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Tác giả:

➢Chúng ta biết rằng Sa-mu-ên đã viết 
một Phần cuốn sách I- Sa-mu-ên

➢Những người có thể đóng góp khác 
cho I-Samuel là các nhà tiên tri  

Nathan và Gad
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Ngày viết:

➢Ban đầu, sách 1 và 2 Sa-mu-ên là một 
sách. Những người dịch bản Septuagint 
đã tách chúng ra, và đã giữ lại sự tách 
biệt kể từ đó.

➢Các sự kiện của 1 Sa-mu-ên kéo dài 
khoảng 100 năm, kể từ 1100 TCN đến 
1000 TCN.

➢ Các sự kiện của 2 Sa-mu-ên kéo dài 40 
năm nữa. Khi đó, ngày viết sẽ là khoảng 
sau năm 960 trước Công nguyên
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Mục đích viết:

Sa-mu-ên thứ nhất ghi lại lịch sử của 

Y-sơ-ra-ên trên đất Ca-na-an khi họ 
chuyển từ quyền cai trị của Đức Chúa 
Trời sang trở thành một quốc gia thống 

nhất dưới thời các vua. Sa-mu-ên nổi 

lên với tư cách là quan xét cuối cùng, 

và ông xức dầu cho hai vị vua đầu 
tiên, Sau-lơ và Đa-vít.
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Câu chính – 3 Câu 

1.  I-Sa-mu-ên 8:6-7

Các lời chúng nói rằng: Hãy ban cho chúng tôi một vua đặng đoán 
xét chúng tôi, chẳng đẹp ý Sa-mu-ên; Sa-mu-ên bèn cầu khẩn Đức 
Giê-hô-va.7 Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Hãy nghe 
theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi; ấy chẳng phải chúng nó từ chối 
ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó 
nữa.

2. I-Sa-mu-ên 13:13-14

Sa-mu-ên nói cùng Sau-lơ rằng: Ngươi thật có làm ngu dại, không 
vâng theo mạng lịnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền 
cho. Ví bằng có vâng theo, thì Đức Giê-hô-va ắt đã lập nước ngươi 
vững đời đời nơi Y-sơ-ra-ên; 14 nhưng bây giờ, nước ngươi sẽ 
không bền lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo 
lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài, bởi vì ngươi 
không giữ theo mạng lịnh của Đức Giê-hô-va.
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3. I-Sa-mu-ên 15:22-23

Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng 
của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng 
theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt 
hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên 
đực; 23 sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự 
tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng 
lạy hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của 
Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi 
không cho ngươi làm vua.
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Tóm tắt:

Sách 1 Sa-mu-ên có thể được chia thành hai phần:

1.  Cuộc đời của Sa-mu-ên (Đoạn 1-12)

2.  Cuộc đời của Sau-lơ và Đa-vít(Đoạn 13-31)



Ra đời của Sa-mu-ên

➢Ên-ca-na có hai vợ, người nầy tên là An-ne, và 

người kia tên là Phê-ni-na. Phê-ni-na có con, còn 

An-ne không có

➢Cớ sao không ăn và lòng buồn bực dường ấy? 

Ta há chẳng đáng cho nàng hơn mười đứa con 

trai ư?

➢An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn 

Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ.

➢vả, An-ne nói trong lòng, chỉ nhóp nhép miệng 

mà thôi nên Hê-li tưởng nàng say, bèn hỏi rằng: 

Chừng nào nàng mới hết say? Hãy đi giã rượu đi

➢Chớ tưởng con đòi của ông là một người đàn bà 

gian ác; vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá độ của tôi

bắt tôi phải nói đến bây giờ. Hê-li bèn tiếp rằng: 

Hãy đi bình yên, nguyện Đức Chúa Trời của Y-sơ-

ra-ên nhậm lời nàng đã cầu xin cùng Ngài!



Sa-mu-ên ra đời-Dâng cho Đức Giê-hô-va

➢Ên-ca-na ăn ở cùng An-ne, là vợ mình; Đức 

Giê-hô-va bèn nhớ đến nàng. Đương trong năm, 

An-ne thọ thai và sanh một con trai, đặt tên là 

Sa-mu-ên

➢Khi đứa trẻ dứt sữa, tôi sẽ dẫn nó lên, để nó 

ra mắt Đức Giê-hô-va, và ở đó luôn luôn.

➢Vừa khi dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình 

đến đền của Đức Giê-hô-va tại Si-lô, cùng đem 

theo ba con bò đực, một ê-pha bột mì, và một 

bầu rượu. Đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm.

➢Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin.

Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi 

cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn 

mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va



Cuộc đời của Sa-mu-ên

➢Sa-mu-ên nằm ngủ trong đền thờ của Đức Giê-

hô-va, là nơi có cái hòm thánh. Bấy giờ, Đức Giê-

hô-va gọi Sa-mu-ên; người thưa rằng: Có tôi đây!

chạy đến cùng Hê-li, Có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. 

Người đáp: Hỡi con, ta không kêu, hãy đi ngủ lại đi.

➢Sa-mu-ên thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va tại 

trước mặt Hê-li. Trong lúc đó, lời của Đức Giê-

hô-va lấy làm hiếm hoi, và những sự hiện thấy

chẳng năng có.

➢Và nếu có ai gọi con, con hãy nói: Hỡi Đức Giê-

hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe!

➢Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người 

đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các

con trai mình, mà không cấm. Bởi cớ đó, ta thề 

cùng nhà Hê-li rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng

hề chuộc được, hoặc bởi hi sinh hay là bởi của lễ 

chay.



Việc bậy bạ của hai con trai Hê-li

➢Hai con trai của Hê-li là người gian tà, chẳng 

nhận biết Đức Giê-hô-va.

➢Phàm khi có ai dâng của lễ, thì tôi tớ thầy tế lễ 

đến lúc người ta nấu thịt, tay cầm chĩa ba, chích 

vào hoặc trong cái vạc, cái chảo, cái nồi. Hễ 
món nào dính chĩa ba, thì thầy tế lễ bèn lấy.

➢Vả, Hê-li tuổi đã rất cao, được hay mọi điều 

hai con trai mình làm cho cả Y-sơ-ra-ên, và thế 

nào họ nằm cùng các người nữ hầu việc tại cửa

hội mạc. Người nói cùng chúng nó rằng: Sao 

chúng bay làm như vậy? Vì ta đã nghe cả dân 

sự nói về các việc xấu của chúng bay. Chẳng 

khá làm như vậy, hỡi con; điều ta nghe về việc 

bay vốn không tốt lành; 

➢Song chúng nó không nghe theo lời của cha

mình

➢Hãy đưa thịt để nướng cho thầy tế lễ; người 

không nhậm thịt luộc của ngươi, nhưng chỉ nhậm 

thịt sống mà thôi



Dân Phi-li-tin chiếm lấy hòm giao ước

Sự chết của Hê-li và hai con trai người

➢Các trưởng lão Y-sơ-ra-ên nói:hãy đi thỉnh hòm

giao ước của Đức Giê-hô-va ở tại Si-lô; phải 

đem hòm đó về tại giữa chúng ta, nó ắt sẽ giải 

cứu chúng ta khỏi tay kẻ cừu nghịch chúng ta!

➢Hòm của Đức Chúa Trời bị cướp lấy, còn hai

con trai Hê-li, là Hóp-ni và Phi-nê-a, đều chết

➢Y-sơ-ra-ên đã chạy trốn trước mặt dân Phi-li-tin;

hai con trai của ông, là Hóp-ni và Phi-nê-a, đã

chết, và hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp

lấy. Người vừa nói đến hòm của Đức Chúa Trời, 

thì Hê-li ngã ngửa xuống khỏi ghế mình ở bên 

phía cửa, gãy cổ và chết; Người đã làm quan xét 
cho Y-sơ-ra-ên trong bốn mươi năm



Hòm giao ước ở nơi dân Phi-li-tin

Sự gởi hòm giao ước về

➢Cái xe đến trong ruộng của Giô-suê tại Bết-Sê-

mết và dừng lại đó

➢Người Phi-li-tin đều làm như vậy, bắt hai

con bò cái còn cho bú, thắng vào một cái xe

➢Hòm của Đức Giê-hô-va ở bảy tháng trong

xứ dân Phi-li-tin

➢Hãy nói cho chúng ta biết cách nào phải trả 

hòm ấy về nơi cũ

➢Hòm của Đức Chúa Trời đi vào đền 

Đa-gôn, để ở bên Đa-gôn

➢Thấy Đa-gôn nằm sải mặt úp xuống đất 

Trước mặt hòm của Đức Giê-hô-va

➢Lại còn té xuống đất trước hòm của Đức 

Giê-hô-va, đầu và hai tay đều rơi ra, nằm 

trên ngạch cửa, chỉ còn cái mình nó mà thôi

➢Đức Giê-hô-va giáng họa lớn trên dân sự Ách-

đốt, dẫn sự tàn hại đến trong xứ chúng nó, lấy 

bịnh trĩ lậu hành hại Ách-đốt và địa phận nó



Dân Phi-li-tin bị bại trận tại Ê-bên-Ê-xe.
Sa-mu-ên làm quan xét trong Y-sơ-ra-ên

➢Cả nhà Y-sơ-ra-ên đều than nhớ Đức Giê-hô-va

➢Hòm của Đức Giê-hô-va để tại Ki-ri-át-Giê-a-rim 

lâu ngày, đến đỗi trải qua hai mươi năm

➢Ngài ắt sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay dân Phi-li-

tin Nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức 

Giê-hô-va, thì khá cất khỏi giữa các ngươi những 

thần lạ và tượng Át-tạt-tê

➢Sa-mu-ên bắt một chiên con còn bú, dâng nó làm 

Của  lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va

➢Đức Giê-hô-va khiến sấm sét nổ vang 

trên dân Phi-li-tin, làm cho thua vỡ chạy

➢Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi

➢Y-sơ-ra-ên giải thoát địa hạt các thành ấy 

khỏi tay dân Phi-li-tin, có sự hòa bình giữa 

Y-sơ-ra-ên và dân A-mô-rít.



Dân Y-sơ-ra-ên cầu xin một vua

➢Xiêu lòng tham của, nhậm lấy hối lộ, trái lệch sự

công bình

➢Khi Sa-mu-ên đã già, thì lập các con trai mình làm 
quan xét cho Y-sơ-ra-ên

➢Kìa, ông đã già yếu, còn các con trai ông lại 

chẳng noi theo gương của ông. Bây giờ, xin hãy 

lập trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng 

tôi, y như các dân tộc khác đã có rồi

➢ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn

là từ chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai trị chúng 

nó nữa



Sa-mu-ên xức dầu cho Sau-lơ làm vua

➢có một người Bên-gia-min tên là Kích, vốn một người 

dõng sĩ, có một con trai, tên là Sau-lơ, còn trẻ và lịch 

sự, người cao hơn cả dân sự từ vai trở lên.

➢Kẻ tôi tớ đáp cùng Sau-lơ rằng: Hãy nghe, trong thành

nầy có một người của Đức Chúa Trời,là người rất tôn 

trọng; mọi sự người nói trước đều ứng nghiệm chẳng sai

➢Mọi vật quí trọng hơn hết trong Y-sơ-ra-ên đã dành

cho ai? Há chẳng phải cho ngươi và cho cả nhà của 

cha ngươi sao?

➢Vả, ngày trước khi Sau-lơ đến, Đức Giê-hô-va đã tỏ 

ra cho Sa-mu-ên: Ngày mai, tại giờ nầy, ta sẽ sai một

người ở xứ Bên-gia-min đến cùng ngươi; ngươi sẽ 

xức dầu cho người làm vua của dân Y-sơ-ra-ên ta. 
Người sẽ giải cứu dân ta khỏi tay dân Phi-li-tin.

➢Một ngày kia, những lừa cái của Kích, cha Sau-lơ, bị 

lạc. Kích nói cùng Sau-lơ, con trai mình, rằng: Hãy đem

theo một tôi tớ, đi tìm những lừa cái

➢Tôi chỉ là một người Bên-gia-min, là một chi phái 

nhỏ hơn hết trong Y-sơ-ra-ên; nhà tôi lại là hèn 

mọn hơn hết các nhà của chi phái Bên-gia-min?



Sa-mu-ên xức dầu cho Sau-lơ làm vua

➢Sa-mu-ên lấy một ve nhỏ đựng dầu, đổ trên đầu Sau-lơ, hôn người, mà nói rằng: 

Nầy Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ngươi đặng ngươi làm vua của cơ nghiệp Ngài



Sự giải cứu Gia-be. – Sự nhận biết Sau-lơ làm vua

➢Am-môn, đi ra đến vây Gia-be trong Ga-la-át

➢lập ước cùng các ngươi theo cách nầy: phải khoét

Hết thảy con mắt hữu của các ngươi, để gieo sự sỉ 

nhục cho cả Y-sơ-ra-ên

➢Vừa nghe tin nầy, Sau-lơ được Thần của Đức Chúa 

Trời cảm động, và cơn giận người nổi phừng phừng

➢có ba trăm ngàn người Y-sơ-ra-ên và ba mươi 
ngàn 

người Giu-đa

➢Cả dân sự đều đi đến Ghinh-ganh; tại đó, trước mặt Đức Giê-hô-va, chúng lập Sau-lơ làm vua



Sa-mu-ên hồi hưu

➢Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay. Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng 

trung tín phục sự Ngài; vì khá xem những việc lớn lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường nào!

Nhưng nếu các ngươi cứ làm ác, thì các ngươi và vua các ngươi chắc sẽ bị diệt vong

➢Ta đã vâng theo mọi lời các ngươi nói 

cùng ta; ta đã lập một vua trên các ngươi

➢Vậy, hãy làm chứng về ta tại trước 

mặt Đức Giê-hô-va và trước kẻ chịu xức 

dầu Ngài. 

✓Ta có bắt bò,lừa ai chăng?

✓Ta có lừa dối,hành hung cùng ai chăng?

✓Ta có nhận của hối lộ nơi tay ai đặng vì 

nó mà nhắm mắt ta chăng? 

➢Ví bằng có làm vậy, ắt ta sẽ trả lại cho 

các ngươi.

➢Ông không có lừa dối, không hành hung

cùng chúng tôi, và không nhận lấy chi 

nơi tay ai hết



Lỗi thứ nhứt của Sau-lơ: sự dâng của lễ thiêu

➢Khi Sau-lơ lên ngôi vua, thì đã được 

bốn mươi tuổi

➢Khi ấy, dân Phi-li-tin hiệp lại đặng đánh Y-sơ-

ra-ên: Chúng có ba vạn cỗ xe, sáu ngàn lính 

kỵ, và quân lính đông như cát trên bờ biển

➢Sau-lơ đợi bảy ngày, là kỳ của Sa-mu-ên

Đã định; song vì Sa-mu-ên không đến 

Ghinh-ganh, dân sự bèn tan đi

➢Bấy giờ, Sau-lơ nói: Hãy đem đến cho ta

của lễ thiêu và của lễ thù ân; rồi người dâng 

của lễ thiêu. Khi người dâng xong, kìa Sa-mu

-ên bèn đến

➢thì tôi nói rằng: Dân Phi-li-tin chắc sẽ hãm đánh tôi tại Ghinh-ganh, và tôi chưa cầu khẩn Đức Giê-

hô-va. Vì vậy, tôi miễn cưỡng dâng của lễ thiêu

➢Sa-mu-ên nói cùng Sau-lơ rằng: Ngươi thật có làm ngu dại, không vâng theo mạng lịnh của Giê-hô-

va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho. Nhưng bây giờ, nước ngươi sẽ không bền lâu. Đức Giê-hô-va

đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài, bởi vì 

ngươi không giữ theo mạng lịnh của Đức Giê-hô-va



Lỗi thứ nhì của Sau-lơ phạm sau khi thắng A-ma-léc

➢Vậy, hãy đi đánh dân A-ma-léc và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót 

chúng nó, phải giết người nam và nữ, con trẻ và con bú, bò và chiên, lạc đà và lừa.

➢Nhưng Sau-lơ và dân chúng dung thứ A-ga, 

chẳng giết những con tốt hơn hết trong bầy bò 
và mọi vật tốt nhứt. Chỉ diệt hết những vật chi 

xấu và không giá trị.

➢Tôi đã làm theo lịnh của Đức Giê-hô-va. Sa-mu-

ên hỏi rằng: Vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai

ta, cùng tiếng bò rống ta nghe kia, là làm sao?

➢Nhưng dân sự có chọn trong của cướp, chiên và

bò, là vật tốt nhứt về của đáng tận diệt, đặng dâng

cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Ghinh-ganh

➢Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt 

hơn mỡ chiên đực; sự bội nghịch cũng đáng tội bằng 

sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy

hình tượng



Đức Giê-hô-va từ bỏ Sau-lơ không cho ngươi làm vua

➢Sa-mu-ên nói cùng Sau-lơ rằng: Ta không trở lại cùng ngươi đâu; vì ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-

hô-va, nên Đức Giê-hô-va từ bỏ ngươi, để ngươi chẳng còn làm vua của Y-sơ-ra-ên nữa.

➢Khi Sa-mu-ên xây lưng đặng đi, Sau-lơ nắm vạt

áo tơi người, thì áo bèn rách. Sa-mu-ên nói cùng 

Người: Ấy ngày nay Đức Giê-hô-va xé nước Y-sơ-

ra-ên khỏi ngươi là như vậy, đặng ban cho kẻ lân

cận ngươi, xứng đáng hơn ngươi

➢Đoạn, Sa-mu-ên đi về Ra-ma; còn Sau-lơ trở về nhà mình tại Ghi-bê-a. Sa-mu-ên chẳng còn thấy 

Sau-lơ nữa cho đến ngày mình thác



Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít

➢Ta đã từ bỏ Sau-lơ, hầu cho nó không còn làm vua trên Y-sơ-ra-ên nữa

➢Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Ta 

sẽ sai ngươi đến Y-sai, người Bết-lê-hem; 

vì trong vòng các con trai người, ta đã chọn

một người làm vua.

➢Hãy còn đứa con út, nhưng nó đi chăn 
chiên

➢Y-sai sai gọi người. Mặt người hồng hồng, 

con mắt xinh lịch, và hình dung tốt đẹp

➢Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Ấy là nó;

hãy đứng dậy xức dầu cho nó.

➢Sa-mu-ên lấy sừng dầu, xức cho người ở giữa các 

anh người

➢Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Đa-vít

➢Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sau-lơ; Đức Giê-

hô-va bèn khiến một ác thần khuấy khuất người



Sau-lơ đòi Đa-vít đến cùng mình

➢Xin chúa chúng tôi hãy biểu những tôi tớ 

đứng chầu chúa tìm một người biết gảy đàn, 

để khi nào Đức Chúa Trời sai ác thần đến 

chúa, thì người đó sẽ gảy đàn, và chúa sẽ 

được an ủi

➢Nầy tôi đã thấy một con trai của Y-sai, 

người Bết-lê-hem; nó gảy đàn hay, một 

người chiến sĩ mạnh bạo, ăn nói khôn 

ngoan, và mặt mày tốt đẹp; Đức Giê-hô-va 

ở cùng người

➢Vậy, khi Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào Sau-lơ, thì Đa-vít lấy đàn và gảy. Sau-lơ bèn được 

an ủi, lành mạnh, và ác thần lìa khỏi người



Dân Phi-li-tin-Gô-li-át

➢Dân Phi-li-tin đứng trên núi phía nầy, còn Y-sơ-ra-ên

đứng trên núi phía kia; trũng phân cách họ

➢Bấy giờ, có một người lực sĩ từ trại quân Phi-li-tin 

mà ra, tên là Gô-li-át, quê ở Gát; bề cao người sáu 

thước một gang

➢Hãy khiến một người ra, đặng đấu địch cùng nhau.
Nếu khi đấu địch cùng ta, hắn trổi hơn và giết ta, thì

chúng ta sẽ làm tôi các ngươi; nhưng nếu ta trổi hơn 

hắn và ta giết hắn, thì các ngươi sẽ làm và hầu việc 

chúng ta

➢Sau-lơ và cả Y-sơ-ra-ên nghe những lời của người Phi-li-tin, thì lấy làm hoảng hồn, sợ hãi lắm



Đa-vít thắng Gô-li-át

➢Đa-vít lại nói: Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi 

vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi 

tay người Phi-li-tin kia.

➢Cầm một cây gậy, lựa dưới khe năm cục đá 
bóng láng, để trong cái túi chăn chiên mình vẫn 

có, và cái trành ném đá ở nơi tay, rồi xơm tới 

người Phi-li-tin

➢Ta há là một con chó nên ngươi cầm gậy đến 

cùng ta? Người Phi-li-tin bắt danh các thần mình 

mà rủa sả Đa-vít,

➢Đa-vít thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném 

nó bằng trành, trúng nơi trán người Phi-li-tin. Cục 

đá lọt thấu trong trán, Gô-li-át té úp mặt xuống 

đất. Như vậy Đa-vít thắng được người Phi-li-tin 
bằng Cái trành ném đá và cục đá, đánh chết hắn 

mà không có gươm nơi tay

➢Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; 

còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà 

đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-
ên, mà ngươi đã sỉ nhục

➢Từ ngày đó, Sau-lơ rước Đa-vít về đền mình, không cho trở về nhà cha người nữa.



Giô-na-than và Đa-vít kết bạn

➢Giô-na-than khế hiệp cùng Đa-vít, bởi vì yêu mến

người như mạng sống mình

➢Đa-vít đi đánh giặc nhiều: bất luận nơi nào Sau-

lơ sai người đi, thì đều được việc, nên Sau-lơ đặt 

người làm đầu chiến sĩ; người đẹp ý bá tánh và 

những tôi tớ của Sau-lơ



Lòng ganh ghét của Sau-lơ

➢Đa-vít chỗi dậy, cùng quân thủ hạ mình đi đánh giết

hai trăm người Phi-li-tin. Người đem dương bì của 

chúng nó về, và nộp cho vua đủ số, đặng trở làm phò

mã người. Vậy, Sau-lơ gả Mi-canh, con gái mình,

cho người làm vợ.

➢Những người múa đối đáp nhau rằng: Sau-lơ 

giết hàng ngàn,Còn Đa-vít giết hàng vạn! Kể từ

ngày ấy, Sau-lơ thường ngó Đa-vít cách giận

➢Sau-lơ khiến Đa-vít cách xa mình, lập người làm 

trưởng ngàn người: Đa-vít ra trận trở về thì đứng 

đầu đạo binh

➢Tay ta chớ nên hành hại hắn, nhưng thà tay của 

dân Phi-li-tin còn hơn

➢Vua chẳng đòi sính lễ gì khác, chỉ đòi một trăm

dương bì của người Phi-li-tin, đặng trả thù kẻ cừu 

địch mình



Đa-vít chạy trốn

➢Nhưng ác thần bởi Đức Giê-hô-va khiến 

nhập vào Sau-lơ lúc người ngồi trong điện, 

cầm cây giáo nơi tay; còn Đa-vít gảy đàn bèn 

phóng Đa-vít, Sau-lơ muốn lấy giáo đâm Đa-

vít dính vào vách, nhưng Đa-vít tránh khỏi, 

giáo của Sau-lơ găm trong vách

➢Đa-vít trốn và được thoát khỏi buổi tối đó.



Sau-lơ sai người đi đến nhà Đa-vít đặng canh gười

➢Mi-canh thòng Đa-vít xuống nơi cửa sổ; 
người trốn và thoát khỏi.

➢Sau-lơ sai người đi đến nhà Đa-vít đặng 

Canh giữ người, để sáng ngày giết người đi

➢Vậy, Đa-vít trốn và thoát khỏi, đi đến nhà Sa-mu-

ên tại Ra-ma, rồi thuật cho người mọi điều Sau-lơ 

đã làm cho mình



Đa-vít ở tại Nóp

➢Đô-e, người Ê-đôm, lại gần, đánh những thầy tế 

lễ; và trong ngày đó hắn giết tám mươi lăm người

Mặc ê-phót bằng vải gai

➢Vậy, thầy tế lễ trao bánh thánh cho người; 

vì ở đó chẳng có bánh chi khác hơn bánh trần

thiết.

➢Sau-lơ lại dùng gươm giết dân Nóp, thành của 

thầy tế lễ: người nam và người nữ, con trẻ và con 

đương bú, bò, lừa, và chiên, thảy đều bị gươm 
giết

➢Thầy tế lễ đáp rằng: Đây có cây gươm của 

Gô-li-át, người Phi-li-tin mà ông đã giết trong 

trũng Ê-la



Đa-vít ở trong hang đá Ên-ghê-đi - Nguyện Đức Giê-hô-va 

chớ để ta phạm tội cùng kẻ chịu xức dầu!

➢Sau-lơ cất tiếng lên khóc, nói cùng Đa-vít 

rằng: Con thật công bình hơn cha; vì con có lấy

điều thiện mà báo điều ác cha đã làm cho con

➢Vậy, cha ôi! hãy xem cái vạt áo tơi cha mà 

tôi cầm trong tay; bởi vì tôi có vạt áo tơi của 

cha, mà không giết cha, thì nhân đó khá biết 

và nhận rằng nơi tôi chẳng có sự ác, hoặc sự 

phản nghịch, tôi chẳng có phạm tội gì với cha

➢Nầy là ngày mà Đức Giê-hô-va có phán cùng ông: 

Ta sẽ phó kẻ thù nghịch ngươi vào tay ngươi. Hãy xử

người tùy ý ông. Nhưng Đa-vít đứng dậy, cắt trộm 

vạt áo tơi của Sau-lơ

➢Tại đó có một hang đá; Sau-lơ bèn vào đó đặng 

đi tiện



Đa-vít lại kiều ngụ tại Xíp - Không tra tay vào kẻ chịu xức dầu!

➢Sau-lơ nói: Ta có phạm tội; hỡi Đa-vít, con ta, hãy 

trở lại! Ta sẽ chẳng làm hại cho con nữa, vì ngày 

nay, con đã kính nể mạng sống ta. Thật, ta đã làm

điên cuồng, phạm một lỗi rất trọng

➢Áp-ne, sao ngươi không canh giữ vua, là chúa 

của ngươi? Bây giờ, hãy xem thử, cây giáo của 

vua và bình nước nơi đầu giường vua ở đâu?

➢Nguyện Đức Giê-hô-va giữ, chớ cho tôi tra tay vào

kẻ chịu xức dầu của Ngài! Ta xin ngươi chỉ hãy lấy

cây giáo nơi đầu giường người cùng cái bình nước

➢Đa-vít và A-bi-sai lúc ban đêm, vào giữa quân lính,

thấy Sau-lơ đương ngủ, nằm trong đồn, cây giáo cặm

dưới đất tại nơi đầu. Áp-ne và quân lính nằm

ở xung quanh người



Sa-mu-ên đã qua đời. Sau-lơ cầu bà bóng ở Ên-đô-rơ

Vả, Sa-mu-ên đã qua đời; cả Y-sơ-ra-ên để tang cho người, và người ta chôn người tại Ra-ma, thành 

của người. Sau-lơ đã trừ khỏi xứ những đồng cốt và những thầy tà thuật

➢Người đàn bà đáp rằng: Ông biết rõ điều Sau-

lơ đã trừ khỏi xứ những đồng cốt và thầy tà 

Thuật Vậy, cớ sao ông lại gài bẫy đặng giết tôi?

➢dân Phi-li-tin nhóm hiệp, đến đóng trại nơi 

Su-nem. Sau-lơ thấy trại quân Phi-li-tin, thì sợ 

Và lòng rung động lắm.

➢Người cầu vấn Đức Giê-hô-va; song Đức Giê-

hô-va không đáp lời, hoặc bằng chiêm bao, 

hoặc bằng u-rim, hay là bởi các đấng tiên tri.

➢Hãy kiếm cho ta một người đàn bà biết cầu 

vong; ta sẽ đi đến người mà cầu vấn.



Đa-vít đánh bại dân A-ma-léc & giải cứu hai vợ mình

➢Khỏi ba ngày, khi Đa-vít với những kẻ theo

mình đến Xiếc-lác, thì dân A-ma-léc đã loán 

đến miền nam cùng Xiếc-lác, xông vào Xiếc-

lác và đã phóng hỏa nó. Chúng bắt lấy các 

người nữ và hết thảy kẻ lớn nhỏ ở tại đó. 

➢Đa-vít bị sự hoạn nạn lớn, vì dân sự toan 

ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm hồn 

đầy cay đắng, vì cớ mất con trai và con gái 

mình. Nhưng Đa-vít được sức mạnh nơi Giê-

hô-va Đức Chúa Trời mình

➢Đa-vít đánh chúng nó từ tảng sáng ngày đó cho 

Đến chiều ngày sau. Đa-vít thâu lại mọi vật dân A-

ma-léc đã cướp lấy, và cũng giải cứu hai vợ mình 

nữa. Chẳng thiếu một ai, nhỏ hay lớn, gái hay trai, 

Hoặc là một phần hóa tài nào mà dân A-ma-léc đã 

cướp lấy



Dân Y-sơ-ra-ên bị bại trận. – Sau-lơ qua đời

➢Thế trận dữ dội cho Sau-lơ; những lính cầm

cung bắn trúng người, làm cho trọng thương

➢Hãy rút gươm ngươi, đâm ta đi, kẻo những kẻ 

không chịu cắt bì kia đến đâm ta và sỉ nhục ta 

chăng. Nhưng kẻ vác binh khí người không dám

làm, vì sợ hãi lắm

➢Sau-lơ bèn lấy gươm và sấn mình trên mũi nó

➢Như vậy, trong ngày đó, Sau-lơ, ba con trai người, kẻ vác binh khí người, và hết thảy kẻ theo người 

đều chết chung nhau.



Những Điều Áp Dụng Thuộc Linh trong Sách 1 Sa-mu-ên

➢Không nhiều người làm theo cách mà An-ne đã làm. An-ne thực sự đã giao con trai của 

mình để phục vụ Chúa

➢Tuân theo thì tốt hơn của lễ." Đức Chúa Trời không quan tâm nhiều đến những hành vi thờ phượng

bề ngoài của chúng ta. Đức Chúa Trời quan tâm nhiều hơn đến sự vâng lời của chúng tôi.

➢Chúng ta nhìn vào hình dáng bên ngoài của một người và thành tích của họ, nhưng Đức Chúa Trời 

nhìn vào những gì bên trong. Đa-vít là người Đức Chúa Trời nhìn thấy điều gì đó đặc biệt nơi ông và
phong ông trở thành vị vua thứ hai, và vĩ đại nhất của Y-sơ-ra-ên.

➢Gô-li-át chứng tỏ với Đa-vít bằng sức mạnh; Nhưng sức mạnh của con người không thể sánh được 

với sức mạnh của Đức Chúa Trời

➢Chúa không cho tôi làm điều như vậy với chủ tôi, người đã xức dầu của Chúa, hoặc đặt tay tôi trên 

người; vì chủ tôi là người được xức dầu của Chúa. Việc Đa-vít cam kết không làm hại người được 

Chúa xức dầu nên là một bài học cho các hội thánh ngày nay.

➢Sau-lơ đã sai lầm khi nghĩ rằng mình có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời bằng cách làm theo cách 

nhìn tốt của mình. Ngay cả khi đối mặt với hành động sai trái của mình, Sau-lơ vẫn cố gắng minh oan 

cho mình, và đó là lúc Đức Chúa Trời từ chối Sau-lơ


