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ບົດຮຽນທີ 1 
ຄຳອ້ອນວອນຂອງຜູ້ທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 1 ຊາມູເອນ 1:1-28 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ 1 ຊາມູເອນ 1:1-28  

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ນາງຮັນນາຜູ້ທີ່ສູນສ້ິນຄວາມຫວັງໄດ້ນຳຄວາມອຸກອ່ັງຄ່ັງແຄ້ນມາທູນຕ່ໍ   

                                            ພຣະເຈ້ົາ ແລະການໃຫ້ຄຳສັນຍາຂອງນາງ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານເຄີຍມີຄວາມສ້ິນຫວງັໃນຊີວິດຂອງທ່ານຫລືບ່ໍ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຈະສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າ ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມສ້ິນຫວັງ  

                                        ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາຍັງມີພຣະເຈ້ົາເປັນທີ່ເພ່ິງ. 
 

ຄຳນຳ 
ຢາກອບແລະວິລແຮມ, ເປັນຄ້ັງແລກທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ສເນີເຣ່ືອງແຊນເດີແຣນລາ,  ແລ້ວເຣ່ືອງນ້ີກໍໄດ້ກາຍ
ມາເປັນເຣ່ືອງທີ່ເກ່ົາແກ່ໃນດິສນີແລນ.   ເຂົາເລ່ົາວ່າຊາຍຄົນນ່ຶງມີລູກສາວງາມຫລາຍຊ່ືວ່າແຊນເດີແຣນລາ,    
ແມ່ຂອງລາວເສັຽຊີວິດແຕ່ຍັງນ້ອຍ,  ຂາດຜູ້ເບ່ິງແຍງ,   ໜູນໃຈໃນຊີວິດເປັນສາວ ແຕ່ນາງກໍທຳຕົວເປັນຄົນ
ດີຕລອດມາ.   ເວລາພ່ໍຂອງນາງແຕ່ງງານໃໝ່ ແມ່ນ້າຂອງລາວກໍມີລູກຕິດມາດ້ວຍ 2 ຄົນ.  ພວກເຂົາບ່ໍມັກ
ແຊນເດິແຣນລາ ພວກເຂົາຈ່ຶງກ່ັນແກ້ງແລະອິດສາບັງບຽດນາງຕລອດມາ 
 
ດ້ວຍການເຫັນພ້ອມຂອງແມ່ພວກເຂົາ ສອງເອ້ືອຍນ້ອງນ້ັນກໍກ່ັນແກ້ງ. ເວລາພວກເຂົາເຫັນແຊນເດິແຣນລາ
ໃສ່ຊຸດສີເທົາທີ່ຄົນ ຮັບໃຊ້ໃສ່, ພວກເຂົາກໍກ່ັນແກ້ງໃຊ້ວຽກແລ້ວກໍພາກັນເຍາະເຍ້ີຍ. ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ, 
ເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍໄດ້ຢຸດຢູ່ທີ່ນ້ີ, ຝູງນົກໄດ້ຈັດຕຽມເຄ່ືອງນຸ່ງທີສົ່ດສວຍງົດງາມສີທອງແລະເກີບທີ່ເໝາະສົມ ຊ່ຶງເປັນທີ່
ເໝາະກັບແຊນເດິແຣນລາກວາ່. ລາວນຸ່ງຊຸດງາມໄປໃນງານທີ່ພຣະຣາຊວັງ, ລາວເປັນທີ່ຖືກຕາຕ້ອງໃຈຂອງ
ກະສັດ. ຫລັງຈາກທີ່ເສາະສແວງຫາຄວາມຮກັອັນແທ້ຈິງ    ແລະເສາະສແວງຫາເຈ້ົາຂອງເກີບທີ່ນາງໄດ້ເຮັດ
ເສັຽຜ່ານມາ. ໃນທີ່ສຸດການທົດລອງເກີບກໍເກີດຂ້ຶນ    ແລະແລ້ວເກີບກໍໄດ້ພໍດີກັບຕີນຂອງນາງ. ກະສັດກໍຮັບ
ເອົານາງໄປເປັນ(ມະເຫສີ)ພັລຍາ. 
 
ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ ເມ່ືອຄູ່ປໍຣະປັກຫາກມີທ່າທີບ່ໍດີຕ່ໍພວກເຮາົ? ບົດຮຽນໃນວັນນ້ີ ນາງຮັນນາກໍເປັນຜູ້
ນ່ຶງທີ່ພົບບັນຫາຢ່າງນ້ີ, ແຊນເດິແຣນລາຕ້ັງໝັ້ນຢູ່ໃນຄວາມດີ  ແລະຍັງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອ ແລະນະມັສ
ການພຣະເຈ້ົາ, ແທນທີ່ລາວຈະຊອກຫາວິທີແກ້ແຄ້ນ ຫລືວ່າຫາເຣ່ືອງໃສ່ພວກເຂົາຄືນ.  ຮັນນາໄດ້ນຳເຣ່ືອງ 
ທຸກຢ່າງທີ່ລາວມີມາຂາບທູນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ພຣະອົງໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂອງນາງແລະກໍພະຍາຍາມທີ່ຈະຊ່ວຍ 
ນາງ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງຮອ້ງໄຫ້ຂອງພວກເຮົາເໝືອນກັນ.   ພຣະອົງຊົງຮັກພວກເຮົາ ແລະຢາກຈະມອບ 
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ຂອງທີ່ດີໃຫ້ກັບພວກເຮົາ.  
 
ພຣະທັມພວກຜູ້ປົກຄອງໄດ້ຈົບລົງຕອນທີ່ພຣະທັມຊາມູເອນຈະເລ້ີມຕ້ົນ   (ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ປົກຄອງກຳລັງທຳ 
ງານຢູ່ພຣະທັມນາງຣຸດກໍສອດແຊກຂ້ຶນມາ)ປໂຍກສຸດທ້າຍຂອງ ພວກຜູ້ປົກຄອງບົດທີ 21:25  ໃນສມັບນ້ັນ
ບ່ໍມີກະສັດໃນອິສຣາເອນ ຕ່າງຄົນຕ່າງເຮັດຕາມໃຈມັກຂອງຕົນ.  ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ໃນການເລ້ີມຕ້ົນຂອງ 1 ຊາ
ມູເອນ ຈ່ຶງໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນທີ່ມີຄວາມເຊ່ືອແຕກກະຈັກກະຈາຍໄປທົ່ວເຂດອິສຣາເອນ. ພວກເຂົາທຳເປັນ
ເໝືອນເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາແຕ່ວ່າບ່ໍເຫັນໃຜທີ່ຈະເອົາຈິງເອົາຈັງ.  ໃນສມັຍໂນອາ (ປະຖົມມະການ 6:8) ພຣະເຈ້ົາ
ຍັງໄດ້ພົບຊາຍຄົນນ່ຶງແລະຄອບຄົວຂອລາວທີ່ມີຄວາມເຊ່ືອ ແລະພຣະອົງກໍໄດ້ອວຍພຣະພອນລາວ.  ພຣະ
ເຈ້ົາໃຊ້ຄວາມເຊ່ືອແລະການຮບັໃຊ້ຂອງລາວ  ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແລ້ວ ແມ່ນໃນເວລາເກີດວິກິດການໃນ
ສັງຄົມ. 
 

1. ສັດຊ່ືໃນຄອບຄົວ: (1 ຊາມູເອນ 1:1-8) 
ພຣະທັມ 1 ຊາມູເອນ ເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການແນະນຳໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກເຖິງຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືຂອງລາວວ່າ ເອນກາ
ນາ. ເອນການາ ມີພັລຍາຢູ່ສອງຄົນ ຜູ້ທີນ່ຶງຊ່ືວ່າຮັນນາ ອີກຄົນນ່ຶງຊ່ື ປະນິນນາ. ປະນິນານມີລູກແລະຮັນນາ
ບ່ໍມີລູກ.  ທຸກໆປີຊາຍຄົນນ້ີເຄີຍພາຄອບຄົວຈາກເມືອງໄປນະມັສການ ແລະຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາແດ່ພຣະຈ້ົາທີ່
ເມືອງຊີໂລ. ໃນວັນທີ່ເອນການາຖວາຍສັດບູຊາ ທ່ານກໍໄດ້ແບ່ງສ່ວນໃຫ້ແກ່ປະນິນນາແລະລູກຊາຍລູກຍິງ
ທຸກຄົນຂອງນາງ. ທ່ານໄດ້ແບ່ງໃຫ້ຮັນນາສອງສ່ວນ ເພາະທ່ານຮັກນາງຫລາຍ. ສ່ວນາງປະນິນນາກໍຍ່ິງເກີດ
ຄວາມແຄງໃຈ ແລະກໍໄດ້ຍົວະເຍ້ົານາງຢ່າງຮນຸແຮງ.  
 
ເຫດການຢ່າງນ້ີ ເກີດຂ້ຶນທຸກໆປີ. ແມ່ນວ່າຈະເປັນໃນການເດີນທາງຫລືໃນເວລາຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາກໍເໝືອນ
ກັນນາງຕ້ອງຖືກຍ້ົວຍວນທຸກເວລາ ນາງກໍກິນເຂ້ົາກິນນ້ຳບ່ໍໄດ້ມີແຕ່ຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງດຽວ. ເມ່ືອເອນການາເຫັນ
ຢ່າງນ້ັນກໍມາປອບໃຈນາງ "ນາງເອີຍ ເຖິງຢ່າງໃດນາງກໍຍັງເປັນຄົນທີ່ສຳຄັນ ແລະຍັງດີກວ່າລູກຕ້ັງສິບຄົນບ່ໍ
ແມ່ນບ່ໍ." ເມ່ືອກິນເຂ້ົາແລ້ວນາງກໍໄປນ່ັງອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະກໍໄດ້ປະຕິຍານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າ ຂໍໃຫ້ດູແລ
ຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ, ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄດ້ລູກຜູ້ຊາຍຈັກຄົນນ່ຶງແດ່ທ້ອນ, ແລ້ວຂ້ານ້ອຍຈະຖວາຍລູກຊາຍໃຫ້ເປັນ
ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງຈົນຕລອດຊີວິດຂອງລາວ ແລະມີດແຖຈະບ່ໍແຕະຕ້ອງຫົວຂອງລາວເລີຍ. 
 
ເມ່ືອນາງອະທິຖານຢູ່ດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດຢ່າງໜັກ ເອລີກໍສັງເກດເຫັນປາກຂອງນາງ, ນາງປາກບ່ໍອອກພຽງ
ແຕ່ສົບເໜັງ ທ່ານຈ່ຶງເຂ້ົາໃຈວ່ານາງເມົາເຫລ້ົາ. ເອລີຈ່ຶງເວົ້າກັບນາງວ່າ ເຈ້ົາຈະເມົາເຫລ້ົາໄປອີກດົນປານໃດ 
ຈ່ົງຢຸດສາ. ນາງຮັນນາຕອບວ່າ ຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ເປັນຍິງຢ່າງນ້ັນ, ຂ້ານ້ອຍເປັນຍິງທີ່ມີທຸກໜັກ ຂ້ານ້ອຍລະບາຍ
ຄວາມໃນໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ເອລີຈ່ຶງບອກວ່າຈ່ົງກັບໄປເປັນສຸກເຖີດ. ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນຈະ
ປະທານຕາມທີ່ເຈ້ົາທູນຂໍ.      
 

2. ເຖິງຈະທົນທຸກທໍຣະມານປານໃດ ກໍຍັງບ່ໍຂາດຄວາມເຊ່ືອ: (1 ຊາມູເອນ 1:9-18) 



 4 

ຮັນນາມີຄວາມເປັນທຸກໃຈຫລາຍ,  ບ່ໍແມ່ນແຕ່ນາງຮ້ອງໄຫ້ແລະກິນເຂ້ົາບ່ໍໄດ້ເທົ່ານ້ັນ   ແຕ່ນາງຕ້ອງລະທົມ
ຂົມຂ່ືນເຂ້ົາໄປເຖິງຈິດວິນຍານ (ຂ້ໍ 10)  ລາວບ່ໍໄດ້ໂກດຮ້າຍໃຫ້ສາມີຂອງລາວ,   ລາວບ່ໍໄດ້ຮ້າຍໃຫ້ນາງປະ
ນິນນາ ແຕ່ລາວເສັຽໃຈຫລາຍຍ້ອນລາວບ່ໍສາມາດຖືພາໄດ້.   ຢ່າງໃດກໍຕາມ ນາງຈ່ຶງຕັດສິນໃຈເຂ້ົາຫາພຣະ
ເຈ້ົາ ເພ່ືອຂໍຄວາຍຊ່ວຍເຫລືອ 
 
(ຂ້ໍທີ 11) ຮັນນາຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງມີຣິດອຳນາດ,  ພຣະເຈ້ົາມີອຳນາດສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ,  ພຣະອົງຊົງ
ເປັນພຣະເຈ້ົາແຫ່ງການຊົງສ້າງ, ບ່ໍມີສ່ິງໃດຈະເໜືອຄວາມສາມາດຂອງພຣະອົງ. ຮັນນາຈ່ຶງໄດ້ນຳຄວາມທຸກ
ໂສກທັງໝົດເຂ້ົາມາຫາພຣະເຈ້ົາ ແລະກໍໄດ້ສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຕ່ໍພຣະອົງ.   ນາງໄດ້ທູນຂໍລູກຜູ້ຊາຍ 
ແລະໄດ້ສັນຍາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າ ຈະນຳລູກຄືນມາຖວາຍແກ່ພຣະອົງ  ເພ່ືອມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງຈົນຕລອດ 
ຊີວິດ ແລະມີດແຖຈະບ່ໍໄດ້ຖືກຕ້ອງຫົວຂອງລາວເລີຍ.  
 
ເວລາຄວາມທຸກໂສກມາເຖິງທ່ານໆຈະຫັນໜ້າເຂ້ົາຫາໃຜ?    ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສັດຊ່ືແລະທ່ຽງທັມ.   
ພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນທ່ານເຂ້ົາມາໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນສນິດກັບພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ   ຄືພຣະເຢຊູຄຣິດອົງຜູ້ເປັນ 
ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ (1 ໂກຣິນໂທ 1:9) ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສັດຊ່ືແລະທ່ຽງທັມ.  ພຣະອົງຊົງ 
ພ້ອມຢູ່ສເມີເພ່ືອພວກເຮົາ ບ່ໍວ່າຈະມີຄວາມຍິນດີ ຫລື ໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈພຣະອົງຢູ່ກັບພວກເຮົາ. ພຣະອົງໄດ້
ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ແລະສຽງຫົວຂອງພວກເຮົາ.  ເວລາທ່ານມີບັນຫາທ່ານຫັນໄປຫາພຣະເຈ້ົາຫລືຫັນໄປຫາມະ
ນຸດ ຜູ້ທີ່ກຳລັງລໍຖ້າຊ້ຳເຕີມພວກເຮົາ. 
 
ຮັນນາອ້ອນວອນອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຊຶ່ງອອກມາຈາກຫົວໃຈດ້ວຍຄວາມງຽບ. ແຕ່ເມືອເອລີເປັນນາງອ້ອນ 
ວອນທ່ານກໍເຂ້ົາໃຈວ່ານາງເມົາເຫລ້ົາ.    ຄ້ັນເມ່ືອເອລີເຂ້ົາໃຈນາງແລ້ວເພ່ິນກໍໄດ້ອວຍພອນລາວ   (ຂ້ໍ 16)  
ຫລັງຈາກນ້ັນເມ່ືອລາວກັບບ້ານ ລາວກໍກິນເຂ້ົາກິນນ້ຳໄດ້.   
 

3. ລ້ຽງລູກດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ (1 ຊາມູເອນ 1:19-28) 
ເມ່ືອຄົບຮອບຂວບປີ, ຮັນນາກໍບອກກັບສາມີວ່າ ໄປຖວາຍສັດບູຊາປະຈຳປີແດ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ ຈົນກວ່າເດັກ
ຈະຢ່ານົມ ແລ້ວຈ່ຶງຈະໄປ. ສາມີຂອງນາງກໍກ່າວວ່າຈ່ົງເຮັດຕາມທີ່ເຈ້ົາພໍໃຈເຖີດ. 
 
ເມ່ືອນາງຄອດລູກແລ້ວນາງກໍໃຫ້ຊ່ືລູກຂອງນາງວ່າ ຊາມູເອນ ເພາະນາງກ່າວວ່າເຮົາໄດ້ຂໍມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. 
ນາງກໍຄອງຄອຍຢູ່ມ້ືຕ່ໍມ້ື ວັນຕ່ໍວັນ ປີຕ່ໍປີ ແລະເມ່ືອນາງໃຫ້ລາວຢ່ານົມແລ້ວ ນາງກໍພາລາວຂ້ຶນໄປ ພ້ອມກັບ
ງົວຜູ້ສາມຕົວ ແປ້ງນ່ຶງເອຟາ ແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນນຶ່ງຖົງໜັງ  ແລະກໍນຳລາວໄປເຖິງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ  
ທີ່ເມືອງຊີໂລ.  ນາງກໍເລ່ົາເຣ່ືອງເດັກນ້ັນໃຫ້ເອລີຟັງ. (ຂ້ໍ 28) 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
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ພຣະເຈ້ົາຮຽກເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາຍຶດໝັ້ນໃນຄວາສັມພັນກັບພຣະອົງ. ຈ່ົງເອົານາງຮັນນາເປັນຕົວຢ່າງ, ຄວາມ
ສັດຊ່ືຂອງພວກເຮົາຖືກໂຈມຕີ, ເຮັດໃຫ້ສາມີ/ພັຣຍາ, ຄອບຄົວມີບັນຫາ. 
 
ເມ່ືອບັນຫາເຂ້ົາມາສູ່ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົານຳບັນຫາຕ່າງໆເຂ້ົາມາຫາພຣະເຈ້ົາ. ພຣະອົງຊົງສັດ
ຊ່ື ແລະຮັບຟັງການຮຽກຮ້ອງຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຜູ້ສັດຊ່ືຕ່ໍພວກເຮົາ. ເຖິງຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງພຣະເຈ້ົາຈະແຕກຕ່າງໄປແດ່ກໍຈ່ົງຖືວ່າເປັນນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເປັນທີ່ຖວາຍກຽດໃຫ້
ແກ່ພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ບັນຫາທີ່ໜັກໜ່ວງເຄີຍເຂ້ົາມາລົບກວນຄອບຄົວຂອງທ່ານຫລືບ່ໍ? ແລ້ວທ່ານແກ້ໄຂຢ່າງໃດ? 
2. ຄ້ັງສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາເວລາໃດ? ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຫຍັງ? 
3. ທ່ານເຄີຍໄດ້ສັນຍາຫຍັງບ່ໍກັບພຣະເຈ້ົາ? ທ່ານໄດ້ຮັກສາຄຳສັນຍານ້ັນຫລືບ່ໍ 
4. ທ່ານເຄີຍໄດ້ພົບຄວາມສັດຊ່ືແລະທ່ຽງທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍ? 
5. ທ່ານຈະອະທິບາຍຄວາມສັດຊ່ືແລະທ່ຽງທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງຢ່າງໃດ? 
6. ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຕອບຄຳອະທຖິານຂອງທ່ານແລ້ວ ທ່ານຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ? 

 
 
         ບພ 
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ບົດຮຽນທີ 2 
ຈົດຈຳແລະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ຊາມູເອນ ບົດທີ 3 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ  1 ຊາມູເອນ ບົດທີ 3 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຊາມູເອນຈົດຈຳ ແລະຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຕ່ໍການຮຽກເອ້ີນຂອງ  

                                            ພຣະເຈ້ົາ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໃນການຈົດຈຳແລະຮັບຜິດຊອບໃນຄວາມສັດ 

                                        ຊ່ືຕ່ໍການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
 

ຄຳນຳ 
ລະດູໃບໄມ້ປ່ົງແມ່ນຍາມທີ່ຄົນອະເມຣິກັນທັງຫລາຍມັກອອກໄປຫລ້ິນນອກບ້ານ . ສ່ວນຫລາຍຈະຫລ້ິນເອົາ
ໄມ້ຄ້ອນຕີບານ (Baseball) ໃນການຫລ້ິນບານປະເພດນ້ີ ກໍຈະມີຫລາຍໜ້າທີ່ ຜູ້ດຶກໝາກບານທີ່ຢືນຢູ່ກາງ
ເດ່ີນແມ່ນເປັນໜ້າທີ່ໆສຳຄັນຫລາຍ. ຜູ້ດຶກໝາກບານ ຕ້ອງໄດ້ຝຶກຊ້ອມເປັນພິເສດ ຖ້າຫາກມີການເຈັບເປັນ
ຫົວໜ້າທີມຕ້ອງໄດ້ເອ້ີນກັມມະການທັນທີ, ເພ່ືອຈະໄດ້ປ່ຽນຕົວນັກກິລາ. 
 
ເຣ່ືອງໃນວັນນ້ີ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເອົາຊາມູເອນເຂ້ົາມາຢູ່ໃນເກມ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ທົດສອບຜູ້ທຳນວາຍໜຸ່ມເພ່ືອ
ຈະໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳຝ່າຍຈິດວິນຍານໃນປະຊາຊາດອິສຣາເອນ. ໃນບົດຮຽນນ້ີ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຂຍາຍຊີວິດຂອງ
ຊາມູເອນໃນການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ, ໄດ້ມີການຖວາຍຕົວແລະມີການຮບັໃຊ້. 
 
ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ ໃນວັກທຳອິດໄດ້ບອກພວກເຮົາໄວ້ວ່າ ປະເທດອິສຣາເອນບ່ໍມີ
ກະສັດ ແລະກໍບ່ໍເຫັນໃຜທີ່ເໝາະສົມ.   (ພວກຜູ້ປົກຄອງ 21:25) ນິມິດໝາຍຂອງພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍຄ່ອຍປາກົດ
ເທົ່າໃດ. ຍ້ອນເຫດຜົນນ້ີລະ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ເອ້ີນເອົາຊາມູເອນ (1 ຊາມູເອນ 3:1) ການບ່ໍຄ່ອຍປາກົດນ້ີກໍບ່ໍ
ແມ່ນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະຖ້ິມອິສຣາເອນແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາຍັງກຳລັງຊອກຫາຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຟັງແລະກະທຳຕາມ 1 ຊາ 
ມູເອນ ບົດທີ 2 ເປັນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະມາສຶກສານຳກັນ.  ເອລີມີລູກຊາຍ 2 ຄົນ:  ໂຮຟນີ ແລະ ພີເນ ຫັສ. 
ພວກນ້ີເຂົາເປັນຄົນອັນຕະພານ, ບ່ໍນັບຖືພຣະເຈ້ົາ. (2 ຊາມູເອນ 2:12)   
 
ຄວາມບາບຂອງມະນຸດມີມາຕ້ັງແຕ່ດົນແລ້ວ,   ແລະກໍມີມາຕ້ັງແຕ່ມະນຸດຄູ່ແລກພລາດລ້ົມໃນການເຊ່ືອຟັງ     
ພຣະເຈ້ົາ.   ວັນນ້ີ ພວກເຮົາມາເບ່ິງນຳກັນວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເອ້ີນເອົາຜູ້ທີ່ສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງຢ່າງໃດ, ແລະກົງກັນ
ຂ້າມ ພຣະອົງຈະມີພຶດຕິກັມຢ່າງໃດຕ່ໍລູກຊາຍເອລີທັງສອງຄົນ ທີ່ພວກເຂົາບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ.   ເວລາບ່ໍມີ 
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ສຳຫລັບພວກເຂົາອີກແລ້ວ.   ພຣະເຈ້ົາອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນໂລກນ້ີຊ່ຶງປະປົນກັບຄົນບາບທັງ  
ຫລາຍ, ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ໝາຍຫົວໄວ້ແລ້ວ ແລະພຣະອົງຈະຊົງປົກປ້ອງພວກເຂົາໃຫ້ພ້ົນຈາກມານຮ້າຍ. (ໂຢ 
ຮັນ 17:15-18) 
 

1.  ຕາທ່ີຫລຽວບ່ໍເຫັນ  (1 ຊາມູເອນ 3:2-3) 
ຫລັງຈາກທີ່ພ່ໍແມ່ຂອງລາວມອບໃຫ້ເອລີແລ້ວ  ເພ່ິນກໍລ້ຽງດູເບ່ິງແຍງຊາມູເອນ ເປັນຢ່າງດີ.  ເດັກນ້ອຍຊາມູ
ເອນກໍເຕີບໃຫຍ່,   ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃນພຣະວິຫານຕາມຄວາມສາມາດເຊ່ັນ:   ຮັບເຄ່ືອງ
ຖວາຍບູຊາທີ່ຄົນອິສຣາເອນນຳມາເພ່ືອຖວາຍພຣະເຈ້ົາ.     ເອລີກໍຍັງໄດ້ຝຶກສອນຊາມູເອນໃຫ້ຮູ້ຈັກຮັບໃຊ້ 
ວຽກງານ ໜ້າທີ່ໃນການບົວລະບັດວິຫານ ແລະວຽກງານສິດສອນດ້ວຍ. 
 
ຊາມູເອນຈະເຣີນເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ເອລີ ພ່ໍລ້ຽງຂອງລາວກໍນັບມ້ືນັບແກ່ໂຕລົງທກຸວັນ ຕາຂອງທ່ານກໍບ່ໍໄຄ່ຢາກ
ເຫັນຮຸ່ງພໍທໍ່ໃດ.   ແຕ່ພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາຍັງບ່ໍທັນດັບ  ພຣະອົງຍັງຫລິງເຫັນທຸກຢ່າງ ພຣະອົງຫລິງເຫັນ
ຮອດຈິດວິນຍານຂອງມະນຸດທຸກຄົນໄດ້. 
 
ໃນວັນນ່ຶງຊາມູເອນ ກໍຕຽມຕົວເຂ້ົານອນ, ທີ່ນອນຂອງລາວກໍຢູ່ໃກ້ໆກັບບ່ອນນະມັສການພຣະເຈ້ົາ . ແສງໄຟ
ທີ່ຮຸ່ງຢູ່ສະຖານທີ່ນະມັສການຍັງບ່ໍທັນມອດ.  ແສງໄຟທີ່ກ່າວເຖິງນ້ີ ແມ່ນແສງໄຟຈາກຄັນຕະກຽງ ທີ່ເຄີຍໄຕ້
ໄວ້ ສືບມາຈາກສມັຍໂມເຊ. (ອົພຍົບ 25:31-40) ພໍແຕ່ຊາມູເອນລ້ົມນອນລົງ  ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງເອ້ີນລາວໃຫ້
ເຂ້ົາສູ່ການປະກາດ.  
 
ໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູກໍມີຫລາຍໂອກາດ ພຣະອົງໄດ້ປ່ິນປົວຄົນຕາບອດ. ໃນປ້ຶມຂ່າວປະເສີດມັດທາຍອັນ
ດຽວ   ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຫັນການປົວຄົນຕາບອດຫລາຍຄ້ັງ;  9:27-28;  11:5; 12:22; 15:30-31; 20:30; 
21:14.  ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຢຊູຈະປ່ິນປົວຄົນຕາບອດຫລາຍປານໃດ  ພຣະອົງກໍຍັງມີເປ້ົາໝາຍເພ່ືອຈະໄດ້
ສ່ັງສອນກ່ຽວກັບການບອດຝ່າຍວິນຍານ.  
 
ໃນຖານະທີ່ພວກເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນ, ທຸກຄົນມີປະສົບການໃນການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງ
ການໃຫ້ການບອດຝ່າຍວິນຍານຂອງພວກເຮົາເປີດແຈ້ງ (ມືນຕາໃຈ)    ຄົນອິສຣາເອນໃນຂົງເຂດນ້ັນກໍຮັບຮູ້
ວ່າຊາມູເອນໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ. (ຂ້ໍ 20-21)  
 
ຜູ້ໃດເຂ້ົາມາຫາພຣະເຈ້ົາຜູ້ນ້ັນກໍເຂ້ົາມາຫາແສງສວ່າງຂອງພຣະເຈ້ົາ     ຜູ້ໃດທີ່ບ່ໍເຂ້ົາມາຫາພຣະເຈ້ົາຕາໃຈ 
ຂອງເຂົາກໍຍັງບອດຢູ່ ທກຸຄົນທີ່ປະພຶດຊ່ົວກໍກຽດຊັງຄວາມສວ່າງ ແລະບ່ໍມາເຖິງຄວາມສວ່າງ.(ໂຢຮັນ 3:20)  
 

2. ມີຫູສຳລັບໄວ້ຟັງ (1 ຊາມູເອນ 3:4-10) 
ການມີຊີວິດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ແສງສວ່າງຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນເປັນການດີທີ່ສຸດ.  ຊາມູເອນພ້ອມທີ່ຈະຟັງສຽງຂອງ 
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ພຣະເຈ້ົາທຸກເວລາ. ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນຊາມູເອນສ່ີຄ້ັງ ຂ້ໍ 4, 6, 8 ແລະ10. ເອ້ີນຄ້ັງລະສອງຄຳ ຊາມູເອນກໍແລ່ນ 
ໄປຫາເອລີແລະຂານຕອບວ່າ ຂ້ານ້ອຍຢູ່ທີ່ນ້ີ.  ເອລີກໍຕອບວ່າ ເຮົາບ່ໍໄດ້ເອ້ີນເຈ້ົາ ຈ່ົງກັບໄປນອນສາ.  ແລະ
ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງເອ້ີນຂ້ຶນອີກ ແລະຊາມູເອນກໍເຮັດຄືເກ່ົາ ຈົນເຖິງສາມຄ້ັງ.    ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນ ເອລີກໍນຶກໄດ້ວ່າ
ຕ້ອງແມ່ນພຣະເຈ້ົາ ເພ່ິນຈ່ຶງບອກຊາມູເອນວ່າ ຖ້າພຣະອົງເອ້ີນອີກເທື່ອນ້ີ ໃຫ້ເຈ້ົາຕອບວ່າ ຂໍພຣະອົງຊົງຕັ ສ 
ມາເຖີດ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຍັງລໍຟັງຢູ່ທີ່ນ້ີ.  ຊາມູເອນຈ່ຶງກັບໄປນອນໃນບ່ອນນອນຂອງຕົນອີກ. ພຣະເຈ້ົາ
ກໍສະເດັດມາອີກເໝືອນຄ້ັງກ່ອນໆ.   ຊາມູເອນກໍກະທຳຕາມທີ່ເອລີບອກ, ແລ້ວພຣະເຈ້ົາກໍກ່າວວ່າ  ເບ່ິງເດ້ີ 
ເຮົາຈະເຮັດສ່ິງນ່ຶງໃນອິສຣາເອນ ຫູຂອງທຸກຄົນຈະແສບທັງສອງຂ້າງ.    ຄືໃນວັນນ້ັນ ເຮົາຈະກະທຳໃນສ່ິງທີ່
ເຮົາໄດ້ເປ່ັງວາຈາອອກໄປນ້ີຄືເຣ່ືອງພົງພັນຂອງເອລີຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ.  
 
ຄວາມບາບຊ່ົວຂອງລູກເພ່ິນທັງສອງ  ຊ່ຶງພວກເຂົາຮູ້ແລ້ວເຂົາກໍຍັງເຮັດຢູ່,   ພວກເຂົາຢຽດຫຍາມພຣະເຈ້ົາ 
ແລະເອລີກໍບ່ໍໄດ້ຫ້າມປາມ.   ເພາະສະນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງປະຕິຍານຕ່ໍພົງພັນຂອງເອລີ ຄວາມບາບຂອງເຂົາຈະ
ລົບລ້າງດ້ວຍເຄ່ືອງສັດບູຊາແລະຂອງຖວາຍບ່ໍໄດ້ເດັດຂາດ ແລ້ວຊາມູເອນກໍນອນຈົນຮອດແຈ້ງ.  
 
ພຣະເຈ້ົາຮຽກເອ້ີນເອົາພວກເຮາົ. ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮາົຮບັເອົາການອະພັຍໂທດ ແລະຕຽມຕົວຮັບ
ເອົາຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດຈາກພຣະອົງ ພຣະອົງຮຽກເອ້ີນພວກເຮົາກໍເພາະພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກ
ເຮົາຍອມຈຳນົນຕ່ໍພຣະອົງ. ພຣະອົງຮຽກເອ້ີນພວກເຮົາກໍເພາະພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຖວາຍຕົວໃຫ້
ແກ່ພຣະອົງຢ່າງສ້ິນເຊີງ.  ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮາົເປັນທູດຕາງໜ້າພຣະອົງຢູ່ໃນໂລກນ້ີ , ເພ່ືອຈະໄດ້
ແບ່ງປັນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອ່ືນ ຄືການຮັບໃຊ້. ການຮຽກເອ້ີນນ້ີ ເບ່ິງເໝືອນວ່າຈະຍັງຢູ່ໄກພວກ
ເຮົາກໍຕາມ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍຍັງຕ້ອງການຊີວິດພວກເຮົາຢູ່ທຸກວັນ. 
 

3.  ພຣະຄຳຂອງພຣະອົງແມ່ນສຳລັບໄວ້ກ່າວ (1 ຊາມູເອນ 3:11-14) 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ແຈ້ງການຕ່ໍຊາມູເອນທຸກຢ່າງວ່າພຣະອົງມີພຣະປະສົງຢ່າງໃດ    ແລະພຣະອົງຈະເຮັດຫຍັງແດ່. 
ຄຳເຕືອນທີ່ຊາມູເອນໄດ້ຮບັໃນຄືນນ້ັນ ເພ່ິນກໍເຂ້ົາໃຈທັນທີໂລດວ່າແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນເພ່ິນ.  ເວລາທີ່ຊາ 
ມູເອນມອບຊີວິດໃຫ້ແກ່ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງຈິງຈັງແລ້ວ ຊາມູເອນກໍກາຍ
ມາເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມທີ່ມີອາຍຸອ່ອນທີ່ສຸດ. ນ້ີຄືວິທີການຂອງພຣະເຈ້ົາ , ພຣະອົງຮຽກເອ້ີນເອົາພວກເຮາົ 
ແລະພຣະອົງຊົງເປີດເຜີຍວ່າພຣະອົງຊົງຕ້ອງການຈະໃຫ້ພວກເຮົາເຮດັຫຍ່ັງ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ຄວາມສາມາດ 
ຂອງເຮົາ. 
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ຊາມູເອນວ່າເຈ້ົາຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງທີ່ຍ່ິງໃຫຍ່ໃນອິສຣາເອນ ຄືຫູຂອງທຸກຄົນ
ທີ່ໄດ້ຍິນຈະແສບທັງສອງຂ້າງ,  ແລ້ວເຮົາຈະກະທຳໃຫ້ສ່ິງທີ່ເຮົາກ່າວອອກໄປ ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງພົງພັນຂອງເອ
ລີ.(3:11) ນ້ີຄືການທຳນວາຍຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການຕັດສິນ (2  ພົງກະສັດ 21:12; ເຢເຣມີຢາ 19:3) ບ່ໍດົນບ່ໍ
ນານພຣະເຈ້ົາຈະນຳການຕັດສິນມາສູ່ຄອບຄົວຂອງເອລີ  ດ້ວຍວ່າເຂົາບ່ໍມີຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍວຽກງານຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ. (1 ຊາມູເອນ 2:30-36)  ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກສາຄຳສັນຍາຂອງພຣະອົງ  ເມ່ືອພຣະອົງຊົງກ່າວແລ້ວ   ທຸກ 
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ຢ່າງກໍຕ້ອງເປັນໄປຢ່າງນ້ັນ. 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້ິງຊອມເບ່ິງພຶດຕິການຂອງລູກຊາຍເອລີທັງສອງຄົນ.    ພຣະເຈ້ົາລົງໂທດເອລີເພາະເພ່ິນບ່ໍໄດ້
ເຕືອນລູກຂອງເພ່ິນ,   ແລະເອລີກໍຮູ້ຢູ່ວ່າພວກເຂົາຢຽບຫຍາມພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ເພ່ິນກໍບ່ໍໄດ້ຕັກເຕືອນພວກເຂົາ
ເຊ່ັນກັນ. ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງລົງໂທດພວກເຂົາໝົດທັງຄອບຄົວ.  
 

ຖ້ອຍຄຳໃນການຕັດສິນນ້ີ ເປັນການຍາກທີ່ສຸດສຳລັບຊາມູເອນທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ເອລີຊາບ. ຊາມູເອນກໍນອນຈົນ
ຮອດແຈ້ງ.   ລາວປິດປະຕູພຣະວິຫານ ແຕ່ລາວກໍຍັງບ່ໍກ້າທີ່ຈະບອກກັບເອລີ.  ເອລີກໍເອ້ີນເອົາຊາມູເອນມາ
ຖາມ: ຊາມູເອນລູກຊາຍຂອງພ່ໍເອີຍ, ຊາມູເອນກໍຕອບເພ່ິນວ່າຂ້ານ້ອຍຢູ່ທີ່ນ້ີ, ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວຫຍັງກັບເຈ້ົາ
ແດ່ ຂໍຢ່າໄດ້ປິດບັງໄວ້ຈາກເຮົາ  ຖ້າເຈ້ົາຫາກປິດບັງສ່ິງໃດໄວ້ຈາກເຮົາ   ເຣ່ືອງທັງສ້ິນທີ່ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່
ເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຈະລົງໂທດເຈ້ົາແລະຈະໜັກກວ່າເຮົາອີກ.  ດ່ັງນ້ັນຊາມູເອນຈ່ຶງເວົ້າທຸກຢ່າງໃຫ້ເອລີຟັງ  ບ່ໍໄດ້
ປິດບັງເລີຍ. ແລະແລ້ວເອລີກໍຕອບວ່າ ຂໍພຣະອົງຊົງກະທຳຕາມທີ່ພຣະອົງຊົງເຫັນຊອບເຖີດ. (3:17-18)            

 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
ພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອ້ີນເອົາພວກເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງ ແລະໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮບັໃຊ້ໃນຣາຊອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ.  ເໝືອນຊາມູເອນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາຕອບວ່າຂ້ານ້ອຍຢູ່ທີ່ນ້ີ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ
ກຳລັງຮັບຟັງຢູ່.(3:9)  ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີຫູທີ່ຈະຮັບຟັງ ແລະມີຕາທີ່ຈະເບ່ິງ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງກ່າວຄວາມ
ຈິງຕ່ໍຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
 

ຄວາມຈິງຈະປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ແລະຈະຊາບຊຶມເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ແລະຈະອອກ
ໄປສູ່ຄົນອ່ືນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຮົາດ້ວຍ.   ພວກເຮົາເປັນຕົວແທນຂອງພຣະອົງໃນໂລກນ້ີ,  ເວລາພວກເຮົາເວົ້າ
ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງມີຜົນ.  
 

ຄຳຖາມ: 
1. ທ່ານຈະຈ່ືຈຳສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ບ່ໍ?  ເປັນສຽງຮ້ອງຢ່າງໃດ? 
2. ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນໃຫ້ທ່ານເຮັດຫຍັງ? ທ່ານມີຜູ້ແນະນຳດ້ານຈິດວິນຍານຫລືບ່ໍ? 

ທ່ານຈະອະທິບາຍການຮຽກເອ້ີນຢ່າງໃດ? 
3. ລອງຄິດໃຫ້ຄັກໆເບ່ິງດູວ່າ ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນທ່ານໃຫ້ມາຮັບເອົາຄວາມພ້ົນບ່ໍ? ຫລືວ່າເອ້ີນທ່ານໃຫ້ມີ

ການຖວາຍຕົວ? ຫລືວ່າເອ້ີນທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາຮັບການຮັບໃຊ້?  
4. ຈ່ົງກ່າວເຖີດ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານກຳລັງຟັງຢູ່. ນ້ີແມ່ນຄຳເວົ້າທັມດາທີ່ທ່ານເວົ້າກັບພຣະເຈ້ົາເປັນປະ

ຈຳບໍ? ຖ້າບ່ໍແມ່ນ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງບ່ໍແມ່ນ? 
5. ທ່ານເຄີຍມີບ່ໍ ທີ່ຈະບອກເຣ່ືອງທີ່ທ່ານບ່ໍກ້າບອກໃຫ້ໃຜຜູ້ນ່ຶງຟັງ? ເປັນຢ່າງໃດ?  
6. ການປະກາດຂອງທ່ານເປັນຢ່າງໃດ? ທ່ານຈະປະກາດເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງບ່ໍ? 

 
         ບພ 
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ບົດຮຽນທີ 3 
ສຳນຶກ, ປົດປ່ອຍ, ລະນຶກ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ຊາມູເອນ ບົດທີ 7 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ  1 ຊາມູເອນ ບົດທີ 4--ບົດທີ 7 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຊາມູເອນນຳພາຊົນຊາດອິສຣາເອນໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນໃໝ່ກັບພຣະເຈ້ົາ  

                                           ຂອງພວກເຂົາ 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານຍັງມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຈະອະທິບາຍໃຫ້ພວກເຮົາຈະມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາຄືນມາໄດ້ 

                                        ຢ່າງໃດ: ດ້ວຍການສາລະພາບຫລື ການສຳນຶກຜິດ. 
 

ຄຳນຳ 
ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຊາຍໜຸ່ມເນ້ືອໜັງກໍສົດຊ່່ືນ  ຈິດໃຈກໍສົດຊ່ືນ    ເມ່ືອຖືກພຣະເຈ້ົາເອ້ີນມາເປັນສິດຍາພິ
ບານ, ຂ້າພະເຈ້ົາກໍດີໃຈທີ່ອາຈານກໍປ່ອຍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາແບ່ງປັນ. ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນແຕ່ງບົດເທສນາບ່ໍເປັນ 
ແລະເວລາເທດກໍເທດບ່ໍດີປານໃດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສາມສິບປີຜ່ານມາເຈ້ັຽແຕ່ງບົດເທສນາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍ
ຍັງມີຢູ່.  ໃນບົດເທສນານ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ຂຍາຍການສຳນຶກບາບ ທີເ່ຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກັບມາຫາພຣະ
ເຈ້ົາອີກໃໝ່.  ໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຫັນຈາກບາບພຣະອົງກໍຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນ
ການຊົງຊ່ວຍເຫລືອນ້ີ.  
 
ເວລາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຕັດສິນຂ້າພະເຈ້ົາທີ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມບາບຂ້າພະເຈ້ົາກໍຍອມຮັບ  ເພາະບາງຄ້ັງຂ້າ
ພະເຈ້ົາກໍຕົກຢູ່ໃນບ້ວງແຫ່ງຄວາມຄິດ. ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຢາກຄິດເຊ່ັນນ້ັນ ແຕ່ມັນກໍຍັງຄິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມພລັງ 
ທີ່ຈະນຳພາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາອອກຈາກສ່ິງນ້ັນແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ. ຍ່ິງພະຍາຍາມດ້ວຍຕົວເອງຫລາຍສ່ຳໃດ 
ມັນກໍຍ່ິງເພ້ີມພູນຂ້ຶນຫລາຍສ່ຳນ້ັນ.  ແທນທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຍອມຈຳນົນຕົວເອງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາມີໂອ
ກາດທີ່ຈະຟ້ືນຕົວເອງໄດ້ໂດຍພຣະເຈ້ົາ ຄືປ່ອຍຕົວເອງເຮົາໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປ່ຽນແປງ. 
 
ພຣະເຈ້ົາຮຽກເອ້ີນຊາມູເອນ ໃນຂະນະນ້ັນອິສຣາເອນບ່ໍມີກະສັດ ໃຜກໍທຳຕາມໃຈຕົວເອງ.(ພວກຜູ້ປົກຄອງ 
21:25) ແລະຜູ້ຄົນທັງຫລາຍກໍບ່ໍຄ່ອຍໄດ້ເຫັນນິມິດໝາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ . (1 ຊາມູເອນ 3:1)   ລູກຊາຍຂອງ
ເອລີ 2 ຄົນ  ໂຮຟນີ  ແລະ ຟີເນຮັສ (1 ຊາມູເອນ 2:12) ແລະໃນການກະທຳຂອງເຂົານ້ັນ  ເຮົາຈະລົງໂທດ  
ພວກເຂົາໃນຖານະທີ່ເຂົາດູຖູກພຣະເຈ້ົາ.   ເພ່ິນຮູ້ວ່າລູກຊາຍຂອງເພ່ິນເຮັດຫຍັງ   ແຕ່ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ຫ້າມປາມ.    
ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ລົງໂທດເອລີແລະລູກຊາຍຂອງເພ່ິນ (1 ຊາມູເອນ 4:17-18) ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຄອບຄົວຂອງເອລີ
ເທົ່ານ້ັນ ຊົນຊາດອິສຣາເອນກໍເສັຽຊັຍໄປດ້ວຍ ມີຄົນຕາຍເຖິງ 4000 ຄົນໃນສນາມຮົບ.  
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ເມ່ືອກັບມາເຖິງຄ້າຍ ພວກຜູ້ໃຫຍ່ອິສຣາເອນຈ່ຶງມາປະຊຸມກັນ: ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເຮດັໃຫ້ພວກເຮົາຜ່າຍ
ແພ້ຕ່ໍພວກຟີລິສຕີນ. ຂໍ   ໃຫ້ພວກເຮົາຈ່ົງຂ້ຶນໄປເມືອງຊີໂລເພ່ືອຂໍເອົາຫີບພັນທະສັນຍາແຫ່ງພຣະເຈ້ົາ  ເພ່ືອ 
ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາ.  
 
ເມືອຫີບພັນທະສັນຍາແຫ່ງພຣະເຈ້ົາ   ໄດ້ເຂ້ົາມາໃນຄ້າຍແລ້ວ ຄົນອິສຣາເອນທັງຫລາຍກໍໂຮ່ຮອ້ງຈົນແຜ່ນ
ດິນດັງກ້ອງໄປທົ່ວ. ເມ່ືອຄົນຟີລິສຕີນໄດ້ຍິນພວກເຂົາກໍຖາມກັນວ່າ ນ້ີແມ່ນສຽງຫຍັງ? ເຂົາກໍໄດ້ຄຳຕອບວ່າ 
ຫີບພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາມາຢູ່ໃນຄ້າຍຂອງຄົນເຮີບເຣີແລ້ວ.  ພວກຄົນຟີລິສຕີນກໍພາກັນຢ້ານ
ກົວ.  ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພຣະເຈ້ົາຍັງບ່ໍສ້ິນສຸດໃນການປາບສັດຕຣູຂອງພວກອິສຣາເອນ, ພຣະອົງຊົງຕາມລ້າງ
ພວກເຂົາເພາະວ່າເຂົາໄດ້ຂ້າຄົນອິສຣາເອນໄປຫລາຍໝື່ນຄົນ.   
 
ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຫີບແຫ່ງພັນທະສັນຍາແລ້ວ ເຂົາກໍເອົາມາຕ້ັງໄວ້ທີ ່ຄີຣີອັດເຍອາຣິມ.  ຄົນອິສຣາເອນວາງ
ໃຈໃນອາບີນາດາດ ແລະລູກຊາຍຂອງເພ່ິນ ອາຮີໂອ ຈ່ຶງໄດ້ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຮັກສາ.    ຫີບນ້ັນຢູ່ກັບພວກເຂົາຈົນ
ເຖິງສມັຍຂອງດາວິດ. ດາວິດກໍໄດ້ເອົາຫີບພັນທະສັນຍານ້ັນໄປຈາກເຮືອນຂອງອາບີນາດັດ ກໍໄດ້ເອົາໄປຕ້ັງ
ໄວ້ທີ່ເມືອງຫລວງຂອງອິສຣາເອນ.(2 ຊາມູເອນ 6:3)   ບ່ອນທີ່ໂຊໂລໂມນ ໄດ້ສ້າງພຣະວິຫານສຳລັບພຣະ
ເຈ້ົາ. (1 ພົງກະສັດ 8:3-5) 

 
1.  ສຳນຶກ (1 ຊາມູເອນ 7:2-6) 
20 ປີຜ່ານມາ ຫລັງຈາກຫີບແຫ່ງພັນທະສັນຍາໄດ້ມາເຖິງຄີຣີອາດເຢອາຣິມ  ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາກໍ
ໄດ້ນຳພາໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງຄົນອິສຣາເອນກັບມາມີຊີວິດໃໝ່ .  ປະຊາຊົນທັງຫລາຍມີຄວາມໂສກເສ້ົາເສັຽ 
ໃຈຕ່ໍຄວາມບາບທີ່ຕົນເອງໄດ້ກະທຳຜ່ານມາ ແລະບັດນ້ີພວກເຂົາໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ ພວກເຂົາ
ໄດ້ຜ່ານຄວາມໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈຄ່ຳຄວນຫາພຣະເຈ້ົາມາຫລາຍແລ້ວ. ບັດນ້ີຊາມູເອນຊາຍໜຸ່ມຜູ້ທີ່ກຳລັງຈະ
ເຣີນວັຍໄດ້ກ່າວເຖິງການສຳນຶກຜິດຕ່ໍ ພົງພັນອິສຣາເອນທັງສ້ິນວ່າ:   ຖ້າພວກທ່ານທັງຫລາຍຈະກັບມາຫາ   
ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍສ້ິນສຸດໃຈຂອງທາ່ນ ຈ່ົງຖ້ິມພຣະຕ່າງດ້າວທັງໝົດ ແລ້ວກໍກັບມາປັກຕາປັກໃຈຂອງທາ່ນ ສັດ 
ຊ່ືຕ່ໍ ພຣະເຈ້ົາ ແລະປະຕິບັດແຕ່ພຣະເຈ້ົາພຽງອົງດຽວເທົ່ານ້ັນ.   ພຣະອົງຈະຊ່ວຍກູ້ທ່ານໃຫ້ພ້ົນຈາກມືຂອງ
ພວກຟີລິສຕີນ. 
 
ໃນພຣະບັນຍັດ 10 ປະການກໍມີຂ້ໍນ່ຶງທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວໄວ(້ອົພຍົບ 20:3) ຢ່າມີພຣະອ່ືນໃດນອກຈາກເຮາົ. 
ນ້ີເປັນບັນຍັດຂ້ໍທີ 2. ນ້ີໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ. (ອົພຍົບ 20:4-6) ຢ່າສ້າງຮູບໂຄຣົບສຳລັບຕົນ ຈະເປັນຮູບ
ອັນໃດກໍແລ້ວແຕ່ ໃນທົ່ວໃຕ້ຟ້າ. ເຮົາຄືພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ.   
 
ຄົນອິສຣາເອນທັງຫລາຍກໍໄດ້ພາກັນຫັນຫລັງໃຫ້ແກ່ພຣະຕ່າງໆ. ພວກເຂົາໄດ້ທຳລາຍຮູບໂຄຣົບທີ່ເຂົາໄດ້
ສ້າງຂ້ຶນມາເພ່ືອນັບຖື. ຈ່ົງຫັນມາຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ຢາເວ ແຕ່ພຽງອົງດຽວ. 
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ພວກເຮົາຕ້ັງໃຈຢາກໃຫ້ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາໝົດໄປໃນທັນທີທັນໃດ ແຕ່ພວກເຮົາກໍຍັງຂາດການອ້ອນ 
ວອນອະທິຖານຢູ່. ໂອ້ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍໂຜດຍົກຜິດບາບໃຫ້ຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ ອັນນ້ີ ບາງຄ້ັງກໍອາດບ່ໍແມ່ນ
ຄຳສາລະພາບແລະສຳນຶກຜິດທີ່ອອກມາຈາກຫົວໃຈອັນແທ້ຈິງ  ການສຳນຶກບາບທີ່ແທ້ຈິງຕ້ອງອອກມາຈາກ
ສ່ວນເລິກຂອງຫົວໃຈ, ຕ້ອງມີການໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈ ຮ້ອງໄຫ້   ໃນການທີ່ຕົນເອງໄດ້ກະທຳຜິດພາດຜ່ານມາ. 
ໂປໂລໄດ້ເອ້ີນການສຳນຶກແບບນ້ີວ່າການຖວາຍຕົວ (ໂຣມ 12:1)   
  

2.  ປົດປ່ອຍ (1 ຊາມູເອນ 7:7-11) 
ເວລາທີ່ຄົນອິສເອນຫລົບຕ່າວຄືນມາຫາພຣະອົງແລະພຣະອົງກໍຫັນໜ້າມາສູ່ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ  ພຣະ
ອົງຮັບຜິດຊອບໄວໃນການສຳນຶກຂອງພວກເຮົາ ພຣະອົງຊົງສແວງຫາຄົນທີຕ້່ອງການຢາກຄືນດີແລະກັບມາ
ຢູ່ໃນອ້ອມກອດຂອງພຣະອົງ, ບ່ໍສຳຄັນວ່າພວກອິສຣາເອນຈະໄປໄກແສນໄກປານໃດກໍຕາມ. ແຕ່ເວລາກັບ
ຄືນຫາພຣະອົງ ພຽງແຕ່ກ້າວດຽວເທົ່ານ້ັນກໍເຖິງ. ບາດກ້າວດຽວສຳລັບພວກເຮາົນ້ັນກໍຄື ການສຳນຶກ.  ເວລາ
ພວກເຮົາສຳນຶກໄດ້ວ່າເຮດັຜິດ   ພຣະອົງກໍຕອບຮັບທັນທີ   ແລະກໍປົດປ່ອຍພວກເຮົາອອກຈາກຄວາມບາບ 
ນ້ັນທັນທີ. 
 
ເມ່ືອຄົນອິສຣາເອນໄດ້ຍອມຖວາຍຕົວຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງກໍກະທຳການດີທຸກຢ່າງເພ່ືອພວກເຂົາ ພຣະ
ອົງຕ່ໍສູ້ພວກຟີລິສຕີນ ປົກປ້ອງຄົນອິສຣາເອນໃຫ້ຫ່າງຈາກສັດຕຣູທີ່ຈະມາລົບກວນ. ວັນນ່ຶງພວກອິສຣາເອນ
ກໍມາປະຊຸມກັນທີ່ເມືອງມິສປາ. ເມ່ືອຄົນຟີລິສຕີນໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາກໍຍົກທັບຂ້ຶນໄປຕ່ໍສູ້ກັບຄົນອິສຣາ
ເອນ.   ເມ່ືອຄົນອິສຣາເອນໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນກໍພາກັນຢ້ານ ພວກເຂົາກໍພາກັນຮ້ອງໃຫ້ຕ່ໍຊາມູເອນ.  ຊາມູເອນກໍ
ບອກພວກເຂົາວ່າຢ່າຢຸດການຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ.     ສ່ວນຊາມູເອນເອງກໍເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ 
ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ   ແລະຮ້ອງທູນເພ່ືອຄົນອິສຣາເອນ.   ເມ່ືອຄົນຟີລິສຕີນເຂ້ົາມາໃກ້ ພຣະເຈ້ົາກໍເຮັດໃຫ້ຟ້າ
ຮ້ອງ ສຽງດັງ ອຶກກະທຶກ ເຮັດໃຫ້ຄົນຟີລິສຕີນມີຄວາມສັບສົນອົນລະມ່ານແລ້ວພວກເຂົາກໍຖອຍໜີໄປ.  
 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຮາົ ການຕ່ໍສູ້ຂອງພວກເຮົາ ບ່ໍແມ່ນພວກເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບຄົນໃດ ແຕ່ພວກເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບ
ມານຊາຕານ (ເອເຟໂຊ 6:12) ທຸກວັນນ້ີ ພວກເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນ, ຊັຍຊະນະຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາມີ ແມ່ນມາ
ຈາກພຣະເຈ້ົາ.  
  

3.  ລະນຶກ (1 ຊາມູເອນ 7:12-17) 
ມາສືບຕ່ໍໃນການທີ່ຊາມູເອນໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ ທັງໝົດນ້ີແມ່ນການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາ ເພ່ິນຈ່ຶງລະນຶກ
ເຖິງການຮູ້ບຸນຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄົນອິສຣາເອນບາງຄົນອາດຈະຄິດວ່າຜົນບຸນທີ່ຕົນເອງທີ່ໄດ້ທຳມາ. ສ່ວນ 
ຊາມູເອນ ແມ່ນລະນຶກເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ິນຈ່ຶງເອົາຫິນກ້ອນນ່ຶງມາຕ້ັງໄວ້ລະຫວ່າງ ເມືອງມິສປາ 
ແລະເມືອງເຊນ ແລະເອ້ີນຊ່ືຫິນນ້ັນວ່າ ເອເບັນເອເຊີ  ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາຈົນບັດ 
ນ້ີ  ຄົນຟີລິສຕີນຈ່ຶງຢ້ານກົວບ່ໍກ້າມາໃກ້ອີກເລີຍ, ແລະພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍປົກປ້ອງຊາມູເອນຈົນຕລອດ
ຊີວິດຂອງລາວ.  ຫົວເມືອງຕ່າງໆທີ່ພວກຟີລິສຕີນເຄີຍຍຶດໄປ ກໍໄດ້ກັບຄືນມາເປັນຂອງອິສຣາເອນ. 
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ໃນການປ່າວປະກາດຂອງຊາມູເອນນ້ີ ເພ່ິນໄດ້ໃຊ້ຊີວິດເປັນຜູ້ປົກຄອງ (ເປັນຜູ້ຕັດສິນ)  ຢູ່ທຸກວັນຈົນຕລອດ 
ຊີວິດຂອງເພ່ິນ. ໃນຂົງເຂດນ້ັນ, ທຸກໆຫົວເມືອງທີ່ເປັນຄົນອິສຣາເອນ ແມ່ນເພ່ິນໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະຍັງໄດ້ມີ
ໂອກາດກັບຄືນມາບ້ານເກີດຂອງຕົນເອງ ຄຶຣາມາ ແລະເພ່ິນກໍຈຳໄດ້ທຸກຢ່າງ.  

 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
ສຳນຶກ, ປົດປ່ອຍ, ລະນຶກ ນ້ີຄືການໝູນວຽນທີ່ຄົບວົງຈອນ. ສຳນຶກແມ່ນພລັງອັນນ່ຶງທີ່ນຳພາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້
ເຫັນສ່ິງທີເຮົາເຮັດຜ່ານມາ   ແລະນຳພາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ກັບມາຫາພຣະເຈ້ົາ.  ປົດປ່ອຍ ແມ່ນສ່ິງນ່ຶງທີ່ພວກ
ເຮົາໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ   ເຮົາໄດ້ອອກຈາກມານຊາຕານ  ທີ່ມັນເຄີຍຄອບຄອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ທີ່ມັນເຄີຍ 
ປຸ້ນເອົາຄວາມສຸກຈາກພວກເຮາົ  ທີ່ມັນຈະຂ້າພວກເຮົາ.(ໂຢຮັນ 10:10)   ລະນຶກ ຄືເມ່ືອເຮົາກ້າວໄປສູ່ອະ 
ນາຄົດແລ້ວ ພລັງຂອງພຣະເຈ້ົາ ພລັງຄວາມເຊ່ືອ  ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາລະນຶກເຖິງບຸນຄຸນ ພວກເຮົາກໍຢາກຮັບ
ໃຊ້  ຄືຢາກເຮັດຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງຝາກໄວ້. 
 

ຄຳຖາມ: 
7. ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄຳວ່າ ສາລະພາບ ແລະສຳນຶກ? 
8. ພຣະເຈ້ົານຳພາທ່ານຢ່າງໃດໃນເວລາທີ່ທ່ານສາລະພາບ ແລະສຳນຶກ? ພຣະອົງຊ້ີຊ່ອງທາງໃຫ້ທ່ານ

ເຫັນຫລືບ່ໍ? ທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການໃນຄວາມສັມພັນນ້ີບ່ໍ? 
9. ໃນປະສົບການຂອງທ່ານ ພຣະເຈ້ົາຊົງປົດປ່ອຍທ່ານຢ່າງໃດ? ແລະໃນເວລາໃດ? 
10. ແມ່ນຫຍັງຄືການຕ່ໍສູ້ດ້ານຈິດວິນຍານທີ່ທ່ານກຳລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນ້ີ ? 
11. ເປັນຫຍັງຈ່ຶງວ່າ ການລະນຶກເຖິງພຣະເຈ້ົາມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ? 
12. ແມ່ນຫຍັງຄືເປ້ົາໝາຍໃນຊີວດິຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານ? ທ່ານມີປະສົບການຫຍັງແດ່? 

 
         ບພ 
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ບົດຮຽນທີ 4 
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງແລະຖືກສະຖາປະນາ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ຊາມູເອນ 9:1-4, 15-21; 10:1, 9-24 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      1 ຊາມູເອນ 8-10 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກເອົາຊາອູນໃຫ້ຮັບໃຊ້ເປັນກະສັດຄົນທຳອິດຂອງ

ພວກອິສຣາເອນ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:      ແມ່ນຫຍັງຫລືແມ່ນໃຜນ່ັງບັນລັງໃຈໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈເຖິງເຣ່ືອງວ່າແມ່ນຫຍັງຫລືແມ່ນໃຜນ່ັງບັນລັງໃຈໃນຊີວິດ 

                                              ຂອງທ່ານ. 
 

ຄຳນຳ 
     ພຣະເຈ້ົາຢາກເປັນກະສັດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  ເວລາພຣະເຈ້ົາໄດ້ປົກຄອງໃນຊີວິດຂອງຊາອູນເຫັນ
ວ່າປະເທດຊາດກໍອຸດົມສົມບູນດີ.  ເຊ່ັນດຽວກັນຖ້າພວກເຮົາຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປົກຄອງໃນຊີວິດແລ້ວ ພວກ
ເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບຄວາມມ່ັງຄ້ັງສົມບູນ. 
     ຫລັງຈາກເອົາຊະນະພວກຟິລີສຕີນທີ່ ມິສປາ 1 ຊາມູເອນ 7,  ພວກອິສຣາເອນພາກັນຢູ່ຢ່າງສງົບດີ ແຕ່
ເຫັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ເບ່ິງປະເທດເພ່ືອນບ້ານປົກຄອງດ້ວຍກະສັດ (1 ຊມອ 7:14),   ພວກເຂົາເກີດມີຄວາມ
ອິດສາແລະຢາກໄດ້ກະສັດປົກຄອງຊາດ. ພວກຜູ້ນຳອິສຣາເອນທັງຫລາຍໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊາມູ
ເອນສະຖາປະນາກະສັດໃຫ້ພວກເຂົາ,   ແຕ່ພຣະເຈ້ົາເຕືອນຊາມູເອນວ່າ,   “ບ່ໍແມ່ນເຂົາປະຕິເສດເຈ້ົາ  ແຕ່
ແມ່ນເຂົາປະຕິເສດເຮົາຜູ້ເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາ” (1 ຊມອ 8:7)  ດ່ັງນ້ັນ, ຊາມູເອນໄດ້ບອກເຕືອນພວກ
ອິສຣາເອນວ່າ  ການມີກະສັດຂອງໂລກປົກຄອງນ້ັນ ຈະເປັນເຫດໃຫ້ລູກຊາຍຂອງພວກເຂົາໄປໃນສົງຄາມ, 
ລູກສາວຈະກາຍເປັນທາດ, ແລະຈະຕ້ອງຈ່າຍພາສີສູງ (8:10-17).   ແຕ່ເຫັນວ່າປະຊາຊົນບ່ໍຍອມຟັງ ແລະ
ພຣະເຈ້ົາກໍຕ້ັງກະສັດຢ່າງມະນຸດໃຫ້ພວກເຂົາ. 
     ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈດີວ່າພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງດີ ແລະປະທານຂອງດີໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາເວລາພຣະອົງເປັນກະສັດ
ໃນຊີວິດ (ໂຢຮັນ 10:10).    ໃນເມ່ືອພວກເຮົາສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ  ແລະຄວາມຊອບທັມ 
ທຸກຢ່າງຈະເປັນໄປດ້ວຍດີ  (ມັດທາຍ 6:33).     ຊາອູນເປັນກະສັດຄົນທຳອິດຂອງພວກອິສຣາເອນດີພໍສົມ
ຄວນ ຄືຮັບໃຊ້ດ້ວຍໝົດທັງຕົວ “ຫົວ, ບ່າ, ຫົວເຂ່ົາ, ແລະທັງໂປ້ຕີນ.” 
 

1.  ໃຊ້ຫົວ: ຕັດສິນໃຈເຮັດອັນໃດ (1 ຊາມູເອນ 9:1-4) 
     ຊາອູນມາຈາກຕະກູນເບັນຈາມິນ ຊ່ຶງເປັນເຊ້ືອສາຍສຳຄັນໃນຕະກູນຂອງພວກອິສຣາເອນ.  ເຫັນວ່າຊາ
ອູນມີຖານະດີ ມີຊ່ືສຽງດີຕາມສັງຄົມມະນຸດ ເຫັນວ່າຕອນນ້ັນຖ້າມກາງພວກອິສຣາເອນບ່ໍມີໃຜທຽບໄດ້  ເປັນ
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ຄົນສູງກ່ວາຄົນອ່ືນໆ (ຂ້ໍ 2).   ຄຳເວົ້າເຊ່ັນນ້ັນໝາຍເຖິງຮບູຮ່າງໜ້າຕາດີ ເພາະຊາອູນເປັນຜູ້ຊາຍຄົນ  “ສູງ, 
ດຳຂຳ, ແລະເຈ້ົາຊູ້.”  ຊ້ຳບ່ໍພໍຊາອູນເປັນຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານໄດ້ດີ.  ຕົວຢ່າງ: ເວລາໂຕລໍຂອງ
ພ່ໍເສັຽໄປ  ຊາອູນໄປຊອກຫາທຸກບ່ອນທກຸທີ່ຈົນຄົນໃຊ້ຢ້ານອັນຕະລາຍ ຈ່ຶງບອກໃຫ້ຊາອູນໄປຫາຜູ້ປະກາດ  
ພຣະທັມຊາມູເອນ ເພ່ືອຂໍຄຳແນະນຳໂດຍບ່ໍຮູ້ວ່າ ຊາມູເອນກຳລັງຊອກຫາຄົນຜູ້ຈະມາເປັນຜູ້ນຳຂອງພວກ 
ອິສຣາເອນ.  ຊາອູນບ່ໍເປັນພຽງຄົນສູງແຕ່ຮບູຮ່າງ ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ໃຊ້ຫົວໃນການຕັດສິນໃຈໃນຊີວດິ. 
     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ັງໃຫ້ພວກເຮົາຮັກພຣະເຈ້ົາຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ (ມທ 22:37).  ອາຈານໂປໂລໄດ້ເຕືອນ
ພວກເຮົາໃຫ້ກວດເບ່ິງຈິດໃຈ (ຟລປ 4:8).  ໃຫ້ພິຈາຣະນາໃຫ້ດີວ່າການທີ່ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາບັນຊາໃນຈິດໃຈເປັນ
ຢ່າງໃດ?  ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈະມອບທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງທີ່ເຂ້ົາມາໃນຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ? ເຮັດແນວໃດ
ພວກເຮົາຈະມອບໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊ່ອຍຕັດສິນໃຈໃນຊີວິດໄດ້?  ທ່ານຈະເຮັດເໝືອນຊາອູນບ່ໍ ຄືເພ່ິນໄດ້ 
ຂໍຄວາມປຶກສາກັບພຣະເຈ້ົາເວລາຕັດສິນໃຈຈະເຮັດອັນນ່ຶງອັນໃດ? 
 

2.  ໃຊ້ບ່າ: ຮັບເອົາພາຣະໜັກ (1 ຊາມູເອນ 9:15-21)  
     ພຣະເຈ້ົາພຣະເຢໂຮວາໄດ້ເວົ້າກັບຊາມູເອນກ່ອນຊາອູນມາຫາ.    ພຣະອົງບອກກັບຜູ້ປະກາດພຣະທັມ
ວ່າວັນຕ່ໍມາຈະມີຊາຍໜຸ່ມຈາກຕະກູນເບັນຈາມິນມາຫາ ແລະຊາມູເອນຕ້ອງສະຖາປະນາຄົນນ້ີໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳ
ຊ່ອຍຊາດອິສຣາເອນໃຫ້ພ້ົນພັຍ (ຂ້ໍ 6),  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ຊາອູນເປັນກະສັດ.  ໃນພາສາເຮັບເຣີຄຳວ່າ 
ນາເກັດ ມີຄວາມໝາຍກວ້າງໃນການມີຕຳແໜ່ງ,  ແຕ່ແນ່ນອນວ່າແມ່ນຊາອູນໄດ້ຖືກເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາໃຫ້
ຮັບໃຊ້.   ຊາອູນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາແ ຜ່
ອອກໄປທົ່ວໂລກ.    ໂດຍສະເພາະພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການປົດປ່ອຍພວກອິສຣາເອນອອກຈາກພວກສັດຕ ຣູຄືຟີ
ລີສຕີນ ເພ່ືອໃຫ້ຄົນຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປ ເໝືອນກັບຜູ້ປະກາດຊາມູເອນໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ນ້ັນ. 
     ໃນເມ່ືອຊາອູນມາເຖິງ ພຣະເຈ້ົາຢ້ັງຢືນວ່າຄົນນ້ີເປັນຜູ້ນຳຂອງອິສຣາເອນ ພຣະເຈ້ົາກ່າວວ່າ, “ຊາຍຄົນນ້ີ
ຈະປົກຄອງປະຊາກອນຂອງເຮົາ.” (ຂ້ໍ 17).  ຊາດອິສຣາເອນເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງເປັນເຈ້ົາຊີວິດ
ຂອງພວກເຂົາ,  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາແຕ່ງຕ້ັງຊາອູນປົກຄອງໃນນາມຂອງພຣະອົງ.  ຊາມູເອນໄດ້ບອກໃຫ້ຊາອູນກິນ
ເຂ້ົານຳກັນ ແລະບອກວ່າມີຄົນໄດ້ພົບເຫັນຝູງລໍທີ່ເສັຽໄປນ້ັນແລ້ວ.    ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ກ່າວເພ້ີມວ່າປະ
ເທດຊາດຕ້ອງເຊ່ືອຟັງຊາອູນແລະຄອບຄົວໃນການນຳພາ (ຂ້ໍ 12). 
     ຮັບພາຣະຄົນທັງຊາດແມ່ນໄດ້ແບກຂອງໜັກ.   ກ່ອນນ້ີບ່ໍມີຄົນອ່ືນໃດເຄີຍນຳພາພວກອິສຣາເອນ ພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ເລືອກເອົາຊາອູນໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳເພ່ືອນຳພາ   ແລະຊ່ອຍຊາດໃຫ້ພ້ົນພັຍອັນຕະລາຍຈາກພວກສັດຕຣູ.  
ເຊ່ັນກັນໃນເວລານ້ີ ພຣະເຈ້ົາອາດຈະເອ້ີນເອົາທ່ານເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກ ທ່ານອາດເຫັນວ່ານ້ັນເປັນ
ພາຣະໜັກບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍກຳລັງຂອງຕົນເອງ  ແຕ່ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຖ້າພຣະເຈ້ົາເອ້ີນແລ້ວ ພຣະອົງຈະ
ສິດສອນໃຫ້ກຳລັງເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະອົງສຳເຣັດ ຄືນຳຄົນອ່ືນໆ  ມາຫາພຣະອົງ.  
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຕືອນວ່າໃນເວລາພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາພາຣະ  ແລະໜ້າທີ່ການງານຕ່າງໆນ້ັນຈະກາຍ
ເປັນເບົາ ຄືພຣະຄັມພີໄດ້ບອກວ່າ “ແອກຂອງເຮົາກໍເບົາ” (ມທ 11:28-30). 
     

3. ໃຊ້ຫົວເຂ່ົາ (1 ຊາມູເອນ 10:1)   
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     ທັງສອງຄົນຄືຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊາມູເອນ  ແລະຊາອູນໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ຮວ່ມກັນຫລັງຈາກກິນເຂ້ົາຢູ່ບ້ານ
ຂອງຊາມູເອນແລ້ວ   ວັນຕ່ໍມາຊາອູນໄດ້ກັບບ້ານ   ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊາມູເອນໄດ້ເອົານຳມັນຖອກໃສ່ຫົວ
ຂອງຊາອູນເປັນການສະຖາປະນາເພ່ືອແຍກຕົວອອກຮັບໃຊ້.   ໃນເວລາຊາອູນໄດ້ຄຸເຂ່ົາລົງຕ່ໍພຣະພັກພຣະ
ເຈ້ົາ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ເຈີມຊາອູນໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳປະຊາກອນຊ່ຶງເປັນມໍຣະດົກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
        ໃນເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ຄຸເຂ່ົາລົງດ້ວຍການຖ່ອມຕົວ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຈີມພວກເຮົາເພ່ືອຮັບໃຊ້ພຣະອົງແລະ
ຄົນອ່ືນໆ.    ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກເຮາົໃຫ້ອ້ອນວອນ    ແລະມີຊີວິດຢ່າງຖືກຕ້ອງຄືໃຊ້ຄຳເວົ້າປະກອບ
ດ້ວຍການປະຕິບັດ.  “ຂໍໃຫ້ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕ້ັງຢູ່ ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ
ໃນສວັນເປັນຢ່າງໃດຂໍໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງນ້ັນທີ່ແຜ່ນດິນໂລກ” (ມທ 6:9)  ເໝືອນກັບອົງພຣະເຢໂຮວາໄດ້ເຈີມ
ຊາອູນໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳປົກຄອງປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ,   ພວກເຮົາກໍເຊ່ັນກັນຖ້າຖືກເຈີມຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ 
ກໍຄວນປະຕິບັດເໝືອນກັນ.  ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວວ່າ ທຸກຫົວເຂ່ົາຈະຄຸລົງຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູເວລາພຣະອົງຈະສະ
ເດັດກັບຄືນມາຍັງໂລກຄ້ັງທີສອງ (ຟລປ 2:10). 
     ຫລັງຈາກຖືກເຈີມແລ້ວ ຊາອູນໄດ້ເດີນທາງຕ່ໍ ແລະທຸກສ່ິງທີ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊາມູເອນໄດ້ບອກນ້ັນກໍ
ໄດ້ກາຍເປັນຈິງ.  ເຫດການນ້ີໄດ້ບອກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເອົາຊາອູນແທ້ ເພ່ືອນຳພາປະຊາກອນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາທັງປະເທດ.    ຊາອູນມີຈິດໃຈຮ້ອນຮົນຈົນຄົນອ່ືນສາມາດມອງເຫັນ ພວກເຂົາຈຶ່ງຖາມວ່າມີອັນໃດເກີດ
ຂ້ຶນ (10:11).   ເວລາກັບມາຮອດບ້ານຜູ້ເປັນລຸງໄດ້ຖາມເຖິງການເດີນທາງຊອກຝູງລໍ ຊາອູນໄດ້ຕອບວ່າຜູ້
ປະກາດພຣະທັມຊາມູເອນໄດ້ຮັກສາຝູງລໍເອົາໄວຢ່້າງປອດພັຍ ແຕ່ຊາອູນບ່ໍໄດ້ບອກເຖິງການເຈ ີມ. 
       ຊາມູເອນໄດ້ເອ້ີນເອົາປະຊາຊົນໄປພົບທີ່ ມິສປາ  ແລະກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາປົດປ່ອຍພວກເຂົາອອກຈາກ
ການເປັນທາດຈາກປະເທດເອຢິບ ແລະຄວາມທຸກຕ່າງໆ,   ແນວໃດກໍຕາມປະຊາຊົນຕ້ອງການກະສັດ ຄືຜູ້
ຖືກເລືອກໄວ້. ພຣະຄັມບ່ໍໄດ້ບອກວິທີການເລືອກຫລືແຕ່ງຕ້ັງແຕ່ປະການໃດ ແຕ່ເຫັນວ່າອາດແມ່ນການຈົກ
ສລາກເພາະເປັນປະເພນີຂອງຄົນສມັຍເດີມ.    ເຫັນວ່າສລາກນ້ັນຕົກໃສ່ຕະກູນເບັນຈາມິນ  ຈົນທີ່ສຸດກໍມາ
ເຖິງຊາອູນຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍທີ່ເລືອກໄວ້ຈາກຕະກູນພວກອິສຣາເອນ. 
    ເປັນໜ້າສົນໃຈຕອນນ້ີ ຊາອູນໄດ້ໄປລ້ີຕົວຢູ່ຫ້ອງເກັບເຄ່ືອງແຕ່ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ກ່າວວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດ 
ອາດເປັນເພາະຊາອູນເປັນຄົນຂ້ີອາຍ,  ຖ່ອມຕົວ,  ຫລືບ່ໍຢາກເຮັດ.  ທີ່ສຸດຊາອູນໄດ້ຖືກນຳອອກມາເພ່ືອໃຫ້
ປະຊາຊົນເຫັນ    ພວກເຂົາກໍດີໃຈເພາະຊາອູນເປັນຄົນຮູບຮ່າງດີ  ເຈ້ົາຊູ້ກວ່າທຸກຄົນ ທີ່ສຸດພວກເຂົາໄດ້ປະ
ກາດວ່າ ຊາອູນເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາຊ່ຶງເປັນເວລາທີ່ຊາອູນໄດ້ປົກຄອງປະຊາກອນ ແລະເປັນຕົວແທນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
     ໂປ້ຕີນນ້ອຍໆສາມາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາຢືນ ແລະຢ່າງໄປໄດ້.  ຊາອູນກຳລັງຈະນຳພາປະ
ຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາມຸ້ງໜ້າໄປຢ່າງເປັນຜູ້ນຳ ແລະເພ່ິນຕ້ອງການຍ່າງໄປກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງໝັ້ນຄົງ.  ຕ້ອງ
ເຂ້ົາໃຈວ່າຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ   ໃນຖານະເປັນຕົວແທນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ໃນໂລກນ້ີ (2 ກຣທ 5:20) ພວກເຮົາຕ້ອງລະວັງວ່າທກຸບ່ອນທີ່ພວກເຮົາຍ່າງໄປ ພວກເຮົາໄດ້ປະກາດເຣ່ືອງ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
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     ທຸກພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍເຮາົເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມອບມັນໄວ້ເພ່ືອຮັບໃຊ້ພຣະ
ອົງ.   ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເປັນກະສັດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮາົ ເໝືອນກັບຊາອູນໄດ້ເຮັດ ບ່ໍວ່າ
ຈະເຮັດຫຍັງ ໄປໃສ ຢູ່ໃນສະພາບໃດ.  ຈາກຫົວເຖິງຕີນ ພວກເຮົາເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາທັງນ້ັນ.  ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ
ປົກຄອງຈິດໃຈແລະຊີວິດ ເພາະພຣະອົງເທົ່ານ້ັນທີ່ເຮົາສົມຄວນນະມັສການ ພວກເຮາົເປັນປະຊາກອນຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຕ້ອງການຜູ້ນຳໃນຊີວິດນອກຈາກພຣະເຈ້ົາ? 
2. ໃຜ ຫລືແມ່ນຫຍັງນ່ັງບັນລັງໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ? 
3. ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການປ່ຽນແປງຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາບ່ໍ? ເຮັດແນວໃດສ່ິງນ້ີຈະເກີດຂ້ຶນໄດ້? 
4. ອັນໃດເປັນຂໍກະແຈເພ່ືອຢາກໃຫ້ຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານ? 
5. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາມັກລ່ັງເລໃຈໃຫ້ພຣະເຈ້ົານຳພາໃນຊີວິດ? 
6. ມີພາກສ່ວນໃດເປັນບັນຫາບ່ໍຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ (ຫົວ, ບ່າ, ຫົວເຂ່ົາ, ຫລືຕີນ)?  ທ່ານຈະເຮັດແນວ

ໃດເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປົກຄອງໃນຊີວິດໄດ້? 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 5 
ຕັດສິນໃຈຍາກ ແລະຖືກຕ້ອງຕິຢ່າງໜັກ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ຊາມູເອນ 13:1-14 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      1 ຊາມູເອນ 13:1-14 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຊາອູນຢ້ານຫລາຍໂພດ ແລະຕັດສິນໃຈຜິດເໝືອນຄົນໂງ່. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:      ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈ່ຶງຈະບ່ໍຢ້ານຫລາຍໂພດ ແລະຕັດສິນໃຈເໝືອນ   

                                                ເປັນຄົນໂງ່. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຈົນໝົດໃຈເພ່ືອຈະບ່ໍເປັນຄົນຢ້ານໂພດ ແລະຕັດສິນໃຈ 

      ຜິດເໝືອນຄົນໂງ່. 
 

ຄຳນຳ 
        ໃນເມ່ືອຊາອູນຜູ້ເປັນກະສັດຂາດປະສົບການ ເມ່ືອໄດ້ພົບກັບອັນຕະລາຍເພ່ິນຢ້ານຫລາຍໂພດ ແລະ 
ພຍາຍາມເຮັດຕາມໃຈ ແທນທີ່ຄວນຈະເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາເພ່ືອນຳພາຊ່ອຍເຫລືອ.  ເວລາພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້
ຊາອູນເປັນກະສັດປົກຄອງ ຊາດອິສຣາເອນຍັງໃໝ່   ເພ່ິນເລ້ີມລົງມືໂຄສະນາຕ່ໍສູ້ສັດຕຣູຊ່ຶງເປັນຊາດໝັ້ນຄົງ 
ມີທະຫານເປັນນັກຮົບທີ່ດີ. ບ່ໍນານເທົ່າໃດພວກເຂົາກໍໄດ້ຕອບໂຕ້ການປະພຶດຂອງຊາອູນ ຄືໄດ້ຍົກເອົາກອງ
ທັບເຕັມກຳລັງມາໂຈມຕີ ແລະໄດ້ຊັຍຊະນະ. 
 

1.  ຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນໄດ້ເລ້ີມຂ້ຶນ (1 ຊາມູເອນ 13:1-4) 
        ໃນເມ່ືອພວກອິສຣາເອນຮຽກຮ້ອງຢາກໄດ້ກະສັດມາປົກຄອງ (1 ຊມອ 8:5, 19-20) ພຣະເຈ້ົາຈຶ່ງປະ
ທານຊາອູນໃຫ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະເຫັນວ່າຊາອູນມີຊ່ືສຽງດີມາແລ້ວ ຄືເພ່ິນເປັນຜູ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນ
ຄົນຮັກສາຊັບສິນທັງໝົດຂອງຊາດອິສຣາເອນ (10:22), ເ ພ່ິນເປັນຄົນຮູບຮ່າງສູງຊ່ຶງເປັນສັນຍາລັກວ່າເປັນ 
ຜູ້ມີກຳລັງແຮງ (10:33).  ເຫັນວ່າຊາອູນສາມາດເປັນກະສັດໄດ້ ເພ່ິນຍັງເຄີຍເອົາຊະນະພວກອາໂມຣິດໄດ້
ທີ່ກິເລອາດ (11:11) ຊ່ຶງໄດ້ບອກວ່າເພ່ິນສາມາດນຳດ້ານທະຫານຄືກັນ. 
    ຊາອູນໄດ້ສ້າງກອງທະຫານຂອງພວກອິສຣາເອນ ເພ່ິນໄດ້ເລືອກເອົາທະຫານ 3,000 ຄົນ ປະມານ 250 
ຈາກຜູ້ສມັກຈາກເຜ່ົາຕ່າງເປັນທະຫານພຣະຣາຊວັງ.  ສ່ວນຄົນອ່ືນເປັນທະຫານແນວໜ້າຜູ້ມີນ້ຳໃຈຢາກປົກ
ປ້ອງຮັກສາຊາດໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແຕ່ເຫັນວ່າພວກທະຫານຍັງຂາດອາວຸດ (13:22).   ໃນຕອນນ້ັນພວກຟິລິສຕິນ
ໄດ້ເປັນຜູ້ຊຳນານເຣ່ືອງເຫລັກກ້າ ຈົນໄດ້ຈຳນ່າຍສິນຄ້າໄປຂາຍໃນປະເທດເພ່ືອນບ້ານ (13:19-20).  ຊ່າງ
ຕີເຫລັກກໍສ້າງດາບ, ຫອກ, ແລະຣົດມ້າໃຫ້ທະຫານຟິລິສຕີນ.  ກົງກັນຂ້າມກັບພວກອິສຣາເອນເປັນຊາດທີ່
ຍັງໜຸ່ມຂາດອາວຸດທາງດ້ານທະຫານ.  ດ່ັງນ້ັນ, ໂຢນາທານໄດ້ພາທະຫານກອງຫລອນໄປໂຈ ມຕີຄ້າຍຂອງ
ພວກຟີລີສຕີນທີ່ຄ້າຍເກບາຍແບບກອງໂຈນ ຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຂົາໂຈມຕີໂຕ້ຕອບນຳຫລັງເຕັມກຳລັງ. 
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2.  ຄວາມຢ້ານໄດ້ເກີດຂ້ຶນ (1 ຊາມູເອນ 13:5-7)  
      ຄ້າຍເກບາຍບ່ໍໃຫຍ່ ບັນຈຸທະຫານໄດ້ປະມານສອງສາມຮອ້ຍຄົນ. ໃນເມ່ືອໂຢນາທານພາທະຫານເປັນ
ຈຳນວນຫລາຍໄປໂຈມຕີ ກໍເຫັນວາ່ເອົາຊະນະໄດ້ງ່າຍ.    ພວກຟີລີສຕີນເຫັນວ່າການເຮດັຢ່າງນ້ັນແມ່ນປະ
ກາດເຮັດສົງຄາມ   ດ່ັງນ້ັນ,    ພວກເຂົາໄດ້ນຳພາກອງທັບທັງໝົດຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍທະຫານທຸກກອງໄປຕ່ໍສູ້  
ເຮັດໃຫ້ພວກອິສຣາເອນຢ້ານຕົກໃຈ ເລີຍພາກັນແລ່ນປົບໜີເອົາຕົວລອດໄປຄົນລະຫົນລະແຫ່ງ.  ເຫດການ
ນ້ີເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ແລະເປັນເຫດໃຫ້ຊາອູນເສັຽຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະໝົດຫວັງ. 
     

3. ໝົດກຳລັງໃຈ (1 ຊາມູເອນ 13:7-9)   
        ບ່ໍແມ່ນພຽງທະຫານແລ່ນໜໄີປ ເມ່ືອພວກຟິລີສຕີນມາໂຈມຕີ   ແຕ່ເຫັນວ່າຊາອູນເອງກໍເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມຢ້ານ.  ເພ່ິນຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊາມູເອນມາຊ່ອຍຢ່າງວ່ອງໄວ ເພາະຕາມປະເພນີແລ້ວ
ຖ້າມີຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ນຳ ພວກເຂົາຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ນຳ. 
     ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊາມູເອນໄດ້ນັດພົບກັບຊາອູນ ແຕ່ເຫັນວ່າຊາມູເອນບ່ໍມາພາຍໃນເຈັດວັນເຮັດໃຫ້ຊາ
ອູນຕົກສະທາ້ນຢ້ານກົວເພາະຂາດຜູ້ປະກາດພຣະທັມຢູ່ນຳ ແລະບ່ໍກ້າທີ່ຈະເຮັດສົງຄາມ.  ການທີ່ຜູ້ປະກາດ  
ພຣະທັມຊັກຊ້າເປັນໂອກາດເຮັດໃຫ້ຊາອູນຂາດຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ. 
      ໃນລະຍະທີ່ພວກອິສຣາເອນໄດ້ເດີນທາງໃນປ່າດິນຊາຍ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ໂອກາດພວກເ ຂົາພັກຕ້ັງຄ້າຍ
ຕາມບ່ອນຕ່າງໆ (ຈົດບັດຊີ 9:18, 23),  ເປັນເວລາລໍຄອຍຖ້າພຣະເຈ້ົາ, ຄຶດເຖິງກົດຄຳສ່ັງສອນ, ແລະເພ່ືອ
ປະສົບກັບພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ການທີ່ອົດກ້ັນຕັນສິນໃຈລໍຄອຍຖ້າພຣະເຈ້ົາເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມ
ເຊ່ືອໃນຊີວິດຂອງຄົນທີຕິ່ດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປ.   ການເຮັດໃຫ້ຊາອູນອົດລໍຖ້ານ້ັນເປັນສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້
ຊາອູນເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະອົງ.    ແຕ່ເຫັນວ່າ  ຊາອູນອົດບ່ໍໄດ້ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເຮັດຕາມຕົນເອງຄິດແລະ
ເຂ້ົາໃຈ. 
    ສ່ິງທີ່ຊາອູນໄດ້ຮູ້ເຫັນຄື ກະສັດຜູ້ທີ່ບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງປະໂລຫິດ.  ສມັຍບ ູຮານມີຜູ້
ນຳຫລາຍຄົນເຂ້ົາໃຈວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ກາງລະຫວ່າງຄົນແລະພຣະເຈ້ົາຕ່າງໆ ເຊ່ັນກະສັດຟາໂຣໃນປະເທດ
ອີຢິບ ຄຶດວ່າການເປັນກະສັດແມ່ນພຣະມາບັງເກີດ.  ດ່ັງນ້ັນ, ກະສັດຈ ຶ່ງຖືໂອກາດວ່າຕົວເອງມີອຳນາດທາງ
ການເມືອງແລະທາງດ້ານສາສນາອີກດ້ວຍ.    ເຫັນວ່າພວກອິສຣາເອນບ່ໍໄດ້ເປັນຊາດປົກຄອງດ້ວຍກະສັດ; 
ແຕ່ປົກຄອງດ້ວຍພຣະເຈ້ົາ.     ກະສັດຂອງພວກຢິວຂ້ຶນກັບກົດຄຳສ່ັງ  ແລະນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງ 
ຕາຍຕົວ. 
     ໃນເມ່ືອຊາອູນຕົກສະທາ້ນຢ້ານກົວ ເພ່ິນຈ່ິງເຮັດເໝືອນກະສັດຝ່າຍໂລກນ້ີ ຄືຕັດສິນໃຈເຂ້ົາໄປໃນໜ້າທີ່
ຂອງປະໂຣຫິດ.  ການທີ່ຊາອູນຖວາຍໃນເວລານະມັສການບ່ໍຖືກຕ້ອງແລະບ່ໍບໍຣິສຸດ   ແຕ່ເພ່ືອຢາກໃຫ້ພຣະ
ເຈ້ົາເຮັດດີຕ່ໍຕົນເອງ ຫລືຊ່ອຍ.  ແທນທີ່ຈະອ້ອນວອນອະທິຖານດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ແຕ່ຊາອູນຊ້ືຈ້າງພຣະເຈ້ົາ
ດ້ວຍຂອງຖວາຍ.   ເຣ່ືອງນ້ີຊາອູນຜູ້ເປັນກະສັດຄົນໃໝ່ບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ ແລະເພ່ິນຍັງໄດ້ຝ່າຝືນໂດຍເຮັດ
ໜ້າທີ່ຂອງປະໂຣຫິດເໝືອນຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ. 
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4. ຜົນຮ້າຍຕາມມາ (1 ຊາມູເອນ 13:7-9)   
     ຊີວິດຕອນຈົບຂອງຊາອູນເປັນເວລາເສ້ົາທີ່ສຸດເພາະຍ້ອນການຕັດສິນໃຈຜິດ. ຖ້າເພ່ິນຕ້ັງໝັ້ນໃນຄວາມ
ເຊ່ືອ ແທນທີ່ຈະມີຄວາມສະທາ້ນຢ້ານກົວຈົນເກີນໄປ ປະວັດຂອງຊາອູນຄົງຈົບລົງໂດຍການດີ. ຕອນນ້ີເຫັນ
ວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທັມກຳລັງເດີນທາງໄປຫາ ເວລາຊາອູນເລ້ີມເຜົາເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາ.    ເວລາຊາມູເອນໄປ
ຮອດເຫັນວ່າພິທີການຖວາຍສ້ິນສຸດລົງ.    ດ່ັງນ້ັນ,  ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຈຶ່ງຖາມວ່າ “ທ່ານກຳລັງເຮັດຫຍັງ?”  
(ຂ້ໍ 11).  ນ້ີເປັນຄຳຖາມທີ່ປລາດໃຈແລະຜິດຫວັງ. ແທນທີ່ຈະຍອມຮັບເອົາຄວາມຜິດ ຊາອູນໄດ້ເວົ້າແກ້ຕົວ
ນາໆປະການເຊ່ັນ:   1.ພວກທະຫານພາກັນໂຕນໜ.ີ   2. ຄວາມຜິດຕົກໃສ່ຊາມູເອນເພາະບ່ໍໄດ້ມາຕາມເວ
ລາ. 3. ພວກທະຫານຟິລີນຕີນຕ້ັງຄ້າຍໃກ້ໆ ພວກເຂົາຈະມາໂຈມຕີແນ່ນອນ.    ຕ້ອງຖວາຍເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້
ວ່າພຣະເຈ້ົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນເຣ່ືອງນ້ີ. ຄຳແກ້ຕົວຢ່າງນ້ີມີເຫດຜົນດີສຳລັບນາຍທະຫານຜູ້ບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ
ຂອງພວກອິສຣາເອນ.  ແຕ່ສ່ວນຊາອູນແລ້ວເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຢໂຮວາ ແລະຈຳເປັນຕ້ອງເປັນຜູ້ຍອມຢູ່ໃຕ້
ການນຳພາຂອງພຣະເຈ້ົາທຸກປະການ ບ່ໍເຮັດເໝືອນຜູ້ນຳຄົນຕ່າງຊາດ.  ໜ້າທີ່ອັນສຳຄັນຂອງຊາອູນຕ່ໍພວກ
ອິສຣາເອນຄືເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃນຄວາມເຊ່ືອ, ເຊ່ືອຟັງພຣະບັດຍັດ, ຮັກສາພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາທກຸປະ
ການ ແຕ່ເຫັນວ່າຊາອູນໄດ້ເຮັດຜິດທຸກຂ້ໍ. 
      ພຣະເຈ້ົາບ່ໍສົນພຣະທັຍໃນເຣ່ືອງ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບ່ໍເຊ່ືອຟັງ ພຣະອົງບ່ໍເຈຣະຈາເຖິງເຣ່ືອງສິນທັມ.  ຊາອູນ
ອາດມີຂ້ໍແກ້ຕົວເປັນຮ້ອຍເປັນພັນວ່າຕົນເອງຕ້ອງຖວາຍ ແຕ່ບ່ໍເຫັນມີອັນໃດເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍ 
ແລະສົມຄວນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈຖວາຍບູຊາໂດຍຕົນເອງ.  ເຣ່ືອງນ້ີເຮັດໃຫ້ຊາອູນຕັດສິນໃຈຜິດ ເພາະເພ່ິນໄດ້
ເລືອກເອົາຄວາມຢ້ານຕົກໃຈແທນທີ່ຈະຊອກສແວງຫາການນຳພາຈາກພຣະເຈ້ົາ ຊາອູນໄດ້ຫັນໜີຈາກພຣະ
ພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ຊາອູນເລືອກເອົາຕົວເອງແທນທີ່ຈະຍອມຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ   ດ່ັງນ້ັນ,  ເພ່ິນຈ່ຶງສູນເສັຽທຸກສ່ິງ, 
ຕຳແໜ່ງ, ແຜ່ນດິນ, ແລະການຢືນຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາ. 
       ຊາອູນສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍພິທີ ຄືເພ່ິນໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ  ແລະເອ້ີນຫາພຣະເຈ້ົາ ແຕ່
ສ່ວນຈິດໃຈແລ້ວບ່ໍໄດ້ຖວາຍໃຫ້ພຣະເຈ້ົານຳພາ.  ກະສັດຊາອູນບ່ໍໄດ້ຮັກພຣະເຈ້ົາຂອງຕົນເອງໝົດຈິດ ໝົດ
ໃຈ ແລະໝົດກຳລັງ (2 ພຣະບັດຍັດ 6:5).  ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຄົນເຮັບເຮີຜູ້ນ່ັງບັນລັງເປັນຜູ້ຖວາຍຕົວແລະ
ໝົດຈິດຫມົດໃຈຕ່ໍພຣະອົງ.  ບ່ໍໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຄົນບໍຣິສຸດບ່ໍມີຄວາມຜິດອັນໃດມາເປັນຜູ້
ນຳພວກອິສຣາເອນ.   ຕາມເພງສັຣເສີນ 103:14 ພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກວ່າພວກເຮົາຖືກສ້າງຂ້ຶນມາ  ພຣະອົງຮູ້ວ່າ
ພວກເຮົາມາຈາກດິນ.   ການເປັນຄົນທີ່ພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍ (1 ຊມອ 13:14)  ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄົນ
ເຮົາຈະບ່ໍເຮັດສ່ິງຜິດ, ຕັດສິນໃຈຜິດ, ຫລືເຮັດບາບ, ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າຄົນເຮົາຢູ່ໃນສະພາບໃດກໍຕາມ ຈິດ
ໃຈຂອງຄົນນ້ັນຫັນມາຫາພຣະເຈ້ົາ ຄືຄົນນ້ັນຈະສາຣະພາບຄວາມອ່ອນແອຂອງຕົນເອງ ຂໍອະພັຍໂທດຈາກ
ພຣະເຈ້ົາ ແລະຮັກສາຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາໄວ້ໃຫ້ດີ  ເວລາເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາສ່ິງທຳອິດທີ່ພວກເຮົາຄວນ
ເຮັດນ້ັນສຳຄັນ ຄືຍອມວ່າຕົນເອງຜິດ ບ່ໍແມ່ນຊອກຫາຂໍ້ແກ້ຕົວ.  ຊາອູນຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈ ເລີຍເອົາຄວາມ
ຢ້ານມາແທນພຣະເຈ້ົາເພ່ິນຈຶ່ງຂາດແລະຕົກໄປໃນຖານະເປັນມະນຸດ ແລະກະສັດ. 
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ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
     ຄົນເຮົາມັກແກ້ບັນຫາດ້ວຍຕົນເອງຖືວ່າບັນຫາເປັນສ່ິງລົບກວນຊີວິດ  ແຕ່ໃນຖານະພວກເຮົາເປັນຄຣິສ
ຕຽນ ພວກເຮົາຄວນຈຳເອົາໄວ້ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນຫາແລະຄວາມລຳບາກເຂ້ົາມາເພ່ືອເຮັດໃຫ້
ຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນໃນພຣະເຈ້ົາດີຂ້ຶນ.     ເມ່ືອມີບັນຫາຢ່າຕົກໃຈຢ້ານແລະຟ້າວແກ້ມັນດ້ວຍຕົວເອງ ຄືໃຫ້ເຮັດ    
ເໝືອນເພງສັຣເສີນແນະນຳ: “ຈ່ົງຢູ່ເສີຍໆ ແລະຮູ້ເທີ້ນວ່າເຮົາເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ” (ພສສ 46:10ກ) ໃຫ້
ເບ່ິງເປໂຕ   ຜູ້ກຳລັງຍ່າງໄປເທິງໜ້ານ້ຳເວລາລາວປັກຕາເບ່ິງພຣະເຢຊູ  ແຕ່ເມ່ືອລາວເອົາສາຍຕາອອກໄປ 
ເບ່ິງສ່ິງອ່ືນ ລາວກໍຈົມລົງ (ມທ 14:29-30).    ເບ່ິງພຣະເຈ້ົາແທນທີ່ຈະເບ່ິງບັນຫາ ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ຍິນ
ສຽງຂອງອົງພຣະວິນຍານໃຫ້ພຣະອົງຊົງນຳພາ. 
 

ຄຳຖາມ: 
7. ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຊາອູນຕົກສະທ້ານຢ້ານກົວ? ແລະທຸກວັນນ້ີແມ່ນຫຍັງເຮດັໃຫ້ຄົນເຮົາຢ້ານກົວ? 
8. ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຊາອູນບ່ໍໄວວ້ງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຊ່ອຍເຫລືອ?  ເຮັດແນວໃດຄຣິສຕຽນຈະຍຶດ

ໝັ້ນໃນຄວາມເຊ່ືອເວລາປະເຊີນກັບສະພາບຢ່າງນ້ັນ? 
9. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງປັນການຍາກທີ່ຈະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ ເມ່ືອໄດ້ພົບກັບສະພາບທີ່ລຳບາກ?  ເຮັດແນວໃດ

ພວກເຮົາທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນຈະປັກຕາເບ່ິງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ ເມ່ືອພົບກັບພັຍອັນຕະລາຍ? 
10. ໃຫ້ລອງຄຶດເບ່ິງເວລາໃດທີ່ທ່ານໄດ້ພົບກັບພັຍອັນຕະລາຍເຮັດໃຫ້ທ່ານຕັນສິນໃຈຜິດ?  ຖ້າທ່ານລໍ

ຖ້າຄຳຕອບຈາກພຣະເຈ້ົາກ່ອນຕັດສິນໃຈ ເຫັນວ່າໝາກຜົນຈະເປັນແນວໃດ? 
11. ທ່ານຊອກເອົາເຫດຜົນແນວໃດມາອ້າງ ເມ່ືອຕັດສິນໃຈເຮັດຜິດ?   
12. ເຮັດແນວໃດທ່ານຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍໃນຕົວທ່ານ?  

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 6 
ການເຊ່ືອຟັງດີກວ່າຂອງຖວາຍ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ຊາມູເອນ 15 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      1 ຊາມູເອນ 15 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຊາອູນບ່ໍເຊ່ືອຟັງເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເສັຽພຣະທັຍ ແລະຊາອູນເສັຽບັນລັງ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:      ພວກເຮົາພຍາຍາມເຮດັດີ ແຕ່ບ່ໍມີການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອພິຈາຣະນາເບ່ິງວິທີຂອງຕົນເອງວ່າເຮັດດີ ແຕ່ບ່ໍມີການເຊ່ືອຟັງ  

                                               ຈະເປັນແນວໃດ? 
 

ຄຳນຳ 
       ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງຊາອູນຢ່າງເດັດຂາດ ແລະແຈ້ງຂ່າວດີໂດຍບ່ໍມີການແປເພ້ີມແຕ່ປະການໃດວ່າ ການບ່ໍ
ເຊ່ືອຟັງຈະຖືກລົງໂທດຢ່າງໜັກ  ບ່ໍແມ່ນເຮັດຜິດແລ້ວຊອກເບ່ິງສ່ິງຕົນເອງເຮັດແລະຊອກຫາຂ້ໍແກ່ຕົວ.  ຊາ
ອູນອາດລືມໄປແລ້ວວ່າອົງພຣະເຢໂຮວາບ່ໍເປັນເໝືອນພະເຈ້ົາອ່ືນ ຄືເວລາເຮັດຜິດແລ້ວສາມາດແກ້ຕົວໄດ້
ໂດຍນຳເອົາຂອງມາຖວາຍ.  ການເຮັດຜິດນ້ັນບ່ໍແມ່ນຂອງທມັມະດາຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ອົງສ້າງໂລກຈັກ
ກະວານ. 
 

1.  ສັດຕຣເູກ່ົາ (1 ຊາມູເອນ 15:1-3) 
       ພວກອາມາເລັກເປັນພ່ີນ້ອງຫ່າງໆ ຂອງພວກອິສຣາເອນເພາະພວກເຂົາເປັນລູກຂອງ ເອຊາວ (ປຖມ 
36:12, 15) ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາບ່ໍມີຄວາມສັມພັນດີຕ່ໍກັນ.    ການເປັນປໍຣະປັກກັນນ້ັນເລ້ີມແຕ່ເວລາອົບ 
ພະຍົບ  ເວລາພວກອາມາເລັກໂຈມຕີຕອນພວກອິສຣາເອນອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ເດີນໄປມາໃນປ່າດິນ
ຊາຍ. (ອພຍ 17:8).   ຍ້ອນພວກເຂົາເປັນສັດຕຣູຕ່ໍຄົນທີ່ພຣະເຈ້ົາເລືອກໄວ້  ພວກເຂົາຈ່ິງຖືກພຣະເຈ້ົາຕັດ
ສິນລົງໂທດ  ພວກເຂົາບ່ໍຍອມເຮັດເໝອືນເພ່ືອນບ້ານ  ຣາຮັບຜູ້ຍອມຟັງຄຳສ່ັງ  ແລະຍິ້ມຕ່ໍພຣະກຳລັງຂອງ   
ພຣະເຈ້ົາ (ໂຢຊວຍ 2:9:11). ພວກອາມາເລັກໄດ້ຂັດຂືນຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາຕລອດມາຄືເປັນສັດຕຣູຢ່າງ
ຮ້າຍແຮງຕ່ໍພວກອິສຣາເອນ. 
     ມີຫລາຍຄົນບ່ໍເຫັນດີທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ທຳລາຍຄົນທັງຊາດຂອງພວກອາມາເລັກໃຫ້ດ ັບສູນ ພວກເຂົາຫາວ່າ
ພຣະເຈ້ົາເປັນອົງບ່ໍສັດຊ່ື ຫາວ່າພຣະເຈ້ົາຊອກກິນເລືອດ, ທຳຮ ້າຍ, ແລະມັກແກ້ແຄນ.  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາເຮັດສ່ິງ
ຖືກຕ້ອງຕ່ໍມະນຸດທຸກຊາດຜູ້ທີ່ພຣະອົງໄດ້ສ້າງຂ້ຶນມາ.  ຄົນໃນສມັຍເດີມໄດ້ຍິນເຖິງພຣະກຳລັງແລະອຳນາດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຍັງຕ່ໍສູ້   ກໍໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາໄດ້ປະກາດເຮັດສົງຄາມກັບພຣະເຈ້ົາເອງ.   ໃນເມ່ືອ
ເປັນຢ່າງນ້ີມະນຸດຕ່ໍສູ້ກັບພຣະເຈ້ົາ ສ່ິງສຸດທ້າຍທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບກໍຄືຄວາມຈິບຫາຍເທົ່ານ້ັນ. 



 23 

      ຕາມທຳນຽມໃນສມັຍນ້ັນຖ້າເຮດັສົງຄາມແລະເສັຽຊັຍ ຜູ້ເສັຽນ້ັນສູນເສັຽທຸກຢ່າງ: ອາວຸດ, ສັດລ້ຽງ, ດິນ 
ດອນຊັບສິນ, ເຮືອນ, ຂອງທີ່ມີຢູ່ ແລະປະຊາຊົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຊັຍຊະນະ.  ພຣະເຈ້ົາເອງເປັນຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພວກ
ອິສຣາເອນໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ  ແລະພຣະເຈ້ົາເອງເປັນຜູ້ທຳສົງຄາມຕ່ໍສູ້ພວກອາມາເລັກ  ແລະທຸກສ່ິງທີ່ພວກ
ອາມາເລັກມີກໍຕົກເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະບ່ໍມີໃຜມີສິດທີ່ຈະເອົາສ່ິງຂອງໆພຣະເຈ້ົາໄດ້ເດັດຂາດ.  ດ່ັງນ້ັນ, 
ພຣະເຈ້ົາຈຶ່ງສ່ັງໃຫ້ທຳລາຍທຸກສ່ິງຢ່າງ ແລະທຸກຄົນ (ລະບຽບພວກເລວີ 6:8-11). 
 

2.  ການກະທຳຂອງຊາອູນ (1 ຊາມູເອນ 15:4-7)  
     ເຫັນວ່າທຳອິດຊາອູນໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາເວລາອອກໄປຕ່ໍສູ້ກັບພວກອາມາເລັກຄືຢຸດຍິງ  ເພ່ືອບອກໃຫ້
ພວກເກນິດທີ່ອາສັຍທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຕຽມຕົວ ເພາະພວກເຂົາເປັນພັນທະມິດກັບພວກອິສຣາເອນ.   ພວກເກນິດ
ເປັນເຊື້ອຊາດຂອງພ່ໍເຖ້ົາໂມເຊ (ຜູ້ປົກຄອງ 1:16)   ຜູ້ຍິງເຜ່ົານ້ີມີຜູ້ຊ່ືວ່າ ຢາເອນ ໄດ້ຂ້ານາຍພົນຂອງພວກ 
ການາອານຜູ້ມີຊ່ືວ່າ  ຊີເຊຣາ ເວລາມາພັກນອນຢູ່ບ້ານຂອງນາງ. (ຜູ້ປົກຄອງ 4:17-22),  ຜູ້ຍິງເກນິດເປັນ
ເພ່ືອນບ້ານດີຕ່ໍພວກອິສຣາເອນ  ຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ຊາອູນເຕືອນແລະບອກໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ກ່ອນຈະທຳສົງຄາມ
ກັບພວກອາມາເລັກ.   ຫລັງຈາກພວກອາມາເລັກໄດ້ອອກຈາກຖ່ິນນ້ັນໄປແລ້ວ ຊາອູນໄດ້ນຳທະຫານອອກ
ໄປຕ່ໍສູ້ ເພາະພວກເຂົາໄດ້ປມາດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງຮ້າງແຮງ. 
     

3. ສ່ິງບ່ໍຄາດຝັນໄດ້ເກີດຂ້ຶນ (1 ຊາມູເອນ 15:8-12)   
     ຊາອູນໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບພວກອາມາເລັກໄດ້ດີ ຄືໄດ້ທຳລາຍທະຫານສັດຕຣູ   ແຕ່ເຫັນວ່າພວກທະຫານຕົນເອງ 
ບ່ໍເຮັດຕາມຄຳສ່ັງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ   ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ຂ້າສັດທີ່ເຫັນວ່າເປັນໂຕອ້ວນພີດີງາມແລະຢາກ
ເກັບເອົາເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະຍັງໄດ້ຈັບເອົາເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກອາມາເລັກຜູ້ມີຊ່ືວ່າອັກອາກທງັເປັນ ແທນ
ທີ່ຈະສັງຫານຕາມຄຳສ່ັງ.   
    ຕາມທຳນຽມຂອງກົດເຮັດສົງຄາມແລ້ວ ການທີ່ຈັບຊະເລີຍທັງເປັນນ້ັນເປັນຂອງທັມມະດາ ຜູ້ຊະນະຕ້ອງ
ມັດຕາ, ຕັດໂປ້ມື ຫລືແຖຫົວອອກກ່ອນຈະນຳໄປສະແດງໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເບ່ິງ ຈຶ່ງເອົາໄປປະຫານໄດ້.  ຖ້າ
ກະສັດຜູ້ນ້ັນມີພັນທະມິດກັບຊາດອ່ືນ ຜູ້ຊະນະກໍສາມາດໃຊ້ເປັນສ່ິງຂອງເຈຣະຈາແ ລກປ່ຽນ. ອາດເປັນເຫດ
ຜົນອັນນ້ີ ຊາອູນຈຶ່ງຈັບເອົາເຈ້ົາຊີວິດຂອງອາມາເລັກມາທັງເປັນ. 
      ສ່ວນສັດລ້ຽງນ້ັນ ຊາອູນອາດຈັບເອົາມາເພ່ືອຈະເອົາໄປເຜົາບູຊາ ເພາະເປັນປະເພນີໃນເມ່ືອໄດ້ຮັບຊັຍ  
ຊະນະຕ້ອງມີການພິທີຂອບພຣະຄຸນ.   ເຮັດຢ່າງນ້ີເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມສຳເຣັດຂອງກະສັດເພ່ືອໃຫ້
ຄົນນິຍົມ ແລະໃຫ້ພຣະຕ່າງໆດີໃຈນຳ.    ເຫັນວ່າຕາມທັມນຽມແລ້ວຊາອູນເຮັດຢ່າງນ້ີມີເຫດຜົນດີ.   ສມັຍ
ຂອງຊາອູນຖືວ່າການຖວາຍເຮດັໃຫ້ສ່ິງສັກສິດດີໃຈແລະຢາກຊ່ອຍເຫລືອ.   ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ເຫັນວ່າການ
ກະທຳຂອງຊາອູນເປັນການຜິດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ເພາະພຣະເຈ້ົາເຫັນຈິດໃຈສຳຄັນກວ່າຂອງຖວາຍ.  ຊາອູນ
ໄດ້ໃຊ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງມະນຸດໄປຕີຄວາມໝາຍພຣະຣາຊໂອງການຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ຊາອູນຢາກໃຫ້ປະຊາ
ຊົນເຫັນ ຮັບຮູ້ອຳນາດຂອງຕົນເອງ ແລະຢາກຍົກຕົນເອງສູງພຽງພຣະເຈ້ົາ ແທນທີ່ຈະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້. 
      ການຢາກເປັນໃຫຍ່ໄດ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ເມ່ືອຊາອູນໄດ້ເຮັດເສົາຫີນທີ່ມີຊ່ືຕົນເອງຂ້ຶນທີ່ເມືອງ ຄາໂມ 
ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ຄົນອ່ືນໄດ້ເຫັນວ່າຕົນເອງໄດ້ເອົາຊະນະຕ່ໍພວກອາມາເລັກໄດ້.    ແຕ່ເຫັນວ່າການປົກຄອງ
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ຂອງຊາອູນ ແລະພຣະເຈ້ົານ້ັນແຕກຕ່າງກັນ   ຄືພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມກົດແລະການຕົກລົງຂອງໂລກເມ່ືອ
ເຮັດເສິກ ຊາອູນຢາກມີຊ່ືສຽງແທນທີ່ຈະມອບໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ.   
      ເຫດສັນນ້ັນ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອບສນອງຕ່ໍການມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງ ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້
ຊາອູນປ່ຽນໃຈຍອມຕ່ໍພຣະອົງ ແຕ່ເຫັນວ່າຊາອູນບ່ໍເອົາຫົວຊາເພາະຕາຍໃຈນຳກຽດສ ັກສີແລະຕຳແໜ່ງເທົ່າ
ນ້ັນ ໃນທີ່ສຸດຊາອູນກໍໄດ້ຮັບການສູນເສັຽແລະໂສກເສ້ົາໃນຊີວິດ.       ພຣະເຈ້ົາຜູ້ມີພລັງແລະອຳນາດສູງສຸດ     
ພຣະອົງໃຫ້ໂອກາດແກ່ມະນຸດເລືອກເອົາຕາມໃຈ ຈະເຊ່ືອຟັງຫລືປະຕິເສດພຣະອົງໄດ້.    ປໂຍກທີ່ວ່າ “ເຮົາ
ເສັຽໃຈທີ່ເອົາຊາອູນເປັນກະສັດ” ໝາຍຄວາມວ່າ, “ເຮົາເສັຽໃຈທີ່ຊາອູນໄດ້ຝ່າຝືນເຮົາ.”... 
      

4. ກະສັດບ່ໍຮູ້ຈັກຜິດ (1 ຊາມູເອນ 15:13-21)   
       ຊາອູນບ່ໍຮູ້ຈັກຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງ ເວລາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊາອູເອນມາເຖິງ   ຊາອູນໄດ້ບອກເຖິງ
ຄວາມສຳເຣັດຂອງຕົນເອງທງັໆທີ່ໄດ້ເຮັດຜິດ.   ເວລາຊາມູເອນຖາມເຖິງສັດທັງຫລາຍທີ່ຈັບເອົາມາຊາອູນ
ຕອບແບບງ່າຍໆວ່າ  “ໂງ່ແທ”້  ເອົາມາເພ່ືອຖວາຍບູຊາ   ເພາະທຸກຄົນຮູ້ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການສັດເຫລ່ົານ້ີ 
ອາດມີແຕ່ຜູ້ປະກາດພຣະທມັບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນເຣ່ືອງການຖວາຍ.  ຕາມສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ການ
ເຊ່ືອຟັງບ່ໍແມ່ນຊາອູນມີຄວາມຄຶດດີກວ່າພຣະເຈ້ົາ.  ເຫັນວ່າຄວາມຄຶດແລະແຜນການຂອງຊາອູນເປັນການ 
ອວດຕົວຈອງຫອງ ແລະມີຈິດໃຈບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ. 
 

5. ໄດ້ຮັບຄວາມຂົມຂ່ືນ (1 ຊາມູເອນ 15:22-23) 
     ໃນຂ້ໍ 22 ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ປະກາດເຖິງຫລັກຄວາມເຊ່ືອແທ້:  ພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງຕ່ໍສະພາບຈິດໃຈ
ຂອງມະນຸດຫລາຍກວ່າການຖວາຍ.  ເຫັນວ່າຕາມປະວັດສາດແລ້ວພວກອິສຣາເອນບ່ໍເຂ້ົາໃຈດີເຖິງເຣ່ືອງນ້ີ 
ຄົນໃນພາກຕາເວັນອອກເປັນຄົນນັບຖືສາສນາ   ບ່ໍມີຄົນໃດທີ່ບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະ ຫລືມີພຣະເຈ້ົາ.     ທຸກຄົນໃນ     
ສມັຍນ້ັນເຮັດບຸນຕ່າງໆໝາຍເຖິງພວກເຂົາເປັນຄົນມີສາສນາ.   ການຖວາຍບູຊາຂອງຜູ້ຖືສາສນາອາດເຮັດ
ໃຫ້   ພຣະດີໃຈ,  ແຕ່ເຫັນວ່າພວກອິສຣາເອນມີທຳນຽມແຕກຕ່າງເວລາມີການຖວາຍກໍເພ່ືອຄວາມຜິດບາບ.  
    ເຫັນວ່າພວກອິສຣາເອນກໍມັກເຮັດເໝືອນຊາດອ່ືນໃນພຣະວິຫານ ພວກເຂົາເລີຍເຫັນວ່າການຖວາຍເປັນ
ພຽງພິທີໃນເວລານະມັສການ   ຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຂົາສູນເສັຽພຣະວິຫານ ແລະຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່
ຕ່າງແດນ. ພຣະເຈ້ົາຍັງໄດ້ຕັດສ່ັງຜ່ານທາງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ໃຫ້ພວກອິສຣເອນປະຖ ິ້ມຂອງຖວາຍທີ່ຂາດ
ຄວາມໝາຍ ແລະເຮັດເປັນພຽງພິທີການເທົ່ານ້ັນ (ເອຊາຢາ 1:13-14; ອາໂມດ 5:21).   ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຊາອູນຫລາຍເທື່ອ ແຕ່ຍັງປະຕິເສດເພາະຕົນເອງຢາກເປັນໃຫຍ່.  ດ່ັງນ້ັນ, ດ້ວຍເຫດຜົນ
ຢ່າງນ້ີພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ປົດຊາອູນອອກຈາກບັນລັງ. 
 
 

6. ຂ້ໍແກ້ຕົວເປ່ົາ (1 ຊາມູເອນ 15:24-34) 
     ໃນເມ່ືອສອບຖາມເຖິງຄວາມຜິດ ຊາອູນຍອມ ແຕ່ຍັງຊອກຫາຂ້ໍແກ້ຕົວວ່າຕົນເອງຍັງເປັນຜູ້ສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະ
ເຈ້ົາ ເລີຍຖ້ິມໂທດວ່າມີຄົນບອກໃຫ້ເອົາສັດນ້ີເປັນເຄ່ືອງຖວາຍ.   ຊາອູນໄດ້ຂໍໂທດຈາກຜູ້ປະກາດຊາມູເອນ 
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ແທນທີຈ່ະຂໍນໍາພຣະເຈ້ົາ.  ກ່ອນຊາມູເອນໄດ້ຈາກໄປ ຊາອູນໄດ້ຈ່ອງເສ້ືອເພ່ິນໄວ້ ຢ້ານຕົນເອງຖືກລົງໂທດ
ຈາກພຣະເຈ້ົາ   ຊາມູເອນໄດ້ປະກາດວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນບ່ໍເປັນເໝືອນພຣະອ່ືນທີ່ສາມາດຈ້າງໄດ້
ດ້ວຍຂອງຖວາຍ ໂທດທີເ່ຮັດຜິດຈະຕົກຖືກຊາອູນຢ່າງຫລີກບ່ໍໄດ້. 
     ຊາອູນຕ້ອງການຜູ້ປະກາດພຣະທັມຢູ່ຄຽງຂ້າງເພ່ືອໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນວ່າຕົນເອງໄດ້ຍອມຜິດແທ້ ແຕ່ຕົວຈິງ
ແມ່ນຢາກອວດຕ່ໍປະຊາຊົນອິສຣາເອນວ່າຕົນເອງເຮັດຖືກຕ້ອງພຽງພາຍນອກ.     ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຊາມູ
ເອນໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາກັບຊາອູນ  ແຕ່ບ່ໍແມ່ນການຖວາຍເພ່ືອຂໍອະພັຍເພ່ືອຊາອູນ   ແຕ່ແມ່ນ
ເພ່ືອນຳເອົາພຣະກຽດຄືນມາຫາພຣະເຈ້ົາ.  ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວຊາມູເອນໄດ້ເອ້ີນເອົາເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກອາ
ມາເລັກຜູ້ມີຊ່ືວ່າ ອັກອາກ ອອກມາຈາກຄຸກເພ່ືອໃຫ້ຄົນເບ່ິງ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຊາມູເອນສັງຫານເໝືອນສັດ
ຖວາຍບູຊາ ການເຮັດດ່ັງນ້ີເຮັດໃຫ້ຝູງຊົນຢຳເກງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຮັດເໝືອນຊາອູນ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ຕາມທຳນຽມມະນຸດແລ້ວ ຊາອູນບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍສົນໃຈມາດຕະຖານຂອງມະນຸດເຖິງ
ເຣ່ືອງຖືກຫລືຜິດ.  ພຣະເຈ້ົາມີມາດຕະຖານຂອງພຣະອົງເພ່ືອຕັດສິນທັງໃຈແລະຄວາມຄຶດຂອງມະນຸດເຮາົ 
ການທີ່ຈະໄຈ້ແຍກວ່າອັນໃດແມ່ນການບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ ແລະຊອກຫາຂ້ໍແກ່ຕົວເປັນການຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາອົງ
ຍ່ິງໃຫຍ່ແລະທ່ຽງແທ.້ 
     ພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງມະນຸດດີ ເຖິງແມ່ນຄົນຊອບທັມກໍຍັງອາດເຮັດຄວາມຜິດຢູ່.  ການທີ່ມີຈິດໃຈເຂ້ົາ
ຫາພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງປາສຈາກຄວາມບາບ ແຕ່ແມ່ນການຢາກຄືນທີ່ກັບພຣະເຈ້ົາ ພຣະທັມ 1 ໂຢຮັນ 
1:9 ໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈ້ົາກຽດຊັງຂ້ໍແກ້ຕົວຂອງພວກເຮົາ ແລະພຣະອົງພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ອະພັຍ ໃຫ້
ພວກເຮົາຄືນດີກັບພຣະອົງສເມີ. 
 

ຄຳຖາມ: 
13. ຊາອູນເຮັດແນວໃດໃນເມ່ືອຮູ້ວ່າຕົນເອງໄດ້ເຮັດຜິດບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ? 
14. ຄົນເຮົາມັກເຮັດອັນໃດ ເມ່ືອຕົນເອງເຮັດຜິດບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ? 
15. ມີພາກສ່ວນໃດໃນຊີວິດຂອງທາ່ນຈະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາແຕ່ລະວັນນ້ັນຍາກຫລາຍ? 
16. ທ່ານເຄີຍດັດແປງສ່ິງພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ເຮັດນ້ັນບ່ໍ?  ດ້ວຍເຫດອັນໃດ? 
17. ຖ້າພຣະເຈ້ົາເອົາຈິດໃຈຂອງທາ່ນ ແລະການກະທຳອອກມາໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນ ທ່ານຄຶດວ່າມັນຈະເປັນ

ຮູບຢ່າງໃດ?   
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 7 
ພຣະເຈ້ົາເບິ່ງທ່ີຈິດໃຈ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ຊາມູເອນ 16 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      1 ຊາມູເອນ 16 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ດາວິດເປັນກະສັດຂອງພວກອິສຣາເອນຜູ້ທີພ່ຣະເຈ້ົາເລ້ີມພໍພຣະທັຍ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:      ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາຈຶ່ງມັກຕັດສິນກັນດ້ວຍການເບ່ິງພາຍນອກ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ພິຈາຣະນາເບ່ິງວທິີຂອງພຣະເຈ້ົາເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດເມ່ືອເບ່ິງ 

                                                ຄົນອ່ືນ. 
 

ຄຳນຳ 
     ບ່ໍມີຜູ້ໃດເມ່ືອເບ່ິງຄົນທີ່ເປັນພະຍາດ ໂພລີໂອ ຜູ້ໃຊ້ໄມ້ເທົ ້າຊ່ອຍຕົນເອງຍ່າງໄປມາ ວ່າວັນນ່ຶງເດັກຄົນນ້ີ
ຈະກາຍເປັນນັກກິລາໂອລິມປິກຜູ້ໄດ້ຮັບຫລຽນຄຳ.  ຄົນນ້ັນແມ່ນຜູ້ຍິງທີ່ມີຊ່ືວ່າ ວິວມາ ຣູດອບຮ໌ ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ທຸກຄົນແປກໃຈເພາະນາງເປັນຜູ້ແລ່ນໄວທີ່ສຸດໃນໂລກໃນປີ 1960. 
       ເຫັນວ່າຮ່າງກາຍພາຍນອກອາດຫລອກລວງຕາພວກເຮົາກໍໄດ້.  ເຢຊີທີ່ເມືອງເບັດເລເຮມັມີລູກຊາຍທີ່
ເຂ້ັມແຂງຈຳນວນແປດຄົນ.  ຖ້າບອກໃຫ້ພວກອິສຣາເອນໃຫ້ເລືອກເອົາຄົນໃດຄົນນ່ຶງໃນຈຳພວກນ້ີ ເຫັນວ່າ
ພວກເຂົາຈະເລືອກເອົາຄົນສູງ ຮູບຮ່າງດີ ຄົນນ້ັນແມ່ນ ເອລີອາບລູກກົກ.   ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເບ່ິງເຫັນ
ແຕກຕ່າງກັບພວກອິສຣາເອນ   ເພາະພຣະອົງໄດ້ເບ່ິງທາງໃນຜູ້ຖວາຍຈິດໃຈ ແລະເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ.   ສ່ິງທີ່  
ພຣະອົງມີໃນພຣະທັຍຂອງພຣະອົງນ້ັນໄດ້ມີຢູ່ໃນຊີວິດຂອງດາວິດ  ຜູ້ເປັນລູກຫລ້າສຸດໃນຄອບຄົວ. ໃນຕົວ 
ຂອງດາວິດປະກອບດ້ວຍຄວາມສາມາດ ແລະມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳທີ່ສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. 
 

1.  ເປັນເວລາປ່ຽນແປງ (1 ຊາມູເອນ 16:1-5) 
       ຊາມູເອນໃນຖານະເປັນຜູ້ຫລໍ່ຫລອມຊາອູນ ໄດ້ເສັຽໃຈທີ່ເຫັນກະສັດກາຍເປັນຄົນຜິດພາດແລະບ່ໍເຊ່ືອ
ຟັງພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະອົງໄດ້ບອກໃຫ້ຊາມູເອນເຮດັອັນນ່ຶງເພ່ືອເປັນການປອບໃຈຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຄືໃຫ້ໄປ
ຊອກເອົາຄົນນ່ຶງທີ່ພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍມາເປັນກະສັດແທນ. 
     ງານທີ່ພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ເຮັດນ້ັນຍາກຫລາຍເພາະ ຊາມູເອນຢ້ານອັນຕະລາຍເພາະຊາອູນມີໃຈແຂງກະ
ດ້າງແລະອວດໂຕ ເຫັນວ່າຊາອູນຈະບ່ໍປະຕຳແໜ່ງງ່າຍໆ.  ຖ້າຊາມູເອນໄປເຈີມຄົນອ່ືນມາເປັນກະສັດແທນ 
ຊາອູນອາດຖືວ່າເປັນຄົນຂາຍຊາດ ຄືມີໂທດເຖິງຕາຍ.  ບ່ໍພຽງແຕ່ທໍ່ນ້ັນຊີວິດຂອງກະສັດຄົນໃໝ່ອາດບ່ໍປອດ
ພັຍ ຈຳເປັນຊາມູເອນຕ້ອງຮັກສາຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາໄວ້ສາກອນ. 
       ກ່ອນສ້າງພຣະວິຫານຂ້ຶນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ກໍມີຫລາຍໝູ່ບ້ານໄດ້ສ້າງບ່ອນບູຊາເພ່ືອໃຊ້ເປັນສະຖານ   
ທີ່ນະມັສການ.   ພວກປະໂຣຫິດ ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍຮ່ວມເປັນຜູ້ນຳພິທີຖວາຍບູຊາຕາມບ່ອນຕ່າງໆ.  
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ຈ່ິງເປັນເຫດໃຫ້ຊາມູເອນເດີນທາງໄປເປັນປະຈຳທົ່ວປະເທດ (1 ຊມອ 7:16). ໃນເມ່ືອຊາມູເອນໄດ້ມາເຖິງ
ກຸງເຢຣູຊາເລັມ  ປະຊາຊົນພາກັນແຕກຕ່ືນຢ້ານພັຍພິບັດຈະມາເຖິງພວກເຂົາ   ແຕ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊາມູ
ເອນໄດ້ໜູນໃຈບ່ໍໃຫ້ຢ້ານກົວ ບອກວ່າເພ່ິນມາຫາຄອບຄົວຂອງເຢຊີເພ່ືອຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານນຳ ແລະ
ເຂ້ົາຮ່ວມພິທີຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ.   ຕາມທັມນຽມແລ້ວພວກເຖ້ົາແກ່ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມພິທີຢ່າງນ້ີຕ້ອງຊຳຮະລ້າງຕົນ
ເອງເປັນເຄ່ືອງໝາຍເຖິງຊຳຮະໃຫ້ສະອາດພາຍໃນ.     ເຫັນວ່າຊາມູເອນໄດ້ເປັນປະທານໃນເຣ່ືອງຢ່າງນ້ີຕ່ໍ
ຄອບຄົວເຢຊີ ຄົນທັງຫລາຍຈຶ່ງສົນລະວົນກັນໃນພິທີອັນນ້ີ. 
        ທ່ານເຢຊີເປັນຄົນທີ່່ຄົນທັງຫລາຍນັບຖື  ພຣະເຈ້ົາຍັງອວຍພຣະພອນໃຫ້ທ່ານມີລູກຊາຍເຖິງແປດຄົນ
ແລະລູກສາວສອງຄົນ ເປັນສັນຍາລັກວ່າພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍ (1 ຊມອ 17:12; 1 ຂ່າວຄາວ 2:13-16). 
ເຊ້ືອສາຍຄອບຄົວນ້ີເປັນຄອບຄົວພິເສດຖ້າມກາງເພ່ືອນຝູງທັງຫລາຍ    ເພາະແມ່ເຖ້ົາໃຫຍ່ມີຊ່ືວ່າ ຣາຮາບ
ເປັນຍິງທີ່ຊ່ອຍພວກນັກສືບໃນເມືອງເຢຣິໂກເວລາພວກອິສຣາເອັນສ່ົງນັກສືບອອກໄປ     ນາງຍັງນັບຖືພຣະ
ເຈ້ົາພຣະເຢໂຮວາ.    ລູກຊາຍຂອງນາງຊ່ືວ່າໂບອາດໄດ້ແຕ່ງງານກັບນາງຣຸດ  ນາງໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ມີຄວາມ
ເຊ່ືອຜ່ານທາງແມ່ຍ່າຊ່ືວ່າ ນາໂອມີ (ຣຸດ 1:16). ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ຄົນທຸກຊາດໄດ້ເຂ້ົາມາໃນ
ຄວາມເຊ່ືອເພ່ືອຈະເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ (ປຖມ 12:3). 
      ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກເອົາຄອບຄົວເຢຊີໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຕາມເຊ້ືອສາຍຂອງເຜ່ົາຢູດາ.  ຢາໂຄບກ່ອນຕາຍ
ໄດ້ທຳນວາຍເອົາໄວ້ວ່າ,  “ລາວຖືໄມ້ຄ້ອນຂອງກະສັດ ແລະວາງໄວ້ທີ່ຫວ່າງຕີນຂອງລາວ ລາວຈະຄຸ້ມຄອງ
ດ້ວຍອຳນາດຂອງຕົນຈົນກວາ່ຜູ້ສົມຄວນຈະມາ  ແລະປົກຄອງປະຊາຊົນທຸກທົ່ວໜ້າ.”  (ປຖມ 49:10).  ບ່ໍ
ແມ່ນແຕ່ຢາໂຄບໄດ້ທຳນວາຍເອົາໄວ້ເທົ່ານ້ັນວ່າຈະມີກະສັດອອກມາຈາກຕະກູນຢູດາປົກຄອງພວກອິສຣາ
ເອນ ແຕ່ຍັງກ່າວເຖິງອົງພຣະເມຊີອາອອກມາຈາກເຜ່ົານ້ີ ການທີ່ເຢຊີຢູ່ເມືອງເບັດເລເຮັມໄດ້ເປັນສັນຍາລັກ
ອັນທີສອງເຖິງພຣະເມຊີອາ(ມີກາ 5:2), ນ້ີເປັນຄຳພະຍານຈາກສອງຢ່າງທີ່ກ່າວເຖິງອົງພຣະເມຊີອາ (ພພຍ 
ສອງ 19:15. 
     ແມ່ຂອງຊາມູເອນເປັນຄົນທຳອິດໃນພຣະທັມທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຜູ້ທີ່ພຣະເຈ້ົາສະຖາປະນາ ຫລືເຈ ີມ (1 ຊມ 
ອ 2:10).  ຊາມູເອນເປັນເຄ່ືອງມືຜູ້ທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ເພ່ືອຄັດເລືອກເອົາເຊ້ືອສາຍຂອງດາວດິຄືເປັນກົກເຄ້ົາ
ແລະພຣະເມຊີອາຈະມາຈາກເຊື້ອສາຍນ້ີ. 
 

2.  ຄວາມເຂ້ົາໃຈທຳອິດ (1 ຊາມູເອນ 16:6-13)  
     ເຫັນວ່າທີແລກລູກຊາຍກົກຂອງເຢຊີສົມຄວນເປັນກະສັດ ເອລີອາບເປັນຄົນສູງເຈ້ົາຊູ້ ແລະມີຄຸນສົມບັດ
ດີທີ່ພວກອິສຣາເອນຕ້ອງການ.    ເວລາຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຫັນຄົນນ້ີກໍຄຶດວ່າແມ່ນແລ້ວ,   ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາ
ເຫັນຄົນອ່ືນເພາະພຣະອົງກ່າວວ່າ,    “ທາງນອກກາຍບ່ໍມີຄວາມໝາຍຕ່ໍເຮົາ,”   ພຣະອົງຈຶ່ງບອກຊາມູເອນ, 
“ເຮົາສົນໃຈສະພາບຈິດໃຈທາງໃນ.”   ມະນຸດມັກເບ່ິງຄວາມງາມມີຮູບຮ່າງແຂງແຮງ,  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາເຫັນຄຸນ
ຄ່າອັນໝັ້ນຄົງທີ່ມີຢູ່ໃນບຸກຄະລິກລັກສະນະຂອງມະນຸດ. ລູກຊາຍຂອງເຢຊີແຕ່ລະຄົນໄດ້ຍ່າງໄປຕ່ໍໜ້າຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມ ແລະແຕ່ລະຄົນກໍຖືກປະຕິເສດ.   
     ຕາມຄວາມເຫັນຂອງມະນຸດແລ້ວຕ້ອງແມ່ນລູກຊາຍກົກເປັນຜູ້ມີສິດ ຜູ້ເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ (ອພຍ 13:1-  
2).     ຕາມທຳນຽມພວກຢິວແລ້ວລູກຫລ້າບ່ໍມີກຽດແຕ່ປະການໃດ ເປັນຄົນເຮັດວຽກບ້ານແລະເປັນຄົນລ້ຽງ  
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ສັດ. ເມ່ືອຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊາມູເອນໄດ້ເຊີນໃຫ້ຄອບຄົວເຢຊີມາເປັນແຂກໃນພິທີຖວາຍບູຊາ ຜູ້ເປັນພ່ໍຈ ຶ່ງ
ໄດ້ປະລູກຫລ້າເບ່ິງສັດຢູ່ໃນທົ່ງນາ ໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ແລະສຳຄັນໄປຮ່ວມພິທີການຕ່າງໆ.  ເປັນສ່ິງແປກທີ່ຊາ ມູເອນ
ໄດ້ລໍຖ້າດາວິດກ່ອນເຮັດພິທກີານ    ເຖິງແມ່ນໃນຄອບຄົວບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງລູກຫລ້າ  ແຕ່ວ່າ 
ພຣະເຈ້ົາເຫັນຄຸນສົມບັດທຸກຢ່າງຜູ້ເປັນກະສັດຂອງພວກອິສຣາເອນ:   ຄືມີຈິດໃຈໝັ້ນຄົງໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະ
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ, ຖວາຍຕົນ, ແລະເຊ່ືອຟັງ (1 ຊມອ 13:14). 
      ຊາດອ່ືນໄດ້ໃຊ້ນ້ຳມັນໝາກກອກເທດທາຫົວເພ່ືອສະຖາປະນາເປັນກະສັດ, ແຕ່ພວກອິສຣາເອນໄດ້ໃຊ້
ເພ່ືອເປັນສັນຍາລັກແຍກອອກໄວ້ເພ່ືອຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. ພິທີຢ່າງນ້ີແມ່ນການຜູກມັດລະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາແລະ
ຄົນທີ່ຖືກເຈີມອີງຕາມກົດບັດຍັດ ເພ່ືອໃຫ້ປົກຄອງປະຊາກອນຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະ ມີສິນທັມ. ເພ່ືອຈະເຮັດໜ້າ
ທີ່ນ້ີໄດ້ ພຣະເຈ້ົາປະທານພຣະວິນຍານໃຫ້ໃນການປົກຄອງປະຊາຊົນແລະປະເທດຊາດ. 
       ໃນພຣະຄັມພີເດີມທີ່ກ່າວວ່າ “ອົງພຣະວິນຍານໄດ້ມາເພ່ືອໃຫ້ກຳລັງ” ບ່ໍເໝືອນອົງພຣະວິນຍານໄດ້ສະ
ເດັດເຂ້ົາມາຢູ່ໃນຊີວິດ ໃ ນພຣະຄັມພີໃໝ່ເວລາພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນເພາະໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ອົງ  
ພຣະວິນຍານສະຖິດຢູ່ນຳຕລອດໄປ  ແຕ່ໃນສະມັຍເດີມມາຢູ່ພຽງຊ່ົວຄາວ.  ກ່ອນອົງພຣະເຢຊູສະເດັດເຂ້ົາ
ມາໃນໂລກ  ພຣະບິດາໄດ້ສ່ົງອົງພຣະວິນຍານເພ່ືອໃຫ້ກຳລັງແກ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະກະສັດເພ່ືອຮັບໃຊ້  
ພິເສດ.  ການມີອົງພຣະວິນຍານໝາຍເຖິງເພ່ືອເຮັດວຽກງານທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງ. 
    ການສະຖາປະນາຊາອູນແລະດາວິດແຕກຕ່າງກັນຄື ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊາມູເອນໄດ້ເປັນຜູ້ເຈີມທັງສອງ
ຄົນ ແຕ່ສ່ວນຊາອູນໃນສະຖານທີ ່ສ່ວນຕົວ ດາວິດຊ້ອງໜ້າໝົດທັງຄອບຄົວ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດດ່ັງນ້ີເພ່ືອໃຫ້
ຜູ້ເປັນອ້າຍທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈວ່າແມ່ນພຣະເຈ້ົາເອງເປັນຜູ້ເຈີມໃຫ້ມີຕຳແໜ່ງສູງເພ່ືອປົກຄອງອ້າຍ ເຖິງແມ່ນ
ຈະເປັນການກົງກັນຂ້າມກັບທຳນຽມໃນສມັຍນ້ັນ.      ຖ້າໃຜບ່ໍຮັບເອົາຜູ້ທີ່ພຣະເຈ້ົາແຕ່ງຕ້ັງກໍໝາຍເຖິງປະຕິ
ເສດພຣະອົງເທົ່ານ້ັນ. 
     

3. ຄວາມສັມພັນແນວໃໝ່ (1 ຊາມູເອນ 16:14-23)   
      ເມ່ືອດາວິດຖືກເຈີມຂ້ຶນ ຊາອູນກໍບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນການເລືອກຂອງພຣະເຈ້ົາອີກຕ່ໍໄປ.  ອົງພຣະວິນຍານທີ່ເຄີຍ 
ຢູ່ກັບຊາອູນກໍໄດ້ສະເດັດມາຢູ່ກັບດາວິດ.  ການທີ່ພຣະເຈ້ົາຖອນພຣະວນິຍານອອກຈາກຊາອູນເຮັດໃຫ້ຕົນ
ກາຍເປັນຄົນບ່ໍກ້າຫານ, ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ, ກາຍເປັນຄົນວ່າງເປ່ົາໂດດດ ່ຽວ ແລະຂ້ີຢ້ານ. 
     ໃນພຣະຄັມພີໃຊ້ຄຳເວົ້າວ່າ “ວິນຍານຊ່ົວ” ບອກເຖິງສະພາບຂອງຊາອູນຫລັງຈາກອົງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖອນ
ພຣະວິນອອກໄປ.  ໃນຕອນນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ລົງໂທດຄົນໃຫ້ເຈັບເປັນ (ຈົດບັດຊີ 12:10, 2 ກະສັດ 5:27, 2 
ຂ່າວຄາວ 26:19-21), ພຣະເຈ້ົາອາດເຮັດໃຫ້ຊາອູນເສັຽສມອງ.  ການທີ່ຂາດການນຳພາຈາກພຣະເຈ້ົາຊາ
ອູນເຮັດຫຍັງບ່ໍໄດ້ເພາະຮູ້ຕົນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະຕິເສດຕົນ  (1 ຊມອ 15:23)     ເລີຍກາຍເປັນຄົນໝົດຕຳ 
ແໜ່ງ.  ດ່ັງນ້ັນ, ຊາອູນກາຍເປັນຄົນຢ້ານຫລາຍເກີນໄປ ແທນທີ່ຈະເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາ   ເພ່ິນໄດ້ເດີນຫ່າງ
ອອກຈາກພຣະເຈ້ົາຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ເພ່ິນໄດ້ຮບັຄວາມເປັນທຸກດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະດ້ານຈິດໃຈຢ່າງໃຫຍ່.  
       ເວລາໝົດຄວາມຫວັງ ຊາອູນໄດ້ຫັນໄປໃຊ້ສຽງດົນຕຣີເພ່ືອປອບໃຈຊ່ຶງບ່ໍເປັນການເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາ  
ໂດຍຕົງ ແຕ່ເປັນສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງ.   ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ດາວິດຮູ້ຈັກສຽງດົນຕຣີເພ່ືອແນະນຳເພິ່ນເຂ້ົາໄປເປັນ 



 29 

ຄອບຄົວກະສັດ.  ດາວິດມີຄຸນນະວຸດທິຫລາຍຢ່າງນອກເໜືອຮູບຮ່າງພາຍນອກ  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ດາວິດໃຫ້
ຄົນອ່ືນເຫັນເຊ່ັນ:   ເປັນຄົນໜຸ່ມສາມາດຂຽນກາບກອນ  ເປັນນັກຕ່ໍສູ້ທັງກ້າຫານ ເປັນຄົນຖວາຍຕົວຕ່ໍພຣະ 
ເຈ້ົາ, ເປັນນັກດົນຕຣີ ສາມາດຊ່ອຍຊາອູນເວລາຖືກຄວາມກົດດັນເຂ້ົາມາຄອບຄອງໃນຈິດໃຈ. 
     ເຫັນວ່າຊາອູນໄວ້ໃຈນຳສຽງດົນຕຣີຫລາຍຂ້ຶນ ເພ່ິນຈຶ່ງແຕ່ງຕ້ັງດາວິດເປັນຜູ້ຖືເຄ່ືອງທະຫານ ຕຳແໜ່ງນ້ີ
ແມ່ນເປັນອົງຄະຣັກສ່ວນຕົວ. ດາວິດເປັນລູກຊາຍຫລ້າໃນຄອບຄົວໄດ້ກາຍເປັນຜ ູ້ສຳຄັນຂອງກະສັດຊາອູນ 
ດາວິດໄດ້ຮຽນເຣ່ືອງກົດໝາຍ, ການປົກຄອງ, ແລະສົງເຄາະ.  ເມ່ືອເຖິງເວລາແລ້ວ ຜູ້ເປັນຄົນລ້ຽງສັດ ພຣະ
ເຈ້ົາກໍຍົກໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງຂອງອິສຣາເອນ. 
      

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ຄວາມງາມທາງນອກອາດຫລອກລວງສາຍຕາເພາະທາງໃນອາດເຕັມໄປດ້ວຍຢາເປ່ືອ ພຣະເຈ້ົາເຫັນຄ ຸນ
ຄ່າຂອງຄົນຢູ່ທາງໃນ.  ເມ່ືອອັຄສາວົກ ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນຂອງພຣະວິນຍານ: ຄວາມຮັກ, ຄວາມ ຍິນດີ, 
ສັນຕິສຸກ, ຄວາມອົດກ້ັນໄວ້ນານ,  ຄວາມປານີ,  ຄວາມດີ,  ຄວາມສັດຊ່ື,  ຄວາມສຸພາບອ່ອນຫວານ, ແລະ
ຄວາມຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົນ (ຄາລາເຕັຽ 5:22-23) ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແມ່ນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະແມ່ນຜູ້ທີ່
ເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການເຫັນໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນ. ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນ
ມາຕະຖານທີ່ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ຕັດສິນຄົນອ່ືນ. ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຄືຮຽນສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ເບ່ິງເຫັນຊີວິດຂອງຄົນ
ອ່ືນໂດຍບ່ໍຕ້ອງໃຫ້ມາຕະຖານຂອງໂລກຊັກຈູງຈິດໃຈ. 
 

ຄຳຖາມ: 
18. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກເອົາກະສັດຂອງພວກອິສຣາເອນແຕກຕ່າງກັບມາຕະຖານຂອງມະນຸດເຮົາແນວ

ໃດ?    ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊາມູເອນ     ແລະຄອບຄົວຂອງດາວິດໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ກັບສ່ິງພຣະເຈ້ົາ
ເລືອກ? 

19. ທ່ານເຄີຍຕັດສິນຄົນຜິດບ່ໍເວລາເຫັນຄົນນ້ັນຄ້ັງແລກ?  ໃນເມ່ືອທ່ານຮູ້ຈັກຄົນນ້ັນດີຂ້ຶນແລ້ວທ່ານ  
ໄດ້ປ່ຽນແປງຄວາມຄິດບ່ໍ? 

20. ຊາວໂລກໄດ້ໃຊ້ມາຕະຖານອັນໃດໃນເມ່ືອເລືອກເອົາຄົນມາເປັນຜູ້ນຳ? 
21. ອະທິບາຍເຖິງແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາແຕກຕ່າງກັບແຜນການຂອງພວກເຮົາ? 
22. ກະສັດດາວິດຮູ້ສຶກແນວໃດເມ່ືອອົງພຣະວິນຍານສະເດັດມາສະຖິດຢູ່ນຳ?  ທ່ານເດເຄີຍສຳພັດກັບ

ອົງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? 
 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 8 
ຄວາມເຊ່ືອເພື່ອຕໍ່ສູ້ຍັກໃຫຍ່ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 1 ຊາມູເອນ 17:1-11, 26-32, 38-51 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ 1 ຊາມູເອນ 17 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດາວິດສະແດງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ເວລາຕ່ໍສູ້ກັບໂກລິອາດ . 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາໄດ້ວິທີໃດ ເວລາຕ່ໍສູ້ຍັກໃຫຍ່ໃນຊີວິດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:  ເພ່ືອສະແດງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາເວລາຕ່ໍສູ້ຍັກໃຫຍ່ໃນຊີວິດ 

                                              ຂອງຂ້ອຍ.                         
 

ອ່ານລວບ: ດາວິດບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອໃນຕາຂອງຕົວເອງເວລາເບ່ິງສະພາບການ; ແຕ່ລາວໄດ້ມອບຄວາມຫວັງໄວ້  

                  ກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ເບ່ິງບ່ໍເຫັນດ້ວຍຕາເປ່ົາ ຜູ້ຊົງເປັນກຳລັງແລະເປັນໂລ້ຂອງລາວ. 
 

ຄຳນຳ 
ຂ້ອຍຫາກໍຮັບໃຊ້ໄດ້ຫົກເດືອນ  ເວລາມີທີມອາສາສມັກທີ່ເປັນຄົນໃບ້ຈາກອະເມຣິກາມາຊ່ວຍເຣ່ືອງການປະ
ກາດ. ເວລາພວກຜູ້ບໍຣິຫານຮຽນຮູ້ວ່າຂ້ອຍເຄີຍຮ່ວມງານກັບກຸ່ມຄົນໄບ້ໃນອາເມຣິກາ, ເຂົາເຈ້ົາກໍແຕ່ງຂ້ອຍ
ໃຫ້ເຮັດວຽກກັບຄົນກຸ່ມນ້ີ.   ສ່ິງນ້ີເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເກີດຄວາມກັງວົນ  ເພາະຂ້ອຍເອງກໍຮຽນພາສາເກົາຫລີບ່ໍດົນ
ປານໃດ   ແມ່ນແຕ່ບອກທາງໃຫ້ຣົດແທກຊີກໍຍັງບ່ໍສຳນານ;   ຂ້ອຍເອງບ່ໍແນ່ໃຈວ່າຈະສາມາດເວົ້າຫລືຕອບ 
ແຜນການເຣ່ຶອງຄວາມພ້ົນໄດ້ດີປານໃດ.    ເປັນເວລາປີກວ່າທີ່ຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ພາສາມືສຳລັບຄົນມໃບ້ ;   ແຕ່
ເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງຂ້ອຍມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດໄດ້ດີ. ສນ້ັນຂ້ອຍຈ່ຶງຝຶກອ່ານພາສາເກົາ
ຫລີໃນໃບປິວທີ່ໃຊ້ປະກາດ ແລະອະທຖິານຂໍພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍໃນສ່ິງທີ່ຂາດເຂີນ . 
 
ໃນທີມອອກຢ້ຽມຢາມຕາມບ້ານຂອງພວກເຮົາມີຄົນໃບ້ສອງຄົນ,     ມີຄົນອະເມຣິກາຜູ້ນ່ຶງທີ່ໃຊ້ພາສາໃບ້ບ່ໍ
ເປັນ, ຍິງຄົນເກົາຫລີທີ່ປາກອັງກິດໄດ້ເລັກນ້ອຍ, ແລະຂ້ອຍເອງ.    ເວລາອອກຢ້ຽມແຕ່ລະເທື່ອຄໍຂ້ອຍຕ ້ອງ
ປວດເພາະພຍາຍາມງ່ຽງຫູຟັງ, ພຍາຍາມເຂ້ົາໃຈແລະຈົດຈຳຄຳເວົ້າທີ່ສົນທະນາກັນ ເພາະຂ້ອຍຕ້ອງແປພາ
ສາໃບ້ເປັນອັງກິດ, ຈາກອັງກິດເປັນເກົາຫລີ, ແລະກັບໄປກັບມາ.   ຈາກການສົນທະນາແຕ່ລະຄ້ັງ, ຂ້ອຍຄິດ  
ສເມີວ່າຄົງເປັນການເສັຽເວລາ; ແຕ່ລະຄົນຄົງບ່ໍເຂ້ົາໃຈເລີຍວ່າຜູ້ໃດເວົ້າຫຍັງ.  ເຖິງປານນ້ັນ, ແຕ່ລະບ້ານທີ່
ພວກເຮົາໄປຢ້ຽມ ຢ່າງນ້ອຍກໍມີຜູ້ນ່ຶງຮັບພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈັດຕຽມຈິດໃຈຄົນເຫລ່ົາ
ນ້ັນ ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາໄປເຖິງ;  ຂ້ອຍຮຽນຮູ້ວ່າພັນທະກິດແມ່ນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະບ່ໍຂ້ຶນຢູ່ກັບຂ້ອຍ ແຕ່ພຣະ
ອົງຊົງເລືອກທີ່ຈະທຳງານຜ່ານຂ້ອຍ.  ກຳລັງຂອງພຣະອົງຊ່ວຍຊະນະສົງຄາມ; ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງຈະ
ຕ້ອງສຳເຣັດ, ໃນທຸກສະພາບການ. 
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1.  ສະພາບໝົດຫວັງ (1 ຊມອ 17:1-11) 
ພວກຟີລິສຕິນເປັນສັດຕຣູເກ່ົາແກ່  ແລະຕ່ໍເນ່ືອງຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອນ.    ໃນສມັຍທີ່ຊາມູເອນເປັນຜູ້ປົກ
ຄອງ,   ຟີລິສຕິນໄດ້ຖືກປາບຢ່າງໜກັ (1ຊມອ 7: 13-14) ແຕ່ພວກເຂົາກໍຍັງເປັນພັຍຕ່ໍອິສຣາເອນສເມີມາ. 
ຕົກມາເຖິງສມັຍຂອງກະສັດຊາອູນ,   ພວກຟີລິສຕິນກໍມີການສູ້ຮບົກັບອິສຣາເອນຫລາຍຂ້ຶນ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຫລັງຈາກໂຢນາທານໄດ້ໄປໂຈມຕີຄ້າຍທີ່ເມືອງເກບາ (1ຊມອ 13: 3).  ການສູ້ຮົບຂອງກະສັດຊາອູນ
ໄດ້ພົບກັບຄວາມສຳເຣັດເວລາພຣະວິນຍານພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ກຳລັງ, ແຕ່ເວລາໃດທີ່ພຣະວິນຍານຊົງອອກໜີ
ຈາກລາວ ກະສັດຊາອູນຈະເກີດຄວາມຢ້ານ ແລະບ່ໍສາມາດຕັດສິນໃຈຢ່າງແນ່ນອນຈົນກາຍເປັນພັຍຕ່ໍກອງ
ທະຫານຂອງເພ່ິນເອງ.  
 
ເວລາກຳລັງທັບຂອງພວກຟີລິສຕີນເຂ້ັມແຂງ,  ພວກເຂົາກໍເປັນພັຍຫລາຍຂ້ຶນສຳລັບອິສຣາເອນ. ພຣະເຈ້ົາ 
ຊົງສ່ັງຊາອູນໃຫ້ອອກໄປສູ້ກັບຟີລິສຕີນ (1ຊມອ 9: 6),   ແລະໂດຍການຊ່ວຍເຫລືອຂອງພຣະອົງ ລາວກໍມີ
ຊັຍຊະນະ (1ຊມອ 14: 20-23).    ແຕ່ກອງທັບຂອງຟີລິສຕິນກໍໄດ້ເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນພ້ອມທັງຈຳນວນພົນ.  ໃນ
ຄາວນ້ີພວກເຂົາໄດ້ຍົກທບັມາຕ່ໍສູ້ອິສຣາເອນ,  ຊາອູນຈຳເປັນຕ້ອງອອກໄປຕ່ໍສູ້;  ຂະນະທີ່ຕ່າງຝ່າຍກຳລັງລໍ
ຄອຍເພ່ືອເອົາທ່າທີ; ແຕ່ລະຝ່າຍກໍຕ້ອງການພູສູງເປັນຫລັກ ແລະຍ້າຍກຳລັງໄປທາງຮ່ອມພູ .  ໃນເວລານ້ັນ 
ກະສັດຊາອູນກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຢ້ານແລະສົງສັຍ,   ແລະພວກຟີລິສຕີນກໍໃຊ້ສົງຄາມຈິດຕະວິທະຍາກັບ
ກອງທັບອິສຣາເອນ ແຕ່ລະມ້ືພວກຟີລິສຕີນຈະໃຊ້ຊາຍຮູບຮ່າງໃຫຍ່ຜູ້ນ່ຶງຊ່ືໂກລີອາດອອກມາທ້າທາຍພວກ
ອິສຣາເອນ; ໂກລີອາດເປັນຄົນສູງໃຫຍ່ເກືອບເຖິງສາມແມດ (ຍັກໃຫຍ່) . 
 
ໂກລີອາດຄົງຈະມາຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງຊາວອານາກິມ ພວກຮູບຮ່າງໃຫຍ່ສູງທີ່ເຮັດໃຫ້ສອດແນມຂອງໂມເຊ
ໃນສມັຍໄປສືບສອດແນມເບ່ິງແຜ່ນດິນທີ່ພຣະເຈ້ົາສັນຍາ ເກີດຄວາມຢ້ານກົວ (ຈົດບັນຊີ 13: 32-33). ໂກ
ລິອາດໃສ່ໝວກທອງສຳຣິດໜກັປະມານຫ້າສິບເຈັດກິໂລກຼາມ ລາວສວມເຄ່ືອງປ້ອງກັນຂາທີ່ເຮັດດ້ວຍທອງ
ສຳຣິດ, ດາບຂອງລາວມີນ້ຳໜັກເຈັດກິໂລແລະໜາເທົ່າໄມ້ຟືມຕ່ຳຫູກ; ບ່ໍມີດາບຄືແນວນ້ັນ (1 ຊມອ 21:9). 
 
ໃນສມັຍນ້ັນເວລາສອງກອງທບັປະເຊີນໜ້າກັນ ແລະບ່ໍມີການເຄ່ືອນໄຫວຄືບໜ້າ , ເຂົາເຈ້ົາຈະເລືອກເອົາຜູ້
ເກ່ງ(ແຊ້ມ)ຜູ້ນ່ຶງຈາກແຕ່ລະຝ່າຍອອກມາສູ້ກັນເພ່ືອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າໃຜເປັນຜູ້ຊະນະບ້ັນຮົບນ້ັນ .   ຝ່າຍທີ່ຊະນະ
ຈະໄດ້ທຸກຢ່າງຈາກກຳມືຂອງຜູ້ແພ້ເຊ່ັນປະຊາຊົນ, ບ້ານ, ເຮືອນ, ອາຫານ, ແລະສັດລ້ຽງທັງຫລາຍ.  
 
ປັນຫາໃນຕອນນ້ັນກໍຄື ກອງທັບອິສຣາເອນບ່ໍມີຄົນທີ່ເປັນແຊ້ມ  ແລະມີຮູບຮ່າງໃຫຍ່ສູງເຖິງສາມແມດທີ່ຈະ
ອອກໄປສູ້ກັບໂກລີອາດ. ເພາະຖ້າຈະສ່ົງຄົນທີ່ນ້ອຍກວ່າອອກໄປ ກໍເທົ່າກັບສ່ົງໃຫ້ໄປຕາຍ. ອິສຣາເອນບ່ໍມີ
ທາງອອກ; ກະສັດຊາອູນກໍມີຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍຂ້ຶນ . 
 

2.  ຜູ້ບ່ໍຄືແຊ້ມ (1 ຊມອ 17:26-32) 
ກອງທັບອິສຣາເອນໃນສມັຍນ້ັນຕ້ອງເພ່ິງສະບຽງອາຫານຈາກປະຊາຊົນ ຄອບຄົວຂອງນັກຮົບຈະສ່ົງສະບຽງ  
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ໄປໃຫ້ລູກໆຜູ້ຢູ່ແນວໜ້າ.  ໃນຄອບຄົວຂອງດາວິດກໍມີລູກຊາຍສາມຄົນທີ່ອອກຮົບ, ສະນ້ັນເຢຊີຜູ້ເປັນພ່ໍຈະ
ຕ້ອງສ່ົງອາຫານໃຫ້ລູກຊາຍຂອງຕົນ, ແລະລາວໄດ້ແຕ່ງໃຫ້ດາວດິຜູ້ເປັນນ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ນ້ີ (17: 17-18). 
 
ເວລາດາວິດໄປເຖິງຄ້າຍທະຫານຂອງກະສັດຊາອູນ    ລາວໄດ້ເຫັນການທ້າທາຍຂອງໂກລີອາດຕ່ໍກອງທັບ   
ອິສຣາເອນ.  ດາວິດເກີດຄວາມຮ້ອນຮົນໃນໃຈທີ່ຈະຮັກສາກຽດຂອງພຣະເຈ້ົາ;   ນອກນ້ັນລາວຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້
ເຖິງລາງວັນສຳລັບຜູ້ທີເ່ອົາຊະນະໂກລີອາດໄດ້;  ສະນ້ັນດາວິດກໍມີໃຈກ້າທີ່ຈະຕ່ໍສູ້ອ້າຍຍັກໃຫຍ່ ເພ່ືອຈະໄດ້
ລາງວັນຊ່ຶງເປັນຊັບສ່ິງຂອງ   ແລະຈະໄດ້ເປັນເຂີຍຂອງກະສັດຊາອູນດ້ວຍ.    ກະສັດໃນສມັຍນ້ັນຕ້ອງການ
ແຊ້ມມາຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງຕົນ ເພ່ືອໃຫ້ມີອຳນາດຫລາຍຂ້ຶນ . 
 
ໃນຂະນະທີ່ດາວິດກຳລັງເອົາຂ່າວແລະສຳຣວດເຫດການ,    ລາວກໍໄດ້ພົບອ້າຍຂອງຕົນຊ່ືເອລີອາບ ;   ອ້າຍ
ຂອງລາວໄດ້ເວົ້າໃສ່ໃນທຳນອງດູຖູກ ແລະໃສ່ຮ້າຍວ່າດາວິດຢາກມາເພ່ືອເບ່ິງການສູ້ຮົບ (17: 28).  ມີບາງ
ຄົນທີ່ໄດ້ເຫັນຄວາມສົນໃຈຂອງດາວິດກໍໄປລາຍງານກະສັດຊາອູນ ;   ເນ່ືອງຈາກວ່າໃນກອງທັບຂອງອິສຣາ
ເອນບ່ໍມີໃຜສົນໃຈ ຫລືກ້າທີ່ຈະໄປສູ້ກັບໂກລິອາດ, ເຂົາຈ່ຶງໄດ້ນຳຕົວດາວິດມາພົບກະສັດ. 
 
ດາວິດໄດ້ບອກກະສັດຊາອູນບ່ໍໃຫ້ຢ້ານຄຳທ້າທາຍຂອງຄົນຟີລິສຕີນ    ເພາະເຂົາຈະອອກໄປສູ້ເອງ;  ຊາອູນ
ເບ່ິງແລ້ວກໍຮູ້ສຶກວ່າດາວິດຍັງນ້ອຍຢູ່ຈະໄປສູ້ໂກລີອາດໄດ້ຢ່າງໃດ ;    ແຕ່ດາວິດໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈກັບຊາ 
ອູນວ່າໂກລີອາດບ່ໍສາມາດທີ່ຈະທຽບເທົ່າກັບຣິດອຳນາດພຣະເຈ້ົາຂອງກອງທັບອິສຣາເອນ ;   ເນ່ືອງຈາກກະ
ສັດຊາອູນເອງກໍບ່ໍມີທາງເລືອກເພ່ິນຈ່ຶງຍອມໃຫ້ດາວິດອອກໄປສູ້ຮົບກັບຍັກໃຫຍ່ໂກລີອາດ . 
 

3.  ຊັຍຊະນະ (1 ຊມອ 17:38-51) 
ກະສັດຊາອູນພຍາຍາມຊ່ວຍດາວິດໂດຍໃຫ້ລາວໃຊ້ເຄ່ືອງຫຸ້ມເກາະປ້ອງກັນຕົວຂອງພຣະອົງ ;  ຊາອູນອາດ
ຈະມີແຜນຊ້ອນຢ່າງອ່ືນ   ແຕ່ເຄ່ືອງຂອງຊາອູນໃຫຍ່ເກີນໄປສຳລັບດາວິດ ແລະລາວກໍຢ່າງບ່ໍສະດວກເວລາ
ໃສ່ຊຸດນ້ັນ; ດາວິດຈ່ຶງຖອດເສ້ືອຫຸ້ມເກາະອອກ ແລ້ວຖືເອົາໄມ້ຄ້ອນສຳລັບລ້ຽງແກະ ແລະກະຖຸນຂອງຕົນ . 
 
ຄວາມຈິງແລ້ວກະຖຸນຂອງດາວິດບ່ໍແມ່ນຂອງຫລ້ິນ;ໃນສມັຍບູຮານກະຖຸນເປັນອາວຸດຢ່າງນ່ຶງຂອງທະຫານ; 
ເຂົາເຈ້ົາເອົາກ້ອນຫີນ   ຫລືເຫລັກມົນປ່ອນໃສ່ຖົງໜັງຊ່ຶງມີເຊືອກມັດຢູ່ແຕ່ລະສ້ົນ;   ຄົນແກວ່ງຈະຈັບເຊືອກ
ສອງເສ້ັນ  ແລະແກວ່ງອ້ອມວຽນຫົວຂອງຕົນຈົນໄດ້ແຮງພໍກ່ອນຈະປ່ອຍເຊືອກອີກເສ້ັນນ່ຶງເພ່ືອໃຫ້ກ້ອນຫີນ
ນ້ັນອອກຈາກຖົງໄປສູ່ເປ້ົາໝາຍ.   ຄົນແກວ່ງທີ່ຊຳນານສາມາດຍິງກ້ອນຫີນອອກໄປໃນຄວາມໄວເຖິງຮ້ອຍ 
ໄມຕ່ໍຊ່ົວໂມງ (ພວກຜູ້ປົກຄອງ 20: 16). 
 
ຄວາມແຮງຂອງກະຖຸນຈະໄປໄດ້ປະມານຮ້ອຍຢາດ ຫລັງຈາກນ້ັນກໍບ່ໍມີແຮງພໍທີ່ຈະທຳລາຍເປ້ົາໝາຍ ; ສະ 
ນ້ັນ ດາວິດຈຳເປັນຕ້ອງຢ່າງເຂ້ົາໄປໃກ້ເປ້ົາໝາຍຂອງລາວ .   ໂກລີອາດຜູ້ເປັນນັກຮົບຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມຮ້າຍ
ແຮງຂອງກະຖຸນ ລາວຈ່ຶງໃຊ້ວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ດາວິດອ່ອນໃຈ; ແນ່ນອນທະຫານທີ່ມີຮູບຮ່າງໃຫຍ່ຈະເຮັດໃຫ້
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ສັດຕຣູມີຄວາມເກງກົວ;ນອກນ້ັນໂກລີອາດຍັງມີເທພເຈ້ົາຂອງພວກຟີລິສຕີນທີ່ຄອຍຊ່ວຍເຫລືອ. ຄົນບູຮານ 
ເຊ່ືອວ່າຖ້າມີການສາບແຊ່ງໂດຍເອ້ີນອອກນາມຂອງເທພເຈ້ົາ, ເຈ້ົານ້ັນຈະຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອ. 
 
ຄວາມເຊ່ືອຂອງດາວິດໃນພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ  ເຮັດໃຫ້ຄວາມທ້າທາຍຂອງໂກລີອາດບ່ໍມີຄວາມໝາຍ
ໃດໆສຳລັບຕົນ;  ດາວິດປະກາດຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແລະອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ ;  ລາວບ່ໍມີຄວາມຢ້ານກົວ ແລະ
ໄດ້ແລ່ນເຂ້ົາໄປໃກ້ສັດຕຣູ.    ເວລາກ້ອນຫີນຂອງດາວິດບິນໄປໃສ່ໜ້າຜາກຂອງໂກລີອາດ, ລາວກໍລ້ົມຂວ້ຳ
ໜ້າລົງຢູ່ກັບພ້ືນດິນໃນທັນທີ;ດາວິດຈ່ຶງໃຊ້ດາບຂອງໂກລີອາດເອງເພ່ືອຕັດຫົວອ້າຍຍັກໃຫຍ່ . ອິສຣາເອນຊະ
ນະສົງຄາມເພາະແຊ້ມຂອງພວກຟີລິສຕີນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍແລ້ວ ;   ເມ່ືອພວກຟີລິສຕິນເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງ
ອິສຣາເອນໄດ້ຊັຍຊະນະຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຂອງພວກຕົນ ພວກເຂົາກໍປົບໜີໄປ; ກອງທັບອິສຣາເອນກໍຮ້ອງໂຮແລະ
ໄລ່ຕາມສັດຕຣູໄປຈົນຮອດເມືອງກາດ. ຊັຍຊະນະຄ້ັງນ້ີເຮັດໃຫ້ກອງທັບອີສຣາເອນມີຂວັນດີຂ້ຶນ ເພາະພວກ
ເຂົາໄດ້ຮູ້ວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຍັງຊົງຢູ່ຝ່າຍພວກເຂົາ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ: 
ດາວິດບ່ໍຍອມໃຫ້ສະພາບການເປັນອຸປສັກ   ແຕ່ລາວຫລຽວເບ່ິງພຣະເຈ້ົາ;   ຄວາມເຊ່ືອເຮັດໃຫ້ຄວາມຢ້ານ
ຫາຍໄປ; ຄວາມໝັ້ນໃຈມາຈາກຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ; ດາວິດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງນຳພາ.  ຫລັກການທີ່ດາ
ວິດໃຊ້ເວລາຢູ່ຕ່ໍໜ້າສັດຕຣູ ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໄດ້ໃນຊີວິດເວລາພົບຍັກໃຫຍ່.    ຍັກໃຫຍ່ອາດຈະເປັນ
ຄວາມເຈັບປ່ວຍ, ຄວາມສັມພັນທີ່ແຕກຫັກ, ບັນຫາເຣ່ືອງການເງິນ, ຫລືຄວາມທຸກລຳບາກອ່ືນໆ; ພວກເຮົາ
ສາມາດເພ່ິງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຢູ່ດ້ວຍ, ຜູ້ຊົງຮັກ, ຜູ້ຊົງຣິດ, ແລະຜູ້ຊົງມີແຜນດີສຳລັບພວກເຮາົ.   ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ໃນເຮົາ; ຈ່ົງຍອມໃຫ້ພຣະອົງຊົງນຳພາເພ່ືອຈະກ້າວໄປເຖິງຄວາມສຳເຣັດໃນຊີວິດ . 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ເປັນຫຍັງກະສັດຊາອູນໝົດຄວາມຫວັງເວລາອອກຮົບ? ສະພາບການຈະປ່ຽນບ່ໍຖ້າລາວເພ່ິງພຣະເຈ້ົາ? 
2. ແມ່ນຫຍັງຊ່ວຍດາວິດໃຫ້ສມັກອອກໄປຕ່ໍສູ້ໂກລີອາດ? ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງລາວມາຈາກໃສ? 
3. ມີສະພາບການແນວໃດແດ່ທີເ່ຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງກຳລັງພົບກັບຍັກໃຫຍ່ໃນຊີວດິ?    ທ່ານຈະ 

ຮັກສາຄວາມຫວັງແລະຄວາມເຊ່ືອໃນສະພາບການທີ່ລຳບາກນ້ັນໆໄດ້ຢ່າງໃດ? 
4. ແມ່ນຫຍັງຄືອຸປສັກຂອງການເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ? ຈະເອົາອຸປສັກນ້ັນອອກໄດ້ວິທໃີດ? 
5. ພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງຊ່ວຍຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໃຫ້ເຂ້ັມແຂງວິທີໃດແດ່?  ປະສົບການນ້ັນມີຜົນໃນການ 

ເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍວິນຍານ ແລະຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 
 

         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 9 
ຕົ້ນເຫດທ່ີຂົມຂື່ນຂອງການອິດສາ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 1 ຊາມູເອນ 18:1-16; 19:1-7                                                                                     

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ 1 ຊາມູເອນ 18-19 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຊາອູນເກີດການອິດສາເມ່ືອດາວດິມີຄວາມສຳເຣັດຫລາຍຂ້ຶນ . 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ຂ້ອຍມີຄວາມອິດສາຢູ່ໃນຈິດໃຈບ່ໍ? 
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອສຳຣວດເບ່ິງຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມອິດສາທີ່ມີໃນຈິດໃຈແລະຊີວິດ 

                                             ຂອງຂ້ອຍ. 
 

ອ່ານລວບ: ໂຢນາທານ, ດາວິດ,ແລະ ຊາອູນ ມີທັສນະແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ, ຄວາມສັດຊ່ືແລະ

ການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ.    ດາວິດແລະໂຢນາທານມີຈິດໃຈ ແລະລັກສະນະທີ່ຊ່ວຍໃຫ້້ເຂົາເຈ້ົາສຳເຣັດ, 
ສ່ວນຊາອູນນ້ັນຄວາມອິດສາເຮດັໃຫ້ລາວສູນເສັຽໝົດທຸກສ່ິງ. 
 

ຄຳນຳ 
ຫລາຍປີຜ່ານມາ,   ຂ້ອຍແລະພັນລະຍາໄດ້ໄປຮັບລູກສາວຢູ່ໂຮງຮຽນແຕ່ໄດ້ເຫັນລາວມີຄວາມກັງວົນແລະ
ຕາຂອງລາວກໍຫລຽວໄປເບ້ືອງນ້ັນເບ້ືອງນ້ີ.   ເບ່ິງໜ້າລາວສະແດງຄວາມຢ້ານກົວ;ທຸກວັນທີ່ຜ່ານໄປເຮັດໃຫ້
ຈິດໃຈຂອງລາວດ້ານຫລາຍຂ້ຶນ.  ຕອນຕ້ົນພວກເຮົາຄິດວ່າອາດຈະເປັນລັກສະນະຂອງຄົນໜຸ່ມ. ຕ່ໍມາມ້ືນ່ຶງ
ຫລັງຈາກໂຮງຮຽນກໍໄດ້ເຫັນລູກສາວນ້ຳຕາໄຫລແລະເວົ້າວ່າ "ຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ປາກກັບໝູ່ຜູ້ຍິງໃນຫ້ອງຮຽນຂ້ອຍ
ຈັກຄົນ."ລາວອະທິບາຍໃຫ້ຟັງວ່າທຸກຄ້ັງທີ່ລາວເວົ້າກັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ, ນາງຜູ້ທີ່ໂດ່ງດັງໃນຫ້ອງຈະບອກເຂົາເຈ້ົາ
ວ່າ "ຢ່າປາກ! ນາງນ້ີເປັນຂອງຂ້ອຍ!"  ທີ່ຈິງແລ້ວທຸກໆມ້ືລູກສາວບອກວ່ານາງຜູ້ນ້ີໄດ້ເວົ້າລັບຫລັງແລະເວົ້າ
ແນວເສັຽຫາຍໃຫ້ຕົນຢູ່ສເມີ. ສຳລັບລູກສາວຂ້ອຍໂຮງຮຽນນ້ີເປັນສນາມແຫ່ງຄວາມອິດສາບັງບຽດ . 
 
ພວກຂ້ອຍພຍາຍາມຫລາຍວິທເີພ່ືອໃຫ້ນາຍຄຣູມີສ່ວນແກ້ໄຂເຫດການນ້ີ ເພ່ືອຫາຊ່ອງທາງໃຫ້ອະພັຍດ້ວຍ
ຄວາມຮັກ, ແລະໃຫ້ເຫັນສະພາບກວ້າງຂວາງກວ່ານ້ີ.  ທ່ານ ວີນລຽມ ແປນ ໄດ້ເວົ້າວາ່, "ຄວາມອິດສາເປັນ
ບັນຫາແກ່ຄົນອ່ືນ, ແຕ່ເປັນການທໍຣະມານແກ່ຕົວເອງ. " ພວກເຮົາໄດ້ບອກລູກສາວວ່າການປະພຶດຂອງຍິງ
ຄົນດ່ັງນ້ັນໄດ້ບອກເຖິງຕົວລາວເອງຫລາຍກວ່າຕົວເຈ້ົາ." ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ພຽງສ່ວນ
ນ່ຶງ. ປະສົບການຂອງລູກສາວໄດ້ສ້າງຄວາມມືດໃນຊີວິດແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວຮູ້ສຶກພ່າຍແພ້ . 
 
ໃນທີ່ສຸດລູກສາວໄດ້ມີຄວາມສົດຊ່ືນຂ້ຶນເພາະລາວໄດ້ມີຄວາມສັມພັນອັນດີກັບເພ່ືອນຜູ້ທີ່ຮັກລາວ .   ພວກ
ເຮົາເອ້ີນຊ່ືນາງວ່າ "ໂມລີ."  ລາວຮັກລູກສາວຂອງເຮົາຢ່າງຈິງໃຈ, ໂມລີ ມາຈາກຄອບຄົວທີ່ຜ່ານອຸປສັກມາ
ຫລາຍໆຄ້ັງແລະຍັງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຢູ່.   ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີໂມລີເຊ່ືອໝັ້ນໃນຜູ້ທີ່ລາວເຊ່ືອ   ເພາະ
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ລາວເປັນຄຣິສຕຽນ;ໂມລີໄດ້ລະງັບຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຄວາມອິດສາ ແຕ່ໄດ້ສະແດງແຕ່ຄວາມຮັກ.   ໂມລີ
ແລະລູກສາວໃຊ້ເວລາຢູ່ນຳກັນເປັນຫລາຍໆຊ່ົວໂມງ ເພ່ືອຄວາມມ່ວນຊ່ືນ ແລະຜູກພັນກັນ .  ລູກສາວຂ້ອຍ
ໄດ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບສົດຊ່ືນແລະຮັກແພງ. ເຖິງເພ່ືອນໃໝ່ຈະມີອຸປສັກທີບ້່ານໃນການກຸ້ມຕົວເອງ, ແຕ່ລາວກໍ
ເປັນຄົນບ່ໍລົດລະ ຄວາມເປັນເພ່ືອນທີ່ດີມີຄຸນຄ່າຫລາຍກວ່າທຸກສ່ິງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເວົ້າແລະກວ່າຄຳປຶກ
ສາໃດໆ; ມິຕພາບທີ່ດີໄດ້ຊ່ວຍເອົາລູກສາວຂອງຂ້ອຍອອກມາຈາກຄວາມມືດຂອງຄວາມອິດສາບັງບຽດ . 
 
ໃນບົດຮຽນມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນສ່ິງຄ້າຍຄືກັນໃນຊີວິດຂອງດາວິດ  ຜູ້ໄດ້ພົບຜົນຮ້າຍຈາກການຢ້ານລ່ືນ.
ຄວາມຢ້ານກົວຂອງຊາອູນໄດ້ເຮດັໃຫ້ລາວເກີດຄວາມອິດສາຢ່າງຮ້າຍແຮງ.  ແຕ່ຄວາມສັມພັນແລະຄວາມ
ຮັກໄດ້ຊ່ວຍດາວິດໄດ້ຜ່ານປະສົບການສ່ວນຕົວກັບຊາອູນ.  ຄວາມຈົງຮັກພັກດີແລະຄວາມສັມພັນຂອງໂຢ
ນາທານໄດ້ຊ່ວຍດາວິດໃຫ້ຜ່ານຄວາມມືດໃນຄວາມສັມພັນກັບກະສັດຊາອູນ.  
 

1.  ສັນຍາລະຫວ່າງໂຢນາທານແລະດາວິດ ( 1 ຊມອ 18:1-5) 
ໂຢນາທານຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງຊາອູນ ແລະດາວິດມີຄວາມຮັກແພງກັນເໝືອນດ່ັງອ້າຍນ້ອງຮ່ວມທ້ອງ ; ນາງ
ມີການ ນ້ອງສາວຂອງໂຢນາທານກໍຮກັດາວິດເຊ່ັນກັນ (1ຊມອ18: 20-28). ທຸກໆຄົນໃນອິສຣາເອນແລະຢູ
ດາ (1 ຊມອ 18: 16), ຮວມທັງຂ້າໃຊ້ຂອງຊາອູນກໍຮັກດາວິດ(1 ຊມອ 18:22). ຄວາມຮັກລະຫວ່າງໂຢນາ
ທານແລະດາວິດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງເຮດັສັນຍາກັນ   ຊ່ຶງເປັນສັນຍາທີ່ສອງຝ່າຍຕ້ອງມີຄວາມຈົງຮັກ
ພັກດີເທົ່າທຽມກັນ (1 ຊມອ 18:3).  
 
ໂຢນາທານມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນກະສັດ  ແຕ່ລາວຍອມຮັບວ່າດາວິດຈະເປັນກະສັດຄົນຕ່ໍໄປ. ໂຢນາທານໄດ້
ແກ້ເສ້ືອຄຸມຂອງຕົນເອງໃຫ້ດາວິດພ້ອມທັງເຄ່ືອງຮົບ, ດາບຄັນທະນູ, ແລະສາຍຮັດແອວ (18:4).  ເສ້ືອຄຸມ
ຂອງເຈ້ົາຊາຍ ໝາຍເຖິງຣາຊອານາຈັກ.  ການເຮັດດ່ັງນ້ີແມ່ນສັນຍາລັກຂອງການຍົກອຳນາດແລະສິດທິໃຫ້
ກັນ (ຈບຊ 20:24-28; 1 ກສ 19: 19-21; ອຊຍ 22:21).  ໂຢນາທານສະລະສິດຂອງການເປັນອົງມຸງກຸດ 
ຣາຊກຸມມານ; ເປັນການເສັຽສະລະແບບບ່ໍເຫັນແກ່ໂຕໃນປະຫວັດສາດ. 
 
ດາວິດໄດ້ນຳໜ້າກອງທັບທະຫານອອກສູ່ສນາມຮົບ ຂ້າໂກລີອາດ(1 ຊມອ 17)ແລະທຳລາຍຊາວຟີລິສຕິນ
ທີ່ເວົ້າທ້າທາຍອິສຣາເອນ, ກອງທັບທະຫານຂອງດາວິດໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະສເມີ. ຊາອູນໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ດາວິດ
ເປັນແມ່ທັບແລະສ່ົງລາວອອກໄປຕີເສິກຫລາຍບ່ອນ.  ເນ່ືອງຈາກຜົນງານທີ່ສຳເຣັດ ດາວິດໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ມີ
ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຂອງປະຊາຊົນອິສຣາເອນ (18:5). 
 

2.  ຊາອູນຕອບແທນດາວິດດ້ວຍຄວາມອິດສາ (1 ຊມອ 18:6-18) 
ເມ່ືອພວກທະຫານກັບຄືນມາແຕ່ສນາມຮົບຊາວອິສຣາເອນຕ້ອນຮັບກອງທະຫານແລະຜູ້ນຳແລະສລອງຊັຍ  
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ຊະນະ. ພວກຜູ້ຍິງຈາກຫລາຍຫົວເມືອງກໍພາກັນຮ້ອງເພງອັນມ່ວນຊ່ືນພ້ອມທັງຟ້ອນລຳ .  ເວລາຊາອູນແລະ
ດາວິດກັບມາໄດ້ຂ້າໂກລີອາດແລະພວກຟີລິສຕິນ,   ພວກຜູ້ຍິງຮ້ອງເພງວ່າຊາອູນໄດ້ຂ້າຫລາຍພັນຄົນ ແຕ່ 
ດາວິດໄດ້ຂ້າຫລາຍໝື່ນຄົນ (18: 7); ສ່ວນຊາອູນນກໍບ່ໍພໍໃຈທີ່ໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ີິ ຈ່ຶງເສັຽໃຈ (18: 6-7). 
 
ນັບແຕ່ວັນນ້ັນມາ ຊາອູນກໍອິດສາດາວິດ (18:9).   ເພ່ິນໄດ້ເວົ້າລະເມີເໝອືນຄົນເປັນບ້າຢ້ານດາວິດໄດ້ຂ້ຶນ 
ເປັນກະສັດ ວິນຍານຊ່ົວໄດ້ເຂ້ົາສິງຊາອູນ.   ຊາອູນກາຍເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄປແລ້ວບ່ໍ? ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຊົງເຂ້ົາຢູ່ກັບລາວ   ແລະນຳລາວໄປຮ່ວມໃນການທຳນວາຍຂອງພວກເຂົາສຳຫລັບຜູ້ທີ່ເຄີຍ
ເຫັນລາວມາກ່ອນ(1 ຊມອ 10: 10-13;18:10). ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີແທນທີ່ຈະເວົ້າວ່າເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ
ໃນພຣະຄັມພີທີ່ແປຄຳເວົາ້ໃນບົດທີ 18 ນ້ັນວ່າ   ຊາອູນເວົ້າເໝືອນຄົນບ້າ   ເພາະວ່າຊາອູນສະແດງຄວາມ
ໂກດຮ້າຍແລະເຈັບປວດ. 
 
ຊາອູນຢ້ານວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະບ່ໍສະຖິດຢູ່ນຳລາວ   ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍກັບດາວິດຈ່ຶງ 
ເວົ້າວ່າ "ກູຈະແທງມັນຕິດກັບຝາ"   ແລ້ວພຣະອົງກໍຊັດຫອກໃສ່ດາວິດສອງເທື່ອ ແຕ່ດາວິດຫລົບໜີທັນທຸກ
ເທື່ອ. ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບລາວ. ຊາອູນເກີດມີຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍຂ້ຶນ ອິສຣາເອນທຸກໆ
ຄົນຮັກດາວິດ.  ຊາອູນຈັບຕາເບ່ິງດາວິດແລະຢ້ານລາວ; ຊາອູນໄດ້ສ່ົງດາວິດໜີໂດຍແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ລາວເປັນຜູ້
ບັງຄັບບັນຊາທະຫານຫລາຍພັນຄົນ, ການກະທຳຢ່າງນ້ີ ຊາອູນໄດ້ແຍກຕົວອອກຈາກພຣະເຈ້ົາແລະດາວິດ
(18:12-16).  
 

3.  ຊາອູນແລະດາວິດປອງດອງກັນ (1 ຊມອ 19:1-7)  
ມາເຖິງຕອນນ້ີຊາອູນຄິດວ່າ    ດ້ວຍວິທີນ້ີພຣະອົງຈ່ຶງຈະບ່ໍເປັນຜູ້ຂ້າດາວິດດ້ວຍຕົນເອງແຕ່ຈະແມ່ນພວກຟີ   
ລິສຕິນເປັນຜູ້ຂ້າ (18:17,21,25). ໂຢນາທານຈ່ຶງບອກດາວິດວ່າ "ພ່ໍຂ້ອຍພຍາຍາມຈະຂ້າເຈ້ົາຢູ່ຈ່ົງລະຕົວ
ໃຫ້ດີ." ສາມຄ້ັງທີ່ ໂຢນາທານໄດ້ກ່າວເຖິງສະເດັດພ່ໍລາວເພ່ືອຂໍຄວາມກະຣຸນາພ່ໍ   "ຂໍຢ່າທຳລາຍດາວິດຂ້າ
ໃຊ້ຂອງພ່ໍເລີຍ" (19: 2-4).  
 
ໂຢນາທານໄດ້ໃຊ້ເຫດຜົນຫລາຍຢ່າງກັບຊາອູນ.   ນ່ຶງລາວຊ້ີບອກໃຫ້ເຫັນວ່າ ດາວິດ "ບ່ໍໄດ້ເຄີຍເຮັດສ່ິງໃດ
ຜິດຕ່ໍກະສັດຈັກເທື່ອ,   ທຸກສ່ິງທີ່ລາວເຮັດເປັນຜົນດີອັນຍ່ິງໃຫຍ່ແກ່ສະເດັດພ່ໍ, ລາວໄດ້ສ່ຽງຊີວິດຕົນເອງຂ້າ
ໂກລີອາດ,ແລະໄດ້ນຳເອົາຊັຍຊະນະອັນຍ່ິງໃຫຍ່ມາໃຫ້ພວກອິສຣາເອນພ່ໍໄດ້ເຫັນເຫດການນ້ີແລະພ່ໍກໍດີໃຈ . 
ແລ້ວເປັນຫຍັງສະເດັດພ່ໍຈ່ຶງເຮັດຜິດຕ່ໍຜູ້ທີ່ບ່ໍມີຄວາມຜິດໂດຍຢາກຂ້າລາວໂດຍບ່ໍມີເຫດຜົນຫຍັງໝົດ ?" (19: 
4-5). ຜູ້ປົກຄອງຈະປ້ອງກັນການຫລ່ັງເລືອດ, ດ່ັງນ້ັນໂຢນາທານໄດ້ອ້າງເຫດຜົນອັນສລາດຫລັກແຫລມ (2 
ກສ 21:16; 24:4;1ຊມອ 25:30-31). 
 
ເມ່ືອຊາອູນໄດ້ຍິນໂຢນາທານເວົ້າ   ເພ່ິນກໍສາບານໃນນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ດາວິດຈະບ່ໍຖືກຂ້າ,   ໂຢນາ
ທານຈ່ຶງເອ້ີນດາວິດມາແລະບອກທຸກສ່ິງແກ່ລາວ ແລ້ວກໍນຳດາວິດເຂ້ົາເຝ້ົາຊາອູນແລ້ວດາວິດກໍຢູ່ຮັບໃຊ້ຊາ 
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ອູນ(19:7). ຄວາມປອງດອງແລະຄວາມສັມພັນນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ຊ່ວຍຢຸດຢ້ັງຄວາມອິດສາຣິສຍາຂອງຊາອູນເລີຍ . 
ຊາອູນລືມສ່ິງທີ່ລາວໄດ້ຮັບປາກແລະສາບານ ເພ່ິນໄດ້ສືບຕ່ໍຫາທາງທີ່ຈະທຳລາຍຊີວິດຂອງດາວິດຢູ່ . 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ຄວາມບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວຂອງໂຢນາທານໂດຍການຍອມສະລະມົງກຸດຊ່ຶງແຕກຕ່າງກັບຄວາມອິດສາຂອງຊາອູນ . 
ໂຢນາທານໃຊ້ອຳນາດຂອງລາວເພ່ືອປົກປ້ອງດາວິດ, ຊາອູນຫວງຕຳແໜ່ງດ້ວຍຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ. ເມ່ືອດາ
ວິດມີຄວາມສຳເຣັດຫລາຍຂ້ຶນຊາອູນກໍເປັນບ້າຫລາຍຂ້ຶນ .  ຊາອູນຢ້ານຄວາມສຳເຣັດຂອງດາວດິ; ພຣະກະ
ຣຸນາຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍດາວິດເຮດັໃຫ້ກະສັດຕ້ອງປ່ວງບ້າ . 
 
ຄວາມອິດສາບັງບຽດເປັນເຣ່ືອງຍາກທີ່ຈະຄວບຄຸມເມ່ືອມັນໄດ້ເຂ້ົາມາໃນຊີວິດຂອງຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ .  ຊີວິດຊາອູນ
ຊຸດໂຊມຢ່າງລວດເລວ ເພາະຄວາມຢ້ານ, ຄວາມອິດສາ, ແລະຄວາມຂົມຂ່ືນຄວບຄຸມຊີວດິລາວ. ຢາແກ້ສຳ
ລັບຄວາມອິດສາຄືຄວາມພໍໃຈແລະຄວາມຖ່ອມໃຈ  ຊ່ຶງຊາອູນຂາດແລະບ່ໍຍອມເຮັດ. ດາວິດໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ 
ທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໂປດປານ. ຄວາມໂປດປານຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍສາມາດວັດແທກດ້ວຍມາຕຖານຂອງມະນຸດ , ດາ
ວິດໃຊ້ຊີວິດຂອງລາວເພ່ືອພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດເພ່ືອການດີ . 
 

ຄຳຖາມ 
1. ທ່ານມີຜູ້ໃດໃນຊີວິດຂອງທາ່ນທີ່ບ່ໍແມ່ນສາຍເລືອດດຽວກັນແຕ່ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຄົນຜູ້ນ້ັນເປັນເໝືອນດ່ັງຄົນ

ໃນຄອບຄົວດຽວກັນ? ຄວາມສັມພັນນ້ີເປັນພຣະພອນແກ່ຊີວິດຂອງທ່ານວິທີໄດ? 
 
2. ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນຕ້ົນເຫດທຳອິດທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາອູນເກີດຄວາມອິດສາ? 
 
3. ມີທາງໃດແດ່ທີ່ເຣ່ືອງຂອງຊາອູນຈະແຕກຕ່າງຈາກນ້ີຖ້າລາວເຊ່ືອຟັງແລະໝັ້ນໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ    ແທນທີ່

ລາວຈະຟັງຄວາມຢ້ານກົວໃນຈິດໃຈລາວ? ທ່ານຈະຝຶກຝົນການເຊ່ືອຟັງໃນຊີວິດຂອງທ່ານວິທີໃດ? 
 
4. ພຣະທັມໃຊ້ຄຳວ່າ "ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດນຳເພ່ິນ"   ເວລາເວົ້າເຖິງດາວິດ.   ລອງຄຶດເບ່ິງເວລາທີ່ທ່ານມີ

ຄວາມທຸກໃຈ. ທ່ານຢາກໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າໃນທຳນອງໃດຈາກຄົນອ່ືນໆ? ເປັນຫັຽງ? 
 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 10 
ເພື່ອນດີທ່ີສຸດ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 1 ຊາມູເອນ 20: 1-17, 30-42 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ 1 ຊາມູເອນ 20 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ເພ່ືອນທີ່ດີຈະສັດຊ່ືຕ່ໍກັນໃນເມ່ືອມີເຫດການທີ່ຍາກລຳບາກ . 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ:  ຂ້ອຍສັດຊ່ືຕ່ໍເພ່ືອນຂອງຂ້ອຍບ່ໍໃນເມ່ືອມີເຫດການທີ່ຍາກລຳບາກ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:ເພ່ືອສຳຣວດເບ່ິງຄວາມສັດຊ່ືຂອງຂ້ອຍຕ່ໍເພ່ືອນເມ່ືອມີເຫດການທີ່ຍາກ  

                                            ລຳບາກ. 
 

ອ່ານລວບ: ກະສັດຊາອູນຕາມຂູ່ເຂັນຈະເອົາຊີວິດຂອງດາວິດເປັນການທົດສອບເຖິງຄວາມເປັນເພ່ືອນທີ່ດີ

ແລະສັດຊ່ື    ລະຫວ່າງໂຢນາທານແລະດາວິດ;   ຊັຍຊະນະຂອງການເປັນເພ່ືອນທີ່ດີ,ໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງເຣ່ືອງ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່່ໍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ . 
 

ຄຳນຳ 
ປະມານສາມສິບປີມາແລ້ວ,ມີຄົນກຸ່ມນ່ຶງຈາກພາກໃຕ້ໄດ້ພາກັນສ້າງໂບດທີ່ເມືອງໃກ້ຄຽງ. ການເຮັດວຽກຮັບ
ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງສາມຄອບຄົວເຂ້ັມແຂງ. ຕລອດປີ, ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະເດີນທາງໄປ
ທົ່ວອະເມຣິກາເໜືອ,  ອະເມຣິກາກາງ, ແລະຣັດອາລາສກາ, ເພ່ືອສ້າງຕຶກໃຫ້ໂບດ.  ເຂົາເຈ້ົາພ້ອມໃຈກັນທີ່
ຈະໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນໃນເວລາພັກຜ່ອນ,  ໃນຄວາມໄຝ່ຝັນ,  ແລະໃນຍາມເຈັບປວດ.    ຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາ, 
ຫລາຍກຸ່ມອ່ືນໆໄດ້ມີສ່ວນຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັບຄົນກຸ່ມນ້ອຍນ້ີ ແລະໄດ້ສ້າງຕຶກໃຫ້ໂບດຫລາຍໆແຫ່ງ.  
 
ປະມານສິບປີຫລັງ ທ່ານເວນຜູ້ເປັນຄົນນ່ຶງທີ່ໄດ້ເລ້ີມຮັບໃຊ້ໃນກຸ່ມນ້ີ      ມີບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂພາບທີ່ເຮື້ອຮັງ 
ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມລຳບາກທີ່ຈະຮ່ວມໃນໂຄງການກ່ໍສ້າງ.   ຂະນະທີ່ລາວເລ້ີມປ່ວຍລົງ ກໍເປັນເວ
ລາທີ່ກຸ່ມນ້ີໄດ້ວາງແຜນກ່ໍສ້າງໃຫຍ່ທີ່ປະເທດຮອນດູຣັສ ແຜນການສ້າງຕຶກໃຫຍ່ນ້ີມີຫ້ອງປົວແຂ້ວແລະຫ້ອງ
ພຍາບານປົວຮັກສາຄົນປ່ວຍແກ່ປະຊາຊົນທີ່ນ້ັນ. ປະຊາຊົນໃນໝູ່ບ້ານນ້ີຢູ່ເນີນພູ; ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຣົດກະບະຂົນ
ສ່ົງພະນັກງານຂ້ຶນໄປເທິງ ຜ່ານທາງນ້ອຍສາຍດຽວເຂ້ົາອອກ. ຂະນະທີ່ກຸ່ມພິຈາຣະນາວຽກນ້ີ, ພວກເຂົາເຈ້ົາ
ບ່ໍໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຄວາມລຳບາກ ສ່ິງແວດລ້ອມອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ເຂົາຕ້ອງການຫລືມູນຄ່າທັງໝົດ . ສ່ິງທີ່ເຂົາ
ເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດກໍຄື ທ່ານເວນຈະບ່ໍສາມາດໄປຮ່ວມງານໄດ້;ການຂາດເວນເຮັດໃຫ້ທີມງານຂາດຄວາມກະຕື
ລືລ້ົນ.   ຄຳຖາມໃນຕອນນ້ີແມ່ນ: ພວກເຂົາເຈ້ົາຮັກຊາວຮອນດູຣັສບ່ໍ? ຮັກແທ!້ ເຂົາເຈ້ົາຮູ້ວ່າໂຄງການຂອງ
ພວກຕົນບ່ໍໄດ້ເກີດຈາກອຸດົມການ ຫລືຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດການດີ;  ເຂົາເຈ້ົາຮູ້ວ່າແຮງຜັກດັນເກີດມາ
ຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ຢູ່ຖ້າມກາງພວກຕົນ, ຄວາມຮັກນ້ັນໄຫລອອກມາຈາກເພ່ືອນໆ.  
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ຄອບຄົວທັງສາມ ຮ່ວມກັບຄົນອ່ືນໃນຄອບຄົວພຣະເຈ້ົາສາມາດທຳໄດ້ທຸກຢ່າງ.    ເພ່ືອນສອງຄົນໄດ້ໄປພົບ
ກັບ ທ່ານເວນ ຊ່ຶງໄດ້ຮກັສາຕົວຢູ່ບ້ານ.  ພວກເຂົາເວົ້າກັບ ເວນວ່າ,“ພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈດີວ່າຄວາມກະຕືລືລ້ົນ
ສຳລັບໂຄງການສ້າງສານ້ີແມ່ນມາຈາກຄວາມຮັກລະຫວ່າງພວກເຂົາ    ແລະໄດ້ຂຍາຍໄປຫາຄົນທົ່ວໂລກ.” 
ພວກເຂົາໄດ້ຂໍໃຫ້ເວນໄປດ້ວຍເພ່ືອພວກເຂົາຈະມີໂອກາດດູແລລາວແລະເຮັດວຽກໄປພ້ອມ ເວນໄດ້ຕົກລົງ
ໄປກັບທີມດ້ວຍຄວາມຍິນດີ.    ທີ່ຮອນດູຣັສ, ເວນມີຄວາມຊົມຊ່ຶນຍິນດີທີ່ໄດ້ເບ່ິງທີມເຮັດວຽກ; ມີຊາຍໜຸ່ມ
ຊາວຮອນດູຣັສໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຢູ່ກັບເວນ;ຈາກຜົນງານເທື່ອນ້ີ, ຄົນໜຸ່ມຜູ້ນ້ີໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນໂບດນ້ັນ.  
 
ທ່ານເຄີຍຄຶດບ່ໍວ່າຄວາມຮກັສັນອ້າຍນ້ອງສາມາດປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງທ່ານວິທີໃດ?  ໃນບົດຮຽນນ້ີ,  ໂຢນາ
ທານ ໄດ້ຕັດສິນໃຈເໝືອນກັບທ່ານເວນ. ລາວສາມາດປ້ອງກັນຕົວເອງໂດຍເຮັດວຽກແທນພ່ໍຄືກະສັດຊາອູນ, 
ຫລືສັດຊ່ືຕ່ໍເພ່ືອນທີ່ຮັກດາວິດ. ອະນາຄົດຂອງປະເທດຊາດຂ້ຶນຢູ່ທີກ່ານຕັດສິນໃຈຂອງລາວເອງ . 
 

1.  ດາວິດແລະໂຢນາທານ  ( 1 ຊາມູເອນ 20: 1-11)  
ດາວິດໄດ້ຫລົບໜີແລະມາພົບໂຢນາທານເພ່ືອຂໍຄວາມເຂ້ົາໃຈວ່າຕົນບ່ໍໄດ້ຜິດຫຍັງ (20:1). ແຕ່ໂຢນາທານ
ຍັງສົງສັຍຄຳເວົ້າຂອງດາວິດ (20:2). ເຖິງວ່າຊາອູນ ໄດ້ພຍາຍາມຈະຂ້າ ດາວິດຫລາຍໆຄ້ັງ ໂຢນາທານໄດ້
ປະຕິເສດແລະບ່ໍເຊ່ືອວ່າພ່ໍຂອງລາວມີເຈຕນາທີ່ຈະຂ້າດາວິດແທ.້ ດາວິດໄດ້ສາບານໃນນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ວ່າຄວາມຕາຍຢູ່ໃກ້ລາວທີ່ສຸດ (20: 3). 
 
ຄວາມໃກ້ຊິດລະຫວ່າງ ດາວິດແລະໂຢນາທານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຢທານານຈະເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ດາວິດ
ຮ້ອງຂໍ (20: 4).  ດາວິດໄດ້ຂໍໃຫ້ໂຢນາທານສຶກສາເບ່ິງວ່າກະສັດຊາອູນ ຈະເປັນພັຍຕ່ໍຊີວິດຂອງລາວຫລືບ່ໍ. 
ເຂົາທັງສອງໄດ້ວາງແຜນວ່າ ດາວິດຈະບ່ໍເຂ້ົາຮ່ວມໃນວັນສລອງເດືອນອອກໃໝ່ ; ໃນຖານາລູກກະສັດໂຢນາ
ທານມີສິດອະນຸຍາດ ເຖິງວ່າດາວິດຈະເປັນເຂີຍຂອງກະສັດ; ໂຢນາທານຈະບອກພ່ໍຂອງລາວວ່າ ດາວິດໄດ້
ໄປທີ່ເບັດເລເຮັມເພ່ືອຖວາຍບູຊາປະຈຳປີ,   ຖ້າກະສັດຊາອູນຮູ້ຕົວວ່າດາວິດບ່ໍໄດ້ຢູ່ທີ່ໂຕະ (20: 4-5). ຖ້າ 
ກະສັດຍອມຮັບຄຳແກ້ຕົວ ທຸກຢ່າງກໍຍຸດຕິດ້ວຍດີ    ແຕ່ຖ້າກະສັດເກີດພຣະພິໂລດ  ກໍສະແດງວ່າເພ່ິນຍັງມີ   
ເຈຕນາຮ້າຍຕ່ໍດາວິດ (20:7). 
 
ດາວິດຂໍຄວາມຮັກແລະຄວາມຈົງຮກັພັກດີຈາກໂຢນາທານ,  ອີງຕາມຄຳສັນຍາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໄວ້ (18: 
3). ດາວິດໄດ້ບອກໂຢນາທານວ່າຕົນເອງບ່ໍໄດ້ມີຄວາມຜິດ; ໂຢນາທານສາມາດຂ້າດາວິດໄດ້ເພາະເປັນອົງ
ມົງກຸດຂອງກະສັດຊາອູນ ຊ່ຶງມີສິດຮັກສາຊີວິດ ຫລືທຳລາຍຊີວດິ(20:8). ດາວິດໄດ້ເວົ້າກັບໂຢນາທານເປັນ
ເວລານານ;ແລ້ວ ໂຢນາທານຕອບວ່າ "ຢ່າຄິດເຖິງເຣ່ືອງຢ່າງນ້ັນ"ຖ້າຂ້ອຍຮູ້ແນ່ວ່າສະເດັດພ່ໍຂອງຂ້ອຍຍັງບ່ໍ
ສ້ິນສຸດທີ່ຈະທຳອັນຕະລາຍຕ່ໍເຈ້ົາ ຂ້ອຍຈະຕ້ອງບອກໃຫ້ເຈ້ົາຮູ້ຈັກ" (20:9-10).   ລະຫວ່າງການສົນທະນາ
ໂຢນາທານ ໄດ້ຊວນດາວິດວ່າ "ໃຫ້ພວກເຮົາອອກໄປທີ່ທົງ່ນາເດີ." ເພ່ືອປ່ຽນບັນຍາກາດແລະເປັນບ່ອນທີ່
ສາມາດເວົ້າຄວາມລັບໄດ້.    ຖ້າກະສັດຊາອູນເຈດຕະນາຈະຂ້າດາວິດ,   ຈະຕ້ອງມີການຮັກສາຄວາມລັບ. 
ແລ້ວທັງສອງກໍສົນທະນາກັນຕ່ໍທີ່ທົ່ງນາຊ່ຶງໄກຈາກພວກຜູ້ຕິດຕາມຂອງໂຢນາທານ (20:18).  
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2.  ຄຳສັນຍາລະຫວ່າງໂຢນາທານແລະດາວິດ ( 1 ຊາມູເອນ 20: 12-17) 
ໂຢນາທານແລະດາວິດໄດ້ສົນທະນາກັນເຖິງຄຳຕອບຕ່ໍເຫດການຂອງຊາອູນ. ໂຢນາທານໄດ້ເວົ້າກັບດາວິດ
ວ່າ ຖ້າມີການຂັດສົນໃນການເຄ່ືອນໄຫວ,   ລາວຈະພຍາຍາມສ່ົງຂ່າວໃຫ້ເຖິງດາວິດ(20:12-13).   ໂຢນາ
ທານສາບານວ່າໃຫ້ລາວຖືກສາບແຊ່ງຖ້າຕົນບ່ໍຮັກສາຄວາມຕ້ັງໃຈທີ່ມີຕ່ໍດາວິດ (20: 13). ໂຢນາທານທູນຂໍ
ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ກັບດາວິດ ເໝືອນທີ່ເຄີຍຢູ່ກັບພ່ໍຂອງລາວ (20: 13),  ໃນຕອນນ້ີໂຢນາທານຮັບຮູ້ວ່າພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ອອກຈາກຊາອູນແລະມາຢູ່ກັບດາວິດ. 
 
ໂຢນາທານຮັກແພງດາວິດຫລາຍລາວຈ່ຶງສາບານເປັນເພ່ືອນທີ່ດີກັບດາວິດຕລອດໄປ (18:3).  ໂຢນາທານ
ເປັນຫ່ວງຊີວິດຂອງລາວຖ້າມີຄົນອ່ືນຂ້ຶນມາເປັນກະສັດ (20:14); ກະສັດຄົນໃໝ່ເຄີຍຂ້າລ້າງໂຄດຄອບຄົວ
ຂອງກະສັດຄົນທີ່ຜ່ານມາ. ໂຢນາທານຂໍຮ້ອງດາວິດວ່າ“ຈ່ົງສະແດງເຖິງຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຢ່າງດຽວກັນ
ນ້ີຕ່ໍຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍຕລອດໄປ”(20:15).  ດາວິດ ຖືຄຳໝັ້ນສັນຍາໂດຍໄດ້ດູແລລູກຂອງໂຢນາທານ (ເມ 
ຟີໂບເຊັດ) ຢ່າງສົມກຽດ (2 ຊມອ 9: 7-13; 21: 7). ພຣະຄຳຕອນນ້ີບອກເຖິງຄວາມຮັກຂອງໂຢນາທານທີ່
ມີຕ່ໍດາວິດ (20: 17). 
 

3.  ຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງຊາອູນຕ່ໍໂຢນາທານ  ( 1 ຊາມູເອນ 20: 30-34)  
ໃນໂອກາດສເລີມສລອງຄ້ັງນ້ີ ກະສັດຊາອູນກໍນ່ັງບ່ອນທີ່ເພ່ິນເຄີຍນ່ັງກັບພວກນາຍພົນຜູ້ບັນຊາການ , ອັບເນ 
ນ່ັງຖັດເພ່ິນໄປ. ສ່ວນບ່ອນນ່ັງຂອງດາວິດນ້ັນວ່າງເປ່ົາ, ໃນມ້ືນ້ັນ ຊາອູນບ່ໍໄດ້ເວົ້າຫຍັງໝົດ ເພາະເພ່ິນຄິດວ່າ 
ອາດມີບາງສ່ິງບາງຢ່າງເກີດຂ້ຶນໂດຍບ່ໍຄາດຝັນ . ມ້ືຕ່ໍມາເປັນມ້ືຫລັງຈາກເດືອນອອກໃໝ່ ບ່ອນຂອງດາວິດກໍ
ວ່າງເປ່ົາຢູ່; ຊາອູນຈ່ຶງຮ້າຍໂຢນາທານ; ຄວາມບ້າຂອງຊາອູນເກີດຂ້ຶນເພາະຄວາມສຳເຣັດ  ແລະນິຍົມຂອງ
ດາວິດຈາກປະຊາຊົນ (1ຊມອ 18: 7-8). ຊາອູນເບ່ິງຕົງໄປທີ່ໂຢນາທານ; ເພ່ິນໄດ້ເອົາຄວາມຮ້າຍທີ່ມີຕ່ໍດາ
ວິດຖ້ິມໃສ່ໂຢນາທານ;  ກະສັດໄດ້ກ່າວດູຖູກແມ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດໂຢນາທານເພາະລາວເຂ້ົາຂ້າງຜູ້ທີ່ຈະເປັນກະ
ສັດຄົນຕ່ໍໄປ (20:30-31). ຊາອູນຕ້ອງການຂ້າດາວິດ ເພາະລາວຈະເປັນພັຍຕ່ໍບັນລັງຂອງໂຢນາທານ . 
 
ໃນຂະນະນ້ັນຊາອູນໄດ້ຖອດຫອກຂອງຕົນອອກເພ່ືອຈະຂ້າໂຢນາທານ.    ໃນທີ່ສຸດໂຢນາທານກໍຮູ້ວ່າຊີວິດ 
ດາວິດຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ(20:33) ໂຢນາທານໄດ້ໄປພົບດາວິດທີ່ທົ່ງນາ ຕາມທີໄ່ດ້ຕົກລົງກັນໄວ້; ລາວໄດ້ໃຫ້
ສັນຍານກັບດາວິດໂດຍຍິງລູກທະນູໃຫ້ກາຍຜູ້ຮັບໃຊ້ (20:35-39). ຫລັງຈາກນ້ັນ, ໂຢນາທານໄດ້ສ່ົງຄົນໃຊ້
ກັບເມືອງ   ເພ່ືອຈະໄດ້ລົມກັບດາວິດຜູ້ດຽວ.   ດາວິດໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງດ້ວຍຄວາມນັບຖື  ແລະເວົ້າກັບໂຢນາ
ທານ; ຫລັງຈາກນ້ັນ ກໍແມ່ນໂຢນາທານເປັນຄົນເວົ້າຕ່ໍ;   ໂຢນາທານໄດ້ສ່ົງດາວິດໜີຢ່າງສັນຕິສຸກ  ແລະໄດ້
ເຕືອນລາວກ່ຽວກັບຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້ຕ່ໍກັນ;    ຄວາມຜູກພັນລະຫວ່າງຄອບຄົວຂອງໂຢນາທານ  ແລະ 
ຄອບຄົວດາວິດຈະເປັນຢູ່ຕລອດໄປ (20:40-42). 
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ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ການຕັດສິນໃຈຂອງໂຢນາທານທີ່ຈະສັດຊ່ືຕ່ໍດາວິດແມ່ນເກີນຄວາມຄາດໝາຍ   ເພາະລາວເອງເປັນລູກກະ 
ສັດຊາອູນ; ລາວໄດ້ສະແດງຄວາມສັດຊ່ືໃນຍາມລຳບາກ.  ຄຳໝັ້ນສັນຍາລະຫວ່າງໂຢນາທານແລະດາວິດ
ໄດ້ສືບຕ່ໍເຖິງເຊ້ືອສາຍທັງສອງຝ່າຍເປັນຕົວຢ່າງເຣ່ືອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ມີຕ່ໍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  
 
ຄວາມຈົງຮັກພັກດີເປັນສ່ິງທີ່ຄວນຮັກສາ.  ຄວາມສັມພັນແລະສັງຄົມຕ້ອງການຄວາມສັດຊ່ືແລະຄວາມເປັນ
ນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວກັນ. ບາງຄ້ັງ, ພວກເຮົາກໍມີຫລາຍຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຈົງຮັກພັກດີຈາກເຮົາ. ຊາອູນ, ໂຢນາ
ທານ, ແລະດາວິດ ຕ່າງກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.  ຊາອູນເລືອກທີ່ຈະສັດຊ່ືຕ່ໍຕົວເອງ. ໂຢນາທານແລະດາວິດ
ເຂົາເລືອກທີ່ຈະສັດຊ່ືຕ່ໍການເປັນເພ່ືອນທີ່ດີແລະເພ່ືອພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ.   
 
ອຳນາດແລະຄວາມຢ້ານເປັນພັຍຕ່ໍການຖ່ອມຕົວແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.   ຊາອູນເປັນຄົນທີ່ຢາກມີອຳນາດ   
ແລະ ລາວຢ້ານການຖືກເຈີມຂອງດາວິດ.   ໂຢນາທານແລະດາວິດຖ່ອມຕົວຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາແລະຕ່ໍກັນແລະ
ກັນ, ແລະໄດ້ວາງໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາທັງຫລາຍ ໄດ້ພົບກັບການທົດລອງ
ແລະພົບໂອກາດທີ່ຈະເລືອກຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍແຜນການແລະຄວາມປາຖນາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ໃຜເປັນເພ່ືອນທີ່ຈົງຮັກພັກດີຂອງທ່ານ? ທ່ານຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍໃຜແດ່?   ແມ່ນຫຽັງຄືຜົນຈາກການມີເພ່ືອນ  

ທີ່ຈົງຮັກພັກດີໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? 
 

2. ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີແນວໃດແດ່ທີ່ມາແຂ່ງຂັນກັບຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງໂຢນາທານ? 
 
3. ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີແນວໃດແດ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ທີ່ມາແຂ່ງຂັນກັບຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກ

ເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ? 
 
4. ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຕົວຢ່າງຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະອົງຕ່ໍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງແນວໃດແດ່? ຄວາມຈົງຮັກພັກ 

ດີສະແດງອອກໃນຊີວິດຂອງທ່ານວິທີໃດ?  
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 11 
ໃຫ້ສັດຕຣູເຫັນພຣະຄຸນ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 1 ຊາມູເອນ 24 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ຊາມູເອນ 24 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ແທນທີຈ່ະຕອບໂຕ້ ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ສັຕຣູເຫັນພຣະຄຸນ 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະເລືອກເອົາການຕອບໂຕ້ ຫລືຈະໃຫ້ເຂົາເຫັນພຣະຄຸນ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອເຮົາຈະໃຫ້ສັຕຣູເຫັນພຣະຄຸນ ແທນການຕອບໂຕ້. 

       
ບົດນໍາ 

ໃນຂະນະທີກ່ະສັດຊາອູນຊອກສັງຫານດາວິດດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນນ້ັນ    ດາວິດມີໂອກາດສັງຫານຊາອູນ
ແທນທີຊ່າອູນຈະໄດ້ສັງຫານດາວິດ,    ເມ່ືອນ້ັນດາວິດມີໂອກາດຈະສັງຫານຊາອູນ ແຕ່ດາວິດບ່ໍໄດ້ສັງຫານ 
ຊາອູນ ແຕ່ກັບໄວຊີ້ວິດເພ່ິນ ເພ່ືອເພ່ິນຈະໄດ້ເຫັນພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ.  
 

1.  ດາວິດຕັດປາຍເສ້ືອຄຸມຂອງຊາອູນ (1 ຊມອ 24:1-7) 
ຊາອູນກະສັດຂອງອິສຣາເອນໄດ້ເຮັດສົງຄາມສອງຢ່າງຄື;  1. ສົງຄາມປົກປ້ອງແຜ່ນດິນບ່ໍໃຫ້ພວກຟີລິສຕິນ
ມາຍາດແຍ່ງດິນແດນ ພວກເຂົາມານາບຂູ່ນັບເປັນເວລາຍາວນານສົມຄວນ. 2. ສົງຄາມອັນທີສອງແມ່ນສົງ
ຄາມຈິດໃຈອິດສາຂອງທ່ານເອງ ແລະສົງຄາມນ້ີມັນຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າສົງຄາມຕ່ໍສູ້ກັບຟີລິສຕິນ ເພາະວ່າສົງຄາມ 
ນ້ີເຮັດໃຫ້ທ່ານບ່ໍສາມາດຫລັບນອນໄດ້ ເຖິງແມ່ນນອນກໍບ່ໍເປັນສຸກ.  ສົງຄາມນ້ີໄດ້ເລ້ີມແຕ່ສມັຍດາວິດເດັກ
ນ້ອຍລ້ຽງແກະໄດ້ສັງຫານໂກລີອາດ ທະຫານຜູ້ເກ່ງກ້າຂອງຟີລິສຕິນດ້ວຍກ້ອນຫີນໃນ 1 ຊາມູເອນ 17:48-
51.  ໃນຕອນນ້ັນກະສັດຊາອູນກໍດີໃຈເພາະໄດ້ຊະນະຕ່ໍການທ້າທາຍຂອງພວກຟີລິສຕິນ  ແຕ່ພໍເມ່ືອດາວິດ
ກັບພວກທະຫານກັບມາລາຍງານຊັຍນະຊະແລ້ວ ກໍມີການກິນລ້ຽງສເລີມສລອງຊັຍຊະນະ     ໃນເວລານ້ັນ
ພວກຜູ້ຍິງ (ຜູ້ແສ້ຜູ້ສາວທັງຫລາຍ) ໄດ້ພາກັນຮ້ອງເພງທີ່ມີເນ້ືອໃນວ່າ  “ຊາອູນໄດ້ຂ້າຫລາຍພັນຄົນ ແຕ່ດາ
ວິດໄດ້ຂ້າຫລາຍຫມ່ືນຄົນ” (1 ຊາມູເອນ 18:7) ພຣະຄັມພີບອກຕ່ໍໄປວ່າ "ສ່ວນຊາອູນກໍບ່ໍພໍໃຈທີໄ່ດ້ຍິນດ່ັງ
ນ້ີ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງພຣະພິໂຣດ ແລະເວົ້າວ່າ, “ເຮົາເສັຽໃຈຫລາຍທີມີ່ຄົນເວົ້າວ່າ ດາວິດໄດ້ຂ້າຫລາຍຫມ່ືນຄົນ 
ແຕ່ເຮົາໄດ້ຂ້າຫລາຍພັນຄົນເທົ່ານ້ັນ ດາວິດເຫລືອພຽງສ່ິງດຽວຄືຍັງບ່ໍທັນໄດ້ເປັນກະສັດເທົ່ານ້ັນ” ນັບແຕ່ນ້ັນ
ມາ ຊາອູນກໍອິດສາດາວິດ" (1 ຊາມູເອນ 18: 8-9).   
 
ຄຳເວົ້ານ້ອຍໆທີເ່ປັນການຍົກຍ້ອງດາວິດກາຍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ສຳລັບຊາອູນ     ເພາະວ່າຄຳເວົາ້ນ້ັນຊາອູນ 
ເຫັນວ່າຕົວເອງເສັຽກຽດສັກສີ, ເສັຽໜ້າ, ເສັຽຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່. ບາງທຊີາອູນຄຶດຫລາຍໄປເອງ,  ທ່ານເຈັບໃຈ
ເພາະ ຄວາມຄຶດຂອງທ່ານເອງເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເຈັບປວດຈົນເຖິງຂ້ັນອິດສາ  ແລະເມ່ືອຄວາມອິດສາໄດ້ເຕັມ
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ຖ້ວມ ລ້ົນໃນຈິດໃຈແລ້ວ   ຄວາມອິດສານ້ັນກໍກາຍເປັນສາຍກະນວນຣະເບິດໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ຂ້າຄົນ.   ດ້ວຍ
ເຫດນ້ີແຫລະຊາອູນຈ່ຶງປອງຂ້າດາວິດຜູ້ເປັນລູກເຂີຍທ່ານຕລອດມາ.  
 
ວັນນ່ຶງຂະນະທີຊ່າອູນກຳລັງຜັກຜ່ອນຫລັງຈາກຊາອູນກັບຈາກການສູ້ຮົບກັບພວກຟີລີສຕິນ   ມີສາຍສືບມາ
ລາຍງາຍຕ່ໍຊາອູນວ່າ " ດາວິດຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານໃກ້ໆເມືອງເອນເກດີ " (1 ຊາມູເອນ 24:1). ເມ່ືອຊາອູນໄດ້
ຍິນຄຳລາຍງານທ່ານຈ່ຶງບ່ໍຍອມພັກຜ່ອນເອົາແຮງແລ້ວຟ້າວເພ່ືອຈະໄປສັງຫານດາວິດ.  " ຊາອູນຈ່ຶງເອົາທະ
ຫານຜູ້ເກ່ັງກ້າທີສຸ່ດໃນອິສຣາເອນສາມພັນຄົນອອກຊອກຫາດາວິດ    ແລະທະຫານຂອງເຂົາຢູ່ທາງທິດຕາ
ເວັນອອກຂອງຫີນດານແບ້ປ່າ "( ຂ້ໍ 2).     ເມ່ືອໄປໃກ້ຈະຮອດຈຸດໝາຍນ້ັນກະສັດຊາອູນຍັງເມ່ືອຍຈາກສົງ
ຄາມແລະມີອາການເຈັບທ້ອງປວດຖ່າຍ    ຈ່ຶງເຂ້ົາໄປຖ່າຍບ່ອນລັບລ້ີຄືເຂ້ົາໄປໃນຖ້ຳເພ່ືອປິດບັງຄວາມອັບ
ອາຍຕາມທຳມະດາຂອງຄົນທົ່ວໄປທີ່ເດີນທາງໃນສມັຍກ່ອນຫລືປະເທດຍັງບ່ໍທັນຈະເຣີນກໍຍັງເຮັດແນວນ້ີຢູ່.  
 
ສາສນາສາດຜູ້ນ່ຶງເວົ້າວ່າ ໃນຂະນະນ້ັນຊາອູນທັງເມ່ືອຍ   ແລະອ່ອນເພັຽຈາກການຕ່ໍສູ້ກັບຟີລິສຕິນ ຈ່ຶງເຮັດ
ໃຫ້ຊາອູນເປັນແບບຮ້ອນໆ, ໜາວໆ ຄືຈະເປັນໄຂ້ແລະຮູ້ສຶກປວດຖ່າຍໜັກ,  ດ່ັງນ້ັນຊາອູນຈ່ຶງໄປຖ່າຍທີຖ້່ຳ
ນ້ັນໂດຍນຶກບ່ໍເຖິງວ່າດາວິດໄດ້ລ້ີຢູ່ໃນນ້ັນແລ້ວ.  ໃນຂະນະທີ່ຊາອູນກຳລັງນ່ັງຖ່າຍແບບເຄ່ິງຫລັບເຄ່ິງຕ່ືນຢູ່ 
ນ້ັນ ມັນຈ່ຶງກາຍເປັນໂອກາດດີທີ່ດາວິດຈະຕ້ອງສັງຫານຊາອູນ, ແຕ່ດາວິດກັບບ່ໍໄດ້ຄຶດສັງຫານ ແຕ່ໄດ້ຄານ
ເຂ້ົາໄປຕັດເອົາປາຍເສ້ືອຍາວຂອງຊາອູນໂດຍຊາອູນບ່ໍຮູ້ຕົວເລີຍ "ດາວິດໄດ້ຄານອອກມາແລ້ວຕັດເອົາສ້ົນ 
ເສ້ືອຍາວຂອງຊາອູນໂດຍທີ່ພຣະອົງບ່ໍຮູ້ເມ່ືອຫຍັງຫມົດ " (ຂ້ໍ 4).   ພ້ອມກັນນ້ັນດາວິດໄດ້ສ່ັງພວກທະຫານ
ຂອງຕົນຢ່າຕ່ໍສູ້ກັບຊາອູນຜູ້ເປັນກະສັດທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງ (ຂ້ໍ 7).  
 

2.  ດາວິດເວ້ົາກັບກະສັດຊາອູນ (1 ຊມອ 24:8-15)  
ເມ່ືອຊາອູນຖ່າຍເສັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວທ່ານກໍຍ່າງອອກຈາກຖ້ຳໄປຍັງກອງທະຫານຂອງເພ່ິນ, ສ່ວນດາວິດໄດ້
ລ້ີຊ້ອນຕາມຫລັງຊາອູນອອກໄປ  ຈົນຊາອູນໄປເຖິງກອງທະຫານຂອງທ່ານ ແລ້ວດາວິດຈ່ຶງເປ່ັງສຽງຮ້ອງໃສ່ 
ຊາອູນວ່າ "ພຣະອົງເອີຍ " (ຂ້ໍ 8ກ).  ພາສາອັງກິດສະບັບ ຄິງເຈມ ເວົ້າວ່າ My lord the King ອາດຈະແປ
ວ່າ ກະສັດຜູ້ເປັນເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ (ເອີຍ)  ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າ ດາວິດໄດ້ເຫັນກະສັດຊາອູນເປັນກະ
ສັດທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງຈ່ຶງກ່າວອອກໄປດ່ັງນ້ັນ.  ເມ່ືອກະສັດຊາອູນໄດ້ຍິນສຽງແລ້ວຈ່ຶງຫັນໜ້າກັບໄປຍັງ 
ສຽງທີດັ່ງອອກມາຈາກດ້ານຫລັງ. “ພຣະອົງເອີຍ ຊາອູນກໍຫລຽວຫລັງເບ່ິງອ້ອມໆ ດາວິດກໍກ້ົມຂາບລົງດ້ວຍ
ຄວາມນັບຖື (ຂ້ໍ 8). ເມ່ືອຂາບລົງແລ້ວ ກໍກ່າວຕ່ໍຊາອູນຕ່ໍໄປວ່າ  “ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງຟັງສຽງປະຊາຊົນ ທີ່
ເວົ້າວ່າຂ້ານ້ອຍກຳລັງພຍາຍາມຈະທຳຮ້າຍພຣະອົງ  ວັນນ້ີ ທີ່ຖ້ຳນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງມອບພຣະອົງໄວ້
ໃນມືຂອງຂ້ານ້ອຍ   ບາງຄົນໄດ້ບອກຂ້ານ້ອຍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເສັຽ   ແຕ່ວ່າຂ້ານ້ອຍຮູ້ສຶກອີດູຕົນພຣະອົງ ຂ້າ
ນ້ອຍຈ່ຶງບອກວ່າ ຂ້ານ້ອຍບ່ໍຄວນທຳອັນຕະລາຍແກ່ພຣະອົງເລີຍ ເພາະວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຊົງເລືອກໃຫ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດ "  (ຂ້ໍ 10)   ເວົ້າລວມແລ້ວແມ່ນ  1. ດາວິດບອກວ່າດາວິດມີໂອກາດຂ້າຊາອູນ.  
2. ພວກລູກນ້ອງຂອງດາວິດກໍເປັນໃຈໃຫ້ຂ້າຊາອູນ. 3. ດາວິດເຫັນແກ່ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍຂ້າຊາອູນ ອີກປະການ
ນ່ຶງທີສ່ຳຄັນແມ່ນຄຳຖາມແຣກຂອງດາວິດທີຖ່າມວ່າ "ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງຟັງສຽງປະຊາຊົນ " ເວົ້າອີກຢ່າງ



 44 

ທ່ານເປັນເຖິງກະສັດເປັນຫຍັງບ່ໍພິຈາຣະນາໂດຍການເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາເສັຽກ່ອນ  ເພາະທ່ານເປັນກະສັດທີ່ 
ພຣະເຈ້ົາແຕ່ງຕ້ັງ,   ທ່ານບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ   ແຕ່ທ່ານກັບໄປຟັງສຽງປະຊາຊົນທົ່ວໄປຜູ້ທີພ່ຣະເຈ້ົາໃຫ້ 
ທ່ານປົກຄອງ ແຕ່ທ່ານກັບໄປເຊ່ືອຟັງຄວາມເຂົາ.    ດ້ວຍຄຳຖາມນ້ີເອງຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ຊາອູນສົນໃຈຟັງຄຳເວົ້າ 
ຂອງດາວິດຕ່ໍໄປ.  
 
ດາວິດໄດ້ກ່າວພິສູດຄວາມບໍຣິສຸດຂອງຕົນເອງວ່າ   " ສະເດັດພ່ໍເອີຍ ຂໍຊົງທອດພຣະເນດເບ່ິງສ້ົນເສ້ືອລ່າມ
ຂອງພຣະອົງທີ່ຂ້ານ້ອຍກຳລັງຖືຢູ່ນ້ີ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຕັດມັນອອກ ແຕ່ວ່າຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ຂ້າພຣະອົງນ້ັນເປັນສ່ິງທີ ່ 
ພຣະອົງຄວນຫມ້ັນໃຈວ່າຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ຄິດກະບົດ ຫລືຄິດທຳຮ້າຍພຣະອົງແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນພຣະ
ອົງກໍຍັງຕາມຂ້າຂ້ານ້ອຍ ໂດຍທີຂ້່ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ທຳຜິດຫຍັງຕ່ໍພຣະອົງ " (ຂ້ໍ 11) ດາວິດຮ້ອງກະສັດຊາອູນວ່າ  
(ສະເດັດພ່ໍ) ເພາະວ່າດາວິດເປັນລູກເຂີຍຂອງຊາອູນ, ດາວິດໄດ້ເຊີນຊາອູນກວດເບ່ິງສ້ົນເສ້ືອລ່າມທີ່ດາວິດ
ໄດ້ຕັດເອົາ ການຕັດລັກເອົາປາຍເສ້ືອລ່າມຍາກກວ່າການປາດຄໍຊາອູນ ດ່ັງນ້ັນຫາກດາວດິຢາກຂ້າຊາອູນກໍ
ຂ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.  ດາວິດກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ " ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຜູ້ຕັດສິນລະຫວ່າງພວກເຮົາທັງສອງ
ຄົນນ້ີໃຜເປັນຜູ້ຜິດ     ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງລົງໂທດພຣະອົງໃນກິຈການທີພ່ຣະອົງໄດ້ກະທຳຕ່ໍສູ້ຂ້ານ້ອຍ 
ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ທຳອັນຕະລາຍຕ່ໍສູ້ພຣະອົງແມ່ນແຕ່ນ້ອຍດຽວພຣະອົງກໍຮູໃ້ນຄຳບູຮານທີວ່່າ “ຄວາມ
ຊ່ົວກໍຕ້ອງແກ້ແຄ້ນດ້ວຍຄວາມຊ່ົວ” ແຕ່ຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ທຳຮ້າຍພຣະອົງຈ່ົງເບ່ິງວ່າເຈ້ົາຊີວິດອິສຣາເອນກຳລັງ
ຈະຂ້າຜູ້ໃດພຣະອົງຊົງໄລ່ຕິດຕາມຫຍັງ ໄລ່ຕິດຕາມຫມາຕາຍຫລືຕົວໝັດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຕັດສິນວ່າ 
ໃຜໃນພວກເຮົາເປັນຄົນຜິດ   ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊົງທອດພຣະເນດເບ່ິງໃນເຣ່ືອງນ້ີ  ຂໍຊົງປ້ອງກັນໃຫ້ຂ້ານ້ອຍພ້ົ້ົນ
ຈາກສະເດັດພ່ໍເທນີ” (ຂ້ໍ 12-15).   ຂ້ໍສັງເກດແມ່ນເຮົາໄດ້ເຫັນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາໂອ້ລົມກັນຢ່າງເຂ້ົາໃຈກັນ, 
ກະສັດຊາອູນກໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາແຕ່ງຕ້ັງ, ດາວິດເດັກນ້ອຍລ້ຽງແກະກໍແມ່ນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາສ່ົງໄປຊ່ອຍຊາວ 
ອິສຣາເອນ ແຕ່ກໍມີຂ້ໍຂັດແຍ່ງພາຍໃນເລ້ີມຈາກຊາອູນປອງຂ້າດາວິດຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ດາວິດຢູ່ບ່ໍໄດ້ຈ່ຶງພ່າຍໜໄີປ
ພ້ອມກັບທະຫານຈຳນວນນ່ຶງທີ່ເຂ້ົາຂ້າງດາວິດ ເຣ່ືອງຕອນນ້ີອາດຈະເປັນບົດຮຽນທີດີ່ສຳລັບຄຣິສະຈັກສມັຍ
ນ້ີທີ່ບ່ໍລົງລອຍກັນ ຫາກທັງສອງຝ່າຍຟັງກັນຄືຊາອູນຍອມຟັງດາວິດ, ສ່ວນດາວິດເວົ້າແບບໂຄຣົບຢຳເກງຈ່ຶງ
ຟັງກັນໄດ້.  
 

3.  ກະສັດຊາອູນກ່າວຕອບ (1 ຊມອ 24:16-22) 
ຊາອູນໄດ້ຕ້ັງໃຈຟັງທຸກຖ້ອຍຄຳຂອງດາວິດໄດ້ກ່າວມາດ້ວຍຄວາມຊ້ຶງໃຈ ແລະເຂ້ົາໃຈດີ, ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນ
ກະສັດຊາອູນຈ່ຶງກ່າວຕອບດາວິດວ່າ “ດາວິດລູກຂອງພ່ໍເອີຍ ແມ່ນເຈ້ົາແທບໍ້ທີເ່ວົ້ານ້ັນ” ແລ້ວພຣະອົງກໍຮ້ອງ
ໄຫ້ ແລະເວົ້າຕ່ໍດາວິດວ່າ,   “ເຈ້ົາເປັນຄົນຖືກ ແຕ່ຂ້ອຍເປັນຄົນຜິດ ເຈ້ົາໄດ້ເຮັດດີຕ່ໍຂ້ອຍໃນຂນະທີຂ້່ອຍໄດ້
ເຮັດຊ່ົວຕ່ໍເຈ້ົາ " (ຂ້ໍ 16ຂ-17).  ຊາອູນໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍຄຳວ່າ “ດາວິດລູກຂອງພ່ໍເອີຍ ແມ່ນເຈ້ົາແທບໍ້ທີ່ເວົ້າ
ນ້ັນ”     ນັບວ່າເປັນຄຳເວົ້າທີ່ອ່ອນຫວານທີ່ຍອມຮັບດາວິດເປັນລູກ    ແຕ່ຊາອູນຍັງເບ່ິງບ່ໍຄັກຈ່ຶງຖາມໄປວ່າ 
ແມ່ນເຈ້ົາແທ້ບ່ໍ? ແລ້ວຊາອູນກໍໄດ້ຍອມຮັບແລະປະກາດວ່າ ດາວິດເປັນຄົນຖືກ  ແລະທ່ານເອງຄືກະສັດຊາ
ອູນເປັນຄົນຜິດ ຊ່ຶງເປັນການຍອມຮັບຈາກໃຈຂອງທ່ານ  ແລະກໍນັບວ່າບ່ໍແມ່ນຂອງງ່າຍໆທີກ່ະສັດຈະຖ່ອມ 
ຕົວລົງຍອມຮັບຜິດເຊ່ັນນ້ີ   ແລະການຍອມສາຣະພາບຮັບຜິດຂອງກະສັດຊາອູນໄດ້ກາຍເປັນແບບຢ່າງຄົນ 
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ຖ່ອມຕົວທຸກຄົນ   ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງຄຣິສຕຽນທີ່ມີຈິດວິນຍານສູງຈະຍອມຮັບຄວາມຜິດພາດເໝືອນດ່ັງ 
ກະສັດຊາອູນທີ່ຍອມສາຣະພາບຕ່ໍໜ້າຝູງທະຫານທັງຫລາຍຂອງພຣະອົງດ້ວຍ.    ທ່ານເດໄດ້ຜິດຕ່ໍຜູ້ໃດບ່ໍ? 
ໄດ້ສາຣະພາບແລ້ວບ່ໍ?  ຫາກຍັງບ່ໍທັນສາຣະພາບວັນນ້ີ ເຣ່ືອງຂອງກະສັດຊາອູນໄດ້ສອນທ່ານແລ້ວ  ຈ່ົງໄປ
ສາຣະພາບຕໍເພ່ິນເສັຽ ແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ເພ່ິນຄືນມາ ແລະທັງຖືກຕ້ອງຕາມນ້ຳພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາອີກ. 
 
ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນຊາອູນຍັງກ່າວວ່າ  " ວັນນ້ີ ເຈ້ົາໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຕ່ໍຂ້ອຍ ເພາະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຂ້າ
ຂ້ອຍ ທັງໆທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໄດ້ມອບຂ້ອຍໄວໃ້ນມືຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ຄົນທີຈັ່ບສັດຕຣູຂອງຕົນໄດ້ແລ້ວປ່ອຍ
ໃຫ້ໄປຢ່າງປອດພັຍຈະມີບໍ     ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງອວຍພຣະພອນໃນສ່ິງທີເ່ຈ້ົາໄດ້ທຳກັບຂ້ອຍໃນວັນນ້ີ 
ດຽວນ້ີ ຂ້ອຍຮູ້ຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວວ່າ ເຈ້ົາຈະເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງອິສຣາເອນ ແລະພຣະຣາຊອານາຈັກຈະຢູ່ໃຕ້
ການປົກຄອງຂອງເຈ້ົາຕ່ໍໄປ " (ຂ້ໍ 18-20). ກະສັດຊາອູນເຫັນວ່າ ;  1. ດາວິດມີໂອກາດຂ້າເພ່ິນ ແຕ່ດາວິດ 
ບ່ໍໄດ້ຂ້າ,  ແລະຍັງກ່າວຍ້ອງຍໍອີກວ່າ ຄົນທີ່ຈັບສັດຕຣູຂອງຕົນໄດ້ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ໄປຢ່າງປອດພັຍຈະບ່ໍມີໃຜ
ເຮັດໄດ້ຄືດາວິດ ເພາະວ່າຄົນທີ່ຈັບສັດຕຣູໄດ້ມັກຈະຂ້າທັນທີ.   2. ຊາອູນອວຍຊັຍໃຫ້ພອນດາວິດໃນພຣະ
ນາມພຣະເຈ້ົາວ່າ   " ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງອວຍພຣະພອນໃນສ່ິງທີ່ເຈ້ົາໄດ້ທຳກັບຂ້ອຍໃນວັນນ້ີດຽວນ້ີ. "  
ແລະ 3. ຊາອູນຮູ້ຢ່າງຄັກແນ່ວ່າ ດາວິດເໝາະສົມເປັນກະສັດຂອງອິສຣາເອນ.  
 
ຈາກນ້ັນກະສັດຊາອູນໄດ້ຂໍຮ້ອງດາວິດໃຫ້ສງວນເຊ້ືອສາຍ,   ຄອບຄົວແລະສາຍເລືອດຂອງເພ່ິນໄວ້ເປັນປະ
ຫວັດສາດ ເພ່ືອບັນດາລູກຫລານຈະໄດ້ຮັບບົດຮຽນອັນສຳຄັນນ້ີຕ່ໍໄປ,    ແລ້ວດາວິດກໍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະ
ເຮັດຕາມຄຳຂໍຮ້ອງຂອງຊາອູນໃນ ຂ້ໍ 21-22. ນ້ີເປັນການຕົກລົງກັນດ້ວຍສວັດດີພາບທັງສອງກ້ຳສອງຝ່າຍ. 
ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່ານ້ີເປັນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາທີໃ່ຫ້ຜູ້ຜິດສາຣະພາບຜິດດ້ວຍຈິງໃຈ    ແລະຜູ້ເປັນຄູ່
ໂຈດຈະຕ້ອງຍອມອະພັຍດ້ວຍ.   ປະການສຳຄັນແມ່ນດາວິດບ່ໍໄດ້ຄຶດແກ້ແຄ້ນແລະໂກດເຄືອງແຕ່ຢ່າງໃດ. 
ການກະທຳຂອງດາວິດໄດ້ເຮັດໃຫ້ກະສັດຊາອູນເຫັນພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ   ແລະການກະທຳຂອງດາວິດຄ້ັງນ້ີ 
ກາຍເປັນດອກໄມ້ອັນຫອມຫວນໄປຍັງແທ່ນບູຊາພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດຍ້ອນການກະ
ທຳອັນດີງາມນ້ີ.  
 

ຄຳຖາມ:   
1. ດ້ວຍເຫດໃດກະສັດຊາອູນຈ່ຶງປອງຂ້າດາວິດຜູ້ເປັນເດັກນ້ອຍລ້ຽງແກະ ແລະຜູ້ເປັນລູກເຂີຍຂອງເພ່ິນ? 
2. ດາວິດມີໂອກາດຂ້າກະສັດຊາອູນຕອນໃດ? ລູກນ້ອງດາວິດບອກແນວໃດ? ແລະດາວິດເຮັດແນວໃດ? 
3. ການທີ່ດາວິດບ່ໍຂ້າຊາອູນມີຫຍັງດີສຳລັບຊາອູນ? ສຳລັບດາວິດ? ແລະສຳລັບພຣະເຈ້ົາ? 
4. ການກະທຳຂອງດາວິດໄດ້ເຮັດໃຊ້ຊາອູນເຫັນພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາແນວໃດ? 
 
 
         ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 12 
ຊາຍໂງ່ກັບຍິງສລາດ 

  
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 1 ຊາມູເອນ 25:1-34 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ຊາມູເອນ 25 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຍິງສລາດແກ້ໄຂບັນຫາໃຫຍ່. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະຮູ້ແນວໃດວ່າເພ່ິນມີປັນຍາ ແລ້ວຍອມຮຽນຮູ້ນຳເພິ່ນ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອເຮົາຈະສັງເກດເຫັນຜູ້ມີປັນຍາແລະຍອມຮຽນຈາກເພ່ິນ. 

       
ບົດນໍາ 

ເມ່ືອຊາຍເສດຖີຊ່ືນາບານ ພາສາເຮັບເຣີແປວ່າໂງ່ແລະເປັນຄົນໃຈແຂງ ຫລືເວົ້າໄດ້ວ່າຄົນຮັ່ງມີມັກຈະບ່ໍຢ້ານ
ຜູ້ໃດ ລາວບ່ໍໄດ້ນັບຖືໃຫ້ກຽດດາວິດຜູ້ເປັນກະສັດ ເປັນເຫດໃຫ້ກະສັດດາວິດໃຈຮ້າຍນຳເອົາກອງທະຫານໄປ
ຂ້າລາວ, ຈົນໃນທີ່ສຸດຄົນໃຊ້ຊອງນາບານໄດ້ໂອ້ລົມກັບນາງອາບີກາຍຍິງສລາດທີ່ເປັນເມັຽຂອງນາບານ. ຍິງ
ສລາດແກ້ໄຂບັນຫາລ່ວງໜ້າໂດຍຍອມຮັບຜິດແທນຜົວຂອງລາວ      ແລະຂໍບ່ໍໃຫ້ດາວິດຖືຊາຜົວຂອງລາວ.    
ສລຸບແລ້ວຍິງສລາດຜູ້ນ້ີຮູ້ຮັກວິທີການທີຈ່ະເວົ້າກັບຜູ້ມີອຳນາດເພ່ືອຊ່ອຍຊີວິດຂອງສາມີ ຂອງຕົນແລະຊ່ອຍ
ດາວິດບ່ໍໃຫ້ເຮັດບາບອີກດ້ວຍ.  
  

1.  ຊາມູເອນຕາຍ  (1 ຊມອ 25:1-3).  
ຊາມູເອນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຫົດສົງຊາອູນໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງອິສຣາເອນໃນ 1 ຊາມູເອນ 10 ແລະຊາມູ
ເອນຜູ້ດຽວກັນນ້ີກໍໄດ້ຫົດສົງ ດາວິດໃຫ້ເປັນກະສັດໃນ 1 ຊາມູເອນ 16:13 ຈົນມາຮອດ 1 ຊາມູເອນ 25 ຊາ
ມູເອນກໍເສັຍຊີວິດໄປ ແລະເມ່ືອເພ່ິນເສັຍຊີວິດໄປກໍເທົ່າກັບວ່າດາວິດຂາດຜູ້ປຶກສາຄຽງຂ້າງເພ່ິນ  ເພາະວ່າ
ຊາມູເອນເປັນຜູ້ໄກ່ເກັຽເຣ່ືອງຣາວຕ່າງໆຂອງຊາອູນ ແລະ ດາວິດຕລອດມາ.  ເມ່ືອນ້ັນຊາວອິຣະເອນໄດ້ສະ
ແດງຄວາມໂສກເສ້ົາໄວ້ທຸກໃຫ້ຊາມູເອນ   ແລ້ວກໍຝັງສົບຂອງເພ່ິນຢ່າງສົມກຽດທີ່ລາມາ   ຊ່ຶງເປັນບ້ານເກີດ
ເມືອງນອນຂອງເພ່ິນເອງ.      ເຮົາເຫັນແລ້ວວ່າເມ່ືອຊາມູເອນຍັງມີຊີວິດເພ່ິນກໍໃຊ້ໂອກາດອັນເຕັມສ່ວນໃນ
ການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໂດຍການເປັນຄົນກາງຣະຫວ່າງ ຊາອູນ ແລະ ດາວິດ. ເຮົາເດ! ຂະນະທີມີ່ຊີວິດ, ມີໂອ
ກາດຢູ່ນ້ີເຮົາໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຂອງເຮົາເປັນຜົລປໂຍດຕ່ໍແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? ຫລືຢ່າງນ້ອຍເຮົາໄດ້ໃຊ້ 
ຊີວິດຂອງເຮົາເປັນຜົນປໂຍດຕ່ໍປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ແລະສັງຄົມມະນຸດບ່ໍ?  ຫາກບ່ໍເຄີຍເຮັດອັນໃດ ວັນ 
ນ້ີແມ່ນໂອກາດຂອງເຮົາແລ້ວ ຈ່ົງເຮັດເສັຽໃນຂະນະທີ່ເຮົາມີຊີວິດຢູ່. 
 

2.  ດາວິດຖາມຂ່າວ ແລະຂໍສະບຽງອາຫານ  (1 ຊມອ 25:4-13).  
ຫລັງຈາກແກ້ໄຂບັນຫາກັບຊາອູນໃນບົດຮຽນວັນອາທິດແລ້ວໃນບົດ 1 ຊາມູເອນ 24   ແລ້ວດາວິດກໍໄດ້ນຳ 
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ກອງທະຫານໄປຕ້ັງທັບຊ່ົວຄາວໃກ້ກັບດິນຂອງເສດຖີຜູ້ນ່ຶງທີ່ມີຊ່ືວ່າ ນາບານ ທີມີ່ເມັຽຊ່ືວ່າ ນາງອາບີກາຍທີ່
ເປັນຄົນງາມແລະສລາດ.  ພຣະຄັມພີບອກວ່າ "ຊາຍຜູ້ນ້ັນຮັ່ງມີຫລາຍ ມີແກະສາມພັນໂຕ ແລະແບ້ນ່ຶງພັນ 
ໂຕ ເຂົາຕັດຂົນແກະຂອງເຂົາຢູ່ທີກ່າຣ໌ເມນ ຊາຍຄົນນ້ັນຊ່ື ນາບານ ແລະເມັຽຂອງທ່ານຊ່ື ອາບິກາຍ ຍິງຄົນ
ນ້ັນມີຄວາມຮອບຄອບ ແລະຫນ້າຕາສວຍງາມ ແຕ່ຊາຍຄົນນ້ັນເປັນຄົນສາມັນ ແລະປະພຶດຕົວບ່ໍດີ ເປັນວົງ
ວານຂອງກາເລັບ " (ຂ້ໍ 2-3). ໃນເວລານ້ັນເປັນຊ່ວງຣະຍະຕັດຂົນແກະເພ່ືອເອົາໄປຂາຍ ແລະກໍນັບໄດ້ວ່າ
ນາບານຈະມີລາຍໄດ້ຫລາຍສົມຄວນຈາກຂົນແກະນ້ັນ, ດ້ວຍເຫດນ້ີດາວິດຜູ້ເປັນກະສັດຂອງອິສຣາເອນຈ່ຶງ
ສ່ົງຊາຍຫນຸ່ມສິບຄົນໄປຢ້ືຢາມຖາມຂ່າວແລະຂໍສະບຽງອາຫານ,  ເຊ່ິງເປັນການດີທີ່ໃຫ້ເສດຖີນາບານມີໂອ
ກາດທົດແທນບຸນຄຸນທີທ່ະຫານຂອງດາວິດໄດ້ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ    ບ່ໍໃຫ້ສັດຕຣູມາຍາດແຍ່ງເອົາຊັບສົມບັດ 
ແລະສັດລ້ຽງຂອງລາວ (ຂ້ໍ 6).  
 
ຄົນຂອງດາວິດກ່າວກັບນາບານວ່າ " ພວກເຮົາມາໃນວັນມີການລ້ຽງ ຂໍທ່ານໄດ້ໃຫ້ສ່ິງຂອງຕາມທີ່ທ່ານມີໃຫ້
ແກ່ພວກເຮົາແລະແກ່ດາວິດເພ່ືອນທີຮ່ັກຂອງທ່ານ  ຕາມທີ່ທ່ານສາມາດໃຫ້ເທີ້ນ" (ຂ້ໍ 8ຂ). ເມ່ືອນາບານໄດ້
ຍິນຈ່ຶງກ່າວຂ້ຶນວ່າ “ດາວິດແມ່ນໃຜ? ເຈສຊີແມ່ນໃຜ?  ເຮົາບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນຊ້ືນ້ີເລີຍ,  ສມັຍນ້ີມີຄົນໃຊ້ເປັນຈຳ
ນວນຫລາຍທີ່ຫນີໄປຈາກນາຍຂອງຕົນ   ຄວນຫລືທີເ່ຮົາຈະນຳເຂ້ົາຈ່ີຂອງເຮົາ   ແລະນ້ຳຂອງເຮາົ ແລະຊ້ີນ
ຂອງເຮົາ ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ຂ້າເສັຽສຳລັບຄົນຕັດຂົນແກະຂອງເຮົາມອບໃຫ້ແກ່ຄົນຊ່ຶງມາຈາກໃສກໍບ່ໍຮູ້" (ຂ້ໍ 9-10). 
ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນຄົນໃຊ້ຂອງດາວິດຈ່ຶງກັບໄປລາຍງານດາວິດຕາມນ້ັນ ແລະເມ່ືອດາວິດໄດ້ຮັບຄຳລາຍງານ
ແລ້ວກໍເກີດໃຈຮ້າຍ ເພາະເພ່ິນຄຶດວ່າ ນາບານເວົ້າດູຖູກ, ດູໝິ່ນເພ່ິນ ແລະເປັນຄົນບ່ໍຮູ້ຈັກບຸນຄຸນທີປົ່ກປ້ອງ
ຄຸ້ມຄອງຕລອດມາ, ດ້ວຍເຫດນ້ີດາວິດຈ່ຶງຕຽມເອົາທະຫານ 400 ຄົນ (ຂ້ໍ13). ດາວິດຕ້ັງໃຈວ່າຈະຂ້າຜູ້ຊາຍ
ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງນາບານ (ຂ້ໍ 22) ເພາະວ່າການຂ້າຜູ້ຊາຍທຸກຄົນໃນຄອບຄົວນ້ັນແປວ່າຄອບຄົວນ້ັນ
ຈະບ່ໍມີຜູ້ສືບເຊ້ືອສາຍຕ່ໍໄປ. ຫລາຍເທື່ອເຮົາມັກຈະເຫັນວ່າຄົນຮັ່ງມີບ່ໍວ່າຈະຢູ່ໃນສມັຍໃດ ມີລາງຄົນມັກຈະ
ເວົ້າໃຫຍ່ ບ່ໍຢ້ານຢຳເກງຜູ້ໃດ, ນາບານກໍແມ່ນຜູ້ນ່ຶງໃນຈຳນວນນ້ີ,  ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄົນຮັ່ງມີເປັນນ້ັນ
ໝົດທຸກຄົນ ລາງຄົນກໍຖ່ອມຕົວທີສຸ່ດ.  
 

3.  ຂ້ອຍໃຊ້ສ່ຽງເວ້ົາ, ອາບີກາຍຍອມຕາງຜົວ (1 ຊມອ 25: 14-31).  
ໃນຂະນະທີດ່າວິດກຳລັງນຳກອງທະຫານສ່ີກອງຮ້ອຍໄປນ້ັນ    ຄົນໃຊ້ຂອງນາບານຜູ້ນ່ຶງທີ່ຮູຈັ້ກດາວິດ ແລະ
ຮູ້ດີວ່າດາວິດຈະມາເຮັດຫຍັງ,   ລາວໄດ້ຄຶດໜັກວ່າຈະເວົ້າກັບເຈ້ົານາຍເຣ່ືອງຄວາມຈິງຂອງດາວິດແນວໃດ
ດີ?  ເພາະການເວົ້າຜິດຕ່ໍເຈ້ົານາຍນ້ັນເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍການງານ ແລະອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດອີກດ້ວຍ, ໃນ
ທີ່ສຸດລາວກໍຕັດສິນໃຈເວົ້າກຳຊັບບອກນາງອາບີກາຍຜູ້ເປັນເມັຽທີສ່ລາດຂອງນາບານ     ໂດຍກ່າວເຖິງຄຸນ 
ງາມຄວາມດີຂອງດາວິດທີໄ່ດ້ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຈົນເຮັດໃຫ້ນາບານມີຢູ່ແນວນ້ີ,    ເມ່ືອນາງອາບີກາຍໄດ້ຍິນ
ແລ້ວລາວກໍຟ້າວຫ້າງຫາວທິີການເພ່ືອຊ່ອຍຜົວຂອງລາວໃຫ້ພ້ົນຈາກການຖືກຂ້າ.  " ນາງອາບີກາຍ ກໍຟ້າວ 
ຈັດເຂ້ົາໜົມສອງຮ້ອຍກ້ອນ ແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນສອງຖົງຫນັງ ແລະແກະທີທ່ຳຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຫ້າໂຕ ແລະເຂ້ົາ
ຂ້ົວຫ້າຖັງ   ແລະອະງຸ່ນແຫ້ງຮ້ອຍຊ່ໍ ແລະເຂ້ົາຫນົມຫມາກເດ່ືອສອງຮ້ອຍແຜ່ນບັນທຸກໃສ່ຫລັງລໍ  ນາງກໍສ່ັງ
ຊາຍຫນຸ່ມຂອງນາງວ່າ,   “ຈ່ົງຟ້າວໄປກ່ອນເຮົາ ເຮົາຈະຕາມເຈ້ົາໄປ”   ແຕ່ນາງບ່ໍໄດ້ບອກນາບານຜົວຂອງ 
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ນາງ " (ຂ້ໍ 18-19). ແລ້ວນຳເອົາໄປໃຫ້ດາວິດ.  
 
" ເມ່ືອນາງອາບີກາຍເຫັນດາວິດ ນາງກໍຟ້າວລົງຈາກຫລັງລໍ  ຊົບຫນ້າລົງຕ່ໍດາວິດຂາບລົງເຖິງດິນ ນາງຂາບ 
ລົງທີຕີ່ນຂອງດາວິດກ່າວວ່າ,  “ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ   ຄວາມຜິດນ້ັນຢູ່ທີ່ຂ້ານ້ອຍແຕ່ຜູ້ດຽວ ຂໍໃຫ້ຜູ້ຮັບໃຊ້
ຂອງທ່ານໄດ້ເວົ້າໃຫ້ທ່ານຟັງ ຂໍທ່ານໄດ້ໂຜດຟັງສຽງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານ ຂໍເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຢ່າໄດ້ເອົາ
ຄວາມກັບນາບານ ຄົນທີ່ບ່ໍຮູ້ມີຫຍັງດີເລີຍ ລາວສົມຊ່ືລາວນ້ັນແຫລະ ຄືຄົນໂງ່ຈ້າ (ລາບານພາສາເຮັບເຣີແປ
ວ່າ ໂງ່ຈ້າ)  " (ຂ້ໍ 23-25). ໃນຂ້ໍ 22 ເຮົາເຫັນຄວາມໂມໂຫຂອງດາວິດວ່າຈະຂ້າຜູ້ຊາຍທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ
ຂອງນາບານທ່ານຈຳໄດ້ບ່ໍ? ມີສອງຄົນທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາຄື;    1. ຂ້າທາດຜູ້ກ້າຫານເວົ້າຄວາມຈິງຕ່ໍນາງອາບີ
ກາຍ ແລະ 2. ນາງອາບີກາຍຜູ້ເປັນເມັຽຂອງນາບານທີ່ມີສາຍານາມວ່າເປັນຄົນງາມ, ຄົນສລາດ, ຄົນຖ່ອມ
ຕົວທີ່ຮູຈັ້ກວິທກີານປາກເວົ້າ, ຮູຈັ້ກການວາງຕົວລົງຕ່ຳ ໂດຍການຂາບລົງດິນທີ່ຕີນຂອງດາວິດ   ເໝືອນກັນ
ກັບຄົນຂໍຊີວິດ. ລາວໄດ້ເວົ້າກັບດາວິດດ້ວຍຄວາມນອບນ້ອມຖ່ອມຕົວແລະອ່ອນຫວານ (ພຣະທັມສຸພາສິດ 
15:1 ກ່າວວ່າ   "ຄຳຕອບອ່ອນຫວານຊ່ອຍລະງັບຄວາມໂກດຮ້າຍໃຫ້ຫາຍໄປ ແຕ່ຄຳຫຍາບຄາຍຍົວະໃຫ້ 
ເກີດຄວາມໂມໂຫ" ).  
 
ອາບີກາຍໄດ້ຍອມຮັບຜິດແທນຜົວຂອງລາວໂດຍກ່າວວ່າ "ຄວາມຜິດນ້ັນຢູ່ທີ່ຂ້ານ້ອຍແຕ່ຜູ້ດຽວ"   ລາວໄດ້  
ສະແດງຄວາມຮັກແລະນັບຖືຜົວຂອງລາວເປັນການຖືກຕ້ອງດີ, ລາວຍັງຂໍຮ້ອງວ່າ "ຢ່າໄດ້ເອົາຄວາມກັບນາ
ບານ" ແປວ່າຢ່າຖືຊາລາວເລີຍ, ອາບີກາຍຍັງເວົ້າອີກວ່າ  " ນາບານ ຄົນທີ່ບ່ໍຮູມີ້ຫຍັງດີເລີຍ ລາວສົມຊ່ືລາວ 
ນ້ັນແຫລະ ຄືຄົນໂງ່ຈ້າ " ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າລາວເວົ້າດູຖູກຜົວຂອງລາວ ແຕ່ເວົ້າເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ດາວິດຖືຊາ
ຫລືເອົາເຣ່ືອງຜົວຂອງລາວເທົ່ານ້ັນ,     ຈົນເຖິງຂ້ັນແປຊ່ືຜົວຂອງລາວ ນາບານ    ຈາກພາສາເຮັບເຣີແປວ່າ 
(ໂງ່ຈ້າ). ແລ້ວນາງກໍຂໍໃຫ້ດາວິດຮັບເອົາຂອງຂວັນທີນ່າງນຳມາ (ຂ້ໍ 27). ນາງໄດ້ກ່າວຍືດຍາວ ແຕ່ດາວິດກໍ
ຍອມຟັງຈົນເຖິງຂ້ໍ 31.  
 

4.  ດາວິດຮັບຄຳຂໍຮ້ອງ  (1 ຊມອ 25:32-34).  
ອາບີກາຍໃຊ້ຄວາມສລາດຂອງລາວເວົ້າກັບດາວິດຢ່າງຮອບຄອບ ແລະອ່ອນຫວານດີນ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈ
ຂອງດາວິດທີ່ກຳລັງລຸກຮ້ອນຄືແປວໄຟນ້ັນໄດ້ຢຸດມອດລົງເໜືອນຖືກສາດນ້ຳໃສ່ກອງໄຟ,  ນາງອາບີກາຍບ່ໍ
ແມ່ນແຕ່ໃຊ້ຄວາມສລາດແລະອ່ອນຫວານເທົ່ານ້ັນ  ລາວຍັງໄດ້ເວົ້າຍ້ອງຍໍດາວິດ ແລະເວົ້າເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາ
ເປັນຝ່າຍດາວິດອີກ.   ເມ່ືອດາວິດໄດ້ຟັງຖ້ອຍຄຳຂອງນາງອາບີກາຍແລ້ວຈ່ຶງຮູວ້່າຕົນເອງກຳລັງຈະເຮັດຜິດ 
ແລ້ວເພ່ິນຈ່ຶງກ່າວສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາທີໃ່ຫ້ນາງອາບີກາຍມາບອກເຕືອນໃນຄາວນ້ີ.    " ດາວິດຈ່ຶງກ່າວແກ່ອາ
ບີກາຍວ່າ, “ສາທຸການແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຜູ້ຊົງໃຊ້ເຈ້ົາໃຫ້ມາພົບເຮົາໃນວັນນ້ີຂໍໃຫ້
ຄວາມສຸຂຸມຂອງເຈ້ົາຮັບພຣະພອນ ແລະຂໍໃຫ້ຕົວເຈ້ົາໄດ້ຮັບພຣະພອນ ເພາະເຈ້ົາໄດ້ປ້ອງກັນເຮົາໃນວັນນ້ີ
ໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຄວາມຜິດທີ່ທຳໃຫ້ໂລຫິດຕົກ    ແລະຈາກການແກ້ແຄ້ນດ້ວຍມືຂອງເຮົາເອງ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຜູ້ຊົງຣະງັບເຮົາເສັຽຈາກການກະທຳຮ້າຍເຈ້ົາ   ຊົງພຣະຊົນຢູ່ສັນໃດ ຖ້າເຈ້ົາບ່ໍ 
ໄດ້ຟ້າວມາພົບເຮົາເສັຽເຖິງມ້ືອ່ືນເຊ້ົາຄົງບ່ໍມີເຫລືອຈັກຄົນນ່ຶງເປັນແນ່ " (32-34). 
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ດາວິດເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງອິສເອນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມກໍຍັງຂາດສະຕິປັນຍາ, ເຮົາກໍເຊ່ັນກັນ ເຮົາອາດຈະເປັນຜູ້
ມີອຳນາດແນວໃດແນວນ່ຶງໃນຄອບຄົວ, ໃນໂຮງຈັກໂຮງງານ, ໃນໂຮງຮຽນ ຫລືຫ້ອງການຣັຖບານ ຫລືບ່ອນ
ໃດບ່ອນນ່ຶງ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການຕັດສິນໃຈຂອງເຮົາຖືກໝົດ    ລາງເທື່ອເຮົາກໍຕ້ອງການຜູ້ຊ່ອຍ, ຜູ້ 
ປຶກສາ ໃ ນການງານຂອງເຮົາໂດຍບ່ໍເບ່ິງຂ້າມແມ່ນແຕ່ແມ່ຍິງທີເ່ຫັນຕົວຢ່າງມາແລ້ວ   ດາວິດກັບນາງອາບີິ 
ກາຍ, ດາວິດໄດ້ສາຣະພາບວ່າຕົນເອງໄດ້ຄຶດຜິດ ແລະກຳລັງຈະເຮັດຜິດໂດຍການຂ້າລ້າງໂຄດ ເພາະເພ່ິນ 
ບ່ໍໄດ້ຄຶດ ແລະເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາເສັຽກ່ອນໆຈະຕັດສິນໃຈນຳທະຫານສ່ີກອງຮ້ອຍອອກໄປຂ້າເສດຖີນາບານ. 
ດ້ວຍຄວາມໃຈຮ້ອນຂອງດາວິດເມ່ືອຟັງຄຳລາຍງານຂອງຄົນຮັບໃຊ້ເພ່ິນໃນຂ້ໍ 11-12    ເພ່ິນກໍສ່ັງຕຽມທະ
ຫານປະກອບດ້ວຍອາວຸດທັນທ,ີ  ຄວາມຈິງແລ້ວຈະໄປຂ້ານາບານແລະຄອບຄົວລາວນ້ັນບ່ໍຈຳເປັນຈະຕ້ອງ
ເອົາທະການເຖິງສ່ີຮ້ອຍຄົນດອກ, ດາວິດສ່ັງແນວນ້ັນເພາະຄຽດແຮງນ້ັນເອງ, ແຕ່ເມ່ືອດາວິດໄດ້ຟັງຖ້ອຍຄຳ
ອັນສລລາດແລະອ່ອນຫວານຂອງນາງອາບີກາຍແລ້ວ ຈ່ຶງຮູວ້່າຕົນເອງຜິດ ແລະເຊົາເຮັດຜິດທັນທ.ີ 
 

ຄຳຖາມ:  
1. ຊາມູເອນແມ່ນໃຜ? ທ່ານມີຄວາມສຳຄັນຫຍັງກັບດາວິດ ແລະ ກັບຊາອູນ?  
 
2. ດາວິດໄດ້ສ່ົງທະຫານຈັກຄົນໄປຫາເສດຖີ ນາບານ? ໄປເພ່ືອຫຍັງແດ່? 
 
3. ເມ່ືອດາວິດໄດ້ຮັບຄຳລາຍງານຈາກທະຫານສິບຄົນແລ້ວທ່ານເຮັດແນວໃດ? 
 
4. ສົມມຸດວ່າດາວິດບ່ໍໃຊ້ທະຫານສິບຄົນໄປຫານານບານ ທ່ານຄຶດວ່າມີວິທອ່ືີນດີກວ່ານ້ີບ່ໍ? 
 
5. ໃນຂະນະທີດ່າວິດກຳລັງນຳພາທະຫານ 400 ຄົນໄປນ້ັນ ຝ່າຍຄົນໃຊ້ຂອງນາບານເຮັດຫຍັງ? 
 
6. ນາງອາບີກາຍເຮັດແນວໃດເພ່ືອຊ່ອຍຜົວຕົນເອງໃຫ້ພ້ົນຈາກການຖືກຂ້າ? 
 
7. ການກະທຳຂອງນາງອາບີກາຍຊ່ອຍໃຫ້ດາວິດຮູວ້່າຕົນເອງຜິດແນວໃດ? ແລະດາວິດເຮັດແນວໃດ ເມ່ືອ  
    ຮູ້ວ່າຕົນເອງຜິດ.  
 
 
 
         ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 13 
ລົງທ້າຍແບບໂສກເສົ້າ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 1 ຊາມູເອນ 28:3-20; 31:1-6 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ຊາມູເອນ 28-31 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຊາອູນໄປພົບກັບໝໍຜີແລ້ວໝໍຜີກ່າວເຖິງຈຸດຈົບຂອງທ່ານ. 

ຄຳຖາມເພືອ່ການຄ້ົນຄວ້າ: ຄົນບ່ໍເຊ່ືອຟັງ (Corrupt) ຈະພົບກັບການຕອບສນອງແນວໃດ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອສ່ັງສອນຄົນ ຄໍຣັບຊັນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບບາບກັມສນອງ. 

 

ບົດນຳ 
ພຣະເຈ້ົາປະຖິ້ມຊາອູນຍ້ອນການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂອງຊາອູນ   ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ຊາອູນໝົດຫວັງ    ເມ່ືອພວກສັຕຣູມາຈູ່ 
ໂຈມຢ່າງໜັກ,   ຊາອູນໄດ້ອ້ອນວອນຫາພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຟັງສຽງຄຳອ້ອນວອນ ດ່ັງນ້ັນຊາອູນຈ່ຶງໄປ
ປຶກສາກັບຍິງໝຜີໍ  ເພ່ືອໃຫ້ປຸກເອົາວິນາຍານຂອງຊາມູເອນຂ້ຶນມາເພ່ືອຈະໃຫ້ວິນຍານຂອງຊາມູເອນໃຫ້ຄຳ
ແນະນຳ ແຕ່ເມ່ືອວິນຍານຂອງຊາມູເອນຖຶກປຸກຂ້ຶນມາແລ້ວເພ່ິນກໍກ່າວດ່ັງທີຈ່ະຮຽນຕ່ໍໄປ. 
 

1.  ຊາອູນຕາຍແລ້ວທັງເປັນ  (1  ຊມອ 28:3-7).  
ພວກຟີລິສຕິນທີ່ເມືອງກາດ ມີເຈ້ົາຊີວີດຊ່ືເຈ້ົາອາກີເຊເປັນຜູ້ປົກຄອງ ເຮັດເສິກຕ່ໍສູ້ກັບອິສຣາເອນທີ່ມີກະສັດ 
ຊາອູນເປັນກະສັດ ຄໍຣັບຊັນ ທີ່ປົກຄອງອິສຣາເອນໃນເວລານ້ັນ.  ກ່ອນຈະເຮັດສົງຄາມນ້ັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງຟີ 
ສິສຕິນຄືເຈ້ົາອາກີເຊໄດ້ຊັກຊວນດາວິດຊ່ຶງເປັນຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງອິສຣາເອນ ໃນຄາວນ້ັນໃຫ້ເຂ້ົາເປັນພັກ 
ພວກຂອງຕົນເພ່ືອຕ່ໍສູ້ກັບຊາອູນ.  ເຈ້ົາອາກີເຊກ່າວວ່າ   “ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈເຖີດວ່າທ່ານກັບຄົນຂອງທ່ານຈະອອກ 
ທັບໄປກັບເຮົາ" (ຂ້ໍ 1). ແລ້ວເຈ້ົາອາກີເຊກໍແຕ່ງຕ້ັງດາວິດໃຫ້ເປັນຜູ້ປ້ອງກັນພຣະອົງ (body guard)   “ດີ 
ແລ້ວ ເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານເປັນອົງຄະຣັກຂອງເຮົາຕລອດຊີວິດ” (ຂ້ໍ 2ຂ).  
 
ຝ່າຍກະສັດຊາອູນຮູຂ່້າວວ່າພວກຟິລິສຕິນ ຂໍໃຫ້ດາວິດຮ່ວມມືມາບຸກໂຈມຕີຈ່ຶງມີຄວາມຮ້ອນຮົນຢ້ານຕ່ໍສົງ 
ຄາມຄ້ັງນ້ີຈ່ຶງຊອກຄ້ົນຫາຜູ້ປຶກສາ   ເພາະວ່າເມ່ືອກ່ອນນ້ີຊາມູເອນເປັນຜູ້ປຶກສາ    ແລະເວລານ້ີໄດ້ຕາຍໄປ 
ແລ້ວດ້ວຍໂຣກຊະຣາໃນບົດ 25,     ໃນສມັຍທີ່ຊາອູນເປັນຜູ້ນຳທີດີ່ນ້ັນເພ່ິນໄດ້ຂັບໄລ່ກວາດລ້າງພວກໝໍດູ 
ແລະໝໍຜີທັງໝົດໃຫ້ອອກໄປຈາກແຜ່ນດິນອິສຣາເອນ.   " ຝ່າຍຊາມູເອນໄດ້ເສັຽຊີວິດແລ້ວແລະຄົນອິສຣາ  
ເອນທັງປວງກໍໄວທຸ້ກໃຫ້ທ່ານ ແລະຝັງສົບທ່ານໄວ້ໃນເມືອງຣາມາ ຊ່ຶງເປັນເມືອງຂອງທ່ານເອງແລະຊາອູນ 
ຊົງກຳຈັດຄົນຊົງແລະພ່ໍມົດແມ່ມົດເສັຽຈາກແຜ່ນດິນ " ( ຂ້ໍ 3). (ພຣະຄັມພີພາສາລາວບາງສະບັບໃຊ້ຄໍາວ່າ 
ພ່ໍມົດ ແມ່ມົດ).   ເມ່ືອຊາອູນກຳລັງຫວຸ້ນວາຍໃຈຢູ່ນ້ັນເພ່ິນໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຟັງສຽງຄໍາ 
ອ້ອນວອນຂອງເພ່ິນ   " ຊາອູນທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງຕອບພຣະອົງ    ບ່ໍວ່າດ້ວຍ 
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ຄວາມຝັນ  ຫລືດ້ວຍອູຣີມ  ຫລືດ້ວຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມ" (ຂ້ໍ  6).   ດ້ວຍເຫດນ້ີຊາອູນຈ່ຶງສ່ັງບັນດາຂ້າຣາຊ 
ການຂອງເພ່ິນອອກຊອກຄ້ົນຫາພວກໝຜີໍຫລືຮ້ອງກັນວ່າພວກພ່ໍມົດແລະແມ່ມົດ  ເມ່ືອຍັງບ່ໍທັນອອກໄປນ້ັນ 
ເຂົາບອກຊາອູນວ່າເຂົາຮູຈັ້ກຜູ້ນ່ຶງ    “ຈ່ົງອອກໄປຫາຍິງທີ່ເປັນຄົນຊົງ ເພ່ືອເຮາົຈະໄດ້ໄປຫາ ແລະຖາມເຂົາ 
ເບ່ິງ” ແລະມະຫາດເລັກກໍກາບທູນວ່າ, “ເບ່ິງແມ, ມີຍິງຄົນຊົງຄົນນ່ຶງຢູ່ທີ່ບ້ານເອນໂດເລ "(ຂ້ໍ 7).   
 
ເມ່ືອກ່ອນຊາມູເອນຖືກບີບບັງຄັບຈາກພວກອິສຣາເອນໃຫ້ຊອກຜູ້ນຳໃຫ້ເຂົາ    ເພາະເຂົາເຫັນວ່າຊາມູເອນ 
ເຖ້ົາແລ້ວຈະນຳເຂົາຕ່ໍໄປບ່ໍໄດ້, ຊາມູເອນໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ  ແລ້ວພຣະເຈ້ົາບອກເພ່ິນວ່າເຂົາມັກມີເຈ້ົາຊີ 
ວິດກໍແຕ່ງຕ້ັງຄົນນ່ຶງໃຫ້ເຂົາ,  ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນຊາມູເອນຈ່ຶງໃຫ້ເຂົາເລືອກເອົາຜູ້ນ່ຶງມາ ເຂົາໄດ້ເລືອກຊາອູນ  
ແລ້ວຊາມູເອນກໍຫົດສົງສະຖາປະນາຊາອູນໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳຂອງອິສຣາເອນ (ບົດ 10).    ຊາອູນບ່ໍແມ່ນຜູ້ພຣະ 
ເຈ້ົາຊົງເລືອກ ແຕ່ແມ່ນການເລືອກຂອງປະຊາຊົນອິສຣາເອນເອງ,  ຕອນແຣກເລ້ີມຊາອູນກໍດີຢູ່ ຕ່ໍມາກໍເປັນ 
ໄປແນວອ່ືນ ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍຟັງສຽງຄຳອ້ອນວອນຂອງຊາອູນ  ເພາະເຮັດຜິດບ່ໍເຊ່ືອຟັງ, ບ່ໍ 
ປຶກສາພຣະເຈ້ົາກ່ອນຈະເຮັດຫຍັງ (ບົດ 13). ແລ້ວຊາອູນຈ່ຶງຫັນໄປຫາໝໍຜີເມ່ືອໝົດຫວັງ.   
 
      ຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນບ່ໍໄດ້ຮຽນບົດຮຽນນ້ີ   ເມ່ືອໄດ້ອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຈັກສອງສາມເທື່ອແລ້ວບ່ໍມີຄຳ 
ຕອບຈາກພຣະເຈ້ົາກໍເລີຍອອກຈາກໂບດ ໄປຊອກຫາໝໍດູໝໍມົນເພ່ືອຊອກຫາທາງອອກ ທັງນ້ີກໍເພາະວ່າຕົນ 
ເອງບ່ໍໄດ້ຄຶດເລີຍວ່າຕົນເອງໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແດ່   ເພ່ິນຈ່ຶງບ່ໍຟັງຄຳອ້ອນວອນ    ຫລືລາງເທື່ອຄຳ 
ອ້ອນວອນບ່ໍຖືກຕ້ອງກະເປັນໄດ້.  
 

2.  ຊາອູນໄປຂໍໃຫແ້ມ່ມົດຊ່ອຍ  (1  ຊມອ 28:8-20).  
ຊາອູນມີຖານະຕົກຕ່ຳ  ເໝືອນດ່ັງຄົນທີຕົ່ກໃນເຫວເລິກທີ່ຫາວິທປີີນຂ້ຶນສູ່ໜ້າດິນ,     ຜູ້ນຳອິສຣາເອນທີຖື່ກ
ເລືອກຈາກປະຊາຊົນ ເຄີຍໄດ້ຂັບໄລ່ພວກໝໍເວດມົນຄາຖາ ຫລືພວກພ່ໍມົດ,  ແມ່ມົດໃຫ້ອອກຈາກແຜ່ນດິນ 
ອິສຣາເອນໃນເມ່ືອກ່ອນ ຕົກມາໃນວັນນ້ີຊາອູນໄດ້ຊອກຫາພວກເຂົາເພ່ືອໃຫ້ເຂົາຊ່ອຍ ເບ່ິງແລ້ວມັນຄ້າຍຄື 
ພວກເຮົາໄດ້ເອົາອັນໃດອັນນ່ຶງຖ້ິມໃນຖົງຂ້ີເຫຍ້ືອ ແລ້ວໄປຄ້ົນຊອກຫາເມ່ືອຕ້ອງການ.  ຊາອູນຢ້ານວ່າພວກ 
ໝໍຜີຈະຈ່ືໜ້າແລະຢ້ານເພ່ິນ  ດ້ວຍເຫດນ້ີເພ່ິນຈ່ຶງແຕ່ງຕົວປົກໜ້າເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ໝໍຜີຮູ້ວ່າແມ່ນຊາອູນ.  " ຊາອູນ 
ຈ່ຶງປອມພຣະອົງ  ແລະຊົງສລອງພຣະອົງຢ່າງອ່ືນສະເດັດອອກໄປພ້ອມກັບຊາຍສອງຄົນ  ໄປຫາຍິງແມ່ມົດ 
ໃນເວລາກາງຄືນ ພຣະອົງສ່ັງວ່າ, “ຂໍທຳນວາຍໃຫ້ເຮົາໂດຍວິນຍານຂອງຄົນຕາຍ ເຮົາຈະບອກຊ່ືຜູ້ໃດກໍໃຫ້ 
ເອ້ີນຜູ້ນ້ັນຂ້ຶນມາ " (ຂ້ໍ 8). ຍິງແມ່ມົດສລາດພໍຈ່ຶງກ່າວເຖິງກະສັດຊາອູນໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເຂົາໃຫ້ໜີຈາກແຜ່ນ 
ດິນອິສຣາເອນ  ເມ່ືອນ້ັນຊາອູນສາບານໃນນາມຂອງພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍໃຫ້ຍິງແມ່ມົດມີໂທດ (ຂ້ໍ 10).  ເມ່ືອສົນ 
ທະນາກັນໄດ້ຄວາມແລ້ວຍິງແມ່ມົດກໍເອ້ີນເອົາວິນຍານຂອງຊາມູເອນຂ້ຶນມາ   “ທ່ານຈະໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເອ້ີນ 
ໃຜຂ້ຶນມາ” ຊາອູນກ່າວວ່າ, “ເອ້ີນຊາມູເອນຂ້ຶນມາໃຫ້ເຮົາ” (ຂ້ໍ 11).  
 
ເມ່ືອຍິງແມ່ມົດເຫັນຊາມູເອນຈ່ຶງຮູ້ວ່າຕົນເອງຖືກຫລອກໂດຍຊາອູນປອມຕົວມາ    ຈ່ຶງຮ້ອງຂ້ຶນດ້ວຍສຽງດັງ 
ເພາະຢ້ານຊາອູນ ແລ້ວຊາອູນກໍຮັບປະກັນບ່ໍເຮັດອັນຕະລາຍແກ່ລາວ.  ເມ່ືອນ້ັນຊາມູເອນກັບຊາອູນສົນທະ 
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ນາກັນວ່າດ່ັງນ້ີ;  "ແລ້ວຊາມູເອນເວົ້າກັບຊາອູນວ່າ,  “ທ່ານຮົບກວນເຮົາດ້ວຍເອ້ີນເຮາົຂ້ຶນມາເຮັດຫຍັງ” (ຂ້ໍ 
 15). ຊາອູນຊົງຕອບວ່າ“ຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມທຸກຫນັກ    ເພາະຄົນຟີລິສຕິນກຳລັງມາທຳສົງຄາມກັບຂ້າພະ 
ເຈ້ົາ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຫັນຫນີຈາກຂ້າພະເຈ້ົາເສັຽແລ້ວ ບ່ໍໄດ້ຊົງຕອບຂ້າພະເຈ້ົາອີກເລີຍ ບ່ໍວ່າໂດຍຜູ້ 
ປະກາດພຣະທັມ ຫລືໂດຍຄວາມຝັນ ເພາະສະນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຂໍເອ້ີນທ່ານຂ້ຶນມາເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ແຈ້ງວ່າ 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະກະທຳປະການໃດດີ”   ຊາມູເອນຕອບວ່າ,  “ໃນເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຫັນຫນີຈາກທ່ານເສັຽ 
ແລ້ວ ແລະເປັນສັດຕຣູຂອງທ່ານ  ທ່ານຈະມາຖາມຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດຫຍັງ " (ຂ້ໍ 15-16).   ຊາອູນພະຍາຍາມ 
ຖາມແລະຂໍຄຳເຫັນຈາກຊາມູເອນແລະຊາມູເອນເຫັນວ່າເປັນການລົບກວນຊ່ືໆ   ເພາະຊາອູນບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງ 
ພຣະເຈ້ົາຕາມສົມຄວນ "ເພາະທ່ານບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບ່ໍໄດ້ກະທຳຕາມພຣະ 
ພິໂຣດຂອງພຣະອົງທີຊົ່ງມີຕ່ໍອາມາເລກ      ສະນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກະທຳສ່ິງນ້ີແກ່ທ່ານໃນວັນນ້ີນອກ 
ຈາກນ້ີ  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງມອບອິສຣາເອນພ້ອມກັບຕົວທ່ານໄວ້ໃນມືຂອງຄົນຟີລິສຕິນ   ມ້ືອ່ືນຕົວທ່ານ
ພ້ອມກັບບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງທ່ານຈະຢູ່ກັບເຮົາ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງມອບກອງທັບອິສຣາເອນໄວ້
ໃນມືຂອງຄົນຟີລິສຕິນດ້ວຍ "(ຂ້ໍ 18-19). ຊາມູເອນຕາຍໄປແລ້ວຝ່າຍຮ່າງກາຍກໍຈິງ ເມ່ືອຊາອູນຕ້ອງການ  
ເພ່ິນໆກໍທຳນວາຍເຫດການທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນຢ່າງຖືກຕ້ອງ,   ຊາມູເອນທຳນວາຍວ່າ    ” ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງ
ມອບອິສຣາເອນພ້ອມກັບຕົວທ່ານໄວ້ໃນມືຂອງຄົນຟີລິສຕິນ      ມ້ືອ່ືນຕົວທ່ານພ້ອມກັບບຸດຊາຍທັງຫລາຍ 
ຂອງທ່ານຈະຢູ່ກັບເຮົາແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງມອບກອງທັບອິສຣາເອນໄວ້ໃນມືຂອງຄົນຟີລິສຕິນດ້ວຍ” 
(28:19).   ຄໍາທຳນວາຍນ້ີແປວ່າ  ມ້ືອ່ືນຊາອູນແລະລູກຊາຍຈະຕ້ອງຕາຍ   ເມ່ືອຊາອູນໄດ້ຍິນແລ້ວກໍເພ້ີມ
ຄວາມກົດດັນຈົນລ້ົມລົງກັບທີ່   "ແລ້ວຊາອູນກໍຊົງລ້ົມລົງຢຽດຍາວເທິງພ້ືນດິນໃນທັນທີ  ຢ້ານກົວຈົນຕົວສ່ັນ
ເພາະຖ້ອຍຄຳຂອງຊາມູເອນ ແລະບ່ໍມີກຳລັງເຫລືອຢູ່ໃນພຣະອົງ " (ຂ້ໍ 20).  
 

3.  ຊາມູເອນທໍານວາຍການຕາຍຂອງຊາອູນ  (1  ຊມອ 31:1-6).  
ແລ້ວກໍເກີດສົງຄາມຣະຫວ່າງຟີລີສຕິນກັບອິສຣາເອນທີພູ່ກິນໂບອາ     ພວກຟີລິສຕິນໄດ້ຂ້າທະຫານອິສຣາ 
ເອນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ   ຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ກອງທັບອິສຣາເອນແຕກຊະກັນໄປເພ່ືອໜີເອົາຕົວລອດ  ແມ່ນ  
ແຕ່ຊາອູນກໍໄດ້ພາພວກລູກຊາຍໜີຖອຍຫລັງຢ່າງບ່ໍເປັນຣະບຽບ.    ພວກທະຫານຟີລິສຕິນບ່ໍຍອມປ່ອຍປະ 
ໃຫ້ທະຫານອິສຣາເອນໜີໄປຊ່ືໆ   ພວກເຂົາໄດ້ໄລ່ຕາມຂ້າທະຫານອິສຣາເອນທຸກຄົນທີ່ເຂົາພົບເຫັນ “ ຄົນ 
ຟີລິສຕິນກໍໄລ່ທັນຊາອູນກັບພວກບຸດຊາຍ ແລະຄົນຟີລິສຕິນກໍຂ້າໂຢນາທານ ອາບິນາດາບ ແລະມັນຄີຊູວາ 
ບຸດຊາຍຂອງຊາອູນ “ (ຂ້ໍ 2). ແປວ່າລູກຊາຍທັງສາມຂອງຊາອູນໄດ້ຖືກທະຫານຟິສິສຕິນຂ້າຕາຍໝົດ. 
 
ສ່ວນຊາອູນຍັງຕ່ໍສູ້ຢ່າງໜັກຢູ່ ໃນຂະນະທີຕ່ໍ່ສູ້ກັນນ້ັນຊາອູນໄດ້ຖືກລູກທະນູຂອງທະຫານຟີລິສຕິນບາດເຈັບ 
ສາຫັດຈ່ຶງປົບໜີໄປເພ່ືອໃຫ້ພ້ົນຈາກເງ້ືອມມືຂອງສັດຕຣູ ເພາະວ່າເປັນການເສັຍກຽດຕິຍົດທີກ່ະສັດຈະຕາຍ 
ດ້ວຍເງ້ືອມມືຂອງສັດຕຣູ,  ເມ່ືອໜີໄປໄດ້ບ່ໍໄກເທົ່າໃດຊາອູນກໍທົນຕ່ໍຄວາມເຈັບປວດບ່ໍໄດ້ຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ລູກນ້ອງ 
ຂອງຕົນຂ້າຕົນເສັຽ    ຊາອູນຮັບສ່ັງຄົນຖືອາວຸດຂອງພຣະອົງວ່າ,   “ຈ່ົງຊັກດາບອອກ ແທງເຮົາເສັຽໃຫ້ຊອດ 
ເຖີດ ຢ້ານວ່າຄົນທີ່ບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາພິທີຕັດເຫລ່ົານ້ີຈະເຂ້ົາມາແທງເຮາົຈົນຊອດ  ເປັນການລົບຫລູ່ເຮົາ”  ແຕ່ຜູ້ຖືອາ 
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ວຸດບ່ໍຍອມກະທຳ ເພາະເຂົາຢ້ານຫລາຍ ຊາອູນຈ່ຶງຊົງຊັກດາບຂອງພຣະອົງອອກຊົງລ້ົມທັບດາບນ້ັນ “(ຂ້ໍ 4). 
ການຂ້າຕົວເອງໃນສມັຍນ້ັນ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂ້າຕົວເອງຕາຍໃນສົງຄາມກ່ອນສັຕຣູນ້ັນຖືວ່າເປັນຄົນກ້າ 
ຫານ, ແຕ່ກ່ອນອ່ືນຊາອູນໄດ້ຮ້ອງໃຫ້ລູກນ້ອງຕົນເອງຂ້າເພ່ິນເສັຽກ່ອນ  ແຕ່ເນ່ືອງຈາກວ່າລູກນ້ອງຂອງເພ່ິນ 
ຍັງລ່ັງເລໃຈຢູ່   ເພ່ິນຈ່ຶງຊັກດາບຂອງຕົນເອງແທງຕົວເອງຈົນລ້ົມລົງຕາຍຄາດາບຕົນເອງ  “ ດ່ັງນ້ັນຊາອູນກໍ 
ເສັຽຊີວິດ ບຸດຊາຍທັງສາມ ແລະຜູ້ຖືອາວຸດຂອງພຣະອົງກໍເສັຽຊີວິດ  ຕລອດຈົນຄົນຂອງພຣະອົງທັງຫມົດກໍ
ຕາຍເສັຽໃນວັນດຽວກັນ “ (ຂ້ໍ 6).  
 

ຄຳຖາມ: 
 
1. ເມ່ືອຊາອູນຮູ້ວ່າພວກຟີລິສຕິນຈະມາໂຈມຕີ ເພ່ິນຮູ້ສຶກແນວໃດ? ແລະເຮັດຢ່າງໃດ? 
 
2. ເປັນຫຍັງຊາອູນຈ່ຶງໄປຫາພວກໝໍເວດມົນຄາຖາ (ຫລືພ່ໍມົດ ແມ່ມົດ)? 
 
3. ຊາອູນເຄີຍເຮັດຫຍັງໃຫ້ພວກພ່ໍມົດ ແລະແມ່ມົດໃນເມ່ືອກ່ອນ? 
 
4. ວນິຍານຂອງຊາມູເອນຮູສຶ້ກແນວໃດທີ່ພົບກັບຊາອູນ? 
 
5. ຊາມູເອນທຳນວາຍແນວໃດຕ່ໍຊາຕາກັມຂອງຊາອູນ? 
 
6. ທາ່ນມີຄວາມເມດຕາສົງສານຊາອູນບ່ໍ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງສົງສານ? ແລະເປັນຫຍັງບ່ໍສົງສານ? 
 
 
     
 
 
 
 
 
     ຫວ 
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ບົດຮຽນອີສເຕີ 
 ຂ້ອຍເຫັນພຣະອົງ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 20:1-18 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 20:1-18 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ການຟ້ືນພຣະຊົນໄດ້ພິສູດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາ 

ແລະເຮົາຈະບ່ໍຕ້ອງລະອາຍທີ່ຈະບອກຜູ້ອ່ືນ ເພາະພຣະອົງບ່ໍຕາຍ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານໄດ້ເຫັນອັນໃດໃນພຣະເຢຊູ? ແລ້ວທ່ານບອກໃຜແດ່ແລ້ວ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ນາງມາຣີອາ ມັກດາລາ ໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຄືນພຣະຊົນ ແລ້ວເປັນ

ພະຍານແກ່ຜູ້ອ່ືນ.  

       
ບົດນໍາ 

ນາງມາຣິອາ ມັກດາລາ ໄດ້ໄປເປັນພະຍານບອກພວກສາວົກວ່າລາວເຫັນພຣະເຢຊູຄືນພຣະຊົນ ແຕ່ສາວົກ
ກະຍັງບ່ໍເຊ່ືອຈົນກວ່າເຫລ່ົາສາວົກແລ່ນໄປພິສູດດ້ວຍຕາຕົນເອງທີ່ອຸບໂມງ, ທຸກວັນນ້ີຍັງມີຄຣິສຕຽນຫລາຍ
ຄົນທີເ່ວົ້າວ່າໄດ້ຍິນສຽງພຣະເຢຊູເວົ້າໃສ່ຫູຄ່ອຍໆ ຫລືລາງຄົນເວົ້າວ່າລາວເຫັນພຣະເຢຊູ   ດ່ັງນ້ັນການເວົ້າ
ດ່ັງນ້ີເຮົາຈຳຕ້ອງຣະມັດຣະວັງ ຢ້ານວ່າຜູ້ອ່ືນຈະເວົ້າວ່າເຮາົຂ້ີຕົວະ  ເພາະວ່າເຣ່ືອງນ້ີເປັນຕ້ັງແຕ່  ສມັຍນາງ 
ມາຣີອາໄປບອກສາວົກມາແລ້ວກະຍັງບ່ໍເຊ່ືອຈົນກວ່າໄປເຫັນກັບຕາຈ່ຶງເຊ່ືອ.  
 

1. ພຣະເຢຊູຢູ່ໃສ? (ໂຢຮັນ 20:1-10).  
ຫລາຍເທື່ອເຮົາທັງຫລາຍພຍາຍາມບອກຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງ (ບັງເກີດ) 
ເປັນມະນຸດເພ່ືອທຸກຄົນທີເ່ຊ່ືອຈະໄດ້ພ້ົນຈາກບຶງໄຟນະຮົກ,   (ຊົງຕາຍ)ເພ່ືອໄຖ່ໂທດ ຂອງຜູ້ທີ່ຍອມເຊ່ືອວ່າ  
ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍ ແລະ(ຊົງຄືນພຣະຊົນ) ເພ່ືອພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງ
ແທແ້ຕ່ອົງດຽວ   ທີ່ຊະນະຄວາມຕາຍນ້ັນມີໜ້ອຍຄົນທີ່ເຊ່ືອ, ແຕ່ສຳລັບຜູ້ທີເ່ຊ່ືອ  " ໃນພຣະບຸດນ້ັນຈະບ່ໍຈິບ
ຫາຍ ແຕ່ມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ " (ໂຢຮັນ 3:16ຂ). ສ່ວນຜູ້ບ່ໍຍອມຮັບຊ່ືອ " ກໍໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ
ແລ້ວ  ເພາະບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະນາມຂອງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາ " (ໂຢຮັນ 3:18ຂ).   ດ້ວຍຄຳປະຕິ
ເສດ ຫລືຂ້ໍແກ້ຕົວ  ຄົນທັງຫລາຍມັກຈະຖາມເຮົາວ່າ ພຣະເຢຊູຢູ່ໃສ?  ພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ?  ຫາກເຮົາບອກ
ເພ່ິນວ່າພຣະຄັມພີຫລາຍພັນພາສາພິສູດ  ແລ້ວເພ່ິນກໍກັບບອກວ່າ ພຣະຄັມພີກໍບ່ໍແມ່ນຄົນຂຽນຊ້ັນບໍ?  ມາ
ຮອດຕອນນ້ີຄຣິສຕຽນລາງຄົນກໍໃຈຮ້າຍ, ຫລືຄຽດ.  ບາງທີຄົນທີ່ນ່ັງຮຽນຢູ່ນ້ີດ້ວຍ,  ຫາກມີຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເລ້ົາ
ໂລມໃຈທ່ານດ່ັງນ້ີ: 1. ໃຫ້ຄຶດເສັຽວ່າ ເມ່ືອກ່ອນທາ່ນກໍເປັນແນວນ້ັນບ່ໍແມ່ນບໍ?  2. ຢ່າໃຈຮ້າຍຫລືຄຽດເລີຍ 
ຫາກທ່ານໃຈຮ້າຍຫລືຄຽດ ກໍໝາຍຄວາມວ່າທ່ານໄດ້ກ່າວໄປໃນນາມຕົນເອງ ແລະເຮັດໄປໃນນາມຕົນເອງ, 
ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈເສັຽວ່າທ່ານກ່າວ,   ທ່ານເຮັດແມ່ນເຮັດໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູ  ເມ່ືອເພ່ິນປະຕິເສດ ກໍແມ່ນ
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ເພ່ິນປະຕິເສດພຣະເຢຊູ.   3. ຈ່ົງອະທບິາຍດ້ວຍຄວາມສຸພາບອ້ອນນ້ອມ,    ພຣະທັມສຸພາສິດ 15:1 " ຄຳ
ຕອບທີ່ອ່ອນຫວານຣະງັບຄວາມໂກດໂມໂຫໄດ້ ແຕ່ຄຳເວົ້າທີຫ່ຍາບຄາຍຍົວະໃຫ້ເກີດຄວາມໂມໂຫອີກຊ້ຳ" 
ແລະເພງສັຣເສີນກ່າວວ່າ 119:103  "ຄວາມເວົ້າຂອງພຣະອົງຫວານເຫນືອກວ່ານ້ຳເຜ້ິງ".  
 
ນາງມາຣີອາ ມັກດາລາ  ນັບວ່າເປັນສາວົກແມ່ຍິງທີຄ່ອຍຕິດຕາມຮັບໃຊ້ພຣະເຢຊູ ແລະຮັບໃຊ້ພວກສາວົກ
ສິບສອງຄົນ   ດ້ວຍວ່ານາງຮູ້ຈັກບຸນຄຸນທີ່ພຣະເຢຊູຂັບໄລ່ຜີເຈັດໂຕອອກຈາກນາງ (ລູກາ 8:2).   ໃນວັນທີ ່
ພຣະເຢຊູຊົງສ້ິນພຣະຊົນທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ນາງມາຣີອາມັກດາລາກໍເຝ້ົາຢູ່ທີ່ນ້ັນກັບກຸ່ມແມ່ຍິງອ່ືນຈົນນາທສຸີດ
ທ້າຍ ແລະວັນຟ້ືນພຣະຊົນນາງມາຣີອາມັກດາລາກໍໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບດ້ວຍຫວັງໃຈວ່າຈະໄປຫົດສົງພຣະ
ສົບຂອງພຣະເຢຊູກ່ອນຜູ້ອ່ືນ.  ພຣະທັມໂຢຮັນໄດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າ " ວັນຕ້ົນສັປດານ້ັນເວລາເຊ້ົາຍັງມືດຢູ່ ມາ
ຣີິອາໄທມັກດາລາໄດ້ມາເຖິງອຸບໂມງ     ແລະນາງໄດ້ເຫັນກ້ອນຫີນຖືກຍ້າຍອອກຈາກປາກອຸບໂມງແລ້ວ " 
(ໂຢຮັນ 20:1) ຄໍາວ່າວັນຕ້ົນສັປດາແມ່ນວັນອາທິດນ້ັນເອງ ເພາະວ່າພຣະເຢຊູຊົງສ້ິນພຣະຊົນວັນສຸກ ແລະ
ວັນເສົາເປັນວັນຊະບາໂຕ ແປວ່າວັນສິນ ແລະໃນວັນສິນນ້ີຄົນຢິວຈະຕ້ອງຢຸດພັກບ່ໍເຮັດຫຍັງໝົດນອກຈາກ
ນະມັສການ   ດ້ວຍເຫດນ້ີກຸ່ມນາງມາຣີອາຈ່ຶງລໍຖ້າໃຫ້ພ້ົນວັນສະບາໂຕ ແລ້ວກໍຟ້າວໄປແຕ່ເຊ້ົາມືດຂອງວັນ  
ອາທິດທີເ່ປັນວັນຕ້ົນສັປດາ (ມ້ືທຳອິດຂອງອາທິດນ້ັນ).  
 
ເມ່ືອນາງເຫັນກ້ອນຫີນທີ່ອັດປາກອຸບໂມງຖືກຍ້າຍອອກ   " ນາງຈ່ຶງແລ່ນໄປຫາຊີໂມນ  ແລະສາວົກຜູ້ອ່ືນທີ ່   
ພຣະເຢຊູຊົງຮັກແພງນ້ັນ ແລ້ວເວົ້າກັບເຂົາວ່າ, “  ເຂົາໄດ້ເອົາສົບຂອງພຣະອາຈານອອກຈາກອຸບໂມງແລ້ວ 
ແລະພວກເຮາົບ່ໍຮູຈັ້ກວ່າເຂົາເອົາໄປໄວທ້ີ່ໃດ?" (ຂ້ໍ 2). ແລ້ວພວກສາວົກກໍພາກັນຟ້າວແລ່ນໄປອຸບໂມງ (ຂ້ໍ 
5-7).   ເມ່ືອນ້ັນຊີໂມນເປໂຕໄດ້ສັງເກດສັນນະສູດເຫັນ   " ເຫັນຜ້າປ່ານກອງຢູ່ ແລະຜ້າປົກພຣະສຽນຂອງ    
ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ກອງຢູ່ກັບຜ້າອ່ືນ ແຕ່ພັບໄວ້ຕ່າງຫາກ " (ຂ້ໍ 6).   ພວກສາວົກພາກັນຊອກຄ້ົນຫາພຣະເຢຊູໃນ
ອຸບໂມງກໍເຫັນແຕ່ຜ້າທີພ່ຣະອົງສວມກອງຢູ່ ແລະກໍຄຶດບ່ໍອອກວ່າພຣະເຢຊູຢູ່ໃສ? " ແລ້ວສາວົກຜູ້ອ່ືນທີມ່າ
ເຖິງກ່ອນນ້ັນກໍໄດ້ເຂ້ົາໄປເໝືອນກັນ ກໍໄດ້ເຫັນແລະເຊ່ືອ ເພາະວ່າຂນະນ້ັນເຂົາຍັງບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈຂ້ໍພຣະຄັມພີ
ທີ່ຂຽນໄວ້ວ່າ   ພຣະອົງຈະຕ້ອງຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ  ແລ້ວສາວົກທັງສອງນ້ັນກໍກັບໄປຍັງບ້ານຂອງຕົນ " 
(ຂ້ໍ 7-10).  
 

2.  ມາຣິີອາເຫັນພຣະເຢຊູ ( ໂຢຮັນ 20:11-18).  
ເມ່ືອພວກສາວົກກັບຄືນໄປບ້ານເຮືອນຕົນເອງແລ້ວນ້ັນ  ນາງມາຣີອາຍັງຮ້ອງໄຫ້ຊອກຄ້ົນຫາພຣະເຢຊູຕາມ 
ບໍຣິເວນອຸບໂມງຢູ່, ໃນຂະນະທີ່ນາງກຳລັງເປັນທຸກໃຈດ້ວຍຄວາມໂສກເສ້ົານ້ັນ  ເທວະດາຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ
ສອງຕົນປາກົດຕົວໃຫ້ນາງເຫັນ, ລັກສະນະຂອງເທວະດາທັງສອງນ້ັນເປັນຄືຄົນທັມມະດາສາມັນ ບ່ໍມີປີກ, ບ່ໍ
ມີແສງປົກຄຸມຫົວແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ທັງສອງຍັງນຸ່ງເຄ່ືອງຂາວ.  ເທວະດາທັງສອງນ່ັງຢູ່ບ່ອນດຽວກັບບ່ອນທີ່ເຂົາ
ວາງພຣະສົບພຣະເຢຊູ, ຕົນນ່ຶງນ່ັງທີບ່່ອນພຣະສຽນ (ຫົວ)  ແລະອີກຕົນນ່ຶງນ່ັງຢູ່ບ່ອນພຣະບາດ (ຕີນ). ພຣະ
ທັມມັດທາຍໄດ້ກ່າວເຖິງທະຫານທີ່ເຝ້ົາຍາມຢູ່ນ້ັນກໍເຫັນເທວະດາ    ຈົນເຂົາແຂງກະດ້າງເພາະຄວາມຢ້ານ 
(ມັດທາຍ 28:4).   ສ່ວນລູກາໄດ້ກ່າວເຖິງເທວະດານ້ັນນຸ່ງເຄ່ືອງຂາວຈົນເຫລ້ືອມຕາ   ແລະພວກແມ່ຍິງກ້ົມ
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ຂາບລົງເມ່ືອເຫັນເທວະດານ້ັນ (ລູກາ 24:4-5) ໃນພຣະທັມໂຢຮັນກ່າວຕັດຕອນໂດຍກ່າວເຖິງເທວະດາໄດ້
ກ່າວຄຳເລ້ົາໂລມໃຈນາງມາຣີອາທີ່ກຳລັງຮ້ອງໄຫ້ວ່າ   “ນາງເອີຍ, ເຈ້ົາຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງ”  ນາງຈ່ຶງຕອບວ່າ, 
“ເພາະເຂົາໄດ້ເອົາສົບພຣະອາຈານຂອງຂ້ານ້ອຍໄປແລ້ວ ແລະຂ້ານ້ອຍບ່ໍຮູ້ວ່າເຂົາເອົາໄປວາງໄວ້ທີໃ່ດ” (ຂ້ໍ 
13) ຄຳຖາມຂອງເທວະດາ ແລະຄຳຖາມພຣະເຢຊູທີ່ຖາມນາງມາຣີອາ ເປັນຄຳຖາມດຽວກັນ "ເຈ້ົາຮ້ອງໄຫ້
ເຮັດຫຍັງ " ເປັນຄຳຖາມແປກປລາດແຕກຕ່າງກັບຄົນທົ່ວໄປ ເພາະວ່າຕາມທັມມະດາແລ້ວຄົນເຮົາຈະຮ້ອງ
ໄຫ້ເມ່ືອຄົນທີຮ່ັກແພງຕາຍຈາກໄປ.  ຫລືວ່າເທວະດາບ່ໍຮູ້ວ່າມາຣີອາຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງ?  ບ່ໍໆແມ່ນແນວນ້ັນ
ດອກ ເທວະດາຮູ້ຈັກຄວາມນຶກຄິດຂອງນາງດີ ແຕ່ຖາມເພ່ືອບອກເຣ່ືອງຄວາມເປັນຈິງ ຫລືຢາກ  ບອກວ່າບ່ໍ
ຕ້ອງໄຫ້ ເພາະພຣະອົງຊົງຟ້ືນແລ້ວນ້ັນເອງ. 
 
 " ເມ່ືອເວົາ້ດ່ັງນ້ັນແລ້ວນາງໄດ້ຫລຽວຫລັງມາເຫັນພຣະເຢຊູຢືນຢູ່  ແຕ່ບ່ໍຮູວ້່າແມ່ນອົງພຣະເຢຊູ, ພຣະເຢຊູ
ຊົງຖາມນາງວ່າ, “ນາງເອີຍ, ເຈ້ົາຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງ ເຈ້ົາຊອກຫາໃຜ” ນາງຄຶດວ່າແມ່ນຄົນເຝ້ົາສວນຈ່ຶງຕອບ
ວ່າ, “ນາຍເອີຍ, ຖ້າແມ່ນທ່ານໄດ້ເອົາສົບເພ່ິນໄປ ຂໍບອກຂ້ານ້ອຍວ່າທ່ານໄດ້ເອົາໄປວາງໄວ້ທີໃ່ດ ແລະຂ້າ
ນ້ອຍຈະໄປຍົກເອົາເສັຽ "  (ຂ້ໍ 14-15). ຄຳຖາມຂອງພຣະເຢຊູ "ເຈ້ົາຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງ " ອາດໝາຍຄວາມ
ວ່າເຮົາບ່ໍຕາຍ ຫລືເຮົາເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ ເຈ້ົາຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງ ທຳນອງນ້ີ ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າມາຣີອາບ່ໍ
ຈ່ືສຽງພຣະເຢຊູ ທັງນ້ີກໍເພາະວ່າເປັນຍ້ອນລາວເມົາແຕ່ຮ້ອງໄຫ້ບ່ໍ? ຫລືວ່າສຽງພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນໄປ? ແຕ່ສັງ
ເກດວ່າພຣະເຢຊູປາກົດຕົວດ້ານຫລັງຂອງລາວ ຫລືລາວຫັນຫລັງໄປທາງພຣະເຢຊູ.   ເຣ່ືອງນ້ີມີຮູບພາບວ່າ
ຫາກຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຫັນຫລັງໃຫ້ພຣະເຢຊູຄືນາງມາຣີອາຕອນນ້ີ, ຜູ້ນ້ັນຈະບ່ໍໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະອົງເລີຍ. ນາງຍັງ
ຄຶດວ່າແມ່ນຄົນເຝ້ົາສວນ ຈ່ຶງກ່າວວ່າ “ນາຍເອີຍ, ຖ້າແມ່ນທ່ານໄດ້ເອົາສົບເພ່ິນໄປ ຂໍບອກຂ້ານ້ອຍວ່າທ່ານ
ໄດ້ເອົາໄປວາງໄວທ້ີໃ່ດ   ແລະຂ້ານ້ອຍຈະໄປຍົກເອົາເສັຽ "   ແປວ່າລາວຖາມຄົນເຝ້ົາສວນວ່າ ຖ້າທ່ານໄດ້
ຍ້າຍສົບເພ່ິນໄປໄວ້ໃສ? ລາວກໍຈະໄປນຳເອົາ.  ໃນຂະນະທີ່ນາງກຳລັງຄິດຢູ່ນ້ັນ "ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບນາງ 
ວ່າ, “ມາຣີອາເອີຍ”  ມາຣີິອາກໍຕ່າວຫນ້າມາທູນພຣະອົງເປັນພາສາເຮັບເຣີວ່າ, “ຮັບໂບນີ” (ທີ່ແປວ່າ  “ພຣະ
ອາຈານເອີຍ”) " (ຂ້ໍ 16).   ເມ່ືອນາງໄດ້ຍິນພຣະອົງຮ້ອງອອກຊ່ື (ມາຣີິອາ)  ລາວຈ່ຶງຫັນໜ້າຫາສຽງນ້ັນແລະ
ເມ່ືອເບ່ິງແລ້ວເຫັນນວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູ ຈ່ຶງຮ້ອງຂ້ຶນດ້ວຍສຽງດັງວ່າ ຮັບໂບນີ” (ແປວ່າ “ພຣະອາຈານເອີຍ”).  
 
ເມ່ືອນ້ັນ, " ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບມາຣີິອາວ່າ,  “ຢ່າຊູ່ໜ່ວງດຶງເຮົາ   ເພາະເຮົາຍັງບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນເມືອຫາພຣະບິດາ
ຂອງເຮົາ ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງໄປຫາພວກພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາແລະບອກເຂົາວ່າ   “ເຮົາຈະຂ້ຶນເມືອຫາພຣະບິດາຂອງເຮົາ 
ແລະພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານ ຈະເມືອຫາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ”ນາງມາຣີອາມັກດາ
ລາຈ່ຶງໄປບອກຂ່າວນ້ີກັບພວກສາວົກວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ”  ແລະໄດ້ບອກເຂົາວ່າ  
ພຣະອົງຊົງກ່າວຄຳເຫລ່ົານ້ີແກ່ຕົນ" (ຂ້ໍ 17-18).   ຄຳຖາມທີ່ໜ້າຄຶດມີຢູ່ວ່າ ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງກ່າວກັບ
ມາຣີອາວ່າ "ຢ່າຊູ່ໜ່ວງດຶງເຮົາ ? " ຫລືບາງທີຄວາມຮັກແລະຄິດຢ່າງມະນຸດຍັງຢູ່ໃນໃຈຂອງມາຣີິອາ ຄືເມ່ືອ 
ລາວໄດ້ພົບເຫັນພຣະອົງແລ້ວກໍບ່ໍຢາກໃຫ້ພຣະອົງຈາກໄປອີກ, ຫາກເປັນຄົນເຮົາໃນສມັຍນ້ີອາດເວົ້າວ່າ ຂ້າ
ນ້ອຍດີໃຈແລ້ວທີ່ພຣະອົງຊົງຄືນພຣະຊົນມາແລ້ວ,   ຂ້ານ້ອຍຊອກຫາພຣະອົງຈົນນ້ຳຕາໄຫລ ຕ່ໍໄປຢ່າຈາກ
ພວກຂ້ານ້ອຍໄປອີກເລີຍ ໃນທຳນອງນ້ີ. ພຣະເຢຊູຮູ້ດີວ່າມາຣີິອາກຳລັງໜ່ວງດຶງພຣະອົງໄວ້ບ່ໍຢາກໃຫ້ພຣະ 
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ອົງຈາກໄປ ແຕ່ເຖິງເວລາທີ່ພຣະອົງຈະຕ້ອງຂ້ຶນໄປຫາພຣະບິດາທີຟ້່າສວັນ ຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ "ເຮົາຈະຂ້ຶນເມືອ
ຫາພຣະບິດາຂອງເຮົາ ແລະພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານ  ຈະເມືອຫາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ   ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງ
ທ່ານ”  (ຂ້ໍ 17ກ). ແປວ່າພຣະເຢຊູຊົງໝົດໜ້າທີ່ໃນໂລກແລະກຳລັງຈະກັບຄືນໄປຫາພຣະບິດາ  ສ່ວນມາຣີ
ອາມີໜ້າທີ່ໄປບອກພວກສາວົກທີ່ກຳລັງລໍຄອຍຟັງຂ່າວດີນ້ີຢູ່, ເມ່ືອມາຣີອາໄດ້ເຫັນແລະຟັງພຣະເຢຊູແລ້ວ" 
ນາງມາຣີອາມັກດາລາຈ່ຶງໄປບອກຂ່າວນ້ີກັບພວກສາວົກວ່າ,     “ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ” 
ແລະໄດ້ບອກເຂົາວ່າພຣະອົງຊົງກ່າວຄຳເຫລ່ົານ້ີແກ່ຕົນ " (ຂ້ໍ 18).  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກມາຣີອາໃນເວລາ 
ນ້ັນໃຫ້ໄປບອກຂ່າວດີກັບພວກສາວົກ,  ຕົກມາໃນວັນນ້ີພຣະເຈ້ົາຈະເລືອກຜູ້ໃດໃນກຸ່ມພວກເຮາົ? ຫລືຜູ້ໃດ
ໃນກຸ່ມພວກເຮົາອາສາສມັກຈະໄປບອກຂ່າວດີນ້ີແກ່ຜູ້ອ່ືນ? ເຮົາຈະອ້ອນວອນເພ່ືອຜູ້ນ້ັນ.  
 

ຄຳຖາມ: 
 
1. ຊີວິດອະດີດຂອງມາຣິອາເປັນແນວໃດ? ເປັນຫຍັງລາວຈ່ຶງຮັກພຣະເຢຊູຫລາຍແທ?້ 
 
2. ເປັນຫຍັງມາຣີອາຈ່ຶງພາຜູ້ຍິງອ່ືນໆໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບໃນວັນອາທິດ ແທນທີຈ່ະໄປໃນວັນເສົາ? 
 
3. ເມ່ືອໄປຮອດອຸບໂມງແລ້ວມີເຫດການຫຍັງເກີດຂ້ຶນ? 
 
4.  ເມ່ືອເຂ້ົາໄປໃນອຸບໂມງນ້ັນຊາຍສອງຄົນແມ່ນໃຜ? ເວົ້າຫຍັງກັບມາຣີອາ?  
 
5. ດ້ວຍເຫດໃດມາຣີອາຈ່ຶງບ່ໍຈ່ືຈໍາສຽງຂອງພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າກັບນາງວ່າ ນາງເອີຍ, ເຈ້ົາຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງ  
   ເຈ້ົາຊອກຫາໃຜ” ? 
 
6. ຕ່ໍມາພຣະເຢຊູຮ້ອງອອກຊ່ືລາວວ່າ  “ມາຣີອາເອີຍ”  (ຂ້ໍ 16). ລາວຈ່ຶງຫັນໜ້າຫາພຣະອົງ ວັນນ້ີຫາກ 
    ພຣະອົງຮ້ອງອອກຊ້ື…………(ເວົ້າຊ່ືນັກຮຽນໃນນ້ີ) ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ? 
 
7. ເມ່ືອພຣະເຢຊູກັບມາຣີອາສົນທະນາຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວ ມາຣີອາໄປເຮັດຫຍັງ? ທ່ານເດຈະໄປເຮັດຫຍັງ?  
 
 
         ຫວ 
 
 
 
 
 


