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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย

กษัตริยดาวิดเปนบุรุษผูยิ่งใหญของพระเจา ชวงเวลาการปกครองของ

เขา อิสราเอลเติบโตมากกวาอาณาจักรของกษตัริยซาอูลเปน สิบเทา 

แตปจจุบันนี้เขาไมสามารถปกครองไดอีกแลว กษัตริยดาวิดชรามากแลว 

ออนลาและเจ็บ

ปวย ชีวิตของเขา

บนโลกนี้ใกล

จะจบสิ้นลงแลว
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ซาโลมอนขอสติปญญาที่จะเปน

กษัตริยที่ชอบธรรม พระราชาหนุมขอ

ความโปรดปรานของพระเจา

กอนที่ดาวิดจะสิ้นชีวิต เขาบอกกับ

ซาโลมอนเกี่ยวกับการเชื่อฟงพระเจา

และการเปนกษัตริยที่ดี เขาสั่งสอน

วา” จงดําเนินในทางของพระเจา เพื่อ

เจาจะไดจําเริญในทุกสิ่งที่เจากระทํา”

นี่เปนคําสั่งสอนที่ดีมากหลังจากนั้น 

ซาโลมอนก็ขึ้นครองราชยแทนบิดา

ของเขา เขาไดถูกสถาปนาอยาง

สมบูรณ

ภรรยาของดาวิดบัทเชบา รูวาลูก

ชายของนาง ซาโลมอนควรจะขึ้น

เปนกษัตริย นางจึงเลาใหดาวิดฟง

เกี่ยวกับแผนการของ ดาโนดียาห 

ถึงแมวาดาวิดจะลมปวยเขาก็ยงั

รวบรวมผูนําแลวก็ประกาศแตงต้ัง

ซาโลมอนเปนกษัตริยของอิสราเอล

ตอหนาประชาชน 

คืนวันหนึ่ง พระเจาปรากฏตัวตอ

ซาโลมอนในความฝนพระเจาพูดวา”จง

ขอเราในสิ่งที่เจาตองการ 

แลวเราจะใหเจา 

เจาจะขอเราใน

เรื่องอะไร?” 

ซาโลมอนไมมีปญหาเรื่องอาโดนียาหอีกตอไปเพราะวาคนอิสราเอล

เชื่อฟงดาวิด ดาวิดบอกกับประชาชนวาซาโลมอนเปนคนที่พระเจาไดเลือก

ใหเปนกษัตริยปกครองพวกเขา หลังจากนั้นไมนาน ดาวิดก็สิ้นชีวิต

หนึ่งในลูกชายของดาวิด 

ชื่อ อาโดนียาห บอกกับคน

อิสราเอลวาเขาจะขึน้เปน

พระราชาถึงแมวาชื่อ อาโดนียาห

จะหมายถึง “จอมเจานาย 

คือพระเจา” แตเขาก็

ไมไดเปนคนดี เขาพยายาม

ชิงบัลลังก เพราะเขารูวา 

กษัตริยดาวิดออนแอเกนิไป

ที่จะตอตานเขา 

แตพระเจามีแผนการอ่ืน
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กษัติยซาโลมอนจึงตัดสินวา”จง

มอบเด็กที่มีชีวิตนั้นใหหญิงคน

แรกนางเปนมารดาของเด็กนั้น”

คนอิสราเอลก็ทราบเรื่องการ

ตัดสิน พวกเขาก็เคารพกษัตริย

ซาโลมอนเปนอยางมาก เพราะเขา

เห็นถึงสติปญญาของพระเจาที่มี

อยูในกษัตริยซาโลมอน

และกษัตริยซาโลมอนพูดขึ้นวา”จงแบงเด็กที่มีชีวิตอยูออกเปนสอง ทอน 

และใหคนหนึ่งครึ่งหนึ่งและใหอีกคนครึ่งหนึ่ง”ฝายหญิงที่บุตรของนางมี

ชีวิตอยูพูดวา”ขาแตเจานายของฝาพระบาทขอทรงมอบเด็กคนนี้ใหเขา

ไปและอยาไดฆาเขาเลย”

ในเวลาไมนานผูคนก็รูวาซาโลมอนเปนคนฉลาด วันหนึ่ง

มีหญิง สอง คนมาหาซาโลมอนพรอมกับเด็กทารกหนึ่งคน

หญิงคนที่หนึ่งพูดวา “ผูหญิงคนนี้ลูกชายของนางได

เสียชีวิตในเวลากลางคืน นางไดแอบเปลี่ยนลูกที่ตาย

แลวของนางกับลูกของฉันที่ยังไมตาย”

และผูหญิงอีกคนก็พูดวา”ไมใช!

เด็กคนที่มีชีวิตอยูเปนลูกชาย

ของฉันและเด็กที่ตายแลวเปน

ของเธอ”กษัตริยซาโลมอนจะ

มีวิธีการตัดสินยังไงวาใคร

เปนแมที่แทจริง?

แตหญิงอีกคนหนึ่งพูดวา”อยาใหฉัน

เปนเจาของเด็กคนนี้หรือเด็กคนนี้เปน

ของนาง แตจงตัดเด็กแบงกนัเถิด”

ฝายกษัตริยซาโลมอนพูดวา”เอาดาบมาใหเราเลมหนึ่ง”พวกเขาจึงนําดาบ

มาไวตอหนา กษัตริยซาโลมอน เราคิดวากษัตริยซาโลมอนกําลังวางแผน

จะทําอะไรกับดาบเลมนี้?

ซาโลมอนก็ไดรับตามที่เขาขอ และ

พระเจาไดสัญญาวาจะใหเขาเปนคนที่

ร่ํารวยและเปนที่นับถือตลอดไป
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นาเสียดาย ทั้งซาโลมอนและประชาชนไมไดเชื่อฟง

พระเจาตลอดไป กษัตริยซาโลมอนไดแตงงานกับ

หญิงที่พระเจาไมไดเลือกให ภรรยาที่ไมเชื่อพระเจา

ของเขาทําใหใจของเขาไปเชื่อฟงรูปเคารพ และ

ไมซ่ือสัตยตอพระเจาของเขาอีกตอไป เหมือนกับ

ดาวิดพระบิดาของเขาไดกระทําในอดีต

หลังจากอธิษฐานมอบถวาย

พระวิหารเสร็จ 

กษัตริยซาโลมอนและ

ประชาชนไดถวาย

เครื่องสัตวบูชาแดพระเจาและไดมีงานฉลอง

อยางยิ่งใหญเปนเวลา สอง สัปดาห

พระนิเวศสําหรับพระนามของเรา”ดังนั้นซาโลมอนก็

เริ่มสรางพระนิเวศที่สวยงามของพระเจาไวที่

เยรูซาเล็ม

หลังจากนั้นพระเจาทรงปรากฏแก

ซาโลมอนเปนครั้งที่ สอง และ

พระองคสัญญาจะอวยพรเขาและ

อิสราเอลตราบใดที่เขาทั้งหลาย

เชื่อฟงพระองค

ซาโลมอนใชเวลานานถึง เจ็ดป

ในการสรางพระนิเวศของพระเจา

สําเร็จเมื่อถึงวันที่จะมอบ

ถวายพระวิหารไดมาถึง

ประชาชนก็รวมตัวกัน

เพื่อฟงซาโลมอน

อธิษฐานเผ่ือการถวาย

พระวิหารแดพระเจา

ประชากรของอิสราเอลไมมีวิหารที่จะนมัสการ

พระเจาเมื่อครั้งที่ดาวิดวางแผนสราง

พระเจาตรัสกับเขาวา”บุตรชายของเจาจะสราง
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22 60

ตอนจบ

ซาโลมอนก็ไดสิ้นชีวิตลงบุตรชาย

ของเขา เรโหโบอัมก็ทําใหแอกของ

คนหนักมากกวาซาโลมอนไดเคย

กระทํา สิบเผา จึงกบฏตอเขาและได

เลือกเยโรโบอัมเปนผูนําของพวกเขา

อาณาจักรของซาโลมอนก็ไดถูกแยก

ออกเปน สอง เผา เหมือนอยางผูเผย

พระวจนะ

ของพระเจาไดพูดไวพระเจา

ไมสามารถจะอวยพร

คนที่ไมเชื่อฟงพระองค

เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําส่ิงไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกส่ิงไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพ่ือขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิต

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพ่ือมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16

กษัตริยซาโลมอนผูฉลาดหลักแหลม

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

1 พงศกษัตริย 1-12

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130

ขณะที่ซาโลมอนไดเสียเวลาที่จะเชื่อฟงพระเจาหนึ่งในทหารกลาของเขา 

เยโรโบอัมก็ไดมีประสบการณประหลาดมีผูเผยพระวจนะคนหนึ่งมาบอก

เขาวาพระเจาจะแบงอาณาจกัรของซาโลมอนและเยโรโบอัมจะไดปกครอง 

สิบ เผาใน สิบสองเผา เยโรโบอัมก็ไดรีบหลบหนีไปยังอียิปตเขารูวา

ซาโลมอนจะฆาเขาถาเขายังอยูที่นี่
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