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ບົດຮຽນທີ 1
ກິນເພື່ອຄວາມສຳເຣັດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ດານີເອນ 1:11-21
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

2 ກະສັດ 23:34-24:6

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ການມີຄວາມລຳບາກບໍ່ໄດ້ແຕ່ສ້າງໃຫ້ມີບຸຄລິກລັກສະນະດີ ແຕ່ມັນຍັງ
ບອກໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນວ່າເຮົາເປັນຄົນແບບໃດ. ການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ອົດ
ທົນຕໍ່ຄວາມລຳບາກໄດ້ບອກເຖິງຄວາມເຊື່ອແທ້ຂອງພວກເຮົາ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບຄວາມລຳບາກ ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ
ແລະການປະພຶດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມເຊືອ
່ ຢ່າງໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ເຖິງການເພິ່ງພາພຣະເຈົ້າ ເມື່ອໂລກຂອງເຮົາແຕກສະ
ຫລາຍໄປ.

ຄຳນຳ
ເວລາຂ້າພະເຈົ້າເປັນນັກສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາລັຍ ມີສິ່ງນຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຕົນຕຣີ ແລະພວກນັກ
ປະພັນເພງຄືພວກເຮົາໄດ້ເອົາສຽງເມໂລດີມາກ່ອນເພາະສິ່ງນັ້ນເປັນຈຸດສຳຄັນຂອງນັກແຕ່ງແລະຜູຟ
້ ັງ. ໃນ
ທຳນອງດຽວກັນໃນປຶ້ມດານີເອນພວກເຮົາກໍໄດ້ຍິນສຽງເມໂລດີທົ່ວໄປ ຄືວ່າພຣະເຈົ້າຜູ້ປົກຄອງທຸກສິ່ງຢ່າງ
ຈາກເຈົ້າຊີວິດຕ່າງໆພ້ອມອານາຈັກທຸກພາກສ່ວນໃນໂລກນີ.້ ເວລາດານີເອນຢູ່ໃນວັຍເຍົາ ລາວຖືກຈັບເອົາ
ໄປເປັນຊະເລີຍໃນຕ່າງແດນ ແຕ່ເຫັນວ່າດານີເອນໃຊ້ຄວາມລຳບາກ ຖືກຂົ່ມເຫງແລະເຫດຮ້າຍຕ່າງໆ ສ້າງ
ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າໃຫ້ລາວເຂັ້ມແຂງ ແທນທີລ
່ າວຈະໝົດກຳລັງໃຈ.
ໂດຍການສຶກສາໃນເຣື່ອງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາຝັງຮາກ
ລົງເລິກເພີ້ມອີກ ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄວ້ວາງໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.

1. ບັງຄັບໃຫ້ຜ່ອນຄວາມບໍຣິສຸດລົງ (ດານີເອນ 1:1-7)
ປະວັດເຣື່ອງດານີເອນ (Daniel) ເລີ້ມຈາກບັນຫາລະຫວ່າງນາໆຊາດ: ພວກທະຫານຜູ້ບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ເຮັດສົງຄາມແລະເອົາຊະນະໄປຍຶດເອົາກຸງເຢຣູຊາເລັມ: ຊັບສິນຈາກພຣະວິຫານ ແລະສະມາຊິກ
ຈາກເສື້ອກະສັດຈະຖືກຈັບເອົາໄປເປັນຊະເລີຍ (ຂໍ້ 1-3).

ໃນຕອນນີ້ດານີເອນຍັງເປັນໄວລຸ້ນໃນປີ (606

ກ່ອນ ຄສ) ແລະຫລັງຈາກເຈັດສິບປີການເປັນຊະເລີຍໄດ້ຢຸດລົງແຕ່ດານີເອນຍັງມີຊີວິດຢູ່. ຖ້າເປັນທ່ານເດ່
ທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດທີ່ໄດ້ອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນໄປຢູ່ຕ່າງແດນ?
ພວກອິສຣາເອນໄດ້ຄ່ອຍໆເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງຢ່າງຊ້າໆ ຈຶ່ງເປັນ
ເຫດໃຫ້ພຣະເຈົ້າຕັດສິນລົງໂທດ (2 ກະສັດ 23:31-24:9). ການທີ່ຖກ
ື ຈັບໄປເປັນຊະເລີຍທີ່ກຸງບາບີໂລນ
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ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຕີສອນພວກເຂົາຍ້ອນການບໍ່ເຊື່ອຟັງ. ແຕ່ເຫັນວ່າຄຳໜູນໃຈຍັງມີຢູ່ 1:2 ທີ່ດານີເອນ
ໄດ້ຈົດເອົາໄວ້, “ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້...” ເຖິງຜ່ານທາງທະຫານທີ່ເອົາຊະນະ ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລີມ
້
ກະທຳຕາມເຫດຜົນອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງ.
ຂໍ້ 4 ໄດ້ບອກວ່າເມື່ອໄປເຖິງກຸງບາບີໂລນແລ້ວ ດານີເອນແລະເພື່ອນໆກໍຖືກເລືອກເອົາໄປເຮັດວຽກໃນ
ວັງ. ພວກບາບີໂລນຢາກໃຫ້ພວກເຂົາລືມພາສາແລະປະເພນີເກົ່າເລີຍໃຫ້ພວກເຂົາໄປຝຶກຫັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ
ເຖິງສາມປີເຣື່ອງໂຄຣົບປະເພນີຂອງພວກບາບີໂລນ. ພວກເຂົາໄດ້ຖືກສອນໃຫ້ແປເຣື່ອງຄຳທຳນວາຍເຖິງ
ອະນາຄົດ ແລະເຣື່ອງສັກສິດຕ່າງໆໃນຕ່າງແດນ.
ຂໍ້ 5 ໄດ້ກ່າວວ່າກະສັດເປັນຜູ້ສອບເສັງສຸດທ້າຍກັບພວກສັນຊາດໃໝ່ ແລະໃຫ້ຄະແນນເຖິງຄວາມກ້າວ
ໜ້າ. ກະສັດໄດ້ໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍທຸກຢ່າງໃນເວລາຝຶກຫັດສຶກສາ ຄືພວກເຂົາໄດ້ກິນອາຫານແລະ
ດື່ມຈາກໂຕະຂອງກະສັດ. ແຕ່ເຫັນວ່າບໍ່ເປັນເຣື່ອງດີເພາະກະສັດໄດ້ໃສ່ຊື່ພວກເຂົາທັງສີ່ເປັນຄົນບາບີໂລນ.
ຈຸດປະສົງທີ່ກະສັດໄດ້ປ່ຽນຊື່ພວກເຂົາຈາກຊື່ເດີມນັ້ນເພື່ອຢາກໃຫ້ພວກເຂົາມີຈິດໃຈຮັບເອົາພຣະຂອງພວກ
ບາບີໂບນເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ແລະເພື່ອຢາກໃຫ້ພວກເຂົາລືມພຣະເຈົ້າພຣະເຢໂຮວາໃນເວລານະມັສການ.
ຊື່ຂອງດານີເອນ (Daniel) ມີຄວາມໝາຍ “ເອໂລຮີມ ແມ່ນພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ປົກຄອງ.” ເບນເຕຊັດຊາເຣ
(Belteshazzar) ຄວາມໝາຍວ່າ ຂໍໃຫ້ພຣະເບນປົກປ້ອງຊີວິດ. ເບນເປັນພຣະອັນນຶ່ງຂອງພວກບາບີໂລນ;
ເໝືອນກັບທຸກວັນນີ້ທີ່ຊຸມຊົນພະຍາຍາມເອົາຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າອອກໄປໂຮງຮຽນ, ໂຮງສານ, ແລະປຶ້ມອ່ານ
ຕ່າງໆ. ການທີ່ບັງຄັບບໍ່ໃຫ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຍັງມີຢູ່ທຸກວັນນີ້.

2. ຕຽມເພື່ອສແວງຫາຄວາມບໍຣສ
ິ ຸດ (ດານີເອນ 1:8-10)
ດານີເອນແລະຄົນໜຸ່ມຊາວເຮັບເຮີໄດ້ຖືກຈັດຕຽມສິດສອນໃຫ້ເປັນຄົນສັດຊື່ໃນການຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ.
ອີງຕາມເວລາດານີເອນໄດ້ເກີດມາ (622 ກ່ອນ ຄສ) ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຊື້ອກະສັດເຫລົ່ານີ້ໄດ້ໃຫຍ່
ຂຶ້ນໃນສມັຍຂອງກະສັດໂຢສີຢາ (Josiah) ຜູ້ເປັນນັກປະຕິຮູບສາສນາໃນປະວັດຂອງພວກຢູດາ. 2 ກະສັດ
22-23 ໄດ້ບອກວ່າກະສັດໂຢສີຢາບໍ່ພຽງສັ່ງໃຫ້ສ້ອມແປງພຣະວິຫານ ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນທັງປະ
ເທດຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່, ໄລ່ພວກປະໂຣຫິດປອມ, ແລະເອົາພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າມາປະກອບໃຊ້
ໃນການນະມັສການ. ດານີເອນແລະເພື່ອນໄດ້ຖືກສິດສອນໃຫ້ເຮັດແນວນີ້ຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ໂດຍບໍ່ມກ
ີ ານຜ່ອນ
ຜັນປະການໃດໃນການສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຢໂຮວາ
ດານີເອນເຫັນວ່າການທີ່ຈະກິນອາຫານຈາກໂຕະຂອງກະສັດຈະເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາຕໍ່ຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າ (ຂໍ້ 8). ຖ້າກະສັດເອົາອາຫານທີຕ
່ ້ອງຫ້າມອີງຕາມກົດບັນຍັດມາໃຫ້ກິນພວກເຂົາອາດກາຍເປັນຄົນບໍ່
ສະອາດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ (ພລວ 11). ບາງທີອາຫານກ່ອນຈະເອົາໄປໃຫ້ກິນອາດຖືກຖວາຍຕໍ່ຮູບພຣະຕ່າງໆ ຖ້າ
ພວກເຂົາກິນກໍຈະກາຍເປັນຄົນບໍ່ເຊື່ອຟັງ (2 ພບຍ 6:13-15). ເຫດຜົນຕໍ່ມາຖ້າກິນກໍເປັນການເຫັນພ້ອມ
ກັບກະສັດໃນຄວາມເຊື່ອຖືຂອງກະສັດ.
ຈະແມ່ນເຫດຜົນອັນໃດກໍຕາມ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫລັງເພື່ອເຮັດໃຫ້ດານີເອນໄດ້ຮັບຜົນສຳເຣັດ
(ຂໍ້ 9) ດານີເອນກ້າຫານໂດຍຖາມຜູ້ປົກຄອງຂໍຍກ
ົ ໂທດນຳທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດຕາມຄວາມປາຖນາຂອງກະສັດ
ເພາະດານີເອນຮູ້ແນ່ວ່າການໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າສຳຄັນກວ່າເຮັດຕາມກະສັດສັ່ງ.
3

ດານີເອນພໍໃຈທີ່

ເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າເຖິງແມ່ນຈະເສັຽຄ່າແພງເທົ່າໃດກໍຕາມ. ແຕ່ເຫັນວ່າການຂໍຈາກເຈົ້າ
ນາຍຂອງດານີເອນເປັນການເຫັນແກ່ຕົວໃນເວລານັ້ນ.

ຖ້າພຣະເຈົ້າເຮັດວຽກໃນຈິດໃຈຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນ

ພຣະອົງ ຫລາຍອີກເທົ່າໃດພຣະອົງໄດ້ເຮັດວຽກພາຍໃນຈິດໃຈຂອງຜູ້ສັດຊື່ຕໍ່ພຣະອົງ.

3. ປະທານກຳລັງໃຫ້ຜ່ານຄວາມບໍຣສ
ິ ຸດສ່ວນຕົວ (ດານີເອນ 1:11-21)
ດານີເອນໄດ້ແນະນຳຜູ້ຮັບໃຊ້ກະສັດ ອັດຊະເປນັດ (Ashpenaz) ວ່າໃຫ້ກວດເບິ່ງພວກຕົນຫລັງຈາກ
ກິນນ້ຳແລະຜັກເປັນເວລາສິບວັນວ່າຈະມີສຸຂພາບແນວໃດ? (11-12) ຫລັງຈາກນັ້ນແລ້ວຈຶ່ງຕັດສິນໃຈວ່າ
ຈະອະນຸຍາດຫລືບ.ໍ່ ການຕັດສິນໃຈເປັນຄົນບໍຣິສຸດຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ ດານີເອນໄດ້ໃຫ້ພຣະກຽດແດ່
ພຣະເຈົ້າຕໍ່ຄົນໃນອານາຈັກຂອງພວກບາບີໂລນ.
ຫລັງຈາກການທົດລອງແລ້ວ ຂ້າໃຊ້ກະສັດເຫັນວ່າດານີເອນແລະເພື່ອນຜູ້ກິນນ້ຳກັບຜັກມີສຸຂພາບແຂງ
ແຮງແລະສົດໃສ່ກວ່າພວກທີ່ກິນອາຫານຈາກໂຕະຂອງກະສັດ (ຂໍ້ 15-16). ເຫັນວ່າດານີເອນແລະເພື່ອນບໍ່
ເຮັດໃຫ້ການບັງຄັບຈາກພວກນັບຖືພຣະອື່ນນັ້ນເປັນບັນຫາໃນການຕິດຕາມແລະໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ ຍ້ອນ
ການໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ພຣະເຈົ້ານຳພາໃນເວລາລຳບາກເປັນເຫດໃຫ້ຊາຍໜຸ່ມເຮັບເຮີມີຊີວິດລອດຢູ່ໄດ້.
ການເລືອກເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເປັນຜູ້ບຣ
ໍ ິສຸດນີ້ມກ
ີ ານທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງ ຄືໄດ້ຖືກທົດລອງຈາກທຸກພາກ
ສ່ວນ: ຮ່າງກາຍ, ວິນຍານ, ແລະສະໝອງ. ດ້ານຮ່າງກາຍຂອງລາວແຂງແຮງດີເພາະລາວໄວ້ວາງໃຈໃຫ້
ພຣະເຈົ້າໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການ. ດ້ານວິນຍານມີພລັງເພາະພຣະອົງໄດ້ປະທານສິ່ງນັ້ນໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນ
ຢ້ອນດານີເອນໄວ້ວາງໃຈແລະເຊື່ອຟັງ (ຂໍ້ 17) ດ້ານສະໝອງກໍສະລາດດີຮ່ວມກັບເພື່ອນທັງສາມຄົນ, ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ປະທານສະຕິປັນຍາໃຫ້ເກີນກວ່າອາຍຸ (ຂໍ້ 20).

ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ດານີເອນໃນຖ້າມກາງຄົນບໍເ່ ຊື່ອ

ພຣະເຈົ້າເພາະລາວເຊື່ອຟັງເຮັດໃຫ້ຕົນເອງບໍຣິສຸດ.
ດານີເອນໄດ້ເປັນພະຍານເຣື່ອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຜູ້ນຳໃນກຸງບາບີໂລນສາມຄົນ. ຂໍ້ 21 ພວກເຮົາຮູ້ວ່າດານີ
ເອນໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນວັງຂອງກະສັດ ເນບູກາດເນັດຊາ II (Nebuchadnezzar II 605-562 BC) ນາໂບນີດັສ
(Nabonidus 556-539 BC) ແລະ ເບນຊັດຊາເຣ (Belshazzar 556-539 BC). ໝາຍເຫດ: ເບນຊັດ
ຊາເຣໄດ້ປົກຄອງຮ່ວມກັບຜູ້ເປັນພໍ່ ນາໂບນີດັສ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ດານີເອນຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງສຳຄັນເພື່ອເປັນພະ
ຍານລະດັບຊາດ ເພາະລາວໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າທຸກພາກສ່ວນຂອງຊີວິດ (ຂໍ້ 20).
ທີ່ສຸດດານີເອນໄດ້ເປັນພະຍານຕໍ່ເພື່ອນທັງສາມໃຫ້ຮັກສາຄວາມບໍຣິສຸດເອົາໄວ້ໃຫ້ຖ້າມກາງໂລກແຫ່ງ
ການສັບສົນ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສະຖິດນຳຄົນເຮັບເຮີຜູ້ມຊ
ີ ື່ໃໝ່ເປັນພາສາບາບີໂລນກໍຕາມ ພວກເຂົາພາກັນ
ເຊື່ອຟັງພຣະອົງຢ່າງຕາຍໃຈ. (ຂໍ້ 17).

ພວກເຮົາເຊັ່ນກັນຖ້າເຮົາໄວ້ວາງໃຈເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຢ່າງນີ້ ພຣະ

ເຈົ້າກໍຊົງອວຍພຣະພອນໃຫ້ໃນຊີວິດ.

ຄວາມເຊື່ອແທ້ຈະມີການທົດລອງ (2 ຕມທ 3:12). ພວກເຮົາກ້າ

ຫານຈະເປັນເໝືອນດານີເອນບໍ່?

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ
ການທ້າທາຍຫລືທົດລອງບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເຣື່ອງຂອງດານີເອນແລະເພື່ອນເທົ່ານັ້ນ ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ເລີ້ມແຕ່ມະນຸດຄົນແລກ

ແຕ່ໃນເຣື່ອງດານີເອນພຽງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຍັງມີຄົນເຮັບເຮີເຖິງຈະຕົກໄປຢູ່ບ່ອນ
4

ໃດພວກເຂົາກໍຕັດສິນໃຈເປັນຄົນບໍຣິສຸດ ໂດຍບໍ່ຍອມເອົາອາຫານມາເປັນສິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຜິດຕາມຄຳ
ສອນຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຖ້າມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າແລ້ວ ພຣະອົງຍ່ອມຈັດຫາສິ່ງທີມ
່ ະນຸດຕ້ອງ

ການໃນຊີວິດໃຫ້. ພວກເຮົາຄວນເອົາຕົວຢ່າງຂອງດານີເອນມາປະກອບໃຊ້ໃນການດຳລົງຊີວິດຄືເຮັດຕາມ
ນ້ຳພຣະທັຍ ແລະປະຕິເສດສິ່ງຂອງໃນໂລກທີ່ຫລອກລວງ. ຊີວິດຂອງດານີເອນໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າພວກ
ເຮົາສາມາດເປັນພະຍານດີຕໍ່ໂລກໄດ້ຖ້າພວກເຮົາສັດຊື່ຕພ
ໍ່ ຣະເຈົ້າໃນທຸກໆກໍຣະນີ. ໃຫ້ເອົາພຣະທັມທີ່ກ່າວ
ວ່າ, “ແລະພຣະເຈົ້າປະທານ...” ພຣະທັມຕອນນີ້ມີພລັງປ່ຽນແປງສະພາບການໃຫ້ເຮົາຖ້າມກາງຄວາມຂັດ
ສົນ.

ຄຳຖາມ:
1. ຖ້າທ່ານເປັນດານີເອນ ທ່ານຈະສາມາດປະຕິເສດອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມຈາກກະສັດບໍ່?
2. ທ່ານເຄີຍປະສົບກັບບັນຫາໃຫຍ່ ແລະທ່ານຄິດວ່າຈະເອົາຊະນະຕໍ່ສິ່ງນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຄີຍມີບ?
ໍ່
3. ທ່ານໄດ້ຮຽນບົດຮຽນອັນໃດຈາກປະວັດເຣື່ອງດານີເອນ?
4. ທ່ານໄດ້ເຫັນວ່າຕອນໃດໃນເຣື່ອງດານີເອນ ທ່ານຄິດວ່າເປັນການທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ?
5. ການເປັນຄົນສັດຊື່ໃນພຣະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນການຕໍ່ຕ້ານຜົນດີຂອງໂລກ. ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ໜູນໃຈ ຫລືທ້າທາຍ
ທ່ານບໍ່?
6. ທ່ານຈະມີພາກສ່ວນສິດສອນໃຫ້ຄົນສມັຍນີ້ໃຫ້ເປັນຄົນສັດຊື່ເໝືອນດານີເອນບໍ່?

ບຈ

5

ບົດຮຽນທີ 2
ຄວາມຝັນເລິກແລບ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ດານີເອນ 2:1-30
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ປະຖົມມະການ 40:1-23

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ໃນຍາມຍາກລຳບາກເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເພິ່ງພາພຣະເຈົ້າອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ
ເພີ້ມຂຶ້ນ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ມີອັນໃດບໍ່ທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສຳລັບພຣະເຈົ້າ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ເຖິງພລັງອຳນາດໃນການອ້ອນວອນໃນສະພາບລຳບາກ
ຂັດສົນ.

ຄຳນຳ
ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດແປຄວາມຝັນຂອງກະສັດໄດ້, ແຕ່ເຫັນວ່າ ດານີເອນໄດ້ບອກກະສັດວ່າມີພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໃນສວັນສາມາດບອກເຣື່ອງເລິກລັບໄດ້.
ເວລາຂ້າພະເຈົ້າເປັນນັກສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາລັຍ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປສອບເຂົ້າເປັນຜູສ
້ ະແດງລະຄອນ.
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ທ່ອງຈຳຄຳເວົ້າ ແລະຝຶກຫັດຕລອດເວລານອນແລະໃນເວລາວ່າງພັກຜ່ອນ. ອາທິດ
ນຶ່ງກ່ອນໄດ້ເຂົ້າສອບຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຝັນວ່າຕົນເອງໄດ້ຢູ່ໃນທົ່ງສາລີໃຫຍ່ ຍົກມືຂຶ້ນໄລ່ນົກບໍໃ
່ ຫ້ມາກິນສາລີ ມີ
ສຽງເໝືອນກົງຣົດໜີບຕິດກັນມີສຽງດັງທີ່ຕ້ອງການນ້ຳມັນ ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມແປງສຽງໃຫ້ດີ ແຕ່ມັນແຮ່ງ
ເປັນຮ້າຍກວ່າເກົ່າ ຈົນເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຕື່ນແລະຍັງຮ້ອງແຮງຈົນຄົນອື່ນໄດ້ຍິນ. ຂ້າພະເຈົ້າຝັນແບບນັ້ນສາມ
ຄືນຕິດຕໍກ
່ ັນ. ໃນຄືນໄປສອບຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມລືມຄວາມຝັນຮ້າຍຢ່າງນັ້ນ ແຕ່ເຫັນວ່າມັນຍັງຕິດຢູ່ໃນ
ສາຍຕາ.
ໃນບົດຮຽນວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງເຣື່ອງຄວາມຝັນຂອງກະສັດ Nebuchadnezzar ທີເ່ ພິ່ນມີ
ບັນຫາກັບຄວາມຝັນນັ້ນເຮັດໃຫ້ເພິ່ນຢ້ານ

ແລະເພິ່ນບໍ່ສາມາດເອົາມັນອອກໄປຈາກສະໝອງແລະຄວາມ

ນຶກຄິດໄດ້.

1. ນິມິດຂອງກະສັດ (ດານີເອນ 2:1-16)
ຫລາຍເທື່ອພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບການນອນບໍ່ຫລັບຍ້ອນກິນບໍ່ໄດ້ ເຈັບປ່ວຍ ແລະສຽງລົບກວນ ຫລືພວກ
ເຮົາບໍ່ມາສາດສງົບຈິດໃຈເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງນອນຫລັບໄດ້. ສຳລັບກະສັດ Nebuchadnezzar ບໍ່ແມ່ນແນວນີ້
ຈັກຢ່າງ ຄວາມຝັນຂອງເພິ່ນເປັນເຫດໃຫ້ເພິ່ນມີຄວາມຢ້ານ

ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ເພິ່ນນອນບໍ່ຫລັບ (ຂໍ້ 1). ມີ

ຫລາຍເຜົ່າຫລາຍຊາດເຊື່ອວ່າ ຄວາມຝັນເປັນສິ່ງທີ່ພຣະຕ່າງໆຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຜູ້ຝັນຮູ້ເຫດການທີ່ຈະເກີດ
ຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ. ແຕ່ລະຄືນກະສັດຕ້ອງການຢາກຮູ້ເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຝັນນັ້ນຫລາຍຂຶ້ນ.
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ກະສັດ Nebuchadnezzar ໄດ້ເອີ້ນເອົາພວກນັກປາດພວກໂຫຣາຈານທັງຫລາຍຈາກໃນວັງຂອງຕົນ
ມາຕາມທຳນຽມ (ຂໍ້ 2). ຄົນພວກນີ້ໄດ້ໃຊ້ເວລາສຶກສາເຣື່ອງເລິກລັບມາແລ້ວ ແລະພຣະອົງຄິດວ່າພວກເຂົາ
ແປຄວາມຝັນຂອງຕົນໄດ້ແທ້.

ເວລາກະສັດບອກພວກເຂົາໃຫ້ແປຄວາມຝັນນັ້ນ ພວກນັກປາດ (ຂໍ້ 4)ສັນ

ຍາວ່າຈະແປແຕ່ຂໍໃຫ້ກະສັດບອກຄວາມຝັນຢ່າງລະອຽດມາ. ແຕ່ເຫັນວ່າເຣື່ອງຕໍ່ໄປໄດ້ຫັນປ່ຽນຜິດປົກກະ
ຕິເພາະຄວາມຢ້ານອັນໃຫຍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບກະສັດ ເພິ່ນຈຶ່ງປະກາດຢ່າງເດັດຂາດວ່າບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາແປຜິດ
ຖ້າແປຜິດຈະມີການລົງໂທດເຖິງຕາຍ. ກະສັດບໍໄ
່ ດ້ບອກລາຍລະອຽດຂອງຄວາມຝັນນັ້ນໃຫ້ພວກເຂົາຟັງ ມີ
ແຕ່ສັ່ງວ່າ ໃຫ້ພວກເຂົາບອກຄວາມຝັນແລະຄວາມໝາຍນັ້ນຢ່າງລະອຽດມາ (ຂໍ້ 5)!
ກະສັດສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ລາງວັນຢ່າງງາມແກ່ຜູ້ທີ່ສາມາດແປຄວາມຝັນນັ້ນໄດ້ ແລະຍັງເວົ້າອີກວ່າຈະລົງ
ໂທດຜູ້ເສັຽເວລາ (ຂໍ້ 7-9). ໂດຍຄວາມຢ້ານກົວ ພວກນັກປາດໄດ້ປະກາດວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນໂລກນີ້ເຮັດຕາມ
ທີ່ກະສັດຂໍມາ, ບໍ່ມີຜູ້ໃດແປຄວາມຝັນທີ່ບໍ່ມໃ
ີ ຜຮູ້ຈັກ. ຄວາມຈິງແລ້ວບໍ່ມກ
ີ ະສັດອົງໃດເຄີຍໄດ້ບອກໃຫ້ພວກ
ນັກປາດແປຄວາມຝັນທີຕ
່ ົນເອງບໍ່ຮູ້ຈັກ

ພວກເຂົາຍັງບອກກະສັດວ່າອາດມີພຽງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນເຮັດໄດ້

ຢ່າງນັ້ນ ແລະພວກເຂົາບໍ່ເປັນພຣະຢ່າງນັ້ນ (ຂໍ້ 10-11).
ຫລັງຈາກກະສັດ Nebuchadnezzar ໄດ້ຍິນຄຳຕອບຢ່າງນັ້ນຈາກພວກນັກປາດ ພຣະອົງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເອົາ
ພວກເຂົາໄປປະຫານຊີວິດທັງໝົດຈາກວັງຂອງຕົນ (ຂໍ້ 12-13). ການອອກຄຳສັ່ງຢ່າງນີ້ເປັນຜົນສະທ້ອນໄປ
ເຖິງດານີເອນແລະເພື່ອນຢິວທັງສາມຈາກບົດທີນຶ່ງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ດານີເອນໄດ້ຕອບຢ່າງສລາດດ້ວຍຄວາມລະ

ມັດລະວັງຕໍ່ຄຳສັ່ງຂອງກະສັດ (ຂໍ້ 14). ເວລາກະສັດອອກຄຳສັ່ງໂດຍຄວາມໂກດຮ້າຍ ດານີເອນຕອບຢ່າງ
ເຢັນໆວ່າ ກະສັດໂກດຮ້າຍອອກຄຳສັ່ງສັງຫານນັ້ນສົມຄວນແລ້ວ, ແຕ່ດານີເອນຮ້ອງຂໍໃຫ້ກະສັດເປີດໂອ
ກາດໃຫ້ຕົນເອງເພື່ອຈະແປຄວາມຝັນນັ້ນ. ການກະທຳຢ່າງນີ້ເປັນການເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົນເອງ ແຕ່ເຫັນວ່າດານີ
ເອນມີຄວາມສາມາດໃນເຣື່ອງນີ້ຢູ່ແລ້ວ (ດານີເອນ 1:17).

2. ດານີເອນເຂົ້າເຝົ້າ (ດານີເອນ 2:17-30)
ກະຣຸນາເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສອງບຸຄລິກລັກສະນະໃນເຣື່ອງນີ້: ຜູ້ນຶ່ງໄດ້ຢຽບໂລກໃຕ້ພນ
ື້ ຕີນ ແຕ່ມີ
ຄວາມຢ້ານເພາະຄວາມຝັນຈົນກິນບໍ່ໄດ້ນອນບໍ່ຫລັບ

ຈົນລົງໂທດຢ່າງຮ້າຍແຮງໂດຍບໍ່ຄິດໃຫ້ຮອບຄອບ.

ແຕ່ອີກຄົນນຶ່ງເປັນຂ້າທາດ ແຕ່ເປັນຄົນສລາດແລະຄິດຕຶກຕອງຢ່າງລະອຽດ. ຂ້າທາດຄົນນີ້ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກະ
ສັດຢ່າງກ້າຫານແລະມີອຳນາດ. ທ່ານໄດ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສອງຄົນນີ້ບໍ່?
ດານີເອນໄດ້ຂໍຄວາມໜູນໃຈຈາກເພື່ອນທັງສາມໃຫ້ອ້ອນວອນອະທິຖານໝົດຄືນເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈົ້າສະ
ແດງຄວາມເມດຕາແລະປະທານຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ (ຂໍ້ 17-18).ບັນຫາກົດດັນແບບກະທັນຫັນເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາສຳນຶກໄດ້ວ່າຜູ້ທີ່ຈະປະທານສະຕິປັນຍາໃຫ້ນັ້ນມາຈາກພຣະເຈົ້າຜູ້ເຂົາໄວ້ວາງໃຈ. ຄວາມເມດຕາແມ່ນ
ຄຳຕອບຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານຕໍ່ຜູ້ທູນຂໍ້ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ. ພວກດານີເອນແລະເພື່ອນຮູ້ຕົວວ່າພວກຕົນບໍ່
ສາມາດຈະຕອບຄວາມປະສົງຂອງກະສັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ພວກເຂົາຈຶ່ງເຂົ້າໄປຫາພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນ
ໃຈ. ພຣະທັມບ່ອນອື່ນກໍສອນວ່າການເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າເພື່ອຢາກໄດ້ຄຳຕອບເປັນສິ່ງທີ່ດີໃນເມື່ອຕົນເອງບໍ່
ສາມາດເຮັດອັນໃດໄດ້ (ຢກບ 1:5). ດັ່ງນັ້ນ, ພວກຢິວທັງສີ່ຄົນໄດ້ມອບອະນາຄົດຂອງຕົນໄວ້ໃນ ພຣະຫັດ
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ຂອງພຣະເຈົ້າ. ທີ່ສຸດດານີເອນໄດ້ຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຊີວິດ ແລະພຣະເຈົ້າກໍຕອບຄຳທູນຂໍ
ຂອງພວກເຂົາດ້ວຍປະທານໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມຝັນຂອງກະສັດ Nebuchadnezzar (ຂໍ້ 19).
ໃນເມື່ອໄດ້ຮັບຄຳແປຄວາມຝັນຂອງກະສັດຈາກພຣະເຈົ້າແລ້ວ ດານີເອນໄດ້ຮ້ອງຍົກຍ້ອງສັນລະເສີນ
ພຣະເຈົ້າຢ່າງໃຫຍ່ (ຂໍ້ 19-23). ໃນຂໍ້ດັ່ງກ່າວນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພາບທີສ
່ ວຍງາມໃນປຶ້ມນີ້ວ່າ: ພຣະປັນຍາ
ແລະພລັງເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງໄດ້ປົກຄອງປະເທດຊາດ, ແລະພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍສິງ່ ເລິກລັບ ແລະ
ປະທານປັນຍາໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງແລະຕິດຕາມພຣະອົງ.

ມີຫລາຍຄົນໃນໂລກມີກຳລັງ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດມີປັນຍາ

ເໝືອນພຣະອົງ. ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ມີພຣະປັນຍາແລະສລາດຫລັກແຫລມ ພວກເຮົາບໍ່ເຫັນອະນາຄົດໄດ້ ແຕ່
ພວກເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເມດຕາແລະການຄຸ້ມຄອງຈາກພຣະອົງສເມີ.
ດານີເອນຟ້າວໄປບອກກະສັດເຖິງຄຳຕອບທີ່ຕົນໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈົ້າ (ຂໍ້ 24-25). ການເຮັດຢ່າງນີ້ເປັນ
ການຊ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງແລະນັກປາດທີກ
່ ະສັດສັ່ງໃຫ້ເອົາໄປປະຫານພົ້ນຈາກພັຍ. ຫົວໜ້າຍາມຄິດວ່າຕົນເອງ
ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກກະສັດຈຶ່ງກ່າວວ່າ,

“ໄດ້ພົບຄົນຢູດາຖ້າມກາງພວກອົບພະຍົບຜູ້ສາມາດແປຄວາມ

ຝັນຂອງກະສັດ (ຂໍ໊ 25).
ໃນເມື່ອດານີເອນຖືກນຳໄປພົບກະສັດ Nebuchadnezzar ເພິ່ນໄດ້ບອກວ່າ, “ຖ້າດານີເອນສາມາດ”
ບອກເຖິງຄວາມຝັນແລະຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຝັນນັ້ນໄດ້ (ຂໍ້ 26).

ກະສັດອາດເມື່ອຍລໍໃຫ້ມີຄົນບອກ

ເຖິງຄວາມຝັນທີ່ຕົນເອງຝັນ ເພິ່ນຕ້ອງການຄຳຕອບຈາກຂ້າໃຊ້ຢ່າງໄວ.

ກະສັດໃຊ້ອຳນາດສັ່ງການຢາກຮູ້

ເຖິງຄວາມຝັນ ແຕ່ເຫັນວ່າຂ້າໃຊ້ຕອບດ້ວຍການຖ່ອມຕົວ (ຂໍ້ 27-28).

ດານີເອນຕອບຄວາມຕ້ອງການ

ຂອງກະສັດໄດ້ ແຕ່ລາວໄດ້ກ່າວເຖິງຜູ້ປະທານຄຳຕອບໃຫ້ແກ່ຕົວນັ້ນຄືພຣະເຈົ້າ,

“ຜູ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ເລິກລັບ”

ວ່າມີຄວາມໝາຍເຖິງອະນາຄົດໃນການປົກຄອງຂອງກະສັດ Nebuchadnezzar. ຕອນນີ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ທີ່ບໍ່ນັບຖືພຣະເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້

ແລະດານີເອນຈຶ່ງໄດ້ບອກວ່າພຣະເຈົ້າຜູ້ສະຖິດໃນຟ້າສວັນໄດ້ເປັນຜູ້

ເປີດເຜີຍສິ່ງເລິກລັບໃນຕົນເອງຮູ້. ໃນເມື່ອພົບກັບບັນຫາຮອບດ້ານ ດານີເອນໄດ້ເພິ່ງພຣະເຈົ້າຜູ້ເຮັດໃຫ້ທຸກ
ສິ່ງເປັນໄປໄດ້ (ລກ 1:37).
ກະສັດ Nebuchadnezzar ເມື່ອພົບກັບຄວາມຝັນຮ້າຍ ເພິ່ນຢ້ານກົວຕໍ່ອະນາຄົດຈື່ງໄປຊອກຫາຄຳ
ຕອບຈາກຄົນຜູ້ບໍ່ສາມາດເຮັດອັນໃດໄດ້

ເພິ່ນຈຶ່ງກາຍເປັນຄົນໂມໂຫແລະຢ້ານກົວ.

ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ

ເໝືອນດານີເອນຄືເພິ່ງພຣະເຈົ້າ.

ຄຳຖາມ:
7. ທ່ານຈະກ້າເວົ້າຄວາມຈິງຕໍ່ຜູ້ມີອຳນາດແນວໃດ?
8. ທ່ານຄິດວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາທ່ານໄວ້ຖືກບ່ອນບໍ່ເພື່ອຈະເປັນພະຍານເຣື່ອງພຣະອົງ?
9. ທ່ານໄດ້ຮຽນບົດຮຽນອັນໃດກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງດານີເອນໃນເມື່ອພົບກັບບັນຫາໃຫຍ່ໃນຊີວິດ?
10. ທ່ານໄດ້ຮຽນອັນໃດຈາກຄຳອ້ອນວອນຂອງດານີເອນ?
11. ທ່ານສາມາດຕອບໄດ້ບໍ່ຢ່າງໜ້ອຍອັນນຶ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຕອບຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນ?
ບຈ
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ບົດຮຽນທີ 3
ຄວາມຝັນໄດ້ເປີດເຜີຍ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ດານີເອນ 2:31-49
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ປະຖົມມະການ 41

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ບົດຮຽນວັນນີ້ໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປົກຄອງປະຊາກອນ
ຂອງພຣະອົງໃນອະດີດ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະໃນອະນາຄົດ ພ້ອມຍັງປະ
ທານຄວາມໝັ້ນໃຈແລະຄວາມຫວັງໃຫ້.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ດານີເອນໃຊ້ຕຳແໜ່ງຂອງຕົນເພື່ອຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ທ່ານ
ເດໄດ້ໃຊ້ຕຳແໜ່ງ ພຣະພອນ ແລະຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອຣາຊ
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ເຖິງການຖວາຍຕົນຕໍ່ພຣະເຈົ້ານັ້ນຄືສແວງຫາທາງຍົກ
ຍ້ອງພຣະອົງ ບໍ່ແມ່ນຍົກຕົນເອງຂຶ້ນ.

ຄຳນຳ
ເວລາຂ້າພະເຈົ້າຍັງເປັນນັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ມີຊາຍຄົນນຶ່ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດອະ
ເມຣິກາ ບອກວ່າລາວຮູ້ຈັກວັນເວລາທີ່ອົງພຣະເຢຊູຈະສະເດັດກັບຄືນມາໃນໂລກຄັ້ງທີສອງ. ລາວໄດ້ປະ
ກາດທາງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງເປັນເວລາຫລາຍອາທິດ

ບອກວ່າຄວາມຮູ້ຂອງລາວເຣື່ອງສວັນນັ້ນແນ່ນອນ.

ລາວໝັ້ນໃຈເຫລືອເກີນຈົນໄປບອກພໍຂ
່ ອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ເປັນສິດຍາພິບານປະຈຳຄຣິສຕະຈັກວ່າ ບໍ່ໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄປໂຮງຮຽນໃນວັນທີ່ລາວທຳນວາຍເອົາໄວ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຈະສະເດັດຄືນມາ.

ຂ້າພະເຈົ້າຢາກ

ເຫັນອົງພຣະເຢຊູລົງມາຈາກຟ້າທາງທິດຕາເວັນອອກ. ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າຖ້າພຣະອົງສະເດັດລົງມາແທ້ວັນ
ນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈເພາະບໍ່ໄດ້ຕ້ອງສອບເສັງເລກຍາກ Calulus. ແຕ່ເຫັນວ່າພໍ່ບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄປໂຮງ
ຮຽນ ແລະຕ້ອງເສັງເລກທີ່ຕົນເອງບໍ່ເກ່ງ.
ສລູບໄດ້ວ່າຊາຍຄົນນີ້ປະກາດທາງວິທະຍຸໂດຍໃຊ້ຄວາມນຶກຄິດແລະຄວາມສາມາດສ່ວນຕົວ ລາວຕ້ອງ
ການໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງແລະຍົກຍ້ອງຕົນເອງ. ລາວເປັນຄົນໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍໃນສັງຄົມໃນເມື່ອຄຳປະກາດ
ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງເຖິງເຣື່ອງການສະເດັດມາຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ບົດຮຽນວັນນີ້ໄດ້ສອນເຮົາເພື່ອຮູ້ຈັກທາງ
ຍົກຍ້ອງຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນຍົກຕົນເອງຂຶ້ນ.

1. ຄວາມຝັນໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ (ດານີເອນ 2:31-35)
ນີ້ເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກໃຫ້ດານີເອນຮູ້ຢ່າງເປີດເຜີຍ. ດານີເອນໄດ້ອະທິບາຍວ່າການທີ່
ຕົນເອງໄດ້ຮັບຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຝັນນີ້ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ສະຖິດ
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ໃນສວັນໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ (ຂໍ້ 30). ກະສັດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດໃນເມື່ອດານີເອນໄດ້ບອກເຖິງຄວາມ
ຝັນຖືກຢ່າງຄັກແນ່ຕາມທີ່ພຣະອົງໄດ້ຝັນມາ. ທາງໃນຈິດໃຈຂອງເພິ່ນອາດເປັນເໝືອນຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ
ເມື່ອພົບກັບອົງພຣະເຢຊູທີ່ນ້ຳສ້າງ (ໂຢຮັນ 4:29). ທຸກສິ່ງທີ່ດານີເອນໄດ້ກ່າວໃຫ້ກະສັດຟັງເພິ່ນຢັ້ງຢືນວ່າ
ຖືກຕ້ອງ 100 %.
ດານີເອນໄດ້ບອກກັບກະສັດເຖິງພາບອັນນຶ່ງທີຮ
່ ຸ່ງກ້າທີ່ສຸດ (ຂໍ້ 31). ກະສັດໄດ້ເຫັນພາບນັ້ນມີຮູບຮ່າງ
ເໝືອນຄົນ ມັນເປັນສິ່ງຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າຢ້ານຫລາຍ ຫົວເປັນຄຳ ເອິກແລະແຂນເປັນເງິນ ແຂນແລະກົກຂາ
ເປັນທອງສຳເຣັດ ຕີນເປັນເຫລັກປົນຫີນ (ຂໍ້ 32-33). ການທີ່ຮູບຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍໂລຫະເຊັ່ນນີ້ເຮັດໃຫ້ເປັນ
ໜ້າຢ້ານຈົນບໍ່ເປັນຕາເບິ່ງ.
ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາຕໍ່ມາເຮັດໃຫ້ກະສັດສັບສົນເພີ້ມ ຄືມີໝາກຫີນທີ່ບໍ່ແມ່ນມະນຸດຕັດໄປຕຳຕີນຂອງ
ຮູບນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ຮູບນັ້ນເພລົງແຕ່ລະຕອນ.

ສ່ວນແຕກສລາຍເປັນເໝືອນຂີ້ແກບໃນເດີ່ນຟັດເຂົ້າ

ແລະກໍຖືກລົມພັດໄປຈົນບໍ່ມີສິ່ງໃດເຫລືອ (ຂໍ້ 34-35). ແລະໝາກຫີນນັ້ນໃຫຍ່ຂຶ້ນຈົນກາຍເປັນພູໃຫຍ່ຖ້ວມ
ໂລກ. ນີ້ແຫລະເປັນເຫດໃຫ້ກະສັດ Nebuchadnezzar ຢ້ານຫລາຍ.

ມີຄຳຖາມວ່າອັນນີ້ມີຄວາມໝາຍ

ຢ່າງໃດ?

2. ແປຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຝັນ (ດານີເອນ 2:36-45)
ສິ່ງເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປນີ້ເປັນການສະແດງເຖິງຫົວໃຈຂອງດານີເອນຄືລາວເອົາພຣະເຈົ້າໄວ້ທີ່ສູງສຸດ, ແລະຍັງ
ບອກຕົນເອງຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ບອກຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຝັນ. (ຂໍ້ 36-37).
ດານີເອນອະທິບາຍວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ມີອຳນາດແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້ານາຍແລະກະສັດປົກຄອງ ແລະພຣະເຈົ້າ
ປະທານຊີວິດຕໍ່ສັດແລະຄົນທັງຫລາຍ. ກະສັດ Nebuchadnezzar ໄດ້ປົກຄອງມະນຸດ ສັດໃນທົ່ງ ແລະ
ນົກເທິງຟ້າອາກາດ (ຂໍ້ 37-38)! ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ອາຈານໂປໂລສອນວ່າພຣະເຈົ້າຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນປົກຄອງ
ທຸກສິ່ງ.

ໂປໂລຍັງເວົ້າເພີ້ມອີກວ່າ, “ບໍ່ມີອຳນາດໃດໆນອກຈາກອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າ” (ໂຣມ 13:1ຂ).

ດານີິເອນໄດ້ກ່າວວ່າຫົວຄວາມໝາຍເຖິງຮູບຂອງກະສັດ Nebuchadnezzar (ຂໍ້ 38). ໃນເມື່ອໄດ້ຍິນດາ
ນີເອນກ່າວວ່າກະສັດແມ່ນພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ແຕ່ງຕັ້ງ. ຫົວຄຳເປັນຕົວແທນອານາຈັກຂອງບາບີໂລນ. ສ່ວນ
ພາກຕ່າງໆຂອງຮູບນັ້ນໝາຍເຖິງປະວັດສາດຂອງໂລກ

ຄືບາງອານາຈັກມີຂຶ້ນເປັນເວລານຶ່ງແລະກໍສລາຍ

ໄປ. ທີ່ສຸດອານາຈັກເຫລົ່ານີ້ຈະຖືກແທນດ້ວຍອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງເປັນຢູ່ຕລອດໄປ.
ສ່ວນເອິກແລະແຂນເປັນເງິນໝາຍເຖິງອານາຈັກນ້ອຍໆ. ອີງຕາມປະວັດສາດແລ້ວອານາຈັກນ້ອຍນີ້
ໝາຍເຖິງອານາຈັກຂອງ Medo-Persian. ອານາຈັກນ້ອຍນີ້ໄດ້ເອົາຊະນະບາບີໂລນໃນປີ 539 ກ່ອນ ຄສ.,
ກະສັດ Cyrus the Great ໄດ້ນຳພາພວກ Medo-Persian ແລະປົກຄອງເກືອບ 200 ປີ ນານກວ່າພວກ
ບາບີໂລນ ແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນໜ້ອຍກວ່າ (ຂໍ້ 39).
ທ້ອງທີ່ເປັນທອງເຫລືອງໝາຍເຖິງພວກ Creece, ພວກນີ້ໄດ້ປົກຄອງທົ່ວໂລກ (ຂໍ້ 39). ໃນປີ 332
ກ່ອນ ຄສ.

ຜູ້ມີຊວ
ື່ ່າ Alexander the Great ໄດ້ເອົາຊະນະຕໍ່ພວກ Medo-Persian ແລະໄດ້ປົກຄອງ

“ໂລກທົ່ວໄປ” ໝາຍເຖິງປະເທດສີວິໄລ.
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ອານາຈັກທີສີ່ ແມ່ນອານາຈັກເປັນຂາຊຶ່ງເຮັດດ້ວຍເລັກກ້າ (ຂໍ້ 40) ຄືພວກໂຣມ. ພວກໂຣມໄດ້ມີອຳ
ນາດເອົາຊະນະອານາຈັກອື່ນໂດຍໃຊ້ກຳລັງ, “ທຳລາຍເປັນຕ່ອນໆ ແຕກອອກໄປ ແລະທັບມ້າງ”-ນີ້ເປັນວິທີ
ໂຣມໄດ້ປະພຶດຕໍ່ໂລກພາຍນອກເລີ້ມເອົາຊະນະເມືອງເກົ່າແກ່ Carthage ຢູ່ North Africa ໃນປີ 146
ກ່ອນ ຄສ. ໂຣມໄດ້ປົກຄອງເປັນເວລາ 500 ປີໄດ້ເອົາສອງອານາຈັກພາກຕາເວັນອອກ ແລະພາກຕາເວັນ
ຕົກເຂົ້າກັນ. ໃນປີ ຄສ 476 ອານາຈັກຕາເວັນຕົກໄດ້ປຣາຊັຍ ແຕ່ສ່ວນອານາຈັກຕາເວັກອອກຄົງທີ່ໄດ້ເປັນ
ເວລາເກືອບເຖິງພັນປີ. ຕີນທີ່ເຮັດດ້ວຍຫີນປົນທາດເຫລັກນີ້ ດານີເອນໄດ້ບອກວ່າມັນເປັນອານາຈັກທີສີ່ປະ
ກອບກຳລັງແຂງແຮງແລະກໍອ່ອນແອ (ຂໍ້ 41-42). ດານີເອນໄດ້ກ່າວອີກວ່າອານາຈັກນີ້ເອົາຊະນະແລະກໍ
ເອົາຄົນແລະປະເພນີອື່ນມາປະສົມກັນ (ຂໍ້ 44). ກະສັດສຸດທ້າຍນີ້ໄດ້ເອີ້ນວ່າ “Toes” ກ່ອນຖືກທຳລາຍ.
ໝາກຫີນທີ່ອອກມາຕຳອານາຈັກແລະເຮັດໃຫ້ແຕກສລາຍໄປແມ່ນກ່າວເຖິງພຣະເມຊີອານຜູ້ອອກມາ
ຈາກພຣະເຈົ້າເພື່ອປົກຄອງໂລກທັງໝົດ (ປຖມ 49:24; ພສສ 118:22; ອຊຢ 8:14-15). ຕໍໄ
່ ປໃນອະນາ
ຄົດພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ສ້າງອານາຈັກຂຶ້ນເພື່ອທຳລາຍອານາຈັກຂອງໂລກ (44-45). ແລະອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າຈະຕັ້ງຢູ່ເປັນນິດ ຈະບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດອ້າງວ່າຕົນເອງເປັນກະສັດອີກ ອົງພຣະເຢຊູຈຶ່ງກ່າວວ່າ, “ເວລາ
ກຳນົດມາເຖິງແລ້ວ ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ມາໃກ້ແລ້ວ ຈົ່ງຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ ຈົ່ງເຊື່ອໃນ
ຂ່າວປະເສີດ.” (ມລກ 1:15).
ອານາຈັກນີ້ຈະເປັນຣາຊອານາຈັກຊົ່ວນິຣັນ ແລະອົງພຣະເຢຊູຈະເປັນກະສັດຜູ້ມີຊັຍຊະນະ (ພນມ 11:
15-18). ອີງຕາມ ດານີເອນ 2:44-45 ອາດໝາຍເຖິງຣາຊອານາຈັກດ້ານວິນຍານຈິດ ເວລາພວກເຮົາໄດ້
ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູມາເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນໃນຊີວິດ.

ມີນັກປາດບາງຄົນເຊື່ອວ່າອົງພຣະເຢຊູຈະສະ

ເດັດຄືນມາປົກຄອງໂລກຕລອດໄປ (ພນມ 20).
ດານີເອນໄດ້ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຝັນນີ້ຕກ
ໍ່ ະສັດ Nebuchadnezzar ແລະກ່າວວ່າ, “ມີ
ພຣະເຈົ້າອົງຍິ່ງໃຫຍ່” ໄດ້ບອກໃຫ້ກະສັດຮູ້ເຖິງອະນາຄົດ (ຂໍ້ 45). ຈຸດປະສົງທີ່ກະສັດ Nebuchadnezzar
ຝັນຢ່າງນີ້ເພາະພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງກະສັດນັ່ງບັນລັງປົກຄອງ.

3. ກະສັດໄດ້ຕອບຕໍ່ດານີເອນ (ດານີເອນ 2:46-49)
ໃຫ້ພິຈາຣະນາເຖິງຕຳແໜ່ງຂອງກະສັດ Nebuhadnezzar. ຖ້າທ່ານເປັນກະສັດອົງນີ້ທ່ານຈະຕອບ
ແນວໃດເມື່ອໄດ້ຍິນດານີເອນອະທິບາຍເຣື່ອງຄວາມຝັນ.

ເຫັນວ່າເພິ່ນໄດ້ເຮັດໄດ້ດີ ຄືເພິ່ນໄດ້ກົ້ມໜ້າລົງ

ດ້ວຍການຖ່ອມຕົວ (ຂໍ້ 46). ເພິ່ນໄດ້ຖວາຍບູຊາຊຶ່ງດານີເອນບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ເຮັດ ແຕ່ດານີເອນໄດ້ບອກໃຫ້
ກະສັດຮູເ້ ຖິງພຣະເຈົ້າ. ຂໍ້ 47 ໄດ້ບອກວ່າກະສັດຮູ້ເຖິງຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງ ເປັນບ່ອນວ່າພຣະເຈົ້າຂອງ
ດານີເອນເປັນພຣະເຈົ້າຍິ່ງໃຫຍແລະສູງສຸດກວ່າພຣະອື່ນໆ.
ດານີເອນໄດ້ຮັບຂອງຂວັນແລະລາງວັນອັນໃຫຍ່ທີ່ຕົນເອງຍິນດີບອກເຖິງການກະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ (ຂໍ້
44-49). ກະສັດໄດ້ມອບໃຫ້ດານີເອນປົກຄອງກຸງບາບີໂລນ ແລະເມືອງເອກ. ແລະຍັງໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນ
ທີ່ປຶກສາຂອງກະສັດ, ມີອຳນາດເໜືອພວກນັກປາດທັງຫລາຍ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາດານີເອນໄວ້ໃນບ່ອນທີ່
ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຈະປະກາດແລະແຜ່ອອກໄປຫາຊາວໂລກ.
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ດານີເອນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເພື່ອນສາມຄົນຈາກກະສັດຄື Shadrach, Meshach, and Abednego ເປັນ
ຜູ້ປົກຄອງແຂວງຕ່າງໆ. ແຕ່ສ່ວນດານີເອນໄດ້ຢູ່ໃນວັງຊ່ອຍພາຣະກິດທີ່ຈຳເປັນ. ເຣື່ອງລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປ
ນີ້ແມ່ນການປະທະລະຫວ່າງຮູບໂຄຣົບແລະເພື່ອນສາມຄົນຂອງດານີເອນທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາໃນບົດຕໍ່
ໄປ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ
ບົດຮຽນໃນວັນນີ້ໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າຜູ້ຮູ້ຈັກສັພທຸກສິ່ງ. ຄວາມຝັນຂອງກະສັດ
Nebuhadnezzar ແລະການແປໄດ້ບອກໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າເວລາພຣະເຈົ້າເວົ້າແນວໃດແລ້ວ ພຣະ
ອົງກໍເຮັດດັ່ງນັ້ນ. ພວກເຮົາຄວນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນການສຳເຣັດ.
ເປັນໜ້າເສົ້າໃຈທຸກວັນນີ້ ມີຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບເອົາພຣະເຈົ້າເຫນືອກະສັດ Nebuhadnezzar ວ່າ, "ມີ
ພຣະເຈົ້າ." ມີພຽງຄວາມຮູ້ໃນຫົວ ແຕ່ຍັງບໍ່ລົງເຖິງໃນຫົວໃຈສ່ວນຕົວ. ທ່ານເຂົ້າໃຈແນວໃດເຖິງ "ຫີນ" ໃນ
ເຣື່ອງດານີເອນ? ທ່ານຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າທັບມ້າງທ່ານໃຫ້ແຕກສລາຍ ແລະຍອມໃຫ້ເອົາພຣະເຢຊູມາເປັນ
ພຣະເຈົ້າແລະເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍບໍ?
່

ຄຳຖາມ:
12. ໃນບົດຮຽນວັນນີ້ມີອັນໃດເຮັດໃຫ້ທ່ານຕື່ນເຕັ້ນກັບສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ?
13. ໃນບົດຮຽນວັນນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມໂກດຮ້າຍ ສັບສົນຕໍ່ທ່ານບໍ?
່
14. ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດຕາມດານີເອນໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຣາຊອານຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຈະມາປາກົດໃນ
ວັນສຸດທ້າຍ?
15. ວິທີໃດທີ່ອົງພຣະເຢຊູເປັນຫີນແຂງທີ່ທັບມ້າງອານາຈັກຂອງໂລກນີ້?
16. ທ່ານຄິດບໍ່ວ່າພຣະເຈົ້າຍັງໃຊ້ຄວາມຝັນໃນວັນນີ້?
17. ຖ້າທ່ານຈະຖາມດານີເອນໃຫ້ອະທິບາຍເພີມ
້ ເຣື່ອງຄວາມຝັນທີ່ທ່ານຖາມນັ້ນຈະແມ່ນເຣື່ອງອັນໃດ?

ບຈ
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ບົດຮຽນທີ 4
ໄຟຮ້ອນບໍ່ໄໝ້
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ດານີເອນ 3:1-30
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ກິຈການ 4:5-20

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ບົດຮຽນວັນນີ້ໄດ້ສອນວ່າຮູບປັ້ນອາດເປັນອັນໃດອັນນຶ່ງທີ່ເອົາມາແທນ
ພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ໃນບ່ອນໃດທີທ
່ ່ານຖືກຂົ່ມເຫງໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານບໍ່?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມເຊື່ອທີຜ
່ ່ານໄຟເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມ
ເຊື່ອດີຂຶ້ນໃນການຕິດຕາມພຣະເຈົ້າໄປ.

ຄຳນຳ
ເຕົາໄຟຮ້ອນກ້າໄດ້ໄໝ້ພວກທີ່ຈັບຄົນຖິ້ມເຂົ້າໄປ ແຕ່ບໄ
ໍ່ ດ້ໄໝ້ຜູ້ສັດຊື່ໃນພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍ
ພວກເຂົາເພື່ອສະແດງໃຫ້ກະສັດເຫັນເຖິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້.
ເວລາຂ້າພະເຈົ້າເປັນນັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽມມັດທະຍົມ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງຫນ່ວຍອົງການ
ຄຣູແຫ່ງຊາດອະເມຣິກາ ແລະໄດ້ຖືກຍົກໃຫ້ມີໜ້າທີ່ສຳຄັນ. ອີກບໍ່ນານເທົ່າໃດ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຢາກສມັກເປັນ
ປະທານຂອງອົງການນີ້ເພາະຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນໆເອີ້ນຕົນເອງວ່າ, "ທ່ານປະທານ."
ທີ່ສຸດເຖິງເວລາອອກໂຄສະນາຫາສຽງຂ້າພະເຈົ້າກໍໄປເວົ້າກັບຫລາຍໆຄົນແລະກຸ່ມຂອງໂຮງຮຽນ. ແຕ່ຄູ່
ແຂ່ງຜູ້ມີປະສົບປະການດີ ແລະຄົນສ່ວນຫລາຍໄດ້ຮູ້ຈັກກັບລາວເພາະລາວຮັບໃຊ້ໃນພະແນກນີ້ມາຫລາຍປີ.
ເວລາປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງເຫັນວ່າຄົນປ່ອນເອົາຄູ່ແຂ່ງຫລາຍທີ່ສຸດ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືກປຣາຊັຍຢ່າງໜ້າລະ
ອາຍເພາະຄວາມມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງ. ບົດຮຽນວັນນີ້ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ວ່າອັນໃດເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ. ຖ້າບໍ່ລະ
ວັງຈະຖືກໄຟໄໝ້ເປັນແນ່.

1. ໃຫຍ່ຫລາຍຈົນມອງເຫັນໄດ້ຈາກເດືອນດາວ (ດານີເອນ 3:1-7)
ໃນບົດທີສາມນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນອກກຸງບາບີໂລນ ກະສັດ Nebudadnezzar ໄດ້ສ້າງຮູບປັ້ນທອງຄຳ ແລະ
ເອົາໄວ້ໃນທົ່ງກວ້າງເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນ (ຂໍ້ 1).

ຮູບນີ້ອາດສ້າງຂຶ້ນຫລັງຈາກຄວາມຝັນໃນບົດທີສອງ ຮູບ

ນັ້ນໄດ້ສ້າງໂດຍໂລຫະຕ່າງໆແລະໂອບດ້ວຍຄຳ (ອພຍ 39:38 ແລະ 30:3) ມີຍາວສູງ 90 feet ເທົ່າກັບ
ເຮືອນເກົ້າຊັ້ນ ແລະກວ້າງ 9 feet.
ມັນເປັນຂອງທຳມະດາທີ່ຜູ້ນຳໃນສມັຍບູຮານມັກສ້າງຮູບອະນຸສາວະລີເພື່ອຄົນລຸ້ນໃໝ່ຈະຈື່ຈຳຕົນເອງ
ວ່າເປັນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່. ກ່ອນ ຄສ 2500 ປີ Sphinx ຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເອຢິບໄດ້ສ້າງຮູບຕົນເອງ 240 ft by 60 ft
ກ່ອນ ຄສ 300 ຮູບປັ້ນຂອງ Rhodes ສູງ 105 ft ແລະຮູບປັ້ນຂອງ Zeusໃນເມືອງອາແຖນສູງ 40 ft.
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ໃນຕອນນີ້ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງສອງປະເດັນ: ນຶ່ງ, ການສ້າງຮູບປັ້ນໃຫຍ່ດ້ວຍໂລຫະຕ່າງໆເພື່ອຢາກໃຫ້ທຸກ
ຄົນທີ່ມອງເຫັນຍົກຍ້ອງ. ອິງຕາມຄຳອະທິບາຍຂອງດານີເອນເຖິງຄວາມຝັນຂອງກະສັດແລ້ວ ເພິ່ນຢາກໃຫ້
ຄົນລຸ້ນຫລັງຈົດຈຳ ເພິ່ນຈຶ່ງຢາກສ້າງຮູບຂອງຕົນເອງເປັນອະນຸສາວະລີ ເວລາຄົນໃດເບິ່ງຮູບປັ້ນແລ້ວຄົງຄິດ
ເຖິງແລະຈຳເພິ່ນໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເມື່ອສ້າງແລ້ວກະສັດຈຶ່ງເອີ້ນເອົາພວກຂ້າຣາຊການໃນວັງອອກໄປເບິ່ງ

ກ່ອນໝູ່ເພື່ອເປັນສັກຂີພະຍານເຖິງຄວາມສຳເຣັດ(ຂໍ້ 2-3). ກະສັດຕ້ອງການຢາກໄດ້ຍິນການຍົກຍ້ອງຈາກ
ຄົນຜູ້ສຳຄັນເຫລົ່ານີ້ດ້ວຍຫູຂອງຕົນວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດແນວໃດ. ເຫັນວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກຫລາຍບ່ອນ
ພ້ອມທັງມີສຽງເພງສຽງດົນຕຣີປະກອບໃນພິທີເປີດອັນສຳຄັນນັ້ນ (ຂໍ້ 4-5, 7).
ສອງ, ກະສັດໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ທຸກຄົນໂຄຣົບຮູບປັ້ນ (5,7). ເຈັດເທື່ອ ດານີເອນໄດ້ຈົດໄວ້ວ່າກະສັດໄດ້ຈັດ
ຕັ້ງຮູບປັ້ນເພື່ອໃຫ້ໂລກມອງເຫັນ (ຂໍ້ 1-3, 5, 12, 14, 18). ຖ້າຈະເບິ່ງໄປແລ້ວພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າກະສັດ
Nebuchadnezzar ໄດ້ຕັ້ງຕົນເອງຕໍ່ສູ້ພຣະເຈົ້າ.

ກະສັດຈະເອົາໂທດທຸກໆຄົນຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ຍອມກົ້ມຂາບຮູບ

ປັ້ນຂອງຕົນ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງເຕົາໄຟຮ້ອນກ້າຢູ່ໃກ້ໆເພື່ອທ້າທາຍຕໍ່ຜູ້ບໍ່ຍອມເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງຕົນເອງ (ຂໍ້ 6)

2. ມີຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່ພໍ (ດານີເອນ 3:8-15)
ມີຝູງຊົນເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍພາຍມາກຈົນບໍ່ຮູ້ວ່າໃຜເປັນໃຜ. ພວກຂ້າຣາຊການແລະພວກນັກ
ປາດໄດ້ອອກໄປເວົ້າຕໍ່ຝູງຊົນເຖິງພວກຢິວທີ່ບໍ່ຍອມກົ້ມຂາບຮູບຂອງກະສັດ (ຂໍ້ 8). ພວກເຂົາໄດ້ຂົບແຂ້ວ
ຄ້ຽວຟັນຕໍ່ພວກຢິວ ການເຮັດຢ່າງນີ້ອາດເປັນເພາະພວກເຂົາອິດສາໃນຕຳແໜ່ງທີເ່ ຂົາໄດ້ຮັບ ແລະຍ້ອນກະ
ສັດຊອບພຣະທັຍນຳພວກເຂົາ. (ຂໍ້ 1:20).
ພວກຂ້າຣາຊການໄດ້ລາຍງານການບໍ່ຍອມກົ້ມຂາບຂອງພວກຢິວຕໍ່ກະສັດຢ່າງໄວດ້ວຍການຫາເຣື່ອງ
ໃສ່ພວກເຂົາເພີ້ມ (ຂໍ້ 9-12).

ຄະດີຫາເຣື່ອງນັ້ນງ່າຍໆ ແຕ່ມພ
ີ ລັງວ່າ, "ຄົນພວກນີໄ
້ ດ້ປະຕິເສດຄວາມຍິ່ງ

ໃຫຍ່ຂອງກະສັດ ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດທີ່ຈະຮັກສາຊື່ສຽງຂອງທ່ານ?"

ພວກຂ້າຣາຊການບໍ່ໄດ້ຟ້ອງປອງ

ຮ້າຍພວກຢິວທັງສາມຄົນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພວກເຂົາເຕືອນກະສັດວ່າພຣະອົງຈະເຮັດອັນໃດຕໍ່ຜທ
ູ້ ີ່ບໍ່ຍອມຕາມຄຳ
ສັ່ງ (ຂໍ້ 11). ພວກເຂົາວາງແຮ້ວໃສ່ຄົນຢິວສາມຄົນຜູ້ມຄ
ີ ວາມກ້າຫານຕາຍຍ້ອນຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ.
ເປັນໜ້າແປກໃຈທີ່ພວກຂ້າຣາຊການບໍໄ
່ ດ້ເອົາຊື່ຂອງດານີເອນເຂົ້າໄປຟ້ອງໃນຕອນນີ້(ຂໍ້ 12). ແນ່ນອນ
ພວກເຂົາເຄີຍເຫັນຄວາມເຊື່ອຂອງດານີເອນເໝືອນກັບຄົນຢິວທັງສາມມາແລ້ວ ບາງທີພວກເຂົາອາດເມື່ອຍ
ເບິ່ງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກຢິວຕໍ່ພຣະເຢໂຮວາ (ຂໍ້ 13). ຕາມພາສາອາຣາແມກແລ້ວພວກຂ້າຣາຊການໂກດ
ຮ້າຍຢ່າງແຮງ ແລະໄດ້ສະແດງອອກມາຢ່າງສຸດຂີດ ເພາະໃນໜ້າທີ່ຕ່ຳແໜ່ງຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບຈາກກະ
ສັດ. ກະສັດກໍເວົ້າກັບພວກເຂົາອີກວ່າເທື່ອໜ້າໃນເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງແກດັງຂຶ້ນແລ້ວ ສັ່ງໃຫ້ພວກເຂົາກົ້ມຂາບ
ລົງ ແລະທຸກຢ່າງຈະເປັນໄປດ້ວຍດີ.
ຂໍ້ 15 ເປັນຂໍ້ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນປຶ້ມຂອງດານີເອນ ມັນເປັນຈຸດຫັນປ່ຽນ. ກະສັດໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ, "ໃຜ
ເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ຊ່ອຍໄດ້." ຕອນນີ້ກະສັດໄດ້ສະແດງເຖິງຈິດໃຈຂອງຕົນເອງທີ່ໄດ້ຫາ
່ ງໄກຈາກພຣະເຈົ້າ ທີ່
ເພິ່ນໄດ້ສາຣະພາບມາແລ້ວໃນບົດທີສອງ.

3. ໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະຢືນຢູ່ (ດານີເອນ 3:16-25)
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ຕອນນີ້ເປັນໂອກາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນພຣະຄັມພີທີ່ໄດ້ໜນ
ູ ໃຈໃຫ້ຢຶດໝັ້ນໃນຄວາມເຊື່ອ. ເໝືອນກັບປະວັດ
ເຣື່ອງກະສັດ David and Goliah, ຜູປ
້ ະກາດ Elijah and ຜູ້ປະກາດຂອງບາອານ, ແລະເໝືອນເວລາຜູ້
ປະກາດນາທານໄດ້ຈັບມືກັບກະສັດດາວິດ.

ຄວາມກ້າຫານຂອງຜູປ
້ ະກາດພຣະທັມແລະຜູ້ນຳເຫລົ່ານີບ
້ ໍ່ມີ

ຄວາມຜິດອັນໃດ ເຂົາກ້າຫານກ່າວຕໍ່ຜູ້ມີອຳນາດເພາະຄວາມປະສົບການແລະການສັມພັນຂອງພວກເຂົາ
ກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ສ້າງໂລກຈັກກະວານ (ຂໍ້ 16-17).
ການໄວ້ວາງໃຈແລະເຊື່ອໝັ້ນໃຈພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຄົນໃນສມັຍນີມ
້ ີຄວາມກ້າຫານ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ເອົາອັນ
ໃດມາແທນອົງພຣະເຢຊູ (2 ກຣທ 3:4-12). ການເຮັດດັ່ງນີ້ເປັນສຽງຂອງທ່ານໂຢບວ່າ, "ເຖິງແມ່ນຖືກຂ້າ
ຕາຍ ຂ້ານ້ອຍກໍຈະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ." (ໂຢບ 13:15). ຊາຍຢິວສາມຄົນນີໄ
້ ດ້ເຫັນດານີເອນແປຄວາມ
ຝັນໃຫ້ກະສັດຟັງ ແລະໄດ້ເຫັນການນຳພາຂອງພຣະເຈົ້າ (ບົດ 2),

ພວກເຂົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນອົງສັດຊື່

ແລະ ພຣະອົງສາມາດເຮັດທຸກສິ່ງໄດ້ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ ບໍ່ແມ່ນການເຮັດຕາມໃຈຂອງຕົນເອງ.
ຄົນຢິວທັງສາມໄດ້ຕອບຕໍ່ກະສັດຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນກະສັດຂອງໂລກ
ນີ້ຄື Nebuchadezzar (ຂໍ້ 17-18). ພວກເຂົາໄດ້ທູນຕໍ່ກະສັດວ່າ, "ພຣະເຈົ້າຜູ້ມຄ
ີ ວາມສາມາດ ຈະຊ່ອຍ
ຫລືບໍ່ຊ່ອຍ ພວກຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ກົ້ມຂາບລົງຕໍ່ຮູບກະສັດ." ກ່ອນນີ້ພວກຢິວສາມຄົນນີ້ບໍ່ເຄີຍຫັນຫລັງໃສ່ພຣະ
ເຈົ້າ ພວກເຂົາຕຽມພ້ອມຫັນໜ້າເຂົ້າເຕົາໄຟດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຢ່າງດີນີ້ ພວກເຂົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສັນ
ວ່າຈະສະແດງການອັສຈັນຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນທຸກໆເທື່ອ. ແຕ່ພວກເຂົາຮູ້ແນ່ວ່າພຣະເຈົ້າຈະປະທານພຣະຄຸນແລະ
ກຳລັງໃຫ້ໃນເວລາຕ້ອງການ. ໃຫ້ຈື່ຈຳເອົາຈາກເພງສັຣເສີນ "ເຖິງແມ່ນຍ່າງເຂົ້າໃນແດນມໍຣະນາ ຂ້ານ້ອຍ
ຈະບໍ່ຢ້ານອັນໃດ ເພາະພຣະອົງສະຖິດຢູ່ນຳ." (ພສສ 23:4).
ໃນພຣະຄັມພີ ໄຟໄດ້ໃຊ້ບອກເຖິງສອງຢ່າງ: ຕັດສິນ ແລະເຮັດໃຫ້ບຣ
ໍ ິສຸດ. ໃນປະຖົມມະການພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ສົ່ງໄຟເປັນຝົນຕົກລົງມາໃສ່ເມືອງໂຊດົມແລະກົມໂມຣາ ເພື່ອລົງໂທດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.

ຜູ້ປະກາດພຣະ

ທັມອາໂມດໄດ້ຂຽນບອກວ່າພຣະເຈົ້າຈະລົງໂທດອິສຣາເອນເພາະຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາ. ພຣະນິມິດ
19:20 ໄດ້ກ່າວວ່າໄຟຂອງພຣະເຈົ້າຈະລົງມາໄໝ້ພວກສັດຕູທັງໝົດ. ໄຟໄດ້ໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບໍຣສ
ິ ຸດສົດໃສ
ໄດ້ດີ. ຕາມພຣະທັມ ມາລາກີ 3:1-4 ໄດ້ໃຊ້ໄຟເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນບໍຣິສຸດ ເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈົ້າຈະຊອບພຣະທັຍ.
ດານີເອນ 3:21-23 ຄົນຢິວສາມຄົນໄດ້ຖືກຖິ້ມເຂົ້າໄປໃນເຕົາໄຟອັນຮ້ອນກ້າທາງເທິງແລະທາງລຸ່ມກະ
ສັດສາມາດເບິ່ງໄດ້ວ່າຄົນທີ່ຖືກຖິ້ມເຂົ້າໄປໃນເຕົາໄຟນັ້ນຈະເປັນຢ່າງໃດ (23). ກະສັດ Nebuchadnezzar ແປກໃຈເມື່ອກະສັດເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນເຕົາໄຟເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຄາງແຕ່ປະການໃດ ເພິ່ນໄດ້ເຫັນສີ່ຄົນ
ຍ່າງໄປມາໃນເຕົາໄຟນັ້ນ(ຂໍ້ 24-25). ກະສັດໄດ້ເອີ້ນຖາມວ່າມີຈັກຄົນແທ້ທີ່ຖືກຖິ້ມເຂົ້າໄປໃນເຕົາໄຟ ພວກ
ເຂົາຕອບວ່າສາມຄົນ! ເພິ່ນຖາມຜູ້ທີສີ່ແມ່ນໃຜ?
ກະສັດໄດ້ເຫັນພໍເປັນເຕືອນໃຈວ່າພຣະເຈົ້າສົມຄວນເປັນຜູ້ທີ່ມະນຸດຄວນນະມັສການ. ກະສັດໄດ້ຮ້ອງ
ໃຫ້ພວກເຂົາອອກມາແລະໄດ້ກ່າວວ່າ, "ຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າອົງສູງສຸດ" (ຂໍ້ 26).

ກະສັດໄດ້ຮັບຮອງວ່າ

ພຣະເຢໂຮວາເປັນພຣະເຈົ້າອົງຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າພຣະອື່ນໆ ພຣະອົງໄດ້ປົກປ້ອງຮັກສາພວກເຂົາຍ່າງອອກຈາກ
ເຕົາໄຟຢ່າງບໍ່ມີບາດແຜອັນໃດ. ເພາະດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງພວກເຂົາ ກະສັດໄດ້ຂຶ້ນຊັ້ນໃຫ້ພວກເຂົາ
ແລະກະສັດປະກາດບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດປະຫມາດພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
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ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ
ມີອັນໃດບໍທ
່ ີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຫັນໜ້າອອກຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະສິ່ງນັ້ນກາຍເປັນນ້ຳເບີນຶ່ງໃນຊີວິດ? ກະສັດ
Nebuchadnezzar ລືມຕົນເອງວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູແ
້ ຕ່ງຕັ້ງຕົນເອງຂຶ້ນປົກຄອງ. ການທີຈ
່ ະໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ວ່າ
ຕົນມີຊື່ສຽງດີບໍ່ເປັນການບາບ ແຕ່ຖ້າເອົາສິ່ງນັ້ນມາແທນພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເປັນຄວາມຜິດບາບ.
ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນທຸກວັນນີ້ກໍຍັງມີຈິດໃຈຢາກມີຊື່ສຽງດີບໍ່ຜິດອັນໃດເຊັ່ນ ຫົວໜ້າພະແນກດົນຕຣີຢາກເຮັດໃຫ້
ກຸ່ມຕົນເອງຮ້ອງເພງເກ່ງເພື່ອໃຫ້ຄົນຍົກຍ້ອງ ແລະມັກມາຟັງ ແຕ່ຢ່າເຮັດໃຫ້ສິ່ງນັ້ນມາແທນພຣະເຈົ້າຢ່າງ
ເດັດຂາດ.

ຄຳຖາມ:
18. ໃຫ້ເອົາມັດທາຍ 4:8-10 ທຽບກັບບົດຮຽນວັນນີ້ ແລະຕັ້ງຄຳຖາມວ່າພວກສັດຕຣູຊອກທາງດຶງພວກ
ເຮົາອອກຈາກພຣະເຈົ້າເພື່ອພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ນະມັສການພຣະອົງມີບ?
ໍ່
19. ໃຫ້ຫວນຄຶດຄືນຫລັງວ່າຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຜ່ານໄຟບໍ່?
20. ມີຄຳໜູນໃຈອັນໃດທີ່ທ່ານສາມາດນຳເອົາມາໃຊ້ກັບຜູ້ກຳລັງອ່ອນແອໃນຄວາມເຊື່ອ?
21. ແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງຍາກລຳບາກທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?
22. ມີໃຜບໍ່ທີ່ທ່ານຈະໄດ້ໜູນໃຈຈາກບົດຮຽນວັນນີ້?

ບຈ
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ບົດຮຽນທີ 5
ເອົາໄປໄວ້ທີ່ທົ່ງພຽງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ດານີເອນ 4:1-37
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ກິຈການ 12:20-23

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ບົດຮຽນວັນນີ້ໄດ້ສອນວ່າການອວດຕົວເປັນການແຂ່ງກັບພຣະເຈົ້າ
ແລະ ການຖ່ອມຕົວແມ່ນສິ່ງດີເລີດຕໍ່ການຍອມຕໍ່ພຣະອົງ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ໃນຊີວິດຂອງທ່ານມີບ່ອນໃດທີ່ຍັງບໍ່ຍອມຮັບເຖິງພລັງອຳນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ວ່າເວລາໃດທ່ານຫລຽວເບິ່ງພຣະເຈົ້າເພື່ອພຣະອົງໄດ້
ໃຫ້ອະພັຍ ແລະຍັງໄດ້ຮັບການຄືນດີເຂົ້າໃນສະພາບເດີມ.

ຄຳນຳ
ກະສັດ Nebuchadnezzar ເປັນຄົນບໍ່ຍອມຮັບເອົາພລັງອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າ ເພິ່ນຈຶ່ງຖືກຫລຸດຊັ້ນ
ລົງ ຄືເພິ່ນໄດ້ກາຍເປັນສັດເດັຽລະສານ.
ໃນປຶ້ມຂອງ C.S. Lewis ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ, "ໃນເມື່ອພວກເຮົາມັກຕົວເອງຫລາຍຂຶ້ນ ພວກເຮົາຈະບໍມ
່ ັກ
ຄົນອື່ນຫລາຍຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ."

ເຣື່ອງນີ້ເຮັດໃຫ້ລູກຜູ້ເສັຽໃນປຶ້ມລູກາ 15 ທີແລກບໍ່ຮູ້ເຖິງສະພາບຄວາມຜິດ

ຂອງຕົນເອງ, ແລະບໍ່ຢາກກັບບ້ານ.
ໃນບົດຮຽນວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນເຣື່ອງກະສັດ Nebuchadnezzar ມີຄວາມອວດໂຕຕໍ່ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງ
ໄດ້ຖືກລົງໂທດ ແລະທີ່ສຸດກໍໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ຄືນດີສູ່ສະພາບເດີມ. ເຫັນວ່າຈາກບົດນີ້ ສາມເຖິງສີ່ໃຫ້ເວລາ
ນານເຖິງສາມສິບປີ.

ດານີເອນກໍກາຍເປັນຄົນມີອາຍຸປານກາງ ແລະກະສັດກໍເຖົ້າແກ່ສຸດທ້າຍແລ້ວ. ແຕ່

ເຫັນວ່າດານີເອນບໍ່ໄດ້ປະລະໜ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງມືຂອງພຣະເຈົ້າ ເພື່ອບອກປະວັດເຣື່ອງສຸດທ້າຍຂອງກະສັດ
ບາບີໂລນໃຫ້ໂລກຮູ້.

1. ຄວາມຝັນອັນທີສອງ (ດານີເອນ 4:4-18)
ໃນບົດນີ້ກະສັດຕ້ອງການເວົ້າກັບຝູງຊົນເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ເພາະເພິ່ນຢາກແບ່ງພຣະພອນທີ່
ເພິ່ນໄດ້ຮັບຈາກ, "ພຣະເຈົ້າອົງສູງສຸດ" (ຂໍ້ 1-2).
ວາເພື່ອປະກາດຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ.

ມັນເປັນເຣື່ອງໜ້າແປກທີ່ກະສັດຜູ້ໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຢໂຮ
ສິ່ງນີ້ເປັນຜົນສະທ້ອນກັບການສຳຜັດກັບພຣະເຈົ້າອົງຊົງ

ພຣະຊົນຢູ່ ຈະມິດສງັດຢູ່ບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ. ບົດນີໄ
້ ດ້ສືບຕໍ່ເຣື່ອງທີ່ເອີ້ນວ່າເປັນເມໂລດີ ຄືສຽງມ່ວນໆໃນປຶ້ມດາ
ນີເອນ: ໂລກທັງຫລາຍຄວນຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າຂອງດານີເອນ ແລະສິ່ງພຣະເຈົ້າຂອງດານີເອນໄດ້ເຮັດຕໍ່ໂລກ.
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ໃນເວລາກະສັດໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງໃຫ້ຝູງຊົນຟັງ ເພິ່ນໄດ້ຮັບນິມິດອັນທີສອງເພາະມີຫລາຍຢ່າງດີໃນຊີວິດ
ຂອງເພິ່ນ. ກະສັດໄດ້ "ພັກຜ່ອນຢ່າງສະບາຍ ແລະຮັ່ງມີຢູ່ໃນວັງຂອງຕົນ" (ຂໍ້ 4). ສັງເກດເບິ່ງຄວາມແຕກ
ຕ່າງລະຫວ່າງຂໍ້ 4-5: ທຳອິດກະສັດມີສັນຕິສຸກ ແລະອີກຕໍ່ໄປເພິ່ນມີຄວາມຢ້ານ."

ນີ້ບອກວ່າຊີວິດໄດ້ມີ

ການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄວເວລາພວກເຮົາຢູ່ໃນພາລະສຸກເສີນ.
ກະສັດ Nebuchadnezza ໄດ້ອະທິບາຍເຣື່ອງນິມດ
ິ ອັນທີສອງໃຫ້ດານີເອນຟັງ (ຂໍ້ 10-18). ໃນນິມິດ
ນັ້ນກະສັດເຫັນຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ຖ້ວມໂລກ ໃຫຍ່ກວ່າທຸກໆຕົ້ນ. ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນຮອດຟ້າສວັນ ເປັນບ່ອນທີພ
່ ັກ
ແລະ ປະທານອາຫານໃຫ້ຄົນ ແລະສັດທຸກຊະນິດ.
ຖືກຕັດຖິ້ມ ແລະຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຈະໄດ້ຖືກລຶບລ້າງ

ຕໍມ
່ າມີຜູ້ສົ່ງຂ່າວຈາກສວັນລົງມາບອກວ່າຕົ້ນໄມ້ນີ້ຈະ
ແລະຕໍຂອງຕົ້ນໄມ້ຈະກາຍເປັນສັດປ່າໃນທົ່ງເປັນເວລາ

"ເຈັດປີ" ແລະທີ່ສຸດຈະເຮັດໃຫ້ຄືນໃນສະພາບເດີມ. ຜູ້ສົ່ງຂ່າວໄດ້ກ່າວວ່າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, "ຈົ່ງໃຫ້ຄົນທັງປວງ
ທຸກທີ່ທຸກບ່ອນຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າອົງສູງສຸດຊົງມີຣິດທານຸພາບເຫນືອຣາຊອານາຈັກຂອງມະນຸດ ພຣະອົງຊົງຕັ້ງ
ກະສັດຂອງຊາດໃດຊາດນຶ່ງຕາພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ" (ຂໍ້ 11). ກະສັດ Nebuchadnezza ໄດ້ບອກໃຫ້
ດານີເອນແປເຖິງເຣື່ອງໃນຄວາມຝັນນີ້.

2. ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຝັນ (ດານີເອນ 4:19-27)
ດານີເອນມີສີໜ້າບໍ່ດີ ບໍ່ຢາກແປຄວາມຝັນນັ້ນ (ຂໍ້ 19). ດານີເອນລັງເລໃຈແປຄວາມຝັນເພາະລາວຮູ້ວ່າ
ກະສັດຈະຮັບໄດ້ຍາກເພາະບໍ່ແມ່ນຂ່າວດີ.

ຄວາມຝັນທີນຶ່ງເປັນພຣະພອນ ແລະຄວາມຝັນອັນທີສອງເປັນ

ຄວາມຝັນຮ້າຍ. ມັນອາດຈະມີຫລາຍຢ່າງເກີດຂຶ້ນກັບດານີເອນແລະເພື່ອນທັງສາມໃນເມື່ອກະສັດຖືກປົດ
ອອກຈາກບັນລັງ.
ທີ່ສຸດດານີເອນໄດ້ໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າດ້ວຍເວົ້າຄວາມຈິງ. ຂໍ້ 19 ໄດ້ບອກວ່າດານີເອນຢູ່ທາງກະ
ສັດ ລາວປາຖນາວ່າຖ້າພວກສັດຕຣູຂອງກະສັດຮັບຂ່າວຢ່າງນີ້ກໍຈະເປັນການດີກວ່າ. ດານີເອນໄດ້ເນັ້ນເຖິງ
ຄວາມຝັນວ່າກະສັດຈະສູນເສັຽຣາຊອານາຈັກ

ແລະອຳນາດ ພ້ອມຍັງຈະເສັຽສະໝອງອີກດ້ວຍ (ຂໍ້ 22).

ຍ້ອນການປະພຶດບໍ່ດີ ກະສັດຖືກລົງໂທດຈະກາຍເປັນສັດກິນຫຍ້າເປັນເວລາເຈັດປີ (7:25).

ຕາມຄວາມ

ເຂົ້າໃຈແລ້ວມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍກວ່າເຈັດອາທິດເພື່ອຜົມແລະເຫລັບຂອງກະສັດຈະຍາວຕາມພຣະຄັມ
ພີໄດ້ກ່າວໄວ້.
ການລົງໂທດນີ້ແມ່ນການອວດຕົວຄິດວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ບໍ່ຄິດເຫັນຜູ້ແຕ່ງຕັ້ງຕົນເອງນັ່ງບັນລັງ.
(4:17, 25-26, 32, 35).

ດານີເອນໄດ້ແປຄວາມຝັນຈົບລົງໂດຍບອກກັບກະສັດວ່າອາດຈະມີການຍົກ

ໂທດ ຖ້າກະສັດປ່ຽນຈິດໃຈໂດຍການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ ຊີວິດ ອານາຈັກ ແລະການເສັຽສະຕິອາດ
ຈະເຮັດໃຫ້ຄືນດີເໝືອນເດີມໄດ້

ໃນເມື່ອກະສັດຍອມຮັບຮູ້ພລັງອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຟ້າ

ສວັນ. (ຂໍ້ 26-27).

3. ກະສັດຖືກປະຕິເສດ (ດານີເອນ 4:28-33)
ນານປານໃດຄົນເຮົາຈະໃຊ້ເວລາຮັບເອົາການປ່ຽນແປງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົນເອງດີຂຶ້ນ? ອີງຕາມຂໍ້ 29 ບອກ
ວ່າເປັນເວລາເຖິງສິບສອງເດືອນການລົງໂທດຂອງພຣະເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນຕົກລົງມາ. ມັນອາດເປັນເພາະກະສັດ
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ປ່ຽນແປງການປະພຶດ ຫລືພຣະເຈົ້າຊົງມີຄວາມເມດຕາຢາກໃຫ້ກະສັດຄອງຣາດ. ຈະເປັນເຫດຜົນອັນໃດກໍ
ຕາມການທີ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ກະສັດເຫັນນິມິດຝັນນັ້ນຄົງທີ່ບມ
ໍ່ ີການຫັນປ່ຽນຢ່າງໃດ.
ເທິງຫລັງຄາວັງ

ເວລາກະສັດຍ່າງໄປມາ

ເພິນ
່ ໄດ້ເຫັນຄວາມງົດງາມຂອງກຸງບາບີໂລນຈຶ່ງຮ້ອງປະກາດຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຕົນເອງ

(ຂໍ້ 30). ໃຫ້ເບິ່ງຄຳເວົ້າຂອງກະສັດເພື່ອຈະຮູ້ຈັກຈິດໃຈອັນອວດຕົວ ແທນທີຈ
່ ະໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ
ແລະບໍ່ຄິດເຫັນຜົນຮ້າຍຈະໄດ້ຮັບຕາມນິມິດທີ່ໄດ້ເຫັນ.
ການອວດຕົວຈອງຫອງອາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຫລົງລືມໄດ້ ພວກເຮົາລືມເພິ່ງພຣະເຈົ້າແຕ່ລະວັນໃນການ
ທຳມາຫາກິນ. (ມທ 6:11). ພວກເຮົາມັກຄິດວ່າຈະເຮັດອັນໃດຕໍ່ຮ່າງກາຍແນວໃດກໍໄດ້ເພາະແມ່ນຂອງຕົນ
ເອງ. ແຕ່ເມື່ອເຮົາມີພະຍາດຮ້າຍພວກເຮົາມັກຄຸເຂົ່າລົງທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ອຍ. ໂມເຊໄດ້ເຕືອນພວກອິສ
ເອນວ່າໃຫ້ຈົດຈຳເອົາໄວ້ພຣະເຈົ້າເປັນຕົ້ນຕໍຂອງອະດີດແລະອະນາຄົດ (2 ພບຍ 8:10-18). ຢ່າພາກັນລືມ
ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ປະທານຂອງດີທຸກສິ່ງແກ່ພວກເຮົາ (ຢກບ 1:17).
ກ່ອນກະສັດ Nebuchadnezzar ຄິດຢ່າງນັ້ນໃນຈິດໃຈສຸດລົງ ການລົງໂທດຕົກລົງມາຈາກສວັນ (ຂໍ້
31-32),

ເໝືອນກັບດານີເອນໄດ້ທຳນວາຍອະທິບາຍໃຫ້ກະສັດຟັງຄື ກະສັດໄດ້ຖືກໄລ່ອອກຈາກວັງໄປຢູ່

ກັບສັດປ່າ. ກະສັດຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ສູງສຸດໄດ້ຕົກລົງຕ່ຳເໝືອນສັດ, ນອນ, ກິນ, ຢູ່ໃນທົ່ງຫຍ້າ (ຂໍ3
້ 3). ດານີເອນ
ຍັງເວົ້າເພີ້ມວ່າກະສັດຢູກ
່ ັບພວກລໍປ່າ (5:21). ນີເ້ ປັນປະວັດຂອງກະສັດອົງນຶ່ງຜູ້ຖຕ
ື ົວເອງຍິ່ງຖືກປົດລົງຕ່ຳ
ສຸດຈຸພື້ນເພາະການອວດຕົວຖືຕົນເປັນໃຫຍ່.

4. ກະສັດຖືກຮັບຄືນ (ດານີເອນ 4:34-37)
ຫລັງຈາກເຈັດປີຕໍ່ມາກະສັດ Nebuchadnezzar ໄດ້ຍອມຕໍພ
່ ຣະເຈົ້າ ແລະກໍຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈ
ໃໝ່ (ຂໍ້ 34). "ຕອນສຸດທ້າຍຂອງວັນ" ສລູບແຜນການອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດວັນເວລາ
ເພື່ອລົງໂທດ ແລະໂທດກັມນັ້ນກໍໄດ້ມາເຖິງຈຸດຈົບ. ລູກາ 18:14 ໄດ້ເວົ້າວ່າ, "ທຸກຄົນທີຍ
່ ົກຕົວຂຶ້ນຈະຖືກ
ຖ່ອມລົງ ແຕ່ຜູ້ທີ່ຖ່ອມຕົວລົງຈະຖືກຍົກຂຶ້ນ." ຄຳສອນນີ້ເປັນຄວາມຈິງຕໍ່ສະພາບຂອງກະສັດ. ເພິ່ນໄດ້ເບິ່ງ
ຂຶ້ນໄປຍັງສວັນແລະຂໍການອະພັຍຕໍ່ຄວາມຈອງຫອງຂອງຕົວເອງ.
ຂໍ້ 34 ໄດ້ບອກວ່າເຖິງເຣື່ອງຂອງຕົວເອງທີ່ສູນເສັຽທຸກຢ່າງ ແລະບັດນີ້ຫລັງຈາກຮູ້ຈັກຄວາມຜິດເຫັນວ່າ
ສິ່ງທີ່ເສັຽໄປນັ້ນກໍກັບຄືນມາພ້ອມຍັງກາຍມີສະຕິດີ.

ກະສັດໄດ້ຮັບການຍົກໂທດຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະເຈົ້າ

ນາຍກໍຂໍຄວາມປຶກສານຳ ທີສ
່ ຸດຣາຊອານາຈັກຂອງເພິ່ນກໍໍດີກວ່າເກົ່າຫລາຍເທົ່າ. (ຂໍ້ 36-37).
ຕັ້ງແຕ່ນີ້ໄປກະສັດ Nebuchadnezzar ໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າທຸກສິ່ງ
ຢ່າງ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາຄວາມອວດຕົວຈອງຫອງອອກຈາກຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້ບ?
ໍ່

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ
ການທີ່ເປັນຄົນອວດຕົວມັນຂຶ້ນກັບຄຳເວົ້າ, "ຂ້ອຍຜູ້ດຽວ." ການທີ່ເວົ້າຢ່າງນີ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າບໍ່ໃຊ້ພວກ
ເຮົາໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະບໍ່ອວຍພຣະພອນໃຫ້ ຈົນພວກເຮົາຍອມຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະອົງ. (1 ປຕ 5:6).

ໃຫ້ພວກເຮົາຮຽນຈາກປະວັດເຣື່ອງກະສັດ Nebuchadnezzar ຄືທີ່ສຸດເພິ່ນໄດ້

ຍອມຮັບວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ມີອຳນາດສູງສຸດໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນ ແລະພວກເຮົາຄວນເຮັດຢ່າງນັ້ນເໝືອນກັນ.
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ພຣະເຈົ້າອົງສູງສຸດຢ່າງມີຄວາມຜູກພັນກັບພວກເຮົາເປັນທາງສ່ວນຕົວ ແລະພຣະອົງສົມຄວນເປັນກະສັດ
ປົກຄອງພາຍໃຈຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ.

ຄຳຖາມ:
23. ທ່ານເຄີຍມີຄວາມເຊື່ອຢ່າງລັບໆໃນພຣະເຈົ້າຈົນຄົນອື່ນບໍ່ຮູ້ຈັກມີບ?
ໍ່
24. ທ່ານໄດ້ມີຊີວິດໃນຄວາມເຊື່ອຢ່າງບໍ່ສະມໍ່າສເມີມີບ?
ໍ່
25. ທ່ານຈະຕຽມພ້ອມແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດແກ່ຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງໃດ?
26. ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດຕໍ່ຄົນຜູ້ຍັງບໍ່ໄດ້ເຊື່ອໃນພຣະອົງ?
27. ໃນບົດຮຽນວັນນີ້ທ່ານເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນຢ່າງໃດ?

ບຈ
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ບົດຮຽນທີ 6
ຄຳຂຽນທີຝ
່ າ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ດານີເອນ 5:1-31
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເອເຊກຽນ 28: 1-10
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: "ພວກເຮົາໃຊ້ຊີວິດໃນວັດທະນະທັມການປະພຶດຕໍ່ຕ້ານຄວາມຈິງຈາກພຣະ
ເຈົ້າ’’.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ດານີເອນເປັນຄົນມີຊື່ສຽງດີໃນບັນດາຄົນທີ່ເຊື່ອແລະຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອ. ຈະເຮັດວິທີ
ໃດເພື່ອໃຫ້ຄົນທີບ
່ ໍ່ເຊື່ອນັບຖື?

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພືອ
່ ຈະເຂົ້າໃຈວ່າຖ້າບໍ່ມີພຣະເຢຊູຄຣິດຂ້ອຍຈະຖືກລົງໂທດ ແຕ່ໃນ
ພຣະຄຣິດຂ້ອຍຈະບໍ່ຖືກລົງໂທດ.

ອ່ານລວບ: ພຣະຄັມພີສະບັບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໂງ່ຈ້າແລະການສູນເສັຽພາຍໃຕ້ອຳນາດຂອງ
ຈັກກະພັດເບນຊັສຊາ Belshazzar. ແຕ່ໃນຕອນນີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ນຳເອົາພຣະຣັສມີຂອງພຣະ
ອົງມາໃຫ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະອົງ.

ຄຳນຳ
ພວກເຮົາທັງຫລາຍຕ້ອງພົບກັບຄວາມເປັນຈິງ, ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະຕ້ອງການຫລືບໍ່, ອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນການທີ່
ຈະຕົກລົງກັນໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຫັນອາດແຕກຕ່າງຈາກແຕ່ລະຄົນ. ພວກເຮົາທຸກຄົນມີປະສົບການໃນ
ຊີວິດຊຶ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ ”ຕື່ນຕົວ” ເຖິງຄວາມເປັນຈິງ.
ຕົວຢ່າງນຶ່ງຄືນັກຮຽນທີ່ຕຽມຕົວຈະຈົບມັດທະຍົມປີສຸດທ້າຍ (High School). ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະ
ການວາດພາບຂອງການ “ເປັນອິສລະຈາກການໄປໂຮງຮຽນ” ແລະ “ຊີວິດຕໍ່ໄປຈະເປັນແນວໃດ;” ອາດຈະ
ເປັນການດື່ມມຶນເມົາ ຫລືເຂົາຈະຕ້ອງຈ່າຍປີ້ກິນເຂົ້າດ້ວຍເງິນຂອງຕົວເອງ ຈະມັກຫລືບໍ່ມັກ? ຕາມສະພາບ
ຄວາມເປັນຈິງນັ້ນແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກໜັກໃຈໃນການໃຊ້ເງິນຂອງເຂົາເອງ ເພາະເຄີຍມີຜູ້ອື່ນຈ່າຍໃຫ້.

ຢ່າງ

ໜ້ອຍກໍແມ່ນການມີປະສົບການຂອງຜູ້ຂຽນຄົນນີ້.
ເຣື່ອງຂອງດານີເອນຊີ້ທາງໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງເຣື່ອງທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອເຊັ່ນການກັບໃຈແລະການຟື້ນຟູ, ໂດຍ
ສະເພາະເນບຸກາດເນັສຊາ (Nebuchadnezzar).
(Belshazzar)

ແຕ່ເຣື່ອງນີ້ປຽນໄປຫາກະສັດອົງຕໍ່ໄປຄື ເບນຊັສຊາ

ຜູ້ທີ່ກຳລັງຈັດງານລ້ຽງອັນໃຫຍ່ເພື່ອສລອງຜົນສຳເຣັດແລະກຽດສູງສົ່ງ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ

ການລ້ຽງອື່ນໆຊຶ່ງມັກຈະຈົບຢ່າງຄຶກຄື້ນ: ແຕ່ໃນເທື່ອນີ້ ຕ້ອງຈົບດ້ວຍຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼກ
ີ ລ້ຽງໄດ້.

1. ຄວາມຈິງທີ່ເກີນຄວາມເຂົ້າໃຈ (ດານີເອນ 5: 1-9)
ທຸກໆງານລ້ຽງຈະມີຜູ້ນຶ່ງເປັນຈຸດສູນກາງ, ໃນກໍຣະນີຂອງເບນຊັສຊາ ລາວໄດ້ຈັດການກິນລ້ຽງເພື່ອຕົວເອງ
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ແລະເຊີນຄົນມາກິນມາດື່ມເພື່ອໃຫ້ກຽດແລະຍົກຍ້ອງຕົວເອງ. ການກິນລ້ຽງນີ້ເຮັດໄປໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງ
ຜົນຮ້າຍ ເພາະລາວໄດ້ນຳເອົາພາຊະນະອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງມາຈາກພຣະວິຫານກຸງເຢຣູຊາເລັມມາ
ໃຫ້ທຸກຄົນໃຊ້ດື່ມເຫຼົ້າ; ພາຊະນະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກະສັດເນບຸກາດເນສຊາເປັນຜູ້ຢຶດມາຫຼາຍປີກ່ອນນີ້. ເບນຊັສ
ຊາສົ່ງເສີມແຂກໃຫ້ດື່ມສລອງພຣະຕ່າງໆຂອງພວກຕົນຈາກພາຊະນະຂອງພຣະເຈົ້າຢາເວ. ໃນທີ່ສຸດບໍ່ແນ່
ໃຈວ່າແມ່ນເຫຼົ້າ ຫລືຈອກທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ດື່ມທີ່ໄດ້ຫຼອກລວງພວກເຂົາ.
ຂໍ້ທີ 5 ບອກພວກເຮົາວ່າຖ້າມກາງການດື່ມແລະການສເລີມສລອງ, “ໃນທັນໃດນັ້ນ” ກໍໄດ້ມີມືມະນຸດປາກົດ
ໃຫ້ເຫັນແລະເລີ້ມຂຽນໃສ່ຝາຈາກບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃນໂລກ. ບໍ່ຮູ້ວ່າແຕ່ລະຄົນຂາດສະຕິຫລືເມົາ, ນີ້ຄືຮູບ
ພາບທີ່ຕື້ນຕັນໃຈແລະເກີນຄວາມເຂົ້າໃຈ. ສັງເກດເບິ່ງທັສນະຂອງເບນເຊັສຊາ: "ພຣະພັກຂອງພຣະອົງໄດ້
ຂາວຊີດ ແລະຕົກພຣະທັຍຫລາຍຈົນຂາສັ່ນ" (ຂໍ້ 6). ຈາກກະສັດທີ່ຍົກຕົວເອງ, ກາຍເປັນຄົນຢ້ານຈົນບໍ່ສາ
ມາດຄວບຄຸມຕົວເອງ ເພາະໃນຕອນນີ້ ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຄວາມຈິງ ແລະບໍ່ແມ່ນກະສັດ.
ທ່ານຕອບຮັບຄວາມຢ້ານ, ຫລືຄວາມຈິງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານສັ່ນສະເທືອນເຖິງກະດູກວິທີໃດ? ເບນຊັສຊາເກີດ
ຄວາມຢ້ານກົວແລະພ້ອມຈະໃຫ້ທຸກຢ່າງກັບຜູ້ທມ
ີ່ ີຄຳຕອບ. ພວກຜູ້ສລາດທັງຫຼາຍກໍບໍ່ຮູ້ຄຳຕອບ; ນີ້ແມ່ນສິ່ງ
ທີ່ບໍ່ຄວນເກີດ ໄດ້ເກີດຂຶນ
້ . ແທນທີ່ລາວຈະຫັນໄປຫາພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້, ກະສັດຫັນໄປຫາແນວທາງຂອງ
ຕົວເອງ. ມີບາງຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຄວນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການທະນົງຕົວແລະຄວາມຢ້ານ: ການເພິງ່ ວິທີຂອງຕົວ
ເອງຈະບໍ່ນຳເອົາສັນຕິສຸກມາໃຫ້.

2. ສະຕິປັນຍາທີ່ປຽບທຽບບໍ່ໄດ້ (ດານີເອນ 5: 10-16)
ໃນວັດທະນະທັມທີ່ຖືວ່າຜູ້ຍິງເປັນພຽງສິ່ງຂອງ, ມີຜູ້ດຽວທີ່ນຳຄວາມສວ່າງແລະສະຕິປັນຍາມາສູ່ສະຖານະ
ການຄືມະເຫສີ. ຜູຍ
້ ິງທີ່ແຕ່ງງານກັບກະສັດຜູ້ໝົດປັນຍາໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ທນ
ີ່ ຳຂ່າວດີ. ດານີເອນ, ຜູ້ທຖ
ີ່ ືກເອີ້ນ
ວ່າ “ເຄີຍມີອຳນາດ,” ໄດ້ຖືກນຳອອກຈາກຄວາມຊົງຈຳໃຫ້ມາເປັນຄຳຕອບເພື່ອແປຄວາມຈິງ ດ້ວຍສະຕິປັນ
ຍາທີ່ປຽບທຽບບໍ່ໄດ້.
ດານີເອນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນຕອນນີ້. ພວກໝໍມົນທັງຫລາຍບໍ່ສາມາດຈະເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້; ພຣະຄຳບອກ
ວ່າດານີເອນ "ມີຄວາມສາມາດທີ່ສຸດ ມີຄວາມສລາດແລະຊຳນິຊຳນານໃນການແກ້ຄວາມຝັນ ແກ້ບັນຫາ
ແລະແກ້ຄວາມເລິກລັບທັງຫລາຍໄດ້"(ຂໍ້ 12). ດານີເອນມີຊື່ສຽງເຣື່ອງສະຕິປັນຍາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້ ເປັນຜູ້ດຽວທີ່
ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນຕອນນີ້. ມາເຖິງຈຸດນີ້ໃຫ້ທ່ານຖາມຕົວເອງວ່າ: ຄົນອື່ນໆຄິດວ່າຂ້ອຍແມ່ນໃຜ? ຄົນ
ທີ່ບໍ່ເຊື່ອເຂົາຮູ້ຫັຽງແດ່ກ່ຽວກັບຂ້ອຍແລະຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບຂ້ອຍ? ຂ້ອຍມີຊື່ສຽງເຣື່ອງສະຕິປັນຍາບໍ່?

3. ການໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບ "ພຣະທຽມ" (ດານີເອນ 5: 17-23)
ທ່ານໄດ້ເຄີຍສັງເກດບໍ່ວ່າພວກຜູ້ປະກາດແລະຄູສອນມັກຈະໃຫ້ປວັດສາດ ກ່ອນພວກເພິນ
່ ຈະໃຫ້ຄຳຕອບ?
ຍົກຕົວຢ່າງ, ສະເຕຟາໂນ (Stephen) ໃນກິດຈະການ ບົດທີ 7 ໄດ້ກ່າວຄຳປາສັຍຕໍ່ສານສູງສຸດ, ກ່ອນແນະ
ນຳພາກປະຕິບັດຄຳສອນຂອງລາວ, ລາວໄດ້ກ່າວເຖິງປວັດສາດຂອງອິສຣາເອນເພື່ອນຳພາໃຫ້ຄົນທີຕ
່ ້ອງ
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ການຟັງ ສິ່ງທີ່ເຂົາບໍ່ຕ້ອງການຟັງ. ດານີເອນໃຊ້ວິທີດຽວກັນເພື່ອບັນລະຍາຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການນັບຖືຮູບໂຄ
ຣົບຂອງເບນຊັສຊາ (Belshazzar). ຫລັງຈາກບອກກະສັດໃຫ້ເກັບຂອງຂວັນໄວ້ແລ້ວ, ດານີເອນກໍໄດ້ເວົ້າ
ປວັດສາດຂອງເນບຸກາດເນັດຊາ ເພື່ອຈະເຂົ້າຫາຈຸດສຳຄັນໃນຂໍ້ 22.
ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າຕ້ອງ "ປາກົດຕົວ" ກັບເບນຊັສຊາ ຜູ້ນະມັສການຕົວເອງ? ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນໃນງານ
ກິນລ້ຽງ,

ພາຊະນະສັກສິດແລະບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າຖືກໃຊ້ເພື່ອນະມັສການຜູ້ອື່ນຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າອົງ

ທ່ຽງແທ້. ພາຊະນະໄດ້ຖືກໃຊ້ເພື່ອຍ້ອງຍໍແລະນະມັສການກະສັດຜູ້ໄຫວ້ພຣະທຽມ. ສິ່ງສຳຄັນ ເບນຊັສຊາ
ໄດ້ຖືເອົາການໂຄຣົບຕົວເອງສູງກວ່າໂຄຣົບພຣະເຈົ້າ, ແລະນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ປາກົດຕົວ.
ຢ່າເບິ່ງຂ້າມຂໍ້ 23: “ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າອົງປົກຄອງຊີວິດຂອງພຣະອົງ ແລະປົກ
ຄອງທຸກໆສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງກະທຳ.” ການນະມັສການຮູບປັ້ນເປັນຮາກເຄົ້າຂອງບັນຫາ: ເຂົາຂະໂມຍຄຳ ສັຣ
ເສີນທີ່ພຣະເຈົ້າສົມຄວນໄດ້ຮັບ. ຄືກັນກັບພວກເຮົາ, Belshazzar ແມ່ນຄົນທີ່ຫາຍໃຈເພື່ອເຮັດວຽກ. ລົມ
ຫາຍໃຈທີ່ລາວມີແມ່ນມາຈາກພຣະເຈົ້າແລະມັນຄວນຈະກັບມາຫາພຣະເຈົ້າ,

ແຕ່ລາວໃຊ້ໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກ

ຕ້ອງ. ຄິດເຖິງການຮ້ອງເພງໃນການນະມັສການເມື່ອກຸ່ມຄົນຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນວິທີທາງທີ່
ພຣະເຈົ້າປະສົງໃຫ້ມັນເປັນ, ລົມຫາຍໃຈຂອງພວກເຮົາຕ້ອງກັບຄືນໄປສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອພວກເຮົາໃຊ້
ລົມຫາຍໃຈທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ເພື່ອສັຣເສີນຜູ້ອື່ນຫລືສິ່ງອື່ນໆ (ລວມທັງຕົວເຮົາເອງ), ພວກເຮົາກຳລັງ
ໃຊ້ຜິດໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ພວກເຮົາຢ່າງບໍ່ຄິດຄ່າ.

4. ຜົນສະທ້ອນທີ່ຫຼີກບໍ່ໄດ້ (ດານີເອນ 5: 24-31)
ຄຳຂຽນທີ່ຝາທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ໃນທີ່ສຸດກໍຈະເປັນຜົນສະທ້ອນທີ່ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ສຳລັບ Belshazzar ພັກ
ການເມືອງ, ແລະອານາຈັກຂອງລາວ. ປໂຍກນີ້ແມ່ນຫຼາຍກວ່າຄຳບັນຫາຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບຄຳອະທິບາຍຈາກ
ສວັນ, ແລະຕ້ອງອາສັຍຄຳບັລຍາຍຂອງດານີເອນ.

ຄວາມຈິງຂອງບັນຫາແມ່ນວ່າເມື່ອມີຄົນບອກເຖິງຜົນ

ສະທ້ອນຂອງຕົນ, ຄົນນັ້ນຈະບໍ່ເຫັນພາບພົດຢ່າງເຕັມສ່ວນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ບົດ
ບາດຂອງດານີເອນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ:ລາວແມ່ນຜູປ
້ ະກາດພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ລາວເວົ້າໃນນາມຂອງ
ພຣະເຈົ້າ, ລາວອະທິບາຍໃຫ້ມະນຸດຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າກຳລັງເວົ້າຫຍັງ.
ເມເນ ເມເນ ເຕເກຣ ແລະປາຣສິນ "MENE, TEKEL, and UPHARSIN (PERES)" ແມ່ນຕາຊັ່ງນ້ຳ
ໜັກ. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນມືຂອງຄົນບາບີໂລນ ໝາຍເຖິງການຕີມູນຄ່າໂດຍອີງໃສ່ນ້ຳໜັກ (ຕົວຢ່າງ: ນຶ່ງເຊກ
ເກຣ a shekel). ການຕີຄວາມຂອງດານີເອນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕາຊັງ່ ນ້ຳໜັກສູງຂຶ້ນອີກລະດັບໃໝ່. ໃນຂະນະທີ່
"ຜົນສະທ້ອນ" ແມ່ນຄຳເວົ້າທີ່ດີທີ່ຄວນພິຈາຣະນາສຳລັບຈຸດຈົບຂອງພຣະຄຳບົດນີ້, ຄຳເວົ້າທີ່ດີອີກອັນນຶ່ງທີ່
ຄວນພິຈາຣະນາແມ່ນ "ການພິພາກສາ." ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາວ່າຈະຕັດສິນບາບີໂລນໃນການກະທໍາທີ່ໂຫດ
ຮ້າຍຕໍໄ
່ ພ່ພົນຂອງພຣະອົງຄືອິສຣາເອນ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອ່ານຂໍ້ສຸດທ້າຍເຫຼົ່ານີ້, ວາດພາບເບິ່ງພຣະເຈົ້າຢູ່
ໃນຕັ່ງຂອງຜູ້ພິພາກສາ, ບໍ່ພຽງແຕ່ລົງໂທດ Belshazzar, ແຕ່ຈະລົງໂທດອານາຈັກທັງໝົດຂອງລາວສຳລັບ
ວິທີທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ.
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ການເນັ້ນຄຳວ່າ ເມເນ (MENE) ສາມາດອ່ານເປັນຄຳປະກາດວ່າ “ພຣະເຈົ້າຊົງນັບຈຳນວນມື້ແຫ່ງຣາຊອາ
ນາຈັກຂອງພຣະອົງໄວ້ແລ້ວແລະຈະເຮັດໃຫ້ຣາຊອານາຈັກນັ້ນສິ້ນສຸດລົງ!” ຄວາມໂອ້ອວດຂອງເບນຊັສຊາ
( Belshazzar) ແລະຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງບາບີໂລນບໍ່ສາມາດຕໍ່ສກ
ູ້ ັບພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຢູ່ເປັນນິດ. ໃນການພິ
ພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ, ບາບີໂລນຖືກຕັດວ່າ ເຕເກຣ (TEKEL), ໝາຍຄວາມວ່າອານາຈັກບໍ່ຖືກຕາມມາຕ
ການຂອງພຣະເຈົ້າ. ເປເຣສ (PERES- UPHARSIN ) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່ານ້ຳໜັກຂອງອານາຈັກຈະຖືກແບ່ງ
ແຍກເປັນສອງອານາຈັກ. ລອງຄິດເບິ່ງວ່າຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານີ້ຈະກະທົບທຸກຄົນທີໄ
່ ດ້ຍິນແນວໃດໃນມືນ
້ ັ້ນ.
ດານີເອນໄດ້ສຳເຣັດງານຂອງເພິ່ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ເຄີຍຄິດຈະຮັບລາງວັນ. ລາວເປັນຄົນນຳຂ່າວສານຂອງ
ພຣະເຈົ້າຢ່າງສັດຊື່ກ່ອນການພິພາກສາແລະຜົນສະທ້ອນຈະກາຍເປັນຈິງແທ້.ເປັນເຣື່ອງໜ້າຄິດສຳລັບພວກ
ເຮົາເພາະບໍ່ມີຄຳຕອບໃດໆໃນຂໍ້ຄວາມຈາກກະສັດເບນຊັສຊາ (Belshazzar), ນອກຈາກລາວຈະໄດ້ຮັກ
ສາຂໍ້ຕົກລົງຂອງລາວທີ່ຈະຍົກ ດານີເອນໃຫ້ເປັນຜູ້ມີ “ສິດອຳນາດສູງ.” ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວໃນຄືນນັ້ນມີ
ເຫດການເກີດຂຶ້ນທີ່ຣາຊວັງເພາະຈະມີກະສັດອົງໃໝ່. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄວນເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານຕົວສັ່ນໃນຄວາມເປັນຈິງ
ເຣື່ອງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບການຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບແລະຄວາມບໍ່ຊອບທັມ. ເປັນຫັຽງພວກ
ເຮົາຄວນສັ່ນສະເທືອນ? ຢ່າລືມວ່າມາຕການຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນມາຕການສຸດທ້າຍ.
ພວກເຮົາມີຂ່າວດີສຳລັບຄຣິສຕຽນ: ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຊຶ່ງຖືກຕ້ອງຕາມມາຕການຂອງ
ພຣະເຈົ້າ, ກາຍເປັນຄວາມຊອບທັມຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ມອບຊີວິດໃຫ້ພຣະອົງ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຢ້ານກົວກ່ຽວກັບ
ຜົນຕອບແທນເປັນເຣື່ອງດີ, ຍັງມີຄວາມຫວັງວ່າຜົນຕອບແທນຂອງຜູ້ເຊື່ອຈະບໍ່ເໝືອນກັບຂອງ ເບນຊັສຊາ
ເພາະພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະຄຣິດ. ນີ້ຄືຂ່າວດີສຳຫລັບທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ທີ່ເຊື່ອ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ
ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສມັຍຂອງພຣະຄັມພີແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍມີໂອກາດໃໝ່; ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້
ສະເດັດມາເພື່ອເປັນຜູເ້ ວົ້າແທນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນວັນພິພາກສາ.

ໃຫ້ພວກເຮົາຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າສຳລັບພຣະຄຳ

ໃນມື້ນີ້. ເປັນຫຍັງຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນ? ພຣະຄຳເຫຼົ່ານີ້ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ນະມັສການແລະສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ
ອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ພຽງອົງດຽວ, ຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບການກະທຳຂອງເບນຊັສຊາ Belshazzar.
ໃນຂະນະທີທ
່ ່ານໃຊ້ລົມຫາຍໃຈເພື່ອນະມັສການແລະສັຣເສີນພະເຈົ້າ, ໃຫ້ທ່ານປະເມີນຕົນເອງວ່າມີສ່ິງອື່ນ
ຫລືຄົນອື່ນບໍ່ທີ່ທ່ານມັກຈະຍ້ອງຍໍສຣ
ັ ເສີນ. ບໍ່ວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫຍັງ, ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍທ່ານບໍ່ໃຫ້ສະແດງ
ຄວາມສັຣເສີນຕໍ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນອີກຕໍ່ໄປ. ການໄຫວ້ພຣະທຽມທຸກປະເພດເປັນການກະທໍາຜິດທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ພຣະ
ອົງຜູ້ໄດ້ຊົງສ້າງທ່ານຂຶ້ນມາດ້ວຍຄວາມຮັກ. ການປະພຶດທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບວັດທະນະທັມ ຄືກັບທີ່ດານີເອນມີ
ຢູ່ໃນເຣື່ອງ, ເປັນສິ່ງທີ່ດີແລະຖືກຕ້ອງ ເພາະທ່ານໄດ້ມອບຊີວິດໃຫ້ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສົມຄວນ.
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ຄຳຖາມ:
1. ທ່ານຕອບຄວາມຢ້ານກົວແນວໃດ? ການຕອບຄວາມຢ້ານບອກເຖິງຄວາມໃກ້ຊິດ

ຫລືຄວາມໄກ

ຫ່າງຈາກພຣະເຈົ້າຂອງທ່ານແນວໃດ?
2. ຄິດເຖິງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເປັນຜູ້ພິພາກສາ. ທ່ານຄິດວ່າດີ ຫລືບໍ່ດີໃນການເບິ່ງພຣະເຈົ້າໃນທຳນອງນີ້?
ເປັນຫຍັງ?
3. ເມື່ອຄິດເຖິງສິງ່ ຂອງຫລືບຸກຄົນທີ່ຂ້ອຍໃຊ້ລົມຫາຍໃຈເພື່ອສັຣເສີນ, ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງແນວໃດເພື່ອ
ວ່າຂ້ອຍຈະບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ບູຊາຮູບໂຄຣົບ (ຮູບປັ້ນ) ອີກຕໍ່ໄປ?
4. ເປັນຫັຽງການມີຊື່ສຽງດີ ຕໍ່ໜ້າຄົນທີ່ເຊື່ອແລະຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຈຶ່ງເປັນເຣື່ອງສຳຄັນ?.

ສຄ
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ບົດຮຽນທີ 7
ຢູ່ໃນຖ້ຳສິງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ດານີເອນ 6: 1-28
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ປະຖົມມະການ 37: 3-28
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ດານີເອນມີຄວາມສຳພັນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນແລະເປັນສ່ວນຕົວກັບພຣະເຈົ້າແລະມີ
ການສົນທະນາກັບພຣະອົງສາມຄັ້ງຕໍ່ມື້,

ແລະເມື່ອລາວພົບຕົວເອງຢູ່ໃນ

ຂຸມ, ພຣະເຈົ້າກໍຊົງຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານເພິ່ງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າແລະປາຖນາການຊົງຢູ່ແລະອຳນາດຂອງພຣະ
ອົງຫລາຍປານໃດ ຂະນະທີ່ອາສັຍຢູ່ໃນໂລກຂອງສິງໂຕທັງຫລາຍ?

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອຮຽນຮູ້ວ່າການເພິງ່ ພາອາສັຍພຣະເຈົ້າ ຄວນຈະເກີນກວ່າການເພິ່ງ
ພາອາສັຍຊັບພະຍາກອນທີ່ໂລກນີມ
້ ີໃຫ້.

ອ່ານລວບ: ດານີເອນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດຈາກຊີວິດທີ່ຢຳ
ເກງພຣະເຈົ້າ ແລະຊີວິດທີ່ຕັ້ງໝັ້ນໃນເວລາທີ່ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ດ້ວຍເຫດນັ້ນ,

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດຈາກຊີວິດແລະວຽກງານຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ສັດຊື່ແລະຖ່ອມຕົວຄົນນີ້.

ຄຳນຳ
ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍອາສັຍຢູ່ສອງສາມໄມຈາກສວນສັດໃນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະນຶ່ງໃນຄອກທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ(ທີ່ໜ້າ
ເສົ້າ) ທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມແມ່ນຄອກສິງໂຕ. ສຽງທີ່ຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດທີ່ຄົນຢ່າງຜ່ານໄປສາມາດໄດ້ຍິນແມ່ນສຽງ
ທຽມຂອງສິງໂຕທີ່ດັງຂຶ້ນເມື່ອພວກເດັກຕື່ນເຕັ້ນໄດ້ກົດປຸ່ມ.

ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຢ້ານສິງໂຕເຫລົ່ານີ້ເພາະວ່າ

ພວກມັນນອນຫຼັບຢູ່ສເມີ ແລະພວກເຂົາກໍຢູ່ຫລັງແວ່ນແກ້ວທີໜ
່ າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງນັ້ນໄດ້ປ່ຽນແປງ
ເລັກນ້ອຍໃນມື້ນຶ່ງ ເມື່ອສິງໂຕຕົວນຶ່ງໄດ້ພຍາຍາມກວາດເອົາເດັກນ້ອຍບາງຄົນທີ່ຢູ່ທາງນອກແວ່ນ. ບໍ່ມີໃຜ
ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ,

ແຕ່ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສັ່ນສະເທືອນເວລາພວກເຮົາວາດພາບວ່າມັນຈະເປັນ

ແນວໃດ ຖ້າມີຄົນຮ່ວມຢູ່ໃນຄອກກັບບັນດາສິງໂຕທີ່ຫິວໂຫຍໂດຍບໍ່ມີການປິດລ້ອມລະຫວ່າງພວກເຮົາ.
ໃນວັດທະນະທຳທີ່ຈະເຣີນ, ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດໂດຍບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວສັດປ່າທີ່ອາດຈະຈອບມາກວາດ
ພວກເຮົາໄປ.

ພວກເຮົາຢູ່ຢ່າງບໍ່ຢ້ານກົວກຳລັງທີ່ຮ້າຍແຮງຄ້າຍກັບສິງໂຕ ທີ່ອາສັຍຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາ

(ພວກຕ້ານຄຣິສຕຽນ, ໂຈນຂະໂມຍ, ແລະອື່ນໆ) ຊຶ່ງອາດຈະຈອບມາໃສ່ພວກເຮົາໃນແບບດຽວກັນນີ້, ແລະ
ນີ້ແມ່ນຄວາມໂງ່ຈ້າຂອງພວກເຮົາເອງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າພຣະອົງຈະສົ່ງພວກເຮົາອອກໄປເໝືອນ “ແກະ
ໃນພວກໝາປ່າ” (ມັດທາຍ 10:16), ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີຄຳສັນຍາເຣື່ອງຄວາມປອດພັຍອ້ອມ
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ຕົວເຮົາ. ດານີເອນ,ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງສູງ ແລະມີຄວາມໂຄຣົບຈາກກະສັດກໍຕາມ, ລາວ
ຕ້ອງອົດທົນກັບຖ້ຳສິງ. ສະນັ້ນພວກເຮົາເອງຈະຕ້ອງເພິ່ງພຣະເຈົ້າເພື່ອປົກປ້ອງເຮົາຈາກກຳລັງຕໍ່ຕ້ານຕ່າງໆ.

1. ໂອກາດຢ່າງຫລວງຫລາຍ (ດານີເອນ 6: 1-9)
ທ່ານອາດຈະຈື່ໃນບົດທີ 5 ວ່າດານີເອນແມ່ນຜູ້ທຳນວາຍທີເ່ ກືອບຖືກລືມ ຈົນກວ່າເບນສັດຊາ Belshazzar
ບໍ່ມີທາງເລືອກ, ແລ້ວດານີເອນໄດ້ຍ້າຍກັບມາອີກຄັ້ງໃນຖານະທີ່ເປັນຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ. ຄິດເບິ່ງວ່າມັນມີຄວາມ
ສຳຄັນແນວໃດທີ່ດານີເອນໄດ້ເປັນຜູ້ບັນຊາການຄົນທີສາມຂອງບາບີໂລນ
ເມືອງ, ແຕ່ດຽວນີ້ (ໃນບົດທີ 6) ພົບວ່າເປັນນຶ່ງ

ໃນຊ່ວງຊົ່ວໂມງສຸດທ້າຍຂອງ

ໃນບັນດາກັມມະການສູງສຸດ 3 ຄົນພາຍໃຕ້ການປົກຄອງ

ຂອງ Darius ດາຣິອຸສອາດຈະເປັນການເລື່ອນຂັ້ນ. ຖ້າເບິ່ງອິດທິພົນຂອງດານີເອນໃນຕອນນີ້, ເຮົາອາດຈະ
ຖືວ່າເປັນພອນເປັນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ; ເຣື່ອງນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ໃນຄາວຕໍ່ໄປ.
ໃນເວລາທີ່ທ່ານອ່ານຂໍ້ທີ 1-9,

ທ່ານມີຮູບພາບຫຍັງເຂົ້າມາໃນໃຈຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ທ່ານສັງເກດເຫັນ

ຄວາມປາຖນາ ຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງດານີເອນວ່າມີແນວໃດແດ່? ຄວາມຈິງແລ້ວ, ມັນອາດຈະມີລັກ
ສະນະຄ້າຍຄືກນ
ັ ກັບການເມືອງອະເມຣິກາໃນສມັຍໃໝ່, ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເວລາການໂຄສະນາຫາສຽງ
ມີການຄວ່າງ "ຂີ້ຕົມ" ເໝືອນກິລາທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ. ຍ້ອນຄວາມອິດສາແລະການຂາດຄວາມສຳເຣັດໃນການ
ກ່າວຫາຄວາມຜິດໃສ່ດານີເອນ, ຜູ້ນຳຄົນອື່ນໆໄດ້ພຍາຍາມຈະຂຽນກົດໝາຍຂຶ້ນໃໝ່. ຄວາມສິ້ນຫວັງນຳ
ໄປສູ່ສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນການເມືອງຫລືຊວ
ີ ິດຄຣິສຕຽນ.

ເມື່ອດານີເອນມີໂອກາດສະ

ແດງຄວາມສັດຊື່, ສັດຕຣູຂອງພຣະເຈົ້າກໍມີໂອກາດຫລາຍຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ສິ່ງນີ້ຍັງມີຢູ່ຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້.
ສິ່ງສໍາຄັນທີຄ
່ ວນຈົດຈຳກໍຄືເມື່ອສັດຕຣູທຳງານ, ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າຈະຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ. Darius ບໍ່
ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສຽງດັງເຫລົາ
່ ນີ້ຫລອກລວງລາວເຂົ້າໄປໃນກັບດັກ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.

ທັດສະນະແບບ

"ທຸກໆຄົນເຫັນດີກັບພວກເຮົາ" ໃນຂໍ້ 7 ບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນຂອງດານີເອນ, ແລະ Darius ກໍບໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື
ຫຼກ
ື ວດ ເບິ່ງຂໍ້ສເນີດັ່ງກ່າວ. ລາວໄດ້ຫລັບຕາເຊັນກົດໝາຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງມີສະຕິລະວັງຕົວ ເມື່ອພວກເຮົາ
ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.

2. ການອະທິຖານເປັນປະຈຳ (ດານີເອນ 6: 10-13)
ພວກເຮົາບໍ່ຄວນເບິງ່ ຂ້າມການອະທິຖານຂອງດານີເອນ,
ເປັນປະຈຳ.

ເພາະສິ່ງນີ້ເປັນການປະຕິບັດສ່ວນຕົວຂອງລາວ

ການອະທິຖານຂອງລາວອາດຈະບໍ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ແລະບໍ່ແມ່ນການປະຕິບັດກົດ

ໝາຍຢິວຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສິ່ງທີ່ຄຣິສຕຽນສມັຍໃໝ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກການປະຕິບັດຂອງດານີເອນທີ່ງ່າຍໆຄືອະ
ທິຖານຢ່າງສມ່ຳສເມີຈະນຳໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າ. ການເຮັດແບບ Daniel ໂດຍການອະທິຖານ 3 ເທື່ອຕໍ່ມື້
ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າທ່ານຈະເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ທ່ານກໍໄດ້ອະທິຖານສາມເທື່ອຕໍ່ມື້. ໂດຍປົກກະ
ຕິແລ້ວ, ພວກຄຸນພໍ່ Benedictine ຈະຝຶກຢຸດ 7 ເທື່ອເພື່ອອະທິຖານອອກສຽງ, ນີ້ແມ່ນເຣື່ອງປົກກະຕິຂອງ
ພວກເຂົາ.

ຈຸດສຳຄັນໃນທີ່ນີ້ຄືການອະທິຖານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງດານີເອນບອກເຖິງຄວາມສັດຊື່ຂອງລາວ
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ໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່າສະພາບການຈະເປັນຢ່າງໃດ.
ສິ່ງນຶ່ງທີ່ແອບແຝງຢູ່ເຣື່ອງຄວາມສັດຊື່ຂອງດານີເອນ ແມ່ນການຫຼອກລວງຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວທີ່
“ຕົກລົງກັນ” ລໍຖ້າເອົາເຣື່ອງກ່ຽວກັບດານີເອນເພື່ອກຳຈັດລາວ. ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນພຣະ
ສັນຍາເດີມ. ຕົວຢ່າງນຶ່ງຄືຮາມານຈາກພຣະທັມເອສເທີ. ລາວໄດ້ປອມແປງເອກະສານເພື່ອຈະລົບລ້າງຊາວ
ຢິວ ເພື່ອລາວຈະໄດ້ກຳຈັດມໍເດກາຍ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຄົນຊົ່ວຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທີ່
ສຸດ, ເຮົາຕ້ອງຮັບຮູ້ບົດບາດສຳຄັນຂອງພວກເຂົາໃນເຣື່ອງ.

ເມື່ອຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຖືກສະແດງອອກ, ມັນຈະ

ຖືກເອົາຊະນະຢ່າງຈະແຈ້ງໂດຍຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະຄວາມພົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ.
ລອງພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າ ມີກຳລັງຊົ່ວຮ້າຍໃດແດ່ທີ່ຕໍ່ຕ້ານທ່ານໃນຂະນະທີ່ທ່ານພຍາຍາມຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ
ຢ່າງສັດຊື່. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ພຍາຍາມເຮັດແນວໃດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດທ່ານລຳບາກ? ພວກເຂົາພຍາຍາມທຳລາຍຊື່
ສຽງຂອງທ່ານແນວໃດ? ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ຄວາມສັດຊື່ຂອງທ່ານ? ເຊັ່ນດຽວກັບດານີເອນ ສິ່ງ
ສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນງານຊົ່ວຮ້າຍເຫລົ່ານີ້ ຄືພວກເຮົາຈະຕ້ອງເພິ່ງພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ສັດຊື່.
ເມື່ອເຮັດສິ່ງນີ້, ທ່ານສາມາດ ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າຄວາມຍຸດຕິທັມແລະຄວາມພົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າຈະມີຊັຍຊະນະ.

3. ຄວາມຄາດຫວັງຫລາຍເກີນໄປ (ດານີເອນ 6: 14-23)
ທ່ານເກືອບຮູ້ສຶກເສັຽໃຈແທນ Darius ເມື່ອລາວຮູ້ວ່າຕົວເອງຖືກຫຼອກຫຼນ
ິ້ ເໝືອນຄົນໂງ່ບໍ? ລາວ “ມີຄວາມ
ເສົ້າສລົດໃຈ” ເພາະຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວ(ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ຫຼອກລວງຂອງລາວ) ແມ່ນເຫດຜົນ
ສຳລັບການລົງໂທດຂອງດານີເອນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຜູ້ຂຽນບົດເຣື່ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຂໍ້ທີ 16 ວ່າ
ລາວໄດ້ເວົ້າກັບດານີເອນອີງຕາມຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າ Yahweh ຈະປົດປ່ອຍເມື່ອ Darius ບໍ່ສາມາດຈະເຮັດ
ໄດ້. ນີ້ອາດຈະເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມເຊື່ອທີ່ຈະມາເຖິງບໍ່? ເຖິງແມ່ນວ່າກະສັດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ຄວາມຄາດຫວັງຊຶ່ງຫຼາຍເກີນໄປ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມຫົນທາງເພື່ອບັນເທົາພາຣະຂອງຄວາມກັງວົນຂອງ
ລາວໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້.
ຄວາມສຳຄັນຂອງເຣື່ອງຖ້ຳສິງໂຕແມ່ນກ່ຽວກັບ Darius ຫລາຍກວ່າດານີເອນ. ຄວາມສັດຊື່ຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້
ພຣະເຈົ້າຈະມີຜົນສຳລັບຜູ້ຄົນທີ່ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ຄົນນັ້ນ. ໃນກໍຣະນີນີ້, Darius ແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກຄວາມພົ້ນຂອງດາອີເອນຈາກຖ້ຳສິງໂຕ. ລາວບໍ່ພຽງຈະຢູ່ພົ້ນຈາກ "ສິງໂຕ" ຂອງ
ເພື່ອນຮ່ວມງານເທົ່ານັ້ນ,

ດານີເອນໄດ້ພົ້ນຊີວິດຈາກສັດປ່າທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຢຸດພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ທຳຮ້າຍາວ.

ບໍ່ມີສັດຕຣູໃດໆຂອງພຣະເຈົ້າປະສົບຜົນສຳເຣັດ, ແຕ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າຄຣິສຕຽນເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ; ມັນເປັນ
ຍ້ອນວ່າພຣະເຈົ້າທີ່ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ຊົງເຂັ້ມແຂງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອພວກເຮົາປະເຊີນກັບຖ້ຳສິງ, ພວກເຮົາຕ້ອງ
ເພິ່ງພາອາສັຍຜູ້ທີ່ສາມາດປິດປາກຂອງສິງແລະຊ່ວຍຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ແລະໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາດຳລົງ
ຊີວິດຢ່າງສັດຊື່,

ໃຫ້ສັງເກດວ່າ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າເຮັດກັບ

ຄວາມສັດຊື່ຂອງພວກເຮົາ.
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4. ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານຖືກປະຕິເສດ (ດານີເອນ 6: 24-28)
ນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລໍຖ້າ! ຄົນບໍ່ດີໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນ, ແລະຜູ້ທີ່ດີກໍຍັງເປັນຄົນທີ່ດີຕໍ່ໄປ. ເຣືອ
່ ງ
ຕ່າງໆຖືກສ້າງຂຶນ
້ ເພື່ອໃຫ້ສິ້ນສຸດລົງໃນລັກສະນະນີ້, ເພື່ອຜູ້ບໍຣິໂພກຈະບໍ່ເຂົ້າຂ້າງຜູ້ກະບົດ ເພາະເຣື່ອງຈະ
ຈົບດ້ວຍຄົນດີໄດ້ຊັຍຊະນະ. ບາງຄົນອາດຈະເບິ່ງພາກສ່ວນຂອງເຣື່ອງນີ້ແລະຄິດວ່າ, "ໂອ້ດີ, ດານີເອນໄດ້
ຊະນະ!" ແຕ່ນັ້ນແມ່ນການເບິງ່ ທີ່ຜິດພາດ. ແມ່ນແລ້ວ, ດານີເອນມີຄວາມສັດຊື່, ລາວໄດ້ອົດທົນ, ແລະລາວ
ມີຄວາມປອດພັຍໃນທີ່ສຸດ, ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນເພາະຕົວດານີເອນ. ຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຜິດຫວັງແມ່ນ
ພຣະເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາປະຕິບັດຄວາມສັດຊື່, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສັດຊື່ຂອງພວກເຮົາເປັນ
ຕົວຢ່າງຂອງມະນຸດເຣື່ອງຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າ. ຖ້າດານີເອນບໍ່ຍອມເຊົາ, ພວກເຮົາກໍບໍ່ຄວນເຊົາ. ຈຸດ
ສຳຄັນແມ່ນຄວາມສັດຊື່ຂອງມະນຸດຄວນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຣັສມີຂອງພຣະເຈົ້າ, ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນແທ້ໃນ
ພຣະຄຳຂໍ້ 26-27.
ຫລັງຈາກການພິພາກສາໄດ້ຈົບລົງ ສິ່ງທີ່ງຽບຢູ່ໃນຖ້ຳກາຍເປັນສິງໂຕທີ່ຫິວໂຫຍ, Darius ໄດ້ໃຊ້ປາກກາ
ຂອງລາວເພື່ອສິ່ງທີ່ດ.ີ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມດຳລັດທີ່ຜາ
່ ນມາ, ລາວໄດ້ສົ່ງຂ່າວສັນຕິພາບໃນທຸກພາສາໃຫ້ປະ
ຊາຊົນທຸກຄົນ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງພວກເຂົາໃຫ້ “ຢຳເກງແລະຢ້ານກົວຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງດານີເອນ.” ຂ່າວສານນີ້ບໍ່
ໄດ້ເນັ້ນເຣື່ອງດານີເອນ ແຕ່ເນັ້ນເຣື່ອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າແມ່ນຈຸດທີ່ສຳຄັນເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຖືກພິສູດ
ຜ່ານການກະທຳອັນສູງສົ່ງໂດຍໄດ້ຊົງເບິ່ງແຍງຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ສັດຊື່. ພຣະອົງແມ່ນຜູ້ທີ່ມີອຳນາດ, ແລະຈະເຮັດ
ເຊັ່ນດຽວສຳລັບທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຕິດຕາມພຣະອົງຢ່າງສັດຊື.່

ພຽງແຕ່ຈື່ວ່ານັ້ນ

ແມ່ນພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ຈະສັດຊື່ແລະປົກປ້ອງ. ການທີ່ຈະຄິດກົງກັນຂ້າມກໍຄືການສແວງຫາການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ
ຈາກຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ມີຄ່າຫຍັງໃນລະຍະຍາວ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ
ເພື່ອໃຫ້ເຣື່ອງນີ້ມີຄວາມໝາຍ,

ຄົນເຮົາຕ້ອງເຮັດຫລາຍກວ່າພຽງແຕ່ຊົມເຊີຍຄວາມສັດຊື່ຂອງດານີເອນ.

ເຣື່ອງນີ້ແມ່ນເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງຂອງຄວາມສັດຊື່ທີ່ຄຣິສຕຽນຄວນເຮັດຕາມ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າໃນສະຖານະ
ການທີ່ເປັນພັຍຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່, ວິຖີຊີວິດຂອງທ່ານ, ແລະແມ່ນແຕ່ລົມຫາຍໃຈຂອງທ່ານ, ຄວາມ
ສັດຊື່ເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງສແວງຫາຢ່າງຈິງຈັງ. ສະນັ້ນ ຈົ່ງເລີ້ມຕົ້ນໂດຍການຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ມີຄວາມ
ສັດຊື່, ແລະຖາມພຣະອົງວ່າມີນິສັຍແນວໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການປະກອບເຂົ້າໃນການດຳເນີນຊີວິດ ຄຣິສ
ຕຽນຂອງທ່ານ. ອະທິຖານໃນສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງກະທຳເພື່ອເລີ້ມຕົ້ນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຈົ່ງເບິ່ງສິ່ງທີ່ຈະເປັນອຸປສັກຕໍ່ຄຣິສຕຽນທີ່ກຳລັງພຍາຍາມຈະສັດຊື່.

ວັດທະນະທັມຈະທ້າ

ທາຍທ່ານ; ຫລາຍຄົນຈະຕໍ່ຕ້ານທ່ານ, ແລະສະພາບການຈະພຍາຍາມຂົ່ມຂູ່ທ່ານ. ສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານຕ້ອງ
ຫຼີກແມ່ນປະພຶດຕົວແບບບໍ່ຮູ້ຫຼືແບບໂງ່. ເມື່ອສັງເກດເຫັນສະຖານະການທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບວິຖີຊີວິດທີ່ສັດຊື່ຂອງ
ທ່ານ, ຈົ່ງຮັບຮູ້ແລະມອບຖວາຍໃຫ້ພຣະເຈົ້າ. ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຕໍ່ສູ້ຜູ້ດຽວໄດ້. ແທນທີ່ຈະຍອມແພ້, ໃຫ້
ທ່ານເຊື່ອໄດ້ວ່າ "ພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ໃນຕົວຂ້ອຍ."
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ຄຳຖາມ
1.

ຂ້ອຍໄດ້ໂງ່ເຣື່ອງ “ສິງໂຕ” ໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍວິທີໃດແດ່?

2.

ມີການອະທິຖານປະເພດໃດແດ່ທີ່ຄົນອື່ນໄດ້ປະຕິບັດຊຶ່ງອາດຈະເປັນປໂຍດສຳລັບຂ້ອຍ?

3.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍຂ້ອຍຈາກສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍເມື່ອໃດ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນການດີທີ່ຂ້ອຍຄວນຈົດຈຳ
ວ່າພຣະເຈົ້າເຄີຍໄດ້ປົດປ່ອຍຂ້ອຍມາກ່ອນ?

4.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງເຣື່ອງເພິ່ງພຣະເຈົ້າ, ມີສິ່ງໃດແດ່ທີ່ກີດຂວາງຂ້ອຍບໍ່ໃຫ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງຢ່າງເຕັມທີ່
ແທນທີ່ຈະເພິງ່ ຕົວເອງຫລືຜູ້ອື່ນ?

ສຄ
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ບົດຮຽນທີ 8
ກັບສູ່ອະນາຄົດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ດານີເອນ 7: 1-28
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ພຣະນີມິດ 13: 1-18
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະຄຳນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳພະຍາກອນຫລາຍຢ່າງທີ່ໄດ້ສຳເຣັດແລ້ວໃນ
ປະວັດສາດແລະໃຫ້ແບບຢ່າງທີ່ດເີ ລີດແກ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຈາກຊີວິດຂອງດານີເອນ,
ຜູ້ໄດ້ດຳລົງຊີວິດທີ່ບໍຣສ
ິ ຸດເຣື່ອງຄວາມສັດຊື່, ການອຸທິດຕົນ, ແລະການອະ
ທິຖານ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ຄວາມປະທັບໃຈເຣື່ອງຍຸກສຸດທ້າຍ ເພື່ອເປັນພຍານກັບຜູ້ທີ່ບໍ່
ເຊື່ອໄດ້ແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອຮັບຮູ້ວ່າການພິພາກສາກຳລັງຈະມາ, ແລະຂ້ອຍຈະຖືກຕັດສິນໃນ
ພຣະເຢຊູ ຫລືຖືກຕັດສິນໂດຍພຣະເຢຊູ.

ອ່ານລວບ: ພຣະເຈົ້າ, ຜ່ານນິມິດຂອງດານີເອນ, ຊົງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບອະນາຄົດ ແລະ
ຊົງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງຄອບຄອງທຸກຢ່າງໃນໂລກ ແລະປວັດສາດຂອງມະນຸດ.

ຄຳນຳ
ທ່ານເຄີຍເຫັນບາງຢ່າງທີ່ເບິ່ງແລ້ວບໍ່ຮູ້ເບື່ອບໍ່? ສາຍຕາຂອງມະນຸດມີເຄື່ອງຮັບທີ່ອັສຈັນຊຶ່ງສາມາດເຫັນສິ່ງ
ທີ່ປົກຕິຫລືຜິດປົກຕິຈາກທີ່ແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິ່ນ; ເມື່ອເຫັນບາງສິ່ງທີຜ
່ ິດທັມມະດາ, ພາບນັັ້ນຈະຄ້າງຢູໃ
່ ນ
ຕາ. ໃນຂະນະທີ່ສິ່ງນີ້ອາດຈະເກີດຂຶນ
້ ໃນສະພາບແວດລ້ອມບາງແຫ່ງ, ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເບິງ່ ເລິກໄປເຖິງສິ່ງ
ເກີດຂຶ້ນຊຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າຊີວິດ.
ຍົກຕົວຢ່າງ, ເມື່ອພາຍຸຟ້າຜ່າໄດ້ຄຸມທ້ອງຟ້າທີ່ງຽບແລະມືດມົວໃນເວລາຜ່ານມາ, ພວກເຮົາອາດຈະເກີດ
ຄວາມຢ້ານກົວແລະສັ່ນສະເທືອນ, ແຕ່ສາຍຕາຂອງຄົນເຮົາຈະຫຼຽວອອກໄປທາງປ່ອງຢ້ຽມເພື່ອເບິງ່ ສາຍຟ້າ
ແມບຈາກທີ່ປອດພັຍ. ຊ່ອງທີວີ Discovery (ແລະທີວີອື່ນໆ) ເຄີຍນຳພາບພະຍຸທໍນາໂດທີ່ງົດງາມທີ່ຖືກບັນ
ທຶກເປັນວິດີໂອໂດຍຄົນທີ່ຢຸດແລະຈ້ອງເບິ່ງ, ພວກເຮົາມັກສົນໃຈກັບສິ່ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຊີວິດ.
ຄວາມຢາກຮູ້ຂອງມະນຸດແມ່ນສິ່ງທີ່ໜ້າງຶດງໍ້. ແລະເມື່ອອ່ານນິມິດສຳຄັນ - ຄືກັບທີ່ດານີເອນຂຽນໄວ້ສຳລັບ
ພວກເຮົາ - ພວກເຮົາເບິງ່ ຄືກັບວ່າມັນເປັນເຣືອ
່ ງທີ່ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນຫລືປະສົບການຕົວຈິງ. ອ່ານຂໍ້ພຣະຄັມພີທີ່
ຄ້າຍຄືກັນເຊັ່ນ: ພຣະນິມິດ 13, ຜູ້ອ່ານສມັຍນີ້ປຽບທຽບວ່າຄືກັບບົດສະແດງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນເໝືອນເຣື່ອງໃນທີ
ວີ sci-fi. ແຕ່ສຳລັບຄຳພະຍາກອນໃນພຣະຄັມພີ ພວກເຮົາຕ້ອງອ່ານແລະເຂົ້າໃຈ ໂດຍວາດພາບຄືກັບວ່າ
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ເຮົາກຳລັງຢືນຢູ່ໃນເຣື່ອງທີນ
່ ັກຂຽນໄດ້ເຫັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອພວກເຮົາອ່ານນິມດ
ິ ຂອງດານີເອນ, ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາ
ເບິ່ງສະຖານະການດ້ວຍຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງພວກເຮົາ, ຊຶ່ງຈະເປັນ "ຕາ" ຂອງພວກເຮົາໃນເວລານີ້.

1. ອານາຈັກໃນໂລກ (ດານີເອນ 7: 1-8)
ຈາກການເລົ່າເຣືອ
່ ງຂອງດານີເອນໄປສູ່ຄວາມຝັນແລະນິມິດຕ່າງໆ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຮູ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າຜົນ
ກະທົບທີ່ອັສຈັນບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງ. ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຢູ່ໃນບົດທີ່ຜ່ານມາ ຍັງຊົງທຳງານໃນສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.ເບິ່ງຄຳ
ແນະນຳສັ້ນໆຂອງຂໍ້ທີ 1 ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າຄວາມຝັນແລະພາບນິມິດທີ່ດານີເອນໄດ້ເຫັນໃນຂະນະ
ທີ່ຢູ່ເທິງຕຽງຂອງລາວບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງເກີດໂດຍບັງເອີນ. ມັນເປັນເຣື່ອງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ເຫັນ ດັ່ງທີ່ດານີເອນ
ຈະກ່າວເຖິງໃນເວລາຕໍໄ
່ ປ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄຳພະຍາກອນ, ທຸກຢ່າງແມ່ນເລີ້ມຈາກພຣະເຈົ້າເອງ. ສະນັ້ນ, ໃນ
ຂະນະທີວ
່ າດພາບເບິ່ງຂໍ້ທີ 2-12, ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່ານີ້ແມ່ນນິມິດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ດານີເອນ, ຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ສັດຊື່.
ມີຮູບພາບຫຍັງແດ່ທີ່ປາກົດຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານອ່ານກ່ຽວກັບສັດເຫຼົ່ານີ້? ທ່ານປຽບທຽບສັດ
ຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກນ້ຳທີ່ວຸ້ນວາຍໃສ່ກັບຫຍັງ? ຖ້າທ່ານເປັນມະນຸດ,

ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດວາດ

ພາບໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນວ່າສັດຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ມີລັກສະນະຄືຫຍັງ, ຫລືມີຄວາມໝາຍຫຍັງ.

ເບື້ອງຫລັງສາກນີ້

ແມ່ນ “ທະເລໃຫຍ່” ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນ, ຊຶງ່ ເປັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໜ້າຢ້ານ. ນີ້ອາດຈະອ້າງອີງເຖິງຈຸດເລີ້ມຕົ້ນ
ຂອງພຣະຄັມພີປະຖົມມະການ 1 ຊຶ່ງຜູ້ອ່ານທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າແມ່ນນ້ຳ ທີ່ວຸ້ນວາຍແລະແຜ່ນດິນ
ໂລກທີ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງຊຶ່ງພຣະເຈົ້າຈະນຳເອົາສິງ່ ນີຣະມິດສ້າງຂອງພຣະອົງໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ອອກຈາກບ່ອນບໍ່ມີຫຍັງ
ກາຍມາເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ!
ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ (ຂໍ້ 15-27) ເປັນຕົວແທນຂອງອານາຈັກໃນໂລກ, ຕົກຈາກຄວາມສົມບູນແບບຂອງພຣະເຈົ້າ.
ອາດຈະເປັນເຣື່ອງງ່າຍທີ່ຈະໃສ່ປ້າຍສັດເຫຼົ່ານີ້ວ່າແມ່ນອານາຈັກໃດໃນໂລກນີ້, ແຕ່ຢ່າເບິ່ງຂ້າມຈຸດຄັນ. ສິ່ງ
ສຳຄັນທີ່ຕ້ອງພິຈາຣະນາຄືການເປັນຕົວແທນທີໜ
່ ້າຢ້ານກົວຂອງບັນດາອານາຈັກໃນໂລກນີ້ ແມ່ນພວກເຂົາ
ບໍ່ສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ. ທັມມະຊາດທີ່ໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາບອກເຖິງຄວາມກົງ
ກັນຂ້າມກັບກະສັດນິຣັນດອນ.

ພາບທີ່ບໍ່ຈິງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນສາກຂອງໂລກທີ່ລົ້ມລົງຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດກໍຈະຈິບ

ຫາຍ ແລະເປີດທາງໄປສູ່ໂລກທີ່ສົມບູນແບບຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະເກີດຂຶນ
້ . ໂດຍຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ພິຈາ
ຣະນາຄຳອະທິບາຍສັ້ນໆແລະຊັດເຈນ ປຽບທຽບກັບສັດຮ້າຍທັງສີ່ຊະນິດນີ.້

2. ກະສັດນິຣນ
ັ ດອນ (ດານີເອນ 7: 9-14)
ເໝືອນປະຖົມມະການ 1, ຄວາມວຸ້ນວາຍຈະຖືກປິດລ້ອມແລະກືນກິນໂດຍອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າ. ມັນເປັນ
ວິທີທີ່ດານີເອນເລີ້ມຕົ້ນພາກນີ້ໂດຍກ່າວວ່າ, “ຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງຫລຽວເບິ່ງ ໄດ້ມີບັນລັງຫລາຍອັນ
ຖືກນຳມາຕັ້ງໄວ້ເທິງບັນລັງແຕ່ລະອັນ.” ຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງພາກກ່ອນໜ້ານີ້ຕ້ອງເປັນທີໜ
່ ້າຢ້ານກົວສຳລັບ
ພຍານຂອງພຣະເຈົ້າ. ສັດຮ້າຍເຫລົ່ານີ້ຈະຮັບຜິດຊອບດົນປານໃດ? ຄວາມອວດອົ່ງຂອງເຂົາຈະຕ້ອງດັງອີກ
ດົນປານໃດ? ດານີເອນ ກຳລັງຊອກຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອປາກົດຕົວແລະສະແດງອອກ. ຄວາມວຸນ
້ ວາຍແລະ
ຄວາມຊົ່ວສາມາດຢູ່ໄດ້ດົນເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າດານີເອນເຊື່ອ, ພວກເຮົາກໍຄວນຈະເຊື່ອເຊັ່ນນັ້ນ. ເມື່ອມີຄວາມ
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ຫຍຸ້ງຍາກເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດ, ສາຍຕາຂອງພວກເຮົາມັກແນມເບິ່ງສິ່ງທີ່ຄຶດບໍ່ເຖິງ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເບິ່ງ
ຂຶ້ນເທິງແລະຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຈົ້າ.
ໃນຂະນະທີ່ມັນຍາກທີ່ຈະວາດພາບເຣື່ອງສັດຮ້າຍທີ່ເລົ່າມາກ່ອນໜ້ານີ້, ໃຫ້ສັງເກດວ່າຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບ
ກະສັດນິຣັນດອນເປັນເຣື່ອງຈະແຈ້ງແລະງ່າຍປານໃດ.

ພຣະອົງມີລັກສະນະໃກ້ໆກັບຄຳອະທິບາຍຕົວມະ

ນຸດ, ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງແປກເພາະວ່າມະນຸດຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນຮູບແບບຂອງພຣະເຈົ້າ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ນີ້ແມ່ນ
ຫ້ອງພິພາກສາຊຶ່ງສັດຊົ່ວຮ້າຍຈະບໍ່ສາມາດທຽບເທົ່າກັບພຣະເຈົ້າ, ຜູ້ປົກຄອງນິຣັນແລະຜູ້ພິພາກສາ. ໄຟ
ແມ່ນຮູບພາບທີ່ເຕືອນພວກເຮົາເຖິງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງບໍ່ມີໃຜຈະໜີໄປໄດ້.

ຮູບພາບການພິ

ພາກສານີ້ຈະເກີດທີ່ຫ້ອງບັນລັງຂອງສວັນ, ຊຶ່ງທຸກຄົນຈະປະເຊີນໜ້າ.
ສິ່ງນີ້ເປັນໜ້າຢ້ານກົວສຳລັບທ່ານບໍ່? ໃນຂະນະທີ່ມັນຄວນເປັນ, ມັນຍັງມີຄວາມຈິງສຳລັບຄຣິສຕຽນທີ່ຈະຈື່
ຈຳວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ພິພາກສາທີ່ຊອບທັມ

ຜູ້ທີ່ຈະເຫັນຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະຄຣິດເທິງຜູ້ທີ່ຍອມຮັບ

ແລະຕິດຕາມພຣະອົງ. ສິງ່ ນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໂດຍສະເພາະໃນນິມິດຂອງດານີເອນ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ພຣະທັມພຣະນິມິດເປັນຄວາມຈິງສຳລັບພວກເຮົາ.

ເໝືອນສຽງຈາກຫ້ອງພິພາກສາທີມ
່ ີສຽງດັງເພາະການ

ໂຕ້ວາທີ, ຄຳເວົ້າທີ່ອວດດີຂອງເຂົານັ້ນກໍເວົ້າຕໍ່ໄປ, ແຕ່ໃນທີ່ສຸດມັນກໍໄດ້ຮັບຄຳຕັດສິນ.
ການເວົ້າເຖິງການມາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, “ບຸດມະນຸດ” ໃນຂໍ້ທີ 13-14 ເປັນເຣື່ອງທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງ
ສັຍ. ການກັບມາຂອງກະສັດທີ່ຖກ
ື ຕ້ອງແມ່ນການເຂົ້າມາເພື່ອຮຽກຮ້ອງສິດອຳນາດທີ່ພຣະເຢຊູເອງໄດ້ກ່າວ
ເຖິງໃນເວລາທີ່ຊົງຢູ່ແຜ່ນດິນໂລກ. ດານີເອນໄດ້ເປັນພຍານເຣືອ
່ ງພຣະເຈົ້າພຣະບິດາຊົງມອບສິດອຳນາດ
ທັງໝົດໃຫ້ແກ່ພຣະບຸດ, ກະສັດນິຣັນດອນທີ່ແທ້ຈິງ: “ເດຊານຸພາບຂອງທ່ານຈະມີຢູ່ຕລອດໄປ ແລະຣາຊອາ
ນາຈັກກໍຈະບໍ່ມີເວລາສິ້ນສຸດລົງ." ເມື່ອຄິດເຖິງຄວາມຢ້ານກົວໃນພາກທຳອິດ, ຄວາມຈິງເຣື່ອງພຣະເຢຊູຈະ
ຊ່ວຍສງົບຄວາມຢ້ານເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ແນວໃດ?

3. ຄວາມເປັນຈິງນິຣັນດອນ (ດານີເອນ 7: 15-28)
ຖ້າທ່ານຍັງສົງສັຍຢູ່ຫລັງຈາກການແນະນຳສັດຮ້າຍຕ່າງໆ, ໃນຖານະຄຣູສອນທີ່ແທ້ຈິງດານີເອນຈະບໍ່ປ່ອຍ
ໃຫ້ຜູ້ຟັງຂອງລາວເຝົາ
້ ລໍເພາະຄວາມຢາກຮູ້. ເໝືອນພຣະເຢຊູ, ຜູ້ເປັນອາຈານທີ່ແທ້ຈິງ, ດານີເອນໄດ້ຕິດ
ຕາມດ້ວຍຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບນິມິດທີລ
່ າວໄດ້ເຫັນ. ສາເຫດທີ່ຕ້ອງອະທິບາຍແມ່ນມາຈາກຈິດໃຈທີ່ກັງວົນ
ຈາກສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ເຫັນ. ເປັນເຣື່ອງໜ້າຢ້ານກົວໃນການເປັນພຍານບາງສິ່ງບາງຢ່າງ, ການຈັບຕາເບິ່ງ, ແລະ
ການບໍ່ໄດ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ. ມີສິ່ງນຶ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮຽນໄດ້ເມື່ອເບິ່ງວິທີການຂອງດານີເອນຄື: ລາວ
ບໍ່ຢ້ານທີ່ຈະຂໍຄຳອະທິບາຍ.
ດານີເອນໄດ້ຂໍໃຫ້ຜູ້ທຢ
ີ່ ່ອ
ູ ້ອມຂ້າງອະທິບາຍທຸກຢ່າງ, ແລະຂໍ້ 17-18 ເປີດເຜີຍຄຳຕອບທີ່ສັ້ນ. ຕໍ່ໄປ, ລາວ
ຢາກຮູ້ເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບສັດຮ້າຍຕົວທີສີ່, ເພາະເປັນສັດທີໜ
່ ້າຢ້ານຫຼາຍທີ່ສຸດແລະເກີນຄຳອະທິບາຍ, ແລະ
ຂໍ້ທີ 23-27 ກໍໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊົ່ວອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະ
ເຈົ້າ. Tolkien's The Lord of the Ring trilogy ຈະເປັນຕົວຢ່າງຂອງການຂຽນທີ່ບໍ່ແມ່ນໃນພຣະຄັມພີ
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ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຄວາມຊົ່ວແລະຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ
ມັນຮວມພາບຄວາມຂອງມະນຸດ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະຢູ່ຝ່າຍຄວາມຊົ່ວຫລືຝ່າຍຄວາມດີ.
ແມ່ນຫຍັງທີ່ຄວນເປັນການຕອບຮັບຂອງຄຣິສຕຽນຕໍ່ພາບພົດດັ່ງກ່າວ.

ພວກເຮົາຄວນເວົ້າເຣື່ອງນີ້ກັບຄົນ

ອື່ນຫຼືພວກເຮົາຄວນຈະມິດງຽບໄວ້? ດານີເອນໄດ້ຍອມຮັບໃນຂໍ້ສຸດທ້າຍວ່າພາບນິມິດເຫລົ່ານີ້ສົ່ງຜົນກະທົບ
ຕໍ່ລາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງຮັກສາມັນໄວ້ກັບຕົວເອງ. ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນແນວ
ນັ້ນໃນຕອນນີ້, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຖາມຕົວເອງວ່າເຮົາຄວນຈະເຮັດແນວນັ້ນບໍ່? ເໝືອນດັ່ງດານີເອນ, ພວກ
ເຮົາຄວນຢ້ານກົວໃນຄວາມເປັນຈິງເຣື່ອງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄວາມເປັນຈິງຂອງພລັງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ,
ພ້ອມທັງຄວາມເປັນຈິງເຣື່ອງອານາຈັກນິຣັນດອນຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຈະຊະນະຄວາມຊົ່ວທັງໝົດ. ຍ້ອນເຫດນີ້,
ການຕອບຮັບຂອງຄຣິສຕຽນຄວນເປັນການແບ່ງປັນຂ່າວດີທີ່ວ່າຄວາມດີຈະຕ້ອງຊະນະຄວາມຊົ່ວ.
ພຣະກິດຕິຄຸນເອງແມ່ນພືນ
້ ຖານຢູ່ໃນນິມິດ, ໂດຍສະເພາະໃນຂໍ້ 26-27. ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ຊີ້ຂາດ, ແລະ
ຄວາມຊົ່ວຈະໄດ້ຮັບຄຳຕັດສິນສຸດທ້າຍຂອງມັນ. ໃນໂລກທີມ
່ ີຄວາມວຸນ
້ ວາຍເປັນຫົວຂໍ້ຂ່າວຂອງໜັງສືພິມ
ທຸກໆຂ່າວ ແລະເກືອບທຸກໆສື່ອອນລາຍ, ໂລກຕ້ອງການຂ່າວດີ. ບໍ່ວ່າສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຈະຫຼາຍເທົ່າໃດ, ພຣະ
ເຈົ້າຊົງສາມາດເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງດີໄດ້. ນິມິດຂອງດານີເອນແມ່ນຄວາມຫວັງສຳລັບພວກເຮົາ, ຄືກັບປຶ້ມພຣະນິ
ມິດຂອງໂຢຮັນ ແມ່ນຈົດໝາຍແຫ່ງຄວາມຫວັງຕໍ່ຜູ້ທີ່ເປັນຢູ່ຫລັງຈາກການຄືນຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢ
ຊູ. ຄວາມຫວັງນິຣັນດອນຢູ່ທີ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເປີດເຜີຍຕົນເອງ ໃນຖານະຜູ້ປົກຄອງອານາຈັກນິຣັນດອນ. ໃນ
ອານາຈັກນັ້ນ, ບໍ່ມີຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃດໆຈະສາມາດຢືນຢູ່ໄດ້. ນັ້ນແມ່ນຂ່າວດີທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຄວນງຽບຢູ່.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ
ໃນຂະນະທີ່ບົດບັນຍາຍຂອງດານີເອນອາດຈະງ່າຍໃນການນຳໄປປະຕິບັດ, ສິ່ງສຳຄັນຈະຕ້ອງເຊື່ອວ່ານິມິດ
ແລະຄວາມຝັນດັ່ງກ່າວສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ການຢ້ານກົວຄວາມຊົ່ວແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນເອົາຊະ
ນະໃນຕອນນີ້, ແລະດຽວນີ.້ ເມື່ອຮູ້ວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຈະລົ້ມລົງໃນທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງທີ່ຈະ
ຢ້ານຄວາມຊົ່ວນັ້ນ. ດ້ວຍຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວ, ມີຄວາມຢ້ານກົວຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານທີ່ຈະຕ້ອງມອບ
ໄວ້ກັບພຣະເຈົ້າ? ເມື່ອທ່ານມອບຄວາມຢ້ານກົວເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ພຣະເຈົ້າແລ້ວ, ຄວາມເຊື່ອໃນທ່ານຈະເຕີບ
ໃຫຍ່, ແລະຄວາມຊົ່ວຈະບໍ່ສາມາດບັງຄັບທ່ານອີກຕໍ່ໄປ.
ເພາະຄວາມຢ້ານກົວ, ຄຣິສຕຽນມັກຈະລັງເລໃຈທີ່ຈະໃຊ້ພຣະຄຳຕ່າງໆເຊັ່ນນິມິດຕ່າງໆໃນດານີເອນ, ໃນ
ພຣະນີມິດ, ແລະປື້ມພະຍາກອນອື່ນໆໃນສັນຍາເດີມ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ເວົ້າກັບຄົນອື່ນເຣື່ອງພຣະເຢຊູເປັນ
ສິ່ງທີ່ງ່າຍແລະເຮັດໄດ້. ທີ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການເລົ່າຄຳພະຍາກອນກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຈະບໍ່ຈຳເປັນ. ໃນ
ວັດທະນະທັມທີ່ນິຍົມໃຊ້ສື່ມວນຊົນ, ພາບພົດຈາກພຣະຄຳດານີເອນ 7 (ຖ້າເວົ້າເຖິງຄວາມເໝາະສົມ) ອາດ
ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ຟັງໃຫ້ເຫັນເຖິງຊັຍຊະນະສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຄວາມຊົ່ວ.

ການຍາກທີ່ຈະໃຊ້ພຣະຄຳ

ເຫລົ່ານີ້ເພື່ອບອກເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດບໍ່ຄວນຈະເປັນເຫດຜົນໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງຂ້າມ.
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ຄຳ ຖາມ
1. ຂ້ອຍຈະແກ້ໄຂຄວາມສັບສົນທີ່ເກີດຂຶນ
້ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນໄດ້ວິທໃ
ີ ດ?
2. ເມື່ອເວົ້າເຖິງພຣະເຈົ້າຜູ້ຢູ່ເທິງບັນລັງພິພາກສາຂອງພຣະອົງ,

ຮູບພາບນີ້ໜູນໃຈຂ້ອຍໃນການນະ

ມັສການພຣະອົງຢ່າງໃດ?
3. ຈົ່ງຮູ້ໄວ້ວ່າຄວາມຝັນແລະນີມິດທັງໝົດນີ້ບອກເຖິງສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

ເປັນຫຍັງຂ້ອຍ

ຈຶ່ງຄວນກັງວົນກັບສິ່ງທີ່ຍັງບໍ່ທັນເກີດຂຶ້ນ? ຄຳພະຍາກອນຍັງສຳຄັນສຳລັບຂ້ອຍໃນທຸກວັນນີ້ ຄືສຳ
ລັບດານີເອນໃນສມັຍຂອງລາວບໍ່?
4. ຂ້ອຍຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່

ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂ້ອຍບໍ່ງຽບຢູ່ກ່ຽວກັບຊັຍຊະນະຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຄວາມ

ຊົ່ວ? ມີສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມິດງຽບຢູ່ໃນລະຍະທີ່ຜ່ານມາ, ແລະຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະບໍ່
ງຽບອີກຕໍໄ
່ ປ?

ສຄ
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ບົດຮຽນທີ 9

ຫຼຽວເຫັນອະນາຄົດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ດານີເອນ 8: 1-27
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ເທຊາໂລນິກ 2: 1-12
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ດານີເອນສາມາດຕີຄວາມໝາຍນິມິດ ເພາະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ
ເທວະດາຄັບຣີເອນ ແລະເປັນຄຳເຕືອນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເຣື່ອງຄວາມສັດຊື່ຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາ: ການສຶກສາຄຳພະຍາກອນມີຄຸນຄ່າ ແລະເປັນປໂຍດຕໍ່ຄຣິສຕຽນແນວໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ປະຖິ້ມຂ້ອຍແມ່ນແຕ່ໃນເວລາທີ່ຫຍຸງ້ ຍາກ.
ອ່ານລວບ: ຮູບພາບຂອງ ອາເລກແຊນເດີ (Alexander) ບອກເຖິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ເຕັມດ້ວຍຄວາມຫຼົ້ມ
ເຫຼວ,ແຕ່ຮູບພາບຂອງດານີເອນບອກເຖິງການຮັບໃຊ້ທີ່ໝັ້ນຄົງໃນເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.

ຄຳນຳ
ຄວາມຝັນຮ້າຍແມ່ນປາກົດການທີ່ແປກປລາດ. ອິງີ ຕາມສິງ່ ທີ່ຮກ
ູ້ ່ຽວກັບຄວາມຝັນ, ຄົນເຮົາມັກຈະມີປະສົບ
ການກັບຮູບພາບຕ່າງໆໃນເວລານອນ, ແຕ່ຫລັງຈາກຕື່ນນອນແລ້ວເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຈື່ຈຳມັນເລີຍ. ບາງຄັ້ງກໍ
ງ່າຍທີ່ຈະຈື່ຈຳຄວາມຝັນທີ່ດີ,

ແຕ່ສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນຄວາມຝັນຮ້າຍ (ຄວາມຝັນທີ່ໜ້າຢ້ານ) ທີ່ມັກຈະ

ຄ້າງເຫຼືອຢູ່ຫລັງຈາກຕື່ນຂຶ້ນ. ເປັນຫັຽງຈຶ່ງເປັນແນວນັ້ນ? ເປັນເຣື່ອງເຂົ້າໃຈໄດ້ຍາກ, ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າສິ່ງ
ໜ້າຢ້ານທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຫຍຸ້ງຍາກຈະຄ້າງຢູ່ໃນຫົວດົນຫລາຍກ່ວາສິ່ງທີ່ດີຊຶ່ງໜູນໃຈພວກເຮົາ.
ນິມິດໃນພຣະຄຳດານີເອນ 8 ມີ່ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດທີ່ຜ່ານມາ, ເຖິງແມ່ນວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຫ່າງກັນ
ພຽງເວລາສັ້ນໆ. ໃນບົດທີ 7 ມີທັງ ”ຄວາມຝັນ” ແລະ "ນິມິດ," ແຕ່ໃນບົດນີ້ຈະເວົ້າແຕ່ “ນິມິດ” ໃນຂະນະທີ່
ດານີເອນຢູໃ
່ ນ ຊູຊາ (Susa). ດານີເອນໄດ້ເຫັນນິມິດຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ.
ເວລາເຫັນຄວາມເປັນຈິງທີ່ໂຫດຮ້າຍ (ຫລືປາກົດການທີ່ແປກປລາດ), ສິງ່ ເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ
ເຕັມດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ. ຄວາມຊົ່ວມີຢູ່ຕລອດເວລາ, ຄຣິສຕຽນຜູ້ທີ່ພຍາຍາມຕິດຕາມພຣະເຈົ້າຈະຢູ່ຝ່າຍ
ກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງທີ່ກຳລັງປົກຄອງໂລກນີ້ຢູ່. ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າມີຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍເພື່ອການຄອງ
ອຳນາດຢູ່ໃນທຸກມຸມໂລກ. ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງຈະບໍ່ຊົງປະຖິ້ມພວກເຮົາໃນຂະ
ນະທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງທີໂ
່ ຫດຮ້າຍເຫລົ່ານີ້.

1. ການຍາດແຍ່ງອຳນາດ (ດານີເອນ 8: 1-14)
ມັນອາດຈະງ່າຍສຳຫຼບ
ັ ຜູ້ອ່ານສມັຍນີ້ທີ່ຈະເບິ່ງແກະແລະແບ້ (ປຽບທຽບກັບສັດສີ່ໂຕຂອງບົດກ່ອນນີ້).
ເວລາດຽວກັນ, ຮູບພາບຂອງເຂົາເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສົງສັຍ.
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ໃນ

ເຂົາມີຄວາມໝາຍເຖິງອຳນາດທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບ

ສັດເຫຼົ່ານີ້ຊຶ່ງເປັນຕົວແທນຂອງອານາຈັກທີ່ມີອຳນາດ. ໃນຂະນະທີ່ດານີເອນເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນນິມິດ, ຢືນຢູ່ຂ້າງ
ຄອງນ້ຳ, ລາວໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າມີແກະໂຕນຶ່ງ ທີມ
່ ເີ ຂົາບໍ່ສເມີກັນ . ອາວຸດປ້ອງກັນຕົວຂອງພວກແກະແມ່ນ
ເຂົາຂອງພວກມັນ, ແລະຜູ້ຕໍ່ສູ້ທີ່ມີພລັງນີ້ຈະໃຊ້ກຳລັງຂອງຕົນເພື່ອເອົາຊະນະກຳລັງທີ່ຕໍ່ຕ້ານທັງໝົດ.
ຄ້າຍຄືກັນກັບຜູ້ແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ເຄີຍແພ້ ແຕ່ໄດ້ຊະນະສັດຕຣູຂອງລາວທັງໝົດ. ເໝືອນນັກມວຍມືອາຊີບຜູ້ທີ່ຍັງ
ບໍ່ທັນໄດ້ເຄີຍປຣາຊັຍ, ຫຼຫ
ື ລຽວເບິ່ງກັບຄືນໄປເຖິງສມັຍ Greco-Roman ເຣື່ອງນັກຕໍ່ສູ້ຜູ້ບໍ່ເຄີຍເສັຍຊັຍຊ່ຶງ
ຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານຍັງມີຊວ
ີ ິດຢູ່ແລະມີຕຳແໜ່ງສູງຂຶ້ນ. ຄວາມສຳຄັນມີຢວ
ູ່ ່າບຸກຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍເສັຍຊັຍຈະມີ
ອິດທິພົນຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ແຕ່ມີຄຳເວົ້າໄວ້ວ່າ, "ຖ້າທ່ານຢູສ
່ ູງ, ທ່ານຈະຕ້ອງຕົກໄກ." ແກະໂຕນີທ
້ ີ່ບເໍ່ ຄີຍ
ຜ່າຍແພ້ຈະເຮັດຕາມໃຈແລະຍົກຍ້ອງຕົວເອງ. ການທະນົງຕົວນຳໄປສູ່ການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫງຄົນອື່ນໆ, ຮວມທັງ
ຊົນຊາດອິສຣາເອນຂອງດານີເອນ, ແລະຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນຄືບໍ່ມຜ
ີ ູ້ໃດສາມາດຢຸດຢັ້ງມັນໄດ້.
ຈາກນັ້ນມີສັດນ້ອຍກ້າວເຂົ້າມາ, ແບ້ເຖິກ ຊຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າຈະລອຍຢູ່ເທິງໜ້າໂລກ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນແບ້ທມ
ັ ມະດາ, ແຕ່
ເປັນແບ້ທີ່ມີເຂົາແປກຢູ່ລະຫວ່າງຕາຂອງມັນ. ຕາມທັມມະດາແລ້ວ, ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຫັນແບ້ພຍາຍາມທີ່ຈະຕໍ່ສູ້
ແກະ ແຕ່ເບິ່ງຄືວ່າມັນເປັນຈຸດສຳຄັນຂອງນິມິດນີ້: ສິ່ງແປກໆຈະເກີດຂຶ້ນ. ແບ້ໂຕນີ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂກດ
ແຄ້ນທີສ
່ ຸດ ຊຶ່ງມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເອົາຊະນະອຳນາດຂອງໂລກທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນເວລານັ້ນ, ມັນຍັງໄດ້ຢຽບຢ່ຳອານາ
ຈັກໃນທຳນອງທີ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດຊ່ວຍກູ້ໄດ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ປວັດສາດບັນທຶກໄວ້ວ່າ ຜູ້ຊະນະໃໝ່ສາ
ມາດກາຍເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ດີຫລືຊົ່ວຮ້າຍກວ່າຜູ້ທີ່ມາກ່ອນ.

ບັນດານັກຂຽນມັກຈະເຫັນພ້ອມນຳກັນວ່າແບ້ເຖິກນີ້

ເປັນຕົວແທນຂອງ Alexander the Great ຜູ້ໄດ້ເອົາຊັຍຊະນະອານາຈັກຕ່າງໆໃນຕອນນັ້ນ, ຮວມທັງອາ
ນາຈັກທີ່ດານີເອນອາສັຍຢູ່ແລະຮັບໃຊ້.
ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອອຳນາດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເກມນີຍ
້ ັງຄົງມີຢູ່ຄືເກົ່າໃນແຜ່ນດິນໂລກ

ແລະປະຊາກອນຂອງ

ໂລກ. ສິ່ງທີ່ໜ້າຄິດກໍຄືວ່າໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂອງມະນຸດສູ້ຮົບກັນເພື່ອອຳນາດເໜືອແຜ່ນດິນໂລກ, ບໍ່ມີໃຜ
ກ່າວເຖິງພລັງອັນສູງສົ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເບິ່ງຄືວ່າພຣະອົງບໍ່ຊົງສົນໃຈໃນເຫດການທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ. ເປັນຫຍັງ
ໃນຂະນະທີ່ອຳນາດຂອງໂລກຕໍ່ສກ
ູ້ ັນ, ພຣະເຈົ້າບໍ່ຊົງລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້? ຄຳຖາມດຽວກັນ
ນີ້ມີຢູ່ໃນພຣະຄຳດານີເອນ 8:13-14, ບ່ອນທີ່ໃຫ້ກຳນົດເວລາສຳລັບຄວາມບໍ່ບໍຣິສຸດ.

2. ຊອກຫາຄວາມເຂົ້າໃຈ (ດານີເອນ 8: 15-22)
ເຊັ່ນດຽວກັບບົດທີ່ຜ່ານມາມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງຄວນຈະຍົກຍ້ອງແລະຄວາມດີເດັ່ນຂອງດານີເອນ:

ລາວໄດ້

ຊອກຫາຄວາມເຂົ້າໃຈ. ສັງເກດວ່າກ່ອນໜ້ານີ້, ດານີເອນເປັນປາກສຽງຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈ, ເປີດເຜີຍຄວາມ
ໝາຍຂອງຄວາມຝັນ ແລະສະຖານະການໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ປົກຄອງອານາຈັກ
ຂອງລາວ. ມາບັດນີ້ ປາກົດວ່າລາວບໍ່ແນ່ໃຈໃນຖານະຜູ້ສົ່ງຂ່າວຂອງພຣະເຈົ້າ. ແນ່ນອນພຣະເຈົ້າຜູ້ດຽວທີ່
ຊົງເປິດເຜີຍເຣືອງອະນາຄົດໃຫ້ກັບດານີເອນ, ສິງ່ ນີ້ນັບວ່າເປັນພາຣະໜ້າທີ່ໜັກນ່ວງ. ຫລັງຈາກລາວໄດ້ຂໍ
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ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ດານີເອນຮ້ອງຫາເທວະດາ (ຄັບຣີເອນ Gabriel) ເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈແກ່ລາວ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນ
ພຽງຄັ້ງດຽວທີເ່ ທວະດາອົງນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງມາເພື່ອເປີດເຜີຍແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ແກ່ໂລກ.
ທ່ານເຄີຍສັງເກດໃນພຣະຄັມພີບໍ່ວ່າ ເວລາໃດທີ່ເທວະດາມາຫາມະນຸດຈະເກີດມີຄວາມຢ້ານກົວເກີດຂຶ້ນ?
ດານີເອນຢ້ານກົວຈົນນ້ອມຕົວລົງ. ຖ້າລາວມີຄວາມຢ້ານກົວເມື່ອເຫັນນິມິດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ລອງນຶກເບິງ່ ພາບ
ພົດຕອນນີ້ທີ່ລາວໄດ້ພົບກັບເທວະດາຄັບຣີເອນ Gabriel, ໜ້າຕໍ່ໜ້າ. ຄຳຕອບຈາກຄັບຣີເອນເປັນປໂຍດ,
ແຕ່ກບ
ໍ ໍ່ແຈ້ງເຖິງສິ່ງທີ່ດານີເອນໄດ້ເຫັນກ່ຽວກັບເຣື່ອງເວລາສຸດທ້າຍ. ສິງ່ ທີ່ໜ້າສົນໃຈກໍຄວ
ື ່ານິມດ
ິ ນີ້ມຜ
ີ ົນກະ
ທົບຕໍຮ
່ ່າງກາຍຂອງດານີເອນເອງ. ລາວມີຄວາມເສົ້າສລົດໃຈຫຼາຍຂະນະທີໄ
່ ດ້ຍນ
ິ ຂ່າວທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຍກວ່າຊີວິດ
ນີ້, ລາວໄດ້ນອນຫລັບສນິດເໝືອນຄົນທີ່ໝົດກຳລັງ.
ເມື່ອເວົ້າເຖິງພຣະນິມິດ, ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ແຕ່ວັຍເດັກມາ, ເມື່ອໃດໄດ້ຍິນເຣື່ອງ
ຮ້າຍແຮງ ຮ່າງກາຍຂອງຂ້ອຍຈະຮູ້ສຶກອ່ອນເພັຍເໝືອນກັບເປັນອັມມະພາດຫລາຍຊົ່ວໂມງແລະບາງຄັ້ງກໍ
ເປັນມື້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄັບຣີເອນ Gabriel ເຫັນວ່າມັນຈຳເປັນທີ່ຈະໃຫ້ຄຳອະທິບາຍເຫຼົ່ານີ້ໃນຂໍ້ທີ 2022. ນີ້ແມ່ນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ທີ່ຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມມືດ ໂດຍສະ
ເພາະເຣື່ອງການຂັດແຍ່ງອຳນາດໃນໂລກນີ້. ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈບາງຢ່າງ ກ່ອນທີ່ສິ່ງໃຫຍ່ຈະເກີດ
ຂຶ້ນ ເພື່ອພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ເມີນເສີຍກ່ອນທີ່ພຣະອົງຈະຊົງປາກົດ. ຈົນກວ່າພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ທຸກສິ່ງເປັນໄປ,
ໃຫ້ພວກເຮົາສແວງຫາສະຕິປັນຍາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ, ແລະເຊື່ອວ່າເຖິງຄວາມມືດຈະຮ້າຍແຮງກໍຕາມພຣະ
ເຈົ້າເປັນຄວາມສວ່າງຈະສ່ອງແສງເຂົ້າໃສ່ຄວາມມືດແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທີ່ຄອບງຳພວກເຮົາຢູ່.

3. ເວລາສຸດທ້າຍໃກ້ຈະມາເຖິງ (ດານີເອນ 8: 23-27)
ພຣະຄັມພີສອນຄຣິສຕຽນໃຫ້ສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າແລະພຣະອົງພຽງຜູ້ດຽວ ເພາະພຣະອົງ
ຊົງຄອບຄອງທຸກໆສິ່ງ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເບິ່ງ ຍັງມີສິ່ງຮ້າຍແຮງສຸດທ້າຍທີໄ
່ ດ້ເຕືອນໄວ້ໃນຂໍ້ 23-25: ຜູ້
ທີ່ຢູ່ເໜືອກວ່າຜູ້ປົກຄອງທັງຫຼາຍ, ຜູທ
້ ີ່ຈະເຂັ້ມແຂງແລະຢູ່ໃນອັນດັບທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ ແຕ່ຈະທຳລາຍ
ໂດຍບໍ່ໃຊ້ກຳລັງຂອງມະນຸດ.“ ບາງຄົນຄິດເຖິງຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ, ຢ່າງໃດກໍຕາມອຳນາດຊົ່ວຊ້າສຸດທ້າຍນີ້
ຈະຖືກທຳລາຍໂດຍພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງມີອຳນາດເໜືອມະນຸດ. ນີຄ
້ ືຈຸດອາວະສານ. ຄວາມຝັນຮ້າຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ຈະມາເຖິງ, ແຕ່ຄວາມຊົ່ວຈະຕ້ອງພິນາດຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
ຖ້າທ່ານພິຈາຣະນາເບິ່ງ 2 ເທຊະໂລນິກ 2 ທ່ານຈະເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄຣິສຕຽນໃນຂະນະທີພ
່ ວກ
ເຮົາໃກ້ເຂົ້າເຖິງການຕໍ່ສູ້ອັນຊົ່ວຮ້າຍຄັ້ງສຸດທ້າຍ ກັບພຣະເຈົ້າ:ຈົ່ງໝັ້ນຄົງຢູໃ
່ ນພຣະເຈົ້າ. ບໍ່ວ່າສິ່ງໃດຈະເກີດ
ຂຶ້ນກໍຕາມ, ໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອເຂັ້ມແຂງ ເພາະພຣະເຈົ້າຈະທຳລາຍສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍທັງໝົດ. ຂະນະທີ່ດາ
ນີເອນເບິ່ງໄປເຖິງການສິ້ນສຸດຂອງທຸກຢ່າງ, ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງໄປຫາວັນສຸດທ້າຍດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ. ພຣະ
ເຈົ້າຈະບໍ່ປະຖິ້ມໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃນເວລາຫຍຸ້ງຍາກ;
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ສະນັ້ນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າກໍບໍ່ຄວນຈະປະຖິມ
້

ພຣະອົງໃນເວລາລຳບາກ.

ຂໍໃຫ້ຄວາມເຊື່ອ, ບໍແ
່ ມ່ນຄວາມຢ້ານ, ເປັນວິທທ
ີ າງທີຈ
່ ະເອົາຊະນະຄວາມຝັນ

ຮ້າຍ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ
ຖ້າພວກເຮົາທຸກຄົນເວົ້າຄວາມຈິງ, ຫລາຍຄົນອາດຈະອ່ານຂ້າມພຣະຄຳທີ່ຜ່ານມາ.

ຄຳພະຍາກອນຄຣິສ

ຕຽນແມ່ນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍແລະອະທິບາຍໄດ້ຍາກ. ແຕ່ມັນມີປໂຍດຖ້າພວກເຮົາໃຊ້ເວລາໃນຂໍ້ພຣະຄຳເຫລົ່ານີ້
ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າກຳລັງສະແດງພຣະອົງເອງວ່າ

ຊົງເປັນຄວາມຫວັງທີ່ຈະຕໍ່ຕ້ານຄວາມຊົ່ວຊ້າໃນໂລກນີ້.

ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຢ້ານກົວຫາຍໄປ, ແຕ່ໃນທີ່ສຸດແມ່ນພຣະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ທີ່
ທຳລາຍຄວາມຊົ່ວທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຄວາມຢ້ານກົວເຫຼົ່ານີ້.
ສິ່ງນຶ່ງທີ່ຕ້ອງຮຽນຮູ້ແລະເຊື່ອຖື ຄືມື້ນຶ່ງພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຊັຍຊະນະຕໍ່ຄວາມຝັນຮ້າຍແລະຄວາມຢ້ານກົວຂອງ
ພວກເຮົາ. ທ່ານຈະຕ້ອງຄຸເຂົ່າລົງສາຣະພາບ,ໂດຍສະເພາະເຣື່ອງຄວາມຢ້ານກົວ, ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ຂຽນຄວາມ
ຢ້ານແລະຄວາມກັງວົນຕ່າງໆຂອງທ່ານໃສ່ກະດາດ. ໃນເວລາອະທິຖານຈົ່ງສາຣະພາບຄວາມຢ້ານກົວຂອງ
ທ່ານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ມອບຄວາມຝັນຮ້າຍໃຫ້ພຣະອົງ ແລະຂໍຄວາມເຊື່ອເພີ້ມຈາກພຣະອົງເພື່ອຄວາມຢ້ານກົວ
ເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ມີອຳນາດໃນຊີວິດຂອງທ່ານຕໍ່ໄປ.

ຂໍພຣະອົງໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຫັນນິມິດກ່ຽວກັບຣິດອຳນາດຊຶ່ງສາ

ມາດເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານໃນຈິດໃຈ. ຈົ່ງກ້າວຕໍ່ໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ, ແລະບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ.

ຄຳຖາມ
1. ຄວາມຝັນຮ້າຍແລະຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ດີແນວໃດແດ່ທ່ີມີຢູ່ໃນຕົວຂ້ອຍ?

ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍພິການໄດ້

ແນວໃດແດ່?
2. ເບິ່ງຂ່າວຮອບໂລກ, ມີກຳລັງຊົ່ວຮ້າຍປະເພດໃດແດ່ທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັນເພື່ອອຳນາດ?

ຂ້ອຍຄວນຈະ

ວາງຕົວຢ່າງໃດຕໍ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້?
3. ຊອກຫາຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກພຣະເຈົ້າສຳຫຼັບສິ່ງທີຂ
່ ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈ. ຂ້ອຍຈະຂໍຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ? ຂ້ອຍຫວັງວ່າພຣະອົງຈະຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງວິທໃ
ີ ດ?
4. ເປັນຫັຽງຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງສຶກສາແລະອ່ານຄຳພະຍາກອນໃນພຣະຄັມພີ?

ມັນຈະເປັນປໂຍດຕໍ່

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຂ້ອຍເຣື່ອງພຣະເຈົ້າແລະແຜນການຂອງພຣະອົງສຳລັບໂລກນີ້ ໄດ້ແນວໃດ?

ສຄ
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ບົດຮຽນທີ 10
ຄຳອະທິຖານສາຣະພາບຂອງດານີເອນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ດານີເອນ 9: 1-13
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 21: 1-11
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນເປັນແບບຢ່າງຂອງການອ້ອນວອນທີ່ຈິງໃຈ,
ໂດຍການສະແດງຄວາມຖ່ອມຕົວ, ການສາລະພາບ,ແລະການປະຕິເສດ
ຕົນເອງ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ເມື່ອທ່ານພິຈາຣະນາຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນ, ທ່ານສາມາດເຫັນຕົວຢ່າງຫລື
ຄຳໜຸນໃຈຫຍັງແດ່ສຳລັບຊີວິດເຣື່ອງການອະທິຖານຂອງຕົວເອງ?

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອຮຽນຮູ້ການອະທິຖານຕາມພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອຮູ້ສັງເກດເບິງ່
ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.

ອ່ານລວບ: ໃນຂະນະທີ່ດານີເອນສຶກສາຄຳພະຍາກອນຂອງເຢເຣມີຢາ, ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າເວລາຂອງການ
ເປັນຊະເລີຍເກືອບຈະສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ.

ລາວມີຄວາມຫວັງຫລາຍຈຶ່ງເລີ້ມຖືສິນອົດອາຫານ

ແລະອະທິຖານ.

ຄຳນຳ
ດານີເອນຜູ້ຊະຣາໄດ້ເອົາໜັງສືເຢເຣມີຢາຈາກບ່ອນເກັບປື້ມຂອງລາວ. ລາວໄດ້ຜ່ານຜ່າຫຼາຍຢ່າງໃນລະຍະ
ແປດຫລືເກົ້າສັດຕະວັດ. ລາວໄດ້ຖືໜັງສືທີ່ເຕັມດ້ວຍລາຍມືຂອງເຢເຣມີຢາ. ໜັງສືນີ້ໄດ້ຜ່ານພັຍແລະຄວາມ
ມືດເໝືອນກັນກັບມືຂອງດານີເອນທີ່ກຳລັງຖືມັນຢູ່. ດານີເອນໄດ້ລອດຊີວິດເຈັດສິບປີໃນການເປັນຊະເລີຍ,
ຄັ້ງທຳອິດໃນ Babylon ແລະຫລັງຈາກນັ້ນຢູ່ Persia. ແນ່ນອນລາວໄດ້ອ່ານຖ້ອຍຄຳເຫລົ່ານັ້ນເປັນປະຈຳ
ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມລີ້ພັຍ. ວັນເວລາໃນຖ້ຳສິງກໍເປັນຄວາມຊົງຈຳທີ່ຫ່າງໄກ, ທົດສອບໃນວັຍໜຸ່ມກ່ຽວກັບການກິນ
ອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມທີຕ
່ ້ອງຫ້າມ. ແຕ່ຫ່າງໄກຫຼາຍ, ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງລາວ, ແມ່ນຄໍາສັນຍາ.

1. ເວລາໄດ້ມາເຖິງ (ດານີເອນ 9: 1-3)
ວາດພາບເບິ່ງດານີເອນຜູ້ຊະຣາກຳລັງເປີດມ້ວນໜັງສື ພຣະຄຳເຢຣະມີຢາ 29:10, “ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ກ່າວດັງ່ ນີ້ວ່າ ເມື່ອເຈັດສິບປີ ແຫ່ງບາບີໂລນຄົບແລ້ວ ເຮົາຈະຢ້ຽມຢາມເຈົ້າແລະຈະໃຫ້ຄຳສັນຍາຂອງເຮົາ
ສຳເຣັດເພື່ອເຈົ້າແລະຈະນຳເຈົ້າກັບມາສູ່ສະຖານທີ່ນີ້." ດານີເອນຮູ້ທັນທີວ່າເຖິງເວລາແລ້ວ.
ອາຍຸຫລາຍເກີນໄປທີ່ຈະເດີນທາງນຶ່ງພັນໄມຈາກ Susa ກັບໄປເຢຣູຊາເລັມດ້ວຍຕົນເອງ , ດານີເອນຈຶ່ງໄດ້
ຂຽນລົງໃນຫນັງສືມ້ວນວ່າ, "ໃນປີທຳອິດທີ່ພຣະອົງຊົງເປັນກະສັດນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າດານີເອນໄດ້ຮຳ
່ ຮຽນພຣະ
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ຄັມພີ

ແລະຄິດເຖິງເຣື່ອງເຈັດສິບປີທີ່ນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຈະຖືກທຳລາຍຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງບອກເຢ

ເຣມີຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄວ້" (ດນອ 9: 2). ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວກໍໄດ້ຂຽນຄຳອະທິຖານຂອງຕົນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.

2. ການອະທິຖານສາຣະພາບ (ດານີເອນ 9: 4-11)
ຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນແມ່ນການອະທິຖານແບບຢ່າງ. ລາວເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການສາຣະພາບທີ່ຍືດຍາວ
ຊຶ່ງລາວໄດ້ປຽບທຽບທັມມະຊາດຂອງຄວາມຮັກແລະຄວາມທ່ຽງທັມຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄວາມບາບຂອງຊາວ
ອິສຣາເອນ. ລາວໄດ້ລະນຶກເຖິງຄວາມຮັກອັນໝັ້ນຄົງຂອງພຣະເຈົ້າແລະຄວາມສັດຊື່ໃນພັນທະສັນຍາ ຈາກ
ນັ້ນການກະບົດທີ່ບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງຂອງປະຊາຊົນ. ເໝືອນກັບ Joseph ແລະ Noah ດານີເອນເປັນຄົນນຶ່ງໃນ
ພວກຜູ້ຊອບທັມທີ່ສຸດໃນພຣະຄັມພີເດີມ.

ຊີວິດຂອງລາວເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສັດຊືຕ
່ ໍ່ພຣະເຈົ້າແຕ່ລາວຍັງ

ໄດ້ວາງຕົວເອງເຂົ້າໄປໃນຜູ້ກະບົດຜິດ, ໂດຍໃຊ້ຄຳເວົ້າ, "ພວກເຮົາ" ແລະ "ຂອງພວກເຮົາ" ຫຼາຍໆຄັ້ງ
ຕລອດການອະທິຖານ. ລາວບໍ່ໄດ້ຫລີກລ້ຽງຄວາມຜິດແລະບໍເ່ ຄີຍແກ້ຕົວ ພວກເຮົາຕ້ອງອະທິຖານເພື່ອການ
ສາຣະ ພາບທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້. ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຍຸກທີ່ບໍ່ຍອມຮັບຮູ້ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກຕົນ, ພວກເຮົາ
ອາດຈະໜີຄວາມຜິດໂດຍການຊີ້ໃສ່ຄວາມຜິດຂອງຄົນອື່ນ,

ຫລືຜ່ອນນ້ຳໜັກຂອງຄວາມຜິດໂດຍເວົ້າວ່າ,

"ພວກເຮົາທຸກຄົນເປັນມະນຸດ." ຫລາຍໆຄັ້ງພວກເຮົາຫ່ວງໃຍຄວາມເວົ້າຂອງຄົນອື່ນ ຫລາຍກວ່າຄວາມຄິດ
ຂອງ ພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຜິດພາດຂອງພວກເຮົາ.
ຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ແນວຄິດຂອງຄຣິສຕຽນໃນສມັຍນີ້ຄື: 1. ພຣະຄຸນມີຣາຄາຖືກ
Cheap Grace ແລະ 2. ຂ່າວປະເສີດຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ Prosperity Gospel.
ກ່ອນອື່ນໝົດ, ພຣະຄຸນ, ການໃຫ້ອະພັຍ, ແລະຄວາມຮັກແມ່ນຫຼັກຄຳສອນທີ່ສຳຄັນຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ພຣະ
ເຢຊູຊົງນຳພາໃນເຣື່ອງນີ້,

ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດຖືກເນັ້ນຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ໃນເວລາເທສນາໂດຍລືມໃຫ້

ຄວາມສຳຄັນເຣື່ອງການສາຣະພາບແລະການກັບໃຈ.

ພຣະຄຸນແບບຣາຄາຖືກແມ່ນພຣະຄຸນທີ່ໃຫ້ຄວາມ

ພົ້ນແລະຄວາມດີໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຜູ້ເຊື່ອ,

ປ່ຽນໄມ້ກາງແຂນໃຫ້ກາຍເປັນຂອງຣາຄາຖືກ

ແລະບໍ່ມີຄວາມໝາຍ. ພຣະຄຸນມີຣາຄາແພງ. ພຣະເຢຊູຊື້ດ້ວຍເລືອດ! ດານີເອນຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງ
ຂອງຄວາມບາບ: ຄວາມບາບຂອງລາວແລະຄົນຂອງອິສຣາເອນ.
ສອງ, ຂ່າວປະເສີດຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ ຄືຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າພຣະເຈົ້າມີແຕ່ສິ່ງດີໆສຳລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຖ້າ
ພວກເຂົາພຽງແຕ່ອ້າງມັນຫຼືເຊື່ອພຽງພໍ. ຄວາມເຊື່ອແບບນີ້ໝາຍເຖິງການມ່ວນຊື່ນຫລືໄດ້ລາງວັນ, ແລະຜູ້ທີ່
ຕິດຕາມທາງນີ້ກໍຢໄ
ູ່ ກຈາກການສາຣະພາບ, ການກັບໃຈ, ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແລະຄວາມອັບອາຍ. ຄຳອະທິ
ຖານຂອງດານີເອນບໍ່ແມ່ນຂ່າວປະເສີດຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ.

ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຊີວິດທັງໝົດຂອງລາວກໍຄືກັນກັບ

ຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ມາກ່ອນເຊັ່ນ ເຢເຣມີຢາ, ຫລືພຣະເຢຊູແລະອັຄສາວົກທັງໝົດ, ຫລືກຸ່ມຄຣິສຕຽນທີ່ຖືກຂ້າ,
ຖືກທໍຣະມານ, ແລະຖືກຂົ່ມເຫັງເພາະພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ. ຜູ້ທີ່ປະກາດພຣະຄຸນຣາຄາຖືກຫລືຂ່າວປະ
ເສີດຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງຄວນຢຸດເບິ່ງພຣະຄຳດານີເອນບົດທີ 9 ແລະພິຈາຣະນາຄຳອະທິຖານສາຣະພາບ.
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3. ການຮັບຮູ້ຄຳຕັດສິນຂອງຄວາມບາບ ( ດານີເອນ 9: 11-14 )
ການຮັບຮູ້ບາບແລ້ວສາຣະພາບກໍເປັນເຣື່ອງສຳຄັນ, ແຕ່ການຍອມຮັບຄຳພິພາກສາຊຶ່ງເປັນຜົນມາຈາກບາບ
ນັ້ນກໍເປັນອີກກໍຣະນີນຶ່ງ. ດານີເອນເຂົ້າໃຈວ່າບາບມີຜົນສະທ້ອນ. ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ເຮັດບາບ, ແລະບາງຄົນກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງບາບຫລືຜົນສະທ້ອນຂອງມັນ. ຜູ້ເຊື່ອທີ່
ແທ້ຈິງເຂົ້າໃຈວ່າການຂໍໂທດບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຈາກບາບຫລືຜົນຂອງມັນ. ພວກເຮົາຢູ່ໃນຍຸກຂອງພຣະຄຸນ,
ແຕ່ວ່າພຣະຄຸນບໍ່ໄດ້ຊຳຮະບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມບາບທັງໝົດ. ໂຣມ 6:23 ກ່າວວ່າ, "ສຳລັບຄ່າຈ້າງ
ຂອງບາບແມ່ນຄວາມຕາຍ." ການຕາຍອອກມາໃນຫຼາຍຮູບແບບ.
1. ຄວາມຕາຍທາງຮ່າງກາຍແມ່ນສ່ວນນຶ່ງໃນການພິພາກສາຂອງຄວາມບາບ "ເຫດສັນນັ້ນຄວາມຜິດບາບ
ໄດ້ເຂົ້າມາໃນໂລກເພາະດ້ວຍມະນຸດຄົນດຽວ

ແລະຄວາມຕາຍກໍໄດ້ເກີດມາຍ້ອນຄວາມຜິດບາບນັ້ນ

ຢ່າງນັ້ນແຫລະ, ຄວາມຕາຍຈຶ່ງໄດ້ລາມໄປເຖິງມະນຸດທຸກຄົນ ເພາະວ່າທຸກຄົນໄດ້ເຮັດບາບແລ້ວ"(ໂຣມ
5:12). ພຣະເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສັດເປັນເຄື່ອງຖວາຍ, ໃນພຣະສັນຍາເດີມ, ແທນບາບຂອງມະນຸດ
ແຕ່ສັດເຫຼົ່ານັ້ນກໍຕ້ອງຕາຍ.

ໃນທີ່ສຸດ, ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູກາຍເປັນການຖວາຍຄັ້ງສຸດທ້າຍແລະ

ຖາວອນແທນວິທີຖວາຍສັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນພຣະສັນຍາເດີມ (ເຮັບເຣີ 1: 1-18). ບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້
ນຳໄປເຖິງການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດທາງວິນຍານທົວ
່ ໄປ ແຕ່ວ່າບາບທຸກຢ່າງໄດ້ຢູ່ເທິງ
ບ່າຂອງພຣະເຢຊູ.
2. ຄວາມຕາຍນິຣັນດອນຍັງເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການພິພາກສາຂອງຄວາມບາບ.

ບາບແຍກພວກເຮົາຈາກ

ພຣະເຈົ້າແລະນຳໄປສູ່ຄວາມຕາຍນິຣັນດອນ. "ແຕ່ວ່າຄວາມບາບຊົ່ວຂອງເຈົ້າທັງຫລາຍໄດ້ກະທຳໃຫ້
ເກີດການແຍກລະຫວ່າງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ" (ເອຊາຢາ 59: 2a). ດານີເອນໄດ້ຂຽນວ່າ, "ຫລາຍ
ຄົນໃນພວກເຫຼົ່ານີ້ທີ່ໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວຈະມີຊີວິດຄືນມາອີກ ລາງຄົນຈະມີຊິວິດຕລອດໄປ ບາງຄົນຈະໄດ້
ຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າຕລອດໄປ" (ດານີເອນ 12: 2).
3. ຄວາມຕາຍທາງວິນຍານແມ່ນການພິພາກສາຂອງຄວາມບາບ.

ການຫລີກລ້ຽງຄວາມອັບອາຍ ແລະ

ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແມ່ນຫຼັກຖານຂອງບາບທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເສັຍຫາຍ. ຊີວິດທາງວິນຍານບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່
ກ່ຽວກັບຊີວິດຫລັງຈາກຄວາມຕາຍເທົ່ານັ້ນແຕ່ເປັນຊີວິດທີ່ມັ່ງຄັ່ງ, ເຕັມລົ້ນ,

ແລະອຸດົມສົມບູນຢູ່ທີ່ນ້ີ

ແລະດຽວນີ້ (ໂຢຮັນ 10:10).
4. ຄວາມຕາຍດ້ານຄວາມສັມພັນແມ່ນຜົນຂອງຄວາມບາບທີ່ແກ້ໄຂໄດ້ຍາກ.

ມີຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການ

ສ້າງຄວາມປອງດອງໃນພຣະຄັມພີ ແຕ່ວ່າບາບສາມາດສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຫຼາຍຈົນວ່າການຟື້ນຟູຢ່າງ
ເຕັມທີ່ອາດຈະເປັນໄປບໍໄ
່ ດ້.
5. ຄວາມຕາຍດ້ານສັງຄົມແມ່ນມາຈາກຄວາມບາບທັງໝົດຂອງພົລເມືອງ. ອາຊຍາກັມ, ຄວາມທຸກຍາກ,
ການຈຳແນກເຊື້ອຊາດ, ສົງຄາມແລະບັນຫາອື່ນໆຂອງສັງຄົມແມ່ນຜົນສະທ້ອນຫລາຍລຸ້ນຄົນແລະການ
ຕັດສິນຂອງບາບ. ພວກເຂົາສາມາດກາຍເປັນເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະສ້າງຄວາມ
ໂຫດຮ້າຍແບບບໍ່ມີຈຸດຈົບ.
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ດານີເອນຮູ້ວ່າບາບຂອງປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຢຣູຊາເລັມຖືກທຳລາຍ ແລະການຖືກເນຣະເທດ
ໄປປະເທດບາບີໂລນແລະຈາກນັ້ນແມ່ນເປີເຊັຍ. ລາວບໍ່ໄດ້ແປກໃຈໃນການພິພາກສາ. ຄຳຂໍໂທດບໍ່ໄດ້ລົບ
ລ້າງຜົນກະທົບທັນທີ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄວາມບາບຂອງ
ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຕໍ່ພວກເຮົາ, ຄົນອື່ນ, ແລະສັງຄົມອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ. ຄວາມເສັຍຫາຍ
ເຫຼົ່ານັ້ນໃຊ້ເວລາໃນການຮັກສາແລະປີ້ນກັບ, ຄືກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກອາຊຍາກັມແລະຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທັມ.
ບາງຄົນອາດຈະກັບໃຈຈາກການເຮັດໂຫດຮ້າຍຄົນອື່ນ ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ລົບລ້າງຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ໄດ້ເກີດກັບຜູ້
ເຄາະຮ້າຍແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. ຜົນສະທ້ອນບາງຢ່າງແມ່ນແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້. ບາບມີຜົນສະທ້ອນແລະມີ
ການພິພາກສາ. ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າປົກຄວາມບາບ, ແຕ່ກໍມີຜົນກະທົບທີ່ຍາວນານ. ດານີເອນ 9: 1114 ເວົ້າເຖິງການເອີ້ນຂອງໂມເຊເຖິງຄວາມຕາຍແລະຊີວິດ,

ພອນແລະຄຳສາບແຊ່ງ (ພຣະບັນຍັດທີສອງ

30: 15-20). ການພິພາກສາຄວາມບາບຍັງເປັນການເຕືອນເຖິງຄຳສັນຍາຂອງຊີວິດແລະພຣະພອນທີ່ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ກຳນົດໄວ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ຮັກພຣະອົງແລະດຳເນີນຊີວິດໃນການເຊື່ອຟັງ.

4. ຄຳອ້ອນວອນເພື່ອຄວາມເມດຕາ ( ດານີເອນ 9: 15-19 )
ຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນບໍ່ໄດ້ສິ້ນສຸດດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້າຂອງການຕັດສິນໃຈ ລາວຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງດີ,
ມີຄວາມກະຣຸນາ, ແລະມີຄວາມເມດຕາ.

ຄຳຂໍຄວາມເມດຕາແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຫ້າປະການ.

1. ຄຳອະທິຖານຂອງລາວແມ່ນອີງໃສ່ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທຳໃນອະດີດ (ເມື່ອພຣະເຈົ້ານຳປະຊາຊົນອອກ
ຈາກປະເທດເອຢິບ). ການເປັນຂ້າທາດໃນເອຢີບອາດຄ້າຍຄືກັນການເປັນຊະເລີຍໃນບາບີໂລນ. ພວກເຮົາ
ສາມາດໄວ້ວາງໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະເຮັດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໂດຍອີງໃສ່ສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດມາກ່ອນ.
2. ຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບລາວ ຫລືຄົນຂອງລາວ,

ແຕ່ກ່ຽວກັບວ່າພຣະເຈົ້າແມ່ນໃຜ,

ໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະຂອງພຣະອົງ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຊອບທັມຂອງດານີເອນ. ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ສ້າງ, ຜູ້ປິ່ນປົວ,
ຜູ້ປົດປ່ອຍ, ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ, ຜູຮ
້ ັກສາ, ຜູປ
້ ະທານ, ພຣະບິດາ, ຜູ້ມີອຳນາດ, ຜູຊ
້ ົງເມດຕາ, ຜູ້ເປັນທາງ,
ຄວາມຈິງ, ແລະຊີວິດ, ແລະອື່ນໆ.
3. ພຣະອົງມີອຳນາດພໍທີ່ຈະເຮັດສິ່ງທີ່ພຣະອົງຕ້ອງການ. ຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນ (ແລະຂອງພວກເຮົາ
ຄືກັນ) ເຕືອນວ່າພຣະເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດ.

ພວກເຮົາອະທິຖານດ້ວຍ

ຄວາມເຊື່ອ, ວາງໃຈໃນຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ.
4. ຄຳຂໍຮ້ອງຂອງດານີເອນເພື່ອຄວາມເມດຕາ ແມ່ນອີງໃສ່ຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນຖານະຜູ້ຕິດຕາມ
ພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງວ່າຄຳສັນຍາທຸກຢ່າງທີ່ພົບໃນພຣະຄັມພີຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບວ່າ "ແມ່ນ
ແລ້ວ" Amen ໃນພຣະເຢຊູ ສຳລັບທຸກຄົນທີ່ເດີນໄປກັບພຣະອົງ (2 ໂກຣິນໂທ 1:20). ພຣະບັນຍັດທີສອງ
30: 15-20 ໃຫ້ຄໍາສັນຍາເຣື່ອງພຣະພອນສຳລັບຜູ້ທີ່ສັດຊືໃ
່ ນການເຊື່ອຟັງຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ.
5. ໃນທີ່ສຸດ,

ຄຳອ້ອນວອນເພື່ອຄວາມເມດຕາແມ່ນການຍົກຍ້ອງພຣະອົງ. ຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນ

ແມ່ນສຳລັບບ້ານເມືອງແລະຜູ້ຄົນທີ່ເອີ້ນອອກພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.

5. ຄຳຕອບຈາກພຣະເຈົ້າ (ດານີເອນ 9: 20-23)
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ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງທູດສວັນ Gabriel ມາຫາດານີເອນເພື່ອໃຫ້ຄຳຕອບສາມຢ່າງສຳລັບຄຳອະທິຖານຂອງລາວ.
1. ການມາເຖິງຂອງທູດສວັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນ. 2. ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕົວກັບດານີເອນໃນຮູບແບບຂອງ Gabriel. ຊື່ຂອງ Gabriel ໃນພາສາເຮັບເຣີໝາຍຄວາມ
ວ່າ, "ພຣະເຈົ້າແມ່ນກຳລັງຂອງຂ້ອຍ," ຊື່ຂອງດານີເອນເອງໝາຍຄວາມວ່າ, "ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຕັດສິນຂອງ
ຂ້ອຍ."

ໃນຂະນະທີ່ດານີເອນໄດ້ອະທິຖານຢູ່,

ລາວກໍໄດ້ຮັບກຳລັງຈາກພຣະເຈົ້າ.

ໃນຄວາມເປັນຈິງ,

Gabriel ກ່າວວ່າລາວໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ໄປຫາດານີເອນ, "ທັນທີທີ່ທ່ານໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນອະທິຖານ" (9: 23).
ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຄຳຕອບກ່ອນດານີເອນຈະຈົບການອະທິຖານ. 3. ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບ. ຜ່ານ Gabriel,
ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ "ຄວາມຮູ້ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ." ພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນຄໍາອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ, ຊົງຢູ່ກັບພວກ
ເຮົາໂດຍ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ແລະຊົງໃຫ້ຄໍາຕອບແກ່ພວກເຮົາ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສຳແດງຣິດອຳນາດແລະຄວາມຮັກໃນຂ່າວປະເສີດ.

ບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້ນຳພວກເຮົາ

ອອກຈາກພຣະເຈົ້າແລະພວກເຮົາບໍ່ມີອຳນາດທີ່ຈະເຂົ້າຫາພຣະອົງໂດຍຕົວເອງ.
ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ແກ້ໄຂສະພາບການຂອງພວກເຮົາ.
ພຣະອົງໄດ້ດຳຣົງຊີວິດທີ່ຊອບທັມ (ສົມບູນ)
ພຣະອົງໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອ.

ຂ່າວປະເສີດບອກວິທີ

ພະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າແລະພຣະອົງໄດ້ມາເປັນມະນຸດ.

ແລະໄດ້ຕາຍແທນທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອແລະໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນຂອງ

ພຣະອົງໄດ້ນຳຄວາມຊອບທັມມາໃຫ້ພວກເຮົາເພື່ອຈະໄດ້ຮັບໂດຍຄວາມ

ເຊື່ອ. ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອແລ້ວບໍ? ທ່ານເຊື່ອວາງໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີ
ຄວາມຊອບທັມໃໝ່ບໍ່ (ຜ່ານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ)? ຖ້າທ່ານໄດ້ພລັງຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ, ທ່ານຈະຊ່ວຍຄົນ
ອື່ນໃຫ້ເຮັດຄືກັນໄດ້ແນວໃດ?

ຄຳຖາມ
1. ທ່ານຈະຝຶກວິນັຍທາງວິນຍານແລະການອະທິຖານສາຣະພາບວິທີໃດ?
2. ທ່ານຄິດວ່າຄົນທັງຫຼາຍບໍ່ສົນໃຈຫລືເບິ່ງຂ້າມການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ,

ໂດຍສະເພາະສຳລັບຕົວ

ເອງບໍ່? ສົນທະນາວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດຈະຫຼີກເວັ້ນຄວາມຮັບຜິດຊອບເຣື່ອງການພິພາກສາ.
3. ທ່ານໄດ້ພິຈາຣະນາເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງຄວາມຕາຍຕ່າງໆທີ່ມາຈາກບາບບໍ່?

ສົນທະນາກ່ຽວ

ກັບຜົນກະທົບຂອງຄວາມບາບທີ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມຕາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:ທາງກາຍ, ນິຣັນດອນ, ທາງວິນຍານ,
ຄວາມສັມພັນ, ແລະສັງຄົມ.
4. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາອະທິຖານກ່ຽວກັບເຣື່ອງຂອງຕົວເອງມີຫຼາຍປານໃດ ແລະສິ່ງທີ່ພວກເຮົາອະທິຖານກ່ຽວ
ກັບຄວາມສງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າມີຫລາຍປານໃດ?
5. ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນການເລົ້າໂລມສຳລັບທ່ານ: ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນຄໍາອະທິຖານ, ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງສະຖິດ
ຢູ່ນໍາເພາະການອະທິຖານ ຫລືຮູ້ວ່າພຣະອົງຈະຊົງໃຫ້ຄວາມຮູ້ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ?
ສຄ
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ບົດຮຽນທີ 11
ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຕອນຈົບ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ພຣະທັມດານີເອນ 9:23-27 (Daniel)

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ພຣະທັມ ພຣະນິມິດ 19:19-21 (Revelation)

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຄວາມຫວຸ້ນວາຍເກີດຂຶ້ນໄດ້ບົ່ງບອກວ່າ ເປັນຄາວສຸດທ້າຍແລ້ວ,
ພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມາຕັ້ງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ແລະປ່ຽນ
ຈາກຜິດໃຫ້ເປັນຖືກ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເຮົາມີໜ້າທີອ
່ ັນໃຫຍ່ແນວໃດ ໃນສມັຍແຫ່ງພຣະຄຸນນີ້?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເຖິງແມ່ນເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍຕາມ ໃຫ້ເຮົາຮຽນໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈົ້າ.

ບົດນຳ.
ບົດຮຽນນີ້ເປັນບົດຮຽນທີ່ຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ

ເພາະວ່າເປັນເຣື່ອງຂອງອະນາຄົດທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າເມື່ອໃດຈະມາ

ຮອດ ອີກຢ່າງພຣະທັມ Daniel ເວົ້າເຖິງ ເຈັດສິບອາທິດ ມີຄວາມຈິງທີ່ກ່າວຕໍ່ໄປນີ້, ສ່ວນຜູຂ
້ ຽນບົດຮຽນນີ້
ຂຽນວ່າ ໃນຣະຫວ່າງເຈັດປີ ມີຄວາມໝາຍອີກຢ່າງນຶ່ງ

ເພາະໃນຄາວສຸດທ້າຍນັ້ນຈະມີຄົນຕໍ່ສູ້ພຣະເຢຊູ

ຫລວງຫລາຍ ຫລັງຈາກນັ້ນພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມາເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງເປັນໄປຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ.

1. ພຣະເມຊີອາຈະລົບລ້າງຄວາມບາບ (Daniel 9 :24a )
ກ່ອນອື່ນເຮົາຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄຳວ່າ Messiah (ເມຊີອາ) ນັ້ນມາຈາກພາສາເຮັບເຣີຊຶ່ງເປັນພາສາດຶກດຳບັນ
ອອກສຽງວ່າ Mashiach ແປວ່າ ພຣະຜູ້ຖືກຫົດສົງສະຖາປະນາເປັນພຣະເຈົ້າ. ຕໍ່ມາໃນພາສາກຣີກຊຶ່ງເປັນ
ພາສາພຣະຄັມພີໃໝ່ຈະໃຊ້ຄຳວ່າ Messiah ຫລື ພຣະເມຊີອາ

ອັນມີຄວາມໝາຍວ່າ God’s Messiah.

ສລຸບແລ້ວຄຳວ່າ Messiah ແມ່ນພຣະຜູ້ຖືກຫົດສົງໃຫ້ເປັນພຣະເຈົ້າຈະສະເດັດລົງມາເພື່ອອະພັຍຄວາມ
ຜິດ ແລະຄວາມບາບໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ກັບໃຈ ພຣະອົງນີ້ແມ່ນພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນ Messiah ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ.
ຄວາມບາບທຸກຢ່າງເກີດມາຈາກການບໍ່ເຊື່ອຟັງ

ແລະການບໍ່ເຊື່ອຟັງນີ້ພາສາເຮັບເຣີວ່າ aveira ມີຄວາມ

ໝາຍຕົ້ນເດີມວ່າ ຕັ້ງໃຈບໍ່ເຊື່ອຟັງ ຫລືຈົງໃຈຕໍສ
່ ູ້ ຊຶ່ງເປັນການປະຕິເສດບໍ່ເຊື່ອຟັງຕໍ່ສູ້ພຣະເຈົ້າໂດຍກົງ. ການ
ບໍ່ເຊື່ອຟັງນີ້ອາດຈະເຮັດເທື່ອດຽວຫລືເຮັດຫລາຍເທື່ອກໍຕາມນັບວ່າເປັນຄວາມຜິດທັງນັ້ນ ເພາະເຂົາຮູ້ແລ້ວ
ວ່າ ອັນໃດຖືກ ແລະອັນໃດຜິດ ແຕ່ເຂົາເລືອກເຮັດອັນຜິດ ຊຶງ່ ໄດ້ບົ່ງບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ເຂົາຕັ້ງໃຈເຮັດ
ຜິດແລະຕໍ່ສູ້ພຣະເຈົ້າ ໂດຍການບໍ່ເຊື່ອຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຈົ້າ,

ເຊັ່ນພຣະເຈົ້າບອກອິສຣາເອນແລ້ວວ່າ

ຢ່າມີພຣະເຈົ້າອົງອື່ນ ແຕ່ເຂົາເລືອກໄປຕິດຕາມພຣະຕ່າງໆເຊັ່ນ Baal, Ashera, Moloch ແລະພຣະອື່ນໆ
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ອີກ. ໃນທຳນອງດຽວກັນຄົນໃນສມັຍນີ້ ບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະຄຳ, ຜູທ
້ ີ່ເຊື່ອກໍບໍ່ອ່ານພຣະຄັມພີ ໂດຍອ້າງເຫດຜົນ
ຕ່າງໆນາໆ ເຊັ່ນບໍ່ມີເວລາ, ເມື່ອຍ ແລະອື່ນອີກ, ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ກໍລ້ວນແລ້ວແມ່ນການຕໍ່ສູ້ພຣະເຈົ້າທັງນັ້ນ.
ຄວາມບາບແມ່ນການຂາດຈາກຣັສມີພຣະເຈົ້າ, ໃນພາສາເຮັບເຣີອອກສຽງວ່າ hata ອັນມີຄວາມໝາຍວ່າ
ຫລົງທາງ ຫລືມີແນວພາໃຫ້ຫລົງທາງ ທີມ
່ ີຄຳເວົ້າຄ້າຍຄືພາສາກຣີກວ່າ hamartia ທີ່ແປວ່າ ບໍ່ຖືກຈຸດເປົ້າ
ໝາຍທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງກຳໜົດໄວ້ໃຫ້ເດີນຕາມ ຫລືອອກນອກທາງທີ່ພຣະເຈົົ້າໃຫ້ດຳເນີນຊີວິດ. ຄວາມບາບທີ່
ກ່າວນີ້ລາງເທື່ອເຮົາກໍຕັ້ງໃຈເຮັດ ແລະລາງເທື່ອກໍແມ່ນຍ້ອນເຮົາບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຊື່ອຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຕົວຢ່າງກະສັດ Saul ເກືອບເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງຕາມພວກຜູ້ປະກາດໄດ້ບອກເພິ່ນ ແຕ່ມບ
ີ າງຢ່າງເລັກນ້ອຍທີ່
ເຮັດຜິດນັ້ນ ແປວ່າເພິ່ນບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ (ອ່ານ 1ຊາມູເອນ 15).
25 :31-46

ໃນພຣະທັມມັດທາຍ

ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄຳສອນໃຫ້ຊ່ອຍເຫລືອຄົນທຸກຍາກໂດຍເອົາເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມໃຫ້

ເຂົາ, ເອົາເຂົ້າໃຫ້ເຂົາກິນ, ເອົານໍ້າໃຫ້ເຂົາດື່ມ ຢ້ຽມຢາມຄົນໃນຄຸກ, ປິ່ນປົວຄົນເຈັບປ່ວຍ ເມື່ອເຮົາບໍ່ເຮັດ
ຕາມຄຳສອນແລ້ວ ທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດສະເດັດມາພຣະອົງຈະກ່າວວ່າ “ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ທີ່ພວກ
ທ່ານໄດ້ເຮັດການເຫລົ່ານີແ
້ ກ່ຜູ້ຕ່ຳຕ້ອຍທີ່ສຸດຄົນນຶ່ງໃນພວກພີ່ນ້ອງເຮົານີ້ ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາເໝືອນກັນ”

(ມັດທາຍ 25:40).

ຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທັມກະແມ່ນຄວາມບາບອີກອັນນຶ່ງ, ພາສາເຮັບເຣີອອກສຽງວ່າ avone ມີຄວາມໝາຍວ່າບໍ່
ສເມີກັນ ແບບໃຊ້ເຄື່ອງຜອງ ຫລືຕາຊິງບໍ່ເທົ່າກັນ ທີ່ພາສາອັງກິດໃຊ້ຄຳວ່າ iniquity ມີຄວາມໝາຍດຽວກັນ
ກັບ inequity ທີມ
່ ຄ
ີ ວາມໝາຍຕາຊິງຂີ້ໂລບ, ເມື່ອຂີ້ໂລບຕາຊິງກໍກາຍເປັນຄວາມບາບ ບໍ່ທ່ຽງທັມ, ບໍ່ຍຸດຕິ
ທັມ ແຕ່ຄຳວ່າ iniquity ມີຄວາມໝາຍທີ່ໜັກໄປທາງກົດໝາຍບໍ່ຍດ
ຸ ຕິທັມ ເພາະວ່າເຂົາໃຊ້ຕາຊິງເປັນເຄື່ອງ
ຜອງແທ້ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຕາຊິງທີຖ
່ ືກຕ້ອງ ແຕ່ແມ່ນຕາຊິງຂີ້ໂລບ ເອົາປຽບຜູ້ອື່ນ ນີ້ແມ່ນຄວາມບາບທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທັມ.
ຄວາມບາບທັງສາມຢ່າງທີ່ກ່າວມານັ້ນຍັງໄດ້ລາມມາຈົນເທ່ົາທຸກວັນນີ້ ແຕ່ພຣະທັມ Daniel ກ່າວວ່າ (ເພື່ອ
ໃຫ້ສິ້ນສຸດການທໍຣະຍົດ ໃຫ້ບາບຈົບສິ້ນ ແລະໃຫ້ລົບມົນທິນ )(9:24ກ.) ແປວ່າເມື່ອເວລາພຣະເຢຊູສະເດັດ
ມານັ້ນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະບໍ່ມອ
ີ ີກ ເພາະທຸກຢ່າງຈະເປັນໄປຕາມທາງຂອງພຣະອົງ. ອ່ານເພີ້ມເອເຊກຽນ 34:11
-16. ໂຢຮັນ 10:1-14 ແລະ ໂຢຮັນ 14:6). ເຮັບເຣີ 10:1-18).

2. ພຣະເມຊີອາດຈະນຳຄວາມຍຸດຕິທັມຕລອດໄປເປັນນິດ (Daniel 9:24ຂ)
ໃນຂໍ້ 24 ມີສາມຢ່າງທີ່ພຣະເມຊີອາດຈະເຮັດຄື ;
1. ພຣະອົງຈະນໍາເອົາຄວາມຍຸດຕິທັມອັນຕລອດໄປເປັນນິດມາປຽບທຽບໃສ່ຄວາມບໍທ
່ ່ຽງທັມຄວາມ
ຊົ່ວຊ້າ, ການບໍ່ເຊື່ອຟັງຄໍາສອນພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຢຊູຈະນຳຄວາມຍຸດຕິທັມມາສູ່ບັນດາຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະອົງ
ທຸກຄົນ. (ມະນຸດເອີຍ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບອກພວກເຈົ້າແລ້ວວ່າແມ່ນຫຍັງດີ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງປະສົງຈາກເຈົ້າ
ກໍຄື ໃຫ້ກະທຳຄວາມຍຸດຕິທັມ ສະແດງຄວາມຮັກຫມັ້ນຄົງ ແລະເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າຢ່າງອ່ອນນ້ອມ).
ມີກາ 6 :8 (Micah 6 :8)

ທີ່ກອງປະຊຸມຫລວງປີ 2019 ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນ

ແມ່ນເວົ້າເຖິງແບບແຜນ

ຄວາມຍຸດຕິທັມຈະມາ. ພຣະເຢຊູຈະນໍາອຳນາດສອງຢ່າງມາໃນຕອນນນີ້ຄື ; 1. ພຣະອົງມີອຳນາດເຕັມຈະ
ມາຕັ້ງໃຫ້ມີຄວາມຍຸດຕິທັມຕລອດໄປ ແລະ 2. ພຣະເຢຊູຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອແລ້ວ.
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‘ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກະທຳໃຫ້ພຣະຄຣິດ ຜູ້ຊົງບໍ່ມີຄວາມຜິດບາບນັ້ນ ໄດ້ເຂົ້າສ່ວນກັບຄວາມຜິດບາບ
ຂອງເຮົາ ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຂົ້າສ່ວນໃນຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍທາງພຣະອົງ’ (2ໂກຣິນໂທ
5 :21).
ມີຄຳເວົ້າສາມຄຳໃນພາສາອັງກິດ 1. Justification ຍຸດຕິທັມໃນເຣື່ອງຜ່ານມາ. 2. Sanctification ຊຳ
ຮະລ້າງໃນວັນນີ້ ແລະ 3. Glorification ຮັບສງ່າຣາສີໃນອະນາຄົດ. ເຣື່ອງນີ້ພຣະເຢຊູຜູ້ບໍຣິສຸດໄດ້ສິ້ນພຣະ
ຊົນຕາຍແທນຄົນທັງປວງແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນໃຜກໍຕາມທີ່ຍອມຮັບວ່າພຣະອົງຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງລາວ
ແລ້ວ ກໍໝາຍຄວາມວ່າລາວໄດ້ຖືກຊຳຮະລ້າງ (Sanctification) ແລ້ວ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳການນີ້ມາ

ແລ້ວສອງພັນປີ, ສ່ວນຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນນັ້ນຈຳເປັນຈະຕ້ອງຮັບເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ ອີງຕາມ(ໂຢ
ຮັນ 3:16; ໂຣມ 6:23).
ການຮັບເອົາພຣະເຢຊູຜູ້ຊອບທັມມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍ ແມ່ນການຊຳຮະລ້າງຄວາມຜິດບາບອັນທຳອິດ ແລະ
ແລ້ວຈາກນັ້ນລາວຈະກາຍເປັນຜູ້ຊອບທັມໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າພ້ອມທັງໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນດ້ານຄວາມ
ເຊື່ອເລື້ອຍໆ ເພາະລາວມີຊີວິດຫ່າງໄກຈາກຝ່າຍໂລກ.

"ຢ່າດຳເນີນຊີວິດເຫມືອນຢ່າງຊາວໂລກນີ້ ແຕ່ຈົ່ງ

ຮັບການຊົງປ່ຽນແປງຈິດໃຈ ແລ້ວອຸປນິສັຍຂອງພວກເຈົ້າຈຶ່ງຈະປ່ຽນໃຫມ່ ເພື່ອເຈົ້າທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ນ້ຳ
ພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າອັນໃດດີ ອັນໃດເປັນທີ່ຊອບພຣະທັຍ ແລະອັນໃດດີທີ່ສຸດ" (ໂຣມ 12:2).
ເຮົາທັງຫລາຍທີ່ໄດ້ຮັບເຊື່ອແລະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນໃນພຣະເຢຊູແລ້ວກໍຈິງ ແຕ່ເຮົາຍັງບໍ່ເປັນຄົນສົມບູນ
ແບບເທື່ອ, ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍເຮົາບໍ່ໄດ້ມີຊີວດ
ິ ຝ່າຍໂລກອີກແລ້ວ ເຮົາຍັງຈະເດີນຕໍ່ໄປຈົນເຖິງຄວາມຍຸດ ຕິທັມ
ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະໃນທີ່ສຸດເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບສງ່າຣາສີຮ່ວມກັບພຣະອົງ. (ໂຣມ 8:30;
1 ໂກຣິນໂທ 15:51-53; 2 ໂກຣິນໂທ 4:17)
2. ພຣະເຢຊູຊໍາຮະລ້າງໃຫ້ບໍຣິສຸດເປັນນິດ. "ແຕ່ເມື່ອປະໂຣຫິດຕົນນີ້ໄດ້ຖວາຍເຄື່ອງບູຊາອັນດຽວ
ເປັນເຄື່ອງບູຊາລົບລ້າງບາບໄດ້ຕລອດໄປ “ພຣະອົງກໍສະເດັດປະທັບເບື້ອງຂວາຂອງພຣະເຈົ້າ”ເພື່ອຊົງຄອຍ
ຢູ່ “ຈົນບັນດາສັດຕຣູຂອງພຣະອົງຖືກປາບລົງໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະອົງ”ເພາະວ່າດ້ວຍເຄື່ອງບູຊາອັນດຽວ
ພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດຄົນທັງຫລາຍທີ່ຊົງຊຳຮະເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດນັ້ນໃຫ້ເຖິງທີສ
່ ຳເຣັດເປັນນິດ"

(ເຮັບເຣີ 10:12-

14). ແປວ່າເວລານັ້ນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຈະຖືກຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດຢ່າງເປັນນິດ ແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ
ຈະຢູ່ຊ້ອງພຣະພັກພຣະເຈົ້າຢ່າງບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວເພາະຄວາມຜິດອີກຕໍ່ໄປ (ພຣະນິມິດ 21).
3. ພຣະເມຊີອາ (Messiah)

ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງສຳເຣັດຕາມຄຳທໍານວາຍທີ່ກ່າວໄວ້ແລ້ວເຊັ່ນ ;

‘ເມື່ອຕົ້ນເດີມນັ້ນພຣະທັມຊົງເປັນຢູ່ແລ້ວ ພຣະທັມນັ້ນຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ ພຣະທັມນັ້ນແຫລະ, ຊົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າ ເມື່ອຕົ້ນເດີມນັ້ນພຣະທັມຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງສິ່ງທັງປວງຂຶ້ນມາໂດຍ
ພຣະທັມ ໃນບັນດາສິ່ງທີ່ເປັນມານັ້ນ ບໍ່ມີຈັກສິ່ງທີ່ເປັນມາໂດຍນອກຈາກພຣະທັມ (ໂຢຮັນ 1:1-3). ແລະໃນ
ພຣະທັມເຮັບເຣີວ່າ “ໃນສມັຍກ່ອນພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກ່າວຫລາຍເທື່ອດ້ວຍວິທຕ
ີ ່າງໆ ແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາ
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ທັງຫລາຍຜ່ານທາງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ, ແຕ່ໃນຄາວສຸດທ້າຍນີ້ ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວແກ່ເຮົາທັງຫລາຍ
ທາງພຣະບຸດ ຜູຊ
້ ຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຊົງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບສັພສິ່ງທັງປວງເປັນມໍຣະດົກ ແລະດ້ວຍພຣະບຸດນັ້ນພຣະ
ອົງໄດ້ຊົງສ້າງໂລກໃຫ້ແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ເປັນແສງສະທ້ອນພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ
ມີສະພາບເປັນແບບພິມດຽວກັນກັບພຣະອົງ ແລະຊົງຄ້ຳຊູພິພົບໂລກໄວ້ດ້ວຍ” (ເຮັບເຣີ 1:1-3).

3. ເຈັດສິບອາທິດ (Daniel 9:25-27)
ຜູ້ຂຽນບົດຮຽນຍອມຮັບວ່າພຣະທັມດານີເອນເປັນພຣະທັມທີ່ເຂົ້າໃຈຍາກໃນຈຳນວນພຣະຄັມພີ ແຕ່ເຮົາຈະ
ຕ້ອງຮຽນແລະສັງເກດຫລາຍຢ່າງເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດ. “ຈົ່ງສັງເກດ
ແລະເຂົ້າໃຈດັ່ງນີ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ສ້າງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຂຶ້ນໃຫມ່ ໄປຈົນເຖິງພວກຜູ້ນຳທີ່ພຣະ
ເຈົ້າຊົງເລືອກໄດ້ມາຄອບຄອງຈະເປັນເວລາເຈັດອາທິດ ເຂົາຈະສ້າງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຂຶ້ນໃຫມ່ ຈະມີ
ຖນົນຫົນທາງແລະປ້ອມປ້ອງກັນເມືອງຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ແລ້ວເມືອງນີ້ຈະຫມັ້ນຄົງຢູ່ເປັນເວລາຫົກສິບສອງສັປ
ດາ ແຕ່ຈະເປັນສມັຍທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລັງຈາກຫົກສິບສອງສັປດາແລ້ວ ທ່ານຜູ້ນຶ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກ
ໄວ້ຈະຖືກຕັດອອກແລະຈະບໍ່ມີຫຍັງສຳລັບທ່ານ ນະຄອນແລະພຣະວິຫານກໍຈະຖືກກອງທັບຂອງຜູ້ນຳທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຄົນນຶ່ງບຸກລຸກທຳລາຍ ຄາວສິ້ນສຸດນີ້ຈະມາທຳລາຍເຫມືອນນ້ຳຖ້ວມ ຕອນສຸດທ້າຍຈະມີສົງຄາມແລະ
ການທຳລາຍທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ຜູນ
້ ຳຄົນນັ້ນຈະມີສັມພັນທະໄມຕຣີຢ່າງຫນຽວແຫນ້ນກັບຄົນຈຳ
ນວນຫລາຍເປັນເວລານຶ່ງສັປດາ ແລະພາຍໃນເຄິ່ງສັປດາ ທ່ານຈະສັ່ງເລີກບໍ່ໃຫ້ມີເຄື່ອງເຜົາບູຊາແລະເຄື່ອງ
ບູຊາ ເທິງທີ່ສູງສຸດຂອງພຣະວິຫານນັ້ນຈະມີຂອງແປກປລາດອັນຫນ້າຢ້ານຕັ້ງຢູ່ ຈະມີຢູ່ທີ່ນັ້ນຈົນຮອດເວລາ
ທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕັ້ງມັນໄວ້ໄດ້ພົບກັບຈຸດຈົບ” (Daniel 9:25-27).
1.ພຣະທັມຕອນນີ້ເວົ້າເຖິງວັນເວລາຢ່າງຊັດເຈນ; ເຊັ່ນເຈັດສິບສັປດາ

ໝາຍເຖິງເຈັບສິບອາທິດແຫ່ງ

ການຮັບໃຊ້ຂອງດານີເອນແລ້ວພຣະເມຊີອາຈະນຳຊັຍຊະນະມາຄາວສຸດທ້າຍການຮັບໃຊ້ຂອງດານີ

ເອນ.

ຄຳວ່ານຶ່ງສັປດາໃນພຣະທັມດານີເອນນັ້ນແມ່ນຊ່ວງເວລາເຈັດປີ ແລະເຈັດສິບອາທິດຈຶ່ງໝາຍເຖິງ ເຈັດສິບ
ປີ (ນຶ່ງສັປດາ=7ປີ, ເຈັດສິບສັປດາ=70ປີ; ເອົາ 7x70=490ປີ) ເມື່ອນັບຮວມເຈັດອາທິດແລ້ວແປວ່າ 490
ປີນັ້ນເອງ, ແປວ່າຊ່ວງເວລາທີ່ດານີເອນຮັບໃຊ້ຈະມີ 490 ປີ.
2. ພຣະທັມດານີເອນຕອນນີເ້ ວົ້າເຖິງ ເຫດການ ຫລືຣະດູການ (Event) ມີເຈັດຣະດູການຄື; 1.ສ້າງນະ
ຄອນເຢຣູຊາເລັມຂຶ້ນໃຫມ່. 2.ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກໄວ້ມາຄອບຄອງ. 3. ທ່ານຜູ້ນຶ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກໄວ້ຈະ
ຖືກຕັດອອກ. 4 ແລະ 5 ພຣະວິຫານກໍຈະຖືກກອງທັບຂອງຜູ້ນຳທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຄົນນຶ່ງບຸກລຸກທຳລາຍ. 6. ຕອນ
ສຸດທ້າຍຈະມີສົງຄາມແລະການທຳລາຍ ແລະ 7. ທ່ານຈະສັ່ງເລີກບໍ່ໃຫ້ມເີ ຄື່ອງເຜົາບູຊາແລະເຄື່ອງບູຊາ.
ສາມໃນຈຳນວນເຈັດເຫດການນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກ ໜຶ່ງຫາສາມ ສ່ວນສີ່ເຖິງເຈັດຍັງຈະມາໃນວັນຂ້າງໜ້າ.
3. ການລຽງລຳດັບຂ້າງເທິງນັ້ນເປັນການທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້

ແຕ່ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳ

ອ່ານ ພຣະທັມມັດທາຍ 24: 4-15. ແຕ່ຕອນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເນັ້ນວ່າ; “ຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກນີ້ຈະໄດ້
ປະກາດໄປທົ່ວໂລກ ເພື່ອເປັນຄຳພຍານແກ່ທຸກໆ ຊາດແລ້ວທີ່ສຸດປາຍຈະມາເຖິງ

48

“ເຫດສັນນັ້ນ ເມື່ອໃດທ່ານທັງຫລາຍເຫັນ

ສິ່ງທີ່ໜ້າກຽດໜ້າຊັງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດວິບັດຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສັກສິດ ຕາມພຣະທັມທີ່ຊົງກ່າວໄວ້ດ້ວຍດານິເອນຜູ້ປະກາດພຣະ
ທັມນັ້ນ (ໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂົ້າໃຈເອົາ)”

(ມັດທາຍ 24:14-15).

ຄຳຖາມ:
1. ເຮັດແນວເຮົາຈຶ່ງຈະບໍ່ຊອກແກ້ຕົວໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດບາບ? ເຊັ່ນ; ຜູມ
້ ັກດື່ມເຫລົ້າຈະເວົ້າອ້າງວ່າ
ພຣະເຢຊູ ຍັງເຮັດເຫລົ້າແວງ ຫລືລາງຄົນເວົ້າວ່າ ອາຈານໂປໂລບອກວ່າ ໃຫ້ກິນໜ້ອຍນຶ່ງເພື່ອຍ່ອຍ
ອາການ ຫລືລາງຄົນເວົ້າວ່າ ພຣະຄັມພີບໍ່ໄດ້ສັ່ງເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ດື່ມເຫລົ້າ ແຕ່ບອກວ່າ ຢ່າເປັນຄົນ
ເມົາເຫລົ້າ ແປວ່າໃຫ້ກິນໄດ້ ແຕ່ບໃ
ໍ່ ຫ້ກິນຈົນເມົາ ລາວວ່າ.

ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ທ່ານຄຶດວ່າເປັນການກ່າວ

ອ້າງແກ້ຕົວ ເພາະຢາກກິນເຫລົ້າບໍ່?

2. ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທັມທີ່ພຣະເມຊີອາ (ພຣະເຢຊູ) ຈະນຳຄວາມຍຸດຕິທັມມາສູໂ່ ລກແນວ
ໃດ?
3. ເຮັດແນວໃດເຮົາຈຶ່ງຈະເປັນຄົນຊອບທັມໃນສາຍພຣະເນດ (ສາຍຕາ) ພຣະເຈົ້າ?
4. ເຮົາທັງຫລາຍພ້ອມທີ່ຈະຢືນຕໍ່ໜ້າພຣະເຢຊູແລ້ວບໍ່? ຫາກບໍ່ພ້ອມ ເຮົາຄວນເຮັດອັນໃດແດ່?
5. ໃນຄອບຄົວ ໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານຍັງມີຜູ້ໃດທີຍ
່ ັງບໍ່ທັນຮັບຄວາມລອດພົ້ນ? ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດກັບ
ເຂົາເຈົ້າ?

ຫວ
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ບົດຮຽນທີ 12
ພລັງຂອງການອ້ອນວອນ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ພຣະທັມດານີເອນ 10:1-21 (Daniel)

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ເອເຟໂຊ 6:10-18 (Ephesians 6:10-20 )

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ການອ້ອນວອນເປັນຫົນທາງແຫ່ງຊັຍຊະນະ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເມື່ອໃດທ່ານເຫັນພຣະເຈົ້າຊົງທຳງານໃນຊີວິດທ່ານ?

ບົດນຳ.
ດານີເອນເຫັນນິມິດໃນຂະນະເພິ່ນມີອາຍຸປະມານ 80 ຫາ 90 ປີ ແລະໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະທັມດານີເອນ
ບົດ 10 ຫາບົດ 12. ໃນຂະນະທີດ
່ ານີເອນເຫັນນິມດ
ິ ທີ່ເທວະດາເຮັດໃຫ້ເຫັນນັ້ນເພິ່ນບໍ່ມແ
ີ ຮງແລະເປັນຄືຄົນ
ເປັ້ຽລ່ອຍໄປທັງຕົວຈົນກວ່າເທວະດານັ້ນມາຈັບບາຍເພິ່ນແລ້ວຈຶ່ງມີແຮງຂຶ້ນອ້ອນວອນ.

1. ອ້ອນວອນແມ່ນຫົນທາງດຽວຈະເຂົ້າໃຈນິມິດ ( ດານີເອນ 10 :1, 4-6)
ດານີເອນມີອາຍຸເຖົ້າແກ່ເກີນກວ່າ 80 ແລ້ວ ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ຊີວິດອັນຍາວນານໃນຕ່າງປະເທດຄືປະເທດເປີ
ເຊັຽທີ່ເປັນເມືອງທີ່ພິທັກຮັກສາໂດຍເທວະດາທີຖ
່ ືກຊັດຖິ້ມລົງມາຈາກສວັນ, ມາບັດນີ້ກຸງເຢຣູຊາເລັມເປີດໃຫ້
ຄົນຢິວກັບຄືນໄປຍັງອິສຣາເອນຖິ່ນຖາມບ້ານຊ່ອງແຕ່ດຶກດຳບັນຂອງເຂົາ, ດັ່ງນັ້ນເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງມາປາກົດໃຫ້ດານີເອນເຫັນເພື່ອບອກເຣື່ອງລາວຕ່າງໆ, ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ; ຄືໃນປີທີສາມແຫ່ງ
ຣາຊການໄຊຣັສ ກະສັດເປີເຊັຽນັ້ນໄດ້ມີການເປີດເຜີຍຖ້ອຍຄຳໃຫ້ດານີເອນຮູ້ທາງນິມິດ (ດານີເອນມີຊື່ອື່ນ
ເອີ້ນອີກວ່າ ເບນເຕຊັສຊາ) ຖ້ອຍຄຳນັ້ນເປັນຄວາມຈິງແຕ່ເຂົ້າໃຈຍາກທີ່ສຸດ” (ຂໍ້1). ໃນນິມິດໝາຍຕອນນີ້
ດານີເອນສາຣະພາບວ່າເປັນການເຂົ້າໃຈຍາກຫລາຍທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໃນເຣື່ອງທີ່ເພິ່ນເຫັນຄັ້ງນີ້.
ດານີເອນບັນທຶກວ່າ "ໃນວັນທີຊາວສີ່ຂອງເດືອນທຳອິດ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢືນຢູ່ແຄມຕາຝັ່ງແມ່ນ້ຳໃຫຍ່ຕີກຣິດ
ແລະໄດ້ເງີຍຫນ້າຂຶ້ນເຫັນຊາຍຜູ້ນຶ່ງນຸ່ງຫົ່ມເຄື່ອງທີສ
່ ະງ່າງາມແລະຂັດສາຍແອວຄຳ ຕົນຕົວຂອງທ່ານສ່ອງ
ແສງເປັນປະກາຍເຫມືອນເພັດ ຫນ້າມີແສງເຫລື້ອມເຫມືອນຟ້າແມບເຫລື້ອມ ຕາມີແສງເຫມືອນໄຟ ແຂນ
ຂາເຫລື້ອມເປັນເງົາເຫມືອນທອງສຳຣິດທີ່ຂັດສີແລ້ວ ແລະສຽງຮ້ອງຂອງທ່ານດັງເຫມືອນສຽງຮ້ອງຂອງຝູງ
ຊົນຈຳນວນຫລາຍ" (ຂໍ້ 4-6). ພວກສາສນາສາດມີຄຳເຫັນວ່າ ທີ່ດານີເອນເຫັນຊາຍຜູ້ນຶ່ງນັ້ນລາງຄົນເຂົ້າໃຈ
ວ່າເປັນການປາກົດຂອງພຣະເຢຊູທີ່ໂຢຮັນເຫັນນິມິດວ່າ "ມີຜູ້ນຶ່ງເຫມືອນບຸດມະນຸດ ຊົງສວມເຄື່ອງສລອງ
ກວມພຣະບາດ

ແລະຊົງຮັດສາຍປະຄົດທອງຄຳທີ່ພຣະອຸຣະຂອງພຣະອົງພຣະສຽນແລະພຣະເກສາຂອງ

ພຣະອົງຂາວເຫມືອນຂົນແກະສີຂາວ

ແລະເຫມືອນດັ່ງຫິມະ ພຣະເນດຂອງພຣະອົງເຫມືອນດັ່ງແປວໄຟ
50

ພຣະບາດຂອງພຣະອົງເຫມືອນດັ່ງທອງເຫລືອງກ້ຽງ

ເຫມືອນກັບວ່າໄດ້ຫລອມໃຫ້ບໍຣິສຸດແລ້ວ ພຣະສຸຣະ

ສຽງຂອງພຣະອົງເຫມືອນສຽງນ້ຳມາກ" (ພຣະນິມິດ 1:13-15).

ເພາະອີງຕາມຄຳບັລຍາຍຂອງດານີເອນ ແລະຄຳບັລ

ຍາຍຂອງໂຢຮັນໃນພຣະທັມພຣະນິມິດມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນຫລາຍ.

2. ດານີເອນອ້ອນວອນ (ດານີເອນ 10:2-3)
"ໃນເວລານັ້ນຂ້າພະເຈົ້າດານີເອນໄດ້ເປັນທຸກຢູ່ສາມອາທິດ ບໍ່ໄດ້ກິນຂອງແຊບຫລືຊີ້ນໃດໆ ບໍ່ໄດ້ດື່ມເຫລົ້າ
ອະງຸ່ນ ບໍ່ໄດ້ຫວີຜົມຈົນຕລອດສາມອາທິດ" (ຂໍ້ 2-3). ແປວ່າຫລັງຈາກດານີເອນເຫັນນິມິດແລ້ວຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ
ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໃຊ້ເວລາສາມອາທິດໃນການອ້ອນວອນ

ແຕ່ບແ
ໍ່ ມ່ນອ້ອນວອນຄືສມັຍນີ້ທເີ່ ວົ້າກັນວ່າອ້ອນ

ວອນເປັນອາທິດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຄືດານີເອນທີ່ອ້ອນວອນແຕ່ເຊົ້າຈົນຄ່ຳ ແລະຈາກຄໍາ
່ ມືດຈົນແຈ້ງ ເພິ່ນອາດຢຸດ
ພັກການອ້ອນວອນເວລາຮັປທານອາຫານ. ດານີເອນ ບອກວ່າ ພາຍໃນສາມອາທິດນີ້ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ກິນຂອງ
ແຊບຫລືກິນຊີ້ນ, ບໍ່ໄດ້ດື່ມເຫລົ້າອະງຸນ, ບໍ່ໄດ້ຫວີຜົມນັ້ນມີຄວາມໝາຍວ່າ ເພິ່ນໄວ້ທຸກທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈນິມິດເພື່ອ
ຈະໄດ້ຕັ້ງໃຈອ້ອນວອນເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈໃນນິມິດທີ່ເພິ່ນເຫັນນັ້ນ.

ໃນພຣະທັມ 1 ຊາມູນເອນ 16 ພຣະ

ເຈົ້າຖາມຊາມູເອນວ່າ ເຈົ້າຈະໄວ້ທຸກໃຫ້ຊາອູນເຫິງປານໃດ? ໃນທຳນອງດຽວກັນ ເອຊາຣາ ໄດ້ໄວ້ທຸກທີປ
່ ະ
ຊາຊົນບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຕາມທີ່ຄວນຈະຟັງໃນຂະນະທີ່ເຂົາເດີນທາງ (ອ່ານເອຊາຣາ 10:6) ແລະຕໍ່ມາໃນ
ພຣະທັມດານີເອນ 10 ກໍເຫັນວ່າດານີເອນໄວ້ທຸກເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈນິມິດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ອິສຣາເອນ
ກັບໄປເຢຣູຊາເລັມ. ເມື່ອສລຸບທັງສາມຄົນຄື; 1. ຊາມູເອນ ຜູ້ຮູ້ແລ້ວວ່າຊາອູນບໍ່ເໝາະສົມໃນການເປັນກະ
ສັດຂອງອິສຣາເອນ ແລະຖືກຂ້າຕາຍທີ່ສນາມຮົບຊາອູນກະຍັງໄວ້ທຸກໃຫ້ຢູ່. 2. ເອຊາຣາ ກໍໄດ້ໄວ້ທຸກໃຫ້ປະ
ຊາຊົນອິສຣາເອນທີ່ຖືກລົງໂທດຍ້ອນການບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າ. ແລະ 3. ດານີເອນກໍໄດ້ໄວ້ທຸກອ້ອນວອນເປັນເວ
ລາສາມອາທິດ ຍ້ອນປະຊົນອິສຣາເອນ.

ເຮົາເຫັນວ່າທັງສາມຄົນແມ່ນໄດ້ໄວ້ທຸກ ຫລືຮັບຄວາມທຸກຍາກ

ຂອງຜູ້ອື່ນທັງນັ້ນ.
ດານີເອນຖືສິນອົດບໍ່ກິນຊີ້ນ, ບໍ່ດື່ມເຫລົ້າອະງຸ່ນ ຊຶ່ງເປັນວິທທ
ີ ີ່ພວກຜູ້ນຳສມັຍນັ້ນອ້ອນວອນເພື່ອຂໍຄໍາຕອບ
ຈາກພຣະເຈົ້າ, ແລະມີຄຣິສຕຽນສມັຍນີ້ໄດ້ຖືສິນອົດອາຫານ ລາງເທື່ອກະເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງຜອມລົງ ທີຜ
່ ິດ
ຈາກຈຸດປະສົງຕົ້ນເດີມ. ຫາກເຮົາສັງເກດເບິ່ງ ຊາມູເອນ, ເອຊາຣາ ແລະດານີເອນ ແມ່ນເພິ່ນຖືສິນອົດອາ
ຫານໄວ້ທຸກນັ້ນບໍ່ແມ່ນເພື່ອຕົນເອງ ແຕ່ແມ່ນເພື່ອຜູ້ອື່ນ, ພຣະເຢຊູຄຣິດຖືກທຸກທໍຣະມານຈົນສິ້ນພຣະຊົນທີ່
ໄມ້ກາງແຂນນັ້ນບໍ່ແມ່ນເພື່ອພຣະອົງເອງ ແຕ່ແມ່ນເພື່ອທຸກຄົນທີ່ຍອມຮັບວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ. ດັ່ງ
ນັ້ນຫາກເຮົາຈະຖືສິນອົດອາຫານ

ຫລືໄວ້ທຸກຈົ່ງໄວ້ທຸກເພ່ືອຄວາມເຂົ້າໃຈພຣະເຈົ້າໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນຈະເປັນ

ການຖືກຕ້ອງກວ່າ.

3. ດານີເອນໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ໃນເວລາອ້ອນອວອນ (ດານີເອນ 10:7-9, 15-17)
‘ຂ້າພະເຈົ້າກໍລົ້ມລົງດິນຫມົດຄວາມຮູ້ສຶກແລະຫມູບຫນ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນແລ້ວມີມືອັນນຶ່ງມາໂຊມໃຫ້ລຸກຂຶ້ນ ໃຫ້ຫົວ
ເຂົ່າແລະມືຄ້ຳດິນໄວ້ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງຕົວສັ່ນຢູ່” (ຂໍ 9-10).
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ໃນຂະນະທີ່ອ້ອນວອນຢູ່ນັ້ນມີເກົ້າຢ່າງທີ່ດານີເອນໄດ້ພັລນາເຖິງສະພາບຄວາມທຸກຂອງເພິ່ນຄື; 1 ຮູ້ວ່າບໍ່ມີ
ແຮງ. 2. ເບິ່ງໜ້າຕົນເຫລືອງຈືດ. 3. ຊ່ອຍຕົນເອງບໍ່ໄດ້, ໝົດຫວັງ. 4. ເປັນຄືນອນຫລັບ. 5. ຮູວ
້ ່າໝູບໜ້າ
ໃສ່ພື້ນດິນບໍ່ກ້າເງີຍໜ້າຂຶ້ນ. 6. ຮູ້ສຶກປາກບໍ່ອອກ ເວົ້າຫຍັງກະບໍ່ເປັນ. 7. ເຈັບປວດໄປທັງໂຕ. 8. ອ່ອນເພັຍ
ທັງຮ່າງກາຍ ແລະ 9. ຫັນໃຈບໍ່ອີ່ມ. ບາງທີເພິ່ນອາດຄຶດວ່າພຣະເຈົ້າບໍຟ
່ ັງສຽງອ້ອນວອນຂອງເພິ່ນ ແຕ່ພຣະ
ຄັມພີບອກວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງຟັງສຽງຄຳອ້ອນວອນຂອງຄົນຊອບທັມ (ຢາໂກໂບ 5 :16.). ການອ່ອນກຳລັງ
ຂອງດານີເອນອາດມາຈາກສອງປະການຄື ; 1. ອ່ອນກຳລັງໃຈເມື່ອບໍ່ຮັບຄຳຕອບເປັນເວລາເຖິງສາມອາທິດ
ແລະ 2. ດານີເອນອ່ອນກຳລັງກາຍກິນບໍ່ໄດ້, ນອນບໍ່ໄດ້ ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ນອນພັກຜ່ອນຕາມສົມຄວນ, ເມື່ອ
ສອງຢ່າງນັ້ນປະກອບເຂົ້າກັນດານີເອນຈຶ່ງມີອາການເຊັ່ນນັ້ນ.
“ເມື່ອທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້ແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າກໍກົ້ມຫນ້າບໍ່ເວົ້າຈາຫຍັງ

ແລ້ວເທວະດາຕົນນຶ່ງຊຶ່ງມີຮູບຮ່າງເຫມືອນ

ມະນຸດ ເດ່ມືອອກມາບາຍຮິມສົບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເວົ້າຕໍທ
່ ່ານຊຶ່ງຢືນຢູ່ຂ້າງຫນ້າວ່າ, “ນາຍເອີຍ,
ນິມິດນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຫມົດແຮງຫລາຍຈົນຕົນຕົວຂ້າພະເຈົ້າສັ່ນ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນເຫມືອນຂ້ອຍທາດທີ່
ຢືນຢູຕ
່ ໍ່ຫນ້ານາຍ ຈະເວົ້າກັບທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ ເພາະວ່າບໍ່ມີແຮງຫລືລົມຫາຍໃຈເຫລືອຢູ່ໃນຕົວເລີຍ” (ຂໍ້ 1517). ໃນຂະນະທີ່ດານີເອນມີອາການເຊັ່ນນັ້ນເພິ່ນໄດ້ບອກວ່າ ເທວະດາເດ່ມມ
ື າບາຍຮິມສົບເພິ່ນ ອັນໝາຍ
ເຖິງການເລົ້າໂລມແລະບອກເຣື່ອງທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນໃຫ້ດານີເອນຟັງ ນັ້ນເປັນຮູບພາບທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລົ້າ
ໂລມພວກເຮົາທັງຫລາຍໃນທຸກຢ່າງເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດເຮົາ.

4. ດານີເອນໄດ້ຮັບຄຳເລົ້າໂລມຈາກຄຳອ້ອນວອນ (ດານີເອນ 10:10-19)
ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າດານີເອນໃຊ້ເວລາສາມອາທິດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ກິນ, ບໍ່ໄດ້ນອນພຽງພໍຈົນຈ່ອຍຜອມ ແລະໝົດແຮງ,
ດານີເອນເອງຄິດວ່າໝົດຫວັງແລ້ວ ພຣະເຈົ້າຄົງບໍ່ຕອບຄຳອ້ອນວອນແລ້ວ, ນັ້ນເປັນຄວາມຄິດນ້ອຍໃຈຂອງ
ມະນຸດເກືອບທຸກຄົນ, ແມ່ນແຕ່ນາງມາທາ ແລະນາງມາຣີອາກໍນ້ອຍໃຈໃນຂະນະທີ່ຣາຊາໂຣຜູ້ເປັນນ້ອງ
ຊາຍປ່ວຍໃກ້ຈະຕາຍນັ້ນພວກນາງໄດ້ໃຊ້ຄົນໄປເຊີນພຣະເຢຊູມາ ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ມາຈົນໂອກາດດີກວ່ານັ້ນ.
(ອ່ານໂຢຮັນ 11:11). ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີຄຣິສຕຽນສ່ວນຫລາຍເມື່ອອ້ອນວອນນັ້ນຕ້ອງການຄຳຕອບຈາກ
ພຣະເຈົ້າໃນວັນດຽວ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບຈາກພຣະເຈົ້າຫລາຍຄົນກໍປະຖິ້ມພຣະເຈົ້າໄປໃຊ້ຊີວິດຕາມໃຈ
ຕົນ, ເຣື່ອງນີ້ເຮົາລືມຄິດໄປວ່າດານີເອນອ້ອນວອນ ບໍ່ແມ່ນວັນດຽວ ແຕ່ແມ່ນສາມອາທິດແລະອ້ອນວອນທັງ
ເວັນ, ທັງຄືນດ້ວຍ. ເມື່ອຜູ້ເຊື່ອອ້ອນວອນດ້ວຍຄວາມເຊື່ອແລະໝັ້ນໃຈພຣະເຈົ້າແທ້ ພຣະອົງຈະຕອບດັງທີ່
ພຣະເຈົ້າຕອບຄຳອ້ອນວອນຂອງດານີເອນວ່າ “ດານີເອນເອີຍ, ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກເຈົ້າ ຈົ່ງຢືນຂຶ້ນແລະຕັ້ງໃຈ
ຟັງສິ່ງທີ່ເຮົາຈະເວົ້າ ພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ໃຫ້ເຮົາມາຫາເຈົ້າ” ເມື່ອທ່ານເວົ້າດັ່ງນີແ
້ ລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຢືນຕົວສັ່ນຢູ່ຕໍ່
ມາທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ, “ດານີເອນເອີຍ, ຢ່າຢ້ານເດີ ມື້ທຳອິດທີເ່ ຈົ້າຕັດສິນໃຈຖ່ອມຕົວລົງອ້ອນວອນເພື່ອໃຫ້
ເຂົ້າໃຈນັ້ນພຣະເຈົ້າຊົງໄດ້ຮັບຟັງຄຳອ້ອນວອນຂອງເຈົ້າແລ້ວ” (ຂໍ້ 11-12).
ດານີເອນໄດ້ຮັບຄວາມເລົ້າໂລມດັ່ງນີ້; 1. ຖືກຈັບບາຍໃຫ້ລຸກຂຶ້ນ. 2. ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄາດຝັນການມາປາກົດຕົວ. 3.
ຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ປາກເວົ້າ. 4. ຊົງອະທິບາຍເຣື່ອງຈະເກີດຂຶ້ນ. 5. ການຈັບບາຍເຮັດໃຫ້ດານີເອນມີແຮງ. 6.
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ເຮັດໃຫ້ດານນີເອນມີສັນຕິສຸກ ບໍ່ຢ້ານ. ເຮົາທັງຫລາຍກໍຈະໄດ້ຮັບຄຳເລົ້າໂລມຢ່າງດຽວກັນ ຫາກເຮົາບໍ່ອ່ອນ
ກຳລັງໃຈແລະອ້ອນວອນຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າພຣະເຈົ້າຈະຕອບຄຳອ້ອນວອນຂອງເຮົາ.

5. ການອ້ອນວອນເຮັດໃຫ້ດານີເອນເຂົ້າໃຈ (ດານີເອນ 10:13-14, 20-21)
“ເຮົາໄດ້ມາເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດ
ໃຫຍ່ກ່ຽວກັບອະນາຄົດ” (ຂໍ້ 14).

ອັນນີ້ແມ່ນນິມິດ

ແປວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງອ້ອນວອນຂອງດານີເອນແລ້ວສົ່ງເທວະດາ

ມາເປັນຜູ້ສົ່ງຂ່າວແລະການທີ່ດານີເອນອ້ອນວອນນັ້ນເຮັດໃຫ້ເພິ່ນເຂົ້າໃຈນິມິດໃຫຍ່ກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງ
ຊົນຊາດອິສຣາເອນ ສລຸບໄດ້ວ່າການໃຊ້ເວລາສາມອາທິດອ້ອນວອນຂອງດານີເອນນັ້ນໄດ້ຜົນຕອບຮັບຢ່າງ
ດີ ເມື່ອເຫັນຜົນຕອບຮັບຢ່າງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນທົ່ວໂລກພາກັນເອົາໃຈໃສ່ໃນເຣື່ອງການອ້ອນວອນ ເມື່ອ
ເຮົາເອົາໃຈໃສ່ໃນການການອ້ອນແລ້ວ ຈຶ່ງເໝາະສົມໃນການລໍຄອຍຄຳຕອບຈາກພຣະເຈົ້າ

ແຕ່ຫາກເຮົາ

ອ້ອນວອນບໍ່ໃຊ້ເວລາອ້ອນວອນແລ້ວ ເຮົາກໍບໍ່ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບຢ່າງວ່ອງໄວ.
“ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ ວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງມາຫາເຈົ້າ,

ເຮົາມາວັນນີເ້ ພື່ອຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ຂຽນໄວ້ໃນໜັງສື

ແຫ່ງຄວາມຈິງ ບັດນີ້ເຮົາຈະຕ້ອງຄືນໄປສູ້ກັບເທວະດາຕົນທີ່ພທ
ິ ັກຮັກສາປະເທດເປີເຊັຍ ຫລັງຈາກນັ້ນແລ້ວ
ເທວະດາທີ່ພິທັກຮັກສາປະເທດກຣີກ ກໍຈະມາປາກົດ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຊ່ອຍເຫລືອເຮົານອກຈາກ ມີຄາເອນ ເທວະ
ດາຕົນທີ່ພິທັກຮັກສາປະເທດອິສຣາເອນ” (ຂໍ້ 20-21) (ກ່າຍຈາກພຣະຄັມພີລາວສບັບປີ 2012). ໃນສມັຍ
ພຣະຄັມພີນັ້ນປະເທດເປີເຊັຍ ແລະປະເທດກຣີກເປັນປະເທດທີ່ມຄ
ີ ວາມຊົ່ວມົວໝອງ ເພາະທັງສອງປະເທດ
ຖືກປົກຄອງ ຫລືປົກປັກຮັກສາໂດຍເທວະດາຊົ່ວທີ່ຖືກຊັດຖິ້ມຈາກສວັນ, ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເທວະດາ Michael
ຕົນທີ່ປາກົດຕົວຕໍ່ດານີເອນຍັງມີງານໃຫຍ່ທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດ

ຄືໄປປາບເທວະດາຊົ່ວທີ່ປົກຄອງສອງປະເທດນີ.້

ເທວະດາ Michae ຍັງບອກດານີເອນເພື່ອເລົ້າໂລມໃຈດານີເອນວ່າ ການຕໍ່ສູ້ກັບເທວະດາຊົ່ວທີ່ປົກຄອງ
ສອງປະເທດນີ້ ແມ່ນທວະດາ Michael

ໄດ້ຕໍ່ສູ້ແຕ່ຕົນດຽວໂດຍບໍ່ມໃ
ີ ຜຊ່ອຍ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອດານີເອນອ້ອນ

ວອນພຣະເຈົ້າໄດ້ມາຊ່ອຍ Michael ແລ້ວ ຢ່ານ້ອຍໃຈເລີຍ.
ເທວະດາ Michael ເປັນເທວະດາທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ຈະໄປຕໍ່ສູ້ກັບເທວະດາທີ່ຖືກຊັດອອກຈາກສວັນ ແລ້ວ
ມາປົກຄອງສອງປະເທດ ເປີເຊັຍ, ແລະປະເທດກຣີກ. ການຕໍ່ສອ
ູ້ ັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈະມີແລະຕ້ອງມີການເສັຽຫາຍ
ອັນໃຫຍ່ຫລວງ, ສຳລັບເຮົາທັງຫລາຍຜູ້ມີຊີວິດຢູ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານເພື່ອຈະຢູ່ຟ້າສວັນນັ້ນເຮົາຍັງຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບ
ຊີວິດຝ່າຍເນື້ອໜັງ ທີ່ເປັນຂອງຝ່າຍໂລກ ໃນຂະນະທີ່ເຮົາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນີ້ຢ,ູ່ ດັ່ງນັ້ນຊີວິດເຮົາຜູ້ຢູ່ຝ່າຍ
ຈິດວິນຍານ ກໍຄ້າຍກັບວ່າເຮົາໃຊ້ຊີວດ
ິ ຢູ່ໃນຖ້ຳເສືອທີພ
່ ວກມັນຄອຍຖ້າກັດກິນເຮົາທຸກໆນາທີ ດ້ວຍເຫດນີ້
ອາຈານໂປໂລຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຍຸທພັນທັງຊຸດເພື່ອການຕໍ່ສູ້ ແລະການປ້ອງກັນຕົວ (ອ່ານ ເອເຟໂຊ 6:18).
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ຄຳຖາມ:
1. ການອ້ອນວອນຂອງທ່ານເປັນແນວໃດ? ທ່ານອ້ອນວອນວັນນຶ່ງຈັກເທື່ອ? ຈັກນາທີ?
2. ທ່ານໄດ້ອ້ອນວອນໃນເຣື່ອງອັນໃດແດ່? ແລະອ້ອນວອນມາຈັກວັນແລ້ວ?
3. ດານີເອນໃຊ້ເວລາອ້ອນວອນແນວໃດ?
4. ເພິ່ນອ້ອນວອນໜັກປານໃດ?
5. ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຕອບຄຳອ້ອນວອນຂອງເພິ່ນ?
6. ເທວະດາມາປາກົດຕົວບອກດານີເອນໃນເຣື່ອງອັນໃດ?

ຫວ
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ບົດຮຽນທີ 13
ສ້າງປະຫວັດສາດ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ພຣະທັມດານີເອນ 11:1-45

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ພຣະນິມິດ 19:11-21

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະຄັມພີແມ່ນການບັນດົນຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງຂອງຜູ້ປະກາດ?

ບົດນຳ.
ພຣະທັມດານີເອນບົດ 11 ເກືອບເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນພຣະທັມທີ່ໃຫ້ຄວາມລະອຽດໃນເຣື່ອງທຳນວາຍ, ເບິ່ງແລ້ວ
ເປັນຄືພຣະເຈົ້າຂຽນບົດລະຄອນເວທີ ທີ່ຜກ
ູ້ ຳກັບແລະຜູ້ສະແດງຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມບົດນັ້ນ ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນ
ແນວນັ້ນ ເພາະເປັນເຣື່ອງທີ່ພຣະເຈົ້າບອກລ່ວງໜ້າວ່າອະນາຄົດຈະເປັນແນວນັ້ນແທ້ .
1. ປະເທດ Persia ແລະປະເທດ Creece (ດານີເອນ 11 :1-4)
ດານີເອນໄດ້ທຳນວາຍເຖິງກະສັດທັງສາມ ແລະຜູ້ທີສີ່ຈະມາມີລາຍຊື່ດັງນີ້; 1. ກະສັດ Cambyses ປົກ
ຄອງຈາກປີ (530–522 B.C.). 2. Pseudo-Smerdis (ບໍ່ໄດ້ບັນທຶກປີຄອບຄອງ ). 3. ກະສັດ Darius 1
ປົກຄອງປີ (522–486 B.C.). ແລະ 4. ກະສັດ Xerxes 1 ປົກຄອງ (486–464 B.C.). ກະສັດທັງສີ່ນີ້
ເປັນຜູ້ປົກຄອງປະເທດ ເປີເຊັຽ. “ຈະມີກະສັດອີກສາມອົງປົກຄອງປະເທດເປີເຊັຽ ອົງທີສີ່ຈະເປັນອົງສຸດທ້າຍ
ກະສັດອົງນີ້ຈະມີຊັບສົມບັດຫລາຍກວ່າອົງອື່ນທັງຫມົດ ໃນເວລາພຣະອົງຊົງເຂັ້ມແຂງ ແລະມີຊັບສົມບັດ
ຫລາຍ ພຣະອົງຈະທຳສົງຄາມກັບຣາຊອານາຈັກກຣີກ” (Creece)(ຂໍ້ 2).
ກະສັດອົງທີສີ່ Xerxes 1 ເປັນກະສັດທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດນັ້ນໄດ້ນຳພາປະເທດ Persia ຍຶດເອົາ ປະເທດ Creece
່ ີຄວາມສາມາດແລະກ້າຫານຕໍ່ສກ
ູ້ ັບ
ໃນປີ 480 B.C. ແລະເມື່ອປົກຄອງບໍ່ນານກໍມີກະສັດຂອງ Creece ທີມ
ກະສັດອົງທີສີ່ຂອງ Persia ຄືນ. ກະສັດກ້າຫານຜູ້ນີ້ມຊ
ື ື່ວ່າ Alexander. ດັ່ງດານີເອນໄດ້ທຳນວາຍໄວ້ວ່າ
“ແລ້ວຈະມີກະສັດທີກ
່ ້າຫານອົງນຶ່ງຄອບຄອງທົ່ວຣາຊອານາຈັກໃຫຍ່ ແລະຈະເຮັດທຸກສິ່ງຕາມ ພຣະປະສົງ
ແຕ່ໃນເວລາທີ່ພຣະອົງຊົງມີອຳນາດຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນ ອານາຈັກຂອງພຣະອົງຈະແຕກແຍກ ແລະຖືກແບ່ງອອກ
ເປັນສີ່ສ່ວນຣາຊວົງຂອງພຣະອົງຈະບໍ່ໄດ້ປົກຄອງ ຄົນອື່ນຈະເຂົ້າປົກຄອງແທນ ແຕ່ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີອຳນາດ
ເຫມືອນພຣະອົງ”(ຂໍ້ 3-4). ແປວ່າຫລັງຈາກກະສັດອົງທີສີ່ຂອງປະເທດ Persia ໄດ້ຍຶດຄອງປະເທດ Creece ແລ້ວ Alexander ໄດ້ນຳພາປະເທດ Creece ຕໍ່ສູ້ປະເທດ Persia ຄືນຈົນຊະນະຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ Alexander ມີອຳນາດໃຫຍ່ ແຕ່ປະເທດຂອງທ່ານຖືກແບ່ງແຍກເປັນສີ່ສ່ວນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້;
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2. Seleucids ແລະ Ptolemies (ດານີເອນ 11:5-9)
“ກະສັດເອຢິບກໍເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນພວກນັ້ນຊຶ່ງມີອຳນາດ

ແຕ່ຈະມີນາຍທະຫານອີກຜູ້ນຶ່ງຂອງພຣະອົງເຂັ້ມແຂງ

ກວ່າ ແລະຈະປົກຄອງຣາຊອານາຈັກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ” (ຂໍ້ 5). ກະສັດເອຢິບຜູ້ນີ້ມຊ
ີ ື່ວ່າ Seleucids ເປັນກະ
ສັດປົກຄອງພາກເໜືອຂອງເອຢິບ. ກະສັດອີກຜູ້ນຶ່ງມີຊື່ວ່າ Ptolemies ເປັນກະສັດປົກຄອງພາກໃຕ້ຂອງເອ
ຢິບ. ທັງສອງກະສັດໄດ້ຍາດຊິງອຳນາດມາຈາກ Alexander ແຕ່ຈະຄອບຄອງບໍ່ດົນນານ, ການເມືອງໃນ
ສມັຍນັ້ນຂຸ້ນຂ້ຽວແທ້ໆ ພວກກະສັດມັກໃຫ້ລູກຊາຍ

ຫລືລູກສາວແຕ່ງານກັບກະສັດອົງອື່ນລ້ວນແຕ່ແມ່ນ

ການເມືອງ, ການຍາດຊີງອຳນາດກັນທັງນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນດິນແດນຂອງອິສຣາເອນຈຶ່ງຕົກເປັນສົມບັດຂອງພວກ
ກະສັດທີ່ຍາດຊິີງກັນ. ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າການຍາດຊີງຕຳແໜ່ງ, ການຍາດຊີງດິນດອນ ແລະສິດ
ອຳນາດ ບໍ່ມີຫຍັງຍັ້ງຍືນ ມີແຕ່ເສັຍຫາຍກັນທັງນັ້ນ. ພາກໃຕ້ຕໍ່ສູ້ພາກເໜືອ, ຄອບຄົວຍາດແຍ່ງຊັບສົມບັດ
ເຮັດໃຫ້ແຕກແຍກບໍ່ຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ. “ຫລັງຈາກນັ້ນຫລາຍປີ ກະສັດເອຢິບຈະໃຫ້ພຣະຣາຊທິດາຂອງ
ພຣະອົງສົມຣົດກັບກະສັດຊີເຣັຽ ເພື່ອຈະໄດ້ເປັນພັນທະມິດກັນ ແຕ່ພັນທະມິດນີ້ຈະມີຢູ່ບໍ່ເຫິງ ເພາະວ່າພຣະ
ນາງກັບພວກຄົນໃຊ້ທີ່ໄປກັບພຣະນາງພ້ອມກັບໂອຣົດ ແລະພຣະຣາຊສາມີຂອງພຣະນາງຈະຖືກຂ້າທັງໝົດ
ໃນບໍ່ດົນເຊື້ອພຣະວົງອົງນຶ່ງຂອງພຣະນາງກໍຈະໂຈມຕີກອງທັບຂອງກະສັດຊີເຣັຽ

ຈະເຂົ້າໄປໂຈມຕີປ້ອມ

ແລະຊະນະພວກເຂົາແລ້ວຈະຂົນເອົາຮູບໂຄຣົບຂອງພວກເຂົາ ພ້ອມດ້ວຍສິ່ງຂອງອັນມີຄ່າທີ່ທຳດ້ວຍເງິນ
ຄຳທັງຫມົດໄປຍັງປະເທດເອຢິບຫລັງຈາກນັ້ນຈະມີຄວາມສງົບສຸກຢູ່ຫລາຍປີ ແລ້ວກະສັດຊີເຣັຽຈະຍົກທັບ
ເຂົ້າໂຈມຕີປະເທດເອຢິບ ແຕ່ຈະຖືກກອງທັບເອຢິບຕອບໂຕ້ພ່າຍໄປ” (ຂໍ້ 6-9).

3. Antiochus III ຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ (ດານີເອນ 11:10-20)
“ຫລັງຈາກນັ້ນ ພຣະອົງຈະໂຈມຕີຊົນຊາດຕ່າງໆຕາມແຄມທະເລເພື່ອຈະຍຶດເອົາໃຫ້ໄດ້ເປັນຈຳນວນຫລາຍ
ແຕ່ຈະມີຜູ້ນຳຊາວຕ່າງປະເທດຄົນນຶ່ງປາບພຣະອົງລົງ

ແລະກຳຈັດຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງພຣະອົງໃຫ້

ຫມົດໄປ ກະສັດຊີເຣັຽຈະສະເດັດຄືນໄປຍັງປ້ອມໃນປະເທດຂອງພຣະອົງເອງ ແຕ່ພຣະອົງກໍຈະຖືກປາບໃຫ້
ຫມົດສິ້ນລົງ” (ຂໍ້ 18-20). Antiochus 3 ເມື່ອມີອຳນາດໃນປີ 222 BC ນັ້ນໄດ້ຂະຍາຍດິນແດນທີ່ກະສັດ
Seleucids ປົກຄອງພາກເໜືອໄຫຍ່ກວ້າງກວ່າສມັຍ Persian ປົກຄອງ, ທ່ານໄດ້ຕີເອົາພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງ
ອິສຣາເອນ ແລະສ່ວນນຶ່ງຂອງ Creece ແລະພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງກະສັດ Ptolemies ທາງພາກໃຕ້ ດັ່ງນັ້ນ
ທ່ານຈຶ່ງໄດ້ຊວ
ື່ ່າ Antiochus III ຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່, ນອກນັ້ນເພິ່ນຍັງເຮັດສົງຄາມເຢັນເພື່ອຈະມີສັນຕິສຸກ ເພິ່ນຈຶ່ງ
ຍົກລູກສາວ Cleopatra ໃຫ້ກັບລູກຊາຍກະສັດເອຢິບໄປເປັນມະເຫສີ ເພື່ອເອຢິບຈະບໍ່ກັບຄືມາບຸກໂຈມຕີ
ເພາະເປັນພໍ່ດອງກັນ. Antiochus 3 ໃຊ້ກຳລັງໂຈມຕີ ແລະໃຊ້ປັນຍາໂຈມຕີ ແຕ່ກະບໍ່ສຳເຣັດຕາມແຜນ
ການ. “ກະສັດຊີເຣັຽຄິດຈະໃຊ້ທະຫານທັງຫມົດໄປຕໍ່ສູ້ກະສັດເອຢິບ ແຕ່ຊົງປ່ຽນຄວາມຄິດນັ້ນເສັຽ ແລ້ວ
ພຣະອົງຈະທຳສັນຍາມອບພຣະຣາຊທິດາໃຫ້ສົມຣົດກັບກະສັດເອຢິບ ເພື່ອໃຫ້ພຣະນາງພຍາຍາມທຳລາຍ
ຝ່າຍສັດຕຣູ ແຕ່ພຣະອົງຈະທຳບໍ່ສຳເຣັດ” (ຂໍ້ 17).
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4. Antiochus 4 Epiphanes (ດານີເອນ 11:21-35)
Antichus 4 ເປັນລູກຊາຍຂອງ Antiochus 3 ມີຊນ
ື່ ້ອຍວ່າ Epiphanes, ກະສັດອົງພໍຄ
່ ື Antiochus 3 ມີ
ຄວາມຕັ້ງໃຈຈະໃຫ້ລູກຊາຍຂອງຕົນ Antichus 4 ຂຶ້ນບັນລັງເປັນກະສັດອົງຕໍ່ໄປ. Antichus 4 ປະກາດຕົນ
ເອງວ່າ ຊື່ຂອງຕົນ Epiphanes ນັ້ນແປວ່າ ການສະແດງອອກຂອງພຣະເຈົ້າ, ໃນພາສາອັງກິດ epiphany
ອັນມີຄວາມໝາຍວ່າການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ດັ່ງນັ້ນ Antichus 4 ຈຶ່ງບອກປະຊາຊົນວ່າທ່ານ
ເປັນພຣະທີ່ມາປາກົດໃຫ້ເຂົາເຫັນ ແຕ່ປະຊາຊົນແລະພວກຢູດາຍກຸ່ມຜູນ
້ ຳສາສນາບໍ່ເຫັນພ້ອມ ພວກເຂົາ
ມັກອົງພໍ່ Antiochus 3 ຫລາຍກວ່າ Antiochus 4 ຜູເ້ ປັນລູກທີ່ປະກາດຕົນເອງເປັນພຣະ. “ກະສັດຊີເຣັຽ
ຕໍ່ໄປຈະເປັນຄົນໃຈໂຫດຮ້າຍ ຊຶ່ງບໍ່ມີສິດຈະໄດ້ເປັນກະສັດ ແຕ່ພຣະອົງກໍຈະໄດ້ເປັນຢ່າງບໍ່ມີໃຜຄາດຄິດ
ແລະຈະຍຶດເອົາອຳນາດດ້ວຍກົນອຸບາຍເຫລົ່າທະຫານທີ່ຕຕ
ໍ່ ້ານພຣະອົງ
ຂອງພຣະເຈົ້າກໍຈະຖືກກວາດລ້າງແລະກຳຈັດໃຫ້ຫມົດໄປ

ແລະແມ່ນແຕ່ມະຫາປະໂຣຫິດ

ພຣະອົງຈະລໍ້ລວງເອົາຊົນຊາດອື່ນມາເປັນພັນ

ທະມິດ ເຖິງແມ່ນພຣະອົງໄດ້ປົກຄອງພຽງຊົນຊາດນ້ອຍໆເທົ່ານັ້ນ” (ຂໍ້ 21-23). ສ່ວນຈາກຂໍ້ 24-31 ແມ່ນ
ລາຍລະອຽດການສູ້ຮົບກັນ, ທຳລາຍກັນ ເປັນການເສັຽຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ທີ່ຄົນໃນສມັຍນີ້ຮູ້ແລ້ວວ່າການ
ຕໍ່ສູ້ຍາດຊີງອຳນາດ, ຍາດຊີງຊັບສົມບັດ, ຍາດຊີງດິນແດນກັນນັ້ນມີແຕ່ຄວາມແຕກແຍກແລະຕ່າງຝ່າຍຕ່າງ
ເສັຍຊີວິດຫລວງຫລາຍ ຊຶ່ງໄດ້ນຳຄວາມໂສກເສົ້າມາສູ່ບ້ານເມືອງແລະຄອບຄົວ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຮຽນຮູ້ຈັກຄົນ.

5. ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຢຊູ (11:36-45).
“ຄົນຜູ້ສລາດບາງຄົນຈະຖືກຂ້າ ຈຸດປະສົງຂອງເຣື່ອງນີ້ກໍເພື່ອຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນມີຈິດໃຈສະອາດບໍຣິສຸດໄປ
ຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງກຳນົດໄວ້ກະສັດຊີເຣັຽຈະທຳຕາມຊອບພຣະທັຍ ຈະໂອ້ອວດວ່າຕົນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ກວ່າພຣະໃດໆ ແລະອວດວ່າຕົນສູງສຸດກວ່າພຣະເຈົ້າອົງສູງສຸດ ພຣະອົງຈະທຳດັ່ງນີ້ໄປຈົນເຖິງເວລາ
ພຣະເຈົ້າຊົງລົງໂທດພຣະອົງ

ພຣະເຈົ້າຈະຊົງຕັດສິນພຣະທັຍກະທຳສິ່ງທັງຫລາຍ” (ຂໍ້ 35-36).

ແປວ່າ

Antioch 4 ທີ່ມີສາຍານາມວ່າຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະສລາດທີສ
່ າມາດຍາດຊີງດິນແດນຂອງປະເທດອື່ນດ້ວຍກໍາລັງ
ທະຫານ ແລະໃຊ້ສະຕິປັນຍາເພື່ອທຳລາຍສັຕຣູນັ້ນ ເພາະເຖິງເວລາພຣະເຈົ້າຊົງລົງໂທດແລ້ວ. ເຣື່ອງນີ້ຈະ
ຕອບຄຳຖາມຄົນໃນສມັຍນີ້ຫລາຍໆຄົນວ່າ ພວກຜູ້ນຳຊາດບ້ານເມືອງ, ຜູ້ນຳສາສນາລາງຄົນມີແຕ່ຄົນຊົ່ວ
ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າບໍ່ທຳລາຍເສັຽ? ເມື່ອເຮົາອ່ານ ພຣະທັມດານີເອນ 11:3-35 ເຮົາຈະໄດ້ຄຳຕອບວ່າບໍ່ເຖິງ
ເວລາທີ່ພຣະເຈົ້າຈະທຳລາຍເທື່ອ.
ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈເຣື່ອງວັນເວລາຂອງພຣະເຈົ້າ
ຖ່ອຍຮ້າຍມັນທ້ວງພຣະເຢຊູ

ໃຫ້ເຮົາມາເບິ່ງວັນເວລາຂອງພຣະເຈົ້າອີກເທື່ອນຶ່ງ

ທີ່ຜີ

ເພາະມັນຮູ້ກຳໜົດເວລາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ມັນ “ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດ

ຂ້າມຟາກໄປເຖິງເຂດແດນຊາວກາດາຣາ ມີສອງຄົນທີ່ມຜ
ີ ິສິງຢູ່ອອກຈາກປ່າຊ້າມາພົບພຣະອົງ ເຂົາໂຫດຮ້າຍປານນັ້ນຈົນບໍ່ມີຜູ້
ໃດອາດທຽວທາງນັ້ນໄດ້

ເບິ່ງແມ, ເຂົາຮ້ອງໃສ່ພຣະອົງທູນວ່າ,

ໃດ ຈະມາທໍຣະມານເຮົາກ່ອນເວລາກຳນົດຫລື”

“ໂອ ບຸດພຣະເຈົ້າເອີຍ, ທ່ານມາຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບເຮົາດ້ວຍເຫດ

(ມັດທາຍ 8:28-29). ກັບຄືນຫາພຣະທັມດານີເອນ 11: ຂໍ້ 40-45

ຈະເຫັນ Antioch 4 ກະສັດຊີເຣັຽ ສິ້ນສຸດລົງນັ້ນ ເພິ່ນຈະຕໍ່ສູ້ ແລະຕໍ່ຕ້ານພຣະເຢຊູ, Antioch 4 ຈະສູ້ຮົບ
ຢ່າງໂຫດຮ້າຍ ຈະຂ້າຄົນເປັນຈຳນວນຫລາຍຈະກາງເຕັນຫລວງຂນາດໃຫຍ່ໄວ້ລະຫວ່າງທະເລກັບພູບ່ອນ
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ຕັ້ງພຣະວິຫານ

ແຕ່ຈະສິ້ນຊີວິດໂດຍບໍ່ມີໃຜທີ່ນັ້ນຊ່ອຍ Antioch 4 ໄວ້ໄດ້ ເພາະວັນເວລາກໍາໜົດມາ

ເຖິງແລ້ວ.
ໃນພຣະທັມ 1 ໂຢຮັນບົດ 2 ໄດ້ຂຍາຍຄຳ Antichirst (ພວກຕໍ່ສພ
ູ້ ຣະເຢຊູ) ວ່າໃຜກໍຕາມທີ່ປະຕິເສດ ບໍ່
ເຊື່ອວ່າ ພຣະເຢຊູວ່າເປັນພຣະບຸດພຣະເຈົ້າ ມາບັງເກີດເປັນມະນຸດ ຜູ້ນັ້ນໄດ້ຕໍ່ສູ້ພຣະເຢຊູແລ້ວ. “ລູກທັງ
ູ້ ຣະ
ຫລາຍເອີຍ, ບັດນີ້ເປັນເວລາສຸດທ້າຍແລ້ວ ແລະຕາມທີ່ເຈົ້າທັງຫລາຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງມາແລ້ວວ່າ ຜູ້ຕໍ່ສພ
ຄຣິດຈະມາ ບັດນີ້ຜູ້ຕໍ່ສພ
ູ້ ຣະຄຣິດກໍເກີດມີມາຫລາຍແລ້ວ ສັນນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຮູ້ວ່າເປັນເວລາສຸດທ້າຍເຂົາ
ເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ອອກໄປຈາກພວກເຮົາ ແຕ່ເຂົາບໍ່ແມ່ນຝ່າຍພວກເຮົາ ເພາະວ່າຖ້າເຂົາແມ່ນຝ່າຍພວກເຮົາເຂົາ
ກໍຈະໄດ້ຕັ້ງຢູກ
່ ັບພວກເຮົາຕໍ່ໄປ (ແຕ່ເຂົາໄດ້ອອກໄປແລ້ວ)

ເພື່ອປາກົດແຈ້ງວ່າເຂົາເຫລົ່ານັ້ນບໍແ
່ ມ່ນຝ່າຍ

ພວກເຮົາຈັກຄົນ” (1 ໂຢຮັນ 2:18-19).
ຄຳຖາມ:
1. ທ່ານເຫັນຄຳທໍານວາຍຂອງດານີເອນເປັນແນວໃດ?
2. ທ່ານຄິດວ່າດີບໍ່ທີ່ຈະໃຫ້ຊົນຊາດຂອງເຮົາເຊື່ອພຣະເຈົ້າໝົດທຸກຄົນ?

ແລະຈາກນັ້ນເຊື້ອຊາດເຮົາ

ແລະບ້ານເມືອງຂອງເຮົາຈະເປັນແນວໃດ?
3. ເຮົາຈະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຄົງໄດ້ຢ່າງໃດ ເມື່ອຜູນ
້ ຳປະເທດກະເປັນແນວນີ້? ແລະຜູ້ນຳສາສນາຕ່າງໆ
ລາງຄົນກະເປັນຄົນບໍ່ເໝາະສົມ?
4. ທ່ານສັງເກດເຫັນອັນໃດດີ, ອັນໃດບໍດ
່ ີ ກ່ຽວກັບສົງຄາມໃນບົດຮຽນນີ້?
5. ຜູ້ເກ່ງກ້າ ແລະສລາດເຊັ່ນ Antioch 4 ຈະມີບັ້ນປາຍຊີວິດແນວໃດ ຫາກບໍ່ເຊື່ອ ຫລືຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດ?
6. ໃນພຣະທັມໂຢຮັນບອກວ່າ ຜູຕ
້ ໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດແມ່ນໃຜ?
ຫວ
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ບົດຮຽນທີ 14
ສ່ອງແຈ້ງຄືດວງດາວ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ພຣະທັມດານີເອນ 12:1-13

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ພຣະນິມິດ 20:11-12:8

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຈຸດປະສົງຂອງຄຳທໍານວາຍບໍ່ແມ່ນເວົ້າເຖິງອະນາຄົດ

ແຕ່ເວົ້າ

ເຣື່ອງຂອງພຣະເຢຊູ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າ ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງແມ່ນການຕັດສິນ
ການດີການຊົ່ວແລ້ວ ຕໍ່ໄປນີ້ເຮົາຈະອ້ອນວອນແນວໃດ?

ບົດນຳ.
ເບື້ອງຫລັງຂອງບົດຮຽນອາທິດແລ້ວເວົ້າເຖິງເວລາໃກ້ຈະສິ້ນສຸດຂອງກະສັດຊີເຣັຽ ດັ່ງນີ້ ; “ກະສັດຊີເຣັຽຈະ
ທຳຕາມຊອບພຣະທັຍ (ຕົນເອງ) ຈະໂອ້ອວດວ່າຕົນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າພຣະໃດໆ ແລະອວດວ່າຕົນສູງສຸດກວ່າ
ພຣະເຈົ້າອົງສູງສຸດ ພຣະອົງຈະທຳດັ່ງນີ້ໄປຈົນເຖິງເວລາພຣະເຈົ້າຊົງລົງໂທດພຣະອົງ ພຣະເຈົ້າຈະຊົງຕັດ
ສິນພຣະທັຍກະທຳສິ່ງທັງຫລາຍ ກະສັດຊີເຣັຽຈະບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ກັບພຣະທີ່ພວກບັນພະບຸຣຸດຂອງຕົນເຄີຍບົວ
ລະບັດມາ ແລະພຣະທີ່ພວກຜູ້ຍິງນັບຖື ແທ້ຈິງແລ້ວພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບພຣະໃດໆເລີຍ ເພາະພຣະ
ອົງຄິດວ່າຕົນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າພຣະເຫລົ່ານັ້ນ” (ດານີເອນ 11:36-37).
ມີໜັງເກືອບທຸກຣື່ອງມີເຣື່ອງຄ້າຍຄືເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຮົາເຫັນໜັງສ່ວນຫລາຍເຮົາຈະເຫັນວ່າຕອນຈົບ
ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຈັບ ຫລືປາບຜູ້ຮ້າຍໄດ້ ແຕ່ສ່ວນພຣະເອກ ເຮັດແນວໃດກະບໍ່ຕາຍ ແຕ່ຈະຮັບຄວາມທຸກຍາກ,
ເຮັດງານໜັກ ຈົນຮອດຕອນໜັງຈົບຈຶ່ງມີ ແຮບປີແອນດິງ. ແລະພຣະທັມດານີເອນ 12 ກໍເປັນບົດສຸດທ້າຍທີ່
ຈະກ່າວເຖິງບັ້ນປາຍຂອງພວກຜູ້ຮ້າຍຈະຖືກປາບປາມ.

1. ພິນາດຈິບຫາຍ, ການຟື້ນພຣະຊົນ ແລະພິພາກສາ (ດານີເອນ 12 :1-4)
“ໃນເວລານັ້ນ ມີຄາເອນ (Michael ພາສາລາວອກສຽງມີຄາເອນ) ເທວະດາຕົນຍິ່ງໃຫຍ່ ຜູ້ຮັກສາປະຊາຊົນ
ຂອງເຈົ້າຈະມາປາກົດ ແລ້ວຈະມີການທຸກຍາກລຳບາກຢ່າງທີ່ບເໍ່ ຄີຍມີມາ ຕັ້ງແຕ່ຊາດທັງຫລາຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນ
ເມື່ອເຖິງເວລານັ້ນ

ປະຊາຊົນທັງປວງຂອງເຈົ້າ

ຊຶ່ງມີຊື່ຂຽນໄວ້ໃນຫນັງສືຂອງພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ລອດພົ້ົນ”

(ຂໍ້ 1). ແປວ່າເຖິງເວລາສຸດທ້າຍຂອງກະສັດຊີເຣັຽຈະສິ້ນສຸດຈະມີເທວະດາ ມີຄາເອນມາປາກົດ, ເທວະດາ
ຕົນນີ້ເປັນຕົນປົກປັກຮັກສາໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ. ດານີເອນບອກວ່າ ເມື່ອເວລາເທວະດາຕົນນີ້ມາປາກົດຈະ
ເກີດມີຄວາມທຸກຍາກລຳບາກອັນໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ເຣື່ອງນີ້ມັດທາຍກໍໄດ້ທາ
ໍ ນວາຍໄວ້ວ່າ;
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“ດ້ວຍວ່າໃນຄາວນັ້ນ

ຈະມີຄວາມທຸກລຳບາກອັນໃຫຍ່ຫລວງຢ່າງບໍ່ເຄີຍເກີດມີມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດີມໂລກຈົນ ເຖິງບັດນີ້ ແລະເມືອ

ໜ້າຈະບໍ່ມຕ
ີ ໍ່ໄປອີກຈັກເທື່ອ”(ມັດທາຍ

24:21) ແລະໃນພຣະທັມພຣະນິມິດກໍໄດ້ບັນທຶກ ວ່າ;“ເມື່ອພຣະເມສາ

ນ້ອຍຊົງແກະຕາປະທັບດວງທີຫົກນັ້ນແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງແລະດັ່ງນີ້, ເກີດແຜ່ນດິນຫວັ່ນໄຫວອັນໃຫຍ່
ດວງອາທິດກໍເກີດມືດດຳເຫມືອນດັ່ງຜ້າຂົນສັດຫຍາບ ດວງຈັນວັນເພັງກໍກັບເກີດເປັນສີເລືອດ” (ພຣະນິມິດ
6:12).

“ພຣະອົງຈະໃຊ້ພວກເທວະດາຂອງຕົນໄປດ້ວຍສຽງແກອັນດັງ ໃຫ້ຮວບຮວມເອົາຄົນທັງປວງທີ່ພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້

ແລ້ວຈາກທິດທັງສີ່ ຕັ້ງແຕ່ທີ່ສຸດຟ້າເບື້ອງນີ້ຈົນເຖິງທີ່ສຸດຟ້າເບື້ອງນັ້ນ” (ມັດທາຍ

24:31). (ອ່ານ 1ໂກຣິນໂທ

15:15:51-51), (ອ່ານ1ເທສະໂລນິກ 4:16-17) ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເວົ້າເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູ.
ຂໍ້ພຣະຄັມພີທກ
ີ່ ່າວມານັ້ນມີແຕ່ຂໍ້ເປັນຕາຢ້ານສຳລັບຜູ້ທີ່ຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ, ໃນການຢ້ານນີ້
ຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອຢຳເກງພຣະເຈົ້າຫລາຍຂຶ້ນ, ສ່ວນຜູ່ທີ່ບໍ່ເຊື່ອແລະບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້ານັ້ນຈະເປັນດັ່ງນີ້ “ດານີ
ເອນເອີຍ ບັດນີ້ເຈົ້າຈົ່ງຮຳຫນັງສືມ້ວນນັ້ນໄວ້ ແລະຕີຕຣາປະທັບໄວ້ຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍ ໃນເວລານັ້ນຄົນ
ຈຳນວນຫລາຍຈະແລ່ນເຕັ້ນຊອກຫາຄວາມເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ” (ຂໍ້ 4). ແປວ່າເມື່ອດານີເອນເຫັນນິ
ມິດແລະບັນທຶກໄວ້ແລ້ວໃຫ້ຮຳມ້ຽນໄວ້ (ເພາະສມັຍກ່ອນໜັງສືເປັນໃບຍາວທີ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງຮຳໄວ້) ເພາະ
ວ່າໃນເວລາສຸດທ້າຍ ຫລືເວລາທີພ
່ ຣະເຢຊູຄຣິດມານັ້ນຄົນທັງຫລາຍຈະແລ່ນຊອກຫາ ຫລືໃຜໆ ກໍຈະບອກ
ວ່າ (ຂ້ານ້ອຍເຊື່ອພຣະເຢຊູ).
ອ່ານມັດທາຍ 25:31-46 ແລະພຣະນິມິດ ບົດ19-21 ເປັນການດີສຳລັບຜູ້ເຊື່ອແລະຟັງຄວາມ ແລະຍັງມີ
ພຣະຄັມພີຫລາຍຂໍຫ
້ ລາຍຕອນທີ່ຈະບໍ່ຍົກເອົາມາເວົ້າ

ແຕ່ຈະເວົ້າເຖິງ ພຣະທັມພຣະນິມິດ 20:11-12 ທີ່

ໂຢຮັນບັນທຶກວ່າ “ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະຣາຊບັນລັງໃຫຍ່ສີຂາວ ແລະເຫັນພຣະອົງຜູຊ
້ ົງປະທັບເທິງ
ບັນລັງນັ້ນ ເມື່ອພຣະອົງຊົງປາກົດແຜ່ນດິນໂລກແລະທ້ອງຟ້າກໍຜ່າຍຫນີ ແລະບ່ອນຢູ່ສຳລັບແຜ່ນດິນໂລກ
ແລະທ້ອງຟ້ານັ້ນກໍບເໍ່ ຫັນອີກ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນບັນດາຜູ້ທີ່ຕາຍແລ້ວ ທັງຜູ້ໃຫຍ່ແລະຜູນ
້ ້ອຍ ຢືນຢູ່ຕໍ່ຫນ້າ
ພຣະຣາຊບັນລັງນັ້ນ ແລະຫນັງສືຕ່າງໆກໍໄຂອອກ ມີຫນັງສືອີກເຫລັ້ມນຶ່ງກໍໄຂອອກ ຄືທະບຽນແຫ່ງຊີວິດ
ແລະຄົນທັງຫລາຍທີ່ຕາຍແລ້ວກໍຖືກຊົງພິພາກສາ

ຕາມການປະຕິບັດຂອງເຂົາທີ່ຂຽນໄວ້ໃນຫນັງສືເຫລົ່າ

ນັ້ນ”. ແປວ່າບັນຊີຂອງການກະທຳແຕ່ລະຄົນຮວມທັງຄົນເປັນແລະຄົນທີ່ຕາຍໄປແລ້ວຈະຖືກເປີດອອກເພື່ອ
ຈະໄດ້ພິພາກສາຕາມການທີ່ແຕ່ລະຄົນໄດ້ເຮັດ.

2. ພະຍານສອງຄົນ (ດານີເອນ 12:5)
ໃນພຣະທັມພຣະນິມິດ 6-11 ໄດ້ເພີ້ມຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງທີ່ ດານີເອນກ່າວວ່າ

“ຂ້າພະເຈົ້າດານີເອນ ໄດ້

ເຫັນຄົນອື່ນອີກສອງຄົນຢືນຢູ່ ແຕ່ລະຄົນຢືນຢູແ
່ ຄມແມ່ນ້ຳຄົນລະເບື້ອງ” (ຂໍ້ 5). ຊຶ່ງແປວ່າສິ່ງທີ່ດານີເອນໄດ້
ຮູ້, ໄດ້ເຫັນນັ້ນມີພະຍານສອງຄົນເຫັນຄືກັນ

ຊຶ່ງສອງຄົນນີຢ
້ ືນຢູ່ຣະວ່າງຕຣາປະທັບດວງທີຫົກແລະດວງທີ

ເຈັດ. ກ່ຽວກັບເຣື່ອງພະຍານທັງສອງນີ້ພຣະທັມພຣະນິມິດ 11 ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າ ພະຍານ “ຜູ້ນຶ່ງໄດ້ເອົາໄມ້
ແທກອັນນຶ່ງເຫມືອນໄມ້ຄ້ອນເທົ້າໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ແລ້ວສັ່ງວ່າ,
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“ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນໄປແທກພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າກັບແທ່ນບູຊາ ແລະນັບຈຳນວນຄົນທັງຫລາຍທີ່ນະມັສການຢູ່
ທີ່ນັ້ນ ແຕ່ບໍຣິເວນຂ້າງນອກພຣະວິຫານນັ້ນຈົ່ງເວັ້ນເສັຽ ຢ່າໄດ້ແທກ

ເພາະວ່າບ່ອນນັ້ນໄດ້ຊົງມອບໃຫ້ຄົນ

ຕ່າງຊາດແລ້ວ ເຂົາຈະຢຽບຍ່ຳນະຄອນສັກສິດໃນລະຫວ່າງສີ່ສິບສອງເດືອນ”(ພຣະນິມິດ11:1-2). Revelation). “ພຍານທັງສອງນັ້ນຄືຕົ້ນຫມາກກອກເທດສອງຕົ້ນ ແລະເຄື່ອງຮອງຕີນໂຄມສອງອັນທີ່ຕັ້ງຢູ່ພຣະ
ພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນໂລກຖ້າຜູ້ໃດຢາກທຳຮ້າຍພຍານທັງສອງນັ້ນ ໄຟກໍຈະພຸ່ງອອກຈາກປາກ
ຂອງເຂົາເຜົາຜານສັດຕຣູນັ້ນເສັຽ ແມ່ນແລ້ວ, ຖ້າຜູ້ໃດຢາກທຳຮ້າຍເຂົາ ຜູ້ນັ້ນກໍຕ້ອງຕາຍຢ່າງນັ້ນ” (ຂໍ້ 4-5).
ເພາະວ່າທັງສອງມີອຳນາດດັ່ງນີ້; “ຝ່າຍພຍານທັງສອງນັ້ນມີສິດອຳນາດອັດທ້ອງຟ້າໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຝົນຕົກໃນ
ລະຫວ່າງວັນເຫລົ່ານັ້ນ ທີ່ເຂົາກຳລັງປະກາດພຣະທັມ ແລະມີສິດອຳນາດໃຫ້ນ້ຳກາຍເປັນເລືອດໄດ້ ທັງມີສິດ
ອຳນາດບັນດານໃຫ້ພັຍອັນຕະລາຍທຸກຢ່າງທໍຣະມານແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ທຸກເວລາຕາມຄວາມປາຖນາ” (ຂໍ້
6). ເມື່ອກ່າວເຖິງຄຳວ່າບໍ່ໃຫ້ຝົນຕົກໃນພຣະຄັມພີເດີມນັ້ນ ແມ່ນເອລີຢາມີອຳນາດບໍ່ໃຫ້ຝົນຕົກ, ມີອຳນາດ
ເຮັດໃຫ້ນ້ຳກາຍເປັນເລືອດນັ້ນແມ່ນໂມເຊທີ່ເຮັດການອິດທິຣິດໃນພຣະຄັມພີເດີມ. ໃນພຣະນິມິດ 11 ບອກ
ວ່າທັງສອງຄົນ ເອລີຢາ ແລະໂມເຊ ຈະປາກົດຕົວກ່ອນໜ້າຄວາມທຸກຍາກລຳບາກມາເຖິງ. ດັ່ງນັ້ນ ສລຸບໄດ້
ວ່າ ສອງຄົນທີດ
່ ານີເອນໄດ້ທຳນວາຍໄວ້ນັ້ນໄດ້ແກ່ ເອລີຢາແລະໂມເຊ, ແລະການທຳນວາຍ ພວກຜູ້ທຳ
ນວາຍເມື່ອກ່ອນໄດ້ທຳນວາຍໄວ້ແມ່ນກ່ຽວກັບເຣື່ອງພຣະເຢຊູທັງນັ້ນ ແລະການສະເດັດມາຂອງພະເຢຊູກໍ
ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຄຳທຳນວາຍເຫຼົ່ານັ້ນກາຍເປັນຄວາມຈິງ. ພຣະເຢຊົງກ່າວວ່າ “ຢ່າຄຶດວ່າເຮົາມາລຶບລ້າງພຣະບັນຍັດ
ແລະຖ້ອຍຄຳຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເສັຽ ເຮົາບໍ່ໄດ້ມາລຶບລ້າງ ແຕ່ມາເຮັດໃຫ້ສຳເຣັດຄົບຖ້ວນ”

(ມັດທາຍ 5:11).

3. ໂລກສິ້ນຍຸກຈະເປັນແນວໃດ? (ດານີເອນ 12:6-13)
ສາວົກພຣະເຢຊູກໍໄດ້ຖາມພຣະເຢຊູໃນເຣື່ອງນີ້ວ່າ;“ຂໍໂຜດໃຫ້ພວກຂ້າພຣະອົງຊາບແດ່ວ່າ ເຫດການເຫລົ່ານີ້ຈະເກີດ
ຂຶ້ນເວລາໃດ ສິ່ງໃດເປັນໝາຍສຳຄັນວ່າ

ທ່ານຈະມາແລະສມັຍເກົ່າຈະສິ້ນສຸດລົງ”ພຣະເຢຊູຊົງຕອບເຂົາວ່າ,

“ຈົ່ງລະວັງໃຫ້

ດີ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຫລອກລວງພວກທ່ານໃຫ້ຫລົງດ້ວຍວ່າຈະມີຫລາຍຄົນມາອ້າງນາມຂອງເຮົາວ່າ “ເຮົານີ້ແຫລະ, ເປັນພຣະຄຣິດ”
ແລະຈະຫລອກລວງຫລາຍຄົນໃຫ້ຫລົງໄປ ພວກທ່ານຈະໄດ້ຍິນເຖິງເຣື່ອງການເສິກ ແລະຂ່າວເລົ່າລືເຖິງເຣື່ອງການເສິກສົງຄາມ
ຈົ່ງລະວັງ ຢ່າຕົກໃຈ ດ້ວຍວ່າເຫດການເຫລົ່ານີ້ຈຳເປັນຕ້ອງເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າທີ່ສຸດປາຍຍັງບໍ່ມາເຖິງ”

(ມັດທາຍ 24:3-6). ດາ

ນີເອນໄດ້ເວົ້າວ່າກ່ອນສິ້ນຍຸກຈະເປັນແນວນີ;້ “ຊາຍຜູ້ນຸ່ງເຄື່ອງອັນສະງ່າງາມ ໄດ້ຍົກມືຂວາແລະມືຊ້າຍທັງ
ສອງຂຶ້ນເທິງຟ້າ ສວັນ ແລະໄດ້ສັນຍາຢ່າງຫນັກແຫນ້ນໃນ ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ເປັນ
ນິດ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນທ່ານເວົ້າວ່າ, “ຍັງອີກວາຣະນຶ່ງ ສອງວາຣະ ແລະເຄິ່ງວາຣະ ແລະເມື່ອການປະຫັດປະ
ຫານໄພ່ພົນຂອງ ພຣະເຈົ້າສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ສິ່ງທັງປວງເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງຈະສິ້ນສຸດລົງ” (ຂໍ້ 7). ສລຸບເຫັນວ່າ
“ຍັງອີກວາຣະນຶ່ງ ສອງວາຣະ ແລະເຄິ່ງວາຣະ” ແປວ່າສອງວາຣະເຄິ່ງຫາກເຮົາເບິ່ງພຣະຄັມພີລາວ ເພາະ
ວ່າພາສາລາວບໍ່ມີຕົວ (S) ທີ່ເພີ້ມໃສ່ຈຳນວນຫລາຍ, ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ເຮົາມາເບິ່ງພາສາອັງກິດໃນຄຳ
ວ່າ ວາຣະ ດັ່ງນີ້;
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(time, times, and an half) ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນພວກສາສນາສາດໄດ້ຕີຄວາມໝາຍວາຣະນີ້ ແມ່ນສາມປີ
ເຄິ່ງ ອັນມີຄວາມໝາຍວ່າ ສາມປີເຄິ່ງທຳອິດນັ້ນຈະມີຄວາມຍາກລຳບາກດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ. ເພາະ
ວ່າໃນພຣະນິມິດ 11:3 ບອກວ່າ 1260 ວັນ. ເມື່ອເອົາ 1260 ຫານໃຫ້ 30 ຕົກເປັນ 42 ເດືອນ ແລະ 42
ເດືອນໄດ້ແກ່ສາມປິເຄິ່ງ. ເມື່ອສລຸບເບິ່ງຄຳຕອບທີພ
່ ຣະເຢຊູຕອບສາວົກ ແລະຄຳທໍານວາຍຂອງດານີເອນ
ແມ່ນສອດຄ່ອງກັນ ແຕ່ພຣະເຢຊູບອກສາວົກວ່າ “ແຕ່ເຣື່ອງວັນແລະໂມງນັ້ນບໍມ
່ ີໃຜຮູ້ ແມ່ນເທວະດາໃນ
ສວັນຫລືພຣະບຸດກໍບໍ່ຮູ້ ຮູ້ແຕ່ພຣະບິດາອົງດຽວ” (ມັດທາຍ 24:36).

ຄຳຖາມ:
1. ເມື່ອທ່ານໄດ້ອ່ານແລະຮູ້ຈັກຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຈະມາແລ້ວ ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ?
2. ໃນດານີເອນ 12:3 “ຜູ້ທີ່ສັ່ງສອນຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ຊອບທັມ ຈະຮຸ່ງເຮືອງເຫມືອນດວງດາວ
3. ຕລອດໄປ” ຄຳນີ້ໄດ້ກະຕຸ້ນຈິດໃຈທ່ານແນວໃດ?
4. ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຄິດວ່າຊື່ຂອງທ່ານມີໃນປຶ້ມແຫ່ງຊີວິດຂອງຟ້າສວັນແລ້ວ?
5. ທ່ານຈະໃຊ້ຊີວິດແນວໃດເມື່ອຮູ້ວ່າໃກ້ຈະສິ້ນຍຸກແລ້ວ?
6. ພຣະເຢຊູເວົ້າວ່າ "ເຣື່ອງວັນແລະໂມງນັ້ນບໍ່ມໃ
ີ ຜຮູ້ ແມ່ນເທວະດາໃນສວັນຫລືພຣະບຸດກໍບໍ່ຮູ້ ຮູ້ແຕ່
ພຣະບິດາອົງດຽວ” ເມື່ອຮູ້ດັ່ງນີ້ແລ້ວ ເມື່ອມີຄົນມາບອກວ່າ ພຣະເຢຊູຈະມາມື້ນັ້ນ, ມາເມືອງນັ້ນ
ທ່ານຈະວ່າແນວໃດ?
ຫວ
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ບົດຮຽນທີ 15
ເພາະພຣະອົງຊົງຢູ່

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 28:1-10

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 24:1-12, ໂຢຮັນ 20:24-29.

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ການຄືນຟື້ນພຣະຊົນໄດ້ປ່ຽນແປງທຸກສິ່ງ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ການຄືນພຣະຊົນມີຄວາມໝາຍອັນໃດສຳລັບເຮົາທັງຫລາຍ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ການທີ່ເຮົາຕາຍໄປນັ້ນບໍ່ແມ່ນການສິ້ນສຸດ.

ບົດນຳ.
ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງຄຣິສຕຽນນັ້ນເປັນເສົາຄ້ຳຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສ
ຕຽນ. ທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາເຊື່ອແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຈິງທັງນັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຫາກບໍ່ມີການຄືນພຣະຊົນແລ້ວກໍຈະບໍ່ມີຄຣິສ
ຕຽນ ແລະຖ້າຫາກບໍ່ມີການຄືນພຣະຊົນແລ້ວ ຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນກໍເປັນຄ້າຍຄືສາສນາທົ່ວໄປ ທີ່ຜູ້ນຳ
ສາສນາຕາຍໄປແລ້ວ ກໍຕາຍໄປເລີຍ ສ່ວນພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ນຳສາສນາ ດັ່ງນັັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງ
ຊົງເປັນຢູ່ເໜືອຄວາມຕາຍ.

ການຄືນພຣະຊົນນີ້ແຫລະຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນບໍ່ມຄ
ີ ວາມລະອາຍທີ່ຈະອວດ

ອ້າງບອກຜູ້ອື່ນໃນເຣື່ອງຂອງພຣະອົງ.
ພຣະເຢຊູຊົງບັງເກີດໃນເດືອນ December ຊົງສິ້ນພຣະຊົນ ແລະຄືນພຣະຊົນໃນເດືອນ April ເປັນລະຍະ
ຫ່າງກັນປະມານສີ່ເດືອນເທົ່ານັ້ນ(ຄິດໄລ່ເຣື່ອງເດືອນ ບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງອາຍຸ) ຄຣິສຕຽນໃນໂລກມີ 2.4 ບິນລຽນ
ຫລືປະມານ 32 ເປີເຊັນ ຂອງຄົນໃນໂລກທີ່ເຊື່ອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູໄດ້ສລອງສອງເທສການນີ້ປີແລ້ວປີ
ເລົ່າ ແລະຍັງຈະສລອງກັນຕໍ່ໄປຈົນກວ່າພຣະເຢຊູສະເດັດກັບຄືນມາຄັ້ງທີສອງ. ໂດຍສະເພາະຄຣິສມັສ ຊຶ່ງ
ເປັນວັນເກີດພຣະເຢຊູໃນໂລກເຮົາໄດ້ມີຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອ,

ບໍຮ
່ ູ້ເຣື່ອງຄວາມເປັນມາຂອງພຣະເຢຊູກໍພາກັນ

ສລອງຢ່າງອຶກກະທຶກ, ສ່ວນອີສເຕີເປັນວັນທີ່ຄຣິສຕຽນຊົມຊື່ນຍິນດີທີ່ສຸດ.

1. ມີຄວາມຢ້ານກົວ (ມັດທາຍ 28 :1-4)
“ພາຍຫລັງວັນສະບາໂຕນັ້ນເວລາໃກ້ຮຸ່ງເຊົ້າວັນຕົ້ນສັປດາ ມາຣີອາໄທມັກດາລາ ກັບມາຣີອາອີກຄົນນຶ່ງນັ້ນໄດ້ພາກັນໄປເບິ່ງອຸບ
ໂມງເບິ່ງແມ, ເກີດແຜ່ນດິນຫວັ່ນໄຫວຢ່າງໜັກ ເພາະເທວະດາຕົນນຶ່ງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າລົງມາຈາກສວັນ ໄດ້ກື່ງກ້ອນຫີນ
ອອກຈາກອຸບໂມງແລ້ວກໍນັ່ງເທິງຫີນນັ້ນ ລັກສະນະຂອງເທວະດາ ຕົນນັ້ນເໝືອນແສງຟ້າແມບ ເຄື່ອງນຸ່ງກໍຂາວເໝືອນຫິມະ
ພວກຄົນຍາມທີ່ເຝົ້າຢູ່ກໍຢ້ານເທວະດານັ້ນ ແລະກາຍເປັນເໝືອນຄົນຕາຍ”

(ຂໍ້ 1-4). ພາຍຫລັງວັນສະບາໂຕ ແປວ່າ

ວັນອາທິດ ເພາະວ່າວັນສະບາໂຕແມ່ນວັນເສົາ, ສລຸບແລ້ວແມ່ນວັນອາທິດໃກ້ຮຸ່ງເຊົ້າ ຫາກຄົນລຸກໄປທຳມາ
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ຫາກິນແຕ່ເຊົ້ານັ້ນຄົນລາວມັກຮ້ອງເວ ລາຮຸ່ງເຊົ້າວ່າລຸກແຕ່ເດິິກ. ພຣະເຢຊູສິ້ນພຣະຊົນທີ່ໄມ້ກາງແຂນວັນ
ສຸກປະມານສາມໂມງແລງ ແລ້ວເຂົາຈຶ່ງຟ້າວເອົາຮ່າງ (ສົບ) ຂອງພຣະອົງໄປບັນຈຸໄວ້ທອ
ີ່ ຸບໂມງກ່ອນວັນສະ
ບາໂຕ, ການເອົາສົບໄວ້ໃນອຸບໂມງເປັນວິທີການຝັງສົບຂອງຄົນຢິວທີ່ບໍ່ໄດ້ຝັງລົງດິນຄືຄົນທົ່ວໄປ. ວັນສຸກ
ເປັນມື້ທີນຶ່ງ ຕໍ່ມາວັນເສົາຊຶ່ງເປັນວັນສະບາໂຕເປັນມື້ທສ
ີ ອງແລະວັນອາທິດເປັນມືທ
້ ີສາມ. “ໃນວັນຖ້ວນສາມ
ທ່ານຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາໃໝ່

“(ມັດທາຍ 20:19ຂ). ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກເຣື່ອງນີ້ແກ່ສາວົກຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງ

ທີສາມ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜເຂົ້າໃຈຫລືເອົາໃຈໃສ່ຄຳເວົ້ານີ້ ດ້ວຍເຫດນີ້ນາງມາຣີອາແລະຜູ້ອື່ນຈຶ່ງພາກັນມາຍັງອຸບໂມງ
ຝັງສົບໃນວັນຖ້ວນສາມຫວັງໃຈວ່າຈະໄປບົວຣະບັດຫົດສົງພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູ ຕາມທຳນຽມຂອງຄົນ
ຢິວ.
ເບິ່ງແລ້ວມາຣີອາ ແລະຜູ້ຍິງທີ່ໄປຍັງອຸບໂມງບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນຄຳສອນພຣະເຢຊູຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ

ແຕ່ຄວາມຮັກ

ແລະຄວາມນັບຖືຂອງພວກແມ່ຍິງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາຕັດສິນໃຈໄປຍັງອຸບໂມງແຕ່ເຊົ້າມືດ ຫລືບໍ່ສາມາດລໍຖ້າ
ໃຫ້ແຈ້ງສວ່າງໄດ້. ໃນໃຈຂອງພວກແມ່ຍິງນັ້ນມີຄວາມຢ້ານກັງວົນຢູ່ຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ; ຢ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະເອົາ
ເຣື່ອງ ຢ້ານໄປຮອດແລ້ວຈະເຂົ້າໄປໄດ້ຫລືບໍ່? ຢ້ານບໍ່ສະດວກໃນການເດີນທາງມືດ ແຕ່ເມື່ອໄປຮອດກໍແຮ່ງ
ມີສິ່ງເປັນຕາຢ້ານເກີດຂຶ້ນ ຄືເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຢ່າງໜັກ ເພາະເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກື່ງກ້ອນ
ຫີນນັ້ນອອກຈາກປາກອຸບໂມງ. ຮູບພາບຕອນນີ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ຄົນເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈໝົດທຸກ
ຢ່າງຈຶ່ງເຂົ້າມາເຊື່ອພຣະເຢຊູ ຂໍແຕ່ເຂົ້າຫາພຣະອົງດ້ວຍໃນເຫລື້ອມໃສສັດທາ ແລ້ວຈະບໍ່ມສ
ີ ິ່ງໃດກີດຂວາງ
ທ່ານໄດ້, ເທວະດາໄດ້ເປີດປາກອຸບໂມງທີ່ປິດສນິດໃຫ້ພວກນາງມາຣີອາແນວໃດ ຫົນທາງເຂົ້າຫາພຣະເຢ
ຊູກໍຈະເປີດໃຫ້ເຮົາຢ່າງນັ້ນຫາກທ່ານຈິງໃຈເຂົ້າຫາພຣະອົງ.
ມັດທາຍຍັງບອກອີກວ່າ “ລັກສະນະຂອງເທວະດາຕົນນັ້ນເໝືອນແສງຟ້າແມບ ເຄື່ອງນຸ່ງກໍຂາວເໝືອນຫິມະ ພວກຄົນຍາມທີ່
ເຝົ້າຢູ່ກໍຢ້ານເທວະດານັ້ນ ແລະກາຍເປັນເໝືອນຄົນຕາຍ”

(ຂໍ້ 3-4). ເວົ້າເຖິງແສງຟ້າແມບ, ຟ້າເຫລື້ອມປະກອບດ້ວຍ

ສຽງຟ້າຮ້ອງໄດ້ເປັນສິ່ງສະເທືອນຂວັນຂອງທຸກຄົນທີ່ພົບເຫັນ, ນາງມາຣີອາ ແລະພວກແມ່ຍິງ ພ້ອມດ້ວຍ
ພວກທະຫານຍາມປາກອຸບໂມງເມື່ອເຫັນເທວະດາແລ້ວ ພວກທະຫານກໍກາຍເປັນເໝືອນຄົນຕາຍເປັນ
ຄວາມຢ້ານ.

2. ຂ່າວຍອດຢ້ຽມ (ມັດທາຍ 28:5-7)
“ພວກເຈົ້າຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເຮົາກໍຮູ້ແລ້ວວ່າພວກເຈົ້າມາຊອກຫາພຣະເຢຊູ ຜູ້ທີ່ຖືກຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນພຣະອົງບໍ່ປະທັບຢູ່ທີ່ນີ້ເພາະຖືກ
ຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາ ຕາມທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວແລ້ວ ຈົ່ງມາເບິ່ງບ່ອນທີ່ພຣະອົງໄດ້ບັນທົມຢູ່ນັ້ນແລ້ວຈົ່ງຮີບໄປບອກພວກ
ສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ

“ພຣະອົງຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ ແລະເບິ່ງແມ, ພຣະອົງສະເດັດໄປຍັງແຂວງ

ຄາລີເລກ່ອນທ່ານທັງຫລາຍ ພວກທ່ານຈະໄດ້ເຫັນພຣະອົງຢູ່ທີ່ນັ້ນ” ນີ້ແຫລະ, ເຮົາໄດ້ບອກພວກເຈົ້າແລ້ວ” (ຂໍ້

5-6). ໃນຂະ

ນະທີ່ມາຣີອາແລະພວກຜູ້ຍິງກຳລັງຢ້ານຈົນຕົວສັ່ນຢູ່ນັ້ນເທວະດາຕົນນັ້ນກ່າວຂຶ້ນວ່າ “ພວກເຈົ້າຢ່າຊູ່ຢ້ານ”
ຊຶ່ງເປັນຄຳບອກເລົ້າໂລມເຮັດໃຫ້ມາຣີອາແລະແມ່ຍິງເຫລົ່ານັ້ນມີຄວາມອຸ່ນໃຈຂຶ້ນຫລາຍ. ເທວະດາຮູ້ຈຸ
ດປະສົງຂອງພວກແມ່ຍິງແລ້ວບອກໃຫ້ພວກແມ່ຍິງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາແລ້ວຕາມທີ່ພ
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ຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວແລ້ວ.

ນີ້ເປັນຂ່າວດີທີ່ສຸດຈົນເຫລືອເຊື່ອ ເພາະວ່າບໍ່ເຄີຍມີຜູ້ໃດຫລັງຈາກຕາຍສາມວັນແລ້ວ

ເປັນຄືນມາອີກ. ແລະ ເພື່ອໃຫ້ມາຣີອາແນ່ໃຈໃນການຄືນພຣະຊົນ ເທວະດາໄດ້ບອກໃຫ້ພວກແມ່ຍິງ
ອີກວ່າໄປເບິ່ງບ່ອນທີ່ເຂົາເອົາສົບຂອງພຣະອົງບັນຈຸໄວ້ແມ. ແຕ່ຫລັງຈາກເບິ່ງເຫັນກັບຕາແລ້ວຢ່າລໍຊ້າ ໃຫ້
ຟ້າວໄປບອກພວກສາວົກໃຫ້ໄປພົບກັບສາວົກທີແ
່ ຂວງຄາລີເລ. ມາຣີອາແລະຜູ້ຍິງອື່ນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນອຸ
ບໂມງກໍເຫັນແຕ່ອຸບໂມງຫວ້າງເປົ່າຕາມຄຳທີ່ເທວະດາກ່າວ, ດັ່ງນັ້ນພວກແມ່ຍິງຈຶ່ງຟ້າວໄປບອກພວກສາວົກ
ວ່າ ພຣະອົງຊົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວ.
“ແລ້ວຈົ່ງຮີບໄປບອກພວກສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ

“ພຣະອົງຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ ແລະເບິ່ງແມ, ພຣະ

ອົງສະເດັດໄປຍັງແຂວງຄາລີເລກ່ອນທ່ານທັງຫລາຍ ພວກທ່ານຈະໄດ້ເຫັນພຣະອົງຢູ່ທີ່ນັ້ນ” ນີ້ແຫລະ, ເຮົາໄດ້ບອກພວກເຈົ້າ
ແລ້ວ” (ຂໍ້

7). ຄຳວ່າ (ຈົ່ງຮີບໄປ) ແປວ່າໃຫ້ຟ້າວໄປ ບໍ່ຕ້ອງລໍຊ້າເສັຍເວລາ, ໃຫ້ພວກເຈົ້າໄປບອກສາວົກ

ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຂົາໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນ ໄປເວົ້າໃຫ້ພວກສາວົກຟັງຢ່າງຄັກແນ່ ແລ້ວບອກພວກສາວົກໄປພົບ
ກັບພຣະເຢຊູທແ
ີ່ ຂວງຄາລີເລບ່ອນນັດພົບພຸ້ນເນີ. ເຣື່ອງທີ່ວ່າຮີບໄປ ຫລືຮີບມານັ້ນ ສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າມີ
ຄຳເວົ້າຢອກເມື່ອຢາກເລັ່ງພີ່ນ້ອງໃນໂບດໃຫ້ຟ້າວໄປຟ້າວມາ, ຂ້າພະເຈົ້າບອກພີນ
່ ້ອງວ່າ (ບໍຕ
່ ້ອງຟ້າວພີ່
ນ້ອງເອີຍ ແຕ່ໃຫ້ມາດຽວນີ,້ ຫລືບໍ່ຕ້ອງຟ້າວຍັງມີເວລາອີກສອງນາທີ) ເມື່ອເວົ້າແນວນີ້ພນ
ີ່ ້ອງກໍພາກັນຫົວ
ແລ້ວພີ່ນ້ອງກໍມາດ້ວຍສຽງຫົວເລາະ.

3. ຄວາມຈິງບໍ່ໜີຄວາມຈິງ (ມັດທາຍ 28:8-10)
“ຍິງເຫລົ່ານັ້ນກໍຮີບອອກໄປຈາກອຸບໂມງທັງຢ້ານທັງຍິນດີຫລາຍ ແລ່ນໄປບອກພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ
(ຂໍ້ 8).

ແປວ່າຫລັງຈາກພວກແມ່ຍິງໄດ້ຍິນຄຳບອກກ່າວຈາກເທວະດາແລ້ວ ພວກແມ່ຍິງກໍຮີບໄປທັນທີ

ການຟ້າວໄປຄັ້ງນີ້ບໍ່ແມ່ນຍ່າງ ແຕ່ແມ່ນແລ່ນໄປບອກພວກສາວົກ ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນພວກສາສນາຫລາຍຄົນ
ຈຶ່ງເວົ້າວ່າ ຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດກຸ່ມທຳອິດນັ້ນແມ່ນພວກແມ່ຍິງ ຕໍ່ມາຈຶ່ງແມ່ນພວກສາວົກ ແລະການປະ
ກາດຂ່າວດີເຣື່ອງການຟື້ນພຣະຊົນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄປທົ່ວໂລກເທື່ອ
ຂ່າວດີນີ້ແກ່ທຸກຊາດທຸກພາສາໃນໂລກ.

ດ້ວຍເຫດນີ້ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນມີໜ້າທີ່ບອກ

ວັນອິີສເຕີແມ່ນວັນຄືນພຣະຊົນທີຄ
່ ຣິສຕຽນມີຄວາມພາກພູມໃຈ

ຢ່າງຍິ່ງ ຈົ່ງສເລີມສລອງແລະປ່າວຮ້ອງບອກຄົນທັງໃນເຣື່ອງຄວາມຈິງນີ້.
ອີງຕາມພຣະທັມມັດທາຍບອກວ່າ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາກຳລັງສງົນສົນເທກັນຫລັງຈາກຟັງຄຳບອກເລົ່າຂອງມາ
ຣິີອາແລ້ວ ພຣະເຢຊູກໄ
ໍ ດ້ປາກົດຕົວຕໍ່ເຂົາ “ແລະເບິ່ງແມ, ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດມາພົບເຂົາແລະຊົງກ່າວວ່າ, “ຈົ່ງຈະເຣີນ
ເທີນ” ຍິງເຫລົ່ານັ້ນກໍເຂົ້າມາຈັບພຣະບາດນະມັສການພຣະອົງພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, “ຢ່າຊູຢ
່ ້ານ ຈົ່ງໄປບອກພວກພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາ
ໃຫ້ໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ ເຂົາຈະໄດ້ເຫັນເຮົາທີ່ນັ້ນ”(ຂໍ້

ຢ້ານ

9-10). ການປາກົດຕົວຂອງພຣະອົງແນ່ນອນໃຜໆກະຕ້ອງ

ເພາະປະຕູປິດສນິດຢູ່ບໍ່ມີໃຜເປີດປະຕູເລີຍ ຢູ່ໆພຣະອົງກໍປາກົດຕົວໃນຖ້າມກາງພວກສາວົກ,. ພຣະ

ເຢຊູເຫັນເຂົາມີທ່າທີຢ້ານຈຶ່ງກ່າວຕໍ່ເຂົາວ່າ “ຢ່າຊູຢ
່ ້ານ”
ພຣະທັມໂຢຮັນໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ້ມອີກແດ່ ໂດຍສເພາະແມ່ນເຣື່ອງຂອງໂທມາບໍ່ເຊື່ອວ່າແມ່ນພຣະເຢ
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ຊູ, ເຣື່ອງຂອງໂທມານີ້ລາງເທື່ອເຮົາອາດຕິຕຽນໂທມາວ່າເປັນຄົນມັກສົງສັຍ ແຕ່ຖ້າເຮົາເບິ່ງອີກຮູບນຶ່ງເປັນ
ການພິສູດໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູຊົງຄືນພຣະຊົນແທ້ໆ “ຝ່າຍໂທມາທີ່ເອີ້ນວ່າແຝດ ຊຶ່ງເປັນສາວົກຜູ້
ນຶ່ງໃນສິບສອງຄົນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບເຂົາເມື່ອພຣະເຢຊູສະເດັດມານັ້ນສາວົກອື່ນໆຈຶ່ງບອກໂທມາວ່າ, “ເຮົາໄດ້
ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລ້ວ” ແຕ່ໂທມາຕອບເຂົາເຫລົ່ານັ້ນວ່າ, “ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ເຫັນຮອຍຕະປູທີ່ຝ່າພຣະຫັດ
ແລະບໍ່ໄດ້ເອົານິ້ວມືຂອງຂ້ອຍແປະໃສ່ຮອຍຕະປູນັ້ນ ແລະບໍ່ໄດ້ເອົາມືຂອງຂ້ອຍແປະໃສ່ຂ້າງຂອງທ່ານແລ້ວ
ຂ້ອຍຈະບໍ່ເຊື່ອ ຄັນລ່ວງໄປໄດ້ແປດວັນແລ້ວພວກສາວົກຂອງພຣະອົງກໍຢູ່ພ້ອມກັນທີ່ເຮືອນນັ້ນອີກ ແລະໂທ
ມາກໍຢູ່ກັບເຂົາ ສ່ວນປະຕູກໍອັດໄວ້ ແຕ່ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ສະເດັດເຂົ້າມາຢືນຢູຖ
່ ້າມກາງເຂົາ ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ,
”ສັນຕິສຸກຈົ່ງມີຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍ”ແລະພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ໂທມາວ່າ, “ຈົ່ງເດ່ນິ້ວມືຂອງທ່ານມາລູບເບິ່ງ
ຝ່າມືຂອງເຮົາ ຈົ່ງເດ່ມືຂອງທ່ານມາໃສ່ຂ້າງຂອງເຮົາ ຢ່າຂາດຄວາມເຊື່ອແຕ່ຈົ່ງເຊື່ອ” ໂທມາທູນຕອບວ່າ,
“ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຂ້າພຣະອົງແລະພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພຣະອົງ”ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບໂທມາວ່າ, “ເພາະ
ໄດ້ເຫັນເຮົາທ່ານຈຶ່ງເຊື່ອຫລື ຜູ້ທີ່ບເໍ່ ຫັນເຮົາແຕ່ໄດ້ເຊື່ອກໍເປັນສຸກ” (ໂຢຮັນ 20 :24-29).

ຄຳຖາມ:
1. ຫາກມີສິ່ງດີໆທີ່ບໍ່ເຄີຍຄາດຝັນວ່າຈະເກີດມີຂຶ້ນໃນຊີວິດທ່ານໆຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ? ມາຣີອາໄດ້ຕື່ນ
ເຕັ້ນດີໃຈທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຄືນພຣະຊົນດ້ວຍສາຍຕາຂອງນາງ.
2. ມາຣີອາມີທັງຄວາມດີໃຈ

ແລະຄວາມຢ້ານປະປົນກັນ ທ່ານຄິດວ່າລັກສະນະຂອງລາວເປັນແນວ

ໃດ? ຫາກທ່ານຢູ່ໃນເຫດການນັ້ນທ່ານຈະເປັນແນວໃດ?

3. ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາມີກຳລັງໃຈອັນໃດແດ່?
4. ມາຣີອາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຄືນພຣະຊົນ ແລ້ວຟ້າວແລ່ນໄປບອກພວກສາວົກ, ເຮົາກະຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູ
ຄືນ ພຣະຊົນ ເມື່ອໃດເຮົາຈະແລ່ນໄປບອກຜູ້ອື່ນ?
5. ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານຄິດວ່າ ເວລານີ້ພຣະເຢຊູຢູ່ໃສ?
ຫວ
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