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ບົດຮຽນທີ 1 
ກິນເພື່ອຄວາມສຳເຣັດ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ດານີເອນ 1:11-21 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      2 ກະສັດ 23:34-24:6 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ການມີຄວາມລຳບາກບ່ໍໄດ້ແຕ່ສ້າງໃຫ້ມີບຸຄລິກລັກສະນະດີ ແຕ່ມັນຍັງ

ບອກໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນວ່າເຮົາເປັນຄົນແບບໃດ.  ການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ອົດ
ທົນຕ່ໍຄວາມລຳບາກໄດ້ບອກເຖິງຄວາມເຊ່ືອແທ້ຂອງພວກເຮົາ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ໃນເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບຄວາມລຳບາກ ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ 

ແລະການປະພຶດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມເຊ່ືອຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ເຖິງການເພ່ິງພາພຣະເຈ້ົາ   ເມ່ືອໂລກຂອງເຮົາແຕກສະ 

                                                ຫລາຍໄປ. 
 

ຄຳນຳ 
     ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາເປັນນັກສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາລັຍ ມີສ່ິງນ່ຶງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຕົນຕຣີ ແລະພວກນັກ
ປະພັນເພງຄືພວກເຮົາໄດ້ເອົາສຽງເມໂລດີມາກ່ອນເພາະສ່ິງນ້ັນເປັນຈຸດສຳຄັນຂອງນັກແຕ່ງແລະຜູ້ຟັງ.  ໃນ
ທຳນອງດຽວກັນໃນປ້ຶມດານີເອນພວກເຮົາກໍໄດ້ຍິນສຽງເມໂລດີທົ່ວໄປ  ຄືວ່າພຣະເຈ້ົາຜູ້ປົກຄອງທຸກສ່ິງຢ່າງ
ຈາກເຈ້ົາຊີວິດຕ່າງໆພ້ອມອານາຈັກທຸກພາກສ່ວນໃນໂລກນ້ີ.  ເວລາດານີເອນຢູ່ໃນວັຍເຍົາ ລາວຖືກຈັບເອົາ
ໄປເປັນຊະເລີຍໃນຕ່າງແດນ ແຕ່ເຫັນວ່າດານີເອນໃຊ້ຄວາມລຳບາກ ຖືກຂ່ົມເຫງແລະເຫດຮ້າຍຕ່າງໆ ສ້າງ
ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາໃຫ້ລາວເຂ້ັມແຂງ ແທນທ່ີລາວຈະໝົດກຳລັງໃຈ. 
     ໂດຍການສຶກສາໃນເຣ່ືອງນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາຝັງຮາກ
ລົງເລິກເພ້ີມອີກ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄວ້ວາງໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. 
 

1.  ບັງຄັບໃຫ້ຜ່ອນຄວາມບໍຣິສຸດລົງ (ດານີເອນ 1:1-7) 
     ປະວັດເຣ່ືອງດານີເອນ (Daniel)  ເລ້ີມຈາກບັນຫາລະຫວ່າງນາໆຊາດ:  ພວກທະຫານຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ເຮັດສົງຄາມແລະເອົາຊະນະໄປຍຶດເອົາກຸງເຢຣູຊາເລັມ:   ຊັບສິນຈາກພຣະວິຫານ   ແລະສະມາຊິກ
ຈາກເສ້ືອກະສັດຈະຖືກຈັບເອົາໄປເປັນຊະເລີຍ (ຂ້ໍ 1-3).    ໃນຕອນນ້ີດານີເອນຍັງເປັນໄວລຸ້ນໃນປີ  (606 
ກ່ອນ ຄສ) ແລະຫລັງຈາກເຈັດສິບປີການເປັນຊະເລີຍໄດ້ຢຸດລົງແຕ່ດານີເອນຍັງມີຊີວິດຢູ່.  ຖ້າເປັນທ່ານເດ່
ທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດທ່ີໄດ້ອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນໄປຢູ່ຕ່າງແດນ? 
       ພວກອິສຣາເອນໄດ້ຄ່ອຍໆເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງຢ່າງຊ້າໆ   ຈ່ຶງເປັນ
ເຫດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຕັດສິນລົງໂທດ (2 ກະສັດ 23:31-24:9).   ການທີ່ຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍທີ່ກຸງບາບີໂລນ
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ນ້ັນເປັນສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາຕີສອນພວກເຂົາຍ້ອນການບ່ໍເຊ່ືອຟັງ.  ແຕ່ເຫັນວ່າຄຳໜູນໃຈຍັງມີຢູ່ 1:2 ທ່ີດານີເອນ
ໄດ້ຈົດເອົາໄວ້, “ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້...” ເຖິງຜ່ານທາງທະຫານທີ່ເອົາຊະນະ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລ້ີມ
ກະທຳຕາມເຫດຜົນອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງ. 
      ຂ້ໍ 4 ໄດ້ບອກວ່າເມ່ືອໄປເຖິງກຸງບາບີໂລນແລ້ວ ດານີເອນແລະເພ່ືອນໆກໍຖືກເລືອກເອົາໄປເຮັດວຽກໃນ
ວັງ.   ພວກບາບີໂລນຢາກໃຫ້ພວກເຂົາລືມພາສາແລະປະເພນີເກ່ົາເລີຍໃຫ້ພວກເຂົາໄປຝຶກຫັດຢ່າງເຄ່ັງຄັດ
ເຖິງສາມປີເຣ່ືອງໂຄຣົບປະເພນີຂອງພວກບາບີໂລນ.   ພວກເຂົາໄດ້ຖືກສອນໃຫ້ແປເຣ່ືອງຄຳທຳນວາຍເຖິງ
ອະນາຄົດ ແລະເຣ່ືອງສັກສິດຕ່າງໆໃນຕ່າງແດນ. 
     ຂ້ໍ 5 ໄດ້ກ່າວວ່າກະສັດເປັນຜູ້ສອບເສັງສຸດທ້າຍກັບພວກສັນຊາດໃໝ່ ແລະໃຫ້ຄະແນນເຖິງຄວາມກ້າວ
ໜ້າ.  ກະສັດໄດ້ໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍທຸກຢ່າງໃນເວລາຝຶກຫັດສຶກສາ ຄືພວກເຂົາໄດ້ກິນອາຫານແລະ
ດ່ືມຈາກໂຕະຂອງກະສັດ.   ແຕ່ເຫັນວ່າບ່ໍເປັນເຣ່ືອງດີເພາະກະສັດໄດ້ໃສ່ຊ່ືພວກເຂົາທັງສ່ີເປັນຄົນບາບີໂລນ.  
ຈຸດປະສົງທ່ີກະສັດໄດ້ປ່ຽນຊ່ືພວກເຂົາຈາກຊ່ືເດີມນ້ັນເພ່ືອຢາກໃຫ້ພວກເຂົາມີຈິດໃຈຮັບເອົາພຣະຂອງພວກ
ບາບີໂບນເຂ້ົາມາໃນຊີວິດ ແລະເພ່ືອຢາກໃຫ້ພວກເຂົາລືມພຣະເຈ້ົາພຣະເຢໂຮວາໃນເວລານະມັສການ. 
     ຊ່ືຂອງດານີເອນ (Daniel) ມີຄວາມໝາຍ “ເອໂລຮີມ ແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປົກຄອງ.” ເບນເຕຊັດຊາເຣ
(Belteshazzar) ຄວາມໝາຍວ່າ ຂໍໃຫ້ພຣະເບນປົກປ້ອງຊີວິດ. ເບນເປັນພຣະອັນນ່ຶງຂອງພວກບາບີໂລນ; 
ເໝືອນກັບທຸກວັນນ້ີທ່ີຊຸມຊົນພະຍາຍາມເອົາຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາອອກໄປໂຮງຮຽນ,   ໂຮງສານ,  ແລະປ້ຶມອ່ານ
ຕ່າງໆ.  ການທີ່ບັງຄັບບ່ໍໃຫ້ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຍັງມີຢູ່ທຸກວັນນ້ີ. 
 

2. ຕຽມເພື່ອສແວງຫາຄວາມບໍຣິສຸດ (ດານີເອນ 1:8-10)  
      ດານີເອນແລະຄົນໜຸ່ມຊາວເຮັບເຮີໄດ້ຖືກຈັດຕຽມສິດສອນໃຫ້ເປັນຄົນສັດຊ່ືໃນການຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາ.  
ອີງຕາມເວລາດານີເອນໄດ້ເກີດມາ (622 ກ່ອນ ຄສ)  ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າພວກເຊ້ືອກະສັດເຫລ່ົານ້ີໄດ້ໃຫຍ່
ຂ້ຶນໃນສມັຍຂອງກະສັດໂຢສີຢາ (Josiah) ຜູ້ເປັນນັກປະຕິຮູບສາສນາໃນປະວັດຂອງພວກຢູດາ.  2 ກະສັດ 
22-23 ໄດ້ບອກວ່າກະສັດໂຢສີຢາບ່ໍພຽງສ່ັງໃຫ້ສ້ອມແປງພຣະວິຫານ ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ບອກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນທັງປະ
ເທດຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່, ໄລ່ພວກປະໂຣຫິດປອມ,  ແລະເອົາພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາມາປະກອບໃຊ້
ໃນການນະມັສການ. ດານີເອນແລະເພ່ືອນໄດ້ຖືກສິດສອນໃຫ້ເຮັດແນວນ້ີຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ໂດຍບ່ໍມີການຜ່ອນ
ຜັນປະການໃດໃນການສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຢໂຮວາ 
       ດານີເອນເຫັນວ່າການທີ່ຈະກິນອາຫານຈາກໂຕະຂອງກະສັດຈະເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາຕ່ໍຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະ
ເຈ້ົາ (ຂ້ໍ 8).   ຖ້າກະສັດເອົາອາຫານທ່ີຕ້ອງຫ້າມອີງຕາມກົດບັນຍັດມາໃຫ້ກິນພວກເຂົາອາດກາຍເປັນຄົນບ່ໍ
ສະອາດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ (ພລວ 11).  ບາງທອີາຫານກ່ອນຈະເອົາໄປໃຫ້ກິນອາດຖືກຖວາຍຕ່ໍຮູບພຣະຕ່າງໆ ຖ້າ
ພວກເຂົາກິນກໍຈະກາຍເປັນຄົນບ່ໍເຊ່ືອຟັງ (2 ພບຍ 6:13-15).   ເຫດຜົນຕ່ໍມາຖ້າກິນກໍເປັນການເຫັນພ້ອມ
ກັບກະສັດໃນຄວາມເຊ່ືອຖືຂອງກະສັດ. 
     ຈະແມ່ນເຫດຜົນອັນໃດກໍຕາມ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປັນຜູ້ຢູ່ເບ້ືອງຫລັງເພ່ືອເຮັດໃຫ້ດານີເອນໄດ້ຮັບຜົນສຳເຣັດ 
(ຂ້ໍ 9) ດານີເອນກ້າຫານໂດຍຖາມຜູ້ປົກຄອງຂໍຍົກໂທດນຳທ່ີບ່ໍສາມາດເຮັດຕາມຄວາມປາຖນາຂອງກະສັດ 
ເພາະດານີເອນຮູ້ແນ່ວ່າການໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາສຳຄັນກວ່າເຮັດຕາມກະສັດສ່ັງ.     ດານີເອນພໍໃຈທີ່
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ເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາເຖິງແມ່ນຈະເສັຽຄ່າແພງເທ່ົາໃດກໍຕາມ.   ແຕ່ເຫັນວ່າການຂໍຈາກເຈ້ົາ
ນາຍຂອງດານີເອນເປັນການເຫັນແກ່ຕົວໃນເວລານ້ັນ.     ຖ້າພຣະເຈ້ົາເຮັດວຽກໃນຈິດໃຈຂອງຜູ້ທີ່ບ່ໍເຊ່ືອໃນ  
ພຣະອົງ ຫລາຍອີກເທ່ົາໃດພຣະອົງໄດ້ເຮັດວຽກພາຍໃນຈິດໃຈຂອງຜູ້ສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງ. 
 

3. ປະທານກຳລັງໃຫ້ຜ່ານຄວາມບໍຣສຸິດສ່ວນຕົວ (ດານີເອນ 1:11-21)  
        ດານີເອນໄດ້ແນະນຳຜູ້ຮັບໃຊ້ກະສັດ ອັດຊະເປນັດ (Ashpenaz) ວ່າໃຫ້ກວດເບ່ິງພວກຕົນຫລັງຈາກ
ກິນນ້ຳແລະຜັກເປັນເວລາສິບວັນວ່າຈະມີສຸຂພາບແນວໃດ? (11-12)   ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວຈ່ຶງຕັດສິນໃຈວ່າ
ຈະອະນຸຍາດຫລືບ່ໍ.  ການຕັດສິນໃຈເປັນຄົນບໍຣິສຸດຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ດານີເອນໄດ້ໃຫ້ພຣະກຽດແດ່
ພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄົນໃນອານາຈັກຂອງພວກບາບີໂລນ. 
     ຫລັງຈາກການທົດລອງແລ້ວ ຂ້າໃຊ້ກະສັດເຫັນວ່າດານີເອນແລະເພ່ືອນຜູ້ກິນນ້ຳກັບຜັກມີສຸຂພາບແຂງ
ແຮງແລະສົດໃສ່ກວ່າພວກທີ່ກິນອາຫານຈາກໂຕະຂອງກະສັດ (ຂ້ໍ 15-16). ເຫັນວ່າດານີເອນແລະເພ່ືອນບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້ການບັງຄັບຈາກພວກນັບຖືພຣະອ່ືນນ້ັນເປັນບັນຫາໃນການຕິດຕາມແລະໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຍ້ອນ 
ການໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ພຣະເຈ້ົານຳພາໃນເວລາລຳບາກເປັນເຫດໃຫ້ຊາຍໜຸ່ມເຮັບເຮີມີຊີວິດລອດຢູ່ໄດ້. 
        ການເລືອກເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດນ້ີມີການທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງ  ຄືໄດ້ຖືກທົດລອງຈາກທຸກພາກ
ສ່ວນ:  ຮ່າງກາຍ,  ວິນຍານ,  ແລະສະໝອງ.  ດ້ານຮ່າງກາຍຂອງລາວແຂງແຮງດີເພາະລາວໄວ້ວາງໃຈໃຫ້   
ພຣະເຈ້ົາໃນສ່ິງທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການ. ດ້ານວິນຍານມີພລັງເພາະພຣະອົງໄດ້ປະທານສ່ິງນ້ັນໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນ
ຢ້ອນດານີເອນໄວ້ວາງໃຈແລະເຊ່ືອຟັງ (ຂ້ໍ 17) ດ້ານສະໝອງກໍສະລາດດີຮ່ວມກັບເພ່ືອນທັງສາມຄົນ, ພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ປະທານສະຕິປັນຍາໃຫ້ເກີນກວ່າອາຍຸ (ຂ້ໍ 20).      ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ດານີເອນໃນຖ້າມກາງຄົນບ່ໍເຊ່ືອ  
ພຣະເຈ້ົາເພາະລາວເຊ່ືອຟັງເຮັດໃຫ້ຕົນເອງບໍຣິສຸດ. 
        ດານີເອນໄດ້ເປັນພະຍານເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຜູ້ນຳໃນກຸງບາບີໂລນສາມຄົນ.  ຂ້ໍ 21 ພວກເຮົາຮູ້ວ່າດານີ
ເອນໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນວັງຂອງກະສັດ ເນບູກາດເນັດຊາ II (Nebuchadnezzar II 605-562 BC) ນາໂບນີດັສ 
(Nabonidus 556-539 BC) ແລະ ເບນຊັດຊາເຣ (Belshazzar 556-539 BC).   ໝາຍເຫດ: ເບນຊັດ
ຊາເຣໄດ້ປົກຄອງຮ່ວມກັບຜູ້ເປັນພ່ໍ ນາໂບນີດັສ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ດານີເອນຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງສຳຄັນເພ່ືອເປັນພະ
ຍານລະດັບຊາດ ເພາະລາວໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາທຸກພາກສ່ວນຂອງຊີວິດ (ຂ້ໍ 20). 
      ທ່ີສຸດດານີເອນໄດ້ເປັນພະຍານຕ່ໍເພ່ືອນທັງສາມໃຫ້ຮັກສາຄວາມບໍຣິສຸດເອົາໄວ້ໃຫ້ຖ້າມກາງໂລກແຫ່ງ
ການສັບສົນ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະຖິດນຳຄົນເຮັບເຮີຜູ້ມີຊ່ືໃໝ່ເປັນພາສາບາບີໂລນກໍຕາມ  ພວກເຂົາພາກັນ
ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງຢ່າງຕາຍໃຈ. (ຂ້ໍ 17).    ພວກເຮົາເຊ່ັນກັນຖ້າເຮົາໄວ້ວາງໃຈເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຢ່າງນ້ີ  ພຣະ
ເຈ້ົາກໍຊົງອວຍພຣະພອນໃຫ້ໃນຊີວິດ.    ຄວາມເຊ່ືອແທ້ຈະມີການທົດລອງ (2 ຕມທ 3:12).   ພວກເຮົາກ້າ
ຫານຈະເປັນເໝືອນດານີເອນບ່ໍ? 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ການທ້າທາຍຫລືທົດລອງບ່ໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນເຣ່ືອງຂອງດານີເອນແລະເພ່ືອນເທ່ົານ້ັນ   ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ເລ້ີມແຕ່ມະນຸດຄົນແລກ    ແຕ່ໃນເຣ່ືອງດານີເອນພຽງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຍັງມີຄົນເຮັບເຮີເຖິງຈະຕົກໄປຢູ່ບ່ອນ 
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ໃດພວກເຂົາກໍຕັດສິນໃຈເປັນຄົນບໍຣິສຸດ  ໂດຍບ່ໍຍອມເອົາອາຫານມາເປັນສ່ິງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຜິດຕາມຄຳ
ສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ.     ຖ້າມີຄວາມໄວວ້າງໃຈເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ພຣະອົງຍ່ອມຈັດຫາສ່ິງທ່ີມະນຸດຕ້ອງ
ການໃນຊີວິດໃຫ້.  ພວກເຮົາຄວນເອົາຕົວຢ່າງຂອງດານີເອນມາປະກອບໃຊ້ໃນການດຳລົງຊີວິດຄືເຮັດຕາມ
ນ້ຳພຣະທັຍ ແລະປະຕິເສດສ່ິງຂອງໃນໂລກທີ່ຫລອກລວງ.  ຊີວິດຂອງດານີເອນໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າພວກ
ເຮົາສາມາດເປັນພະຍານດີຕ່ໍໂລກໄດ້ຖ້າພວກເຮົາສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນທຸກໆກໍຣະນີ. ໃຫ້ເອົາພຣະທັມທີ່ກ່າວ
ວ່າ, “ແລະພຣະເຈ້ົາປະທານ...”  ພຣະທັມຕອນນ້ີມີພລັງປ່ຽນແປງສະພາບການໃຫ້ເຮົາຖ້າມກາງຄວາມຂັດ
ສົນ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ຖ້າທ່ານເປັນດານີເອນ ທ່ານຈະສາມາດປະຕິເສດອາຫານແລະເຄ່ືອງດ່ືມຈາກກະສັດບ່ໍ? 
2. ທ່ານເຄີຍປະສົບກັບບັນຫາໃຫຍ່ ແລະທ່ານຄິດວ່າຈະເອົາຊະນະຕ່ໍສ່ິງນ້ັນບ່ໍໄດ້ເຄີຍມີບ່ໍ? 
3. ທ່ານໄດ້ຮຽນບົດຮຽນອັນໃດຈາກປະວັດເຣ່ືອງດານີເອນ? 
4. ທ່ານໄດ້ເຫັນວ່າຕອນໃດໃນເຣ່ືອງດານີເອນ ທ່ານຄິດວ່າເປັນການທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ? 
5. ການເປັນຄົນສັດຊ່ືໃນພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນການຕ່ໍຕ້ານຜົນດີຂອງໂລກ.  ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ໜູນໃຈ ຫລືທ້າທາຍ

ທ່ານບ່ໍ? 
6. ທ່ານຈະມີພາກສ່ວນສິດສອນໃຫ້ຄົນສມັຍນ້ີໃຫ້ເປັນຄົນສັດຊ່ືເໝືອນດານີເອນບ່ໍ? 

 
 
 
 
           ບຈ 
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ບົດຮຽນທີ 2 
ຄວາມຝັນເລ ິກແລບ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ດານີເອນ 2:1-30 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ປະຖົມມະການ 40:1-23 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໃນຍາມຍາກລຳບາກເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເພ່ິງພາພຣະເຈ້ົາອົງດຽວເທ່ົານ້ັນ 

ເພ້ີມຂ້ຶນ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ມີອັນໃດບ່ໍທີ່ເປັນໄປບ່ໍໄດ້ສຳລັບພຣະເຈ້ົາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ເຖິງພລັງອຳນາດໃນການອ້ອນວອນໃນສະພາບລຳບາກ 

                                               ຂັດສົນ. 
 

ຄຳນຳ 
        ບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດແປຄວາມຝັນຂອງກະສັດໄດ້, ແຕ່ເຫັນວ່າ ດານີເອນໄດ້ບອກກະສັດວ່າມີພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາໃນສວັນສາມາດບອກເຣ່ືອງເລິກລັບໄດ້.   
     ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາເປັນນັກສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາລັຍ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄປສອບເຂ້ົາເປັນຜູ້ສະແດງລະຄອນ.  
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ທ່ອງຈຳຄຳເວ້ົາ ແລະຝຶກຫັດຕລອດເວລານອນແລະໃນເວລາວ່າງພັກຜ່ອນ. ອາທິດ
ນ່ຶງກ່ອນໄດ້ເຂ້ົາສອບຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຝັນວ່າຕົນເອງໄດ້ຢູ່ໃນທົ່ງສາລີໃຫຍ່ ຍົກມືຂ້ຶນໄລ່ນົກບ່ໍໃຫ້ມາກິນສາລີ ມີ
ສຽງເໝືອນກົງຣົດໜີບຕິດກັນມີສຽງດັງທີ່ຕ້ອງການນ້ຳມັນ ຂ້າພະເຈ້ົາພະຍາຍາມແປງສຽງໃຫ້ດີ ແຕ່ມັນແຮ່ງ
ເປັນຮ້າຍກວ່າເກ່ົາ ຈົນເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຕ່ືນແລະຍັງຮ້ອງແຮງຈົນຄົນອ່ືນໄດ້ຍິນ.  ຂ້າພະເຈ້ົາຝັນແບບນ້ັນສາມ
ຄືນຕິດຕ່ໍກັນ.  ໃນຄືນໄປສອບຂ້າພະເຈ້ົາພະຍາຍາມລືມຄວາມຝັນຮ້າຍຢ່າງນ້ັນ ແຕ່ເຫັນວ່າມັນຍັງຕິດຢູ່ໃນ
ສາຍຕາ. 
      ໃນບົດຮຽນວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງເຣ່ືອງຄວາມຝັນຂອງກະສັດ Nebuchadnezzar ທ່ີເພ່ິນມີ
ບັນຫາກັບຄວາມຝັນນ້ັນເຮັດໃຫ້ເພ່ິນຢ້ານ    ແລະເພ່ິນບ່ໍສາມາດເອົາມັນອອກໄປຈາກສະໝອງແລະຄວາມ
ນຶກຄິດໄດ້. 
 

1.  ນິມິດຂອງກະສັດ (ດານີເອນ 2:1-16) 
      ຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບການນອນບ່ໍຫລັບຍ້ອນກິນບ່ໍໄດ້ ເຈັບປ່ວຍ ແລະສຽງລົບກວນ ຫລືພວກ
ເຮົາບ່ໍມາສາດສງົບຈິດໃຈເພ່ືອໃຫ້ຕົນເອງນອນຫລັບໄດ້. ສຳລັບກະສັດ Nebuchadnezzar ບ່ໍແມ່ນແນວນ້ີ
ຈັກຢ່າງ  ຄວາມຝັນຂອງເພ່ິນເປັນເຫດໃຫ້ເພ່ິນມີຄວາມຢ້ານ    ຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ເພ່ິນນອນບ່ໍຫລັບ (ຂ້ໍ 1).  ມີ
ຫລາຍເຜ່ົາຫລາຍຊາດເຊ່ືອວ່າ ຄວາມຝັນເປັນສ່ິງທ່ີພຣະຕ່າງໆຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຜູ້ຝັນຮູ້ເຫດການທີ່ຈະເກີດ
ຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ.  ແຕ່ລະຄືນກະສັດຕ້ອງການຢາກຮູ້ເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຝັນນ້ັນຫລາຍຂ້ຶນ.   
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       ກະສັດ Nebuchadnezzar ໄດ້ເອ້ີນເອົາພວກນັກປາດພວກໂຫຣາຈານທັງຫລາຍຈາກໃນວັງຂອງຕົນ
ມາຕາມທຳນຽມ (ຂ້ໍ 2). ຄົນພວກນ້ີໄດ້ໃຊ້ເວລາສຶກສາເຣ່ືອງເລິກລັບມາແລ້ວ ແລະພຣະອົງຄິດວ່າພວກເຂົາ
ແປຄວາມຝັນຂອງຕົນໄດ້ແທ້.    ເວລາກະສັດບອກພວກເຂົາໃຫ້ແປຄວາມຝັນນ້ັນ ພວກນັກປາດ (ຂ້ໍ 4)ສັນ
ຍາວ່າຈະແປແຕ່ຂໍໃຫ້ກະສັດບອກຄວາມຝັນຢ່າງລະອຽດມາ.  ແຕ່ເຫັນວ່າເຣ່ືອງຕ່ໍໄປໄດ້ຫັນປ່ຽນຜິດປົກກະ
ຕິເພາະຄວາມຢ້ານອັນໃຫຍ່ໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບກະສັດ  ເພ່ິນຈ່ຶງປະກາດຢ່າງເດັດຂາດວ່າບ່ໍໃຫ້ພວກເຂົາແປຜິດ 
ຖ້າແປຜິດຈະມີການລົງໂທດເຖິງຕາຍ. ກະສັດບ່ໍໄດ້ບອກລາຍລະອຽດຂອງຄວາມຝັນນ້ັນໃຫ້ພວກເຂົາຟັງ ມີ
ແຕ່ສ່ັງວ່າ ໃຫ້ພວກເຂົາບອກຄວາມຝັນແລະຄວາມໝາຍນ້ັນຢ່າງລະອຽດມາ (ຂ້ໍ 5)! 
      ກະສັດສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ລາງວັນຢ່າງງາມແກ່ຜູ້ທີ່ສາມາດແປຄວາມຝັນນ້ັນໄດ້ ແລະຍັງເວ້ົາອີກວ່າຈະລົງ
ໂທດຜູ້ເສັຽເວລາ (ຂ້ໍ 7-9).  ໂດຍຄວາມຢ້ານກົວ  ພວກນັກປາດໄດ້ປະກາດວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດໃນໂລກນ້ີເຮັດຕາມ
ທີ່ກະສັດຂໍມາ, ບ່ໍມີຜູ້ໃດແປຄວາມຝັນທ່ີບ່ໍມີໃຜຮູ້ຈັກ. ຄວາມຈິງແລ້ວບ່ໍມີກະສັດອົງໃດເຄີຍໄດ້ບອກໃຫ້ພວກ
ນັກປາດແປຄວາມຝັນທ່ີຕົນເອງບ່ໍຮູ້ຈັກ     ພວກເຂົາຍັງບອກກະສັດວ່າອາດມີພຽງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນເຮັດໄດ້
ຢ່າງນ້ັນ ແລະພວກເຂົາບ່ໍເປັນພຣະຢ່າງນ້ັນ (ຂໍ້ 10-11). 
    ຫລັງຈາກກະສັດ Nebuchadnezzar ໄດ້ຍິນຄຳຕອບຢ່າງນ້ັນຈາກພວກນັກປາດ ພຣະອົງໄດ້ສ່ັງໃຫ້ເອົາ
ພວກເຂົາໄປປະຫານຊີວິດທັງໝົດຈາກວັງຂອງຕົນ (ຂ້ໍ 12-13). ການອອກຄຳສ່ັງຢ່າງນ້ີເປັນຜົນສະທ້ອນໄປ
ເຖິງດານີເອນແລະເພ່ືອນຢິວທັງສາມຈາກບົດທີນ່ຶງ.    ດ່ັງນ້ັນ, ດານີເອນໄດ້ຕອບຢ່າງສລາດດ້ວຍຄວາມລະ
ມັດລະວັງຕ່ໍຄຳສ່ັງຂອງກະສັດ (ຂ້ໍ 14).  ເວລາກະສັດອອກຄຳສ່ັງໂດຍຄວາມໂກດຮ້າຍ ດານີເອນຕອບຢ່າງ
ເຢັນໆວ່າ   ກະສັດໂກດຮ້າຍອອກຄຳສ່ັງສັງຫານນ້ັນສົມຄວນແລ້ວ,   ແຕ່ດານີເອນຮ້ອງຂໍໃຫ້ກະສັດເປີດໂອ
ກາດໃຫ້ຕົນເອງເພ່ືອຈະແປຄວາມຝັນນ້ັນ. ການກະທຳຢ່າງນ້ີເປັນການເຊ່ືອໝັ້ນໃນຕົນເອງ ແຕ່ເຫັນວ່າດານີ
ເອນມີຄວາມສາມາດໃນເຣ່ືອງນ້ີຢູ່ແລ້ວ (ດານີເອນ 1:17). 
 

2.  ດານີເອນເຂ້ົາເຝ້ົາ (ດານີເອນ 2:17-30)  
      ກະຣຸນາເບ່ິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສອງບຸຄລິກລັກສະນະໃນເຣ່ືອງນ້ີ: ຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຢຽບໂລກໃຕ້ພ້ືນຕີນ ແຕ່ມີ
ຄວາມຢ້ານເພາະຄວາມຝັນຈົນກິນບ່ໍໄດ້ນອນບ່ໍຫລັບ     ຈົນລົງໂທດຢ່າງຮ້າຍແຮງໂດຍບ່ໍຄິດໃຫ້ຮອບຄອບ.  
ແຕ່ອີກຄົນນ່ຶງເປັນຂ້າທາດ   ແຕ່ເປັນຄົນສລາດແລະຄິດຕຶກຕອງຢ່າງລະອຽດ.   ຂ້າທາດຄົນນ້ີໄດ້ກ່າວຕ່ໍກະ
ສັດຢ່າງກ້າຫານແລະມີອຳນາດ.  ທ່ານໄດ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສອງຄົນນ້ີບ່ໍ? 
        ດານີເອນໄດ້ຂໍຄວາມໜູນໃຈຈາກເພ່ືອນທັງສາມໃຫ້ອ້ອນວອນອະທິຖານໝົດຄືນເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາສະ
ແດງຄວາມເມດຕາແລະປະທານຄວາມເຂ້ົາໃຈໃຫ້ (ຂ້ໍ 17-18).ບັນຫາກົດດັນແບບກະທັນຫັນເຮັດໃຫ້ພວກ 
ເຂົາສຳນຶກໄດ້ວ່າຜູ້ທີ່ຈະປະທານສະຕິປັນຍາໃຫ້ນ້ັນມາຈາກພຣະເຈ້ົາຜູ້ເຂົາໄວ້ວາງໃຈ. ຄວາມເມດຕາແມ່ນ
ຄຳຕອບຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານຕ່ໍຜູ້ທູນຂ້ໍດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ. ພວກດານີເອນແລະເພ່ືອນຮູ້ຕົວວ່າພວກຕົນບ່ໍ
ສາມາດຈະຕອບຄວາມປະສົງຂອງກະສັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ພວກເຂົາຈ່ຶງເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມໝ້ັນ
ໃຈ.   ພຣະທັມບ່ອນອ່ືນກໍສອນວ່າການເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຢາກໄດ້ຄຳຕອບເປັນສ່ິງທ່ີດີໃນເມ່ືອຕົນເອງບ່ໍ
ສາມາດເຮັດອັນໃດໄດ້ (ຢກບ 1:5).  ດ່ັງນ້ັນ, ພວກຢິວທັງສ່ີຄົນໄດ້ມອບອະນາຄົດຂອງຕົນໄວ້ໃນ ພຣະຫັດ



 8 

ຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ທີ່ສຸດດານີເອນໄດ້ຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຊີວິດ   ແລະພຣະເຈ້ົາກໍຕອບຄຳທູນຂໍ
ຂອງພວກເຂົາດ້ວຍປະທານໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມຝັນຂອງກະສັດ Nebuchadnezzar (ຂ້ໍ 19). 
        ໃນເມ່ືອໄດ້ຮັບຄຳແປຄວາມຝັນຂອງກະສັດຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ດານີເອນໄດ້ຮ້ອງຍົກຍ້ອງສັນລະເສີນ  
ພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃຫຍ່ (ຂ້ໍ 19-23). ໃນຂ້ໍດ່ັງກ່າວນ້ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພາບທ່ີສວຍງາມໃນປ້ຶມນ້ີວ່າ: ພຣະປັນຍາ
ແລະພລັງເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງໄດ້ປົກຄອງປະເທດຊາດ, ແລະພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍສ່ິງເລິກລັບ ແລະ
ປະທານປັນຍາໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຟັງແລະຕິດຕາມພຣະອົງ.     ມີຫລາຍຄົນໃນໂລກມີກຳລັງ ແຕ່ບ່ໍມີຜູ້ໃດມີປັນຍາ
ເໝືອນພຣະອົງ.   ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ມີພຣະປັນຍາແລະສລາດຫລັກແຫລມ ພວກເຮົາບ່ໍເຫັນອະນາຄົດໄດ້ ແຕ່
ພວກເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເມດຕາແລະການຄຸ້ມຄອງຈາກພຣະອົງສເມີ. 
     ດານີເອນຟ້າວໄປບອກກະສັດເຖິງຄຳຕອບທ່ີຕົນໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍ 24-25). ການເຮັດຢ່າງນ້ີເປັນ
ການຊ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງແລະນັກປາດທ່ີກະສັດສ່ັງໃຫ້ເອົາໄປປະຫານພ້ົນຈາກພັຍ. ຫົວໜ້າຍາມຄິດວ່າຕົນເອງ
ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກກະສັດຈ່ຶງກ່າວວ່າ,    “ໄດ້ພົບຄົນຢູດາຖ້າມກາງພວກອົບພະຍົບຜູ້ສາມາດແປຄວາມ 
ຝັນຂອງກະສັດ (ຂ໊ໍ 25).    
      ໃນເມ່ືອດານີເອນຖືກນຳໄປພົບກະສັດ Nebuchadnezzar  ເພ່ິນໄດ້ບອກວ່າ, “ຖ້າດານີເອນສາມາດ” 
ບອກເຖິງຄວາມຝັນແລະຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຝັນນ້ັນໄດ້ (ຂ້ໍ 26).     ກະສັດອາດເມ່ືອຍລໍໃຫ້ມີຄົນບອກ
ເຖິງຄວາມຝັນທີ່ຕົນເອງຝັນ ເພ່ິນຕ້ອງການຄຳຕອບຈາກຂ້າໃຊ້ຢ່າງໄວ.    ກະສັດໃຊ້ອຳນາດສ່ັງການຢາກຮູ້
ເຖິງຄວາມຝັນ ແຕ່ເຫັນວ່າຂ້າໃຊ້ຕອບດ້ວຍການຖ່ອມຕົວ (ຂ້ໍ 27-28).      ດານີເອນຕອບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງກະສັດໄດ້ ແຕ່ລາວໄດ້ກ່າວເຖິງຜູ້ປະທານຄຳຕອບໃຫ້ແກ່ຕົວນ້ັນຄືພຣະເຈ້ົາ,    “ຜູ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍເລິກລັບ” 
ວ່າມີຄວາມໝາຍເຖິງອະນາຄົດໃນການປົກຄອງຂອງກະສັດ Nebuchadnezzar. ຕອນນ້ີເຫັນວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດ
ທີ່ບ່ໍນັບຖືພຣະເຈ້ົາສາມາດເຮັດໄດ້     ແລະດານີເອນຈ່ຶງໄດ້ບອກວ່າພຣະເຈ້ົາຜູ້ສະຖິດໃນຟ້າສວັນໄດ້ເປັນຜູ້
ເປີດເຜີຍສ່ິງເລິກລັບໃນຕົນເອງຮູ້. ໃນເມ່ືອພົບກັບບັນຫາຮອບດ້ານ ດານີເອນໄດ້ເພ່ິງພຣະເຈ້ົາຜູ້ເຮັດໃຫ້ທຸກ
ສ່ິງເປັນໄປໄດ້ (ລກ 1:37).   
        ກະສັດ Nebuchadnezzar ເມ່ືອພົບກັບຄວາມຝັນຮ້າຍ ເພ່ິນຢ້ານກົວຕ່ໍອະນາຄົດຈ່ືງໄປຊອກຫາຄຳ
ຕອບຈາກຄົນຜູ້ບ່ໍສາມາດເຮັດອັນໃດໄດ້    ເພ່ິນຈ່ຶງກາຍເປັນຄົນໂມໂຫແລະຢ້ານກົວ.    ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ
ເໝືອນດານີເອນຄືເພ່ິງພຣະເຈ້ົາ.   
 

ຄຳຖາມ: 
7. ທ່ານຈະກ້າເວ້ົາຄວາມຈິງຕ່ໍຜູ້ມີອຳນາດແນວໃດ? 
8. ທ່ານຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອົາທ່ານໄວ້ຖືກບ່ອນບ່ໍເພ່ືອຈະເປັນພະຍານເຣ່ືອງພຣະອົງ? 
9. ທ່ານໄດ້ຮຽນບົດຮຽນອັນໃດກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງດານີເອນໃນເມ່ືອພົບກັບບັນຫາໃຫຍ່ໃນຊີວິດ? 
10. ທ່ານໄດ້ຮຽນອັນໃດຈາກຄຳອ້ອນວອນຂອງດານີເອນ? 
11. ທ່ານສາມາດຕອບໄດ້ບ່ໍຢ່າງໜ້ອຍອັນນ່ຶງທີ່ພຣະເຈ້ົາຕອບຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນ? 

 
         ບຈ 
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ບົດຮຽນທີ 3 
ຄວາມຝັນໄດ້ເປີດເຜີຍ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ດານີເອນ 2:31-49 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ປະຖົມມະການ 41 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ບົດຮຽນວັນນ້ີໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປົກຄອງປະຊາກອນ 

ຂອງພຣະອົງໃນອະດີດ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະໃນອະນາຄົດ ພ້ອມຍັງປະ
ທານຄວາມໝັ້ນໃຈແລະຄວາມຫວັງໃຫ້. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ດານີເອນໃຊ້ຕຳແໜ່ງຂອງຕົນເພ່ືອຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ, ທ່ານ

ເດໄດ້ໃຊ້ຕຳແໜ່ງ  ພຣະພອນ   ແລະຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພ່ືອຣາຊ 
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ເຖິງການຖວາຍຕົນຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນຄືສແວງຫາທາງຍົກ 

                                                ຍ້ອງພຣະອົງ ບ່ໍແມ່ນຍົກຕົນເອງຂ້ຶນ. 
 

ຄຳນຳ 
      ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາຍັງເປັນນັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ມີຊາຍຄົນນ່ຶງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດອະ
ເມຣິກາ   ບອກວ່າລາວຮູ້ຈັກວັນເວລາທ່ີອົງພຣະເຢຊູຈະສະເດັດກັບຄືນມາໃນໂລກຄ້ັງທີສອງ.   ລາວໄດ້ປະ
ກາດທາງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງເປັນເວລາຫລາຍອາທິດ    ບອກວ່າຄວາມຮູ້ຂອງລາວເຣ່ືອງສວັນນ້ັນແນ່ນອນ. 
ລາວໝັ້ນໃຈເຫລືອເກີນຈົນໄປບອກພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຜູ້ເປັນສິດຍາພິບານປະຈຳຄຣິສຕະຈັກວ່າ ບ່ໍໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈ້ົາໄປໂຮງຮຽນໃນວັນທ່ີລາວທຳນວາຍເອົາໄວ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຈະສະເດັດຄືນມາ.    ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກ
ເຫັນອົງພຣະເຢຊູລົງມາຈາກຟ້າທາງທິດຕາເວັນອອກ.  ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນວ່າຖ້າພຣະອົງສະເດັດລົງມາແທ້ວັນ
ນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາດີໃຈເພາະບ່ໍໄດ້ຕ້ອງສອບເສັງເລກຍາກ Calulus.  ແຕ່ເຫັນວ່າພ່ໍບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄປໂຮງ
ຮຽນ ແລະຕ້ອງເສັງເລກທີ່ຕົນເອງບ່ໍເກ່ງ. 
     ສລູບໄດ້ວ່າຊາຍຄົນນ້ີປະກາດທາງວິທະຍຸໂດຍໃຊ້ຄວາມນຶກຄິດແລະຄວາມສາມາດສ່ວນຕົວ ລາວຕ້ອງ
ການໃຫ້ຄົນອ່ືນເບ່ິງແລະຍົກຍ້ອງຕົນເອງ.  ລາວເປັນຄົນໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍໃນສັງຄົມໃນເມ່ືອຄຳປະກາດ
ບ່ໍເປັນຄວາມຈິງເຖິງເຣ່ືອງການສະເດັດມາຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ບົດຮຽນວັນນ້ີໄດ້ສອນເຮົາເພ່ືອຮູ້ຈັກທາງ
ຍົກຍ້ອງຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນຍົກຕົນເອງຂ້ຶນ. 
 

1.  ຄວາມຝັນໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ (ດານີເອນ 2:31-35) 
       ນ້ີເປັນເທື່ອທຳອິດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ດານີເອນຮູ້ຢ່າງເປີດເຜີຍ.  ດານີເອນໄດ້ອະທິບາຍວ່າການທີ່
ຕົນເອງໄດ້ຮັບຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຝັນນ້ີບ່ໍແມ່ນດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຜູ້ສະຖິດ
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ໃນສວັນໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ (ຂ້ໍ 30).   ກະສັດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດໃນເມ່ືອດານີເອນໄດ້ບອກເຖິງຄວາມ
ຝັນຖືກຢ່າງຄັກແນ່ຕາມທີ່ພຣະອົງໄດ້ຝັນມາ.   ທາງໃນຈິດໃຈຂອງເພ່ິນອາດເປັນເໝືອນຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ
ເມ່ືອພົບກັບອົງພຣະເຢຊູທ່ີນ້ຳສ້າງ (ໂຢຮັນ 4:29).   ທຸກສ່ິງທີ່ດານີເອນໄດ້ກ່າວໃຫ້ກະສັດຟັງເພ່ິນຢ້ັງຢືນວ່າ
ຖືກຕ້ອງ 100 %. 
      ດານີເອນໄດ້ບອກກັບກະສັດເຖິງພາບອັນນ່ຶງທ່ີຮຸ່ງກ້າທີ່ສຸດ (ຂ້ໍ 31).  ກະສັດໄດ້ເຫັນພາບນ້ັນມີຮູບຮ່າງ  
ເໝືອນຄົນ ມັນເປັນສ່ິງຍ່ິງໃຫຍ່ແລະໜ້າຢ້ານຫລາຍ ຫົວເປັນຄຳ ເອິກແລະແຂນເປັນເງິນ ແຂນແລະກົກຂາ
ເປັນທອງສຳເຣັດ ຕີນເປັນເຫລັກປົນຫີນ (ຂ້ໍ 32-33).  ການທີ່ຮູບຖືກສ້າງຂ້ຶນໂດຍໂລຫະເຊ່ັນນ້ີເຮັດໃຫ້ເປັນ
ໜ້າຢ້ານຈົນບ່ໍເປັນຕາເບ່ິງ. 
     ສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນເວລາຕ່ໍມາເຮັດໃຫ້ກະສັດສັບສົນເພ້ີມ ຄືມີໝາກຫີນທີ່ບ່ໍແມ່ນມະນຸດຕັດໄປຕຳຕີນຂອງ
ຮູບນ້ັນ   ຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ຮູບນ້ັນເພລົງແຕ່ລະຕອນ.     ສ່ວນແຕກສລາຍເປັນເໝືອນຂ້ີແກບໃນເດ່ີນຟັດເຂ້ົາ 
ແລະກໍຖືກລົມພັດໄປຈົນບ່ໍມີສ່ິງໃດເຫລືອ (ຂ້ໍ 34-35). ແລະໝາກຫີນນ້ັນໃຫຍ່ຂ້ຶນຈົນກາຍເປັນພູໃຫຍ່ຖ້ວມ
ໂລກ.  ນ້ີແຫລະເປັນເຫດໃຫ້ກະສັດ Nebuchadnezzar ຢ້ານຫລາຍ.    ມີຄຳຖາມວ່າອັນນ້ີມີຄວາມໝາຍ
ຢ່າງໃດ? 
 

2. ແປຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຝັນ (ດານີເອນ 2:36-45)  
     ສ່ິງເກີດຂ້ຶນຕ່ໍໄປນ້ີເປັນການສະແດງເຖິງຫົວໃຈຂອງດານີເອນຄືລາວເອົາພຣະເຈ້ົາໄວ້ທີ່ສູງສຸດ, ແລະຍັງ
ບອກຕົນເອງຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ບອກຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຝັນ.  (ຂ້ໍ 36-37). 
       ດານີເອນອະທິບາຍວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ມີອຳນາດແຕ່ງຕ້ັງເຈ້ົານາຍແລະກະສັດປົກຄອງ ແລະພຣະເຈ້ົາ
ປະທານຊີວິດຕ່ໍສັດແລະຄົນທັງຫລາຍ.   ກະສັດ Nebuchadnezzar  ໄດ້ປົກຄອງມະນຸດ ສັດໃນທົ່ງ ແລະ
ນົກເທິງຟ້າອາກາດ (ຂ້ໍ 37-38)!  ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ອາຈານໂປໂລສອນວ່າພຣະເຈ້ົາຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນປົກຄອງ
ທຸກສ່ິງ.    ໂປໂລຍັງເວ້ົາເພ້ີມອີກວ່າ,   “ບ່ໍມີອຳນາດໃດໆນອກຈາກອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ”  (ໂຣມ 13:1ຂ).  
ດານິີເອນໄດ້ກ່າວວ່າຫົວຄວາມໝາຍເຖິງຮູບຂອງກະສັດ Nebuchadnezzar (ຂ້ໍ 38).  ໃນເມ່ືອໄດ້ຍິນດາ
ນີເອນກ່າວວ່າກະສັດແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ແຕ່ງຕ້ັງ.   ຫົວຄຳເປັນຕົວແທນອານາຈັກຂອງບາບີໂລນ.   ສ່ວນ
ພາກຕ່າງໆຂອງຮູບນ້ັນໝາຍເຖິງປະວັດສາດຂອງໂລກ    ຄືບາງອານາຈັກມີຂ້ຶນເປັນເວລານ່ຶງແລະກໍສລາຍ
ໄປ.  ທີ່ສຸດອານາຈັກເຫລ່ົານ້ີຈະຖືກແທນດ້ວຍອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງເປັນຢູ່ຕລອດໄປ. 
       ສ່ວນເອິກແລະແຂນເປັນເງິນໝາຍເຖິງອານາຈັກນ້ອຍໆ.   ອີງຕາມປະວັດສາດແລ້ວອານາຈັກນ້ອຍນ້ີ
ໝາຍເຖິງອານາຈັກຂອງ Medo-Persian. ອານາຈັກນ້ອຍນ້ີໄດ້ເອົາຊະນະບາບີໂລນໃນປີ 539 ກ່ອນ ຄສ., 
ກະສັດ Cyrus the Great ໄດ້ນຳພາພວກ Medo-Persian ແລະປົກຄອງເກືອບ 200 ປີ  ນານກວ່າພວກ
ບາບີໂລນ ແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນໜ້ອຍກວາ່ (ຂ້ໍ 39). 
       ທ້ອງທີ່ເປັນທອງເຫລືອງໝາຍເຖິງພວກ Creece,   ພວກນ້ີໄດ້ປົກຄອງທົ່ວໂລກ (ຂ້ໍ 39).   ໃນປີ 332 
ກ່ອນ ຄສ.    ຜູ້ມີຊ່ືວ່າ Alexander the Great ໄດ້ເອົາຊະນະຕ່ໍພວກ Medo-Persian  ແລະໄດ້ປົກຄອງ 
“ໂລກທົ່ວໄປ” ໝາຍເຖິງປະເທດສີວິໄລ. 
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       ອານາຈັກທີສ່ີ ແມ່ນອານາຈັກເປັນຂາຊ່ຶງເຮັດດ້ວຍເລັກກ້າ (ຂ້ໍ 40) ຄືພວກໂຣມ.   ພວກໂຣມໄດ້ມີອຳ
ນາດເອົາຊະນະອານາຈັກອ່ືນໂດຍໃຊ້ກຳລັງ, “ທຳລາຍເປັນຕ່ອນໆ ແຕກອອກໄປ ແລະທັບມ້າງ”-ນ້ີເປັນວິທີ
ໂຣມໄດ້ປະພຶດຕ່ໍໂລກພາຍນອກເລ້ີມເອົາຊະນະເມືອງເກ່ົາແກ່  Carthage ຢູ່  North Africa   ໃນປີ 146 
ກ່ອນ ຄສ.  ໂຣມໄດ້ປົກຄອງເປັນເວລາ 500 ປີໄດ້ເອົາສອງອານາຈັກພາກຕາເວັນອອກ ແລະພາກຕາເວັນ
ຕົກເຂ້ົາກັນ.  ໃນປີ ຄສ 476 ອານາຈັກຕາເວັນຕົກໄດ້ປຣາຊັຍ ແຕ່ສ່ວນອານາຈັກຕາເວັກອອກຄົງທີ່ໄດ້ເປັນ
ເວລາເກືອບເຖິງພັນປີ.  ຕີນທີ່ເຮັດດ້ວຍຫີນປົນທາດເຫລັກນ້ີ ດານີເອນໄດ້ບອກວ່າມັນເປັນອານາຈັກທີສ່ີປະ
ກອບກຳລັງແຂງແຮງແລະກໍອ່ອນແອ (ຂ້ໍ 41-42).   ດານີເອນໄດ້ກ່າວອີກວ່າອານາຈັກນ້ີເອົາຊະນະແລະກໍ
ເອົາຄົນແລະປະເພນີອ່ືນມາປະສົມກັນ (ຂ້ໍ 44).   ກະສັດສຸດທ້າຍນ້ີໄດ້ເອ້ີນວ່າ  “Toes”  ກ່ອນຖືກທຳລາຍ. 
       ໝາກຫີນທ່ີອອກມາຕຳອານາຈັກແລະເຮັດໃຫ້ແຕກສລາຍໄປແມ່ນກ່າວເຖິງພຣະເມຊີອານຜູ້ອອກມາ
ຈາກພຣະເຈ້ົາເພ່ືອປົກຄອງໂລກທັງໝົດ (ປຖມ 49:24; ພສສ 118:22; ອຊຢ 8:14-15).  ຕ່ໍໄປໃນອະນາ
ຄົດພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ສ້າງອານາຈັກຂ້ຶນເພ່ືອທຳລາຍອານາຈັກຂອງໂລກ (44-45).  ແລະອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຈະຕ້ັງຢູ່ເປັນນິດ   ຈະບ່ໍມີມະນຸດຄົນໃດອ້າງວ່າຕົນເອງເປັນກະສັດອີກ ອົງພຣະເຢຊູຈ່ຶງກ່າວວ່າ, “ເວລາ
ກຳນົດມາເຖິງແລ້ວ ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ມາໃກ້ແລ້ວ ຈ່ົງຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ ຈ່ົງເຊ່ືອໃນ
ຂ່າວປະເສີດ.” (ມລກ 1:15). 
     ອານາຈັກນ້ີຈະເປັນຣາຊອານາຈັກຊ່ົວນິຣັນ ແລະອົງພຣະເຢຊູຈະເປັນກະສັດຜູ້ມີຊັຍຊະນະ (ພນມ 11: 
15-18). ອີງຕາມ ດານີເອນ 2:44-45 ອາດໝາຍເຖິງຣາຊອານາຈັກດ້ານວິນຍານຈິດ ເວລາພວກເຮົາໄດ້
ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູມາເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນໃນຊີວິດ.     ມີນັກປາດບາງຄົນເຊ່ືອວ່າອົງພຣະເຢຊູຈະສະ 
ເດັດຄືນມາປົກຄອງໂລກຕລອດໄປ (ພນມ 20).   
       ດານີເອນໄດ້ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຝັນນ້ີຕ່ໍກະສັດ Nebuchadnezzar ແລະກ່າວວ່າ, “ມີ  
ພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່” ໄດ້ບອກໃຫ້ກະສັດຮູ້ເຖິງອະນາຄົດ (ຂ້ໍ 45). ຈຸດປະສົງທ່ີກະສັດ Nebuchadnezzar 
ຝັນຢ່າງນ້ີເພາະພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງກະສັດນ່ັງບັນລັງປົກຄອງ.  
 

3. ກະສັດໄດ້ຕອບຕ່ໍດານີເອນ (ດານີເອນ 2:46-49)  
        ໃຫ້ພິຈາຣະນາເຖິງຕຳແໜ່ງຂອງກະສັດ Nebuhadnezzar.  ຖ້າທ່ານເປັນກະສັດອົງນ້ີທ່ານຈະຕອບ
ແນວໃດເມ່ືອໄດ້ຍິນດານີເອນອະທິບາຍເຣ່ືອງຄວາມຝັນ.     ເຫັນວ່າເພ່ິນໄດ້ເຮັດໄດ້ດີ ຄືເພ່ິນໄດ້ກ້ົມໜ້າລົງ
ດ້ວຍການຖ່ອມຕົວ (ຂ້ໍ 46).   ເພ່ິນໄດ້ຖວາຍບູຊາຊ່ຶງດານີເອນບ່ໍໄດ້ບອກໃຫ້ເຮັດ ແຕ່ດານີເອນໄດ້ບອກໃຫ້
ກະສັດຮູ້ເຖິງພຣະເຈ້ົາ.   ຂ້ໍ 47 ໄດ້ບອກວ່າກະສັດຮູ້ເຖິງຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງ ເປັນບ່ອນວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງ
ດານີເອນເປັນພຣະເຈ້ົາຍ່ິງໃຫຍແລະສູງສຸດກວ່າພຣະອ່ືນໆ.   
      ດານີເອນໄດ້ຮັບຂອງຂວັນແລະລາງວັນອັນໃຫຍ່ທ່ີຕົນເອງຍິນດີບອກເຖິງການກະທຳຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍ 
44-49).  ກະສັດໄດ້ມອບໃຫ້ດານີເອນປົກຄອງກຸງບາບີໂລນ ແລະເມືອງເອກ. ແລະຍັງໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນ
ທີ່ປຶກສາຂອງກະສັດ,   ມີອຳນາດເໜືອພວກນັກປາດທັງຫລາຍ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອົາດານີເອນໄວ້ໃນບ່ອນທ່ີ    
ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຈະປະກາດແລະແຜ່ອອກໄປຫາຊາວໂລກ. 
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      ດານີເອນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເພ່ືອນສາມຄົນຈາກກະສັດຄື Shadrach, Meshach, and Abednego ເປັນ  
ຜູ້ປົກຄອງແຂວງຕ່າງໆ.  ແຕ່ສ່ວນດານີເອນໄດ້ຢູ່ໃນວັງຊ່ອຍພາຣະກິດທ່ີຈຳເປັນ.   ເຣ່ືອງລາຍລະອຽດຕ່ໍໄປ 
ນ້ີແມ່ນການປະທະລະຫວ່າງຮູບໂຄຣົບແລະເພ່ືອນສາມຄົນຂອງດານີເອນທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາໃນບົດຕ່ໍ
ໄປ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
     ບົດຮຽນໃນວັນນ້ີໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຮູ້ຈັກສັພທຸກສ່ິງ.  ຄວາມຝັນຂອງກະສັດ 
Nebuhadnezzar ແລະການແປໄດ້ບອກໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າເວລາພຣະເຈ້ົາເວ້ົາແນວໃດແລ້ວ ພຣະ
ອົງກໍເຮັດດ່ັງນ້ັນ.  ພວກເຮົາຄວນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງເພ່ືອເຮັດໃຫ້ແຜນການສຳເຣັດ. 
       ເປັນໜ້າເສ້ົາໃຈທຸກວັນນ້ີ  ມີຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບເອົາພຣະເຈ້ົາເຫນືອກະສັດ Nebuhadnezzar ວ່າ, "ມີ    
ພຣະເຈ້ົາ."  ມີພຽງຄວາມຮູ້ໃນຫົວ ແຕ່ຍັງບ່ໍລົງເຖິງໃນຫົວໃຈສ່ວນຕົວ.  ທ່ານເຂ້ົາໃຈແນວໃດເຖິງ "ຫີນ" ໃນ
ເຣ່ືອງດານີເອນ?  ທ່ານຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາທັບມ້າງທ່ານໃຫ້ແຕກສລາຍ ແລະຍອມໃຫ້ເອົາພຣະເຢຊູມາເປັນ
ພຣະເຈ້ົາແລະເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍບ່ໍ? 
 

ຄຳຖາມ: 
12. ໃນບົດຮຽນວັນນ້ີມີອັນໃດເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ່ືນເຕ້ັນກັບສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດ? 
13. ໃນບົດຮຽນວັນນ້ີໄດ້ສ້າງຄວາມໂກດຮ້າຍ ສັບສົນຕ່ໍທ່ານບ່ໍ? 
14. ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດຕາມດານີເອນໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຣາຊອານຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຈະມາປາກົດໃນ

ວັນສຸດທ້າຍ? 
15. ວິທີໃດທີ່ອົງພຣະເຢຊູເປັນຫີນແຂງທີ່ທັບມ້າງອານາຈັກຂອງໂລກນ້ີ? 
16. ທ່ານຄິດບ່ໍວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງໃຊ້ຄວາມຝັນໃນວັນນ້ີ? 
17. ຖ້າທ່ານຈະຖາມດານີເອນໃຫ້ອະທິບາຍເພ້ີມເຣ່ືອງຄວາມຝັນທີ່ທ່ານຖາມນ້ັນຈະແມ່ນເຣ່ືອງອັນໃດ? 

 
 
 
 
 
 

          ບຈ 
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ບົດຮຽນທີ 4 
ໄຟຮ້ອນບໍ່ໄໝ ້

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ດານີເອນ 3:1-30 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ກິຈການ 4:5-20 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ບົດຮຽນວັນນ້ີໄດ້ສອນວ່າຮູບປ້ັນອາດເປັນອັນໃດອັນນ່ຶງທີ່ເອົາມາແທນ

ພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ໃນບ່ອນໃດທ່ີທ່ານຖືກຂ່ົມເຫງໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມເຊ່ືອທີ່ຜ່ານໄຟເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມ 

                                               ເຊ່ືອດີຂ້ຶນໃນການຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປ. 
 

ຄຳນຳ 
       ເຕົາໄຟຮ້ອນກ້າໄດ້ໄໝ້ພວກທີ່ຈັບຄົນຖ້ິມເຂ້ົາໄປ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໄໝ້ຜູ້ສັດຊ່ືໃນພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍ 
ພວກເຂົາເພ່ືອສະແດງໃຫ້ກະສັດເຫັນເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້. 
       ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາເປັນນັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽມມັດທະຍົມ  ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງຫນ່ວຍອົງການ   
ຄຣູແຫ່ງຊາດອະເມຣິກາ ແລະໄດ້ຖືກຍົກໃຫ້ມີໜ້າທີ່ສຳຄັນ.  ອີກບ່ໍນານເທ່ົາໃດ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຢາກສມັກເປັນ
ປະທານຂອງອົງການນ້ີເພາະຢາກໃຫ້ຄົນອ່ືນໆເອ້ີນຕົນເອງວ່າ, "ທ່ານປະທານ."   
     ທ່ີສຸດເຖິງເວລາອອກໂຄສະນາຫາສຽງຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄປເວົ້າກັບຫລາຍໆຄົນແລະກຸ່ມຂອງໂຮງຮຽນ. ແຕ່ຄູ່
ແຂ່ງຜູ້ມີປະສົບປະການດີ ແລະຄົນສ່ວນຫລາຍໄດ້ຮູ້ຈັກກັບລາວເພາະລາວຮັບໃຊ້ໃນພະແນກນ້ີມາຫລາຍປີ.  
ເວລາປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງເຫັນວ່າຄົນປ່ອນເອົາຄູ່ແຂ່ງຫລາຍທີ່ສຸດ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຖືກປຣາຊັຍຢ່າງໜ້າລະ
ອາຍເພາະຄວາມມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງ.  ບົດຮຽນວັນນ້ີພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ວ່າອັນໃດເປັນສ່ິງສຳຄັນທ່ີສຸດ.  ຖ້າບ່ໍລະ
ວັງຈະຖືກໄຟໄໝ້ເປັນແນ່. 
 

1.  ໃຫຍ່ຫລາຍຈົນມອງເຫັນໄດ້ຈາກເດືອນດາວ (ດານີເອນ 3:1-7) 
     ໃນບົດທີສາມນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນນອກກຸງບາບີໂລນ ກະສັດ Nebudadnezzar ໄດ້ສ້າງຮູບປ້ັນທອງຄຳ ແລະ
ເອົາໄວ້ໃນທົ່ງກວ້າງເພ່ືອໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນ (ຂ້ໍ 1).    ຮູບນ້ີອາດສ້າງຂ້ຶນຫລັງຈາກຄວາມຝັນໃນບົດທີສອງ ຮູບ
ນ້ັນໄດ້ສ້າງໂດຍໂລຫະຕ່າງໆແລະໂອບດ້ວຍຄຳ (ອພຍ 39:38 ແລະ 30:3)  ມີຍາວສູງ 90 feet   ເທ່ົາກັບ
ເຮືອນເກ້ົາຊ້ັນ ແລະກວ້າງ 9 feet. 
      ມັນເປັນຂອງທຳມະດາທີ່ຜູ້ນຳໃນສມັຍບູຮານມັກສ້າງຮູບອະນຸສາວະລີເພ່ືອຄົນລຸ້ນໃໝ່ຈະຈ່ືຈຳຕົນເອງ
ວ່າເປັນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່.  ກ່ອນ ຄສ 2500 ປີ Sphinx ຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງເອຢິບໄດ້ສ້າງຮູບຕົນເອງ 240 ft by 60 ft 
ກ່ອນ ຄສ 300 ຮູບປ້ັນຂອງ Rhodes ສູງ 105 ft ແລະຮູບປ້ັນຂອງ Zeusໃນເມືອງອາແຖນສູງ 40 ft. 
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     ໃນຕອນນ້ີໃຫ້ສັງເກດເບ່ິງສອງປະເດັນ:  ນ່ຶງ,  ການສ້າງຮູບປ້ັນໃຫຍ່ດ້ວຍໂລຫະຕ່າງໆເພ່ືອຢາກໃຫ້ທຸກ
ຄົນທ່ີມອງເຫັນຍົກຍ້ອງ.  ອິງຕາມຄຳອະທບິາຍຂອງດານີເອນເຖິງຄວາມຝັນຂອງກະສັດແລ້ວ ເພ່ິນຢາກໃຫ້
ຄົນລຸ້ນຫລັງຈົດຈຳ ເພ່ິນຈ່ຶງຢາກສ້າງຮູບຂອງຕົນເອງເປັນອະນຸສາວະລີ ເວລາຄົນໃດເບ່ິງຮູບປ້ັນແລ້ວຄົງຄິດ
ເຖິງແລະຈຳເພ່ິນໄດ້.    ດ່ັງນ້ັນ,  ໃນເມ່ືອສ້າງແລ້ວກະສັດຈ່ຶງເອ້ີນເອົາພວກຂ້າຣາຊການໃນວັງອອກໄປເບ່ິງ
ກ່ອນໝູ່ເພ່ືອເປັນສັກຂີພະຍານເຖິງຄວາມສຳເຣັດ(ຂ້ໍ 2-3).  ກະສັດຕ້ອງການຢາກໄດ້ຍິນການຍົກຍ້ອງຈາກ
ຄົນຜູ້ສຳຄັນເຫລ່ົານ້ີດ້ວຍຫູຂອງຕົນວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດແນວໃດ.   ເຫັນວ່າຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມມາຈາກຫລາຍບ່ອນ 
ພ້ອມທັງມີສຽງເພງສຽງດົນຕຣີປະກອບໃນພິທີເປີດອັນສຳຄັນນ້ັນ (ຂ້ໍ 4-5, 7). 
      ສອງ, ກະສັດໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ທຸກຄົນໂຄຣົບຮູບປ້ັນ (5,7).  ເຈັດເທ່ືອ ດານີເອນໄດ້ຈົດໄວ້ວ່າກະສັດໄດ້ຈັດ
ຕ້ັງຮູບປ້ັນເພ່ືອໃຫ້ໂລກມອງເຫັນ (ຂ້ໍ 1-3, 5, 12, 14, 18). ຖ້າຈະເບ່ິງໄປແລ້ວພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າກະສັດ 
Nebuchadnezzar ໄດ້ຕ້ັງຕົນເອງຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ.    ກະສັດຈະເອົາໂທດທຸກໆຄົນຜູ້ໃດທ່ີບ່ໍຍອມກ້ົມຂາບຮູບ
ປ້ັນຂອງຕົນ ຈ່ຶງໄດ້ສ້າງເຕົາໄຟຮ້ອນກ້າຢູ່ໃກ້ໆເພ່ືອທ້າທາຍຕ່ໍຜູ້ບ່ໍຍອມເຮັດຕາມຄຳສ່ັງຂອງຕົນເອງ (ຂ້ໍ 6) 
 

2. ມີຄວາມເຊ່ືອໃຫຍ່ພໍ (ດານີເອນ 3:8-15)  
       ມີຝູງຊົນເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍພາຍມາກຈົນບ່ໍຮູ້ວ່າໃຜເປັນໃຜ.   ພວກຂ້າຣາຊການແລະພວກນັກ
ປາດໄດ້ອອກໄປເວ້ົາຕ່ໍຝູງຊົນເຖິງພວກຢິວທ່ີບ່ໍຍອມກ້ົມຂາບຮູບຂອງກະສັດ (ຂ້ໍ 8).   ພວກເຂົາໄດ້ຂົບແຂ້ວ
ຄ້ຽວຟັນຕ່ໍພວກຢິວ  ການເຮັດຢ່າງນ້ີອາດເປັນເພາະພວກເຂົາອິດສາໃນຕຳແໜ່ງທ່ີເຂົາໄດ້ຮັບ ແລະຍ້ອນກະ
ສັດຊອບພຣະທັຍນຳພວກເຂົາ. (ຂ້ໍ 1:20). 
       ພວກຂ້າຣາຊການໄດ້ລາຍງານການບ່ໍຍອມກ້ົມຂາບຂອງພວກຢິວຕ່ໍກະສັດຢ່າງໄວດ້ວຍການຫາເຣ່ືອງ
ໃສ່ພວກເຂົາເພ້ີມ (ຂ້ໍ 9-12).    ຄະດີຫາເຣ່ືອງນ້ັນງ່າຍໆ ແຕ່ມີພລັງວ່າ, "ຄົນພວກນ້ີໄດ້ປະຕິເສດຄວາມຍ່ິງ
ໃຫຍ່ຂອງກະສັດ  ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດທີ່ຈະຮັກສາຊ່ືສຽງຂອງທ່ານ?"    ພວກຂ້າຣາຊການບ່ໍໄດ້ຟ້ອງປອງ
ຮ້າຍພວກຢິວທັງສາມຄົນເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ພວກເຂົາເຕືອນກະສັດວ່າພຣະອົງຈະເຮັດອັນໃດຕ່ໍຜູ້ທີ່ບ່ໍຍອມຕາມຄຳ
ສ່ັງ (ຂ້ໍ 11).  ພວກເຂົາວາງແຮ້ວໃສ່ຄົນຢິວສາມຄົນຜູ້ມີຄວາມກ້າຫານຕາຍຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ. 
     ເປັນໜ້າແປກໃຈທ່ີພວກຂ້າຣາຊການບ່ໍໄດ້ເອົາຊ່ືຂອງດານີເອນເຂ້ົາໄປຟ້ອງໃນຕອນນ້ີ(ຂ້ໍ 12). ແນ່ນອນ 
ພວກເຂົາເຄີຍເຫັນຄວາມເຊ່ືອຂອງດານີເອນເໝືອນກັບຄົນຢິວທັງສາມມາແລ້ວ ບາງທີພວກເຂົາອາດເມ່ືອຍ
ເບ່ິງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກຢິວຕ່ໍພຣະເຢໂຮວາ (ຂ້ໍ 13). ຕາມພາສາອາຣາແມກແລ້ວພວກຂ້າຣາຊການໂກດ
ຮ້າຍຢ່າງແຮງ ແລະໄດ້ສະແດງອອກມາຢ່າງສຸດຂີດ   ເພາະໃນໜ້າທ່ີຕ່ຳແໜ່ງຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບຈາກກະ
ສັດ.  ກະສັດກໍເວ້ົາກັບພວກເຂົາອີກວ່າເທ່ືອໜ້າໃນເມ່ືອໄດ້ຍິນສຽງແກດັງຂ້ຶນແລ້ວ ສ່ັງໃຫ້ພວກເຂົາກ້ົມຂາບ
ລົງ ແລະທຸກຢ່າງຈະເປັນໄປດ້ວຍດີ.   
         ຂ້ໍ 15 ເປັນຂ້ໍສຳຄັນທີ່ສຸດໃນປ້ຶມຂອງດານີເອນ ມັນເປັນຈຸດຫັນປ່ຽນ.  ກະສັດໄດ້ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າ, "ໃຜ
ເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີຊ່ອຍໄດ້."   ຕອນນ້ີກະສັດໄດ້ສະແດງເຖິງຈິດໃຈຂອງຕົນເອງທີ່ໄດ້ຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈ້ົາ ທ່ີ
ເພ່ິນໄດ້ສາຣະພາບມາແລ້ວໃນບົດທີສອງ. 
      

3. ໃຫຍ່ພໍທ່ີຈະຢືນຢູ່ (ດານີເອນ 3:16-25)  
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       ຕອນນ້ີເປັນໂອກາດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ໃນພຣະຄັມພີທີ່ໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ຢຶດໝັ້ນໃນຄວາມເຊ່ືອ. ເໝືອນກັບປະວັດ
ເຣ່ືອງກະສັດ David and Goliah, ຜູ້ປະກາດ Elijah   and ຜູ້ປະກາດຂອງບາອານ,  ແລະເໝືອນເວລາຜູ້ 
ປະກາດນາທານໄດ້ຈັບມືກັບກະສັດດາວິດ.    ຄວາມກ້າຫານຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະຜູ້ນຳເຫລ່ົານ້ີບ່ໍມີ
ຄວາມຜິດອັນໃດ   ເຂົາກ້າຫານກ່າວຕ່ໍຜູ້ມີອຳນາດເພາະຄວາມປະສົບການແລະການສັມພັນຂອງພວກເຂົາ
ກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ສ້າງໂລກຈັກກະວານ (ຂ້ໍ 16-17). 
    ການໄວ້ວາງໃຈແລະເຊ່ືອໝັ້ນໃຈພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ຄົນໃນສມັຍນ້ີມີຄວາມກ້າຫານ ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍເອົາອັນ
ໃດມາແທນອົງພຣະເຢຊູ (2 ກຣທ 3:4-12).   ການເຮັດດ່ັງນ້ີເປັນສຽງຂອງທ່ານໂຢບວ່າ, "ເຖິງແມ່ນຖືກຂ້າ
ຕາຍ ຂ້ານ້ອຍກໍຈະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ." (ໂຢບ 13:15).  ຊາຍຢິວສາມຄົນນ້ີໄດ້ເຫັນດານີເອນແປຄວາມ
ຝັນໃຫ້ກະສັດຟັງ   ແລະໄດ້ເຫັນການນຳພາຂອງພຣະເຈ້ົາ (ບົດ 2),    ພວກເຂົາຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນອົງສັດຊ່ື 
ແລະ ພຣະອົງສາມາດເຮັດທຸກສ່ິງໄດ້ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ ບ່ໍແມ່ນການເຮັດຕາມໃຈຂອງຕົນເອງ. 
     ຄົນຢິວທັງສາມໄດ້ຕອບຕ່ໍກະສັດຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນກະສັດຂອງໂລກ
ນ້ີຄື Nebuchadezzar (ຂ້ໍ 17-18).  ພວກເຂົາໄດ້ທູນຕ່ໍກະສັດວ່າ, "ພຣະເຈ້ົາຜູ້ມີຄວາມສາມາດ ຈະຊ່ອຍ
ຫລືບ່ໍຊ່ອຍ ພວກຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍກ້ົມຂາບລົງຕ່ໍຮູບກະສັດ." ກ່ອນນ້ີພວກຢິວສາມຄົນນ້ີບ່ໍເຄີຍຫັນຫລັງໃສ່ພຣະ
ເຈ້ົາ  ພວກເຂົາຕຽມພ້ອມຫັນໜ້າເຂ້ົາເຕົາໄຟດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຢ່າງດີນ້ີ  ພວກເຂົາເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສັນ 
ວ່າຈະສະແດງການອັສຈັນຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນທຸກໆເທ່ືອ. ແຕ່ພວກເຂົາຮູ້ແນ່ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະປະທານພຣະຄຸນແລະ
ກຳລັງໃຫ້ໃນເວລາຕ້ອງການ.  ໃຫ້ຈ່ືຈຳເອົາຈາກເພງສັຣເສີນ  "ເຖິງແມ່ນຍ່າງເຂ້ົາໃນແດນມໍຣະນາ ຂ້ານ້ອຍ
ຈະບ່ໍຢ້ານອັນໃດ ເພາະພຣະອົງສະຖິດຢູ່ນຳ." (ພສສ 23:4). 
     ໃນພຣະຄັມພີ ໄຟໄດ້ໃຊ້ບອກເຖິງສອງຢ່າງ: ຕັດສິນ ແລະເຮັດໃຫ້ບໍຣິສຸດ.  ໃນປະຖົມມະການພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ສ່ົງໄຟເປັນຝົນຕົກລົງມາໃສ່ເມືອງໂຊດົມແລະກົມໂມຣາ ເພ່ືອລົງໂທດຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ.    ຜູ້ປະກາດພຣະ
ທັມອາໂມດໄດ້ຂຽນບອກວ່າພຣະເຈ້ົາຈະລົງໂທດອິສຣາເອນເພາະຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາ.   ພຣະນິມິດ 
19:20 ໄດ້ກ່າວວ່າໄຟຂອງພຣະເຈ້ົາຈະລົງມາໄໝ້ພວກສັດຕູທັງໝົດ.  ໄຟໄດ້ໃຊ້ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ບໍຣິສຸດສົດໃສ
ໄດ້ດີ.  ຕາມພຣະທັມ ມາລາກີ 3:1-4 ໄດ້ໃຊ້ໄຟເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຄົນບໍຣິສຸດ ເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຈະຊອບພຣະທັຍ. 
      ດານີເອນ 3:21-23 ຄົນຢິວສາມຄົນໄດ້ຖືກຖ້ິມເຂ້ົາໄປໃນເຕົາໄຟອັນຮ້ອນກ້າທາງເທິງແລະທາງລຸ່ມກະ
ສັດສາມາດເບ່ິງໄດ້ວ່າຄົນທ່ີຖືກຖ້ິມເຂ້ົາໄປໃນເຕົາໄຟນ້ັນຈະເປັນຢ່າງໃດ (23).   ກະສັດ Nebuchadnez- 
zar ແປກໃຈເມ່ືອກະສັດເບ່ິງເຂ້ົາໄປໃນເຕົາໄຟເພ່ິນບ່ໍໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຄາງແຕ່ປະການໃດ ເພ່ິນໄດ້ເຫັນສ່ີຄົນ
ຍ່າງໄປມາໃນເຕົາໄຟນ້ັນ(ຂ້ໍ 24-25). ກະສັດໄດ້ເອ້ີນຖາມວ່າມີຈັກຄົນແທ້ທ່ີຖືກຖ້ິມເຂ້ົາໄປໃນເຕົາໄຟ ພວກ
ເຂົາຕອບວ່າສາມຄົນ!  ເພ່ິນຖາມຜູ້ທີສ່ີແມ່ນໃຜ? 
      ກະສັດໄດ້ເຫັນພໍເປັນເຕືອນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາສົມຄວນເປັນຜູ້ທີ່ມະນຸດຄວນນະມັສການ.  ກະສັດໄດ້ຮ້ອງ
ໃຫ້ພວກເຂົາອອກມາແລະໄດ້ກ່າວວ່າ,  "ຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດ" (ຂ້ໍ 26).     ກະສັດໄດ້ຮັບຮອງວ່າ    
ພຣະເຢໂຮວາເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າພຣະອ່ືນໆ ພຣະອົງໄດ້ປົກປ້ອງຮັກສາພວກເຂົາຍ່າງອອກຈາກ
ເຕົາໄຟຢ່າງບ່ໍມີບາດແຜອັນໃດ.   ເພາະດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນຂອງພວກເຂົາ ກະສັດໄດ້ຂ້ຶນຊ້ັນໃຫ້ພວກເຂົາ 
ແລະກະສັດປະກາດບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດປະຫມາດພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາ. 
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ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
      ມີອັນໃດບ່ໍທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຫັນໜ້າອອກຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະສ່ິງນ້ັນກາຍເປັນນ້ຳເບີນ່ຶງໃນຊີວິດ?  ກະສັດ 
Nebuchadnezzar ລືມຕົນເອງວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ແຕ່ງຕ້ັງຕົນເອງຂ້ຶນປົກຄອງ.  ການທ່ີຈະໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ວ່າ
ຕົນມີຊ່ືສຽງດີບ່ໍເປັນການບາບ ແຕ່ຖ້າເອົາສ່ິງນ້ັນມາແທນພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເປັນຄວາມຜິດບາບ. 
     ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນທຸກວັນນ້ີກໍຍັງມີຈິດໃຈຢາກມີຊ່ືສຽງດີບ່ໍຜິດອັນໃດເຊ່ັນ ຫົວໜ້າພະແນກດົນຕຣີຢາກເຮັດໃຫ້
ກຸ່ມຕົນເອງຮ້ອງເພງເກ່ງເພ່ືອໃຫ້ຄົນຍົກຍ້ອງ ແລະມັກມາຟັງ   ແຕ່ຢ່າເຮັດໃຫ້ສ່ິງນ້ັນມາແທນພຣະເຈ້ົາຢ່າງ
ເດັດຂາດ. 
 

ຄຳຖາມ: 
18. ໃຫ້ເອົາມັດທາຍ 4:8-10 ທຽບກັບບົດຮຽນວັນນ້ີ ແລະຕ້ັງຄຳຖາມວ່າພວກສັດຕຣູຊອກທາງດຶງພວກ

ເຮົາອອກຈາກພຣະເຈ້ົາເພ່ືອພວກເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ນະມັສການພຣະອົງມີບ່ໍ? 
19. ໃຫ້ຫວນຄຶດຄືນຫລັງວ່າຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຜ່ານໄຟບ່ໍ? 
20. ມີຄຳໜູນໃຈອັນໃດທ່ີທ່ານສາມາດນຳເອົາມາໃຊ້ກັບຜູ້ກຳລັງອ່ອນແອໃນຄວາມເຊ່ືອ? 
21. ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງຍາກລຳບາກທ່ີສຸດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? 
22. ມີໃຜບ່ໍທ່ີທ່ານຈະໄດ້ໜູນໃຈຈາກບົດຮຽນວັນນ້ີ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

         ບຈ 
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ບົດຮຽນທີ 5 
ເອົາໄປໄວທ່ີ້ທ່ົງພຽງ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ດານີເອນ 4:1-37 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ກິຈການ 12:20-23 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ບົດຮຽນວັນນ້ີໄດ້ສອນວ່າການອວດຕົວເປັນການແຂ່ງກັບພຣະເຈ້ົາ 

ແລະ ການຖ່ອມຕົວແມ່ນສ່ິງດີເລີດຕ່ໍການຍອມຕ່ໍພຣະອົງ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ໃນຊີວິດຂອງທ່ານມີບ່ອນໃດທີ່ຍັງບ່ໍຍອມຮັບເຖິງພລັງອຳນາດຂອງ     

ພຣະເຈ້ົາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ວ່າເວລາໃດທ່ານຫລຽວເບ່ິງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອພຣະອົງໄດ້ 

        ໃຫ້ອະພັຍ ແລະຍັງໄດ້ຮັບການຄືນດີເຂ້ົາໃນສະພາບເດີມ. 
 

ຄຳນຳ 
       ກະສັດ Nebuchadnezzar ເປັນຄົນບ່ໍຍອມຮັບເອົາພລັງອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ  ເພ່ິນຈ່ຶງຖືກຫລຸດຊ້ັນ 
ລົງ ຄືເພ່ິນໄດ້ກາຍເປັນສັດເດັຽລະສານ. 
     ໃນປ້ຶມຂອງ C.S. Lewis ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ, "ໃນເມ່ືອພວກເຮົາມັກຕົວເອງຫລາຍຂ້ຶນ ພວກເຮົາຈະບ່ໍມັກ
ຄົນອ່ືນຫລາຍຂ້ຶນເຊ່ັນກັນ."     ເຣ່ືອງນ້ີເຮັດໃຫ້ລູກຜູ້ເສັຽໃນປ້ຶມລູກາ 15  ທີແລກບ່ໍຮູ້ເຖິງສະພາບຄວາມຜິດ
ຂອງຕົນເອງ, ແລະບ່ໍຢາກກັບບ້ານ. 
    ໃນບົດຮຽນວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນເຣ່ືອງກະສັດ Nebuchadnezzar ມີຄວາມອວດໂຕຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງ
ໄດ້ຖືກລົງໂທດ   ແລະທ່ີສຸດກໍໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ຄືນດີສູ່ສະພາບເດີມ.   ເຫັນວ່າຈາກບົດນ້ີ ສາມເຖິງສ່ີໃຫ້ເວລາ
ນານເຖິງສາມສິບປີ.    ດານີເອນກໍກາຍເປັນຄົນມີອາຍຸປານກາງ ແລະກະສັດກໍເຖ້ົາແກ່ສຸດທ້າຍແລ້ວ.   ແຕ່
ເຫັນວ່າດານີເອນບ່ໍໄດ້ປະລະໜ້າທ່ີເປັນເຄ່ືອງມືຂອງພຣະເຈ້ົາ   ເພ່ືອບອກປະວັດເຣ່ືອງສຸດທ້າຍຂອງກະສັດ 
ບາບີໂລນໃຫ້ໂລກຮູ້. 
 

1.  ຄວາມຝັນອັນທີສອງ (ດານີເອນ 4:4-18) 
        ໃນບົດນ້ີກະສັດຕ້ອງການເວ້ົາກັບຝູງຊົນເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ  ເພາະເພ່ິນຢາກແບ່ງພຣະພອນທີ່
ເພ່ິນໄດ້ຮັບຈາກ, "ພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດ" (ຂໍ້ 1-2).    ມັນເປັນເຣ່ືອງໜ້າແປກທ່ີກະສັດຜູ້ໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຢໂຮ
ວາເພ່ືອປະກາດຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ.      ສ່ິງນີ້ເປັນຜົນສະທ້ອນກັບການສຳຜັດກັບພຣະເຈ້ົາອົງຊົງ    
ພຣະຊົນຢູ່ ຈະມິດສງັດຢູ່ບ່ໍໄດ້ເດັດຂາດ. ບົດນ້ີໄດ້ສືບຕ່ໍເຣ່ືອງທີ່ເອ້ີນວ່າເປັນເມໂລດີ ຄືສຽງມ່ວນໆໃນປ້ຶມດາ
ນີເອນ: ໂລກທັງຫລາຍຄວນຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາຂອງດານີເອນ ແລະສ່ິງພຣະເຈ້ົາຂອງດານີເອນໄດ້ເຮັດຕ່ໍໂລກ. 
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       ໃນເວລາກະສັດໄດ້ເລ່ົາເຣ່ືອງໃຫ້ຝູງຊົນຟັງ   ເພ່ິນໄດ້ຮັບນິມິດອັນທີສອງເພາະມີຫລາຍຢ່າງດີໃນຊີວິດ
ຂອງເພ່ິນ.  ກະສັດໄດ້ "ພັກຜ່ອນຢ່າງສະບາຍ ແລະຮັ່ງມີຢູ່ໃນວັງຂອງຕົນ" (ຂ້ໍ 4).  ສັງເກດເບ່ິງຄວາມແຕກ
ຕ່າງລະຫວ່າງຂ້ໍ 4-5:   ທຳອິດກະສັດມີສັນຕິສຸກ ແລະອີກຕ່ໍໄປເພ່ິນມີຄວາມຢ້ານ."    ນ້ີບອກວ່າຊີວິດໄດ້ມີ
ການປ່ຽນແປງເກີດຂ້ຶນຢ່າງໄວເວລາພວກເຮົາຢູ່ໃນພາລະສຸກເສີນ. 
     ກະສັດ Nebuchadnezza ໄດ້ອະທິບາຍເຣ່ືອງນິມິດອັນທີສອງໃຫ້ດານີເອນຟັງ (ຂ້ໍ 10-18).  ໃນນິມິດ 
ນ້ັນກະສັດເຫັນຕ້ົນໄມ້ໃຫຍ່ຖ້ວມໂລກ ໃຫຍ່ກວ່າທຸກໆຕ້ົນ.   ຕ້ົນໄມ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນຮອດຟ້າສວັນ ເປັນບ່ອນທ່ີພັກ 
ແລະ ປະທານອາຫານໃຫ້ຄົນ ແລະສັດທຸກຊະນິດ.    ຕ່ໍມາມີຜູ້ສ່ົງຂ່າວຈາກສວັນລົງມາບອກວ່າຕ້ົນໄມ້ນ້ີຈະ
ຖືກຕັດຖ້ິມ ແລະຊ່ືສຽງໂດ່ງດັງຈະໄດ້ຖືກລຶບລ້າງ    ແລະຕໍຂອງຕ້ົນໄມ້ຈະກາຍເປັນສັດປ່າໃນທົ່ງເປັນເວລາ 
"ເຈັດປີ" ແລະທີ່ສຸດຈະເຮັດໃຫ້ຄືນໃນສະພາບເດີມ. ຜູ້ສ່ົງຂ່າວໄດ້ກ່າວວ່າສ່ິງນ້ີເກີດຂ້ຶນ, "ຈ່ົງໃຫ້ຄົນທັງປວງ
ທຸກທີ່ທຸກບ່ອນຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດຊົງມີຣິດທານຸພາບເຫນືອຣາຊອານາຈັກຂອງມະນຸດ   ພຣະອົງຊົງຕ້ັງ
ກະສັດຂອງຊາດໃດຊາດນ່ຶງຕາພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ" (ຂ້ໍ 11). ກະສັດ Nebuchadnezza ໄດ້ບອກໃຫ້
ດານີເອນແປເຖິງເຣ່ືອງໃນຄວາມຝັນນ້ີ. 
 

2. ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຝັນ (ດານີເອນ 4:19-27)  
     ດານີເອນມີສີໜ້າບ່ໍດີ ບ່ໍຢາກແປຄວາມຝັນນ້ັນ (ຂ້ໍ 19). ດານີເອນລັງເລໃຈແປຄວາມຝັນເພາະລາວຮູ້ວ່າ
ກະສັດຈະຮັບໄດ້ຍາກເພາະບ່ໍແມ່ນຂ່າວດີ.    ຄວາມຝັນທີນ່ຶງເປັນພຣະພອນ ແລະຄວາມຝັນອັນທີສອງເປັນ
ຄວາມຝັນຮ້າຍ.   ມັນອາດຈະມີຫລາຍຢ່າງເກີດຂ້ຶນກັບດານີເອນແລະເພ່ືອນທັງສາມໃນເມ່ືອກະສັດຖືກປົດ
ອອກຈາກບັນລັງ.   
     ທ່ີສຸດດານີເອນໄດ້ໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍເວົ້າຄວາມຈິງ.  ຂ້ໍ 19 ໄດ້ບອກວ່າດານີເອນຢູ່ທາງກະ
ສັດ ລາວປາຖນາວ່າຖ້າພວກສັດຕຣູຂອງກະສັດຮັບຂ່າວຢ່າງນ້ີກໍຈະເປັນການດີກວ່າ. ດານີເອນໄດ້ເນ້ັນເຖິງ
ຄວາມຝັນວ່າກະສັດຈະສູນເສັຽຣາຊອານາຈັກ    ແລະອຳນາດ  ພ້ອມຍັງຈະເສັຽສະໝອງອີກດ້ວຍ (ຂ້ໍ 22).  
ຍ້ອນການປະພຶດບ່ໍດີ  ກະສັດຖືກລົງໂທດຈະກາຍເປັນສັດກິນຫຍ້າເປັນເວລາເຈັດປີ (7:25).    ຕາມຄວາມ
ເຂ້ົາໃຈແລ້ວມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍກວ່າເຈັດອາທິດເພ່ືອຜົມແລະເຫລັບຂອງກະສັດຈະຍາວຕາມພຣະຄັມ
ພີໄດ້ກ່າວໄວ້. 
       ການລົງໂທດນ້ີແມ່ນການອວດຕົວຄິດວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ ບ່ໍຄິດເຫັນຜູ້ແຕ່ງຕ້ັງຕົນເອງນ່ັງບັນລັງ. 
(4:17, 25-26, 32, 35).      ດານີເອນໄດ້ແປຄວາມຝັນຈົບລົງໂດຍບອກກັບກະສັດວ່າອາດຈະມີການຍົກ
ໂທດ ຖ້າກະສັດປ່ຽນຈິດໃຈໂດຍການຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ ຊີວິດ ອານາຈັກ  ແລະການເສັຽສະຕິອາດ
ຈະເຮັດໃຫ້ຄືນດີເໝືອນເດີມໄດ້     ໃນເມ່ືອກະສັດຍອມຮັບຮູ້ພລັງອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຟ້າ
ສວັນ. (ຂ້ໍ 26-27).    
 

3. ກະສັດຖືກປະຕິເສດ (ດານີເອນ 4:28-33)  
      ນານປານໃດຄົນເຮົາຈະໃຊ້ເວລາຮັບເອົາການປ່ຽນແປງເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຕົນເອງດີຂ້ຶນ?  ອີງຕາມຂ້ໍ 29 ບອກ
ວ່າເປັນເວລາເຖິງສິບສອງເດືອນການລົງໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາຍັງບ່ໍທັນຕົກລົງມາ.  ມັນອາດເປັນເພາະກະສັດ
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ປ່ຽນແປງການປະພຶດ ຫລືພຣະເຈ້ົາຊົງມີຄວາມເມດຕາຢາກໃຫ້ກະສັດຄອງຣາດ.  ຈະເປັນເຫດຜົນອັນໃດກໍ
ຕາມການທີ່ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ກະສັດເຫັນນິມິດຝັນນ້ັນຄົງທີ່ບ່ໍມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງໃດ.     ເວລາກະສັດຍ່າງໄປມາ
ເທິງຫລັງຄາວັງ    ເພ່ິນໄດ້ເຫັນຄວາມງົດງາມຂອງກຸງບາບີໂລນຈ່ຶງຮ້ອງປະກາດຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງຕົນເອງ  
(ຂ້ໍ 30).  ໃຫ້ເບ່ິງຄຳເວົ້າຂອງກະສັດເພ່ືອຈະຮູ້ຈັກຈິດໃຈອັນອວດຕົວ  ແທນທ່ີຈະໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ 
ແລະບ່ໍຄິດເຫັນຜົນຮ້າຍຈະໄດ້ຮັບຕາມນິມິດທີ່ໄດ້ເຫັນ. 
       ການອວດຕົວຈອງຫອງອາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຫລົງລືມໄດ້ ພວກເຮົາລືມເພ່ິງພຣະເຈ້ົາແຕ່ລະວັນໃນການ
ທຳມາຫາກິນ. (ມທ 6:11). ພວກເຮົາມັກຄິດວ່າຈະເຮັດອັນໃດຕ່ໍຮ່າງກາຍແນວໃດກໍໄດ້ເພາະແມ່ນຂອງຕົນ
ເອງ.  ແຕ່ເມ່ືອເຮົາມີພະຍາດຮ້າຍພວກເຮົາມັກຄຸເຂ່ົາລົງທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍ.  ໂມເຊໄດ້ເຕືອນພວກອິສ
ເອນວ່າໃຫ້ຈົດຈຳເອົາໄວ້ພຣະເຈ້ົາເປັນຕ້ົນຕໍຂອງອະດີດແລະອະນາຄົດ (2 ພບຍ 8:10-18). ຢ່າພາກັນລືມ
ວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປະທານຂອງດີທຸກສ່ິງແກ່ພວກເຮົາ (ຢກບ 1:17). 
        ກ່ອນກະສັດ Nebuchadnezzar ຄິດຢ່າງນ້ັນໃນຈິດໃຈສຸດລົງ ການລົງໂທດຕົກລົງມາຈາກສວັນ (ຂ້ໍ 
31-32),    ເໝືອນກັບດານີເອນໄດ້ທຳນວາຍອະທິບາຍໃຫ້ກະສັດຟັງຄື ກະສັດໄດ້ຖືກໄລ່ອອກຈາກວັງໄປຢູ່
ກັບສັດປ່າ.  ກະສັດຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ສູງສຸດໄດ້ຕົກລົງຕ່ຳເໝືອນສັດ, ນອນ, ກິນ, ຢູ່ໃນທ່ົງຫຍ້າ (ຂ້ໍ33).  ດານີເອນ
ຍັງເວ້ົາເພ້ີມວ່າກະສັດຢູ່ກັບພວກລໍປ່າ (5:21).  ນ້ີເປັນປະວັດຂອງກະສັດອົງນ່ຶງຜູ້ຖືຕົວເອງຍ່ິງຖືກປົດລົງຕ່ຳ
ສຸດຈຸພ້ືນເພາະການອວດຕົວຖືຕົນເປັນໃຫຍ່.  
 

4. ກະສັດຖືກຮັບຄືນ (ດານີເອນ 4:34-37) 
       ຫລັງຈາກເຈັດປີຕ່ໍມາກະສັດ Nebuchadnezzar ໄດ້ຍອມຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະກໍຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈ   
ໃໝ່ (ຂ້ໍ 34). "ຕອນສຸດທ້າຍຂອງວັນ"  ສລູບແຜນການອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດວັນເວລາ
ເພ່ືອລົງໂທດ ແລະໂທດກັມນ້ັນກໍໄດ້ມາເຖິງຈຸດຈົບ.   ລູກາ 18:14 ໄດ້ເວ້ົາວ່າ, "ທຸກຄົນທ່ີຍົກຕົວຂ້ຶນຈະຖືກ
ຖ່ອມລົງ ແຕ່ຜູ້ທີ່ຖ່ອມຕົວລົງຈະຖືກຍົກຂ້ຶນ."  ຄຳສອນນ້ີເປັນຄວາມຈິງຕ່ໍສະພາບຂອງກະສັດ.  ເພ່ິນໄດ້ເບ່ິງ
ຂ້ຶນໄປຍັງສວັນແລະຂໍການອະພັຍຕ່ໍຄວາມຈອງຫອງຂອງຕົວເອງ. 
      ຂ້ໍ 34 ໄດ້ບອກວ່າເຖິງເຣ່ືອງຂອງຕົວເອງທີ່ສູນເສັຽທຸກຢ່າງ ແລະບັດນ້ີຫລັງຈາກຮູ້ຈັກຄວາມຜິດເຫັນວ່າ
ສ່ິງທ່ີເສັຽໄປນ້ັນກໍກັບຄືນມາພ້ອມຍັງກາຍມີສະຕິດີ.     ກະສັດໄດ້ຮັບການຍົກໂທດຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາ
ນາຍກໍຂໍຄວາມປຶກສານຳ ທີສຸ່ດຣາຊອານາຈັກຂອງເພ່ິນກໍໍດີກວ່າເກ່ົາຫລາຍເທ່ົາ. (ຂ້ໍ 36-37). 
       ຕ້ັງແຕ່ນ້ີໄປກະສັດ Nebuchadnezzar   ໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າທຸກສ່ິງ
ຢ່າງ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອົາຄວາມອວດຕົວຈອງຫອງອອກຈາກຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີບ່ໍ? 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ການທ່ີເປັນຄົນອວດຕົວມັນຂ້ຶນກັບຄຳເວ້ົາ, "ຂ້ອຍຜູ້ດຽວ."  ການທີ່ເວ້ົາຢ່າງນ້ີເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໃຊ້ພວກ
ເຮົາໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະບ່ໍອວຍພຣະພອນໃຫ້ ຈົນພວກເຮົາຍອມຖ່ອມຕົວຕ່ໍພຣະພັກຂອງ
ພຣະອົງ. (1 ປຕ 5:6).    ໃຫ້ພວກເຮົາຮຽນຈາກປະວັດເຣ່ືອງກະສັດ Nebuchadnezzar   ຄືທີ່ສຸດເພ່ິນໄດ້
ຍອມຮັບວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ມີອຳນາດສູງສຸດໃນຊີວິດຂອງເພ່ິນ ແລະພວກເຮົາຄວນເຮັດຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນ.  
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ພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດຢ່າງມີຄວາມຜູກພັນກັບພວກເຮົາເປັນທາງສ່ວນຕົວ   ແລະພຣະອົງສົມຄວນເປັນກະສັດ
ປົກຄອງພາຍໃຈຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ. 
  

ຄຳຖາມ: 
23. ທ່ານເຄີຍມີຄວາມເຊ່ືອຢ່າງລັບໆໃນພຣະເຈ້ົາຈົນຄົນອ່ືນບ່ໍຮູ້ຈັກມີບ່ໍ? 
24. ທ່ານໄດ້ມີຊີວິດໃນຄວາມເຊ່ືອຢ່າງບ່ໍສະມ່ໍາສເມີມີບ່ໍ? 
25. ທ່ານຈະຕຽມພ້ອມແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດແກ່ຄົນອ່ືນໄດ້ຢ່າງໃດ? 
26. ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດຕ່ໍຄົນຜູ້ຍັງບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ? 
27. ໃນບົດຮຽນວັນນ້ີທ່ານເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຍົກຂ້ຶນຢ່າງໃດ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

         ບຈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

ບົດຮຽນທີ 6 
ຄຳຂຽນທ່ີຝາ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດານີເອນ 5:1-31 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ເອເຊກຽນ 28: 1-10 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: "ພວກເຮົາໃຊ້ຊີວິດໃນວັດທະນະທັມການປະພຶດຕ່ໍຕ້ານຄວາມຈິງຈາກພຣະ 

                                      ເຈ້ົາ’’. 

 ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ:   ດານີເອນເປັນຄົນມີຊ່ືສຽງດີໃນບັນດາຄົນທີ່ເຊ່ືອແລະຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອ. ຈະເຮັດວິທີ 

                                     ໃດເພ່ືອໃຫ້ຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອນັບຖື? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:   ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈວ່າຖ້າບ່ໍມີພຣະເຢຊູຄຣິດຂ້ອຍຈະຖືກລົງໂທດ   ແຕ່ໃນ 

                                               ພຣະຄຣິດຂ້ອຍຈະບ່ໍຖືກລົງໂທດ.                        

ອ່ານລວບ: ພຣະຄັມພີສະບັບນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໂງ່ຈ້າແລະການສູນເສັຽພາຍໃຕ້ອຳນາດຂອງ 

        ຈັກກະພັດເບນຊັສຊາ Belshazzar. ແຕ່ໃນຕອນນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ນຳເອົາພຣະຣັສມີຂອງພຣະ 
                 ອົງມາໃຫ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ຖ່ອມຕົວຕ່ໍພຣະອົງ. 
 

                                                  ຄຳນຳ 
       ພວກເຮົາທັງຫລາຍຕ້ອງພົບກັບຄວາມເປັນຈິງ, ບ່ໍວ່າພວກເຮົາຈະຕ້ອງການຫລືບ່ໍ, ອັນນ້ີບ່ໍແມ່ນການທ່ີ
ຈະຕົກລົງກັນໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຫັນອາດແຕກຕ່າງຈາກແຕ່ລະຄົນ. ພວກເຮົາທຸກຄົນມີປະສົບການໃນ
ຊີວິດຊ່ຶງໃຫ້ພວກເຮົາ ”ຕ່ືນຕົວ” ເຖິງຄວາມເປັນຈິງ. 

ຕົວຢ່າງນ່ຶງຄືນັກຮຽນທີ່ຕຽມຕົວຈະຈົບມັດທະຍົມປີສຸດທ້າຍ (High School). ຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນແລະ
ການວາດພາບຂອງການ “ເປັນອິສລະຈາກການໄປໂຮງຮຽນ”  ແລະ “ຊີວິດຕ່ໍໄປຈະເປັນແນວໃດ;” ອາດຈະ
ເປັນການດ່ືມມຶນເມົາ ຫລືເຂົາຈະຕ້ອງຈ່າຍປ້ີກິນເຂ້ົາດ້ວຍເງິນຂອງຕົວເອງ ຈະມັກຫລືບ່ໍມັກ? ຕາມສະພາບ
ຄວາມເປັນຈິງນ້ັນແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກໜັກໃຈໃນການໃຊ້ເງິນຂອງເຂົາເອງ  ເພາະເຄີຍມີຜູ້ອ່ືນຈ່າຍໃຫ້.    ຢ່າງ
ໜ້ອຍກໍແມ່ນການມີປະສົບການຂອງຜູ້ຂຽນຄົນນ້ີ. 

 ເຣ່ືອງຂອງດານີເອນຊ້ີທາງໃຫ້ພວກເຮົາເບ່ິງເຣ່ືອງທີ່ບ່ໍໜ້າເຊ່ືອເຊ່ັນການກັບໃຈແລະການຟ້ືນຟູ, ໂດຍ
ສະເພາະເນບຸກາດເນັສຊາ (Nebuchadnezzar).    ແຕ່ເຣ່ືອງນ້ີປຽນໄປຫາກະສັດອົງຕ່ໍໄປຄື   ເບນຊັສຊາ                     
(Belshazzar)    ຜູ້ທ່ີກຳລັງຈັດງານລ້ຽງອັນໃຫຍ່ເພ່ືອສລອງຜົນສຳເຣັດແລະກຽດສູງສ່ົງ.  ເຊ່ັນດຽວກັນກັບ
ການລ້ຽງອ່ືນໆຊ່ຶງມັກຈະຈົບຢ່າງຄຶກຄ້ືນ: ແຕ່ໃນເທື່ອນ້ີ ຕ້ອງຈົບດ້ວຍຄວາມຈິງທີ່ບ່ໍສາມາດຫີຼກລ້ຽງໄດ້. 
 

1.  ຄວາມຈິງທ່ີເກີນຄວາມເຂ້ົາໃຈ (ດານີເອນ 5: 1-9) 
ທຸກໆງານລ້ຽງຈະມີຜູ້ນ່ຶງເປັນຈຸດສູນກາງ,   ໃນກໍຣະນີຂອງເບນຊັສຊາ ລາວໄດ້ຈັດການກິນລ້ຽງເພ່ືອຕົວເອງ 
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ແລະເຊີນຄົນມາກິນມາດ່ືມເພ່ືອໃຫ້ກຽດແລະຍົກຍ້ອງຕົວເອງ.   ການກິນລ້ຽງນ້ີເຮັດໄປໂດຍບ່ໍໄດ້ຄຳນຶງເຖິງ
ຜົນຮ້າຍ ເພາະລາວໄດ້ນຳເອົາພາຊະນະອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງມາຈາກພຣະວິຫານກຸງເຢຣູຊາເລັມມາ
ໃຫ້ທຸກຄົນໃຊ້ດ່ືມເຫ້ົຼາ;  ພາຊະນະເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນກະສັດເນບຸກາດເນສຊາເປັນຜູ້ຢຶດມາຫຼາຍປີກ່ອນນ້ີ. ເບນຊັສ
ຊາສ່ົງເສີມແຂກໃຫ້ດ່ືມສລອງພຣະຕ່າງໆຂອງພວກຕົນຈາກພາຊະນະຂອງພຣະເຈ້ົາຢາເວ.  ໃນທີ່ສຸດບ່ໍແນ່
ໃຈວ່າແມ່ນເຫ້ົຼາ ຫລືຈອກທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ດ່ືມທີ່ໄດ້ຫຼອກລວງພວກເຂົາ. 
 

ຂ້ໍທີ 5 ບອກພວກເຮົາວ່າຖ້າມກາງການດ່ືມແລະການສເລີມສລອງ, “ໃນທັນໃດນ້ັນ” ກໍໄດ້ມີມືມະນຸດປາກົດ
ໃຫ້ເຫັນແລະເລ້ີມຂຽນໃສ່ຝາຈາກບາງສ່ິງບາງຢ່າງໃນໂລກ.   ບ່ໍຮູ້ວ່າແຕ່ລະຄົນຂາດສະຕິຫລືເມົາ,   ນ້ີຄືຮູບ
ພາບທີ່ຕ້ືນຕັນໃຈແລະເກີນຄວາມເຂ້ົາໃຈ. ສັງເກດເບ່ິງທັສນະຂອງເບນເຊັສຊາ: "ພຣະພັກຂອງພຣະອົງໄດ້
ຂາວຊີດ ແລະຕົກພຣະທັຍຫລາຍຈົນຂາສ່ັນ" (ຂ້ໍ 6).  ຈາກກະສັດທ່ີຍົກຕົວເອງ, ກາຍເປັນຄົນຢ້ານຈົນບ່ໍສາ
ມາດຄວບຄຸມຕົວເອງ ເພາະໃນຕອນນ້ີ ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຄວາມຈິງ ແລະບ່ໍແມ່ນກະສັດ. 
 

ທ່ານຕອບຮັບຄວາມຢ້ານ,  ຫລືຄວາມຈິງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານສ່ັນສະເທືອນເຖິງກະດູກວິທີໃດ?  ເບນຊັສຊາເກີດ
ຄວາມຢ້ານກົວແລະພ້ອມຈະໃຫ້ທຸກຢ່າງກັບຜູ້ທ່ີມີຄຳຕອບ. ພວກຜູ້ສລາດທັງຫຼາຍກໍບ່ໍຮູ້ຄຳຕອບ; ນ້ີແມ່ນສ່ິງ
ທີ່ບ່ໍຄວນເກີດ ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ. ແທນທ່ີລາວຈະຫັນໄປຫາພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້, ກະສັດຫັນໄປຫາແນວທາງຂອງ
ຕົວເອງ.   ມີບາງຢ່າງທ່ີພວກເຮົາຄວນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການທະນົງຕົວແລະຄວາມຢ້ານ: ການເພ່ິງວິທີຂອງຕົວ
ເອງຈະບ່ໍນຳເອົາສັນຕິສຸກມາໃຫ້. 
 

2.  ສະຕິປັນຍາທ່ີປຽບທຽບບ່ໍໄດ້  (ດານີເອນ 5: 10-16) 
ໃນວັດທະນະທັມທີ່ຖືວ່າຜູ້ຍິງເປັນພຽງສ່ິງຂອງ,  ມີຜູ້ດຽວທ່ີນຳຄວາມສວ່າງແລະສະຕິປັນຍາມາສູ່ສະຖານະ
ການຄືມະເຫສີ. ຜູ້ຍິງທ່ີແຕ່ງງານກັບກະສັດຜູ້ໝົດປັນຍາໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ທ່ີນຳຂ່າວດີ. ດານີເອນ, ຜູ້ທ່ີຖືກເອ້ີນ
ວ່າ “ເຄີຍມີອຳນາດ,” ໄດ້ຖືກນຳອອກຈາກຄວາມຊົງຈຳໃຫ້ມາເປັນຄຳຕອບເພ່ືອແປຄວາມຈິງ ດ້ວຍສະຕິປັນ
ຍາທ່ີປຽບທຽບບ່ໍໄດ້.  
 

ດານີເອນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນຕອນນ້ີ.   ພວກໝໍມົນທັງຫລາຍບ່ໍສາມາດຈະເຮັດສ່ິງນ້ີໄດ້;  ພຣະຄຳບອກ 
ວ່າດານີເອນ "ມີຄວາມສາມາດທີ່ສຸດ   ມີຄວາມສລາດແລະຊຳນິຊຳນານໃນການແກ້ຄວາມຝັນ  ແກ້ບັນຫາ
ແລະແກ້ຄວາມເລິກລັບທັງຫລາຍໄດ້"(ຂ້ໍ 12). ດານີເອນມີຊ່ືສຽງເຣ່ືອງສະຕິປັນຍາທີ່ປຽບບ່ໍໄດ້ ເປັນຜູ້ດຽວທ່ີ
ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນຕອນນ້ີ. ມາເຖິງຈຸດນ້ີໃຫ້ທ່ານຖາມຕົວເອງວ່າ: ຄົນອ່ືນໆຄິດວ່າຂ້ອຍແມ່ນໃຜ?  ຄົນ 
ທີ່ບ່ໍເຊ່ືອເຂົາຮູ້ຫັຽງແດ່ກ່ຽວກັບຂ້ອຍແລະຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບຂ້ອຍ? ຂ້ອຍມີຊື່ສຽງເຣ່ືອງສະຕິປັນຍາບ່ໍ? 
 

3.  ການໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບ "ພຣະທຽມ" (ດານີເອນ 5: 17-23)   

ທ່ານໄດ້ເຄີຍສັງເກດບ່ໍວ່າພວກຜູ້ປະກາດແລະຄູສອນມັກຈະໃຫ້ປວັດສາດ  ກ່ອນພວກເພ່ິນຈະໃຫ້ຄຳຕອບ? 
ຍົກຕົວຢ່າງ, ສະເຕຟາໂນ (Stephen) ໃນກິດຈະການ ບົດທີ 7 ໄດ້ກ່າວຄຳປາສັຍຕ່ໍສານສູງສຸດ, ກ່ອນແນະ
ນຳພາກປະຕິບັດຄຳສອນຂອງລາວ,   ລາວໄດ້ກ່າວເຖິງປວັດສາດຂອງອິສຣາເອນເພ່ືອນຳພາໃຫ້ຄົນທ່ີຕ້ອງ
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ການຟັງ ສ່ິງທ່ີເຂົາບ່ໍຕ້ອງການຟັງ. ດານີເອນໃຊ້ວິທີດຽວກັນເພ່ືອບັນລະຍາຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການນັບຖືຮູບໂຄ
ຣົບຂອງເບນຊັສຊາ (Belshazzar). ຫລັງຈາກບອກກະສັດໃຫ້ເກັບຂອງຂວັນໄວ້ແລ້ວ, ດານີເອນກໍໄດ້ເວ້ົາ
ປວັດສາດຂອງເນບຸກາດເນັດຊາ ເພ່ືອຈະເຂ້ົາຫາຈຸດສຳຄັນໃນຂ້ໍ 22.  
 

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງ  "ປາກົດຕົວ"  ກັບເບນຊັສຊາ ຜູ້ນະມັສການຕົວເອງ?  ຈຸດເລ້ີມຕ້ົນໃນງານ
ກິນລ້ຽງ,    ພາຊະນະສັກສິດແລະບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຖືກໃຊ້ເພ່ືອນະມັສການຜູ້ອ່ືນຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາອົງ
ທ່ຽງແທ້.  ພາຊະນະໄດ້ຖືກໃຊ້ເພ່ືອຍ້ອງຍໍແລະນະມັສການກະສັດຜູ້ໄຫວ້ພຣະທຽມ.  ສ່ິງສຳຄັນ ເບນຊັສຊາ
ໄດ້ຖືເອົາການໂຄຣົບຕົວເອງສູງກວ່າໂຄຣົບພຣະເຈ້ົາ, ແລະນ້ີແມ່ນເວລາທີ່ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງໄດ້ປາກົດຕົວ. 
 
ຢ່າເບ່ິງຂ້າມຂ້ໍ 23: “ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາອົງປົກຄອງຊີວິດຂອງພຣະອົງ  ແລະປົກ 
ຄອງທຸກໆສ່ິງທີ່ພຣະອົງຊົງກະທຳ.” ການນະມັສການຮູບປ້ັນເປັນຮາກເຄ້ົາຂອງບັນຫາ: ເຂົາຂະໂມຍຄຳ ສັຣ
ເສີນທ່ີພຣະເຈ້ົາສົມຄວນໄດ້ຮັບ.   ຄືກັນກັບພວກເຮົາ, Belshazzar ແມ່ນຄົນທີ່ຫາຍໃຈເພ່ືອເຮດັວຽກ. ລົມ
ຫາຍໃຈທີ່ລາວມີແມ່ນມາຈາກພຣະເຈ້ົາແລະມັນຄວນຈະກັບມາຫາພຣະເຈ້ົາ,    ແຕ່ລາວໃຊ້ໃນທາງທີ່ບ່ໍຖືກ 
ຕ້ອງ. ຄິດເຖິງການຮ້ອງເພງໃນການນະມັສການເມ່ືອກຸ່ມຄົນຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ.   ນ້ີແມ່ນວິທີທາງທີ່ 
ພຣະເຈ້ົາປະສົງໃຫ້ມັນເປັນ, ລົມຫາຍໃຈຂອງພວກເຮົາຕ້ອງກັບຄືນໄປສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ. ເມ່ືອພວກເຮົາໃຊ້
ລົມຫາຍໃຈທີ່ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ເພ່ືອສັຣເສີນຜູ້ອ່ືນຫລືສ່ິງອ່ືນໆ (ລວມທັງຕົວເຮົາເອງ),  ພວກເຮົາກຳລັງ
ໃຊ້ຜິດໃນສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບໃຫ້ພວກເຮົາຢ່າງບ່ໍຄິດຄ່າ. 
 

4.  ຜົນສະທ້ອນທ່ີຫີຼກບ່ໍໄດ້ (ດານີເອນ 5: 24-31) 
ຄຳຂຽນທີ່ຝາທີ່ບ່ໍສາມາດຫີຼກລ້ຽງໄດ້ໃນທີ່ສຸດກໍຈະເປັນຜົນສະທ້ອນທີ່ຫີຼກລ້ຽງບ່ໍໄດ້ສຳລັບ Belshazzar ພັກ
ການເມືອງ, ແລະອານາຈັກຂອງລາວ.  ປໂຍກນ້ີແມ່ນຫຼາຍກວ່າຄຳບັນຫາຊ່ຶງຕ້ອງໄດ້ຮັບຄຳອະທິບາຍຈາກ
ສວັນ, ແລະຕ້ອງອາສັຍຄຳບັລຍາຍຂອງດານີເອນ.    ຄວາມຈິງຂອງບັນຫາແມ່ນວ່າເມ່ືອມີຄົນບອກເຖິງຜົນ
ສະທ້ອນຂອງຕົນ,  ຄົນນ້ັນຈະບ່ໍເຫັນພາບພົດຢ່າງເຕັມສ່ວນກ່ຽວກັບສ່ິງທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນ. ນ້ີແມ່ນເຫດຜົນທີ່ບົດ 
ບາດຂອງດານີເອນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ:ລາວແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ, ລາວເວ້ົາໃນນາມຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ, ລາວອະທິບາຍໃຫ້ມະນຸດຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາກຳລັງເວົ້າຫຍັງ. 
 

ເມເນ ເມເນ ເຕເກຣ ແລະປາຣສິນ "MENE, TEKEL,  and UPHARSIN (PERES)"   ແມ່ນຕາຊ່ັງນ້ຳ
ໜັກ. ເຄ່ືອງມືເຫ່ົຼານ້ີຢູ່ໃນມືຂອງຄົນບາບີໂລນ ໝາຍເຖິງການຕີມູນຄ່າໂດຍອີງໃສ່ນ້ຳໜັກ (ຕົວຢ່າງ: ນ່ຶງເຊກ
ເກຣ a shekel). ການຕີຄວາມຂອງດານີເອນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕາຊ່ັງນ້ຳໜັກສູງຂ້ຶນອີກລະດັບໃໝ.່  ໃນຂະນະທີ່ 
"ຜົນສະທ້ອນ" ແມ່ນຄຳເວົ້າທີ່ດີທີ່ຄວນພິຈາຣະນາສຳລັບຈຸດຈົບຂອງພຣະຄຳບົດນ້ີ, ຄຳເວົ້າທີ່ດີອີກອັນນ່ຶງທີ່
ຄວນພິຈາຣະນາແມ່ນ "ການພິພາກສາ." ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາວ່າຈະຕັດສິນບາບີໂລນໃນການກະທໍາທີ່ໂຫດ 
ຮ້າຍຕ່ໍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຄືອິສຣາເອນ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອ່ານຂ້ໍສຸດທ້າຍເຫ່ົຼານ້ີ, ວາດພາບເບ່ິງພຣະເຈ້ົາຢູ່
ໃນຕ່ັງຂອງຜູ້ພິພາກສາ, ບ່ໍພຽງແຕ່ລົງໂທດ Belshazzar, ແຕ່ຈະລົງໂທດອານາຈັກທັງໝົດຂອງລາວສຳລັບ 
ວິທີທີ່ຊ່ົວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ. 
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ການເນ້ັນຄຳວ່າ ເມເນ (MENE) ສາມາດອ່ານເປັນຄຳປະກາດວ່າ “ພຣະເຈ້ົາຊົງນັບຈຳນວນມ້ືແຫ່ງຣາຊອາ
ນາຈັກຂອງພຣະອົງໄວແ້ລ້ວແລະຈະເຮັດໃຫ້ຣາຊອານາຈັກນ້ັນສ້ິນສຸດລົງ!” ຄວາມໂອ້ອວດຂອງເບນຊັສຊາ 
( Belshazzar) ແລະຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງບາບີໂລນບ່ໍສາມາດຕ່ໍສູ້ກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຢູ່ເປັນນິດ. ໃນການພິ
ພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ບາບີໂລນຖືກຕັດວ່າ ເຕເກຣ (TEKEL), ໝາຍຄວາມວ່າອານາຈັກບ່ໍຖືກຕາມມາຕ
ການຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ເປເຣສ (PERES- UPHARSIN )  ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່ານ້ຳໜັກຂອງອານາຈັກຈະຖືກແບ່ງ
ແຍກເປັນສອງອານາຈັກ. ລອງຄິດເບ່ິງວ່າຄຳເວ້ົາເຫົ່ົຼານ້ີຈະກະທົບທຸກຄົນທ່ີໄດ້ຍິນແນວໃດໃນມ້ືນ້ັນ.  
 

ດານີເອນໄດ້ສຳເຣັດງານຂອງເພ່ິນ, ເຖິງແມ່ນວ່າບ່ໍເຄີຍຄິດຈະຮັບລາງວັນ.  ລາວເປັນຄົນນຳຂ່າວສານຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາຢ່າງສັດຊ່ືກ່ອນການພິພາກສາແລະຜົນສະທ້ອນຈະກາຍເປັນຈິງແທ້.ເປັນເຣ່ືອງໜ້າຄິດສຳລັບພວກ
ເຮົາເພາະບ່ໍມີຄຳຕອບໃດໆໃນຂ້ໍຄວາມຈາກກະສັດເບນຊັສຊາ (Belshazzar),   ນອກຈາກລາວຈະໄດ້ຮັກ
ສາຂ້ໍຕົກລົງຂອງລາວທ່ີຈະຍົກ ດານີເອນໃຫ້ເປັນຜູ້ມີ “ສິດອຳນາດສູງ.” ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວໃນຄືນນ້ັນມີ
ເຫດການເກີດຂ້ຶນທີ່ຣາຊວັງເພາະຈະມີກະສັດອົງໃໝ່. ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີຄວນເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານຕົວສ່ັນໃນຄວາມເປັນຈິງ
ເຣ່ືອງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາກ່ຽວກັບການຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບແລະຄວາມບ່ໍຊອບທັມ. ເປັນຫັຽງພວກ
ເຮົາຄວນສ່ັນສະເທືອນ? ຢ່າລືມວ່າມາຕການຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນມາຕການສຸດທ້າຍ. 
 

ພວກເຮົາມີຂ່າວດີສຳລັບຄຣິສຕຽນ: ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,   ຊ່ຶງຖືກຕ້ອງຕາມມາຕການຂອງ    
ພຣະເຈ້ົາ, ກາຍເປັນຄວາມຊອບທັມຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ມອບຊີວິດໃຫ້ພຣະອົງ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຢ້ານກົວກ່ຽວກັບ
ຜົນຕອບແທນເປັນເຣ່ືອງດີ, ຍັງມີຄວາມຫວັງວ່າຜົນຕອບແທນຂອງຜູ້ເຊ່ືອຈະບ່ໍເໝືອນກັບຂອງ  ເບນຊັສຊາ 
ເພາະພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະຄຣິດ. ນ້ີຄືຂ່າວດີສຳຫລັບທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ເນ່ືອງຈາກວ່າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນສມັຍຂອງພຣະຄັມພີແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍມີໂອກາດໃໝ່; ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້
ສະເດັດມາເພ່ືອເປັນຜູ້ເວົ້າແທນຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນວັນພິພາກສາ.    ໃຫ້ພວກເຮົາຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາສຳລັບພຣະຄຳ 
ໃນມ້ືນ້ີ. ເປັນຫຍັງຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນ? ພຣະຄຳເຫ່ົຼານ້ີເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ນະມັສການແລະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ
ອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ພຽງອົງດຽວ, ຊ່ຶງກົງກັນຂ້າມກັບການກະທຳຂອງເບນຊັສຊາ Belshazzar. 
  
ໃນຂະນະທີທ່່ານໃຊ້ລົມຫາຍໃຈເພ່ືອນະມັສການແລະສັຣເສີນພະເຈ້ົາ, ໃຫ້ທ່ານປະເມີນຕົນເອງວ່າມີສ່ິງອ່ືນ
ຫລືຄົນອ່ືນບ່ໍທີ່ທ່ານມັກຈະຍ້ອງຍໍສັຣເສີນ. ບ່ໍວ່າສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນຫຍັງ, ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍທ່ານບ່ໍໃຫ້ສະແດງ
ຄວາມສັຣເສີນຕ່ໍສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນອີກຕ່ໍໄປ. ການໄຫວ້ພຣະທຽມທຸກປະເພດເປັນການກະທໍາຜິດທີ່ຮ້າຍແຮງຕ່ໍພຣະ
ອົງຜູ້ໄດ້ຊົງສ້າງທ່ານຂ້ຶນມາດ້ວຍຄວາມຮັກ. ການປະພຶດທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບວັດທະນະທັມ ຄືກັບທີ່ດານີເອນມີ
ຢູ່ໃນເຣ່ືອງ, ເປັນສ່ິງທີ່ດີແລະຖືກຕ້ອງ ເພາະທ່ານໄດ້ມອບຊີວິດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສົມຄວນ. 
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ຄຳຖາມ:  
1. ທ່ານຕອບຄວາມຢ້ານກົວແນວໃດ? ການຕອບຄວາມຢ້ານບອກເຖິງຄວາມໃກ້ຊິດ    ຫລືຄວາມໄກ

ຫ່າງຈາກພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານແນວໃດ? 
2. ຄິດເຖິງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເປັນຜູ້ພິພາກສາ.   ທ່ານຄິດວ່າດີ ຫລືບ່ໍດີໃນການເບ່ິງພຣະເຈ້ົາໃນທຳນອງນ້ີ? 

ເປັນຫຍັງ? 
3. ເມ່ືອຄິດເຖິງສ່ິງຂອງຫລືບຸກຄົນທ່ີຂ້ອຍໃຊ້ລົມຫາຍໃຈເພ່ືອສັຣເສີນ, ຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງແນວໃດເພ່ືອ

ວ່າຂ້ອຍຈະບ່ໍໄດ້ເປັນຜູ້ບູຊາຮູບໂຄຣົບ (ຮູບປ້ັນ) ອີກຕ່ໍໄປ?  
4. ເປັນຫັຽງການມີຊ່ືສຽງດີ ຕ່ໍໜ້າຄົນທີ່ເຊ່ືອແລະຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອຈ່ຶງເປັນເຣ່ືອງສຳຄັນ?. 

 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 7 
ຢູ່ໃນຖ້ຳສິງ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດານີເອນ 6: 1-28 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ປະຖົມມະການ 37: 3-28 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດານີເອນມີຄວາມສຳພັນທີ່ເພ້ີມຂ້ຶນແລະເປັນສ່ວນຕົວກັບພຣະເຈ້ົາແລະມີ 

                                ການສົນທະນາກັບພຣະອົງສາມຄ້ັງຕ່ໍມ້ື,    ແລະເມ່ືອລາວພົບຕົວເອງຢູ່ໃນ 
                                ຂຸມ,  ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງຢູ່ທີ່ນ້ັນ. 

 ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ:  ທ່ານເພ່ິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາແລະປາຖນາການຊົງຢູ່ແລະອຳນາດຂອງພຣະ 

                                     ອົງຫລາຍປານໃດ ຂະນະທີ່ອາສັຍຢູ່ໃນໂລກຂອງສິງໂຕທັງຫລາຍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຮຽນຮູ້ວ່າການເພ່ິງພາອາສັຍພຣະເຈ້ົາ   ຄວນຈະເກີນກວ່າການເພ່ິງ 

                                             ພາອາສັຍຊັບພະຍາກອນທີ່ໂລກນ້ີມີໃຫ້. 
 

ອ່ານລວບ:  ດານີເອນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດຈາກຊີວິດທີ່ຢຳ 

                   ເກງພຣະເຈ້ົາ  ແລະຊີວິດທີ່ຕ້ັງໝັ້ນໃນເວລາທີ່ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.    ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, 
                   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດຈາກຊີວິດແລະວຽກງານຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ສັດຊ່ືແລະຖ່ອມຕົວຄົນນ້ີ.  
 

ຄຳນຳ 
ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍອາສັຍຢູ່ສອງສາມໄມຈາກສວນສັດໃນທ້ອງຖ່ິນ, ແລະນ່ຶງໃນຄອກທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ(ທີ່ໜ້າ
ເສ້ົາ) ທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມແມ່ນຄອກສິງໂຕ.   ສຽງທີ່ຕ່ືນເຕ້ັນທີ່ສຸດທີ່ຄົນຢ່າງຜ່ານໄປສາມາດໄດ້ຍິນແມ່ນສຽງ
ທຽມຂອງສິງໂຕທີ່ດັງຂ້ຶນເມ່ືອພວກເດັກຕ່ືນເຕ້ັນໄດ້ກົດປຸ່ມ.     ພວກເຮົາບ່ໍເຄີຍຢ້ານສິງໂຕເຫລ່ົານ້ີເພາະວ່າ
ພວກມັນນອນຫັຼບຢູ່ສເມີ ແລະພວກເຂົາກໍຢູ່ຫລັງແວ່ນແກ້ວທ່ີໜາ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສ່ິງນ້ັນໄດ້ປ່ຽນແປງ
ເລັກນ້ອຍໃນມ້ືນ່ຶງ ເມ່ືອສິງໂຕຕົວນ່ຶງໄດ້ພຍາຍາມກວາດເອົາເດັກນ້ອຍບາງຄົນທ່ີຢູ່ທາງນອກແວ່ນ.  ບ່ໍມີໃຜ
ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ,     ແຕ່ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮາົສ່ັນສະເທືອນເວລາພວກເຮົາວາດພາບວ່າມັນຈະເປັນ
ແນວໃດ ຖ້າມີຄົນຮ່ວມຢູ່ໃນຄອກກັບບັນດາສິງໂຕທີ່ຫິວໂຫຍໂດຍບ່ໍມີການປິດລ້ອມລະຫວ່າງພວກເຮົາ. 
 

ໃນວັດທະນະທຳທີ່ຈະເຣີນ,   ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດໂດຍບ່ໍມີຄວາມຢ້ານກົວສັດປ່າທີ່ອາດຈະຈອບມາກວາດ
ພວກເຮົາໄປ.     ພວກເຮົາຢູ່ຢ່າງບ່ໍຢ້ານກົວກຳລັງທີ່ຮ້າຍແຮງຄ້າຍກັບສິງໂຕ  ທີ່ອາສັຍຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາ
(ພວກຕ້ານຄຣິສຕຽນ, ໂຈນຂະໂມຍ, ແລະອ່ືນໆ) ຊ່ຶງອາດຈະຈອບມາໃສ່ພວກເຮົາໃນແບບດຽວກັນນ້ີ, ແລະ
ນ້ີແມ່ນຄວາມໂງ່ຈ້າຂອງພວກເຮົາເອງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າພຣະອົງຈະສ່ົງພວກເຮາົອອກໄປເໝືອນ “ແກະ
ໃນພວກໝາປ່າ” (ມັດທາຍ 10:16),  ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບ່ໍມີຄຳສັນຍາເຣ່ືອງຄວາມປອດພັຍອ້ອມ
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ຕົວເຮົາ.   ດານີເອນ,ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງສູງ   ແລະມີຄວາມໂຄຣົບຈາກກະສັດກໍຕາມ, ລາວ
ຕ້ອງອົດທົນກັບຖ້ຳສິງ. ສະນ້ັນພວກເຮົາເອງຈະຕ້ອງເພ່ິງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອປົກປ້ອງເຮົາຈາກກຳລັງຕ່ໍຕ້ານຕ່າງໆ. 
 

1.  ໂອກາດຢ່າງຫລວງຫລາຍ (ດານີເອນ 6: 1-9)  
ທ່ານອາດຈະຈ່ືໃນບົດທີ 5 ວ່າດານີເອນແມ່ນຜູ້ທຳນວາຍທີ່ເກືອບຖືກລືມ ຈົນກວ່າເບນສັດຊາ Belshazzar 
ບ່ໍມີທາງເລືອກ, ແລ້ວດານີເອນໄດ້ຍ້າຍກັບມາອີກຄ້ັງໃນຖານະທີ່ເປັນຄົນທີ່ມີຊ່ືສຽງ. ຄິດເບ່ິງວ່າມັນມີຄວາມ
ສຳຄັນແນວໃດທີ່ດານີເອນໄດ້ເປັນຜູ້ບັນຊາການຄົນທີສາມຂອງບາບີໂລນ     ໃນຊ່ວງຊ່ົວໂມງສຸດທ້າຍຂອງ
ເມືອງ, ແຕ່ດຽວນ້ີ (ໃນບົດທີ 6) ພົບວ່າເປັນນ່ຶງ    ໃນບັນດາກັມມະການສູງສຸດ 3 ຄົນພາຍໃຕ້ການປົກຄອງ
ຂອງ Darius ດາຣິອຸສອາດຈະເປັນການເລ່ືອນຂ້ັນ. ຖ້າເບ່ິງອິດທິພົນຂອງດານີເອນໃນຕອນນ້ີ, ເຮົາອາດຈະ
ຖືວ່າເປັນພອນເປັນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາ; ເຣ່ືອງນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ໃນຄາວຕ່ໍໄປ. 
 

ໃນເວລາທີ່ທ່ານອ່ານຂ້ໍທີ 1-9,    ທ່ານມີຮູບພາບຫຍັງເຂ້ົາມາໃນໃຈຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ທ່ານສັງເກດເຫັນ
ຄວາມປາຖນາ ຂອງເພ່ືອນຮວ່ມງານຂອງດານີເອນວ່າມີແນວໃດແດ່?   ຄວາມຈິງແລ້ວ,  ມັນອາດຈະມີລັກ 
ສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບການເມືອງອະເມຣິກາໃນສມັຍໃໝ່, ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເວລາການໂຄສະນາຫາສຽງ 
ມີການຄວ່າງ "ຂ້ີຕົມ" ເໝືອນກິລາທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ.   ຍ້ອນຄວາມອິດສາແລະການຂາດຄວາມສຳເຣັດໃນການ
ກ່າວຫາຄວາມຜິດໃສ່ດານີເອນ,  ຜູ້ນຳຄົນອ່ືນໆໄດ້ພຍາຍາມຈະຂຽນກົດໝາຍຂ້ຶນໃໝ່.  ຄວາມສ້ິນຫວັງນຳ 
ໄປສູ່ສ່ິງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ,   ບ່ໍວ່າຈະເປັນໃນການເມືອງຫລືຊີວິດຄຣິສຕຽນ.    ເມ່ືອດານີເອນມີໂອກາດສະ 
ແດງຄວາມສັດຊ່ື, ສັດຕຣູຂອງພຣະເຈ້ົາກໍມີໂອກາດຫລາຍຂ້ຶນເຊ່ັນກັນ. ສ່ິງນ້ີຍັງມີຢູ່ຈົນເຖິງທຸກມ້ືນ້ີ. 
  
ສ່ິງສໍາຄັນທີຄ່ວນຈົດຈຳກໍຄືເມ່ືອສັດຕຣູທຳງານ, ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ. Darius ບ່ໍ
ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສຽງດັງເຫລ່ົານ້ີຫລອກລວງລາວເຂ້ົາໄປໃນກັບດັກ  ຊ່ຶງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.    ທັດສະນະແບບ 
"ທຸກໆຄົນເຫັນດີກັບພວກເຮາົ" ໃນຂ້ໍ 7 ບ່ໍມີຄວາມຄິດເຫັນຂອງດານີເອນ, ແລະ Darius ກໍບ່ໍໄດ້ປຶກສາຫາລື 
ຫືຼກວດ ເບ່ິງຂ້ໍສເນີດ່ັງກ່າວ. ລາວໄດ້ຫລັບຕາເຊັນກົດໝາຍ.  ພວກເຮົາຕ້ອງມີສະຕິລະວງັຕົວ ເມ່ືອພວກເຮົາ
ຕ້ັງໃຈທ່ີຈະສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. 
 

2.  ການອະທິຖານເປັນປະຈຳ (ດານີເອນ 6: 10-13) 
ພວກເຮົາບ່ໍຄວນເບ່ິງຂ້າມການອະທິຖານຂອງດານີເອນ,    ເພາະສ່ິງນ້ີເປັນການປະຕິບັດສ່ວນຕົວຂອງລາວ
ເປັນປະຈຳ.     ການອະທິຖານຂອງລາວອາດຈະບ່ໍເປັນເອກະລັກສະເພາະ,   ແລະບ່ໍແມ່ນການປະຕິບັດກົດ     
ໝາຍຢິວຢ່າງເຂ້ັມງວດ. ສ່ິງທີ່ຄຣິສຕຽນສມັຍໃໝ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກການປະຕິບັດຂອງດານີເອນທ່ີງ່າຍໆຄືອະ 
ທິຖານຢ່າງສມ່ຳສເມີຈະນຳໃຫ້ເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຈ້ົາ. ການເຮັດແບບ Daniel   ໂດຍການອະທິຖານ 3 ເທື່ອຕ່ໍມ້ື
ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບປະກັນວ່າທ່ານຈະເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຈ້ົາຫຼາຍຂ້ຶນ ແຕ່ທ່ານກໍໄດ້ອະທິຖານສາມເທື່ອຕ່ໍມ້ື. ໂດຍປົກກະ 
ຕິແລ້ວ, ພວກຄຸນພ່ໍ Benedictine ຈະຝຶກຢຸດ 7 ເທ່ືອເພ່ືອອະທິຖານອອກສຽງ, ນ້ີແມ່ນເຣ່ືອງປົກກະຕິຂອງ
ພວກເຂົາ.     ຈຸດສຳຄັນໃນທີ່ນ້ີຄືການອະທິຖານຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງຂອງດານີເອນບອກເຖິງຄວາມສັດຊື່ຂອງລາວ 
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ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າສະພາບການຈະເປັນຢ່າງໃດ. 
 
ສ່ິງນ່ຶງທ່ີແອບແຝງຢູ່ເຣ່ືອງຄວາມສັດຊ່ືຂອງດານີເອນ ແມ່ນການຫຼອກລວງຂອງເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງລາວທີ່ 
“ຕົກລົງກັນ” ລໍຖ້າເອົາເຣ່ືອງກ່ຽວກັບດານີເອນເພ່ືອກຳຈັດລາວ.   ລັກສະນະເຫ່ົຼານ້ີມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນພຣະ
ສັນຍາເດີມ. ຕົວຢ່າງນ່ຶງຄືຮາມານຈາກພຣະທັມເອສເທີ. ລາວໄດ້ປອມແປງເອກະສານເພ່ືອຈະລົບລ້າງຊາວ 
ຢິວ ເພ່ືອລາວຈະໄດ້ກຳຈັດມໍເດກາຍ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຄົນຊ່ົວຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນທີ່
ສຸດ, ເຮົາຕ້ອງຮບັຮູ້ບົດບາດສຳຄັນຂອງພວກເຂົາໃນເຣ່ືອງ.    ເມ່ືອຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຖືກສະແດງອອກ, ມັນຈະ
ຖືກເອົາຊະນະຢ່າງຈະແຈ້ງໂດຍຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະຄວາມພ້ົນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
  
ລອງພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າ  ມີກຳລັງຊ່ົວຮ້າຍໃດແດ່ທ່ີຕ່ໍຕ້ານທ່ານໃນຂະນະທີ່ທ່ານພຍາຍາມຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາ
ຢ່າງສັດຊ່ື. ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີພຍາຍາມເຮັດແນວໃດເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຊີວິດທ່ານລຳບາກ? ພວກເຂົາພຍາຍາມທຳລາຍຊ່ື
ສຽງຂອງທ່ານແນວໃດ? ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີມີຜົນກະທົບແນວໃດຕ່ໍຄວາມສັດຊ່ືຂອງທ່ານ? ເຊ່ັນດຽວກັບດານີເອນ ສ່ິງ
ສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນງານຊ່ົວຮ້າຍເຫລ່ົານ້ີ  ຄືພວກເຮົາຈະຕ້ອງເພ່ິງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້ທ່ານໄດ້ສັດຊ່ື. 
ເມ່ືອເຮັດສ່ິງນ້ີ, ທ່ານສາມາດ ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າຄວາມຍຸດຕິທັມແລະຄວາມພ້ົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະມີຊັຍຊະນະ. 
 

3.  ຄວາມຄາດຫວັງຫລາຍເກີນໄປ (ດານີເອນ 6: 14-23) 
ທ່ານເກືອບຮູ້ສຶກເສັຽໃຈແທນ Darius  ເມ່ືອລາວຮູ້ວ່າຕົວເອງຖືກຫຼອກຫ້ິຼນເໝືອນຄົນໂງ່ບໍ? ລາວ “ມີຄວາມ
ເສ້ົາສລົດໃຈ” ເພາະຫັຼກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວ(ບ່ໍແມ່ນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ຫຼອກລວງຂອງລາວ) ແມ່ນເຫດຜົນ
ສຳລັບການລົງໂທດຂອງດານີເອນ.  ໃນເວລາດຽວກັນ, ຜູ້ຂຽນບົດເຣ່ືອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນຂ້ໍທີ 16 ວ່າ 
ລາວໄດ້ເວົ້າກັບດານີເອນອີງຕາມຄວາມເຊ່ືອທີ່ວ່າ Yahweh ຈະປົດປ່ອຍເມ່ືອ Darius  ບ່ໍສາມາດຈະເຮັດ
ໄດ້. ນ້ີອາດຈະເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມເຊ່ືອທີ່ຈະມາເຖິງບ່ໍ?  ເຖິງແມ່ນວ່າກະສັດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ຄວາມຄາດຫວັງຊ່ຶງຫຼາຍເກີນໄປ,  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຕຽມຫົນທາງເພ່ືອບັນເທົາພາຣະຂອງຄວາມກັງວົນຂອງ
ລາວໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນ້ີ. 

 
ຄວາມສຳຄັນຂອງເຣ່ືອງຖ້ຳສິງໂຕແມ່ນກ່ຽວກັບ Darius ຫລາຍກວ່າດານີເອນ.   ຄວາມສັດຊ່ືຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ 
ພຣະເຈ້ົາຈະມີຜົນສຳລັບຜູ້ຄົນທີ່ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ຄົນນ້ັນ.   ໃນກໍຣະນີນ້ີ, Darius  ແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກຄວາມພ້ົນຂອງດາອີເອນຈາກຖ້ຳສິງໂຕ.   ລາວບ່ໍພຽງຈະຢູ່ພ້ົນຈາກ  "ສິງໂຕ"   ຂອງ
ເພ່ືອນຮ່ວມງານເທ່ົານ້ັນ,     ດານີເອນໄດ້ພ້ົນຊີວິດຈາກສັດປ່າທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢຸດພວກເຂົາບ່ໍໃຫ້ທຳຮ້າຍາວ. 
ບ່ໍມີສັດຕຣູໃດໆຂອງພຣະເຈ້ົາປະສົບຜົນສຳເຣັດ,  ແຕ່ນ້ີບ່ໍແມ່ນຍ້ອນວ່າຄຣິສຕຽນເຂ້ັມແຂງຫຼາຍ;  ມັນເປັນ
ຍ້ອນວ່າພຣະເຈ້ົາທີ່ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ຊົງເຂ້ັມແຂງ. ດ່ັງນ້ັນ, ເມ່ືອພວກເຮົາປະເຊີນກັບຖ້ຳສິງ,  ພວກເຮົາຕ້ອງ
ເພ່ິງພາອາສັຍຜູ້ທີ່ສາມາດປິດປາກຂອງສິງແລະຊ່ວຍຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ແລະໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາດຳລົງ
ຊີວິດຢ່າງສັດຊ່ື,     ໃຫ້ສັງເກດວ່າ  ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາເຮັດກັບ
ຄວາມສັດຊ່ືຂອງພວກເຮົາ. 
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4.  ຜູ້ຕ່ໍຕ້ານຖືກປະຕິເສດ (ດານີເອນ 6: 24-28) 
ນ້ີແມ່ນຊ່ວງເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລໍຖ້າ! ຄົນບ່ໍດີໄດ້ຮັບຜົນສະທອ້ນ, ແລະຜູ້ທີ່ດີກໍຍັງເປັນຄົນທີ່ດີຕ່ໍໄປ. ເຣ່ືອງ
ຕ່າງໆຖືກສ້າງຂ້ຶນເພ່ືອໃຫ້ສ້ິນສຸດລົງໃນລັກສະນະນ້ີ, ເພ່ືອຜູ້ບໍຣິໂພກຈະບ່ໍເຂ້ົາຂ້າງຜູ້ກະບົດ ເພາະເຣ່ືອງຈະ
ຈົບດ້ວຍຄົນດີໄດ້ຊັຍຊະນະ. ບາງຄົນອາດຈະເບ່ິງພາກສ່ວນຂອງເຣ່ືອງນ້ີແລະຄິດວ່າ,  "ໂອ້ດີ, ດານີເອນໄດ້
ຊະນະ!" ແຕ່ນ້ັນແມ່ນການເບ່ິງທີ່ຜິດພາດ. ແມ່ນແລ້ວ, ດານີເອນມີຄວາມສັດຊ່ື, ລາວໄດ້ອົດທົນ, ແລະລາວ
ມີຄວາມປອດພັຍໃນທີ່ສຸດ, ແຕ່ວ່າບ່ໍແມ່ນເພາະຕົວດານີເອນ.  ຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕ່ໍຕ້ານທີ່ຊ່ົວຮ້າຍຜິດຫວັງແມ່ນ 
ພຣະເຈ້ົາ. ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາປະຕິບັດຄວາມສັດຊ່ື,  ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສັດຊ່ືຂອງພວກເຮົາເປັນ
ຕົວຢ່າງຂອງມະນຸດເຣ່ືອງຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າດານີເອນບ່ໍຍອມເຊົາ, ພວກເຮົາກໍບ່ໍຄວນເຊົາ. ຈຸດ
ສຳຄັນແມ່ນຄວາມສັດຊ່ືຂອງມະນຸດຄວນຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ,   ນ້ັນແມ່ນສ່ິງທີ່ເກີດຂ້ຶນແທ້ໃນ  
ພຣະຄຳຂ້ໍ 26-27. 
 

ຫລັງຈາກການພິພາກສາໄດ້ຈົບລົງ ສ່ິງທີ່ງຽບຢູ່ໃນຖ້ຳກາຍເປັນສິງໂຕທີ່ຫິວໂຫຍ,   Darius  ໄດ້ໃຊ້ປາກກາ
ຂອງລາວເພ່ືອສ່ິງທີ່ດີ. ເພ່ືອປະຕິບັດຕາມດຳລັດທີ່ຜ່ານມາ, ລາວໄດ້ສ່ົງຂ່າວສັນຕິພາບໃນທກຸພາສາໃຫ້ປະ 
ຊາຊົນທຸກຄົນ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງພວກເຂົາໃຫ້ “ຢຳເກງແລະຢ້ານກົວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຂອງດານີເອນ.” ຂ່າວສານນ້ີບ່ໍ
ໄດ້ເນ້ັນເຣ່ືອງດານີເອນ ແຕ່ເນ້ັນເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາ.   ພຣະເຈ້ົາແມ່ນຈຸດທີ່ສຳຄັນເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຖືກພິສູດ
ຜ່ານການກະທຳອັນສູງສ່ົງໂດຍໄດ້ຊົງເບ່ິງແຍງຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ສັດຊ່ື.   ພຣະອົງແມ່ນຜູ້ທີ່ມີອຳນາດ, ແລະຈະເຮັດ 
ເຊ່ັນດຽວສຳລັບທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາ  ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຕິດຕາມພຣະອົງຢ່າງສັດຊ່ື.    ພຽງແຕ່ຈ່ືວ່ານ້ັນ
ແມ່ນພຣະເຈ້ົາຜູ້ທີ່ຈະສັດຊ່ືແລະປົກປ້ອງ.  ການທີ່ຈະຄິດກົງກັນຂ້າມກໍຄືການສແວງຫາການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ
ຈາກຄົນອ່ືນທີ່ບ່ໍມີຄ່າຫຍັງໃນລະຍະຍາວ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ເພ່ືອໃຫ້ເຣ່ືອງນ້ີມີຄວາມໝາຍ,     ຄົນເຮົາຕ້ອງເຮັດຫລາຍກວ່າພຽງແຕ່ຊົມເຊີຍຄວາມສັດຊ່ືຂອງດານີເອນ. 
ເຣ່ືອງນ້ີແມ່ນເພ່ືອເປັນຕົວຢ່າງຂອງຄວາມສັດຊ່ືທີ່ຄຣິສຕຽນຄວນເຮັດຕາມ.  ນ້ີໝາຍຄວາມວ່າໃນສະຖານະ
ການທີ່ເປັນພັຍຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍຊີວິດການເປັນຢູ່, ວິຖີຊີວິດຂອງທ່ານ,   ແລະແມ່ນແຕ່ລົມຫາຍໃຈຂອງທ່ານ,  ຄວາມ
ສັດຊ່ືເປັນສ່ິງທ່ີຕ້ອງສແວງຫາຢ່າງຈິງຈັງ. ສະນ້ັນ ຈ່ົງເລ້ີມຕ້ົນໂດຍການຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ມີຄວາມ
ສັດຊ່ື,   ແລະຖາມພຣະອົງວ່າມີນິສັຍແນວໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການປະກອບເຂ້ົາໃນການດຳເນີນຊີວິດ  ຄຣິສ
ຕຽນຂອງທ່ານ. ອະທິຖານໃນສ່ິງທີ່ຈະຕ້ອງກະທຳເພ່ືອເລ້ີມຕ້ົນ. 
 

ນອກຈາກນ້ັນ,   ຈ່ົງເບ່ິງສ່ິງທີ່ຈະເປັນອຸປສັກຕ່ໍຄຣິສຕຽນທີ່ກຳລັງພຍາຍາມຈະສັດຊ່ື.    ວັດທະນະທັມຈະທ້າ
ທາຍທ່ານ; ຫລາຍຄົນຈະຕ່ໍຕ້ານທ່ານ, ແລະສະພາບການຈະພຍາຍາມຂ່ົມຂູ່ທ່ານ. ສ່ິງສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານຕ້ອງ 
ຫີຼກແມ່ນປະພຶດຕົວແບບບ່ໍຮູ້ຫືຼແບບໂງ່.   ເມ່ືອສັງເກດເຫັນສະຖານະການທີ່ຈະຕ່ໍສູ້ກັບວິຖີຊີວິດທີ່ສັດຊ່ືຂອງ
ທ່ານ, ຈ່ົງຮັບຮູ້ແລະມອບຖວາຍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ.   ທ່ານຈະບ່ໍສາມາດຕ່ໍສູ້ຜູ້ດຽວໄດ້.  ແທນທ່ີຈະຍອມແພ້, ໃຫ້
ທ່ານເຊ່ືອໄດ້ວ່າ "ພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ໃນຕົວຂ້ອຍ." 
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ຄຳຖາມ 
1. ຂ້ອຍໄດ້ໂງ່ເຣ່ືອງ “ສິງໂຕ” ໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍວິທີໃດແດ່? 
2. ມີການອະທິຖານປະເພດໃດແດ່ທີ່ຄົນອ່ືນໄດ້ປະຕິບັດຊ່ຶງອາດຈະເປັນປໂຍດສຳລັບຂ້ອຍ? 
3. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປົດປ່ອຍຂ້ອຍຈາກສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍເມ່ືອໃດ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນການດີທີ່ຂ້ອຍຄວນຈົດຈຳ  
      ວ່າພຣະເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ປົດປ່ອຍຂ້ອຍມາກ່ອນ? 
4. ເມ່ືອເວົ້າເຖິງເຣ່ືອງເພ່ິງພຣະເຈ້ົາ, ມີສ່ິງໃດແດ່ທ່ີກີດຂວາງຂ້ອຍບ່ໍໃຫ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງຢ່າງເຕັມທີ່ 

ແທນທ່ີຈະເພ່ິງຕົວເອງຫລືຜູ້ອ່ືນ? 
 
 
 
 
        ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 8 
ກັບສູ່ອະນາຄົດ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດານີເອນ 7: 1-28 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ພຣະນີມິດ 13: 1-18 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະຄຳນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳພະຍາກອນຫລາຍຢ່າງທີ່ໄດ້ສຳເຣັດແລ້ວໃນ 

                               ປະວັດສາດແລະໃຫ້ແບບຢ່າງທີ່ດີເລີດແກ່ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຈາກຊີວິດຂອງດານີເອນ,  
                               ຜູ້ໄດ້ດຳລົງຊີວິດທີ່ບໍຣິສຸດເຣ່ືອງຄວາມສັດຊ່ື,  ການອຸທິດຕົນ, ແລະການອະ 
                               ທິຖານ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ຄວາມປະທັບໃຈເຣ່ືອງຍຸກສຸດທ້າຍ ເພ່ືອເປັນພຍານກັບຜູ້ທີ່ບ່ໍ 

                       ເຊ່ືອໄດ້ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຮັບຮູ້ວ່າການພິພາກສາກຳລັງຈະມາ, ແລະຂ້ອຍຈະຖືກຕັດສິນໃນ  

                                  ພຣະເຢຊູ ຫລືຖືກຕັດສິນໂດຍພຣະເຢຊູ. 

ອ່ານລວບ: ພຣະເຈ້ົາ, ຜ່ານນິມິດຂອງດານີເອນ, ຊົງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບອະນາຄົດ ແລະ 

                  ຊົງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງຄອບຄອງທຸກຢ່າງໃນໂລກ ແລະປວັດສາດຂອງມະນຸດ. 
 

ຄຳນຳ 
ທ່ານເຄີຍເຫັນບາງຢ່າງທ່ີເບ່ິງແລ້ວບ່ໍຮູ້ເບ່ືອບ່ໍ?  ສາຍຕາຂອງມະນຸດມີເຄ່ືອງຮັບທີ່ອັສຈັນຊ່ຶງສາມາດເຫັນສ່ິງ 
ທີ່ປົກຕິຫລືຜິດປົກຕິຈາກທີ່ແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖ່ິນ; ເມ່ືອເຫັນບາງສ່ິງທີ່ຜິດທັມມະດາ, ພາບນ້ັັນຈະຄ້າງຢູ່ໃນ
ຕາ.   ໃນຂະນະທີ່ສ່ິງນ້ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນໃນສະພາບແວດລ້ອມບາງແຫ່ງ,  ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເບ່ິງເລິກໄປເຖິງສ່ິງ
ເກີດຂ້ຶນຊ່ຶງໃຫຍ່ກວ່າຊີວິດ. 
 

ຍົກຕົວຢ່າງ,   ເມ່ືອພາຍຸຟ້າຜ່າໄດ້ຄຸມທ້ອງຟ້າທີ່ງຽບແລະມືດມົວໃນເວລາຜ່ານມາ,   ພວກເຮົາອາດຈະເກີດ
ຄວາມຢ້ານກົວແລະສ່ັນສະເທອືນ, ແຕ່ສາຍຕາຂອງຄົນເຮົາຈະຫຼຽວອອກໄປທາງປ່ອງຢ້ຽມເພ່ືອເບ່ິງສາຍຟ້າ
ແມບຈາກທີ່ປອດພັຍ. ຊ່ອງທີວີ Discovery (ແລະທີວີອ່ືນໆ) ເຄີຍນຳພາບພະຍຸທໍນາໂດທີ່ງົດງາມທີ່ຖືກບັນ
ທຶກເປັນວິດີໂອໂດຍຄົນທີ່ຢຸດແລະຈ້ອງເບ່ິງ, ພວກເຮົາມັກສົນໃຈກັບສ່ິງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຊີວິດ. 
 

ຄວາມຢາກຮູ້ຂອງມະນຸດແມ່ນສ່ິງທີ່ໜ້າງຶດງ້ໍ.  ແລະເມ່ືອອ່ານນິມິດສຳຄັນ - ຄືກັບທີ່ດານີເອນຂຽນໄວ້ສຳລັບ
ພວກເຮົາ - ພວກເຮົາເບ່ິງຄືກັບວ່າມັນເປັນເຣ່ືອງທີ່ບ່ໍໄດ້ພົບເຫັນຫລືປະສົບການຕົວຈິງ. ອ່ານຂ້ໍພຣະຄັມພີທີ່
ຄ້າຍຄືກັນເຊ່ັນ: ພຣະນິມິດ 13, ຜູ້ອ່ານສມັຍນ້ີປຽບທຽບວ່າຄືກັບບົດສະແດງທີ່ບ່ໍມີຕົວຕົນເໝືອນເຣ່ືອງໃນທີ
ວີ sci-fi. ແຕ່ສຳລັບຄຳພະຍາກອນໃນພຣະຄັມພີ ພວກເຮົາຕ້ອງອ່ານແລະເຂ້ົາໃຈ ໂດຍວາດພາບຄືກັບວ່າ
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ເຮົາກຳລັງຢືນຢູ່ໃນເຣ່ືອງທີ່ນັກຂຽນໄດ້ເຫັນ. ດ່ັງນ້ັນ, ເມ່ືອພວກເຮົາອ່ານນິມິດຂອງດານີເອນ, ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາ
ເບ່ິງສະຖານະການດ້ວຍຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງພວກເຮົາ, ຊ່ຶງຈະເປັນ "ຕາ" ຂອງພວກເຮົາໃນເວລານ້ີ. 
 

1.  ອານາຈັກໃນໂລກ (ດານີເອນ 7: 1-8) 
ຈາກການເລ່ົາເຣ່ືອງຂອງດານີເອນໄປສູ່ຄວາມຝັນແລະນິມິດຕ່າງໆ,  ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຮູ້ໃນເບ້ືອງຕ້ົນວ່າຜົນ
ກະທົບທີ່ອັສຈັນບ່ໍໄດ້ປ່ຽນແປງ. ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຢູ່ໃນບົດທີ່ຜ່ານມາ ຍັງຊົງທຳງານໃນສ່ິງທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນ.ເບ່ິງຄຳ
ແນະນຳສ້ັນໆຂອງຂ້ໍທີ 1 ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າຄວາມຝັນແລະພາບນິມິດທີ່ດານີເອນໄດ້ເຫັນໃນຂະນະ
ທີ່ຢູ່ເທິງຕຽງຂອງລາວບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງເກີດໂດຍບັງເອີນ.   ມັນເປັນເຣ່ືອງທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ເຫັນ  ດ່ັງທີ່ດານີເອນ
ຈະກ່າວເຖິງໃນເວລາຕ່ໍໄປ. ເມ່ືອເວົ້າເຖິງຄຳພະຍາກອນ, ທຸກຢ່າງແມ່ນເລ້ີມຈາກພຣະເຈ້ົາເອງ. ສະນ້ັນ, ໃນ
ຂະນະທີ່ວາດພາບເບ່ິງຂ້ໍທີ 2-12, ຈ່ົງຈ່ືໄວ້ວ່ານ້ີແມ່ນນິມິດທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ດານີເອນ, ຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ສັດຊ່ື. 
 

ມີຮູບພາບຫຍັງແດ່ທ່ີປາກົດຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ເມ່ືອທ່ານອ່ານກ່ຽວກັບສັດເຫ່ົຼານ້ີ?  ທ່ານປຽບທຽບສັດ
ຮ້າຍເຫ່ົຼານ້ີທີ່ເກີດຂ້ຶນຈາກນ້ຳທີ່ວຸ້ນວາຍໃສ່ກັບຫຍັງ?   ຖ້າທ່ານເປັນມະນຸດ,    ທ່ານອາດຈະບ່ໍສາມາດວາດ
ພາບໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນວ່າສັດຮ້າຍເຫ່ົຼານ້ີມີລັກສະນະຄືຫຍັງ,   ຫລືມີຄວາມໝາຍຫຍັງ.    ເບ້ືອງຫລັງສາກນ້ີ
ແມ່ນ “ທະເລໃຫຍ່” ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນ, ຊ່ຶງເປັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໜ້າຢ້ານ. ນ້ີອາດຈະອ້າງອີງເຖິງຈຸດເລ້ີມຕ້ົນ
ຂອງພຣະຄັມພີປະຖົມມະການ 1 ຊ່ຶງຜູ້ອ່ານທຸກຄົນສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້ວ່າແມ່ນນ້ຳ ທີ່ວຸ້ນວາຍແລະແຜ່ນດິນ
ໂລກທີ່ບ່ໍມີຮູບຮ່າງຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຈະນຳເອົາສ່ິງນີຣະມິດສ້າງຂອງພຣະອົງໃຫ້ເກີດຂ້ຶນ ອອກຈາກບ່ອນບ່ໍມີຫຍັງ
ກາຍມາເປັນບາງສ່ິງບາງຢ່າງ! 
 

ແຕ່ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ (ຂ້ໍ 15-27) ເປັນຕົວແທນຂອງອານາຈັກໃນໂລກ,  ຕົກຈາກຄວາມສົມບູນແບບຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
ອາດຈະເປັນເຣ່ືອງງ່າຍທີ່ຈະໃສ່ປ້າຍສັດເຫ່ົຼານ້ີວ່າແມ່ນອານາຈັກໃດໃນໂລກນ້ີ, ແຕ່ຢ່າເບ່ິງຂ້າມຈຸດຄັນ. ສ່ິງ
ສຳຄັນທີ່ຕ້ອງພິຈາຣະນາຄືການເປັນຕົວແທນທີໜ່້າຢ້ານກົວຂອງບັນດາອານາຈັກໃນໂລກນ້ີ ແມ່ນພວກເຂົາ 
ບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ. ທັມມະຊາດທີ່ໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາບອກເຖິງຄວາມກົງ 
ກັນຂ້າມກັບກະສັດນິຣັນດອນ.     ພາບທີ່ບ່ໍຈິງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນສາກຂອງໂລກທີ່ລ້ົມລົງຊ່ຶງໃນທີ່ສຸດກໍຈະຈິບ 
ຫາຍ ແລະເປີດທາງໄປສູ່ໂລກທີ່ສົມບູນແບບຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນ. ໂດຍຄວາມຄິດດ່ັງກ່າວ, ໃຫ້ພິຈາ
ຣະນາຄຳອະທິບາຍສ້ັນໆແລະຊັດເຈນ ປຽບທຽບກັບສັດຮ້າຍທັງສ່ີຊະນິດນ້ີ. 
 

2.  ກະສັດນິຣນັດອນ (ດານີເອນ 7: 9-14) 
ເໝືອນປະຖົມມະການ 1, ຄວາມວຸ້ນວາຍຈະຖືກປິດລ້ອມແລະກືນກິນໂດຍອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ມັນເປັນ 
ວິທີທີ່ດານີເອນເລ້ີມຕ້ົນພາກນ້ີໂດຍກ່າວວ່າ,   “ຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາກຳລັງຫລຽວເບ່ິງ ໄດ້ມີບັນລັງຫລາຍອັນ
ຖືກນຳມາຕ້ັງໄວ້ເທິງບັນລັງແຕ່ລະອັນ.” ຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງພາກກ່ອນໜ້ານ້ີຕ້ອງເປັນທີ່ໜ້າຢ້ານກົວສຳລັບ
ພຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ສັດຮ້າຍເຫລ່ົານ້ີຈະຮັບຜິດຊອບດົນປານໃດ? ຄວາມອວດອ່ົງຂອງເຂົາຈະຕ້ອງດັງອີກ
ດົນປານໃດ?   ດານີເອນ ກຳລັງຊອກຫາພຣະເຈ້ົາເພ່ືອປາກົດຕົວແລະສະແດງອອກ.   ຄວາມວຸ້ນວາຍແລະ
ຄວາມຊ່ົວສາມາດຢູ່ໄດ້ດົນເທົ່ານ້ັນ,   ຖ້າດານີເອນເຊ່ືອ,   ພວກເຮົາກໍຄວນຈະເຊ່ືອເຊ່ັນນ້ັນ.  ເມ່ືອມີຄວາມ
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ຫຍຸ້ງຍາກເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດ,  ສາຍຕາຂອງພວກເຮົາມັກແນມເບ່ິງສ່ິງທີ່ຄຶດບ່ໍເຖິງ,  ແຕ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເບ່ິງ
ຂ້ຶນເທິງແລະຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາ. 
 

ໃນຂະນະທີ່ມັນຍາກທີ່ຈະວາດພາບເຣ່ືອງສັດຮ້າຍທ່ີເລ່ົາມາກ່ອນໜ້ານ້ີ, ໃຫ້ສັງເກດວ່າຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບ
ກະສັດນິຣັນດອນເປັນເຣ່ືອງຈະແຈ້ງແລະງ່າຍປານໃດ.    ພຣະອົງມີລັກສະນະໃກ້ໆກັບຄຳອະທິບາຍຕົວມະ 
ນຸດ,  ຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງແປກເພາະວ່າມະນຸດຖືກສ້າງຂ້ຶນໃນຮູບແບບຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ, ນ້ີແມ່ນ
ຫ້ອງພິພາກສາຊ່ຶງສັດຊ່ົວຮ້າຍຈະບ່ໍສາມາດທຽບເທ່ົາກັບພຣະເຈ້ົາ,   ຜູ້ປົກຄອງນິຣັນແລະຜູ້ພິພາກສາ.  ໄຟ
ແມ່ນຮູບພາບທີ່ເຕືອນພວກເຮົາເຖິງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງບ່ໍມີໃຜຈະໜີໄປໄດ້.    ຮູບພາບການພິ 
ພາກສານ້ີຈະເກີດທີ່ຫ້ອງບັນລັງຂອງສວັນ, ຊ່ຶງທຸກຄົນຈະປະເຊີນໜ້າ. 
 

ສ່ິງນ້ີເປັນໜ້າຢ້ານກົວສຳລັບທ່ານບ່ໍ? ໃນຂະນະທີ່ມັນຄວນເປັນ, ມັນຍັງມີຄວາມຈິງສຳລັບຄຣິສຕຽນທີ່ຈະຈ່ື
ຈຳວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ພິພາກສາທີ່ຊອບທັມ     ຜູ້ທີ່ຈະເຫັນຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະຄຣິດເທິງຜູ້ທີ່ຍອມຮັບ
ແລະຕິດຕາມພຣະອົງ.   ສ່ິງນ້ີບ່ໍໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໂດຍສະເພາະໃນນິມິດຂອງດານີເອນ;   ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,   
ພຣະທັມພຣະນິມິດເປັນຄວາມຈິງສຳລັບພວກເຮົາ.    ເໝືອນສຽງຈາກຫ້ອງພິພາກສາທີ່ມີສຽງດັງເພາະການ 
ໂຕ້ວາທີ, ຄຳເວົ້າທີ່ອວດດີຂອງເຂົານ້ັນກໍເວົ້າຕ່ໍໄປ, ແຕ່ໃນທີ່ສຸດມັນກໍໄດ້ຮັບຄຳຕັດສິນ. 
 

ການເວົ້າເຖິງການມາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, “ບຸດມະນຸດ” ໃນຂ້ໍທີ 13-14 ເປັນເຣ່ືອງທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງບ່ໍຕ້ອງສົງ
ສັຍ. ການກັບມາຂອງກະສັດທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນການເຂ້ົາມາເພ່ືອຮຽກຮ້ອງສິດອຳນາດທີ່ພຣະເຢຊູເອງໄດ້ກ່າວ
ເຖິງໃນເວລາທີ່ຊົງຢູ່ແຜ່ນດິນໂລກ.   ດານີເອນໄດ້ເປັນພຍານເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາຊົງມອບສິດອຳນາດ
ທັງໝົດໃຫ້ແກ່ພຣະບຸດ, ກະສັດນິຣັນດອນທີ່ແທ້ຈິງ: “ເດຊານຸພາບຂອງທ່ານຈະມີຢູ່ຕລອດໄປ ແລະຣາຊອາ 
ນາຈັກກໍຈະບ່ໍມີເວລາສ້ິນສຸດລົງ." ເມ່ືອຄິດເຖິງຄວາມຢ້ານກົວໃນພາກທຳອິດ, ຄວາມຈິງເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຈະ
ຊ່ວຍສງົບຄວາມຢ້ານເຫ່ົຼານ້ັນໄດ້ແນວໃດ? 
 

3.  ຄວາມເປັນຈິງນິຣັນດອນ (ດານີເອນ 7: 15-28) 
ຖ້າທ່ານຍັງສົງສັຍຢູ່ຫລັງຈາກການແນະນຳສັດຮາ້ຍຕ່າງໆ,  ໃນຖານະຄຣູສອນທີ່ແທ້ຈິງດານີເອນຈະບ່ໍປ່ອຍ
ໃຫ້ຜູ້ຟັງຂອງລາວເຝ້ົາລໍເພາະຄວາມຢາກຮູ້.   ເໝືອນພຣະເຢຊູ,  ຜູ້ເປັນອາຈານທີ່ແທ້ຈິງ,  ດານີເອນໄດ້ຕິດ 
ຕາມດ້ວຍຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບນິມິດທີລ່າວໄດ້ເຫັນ. ສາເຫດທ່ີຕ້ອງອະທິບາຍແມ່ນມາຈາກຈິດໃຈທີ່ກັງວົນ
ຈາກສ່ິງທີ່ລາວໄດ້ເຫັນ. ເປັນເຣ່ືອງໜ້າຢ້ານກົວໃນການເປັນພຍານບາງສ່ິງບາງຢ່າງ, ການຈັບຕາເບ່ິງ, ແລະ
ການບ່ໍໄດ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ.  ມີສ່ິງນ່ຶງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮຽນໄດ້ເມ່ືອເບ່ິງວິທີການຂອງດານີເອນຄື: ລາວ 
ບ່ໍຢ້ານທີ່ຈະຂໍຄຳອະທິບາຍ. 
 

ດານີເອນໄດ້ຂໍໃຫ້ຜູ້ທີຢູ່່ອ້ອມຂ້າງອະທິບາຍທຸກຢ່າງ,  ແລະຂ້ໍ 17-18 ເປີດເຜີຍຄຳຕອບທີ່ສ້ັນ.  ຕ່ໍໄປ, ລາວ 
ຢາກຮູ້ເພ້ີມເຕີມກ່ຽວກັບສັດຮ້າຍຕົວທີສ່ີ, ເພາະເປັນສັດທີ່ໜ້າຢ້ານຫຼາຍທີ່ສຸດແລະເກີນຄຳອະທິບາຍ, ແລະ 
ຂ້ໍທີ 23-27  ກໍໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊ່ົວອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຊ່ຶງກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ. Tolkien's The Lord of the Ring trilogy   ຈະເປັນຕົວຢ່າງຂອງການຂຽນທີ່ບ່ໍແມ່ນໃນພຣະຄັມພີ  
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ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງຄວາມຊ່ົວແລະຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ມັນຮວມພາບຄວາມຂອງມະນຸດ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານຕ້ອງຕັດສິນໃຈວາ່ຈະຢູ່ຝ່າຍຄວາມຊ່ົວຫລືຝ່າຍຄວາມດີ. 
 

ແມ່ນຫຍັງທ່ີຄວນເປັນການຕອບຮັບຂອງຄຣິສຕຽນຕ່ໍພາບພົດດ່ັງກ່າວ.     ພວກເຮົາຄວນເວົ້າເຣ່ືອງນ້ີກັບຄົນ 
ອ່ືນຫືຼພວກເຮົາຄວນຈະມິດງຽບໄວ້? ດານີເອນໄດ້ຍອມຮັບໃນຂ້ໍສຸດທ້າຍວ່າພາບນິມິດເຫລ່ົານ້ີສ່ົງຜົນກະທົບ
ຕ່ໍລາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະດ່ັງນ້ັນລາວຈ່ຶງຮັກສາມັນໄວ້ກັບຕົວເອງ. ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນແນວ
ນ້ັນໃນຕອນນ້ີ, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຖາມຕົວເອງວ່າເຮົາຄວນຈະເຮັດແນວນ້ັນບ່ໍ?  ເໝືອນດ່ັງດານີເອນ, ພວກ
ເຮົາຄວນຢ້ານກົວໃນຄວາມເປັນຈິງເຣ່ືອງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ຄວາມເປັນຈິງຂອງພລັງທີ່ຊ່ົວຮ້າຍ, 
ພ້ອມທັງຄວາມເປັນຈິງເຣ່ືອງອານາຈັກນິຣັນດອນຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຈະຊະນະຄວາມຊ່ົວທັງໝົດ. ຍ້ອນເຫດນ້ີ, 
ການຕອບຮັບຂອງຄຣິສຕຽນຄວນເປັນການແບ່ງປັນຂ່າວດີທີ່ວ່າຄວາມດີຈະຕ້ອງຊະນະຄວາມຊ່ົວ. 
 
ພຣະກິດຕິຄຸນເອງແມ່ນພ້ືນຖານຢູ່ໃນນິມິດ,   ໂດຍສະເພາະໃນຂ້ໍ 26-27.  ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ຊ້ີຂາດ, ແລະ
ຄວາມຊ່ົວຈະໄດ້ຮັບຄຳຕັດສິນສຸດທ້າຍຂອງມັນ.   ໃນໂລກທີ່ມີຄວາມວຸ້ນວາຍເປັນຫົວຂ້ໍຂ່າວຂອງໜັງສືພິມ
ທຸກໆຂ່າວ ແລະເກືອບທຸກໆສ່ືອອນລາຍ,  ໂລກຕ້ອງການຂ່າວດີ. ບ່ໍວ່າສ່ິງທີ່ຊ່ົວຮ້າຍຈະຫຼາຍເທ່ົາໃດ,  ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງສາມາດເຮັດໃຫ້ທຸກສ່ິງດີໄດ້. ນິມິດຂອງດານີເອນແມ່ນຄວາມຫວັງສຳລັບພວກເຮົາ, ຄືກັບປ້ຶມພຣະນິ
ມິດຂອງໂຢຮັນ ແມ່ນຈົດໝາຍແຫ່ງຄວາມຫວັງຕ່ໍຜູ້ທີ່ເປັນຢູ່ຫລັງຈາກການຄືນຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢ
ຊູ.  ຄວາມຫວັງນິຣັນດອນຢູ່ທີ່ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເປີດເຜີຍຕົນເອງ ໃນຖານະຜູ້ປົກຄອງອານາຈັກນິຣັນດອນ. ໃນ
ອານາຈັກນ້ັນ, ບ່ໍມີຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໃດໆຈະສາມາດຢືນຢູ່ໄດ້. ນ້ັນແມ່ນຂ່າວດີທີ່ພວກເຮົາບ່ໍຄວນງຽບຢູ່. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 

ໃນຂະນະທີ່ບົດບັນຍາຍຂອງດານີເອນອາດຈະງ່າຍໃນການນຳໄປປະຕິບັດ, ສ່ິງສຳຄັນຈະຕ້ອງເຊ່ືອວາ່ນິມິດ
ແລະຄວາມຝັນດ່ັງກ່າວສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເຊ່ັນກັນ. ການຢ້ານກົວຄວາມຊ່ົວແມ່ນສ່ິງທີ່ພວກເຮົາຄວນເອົາຊະ 
ນະໃນຕອນນ້ີ,   ແລະດຽວນ້ີ.  ເມ່ືອຮູ້ວ່າຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຈະລ້ົມລົງໃນທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາບ່ໍມີເຫດຜົນຫຍັງທີ່ຈະ
ຢ້ານຄວາມຊ່ົວນ້ັນ.   ດ້ວຍຄວາມຄິດດ່ັງກ່າວ,  ມີຄວາມຢ້ານກົວຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານທີ່ຈະຕ້ອງມອບ 
ໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາ?   ເມ່ືອທ່ານມອບຄວາມຢ້ານກົວເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາແລ້ວ, ຄວາມເຊ່ືອໃນທ່ານຈະເຕີບ
ໃຫຍ່, ແລະຄວາມຊ່ົວຈະບ່ໍສາມາດບັງຄັບທ່ານອີກຕ່ໍໄປ. 
 

ເພາະຄວາມຢ້ານກົວ,   ຄຣິສຕຽນມັກຈະລັງເລໃຈທີ່ຈະໃຊ້ພຣະຄຳຕ່າງໆເຊ່ັນນິມິດຕ່າງໆໃນດານີເອນ, ໃນ  
ພຣະນີມິດ, ແລະປ້ືມພະຍາກອນອ່ືນໆໃນສັນຍາເດີມ.  ຄວາມຈິງແລ້ວ, ເວ້ົາກັບຄົນອ່ືນເຣ່ືອງພຣະເຢຊູເປັນ
ສ່ິງທ່ີງ່າຍແລະເຮັດໄດ້.   ທ່ີນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການເລ່ົາຄຳພະຍາກອນກັບຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອຈະບ່ໍຈຳເປັນ. ໃນ
ວັດທະນະທັມທີ່ນິຍົມໃຊ້ສ່ືມວນຊົນ, ພາບພົດຈາກພຣະຄຳດານີເອນ 7 (ຖ້າເວົ້າເຖິງຄວາມເໝາະສົມ) ອາດ
ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ຟັງໃຫ້ເຫັນເຖິງຊັຍຊະນະສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄວາມຊ່ົວ.     ການຍາກທີ່ຈະໃຊ້ພຣະຄຳ
ເຫລ່ົານ້ີເພ່ືອບອກເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດບ່ໍຄວນຈະເປັນເຫດຜົນໃຫ້ພວກເຮົາເບ່ິງຂ້າມ. 
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ຄຳ ຖາມ 
1. ຂ້ອຍຈະແກ້ໄຂຄວາມສັບສົນທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດປະຈຳວັນໄດ້ວິທີໃດ? 
2. ເມ່ືອເວົ້າເຖິງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຢູ່ເທິງບັນລັງພິພາກສາຂອງພຣະອົງ,    ຮູບພາບນ້ີໜູນໃຈຂ້ອຍໃນການນະ 

ມັສການພຣະອົງຢ່າງໃດ? 
3. ຈ່ົງຮູ້ໄວ້ວ່າຄວາມຝັນແລະນີມິດທັງໝົດນ້ີບອກເຖິງສ່ິງທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ.    ເປັນຫຍັງຂ້ອຍ 

ຈ່ຶງຄວນກັງວົນກັບສ່ິງທີ່ຍັງບ່ໍທັນເກີດຂ້ຶນ?  ຄຳພະຍາກອນຍັງສຳຄັນສຳລັບຂ້ອຍໃນທຸກວັນນ້ີ ຄືສຳ
ລັບດານີເອນໃນສມັຍຂອງລາວບ່ໍ? 

4. ຂ້ອຍຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່     ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂ້ອຍບ່ໍງຽບຢູ່ກ່ຽວກັບຊັຍຊະນະຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄວາມ
ຊ່ົວ? ມີສ່ິງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມິດງຽບຢູ່ໃນລະຍະທີ່ຜ່ານມາ,   ແລະຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດເພ່ືອຈະບ່ໍ
ງຽບອີກຕ່ໍໄປ? 

 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 9 

ຫຼຽວເຫັນອະນາຄົດ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດານີເອນ 8: 1-27 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ 2 ເທຊາໂລນິກ 2: 1-12 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ດານີເອນສາມາດຕີຄວາມໝາຍນິມິດ  ເພາະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ 

                                      ເທວະດາຄັບຣີເອນ ແລະເປັນຄຳເຕືອນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ເຣ່ືອງຄວາມສັດຊ່ືຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ. 

 ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາ: ການສຶກສາຄຳພະຍາກອນມີຄຸນຄ່າ ແລະເປັນປໂຍດຕ່ໍຄຣິສຕຽນແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍປະຖ້ິມຂ້ອຍແມ່ນແຕ່ໃນເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.                        

ອ່ານລວບ: ຮູບພາບຂອງ ອາເລກແຊນເດີ (Alexander) ບອກເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ທີ່ເຕັມດ້ວຍຄວາມຫ້ົຼມ 

                  ເຫຼວ,ແຕ່ຮູບພາບຂອງດານີເອນບອກເຖິງການຮັບໃຊ້ທີ່ໝັ້ນຄົງໃນເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. 
 

                                                  ຄຳນຳ 
 

ຄວາມຝັນຮ້າຍແມ່ນປາກົດການທີ່ແປກປລາດ.  ອີິງຕາມສ່ິງທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຝັນ, ຄົນເຮົາມັກຈະມີປະສົບ
ການກັບຮູບພາບຕ່າງໆໃນເວລານອນ,   ແຕ່ຫລັງຈາກຕ່ືນນອນແລ້ວເຂົາເຈ້ົາຈະບ່ໍຈ່ືຈຳມັນເລີຍ.  ບາງຄ້ັງກໍ
ງ່າຍທີ່ຈະຈ່ືຈຳຄວາມຝັນທີ່ດີ,    ແຕ່ສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນຄວາມຝັນຮ້າຍ (ຄວາມຝັນທ່ີໜ້າຢ້ານ) ທ່ີມັກຈະ
ຄ້າງເຫືຼອຢູ່ຫລັງຈາກຕ່ືນຂ້ຶນ.   ເປັນຫັຽງຈ່ຶງເປັນແນວນ້ັນ? ເປັນເຣ່ືອງເຂ້ົາໃຈໄດ້ຍາກ, ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າສ່ິງ 
ໜ້າຢ້ານທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຫຍຸ້ງຍາກຈະຄ້າງຢູ່ໃນຫົວດົນຫລາຍກ່ວາສ່ິງທີ່ດີຊ່ຶງໜູນໃຈພວກເຮົາ.  

ນິມິດໃນພຣະຄຳດານີເອນ 8 ມ່ີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດທີ່ຜ່ານມາ, ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ຫ່າງກັນ
ພຽງເວລາສ້ັນໆ. ໃນບົດທີ 7 ມີທັງ ”ຄວາມຝັນ” ແລະ "ນິມິດ," ແຕ່ໃນບົດນ້ີຈະເວ້ົາແຕ່ “ນິມິດ” ໃນຂະນະທ່ີ
ດານີເອນຢູ່ໃນ ຊູຊາ (Susa). ດານີເອນໄດ້ເຫັນນິມິດຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ລາວຮູ້ສຶກບ່ໍສະບາຍ. 

ເວລາເຫັນຄວາມເປັນຈິງທ່ີໂຫດຮ້າຍ (ຫລືປາກົດການທ່ີແປກປລາດ), ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ
ເຕັມດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ. ຄວາມຊ່ົວມີຢູ່ຕລອດເວລາ, ຄຣິສຕຽນຜູ້ທີ່ພຍາຍາມຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາຈະຢູ່ຝ່າຍ
ກົງກັນຂ້າມກັບສ່ິງທ່ີກຳລັງປົກຄອງໂລກນ້ີຢູ່. ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າມີຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ຊ່ົວຮ້າຍເພ່ືອການຄອງ
ອຳນາດຢູ່ໃນທຸກມຸມໂລກ.   ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງປະຖ້ິມພວກເຮົາໃນຂະ
ນະທ່ີພວກເຮົາປະເຊີນກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງທ່ີໂຫດຮ້າຍເຫລ່ົານ້ີ. 
 

1.  ການຍາດແຍ່ງອຳນາດ (ດານີເອນ 8: 1-14) 
ມັນອາດຈະງ່າຍສຳຫັຼບຜູ້ອ່ານສມັຍນ້ີທີ່ຈະເບ່ິງແກະແລະແບ້ (ປຽບທຽບກັບສັດສ່ີໂຕຂອງບົດກ່ອນນ້ີ).    ໃນ  
ເວລາດຽວກັນ,  ຮູບພາບຂອງເຂົາເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສົງສັຍ.    ເຂົາມີຄວາມໝາຍເຖິງອຳນາດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
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ສັດເຫ່ົຼານ້ີຊ່ຶງເປັນຕົວແທນຂອງອານາຈັກທີ່ມີອຳນາດ. ໃນຂະນະທີ່ດານີເອນເບ່ິງເຂ້ົາໄປໃນນິມິດ, ຢືນຢູ່ຂ້າງ
ຄອງນ້ຳ, ລາວໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າມີແກະໂຕນ່ຶງ ທີ່ມີເຂົາບ່ໍສເມີກັນ . ອາວຸດປ້ອງກັນຕົວຂອງພວກແກະແມ່ນ
ເຂົາຂອງພວກມັນ, ແລະຜູ້ຕ່ໍສູ້ທີ່ມີພລັງນ້ີຈະໃຊ້ກຳລັງຂອງຕົນເພ່ືອເອົາຊະນະກຳລັງທີ່ຕ່ໍຕ້ານທັງໝົດ. 
  
ຄ້າຍຄືກັນກັບຜູ້ແຂ່ງຂັນທີ່ບ່ໍເຄີຍແພ້ ແຕ່ໄດ້ຊະນະສັດຕຣູຂອງລາວທັງໝົດ. ເໝືອນນັກມວຍມືອາຊີບຜູ້ທີ່ຍັງ
ບ່ໍທັນໄດ້ເຄີຍປຣາຊັຍ, ຫືຼຫລຽວເບ່ິງກັບຄືນໄປເຖິງສມັຍ Greco-Roman ເຣ່ືອງນັກຕ່ໍສູ້ຜູ້ບ່ໍເຄີຍເສັຍຊັຍຊຶ່ງ
ຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານຍັງມີຊີວິດຢູ່ແລະມີຕຳແໜ່ງສູງຂ້ຶນ. ຄວາມສຳຄັນມີຢູ່ວ່າບຸກຄົນທີ່ບ່ໍເຄີຍເສັຍຊັຍຈະມີ
ອິດທິພົນຫຼາຍຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ.  ແຕ່ມີຄຳເວົ້າໄວ້ວ່າ, "ຖ້າທ່ານຢູ່ສູງ, ທ່ານຈະຕ້ອງຕົກໄກ."   ແກະໂຕນ້ີທີ່ບ່ໍເຄີຍ
ຜ່າຍແພ້ຈະເຮັດຕາມໃຈແລະຍົກຍ້ອງຕົວເອງ. ການທະນົງຕົວນຳໄປສູ່ການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງຄົນອ່ືນໆ, ຮວມທັງ
ຊົນຊາດອິສຣາເອນຂອງດານີເອນ, ແລະຮ້າຍແຮງກວ່ານ້ັນຄືບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດຢຸດຢ້ັງມັນໄດ້. 
  
ຈາກນ້ັນມີສັດນ້ອຍກ້າວເຂ້ົາມາ, ແບ້ເຖິກ ຊ່ຶງເບ່ິງຄືວ່າຈະລອຍຢູ່ເທິງໜ້າໂລກ. ນ້ີບ່ໍແມ່ນແບ້ທັມມະດາ, ແຕ່
ເປັນແບ້ທ່ີມີເຂົາແປກຢູ່ລະຫວ່າງຕາຂອງມັນ. ຕາມທັມມະດາແລ້ວ, ຂ້ອຍບ່ໍເຄີຍເຫັນແບ້ພຍາຍາມທີ່ຈະຕ່ໍສູ້
ແກະ ແຕ່ເບ່ິງຄືວ່າມັນເປັນຈຸດສຳຄັນຂອງນິມິດນ້ີ: ສ່ິງແປກໆຈະເກີດຂ້ຶນ. ແບ້ໂຕນ້ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂກດ
ແຄ້ນທີ່ສຸດ ຊ່ຶງມັນບ່ໍພຽງແຕ່ເອົາຊະນະອຳນາດຂອງໂລກທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນເວລານ້ັນ,  ມັນຍັງໄດ້ຢຽບຢ່ຳອານາ 
ຈັກໃນທຳນອງທີ່ບ່ໍມີໃຜສາມາດຊ່ວຍກູ້ໄດ້.   ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ,  ປວັດສາດບັນທຶກໄວ້ວ່າ ຜູ້ຊະນະໃໝ່ສາ 
ມາດກາຍເປັນຜູ້ທີ່ບ່ໍດີຫລືຊ່ົວຮ້າຍກວ່າຜູ້ທີ່ມາກ່ອນ.    ບັນດານັກຂຽນມັກຈະເຫັນພ້ອມນຳກັນວ່າແບ້ເຖິກນ້ີ
ເປັນຕົວແທນຂອງ Alexander the Great ຜູ້ໄດ້ເອົາຊັຍຊະນະອານາຈັກຕ່າງໆໃນຕອນນ້ັນ,   ຮວມທັງອາ
ນາຈັກທ່ີດານີເອນອາສັຍຢູ່ແລະຮັບໃຊ້. 
  
ການຕ່ໍສູ້ເພ່ືອອຳນາດນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເກມນ້ີຍັງຄົງມີຢູ່ຄືເກ່ົາໃນແຜ່ນດິນໂລກ    ແລະປະຊາກອນຂອງ
ໂລກ.   ສ່ິງທີ່ໜ້າຄິດກໍຄືວ່າໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂອງມະນຸດສູ້ຮົບກັນເພ່ືອອຳນາດເໜືອແຜ່ນດິນໂລກ, ບ່ໍມີໃຜ
ກ່າວເຖິງພລັງອັນສູງສ່ົງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ເບ່ິງຄືວ່າພຣະອົງບ່ໍຊົງສົນໃຈໃນເຫດການທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ. ເປັນຫຍັງ
ໃນຂະນະທີ່ອຳນາດຂອງໂລກຕ່ໍສູ້ກັນ, ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງລຸກຂ້ຶນຕ່ໍຕ້ານຄວາມຊ່ົວຮ້າຍເຫ່ົຼານ້ີ?  ຄຳຖາມດຽວກັນ
ນ້ີມີຢູ່ໃນພຣະຄຳດານີເອນ 8:13-14, ບ່ອນທີ່ໃຫ້ກຳນົດເວລາສຳລັບຄວາມບ່ໍບໍຣິສຸດ. 
 

2.  ຊອກຫາຄວາມເຂ້ົາໃຈ (ດານີເອນ 8: 15-22)  
ເຊ່ັນດຽວກັບບົດທີ່ຜ່ານມາມີບາງສ່ິງບາງຢ່າງຄວນຈະຍົກຍ້ອງແລະຄວາມດີເດ່ັນຂອງດານີເອນ:     ລາວໄດ້
ຊອກຫາຄວາມເຂ້ົາໃຈ. ສັງເກດວ່າກ່ອນໜ້ານ້ີ, ດານີເອນເປັນປາກສຽງຂອງຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ເປີດເຜີຍຄວາມ
ໝາຍຂອງຄວາມຝັນ  ແລະສະຖານະການໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  ຕ່ໍບັນດາຜູ້ປົກຄອງອານາຈັກ
ຂອງລາວ. ມາບັດນ້ີ ປາກົດວ່າລາວບ່ໍແນ່ໃຈໃນຖານະຜູ້ສ່ົງຂ່າວຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ແນ່ນອນພຣະເຈ້ົາຜູ້ດຽວທ່ີ
ຊົງເປິດເຜີຍເຣືອງອະນາຄົດໃຫ້ກັບດານີເອນ, ສ່ິງນ້ີນັບວ່າເປັນພາຣະໜ້າທີ່ໜັກນ່ວງ.   ຫລັງຈາກລາວໄດ້ຂໍ
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ຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ດານີເອນຮ້ອງຫາເທວະດາ (ຄັບຣີເອນ Gabriel) ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈແກ່ລາວ. ນ້ີບ່ໍແມ່ນ
ພຽງຄ້ັງດຽວທີ່ເທວະດາອົງນ້ີໄດ້ຖືກສ່ົງມາເພ່ືອເປີດເຜີຍແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ໂລກ. 
 
ທ່ານເຄີຍສັງເກດໃນພຣະຄັມພີບ່ໍວ່າ   ເວລາໃດທີ່ເທວະດາມາຫາມະນຸດຈະເກີດມີຄວາມຢ້ານກົວເກີດຂ້ຶນ? 
ດານີເອນຢ້ານກົວຈົນນ້ອມຕົວລົງ.  ຖ້າລາວມີຄວາມຢ້ານກົວເມ່ືອເຫັນນິມິດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ລອງນຶກເບ່ິງພາບ
ພົດຕອນນ້ີທ່ີລາວໄດ້ພົບກັບເທວະດາຄັບຣີເອນ Gabriel, ໜ້າຕ່ໍໜ້າ.   ຄຳຕອບຈາກຄັບຣີເອນເປັນປໂຍດ, 
ແຕ່ກໍບ່ໍແຈ້ງເຖິງສ່ິງທ່ີດານີເອນໄດ້ເຫັນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເວລາສຸດທ້າຍ. ສ່ິງທີ່ໜ້າສົນໃຈກໍຄືວ່ານິມິດນ້ີມີຜົນກະ
ທົບຕ່ໍຮ່າງກາຍຂອງດານີເອນເອງ. ລາວມີຄວາມເສ້ົາສລົດໃຈຫຼາຍຂະນະທ່ີໄດ້ຍິນຂ່າວທີ່ຍ່ິງໃຫ່ຍກວ່າຊີວິດ
ນ້ີ, ລາວໄດ້ນອນຫລັບສນິດເໝືອນຄົນທີ່ໝົດກຳລັງ.  
 
ເມ່ືອເວົ້າເຖິງພຣະນິມິດ, ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ແຕ່ວັຍເດັກມາ, ເມ່ືອໃດໄດ້ຍິນເຣ່ືອງ
ຮ້າຍແຮງ  ຮ່າງກາຍຂອງຂ້ອຍຈະຮູ້ສຶກອ່ອນເພັຍເໝືອນກັບເປັນອັມມະພາດຫລາຍຊ່ົວໂມງແລະບາງຄ້ັງກໍ
ເປັນມ້ື. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄັບຣີເອນ Gabriel ເຫັນວ່າມັນຈຳເປັນທີ່ຈະໃຫ້ຄຳອະທິບາຍເຫ່ົຼານ້ີໃນຂ້ໍທີ 20-
22.   ນ້ີແມ່ນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ ທີ່ຈະບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມມືດ   ໂດຍສະ
ເພາະເຣ່ືອງການຂັດແຍ່ງອຳນາດໃນໂລກນ້ີ. ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈບາງຢ່າງ ກ່ອນທີ່ສ່ິງໃຫຍ່ຈະເກີດ 
ຂ້ຶນ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ເມີນເສີຍກ່ອນທ່ີພຣະອົງຈະຊົງປາກົດ.  ຈົນກວ່າພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ທຸກສ່ິງເປັນໄປ, 
ໃຫ້ພວກເຮົາສແວງຫາສະຕິປັນຍາແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ແລະເຊ່ືອວ່າເຖິງຄວາມມືດຈະຮ້າຍແຮງກໍຕາມພຣະ
ເຈ້ົາເປັນຄວາມສວ່າງຈະສ່ອງແສງເຂ້ົາໃສ່ຄວາມມືດແລະຄວາມຊ່ົວຮ້າຍທີ່ຄອບງຳພວກເຮົາຢູ່. 
 

3.  ເວລາສຸດທ້າຍໃກ້ຈະມາເຖິງ (ດານີເອນ 8: 23-27) 
ພຣະຄັມພີສອນຄຣິສຕຽນໃຫ້ສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາແລະພຣະອົງພຽງຜູ້ດຽວ ເພາະພຣະອົງ
ຊົງຄອບຄອງທຸກໆສ່ິງ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເບ່ິງ ຍັງມີສ່ິງຮ້າຍແຮງສຸດທ້າຍທ່ີໄດ້ເຕືອນໄວ້ໃນຂ້ໍ 23-25: ຜູ້
ທີ່ຢູ່ເໜືອກວ່າຜູ້ປົກຄອງທັງຫຼາຍ, ຜູ້ທີ່ຈະເຂ້ັມແຂງແລະຢູ່ໃນອັນດັບທີ່ບ່ໍສາມາດເບ່ິງເຫັນໄດ້ ແຕ່ຈະທຳລາຍ
ໂດຍບ່ໍໃຊ້ກຳລັງຂອງມະນຸດ.“ ບາງຄົນຄິດເຖິງຜູ້ຕ່ໍຕ້ານພຣະຄຣິດ, ຢ່າງໃດກໍຕາມອຳນາດຊ່ົວຊ້າສຸດທ້າຍນ້ີ 
ຈະຖືກທຳລາຍໂດຍພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງມີອຳນາດເໜືອມະນຸດ.   ນ້ີຄືຈຸດອາວະສານ. ຄວາມຝັນຮ້າຍອັນຍ່ິງໃຫຍ່
ຈະມາເຖິງ, ແຕ່ຄວາມຊ່ົວຈະຕ້ອງພິນາດຢ່າງສ້ິນເຊີງ.  
 
ຖ້າທ່ານພິຈາຣະນາເບ່ິງ 2 ເທຊະໂລນິກ 2 ທ່ານຈະເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄຣິສຕຽນໃນຂະນະທ່ີພວກ
ເຮົາໃກ້ເຂ້ົາເຖິງການຕ່ໍສູ້ອັນຊ່ົວຮ້າຍຄ້ັງສຸດທ້າຍ ກັບພຣະເຈ້ົາ:ຈ່ົງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາ. ບ່ໍວ່າສ່ິງໃດຈະເກີດ
ຂ້ຶນກໍຕາມ, ໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເຊ່ືອເຂ້ັມແຂງ ເພາະພຣະເຈ້ົາຈະທຳລາຍສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍທັງໝົດ. ຂະນະທີ່ດາ
ນີເອນເບ່ິງໄປເຖິງການສ້ິນສຸດຂອງທຸກຢ່າງ, ໃຫ້ພວກເຮົາເບ່ິງໄປຫາວັນສຸດທ້າຍດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ. ພຣະ
ເຈ້ົາຈະບ່ໍປະຖ້ິມໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃນເວລາຫຍຸ້ງຍາກ;     ສະນ້ັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍຄວນຈະປະຖ້ິມ 
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ພຣະອົງໃນເວລາລຳບາກ.    ຂໍໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອ, ບ່ໍແມ່ນຄວາມຢ້ານ, ເປັນວິທີທາງທ່ີຈະເອົາຊະນະຄວາມຝັນ
ຮ້າຍ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ຖ້າພວກເຮົາທຸກຄົນເວົ້າຄວາມຈິງ, ຫລາຍຄົນອາດຈະອ່ານຂ້າມພຣະຄຳທ່ີຜ່ານມາ.    ຄຳພະຍາກອນຄຣິສ
ຕຽນແມ່ນສ່ິງທີ່ທ້າທາຍແລະອະທິບາຍໄດ້ຍາກ. ແຕ່ມັນມີປໂຍດຖ້າພວກເຮົາໃຊ້ເວລາໃນຂ້ໍພຣະຄຳເຫລ່ົານ້ີ 
ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາກຳລັງສະແດງພຣະອົງເອງວ່າ     ຊົງເປັນຄວາມຫວັງທີ່ຈະຕ່ໍຕ້ານຄວາມຊ່ົວຊ້າໃນໂລກນ້ີ. 
ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາອາດຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ຄວາມຢ້ານກົວຫາຍໄປ,   ແຕ່ໃນທີ່ສຸດແມ່ນພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ທ່ີ
ທຳລາຍຄວາມຊ່ົວທ່ີຢູ່ເບ້ືອງຫລັງຄວາມຢ້ານກົວເຫ່ົຼານ້ີ.  
 

ສ່ິງນ່ຶງທ່ີຕ້ອງຮຽນຮູ້ແລະເຊ່ືອຖື ຄືມ້ືນ່ຶງພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ຊັຍຊະນະຕ່ໍຄວາມຝັນຮ້າຍແລະຄວາມຢ້ານກົວຂອງ
ພວກເຮົາ. ທ່ານຈະຕ້ອງຄຸເຂ່ົາລົງສາຣະພາບ,ໂດຍສະເພາະເຣ່ືອງຄວາມຢ້ານກົວ, ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ຂຽນຄວາມ
ຢ້ານແລະຄວາມກັງວົນຕ່າງໆຂອງທ່ານໃສ່ກະດາດ. ໃນເວລາອະທິຖານຈ່ົງສາຣະພາບຄວາມຢ້ານກົວຂອງ
ທ່ານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ, ມອບຄວາມຝັນຮ້າຍໃຫ້ພຣະອົງ ແລະຂໍຄວາມເຊ່ືອເພ້ີມຈາກພຣະອົງເພ່ືອຄວາມຢ້ານກົວ
ເຫ່ົຼານ້ີຈະບ່ໍມີອຳນາດໃນຊີວິດຂອງທ່ານຕ່ໍໄປ.    ຂໍພຣະອົງໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຫັນນິມິດກ່ຽວກັບຣິດອຳນາດຊ່ຶງສາ
ມາດເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານໃນຈິດໃຈ. ຈ່ົງກ້າວຕ່ໍໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ, ແລະບ່ໍຕ້ອງຢ້ານ. 
 

ຄຳຖາມ 
1. ຄວາມຝັນຮ້າຍແລະຄວາມຄິດທ່ີບ່ໍດີແນວໃດແດ່ທ່ີ່ມີຢູ່ໃນຕົວຂ້ອຍ?     ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍພິການໄດ້

ແນວໃດແດ່? 
2. ເບ່ິງຂ່າວຮອບໂລກ, ມີກຳລັງຊ່ົວຮ້າຍປະເພດໃດແດ່ທີ່ກຳລັງຕ່ໍສູ້ກັນເພ່ືອອຳນາດ?    ຂ້ອຍຄວນຈະ

ວາງຕົວຢ່າງໃດຕ່ໍສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ?  
3. ຊອກຫາຄວາມເຂ້ົາໃຈຈາກພຣະເຈ້ົາສຳຫັຼບສ່ິງທ່ີຂ້ອຍບ່ໍເຂ້ົາໃຈ. ຂ້ອຍຈະຂໍຄວາມເຂ້ົາໃຈຈາກພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້ແນວໃດ? ຂ້ອຍຫວັງວ່າພຣະອົງຈະຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງວິທີໃດ? 
4. ເປັນຫັຽງຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງສຶກສາແລະອ່ານຄຳພະຍາກອນໃນພຣະຄັມພີ?     ມັນຈະເປັນປໂຍດຕ່ໍ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຂ້ອຍເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາແລະແຜນການຂອງພຣະອົງສຳລັບໂລກນ້ີ ໄດ້ແນວໃດ? 
 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 10 
ຄຳອະທິຖານສາຣະພາບຂອງດານີເອນ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດານີເອນ 9: 1-13 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ມັດທາຍ 21: 1-11 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນເປັນແບບຢ່າງຂອງການອ້ອນວອນທີ່ຈິງໃຈ,  

                               ໂດຍການສະແດງຄວາມຖ່ອມຕົວ, ການສາລະພາບ,ແລະການປະຕິເສດ 
                               ຕົນເອງ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ: ເມ່ືອທ່ານພິຈາຣະນາຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນ, ທ່ານສາມາດເຫັນຕົວຢ່າງຫລື  

                                  ຄຳໜຸນໃຈຫຍັງແດ່ສຳລັບຊີວິດເຣ່ືອງການອະທິຖານຂອງຕົວເອງ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຮຽນຮູ້ການອະທິຖານຕາມພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຮູ້ສັງເກດເບ່ິງ 

                                  ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. 

ອ່ານລວບ: ໃນຂະນະທີ່ດານີເອນສຶກສາຄຳພະຍາກອນຂອງເຢເຣມີຢາ, ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າເວລາຂອງການ 

                  ເປັນຊະເລີຍເກືອບຈະສ້ິນສຸດລົງແລ້ວ.      ລາວມີຄວາມຫວັງຫລາຍຈ່ຶງເລ້ີມຖືສິນອົດອາຫານ 
                  ແລະອະທິຖານ. 
 

ຄຳນຳ 
ດານີເອນຜູ້ຊະຣາໄດ້ເອົາໜັງສືເຢເຣມີຢາຈາກບ່ອນເກັບປ້ືມຂອງລາວ. ລາວໄດ້ຜ່ານຜ່າຫຼາຍຢ່າງໃນລະຍະ
ແປດຫລືເກ້ົາສັດຕະວັດ. ລາວໄດ້ຖືໜັງສືທີ່ເຕັມດ້ວຍລາຍມືຂອງເຢເຣມີຢາ. ໜັງສືນ້ີໄດ້ຜ່ານພັຍແລະຄວາມ
ມືດເໝືອນກັນກັບມືຂອງດານີເອນທີ່ກຳລັງຖືມັນຢູ່.   ດານີເອນໄດ້ລອດຊີວິດເຈັດສິບປີໃນການເປັນຊະເລີຍ, 
ຄ້ັງທຳອິດໃນ Babylon ແລະຫລັງຈາກນ້ັນຢູ່ Persia.  ແນ່ນອນລາວໄດ້ອ່ານຖ້ອຍຄຳເຫລ່ົານ້ັນເປັນປະຈຳ
ນັບຕ້ັງແຕ່ເລ້ີມລ້ີພັຍ. ວັນເວລາໃນຖ້ຳສິງກໍເປັນຄວາມຊົງຈຳທີ່ຫ່າງໄກ, ທົດສອບໃນວັຍໜຸ່ມກ່ຽວກັບການກິນ
ອາຫານແລະເຄ່ືອງດ່ືມທີຕ້່ອງຫ້າມ. ແຕ່ຫ່າງໄກຫຼາຍ, ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງລາວ, ແມ່ນຄໍາສັນຍາ.   
 

1.  ເວລາໄດ້ມາເຖິງ (ດານີເອນ 9: 1-3) 
ວາດພາບເບ່ິງດານີເອນຜູ້ຊະຣາກຳລັງເປີດມ້ວນໜັງສື ພຣະຄຳເຢຣະມີຢາ 29:10,  “ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເມ່ືອເຈັດສິບປີ ແຫ່ງບາບີໂລນຄົບແລ້ວ   ເຮົາຈະຢ້ຽມຢາມເຈ້ົາແລະຈະໃຫ້ຄຳສັນຍາຂອງເຮົາ
ສຳເຣັດເພ່ືອເຈ້ົາແລະຈະນຳເຈ້ົາກັບມາສູ່ສະຖານທີ່ນ້ີ." ດານີເອນຮູ້ທັນທີວ່າເຖິງເວລາແລ້ວ.         
 

ອາຍຸຫລາຍເກີນໄປທີ່ຈະເດີນທາງນ່ຶງພັນໄມຈາກ Susa ກັບໄປເຢຣູຊາເລັມດ້ວຍຕົນເອງ , ດານີເອນຈ່ຶງໄດ້
ຂຽນລົງໃນຫນັງສືມ້ວນວ່າ, "ໃນປີທຳອິດທີ່ພຣະອົງຊົງເປັນກະສັດນ້ັນ  ຂ້າພະເຈ້ົາດານີເອນໄດ້ຮຳ່ຮຽນພຣະ



 41 

ຄັມພີ    ແລະຄິດເຖິງເຣ່ືອງເຈັດສິບປີທີ່ນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຈະຖືກທຳລາຍຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກເຢ 
ເຣມີຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄວ້" (ດນອ 9: 2). ຫັຼງຈາກນ້ັນລາວກໍໄດ້ຂຽນຄຳອະທິຖານຂອງຕົນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.    
 

2.  ການອະທິຖານສາຣະພາບ (ດານີເອນ 9: 4-11) 
ຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນແມ່ນການອະທິຖານແບບຢ່າງ.   ລາວເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການສາຣະພາບທີ່ຍືດຍາວ 
ຊ່ຶງລາວໄດ້ປຽບທຽບທມັມະຊາດຂອງຄວາມຮັກແລະຄວາມທ່ຽງທັມຂອງພຣະເຈ້ົາກັບຄວາມບາບຂອງຊາວ 
ອິສຣາເອນ. ລາວໄດ້ລະນຶກເຖິງຄວາມຮກັອັນໝັ້ນຄົງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມສັດຊ່ືໃນພັນທະສັນຍາ ຈາກ
ນ້ັນການກະບົດທີ່ບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງຂອງປະຊາຊົນ. ເໝືອນກັບ Joseph ແລະ Noah ດານີເອນເປັນຄົນນ່ຶງໃນ
ພວກຜູ້ຊອບທັມທີ່ສຸດໃນພຣະຄັມພີເດີມ.    ຊີວິດຂອງລາວເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແຕ່ລາວຍັງ 
ໄດ້ວາງຕົວເອງເຂ້ົາໄປໃນຜູ້ກະບົດຜິດ,   ໂດຍໃຊ້ຄຳເວົ້າ,   "ພວກເຮົາ" ແລະ  "ຂອງພວກເຮົາ"  ຫຼາຍໆຄ້ັງ 
ຕລອດການອະທິຖານ. ລາວບ່ໍໄດ້ຫລີກລ້ຽງຄວາມຜິດແລະບ່ໍເຄີຍແກ້ຕົວ ພວກເຮົາຕ້ອງອະທິຖານເພ່ືອການ
ສາຣະ ພາບທີ່ຄ້າຍຄືກັນນ້ີ. ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຍຸກທີ່ບ່ໍຍອມຮັບຮູ້ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກຕົນ, ພວກເຮົາ
ອາດຈະໜີຄວາມຜິດໂດຍການຊ້ີໃສ່ຄວາມຜິດຂອງຄົນອ່ືນ,    ຫລືຜ່ອນນ້ຳໜັກຂອງຄວາມຜິດໂດຍເວົ້າວ່າ, 
"ພວກເຮົາທຸກຄົນເປັນມະນຸດ." ຫລາຍໆຄ້ັງພວກເຮົາຫ່ວງໃຍຄວາມເວ້ົາຂອງຄົນອ່ືນ ຫລາຍກວ່າຄວາມຄິດ
ຂອງ ພຣະເຈ້ົາກ່ຽວກັບຄວາມຜິດພາດຂອງພວກເຮົາ.  
 

ຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນເປັນສ່ິງທ້າທາຍຕ່ໍແນວຄິດຂອງຄຣິສຕຽນໃນສມັຍນ້ີຄື: 1. ພຣະຄຸນມີຣາຄາຖືກ 
Cheap Grace ແລະ 2. ຂ່າວປະເສີດຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ Prosperity Gospel. 
 

ກ່ອນອ່ືນໝົດ, ພຣະຄຸນ, ການໃຫ້ອະພັຍ, ແລະຄວາມຮັກແມ່ນຫັຼກຄຳສອນທີ່ສຳຄັນຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ພຣະ
ເຢຊູຊົງນຳພາໃນເຣ່ືອງນ້ີ,    ແຕ່ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນສາມາດຖືກເນ້ັນຫຼາຍຈົນເກີນໄປ  ໃນເວລາເທສນາໂດຍລືມໃຫ້
ຄວາມສຳຄັນເຣ່ືອງການສາຣະພາບແລະການກັບໃຈ.    ພຣະຄຸນແບບຣາຄາຖືກແມ່ນພຣະຄຸນທີ່ໃຫ້ຄວາມ 
ພ້ົນແລະຄວາມດີໂດຍບ່ໍມີການປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຜູ້ເຊ່ືອ,     ປ່ຽນໄມ້ກາງແຂນໃຫ້ກາຍເປັນຂອງຣາຄາຖືກ
ແລະບ່ໍມີຄວາມໝາຍ. ພຣະຄຸນມີຣາຄາແພງ. ພຣະເຢຊູຊ້ືດ້ວຍເລືອດ! ດານີເອນຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງ
ຂອງຄວາມບາບ: ຄວາມບາບຂອງລາວແລະຄົນຂອງອິສຣາເອນ.  
 

ສອງ, ຂ່າວປະເສີດຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ ຄືຄວາມເຊ່ືອທີ່ວ່າພຣະເຈ້ົາມີແຕ່ສ່ິງດີໆສຳລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຖ້າ
ພວກເຂົາພຽງແຕ່ອ້າງມັນຫືຼເຊ່ືອພຽງພໍ. ຄວາມເຊ່ືອແບບນ້ີໝາຍເຖິງການມ່ວນຊ່ືນຫລືໄດ້ລາງວັນ, ແລະຜູ້ທີ່
ຕິດຕາມທາງນ້ີກໍຢູ່ໄກຈາກການສາຣະພາບ,   ການກັບໃຈ,  ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແລະຄວາມອັບອາຍ. ຄຳອະທິ 
ຖານຂອງດານີເອນບ່ໍແມ່ນຂ່າວປະເສີດຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ.    ແທ້ຈິງແລ້ວ,  ຊີວິດທັງໝົດຂອງລາວກໍຄືກັນກັບ
ຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ມາກ່ອນເຊ່ັນ  ເຢເຣມີຢາ,  ຫລືພຣະເຢຊູແລະອັຄສາວົກທັງໝົດ,  ຫລືກຸ່ມຄຣິສຕຽນທີ່ຖືກຂ້າ, 
ຖືກທໍຣະມານ, ແລະຖືກຂ່ົມເຫັງເພາະພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ. ຜູ້ທີ່ປະກາດພຣະຄຸນຣາຄາຖືກຫລືຂ່າວປະ
ເສີດຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງຄວນຢຸດເບ່ິງພຣະຄຳດານີເອນບົດທີ 9 ແລະພິຈາຣະນາຄຳອະທິຖານສາຣະພາບ. 
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3.  ການຮັບຮູ້ຄຳຕັດສິນຂອງຄວາມບາບ ( ດານີເອນ 9: 11-14 )    
ການຮັບຮູ້ບາບແລ້ວສາຣະພາບກໍເປັນເຣ່ືອງສຳຄັນ, ແຕ່ການຍອມຮັບຄຳພິພາກສາຊ່ຶງເປັນຜົນມາຈາກບາບ 
ນ້ັນກໍເປັນອີກກໍຣະນີນ່ຶງ. ດານີເອນເຂ້ົາໃຈວ່າບາບມີຜົນສະທ້ອນ. ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ເຮັດບາບ, ແລະບາງຄົນກໍບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງບາບຫລືຜົນສະທ້ອນຂອງມັນ. ຜູ້ເຊ່ືອທີ່ 
ແທ້ຈິງເຂ້ົາໃຈວ່າການຂໍໂທດບ່ໍໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນຈາກບາບຫລືຜົນຂອງມັນ.   ພວກເຮົາຢູ່ໃນຍຸກຂອງພຣະຄຸນ, 
ແຕ່ວ່າພຣະຄຸນບ່ໍໄດ້ຊຳຮະບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມບາບທັງໝົດ. ໂຣມ 6:23 ກ່າວວ່າ, "ສຳລັບຄ່າຈ້າງ
ຂອງບາບແມ່ນຄວາມຕາຍ." ການຕາຍອອກມາໃນຫຼາຍຮູບແບບ. 
1. ຄວາມຕາຍທາງຮ່າງກາຍແມ່ນສ່ວນນ່ຶງໃນການພິພາກສາຂອງຄວາມບາບ "ເຫດສັນນ້ັນຄວາມຜິດບາບ

ໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກເພາະດ້ວຍມະນຸດຄົນດຽວ    ແລະຄວາມຕາຍກໍໄດ້ເກີດມາຍ້ອນຄວາມຜິດບາບນ້ັນ 
ຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ຄວາມຕາຍຈ່ຶງໄດ້ລາມໄປເຖິງມະນຸດທຸກຄົນ ເພາະວ່າທຸກຄົນໄດ້ເຮັດບາບແລ້ວ"(ໂຣມ 
5:12).   ພຣະເຈ້ົາອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສັດເປັນເຄ່ືອງຖວາຍ,  ໃນພຣະສັນຍາເດີມ,  ແທນບາບຂອງມະນຸດ  
ແຕ່ສັດເຫ່ົຼານ້ັນກໍຕ້ອງຕາຍ.    ໃນທີ່ສຸດ, ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູກາຍເປັນການຖວາຍຄ້ັງສຸດທ້າຍແລະ
ຖາວອນແທນວິທີຖວາຍສັດຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃນພຣະສັນຍາເດີມ (ເຮັບເຣີ 1: 1-18). ບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້ 
ນຳໄປເຖິງການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ ບ່ໍແມ່ນຄວາມຜິດທາງວິນຍານທົວ່ໄປ ແຕ່ວ່າບາບທຸກຢ່າງໄດ້ຢູ່ເທິງ
ບ່າຂອງພຣະເຢຊູ.      

2. ຄວາມຕາຍນິຣັນດອນຍັງເປັນສ່ວນນ່ຶງໃນການພິພາກສາຂອງຄວາມບາບ.     ບາບແຍກພວກເຮົາຈາກ 

ພຣະເຈ້ົາແລະນຳໄປສູ່ຄວາມຕາຍນິຣັນດອນ.  "ແຕ່ວ່າຄວາມບາບຊ່ົວຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ກະທຳໃຫ້

ເກີດການແຍກລະຫວ່າງເຈ້ົາກັບພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ" (ເອຊາຢາ 59: 2a). ດານີເອນໄດ້ຂຽນວ່າ, "ຫລາຍ

ຄົນໃນພວກເຫ່ົຼານ້ີທີ່ໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວຈະມີຊີວິດຄືນມາອີກ ລາງຄົນຈະມີຊິວິດຕລອດໄປ ບາງຄົນຈະໄດ້

ຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າຕລອດໄປ" (ດານີເອນ 12: 2).     

3. ຄວາມຕາຍທາງວິນຍານແມ່ນການພິພາກສາຂອງຄວາມບາບ.     ການຫລີກລ້ຽງຄວາມອັບອາຍ  ແລະ
ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແມ່ນຫັຼກຖານຂອງບາບທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເສັຍຫາຍ.   ຊີວິດທາງວິນຍານບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່
ກ່ຽວກັບຊີວິດຫລັງຈາກຄວາມຕາຍເທົ່ານ້ັນແຕ່ເປັນຊີວິດທີ່ມ່ັງຄ່ັງ,   ເຕັມລ້ົນ,    ແລະອຸດົມສົມບູນຢູ່ທີ່ນ້ີ
ແລະດຽວນ້ີ (ໂຢຮັນ 10:10). 

4. ຄວາມຕາຍດ້ານຄວາມສັມພັນແມ່ນຜົນຂອງຄວາມບາບທີ່ແກ້ໄຂໄດ້ຍາກ.    ມີຂ້ັນຕອນຕ່າງໆໃນການ
ສ້າງຄວາມປອງດອງໃນພຣະຄັມພີ ແຕ່ວ່າບາບສາມາດສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຫຼາຍຈົນວ່າການຟ້ືນຟູຢ່າງ
ເຕັມທີ່ອາດຈະເປັນໄປບ່ໍໄດ້. 

5. ຄວາມຕາຍດ້ານສັງຄົມແມ່ນມາຈາກຄວາມບາບທັງໝົດຂອງພົລເມືອງ.  ອາຊຍາກັມ,  ຄວາມທຸກຍາກ, 
ການຈຳແນກເຊ້ືອຊາດ, ສົງຄາມແລະບັນຫາອ່ືນໆຂອງສັງຄົມແມ່ນຜົນສະທ້ອນຫລາຍລຸ້ນຄົນແລະການ
ຕັດສິນຂອງບາບ. ພວກເຂົາສາມາດກາຍເປັນເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບາບຫຼາຍຂ້ຶນ, ແລະສ້າງຄວາມ
ໂຫດຮ້າຍແບບບ່ໍມີຈຸດຈົບ.  
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ດານີເອນຮູ້ວ່າບາບຂອງປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຢຣູຊາເລັມຖືກທຳລາຍ  ແລະການຖືກເນຣະເທດ
ໄປປະເທດບາບີໂລນແລະຈາກນ້ັນແມ່ນເປີເຊັຍ. ລາວບ່ໍໄດ້ແປກໃຈໃນການພິພາກສາ.  ຄຳຂໍໂທດບ່ໍໄດ້ລົບ
ລ້າງຜົນກະທົບທັນທ.ີ ເຊ່ັນດຽວກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຄວາມບາບຂອງ
ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຕ່ໍພວກເຮົາ,  ຄົນອ່ືນ,  ແລະສັງຄົມອ້ອມຂ້າງພວກເຮາົ.  ຄວາມເສັຍຫາຍ
ເຫ່ົຼານ້ັນໃຊ້ເວລາໃນການຮັກສາແລະປ້ີນກັບ, ຄືກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກອາຊຍາກັມແລະຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມ. 
ບາງຄົນອາດຈະກັບໃຈຈາກການເຮັດໂຫດຮ້າຍຄົນອ່ືນ ແຕ່ມັນບ່ໍໄດ້ລົບລ້າງຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ໄດ້ເກີດກັບຜູ້
ເຄາະຮ້າຍແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. ຜົນສະທ້ອນບາງຢ່າງແມ່ນແກ້ໄຂບ່ໍໄດ້. ບາບມີຜົນສະທ້ອນແລະມີ
ການພິພາກສາ. ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາປົກຄວາມບາບ,   ແຕ່ກໍມີຜົນກະທົບທີ່ຍາວນານ.  ດານີເອນ 9: 11-
14 ເວ້ົາເຖິງການເອ້ີນຂອງໂມເຊເຖິງຄວາມຕາຍແລະຊີວິດ,    ພອນແລະຄຳສາບແຊ່ງ (ພຣະບັນຍັດທີສອງ 
30: 15-20). ການພິພາກສາຄວາມບາບຍັງເປັນການເຕືອນເຖິງຄຳສັນຍາຂອງຊີວິດແລະພຣະພອນທີ່ພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ກຳນົດໄວ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ຮັກພຣະອົງແລະດຳເນີນຊີວິດໃນການເຊ່ືອຟັງ. 
 

4.  ຄຳອ້ອນວອນເພ່ືອຄວາມເມດຕາ ( ດານີເອນ 9: 15-19 )              
ຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນບ່ໍໄດ້ສ້ິນສຸດດ້ວຍຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງການຕັດສິນໃຈ ລາວຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງດີ, 
ມີຄວາມກະຣຸນາ,   ແລະມີຄວາມເມດຕາ.    ຄຳຂໍຄວາມເມດຕາແມ່ນຖືກສ້າງຂ້ຶນບົນພ້ືນຖານຫ້າປະການ.  
1. ຄຳອະທິຖານຂອງລາວແມ່ນອີງໃສ່ສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທຳໃນອະດີດ (ເມ່ືອພຣະເຈ້ົານຳປະຊາຊົນອອກ
ຈາກປະເທດເອຢິບ). ການເປັນຂ້າທາດໃນເອຢີບອາດຄ້າຍຄືກັນການເປັນຊະເລີຍໃນບາບີໂລນ. ພວກເຮົາ
ສາມາດໄວ້ວາງໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໂດຍອີງໃສ່ສ່ິງທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດມາກ່ອນ.  
2. ຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນບ່ໍແມ່ນກ່ຽວກັບລາວ  ຫລືຄົນຂອງລາວ,    ແຕ່ກ່ຽວກັບວ່າພຣະເຈ້ົາແມ່ນໃຜ, 
ໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະຂອງພຣະອົງ ບ່ໍແມ່ນຄວາມຊອບທັມຂອງດານີເອນ.  ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ສ້າງ, ຜູ້ປ່ິນປົວ, 
ຜູ້ປົດປ່ອຍ,  ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນ, ຜູ້ຮັກສາ, ຜູ້ປະທານ, ພຣະບິດາ, ຜູ້ມີອຳນາດ, ຜູ້ຊົງເມດຕາ, ຜູ້ເປັນທາງ, 
ຄວາມຈິງ, ແລະຊີວິດ, ແລະອ່ືນໆ.  
3. ພຣະອົງມີອຳນາດພໍທີ່ຈະເຮັດສ່ິງທີ່ພຣະອົງຕ້ອງການ.  ຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນ (ແລະຂອງພວກເຮົາ
ຄືກັນ)   ເຕືອນວ່າພຣະເຈ້ົາສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດ.     ພວກເຮົາອະທິຖານດ້ວຍ
ຄວາມເຊ່ືອ, ວາງໃຈໃນຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ.  
4. ຄຳຂໍຮ້ອງຂອງດານີເອນເພ່ືອຄວາມເມດຕາ  ແມ່ນອີງໃສ່ຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ໃນຖານະຜູ້ຕິດຕາມ 
ພຣະເຢຊູ,   ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງວ່າຄຳສັນຍາທຸກຢ່າງທີ່ພົບໃນພຣະຄັມພີຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບວ່າ   "ແມ່ນ
ແລ້ວ" Amen ໃນພຣະເຢຊູ ສຳລັບທຸກຄົນທີ່ເດີນໄປກັບພຣະອົງ (2 ໂກຣິນໂທ 1:20).  ພຣະບັນຍັດທີສອງ 
30: 15-20 ໃຫ້ຄໍາສັນຍາເຣ່ືອງພຣະພອນສຳລັບຜູ້ທີ່ສັດຊ່ືໃນການເຊ່ືອຟັງຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
5. ໃນທີ່ສຸດ,    ຄຳອ້ອນວອນເພ່ືອຄວາມເມດຕາແມ່ນການຍົກຍ້ອງພຣະອົງ.   ຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນ
ແມ່ນສຳລັບບ້ານເມືອງແລະຜູ້ຄົນທີ່ເອ້ີນອອກພຣະນາມຂອງພຣະອົງ. 
 

5.  ຄຳຕອບຈາກພຣະເຈ້ົາ (ດານີເອນ 9: 20-23) 
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ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງທູດສວັນ Gabriel ມາຫາດານີເອນເພ່ືອໃຫ້ຄຳຕອບສາມຢ່າງສຳລັບຄຳອະທິຖານຂອງລາວ. 
1. ການມາເຖິງຂອງທູດສວັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄຳອະທິຖານຂອງດານີເອນ. 2. ພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ປາກົດຕົວກັບດານີເອນໃນຮູບແບບຂອງ Gabriel.   ຊ່ືຂອງ Gabriel ໃນພາສາເຮັບເຣີໝາຍຄວາມ
ວ່າ, "ພຣະເຈ້ົາແມ່ນກຳລັງຂອງຂ້ອຍ,"  ຊ່ືຂອງດານີເອນເອງໝາຍຄວາມວ່າ, "ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຕັດສິນຂອງ
ຂ້ອຍ."    ໃນຂະນະທີ່ດານີເອນໄດ້ອະທິຖານຢູ່,    ລາວກໍໄດ້ຮັບກຳລັງຈາກພຣະເຈ້ົາ.     ໃນຄວາມເປັນຈິງ, 
Gabriel ກ່າວວ່າລາວໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ໄປຫາດານີເອນ, "ທັນທີທີ່ທ່ານໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນອະທິຖານ" (9: 23). 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງຄຳຕອບກ່ອນດານີເອນຈະຈົບການອະທິຖານ. 3. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບ. ຜ່ານ Gabriel, 
ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ "ຄວາມຮູ້ແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈ." ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄໍາອະທຖິານຂອງພວກເຮົາ,  ຊົງຢູ່ກັບພວກ
ເຮົາໂດຍ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ແລະຊົງໃຫ້ຄໍາຕອບແກ່ພວກເຮົາ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສຳແດງຣິດອຳນາດແລະຄວາມຮັກໃນຂ່າວປະເສີດ.      ບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້ນຳພວກເຮາົ
ອອກຈາກພຣະເຈ້ົາແລະພວກເຮົາບ່ໍມີອຳນາດທີ່ຈະເຂ້ົາຫາພຣະອົງໂດຍຕົວເອງ.      ຂ່າວປະເສີດບອກວິທີ
ທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ແກ້ໄຂສະພາບການຂອງພວກເຮົາ.    ພະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາແລະພຣະອົງໄດ້ມາເປັນມະນຸດ.   
ພຣະອົງໄດ້ດຳຣົງຊີວິດທີ່ຊອບທັມ (ສົມບູນ)    ແລະໄດ້ຕາຍແທນທຸກຄົນທີ່ເຊ່ືອແລະໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນຂອງ   
ພຣະອົງໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອ.    ພຣະອົງໄດ້ນຳຄວາມຊອບທັມມາໃຫ້ພວກເຮົາເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບໂດຍຄວາມ
ເຊ່ືອ. ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອແລ້ວບໍ? ທ່ານເຊ່ືອວາງໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີ
ຄວາມຊອບທັມໃໝ່ບ່ໍ (ຜ່ານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ)? ຖ້າທ່ານໄດ້ພລັງຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ, ທ່ານຈະຊ່ວຍຄົນ
ອ່ືນໃຫ້ເຮັດຄືກັນໄດ້ແນວໃດ?   
 

ຄຳຖາມ 
1. ທ່ານຈະຝຶກວິນັຍທາງວິນຍານແລະການອະທິຖານສາຣະພາບວທິີໃດ?      
2. ທ່ານຄິດວ່າຄົນທັງຫຼາຍບ່ໍສົນໃຈຫລືເບ່ິງຂ້າມການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ,    ໂດຍສະເພາະສຳລັບຕົວ

ເອງບ່ໍ? ສົນທະນາວິທີທີ່ເຂົາເຈ້ົາອາດຈະຫີຼກເວ້ັນຄວາມຮັບຜິດຊອບເຣ່ືອງການພິພາກສາ.  
3. ທ່ານໄດ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງຄວາມຕາຍຕ່າງໆທີ່ມາຈາກບາບບ່ໍ?    ສົນທະນາກ່ຽວ

ກັບຜົນກະທົບຂອງຄວາມບາບທ່ີໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມຕາຍດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:ທາງກາຍ, ນິຣັນດອນ, ທາງວິນຍານ, 
ຄວາມສັມພັນ, ແລະສັງຄົມ. 

4. ສ່ິງທີ່ພວກເຮົາອະທິຖານກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຂອງຕົວເອງມີຫຼາຍປານໃດ   ແລະສ່ິງທີ່ພວກເຮົາອະທຖິານກ່ຽວ
ກັບຄວາມສງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາມີຫລາຍປານໃດ? 

5. ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນການເລ້ົາໂລມສຳລັບທ່ານ: ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄໍາອະທິຖານ, ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງສະຖິດ
ຢູ່ນໍາເພາະການອະທິຖານ ຫລືຮູ້ວ່າພຣະອົງຈະຊົງໃຫ້ຄວາມຮູ້ແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈ? 

 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 11 
ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຕອນຈົບ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະທັມດານີເອນ 9:23-27  (Daniel)  

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ພຣະທັມ ພຣະນິມິດ 19:19-21 (Revelation)  

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຄວາມຫວຸ້ນວາຍເກີດຂ້ຶນໄດ້ບ່ົງບອກວ່າ  ເປັນຄາວສຸດທ້າຍແລ້ວ, 

ພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມາຕ້ັງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ແລະປ່ຽນ
ຈາກຜິດໃຫ້ເປັນຖືກ.   

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາມີໜ້າທ່ີອັນໃຫຍ່ແນວໃດ ໃນສມັຍແຫ່ງພຣະຄຸນນ້ີ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:  ເຖິງແມ່ນເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈກໍຕາມ ໃຫ້ເຮົາຮຽນໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈ້ົາ.  

       
     ບົດນຳ.  
 
ບົດຮຽນນ້ີເປັນບົດຮຽນທີ່ຍາກທີ່ຈະເຂ້ົາໃຈ     ເພາະວ່າເປັນເຣ່ືອງຂອງອະນາຄົດທ່ີຍັງບ່ໍຮູ້ວ່າເມ່ືອໃດຈະມາ
ຮອດ ອີກຢ່າງພຣະທັມ Daniel ເວ້ົາເຖິງ ເຈັດສິບອາທິດ ມີຄວາມຈິງທີ່ກ່າວຕ່ໍໄປນ້ີ,  ສ່ວນຜູ້ຂຽນບົດຮຽນນ້ີ
ຂຽນວ່າ   ໃນຣະຫວ່າງເຈັດປີ ມີຄວາມໝາຍອີກຢ່າງນ່ຶງ    ເພາະໃນຄາວສຸດທ້າຍນ້ັນຈະມີຄົນຕ່ໍສູ້ພຣະເຢຊູ
ຫລວງຫລາຍ ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມາເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງເປັນໄປຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

1.  ພຣະເມຊີອາຈະລົບລ້າງຄວາມບາບ  (Daniel 9 :24a ) 
ກ່ອນອ່ືນເຮົາຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈຄຳວ່າ Messiah (ເມຊີອາ) ນ້ັນມາຈາກພາສາເຮັບເຣີຊ່ຶງເປັນພາສາດຶກດຳບັນ
ອອກສຽງວ່າ Mashiach ແປວ່າ ພຣະຜູ້ຖືກຫົດສົງສະຖາປະນາເປັນພຣະເຈ້ົາ. ຕ່ໍມາໃນພາສາກຣີກຊ່ຶງເປັນ
ພາສາພຣະຄັມພີໃໝ່ຈະໃຊ້ຄຳວ່າ Messiah ຫລື ພຣະເມຊີອາ    ອັນມີຄວາມໝາຍວ່າ God’s Messiah.  
ສລຸບແລ້ວຄຳວ່າ  Messiah   ແມ່ນພຣະຜູ້ຖືກຫົດສົງໃຫ້ເປັນພຣະເຈ້ົາຈະສະເດັດລົງມາເພ່ືອອະພັຍຄວາມ
ຜິດ   ແລະຄວາມບາບໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ກັບໃຈ   ພຣະອົງນ້ີແມ່ນພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນ Messiah ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ.   
ຄວາມບາບທຸກຢ່າງເກີດມາຈາກການບ່ໍເຊ່ືອຟັງ     ແລະການບ່ໍເຊ່ືອຟັງນ້ີພາສາເຮັບເຣີວ່າ aveira ມີຄວາມ
ໝາຍຕ້ົນເດີມວ່າ ຕ້ັງໃຈບ່ໍເຊ່ືອຟັງ ຫລືຈົງໃຈຕ່ໍສູ້ ຊ່ຶງເປັນການປະຕິເສດບ່ໍເຊ່ືອຟັງຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາໂດຍກົງ. ການ
ບ່ໍເຊ່ືອຟັງນ້ີອາດຈະເຮັດເທ່ືອດຽວຫລືເຮັດຫລາຍເທ່ືອກໍຕາມນັບວ່າເປັນຄວາມຜິດທັງນ້ັນ  ເພາະເຂົາຮູ້ແລ້ວ
ວ່າ ອັນໃດຖືກ ແລະອັນໃດຜິດ ແຕ່ເຂົາເລືອກເຮັດອັນຜິດ   ຊ່ຶງໄດ້ບ່ົງບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ເຂົາຕ້ັງໃຈເຮັດ
ຜິດແລະຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ ໂດຍການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ,    ເຊ່ັນພຣະເຈ້ົາບອກອິສຣາເອນແລ້ວວ່າ 
ຢ່າມີພຣະເຈ້ົາອົງອ່ືນ ແຕ່ເຂົາເລືອກໄປຕິດຕາມພຣະຕ່າງໆເຊ່ັນ Baal, Ashera, Moloch ແລະພຣະອ່ືນໆ
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ອີກ.  ໃນທຳນອງດຽວກັນຄົນໃນສມັຍນ້ີ ບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະຄຳ,   ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອກໍບ່ໍອ່ານພຣະຄັມພີ ໂດຍອ້າງເຫດຜົນ
ຕ່າງໆນາໆ ເຊ່ັນບ່ໍມີເວລາ, ເມ່ືອຍ ແລະອ່ືນອີກ, ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີກໍລ້ວນແລ້ວແມ່ນການຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາທັງນ້ັນ.  
 
ຄວາມບາບແມ່ນການຂາດຈາກຣັສມີພຣະເຈ້ົາ,  ໃນພາສາເຮັບເຣີອອກສຽງວ່າ hata ອັນມີຄວາມໝາຍວ່າ 
ຫລົງທາງ ຫລືມີແນວພາໃຫ້ຫລົງທາງ   ທີ່ມີຄຳເວ້ົາຄ້າຍຄືພາສາກຣີກວ່າ hamartia ທ່ີແປວ່າ ບ່ໍຖືກຈຸດເປ້ົາ
ໝາຍທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງກຳໜົດໄວໃ້ຫ້ເດີນຕາມ ຫລືອອກນອກທາງທີ່ພຣະເຈ້ົົາໃຫ້ດຳເນີນຊີວິດ. ຄວາມບາບທີ່
ກ່າວນ້ີລາງເທ່ືອເຮົາກໍຕ້ັງໃຈເຮັດ ແລະລາງເທ່ືອກໍແມ່ນຍ້ອນເຮົາບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ເຊ່ືອຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
ຕົວຢ່າງກະສັດ Saul ເກືອບເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງຕາມພວກຜູ້ປະກາດໄດ້ບອກເພ່ິນ   ແຕ່ມີບາງຢ່າງເລັກນ້ອຍທ່ີ
ເຮັດຜິດນ້ັນ   ແປວ່າເພ່ິນບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ (ອ່ານ 1ຊາມູເອນ 15).     ໃນພຣະທັມມັດທາຍ 
25 :31-46    ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນການບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ຄຳສອນໃຫ້ຊ່ອຍເຫລືອຄົນທຸກຍາກໂດຍເອົາເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມໃຫ້
ເຂົາ, ເອົາເຂ້ົາໃຫ້ເຂົາກິນ,   ເອົານ້ໍາໃຫ້ເຂົາດ່ືມ ຢ້ຽມຢາມຄົນໃນຄຸກ, ປ່ິນປົວຄົນເຈັບປ່ວຍ  ເມື່ອເຮົາບ່ໍເຮັດ
ຕາມຄຳສອນແລ້ວ ທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດສະເດັດມາພຣະອົງຈະກ່າວວ່າ “ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ທີ່ພວກ

ທ່ານໄດ້ເຮັດການເຫລ່ົານ້ີແກ່ຜູ້ຕ່ຳຕ້ອຍທີ່ສຸດຄົນນ່ຶງໃນພວກພີ່ນ້ອງເຮົານ້ີ   ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາເໝືອນກັນ” (ມັດທາຍ 25:40).  
 
ຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມກະແມ່ນຄວາມບາບອີກອັນນ່ຶງ, ພາສາເຮັບເຣີອອກສຽງວ່າ   avone ມີຄວາມໝາຍວ່າບ່ໍ    
ສເມີກັນ ແບບໃຊ້ເຄ່ືອງຜອງ ຫລືຕາຊິງບ່ໍເທ່ົາກັນ ທີ່ພາສາອັງກິດໃຊ້ຄຳວ່າ iniquity ມີຄວາມໝາຍດຽວກັນ
ກັບ inequity ທ່ີມີຄວາມໝາຍຕາຊິງຂ້ີໂລບ, ເມ່ືອຂ້ີໂລບຕາຊິງກໍກາຍເປັນຄວາມບາບ ບ່ໍທ່ຽງທັມ, ບ່ໍຍຸດຕິ
ທັມ ແຕ່ຄຳວ່າ iniquity ມີຄວາມໝາຍທ່ີໜັກໄປທາງກົດໝາຍບ່ໍຍຸດຕິທັມ ເພາະວ່າເຂົາໃຊ້ຕາຊິງເປັນເຄ່ືອງ
ຜອງແທ້ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຕາຊິງທ່ີຖືກຕ້ອງ ແຕ່ແມ່ນຕາຊິງຂ້ີໂລບ ເອົາປຽບຜູ້ອ່ືນ ນ້ີແມ່ນຄວາມບາບທ່ີບ່ໍຍຸດຕິທັມ. 
ຄວາມບາບທັງສາມຢ່າງທີ່ກ່າວມານ້ັນຍັງໄດ້ລາມມາຈົນເທົ່າທຸກວັນນ້ີ ແຕ່ພຣະທັມ Daniel ກ່າວວ່າ (ເພ່ືອ
ໃຫ້ສ້ິນສຸດການທໍຣະຍົດ ໃຫ້ບາບຈົບສ້ິນ ແລະໃຫ້ລົບມົນທິນ )(9:24ກ.) ແປວ່າເມ່ືອເວລາພຣະເຢຊູສະເດັດ
ມານ້ັນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະບ່ໍມີອີກ ເພາະທຸກຢ່າງຈະເປັນໄປຕາມທາງຂອງພຣະອົງ.  ອ່ານເພ້ີມເອເຊກຽນ 34:11 
-16. ໂຢຮັນ 10:1-14 ແລະ ໂຢຮັນ 14:6). ເຮັບເຣີ 10:1-18).  
 

2.  ພຣະເມຊີອາດຈະນຳຄວາມຍຸດຕິທັມຕລອດໄປເປັນນິດ (Daniel 9:24ຂ)  
ໃນຂ້ໍ 24 ມີສາມຢ່າງທີ່ພຣະເມຊີອາດຈະເຮັດຄື ;  
 1. ພຣະອົງຈະນໍາເອົາຄວາມຍຸດຕິທັມອັນຕລອດໄປເປັນນິດມາປຽບທຽບໃສ່ຄວາມບ່ໍທ່ຽງທັມຄວາມ 
ຊ່ົວຊ້າ,   ການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄໍາສອນພຣະເຈ້ົາ,   ພຣະເຢຊູຈະນຳຄວາມຍຸດຕິທັມມາສູ່ບັນດາຜູ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ
ທຸກຄົນ. (ມະນຸດເອີຍ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ບອກພວກເຈ້ົາແລ້ວວ່າແມ່ນຫຍັງດີ ສ່ິງທ່ີພຣະອົງປະສົງຈາກເຈ້ົາ
ກໍຄື ໃຫ້ກະທຳຄວາມຍຸດຕິທັມ ສະແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງ ແລະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາຢ່າງອ່ອນນ້ອມ). 
ມີກາ 6 :8  (Micah 6 :8)    ທ່ີກອງປະຊຸມຫລວງປີ 2019 ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນ້ັນ    ແມ່ນເວົ້າເຖິງແບບແຜນ
ຄວາມຍຸດຕິທັມຈະມາ. ພຣະເຢຊູຈະນໍາອຳນາດສອງຢ່າງມາໃນຕອນນນ້ີຄື ;  1. ພຣະອົງມີອຳນາດເຕັມຈະ
ມາຕ້ັງໃຫ້ມີຄວາມຍຸດຕິທັມຕລອດໄປ ແລະ 2. ພຣະເຢຊູຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງທຸກຄົນທີ່ເຊ່ືອແລ້ວ. 
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‘ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທຳໃຫ້ພຣະຄຣິດ ຜູ້ຊົງບ່ໍມີຄວາມຜິດບາບນ້ັນ ໄດ້ເຂ້ົາສ່ວນກັບຄວາມຜິດບາບ
ຂອງເຮົາ   ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຂ້ົາສ່ວນໃນຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງພຣະອົງ’ (2ໂກຣິນໂທ 
5 :21). 
 
 ມີຄຳເວ້ົາສາມຄຳໃນພາສາອັງກິດ  1.  Justification ຍຸດຕິທັມໃນເຣ່ືອງຜ່ານມາ. 2. Sanctification ຊຳ
ຮະລ້າງໃນວັນນ້ີ ແລະ 3. Glorification ຮັບສງ່າຣາສີໃນອະນາຄົດ. ເຣ່ືອງນ້ີພຣະເຢຊູຜູ້ບໍຣິສຸດໄດ້ສ້ິນພຣະ
ຊົນຕາຍແທນຄົນທັງປວງແລ້ວ  ດ່ັງນ້ັນໃຜກໍຕາມທ່ີຍອມຮັບວ່າພຣະອົງຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງລາວ
ແລ້ວ ກໍໝາຍຄວາມວ່າລາວໄດ້ຖືກຊຳຮະລ້າງ  (Sanctification)  ແລ້ວ.    ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳການນ້ີມາ
ແລ້ວສອງພັນປີ, ສ່ວນຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນນ້ັນຈຳເປັນຈະຕ້ອງຮັບເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ ອີງຕາມ(ໂຢ
ຮັນ 3:16; ໂຣມ 6:23).  
 
ການຮັບເອົາພຣະເຢຊູຜູ້ຊອບທັມມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍ ແມ່ນການຊຳຮະລ້າງຄວາມຜິດບາບອັນທຳອິດ ແລະ 
ແລ້ວຈາກນ້ັນລາວຈະກາຍເປັນຜູ້ຊອບທັມໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາພ້ອມທັງໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນດ້ານຄວາມ
ເຊ່ືອເລ້ືອຍໆ ເພາະລາວມີຊີວິດຫ່າງໄກຈາກຝ່າຍໂລກ.    "ຢ່າດຳເນີນຊີວິດເຫມືອນຢ່າງຊາວໂລກນ້ີ ແຕ່ຈ່ົງ
ຮັບການຊົງປ່ຽນແປງຈິດໃຈ   ແລ້ວອຸປນິສັຍຂອງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງຈະປ່ຽນໃຫມ່   ເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ນ້ຳ 
ພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າອັນໃດດີ ອັນໃດເປັນທີ່ຊອບພຣະທັຍ ແລະອັນໃດດີທີ່ສຸດ" (ໂຣມ 12:2). 
ເຮົາທັງຫລາຍທີ່ໄດ້ຮັບເຊ່ືອແລະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນໃນພຣະເຢຊູແລ້ວກໍຈິງ ແຕ່ເຮົາຍັງບ່ໍເປັນຄົນສົມບູນ
ແບບເທື່ອ, ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍເຮົາບ່ໍໄດ້ມີຊີວິດຝ່າຍໂລກອີກແລ້ວ  ເຮົາຍັງຈະເດີນຕ່ໍໄປຈົນເຖິງຄວາມຍຸດ ຕິທັມ 
ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໃນທ່ີສຸດເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບສງ່າຣາສີຮ່ວມກັບພຣະອົງ. (ໂຣມ 8:30; 
1 ໂກຣິນໂທ 15:51-53; 2 ໂກຣິນໂທ 4:17)  
 
 2. ພຣະເຢຊູຊໍາຮະລ້າງໃຫ້ບໍຣິສຸດເປັນນິດ.   "ແຕ່ເມ່ືອປະໂຣຫິດຕົນນ້ີໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາອັນດຽວ 
ເປັນເຄ່ືອງບູຊາລົບລ້າງບາບໄດ້ຕລອດໄປ “ພຣະອົງກໍສະເດັດປະທັບເບ້ືອງຂວາຂອງພຣະເຈ້ົາ”ເພ່ືອຊົງຄອຍ
ຢູ່  “ຈົນບັນດາສັດຕຣູຂອງພຣະອົງຖືກປາບລົງໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະອົງ”ເພາະວ່າດ້ວຍເຄ່ືອງບູຊາອັນດຽວ     
ພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດຄົນທັງຫລາຍທີ່ຊົງຊຳຮະເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດນ້ັນໃຫ້ເຖິງທ່ີສຳເຣັດເປັນນິດ"    (ເຮັບເຣີ 10:12-
14). ແປວ່າເວລານ້ັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຖືກຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດຢ່າງເປັນນິດ   ແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ
ຈະຢູ່ຊ້ອງພຣະພັກພຣະເຈ້ົາຢ່າງບ່ໍມີຄວາມຢ້ານກົວເພາະຄວາມຜິດອີກຕ່ໍໄປ (ພຣະນິມິດ 21). 
 

3. ພຣະເມຊີອາ (Messiah)    ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງສຳເຣັດຕາມຄຳທໍານວາຍທີ່ກ່າວໄວ້ແລ້ວເຊ່ັນ ; 
‘ເມ່ືອຕ້ົນເດີມນ້ັນພຣະທັມຊົງເປັນຢູ່ແລ້ວ   ພຣະທັມນ້ັນຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາ ພຣະທັມນ້ັນແຫລະ,   ຊົງ
ເປັນພຣະເຈ້ົາ ເມ່ືອຕ້ົນເດີມນ້ັນພຣະທັມຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາ   ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງສ່ິງທັງປວງຂ້ຶນມາໂດຍ    
ພຣະທັມ ໃນບັນດາສ່ິງທີ່ເປັນມານ້ັນ ບ່ໍມີຈັກສ່ິງທີ່ເປັນມາໂດຍນອກຈາກພຣະທັມ (ໂຢຮັນ 1:1-3). ແລະໃນ
ພຣະທັມເຮັບເຣີວ່າ “ໃນສມັຍກ່ອນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວຫລາຍເທ່ືອດ້ວຍວິທີຕ່າງໆ ແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາ
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ທັງຫລາຍຜ່ານທາງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ,   ແຕ່ໃນຄາວສຸດທ້າຍນ້ີ ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວແກ່ເຮົາທັງຫລາຍ
ທາງພຣະບຸດ  ຜູ້ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບສັພສ່ິງທັງປວງເປັນມໍຣະດົກ ແລະດ້ວຍພຣະບຸດນ້ັນພຣະ
ອົງໄດ້ຊົງສ້າງໂລກໃຫ້ແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເປັນແສງສະທ້ອນພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະ 
ມີສະພາບເປັນແບບພິມດຽວກັນກັບພຣະອົງ ແລະຊົງຄ້ຳຊູພິພົບໂລກໄວ້ດ້ວຍ” (ເຮັບເຣີ 1:1-3).  
 

3.  ເຈັດສິບອາທິດ (Daniel 9:25-27)  
ຜູ້ຂຽນບົດຮຽນຍອມຮັບວ່າພຣະທັມດານີເອນເປັນພຣະທັມທ່ີເຂ້ົາໃຈຍາກໃນຈຳນວນພຣະຄັມພີ ແຕ່ເຮົາຈະ 
ຕ້ອງຮຽນແລະສັງເກດຫລາຍຢ່າງເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮູ້ແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດ. “ຈ່ົງສັງເກດ 
ແລະເຂ້ົາໃຈດ່ັງນ້ີ ນັບຕ້ັງແຕ່ອອກຄຳສ່ັງໃຫ້ສ້າງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຂ້ຶນໃຫມ່ ໄປຈົນເຖິງພວກຜູ້ນຳທ່ີພຣະ
ເຈ້ົາຊົງເລືອກໄດ້ມາຄອບຄອງຈະເປັນເວລາເຈັດອາທິດ   ເຂົາຈະສ້າງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຂ້ຶນໃຫມ່   ຈະມີ 
ຖນົນຫົນທາງແລະປ້ອມປ້ອງກັນເມືອງຢ່າງເຂ້ັມແຂງ  ແລ້ວເມືອງນ້ີຈະຫມ້ັນຄົງຢູ່ເປັນເວລາຫົກສິບສອງສັປ
ດາ ແຕ່ຈະເປັນສມັຍທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລັງຈາກຫົກສິບສອງສັປດາແລ້ວ ທ່ານຜູ້ນ່ຶງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກ
ໄວ້ຈະຖືກຕັດອອກແລະຈະບ່ໍມີຫຍັງສຳລັບທ່ານ ນະຄອນແລະພຣະວິຫານກໍຈະຖືກກອງທັບຂອງຜູ້ນຳທີ່ຍ່ິງ
ໃຫຍ່ຄົນນ່ຶງບຸກລຸກທຳລາຍ ຄາວສ້ິນສຸດນ້ີຈະມາທຳລາຍເຫມືອນນ້ຳຖ້ວມ ຕອນສຸດທ້າຍຈະມີສົງຄາມແລະ
ການທຳລາຍທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ  ຜູ້ນຳຄົນນ້ັນຈະມີສັມພັນທະໄມຕຣີຢ່າງຫນຽວແຫນ້ນກັບຄົນຈຳ
ນວນຫລາຍເປັນເວລານ່ຶງສັປດາ ແລະພາຍໃນເຄ່ິງສັປດາ ທ່ານຈະສ່ັງເລີກບ່ໍໃຫ້ມີເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະເຄ່ືອງ
ບູຊາ ເທິງທ່ີສູງສຸດຂອງພຣະວິຫານນ້ັນຈະມີຂອງແປກປລາດອັນຫນ້າຢ້ານຕ້ັງຢູ່ ຈະມີຢູ່ທີ່ນ້ັນຈົນຮອດເວລາ
ທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕ້ັງມັນໄວ້ໄດ້ພົບກັບຈຸດຈົບ” (Daniel 9:25-27).  
 1.ພຣະທັມຕອນນ້ີເວ້ົາເຖິງວັນເວລາຢ່າງຊັດເຈນ;  ເຊ່ັນເຈັດສິບສັປດາ    ໝາຍເຖິງເຈັບສິບອາທິດແຫ່ງ 
ການຮັບໃຊ້ຂອງດານີເອນແລ້ວພຣະເມຊີອາຈະນຳຊັຍຊະນະມາຄາວສຸດທ້າຍການຮັບໃຊ້ຂອງດານີ    ເອນ. 
ຄຳວ່ານ່ຶງສັປດາໃນພຣະທັມດານີເອນນ້ັນແມ່ນຊ່ວງເວລາເຈັດປີ  ແລະເຈັດສິບອາທິດຈ່ຶງໝາຍເຖິງ ເຈັດສິບ 
ປີ (ນ່ຶງສັປດາ=7ປີ, ເຈັດສິບສັປດາ=70ປີ; ເອົາ 7x70=490ປີ)   ເມ່ືອນັບຮວມເຈັດອາທິດແລ້ວແປວ່າ 490  
ປີນ້ັນເອງ, ແປວ່າຊ່ວງເວລາທີ່ດານີເອນຮັບໃຊ້ຈະມີ 490 ປີ.  
 
 2. ພຣະທັມດານີເອນຕອນນ້ີເວົ້າເຖິງ ເຫດການ ຫລືຣະດູການ (Event) ມີເຈັດຣະດູການຄື;  1.ສ້າງນະ
ຄອນເຢຣູຊາເລັມຂ້ຶນໃຫມ່. 2.ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ມາຄອບຄອງ. 3. ທ່ານຜູ້ນ່ຶງທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ຈະ
ຖືກຕັດອອກ.  4 ແລະ 5 ພຣະວິຫານກໍຈະຖືກກອງທັບຂອງຜູ້ນຳທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ຄົນນ່ຶງບຸກລຸກທຳລາຍ.  6. ຕອນ
ສຸດທ້າຍຈະມີສົງຄາມແລະການທຳລາຍ  ແລະ   7. ທ່ານຈະສ່ັງເລີກບ່ໍໃຫ້ມີເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະເຄ່ືອງບູຊາ. 
ສາມໃນຈຳນວນເຈັດເຫດການນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນຈາກ ໜຶ່ງຫາສາມ ສ່ວນສ່ີເຖິງເຈັດຍັງຈະມາໃນວັນຂ້າງໜ້າ. 
 
 3. ການລຽງລຳດັບຂ້າງເທິງນ້ັນເປັນການທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້    ແຕ່ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈຂ້າພະເຈ້ົາຂໍແນະນຳ
ອ່ານ  ພຣະທັມມັດທາຍ 24: 4-15.   ແຕ່ຕອນນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເນ້ັນວ່າ;   “ຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກນ້ີຈະໄດ້

ປະກາດໄປທົ່ວໂລກ   ເພື່ອເປັນຄຳພຍານແກ່ທຸກໆ ຊາດແລ້ວທີ່ສຸດປາຍຈະມາເຖິງ    “ເຫດສັນນ້ັນ ເມື່ອໃດທ່ານທັງຫລາຍເຫັນ
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ສ່ິງທີ່ໜ້າກຽດໜ້າຊັງ   ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດວິບັດຕ້ັງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສັກສິດ  ຕາມພຣະທັມທີ່ຊົງກ່າວໄວ້ດ້ວຍດານິເອນຜູ້ປະກາດພຣະ

ທັມນ້ັນ (ໃຫຜູ້້ອ່ານເຂ້ົາໃຈເອົາ)” (ມັດທາຍ 24:14-15).  
 

ຄຳຖາມ:   
1. ເຮັດແນວເຮົາຈ່ຶງຈະບ່ໍຊອກແກ້ຕົວໃນສ່ິງທ່ີເຮົາເຮັດບາບ?    ເຊ່ັນ;   ຜູ້ມັກດ່ືມເຫລ້ົາຈະເວ້ົາອ້າງວ່າ    

ພຣະເຢຊູ ຍັງເຮັດເຫລ້ົາແວງ ຫລືລາງຄົນເວ້ົາວ່າ ອາຈານໂປໂລບອກວ່າ ໃຫ້ກິນໜ້ອຍນ່ຶງເພ່ືອຍ່ອຍ
ອາການ ຫລືລາງຄົນເວ້ົາວ່າ ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ສ່ັງເດັດຂາດບ່ໍໃຫ້ດ່ືມເຫລ້ົາ   ແຕ່ບອກວ່າ ຢ່າເປັນຄົນ
ເມົາເຫລ້ົາ ແປວ່າໃຫ້ກິນໄດ້ ແຕ່ບ່ໍໃຫ້ກິນຈົນເມົາ ລາວວ່າ.    ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີທ່ານຄຶດວ່າເປັນການກ່າວ  
ອ້າງແກ້ຕົວ ເພາະຢາກກິນເຫລ້ົາບ່ໍ? 
 

2. ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມທີ່ພຣະເມຊີອາ (ພຣະເຢຊູ) ຈະນຳຄວາມຍຸດຕິທັມມາສູ່ໂລກແນວ
ໃດ?   
 

3. ເຮັດແນວໃດເຮົາຈ່ຶງຈະເປັນຄົນຊອບທັມໃນສາຍພຣະເນດ (ສາຍຕາ) ພຣະເຈ້ົາ? 
 

4. ເຮົາທັງຫລາຍພ້ອມທີ່ຈະຢືນຕ່ໍໜ້າພຣະເຢຊູແລ້ວບ່ໍ? ຫາກບ່ໍພ້ອມ ເຮົາຄວນເຮັດອັນໃດແດ່? 
 

5. ໃນຄອບຄົວ ໝູ່ເພ່ືອນຂອງທ່ານຍັງມີຜູ້ໃດທ່ີຍັງບໍ່ທັນຮັບຄວາມລອດພ້ົນ? ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດກັບ
ເຂົາເຈ້ົາ?  

 
 
         ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 12 
ພລັງຂອງການອ້ອນວອນ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະທັມດານີເອນ 10:1-21 (Daniel)  

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເອເຟໂຊ 6:10-18 (Ephesians 6:10-20 )  

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ການອ້ອນວອນເປັນຫົນທາງແຫ່ງຊັຍຊະນະ 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ເມ່ືອໃດທ່ານເຫັນພຣະເຈ້ົາຊົງທຳງານໃນຊີວິດທ່ານ? 

       
     ບົດນຳ.  
ດານີເອນເຫັນນິມິດໃນຂະນະເພ່ິນມີອາຍຸປະມານ 80 ຫາ 90 ປີ   ແລະໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະທັມດານີເອນ 
ບົດ 10 ຫາບົດ 12. ໃນຂະນະທີ່ດານີເອນເຫັນນິມິດທີ່ເທວະດາເຮັດໃຫ້ເຫັນນ້ັນເພ່ິນບ່ໍມີແຮງແລະເປັນຄືຄົນ  
ເປ້ັຽລ່ອຍໄປທັງຕົວຈົນກວ່າເທວະດານ້ັນມາຈັບບາຍເພ່ິນແລ້ວຈ່ຶງມີແຮງຂ້ຶນອ້ອນວອນ. 
 

1.  ອ້ອນວອນແມ່ນຫົນທາງດຽວຈະເຂ້ົາໃຈນິມິດ  ( ດານີເອນ 10 :1, 4-6)  
ດານີເອນມີອາຍຸເຖ້ົາແກ່ເກີນກວ່າ 80 ແລ້ວ ແລະເພ່ິນໄດ້ໃຊ້ຊີວິດອັນຍາວນານໃນຕ່າງປະເທດຄືປະເທດເປີ
ເຊັຽທ່ີເປັນເມືອງທ່ີພິທັກຮັກສາໂດຍເທວະດາທ່ີຖືກຊັດຖ້ິມລົງມາຈາກສວັນ, ມາບັດນ້ີກຸງເຢຣູຊາເລັມເປີດໃຫ້
ຄົນຢິວກັບຄືນໄປຍັງອິສຣາເອນຖ່ິນຖາມບ້ານຊ່ອງແຕ່ດຶກດຳບັນຂອງເຂົາ,   ດ່ັງນ້ັນເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງມາປາກົດໃຫ້ດານີເອນເຫັນເພ່ືອບອກເຣ່ືອງລາວຕ່າງໆ, ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນ;  ຄືໃນປີທີສາມແຫ່ງ
ຣາຊການໄຊຣັສ   ກະສັດເປີເຊັຽນ້ັນໄດ້ມີການເປີດເຜີຍຖ້ອຍຄຳໃຫ້ດານີເອນຮູ້ທາງນິມິດ (ດານີເອນມີຊ່ືອ່ືນ 
ເອ້ີນອີກວ່າ ເບນເຕຊັສຊາ)  ຖ້ອຍຄຳນ້ັນເປັນຄວາມຈິງແຕ່ເຂ້ົາໃຈຍາກທີ່ສຸດ” (ຂ້ໍ1).  ໃນນິມິດໝາຍຕອນນ້ີ
ດານີເອນສາຣະພາບວ່າເປັນການເຂ້ົາໃຈຍາກຫລາຍທີ່ຈະເຂ້ົາໃຈໃນເຣ່ືອງທີ່ເພ່ິນເຫັນຄ້ັງນ້ີ.   
 
ດານີເອນບັນທຶກວ່າ "ໃນວັນທີຊາວສ່ີຂອງເດືອນທຳອິດ  ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຢືນຢູ່ແຄມຕາຝ່ັງແມ່ນ້ຳໃຫຍ່ຕີກຣິດ 
ແລະໄດ້ເງີຍຫນ້າຂ້ຶນເຫັນຊາຍຜູ້ນ່ຶງນຸ່ງຫ່ົມເຄ່ືອງທ່ີສະງ່າງາມແລະຂັດສາຍແອວຄຳ   ຕົນຕົວຂອງທ່ານສ່ອງ
ແສງເປັນປະກາຍເຫມືອນເພັດ ຫນ້າມີແສງເຫລ້ືອມເຫມືອນຟ້າແມບເຫລ້ືອມ  ຕາມີແສງເຫມືອນໄຟ ແຂນ
ຂາເຫລ້ືອມເປັນເງົາເຫມືອນທອງສຳຣິດທ່ີຂັດສີແລ້ວ   ແລະສຽງຮ້ອງຂອງທ່ານດັງເຫມືອນສຽງຮ້ອງຂອງຝູງ
ຊົນຈຳນວນຫລາຍ" (ຂ້ໍ 4-6). ພວກສາສນາສາດມີຄຳເຫັນວ່າ ທີ່ດານີເອນເຫັນຊາຍຜູ້ນ່ຶງນ້ັນລາງຄົນເຂ້ົາໃຈ
ວ່າເປັນການປາກົດຂອງພຣະເຢຊູທີ່ໂຢຮັນເຫັນນິມິດວ່າ   "ມີຜູ້ນ່ຶງເຫມືອນບຸດມະນຸດ ຊົງສວມເຄ່ືອງສລອງ 
ກວມພຣະບາດ    ແລະຊົງຮັດສາຍປະຄົດທອງຄຳທີ່ພຣະອຸຣະຂອງພຣະອົງພຣະສຽນແລະພຣະເກສາຂອງ   
ພຣະອົງຂາວເຫມືອນຂົນແກະສີຂາວ     ແລະເຫມືອນດ່ັງຫິມະ ພຣະເນດຂອງພຣະອົງເຫມືອນດ່ັງແປວໄຟ 
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ພຣະບາດຂອງພຣະອົງເຫມືອນດ່ັງທອງເຫລືອງກ້ຽງ    ເຫມືອນກັບວ່າໄດ້ຫລອມໃຫ້ບໍຣິສຸດແລ້ວ ພຣະສຸຣະ
ສຽງຂອງພຣະອົງເຫມືອນສຽງນ້ຳມາກ" (ພຣະນິມິດ 1:13-15).    ເພາະອີງຕາມຄຳບັລຍາຍຂອງດານີເອນ ແລະຄຳບັລ

ຍາຍຂອງໂຢຮັນໃນພຣະທັມພຣະນິມິດມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນຫລາຍ.  
 

2.  ດານີເອນອ້ອນວອນ (ດານີເອນ 10:2-3) 
"ໃນເວລານ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາດານີເອນໄດ້ເປັນທຸກຢູ່ສາມອາທິດ ບ່ໍໄດ້ກິນຂອງແຊບຫລືຊ້ີນໃດໆ ບ່ໍໄດ້ດ່ືມເຫລ້ົາ

ອະງຸ່ນ ບ່ໍໄດ້ຫວີຜົມຈົນຕລອດສາມອາທິດ" (ຂ້ໍ 2-3). ແປວ່າຫລັງຈາກດານີເອນເຫັນນິມິດແລ້ວຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈ 
ດ່ັງນ້ັນເພ່ິນຈ່ຶງໃຊ້ເວລາສາມອາທິດໃນການອ້ອນວອນ      ແຕ່ບ່ໍແມ່ນອ້ອນວອນຄືສມັຍນ້ີທ່ີເວົ້າກັນວ່າອ້ອນ 
ວອນເປັນອາທິດ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຄືດານີເອນທີ່ອ້ອນວອນແຕ່ເຊ້ົາຈົນຄ່ຳ  ແລະຈາກຄ່ໍາມືດຈົນແຈ້ງ ເພ່ິນອາດຢຸດ
ພັກການອ້ອນວອນເວລາຮັປທານອາຫານ.   ດານີເອນ   ບອກວ່າ ພາຍໃນສາມອາທິດນ້ີເພ່ິນບ່ໍໄດ້ກິນຂອງ
ແຊບຫລືກິນຊ້ີນ, ບ່ໍໄດ້ດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸນ, ບ່ໍໄດ້ຫວີຜົມນ້ັນມີຄວາມໝາຍວ່າ ເພ່ິນໄວ້ທຸກທີ່ບ່ໍເຂ້ົາໃຈນິມິດເພ່ືອ
ຈະໄດ້ຕ້ັງໃຈອ້ອນວອນເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນນິມິດທີ່ເພ່ິນເຫັນນ້ັນ.    ໃນພຣະທັມ 1 ຊາມູນເອນ 16  ພຣະ
ເຈ້ົາຖາມຊາມູເອນວ່າ ເຈ້ົາຈະໄວ້ທຸກໃຫ້ຊາອູນເຫິງປານໃດ? ໃນທຳນອງດຽວກັນ ເອຊາຣາ ໄດ້ໄວ້ທຸກທ່ີປະ
ຊາຊົນບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຕາມທ່ີຄວນຈະຟັງໃນຂະນະທີ່ເຂົາເດີນທາງ (ອ່ານເອຊາຣາ 10:6) ແລະຕ່ໍມາໃນ      
ພຣະທັມດານີເອນ 10  ກໍເຫັນວ່າດານີເອນໄວ້ທຸກເນ່ືອງຈາກວ່າບ່ໍເຂ້ົາໃຈນິມິດທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ອິສຣາເອນ
ກັບໄປເຢຣູຊາເລັມ. ເມ່ືອສລຸບທັງສາມຄົນຄື;  1. ຊາມູເອນ ຜູ້ຮູ້ແລ້ວວ່າຊາອູນບ່ໍເໝາະສົມໃນການເປັນກະ
ສັດຂອງອິສຣາເອນ ແລະຖືກຂ້າຕາຍທີ່ສນາມຮົບຊາອູນກະຍັງໄວ້ທຸກໃຫ້ຢູ່. 2. ເອຊາຣາ ກໍໄດ້ໄວ້ທຸກໃຫ້ປະ
ຊາຊົນອິສຣາເອນທ່ີຖືກລົງໂທດຍ້ອນການບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ. ແລະ 3. ດານີເອນກໍໄດ້ໄວ້ທຸກອ້ອນວອນເປັນເວ
ລາສາມອາທິດ ຍ້ອນປະຊົນອິສຣາເອນ.    ເຮົາເຫັນວ່າທັງສາມຄົນແມ່ນໄດ້ໄວ້ທຸກ  ຫລືຮັບຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງຜູ້ອ່ືນທັງນ້ັນ.  
 
ດານີເອນຖືສິນອົດບ່ໍກິນຊ້ີນ, ບ່ໍດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນ  ຊ່ຶງເປັນວິທີທີ່ພວກຜູ້ນຳສມັຍນ້ັນອ້ອນວອນເພ່ືອຂໍຄໍາຕອບ
ຈາກພຣະເຈ້ົາ,   ແລະມີຄຣິສຕຽນສມັຍນ້ີໄດ້ຖືສິນອົດອາຫານ ລາງເທື່ອກະເພ່ືອໃຫ້ຕົນເອງຜອມລົງ   ທີ່ຜິດ
ຈາກຈຸດປະສົງຕ້ົນເດີມ.  ຫາກເຮົາສັງເກດເບ່ິງ ຊາມູເອນ, ເອຊາຣາ ແລະດານີເອນ   ແມ່ນເພ່ິນຖືສິນອົດອາ
ຫານໄວ້ທຸກນ້ັນບ່ໍແມ່ນເພ່ືອຕົນເອງ ແຕ່ແມ່ນເພ່ືອຜູ້ອ່ືນ, ພຣະເຢຊູຄຣິດຖືກທຸກທໍຣະມານຈົນສ້ິນພຣະຊົນທ່ີ
ໄມ້ກາງແຂນນ້ັນບ່ໍແມ່ນເພ່ືອພຣະອົງເອງ  ແຕ່ແມ່ນເພ່ືອທຸກຄົນທີ່ຍອມຮັບວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ. ດ່ັງ
ນ້ັນຫາກເຮົາຈະຖືສິນອົດອາຫານ     ຫລືໄວ້ທຸກຈ່ົງໄວ້ທຸກເພື່ອຄວາມເຂ້ົາໃຈພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຫລາຍຂ້ຶນຈະເປັນ
ການຖືກຕ້ອງກວ່າ. 
 

3.  ດານີເອນໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ໃນເວລາອ້ອນອວອນ  (ດານີເອນ 10:7-9, 15-17)  
 ‘ຂ້າພະເຈ້ົາກໍລ້ົມລົງດິນຫມົດຄວາມຮູ້ສຶກແລະຫມູບຫນ້າຢູ່ທ່ີນ້ັນແລ້ວມີມືອັນນ່ຶງມາໂຊມໃຫ້ລຸກຂ້ຶນ ໃຫ້ຫົວ
ເຂ່ົາແລະມືຄ້ຳດິນໄວ້ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຍັງຕົວສ່ັນຢູ່” (ຂໍ 9-10).  
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ໃນຂະນະທ່ີອ້ອນວອນຢູ່ນ້ັນມີເກ້ົາຢ່າງທີ່ດານີເອນໄດ້ພັລນາເຖິງສະພາບຄວາມທຸກຂອງເພ່ິນຄື; 1 ຮູ້ວ່າບ່ໍມີ
ແຮງ. 2. ເບ່ິງໜ້າຕົນເຫລືອງຈືດ.  3. ຊ່ອຍຕົນເອງບ່ໍໄດ້, ໝົດຫວັງ.  4. ເປັນຄືນອນຫລັບ.  5. ຮູ້ວ່າໝູບໜ້າ
ໃສ່ພ້ືນດິນບ່ໍກ້າເງີຍໜ້າຂ້ຶນ. 6. ຮູ້ສຶກປາກບ່ໍອອກ ເວົ້າຫຍັງກະບ່ໍເປັນ. 7. ເຈັບປວດໄປທັງໂຕ. 8. ອ່ອນເພັຍ 
ທັງຮ່າງກາຍ ແລະ 9. ຫັນໃຈບ່ໍອ່ີມ.  ບາງທີເພ່ິນອາດຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍຟັງສຽງອ້ອນວອນຂອງເພ່ິນ ແຕ່ພຣະ
ຄັມພີບອກວ່າ   ພຣະເຈ້ົາຊົງຟັງສຽງຄຳອ້ອນວອນຂອງຄົນຊອບທັມ (ຢາໂກໂບ 5 :16.).   ການອ່ອນກຳລັງ
ຂອງດານີເອນອາດມາຈາກສອງປະການຄື ; 1. ອ່ອນກຳລັງໃຈເມ່ືອບ່ໍຮັບຄຳຕອບເປັນເວລາເຖິງສາມອາທິດ 
ແລະ 2. ດານີເອນອ່ອນກຳລັງກາຍກິນບ່ໍໄດ້,  ນອນບ່ໍໄດ້ ຮ່າງກາຍບ່ໍໄດ້ນອນພັກຜ່ອນຕາມສົມຄວນ,  ເມ່ືອ
ສອງຢ່າງນ້ັນປະກອບເຂ້ົາກັນດານີເອນຈ່ຶງມີອາການເຊ່ັນນ້ັນ.  
 
“ເມ່ືອທ່ານກ່າວດ່ັງນ້ີແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍກ້ົມຫນ້າບ່ໍເວ້ົາຈາຫຍັງ    ແລ້ວເທວະດາຕົນນ່ຶງຊ່ຶງມີຮູບຮ່າງເຫມືອນ
ມະນຸດ ເດ່ມືອອກມາບາຍຮິມສົບຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເວົ້າຕ່ໍທ່ານຊ່ຶງຢືນຢູ່ຂ້າງຫນ້າວ່າ, “ນາຍເອີຍ, 
ນິມິດນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຫມົດແຮງຫລາຍຈົນຕົນຕົວຂ້າພະເຈ້ົາສ່ັນ   ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເຫມືອນຂ້ອຍທາດທີ່
ຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້ານາຍ ຈະເວ້ົາກັບທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ ເພາະວ່າບ່ໍມີແຮງຫລືລົມຫາຍໃຈເຫລືອຢູ່ໃນຕົວເລີຍ” (ຂ້ໍ 15-
17). ໃນຂະນະທ່ີດານີເອນມີອາການເຊ່ັນນ້ັນເພ່ິນໄດ້ບອກວ່າ ເທວະດາເດ່ມືມາບາຍຮິມສົບເພ່ິນ ອັນໝາຍ
ເຖິງການເລ້ົາໂລມແລະບອກເຣ່ືອງທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂ້ຶນໃຫ້ດານີເອນຟັງ  ນ້ັນເປັນຮູບພາບທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລ້ົາ
ໂລມພວກເຮົາທັງຫລາຍໃນທຸກຢ່າງເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດເຮົາ. 
 

4.  ດານີເອນໄດ້ຮັບຄຳເລ້ົາໂລມຈາກຄຳອ້ອນວອນ  (ດານີເອນ 10:10-19)  
ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າດານີເອນໃຊ້ເວລາສາມອາທິດ ໂດຍບ່ໍໄດ້ກິນ, ບ່ໍໄດ້ນອນພຽງພໍຈົນຈ່ອຍຜອມ ແລະໝົດແຮງ, 
ດານີເອນເອງຄິດວ່າໝົດຫວັງແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາຄົງບ່ໍຕອບຄຳອ້ອນວອນແລ້ວ, ນ້ັນເປັນຄວາມຄິດນ້ອຍໃຈຂອງ
ມະນຸດເກືອບທຸກຄົນ,   ແມ່ນແຕ່ນາງມາທາ   ແລະນາງມາຣີອາກໍນ້ອຍໃຈໃນຂະນະທີ່ຣາຊາໂຣຜູ້ເປັນນ້ອງ
ຊາຍປ່ວຍໃກ້ຈະຕາຍນ້ັນພວກນາງໄດ້ໃຊ້ຄົນໄປເຊີນພຣະເຢຊູມາ  ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍມາຈົນໂອກາດດີກວ່ານ້ັນ. 
(ອ່ານໂຢຮັນ 11:11).  ນອກຈາກນ້ັນຍັງມີຄຣິສຕຽນສ່ວນຫລາຍເມ່ືອອ້ອນວອນນ້ັນຕ້ອງການຄຳຕອບຈາກ 
ພຣະເຈ້ົາໃນວັນດຽວ   ເມ່ືອບ່ໍໄດ້ຮັບຄຳຕອບຈາກພຣະເຈ້ົາຫລາຍຄົນກໍປະຖ້ິມພຣະເຈ້ົາໄປໃຊ້ຊີວິດຕາມໃຈ
ຕົນ, ເຣ່ືອງນ້ີເຮົາລືມຄິດໄປວ່າດານີເອນອ້ອນວອນ ບ່ໍແມ່ນວັນດຽວ ແຕ່ແມ່ນສາມອາທິດແລະອ້ອນວອນທັງ
ເວັນ, ທັງຄືນດ້ວຍ. ເມ່ືອຜູ້ເຊ່ືອອ້ອນວອນດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະໝັ້ນໃຈພຣະເຈ້ົາແທ້  ພຣະອົງຈະຕອບດັງທີ່ 
ພຣະເຈ້ົາຕອບຄຳອ້ອນວອນຂອງດານີເອນວ່າ   “ດານີເອນເອີຍ, ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກເຈ້ົາ ຈ່ົງຢືນຂ້ຶນແລະຕ້ັງໃຈ
ຟັງສ່ິງທ່ີເຮົາຈະເວ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ໃຫ້ເຮົາມາຫາເຈ້ົາ” ເມ່ືອທ່ານເວ້ົາດ່ັງນ້ີແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຢືນຕົວສ່ັນຢູ່ຕ່ໍ
ມາທ່ານໄດ້ເວ້ົາວ່າ,  “ດານີເອນເອີຍ,  ຢ່າຢ້ານເດີ  ມ້ືທຳອິດທ່ີເຈ້ົາຕັດສິນໃຈຖ່ອມຕົວລົງອ້ອນວອນເພ່ືອໃຫ້
ເຂ້ົາໃຈນ້ັນພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຮັບຟັງຄຳອ້ອນວອນຂອງເຈ້ົາແລ້ວ” (ຂ້ໍ 11-12).  
 
ດານີເອນໄດ້ຮັບຄວາມເລ້ົາໂລມດ່ັງນ້ີ; 1. ຖືກຈັບບາຍໃຫ້ລຸກຂ້ຶນ.   2. ຜູ້ທີ່ບ່ໍຄາດຝັນການມາປາກົດຕົວ. 3.  
ຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ປາກເວົ້າ. 4. ຊົງອະທິບາຍເຣ່ືອງຈະເກີດຂ້ຶນ.  5. ການຈັບບາຍເຮັດໃຫ້ດານີເອນມີແຮງ. 6. 
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ເຮັດໃຫ້ດານນີເອນມີສັນຕິສຸກ ບ່ໍຢ້ານ. ເຮົາທັງຫລາຍກໍຈະໄດ້ຮັບຄຳເລ້ົາໂລມຢ່າງດຽວກັນ ຫາກເຮົາບ່ໍອ່ອນ
ກຳລັງໃຈແລະອ້ອນວອນຕ່ໍໄປ ຈົນກວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຕອບຄຳອ້ອນວອນຂອງເຮົາ. 
 

5.  ການອ້ອນວອນເຮັດໃຫ້ດານີເອນເຂ້ົາໃຈ  (ດານີເອນ 10:13-14, 20-21) 
“ເຮົາໄດ້ມາເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈໃນສ່ິງທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນກັບປະຊາຊົນຂອງເຈ້ົາໃນອະນາຄົດ      ອັນນ້ີແມ່ນນິມິດ
ໃຫຍ່ກ່ຽວກັບອະນາຄົດ” (ຂ້ໍ 14).    ແປວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງອ້ອນວອນຂອງດານີເອນແລ້ວສ່ົງເທວະດາ
ມາເປັນຜູ້ສ່ົງຂ່າວແລະການທີ່ດານີເອນອ້ອນວອນນ້ັນເຮັດໃຫ້ເພ່ິນເຂ້ົາໃຈນິມິດໃຫຍ່ກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງ
ຊົນຊາດອິສຣາເອນ ສລຸບໄດ້ວ່າການໃຊ້ເວລາສາມອາທິດອ້ອນວອນຂອງດານີເອນນ້ັນໄດ້ຜົນຕອບຮັບຢ່າງ
ດີ ເມ່ືອເຫັນຜົນຕອບຮັບຢ່າງນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນທ່ົວໂລກພາກັນເອົາໃຈໃສ່ໃນເຣ່ືອງການອ້ອນວອນ ເມ່ືອ
ເຮົາເອົາໃຈໃສ່ໃນການການອ້ອນແລ້ວ  ຈ່ຶງເໝາະສົມໃນການລໍຄອຍຄຳຕອບຈາກພຣະເຈ້ົາ    ແຕ່ຫາກເຮົາ
ອ້ອນວອນບ່ໍໃຊ້ເວລາອ້ອນວອນແລ້ວ ເຮົາກໍບ່ໍສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບຢ່າງວ່ອງໄວ.  
 
“ເຈ້ົາຮູ້ບ່ໍ ວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງມາຫາເຈ້ົາ,    ເຮົາມາວັນນ້ີເພ່ືອຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຈ້ົາຮູ້ໃນສ່ິງທ່ີຂຽນໄວ້ໃນໜັງສື
ແຫ່ງຄວາມຈິງ ບັດນ້ີເຮົາຈະຕ້ອງຄືນໄປສູ້ກັບເທວະດາຕົນທີ່ພິທັກຮັກສາປະເທດເປີເຊັຍ ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວ
ເທວະດາທີ່ພິທັກຮັກສາປະເທດກຣີກ ກໍຈະມາປາກົດ   ບ່ໍມີຜູ້ໃດຊ່ອຍເຫລືອເຮົານອກຈາກ ມີຄາເອນ ເທວະ
ດາຕົນທ່ີພິທັກຮັກສາປະເທດອິສຣາເອນ” (ຂ້ໍ 20-21)  (ກ່າຍຈາກພຣະຄັມພີລາວສບັບປີ 2012).  ໃນສມັຍ 
ພຣະຄັມພີນ້ັນປະເທດເປີເຊັຍ ແລະປະເທດກຣີກເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມຊ່ົວມົວໝອງ ເພາະທັງສອງປະເທດ 
ຖືກປົກຄອງ   ຫລືປົກປັກຮັກສາໂດຍເທວະດາຊ່ົວທີ່ຖືກຊັດຖ້ິມຈາກສວັນ,   ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອເທວະດາ Michael  
ຕົນທ່ີປາກົດຕົວຕ່ໍດານີເອນຍັງມີງານໃຫຍ່ທ່ີຈະຕ້ອງເຮັດ    ຄືໄປປາບເທວະດາຊ່ົວທີ່ປົກຄອງສອງປະເທດນ້ີ.  
ເທວະດາ  Michae   ຍັງບອກດານີເອນເພ່ືອເລ້ົາໂລມໃຈດານີເອນວ່າ  ການຕ່ໍສູ້ກັບເທວະດາຊ່ົວທີ່ປົກຄອງ
ສອງປະເທດນ້ີ ແມ່ນທວະດາ Michael    ໄດ້ຕ່ໍສູ້ແຕ່ຕົນດຽວໂດຍບ່ໍມີໃຜຊ່ອຍ   ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອດານີເອນອ້ອນ 
ວອນພຣະເຈ້ົາໄດ້ມາຊ່ອຍ Michael ແລ້ວ ຢ່ານ້ອຍໃຈເລີຍ.   
 
ເທວະດາ Michael ເປັນເທວະດາທ່ີເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ ຈະໄປຕ່ໍສູ້ກັບເທວະດາທີ່ຖືກຊັດອອກຈາກສວັນ ແລ້ວ
ມາປົກຄອງສອງປະເທດ ເປີເຊັຍ,  ແລະປະເທດກຣີກ.  ການຕ່ໍສູ້ອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຈະມີແລະຕ້ອງມີການເສັຽຫາຍ
ອັນໃຫຍ່ຫລວງ,  ສຳລັບເຮົາທັງຫລາຍຜູ້ມີຊີວິດຢູ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານເພ່ືອຈະຢູ່ຟ້າສວັນນ້ັນເຮົາຍັງຕ້ອງຕ່ໍສູ້ກັບ 
ຊີວິດຝ່າຍເນ້ືອໜັງ  ທີ່ເປັນຂອງຝ່າຍໂລກ  ໃນຂະນະທ່ີເຮົາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນ້ີຢູ່, ດ່ັງນ້ັນຊີວິດເຮົາຜູ້ຢູ່ຝ່າຍ  
ຈິດວິນຍານ  ກໍຄ້າຍກັບວ່າເຮົາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນຖ້ຳເສືອທ່ີພວກມັນຄອຍຖ້າກັດກິນເຮົາທຸກໆນາທີ  ດ້ວຍເຫດນ້ີ
ອາຈານໂປໂລຈ່ຶງແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຍຸທພັນທັງຊຸດເພ່ືອການຕ່ໍສູ້ ແລະການປ້ອງກັນຕົວ (ອ່ານ ເອເຟໂຊ 6:18).  
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ຄຳຖາມ:  
1. ການອ້ອນວອນຂອງທ່ານເປັນແນວໃດ? ທ່ານອ້ອນວອນວັນນ່ຶງຈັກເທ່ືອ? ຈັກນາທີ? 

 
2. ທ່ານໄດ້ອ້ອນວອນໃນເຣ່ືອງອັນໃດແດ່? ແລະອ້ອນວອນມາຈັກວັນແລ້ວ? 

 
3. ດານີເອນໃຊ້ເວລາອ້ອນວອນແນວໃດ? 

 
4. ເພ່ິນອ້ອນວອນໜັກປານໃດ? 

 
5. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຕອບຄຳອ້ອນວອນຂອງເພ່ິນ? 

 
6. ເທວະດາມາປາກົດຕົວບອກດານີເອນໃນເຣ່ືອງອັນໃດ?  

 
 
 
         ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 13 
ສ້າງປະຫວັດສາດ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະທັມດານີເອນ 11:1-45 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ພຣະນິມິດ 19:11-21 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະຄັມພີແມ່ນການບັນດົນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເມ່ືອໄດ້ຍິນສຽງຂອງຜູ້ປະກາດ? 

       
     ບົດນຳ.  
ພຣະທັມດານີເອນບົດ 11 ເກືອບເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນພຣະທັມທີ່ໃຫ້ຄວາມລະອຽດໃນເຣ່ືອງທຳນວາຍ, ເບ່ິງແລ້ວ
ເປັນຄືພຣະເຈ້ົາຂຽນບົດລະຄອນເວທີ ທີ່ຜູ້ກຳກັບແລະຜູ້ສະແດງຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມບົດນ້ັນ  ແຕ່ກໍບ່ໍແມ່ນ
ແນວນ້ັນ ເພາະເປັນເຣ່ືອງທີ່ພຣະເຈ້ົາບອກລ່ວງໜ້າວ່າອະນາຄົດຈະເປັນແນວນ້ັນແທ້ .  
 

1.  ປະເທດ Persia  ແລະປະເທດ Creece (ດານີເອນ 11 :1-4) 
ດານີເອນໄດ້ທຳນວາຍເຖິງກະສັດທັງສາມ   ແລະຜູ້ທີສ່ີຈະມາມີລາຍຊ່ືດັງນ້ີ;   1. ກະສັດ Cambyses ປົກ
ຄອງຈາກປີ (530–522 B.C.). 2.  Pseudo-Smerdis (ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກປີຄອບຄອງ ). 3. ກະສັດ Darius 1 
ປົກຄອງປີ (522–486 B.C.).   ແລະ 4. ກະສັດ Xerxes 1  ປົກຄອງ (486–464 B.C.).   ກະສັດທັງສ່ີນ້ີ
ເປັນຜູ້ປົກຄອງປະເທດ ເປີເຊັຽ. “ຈະມີກະສັດອີກສາມອົງປົກຄອງປະເທດເປີເຊັຽ ອົງທີສ່ີຈະເປັນອົງສຸດທ້າຍ 
ກະສັດອົງນ້ີຈະມີຊັບສົມບັດຫລາຍກວ່າອົງອ່ືນທັງຫມົດ   ໃນເວລາພຣະອົງຊົງເຂ້ັມແຂງ  ແລະມີຊັບສົມບັດ
ຫລາຍ ພຣະອົງຈະທຳສົງຄາມກັບຣາຊອານາຈັກກຣີກ” (Creece)(ຂ້ໍ 2).  
 
ກະສັດອົງທີສ່ີ Xerxes 1 ເປັນກະສັດທ່ີຮັ່ງມີທ່ີສຸດນ້ັນໄດ້ນຳພາປະເທດ Persia ຍຶດເອົາ ປະເທດ Creece 

ໃນປີ 480 B.C. ແລະເມ່ືອປົກຄອງບ່ໍນານກໍມີກະສັດຂອງ Creece ທ່ີມີຄວາມສາມາດແລະກ້າຫານຕ່ໍສູ້ກັບ

ກະສັດອົງທີສ່ີຂອງ Persia ຄືນ. ກະສັດກ້າຫານຜູ້ນ້ີມືຊ່ືວ່າ Alexander.   ດ່ັງດານີເອນໄດ້ທຳນວາຍໄວ້ວ່າ 
“ແລ້ວຈະມີກະສັດທ່ີກ້າຫານອົງນ່ຶງຄອບຄອງທົ່ວຣາຊອານາຈັກໃຫຍ່  ແລະຈະເຮັດທຸກສ່ິງຕາມ ພຣະປະສົງ 
ແຕ່ໃນເວລາທ່ີພຣະອົງຊົງມີອຳນາດຍ່ິງໃຫຍ່ນ້ັນ  ອານາຈັກຂອງພຣະອົງຈະແຕກແຍກ   ແລະຖືກແບ່ງອອກ
ເປັນສ່ີສ່ວນຣາຊວົງຂອງພຣະອົງຈະບ່ໍໄດ້ປົກຄອງ ຄົນອ່ືນຈະເຂ້ົາປົກຄອງແທນ ແຕ່ພວກເຂົາຈະບ່ໍມີອຳນາດ
ເຫມືອນພຣະອົງ”(ຂ້ໍ 3-4). ແປວ່າຫລັງຈາກກະສັດອົງທີສ່ີຂອງປະເທດ Persia ໄດ້ຍຶດຄອງປະເທດ Cree-

ce ແລ້ວ Alexander ໄດ້ນຳພາປະເທດ Creece ຕ່ໍສູ້ປະເທດ Persia ຄືນຈົນຊະນະຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ Alexan- 
der ມີອຳນາດໃຫຍ່ ແຕ່ປະເທດຂອງທ່ານຖືກແບ່ງແຍກເປັນສ່ີສ່ວນດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ; 
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2.  Seleucids ແລະ Ptolemies  (ດານີເອນ 11:5-9) 
“ກະສັດເອຢິບກໍເປັນຜູ້ນ່ຶງໃນພວກນ້ັນຊ່ຶງມີອຳນາດ    ແຕ່ຈະມີນາຍທະຫານອີກຜູ້ນ່ຶງຂອງພຣະອົງເຂ້ັມແຂງ 
ກວ່າ ແລະຈະປົກຄອງຣາຊອານາຈັກທີ່ຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າ” (ຂ້ໍ 5). ກະສັດເອຢິບຜູ້ນ້ີມີຊ່ືວ່າ Seleucids  ເປັນກະ
ສັດປົກຄອງພາກເໜືອຂອງເອຢິບ. ກະສັດອີກຜູ້ນ່ຶງມີຊ່ືວ່າ Ptolemies ເປັນກະສັດປົກຄອງພາກໃຕ້ຂອງເອ
ຢິບ.  ທັງສອງກະສັດໄດ້ຍາດຊິງອຳນາດມາຈາກ Alexander ແຕ່ຈະຄອບຄອງບ່ໍດົນນານ,   ການເມືອງໃນ  
ສມັຍນ້ັນຂຸ້ນຂ້ຽວແທ້ໆ  ພວກກະສັດມັກໃຫ້ລູກຊາຍ    ຫລືລູກສາວແຕ່ງານກັບກະສັດອົງອ່ືນລ້ວນແຕ່ແມ່ນ
ການເມືອງ, ການຍາດຊີງອຳນາດກັນທັງນ້ັນ.   ດ່ັງນ້ັນດິນແດນຂອງອິສຣາເອນຈ່ຶງຕົກເປັນສົມບັດຂອງພວກ
ກະສັດທ່ີຍາດຊີິງກັນ.   ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າການຍາດຊີງຕຳແໜ່ງ,   ການຍາດຊີງດິນດອນ ແລະສິດ
ອຳນາດ ບ່ໍມີຫຍັງຍ້ັງຍືນ ມີແຕ່ເສັຍຫາຍກັນທັງນ້ັນ.   ພາກໃຕ້ຕ່ໍສູ້ພາກເໜືອ,  ຄອບຄົວຍາດແຍ່ງຊັບສົມບັດ 
ເຮັດໃຫ້ແຕກແຍກບ່ໍຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ. “ຫລັງຈາກນ້ັນຫລາຍປີ ກະສັດເອຢິບຈະໃຫ້ພຣະຣາຊທິດາຂອງ
ພຣະອົງສົມຣົດກັບກະສັດຊີເຣັຽ ເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນພັນທະມິດກັນ ແຕ່ພັນທະມິດນ້ີຈະມີຢູ່ບ່ໍເຫິງ ເພາະວ່າພຣະ
ນາງກັບພວກຄົນໃຊ້ທີ່ໄປກັບພຣະນາງພ້ອມກັບໂອຣົດ ແລະພຣະຣາຊສາມີຂອງພຣະນາງຈະຖືກຂ້າທັງໝົດ 

ໃນບ່ໍດົນເຊ້ືອພຣະວົງອົງນ່ຶງຂອງພຣະນາງກໍຈະໂຈມຕີກອງທັບຂອງກະສັດຊີເຣັຽ     ຈະເຂ້ົາໄປໂຈມຕີປ້ອມ
ແລະຊະນະພວກເຂົາແລ້ວຈະຂົນເອົາຮູບໂຄຣົບຂອງພວກເຂົາ   ພ້ອມດ້ວຍສ່ິງຂອງອັນມີຄ່າທີ່ທຳດ້ວຍເງິນ
ຄຳທັງຫມົດໄປຍັງປະເທດເອຢິບຫລັງຈາກນ້ັນຈະມີຄວາມສງົບສຸກຢູ່ຫລາຍປີ  ແລ້ວກະສັດຊີເຣັຽຈະຍົກທັບ
ເຂ້ົາໂຈມຕີປະເທດເອຢິບ ແຕ່ຈະຖືກກອງທັບເອຢິບຕອບໂຕ້ພ່າຍໄປ” (ຂ້ໍ 6-9).  
 

3.  Antiochus III ຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ (ດານີເອນ 11:10-20) 
“ຫລັງຈາກນ້ັນ ພຣະອົງຈະໂຈມຕີຊົນຊາດຕ່າງໆຕາມແຄມທະເລເພ່ືອຈະຍຶດເອົາໃຫ້ໄດ້ເປັນຈຳນວນຫລາຍ 
ແຕ່ຈະມີຜູ້ນຳຊາວຕ່າງປະເທດຄົນນ່ຶງປາບພຣະອົງລົງ    ແລະກຳຈັດຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງພຣະອົງໃຫ້
ຫມົດໄປ ກະສັດຊີເຣັຽຈະສະເດັດຄືນໄປຍັງປ້ອມໃນປະເທດຂອງພຣະອົງເອງ ແຕ່ພຣະອົງກໍຈະຖືກປາບໃຫ້
ຫມົດສ້ິນລົງ” (ຂ້ໍ 18-20).  Antiochus 3 ເມ່ືອມີອຳນາດໃນປີ 222 BC  ນ້ັນໄດ້ຂະຍາຍດິນແດນທີ່ກະສັດ 
Seleucids ປົກຄອງພາກເໜືອໄຫຍ່ກວ້າງກວ່າສມັຍ  Persian ປົກຄອງ, ທ່ານໄດ້ຕີເອົາພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງ 
ອິສຣາເອນ ແລະສ່ວນນ່ຶງຂອງ Creece   ແລະພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງກະສັດ Ptolemies ທາງພາກໃຕ້  ດ່ັງນ້ັນ
ທ່ານຈ່ຶງໄດ້ຊ່ືວ່າ Antiochus III ຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່,   ນອກນ້ັນເພ່ິນຍັງເຮັດສົງຄາມເຢັນເພ່ືອຈະມີສັນຕິສຸກ ເພ່ິນຈ່ຶງ
ຍົກລູກສາວ Cleopatra ໃຫ້ກັບລູກຊາຍກະສັດເອຢິບໄປເປັນມະເຫສີ  ເພ່ືອເອຢິບຈະບ່ໍກັບຄືມາບຸກໂຈມຕີ 
ເພາະເປັນພ່ໍດອງກັນ.   Antiochus 3 ໃຊ້ກຳລັງໂຈມຕີ ແລະໃຊ້ປັນຍາໂຈມຕີ   ແຕ່ກະບ່ໍສຳເຣັດຕາມແຜນ
ການ.   “ກະສັດຊີເຣັຽຄິດຈະໃຊ້ທະຫານທັງຫມົດໄປຕ່ໍສູ້ກະສັດເອຢິບ  ແຕ່ຊົງປ່ຽນຄວາມຄິດນ້ັນເສັຽ  ແລ້ວ      
ພຣະອົງຈະທຳສັນຍາມອບພຣະຣາຊທດິາໃຫ້ສົມຣົດກັບກະສັດເອຢິບ  ເພ່ືອໃຫ້ພຣະນາງພຍາຍາມທຳລາຍ
ຝ່າຍສັດຕຣູ ແຕ່ພຣະອົງຈະທຳບ່ໍສຳເຣັດ” (ຂ້ໍ 17).  
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4.  Antiochus 4 Epiphanes (ດານີເອນ 11:21-35) 
Antichus 4 ເປັນລູກຊາຍຂອງ Antiochus 3 ມີຊ່ືນ້ອຍວ່າ Epiphanes, ກະສັດອົງພ່ໍຄື Antiochus 3 ມີ 
ຄວາມຕ້ັງໃຈຈະໃຫ້ລູກຊາຍຂອງຕົນ Antichus 4 ຂ້ຶນບັນລັງເປັນກະສັດອົງຕ່ໍໄປ. Antichus 4 ປະກາດຕົນ
ເອງວ່າ ຊ່ືຂອງຕົນ Epiphanes  ນ້ັນແປວ່າ ການສະແດງອອກຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ໃນພາສາອັງກິດ epiphany 
ອັນມີຄວາມໝາຍວ່າການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ   ດ່ັງນ້ັນ Antichus 4  ຈ່ຶງບອກປະຊາຊົນວ່າທ່ານ
ເປັນພຣະທ່ີມາປາກົດໃຫ້ເຂົາເຫັນ  ແຕ່ປະຊາຊົນແລະພວກຢູດາຍກຸ່ມຜູ້ນຳສາສນາບ່ໍເຫັນພ້ອມ   ພວກເຂົາ
ມັກອົງພ່ໍ  Antiochus 3  ຫລາຍກວ່າ Antiochus 4 ຜູ້ເປັນລູກທີ່ປະກາດຕົນເອງເປັນພຣະ. “ກະສັດຊີເຣັຽ
ຕ່ໍໄປຈະເປັນຄົນໃຈໂຫດຮ້າຍ   ຊ່ຶງບ່ໍມີສິດຈະໄດ້ເປັນກະສັດ   ແຕ່ພຣະອົງກໍຈະໄດ້ເປັນຢ່າງບ່ໍມີໃຜຄາດຄິດ 
ແລະຈະຍຶດເອົາອຳນາດດ້ວຍກົນອຸບາຍເຫລ່ົາທະຫານທີ່ຕ່ໍຕ້ານພຣະອົງ     ແລະແມ່ນແຕ່ມະຫາປະໂຣຫິດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຈະຖືກກວາດລ້າງແລະກຳຈັດໃຫ້ຫມົດໄປ    ພຣະອົງຈະລ້ໍລວງເອົາຊົນຊາດອ່ືນມາເປັນພັນ 
ທະມິດ ເຖິງແມ່ນພຣະອົງໄດ້ປົກຄອງພຽງຊົນຊາດນ້ອຍໆເທ່ົານ້ັນ” (ຂ້ໍ 21-23).  ສ່ວນຈາກຂ້ໍ 24-31 ແມ່ນ
ລາຍລະອຽດການສູ້ຮົບກັນ, ທຳລາຍກັນ ເປັນການເສັຽຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ທ່ີຄົນໃນສມັຍນ້ີຮູ້ແລ້ວວ່າການ
ຕ່ໍສູ້ຍາດຊີງອຳນາດ, ຍາດຊີງຊັບສົມບັດ, ຍາດຊີງດິນແດນກັນນ້ັນມີແຕ່ຄວາມແຕກແຍກແລະຕ່າງຝ່າຍຕ່າງ
ເສັຍຊີວິດຫລວງຫລາຍ ຊ່ຶງໄດ້ນຳຄວາມໂສກເສ້ົາມາສູ່ບ້ານເມືອງແລະຄອບຄົວ ແຕ່ບ່ໍມີໃຜຮຽນຮູ້ຈັກຄົນ. 
 

5.  ຕ່ໍຕ້ານພຣະເຢຊູ (11:36-45).  
“ຄົນຜູ້ສລາດບາງຄົນຈະຖືກຂ້າ ຈຸດປະສົງຂອງເຣ່ືອງນ້ີກໍເພ່ືອຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນມີຈິດໃຈສະອາດບໍຣິສຸດໄປ
ຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງກຳນົດໄວ້ກະສັດຊີເຣັຽຈະທຳຕາມຊອບພຣະທັຍ ຈະໂອ້ອວດວ່າຕົນຍ່ິງ
ໃຫຍ່ກວ່າພຣະໃດໆ ແລະອວດວ່າຕົນສູງສຸດກວ່າພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດ  ພຣະອົງຈະທຳດ່ັງນ້ີໄປຈົນເຖິງເວລາ 
ພຣະເຈ້ົາຊົງລົງໂທດພຣະອົງ    ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຕັດສິນພຣະທັຍກະທຳສ່ິງທັງຫລາຍ” (ຂ້ໍ 35-36).    ແປວ່າ 
Antioch 4 ທ່ີມີສາຍານາມວ່າຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະສລາດທ່ີສາມາດຍາດຊີງດິນແດນຂອງປະເທດອ່ືນດ້ວຍກໍາລັງ
ທະຫານ ແລະໃຊ້ສະຕິປັນຍາເພ່ືອທຳລາຍສັຕຣູນ້ັນ ເພາະເຖິງເວລາພຣະເຈ້ົາຊົງລົງໂທດແລ້ວ.  ເຣ່ືອງນ້ີຈະ
ຕອບຄຳຖາມຄົນໃນສມັຍນ້ີຫລາຍໆຄົນວ່າ ພວກຜູ້ນຳຊາດບ້ານເມືອງ,   ຜູ້ນຳສາສນາລາງຄົນມີແຕ່ຄົນຊ່ົວ
ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາບ່ໍທຳລາຍເສັຽ? ເມ່ືອເຮົາອ່ານ ພຣະທັມດານີເອນ 11:3-35 ເຮົາຈະໄດ້ຄຳຕອບວ່າບ່ໍເຖິງ
ເວລາທີ່ພຣະເຈ້ົາຈະທຳລາຍເທື່ອ.  
 

ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງວັນເວລາຂອງພຣະເຈ້ົາ    ໃຫ້ເຮົາມາເບ່ິງວັນເວລາຂອງພຣະເຈ້ົາອີກເທ່ືອນ່ຶງ    ທີ່ຜີ
ຖ່ອຍຮ້າຍມັນທ້ວງພຣະເຢຊູ    ເພາະມັນຮູ້ກຳໜົດເວລາຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ໃຫ້ແກ່ມັນ   “ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດ 
ຂ້າມຟາກໄປເຖິງເຂດແດນຊາວກາດາຣາ   ມີສອງຄົນທີ່ມຜິີສິງຢູ່ອອກຈາກປ່າຊ້າມາພົບພຣະອົງ ເຂົາໂຫດຮ້າຍປານນ້ັນຈົນບ່ໍມີຜູ້

ໃດອາດທຽວທາງນ້ັນໄດ້   ເບ່ິງແມ,  ເຂົາຮ້ອງໃສ່ພຣະອົງທູນວ່າ,   “ໂອ ບຸດພຣະເຈ້ົາເອີຍ, ທ່ານມາຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບເຮົາດ້ວຍເຫດ

ໃດ ຈະມາທຣໍະມານເຮົາກ່ອນເວລາກຳນົດຫລື” (ມັດທາຍ 8:28-29). ກັບຄືນຫາພຣະທັມດານີເອນ 11: ຂ້ໍ 40-45 
ຈະເຫັນ Antioch 4 ກະສັດຊີເຣັຽ ສ້ິນສຸດລົງນ້ັນ ເພ່ິນຈະຕ່ໍສູ້ ແລະຕ່ໍຕ້ານພຣະເຢຊູ,  Antioch 4 ຈະສູ້ຮົບ
ຢ່າງໂຫດຮ້າຍ ຈະຂ້າຄົນເປັນຈຳນວນຫລາຍຈະກາງເຕັນຫລວງຂນາດໃຫຍ່ໄວ້ລະຫວ່າງທະເລກັບພູບ່ອນ
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ຕ້ັງພຣະວິຫານ       ແຕ່ຈະສ້ິນຊີວິດໂດຍບ່ໍມີໃຜທີ່ນ້ັນຊ່ອຍ Antioch 4 ໄວ້ໄດ້ ເພາະວັນເວລາກໍາໜົດມາ
ເຖິງແລ້ວ.     
 
ໃນພຣະທັມ  1 ໂຢຮັນບົດ 2  ໄດ້ຂຍາຍຄຳ Antichirst (ພວກຕ່ໍສູ້ພຣະເຢຊູ)   ວ່າໃຜກໍຕາມທີ່ປະຕິເສດ ບ່ໍ
ເຊ່ືອວ່າ   ພຣະເຢຊູວ່າເປັນພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາ  ມາບັງເກີດເປັນມະນຸດ ຜູ້ນ້ັນໄດ້ຕ່ໍສູ້ພຣະເຢຊູແລ້ວ. “ລູກທັງ 
ຫລາຍເອີຍ, ບັດນ້ີເປັນເວລາສຸດທ້າຍແລ້ວ ແລະຕາມທີ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງມາແລ້ວວ່າ  ຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະ 
ຄຣິດຈະມາ ບັດນີ້ຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດກໍເກີດມີມາຫລາຍແລ້ວ  ສັນນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງຮູ້ວ່າເປັນເວລາສຸດທ້າຍເຂົາ
ເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ອອກໄປຈາກພວກເຮົາ ແຕ່ເຂົາບ່ໍແມ່ນຝ່າຍພວກເຮົາ ເພາະວ່າຖ້າເຂົາແມ່ນຝ່າຍພວກເຮົາເຂົາ
ກໍຈະໄດ້ຕ້ັງຢູ່ກັບພວກເຮົາຕ່ໍໄປ (ແຕ່ເຂົາໄດ້ອອກໄປແລ້ວ)    ເພ່ືອປາກົດແຈ້ງວ່າເຂົາເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍແມ່ນຝ່າຍ
ພວກເຮົາຈັກຄົນ” (1 ໂຢຮັນ 2:18-19).  
 
ຄຳຖາມ: 
 

1. ທ່ານເຫັນຄຳທໍານວາຍຂອງດານີເອນເປັນແນວໃດ?  
 

2. ທ່ານຄິດວ່າດີບ່ໍທີ່ຈະໃຫ້ຊົນຊາດຂອງເຮົາເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາໝົດທຸກຄົນ?    ແລະຈາກນ້ັນເຊ້ືອຊາດເຮົາ 
ແລະບ້ານເມືອງຂອງເຮົາຈະເປັນແນວໃດ? 

 
3. ເຮົາຈະມີຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນຄົງໄດ້ຢ່າງໃດ ເມ່ືອຜູ້ນຳປະເທດກະເປັນແນວນ້ີ? ແລະຜູ້ນຳສາສນາຕ່າງໆ

ລາງຄົນກະເປັນຄົນບ່ໍເໝາະສົມ? 
 

4. ທ່ານສັງເກດເຫັນອັນໃດດີ, ອັນໃດບ່ໍດີ ກ່ຽວກັບສົງຄາມໃນບົດຮຽນນ້ີ? 
 

5. ຜູ້ເກ່ງກ້າ ແລະສລາດເຊ່ັນ Antioch 4 ຈະມີບ້ັນປາຍຊີວິດແນວໃດ ຫາກບ່ໍເຊ່ືອ ຫລືຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດ? 
 

6. ໃນພຣະທັມໂຢຮັນບອກວ່າ ຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດແມ່ນໃຜ?  
 
          ຫວ 

 
 
 
 



 59 

ບົດຮຽນທີ 14 
ສ່ອງແຈ້ງຄືດວງດາວ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະທັມດານີເອນ 12:1-13 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ພຣະນິມິດ 20:11-12:8 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ຈຸດປະສົງຂອງຄຳທໍານວາຍບ່ໍແມ່ນເວ້ົາເຖິງອະນາຄົດ     ແຕ່ເວ້ົາ 

 ເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູ.  

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເມ່ືອເຮົາຮູ້ວ່າ ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາຄ້ັງທີສອງແມ່ນການຕັດສິນ

ການດີການຊ່ົວແລ້ວ ຕ່ໍໄປນ້ີເຮົາຈະອ້ອນວອນແນວໃດ? 

       
     ບົດນຳ.  
ເບ້ືອງຫລັງຂອງບົດຮຽນອາທິດແລ້ວເວ້ົາເຖິງເວລາໃກ້ຈະສ້ິນສຸດຂອງກະສັດຊີເຣັຽ ດ່ັງນ້ີ ;   “ກະສັດຊີເຣັຽຈະ
ທຳຕາມຊອບພຣະທັຍ (ຕົນເອງ) ຈະໂອ້ອວດວ່າຕົນຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າພຣະໃດໆ   ແລະອວດວ່າຕົນສູງສຸດກວ່າ   
ພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດ ພຣະອົງຈະທຳດ່ັງນ້ີໄປຈົນເຖິງເວລາພຣະເຈ້ົາຊົງລົງໂທດພຣະອົງ   ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຕັດ
ສິນພຣະທັຍກະທຳສ່ິງທັງຫລາຍ  ກະສັດຊີເຣັຽຈະບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ກັບພຣະທີ່ພວກບັນພະບຸຣຸດຂອງຕົນເຄີຍບົວ
ລະບັດມາ ແລະພຣະທ່ີພວກຜູ້ຍິງນັບຖື   ແທ້ຈິງແລ້ວພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບພຣະໃດໆເລີຍ ເພາະພຣະ
ອົງຄິດວ່າຕົນຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າພຣະເຫລ່ົານ້ັນ”   (ດານີເອນ 11:36-37).   
 
ມີໜັງເກືອບທຸກຣ່ືອງມີເຣ່ືອງຄ້າຍຄືເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ,   ເຮົາເຫັນໜັງສ່ວນຫລາຍເຮົາຈະເຫັນວ່າຕອນຈົບ
ເທ່ົານ້ັນທີ່ຈະຈັບ ຫລືປາບຜູ້ຮ້າຍໄດ້ ແຕ່ສ່ວນພຣະເອກ  ເຮັດແນວໃດກະບ່ໍຕາຍ ແຕ່ຈະຮັບຄວາມທຸກຍາກ, 
ເຮັດງານໜັກ ຈົນຮອດຕອນໜັງຈົບຈ່ຶງມີ ແຮບປີແອນດິງ.  ແລະພຣະທັມດານີເອນ 12 ກໍເປັນບົດສຸດທ້າຍທ່ີ
ຈະກ່າວເຖິງບ້ັນປາຍຂອງພວກຜູ້ຮ້າຍຈະຖືກປາບປາມ. 
 

1.  ພິນາດຈິບຫາຍ, ການຟື້ນພຣະຊົນ ແລະພິພາກສາ   (ດານີເອນ 12 :1-4) 
“ໃນເວລານ້ັນ ມີຄາເອນ (Michael ພາສາລາວອກສຽງມີຄາເອນ) ເທວະດາຕົນຍ່ິງໃຫຍ່ ຜູ້ຮັກສາປະຊາຊົນ 
ຂອງເຈ້ົາຈະມາປາກົດ ແລ້ວຈະມີການທຸກຍາກລຳບາກຢ່າງທີ່ບ່ໍເຄີຍມີມາ ຕ້ັງແຕ່ຊາດທັງຫລາຍໄດ້ເກີດຂ້ຶນ  
ເມ່ືອເຖິງເວລານ້ັນ    ປະຊາຊົນທັງປວງຂອງເຈ້ົາ     ຊ່ຶງມີຊ່ືຂຽນໄວ້ໃນຫນັງສືຂອງພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ລອດພ້ົ້ົນ” 
(ຂ້ໍ 1). ແປວ່າເຖິງເວລາສຸດທ້າຍຂອງກະສັດຊີເຣັຽຈະສ້ິນສຸດຈະມີເທວະດາ ມີຄາເອນມາປາກົດ, ເທວະດາ 
ຕົນນ້ີເປັນຕົນປົກປັກຮັກສາໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ດານີເອນບອກວ່າ ເມ່ືອເວລາເທວະດາຕົນນ້ີມາປາກົດຈະ 
ເກີດມີຄວາມທຸກຍາກລຳບາກອັນໃຫຍ່ທີ່ບ່ໍເຄີຍມີມາກ່ອນ. ເຣ່ືອງນ້ີມັດທາຍກໍໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ວ່າ; 
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“ດ້ວຍວ່າໃນຄາວນ້ັນ    ຈະມີຄວາມທຸກລຳບາກອັນໃຫຍ່ຫລວງຢ່າງບ່ໍເຄີຍເກີດມີມາຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນເດີມໂລກຈົນ ເຖິງບັດນ້ີ ແລະເມືອ

ໜ້າຈະບ່ໍມີຕ່ໍໄປອີກຈັກເທື່ອ”(ມັດທາຍ 24:21) ແລະໃນພຣະທັມພຣະນິມິດກໍໄດ້ບັນທຶກ ວ່າ;“ເມ່ືອພຣະເມສາ
ນ້ອຍຊົງແກະຕາປະທັບດວງທີຫົກນ້ັນແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເບ່ິງແລະດ່ັງນ້ີ, ເກີດແຜ່ນດິນຫວັ່ນໄຫວອັນໃຫຍ່ 
ດວງອາທິດກໍເກີດມືດດຳເຫມືອນດ່ັງຜ້າຂົນສັດຫຍາບ ດວງຈັນວັນເພັງກໍກັບເກີດເປັນສີເລືອດ” (ພຣະນິມິດ 
6:12).    “ພຣະອົງຈະໃຊ້ພວກເທວະດາຂອງຕົນໄປດ້ວຍສຽງແກອັນດັງ ໃຫ້ຮວບຮວມເອົາຄົນທັງປວງທີ່ພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້

ແລ້ວຈາກທິດທັງສ່ີ ຕ້ັງແຕ່ທີ່ສຸດຟ້າເບ້ືອງນ້ີຈົນເຖິງທີ່ສຸດຟ້າເບ້ືອງນ້ັນ” (ມັດທາຍ 24:31). (ອ່ານ 1ໂກຣິນໂທ 
15:15:51-51), (ອ່ານ1ເທສະໂລນິກ 4:16-17) ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເວ້ົາເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູ.  
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີທ່ີກ່າວມານ້ັນມີແຕ່ຂ້ໍເປັນຕາຢ້ານສຳລັບຜູ້ທີ່ຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ, ໃນການຢ້ານນ້ີ
ຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອຢຳເກງພຣະເຈ້ົາຫລາຍຂ້ຶນ, ສ່ວນຜູ່ທີ່ບ່ໍເຊ່ືອແລະບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົານ້ັນຈະເປັນດ່ັງນ້ີ “ດານີ 
ເອນເອີຍ ບັດນ້ີເຈ້ົາຈ່ົງຮຳຫນັງສືມ້ວນນ້ັນໄວ້ ແລະຕີຕຣາປະທັບໄວ້ຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍ  ໃນເວລານ້ັນຄົນ 
ຈຳນວນຫລາຍຈະແລ່ນເຕ້ັນຊອກຫາຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນສ່ິງທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນ” (ຂ້ໍ 4). ແປວ່າເມ່ືອດານີເອນເຫັນນິ 

ມິດແລະບັນທຶກໄວ້ແລ້ວໃຫ້ຮຳມ້ຽນໄວ້ (ເພາະສມັຍກ່ອນໜັງສືເປັນໃບຍາວທ່ີຈຳເປັນຈະຕ້ອງຮຳໄວ້) ເພາະ 

ວ່າໃນເວລາສຸດທ້າຍ ຫລືເວລາທ່ີພຣະເຢຊູຄຣິດມານ້ັນຄົນທັງຫລາຍຈະແລ່ນຊອກຫາ ຫລືໃຜໆ ກໍຈະບອກ 

ວ່າ (ຂ້ານ້ອຍເຊ່ືອພຣະເຢຊູ). 
 
ອ່ານມັດທາຍ 25:31-46 ແລະພຣະນິມິດ ບົດ19-21  ເປັນການດີສຳລັບຜູ້ເຊ່ືອແລະຟັງຄວາມ   ແລະຍັງມີ 
ພຣະຄັມພີຫລາຍຂ້ໍຫລາຍຕອນທ່ີຈະບ່ໍຍົກເອົາມາເວ້ົາ    ແຕ່ຈະເວ້ົາເຖິງ ພຣະທັມພຣະນິມິດ 20:11-12 ທີ່  
ໂຢຮັນບັນທຶກວ່າ “ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພຣະຣາຊບັນລັງໃຫຍ່ສີຂາວ  ແລະເຫັນພຣະອົງຜູ້ຊົງປະທັບເທິງ 
ບັນລັງນ້ັນ  ເມ່ືອພຣະອົງຊົງປາກົດແຜ່ນດິນໂລກແລະທ້ອງຟ້າກໍຜ່າຍຫນີ  ແລະບ່ອນຢູ່ສຳລັບແຜ່ນດິນໂລກ 
ແລະທ້ອງຟ້ານ້ັນກໍບ່ໍເຫັນອີກ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນບັນດາຜູ້ທີ່ຕາຍແລ້ວ   ທັງຜູ້ໃຫຍ່ແລະຜູ້ນ້ອຍ ຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າ 
ພຣະຣາຊບັນລັງນ້ັນ   ແລະຫນັງສືຕ່າງໆກໍໄຂອອກ   ມີຫນັງສືອີກເຫລ້ັມນ່ຶງກໍໄຂອອກ  ຄືທະບຽນແຫ່ງຊີວິດ 
ແລະຄົນທັງຫລາຍທີ່ຕາຍແລ້ວກໍຖືກຊົງພິພາກສາ     ຕາມການປະຕິບັດຂອງເຂົາທີ່ຂຽນໄວ້ໃນຫນັງສືເຫລ່ົາ 
ນ້ັນ”. ແປວ່າບັນຊີຂອງການກະທຳແຕ່ລະຄົນຮວມທັງຄົນເປັນແລະຄົນທີ່ຕາຍໄປແລ້ວຈະຖືກເປີດອອກເພ່ືອ 
ຈະໄດ້ພິພາກສາຕາມການທີແ່ຕ່ລະຄົນໄດ້ເຮັດ.  
 

2.  ພະຍານສອງຄົນ  (ດານີເອນ 12:5) 
ໃນພຣະທັມພຣະນິມິດ 6-11 ໄດ້ເພ້ີມຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງທີ່  ດານີເອນກ່າວວ່າ    “ຂ້າພະເຈ້ົາດານີເອນ ໄດ້
ເຫັນຄົນອ່ືນອີກສອງຄົນຢືນຢູ່ ແຕ່ລະຄົນຢືນຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳຄົນລະເບ້ືອງ” (ຂ້ໍ 5). ຊ່ຶງແປວ່າສ່ິງທ່ີດານີເອນໄດ້
ຮູ້, ໄດ້ເຫັນນ້ັນມີພະຍານສອງຄົນເຫັນຄືກັນ    ຊ່ຶງສອງຄົນນ້ີຢືນຢູ່ຣະວ່າງຕຣາປະທັບດວງທີຫົກແລະດວງທີ 
ເຈັດ. ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງພະຍານທັງສອງນ້ີພຣະທັມພຣະນິມິດ 11 ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າ ພະຍານ  “ຜູ້ນ່ຶງໄດ້ເອົາໄມ້
ແທກອັນນ່ຶງເຫມືອນໄມ້ຄ້ອນເທົ້າໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ ແລ້ວສ່ັງວ່າ,  
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“ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນໄປແທກພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາກັບແທ່ນບູຊາ ແລະນັບຈຳນວນຄົນທັງຫລາຍທີ່ນະມັສການຢູ່
ທີ່ນ້ັນ ແຕ່ບໍຣິເວນຂ້າງນອກພຣະວິຫານນ້ັນຈ່ົງເວ້ັນເສັຽ ຢ່າໄດ້ແທກ    ເພາະວ່າບ່ອນນ້ັນໄດ້ຊົງມອບໃຫ້ຄົນ
ຕ່າງຊາດແລ້ວ ເຂົາຈະຢຽບຍ່ຳນະຄອນສັກສິດໃນລະຫວ່າງສ່ີສິບສອງເດືອນ”(ພຣະນິມິດ11:1-2). Revel- 
ation).   “ພຍານທັງສອງນ້ັນຄືຕ້ົນຫມາກກອກເທດສອງຕ້ົນ  ແລະເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມສອງອັນທີ່ຕ້ັງຢູ່ພຣະ
ພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງແຜ່ນດິນໂລກຖ້າຜູ້ໃດຢາກທຳຮ້າຍພຍານທັງສອງນ້ັນ  ໄຟກໍຈະພຸ່ງອອກຈາກປາກ
ຂອງເຂົາເຜົາຜານສັດຕຣູນ້ັນເສັຽ ແມ່ນແລ້ວ, ຖ້າຜູ້ໃດຢາກທຳຮ້າຍເຂົາ ຜູ້ນ້ັນກໍຕ້ອງຕາຍຢ່າງນ້ັນ” (ຂ້ໍ 4-5). 
ເພາະວ່າທັງສອງມີອຳນາດດ່ັງນ້ີ; “ຝ່າຍພຍານທັງສອງນ້ັນມີສິດອຳນາດອັດທ້ອງຟ້າໄວ້ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຝົນຕົກໃນ
ລະຫວ່າງວັນເຫລ່ົານ້ັນ ທີ່ເຂົາກຳລັງປະກາດພຣະທັມ ແລະມີສິດອຳນາດໃຫ້ນ້ຳກາຍເປັນເລືອດໄດ້ ທັງມີສິດ
ອຳນາດບັນດານໃຫ້ພັຍອັນຕະລາຍທຸກຢ່າງທໍຣະມານແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ທຸກເວລາຕາມຄວາມປາຖນາ”   (ຂ້ໍ 
6). ເມ່ືອກ່າວເຖິງຄຳວ່າບ່ໍໃຫ້ຝົນຕົກໃນພຣະຄັມພີເດີມນ້ັນ ແມ່ນເອລີຢາມີອຳນາດບ່ໍໃຫ້ຝົນຕົກ,  ມີອຳນາດ
ເຮັດໃຫ້ນ້ຳກາຍເປັນເລືອດນ້ັນແມ່ນໂມເຊທ່ີເຮັດການອິດທິຣິດໃນພຣະຄັມພີເດີມ. ໃນພຣະນິມິດ 11 ບອກ 
ວ່າທັງສອງຄົນ ເອລີຢາ ແລະໂມເຊ ຈະປາກົດຕົວກ່ອນໜ້າຄວາມທຸກຍາກລຳບາກມາເຖິງ. ດ່ັງນ້ັນ ສລຸບໄດ້
ວ່າ   ສອງຄົນທ່ີດານີເອນໄດ້ທຳນວາຍໄວນ້ັ້ນໄດ້ແກ່  ເອລີຢາແລະໂມເຊ,  ແລະການທຳນວາຍ  ພວກຜູ້ທຳ  
ນວາຍເມ່ືອກ່ອນໄດ້ທຳນວາຍໄວ້ແມ່ນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງພຣະເຢຊູທັງນ້ັນ   ແລະການສະເດັດມາຂອງພະເຢຊູກໍ
ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຄຳທຳນວາຍເຫ່ົຼານ້ັນກາຍເປັນຄວາມຈິງ.  ພຣະເຢຊົງກ່າວວ່າ “ຢ່າຄຶດວ່າເຮົາມາລຶບລ້າງພຣະບັນຍັດ   
ແລະຖ້ອຍຄຳຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເສັຽ   ເຮົາບ່ໍໄດ້ມາລຶບລ້າງ ແຕ່ມາເຮັດໃຫ້ສຳເຣັດຄົບຖ້ວນ” (ມັດທາຍ 5:11).  
 

3.  ໂລກສ້ິນຍຸກຈະເປັນແນວໃດ?   (ດານີເອນ 12:6-13) 
ສາວົກພຣະເຢຊູກໍໄດ້ຖາມພຣະເຢຊູໃນເຣ່ືອງນ້ີວ່າ;“ຂໍໂຜດໃຫ້ພວກຂ້າພຣະອົງຊາບແດ່ວ່າ ເຫດການເຫລ່ົານ້ີຈະເກີດ

ຂ້ຶນເວລາໃດ  ສ່ິງໃດເປັນໝາຍສຳຄັນວ່າ    ທ່ານຈະມາແລະສມັຍເກ່ົາຈະສ້ິນສຸດລົງ”ພຣະເຢຊູຊົງຕອບເຂົາວ່າ,   “ຈ່ົງລະວັງໃຫ້

ດີ  ຢ່າໃຫຜູ້້ໃດຫລອກລວງພວກທ່ານໃຫ້ຫລົງດ້ວຍວ່າຈະມີຫລາຍຄົນມາອ້າງນາມຂອງເຮົາວ່າ “ເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນພຣະຄຣິດ” 
ແລະຈະຫລອກລວງຫລາຍຄົນໃຫ້ຫລົງໄປ ພວກທ່ານຈະໄດ້ຍິນເຖິງເຣື່ອງການເສິກ ແລະຂ່າວເລ່ົາລືເຖິງເຣື່ອງການເສິກສົງຄາມ   
ຈ່ົງລະວັງ ຢ່າຕົກໃຈ ດ້ວຍວ່າເຫດການເຫລ່ົານ້ີຈຳເປັນຕ້ອງເກີດຂ້ຶນ ແຕ່ວ່າທີ່ສຸດປາຍຍັງບ່ໍມາເຖິງ” (ມັດທາຍ 24:3-6).  ດາ
ນີເອນໄດ້ເວ້ົາວ່າກ່ອນສ້ິນຍຸກຈະເປັນແນວນ້ີ; “ຊາຍຜູ້ນຸ່ງເຄ່ືອງອັນສະງ່າງາມ   ໄດ້ຍົກມືຂວາແລະມືຊ້າຍທັງ
ສອງຂ້ຶນເທິງຟ້າ ສວັນ ແລະໄດ້ສັນຍາຢ່າງຫນັກແຫນ້ນໃນ  ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ເປັນ
ນິດ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນທ່ານເວົ້າວ່າ, “ຍັງອີກວາຣະນ່ຶງ ສອງວາຣະ ແລະເຄ່ິງວາຣະ  ແລະເມ່ືອການປະຫັດປະ
ຫານໄພ່ພົນຂອງ ພຣະເຈ້ົາສ້ິນສຸດລົງແລ້ວ   ສ່ິງທັງປວງເຫລ່ົານ້ີຈ່ຶງຈະສ້ິນສຸດລົງ” (ຂ້ໍ 7).   ສລຸບເຫັນວ່າ     
“ຍັງອີກວາຣະນ່ຶງ ສອງວາຣະ ແລະເຄ່ິງວາຣະ”   ແປວ່າສອງວາຣະເຄ່ິງຫາກເຮົາເບ່ິງພຣະຄັມພີລາວ  ເພາະ
ວ່າພາສາລາວບ່ໍມີຕົວ (S) ທີ່ເພ້ີມໃສ່ຈຳນວນຫລາຍ,  ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈໃຫ້ເຮົາມາເບ່ິງພາສາອັງກິດໃນຄຳ
ວ່າ   ວາຣະ ດ່ັງນ້ີ;  
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(time, times, and an half)  ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນພວກສາສນາສາດໄດ້ຕີຄວາມໝາຍວາຣະນ້ີ ແມ່ນສາມປີ
ເຄ່ິງ ອັນມີຄວາມໝາຍວ່າ ສາມປີເຄ່ິງທຳອິດນ້ັນຈະມີຄວາມຍາກລຳບາກດ່ັງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນ.  ເພາະ
ວ່າໃນພຣະນິມິດ 11:3 ບອກວ່າ 1260 ວັນ.   ເມ່ືອເອົາ 1260 ຫານໃຫ້ 30 ຕົກເປັນ 42 ເດືອນ   ແລະ 42 
ເດືອນໄດ້ແກ່ສາມປິເຄ່ິງ.   ເມ່ືອສລຸບເບ່ິງຄຳຕອບທ່ີພຣະເຢຊູຕອບສາວົກ ແລະຄຳທໍານວາຍຂອງດານີເອນ
ແມ່ນສອດຄ່ອງກັນ   ແຕ່ພຣະເຢຊູບອກສາວົກວ່າ  “ແຕ່ເຣ່ືອງວັນແລະໂມງນ້ັນບ່ໍມີໃຜຮູ້  ແມ່ນເທວະດາໃນ
ສວັນຫລືພຣະບຸດກໍບ່ໍຮູ້ ຮູ້ແຕ່ພຣະບິດາອົງດຽວ” (ມັດທາຍ 24:36).  
 

ຄຳຖາມ: 
1. ເມ່ືອທ່ານໄດ້ອ່ານແລະຮູ້ຈັກຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຈະມາແລ້ວ ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ?  

 
2. ໃນດານີເອນ 12:3  “ຜູ້ທີ່ສ່ັງສອນຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ຊອບທັມ ຈະຮຸ່ງເຮືອງເຫມືອນດວງດາວ 

 
3. ຕລອດໄປ”   ຄຳນ້ີໄດ້ກະຕຸ້ນຈິດໃຈທ່ານແນວໃດ? 

 
4. ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງຄິດວ່າຊ່ືຂອງທ່ານມີໃນປ້ຶມແຫ່ງຊີວິດຂອງຟ້າສວັນແລ້ວ? 

 
5. ທ່ານຈະໃຊ້ຊີວິດແນວໃດເມ່ືອຮູ້ວ່າໃກ້ຈະສ້ິນຍຸກແລ້ວ? 

 
6. ພຣະເຢຊູເວ້ົາວ່າ "ເຣ່ືອງວັນແລະໂມງນ້ັນບ່ໍມີໃຜຮູ້ ແມ່ນເທວະດາໃນສວັນຫລືພຣະບຸດກໍບ່ໍຮູ້ ຮູ້ແຕ່ 

ພຣະບິດາອົງດຽວ”  ເມ່ືອຮູ້ດ່ັງນ້ີແລ້ວ ເມ່ືອມີຄົນມາບອກວ່າ  ພຣະເຢຊູຈະມາມ້ືນ້ັນ,  ມາເມືອງນ້ັນ 
ທ່ານຈະວ່າແນວໃດ? 

 
       ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 15 
ເພາະພຣະອົງຊົງຢູ່ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 28:1-10 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 24:1-12, ໂຢຮັນ 20:24-29. 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ການຄືນຟ້ືນພຣະຊົນໄດ້ປ່ຽນແປງທຸກສ່ິງ  

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ການຄືນພຣະຊົນມີຄວາມໝາຍອັນໃດສຳລັບເຮົາທັງຫລາຍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ການທີ່ເຮົາຕາຍໄປນ້ັນບ່ໍແມ່ນການສ້ິນສຸດ. 

       
     ບົດນຳ.  
ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຄຣິສຕຽນນ້ັນເປັນເສົາຄ້ຳຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສ
ຕຽນ. ທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາເຊ່ືອແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຈິງທັງນ້ັນ,  ດ່ັງນ້ັນຫາກບ່ໍມີການຄືນພຣະຊົນແລ້ວກໍຈະບ່ໍມີຄຣິສ
ຕຽນ ແລະຖ້າຫາກບ່ໍມີການຄືນພຣະຊົນແລ້ວ ຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນກໍເປັນຄ້າຍຄືສາສນາທົ່ວໄປ ທີ່ຜູ້ນຳ
ສາສນາຕາຍໄປແລ້ວ ກໍຕາຍໄປເລີຍ ສ່ວນພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາ  ບ່ໍແມ່ນຜູ້ນຳສາສນາ ດັ່ງນ້ັັນພຣະອົງຈ່ຶງ
ຊົງເປັນຢູ່ເໜືອຄວາມຕາຍ.     ການຄືນພຣະຊົນນ້ີແຫລະຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນບ່ໍມີຄວາມລະອາຍທີ່ຈະອວດ
ອ້າງບອກຜູ້ອ່ືນໃນເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງ. 
 
ພຣະເຢຊູຊົງບັງເກີດໃນເດືອນ December ຊົງສ້ິນພຣະຊົນ  ແລະຄືນພຣະຊົນໃນເດືອນ April ເປັນລະຍະ
ຫ່າງກັນປະມານສ່ີເດືອນເທ່ົານ້ັນ(ຄິດໄລ່ເຣ່ືອງເດືອນ ບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງອາຍຸ) ຄຣິສຕຽນໃນໂລກມີ 2.4 ບິນລຽນ 
ຫລືປະມານ 32 ເປີເຊັນ ຂອງຄົນໃນໂລກທ່ີເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູໄດ້ສລອງສອງເທສການນ້ີປີແລ້ວປີ
ເລ່ົາ ແລະຍັງຈະສລອງກັນຕ່ໍໄປຈົນກວ່າພຣະເຢຊູສະເດັດກັບຄືນມາຄ້ັງທີສອງ. ໂດຍສະເພາະຄຣິສມັສ ຊ່ຶງ
ເປັນວັນເກີດພຣະເຢຊູໃນໂລກເຮົາໄດ້ມີຜູ້ຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ,       ບ່ໍຮູ້ເຣ່ືອງຄວາມເປັນມາຂອງພຣະເຢຊູກໍພາກັນ 
ສລອງຢ່າງອຶກກະທຶກ, ສ່ວນອີສເຕີເປັນວັນທີ່ຄຣິສຕຽນຊົມຊ່ືນຍິນດີທີ່ສຸດ.  
 

1.  ມີຄວາມຢ້ານກົວ  (ມັດທາຍ 28 :1-4) 
“ພາຍຫລັງວັນສະບາໂຕນ້ັນເວລາໃກ້ຮຸ່ງເຊົ້າວັນຕ້ົນສັປດາ ມາຣີອາໄທມັກດາລາ ກັບມາຣີອາອີກຄົນນ່ຶງນ້ັນໄດ້ພາກັນໄປເບ່ິງອຸບ

ໂມງເບ່ິງແມ, ເກີດແຜ່ນດິນຫວ່ັນໄຫວຢ່າງໜັກ   ເພາະເທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາລົງມາຈາກສວັນ ໄດ້ກ່ືງກ້ອນຫີນ

ອອກຈາກອຸບໂມງແລ້ວກໍນ່ັງເທິງຫີນນ້ັນ ລັກສະນະຂອງເທວະດາ ຕົນນ້ັນເໝືອນແສງຟ້າແມບ   ເຄ່ືອງນຸ່ງກໍຂາວເໝືອນຫິມະ 

ພວກຄົນຍາມທີ່ເຝ້ົາຢູ່ກໍຢ້ານເທວະດານ້ັນ  ແລະກາຍເປັນເໝືອນຄົນຕາຍ” (ຂ້ໍ 1-4).  ພາຍຫລັງວັນສະບາໂຕ ແປວ່າ
ວັນອາທິດ ເພາະວ່າວັນສະບາໂຕແມ່ນວັນເສົາ, ສລຸບແລ້ວແມ່ນວັນອາທິດໃກ້ຮຸ່ງເຊ້ົາ ຫາກຄົນລຸກໄປທຳມາ
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ຫາກິນແຕ່ເຊ້ົານ້ັນຄົນລາວມັກຮ້ອງເວ ລາຮຸ່ງເຊ້ົາວ່າລຸກແຕ່ເດິິກ. ພຣະເຢຊູສ້ິນພຣະຊົນທີ່ໄມ້ກາງແຂນວັນ
ສຸກປະມານສາມໂມງແລງ ແລ້ວເຂົາຈ່ຶງຟ້າວເອົາຮ່າງ (ສົບ) ຂອງພຣະອົງໄປບັນຈຸໄວ້ທ່ີອຸບໂມງກ່ອນວັນສະ
ບາໂຕ, ການເອົາສົບໄວໃ້ນອຸບໂມງເປັນວິທີການຝັງສົບຂອງຄົນຢິວທີ່ບ່ໍໄດ້ຝັງລົງດິນຄືຄົນທ່ົວໄປ. ວັນສຸກ
ເປັນມ້ືທີນ່ຶງ ຕ່ໍມາວັນເສົາຊ່ຶງເປັນວັນສະບາໂຕເປັນມ້ືທີສອງແລະວັນອາທິດເປັນມ້ືທີສາມ. “ໃນວັນຖ້ວນສາມ

ທ່ານຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາໃໝ່ “(ມັດທາຍ 20:19ຂ). ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກເຣ່ືອງນ້ີແກ່ສາວົກຄ້ັງນ້ີເປັນຄ້ັງ
ທີສາມ ແຕ່ບ່ໍມີໃຜເຂ້ົາໃຈຫລືເອົາໃຈໃສ່ຄຳເວ້ົານ້ີ ດ້ວຍເຫດນ້ີນາງມາຣີອາແລະຜູ້ອ່ືນຈ່ຶງພາກັນມາຍັງອຸບໂມງ
ຝັງສົບໃນວັນຖ້ວນສາມຫວັງໃຈວ່າຈະໄປບົວຣະບັດຫົດສົງພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູ ຕາມທຳນຽມຂອງຄົນ
ຢິວ.  
 
ເບ່ິງແລ້ວມາຣີອາ  ແລະຜູ້ຍິງທີ່ໄປຍັງອຸບໂມງບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນຄຳສອນພຣະເຢຊູຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ    ແຕ່ຄວາມຮັກ
ແລະຄວາມນັບຖືຂອງພວກແມ່ຍິງນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາຕັດສິນໃຈໄປຍັງອຸບໂມງແຕ່ເຊ້ົາມືດ ຫລືບ່ໍສາມາດລໍຖ້າ
ໃຫ້ແຈ້ງສວ່າງໄດ້. ໃນໃຈຂອງພວກແມ່ຍິງນ້ັນມີຄວາມຢ້ານກັງວົນຢູ່ຫລາຍຢ່າງເຊ່ັນ; ຢ້ານເຈ້ົາໜ້າທີ່ຈະເອົາ
ເຣ່ືອງ ຢ້ານໄປຮອດແລ້ວຈະເຂ້ົາໄປໄດ້ຫລືບ່ໍ? ຢ້ານບ່ໍສະດວກໃນການເດີນທາງມືດ ແຕ່ເມ່ືອໄປຮອດກໍແຮ່ງ
ມີສ່ິງເປັນຕາຢ້ານເກີດຂ້ຶນ ຄືເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຢ່າງໜັກ ເພາະເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່ືງກ້ອນ
ຫີນນ້ັນອອກຈາກປາກອຸບໂມງ.  ຮູບພາບຕອນນ້ີເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ຄົນເຮົາບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງເຂ້ົາໃຈໝົດທຸກ
ຢ່າງຈ່ຶງເຂ້ົາມາເຊ່ືອພຣະເຢຊູ ຂໍແຕ່ເຂ້ົາຫາພຣະອົງດ້ວຍໃນເຫລ້ືອມໃສສັດທາ ແລ້ວຈະບ່ໍມີສ່ິງໃດກີດຂວາງ
ທ່ານໄດ້, ເທວະດາໄດ້ເປີດປາກອຸບໂມງທີ່ປິດສນິດໃຫ້ພວກນາງມາຣີອາແນວໃດ   ຫົນທາງເຂ້ົາຫາພຣະເຢ
ຊູກໍຈະເປີດໃຫ້ເຮົາຢ່າງນ້ັນຫາກທ່ານຈິງໃຈເຂ້ົາຫາພຣະອົງ.  
 
ມັດທາຍຍັງບອກອີກວ່າ “ລັກສະນະຂອງເທວະດາຕົນນ້ັນເໝືອນແສງຟ້າແມບ ເຄ່ືອງນຸ່ງກໍຂາວເໝືອນຫິມະ ພວກຄົນຍາມທີ່

ເຝ້ົາຢູ່ກໍຢ້ານເທວະດານ້ັນ ແລະກາຍເປັນເໝືອນຄົນຕາຍ” (ຂ້ໍ 3-4). ເວົ້າເຖິງແສງຟ້າແມບ, ຟ້າເຫລ້ືອມປະກອບດ້ວຍ
ສຽງຟ້າຮ້ອງໄດ້ເປັນສ່ິງສະເທືອນຂວັນຂອງທຸກຄົນທີ່ພົບເຫັນ, ນາງມາຣີອາ ແລະພວກແມ່ຍິງ ພ້ອມດ້ວຍ
ພວກທະຫານຍາມປາກອຸບໂມງເມ່ືອເຫັນເທວະດາແລ້ວ  ພວກທະຫານກໍກາຍເປັນເໝືອນຄົນຕາຍເປັນ
ຄວາມຢ້ານ.  
 

2.  ຂ່າວຍອດຢ້ຽມ (ມັດທາຍ 28:5-7) 
“ພວກເຈ້ົາຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເຮົາກໍຮູ້ແລ້ວວ່າພວກເຈ້ົາມາຊອກຫາພຣະເຢຊູ ຜູ້ທີ່ຖືກຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນພຣະອົງບ່ໍປະທັບຢູ່ທີ່ນ້ີເພາະຖືກ
ຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາ ຕາມທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວແລ້ວ ຈ່ົງມາເບ່ິງບ່ອນທີ່ພຣະອົງໄດ້ບັນທົມຢູ່ນ້ັນແລ້ວຈ່ົງຮີບໄປບອກພວກ

ສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ    “ພຣະອົງຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ ແລະເບ່ິງແມ,   ພຣະອົງສະເດັດໄປຍັງແຂວງ

ຄາລີເລກ່ອນທ່ານທັງຫລາຍ ພວກທ່ານຈະໄດ້ເຫັນພຣະອົງຢູ່ທີ່ນ້ັນ” ນ້ີແຫລະ, ເຮົາໄດ້ບອກພວກເຈ້ົາແລ້ວ” (ຂ້ໍ 5-6).  ໃນຂະ
ນະທ່ີມາຣີອາແລະພວກຜູ້ຍິງກຳລັງຢ້ານຈົນຕົວສ່ັນຢູ່ນ້ັນເທວະດາຕົນນ້ັນກ່າວຂ້ຶນວ່າ “ພວກເຈ້ົາຢ່າຊູ່ຢ້ານ” 
ຊ່ຶງເປັນຄຳບອກເລ້ົາໂລມເຮັດໃຫ້ມາຣີອາແລະແມ່ຍິງເຫລ່ົານ້ັນມີຄວາມອຸ່ນໃຈຂ້ຶນຫລາຍ. ເທວະດາຮູ້ຈຸ
ດປະສົງຂອງພວກແມ່ຍິງແລ້ວບອກໃຫ້ພວກແມ່ຍິງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາແລ້ວຕາມທີ່ພ
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ຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວແລ້ວ. ນ້ີເປັນຂ່າວດີທ່ີສຸດຈົນເຫລືອເຊ່ືອ ເພາະວ່າບ່ໍເຄີຍມີຜູ້ໃດຫລັງຈາກຕາຍສາມວັນແລ້ວ
ເປັນຄືນມາອີກ.  ແລະ ເພ່ືອໃຫ້ມາຣີອາແນ່ໃຈໃນການຄືນພຣະຊົນ ເທວະດາໄດ້ບອກໃຫ້ພວກແມ່ຍິງ
ອີກວ່າໄປເບ່ິງບ່ອນທີ່ເຂົາເອົາສົບຂອງພຣະອົງບັນຈຸໄວ້ແມ.   ແຕ່ຫລັງຈາກເບ່ິງເຫັນກັບຕາແລ້ວຢ່າລໍຊ້າ ໃຫ້
ຟ້າວໄປບອກພວກສາວົກໃຫ້ໄປພົບກັບສາວົກທ່ີແຂວງຄາລີເລ. ມາຣີອາແລະຜູ້ຍິງອ່ືນໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນອຸ
ບໂມງກໍເຫັນແຕ່ອຸບໂມງຫວ້າງເປ່ົາຕາມຄຳທີ່ເທວະດາກ່າວ, ດ່ັງນ້ັນພວກແມ່ຍິງຈ່ຶງຟ້າວໄປບອກພວກສາວົກ
ວ່າ ພຣະອົງຊົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວ. 
 
“ແລ້ວຈ່ົງຮີບໄປບອກພວກສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ    “ພຣະອົງຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ ແລະເບ່ິງແມ, ພຣະ

ອົງສະເດັດໄປຍັງແຂວງຄາລີເລກ່ອນທ່ານທັງຫລາຍ ພວກທ່ານຈະໄດ້ເຫັນພຣະອົງຢູ່ທີ່ນ້ັນ” ນ້ີແຫລະ, ເຮົາໄດ້ບອກພວກເຈ້ົາ

ແລ້ວ” (ຂ້ໍ 7).   ຄຳວ່າ (ຈ່ົງຮີບໄປ) ແປວ່າໃຫ້ຟ້າວໄປ ບ່ໍຕ້ອງລໍຊ້າເສັຍເວລາ, ໃຫ້ພວກເຈ້ົາໄປບອກສາວົກ
ກ່ຽວກັບສ່ິງທີ່ເຂົາໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນ ໄປເວ້ົາໃຫ້ພວກສາວົກຟັງຢ່າງຄັກແນ່ ແລ້ວບອກພວກສາວົກໄປພົບ
ກັບພຣະເຢຊູທ່ີແຂວງຄາລີເລບ່ອນນັດພົບພຸ້ນເນີ.  ເຣ່ືອງທີ່ວ່າຮີບໄປ ຫລືຮີບມານ້ັນ ສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈ້ົາມີ
ຄຳເວ້ົາຢອກເມ່ືອຢາກເລ່ັງພ່ີນ້ອງໃນໂບດໃຫ້ຟ້າວໄປຟ້າວມາ,  ຂ້າພະເຈ້ົາບອກພ່ີນ້ອງວ່າ (ບ່ໍຕ້ອງຟ້າວພ່ີ
ນ້ອງເອີຍ ແຕ່ໃຫ້ມາດຽວນ້ີ,   ຫລືບ່ໍຕ້ອງຟ້າວຍັງມີເວລາອີກສອງນາທີ) ເມ່ືອເວ້ົາແນວນ້ີພ່ີນ້ອງກໍພາກັນຫົວ 
ແລ້ວພ່ີນ້ອງກໍມາດ້ວຍສຽງຫົວເລາະ.  
 

3.  ຄວາມຈິງບ່ໍໜີຄວາມຈິງ (ມັດທາຍ 28:8-10)  
 “ຍິງເຫລ່ົານ້ັນກໍຮີບອອກໄປຈາກອຸບໂມງທັງຢ້ານທັງຍິນດີຫລາຍ   ແລ່ນໄປບອກພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ 
 (ຂ້ໍ 8).    ແປວ່າຫລັງຈາກພວກແມ່ຍິງໄດ້ຍິນຄຳບອກກ່າວຈາກເທວະດາແລ້ວ  ພວກແມ່ຍິງກໍຮີບໄປທັນທີ 
ການຟ້າວໄປຄ້ັງນ້ີບ່ໍແມ່ນຍ່າງ ແຕ່ແມ່ນແລ່ນໄປບອກພວກສາວົກ ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນພວກສາສນາຫລາຍຄົນ
ຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ ຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດກຸ່ມທຳອິດນ້ັນແມ່ນພວກແມ່ຍິງ  ຕ່ໍມາຈ່ຶງແມ່ນພວກສາວົກ ແລະການປະ
ກາດຂ່າວດີເຣ່ືອງການຟ້ືນພຣະຊົນນ້ີຍັງບ່ໍທັນໄປທົ່ວໂລກເທື່ອ    ດ້ວຍເຫດນ້ີຄຣິສຕຽນທຸກຄົນມີໜ້າທ່ີບອກ
ຂ່າວດີນ້ີແກ່ທຸກຊາດທຸກພາສາໃນໂລກ.     ວັນອີິສເຕີແມ່ນວັນຄືນພຣະຊົນທ່ີຄຣິສຕຽນມີຄວາມພາກພູມໃຈ
ຢ່າງຍ່ິງ ຈ່ົງສເລີມສລອງແລະປ່າວຮ້ອງບອກຄົນທັງໃນເຣ່ືອງຄວາມຈິງນ້ີ. 
 
ອີງຕາມພຣະທັມມັດທາຍບອກວ່າ  ໃນຂະນະທີ່ເຂົາກຳລັງສງົນສົນເທກັນຫລັງຈາກຟັງຄຳບອກເລ່ົາຂອງມາ
ຣີິອາແລ້ວ ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ປາກົດຕົວຕ່ໍເຂົາ “ແລະເບ່ິງແມ, ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດມາພົບເຂົາແລະຊົງກ່າວວ່າ, “ຈ່ົງຈະເຣີນ

ເທີນ” ຍິງເຫລ່ົານ້ັນກໍເຂ້ົາມາຈັບພຣະບາດນະມັສການພຣະອົງພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, “ຢ່າຊູ່ຢ້ານ ຈ່ົງໄປບອກພວກພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາ 

ໃຫໄ້ປຍັງແຂວງຄາລີເລ ເຂົາຈະໄດ້ເຫັນເຮົາທີ່ນ້ັນ”(ຂ້ໍ 9-10). ການປາກົດຕົວຂອງພຣະອົງແນ່ນອນໃຜໆກະຕ້ອງ
ຢ້ານ    ເພາະປະຕູປິດສນິດຢູ່ບ່ໍມີໃຜເປີດປະຕູເລີຍ ຢູ່ໆພຣະອົງກໍປາກົດຕົວໃນຖ້າມກາງພວກສາວົກ,. ພຣະ
ເຢຊູເຫັນເຂົາມີທ່າທີຢ້ານຈ່ຶງກ່າວຕ່ໍເຂົາວ່າ “ຢ່າຊູ່ຢ້ານ”  
 
ພຣະທັມໂຢຮັນໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພ້ີມອີກແດ່ ໂດຍສເພາະແມ່ນເຣ່ືອງຂອງໂທມາບ່ໍເຊ່ືອວ່າແມ່ນພຣະເຢ 
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ຊູ, ເຣ່ືອງຂອງໂທມານ້ີລາງເທື່ອເຮົາອາດຕິຕຽນໂທມາວ່າເປັນຄົນມັກສົງສັຍ   ແຕ່ຖ້າເຮົາເບ່ິງອີກຮູບນ່ຶງເປັນ 
ການພິສູດໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູຊົງຄືນພຣະຊົນແທ້ໆ   “ຝ່າຍໂທມາທ່ີເອ້ີນວ່າແຝດ ຊ່ຶງເປັນສາວົກຜູ້ 
ນ່ຶງໃນສິບສອງຄົນນ້ັນ ບ່ໍໄດ້ຢູ່ກັບເຂົາເມ່ືອພຣະເຢຊູສະເດັດມານ້ັນສາວົກອ່ືນໆຈ່ຶງບອກໂທມາວ່າ, “ເຮົາໄດ້
ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ” ແຕ່ໂທມາຕອບເຂົາເຫລ່ົານ້ັນວ່າ,   “ຖ້າຂ້ອຍບ່ໍເຫັນຮອຍຕະປູທ່ີຝ່າພຣະຫັດ 
ແລະບ່ໍໄດ້ເອົານ້ິວມືຂອງຂ້ອຍແປະໃສ່ຮອຍຕະປູນ້ັນ ແລະບ່ໍໄດ້ເອົາມືຂອງຂ້ອຍແປະໃສ່ຂ້າງຂອງທ່ານແລ້ວ 
ຂ້ອຍຈະບ່ໍເຊ່ືອ ຄັນລ່ວງໄປໄດ້ແປດວັນແລ້ວພວກສາວົກຂອງພຣະອົງກໍຢູ່ພ້ອມກັນທີ່ເຮືອນນ້ັນອີກ ແລະໂທ
ມາກໍຢູ່ກັບເຂົາ ສ່ວນປະຕູກໍອັດໄວ້ ແຕ່ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາມາຢືນຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ   ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, 
”ສັນຕິສຸກຈ່ົງມີຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍ”ແລະພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ໂທມາວ່າ,   “ຈ່ົງເດ່ນ້ິວມືຂອງທ່ານມາລູບເບ່ິງ
ຝ່າມືຂອງເຮົາ ຈ່ົງເດ່ມືຂອງທ່ານມາໃສ່ຂ້າງຂອງເຮົາ   ຢ່າຂາດຄວາມເຊ່ືອແຕ່ຈ່ົງເຊ່ືອ”  ໂທມາທູນຕອບວ່າ, 
“ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງແລະພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ”ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບໂທມາວ່າ, “ເພາະ
ໄດ້ເຫັນເຮົາທ່ານຈ່ຶງເຊ່ືອຫລື ຜູ້ທີ່ບ່ໍເຫັນເຮົາແຕ່ໄດ້ເຊ່ືອກໍເປັນສຸກ” (ໂຢຮັນ 20 :24-29).  
 

ຄຳຖາມ:  
1. ຫາກມີສ່ິງດີໆທີ່ບ່ໍເຄີຍຄາດຝັນວ່າຈະເກີດມຂ້ຶີນໃນຊີວິດທ່ານໆຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ?   ມາຣີອາໄດ້ຕ່ືນ

ເຕ້ັນດີໃຈທ່ີສຸດທີ່ໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຄືນພຣະຊົນດ້ວຍສາຍຕາຂອງນາງ. 
 

2. ມາຣີອາມີທັງຄວາມດີໃຈ    ແລະຄວາມຢ້ານປະປົນກັນ ທ່ານຄິດວ່າລັກສະນະຂອງລາວເປັນແນວ
ໃດ?  ຫາກທ່ານຢູ່ໃນເຫດການນ້ັນທ່ານຈະເປັນແນວໃດ?  
 

 
3. ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາມີກຳລັງໃຈອັນໃດແດ່? 

 
4. ມາຣີອາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຄືນພຣະຊົນ  ແລ້ວຟ້າວແລ່ນໄປບອກພວກສາວົກ,   ເຮົາກະຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູ 

ຄືນ ພຣະຊົນ ເມ່ືອໃດເຮົາຈະແລ່ນໄປບອກຜູ້ອ່ືນ? 
 

5. ຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງທ່ານຄິດວ່າ ເວລານ້ີພຣະເຢຊູຢູ່ໃສ? 
 
         ຫວ 

 
 


