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ບົດຮຽນທ ີ1 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຈັດຫາໃຫ້ 

 

ຂໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ປະຖົມມະການ 22:1-19 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ປະຖົມມະການ 22:1-19 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຈ້ົາຊົງສຳແດງຄວາມພ້ົນແລະການຊົງໄຖ່ຂອງພຣະອົງເພ່ືອຕອບສນອງ 

                                        ຕໍ່ຄວາມເຊ່ືອຂອງອັບຣາຮາມ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານໃນພຣະເຈ້ົາເລິກເຊ່ີງປານໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຂ້ອຍໃນພຣະເຈ້ົາເລິກເຊ່ີງຂຶ້ນຜ່ານການປະຕ ິ

                                       ບັດຕາມຄວາມເຊ່ືອ 
 

ຄຳນຳ: 
 ຫລາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ ຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ເດີນທາງຜ່ານ "ທະເລຊາຍເນວາດາ" ລາວໄດ້ມາເຖິງຮ້ານຄ້າ 
ຮ້າງຫລັງນຶ່ງ  ຟາກຮ້ານໄປໜ້ອຍນຶ່ງລາວເຫັນປັ້ມນ້ຳສ້າງບາດານແລະມີຖ້ອຍຄຳທ່ີຂຽນຫ້ອຍໄວ້ທ່ີດ້າມປັ້ມ 
ນັ້ນວ່າດັ່ງນີ;້ 
 ຮ້ານຄ້າຫລັງນີ້ຕ້ອງໄດ້ປິດລົງ,   ແຕ່ກໍຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກຄົນໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳໃນສ້າງນີ້ໄດ ້ນ້ຳໃນສ້າງນີ້ຍັງ 
ຄົງໄຫລດີຢູ.່  ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ເນື່ອງຈາກບັນຍາກາດໃນທະເລຊາຍນີ້ແຫ້ງຫລາຍ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ນ້ຳອ່ອຍ
ນ້ຳໃນສ້າງນີ້ກ່ອນ ນ້ຳຈ່ຶງຈະໄຫລອອກມາ  . ຢູ່ກ້ອງຫີນຂາວທາງຊ້າຍມ້ືມີນ້ຳຢູ່ໃນຂວດເພ່ືອອ່ອຍນ້ຳສ້າງນີ ້ 
ແຕ່ຖ້າທ່ານດື່ມນຳ້ໃນຂວດນີ້ກ່ອນນ້ຳໃນສ້າງຈະບໍ່ໄຫລອອກມາ.     ຈ່ົງເທນ້ຳໃນຂວດປະມານ 1/4 ລົງໃສ່
ປາກນໍ້າສ້າງຊ້າໆ ເພ່ືອໃຫ້ວົງແຫວນຊຸ່ມ ແລ້ວໃຫ້ເທສ່ວນທ່ີຍັງເຫລືອລົງໃນປັ້ມຢ່າງໄວ ແລ້ວກໍລົງມືປັ້ມນ້ຳ
ແລ້ວທ່ານກໍຈະໄດ້ນ້ຳຕາມທ່ີຕ້ອງການ   ຈ່ົງຮ່າຍນ້ຳໃສ່ຂວດຄືເກົ່າ  ອັດຝາໃຫ້ດ ີແລ້ວເອົາໄປໄວ້ບ່ອນເກົ່າ 
ມັນ ເພ່ືອຄົນອື່ນຈະໄດ້ໃຊ້ຕໍ່ໄປ.  
 ຄຳເຕືອນ:  ຈ່ົງຈ່ືໄວ້ວ່າ ຢ່າດື່ມນຳໃນຂວດ ແຕ່ໃຫ້ອ່ອຍນ້ຳສ້າງກ່ອນ,  ແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ນ້ຳຫລາຍ
ກວ່າທ່ີຢູ່ໃນຂວດຕັ້ງຫລາຍຕໍ,່ ເຊ່ືອຂ້ອຍເດ.ີ 
 ຖ້າທ່ານຫາກເດີນທາງຜ່ານທະເລຊາຍຫລາຍຊ່ົວໂມງໂດຍບໍ່ເຫັນນ້ຳແລະເມ່ືອທ່ານໄດ້ເຫັນສ້າງບາ 
ດານຕາມເຣື່ອງຂ້າງເທິງນີ ້ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ?   ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ຍ້ຳເນັ້ນເຖິງຄວາມລຳບາກອັນໜັກໜ່ວງໃນ 
ການດຳເນີຊີວິດໃນຄວາມເຊ່ືອ.  ສ່ວນຫລາຍການເດີນໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອເຮົາຕ້ອງໄດ້ຖິ້ມ (ຫລືເສັຽສລະ) 
ບາງສິ່ງບາງຢ່າງຫລືສິ່ງທ່ີເຮົາຮັກ.   ໃນຊ່ວງເວລາເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມວາງ ໃຈ
ຂອງເຮົາໄດ້ເກາະຍຶດຢູ່ບ່ອນໃດ.   ເຣື່ອງທ່ີຮູ້ດີຈາກຊີວິດຂອງອັບຣາຮາມຈະໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແກ່ເຮົາ 
ວ່າເຮົາຄວນເຮັດຢ່າງໃດຈາກເຣື່ອງຕົວຢ່າງດັ່ງກ່າວນີ ້ການມັດອີຊາກໝາຍເຖິງການກະທຳຜ່ານທາງຄວາມ 
 ເຊ່ືອ ແລະເປັນທາງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບສນອງຕໍ່ການກະທຳຈາກຄວາມເຊ່ືອນັ້ນ. 
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1.  ເລ້ີມທົດສອບຄວາມເຊ່ືອ (ປຖກ 22:1-2) 

 ເມ່ືອອັບຣາຮາອາຍຸໄດ ້75 ປີ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮຽກເອີ້ນລາວໃຫ້ອອກຈາກແຜ່ນດນິທ່ີພ່ໍຂອງລາວອາສັຍ 
ຢູ່ ໄປຍັງດິນແດນທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະບອກໃຫ້ຮູ້(ປຖກ 12).   ອັບຣາຮາໄດ້ຕອບຮັບແລະເດີນທາງໄປສູ່ແຜ່ນດິນ 
ການາອານ ບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາກັບລາວແລະລູກຫລານຂອງລາວ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາວ່າຈະປະທານ 
ແຜ່ນດິນການາອານໃຫ້ແກ່ລູກຫລາຍຂອງລາວ   ແລະໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນຊົນຊາດນຶ່ງ ຊ່ຶງຈະເປັນທ່ໍພຣະ 
ພອນໄປສູ່ຄົນທຸກຊາດໃນໂລກ.    ໃນເວລານັ້ນ ອັບຣາຮາມຍັງບໍ່ທັນມີລູກຈັກຄົນ   ອັບຣາຮາມແລະຊາຣາ 
ເມັຽຂອງລາວຈະຕ້ອງລໍຄອຍເປັນເວລາເຖິງ 25 ປ ີ(ເມ່ືອທັງສອງມີອາຍຸເກີນກວ່າທ່ີຈະມີລູກໄດ)້ ພວກເພ່ິນ 
ຈ່ຶງໄດ້ລູກຊາຍຊ່ືອີຊາກ.  ສຳລັບອັບຣາຮາມແລະຊາຣານັ້ນ ອີຊາກແມ່ນເຄື່ອງໝາຍຂອງຣິດເດດອັນອັສຈັນ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແລະຈະເປັນມໍຣະດົກໄປສູ່ທ່ານຜູ້ນຶ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາວ່າຈະສຳເຣັດເປັນຈິງ(ພຣະເຢຊູ) 
 ອີງຕາມ ປຖກ 22:1-2 "ຫລັງຈາກນັ້ນມາ" ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກອັບຣາຮາມໃຫ້ເອົາລູກຊາຍຂອງລາວ 
ເປັນເຄື່ອງເຜົາຖວາຍບູຊາ  ອີງຕາມຂໍ້ພຣະຄັມພີນີ້ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງວາ່ເຫດການໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນທັນທີ  ຜູ້ຊ່ຽວ 
ຊານທາງພຣະຄັມພີຫລາຍທ່ານເຫັນພ້ອມກັນວ່າໃນຊ່ວງນີ້ອີຊາກເປັນບ່າວນ້ອຍແລ້ວ.     ນັ້ນໝາຍເຖິງວ່າ 
ຕັ້ງແຕ່ອີກຊາກເກີດມາທຸກຄົນກໍຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກເປັນຄອບຄົວ. ອີງຕາມ ປຖກ 23 ໃນຊ່ວງເວລາ 
ນັ້ນ ອັບຣາຮາມໄດ້ສ້າງຄວາມສັມພັນພິເສດກັບຊົນຊາດຮິດຕີທ່ີອາສັຍຢູ່ໃກ້ຊິດກັນ.  
          ຊີວິດໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍດີຈົນມາຮອດມ້ືນຶ່ງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເວົ້າກັບອັບຣາຮາມອີກ ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມ 
ສງົບສຸກໄດ້ແຕກສລາຍລົງ.    ເໝືອນກັບຫລາຍໆ ເຣື່ອງທ່ີຢູ່ໃນພຣະຄັມພີ   ຜູ້ອ່ານບໍ່ໄດ້ຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ 
ຂອງບຸກຄົນສຳຄັນທ່ີຢູ່ໃນເຣື່ອງ.    ຂໍ້ 1 ບອກວ່າ ຄຳແນະນຳຂອງພຣະເຈ້ົາຕໍ່ອັບຣາຮາມເປັນການທົດສອບ 
ດັ່ງນັ້ນ ພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຈະໃຫ້ອັບຣາຮາມຖວາຍບູຊາອີກຊາກຢ່າງແທ້ຈິງ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເປັນຍ້ອນ
ສາເຫດອັນໃດພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງທົດສອບອັບຣາຮາມແບບນີ?້    ອັບຣາຮາມຈະຕ້ອງເຮັດຫລາຍທ່ໍໃດຈ່ຶງຈະຜ່ານ
ການທົບສອບນີ?້ 
 

2.  ຕອບສນອງດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ:  (ປຖກ 22:3-10) 

 ເໝືອນກັບເທ່ືອກ່ອນ,   ເທ່ືອນີ້ອັບຣາຮາມໄດ້ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະເຊ່ືອຟັງການຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
ລາວໄດ້ຈັດຕຽມຟືນເພ່ືອຈະເຜົາຖວາຍບູຊາແລະຫ້າງຫາສະບຽງອາຫານໃນການເດີນທາງ.    ລາວໄດ້ໂອ້
ລົມກັບພວກຄົນໃຊ້ທ່ີຈະເດີນທາງໄປກັບລາວ.   (ຜູ້ອ່ານອາດຈະຂ້ອງໃຈວ່າ ອັບຣາມຮາມຈະສັ່ງຊາຣາຜູ້
ເປັນເມັຽຂອງລາວວ່າຢ່າງໃດແລະນາງຈະຕອບລາວຢ່າງໃດ) 
 ຜູ້ສັນທັດກໍຣະນີຫລາຍທ່ານໄດ້ເອົາໃຈສຸມໃສ່ຕໍ່ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະເຫັນແຈ້ງເຖິງການຕອບສນອງ 
ຂອງອັບຣາຮາມ.    ແນ່ນອນ  ອັບຣາຮາມຈະຕ້ອງຄິດແລ້ວຄິດອີກແລະບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະເຮັດໄດ້ຕາມທ່ີພຣະ 
ເຈ້ົາບອກຫລືບໍ.່    ຜູ້ເປັນພ່ໍຫລາຍຄົນ ກໍຈະເປັນແນວນັ້ນ ຄວາມຄິດແລະຄວາມຂ້ອງໃຈບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍ 
ຂອງການຂາດຄວາມເຊ່ືອ ການທ່ີມີຄຳຖາມຫລືແມ່ນແຕ່ສົງສັຍບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າບໍ່ມີຄວາມເຊ່ືອ.  ສິ່ງທ່ີອັບ 
ຣາຮາມກຳລັງສອນພວກເຮົານັ້ນແມ່ນຄວາມເຊ່ືອທ່ີຕ້ອງເຮັດຕາມດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງ   ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະບໍ່ມີ 
ຄຳຕອບຕໍ່ຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງເຮົາ.  ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຄວາມເຊ່ືອຈະເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນເມ່ືອຖືກທົດສອບແລະໄດ້ປະຕິບັດ 



 4 

ເຖິງແມ່ນຄວາມຈິງຍັງບໍ່ປາກົດເທ່ືອ.   ຄວາມເຊ່ືອແມ່ນນຳເອົາສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນທ່ີເຮົາເຊ່ືອເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈ ແລະ 
ສ້າງສະພານຂ້າມຜ່ານຄວາມບໍ່ແນ່ໃຈຂອງເຮົາໄປ.    
 ຄວາມສົງສັຍເກີດມາຈາກຄວາມຢ້ານ,   ຊ່ຶງກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຊ່ືອ.    ຄວາມຢ້ານເຮັດໃຫ້ເຮົາ 
ເປັນເປັ້ຽລ່ອຍ; ຄວາມເຊ່ືອເປີດທາງໃຫ້ເຮົາມຸ້ງໜ້າຕໍ່ໄປ.  ຄວາມບໍ່ແນ່ໃຈແລະບໍ່ມີຄຳຕອບໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຮົາ 
ຍຶດໝ້ັນໃນສິ່ງທ່ີເຮົາຮູ້ຄືພຣະລັກສະນະແລະພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ອັບຣາຮາມໄດ້ສະແດງສິ່ງເຫລົ່ານີ ້
ອອກໃນຂໍ ້5 ລາວເວົ້າກັບຄົນໃຊ້ຂອງລາວວາ່,   "ເຮົາຈະນະມັສການແລະຈະກັບມາອີກ"  ລາວໄດ້ຍ່າງໄປ 
ແລະຄິດໄປເປັນເວລາສາມວັນວ່າແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບລາວ.  ແມ່ນຫຍັງໃນສິ່ງທ່ີລາວຄິດຈະເກີດຂຶ້ນເມ່ືອ 
ມາເຖິງບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະບອກໃຫ້ລາວຮູ້?   ເຖິງແມ່ນລາວຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບໃນທັນທີຕໍ່ຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງ 
ລາວ ລາວເລືອກທ່ີຈະເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຮັກສາພຣະສັນຍາກ່ອນເກົ່າຂອງພຣະອົງ. 
 ໃນຊ່ວງເວລາສາມວັນນັ້ນ ອີຊາກຈະຄິດແນວໃດ?   ໃນຂະນະທ່ີເຂົາເຈ້ົາຍ່າງຂຶ້ນໄປເທິງພູ ອີຊາກ 
ເປັນຫ່ວງເຣື່ອງບໍ່ມີສັດຈະເຜົາຖວາຍບູຊາ  ເມ່ືອອັບຣາຮາມຕອບວ່າພຣະເຈ້ົາຈັດຫາລູກແກະໃຫ້  ຜູ້ອ່ານກ ໍ
ຈະໄດ້ຄຳຕອບລ່ວງໜ້າພໍລາງໆ ວ່າອັບຣາມຮາມກຳລັງຄິດແນວໃດ  ແຕ່ຕາມທ່ີອັບຣາຮາມຄິດໄວ ້ ຜູ້ອ່ານ 
ຢາກຮູ້ວ່າຜູ້ເປັນພ່ໍຈະຕ້ອງເຮັດໄປອີກເຖິງຂັ້ນຕອນໃດ ກ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະເຂົ້າມາມີສ່ວນ. 
 ມາເຖິງຈຸດນີ້ ຜູ້ຂຽນປຶ້ມປະຖົມມະການເລີ້ມໃຫ້ເຣື່ອງຊ້າລົງ.  ໃນຂໍ ້4 ຜູ້ຂຽນໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການ 
ເດີນທາງ 3 ວັນ ລວດດຽວໃນຂໍ້ນີ.້   ເລີ້ມໃນຂໍ ້6 ຜູ້ຂຽນໄດ້ອະທິບາຍຊ້າໆ ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ອັບຣາຮາມເອົາ 
ຟືນຍື່ນໃຫ້ອີຊາກ ລາວເອົາໄຟແລະຖືມີດ   ເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາມາເຖິງທ່ີນັ້ນແລ້ວ  ອັບຣາຮາມສ້າງແທ່ນເຜົາບູຊາ 
ຈັດແຈ່ງຟືນແລະມັດອີຊາກ  ໃຫ້ອີຊາກນອນລົງເທິງບ່ອນເຜົາບູຊາ ລາວຈັບມີຍົກຂຶ້ນ.   ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃນ 
ການອະທິບາຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານມີຄວາມຕຶງຄຽດຢູ່ໃນໃຈຢາກຮູ້ວ່າຍາມໃດພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຈະເຂົ້າມາມີສ່ວນ ອັບ 
ຣາຮາມຈະຕ້ອງປະຕິດບັດໃຫ້ຮອດຈຸດໃດ ຂັ້ນໃດ ຈ່ຶງຈະຜ່ານການທົດສອບນີ?້ 
 

3. ການຈັດຫາໃຫ້ຢ່າງອັສຈັນ: (ປຖກ 22:11-19) 

 ໃນຊ່ົວຂນະຊ່ຶງອາດເປັນໄປໄດ້ນັ້ນ, ພຣະເຈ້ົາຊົງເອີ້ນອັບຣາຮາມແລະປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ລາວຂ້າອີຊາກ 
ອັບຣາຮາມໄດ້ຜ່ານການທົດສອບແລ້ວ.  ລາວໄດ້ສະແດງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນການຢຳເກງພຣະເຈ້ົາແລະ
ປາຖນາທ່ີຈະເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ.     ຊີວິດຂອງລູກຊາຍທ່ີຮັກຂອງລາວສຳຄັນໜ້ອຍກວ່າຄວາມຈົງຮັກພັກດທ່ີີ
ລາວມີຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ.  
 ເຮົາຄິດເຫັນພຽງແຕ່ວ່າ   ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທ່ີຖ້ວມລົ້ນໃນຈິດໃຈຂອງອັບຣາຮາມໄດ້ທຸເລົາເບົາບາງລົງ 
ເມ່ືອລາວແນມເຫັນລູກແກະທ່ີລ່າມໄວ້ຂ້າງພຸ່ມໄມ້ຢູ່ໃກ້ໆ.  ເຮົາບໍ່ຮູ້ແຈ້ງວ່າສັດໄດ້ຢູ່ທ່ີນັ້ນແລະຖືກມັດຢູ່ດົນ 
ປານໃດແລ້ວ.  ຢ່າງໃດກໍຕາມ ແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຈັດຫາລູກແກະໃຫ້ ແຕ່ວ່າແມ່ນຫລັງຈາກທ່ີອັບຣາຮາມ 
ໄດ້ສະແດງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ. 
 ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາແນະນຳເຮົາ, ສ່ວນຫລາຍເຮົາຈະເຫັນແລະໄດ້ຮັບການຈັດຫາໃຫ້ຈາກພຣະເຈ້ົາຫລັງ 
ຈາກເຮົາໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ເຮົາເຮັດ.  ເຫດການນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ອັບຣາຮາມຫລາຍ 
ລາວຈ່ຶງໄດ້ໃສ່ຊ່ືສະຖານທ່ີນັ້ນວ່າ "ພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດຫາໃຫ້"   ຊ່ຶງອາດຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າອັບຣາຮາມປະແທ່ນ 
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ຖວາຍບູຊາໄວ້ແລະຄວັດຊ່ືໄວ ້ ດັ່ງນັ້ນຈ່ຶງເປັນອະນຸສອນສຳລັບລາວແລະໃຫ້ຄົນອື່ນໄດເ້ຫັນເຖິງບົດຮຽນທ່ີ
ອັບຣາຮາມໄດ້ຮຽນຮູ້.  ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງຜ່ານໄປສູ່ລູກຫລານຂອງລາວ ອີງຕາມຂໍ້ 14 ຄົນທັງຫລາຍໄດ້
ເວົ້າເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຊ່ືນີ້ໃນຫລາຍສັຕວັດຕໍ່ມາ.   ໃນຂະນະທ່ີອັບຣາຮາມແລະອີຊາກຢືນເບິ່ງໄຟໃໝ້
ເຄື່ອງຖວາຍບູຊາຢູ່ເທິງແທ່ນບູຊານັ້ນ  ບາງເທ່ືອພຣະເຈ້ົາອາດຈະເວົ້າກັບອັບຣາຮາມອີກ  ເພ່ືອໃຫ້ລາວໄດ້ 
ຮັບຄຳຢືນຢັນເພ້ີມເຕີມອີກ. 
 ຂໍ້ 16-18 ຫລາຍປີຕໍ່ມາ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢືນຢັນເຖິງພຣະສັນຍາຕໍ່ອັບຣາຮາມອີກ    ລູກຊາຍທ່ີອັບຣາ 
ຮາມຕັ້ງໃຈທ່ີຈະຖວາຍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາກາຍເປັນທ່ີລະນຶກ ເປັນເຊ້ືອສາຍຄົນທຳອິດທ່ີຈະເປັນເຈ້ົາຂອງແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງພຣະສັນຍາແລະເປັນທ່ໍພຣະພອນໄປສູ່ຊົນຊາດທັງຫລາຍທ່ົວໂລກ. ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງເຣື່ອງ, ມີສິ່ງ
ນຶ່ງທ່ີມັກຈະເບິ່ງຂ້າມໄປ, ແຕ່ເປັນການປະເປັນຊ່ອງວ່າງໄວ.້ ໃນຂໍ ້19 ກ່າວວາ່ອັບຣາຮາມກັບໄປຫາຄົນໃຊ້ 
ຄັນຊ້ັນ ອີຊາກເດ ຢູ່ໃສ?   ພວກຣັບບາຍສມັຍເດີມສັງເກດໃນຕອນນີ້ແລະສ້າງຄວາມຄິດວ່າອີຊາກຍງັຄົງຢູ່
ເທິງພູ   ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັ່ງສອນລາວເພ່ືອໃຫ້ເປັນລາງວັນ  ທ່ີລາວເຕັມໃຈຖວາຍຕົວເປັນເຄື່ອງຖວາຍບູຊາ.  
ເຖິງແມ່ນອີຊາກສືບຕໍ່ຢູ່ເທິງພູຫລືບໍ ່ກໍບໍ່ມີຄຳຢືນຢັນ,  ເຣື່ອງນີ້ເປັນຕົວຢ່າງວ່າພຣະເຈ້ົາຍອມຮັບການກະທຳ
ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໂດຍພຣະອົງຊົງຈັດຫາຊ່ອງທາງໃຫ້ທ່ີເກີນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງມະນຸດ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ແມ່ນຫຍັງໃນຊີວິດທ່ານທ່ີເຫັນວ່າເສັຽສລະໄດ້ຍາກ ເພ່ືອຈະຕອບສນອງຕໍ່ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ? 
 
2. ທ່ານຈະຕັດສິນໃຈແນວໃດ ເມ່ືອທ່ານໄດ້ຍິນສຽງຮຽກເອີ້ນຈາກພຣະເຈ້ົາ? 
 
3. ດົນປານໃດແລ້ວ ທ່ີທ່ານເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາໂດຍເຮັດບາງສິ່ງທ່ີຄິດບໍ່ເຖິງ? ແລະແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນ? 
 
4. ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງສຸດທ້າຍທ່ີທ່ານໄດ້ຍິນພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ທ່ານເຮັດ ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດເທ່ືອ? 
 
5. ດົນປານໄດ້ແລ້ວທ່ີທ່ານມີປະສົບການກັບພຣະເຈ້ົາ ວ່າພຣະອົງຊົງຍິ່ງໃຫຍ່ ເປັນຜູ້ຈັດຫາໃຫ້? 
 
 
         ພສ 
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ບົດຮຽນທີ 2 
ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງດ ີ

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ປະຖົມມະການ 37:14-28, 50:15-21 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ປະຖົມມະການ 37, 50 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາສາມາດໃຊ້ແຜນການຊ່ົວຮ້າຍຂອງມະນຸດເພ່ືອໃຫ້ແຜນການ

ອັນບໍ່ປ່ຽນແປງຂອງພຣະອົງສຳເຣັດໄດ້. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ວທີິໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະອົງສຳເຣັດໃນຊີວິດ   

                                               ອັນຍາກລຳບາກຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານກວດເບິ່ງວ່າ  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງ 

                                              ພຣະອົງສຳເຣັດໃນຊີວິດອັນຍາກລຳບາກຂອງທ່ານ. 
 

ຄຳນຳ 
     ຍ້ອນຄວາມອດິສາພວກອ້າຍຂອງໂຢເຊັບໄດ້ຂາຍຜູ້ເປັນນ້ອງໄປເປັນຂ້າທາດໃນປະເທດເອຢິບ. ຫລາຍ
ປີຕໍ່ມາ ໂຢເຊັບໄດ້ພົບກັບພວກອ້າຍໆ ແລະໄດ້ໃຫ້ອະພັຍແກ່ການກະທຳຢ່າງໂຫດຮ້າຍຂອງອ້າຍຕໍ່ຕົນເອງ
ເພາະນັ້ນເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
     ມີຄຳສອນທ່ີບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງໃນຄຣິສຕະຈັກວ່າ, “ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊີວິດປາສຈາກຄວາມລຳບາກແລະ
ການເປັນທຸກແລ້ວ ໃຫ້ຮັບເອົາແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ ຖ້າທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອດີ ທ່ານຈະເປັນຄົນອຸດົມຮ່ັງມີ
ເປັນດີໃນຊີວິດ.”  ຄຳສອນຢ່າງນີ້ໄດ້ເອີ້ນວ່າ, “ຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງຮ່ັງມີ ຫລືສຸຂພາບດີ.”   ຖ້າຟັງໂດຍບໍ່ພິຈາ
ຣະນາໃຫ້ດີແລ້ວເຫັນວ່າເປັນຕາຟັງແລະຢາກໄດ.້   ເຫັນວ່າບໍ່ມີຄຳສອນໃນພຣະຄັມພີທ່ີບອກວ່າຄຳສອນທ່ີ
ກ່າວມານີ້ຜິດ.  ໃຫ້ເຂົ້າໃຈດີວ່າຄຣິສຕຽນໄດ້ພົບກັບບັນຫາເໝືອນກັບທຸກຄົນໃນໂລກນີ.້    ຄຶດວ່າພວກເຮົາ
ເຄີຍໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນຄຳເທສນາຈາກສິດຍາພິບານຫລາຍໆຄົນ  ແລະພວກເຮົາກຢໍາກເຊ່ືອ  ແຕ່ເຫັນວ່າ
ຄຳສອນແນວນີ້ເປັນອັນຕະລາຍເພາະມັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອນັ້ນງົງ, ຮູ້ສຶກຜິດ, ລະອາຍ  ແລະສ້າງຄວາມສົງສັຍ
ຂຶ້ນໃນເມ່ືອຜູ້ທ່ີເຊ່ືອພົບກັບບັນຫາ.  ພວກເຂົາຄຶດວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດ, ພຣະເຈ້ົາບໍ່ພໍພຣະທັຍກັບ
ຕົນເອງ.  ເຂົາຍັງຄຶດອີກວ່າຖ້າພວກເຂົາມີຄວາມເຊ່ືອເພ້ີມ, ເຮັດຫລາຍໆຢ່າງເພ່ືອພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ພວກເຂົາ
ຄົງບໍ່ໄດ້ພົບກັບບັນຫາແນວນີ້ເດັດຂາດ. 
      ເຣື່ອງທ່ີເກີດຂຶ້ນກັບໂຢເຊັບໄດ້ສອນພວກເຮົາເຖິງເຣື່ອງແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ຫລາຍເທ່ືອການສະ
ຖິດນຳຂອງພຣະເຈ້ົານັ້ນຮູ້ໄດ້ຍາກ,  ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ທຳງານໃນຊິວິດຂອງພວກເຮົາສເມີຜ່ານຄວາມລຳບາກ
ເພ່ືອນຳເອົາພຣະພອນມາຫາພວກເຮົາ.  ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ສິ່ງທ່ີພວກເຮົາເປັນທຸກເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄຸນຄ່າ
ສູງ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາໄດ້ມີບັນຫາ  ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ນຳ ແລະບໍ່ໄດ້ປະຖິ້ມ (ໂຣມ 8:26-39). ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາສຶກສາຊີວິດຂອງໂຢເຊັບ
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ແລ້ວ ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ຄວາມອະທັມອັນຊ່ົວຊ້າຂອງມະນຸດເພ່ືອເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງ 
ພຣະອົງສຳເຣັດ ຄືນຳເອົາພຣະພອນ ແລະຂ່າວປະເສີດໄປຫາຄົນທຸກຊາດ. 
  

1.  ການຮັບໃຊ້ແບບງາ່ຍ: (ປຖກ 37:14-17) 
     ໂຢເຊັບເປັນລູກຊາຍຄົນນຶ່ງຂອງຢາໂຄບ ແຕ່ເປັນຄົນທ່ີພ່ໍຮັກຫລາຍ ການທ່ີພ່ໍຮັກນີ້ເຮັດໃຫ້ໂຢເຊັບມີກິຣິ
ຍາແຕກຕ່າງຕໍ່ຜູ້ເປັນອ້າຍ.    ໂຢບເຊັບເຄີຍແກ້ຄວາມຝັນວ່າພວກອ້າຍທັງຫລາຍໄດ້ກົ້ມຄຳນັບຕົນ.   ສິ່ງນີ້
ເຮັດໃຫ້ພວກອ້າຍເກີດມີຄວາມອິດສາແລະກຽດຊັງໂຢເຊັບຫລາຍຂຶ້ນ  ແຕ່ເຫັນວ່າໂຢເຊັບບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມໃນ
ໃຈຂອງພວກອ້າຍ.  ຕາມຂໍ້ 12-13, ໂຢເຊັບໄດ້ຢູ່ເຮືອນກັບພ່ໍ ສ່ວນພວກອ້າຍໄດ້ອອກໄປລ້ຽງສັດ. ເຫັນວ່າ
ພວກອ້າຍໆໄດ້ອອກໄປຫລາຍວັນຜິດປົກກະຕິ ຜູ້ເປັນພ່ໍຈ່ຶງສົ່ງໂຢເຊັບໄປຕິດຕາມເພ່ືອຢາກຮູ້ວ່າພວກອ້າຍ
ຍັງສະບາຍດີຢູ່ບໍ. 
     ເມ່ືອໂຢເຊັບມາເຖິງບ່ອນທ່ີພວກອ້າຍເຄີຍພາສັດລຽ້ງໄປ ເລີຍບໍ່ເຫັນເພາະພວກອ້າຍໄດ້ໄປໄກອີກກວ່າ
ເກົ່າ.  ຂໍ້ 15-17 ໄດ້ກ່າວເຖິງລາຍລະອຽດເຖິງເຣື່ອງທ່ີເກີດຂຶ້ນ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວນັກຂຽນຈະບໍ່ເວົ້າຢ່າງລະ
ອຽດ ເວົ້າແຕ່ແນວຈຳເປັນ  ແຕ່ຕອນນີ້ເປັນເຣື່ອງພິເສດຄ ື  ພວກອ້າຍໆໄດ້ພົບກັບໂຢເຊັບຄົນດຽວ ໄກຈາກ
ສາຍຕາແລະການປົກປອ້ງຂອງຢາໂຄບຜູ້ເປັນພ່ໍ.  ຢາໂຄບບອກໃຫ້ໂຢເຊັບເຮັດນັ້ນງ່າຍຄືໄປເບິ່ງພວກອ້າຍ
ວ່າພວກເຂົາສະບາຍດີຢູ່ບ.ໍ 
 

2.  ແຜນການຊ່ົວຮ້າຍ: (ປຖກ 37:18-28)  
     ໃນຂໍ້ 18-20 ໄດ້ຍົກເອົາເຣື່ອງຍາກຂຶ້ນມາກ່າວ.  ການທ່ີພວກອ້າຍມີຄວາມກຽດຊັງເກີດມາຈາກຄວາມ
ຝັນຂອງໂຢເຊັບ  ຈົນພວກເຂົາວາງແຜນຂ້າຜູເ້ປັນນອ້ງ ແລະກັບໄປບອກພ່ໍວ່າສັດປາ່ໄດກ້ິນໂຢເຊັບ.  ສ່ວນ
ອ້າຍກົກຜູຊ່ື້ວ່າ  ຣູບິນໄດ້ບອກພວກນ້ອງໆວ່າບໍ່ຕ້ອງຂ້າ  ແຕເ່ອົາໂຢເຊັບຖິ້ມລົງຂຸມນ້ຳສ້າງ  (ຄຶດວ່າຈະມາ
ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນໃນເວລາຕໍ່ມາ). ໃນຂນະພວກອ້າຍທັງຫລາຍກຳລັງກິນເຂົ້າຮ່ວມກັນ ແລະວາງແຜນວ່າຈະເຮັດ
ອັນໃດຕໍ່ໄປເລີຍມີຣົດມ້າຂອງພວກອິສຊະມາເອັນມາຮອດ.  ຢດູາແນະນຳວ່າໃຫ້ຂາຍໂຢເຊັບອອກໄປບໍ່ຈຳ
ເປັນຂ້າເພາະເປັນຄວາມຜິດ.  ທຸກໆຄົນເຫັນດນີຳຈ່ຶງຂາຍໂຢເຊັບໄປໃຫ້ເປັນຂ້າທາດໃນປະເທດເອຢິບ. 
     ປະວັດຕອນນີໄ້ດ້ສອນເຣື່ອງສຳຄັນຫລາຍຢ່າງ. ນຶ່ງ, ພ່ໍຄ້າອສິຊະມາເອັນເປັນເຊ້ືອຍສາຍຂອງອສິຊະມາ 
ເອັນ,  ເປັນລູກຈາກຍິງເອຢິບຜູ້ອບັຣາຮາມສົ່ງໜີອອກໄປ ອາດຈະເປັນການແກແ້ຄ້ນຄືນ.  ສອງ, ພວກອ້າຍ
ທັງຫລາຍຢາກຂາຍນ້ອງໄປເພາະຄວາມຝັນຂອງໂຢເຊັບ,  ແຕເ່ຫັນວ່າຄວາມຝັນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ກາຍເປັນຈິງ. 
ສາມ,  ການເປັນທາດຂອງໂຢເຊັບໃນປະເທດອຢິິບກາຍເປັນຈິງ   ຫລາຍປຕີໍມ່າທ່ີຄົນທັງຊາດໄດ້ກາຍເປັນ
ທາດແທ້ໃນປະເທດເອຢິບເປັນເວລາດົນນານ. 
     ຊີວິດຂອງໂຢເຊັບໃນປະເທດເອຢິບລຳບາກຫລາຍ.  ໂຢເຊັບຖືກຂາຍໄປເປັນທາດ ແຕເ່ຫັນວ່າເມັຽຂອງ
ນາຍມັກເລີຍຊອກຫາທາງນອນນຳ ແຕໂ່ຢເຊັບຮັກພຣະເຈ້ົາເລີຍປະຕເິສດ   ທ່ີສຸດເມັຽນາຍຫາເຣື່ອງໃສ່ຈົນ
ໂຢເຊັບຖືກຄຸກເປັນເວລາຫລາຍປີໂດຍບໍໄ່ດ້ເຮັດຜິດ.      ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າ,   “ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນຳ.”  
ພຣະຄັມພີບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປາກົດຕົວ ຫລຕືັດກ່າວກັບໂຢເຊັບແຕປ່ະກາດໃດ.   ແນ່ນອນ ໂຢເຊັບ



 8 

ໄດຮ້້ອງໄຫ້ທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈ້ົາໃນເວລາລຳບາກເຊ່ັນນີ;້ ການທ່ີນາຍທັມມະໂຮງຊອບໃຈມີຄວາມເມດຕາແລະ
ເຫັນໃຈໂຢເຊັບນັ້ນແມ່ນສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຂົ້າມາປະກອບສ່ວນ. 
     ການທ່ີໂຢເຊັບສາມາດແປຄວາມຝັນໄດ້ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ລາວມີໂອກາດແປຄວາມຝັນຂອງກະສັດຟາຣາໂອ 
ວ່າ   ເປັນເວລາເຈັດປີທ່ີໃນປະເທດເອຢິບມີຄວາມອດຸົມດີ ແລະອີກເຈັດປຈີະມີການອຶດຢາກ.   ດ້ວຍເຫດນີ ້
ກະສັດຟາຣາໂອໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໂຢເຊັບໃຫ້ເປັນຜູຈັ້ດການໃນເຣື່ອງສະບຽງອາຫານໃນເວລາສະດວກ.   ເວລາມີ 
ການອຶດຢາກມາເຖິງແລ້ວ  ທ່ົວທຸກບ່ອນໄດ້ຮັບຄວາມລຳບາກຈົນເປັນເຫດໃຫ້ຢາໂຄບໄດ້ສົ່ງລູກຊາຍໄປຊ້ື
ເຂົ້າຈາກປະເທດເອຢິບ.   ຕໍມ່າເວລາພວກອາ້ຍໆໄດ້ມາຊ້ືເຂົ້າ ໂຢເຊັບໄດ້ທົດລອງພວກເຂົາ  ແລະເຫັນວ່າ
ພວກອ້າຍໆຈຳຕົນເອງບໍໄ່ດ້ ໂຢເຊັບໄດ້ເປດີເຜີຍຕົນເອງໃຫ້ພວກອ້າຍຮູ້ແລະບອກໃຫ້ໝົດທັງຄອບຄົວຍ້າຍ
ໄປຢູ່ປະເທດເອຢິບ. 
     

3. ມີໂອກາດທີ່ຈະແກ້ແຄ້ນ: (ປຖກ 50:15-17)  
     ໂຢເຊັບກ່າວວ່າເພ່ິນຈະບໍລ່ົງໂທດພວກອ້າຍໆທັງຫລາຍ (ປຖມ 45:4:15) ຜູ້ອ່ານອາດຄຶດວ່າເຣື່ອງທັງ
ໝົດໄດ້ຈົບລົງດີ.    ຫລາຍປີຕໍ່ມາຫລັງຈາກຢາໂຄບຕາຍ ພວກອ້າຍໆທັງຫລາຍຍັງຮູ້ສຶກມີຄວາມຜິດ  ແລະ
ຢ້ານວ່າໂຢເຊັບຈະແກ້ແຄ້ນເວລາມີໂອກາດຫລັງຈາກພ່ໍຕາຍ.    ພວກເຂົາຍັງສົ່ງຂ່າວໄປບອກໂຢເຊັບວ່າພ່ໍ
ໄດ້ສັ່ງເອົາໄວ້ວ່າບໍ່ໃຫ້ແກ່ແຄ້ນພວກອ້າຍໆທັງຫລາຍ.  ຄວາມຢ້ານຂອງພວກອ້າຍບໍ່ໄດ້ຈົດໄວ້ແລະຢາໂຄບ
ຜູ້ເປັນພ່ໍກໍບໍ່ໄດ້ສັ່ງເຖິງເຣື່ອງນີ້ແຕ່ປະການໃດ.   ພວກອ້າຍເວົ້າເຖິງຄວາມຜິດສາມຢ່າງ:   ຢຽບຫຍາມ,  ຜິດ
ບາບ, ແລະເຮັດຊ່ົວຊ້າ ໄດ້ບອກເຖິງການກິນແໜງໃຈຂອງພວກອ້າຍໆທັງຫລາຍ. 
  

4. ອະພັຍໃຫ້ໝົດສ້ິນ: (ປຖກ 50: 18-21) 
        ໂຢເຊັບເສັຽໃຈທ່ີຍັງໄດ້ເຫັນພວກອ້າຍທັງຫລາຍພາກັນຮູ້ສຶກຜິດແລະຍັງຢ້ານຕົນເອງຢູ່.   ໂຢເຊັບໄດ້
ຮ້ອງໄຫ້ແລະໄດ້ບອກພວກອ້າຍໆວ່າຕົນເອງບໍ່ມີຈິດໃຈຢາກແກ້ແຄ້ນຕໍ່ການກະທຳຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ.  ໂຢ
ເຊັບຮູ້ຈັກວ່າແມ່ນພຣະເຈ້ົາເທ່ົານັ້ນເປັນຜູ້ຕັດສິນແລະລົງໂທດຄົນ. ໂຢເຊັບເລີຍເວົ້າຊ້ຳຈາກບົດ 45 ວ່າຕົນ
ເອງບໍ່ສາມາດລົງໂທດໄດ້ເພາະມີສິ່ງດີໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກການກຳທຳຊ່ົວຂອງພວກອ້າຍ.  ໂຢເຊັບຮູ້ສຶກວ່າເຖິງ 
ພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ກ່າວອັນໃດເວລາມາອາສັຍຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບກໍຕາມ    ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະອົງເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ 
ນຳ ເຮັດແຜນການອັນໃຫຍ່ສຳເຣັດ. 
       ໃນບົດ 45:5-11 ໂຢເຊັບໄດ້ກ່າວເຖິງສີ່ເທ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ສົ່ງຕົນເອງໄປໃນປະເທດເອຢິບ.  ເຖິງ
ແມ່ນການກະທຳອັນໂຫດຮ້າຍຂອງພວກອ້າຍເພ່ືອຢາກໃຫ້ນ້ອງໜີໄປ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ເຫດການຢ່າງນັ້ນ
ເພ່ືອຈະຊ່ອຍຄົນເປັນຈຳນວນຫລາຍ ພ້ອມທັງຄອບຄົວຂອງໂຢເຊັບໃຫ້ພ້ົນພັຍ. ການກະທຳຂອງພວກອ້າຍ  
ຂອງໂຢເຊັບເປັນເຫດໃຫ້ລູກຫລານຂອງອັບຣາຮາມຢ້າຍໄປຢູ່ປະເທດເອຢິບ.  ພວກເຂົາໄດ້ກາຍເປັນທາດ
ຂອງພວກເອຢິບ ຮັບໃຊ້ກະສັດຟາຣາໂອ ທ່ີສຸດກໍໄດ້ຖືກໄຖ່ອອກມາດ້ວຍການນຳພາຂອງໂມເຊ.  ພຣະເຈ້ົາ
ຂອງພວກເຮົາສາມາໃຊ້ສິ່ງທ່ີຮ້າຍ ແລະສິ່ງທ່ີດີເພ່ືອຈະນຳເອົາພຣະພອນມາເຖິງພວກເຮົາຕາມນ້ຳພຣະທັຍ
ແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. 
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ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
    ປະວັດຊີວິດຂອງໂຢເຊັບເປັນຕົວຢ່າງດີແລະເປັນຄວາມຈິງທ່ີກ່າວໃນປຶ້ມພຣະຄັມພີໃໝ່ ໂຣມ 8:28. ກົງ
ກັນຂ້າມຄວາມເຊ່ືອຂອງບາງຄົນທ່ີກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງທ່ີເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຮົາ.  ບົດນີ້ໄດ້ສອນ
ວ່າພຣະເຈ້ົາສາມາດໃຊ້ທຸກສິ່ງເປັນຂອງດີຕໍ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ.  ກະສັດດາວິດເຈ້ົາຂອງເພງສຣັເສີນ 23 ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ
ພຣະເຈ້ົານຳຝູງແກະຍ່າງອອກຈາກພູເຂົາ  ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ກ່າວວ່າເວລາພວກເຮົາເດີນຜ່ານໄປໃນພູເຂົາ, ພຣະ 
ຜູ້ລ້ຽງໄດ້ຊົງສະຖິດຢູ່ນຳ ແລະໄດ້ພາໄປພົບອາຫານ.  ໃນໂລກນີ້ພວກເຮົາຍ່ອມພົບກັບບັນຫານາໆປະການ 
ແຕ່ບໍໃ່ຫ້ຢ້ານ ຫລືໜີໄປ ຫລສືົງສານຕົນເອງ ຫລືຢາກຊອກທາງແກ້ດ້ວຍຕົນເອງ.   ແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາໄວ້ວາງ
ໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາບໍ່ເຫັນແລະບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະອົງ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ບາງຄັ້ງທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງຖືກຫັກຫລງັບໍ່? 
2. ມີຍາມໃດບໍ່ທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາເຂົ້າມາໃນຊີວິດຈາກຄວາມລຳບາກ? 
3. ທ່ານເຄີຍຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະລະຖິ້ມບໍ່?  ທ່ານໄດ້ເຮັດແນວໃດ? 
4. ເວລາໃດທ່ານໄດ້ສແວງຫາເພ່ືອຂໍອະພັຍຈາກຜູ້ທ່ີທ່ານເຮັດຜິດຕໍ່ ແລະທ່ານຍອມໃຫ້ອະພັຍຕໍ່ຄົນ

ຍອມຜິດ? 
 
 
 
 
 

    
   
 ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 3 
ໃຊຍ້າດພີ່ນ້ອງເປັນຜູ້ໄຖ ່

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຣຸດ 2:1-12, 17-23, 4:1-14 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ຣດຸ 1-4 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ປະວັດຂອງຣຸດແລະໂບອາດເປັນຮູບສວຍງາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄຖ່ດ້ວຍ

ຄວາມຮັກ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ວທີິໃດທ່ີທ່ານຈະແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນເຣື່ອງການໄຖ່ຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ      

                                               ຄວາມຮັກ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອຈະຊ່ອຍໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະແບ່ງປັນການໄຖ່ດ້ວຍຄວາມ 

                                               ຮັກຈາກພຣະເຈ້ົາຕໍຄ່ົນອື່ນໄດ້ແນວໃດ. 
 

ຄຳນຳ 
     ຫລັງຈາກຜົວຕາຍໄປ ນາງຣຸດກັບຄືນໄປບ້ານເກົ່ານຳຍ່າ ບ່ອນທ່ີລາວໄດ້ພົບກັບໂບອາດ. ຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ຜູກ
ມັດອັນໃດຕາມກົດໝາຍ ໂບອາດຜູ້ເປັນເຄືອຍາດໄດ້ໄຖເ່ອົານາງຣຸດ. 
     ໃນໂລກນີ້ພວກເຮົາໄດ້ພາກັນແບ່ງເຂດແດນຊ່ຶງຂຶ້ນກັບຊາດ, ສາສນາ, ການສຶກສາ, ແລະອື່ນໆ.  ຄວາມ
ແຕ່ງຕ່າງນີ້ເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາລັງກຽດກັນ,   ຂົ່ມເຫງ,   ບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມນຳ,  ແລະບາງຄັ້ງກໍຢາກທຳລາຍລ້າງ
ໂຄດ.  ເປັນໜ້າເສົ້າໃຈມີຫລາຍຄົນຖືຕົນເອງວ່າເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາໄດ້ກໍ່ກຳແພງໜາແລະສູງອ້ອມຕົນ
ເອງເອົາໄວ.້  ໃນພຣະຄັມພີໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ທຳລາຍຄວາມກດີກັ້ນ  ກຳແພງແຫ່ງຄວາມແບ່ງແຍກນັ້ນ
ລົງ ແລະຕ້ອນຮັບທຸກຄົນເຂົ້າມາໃນຄອບຄົວແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອ. 
        ປະວັດນາງຣຸດເປັນເຣື່ອງສວຍງາມເພາະທຸກຄົນເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ຜາ່ນການກະທຳຂອງໂບ
ອາດ   ຜູ້ເປັນເຄືອຍາດກາຍເປັນຜູ້ໄຖ່ ເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຈິດໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຕໍ່ຄົນອື່ນໆໃນ
ໂລກ. ພຣະເຈ້ົາເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາເປັນທ່ໍພຣະພອນໄປຫາຄົນອື່ນ  ທຸກວັນນີ້ພວກເຮົາມີປະເພນີແຕ່ກຕ່າງກັບ
ສມັຍຂອງຣຸດ   ພວກເຮົາອາດປະຕິບັດຕໍ່ຍາດພ່ີນ້ອງໄດ້ຄ ື “ເຊີນເອົາຜູ້ນ້ອຍທ່ີສຸດ”  ຄົນທຸກຍາກເຂົ້າມາໃນ
ຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

1.  ຣຸດພົບກັບຜູ້ໄຖ່: (ຣຸດ 2:1-12) 
     ປະວດັເຣື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນສມັຍຂອງພວກຜູ້ຕັດສິນເວລາບໍ່ມີຜູ້ນຳ. ເຫັນວ່າທຸກເຜົ່າໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ 
ແລະພາກັນໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.  ຍ້ອນມີການອຶດຢາກເກີດຂຶ້ນ ອາລີເມເລກໄດ້ເອົາເມັຽຜູ້ຊ່ືວ່ານາໂອມີ
ແລະລູກຊາຍສອງຄົນຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ຕ່າງແດນເມືອງໂມອາບ    ໃນເຂດທິດຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ.  
ຊາວການາອານບໍ່ຢາກໃຫ້ພວກເຂົາມາຢູ່ນຳ (ຈົດບັນຊີ 22-25).   ຕອນທ່ີພວກເຂົາຢູ່ແດນການາອານ ລູກ 
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ອາລີເມເລກໄດ້ແຕ່ງງານກັບຍງິໂມອາບ, ຜູ້ນຶ່ງກໍແມ່ນນາງຣຸດ.  ທ່ີສຸດເຫັນວ່າ ອາລີເມເລກແລະລູກຊາຍທັງ
ສອງໄດ້ຕາຍໂດຍບໍ່ມີລູກ. 
       ຫລັງຈາກການອຶດຢາກໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ນາໂອມີຮູ້ວ່າທາງທ່ີດີຄືກັບໄປຍັງເມືອງຢູດາ  ແລະນາງໄດ້
ບອກໃຫ້ລູກໃພ້ກັບໄປຫາພ່ໍແມ່,  ແຕ່ເຫັນວ່າຣຸດບໍ່ຍອມກັບຄືນ ແລະຢາກໄປນຳແມ່ຍ່າ.  ການທ່ີຣຸດໄປກັບ
ແມ່ຍ່ານີ້ອາດເຮັດຣຸດສ່ຽງພັຍ ເພາະເປັນນາງໝ້າຍໃນຕ່າງແດນກ່ອນມີກະສັດປົກຄອງ  ຣຸດຂາດຜູ້ປົກປ້ອງ
ຮັກສາແລະເບິ່ງແຍງ.  ເຫັນວ່າມີຊາຍທ່ີເປັນສາຍຍາດພ່ີນ້ອງໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຊ່ອຍແລະໄຖ່ເອົາ.   ຄວາມສັດ
ຊ່ືແລະຄວາມຈົງຮັກພັກດີເຮັດໃຫ້ຣຸດໄດ້ຮັບຂອງດີເປັນສິ່ງຕອບແທນ  ກົດລະບຽບຂອງພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ສອນ
ໃຫ້ແບ່ງແຍກ  ແຕ່ສອນໃຫ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຄືໃຫ້ຮັບເອົາຄົນເປັນໝ້າຍແລະຄົນຕ່າງດ້າວໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຮັກ 
ແລະ ຄວາມເມດຕາຈາກພຣະເຈ້ົາ. 
     ໃນບົດ 2:1 ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ວາ່ໂບອາດເປນັຍາດພ່ີນ້ອງຂອງຜົວເກົ່ານາໂອມີ ຊາຍຄົນນີ້ເປັນຄົນດ,ີ ມີຊັບ
ສິນ, ທຸກຄົນຮູ້ຈັກດີ.   ມີນັກປາດບອກວ່າ ໂບອາດມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ  ມັກເບິ່ງແຍງຜູ້ທຸກຍາກໃນເມືອງຢູ
ດາ.  ແນວໃດກໍຕາມຊາຍຜູ້ນີ້ຢູ່ໃນສະພາບດີສາມາດຊ່ອຍນາໂອມີແລະຣຸດໄດ.້  ໂບອາດຍັງມັກໄປເບິ່ງລູກ
ຈ້າງດ້ວຍຕົນເອງເວລາເກັບກ່ຽວ ແລະຖາມສະບາຍເຖິງຄວາມສຸກທຸກພ້ອມຍັງອວຍພອນພວກເຂົາ. 
      ຣຸດໄດ້ເກັບກ່ຽວໃນທ່ົງນາດຽວກັນເວລາໂບອາດມາເຖິງ.   ກົດໝາຍໄດ້ບົງການວ່າຕ້ອງໃຫ້ຍິງໝ້າຍຫລື
ຄົນທຸກຍາກເຂົ້າມາເກັບກ່ຽວໄດ້ຫລັງຈາກຄົນງານໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ ( 2 ພບຍ 24:19-22).      ຜູ້ຂຽນບໍ່ໄດ້
ກ່າວວ່າຣຸດໄດ້ຮູ້ຈັກໂບອາດຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງນາ.    ສ່ວນໂບອາດກໍບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຣຸດເປັນໃຜ ຈ່ຶງໄດ້ຖາມຄົນງານ
ວ່າຣຸດເປັນໃຜມາຈາກໃສ (ຂໍ້ 5). 
       ໃນເມ່ືອໂບອາດຮູ້ວ່າຣຸດໄດ້ມາຢູ່ກັບແມ່ຍ່າຜູ້ຊ່ືວ່ານາໂອມີຜູ້ເປັນຍາດພ່ີນ້ອງ   ໂບອາດຈ່ຶງແນະນຳຕົນ 
ເອງຕໍ່ຣຸດ.  ໂບອາດໄດ້ບອກໃຫ້ນາງຣຸດເກັບກ່ຽວໃນທ່ົງນາຂອງຕົນເອງ ແລະຍັງປ້ອງກັນແລະເບິ່ງແຍງຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງນາງ.    ເມ່ືອນາງຣຸດຕ້ອງການນ້ຳ    ໂບອາດຍັງບອກໃຫ້ນາງໄປຕັກບ່ອນຄົນງານຕັກ.  
ໃນເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນີ້ນາງຣຸດຈ່ິງຖາມໂບອາດວ່າເປັນຫຍັງຈ່ຶງມີຄວາມດີຕໍ່ນາງຜູ້ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ.    ໂບອາດ
ໄດ້ຕອບວ່າເພາະນາງມີຄວາມສັດຊື,  ມີຄວາມຮັກ,  ແລະຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ນາໂອມີ ໂບອາດຮູ້ດີວ່າຣຸດໄດ້ສ່ຽງ
ພັຍທ່ີສະລະຄອບຄົວພ່ໍແມ່ໄປກັບຍ່າຢູ່ຕ່າງແດນ. 
     ການຍອມເສັຽສະລະທ່ີຣຸດມີຕໍ່ນາໂອມີຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ໂບອາດສົງສານ ແລະໃຫ້ສິ່ງຣຸດຕ້ອງການ.  ສິ່ງນີ້
ເກີດຂຶ້ນກໍເພາະພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຈັດການໃຫ້ຣຸດໄດ້ຮັບສິ່ງຕ້ອງການຈາກເພ່ືອນບ້ານ.  ໝາຍເຫດ: ໂບອາດບໍ່
ໄດ້ກ່າວເຖິງຜົວຜູ້ຕາຍຂອງຣຸດວ່າເປັນຍາດພ່ີນ້ອງກັນ ເຮັດໃຫ້ນາງຣຸດແປກໃຈທ່ີໂບອາດເປັນຄົນດີຢ່າງນີ້ຕໍ່
ນາງ. 
 

2.  ຣຸດໄດ້ບອກເຖິງຜູ້ໄຖ່: (ຣຸດ 2:17-23)  
      ເວລາຣຸດໄດ້ກັບບ້ານ ແມ່ຍ່າຖາມວ່າໄປເກັບເອົາຂອງປູກຝັງມາຈາກໃສໄດ້ຫລາຍປານນີ.້   ໝາຍເຫດ: 
ສ່ວນຫລາຍເມ່ືອມີຊ່ືຂອງຣຸດເອີຍຂຶ້ນ ໄດ້ບອກວ່ານາງເປັນຄົນໂມອາບ ຫລືລູກໃພ້   ເພາະຜູ້ຂຽນຢາກໃຫ້ຜູ້
ອ່ານຮູ້ວ່ານາງເປັນຄົນຕ່າງດ້າວແລະຊ້ັນຕຳ່.     ຣຸດໄດ້ບອກແມ່ຍ່າວ່າມີຊາຍຄົນນຶ່ງຊ່ືໂບອາດໄດ້ໃຫ້ຄວາມ
ເມດຕາແລະຊ່ອຍເຫລືອ   ເພາະໂບອາດໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຣຸດເກັບກ່ຽວໃກ້ຄຽງຄົນງານ.  ເຫັນວ່ານາໂອມີ ມີ 
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ຄວາມຍິນດີເມ່ືອໄດ້ຍິນຊ່ືຂອງໂບອາດເພາະພວກລາວເປັຍພ່ີນ້ອງກັນທາງຜົວເກົ່າ.  ທ່ີສຸດນາໂອມີໄດ້ບອກ
ຣຸດວ່າໂບອາດເປັນຍາດພ່ີນ້ອງ ເປັນຜູ້ຊ່ອຍ  ບອກໃຫ້ຣຸດເກັບກ່ຽວໃກຊິ້ດກັບຍິງລູກຈ້າງຄົນເກັບກ່ຽວໃນທ່ົງ
ນາຂອງໂບອາດໄດ້.  ໜ້າທ່ີອັນນຶ່ງທ່ີເປັນຍາດພ່ີນ້ອງຄືໃຫ້ຮັບເອົາຍິງໝາຍທ່ີບໍ່ມີລູກໄປຢູ່ເຮືອນນຳໃນຖານະ
ເມັຽເພ່ືອໃຫ້ມີລູກສືບເຊ້ືອສາຍຂອງຜົວເກົ່າຜູ້ຕາຍໄປ  ນາໂອມີມີຄວາມຫວັງວ່າຣຸດຈະໄດ້ມີຄົນເອົາໄປເປັນ
ເມັຽອີກ ຫລືຣຸດຈະມີໂອກາດແຕ່ງງານອີກ. 
     

3. ຣຸດຖືກໄຖ່ເອົາ: (ຣຸດ 4:1-14)  
       ນາໂອມີໄດ້ບອກໃຫ້ຣຸດໄດ້ຫາໂບອາດໃນງານສລອງບຸນຟາດເຂົ້າ. ມີຫລາຍເຣື່ອງທ່ີໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນບົດ 
3.   ປໂຍກທ່ີກ່າວວ່າ “ເປີດຜ້າຫ່ົມຕີນ”  ອາດມີຄວາມໝາຍເຖິງຍອມເປັນເມັຽຄືນອນທ່ີຕີນ.   ຕາມທຳນຽມ
ການເຮັດຢ່າງນັ້ນເປັນເໝືອນບອກວ່າພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະແຕ່ງານນຳ.    ທັງສອງຄົນຄືໂບອາດແລະຣຸດຮູ້ຄວາມ   
ໝາຍຂອງການເຮັດດັ່ງນັ້ນ.   ຕາມຄຳສົນທະນາໃນບົດ 3:9-13,  ນາງຣຸດໄດ້ບອກໃຫ້ໂບອາດເຮັດຕາມທຳ
ນຽມແລະໜ້າທ່ີໃນການເປັນຍາດພ່ີນ້ອງໃຫ້ສຳເຣັດ.    ໂບອາດຮັບວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄືຕ້ອງໄປພົບກັບ
ຍາດພ່ີນ້ອງຜູ້ໃກຊິ້ດກວ່າຕົນເອງກ່ອນ   ຖ້າຄົນນັ້ນບໍ່ຮັບແລ້ວໂບອາດຈະຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ ກາຍເປັນຄົນ
ໄຖ່ເອົາ. 
      ໃນວັນຕໍ່ມາໂບອາດໄດ້ໄປຍັງປະຕູເມືອງເພ່ືອພົບກັບຍາດພ່ີນ້ອງຜູ້ມີສິດແລະໜ້າທ່ີໃກ້ທ່ີສຸດ.  ໃນສມັຍ
ບູຮານຖ້າຈະເຮັດອັນໃດເປັນທາງການຕ້ອງເຮັດຕໍ່ໜ້າປະຕູເມືອງຊ້ອງໜ້າຝູງຊົນ ໃຫ້ມີຄົນເປັນພະຍານເພ່ືອ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.   ໂບອາດໄດ້ບອກວາ່ນາງນາໂອມີຕ້ອງການຂາຍດິນທ່ີເປັນຂອງຜົວເກົ່າ ແລະຜູ ້
ທ່ີຈະຊ້ືໄດ້ຕ້ອງເປັນຍາດພ່ີນ້ອງໃກຊິ້ດ   ຖ້າຊ້ືດິນແລ້ວຕ້ອງເອົານາງຣຸດຍິງໝ້າຍມາເປັນເມັຽ.   ທ່ີສຸດພ່ີນ້ອງ
ຄົນໃກຊິ້ດປະຕິເສດ ແລະໂບອາດຈ່ຶງມີສິດຊ້ືດິນແລະໄຖ່ເອົານາງຣຸດມາເປັນເມັຽ.   ພວກເຖົ້າແກ່ທ່ີມາຮ່ວມ 
ທ່ີປະຕູເມືອງກໍເຫັນດີເປັນພະຍານໃຫ້ ພ້ອມຍັງອວຍພອນໃຫ້ມີລູກຫລານ ມີຊ່ືສຽງດີ.   ເຣື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ກໍສຳ
ເຣັດລົງຄື ຣຸດແລະໂບອາດກາຍເປັນພ່ໍຕູ້ແມ່ຕູ້ຂອງກະສັດດາວິດ. (ຣຸດ 4:17). 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ປະຖົມມະການ 4, ກາອິນໄດ້ຖາມພຣະເຈ້ົາວ່າ,  “ຂ້າພຣະອົງເປັນຜູ້ຮັກສານ້ອງຊາຍຂອງຂ້າພຣະອົງຊ້ັນ
ບໍ່?” ໃນປຶ້ມຣຸດ ທັງສອງຄົນຄືນາໂອມີ ແລະຣຸດໄດ້ຮູ້ເຖິງຄຳຕອບຂອງພຣະເຈ້ົານັ້ນດີ.  ຣຸດໄດ້ສະລະຄວາມ
ປອດພັຍເພາະນາງມີຄວາມຮັກແລະຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ແມ່ຍ່າ.  ໂບອາດໄດ້ເພ້ີມຂຍາຍຄວາມຮັກດັ່ງນັ້ນ 
ຕໍ່ຍິງໝ້າຍຄົນຕ່າງດ້າວ, ຖືວ່າເປັນຍາດພ່ີນ້ອງກັນ. 
     ໃນຄຣິສຕະຈັກເປັນບ່ອນຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາມາເຕົ້າໂຮມກັນຈາກຫລາຍໆບ່ອນໃນໂລກ.  ພວກເຮົາ
ອາດມີການປະພຶດແຕ່ງຕ່າງກັນ,  ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຮົາມີໜ້າທ່ີຮັບໃຊ້ຄືກັນ.   ພວກເຮົາໄດ້ຖືກສອນໃຫ້ເອົາ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນນັ້ນອອກໄປ,   ຍອມຮັບກັນແລະກັນເຂົ້າໃນຄອບຄົວ  ແລະການໄຖ່ຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ
ຄວາມຮັກຕໍ່ທຸກໆຄົນ. 
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ຄຳຖາມ: 
 
1. ວິທີໃດພຣະເຈ້ົາໄດ້ໄຖ່ເອົາຄວາມໂສກເສົ້າໃນຊີວິດຂອງທ່ານອອກໄປ? 
 
2.  ມີໃຜບໍ່ທ່ີທ່ານຕ້ອງການເປັນເຄືອຍາດພ່ີນ້ອງເພ່ືອໄຖ່ເອົາພວກເຂົາ? 
 
3.  ວິທີໃດທ່ີທ່ານຕ້ອງການເປັນເຄືອຍາດພ່ີນ້ອງເພ່ືອໄຖ່ເອົາຄົນອື່ນ? 
 
4.  ທ່ານຈະຊ່ອຍທຳລາຍກຳແພງເພ່ືອຕ້ອນຮັບເອົາຄົນຕ່າງດ້າວໄດ້ວິທີໃດ? 
 

   
 ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 4 
ການປົວພະຍາດແລະການຖືກຕັດສິນ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  2 ກະສັດ 5 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      2 ກະສັດ 5 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາປົວນາຍພົນຜູ້ເຮັດຜິດ ແລະລົງໂທດຜູ້ຮັບໃຊ້ຫລອກລວງ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ການອວດຕົວເປັນອຸປສັກບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາປະສົບກັບການໄຖ່ແລະຊ່ວຍ 

    ໃຫ້ປອດພັຍໄດ້ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະຊ່ອຍໃຫ້ກວດເບິ່ງຕົນເອງວ່າການອວດຕົວເປັນອຸປສັກບໍໃ່ຫ້ຕົນ 

                                              ເອງປະສົບກັບການໄຖ່ແລະການຊ່ວຍໃຫ້ປອດພັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄຳນຳ 
         ນາຍພົນທະຫານຈາກປະເທດຊີເຣັຽໄດ້ມາຫາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເອລີຊາ ແລະກໍໄດ້ຮັບການປົວພະ
ຍາດຂີ້ທູດຫາຍດີຢ່າງອັສຈັນ.  ແຕ່ເຫັນວ່າຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເອລີຊາມີໃຈຈອງຫອງຢາກໄດ້ສິ່ງຂອງ ທັງໆທ່ີຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມບໍ່ໍ່ຍອມຮັບເອົາຄ່າປົວແຕ່ປະການໃດ.   ຕໍ່ມາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເອລີຊາຖືກລົງໂທດຄືກາຍເປັນຄົນ 
ຂີ້ທູດ. 
     ເລີ້ມແຕ່ພວກເຮົາຮຽນປາກໄດ້ ພວກເຮົາມັກຊອກຫາຂໍ້ແກ້ຕົວໂດຍກ່າວວ່າ, “ໂອຂ້ອຍລືມ ຫລື ບໍ່ແມ່ນ
ວຽກຂ້ອຍ.”    ນັກປາດຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ,   “ຜູ້ໃດມັກຊອກຫາຂໍ້ແກ່ຕົວເກ່ງ ຜູ້ນັ້ນອາດເກ່ງທາງອື່ນດ້ວຍ.”  
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຂໍ້ແກ້ຕົວນັ້ນມາຈາກຈິດໃຈຈອງຫອງອວດຕົວວ່າຕົນເອງເປັນຄົນດີເລີດ   ບໍ່ຍອມວ່າຕົນ
ເອງມີຄວາມອ່ອນແອ.  ຖ້າເຮັດຜິດກໍມັກເວົ້າວ່າເປັນສິ່ງເກີນຄວາມສາມາດທ່ີຕົນເອງຊ່ອຍໄດ້. 
     ໃນບົດຮຽນວັນນີ້ 2 ກະສັດ ບົດ 5 ມີສອງເຣື່ອງກ່າວເຖິງສອງຄົນທ່ີມີຈິດໃຈອວດຕົວ  ຄົນນຶ່ງຖ້າເບິ່ງຕາມ
ສາຍຕາຄົນອື່ນແລ້ວເປັນໜ້າຍກົຍ້ອງ.  ອີກຄົນນຶ່ງບໍ່ເປັນຄົນທ່ີສັງຄົມນິຍົມຊົມຊອບແຕ່ປະກາດໃດ  ທ່ີສຸດຜູ້
ທີນຶ່ງໄດ້ເອົາຊະນະຕໍ່ການອວດຕົວໄດ້ເລີຍຖືກປົວໃຫ້ດີພະຍາດ    ຜູ້ທີສອງມີໃຈຈອງຫອງເລີຍຖືກລົງໂທດ.  
ບົດຮຽນນີ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງໃນສອງຄົນນີ ້   ເພ່ືອພວກເຮົາຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ເອົາ 
ຊະນະການອວດຕົວຈອງຫອງນັ້ນ. 
  

1.  ບັນຫາຂອງນາອາມານ: (2 ກສດ 5:1-7) 
     ໃນຕອນນັ້ນ ນາອາມານເປັນຕົວຢ່າງດີຕໍ່ຊາຍສະກັນໃນປະເທດຊີເຣັຽ ລາວເປັນຜູ້ບັນຊາກອງທະຫານທ່ີ
ກະສັດຊອບພຣະທັຍ  ຂໍ້ທີ 1 ໄດ້ກ່າວວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ປະທານຄວາມສຳເຣັດໃຫ້ທະຫານຜູ້ຍັງບໍ່ໄດ້
ເຊ່ືອໃນອົງພຣະອົງ.  ເຖິງແມ່ນວ່ານາອາມານອາດຍອມຮັບຫລືບໍ່ຮັບວ່າຕົນເອງເຊ່ືອຫລືບໍ່ເຊ່ືອ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ທຳງານພາຍໃນຊີວິດຂອງລາວຕລອດມາ. 
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     ນາອາມານໄດ້ເປັນຜູ້ນຳທະຫານ  ແຕ່ລາວມີຄວາມທຸກດ້ານຮ່າງກາຍເພາະຕົນເອງສັງຄົມລັງກຽດເພາະ
ເປັນພະຍາດຂີ້ທູດ ແຕ່ເຫັນວ່າລາວບໍ່ຍອມແພ້ໃນຊີວິດ.  ໃນສມັຍນັ້ນຖືວ່າພະຍາດຂີ້ທູດແມ່ນການລົງໂທດ
ຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ນັ້ນກາຍເປັນຄົນບໍ່ສະອາດ.  ຄົນອື່ນໆພາກັນບໍ່ຍອມເຂົ້າໄປໃກ້ຫລືຈັບມືນຳ. 
         ນາອາມານພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານຄວາມສາມາດໃຫ້ເປັນນັກຍິງທະນູເກ່ງທ່ີເອົາຊະນະກະສັດ ອາຮາບ  
ອິງຕາມປະວັດສາດ (1 ກະສັດ 22:34).    ອາດແມ່ນຕອນສມັຍສົງຄາມນັ້ນພວກທະຫານຊີເຣັຽໄດ້ຈັບເອົາ
ຍິງສາວອິສຣາເອັນຜູ້ກາຍເປນັຄົນຮັບໃຊ້ຂອງພັລຍານາອາມານ ແລະໃນທ່ີສຸດນາງໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ສຳຄັນໃນ
ປະວດັໃນຊີວິດຂອງນາອາມານ.   
     ນາອາມານເປັນຜູ້ນຳສູງສຸດໃນກອງທັບແລະເປັນຜູ້ກະສັດຊອບພຣະທັຍ ແນ່ນອນລາວອາດໄດ້ຮັບການ
ປິ່ນປົວຈາກໝໍແລະຍາດີທ່ີສຸດໃນປະເທດ ແຕເ່ຫັນວ່າບໍ່ມີອັນໃດປົວລາວໄດ.້  ຕໍ່ມາຍິງຄົນໃຊ້ຄົນອິສຣາເອັນ
ໄດ້ບອກພັລຍາຂອງນາອາມານວ່າ ມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃນປະເທດອິສຣາເອັນຄົນນຶ່ງສາມາດປົວນາຍໄດ.້ 
ມີຄຳຖາມວ່າເປັນຫຍັງຍິງສາວອິສຣາເອັນໄດ້ຮູ້ຈັກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເອລີຊາ ແລະເປັນດ້ວຍເຫດໃດ ນາ
ອາມານຈ່ຶງຖືເອົາຄຳເວົ້າຂອງຍິງຄົນໃຊ້ ທັງໆທ່ີລາວໄດ້ເອົາຊັຍຊະນະໃນດິນແທນທ່ີມີຜູ້ປະກາດພຣະທັຍຢູ່ 
ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນນັ້ນຈະປົວພະຍາດຂອງລາວໄດ້ແນວໃດ. 
     ຢ່າງໃດກໍຕາມ ນາອາມານໄດ້ຍອມວ່າອາດເປັນໄປໄດ,້ ລາວເລີ້ມສະແດງຄວາມອວດຕົວຢ່າງບໍ່ເຂົ້າໃຈ.  
ນຶ່ງ, ລາວໄດ້ເອົາເງິນຄຳແລະສິ່ງຂອງເຕັມຣດົມາ (ຕີຣາຄາໃນວັນນີ້ອາດເປັນລ້ານໂດລາ) ເພ່ືອສະແດງເຖິງ
ຄວາມຮ່ັງມີ ແລະຄຶດວ່າຕົນເອງອາດຊ້ືເອົາການປົວພະຍາດໄດ.້   ສອງ, ນາອາມານໄດ້ເຂົ້າໄປຂໍອະນຸຍາດ
ຈາກກະສັດໃນເມ່ືອຍິງໃຊ້ວ່າ ໃນປະເທສອິສຣາເອນັມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມສາມາດປົວພະຍາດຂີ້ທູດໄດ້. ໃນ
ຕອນນີ້ຊ່ືກະສັດບໍ່ໄດ້ກ່າວ ແຕ່ເຊ່ືອວ່າແມ່ນ ເຢໂຮຣາມ ເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກຊີເຣັຽ. 
 

2.  ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ໄດ້ແກ້ບັນຫາຂອງນາອາມານ: (2 ກສດ 5:8-14)  
         ໃນເມ່ືອຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ຮູ້ວ່າການທ່ີນາອາມານມາຫານັ້ນເພ່ິນບໍ່ດີໃຈ ເອລີຊາບໍ່ໄດ້ໄປຮັບເພ່ິນ 
ແຕໄ່ດ້ສົ່ງຄົນໃຊ້ໄປພົບນາມາອານ ແລະບອກໃຫ້ລາວໄປລ້າງທ່ີແມ່ນນ້ຳຢໍແດນເຈັດເທ່ືອ. ການທ່ີຜູ້ປະກາດ
ພຣະທັມບໍ່ໄດ້ຕອນຮັບ ແລະໃຫ້ຄົນໃຊ້ໄປຮັບນີ້ເຮັດໃຫ້ນາມາອານເສັຽໜ້າ  ເພາະນາມາອານເປັນຜູ້ນຳຄົນ
ເກ່ງກ້າຜູ້ເອົາຊະນະກຸງເຢຣູຊາເລັມມາແລ້ວ ແລະໃຜໆກໍຮູ້ຈັກດີ. 
       ນາອາອານຄຶດວ່າຈະມີຄົນມາຕ້ອນຮັບ ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມຈະໄດ້ທຳການອັສຈັນດ້ວຍພິທີພິເສດ
ຕ່າງໆ, ແຕ່ບອກໃຫ້ໄປລ້າງທ່ີແມ່ນ້ຳຢໍແດນທ່ີເປື້ອນ.  ຖ້ານ້ຳເປື້ອນປົວໄດ ້ນາອາມານອາດລົງໄປໃນນ້ຳອາ
ບານາ ແລະຟາປາທ່ີປະເທດຊີເຣັຽກໍດີກ່າວເພາະສະອາດດີ.  ນາອາມານອາດມີນິສັຍແລະຄວາມຄຶດທ່ີຈອງ
ຫອງອັນນີ້ບັງຄັບຈິດໃຈ, ນາອາມານບໍ່ເຮັດຕາມຄຳບອກຂອງຄົນໃຊ້ຂອງຜູ້ປະກາພຣະທັມ ແຕ່ໄດ້ກັບບ້ານ
ໄປລ້າໆຢ່າງໜ້າເສັຽດາຍ. 
      ມີຄົນໃຊ້ອີກຄົນນຶ່ງຂອງນາອາມານໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາວວ່າ ໄປລ້າງເຈັດເທ່ືອໃນແມ່ນ້ຳຢໍແດນເປັນການງ່າຍ 
ໃຫ້ລອງເຮັດຕາມຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຊາສັ່ງ ບໍ່ຕ້ອງສົງສັຍ.   ຂໍ້ 14 ນາອາມານໄດ້ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳ
ຂອງຄົນໃຊ້ແລະຜູ້ປະກາພຣະທັມ.  ເຫັນວ່ານາມາອານຫາຍຈາກພະຍາດຂີ້ທູດດ້ວຍໄປອາບນ້ຳຄັ້ງທີເຈັດ 
ຖ້າລາວຢຸດເຊົາໄປອາບນ້ຳຄັ້ງທີຫົກລາວຄົງເປັນຂີ້ທູດຕາມເຄີຍ.  ນາອາມານໄດ້ຍອມເອົາຄວາມຈອງຫອງ
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ຖິ້ມອອກໄປ    ແລະຍອມເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມດ້ວຍການລົງໄປອາບນ້ຳທ່ີລາວເຫັນວ່າບໍ ່
ສະອາດທັງເຈັດເທ່ືອຈິງເຫັນຜົນ  ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປົວລາວກ່ອນລາວໄປພົບຜູ້ປະກາດພຣະທັມ 
ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ຜູ້ປະກາດເປັນຜູ້ຮ່ວມງານ ເປັນຄົນບອກສອນ. 
     

3. ນາອາມານໄດ້ຕອບສນອງ: (2 ກສດ5:15-18)   
     ເວລານາອາມານໄດ້ຮັບການປົວໃຫ້ດີພະຍາດຂີ້ທູດແລ້ວ ລາວຍັງມີຄວາມຄຶດວ່າຕົນເອງສາມາດຊ້ືເອົາ
ການປົວນັ້ນໄດ້    ຄືລາວເອົາເງິນແລະສິ່ງຂອງທ່ີນຳມາຈາກປະເທດຊີເຣັຽໄປໃຫ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຊາ 
ແຕ່ຖືກປະຕິເສດ  ຄົນທັງຫລາຍອາດມີຄຳຖາມວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຈ່ຶງບໍ່ຍອມຮັບເອົາຂອງຂວັນ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍປານນັ້ນ.  ພຣະຄັມພີບໍ່ໄດ້ກ່າວ ແຕ່ໃນຂໍ້ 16 ເພ່ິນຢາກບອກໃຫ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາ ແລະເພ່ິນ
ເຊ່ືອວ່າບໍ່ຄວນເອົາຄ່າຈ້າງຂອງການອັສຈັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ເງິນຊ້ືເອົາສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດບໍ່ໄດ້. 
     ນາອາມານບໍ່ພຽງໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າຕົນເອງດີພະຍາດຂີ້ທູດ ແລະຍັງຮັບຮູ້ພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ (ຂໍ້ 15), ຂໍ້ 17-
18 ໄດ້ບອກເຖິງທ່ີລາວໄດ້ຖວາຍຕົນເອງຕໍ່ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອັນ.  ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ບອກໃຫ້
ເອົາສິ່ງຂອງທ່ີຕນົເອົາມາເພ່ືອຈ່າຍຄ່າປົວນັ້ນຄືນໄປຍັງບ້ານເມືອງຂອງຕົນເອງ ເພາະໃນສມັຍນັ້ນສິ່ງທ່ີເອົາ
ມາຈາກດິນເປັນຂອງພຣະປະຈຳປະເທດ.     ນາອາມານໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍກ່ອນມີການກະທຳສິ່ງນີ້ມັນ
ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າມາເຊ່ືອໃໝ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອັນ. 
 

4. ບັນຫາຂອງເກຮາຊີ ແລະຖືກລົງໂທດ: (2 ກສດ 5:19-27) 
     ຄົນໃຊ້ຄນົນຶ່ງຜູ້ມີຊ່ືວ່າ ເກຮາຊີບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຊາປະຕິເສດບໍ່ຮັບເອົາຂອງ
ມີຄ່າອັນຫລວງຫລາຍ ບາງຄັ້ງຄົນໃຊ້ອາດມີຄວາມຄຶດອວດຕົວ   ແລະບໍ່ມັກພວກຊີເຣັຽຜູ້ເອົາຊະນະອິສຣາ
ເອັນໃນສົງຄາມຄັ້ງກ່ອນ. ແນວໃດກໍຕາມເກຮາຊີໄດ້ໄປຕິດຕາມ   ນາອາມານໂດຍບອກວ່າຜູ້ປະກາດພຣະ
ທັມໄດ້ໃຊ້ຕົນເອງມາເອົາສິ່ງຂອງບາງຢ່າງທ່ີລາວເຄີຍມອບໃຫ້ນັ້ນ.   ຄົນໃຊ້ໄດ້ບອກວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທັມ
ຢາກຊ່ອຍລູກຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ໜຸ່ນອື່ນໆໃນປະເທດເອຟຣາອມີ. 
      ນາອາມານມີຈິດໃຈກ້ວາງຂວງດີ ລາວໄດ້ເອົາສິ່ງຂອງໃຫ້ເກຮາຊີເກີນການຂໍຈາກເກຮາຊີ ແລະເກຮາຊີ
ໄດ້ເອົາສິ່ງຂອງນັ້ນໄປເຊ່ືອງໄວ້ໃນເຮືອນຂອງຕົນ.  ຕໍ່ມາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເອລີຊາໄດ້ຖາມ ເກຮາຊີວ່າຕົນ
ໄປໃສ່ມາຫາຍໄປໝົດມ້ື ລາວກໍຕົວະແກ້ຕົວ  ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ຮູ້ຈິດໃຈຈອງຫອງຂອງເກຮາຊີວ່າ
ລາວຢາກເປັນຄົນຮ່ັງມີເລີຍຖືກລົງໂທດກາຍເປັນຄົນຂີ້ທູດທັງຕະກູນ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ທັງສອງຄົນຜູ້ບັງຄັບບັນຊານາຍທະຫານຄື ນາອາມານ ແລະຄົນໃຊ້ຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເອລີຊາຍ່ອມ
ມີບັນຫາຄືກັນ ຈອງຫອງ ຫລືອວດຕົວ.   ນາອາມານຖືວ່າຕົນເອງເປນັຜູ້ຢູ່ໃນຕ່ຳແໜ່ງສູງ   ແລະເປັນຜູ້ທ່ີກະ
ສັດໄວ້ວາງໃຈ.   ສ່ວນ ເກຮາຊີນັ້ນມີຄວາມຮູ້ສຶກຢາກມີອຳນາດເໝືອພວກສັດຕຣ.ູ  ພວກເຮົາອາດມີຄວາມ
ຄຶດຢ່າງນັ້ນຕໍ່ສດັຕຣ ູຢາກໃຫ້ພວກສັດຕຣຍູອມຕໍຕ່ົນເອງ. 
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      ເຫັນວ່າທັງສອງຄົນມີຈິດໃຈຈອງຫອງແຕກຕ່າງກັນ.  ນາອາມານລັ່ງເລໃຈໃນການເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງ 
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ.   ສ່ວນເກຮາຊີໄດ້ຍອມໃຫ້ຄວາມຈອງຫອງມາປົກຄອງໃນຈິດໃຈ   ແລະເອົາປຽບຕໍ່ຄົນ
ອື່ນ.  ນາອາມານໄດ້ຮັບການປົວພະຍາດໃຫ້ດີແລະພົບກັບພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້  ເກຮາຊີໄດ້ພົບກັບການຖືກ
ໂທດ.  ປະວັດເຣື່ອງນີ້ເປັນບົດຮຽນສອນພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກ  ແລະເພ່ືອເອົາຊະນະຕໍ່ຈິດໃຈຈອງຫອງອວດຕົວ 
ໃຫ້ກາຍເປັນຄົນຖ່ອມຕົວເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄຳຖາມ: 
 
1. ເຄີຍມີຄົນເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສະບາຍໃຈຕອນໃໝ່ໆນີ້ມີບໍ່?  ທ່ານໄດ້ເຮັດແນວໃດ? 
 
2. ພຣະເຈ້ົາເຄີຍບອກທ່ານໃຫ້ເຮັດສິ່ງທ່ີທ່ານບໍ່ຢາກເຮັດນັ້ນມີບໍ່?  ເປັນແນວໃດຕໍ່ມາ? 
 
3. ທ່ານໄດ້ຈັດການກບັຄວາມອວດຕົວ ຫລືຈອງຫອງແນວໃດ? 
 
4. ອັນໃດແມ່ນພະຍາດຂີ້ທູດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?   
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 5 
ຜູ້ລ້ຽງທີ່ແຂງແຮງ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ເພງສຣັເສີນ 23 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ເພງສັຣເສີນ 23 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາສັນຍາຈະປົກປ້ອງຮັກສາ ແລະປະທານສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ພວກເຮົາ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນຜູລ້້ຽງແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນພຣະອົງເປັນຜູລ້້ຽງ 

                                              ຂອງຕົນເອງແທ້. 
 

ຄຳນຳ 
       ກະສັດດາວິດໄດ້ບອກເຖິງຄວາມຈິງໃນບົດຮຽນວັນນີ້ ແລະນັກປະພັນຄົນອື່ນກໍເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້
ເປີດເຜີຍພຣະອົງໃຫ້ມະນຸດຮູ້ (ພສສ 113:5)  ແລະຍັງກ່າວເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ (ພສສ 99:3), 
ໃນເພງສັຣເສີນ 23 ກະສັດດາວິດຍັງກ່າວເຖິງການສະຖິດຂອງພຣະອງົໃນສິ່ງຊົງສ້າງຂຶ້ນ.  ພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ຢູ່
ຕາມບ່ອນຕ່າງໆ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາ.   ກະສັດດາວິດໄດ້ຍົກເອົາພາບສອງຢ່າງຂຶ້ນມາປະ
ກອບໃຊ້ເພ່ືອໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢູ່ກັບພວກເຮົາ:   ເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີດ ີຮັກສາແລະເປັນຜູ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ີ
ປະທານຂອງດີໃຫ້. 
     ໃຫ້ເບິ່ງຂໍ້ 1 ກະສັດດາວິດໄດກ້່າວວ່າ, “ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີຂອງຂ້ານ້ອຍ...” ຄຳເວົ້າຢ່າງນີ້ອອກມາ
ຈາກປະສົບການຂອງເພ່ິນເອງຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ.  ດາວິດບໍ່ພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກເຣື່ອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານັ້ນ ເພ່ິນໄດ້ຮູ້ຈັກເປັນ
ທາງສ່ວນຕົວແລະໃກຊິ້ດ.   ເພ່ິນໄດ້ປະກາດວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ລ້ຽງຂອງຕົນເອງ ເຫັນວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ຮັກ
ສາໃຫ້ປອດພັຍ ແລະປະທານສິ່ງທ່ີດີໃຫ້ອີກດ້ວຍ. 
 

1.  ຜູ້ລ້ຽງປົກປ້ອງແລະຄຸ້ມຄອງ: (ພສສ 23:1-4) 
       ຄົນສ່ວນຫລາຍຮູ້ຈັກຕອນຕົ້ນຂອງປື້ມເພງສຣັເສີນບົດນີ້ດີ; ສິດຍາພິບານໃນຫລາຍສັດຕະວັດມາແລ້ວ
ໄດ້ໃຊ້ພາບຂອງພຣະເຈ້ົາໃນບົດນີ້ເພ່ືອໜູນໃຈຜູ້ໝົດຄວາມຫວັງ    ເພາະຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍບັນຫານາໆປະ
ການ.    ຂໍ້ 1 ນີ້ມີເດກັນ້ອຍໄປໂຮງຮຽນວັນອາທິດໄດ້ອະທິບາຍວ່າ,  “ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ລ້ຽງຂອງຂ້ານ້ອຍ ນັ້ນ
ເປັນສິ່ງດຽວທ່ີຕອ້ງການ.” 
     ຜູ້ລ້ຽງແກະໃນສມັຍເດີມໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກແຕ່ 5:00 ໂມງເຊ້ົາ ແລະກ່ອນ 10:00 ໂມງເຊ້ົາກ່ອນແສງຕາ
ເວັນຮ້ອນສົ່ງແສງມານັ້ນ ແກະທັງຫລາຍພາກັນເມ່ືອຍແລະຫິວແລ້ວ.   ຕາມປົກກະຕິແກະຈະບໍ່ດື່ມນ້ຳຕອນ
ເວລາມັນຮ້ອນ ຜູ້ລ້ຽງແກະຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ແກະນອນພັກຜອ່ນກ່ອນ ແລະເວລາຝູງແກະນອນຢູ່ນັ້ນພວກເຂົາ
ຈະບໍ່ກິນຫຍ້າ.  ແກະຈະບໍ່ດື່ມນ້ຳໄຫລເພາະຄວາມຢ້ານ ນັກປະພັນເພງສຣັເສີນ 23 ຈ່ຶງກ່າວເຖິງນ້ຳທ່ີສງັດ 
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ອາດເປັນເພາະຜູ້ລ້ຽງແກະຕ້ອງເຮັດອັນໃດອນັນຶ່ງເຮັດໃຫ້ນ້ຳສງັດຢູ.່    ຜູ້ລ້ຽງແກະຜູ້ຮັກຝູງແກະເຮັດທຸກສິ່ງ
ຢ່າງເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ແກະຢູ່ດີກິນແຊບ.     ດັ່ງນັ້ນ,  ນີ້ຈ່ຶງເປັນພາບຂອງຜູ້ລຽ້ງທ່ີຮັກສາເບິ່ງແຍງແກະໃຫ້ໄດ້ຮັບ 
ຄວາມປອດພັຍ. (23:2). 
        ທຸກໆຊ່ົວໂມງຜູ້ລ້ຽງແກະໄດ້ພາລກູແກະຍ້າຍໄປເລື້ອຍໆເພາະອາກາດຮ້ອນ ຫຍ້າເຫລືອງແລະກໍໝົດ
ໄປ. ດັ່ງນັ້ນຄົນລ້ຽງຕ້ອງນຳພາແກະໄປຫາທ່ົງຫຍ້າທ່ີຂຽວສົດເພາະແກະບໍ່ສາມາດຊ່ອຍຕົວເອງໄດ.້ ໃນເພງ
ສັຣເສີນບົດ 23 ໄດ້ກ່າວເຖິງການຮັບຜດິຊອບທ່ີດຂີອງຄົນລ້ຽງແກະ   ຄືນຳພາແກະໄປຫາບ່ອນດີທ່ີເຕັມໄປ
ດ້ວຍຫຍ້າຂຽວສົດ.   ປໂຍກທ່ີກ່າວວ່າ “ຕາມທ່ີພຣະອົງສັນຍາໄວ”້ ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ລ້ຽງເປັນຫ່ວງຕໍ່ຝູງ
ແກະແລະຊ່ືສຽງທ່ີດີຂອງຕົນເອງ.  ຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີໄດ້ນຳພາຝູງແກະໄປຕາມທາງ ແລະບໍ່ໃຫ້ໂຕໃດເສັຽໄປ 
(23:3). 
       ຫລາຍເທ່ືອມີລູກແກະທ່ຽວໄປໃນທາງອັນກັນດານ ແລະອອກໄປຈາກທາງ ມີຫລາຍເທ່ືອພວກສັດຮ້າຍ
ປອງກິນ.  ກະສັດດາວິດໄດ້ມີປະສົບການໃນເຣື່ອງລຽ້ງແກະໃນບ່ອນຫຍ້າຂຽວສົດແລະນ້ຳສງັດ ແລະໄດປ້ະ
ເຊີນກັບພັຍອັນຕະລາຍ  ໃນເວລາຢ່າງນັ້ນຜູ້ລ້ຽງແກະໄດ້ໃຊ້ໄມ້ເທ້ົາຕໍ່ສູ້ກັບສັດຮ້າຍ,  ໃຊ້ໄມ້ເທົ້າຊ່ອຍເກາະ
ເອົາສັດທ່ີຕົກລົງໃນເຫວ.   ຜູ້ລ້ຽງແກະຮັກສາເບິ່ງແຍງຝູງແກະຕລອດ ເພ່ືອໃຫ້ແກະພ້ົນຈາກພັຍອັນຕະລາຍ
ຕ່າງໆ (23:4) 
      ນັກປະພັນຈ່ຶງໄດ້ຍົກເອົາຄວາມສັມພັນຂອງຜູ້ລ້ຽງແກະແລະຝູງແກະຂຶ້ນມາເປັນສິ່ງປຽບທຽບເຖິງເຣື່ອງ 
ລະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາແລະປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ ກະສັດດາວິດໄດ້ກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດກັບປະຊາກອນ
ຂອງພຣະອົງເໝືອນກັບຜູ້ລ້ຽງໄດ້ເຮັດຕໍ່ຝູງແກະ      ພຣະອົງຈະນຳພວກເຮົາໄປຫາບ່ອນມີອາຫານການກິນ 
ແລະໃຫ້ພັກຜອ່ນ.  ພຣະອົງຈະຍ່າງໄປນຳເພ່ືອບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາຕົກໄປຈາກທາງອັນຖືກຕ້ອງ ແລະປົກປ້ອງຮັກ
ສາໃຫ້ພ້ົນຈາກພັຍອັນຕະລາຍຕ່າງໆ. 
        ພວກເຮົາຕ້ອງການເພ້ີມກຳລັງ ເພາະພວກເຮົາເຮັດວຽກໜັກ ເໝືອນກັບໂມງຫັນລານຈຳເປັນຕ້ອງຫັນ 
ແຕ່ລະວັນ.   ບາງຄັ້ງພວກເຮົາຕ້ອງການເພ້ີມກຳລັງເພາະພວກເຮົາໄດ້ປະຈົນພັຍກັບຄວາມຜິດຫວັງ   ນ້ອຍ
ເນື້ອຕ່ຳໃຈ ແລະໂດດດ່ຽວດຽວດາຍ.   ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດໃນຊີວິດອາດເປັນສິ່ງເຮັດໃຫ້ໝົດກຳລັງໃຈ.  ເພງສຣັ
ເສີນ 23 ໄດ້ໜູນໃຈພວກເຮົາໃຫ້ມີກຳລັງໃຈຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມລຳບາກນາໆປະການໄດ້ໃນຊີວິດ.  ພຣະເຈ້ົາອາດ
ເຂົ້າມາໃນຊີວິດແລະປະທານກຳລັງໃໝ່ໃຫ້ພວກເຮົາ. 
 

2.  ເຈ້ົາພາບຜູ້ຈັດແຈງຂອງດີໃຫ້ພວກເຮົາ: (ພສສ 23:5-6)  
        ກະສັດດາວິດໃຊ້ສິ່ງປຽບທຽບໃນຂໍ້ 5 ຄືພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ລ້ຽງດູໃຫ້ອິ່ມໜຳສຳຣານ.  ໃນສມັຍບູຮານທິດ   
ຕາເວັກອອກກາງ ເວລາມີແຂກມາພັກບ້ານເຈ້ົາພາບໄດ້ຕອນຮັບດ້ວຍການລ້າງຕີນ  ແລະຈັດໃຫ້ມີອາຫານ
ການກິນຢ່າງສົມບູນ  ໃນສມັຍທຸກວັນນີ ້ເມ່ືອເວົ້າເຖິງຈອກເຕັມແລະລົ້ນຢູ່ໝາຍເຖິງຈັດແຈ່ງສະບຽງອາຫານ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ໃນຂໍ້ 6 ຂໍ້ສຸດທ້າຍໄດ້ກ່າວເຖິງເຈ້ົາພາບຜູ້ຈັດຫາຢ່າງດີ ຜູ້ທ່ີເປັນແຂກມາກິນອາຫານນຳ
ກາຍເປັນໄທເຮືອນແລະເຂົາຈະຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຕລອດໄປ.    ໝາຍຄວາມວ່າເຈ້ົາພາບຜູ້ຈັດ
ແຈງຫາໃຫ້ນີ້ອາດຈະຈັດຢ່າງນີ້ຄັ້ງດຽວໃນຊີວິດອາດກໍເປັນໄດ.້    ພຣະເຈ້ົາເປັນເຈ້ົາພາບຜູ້ຈັດແຈງໃຫ້ພວກ 
ເຮົາມີອາຫານ, ບ່ອນຢູ,່ ແລະປົກປ້ອງຮັກສາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ. 
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     ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ສອນພວກເຮົາເຖິງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າພຣະອົງເປັນຫ່ວງໃຍນຳພວກເຮົາແຕ່ລະວັນ ບໍ່ໃຫ້
ເປັນຄົນໝົດຫວັງໃນຊີວິດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າຄວາມທຸກລຳບາກທ່ີພວກເຮົາປະເຊີນນັ້ນພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກ  ແລະພຣະອົງຢູ່
ຄຽງຂ້າງສເມີ. ເຫັນວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະພອນຫລາຍແລ້ວຖ້າຍັງມີລົມຫັນໃຈ ໃຫ້ເບິ່ງໃນສິ່ງທ່ີພວກເຮົາມີ 
ບໍ່ໃຫ້ທຽບຕົນເອງກັບຄົນອື່ນເຊ່ັນ: ພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່, ມີເພ່ືອນຝູງ, ມີໂອກາດອ້ອນວອນອະທິຖານ ແລະຍັງ
ມີໂອກາດຮັບໃຊ້.  ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກເໝືອນກັບກະສັດດາວິດ ເພ່ິນໄດ້ກ່າວວ່າໃນຖ້າມກາງສັດຕຣທັູງຫລາຍ
ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນຳ ແລະເພ່ິນໄດ້ຮັບຂອງດີເຕັມແລະລົ້ນຢູ່ສເມີ. 
     

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
     ເຣື່ອງທ່ີຍົກເອົາມາເປັນຕົວຢ່າງຄ:ື ຜູ້ລ້ຽງແກະທ່ີດີ ແລະເຈ້ົາພາບທ່ີດີໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈ
ເຖິງພຣະເຈ້ົາ.  ແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນມາພຣະເຈ້ົາໄດ້ມີພາກສ່ວນໃນຊີວິດຂອງມະນຸດເຮົາ  ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປະຖິ້ມພວກ
ເຮົາເວລາພວກເຮົາຕ້ອງການພຣະອົງ.   ຄວາມຈິງແລ້ວ ພຣະອົງເປັນບ່ອນລີ້ພັຍ ແລະເປັນກຳລັງເພ່ືອຊ່ອຍ
ເຫລືອໃນຍາມຂັດສົນ. (ພສສ 46:1).  ພຣະເຈ້ົາຈະບໍ່ປະຖິ້ມພວກເຮົາກ່ອນພາຣະຂອງພຣະອົງສຳເຣັດລົງ. 
ເຫັນວ່າພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສິ່ງຈຳເປັນທ່ີເຮົາຕ້ອງການທຸກຢ່າງເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດ...ຈາກຊັບອັນຮຸ່ນເຮືອງຂອງ
ພຣະອົງໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. (ຟລປ 4:19) 
      ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍພວກເຮົາຢ່າງໃດ.  ຕ້ອງເຂົ້າໃຈ
ວ່າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປະທານໃຫ້ທຸກສິ່ງທ່ີເຮົາຕ້ອງການຕາມໃຈ   ແຕ່ພຣະອົງປະທານທຸກສິ່ງທ່ີຈຳເປັນໃຫ້ພວກ
ເຮົາຕາມທ່ີພຣະອົງເຫັນຊອບ  ເໝືອນກັບຜູ້ລ້ຽງໄດ້ຈັດຫາໃຫ້ຝູງແກະສິ່ງທ່ີເປັນປໂຍດ.  ແຕ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ  
ພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ແຍກພວກເຮົາອອກຈາກບັນຫາ    ແຕ່ພຣະອົງປະທານກຳລັງໃຫ້ເມ່ືອພົບກັບຄວາມລຳບາກ.  
ນັກປະພັນເພງສຣັເສີນນີ້ໄດ້ກ່າວກົງກັນຂ້າມກັບການເທສນາຈາກຫລາຍຄົນກ່າວວ່າຖ້າເປັນຄຣິສຕຽນແລ້ວ 
ຈະຮ່ັງມີເປັນດີ ບໍ່ເຈັບບໍ່ໄຂ້.  ເພງສຣັເສີນ 23 ນີ້ໄດ້ໜູນໃຈຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເວລາພົບກັບຄວາມທຸກລຳບາກເພ່ືອຈະ 
ຕໍ່ສູ້ດ້ວຍພລັງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ກະສັດດາວິດມີປະສົບການແນວໃດຈ່ິງໄດ້ຍົກເອົາເຣື່ອງຄົນລ້ຽງແກະມາກ່າວເຖິງການປົກປ້ອງຮັກສາ  

ຈາກພຣະເຈ້ົາ? 
2. ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດທ່ີຮູ້ເຣື່ອງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະຮູ້ຈັກອົງພຣະເຢຊູ? 
3. ໃນທຸກວັນນີ້ເຣື່ອງທ່ີກະສັດດາວິດໃຊ້ຄືຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີ ແລະເຈ້ົາພາບຕ້ອນຮັບທ່ີດີ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ຄົນເຂົ້າໃຈເຖິງ 

ພຣະເຈ້ົາແນວໃດ? 
4. ທ່ານຍັງຈ່ືຈຳບໍ່ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມລຳບາກໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? 
5. ຖ້າມີຄົນໃດກຳລັງຢູ່ໃນຊີວິດມືດມົນທ່ານຈະໄດ້ໜູນໃຈຄົນນັ້ນໄດ້ຢ່າງໃດຈາກຄຳສອນຕອນນີ?້ 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 6 
ຊ່ອຍໃຫ້ພົນ້ໃນຍາມລຳບາກ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ເພງສຣັເສີນ 27 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ເພງສັຣເສີນ 27 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໃຫ້ພວກເຮົາໝ້ັນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ກບັພວກເຮົາໃນວັນລຳບາກ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ພວກເຮົາຈະໄດ້ເພ່ິງພຣະເຈ້ົາແນວໃດໃນວັນລຳບາກ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຮູ້ຈັກວິທີເພ່ິງພຣະເຈ້ົາໃນວັນລຳບາກ. 

ຄຳນຳ 
       ກະສັດດາວິດໄດ້ປະສົບກບັຄວາມລຳບາກ ແຕ່ເພ່ິນໝ້ັນໃຈເຖິງການສະຖິດນຳພາຂອງພຣະເຈ້ົາເພາະ
ເພ່ິນໄດ້ມີປະສົບການໃກຊິ້ດກັບພຣະເຈ້ົາ.   
        ມີທ່ານໝໍປົວແຂ້ວຄົນນຶ່ງໄດ້ເອົາໝາຂອງຕົນເອງໄປຣັດອາລັສກາເພ່ືອຈະໄປແລ່ນແກ່ກວຽນຕາມຫິມ 
ມະ  ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ພົບກັບຄວາມລຳບາກເພາະກວຽນທ່ີໝາແກ່ນັ້ນໄດ້ຕົກໄປໃນຄອງເລີກ   ແລະໝາກໍໄດ້ພາ
ກັນໜີໄປ ທ່ີສຸດກໍເຫັນໝີໃຫຍ່ເຂົ້າມາກິນ ເພ່ິນຈ່ິງແລ່ນໜີແລະໄດ້ຕົກໄປໃນນ້ຳແຂງທ່ີປົກໜ້າແມ່ນ້ຳ.  ເພ່ິນ
ພະຍາຍາມເອົາຕົວລອດ ແລະໄດ້ໂທຣະສັບ 911 ແຕ່ເຫັນວ່າມີສຽງຈາກຄອມພິວເຕີຕອບມາວ່າ,  “ທ່ານຢູ່
ນອກສັນຍານ ຮັບບໍ່ໄດ້ ທ່ານຕ້ອງເສັຽເງີນເພ້ີມຈາກລາຍການໂທທ່ີທ່ານມີ ແລະໃຫ້ໂທຄືນມາຕິດຕໍ່ໃນເວລາ
ໂມງເຮັດການ.” ເພ່ິນເລີຍໝົດຫວັງເພາະຕົນເອງກຳລັງຢູ່ໃນສະພາບອັນຕລາຍ. ໃນປື້ມໂຢບຈ່ຶງໄດ້ກ່າວເຖິງ
ຊີວິດວ່າ, “ມີເວລາໜ້ອຍ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍບັນຫາ.” (ໂຢບ 14:1). 
          ກະສັດດາວິດໄດ້ພົບກັບບັນຫາ ເພ່ິນຈ່ຶງສາມາດເອົາປະສົບການນັ້ນຂຶ້ນມາກ່າວເປັນກາບກອນເພ່ືອ
ສອນໃຫ້ຮູ້ຈັກວິທີເອົາຊະນະໄດ້.  ບາງຕອນເພ່ິນໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຈ່ົມທຸກໃນສິ່ງທ່ີຕົນເອງໄດ້ປະເຊີນ ບາງ
ຕອນກໍເວົ້າເຖິງຄວາມທຸຂະເວດທະນາທ່ົວໄປໃນຊີວິດ  ແຕ່ເຫັນວ່າທຸກຕອນໄດ້ກ່າວເຖິງການຊົງສະຖິດນຳ
ຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຍາມຍາກລຳບາກ.  
 

1.  ການກ່າວປະກາດຂອງດາວິດ: (ພສສ 27:1-6) 
     ດາວິດໄດ້ເລີ້ມປະກາດຢ່າງໝ້ັນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ກັບຕົນເອງ ແລະຈັດຫາໃຫ້ໃນເວລາຈຳເປັນ
ແລະຂັດສົນ.  ເພ່ິນໄດ້ໃຊ້ສິ່ງປະກອບສາມຢ່າງເພ່ືອອະທິບາຍເຣື່ອງພຣະເຈ້ົາ (27:1).   ເພ່ິນເອີ້ນພຣະເຈ້ົາ
ວ່າເປັນ “ແສງສະວ່າງຂອງຂ້ານ້ອຍ.” ໃນພຣະຄັມພີຄວາມມືດໝາຍເຖິງບາບດ້ານຈິດວິນຍານ (ອຊຢ 9:2), 
ບັນຫາ (ຢອ 2:2), ແລະການຕາຍ (ໂຢບ 10:2).  ຄວາມມືດຍັງນຳໄປເຖິງການກະທຳສິ່ງຊ່ົວ (ອຟຊ 5:11).  
ແຕຄ່ວາມສະວ່າງກົງກັນຂ້າມຄໄືດ້ໃຫ້ຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງ, ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນພັຍ, ມີຊີວິດ, ແລະໜູນໃຈໃຫ້ຢາກມີຊີວິດ
ຢູ່ຕໍໄ່ປ.   
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      ດາວິດໄດ້ກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນ “ຄວາມພ້ົນຂອງຂ້ານ້ອຍ.”  ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ຄວາມພ້ົນໝາຍເຖິງປົດ
ອອກຈາກຄວາມຜິດບາບແລະໃຫ້ຄືນດີມີຄວາມສັມພັນໃໝ່ກັບພຣະເຈ້ົາຜ່ານອົງພຣະເຢຊູ.    ໃນບົດຮຽນນີ້
ຄວາມພ້ົນມີຄວາມໝາຍອັນກວ້າງໄກຄືພ້ົນຈາກພັຍອັນຕະລາຍ.    ດາວິດຍັງກ່າວອີກວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນ, “ຜູ້
ໃຫ້ກຳລັງໃນຊີວິດ.”  ພາບທ່ີໃຊ້ເປັນປ່າໃຫຍ່ດົງເລິກເຮັດໃຫ້ປອດພັຍແລະບັງເອົາໄວ.້   ໃນເມ່ືອເຂົ້າໃຈຢ່າງ 
ນີ້ ດາວິດກໍບໍມີ່ຄວາມຢ້ານກົວແຕປ່ະການໃດເລີຍ. 
      ຕອນນີດ້າວິດໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຫາສະເພາະເຊ່ັນ: ມີບາງຄົນໄດ້ຊອກຫາທຳລາຍເພ່ິນ (27:2) ແລະມີກຸມ່
ທະຫານຂອງພວກສັດຕຣູໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍອ້ອມເພ່ິນໄວ້ (27:3).  ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນເຣື່ອງທ່ີເພ່ິນກ່າວມານີ້ຖ້າ
ພວກເຮົາອ່ານປະວັດຊີວິດຂອງເພ່ິນ.    ແຕເ່ຫັນວ່າເຣື່ອງທ່ີໄດ້ຈົດຈຳແລະໄດ້ບັນທຶກເອົາໄວ້ແມ່ນເຣື່ອງລູກ
ຊາຍຜູ້ມີຊ່ືວ່າ ອບັຊາໂລມໄດ້ກະບົດຍາດເອົາບັນລັງຈາກຜູ້ເປັນພ່ໍ.    ພວກເຮົາຈະຮູ້ເຣື່ອງນີດ້ຖີ້າໄປອ່ານ 2 
ຊາມູເອນ ບົດ 15-16. 
     ດາວິດມີຄວາມໝ້ັນໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ຄວາມຢ້ານກົວຫາຍໄປ ເພາະເພ່ິນຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈ້ົາໃຫຍ່
ກວ່າພວກສັດຕຣ.ູ ຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຂອງດາວິດໃນພຣະເຈ້ົາເພາະຍ້ອນມີຄວາມສັມພັນທ່ີດກີັບພຣະອົງ ໂດຍ
ຜ່ານການນະມັສການ (27:4).  ເພ່ິນໃຊ້ປໂຍກທ່ີວ່າ, “ເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາ” ເປັນເຄື່ອງໝາຍບອກເຖິງບ່ອນ
ນະມັສການ.  ເພ່ິນບໍໄ່ດ້ໃຊ້ສະຖານທ່ີເປັນບ່ອນຕາຍຕົວເມ່ືອນະມັສການ  ແຕເ່ພ່ິນມີຄວາມສັມພັນອັນຕາຍ
ຕົວກັບພຣະເຈ້ົາ ເພ່ິນຈ່ຶງຮ້ອງອອກມາວ່າ,  “ເບິ່ງດູ ຄວາມງົດງາມຂອງອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈ້ົາ.”   ໃນບົດອື່ນຊ່ຶງ
ເປັນຄົນອື່ນຂຽນມາກໄໍດ້ກ່າວຢ່າງດຽວຄືກັນ.   ດາວິດກ່າວເຖິງພຣະວິຫານນັ້ນບໍແ່ມ່ນບ່ອນໂຊໂລໂມນສ້າງ
ຂຶ້ນ ແຕເ່ພ່ິນກ່າວເຖິງພຣະວິຫານທ່ີຍັງເປັນຜ້າເຕັນ. 
       ດາວິດໄດ້ໃຊ້ຮູບປະກອບເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງການປົກປ້ອງຮັກ, ເປັນກຳລັງ, ແລະເຊ່ືອງໄວ້ໃນເວລາລຳ
ບາກໃນຊີວິດຂອງເພ່ິນ. (27:5).  ເໝືອນກັບຜູເ້ປັນພ່ໍແມ່ຈັດຫາໃຫ້ລູກທັງຫລາຍ.  ໃນທ່ີສຸດເພ່ິນໄດ້ກ່າວວ່າ   
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍົກເພ່ິນໄວທ່ີ້ສູງ   ບໍໃ່ຫ້ພວກສັດຕຣຂ້ຶູນໄປຫາໄດ້.   ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ດາວິດມີຄວາມໝ້ັນໃຈ  ແລະ
ເພ່ິນສາມາດເງິຍຫົວຂຶ້ນສູງເໜືອພວກສັດຕຣ ູ(27:6). ແຕຖ່້າກົ້ມຫົວລົງເປັນເຄື່ອງສັນຍານບອກເຖິງຄວາມ
ພ່າຍແພ້. 
       ສິ່ງນີດ້າວິດກະທຳໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ເຖິງເຣື່ອງພຣະເຈ້ົາໃນເວລານະມັສການແລະສຣັເສີນ (27:6).  ນະມັສ
ການແມ່ນການສະແດງເຖິງການຂອບພຣະຄູນ.   ພວກເຮົາເຊ່ັນກັນສາມາດສະແດງເຖິງການຂອບພຣະຄຸນ
ດ້ວຍການໄປຮ່ວມນະມັສການແລະຖວາຍບຊູາ.  ດາວິດຍັງໄດ້ກ່າວເຖງິເຣື່ອງຢ່າງນີ້ໃນບ່ອນອື່ນເຊ່ັນກັນເວ
ລາກະສັດຊາອູນພະຍາຍາມຈະຂາ້ເພ່ິນໃນບົດ 59:16      “ແຕຂ່້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງເຖິງອະນຸພາບຂອງ    
ພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງເຖິງຄວາມຮັກໝ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງໃນເວລາເຊ້ົາ   ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີ
ເພ່ິງຂອງຂ້າພຣະອົງ.”     
 

2.  ຄຳອ້ອນວອນຂອງດາວິດ: (ພສສ 27:7-12)  
     ດາວິດໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມໝ້ັນໃຈໃນພຣະເຈ້ົາໃນເວລາສົນທະຫາກັບພຣະອົງ ເຫັນວ່າຄວາມໝ້ັນໃຈຢ່າງ
ນີ້ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນບາດດຽວໃນບົດ 27:1-6 ດາວິດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໝ້ັນໃຈຕອນສຸດທ້າຍຂອງເພ່ິນໃນ
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ພຣະເຈ້ົາທ່ີເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດ.  ໃນບົດ 27:7-12, ດາວິດໄດ້ສະແດງເຖິງວິທີໃຫ້ມີຄວາມໝ້ັນໃຈເກີດຂຶ້ນຈາກ
ຄວາມສັບສົນຈາກຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແລະຄວາມຫວັງໃນໃຈ. 
       ເຫັນວ່າຄຳອ້ອນວອນຂອງດາວິດເຫັນວ່າເປັນການອ້ອນວອນບໍ່ແນ່ນອນເພາະເພ່ິນໄດ້ອ້ອນວອນຕາມ
ຄວາມຮູ້ສຶກໂດຍກ່າວວ່າ ຂໍຢ່າລີ້ພຣະພັກຈາກຂ້າພຣະອົງ ແລະຫັນໜີໄປດ້ວຍຄວາມພິໂຣດ ຢ່າໄລ່ຂ້ານ້ອຍ 
ໜີອອກໄປ ແລະຢ່າປະຖິ້ມຂ້ານ້ອຍເລີຍ (27:9, 12). ດາວິດບໍ່ແນ່ໃຈໃນຕອນນີ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງສະຖິດຢູ່ນຳ 
ເພ່ືອຊ່ອຍໃນເວລາປະສົບກັບຄວາມລຳບາກ.  ເພ່ິນເຫັນວ່າຜ່ານມາພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຜິດຫວັງ ແລະ
ເພ່ິນບໍ່ຢາກພົບກັບສິ່ງນັ້ນອີກ.    ແຕ່ອີກທາງນຶ່ງ  ເຫັນວ່າຄຳອ້ອນວອນຂອງດາວິດເຕມັໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງ 
ເພ່ິນກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາເຄີຍຊ່ອຍໃນອະດີດ   ແລະເພ່ິນຈ່ຶງກ່າວເຖິງພຣະເຈ້ົາວ່າ,   “ພຣະເຈ້ົາເປັນຄວາມພ້ົນ
ຂອງຂ້ານ້ອຍ” (27:9).   ເພ່ິນໄດ້ກ່າວວ່າ ເຖິງພ່ໍແມ່ຈະປະຖິ້ມ  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ຮັບເອົາໄປ (27:10).  
ໃນຄຳອະທິຖານອ້ອນວອນຂອງດາວິດ  ພວກເຮົາອາດເຫັນໄດ້ວ່າມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ  ແລະຄວາມຫວັງປະ 
ປົນກັນໄປເໝືອນກັນ.   
     ແທນທ່ີພວກເຮົາຈະຕຳໜິດາວິດເພາະໄດ້ອ້ອນວອນຢ່າງນີ້ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຍົກຍ້ອງເພາະເພ່ິນໄດ້ເວົ້າ
ເຖິງຄວາມຈິງໃນຊີວິດ.  ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຫລາຍໆ ຄົນທ່ີມີຊີວິດຢ່າງນີ້  ຕົວຢ່າງ: ໂມເຊມີ
ຄວາມເຊ່ືອດີໃນພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ບາງຄັ້ງເພ່ິນສົງສັຍວ່າພຣະອົງຈະຊ່ອຍພວກອິສຣາເອັນເວລາອບົພະຍົບອອກ
ມາຈາກປະເທດອີຢິບ (ຈັດບັນຊີ 11:21-23).   ໂຢບເປັນຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອດີ ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍຍັງມີຄວາມສົງ
ສັຍເກີດຂຶ້ນ ເພ່ິນໄດ້ຈ່ົມວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ທົດລອງໃຫ້ແຕກສລາຍໄປ ແລະເຮັດໃຫ້ເຕັມໄປດ້ວຍບາດແຜໂດຍ
ບໍ່ມີເຫດຜົນອັນໃດເລີຍ. (ໂຢບ 19:17). 
     ບໍ່ມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີຄວາມເຊ່ືອດີເໝືອນເຢເຣມີຢາ, ແຕ່ເຫັນວ່າບາງຄັ້ງໃນຊີວິດເພ່ິນໄດ້ຫາວ່າພຣະ
ເຈ້ົາ  “ພຣະອົງເປັນເໝືອນລຳທານຫລອກລວງແກ່ຂ້າພຣະອົງ ຫລືແມ່ນ້ຳທ່ີເຫືອດແຫ້ງ.”   (ເຢເຣມີຢາ 15: 
18).   ອົງພຣະເຢຊູກໍໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມໝົດຫວັງ, “ພຣະອົງເຈ້ົາ ພຣະອົງເຈ້ົາ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງປະ
ຖິ້ມຂ້ານ້ອຍ.” (ມທ 27:46).   ການສົນທະນາຂອງດາວິດຕໍ່ພຣະເຈ້ົາຢ່າງສັດຊ່ືເຖິງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ  ທ່ີສຸດ  
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນຳເພ່ິນເຂົ້າໄປເຖິງຄວາມໝ້ັນໃຈຢ່າງແນ່ນອນ  ເພາະພຣະອົງໄດ້ຈັດຫາສິ່ງທ່ີດາວິດຕ້ອງການ.  
ທ່ີສຸດດາວິດຈ່ຶງກ່າວເຖິງປະສົບການດີຈາກພຣະເຈ້ົາໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງເພງສຣັເສີນ. 
 

3.  ຄຳເຫັນຂອງດາວິດ: (ພສສ 27:7-12) 
 
          ດາວິດໄດ້ສລຸບຄຳເຫັນໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງຢ່າງມີພລັງໃນຂໍ້ 13 ການເວົ້າຢ່າງນີ້ແມ່ນການສະແດງ
ອອກມາເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງເພ່ິນ.  ເຖິງແມ່ນເພ່ິນໄດ້ພົບກັບການບໍ່ແນ່ນອນໃນຊີວິດກໍຕາມ ດາວິດໄດ້ກ່າວ
ເຖິງຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາ (27:13), ບາງທີ ດາວິດໄດ້ມີຈິດໃຈແລະມີຄວາມເມດຕາເໝືອນອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ຫລືດາວິດອາດກ່າວເຖິງການກະທຳຂອງພຣະເຈ້ົາ.   
      ດາວິດໄດ້ກ່າວໃນປຶ້ມ 2 ພຣະບັດຍັດ 6:11 ທ່ີເວົ້າເຖິງສິ່ງຂອງດີໄດ້ອອກມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້
ເຂົ້າໄປສູ່ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.  ໃນເພງສຣັເສີນບົດທີ 23:8-10   ຊ່ຶງໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນກຳໄລດ້ານຈິດວິນ
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ຍານໄດ້ເຂົ້າໄປຫາປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ເຖິງຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ ດາວິດຫວງັວ່າຈະໄດ້ປະສົບກັບ
ຄວາມດີ ແລະສິ່ງດີຈາກພຣະເຈ້ົາສເມີໃນຊີວິດທ່ີຢູ່ໃນໂລກນີເ້ວລາຍັງມີຊີວິດຢູ່. 
     ການທ່ີດາວິດມີຄວາມໝ້ັນໃຈເຖິງຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົານີ້ໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງເພ່ິນ (27:14). ດາວິດ
ໄດ້ລໍຄອຍຢ່າງອົດທົນໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາສຳເຣັດໃນຊີວິດ ເພາະດາວິດມີຄວາມເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້
ປະທານສິ່ງດີ  ເພ່ິນຈ່ິງມີຊີວິດດ້ວຍພລັງຂອງພຣະເຈ້ົາແຕ່ລະວັນ ເກີນຄວາມສາມາດທ່ີເພ່ິນຈະເຮັດເອົາເອງ
ໄດ.້  ດ້ວຍເຫດຜົນທ່ີດາວິດມີຄວາມເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະປະທານຂອງດີໃຫ້ ເພ່ິນສາມາດປະເຊີນກັບທຸກສິ່ງ
ທ່ີເຂົ້າມາໃນຊີວິດໂດຍບໍ່ຢ້ານອັນໃດ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
      ໃນເພງສັຣເສີນບົດນີ້ ດາວິດໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສຳຄັນທ່ີສອນໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ກັບຄວາມໝ້ັນໃຈໃນພຣະ
ເຈ້ົາເວລາພົບກັບຄວາມລຳບາກໃນຊີວິດ.    ການທ່ີດາວິດໝ້ັນໃຈໃນພຣະເຈ້ົາມີຢູ່ສອງປະການ.   1.  ການ
ເຂົ້າໃຈເຖິງພຣະເຈ້ົາເປັນແຫລ່ງຂອງການໝ້ັນໃຈ.    ຈ່ົງສັງເກດເບິ່ງຄຳເວົ້າທ່ີດາວິດໃຊ້ຕລອດຄື  “ພຣະອົງ
ເຈ້ົາ” ໃນເພງສັຣເສີນ ຖ້ອຍຄຳຢ່າງນີ້ມາຈາກເຮັບເຮີ “ເຢໂຮວາ” ພຣະນາມຢ່າງນີ້ແມ່ນພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍ
ຕົນເອງໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນຮູ້ເປັນພິເສດ ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າ ພຣະເຈ້ົາເປັນຕົ້ນຕໍ ຫລືບໍ່ເກີດຂອງທຸກສິ່ງຊ່ຶງ
ເຮັດໃຫ້ດາວິດໝ້ັນໃຈ.  2. ປະສົບການກັບພຣະເຈ້ົາຜ່ານມາແລ້ວໃນຊີວິດເຮັດໃຫ້ດາວິດໝ້ັນໃຈ ເພ່ິນຈ່ຶງສາ
ມາດກ່າວໄດ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນແສງສ່ອງທາງ ແລະເປັນກຳລັງ.   ພຣະເຈ້ົາເຄີຍຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນພັຍ, ປກົປ້ອງຮັກ
ສາ,  ແລະຍັງຈັດຫາຂອງດີໃຫ້ໃນຊີວິດ.   ເພ່ິນເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາເຄີຍເຮັດສິ່ງດີໃນອະດີດຫລາຍໆຄັ້ງ    ແລະ
ເພ່ິນເຊ່ືອໝ້ັນວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດຕໍ່ຕົນເອງອີກໃນອະນາຄົດ.   ການຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນໃຜ ແລະຈ່ືຈຳສິ່ງ
ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດຜ່ານມານັ້ນຈະຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ເກີດຄວາມໝ້ັນໃຈ. 
 

ຄຳຖາມ: 
5. ການທ່ີພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດອັນສັບສົນແນວໃດ? 
6. ການສັບສົນໃນຊີວິດໄດ້ຊ່ອຍພວກເຮົາໃນມີຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 
7. ທ່ານສາມາດບອກໄດ້ບໍ່ວ່າວິທີໃດທ່ີທ່ານໃຊ້ ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນອັນດີກັບພຣະເຈ້ົາ? 
8. ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ ເມ່ືອຄວາມມືດມົນເຂົ້າມາປົກບັງຄວາມໝ້ັນໃນພຣະເຈ້ົາ? 
9. ທ່ານສາມາດບອກໄດ້ບໍ່ໃນຊີວິດທ່ີຜ່ານມາ ວ່າທ່ານໄດ້ປະສົບກັບການຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາ? 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 7 
ສແວງຫາແລະພົບແຜນທີ່ດີຂອງພຣະເຈ້ົາ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ເຢເຣມີຢາ 29: 1-14 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ເຢເຣມີຢາ 29 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາໝ້ັນຄົງຢູ່ໃນມືພຣະເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານຢ້ານຫຍັງແດກ່່ຽວກັບອະນາຄົດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອເຊ່ືອວາງໃຈເຣື່ອງອະນາຄົດໄວ້ໃນພຣະເຈ້ົາ. 
 

ອ່ານລວບ: ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາເຕືອນພວກຜູ້ລີ້ພັຍວ່າ ເຖິງສະພາບປັດຈຸບັນຈະມືດມົດກໍຕາມ  

ພຣະເຈ້ົາຊົງຕຽມອະນາຄົດໄວ້ສຳລັບພວກເຂົາຊ່ຶງຈະມີທັງພຣະພອນແລະຄວາມຫວັງ. 
 

ຄຳນຳ 
ອີງຕາມນິທານບູຮານ, ມ້ືນຶ່ງ ຄວາມຈິງໄດ້ໄປລອຍນ້ຳ; ໃນຂະນະທ່ີຄວາມຈິງກຳລັງຢູ່ໃນນ້ຳ, ຄວາມຕົວະກ ໍ
ໄດ້ມາລັກເອົາເຄື່ອງນຸ່ງໄປ ແລະໄດ້ປະເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຕົນໄວ.້ ເວລາຄວາມຈິງຂຶ້ນຈາກນ້ຳ ລາວກໍບໍ່ຍອມນຸ່ງ
ເຄຶ່ອງຂອງຄວາມຕົວະ ຈາກນິທານບູຮານນີ້ກໍມີຄຳເວົ້າອອກມາໃໝ່ໃນສມັຍນີ້ຄື “ຄວາມຈິງທ່ີປາສຈາກຄຳຕໍ່
ເຕີມ” (the naked truth). ພຣະຄັມພີອາດຈະບໍ່ໃຊ້ຄຳນີ,້ ແຕ່ນັ້ນຄືວິທີທ່ີເຢເຣມີຢາໃຊ້ໃນພຣະຄຳມ້ືນີ.້ 
 
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຮານານິອາໄດ້ປະກາດວ່າການລີ້ພັຍໃນຕ່າງແດນຈະມີລະຍະສັ້ນ, ແລະພວກອົພຍົບທັງ
ຫລາຍຈະໄດ້ກັບບ້ານ. ທ່ານໄດ້ປະກາດວ່າ  “ພາຍໃນສອງປ,ີ  ພຣະເຈ້ົາຈະນຳທຸກຄົນທ່ີລີ້ພັຍໃນບາບີໂລນ
ໃຫ້ກັບບ້ານ” (ຢຣມ 28: 3, 4). ຄວາມຕົວະຂອງຮານານິອາບອກເຖິງສະພາບການໃນຢູດາ ເມ່ືອຄວາມຈິງ
ໄດ້ສູນໄປ (ຢຣມ 7: 28) ແລະບໍ່ມີໃຜເວົ້າຄວາມຈິງ (ຢຣມ 9: 5). ເຢເຣມີຢາຕໍ່ຕ້ານເຣື່ອງນີ້ໂດຍບໍ່ຍອມນຸ່ງ
ເຄື່ອງຂອງຄວາມຕົວະ; ແຕ່ທ່ານໄດ້ເວົ້າກັບພວກຜູ້ລີ້ພັຍທັງຫລາຍ “ຄວາມຈິງທ່ີປາສຈາກຄຳຕໍ່ເຕີມ.” 
 

1.  ສະພາບການ: (ຢຣມ 29: 1-3) 
ໃນຕອນທ່ີເຢເຣມີຢາປາກົດຕົວໃນຖານະຜູ້ປະກາດພຣະທັມພຣະເຈ້ົາໃນຢູດາ, ມີສາມປະເທດທ່ີກຳລັງຕໍ່ສູ້
ກັນເພ່ືອຈະເປັນມະຫາອຳນາດໃນເຂດນັ້ນ: ອັສຊີເຣັຍ, ບາບີໂລນ, ແລະເອຢິບ. ໃນຕອນກາງຂອງການຮັບ
ໃຊ້ຂອງເຢເຣມີຢາ, ບາບີໂລນໄດ້ກາຍເປັນມະຫາອຳນາດ,  ພວກເຂົາໄດ້ຊະນະອສັຊີເຣັຍໃນປ ີ612 ກ່ອນ 
ຄ.ສ ແລະໄດ້ທຳລາຍເອຢິບໃນປີ 605 ກ່ອນ ຄ.ສ. ໃນເວລາດຽວກັນ ຢດູາກໍມີແຕຜູ່້ນຳທ່ີອ່ອນແອ ແລະຊ່ົວ
ຊ້າ. ຢູດາໄດ້ຕົກຕ່ຳເລີ້ມຈາກຣາຊການຂອງກະສດັມານາເຊ   ຜູ້ໄດ້ເຮັດຄວາມຊ່ົວຊ້າຕໍ່ໜ້າພຣະເຈ້ົາເກືອບ
ເຄິ່ງສັຕວັດ (2 ກສດ 21: 9). “ມານາເຊໄດ້ປະພຶດຕາມແບບຢ່າງອັນໜ້າກຽດຊັງ”   ແລະທ່ານໄດ້ດຶງປະຊາ
ຊົນຢູດາລົງຢູ່ໃນຄວາມມືດຊ່ົວຂະນະທ່ີຄອງບັນລັງ. 
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ເພ່ືອຕໍ່ສູ້ຄວາມຊ່ົວຊ້າຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ,   ເຢເຣມີຢາໄດ້ປະກາດການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາຕໍ່ປະ
ເທດຢູດາ; ທ່ານປະກາດວ່າວິຫານຈະຖືກທຳລາຍ, ກະສັດຈະຖືກປົດ, ແລະປະຊາຊົນຈະໄດ້ໜີລີ້ພັຍ ຄຳທຳ
ນວາຍຂອງເຢເຣມີຢາໄດ້ເກີດຂື້ນເພາະກະສັດເນບູກາດເນັດຊາແຫ່ງບາບີໂລນໄດ້ເຂົ້າຢຶດຄອງຢູດາດ້ວຍກຳ
ລັງທັບອັນມະຫາສານ ແລະສົ່ງພວກຜູ້ນຳທັງຫລາຍໄປເປັນຊະເລີຍ (ຢຣມ 29: 1). 
 
ພຣະຄັມພີບອກວ່າໃນເວລາທ່ີບາບີໂລນໄດ້ບຸກລຸກຢູດານັ້ນແມ່ນເຢໂກນິຢາເປັນກະສັດ (ຢຣມ 29: 2). ລູກ
ຂອງເຢໂຮຍອາກິມໄດ້ຂຶ້ນເປັນກະສັດ ລາວມີອາຍຸພຽງສິບແປດປີ (2 ກສ 24: 8); ລາວພຍາຍາມຕໍ່ຕ້ານຄຳ
ຮຽກຮ້ອງຂອງບາບີໂລນເປັນເວລາສາມເດືອນ; ໃນທ່ີສຸດເນບູກາດເນັດຊາກໍໄດ້ບຸກເຂົ້າເມືອງ ແລະປົດລາວ
ອອກຈາກບັນລັງ.   ເນບູກາດເນັດຊາໄດ້ນຳກະສັດແລະປະຊາຊົນຢູດາຈຳນວນສິບພັນຄົນອອກໄປເປັນຊະ
ເລີຍຢູ່ບາບີໂລນ (2 ກສດ 24: 14). 
 
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງຢູດາບໍ່ລົດລະໃນການປະກາດສິ່ງທ່ີບໍ່ຈິງກັບປະຊາຊົນ;    ພວກເຂົາບອກປະຊາຊົນ
ວ່າການເປັນຊະເລີຍຈະເປັນພຽງລະຍະສັ້ນ ແລະທຸກຄົນຈະໄດ້ກັບຄືນບ້ານເກີດ. ເພ່ືອຕໍ່ຕ້ານຄຳຊວນເຊ່ືອນີ້ 
ເຢເຣມີຢາໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄປເຖງິພວກຊະເລຍີ.  ເອລາຊາ ລູກຂອງຊາຟັນ  ແລະເກມາຣິຢາ   ລູກຂອງຮິນ
ກີຢາ ແມ່ນຜູ້ສົ່ງໜັງສືຊ່ຶງກະສັດເຊເດກີຢາແຫ່ງຢູດາເປັນຜູ້ອະນຸຍາດ.    ເຊເດກີຢາ ສືບຣາຊການຕໍ່ຈາກເຢ
ໂກນິຢາ.    ເກມາຣິຢາລູກຂອງຮິນກີຢາ ເປັນທ່ີປຶກສາຂອງກະສັດເຊເດກີຢາ, ກະສັດຄົນສຸດທ້າຍຂອງຢູດາ 
(ຢຣມ 36).  
 
ກະສັດໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຈົດໝາຍຂອງເຢເຣມີຢາ ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ເຮັດເໝືອນກັບຜູ້ປະກາດຄົນອື່ນໆ
ໃນຢູດາ.   ເຫດຜົນ: 1. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອີ້ນເຢເຣມີຢາໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດ,  “ເຮົາໃຫ້ເຈ້ົາມີອຳນາດເຫນືອປະ 
ຊາຊາດ ແລະຣາຊອານາຈັກທັງຫລາຍ ເພ່ືອຖອນຮາກແລະຮ້ືຖິ້ມເສັຽ ເພ່ືອທຳລາຍແລະເຮັດໃຫ້ລົມ້ລົງ ເພ່ືອ 
ກໍ່ຂຶ້ນແລະປູກຝງັໄວ”້ (ຢຣມ 1: 10). 2. ເຢເຣມີຢາກຳລັງເຮັດໜ້າທ່ີໃນການ “ຖອນຮາກ ແລະຮ້ືຖິ້ມ.” 
 

2.  ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຖອນຮາກຢູດາ: (ຢຣມ 29: 4-9) 
ເຢເຣມີຢາເລີ້ມຈົດໝາຍໂດຍການເຕືອນພວກຊະເລີຍທ່ີບາບີໂລນວ່າ ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຢູ່ທ່ີນັ້ນອີກດົນ (29: 
4). ທ່ານແນະນຳໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາປຸກເຮືອນ, ປູກຝັງ, ແລະສ້າງຄອບຄົວຢູ່ທ່ີນັ້ນ,   ໃຫ້ພາກັນສ້າງຖານະໃນ
ດິນແດນບາບີໂລນ (29: 5-6),   ແລະໃຫ້ຕັ້ງໃຈຢູ່ແບບຖາວອນ   ເພາະຈະຕ້ອງຢູ່ທ່ີນັ້ນເຖິງເຈັດສິບປີ (29: 
10) ເພ່ືອຈະລໍຄອຍເວລາແລະແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບພວກຕົນ.  
 
ເຢເຣມີຢາບອກພວກຊະເລີຍໃຫ້ມີສ່ວນໃນການພັທນາບ້ານເມືອງ      ແລະໃຫ້ເປັນປະຊາຊົນທ່ີດີ ພ້ອມທັງ 
ອ້ອນວອນເພ່ືອປະເທດຊາດທ່ີອາສັຍຢ່ ູ   “ເພາະຖ້າພວກເຂົາຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ ພວກເຈ້ົາກໍຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ
ດ້ວຍ” (29: 7). ການທ່ີເຢເຣະມີຢາແນະນຳໃຫ້ຊາວຢິວອ້ອນວອນເພ່ືອສັດຕຣູກໍເປັນເຣື່ອງແປກ ເພາະຕາມ
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ທັມມະດາແລ້ວ ຊາວຢິວຈະອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາທຳລາຍສັດຕຣູ (ເບິ່ງ ພສສ 137).     ເວລາຜູ້ຂຽນເຫັນ
ການປະພຶດຂອງບາບີໂລນແລ້ວ, ລາວຈະບໍ່ອ້ອນວອນໃຫ້ພວກເຂົາຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ; ລາວຂຽນວ່າ: “ຄວາມ 
ສຸກຈ່ົງມີແກ່ຜູ້ທ່ີເອົາລູກອ່ອນນ້ອຍຂອງເຈ້ົາ (ລູກຂອງບາບີໂລນ) ຈັບຟາດເຂົາໃສ່ໂງ່ນຫີນ” (ພສສ 137: 9). 
 
ຫລາຍກວ່ານັ້ນພວກຊະເລີຍໃນບາບີໂລນອາດຈະຄດິວ່າພວກຕົນຄວນອ້ອນວອນເພ່ືອສັດຕຣູບໍ;່  ພວກເຂົາ
ເຈ້ົາເຄີຍນະມັສການພຣະເຈ້ົາທ່ີວິຫານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະການອ້ອນວອນຢູ່ໃນຕ່າງແດນຈະເປັນປໂຍດ  
ບໍ່. ຖ້າເບິ່ງ ພສສ 137,   ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ເປັນຊະເລີຍຫລາຍຂຶ້ນ;    4 ເຮົາຈະຮ້ອງເພງ 
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ ທ່ີໃນແຜ່ນດິນຕ່າງດ້າວ?”   ການຢູ່ໃນບາບີໂລນເປັນໂອກາດທ່ີຊາວຢິວຈະ
ຮຽນຮູ້ເຖິງໂຄງການຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະການຊົງສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະອົງໃນທຸກແຫ່ງຫົນ. 
 
ອີກເທ່ືອນຶ່ງ ເຢເຣມີຢາໄດ້ເຕືອນພວກຊະເລີຍວ່າ   ພວກຜູ້ທຳນວາຍທ່ີຢູດາໄດ້ລໍ້ລວງພວກເຂົາ  (29: 8-9). 
ເປັນທັມມະດາທ່ີຄົນຢູ່ຕ່າງແດນຕ້ອງຄິດຢາກກັບບ້ານ ແລະເປັນເປົ້າໝາຍການຕົວະຍົວະຂອງຜູ້ທຳນວາຍ
ປອມ ທ່ີອ້າງຕົວເອງວ່າເປັນຜູ້ເວົ້າແທນພຣະເຈ້ົາ.  ເຢຣະມີຢາບອກພວກເຂົາເຈ້ົາວ່າຜູ້ທຳນວາຍພວກນັ້ນບໍ່
ໄດ້ເວົ້າແທນພຣະເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພວກເຂົາມາຫາຊະເລີຍໃນບາບີໂລນ; ແນະນຳໃຫ້ຢຸດຟັງພວກ
ທຳນວາຍ, ປຸກເຮືອນຢູ,່ ສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ແລະເປັນມິດກັບເພ່ືອບ້ານ ເພາະຈະຕ້ອງຢູ່ນານ. 
 

3.  ພຣະເຈ້ົາຈະຮ້ືຢູດາຖ້ິມ: (ຢຣມ 29: 10-14) 
ຄຳເຕືອນຂອງເຢເຣມີຢາບໍ່ແມ່ນຄຳສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບອະນາຄົນຂອງພວກຊະເລີຍ ພຣະເຈ້ົາຊົງ
ມີແຜນການສຳລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ; ແນ່ນອນວັນນຶ່ງຂາ້ງໜ້າພວກເຂົາຈະໄດ້ກັບບ້ານເກີດເມ່ືອເວລານັ້ນ
ມາເຖິງຄື “ເມ່ືອເຈັດສິບປີ ແຫ່ງບາບິໂລນຄົບແລ້ວ” (29: 10). ເປັນຫຍັງຕ້ອງເຈັດສິບປ?ີ ເຈັດສິບປີເລີ້ມນັບ
ແຕ່ປີທ່ີກຸງເຢຣຸຊາເລັມຖືກທຳລາຍໃນປີ 586 ກ່ອນ ຄ.ສ. ຈົນເຖິງປີ 516 ກ່ອນ ຄ.ສ.   ຊ່ຶງເປັນປີທ່ີພວກຊະ 
ເລີຍໄດ້ກັບໄປສ້າງວິຫານ ແລະໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ໃນຢູດາ (ເຊກາຣິຢາ 1: 12; ເອຊະຣາ 6: 15). 
 
ແຕ່ຖ້າຈະນັບແຕ່ປີທ່ີບາບີໂລເລີ້ມບຸກລຸກຢູດາ  ໂດຍການນຳຂອງເນບຸດກາດເນຊາໃນປ ີ 608 ກ່ອນ ຄ. ສ, 
ເຈັດສິບປີກໍຕ້ອງເປັນປີ 538 ກ່ອນ ຄ.ສ ຊ່ຶງເປັນປີທ່ີກະສັດໄຊຣັດໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວຢິວກັບຄືນບ້ານຂອງ
ພວກຕົນ. ພວກຜູ້ຊ່ຽວຊານເຣື່ອງພຣະຄັມພີພຍາຍາມບໍ່ເຈາະຈົງເຣື່ອງປີເພາະ “ເຈັດສິບປ”ີ ເປັນສັນຍາລັກ
ຂອງຊ່ົວຊີວິດຄົນຜູ້ນຶ່ງ. ເຣື່ອງການນັບປີອາດຈະສຳຄັນ, ແຕ່ເປົ້າໝາຍຂອງເຢເຣມີຢາຄືຢາກບອກພວກຊະ
ເລີຍວ່າ ພວກເຂົາມີອະນາຄົດຊ່ຶງຢູ່ໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຢຣມ 29: 11).   ການເຊ່ືອຟັງພຣະອົງຈົນ
ສຸດໃຈຈະນຳໄປເຖິງພຣະພອນທ່ີຊົງສັນຍາໄວ.້ 
 
ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ອາດຈະສະແດງຄວາມຕ້ອງການທ່ີຈະເອີ້ນ    ແລະອ້ອນວອນຫາພຣະອົງ (29: 12). 
ພວກເຂົາສາມາດສແວງຫາພຣະອົງຈົນສຸດໃຈ (29: 13) ແລ້ວພຣະເຈ້ົາຈະຟັງ ແລະຈະນຳພາພວກເຂົາໃຫ້
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ໄດ້ກັບບ້ານເດີມ (29: 14). ເມ່ືອພວກຢິວກັບເຖິງບ້ານແລ້ວ, ພວກເຂົາເຈ້ົາສາມາດຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະ
ຮັບພຣະພອນຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍ “ອະນາຄົດທ່ີມີຄວາມຫວັງ” (29: 11). 
 
ຈາກຊີວິດຂອງເຢຣະມີຢາ, ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ເຖິງຣາຄາໃນຄວາມສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ ຖ້າປຽບທຽບກັບຜູ້ປະກາດ
ຄົນອື່ນໆໃນພຣະສັນຍາເດີມແລວ້, ເຢເຣມີຢາເປັນຄົນທ່ີມີວຽກຍາກຫລາຍ  ເພາະທ່ານຕ້ອງໄດ້ບອກໃນສິ່ງ 
ທ່ີຄົນທັງຫລາຍບໍ່ຕ້ອງການຟັງ; ນອກຈາກຈະບໍ່ຍອມຮັບແລ້ວ  ປະຊາຊົນຍັງພາກັນເບິ່ງເຢເຣມີຢາແບບຕ່ຳ, 
ເຂົາພາກັນທຸບຕີເພ່ິນ,   ແລະປະຕິເສດຂ່າວຄາວຈາກເພ່ິນດວ້ຍ.   ແຕ່ເຢເຣມີຢາບໍ່ໄດ້ລົດລະໃນການບອກ
ຂ່າວສານຕ່າງໆຈາກພຣະເຈ້ົາ; ເຢເຣມີຢາສອນພວກເຮົາວ່າເຣື່ອງການເວົ້າຄວາມຈິງນັ້ນ  ສຳຄັນກວ່າການ
ເວົ້າໃນສິ່ງທ່ີສະດວກ, ການສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະເຈ້ົາສຳຄັນກວ່າການມີຊ່ືສຽງຖ້າມກາງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  
 
ຈາກການອົພຍົບ, ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມປຣິສຍາຂອງຊີວິດ.    ຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງຣິດອຳນາດ ແລະຊົງຮັກ
ພວກເຮົາ, ເປັນຫຍັງພຣະອົງບໍ່ຊົງຊ່ວຍເຮົາໃນເວລາທ່ີລຳບາກ?  ຄຳຕອບຢູ່ທ່ີຄວາມເລິກລັບເຣື່ອງພຣະປະ
ສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແນ່ນອນພຣະເຈ້ົາຕ້ອງພິພາກສາຄວາມບາບ, ເຖິງວ່າຜູ້ເຮັດຜິດບາບນັ້ນຈະເປັນຜູ້ທ່ີພຣະ
ອົງຊົງເລືອກໄວ.້ ບາງຄັ້ງພວກເຮົາສ້າງບັນຫາເອງເພາະຄວາມບໍ່ສັດຊ່ືຂອງເຮົາ. 
 

ຄຳຖາມ:  

1. ເປັນຫຍັງພວກຊະເລີຍມັກຟັງຄຳທຳນວາຍຂອງຜູ້ປະກາດຮານານິຢາ ຫລາຍກວ່າຄຳທຳນວາຍ 
ຂອງຜູ້ປະກາດເຢເຣມີຢາ? 

2. ມີລັກສະນະໃນທາງບວກແນວໃດແດ່ທ່ີເຢເຣມີຢາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ? 
3. ເປັນຫຍັງພວກເປັນຊະເລີຍຈ່ຶງບໍ່ຢາກອ້ອນວອນເພ່ືອພວກຜູ້ທ່ີຈັບພວກຕົນມາເປັນຊະເລີຍ? 
4. ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານກັງວົນເຣື່ອງອະນາຄົດ? ທ່ານຄິດເຖິງພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະຊ່ວຍ

ເຣື່ອງຄວາມກັງວນົຈາກພຣະຄຳຂໍ້ໃດແດ?່ 
5. ທ່ານຈະສະແດງວ່າຕົວເອງໄດ້ສແວງຫາພຣະເຈ້ົາຈົນສຸດໃຈໄດ້ວິທີໃດ? 

 
        ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 8 
ພຣະເຈ້ົາປົດປ່ອຍຜູ້ຕິດຕາມທີ່ສັດຊື ່

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດານີເອນ 6 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ດານີເອນ 6 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດານີເອນເລືອກຄວາມສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະເຈ້ົາເຖິງຈະສ່ຽງກັບຄວາມຕາຍ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານຈະສາມາດສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະເຈ້ົາວິທີໃດ ເວລາຖືກກົດດັນໃຫ້ປະຕິເສດພຣະອົງ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຕອບຮັບດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື ເວລາຖືກກົດດັນໃຫ້ປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາ. 
 

ອ່ານລວບ: ດານີເອນດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມເຊ່ືອ. ລາວຝຶກຝົນຕົວເອງໃນທາງບໍຣິສຸດ. ເມ່ືອມີການກ່າວ 

ຫາ, ການຝຶກຝົນທາງຈິດວິນຍານຂອງລາວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ລາວສາມາດຢືນຢູ່ຢ່າງໝ້ັນຄົງເພ່ືອພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄຳນຳ 
ຕິມ ຟາລົນ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງພັກເສລີປະຊາທິປະໄຕໃນປະເທດອັງກິດສມັຍເປັນຊາວໜຸ່ມ;    ໃນ
ເດືອນຫົກປີ 2017, ທ່ານໄດ້ລາອອກ ຫລັງຈາກໄດ້ເປັນຫົວໜ້າພັກພຽງສອງປ.ີ ແມ່ນຫຍັງຄືເຫດຜົນ? ທ່ານ
ເປັນຄຣິສຕຽນ.   ໃນຈົດໝາຍລາ, ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ, “ການເປັນຜູ້ນຳທາງການເມືອງ, ໂດຍສະເພາະໃນພັກນີ້
ໃນປີ 2017, ແມ່ນຜິດຕໍ່ຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນຜູ້ເຮັດແທ້  ການຈະຢືນຢູ່ຢ່າງສັດຊ່ືຕາມຄຳສອນໃນພຣະ
ຄ ັມພີເປັນເຣ່ືອງທ່ີເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສຳລັບຂ້ອຍ.....ຂ້ອຍມີຄວາມສົງສັຍຫລາຍ  ໆຢ່າງເພາະຂ້ອຍຮູ້ວ່າຂ້ອຍເຊ່ືອ
ຫຍັງ ແລະຂ້ອຍເຊ່ືອຜູ້ໃດ.” 
 
ການຕັ້ງໝ້ັນໃນຄວາມເຊ່ືອເກດີເປັນບັນຫາຫລາຍຂ ຶ້ນໃນອະເມຣິກາ, ໃນອັງກິດແລະໃນປະເທດອື່ນໆ. ບໍ່ວ່າ
ທ່ານຈະເປັນຜູ້ແທນທ່ີຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເວົ້າເຖິງຄວາມເຊ່ືອ ເລຂາຜູ້ທ່ີຖືກສັ່ງໃຫ້ເອົາພຣະຄັມພີອອກໜີຈາກໜ້າ
ໂຕະ, ອາຈານສອນໃນວິທະຍາລັຍທ່ີຖືກຍ້າຍເພາະເວົ້າເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ;ການຕໍ່ສູ້ຄຣິສຕຽນໄດ້ເກີດມີຫລາຍ
ຂ ຶ້ນທຸກໆວັນ.   ການປ່ຽນແປງນີ້ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນບາງຄົນຕ້ອງໄດ້ເລືອກ:  ຢຶດໝ້ັນໃນຄວາມເຊ່ືອ ແລະ
ຖືກຄົນອື່ນປະຕິເສດ, ຫລືປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້ຄົນອື່ນຍອມຮັບ. 
 
ສິ່ງທ່ີກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງໃໝ່. ດານີເອນພົບບັນຫາແນວດຽວກັນໃນສມັຍຂອງລາວ; ແຕ່
ໃນສມັຍນັ້ນໂທດແມ່ນຄວາມຕາຍ ແທນທ່ີຈະແມ່ນເສັຽງານ. ດານີເອນໄດ້ຕັ້ງໝ້ັນສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະເຈ້ົາແລະເຮັດ
ຕາມຄວາມເຊ່ືອຂອງຕົນ ແທນທ່ີຈະເຮັດຕາມສັງຄົມ; ໂທດຂອງດານີເອນໃນຕອນນັ້ນແມ່ນການອ້ອນວອນ
ເຖິງພຣະເຈ້ົາວັນລະສາມຄັ້ງ. 
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ດານີເອນໃຊ້ຊີວິດເປັນຊະເລີຍໃນຕ່າງແດນ;  ຊາວຢິວໄດ້ຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍໃນຕອນທ່ີດານີເອນຍັງ
ເປັນຊາວໜຸ່ມ.  ເພາະດານີເອນເປັນຄົນສລາດໃນການຮຽນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ ພ້ອມທັງມີສຸຂພາບດ,ີ ລາວ
ຈ່ຶງຖືກເລືອກເປັນກຸ່ມທຳອິດ.  ກະສັດເນບຸດກາດເນັດຊາເລືອກເອົາຊາວໜຸ່ນທ່ີສລາດທ່ີສຸດໃຫ້ໄປບາບີໂລນ 
ເພ່ືອຈະນຳໄປຝຶກສອນ. ຫລັງຈາກນັ້ນຈະໃຫ້ເປັນຄົນສອນ ແລະບາງທີກໍເປັນນັກປົກຄອງ ສຳລັບຊາວຢິວທ່ີ
ເປັນຊະເລີຍທ່ີບາບີໂລນ. 
 
ດານີເອນເປັນຄົນສລາດກ່ອນທ່ີຈະໄປເຖິງບາບີໂລນ;  ແລະລາວໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມຮູ້, ໃນສະຕິປັນຍາ, 
ເຣື່ອງກຽດສັກສ ີແລະກຳລັງກາຍ. ນອກນັ້ນດານີເອນເປັນຜູ້ທ່ີຈົງຮັກພັກດີ ແລະສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເປັນຢູ.່ 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ຂອງປະທານພິເສດຝ່າຍຈິດວິດຍານແກ່ດານີເອນ;     ສິ່ງນັ້ນໄດ້ກາຍເປັນເຣື່ອງທ້າທາຍ 
ແລະເປັນຄວາມພ້ົນສຳລັບລາວ ດານີເອນສາມາດແປຄວາມຝັນ; ພຣະພອນນີ້ໄດ້ຮັກສາຊີວິດລາວແລະຄົນ
ອື່ນໆ ເວລາລາວແປຄວາມຝັນໃຫ້ກະສັດເນບຸດກາດເນັດຊາ. ຄວາມສຳເຣັດຂອງດານີເອນຊ່ວຍລາວໃຫ້ໄດ້
ເປັນຜູ້ນຳຢູ່ໃນວັງໃນຕຳແໜ່ງຜູ້ກວດກາຣາຊການຂອງບາບີໂລນ. 
 
ເພາະຕຳແໜ່ງສຳຄັນຂອງດານີເອນ,   ລາວຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າພົບກະສດັເປັນປະຈຳ;   ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາແຂວງ
ແລະຜູ້ກວດກາຄົນອື່ນໆເກີດຄວາມອິດສາ.   ນັ້ນຄືສະພາບໃນພຣະທັມດານີເອນບົດທີຫົກ.  ກະສັດຄົນເກົ່າ
ຂອງບາບີໂລນໄດ້ເສັຽຊີວິດ,    ເບັນຊັດຊາໄດ້ນຳຊະເລີຍມາເພ້ີມເຕີມພາຍໃຕ້ອຳນາດຂອງເມເດັຽ  ແລະເປີ
ເຊັຍ. ພຣະທັມດານີເອນບົດທີຫົກເລີ້ມຕອນເຈ້ົາດາຣິອຸດຄົນເມເດັຽເປັນກະສັດ. 
 

1.  ເຈ້ົາຈະປົດຄົນດີໄດ້ວິທີໃດ?: (ດນອ 6: 1-5) 
ຫລັກສູດຂອງການກ່າວຮ້າຍຊ່ຶງຈະນຳໄປສູ່ການປະຫານຊີວິດຈະເປັນໃນທຳນອງນີ:້  ຜູ້ນຳອ່ອນແອ,  ຜູ້ປົກ
ຄອງທ່ີດີເດ່ັນບໍ່ມີບ່ອນຕ,ິ ແລະເພ່ືອນຮ່ວມງານຂີ້ອິດສາຊ່ຶງມີແຜນເພ່ືອເອົາຊະນະຄູ່ແຂ່ງ ສູດນີ້ຍັງຖືກນຳມາ
ໃຊ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ; ອາດຈະແມ່ນໃນທ່ີທຳງານ, ໃນຄອບຄົວ, ຫລືໃນສັງຄົມ. ບາງຄັ້ງອາດເກີດຂຶ້ນໃນໂບດ. 
 
ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ເຣື່ອງຫລາຍກ່ຽວກັບກະສັດດາຣິອູດ   ແຕ່ຮູ້ວ່າລາວຮັບຣາຊການບໍ່ດົນ.   ດາຣິອຸດຮັບຕຳແໜ່ງ
ກ່ອນໄຊຣັດຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເປີເຊັຽ.  ໄຊຣັດແມ່ນກະສັດຜູ້ທ່ີອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວຢິວກັບໄປຢູດາ ພ້ອມດ້ວຍຄຳ
ສັນຍາທ່ີຈະຊ່ວຍສ້າງວິຫານ ແລະສ້າງຊີວິດໃໝ່. ເຈັດສິບປີຂອງການເປັນຊະເລີຍໃກ້ຈະໝົດແລ້ວ  ແລະດາ
ນີເອນເອງກໍເປັນກຸ່ມເລີ້ມຕົ້ນ; ສະນັ້ນດານີເອນຄົງຈະມີອາຍຸໄດ້ປະມານແປດສບິກວ່າໆໃນຕອນນີ.້ 
 
ເພ່ືອຄວາມໝ້ັນຄົງທາງເສຖກິດດ້ວຍການເກັບພາສ,ີ ກະສັດດາຣິອຸດໄດ້ແຕ່ຕັ້ງເຈ້ົາແຂວງຮ້ອຍຊາວຄົນເພ່ືອ
ປົກຄອງທ່ົວຈັກພົບຂອງເຂົາ;  ນອກນັ້ນດາຣິອຸດໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດກາສາມຄົນເພ່ືອດູແລພວກເຈ້ົາແຂວງທັງ
ຫລາຍ. ດານີເອນແມ່ນຜູ້ນຶ່ງໃນຈຳນວນຜູ້ກວດກາ;  ດານີເອນໄດ້ທຳງານຢ່າງດີທ່ີສຸດ ແລະມີຊ່ືສຽງ, ກະສັດ
ດາຣີອຸດຍັງມີແຜນທ່ີຈະແຕ່ງຕັ້ງດານີເອນໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງຈັກພົບດ້ວຍ. 
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ດານີເອນກ້າວໜ້າໃນຕຳແໜ່ງເພາະລາວສັດຊ່ືຕໍ່ເຈ້ົານາຍທ່ີຢູ່ເໜືອລາວ; ດານີເອນໄດ້ສັດຊ່ືໃນສມັຍຂອງເນ
ບຸດກາເນັດຊາ  ແລະສມັຍຂອງເບັນຊາຊາ;  ລາວໄດ້ກາຍເປັນບຸກຄົນທ່ີກະສັດດາຣິອຸດໄວ້ໃຈດ້ວຍ.  ຊ່ືສຽງ
ຂອງດານີເອນເປັນພ້ືນຖານທ່ີຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດກ່າວຫາໂດຍສະເພາະແມ່ນເຣື່ອງການສໍ້ໂກງ. ແລ້ວຝ່າຍກົງ
ກັນຂ້າມຈະເອົາເຣື່ອງຫຍັງມາຕໍ່ສູ້ດານີເອນ? ພວກເຂົາຈ່ຶງວາງແຜນໃໝ່. 
 

2.  ໃຊ້ກົດໝາຍເພື່ອໃສ່ແຮ້ວຄົນທີ່ບ່ໍມີເຣື່ອງຜິດ: (ດນອ 6: 6-9) 
ເຈ້ົາແຂວງແລະພວກຜູ້ປົກຄອງມີບັນຫາໜັກ.   ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈະຫາເຣື່ອງດານີເອນວິທີໃດ;  ໃນທ່ີສຸດ ພວກ
ເຂົາຄິດໄດ້ວ່າຕອ້ງເວົ້າເຣື່ອງລາວເຮັດຜິດກົດໝາຍ.  ພວກເຂົາຈ່ຶງເຮັດກົດໝາຍໃໝ່ຂຶ້ນເພ່ືອຈະໃຊ້ມັດດານີ
ເອນເພາະຄວາມສັດຊ່ືຂອງເຂົາຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ.  
 
ກະສັດດາຣິອຸດເປັນເປົ້າໝາຍງ່າຍສຳລັບພວກຫວັງຮ້າຍ;    ດາຣິອຸດເປັນກະສັດບໍ່ມີປະສົບການເຣື່ອງການ 
ປົກຄອງ; ນອກນັ້ນທ່ານຍັງເປັນຜູ້ມັກຄຳສັຣເສີນ.  ສິ່ງສຳຄັນດາຣິອຸດບໍ່ຮູ້ວ່າພວກເຈ້ົາແຂວງແລະຜູ້ກວດກາ
ອື່ນໆມີເຈຕນາຮ້າຍໃສ່ດານີເອນໃນການສເນີຄຳສັ່ງໃໝ່. ດາຣິອຸດເອງກໍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາເພ່ືອພິຈາຣະນາກ່ອນ
ທ່ີຈະເຊັນຊ່ືລົງໃນຄຳສັ່ງ. 
 
ພວກເຈ້ົາແຂວງແລະຜູ້ກວດກາອື່ນໆໄດ້ເຂົ້າໄປພົບກະສັດດາຣິອຸດ; “ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາດາຣິອຸດ ຂໍໃຫ້ພຣະ
ຣາຊາ ຈ່ົງໝ້ັນຍືນຕລອດໄປເຖດີ” (6: 6).  ເມ່ືອເຫັນທຸກຄົນເຂົ້າມາຢ່າງພ້ອມໜ້າກະສັດກໍຕາຍໃຈ  ແລະບໍ່
ໄດ້ສັງເກດເລີຍວ່າດານີເອນບໍ່ໄດ້ຮ່ວມຢູ່ດ້ວຍ.  ກະສັດຮູ້ວ່າດານີເອນເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີດີເດັ່ນ  ແຕ່ເພ່ິນບໍ່ໄດ້ຮູ້
ເຖິງຄວາມເຊ່ືອແລະກິຈການປະຈຳວັນຂອງລາວ.  ດາຣິອຸດຈ່ຶງອອກຄຳສັ່ງຕາມທ່ີພວກເຂົາໄດ້ສເນີມາ:  ໃນ
ສາມສິບວັນນີ້   ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດອ້ອນວອນອະທິຖານຂໍສິ່ງໃດຈາກພຣະ   ຫລືຄົນໃດໆທັງສິ້ນ ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ຂໍຈາກ    
ພຣະຣາຊາເທ່ົານັ້ນ ຜູ້ໃດຝ່າຝືນຄຳສັ່ງ ຈະຖືກໂຍນເຂົ້າໄປໃນຖ້ຳສິງ. 
 
ໃນພຣະທັມບົດທີຫົກນີ ້  ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄຳເວົ້າໃນທຳນອງທ່ີວ່າ   “ອີງຕາມກົດໝາຍຂອງເມເດັຽ ແລະເປີ
ເຊັຽ ຊ່ຶງເປັນກົດໝາຍທ່ີປ່ຽນແປງບໍ່ໄດ.້” ຄຳເວົ້າໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?  ຕາມປະເພນີແລ້ວກົດໝາຍຂອງ
ເມເດັຽແລະເປີເຊັຽທ່ີອອກໄປໃຊ້ແລ້ວປ່ຽນແປງບໍ່ໄດ.້    ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເຣື່ອງແບບນີ້ໃນພຣະທັມເອສະເທີ 
ຕອນກະສັດເຊຊັດຮ້າຍຣາຊິນີວາຊະຕີຜູ້ຂັດຂືນຄຳສັ່ງ;  ກະສັດໄດ້ອອກດຳຣັດປະກາດປົດຕຳແໜ່ງວາຊະຕີ 
ຊ່ຶງເປັນກົດໝາຍທ່ີບໍ່ມີການລົບລ້າງໄດ້ຈັກເທ່ືອ (ອສທ 1: 19). 
 

3.  ບ່ໍເຊ່ືອຟັງກົດໝາຍບ້າມເມືອງ ຫລື ເຊ່ືອຟັງອົງບໍຣິສຸດ?: (ດນອ 6: 10-16) 
ດານີເອນຄົງຈະກັບບ້ານແລ້ວຂຶ້ນໄປຫ້ອງອະທິຖານໃນວັນນັ້ນດ້ວຍຄວາມໜັກໃຈ.   ຫລັງຈາກໄດ້ຍິນເຣື່ອງ
ຄຳສັ່ງທ່ີປ່ຽນແປງບໍ່ໄດ,້ ດານີເອນຮູ້ວ່າມີຜູ້ດຽວທ່ີລາວຈະເພ່ິງໄດ້ຄືພຣະເຈ້ົາຂອງລາວ. ແນ່ນອນດານີເອນບໍ່
ມີເຈຕນາທ່ີຈະຝ່າຝືນຄຳສັ່ງຂອງກະສັດ ແຕ່ລາວກໍບໍ່ສາມາດທ່ີຈະປະໜ້າທ່ີເຣື່ອງການອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ 
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ຊ່ຶງໄດ້ເຮັດເປັນປະຈຳ.   ແຕ່ມາເຖິງຕອນນີ ້ການປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊ່ືອຂອງດານີເອນໄດ້ກາຍເປັນເຣື່ອງ 
ຜິດກົດໝາຍ; ດານີເອນພ້ອມທ່ີຈະຮັບຜົນທ່ີຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການກະທຳຂອງຕົນ. 
 
ມ້ືນີ້ພວກສັດຕຣູຂອງດານີເອນໄດ້ພົບວ່າລາວອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຂົາກໍໄປລາຍງານກະສັດຢ່າງຮີບ
ດ່ວນ (6: 11-12).  ພວກເຂົາບອກກະສັກວ່າ  “ດານີເອນຜູ້ເປັນຊະເລີຍຈາກຢູດາຍ ລາວບໍ່ໄດ້ໂຄຣົບບັບຖື
ພຣະຣາຊາ” (6: 13), ລາວໄດ້ລະເມີດຄຳສັ່ງຂອງກະສດັ.  ກະສັດໄດ້ຍິນກໍທຸກໃຈເພາະເພ່ິນເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ 
ກົດໝາຍກໍຄືກົດໝາຍ ແລະປ່ຽນແປງບໍ່ໄດ;້ ກະສັດຈ່ຶງສັ່ງໃຫ້ໂຍນດານີເອນເຂົ້າໄປໃນຖ້ຳສິງ.  ກະສັດສັ່ງດາ
ນີເອນດັ່ງນີ,້   “ຂໍພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ   ຜູ້ທ່ີເຈ້ົາບົວລະບັດຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີນັ້ນ  ຊ່ວຍກູ້ເອົາເຈ້ົາ
ເຖີດ” (6: 16). 
 

4.  ກົດໝາຍໃດຊະນະ?: (ດນອ 6: 17-28) 
ກົດໝາຍຂອງມະນຸດນຳພາດານີເອນໄປຢູ່ຖ້ຳສິງ;  ແຕ່ເວລາຢູ່ໃນຖ້ຳແລ້ວກົດໝາຍຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນໃຫຍ:່ 
ກົດໝາຍເຣື່ອງຄວາມຮັກ,  ຄວາມເມດຕາ,  ການປົກປ້ອງຮັກສາ, ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາກໍບໍ່ມີຜູ້ໃດທ່ີ 
ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ.້ 
 
ໃນວັງຄືນນັ້ນບໍ່ມີການກິນອາຫານຫລືການບັນເທິງຕ່າງ ;ໆ  ກະສັດເອງກໍນອນບໍ່ຫລັບທັງຄືນ; ເມ່ືອເວລາເຊ້ົາ
ມາເຖິງ ກະສັດກໍຟ້າວໄປທ່ີຖ້ຳສິງເພ່ືອຢາກຮູ້ຂ່າວຂອງດານີເອນ;  ພໍໄປເຖິງທ່ີນັ້ນກະສັດກໍຮ້ອງຫາດານີເອນ
ວ່າ “ພຣະເຈ້ົາອົງທ່ີທ່ານຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ໄດ້ຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກສິງບໍ”່ (6: 20).   ແນ່ນອນ
ກະສັດຕ້ອງການໄດ້ຍິນສຽງຂອງດານີເອນວ່າພຣະເຈ້ົົາໄດ້ຊ່ອຍລາວໃຫ້ພ້ົນຈາກສິງ. 
 
ເພາະດານີເອນໄດ້ສັດຊ່ືໃນການນັບຖື  ແລະການອ້ອນວອນ,  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕອບຄຳອ້ອນວອນ  ແລະຊົງ
ຊ່ວຍລາວໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍ;  ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍດານີເອນອອກຈາກຖ້ຳສິງ.   ພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ຊົງສັນຍາວ່າ
ພວກເຮົາຈະບໍ່ພົບຄວາມລຳບາກ;   ແຕ່ພຣະອົງຊົງສັນຍາຈະຢູ່ກັບເຮົາເວລາເຮົາພົບກັບຄວາມລຳບາກນັ້ນ. 
ດານີເອນເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະໂຜດລາວໃຫ້ພ້ົນຈາກປາກສິງຫລືບໍ ່ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງໄດ້ໂຜດລາວ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ດານີເອນອ້ອນວອນຕາມເວລາທ່ີກຳນົດໄວ;້ ລາວຄຸເຂົ່າອ້ອນວອນມ້ືລະສາມຄັ້ງໂດຍປິ່ນໜ້າໄປທາງກຸງເຢຣູ
ຊາເລັມ.   ການປະຕິບັດເຊ່ັນນີ້ເປັນເຣື່ອງຍາກ ແຕ່ເປັນສິ່ງທ່ີປ່ຽນແປງລາວ.   ການເຮັດບາງຢ່າງຕາມເວລາ
ແລະເປັນປະຈຳກໍເປັນເຣື່ອງຍາກສຳລັບພວກເຮົາໃນສມັຍນີ;້ ມີຫລາຍຢ່າງທ່ີພຍາຍາມດຶງພວກເຮົາໄປທາງ
ອື່ນ, ສິ່ງທ່ີເຮົາບັງຄັບບໍ່ໄດ,້ ຫລືຄວາມຢ້ານ; ຄວາມຈິງແລ້ວພວກເຮົາຕ້ອງການມີລະບຽບ ແລະຄວາມສັດຊ່ື
ເຣື່ອງການອ້ອນວອນແລະການນະມັສການ ເພາະສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນນຳພວກເຮົາໃຫ້ຢູ່ໃກ້ພຣະເຈ້ົາ. 
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ພວກເຮົາຈະຕ້ອງພົບກັບອຸປສັກຢູ່ສເມີໃນເຣື່ອງຄວາມເຊ່ືອ;    ບາງຄັ້ງ ອາດຈະແມ່ນຄວາມກົດດັນໃຫ້ປະຕິ
ເສດພຣະເຈ້ົາ  ຫລືໃຫ້ຜ່ອນເຣື່ອງການຮັບໃຊ້.  ການທົດລອງໃນທຳນອງນີ້ເປັນເຣື່ອງຫລີກໄດ້ຍາກ;  ແຕ່ຖ້າ
ພວກເຮົາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນການອ້ອນວອນ ແລະການນະມັສການເປັນປະຈຳ,   ພວກເຮົາຈະສາມາດເອົາຊະນະ
ການທົດລອງຕ່າງໆ ທ່ີຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກເຮົາ. 
 

ຄຳຖາມ:  
1. ມີຫຍັງແດ່ທ່ີທ່ານປະຕິບັດເປັນປະຈຳຕໍ່ໜ້າພຣະເຈ້ົາ, ຖ້າມີການສັ່ງໃຫ້ຢຸດ ຫລືການຂູ່ເຂັນ, ທ່ານກໍ

ຈະເຮັດຕໍ່ໄປບ?ໍ 
2. ລະຫວ່າງການລະເມີດກົດໝາຍທ່ີບໍ່ຊອບທັມ ແລະການເຮັດຕາມຄວາມເຊ່ືອ, ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດ

ເລືອກງ່າຍ? 
3. ຖ້າຈະເຮັດຕາມສັງຄົມ, ດານີເອນກໍເຮັດໄດ້ງ່າຍ;  ລາວບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອ້ອນວອນຕໍ່ກະສັດ ແຕ່ລາວ

ສາມາດຢຸດການອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະເຈ້ົາໃນລະຍະທ່ີສັ່ງຫ້າມສາມສິບວັນ. ການເຮັດຕາມສັງຄມົເປັນ
ເຣື່ອງງ່າຍສຳລັບທ່ານບໍ?່ ການຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງຜິດຈາກການປະພຶດຂອງສັງຄມົເປັນເຣື່ອງງ່າຍ
ສຳລັບທ່ານບໍ?່ 

4. ມີຄົນທ່ີທ່ານຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງເຣື່ອງຄວາມເຊ່ືອບໍ?່ ການດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໄດ້
ຊ່ວຍຄົນອື່ນໃຫ້ມາເຖິງພຣະເຈ້ົາບໍ?່ 

5. ໃຫ້ທ່ອງຈຳພຣະຄຳຕໍ່ໄປນີ້: ມັດທາຍ 5: 11-12, “ເມ່ືອເຂົາຈະຕິຕຽນຂົ່ມເຫັງນິນທາວ່າຮ້າຍທ່ານ
ທັງຫລາຍເປັນຄວາມບໍ່ຈິງທຸກຢ່າງ  ເພາະເຫັນແກ່ ເຮົາ ພວກທ່ານກໍເປັນສຸກ ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີ 
ເພາະວ່າບຳເໜັດຂອງທ່ານທັງຫລາຍມີບໍຣິບູນໃນສວັນ ເຫມືອນດັ່ງນັ້ນແຫລະ, ເຂົາໄດ້ຂົ່ມເຫັງຜູ້
ປະກາດພຣະທັມທ່ີຢູ່ກ່ອນທ່ານທັງຫລາຍ.” 

 
 
        ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 9 
ພາບການຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງພຣະເຈ້ົາ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຮເຊອາ 1,3, 14                                                                                  

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ໂຮເຊອາ 1: 1-14 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:    ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງໂຮເຊອາແລະໂກເມີເພ່ືອສະແດງ 

                                             ເຖິງການຫລິ້ນຊູ້ຝ່າຍວິນຍານ. 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄ້ວາ: ພວກເຮົາຈະຫລີກເວັ້ນຈາກການຫລິ້ນຊູ້ຝ່າຍວິນຍານໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:   ເພ່ືອສຳຣວດເບິ່ງຜົນສະທ້ອນຂອງການຫລິ້ນຊູ້ຝ່າຍວິນຍານ  ໃນຊີວິດ 

                                               ຂອງຂ້ອຍ.  

ອ່ານລວບ: ອິສຣາເອັນປະກາດວ່າພຣະເຈ້ົາຢາເວເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂາົ ໃນຂະນະທ່ີພວກເຂົາແລະຄົນທ່ີ

ຮອບຂ້າງເຂົາໃຊ້ຊີວິດຕາມໃຈຊອບ. ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ຊີວິດການແຕ່ງງານຂອງໂຮເຊອາ ເພ່ືອພິພາກສາຄວາມບໍ່
ສັດຊ່ືທ່ີຄ້າຍກັບການຫລິ້ນຊູ້ຝ່າຍວິນຍານຂອງພວກເຂົາ. 
 

ຄຳນຳ 
ສຸພາສິດນຶ່ງໄດ້ເວົ້າວ່າ ''ຫລັງຈາກແຕ່ງງານແລ້ວກໍເປັນຊີວິດຮ່ວມຄູ.່'' ຜູ້ໃດທ່ີເຄີຍແຕ່ງງານເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງ
ໃນເຣື່ອງນີ.້   ພິທີການແຕ່ງງານເປັນໂອກາດໃຫ້ຄູ່ສົມຣົດໄດໃ້ຫ້ຄຳສັນຍາຕໍ່ກັນແລະກັນຕໍ່ໜ້າໝູ່ເພ່ຶືອນແລະ
ຄອບຄົວທ່ີໃຫ້ການສນັບສນຸນແລະສລອງການໃຫ້ຄຳໝ້ັນສັນຍານັ້ນ.  ບາງຄັ້ງ ພິທີແຕ່ງງານກໍປະກອບດ້ວຍ
ຄຳສັນຍາທ່ີຈະສນັບສນຸນຈາກແຂກຄົນທ່ີມາຮ່ວມພິທີ. 
 
ພິທີແຕ່ງດອງ,  ງານລ້ຽງ,  ແລະຮັນນີມູນບໍ່ຊ້າກໍຄ່ອຍຈືດລົງ; ການດຳລົງຊີວິດແຕ່ລະວັນໄດ້ກາຍເປັນເວລາ
ທົດສອບຄຳສັນຍາທ່ີໄດ້ໃຫ້ໄວ.້ ຄຳສັນຍາບໍ່ເປັນພຽງຄຳເວົ້າ;ຄຳສັນຍາໄດ້ກາຍເປັນຂອບເຂດຂອງການຕັດ
ສິນໃຈຕ່າງໆ. ເມ່ືອການແຕ່ງງານຜ່ານໄປ, ການເລີ້ມຊີວິດຮ່ວມກັນກໍເລີ້ມຕົ້ນ ຫລາຍຄູ່ຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ ແຕ່
ຫລາຍຄູ່ກໍໄປບໍ່ລອດ. 
 
ການທົດລອງຕ່າງໆເລີ້ມເຂົ້າມາ; ມັນເຂົ້າມາໃນຫລາຍຮູບແບບ:  ຝ່າຍເນື້ອໜັງ, ຝ່າຍຈິດໃຈ,  ຄວາມຮູ້ສຶກ, 
ແລະຝ່າຍຈິດວິນຍານ.  ຕອນແລກບັນຫາອາດຈະເບົາບາງແລະສາມາດຄວບຄຸມໄດ.້  ຈາກນັ້ນບັນຫາອາດ
ຈະກາຍເປັນສິ່ງຄວບຄຸມຄູ່ຄອງທ່ີເຄີຍສັດຊ່ືຕໍ່ກັນ;  ໃນທ່ີສຸດກໍມີການບໍ່ຈົງຮັກພັກດີແລະບໍ່ສັດຊ່ືຕໍ່ກັນ.  ການ
ແຕງ່ດອງ, ງານລ້ຽງ, ແລະຮັນນີມູນ, ແລະອື່ນໆກໍກາຍເປັນອະດີດແຫ່ງຄວາມຊົງຈຳ.  
 
ປະສົບການເຣື່ອງຄວາມພ້ົນເປັນເໝືອນການສົມຣົດ ຕອນແລກຜູ້ເຊ່ືອໃໝ່ມີຈິດໃຈຮ້ອນຮົນເພ່ືອພຣະຄຣິດ; 
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ຄວາມຮັກທ່ີມີຕໍ່ພຣະເຈ້ົາຈະປາກົດໃນການປາກເວົ້າແລະການກະທຳ ເໝືອນການສົມຣົດໃໝ່ ການທົດລອງ
ກໍເບົາບາງ;  ແຕ່ໃນເວລາຜ່ານໄປ ການທົດລອງກໍເຂົ້າມາຄວບຄຸມຄວາມຄິດ ແລະການດຳເນີນຊືວິດແຕ່ລະ
ວັນ. ໃນທ່ີສຸດຜູ້ທ່ີເຄີຍດຶງດູດຄົນອື່ນໃຫ້ມາເຖິງພຣະເຈ້ົາ ກໍກາຍເປັນເຫລັກກ້າທ່ີໝົດແຮງດຶງ. 
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ເຣື່ອງການແຕ່ງງານເຟ່ືອສແດງເຖິງການຫລິ້ນຊູ້ຂອງອສິຣາເອັນ   ເປັນການເຕືອນພວກເຂົາ
(ເຢເຣມີຢາ 3: 20).  ແທນທ່ີຈະໃຊ້ຄຳທຳນວາຍຂອງໂຮເຊອາ,  ພຣະອົງຊົງໃຊ້ຜູ້ປະກາດເອງໃຫ້ດຳເນີນຊີ
ວິດສົມຣົດທ່ີປະກອບດ້ວຍຄວາມບໍ່ສັດຊ່ືແລະການຫລິ້ນຊູ້. 
 

1.  ເບ້ືອງຫລັງ: (ໂຮເຊອາ 1) 
ເບິ່ງເຜີນໆແລ້ວທຸກຢ່າງຈົບງາມສຳລັບອານາຈັກພາກເໜືອຂອງອິສຣາເອັນເປັນໃນສັຕະວັດທີແປດ. ອິສຣາ
ເອັນມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນແລະມີກອງທັບທ່ີເຂັ້ມແຂງ.   ເຖິງຢ່າງໃດກໍດ,ີ  ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງເປັນເຫດໃຫ້ການ
ເພ່ິງພຣະເຈ້ົາເປັນເຣື່ອງບໍ່ສຳຄັນໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ໂດຍສະເພາະໃນພວກທ່ີມີຖານະສູງ; ພ້ອມກັນນັ້ນ
ຄົນຍາກຈົນກຖໍຶກສໍໂ້ກງແລະຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມເຫງ.  
 
ໂຮເຊອາຈາກອານາຈັກພາກເໜືອຂອງອິສຣາເອັນ,   ແລະອາໂມດ ຈາກອານາຈັກພາກໃຕ້ຂອງຢູດາ,   ທັງ
ສອງໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ໃນພວກຜູ້ປະກາດນ້ອຍສິບສອງຄົນ. ຄຳວ່າ ''ນ້ອຍ'' ມັກຈະຖືກແປວ່າບໍ່ສຳຄັນ, ແຕ່ບໍ່ເປັນ
ດັ່ງນັ້ນໃນກໍຣະນີນີ.້    ການຂຽນຂອງພວກຜູ້ປະກາດນ້ອຍສິບສອງທ່ານນີ້ຈະສັ້ນກວ່າການຂຽນທ່ີຍາວຂອງ
ພວກຜູ້ປະກາດໃຫຍ່ເຊ່ັນ ເອຊາຢາ, ເຢເຣມີຢາ,ແລະເອເຊກຽນ. ການຂຽນຂອງພວກຜູ້ປະກາດນ້ອຍຕ່າງກໍ
ຖືກຕ້ອງດີແລະມີຄວາມສຳຄັນ. 
 
ອາໂມດໄຊ້ຄຳເວົ້າທ່ີຮຸນແຮງເພ່ືອປະທ້ວງເຖິງຄວາມບໍ່ຍດຸຕິທັມ, ຄວາມລຳບາກ, ການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫງ,  ແລະ
ການບໍ່ມີສິນທັມ. ໂຮເຊອາຊ່ຶງຊ່ືລາວແປວ່າຄວາມພ້ົນ, ເວົ້າດ້ວຍອາຣມົແລະຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງແຮງກ້າເຣື່ອງ
ຈິດວິນຍານທ່ີເສື່ອມໂຊມແລະການນະມັສການຂອງຊາວອິສຣາເອັນ. ທ່ານທັງສອງໄດ້ເຕືອນເຣື່ອງການລົງ
ໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 
ຊາວການາອານຊ່ຶງອາສັຍຢູ່ປາເລສຕາຍກ່ອນຄົນອິສຣາເອັນ,  ໄດ້ນະມັສການພຣະເຈ້ົາຫລາຍອົງ.  ພຣະທ່ີ
ສຳຄັນທ່ີພວກເຂົານະມັສການນັ້ນແມ່ນພຣະບາອານ,   ພຣະໃຫ້ຝົນແລະໃຫ້ຄວາມອຸດົມສົມບຸນ.   ພຣະບາ
ອານຖືວ່າເປັນຜົວຂອງແຜ່ນດິນ, ແລະໃນພິທີນະມັສການມີໂສເພນສີັກສິດ.   ຫລາຍກວ່ານັ້ນ,  ພວກຜູ້ຊາຍ
ຈະສົມສູ່ກັບຜູ້ຍິງໂສເພນີໃນວິຫານເພ່ືອເປັນການນະມັສການ.  ພວກເຂົາຖືວ່າ, ການຮ່ວມເພດນັ້ນຊ່ວຍໃຫ້ 
ມີຄວາມອຸດົມສມົບູນເພາະເປັນການສະແດງວ່າພຣະບາອານໄດ້ແຕ່ງງານກັບຜືນແຜ່ນດິນ. 
 
ຄົນອິສຣາເອັນໄດເ້ຮັດເໝືອນກັບຊາວການາອານ ຈົນເປັນການຍາກທ່ີຈະແຍກພຣະເຈ້ົາຢາເວຈາກພຣະບາ 
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ອານ. ຫລາຍຄົນຄິດວ່າພຣະທັງສອງເປັນອົງດຽວກັນແຕ່ນາມຊ່ືຕ່າງກັນ.  ນອກຈາກນັ້ນ,  ການນະມັສການ
ຮູບງົວກໍມີຄວາມສຳຄັນໃນອິສຣາເອັນ.   ແນ່ນອນ,  ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດສ້ັດຊ່ືຕໍ່ພຣະອົງ ແລະພາກັນ
ຫລິ້ນຊູ້ຝ່າຍຈິດວິນຍານ. 
 
ທາງດ້ານການເມືອງ, ອັດຊີເຣັຽມີກຳລັງເຂັ້ມແຂງແລະໄດ້ກາຍເປັນພັຍສຳຄັນ. ທະຫານແລະຮັຖບານອິສຣາ
ເອັນເກີດການວຸ້ນວາຍສບັສົນຫລັງຈາກກະສັດ ເຢໂຣໂບອາມ ທີສອງໄດ້ເສັຽຊີວິດລົງ. ໂຮເຊອາປະກາດວ່າ
ພວກເຂົາຈະຖຶກ ອັດຊີເຣັຽມາຍຶດແລະຈະຖຶກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍ.  ໂຮເຊອາໄດ້ເຫັນປະເທດຂອງຕົນຖຶກທຳ
ລາຍລົງ. ລາວສາມາດຫລົບໜີໄປຢູ່ຢູດາເວລາອິສຣາເອນັຖືກກວດໄປເປັນຊະເລີຍທ່ີອັສຊີເຣັຽແຕ່ໝົດເວລາ 
ເພາະການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ. 
 

2.  ການແຕ່ງງານໃນສວັນ?: (ໂຮເຊອາ 1: 1-2: 1) 
ມີຄົນນຶງ່ຖາມວ່າ ''ພຣະເຈ້ົາກຳລັງຄິດຫຍັງ?''  ໂຮເຊອາ ບໍ່ໄດ້ຄິດຄາດໄວ້ເລີຍເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໃຫ້ສັ່ງລາວໄປ
ແຕ່ງງານກັບຍິງໂສເພນ.ີ  ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສັ່ງໃຫ້ຜູ້ປະກາດເຮັດຕາມຄຳທຳນວາຍ.  ພຣະ
ອົງໄດ້ສັ່ງເຢເຣມີຢາໃຫ້ເຮັດແອກຈາກໄມ້ແລ້ວໃຫ້ຄ້ອງຄຕໍົນເອງໄວ້ (ຢຣມ 27: 2). ພຣະເຈ້ົາເວົ້າກັບອິສຣາ
ເອັນໂດຍໃຊ້ສິ່ງທ່ີມີຊີວິດຢູ່. ໃນເອຊາຢາ 20: 2, ພຣະເຈ້ົາສັ່ງເອຊາຢາໃຫ້ຖອດຜ້າກະສອບທ່ີນຸ່ງອອກຈາກ
ຕົວ, ຖອດເກີບ, ເປືອຍໂຕ, ແລະຕີນເປົ່າສາມປີເພ່ືອສະແດງພຣະຄຳຂອງພຣະອົງກັບຄົນທັງຫລາຍ.  
 
ເອົາແມ່ຍິງບໍ່ສັດຊ່ືມາເປັນເມັຽ? ນັ້ນເປັນເຣື່ອງສ່ວນຕົວແທ້ໆ ທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຈາກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ. 
ພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ ໂຮເຊອາ ຄິດດົນ;  ພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ ໂຮເຊອາ ເຫັນວາ່ຄົນທັງຫລາຍນັ້ນໄດ້
ຫລິ້ນຊູ້ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈ້ົາ ເໝືອນດັ່ງຍິງໂສເພນີ (ຮຊອ 1:2). ຊົນຊາດອິສຣາເອັນໄດເ້ຮັດຕາມປະເພນີຂອງຄົນ
ທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍບໍໄ່ດ້ຄິດເລີຍວ່າພວກເຂົາບໍ່ສັດຊ່ືຕໍ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  
 
ໂຮເຊອາເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາແລະໄດ້ແຕ່ງງານກັບນາງໂກເມີ.  ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າໂກເມີແມ່ນໃຜນອກຈາກຮູ້ຈັກ
ແຕ່ຊ່ືພ່ໍຂອງລາວ. ລາວອາດຈະເປັນຍິງໂສເພນີເມ່ືອໂຮເຊອາແຕ່ງງານກັບລາວ; ລາວອາດຈະເປັນຍິງໂສເພ
ນີໃນວິຫານຂອງບາອານ, ຫລືວ່າລາວເປັນຍິງໂສເພນີຫລັງຈາກແຕ່ງງານກັນແລ້ວ.  ການຄິດຫລາຍກ່ຽວກັບ
ການແຕ່ງງານຂອງພວກເຂົາອາດຈະເປັນເມກບັງຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາແລະປະເທດຊາດທ່ີນອກ
ໃຈ. ການແຕ່ງງານລະຫວ່າງໂຮເຊອາແລະໂກເມີເປັນສັນຍາລັກຂອງການແຕ່ງງານລະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາ ແລະ
ຊົນຊາດອິສຣາເອັນ. 
 
ໂຮເຊອາແລະໂກເມີໄດ້ລູກນຳກັນສາມຄົນ. ຜູ້ທີນຶ່ງເປັນຜູ້ຊາຍໃສ່ຊ່ືວ່າຢີສເຣເອນຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າພຣະ
ເຈ້ົາປູກ. ຢິສເຣເອນມີປະວັດການປັ່ນປ່ວນ, ເສິກສົງຄາມ, ແລະການນອງເລືອດ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີພຣະເຈ້ົາ
ເປັນຜູປູ້ກແລະໃຫ້ຄວາມຫວັງ.  ລູກຜູ້ທີສອງເປັນຜູ້ຍິງ ຊ່ືວ່າ ໂລຣູຮາມາ, ແລະຊ່ືນີແ້ປວ່າບໍ່ມີຄວາມສົງສານ
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ຫລືບໍ່ມີຄວາມຮັກ.   ພຣະເຈ້ົາຊົງປິດບັງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ  ແລະຈະບໍ່ມີຄວາມສົງສານຊົນຊາດອິສຣາ
ເອັນເພາະພວກເຂົາບໍ່ສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະອົງ. 
 
ສຸດທ້າຍ ລູກຄົນທີສາມເປັນຜູ້ຊາຍທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເອີ້ນຊ່ືວ່າ ໂລອັມມີ,  ມີຄວາມໝາຍວ່າເຂົາບໍ່ແມ່ນໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະອົງ. ເປັນໄດ້ບໍ່ທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະທຳລາຍຊົນຊາດທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເອີ້ນອອກມາຈາກເອຢິບ   ແລະໄດ້
ຊົງສັນຍາວ່າຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາຕລອດໄປ.  ນັກຂຽນບາງຄົນແປຕ່າງນີ,້  ເຂົາເຊ່ືອວ່າ ໂລອັມມີແລະ 
ໂລຣູຮາມາບໍ່ແມ່ນລູກຂອງ ໂຮເຊອາເພາະໂກເມເປັນຍິງໂສເພນີຕອນແຕ່ງງານຢູ.່  ບໍ່ມີເວົ້າໄວກ້່ຽວຂ້ອງກັບ
ພ່ໍຂອງພວກເຂົາ. ຊ່ືວ່າ ''ບໍ່ມີຄວາມຮັກ'' ແລະ ''ບໍ່ແມ່ນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ''  ອາດຈະບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາບໍ່
ແມ່ນລູກຂອງໂຮເຊອາແຕ່ເປັນຕົວແທນຂອງຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອັນທ່ີບໍ່ສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ. 
 
ນັບວ່າເປັນເຣື່ອງໂສກເສົ້າທ່ີ   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງຄອບຄົວແບບນີ.້   ແຕ່ວ່າພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາເຖີງອິສຣາ 
ເອັນ, ແລະໂຮເຊອາ. ຍັງບໍ່ຈົບເທ່ືອ. ໂຮເຊອາ1: 10 ໃນພາສາອັງກິດເລີ້ມດ້ວຍຄວາມສັ້ນໆວ່າ ''ຍັງ.'' ພຣະ
ສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຍັງເໝືອນເດີມ ອິສຣາເອັນຈະມາກຫລາຍເໝືອນເມັດຊາຍແຄມທະເລ(ປຖກ 22:17).  
ເຂົາຍັງຖືກເອີ້ນວ່າເປັນ “ລູກຂອງພຣະອົງຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່.''  ຜູ້ທ່ີບໍ່ຖືວ່າລູກຊາຍແລະຜູເ້ປັນລູກສາວທ່ີບໍ່ຮັກ
ນັ້ນຈະຖືກເອີ້ນວ່າ ''ໄພ່ພົນຂອງເຮົາ'' ແລະ ''ຜູ້ທ່ີເຮົາຮັກ” (ຢຣມ 31: 1, 33). 
 

3.  ການສົມຣົດໄດ້ຖຶກໄຖ່: (ໂຮເຊອາ 3) 
ເຖິງຈະອົກຫັກເພາະການຫລິ້ນຊູ້ຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງຮັກພວກເຂົາເກີນທ່ີຈະແຍກພວກ
ເຂົາໄປຕລອດ. ພຣະອົງຊົງໂກດຮ້າຍແລະເຈັບປວດ(ຮຊອ 2: 1-13)ແຕ່ພຣະອົງກໍຍັງມີຄວາມສົງສານແລະ
ຕັ້ງໃຈ. ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຫລາຍກວ່າຄວາມໂກດຮ້າຍ.  ''ດ້ວຍເຫດນັນ້ ເຮົາຈະເກັ້ຽກ່ອມນາງດ້ວຍຄຳ
ອ່ອນຫວານ,  ແລ້ວພານາງໄປຍັງຖິ່ນກັນດານ,  ແລະຈະເວົ້າກັບນາງຢ່າງເປີດອົກວ່າເຮົາຈະຄືນສວນອະງຸ່ນ
ໃຫ້ແກ່ນາງ'' (ຮຊອ 2:14).  ເພ່ືອສະແດງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງ,  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສັ່ງໃຫ້ ໂຮເຊອາໄດ້
ເຮັດສິ່ງທ່ີລຳບາກໜັກ; ພຣະອົງຊົງໃຫ້ໂຮເຊອາສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ໂກເມີ;  ແຕໃ່ນຕອນນີຜູ້້ຍິງທ່ີບໍ່ສັດຊ່ືໄດ້
ເປັນໜ້ີກັບຜູ້ຊາຍຄົນອຶ່ນ.  ພວກເຮົາບໍຮູ້່ຈຳນວນໜ້ີ ແຕ່ເຮົາຮູ້ວ່າໂຮເຊອາໄດ້ຊ້ືນາງຄືນມາ.   ການຫລິ້ນຊູ້ມີ
ຫລາຍຢ່າງ; ການຮ່ວມເພດກັບຊາຍອື່ນເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ແຕ່ການໄປໂຄຣົບພຣະອື່ນ
ແລະການໄປເພ່ິງໃນຢ່າງອື່ນເປັນເຣື່ອງທ່ີມີຣາຄາແພງ(ສູນເສັຽ).  
 
ການແຕ່ງານຄັ້ງນີ້ແຕກຕ່າງກັບຄາວກ່ອນ,  ໂຮເຊອາໄດວ້າງຂອບເຂດແລະຣະບຽບກັບ ໂກເມີ;  ແລະໂຮເຊ
ອາກໍຈະຢູ່ໃນລະບຽບດຽວກັນ.   ພຣະເຈ້ົາຊົງທຳເຊ່ັນດຽວກັນກັບຄົນອິສຣາເອນັ.   ພວກເຂົາຈະຕ້ອງລະຖິ້ມ  
ພຣະອື່ນໆ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເວລາອັສເຊເຣັຽໄດ້ຊະນະອິສຣາເອັນ ໄພ່ພົນພຣະເຈ້ົາຖຶກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍ, 
ພວກເຂົາຖຶກຄຸມຂັງຢູ່ໃນຂອບເຂດຈຳກັດແລະມີລະບຽບ. ຫລັງຈາກການເປັນຊະເລີຍແລ້ວ, ຊົນຊາດອິສຣາ
ເອັນ'' ຈະກັບຄືນໄປຫາພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມດີຂອງພຣະອົງໃນຄາວສຸດທ້າຍ''(ຮຊອ 3: 5). 

4.  ການແຕ່ງງານທ່ີຖືກປົວແປງ: (ໂຮເຊອາ 14) 
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ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາ ຄິດວ່າການຊົງໄຖ່ເປັນຂອງຫລິ້ນ. ໃນຂໍ ້14:2 ເປັນຄຳເວົ້າທ່ີສວຍງາມ: ''ຈ່ົງນຳຖ້ອຍຄຳມາ
ນຳແລະກັບມາຫາພຣະເຈ້ົາ'' (ຮຊອ 14:2).   ການຂໍອະພັຍເປັນເຣື່ອງສຳຄັນສຳລັບການໄຖ ່ ແລະການປົວ
ແປງ; ປາສຈາກສິ່ງນີ,້ ການຄືນດີກໍບໍ່ຄບົຖ້ວນ. ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າຫາພຣະເຈ້ົາໃນທຳນອງດຽວກັນ “ຂໍຊົງ
ໂຜດຍົກຄວາມຜິດບາບທັງໝົດຂໍຊົງຮັບສິ່ງດ ີຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງຈະນຳຜົນຮິມຝີປາກມາຖວາຍ” (14: 2). 
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງອະທິບາຍການໃຫ້ອະພັຍໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຈາກສວນ:  ນ້ຳໝອກ,  ດອກລ່ີລ,ີ ຕົ້ນໝາກກອກ
ເທດ, ດອກໄມ້ກຳລັງບານ, ແລະກິ່ນຫອມ. ເປັນຄຳເວົ້າທ່ີໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງຄວາມເວົ້າ
ທ່ີເຈັບປວດຂອງໂຮເຊອາ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຕືອນອິສຣາເອັນໃຫ້ຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ(ຮຊອ 14: 9). ພວກ
ເຂົາຈະຕ້ອງໃຊ້ສະຕິປັນຍາແລະການຮູ້ສັງເກດດີຫລືຊ່ົວໃນອະນາຄົດ    ເພ່ືອພວກເຂົາຈະບໍ່ສະດຸດໃນການ
ເດີນທາງກັບພຣະເຈ້ົາ.  
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ການຫລິ້ນຊູ້ຝ່າຍວິນຍານເປັນຄຳເວົ້າທ່ີໜັກແລະອາດຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດຄິດເຖິງເວລາເຮັດບາບຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ.   ແຕ່
ການບອກວ່າເປັນຄົນພຣະເຈ້ົາແລະເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງຊາວໂລກກໍຄືການເຮັດບາບ. 
 
ເຊ່ັນດຽວກັນ ຖ້າພວກເຮົາວ່າເຮົາແຕ່ງງານ ແຕ່ຍັງຊອກຫາຄົນອື່ນຢູ່ ພວກເຮົາກໍກຳລັງຫລິ້ນຊູ້.  ຫລາຍກວ່າ
ນັ້ນ ການລືມພຣະເຈ້ົາຜູ້ໃຫ້ຊີວິດ, ຜູ້ໃຫ້ພອນ, ແລະຜູ້ໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດບາບກໍຄືການໝ່ິນປມາດ ການໄປ
ຍ້ອງຍໍຜູ້ອື່ນໃນສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທຳ ຈະຮັບຜົນຮ້າຍຕິດຕາມມາ. 
 
ໃນຂ່າວປະເສີດ   ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຣື່ອງໃຈແຂງກະດ້າງນຳໄປສູ່ການຢ່າຮ້າງ. ໃຈແຂງກະດ້າງຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ
ກໍຄືການຫລິ້ນຊູ້ຝ່າຍວິນຍານ; ມີຫລາຍຢ່າງໃນສັງຄົມທ່ີຈະນຳພວກເຮົາໃຫ້ໃຈແຂງກະດ້າງ. ຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ! 
 

ຄຳຖາມ:  
1. ການຫລິນ້ຊູ້ຝ່າຍວິນຍານບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແຕ່ໃນສມັຍພຣະສັນຍາເດີມ; ອ່ານ ຢາໂກໂບ 4: 4. ມີບ່ອນ

ໃດແດ່ທ່ີການເປັນມິດກັບໂລກກຳລັງດຶງດູດທ່ານ? 
2. ເປັນໄປໄດ້ບໍ່ທ່ີພວກເຮົາກຳລັງຢຽບເຮືອສອງແຄມ, ລະຫວ່າງຄວາມເຊ່ືອ ແລະໂລກ? ເປັນຫຍັງ? 
3. ເວລາພວກເຮົາມາເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາກໍໄດ້ປະຕິເສດໂລກແລ້ວແມ່ນບໍ່? ຈິງ ຫລື ບໍ່ຈິງ? 
4. ອ່ານແລະພິຈາຣະນາ 1 ໂຢຮັນ 2: 15-17; ພຣະນິມິດ 2: 1-7; ຢາໂກໂບ 4: 1-10. ທ່ານເຫັນຕົວ

ເອງຢູ່ໃນພຣະຄຳນັ້ນໆບໍ?່ 
5. ມີຄົນເຄີຍຜິດສັນຍາກັບທ່ານບໍ?່ ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມີການໄຖ່ບໍ?່ ທ່ານຈະເຮັດວິທີໃດ? 

         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 10  
ພໍ່ຂເໍພື່ອລູກຊາຍ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມາຣະໂກ 9: 14-29 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ມາຣະໂກ 9:1-29 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູຊົງຊ່ອຍເດັກນັ້ນໃຫ້ພ້ົນຈາກຜຊ່ົີວຮ້າຍ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະພ້ົນຈາກຄວາມສົງສັຍ ແລ້ວມາເຊ່ືອແທ້ໆໄດ້ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອຈະພ້ົນຈາການສົງສັຍ ແລ້ວມີຄວາມເຊ່ືອແທ້.  

       
ບົດນໍາ ມາຣະໂກ 9: 2-13 

ຫລາຍຄົນໃນພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເຣື່ອງການຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ເຊ່ັນ ຈັດງານປະຊຸມປະຈຳປີ (Conference), ສຳ
ມະນາຮຽນເພ້ີມ (Retreat),  ຈັດງານຟ້ືນຟູ (Revival), ໃຊ້ເວລາເຝົ້າດ່ຽວ (personal time with Jesus)  
ເມ່ືອໄດເ້ຮັດສິ່ງນີແ້ລ້ວກໍນັບວ່າເປັນຜູ້ຊຳນານແລະໃກຊິ້ດກັບພຣະເຢຊູສົມຄວນ  ພ້ອມກັນນັ້ນກຫໍວັງໃຈວ່າ
ຈະໄດຫ້ລາຍຢ່າງຕາມທ່ີໄດ້ຮຽນຮູ້ມາແລ້ວບໍ່ແມ່ນບໍ?່    ຫາກເຮົາຄຶດວ່າເຮົາໄດ້ເຮັດຫລາຍຢ່າງ   ຮຽນຈາກ
ຫລາຍສະຖາບັນ  ເຮົາມາເບິ່ງສາວົກຮຽນຈາກສະຖາບັນສູງສຸດ    ຄຮືຽນຮູ້ຢ່າງໃກຊິ້ດກັບພຣະເຢຊູນັ້ນເປັນ
ແນວໃດ.  
 
ຕລອດສາມປພີຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບສາວົກ ແລະໄດ້ສິດສອນຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງໃຫ້ກັບສາວົກທັງ
ສິບສອງຄົນ.  ໃນພຣະທັມຕອນນີ້ ພຣະເຢຊູໄດ້ເອົາສາວົກທັງສາມຄື ເປໂຕ, ຢາໂກໂບ ແລະໂຢຮັນ ຂຶ້ນໄປ 
ເທິງພູເພ່ືອອ້ອນວອນຮ່ວມກັບພຣະອົງ ສ່ວນສາວົກອື່ນນັ້ນແມ່ນໃຫ້ໄຫວ້ວອນຢູຕ່່າງຫາກ, ດັ່ງນັ້ນນັບໄດ້ວ່າ
ສາວົກທັງສາມເປັນສາວົກທ່ີໃກ້ຊິດກັບພຣະເຢຊູສົມຄວນ.  ສາວົກທັງສາມໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູປ່ຽນລັກສະນະ 
ພຣະກາຍຕໍໜ້່າເຂົາ,   ສາວົກເຫັນເຄື່ອງນຸ່ງຫົມພຣະອົງຂາວເຫລື້ອມ,   ສາວົກໄດ້ເຫັນ ຜູທ້ຳນວາຍເອລີຢາ 
ແລະເຫັນໂມເຊ ປາກົດຕົວຕໍເ່ຂົາ  ແຕພໍ່ເມ່ືອກັບລົງຈາກພູນັ້ນພຣະເຢຊູໄດ້ສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບອກເຣື່ອງນີແ້ກຜູ່້
ໃດ ເພາະຍັງບໍ່ທັນເຖິງເວລາທ່ີຈະຕ້ອງບອກ (ຂໍ້ 9).   ແຕສ່າວົກຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈທ່ີພຣະອົງກ່າວວ່າເຖິງການຄືນ
ມາຈາກຕາຍ (ຂໍ້ 10). ເມ່ືອເປນັເຊ່ັນ ສາວົກຈ່ຶງຖາມສົນທະນາກັບພຣະເຢຊູ ຂໍ້ 11-13). 
 

1.  ບ່ໍມີພລັງ: (ມາຣະໂກ 9:14-18)  
ນອກຈາກສາວົກສາມຄົນທ່ີຂຶ້ນໄປເທິງພູສູງເພ່ືອໄຫວ້ວອນຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູແລ້ວຍັງມີສາວົກອີກເກົ້າຄົນທ່ີ
ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນໄປໄຫວ້ວອນເທິງພູຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູ, ສາວົກທັງເກົ້າຄົນພວມປະກາດຮັບໃຊ້ພຣະເຢຊູໃນໝູ່ບ້ານ 
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ແຫ່ງນຶ່ງເພ່ືອລໍຖ້າພຣະເຢຊູກັບສາວົກທັງສາມລງົມາຈາກພູ.  "ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາພ້ອມກັບສາວົກສາມ
ຄົນນັ້ນ ກໍມາເຖິງພວກສາວົກທັງຫລາຍ  ຈ່ຶງເຫັນປະຊາຊົນຈຳນວນຫລາຍອ້ອມຮອບເຂາົຢູ ່  ແລະພວກນັກ
ທັມກໍກຳລັງໂຕ້ຖຽງກັບເຂົາ ໃນທັນໃດນັ້ນເມ່ືອປະຊາຊົນເຫັນພຣະອົງກໍງຶດປລາດໃຈຫລາຍ ຈ່ຶງແລ່ນເຂົ້າມາ
ໂດຍໂຄຣົບພຣະອງົ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, “ພວກເຈ້ົາໂຕ້ຖຽງກັນເຖິງເຣື່ອງອັນໃດ” ຂໍ້ 14-16). ໃນເວ
ລານັ້ນມີຊາຍນຶ່ງຕອບພຣະອົງວ່າ  “ອາຈານເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍໄດ້ພາລູກຊາຍມາຫາທ່ານ ເພາະຜີປາກກືກເຂົ້າ
ສິງມັນ  ລູກນັ້ຈະຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມ  ເມ່ືອຜີສະແດງກໍເຣັດໃຫ້ມັນລົ້ມຊັກດີ້ນໄປ   ມີອາການນ້ຳລາຍຟູມປາກ
ແລະຂົບແຂ້ວ ແລ້ວຕົວແຂງໄປ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຂໍໃຫ້ພວກສາວົກຂອງທ່ານຂັບໄລ່ຜີນັ້ນອອກເສັຽ  ແຕ່ເຂົາບໍ່ສາ
ມາດ” (ຂໍ້ 17-18). ແມ່ນແລ້ວບໍມີ່ສາວົກຄົນໃດສາມາດເຮັດອັນໃດໄດ້ນອກຈາກມີພຣະເຢຊູຢູ່ນຳ, ດ້ວຍວ່າ
ຣິດອໍານາດທັງໝົດເປັນຂອງພຣະອົງ ແລະຣິດອໍານາດທັງໝົດຢູ່ນໍາພຣະອົງ,   ແຕພ່ຣະເຢຊູໄດ້ມອບສິດອຳ
ນາດໃຫ້ສາວົກແລ້ວ ແຕເ່ປັນດ້ວຍເຫດໃດເຂົາຈ່ຶງບໍ່ສາມາດຂັບໄລ່ຜອີອກໄດ້ ຫລວື່າເປັນຍ້ອນສາວົກນັ້ນໄດ້
ຖືກແຍກຈາກພຣະອົງບໍ່?   ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ  "ເພາະຖ້າແຍກຈາກເຮົາແລ້ວ ພວກທ່ານບໍ່ອາດເຮັດສິ່ງໃດ
ໄດ"້ (ໂຢຮັນ 15:5ຂ). ໝາຍຄວາມວ່າສາວົກທັງເກົ້າຄົນໄດ້ແຍກອອກຈາກການໄປໄຫວ້ວອນທ່ີເທິງພູ ການ 
ນີ້ໄດ້ບົ່ງບອກວ່າຖ້າເຮົາແຍກອອກຈາກພຣະອົງເຮົາບໍອ່າດເຮັດສິ່ງໃດໄດ້  ຈົນກວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ມອບຣິດອຳ
ນາດທັງໝົດໃຫ້ (ມັດທາຍ 28:19-20).  
 
ເມ່ືອສາວົກທັງເກົ້າຄົນຊ່ອຍເຂົາບໍ່ໄດ້ເຂົາຈ່ຶງແລ່ນໄປຫາພຣະເຢຊູ " ໃນທັນໃດນັ້ນເມ່ືອປະຊາຊົນເຫັນພຣະ
ອົງກໍງຶດປລາດໃຈຫລາຍ ຈ່ຶງແລ່ນເຂົ້າມາໂດຍໂຄຣົບພຣະອງົ" (ຂໍ້ 15). ນີ້ກເໍປັນຮູບພາບນຶ່ງທ່ີຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍ 
ຕ້ອງການພຣະເຢຊູຍາມສຸກເສີນ ແລະກໍຍັງເປັບຮູບພາບຂອງຄົນທັງຫລາຍແລ່ນໄປໂບດອື່ນ, ໄປຄະນະອື່ນ 
ເມ່ືອໂບດເຮົາຊ່ອຍບໍໄ່ດ້ ສ່ວນເຣື່ອງຄວາມເຊ່ືອນັ້ນແມ່ນເຊ່ືອໃນເວລານັ້ນເປັນປະການສຳຄັນ.   ເຣື່ອງທ່ີສາ
ວົກຂັບໄລຜ່ີຮ້າຍອອກບໍໄ່ດ້ນັ້ນ  ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເວົ້າຊຸບຊິບນິນທາ  ຈົນພວກສາວົກເສຽັຊ່ືສຽງໄປຫລາຍສົມ 
ຄວນ. 
  

2.  ຂາດຄວາມເຊ່ືອ: (ມາຣະໂກ 9:19-24). 
ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນັ້ນພຣະເຢຊູຈ່ຶງກ່າວກັບເຂົາວ່າ “ໂອ ຄົນໃນສມັຍທ່ີຂາດຄວາມເຊ່ືອເອີຍ,  ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບ
ພວກເຈ້ົາເຫິງປານໃດ ເຮົາຈະຕ້ອງອົດທົນນຳພວກເຈ້ົານານປານໃດ ຈ່ົງພາມັນມາຫາເຮົາສາ” (ຂໍ້ 19). ຄຳ
ເວົ້າຕອນນີສ້າສນາສາດບອກວ່າ ພຣະເຢຊູຫລັ່ງນ້ຳຕາເສັຍໃຈ  ເພາະວ່າສາວົກທ່ີຮັບອຳນາດແລ້ວຍັງບໍ່ສາ
ມາດເຮັດການນີໄ້ດ້ ແລະການທ່ີສາວົກເຮັດການນີ້ບໍສ່ຳເຣັດໄດ້ນຳຄວາມເສື່ອມເສັຍມາຍັງສາວົກຂອງພຣະ
ອົງອີກດ້ວຍ,  ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈ່ຶງລົງທ້າຍວ່າ "ຈ່ົງພາມັນມາຫາເຮົາສາ"  ແລ້ວ ເຂົາກໍພາເດັກນ້ອຍນັ້ນມາຫາ  
ພຣະອົງ ແຕພໍ່ເມ່ືອເດັກນ້ອຍນັ້ນມາຮອດແລ້ວ ຜທ່ີີສິງຢູໃ່ນຮ່າງຂອງເດັກນ້ອຍເຫັນພຣະອົງກສໍແດງອາການ 
ໂດຍເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍລົ້ມລົງກ້ິງເກືອກແລະມີນ້ຳລາຍຟູມປາກ ແລະຜູ້ເປັນພ່ໍຈ່ຶງບອກພຣະເຢຊູວ່າເປັນດັ່ງນີ້   
“ຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍພຸ້ນມາຂ້ານ້ອຍ”  ແລະຜີນັ້ນໄດ້ຊຸກມັນໃສ່ໄຟ  ແລະໃສ່ນ້ຳຫລາຍເທ່ືອໝາຍຈະຂ້າມັນເສັຽ ແຕ່
ຖ້າທ່ານສາມາດຊ່ອຍໄດ້ ຂໍໂຜດສົງສານຊ່ອຍພວກຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ” (ຂໍ້ 22).  ຄຳເວົ້າໃນຕອນທ້າຍຕອນ
ວ່າ "ຖ້າທ່ານສາມາດຊ່ອຍໄດ"້ ອາດເປັນຄຳເວົ້າຕາມພາສາຊາວບ້ານມັກເວົ້າກັນ  ຫລືບໍທັ່ນວາງໃຈເຊ່ືອວ່າ
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ຈະຊ່ອຍໄດ.້ ສຳລັບຄຣິສຕຽນແລ້ວຕ້ອງຣະມັດຄຳອ້ອນວອນຂອງພວກເຮົາດ້ວຍ, ຈິງຢູ່ຄຳອ້ອນວອນຈະວ່າ
ແນວໃດກໍໄດ້ ແຕ່ບໍຄ່ວນອ້ອນວອນພຣະເຈ້ົາວ່າ  ຖ້າພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໄດ້ ກະຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແດ.່   ຄຳ
ເວົ້າຄຳນີ້ໄດ້ບົ່ງບອກຢູສ່ອງປະການຄ;ື 1. ເຮ່ົາບໍ່ແນໃ່ຈໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາ  ແລະ 2. ເຮົາກຳລັງເວົ້າໝ່ິນ
ປມາດພຣະເຈ້ົາໂດຍບໍເ່ຈຕະນາ.  
 
ດັ່ງນັ້ນພຣະເຢຊູຈ່ຶງກ່າວຕອບຊາຍນັ້ນວ່າ “ຖ້າຊ່ອຍໄດ”້ ຢາກເວົ້າດັ່ງນັ້ນຫລື ທຸກໆສິ່ງກໍເປັນໄປໄດ້ສຳລັບຜູ້
ທ່ີເຊ່ືອ” (ຂໍ້ 23). ແປວ່າທ່ານໃຊ້ຄຳເວົ້າບໍ່ຖືກ ແລະພຣະອົງຍັງບອກລາວອີກວ່າຖ້າທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອທຸກສິ່ງ
ກໍເປັນໄປໄດ້ ອັນໝາຍຄວາມວ່າ ເມ່ືອທ່ານຂກໍຈ່ົໍງຂດໍ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຈ່ຶງຈະໄດ້. ເມ່ືອຜູ້ເປັນພ່ໍໄດຍ້ິນເຊ່ັນນັ້ນ
ເຮົາວາດພາບເຫັນວ່າ ລາວນັ່ງຄຸເຂົ່າລົງແລ້ວກ່າວວ່າ “ເຊ່ືອແລ້ວຂ້ານ້ອຍ ທ່ີຂ້ານ້ອຍຍັງຂາດຄວາມເຊ່ືອນັ້ນ 
ຂໍໂຜດຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ” (ຂໍ້ 24). ເຣື່ອງນີ້ສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າເມ່ືອຂາດຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູແລ້ວບໍ່
ມີຈັກສິ່ງຈະເປັນໄປໄດ້    ແຕເ່ມ່ືອມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູໂດຍວາງໃຈເຊ່ືອວ່າ   ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງລົງມາເກີດເພ່ືອຊ່ອຍບອກທາງ  ແລະເປັນທາງແຫ່ງຄວາມພ້ົນ,  ເຊ່ືອວ່າ  
ພຣະອົງຊົງວາຍພຣະຊົນທ່ີໄມ້ກາງແຂນ ເພ່ືອຊຳຮະລ້າງຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນບາບທ່ີຍອມກັບໃຈ    ແລະ
ເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງຄືນມາຈາກຕາຍເທ່ົານັນ້ທຸກຢ່າງກເໍປັນໄປໄດ້.  
 

3.  ຄວາມເຊ່ືອແລະອຳນາດຄືນມາ: (ມາຣະໂກ 9: 25-29).  
ເມ່ືອພ່ໍໄດນ້ຳລູກທ່ີຖືກຜີສິງມາຫາພຣະເຢຊູນັ້ນ ໄດ້ມີປະຊາຊົນຫລວງຫລາຍມາເບິ່ງເປັນທຳມະດາຂອງຄົນ
ທ່ົວໄປ ເມ່ືອນັ້ນພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວກັບຜີທ່ີສິງໃນຕົວເດັກນັ້ນວ່າ  “ອ້າຍຜີປາກກືກຫູໜວກເຮີຍ,ເຮົາສັ່ງວ່າໃຫ້
ອອກຈາກມັນເສັຽ ຢ່າໄດ້ກັບເຂົ້າມາອີກຈັກເທ່ືອ” (ຂໍ້ 25).  ເມ່ືອຜທ່ີີສິງຢູໃ່ນຮ່າງຂອງເດັກນ້ອຍໄດ້ຍິນແລ້ວ
ມັນກເໍຮັດອາການຕໍສູ່້ໂດຍແຜດສຽງຮ້ອງຈ່ົມ   ແລະເຮັດໃຫ້ເດັກນັ້ນຊັກດີ້ນລົງພ້ືນຈົນໝົດແຮງແລ້ວນອນບໍ່
ເໜັງຕີງ   ແລະຄົນທ່ີພາກັນມາເບິ່ງນັ້ນຄຶດວ່າເດັກນັ້ນຕາຍແລ້ວ " ຜີນັ້ນໄດ້ຮ້ອງແຜດສຽງຂຶ້ນ  ເຮັດໃຫ້ເດັກ
ນ້ອຍຊັກດີ້ນເຕັມກຳລັງແລ້ວກໍອອກໜີ ເດັກນ້ອຍນັ້ນກໍກາຍເປັນເໝືອນຄົນຕາຍ ຈົນຄົນສ່ວນຫລາຍເວົ້າວ່າ, 
“ມັນຕາຍແລ້ວ”  (ຂໍ້ 26). ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າຜທ່ີີອອກຈາກຮ່າງຂອງເດັກນັ້ນມັນບໍຍ່ອມງ່າຍໆ  ແຕມັ່ນບໍ່ມີ 
ອຳນາດໃດໆມາຕໍ່ສູພ້ຣະເຢຊູໄດ້ ນອກຈາກມັນເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັ້ນເຈັບປວດເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ, ສ່ວນຜູຄ້ົນ
ທ່ີໄປເບິ່ງເວລານັ້ນຄຶດວ່າເດັກນ້ອຍນ້ັ້ນຕາຍແລ້ວ.  
 
ເຮົາທັງຫລາຍຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ  ພຣະເຢຊູມີຮູບພາບຄ້າຍຄເືດັກນ້ອຍຜູນ້ີ້ຄືກັນ, ຄເືຮົາທັງຫລາຍ
ໄດຕ້າຍແລ້ວຈາກຊີວິດເກົ່າທ່ີມີຜຮ້ີາຍຄອບງຳ  ຊັກພາໃຫ້ເຮົາເຮັດການຊ່ົວຮ້າຍຕ່າງໆນາໆ    ບັດນີ້ເຮົາທັງ
ຫລາຍໄດ້ບັງເກີດໃໝ່ໃນພຣະເຢຊູແລ້ວ ແລະຜຊ່ົີວຮ້າຍເຫລົ່ານັ້ນກບໍໍສ່າມາດມາເຮັດອັນຕະລາຍ  ແລະນຳ   
ເຮົາໄປເຮັດຊ່ົວຮ້າຍອັນໃດອີກຕໍ່ໄປ,  ເບິ່ງແມ, ໝູ່ຄູ່ເພ່ືອນຝງູກໍຈະຕຕີົວຫ່າງຈາກພວກເຮົາ ແລະ ຄວາມສມັ
ພັນທ່ີເຄີຍມີກັນມາກ່ອນນັ້ນກໍຈຶດຈາງຫາຍໄປຫລຄືວາມສມັພັນນັ້ນລາງເທ່ືອກໍຕາຍໄປດ້ວຍ ແຕ່ບໍແ່ມ່ນເຮົາ
ຖິ້ມເພ່ິນ ແຕແ່ມ່ນເພ່ິນຖິ້ມເຮົາ.  ຈ່ົງສັງເກດເບິ່ງຜປີາກກືກຫູໜວກທ່ີພຣະເຢຊູໄລ່ມັນອອກຈາກເດັກນ້ອຍຜູ້ 
ນັ້ນ ມັນບໍຍ່ອມໂດຍງ່າຍ ມັນຫວັງໃຈຈະໃຫ້ເດັກນັ້ນຕາຍພຸ້ນລະ ແຕມັ່ນກເໍຮັດບໍໄ່ດ້.  ເດັກນ້ອຍຜູນ້ີ້ໄດ້ຕາຍ 
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ຈາກຊີວິດເກົ່າທ່ີຖືກບີບບັງຄັບໂດຍຜຮ້ີາຍ, ພ່ໍຂອງລາວກຕໍາຍຈາກການອັບອາຍທ່ີລູກຊາຍເປັນແນວນັ້ນ ຕໍ່
ໄປລາວຈະບໍ່ອາຍຜູຄ້ົນທ່ີເວົ້າວ່າມີລູກຊາຍຜບີ້າ. ເມ່ືອຜູ້ຄົນຄຶດວ່າເດັກນ້ອຍນັ້ນຕາຍແລ້ວນັ້ນ ພຣະເຢຊູໄດ້
ຈັບມືເດັກນ້ອຍນັ້ນດຶງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ລາວມີຊີວິດຄືນມາ   "ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງຈັບມືເດັກນ້ອນັ້ນດຶງຂຶ້ນແລ້ວມັນກໍ
ລຸກຢືນຂຶ້ນ" (ຂໍ້ 27).   ການອັສຈັນຄັ້ງນີ້ເປັນພາບພົດໃຫ້ເຫັນວ່າ  ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຕາຍແລ້ວໃນຄວາມຜິດ
ແລະຄວາມບາບ  ແຕເ່ມ່ືອຜູ້ໃດຍອມເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຈ້ົາ,  ເປັນພຣະຜູໂ້ຜດໃຫ້ພ້ົນຜູ້ນັ້ນກຈໍະ
ຄືນມາຮັບຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະເຢຊູ. ເຮົາທັງລາຍເຊ່ັນດຽວກັນເຄີຍມີສະພາບດັ່ງນີ້ມາກ່ອນ ຄເືຮົາທັງຫລາຍໄດ້
ຕາຍແລ້ວເໝືອນເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້  ເຫດທ່ີເຮົາເປັນຢູໃ່ນຂະນະນີແ້ມ່ນພຣະເຢຊູເປັນຜູຈັ້ບມືເຮົາດຶງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້
ເຮົາມີຊີວິດໃນພຣະອົງ ດ້ວຍເຫດນີ້ຊີວິດທ່ີເຮົາມີຢູ່ຂະນະນີ້ນັ້ນຈ່ຶງເປັນຊີວິດເພ່ືອພຣະອົງ.  
 
ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູຊ່ອຍເດັກນ້ອຍໃຫ້ມີຊີວິດໂດຍຜູ້ເປັນພ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອ  ແລະຂຮ້ໍອງພຣະອົງໃຫ້ຊ່ອຍຮຽບ
ຮ້ອຍແລ້ວພຣະອົງແລະສາວົກກໍພາກັນເຂົ້າໄປພັກຜ່ອນໃນເຮືອນ ແລ້ວສາວົກຈ່ຶງສົນທະນາຖາມພຣະອົງວ່າ 
“ເຫດສັນໃດພວກຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງຂັບໄລ່ຜີນັ້ນອອກບໍ່ໄດ”້ (ຂໍ້ 28). ເປັນຄຳຖາມທ່ີສາວສົກແລະເຮົາທຸກຄົນຄວນ
ຊອກຄົ້ນຫາສາເຫດວ່າເປັນຫຍັງສາວົກທ່ີຕິດຕາມພຣະເຢຊູຈ່ຶງຂບັໄລ່ຜີນັ້ນອອກບໍໄ່ດ້, ແລະທຸກຄັ້ງທ່ີເຮົາມີ
ບັນຫາເຮົາຄວນຈະຖາມວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງແກໄ້ຂບໍໄ່ດ້?   ພຣະເຢຊູຕອບສາວົກວ່າ  “ຜີແນວນີ້ຈະຂັບໄລ່
ອອກດ້ວຍວິທີອື່ນບໍ່ໄດ້ ເວັ້ນແຕ່ດ້ວຍການອ້ອນວອນ” (ຂໍ້ 29). ອັນມີຄວາມໝາຍວ່າ ບໍມີ່ສາວົກຜູ້ໃດໃຊ້ກຳ
ລັງຂອງຕົນເອງຂັບໄລ່ຜີນັ້ນໄດ້ ແຕຕ່້ອງອ້ອນວອນໃຊ້ຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານັ້ນ, ດ້ວຍເຫດນີແ້ຫລະ 
ເຮົາທັງຫລາຍບໍຄ່ວນປະລະການອ້ອນວອນຢ່າງຈິງຈັງ ບໍ່ແມ່ນອ້ອນວອນພໍເປັນພິທີເທ່ົານັ້ນ.  
 

ຄຳຖາມ:  
1. ພຣະເຢຊູກັບໃຜຂຶ້ນໄປອ້ອນວອນທ່ີເທິງພູ? ມີສາວົກອີກຈັກຄົນທ່ີບໍ່ໄດໄ້ປອ້ອນວອນນຳພຣະອົງ? 
 
2. ສາວົກທ່ີໄປອ້ອນວອນທ່ີເທິງພູເຫັນຫຍັງແດ?່ 
 
3. ເມ່ືອພຣະເຢຊູແລະສາວົກທັງສາມລົງມາແຕພູ່ນັ້ນ ເພ່ິນເຫັນບນັຫາອັນໃດ? 
 
4. ຜູເ້ປັນພ່ໍເດັກນ້ອຍຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊ່ອຍໂດຍໃຊ້ຄຳວ່າ “ຖ້າຊ່ອຍໄດ”້ ສອນເຮົາແນວໃດ? 
 
5. ເມ່ືອພຣະເຢຊູຂັບໄລ່ຜອີອກແລ້ວເດັກນ້ອນນັ້ນເປັນແນວໃດ? ລາວລຸກຂຶ້ນມາໄດ້ແນວໃດ?  
 
 
        ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 11 
ຈຳເປັນຕ້ອງບັງເກີດໃໝ່ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 3 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ໂຢຮັນ 3 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຈະມີຄວາມລອດພ້ົນນັ້ນທຸກຄົນຕ້ອງບັງເກີດໃໝ່. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ການບັງເກີດໃໝ່ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າການບັງເກີດໃໝ່ເທ່ົານັ້ນຈ່ຶງມີຄວາມສັມພັນກັບ

ພຣະເຈ້ົາ.      

ບົດນໍາ 
ເຣື່ອງການບັງເກີດໃໝ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານນັ້ນເປັນປສິນາ ທ່ີບໍແ່ມ່ນທຸກຄົນເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ   ຄວາມຮູ້, 
ຄວາມສາມາດ, ຊ່ືສຽງ, ແລະເງິນຄຳບໍສ່າມາດຊ້ືແລະຄົ້ນພົບໄດ້  ດ້ວຍວ່າຄວາມຮູ້ແລະສະຕປິັນຍາຂອງຄົນ
ເຮົານັ້ນຈຳກັດ. "ເພາະມີຄຳຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ, “ເຮົາຈະທຳລາຍປັນຍາຂອງຄົນມີປັນຍາ ແລະຈະໃຫ້
ຄວາມສລາດຂອງຄົນສລາດສູນເສັຽໄປ   ຄົນມີປນັຍາຢູ່ໃສ   ນັກທັມຢູ່ໃສ   ນັກໂຕຕ້ອບບັນຫາສມັຍນີຢູ້່ໃສ     
ພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ຊົງກະທຳໃຫປັນຍາຂອງໂລກກາຍເປັນຄວາມໂງ່ຫລ ື  ເພາະຕາມພຣະສະຕປິັນຍາຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຊົງເຫັນວ່າ ມະນຸດບໍ່ສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາໄດ້ດ້ວຍປັນຍາຂອງຕນົ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊອບພຣະທັຍຊົງໂຜດ
ຄົນທັງຫລາຍທ່ີເຊ່ືອນັ້ນ ໃຫ້ພ້ົນດ້ວຍຄຳເທສນາເຣື່ອງທ່ີເຂົາຖວື່າໂງ່ " ( 1ໂກຣິນໂທ 1:19-21).  "ແຕພ່ຣະ
ເຈ້ົາໄດຊົ້ງເລືອກສິ່ງທ່ີມະນຸດຖວື່າໂງ່ນັ້ນ ເພ່ືອຈະໃຫ້ຄົນສລາດຖືກອັບອາຍ  ແລະໄດ້ຊົງເລືອກເອົາສິ່ງທ່ີມະ
ນຸດຖືວ່າອ່ອນກຳລັງ ເພ່ືອໃຫ້ຄົນທ່ີມີກຳລັງຖືກອັບອາຍ " (1ໂກຣິນໂທ 1:27).  
 

1.  ນິໂກເດມເຂ້ົາພົບພຣະເຢຊູ:  (ໂຢຮັນ 3: 1-8).  
ທ່ານນິໂກເດມເປັນເຈ້ົານາຍຜູນ້ຶ່ງຂອງຊາດຢິວ, ໃນສາຍຕາຂອງຄົນທ່ົວໄປແລ້ວເຫັນວ່າຊີວິດຂອງທ່ານນັບ
ວ່າບໍ່ມີຫຍັງຂາດເຂີນ ເພາະທ່ານມີທັງຊ່ືສຽງ, ມີເງິນຄຳ ແລະມີອຳນາດ ແຕໃ່ນຕົວທ່ານເອງຮູ້ສຶກວ່າຍັງຂາດ
ອັນໃດອັນນຶ່ງທ່ີສຳຄັນຍິ່ງກວ່າສິ່ງທ່ີທ່ານມີໄວ້ໃນຄອບຄອງ ສິ່ງທ່ີນໂິກເດມຄຶດຢາກໄດ້ນັ້ນຄຊີືວິດຕລອດໄປ
ເປັນນິດ ແປວ່າທ່ານຢາກມີຊີວິດທ່ີບໍ່ຕາຍຈັກເທ່ືອ.  ມີເພງນຶ່ງຮ້ອງວ່າ (ສພັສິ່ງຂອງທ່ີມີຢູມ່າກມາຍ, ເງິນຄຳ 
ທ່ີມີຫລວງຫລາຍ ເມ່ືອຕາຍໄປແລ້ວຈະເປັນປໂຍດອັນໃດແກຕ່ົນ). ທ່ານນິໂກເດມໄຝ່ຝັນນັ້ນເປັນຄວາມໄຝ່
ຝັນອັນສູງສຸດເກນີກວ່າຄວາມຄິດຂອງສາມັນຊົນ ດ້ວຍເຫດນີທ່້ານຈ່ຶງຊອກຄົ້ນຫາຫົນທາງຈະພົບຊີວິດອັນນິ
ຣັນດອນ ແລະຫາທາງຈະໄດ້ມາເປັນຂອງຕົນ. 
 

ຄ່ຳມືດຂອງຄືນນຶ່ງ ທ່ານນິໂກເດມໄດ້ມາຫາພຣະເຢຊູ, ເຫດທ່ີທ່ານມາໃນເວລາກາງຄືນນັ້ນກເໍພ່ືອຫລີກເວັ້ນ 
ສາຍຕາແລະຄຳເວົ້າຂອງຄົນທ່ົວໄປວ່າ ເປັນຮອດເຈ້ົານາຍ, ເປັນຜູ້ມີວຊິາຄວາມຮູ້, ເປັນຜູມີ້ອຳນາດ ກະຍັງ 
ໄປຫາພຣະເຢຊູຢູ່ບໍ?່ ແຕສ່ຳລັບຕົວທ່ານເອງຮູ້ດແີລ້ວວ່າທຸກສິ່ງທ່ີທານມີໄວ້ໃນຄອບຄອງນັ້ນບໍ່ສາມາດແລກ 
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ປ່ຽນຊີວີດນຣິັນດອນໄດ້ ແລະທ່ານກຮູ້ໍວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະອາຈານທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາແຕ່ບໍໄ່ດ້ເຂົ້າໃຈວ່າ
ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍເຫດນີເ້ມ່ືອທ່ານເຂົ້າພົບພຣະເຢຊູແລ້ວຈ່ຶງກ່າວວ່າ  “ພຣະອາຈານເອີຍ, ພວກ 
ຂ້ານ້ອຍຊາບຢູວ່່າທ່ານເປັນຄຣທ່ີູມາຈາກພຣະເຈ້ົາ   ເພາະບໍ່ມີຜູໃ້ດອາດເຮັດໝາຍສຳຄັນທ່ີທ່ານເຮັດຢູນ່ັ້ນ 
ເວັ້ນແຕພ່ຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນຳ” (ຂໍ້ 2). ເນື່ອງຈາກວ່ານິໂກເດມບໍຮູ້່ວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ານຈ່ຶງ
ຮ້ອງພຣະເຢຊູວ່າ ພຣະອາຈານ, ຄຣູທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົານັບວ່າເປັນການໃຫ້ກຽດສູງສຸດແລ້ວ, ນໂິກເດມຍັງ
ສາຣະພາບອີກວ່າ ບໍ່ມີໃຜເຮັດໝາຍສຳຄັນໄດ້ເວັ້ນໄວແ້ຕພ່ຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ນຳ.   ທ່ີຈິງແລ້ວຍັງມີຫລາຍຢ່າງທ່ີ
ເຮົາທັງຫລາຍຕ້ອງຮຽນເອົາແບບຢ່າງຂອງນໂິກເດມຄ;ື  1. ຊອກສແວງຫາສິ່ງບໍເ່ນົ່າເປື່ອຍ ແລະສູນເສັຍໄປ 
ເພາະທຸກຢ່າງທ່ີນໂິກເດມມີ, (ເຮົາມີ) ນັ້ນຈະຕ້ອງສູນເສັຍໄປວັນນຶ່ງຂ້າງໜ້າ.   2. ນໂິກເດມຕັດສິນໃຈຖ່ອມ
ຕົວໂດຍລົດຍົດຖາບັນດາສັກແລ້ວເຂົ້າຫາພຣະເຢຊູ.    3.  ນໂິກເດມຮູ້ຈັກເວົ້າໃຫ້ກຽດພຣະເຢຊູ ໂດຍການ 
ຍ້ອງຍສໍັຣເສີນ  ທັງໆທ່ີທ່ານເອງບໍຮູ້່ແນ່ນອນວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ, ດັ່ງນັ້ນເມ່ືອເຮົາພົບຄົນແປກໜ້າ
ໃຫ້ກຽດເພ່ິນໄວ້ດີກວ່າ.  
 

"ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, “ເຮົາບອກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດບໍບ່ັງເກີດມາໃໝ່ ຜູ້ນັ້ນຈະເຫັນຣາຊແຜ່ນ
ດິນຂອງພຣະເຈ້ົາບໍໄ່ດ້” ນິໂກເດມທູນພຣະອົງວ່າ, “ຄົນເຖົ້າແລ້ວຈະບັງເກີດໄດ້ຢ່າງໃດ ຈະເຂົ້າໃນທ້ອງແມ່
ຂອງຕົນເທ່ືອທ່ີສອງແລ້ວເກີດມາໄດ້ຫລື”ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, “ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ 
ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ໄດ້ບັງເກດີມາຈາກນ້ຳແລະຈາກພຣະວິນຍານ ຜູ້ນັ້ນຈະເຂົ້າໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາບໍໄ່ດ້" 
(ຂໍ້ 3-5).   ສັງເກດເຫັນວ່າ ພຽງແຕນ່ິໂກເດມກ່າວໃນຂໍ້ 2   ພຣະເຢຊູກຮູ້ໍຈັກຈຸດປະສົງຂອງນໂິກເດມແລ້ວ 
ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງບອກນໂິກເດມວ່າ   "ຖ້າຜູ້ໃດບໍບ່ັງເກີດມາໃໝ່   ຜູ້ນັ້ນຈະເຫັນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງ    
ພຣະເຈ້ົາບໍໄ່ດ້" ແປວ່າໃຜກໍຕາມບໍ່ບັງເກີດໃໝ່ຈະບໍສ່າມາດເຫັນແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ຄຳຖາມມີຢູ່
ວ່າທ່ານຜູ້ກຳລັງນັ່ງຮຽນຢູໃ່ນເວລານີແ້ນໃ່ຈວ່າຕົນເອງບັງເກີດໃໝ່ແທ້ຈິງແລ້ວບໍ?່  ເຣື່ອງນີ້ບໍຕ່້ອງຖາມຜູອ້ື່ນ 
ເພາະບໍມີ່ໃຜຮູ້ຈັກກັບທ່ານເລິກພຽງພໍໆທ່ີຈະບອກວ່າທ່ານບັງເກີດໃໝ່ແທ້ຈິງຫລືບໍ່? ຜູ້ທ່ີຮູ້ນັ້ນແມ່ນພຣະເຈ້ົາ 
ແລະຕົວທ່ານເອງເທ່ົານັ້ນ, ຫາກທ່ານຮູ້ວ່າຕົນເອງມາໂບດຊ່ືໆ ແຕ່ບໍທັ່ນບັງເກີດໃໝ່ວັນນີບ້ົດຮຽນນີ້ມາຮອດ
ທ່ານແລ້ວ ຢ່າລຊ້ໍາເສັຍເວລາອີກຕໍ່ໄປ ຈ່ົງບັງເກີດໃໝ່ເໝືອນດັ່ງພຣະເຢຊູບອກນໂິກເດມເສັຍ. ນໂິກເດມຜູ້
ເປັນເຈ້ົານາຍບໍໄ່ດ້ເຂົ້າໃຈຄຳສອນພຣະເຢຊູຢ່າງຄັກແນເ່ລີຍ,  ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນັ້ນພຣະເຢຊູຈ່ຶງບອກແຈ້ງຂຶ້ນ
ອີກວ່າ "ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ໄດບ້ັງເກີດມາຈາກນ້ຳແລະຈາກພຣະວິນຍານ    ຜູ້ນັ້ນຈະເຂົ້າໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາບໍ່ໄດ້" (ຂໍ້ 5).   ເມ່ືອນິໂກເດມຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈ   ພຣະເຢຊູຈ່ຶງຍົກຕົວຢ່າງລົມທ່ີພັດໄປມາບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ແນ ່
ນອນ ແລະບໍ່ສາມາດບັງຄັບລົມໃຫ້ໄປຕາມໃຈຂອງຕົນ, ລົມທ່ີພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວນັ້ນພາສາກຣີກອອກສຽງ
ວ່າ (pneuma ພນູມາ) ແປວ່າ ລົມ, ລົມຫາຍໃຈ, ຫລືພຣະວິນຍານ. ສລຸບແລ້ວແມ່ນເຮົາບໍສ່າມາດເຂົ້າໃຈ
ພຣະວິນຍານພຣະເຈ້ົາໄດ້,    ເມ່ືອພຣະວິນຍານພຣະເຈ້ົາເຂົ້າຢູ່ນຳຜູໃ້ດ  ຜູ້ນັ້ນກຈໍະປະຕບິັດຕາມພຣະວິນ
ຍານນັ້ນ, ແລະພຣະວິນາຍານນັ້ນຈະປຸກຈິດວິນຍານທ່ີຕາຍໄປແລ້ວຈະຄືນມາອີກ. 
 

2.  ຄວາມຮັກພຣະເຈ້ົາເປັນຄືໂຄມໄຟ:  (ໂຢຮັນ 3:16-22).  
ໂຢຣັນ 3:16 ເປັນຂໍ້ພຣະຄັມພີທ່ີຄຣິສຕຽນຮູ້ຫລາຍກວ່າຂໍ້ອື່ນໆ ເພາະວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕໍ່ມະນດຸ 
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ທັງຫລາຍນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ຫລວງຫລາຍຈົນພຣະອົງຊົງໂຜດປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອງົລົງມາເປັນຄ່າ
ໄຖໂ່ທດຂອງທຸກຄົນທ່ີຍອມປະຖິ້ມພຣະອື່ນໆແລ້ວມາຮັບເອົາພຣະບຸດອົງດຽວຫລຮັືບເອົາພຣະເຢຊູມາເປັນ
ພຣະເຈ້ົາໃນດວງໃຈຂອງລາວແລ້ວລາວກໍຈະຫລຸດພ້ົນຈາກຄວາມຜິດບາບຕ່າງໆ ແລະບໍ່ຕົກນະຮົກເມ່ືອຫັຼບ
ຕາລາໂລກ. ຂໍ 17 ຍັງບອກອີກວ່າການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນແມ່ນມາເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍ
ໄດຮັ້ບເຊ່ືອ ບໍແ່ມ່ນມາເພ່ືອຕັດສິນລົງໂທດ ດ້ວຍເຫດນີຂ້ໍ້ 18 ຈ່ຶງເວົ້າວ່າ "ຜູ້ທ່ີວາງໃຈໃນພຣະບຸດກບໍໍ່ຖືກຕັດ
ສິນລົງໂທດ ແຕຜູ່້ທ່ີບໍ່ວາງໃຈກໄໍດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດແລ້ວ ເພາະບໍ່ໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະນາມຂອງ   ພຣະບຸດອົງ
ດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາ" (ຂໍ້ 18).   ສັງເກດຄຳເວົ້າໃຫ້ດີ ຂໍ້ 17  ບອກວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ມາເພ່ືອຕັດສິນ ລົງໂທດ, 
ສ່ວນຂໍ້ 18 ບອກວ່າ ຜູ້ບໍວ່າງໃຈເຊ່ືອກຖໍືກຕັດສິນລົງໂທດແລ້ວ. ເມ່ືອສລຸບສອງຂໍນ້ີ້ແລ້ວເຫັນວ່າຂໍ້ 18 ບອກ
ເຕືອນໄວລ້່ວງໜ້າວ່າ  ໃຜກໍຕາມທ່ີບໍວ່າງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຄພືຣະເຢຊູນັ້ນ  ແມ່ນຖືກລົງບັນ
ຊີຕດັສິນໄວກ້່ອນແລ້ວ   ພຽງແຕລ່ໍຖ້າວັນພິພາກສາເທ່ົານັ້ນ.   "ນີ້ແຫລະ,   ແມ່ນການຕັດສິນລົງໂທດ ຄືວ່າ
ຄວາມສວ່າງໄດ້ເຂົ້າມາໃນໂລກ    ແຕ່ມະນຸດໄດ້ຮັກຄວາມມືດຫລາຍກວ່າຮັກຄວາມສວ່າງ  ເພາະກຈິການ 
ຂອງເຂົາຊ່ົວ "  (ຂໍ້ 19).  
 

ເຣື່ອງເລົ່າ:    ມີຊາຍນຶ່ງມີອາຊິບຮັບຈ້າງທ່ົວໄປ   ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈ້າງຂຶ້ນຕົ້ນພ້າວຕາມສວນໝາກພ້າວ
ຕ່າງໆ, ລາວມີຄວາມຊຳນານໃນການຮັບຈ້າງສິບກວ່າປມີາແລ້ວ ນັບໄດ້ວ່າເປັນຄົນຊໍານານສົມຄວນ. ຢູ່ມາ
ວັນນຶ່ງລາວໄປຫາເຈ້ົາຂອງສວນໝາກພ້າວບອກວ່າ  ຈະຂຶ້ນເອົາໝາກພ້າວລົງມາໃຫ້ຕາມຣາຄາທ່ີເຄີຍຈ້າງ,  
ວັນນັ້ນລາວເມົາແດເ່ລັກນ້ອຍ.   ເຈ້ົາຂອງສວນບອກວ່າ ຝົນຫາກເໍຊົາຕົກ ເຈ້ົາກະເມົາ  ເປັນອັນຕະລາຍໃນ
ຍາມຕົ້ນພ້າວປຽກຊຸ່ມແນວນີ,້ ຊາຍນັ້ນກັບບອກເຈ້ົາຂອງສວນວ່າ  " ຂ້ອຍຊຳນານມາເປັນເວລາສິບປແີລ້ວ 
ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ" ວ່າແລ້ວລາວກໍຂຶ້ນເອົາໝາກພ້າວຕັ້ງຫລາຍຕົ້ນລົງມາດ້ວຍດ,ີ ຍັງເຫລືອພຽງຕົ້ນດຽວ ເຈ້ົາ
ຂອງສວນຈ່ຶງບອກວ່າ "ພໍແລ້ວນ້າບ່າວເອີຍ ຂ້ອຍເຫັນເຈ້ົາເມ່ືອຍຫລາຍແລ້ວ" ລາວກັບຕອບວ່າ ຍັງຕົ້ນດຽວ
ນຶ່ງ ຂ້ອຍຈະຂຶ້ນເອົາໃຫ້ມັນແລ້ວ" ວ່າແລ້ວລາວກຂໍຶ້ນໄປເໝືອນເດີມ, ຄັ້ງນີພໍ້ແຕ່ຂຶ້ນໄປພຽງເຄິ່ງດຽວ ລາວກໍ
ເກີດຜິດພາດຕົກລົງຟ້ືນດນິ ເຮັດໃຫ້ແຂນແລະຂາຫັກ ແລະກາຍເປັນຄົນພິການຈົນເຖິງວັນນີ້.  ເຣື່ອງນີເ້ຮັດ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນ ຂໍ້ 17-19 ຢ່າງຊັດເຈນ.  
 

ການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນເປັນເໝືອນໂຄມໄຟອັນໃຫຍທ່ີ່ສ່ອງແຈ້ງ ໃຫ້ເຮົາເຫັນທາງເດີນຂອງຊີວິດ 
ແຕກ່ໍເສັຽດາຍຫລາຍຄົນບໍ່ມັກຄວາມສວ່າງ ເພາະຄວາມສວ່າງຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມສົກກະປົກຂອງຕົນ, ບໍ່
ມີໂຈນໃດໆດອກທ່ີໃຕ້ໄຟໄປລັກເຄື່ອງຂອງໆຊາວບ້ານ " ດ້ວຍວ່າທຸກຄົນທ່ີເຮັດຊ່ົວກຊັໍງຄວາມສວ່າງ  ແລະ 
ບໍ່ມາເຖິງຄວາມສວ່າງ  ເພາະຢ້ານວ່າການເຮັດຂອງຕົນຈະເປີດເຜີຍ  ແຕ່ບຸກຄົນທ່ີເຮັດຕາມຄວາມຈິງກໍມາ
ຫາຄວາມສວ່າງ ເພ່ືອໃຫ້ການຂອງຕົນປາກົດວ່າໄດ້ເຮັດດ້ວຍອາສັຍພຣະເຈ້ົາ " (ຂໍ້ 19-20).  
 

3.  ມາຈາກເບ້ືອງເທິງ ກໍຢູ່ເທິງທຸກຢ່າງ: (ໂຢຮັນ 3: 31-36).  
ໃນເຮືອນຫລັງນຶ່ງຈະມີຫລາຍຄົນກໍຕາມ ຈະຕ້ອງມີຜູ້ນຶ່ງເປັນໃຫຍປ່ົກຄອງ, ໃນບ້ານນຶ່ງຈະມີຫລາຍຫລັງຄາ
ເຮືອນກຕໍາມຈະຕ້ອງມີຜູ້ນຶ່ງເປັນນາຍບ້ານ,   ຢູ່ໃນເມືອງນຶ່ງຈະມີຫລາຍບ້ານກຕໍາມຈະຕ້ອງມີຜູ້ນຶງ່ເປັນເຈ້ົາ
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ເມືອງ, ຢູໃ່ນແຂວງນຶ່ງຈະມີຫລາຍເມືອງກໍຕາມ ຈະຕ້ອງມີຜູ້ນຶ່ງເປັນເຈ້ົາແຂວງ,   ໃນປະເທດນຶ່ງຈະມີຫລາຍ
ແຂວງກໍຕາມຈະຕ້ອງມີຜູ້ນຶ່ງເປັນປະທານ, ເປັນເຈ້ົາຊີວິດ ປົກຄອງປະເທດນັ້ນ.  ສລຸບແລ້ວບໍວ່່າການຈັດຕັ້ງ
ອັນໃດກໍຕາມຈະຕ້ອງມີຜູ້ນຶ່ງເປັນຜູ້ປົກຄອງຈ່ຶງຈະຕົກລົງກັນໄດ້.   
 

ຄັ້ງນຶ່ງຂ້າພະເຈ້ົາໂອລ້ົມກັບລຸງໃຫຍສ່ອງຄົນຜູເ້ປັນສາຣະວັດປະຈຳວັດບ້ານເກີດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໆ ບອກລຸງ
ໃຫຍວ່່າ "ວັດບ້ານເຮົາມີພຣະຫລາຍກວ່າແຕກ່່ອນໜ້ໍ?  ແຕຢ່າກຖາມລຸງວ່າ ໃນຈຳນວນພຣະຫລາຍອົງນັ້ນ 
ແມ່ນອົງໃດເປັນໃຫຍ່ກວ່າເພ່ິນ? " ລຸງທັງສອງຕອບວ່າ   (ບໍ່ມີໃຜເຄີຍຖາມແນວນີ້  ແລະກະບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຕອບ
ແນວໃດ ແຕຄ່ຶດວ່າພຣະທຸກອົງນັ້ນເທ່ົາທຽມກັນ).   ຂ້າພະເຈ້ົາຖາມອີກວ່າ   ຄັ້ນຊ້ັນຄຣູບາທ່ີບວດໃນວັນເດ 
ທຸກອົງສ່ຳກັນບໍ່? ເພ່ິນກັບຕອບວ່າ (ບໍແ່ລ້ວ, ຕ້ອງແມ່ນສາທຸໃຫຍ່ ເປັນເຈ້ົາອາທິການວັດ).    ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງ
ສວຍໂອກາດເປັນພະຍານວ່າ ຖ້າດັ່ງນັ້ນພຣະທ່ີຢູ່ໃນສິມນັ້ນຕ້ອງມີອົງນຶ່ງເປັນໃຫຍ່  ແຕອ່ົງໃຫຍທ່ີ່ສຸດນັ້ນມີ
ພຽງແຕອ່ົງດຽວ ເວົ້າແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍຢຸດເວົາ້,  ລຸງຜູນ້ຶ່ງຕອບຂ້າພະເຈ້ົາເປັນສຽງໄທເມ່ືອງຫລວງວ່າ (ພຣະ
ເຢຊູອະ?). ຂ້າພະເຈ້ົາດີໃຈທ່ີລຸງໃຫຍຕ່ອບຖືກ ກເໍລີຍບອກເພ່ິນວ່າ ລຸງເວົ້າຖືກແລ້ວ.  
 

ໂຢຮັນຊ້ີແຈງໃຫ້ພວກລູກສິດທ່ີກຳລັງຖົກຖຽງກັນວ່າ " ພຣະອົງຜູສ້ະເດັດມາຈາກທາງເທິງຊົງຢູ່ເໜືອທຸກສິ່ງ 
ຜູ້ທ່ີເປັນແຕແ່ຜ່ນດິນໂລກກໍເປັນຝ່າຍໂລກແລະຍອມກ່າວຝ່າຍໂລກ ພຣະອົງຜູ້ສະເດັດຈາກສວັນຊົງຢູ່ເໜືອ 
ທຸກສິ່ງ " (ຂໍ້ 31).   ແປວ່າ ຄົນຝ່າຍໂລກຈະກ່າວເຣື່ອງຝ່າຍໂລກ  ແລະເປັນໃຫຍຝ່່າຍໂລກເທ່ົານັ້ນ,  ສ່ວນ    
ພຣະເຢຊູຜູ້ສະເດັດມາຈາກເບື້ອງເທິງ (ສວັນ) ນັ້ນຊົງເປັນໃຫຍເ່ໜືອທຸກຄົນ,  ເໜືອນທຸກສິ່ງໃນໂລກ.  ພຣະ
ເຢຊູໄດຊົ້ງກ່າວເຣື່ອງສວັນບ່ອນທ່ີພຣະອົງຊົງເປັນຢູ່ ແຕຫ່ລາຍຄົນບໍຍ່ອມເຊ່ືອຟັງ ແລະພາກັນຊອກຄົ້ນຫາ
ທາງໄປສວັນຢູ່, ນໂິກເດມຜູ້ເປັນເຈ້ົານາຍຂອງຊາດຢິວກປໍາຖນາສິ່ງນີຈ່ຶ້ງມາຫາພຣະເຢຊູ ແຕ່ບໍ່ໄດຍ້ອມຮັບ
ເອົາພຣະອົງມາເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງລາວ,   ໂລກນີຫ້ລາຍຄົນໄດ້ຍິນຊ່ືສຽງຂອງພຣະເຢຊູ  ຈ່ຶງພາກັນມາໂບດ
ເພ່ືອມາຫາພຣະເຢຊູ   ແຕຄ່ຳຖາມມີຢູ່ວ່າ  ທ່ານໄດ້ມາແບບນໂິກເດມມາບໍ່?   ຫລືທ່ານມາເຊ່ືອພຣະເຢຊູ? 
ການມາຫາພຣະເຢຊູແບບນໂິກເດມນັ້ນດີແລ້ວ ແຕຈ່ະໃຫ້ດີກວ່ານັ້ນຄຕື້ອງມາເຊ່ືອໂດຍການສາຣະພາບວ່າ
ຕົນເອງເປັນຄົນຜິດບາບ ແລະເຊີນພຣະເຢຊູເຂົ້າມາເປັນພຣະເຈ້ົາໃນດວງໃຈຂອງຕົນ ເພາະວ່າ "ພຣະບິດາ
ຊົງຮັກພຣະບຸດ  ແລະຊົງມອບທຸກສິ່ງໄວ້ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ  ຜູ້ທ່ີວາງໃຈໃນພຣະບຸດກມີໍຊີວິດຕລອດ
ໄປເປັນນິດ ຜູ້ທ່ີບໍ່ເຊ່ືອຟັງພຣະບຸດກໍຈະບໍໄ່ດ້ເຫັນຊີວິດ   ແຕພ່ຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາປົກຄຸມຢູ່ເທິງຜູ້ນັ້ນ " 
(ຂໍ້ 25-36).  
 
ຄຳຖາມ:    
1. ເຮົາໄດຮ້ຽນຫຍັງຈາກຊີວິດຂອງນໂິກເດມ?  
 
2. ເຮົາມາຫາພຣະເຢຊູທ່ີໂບດ ຄນືິໂກເດມມາບໍ່?  
 
        ຫວ     
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ບົດຮຽນທີ 12 
ໜີອອກໄປໄດ້ຢາ່ງອັສຈັນ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ກິຈການ 12 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ກຈິການ 12 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍເປໂຕໜີອອກຈາກຄຸກ ແລະການຕາຍຢ່າງອສັຈັນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ມີຍາມໃດທ່ານໄດ້ພົບກັບການອັສຈັນໃຈທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍທ່ານໃຫ້    

                                               ພ້ົນພັຍອັນຕະລາຍບໍ?່ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອຮັບຮູ້ການຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະເພ່ືອຂອບພຣະຄນຸພຣະ 

                                              ອົງຕໍກ່ານໂຜດຊ່ອຍ. 
 

ຄຳນຳ 
     ໃນໂຢຮັນ 3:16 ພວກເຮົາໄດຮັ້ບການນຳພາຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຂອງພຣະເຈ້ົາຕໍ່ມະນຸສໂລກ.  ກິຈການ 12 ໄດ້
ບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍທຳອິດວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍເປໂຕແນວໃດ.   ບາງຄົນໃນເມ່ືອໄດ້ຍິນຄຳ
ເວົ້າ, “ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນພວກເຂົາຄຶດເຖງິຊີເນມາ ແຕ່ບາງຄົນກໍຄຶດເຖິງຄຳອະທິຖານຂອງອົງພຣະເຢຊູ,  “ຂໍໂຜດ
ໃຫ້ພ້ົນຈາກການຊ່ົວຮ້າຍ” (ມທ 6:13).    ການອ້ອນຢ່າງນີ້ມີຂຶ້ນກໍເພາະພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າການທົດລອງຈະ
ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ   ແລະຮູ້ແນ່ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນ.   ໃນບົດຮຽນວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວ່າ 
ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວເຖິງຊີວິດຂອງເປໂຕພ້ົບກັບຊີວິດຢ່າງຄຂໍາດບາດຕາຍ    ໃນເມ່ືອຄຣິສຕະຈັກເອົາໃຈໃສ່
ໃນການໄວ້ວອນ ພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ທຳງານຊ່ອຍເຫລືອເປໂຕໃຫ້ພ້ົນຄວາມຕາຍ  ເພ່ິນຈ່ິງມີໂອກາດໄປຮ່ວມຮັບ
ໃຊ້ອີກກັບຄະນະພວກອັຄສາວົກຄົນອື່ນໆ. 
  

1.  ການຂ່ົມເຫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ງຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍທຳອິດ: (ກຈກ 12:1-4) 
     ການລງັກຽດດ້ານສາສນາ ແລະການຂົ່ມເຫງໄດ້ເຂົ້າມາໃນໂລກ. ຢູ່ໃນປະເທດອະເມຣິກາພວກເຮົາມີເສ
ຣິີພາບ ແຕ່ເຫັນວ່າມີການລັງກຽດເກີດຂື້ນແຕລ່ະວັນ.     ຄະນະບັບຕິດໄດ້ສນບັສນນຸເສຣິພາບໃນການເຊ່ືອ
ຖື ແລະແຍກຕົວອອກຈາກການເມືອງ.   ພວກເຮົາອາດສາມາດຕີຄວາມໝາຍເຖິງເສຣີພາບທ່ີແຕກຕ່າງກັນ   
ແຕ່ເຫັນວ່າໃຜໆກໍມັກທະນຖຸນອມເສຣີພາບນັ້ນ.    ທຸກມ້ືນີ້ອາດມີການລັງກຽດດ້ານສາສນາ  ແຕ່ບໍ່ສາມາດ
ເອົາໄປທຽບກັບຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍທຳອິດໄດ.້ 
     ໃນບົດ 12 ການຂົ່ມເຫງໄດ້ເລີ້ມມາຈາກພວກຢິວແລະພວກໂຣມ.  ຕອນນັ້ນການທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກ
ຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນຍັງໃໝ່ໆໃນສມອງຂອງຄົນທ່ີເຊ່ືອຢູ,່ ພວກເຂົາຍັງຈຳໄດ້ວ່າໂຢຮັນໄດ້ຖືກຕັດຄໍ. ສະເຕຟາ
ໂນໄດ້ຖືກຂ້າດ້ວຍການຄວ່າງຫີນໃສ່ ແລະຢາໂກໂບກໍຖືກຂ້າ.   ກະສັດເຮໂຣດໃນສມັຍອົງພຣະເຢຊູມາບັງ
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ເກີດ ເພ່ິນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຂ້າເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍໃນເຂດເມືອງເບັດເລເຮັມສອງປີລົງໄປ ຄຶດວ່າໃນຈຳນວນເດັກນ້ອຍ
ຖືກຂ້ານັ້ນອາດແມ່ນຜູ້ມາເກີດເປັນກະສັດ. (ມັດທາຍ 2:16). 
     ພວກໂຣມເປັນພັນທະມິດຂອງກະສັດເຮໂຣດ,  ຄືໃນເມ່ືອຢາກໃຫ້ພວກຢິວຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືພວກໂຣມກໍ
ເອົາໃຈຢິວ. ເຫັນວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄຣິສຕຽນເປັນບັນຫາຕໍ່ພວກຢິວ ໃນເມ່ືອຢາໂກໂບຖືກຂ້າເຮັດໃຫ້
ພວກຢິວດີໃຈ   ຊີໂມນເປໂຕເປັນຄົນຕໍ່ມາທ່ີພວກຢິວປອງຂ້າ  ເລີຍເຈັບເອົາເປໂຕແລະໂຢຮັນໃສ່ຄຸກໃສ່ກັບ
ຕີນກັບມືແລະມີທະຫານຍາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.   ຫລັງຈາກວັນເທສະການປັສະຄາ ເຮໂຣດໝາຍໃຈວ່າຈະຂ້າ
ທັງສອງຄົນເສັຽ ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາປົບໜີໄປໄດ້ກ່ອນ. 
        ກິຈການ 12 ຕອນທ້າຍເຫັນວ່າເປໂຕໄດ້ເທສນາຢ່າງມີເສຣີພາບ ເພາະກະສັດເຮໂຣດມີໜອນມາກັດ
ກິນຮ່າງກາຍຈົນຕາຍ ແລະຢາໂກໂບກໍໄດ້ເປັນຜູ້ນຳທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງຂອງ 
ພຣະອົງສຳເຣັດລົງທັງໆທ່ີມີບັນຫານາໆປະການ.     “ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ແຜ່ຂຍາຍອອກໄປ” (ກຈກ 
12:24). 
 

2.  ເມື່ອຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາອ້ອນວອນ: (ກຈກ 12:5)  
     ເຫັນວ່າການອະທິຖານອ້ອນວອນເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຢູ່ລອດແລະຈະເຣີນຂຶ້ນ.   ຕົວຢ່າງໃນເມ່ືອເປໂຕ
ໄດ້ພົບກັບຄວາມຕາຍ ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ພາກັນອ້ອນວອນ  ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາອ້ອນວອນເພ່ືອຈະ
ໄດ້ຮັບຕາມຄຳທູນຂໍເຊ່ັນ ຢາໂກໂບໄດ້ຖືກຂາ້.   ໃນເມ່ືອຄຣິສຕະຈັກໄດ້ພົບກັບບັນຫາ  ຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກ
ນັ້ນພາກັນອ້ອນວອນຕລອດ.  
    ມີລູກສາວນ້ອຍໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອພ່ໍ ແຕ່ເຫັນວ່າບໍ່ໄດ້ຕາມຄວາມປາຖນາ ບາງຄັ້ງພວກເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ
ກໍໄດ້ພົບກັບຄຳຕອບແບບນັ້ນ ເໝືອນກັບພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນຊີວິດຂອງເປໂຕ ແລະຢາໂກໂບ   ແຕ່ເຫັນວ່າ 
ໃນທ່ີສຸດພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຫລືບໍ່ພ້ົນກໍຕາມ ທຸກຄົນຈະໄດ້ພົບກັບການຕາຍດ້ານຮ່າງກາຍ.  ພວກເຮົາ
ທຸກຄົນເຄີຍໄດ້ພົບກັບການອັສຈັນຈາກພຣະເຈ້ົາມາແລ້ວຫລາຍໆຄັ້ງໃນຊີວິດ.    ພຣະເຈ້ົາສັນຍາວ່າຈະປະ
ທານກຳລັງໃຫ້ເມ່ືອພົບກັບບັນຫາໃນຊີວດິໃນໂລກນີ.້   ພຣະຄັມພີສອນພວກເຮົາວ່າພຣະຄູນຂອງພຣະເຈ້ົາ
ພຽງພໍສຳລັບພວກເຮົາ (ຟລປ 4:19).   ພຣະເຈ້ົາກຳລັງທຳງານຂອງພຣະອົງເພ່ືອສິ່ງທ່ີເກີດຂຶ້ນຈະເປັນສິ່ງດີ 
(ໂຣມ 8:28), ເຖິງແມ່ນວ່າດຽວນີ້ສິ່ງເກີດຂຶ້ນອາດບໍ່ດີກໍຕາມ. 
      ຢາໂກໂບຕາຍບໍ່ແມ່ນເພ່ິນ ແລະເພ່ືອນຝູງຂາດຄວາມເຊ່ືອ.  ອາດມີຄຳຖາມວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃຫ້ພຣະ
ເຈ້ົາຊ່ອຍໃຫ້ເປໂຕລອດ ແຕ່ຢາໂກໂບຕາຍ?    ຄຳຖາມຢ່າງນີ້ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ເພາະມັນເປັນທຸ
ຣະຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ເຫັນວ່າຢາໂກໂບໄດ້ພ້ົນຈາກບັນຫາໃນໂລກ  ແລະໄດ້ປະສົບຄວາມງົດງາມຂອງສວັນ. 
ນັ້ນເປັນສິ່ງບໍ່ດີສຳລັບຢາໂກໂບບໍ່?   ໝູ່ເພ່ືອນຂອງເພ່ິນໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ທຸກໂສກໃນໂລກ,   ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ    
ພຣະຄຸນຈາກພຣະເຈ້ົາໃຫ້ມີກຳລັງສູ້ທົນຕໍ່ທຸກສິ່ງ.  ສ່ວນເປໂຕໄດ້ພ້ົນຈາກຕາຍແລະໄດ້ສຶບຕໍ່ຮັບໃຊ້ຈົນເພ່ິນ
ໄດ້ຕາຍໂດຍເງ້ືອມມືຂອງຈັກກະພັດ ນິໂຣຜູ້ໂຫດຮ້າຍ. (ອ່ານ ໂຢຮັນ 21:18-19). 
      ອະທິຖານເປັນສິ່ງດີທ່ີສຸດທ່ີຄຣິສຕະຈັກຄວນປະຕິບັດ.  ເວລາອ້ອນວອນໃຫ້ພວກເຮົາເອົາຈິດໃສ່ໃຈນຳ
ແລະມີຄວາມຫວັງວ່າພຣະເຈ້ົາຈະປະທານໃຫ້.   ໃນພຣະຄັມພີເຕັມໄປດ້ວຍຕົວຢ່າງສຳຄັນຂອງການອ້ອນ 
ວອນອະທິຖານ.  ການທ່ີພວກເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈແລະບໍ່ໄດ້ອ້ອນວອນນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໝົດພລັງ,  ພຣະ



 49 

ອົງໄດ້ໜູນໃຈພວກເຮົາໃຫ້ອ້ອນວອນເພ່ືອເຂົ້າຮ່ວມສາມັກຄີກັບພຣະອົງ  ແລະຂໍໃຫ້ພຣະອົງນຳພາແນະນຳ
ໃນເຣື່ອງຕ່າງໆ.  ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາອາດບໍ່ໃຫ້ທຸກສິ່ງທ່ີພວກເຮົາທູນຂ ໍ ແຕ່ພຣະອົງປະທານສິ່ງເຮົາຈຳ
ເປັນໃນຊີວິດ. 
     

3. ຊີໂມນເປໂຕໄດ້ຮັບການອັສຈັນຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ: (ກຈກ 12:6-11)   
     ຊີໂມນເປໂຕໄດ້ຖືກຂົ່ມເຫງຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນສູ່ສວັນທັງເປັນ ແລະຍງັປະເຊີນກັບສະ
ພາບລຳບາກໃນຖານະເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ.   ອົງພຣະເຢຊູເຄີຍຊ່ວຍເວລາເປໂຕຈົມນ້ຳທະເລຄາລີ
ເລ (ມທ 14:29-31).  ເປໂຕແລະໂຢຮັນໄດ້ຖືກຈັບ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະກາດເຣືອ່ງອົງພຣະເຢຊູ (ກຈກ 4:1-22), 
ເປໂຕໄດ້ປະເຊີນກັບການຂົ່ມເຫງຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະຄຶດວ່າຕົນເອງຈະເປັນເໝືອນຢາໂກໂບ ແຕ່ເຫັນວ່າເປ
ໂຕມີຄວາມກ້າຫານ ແລະມີສັນຕິສຸກ.  ຢູ່ໃນຄຸກເພ່ິນນອນຢ່າງສະບາຍຈົນເທວະດາມາປຸກເພ່ິນໃຫ້ຕື່ນ. 
     ລູກາໄດ້ກ່າວເຣື່ອງທ່ີເກີດຂຶ້ນກັບເປໂຕຢ່າງລະອຽດຄືໂສ້ທ່ີລ່າມຕີນມືຂອງເປໂຕໄດຫ້ລຸດອອກ ພວກທະ
ຫານທ່ີຍາມຢູ່ນັ້ນບໍ່ຮູ້ວ່າສິ່ງໃດໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.  ເທວະດາໄດ້ບອກໃຫ້ເປໂຕນຸ່ງເຄື່ອງແລະໃສ່ເກີບ  ສ່ວນເປໂຕ
ຍັງສົນລະວົນຢູ່ວ່າຕົນເອງຝນັຫລືເຫັນນິມິດ ແລະເພ່ິນໄດ້ເຮັດຕາມເທວະດາບອກ ໃນທ່ີສຸດເປໂຕເຫັນປະຕູ
ເຫລັກໃຫຍ່ເປີດອອກ ທັງສອງໄດ້ຍ່າງຜ່ານປະຕູນັ້ນໄປຕາມທາງຈົນເທວະດາຫາຍໄປ.  ເປໂຕຈ່ຶງເຂົ້າໃຈວ່າ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສົ່ງເທວະດາມາຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຈາກມືຂອງກະສັດເຮໂຣດ   ແລະການຂົ່ມເຫງຈາກພວກ
ຢິວ.  ເປໂຕຮູ້ດີວ່າການອັສຈັນຢ່າງນີ້ເປັນວຽກງານຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານັ້ນ. 
 

4. ຊີໂມນເປໂຕໄປຮ່ວມກັບເພື່ອນຄຣິສຕຽນ: (ກຈກ 12:12-19) 
     ເປໂຕໄດ້ຢືນຢູ່ກາງຖນົນຄົນດຽວ ແຕ່ເພ່ິນຮູ້ບ່ອນທ່ີຈະຍາ່ງໄປແນ່ນອນ ຄືເຮືອນຂອງມາຣີອາ, ໂຢຮັນຜູ ້
ມີຊ່ືອີກວ່າ ມາຣາໂກຮູ້ຈັກບ່ອນຄຣິສຕຽນເຕົ້າໂຮມກັນ.  ເປໂຕໝ້ັນໃຈວ່າຄົນໃນທ່ີນັ້ນພາກັນອ້ອນວອນອະ 
ທິຖານເພ່ືອຕົນເອງ.  ເຫັນວ່າເຮືອນຂອງມາຣີອາອາດມີຣາຄາແພງເພາະເປໂຕໄປເຄາະປະຕູງາມແລະຮູ້ວ່າ
ມີຄົນເປັນຈຳນວນຫລາຍພາກັນອ້ອນວອນໂດຍອັດປະຕູທາງໃນ. ຄົນໃຊ້ຍິງນາງໂຣດາມາທ່ີປະຕູແຕ່ນາງບໍ່
ໄດ້ເປີດ ແຕ່ນາງຈ່ືສຽງຂອງເປໂຕໄດ້ ນາງຈ່ຶງແລ່ນໄປບອກກຸ່ມອ້ອນວອນວ່າເປໂຕມາ. ສ່ວນຄົນຢູ່ທາງໃນບໍ່
ເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອບຄຳອະທິຖານຂອງຕົນເອງ.    ພວກເຂົາຄຶດວ່າຍິງຄົນໃຊ້ ນາງໂຣດາເປັນບ້າ  ຫລື
ອາດເຫັນເທວະດາ.   
     ເປໂຕໄດ້ຢືນເຄາະປະຕູ ແລະຍິງຄົນໃຊ້ກໍຮ້ອງບອກຄົນອື່ນ ໃນທ່ີສຸດໝົດທຸກຄົນໄດ້ໄປທ່ີປະຕູເມ່ືອເຫັນ
ເປໂຕກໍພາກັນຕົກໃຈ.  ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າເປັນຫຍັງຄົນພວກນັ້ນຈ່ຶງແປກໃຈ? ຫລືອາດເປັນເພາະຢາໂກໂບຖືກ
ຂ້າພວກເຂົາຈ່ຶງມີຄວາມທຸກໂສກເລີຍມີແຕ່ອ້ອນວອນ   ເລີຍບໍ່ຫວັງວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຕອບຄຳອະທິຖານຂອງ
ພວກເຂົາຊ້ັນບໍ່?    ພວກເຮົາອາດບໍ່ຮູ້ຄຳຕອບ   ແຕ່ຮູ້ວ່າພວກເຮົາພຽງເຮັດໃຫ້ການອ້ອນວອນເປັນພຽງພິທີ
ໂດຍບໍ່ຄຶດວ່າຈະບໍ່ມີປໂຍດອນັໃດ.    ຂ່າວດີມີຢູ່ວ່າເປໂຕຍັງມີຊີວິດຢູ ່ ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຫັນເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາມີຄວາມຫວັງແລະມີຄວາມກ້າຫານ. 
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     ເວລາເປໂຕໄດ້ຢືນຢູ່ກາງທາງຄົນດຽວ ເມ່ືອເພ່ິນຮູ້ຈັກເມ່ືອຄິງເພ່ິນຄຶດອອກດີ ແລະກໍເຮັດສິ່ງດ.ີ  ເປໂຕຮູ້
ວ່າພວກທະຫານຂອງກະສັດເຮໂຣດກຳລັງມາຊອກຈັບຕົວເອງພ້ອມພວກຢິວທັງຫລາຍດ້ວຍ.   ໃນເມ່ືອໄດ້
ພົບກັບເພ່ືອນຝູງແລ້ວ ເປໂຕກໍໜີອອກໄປທ່ີອື່ນບ່ອນບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ເພ່ືອບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນມີບັນຫານຳ.   
      ລູກາໄດ້ບອກວ່າພວກທະຫານພາກັນແຕກຕື່ນທ່ີສຸດຍ້ອນເປໂຕໄດ້ຫາຍໄປ.  ກະສັດເຮໂຣດໄດ້ສັ່ງໃຫ້
ທະຫານໄປຊອກຫາທຸກໆບ່ອນ ໃນເມ່ືອພວກເຂົາຫາເປໂຕບໍ່ໄດ້ ກະສັດເຮໂຣດເລີຍສັ່ງໃຫ້ຂ້າທະຫານພວກ
ນັ້ນເສັຽ.   ອີກບໍ່ນານ ເຮໂຣດໄດ້ສິ້ນໃຈຕາຍເວລາໄປຢາມເມືອງຄາຊີເລັຽ  ຕົວໜອນໄດ້ກັດກິນຈາກທາງໃນ
ຮ່າງກາຍ (ກຈກ 12:23). 
      ກິຈການ 12 ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍຂ່າວຮ້າຍແລະການຂົ່ມເຫ່ງ.  ຖ້າເບິ່ງບໍ່ຄັກແລ້ວເຫັນວ່າຄວາມຊ່ົວໄດ້ຊະ
ນະ. ພວກເຮົາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາເຖິງໂລກນີ້ຈະຄຶດຢ່າງໃດກໍຕາມ     ພຣະເຈ້ົາຍັງປົກຄອງໂລກຈັກກະ
ວານຢູ່.  ຄວາມຊ່ົວອາດມີຂຶ້ນໃນລະຍະນຶ່ງ ແຕ່ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາຍັງສືບຕໍແ່ຜ່ອອກໄປ. (ກຈກ 12:24). 
      

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ເປໂຕໄດ້ກ່າວຄຳພະຍານວ່າຕົນເອງໄດ້ຖືກພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຈາກພັຍອັນຕະລາຍແລະໄດ້ໜູນໃຈຄົນ
ໃນສມັຍເດີມໃຫ້ມີກຳລັງໃຈ ແລະມີຫລາຍຄົນໄດ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ.     ການທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ແຜນການ
ຂອງພຣະເຈ້ົາສຳເຣັດໃນໂລກບໍ່ເປັນຂອງງ່າຍ.  ພວກເຂົາພາກັນອ້ອນວອນເພ່ືອ ຢາໂກໂບແລະເປໂຕ, ແຕ່
ເຫັນວ່າຢາໂກໂບຖືກຂ້າ    ແລະເປໂຕພຣະເຈ້ົາເອົາໄວ ້ ເພ່ືອເປັນພະຍານໃຫ້ຄົນອື່ນຕັດສິນໃຈເປັນຄົນຕິດ
ຕາມ. ບາງຄັ້ງພຣະພອນອັນໃຫຍ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ພົບກັນຄວາມມືດມົນຂອງຊີວິດ ໃນເມ່ືອ
ພວກເຮົາຄຶດວ່າໝົດຫວັງ ເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ໃຊ້ເປີດເຜີຍພຣະອົງ. 
 

ຄຳຖາມ: 
10. ຖ້າວ່າພວກເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນນັ້ນເປັນຄົນຜິດກົດໝາຍ, ມັນຈະມີຂໍ້ມູນພໍຈະຕັດສິນເຮົາບໍ່? 
11. ທ່ານເຄີຍປະສົບມະການໃນຊີວດິຈົນທ່ານກ່າວວ່າ, “ອັນນີ້ແມ່ນພຣະເຈ້ົາມີພາກສ່ວນ”? 
12. ຖ້າຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານສ້າງໃຫ້ມີກຸ່ມໜຸນໃຈຄົນອື່ນ ທ່ານຈະເອົາເຣື່ອງໃດມາເວົ້າ? 
13. ທ່ານຈະດັດແປງໃຫ້ດີຂຶ້ນດ້ານອ້ອນວອນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ການຖວາຍຕົວຂອງທ່ານ ແຕ່ຢາກໃຫ້ການ

ອ້ອນຂອງທ່ານກັບຄົນອື່ນ ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ? 
14. ທ່ານຈະກາຍເປັນທູດຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຊ່ວຍຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງໃດ? 
15. ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານສາມາດຊ່ອຍຄົນອື່ນໃຫ້ມີຄວາມຫວັງຢ່າງຄົງທ່ີໄດ້ແນວໃດ? 

 
                               ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 13 
ຮ້ອງຂໍໃຫ້ໄຖ່ເອົາຄືນ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຟີເລໂມນ 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ຟີເລໂມນ 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອາຈານໂປໂລຮ້ອງຂໃໍຫ້ໄຖ່ເອົາ ແລະໃຫ້ຄືນດຕີໍ່ເພ່ືອນໂອເນຊີໂມ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ມີໃຜຕ້ອງການທ່ານຊ່ອຍເຫລືອໃນການໄຖ່ ແລະໃຫ້ຄືນດີກັນບໍ?່ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອພິຈາຣະນາເຖິງຄົນທ່ີທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ກຳລັງໃຈໃນການໄຖ່ ແລະ 

                                               ການດກີັນ. 

ຄຳນຳ 
       ໃນປຶ້ມຄາລາເຕັຽ 3:28 ໄດ້ປະກາດວ່າພວກເຮົາແມ່ນໃຜ ແລະມີຄວາມສັມພັນກັນໃນຖານະເປັນຄຣິສ
ຕຽນ: “ຈະບໍ່ມີຊາດຢິວຫລືຄົນຕ່າງຊາດ, ຈະບໍ່ເປັນຂ້ອຍຂ້າຫລືອິສຣະ, ຈະບໍ່ເປັນຊາຍຫລືຍິງ  ເພາະວ່າເຈ້ົາ
ທັງປວງເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນໃນພຣະຄຣິດຄືພຣະເຢຊູ.” ໂກໂລຊາຍ 3:11 ກໍເວົ້າຄືກັນ.  ອາຈານໂປໂລບໍ່
ໄດ້ເຂົ້າມາຮັບເອົາຄວາມຈິງງ່າຍໆເພາະເພ່ິນໄດ້ຢູ່ກັບທຳນຽມຂອງພວກຢິວຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເພ່ິນໄດ້ອ້ອນວອນ
ດັ່ງນີ້: “ຂ້າພະເຈ້ົາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີບໍ່ໄດ້ເກີດເປັນຄົນຕ່າງຊາດ, ເປັນຂ້າທາດ ຫລື ເປັນຜູ້ຍິງ.”  ຂໍ້ນີ້
ໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງໃຍຕໍ່ທຸກໆຄົນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງ. 
     ຈົດໝາຍທ່ີອາຈານໂປໂລຂຽນໄປຫາຟີເລໂມນເປັນຈົດໝາຍສ່ວນຕົວ.  ເປັນບົດຮຽນສອນທ່ີດ ີທ່ີຈະທຳ
ລາຍກຳແພງ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງເພາະພວກເຮົາໄດເ້ຊ່ືອແລະຖວາຍຕົວຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ໃນຖານະ
ເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາວ່າໃຜຈະເປັນອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງກັນ ພວກ
ເຮົາຄວນຮັບເອົາທຸກຄົນ ແລະເປັນຫ່ວງຕໍ່ຄວາມຢູ່ດີກິນແຊບຂອງທຸກໆຄົນ. 
  

1.  ເພື່ອນທີ່ຮັກແລະຜູ້ຮ່ວມງານ: (ຟລມ 1-7) 
     ຟິເລໂມນເປັນເພ່ືອນທ່ີຮັກຂອງອາຈານໂປໂລ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ນຳໃນຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກໂລຊາຍ. ຟີເລໂມນ
ໄດ້ໃຊ້ເຮືອນຂອງຕົນເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມຄຣິສຕຽນ. ລາຍຊ່ືທັງໝົດນີ້ເປັນຄົນທ່ີອາຈານໂປໂລຮູ້ຈັກດີຈ່ຶງຮ້ອງ
ຂໍບໍ່ພຽງແຕ່ຟີເລໂມນເທ່ົານັ້ນເຣື່ອງຄົນໃຊ້ຜູ້ລັກໜີໄປໃຫ້ຍອມຮັບເອົາຄືນມາອີກ. 
        ອາຈານໂປໂລໄດ້ສົ່ງຄຳນັບຕາມທັມນຽມ: “ຂໍພຣະຄຸນ ແລະສັນຕິສຸກຈາກພຣະບິດາເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງ
ຫລາຍ ແລະຈາກພຣະເຢຊູເຈ້ົາ ຈ່ົງມີກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍເທ້ີນ.”    ພຣະຄຸນ ແມ່ນການຄຳນັບຂອງພວກກຣິກ 
ແລະສັນຕິສຸກ (ຊາໂລມ) ແມ່ນການຄຳນັບຂອງພວກຢິວ.     ທັງສອງຄຳນີ້ອາຈານໂປໂລໄດໃ້ຊ້ເປັນປະຈຳ 
ເພ່ິນອາດຈະໃຊ້ຄຳໃດກ່ອນກໍໄດ້.  ພຣະຄຸນແລະສັນຕິສຸກເປັນຄຳເວົ້າສຳຄັນເມ່ືອຂຽນຈົດໝາຍເຣື່ອງ ຟິເລ
ໂມນ ແລະ ໂອເນຊີໂມ.  ສຸດທ້າຍ ອາຈານໂປໂລໄດ້ລົງທ້າຍດ້ວຍໃຊ້ຄຳເວົ້າເຣື່ອງພຣະຄຸນ. 
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      ອາຈານໂປໂລຮູ້ຈັກຄວາມດີແລະກຳລັງຂອງຟີເລໂມນດີ   ເພາະເພ່ິນໄດ້ຍິນຄົນອື່ນເວົ້າເຖິງຄຸນສົມບັດ
ຂອງຟິເລໂມນ: ເປັນເພ່ືອນຮັກ, ຜູ້ຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັນ,  ຜູ້ເປັນຄົນມັກຂອບຄຸນ,  ມີຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ, 
ຮັກຄຣິສຕຽນຄົນອື່ນ, ເປັນພະຍານດີຕໍ່ຄົນອື່ນ, ເປັນຜູ້ນຳເອົາຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດ,ີ ຜູ້ໜູນໃຈ, ເປັນອ້າຍນ້ອງ
ໃນພຣະຄຣິດ, ຫລາຍຄົນມັກພົບນຳ, ມັກຊ່ອຍຄົນອື່ນດ້ານຊັບສິນ, ຜູ້ຫຸ້ນສ່ວນຂອງໂປໂລ. ຍັງມີຄຳກ່າວວ່າ, 
“ບາງຄົນມັກຄຶດເຖິງສວັນ ພວກເຂົາບໍແ່ມ່ນເຮັດດີໃນໂລກ.”    ແຕ່ເຫັນວ່າຟີເລໂມນບໍ່ເປັນຄົນຢ່າງນັ້ນ.  ໃນ
ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ປະສົບການກັບອົງພຣະເຢຊູ  ຄຸນນະພາບດີນັ້ນຄວນຈະອອກມາໃຫ້ສົມກັບວ່າພວກເຮົາມີ
ຄວາມສັມພັນດີກັບອົງພຣະຄຣິດ. 
 

2.  ອາຈານໂປໂລ, ເປັນຕົວແທນ: (ຟລມ 8-9)  
        ຕົວແທນແມ່ນຄົນຜູ້ຂຽນຫລືເວົ້າແທນຄົນອື່ນ.  ຖ້າຈະເວົ້າໃນທຸກວັນນີ້ແມ່ນຜູ້ສນບັສນນຸ ຫລືຂຽນຈົດ
ໝາຍຢັ້ງຢືນ.  ອາຈານໂປໂລຮູ້ຈັກດີທ່ີຈະເປນັຕົວແທນຄືເພ່ິນໄດ້ເປັນຜູ້ແທນປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງອົງ  
ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ເຮັດໃຫ້ຄົນຄືນດີກັນ, ແລະຢືດໝ້ັນໃນຄວາມຈິງ.  ໃນຈົດໝາຍສັ້ນສະບັບນີ້ອາຈານໂປໂລ
ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງໂອເນຊີໂມຊັນຊວນໃຫ້ຟິເລໂມນຮັບເອົາໂອເນຊີໂມຄືນໃນຖານະໃໝ່ຄືເປັນອ້າຍນ້ອງ
ໃນອົງພຣະຄຣິດ. 
     ໄດ້ມີບາງຄົນອາດຈະໂຕ້ຕອບອາຈານໂປໂລໃນສມັຍທຳອິດ ແຕ່ພວກເຂົາຮັບວ່າອາຈານໂປໂລເປັນອັຄ
ສາວົກ.  ໃນເມ່ືອເປັນຢ່າງນັ້ນໂປໂລສາມາດສັ່ງໃຫ້ຟີເລໂມນ “ເຮັດຢ່າງນັ້ນ ເຮັດຢ່າງນີ້,” ແຕ່ໂປໂລບໍ່ໄດ້ໃຊ້
ສິດ ເພ່ິນໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ຟິເລໂມນໃຫ້ເຮັດດ້ວຍຄວາມຮັກ.   ເພ່ິນຍັງຢາກໃຫ້ຟິເລໂມນເຫັນໃຈໃນຖານະເພ່ິນ
ເປັນຄົນແກ່ຜູ້ກຳລັງຕິດຄຸກໃນກຸງໂຣມ, ແລະເພ່ິນເຫັນວ່າຕົນເອງຢູ່ໃຕ້ການປົກຄອງຂອງອົງພຣະຄຣິດ. 
     

3. ໂອເນຊີໂມ: ກາຍເປັນລູກ, ເປັນຫົວ: (ຟລມ 10-16)   
     ໂອເນຊີໂມມີຄວາມໝາຍວ່າ ເປັນປໂຍດ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຊ້ໂອກາດຕຄີວາມໝາຍຂອງຊ່ືວ່າໂອເນ
ຊີໂມ ຜູເ້ປັນຂ້າທາດຊ່ຶງລັກໜີໄປນັ້ນ   ເວລານີເ້ປັນປໂຍດຕໍ່ເພ່ິນແທ້.   ໂອເນຊີໂມກາຍເປັນປໂຍດກໍເພາະ
ລາວໄດ້ກາຍເປັນຄຣິສຕຽນເວລາພົບກັບອາຈານໂປໂລໃນຄຸກ.    ດັ່ງນັ້ນ, ອາຈານໂປໂລດີໃຈຫລາຍຈ່ຶງໄດ້  
ຂຽນຈົດໝາຍໄປບອກຜູ້ເປັນນາຍຂອງຂ້າທາດຄົນນັ້ນວ່າ ໂອເນຊີໂມກາຍເປັນປໂຍດຕໍ່ທັງສອງຄົນເຮົາອີກ 
ແລະຍັງຫລາຍກວ່າເກົ່າເພາະທັງສອງຮູ້ຈັກມາກ່ອນວ່າ ໂອເນຊີໂມມີນິສັຍແລະຄຸນສົມບັດດ.ີ 
     ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ແນ່ວ່ານານປານໃດທ່ີໂອເນຊີໂມໄດ້ເປັນຂ້າທາດຂອງຟີເລໂມນ ກ່ອນໂອເນຊີໂມໄດ້ລັກໜີ
ໄປ, ແຕ່ເຫັນວ່າໂອເນຊີໂມໄດ້ສັ່ງເກດເຫັນກຸ່ມຄຣິສຕຽນຜູ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນທ່ີເຮືອນຂອງຜູ້ເປັນນາຍເປັນປະ
ຈຳ.  ໂອເນຊີໂມອາດເຄີຍໄດ້ຍິນອາຈານໂປໂລສອນ ແລະເທສນາຈາກເມືອງໂກໂລຊາຍ ຫລື ເອເຟໂຊເຖິງ
ເຣື່ອງ “ອົງພຣະຄຣິດ” ທ່ີໄດ້ກ່າວ “ບໍ່ມີຂ້ອຍຂ້າ ຫລືບໍ່ເປັນອິສລະ” ທຸກຄົນຢູ່ໃນອົງພຣະຄຣິດເປັນຄົນນຶ່ງສເມີ
ກັນ (ກລຊ 3:11).  ການທ່ີໂອເນີຊີໂມລັກໜີໄປນັ້ນເຮັດໃຫ້ຟິເລໂມນເສັຽເງິນທອງໄປ ແຕ່ອາຈານໂປໂລຍິນ
ດີທ່ີຈະໃຊ້ໜ້ີແທນຖ້າເປັນສິ່ງທ່ີຟີເລໂມນຕ້ອງການ ເພ່ືອຢາກໃຫ້ໂອນີຊີໂມມີເສຣີຈາການເປັນທາດ. ການທ່ີ
ຍອມໃຊ້ຊັບສິນຂອງຕົນເອງເພ່ືອຊ່ອຍຄົນອື່ນໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມເປັນທຸກນັ້ນເປັນສິ່ງທ່ີດ ີ  ຄືເປັນການທ້ອນ 
ໂຮມຊັບສົມບັດຂອງຕົນໄວ້ໃນສວັນ. (ມທ 6:20). 
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        ເປັນຄວາມຈິງໃນເມ່ືອພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນແກ່ແລ້ວ ພວກເຮົາມັກເຫັນຄຸນຄ່າຂອງໝູ່ເພ່ືອນ.  ບັດນີ້
ໂອເນຊີໂມກາຍເປັນຫລາຍກວ່າເພ່ືອນຕໍ່ອາຈານໂປໂລ.   ໂປໂລຍັງກ່າວວາ່ໂອເນີຊີໂມເປັນລູກໃນການປະ
ກາດຮັບໃຊ້, ເປັນຄົນໃກຊິ້ດຈົນໂປໂລເອີ້ນໂອເນຊີໂມວ່າ, “ເປັນຫົວໃຈ.”  ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນກາຍເປັນຜູ້ໃກຊິ້ດ 
ແລະເປັນເພ່ືອນທ່ີດີ, ແຕ່ອາດມີບາງຄົນກາຍເປັນເພ່ືອນຕາຍ.  ດັ່ງນັ້ນ, ອົງພຣະເຢຊູຈ່ຶງໃຊ້ຄຳເວົ້າວ່າເພ່ືອນ 
ໝາຍເຖິງຜູ້ເຂົ້າຕິດຕາມພຣະອົງ (ໂຢຮັນ 15:15). 
 

4. ການຮ້ອງຂໍຂອງອາຈານໂປໂລ: (ຟລມ 10-25) 
     ອາຈານໂປໂລໄດ້ຮ້ອງຂໍໂດຍການຂຽນຈົດໝາຍເຖິງຟີເລໂມນແລະໃຫ້ໂອເນຊີໂມຖືໄປເພ່ືອພົບກັນໜ້າ
ຕໍ່ໜ້າ. ອາຈານໂປໂລຄວນກ່າວວ່າ, “ໂອເນຊີໂມເປັນຄົນມີເສຣີແລ້ວ ລາວຈະຢູ່ກັບເຮົາ ເຮົາຕ້ອງການລາວ, 
ເຮົາຄືໂປໂລຜູ້ເປັນອັຄສາວົກໄດ້ກ່າວ.”  ຫລືອີງຕາມພຣະຄັມພີເດີມແລ້ວ ອາຈານໂປໂລສາມາດຮັກສາຄົນ
ໜີຮ້ອນມາເພ່ິງເຢນັທ່ີກຸງໂຣມ. (2 ພຣະບັດຍັດ 23:15-16).    ແຕ່ອາຈານໂປໂລບໍ່ໄດ້ໃຊ້ສດິ ຫລືຕາມຄຳ
ສອນຈາກພຣະຄັມພີເດີມ.   ແຕ່ເພ່ິນຮ້ອງຂໍດ້ວຍຄວາມຮັກ ຄືສົ່ງໂອເນຊີໂມໂດຍອ້າງເຖິງຄຸນຄ່າຂອງນາຍ
ແລະຂ້າທາດ.  ເຫັນວ່າຟິເລໂມນເປັນຄົນສນບັສນນຸອາຈານໂປໂລມາຕລອດ ໂປໂລຈ່ຶງກ່າວວ່າໂອເນຊີໂມ
ຄວນຮັບໃຊ້ເຮົາແທນຟິເລໂມນເວລາເຮົາຖືກຄຸມຂັງ. 
       ດ້ວຍຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ຄົນມີເສຣີເຮັດອັນນຶ່ງອັນໃດໄດ້. ຄວາມຮັກເຮັດຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.  ອາ
ຈານໂປໂລຢາກໃຫ້ຟີເລໂມນເຮັດຕໍ່ໂອເນຊີໂມດ້ວຍຄວາມຮັກ.  ເວລາໂອເນີຊີໂມລັກໜີໄປໃນຖານະເປັນ
ຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ; ດຽວນີ້ໂອເນຊີໂມກັບຄືນມານັ້ນກາຍເປັນຄົນເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະເປັນຜູ້ສຳຄັນໃນຊີ
ວິດຂອງອາຈານໂປໂລ. 
     ອາຈານໂປໂລຍອມເສັຽໂອເນຊີໂມດ້ວຍການສົ່ງຄືນ ແລະຫວັງໃຈວ່າຟີເລໂມນຈະຮັບເອົາຄືນໃນຖານະ
ເປັນອ້າຍນ້ອງໃນອົງພຣະຄຣິດ ເປັນຄົນມີຄຸນຄ່າຫລາຍກວ່າເກົ່າ.   ໂປໂລຍັງບອກວ່າໂອເນຊີໂມຢາກເຮັດ
ສິ່ງທ່ີຖືກຕ້ອງໃນເມ່ືອມາຮູ້ຈັກກັບອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ. 
     ອາຈານໂປໂລໄດ້ຮ້ອງຂໍເລິກລົງໄປອີກຂັ້ນນຶ່ງ: “ຮັບຕ້ອນລາວຄືນເໝືອນກັບທ່ານໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາເຮົາ.”  
ເຫັນວ່າການຮ້ອງຂໍນັ້ນກາຍເປັນຂອງສ່ວນຕົວພິເສດ. ໂປໂລຍັງຍິນດີທ່ີຈະໃຊ້ໜ້ີຂອງໂອເນີຊີໂມເພາະລາວ
ໄດ້ລັກເອົາເງິນໜີໄປ.  ຕໍ່ມາເຫັນວ່າໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຄຳຮ້ອງຂໍເພ້ີມວ່າ, “ຟີເລໂມນ ທ່ານເປັນໜ້ີເຮົາບາງຢ່າງ.”  
ອາດແມ່ນສິ່ງທ່ີອາຈານໂປໂລໄດ້ຊ່ອຍສິດສອນພຣະທັມຄັມພີໃຫ້   ແລະຊ່ອຍເຫລືອທາງດ້ານຈິດວິນຍານ.  
ໂປໂລກ່າວດັ່ງນີ ້ເພາະເພ່ິນຢາກໃຫ້ຟີເລໂມນຮັບເອົາໂອເນຊີໂມຄືນ   ເໝືອນເປັນຄົນໃນຄອບຄົວດຽວກັນ 
ໂດຍບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ໜ້ີຄືນ    ແລະຫວັງວ່າ ຟີເລໂມນຈະສົ່ງໂອເນຊີໂມຄືນໄປບົວລະບັດອາຈານໂປໂລທ່ີກຸງໂຣມ.  
ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວົ້າແທນໂອເນຊີໂມເພ່ືອຢາກໃຫ້ຟິເລໂມນເຮັດລື່ນຄຳຮ້ອງຂໍເພາະຄຣິສຕຽນຍ່ອມມີລັກ
ສະນະເຮັດລື່ນສອງເທ່ົາເໝືອນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນ (ມທ 5:41). ໂປໂລຍັງກ່າວອີກວ່າ, “ຈັດບ່ອນພັກໃຫ້
ເຮົາເພາະເຮົາຈະມາຫາທ່ານ.” ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ແນ່ວ່າອາຈານໂປໂລໄດ້ກັບມາຫລືບໍ່, ແຕ່ຄຣິສຕຽນຄວນເຮັດ
ສິ່ງດີເລີດຫລາຍກວ່າທຳນຽມ ແລະກວ່າບັນຍັດຕ່າງໆຄື: ໃຫ້ຮັບເອົາຂ້າທາດຜູ້ລັກໜີໄປ ແລະຮັບເອົາຄືນໃນ 
ສະພາບໃໝ່ຄືເປັນອ້າຍນ້ອງທ່ີຮັກໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
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     ຈົດໝາຍທ່ີຂຽນໄປຫາ ຟິເລໂມນຕອນທ້າຍໄດ້ຈົບລົງດ້ວຍການອ້ອນວອນ, “ຂໍໃຫ້ພຣະຄຸນຂອງອົງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດເປັນຂອງທ່ານເທ້ີນ.”  ອາຈານໂປ, ຟີເລໂມນ, ແລະໂອເນຊີໂມ ໄດ້ປະສົບກັບພຣະຄຸນອັນລ້ຳເລີດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະອາຈານໂປໂລຢາກໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຢ່າງນີ້ແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນ  ໆນຳ. 
      

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ຈ່ົງຄືນດີກັນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ຄົນສອງຄົນທ່ີມີຊີວດິແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ຄືນດີກັນໄດ້.  ທຸກວັນນີ້ເຣື່ອງຢ່າງນີ້ຍັງ
ເກີດຂຶ້ນຢູ່. ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານດີຂຶ້ນບໍ່? ຈ່ົງເຮັດຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດເພ່ືອການຄືນ
ດີ.  ຄຳສອນຂອງອາຈານໂປໂລອາດສາມາດຊ່ອຍທ່ານໄດ້. 
    ເປັນຕົວແທນ.    ອາຈານໂປໂລມີຄວາມຮັກຕໍ່ຟີເລໂມນແລະໂອເນຊີໂມພໍເພ່ືອຈະສ່ຽງ ທຳລາຍກຳແພງ
ຂອງປະເພນີເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ທັງສອງຄົນຄືນດີຕໍ່ກັນແລະກັນ.  ໃຫ້ພວກເຮົາຍອມຕໍ່ການນຳພາຂອງພຣະເຈ້ົາ
ເພ່ືອພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຫລືບຸກຄົນຄືນດີກັນ.     ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າການທ່ີພວກເຮົາມາເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາກໍ
ເພາະພຣະເຈ້ົາໃຫ້ໂອກາດຄັ້ງທີສອງ ແລະພວກເຮົາຄວນໃຫ້ໂອກາດຄົນອື່ນຄືກັນ. 
     ຂອບພຣະຄຸນ.   ຖ້າເບິ່ງໃນຊີວິດຂອງທ່ານທ່ີຜາ່ນມາ ແມ່ນໃຜເປັນຄົນຊ່ອຍທ່ານ?  ມີໃຜບອກໃຫ້ທ່ານ
ເຮັດໃນສິ່ງທ່ີຖືກຕ້ອງບໍ່?   ຖ້າຄົນຜູ້ນັ້ນຍັງມີຊີວິດຢູ ່  ຢ່າລືມຂອບໃຈນຳຄົນນັ້ນໃນສິ່ງທ່ີເພ່ິນໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອ 
ທ່ານ ແລະເຮັດຕໍ່ຄົນອື່ນເຊ່ັນກັນ. 
 

ຄຳຖາມ: 
16. ເປັນຫຍັງການເປັນຕົວແທນຫລືຢັ້ງຢືນຈ່ຶງເປັນສິ່ງສຳຄັນ? 
17. ທ່ານເຄີຍປະສົບກັບພຣະເຈ້ົາບໍ່ທ່ີທ່ານຄິດວ່າການຄືນດີກັນນັ້ນເປັນສິ່ງຍາກ   ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດ 

ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງອັສຈັນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຂ່າວປະເສີດແຜ່ອອກໄປ? 
18. ວິທີໃດໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານໄດ້ນຳຄົນໃຫ້ມາຄືນດີກັນ? 
19. ໃນຊີວິດທັງສາມຄົນ: ອາຈານໂປໂລ, ຟີເລໂມນ, ແລະໂອເນຊີໂມ ທ່ານຄຶດວ່າມີຊີວິດຄືທ່ານ? 
20. ຄຸນນະສົມບັດຢ່າງໃດໃນຊີວິດຂອງຟິເລໂມນທ່ີທ່ານຢາກໄດ້ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ? 
21. ທຸກວັນນີ້ມີການລັງກຽດກັນ ພຣະເຈ້ົາມີນ້ຳພຣະທັຍຢ່າງໃດໃນເຣື່ອງນີ້? 
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