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บทที่ 13
1 และ 2 ซามูเอล

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือ 1 และ 2 ซามูเอล
-  บอกไดวาหนังสือน้ีเขียนถึงใคร
-  บอกเปาหมายของหนังสือ
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือ 1 และ 2 ซามูเอล จากความทรงจํ า
-  บอกถึงชีวิตและหลักการรับใชของหนังสือ 1 และ 2 ซามูเอล

1 ซามูเอล
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คํ านํ า

ผูเขียน  ซามูเอล
ถึงใคร อิสราเอล
เปาหมาย เพือ่บันทึกการเกี่ยวของของพระเจากับประชากรของพระองคตอไป
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“และซามเูอลกลาววา “พระเจาทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและ
เครือ่งสตัวบูชามากเทากับการที่จะเชื่อฟงพระสุรเสียงของพระองคหรือ ดูเถิด ที่
จะเชือ่ฟงก็ดีกวาเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะสดับฟงก็ดีกวาไขมันของบรรดาแกะผู

เพราะการกบฏก็เปนเหมือนบาปแหงการถือฤกษถือยาม และความดื้อ
ดึงก็เปนเหมือนบาปชั่วและการไหวรูปเคารพ เพราะเหตุที่ทานทอดทิ้งพระวจนะ
ของพระเจา พระองคจึงทรงถอดทานออกจากตํ าแหนงกษัตริย””  1 ซามูเอล
15:22-23

ชวีติและหลักการรับใช การเชื่อฟงพระเจาเปนสิ่งที่สํ าคัญกวาเครื่องถวายบูชา
บุคคลสํ าคัญ ซามูเอล  เอลคานา  ฮันนาห  เอลี  ดาวิด  โกลิอัท  ซาอูล  โยนาธาน  มีคาล  อาบีกา

ยิล

โครงสราง
I. ซามูเอล  :  ผูวินิจฉัยคนสุดทาย  1:1-7:17

ก.  กํ าเนิดของซามูเอลและชีวิตในวัยเด็ก  1:1-2:10
ข.  การถอดเอลีและการทรงเรียกซามูเอล  2:11-3:21
ค.  หีบพันธสัญญาทามกลางคนฟลิสเตีย  4:1-7:1
ง.  กิจกรรมของซามูเอลในฐานะผูวนิิจฉัย  7:2-17

II. ซาอูล  :  กษัตริยองคแรก   8:1-15:35
ก.  การเรียกรองของอิสราเอลเพื่อมีกษัตริย  8:1-22
ข.  การเลือกซาอูล  9:1-11:15
ค.  คํ ากลาวอํ าลาของซามูเอล  12:1-25
ง.  สงครามของซาอูลกับคนชาวฟลิสเตีย  13:1-14:52
จ.  การไมเชื่อฟงของซาอูลและการถูกถอด  15:1-35

III. 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
คํ านํ า

ผูเขียน  ซามูเอล
ถึงใคร อิสราเอล
เปาหมาย เพือ่บนัทึกการเกี่ยวของทางประวัติศาสตรของพระเจากับประชากรของพระองคตอไป
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“ขาแตพระเจา ฉะนั้นพระองคทรงยิ่งใหญ ไมมีใดๆ เหมือนพระองค  ไม
มพีระเจานอกเหนือพระองคตามที่หูของขาพระองคทั้งหลายไดยินมา

ประชากรในโลกนี้จะเหมือนอิสราเอลประชากรของพระองค  ซึ่งพระเจา
เสด็จไปทรงไถมาใหเปนประชากรของพระองค  กระทํ าใหพระนามของพระองค
มเีกียรต ิ  และทรงกระทํ าสิ่งที่ใหญเพื่อเจาทั้งหลาย  และทรงกระทํ าสิ่งที่นาสพึง
กลวัเพือ่แผนดินของพระองค  ตอหนาประชากรของพระองคคือชนชาติซึ่งพระ
องคทรงไถออกจากอียิปตเพื่อพระองคจากบรรดาประชาชาติและบรรดาพระเจา
ของเขา”   2 ซามูเอล  7:22-23

ชวีติและหลักการรับใช พระเจาทรงดํ าเนินแผนของพระองคโดยทางคนเหลานั้นที่เชื่อฟงพระองค ทั้งๆ
ทีด่วยความเปนมนุษยของพวกเขาไมมีความสามารถถึงขนาดนั้นเลย

บุคคลสํ าคัญ ดาวิด  อุไรราห  บัทเชบา นาธัน  อับซาโลม  อับเนอร  วิชโบเชท  โยอาบ

โครงสราง
I. ชัยชนะของดาวิด   1:1-10:9

ก.  การครํ่ าครวญของดาวิดที่มีตอซาอูลและโยนาธาน  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
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ค.  การฟนคืนสูอํ านาจของดาวิด  19:1-20:26
ง.  การกันดารอาหารและการแกแคนของชาวกิเบโอน  21:1-14
จ.  วีรบุรุษในสงครามกับชาวฟลิสเตีย  21:15-22
ฉ.  เพลงของดาวิดและคํ ากลาวสุดทายของทาน  22:1-23:7
ช.  วีรบุรุษทั้งหลายของดาวิด  23:8-39
ซ.  ดาวิดนับจํ านวนประชากรและถูกพระเจาลงโทษ  24:1-25

ชื่อ                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 13



การสํ ารวจพระคัมภีรข้ันพื้นฐาน  บทที่ 13                - 97 -

1. ใครคือผูเขียนหนังสือ 1 และ 2 ซามูเอล
                                                                                                                         

2. จงบอกเปาหมายของหนังสือ 1 ซามูเอล
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือ 1 ซามูเอลเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. จงบอกถึงชีวิตและหลักการรับใชของหนังสือ 1 ซามูเอล
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจาก 1 ซามูเอล
                                                                                                                         

6. จงบอกเปาหมายของหนังสือ 2 ซามูเอล
                                                                                                                         

7. หนังสือ 2 ซามูเอลเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

8. จงบอกถึงชีวิตและหลักการรับใช
                                                                                                                         
                                                                                                                         

9. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจาก 2 ซามูเอล
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 13

1. ซามูเอล
2. เพ่ือบันทึกการเกี่ยวของของพระเจากับประชากรของพระองคตอไป
3. อิสราเอล
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4. การเชื่อฟงพระเจาสํ าคัญยิ่งกวาการถวายเครื่องสัตวบูชา
5. “และซามเูอลกลาววา “พระเจาทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามาก

เทากับการที่จะเชื่อฟงพระสุรเสียงของพระองคหรือ ดูเถิด ที่จะเชื่อฟงก็ดีกวาเครื่องสัตวบูชาและ
ซ่ึงจะสดับฟงก็ดีกวาไขมันของบรรดาแกะผู

เพราะการกบฏก็เปนเหมือนบาปแหงการถือฤกษถือยาม และความดื้อดึงก็เปนเหมือน
บาปชัว่และการไหวรูปเคารพ เพราะเหตุที่ทานทอดทิ้งพระวจนะของพระเจา พระองคจึงทรง
ถอดทานออกจากตํ าแหนงกษัตริย””  1 ซามูเอล 15:22-23

6. เพ่ือบนัทึกการเกี่ยวของทางประวัติศาสตรของพระเจากับประชากรของพระองคตอไป
7. อิสราเอล
8. พระเจาทรงดํ าเนินแผนการของพระองคโดยทางคนเหลานั้นที่เชื่อฟงพระองคทั้งๆ ที่ความเปน

มนุษยของพวกเขาไมมีความสามารถถึงขนาดนั้นเลย
9. “ขาแตพระเจา ฉะนั้นพระองคทรงยิ่งใหญ ไมมีใดๆ เหมือนพระองค  ไมมีพระเจานอก

เหนือพระองคตามที่หูของขาพระองคทั้งหลายไดยินมา
ประชากรในโลกนี้จะเหมือนอิสราเอลประชากรของพระองค  ซ่ึงพระเจาเสด็จไปทรงไถ

มาใหเปนประชากรของพระองค  กระทํ าใหพระนามของพระองคมีเกียรติ  และทรงกระทํ าสิ่งที่
ใหญเพ่ือเจาทั้งหลาย  และทรงกระทํ าสิ่งที่นาสพึงกลัวเพ่ือแผนดินของพระองค  ตอหนาประชา
กรของพระองคคือชนชาติซ่ึงพระองคทรงไถออกจากอียิปตเพ่ือพระองคจากบรรดาประชาชาติ
และบรรดาพระเจาของเขา”   2 ซามูเอล  7:22-23

เพื่อการศึกษาตอไป

1. 1 ซามเูอลบันทึกการเปลี่ยนแปลงแบบหัวเลี้ยวหัวตอของอิสราเอลจากการที่พระผูเปนเจามี
อํ านาจผานทางปุโรหิต  (ซ่ึงเปนการปกครองโดยตรงของพระเจาผานทางปุโรหิตและผูนํ าทาง
การทหาร)  ไปสูการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย (การปกครองโดยกษัตริยผลัดเปลี่ยน
กันหลายๆ องค)

2. 1 ซามเูอล  15:22-23  คือ ขอความหนึ่งในบรรดาหลายๆ ขอความอันยิ่งใหญเกี่ยวดวยเรื่องการ
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เชื่อฟง
3. 1 ซามเูอล  16:7 คือ หน่ึงในบรรดาขอความอันยิ่งใหญซ่ึงกลาวถึงคุณคาที่แทจริงของมนุษย
4. 1 ซามูเอล 17:4  พรรณาถึงชายสูงที่สุดในโลก
5. 1 ซามเูอล 18:1  กลาวถึงหน่ึงในบรรดามิตรภาพที่งดงามที่สุดซึ่งบันทึกไวในพระคัมภีร
6. 1 ซามูเอล บันทึกคํ าสนทนาครั้งแรกในบรรดาคํ าสนทนาของคนที่ตายไปจากโลกนี้แลว (ดู 1 ซา

มูเอล 28,  ลูกา 16:23-31,  วิวรณ 6:9-10 และ 7:9-10)
7. 2 ซามูเอล บันทึกกฏที่สํ าคัญแหงการหวานและการเก็บเกี่ยวในโลกฝายวิญญาณ หลังจากดาวิด

อธิษฐานแสดงการกลับใจ (สุดดี 51)  พระเจาทรงยกโทษใหสํ าหรับบาปแหงการลวงประเวณี
และเปนฆาตกร (2 ซามูเอล 2)  แตดาวิดยังคงตองเก็บเกี่ยวความเศราโศกจากการกระทํ าของ
เขา  การเก็บเกี่ยวนั้นรวมไปถึงความตายของลูกชายซึ่งยังเปนทารก และการถูกขมขืนชํ าเรา
ของลูกสาวโดยพี่ชายของเธอเอง การฆาตกรรมของลูกชายระหวางพี่นองกันเอง  และยังมีการ
กบฏของลูกชายคนโปรดซึ่งตอมาก็ถูกสํ าเร็จโทษโดยผูนํ าทางทหารคนหนึ่ง

8. หลักสํ าคัญอีกขอหน่ึงที่ถูกสอนไวใน 2 ซามูเอลคือ หลักในการกระทํ าตามนํ้ าพระทยัดวยวิถีทาง
ของพระองค  น้ํ าพระทัยพระเจาสํ าหรับดาวิดที่จะนํ าหีบพันธสัญญาของพระองคเขาสูนคร
บรสิุทธิ์  วิธีของพระเจาคือตองใหปุโรหิตเปนผูแบกหาม  ตอนแรกดาวิดมิไดเชื่อฟง  ผลลัพธอัน
น้ีก็นํ าไปสูความเศราโศกและความตาย  (6:1-7)  เปนสิ่งสํ าคัญที่ตองทํ าตามนํ้ าพระทยัพระเจา
ดวยวิธีของพระองค


