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บทที่ 15
1 และ 2 พงศาวดาร

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือ 1 และ 2 พงศาวดาร
-  บอกวาหนังสือทั้ง 2 เลมน้ีเขียนถึงผูใด
-  บอกจุดประสงคของหนังสือแตละเลม
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือ 1 และ 2 พงศาวดารจากความทรงจํ า
-  กลาวถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของ 1 และ 2 พงศาวดาร

1 พงศาวดาร
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คํ านํ า

ผูเขียน ไมมีใครรู อาจเปนเอสรา
ถึงใคร ถึงชาวอิสราเอล
จุดประสงค เปนการบันทึกประวัติศาสตรศาสนาของชาวยูดาห
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

ขาแตพระเจา ความยิ่งใหญ ฤทธานุภาพ พระสิริ ชัยชนะและความโออา
ตระการเปนของพระองค  และบรรดาสิ่งที่มีอยูในฟาสวรรคและในแผนดินโลก
เปนของพระองค  ขาแตพระเจา ราชอาณาจักรเปนของพระองค  และพระองค
ทรงเปนที่ยกยองเปนจอมของสิ่งสารพัด”  1 พงศาวดาร 29:11

หลกัการของชีวิตและการรับใช   เม่ือพระเจาไดรับการยกยองเชิดชู ประชากรของพระองคก็ไดรับพระ
พร

บุคคลสํ าคัญ กษัตริย  โซโลมอน

โครงราง
I. บรรพบุรุษจากอาดัมมาถึงดาวิด

ก.  จากอาดัมถึงยาโคบ  1:1-2:2
ข.  จากยาโคบมาถึงดาวิด  2:2-9:44

II. ประวัติศาสตรของกษัตริยดาวิด   10:1-29:30
ก.  มรณกรรมของกษัตริยซาอูล  10:1-14
ข.  การยึดเมืองศิโยนและทหารกลาของดาวิด  11:1-12:40
ค.  รัชสมัยที่รุงเรืองของดาวิด   13:1-22:1
ง.  ความสํ าเร็จดานศาสนาของดาวิด  22:2-29:30

2 พงศาวดาร
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คํ านํ า

ผูเขียน ไมมีใครรู อาจเปนเอสรา
เขียนถึงใคร ถึงชาวอิสราเอล
จุดประสงค เพ่ือบันทึกประวัติศาสตรของศาสนายูดาห
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“ถาประชากรของเราผูซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถอมตัวลง 
และอธษิฐานและแสวงหาหนาของเรา และหันเสียจากทางชั่วของเขา เราก็จะฟง
จากสวรรคและจะใหอภัยแกบาปของเขาและจะรักษาแผนดินของเขาใหหาย”

 2 พงศาวดาร 7:14

หลกัการของชีวิตและการรับใช  พระพรของพระเจามาจากการถอมใจของเราลงและแสวงหาพระองค
บุคคลสํ าคัญ กษัตริยโซโลมอนและผูสืบตอราชวงศจากเรโหโบอัมมาถึงเศเดคียาห (ดูตารางของ

กษัตริยยูดาห)

โครงราง
I. ประวัติศาสตรของกษัตริยโซโลมอน  1:1-9:31

ก.  ความมั่งคั่งและสติปญญาของโซโลมอน 1:1-17
ข.  โซโลมอนสรางและถวายพระวิหาร  2:1-7:22
ค.  กิจการตางๆ มากมายของโซโลมอน  8:1-9:28
ง.  มรณกรรมของโซโลมอน  9:29-31

II. ประวตัิศาสตรของกษัตริยแหงยูดาห  10:1-36:23
ก.  กษตัริยจากเรโหโบอัมถึงเศเดคียาห  10:1-36:21 (รายละเอียดของกษัตริยเหลานี้

ใหดูตารางของกษัตริยแหงยูดาหในบทที่แลว)
ข.  กฤษฏีกาของไซรัส   36:22-23

ชื่อ                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 15
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1. ใครเปนผูเขียนหนังสือ 1 และ 2 พงศาวดาร
                                                                                                                         

2. จงบอกจุดประสงคของหนังสือ 1 พงศาวดาร
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือ 1 พงศาวดารเขียนถึงใคร?
                                                                                                                         

4. จงบอกหลักการของขวีติและการรับใชของหนังสือ 1 พงศาวดาร
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. จงบอกจุดประสงคของหนังสือ 2 พงศาวดาร
                                                                                                                         
                                                                                                                         

7. หนังสือ 2 พงศาวดารเขียนถึงใคร?
                                                                                                                         

8. จงบอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือ 2 พงศาวดาร
                                                                                                                         
                                                                                                                         

9. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของ 2 พงศาวดารจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 15

1. ผูเขียนหนังสือน้ีไมมีใครรู อาจเปนเอสรา



การสํ ารวจพระคัมภีรข้ันพื้นฐาน  บทที่ 15                - 111 -

2. เพ่ือบนัทึกประวัติศาสตรศาสนาของยูดาห
3. อิสราเอล
4. เม่ือพระเจาไดกับการยกยองเชิดชู  ประชากรของพระองคก็ไดรับพระพร
5. “ขาแตพระเจา ความยิ่งใหญ ฤทธานุภาพ พระสิริ ชัยชนะและความโออาตระการเปนของพระ

องค และบรรดาสิ่งที่มีอยูในฟาสวรรคและในแผนดินโลกเปนของพระองค  ขาแตพระเจา ราช
อาณาจักรเปนของพระองค  และพระองคทรงเปนที่ยกยองเปนจอมของสิ่งสารพัด”
1 พงศาวดาร 29:11

6. เพ่ือบนัทึกประวัติศาสตรศาสนาของยูดาห
7. อิสราเอล
8. พระพรของพระเจามาถึงเราโดยการถอมใจลงและแสวงหาพระองค
9. “ถาประชากรของเราผูซ่ึงเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถอมตัวลง และอธิษฐานและแสวงหา

หนาของเรา  และหันเสียจากทางชั่วของเขา เราก็จะฟงจากสวรรคและจะใหอภัยแกบาปของเขา
และจะรักษาแผนดินของเขาใหหาย”  2 พงศาวดาร 7:14

เพื่อศึกษาตอไป

1. แมวาจะมีสิ่งที่คลายคลึงกันมากในหนังสือ 2 ซามเูอล  พงศกษัตริยและพงศาวดารหนังสือแตละ
เลมก็ถูกเขียนขึ้นเพ่ือใหสํ าเร็จจุดประสงคเฉพาะอยาง
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ตัวอยางเชน 2 ซามูเอล และ 1 กับ 2 พงศกษัตริย เสนอเรื่องราวประวัติศาสตรการ
เมืองของทั้งอิสราเอลและยูดาห  ใน 1 และ 2 พงศาวดาร   นํ าเสนอประวัติศาสตรศาสนาอยางละเอียด
เฉพาะของยูดาหเทานั้น

เม่ือคุณไดศึกษาหนังสือเหลานี้อยางละเอียด  จงดูที่การเนนที่แตกตางกันไปของเรื่อง
ราวซ่ึงนํ ามากลาวซํ้ า
2. 2 พงศาวดารเปนหนังสือแหงการฟนฟู  การฟนฟูใหญเกิดขึ้นภายใตรัชสมัยของ

-  อาสา  2 พงศาวดาร  15
-  เยโฮซาฟท  2 พงศาวดาร 20
-  โยอาช  2 พงศาวดาร  23-24
-  เฮเซคียาห  2 พงศาวดาร 29-31
-  โยซิอาห   2 พงศาวดาร 35


