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บทที่ 13
1 และ 2 ซามูเอล
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณสามารถที่จะทําสิ่งตอไปนี้
- บอกชื่อผูเขียนหนังสือ 1 และ 2 ซามูเอล
- บอกไดวาหนังสือนี้เขียนถึงใคร
- บอกเปาหมายของหนังสือ
- เขียนขอพระคัมภีรสําคัญของหนังสือ 1 และ 2 ซามูเอล จากความทรงจํา
- บอกถึงชีวิตและหลักการรับใชของหนังสือ 1 และ 2 ซามูเอล

1 ซามูเอล
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คํานํา
ผูเขียน
ซามูเอล
ถึงใคร
อิสราเอล
เปาหมาย
เพือ่ บันทึกการเกี่ยวของของพระเจากับประชากรของพระองคตอไป
ขอพระคัมภีรสําคัญ
“และซามูเอลกลาววา
“พระเจาทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและ
เครือ่ งสัตวบูชามากเทากับการที่จะเชื่อฟงพระสุรเสียงของพระองคหรือ ดูเถิด ที่
จะเชือ่ ฟงก็ดีกวาเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะสดับฟงก็ดีกวาไขมันของบรรดาแกะผู
เพราะการกบฏก็เปนเหมือนบาปแหงการถือฤกษถือยาม และความดื้อ
ดึงก็เปนเหมือนบาปชั่วและการไหวรูปเคารพ เพราะเหตุที่ทานทอดทิ้งพระวจนะ
ของพระเจา พระองคจึงทรงถอดทานออกจากตําแหนงกษัตริย”” 1 ซามูเอล
15:22-23
ชีวติ และหลักการรับใช
การเชื่อฟงพระเจาเปนสิ่งที่สําคัญกวาเครื่องถวายบูชา
บุคคลสําคัญ ซามูเอล เอลคานา ฮันนาห เอลี ดาวิด โกลิอัท ซาอูล โยนาธาน มีคาล อาบีกา
ยิล

โครงสราง
I.

II.

III.

ซามูเอล : ผูวินิจฉัยคนสุดทาย 1:1-7:17
ก. กําเนิดของซามูเอลและชีวิตในวัยเด็ก 1:1-2:10
ข. การถอดเอลีและการทรงเรียกซามูเอล 2:11-3:21
ค. หีบพันธสัญญาทามกลางคนฟลิสเตีย 4:1-7:1
ง. กิจกรรมของซามูเอลในฐานะผูวนิ ิจฉัย 7:2-17
ซาอูล : กษัตริยองคแรก 8:1-15:35
ก. การเรียกรองของอิสราเอลเพื่อมีกษัตริย 8:1-22
ข. การเลือกซาอูล 9:1-11:15
ค. คํากลาวอําลาของซามูเอล 12:1-25
ง. สงครามของซาอูลกับคนชาวฟลิสเตีย 13:1-14:52
จ. การไมเชื่อฟงของซาอูลและการถูกถอด 15:1-35
ซาอูลและดาวิด : 16:1-31:13
ก. การเจิมดาวิดและการทรงเรียก 16:1-23
ข. ชัยชนะของดาวิดเหนือโกลิอัท 17:1-58
ค. การหนีของดาวิดจากซาอูล 18:1-20:42
ง. การพเนจรของดาวิด 21:1-30:31
จ. การสิ้นชีวิตของซาอูล 31:1-13
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2 ซามูเอล
คํานํา
ผูเขียน
ซามูเอล
ถึงใคร
อิสราเอล
เปาหมาย
เพือ่ บันทึกการเกี่ยวของทางประวัติศาสตรของพระเจากับประชากรของพระองคตอไป
ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ขาแตพระเจา ฉะนั้นพระองคทรงยิ่งใหญ ไมมีใดๆ เหมือนพระองค ไม
มีพระเจานอกเหนือพระองคตามที่หูของขาพระองคทั้งหลายไดยินมา
ประชากรในโลกนี้จะเหมือนอิสราเอลประชากรของพระองค ซึ่งพระเจา
เสด็จไปทรงไถมาใหเปนประชากรของพระองค กระทําใหพระนามของพระองค
มีเกียรติ และทรงกระทําสิ่งที่ใหญเพื่อเจาทั้งหลาย และทรงกระทําสิ่งที่นาสพึง
กลัวเพือ่ แผนดินของพระองค ตอหนาประชากรของพระองคคือชนชาติซึ่งพระ
องคทรงไถออกจากอียิปตเพื่อพระองคจากบรรดาประชาชาติและบรรดาพระเจา
ของเขา” 2 ซามูเอล 7:22-23
ชีวติ และหลักการรับใช พระเจาทรงดําเนินแผนของพระองคโดยทางคนเหลานั้นที่เชื่อฟงพระองค ทั้งๆ
ทีด่ ว ยความเปนมนุษยของพวกเขาไมมีความสามารถถึงขนาดนั้นเลย
บุคคลสําคัญ ดาวิด อุไรราห บัทเชบา นาธัน อับซาโลม อับเนอร วิชโบเชท โยอาบ

โครงสราง
I.

ชัยชนะของดาวิด 1:1-10:9
ก. การครํ่าครวญของดาวิดที่มีตอซาอูลและโยนาธาน 1:1-27
ข. ดาวิดปราบดาภิเษกเปนกษัตริยเหนือแผนดิน 2:1-7
ค. ดาวิดสถาปนาความเปนเอกภาพของชาติและทางศาสนา 2:8-6:23
ง. พันธสัญญาที่พระเจาทรงมีตอดาวิด 2:8-6:23
จ. ชัยชนะของดาวิด 8:1-10:19

II.

ความทุกขยากของดาวิด 11:1-24:25
ก. ความบาปและการกลับใจ 11:1-12:31
ข. อัมโมนและอาชญากรรมของอับซาโลม 13:1-18:33

การสํารวจพระคัมภีรขั้นพื้นฐาน บทที่ 13

ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

- 96 -

การฟนคืนสูอํานาจของดาวิด 19:1-20:26
การกันดารอาหารและการแกแคนของชาวกิเบโอน 21:1-14
วีรบุรุษในสงครามกับชาวฟลิสเตีย 21:15-22
เพลงของดาวิดและคํากลาวสุดทายของทาน 22:1-23:7
วีรบุรุษทั้งหลายของดาวิด 23:8-39
ดาวิดนับจํานวนประชากรและถูกพระเจาลงโทษ 24:1-25

ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 13
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1.

ใครคือผูเขียนหนังสือ 1 และ 2 ซามูเอล

2.

จงบอกเปาหมายของหนังสือ 1 ซามูเอล

3.

หนังสือ 1 ซามูเอลเขียนถึงใคร

4.

จงบอกถึงชีวิตและหลักการรับใชของหนังสือ 1 ซามูเอล

5.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจาก 1 ซามูเอล

6.

จงบอกเปาหมายของหนังสือ 2 ซามูเอล

7.

หนังสือ 2 ซามูเอลเขียนถึงใคร

8.

จงบอกถึงชีวิตและหลักการรับใช

9.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจาก 2 ซามูเอล

คําตอบบททดสอบ บทที่ 13
1.
2.
3.

ซามูเอล
เพือ่ บันทึกการเกี่ยวของของพระเจากับประชากรของพระองคตอไป
อิสราเอล

การสํารวจพระคัมภีรขั้นพื้นฐาน บทที่ 13

4.
5.
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การเชื่อฟงพระเจาสําคัญยิ่งกวาการถวายเครื่องสัตวบูชา
“และซามูเอลกลาววา “พระเจาทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามาก
เทากับการที่จะเชื่อฟงพระสุรเสียงของพระองคหรือ ดูเถิด ที่จะเชื่อฟงก็ดีกวาเครื่องสัตวบูชาและ
ซึ่งจะสดับฟงก็ดีกวาไขมันของบรรดาแกะผู
เพราะการกบฏก็เปนเหมือนบาปแหงการถือฤกษถือยาม และความดื้อดึงก็เปนเหมือน
บาปชัว่ และการไหวรูปเคารพ เพราะเหตุที่ทานทอดทิ้งพระวจนะของพระเจา พระองคจึงทรง
ถอดทานออกจากตําแหนงกษัตริย”” 1 ซามูเอล 15:22-23
เพือ่ บันทึกการเกี่ยวของทางประวัติศาสตรของพระเจากับประชากรของพระองคตอไป
อิสราเอล
พระเจาทรงดําเนินแผนการของพระองคโดยทางคนเหลานั้นที่เชื่อฟงพระองคทั้งๆ ที่ความเปน
มนุษยของพวกเขาไมมีความสามารถถึงขนาดนั้นเลย
“ขาแตพระเจา ฉะนั้นพระองคทรงยิ่งใหญ ไมมีใดๆ เหมือนพระองค ไมมีพระเจานอก
เหนือพระองคตามที่หูของขาพระองคทั้งหลายไดยินมา
ประชากรในโลกนี้จะเหมือนอิสราเอลประชากรของพระองค ซึ่งพระเจาเสด็จไปทรงไถ
มาใหเปนประชากรของพระองค กระทําใหพระนามของพระองคมีเกียรติ และทรงกระทําสิ่งที่
ใหญเพื่อเจาทั้งหลาย และทรงกระทําสิ่งที่นาสพึงกลัวเพื่อแผนดินของพระองค ตอหนาประชา
กรของพระองคคือชนชาติซึ่งพระองคทรงไถออกจากอียิปตเพื่อพระองคจากบรรดาประชาชาติ
และบรรดาพระเจาของเขา” 2 ซามูเอล 7:22-23

เพื่อการศึกษาตอไป
1.

2.

1
ซามูเอลบันทึกการเปลี่ยนแปลงแบบหัวเลี้ยวหัวตอของอิสราเอลจากการที่พระผูเปนเจามี
อํานาจผานทางปุโรหิต (ซึ่งเปนการปกครองโดยตรงของพระเจาผานทางปุโรหิตและผูนําทาง
การทหาร) ไปสูการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย (การปกครองโดยกษัตริยผลัดเปลี่ยน
กันหลายๆ องค)
1 ซามูเอล 15:22-23 คือ ขอความหนึ่งในบรรดาหลายๆ ขอความอันยิ่งใหญเกี่ยวดวยเรื่องการ
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4.
5.
6.
7.

8.
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เชื่อฟง
1 ซามูเอล 16:7 คือ หนึ่งในบรรดาขอความอันยิ่งใหญซึ่งกลาวถึงคุณคาที่แทจริงของมนุษย
1 ซามูเอล 17:4 พรรณาถึงชายสูงที่สุดในโลก
1 ซามูเอล 18:1 กลาวถึงหนึ่งในบรรดามิตรภาพที่งดงามที่สุดซึ่งบันทึกไวในพระคัมภีร
1 ซามูเอล บันทึกคําสนทนาครั้งแรกในบรรดาคําสนทนาของคนที่ตายไปจากโลกนี้แลว (ดู 1 ซา
มูเอล 28, ลูกา 16:23-31, วิวรณ 6:9-10 และ 7:9-10)
2 ซามูเอล บันทึกกฏที่สําคัญแหงการหวานและการเก็บเกี่ยวในโลกฝายวิญญาณ หลังจากดาวิด
อธิษฐานแสดงการกลับใจ (สุดดี 51) พระเจาทรงยกโทษใหสําหรับบาปแหงการลวงประเวณี
และเปนฆาตกร (2 ซามูเอล 2) แตดาวิดยังคงตองเก็บเกี่ยวความเศราโศกจากการกระทําของ
เขา การเก็บเกี่ยวนั้นรวมไปถึงความตายของลูกชายซึ่งยังเปนทารก และการถูกขมขืนชําเรา
ของลูกสาวโดยพี่ชายของเธอเอง การฆาตกรรมของลูกชายระหวางพี่นองกันเอง และยังมีการ
กบฏของลูกชายคนโปรดซึ่งตอมาก็ถูกสําเร็จโทษโดยผูนําทางทหารคนหนึ่ง
หลักสําคัญอีกขอหนึ่งที่ถูกสอนไวใน 2 ซามูเอลคือ หลักในการกระทําตามนํ้าพระทัยดวยวิถีทาง
ของพระองค
นํ้าพระทัยพระเจาสําหรับดาวิดที่จะนําหีบพันธสัญญาของพระองคเขาสูนคร
บริสุทธิ์ วิธีของพระเจาคือตองใหปุโรหิตเปนผูแบกหาม ตอนแรกดาวิดมิไดเชื่อฟง ผลลัพธอัน
นี้ก็นําไปสูความเศราโศกและความตาย (6:1-7) เปนสิ่งสําคัญที่ตองทําตามนํ้าพระทัยพระเจา
ดวยวิธีของพระองค

