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ບົດຮຽນທີ 1 
ໂສກເສ້ົາກາຍເປັນຍິນດີ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  2 ຊາມູເອນ 1: 2:1-7 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      2 ຊາມູເອນ 1: 2:1-7 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ການຕາຍຂອງຊາອູນ ແລະໂຢນາທານເຮັດໃຫ້ດາວິດໂສກເສ້ົາ, ແລະ

ດາວິດມີອຳນາດຂ້ຶນໃນການເປັນກະສັດ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:    ເປັນຫຍັງ ດາວິດຈິງໂສກເສ້ົາໃນເມ່ືອເອົາຊະນະສັດຕຣູຂອງຕົນໄດ້? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈເຖິງເຣື່ອງຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດມະນຸດເຖິງເຂົາຈະເປັນສັດຕຣູ.  

 

ຄຳນຳ 
      ເຖິງຈະມີຄວາມໂສກເສ້ົາເທ່ົາໃດ ດາວິດຍັງຕັດສິນໃຈເປັນຄົນສັດຊື່ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.   ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາເປັນ 
ຄົນໜຸ່ມໃນປີ 1980    ເພ່ືອນແລະຂ້າພະເຈ້ົາມັກໄປເບ່ິງໜັງ,  ຟັງເພງຈາກແຜ່ນສຽງ,  ແລະໃນສມອງແລະ
ຄວາມນຶກຄຶດແລ້ວ ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາເປັນນັກສະແດງໜັງແລະຮ້ອງເພງ.  ມີເຣື່ອງນ່ຶງທ່ີຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈຳເວລາ
ໄປເບ່ິງໜັງເຣື່ອງເດັກຜູ້ຫລ້ິນກາຣາເຕ ພາກ 2. ຄຣູສອນກາຣາເຕ ຜູ້ມີຊື່ວ່າ ມີຢາກກິ ເປັນຄົນສລາດຫລາຍ 
ລາວມີໂອກາດທ່ີຈະເອົາຊະນະພວກຄົນມາລັງແກ ແຕ່ລາວພາລູກນ້ອງອອກໜີໄປດ້ວຍກ່າວວ່າ, “ພວກມະ
ນຸດທ່ີມີຈິດໃຈຂາດຄວາມຮັກຄວາມໃຫ້ອະພັຍ, ປ່ອຍໃຫ້ໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ຕ່ໍໄປເພາະມັນໂຫດຮ້າຍກວ່າຕາຍ.” 
     ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງປ້ຶມ 1 ຊາມູເອນ ພວກຟິລີສຕີນໄດ້ຍົກທະຫານມາປົກຄອງພາກເໜືອຂອງອິສຣາ
ເອນ.  ຕອນນ້ີ ດາວິດໄດ້ຢູ່ໃນການປົກຄອງຂອງພວກເຂົາ ແລະພວກເຂົາໄດ້ສ່ົງດາວິດແລະລູກນ້ອງໄປຍັງ
ເມືອງຊີລາກ. (1 ຊມອ 29).  ໃນເມ່ືອດາວິດແລະພວກລູກນ້ອງໄປເຖິງເມືອງຊີລາກ ກໍເຫັນວ່າພວກອາມາ
ເລກໄດ້ທຳລາຍທຸກຢ່າງໃນເມືອງຈົນໝົດ  ແລະຍັງໄດ້ຈັບເອົາພວກຜູ້ຍິງ,   ເດັກນ້ອຍແລະສັດລ້ຽງເປັນຊະ
ເລີຍ.    ດ່ັງນ້ັນ,  ດາວິດແລະລູກນ້ອງພາກັນໄປໄລ່ ແລະຕ່ໍສູ້ກັບພວກອາມາເລກ ແລະສາມາດຍຶດເອົາຄົນ
ແລະສ່ິງຂອງຄືນມາໄດ້ (1 ຊມອ 30).     ຕ່ໍມາໃນເມ່ືອເຮັດສົງຄາມກັບພວກຟິລີສຕີນ ເປັນເຫດໃຫ້ຊາອູນ 
ແລະລູກຊາຍສາມຄົນ ພ້ອມໂຢນາທານໄດ້ເສັຽຊີວິດໃນສນາມຮົບ ຢິສເຣເອນ (1 ຊມອ 31). 
     ເວລາພວກເຮົາສຶກສາ 1 ຊມອ 2 ຊີວິດຂອງດາວິດເປັນເໝືອນຄຣູສອນກາຣາເຕຄົນນ້ັນ.  ເວລາພົບກັບ
ພວກສັດຕຣູ  ດາວິດຕ້ອງຍຶດໝ້ັນຕັດສິນໃຈວ່າຈະເຮັດສ່ິງດີໃຫ້ເປັນທ່ີຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາຄືເຫັນຄຸນຄ່າ
ຂອງຊີວິດມະນຸດ. 
  

1.  ດາວິດໄດ້ຮັບຂ່າວຮ້າຍ (2 ຊາມູເອນ 1:1-16) 
     ສາມວັນຕ່ໍມາຫລັງຈາກດາວິໄດ້ຊະນະສົງຄາມ, ມີຄົນນ່ຶງໄດ້ເດີນໄປນຳພວກທະຫານອິສຣາເອນໄດ້ເຂ້ົາ
ໄປໃນຄ້າຍ  ເສ້ືອຜ້າຂາດແລະເປ້ືອນເປັນສັນຍາລັກວ່າ ຄົນນ້ີໄດ້ມີຄວາມເສ້ົາສລົດໃຈ (1:2).  ໃນຂ້ໍ 3-10 
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ດາວິດໄດ້ສອບຖາມຊາຍຄົນນ້ັນເຖິງສົງຄາມ ຈ່ຶງໄດ້ຮູ້ວ່າຊາອູນແລະລູກຊາຍສາມຄົນ ພ້ອມໂຢນາທານໄດ້
ເສັຽຊີວິດ.    ຊາຍຄົນນ້ັນໄດ້ນຳເອົາມຸງກຸດ ແລະເຄ່ືອງປ້ອງກັນເອິງຂອງຊາອູນມາເພ່ືອເປັນພະຍານວ່າເຈ້ົາ
ຂອງໄດ້ຕາຍແລ້ວ. 
     ຊາຍຄົນນ້ັນໄດ້ພົບຊາອູນໃນເວລາສຸກເສີນເພ່ືອຈະຊ່ອຍປົວບາດເຈັບຂອງກະສັດ.  ເຫັນວ່າຊາຍຄົນນ້ັນ
ໄດ້ມີຄວາມເມດຕາຕ່ໍຄົນເຈັບຊຶ່ງເປັນຮູບພາບສວຍງາມ.   ແຕ່ເຫັນວ່າການລາຍງານຂອງຊາຍຄົນນ້ັນໃນຂ້ໍ 
6-10 ບ່ໍກົງກັນກັບບົດອ່ືນ (ເບ່ິງ 1 ຊມອ 31:1-5 ແລະ 1 ຂ່າວຄາວ 10:4-5). ພຣະຄັມພີເວົ້າແຕ່ຄວາມຈິງ 
ຄວາມຈິງມັນບ່ໍກົງກັນຂ້າມກັນໄດ້ ມັນຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມອະທິບາຍເພ້ີມ. 
     ບາງທີຊາຍອາມາເລກໄດ້ເວົ້າຕົວະທ່ີວ່າຕົນໄດ້ພົບກັບກະສັດຊາອູນເວລາເພ່ິນຖືກເຈັບ, ລາວບ່ໍໄດ້ເປັນ
ຄົນຂ້າ ລາວອາດເຫັນກະສັດຊາອູນຕາຍ  ຖ້າບ່ໍຕາຍຊາອູນອາດຈະບ່ໍປະມຸງກຸດແລະເຄ່ືອງປ້ອງກັນເອິງໄວ້.  
ໃນເມ່ືອຊາຍຄົນນ້ີໄດ້ນຳເອົາຂອງສອງຢ່າງນ້ີມາໃຫ້ດາວິດເຫັນ  ລາວອາດເປັນຄົນຊອກໂອກາດເພ່ືອໃຫ້ມີ
ຄວາມສັມພັນກັບຜູ້ນຳອິສຣາເອນ. 
     ແທນທ່ີດາວິກຈະມີຄວາມຍິນດີທ່ີສັດຕຣູໄດ້ຕາຍໄປ ເຫັນວ່າດາວິດແລະລູກນ້ອງໄດ້ເຮັດກົງກັນຂ້າມ ຄື
ພວກເຂົາພາກັນຈີກເຄ່ືອງນຸ່ງແລະຮ້ອງໄຫ້  ພວກເຂົາບ່ໍພຽງແຕ່ໂສກເສ້ົາທາງນອກເທ່ົານ້ັນ ພວກເຂົາໄດ້ອົດ
ອາຫານເພ່ືອເປັນການສະແດງເຖິງການສູນເສັຽຄອບຄົວກະສັດທັງໂຄດ (2 ຊມອ 1:11-12).   ຊາຍອາມາ
ເລກແປກໃຈທ່ີໄດ້ເຫັນດາວິດໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈໃນເມ່ືອຮູ້ວ່າສັດຕຣູຕາຍຢ່າງທ່ີຕົນເອງບ່ໍເຂ້ົາໃຈໄດ້. 
      ຫລັງຈາກການໄວ້ອາລັຍໄດ້ສ້ິນສຸດແລ້ວ ດາວິດໄດ້ເອ້ີນເອົາຊາຍຄົນນ້ັນໄດ້ສອບຖາມອີກ (1:13-16).  
ເວລາຊາຍຄົນນ້ັນໄດ້ກ່າວວ່າຕົນເອງອາສັຍຢູ່ຊາຍແດນຂອງອິສຣາເອນເປັນຄົນອາມາເລກ. ດາວິດໃຫ້ເຫດ
ຜົນທ່ີການກະທຳໃນການປະຫານຊີວິດຊາຍນ້ັນ.  ຖ້າວ່າຊາຍຄົນນ້ັນໄດ້ເວົ້າຄວາມຈິງທ່ີລາວໄດ້ຂ້າກະສັດຜູ້ 
ທ່ີພຣະເຈ້ົາສະຖາປະນາ ແລະຊາຍນ້ັນສົມຄວນຕາຍ (1:16).  ຖ້າຊາຍນ້ັນເວົ້າຕົວະ, ການກະທຳຂອງລາວ 
ບອກວ່າລາວເປັຍສັດຕຣູຂອງພວກອິສຣາເອນທ່ີເປັນຄົນໄວ້ເນ້ືອເຊື່ອໃຈບ່ໍໄດ້. 
      ການທ່ີຈະສັງຫານຊາຍຄົນນ້ີກໍເປັນປໂຍດໃນບົດຮຽນວັນນ້ີ,  ແລະໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດ
ພວກອາມາເລກ  ແລະພຣະອົງໄດ້ສ່ັງໃຫ້ພວກອິສຣາເອນທຳລາຍ       (ອພຍ 17:8-16; ພບຍ 2 25:17-
19).  ເຫັນວ່າໃນບົດດ່ັງກ່າວນ້ີ ຊາອູນບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມຄຳສັງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຈ່ຶງປະຕິເສດຊາອູນ
ໃນການເປັນກະສັດ (1 ຊມອ15).    ດ່ັງນ້ັນ,  ການສັງຫານຜູ້ສ່ົງຂ່າວ ເປັນສ່ິງໂຫດຮ້າຍໃນຄວາມຄຶດຂອງ
ພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີ ແຕ່ເຫັນວ່າດາວິດໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາ. 
 

2.  ດາວິດປົດປ່ອຍຄວາມໂສກເສ້ົາ (2 ຊາມູເອນ 1:7-27)  
     ຄົນເຮົາສະແດງອອກເຖິງຄວາມເສ້ົາໂສກແຕ່ງຕ່າງກັນ: ບາງຄົນຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງດັງ, ບາງຄົນມິດ, ແລະບາງ
ຄົນກໍຈົດຄວາມເສ້ົາໂສກເສັຽໃຈໄວ້ໃນປ້ຶມ.   ສຳລັບດາວິດແລ້ວເພ່ິນແຕ່ງເປັນກາບກອນ ແລະເປັນເພງຮ້ອງ
ຄ່ຳຄວນເຖິງຄວາມໂສກເສ້ົານ້ັນ.  ການສູນເສັຽຊາອູນແລະໂຢນາທານເປັນການໂສກເສ້ົາອັນໃຫຍ່ ແລະດາ
ວິດຕ້ອງການໃຫ້ຄົນຕະກູນຢູດາຈຳເອົາໄວ້ (1:18). ໃນຂ້ໍ 19-27 ດາວິດໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເກ່ງກ້າສາມາດ
ຂອງຊາອູນແລະໂຢນາທານໃນຖານະເປັນຂຸນເສິກ.   ດາວິດໄດ້ກ່າວວ່າ: “ວິທີທ່ີຜູ້ເກ່ງກ້າຕາຍໄປ” ເປັນຄຳ
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ຂວັນ ຫລືຈຸດສຳຄັນໃນຂ້ໍດ່ັງກ່າວມານ້ີ ເພ່ືອເຕືອນໃຫ້ພວກອິສຣາເອນຈຳເອົາໄວ້ວ່າ  ພວກເຂົາໄດ້ເສັຽຊີວິດ
ເພ່ືອປະເທດຊາດ.   
     ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າຂ່າວດີແຜ່ອອກໄປໄວ, ແຕ່ເຫັນວ່າຂ່າວຮ້າຍແຮງໄວກວ່າ.  ດາວິດເຕືອນພວກອິສຣາ
ເອນວ່າບ່ໍໃຫ້ບອກເຖິງການຕາຍຂອງຊາອູນໃນຂ້ໍ 19-20  ເພາະພວກຟີລິສຕີນຢາກໄດ້ຍິນ.   ຖ້າບອກເຖິງ
ການຕາຍຂອງຊາອູນກໍເປັນເໝືອນພ້ອມພວກສັດຕຣູ ແລະເຮັດໃຫ້ກຽດຂອງພວກອິສຣາເອນອັບອາຍໄປ. 
        ດາວິດໄດ້ອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາສ່ົງຝົນຕົກມາຍັງເຂດແດນ ກຽວໂບອາ   ບ່ອນກະສັດຊາອູນຖືກຂ້າ.  
ການທູນຂໍຢ່າງນ້ີເປັນການທຳລາຍຜົນລະປູກຫົວປີທ່ີຄົນເອົາມາຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ. ເມືອງ ກຽວໂບອາຢູ່ໃນ
ສມອງຂອງດາວິດແລ້ວບ່ໍຢາກໃຫ້ມີຫຍັງດີເກີດຈາກທ່ີນ້ີເພາະຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາສະຖາປະນາຖືກຂ້າ.   ໃຫ້ເອົາ 
ໄປທຽບກັບຂ້ໍ 11-12 . 
      ຂ້ໍ 22-24 ໄດ້ຈົດເຖິງການເສ້ົາໂສກຂອງດາວິດສຸດຍອດ  ເວລາດາວິດກ່າວເຖິງຄວາມຊຳນານຂອງຊາ
ອູນແລະໂຢນາທານ.  ຊາອູນໄດ້ຊະນະດ້ວຍດາບ ແລະໂຢນາທານໄດ້ຍິງທະນູແນ່   ເໝືອນກັບສິງໂຕແລະ
ນົກອິນຊີ.     ດາວິດໃຊ້ຄວາມເກ່ງກ້າຂອງສອງຄົນນ້ີເປັນຕົວຢ່າງໃນຊີວິດຊຶ່ງເປັນຄົນມັກແລະຮັກ (1:23).   
     ຂ້ໍ 26-27,  ດາວິດໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຮັກອັນເລິກເຊິ່ງລະຫວ່າງໂຢນາທານກັບຕົນເອງ (1 ຊມອ 18:1- 
3; 20:17). ດາວິດໄດ້ສລູບໄວວ້່າການສູນເສັຽສອງຄົນນ້ີເປັນເໝືອນກັບສູນເສັຽນັກຮົບຜູ້ອົງອາດ ແລະບ່ໍສາ
ມາດເອົາສ່ິງໃດມາແທນໄດ້.       
 

3. ດາວິດກັບຄືນສູ່ຢູດາ (2 ຊາມູເອນ 2:1-7)   
     ດາວິດຮູ້ວ່າຊາອູນໄດ້ຕາຍແລ້ວ ແລະຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນກະສັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ (1 ຊມອ 16),  ເພ່ິນໄດ້ທູນ  
ຂໍສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຈະກັບຄືນມາຫາປະຊາຊົນ.       ເພ່ິນໄດ້ລໍຄອຍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາແປງທາງອັນ
ຖືກ ຕ້ອງ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນຳທາງດາວິດໃຫ້ໄປຍັງເມືອງເຮັບໂຣນ    ເພາະຄົນໃນເມືອງນ້ັນມີຄົນຮູ້ຈັກກັບດາ
ວິດ ແລະພວກເຂົາມາຈາກຕະກູນຢູດາ. ໃນທ່ີສຸດຄົນໃນເມືອງນ້ີເມ່ືອເຫັນດາວິດແລ້ວ ພວກເຂົາກໍສະຖາປະ
ນາ ດາວິດໃຫ້ເປັນກະສັດຂອງອິສຣາເອນ. 
        ສ່ິງນ່ຶງກ່ອນອ່ືນໝົດ ດາວິດໄດ້ໃຫ້ກຽດແດ່ຜູ້ໄປຕ່ໍສູ້ເອົາຊາກສົບຂອງຊາອູນແລະລູກຊາຍທັງສາມກັບ
ບ້ານ (2:4-7).  ໃນເມ່ືອຜູ້ນຳເອົາຊາກສົບຂອງກະສັດຜູ້ພຣະເຈ້ົາສະຖາປະນາກັບບ້ານໄດ້    ກະວິດກໍຖືວ່າ
ເປັນການໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ. ມັນບ່ໍເປັນຂອງງ່າຍຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຖິງ 25 ປີທ່ີຈະນຳເອົາກະດູກຂອງຊາອູນ
ແລະລູກຊາຍມາຝັງໃນດິນຂອງເຜ່ົາເບັນຈາມິນຊື່ງເປັນຕະກູນຂອງຊາອູນ (2 ຊມອ 21:12-14). 
     ອີກເທ່ືອນ່ຶງ ດາວິດເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດຄືໃຫ້ກຽດແດ່ຜູ້ນຳເອົາຊາກສົບກະດູກຂອງຊາອູນແລະລູກຊາຍ
ກັບບ້ານ.   ຄວາມຈິງແລ້ວດາວິດສາມາດແກ້ແຄ້ນ ໂດຍປະຊາກສົບກະດູກຂອງຊາອູນໄວ້ໃນດິນແດນຂອງ
ພວກສັດຕຣູເພາະຊາອູນຢາກຂ້າດາວິນຫລາຍເທ່ືອ   ຖ້າດາວິດເຮັດແນວນ້ັນກໍຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດຕ່ໍວ່າເພາະການ
ກະທຳຊົ່ວຂອງຊາອູນ.    ແຕ່ເຫັນວ່າດາວິດເຮັດທາງອັນຖືກຕ້ອງເໜືອກວ່າຄຣູສອນ ຄາລາເຕ ທ່ານມີຢາກິ   
ຄືສະແດງອອກມາເຖິງການໃຫ້ອະພັຍ ແລະເມດຕາຕ່ໍພວກທ່ີປອງຮ້າຍຕົນເອງ. 
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ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
     ຊີວິດຂອງດາວິດກັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາກໍບ່ໍແຕກຕ່າງກັນຫຍັງ ເຖິງແມ່ນດາວິດເປັນກະສັດ ເພ່ິນກໍເປັນ 
ມະນຸດຄືກັບພວກເຮົາ.  ຊີວິດຂອງດາວິດເປັນຕົວຢ່າງດີໃຫ້ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດໃນການຕິດຕາມອົງພຣະຄ
ຣິດໄປ.  ເພ່ິນໄດ້ເລືອກທາງເປັນຜູ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາ.   ດາວິດໄດ້ອົດທົນຕ່ໍການລັງແກແລະຢາກຂ້າຈາກຊາ
ອູນ ແລະດາວິດຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຈັດການຕາມວັນເວລາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດ ມັນເປັນການຍາກທ່ີຈະລໍຄອຍ
ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະພວກເຮົາຢາກເຮັດຕາມໃຈ.   ແຕ່ພຣະຄຳສອນພວກເຮົາໃຫ້ໄວ້ວາງໃຈໃນ  
ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍສຸດໃຈ ບ່ໍໃຫ້ເຊື່ອໝ້ັນໃນຕົນເອງ (ສຸພາສິດ 3:5). 
     ດາວິດຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາຄືຍອມມອງເຫັນທິດທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ   ໃນເມ່ືອມີຄົນບອກຂ່າວວ່າຊາອູນໄດ້
ຕາຍໄປໃນສນາມຮົບ.   ແທນທ່ີດາວິດຈະມີຄວາມດີໃຈໃນເມ່ືອຮູ້ວ່າຜູ້ຢາກຂ້າຕົນເອງໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ແຕ່
ດາວິດສົງສານແລະເສ້ົາໃຈເພ່ືອເປັນການໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ.  ຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນອົງພຣະຄຣິດໃນທຸກວັນນ້ີຄວນ
ມີຈິດໃຈຢ່າງນ້ີຄືກັນ (ຟລປ 2:1-8), ພວກເຮົາຄວນມອງເຫັນຊີວິດໃນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາເຖິງຈະເປັນຜູ້ກຽດ
ຊັງເຮົາໄດ້ຕາຍໄປ, ຢ່າກ່າວວ່າ, “ສົມນ້ຳໜ້າ.’ 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ຖ້າທ່ານເປັນດາວິດ ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດກັບຜູ້ສ່ົງຂ່າວຊາວອາມາເລກຄົນນ້ັນ? 
2. ຖ້າມີຄົນກ່າວເຖິງການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານ ທ່ານຄຶດວ່າພວກເຂົາຈະເວົ້າແນວໃດ? 
3. ພຣະທັມພີຕອນນ້ີຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງຄຣິສະຕຽນໃນທຸກວັນນ້ີຢ່າງໃດ? 
4. ມີຕອນໃດໃນພຣະທັມບົດນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີເຮັດໄດ້ຍາກທ່ີສຸດ? ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ? 
5. ທ່ານມີແຜນການແນວໃດເພ່ືອທ່ານຈະຄືນດີກັບຜູ້ປອງຮ້າຍ ສັດຕຣູຂອງທ່ານແນວໃດ? 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 2 
ທ້ອນໂຮມຣາຊອານາຈັກ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  2 ຊາມູເອນ 5 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      2 ຊາມູເອນ 5 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ດາວິດໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງເປັນກະສັດຂອງອິສຣາເອນ, ປົງຄອງກຸງເຢຣູຊາ  

ເລັມ, ເອົາຊະນະພວກຟິລີສຕີນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ແມ່ນຫຍັງເປັນຕ້ົນຕໍຄວາມສຳເຣັດໃນການທ້ອນໂຮມຣາຊອານາຈັກ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:      ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມສຳເຣັດຂອງຕົນເອງມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  

 

ຄຳນຳ 
     ດາວິດຜູ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງສະຖາປະນາໃຫ້ເປັນກະສັດຈາກພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມສັນຕິສຸກ ເພ່ິນຮັບຮູ້ວ່າພຣະ
ເຈ້ົາເປັນຜູ້ນຳພາຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມສຳເຣັດ.  ຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາມັກຄຶດວ່າຕົນເອງເປັນຄົນເຮັດ
ເອົາເອງໄດ້ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງການຊ່ວຍເຫລືອຈາກຄົນອ່ືນຫລືພຣະເຈ້ົາ. 
  

1.  ຣາຊອານາຈັກໄດ້ໂຮມເຂ້ົາກັນໃນການປົກຄອງຂອງດາວິດ (2 ຊາມູເອນ 5:1-5) 
     ດາວິດໄດ້ລໍຄອຍເປັນເວລາເຈັດປີເຄ່ິງໃຫ້ພຣະເຈ້ົານຳພາກ່ອນເພ່ິນຈະໄດ້ກາຍເປັນກະສັດ.  ໃນຂ້ໍ 1-3 
ພວກຜູ້ນຳອິສຣາເອນໄດ້ໄປຊອກຫາດາວິດໃນເມືອງເຮັບໂຣນ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງກັບວິທີ ຊາມູນເອນຊອກຫາດາ
ວິດໃນ 1 ຊມອ 8. ອິງຕາມ 1 ຊມອ  ພວກຜູ້ນຳອິສຣາເອນໄດ້ກະບົດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນເມ່ືອຢາກໄດ້ກະສັດມາ
ປົກຄອງ ແທນທ່ີຈະໃຫ້ພຣະເຈ້ົານຳພາ.     ເວລາມາເຖິງບົດນ້ີພວກຜູ້ນຳຊອກຫາດາວິດໃນເມືອງເຮັບໂຣນ
ເພາະການເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາແລະຢາກໃຫ້ແຕ່ງຕ້ັງດາວິດເປັນກະສັດ ພວກເຂົາຍັງຮັບຮູ້ວ່າດາວິດເປັນຄົນໃນ
ຄອບຄົວດຽວກັນວ່າ “ເປັນກະດູກແລະເລືອດເນ້ືອ.”  ຄຳເວົ້າຢ່າງນ້ີບ່ໍເຄີຍມີມາກ່ອນ  ນ້ັນໝາຍເຖິງວ່າແຜ່ນ
ດິນໄດ້ເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວ. ໃນອຳນາດການປົກຄອງຂອງດາວິດປະຊາຊົນເຫັນວ່າຕົນເອງໄດ້ກາຍເປັນຊາດ
ດຽວ, ບ່ໍເປັນສອງ.   ປະຊາຊົນເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາເອົາໄວ້ວ່າດາວິດຄວນເປັນຜູ້ນຳຂອງພວກເຂົາ 
ຄືເປັນ “ຜູ້ລ້ຽງ” (2 ຊມອ 3:18).   ພວກເຂົາຮູ້ສເມີວ່າ ພາຣະໜ້າທ່ີເປັນກະສັດນ້ັນຕົກຖືກດາວິດທັງໆເວລາ
ຊາອູນຍັງມີຊີວິດປົກຄອງປະເທດຢູ່. 
     ໃນເມ່ືອດາວິດໄດ້ຮັບສະຖາປະນາເປັນກະສັດແລະຜູ້ນຳອິສຣາເອນຢ່າງເປີຍເຜີຍແລ້ວ ປະຊາຊົນຮູ້ຈັກ
ເຖິງຄວາມເຊື່ອໝ້ັນຂອງພວກເຂົາໃນດາວິດ ໃນການເປັນກະສັດຈາກພຣະເຈ້ົາແທ້ ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຊື່ອ
ຟັງພຣະເຈ້ົາໃນການນຳພາທຸກປະການ. 
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2.  ບ້ານເມືອງໄດ້ຖືກທຳລາຍ (2 ຊາມູເອນ 5:6-10)  
       ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍຍ່າງໄປໂຮງຮຽນເວລາເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະເຫັນວ່າມີໝາຮ້າຍລະຫວ່າງບ້ານແລະໂຮງ
ຮຽນ. ເວລາໃດຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນໝາມັດໄວ້ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຍ່າງກາຍມັນໄປໂດຍບ່ໍຢ້ານ    ແຕ່ເມ່ືອເວລາມັນ
ປ່ອຍຢູ່ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງໄປໂຮງຮຽນທາງອ່ືນ.  ເຊັ່ນກັນໃນເມ່ືອພວກເຢບຸດໄດ້ເຫັນພວກທະຫານຂອງດາວິດ 
ພວກເຂົາບ່ໍຢ້ານກົວ ເພາະບ່ໍເຄີຍມີໃຜເອົາຊະນະພວກເຂົາ (ໂຢຊວຍ 15:63, ພວກຜູ້ປົກຄອງ 1:21) ພວກ
ເຂົາຖືວ່າຕົນເອງເປັນຄົນຕ້ົນເດີມ (ປຖມ 10:15-16; ຈົດບັນຊີ 13:29) ພວກເຂົາບ່ໍເຄີຍຢ້ານພວກສັດຕຣູ 
ທ່ີມາຍັງເມືອງຂອງຕົນເອງ.  ພວກເຂົາມີຄວາມເຊື່ອໝ້ັນໃນກຳແພງທ່ີເປັນທັມມະຊາດຮັກສາເມືອງໄວ້ຢ່າງ 
ດີຈົນພວກເຂົາກ່າວເຍາະເຍ້ີຍພວກທະຫານອິສຣາເອນວ່າ  “ຄົນເສັຽອົງຄະແລະຕາບອດ”  ຍັງສາມາດເອົາ
ຊະນະພວກທະຫານຂອງພວກອິສຣາເອນໄດ້ (5:6-7). 
     ດາວິດຢາກຍຶດຄອງພວກເຢບຸດຢ່າງມີເຫດຜົນຫລາຍຢ່າງ.  ນ່ຶງ, ເມືອງນ້ີເປັນບ່ອນປ້ອງກັນດ້ວຍທັມມະ
ຊາດພູອ້ອມສາມດ້ານ  ມັນເປັນບ່ອນດີຕ່ໍກະສັດໜຸ່ມທ່ີຈະທ້ອນໂຮມທຸກເຜ່ົາຂອງອິສຣາເອນ.  ສອງ, ເມືອງ
ນ້ີເປັນສູງກາງດີກວ່າເມືອງເຮັບໂຣນ ແລະໄກຈາກພວກຟິລີນຕີນ.  ເມືອງນ້ີອາດເປັນຂອງເຜ່ົາຢູດາ ຫລືເບັນ
ຈາມິນ (ເຜ່ົາຊາອູນ); ເມືອງນ້ີອາດໃຊ້ເປັນສູນກາງເພ່ືອໃຫ້ສອງຝ່າຍພ້ອມໃຈກັບດາວິດ.   ສາມ, ສ່ິງສຳຄັນ
ທ່ີສຸດຄືການໄປໂຈມຕີແລະຍຶດເອົາພວກເຢບຸດ ເປັນການເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາເພາະພຣະອົງສ່ັງໃຫ້ທຳລາຍຄົນ
ພວກນ້ີພ້ອມກັບເຜ່ົາອ່ືນໆອີກ (ອພຍ 23:23-24;  ພຣະບັດຍັດສອງ 7:12; 20:17).   ການໄປຍຶດເອົາຄົນ
ພວກນ້ີໄດ້ເປັນການເຕືອນໃຫ້ຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາຂອງດາວິດ ຕ່ໍພຣະຣາຊຄຳສ່ັງນ້ັນ. 
    ດາວິດປ່ອຍໃຫ້ພວກສັດຕຣູເຍາະເຍ້ີຍເພ່ືອໃຫ້ຕົນເອງມີກຳລັງໃຈທ່ີຈະໄປເອົາຊະນະຕ່ໍຄົນພວກນ້ີເໝືອນ 
ກັບເຄີຍເຮັດກັບຍັກໃຫຍ່ໂກລີອາດມາແລ້ວ.    ລາຍລະອຽດໃນການເຮັດສົງຄາມຢູ່ໃນຂ້ໍ 7,   ດາວິດໄດ້ສ່ັງ 
ໃຫ້ຜູ້ບັນຊາການຄົນທຳອິດຄື ໂຢອາບໄປຂ້າພວກເຢບຸດ ແລະໂຢອາບກໍໄດ້ກາຍເປັນຄົນກ່ໍສ້າງເມືອງນ້ີໃຫ້
ສວຍງາມກວ່າເກ່ົາ. 
     ດາວິດໄດ້ອາສັຍຢູ່ເມືອງນ້ີແລະກ່ໍສ້າງປ້ອມຍາມເພ່ືອຮັກສາຄວາມປອດພັຍ ເມືອງນ້ີຈ່ຶງກາຍເປັນເມືອງ
ຂອງດາວິດ. ການທ່ີພວກອິສຣາເອນໄດ້ໃສ່ຊື່ໃໝ່ຂອງເມືອງທ່ີຕົກໃນອຳນາດຂອງຕົນເອງນ້ັນເປັນທຳນຽມທ່ີ
ພວກອິສຣາເອນໃຊ້ມາເປັນເວລາຫລາຍເຊັ່ນຄົນ. (ຈົດບັນຊີ 32:41-42; 2 ຊມອ 12:28).  ຂ້ໍ 10 ໄດ້ບອກ
ພວກເຮົາເຖິງເຫດຜົນທ່ີດາວິດມີຊັຍຊະນະຢ່າງສະບາຍນ້ັນແມ່ນ   “ພຣະເຈ້ົົາອົງສັນຕິຣາດສະຖິດຢູ່ນຳ” (1 
ຊມອ 18:12, 14,28).  ການໄດ້ຮັບຜົນສຳເຣັດນ້ັນແມ່ນຂ້ຶນກັບການເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາ. 
 

3. ດາວິດໄດ້ສ້າງພຣະຣາຊວັງ (2 ຊາມູເອນ 5:11-16)   
     ດາວິດເລ້ີມປົກຄອງແລະເຫັນວ່າຜູ້ນຳໃນໂລກໄດ້ສັງເກດເຫັນ.  ພວກເຂົາມີສອງທາງຄືກາຍເປັນພັນທະ
ມິດ ຫລືກາຍເປັນສັດຕຣູເທ່ົານ້ັນ.   ກະສັດຮີແຮມຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດເມືອງຕິເຣ (980-947 ກຄສ)  ໄດ້ສ່ົງຄົນ
ງານແລະຂອງຂວັນໄປໃຫ້ດາວິດສ້າງວັງ (5:11).  ເປັນໜ້າສົນໃຈບ່ໍທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຊເ້ຈ້ົາຊີວິດ, ຄົນງານ, ແລະ
ອຸບປະກອນຈາກຕ່າງຊາດເພ່ືອໃຫ້ດາວິດມີໂອກາດໄດ້ສ້າງບ່ອນຢູ່? ຫລັງຈາກສ່ິງນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ດາວິດໄດ້ຮູ້
ຈັກດີວ່າພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຢາກຍົກຕົນເອງຂ້ຶນ ແລະຊ່ອຍອິສຣາເອນໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ. 
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     ມີບ່ອນຢູ່ຢ່າງນ້ີເປັນໝາຍສຳຄັນວ່າພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍ ພ້ອມຍັງໃຫ້ມີຄອບຄົວເພ້ີມຂ້ຶນ (5:13-14).  
ດາວິດສ້າງຄອບຄົວ (2 ຊມອ 2:2; 3:2-5) ແລ້ວມີຊັບສິນແລະສ່ິງຂອງເພ້ີມຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນຊີວິດ. ດາ
ວິດຍັງມີມະເຫສີຈາກຄອບຄົວກະສັດອີກ (2 ຊມອ 3:3),   ແລະມະເຫສີຈາກປະເທດຕ່າງໆເພ່ືອຄວາມຜູກ
ສັມພັນທາງດ້ານກາງເມືອງ.   ໂຊໂລໂມນເປັນເດັກທ່ີເກີດຈາກຕະກູນກະສັດໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  ຜູ້ບັນທຶກ  
2 ຊາມູເອນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລະຫວ່າງດາວິດເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສຳເຣັດ
ລົງ (2 ຊມອ 7). 
     ດາວິດຍັງມີມະເຫສີຫລາຍໆຄົນຕ່ໍມາ ໃນ 2 ຊາມູເອນ 5:13    ການເຮັດຢ່າງນ້ີເປັນການເລ້ີມຕ້ົນຫລີກ
ທາງອອກໄປຈາກການນຳພາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນພຣະບັນວ່າ:  ກະສັດບ່ໍຄວນມີມະເຫສີຫລາຍຄົນ (ພຣະບັນ
ຍັດສອງ 17:17).    ການຕັດສິນໃຈຜິດຂອງດາວິດຢ່າງນ້ີເປັນຜົນຮ້າຍໃນການແບ່ງແຍກຄອບຄົວຂອງຕົນ
ເອງໃນເວລາຕ່ໍມາຢ່າງໜ້າເສ້ົາໃຈ. 
 

4. ພວກທະຫານຖືກພ່າຍແພ ້(2 ຊາມູເອນ 5:17-25) 
       ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງບົດ 5 ບ່ໍໄດ້ເປັນຂ້ັນຕອນຕາມລຳດັບ,  ເຣື່ອງນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນກ່ອນດາວິດໄດ້ມີອຳ
ນາດຍຶດຄອງກຸງເຢຣູຊາເລັມ.     ພວກຟີລີສຕີນໄດ້ຍົກທະຫານມາຕ່ໍສູ້ຫລັງຈາກດາວິດໄດ້ຖືກສະຖາປະນາ
ເປັນກະສັດທ່ີເມືອງເຮັບໂຣນເພ່ືອຢາກປົດອຳນາດຈາກບັນລັງ (5:17).  ພວກຟີລີສຕີນຄຶດວ່າການເຮັດຢ່າງ
ນ້ີເປັນໂອກາດດີເພາະບ່ໍຢາກໃຫ້ສັດຕຣູມີໂອກາດທ້ອມໂຮມກອງທັບ.  ດ່ັງນ້ັນ, ດາວິດໄດ້ປ້ອງກັນເຂດແດນ
ໃໝ່ ແລະຕ້ອງໄດ້ຫລົບໜີໄປລ້ີຕົວຢູ່ບ່ອນເຄີຍລ້ີມາກ່ອນ (1 ຊມອ 22:4-5; 24:22).  ແລະພວກສັດຕຣູໄປ
ຕ້ັງຄາຍໃນຮ່ອມພູ ເຣຟາຢິມ. 
     ຮ່ອມພູ່ ເຣຟາຢິມເປັນພູຫົວໂລ້ນປະມານນ່ຶງໄມທາງທິດໃຕ້ຂອງກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  ທ່ີນ້ັນດາວິດໄດ້ທູນຂໍ
ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າຈະເຮັດແນວໃດຕ່ໍໄປ: ຕ່ໍສູ້ ຫລືປົບໜີ (2 ຊມອ 5:19).    ອີກເທ່ືອນ່ຶງດາວິດເຂ້ົາໃຈວ່າຄວາມ
ສຳເຣັດນ້ັນມາຈາກການເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ.    ທ່ີສຸດພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ອອກໄປພົບກັບພວກສັດຕຣູ 
ແລະຊັຍຊະນະຈະເປັນຂອງຕົນເອງ.   ພວກທະຫານຟີລີສຕີນໄດ້ຫລົບໜີອອກໄປຢ່າງວອງໄວ ແລະໄດ້ປະ
ຮູບປ້ັນພຣະໄວ້ໃນສນາມຮົບ (5:21).  ດາວິດໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາໂດຍສ່ັງໃຫ້ເອົາຮູບປ້ັນເຜົາໄຟ (ຈົດບັນຊີ 
33:52;   ພຣະບັນຍັດສອງ 7:5, 25; 12:3). 
       ພວກຟີລີສຕິນເສັຽຊັຍໃຫ້ກະສັດໜຸ່ມຄ້ັງນ່ຶງຍັງບ່ໍພໍ ພວກເຂົາຍັງມາຕ່ໍສູ້ອີກຄ້ັັງທີສອງ (2 ຊມອ 5:22).  
ກະສັດດາວິດໄດ້ຕິດຕາມການນຳພາຈາກພຣະເຈ້ົາ ບັດນ້ີພຣະເຈ້ົາເອງໄດ້ອອກໄປນຳໜ້າເພ່ືອຕ່ໍສູ້ (5:24).  
ການທ່ີໄດ້ເຫັນການອັສຈັນຈາກພຣະເຈ້ົາຢ່າງນ້ີເຮັດໃຫ້ດາວິດຕັດສິນໃຈເດັດຂາດເພ່ືອຕ່ໍສູ້ພວກສັດຕຣູ. ດາ
ວິດພ້ອມພວກທະຫານໄດ້ຍຶດເອົາແຜ່ນດິນທ່ີເວລາຊາອູນປົກຄອງຄືນໄດ້    ແລະຍັງໄດ້ຂັບໄລ່ພວກສັດຕຣູ 
ໃຫ້ໜີໄປໄກອີກ ປະມານ 15-20 ໄມ.    ການໄດ້ຊັຍຊະນະດ້ານທະຫານຢ່າງນ້ີເພາະ “ດາວິດໄດ້ເຮັດຕາມ 
ຄຳສ່ັັງຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງຕົນເອງ” (5:25). 
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ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ແມ່ນຫຍັງເປັນເຫດຜົນໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມສຳເຮັດຂອງກະສັດດາວິດ?  ຄຳຕອບແມ່ນ: ອຸປະນິສັຍຍອມໃຫ້
ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍນຳພາ ຢ່າຄຶດວ່າຕົນເອງເກ່ງ ແລະບ່ໍຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຫລືຄົນອ່ືນຊ່ອຍ  ຢ້ານວ່າຕົນເອງບ່ໍມີ 
ຄວາມສາມາດ.  ດາວິດຮູ້ແນ່ວ່າຄວາມສຳເຣັດມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ.   ໃນເມ່ືອດາວິດໄວ້ວາງ
ໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຈົນໝົດໃຈ ປະຊາຊົນຈ່ຶງໄວ້ໃຈໃນການນຳພາຂອງດາວິດເປັນຜູ້ນຳປະເທດ ໃນຕອນນ້ີພວກ 
ເຮົາສາມາດເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການເປັນກະສັດລະຫວ່າງຊາອູນແລະດາວິດ:  ດາວິດຊອກສແວງຫາ 
ໃນການນຳພາຈາກພຣະເຈ້ົາ;  ສ່ວນຊາອູນບ່ໍໄດ້ເຮັດຢ່າງນ້ັນຈ່ຶງເປັນເຫດຜົນໃນການສູນເສັຽບັງລັງໄປ.  ຊາ
ອູນເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງ ບ່ໍຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົານຳພາ (1 ຊມອ 13:14) 
        ໃນເມ່ືອພວກເຮົາຮູ້ວ່າຖ້າປາສຈາກອົງພຣະເຢຊູແລ້ວພວກເຮົາບ່ໍອາດເຮັດອັນໃດໄດ້ (ໂຢຮັນ 15:5), 
ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການນຳພາຈາກພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດ.  ຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະຄຣິດທ່ີຍິນດີຍອມໃຫ້ພຣະອົງນຳ
ພາໃນຊີວິດຍ່ອມໄດ້ຮັບຄວາມສຳເຣັດ.    ສ່ວນຜູ້ບ່ໍຍິນຍອມອາດພົບກັບສ່ິງດີ  ແຕ່ໃນທ່ີສຸດກໍພົບກັບຄວາມ 
ວຸ້ນວາຍແລະໝົດກຳລັງໃຈ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ ຊ່ວຍຄຣິສຕະຈັກແລະສະມາຊິກແນວໃດ? 
2. ໃຫ້ບອກສອງສາມຢ່າງທ່ີຄຣິສະຕຽນໄດ້ກະບົດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຕ່ໍການນຳພາຂອງພຣະອົງ? 
3. ພວກເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນການນຳພາຂອງພຣະອົງ? 
4. ດາວິດໃຊ້ຫລັກການແນວໃດເວລາຕ່ໍສູ້ກັບພວກສັດຕຣູຕ່າງໆ? 
5. ທ່ານມີປະສົບການເຖິງການຊ່ອຍຕ່ໍສູ້ຈາກພຣະເຈ້ົາ ຢ່າງໃດແດ່? 
6. ກວດເບ່ິງວ່າໃນຊີວິດທ່ານມີບັນຫາບ່ອນໃດໃນການຕິດຕາມການນຳພາຈາກພຣະເຈ້ົາ? 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 3 
ສລອງການນະມັສການຢ່າງເປີດເຜີຍ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  2 ຊາມູເອນ 6 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      2 ຊາມູເອນ 6 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:      ຫີບແຫ່ງພຣະສັນຍາໄດ້ທະວີຄູນຄວາມສັກສິດເຮັດໃຫ້ການນະມັສ    

                                               ການຢ່າງບ່ໍມີຄວາມລະອາຍແຕ່ຢ່າງໃດ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ຂ້າພະເຈ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມປະລະທຸກຢ່າງບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະເຂ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາດ້ວຍເອົາໃຈຈົດຈ່ໍດ້ວຍຄວາມປະລະ  

                                              ທຸກສ່ິງຢ່າງໃນຊີວິດ. 
 

ຄຳນຳ 
        ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເອົາຕົນເອງໃຫ້ບອກກັບຄົນອ່ືນເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາໃນການນະມັສ
ການ. ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາຍັງເປັນຊາວໜຸ່ມຮຽນໜັງສືຢູ່ມັດທະຍົມ ທາງຄຣິສຕະຈັກເປີດໂອກາດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ
ຮຽນນຳເພງຕອນນະມັສການເປັນປະຈຳ ແລະອະນາຄົດຫວັງວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເອ້ີນເອົາຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ເຕັມເວລາໃນດ້ານເພງ.   ແຕ່ເຫັນວ່າຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນອາຍ, ບ່ໍມີຄວາມສາມາດ, ແລະມັກຢ້ານເຮັດບ່ໍ
ໄດ້.  ຂ້າພະເຈ້ົາລືມໄປວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍສົນໃຈເຖິງຄວາມສາມາດວ່າຈະເຮັດໄດ້ ຫລືບ່ໍໄດ້ ພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງ 
ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະຖວາຍຕົວຕ່ໍພຣະອົງບ່ໍໃນການຮັບໃຊ້ ພຣະອົງຢາກຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເອົາພຣະອົງໄວ້ບ່ອນ
ໃດໃນຊີວິດ.  ບົດຮຽນວັນນ້ີຈະສອນພວກເຮົາວິທີນະມັສການຂອງພວກເຮົານ້ັນໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ  ພວກເຮົາ
ໃຫ້ຄຸນຄ່າຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເທ່ົາໃດ. 
  

1.  ດາວິດໄດ້ຫີບພຣະສັນຍາກັບຄືນ (2 ຊາມູເອນ 6:1-4) 
        ດາວິດໄດ້ເຮັດຫລາຍຢ່າງເວລາຂ້ຶນບັງລັງເພ່ືອເຮັດໃຫ້ກຸງເຢຣູຊາເລັມມີຄວາມສຳຄັນເປັນເມືອງເອກ
ຂອງປະເທດອິສຣາເອນ.  ສ່ິງພິເສດສຸດແມ່ນການນຳພາເອົາຫີບພຣະສັນຍາມາຕ້ັງຢູ່ເມືອງ  ດາວິດມີຄວາມ
ປາຖນາຢາກສ້າງພຣະວິຫານ (2 ຊມອ 7; ພສສ 132:1-5), ເພ່ິນໄດ້ຮູ້ດີວ່າການນຳເອົາຫີບພຣະສັນຍາມາ
ຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມເປັນການປ້ອງກັນເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ພວກສັດຕຣູມາຍາດເອົາໄປໄດ້ງ່າຍໆ  ແລະເພ່ືອບອກໃຫ້ປະ
ຊາຊົນຮູ້ວ່າທ່ີນ້ັນເປັນສູງກາງນະມັສການ.    ດາວິດຄຶດວ່າວັນນ່ຶງພວກຟາລີສຕີນຕ້ອງມາແກ້ແຄ້ເພາະເພ່ິນ
ໄດ້ທຳລາຍຮູບໂຄຣົບຂອງພວກເຂົາໃນຍາມສົງຄາມ (1 ຂ່າວຄາວ 14:12).   
       ດາວິດເກນຄົນເປັນທະຫານ 30,000 ຄົນເພ່ືອໄປນຳເອົາຫີບພຣະສັນຍາ (6:1-2).  ຫີບພຣະສັນຍານ້ີ
ເປັນສັນຍາລັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກອິສຣາເອນຢ່າງສັກສິດ    (ພຣະບັນຍັດສອງ 10:1-5; ເຮັບເຮີ 9:4-5), 
ແມ່ນພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນທັມມະສາລາ (ອພຍ 25:22; 30:36; ລພລ 16:2).  ຫີບພຣະສັນຍາເຮັດ
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ດ້ວຍໄມ້ ອາກາຊີອາ ແລະມີຂນາດ 52 X 31 x 31 inches.    ຫີບນ້ັນມີຄຳໂອບ ແລະມີຄຳສ່ີທາງອ້ອມສ່ີ
ດ້ານ ມີຮູເຈາະສອງບ່ອນເປັນຄຳເພ່ືອຈະຫາມໄປມາໄດ້ (ອພຍ 25:10-24). 
        ກ່ອນນ້ັນຫີບພຣະສັນຍາໄດ້ເອົາໄວບ້້ານຂອງຜູ້ສຳຄັນຂອງຊາວອິສຣາເອນຜູ້ມີຊີວ່າ ອາບີນາດາບ (1 
ຊມອ 7:1-2) ເພາະພວກຟິສລີນຕີນໄດ້ເຄີຍຍຶດເອົາຫີບພຣະສັນຍາກ່ອນໃນສມັຍຊາອູນເປັນຜູ້ປົກຄອງ ຍຶດ
ເອົາຈາກ ເອເບັນເນເຊ ໄປຢູ່ອາຊາໂດດ (1 ຊມອ 4-5).    ພວກຟາລີສຕີນເອົາຫີບພຣະສັນຍາໄວ້ປະມານ
ເຈັດເດືອນ ເປັນເຫດໃຫ້ຮູບໂຄຣົບ ດາກອນຂອງພວກເຂົາມີບັນຫາ ພວກເຂົາຈ່ິງສ່ົງຫີບພຣະສັນຍານ້ັນຄືນ
ໃຫ້ພວກອິສຣາເອນ (1 ຊມອ 5).  ດ່ັງນ້ັນ, ພວກອິສຣາເອນຈ່ິງເອົາຫີບພຣະສັນຍານ້ັນໄວ້ໃນເຮືອນຂອງ ອາ
ບີນາດາບທ່ີເມືອງ ກິຣິຢາດ-ເຢອາຣີມ ( 1 ຊມອ 5-6). 
     ເວລາເດີນທາງໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມນ້ັນດາວິດໄດ້ຮັກສາຫີບພຣະສັນຍາໄວ້ຢ່າງດີ.  ເພ່ິນໄດ້ສ່ັງເອົາກວຽນ 
ໃໝ່ໆມາແກ່ເອົາຈາກເຮືອນຂອງອາບີນາດາບ.    ແຕ່ເຫັນວ່າດາວິດບ່ໍໄດ້ປຶກສາກັບພຣະເຈ້ົາກ່ອນເຮັດຢ່າງ
ນ້ັນ.    ສ່ວນພຣະເຈ້ົາໄດ້ມີພຣະທັຍວິທີຍົກຍ້າຍຫີບພຣະສັນຍາກັບພວກອິສຣາເອນມາກ່ອນແລ້ວ   (ອພຍ 
25:13-14; ຈົດບັນນຊີ 7:9), ການທ່ີໃຊ້ກວຽນມາແກ່ເອົາຫີບພຣະສັນຍານ້ັນເພ່ິນໄດ້ເຮັດເໝືອນພວກຟິລີສ
ຕີນເຄີຍແກ່ຮູບໂຄຣົບຂອງພວກເຂົາ (1 ຊມອ 6:7, 10).  ດາວິດບອກໃຫ້ເອົາພວກລູກໆຂອງອາບີນາດາບ
ຍ່າງໄປກ່ອນຫີບພຣະສັນຍາພ້ອມກັບພວກທະຫານເພ່ືອປ້ອງກັນຮັກສາ. 
 

2.  ພຣະເຈົ້າລົງໂທດດາວິດ (2 ຊາມູເອນ 6:5-11)  
       ຂ້ໍ 5 ໄດ້ກ່າວເຖິງຈິດໃຈຂອງພວກອິສຣາເອນເວລາຫີບພຣະສັນຍາໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ. 
ພວກເຂົາໄດ້ຕ່ືນເຕ້ັັນ   ຍິນດີເຮັດໃຫ້ມີການຮ້ອງລຳທຳເພງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາເປັນຢ່າງໃຫຍ່ເມ່ືອໄດ້ເຫັນຫີບ
ພຣະສັນຍາກາຍໄປ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຂົາ.    ປໂຍກທ່ີວ່າ, “ທຸກ
ຄົວເຮືອນຂອງພວກອິສຣາເອນ”  ບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງແຕ່ຄອບຄົວເຊື້ອວົງຂອງດາວິດເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ໝາຍເຖິງທຸກ
ບ້ານທຸກເຮືອນຈາກທຸກເຜ່ົາໃນກອງທະຫານ.  ພວກເຂົາ “ເປັນຊາດດຽວໃນພຣະເຈ້ົາ,” ກຳລັງກ້າວໄປຄຽງຄູ່
ກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
       ຂ້ໍ 6-7 ບັນຫາຂອງການທ່ີບ່ໍເຮັດຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການຍົກຍ້າຍຫີບພຣະສັນຍາ.  ເວ 
ລາຫີບພຣະສັນຍາເຄ່ືອນໄປ   ອຸດຊາ ໄດ້ເຮັດເໝືອນກັບຄົນອ່ືນໃນເມ່ືອເຫັນວ່າຫີບພຣະສັນຍາຈະຕົກຈາກ
ກວຽນລາວເອົາມືໄປຈັບເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຫີບພຣະສັນຍາແຕະຕ້ອງດິນທ່ີບ່ໍບໍຣິສຸດ.   ແຕ່ເຫັນວ່າການເຮັດຢ່າງນ້ັນ
ລາວໄດ້ລ່ວງເກີນເຂດຫວງຫ້າມ ມີແຕ່ພວກເວລີອະນຸດຍາດໃຫ້ໄປໃກ້ ແລະຈັບຫີບພຣະສັນຍານ້ັນ, ອຸດຊາ
ບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນເລວີ. (ຈົດບັດຊີ 1:51; 4:15).    ທ່ີສຸດອຸດຊາໄດ້ຕາຍໄປທ່ີຂ້າງຫີບພຣະສັນຍາເພາະການກະ  
ທຳຂອງຕົນທ່ີລ່ວງເກີນໜ້າທ່ີ. (ອພຍ 25:22; ຈບຊ 7:89; 1 ຊມອ 4:4).   
       ການຕາຍຂອງອຸດຊານ້ັນເຮັດໃຫ້ດາວິດຕົກສະທ້ານຢ້ານກົວ  ຄວາມຢ້ານເລີຍກາຍເປັນຄວາມໂມໂຫ 
(2 ຊມອ 6:8).    ດາວິດບ່ໍໄດ້ໂກດຮ້າຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ   ແຕ່ຕ່ໍອຸດຊາທ່ີລາວໄດ້ຮັບການລົງໂທດຈາກພຣະເຈ້ົາ.  
ດາວິດຈ່ຶງເອ້ີນຊື່ບ່ອນອຸດຊາຕາຍນ້ັນວ່າ,  “ເປເຣ-ອຸດຊາ”  ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ   ອຸດຊາໄດ້ຮັບຄວາມໂກດ
ຮ້າຍຈາກພຣະເຈ້ົາ  ການທ່ີພຣະເຈ້ົາເຮັດຢ່າງນ້ີເພາະພຣະອົງໄດ້ສ່ັງເອົາໄວ້ແລ້ວໃນປ້ຶມໂທຣາ(ຈບຊ 4:15) 
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     ໃນ 2 ຊາມູເອນ 6:9, ຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງດາວິດກາຍເປັນຄວາມຢຳເກງຄວາມທ່ຽງທັມ ແລະຄວາມບໍ 
ຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ດາວິດຄຶດວ່າເຫດຜົນທ່ີນຳເອົາຫີບພຣະສັນຍານ້ັນເພ່ືອຍົກລະດັບຂ້ຶນ ຫລືຢາກໃຫ້ກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມມີຊື່ສຽງ   ແຕ່ເມ່ືອເປັນເຊັ່ນນ້ີ ດາວິດເຫັນວ່າການນຳເອົາຫີບພຣະສັນຍາໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ
ອາດເປັນພັຍ ເພ່ິນຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ເອົາໄປໄວ້ເຮືອນຂອງພວກເລວີເປັນເວລາສາມເດືອນ. (2 ຊມອ 6:11; 1 ຂ່າວ
ຄາວ 15:16-18). 
 

3. ດາວິດຍິນດີຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ (2 ຊາມູເອນ 6:12-15)   
     ດາວິດຮັບຂ່າວວ່າເວລາຫີບພຣະສັນຍາຢູ່ໃນບ້ານຂອງ ໂອບັດ-ເອໂດມເປັນເວລາສາມເດືອນນ້ັນ ພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນຢ່າງມາກມາຍແກ່ຄອບຄົວນ້ີ.     ດາວິດກໍຕັດສິນໃຈເພ່ືອຈະນຳເອົາຫີບພຣະສັນຍາ
ຂອງພຣະເຈ້ົາໄປຍັງກຸງເຢເຣຊາເລັມ, ແຕ່ເຫັນວ່າບ່ໍເປັນໄປຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ຂ້ໍ 13 ໄດ້ບອກ
ເຖິງຄວາມຕ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ັງໃຈດີຢາກຈະຮັກສາຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ພວກເລວີໄດ້ໃຊບ່້າຫາມຫີບພຣະສັນຍາໄປ ກ່ອນ
ຈະໄປຕາມບ່ອນຕ່າງໆນ້ັນ ດາວິດໄດ້ຢຸດເພ່ືອຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ (1 ຂຄ 15:2-26). 
        ດາວິດໄດ້ເອົາເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງກະສັດອອກ ແລະທົງເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງປະໂຣຫິດຢ່າງຖ່ອມຕົວລົງ    2 ຊມອ 
6:14 ໄດ້ບອກວ່າ ດາວິດທົງເຄ່ືອງຜ້າໄໝປ່ານຊຶ່ງເປັນປະໂຣຫິດ ຫລືພວກເລວີ (1 ຂຄ 15:27). ດາວິດຄຶດ
ວ່າຕົນເອງຈະມີຊ້ັນແລະໜ້າທ່ີເໝືອນກະສັດຜູ້ກ່ອນໃນສມັຍເດີມ    ຄືເມັກຄີເຊເດັກຜູ້ເປັນກະສັດເມືອງຊາ
ເລັມແລະເປັນປະໂຣຫິດຂອງພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດ (ປຖມ 14:18).  ການໃສ່ເຄ່ືອງຂອງປະໂຣຫິດຢ່າງນ້ີບ່ໍໄດ້
ໝາຍຄວາມວ່າດາວິດກາຍປະໂຣຫິດໄດ້ ຕ້ອງແມ່ນພວກເລວີເທ່ົານ້ັນ.  ດາວິດມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຫລາຍ
ເຮັດໃຫ້ເພ່ິນຟ້ອນ ເຕ້ັນລຳຢ່າງບ່ໍອາຍຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຄົນເປັນຈຳນວນຫລາຍເພາະດີໃຈທ່ີສຸດ
ເມ່ືອເຫັນພຣະເຢໂຮວາໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄົນຕ້ອງຕິ.   ການເດີນເຂ້ົາ
ໄປໃນເມືອງຂອງດາວິດແລະຂະບວນປະກອບດ້ວຍສຽງໂຫ່ຮ້ອງຍິນດີດ້ວຍສຽງດົນຕຣີ ແລະສຽງແກສັຣເສີນ 
(2 ຊມອ 6:14-15). 
 

4. ດາວິດຕອບຕ່ໍຄຳຕ້ອງຕິ (2 ຊາມູເອນ 6:16-23) 
      ໃຂຂ້ໍ 16 ດາວິດໄດ້ຕອບຈາກໃຈຕ່ໍການຕ້ອງຕິຈາກມະເຫສີ ມີການ ຄົນທຳອິດ ຜູ້ເປັນທິດາຂອງກະສັດ
ຊາອູນ.  ພຣະທັມຕອນນ້ີບ່ໍໄດ້ບອກວ່າມີເຫດຜົນອັນໃດທ່ີພຣະນາງບ່ໍໄປຮ່ວມພິທີໃນວັນນ້ັນ,  ແຕ່ເຫັນວ່າມີ
ການໄດ້ເບ່ິງຈາກບ່ອງຢ້ຽມຈາກວັງເທ່ົານ້ັນ.    ເມ່ືອນາງມາພົບກັບດາວິດນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ບັນດາຄົວເຮືອນ
ຂອງພວກອິສຣາເອນ” ບ່ໍເຫັນດີນຳ. 
        ຂ້ໍ 17-18 ໄດ້ບອກວ່າມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນເມ່ືອຫີບພຣະສັນຍາໄປເຖິງບ່ອນຈັດໄວ້  ດາວິດໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງ
ຖວາຍເໝືອນກັບເວລານະມັສການເພ່ືອຄວາມຜິດບາບ,  ສັນຕິສຸກ (ອພຍ 29:19-34,   ລະບຽບພວກເລວີ 
8:22-29).  ອີງຕາມ 1 ຂ່າວຄາວ 15:26 ໄດ້ບອກວ່າມີການຖວາຍສິບສ່ີຢ່າງ.   ຫລັງຈາກນ້ີແລ້ວດາວິດໄດ້
ອວຍພອນໃຫ້ຝູງຊົນທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ ຄືເອົາອາຫານໃຫ້ພວກເຂົາກ່ອນກັບບ້ານ (2 ຊມອ 6:19). 
       ເວລາດາວິດກັບໄປວັງ ຄົນບ່ໍຮັບຕ້ອນດີ.  ຂ້ໍ 20 ໄດ້ກ່າວວ່າມະເຫສີ ມີການກ່າວຫາວ່າດາວິດໄດ້ຟ້ອນ
ເຕ້ັນລຳປະເປືອຍຕ່ໍໜ້າພວກອິສຣາເອນ ເຮັດໃຫ້ເປັນການເສັຽໜ້າແລະລະອາຍໃນການເປັນກະສັດ.  ນາງບ່ໍ
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ໄດ້ເອ້ີນດາວິດວ່າສາມີ ແຕ່ເອ້ີນວ່າ,  “ກະສັດຂອງພວກອິສຣາເອນ,”  ແລະຍັງກ່າວຫາວ່າດາວິດບ່ໍມີສິນທັມ
ໃນການກະທຳຂອງຕົນ ດາວິດໄດ້ຕອບວ່າ ການຟ້ອນເຕ້ັນລຳຢ່າງນ້ັນບ່ໍແມ່ນເພ່ືອຄົນໃດໆ ແຕ່ເພ່ືອອົງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ທ່ີຍົກຕົນເອງໃຫ້ເປັນກະສັດ (6:21). 
      ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກນ້ັນໄດ້ສະແດງອອກມາໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງດາວິດ.  ຍ່ິງໄປ
ກວ່ານ້ັນດາວິດໄດ້ຕອບຕ່ໍການຫາເຣື່ອງໄປອີກກ້າວນ່ຶງ ເພ່ິນໄດ້ເຕືອນນາງມີການວ່າ ພຣະເຈ້ົາເລືອກເອົາດາ
ວິດມາເປັນກະສັດ “ເໜືອກວ່າພ່ໍເຈ້ົາແລະຄອບຄົວຂອງເພ່ິນ.”   ດາວິດກ່າວວ່າເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະ
ພອນຫລາຍທ່ີສຸດຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເພ່ິນສະແດງອອກມາດ້ວຍການຟ້ອນເຕ້ັນໃນທ້ອງຖນົນຫົນທາງ. 
     ດາວິດຍັງໄດ້ບອກນາງມີການ ວ່າເພ່ິນບ່ໍເປັນຫ່ວງວ່າຄົນຈະຄຶດແນວໃດໃນການຟ້ອນເຕ້ັນຂອງເພ່ິນ (2 
ຊມອ 6:22).     ເຖິງແມ່ນຜູ້ເປັນມະເຫສີຈະຄຶດວ່າການເຮັດຢ່າງນ້ັນເໝືອນຄົນບ້າກໍຕາມ   ເພ່ິນມີແຕ່ຢາກ
ຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ.    ການເຮັດຢ່າງນ້ັນເປັນການຖືກຕ້ອງ ພຣະເຈ້ົາຈ່ິງຊອບພຣະທັຍໃນ 
ຕົວເພ່ິນ.  ສ່ວນ ມີການ ຄຶດເຫັນແຕ່ຕົວເອງ ນາງຈ່ິງເສັຽໂອກາດທ່ີຈະເປັນພຣະພອນຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ (6:23). 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
    ບົດຮຽນວັນນ້ີໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າເຖິງແມ່ນພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ັງໃຈດີ ແຕ່ເມ່ືອບ່ໍໄດ້ປຶກສາກັບພຣະເຈ້ົາ
ກ່ອນ ການກະທຳຂອງພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຮັບໂທດ (ໂຢຮັນ 4:23-24) ເໝືອນກັບຊີວິດຂອງອຸດຊາໄປຈັບ
ຫີບພຣະສັນຍາເພາະຢ້ານຫີບຂວ້ຳເວລາເດີນທາງ ແລະນາງ ມີການ  ນາງເສັຽໂອກາດທ່ີຈະເປັນພຣະພອນ
ໄປຫາຄົນອ່ືນໂດຍການຕ້ອງຕິຜູ້ເປັນສາມີໃນເວລານະມັສການພຣະເຈ້ົາ.  ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດແນວ
ໃດໃນເວລານະມັສການ?    ທ່ານຈ້ອງມອງເບ່ິງກິຈການແລະນິສັຍຂອງຄົນອ່ືນບ່ໍ?   ພຣະເຈ້ົາເຫັນພ້ອມກັບ
ເປ້ົາໝາຍຂອງທ່ານເທ່ົານ້ັນບ່ໍ?     ການນະມັສການພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງສະແດງເຖິງຄຸນຄ່າຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ສ່ິງໃດໄດ້ເຕືອນທ່ານເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ? 
2. ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ສອນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍໃນເວລານະມັສການແນວໃດ? 
3. ຄຣິສຕະຈັກໃນທຸກວັນນ້ີເຂ້ົາໃຈເຖິງການນະມັສການອັນແທ້ຈິງແນວໃດ? 
4. ທ່ານຄຶດວ່າທ່ານເຂ້ົາໃຈຕ່ໍຄວາມຫວັງດີຂອງອຸດຊາຜູ້ຢາກຊ່ອຍພຣະເຈ້ົາໂດຍໄປຈັບຫີບພຣະ

ສັນຍາແນວໃດ? 
5. ຂ່າວປະເສີດໄດ້ສອນເຖິງການນະມັສການແນວໃດ? 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິ ດທຣ໌  
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ບົດຮຽນທີ 4 
ພຣະເຈ້ົາສ້າງບັນລັງອັນຖາວອນ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  2 ຊາມູເອນ 7 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      2 ຊາມູເອນ 7 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາກັບດາວິດວ່າຈະສ້າງບັນລັງໃຫ້ຕລອດໄປ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແນວໃດຕ່ໍຄວາມດີແລະຄວາມສັດຊ່ືຂອງ      

    ພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຕອບສນອງຕ່ໍຄວາມດີແລະຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະອົງຄືຮ້ອງເພງສັຣ 

                                              ເສີນແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງໃນຊີວິດ. 
 

ຄຳນຳ 
     ຊີວິດສາມາດປຽບທຽບກັບໂອນຊາຂ່ີຫລ້ິນໃນງານບຸນເດືອນສິບສອງ.  ເດັກນ້ອຍມັກຂ່ີເພາະໂອນຊານ້ັນ
ພາຂ້ຶນພາລົງຢ່າງວ່ອງໄວແລະຫວາດສຽວສຳລັບຄົນແກ່.  ທ່ານອາດຄຶດວ່າຢາກໄປທາງເໜືອ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາ
ພາທ່ານລົງໃຕ້ກໍໄດ້.  ບົດຮຽນວັນນ້ີເຫັນວ່າຊີວິດຂອງກະສັດດາວິດໄດ້ພົບກັບສ່ິງນ້ີ.   ໃນເມ່ືອທ່ານອ່ານໃນ 
ພຣະທັມຕອນນ້ີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການປ່ຽນໄປ, ລ້ຽວຫ້ັນຄົດໜ້ີ ທ່ີດາວິດໄດ້ປະເຊີນໃນເວລາເພ່ິນຕິດຕາມພຣະ
ເຈ້ົາ.    ແຕ່ຈ່ົງຊື່ນໃຈເທາະໃຫ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາບ່ໍວ່າຊີວິດຈະຂ້ຶນລົງໄປມາຢ່າງໃດ   ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈດີວ່າພຣະ
ເຈ້ົາເປັນຫ່ວງໃຍນຳທ່ານ.  ນ່ັງໃຫ້ດີ, ຈັບໃຫ້ໝ້ັນ, ແລະຍິນດີທ່ີຈະໄປນຳພຣະເຈ້ົາ. 
  

1.  ຈິດໃຈຂອງດາວິດ (2 ຊາມູເອນ 7:1-3) 
       ດາວິດໄດ້ຄອງບັນລັງໃນຖານະເປັນກະສັດຂອງພວກອິສຣາເອນເປັນຢ່າງດີໃນບົດເຈັດ.  ເພ່ິນໄດ້ປາບ
ພວກຟິລີສຕີນແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນ;  ເພ່ິນໄດ້ເອົາຊະນະກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະຕ້ັງໃຫ້ເປັນເມືອງເອກຂອງ
ຣາຊອານາຈັກ.  ເພ່ິນໄດ້ຢູ່ໃນວັງແລະສ້າງສາບູຣະນະຂົງເຂດອ້ອມເມືອງ.   ຊາມູເອນໄດ້ກ່າວວ່າ ດາວິດມີ
ອຳນາດຂ້ຶນທຸກວັນເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ນຳ (2 ຊມອ 5:10),    ເຫັນວ່າທຸກຢ່າງດາວິດໄດ້ເຮັດແລະກໍ 
ໄດ້ຮັບຜົນສຳເຣັດ ຮ່ັງມີເປັນດີ ແລະມີສັນຕິສຸກໃນປະເທດອິສຣາເອນ. 
       ດາວິດໄດ້ປຶກສາກັບເພ່ືອນຜູ້ໄວ້ໃຈໄດ້ຄື ນາທານ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ຫີບພຣະສັນຍາຍັງຢູ່ໃນຕູບຜ້າເຕັນ
ຊົ່ວຄາວໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ.   ດາວິດບອກນາທານວ່າຄວນເຮັດບາງຢ່າງເພ່ືອເຮັດໃຫ້ບ່ອນສະຖິດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ຮັບກຽດເພາະພຣະອົງໄດ້ປະທານດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາໃຫ້ບັນພະບຸຣຸດ,  ອັບຣາຮາມ (ປຖມ 12:7).  
ໝາຍຄວາມວ່າດາວິດຕ້ອງການສ້າງພຣະວິຫານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ. 
        ນາທານຕອບດາວິດວ່າພຣະເຈ້ົາຈະອວຍພຣະພອນໃຫ້ທຸກໆສ່ິງທ່ີດາວິດລົງມືເຮັດເພາະເຫັນວ່າຊີວິດ
ຂອງດາວິດໄດ້ຮັບຄວາມສຳເຣັດ.   ຕອນນ້ີເຫັນວ່າ ນາທານບ່ໍໄດ້ປຶກສາກັບພຣະເຈ້ົາພຽງແຕ່ເພ່ິນເຫັນສ່ິງທ່ີ
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ເກີດຂ້ຶນພາຍນອກເທ່ົານ້ັນ.   ຖ້ານາທານເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາກ່ອນຈະໃຫ້ຄວາມປຶກສາ ນາທານຕ້ອງມີຄວາມ
ແນະນຳຖືກຕ້ອງດີ.   ພຣະທັມພີບ່ໍໄດ້ກ່າວວ່າເຫດຜົນທ່ີດາວິດຢາກສ້າງພຣະວິຫານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ ບາງທີ
ອາດຢາກຈະເປັນໃຫຍ່ແລະມີຊ່ືສຽງເພ້ີມໃນຖານະເປັນກະສັດຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່. ເຫັນວ່າຈິດໃຈເພ່ິນຕ້ອງການສ້າງ
ພຣະວິຫານ ແລະນາທານເຫັນພ້ອມ, ແຕ່ພວກເພ່ິນບ່ໍໄດ້ພິຈາຣະນາເຖິງສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງ. 
        ທ່ານເຄີຍວາງແຜນການຊີວິດເອົາໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເຫັນດີນຳອີກດ້ວຍແມ່ນບ່ໍ?  
ເຮັດແນວນ້ັນຕາມໃຈເປັນສ່ິງອັນຕະລາຍ ເພາະພວກເຮົາສາມາດມອງເຫັນຕ່ໍອະນາຄົດໄດ້ສ້ັນໆ. ພວກເຮົາ
ຄວນຈະໃຫ້ພຣະເຈ້ົານຳພາທຸກໆດ້ານ ໃຫ້ສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາກ່ອນ ແລະທຸກໆສ່ິງຈະຖືກ
ຕ້ອງຕາມບ່ອນແລະເວລາ (ມັດທາຍ 6:33). 
  

2.  ພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າຕ່ໍດາວິດ (2 ຊາມູເອນ 7:4-17)  
      ເຖິງດາວິດແລະນາທານບ່ໍໄດ້ປຶກສາກັບພຣະເຈ້ົາກໍຕາມ ພຣະອົງໄດ້ເຂ້ົາມາບອກກັບນາທານໃຫ້ນຳສ່ິງ 
ທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໄປສູ່ດາວິດ.  ເຣື່ອງທ່ີພຣະເຈ້ົາຢາກບອກດາວິດໃນຂ້ໍ 5 ນ້ັນເປັນຄຳຖາມ: “ເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນ
ຜູ້ທ່ີຈະສ້າງພຣະວິຫານໃຫ້ເຮົາ?” ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວແບບກົງ ເພ່ືອຢາກສອນໃຫ້ດາວິດພິຈາຣະນາສ່ິງທ່ີ
ຈະເຮັດນ້ັນເປັນສ່ິງຖືກຕ້ອງບ່ໍໃນການຕັນສິນໃຈ.     ອົງພຣະເຢຊູກໍໄດ້ໃຊ້ວິທີນ້ີຄືກັນເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ຟັງຕັດສິນໃຈ
ເຮັດຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍຕົນເອງ (ເບ່ິງ ມຣກ 2:8-9, 4:13, 30; 7:18, 10:3, 12:16, ແລະ 12:24). 
      ພຣະເຈ້ົາຍັງສຶບຕ່ໍຖາມກັບດາວິດ (2 ຊມອ 7:6-7).  ກ່ອນນ້ີພຣະເຈ້ົາຍັງບ່ໍມີພຣະວິຫານຖາວອນ ແລະ
ພຣະອົງຍັງບ່ໍໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ນຳອິສຣາເອນຜູ້ເປັນຢູ່ກ່ອນ (ເຊັ່ນ: ໂມເຊ, ໂຢຊວຍ, ຊາມູເອນ ຫລືຊາອູນ) ສ້າງ
ພຣະວິຫານ.  ຕອນນ້ີພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການສ້າງພຣະວິຫານເປັນການຜິດ; ແຕ່ເວລາຕ່ໍມາພຣະ
ອົງບອກໃຫ້ໂຊໂລໂມນສ້າງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  ແຕ່ສ່ິງທ່ີດາວິດຢາກຈະສ້າງນ້ັນເປັນຄວາມນຶກຄຶດຂອງຕົນ 
ແລະຄວາມນຶກຄຶດວ່າຕົນເອງຕ້ອງສ້າງຢ່າງນ້ັນບ່ໍສົມຄວນ ແລະເປັນຄວາມຜິດຕ່ໍແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
      ຖ້າວ່າດາວິດຢາກສ້າງເພ່ືອໃຫ້ຕົນເອງມີຊ່ືສຽງ ນ້ັນໄດ້ບອກໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຫັນດີ.  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາ
ອະທິບາຍແລະມີພຣະປະສົງໃຫ້ດາວິດມີຊື່ສຽງ (7:8-11).  ພຣະອົງໄດ້ຍົກດາວິດຂ້ຶນຈາກເປັນເດັກລ້ຽງສັດ
ແລະໄດ້ກາຍເປັນກະສັດຂອງພວກອິສຣາເອນ. ໂດຍໃຊ້ກະຖຸນຕ່ໍສູ້ແລະເອົາຊະນະຕ່ໍຍັກໃຫຍ່ຊາວຟີລີສຕີນ
ຜູ້ເປັນສັດຕຣູຂອງພວກອິສຣາເອນ. ພຣະເຈ້ົາສັນຍາວ່າອິສຣາເອນຈະພົບກັບສັນຕິສຸກແລະອຸດົມສົມບູນດີ; 
ພຣະເຈ້ົາຊຸບລ້ຽງໃຫ້ດາວິດກາຍເປັນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ຄົນນ່ຶງໃນປະວັດສາດ. 
     ພຣະເຈ້ົາຍັງມີແຜນການຢ່າງອ່ືນອີກຫລາຍແນວເພ່ືອໃຫ້ດາວິດມີເຊື້ອສາຍຄອງບັນລັງ  ດາວິດຢາກສ້າງ
ພຣະວິຫານໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາປາຖນາຢາກສ້າງວັງໃຫ້ດາວິດ (7:11).  ຄຳເວົ້າຢ່າງນ້ີເປັນຄຳເວົ້າທ່ີ
ກ່າວເຖິງອະນາຄົດວ່າດາວິດຈະມີຜູ້ປົກຄອງຫລັງຈາກເພ່ິນໝົດອາຍຸໄປ.  ໂຊໂລໂມນຜູ້ເປັນລູກຊາຍຈະຂ້ຶນ
ຄອງບັງລັງ ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາວ່າ...ຈະມີບັນລັງຕລອດໄປ (7:12, 16)  ຈະແມ່ນເຊື້ອສາຍຂອງດາວິດ
ເປັນຄົນສ້າງພຣະວິຫານ.   ທ່ີສຸດຄຳສັນຍາກໍກາຍເປັນຈິງຄືກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ສ້າງພຣະວິຫານຢ່າງສວຍ
ງາມໃຫ້ແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ (1 ກະສັດ 5-8). 
       ດາວິດເປັນຫ່ວງຢາກຈະສ້າງພຣະວິຫານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້ຄົນລຸ້ນຕ່ໍໄປມີບ່ອນນະມັສການ, ແຕ່  
ພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງຕ່ໍການສ້າງປະຊາກອນໃຫ້ພວກເຂົາເຂ້ົານະມັສການແລະຮັບໃຊພ້ຣະອົງ (1 ກຣທ 6:19-
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20).  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນໃຫ້ແກ່ດາວິດຢ່າງຫລວງຫລາຍຈົນຄຶດບ່ໍໄດ້.     ເອເຟໂຊ 3:20 ໄດ້ເປີດ 
ເຜີຍວ່າ “...ຜູ້ຊົງຣິດຜູ້ຊົງສາມາດກະທຳນອກເໜືອສ່ິງສາຣະພັດ...ທ່ີພວກເຮົາຂໍຫລືຄຶດໄດ້.”   ແຕ່ພວກເຮົາ
ຕ້ອງເອົາແຜນການແລະຄວາມຝັນຂອງພວກເຮົາຖ້ິມອອກໄປ ເພ່ືອຈະຮັບເອົາແຜນການອັນປະເສີດທ່ີພຣະ
ອົງມີໄວ້ສຳລັບພວກເຮົາທັງຫລາຍໃນທຸກວັນນ້ີ. 
 

3. ຈິດໃຈຂອງດາວິດຕ່ໍພຣະເຈົ້າ (2 ຊາມູເອນ 7:18-29)   
     ໃນເມ່ືອນາທານໄດ້ໄປບອກກັບດາວິດເຣື່ອງທ່ີພຣະເຈ້ົາເປີດເຜີຍແລະຕັດສ່ັງນາທານໄດ້ຍອມຮັບຄວາມ
ຜິດຂອງຕົນເອງມາກ່ອນເພາະເຄີຍບອກໃຫ້ດາວິດເຮັດໄດ້ຕາມໃຈ  ນາທານໄດ້ເຫັນກະສັດດາວິດຍິນຍອມ
ແລະຖ່ອມຕົວເພາະດາວິດຍອມຕ່ໍຄຳສ່ັງຂອງກະສັດຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ.  ດາວິດຍອມຮັບວ່າຕົນເອງ
ເປັນພຽງມະນຸດ (7:19),    ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວວ່າພຣະອົງຈະຮັກສາເບ່ິງແຍງດາວິດແລະເຊື້ອສາຍເກີນ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈແລະນຶກຄິດເອົາໄວ້. 
     ທ່ີສຸດດາວິດໄດ້ຕອບສນອງຕ່ໍພຣະພອນຕ່າງໆທ່ີຕົນເອງໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການນະມັສການ. ດາ
ວິດໄດ້ຮັບວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ (7:22),  ການປົກປ້ອງຮັກສາ (7:18-19, 22, 29)  ການພິເສດຂອງ  
ພຣະເຈ້ົາ (7:22-23), ການໄຖ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ (7:23), ແລະພຣະອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ (7:27).  ເຖິງແມ່ນ
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະຕິເສດແຜນການຂອງດາວິດ   ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອົາແຜນການອ່ືນໃຫ້.   ດາວິດໄດ້ຍອມຮັບ
ຢຸດຊະງັກແຜນການຂອງຕົນເອງແລະຍອມຮັບວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສຸດ ແລະເປັນຜູ້ຮັກສາເບ່ິງແຍງ
ຕົນເອງສເມີ.    ດາວິດຍິນດີທ່ີພຣະເຈ້ົາກ່າວບອກວ່າ, “ບ່ໍ”  ເພາະດາວິດໄວ້ວາງໃຈ  ແລະຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາ
ເປັນຜູ້ຮູ້ດີທ່ີສຸດ.  
      ມີຄຳຖາມວ່າ ທ່ານຈະສາມາດເຂ້ົາໄປນະມັສການພຣະເຈ້ົາບ່ໍ ໃນເມ່ືອພຣະອົງຕອບຄຳອ້ອນວອນຂອງ
ຕົນເອງວ່າ, “ບ່ໍ”?   ຖ້າພວກເຮົາສາມາດສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໃນເມ່ືອພຣະອົງຕອບຄຳຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ 
ຕລອດ ເຫັນວ່າການນະມັສການກໍເປັນການມອງເຫັນແກ່ຕົວ  ພວກເຮົາເປັນຢູ່ທຸກວັນນ້ີກໍເພ່ືອຮັບໃຊກ້ະສັດ
ຜູ້ເປັນຈອມຣາຊາ. (7:20, 29).    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນ່ັງຢູ່ບັນລັງໃຈຂອງທ່ານບ່ໍ?    ທ່ານຈະຍອມສັຣເສີນເພາະ
ການເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ ແລະສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ເຮັດເພ່ືອທ່ານບ່ໍ? 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
    ບົດຮຽນສອນວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາເອົາໄວ້ກັບກະສັດດາວິດ (ໂຢຮັນ 5:42).  ເຊ້ືອ
ສາຍຂອງດາວິດໄດ້ປົກຄອງປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາຕລອດໄປ.    ພຣະເຢຊູຄວນເປັນຜູ້ທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງ
ການ.  ຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາຢາກເຮັດອັນໃດອັນນ່ຶງເພ່ືອພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມນຶກຄິດຂອງຕົນເອງນ້ັນ ພວກ
ເຮົາຄວນຈະຕ້ອງປຶກສາກັບພຣະອົງກ່ອນວ່ານ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຕ້ອງການ ແລະເປັນແຜນການຂອງພຣະ
ອົງບ່ໍ? 1 ເປໂຕ 3:15 ໄດ້ສອນເອົາໄວ້, ແຕ່ໃນຈິດໃຈຂອງທ່ານໃຫ້ຢຳເກງນັບຖືວ່າພຣະຄຣິດຊົງເປັນພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ.  ພວກເຮົາມີຫລາຍຢ່າງທ່ີຈະຂອບພຣະຄຸນຕ່ໍພຣະອົງເພາະແຜນການຂອງພຣະອົງຍ່ິງໃຫຍ່ຫລາຍ
ສູງກວ່າສ່ິງພວກເຮົາຄຶດເອົາໄວ້.  ພວກເຮົາຄວນຍົກຍ້ອງສັຣເສີນທ່ີພຣະອົງມີຄວາມເມດຕາ, ມີພຣະຄຸນ, ມີ
ຄວາມສັດຊື່,ແລະຄວາມຮັກຕ່ໍພວກເຮົາສເມີ.  ພຣະອົງເຈ້ົາເປັນອົງແສນດີແລະປະເສີດ. 
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ຄຳຖາມ: 
1. ມີອັນໃດເປັນການເຫັນແກ່ຕົວທ່ີທ່ານຢາກເຮັດເພ່ືອພຣະເຈ້ົາ? 

 
2. ມີເວລາໃດທ່ານໄດ້ຮັບຄຳສ່ັງຈາກພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຮັດອັນນ້ັນອັນນ້ີ? 

 
3. ວິທີໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະໃຊ້ທ່ານເປັນປາກເປັນສຽງຂອງພຣະອົງເພ່ືອໜູນໃຈຄົນອ່ືນ? 

 
4. ວິທີໃດທ່ານເຄີຍໄດ້ຕອບສນອງຕ່ໍຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດ? 

 
5. ວິທີໃດທ່ານໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ທ່ີເຊື່ອໝ້ັນໄດ້? 

 
6. ເວລາໃດທ່ານໄດ້ປະສົບກັບສ່ິງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃນຊີວິດຫລາຍກວ່າຄວາມຫວັງເອົາໄວ້? 

 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິ ດທຣ໌  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

ບົດຮຽນທີ 5 
ໄດ້ຊັຍຊະນະຢ່າງພູມໃຈ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  2 ຊາມູເອນ 8 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      2 ຊາມູເອນ 8 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນແກ່ດາວິດດ້ານກຳລັງທະຫານ  ແລະຣາຊ

ອາຈັກຢ່າງອຸດົມສົມບູນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ມັນເປັນການທົດລອງບ່ໍ ໃນເມ່ືອໄດ້ຊະນະແລ້ວຢາກອ້າງວ່າຕົນເອງ 

                                        ເປັນຄົນເກ່ງ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອກວດເບ່ິງນິສັຍໃຈຄໍຂອງຕົນເອງເມ່ືອໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະວ່າຈະເປັນ  

      ຄົນຊະນິດໃດແທ້. 
 

ຄຳນຳ 
     ຍານາງ ແຟນນີ ຄອດບີ ໃນປີ (1820-1915) ນາງໄດ້ເກີດເປັນຄົນຕາບອດແຕ່ກຳເນີດ ແຕ່ເຫັນວ່ານາງ
ບ່ໍຍອມໃຫ້ການເສັຽອົງຄະເປັນກຳແພງ  ບ່ໍໃຫ້ນາງນະມັສການພຣະເຈ້ົາຢ່າງມີຄວາມສຸກໃຈ.    ນາງໄດ້ເລ້ີີມ
ແຕ່ງເພງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາແຕ່ອາຍຸໄດ້ຫົກປີ. ຕອນນາງເປັນສາວນ້ອຍອາຍຸສິບຫ້າປີນາງໄດ້ເປັນນັກຮຽນໃນ
ໂຮງຮຽນມີຊື່ສຽງຂອງຄົນຕາບອດໃຫ້ຣັດນິວຢອກ    ແລະເຈັດປີຕ່ໍມານາງໄດ້ກາຍເປັນຄຣູສອນຄົນນ່ຶງຂອງ
ໂຮງຮຽນນ້ັນ.  ນາງໄດ້ເປັນນັກປະພັນເພງສັຣເສີນຫລາຍໆເພງໃນສມັຍນ້ັນ. 
     ບົດຮຽນກ່ອນນ້ີພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາເຖິງເຣື່ອງຈິດໃຈຂອງກະສັດດາວິດຢາກສ້າງພຣະວິຫານໃຫ້ແກ່ພຣະ
ເຈ້ົາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ,   ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາມີແຜນການສ້າງອານາຈັກຖາວອນໃຫ້ແກ່ດາວິດ   ແລະເຊື້ອ 
ສາຍ. ພຣະເຈ້ົາຢາກອວຍພຣະພອນແກ່ດາວິດຢ່າງມະຫາສານຫລາຍກວ່າດາວິດໄດ້ຄຶດແລະຫວັງເອົາໄວ້.  
ໃນເມ່ືອພວກເຮົາສຶກສາ 2 ຊາມູເອນ 8 ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາເລ້ີມເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະອົງເປັນ
ຮູບເປັນຮ່າງຂ້ຶນມາ  ຄືພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ດາວິດໝາຍເຂດແດນຂອງອິສຣາເອນ ແລະເອົາຊະນະຕ່ໍພວກສັດຕຣູ
ທັງຫລາຍ.    ດາວິດເປັນພາຊະນະຫລືເຄ່ືອງມືທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຊ ້ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະອົງສຳເຣັດ
ລົງ, ແລະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າຊັຍຊະນະມາຈາກສີພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ (8:6, 14).   
  

1.  ດາວິດໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ (2 ຊາມູເອນ 8:1-6) 
      ໃນ 2 ຊາມູເອັນ 8 ໄດ້ເລ້ີມດ້ວຍປໂຍກ “ຢູ່ມາພາຍຫລັງ” ຄຳເວົ້າເຖິງເວລາເຊັ່ນນ້ີໄດ້ໃຊເ້ປັນປະຈຳໃນ  
2 ຊາມູເອນ(2:1, 10:11, 13:1, 15,1 ແລະ 21:18).    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອົາຊະນະຕ່ໍພວກສັດຕຣູຕາມວັນເວ 
ລາຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຮູ້ຈັກລ່ວງໜ້າດີກວ່າພວກເຮົາ.  ຫົນທາງຂອງພຣະອົງເປັນໂອກາດດີທ່ີສຸດຕ່ໍ
ລູກຂອງພຣະອົງ. 
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     ປໂຍກທ່ີກ່າວວ່າ, “ພຣະອົງເຈ້ົາປະທານຊັຍຊະນະໃນທຸກບ່ອນທ່ີເພ່ິນໄປ” (2:6,14). ປໂຍກອັນນ້ີກາຍ
ເປັນຄຳຂວັນໃນບົດນ້ີແລະເປັນເພງທ່ີບັນລະຍາຍເຖິງຊັຍຊະນະທ່ີໄດ້ຮັບຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.   ພວກຟີ   
ລີສຕີນເປັນພວກສັດຕຣູທຳອິດທ່ີດາວິດໄດ້ເອົາຊະນະ (2:6).   ປະມານ 1200 ປີກ່ອນ ຄສ ພວກຟິລີສຕີນ
ໄດ້ອາສັຍຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດແດນປາເລສຕາຍ ເພາະພວກເຂົາມີອາວຸດທ່ີດີ.   (1 ຊມອ 13:19-21),    
ພວກເຂົາເຄີຍເອົາຊະນະຕ່ໍພວກອິສຣາເອນມາກ່ອນ.  ການທ່ີພວກອິສຣາເອັນເສັຽຊັຍນ້ັນເປັນຍ້ອນກະສັດ
ຊາອູນຂາດຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈ້ົາຈົນທ່ີສຸດກໍສຸດເສັຽບັງລັງແລະເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍໃນສົງຄາມ (1 ຊມອ 
31).  ທ່ີສຸດດາວິດໄດ້ທ້ອມໂຮມອານາຈັກແລະໄດ້ຂັບໄລ່ພວກຟິລີສຕີນໜີໄປໄດ້ (2 ຊມອ 5:17-25).   
     ໃນເມ່ືອໄດ້ຊັຍຊະນະພວກສັດຕຣູທາງທິດຕາເວັນຕົກ ດາວິດໄດ້ຂຍາຍກຳລັງອອກໄປທາງຕາເວັນອອກ
ເປັນບ່ອນນາງຣຸດຜູ້ເປັນແມ່ຕູ້ໃຫຍ່ເຄີຍອາສັຍຢູ່ (ຣູດ 4:17),  ເຫັນວ່າດາວິດໄດ້ທຳລາຍທະຫານສອງສ່ວນ
ສາມຂອງກອງທັບໂມອາບ  ໃນສາຍຕາຄົນໃນສມັຍນ້ີອາດເປັນຄວາມໂຫດຮ້າຍແຮງເກີນໄປ   ແຕ່ເປັນລະ
ບຽບຂອງທະຫານໃນເວລານ້ັນ.  ຖ້າບ່ໍເຮັດຢ່າງນ້ັນພວກສັດຕຣູອາດກັບມາແກ້ແຄ້ນຕາມຫລັງອີກ. 
     ທ່ີສຸດດາວິດໄດ້ສ້າງເຂດແດນທາງພາກເໜືອຄືເອົາຊະນະຕ່ໍພວກອາຣາມ (ຊີເຣັຽ).  ດາວິດໄດ້ໄປໂຈມຕີ
ອານາຈັກຂອງພວກອາຣາມແລະເອົາຊະນະເຈ້ົາຊີວິດ ຮາດາເຊຜູ້ປົກຄອງເມືອງໂຊດາ  ແລະໄດ້ຈັບເອົາໄປ
ເປັນຊະເລີຍພ້ອມດ້ວຍພວກທະຫານທ່ີມາຊ່ອຍຈາກເມືອງດາມາເຊອີກ.  ຕ່ໍມາດາວິດໄດ້ຕ້ັງຄ້າຍຕາມບ່ອນ
ຕ່າງໆທາງພາກເໜືອເພ່ືອເປັນກຳບັງປ້ອງກັນຂອງອິສຣາເອນ.  ພຣະເຈ້ົາປະທານສັນຕິສຸກໂດຍປະທານໃຫ້ 
ມີຊັຍຊະນະຕ່ໍພວກສັດຕຣູທັງຫລາຍ ແລະໃຫ້ຣາຊອານາຈັກຮຸ່ງເຮືອງຈະເຮີນ (2 ຊມອ 7:1). 
 

2.  ດາວິດຊິນເຄີຍເກີນໄປກັບສົງຄາມ (2 ຊາມູເອນ 8:7-14)  
         ຍ້ອນເຫດຜົນທ່ີດາວິດໄດ້ຊະນະສົງຄາມເປັນປະຈຳ ດາວິດໄດ້ຍຶດເອົາສ່ິງຂອງແລະຊັບສິນຢ່າງມາກ
ມາຍຈາກພວກສັດຕຣູຄືພວກຣາດາເຊ  ເປັນເຄ່ືອງປ້ອງກັນເອິກເຮັດດ້ວຍຄຳ, ເງິນ   ແລະທອງແດງເປັນຈຳ
ນວນຫລາຍ. ເມ່ືອໄດ້ຕາມໃຈໃນສ່ິງຕ້ອງການຝ່າຍຮ່າງກາຍ ຍັງມີກະສັດຮາມາດຜູ້ໄດ້ສ່ົງລູກຊາຍ, ໂຈແຣມ 
ມາຖວາຍບັງຄົມແລະນຳເອົາສ່ິງຂອງທ່ີເຮັດດ້ວຍຄຳ ເງິນ ແລະຂອງມີຄ່າມາເປັນຂອງຂວັນ. 
     ສ່ິງທ່ີໜ້າສັຣເສີນໃນເມ່ືອດາວິດໄດ້ສ່ິງຂອງມາກມາຍຫລາຍຢ່າງນ້ີ ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ເອົາເປັນຂອງສ່ວນຕົວ ແຕ່
ເພ່ິນໄດ້ເອົາໄປຖວາຍແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  ການເຮັດຢ່າງນ້ີໝາຍເຖິງດາວິດຍອມຮັບວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້
ຊ່ອຍໃຫ້ມີຊັຍ.  ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນເປັນຜູ້ມີອຳນາດແລະເປັນກະສັດອົງຍ່ິງໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງດາວິດ.   ຊ່ືສຽງ
ຂອງດາວິດໄດ້ໂດ່ງດ່ັງອອກໄປໃນເມ່ືອເພ່ິນໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ (8:13). 
      ໃນເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນສຳເຣັດ ພວກເຮົາຄຶດວ່າໃຜຄວນໄດ້ຮັບກຽດຫລືຊ່ືສຽງ?  ພວກເຮົາຫວັງວ່າ
ຢ່າງໜ້ອຍພວກເຮົາໄດ້ມີພາກສ່ວນໄດ້ຮັບຄຳຍົກຍ້ອງເພາະພວກເຮົາໄດ້ລົງມືເຮັດຢ່າງໜັກ    ຫລືພວກເຮົາ
ຍອມຮັບວ່າຖ້າປາສຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວພວກເຮົາເຮັດຫຍັງບ່ໍໄດ້.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວ່າຖ້າປາສຈາກພຣະ
ອົງແລ້ວພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຮັດອັນໃດໄດ້ (ໂຢຮັນ 15:5). ຜົນສຳເຣັດ ຫລືຜົນລ້ົມເຫລວຂອງພວກເຮົາຂ້ຶນ
ກັບການເຊື່ອແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາກັບສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ກະທຳໃນຊີວິດ. 
 

3. ການປົກຄອງຂອງດາວິດ (2 ຊາມູເອນ 8:15-18)   
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     ໃນການປົກຄອງຂອງດາວິດໄດ້ສລູບຢູ່ໃນຂ້ໍ 15: “ດາວິດໄດ້ປົກຄອງທ່ົວປະເທດອິສຣາເອນ ໄດ້ເຮັດສ່ິງ
ຖືກຕ້ອງຕ່ໍປະຊາກອນຂອງຕົນ.”  ດາວິດບ່ໍໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະດ້ານທະຫານພາຍນອກເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ເພ່ິນນຳພາ
ປະຊາກອນພາຍໃນຢ່າງສງົບສຸກແລະຈົບງາມໃນປະເທດອິສຣາເອນ.    ເພ່ິນຮູ້ຈັກວິທີແບ່ງໜ້າທ່ີໃຫ້ແກ່ຄົນ
ອ່ືນຜູ້ທ່ີໄວ້ໃຈໄດ້ໃນການນຳພາປະເທດຊາດ.   ກະສັດດາວິດໄດ້ປ່ຽນການປົກຄອງຈາກຫົວໜ້າເຜ່ົາມາເປັນ
ອົງການປົກຄອງຄື: ຍົກເອົາ ເຊຣູຢາເປັນຜູ້ບັນຊາກອງທັບ, ເຢໂຮຊາເພັດ ເປັນເລຂາທິການ, ຊາໂດກ ແລະ 
ອາຮີເມເລັກເປັນປະໂຣຫິດ, ແລະເບນາຢາເປັນຫົວໜ້າຄົນເກນເອົາຄົນມາເຣັດໜ້າທ່ີຕ່າງໆ.  ການເຮັດຢ່າງ
ນ້ີເຮັດໃຫ້ອານາຈັກໄດ້ຮັບການປົກຄອງເບ່ິງແຍງຢ່າງສະດວກ ແລະທ່ົວເຖິງ ຄືຕາມພຣະທັມໄດ້ກ່າວ່າ “ເຮັດ
ສ່ິງຖືກຕ້ອງແລະສິນທັມ” (8:15). 
     ຜູ້ທ່ີພວກເຮົາຢູ່ໃກ້ຄຽງເປັນຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຜົນສຳເຣັດ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດຕ່ໍຄົນເປັນຈຳນວນຫລາຍ 
ແລະພຣະອົງເອົາຄົນມາຮັບໃຊ້ຢູ່ໃກ້ຊິດ (ມັດທາຍ 10:2-4). ອາຈານໂປໂລເຕືອນວ່າ, “ການພົບກັບຄົນຊົ່ວ
ຍ່ອມເສັຽນິສັຍ” (1 ກຣທ 15:33). ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງການເປັນພະຍານຕ່ໍໂລກ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງລະວັງເອົາ
ຄົນມາຮ່ວມງານຕ້ອງເປັນຄົນມີຄວາມເຊື່ອເໝືອນກັນ.   ພວກເຮົາກໍຄືກັນເອົາຄົນມາຮ່ວມໃນຊີວິດຄວນລະ
ວັງເພາະພວກເຂົາສາມາດນຳຄວາມສຳເຣັດຫລືຄວາມເສັຽຫາຍມາສູ່ເຮົາໄດ້. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
     ດາວິດໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາໃນສນາມຮົບ ແລະພຣະອົງປະທານຄວາມສຳເຣັດໃຫ້.  ທຸກວັນນ້ີພວກ
ເຮົາບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບຄົນໃດໆແຕ່ຕ່ໍສູ້ກັບມານຊາຕານ (ອຟຊ 6:10-12). ຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູພວກເຮົາໄດ້ຮັບ
ພຣະພອນເກີນທ່ີຈະວັດແທກໄດ້.   ໂດຍການເພ່ິງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພຣະອົງນຳພາ   ນຳຄົນທ່ີດີແລະມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຊ່ອຍຮັບໃຊ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປະສົບກັບພລັງແລະຄວາມສຳເຣັດໃນຊີວິດ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ແມ່ນຫຍັງເປັນຄວາມສຳເຣັດຂອງທ່ານອັນຍ່ິງໃຫຍ່ໃນຊີວິດ? 
2. ໃນເມ່ືອທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມສຳເຣັດ ພວກເຮົາມັກໃຫ້ຄະແນນອັນໃດ ຫລືຜູ້ໃດ? 
3. ວິທີໃດພຣະເຈ້ົາອວຍພອນທ່ານໃຫ້ໄດ້ຄວາມສຳເຣັດ ແລະຊັຍຊະນະ? 
4. ມີພຣະພອນອັນໃດໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດຂອງທ່ານຍ້ອນທ່ານຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປ? 
5. ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນສ່ິງສຳຄັນໃນການມອບວຽກໃຫ້ຄົນອ່ືນເຮັດ? 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິ ດທຣ໌  
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ບົດຮຽນທີ 6 
ຕັນຫາແລະການຄາຕະກັມ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ຊາມູເອນ 2: 11                                                                                 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ຊາມູເອນ 2: 11  

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກະສັດດາວິດເລືອກເຮັດຕາມຕັນຫາພາໃຫ້ຕົວະ, ຫລອກ ແລະນຳສູ່ການ  

                                           ຄາຕະກັມ. 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວາ້: ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕອບຢ່າງໃດເວລາຖຶກທົດລອງຈາກຕັນຫາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕອບຢ່າງໃດເມ່ືອຖຶກລ້ໍລວງຈາກຕັນຫາ.  
 

ອ່ານລວບ: ກະສັດດາວິດ ຖຶກທົດລອງດ້ວຍການຍອມໃຫ້ຄວາມມີຕັນທາງເພດກັບນາງບັດເຊບາ. ການ 

                 ກະທຳທ່ີລາວເລືອກນຳໄປສູ່ການສັງຫານພ້ອມດ້ວຍຜົນຮັບຕິດຕາມມາຫລາຍປະການ. 
 

                                                             ຄຳນຳ 
ໃນນິຍາຍບູຮານ, ກະສັດອາເຕີ ໄດ້ແຕ່ງງານກັບຜູ້ຍິງຊື່ກວີນນີແວ. ຕ່ໍມາບ່ໍດົນມະເຫສີໄດ້ພົວພັນກັບອັສວິນ
ຄົນນ່ຶງຂອງກະສັດອາເຕີຊື່ແລນເຊລີອດ. ກວີນນີແວແລະແລນເຊີລອດໄດ້ມີຄວາມສັມພັນກັນຈົນກະສັດໄດ້
ຄ້ົນພົບພາຍຫລັງ. ກະສັດຖຶກຫັກຫລັງຈາກຜູ້ທ່ີເພິ່ນໄວ້ວາງໃຈ, ແລະເຣື່ອງນ້ີໄດ້ກ້າວໄປເຖິງຂ້ັນມີການເສັຍ
ຊີວິດແລະການທຳລາຍ.   ເມ່ືອອານາຈັກແຕກແຍກ, ສັດຕຣູຊື່ມໍເດຣດ ກໍໄດ້ໂຈມຕີ ອາເຕີ ແລະໄດ້ສູ້ກັນທ່ີ
ບ້ັນຣົບແຄມລາອານ.    ເຣື່ອງນ້ີອາດຈະຖືກຂຽນໄວ້ຕ່າງໆກັນ, ແຕ່ຈາກການສູ້ຮົບນ້ີ ອາເຕີແລະມໍເດຣດໄດ້
ຕາຍ ຫລືຖືກບາດເຈັບເຖິງຕາຍກັນທັງຄູ່. ເຣື່ອງຂອງອາເຕີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອັນຕະລາຍສຳລັບອານາຈັກ, 
ປະເທດ, ທຸຣະກິດ, ຄຣິສຕະຈັກ, ຫລືຄອບຄົວ ແມ່ນຢູ່ຂ້າງໃນ ແລະບ່ໍແມ່ນຢູ່ຂ້າງນອກ. 
 
ໃນບົດຮຽນມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະເຫັນກະສັດດາວິດຜູ້ເປັນນັກຮົບທ່ີກ້າຫານຜູ້ນ່ຶງ   ຊ່ຶງຕົກຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງການ   
ທົດລອງ. ການຜິດສິນທັມທ່ີລາວເລືອກເຮັດແລະປົກປິດການກະທຳຂອງລາວໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມຕາຍ. ໃນຊີ
ວິດ,  ພວກເຮົາຈະພຍາຍາມປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຢ່າງນ້ີ.   ເມ່ືອເວລາພວກເຮົາເຮັດຜີດ,  ແທນທ່ີຈະຊຸກ
ເຊື່ອງຄວາມບາບ, ພວກເຮົາຕ້ອງສາຣະພາບ, ກັບໃຈໃໝ່, ແລະຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາທັນທີ.      
 

1.  ຄວາມພິນາດ (2 ຊາມູເອນ 11:1-5)    
ເປີດຫົວເຣື່ອງຂອງບົດຮຽນນ້ີ, ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ວ່າດາວິດບ່ໍອອກໄປຕີເສິກກັບນາຍທະຫານຂອງເພ່ິນ. ກະສັດ
ມັກຕິດຕາມສັດຕຣູໃກ້ລະດູໃບໄມ້ປ່ົງເພາະລະດູຝົນໄດ້ຈົບລົງ.   ຕອນນ້ີເປັນເວລາເກັບກ່ຽວແລະຫົນທາງກໍ
ສະດວກສຳລັບເຫລ່ົາທະຫານ. ສະນ້ັນຈ່ຶງເປັນເວລາທ່ີຈະຕ້ອງອອກໄປສູ້ຮົບ. ເຖິງແມ່ນວ່າດາວິດຈະເປັນຜູ້
ມີຄວາມສາມາດໄດ້ຊັຍຊະນະຕ່ໍຂ້າເສິກສັດຕຣູກໍຕາມ, ໃນຄ້ັງນ້ີດາວິດຕັດສິນໃຈຢູ່ເບ້ືອງຫລັງ. ດາວິດເກີດມີ
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ປະຕິກິຣິຍາຊົ່ວເມ່ືອໄດ້ເຫັນນາງບັດເຊບາກຳລັງອາບນ້ຳ. ໃນຂະນະທ່ີພວກທະຫານໄດ້ຊັຍຊະນະຕ່ໍຊາວອັມ
ໂມນທ່ີເມືອງຣັບບາ, ດາວິດໄດ້ເສັຍຊັຍທ່ີວັງ.  ແທນທ່ີດາວິດຈະເປັນຕົວຢ່າງຜູ້ນຳທ່ີດີແລະອອກໄປສູ້ຮົບກັບ
ພວກທະຫານ, ລາວໄດ້ສ່ົງໃຫ້ ໂຢອາບແລະກອງທະຫານອອກໄປຕີເສິກ.    ດາວິດສ່ົງຄົນອອກໄປສຶບຖາມ
ເບ່ິງວ່າ ນາງແມ່ນໃຜຊຶ່ງເພ່ິນໄດ້ເບ່ິງຄວາມງາມຂອງບັດເຊບາກຳລັງອາບນ້ຳຢູ່ (11:3). ຂ້ໍຕ່ໍໄປພວກເຮົາໄດ້
ຮຽນຮູ້ວ່າ ດາວິດໄດ້ສ່ົງຄົນໄປນຳເອົາບັດເຊບາມາທ່ີວັງ. ດາວິດເປັນຄົນທະລ້ຶງ ໃຊຄົ້ນອ່ືນໄປເຮັດວຽກເປ້ືອນ
ຂອງຕົນແທນທ່ີຈະເປັນຜູ້ຮັບຜີດຊອບ. ເໝືອນດ່ັງຊາອູນຜູ້ທ່ີເຮັດມາກ່ອນ, ດາວິດ ກາຍເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ. 
ອຳນາດແລະຄວາມສຳເຣັດພາໃຫ້ເພ່ິນເສັຽ.   ດາວິດຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈ ເພາະການສົມສູ່ກັບນາງບັດເຊບາ
ຫລັງຈາກເປັນລະດູແມ່ນໂອກາດຂອງການມີລູກ; ດາວິດເບ່ິງຂ້າມອັນຕະລາຍແລະຄວາມບໍ່ປອດພັຍ.  
 
ກ່ອນໜ້ານ້ີ ຊາມູເອນໄດ້ເຕືອນປະຊາຊົນວ່າ  ກະສັດ  "ຈະເອົາ" ລູກຊາຍລູກຍິງຂອງເຂົາເຈ້ົາ (1 ຊາມູເອນ 
8:11-13).   ດາວິດໄດ້ເອົາລູກສາວຂອງເອລີອັມ (ບັດເຊບາ) ຊ່ຶງເປັນເມັຽຂອງອູຣິຢາມາເປັນເມັຍຂອງຕົນ. 
ດາວິດໄດ້ສົມສູ່ກັບນາງເພາະຕັນຫາ.   ຫລັງຈາກນາງກັບເມືອເຮືອນແລ້ວ ບັດເຊບາໄດ້ສ່ົງຂ່າວໄປບອກດາ
ວິດວ່ານາງມີລູກ.   ດາວິດອາດຈະເຊື່ອວ່າຕົວເອງມີສິດອຳນາດເໜືອຍຸທສາດສົງຄາມ  ແລະກົດໝາຍບ້ານ
ເມືອງ,  ແຕ່ວ່າລາວບ່ໍມີສິດຄວບຄຸມກົດທັມຊາດຫລືກົດຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ກະສັດໄດ້ທຳຜີດຕ່ໍຄວາມສັກສິດ 
ຂອງການແຕ່ງງານແລະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ; ຄວາມພິນາດຂອງດາວິດໄດ້ເລ້ີມແລ້ວ. 
 
ພວກເຮົາທ່ີເປັນມະນຸດສາມາດຖືກທົດລອງໄດ້; ບ່ໍມີໃຜຫລີກໄດ້.  ມີແຕ່ພຣະເຢຊູຜູ້ດຽວຜູ້ຊົງບ່ໍມີຄວາມຜິດ
ບາບ ( 2 ກຣທ 5: 21).   ສະນ້ັນພວກເຮົາຈະຕ້ອງຮຽນຖ່ອນຕົວ ແລະຮຽນເພ່ິງພຣະເຈ້ົາ.   ພຣະເຈ້ົາຊົງຍ່ິງ
ໃຫຍ່ກ່ວາການທົດລອງທ່ີພວກເຮົາປະເຊີນ, ແລະພຣະອົງຊົງຢູ່ດ້ວຍເພ່ືອໃຫ້ກຳລັງເວລາການທົດລອງກ້າວ
ມາຫາເຮົາ.   ຄິດເຖິງຄຳສັນຍາຂອງໂປໂລທ່ີວ່າ, "ບ່ໍມີການທົດລອງອັນໃດເກີດຂ້ຶນກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍ ນອກ
ຈາກການທົດລອງທ່ີເຄີຍເກີດກັບມະນຸດທ່ົວໄປ ພຣະເຈ້ົງຊົງທ່ຽງທັມພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງຍອມໃຫ້ພວກເຈ້ົາຖຶກ
ທົດລອງເກີນກວ່າທ່ີເຈ້ົາຈະທົນໄດ້. ແລະເມ່ືອຊົງທົດລອງເຈ້ົານ້ັນພຣະອົງຈະຊົງໂຜດໃຫ້ເຈ້ົາມີທາງຫລີກໜີ
ໄປໄດ້ດ້ວຍເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະສາມາດທົນໄດ້" (1 ກຣທ 10: 13).   ຊາຕານບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດ
ບາບແຕ່ເປັນການເລືອກຂອງເຮົາເອງ. ພວກເຮົາຕ້ອງເລືອກການເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາ ໄວ້ວາງໃຈໃນກຳລັງຂອງ
ພຣະອົງເພ່ືອຕ່ໍສູ້ກັບມານ, ແລະຢຶດໝ້ັນຢູ່ກັບສ່ິງທ່ີດີ (1 ທຊນ 5: 21). 
 

2.  ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປົກປິດ ( 2 ຊາມູເອນ 11: 6-13) 
ຄວາມຮ້າຍແຮງໃນການຜິດປະເວນີຂອງດາວິດກັບນາງບັດເຊບາ ຄືເພ່ິນເຮັດຜິດພາດແລ້ວ ພຍາຍາມທ່ີຈະ
ປົກປິດຄວາມຜິດ. ດາວິດໄດ້ເອ້ີນເອົາອູຣິຢາມາຈາກສນາມຮົບ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມກັບດາວິດຜູ້ໄດ້ຫັກຫລັງອູຣິ
ຢາໂດຍການນອນກັບເມັຽຂອງລາວ ນັກຮົບຜູ້ນ້ີໄດ້ສັດຊື່ຕ່ໍກະສັດຂອງລາວ; ລາວໄດ້ເລືອກພັກຢູ່ໃນພະຣາຊ 
ວັງ (ບ່ອນທ່ີດາວິດໄດ້ສົມສູ່ກັບເມັຽຂອງລາວ). ເມ່ືອດາວິດຮູ້ວ່າ ອູຣິຢາບ່ໍກັບເມືອເຮືອນຫາເມັຽ (ບັດເຊບາ), 
ເພ່ິນໄດ້ບອກກັບທະຫານຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີສັດຊື່ນ້ັນວ່າເປັນຫຽັງ   ອູຣິຢາຈ່ຶງບ່ໍເມືອເຮືອນ;   ອູຣິຢາຕອບວ່າຈະໄປ
ເຮືອນແລະມີຄວາມສຸກຢູ່ກັບເມັຽໄດ້ຢ່າງໃດ ໃນຂະນະທ່ີເພ່ືອນທະຫານປະຕິບັດງານໃນສນາມຮົບ. 
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ແທນທ່ີດາວິດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນການປະພຶດຂອງອູຣິຢາ,  ດາວິດຍ່ິງວາງແຜນປົກປິດເຣື່ອງນາງບັດເຊບາ 
ຕ້ັງຄັນ. ດາວິດເຊີນອູຣິຢາມາກີນເຂ້ົານຳແລະເກືອເຫລ້ົາລາວໃຫ້ເມົາ; ແຕ່ລາວຍັງມີຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີຕ່ໍກະ
ສັດແລະປະເທດຊາດຂອງຕົນ ຄວາມພຍາຍາມປົກປິດຄວາມຜິດຂອງດາວິດບ່ໍສຳເຣັດ ເພາະທະຫານຜູ້ສັດ
ຊື່ບ່ໍຍອມກັບບ້ານ ແລະສົມສູ່ກັບເມັຽຂອງຕົນ. ດາວິດໄດ້ເຮັດເໝືອນກາອິນ. ຄວາມບາບໄດ້ "ລໍຖ້າຄຸບຢູ່ປະ
ຕູ" (ປຖກ 4:7).   ໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າ   ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ປົກປິດຄວາມຜິດຂອງເຮົາວິທີໃດແດ່. 
ເຊັ່ນວ່າພວກເຮົາໄປໂບດໃສ່ເຄ່ືອງນຸ່ງງາມ, ຝືນໃຈຍ້ິມ, ແລະທຳທ່າຄືເຮົາຢູ່ໃນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຂະນະທ່ີ
ພວກເຮົາພຍາຍາມໃຫ້ກຽດພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຊີວິດ,   ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາສົມຄວນດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມສະ
ວ່າງແລະຄວາມຈິງ.   ຈ່ົງເຊົາການປົກປິດຄວາມບາບແລະມີຄວາມສັດຊື່ຕ່ໍກັນ. ການປົວແປງຈະມາເຖິງ ເວ
ລາພວກເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບການທົດລອງຕ່າງໆດ້ວຍວິທີທ່ີຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ. 
 

3.  ຄວາມພິນາດມາເຖິິງ ( 2 ຊາມູເອນ 11: 14-27) 
ຄວາມພັງພິນາດພາຍໃນໃຈຂອງດາວິດນັບວ່າເຖິງຈຸດຕ່ຳສຸດ ແມ່ນເວລາເພ່ິນຕັດສິນໃຈຂ້າອູຣີຢາ. ພຣະອົງ 
ໄດ້ສ່ັງໂຢອາບໃຫ້ສ່ົງອູຣິຢາໄປແນວໜ້າບ່ອນທ່ີມີການສູ້ຮົບກັນຢ່າງໜັກ  ແລ້ວສ່ັງໃຫ້ກອງທັບຖອຍຄືນຫລັງ 
ເພ່ືອປອ່ຍໃຫ້ອູຣິຢາຖຶກຂ້າຕາຍຢູ່ທ່ີນ້ັນຜູ້ດຽວ.    ດາວິດຮູ້ວ່າອູຣິຢາເປັນຜູ້ທ່ີມີສັກສີ ແລະເພ່ິນໄດ້ໃຊ້ສ່ິງນ້ັນ 
ເພ່ືອທຳລາຍລາວ; ທຸກຄົນຮູ້ແນ່ນອນວ່າ ອູຣິຢາຈະຍອມບ່ໍໜີເສິກ; ດາວິດສ່ົງນັກຮົບຜູ້ກ້າຫານໄປຫາຄວາມ
ຕາຍ, ແລະອູຣິຢາກໍໄດ້ຕາຍໃນສນາມຮົບຕາມແຜນການຂອງດາວິດ. 
 
ດາວິດໃຫ້ເຫດຜົນທ່ີເພ່ິນເຮັດແມ່ນເພ່ືອປົກປິດການຕ້ັງຄັນຂອງບັດເຊບາ.    ເພ່ິນເຊື່ອວ່າການແຕ່ງງານກັບ 
ບັດເຊບາຈະຖືກຍົກຍ້ອງວ່າເປັນຜູ້ດູແລນາງໝ້າຍ;ແຕ່ດາວິດໄດ້ຫລອກພຣະເຈ້ົາແລະປະເທດຊາດ. ບ່ໍມີໃຜ
ຫລອກພຣະເຈ້ົາໄດ້ (ຄລຕ 6:7).    ດາວິດຍັງປອບໃຈໂຢອາບວ່າ "ດາບຈະທຳລາຍຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃຫ້ໝົດສ້ິນ." 
ແຕ່ວ່າດາບຈະທຳລາຍຄອບຄົວຂອງ ດາວິດອີກໄປນານ.  ຄວາມຕາຍທ່ີເຫັນໃນ 2 ຊາມູເອນ 11 ນ້ີໄດ້ເປັນ
ເລືອດໃນມືຂອງກະສັດດາວິດ ແລະຍັງຈະເປັນພັຍອັນຕລາຍໃຫ້ກັບຄອບຄົວຂອງເພ່ິນຕ່ໍໆໄປ.  
 
ພຣະທັມບົດນ້ີໄດ້ສລຸບວ່າ, "ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງພໍພຣະທັຍກັບສ່ິງທ່ີດາວິດໄດ້ເຮັດນ້ັນ"(11: 27). ດາວິດອາດຈະ
ເຊື່ອວ່າສ່ິງທ່ີລາວໄດ້ເຮັດນ້ັນບ່ໍມີຜູ້ໃດຮູ້ຈັກ ແຕ່ທ່ີຈິງແລ້ວມີບາງຄົນຮູ້. ແນ່ນອນ, ບ່ໍມີສ່ິງໃດໃນໂລກນ້ີທ່ີເກີດ
ຂ້ຶນຊຶ່ງກະສັດເໜືອກະສັດທັງຫລາຍຈະບ່ໍຮູ້.   ພຣະເຈ້ົາຮູ້ທຸກຢ່າງທ່ີດາວິດເຮັດ  ແລະສ່ິງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ   
ພຣະອົງຊົງຮູ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ດາວິດຜູ້ທ່ີເປັນວີຣະບຸຣຸດໄດ້ເຮັດຜິດພາດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃນພວກເຮົາ
ທ່ີຈະຖຶກຍົກເວັ້ນຈາກການຜິດພາດ, ແຕ່ເຮົາກໍສາມາດທ່ີຈະສຳເຣັດໄດ້ດ້ວຍ. ໃຫ້ພວກເຮົາຮຽນແບບຂອງອູ
ຣິຢາເຣື່ອງຄວາມຈົງຮັກພັກດີ, ບ່ໍພຽງຕ່ໍກະສັດຂອງໂລກນ້ີ ແຕ່ຕ່ໍກະສັດຂອງກະສັດທັງຫລາຍ. 
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງຖືວ່າພວກເຮົາຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທຳຂອງຕົວເອງທຸກຢ່າງ. ຄວາມບາບກໍຄືຄວາມຕາຍ ແລະ
ອາດຈະບ່ໍທຳໃຫ້ຕາຍດຽວນ້ີ (ດ່ັງ ອູຣິຢາ),   ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖຶກຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນກັບພຣະ  
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ຄຣິດ.   "ແຕ່ພຣະອົງຖືກບາດເຈັບຍ້ອນບາບຂອງພວກເຮົາທັງຫລາຍ  ພຣະອົງຖືກບາດເຈັບຍ້ອນພວກເຮົາ
ເຮັດຊົ່ວ  ການລົງໂທດທ່ີພຣະອົງໄດ້ຮັບນ້ັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນອິສລະສົມບູນ  ທ່ີພຣະອົງຖຶກຕີນ້ັນ ກໍເພ່ືອ
ໃຫ້ພວກເຮົາຫາຍດີ" (ອຊຢ 53: 5).  ພຣະເຢຊູຊົງຍອມຕາຍແທນພວກເຮົາທ່ີໄມ້ກາງແຂນ  ເພ່ືອພວກເຮົາ
ຈະໄດ້ຮັບຊີວິດນິຣັນ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ຕັນຫາເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດໃນສ່ິງທ່ີເຮົາຢາກໄດ້ ຖ້າເຮົາເຊື່ອວ່າເຮົາສົມຄວນທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ສ່ິງນ້ັນ ເຮົາ
ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຢາກນ້ັນສົມກັບຣາຄາທັງໝົດ. ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍແກ້ໄຂຄວາມບາບ, ມັນກໍຈະນຳໄປຫາ
ຄວາມບາບຕ່ືມອີກ;   ຖ້າພວກເຮົາພຍາຍາມປົກປິດຄວາມບາບໄວ້,  ຫລືບ່ໍສົນໃຈເລີຍ,   ມັນກໍຈະເພ້ີມຂ້ຶນ 
ແລະມັນຈະນຳໄປເຖິງຄວາມພິນາດແລະຄວາມຕາຍ.  
 
ເວລາພວກເຮົາເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງສັດຊື່ຕ່ໍຕົວເຮົາເອງແລະພຣະອົງໂດຍການກັບຄືນຫາ 
ພຣະອົງແລະສາຣະພາບຂໍການເສີມສ້າງຂ້ຶນໃໝ່.      "ຖ້າເຮົາທັງຫລາຍສາຣະພາບຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ     
ພຣະອົງຊົງສັດຊື່ແລະທ່ຽງທັມ ຈະຊົງໂຜດຍົກບາບຂອງພວກເຮົາ ແລະຈະຊົງຊຳຮະລ້າງເຮົາທັງຫລາຍຈາກ
ການອະທັມໝົດສ້ິນ" (1 ຢຮ 1: 9).   
 

ຄຳຖາມ 
1. ດາວິດໄດ້ເລ້ີມເຮັດຄວາມຜິດບາບຢູ່ໃສ? ອະທິບາຍ. 

2. ທ່ານໄດ້ເຮັດຕາມຕັນຫາຂອງຕົວເອງເວລາໃດ? ມີຫຽັງແດ່ທ່ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນ? 

3. ມີວິທີໃດແດ່ທ່ີດາວິດສາມາດເຮັດໄດ້ ເພ່ືອຫລີກເວັ້ນ ຫລືເອົາຊະນະການທົດລອງ? 

4. ພວກເຮົາພຍາຍາມປົກປິດຄວາມບາບວິທີໃດແດ່? ເປັນຫຽັງພວກເຮົາຈ່ຶງເຮັດຢ່າງນ້ີ? 

5. ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດເມ່ືອພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາບ່ໍພໍພຣະທັຍ? 

6. ທ່ານຈະອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຜິດແລະຄວາມອັບອາຍໄດ້ວິທີໃດ? 
 
 
        ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 7 
ຊາຍຄົນນ້ັນຄືທ່ານເອງ! 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ຊາມູເອນ 12: 1-23 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ຊາມູເອນ 12 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ນາທານໃຊ້ເຣື່ອງອຸປມາເພ່ືອເຕືອນຄວາມຜິດບາບຂອງດາວິດ. 

 ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄ້ວາ: ພຣະເຈ້ົາເຕືອນຄວາມຜິດບາບຂອງຂ້ອຽວິທີໃດ ແລະຂ້ອຽຕອບພຣະອົງຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອພິສູດວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເຕືອນຄວາມຜິດບາບຂອງຂ້ອຽວິທີໃດ ແລະ  

                                             ຂ້ອຽຕອບພຣະອົງຢ່າງໃດ.                        
 

ອ່ານລວບ: ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ນາທານເພ່ືອໄປເຕືອນດາວິດເຖິງຄວາມຜິດບາບຂອງທ່ານ.   ດາວິດໄດ້ຕອບ 

                 ຄຳເຕືອນຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍການສາລະພາບແລະການກັບໃຈ,   ແຕ່ເພ່ິນຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນກັມທ່ີ 
                 ຕິດຕາມມາເພາະຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນ. 

ຄຳນຳ 
 
ໃນສມັຍເປັນໜຸ່ມ ອອກກັສຕິນໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງຊາວໂລກ;ລາວໄດ້ໄປຟັງ ແອມໂບຣ ບາດຫລວງຂອງເມືອງ
ມິລານ ເພ່ືອຈະໄດ້ຄຳແນະນຳບາງຢ່າງ; ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ອອກກັສຕິນເກີດຄວາມເຂ້ົາໃຈຫລາຍຂ້ຶນກ່ຽວກັບ
ສາສນາຄຣິດ. ໃນຂະນະທ່ີພັກຢູ່ເມືອງມີລານ, ມີສ່ິງດົນໃຈອອກກັສຕິກໃຫ້ອ່ານພຣະຄັມພີ; ທ່ານໄດ້ເປີດໄປ
ພົບພຣະທັມ ໂຣມ13: 13-14 ທ່ີບອກວ່າ, "13 ພວກເຮົາຈ່ົງປະຕິບັດຕົວໃຫ້ເໝາະສົມກັບເວລາກາງເວັນ ບ່ໍ 
ແມ່ນໃນການລ້ຽງດ້ວຍເສບສຸຣາຢາເມົາ ບ່ໍແມ່ນໃນການວິວາດເຫິງສາກັນ 14 ແຕ່ຈ່ົງປະຕິບັດຕົວດ້ວຍພຣະ 
ເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ ແລະຢ່າຈັດຫາອັນໃດເພ່ືອບຳຣຸງຕັນຫາຂອງເນ້ືອກາຍ." ຈາກພຣະຄຳຂ້ໍນ້ີ ອອກກັສຕິນຮູ້ສຶກ
ເສັຽໃຈໃນຄວາມຜິດບາບແລະໃນຊີວິດຂອງຕົນ, ທ່ານໄດ້ອ້ອນວອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາ ແລະຕ່ໍ
ມາກໍໄດ້ຮັບການບັບຕິສະມາໂດຍບາດຫລວງແອມໂບຣໃນລະດູອິສເຕີ ເດືອນ 4 ວັນທີ 24 ປີ 387.   ອອກ  
ກັສຕິນໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ນຳຄົນສຳຄັນໃນສມັຍຂອງທ່ານແລະໃນປະວັດສາດຂອງຄຣິສຕຽນ.  ເໝືອນດ່ັງທ່ານ
ອອກກັສຕິນ, ດາວິດຕ້ອງການຄົນອ່ືນຊ່ວຍເພ່ືອຈະອອກຈາກຄວາມຜິດບາບ ແລະເຂ້ົາຢູ່ໃນອ້ອມກອດຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ. 
 
ໃນບົດຮຽນມ້ືນ້ີ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນຊີວິດຂອງດາວິດເລ້ີມຕົກຕ່ຳ, ຈາກການຊ້ອນຄວາມຜິດບາບ ເຖິງການ
ຂ້າອູຣິຢາ.   ໃນພຣະທັມ 2 ຊາມູເອັນ 12,   ຜູ້ຂຽນໃຊ້ເຣື່ອງອຸປມາທ່ີຄ້າຍຄຽງກັບສ່ິງທ່ີດາວິດໄດ້ເຮັດ ແລະ
ເປີດເຜີຍຄວາມຜິດບາບຂອງເພ່ິນ.    ເຣື່ອງນ້ີຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາບ່ໍສາມາດປິດບັງສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງຈາກພຣະ
ເຈ້ົາ, ພຣະອົງຊົງຮູ້ທຸກຢ່າງ; ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ່ໍພຣະອົງ ທັງຄວາມຄິດແລະການກະທຳ. 
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1.  ຄວາມຫາຍະນະ (2 ຊາມູເອນ 12: 1-6) 
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ   ນາທານໄດ້ມາພົບກະສັດດາວິດ ແລະເວົ້າເຣື່ອງອຸປມາໃຫ້ຟັງ.   ນາທານໃຊ້ຄຳອຸປມາ
ເພ່ືອສອນເຣື່ອງຈິດວິນຍານໃຫ້ກັບດາວິດ.   ນາທານກ່າວເຖິງເພ່ືອບ້ານສອງຄົນ ຄົງນ່ຶງຮ່ັງມີແລະອີກຄົນນ່ຶງ
ຍາກຈົນ.  ຄົນຮ່ັງມີສັດລ້ຽງຫລາຍໂຕ ແລະຄົນທຸກມີແກະໂຕດຽວ. ຈາກແກະໂຕນ້ີລາວສາມາດທ່ີຈະຂຍາຍ 
ຈຳນວນໄດ້ໃນອະນາຄົດໂດຍເອົາໄປເຊີງກັບໂຕຜູ້;  ແກະໂຕນ້ີຄືອະນາຄົດຂອງຄອບຄົວຜູ້ຍາກຈົນ; ສະນ້ັນ
ລາວຮັກແກະນ້ັນເໝືອນກັບລູກສາວຂອງຕົນ. 
 
ນາທານເລ້ີມເວົ້າເຣື່ອງຄົນຮ່ັງມີວ່າທ່ານໄດ້ມີແຂກທ່ີເດີນທາງມາກິນເຂ້ົາທ່ີບ້ານ. ຄົນລ້ຽງສັດຂອງຄົນຮັ່ງມີບ່ໍ
ໄດ້ຂ້າສັດຂອງຕົນເອງເພ່ືອຮັບແຂກ      ແຕ່ເຂົາໄດ້ໄປເອົາແກະໂຕຮັກແພງໂຕດຽວຂອງຄົນຍາກຈົນມາຂ້າ 
ແລະລ້ຽງແຂກບ້ານຂອງຄົນຮ່ັງ.  ເມ່ືອດາວິດໄດ້ຍິນເຣື່ອງແບບເຫັນແກ່ຕົວແລະແບບບ່ໍຍຸດຕິທັມ, ທ່ານກໍໃຈ
ຮ້າຍຂ້ຶນທັນທີ. ດາວິດບອກວ່າ "ຄົນທ່ີເຮັດຢ່າງນ້ັນຈະຕ້ອງຕາຍ ລາວຕ້ອງໃຊ້ຄືນລູກແກະທ່ີລາວເອົາໄປນ້ັນ 
ເຖິງສ່ີຕ່ໍ" (ຂ້ໍ 6). ດາວິດໃນຖານະກະສັດມີສິດຕັດສິນເຣື່ອງຕ່າງໆໃນອານາຈັກຂອງເພ່ິນ.  
 
ການຕັດສິນແບບຮີບຟ້າວຂອງດາວິດສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ  ບາງຄ້ັງພວກເຮົາໄວໃນການຕັດສິນຄົນ
ອ່ືນ ແຕ່ພວກເຮົາມັກເບ່ິງຂ້າມຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງ. ພຣະເຢຊູຊົງເຕືອນພວກເຮົາວ່າ, "ພວກທ່ານຈະຕວງ 
ໃຫ້ເຂົາດ້ວຍເຄ່ືອງຜອງອັນໃດ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຕວງໃຫ້ພວກທ່ານດ້ວຍເຄ່ືອງຜອງອັນນ້ັນ" (ມທ 7: 2). 
 

2.  ການເລືອກທີ່ຈະເປີດເຜີຍ (2 ຊາມູເອນ 2: 7-9) 
ນາທານໄດ້ເປີດເຜີຍກັບດາວິດຢ່າກ້າຫານວ່າ, "ຊາຍຄົນນ້ັນຄືທ່ານເອງ" (ຂ້ໍ 7).  ປຽບທຽບດາວິດໃສ່ກັບຄົນ
ຮ່ັງມີໃນເຣ່ືອງອຸປມາ, ນາທານເປີດເຜີຍຄວາມຜິດບາບຂອງດາວິດ. ດາວິດລັກນາງບັດເຊບາຈາກສາມີ ແລະ
ຂ້າຄົນທ່ີບ່ໍມີຄວາມຜິດ (ອູຣິຢາ) ເພ່ືອໃຫ້ພໍໃຈຕົວເອງໂດຍບ່ໍຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ.    ນາທານໄດ້
ກ່າວເຖິງພຣະພອນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖອກເທມາໃສ່ຊີວິດຂອງດາວິດ  ແລະພຣະອົງຊົງພ້ອມທ່ີຈະເພ້ີມເຕີມໃຫ້
ຖ້າຍັງຕ້ອງການ (12: 7-8).   ແທນທ່ີຈະສແວງຫາຄວາມພໍໃຈຈາກພຣະເຈ້ົາ, ດາວິດໄດ້ໄປເອົາສ່ິງຂອງຊຶ່ງ
ເປັນຂອງຜູ້ອ່ືນ; ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຂອງດາວິດນຳໄປສູ່ຄຳຖາມຂອງນາທານທ່ີວ່າ, "ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງປມາດ 
ຄຳສ່ັງຂອງເຮົາ ແລະເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງທຳສ່ິງຊົ່ວຊ້າແບບນ້ີ" (ຂ້ໍ 9).  
 
ເວລາພວກເຮົາຄິດວ່າເຮົາຮູ້ວ່າສ່ິງໃດດີສຳລັບຕົວເອງ, ຄວາມຈອງຫອງຈະນຳໄປຫາຄວາມຜິດບາບ.  ບາງ
ຄ້ັງພວກເຮົາຄິດວ່າຄົງບ່ໍມີໃຜທ່ີຈະຮູ້ໄດ້,    ແຕ່ຄວາມຜິດບາບນ້ັນຈະປາກົດອອກມາເອງໃນຊີວິດພວກເຮົາ. 
ຄວາມຜິດບາບຄືສ່ິງທຳລາຍເພາະມັນດຶງເຮົາໄກຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະຈາກຊີວິດທ່ີຄົບບໍຣິບຸນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງ
ປະທານໃຫ້ລູກທຸກໆຄົນ. ພຣະຄຳຄືອາວຸດເພ່ືອຕ່ໍສູ້ມານຊາຕານ, ການທົດລອງ, ແລະໂລກ (ອຟຊ 6: 17). 
ປາສຈາກພຣະຄຳຊີວິດພວກເຮົາຈະກ້າວໄປເຖິງຄວາມພິນາດຊ່ຶງຈະມີຜົນຮ້າຍໄປເຖິງຄົນອ່ືນໆດ້ວຍ.  
 

3.  ຜົນປາກົດຢ່າງໜ້າອາໜາດ (2 ຊາມູເອນ 12: 10-23). 
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ເພາະດາວິດບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຍຸທພັນຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຕ່ໍສູ້ການທົດລອງ ທ່ານຈ່ຶງໄດ້ຜ່າຍແພ້; ນາທານໄດ້ປະກາດ
ການຕັດສິນຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍດາວິດວ່າ, "ໃນເຊື້ອສາຍຂອງເຈ້ົາທຸກເຊັ່ນຈະມີບາງຄົນຕາຍຢ່າງໂຫດຮ້າຍທາ
ລຸນ" (12:10). ໂທດຂອງດາວິດໄດ້ມີຜົນຮ້າຍໄປຫລາຍເຊັ່ນຄົນໃນຕະກຸນຂອງເພ່ິນ; ການວຸ້ນວາຍພາຍໃນ
ຄອບຄົວແລະສົງຄາມໄດ້ທຳລາຍເຊື້ອສາຍຂອງດາວິດໄປທຸກຍຸກທຸກສມັຍ. 
 
ເຫດການຕ່າງໆໃນພຣະທັມແປດບົດຕ່ໍໄປໃນ 2 ຊາມູເອັນ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄຳພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ
ຕ່ໍກະສັດດາວິດ ແລະຄອບຄົວຂອງເພ່ິນ.  ຄວາມຈິງແລ້ວພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ກຳໜົດໃຫ້ເປັນໃນທຳນອງນ້ີ ແຕ່ມັນ
ເປັນຜົນທ່ີຕິດຕາມມາເພາະການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາຊຶ່ງຕ້ອງມີຜົນມາສູ່ເຮົາເອງແລະໄປສູ່ຄົນອ່ືນ. 
 
ດາວິດໄດ້ເຫັນຜົນຮ້າຍຈາກການປະພຶດຂອງທ່ານ   ແລະໄດ້ສາລະພາບຜິດ (12: 13).     ເພງສັຣເສີນ 50 
ແມ່ນຄຳສາລະພາບຂອງດາວິດຈາກເຫດການໃນຕອນນ້ີ;  ດາວິດຈິງໃຈໃນການກັບໃຈໃໝ່ ແລະທ່ານຮູ້ສຶກ
ແຕກຫັກ (ພສສ 51: 17). ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ອະພັຍ ແຕ່ບ່ໍຊົງເອົາຜົນຮ້າຍຂອງການກະທຳອອກຈາກດາວິດ. 
 
ໃນ 2 ຊມອ 12: 15 ແມ່ນຜົນຮ້າຍທ່ີປາກົດຂ້ຶນໃນທັນໃດ; ພຣະຄຳບອກວ່າລູກຂອງດາວິດທ່ີເກີດຈາກນາງ
ບັດເຊບາຈະຕາຍ.   ລູກຜູ້ບ່ໍມີຄວາມຜິດຈະຕ້ອງຕາຍເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງປະສົງທ່ີຈະຮັກສາຊີວິດຂອງດາວິດ 
ໄວ້ (12: 13-14). ອູຣິຢາຜູ້ເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາເໝືອນກັນໄດ້ຕາຍໃນກຳມືຂອງດາວິດ, ສະນ້ັນພຣະເຈ້ົາ
ຈ່ຶງຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຂອງດາວິດຕາຍເຊັນ່ກັນ. 
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດໃຫ້ລູກຂອງດາວິດປ່ວຍໜັກ    ແລະດາວິດກໍໄດ້ອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະອົງເພ່ືອເດັກນ້ັນ; ດາວິດ 
ອົດອາຫານ, ນອນພ້ືນຫ້ອງເປັນເວລາເຈັດວັນແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງປ່ຽນພຣະທັຍ ແລະໃນທ່ີສຸດລູກຂອງດາວິດ
ກໍຕາຍ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງສອນກະສັດດາວິດເຖິງຜົນຮ້າຍຂອງການເຮັດບາບຕ່ໍພຣະອົງ ແລະເພ່ືອສອນທ່ານໃຫ້
ເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນຄວາມເຊື່ອ. 
 
ຫລັງຈາກລູກຕາຍ ດາວິດກໍກັບໄປດຳເນີນຊີວິດຕາມປົກຕິ;  ດາວິດອາບນ້ຳ  ແຕ່ງຕົວ  ແລ້ວໄປນະມັສການ   
ພຣະເຈ້ົາ ແລະກິນອາຫານ.   ເວລາມີການຖາມວ່າເປັນຫຍັງດາວິດປະພຶດຕົນໃນທຳນອງນ້ັນ,  ເພ່ິນກໍຕອບ
ແບບງ່າງໆວ່າ ບ່ໍເຫັນຄວາມຈຳເປັນທ່ີຈະຕ້ອງອ້ອນວອນເພ່ືອເດັກອີກຕ່ໍໄປເພາະເຂົາໄດ້ຕາຍແລ້ວ.  ສະນ້ັນ 
ດາວິດນະມັສການພຣະເຈ້ົາ ພ້ອມຍັງປະກາດວ່າ  "ມ້ືນ່ຶງເຮົາຈະໄປຢູ່ບ່ອນທ່ີລາວຢູ່ ແຕ່ລາວຈະບ່ໍກັບມາຫາ
ເຮົາບ່ໍໄດ້ຈັກເທ່ືອ" (12: 23). ດາວິດເລ້ົາໂລມຕົວເອງໃນຄວາມຈິງທ່ີວ່າຊີວິດເປັນຂອງຊົ່ວຄາວ. 
 
ໂກໂລຊາຍ 1: 18 ບອກວ່າພຣະເຢຊູຜູ້ຄືນພຣະຊົນຈາກຄວາມຕາຍ   "ເປັນຜູ້ແຮກທ່ີຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນ 
ມາຈາກຕາຍ."   ໃນ 1 ເທຊະໂລນິກ 4: 14,  ໂປໂລສລຸບວ່າ,   "ເພາະໃນເມ່ືອເຮົາເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຊົງສນ 
ພຣະຊົນແລະຊົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວ ໂດຍພຣະເຢຊູນ້ັນແຫລະ, ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງນຳບັນດາຄົນທ່ີຫລັບໄປແລ້ວ 
ນ້ັນໃຫ້ມາກັບພຣະອົງ."   ຄຣິສຕຽນທ່ີຕາຍແລ້ວຈະເປັນຄືນມາເໝືອນພຣະຄຣິດ (1 ທຊນ 4: 16) ແລະໄພ່
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ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາທຸກຄົນຈະໄດ້ພົບກັນແລະຈະຢູ່ກັບພຣະຄຣິດຈົນຊົ່ວນິຣັນ.    ເໝືອນດ່ັງກະສັດດາວິດ ໃຫ້
ພວກເຮົາສເລີມສລອງເພາະຄວາມຕາຍໄດ້ເສັຽພິດຂອງມັນແລ້ວ  ແລະໃນພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາເປັນຜູ້ມີຊັຍ
ຊະນະແລ້ວ (1 ກຣທ 15: 55). 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ພຣະທັມມ້ືນ້ີເປັນບົດຮຽນທ່ີເຈັບປວດແລະໜ້າຄິດ;   ໃນຖານະຄົນຜິດບາບ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຫັນຜົນຮ້າຍ
ຂອງຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ; ຄວາມບາບນຳໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ທັງຮ່າງກາຍແລະຈິດວິນຍານ; ຄວາມບາບບ່ໍ
ພຽງແຕ່ມີຜົນຮ້າຍຕ່ໍຕົວເຮົາ ແຕ່ຍັງມີຜົນຮ້າຍແຜ່ໄປເຖິງຄົນອ່ືນໆທ່ີໃກ້ເຮົາ. ແນ່ນອນພຣະເຈ້ົາພ້ອມທ່ີຈະອະ
ພັຍ,  ແຕ່ພຣະອົງຈະບ່ໍຍົກຜົນຮ້າຍທ່ີຕິດຕາມມາອອກໄປ;   ຮອຍແປ້ວຂອງບາດເຕືອນພວກເຮົາເຖິງຄວາມ
ຮ້າຍແຮງຂອງຄວາມຜິດບາບ ແລະເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການປະພຶດໃນທາງຜິດ.  
 

ໃນຖານະຜູ້ເຊື່ອ,   ພວກເຮົາສາມາດໝ້ັນໃຈໄດ້ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງອະພັຍພວກເຮົາແລ້ວ.   ຄ້າຍກັບດາວິດ,   
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເບ່ິງບຸດຂອງພຣະອົງຕາຍ;  ພຣະເຢຊູບ່ໍມີຄວາມຜິດ,   ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງຮັບເອົາຄວາມຜິດ
ບາບຂອງມະນຸດຊາດ ເພ່ືອວັນນ່ຶງພວກເຮົາຈະໄດ້ໄປຢູ່ກັບພຣະອົງ (2 ຊມອ 12: 23), ແລະຢູ່ທ່ີນ້ັນຕລອດ
ໄປເປັນນິດກັບພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄຳຖາມ:  
1. ທ່ານມີໝູ່ເພ່ືອນທ່ີສາມາດບອກຄວາມຈິງກັບທ່ານບ່ໍ ເວລາທ່ີໄດ້ເຮັດຜິດໄປ? 
2. ທ່ານເຄີຍຖືກເຕືອນເພາະທ່ານໄດ້ເຮັດຜິດບາບບ່ໍ? ມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ? ທ່ານຕອບແນວໃດ? 
3. ພຣະເຈ້ົາເຄີຍໃຊ້ທ່ານເຕືອນຄົນອ່ືນກ່ຽວກັບຄວາມບາບຂອງເຂົາເຈ້ົາບ່ໍ?  ມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ?   ພວກ 

ເຂົາເຈ້ົາຕອບທ່ານແນວໃດ? 
4. ທ່ານເຄີຍຖືກຄວາມລຳບາກເປັນເວລາດົນນານເພາະຄວາມຜິດບາບບ່ໍ ແມ່ນວ່າຄວາມບາບນ້ັນໄດ້

ຮັບການອະພັຍແລ້ວ? 
5. ທ່ານຫລືຄົນໃກ້ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການກ່ຽວກັບຄວາມທຸກລຳບາກ ເພາະການຕາຍຂອງເດັກບ່ໍ? 

ທ່ານສູ້ທົນວິທີໃດ? ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມອົບອຸ່ນມາຈາກໃສ? 
6. ຫລັງຈາກການເສັຽຊີວິດຂອງຄົນທ່ີພວກເຮົາຮັກ, ມີພຣະຄຳຂ້ໍໃດແດ່ທ່ີສາມາດໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ

ແລະໃຫ້ຄວາມຫວັງ? 
 
        ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 8 
ຕັນຫາ ແລະຄາຕະກັມ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ຊາມູເອນ 13: 1-33 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ຊາມູເອນ 13 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄອບຄົວຂອງດາວິດແຕກເພາະການຂ່ົມຂືນ, ການຄາຕະກັມ, ແລະການບ່ໍ 

                                     ເຂ້ົາໃຈກັນ. 

 ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວແຕກ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອປ້ອງກັນແລະດູແລຄອບຄົວຂອງຂ້ອຽ.                        
 

ອ່ານລວບ: ອຳໂນນລູກຊາຍຂອງດາວິດພຍາຍາມເຮັດຕາມຕັນຫາ ແທນທ່ີຈະຫລີກການທົດລອງ. ຫລັງ 

         ຈາກອຳໂນນຂ່ົມຂືນນ້ອງສາວຈາກຄົນລະແມ່, ອັບຊາໂລມອ້າຍຂອງນາງເກັບຄວາມຄຽດໄວ້ 
                  ໃນໃຈ ແລະໃນທ່ີສຸດກໍໄດ້ຂ້າອຳໂນນເພ່ືອແກ້ແຄ້ນ. 

ຄຳນຳ 
 
ມີຄຳເວົ້າບູຮານໃນທຳນອງທ່ີວ່າ "ພ່ໍກັບລູກມັນກໍຕ້ອງຄືກັນ" ຫລື "ເຊື້ອໝາກຕ້ອງບ່ໍຮ່ອນຫລ່ົນໄກກົກ,"ຖ້ອຍ
ຄຳເຫລ່ົານ້ີບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລູກໆມັກຈະຮຽນແບບພ່ໍແມ່.    ເວລາລູກຊາຍຫລ້າຂອງຂ້ອຽເກີດ, ລາວມີໃຝແບບ
ດຽວແລະບ່ອນດຽວກັບຜົວຂ້ອຽ ແລ້ວໝູ່ຜູ້ນ່ຶງເວົ້າວ່າ, "ບ່ໍເສັຽເຊື້ອ!"  ເປັນຄວາມຈິງທ່ີລູກໆຕ້ອງມີລັກສະນະ
ຂອງພ່ໍແມ່ຕິດຢູ່ໃນຕົວ; ແລະບາງຄ້ັງພວກເຂົາເຈ້ົາຍັງຮຽນນິສັຍຂອງພ່ໍແມ່ດ້ວຍ.  ພວກລູກມັກຈະຮຽນຕາມ
ແບບຢ່າງທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນໃນຄອບຄົວ ບ່ໍວ່າດີຫລືຮ້າຍ.  ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເກີດຂ້ຶນໃນຄອບຄົວຂອງ
ດາວິດ. 
 

ແບບຢ່າງບ່ໍດີ 
ລູກຂອງກະສັດດາວິດໄດ້ເຫັນພ່ໍຂອງເຂົາເຈ້ົາຫັກຫລັງແລະທຳລາຍຄອບຄົວໝູ່ໃກ້ຊິດຂອງເພ່ິນເຖິງສາມຄົນ. 
ທຸກຢ່າງເລ້ີມຂ້ຶນໂດຍບ່ໍເຈຕນາ. ຄືນນ່ຶງດາວິດນອນບ່ໍຫລັບ,  ເພ່ິນໄດ້ລຸກຂ້ຶນໄປຍ່າງຢູ່ເທິງຫລັງຄາ; ບັງເອີນ
ເພ່ິນໄດ້ເຫັນນາງບັດເຊບາກຳລັງອາບນ້ຳຢູ່ (2 ຊມອ 11: 2). ຫລັງຈາກສອບຖາມຢູ່ຫລາຍມ້ື ແລະຮູ້ວ່ານາງ
ເປັນເມັຽຂອງອູຣິຢາ, ດາວິດກໍໄດ້ສ່ົງຄົນໄປເອົານາງມາ ແລະໄດ້ສົມສູ່ກັບນາງ;  ດາວິດໄດ້ຫັກຫລັງອູຣິຢາຜູ້
ເປັນນ່ຶງໃນໜ່ວຍທະຫານຮັກສາກະສັດ    ແລະເຄີຍຮ່ວມຮົບກັບດາວິດ (2 ຊມອ 23: 39; 1 ຂຄ 11: 41). 
ເມ່ືອດາວິດຮູ້ວ່ານາງບັດເຊບາຕ້ັງທ້ອງ,  ເພ່ິນກໍຫາວິທີຂ້າອູຣິຢາຜູ້ເປັນຜົວຂອງນາງຈົນສຳເຣັດ ເພ່ືອປົກປິດ
ຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນເອງ (2 ຊມອ 11: 14). 
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ອູຣິຢາບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ໃກ້ຊິດດາວິດ,   ເອລີອາມ  ພ່ໍຂອງບັດເຊບາກໍເປັນທະຫານກ້າຂອງດາວິດດ້ວຍ (11:  
3; 23: 34);   ນອກນ້ັນພ່ໍຕູ້ຂອງນາງກໍເປັນທ່ີປຶກສາທ່ີກະສັດດາວິດໄວ້ໃຈ (23: 34; 1 ຂຄ 27: 33).   ເຖິງ
ປານນ້ັນດາວິດຍັງສາມາດຫັກຫລັງຄົນທັງສາມທ່ີຮັບໃຊ້ເພ່ິນຢ່າງສັດຊື່, ເພາະຢາກເຮັດໃຫ້ພໍໃຈຕົວເອງ. 
 
ອຳໂນນຜູ້ເປັນລູກຊາຍກົກຂອງດາວິດ (1 ຂຄ 3: 1) ອາດຈະເປັນຜູ້ສືບຕ່ໍບັນລັງ,  ໄດ້ເຫັນການປະພຶດຂອງ 
ພ່ໍ ແລະໄດ້ເຫັນເພ່ິນໃຊ້ສິດອຳນາດຂອງກະສັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ.     ພວກເຮົາພໍເຊື່ອໄດ້ວ່າແບບຢ່າງຂອງພ່ໍມີ
ສ່ວນເຮັດໃຫ້ລາວໃຊ້ສິດແລະປະພຶດຕາມ ແຕ່ໃນທ່ີນ້ີ ອຳໂນນຫັກຫລັງຄອບຄົວຂອງຕົວເອງ. 
 

1.  ຄວາມສັມພັນບ່ໍດີ (2 ຊາມູເອນ 13: 1-4) 
ອັບຊາໂລມແລະຕາມາເປັນອ້າຍນ້ອງກັນ ແລະມາຈາກຄົນລະແມ່ກັບອຳໂນນ; ແມ່ຂອງພວກເຂົາຊື່ນາງມາ
ອາກາ ເປັນລູກຂອງກະສັດເມືອງເກຊູ (1 ຂຄ 3:3).  ອຳໂນນເປັນລູກຂອງນາງອາຮີໂນອາມ (1 ຂຄ 3: 1). 
ນອກນ້ັນກໍມີອ້າຍນ້ອງອີກຫລາຍຄົນທ່ີເກີດຈາກຫລາຍໆແມ່ເພາະດາວິດມີເມັຽຫລາຍຄົນ (2 ຊມອ 5: 13). 
 
ຕາມາເປັນສາວຂ້ຶນໃໝ່ແລະຍັງບ່ໍໄດ້ແຕ່ງງານ;  ນາງເປັນຄົນງາມແລະມີນິສັຍດີເພາະເປັນລູກສາວຂອງກະ
ສັດ; ສ່ິງນ້ີເຮັດໃຫ້ອຳໂນນເກີດມີຄວາມຮັກ ແລະຫວັງຢາກໄດ້ນາງຕາມາ. ຕາມປະເພນີແລ້ວບ່ໍມີການຫ້າມ
ເຣື່ອງອ້າຍນ້ອງແຕ່ງງານກັນ;   ອັບຣາຮາມໄດ້ແຕ່ງງານກັບນາງຊາຣາຜູ້ເປັນນ້ອງຕ່າງແມ່ (ປຖກ 20: 12). 
ແຕ່ສຳລັບອຳໂນນ ເຈຕນາຂອງລາວບ່ໍແມ່ນແຕ່ງງານ ແຕ່ລາວຮັກແລະພຽງຢາກສົມສູ່ກັບນາງຕາມາ(ຂ້ໍ 4). 
 

2.  ແຜນການລັບ (2 ຊາມູເອນ 13: 5-17) 
ອຳໂນນມີໝູ່ຊື່ໂຢນາດາບ ເປັນຜູ້ວາງແຜນເພ່ືອໃຫ້ທຸກຢ່າງສຳເຣັດ.    ຕາມປົກຕິແລ້ວລູກສາວກະສັດຈະມີ
ນາງສນົມຕິດຕາມຢູ່ສເມີ, ສະນ້ັນໂຢນາດາບຈ່ຶງວາງແຜນທ່ີຈະໃຫ້ນາງຕາມາແລະອຳໂນນໄດ້ຢູ່ນຳກັນໂດຍ 
ບ່ໍມີຄົນອ່ືນຢູ່ໃກ້; ອຳໂນນທຳທ່າໄຂ້ ແລະເມ່ືອໄດ້ໂອກາດກໍຈະຂໍພ່ໍໃຫ້ສ່ົງນ້ອງສາວມາຈັດແຈ່ງອາຫານແລະ 
ປ້ອນເຂ້ົາຕົນ ເຖິງວ່າຈະມີຂ້ອຍໃຊ້ໃນບ້ານກໍຕາມ. 
 
ກະສັດດາວິດໄດ້ສ່ົງນາງຕາມາໃຫ້ໄປດູແລອ້າຍ ອຳໂນນຜູ້ກຳລັງປ່ວຍ; ເມ່ືອໄດ້ທ່າແລ້ວອຳໂນນກໍບອກໃຫ້
ທຸກຄົນອອກໄປຈາກເຮືອນ ແລ້ວໃຊ້ກຳລັງຂ່ົມຂືນແລະສຳເລົານ້ອງສາວ. ອຳໂນນປະພຶດໂຫດຮ້າຍກັບນ້ອງ
ສາວຫລັງຈາກໄດ້ສ່ິງທ່ີຕົນປາຖນາ;   ລາວໃຫ້ຄົນໃຊປ້ະຈຳຕົວມາຍູ້ນາງຕາມາອອກຈາກບ້ານ ໂດຍບ່ໍຍອມ
ຟັງເຫດຜົນແລະຄຳອ້ອນວອນຂອງນ້ອງສາວ.   ອີງຕາມພຣະບັນຍັດຜູ້ຊາຍທ່ີຂ່ົມຂືນສຳເລົາຍິງສາວທ່ີບ່ໍມີຄູ່ 
ໝ້ັນເທ່ືອ ຈະຕ້ອງແຕ່ງງານກັບນາງ ແລະຕ້ອງຢູ່ກັບນາງຕລອດຊີວິດ (ບັນຍັດທີສອງ 22: 28-29). 
 

3.  ວາງແຜນແກ້ແຄ້ນ (2 ຊາມູເອນ 13: 23-36) 
ກະສັດດາວິດຮູ້ເຣື່ອງທ່ີເກີດຂ້ຶນແລະເພ່ິນຊົງໂກດຮ້າຍທ່ີສຸດ     ແຕ່ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ເຮັດຫຍັງເພ່ືອແກ້ໄຂ (2 ຊມອ  
13: 21). ຢ່າງໜ້ອຍເພ່ິນຄວນເຮັດຕາມບັນຍັດໃນເຣື່ອງນ້ີ ຄືຈັດໃຫ້ອຳໂນນແຕ່ງງານກັບນາງຕາມາເພ່ືອຮັກ  
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ສາສັກສີຂອງນາງໄວ້. ນອກນ້ັນຍັງບ່ໍມີພຣະທັມທ່ີບອກວ່າ ດາວິດໄດ້ລົງໂທດອຳໂນນຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງເລີຍ. 
 
ອັບຊາໂລມຜູ້ເປັນອ້າຍຄີງຂອງຕາມາກໍກຽດຊັງອຳໂນນຫລາຍທ່ີສຸດ; ລາວໃຊເ້ວລາສອງປີວາງແຜນເພ່ືອແກ້
ແຄ້ນ.  ອັບຊາໂລມໄດ້ເຊີນລູກຊາຍຂອງກະສັດທັງໝົດໄປຮ່ວມການຕັດຂົນແກະທ່ີຈັດຂ້ຶນທ່ີບາອານຮາໂສ; 
ດາວິດພຍາຍາມຂັດໄວ້ ແຕ່ໃນທ່ີສຸດກໍຍອມໃຫ້ອຳໂນນແລະລູກຊາຍຄົນອ່ືນໆໄປໂດຍບ່ໍມີຄວາມສົງສັຍຢ່າງ
ໃດເລີຍ. ນ້ີເປັນຄ້ັງທີສອງທ່ີລູກຂອງກະສັດດາວິດໃຊ້ເພ່ິນເປັນເຄ່ືອງມືໃນແຜນການຮ້າຍຂອງພວກຕົນ. 
 
ອັບຊາໂລມຈັດງານລ້ຽງໃຫຍ່ແບບກະສັດແລະລາວໄດ້ສ່ັງຄົນໃຊຂ້ອງຕົນໃຫ້ເບືອເຫລ້ົາລູກຂອງດາວິດທຸກໆ
ຄົນ   ໂດຍສະເພາະແມ່ນອຳໂນນ; ເມ່ືອໄດ້ໂອກາດ     ອັບຊາໂລມກໍອອກຄຳສ່ັງໃຫ້ຄົນໃຊ້ຂ້າອຳໂນນເສັຍ 
ສ່ວນລູກດາວິດຄົນອ່ືນໆທ່ີເຫັນເຫດການ ກໍພາກັນປົບໜີຢ່າງໄວ. 
 
ມີລາຍງານໄປຮອດກະສັດດາວິດວ່າລູກຂອງເພ່ິນທຸກຄົນຖືກອັບຊາໂລມຂ້າແລ້ວ; ດາວິດ "ຈີກເຄ່ືອງນຸງຫ່ົມ
ຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມໂສກເສ້ົາແລະໝູບໜ້າລົງກັບພ້ືນດິນ"(13: 31). ໃນທ່ີສຸດໂຢນາດາບຜູ້ເປັນຫລານຊາຍ
ຂອງດາວິດໄດ້ມາລາຍງານເພ່ິນວ່າອັບຊາໂລມບ່ໍໄດ້ຂ້າລູກຊາຍທັງໝົດ ມີແຕ່ອຳໂນນຜູ້ດຽວ;   ອັບຊາໂລມ
ຂ້າອຳໂນນເພ່ືອແກ້ແຄ້ນເພາະອຳໂນນໄດ້ຂ່ົມຂືນສຳເລົານາງຕາມາ ນ້ອງຂອງລາວ.    ກະສັກດາວິດສ່ັງທະ
ຫານໄປຈັບອັບຊາໂລມເພ່ືອມາພິພາກສາຕາມກົດບັນຍັດ ແຕ່ອັບຊາໂລມໄດ້ໜີໄປໄກຢ່າງປອດພັຍ. 
 

4.  ຄອບຄົວພັງທະລາຍ (2 ຊາມູເອນ 13: 37-39) 
ອັບຊາໂລມຮູ້ດີກ່ຽວກັບໂທດຂອງຜູ້ຂ້າຄົນ (ອພຍ 21: 14),    ລາວໄດ້ແລ່ນໜີໄປລ້ີພັຍຢູ່ກັບພ່ໍຕູ້ຂອງຕົນທ່ີ
ເມືອງເກຊູ (1 ຂຄ 3: 2).   ເພາະອັບຊາໂລມເປັນຫລານກະສັດຂອງເມືອງນ້ັນ, ລາວຈ່ຶງຢູ່ດ້ວຍຄວາມປອດ
ພັຍ; ແຕ່ສ່ວນກະສັດດາວິດຈຳຕ້ອງໂສກເສ້ົາຕ່ໍໄປ  ເພາະຕ້ອງເສັຍລູກຊາຍສອງຄົນພ້ອມກັນ; ການພິພາກ
ສາຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບດາວິດໄດ້ເປັນເຫດໃຫ້ຄອບຄົວພັງທະລາຍ. 
 
ມີທາງດຽວທ່ີຜູ້ເປັນພ່ໍຈະສາມາດປົກປ້ອງແລະດູແລຄອບຄົວໄດ້   ກໍຄືການຮັກສາຈິດໃຈຂອງຕົນເອງກ່ອນ; 
ການບ່ໍຮູ້ບັງຄັບຕາ ແລະຄວາມຟົດເດືອດຂອງດາວິດ (1 ຊມອ 27: 8-9; 2 ຊມອ 11: 14)  ມີຜົນສະທ້ອນ
ທາງບ່ໍດີໄປເຖິງລູກໆຫລາຍເກີນທ່ີເພ່ິນໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ມີທ່ານຜູ້ນ່ຶງເວົ້າໄວວ້່າ, "ການເກັບຄວາມຂົມຂ່ືນໄວ້ໃນໃຈ ກໍບ່ໍຜິດຫຍັງກັບເຮົາກິນຢາເບ່ືອ ແລ້ວລໍຖ້າໃຫ້ຄົນ
ອ່ືນຕາຍ."  ການແກ້ແຄ້ນຊຶ່ງຄ້າຍກັບຄວາມບາບ ທຳລາຍຈິດໃຈ   ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ 
ແລະກັບຄົນອ່ືນໆອ່ອນລົງ. ເຮັບເຣີ 12: 1 ໜຸນໃຈຜູ້ເຊື່ອໃຫ້ "ຈ່ົງຊັດຖ້ິມທຸກຢ່າງທ່ີຖ່ວງຢູ່ ແລະຜິດບາບທ່ີຕິດ 
ແໜ້ນໂດຍງ່າຍ  ສ່ວນການແລ່ນແຂ່ງທ່ີກຳນົດໄວ້ຕ່ໍໜ້າພວກເຮົານ້ັນ ຈ່ົງພາກັນແລ່ນດ້ວຍຄວາມພຽນ ພຍາ 
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ຍາມ." ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງນ້ັນໄດ້ຢ່າງໃດ?   ພວກເຮົາຈະພ້ົນຈາກການທົດລອງ ໂດຍບ່ໍຍອມຈຳນົນໄດ້ວິ 
ທີໃດ? 
 
ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງເພ່ິງກຳລັງຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຢູ່ໃນເຮົາ ແລະຕ້ອງອາສັຍພວກຜູ້ເຊື່ອທັງ
ຫລາຍ; ພວກເຮົາໄດ້ແຮງຈາກການມີເພ່ືອນຫລາຍຄົນ  ໂດຍສະເພາະຜູ້ທ່ີມີບັນຫາໃນການທ່ີຈະເຮັດແຕ່ສ່ິງ
ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍ ແລະຜູ້ທ່ີພຍາຍາມຮັກສາຕົວເອງບ່ໍໃຫ້ເຮັດຜິດບາບ.   ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຈະຕ້ອງມີ
ເພ່ືອນໆທ່ີພວກເຮົາເພ່ິງໄດ້, ເພ່ືອນຜູ້ທ່ີຈະບ່ໍພິພາກສາເຮົາ, ເພ່ືອນຜູ້ທ່ີພ້ອມທ່ີຈະຢ່າງຄຽງຂ້າງເຮົາສເມີ ເພ່ືອ
ພວກເຮົາຈະສາມາດໃຫ້ກຽດແລະເຊື່ອຟັງພຣະຄຣິດ ແລະເພ່ືອເຮົາຈະເປັນຄືພຣະອົງໃນທຸກໆຢ່າງ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ເປັນຫຍັງຄວາມຮັກຂອງອຳໂນນທ່ີມີຕ່ໍນາງຕາມາ  ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມກຽດຊັງ  ຫລັງຈາກທ່ີໄດ້ຂ່ົມ

ຂືນສຳເລົານາງແລ້ວ? 
2. ອັບຊາໂລມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດກັບດາວິດ ເວລາເພ່ິນບ່ໍຍອມລົງໂທດອຳໂນນສຳລັບຄວາມຜິດຂອງລາວ?  
3. ເປັນຫຍັງອັບຊາໂລມບ່ໍທຸບຕີອຳໂນນໃຫ້ຈ່ືຈຳໄວ້ ແທນທ່ີຈະຕ້ອງຂ້າລາວ?  ການທ່ີອັບຊາໂລມເຮັດ

ກັບອ້າຍອຳໂນນຢ່າງນ້ັນແມ່ນຜິດ ຫລືຖືກ? 
4. ຊີວິດຂອງກະສັດດາວິດມີສ່ວນແນວໃດກັບການປະພຶດຂອງລູກໆ?   ທ່ານເຄີຍເຫັນການຕັດສິນໃຈ

ຂອງທ່ານໄປກະທົບຊີວິດຄົນອ່ືນໆບ່ໍ? 
5. ເປັນຫຍັງແບບຢ່າງຂອງພ່ໍແມ່ຈ່ຶງຕົກທອດໄປເຖິງຊີວິດລູກໆ?  ເຂົາເຈ້ົາຈະເອົາຊະນະສ່ິງບ່ໍດີທ່ີຮຽນ 

ຮູ້ຈາກພ່ໍແມ່ໄດ້ຢ່າງໃດ? ມີຫຍັງທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກເອົາແບບຢ່າງທ່ີດີຂອງພ່ໍແມ່? 
6. ຄຣິສຕຽນຈະເປັນແບບຢ່າງທ່ີດີສເມີໄປ ສຳລັບຄອບຄົວແລະຄົນອ່ືນໆໄດ້ວິທີໃດ? 

 
 
        ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 9 
ລູກຊາຍກະບົດພໍ ່

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ຊາມູເອນ 15: 1-30 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ຊາມູເອນ 15:1-30 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອັບຊາໂລມໂຄ່ນລ້ົມບັນລັງດາວິດຜູ້ເປັນພ່ໍໂດຍການກະບົດ. 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວາ້:  ຂ້ອຍກະບົດຕ່ໍຄອບຄົວເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຕາມໃຈຂອງຂ້ອຍບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອສຳຣວດເບ່ິງຈຸດປະສົງຂອງຂ້ອຍ ໃນຄວາມສັມພັນກັບຄອບຄົວ. 
 

ອ່ານລວບ: ອັບຊາໂລມຕັດສິນໃຈວ່າເວລາຄອງບັນລັງຂອງພ່ໍລາວໝົດແລ້ວ, ລາວຈ່ຶງໃຊ້ແຜນການກະ 

       ບົດຈະລັກເອົາບັນລັງຂອງດາວິດ.  
 

ຄຳນຳ 
 

ໃນປີ 1995, ປະຫວັດສາດໄດ້ຊ້ຳຮອຍເມ່ືອອົງມຸງກຸດ ເຊກ ຮາມາດ ບິນ ກາລີຟາ ອາລ-ທານີ  ປົດຕ່ຳແໜ່ງ 
ພ່ໍຂອງລາວທ່ີຊື່ວ່າ ອີເມັຽ ຂອງປະເທດກາຕາ ດ້ວຍການຣັຖປະຫານແບບບ່ໍໄດ້ຫລ່ັງເລືອດ.    ປະມານຊາວ
ສາມປີກ່ອນ, ຄອບຄົວຂອງອີເມັຽກໍໄດ້ຂັບໄລ່ລຸງຂອງລາວອອກຈາກຕ່ຳແໜ່ງແບບດຽວກັນ.   ບົດບາດທາງ
ການເມືອງປະເພດນ້ີ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຂົມຂ່ືນພາຍໃນຄອບຄົວ. 
 

ມີລູກຊາຍຫລາຍໆຄົນທ່ີມີຄວາມປາຖນາດີຢາກເປັນຄືພ່ໍ,     ແຕ່ວ່າມີໜ້ອຍຄົນທ່ີຈະກ້າປົດພ່ໍຂອງຕົນອອກ
ຈາກອຳນາດ ແລ້ວຂ້ຶນຄອງອຳນາດແທນ.  ແຕ່ສຳລັບດາວິດ, ລູກຊາຍຂອງເພ່ິນຊື່ອັບຊາໂລມພຍາຍາມຈະ
ເຮັດເຊັ່ນນ້ັນ.   ຫລັງຈາກ ອຳໂນນ ເສັຍຊີວິດແລ້ວ, ອັບຊາໂລມກໍຈະເປັນຜູ້ສເວີຍຣາດຜູ້ຕ່ໍໄປຫລັງຈາກດາ
ວິດ.  ແຕ່ອົງມຸງກຸດຜູ້ນ້ີບ່ໍຕ້ອງການທ່ີຈະລໍຖ້າໃຫ້ເວລານ້ັນມາເຖິງ; ດ່ັງນ້ັນລາວໄດ້ຕັດສິນໃຈທ່ີຈະໂຄ່ນລ້ົມພ່ໍ 
ແລະສຖາປະນາຕົວເອງເປັນກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນໂດຍການໃຊ້ກຳລັງ. 
 

1.  ຜູ້ໃດຄວນເປັນກະສັດ? (2 ຊາມູເອນ 15: 1-6) 
ອັບຊາໂລມໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ພ່ໍລົງໂທດອຳໂນນເປັນເວລາເຖິງສອງປີ  ເພາະອຳໂນນລາວໄດ້ຂ່ົມຂືນສຳເລົານ້ອງ
ສາວຂອງອັບຊາໂລມຊື່ນາງຕາມາ; ແຕ່ດາວິດບ່ໍໄດ້ເຮັດຫຽັງເລີຍ.   ດ່ັງນ້ັນ ອັບຊາໂລມຈ່ຶງຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂ
ປັນຫາດ້ວຍໂຕເອງ ແລະວາງແຜນສັງຫານອຳໂນນຕ່ໍໜ້າປະຊາຊົນແລະບ່ໍມີການຂໍໂທດອີກ ( 2 ຊມອ 13: 
23-29). ເພາະລາວບ່ໍມີສິດທ່ີຈະເຮັດສ່ິງນ້ີດ້ວຍໂຕລາວເອງ,  ອັບຊາໂລມສົມຄວນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບການ
ຂ້າອຳໂນນ; ແຕ່ດາວິດກໍບ່ໍໄດ້ເຮັດຫຽັງ. ແທນທ່ີຈະສ່ັງປະຫານຜູ້ຂ້າຄົນຕາມກົດ (ອພຍ 21:14), ດາວິດສ່ົງ 
ອັບຊາໂລມໃຫ້ໜີໄປສາມປີ ກ່ອນທ່ີລາວຈະກັບຄືນມາເຢຣູຊາເລັມ. ກ່ອນການກັບຄືນບ້ານ, ອັບຊາໂລມໄດ້ 
ໝົດຄວາມນັບຖືຜູ້ເປັນພ່ໍ.   ເຫັນວ່າດາວິດໄດ້ເຖ້ົາແກ່, ບ່ໍສາມາດຕັດສິນໃຈ, ແລະອ່ອນແອ.  ດ່ັງນ້ັນ ອັບຊາ
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ໂລມຈ່ຶງຕັດສິນໃຈວ່າເປັນເວລາທ່ີລາວຄວນຈະຂ້ຶນເປັນກະສັດເພ່ືອຜົນປໂຍດຂອງອິສຣາເອນ.   ອົງມຸງກຸດ
ເອງກໍຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນຄົນອົດທົນ;   ອັບຊາໂລມໃຊ້ເວລາວາງແຜນສອງປີເພ່ືອຂ້າ   ອຳໂນນ (2 ຊມອ 13: 
23). ຊຶ່ງບ່ໍໜ້າຈະແຕກຕ່າງກັບການໂຄ່ນລ້ົມບັນລັງຂອງພ່ໍລາວ. ອັບຊາໂລມວາງແຜນສຸດທ້າຍຢ່າງລະອຽດ
ແລະລໍຖ້າເວລາທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອລົງມື. 
 

ກຳລັງຂອງຜູ້ນຳຢູ່ທ່ີການສນັບສນຸນຂອງຜູ້ຕິດຕາມ, ອັບຊາໂລມໃຊ້ເວລາສ້າງຊື່ສຽງກັບປະຊາຊົນທ່ົວອິສຣາ
ເອນ. ລາວໄດ້ຍົກຍໍຕົວເອງແລະເວົ້າແນວເສ່ືອມເສັຽສຳລັບພ່ໍຂອງຕົນ.     ເໝືອນກັບພວກນັກການເມືອງໃນ 
ປັດຈຸບັນນ້ີ,  ອັບຊາໂລມກໍອອກໄປຈັບມືຄົນ,  ຟັງສຽງຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາຊົນ,  ແລະລາວໄດ້ໃສ່ສີວ່າປະຊາ
ຊົນຈະມີຄວາມສະບາຍຂ້ຶນຖ້າລາວໄດ້ເປັນກະສັດ.   ແຜນຂອງອັບຊາໂລມເກີດຜົນດີ; ໃນເວລາບ່ໍດົນ ຊາວ
ອິສຣາເອນຫລາຍໆຄົນໜີຈາກດາວິດແລະໄປຫາອັບຊາໂລມ (15: 6). 
 

2.  ເປັນເວລາເກັບກ່ຽວ (2 ຊາມູເອນ 15:7-12) 
ອັບຊາໂລມໃຊ້ເວລາເຖິງສ່ີປີເພ່ືອສ້າງພ້ືນຖານ. ໃນທ່ີສຸດລາວກໍມີຄວາມໝ້ັນໃຈພໍທ່ີຈະລົງມືຕາມແຜນການ. 
ເໝືອນດ່ັງທ່ີລາວແລະອ້າຍໄດ້ເຮັດມາກ່ອນ,   ອັບຊາໂລມໄດ້ໃຫ້ພ່ໍມີສ່ວນໃນແຜນການຂອງຕົນ   (2 ຊມອ 
13: 6-7; 26-27);   ກະສັດດາວິດໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ອັບຊາໂລມເດີນທາງໄປຍັງເມືອງເຮັບໂຣນ,    ຊຶ່ງເປັນ
ບ່ອນທ່ີດາວິດໄດ້ປົກຄອງຊາວຢູດາເຖິງເຈັດປີ ຂະນະທ່ີເພ່ິນຫລົບໜີຊາອູນ (2 ຊມອ 2:4,11). 
 

ສັນຍາລັກຂອງເຮັບໂຣນ ບ່ໍໄດ້ຖືກລືມສຳລັບຊາວອິສຣາເອນທ່ີຮູ້ເຣື່ອງຣາວຂອງດາວິດ.   ເຖິງວ່າກະສັດດາ
ວິດເປັນຜູ້ປົກຄອງທ່ີຖືກຫົດສົງຈາກພຣະເຈ້ົາ, ການຄອງຣາດຕອນຕ້ົນໄດ້ພົບບັນຫາຫລາຍຢ່າງ.  ຊາວຢູດາ 
ໄດ້ຍົກດາວິດໃຫ້ເປັນກະສັດທ່ີເຮັບໂຣນ ຊ່ຶງເປັນພ້ືນຖານໃຫ້ດາວິດຂ້ຶນເປັນກະສັດປົກຄອງທ່ົວປະເທດ.  
 

ໂດຍການສະຖາປະນາຕົວເອງໃຫ້ເປັນອົງມົງກຸດທ່ີເຮັບໂຣນ,  ອັບຊາໂລມໄດ້ປ່າວປະກາດວ່າຊາວຢູດາໄດ້
ສນັບສນຸນການຂ້ຶນເປັນກະສັດຂອງຕົນ. ການຖວາຍບູຊາທ່ີເຮັບໂຣນຊຶ່ງລາວໄດ້ບອກດາວິດໄດ້ກາຍເປັນພິ
ທີຣາຊາພິເສກຂ້ຶນເປັນກະສັດ (1 ກສ 1: 5-10).  ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັບຊາໂລມໄດ້ເຊີນແຂກຢ່າງຫລວງຫລາຍ, 
ແຕ່ພວກເຂົາກໍໄດ້ມາໂດຍບ່ໍໍເຂ້ົາໃຈເຈຕນາຂອງຜູ້ເຊີນ;   ການເຂ້ົາຮ່ວມໃນງານສັງສັນຮັບປະທານອາຫານ 
ໄດ້ບອກເຖິງການເປັນພັນທະມິດກັບເຈ້ົາພາບ. ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງອັບຊາໂລມໄດ້ມີກຳລັງເພ້ີມຂ້ຶນ. 
 

ກຳລັງອີກຢ່າງນ່ຶງສຳລັບແຜນການຂອງອັບຊາໂລມແມ່ນການມາເຖິງຂອງອາຮີໂຕເຟັນຜູ້ທ່ີກະສັດດາວິດໄວ້
ໃຈທ່ີສຸດ (2 ຊມອ 16: 23).   ອາຮີໂຕເຟັນທ່ີປຶກສາກະສັດທ່ີຄົນນັບຖື;   ດ່ັງນ້ັນການສນັບສນຸນອັບຊາໂລມ 
ຂອງເພ່ິນໄດ້ເຮັດປະຊາຊົນພໍໃຈ. ການທ່ີອາຮີໂຕເຟັນໜີຈາກດາວິດແລ້ວມາຢູ່ຝ່າຍອັບຊາໂລມອາດຈະເປັນ
ເຣື່ອງຄິດບ່ໍເຖິງ,    ແຕ່ວ່າຄວາມຄຽດໄດ້ຖຶກຝັງໄວ້ຂ້າງໃນມາຫລາຍປີແລ້ວ ເມ່ືອດາວິດໄດ້ທຳລາຍຄອບຄົວ
ຂອງ ອາຮີໂຕເຟັນເຊັ່ນດາວິດໄດ້ໄປສົມສູ່ກັບຫລານສາວຂອງເພ່ິນ ແລະວາງແຜນຂ້າຜົວຂອງນາງ (2 ຊມອ 
11: 23-34).  ບາງທີຄວາມເຈັບປວດຈາກພຶດຕິການນ້ັນ   ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອາຮີໂຕເຟັນມີຈິດໃຈຂົມຂ່ືນຕ່ໍດາວິດ.  
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລາວໄດ້ໃຊ້ອິດທິພົນຂອງຕົນມາຢູ່ຝ່າຍອັບຊາໂລມ. 
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3.  ການຕົກລົງໃຈທີ່ເລ່ືອນລອຍ ( 2 ຊາມູເອນ 15: 13-17) 
ຜູ້ນຳຂ່າວໄດ້ມາລາຍງານຕ່ໍດາວິດວ່າ "ພວກອິສຣາເອນໄດ້ຕິດຕາມອັບຊາໂລມແລະໄດ້ຈ່ົງຮັກພັກດີຕ່ໍລາວ
ແລ້ວ." ເຖິງດາວິດຈະສາມາດເຕ້ົາໂຮມຜູ້ຊຳນານແລະສາມາດສູ້ຮົບໄດ້ນັບພັນກໍຕາມ, ດາວິດບ່ໍມີຈຸດປະສົງ
ທ່ີຈະໃຫ້ມີການນອງເລືອດລະຫວ່າງປະຊາຊົນອິສຣາເອນ. ໂດຍບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າສ່ິງໃດຈະເກີດຂ້ຶນ, ດາວິດໄດ້ຕັດ
ສິນໃຈຖອຍໜີເພ່ືອຊື້ເວລາ; ເພ່ິນໄດ້ນຳພາຄອບຄົວ, ຂ້າຣາຊການ,   ແລະກອງທະຫານອອກໜີໄປຈາກນະ
ຄອນເຢຣູຊາເລັມ; ເວັ້ນແຕ່ພວກເມັຽນ້ອຍສິບຄົນທ່ີໄດ້ປະໄວ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ເຝ້ົາວັງ ໄດ້ເຫລືອຄ້າງຢູ່. 
 

4.  ຜູ້ຈົ່ງຮັກພັກດີ ແລະພັນທະມິດ (2 ຊາມູເອນ 15: 24-29) 
ໃນຂະນະທ່ີດາວິດຄອງບັນລັງກໍມີຄົນຕ່າງຊາດແລະຄົນທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບໄດ້ມາອາສັຍຢູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ.   ດາ 
ວິດມິຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີກັບຄວາມເປັນມິດນຳກຸ່ມຊຸມຊົມຫລາຍໆກຸ່ມ;   ສະນ້ັນຊາວເຄເຣດ, ເປເຣດ,ແລະ
ຊາວກິດຕັຍໄດ້ເດີນທາງໄປກັບດາວິດໃນເວລາເພ່ິນປົບໜີ ອັບຊາໂລມ. ມີປະຊາຊົນຫລວງຫລາຍໂດຍການ
ນຳຂອງອິທຕັຍຊາວກິດຕັຍ ໄດ້ຕິດຕາມດາວິດເວລາເພ່ິນກັບຄືນບ້ານຈາກຟີລີສເຊັຍ, ຫລັງຈາກການລ້ີຊ່ອນ
ຕົວຈາກກະສັດຊາອູນເປັນເວລາຫລາຍປີ (1 ຊມອ 27:1-6; 2 ຊມອ 15:18).    ດາວິດໃຫ້ໂອກາດອິທຕັຍ 
ໄດ້ຮ່ວມໃນການລ້ີພັຍກັບພຣະອົງ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ,   ທະຫານຫົກຮ້ອຍຄົນຊາວກິດຕັຍໄດ້ຮັກສາການເປັນ
ພັນທະມິດທ່ີດີກັບດາວິດ; ພວກເຂົາເຈ້ົາຢູ່ກັບດາວິດບ່ໍວ່າຈະດີຫລືຮ້າຍ. 
 

ປະຊາຊົນຈຳນວນຫລາຍທ່ີຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍດາວິດໄດ້ສະແດງຄວາມໂສກເສ້ົາ  ຂະນະທ່ີຂະບວນຂອງເພ່ິນໄດ້ 
ຜ່ານໜ້າພວກເຂົາໄປ; ນອກນ້ັນ ບາງຄົນກໍໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງ. ອັບຊາໂລມໄດ້ເອົາຊະນະໃຈຂອງຊາວອິສ
ຣາເອນຫລາຍຄົນ, ແຕ່ປະຊາຊົນສ່ວນຫລາຍຍັງນັບຖືວ່າກະສັດດາວິດຄືຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຈີມຕ້ັງໄວ.້ 
 

5.  ຫີບພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ ( 2 ຊາມູເອນ 15:24-29) 
ພວກປະໂຣຫິດແລະພວກເລວີທ່ີເຢຣູຊາເລັມຍັງພັກດີຕ່ໍດາວິດ; ປະໂຣຫິດຊາດົກມີເຈຕນາທ່ີຈະຕິດຕາມກະ
ສັດ   ເຂົາໄດ້ນຳເອົາຫີບຄຳສັນຍາຊ່ຶງບອກເຖິງການຊົງຢູ່ຂອງພຣະເຈ້ົາມາດ້ວຍ;    ຂະນະທ່ີດາວິດແລະຂະ
ບວນອອກຜ່ານປະຕູ, ຊາດົກແລະອາບີອາທາໄດ້ຖວາຍບູຊາທາງນອກກຳແພງ.   ການຖວາຍບູຊານ້ັນເປັນ
ການເຕືອນປະຊາຊົນວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ສູ້ຮົບເພ່ືອພວກເຂົາ. ຕາມທັສນະຂອງໂລກໃນສມັຍນ້ັນ ຄົນຄິດວ່າ
ການແກ້ແຄ້ນເປັນຫລັກສຳຄັນ.  ຄົນທ່ົວໄປເຊື່ອວ່າຖ້າເຂົາເຮັດດີ, ພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ລາງວັນແກ່ເຂົາ; ຖ້າເຂົາ
ເຮັດຊົ່ວເຂົາກໍຈະຖຶກລົງໂທດ. ຊາວເຮັບເຣີເຊື່ອວ່າແມ່ນກົດທ່ົວໄປ; ເມ່ືອບຸກຄົນໃດຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງດີ, ກໍໄດ້
ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນຜູ້ນ້ັນທ່ຽງທັມ    ແລະໄດ້ຮັບພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາ;   ການຕົກຢູ່ໃນຄວາມລຳບາກໝາຍ
ຄວາມວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງໂປດປານ. 
 

ຄວາມຄິດເຣື່ອງການແກ້ແຄ້ນຢ່າງນ້ີ ເຮັດໃຫ້ດາວິດບ່ໍສບາຍໃຈ.      ຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ົງການທົດລອງເພາະ  
ຄວາມບາບ, ດາວິດຍອມຮັບການລົງໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາ; ແຕ່ຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຢ່າງອ່ືນ  ດາ 
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ວິດພ້ອມທ່ີຈະລໍຄອຍພຣະອົງ, ເພາະດາວິດໝ້ັນໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ. ເຖິງຫີບພັນທະສັນຍາຈະຢູ່ກັບດາວິດຫລືບ່ໍ
ກໍຕາມ ແຜນຂອງພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍປ່ຽນແປງ; ແຕ່ການໃຫ້ຫີບຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເຢຣູຊາເລັມນ້ັນເປັນຈຸດອ່ອນໃຫ້ສັດ
ຕຣູສາມາດທຳລາຍໄດ້. ດ່ັງນ້ັນດາວິດຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ ຊາດົກນຳຫີບພັນທະສັນຍາກັບຄືນໄປໄວ້ທ່ີຫໍເຕັນ.  
 
ດາວິດໄດ້ມີແຜນຊ້ອນຢູ່ໃນການເອົາຫີບພັນທະສັນຍາກັບຄືນໄປເຢຣູຊາເລັມ.    ເພາະຮູ້ວ່າພວກປະໂຣຫິດ 
ຍັງຈ່ົງຮັກພັກດີຕ່ໍເພ່ິນ, ດາວິດອາດໃຊ້ພວກປະໂຣຫິດເປັນເຄ່ືອງມືສອດແນມ.      ພວກເພ່ິນສາມາດສ່ົງລູກ 
ຊາຍຂອງພວກຕົນເພ່ືອສົ່ງຂ່າວການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ ອັບຊາໂລມ ໃຫ້ດາວິດຮູ້.     ດ່ັງນ້ັນພວກປະໂຣຫິດກໍ 
ເລ້ີມການເຄ່ືອນໄຫວກັບເຂ້ົາໄປໃນເມືອງ ຂະນະທ່ີດາວິດແລະກຸ່ມຂອງເພ່ິນເດີນໜ້າຕ່ໍໄປທາງກົງກັນຂ້າມ. 
 

6.  ເຮັດດີທີ່ສຸດຈາກສະຖານະການບ່ໍດີ (2 ຊາມູເອນ 15: 30-37) 
ດາວິດອອກຈາກ ກຸງເຢຣູຊາເລັມເໝືອນດ່ັງຂະບວນແຫ່ພິທີສ່ົງສະການ. ມີການຮ້ອງໄຫ້ ເອົາຜ້າຄຸມຫົວ ທຸກ
ຄົນທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງໄປກໍເອົາຜ້າຄຸມຫົວແລະຮ້ອງໄຫ້ຄືກັນ ດາວິດແລະປະຊາຊົນໄດ້ເອົາຂ້ີດິນໃສ່ຫົວ ຈີກ
ເສ້ືອຜ້າແລະບ່ໍໃສ່ເກີບຖືວ່າເປັນການໄວ້ທຸກ. ທຸກຢ່າງທ່ີກະທຳນ້ັນຄືເປັນການສະແດງເຖິງການໄປຝັງສົບຄົນ
ຕາຍ.  ສຳລັບປະຊາຊົນຫລາຍໆຄົນ ຈຸດຈົບຂອງກະສັດດາວິດກໍຄືຈຸດຈົບຂອງປະເທດຊາດ.  
 

ຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງດາວິດໄດ້ເພ້ີມຂ້ຶນເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ສູນເສັຽທ່ີປຶກສາຄົນສຳຄັນຄືອາຮີໂຕເຟັນ.  ທ່ານອາ 
ວຸໂສຜູ້ນ້ີໄດ້ຕັດສິນໃຈໜີໄປຫາ ອັບຊາໂລມ; ສ່ິງນ້ີໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຂົມຂ່ືນທ່ີດາວິດຮັບບ່ໍໄດ້,   ແຕ່ດາວິດ
ຄວນຈະຄິດໄດ້ວ່າຄວາມບາບທ່ີເພ່ິນໄດ້ເຮັດໃນເວລາຜ່ານມາກໍມີສ່ວນໃນການຕັດສິນໃຈຂອງອາຮີໂຕເຟັນ. 
ແຕ່ແທນທ່ີດາວິດຈະອ້ອນວອນຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ທຳລາຍຜູ້ປຶກສາທ່ີທໍຣະຍົດນ້ັນ,  ດາວິດໄດ້ທູນຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້
ປ່ຽນສະຕິປັນຍາຂອງອາຮີໂຕເຟັນໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມໂງ່.  
 

ທ່ີຈອມພູ ດາວິດໄດ້ພົບ ຮູຊັຍຊາວເມືອງຮາຄີ ຜູ້ເປັນເພ່ືອນແລະເປັນທ່ີປຶກສາຂອງເພ່ິນ;ຮູຊັຍຕ້ອງການເດີນ
ທາງຮ່ວມກັບດາວິດ,   ແຕ່ດາວິດໄດ້ປະຕິເສດ (15: 38) ແລະໄດ້ແຕ່ງເພ່ິນໃຫ້ເປັນຜູ້ສອດແນມເບ່ິງອັບຊາ
ໂລມ. ດາວິດຮູ້ວ່າຮູຊັຍສາມາດທ່ີເປັນຫູເປັນຕາໃຫ້ເພ່ິນທ່ີເຢຣູຊາເລັມ; ນອກນ້ັນພຣະອົງຍັງໝ້ັນໃຈວ່າຮູຊັຍ
ມີຄວາມສາມາດທ່ີຈະມີອິທິພົນກັບຄວາມຄິດຂອງອົງມຸງກຸດ. ຮ່ວມກັບປະໂຣຫິດຊາດົກແລະ ອາບີທາ ທ່ີເຢ
ຣູຊາເລັມແລ້ວ,  ຮູຊັຍຈະສາມາດການສ່ືສານກັບດາວິດໄດ້ຢ່າງສະດວກ; ຮູຊັຍຕົກລົງແລະໄດ້ກັບເຖິງກຸງເຢ
ຣູຊາເລັມ, ແລະທັນເວລາຕ້ອນຮັບ ອັບຊາໂລມແລະຂະບວນໄຊຊະນະຂອງເພ່ິນເຂ້ົາມາໃນນະຄອນ. 
 

ເໝືອນກັບພ່ໍທັງຫລາຍ, ດາວິດໄດ້ເຮັດຜິດພາດເຣື່ອງການລ້ຽງດູລູກ.    ດາວິດບ່ໍໄດ້ລົງໂທດອຳໂນນຕອນທ່ີ
ລາວຂ່ົມຂືນສຳເລົານ້ອງສາວຊື່ຕາມາ.   ດາວິດໄດ້ຕີຕົວຫ່າງເວລາອັບຊາໂລມຢາກຄືນດີ (2 ຊມອ 14:24). 
ລູກຊາຍມັກຈະຕາມຮອຍຕີນພ່ໍດາວິດເຣືອ່ງການເຮັດບາບ.  ບ່ໍມີຜູ້ໃດເວົ້າໄດ້ວ່າດາວິດບ່ໍເຊື່ອພຣະເຈ້ົາ. ຈຸດ
ປະສົງສຸດຍອດໃນຊີວິດຂອງດາວິດຄືຖວາຍກຽດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ    ແລະຄຳເວົ້າກ່ຽວກັບການອຸທິດຕົວເອງຂອງ 
ເພ່ິນຍັງໄດ້ເປັນພຣະພອນແລະເປັນສ່ິງໜູນໃຈແກ່ຄົນທັງຫລາຍໃນສມັຍນ້ີ. 
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ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ຄວາມຈິງທ່ີໜ້າເສົ້າໃຈຄືບາງເທ່ືອຄອບຄົວແຕກແຍກກັນ.      ເຖິງວ່າພ່ໍແມ່ຈະມີຄວາມຮັກຫລືຄວາມສັດຊື່
ຫລາຍກໍຕາມ, ລູກຊາຍລູກຍິງຍັງເກີດທໍຣະຍົດ. ບາງຄອບຄົວພ່ໍແມ່ມັກໃຊພ້າສາແລະການປະພຶດແບບທຳ
ລາຍໃນບ້ານ; ບາງຄົນໄດ້ປະຖ້ິມລູກ; ການບ່ໍຍອມລົງລອຍກັນໄດ້ສ້າງຄວາມຂັດແຍ່ງໃນຄອບຄົວ. 
 
ໃນການສອນພວກສາວົກ, ພຣະເຢຊູຊົງເອ້ີນພຣະເຈ້ົາວ່າ "ພຣະບິດາ" (ມທ 5:48; 6:14, 26, 32; ລກ12: 
32).   ນ້ັນເປັນມາດຕະຖານຕ້ັງໄວ້ກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ.    ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ເປັນ 
ເໝືອນຮູບພາບເຣື່ອງຄວາມສັມພັນຝ່າຍຈິດວິນຍານກັບພຣະອົງ.   ພຣະອົງຢາກໃຫ້ບ້ານຂອງເຮົາມີຄວາມ
ຮັກ, ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມເມດຕາ, ຄວາມປານີ, ແລະຄວາມຍິນດີ ທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງທຸ້ມເທໃຫ້ພວກເຮົາໃນ
ຖານະພຣະບິດາໃນສວັນ. ໃນພຣະອົງພວກເຮົາໄດ້ພົບການຍອມຮັບແລະຄຸນຄ່າທ່ີຈິດວິຍານຂອງພວກເຮົາ
ຫິວກະຫາຍ. ຄອບຄົວໃນໂລກນ້ີອາດຈະຜິດພາດ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍຜິດພາດ. 
 

ຄຳຖາມ 
1. ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຮັດໃຫ້ອັບຊາໂລມຕັດສິນໃຈຍຶດເອົາບັນລັງຈາກກະສັດດາວິດ? ມີເຫດຜົນອັນໃດແດ່ 

ທ່ີເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກມ້ືນ້ີມີການໂກງ ຫລືການທໍຣະຍົດຕ່ໍຄົນໃນຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ? 
2. ທ່ານຄິດວ່າສັງຄົມຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີຖືວ່າຄວາມຈົງຮັກພັກດີມີຄຸນຄ່າບ່ໍ? ມີສ່ິງໃດແດ່ທ່ີຄົນ

ພາກັນຈົງຮັກພັກດີ? ອະທິບາຍວ່າສ່ິງນ້ັນໆອາດຈະບ່ໍເປັນຜົນດີສຳຫລັບຊີວິດຂອງສ່ວນບຸກຄົນ. 
3. ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວແຕກແຍກກັນ? ຄອບຄົວຈະປ້ອງກັນບັນຫາເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍໃຫ້ເກີດຂ້ຶນໄດ້

ວິທີໃດແດ່? 
4. ພວກເຮົາຈະເຮັດວິທີໃດເພ່ືອຈະໄດ້ຄືນດີກັບພ່ີນ້ອງຜູ້ທ່ີໄດ້ແຍກຕົວຫ່າງ? ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງແດ່

ຖ້າສະມາຊິກຄົນນ້ັນຍັງສະແດງຄວາມກຽດຊັງແລະດ້ືດຶງ?  ພວກເຮົາຈະພຍາຍາມຫລາຍເທ່ືອປານ
ໃດເພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມສັມພັນທ່ີແຕກຫັກ, ກ່ອນທ່ີເຮົາຈະຍອມແພ້? 

 
 
 
        ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 10 
ສາບແຊ່ງ ແລະຫລອກລວງ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ຊາມູເອນ 16 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ຊາມູເອນ 16 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດາວິດຖືກເຍາະເຍ້ີຍ ແລະຫລອກລວງ, ຂະນະທ່ີລູກຂອງເພ່ິນໄດ້ສ້າງ 

                                  ຄວາມອັບອາຍດ້ວຍການປະພຶດທ່ີຊົ່ວຊ້າ. 

 ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄ້ວາ: ທ່ານຈະຕອບການເຍາະເຍ້ີຍ ຫລືການຫລອກລວງວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຕຽມວິທີທ່ີຈະຕອບຮັບການເຍາະເຍ້ີຍ ແລະການຫລອກລວງດ້ວຍ 

                                   ພຣະຄຸນແລະການຫ້າມຕົວເອງ.                        
 

ອ່ານລວບ: ດາວິດແລະຄອບຄົວໄດ້ຜ່າຍໜີການກ່ໍກະບົດຂອງອັບຊາໂລມ ເພາະມີຜູ້ຈົງຮັກພັກດີໄດ້ມາ 

       ລາຍງານໃຫ້ຮູ້; ບາງຄົນໄດ້ຕອບຮັບເຫດການນ້ີດ້ວຍຄວາມໂມໂຫ ໃນຂະນະທ່ີອັບຊາໂລມ 
       ໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງຫລວງທ່ີພ່ໍລາວເຄີຍຢູ່.  

ຄຳນຳ 
 

ຫລັງຈາກຈັກພັດໂຣມໝົດອຳນາດໃນສັຕວັດທີ ສິບເກ້ົາ, ປະເທດອີຕາລີໄດ້ເຕ້ົາໂຮມດິນແດນທ່ີໄດ້ຍຶດຄອງ
ໄວ້ໃຫ້ເປັນຫລາຍໆປະເທດເອກຣາດ. ແຕ່ມີປະເທດທ່ີເປັນສັດຕຣູ, ເຊັ່ນ ອອສຕເຣັຽ (Austria), ຕ້ອງການ
ດິນແດນເຫລ່ົານ້ັນມາເປັນຂອງຕົນເອງ ຈ່ຶງໄດ້ຕ່ໍຕ້ານການໂຮມດິນແດນ.   ໃນທ່ີສຸດຝຣ່ັງເສດໄດ້ເຂ້ົາມາໄກ່
ເກ່ັຽ ແລະອີຕາລີກໍຍອມຮັບ; ພັນທະມິດກັບຝຣັ່ງຊ່ວຍໃຫ້ອີຕາລີໄດ້ເປັນປະເທດເອກຣາດໃນປີ 1871. ຫລັງ
ຈາກການສລອງເອກຣາດບ່ໍດົນ, ອີຕາລີໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບອອສຕເຣັຽແລະເຢີຣະມັນເພ່ືອຕ່ໍສູ້ຝຣັ່ງເສດ. 
 

ພັນທະມິດທາງການເມືອງສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ ໂດຍບ່ໍມີການຕັກເຕືອນ.  ມິດສະຫາຍອາດປະຖ້ິມຄວາມຈົງ
ຮັກພັກດີອັນຍາວນານ ເພາະການບ່ໍເຫັນພ້ອມເຣື່ອງເລັກນ້ອຽ. ຄອບຄົວເກີດແຕກແຍກເພາະບ່ໍຍອມລົງເອີຍ
ກັນໃນບາງເຣື່ອງ ກະສັດດາວິດຮຽນຮູ້ຢ່າງເຈັບແສບ ເຣື່ອງຄວາມສັມພັນທ່ີສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ງ່າຍ; ເວລາ
ລູກຊາຍຂອງເພ່ິນຕັດສິນໃຈຢຶດບັນລັງຂອງອິສຣາເອນ,  ດາວິດແລະຄອບຄົວທ່ີເຫລືອໄດ້ພາກັນປົບໜີເພ່ຶອ
ຮັກສາຊີວິດຕົວເອງ. 
 

1.  ຄົນສວຍໂອກາດ ( 2 ຊາມູເອນ 16: 1-4) 
ການເປັນຜູ້ບໍຣິຫານມໍຣະດົກເປັນເຣື່ອງສຳຄັນຫລາຍໃນສມັຍພຣະຄັມພີ ຜູ້ບໍຣິຫານສາມາດທ່ີຈະຄອບຄອງ
ທຸກຢ່າງທ່ີນາຍຂອງເພ່ິນມີ ທ່ານອາດຈົດຈຳໄດ້ເຣ່ືອງໂຢເຊັບ ເພາະເພ່ິນເປັນຜູ້ບໍຣິຫານທຸກຢ່າງໃນຄອບຄົວ
ຂອງໂປຕີຟາ; ນາຍ, "ໄດ້ມອບຊັບສ່ິງຂອງທຸກຢ່າງໃຫ້ໂຢເຊັບເບ່ິງແຍງຮັກສາແທນ ສະນ້ັນ ທ່ານຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ມີ 
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ຄວາມກັງວົນສົນໃຈຫຍັງເລີຍເວັ້ນໄວ້ແຕ່ອາຫານປະຈຳວັນເທ່ົານ້ັນ" (ປຖມ 39:6). ຕ່ໍມາຕອນທ່ີໂຢເຊັບຖືກ
ຂັງໃນຄຸກກໍເຊັ່ນດຽວກັນ, ນາຍທັມໂຮງໄດ້ມອບທຸກຢ່າງໄວ້ໃນມືຂອງໂຢເຊັບ (ປຖມ 39: 22-23). 
 

ຊີບາເປັນຜູ້ບໍຣິຫານ (ຄົນໃຊ້) ໃນຄອບຄົວຂອງເມຟີໂບເຊດ, ຫລານຊາຍຜູ້ເສັຍອົງຄະຂອງກະສັດຊາອູນຊຶ່ງ
ດາວິດໄດ້ຮັບເອົາມາດູແລຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງເພ່ິນ (2 ຊມອ 9: 1-11).   ຂ່າວເຣື່ອງການກະບົດໃນຄອບຄົວ
ຂອງດາວິດໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກັບຄູ່ແຂ່ງຂັນ;   ລູກຂອງໂຢນາທານທ່ີເປັນຫລານຂອງກະສັດຊາອູນມີ
ສິດທ່ີຈະເອ້ີນເອົາບັນລັງຄືນຈາກດາວິດ; ການປົບໜີຂອງດາວິດ  ແລະການກະບົດຂອງອັບຊາໂລມເປັນໂອ
ກາດດີສຳລັບເມຟີໂບເຊດສຳລັບການຂ້ຶນຄອງຣາດ. ເວລາຊີບາເຂ້ົາມາພົບດາວິດ ແລະໄດ້ບອກເຖິງຄວາມ
ປາຖນາທາງການເມືອງຂອງເມຟີໂບເຊດ, ດາວິດກໍໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຖືກຫລອກລວງໂດຍຄົນໃຊ.້  ນັບວ່າເປັນ
ການຍາກສຳລັບດາວິດທ່ີຈະໄວ້ໃຈຄົນໃດຄົນນ່ຶງໃນຕອນນ້ັນ. 
 

ໃນສມັຍຂອງດາວິດ, ພວກທະຫານທ່ີອອກຮົບຈະບ່ໍຖືສະບຽງໄປດ້ວຍ; ພວກເຂົາຕ້ອງເພ່ິງປະຊາຊົນໃນໂຂງ
ເຂດທ່ີພວກຕົນປະຕິບັດງານ. ເມ່ືອຊີບາໄດ້ຍິນຂ່າວເຣື່ອງການກະບົດຂອງອັບຊາໂລມ, ເຂົາກໍສວຍໂອກາດ
ທ່ີຈະສ້າງຊື່ສຽງເພ່ືອຜົນປໂຍດພາຍໜ້າ;  ຊີບາໄດ້ນຳສະບຽງອາຫານຈາກຄອບຄົວຂອງເມຟີໂບເຊດ  ເພ່ືອ
ຊ່ວຍຄອບຄົວດາວິດແລະຜູ້ຕິດຕາມ ຊຶ່ງເປັນການບອກເຖິງຄວາມພັກດີຕ່ໍກະສັດ ພ້ອມຍັງເປັນການຮັບຮູ້ວ່າ
ດາວິດຍັງເປັນກະສັດຂອງອິສຣາເອນຢູ່; ຊີບາຍັງໄດ້ເອົາຕົວລໍຄູ່ໃຫ້ດາວິດໃຊ້ເພ່ືອການເດີນທາງ. 
 

ຊີບາບ່ໍໄດ້ບອກດາວິດວ່າສະບຽງແລະຕົວລໍນ້ັນມາຈາກເມຟີໂບເຊດ;   ອາດຈະເປັນສ້າງຄະແນນສຳລັບຕົວ
ເອງ; ເວລາດາວິດຖາມເຖິງນາຍ     ລາວກໍຕອບວ່າເມຟີໂບເຊດຕ້ອງການຢູ່ທ່ີເຢຣູຊາເລັມເພ່ືອຊ່ວຍອັບຊາ
ໂລມ.  ຄວາມຈິງແທ້ ເມຟີໂບເຊດເປັນຄົນພິການແລະບ່ໍສາມາດທ່ີຈະເດີນທາງຜູ້ດຽວໄດ້; ແລະຊີບາຜູ້ເປັນ
ຄົນໃຊ້ກໍໄດ້ໜີປະເຈ້ົານາຍຂອງຕົນ ກະສັດດາວິດຮຽນຮູ້ຄວາມຈິງພາຍຫລັງທ່ີພຣະອົງໄດ້ກັບຄືນມາເຢຣູຊາ
ເລັມ (2 ຊມອ 16:24-30). ເພາະຫລາຍໆຄົນໄດ້ເຂ້ົາຂ້າງອັບຊາໂລມ, ສະນ້ັນດາວິດບ່ໍແນ່ໃຈວ່າຈະເຊື່ອຜູ້
ໃດແທ້;  ດາວິດອົກຫັກເພາະລູກທໍຣະຍົດ    ເພ່ິນຈ່ຶງຟັງຄວາມຊີບາແລະໃຫ້ລາງວັນລາວ;   ຊີບາໄດ້ຮັບດິນ
ຫລາຍສົມຄວນຈົນເຮັດໃຫ້ລາວກາຍເປັນຄົນຮ່ັງມີໃນທັນໃດ. 
 

2.  ອັນຕລາຍຕ່ໍໜ້າ (2 ຊາມູເອນ 16: 5-14) 
ດາວິດໄດ້ຮັບການໜຸນໃຈຈາກການຊ່ວຍເຫລືອຂອງຊີບາ.   ແຕ່ໂຊກຮ້າຍເພາະຜູ້ທ່ີດາວິດຈະພົບຕ່ໍໄປບ່ໍໄດ້
ສົນໃຈນຳກະສັດເລີຍ.  ຊີເມອີເປັນຍາດຊອງກະສັດຊາອູນ (16: 5) ຊຶ່ງເປັນພ່ໍເມັຽຂອງດາວິດ (1 ຊມອ 18: 
26-27).   ໃນລະຍະທ່ີດາວິດຫລົບໜີຈາກການຕາມຂ້າຂອງກະສັດຊາອູນ,   ຊີເມອີເຄີຍນັບຖືແລະໜຸນໃຈ
ເພ່ິນ;  ດາວິດຮັກແລະນັບຖືກະສັດຊາອູນແລະບ່ໍຍອມຂ້າເພ່ິນເມ່ືອມີໂອກາດ (1 ຊມອ 24; 26).  ແຕ່ໃນທ່ີ
ສຸດພຣະເຈ້ົາເອງເປັນຜູ້ກຳຈັດກະສັດຊາອູນ (1 ຊມອ 28: 19; 31: 1-6). 
 

ເວລາດາວິດໄດ້ເປັນກະສັດ,   ຫລາຍຄົນກໍຄິດວ່າ  ດາວິດຈະຂ້າທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງຊາອູນ; ແຕ່ດາວິດ
ເຮັດກົງກັນຂ້າມ ເພ່ິນໄດ້ໃຫ້ທ່ີເພ່ິງຢ່າງປອດພັຍສຳລັບຄອບຄົວຂອງຊາອູນ; ແຕ່ທະຫານຂອງດາວິດຫລາຍ 
ຄົນກໍບ່ໍໄດ້ເຫັນພ້ອມແລະພວກເຂົາໄດ້ປະຫານຫລາຍໆຄົນໃນຕະກຸນຂອງກະສັດຊາອູນ. 
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ຫລານຜູ້ຊື່ໂຢອາບເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຂອງດາວິດ (1 ຂຄ 2: 16; 2 ຊມອ 8: 16).   ຫລານຂອງກະ
ສັດຊາອູນຜູ້ຊື່ອັບເນີ ເຄີຍເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງທະຫານຂອງເພ່ິນ (1 ຊມອ 14: 50). ຫລັງຈາກຊາອູນໄດ້
ຕາຍໄປ, ອັບເນີໄດ້ຂໍເຂ້ົາມາຢູ່ຝ່າຍດາວິດ; ຫລາຍກວ່ານ້ັນ ອັບເນີຍັງນຳພາຄົນໃນຕະກຸນເບັນຢາມິນ ແລະ
ຕະກຸນອ່ືນໆໃຫ້ຍອມຮັບດາວິດວ່າເປັນກະສັດທ່ີຖືກຕ້ອງ;  ດ້ວຍເຫດນ້ີ  ດາວິດແລະອັບເນີຈ່ຶງໄດ້ສລອງສັນ 
ຍາໃໝ່ລະຫວ່າງພວກເຂົາເຈ້ົາ (2 ຊມອ 3: 17-21). 
 

ແຕ່ໂຢອາບບ່ໍສາມາດອະພັຍອັບເນີຜູ້ໄດ້ຂ້ານ້ອງຂອງລາວໃນສມັຍທ່ີເປັນສັດຕຣູກັນ  (2 ຊມອ 2: 17-23); 
ໂຢອາບຕ້ອງການແກ້ແຄ້ນອັບເນີຫລາຍກວ່າຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍດາວິດ;    ໃນຂະນະທ່ີອັບເນີອອກໄປຮິບ
ໂຮມຄົນຕະກຸນຕ່າງໆໃຫ້ຍອມຮັບດາວິດວ່າເປັນຜູ້ຄອງຣາດ, ໂຢອາບແລະນ້ອງຊາຍອີກຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ອາບີຊັຍໄດ້
ພາກັນຂ້າອັບເນີເສັຽ ທັງໆທ່ີກະສັດດາວິດໄດ້ສັນຍາໃຫ້ຄວາມປອດພັຍສຳລັບອັບເນີ (2 ຊມອ 3: 30) ການ
ໄວ້ທຸກການຕາຍຂອງອັບເນີ ເຮັດໃຫ້ປະຊະຊົນຮັບຮູ້ວ່າດາວິດບ່ໍມີສ່ວນໃນການຕາຍຂອງອັບເນີ; ແຕ່ຫລາຍ
ຄົນໃນຕະກຸນເບັນຢາມິນຍັງເຊື່ອວ່າດາວິດໄດ້ອອກຄຳສ່ັງໃຫ້ປະຫານອັບເນີ  ເພາະມັນເປັນເຣື່ອງທ່ີເຊື່ອໄດ້
ຍາກວ່າແມ່ທັບຂອງດາວິດຈະຝືນຄຳສ່ັງກ່ຽວກັບຄວາມປອດພັຍຂອງອັບເນີ. 
 

ຕ່ໍມາກໍມີ ເຣຄັບ   ແລະບາອານາທ່ີໄດ້ຂ້າລູກຊາຍຄົນດຽວທ່ີເຫລືອຂອງກະສັດຊາອູນ ຜູ້ຊື່ ອິສໂບເຊດ ເພ່ືອ
ຫວັງຈະໄດ້ລາງວັນຈາກດາວິດ   ເພາະພວກຕົນໄດ້ລົບລ້າງຜູ້ທ່ີຈະມາຍາດບັນລັງຂອງເພ່ິນ (2 ຊມອ 4: 1-
12). ອີກເທ່ືອນ່ຶງ ດາວິດໄດ້ສະແດງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງເພ່ິນ ແຕ່ຫລາຍຄົນກໍຍັງມີການສົງສັຍຢູ່.  
 

ຊີເມອີ ເຊື່ອວ່າການຕາຍຂອງຄົນໃນຕະກຸນເບັນຢາມິນແມ່ນດາວິດເປັນຄົນສ່ັງ;  ລາວໄດ້ຮັກສາຄວາມຄຽດ
ໄວ້ໃນໃຈເປັນເວລານານ; ໃນຕອນນ້ີ ຊເີມອີຄິດວ່າເປັນໂອກາດດີໃນການແກ້ແຄ້ນ ເພາະລາວຄິດວ່າດາວິດ
ໄດ້ຕົກຈາກບັງລັງແລ້ວ ແລະດາວິດຄົງຮູ້ຕົວດີວ່າເພາະຫຍັງ.    ກະສັດຈະບ່ໍລົງໂທດຄົນທ່ີເຮັດໃນທາງຊອບ
ທັມ. ເໝືອນຄາວທ່ີຜ່ານມາ, ກະສັດດາວິດໄດ້ເພ່ິງພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ແລະເພ່ິງໃນຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະອົງ 
(2 ຊມອ 16: 11-12). 
 

3.  ຄຳປຶກສາແປກປລາດ (2 ຊາມູເອນ 16: 15-23) 
ຂະນະທ່ີດາວິດແລະຜູ້ຕິດຕາມເດີນທາງໄປຫາຄວາມປອດພັຍ, ອັບຊາໂລມແລະກຳລັງໄດ້ເຂ້ົາມາເຖິງເຢຣູ
ຊາເລັມ; ອາຮີໂທເຟນຊຶ່ງເປັນທ່ີປຶກສາຜູ້ທ່ີດາວິດໄວ້ໃຈກໍຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນກັບອັບຊາໂລມ (16: 23).  ເປັນເຣືອ່ງ
ແປກທ່ີອາຮີໂທເຟນຈະກະບົດຕ່ໍດາວິດເພາະໄດ້ຮັບໃຊເ້ພ່ິນມາຫລາຍປີ   ນອກຈາກວ່າດາວິດຈະເຄີຍທໍຣະ
ຍົດຕ່ໍລາວກ່ອນ.   ການເຮັດຜິດປະເວນີຂອງດາວິດ ແລະການຂ້າຜົວຂອງນາງບັດເຊບາ ເປັນການທຳລາຍ
ຄອບຄົວຂອງອາຮີໂທເຟນ  ເພາະນາງບັດເຊບາເປັນຫລານສາວຂອງລາວ (2 ຊມອ 11).   ບາດແຜໃນໃຈ
ເຮັດໃຫ້ອາຮີໂທເຟນຕອງເຂ້ົາຢູ່ຝ່າຍອັບຊາໂລມເພ່ືອລ້ົມດາວິດຈາກບັນລັງ. 
 

ອີງຕາມ 1 ຂ່າວຄາວ 27: 33,  ດາວິດມີທ່ີປຶກສາສອງຄົນທ່ີເຊື່ອໄດ້; ຄົນນ່ຶງແມ່ນອາຮີໂທເຟນ ແລະອີກຄົນ 
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ນ່ຶງແມ່ນ ຮູຊັຍ. ຮູຊັຍສັດຊື່ຕ່ໍດາວິດ ແລະລາວພຍາຍາມໜີໄປກັບດາວິດ; ແຕ່ດາວິດໄດ້ໃຊຮູ້ຊັຍໃຫ້ເປັນນັກ 
ສືບເຣື່ອງຂອງອັບຊາໂລມ ແລະໄດ້ໃຊ້ຮູຊັຍໃຫ້ເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ການປຶກສາຂອງອາຮີໂທເຟນລ້ົມເຫລວໄປ (2 
ຊມອ 15: 32-37). ຮູຊັຍໄດ້ກັບຄືນໄປເຢຣູຊາເລັມແລະພຍາຍາມຢູ່ໃກ້ຊິດກັບອັບຊາໂລມ (16: 16-19). 
ອັບຊາໂລມເກີດຄວາມສົງສັຍການມາຂອງຮູຊັຍ   ແຕ່ໃນທ່ີສຸດເພ່ິນກໍຍອມຮັບໃຫ້ເປັນທ່ີປຶກສາທ່ີໄວ້ໃຈໄດ້. 
ການຕັດສິນໃຈຂອງອັບຊາໂລມເປັນພັຍຕ່ໍລາວເອງ;   ຮູຊັຍສ່ົງຂ່າວການເຄ່ືອນໄຫວຂອງອັບຊາໂລມໃຫ້ດາ
ວິດເປັນປະຈຳ; ແລະໃນທ່ີສຸດ, ຮູຊັຍກໍກາຍເປັນເຄ່ືອງມືໃນການທຳລາຍຜູ້ທ່ີຢາກຈະເປັນກະສັດ. 
 

ເນ່ືອງຈາກຄວາມບ່ໍແນ່ໃຈໃນຕຳແໜ່ງກະສັດໃໝ່,    ອັບຊາໂລມຕ້ອງປຶກສາອາຮີໂທເຟນ; ອາຮີໂທເຟນໄດ້
ເປັນຜູ້ໃຫ້ຍຸທວິທີທາງການເມືອງກັບກະສັດໃໝ່. ໃນສມັຍນ້ັນ ດິນແລະໃບຕາດິນຈະຖືກຖ່າຍທອດຈາກຜູ້ຍິງ
ໄປໃຫ້ສາມີຂອງນາງ;  ສະນ້ັນຜູ້ຊະນະຈະຕ້ອງແຕ່ງງານກັບເມັຽ ຫລືນາງສນົມຂອງກະສັດຜູ້ທ່ີເສັຽໄຊ.  ເມັຽ
ແລະສນົມທັງຫລາຍເປັນກຳມະສິດຂອງຜູ້ຄອງອຳນາດ;   ການໄດ້ເມັຽແລະນາງສນົມຂອງກະສັດຄົນທ່ີເສັຽ
ຊັຍ ສະແດງເຖິງການໄດ້ທຸກຢ່າງມາຄອບຄອງ.   ການສົມສູ່ກັບນາງສນົມຂອງດາວິດຕ່ໍໜ້າຝູງຊົນ, ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າອັບຊາໂລມໄດ້ຄອງບັນລັງຂອງດາວິດ ແລະປະກາດວ່າພ່ໍຂອງຕົນໄດ້ຖືກປົດຕຳແໜ່ງແລ້ວ. 
 

ຄວາມບາບໃຫ້ກຳເນີດຄວາມບາບ. ຜູ້ປະກາດນາທານໄດ້ທຳນວາຍສ່ິງທ່ີອັບຊາໂລມໄດ້ເຮັດຕ່ໍດາວິດເວລາ
ເພ່ິນເຮັດບາບກັບນາງບັດເຊບາ (2 ຊມອ 12: 9-12). ດາວິດອາດຈະຄິດເຖິງຄຳທຳນວາຍນ້ີເວລາເພ່ິນປົບ 
ໜີຈາກອັບຊາໂລມ ເຖິງວ່າເວລາຈະຜ່ານໄປດົນນານແລ້ວທ່ີເພ່ິນໄດ້ຂ້າອູຣີຢາ. ສມັຍຍັງໜຸ່ມດາວິດເປັນຄົນ
ໃຈຮ້ອນ ແລະໄດ້ເຮັດຫລາຍຢ່າງທ່ີເພ່ິນກິນແໜງຄາວຫລັງ; ແຕ່ຫລັງຈາກຮູ້ຕົວ ດາວິດກໍສາລະພາບຕ່ໍພຣະ
ເຈ້ົາ ແລະກັບໃຈໃໝ່; ດາວິດໄດ້ເພ່ິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາສເມີມາ; ຄວາມເຊື່ອຂອງດາວິດເຮັດໃຫ້ເພ່ິນສາ
ມາດທົນກັບການທົດລອງຫລາຍໆຢ່າງ;   ໃນຕອນນ້ີດາວິດກໍສູງອາຍຸແລ້ວ ແລະເພ່ິນກໍສລາດກວ່າເກ່ົາ; ດາ
ວິດມອບຊີວິດໄວ້ໃນມືພຣະເຈ້ົາ ແລະເພ່ິນກໍຕ່ໍສູ້ກັບອຸປສັກດ້ວຍຄວາມອົດທົນແລະດ້ວຍກຽດສັກສີ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ການຖືກທໍຣະຍົດຈາກເພ່ືອນ ຫລືຄົນໃນຄອບຄົວນັບວ່າເປັນເຣື່ອງເຈັບປວດ. ເຣື່ອງນ້ີໄດ້ມີຂ້ຶນຫລາຍໆເທ່ືອ
ໃນພຣະຄັມພີ: ໂຢເຊັບໄດ້ຖືກອ້າຍໆຫັກຫລັງ; ດາວິດຫັກຫລັງອູຣິຢາ; ລູກຂອງດາວິດຫັກຫລັງເພ່ິນ, ສາວົກ
ຫັກຫລັງພຣະເຢຊູ.   ໃນເວລາເຊັ່ນນ້ັນພວກເຮົາຕ້ອງເພ່ິງພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ: "ເຮົາຈະບ່ໍປະຖ້ິມເຈ້ົາ" 
(ພບສ 31: 6,8; ຢຊ 1: 5; ຮຣ 13: 5).   ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງປ່ຽນແປງເໝືອນດ່ັງໂລກນ້ີ. ເວລາຄົນເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຮົາຜິດຫວັງ,   ເຮົາສາມາດເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງດາວິດ    ແລະເຊື່ອໝ້ັນໃນຄວາມຮັກເມດຕາຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ.   ພຣະວິນຍານຊົງສອນພວກເຮົາໃຫ້ຕອບການເຍາະເຍ້ີຍດ້ວຍການໃຫ້ອະພັຍ, ສ່ິງບ່ໍອາດອົດໄດ້ດ້ວຍ
ຄວາມອົດທົນ, ແລະຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມດ້ວຍຄວາມເມດຕາ. ພຣະເຢຊູເອງຊົງເປັນແບບຢ່າງ; ເວລາພຣະອົງ
ຖືກຄົນທັງຫລາຍໝ່ິນປມາດ, ພຣະອົງອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະບິດາສຳລັບພວກເຂົາ (ລກ 23:34). ພຣະອົງຈະຊົງ
ຊ່ວຍພວກເຮົາແລະຈະຊົງໃຫ້ກຳລັງພວກເຮົາ. 
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ຄຳຖາມ:  
1. ເປັນຫຍັງຊີບາຈ່ຶງທໍຣະຍົດນາຍຂອງຕົນ? ພວກເຮົາຈະເຮັດວິທີໃດກັບຄົນທ່ີມັກຍາດເອົາໜ້າຈາກ 

ວຽກທ່ີເຮົາເອງເປັນຄົນເຮັດ? 
2. ເປັນຫຍັງດາວິດຈ່ຶງຫ້າມພວກທະຫານບ່ໍໃຫ້ລົງໂທດຊີເມອີຜູ້ຮ້ອງດ່າກະສັດ?   ພວກເຮົາອາດຈະຮູ້

ຈຸດປະສົງຂອງລາວ ແຕ່ເປັນຫຍັງເວລາຊີເມອີພຍາຍາມຢຽບຍ່ຳດາວິດເວລາເພ່ິນລ້ົມຈ່ຶງຜິດ? 
3. ດາວິດເປັນແບບຢ່າງເຣືອ່ງຄວາມເຊື່ອໃຫ້ກັບປະຊາຊົນວິທີໃດ ຂະນະທ່ີຊີເມອີສາບແຊ່ງເພ່ິນ? 

ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ຈາກເຫດການນ້ີ? 
4. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການ ຫລືເຄີຍເຫັນຄວາມຈິງເຣື່ອງຄວາມບາບໃຫ້ກຳເນີດຄວາມບາບບ່ໍ? ປະສົບ

ການນ້ີເປັນຜົນແນວໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ຫລືໃນຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບພຣະເຈ້ົາ? 
5. ເວລາໄດ້ຮັບການປຶກສາຈາກຄົນອ່ືນໆ, ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າສ່ິງນ້ັນຈະເປັນປໂຍດຫລືບ່ໍ? 

ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ວິທີໃດວ່າຄຳປຶກສານ້ັນດີ?  
 
 
 
 
 
        ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 11 
ໂສກເສ້ົາເພາະເສັຽລູກ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ຊາມູເອນ 18 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ຊາມູເອນ 18 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ຊະນະສົງຄາມ ແຕ່ລູກຊາຍທ່ີຮັກຕາຍ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະເລ້ົາໂລມໃຈຜູ້ເສັຍລູກແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພຶ່ືອຈະຮຽນຮູ້ວິທີການເລ້ົາໂລມໃຈຜູ້ເສັຍລູກໄປ.   
   

ບົດນໍາ 

ຊີວິດຂອງຄົນນ້ັນເປັນສ່ິງບ່ໍແນ່ນອນ, ບາງມ້ືກໍມີຄວາມສະບາຍໂລ່ງອົກໂລ່ງໃຈ,   ບາງມ້ືກໍເປັນທຸກໃຈ  ແລະ   
ເຮົາເອງກະບ່ໍຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຈ່ຶງຮູ້ສຶກບ່ໍມ່ວນໃນຈິດໃຈ ແລະສບາຍໃຈເປັນຄ້ັງເປັນຄາວ ຄ້ັງນ້ີເຮົາເຫັນກະສັດ
ດາວິດເສັຍອັບຊາໂລມຜູ້ເປັນລູກຊາຍຖືກຂ້າຕາຍໃນສນາມຮົບ.     ຄວາມເສັຍໃຈຂອງເພ່ິນຈົນເຖິງຂ້ັນເວົ້າ
ວ່າ  “ໂທ ອັບຊາໂລມລູກຊາຍຂອງພ່ໍ  ຖ້າເປັນໄປໄດ້ພ່ໍຢາກຕາຍແທນລູກ ອັບຊາໂລມລູກຊາຍຂອງພ່ໍເອີຍ” 
ແລະຄຳເວົ້າຄຳນ້ີໃຊ້ກັນມາຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ ເມ່ືອມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງມີລູກຕາຍກ່ອນພ່ໍກ່ອນແມ່. 
 

1.  ວິທີການສູ້ຮົບ  (2 ຊາມູເອນ 18:1-8) 
ຫວນຄືນຫລັງໃນບົດ 17  ເຮົາເຫັນວ່າກະສັດດາວິດໄດ້ຖອຍໜີໄປກັບພວກອິສເອນດ້ວຍຄວາມເມ່ືອຍແລະ
ຫິວເຂ້ົາປາອາຫານ ພາສາເຮົາດຽວນ້ີເຮົາຈະເວົ້າວ່າແຕກເສິກ.    ຕອນນ້ັນດາວິດກໍໄດ້ຮັບຄໍາລາຍງານຈາກ
ພວກສອດແນມທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມວ່າ  ອັບຊາໂລມຈະບຸກໂຈມຕີແລະກໍຖືກໂຈມຕີແທ້ຈົນດາວິດໄດ້ລ້າຖອຍ
ມາຕ້ັງທັບທ່ີໃກ້ຄຽງກັບແມ່ນ້ຳຈໍແດນເພ່ືອເອົາຕົວລອດເສັຍກ່ອນ,      ແຕ່ເມ່ືອເຕ້ົາໂຮມກຳລັງກອງທະຫານ
ແລ້ວຈ່ຶງ ວາງແຜນບຸກໂຈມຕີອີກ.   “ຢູ່ຕ່ໍມາ ກະສັດດາວິດໄດ້ທ້ອນໂຮມເອົາທະຫານທັງຫມົດຂອງພຣະອົງ 
ແລະໄດ້ມີຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງພັນແລະກອງຮ້ອຍ” (ຂ້ໍ 1).  
 
ການສູ້ຮົບຄ້ັງນ້ີດາວິດໄດ້ແບ່ງທະຫານເປັນສາມກອງພົນໂດຍແຕ່ງຕ້ັງ 1.ໂຢອາບ. 2. ອາບິຊັຍແລະ 3. ອິທ
ຕັຍ  ໃຫ້ເປັນນາຍພົນບັງຄັບບັນຊາທະຫານຄົນລະກອງພົນ    ແລ້ວບອກພວກທະຫານວ່າທ່ານຈະໄປສູ້ຮົບ
ຮ່ວມກັບທະຫານ.   “ເຈ້ົາຊີວິດໄດ້ເວົ້າກັບທະຫານຂອງພຣະອົງວ່າ, “ເຮົາເອງກໍຈະໄປກັບພວກເຈ້ົາ” (ຂ້ໍ 2).  
ເຮົາເຫັນຄວາມສລາດຂອງກະສັດດາວິດ   ທ່ີແບ່ງທະຫານເປັນສາມກອງພົນແລ້ວແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ໄວ້ເນ້ືອເຊື່ອໃຈ 
ໃຫ້ເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນເພ່ິນຍັງເວົ້າວ່າ   “ເຮົາເອງກໍຈະໄປກັບພວກເຈ້ົາ” ຄຳເວົ້ານ້ີໄດ້ເປັນກໍ
າລັງໃຈອັນມະຫາສານແກ່ພວກທະຫານທັງໝົດ,  ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນຄຳເວົ້ານ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນຄຳສ່ັງ
ໃຫຍ່ທ່ີພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງສາວົກວ່າ “ເຫດສັນນ້ັນພວກທ່ານຈ່ົງໄປ ຈ່ົງເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກຊາດເປັນລູກສິດ ໃຫ້ເຂົາ 
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ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ   ພຣະບຸດ ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ສ່ັງສອນເຂົາໃຫ້ຖືຮັກສາ 
ສາຣະພັດຊຶ່ງເຮົາໄດ້ສ່ັງພວກເຈ້ົາໄວ້ແລ້ວນ້ັນ ນ້ີແຫລະ,     ເຮົາຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍທຸກໆ ວັນຈົນຫມົດກັບ” 
(ມັດທາຍ 28:19-20).   ແປວ່າພຣະເຢຊູບອກສາວົກອອກໄປປະກາດເຣື່ອງການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນ
ເປັນຄວາມຈິງເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ ປະການສຳຄັນອີກອັນນ່ຶງແມ່ນພຣະອົງຊົງ ກ່າວວ່າ ເຮົາຢູ່ກັບ
ທ່ານທັງຫລາຍທຸກໆ ວັນຈົນຫມົດກັບ”  ແປວ່າຈະຊົງຢູ່ກັບຜູ້ອອກໄປປະກາດຈົນໂລກສລາຍ.  
 
ພວກເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, “ຂໍພຣະອົງຢ່າໄປກັບພວກຂ້ານ້ອຍເລີຍ ຖ້າວ່າພວກຂ້ານ້ອຍທຸກຄົນຖອຍຫນີຫລືວ່າ
ຖືກຂ້າເສັຽເຄ່ິງນ່ຶງມັນກໍບ່ໍສຳຄັນເທ່ົາກັບເສັຽພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງມີຄ່າເຫນືອກວ່າພວກຂ້ານ້ອຍຕ້ັງສິບພັນ
ຄົນ” (ຂ້ໍ 3)   ແປວ່າພວກທະຫານໄດ້ຫ້າມບ່ໍໃຫ້ດາວິດອອກໄປຕ່ໍສູ້ເສິກສົງຄາມ ດ້ວຍພວກທະຫານເຫັນວ່າ
ຄຸນຄ່າຣາຄາຂອງດາວິດຄົນດຽວນ້ັນມີຄ່າຫລາຍກວ່າທະຫານສາມພັນຄົນເສັຍອີກ.    ດ່ັງນ້ັນພວກທະຫານ
ສາມພັນຄົນຈ່ຶງພ້ອມທ່ີຈະອອກໄປສູ້ຮົບ“ເຈ້ົາຊີວິດຈ່ຶງຕອບວ່າ, “ເຮົາຈະເຮັດທຸກສ່ິງທ່ີເຈ້ົາຄິດວ່າດີ” ໃນຂນະ
ທ່ີພວກທະຫານຂອງພຣະອົງຍ່າງອອກໄປເປັນຫມວດລະພັນ ໝວດລະຮ້ອຍຄົນນ້ັນ ກະສັດດາວິດກໍໄປຢືນ
ຢູ່ຂ້າງປະຕູກຳແພງເມືອງພຣະອົງໄດ້ຮ້ອງບອກໂຢອາບ ອາບິຊັຍແລະອິທຕັຍວ່າ,  “ເພ່ືອເຫັນແກ່ເຮົາ ຂໍຢ່າ
ທຳຮ້າຍຊາຍຫນຸ່ມອັບຊາໂລມເດີ” ກະສັດດາວິດໄດ້ໃຫ້ຄຳສ່ັງນ້ີແກ່ນາຍທະຫານທຸກຄົນ  ພວກທະຫານທຸກ
ກົມກອງກໍໄດ້ຍິນຫມົດ” (ຂ້ໍ 4-5). ທ່ີສົງຄາມນ້ັນທະຫານດາວິດໄດ້ຕ່ໍສູ້ແລະຂ້າທະຫານອິສຣາເອນເຖິງຊາວ
ພັນຄົນ, ຊຶ່ງເສິກສົງຄາມຄ້ັງນ້ີໄດ້ນຳຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ອັບຊາໂລມຢ່າງໜັກ. (ອ່ານ ຂ້ໍ 6-8) ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້
ອັບຊາໂລມໜີເຂ້ົາປ່າຕຶບໜາເພ່ືອເອົາຕົວລອດ.      ໃນຂະນະທ່ີອັບຊາໂລມຂ່ີມ້າໜີຄວາມຕາຍເຂ້ົາປ່າຕຶບ
ໜານ້ັນເສ້ືອລ່າມຂອງເພ່ິນກໍໄປຕິດເກາະຄາຢູ່ງ່າໄມ້ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເພ່ິນເຊຊັດໄປຈົນຄໍຂອງເພ່ິນໄປຕິດຄ້າງກັບ
ງ່າມໄມ້ຈົນອອກບ່ໍໄດ້ (ຂ້ໍ 9)   ແລະທະຫານຝ່າຍເດວິດໄດ້ເຫັນແລ້ວໄປລາຍງານຕ່ໍນາຍພົນໂຢອາບຜູ້ທ່ີດາ
ວິດແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ນຳທະຫານພັນຄົນ,   ເມ່ືອໂຢອາບໄດ້ຮັບຮູ້ຈາກຄຳລາຍງານຂອງທະຫານແລ້ວຈ່ຶງກັບໄປຂ້າ
ອັບຊາໂລມດ້ວຍມືຂອງລາວເອງ.  “ໂຢອາບເວົ້າຂ້ຶນວ່າ, “ຂ້ອຍຈະບ່ໍຍອມເສັຽເວລາເວົ້າກັບເຈ້ົາດອກ”  ໃນ   
ຂະນະທ່ີອັບຊາໂລມຍັງມີຊີວິດ  ແລະແຂວນຢູ່ຕ້ົນກ່ໍນ້ັນ   ໂຢອາບກໍຖອດຫອກຂອງຕົນສາມດວງແທງຫນ້າ
ເອິກຂອງທ່ານ” (ຂ້ໍ 14) ໂດຍບ່ໍໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຄຳສ່ັງດາວິດທ່ີສ່ັງວ່າ “ພຣະອົງໄດ້ຮ້ອງບອກໂຢອາບ ອາບິຊັຍ
ແລະອິທຕັຍວ່າ,   “ເພ່ືອເຫັນແກ່ເຮົາ ຂໍຢ່າທຳຮ້າຍຊາຍຫນຸ່ມອັບຊາໂລມເດີ”  ກະສັດດາວິດໄດ້ໃຫ້ຄຳສ່ັງນ້ີ 
ແກ່ນາຍທະຫານທຸກຄົນ ພວກທະຫານທຸກກົມກອງກໍໄດ້ຍິນຫມົດ” (ຂ້ໍ 5).  ສລຸບແລ້ວແມ່ນໂຢອາບຜູ້ທ່ີດາ
ວິດໄວ້ເນ້ືອເຊື່ອໃຈແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນນາຍພົນນຳທະຫານໄປຕ່ໍສູ້ເສິກສົງຄາມເປັນຄົນບ່ໍເຊື່ອຟັງດາວິດ ລັກເຮັດ
ໃນສ່ິງເຈ້ົານາຍສ່ັງໄວ້ບ່ໍໃຫ້ເຮັດ.  
 

2.  ໂຢອາບເຊື່ອງຄວາມຜິດ  (2 ຊາມູເອນ 18:9-22) 
ໂຢອາບຮູ້ວ່າຕົວເອງໄດ້ເຮັດຜິດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງຕ່ໍກະສັດດາວິດ   ດ້ວຍວ່າດາວິດໄດ້ສ່ັງໄວ້ແລ້ວວ່າ   “ເພ່ືອ
ເຫັນແກ່ເຮົາ   ຂໍຢ່າທຳຮ້າຍຊາຍຫນຸ່ມອັບຊາໂລມເດີ” (ຂ້ໍ 5).   ແຕ່ເບ່ິງເໝືອນວ່າຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງໂຢ
ອາບທ່ີມີຕ່ໍອັບຊາໂລມນ້ັນຖ້ວມລ້ົນຄຳສ່ັງຂອງກະສັດດາວິດ,    ດ່ັງນ້ັນບົດຮຽນສຳລັບເຮົາແມ່ນໃຫ້ເຮົາຕ້ອງ 
ເຊົາບ່ໍຄຽດແຄ້ນຜູ້ໃດທັງໝົດ  ຫາກເຮົາຍັງຄຶດຄຽດແຄ້ນຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງເຮົາອາດກາຍເປັນຜູ້ບ່ໍເຊື່ອຟັງຄຳສ່ັງຂອງ 
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ພຣະເຢຊູແລະເຮັດຜິດຄືໂຢອາບກໍເປັນໄດ້ ( ມັດທາຍ 5:44).   ປະການທີສອງ ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຄວາມຮັກຣະ
ຫວ່າງກະສັດດາວິດແລະອັບຊາໂລມສອງພ່ໍລູກ    ເປັນຄ້າຍຄືພຣະເຈ້ົາຮັກເຮົາທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ຊື່ວ່າເປັນລູກ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ກະສັດດາວິດຮູ້ດີວ່າອັບຊາໂລມຜູ້ເປັນລູກມີຄວາມຜິດຢ່າງໜັກ ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນເພ່ິນຍັງສ່ັງ
ທະຫານທຸກຄົນບ່ໍໃຫ້ເຮັດອັນຕລາຍໃດໆຕ່ໍອັບຊາໂລມຜູ້ເປັນລູກຊາຍ ສຸດທ່ີຮັກຂອງເພ່ິນ,  ຮູບພາບຕອນນ້ີ
ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າຫລາຍເທ່ືອເຮົາຜູ້ເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາ     ເຮົາເອງກໍເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະບິດາເຊັ່ນກັນ  ແຕ່     
ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ລົງໂທດເຮົາຢ່າງກະທັນຫັນ, ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງໃຫ້ໂອກາດເຮົາກັບໃຈໃໝ່ສເມີ. 
 
ໂຢອາບໄດ້ຮັບໃຊ້ດາວິດດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີມາຫລາຍຟ້າຫລາຍປີ  ແຕ່ຄ້ັງນ້ີລາວບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມຄຳສ່ັງ
ຂອງດາວິດ ເພາະວ່າຄວາມຄຽດແຄ້ນທ່ີລາວມີຕ່ໍອັບຊາໂລມໄດ້ຖ້ວມລ້ົນຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ລາວໄດ້ຂ້າອັບ
ຊາໂລມດ້ວຍມືຂອງລາວເອງ ແລະລາວກໍຊຸກເຊື່ອງເຣື່ອງນ້ີໄວ້ບ່ໍໃຫ້ດາວິດຮູ້    ເພາະດາວິດເປັນພ່ໍທ່ີຮັກລູກ
ຊາຍແບບບ່ໍມີເງື່ອນໄຂ ຈະຊ່ົວຫລືດີກະແມ່ນລູກ    ຈ່ຶງອອກຄໍາສ່ັງບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດເຮັດອັນຕະລາຍຕ່ໍອັບຊາໂລມ. 
ຕອນນ້ັນຫລັງຈາກສ້ິນສົງຄາມດາວິດກໍລໍຖ້າຟັງຂ່າວດີຈາກພວກທະຫານ   ແຕ່ຂ່າວທ່ີມາເຖິງດາວິດນ້ັນກໍບ່ໍ
ແມ່ນສ່ິງທ່ີເພ່ິນຕ້ອງການຢາກຟັງ ຄືລູກຊາຍອັບຊະໂລມໄດ້ເສັຍຊີວິດໃນສົງຄາມແລ້ວ. 
 

3.  ດາວິດໂສກເສ້ົາ (2 ຊາມູເອນ 18:33)  
“ເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ເຈ້ົາຊີວິດກໍໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈ   ພຣະອົງຂ້ຶນໄປຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ຫ້ອງເທິງປະຕູກຳແພງເມືອງ ໃນ 

ເວລາຍ່າງຂ້ຶນໄປນ້ັນ ພຣະອົງກໍຮ້ອງໄຫ້ຈ່ົມວ່າ, “ໂທ ອັບຊາໂລມລູກຊາຍຂອງພ່ໍ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ພ່ໍຢາກຕາຍ
ແທນລູກ ອັບຊາໂລມລູກຊາຍຂອງພ່ໍເອີຍ” (ຂ້ໍ 33).  ໃນຂະນະທ່ີດາວິດໂສກເສ້ົາເສັຍໃຈນ້ັນເພ່ິນໄດ້ອຸທານ
ອອກມາວ່າ “ຖ້າເປັນໄປໄດ້ພ່ໍຢາກຕາຍແທນລູກ”    ນ້ີເປັນຄຳເວົ້າຂອງພ່ໍທຸກຄົນໃນທຸກວັນນ້ີທ່ີເຫັນລູກເຈັບ
ປ່ວຍ ຫລືເຫັນລູກຕາຍແຕ່ຍັງຫນຸ່ມນ້ອຍຈ່ຶງຄຶດຢາກເຈັບ ຫລືຕາຍແທນລູກ. ອີກຢ່າງດາວິດມີຄວາມເສັຍໃຈ
ທ່ີບ່ໍໄດ້ເຫັນໜ້າລູກກ່ອນຕາຍ ແລະເສັຽໃຈທ່ີບ່ໍໄດ້ເຫັນລູກກັບໃຈສາຣະພາບຄວາມຜິດ ເພາະວ່າຈິດໃຈຂອງ
ເພ່ິນພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດຂອງລູກ ແຕ່ລູກບ່ໍມີໂອກາດຂໍອະພັຍ.  
 

ຄຳຖາມ: 
1. ດາວິດໄດ້ວາງແຜນການສູ້ຮົບແນວໃດ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງມີແຜນ? 
2. ນາຍທ່ີດາວິດແຕ່ງຕ້ັງມີໃຜແດ່? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນນາຍພົນ? 
3. ກ່ອນອອກໄປສູ້ຮົບດາວິດໄດ້ສ່ັງອັນໃດກັນນາຍພົນແລະພົນທະຫານແນວໃດ? 
4. ຝ່າຍໃດຊະນະສົງຄາມ? 
5. ອັບຊາໂລມຖືກຂ້າຕາຍແນວໃດ? 
6. ເມ່ືອດາວິດໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າອັບຊາໂລມຜູ້ເປັນລູກຊາຍ ແລະເປັນຜູ້ກະບົດຕາຍແລ້ວ ເພ່ິນມີທ່າທີ

ແນວໃດ? 
 
        ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 12 
ພວກກະບົດປຣາຊັຍ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  2 ຊາມູເອນ 20 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      2 ຊາມູເອນ 20 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຍິງສລາດໄດ້ຊ່ອຍບ້ານເມືອງຂອງຕົນໃຫ້ພ້ົນຈາກຜູ້ກ່ໍການຮ້າຍ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ພວກເຮົາສແວງຫາປັນຍາແນວໃດຕອບສນອງຕ່ໍຜູ້ກ່ໍການຮ້າຍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະຊອກສແວງຫາປັນຍາຈາກພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຜູ້ກ່ໍການຮ້າຍ? 

 

ຄຳນຳ 
     ຜູ້ກະບົດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍຄົນນ່ຶງຊື່ວ່າ ເຊບາ  ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອານາຈັກຂອງດາວິດບ່ໍມີຄວາມໝ້ັນ
ຄົງ.  ມີນາຍທະຫານຂອງດາວິດຊື່ວ່າ    ໂຈອາດໄດ້ເຮັດຕາມປັນຍາຂອງຍິງຜູ້ມີອຳນາດຄົນນ່ຶງ ທ່ີສຸດອານາ 
ຈັກຂອງດາວິດກໍໄດ້ຮັບຄວາມສງົບດີ. 
     ຂ້າພະເຈ້ົາຫາກໍແຕ່ງງານໃໝ່ ແລະຊ້ືເຮືອນໃໝ່ທ່ີສະອາດແລະງາມດີ.  ຍາມເຊົ້າໆ ມີສັດມາທ່ີເດ່ີນບ້ານ 
ແລະມີປາເຕ້ັນຂ້ຶນລົງທ່ີຫ້ວຍໃກ້ບ້ານ.   ວັນນ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍ່າງໄປຕາມເຮືອນເລີຍໄປຢຽບພ້ືນເຮືອນເລີຍ
ໄດ້ຍິນສຽງຜິດປົກກະຕິ ຂ້າພະເຈ້ົາເລີຍຮ້ືພ້ືນປູກາໂຣອອກຫລາຍແຜ່ນ  ທ່ີສຸດເລີຍພົບເຫັນປວກກິນເສົາຄ້ຳ
ຊຶ່ງເຈົ້າຂອງເກ່ົາບ່ໍເອົາຫົວຊາພຽງເອົາຊີມັງເທລົງໄປຄຶດວ່າພວກປວກຕ້ອງຕາຍ.   ເຫັນວ່າແມ່ປວກສາມາດ
ໄຂ່ໄວທ່ີສຸດ 30,000 ໃນລະຍະສ້ັນໆມັນຈຶງທຳລາຍເຮືອນເປັນຫລັງໄດ້. 
       ເຫັນວ່າຜູ້ກ່ໍການຮ້າຍຄົນນ່ຶງສາມາດທຳລາຍຄອບຄົວ ບ້ານເມືອງ ຫລືປະເທດໄດ້.  ການມີປັນຍາຈາກ
ອົງພຣະເຈ້ົາສາມາດມອງເຫັນບັນຫາລ່ວງໜ້າ.     ອາຈານໂປໂລເຕືອນພວກເຮົາ,   “ເພາະວ່າພວກເຮົາທັງ
ຫລາຍບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບມະນຸດທັມມະດາ, ແຕ່ຕ່ໍສູ້ຜູ້ປົກຄອງ ຜູ້ມີອຳນາດ ເຈ້ົາໂລກທ່ີຢູ່ໃນໂມຫະຄວາມມືດແຫ່ງ
ໂລກນ້ີ ແລະຕ່ໍສູ້ກັບກຳລັງວິນຍານແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃນອາກາດສະຖານ” (ອຟຊ 6:12). ເພ່ິນຍັງບອກໃຫ້
ພວກເຮົາພາກັນເອົາໃຈໃສ່ ອ້ອນວອນອະທິຖານເອົາຍຸທພັນຄົບຊຸດຂອງພຣະເຈ້ົາມາເປັນອາວຸດຕ່ໍສູ້ກັບອຳ
ນາດຢ່າງນ້ີເພ່ືອເອົາຊະນະ (ອຟຊ 6:17). 
       ບົດຮຽນວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງການໃຊ້ພຣະປັນຍາທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຕ່ໍສູ້ກັບຜູ້ຢາກທຳ
ລາຍ.  ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນຄວາມສັດຊື່ແລະຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກອິສຣາເອນເພ່ືອໃຫ້ຊາດໝ້ັນຄົງເປັນອັນ
ນ່ຶງອັນດຽວກັນໃນເມ່ືອມີຄົນຄຶດກະບົດ.  ພວກກະບົດໄດ້ຕົກລົງກັນ (2 ຊມອ 19:9-10) ພາກັນຮ່ວມກັບ ເຊ
ບາຕ່ໍສູ້ກັບດາວິດ, ສ່ວນຢູດາໄດ້ຕິດຕາມກະສັດຂອງພວກເຂົາຢ່າງສັດຊື່. 
 

1.  ການກະບົດຂອງເຊບາ (2 ຊາມູເອນ 20:1-13) 
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      ເຊບາໄດ້ເຂ້ົາມາໃນພາບເວລາມີການປະທະກັນລະຫວ່າງພວກອິສຣາເອນກັບພວກຢູດາ (2 ຊມອ 19: 
41-43).  ເຊບາເປັນຜູ້ກ່ໍຄວາມວຸ້ນວາຍ ເປັນລູກຂອງ ປິກຣິ ເຜ່ົາເບັນຈາມິນ (20:1).   ປິກຣິເຄີຍເປັນຜູ້ນຳ
ທະຫານຂອງກະສັດຊາອູນແລະເປັນເຜ່ົາດຽວກັນ.  ປິກຣິບ່ໍດີໃຈກັບຕະກູນພາກເໜືອ ອິສຣາເອນແລະພວກ
ຢູດາ (2 ຊມອ 19:41-43). 
       ຕ່ໍມາເຫັນວ່າພວກອິສຣາເອນໄດ້ໜີຈາກດາວິດໄປຫາເຊບາ (20:2).  ແຕ່ເຫັນວ່າພວກຢູດາໄດ້ຕ້ັງໝ້ັນ
ຕິດຕາມກະສັດດາວິຂອງພວກເຂົາຢ່າງສັດຊື່ຈາກຈໍແດນໄປເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມ (20:2).  ເຊບາໄດ້ແຍກຕົວ
ເອງອອກຈາກການປົກຄອງຂອງດາວິດເໝືອນກັບອັບຊາໂລມໄດ້ເຄີຍເຮັດມາແລ້ວ. 
       ຍັງມີຫລາຍຢ່າງໄດ້ເກີດຂ້ຶນຕອນເຊບາໄດ້ກະບົດ.  ເວລາດາວິດໄປເຖິງກຸງເຢຣູູຊາເລັມເພ່ິນໄດ້ຮັກສາ
ກຸ່ມເມັຽນ້ອຍທັງຫລາຍ.  ຕາມທຳນຽມຂອງສມັຍນ້ັນກະສັດໄດ້ເອົາເມັຽຫລາຍຄົນ.  ແຕ່ເຫັນວ່າອັບຊາໂລມ
ໄດ້ເຮັດຜິດເຣ່ືອງເພດສັມພັນກັບຕ່ໍຜູ້ຍິງເຫລ່ົານ້ີເພ່ືອເປັນການບ່ໍເຫັນດີກັບກະສັດດາວິດ (16:20-21).   ດ່ັງ
ນ້ັນ, ດາວິດກໍຢຸດມີຄວາມສັມພັນກັບພວກເມັຽນ້ອຍເຫລ່ົານ້ີ (20:3)  ເຫັນວ່າພວກຜູ້ຍິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍມີລູກ ພຽງ
ແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາອາສັຍຢູ່ຮ່ວມກຸ່ມກັບພວກຍິງໝ້າຍ    ເພາະລູກຊາຍຂອງດາວິດຜູ້ມີຊື່ວ່າ ອັບຊາ
ໂລມໄດ້ເປັນຄົນກ່ໍເຫດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການລົງໂທດຢ່າງນ້ີ. 
        ດາວິດບ່ໍໄດ້ຈັດການເຣື່ອງເມັຽນ້ອຍທັງຫລາຍເທ່ົານ້ີ ເພ່ິນຍັງບອກໃຫ້ ອາມາຊາຮວມເອົາທະຫານໃນ
ເມືອງຢູດາເພາະດາວິດບ່ໍຕ້ອງການພຽງແຕ່ພວກທະຫານຮັບຈ້າງໄປຕ່ໍສູ້ກັບພວກກະບົດ.     ຕອນນ້ີເຫັນວ່າ 
ອາມາຊາຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາທະຫານ (19:13-14).  ເຫັນວ່າ ອາມາຊາບ່ໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເກນ
ທະຫານໃຫ້ໄດ້ຕາມເວລາສາມວັນ (20:4), ແລະອາມາຊາຍັງບ່ໍເຫັນເຖິງເວລາສຸກເສີນຈະເກີດຂ້ຶນ.  ດາວິດ
ເຫັນວ່າຈຳເປັນຕ້ອງຈັດການເຣື່ອງທະຫານໂດຍດ່ວນ.      ດາວິດມີແຜນການນຳທະຫານໄປຕີພວກສັດຕຣູ
ໂດຍບ່ໍອາສັຍ ອາມາຊາ, ແຕ່ດາວິດຈ່ຶງໄດ້ເອ້ີນເອົາ ອາບີຊັຍ  ຜູ້ເປັນນາຍທະຫານປະຈຳຄ້າຍ   ແລະເປັນພ່ີ
ນ້ອງຂອງ ອາມາຊາ (1 ຂ່າວຄາວ 2:16-17).  ຕອນນ້ີຜູ້ກະບົດ ເຊບາມີເວລາຫລາຍ ສ້າງທະຫານແລະກຳ
ແພງປ້ອງກັນ (2 ຊມອ 20:6).  ທະຫານຂອງດາວິດປະກອບຫລາຍກຸ່ມ.    ນ່ຶງ, ພວກທະຫານຈ້າງສ່ວນຕົວ 
ປະຈຳວັງ. ສອງ, ພວກທະຫານເກນໃນເວລາສຸກເສີນຜູ້ ອາມາຊາເກນ.  ອາບີຊັຍນຳພວກທະຫານເກນ, ທະ
ຫານຈ້າງ, ແລະທະຫານຜູ້ຊຳນານການຮົບຜູ້ເຄີຍຢູ່ກັບນາຍພັນໂຈອາບ. 
       ມີການກະທົບລະຫວ່າງໂຈອາບແລະ ອາມາຊາ ຜູ້ເຮັດວຽກຊ້າເວລາເກນທະຫານ ຕອນນ້ີເປັນເວລາມີ
ບັງຫາໃຫຍ່ “ຫີນໃຫຍ່ຕັນ” (20:8) ແລະເປັນຄວາມຊົງຈຳໃນເຂດແດນຂອງເບັນຈາມິນ.  ໂຈອາບໄດ້ໃຫ້ຄຳ
ຫລອກລວງໃຫ້ ອາມາຊາເຊື່ອຕົນເອງແລະກໍຂ້າລາວເສັຽ (20:10).  ອາມາຊາບ່ໍໄດ້ຕາຍບາດດຽວເພາະໂຈ
ອາບເອົາມີດນ້ອຍແທງແລະປະໄວກ້າງທາງ.  ການຕາຍຂອງ ອາມາຊາໄດ້ເຕືອນໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີບັນ
ຫາທາງການເມືອງ  ມີຄົນນ່ຶງໄດ້ເອົາສົບຂອງອາມາຊາອອກຈາກທາງແລະເອົາຜ້າປົກໄວ້.    ການຕາຍຂອງ 
ອາມາຊານ້ີໄດ້ທຳນວາຍໂດຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ນາທານວາ່   ໃນເຮືອນຂອງດາວິດຈະບ່ໍຂາດຄົມດາບຈັກ
ເທ່ືອ (2 ຊມອ 12:10). 
      

2.  ຜູ້ຍິງສລາດທີ່ເມືອງອາເບນ (2 ຊາມູເອນ 20:14-22)  
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       ດາວິດໄດ້ນຳທະຫານໄປໂຈມຕີ ເຊບາ ເຮັດໃຫ້ອິສຣາເອນທາງພາກເໜືອນໜີອອກໄປທາງເໜືອອີກທ່ີ
ເມືອງອາເບນເພ່ືອລ້ີພັຍ.   ເມືອງນ້ີອາດມີຄວາມສັມພັນກັບພວກອາເມເນັຽອານາຈັກຂອງມາກກາອາຊຶ່ງຕ້ັງ 
ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງເມືອງອາເບນ ແລະທາງໃຕ້ຂອງພູເຂົາເຮີໂມນ.   ມາກກາອາເປັນເມືອງຂອງຜູ້ເປັນ
ແມ່ຂອງອັບຊາໂລມ ແລະເປັນບ່ອນທ່ີອັບຊາໂລໜີໄປລ້ີພັຍຢູ່ຫລັງຈາກໄດ້ຂ້ານ້ອງຊາຍອັມໂມນ. 
     ການທ່ີດາວິດເວົ້າໄວວ້່າ ເຊບາຕ້ອງໄປອາສັຍທ່ີເມືອງມີກຳແພງປ້ອງກັນດີນ້ັນຖືກຕ້ອງ (20:6). ໂຢອາບ 
ໄດ້ໃຊ້ວິທ່ີເຮັດສົງຄາມເຄີຍເຮັດມາຄືໃຫ້ເຮັດຄູດິນເປັນທາງໄປເຖິງກຳແພງເມືອງ (20:15). ເຮັດຢ່າງນ້ີເພ່ືອ
ພວກທະຫານຈະທຳລາຍກຳແພງແລະເຂ້ົາໄປໂຈມຕີໄດ້.  ການເຮັດທາງດ້ວຍດິນຢ່າງນ້ີຍ່ອມມີສຽງດັງແຮງ
ເຮັດໃຫ້ຍິງຄົນນ່ຶງຜູ້ຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນເປັນຫ່ວງ ແລະຍິງນ້ັນຈ່ຶງໄດ້ມາເວົ້າກັບໂຢອາບທ່ີກຳແພງເມືອງ (20:16) 
        ການທ່ີອ້າງເຖິງຍິງຜູ້ສລາດຢ່າງນ້ີນ້ັນເຄີຍມີຍິງອີກຄົນນ່ຶງໃນ 2 ຊມອ 14:1-22.  ຍິງຄົນນ້ີໄດ້ຖືກຈ້າງ
ຈາກໂຢອາບເພ່ືອໄປຂໍຮ້ອງໃຫ້ດາວິດຍົກໂທດໃຫ້ອັບຊາໂລມເວລາລາວໜີອອກໄປ. ການທ່ີດາວິດຍອມຟັງ
ແລະອະພັຍໃຫ້ອັບຊາໂລມໄດ້ເປັນອັນຕະລາຍເວລາອັບຊາໂລມກັບມາແລະກ່ໍຣັຖປະຫານ. ການທ່ີໂຢອາບ
ຟັງຍິງຜູ້ສລາດຕອນນ້ີໃນ 2 ຊມອ 20 ເປັນຂ້ໍສົງສັຍໃນການຈັດການກັບຜູ້ກ່ໍການຮ້າຍ ເຊບາ  ເພາະເຄີຍຖືກ
ຫລອກມາແລ້ວຄ້ັງນ່ຶງ. 
     ແຕ່ເຫັນວ່າໂຢອາບຢາກຟັງຄຳເວົ້າຈາກຍິງຜູ້ຕ້ອງການສັນຕິສຸກໃນເມືອງອິສຣາເອນ (20:19).  ນາງໄດ້
ຂໍຮ້ອງເພ່ືອເມືອງ ແລະຕົວເອງ  ແລະຍັງເຕືອນໂຢອາບວ່າເມືອງນ້ີເຄີຍມີຊ່ືສຽງດີເຄີຍແກ້ບັນຫາພາຍໃນໃຫ້
ເຣື່ອງນ້ັນຕ່າງກໍລົງລອຍກັນດີ (20:18).  ນາງຍັງກ່າວອີກວ່າເມືອງນ້ີເປັນແມ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດຂອງຕະກູນອິສຣາ
ເອນ ແລະຍັງເປັນມໍຣະດົກຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ (20:19).   ໂຢອາບໄດ້ບອກນາງວ່າການທຳລາຍເມືອງບ່ໍຢູ່
ໃນແຜນການ, ແຕ່ການມາທ່ີນ້ີເພ່ືອຊອກຈັບຄົນກະບົດຕ່ໍກະສັດຄືຈັບເອົາຕົວ ເຊບາເທ່ົານ້ັນ. 
     ຍິງສລາດແລະຄົນໃນເມືອງນ້ັນບ່ໍຢາກມີເຣື່ອງມາເຖິງຕົວເອງ, ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ພາກກັນຂ້າ ເຊບາ ແລະ
ຕັດເອົາຫົວຖ້ິມອອກໄປນອກກຳແພງ (20:22).       ທ່ີສຸດຜູ້ກ່ໍການຮ້າຍຕ່ໍກະສັດດາວິດໄດ້ຕາຍຢ່າງໜ້າລະ
ອາຍ ແລະໂຢອາບໄດ້ພາພວກທະຫານກັບຄືໜີອອກຈາກເມືອງ ອາເບນເບັດມາກາອາ (20:22) ໄປເຝ້ົາກະ
ສັດດາວິດທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ. 
 

3. ພວກຄນະປົກຄອງ (2 ຊາມູເອນ 20:23-26)   
         ດາວິດໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງຄະນະປົກຄອງຜູ້ສຳຄັນໃນວັງ.  ໝາຍເຫດ: ຜູ້ນຳເຫລ່ົານ້ີໄດ້ມີຊື່ເປັນຄູ່ກັນໄປເຊັ່ນ, 
ທະຫານສອງກົມ, ສອງຫ້ອງການປົກຄອງ ແລະສອງກຸ່ມປະໂຣຫິດ.  ເຮັດຢ່າງນ້ີເພ່ືອຈະໃຫ້ມີອຳນາດການ
ປົກຄອງກ້ຳເກ່ິງສເມີກັນ.  ລາຍຊ່ືຕ່ໍມາທ່ີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ 2 ຊມອ 8 (8:15-18), ໄດ້ບອກເຖິງມີຜູ້ຮັບໃຊ້ເພ້ີມ 
ທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນຫລາຍກຸ່ມກົມ. 
         ໂຢອາບແລະເບດນາອາ ເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກຸ່ມທະຫານ (20:23) ໂຢອາບຍັງເປັນຜູ້ບັນຊາການທະ
ຫານຢູ່ຊ່ຶງບອກເຖິງຄວາມຜິດຂອງກະສັດາວິດ ທ່ີຂາດສິນທັມ.  ເບດນາອາເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາພວກເຄເຣທ 
ແລະພວກເປເລທ ຊຶ່ງເປັນທະຫານຜູ້ຕ່າງຊາດເຮັດວຽກໃນຖານະເປັນຜູ້ອັກຄະລັກສ່ວນຕົວ (2 ຊມອ 8:18; 
15:18). ອາໂກຣາມແລະເຢໂຮຊາພັດເປັນຜູ້ປົກຄອງ ເປັນຜູ້ຈົດເຣື່ອງຕ່າງໆຂອງກະສັດດາວິດ, ແລະເຊວາ
ເປັນເລຂາທິການ.  ອາໂດຣາມເປັນຜູ້ຈັດການດ້ານກັມມະກອນ ແລະຍັງຮັກສາພວກຊະເລີຍເສິກອີກ.  ຊາ
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ໂດກ   ແລະ   ອາບິວາທາເປັນປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ດູແລເຣື່ອງຖວາຍນະມັສການທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ (15:29; 
20:25).  ອີຣາແລະ ຈາອີຣິດ ເປັນປະໂຣຫິດຮັບໃຊ້ໃນວັງຂອງກະສັດດາວິດ (20:26). 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
     ພວກອິສຣາເອນໄດ້ກະບົດໂດຍການຮ່ວມມືກັບຜູ້ກ່ໍການຮ້າຍ, ເຊບາ.  ດາວິດໄດ້ຈັດການຕ່ໍການກະບົດ
ຢ່າງໄວ.  ເຊບາໄດ້ປະເຊີນກັບກຳລັງຂອງດາວິດ, ແຕ່ເຫັນວ່າໜ່ວຍທະຫານຂອງດາວິດໄດ້ໃຊປັ້ນຍາຈ່ຶງສາ
ມາເອົາຊະນະເພ່ືອຄອງບັງລັງໄດ້.     ທ່ີສຸດໂຈອາບຜູ້ນຳທະຫານໄດ້ຈັບຕົວເຊບາແລະໄດ້ກັບຄືນມາເຝ້ົາດາ
ວິດດ້ວຍເອົາຂ່າວດີມາ. ການທ່ີເຊບາໄດ້ລັກໜີແລະກະບົດຕ່ໍດາວິດນ້ີເປັນຮູບເຕືອນໃຫ້ຮູ້ກ່ອນວ່າອີກບ່ໍນານ
ຈະເປັນຈິງຕອນໂຊໂລໂມນໄດ້ຕາຍໄປ.     ທ່ີສຸດອິສຣາເອນທາງເໜືອກໍໄດ້ແຍກຕົວອອກອີກແລະປະກາດ
ເປັນເອກກະຣາດຈາກເຊື້ອສາຍດາວິດໄດ້. (1 ກສ 12:6). 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນຖ້າ ອາມາຊາໄດ້ທ້ອນໂຮມທະຫານທັນເວລາ? 
2. ຖ້າທ່ານເປັນ ໂຈອາບ ທ່ານຈະຍອມຟັງຄຳຜູ້ຍິງທ່ີເອ້ີນອອກມາຈາກກຳແພງບ່ໍ? 
3. ທ່ານສາມາດຫວນຄຶດຄືນຫລັງໃນຊີວິດໃນເມ່ືອທ່ານປະເຊີນກັບບັນຫາ ແລະມີຄົນບອກໃຫ້

ທ່ານໃຊ້ປັນຍາ? ການໃຊ້ປັນຍານ້ັນເປັນຜົນແນວໃດຕ່ໍຊີວິດທ່ານ? 
4. ທ່ານຄຶດແນວໃດໃນເຣື່ອງໂຈອາບໃນຕອນສຸດທ້າຍທ່ີລາວຍັງກຳໜ້າທ່ີເກ່ົາ ທັງໆທ່ີຖືກປົດຊ້ັນ?  

ນ້ັນເປັນສ່ິງຖືກຕ້ອງບ່ໍ? ຫລືເປັນພຣະຄຸນຕ່າງຫາກ? 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 13 
ຖືກຕັດສິນແລະຍັງມີຫວັງ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  2 ຊາມູເອນ 24 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      2 ຊາມູເອນ 24 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຄວາມຜິດບາບຂອງດາວິດທ່ີນັບສຳມະໂນຄົວເປັນເຫດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ

ໂກດຮ້າຍ ແລະການຊື້ດິນຕອນສຳຄັນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບຄວາມຫວັງແນວໃດໃນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຕັດສິນລົງ 

                                        ໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະຊອກສແວງຫາການຄືນດີແລະຄວາມຫວັງໂດຍໃຫ້ມີຄວາມ 

                                              ສັມພັນອັນດີກັບອົງພຣະເຢຊູ? 
 

ຄຳນຳ 
     ດາວິດເພ່ິງກຳລັງທະຫານແທນທ່ີຈະເພ່ິງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ   ຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຕັນສິນ
ລົງໂທດດາວິດ ຕ່ໍມາດາວິດໄດ້ກິນແໜງໃຈໃນຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງແລະພຣະເຈ້ົາກໍໃຫ້ການຄືນດີແລະປະ
ທານຄວາມຫວັງໃຫ້. 
     ໃນບົດຮຽນວັນນ້ີ, ກະສັດດາວິດໄດ້ຕັດສິນໃຈຜິດທ່ີອາສັຍກຳລັງທະຫານ ແລະເພ່ິນກໍເສັຽໃຈໃນການກະ
ທຳຂອງຕົນເອງຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ມີຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາກໍເຮັດຜິດຢ່າງນ້ີຄືກັນ ຢາກເພ່ິງຕົນເອງ
ຫລາຍກວ່າພຣະເຈ້ົາ.  ບົດຮຽນວັນນ້ີຈະສອນພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກສແວງຫາການຄືນດີແລະໃຫ້ຄວາມຫວັງກັບ
ທຸກຄົນທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ.  
 

1.  ດາວິດສຳລວດປະຊາຊົນ (2 ຊາມູເອນ 24:1-9) 

  ໃນພຣະຄັມພີຕອນໄດ້ກ່າວວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ໂກດຮ້າຍຕ່ໍສູ້ພວກອິສຣາເອນ “ອີກ” (24:1), ເຣ່ືອງເກີດ
ຂ້ຶນນ້ັນຫລັງຈາກບົດ 2 ຊມອ 21:1-14.   ມີອຳນາດແຫ່ງໂລກໄດ້ຊັກຊວນດາວິດໃຫ້ສຳຣວດຫລືນັບສຳມະ
ໂນຄົວຄົນອິສຣາເອນແລະພວກຢູດາ (24:1).  ດາວິດໄດ້ສ່ັງໃຫ້ໂຈອາບເປັນຜູ້ນຳໄປສຳຣວດສຳມະໂນຄົວ
ຈາກເໜືອຕລອດໃຕ້ “ເມືອງດານໄປເຖິງເບເອີເຊບາ” (24:2). 
     ດາວິດບອກໃຫ້ໂຈອາບໄປສຳຣວດສຳມະໂນຄົວຢ່າງໃຊ້ອຳນາດທະຫານ, ແຕ່ເຫັນວ່າໂຈອາບລັງເລໃຈ 
(24:3) ດາວິດຍັງບອກໃຫ້ໂຈອາບແລະນາຍທະຫານຄົນອ່ືນເຮັດຄືກັນ (24:4).  ດາວິດທົນຕ່ໍການທົດລອງ
ຢາກມີອຳນາດບ່ໍໄດ້ເພາະຢາກຮູ້ວ່າຕົວເອງມີກຳລັງທະຫານຫລາຍເທ່ົາໃດ ແລະຢາກກາຍເປັນຜູ້ມີອຳນາດ
ດ້ານການເມືອງອີກ ຢາກເປັນເໝືອນຊາດອ່ືນໆ (1 ຊມອ 8:4, 20). 
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     ດ່ັງນ້ັນການສຳຣວດສຳນະໂນຄົວໄດ້ເລ້ີມທາງພາກໃຕ້ (24:5) ໄປພາກເໜືອ ໄປພາກອ່ືນໆ ທ່ີສຸດກໍໄປ
ເຖິງ ເບເອີເຊບາ (24:7).  ເຫັນວ່າມີຄົນຈຳນວນ 1.3 ລ້ານຄົນ, 800,000 ໃນອິສຣາເອນ ແລະ 500,000 
ໃນຢູດາ.   ການສຳຣວດທັງໝົດນ້ີໃຊ້ເວລາເຖິງ 9 ເດືອນກັບ 21 ມ້ື (24:8).   
      

2.  ດາວິດໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນເອງ (2 ຊາມູເອນ 24:10-17)  
     ໃນເມ່ືອຮູ້ຈັກຜົນຂອງການສຳຣວດ ດາວິດຮູ້ສຶກຜິດໃນການກະທຳຂອງຕົນຈ່ິງໄດ້ສາຣະພາບຕ່ໍພຣະພັກ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ (24:10).  ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ"ກາດ" ໄດ້ຕອບຕ່ໍຄວາມຮູ້ສຶກຜິດໃນຄຳອ້ອນວອນຂອງດາວິດ 
(24:11-13).   ຕອນນ້ີ ອາດເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມປະຈຳວັງ (2 ຂ່າວຄາວ 29:25).    ດາວິດມິີສິດເລືອກ
ເອົາການລົງໂທດນ່ຶງໃນສາມຢ່າງໄດ້ຊຶ່ງມີນ້ຳໜັກສເມີກັນ   ແຕ່ມີລະຍະແຕກຕ່າງກັນເປັນເວລາລະຍະຍາວ
ນານເຖິງລະຍະເວລາສ້ັນໆ. 
        ທີນ່ຶງພຣະເຈ້ົາບອກວ່າຈະມີຄວາມອຶດຫິວປະມານສາມປີໃນແຜ່ນດິນ, ໃນຕອນນ້ີພວກຮ່ັງມີນ້ັນມີໂອ
ກາດຢູ່ລອດຈາກພັຍພິບັດຫລາຍກວ່າຄົນທຸກຍາກ,  ຈະມີຄົນເສັຽຊີວິດ.  ສອງ, ພຣະເຈ້ົາກ່າວວ່າດາວິດຈະ
ແລ່ນໜີໄປລ້ີຈາກພວກສັດຕູເປັນເວລາສາມເດືອນ.  ການຫລົບໜີຂອງດາວິດຈະເປັນອັນຕລາຍຕ່ໍພວກທະ
ຫານແລະປະຊາຊົນ.  ສາມ, ພຣະເຈ້ົາກ່າວວ່າຈະມີໂຣກລະບາດເປັນເວລາສາມວັນໃນແຜ່ນດິນ (24:13).  
ສ່ິງນ້ີຈະເປັນຜົນຮ້າຍຕ່ໍທຸກໆຄົນຈະເປັນຄົນຮ່ັງມີຫລືເປັນຄົນທຸກຍາກ.   
       ດາວິດບອກໃຫ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ກາດ ໃຫ້ເອົາຕົນເອງອອກຈາກການລົງໂທດໂດຍມອບຕົນເອງໃຫ້
ແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ມີຄວາມເມດຕາ (24:14), ປະອັນທີສອງ,  ແລະຍອມຮັບເອົາອັນທີນ່ຶງແລະທີສາມ 
ຄືຄວາມອຶດຫິວແລະໂຣດລະບາດ.  ທ່ີສຸດພຣະເຈ້ົາສ່ົງເທວະດາມາທຳລາຍ (24:13). ເຫັນວ່າເຫດຮ້າຍດ່ັງ
ກ່າວນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄົນທຸກຊັ້ນວັນນະເສັຽຊີວິດເພາະຄວາມຜິດບາບຂອງດາວິດເຖິງ 70,000 ຄົນ.     ເມ່ືອ
ເຫດຮ້າຍນ້ີເຂ້ົາໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ  ພຣະເຈ້ົາປ່ຽນພຣະທັຍຈ່ຶງໄດ້ບອກໃຫ້ເທວະດາຢຸດທຳລາຍ (24:6).  
ເຫດຮ້າຍຈ່ຶງຢຸດລົງເວລາເທວະດາຕົນນ້ັນກຳລັງຢຶນຢູ່ທາງເຂ້ົາລານຟາດເຂ້ົາຂອງ ອາຣຸນນາ(24:16) ໝາຍ
ເຖິງການຝັດຕອງຂອງດາວິດໄດ້ຖືກແຍກອອກເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.    ໃນພຣະຄັມພີຕອນນ້ີເວົ້າເຖິງພຣະ
ເຈ້ົາເສ້ົາພຣະທັຍທ່ີມີໂທດກັມຍ້ອນມານ (24:16).   ພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍມີຄວາມຍິນດີໃນຄວາມຊົ່ວຊ້າໃດໆທ່ີ
ເກີດກັບມະນຸດ. 
      ການທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມພ້ົນຈາກພັຍເພາະມາຈາກຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ບ່ໍແມ່ນຈາກຄວາມເສັຽ
ໃຈຂອງດາວິດ.  ແຕ່ເຫັນວ່າການຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ ແລະຍອມຮັບເອົາຄວາມຜິດແຕ່ຄົນດຽວຂອງ
ດາວິດເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາມາຊ່ອຍ (24:17).  ດາວິດຍັງທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາອະພັຍໃຫ້ຍັງບ່ໍແລ້ວ ເພ່ິນຍັງຂໍ
ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເມດຕາຕ່ໍປະຊາກອນຂອງເພ່ິນອີກ.  ດາວິດຢາກໃຫ້ການລົງໂທດຕົກຖືກເຮືອນຕົນເອງເທ່ົານ້ັນ. 
 

3. ດາວິດສ້າງແທນ່ບູຊາ (2 ຊາມູເອນ 24:18-25)   
     ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ກາດ ໄດ້ບອກດາວິດໃນເມ່ືອເພ່ິນສາຣະພາບຄວາມຜິດ ໃຫ້ສ້າງແທ່ນບູຊາໃນບ່ອນ 
ທ່ີດາວິດໄດ້ທູນຂໍນຳພຣະເຈ້ົາ ບ່ອນລານຟາດເຂ້ົາຂອງອາຣູນາ (24:18). ດາວິດກໍປະຕິບັດຕາມ (24:19) 
ດາວິດໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຢ່າງຄົບຖ້ວນເຖິງແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມບ່ໍໄດ້ກ່າວວ່າຄວນເຮັດອັນໃດແດ່. 
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     ອາຣູນາຢູ່ເທິງບ່ອນລານຟາດເຂ້ົາແລະຮູ້ວ່າດາວິດເປັນເຈ້ົາຊີວິດ. ຈຳເປັນລານຟາດເຂ້ົາຕ້ອງຢູ່ສູງເພາະ
ຕ້ອງການລົມພັດເອົາແກບອອກໄປຈາກເຂ້ົາດີ.      ອາຣູນາເບ່ິງລົງມາກໍເຫັນກະສັດແລະຜູ້ອັກຄະຣັກກຳລັງ
ຍ່າງມາຫາ (24:20).  ດາວິດບອກເຖິງຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີມາຫາວ່າເພ່ິນຢາກຊ້ືເອົາບ່ອນຟາດເຂ້ົາເພ່ືອເຮັດເປັນ
ແທນບູຊາເພ່ືອເອົາເຫດຮ້າຍອອກໄປ (24:20-21).    ອາຣູນາແປກໃຈແລະຍອມໃຫ້ກະສັດທຸກຢ່າງຄືລານ
ຟາດເຂ້ົາແລະສັດເພ່ືອຖວາຍບູຊາເພ່ືອດາວິດຈະໄດ້ສ້າງເປັນແທ່ນບູຊາຖວາຍ (24:22). 
           ອາຣູນາເຫັນພ້ອມ  ແລະມີຄວາມປາຖນາຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍຮັບເອົາຂອງຖວາຍບູຊານ້ັນ 
(24:23).    ດາວິດບອກວ່າເພ່ິນຈະຊື້ເອົາລາດຟາດເຂ້ົາແລະສັດດ້ວຍຫລຽນເງິນຫ້າສິບ ເຊເກລ. (24:24).  
ການທ່ີດາວິດຢາກຊື້ເອົາດິນຢ່າງນ້ີກໍເຄີຍມີມາແລ້ວເວລາອັບຣາຮາມໄດ້ຊື້ເອົາດິນເປັນບ່ອນຝັງສົບ ແທນທ່ີ
ຈະເອົາໄປລ້າໆຈາກພວກຮິດຕີ (ປຖກ 23:3-16).   
        ດາວິດໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາແລະຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາເພ່ືອໄຖ່ບາບ ແລະສັນຕິສຸກຊຶ່ງເປັນທັມນຽມຂອງ
ພວກຢິວ.    ເຜົາບູຊາແມ່ນການທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ (1 ຊມອ 13:12; 2 ຊມອ 24:25); ການຖວາຍສັນຕິສຸກ
ແມ່ນການມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ.  ລານຟາດເຂ້ົາເປັນບ່ອນຊຸມນຸມຂອງຊາວບ້ານ ແລະເປັນບ່ອນຈັດ
ງານສລອງການເກັບກ່ຽວທາງສາສນາ.     ດ່ັງນ້ັນ,  ການທ່ີດາວິດໄດ້ເຮັດຢູ່ບ່ອນນ້ັນເປັນບ່ອນສາທາຣະນະ
ເພ່ືອໃຫ້ຄົນເປັນພະຍານຂອງການສາຣະພາບຄວາມຜິດ.  ທ່ີສຸດການກະທຳຂອງດາວິດກໍເປັນທ່ີຊອບພຣະ
ທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງກໍໄດ້ຍິນຄຳຮ້ອງຂໍ ແລະພັຍພິບັດຈ່ຶງໄດ້ຢຸດລົງ (24:25). 
         ລານຟາດເຂ້ົາບ່ອນນ້ີເປັນບ່ອນທ່ີອັບຣາຮາມຍິນດີທ່ີຈະຖວາຍລູກຊາຍຂອງຕົນເອງຄືອີຊາກ. (ປຖມ 
22:1-9).    ບ່ອນນ້ີໄດ້ຕ້ັງຢູ່ດິນພຽງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະຕ່ໍມາກໍເປັນບ່ອນກະສັດໂຊໂລໂມນສ້າງພຣະວິ
ຫານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ(1 ຂ່າວຄາວ 22:1). ດາວິດເປັນຜູ້ຈັດຫາເຄ່ືອງໃຊຕ່້າງໆເພ່ືອສ້າງພຣະວິຫານ.  ຕ່ໍມາ
ອົງພຣະເຢຊູຜູ້ອອກມາຈາກເຊື້ອຂອງດາວິດໄດ້ສະເດັດລົງມາເພ່ືອໄຖ່ທ່ີພູໃກ້ກຸງເຢຣູຊາເລັມເພ່ືອໃຫ້ມະນຸສ
ໂລກພ້ົນໂທດບາບ.     ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ໜ້ີຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາແລະນຳເອົາຄວາມພ້ົນມາໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອ
ແລະວາງໃຈໃນພຣະອົງ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ດາວິດຂໍຊື້ດິນເພ່ືອຈະໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມເຂ້ົາໃຈດີວ່າການຖວາຍບູຊາຈຳເປັນ
ຕ້ອງມີຄ່າເພ່ືອຈະໃຫ້ມີຄວາມໝາຍແທ້.  ດາວິດໄດ້ຮັບເອົາຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງ ແລະເຊື່ອວ່າເພ່ິນຄົງໄດ້
ຮັບພຣະຄຸນແລະກະຣຸນາຈາກພຣະເຈ້ົາ. 
       ການທ່ີດາວິດຊື້ເອົາດິນເພາະເພ່ິນໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ຊີວິດຂອງດາວິດປະກອບ
ດ້ວຍການທ້າທາຍຫລາຍເຣື່ອງຍາດວົງ, ສົງຄາມ, ການເປັນກະສັດ, ແລະຕັດສິນໃຈໃນນາມເປັນຜູ້ນຳ.  ດາ
ວິດປະສົບກັບການມີຊັຍຊະນະແລະເວລາປຣາຊັຍ.   ດ່ັງນ້ັນ, ດາວິດຜູ້ມີຄວາມສັມພັນດີກັບພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້
ກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນເໝືອນຜູ້ຕັດສິນ, ຜູ້ຊ່ອຍ, ແລະຜູ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາ. 
     ທ່ານເຫັນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຢ່າງໃດ? ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປົກຄອງໂລກດ້ວຍການລົງໂທດແກ້ແຄ້ນ ຫລືເປັນຜູ້
ເຮັດໃຫ້ຄືນດີແລະປະທານຄວາມຫວັງໃຫ້? ພວກເຮົາຄວນເອົາຕົວຢ່າງແລະເຮັດເໝືອນກະສັດດາວິດ ເຮັດ
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ໃຫ້ມີຊວີິດຕາມຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍຍອມເຮັດຄວາມຜິດ ບ່ໍເຮັດຄວາມໂຫດຮ້າຍ ແຕ່ຍອມຮັບເຮັດໃຫ້
ມີການຄືນດີກັນ (2 ກຣທ 5:18). 
      

ຄຳຖາມ: 
1. ການລົງໂທດສາມຢ່າງທ່ີຕົກຖືກດາວິດນ້ັນ ຖ້າເປັນທ່ານເດ່ຈະເລືອກເອົາອັນໃດ? ເປັນຫຍັງ? 

 
2. ທ່ານຄຶດວ່າດາວິດຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍຸດຕິພັຍອັນຕະລາຍກ່ອນເພ່ິນສ້າງແທ່ນບູຊາບ່ໍໍ? 

 
3. ທ່ານຄຶດຢ່າງໃດທ່ີກະສັດດາວິດໄດ້ບອກໃຫ້ມີການຈົດສຳມະໂນຄົວທ່ີພຣະເຈ້ົາຖືວ່າເປັນຄວາມ

ຜິດບາບ ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ລົງໂທດ? 
 

4. ເວລາໃດທ່ານໄດ້ຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະເຈ້ົາທ່ີອອກມາຈາກໃຈແລະຍອມສະລະສ່ິງມີຄ່າ? 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

ບົດຮຽນເຣ່ືອງຄືນພຣະຊົນ 
ຈ່ົງໄປບອກຂ່າວນ້ີ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 28 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 28 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ພຣະເຢຊູຊະນະຄວາມຕາຍແລ້ວສ່ັງພວກສາວົກໃຫ້ສ້າງສາວົກ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະສ້າງສາວົກຕາມຄຳສ່ັງແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ວິທີສ້າງສາວົກ. 

       
ບົດນໍາ 

ພຣະເຢຊູວາຍພຣະຊົນເພ່ືອເປັນການຊົດໃຊ້ຄວາມຜິດ,      ຄວາມບາບຂອງຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄວ້ວາງໃຈເຊື່ອ 
ແລະຮັບເອົາພຣະອົງມາເປັນພຣະເຈ້ົາໃນໃຈຂອງຕົນຈະໄດ້ພ້ົນຈາກບຶງໄຟນະຮົກ, ພຣະອົງຊົງວາຍພຣະຊົນ
ໃນແລງວັນສຸກ ແລະຄືນພຣະຊົນໃນເຊົ້າມືດຂອງວັນອາທິດ  ເພ່ືອພິສູດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວ 
ທ່ີຊະນະຄວາມຕາຍ   ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຄືນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງສ່ັງສາວົກຂອງພຣະອົງໃຫ້ໄປ
ບອກຂ່າວນ້ີທ່ົວໂລກ ແລະສ້າງເຂົາໃຫ້ກາຍເປັນສາວົກຕ່ໍໆກັນໄປ.  
 

1.  ພວກແມຍິ່ງເຫັນອຸບໂມງຫວ້າງເປ່ົາ  (ມັດທາຍ 28:1-10) 
ເຊົ້າມືດຂອງວັນອາທິດນ້ັນໄດ້ມີພວກແມ່ຍິງທ່ີສັດຊື່ ແລະຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຢຊູໄດ້ພາກັນຕ້ັງໃຈຈະໄປຫົດ
ສົງພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູທ່ີອຸບໂມງຝັງສົບ. ພວກແມ່ຍິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍເຂ້ົາໃຈຫລາຍຢ່າງໃນຄຳສອນຂອງພຣະ
ເຢຊູ ແຕ່ພາກັນໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ, ດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ທ່ີເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ຄຣິສຕຽນລຸ້ນຫລັງໄດ້ຮຽນ  
ເອົາແບບຢ່າງຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ. ເພາະວ່າມີຫລາຍຢ່າງທ່ີເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງເໝືອນພວກແມ່
ຍິງເຫລ່ົານ້ີ    ສ່ິງທ່ີເຮົາສົມຄວນຈະເຮັດນ້ັນແມ່ນເຊື່ອເທ່ົານ້ັນ   ເພາະວ່າຄວາມເຊື່ອເປັນກຸນແຈຂອງຄວາມ
ລອດພ້ົນ, ສ່ວນສິງທ່ີບ່ໍຮູ້ແລະບ່ໍເຂ້ົາໃຈນ້ັນເຮົາຈຳເປັນຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈໃນໂອກາດຕ່ໍໄປ 
ແລະເວລານ້ີເຮົາທັງຫລາຍຈະຕ້ອງປະຕິບັດສ່ິງທ່ີຮູ້ແລ້ວນ້ັນເສັຍກ່ອນ ດີກວ່າຮູ້ແລ້ວບ່ໍເຮັດ.  
 
ພວກແມ່ຍິງເຫລ່ົານ້ີຮູ້ແນ່ແກ່ໃຈແລ້ວວ່າເມ່ືອໄປເຖິງອຸບໂມງຝັງສົບຈະພົບກັບບັນຫາເຊັ່ນ; ພວກທະຫານທ່ີ
ຍາມຢູ່ປາກອຸບໂມງຈະໃຫ້ເຂ້ົາໄປບ່ໍ?.    2. ໃຜຈະກ່ືງຫີນແຜ່ນໃຫຍ່ທ່ີອັບປາກອຸບໂມງອອກໃຫ້   ເພາະວ່າ
ພວກທ່ີໄປນ້ັນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນແມ່ຍິງທັງໝົດ, ແຕ່ບັນຫາຫລ່ົານ້ີບ່ໍເປັນອຸປສັກຂວາງທາງຄວາມເຊື່ອແລະ
ຄວາມເຫລ້ືອມໃສສັດທາຂອງພວກນາງໄດ້,   ເວົ້າໄດ້ວ່າ ມີບັນຫາກໍຈະຜ່ານໃຫ້ໄດ້ ຫລືເວົ້າໄດ້ວ່າພວກແມ່
ຍິງນ້ີບ່ໍໄດ້ທ້ໍຖອຍກ່ອນລົງມືເຮັດ. ພຣະຄັມພີບອກວ່າ  “ເບ່ິງແມ, ເກີດແຜ່ນດິນຫວັ່ນໄຫວຢ່າງໜັກ ເພາະເທ 
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ວະດາຕົນນ່ຶງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາລົງມາຈາກສວັນ  ໄດ້ກ່ືງກ້ອນຫີນອອກຈາກອຸບໂມງແລ້ວກໍນ່ັງເທິງຫີນ
ນ້ັນ” (ຂ້ໍ 2). ຂ້າພະເຈ້ົາຈຳໄດ້ວ່າທ່ີຫ້ອງຮຽນມະຫາວິທະຍາລັຍພຣະຄັມພີຊື່ດັງແຫ່ງນ່ຶງທ່ີເມືອງດາລັສ,  ຣັດ
ເທັກຊັສ ມີນັກຮຽນຜູ້ນ່ຶງຖາມອາຈານສອນວ່າເປັນຫຍັງເທວະດາຈ່ຶງກ່ືງຫີນອອກໃນເວລາທ່ີພວກແມ່ຍິງມາ? 
ເພາະວ່າເວລາອ່ືນກໍມີຢູ່. ຕອນນ້ັນຫລາຍຄົນກໍເບ່ິງໜ້າກັນ ສ່ວນອາຈານສອນກໍມິດຢູ່ຊ່ົວຄາວແລ້ວຕອບວ່າ 
(ຂ້ອຍບ່ໍຮູ້, ເພາະພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ບອກ ແຕ່ພໍຈະອະທິບາຍໄດ້ວ່າ 1. ວັນເວລາເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີບ່ໍມີໃຜ
ສາມາດຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈໄດ້.  2. ມັນອາດເປັນພາບພົບໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫາກມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງມີຈິດໃຈຊອກ  ສແວງຫາ
ພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມເຫລ້ືອມໃສສັດທາໃນພຣະອົງແລ້ວ     ຈະບ່ໍມີສ່ິງໃດມາກີດຂວາງໄດ້.  
3. ຫາກຜູ້ໃດຈະຊອກສແວງຫາພຣະເຢຊູດ້ວຍສາຍຕາເບ່ິງເຫັນຜູ້ນ້ັນຈະບ່ໍພົບ ເພາະວ່າຫລັງຈາກພວກຜູ້ຍິງ
ເຂ້ົາໄປໃນອຸບໂມງແລ້ວບ່ໍເຫັນພຣະອົງນອນຕາຍໃນອຸບໂມງນ້ັນ     ເພາະພຣະອົງຊົງຄືນພຣະຊົນ ແລ້ວສະ
ເດັດກັບໄປສວັນຊ້ັນຟ້າສ່ີສິບວັນຕ່ໍມາ). ຄຳຕອບນ້ີຟັງແລ້ວເຫັນວ່າຄືໆ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຄຳຕອບທ່ີແນ່ນອນສຳລັບຜູ້
ຖາມດ່ັງນ້ັນລາວຈ່ຶງຢາກຖາມຕ່ໍໄປ ແຕ່ອາຈານສອນບອກວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍມີຄຳຕອບແນ່ນອນ ດ່ັງນ້ັນເຈ້ົາ
ຄວນອ້ອນວອນຊອກຫາຄຳຕອບເພ້ີມ     ແຕ່ສຳລັບວັນນ້ີຢາກຊັກຊວນນັກຮຽນທຸກຄົນໃຫ້ປະຕິບັດໃນສ່ິງທ່ີ 
ຮຽນຮູ້ແລ້ວ ຈະເປັນໝາກຜົນອັນດີຕ່ໍຊີວິດຈິດວິນຍານຂອງເຮົາຫລາຍກວ່າ, ເຊັ່ນພວກຜູ້ຍິງໄປອຸບໂມງດ້ວຍ
ຄວາມບ່ໍເຂ້ົາໃຈຫລາຍຢ່າງ ແຕ່ພວກແມ່ຍິງນ້ັນປະຕິບັດຄວາມຮັກ,  ຄວາມນັບຖື,  ຄວາມເຫລ້ືອມໃສ ແລະ
ຄວາມເຊື່ອ ຈ່ຶງເກີດມີການອັສຈັນນ້ີເກີດຂ້ຶນ.  
 
ພວກຜູ້ຍິງເຂ້ົາໄປຍັງອຸບໂມງເພ່ືອຫົດສົງພຣະສົບພຣະເຢຊູ     ແຕ່ເມ່ືອເຂ້ົາໄປແລ້ວກໍພາກັນຕົກໃຈທ່ີບ່ໍເຫັນ   
ພຣະເຢຊູ, ເມ່ືອນ້ັນເທວະດາໄດ້ບອກພວກແມ່ຍິງວ່າ “ພຣະອົງບ່ໍປະທັບຢູ່ທ່ີນ້ີ ເພາະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນ
ຄືນມາຕາມທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວແລ້ວ ຈ່ົງມາເບ່ິງບ່ອນທ່ີພຣະອົງໄດ້ບັນທົມຢູ່ນ້ັນແລ້ວຈ່ົງຮີບໄປບອກພວກ
ສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ   “ພຣະອົງຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ ແລະເບ່ິງແມ,  ພຣະອົງສະ
ເດັດໄປຍັງແຂວງຄາລີເລກ່ອນທ່ານທັງຫລາຍ ພວກທ່ານຈະໄດ້ເຫັນພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ັນ”    ນ້ີ ແຫລະ, ເຮົາໄດ້
ບອກພວກເຈ້ົາແລ້ວ” (ຂ້ໍ 6-7).  ເມ່ືອພວກແມ່ຍິງໄດ້ຍິນເຊັ່ນນ້ັນແລ້ວກໍບ່ໍໄດ້ລໍຊ້າພາກັນແລ່ນໄປບອກຂ່າວ
ດີນ້ີແກ່ພວກສາວົກທ່ີຊຸມນຸມຢູ່ຫ້ອງຊັ້ນເທິງ, ຂະນະນ້ັນພຣະເຢຊູກໍປາກົດຕົວຕ່ໍເຂົາ. (ຂ້ໍ 10).  
 

2.  ເງິນຈ້າງບ່ໍໃຫ້ເວົ້າເຣ່ືອງຄືນພຣະຊົນ  (ມັດທາຍ 28:11-15) 
ຂ່າວດີເຣື່ອງການຄືນພຣະຊົນກຳລັງເປັນໂດງດັງໄປຢ່າງວ່ອງໄວ   ເມ່ືອເປັນເຊັ່ນນ້ັນພວກປະໂຣຫິດຈ່ຶງເອ້ີນ
ພວກທະຫານຍາມທ່ີອຸບໂມງມາຖາມ ແລ້ວພວກທະຫານຍາມກໍເຫັນເປັນພະຍານວ່າເຣື່ອງນ້ີມີຈິງ ແຕ່ພວກ
ປະໂຣຫິດຢາກປົກປິດຂ່າວນ້ີ ເພາະເຂົາບ່ໍເຊື່ອເຣື່ອງການຄືນມາຈາກຕາຍ ແລະບ່ໍຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູຊົງ
ເປັນພຣະເຈ້ົາ ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງເອົາເງິນຫລວງຫລາຍຈ້າງທະຫານຍາມຜູ້ມາລາຍງານນ້ັນບ່ໍໃຫ້ເວົ້າເຣື່ອງນ້ີອີກ
ຕ່ໍໄປໂດຍປ້ີນຂ່າວເຣື່ອງຄວາມຈິງແລ້ວໄປຖ້ິມໂທດໃສ່ພວກສາວົກ ວ່າເຂົາລັກສົບພຣະເຢຊູໄປໃນກາງຄືນ.  
“ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ໄດ້ປະຊຸມປຶກສາກັນກັບພວກເຖ້ົາແກ່ແລ້ວກໍເອົາເງິນຈຳນວນຫລາຍແຈກໃຫ້ພວກ
ທະຫານສ່ັງວ່າ,   “ໃຫ້ພວກເຈ້ົາເວົ້າວ່າ “ພວກສາວົກຂອງເຂົາໄດ້ມາໃນເວລາກາງຄືນ ລັກເອົາສົບໄປເວລາ
ຫມູ່ເຮົານອນຫລັບຢູ່”ຖ້າຄວາມນ້ີຊາບເຖິງຜູ້ປົກຄອງ ພວກເຮົາຈະຊັກຊວນເອົາໃຈທ່ານ ຈ່ຶງໃຫ້ພວກເຈ້ົາພ້ົນ
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ຄວາມທຸກຮ້ອນໃຈ”ເຂົາໄດ້ຮັບເງິນແລ້ວກໍພາກັນເຮັດຕາມຄຳແນະນຳນ້ັນ    ຄວາມນ້ີໄດ້ຊ່າລືໄປໃນບັນດາ
ພວກຢິວຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ”(ຂ້ໍ 12-15). ພຣະຄັມພີສອນພວກເຮົາວ່າ “ເພາະວ່າການຮັກເງິນຄຳເປັນເຄ້ົາມູນ
ຂອງຄວາມຊ່ົວທຸກຢ່າງ” (1 ຕີໂມທຽວ 6:10ກ)  ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການມີເງິນຄຳຫລາຍນ້ັນບ່ໍດີ, ການ
ຮັກຫລືຢາກໄດ້ເງິນຄຳໂດຍເຮັດອັນໃດກະໄດ້ຂໍແຕ່ໄດ້ເງິນນ້ັນອາດນຳເຮົາເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຜິດດ່ັງພວກທະຫານ
ກະເປັນໄດ້, ຫາກເຮົາມີເງິນຫລາຍກໍຈ່ົງໃຊເ້ງິນເຮົາໃຫ້ເປັນຜົນປໂຍດຕ່ໍແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນ
ການຖືກຕ້ອງຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
 

3.  ພຣະບັນຊາອັນສຳຄັນ (ມັດທາຍ 28: 16-20) 
ພຣະເຢຊູພົບກັບພວກສາວົກທ່ີຄາລີເລຕາມການນັດພົບທ່ີນັດໝາຍໄວ້   “ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, “ຢ່າຊູ່ຢ້ານ 
ຈ່ົງໄປບອກພວກພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາ ໃຫ້ໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ ເຂົາຈະໄດ້ເຫັນເຮົາທ່ີນ້ັນ” (ຂ້ໍ 10). ແປວ່າ  ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ສ່ັງພວກແມ່ຍິງທ່ີໄປອຸບໂມງແຕ່ເຊົ້າມືດນ້ັນໃຫ້ໄປບອກພວກສາວົກໃຫ້ໄປພົບກັບພຣະເຢຊູທ່ີແຄມ
ທະເລຄາລີເລ ແລະພວກສາວົກກໍໄປຕາມຄຳບອກເລ່ົາຂອງພວກແມ່ຍິງ. ສຳລັບເຮົາທັງຫລາຍເດ  ພຣະເຢ
ຊູນັດພົບກັບເຮົາຢູ່ໃສ ບ່ໍແມ່ນຢູ່ໂບດແຕ່ລະວັນອາທິດບ່ໍ? ເຮົາໄດ້ໄປຕາມຄຳນັດພົບບ່ໍ?  
 
ມີເຣື່ອງເລ່ົາວ່າ:ມີຊາຍຄົນນ່ຶງມີນັດພົບກັບທ່ານໝໍທ່ີໂຮງໝໍໃຫຍ່ແຫ່ງນ່ຶງ, ຊາຍນ້ັນກໍໄປຕາມນັດພົບໃນຖ້າມ
ກາງຜູ້ຄົນອັນຫລວງຫລາຍ    ໃນຂະນະທ່ີລໍຖ້ານ້ັນລາວໄດ້ເອົາປັກສຽບຫູຟັງເພງຈາກໂທຣະສັບຂອງລາວໆ 
ໄດ້ນ່ັງຖ້າເປັນເວລາສອງຊົ່ວໂມງແລ້ວກໍເລີຍຍ່າງໄປຖາມວ່າເປັນຫຍັງບ່ໍຮອດຜຽນຂ້ອຍຈັກເທ່ືອ    ຝ່າຍພະ 
ນັກງານຈ່ຶງຖາມວ່າ ເຈ້ົາຊື່ຫຍັງ?    ແລ້ວກໍບອກຊ່ືຂອງລາວ ເມ່ືອນ້ັນພະນັກງານຕອບວ່າ ເຮົາໄດ້ຮ້ອງຊື່ເຈ້ົາ 
ຕ້ັງຫລາຍເທ່ືອໄດ້ຊົ່ວໂມງກວ່າໆຜ່ານມາແລ້ວ   ເມ່ືອບ່ໍເຫັນເຈ້ົາຕອບ ແລ້ວເຮົາກະຮ້ອງຊ່ືຜູ້ຕ່ໍໄປ.   ເຣື່ອງນ້ີ
ສອນເຮົາວ່າ   ເມ່ືອເຮົາໄປຕາມທ່ີພຣະເຢຊູນັບພົບວັນອາທິດຢູ່ໂບດນ້ັນກໍດີຢູ່ແລ້ວ  ແຕ່ຢ່າປິດຫູຄືຊາຍຜູ້ນ້ີ 
ຫລືໄປແລ້ວບ່ໍຟັງອັນໃດ ການເຮັດດ່ັງນ້ັນຈະເສັຍເວລາຄືຊາຍຜູ້ນ້ີ.  
 
ສ່ວນພວກສາວົກໄປລໍຖ້າພຣະເຢຊູທ່ີຄາລີເລດ້ວຍໃຈຈົດຈ່ໍ ເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດມາພົບເຂົາແລ້ວເຂົາກໍ
ກ້ົມຂາບລົງນະມັສການພຣະອົງ “ແຕ່ພວກສາວົກສິບເອັດຄົນນ້ັນໄດ້ໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ ເຖິງພູທ່ີພຣະເຢຊູ
ໄດ້ຊົງກຳນົດໄວ້ກັບເຂົາເມ່ືອເຂົາເຫັນພຣະອົງແລ້ວຈ່ຶງຂາບໄຫວ້ນະມັສການ ແຕ່ລາງຄົນຍັງສົງສັຍຢູ່”    (ຂ້ໍ  
16-17). ແປວ່າສາວົກທັງສິບເອັດຄົນກ້ົມຂາບລົງນະມັສການກໍຈິງຢູ່  ແຕ່ພຣະຄັມພີຍັງບອກວ່າລາງຄົນຍັງ
ສົງສັຍຢູ່ ອັນໝາຍເຖິງວ່ານ້ີແມ່ນພຣະເຢຊູແທ້ບ່ໍ? ທ່ີຈິງລາວກໍມີເຫດຜົນທ່ີຈະຕ້ອງສົງສັຍ ເພາະວ່າສາມວັນ
ກ່ອນນ້ີ ພຣະເຢຊູຖືກທຸບຕີ ຈົນຕົນຕົວເຕັມໄປດ້ວຍເລືອດແລະບາດແຜ ມາບັດນ້ີພຣະອົງມີຄວາມອຸດົມສົມ
ບູນແລະເຕັມໄປດ້ວຍສະງ່າຣາສີ     ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແມ່ນຂ້ໍສົງສັຍແລະເປັນຂ້ໍສັນນິຖານຕາມມາຕຖານຂອງມະ 
ນຸດ, ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງສລຸບໄດ້ວ່າ ຜູ້ໃດສົງສັຍພຣະເຢຊູ  ຜູ້ນ້ັນກໍເບ່ິງພຣະເຢຊູຕາມຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ
ມາຕຖານຂອງມະນຸດ ສ່ວນມາຕຖານຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນເກີນກວ່າມະນຸດຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້. “ວິທີທາງຂອງພຣະ 
ອົງກໍເຫລືອວິສັຍທ່ີຈະຄ້ົນຄວ້າໄດ້” (ໂຣມ 11:33ຂ).  ທ່ີຈິງແລ້ວຍັງມີຫລາຍຢ່າງໃນເຣື່ອງຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນ
ເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ແລະຄົງບ່ໍມີໃຜໃນໂລກນ້ີເຂ້ົາໃຈທັງໝົດ ສ່ິງດຽວທ່ີເຮົາເຮັດໄດ້ຄື ເຊື່ອເທ່ົານ້ັນ. ພຣະເຢຊູເຮັດ 
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ໃຫ້ເຂົາຫາຍສົງສັຍໂດຍກ່າວວ່າ “ຈ່ົງເບ່ິງມືແລະຕີນຂອງເຮົາວ່າແມ່ນເຮົາເອງ ຈ່ົງຄຳເບ່ິງຕົວເຮົາ   ເພາະວ່າ  
ຜີບ່ໍມີເນ້ືອບ່ໍມີດູກເໝືອນກັບທ່ານເຫັນເຮົາມີຢູ່ນ້ີ”   ເມ່ືອຊົງກ່າວດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ພຣະອົງກໍຊົງສະແດງພຣະຫັດ
ແລະພຣະບາດໃຫ້ເຂົາເຫັນ” (ລູກາ 24:39-40). 
ເມ່ືອພວກສາວົກໄດ້ເຫັນ ໄດ້ພິສູດແລະໄດ້ເຊື່ອແລ້ວຈ່ຶງຊົງສ່ັງພວກສາວົກວ່າ “ເຫດສັນນ້ັນພວກທ່ານຈ່ົງໄປ 
ຈ່ົງເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກຊາດເປັນລູກສິດ ໃຫ້ເຂົາຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາພຣະບຸດ ແລະພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດ ສ່ັງສອນເຂົາໃຫ້ຖືຮັກສາສາຣະພັດຊ່ຶງເຮົາໄດ້ສ່ັງພວກເຈ້ົາໄວ້ແລ້ວນ້ັນ ນ້ິແຫລະ, ເຮົາຢູ່ກັບ
ທ່ານທັງຫລາຍທຸກໆ ວັນຈົນຫມົດກັບ”(ຂ້ໍ 19-20). ແປວ່າ;  

1. ພຣະອົງຊົງບັນຊາໃຫ້ອອກໄປ  , ຈະໄປໃກ້ຫລືໄກນ້ັນສຸດແລ້ວແຕ່ຊົງໃຊ ້ແລະອອກໄປປະກາດ   
ພຣະເຢຊູອົງດຽວກັນ.  
2. ຊົງໃຫ້ແຜນການປະຕິບັດ; ກ. ເຮັດໃຫ້ທຸກຊາດເປັນລູກສິດ, ຂ.ໃຫ້ບັບຕິສະມາເຂົາໃນນາມພຣະ
ເຈ້ົາສາມພຣະພາກ, ຄ. ສ່ັງສອນເຂົາໃຫ້ເຮັດທຸກຢ່າງ (ບ່ໍແມ່ນບາງຢ່າງ) ທ່ີຊົງສ່ັງໄວ້ແລ້ວ. 
3. ຊົງສັນຍາວ່າຈະບ່ໍປະຖ້ິມສາວົກທ່ີອອກໄປໂດຍກ່າວວ່າ “ເຮົາຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍທຸກໆ ວັນຈົນ
ໝົດກັບ”.  
 

ຄຳຖາມ: 
1. ເປັນຫຍັງພວກແມ່ຍິງຈ່ຶງໄປອຸບໂມງແຕ່ເຊົ້າມືດ? 
2. ພວກແມ່ຍິງເຫັນຫຍັງທ່ີອຸບໂມງ? 
3. ພວກແມ່ຍິງໄປບອກຂ່າວດີນ້ີໃຫ້ຜູໃດຟັງ? 
4. ພວກປະໂຣຫິດເຮັດແນວໃດກັບຂ່າວເຣື່ອງຄືນພຣະຊົນ 
5. ພຣະເຢຊູພົບກັບສາວົກທ່ີຄາລີເລເພ່ືອອັນໃດ? 
6. ຊົງສ່ັງສາວົກຢ່າງໃດແດ່? 
7. ຊົງສັນຍາກັບສາວົກແນວໃດ? ເຮົາຈະຮັບເອົາບົດຮຽນນ້ີແນວໃດ?  
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