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ບດົຮຽນທ ີ1 
ຜູຍ້ິງແລະເດັກນ້ອຍກ່ອນ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 1:8ó2:10 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍບົ 1:1ó2:10 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ເດັກນ້ອຍທັງຫລາຍປະເຊີນກັບຄວາມໂຫດຮ້າຍແລະຄວາມຕາຍ, ຜູ້ເປັນ

ແມ່ກໍມີການຕ່ໍຕ້ານ ໃນການກະທ ໍາປ່າເຖ່ືອນຢ່າງນ້ີ ຊ່ຶງຖືວ່າເປັນແຜນການຂອງມານ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຍັງມີທ່າທີໃດອີກແດ່ບ່ໍ ທ່ີພວກເຮົາທັງຫລາຍ ຄວນຈະຕ່ໍສູ້ເພ່ືອເດັກນ້ອຍໃນ

ປັດຈຸບັນນ້ີ 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະອະທິບາຍເຖິງການກະທໍາອັນໂຫດຮ້າຍທາຣຸນຕ່ໍເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ຍິງ

ທ່ີກະສັດຟາຣາໂອກະທໍາຢູ່ 
 

ຄໍານໍາ 
ຫລັງຈາກທ່ີໄດ້ໃຊ້ຊວິີດຢູ່ໃນປະເທດເກົາຫລີໃຕ້ເຖິງສິບສອງປີ,   ຊີວດິຂອງພວກເຮົາກໍຝັງເລິກຢູ່ໃນສະພາບ
ການຢ່າງນ້ັນ. ລູກໆຂອງພວກເຮົາກໍເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ທ່ີນ້ັນ.  ຕົວຂ ້າພະເຈ້ົາເອງກ ມີໍຄວາມຍິນດີທ່ີໄດ້ມີຄວາມສ ມັ
ພັນກັບເພ່ືອນຝູງຫລາຍຂ້ຶນ. ວຽກງານກໍກ້າວໜ້າແລະເກີດມີໝາກຜົນເປັນທ່ີໜ້າພໍໃຈຫລາຍ. ແຕ່ເມ່ືອໄດ້ຮັບ 
ຄໍາສ່ັງໃຫ້ພວກເຮົາຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ປະເທດຟີລິບປິນ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍມີຄວາມເສັຍໃຈຫລາຍ. 
 
ທໍາອິດ ຂ້າພະເຈ້ົາເອງກໍເປັນທຸກໃຈໃນການສູນເສັຍເຮືອນທ່ີປະເທດເກົາຫລີ  ແລະກໍຍັງບ່ໍຮູ້ວ່າຈະເກີດຫຍັງ
ຂ້ຶນໃນທ່ີຢູ່ໃໝ່ນ້ັນ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາກໍເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຊາບທຸກຢ່າງລ່ວງໜ້າ,  ຖ້າພວກເຮົາຫາກຍັງຍຶດຕິດ  
ຢູ່ແຕ່ກັບສ່ິງເກ່ົາໆ ພຣະເຈ້ົາກໍຄົງຈະບ່ໍອວຍພຣະພອນພວກເຮົາທ່ີຢູ່ໃນສະພາບເດີມຕລອດໄປ.     ເມ່ືອຄິດ
ຢ່າງນ້ີຄວາມເສັຍໃຈກໍຜ່ອນຄາຍໄປແດ່   ເພາະຄິດເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລ້ວຄວາມຍິນດີ ກໍໄດ້ເຂ້ົາ
ມາແທນທີ່. 
 
ພວກອິສຣາເອນໄດ້ພາກັນຈ່ົມທຸກຈ່ົມຍາກ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງແບບໃຊອໍ້ານາດ ໃນຖານະເປັນຂ້າທາດ 
ດ່ັງຢູ່ໃນພຣະທັມຄັມພີເດີມ ປ້ຶມອົບພະຍົບໄດ້ກ່າວໄວ້.    ພວກເຂົາເບ່ິງເໝືອນວາ່ ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ພາກັນລະ
ນຶກເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາຈັກໜ້ອຍເລີຍ.   ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຫລິງເຫັນຮູບພາບອັນສົດສວຍງົດງາມແລະ
ອະນາຄົດອັນແຈ່ມໃສຊ  ່ຶງວາງຢູ່ຂ້າງໜ້າຂອງພວກເຂົາ. 
 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງແຍກພວກເຂົາອອກຈາກການເປັນປະຊາຊນົທັມມະດາຂອງປະເທດນ້ັນໃຫ້ກາຍມາເປັນຂ້າ
ທາດ,   ແຕ່ພວກເຂົາກໍຍັງມີດີຢູ່ບ່ອນວ່າ ພວກເຂົາຍັງຮັກສາຄວາມເປັນອິສຣາເອ ນັໄວ້ໄດ້.   ພວກເຂົາຍັງມີ
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ຄວາມໜັກແໜ້ນໃນກົດບັນຍັດແລະຄວາມໃນເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ ຄືພວກເຂົາຍັງຄິດວ່າພວກເຂົາເປັນລູກຫລານ
ຂອງອັບຣາຮາມ. 
 

1.  ຜູ້ໄຖທ່ີຖ່ືກລືມ: (ອົບພະຍົບ 1:8-10) 
        ໂຢເຊບເປັນວ ີຣະຊົນທ່ີອາດຫານແລະອົດທົນ, ເພ່ິນໄດ້ນໍາຄອບຄົວຂອງພ່ໍເພ່ິນເຂ້ົາສູ່ແຜ່ນດິນເອຢິບ. 
ເພ່ິນຍັງໄດ້ຊວ່ຍກູ້ຊວິີດຂອງຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃຫ້ລອດພ້ົນໃນການອຶດຫິວໃນເວລາຄັບຂັນ.   ແຕ່ກໍໜ້າ
ເສັຍໃຈ, ພາບຜູ້ທ່ີມີຄວາມກ້າຫານ, ອົດທົນ ໄດ້ລາງເລືອນໄປຈາກຄວາມຊົງຈໍາຂອງມະນຸດຢ່າງວ່ອງໄວ.    
 
      ຜູ້ທ່ີເຄີຍມີອິດທິພົນ ມີອໍານາດ ແລະເຄີຍປົກປ້ອງໂຢເຊບທ່ີຜ່ານມາກໍໄດ້ເສັຍຊີວດິໄປແລ້ວ.  ຄົນອິສຣາ
ເອ ັນກໍເລີຍກັບກາຍມາເປັນຄົນຕ່າງຊາດໃນປະເທດເອຢິບ.  ສ່ິງທ່ີເຂົາໃຫ້ກຽດແກ່ຄົນອິສຣາເອ ນັກໍຄືເປັນຊນົ
ຊາດທ່ີຖືກໄຖ່ແລ້ວ ແລະໂຢເຊບກໍເຊ່ັນດຽວກັນພວກເຂົາກໍມີໜ້າທ່ີໃໝ່ໃຫ້ດູແລ, ໂຢເຊບກໍທໍາໜ້າທ່ີຂອງຕົນ
ຕາມທ່ີກະສັດອົງໃໝ່ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້   ແລະພວກເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ຄິດເຖິງເລີຍວ່າໂຢເຊບເຄີຍເຮັດຫຍັງມາແດ່,   ເຄີຍ
ຊ່ວຍປະເທດຂອງພວກເຂົາຢ່າງໃດແດ່.   
 

2.  ຄວາມຂົມຂືນ່ໄດເ້ພີມ້ທະວຂີຶ້ນ: (ອົບພະຍົບ 1: 11-14) 
          ເມ່ືອການປົກຄອງຫາກມີຫລາຍຊົນຊາດກໍຍ່ອມມີການຮັກຫລັງຊັງບ່ຽງ, ການຂ່ົມເຫັງບຽດບຽນກໍຕົກ
ມາສູ່ຊົນຊາດອິສຣາເອນ. ແຕ່ຍ່ິງມີການຂ່ົມເຫັງຫລາຍສ່ໍາໃດ ຄົນອິສຣາເອ ັນກໍຍ່ິງເພ້ີມຈໍານວນຂ້ຶນ ເຮັດໃຫ້
ປະຊາຊນົຊາວເອຍິບ ແລະກະສັດຟາຣາໂອ ມີຄວາມຢ້ານກົວ.   ກະສັດຟາຣາໂອຈ່ຶງອອກຄ າໍສ່ັງ ບັງຄັບໃຫ້
ຄົນອິສຣາເອ ນັ ທໍາງານໜັກໜ່ວງຂ້ຶນ ເຮັດໃຫ້ຊີວດິຂອງພວກເຂົາມີຄວາມຂົມຂ່ືນຂ້ຶນ. ຖ້າຈະເວ້ົາແລ້ວວຽກ
ງານໜັກທ່ີສຸດຢູ່ໃນປະເທດເອຢ ິບແມ່ນຕົກເປັນຂອງຊາວອິສຣາເອ ັນ. 
 
          ປະຊາຊນົອິຣາເອ ັນມີຄວາມພໍໃຈບ່ໍ? ແນ່ນອນການດໍາຣົງຊີວດິຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ແລະກໍຢູ່ໃນຖານະ
ເປັນຂ້າທາດ ຍ່ອມຈະບ່ໍມີມະນຸດໜ້າໃດທ່ີຈະພໍໃຈ.  ເພາະສິດເສຣພີາບ ຄວາມເປັນຢູ່ແມ່ນຂາດຄວາມສົນ
ໃຈຈາກເຈ້ົາຂອງປະເທດ 
 

3. ຄໍາສັ່ງທີແ່ປກປລາດ (ອບົພະຍບົ 1:15-22)   
          ກະສັດຟາຣາໂອເຫັນຜູ້ຍິງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການທໍາງານ ແລະບ່ໍມີພິດບ່ໍມີພ ຍັຫຍັງຫລາຍເທ່ົາກັບຜູ້
ຊາຍ. ເພາະຜູ້ຊາຍເວລາເຕີບໂຕຂ້ຶນມາເຂົາຈະເປັນຄົນແຂງແກ່ນ ອາດຈະເປັນທະຫານແລະມີແນວຄິດຕ່ໍສູ້, 
ເມ່ືອຟາຣາໂອຄິດເຫັນອະນາຄົດຈະມີບັນຫາດ່ັງນ້ັນ ເພ່ິນຈ່ຶງຕັດໄຟແຕ່ຕ້ົນລົມ.  
 
         ຟາຣາໂອຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ນາງຜະດຸງຄັນເຂ້ົາເຝ້ົາ, ຄົນນ່ຶງເປັນຄົນເຮັບເຣຊ່ືີວ່າຊີຟຣາ ແລະອີກຄົນນ່ຶງຊືວ່່າ ປູ
ອາ.   ìເມ່ືອພວກເຈ້ົາໄປທໍາການຄອດ ຖ້າເຫັນເດັກເປັນຜູ້ຊາຍໃຫ້ຂ້າຖ້ິມ  ໄວ້ຊວິີດແກ່ຜູ້ທ່ີເປັນຍິງເທ່ົານ້ັນ.î 
ແຕ່ນາງຜະດຸງຄັນທັງສອງເປັນຄົນທ່ີຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ. 
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       ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າຄໍາສ່ັງນ້ັນ ໃຊ້ໄປໄດ້ດົນນານປານໃດ ແຕ່ຄົນເຮັບເຣກໍີຍັງເພ້ີມຂ້ຶນອີກຢູ່. ເມ່ືອກະສັດຮູ້
ວ່າ ຜະດຸງຄັນບ່ໍໄດ້ຂ້າເດັກຜູ້ຊາຍ ຈ່ຶງເອ້ີນພວກເຂົາເຂ້ົາເຝ້ົາ ແລ້ວກໍຖາມພວກເຂົາວາ່ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງປ່ອຍໃຫ້
ເດັກຜູ້ຊາຍມີຊີວິດຢູ່?    ພວກເຂົາຕອບວ່າ ຄົນເຮັບເຣເີປັນຄົນທ່ີຄອດລູກງ່າຍ  ຄັນນາງຜະດຸງໄປບ່ໍທັນເຖິງ 
ພວກເຂົາກໍຄອດແລ້ວ.   ຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ, ນາງຜະດຸງຄັນຈ່ຶງລອດພ້ົນຈາກຄໍາຖາມທ່ີຟາຣາໂອ
ພະຍາຍາມຈະເອົາຄວາມຜິດຈາກພວກເຂົາ , ໃນນ້ັນກໍມີ ອາໂຣນ ອ້າຍຂອງໂມເຊດ້ວຍ ທ່ີລອດຊີວິດໃນເວ
ລານ້ັນ. ເພາະພວກເຂົາສ່ຽງຕ່ໍພ ັຍອັນຕະລາຍໃນຄ້ັງນ້ີ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງອວຍພອນພວກເຂົາ (ຂ້ໍ 21) 
 

4. ເດກັນອ້ຍພເິສດ  (ອບົພະຍົບ 2:1-10) 
        ໃນຂະນະທ່ີຟາຣາໂອມີຄວາມກົດດັນຫລາຍກ ່ຽວກັບການເປັນກະສັດຂອງຕົນເອງ. ຍັງມີຊາຍຄົນນ່ຶງ
ຊ່ືອໍາຣາມ ໄດ້ແຕ່ງງານກັບນ້ອງສາວຂອງບິດາຂອງຕົນ ຊ່ືໂຢເຄເບັດ ແລະມີລູກດ້ວຍກັນສອງຄົນຄື ອາໂຣນ
ແລະໂມເຊ. (ອົບພະຍົບ 6:20) ໂມເຊໄດ້ເກີດຂ້ຶນມາໃນສະພາບການທ່ີຄັບຂັນທ່ີສຸດ ຄືໃນຄາວທ່ີຟາຣາໂອ
ປະກາດໃຫ້ຂ້າເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍ.  ໂຢເຄເບັດ ໄດ້ສ່ຽງຕ່ໍພ ັຍອັນຕະລາຍເໝືອນກັນກັບນາງຜະດຸງຄັນທັງສອງ
ໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຊາວເຮັບເຣີໄວ ້ຄືຮັກສາຊຸກເຊ່ືອງລູກຊາຍຂອງຕົນເອງໄວ້. 
 
         ການຊຸກເຊ່ືອງເດັກນ້ອຍນ້ີເປັນການສ່ຽງຕ່ໍຊີວດິ ເພາະເປັນການຂັດຄໍາສ່ັງຂອງກະສັດ. ຖ້າມີການຂັດ
ຄໍາສ່ັງຂອງກະສັດແລ້ວການລົງໂທດຂອງຂ້າທາດກໍຄືປະຫານຊີວິດ. ເຖິງແມ່ນວ່າການສ່ຽງຕ່ໍອັນຕະລາຍຈະ
ສູງປານໃດກໍຕາມ ມານດາຂອງເດັກກໍໄດ້ເຮັດເພາະຄວາມຮັກລູກ.  
 
         ໃນທ່ີສຸດ ມານດາຂອງເດັກກ ໍຕັດສິນໃຈເອົາເດັກໃສ່ກະຕ່າທ່ີຢາດ້ວຍຂ້ີຊີຢ່າງດີ.  ນາງກໍເອົາໄປໄວຣ້ະ
ຫວ່າງປ່າຫຍ້າຜື   ບ່ອນທ່ີລູກສາວຂອງກະສັດຟາຣາໂອລົງມາອາບນ້ໍາທຸກວັນ  ເພ່ືອລາວຈະໄດ້ຫລຽວເຫັນ. 
ສ່ວນເອ້ືອຍຂອງເດັກຊ່ື ມີຣຽມ ກໍໄປຈອບຢູ່ຫ່າງໄກແດ່    ພໍຫລຽວເຫັນວ່າຈະມີອັນໃດເກີດຂ້ຶນແກ່ນ້ອງຂອງ
ຕົນ. ຄວາມກ້າຫານຂອງເອ້ືອຍກໍມີສ່ວນໄດ້ເຮັດໃຫ້ນ້ອງຂອງຕົນໄດ້ລອດພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍ ແລະກໍໄດ້ໄປ 
ເຕີບໃຫຍ່ໃນຣາຊວັງແລະມີການສຶກສາສູງ.  
                  

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
          ເພັງສັຣເສີນບົດທີ 127 ເດັກນ້ອຍເປັນຂອງພຣະຣາຊທານທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. ເດັກນ້ອຍທັງຫລາຍ
ເປັນອະນາຄົດແລະກ ໍເປັນຄວາມຫວງັຂອງປະເທດຊາດ.  ບາງອົງການຫລືສະມາຄົມກໍມີການຈັດແຈງໃຫ້ມີ
ການຊວ່ຍເຫລືອເດັກ. 
 
         ໃນທຸກໆປະເທດໃນໂລກ, ໄດ້ມີອົງການຂອງຄຣສິຕຽນສ່ົງອາຫານແລະເຄ່ືອງນຸ່ງຫົມ່ໄປໃຫ້ເດັກນ້ອຍ
ທ່ີອຶດຫິວ, ເປັນໂຣກ, ຖືກຂ່ົມເຫັງແລະເປັນອົບພະຍົບ.  ການຊວ່ຍຊີວິດຂອງມະນຸດແມ່ນການປ່າວປະກາດ
ອີກວ ິທີນ່ຶງ. 
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          ພຣະທັມຄ ມັພີໄດ້ຝຶກຝົນ  ແລະສິດສອນພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຮັກຕ່ໍຄອບຄົວ ແລະຄົນທ່ີຢູ່ຂ້າງບ້ານ. 
ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄໍາສອນນ້ີແລ້ວຫລືບ່ໍ? ພວກເຮົາໄດ້ສອນລູກໆຂອງພວກເຮົາແລ້ວຫລືຍັງ?  
ພວກເຮົາໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຮົາເຫັນແລ້ວບ່ໍ? ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດເພ່ືອຈະສ່ົງຂ່າວ
ທວນໄຟນ້ີໄປຫາຍຸກຕ່ໍໄປ?   
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ເປັນຫຍັງຟາຣາໂອຈ່ຶງຄິດຂ້າເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍ ແທນທ່ີລາວຊິຂ້າຜູ້ຊາຍຜູ້ໃຫຍ່ໂລດ ລາວຈະບ່ໍປອດ

ພ ຍັດີກວ່າຂ້າເດັກນ້ອຍບ່ໍ? 
     

2. ເປັນຫຍັງຟາຣາໂອຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ນາງຜະດຸງຄັນຂ້າເດັກນ້ອຍ ແທນທ່ີລາວຈະສ່ົງທະຫານໄປກັບນາງຜະ
ດຸງຄັນ ເດັກນ້ອຍເກີດຂ້ຶນມາກໍໃຫ້ທະຫານຂ້າຖ້ິມໂລດ? 
 

3. ນາງຜະດຸງຄັນຈະຄິດເຖິງຄາວທ່ີມານດາຂອງພວກເຂົາເກີດພວກເຂົາມາບ່ໍ,ໃນເວລາທ່ີພວກເຂົາໄດ້
ຮັບຄໍາສ່ັງຈາກຟາຣາໂອໃຫ້ຂ້າເດັກນ້ອຍ? ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງສ່ຽງ ທ່ີບ່ໍຟັງຄໍາສ່ັງຂອງ
ກະສັດ? 
 

4. ແມ່ນຫຍັງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງສ່ຽງທ່ີຈະຊ່ວຍເດັກນ້ອຍໃນທ່ົວໂລກ? 
 

5. ແມ່ນຫຍັງທ່ີທ່ານພໍໃຈທ່ີຢາກຊ່ວຍເດັກນ້ອຍໃຫ້ພ້ົນຈາກບັນຫາ? 
 

6. ບາງກໍຣະນີເບ່ິງຄືງ່າຍ ໃຫ້ເງິນ, ໃຫ້ອາຫານ, ໃຫ້ເຄ່ືອນຸ່ງຫ່ົມໄປແລ້ວກໍແລ້ວໄປ.  ແຕ່ທ່ານຍັງຮູ້ບ່ໍວ່າ 
ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງການຄໍາສອນຈາກພຣະທັມຄັມພີຂອງພຣະເຢຊູຢູ່? 

 
 
 
 

ບພ 
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ບດົຮຽນທ ີ2 
ຈົ່ງຮັບຟງັການຮຽກເອີ້ນ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ອົບພະຍົບ 3:1-14; 4:1-15 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ອົບພະຍົບ 2:11ó4:17 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້    ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຈະຮຽກເອ້ີນເອົາໂມເຊມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊພ້ຣະອົງ, 

ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍແມ້ໃດໆທັງສ້ິນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:   ພວກເຮົາຍັງມີຂ້ໍແມ້ອັນໃດແດ່ບ່ໍ ເພ່ືອຈະຕ່ໍຕ້ານແລະຫລີກລ້ຽງການຮຽກ

ເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະສຶກສາຫາບົດຮຽນໃນຕົວຂອງຂ້ອຍເອງ ກ່ຽວກັບການຮຽກເອ້ີນໂມເຊ

ຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ທ່ີພຸ່ມໄມ້ທ່ີໄຟກໍາລັງໃໝ ້ຢູ່. 
 

ຄໍານໍາ 
ແມ່ຂອງຂ້ອຍໄດ້ເລ່ົາເຣືອ່ງໃຫ້ຟັງ ຕອນຂ ອ້ຍມ ອີາຍຸໄດ້ສອງປີ.    ລາວເວ້ົາວາ່ໃນວັນນ່ຶງຂ້ອຍບ່ໍມັກອາຫານ
ທ່ີລາວແຕ່ງກິນ, ຂ້ອຍກໍແກວ່ງບ່ວງຖ້ິມ. ເວລາແມ່ຍ່າງມາອູ້ມຂ້ອຍໃຫ້ໄປເກັບເອົາບ່ວງເພ່ືອຈະສອນຂ້ອຍໆ 
ກໍຂັດຂືນເພ່ິນ. ເຖິງແມ່ນເພ່ິນຈະຈັບມືຂອງຂ້ອຍໄປໃສ່ບ່ວງກໍຕາມຂ້ອຍກໍຍັງບ່ໍຍອມເຮັດຕາມ ເຣືອ່ງນ້ີແມ່ນ
ເຣ່ືອງທໍາອິດທ່ີຂ້ອຍໄດ້ຖືກລົງໂທດເພາະເປັນຄົນດ້ືດ້ານ. 
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກເອົາໂມເຊ ເພ່ືອໃຫ້ມານໍາຄົນອິສຣາເອນອອກຈາກປະເທດເອຢິບ.  ແຕ່ກໍຄ້ັງແລ້ວຄ້ັງເລ່ົາ 
ໂມເຊພະຍາຍາມຂັດຂວາງຄໍາສ່ັງ, ແລະຫາຂ້ໍແກ້ຕົວໄປຕ່າງໆນາໆ ເພ່ືອຫລີກຈາກການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາໃນຄ້ັງນ້ັນ. 
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດຕຽມໂມເຊເປັນພິເສດໂດຍເປັນປວັດການ ເປັນຄົນທ່ີເກີດມາຈາກແມ່ ແຕ່ກໍແມ່ນນາງຜະດຸງ
ຄັນເປັນຜູ້ໄວຊີ້ວດິ. ລາວຈະເຣນີເຕີບໃຫຍ່ໃນກຸ່ມຄົນເຮັບເຣີເພ່ືອໃຫ້ລາວຮູ້ສຶກວ່າລາວເປັນຄົນເຮັບເຣ ີຈາກ 
ນ້ັນກໍໄປເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ທ່ີວງັຂອງກະສັດຟາຣາໂອ,   ລາວເປັນຜູ້ນ່ຶງທ່ີໄດ້ຮັບການສຶກສາສູງທ່ີສຸດໃນໂລກ    ໃນ   
ສມັຍນ້ັນ.   ນອກຈາກນ້ັນລາວກໍຍັງເປັນຄົນມັກອ່ານ,  ມັກຂີດຂຽນ ແລະມັກຄິດຄໍານວນ, ການສຶກສານ້ີຍັງ
ຮວມດ້ວຍ ການເວ້ົາ ການເຈຣະຈາເຣ່ືອງການເມືອງ ເຣ່ືອງການທະຫານ   ແລະການຮຽນຮູ້ເຣືຶອ່ງອາວດຸຍຸດ
ໂທປະກອນຕ່າງໆ. 
 
ປະເທດເອຢິບສມັຍນ້ັນ,  ຕາມທັມນຽມແລ້ວ  ຄົນທ່ີຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງກະສັດກໍຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາຄຽງຄູ່
ໄປກັບລູກຊາຍຂອງເຈ້ົາຊີວດິ. ການຈະເຣີນເຕີບໂຕກໍຄຽງຄູ່ກັນໄປດ້ວຍ, ເພາະເດັກໆພວກນ້ີເວລາໃຫຍ່ຂ້ຶນ
ມາແລ້ວກໍຈະໄດ້ຮັບໜ້າທ່ີເປັນກະສັດຕ່ໍໄປ ໂມເຊກໍເປັນນ່ຶງໃນຈໍານວນນ້ີ, ໄດ້ຖືກຝຶກຝົນມາເຊັນ່ກັນ. ໂມເຊ
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ຖືກຝຶກຝົນໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາ, ແຕ່ໂຊກບ່ໍດີ, ບາງເທ່ືອລາວກໍຄິດວ່າລາວມີຕໍາແຫນ່ງໃຫຍ່ແລ້ວ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ລາວມີ
ການອວດຕົວ, ລາວຈຶງ່ເຮັດຜິດພາດ. 
 
ຄອບຄົວຂອງກະສັດເອຢິບນ້ີ ພວກເຂົາຈະນັບຖືພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາແຕ່ຢ່າງດຽວ.     ພວກເຂົາຈະຖືວາ່ 
ພວກເຂົາມີຊີວດິທ່ີຢູ່ເໜືອມະນຸດແລ້ວ. ຖ້າມີຜູ້ໃດຫລືກຸ່ມໃດຫາກມີບັນຫາກັບກະສັດ  ເຂົາຈະຂ້າຖ້ິມໂລດ. 
(ອົບພະຍົບ 2:12).   
 

1.  ຈດິໃຈແຂງກະດາ້ງ: (ອົບພະຍົບ 3:1-6) 
ໂມເຊບ່ໍໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນການເດີນທາງດ້ວຍການຮັບໃຊພ້ຣະເຈ້ົາ. ໃນຂ້ໍພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວວ່າໂມເຊພົບ  

ພຣະເຈ້ົາໃນເວລາໄຟໃໝ້ພຸ່ມໄມ້.  ນ ສິ ັຍຂອງລາວຍັງເປັນຄົນອວດຕົວຢູ່ແລະບ່ໍເຄີຍຍອມໃຜງາ່ຍໆ.   ເຕີບ
ໃຫຍ່ຂ  ້ຶນໃນຖ້າມກາງຜູ້ທ່ີສູງສັກ ມີການສຶກສາສູງ ດໍາເນີນຊີວິດໃນຖານະລູກຊາຍຂອງກະສັດຟາຣາໂອ. 

 
ເມ່ືອຫລຽວເຫັນໄຟໄໝ້ພຸ່ມໄມ້ຢູ່ນ້ັນ,   ໂມເຊກໍຍ່າງເຂ້ົາໄປເບ່ິງດ ້ວຍຄວາມທະນົງຕົວ,   ລາວບ່ໍໄດ້

ຖ່ອມຕົວເໝືອນກັບໂຢຊວຍ. ເມ່ືອໂຢຊວຍເຂ້ົາມາຫາພຣະເຈ້ົາ ເພ່ິນໄດ້ກ້ົມໜ້າລົງເຖິງດິນພ້ອມທັງກ່າວວາ່ 
ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ທ່ານຈະໃຫ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານກະທໍາຢ່າງໃດ? ອີກອັນນ່ຶງ ໄຟທ່ີໄໝ້ພຸ່ມໄມ້ຢູ່ນ້ັນກໍ
ບ່ໍຮູ້ວ່າໄຟມາຈາກໃສ ແລະພຸ່ມໄມ້ນ້ັນກໍບ່ໍຍຸບ.   ໂມເຊບ່ໍໄດ້ຄິດເຖິງພຣະເຈ້ົາເລີຍ, ເພ່ິນຄິດວ່າເປັນຫຍັງໄຟ
ໄໝ້ແຕ່ພຸ່ມໄມ້ບ່ໍຍຸບ.  (ອົບພະຍົບ 3:2) ຈ່ຶງຫຍັບເຂ້ົາໄປໃກ້ໆ (ອົບພະຍົບ 3:3)  ໂມເຊຈ່ຶງໄດ້ຍິນຊ່ືຂອງຕົວ
ເອງ "ໂມເຊ, ໂມເຊເອີຍ." 

 
ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະຮຽກເອ້ີນຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ ພຣະອົງມັກຈະເອ່ີຍເຖິງຊ່ືຜູ້ທ່ີເຂົາຢໍາເກງມາແຕ່ດົນນານເຊ່ັນ 

ເຮົາເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງບິດາເຈ້ົາ ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມ ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອີຊາກ   ແລະເປັນພຣະ
ເຈ້ົາຂອງຢາໂຄບ. ເມ່ືອໂມເຊໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນກໍປິດໜ້າ ແລະກ້ົມລົງດິນເພາະບ່ໍກ້າເບ່ິງໜ້າພຣະເຈ້ົາ. 
   

2.  ພຣະເຈົາ້ຜູ້ຊງົເປນັ: (ອົບພະຍົບ 3:7-14) 
         ໃນຄໍາເວົາ້ສອງສາມຄໍາທ່ີພຣະເຈ້ົາກ່າວຕ່ໍຂອງໂມເຊ,  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົກ່າວເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດ ແລະ
ຄວາມສັກສິດຂອງຕົນເອງ.(ອົບພະຍົບ 3:5)     ພຣະອົງຍັງຊງົກ່າວຕ່ໍໄປອີກເຖິງຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພຣະອົງ 
(ອົບພະຍົບ 3:6)  ພຣະເຈ້ົາຍັງໄດ້ເຫັນຄວາມທຸກລໍາບາກ ແລະໄດ້ຍິນສຽງຈ່ົມສຽງວ່າຈາກປະຊາກອນຂອງ 
ພຣະອົງທ່ີປະເທດເອຢິບ.(3:7,9)  ໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເອົາໂມເຊເພ່ືອໄຖ່ປະຊາກອນ ແລະ
ເພ່ືອສໍາເຣັດໃນວຽກງານຂອງພຣະອົງ.(ອົບພະຍົບ 3:10). 
 
       ເມ່ືອໂມເຊໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ເພ່ິນຢາກຈະຕອບວ່າ ເສັຍໃຈ ທ່ານເອ້ີນຄົນຜິດແລ້ວ.   ຈະໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ
ກະບົດຕ່ໍຄອບຄົວນ້ີຢ່າງໃດ, ຂ້ານ້ອຍເຕີບໃຫຍ່ໃນຄອບຄົວນ້ີ. ອີກອັນນ່ຶງຊວິີດຂອງຂ້ານ້ອຍກໍໄດ້ຮັບໃຊ້ລ້ຽງ 
ແກະໃຫ້ພ່ໍເຖ້ົາກໍດີຫລາຍແລ້ວ,  ຈະໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄປສ່ຽງຕ່ໍພ ຍັອັນຕະລາຍເຮັດຫຍັງ.   
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         ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຄິດວ່າຈະໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະອົງສໍາເຣດັໂດຍມະນຸດ, ແຕ່ວ່າພຣະອົງຊົງຕ້ອງການ
ຜູ້ທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອຟັງ ແລະປະຕິບັດຕາມ.    ພຣະເຈ້ົາຈະໃຊ້ໂມເຊບ່ໍວທີິໃດກໍວິທີນ່ຶງ, ພຣະອົງຊົງເຫັນຄວາມ
ອົດທົນຂອງເພ່ິນໃນການລ້ຽງແກະ ແລະພຣະອົງກໍຍັງສັນຍາວ່າ ເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ທໍາງານລໍາພັງແຕ່ຜູ້ດຽວ.  (ອົບ 
ພະຍບົ 3:12). 
 
        ຄວາມໃຈແຂງຂອງໂມເຊຍັງມີຕິດຕົວຢູ່, ພຣະອົງເຈ້ົາຂ ້າຖ້າພວກເຂົາຖາມຂ້ານ້ອຍວ່າ ພຣະເຈ້ົາຂອງ
ທ່ານແມ່ນມີຊ່ືວາ່ຢ່າງໃດ ແລ້ວຂ້ານ້ອຍຈະຕອບພວກເຂົາວາ່ຢ່າງໃດ. (ອົບພະຍົບ 3:13  )  ແລ້ວພຣະອົງກໍ
ໄດ້ບອກຊືຂ່ອງພຣະອົງແກ່ໂມເຊວ່າ "ເຮົາເປັນຜູ້ຊຶງ່ເຮົາເປັນ." (ອົພຍົບ 3:14) 
 
        ບັນຫາບ່ໍໄດ້ຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຢູ່ກັບໂມເຊຕ່າງຫາກທ່ີບ່ໍເຂ້ົາໃຈພຣະເຈ້ົາ. ບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີຈະຫັກຫ້າມສ່ິງ
ທ່ີພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຈະກະທ າໍ ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍເຮັດໄປຕາມຈິດໃຈຂອງມະນຸດທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງການ. ຣິດ
ອໍານາດຂອງພຣະອົງບ່ໍມີຂອບເຂດຈໍາກັດ.   ຕ້ັງແຕ່ເລ້ີມສ້າງໂລກນ້ີຂ້ຶນມາ ພຣະອົງໄດ້ສໍາແດງພຣະອົງເອງ
ມາຕລອດ ແລະມະນຸດກໍບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈພຣະອົງ. 
 
         ນີແ້ມ່ນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ແລະສໍາແດງຊີວດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ້ມະນຸດທຸກວັນນ້ີໄດ້ເຫັນ. 
ໂມເຊຄວນຈະເລີກການເປັນຄົນຕາບອດໄດ້ແລ້ວ   ຫລີກຈາກການມີຈິດໃຈແຂງກະດ້າງ ແລະຫລີກຈາກຂ້ໍ
ແມ້ໃດໆທັງສ້ິນແລ້ວຫັນໜ້າມາຮັບໜ້າທ່ີຈາກພຣະເຈ້ົາໄດ້ແລ້ວ.           
 

3. ຂໍ້ແອບອ້າງທີບ່ໍມ່ປີໂຢດ: (ອົບພະຍົບ 4:1-13) 
       ພຣະເຈ້ົາວາງແຜນການຂອງພຣະອົງອອກມາແລ້ວ ຈ່ົງໄປບອກພວກເຂົາວາ່ເຮົາຈະເປັນຜູ້ນໍາພາພວກ 
ເຈ້ົາທັງຫລາຍອອກຈາກການເປັນຂ້າທາດໃນປະເທດນ້ີ.    ຖ້າຂ້ານ້ອຍບອກພວກເຂົາແລ້ວ ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍ  
ເຊ ື ່ອຈະໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຮັດຢ່າງໃດ?   ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຖາມໂມເຊວາ່ ແມ່ນຫຍັງຢູ່ໃນມືຂອງເຈ້ົາ?  ໂມເຊຕອບວ່າ 
ໄມ້ເທ້ົາຂ້ານ້ອຍ.  ຈ່ົງໂຍນລົງດິນ ແລ້ວໄມ ເ້ທ້ົາກໍກາຍເປັນງູ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງໂມເຊອີກວ່າ ຈ່ົງຈັບຫາງງູ ຄັນ
ເມ່ືອໂມເຊຈັບຫາງງູແລ້ວ ງູນ້ັນກໍກາຍເປັນໄມ້ເທ້ົາເໝືອນເດີມ ເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ້ເຊ່ືອ. ຕ່ໍມາກໍເປັນເຣືອ່ງ
ມືທ່ີເປັນໂຣກຂ້ີທູດ,   ຖ້າພວກເຂົາຫາກຍັງບ່ໍເຊ່ືອທັງສອງເຣືອ່ງກໍໃຫ້ພວກເຂົາໄປຕັກນ້ໍາໃນແມ່ນ້ໍານາຍມາ 
ແລ້ວໃຫ້ເຂ້ົາຖອກລົງດິນ ນ້ໍານ້ັນກໍຈະກາຍເປັນເລືອດ.  
 

4. ຂໍແ້ກ້ຕົວສຸດທ້າຍ (ອົບພະຍົບ 4:14-15)  
            ໂມເຊຍັງບ່ໍເລີກລ້ົມໃນການຫລີກລ້ຽງຢູ່ ພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍຂ້ານ້ອຍເວົາ້ບ່ໍເກ່ັງ ແລະກໍທັງບ່ໍຄ່ອງແຄ້ວ
ວ່ອງໄວເລີຍ.   ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຖາມໂມເຊວາ່ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ສ້າງປາກມະນຸດ ບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? ເຮົາຊຢູ່ິໃນ
ປາກຂອງເຈ້ົາ.     ປານນ້ັນໂມເຊກໍຍັງຫລີກລ້ຽງຢູ່ ໃຊ້ຄົນອ່ືນໄປສາ. ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຈຮ້າຍໃຫ້ໂມເຊ ເພ່ິນຈ່ຶງ
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ຖາມໂມເຊວ່າ ເຈ້ົາມີອ້າຍຢູ່ບ່ໍແມ່ນບໍ? ລາວເປັນຄົນເວົາ້ເກ່ັງຈ່ົງເອົາລາວໄປພ້ອມ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ເອົາຄໍາເວ້ົາ
ໃສ່ປາກຂອງພວກເຈ້ົາວາ່ຈະເວ້ົາຢ່າງໃດ.  
      ພວກເຮົາທ່ີເປັນມະນຸດເຖິງແມ່ນຈະໃຈແຂງ ຫລືດ້ືດ້ານປານໃດກໍຕາມ ຖ້າພຣະເຈ້ົາມີຈຸດປະສົງຈະເອົາ
ມາຮັບໃຊແ້ລ້ວ ມະນຸດຈະຫລີກລ້ຽງບ່ໍໄດ້ເດັດຂາດ. ໃນທ່ີສຸດໂມເຊກ ຍໍອມເຊືອ່ຟັງແລະຮັບເອົາໜ້າທ່ີນ້ັນ. .    
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
         ບໍແ່ມ່ນແຕ່ໂມເຊຄົນດຽວທ່ີຕ່ໍຕ້ານ ຂັດຂືນໃນການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຫລາຍສັຕວັດຜ່ານມາຈົນ
ເຖິງປັດຈຸບັນນ້ີ ຍັງມີຫລາຍຄົນຕອບຕ່ໍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດວາ່ "ບ່ໍ."  ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະວິນຍານຈະຮຽກເອ້ີນ
ປານໃດກໍຕາມ ມະນຸດຍັງຖືວ່າການທໍາງານໃຫ້ກັບພຣະເຈົາ້ເປັນງານທ່ີຕ່ໍາ, ແລະເປັນການອັບອາຍຂາຍໜ້າ 
 
           ຍັງມີຂ້ໍອ້າງອັນໃດອີກແດ່ບ່ໍ ທ່ີຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທັງຫລາຍປະຕິເສດການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ?   ຂອງປະ
ທານຂອງຂ້ອຍບ່ໍແມ່ນອັນນ້ັນ. ຂ້ອຍບ່ໍມີປະສົບການພຽງພໍເທ່ືອ.  ໃຫ້ຄົນອ່ືນເຮັດໄປສາ ຂ້ອຍຊິເປັນຜູ້ຊ່ວຍ. 
ຄົນອ່ືນທ່ີດີກວາ່ຂ້ອຍຍັງມີຫລາຍຢູ່. 
 
           ທຸກຄົນມີຂໍ ້ແອບອ້າງ ຫລີກລ້ຽງ ຫາເຫດຜົນຕ່າງໆນາໆ ເພ່ືອຫລີກລ້ຽງການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານກໍ
ເປັນຜູ້ນ່ຶງໃນນ້ັນບ່ໍ? ຈິດໃຈຂອງທ່ານໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາແລ້ວບ່ໍ? ເມ່ືອສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາເອ້ີນມາ ທ່ານ
ປິດຫູຂອງທ່ານໄວ້ບ່ໍ? ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄວາມເປັນຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານຢູ່ໃສໜໍ?  ທ່ີພຣະເຈ້ົາເຮັດກັບ
ໂມເຊດ່ັງນ້ັນກໍເພາະວ່າ ພຣະອົງຢາກໃຫ້ໂມເຊໄດ້ຮັບພຣະພອນ, ຍັງມີອັນໃດທ່ີດຶງທ່ານໃຫ້ຖອຍຫລັງ? 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ແມ່ນຫຍັງ ເປັນສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ໂມເຊ ຕ່ໍຕ້ານການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

 
2. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈຶງ່ຕິດຕາມຮຽກເອ້ີນເອົາໂມເຊ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍໄປຫາຜູ້ອ່ືນ? 

 
3. ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີຫຍຸ້ງຍາກທ່ີສຸດໃນທຸກວັນນ້ີ? ສໍາຫລັບຄຣິສຕຽນ 

 
4. ແມ່ນຫຍັງຄືຂ້ໍເລິກລັບ ໃນການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ? 

 
5. ພວກເຮົາຄົງຈະບ່ໍໄດ້ຍິນສຽງອອກມາຈາກໄຟໃໝ້ພຸ່ມໄມ້ອີກແລ້ວ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຍິນສຽງຂອງ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ? 
 

 
ບພ 
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ບົດຮຽນທ ີ3 
ພລງັອໍານາດຂອງພຣະເຈົາ້, ເພືອ່ຄົນຂອງພຣະເຈົາ້ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍບົ 5:1-2; 6:1-8; 7:1-5, 14-18; 8:1-3, 16, 20-21; 9:1-

4, 8-9, 13-18, 25-26; 10:3-11, 21-22, 28-29; 11:1-5 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ ບົດທີ 5 ຫາ ບົດທີ 11 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຕ່ໍການຕ່ໍຕ້ານຂັດຂວາງຂອງກະສັດຟາຣາໂອ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສໍາແດງຣິດອໍາ

ນາດຂອງພຣະອົງຫລາຍຢ່າງ ເພ່ືອຈະປົດປ່ອຍຄົນຂອງພຣະອົງທ່ີຖືກກົດຂ່ີຂົ່ມເຫັງຢູ່. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຕ່ໍຄົນເຮັບເຣີ ພວກເຂົາມີທ່າທີຢ່າງໃດເມ່ືອພຣະອົງກ່າວວ່າ ພຣະອົງຊງົເປັນ

ຫ່ວງພວກເຂົາ?  

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະອະທິບາຍເຖິງການສໍາແດງການອັສຈັນ ວ່າມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດແດ່. 

 

ຄໍານໍາ 
ເພ່ືອນທ່ີໃກ້ຊິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີຢູ່ເກົາຫລີ ເປັນຄົນນັບຖືສາສນາພຸດຢ່າງເຄ່ັງຄັດໝົດຄອບຄົວ.  ເວລາລາວ
ມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາເທື່ອໃດ ລາວຮ້ອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ອະທິຖານເພ່ືອທຸກຄ້ັງ. ແຕ່ສໍາລັບຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ ບ່ໍແມ່ນ
ອະທິຖານແຕ່ຜູ້ດຽວ ຂ້າພະເຈ້ົາແລະສາມີຍັງໄດ້ພ້ອມພາກັນອະທິຖານເພ່ືອລາວແລະຄອບຄົວ    ແລະເພ່ືອ  
ຄຣິສຕຽນທ່ົວໂລກດ້ວຍ.  ເວລາພຣະເຈ້ົາຕອບຄໍາອະທິຖານ ເພ່ືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກ ຈໍະໄດ້ລະນຶກເຖິງພລັງ
ອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ລາວແລະຄອບຄົວໄດ້ປ່ຽນຈາກຊີວດິເກ່ົາແລະກໍໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຣະ
ຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ. 
 
ຄົນເອຢິບປັນຄົນທ່ີເຊ່ືອຖືສາສນາ ຮີດຄອງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາແມ່ນມີພຣະເຈ້ົາຫລາຍຢ່າງມີເຖິງສອງ
ພັນກວ່າຊະນິດ.    ພວກເຂົາມີພິທີໃນການນະມັສການ ການບວງສວງ ການໂຄຣົບ ແຕ່ວ່າກໍຍັງຂາດຄວາມ
ໝາຍ ເພາະພວກເຂົາປ່ຽນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ ມາເປັນການຍົກຍ້ອງມະນຸດຜູ້ທ່ີຕາຍໄປແລ້ວ ມາເປັນ
ສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ລາງພວກຊໍາ້ພັດເອົາສັດເລືອຄານ ນົກ ມາປະກອບເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາ 
(ໂຣມ 1:23)  ເວລາພວກເຂົາມາພົບກັບພຣະເຈ້ົາທ່ີແທ້ຈິງ ພວກເຂົາກໍຫາວາ່ເປັນພຣະເຈ້ົາປອມ. 
 

1.  ການປະກາດສງົຄາມ: (ອົບພະຍົບ 5:1-2) 
ເປັນການຍາກທ່ີຈະໃຫ້ກະສັດຟາຣາໂອຫັນມາຟັງຄໍາເວ້ົາຂອງໂມເຊ ເປັນການແປກປລາດໃນການ

ທ່ີກະສັດຟາຣາໂອບ່ໍຍອມຮັບອ້າຍທ່ີເປັນຄົນເຮັບເຣີ ແລະກໍຍັງໃຫ້ລອດຊີວດິມາໄດ້.  ນ້ີກໍເປັນອໍານາດຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາທ່ີຄຸ້ມຄອງໂມເຊ.(ອົບພະຍົບ 7:10) 
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ຄໍາກ່າວຂອງຜູ້ເຖ້ົາກ່າວໄວວ່້າ ທໍາດີໄດ້ດີ ທໍາຊ່ົວໄດ້ຊົວ່.    ຊີວິດຂອງຄົນແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບການເຊ່ືອຖື 
ອັນໃດກໍດີໝົດ.   ຄົນທໍາແຕ່ຄວາມດີຈະໄດ້ຮັບຜົນແຕ່ສ່ິງທ່ີດີ   ຄົນທ່ີທໍາຄວາມຊ່ົວກໍຈະໄດ້ຮັບການບົງໂທດ. 
ຜູ້ໃດເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາທ່ີແຂງແຮງເກ່ັງກ້າຜູ້ນ້ັນຈະມີຊ ັຍຊະນະ   ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດຫາກເຊ່ືອຖືພຣະເຈ້ົາທ່ີອ່ອນແອ ຜູ້ 
ນ້ັນຕ້ອງປລາໄຊ. 

 
ນ້ີລະຄືການທ່ີຟາຣາໂອບ່ໍສົນໃຈໃນຄໍາວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງໂມເຊ. ພຣະເຈ້ົາຊງົເລືອກເອົາຄົນທ່ີມີປວັດ

ວ່າເປັນຂ້າທາດແລະໃນຖານະຕ່ໍາໃຫ້ມາເປັນຜູ້ນໍາ.    ຈາກການເບ່ິງຂອງຊາວເອຢິບແລ້ວ ພວກເຂົາຄິດວ່າ 
ພຣະເຈ້ົາຂອງຄົນເຮັບເຣບ່ໍີດີແລ້ວ ບ່ໍສາມາດປົກປ້ອງຄົນເຮັບເຣຂີອງຕົນເອງໄດ້ຕ່ໍໄປແລ້ວ.   ກະສັດຟາຣາ
ໂຣບ່ໍເຊືອ່ໃນອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 
ພຣະເຈ້ົາຈໍາຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນໃຈຂອງຟາຣາໂອ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ປ່ອຍຂ້າທາດເຫລ່ົານ້ີໄປ.  ຖ້າພຣະເຈ້ົາ

ຈະປ່ອຍພວກເຂົາໄປໂລດ ໂລກນ້ີຄົງຈະບ່ໍມີໃຜເຫັນຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ ແລະການນະມັສການຮູບປັນ້
ຂອງຄົນເອຢິບກໍຈະສືບຕ່ໍກັນມາ.     ພຣະເຈ້ົາຢາກສໍາແດງໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າ ພຣະເຈ້ົາຂອງຄົນເອຢິບນ້ັນ ແມ່ນ
ຂອງບ່ໍຈິງ ແມ່ນພຣະເຈ້ົາປອມ..   

 

2.  ການສໍາແດງພຣະເຈ້ົາຢ່າງແທຈ້ງິ: (ອົບພະຍົບ 6:1-8; 7:1-5, 14-18; 8:1-3, 16; 20-
21; 9:1-4, 8-9, 25-26; 10:3-11, 21-22, 28-29; 11:1-5 ) 
       ບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຂົາມີປະສົບການໃນການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ   ແລະໄດ້ຮັບພຣະພອນໃນຊີ
ວິດຂອງພວກເຂົາມາແລ້ວສັນໃດ ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບທ່ໍນ້ັນ.   ສໍາລັບອັບຣາຮາມ ກໍຍັງໄດ້ເຫັນສະເກັດເລັກ
ນ້ອຍເທ່ົານ້ັນ ຄືຢູ່ທ່ີເມືອງໂກໂມຣາແລະເມືອງໂຊໂດມ. (ປຖກ. 19:27-29) ຫລັງຈາກນ້ັນມາກໍບ່ໍມີຜູ້ໃດໄດ້
ເຫັນອີກ. 
        ພວກເຂົາຈະໄດ້ເຫັນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ ວ່າພຣະອົງມີອໍານາດເໜືອພຣະເຈ້ົາ
ຂອງເອຢິບບ່ໍ. 
 
        ອັນທີ 1:--ນ້ໍາກາຍມາເປັນເລືອດ (ອົບພະຍົບ 7:14-18)   ຊາວອີຢິບຖືວາ່ ແມ່ນ້ໍານາຍເປັນແມ່ນ້ໍາທ່ີ
ຫລ່ໍລ້ຽງຊາວອີຢິບມາຈົນຕລອດແລະເປັນທ່ີມາຂອງອາຫານຊະນິດຕ່າງໆ. ຖ້າປາສຈາກແມ່ນ້ໍານ້ີແລ້ວພວກ
ເຂົາທັງຫລາຍກໍຕ້ອງຕາຍເປັນແນ່.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ໂມເຊກັບອາໂຣນໄປປະເຊນີໜ້າກັບຟາຣາໂອ. ໂມ
ເຊໄດ້ສ່ັງໃຫ້ອາໂຣນເອົາໄມ້ເທ້ົາຊ້ີໄປເໜືອນ້ໍາ ແລ້ວນ້ໍາທັງຫລາຍກໍກາຍເປັນເລືອດ. ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນແມ່ນ້ໍາ
ເທ່ົານ້ັນ ທັງຢູ່ໃນຖ ວ້ຍໃນຊາມຫລືຢູ່ໃນແກ ້ວກ ໍກາຍເປັນເລືອດໝົດ. (ອົບພະຍົບ 7:20-21).   ຄົນຫລ້ິນກົນ 
ຂອງຟາຣາໂອກໍສາມາດຫລ້ິນໄດ້ເໝືອນກັນ. ດ່ັງນ້ັນຟາຣາໂອຈ່ຶງໃຈແຂງກະດ້າງບ່ໍຍອມປ່ຽນແປງ. 
 
        ອັນທີ 2:--ຝ ງູກົບ (ອົບພະຍົບ8:1-3)    ຊາວເອຢິບຖືວ່າກົບເປັນສັນຍາລັກຂອງຊີວດິ ແລະນໍາມາຊ່ຶງ
ການຂຍາຍຕົວກ້າວໜ້າ. ຫລາຍຄົນກໍຍັງເຊ່ືອວ່າກົບເປັນສ່ິງທ່ີນໍາປຸຍທ່ີດີມາສູ່ພືດໃນຣະດູປູກຝັງ. ເວລາກົບ
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ປາກົດຄ້ັງແລກທຸກຄົນກໍດີໃຈ    ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດໃຫ້ກົບກາຍມາເປັນສັດຕຣແູກ່ພວກ
ເຂົາ. ຫລັງຄວາມຫຍ ຸ ້ງຍາກຜ່ານໄປ ຟາຣາໂອກໍຍັງມີໃຈແຂງກະດ້າງຢູ່ເໝືອນເດີມ. 
 
        ອັນທີ 3:--ເຫົາ (ອົບພະຍົບ 8:16) ເຫົາເປັນສັດທ່ີກິນເລືອດ ຖ້າເຫົາຫາກເກີດຂ້ຶນໃນຕົວຂອງຜູ້ໃດ ກໍ
ໝາຍຄວາມວາ່ການຮັກສາບົວລະບັດກໍຍັງບ່ໍທັນໄດ້ດີປານໃດ.   ຖ້າມີເຫົາແລ້ວ ມັກຈະມີສ່ິງທ່ີເກີດຕາມມາ
ເຊ່ັນ: ໝັດ, ເມັນ, ຮ  ້ີນ ຍຸງ ສັດເຫລ່ົານ້ີມັກຈະກິນເລືອດໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ ແລະໃນສັດທັງປວງ. ພວກ
ນັກຫລ້ິນກົນກໍບ່ໍສາມາດຫລ້ິນໄດ້  ແຕ່ຟາຣາໂອກໍຍັງໃຈແຂງກະດ້າງຢູ່. 
 
        ອັນທີ 4:--ເຫລືອກ (ອົບພະຍົບ 8:20-21) ເຫລືອກເປັນສັດອີກປະເພດນ່ຶງ ຊືງ່ມັກຕອມຢູ່ນໍາສັດແລະ
ຄົນ ແລະກໍດູດກິນເລືອດເໝືອນກັນ. ເຫລືອກມີຮູບຮ່າງໃຫຍ່ກວ່າແມງວັນພຽງເລັກນ້ອຍ.   ໃນວັນນ້ັນ ພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ແຍກແຜ່ນດິນເອຢິບອອກຈາກແຜ່ນດິນໂກເຊັນ.  ໝາຍຄວາມວ່າຊາວເອຢິບຈະໄດ້ຮັບ ແຕ່ຊາວເຮັບ
ເຣີຈະບ່ໍມີສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເກີດຂ້ຶນ.  ເຫລືອກໄດ້ທໍາຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊາວເອຢິບຫລາຍ.  ຟາຣາໂອຈ່ຶງເອ້ີນ
ໂມເຊແລະອາໂຣນເຂ້ົາເຝ້ົາ    ແລ້ວກໍບອກວ່າເຮົາຈະໃຫ້ພວກເຈ້ົາໄປເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ພາຍໃນ
ສາມວັນໃຫ້ພວກເຈ້ົາກັບມາ.  ຟາຣາໂອກໍຍັງໃຈແຂງກະດ້າງຢູ່ເໝືອນເດີມ. 
 
        ອັນທີ 5:--ສັດລ້ຽງຕາຍ (ອົບພະຍົບ 9:1-4)    ສັດລ້ຽງເປັນສ່ິງທ່ີຊວ່ຍຊາວເອຢິບໃນການທໍາງານໜັກ. 
ໂມເຊກ່າວວາ່ ຖ້າບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາອອກໄປ ຝ ູງສັດຂອງທ່ານຈະເປັນໂຣກລະບາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລ້ວກໍ
ຈະຕາຍ ແຕ່ວ່າຝ ູງສັດລ້ຽງຂອງຊາວອິສຣາເອນຈະບ່ໍເປັນຫຍັງ. ເພ່ືອພິສູດຄວາມຈິງ ຟາຣາໂອຈ່ຶງໃຊຄົ້ນໄປ
ສືບເບ່ິງວ່າສັດຂອງພວກອິສຣາເອນບ່ໍຕາຍແທ້ບໍ.  ພວກເຂົາທັງຫລາຍກໍເຫັນວ່າບ່ໍຕາຍແທ້ ແລະພວກຫລ້ິນ 
ກົນກໍເຮັດນໍາບ່ໍໄດ້. ເຖິງປານນ້ັນ ຟາຣາໂອກໍຍັງມີໃຈແຂງກະດ້າງຢູ່. 
 
         ອັນທີ 6:--ເປັນຝີເຕັມຕົວ (ອົບພະຍົບ 9:8-9)   ຄົນເອຢິບ ມີພຣະເຈ້ົາທ່ີປ່ິນປົວມະນຸດມາແລ້ວ ເປັນ 
ເວລາຫລາຍໆສັຕວດັ. ໃນເວລານ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ໂມເຊແລະອາໂຣນວ່າ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງກໍາຂ້ີເຖ່ົາຈາກເຕົາ 
ໃຫ້ເຕັມກໍາມືແລ້ວໂຍນຂ້ຶນໄປເທິງອາກາດຕ່ໍໜ້າຟາຣາໂອ. ເມ່ືອເວລາຂ້ີເຖົ່ານ້ີປິວໄປເຖິງໃສ ຄົນແລະສັດກໍ
ຈະເກີດມີຝີເຕັມຕົວ.    ພວກຫລ້ິນກົນເອຢິບກໍພາກັນເຮັດບ່ໍໄດ້, ເພາະຕົວພວກເຂົາເອງກໍເປັນຝີເໝືອນກັນ. 
ພວກເຂົາກໍຮູ້ວ່າເປັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຟາຣາໂອກ ໍໃຈແຂງກະດ້າງເໝືອນເດີມ.  
 
        ອັນທີ 7:--ໝາກເຫັບ (ອົບພະຍົບ 9:13-18, 25-26)  ຜ່ານມາພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຟາຣາໂອ 
ເຖິງຫົກຄ້ັງດ້ວຍກັນ ເພ່ືອໃຫ້ລາວໄດ້ຄິດແລະປ່ຽນໃຈໄປໃນທາງທ່ີຖືກຕ້ອງ.    ທຸກໆຄ້ັງ ເພ່ິນກ ມີໍໃຈແຂງກະ
ດ້າງຕລອດມາ.  ເຖິງແມ່ນພວກຫລ້ິນກົນຈະບອກເພ່ິນວ່າພວກເຮົາເຮັດບ່ໍໄດ້ ນ້ີແມ່ນຜົນງານຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ເພ່ິນກໍບ່ໍຍອມເຊືອ່ຟັງ.(ອົບພະຍົບ 7:13, 22; 8:15, 19, 32; 9:7) 
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        ຄ້ັງນ້ີ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ໝາກເຫັບຕົກລົງມາສູ່ຊາວເອຢິບ ຊຶງ່ປວດັສາດບ່ໍເຄີຍມີມາກ່ອນ. ໝາກເຫັບຈະ
ຕົກໃສ່ຄົນແລະສັດຕາຍ, ພືດພັນ ແລະຕ້ົນເຂ້ົາກໍຕາຍໝົດ.     ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ແຄວ້ນໂກເຊັນ ຊຶງ່ເປັນເຂດຂອງ
ຊາວອິສຣາເອນ.  
 
        ອັນທີ 8:--ຕັກແຕນ (ອົບພະຍົບ 10:3-11)    ໂມເຊແລະອາໂຣນໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ຕັກແຕນລົງມາທໍາລາຍ
ພືດພັນທ່ີເຫລືອຈາກການທໍາລາຍຂອງໝາກເຫັບ.     ໃນແຜ່ນດິນອີຢິບແທບຈະບ່ໍມີຫຍັງຫລົງເຫລືອຢູ່ເລີຍ. 
ການລອງກັນທຸກຄ້ັງແມ່ນເລ້ີມຕ້ົນແລະລົງເອ່ີຍກັນດ້ວຍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ຟາຣາໂອແລະພວກເຈ້ົາ
ນາຍຜູ້ໃຫຍ່ກໍມີໃຈແຂງກະດ້າງຕລອດມາ.  ພຣະເຈ້ົາເອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີໃຈແຂງກະດ້າງຕລອດມາ. 
ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນການລົງໂທດຂອງພຣະອົງ. 
 
        ອັນທີ 9:--ຄວາມມືດ (ອົບພະຍົບ 10:21-22; 28-29)    ແຜ່ນດິນເອຢິບໄດ້ມີຄວາມມືດປົກຄຸມເຖິງ
ສາມວັນສາມຄືນ.   ບ່ໍມີຜູ້ໃດໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້ເພາະບ່ໍເຫັນຮຸ່ງ ທຸກຄົນຈະຢູ່ກັບທ່ີຂອງໃຜຂອງລາວ ສ ໍາລັບ
ແຄວ້ນໂກເຊັນແລ້ວ ຊໍາ້ພັດຍັງມີແສງສະວ່າງຢູ່. 
 
        ອັນທີ 10:--ການຕາຍຂອງລູກຫົວປີ (ອົບພະຍົບ 11:1-5) ເທ່ືອນ້ີຈະເປັນເທ່ືອສຸດທ້າຍ,     ເຖິງແມ່ນ
ພວກເຈ້ົາບ່ໍໄປພວກເຂົາກໍຈະຂັບໄລ່ໃຫ້ພວກເຈ້ົາໄປຄື ລູກຫົວປີຂອງຊາວເອຢິບຕ້ອງຕາຍ-ຕ້ັງແຕ່ຄົນສູງສຸດ
ຄືກະສັດລົງມາຈົນເຖິງຂ້າທາດ. ແຕ່ສ່ວນເຂດແດນຂອງອິສຣາເອນ ຈະບ່ໍມີສຽງແມ້ກະທັ ້ງໝາເຫ່ົາ.  ບັນດາ
ຂ້າຣາຊການຊ້ັນຜູ້ໃຫຍ່ຈະມາຫາທ່ານແລະຂາບລົງຕ່ໍໜ້າທ່ານແລະຂໍຮ້ອງໃຫ້ທ່ານໄປ. (ອົຍພະຍົບ11: 8) 
 
ປະເທດເອຢິບທ່ີເຄີຍອຸດົມສົມບູນດ້ວຍຊັພຍາກອນ   ແລະປະຊາກອນກໍໜາແໜ້ນໃນເວລານັນ້ໄດ້ຖືກພຣະ
ເຈ້ົາທໍາລາຍ ເຮັດໃຫ້ປະເທດນ້ີມີສະພາບສຸກເສີນ, ຂາດອາຫານການກິນ,  ປະຊາກອນກໍລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ 
ຍ້ອນຈິດໃຈແຂງກະດ້າງຂອງຜູ້ປົກຄອງ ບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ.   
            

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
       ເປັນການຍາກທ່ີຈະປະຕິເສດຕ່ໍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາແລະບ່ໍເຊ່ືອພຣະອົງ  ທ່ານຈະມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ 
ທາງດ້ານກໍາລັງເຫ່ືອແຮງແລະອໍານາດປານໃດກໍຕາມ  ທ່ານຈະຕ່ໍສູ ້ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເດັດຂາດ.  
ຖ້າພຣະອົງມີພຣະປະສົງຈະຮຽກເອ້ີນເອົາຜູ້ໃດ ຜູ້ນ້ັນກໍຈ່ົງຢ່າໄດ້ປະຕິເສດພຣະອົງເລີຍ.   ລອງເບ່ິງອໍານາດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາເຖີດ.    
  

ຄໍາຖາມ: 
       

1. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍທໍາລາຍຟາຣາໂອບາດດຽວໂລດ? ປ່ອຍໃຫ້ໃຈແຂງກະດ້າງຢູ່ເຮັດຫຍັງ? 
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2. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໃຫ້ເຫດຮ້າຍລົງມາແຕ່ລະຢ່າງ ເປັນຫຍັງພຣະອົງບ່ໍທໍາລາຍໜັກໆໂລດ? 
 

3. ຄົນອິສຣາເອນສົງສ ັຍໂມເຊ ກ ່ອນທ່ີພວກເຂົາຈະເຫັນພຣະເຈ້ົາ,  ແລະເມ່ືອອອກຈາກເອຢິບໄປ
ແລ້ວພວກເຂົາກໍຍັງສົງສ ຍັໂມເຊຢູ່, ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈ່ຶງມາຫາໂມເຊ? ເປັນຫຍັງພວກເຂົາບ່ໍ
ໄປຫາພຣະເຈ້ົາໂລດ? 

 
4. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອທ່ານຢູ່ບ່ໍ? ກະຣຸນາເລ່ົາໃຫ້ເພ່ືອນໆ ຟັງ 
 

 
 
 
 

 
ບພ 
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ບດົຮຽນທ ີ4 
ກິນເຂົາ້ຟາ້ວ ກອ່ນອອກເດີນທາງຢ່າງລາໍບາກ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ອົບພະຍບົ 12:1-14, 24-27; 13:8-9 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 12:1-13:16 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ດ້ວຍການສລອງປັສຄາແລະກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງ   ພວກອິສຣາ

ເອັນໄດ້ສະແດງຄວາມເຊ່ືອຢ່າງແທ້ຈິງໃນພຣະເຈ້ົາຜູ້ໄຖ່ພວກເຂົາ
ອອກຈາກການເປັນທາດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເມ່ືອລູກຂອງທ່ານຖາມເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະ

ເຈ້ົາ, ທ່ານຈະຕອບເຂົາແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງຄວາມໝາຍຂອງງານສລອງປັສຄາແລະການ

ກິນເຂ້ົາຈີບ່ໍ່ມີເຊ້ືອແປ້ງ   ນ້ັນແມ່ນການເວ້ົາເຖິງຄວາມໝາຍຂອງ
ຄວາມເຊ່ືອຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອງ. 

ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖາປະນາງານສລອງນ້ີເພ່ືອເປັນການເຕືອນພວກ ອິ

ສຣາເອັນວ່າພຣະອົງມີອໍານາດຊ່ອຍພວກເຂົາ    ແລະພຣະອົງ
ຢາກໃຫ້ໃຊ້ເວລານ້ີສະແດງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະອົງດ້ວຍການເຂ້ົາ
ຮ່ວມພິທີນ້ີດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ. 

 

ບົດນໍາ 
           ສ່ິງນ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຈໍາໄດ້ເວລາເປັນເດັກນ້ອຍເຄີຍໄປນະມັສການກັບແມ່ເວລາເພ່ິນຮັບສິນມະຫາ  
ສນິດ  ແມ່ໄດ້ບິເອົາເຂ້ົາຈ່ີຊີກນ້ອຍໃຫ້ຊີມ ແມ່ໄດ້ກ້ົມລົງຊ ຶ ່ມໃສ່ຫູອະທິບາຍເຖິງຄວາມໝາຍຂອງສິນມະຫາ 
ສນິດນ້ັນ.    ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈຈົນເຖິງເວລາໃຫຍ່ຂ້ຶນມາເວລາຮັບເອົາອົງພຣະຄຣິດມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍ.  
ຫລາຍປີຕ່ໍມາຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຖ່າຍທອດຫລັກຄວາມເຊ່ືອຢ່າງນ້ັນຕ່ໍລູກໆທັງຫລາຍເໝືອນກັບຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ໄດ້
ກະທໍາຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາຕອນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ຈາກພຣະຄັມພີ 3 ໂຢຮັນ ບົດ 4: ìຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມີຄວາມຍິນດີຍ່ິງ
ໄປກວ່ານ້ີຄືພວກລູກເຕ້ົາໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດໄປຕາມຄວາມຈິງ.î 

 

1. ຄໍາສອນຢ່າງລະອຽດ: (ອົບພະຍົບ12:1-13)  
 ໃນເຣືອ່ງການຈັດຕຽມງານສລອງປັສຄານ້ີພວກອິສຣາເອັນອາດຍັງບໍທັ່ນເຂ້ົາໃຈແທ້ເຖິງຄວາມໝາຍໃນ

ເວລານ້ັນ.  ແຕ່ເຫັນວາ່ໃນສັດຕະວັດຕ່ໍມາພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈດີເຖິງຄວາມໝາຍງານປັສຄາ
ວ່າ ແມ່ນການແນໃສ່ອົງພຣະເຢຊູສ້ິນພຣະຊົນເພ່ືອເປັນຄ່າໄຖ່ບາບ. 
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 ງານປັສຄານ້ັນໝາຍເຖິງການຕັດອອກຈາກທັມນຽມຂອງພວກເອຢິບເພາະເວລາພວກອິສຣາເອັນເປັນ
ທາດນ້ັນພວກເຂົາໄດ້ຖືປະຕິທິນຂອງຊາວເອຢິບຊ່ຶງອີງຕາມການເບ່ິງເດືອນດາວກ່ອນໆ  ຈະມີການປູກຝັງ.  
ໃນຖານະເປັນຜູ້ທ່ີຖືກປົດປ່ອຍແລ້ວ ພວກເຂົາຄວນໃຊ້ປະຕິທິນງານສລອງຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕ້ັງຂ້ຶນ (12: 
2).    ຄືອັນທີນ່ຶງແມ່ນງານສລອງປັສຄາ ຊ່ຶງເປັນການເຕືອນພວກເຂົາເຖິງຊີວິດໃໝ່- ເປັນປະຊາກອນຂອງ   
ພຣະເຈົ້າ. 

ໃນງານສລອງປັສຄານ້ີຕ້ອງເອົາສັດດີທ່ີສຸດ ໂຕບ່ໍມີມົນທິນ (12:5) ມາຂ້າເປັນອາຫານ ການເອົາສັດບ່ໍດີ
ມາໃຊ້ໃນງານນ້ີໄດ້ບອກເຖິງຈິດໃຈຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນງານສລອງວັນປັສຄາ.   ການທ່ີເອົາສັດມາຂ້ານ້ີແມ່ນ
ເວ້ົາເຖິງເລືອດຊ່ຶງເປັນຊີວິດເພ່ືອເອົາມາຊາໍຮະລ້າງຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ເມ່ືອກິນຊ້ີນສັດທ່ີເອົາມາຄົວ
ກິນນ້ັນແມ່ນການເຂ້ົາຮ່ວມໃນການຕາຍຂອງສັດ. 

ຖ້າບ່ໍມີການຊໍາຮະດ້ວຍເລືອດກໍຈະບ່ໍມີການໄຖ່ຈາກຄວາມຕາຍເລີຍ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອະທິບາຍວ່າທຸກສ່ິງ
ທ່ີຊົງສ້າງຂ້ຶນມານ້ັນມີຊີວິດຢູ່ກໍດ້ວຍເລືອດ,    ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານສັດເຫລ່ົານ້ີເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ
ເທິງແທ່ນບູຊາ; ຍ້ອນເລືອດນ້ີ ຈ່ຶງສາມາດໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນໄດ້. (ລລວ 17:11). 

ເພາະໃນຄືນທ່ີຈະອອກຈາກເອຢິບນ້ັນກໍຟ້າວຫລາຍ ສັດເອົາມາຂ້ານ້ັນຈໍາເປັນຕ້ອງປ້ີງທັງໂຕຢ່າງບ່ໍໄດ້
ຕັດເປັນຕ່ອນ.   ຍັງມີການຫ້າມບ່ໍໃຫ້ກິນຊ້ີນດິບ (ອພຍ 12:9) ອາດອ້າງເຖິງງານຂອງພວກເອຢິບໃນຕອນ
ລະດູໃບໄມ້ປ່ົງເພາະພວກເຂົາກິນຊີນ້ດິບ.      ງານສລອງປັສຄານ້ີຕ້ອງເປັນສ່ິງບໍຣສຸິດຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ໂດຍບ່ໍໃຫ້ມີທໍານຽມອ່ືນເຂ້ົາມາແຊກຊຶມໄດ້.  ດ່ັງນ້ັນ, ສ່ວນຊ້ີນທ່ີເຫລືອກິນນ້ັນຕ້ອງເອົາໄປໄວ້ດ້ວຍຄວາມ
ຢໍາເກງ (12:10) ຄືບ່ໍເອົາໄປຖ້ິມໃນຖັງຂີ ້ເຫຍ້ືອຫລືເອົາໃຫ້ໝາກິນເດັດຂາດ. 

   ຕາມທໍານຽມພວກຢິວພວກເຂົານັບວັນເວລາຈາກຕາເວນັຕົກວັນນ້ີໄປຫາຕາເວນັຕົກວັນຕ່ໍໄປເປັນວັນ
ນ່ຶງ.  ການທ່ີເຂົາເອົາລູກແກະມາຂ້າຖວາຍໃນງານສລອງປັສຄາເວລາຕາເວັນຕົກນັບວ່າເປັນການເລ້ີມຢ່າງ 
ຖືກຕ້ອງ (12:6).   ວັນນ້ັນເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍເລືອດໄຫລອອກມາເພ່ືອປະທານຄວາມພ້ົນໃຫ້ຝູງຊົນ. 

  ໃນພາສາເຮັບເຣີວ່າ ìຜັກຂົມî (12:8) ອາດໃຊ້ແທນຜັກສລັດ ຫລືຜັກອ່ືນໆ.  ອີງຕາມຄໍາເລ່ົາຕ່ໍກັນມາ 
ວ່າຜັກສລັດນ້ັນພວກອ ຢິີບປູກຫລາຍແລະສາມາດໃຊ້ໄລ່ວນິຍານຊົວ່ໄດ້.  ສ່ວນພວກອິສຣາເອັນແລ້ວບ່ໍໃຊ້
ຢ່າງນ້ັນ ແຕ່ເປັນການໃຊທ່ີ້ໝາຍເຖິງການເປັນທາດຢ່າງຂົມຂ່ືນ.   ຫລາຍປີຕ່ໍມາພວກອິສຣາເອັນໄດ້ກິນຜັກ
ຂົມຈ້ໍານ້ໍາເກືອຊ່ຶງໝາຍເຖິງຄວາມທຸກເວດທະນາເພາະການເປັນທາດຖືກຂ່ົມເຫງນ້ໍາໃຈ. 

    ຕາມປົກກະຕິງານສລອງເກັບກ່ຽວເຂ້ົາເດືອຍຊຶງ່ແມ່ນຫົວປີ ເປັນເວລາດຽວກັນກັບງານສລອງປັສຄາ.  
ພວກເອຢິບໄດ້ດ່ືມເຫລ້ົາເບັຽກັບອາຫານປະຈໍາວັນນ້ັນແມ່ນນ້ໍາທ່ີໄດ້ມາຈາກເຂ້ົາເດ ືອຍນ້ີເອງ ແລະແປ້ງເຂ້ົາ
ເດືອຍກໍໃຊເ້ປັນອາຫານ.      ເຊ້ືອແປ້ງທ່ີໃຊ້ເຮັດເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນແມ່ນເຂ້ົາເດືອຍທ່ີຄ້ັນແລ້ວເອົາໄປປະໄວ້ປະມານ 
ເຈັດວນັເຖິງສິບສອງວັນເພ່ືອໃຫ້ມັນມີກິ ່ນເຫລ້ົາ.  ຜູ້ຍິງທ່ີເປັນແມ່ເຮືອນທຸກເຊົາ້ພວກເຂົາໄດ້ເອົາເຊືອ້ແປ້ງທ່ີ
ມີກ່ິນຢ່າງນ້ັນມາປ້ັນເປັນກ້ອນກ່ອນເອົາເຂ້ົາເຕົາອົບ ແລະຕ້ອງຈ່ົງພາກສ່ວນນ່ຶງໄວເ້ປັນເຊືອ້ສໍາລັບເຮັດເຂ້ົາ
ຈີ ່ໃນມ້ືໃໝ່.  ແຕ່ເຫັນວ່າປີນ້ີບ່ໍມີເຂ້ົາເດືອຍ (9:31) ບ່ໍມີເຫລ້ົາເບັຽ, ບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງ, ແລະບ່ໍມີງານສລອງ. 

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກບ່ໍໃຫ້ເອົາເຊ້ືອແປ້ງເພ່ືອເຮັດເຂ້ົາຈີ ່ໃນງານສລອງປັສຄາ (12:8,15) ການບ່ໍໃຫ້ໃຊ້ເຊື້ອ
ແປ້ງນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບ່ໍມີເຂ້ົາເດືອຍ.     ເຫດຜົນການຈັດຕຽມປັສຄານ້ັນຕ້ອງເຮັດໄວໆ ຖ້າຈະລໍໃຫ້ມີ
ເຊ້ືອແປ້ງຄົງໃຊ້ເວລາເພ້ີມຂ້ຶນອີກ.   ເຄ່ືອງໝາຍຂອງເຊ້ືອແປ້ງເໝືອນກັບສ້ໍໂກງເພ່ືອໃຫ້ຄວາມບາບເຂ້ົາມາ
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ໃນຊີວດິ.  ໃນລະຍະສ່ີສັດຕະວັດພວກອິສຣາເອັນໄດ້ຖືກສອນປະປົນຈາກຫລາຍທໍານຽມແລະນັບຖືການໃຊ້ 
ເວດມົນຄາຖາແລະວິນຍານຊົວ່.    ຫລາຍຄົນໃນພວກເຂົາພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມເຊືອ່ໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ແຕ່ເຫັນວ່າມີການນັບຖືຫລາຍໆແນວໄດ້ແຊກຊ ມຶເຂ້ົາມາປະສົມໃນຊີວດິຂອງພວກເຂົາເໝືອນກັນ. ດ່ັງ
ນ້ັນ, ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຕືອນໃຫ້ລະວັງເຊ້ືອແປ້ງຂອງພວກຟາຣິຊີາຍ (ລກ 12:1) ແລະອາຈານໂປໂລກໍເຕືອນ
ໃຫ້ລະວັງເຊ້ືອແປ້ງຂອງຄວາມຊ່ົວຊ້າ (1 ກຣທ 5:6-8), ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການພວກອິສຣາເອັນໃຫ້ເປັນຄົນສັດ
ຊ່ືໃນຄວາມເຊືອ່ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.  ອີກຕ່ໍມາພວກອິສຣາເອັນໄດ້ສລອງວັນປັສຄາຄືກິນເຂ້ົາຈີບ່ໍ່ມີເຊ້ືອແປ້ງເປັນເວ 
ລານ່ຶງອາທິດ (12:7). 

 ໃນຄືນສລອງປັສຄານ້ັນບ່ໍເປັນພຽງການເລ້ີມມີເສຣພີາບຈາກການເປັນທາດ,  ແຕ່ມັນເປັນສ່ິງທ່ີພຣະເຢ
ໂຮວາໄດ້ຊະນະຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເອຢິບຢ່າງແທ້ຈິງ (12:12).    ລູກກົກຂອງສັດແລະມະນຸດທ່ີພວກເອ
ຢິບຖືວ່າສັກສິດນ້ັນໄດ້ຖືກຂ້າຊ່ຶງໝາຍຄວາມວາ່ພຣະເຈ້ົາພຣະເຢໂຮວາໄດ້ຊັຍຊະນະທັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ແລະດ້ານຈິດວິນຍານ.  ງານປັສຄານ້ີເປັນສ່ິງເຕືອນວ່າພຣະເຢໂຮວາເທົ່ານັ້ນເປັນພຣະເຈົ້າ.  ພຣະເຈົ້າເທົ່າ
ນ້ັນທ່ີສາມາດຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ພ້ົນພັຍ ຫລືເປັນຜູ້ຕັດສິນລົງໂທດ. 
 

2. ໃຫຮ້ັກສາປສັຄານີ້ຕລອດໄປ: (ອົບພະຍົບ 12:14, 24-27; 13:8-9) 
       ທຸກພາກສ່ວນຂອງການຮັກສາປັສຄານ້ີສັກສິດເພາະມັນກ່າວເຖິງສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາເຖິງແມ່ນວ່າ
ຫລາຍປີຕ່ໍມາຄົນມັກຫລົງລືມ.  ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍນ້ັນຈ່ືຈໍາສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ເຮັດ
ເພ່ືອພວກເຂົາ ຄືໃຫ້ເຫລ່ົາປະວັດນ້ີສຶບຕ່ໍໃຫ້ຄົນລຸ້ນຕ່ໍໄປ (12:24-27). ດ່ັງນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ຕ້ັງປັສຄາຂ້ຶນ
ເພ່ືອໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນສລອງປະຈໍາປີ,      ຊ່ຶງເປັນກິຈກັມທໍາອິດໃນປະຕິທິນຂອງພວກຢິວ (12:14, 17; 
13:10). ສ່ິງນ້ີເຫັນວ່າໄດ້ເກີດຂ້ຶນກົງກັນຂ້າມເພ່ືອໃຫ້ກະສັດຟາໂຣຈ່ືຈໍາເພາະຈິດໃຈແຂງກະດ້າງ ແລະປັສ
ຄາກາຍເປັນສ່ິງເຕືອນໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນຈ່ືຈໍາແລະເກັບໄວ້ໃນຈິດໃຈສເມີ. 
     ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍກົດບັນຍັດໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນຮູ້ຫລັງຈາກພຣະອົງໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຂົາຈາກ
ການເປັນທາດ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເນ້ັນເຖິງການຮັກສາຄວາມເຊ່ືອໃຫ້ດີສ ບືຕ່ໍໄປໃນທຸກຍຸກສມັຍ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງ
ໃຫ້ຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ສິດສອນລູກທຸກໆໂອກາດ.    ຂຽນໄວຕ້າມຝາ,  ຕາມໜ້າຜາກ,  ຕາມປະຕູເຮືອນ, ຕາມຮ້ົວ
ເຮືອນ ແລະອ່ືນໆ(ພບຍ 6:7-9).  ໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ເອົາຄໍາສ່ັງຢ່າງນ້ີມາປະກອບໃຊ້ໃນຊວິີດປະຈໍາວັນໃນ 
ແຕ່ລະຄອບຄົວ. 
     ການເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນເຣ່ືອງປັສຄາໃຫ້ດີເປັນສ່ິງວັດແທກຄວາມເຊືອ່.  ອາທິດກ່ອນນ້ີພວກ
ອິສຣາເອັນໄດ້ເຫັນການອັສຈັນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາ ທ່ີພຣະອົງໄດ້ທໍາລາຍພວກເອຢິບ ແຕ່ພວກອິສຣາເອັນ
ມີຄວາມປອດພັຍ (ອພຍ 9:26; 10:23)  ພຣະເຈ້ົາຮັກສາພວກເຂົາເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຕິດຕາມຄໍາສອນຂອງ
ພຣະອົງຢ່າງຄົບຖ້ວນ.  ເໝືອນກັບໃນປ້ຶມຢາໂກໂບໄດ້ກ່າວວ່າເປັນຄວາມເຊ່ືອທ່ີຕາຍແລ້ວ ìຖ້າຄວາມເຊ່ືອ 
ຫາກບ່ໍປະກອບດ້ວຍການປະຕິບັດî (ຢກບ 2:17). 
  

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 
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        ມີເດັກນ້ອຍຫລາຍຄົນເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນພຣະວິຫານແລະພຣະອົງບ່ໍເຄີຍອອກໄປຂ້າງນອກຈັກ
ເທ່ືອ.  ພວກເຂົາມີຄວາມເຊ່ືອຈໍາກັດເພາະໄດ້ຮຽນຢູ່ແຕ່ຫ້ອງຮຽນວັນອາທິດເທ່ົານ້ັນ.    ຖ້າຈະໃຫ້ເດັກນ້ອຍ
ເຂ້ົາໃຈເຖິງເຣືອ່ງພຣະເຈ້ົາດີຂ້ຶນແລ້ວ  ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາຄວາມເຊືອ່ໃນພຣະອົງມາປະກອບໃຊ້ໃນການດໍາ
ລົງຊີວິດປະຈໍາວນັ.  ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງມີພຣະຊົນຢູ່ແລະພຣະອົງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນ
ສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນໂລກແລະຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.   ຜູ້ທ່ີີມີຄວາມເຊ່ືອຕ້ອງຫິວພຣະຄ ໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ເປັນຄົນ
ທີ່ຟັງຄວາມ,  ແລະມີນິສັຍທ່ີສະທ້ອນອອກມາຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍວ່າຈະມີອັນໃດເກີດຂ້ຶນກໍຕາມ.  
ຖ້າເຮັດຢ່າງນ້ັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາໝ້ັນຄົງແລະສືບຕ່ໍໄປເຖິງຄົນລຸ້ນຫລັງ. 
 

ຄໍາຖາມ 
 

1. ທ່ານຄຶດວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ສລອງປັສຄາກ່ອນໜູ່ແຕ່ລະປີຕາມປະຕິທິນຂອງພວກ 

ຢິວ? 
2. ພວກຢິວຄວນຫ້າງເອົາອາຫານໃສ່ກະຕ່າກ່ອນອອກເດີນທາງໄປ    ແຕ່ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້

ພວກເຂົາກິນແລະມ້ຽນອາຫານເປັນຢ່າງດີ ແລະຢ່າງລະອຽດ? 
3. ການທ່ີພວກຢິວໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງຖືວາ່ເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມເຊືອ່ຢ່າງໃດ? 
4. ທ່ານຈະສະແດງຄວາມເຊືອ່ຂອງທ່ານອອກມາແນວໃດ ເມ່ືອເຫັນອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາດໍາລົງຢູ່ໃນ

ຊີວດິປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ? 
5. ຄວາມສໍາຄັນຂອງປະວດັອົບພະຍົບແລະປັສຄາມີຄວາມໝາຍຕ່ໍຊີວດິຂອງຄຣສິະຕຽນໃນທຸກວັນນ້ີ

ຢ່າງໃດ?   
 

                                                                                                                        ສບ. ບນຸຈັນ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ບດົຮຽນທ ີ5 
ຄາໍຖາມເຣືອ່ງຄວາມເຊືອ່ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ອົບພະຍບົ 14:1-4, 10-31; 15:1-2, 20-21 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 14:1-15:21 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພວກອິສຣາເອັນສືບຕ່ໍການນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາສາມາດ

ມຸ້ງໜ້າໄປເຖິງແມ່ນເຂົາຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງການໄວ້ໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານມີຄໍາຖາມເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາອັນໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຊອກຫາວ່າພວກເອຢິບຍອມຮັບພຣະເຈ້ົາ ແລະພວກອິສຣາ

ເອັນໄວໃ້ຈໃນພຣະອົງ, ແລະເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຈະເອົາສ່ິງນ້ັນມາປະ
ກອບໃຊໃ້ນຊີວດິປະຈໍາວັນ. 

ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ເມ່ືອພວກອິສຣາເອັນຖືກທົດລອງເຖິງຄວາມເຊ່ືອເວລາພວກເຂົາ 

ໄດ້ຖືກລ້ອມດ້ວຍນ້ໍາທະເລແລະພວກທະຫານອ ີຢິບໄລ່ຕິດຕາມ, 
ໃນທ່ີສຸດພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ຊອ່ຍພວກເຂົາໃຫ້ພ້ົນຢ່າງອັສຈັນ   ເພາະ
ພວກເຂົາມີຄວາມເຊ່ືອ. 

 

ບົດນໍາ 
     ຢ່າງນ້ອຍພັຍພິບັດນ້ີກໍບ່ໍຮ້າຍແຮງເທ່ົາໃດ.  ຫລາຍໆຄ້ັງຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອດີກໍພົບກັບຄວາມລໍາບາກແລະລໍ
ຖ້າວັນນ້ັນໃຫ້ກາຍໄປແລະຫວັງວ່າຈະມີຄົນມາຊ່ອຍ ແລະພວກເຮົາມັກມີຄໍາຖາມວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງນໍາ
ຊີວດິຂອງຕົນເອງຫລືບ່ໍ ແລະເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊ່ວຍ. 
     ພວກອິສຣາເອັນຜູ້ເຄີຍເປັນທາດຂອງພວກເອຢິບພາກັນອອກເດີນທາງບ່ໍນານເທ່ົາໃດພວກເຂົາກໍໄດ້ພົບ
ກັບຄວາມລໍາບາກ.  ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຕ້ັງຄ້າຍແຄມທະເລຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ (ອພຍ 14:2-9), ພວກ
ເຂົາບ່ໍເຫັນທາງທ່ີຈະເດີນໄປທາງໜ້າເລີຍ ຊ້ໍາບ່ໍພໍກະສັດຟາຣາໂອໄດ້ປ່ຽນໃຈສ່ົງທະຫານນໍາໄປຈັບເອົາພວກ
ເຂົາຄືນ. 
         ເມ່ືອພວກເຮົາສຶກສາເຣ່ືອງນ້ີແລະຮູ້ວ່າປະຊາຊົນໄດ້ຖາມພຣະເຈ້ົາເມ່ືອພວກເຂົາຖືກພັຍອັນຕະລາຍ 
ນ້ັນບ່ໍແມ່ນການຂາດຄວາມເຊ່ືອ. ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວພຣະເຈ້ົານໍາພາພວກເຮົາໃຫ້ພົບກັບບັນຫາທ່ີໜັກໜ່ວງ
ເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ສໍາແດງຣິດອໍານາດແລະເພ່ືອພວກເຮົາຈະຮູ້ວ່າເຮົາມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະອົງແທ້ບ່ໍ. 

 

1. ຄາໍຖາມເຣືອ່ງຄໍາສອນ: (ອົບພະຍົບ 14:1-4) 
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  ພວກອິສຣາເອັນມີຫລາຍທາງທ່ີຈະເດີນໄປເຖິງປະເທດການາອານຈາກປະເທດເອຢິບ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້
ເຕືອນພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ເດີນໄປທາງຊືຕ່າມແຄມນ້ໍາເພາະພວກຟີລີສຕ ນິປອງຮ້າຍ (ອພຍ 13:17).  ແລະມີອີກ
ທາງນ່ຶງຊຶງ່ຄົດລ້ຽວຜ່ານພູເຂົາຊີນາຍ.   ພຣະເຈ້ົາບອກໂມເຊ, ìບອກໃຫ້ປະຊາຊົນກັບຄືນî ແລະ ìຕ້ັງຄ້າຍຢູ່
ແຄມທະເລ.î (14:1). 

ພຣະເຈ້ົາອາດບອກໂມເຊວ່າພວກທະຫານເອຢິບຈະຕິດຕາມມາ   ແລະບ່ໍຮູ້ແນ່ວ່າໂມເຊໄດ້ບອກພວກ
ອິສຣາເອັນຫລືບ່ໍ?     ໃນເມ່ືອເຮັດດ່ັງນ້ີເປັນເຫດໃຫ້ໂມເຊມີຄໍາຖາມວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ິງເຮັດຍາກແທ້
ກ່ອນພວກເຂົາຈະເຂ້ົາໄປໃນດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາ. 

     ທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາອາດມີຄໍາຖາມຢ່າງນ້ັນເຂ້ົາມາໃນໃຈເໝືອນກັນ.  ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາມີແຜນ
ການດີ ພວກເຮົາຢາກເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ບາງເທ່ືອພວກເຮົາເຫັນວາ່ທິດທາງຂອງພຣະ
ເຈ້ົານ້ັນບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການຂອງເຮົາ.     ພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບບັນຫາ ຫລືບ່ໍຍອມເດີນໄປຕາມຫົນທາງ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ໃຫ້ຈໍາໄວ້ວາ່ທາງຂອງພຣະເຈ້ົາອາດຍາວແລະຍາກແຕ່ເປັນສ່ິງດີສໍາລັບພວກເຮົາແລະນໍາ
ສະງາ່ຣາສີມາຫາພຣະອົງ. 

 
2. ສະພາບໝດົຫວງັ: (ອົບພະຍົບ 14:10-14). 
       ພວກອິສຣາເອັນມີຄວາມສົງສ ຍັໃນການນໍາພາຂອງໂມເຊ ແລະຢາກຮູ້ວາ່ພວກເຂົາຈະພ້ົນຈາກບັນຫາ 
ìເວລາພວກເຂົາຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ແຄມທະເລî (14:9),     ອີກບ່ໍນານຄວາມສົງສັຍຂອງພວກເຂົາກາຍເປັນຄວາມ 
ຢ້ານເມ່ືອເຫັນທະຫານຂອງອ ຢິີບຕິດຕາມມາ.  ພວກເຂົາກໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບໂມເຊ ຕ່ໍວາ່ເປັນຫຍັງຈ ຶ ່ງພາພວກເຂົາ
ອອກຈາກເອຢິບແຕ່ຕ້ົນ.  ພວກເຂົາເວ້ົາວາ່ຕາຍໃນການເປັນທາດຂອງເອຢິບກໍດີກວ່າຕາຍໃນປ່າດິນຊາຍ.   
     ຄວາມຮູ້ສຶກຢ້ານກົວນ້ັນມີອໍານາດຫລາຍເພາະມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຫລົງລືມ ກາຍເປັນຄົນຕາບອດຕ່ໍສະ
ພາບເປັນຈິງໄດ້.  ແທນທ່ີຈະຕໍາໜິປະຊາຊົນວາ່ຂາດຄວາມເຊ່ືອ ໂມເຊໄດ້ໜູນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງຢູ່ນໍາແລະ
ພຣະອົງຈະຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດໃຫ້ນ້ໍາໃນປະເທດເອຢິບກາຍເປັນເລືອດນ້ັນຊົງສາມາດຊອ່ຍໃຫ້
ພ້ົນກັບສະພາບຢ່າງນ້ັນໄດ້.  ແທນທ່ີຈະເພ່ິງຕົນເອງ ຈ່ົງມິດງຽບຢູ່ແລະເພ່ິງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມໝ້ັນໃຈ. 
      

3. ເອີນ້ໃຫຢູ້ໃ່ນຄວາມເຊືອ່: (ອົບພະຍົບ 14:15-20) 
         ພຣະເຈົ້າເອ້ີນໃຫ້ ìຕ້ັງໝ້ັນຄົງî (ອພຍ 14:13), ນ້ັນບອກວ່າພວກເຂົາຈະພົບກັບຄວາມຍາກລໍາບາກ
ແລະຄໍາເວ້ົາທ່ີຕ່ໍຕ້ານໃຫ້ຢ້ານ. ບັດນ້ີພຣະເຈ້ົາບອກວ່າເພ່ືອຈະອອກຈາກສະພາບລໍາບາກນ້ັນພວກເຂົາຕ້ອງ
ອາສັຍຄວາມເຊ່ືອ.  ພຣະເຈ້ົາສ່ັງໂມເຊວາ່ ìບອກໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນຍ່າງໄປທາງໜ້າî (14:15). ພວກເຂົາ
ຕ້ອງບ່ໍຫົວຊາກັບສ່ິງທ່ີຕາເຫັນ ໃຫ້ມຸ້ງໜ້າໄປ ເຊ່ືອວາງໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ລອດພ້ົນໄດ້. 
          ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ສັນຍາລັກຢ່າງນ່ຶງວ່າພຣະອົງຈະຊ່ອຍ ຄືມີ  ìເສົາເມກເສົາໄຟî  ຊ່ຶງນໍາພາພວກເຂົາ 
(14:19; ເບ່ິງ 13:22)  ເສົານ້ັນໄດ້ຢຸດຢູ່ລະຫວ່າງກາງທະຫານພວກອ ີຢິບແລະພວກອິສຣາເອັນ  (14:19-
20).  ເມ່ືອເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ເບ້ືອງຫລັງກ ເໍຮັດໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນມີກໍາລັງໃຈທ່ີຈະມຸ້ງໜ້າຕ່ໍໄປ. 
          ທຸກວັນນ້ີມີຄົນຄຶດວາ່ຄວາມເຊ່ືອແມ່ນພຽງແຕ່ຟັງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາຄຶດວ່າຖ້າມີຄວາມເຊ່ືອພໍ ພຣະ
ເຈ້ົາຈະອວຍພຣະພອນໃຫ້ຮ່ັງມີແລະເອົາບັນຫາອອກໄປ ແຕ່ເຫັນວາ່ນ້ັນບ່ໍແມ່ນຄວາມເຊ່ືອແທ້ເພາະຄວາມ 
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ເຊ່ືອແທ້ບ່ໍແມ່ນຊີວິດທ່ີບ່ໍມີບັນຫາ    ຄວາມເຊ່ືອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີກໍາລັງໃຈທ່ີຈະມຸ້ງໜ້າໂດຍອາສັຍກໍາລັງ
ຂອງພຣະເຈ້ົາຜ່ານອຸປະສັກນາໆປະການໄປ.  ຄວາມເຊ່ືອສອນໃຫ້ເຮົາເດີນອອກໄປແລະຕິດຕາມທາງຂອງ
ພຣະເຈ້ົາເຖິງແມ່ນພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເບ່ິງເຫັນທິດທາງອັນໃດເລີຍ. 
       ສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດນ້ັນບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນຜົນດີຕ່ໍພວກອິສຣາເອັນເທ່ົານ້ັນ ພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ໂມເຊຮູ້ວ່າ
ການສໍາແດງການອັສຈັນຂອງພຣະອົງຄາວນ້ີໄດ້ບອກວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ຕ່ໍໜ້າພວກເອຢິບ
ແລະພວກອິສຣາເອັນ (14:18).  ແລະໄດ້ສອນພວກເຮົາເໝືອນກັນວ່າຖ້າພວກເຮົາຫາກກ້າວອອກໄປດ້ວຍ 
ຄວາມເຊ່ືອ ຄົນອ່ືນກໍຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບກຽດເພາະຄວາມເຊ ື ່ອ   ແລະຄົນອ່ືນກໍຢາກມາຫາພຣະອົງ
ເໝືອນກັນ. 
 

4. ສິງ່ສັກສິດເຂົາ້ມາ: (ອົບພະຍົບ 14:21-31) 
        ພວກເຮົາຕ້ອງຈ່ືຈໍາຕອນນ້ີໃຫ້ດີຄື ເວລາໂມເຊໄດ້ຍົກແຂນຂ້ຶນເທິງນ້ໍາທະເລ ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ລົມຈາກທິດ
ຕາເວັນອອກພັດນ້ໍາທະເລຈົນເຫັນດິນແຫ້ງ ນ້ໍາໄດ້ແຍກອອກ (14:21).  ແລະພວກອິສຣາເອັນສາມາດຍ່າງ
ເທິງດິນແຫ້ງໄປຢ່າງສະບາຍ.  ເມ່ືອພວກທະຫານເຫັນດິນແຫ້ງພວກເຂົາກໍໄລ່ຕາມໄປ ແຕ່ເມ່ືອພວກອິສຣາ
ເອັນເຖິງຝ່ັງນ້ັນແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ນ້ໍາທະເລກັບຄືນມາຖ້ວມທະຫານນ້ັນຕາຍໝົດ.   ນ້ັນເປັນການອັສຈັນ
ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊອ່ຍພວກອິສຣາເອັນຢ່າງປລາດ!   ບາງເທ່ືອພວກເຮົາຮູ້ເຮ່ືອງນ້ີດີຫລາຍຈົນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບ່ໍ
ສາມາດມອງເຫັນບາງສ່ວນເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍໄປແມ່ນບ່ໍ?  ເຣ່ືອງທ່ີພວກອິສຣາເອັນຍ່າງຜ່ານທະເລໃນຂ້ໍ 22 
ແລະ 29 ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນຝານ້ໍາທ່ີເປັນກໍາແພງທັງສອງຂ້າງເວລາຍ່າງຂ້າມໄປ.  ຂ້ໍ 25 ບອກເຖິງພັຍພິບັດ
ແກ່ທະຫານເອຢິບທ່ີເປັນທະຫານເກ  ່ັງກ້າຂອງໂລກໃນສມັຍນ້ັນ ທ່ີແລ່ນໜີຈາກພວກທ່ີເຄີຍເປັນຂ້າທາດ.ໃນ 
ທ່ີສຸດຂ້ໍ 31 ພວກອິສຣາເອັນໄດ້ເຫັນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາຢ່າງອັສຈັນແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ເຊ່ືອ.   
 

5. ຄວາມເຊືອ່ເພີມ້ຂ້ຶນ: (ອົບພະຍົບ 15:1-2, 20-21) 
      ເມ່ືອພວກອິສຣາເອັນໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົານໍາພາພວກເຂົາອອກຈາກທະເລແດງ ແລະເຫັນພຣະອົງໄດ້ທໍາ
ລາຍທະຫານທ່ີເກັ່ງກ້າຂອງພວກເອຢິບໃນທະເລ  ພວກເຂົາກໍເກີດມີຄວາມຍິນດີອອກມາເປັນສຽງເພງເພ່ືອ 
ສ ຣັເສີນພຣະເຈ້ົາ. ເພງນ້ີເປັນທໍານອງຂອງທະຫານເປັນຮູບພາບທ່ີບອກວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນແມ່ທັບອົງຍ່ິງໃຫຍ່
ຜູ້ຕ່ໍສູ້ພວກສັດຕຣເູພ່ືອຊາວອິສຣາເອັນ.   
     ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ອ້າງເຖິງພຣະເຈ້ົານ້ັນຫລາຍກວ່າພຣະອົງເປັນແມ່ທັບ ພວກເຂົາໄດ້ເອ້ີນວາ່ ìພຣະອົງî 
ໃນພາສາອັງກິດນ້ັນຕ້ອງໃຊ້ຕົວອັກສອນໃຫຍ່.   ແຕ່ໃນພາສາເດີມຄືພາສາເຮັບເຣແີມ່ນ ຢາເວ ຄວາມເຊ່ືອ
ຂອງພວກອິສຣາເອັນກໍດີຂ້ຶນແລ້ວຕ່ໍມາກໍຖອຍລົງຕາມວັນເວລາຢ່າງໜ້າເສັຽໃຈ.   
  

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 

     ມີຫລາຍຄົນພາກັນເວ້ົາວ່າຢ່າມີຄໍາຖາມເລີຍໃນພຣະເຈ້ົາພຽງແຕ່ເຊ່ືອເທ່ົານ້ັນ. ພວກເຂົາບອກວ່າຖ້າສົງ
ສັຍຫລືມີຄໍາຖາມອັນໃດແລ້ວມັນແມ່ນສັນຍາລັກໃນການຂາດຄວາມເຊ່ືອ.  ແຕ່ເຫັນວ່າຄົນທ່ີກ່າວດ່ັງນ້ີເມ່ືອ
ພວກເຂົາໄດ້ປະສົບກັບບັນຫານາໆປະການແລ້ວພວກເຂົາກໍເກີດມີຄວາມສົງສັຍຂ້ຶນ. 
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        ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອດີໃນພຣະຄັມພີສ່ວນຫລາຍພວກເຂົາປະສົບກັບຄວາມສົງສັຍໃນຊີວິດຄື 
ກັນ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍສັນຍາວ່າຈະຕອບທຸກຄໍາຖາມຈົນພວກເຮົາຢ ດຸຕ້ັງຄ ໍາຖາມ ແຕ່ເຫັນວາ່ພຣະເຈ້ົານໍາພາ
ພວກເຂົາເຂ້ົາໄປໃນບັນຫາເພ່ືອພວກເຮົາຈະມີຄ ໍາຖາມ. ຄວາມເຊ່ືອເປັນສ່ິງບ່ໍເຫັນກັບຕາແຕ່ເປັນສ່ິງທ່ີພວກ
ເຮົາຫວັງໃຈເອົາໄວ.້ (ຮຣ 11:1) 
 

ຄໍາຖາມ 
 

6. ມີອັນໃດບ່ໍທ່ີທ່ານຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາບອກທ່ານໃຫ້ເຮັດ ແຕ່ທ່ານບ່ໍເຮັດເພາະມີຄວາມຢ້ານ? 
 

7. ຄ້ັງສຸດທ້າຍໃນຊີວິດທ່ານໄດ້ກ່າວຕ່ໍຕົນເອງວ່າໝົດທາງອອກແລ້ວ?  ມີອັນໃດເກີດຂ້ຶນ? 
 

8. ມີຄໍາຖາມອັນໃດທ່ີທ່ານຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຕອບ? 
 

9. ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເພ່ືອຊ່ັງຊາເຖິງການປົກຄອງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະສິດທິເສຣີພາບຂອງທ່ານ? 
 
 
 

 
                                                                                                                               ສບ. ບນຸຈັນ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ບດົຮຽນທ ີ6 
ເຮດັໃຫນ້ໍາ້ຂມົເປນັຫວານແລະຈອກເປົາ່ເຕັມລົນ້ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ອົບພະຍົບ 15:22ó16:18 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 15:22ó17:7 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຈ້ົາທ້າທາຍໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນມີຄວາມເຊ່ືອ ໃນທ່ີສຸດພຣະ

ອົງກໍໄດ້ປະທານສ່ິງທ່ີຕ້ອງການໃຫ້ເຊ່ັນນ້ໍາດ່ືມແລະອາຫານ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານຈະເອົາອາຫານມາຈາກໃສ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອອະທິບາຍລະຫວ່າງຄໍາຕ່ໍວ່າຂອງພວກອິສຣາເອັນແລະສ່ິງທ່ີ 

ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ຕາມທ່ີເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ ເພ່ືອຈະເອົາບົດຮຽນ
ນ້ີມາປະກອບໃຊ້ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີ. 

ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອບສນອງຕ່ໍການຈ່ົມຂອງພວກອິສຣາເອັນເພາະ

ພວກເຂົາຂາດອາຫານແລະນ້ໍາດ່ືມ ພຣະອົງປະທານນ້ໍາອອກບໍ່ 
ແລະມານາໃຫ້. 

 

ບົດນໍາ 
      ມີຫລາຍຄົນເຂ້ົາໃຈຜິດຄຶດວ່າເມ່ືອຕົນເອງເປັນຄຣິສຕຽນເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາຜູ້ຊງົຮັກຈະເອົາ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທຸກຢ່າງອອກໄປໝົດ.  ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວເມ່ືອພວກເຮົາເປັນຄຣສິຕຽນພວກເຮົາກໍຍັງຢູ່ໃນ
ໂລກທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜິດບາບ    ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກວ່າຕາບໃດທ່ີພວກເຮົາຍ ງັຢູ່ໃນໂລກນ້ີພວກເຮົາ 
ຈະພົບກັບຄວາມຍາກລໍາບາກ (ໂຢຮັນ 16:33). 
       ພົບກັບຄວາມຍາກລໍາບາກນ້ີບ່ໍແມ່ນສ່ິງໃໝ່  ເຊ່ັນຫລັງຈາກພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍພວກອິສຣາເອັນໃຫ້ຜ່ານ
ພ້ົນໂດຍຍ່າງຂ້າມທະເລແດງ ເຫັນພວກທະຫານເອຢິບທັງກອງທັບຕາຍໃນນ້ໍາ ໃນທ່ີສຸດພວກອິສຣາເອັນຍັງ
ພົບບັນຫາອ່ືນອີກໃນປ່າດິນຊາຍຄືບ່ໍມີນ້ໍາກິນ  ເມ່ືອພົບບ່ໍນ້ໍາກໍເຫັນວ່າເປັນນ້ໍາຂົມດ່ືມບ່ໍໄດ້   ແລະອາຫານທ່ີ
ເຂົາເອົາມານໍານ້ັນກໍໝົດໄປ. 

 

1. ນໍ້າໃນປ່າດິນຊາຍ: (ອົບພະຍົບ 15:22-27) 
  ພວກອິສຣາເອັນຢູ່ໃນສະພາບລໍາບາກເພາະພວກເຂົາໄດ້ຍ່າງໄປສາມວັນໂດຍບ່ໍໄດ້ດ  ່ືມນ້ໍາ.    ຜູ້ມີລູກ

ນ້ອຍກໍເປັນຫ່ວງເພາະເດັກຢາກນ້ໍາ ແລະຜູ້ດູແລສັດກໍຈ່ົມເພາະສັດຂາດນ້ໍາດ  ່ືມ.    ພວກເຂົາອາດຄຶດວາ່ຖ້າ
ເດີນໄປຕາມທາງຊືຄົ່ງຈະບ່ໍໄດ້ພົບກັບຄວາມລໍາບາກຢ່າງນ້ີ.  ແນວໃດກ ຕໍາມໃນທ່ີສຸດພວກເຂົາໄດ້ພົບບ່ໍໍນ້ໍາ 
ແຕ່ເຫັນວາ່ນ້ໍາດ  ່ືມບ່ໍໄດ້ເພາະມັນຂົມ (ອພຍ 15:23). ເຫັນວ່າພວກເຂົາມ ຄີວາມຜິດຫວັງເພາະພ ົບນ້ໍາແລະ
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ໃຊ້ບ່ໍໄດ້.  ຂ້ໍ 25 ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ສະພາບຢ່າງນ້ັນເພ່ືອທົດສອບພວກອິສຣາເອັນ.   ສ່ິງນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນ 16:14 
ເພ່ືອຈະເປັນໂອກາດໃຫ້ຄົນເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ.  ແມ່ນຫຍັງເປັນຂ້ໍທົດສອບ? ເພ່ືອຈະຕອບຄໍາຖາມນ້ີໃຫ້ພວກ
ເຮົາວາດພາບວ່າຕົນເອງຢູ່ໃນສະພາບນ້ັນ ເຫັນວ່າຂ້ໍທົດສອບມີສອງຕອນ.  1.  ໃນສາຍຕາຂອງມະນຸດເຮົາ
ແລ້ວປາກົດວ່າສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຈັດຫາໃຫ້ນ້ັນບ່ໍເປັນທ່ີພໍໃຈຕ່ໍຄໍາຂ ຮ້ໍອງ.     ນ ໍ ້າອາດຈະໃຫ້ພວກເຂົາດັບຄວາມ
ຫິວ ແຕ່ເຫັນວ່ານ້ໍາບ່ໍໄດ້ໃຊ້ເພ່ືອເຮັດຢ່າງນ້ີເທ່ົານ້ັນ.  ຕອນນ້ີຫລາຍຄົນແນະນໍາວ່າຖ້າເອົານ້ໍາໄປຕ້ົມຫລືເອົາ
ອັນໃດໃສ່ເພ່ືອດັບຄວາມຂົມອາດດ ື ່ມໄດ້.    ຕອນນ້ີໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຜູ້ນໍາພາພວກເຂົາ
ອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ.  2  ຕອນທີສອງນ້ີແມ່ນຄໍາຕອບຈາກພຣະເຈ້ົາ-ໃຫ້ເອົາທ່ອນໄມ້ຖ້ິມລົງນ້ໍາ.  ນ້ີ
ເປັນຄໍາສ່ັງແຕ່ເຫັນວ່າບ່ໍມີປໂຍດອັນໃດຕາມສາຍຕາມະນຸດ. ຕອນນ້ີແມ່ນສ່ັງໃຫ້ເຊືອ່ຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງ
ພຣະເຈ້ົາບ່ໍວ່າພຣະອົງຈະບອກໃຫ້ເຮັດອັນໃດກໍຕາມ.     ຂ້ໍທົດສອບນ້ີເປັນພ້ືນຖານທ່ີພຣະເຈ້ົາສ່ັງໃນຂ້ໍ 26.  
ນ້ັນແມ່ນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ຮູ້ຄັກວ່າພຣະອົງຈະນໍາພາຊອ່ຍເຫລືອຖ້າພວກອິສຣາເອັນເຊ່ືອຟັງ.    ຫລັງ
ຈາກພວກເຂົາໄດ້ຜ່ານການທົດສອບນ້ັນແລ້ວ   ພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ອວຍພຣະພອນຢ່າງມາກຫລາຍໃຫ້ແລະນໍາ
ພວກເຂົາໄປຍັງເອລີມບ່ອນມີນ້ໍາພຸ (ອພຍ 15:27).    ໃນບ່ອນນ້ີມີນ້ໍາພຸອີກສິບສອງຫນ່ວຍແລະມີຕ້ົນຕານ
ເຈັດສິບຕ້ົນທ່ີໃຊ້ເປັນບ່ອນພັກ. 

 
2. ຄນົຕໍວ່າ່ອກີແລະພຣະເຈົາ້ຊົງຕອບ: (ອົບພະຍົບ 16:1-8) 
     ພວກອິສຣາເອັນໄດ້ຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ອີລີມນານເທ່ົາໃດບ່ໍແນ່ ໃນບົດ 16:1 ໄດ້ບອກວ່າພວກເຂົາໄດ້ອອກຈາກ 
ບ່ອນນ້ັນສ່ີສິບຫ້າວັນຫລັງຈາກພວກເອົາອອກຈາກປະເທດເອຢິບ.  ມັນອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າພວກອິສຣາເອັນ
ຄຶດວ່າຕົນເອງຈະໄປເຖິງປະເທດການາອານໃນບ່ໍນານນ້ີເພາະພວກເຂົາໄດ້ກິນອາຫານທ່ີເອົາມານໍານ້ັນໝົດ
ແລ້ວ.  ພວກເຂົາກໍຍັງສ ືບຕ່ໍຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປແລະເຫັນວ່າພວກຕົນຫິວອີກ.  
     ການທ່ີຈະພົບນ້ໍາໃນປ ່າດິນຊາຍອາດເປັນໄປໄດ້ ແຕ່ຈະພົບອາຫານຄົງໝົດຫວັງ.  ດ່ັງນັ ນ້, ພວກອິສຣາ
ເອັນມີແຕ່ຕ່ໍວ່າ ເຫັນວ່າການຕ່ໍວ່າຂອງພວກເຂົາກາຍເປັນສ່ິງບັງຕາເຖິງຄວາມຈິງໃນສ່ິງພຣະເຈ້ົາເຄີຍຊອ່ຍ
ມາແລ້ວ.  ພວກເຂົາເລີຍຄຶດເຖິງບ່ອນເກ່ົາທ່ີຈາກມາວ່າເຖິງຈະທຸກກໍຍັງມີເຂ້ົາປາອາຫານກິນໃນປະເທດເອ
ຢິບ.  ໂດຍຄວາມຫິວນ້ີເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາລືມໄປວ່າຕົນເອງເຄີຍເປັນທາດ ແລະເຂົາລືມຈຸດປະສົງຂອງພຣະ
ເຈ້ົາທ່ີນໍາເຂົາອອກມາ, ການນໍາພາ ແລະຮັກສາເບ່ິງແຍງຈາກພຣະອົງໄປແລ້ວຢ່າງເສັຽໃຈ.    ຄວາມຈ່ິງບົດ 
16:2 ໄດ້ບອກວ່າພວກອິສຣາເອັນໄດ້ລືມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄປໝົດ    ພວກເຂົາໄດ້ຕ່ໍວ່າພຣະເຈ້ົາຜ່ານໂມເຊ
ແລະອາໂຣນ.  ບາງຄ້ັງພຣະເຈ້ົາອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາພົບກັບບັນຫາເພ່ືອຢາກຮູ້ວ່າພວກເຮົາເຊືອ່ຟັງພຣະ
ເຈົ້າແທ້ບໍ.່ 
     ໂມເຊໄດ້ຍິນຄໍາຕ່ໍວ່າຂອງພວກເຂົາແລະບອກວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງນໍາພາຢູ່ ມີສອງອ້າຍນ້ອງນ້ີເທ່ົານ້ັນເປັນຜູ້
ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົເລືອກໃຫ້ຮັບໃຊ ້ຖ້າພວກເຂົາຈ່ົມຕ່ໍວ່າກໍໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາໄດ້ຕ່ໍວ່າພຣະເຈ້ົາ ແລະອີກ 
ບ່ໍນານພຣະເຈ້ົາກໍຈະສ ໍາແດງອໍານາດແລະຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບສ່ິງທ່ີຕ້ອງການ (16:6-8)  ໂມເຊກ່າວຕ່ໍ
ພວກອິສຣາເອັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄໍາຕ່ໍວ່ານ້ັນແລ້ວ ພຣະອົງຈະປະທານເຂ້ົາປາອາຫານໃຫ້ເພ່ືອດັບຄວາມ
ຫິວ.  ການທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານສ່ິງນ້ີໃຫ້ໃນບົດ 16:6 ໄດ້ບອກວ່າພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນເປັນຜູ້ປະທານສ່ິງຈ າໍເປັນ
ໃຫ້ໄດ້ໃນຍາມຂັດສົນ ແລະພຣະເຈ້ົາສັນວ່າຈະຢູ່ກັບພວກເຂົາຕລອດການເດີນທາງ. 
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3. ອາຫານໃນປາ່ດນິຊາຍ: (ອົບພະຍົບ 16:9-18) 
      ເພ່ືອຕອບຄໍາຕ່ໍວາ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງນົກເຂົາມາເຕັມໃນຄ້າຍທຸກໆແລງເພ່ືອໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນມີຊ້ີນກິນ.  
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມພຣະເຈ້ົາຍັງບ່ໍໄດ້ທົດສອບພວກເຂົາເທ່ືອ   ເຫັນວາ່ການຕ່ໍວ່າຕ່ໍຂານຍັງສ ືບຕ່ໍເພາະພວກ
ເຂົາຍັງຂາດຄວາມເຊ່ືອເຖິງແມ່ນພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ າໍແດງການອັສຈັນຫລາຍຢ່າງ.   
     ຂ້ໍທົດສອບຕ່ໍໄປນ້ີຈະບອກເຖິງການໄວໃ້ຈໃນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອັນຫລ ບ່ໍື? ທຸກເຊ້ົາໃດມີມານາ
ຕົກມາຈາກຟ້າມາເຕັມຄ້າຍ (16:13)  ແຕ່ເຫັນວ່າພວກອິສຣາເອັນບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງຕົກລົງມາ   ຈົນໂມເຊ 
ບອກພວກເຂົາວ່າແມ່ນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາສ່ົງມາໃຫ້ເປັນເຂ້ົາຈ່ີ.  ໂມເຊຍັງກ່າວຕ່ໍໄປວ່າທຸກເຊ້ົາໃດຫລັງຈາກນ້ໍາ
ໝອກຫາຍໄປແລ້ວພວກເຂົາຈະໄດ້ເຫັນມານາ  ພວກອິສຣາເອັນຈໍາເປັນຕ້ອງເກັບເອົາໃຫ້ພໍຈໍານວນຄົນໃນ
ຄົວເຮືອນຂອງຕນົ (16:16). 
     ຂ້ໍ 17-18 ໄດ້ກ່າວວ່າທຸກເຊ້ົາໃດກໍມີມານາຕົກລົງມາແທ້ເຕັມຄ້າຍເພ່ືອໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນກິນໃຫ້ອ  ່ີມ.  
ຂ້ໍແມ້ມີຢູ່ວ່າບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດເກັບເອົາມານາເພ່ືອມ້ືໜ້າເອົາໃຫ້ພໍກິນແຕ່ລະວັນກໍພໍ   ເພາະພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້
ພວກເຂົາເຊ່ືອການຊົງລ້ຽງຂອງພຣະອົງຕ່ໍພວກເຂົາ.  ພວກເຂົາບ່ໍຄວນເພ່ິງຕົນເອງເລີຍ. 
       ແນ່ນອນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດໃຫ້ມີເຂ້ົາປາອາຫານແລະນ້ໍາດ  ່ືມໃນລະຍະເດີນທາງໃນປ່າດິນຊາຍ (16:35).  
ເຫັນວາ່ໃນເມ່ືອມີຄວາມຍາກລໍາບາກປະຊາຊນົກໍເລ້ີມຈ່ົມແລະຕ່ໍວ່າອີກ.  ມັນເປັນການງ່າຍທ່ີເຮົາຈະຕ້ອງຕິ
ພວກອິສຣາເອັນວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນຂາດຄວາມເຊ່ືອ ໃຫ້ເຮົາເອົາຕົນເອງເຂ້ົາໄປໃນສະພາບຂອງພວກເຂົາ
ແລ້ວ ພວກເຮົາຈະເປັນຄົນທ່ີບ່ໍແຕກຕ່າງກັບເຂົາເທ່ົາໃດ. 
  

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 

        ມັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີພວກເຮົາຈະຮ້ອງເພງສ ຣັເສີນແລະຍົກຍ້ອງພຣະເຈ້ົາເມ  ່ືອພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອ
ໃຫ້ພ້ົນຈາກພັຍພິບັດ.    ແຕ່ຄວາມເຊ່ືອອັນແທ້ຈິງແມ່ນເວລາພຣະອົງຈັດຫາສ່ິງຕ້ອງການໃຫ້ໃນປ່າດິນຊາຍ 
ເວລາຍັງບ່ໍທັນໄດ້ໄປເຖິງແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາເທ່ືອ.   ເມ່ືອພວກເຮົາໝົດກໍາລັງ  ມີຄວາມຫິວ  ສ່ິງທ່ີໄດ້ 
ເຫັນກໍມີແຕ່ຂ້ີຊາຍ,  ພວກເຮົາຄວນຕ່ໍວ່າຫລືຈ່ົມແລະຢາກແກ້ບັນຫາເອງແມ່ນບ່ໍ?  ຫລືຫວັງວ່າພຣະເຈ້ົາຈະ
ເຂ້ົາມາຊ່ວຍຢ່າງອັສຈັນ? 
          ປ້ຶມເອເຟໂຊ 3:20 ໄດ້ບອກວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຜູ້ມີຄວາມສາມາດເຮັດສ່ິງທ່ີຄຶດບ່ໍອອກ
ແລະ ພຣະອົງເຮັດເກີນຄວາມນຶກຄຶດຂອງພວກເຮົາ.     ຫລາຍເທ່ືອພຣະເຈ້ົາອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາພົບກັບ
ຄວາມລໍາບາກເພ່ືອພິສູດວາ່ພວກເຮົາຈະເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະອົງແທ້ຫລືບ່ໍ?     ພຣະອົງຍອມໃຫ້ພວກ
ເຮົາພົບກັບຄວາມລໍາບາກເພ່ືອຢາກຮູ້ວ່າຄວາມໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະອົງຢ່າງໝ້ັນຄົງຫລ ື 
ບ່ໍ?  ບາງຄ້ັງພຣະອົງເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດສ່ິງຍາກເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາອາສັຍແລະເພ່ິງພາພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ. 
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ຄໍາຖາມ 
 

10. ມີອັນໃດທ່ີໄດ້ພົບໃນຊີວິດແລະທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາມາຊ່ອຍ? 
 

11. ໃນທາງໃດທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາມາຊ່ວຍທ່ານໃນຊວິີດ? 
 

12. ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາເອ້ີນທ່ານໃຫ້ເຮັດສ່ິງຍາກ ຫລືບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ທ່ານເຮັດແນວໃດ? 
 

13. ວິທີໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາເຄີຍຊ່ອຍທ່ານມາແລ້ວໃນຊີວິດ ວີທີນ້ັນແມ່ນຫຍັງ? 
 
 
 
 

 
                                                                                                                             ສບ. ບນຸຈັນ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ບດົຮຽນທ ີ7 
ສຽ່ງພຍັໃນການເຂົາ້ພບົກບັພຣະເຈົາ້ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ອົບພະຍບົ 19:1-12, 16-22 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 19: 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເຂ້ົາໄປໃນການເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາເປັນການຕຽມຕົວຖວາຍຊີວິດ

ໃນການຮັກສາພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຄໍາເວ້ົາອັນໃດອະທິບາຍເຖິງເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄໍາເວ້ົານ້ັນໄດ້

ຖືກຕ້ອງກັບພຣະຄໍາຕອນນ້ີຫລືບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງຄວາມສ ມັພັນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກັບພຣະເຈ້ົາອ ງີ

ຕາມພຣະຄັມພີຕອນນ້ີ   ແລະເພ່ືອຕອບຄໍາເອ້ີນຈາກພຣະອົງໃຫ້
ເຂ້ົາໄປໃນພຣະສັນຍາກັບພຣະອົງ 

ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ພວກອິສຣາເອັນໄດ້ໄປເຖິງພູເຂົາຊີນາຍເພ່ືອຕຽມເຂ້ົາພົບກັບພຣະ

ເຈ້ົາເພ່ືອຕ້ັງຄໍາສັນຍາຂອງພວກເຂົາກັບພຣະອົງ. 
 

ບົດນໍາ 
        ມຫີລາຍຢ່າງໃນຊີວິດຕ້ອງມີການຈັດຕຽມເຊ່ັນ: ຊາວນາຕຽມປູກຝັງ, ນາຍຄຣູຕຽມບົດສອນ, ທະນາຍ
ຄວາມຕຽມເອກກະສານ, ນັກກິລາຝຶກຊ້ອມ, ແລະອ່ືນໆ.    ແຕ່ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ຕຽມຕົວໃນການ
ເຂ້ົາເຝ້ົາຢ່າງໃດ?     ພວກເຮົາຮູ້ວ່າສິດຍາພິບານແລະຜູ້ນໍາການນະມັສການໄດ້ໃຊ້ເວລາຈັດຕຽມໃນວນັອາ
ທິດ.  ຫລາຍໆເທ່ືອເວລາມານະມັສການພວກເຮົາມັກຄຶດເຖິງສ່ິງຕ່າງໆນາໆປະການ. ມີຈັກເທ່ືອທ່ີພວກເຮົາ
ເອົາໃຈໃສ່ຟັງເພງແນະນໍາກ່ອນເຂ້ົາລາຍການເພ່ືອຕຽມຈິດໃຈເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ?  ພວກເຮົາລ  ້ຶງເຄີຍຈົນເກີນ
ໄປໂດຍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຄຶດ  ຮ່າງກາຍພາລຸກຂ້ຶນແລະນ່ັງລົງໂດຍບ່ໍມີຜູ້ໃດບອກ   ແລະພວກເຮົາຮ້ອງເພງໄດ້
ທຸກເພງໄດ້ຢ່າງບ່ໍເບ່ິງປ້ຶມ.  ຫລາຍໆເທ່ືອເວລາພວກເຮົາກັບບ້ານເຮົາກໍກັບຄືນເປັນຄົນຜູ້ເກ່ົາອີກ. 
     ຫລັງຈາກເດີນທາງໄດ້ຫລາຍອາທິດແລ້ວພວກອິສຣາເອັນກໍມາເຖິງພູເຂົາຊີນາຍ. ທ່ີນ້ັນພວກເຂົາໄດ້ປະ
ເຊີນກັບພຣະເຈ້ົາໂດຍກົງ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະເດັດລົງມາເພ່ືອສ້າງຄໍາສັນຍາກັບພວກເຂົາ. ໃນເວລາພວກເຮົາ
ສຶກສາປະວັດເຣ່ືອງນ້ີ ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮຽນບົດຮຽນວິທີຕຽມຕົວເພ່ືອປະເຊີນກັບພຣະເຈ້ົາ  ແລະຕັດສິນໃຈຮັກ
ສາພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີໄວ້ໃນພວກເຮົາ. 

 

1. ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຕັ້ງພຣະສັນຍາຂຶ້ນ: (ອົບພະຍົບ 19:1-6) 
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  ເວລາເວ້ົາເຖິງພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກອິສຣາເອັນຫລາຍຄົນເຂ້ົາໃຈວ່າແມ່ນກ່ຽວກັບພຣະບັນ
ຍັດສິບປະການທ່ີພູເຂົາຊີນາຍເທ່ົານ້ັນ.     ແນ່ນອນພຣະບັນຍັດສິບປະການແມ່ນພາກສ່ວນໃນພຣະສັນຍາ
ພ້ອມກັບມີກົດອີກຫລາຍໆຢ່າງຊ່ຶງເປັນຜົນສະທ້ອນໃນພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະແມ່ນພາບພົດຂອງຜູ້ທ່ີ 
ສແວງເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍ  ພຣະສັນຍານ້ີບ່ໍແມ່ນແຜນທ່ີຈະເອົາມາປະກອບໃຊເ້ພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ
ຊອບພຣະທັຍເລີຍ. 

ແກ່ນສານອັນແທ້ຈິງທ່ີມີພຣະສັນຍາໃນອົບພະຍົບ 19 ນ້ີເກີດຂ້ຶນກ່ອນມີກົດການຫ້າມຢ່າງຢຶດຍາວ. ໃນ
ບົດ 19 ໄດ້ບອກວ່າໂມເຊໄດ້ຂ້ຶນໄປເທິງພູພົບກັບພຣະເຈ້ົາ.   ໂມເຊຕ້ັງໃຈແລ້ວວ່າຈະພົບກັບພຣະເຈ້ົາເພ່ືອ
ເປັນການຍ້ັງຍືນວ່າພຣະອົງຍັງນໍາພາປະຊາຊນົຂອງພຣະອົງຢູ່ສເມີ. ປະສົບການຂອງໂມເຊກັບພຣະເຈ້ົາໃນ
ພຸ່ມໄມ້ກໍແມ່ນຢູ່ເທິງພູເໝືອນກັນ  ໃນບົດ 3:12 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກກັບໂມເຊເຖິງສັນຍາລັກວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່
ກັບລາວ ພວກອິສຣາເອັນຈະອອກມາເພ່ືອນະມັສການພຣະອົງເທິງພູ.  ເມ່ືອໂມເຊໄດ້ຢືນຢູ່ເທ ິງພູອີກລາວກໍ
ມີຄວາມຮູ້ສຶກຊາບຊ້ຶງແລະເຊ່ືອໝ້ັນໃນພຣະເຈ້ົາ. 

ບັດນ້ີເມ່ືອປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາຍອມເຊືອ່ຟັງຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງພວກເຂົາກໍຈະກາຍເປັນມ ຣໍະໂດກ
ອັນມີຄ່າແລະເປັນຣາຊອານາຈັກປະໂຣຫິດແລະເປັນຊາດບໍຣິສຸດ (ອພຍ 19:5-6).  ຄໍາເວ້ົາວ່າມໍຣະດົກອັນ
ມີຄ່າກໍເໝືອນກັບກະສັດໄດ້ຮັກສາແຜ່ນດິນທ່ີຕົນປົກຄອງໄວ້ເປັນກໍາມະສິດສ່ວນຕົວ.  ເປັນຊນົຊາດບໍຣິສຸດ
ແມ່ນພວກອິສຣາເອັນໄດ້ຖືກເລືອກໄວເ້ພ່ືອພຣະເຈ້ົາໃຫ້ມີຊີວດິທ່ີແຕກຕ່າງ.     ສຸດທ້າຍເປັນຣາຊອານາຈັກ
ຂອງປະໂຣຫິດ ແມ່ນກ່າວເຖິງສິດທິຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນການເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາໄດ້ສເມີກັນ.   ດ່ັງນ້ັນ, ໃນອົບ
ພະຍົບ 20   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວໄວເ້ພາະຢາກໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຍິນຫລັງຈາກພວກອິສຣາເອັນໄດ້ປະຕິເສດໃນ
ການຕິດຕ່ໍກັບພຣະອົງໃນ ບົດ 20:18-21  ທີກ່່າວເຖິງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກເອົາໂມເຊເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພຣະເຈ້ົາ 
ແລະປະຊາຊນົ.  ຖ້າໄດ້ເປັນຊາດປະໂຣຫິດໝົດທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບໃຊ້ເພ່ືອສອນຄົນທັງໂລກນ້ີເຖິງເຣ່ືອງພຣະ
ເຈ້ົາແລະເອ້ີນໃຫ້ທຸກຄົນຕິດຕາມພຣະອົງໄປ. 

   ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າຖ້າຢາກໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົານ້ັນ ກໍຂ້ຶນກັບຄວາມສັດຊ່ືແລະການ
ເຊ່ືອຟັງຂອງພວກເຮົາ.  ໃນບົດ 19:5 ໄດ້ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າພຣະສັນຍານ້ັນຍັງຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່ ເມ່ືອປະຊາ
ຊົນຮັກສາພຣະສັນຍາດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງ. 

  
2. ປະຊາຊນົຕອບແລະຕຽມເພື່ອເຂົາ້ພົບພຣະເຈົ້າ: (ອົບພະຍົບ 19:7-12) 
         ເມ່ືອໄດ້ຮັບພຣະສັນຍາຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ໂມເຊກໍລົງໄປຫາປະຊາຊນົແລະບອກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງ
ກ່າວ.     ພວກເຂົາກ ໍຍິນດີແລະຈະເຮັດທຸກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາສ່ັງແລະໂມເຊກໍກັບຂ້ຶນໄປເທິງພູອີກເພ່ືອບອກກັບ   
ພຣະເຈ້ົາ. (ອພຍ 19:8ຂ).     ບາງຄົນອາດຈະແປກໃຈໃນເຣ່ືອງນ້ີວ່າເປັນຫຍັງໂມເຊຈ່ຶງຂ້ຶນໄປແລະລົງມາ
ຈາກພູ?  ແນ່ນອນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສ່ິງທ່ີປະຊາຊົນເວ້ົາຢູ່ແລ້ວ ໂມເຊບ່ໍຈໍາເປັນຈະຂ້ຶນໄປບອກພຣະອົງກໍໄດ້.  
ແຕ່ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າການທ່ີໂມເຊຂ້ຶນແລະລົງພູນ້ັນຢ່າງນ້ອຍມີຢູ່ສອງເຫດຜົນ. 1.  ເຖິງແມ່ນພຣະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາ
ກັບທຸກຄົນໃນບົດທີ 20 ພວກເຂົາຍັງບ່ໍຖືວ່າໂມເຊເປັນຜູ້ນໍາເທ່ືອ.  ໃນບົດທີ 19:9 ກ່າວເຖິງເຫດຜົນທ່ີພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ລົງໄປເວ້ົາກັບໂມເຊ ເພ່ືອປະຊາຊນົຈະໄດ້ເຊ່ືອແລະໃຫ້ກຽດແກ່ໂມເຊ.   2. ພູແມ່ນສ່ິງຂ້ັນລະຫວ່າງ
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ພຣະເຈ້ົາແລະປະຊາຊນົ.   ເປັນຄວາມຈິງທ່ີພຣະເຈ້ົາເອ້ີນໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມສັມພັນທ່ີດີກັບພຣະອົງ ແຕ່ 
ພຣະເຈ້ົາຍັງແຍກຕົວອອກຊ່ຶງເປັນເຣ່ືອງລັບໆແລະບ່ໍເຂ້ົາໃຈ. 
        ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາສະເດັດມາຫາປະຊາຊນົເພ່ືອໃຫ້ເຂົາຕຽມຕົວເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະອົງ (19:10-13).  ການ
ຕຽມຕົວພົບກັບພຣະເຈ້ົາພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຊໍາຮະຕົນເອງໃຫ້ສະອາດ     ຄືພວກເຂົາຕ້ອງຊັກເສ້ືອຜ້າຊ່ຶງ 
ເປັນການສະແດງອອກທາງນອກ ແລະໂມເຊຍັງສ່ັງພວກເຂົາອີກວ່າບ່ໍໃຫ້ມີເພດສັມພັນ.  ສ່ິງນ້ີເປັນຄໍາສອນ
ເຕັມໄປຢູ່ໃນພຣະຄັມພີເພ່ືອເປັນການຈັດຕຽມດ້ານຮ່າງກາຍ.  ພວກເຂົາຕ້ອງຈັດຕຽມສອງວັນກ່ອນເຖິງວັນ
ທີສາມຊຶ່ງເປັນເວລາເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າ. 
        ໂມເຊຈໍາເປັນຕ້ອງບອກເຂດທ່ີຫວງຫ້າມເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ປະຊາຊນົໄປໃກ້ພູເຂົານ້ັນ.    ນ້ີແມ່ນການຈັດຕຽມ
ລະຫວ່າງເຂດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະມະນຸດ.    ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແລະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນຈະບ່ໍມີມືຂອງ
ມະນຸດຄົນໃດຈັບບາຍໄດ້. 
 

3. ພຣະເຈົາ້ເຂົາ້ມາຫາປະຊາຊນົ: (ອົບພະຍົບ 19:16-22)  
        ບໍມີ່ຫລາຍເຣ່ືອງໄປກວ່ານ້ີທ່ີຄົນເຮົາຮູ້ດີຄືເວລາພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະເດັດລົງມາທ່ີພູເຂົາຊີນາຍໃນບົດທີ 19 
ເພາະມີຫລາຍຄົນໃນສມັຍນ້ັນໄດ້ຍິນສຽງຟ້າຮ້ອງສຽງແກດັງກ້ອງສະນ່ັນ ແລະຍັງມີເມກແລະຄວັນໄຟລົງມາ
ເທິງພູ ມີແສງຟ້າແມບເຫລ້ືອມເຮັດໃຫ້ພູນ້ັນສ່ັນສະເທືອນ.  ເມກນ້ັນເປັນສັນຍາລັກວາ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ 
ນໍາ ແລະເຫັນວ່າໂມເຊໄດ້ພາປະຊາຊນົຜູ້ມີຄວາມຢ້ານກົວຍ່າງເຂ້ົາໄປຫາຕີນພູເຂົາໃນເວລານ້ັນ. 
          ໃນບົດທີ 20:18-19 ໄດ້ບອກວ່າພວກເຂົາຢ້ານກໍເພາະຄຶດວ່າຖ້າຕົນເອງເຫັນພຣະເຈ້ົາແລ້ວຄົນນ້ັນ
ຕ້ອງຕາຍ.      ໃນບົດທີ 19:19 ປະຊາຊົນໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງການສົນທະນາລະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາກັບໂມເຊ 
ຕອນນ້ີປະຊາຊົນໃຫ້ກຽດແກ່ໂມເຊເພ້ີມຂ້ຶນ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ໂມເຊຂ້ຶນໄປຈອມພູເຂົາ ແລະພຣະເຈ້ົາ
ຍັງເຕືອນ ບ່ໍໃຫ້ຄົນອ່ືນໃດເຂ້ົາໄປຈັບບາຍພ ູເຂົານ້ັນເດັດຂາດ. ຕ່ໍໄປໃນບົດທີ 33:17-33 ພຣະເຈ້ົາຍັງເຊ່ືອງ 
ພຣະພັກຂອງພຣະອົງຈາກໂມເຊ ໃຫ້ເຫ ນັແຕ່ທາງຫລັງເທ່ົານ້ັນ.   
     ພຣະເຈ້ົາຍັງມີຄວາມລັບເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ສແວງຫາການນະມັສການພຣະອົງຢ່າງເຫັນຄຸນຄ່າ. ພຣະ
ເຈ້ົາຜູ້ທ່ີເຮົານະມັສການໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາຮ່ວມໃນພຣະສັນຍານ້ັນທັງໆທ່ີພຣະອົງເປັນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າ  
ທຸກໆສິ່ງ. 
  

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ ້
       ເປັນເວລາຫລາຍສິບປີມາແລ້ວໄດ້ມີການສົນທະນາເຖິງເຣ່ືອງນະມັສການວ່າຄວນເຮັດແນວໃດຈ່ິງຈະ
ຖືກ.   ຄໍາຕອບອັນຖືກຕ້ອງນ້ັນຂ້ຶນກັບຄວາມມັກຂອງແຕ່ລະຄົນ ແນວໃດກໍຕາມເຣ່ືອງນ້ີຍັງເປັນຄໍາຖາມອັນ
ສໍາຄັນໃນທຸກວັນນ້ີ.  ຄໍາຖາມມີຢູ່ວາ່ ເຮັດແນວໃດຈ່ິງເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາໄດ້?  ຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູພວກ
ເຮົາມີທາງເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາໄດ້ໂດຍກົງ (ຮຣ 4:14-16),  ແຕ ພ່ຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນອົງບໍຣິສຸດ
ແລະອົງຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສຸດ.    ແນວໃດກໍຕາມພຣະອົງຍັງເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະອົງ ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍຄວນ
ເຂ້ົາຫາພຣະອົງໂດຍບໍ່ໂຄຣບົຢໍາເກງ ໃຫ້ພວກເຮົາໝ້ັນໃຈວ່າການເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈົ້າຜູ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ພວກ
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ເຮົາແລະພຣະອົງຍັງໃຫ້ສິດທອິະນຸດຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເອ້ີນພຣະອົງວ່າເປັນພຣະບິດາໄດ້.  ໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາ
ໄປຫາພຣະອົງດ້ວຍການຖ່ອມຕົວແລະຮູ້ວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາໄປຫາພຣະຜູ້ຊງົສ້າງ ອົງສັນຕິຣາດ. 
 
  

ຄໍາຖາມ 
 

14. ຖ້າມີເວລາພຽງສິບນາທີຫລັງຈາກໂຮງຮຽນວັນອາທິດ ທ່ານຈະຕຽມຕົວເອງເຂ້ົາໃນການນະມັສການ
ແນວໃດ? 
 

15. ໃນສະພາບໃດທ່ີທ່ານໄດ້ປະສົບກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງແທຈ້ິງ? 
 

16. ທ່ານມີຄວາມຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນພາບແບບໃດ-ຕົວຢ່າງເປັນຕໍາຣວດຜູ້ສຸພາບ, ເປັນຈັກຂາຍເຄ່ືອງ,  
ເປັນຜູ້ທ່ີສັກສິດ, ເປັນພຣະບິດາ ແລະເປັນເພ່ືອນ?  ການວາດພາບເຖິງພຣະເຈ້ົາວ່າເປັນແນວໃດນ້ັນ
ເປັນຜົນສະທ້ອນໃນການເຂ້ົານະມັສການຂອງທ່ານບ່ໍ? 

 
17. ມີບາດກ້າວອັນໃດທ່ີທ່ານຈະເຮັດເພ່ືອໃຫ້ມີປະສົບການອັນເລິກເຊ່ິງໃນການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ? 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                                               ສບ. ບນຸຈັນ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ບົດຮຽນທ ີ8 
ພືນ້ຖານການປະພດຶຂອງປະຊາກອນພນັທະສນັຍາ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍບົ 20: 1-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ອົບພະຍົບ 20: 1-21 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້    ພຣະເຈ້ົາປະທານຄໍາສອນສໍາລັບການປະພຶດຂອງບຸກຄົນທ່ີຢ່ ູໃນພັນທະ  

ສັນຍາກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ ແລະລະຫວາ່ງກັນແລະກັນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພຣະເຈ້ົາຊົງປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວດິຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້:    ເພ່ືອສລຸບພຣະບັນຍັດສິບປະການ ແລະເວ້ົາເຖິງຄວາມໝາຍສໍາລັບຊີ 

ວິດຂອງຂ້ອຍ. 
 

ອ່ານແບບສັນ້:    ພຣະບັນຍັດສິບປະການສອນພວກເຮົາໃຫ້ນັບຖືພຣະເຈ້ົາ ແລະໃຫ້ພຣະລັກສະນະຂອງ 

ພຣະອົງສະທ້ອນໃສ່ການພົວພັນລະຫວ່າງພວກເຮົາ. 
  
ຄົນສ່ວນຫລາຍໃນໂລກດໍາເນີນຊີວິດຕາມລະບຽບຫລາຍໆຢ່າງ. ເວລາພວກເຮົາຍັງເຍົາວັຍພວກເຮົາກໍຢ່ ູໃນ 
ລະບຽບເຊ່ັນ: ມ້ຽນບ່ອນນອນທຸກເຊ້ົາ ຫລືບ່ໍຕີນ້ອງ; ເວລາພວກເຮົາເປັນຄົນໜ່ ມຸລະບຽບກໍປ່ຽນມາເປັນ: ກັບ 
ບ້ານຕາມເວລາ ຫລືຢ່າລືມສ່ົງການບ້ານໃຫ້ຄຣູ.  ເວລາພວກເຮົາໃຫຍ່ເຕັມກະສຽນພວກເຮົາກໍຕ້ອງດໍາເນີນ 
ຊີວດິຕາມກົດໝາຍບ້ານເມືອງ,  ລະບຽບໃນການງານ,  ຫລືກົດເກນຂອງສັງຄົມ.    ພວກເຮົາມີໜ້າທ່ີຮຽນຮູ້ 
ແລະປະຕິບັດຕາມກົດເຫລ່ົານ້ັນ.  
 
ບັນຍັດສິບປະການບ່ໍແມ່ນກົດໝາຍຂອງປະເທດ ຫລືລະບຽບຂອງທາງການ,    ແຕ່ກໍເປັນຫລັກຂອງກົດລະ 
ບຽບຕ່າງໆຂອງສັງຄົມ. ນອກນ້ັນ ບັນຍັດສິບປະການຍັງເປັນຫລັກເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີລະບຽບແລະໝ້ັນຄົງ. 
 

1. ຕອບຮັບພຣະເຈົາ້ຜູຊ້ງົປດົປ່ອຍ: (ອົບພະຍົບ 20:1-2) 
ໂມເຊໄດ້ຮັບພຣະບັນຍັດສິບປະການຈາກພຣະເຈ້ົາທ່ີພູເຂົາຊີນາຍແລະທ່ານໄດ້ນໍາມາໃຫ້ປະຊາຊນົ ອົບພະ 
ຍົບ 20:1-2 ເປັນພ້ືນຖານຂອງພຣະບັນຍັດສິບປະການ.   ນ່ຶງ: ພຣະເຈ້ົາຊົງບອກວ່າພຣະອົງຊງົເປັນ ìພຣະ 
ເຈ້ົາ,î ຢາເວ. ພຣະອົງມີຄວາມສັມພັນພິເສດກັບຊົນຊາດອິສຣາເອັນ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງພຣະນາມວ່າ ìເຮົາເປັນî 
(ອພຍ 3:14-15)  ໄດ້ຊົງເອ້ີນໂມເຊໃຫ້ໄປປົດປ່ອຍຊົນຊາດອິສຣາເອັນຈາກການເປັນຂ້າທາດທ່ີປະເທດເອ 
ຢິບ. ພຣະນາມ ìເຮົາເປັນî ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ເປັນຢູ່(ອະດີດ), ຊົງເປັນຢູ່(ປັດຈຸບັນ),  ແລະຈະຊງົ 
ເປັນຢູ່(ອະນາຄົດ). ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຢ່ ູຊ່ົວນິຣັນດອນ. 
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ສອງ: ພຣະເຈ້ົາອົງຊງົເປັນຢ່ ູຊ່ົວນິຣນັໄດ້ຊົງປົດປ່ອຍອິສຣາເອັນອອກຈາກການເປັນທາດທ່ີເອຢິບ;  ການອົບ 
ພະຍົບເປັນສູນກາງຂອງພຣະສັນຍາເດີມແລະຊົນຊາດອິສຣາເອັນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົປົດປ່ອຍອິສຣາເອັນຈາກ 
ການຖືກຂ່ົມເຫັງທ່ີເອຢິບ. ພຣະບັນຍັດຈະເປັນການຕອບຮັບຂອງຊາວອິສຣາເອັນເພາະການປົດປ່ອຍນັນ້. 
 
ການດໍາເນີນຊວິີດຕາມພຣະບັນຍັດຈະແຕກຕ່າງຈາກຊີວິດທ່ີຊົນຊາດອິສຣາເອັນໄດ້ເຄີຍຢ່ ກັູນມາທ່ີປະເທດ 
ເອຢິບ. ທ່ີເອຢິບພວກເຂົາເຄີຍນະມັສການພຣະຫລາຍໆອົງ ແລະພວກເຂົາບ່ໍເຄີຍນັບຖື ຢາເວ;  ໃນເອຢິບຜູ້ 
ມີອໍານາດຂ່ົມເຫງ ແລະເອົາປຽບປະຊາຊົນ. ພຣະບັນຍັດສ່ັງສອນວ່າທຸກຢ່າງຈະບ່ໍເໝືອນເດີມ. 
 

2. ນບັຖພືຣະເຈົາ້ຜູຊ້ງົສມົຄວນ: (ອົບພະຍົບ 20:3-7) 
ພຣະບັນຍັດໄດ້ບອກເຖິງວິຖີຊວິິດໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ;     ພຣະບັນຍັດໄດ້ຖືກແບ່ງເປັນສອງພາກ 
ໃຫຍ່. ບັນຍັດສ່ີຂ້ໍທໍາອິດເວ້ົາເຖິງໜ້າທ່ີກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ  ແລະບັນຍັດຫົກຂ້ໍຕ່ໍໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນທັງຫລາຍ. 
ບັນຍັດຂ້ໍສ່ີເວົາ້ເຣ່ືອງວັນຊະບາໂຕຊ່ຶງເປັນສະພານເຊ່ືອມຕ່ໍລະຫວ່າງພຣະບັນຍັດທັງສອງພາກທ່ີເວົາ້ເຖິງໜ້າ
ທ່ີຕ່ໍພຣະ ເຈ້ົາແລະຕ່ໍຊມຸຊົນ. 
 
ພຣະບັນຍັດຂ້ໍທີນ່ຶງໄດ້ກ່າວວ່າອິສຣາເອັນຈະບ່ໍມີພຣະອ່ືນນອກຈາກພຣະເຈ້ົາຢາເວ (ອພຍ 20:3).    ໃນເອ 
ຢິບ ພວກເຂົານະມັສການພຣະຫລາຍໆອົງ ແຕ່ໃນປະເທດອິສຣາເອັນພວກເຂົາຈະນະມັສການພຣະເຈ້ົາອົງ 
ດຽວ. ພວກເຂົາຈະຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະອົງ. 
 

ພຣະບັນຍັດທີສອງແລະສາມສ່ັງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ສ້າງຮູບໂຄຣົບເພ່ືອນະມັສການ   ແລະຫ້າມໃຊ້ຊືພ່ຣະເຈ້ົາໄປໃນ 
ທາງຊ່ົວຮ້າຍ (ອພຍ 20:4-7). ອິສຣາເອັນມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ບ່ໍໃຫ້ສ້າງຮູບໂຄຣບົມາເປັນຕົວ 
ແທນຂອງພຣະອົງ; ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຢ່ ຊ່ົູວນິຣັນ, ຊົງເລິກລັບ, ຊົງເກີນຄວາມເຂ້ົາໃຈ,  ແລະຊົງບໍຣິສຸດ 
ສະນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍມີສ່ິງອ່ືນໃດທ່ີຈະສາມາດເປັນຕົວແທນຂອງພຣະອົງ.    ບາງຄົນມັກໃຊ້ພຣະນາມພຣະເຈ້ົາ ຫລື 
ພຍາຍາມຄວບຄຸມພຣະອົງເພ່ືອຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວ ແຕ່ມະນຸດບ່ໍສາມາດຄວບຄຸມພຣະເຈ້ົາໄດ້. ພຣະເຈ້ົາຜູ້ 
ຊົງຮັກເມດຕາ ໄດ້ຊົງປົດປ່ອຍອິສຣາເອັນຈາກການເປັນທາດ; ພຣະອົງຜູ້ດຽວສົມຄວນໄດ້ຮັບຄໍາສັຣເສີນ. 
 

3. ພກັຜ່ອນໃນຂະນະທີນ່ະມັສການແລະສະແດງຄວາມເພືອ່ແຜ:່ (ອົບພະຍົບ 20:8-11) 
ພຣະບັນຍັດຂ້ໍສ່ີພົວພັນກັບການນະມັສການພຣະເຈ້ົາໂດຍການດໍາຣົງຊວິີດຢ່ ູກັບຄົນທັງຫລາຍ (20:8-11). 
ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ຖືວນັຊະບາໂຕແລະຍຶດຖືໄວເ້ປັນວັນສັກສິດ.  ອິສຣາເອັນຈະຕ້ອງຍຶດຖືວນັຊະບາໂຕໄວ້ 
ເປັນວັນສັກສິດໂດຍການບ່ໍເຮັດວຽກ ຫລືສ່ັງຄົນອ່ືນເຮັດ   ເຊ່ັນຄົນຕ່າງຊາດ ຂ້ອຍຂ້າ ຫລືສັດ  ໃຫ້ເຮັດວຽກ 
ແທນໃນວັນນ້ັນ. ວັນຊະບາໂຕຖືກສະຖາປະນາໄວ້ສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ. 
 

ທ່ີເອຢິບ, ຊາວອິສຣາເອັນໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງບ່ໍມີວັນພັກຜ່ອນ;  ແຕ່ໃນກຸ່ມຊົນໃໝ່ທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນ  
ໂດຍການໂຄຣບົພຣະເຈ້ົາແລະຄົນອ່ືນໆ, ອິສຣາເອັນຈະບ່ໍປະພຶດຕົນເໝືອນຊົນຊາດເອຢິບ.    ໃນສິດເສຣີ  
ທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບ, ເຂົາເຈ້ົາຈະສະແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍຄົນອ່ືນ ແທນທ່ີຈະໃຊ້ຄວາມເສຣີເພ່ືອຂ່ົມເຫງ. 
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ການພັກຜ່ອນໃນວນັຊະບາໂຕ ເປັນການເອົາແບບຢ່າງຂອງອົງພຣະຜູ້ປັນເຈ້ົາໃນຕອນຊົງສ້າງທຸກຢ່າງ ການ
ຮັກສາວັນຊະບາໂຕໄວ້ເປັນວັນສັກສິດເປັນການມີສ່ວນຮ່ວມກັບພຣະເຈ້ົາເຣ່ືອງການພັກຜ່ອນ   ແລະໃຫ້ຄົນ
ອ່ືນໄດ້ພັກຜ່ອນເໝືອນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ອິສຣາເອັນໄດ້ຮັບເສຣີພາບ  ແລະການພັກຜ່ອນຜ່ານການອົບພະ 
ຍົບ.   ພຣະບັນຍັດສອງ 5: 15 ໄດ້ເຕືອນຊາວອິສຣາເອັນວ່າ ìຈ່ົງລະນຶກວ່າເຈ້ົາເຄີຍເປັນທາດຢູ່ໃນປະເທດ 
ເອຢິບແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາໄດ້ພາເຈ້ົາອອກມາຈາກທ່ີນ້ັນດ້ວຍພຣະຫັດອັນຊົງຣດິ  ແລະດ້ວຍພຣະ 
ກອນທ່ີຢຽດອອກ ເຫດສັນນ້ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນຊາໃຫ້ເຈ້ົາຮັກສາວນັຊະບາໂຕ.î 
 

ສໍາລັບພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີ  ການຮັກສາວນັຊະບາໂຕແມ່ນການຖວາຍກຽດພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການນະມັສການ 
ແລະການສະແດງຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຂອງພຣະອົງດ້ວຍການດໍາເນີນຊີວດິທ່ີມີຄວາມເພ່ືອແຜ່. 
 

4. ສະແດງຄວາມກະຣນຸາຂອງພຣະເຈົາ້ກັບຄົນອືນ່ໆ: (ອົບພະຍົບ 20:12-17) 
ພຣະບັນຍັດຫົກຂ້ໍທ່ີເຫລືອເນ້ັນໃສ່ວທີິດໍາເນີນຊວິີດແບບພິເສດຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ    ຜ່ານຄວາມສັມ 
ພັນລະຫວ່າງກັນແລະກັນ. 
 

ບັນຍັດທີຫ້າສ່ັງໃຫ້ນັບຖືພ່ໍແມ່ (20:12). ຄອບຄົວເປັນຈຸດສໍາຄັນໃນການສ້າງຊືສ່ຽງຂອງວົງຕະກຸນ.  ຊ່ື ìອັບ 
ຣາຮາມî  ເປັນຊືທ່ີ່ທຸກຄົນຈົດຈໍາ ເພາະທ່ານເປັນຕ້ົນຕະກຸນຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອັນ;   ນອກນ້ັນລູກຫລານ 
ຂອງທ່ານຍັງສືບຕ່ໍຮັກສາປະເພນີອັນດີງາມໄວ້.     ໃນທໍານອງດຽວກັນ, ການນັບຖືພ່ໍແມ່ກໍເປັນການດໍາເນີນ
ຊີວິດທ່ີຈະໃຫ້ຄົນອ່ືນໆຈົດຈໍາສ່ິງທ່ີດີທ່ີພ່ໍແມ່ຂອງເຮົາໄດ້ເຮັດໄວ້.    ຜົນຈາກການນັບຖືພ່ໍແມ່ກໍຄືການມີອາຍຸ
ໝ້ັນຍືນ ແລະຈະເຣີນຮ່ ງຸເຮືອງ. 
 
ບັນຍັດທີຫົກແມ່ນກ່ຽວກັບການຄາຕະກັມຫລືຂ້າຄົນ (20:13).    ການຂ້າໃນທ່ີນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງການຂ້າສັດ 
ຕຣູໃນສົງຄາມ ແຕ່ເວ້ົາເຖິງການຂ້າຄົນເພາະຄວາມກຽດຊັງ,  ຄວາມໂມໂຫ,  ຄວາມອິດສາ ,   ຫລືເພ່ືອຜົນ   
ປໂຍດສ່ວນຕົວ.     ພຣະເຈ້ົາຊົງຖືວາ່ທຸກຊີວດິສໍາຄັນ ແລະທຸກຄົນຈະຕ້ອງຮັກສາແລະນັບຖືຊີວດິເໝືອນດ່ັງ
ພຣະອົງ. 
 
ບັນຍັດທີເຈັດຫ້າມບ່ໍໃຫ້ຫລ້ິນຊູ້ສູ່ຜົວເມັຽຜູ້ອ່ືນ (20:14).   ການຫລ້ິນຊ ູ້ອາດຈະເນ້ັນໃສ່ການລະເມີດຜູ້ຍິງທ່ີ
ແຕ່ງງານແລ້ວໂດຍຜູ້ຊາຍ ຫລືອາດຈະເວ້ົາເຖິງຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຍິງ, ແຕ່ງງານ, ແລະຍັງບ່ໍແຕ່ງງານກໍເປັນໄດ້. ແຕ່
ປັດຈັຍສໍາຄັນຂອງບັດຍັດນ້ີແມ່ນເອ້ີນໃຫ້ມີຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍກັນ ແລະບ່ໍໃຫ້ຫັກຫລັງກັນໃນຄວາມສັມພັນ. 
 
ບັນຍັດທີແປດຫ້າມບ່ໍໃຫ້ລັກ (20:15).   ໃນອິສຣາເອັນສມັຍບູຮານ,  ສ່ິງຂອງຖືວາ່ເປັນຊັບສົມບັດຂອງບຸກ 
ຄົນ. ການລັກຂະໂມຍທຸກຢ່າງເຊັນ່ສ່ິງຂອງ, ສັດລ້ຽງ, ຫລືບຸກຄົນ ຖືວ່າເປັນການລ່ວງລະເມີດແລະເປັນການ
ລົບລູ່ກຽດບຸກຄົນຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງ. 
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ບັນຍັດທີເກ້ົາສ່ັງຫ້າມການເປັນພະຍານບ່ໍຈິງ (20:16). ບັນຍັດນ້ີເນ້ັນໃສ່ການເປັນພະຍານເທັດໃນສານຫລື
ໃນຄະດີຕ່ໍສູ້ເພ່ືອນບ້ານ.   ການເປັນພະຍານບ່ໍຈິງ,  ການຕົວະ,  ການເປ່ົາຂ່າວ,  ການນິນທາ, ການໃສ່ຮ້າຍ 
ແລະທຸກຢ່າງໃນທໍານອງບ່ໍຈິງ ສາມາດທໍາລາຍຊຸມຊນົໄດ້. 
 

ບັນຍັດທີສິບກໍເວ້ົາໃນທໍານອງດຽວກັບຫ້າບັນຍັດທ່ີຜ່ານມາ ຄືໃຫ້ນັບຖືຄົນອ່ືນໆແຕ່ເນ້ັນຕ່າງ (20:17) ການ
ນັບຖື,  ການຂ້າ, ການຫລ້ິນຊ້ ູ, ການລັກ,  ແລະການຕົວະແມ່ນກ່າວເຖິງການປະພຶດ ແຕ່ການຢາກໄດ້ແມ່ນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈິດໃຈ. ການລັກ ຫລືການເອົາສ່ິງຂອງຄົນອ່ືນເປັນການລະເມີດສ່ວນບຸກຄົນ, ສະນ້ັນການຢາກ
ໄດ້ຂອງຄົນອ່ືນກໍຢ່ ູໃນກໍຣະນີດຽວກັນ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງຫ່ວງໃຍການປະພຶດ ແລະຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິັດ 
ສໍາລັບຊົນຊາດອິສຣາເອັນພຣະບັນຍັດສິບປະການເປັນພ້ືນຖານເພ່ືອຄວາມສງົບໃນຊຸມຊົນ.   ການດໍາເນີນ
ຊີວດິໃນຊຸມຊນົຂອງພຣະເຈ້ົາປະກອບດ້ວຍການຖວາຍກຽດພຣະອົງຜູ້ຊົງໂຜດພວກເຂົາຈາກຄວາມທຸກລໍາ 
ບາກ; ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີການສະແດງຄວາມກະຣນຸາເພ່ືອແຜ່ຂອງພຣະອົງກັບຄົນອ່ືນໆ. 
 

ພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີກໍເຊ່ັນກັນ; ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນນ່ຶງໃນຊີວິດ,    ໃຊ້ເວລາເພ່ືອຖວາຍກຽດ
ພຣະອົງ ແລະສະແດງຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຂອງພຣະເຈ້ົາກັບຄົນອ່ືນໆ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ພຣະບັນຍັດສິບປະການເໝາະສົມສໍາລັບພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີບ່ໍ? ມີຂ້ໍໃດແດ່ທ່ີບ່ໍຖືກກັບສມັຍ? 

 
2. ພວກເຮົາຄວນຢໍາເກງ ແລະໃຫ້ກຽດພຣະເຈ້ົາຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ແນວໃດແດ່? 

 
3. ມີຮູບໂຄຣບົແນວໃດແດ່ທ່ີທ່ານບູຊາຫລາຍກວ່າພຣະເຈ້ົາ? 

 
4. ຄຣິສຕຽນຄວນບູຊາຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍ? (ອພຍ 20:4-6) 

 
5. ພຣະບັນຍັດສິບປະການແມ່ນສໍາລັບທຸກຄົນບ່ໍ? ເປັນຫຍັງແມ່ນ? ເປັນຫຍັງບ່ໍແມ່ນ? 

 
6. ນອກຈາກບັນຍັດສິບປະການແລ້ວ ຍັງມີກົດໃດອີກແດ່ທ່ີພວກເຮົາຄວນຖືຮັກສາເພ່ືອຄວາມເປັນ

ລະບຽບໃນຊີວິດພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ? 
 
 

 
ສຄ 
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ບົດຮຽນທ ີ9 
ລາຍລະອຽດຂອງການດໍາເນີນຊວິີດໃນພນັທະສັນຍາ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 21: 1-2, 7-17, 22-27; 22:21---23:12 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ອົບພະຍົບ 20: 22---23:19 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໃນຖານະຜູ້ຢ່ ູໃນພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະຕ້ອງດໍາເນີນ 

ຊີວດິຢ່າງສັດຊ່ືຕາມລາຍລະອຽດທ່ີໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້. 

 ຄາໍຖາມເພື່ອຄົນ້ຄວາ້:ການດໍາເນີນຊີວດິຂອງທ່ານແຕ່ລະວັນບອກເຖິງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອສລຸບຄໍາສ່ັງສອນກ່ຽວກັບກົດໃນພັນທະສັນຍາ ແລະວິຈັຍເບ່ິງວ່າສ່ິງ 

ໃດແດ່ທ່ີເວ້ົາກັບພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີ. 
 

ອ່ານແບບສັນ້:   ຄໍາສ່ັງສອນກ່ຽວກັບກົດໃນພັນທະສັນຍາເນ້ັນເຖິງສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງຊົນຊາດ

ອິສຣາເອັນໃຫ້ເຮັດເພ່ືອຈະສະແດງຄວາມຮັກແລະຄວາມເພ່ືອແຜ່ຂອງພຣະອົງ. 
 
ຫລາຍຄົນບ່ໍມັກກົດໝາຍ ແຕ່ກົດໝາຍມີໄວ້ເພ່ືອປົກປັກຮັກສາຜູ ້ທ່ີດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃຕ້ກົດນ້ັນໆ.   ບາງຄ້ັງກົດ 
ໝາຍອາດຈະບ່ໍໃຫ້ລາຍລະອຽດສໍາລັບບາງສະພາບການ;   ສະນ້ັນບາງຄົນກໍຫລົງຜິດໄປວ່າກົດໝາຍໃນທໍາ 
ນອງນ້ັນບ່ໍຕ້ອງເຮັດຕາມດອກ. ສະນ້ັນທຸກຄົນຄວນຮູ້ວ່າກົດໝາຍກໍຄືກົດໃຫ້ເຮັດຕາມ;ໃນກໍຣະນີທ່ີກົດໝາຍ 
ບ່ໍໃຫ້ລາຍລະອຽດ, ພວກເຮົາກໍມີສານສູງຊ່ຶງເຮັດໜ້າທ່ີໃນການອະທິບາຍກົດໝາຍ. 
 
ຄຣິສຕຽນບາງຄົນເຄີຍຖາມວ່າ: ພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີຄວນເຮັດຕາມບັນຍັດໃນພຣະສັນຍາເດີມໝົດທຸກຂ້ໍບ່ໍ? 
ບົດຮຽນມ້ືນ້ີຈະວິຈັຍເບ່ິງກົດບັນຍັດໃນພຣະທັມອົບພະຍົບຊ່ຶງພວກເຮົາມັກເອ້ີນກັນວ່າ  ìປ້ືມພັນທະສັນຍາ.î 
ໃນອົບພະຍົບ 20:22ó23:33 ມີກົດບັນຍັດ ທ່ີເວ້ົາເຖິງເຫດການຕ່າງໆ. 
 

1. ການເປນັທາດສາໍລບັຜ້ ູເຄຍີເປນັທາດ: (ອົບພະຍົບ 21:1-2, 7-11) 
ກ່ອນຊົນຊາດອິສຣາເອັນຈະໄດ້ຮັບກົດບັນຍັດທ່ີພູເຂົາຊີນາຍ, ພວກເຂົາເຈ້ົາຮູ້ເຣ່ືອງການເປັນຂ້າທາດດີໃນ
ປະເທດເອຢິບ. ມາເຖິງຕອນນ້ີພວກເຂົາເຈ້ົາກໍາລັງຄິດເຖິງສ່ິງທ່ີຈະຕ້ອງເຮັດໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາທ່ີ
ການາອານ.   ຄົນສ່ວນຫລາຍກໍຈະເປັນຊາວນາ ແລະການເຮັດນາກໍເປັນວຽກລໍາບາກສົມຄວນ.   ເຣ່ືອງຂ້າ
ທາດໃນແຜ່ນດິນໃໝ່ ຄົງຈະບ່ໍມີໃຜຄິດເຖິງ; ນອກນ້ັນກົດການປະຕິບັດຕ່ໍທາດຮັບໃຊ້ຄົງຍັງຢ່ ູໄກຈາກຄວາມ 
ຄິດຂອງຄົນສ່ວນຫລາຍ. 
 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນພຣະທັມຕອນນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານກົດບັນຍັດກ່ຽວກັບພວກຂ້າທາດໃນປະເທດ
ອິສຣາເອັນ.   ອົບພະຍົບ 21: 2 ບອກວາ່ ìຖ້າເຈ້ົາຊ້ືທາດເປັນຄົນເຮັບເຣີ ເຂົາຈະຢູ່ຮັບໃຊເ້ຈ້ົາຫົກປີ ໃນປີທີ 
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ເຈັດເຈ້ົາຕ້ອງປ່ອຍເຂົາໃຫ້ເປັນອິສຣະ ໂດຍເຂົາບ່ໍຕ້ອງຈ່າຍຫຍັງເລີຍ.î ການມີກໍາໜົດໃນການໃຊ້ພວກທາດ
ກໍເປັນວທີິນ່ຶງທ່ີຊນົຊາດອິສຣາເອັນຈະສະແດງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາຜ່ານຊີວດິຂອງພວກຕົນ. 
 
ອົບພະຍົບ 21:7-12 ເປັນກົດບັນຍັດກ່ຽວກັບທາດຮັບໃຊ້ຜ້ ູຍິງ. ກົດສໍາລັບທາດໃຊ້ຜູ້ຍິງໜັກກວ່າຂອງຜູ້ຊາຍ
ເຊ່ັນ:   1. ຖ້າເຈ້ົາຂອງບ່ໍຕ້ອງການເອົາທາດຍິງເປັນເມັຽ, ເຂົາສາມາດຂາຍນາງໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດ, 2. ຖ້າເຈ້ົາ 
ຂອງເອົາທາດຍິງໃຫ້ເປັນເມັຽລູກຊາຍ,  ເຂົາຈະຕ້ອງໃຫ້ສິດນາງເທ່ົາທຽມກັບສິດຂອງລູກສາວ,   3. ຖ້າເຈ້ົາ 
ຂອງທາດ  ຫລືລູກຊາຍບ່ໍຍອມແຕ່ງງານກັບຍິງຂ້າທາດ,  ເຂົາຈະຕ້ອງສືບຕ່ໍດູແລລ້ຽງທາດຄົນນ້ັນ.   ຖ້າເຈ້ົາ 
ຂອງທາດບ່ໍດູແລຂ້າທາດນ້ັນ, ນາງມີສິດທ່ີຈະເປັນອິສຣະຫລືໜີໄດ້.  ການເປັນທາດໃນອິສຣາເອັນນັບວາ່ມີ
ຄວາມເປັນທັມຫລາຍກວ່າໃນປະເທດເອຢິບ. 
 
ໃນພຣະສັນຍາໃໝ່, ພຣະທັມສ່ັງສອນພວກຂ້າທາດໃຫ້ເຊືອ່ຟັງເຈ້ົານາຍຂອງຕົນ ແລະໃຫ້ເຈ້ົານາຍມີຄວາມ
ເມດຕາຕ່ໍພວກຂ້າທາດທັງຫລາຍ (ອຟຊ 6: 5-9).  ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະນາມເຣືອ່ງທາດ ແຕ່ໄດ້
ສອນໃຫ້ພວກເຈ້ົານາຍຖືວ່າຂ້າທາດເປັນມະນຸດ ແລະບ່ໍແມ່ນສ່ິງຂອງ. 
 

2. ກດົບັນຍດັກ່ຽວກບັການລງົໂທດ: (ອົບພະຍົບ 21:12-17; 22-27) 
ອົບພະຍົບ 21:12-36  ເປັນກົດບັນຍັດກ່ຽວກັບການທໍາລາຍບຸກຄົນແລະສ່ິງຂອງ  (ຂ້າທາດ ແລະສັດລ້ຽງ).  
ຂ້ໍ 12-27 ໃຫ້ຕົວຢ່າງໃນກໍຣະນີບຸກຄົນທ່ີຈະຕ້ອງຖືກປະຫານຊີວດິ ຖ້າ: 1. ມີເຈດຕະນາຂ້າຄົນອ່ືນ (21:12-
14), 2. ຕົບຕີພ່ໍແມ່ຂອງຕົນຈົນພວກເຂົາເກືອບຕາຍ (21:14), 3. ລັກພາເອົາຄົນອ່ືນໄປ (21:16), ແລະ 4.
ສາບແຊ່ງພ່ໍແມ່ຂອງຕົນ (21:17). ໂທດປະຫານມີພ້ືນຖານມາຈາກພຣະທັມທ່ີສອນວາ່: ìຕາແທນຕາ ແຂ້ວ 
ແທນແຂ້ວ ມືແທນມື ຕີນແທນຕີນî (21:24).  
 
ນອກນ້ັນກົດບັນຍັດໃນຕອນນ້ີຍັງກ່າວເຖິງໂທດໃນກໍຣະນີຜູ້ຊາຍຕົບຕີຜູ້ຍິງ;   ຖ້າການຕົບຕີເປັນເຫດໃຫ້ລູກ
ໃນທ້ອງຂອງນາງຕາຍ ຜູ້ຕີຈະຕ້ອງຖືກປັບໄໝຕາມແຕ່ຜົວຂອງນາງຮຽກຮ້ອງ;ແຕ່ຖ້າຍິງນ້ັນຖືກບາດເຈັບຂ້ັນ 
ອັນຕະລາຍ, ຜູ້ຕີຈະຕ້ອງຖືກປະຫານ (21: 22-25). ຂ້ໍ 21: 26-27, 32 ເວ້ົາເຖິງໂທດກ່ຽວກັບການທໍາລາຍ
ຮ່າງກາຍຂ້າທາດ; 21: 33-36 ເວ້ົາເຖິງໂທດຂອງການທໍາລາຍສັດ. 
 
ຊົນຊາດອິສຣາເອັນຕ້ອງການດໍາເນີນຊວິີດຢ່ ູໃນຄວາມຍຸດຕິທັມ. ພວກເຂົາຕ້ອງການເຫັນຄວາມເປັນທັມສໍາ 
ລັບຄົນທ່ີເປັນຂອງພວກຕົນ ແລະປົກປ້ອງຊບັສ່ິງຂອງແລະສັດລ້ຽງ.     ກົດບັນຍັດກ່ຽວກັບການລົງໂທດເປັນ
ເຄ່ືອງມືສໍາລັບແກ້ໄຂກໍຣະນີຕ່າງໆທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ. 
 

3. ຄວາມຍຸດຕທິມັແລະຄວາມເມດຕາສໍາລບັຜູເ້ສຽັຫາຍ: (ອົບພະຍົຍ 22:21ó23:12) 
ກົດບັນຍັດຕ່ໍໄປແມ່ນກ່ຽວກັບຜູ້ເສັຽຫາຍແລະຜູ້ບ່ໍມີຊັບສິນ. ຍິງໝ້າຍໃນອິສຣາເອັນບ່ໍມີຊັບສົມບັດ ເພາະທຸກ
ຢ່າງທ່ີມີຈະຕົກເປັນຂອງລູກຊາຍຫລັງຈາກຜົວຕາຍ; ເດັກກໍາພ້າເປັນບຸກຄົນທ່ີຂາດຜູ້ປ້ອງກັນ;  ບັນຍັດນ້ີສ່ັງ 
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ບ່ໍໃຫ້ຂ່ົມເຫັງຍິງໝ້າຍແລະເດັກກໍາພ້າ (22: 22).  ພຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາວ່າພຣະອົງຈະຊງົຟັງຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ
ແມ່ໝ້າຍແລະເດັກກໍາພ້າ ແລະຈະຊົງຂ້າຜູ້ທໍາຜິດຕ່ໍຄົນກຸ່ມນ້ີໃນສົງຄາມ ເພ່ືອເມັຽເຂົາຈະໄດ້ເປັນໝ້າຍແລະ
ລູກໄດ້ເປັນກໍາພ້າ (22: 23-24). 
 
ກົດບັນຍັດຍັງໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄົນຕ່າງດ້າວ (22: 21, 23: 9). ອິສຣາເອັນເຄີຍເປັນຄົນຕ່າງດ້າວໃນປະເທດເອ 
ຢິບ ແລະເຄີຍຖືກຂ່ົມເຫັງ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງພວກເຂົາບ່ໍໃຫ້ຂ່ົມເຫັງຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີຢ່ ູຮ່ວມກັບພວກເຂົາ. 
ແຕ່ຈ່ົງສະແດງຄວາມເມດຕາກະຣນຸາຂອງພຣະເຈ້ົາກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນ.  
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງຫ່ວງໃຍຄົນທຸກຍາກ, ພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ກົດເກນກ່ຽວກັບການຢຶມເງິນໄວ້ (22: 25-27).  ພຣະ 
ອົງຊົງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເຈ້ົາໜ້ີຮຽກຮ້ອງເອົາດອກເບ້ັຽ,   ແລະໃນກໍຣະນີທ່ີຄົນທຸກໃຊ້ເສ້ືອຄຸມເປັນຂອງປະກັນ ກໍໃຫ້
ສ່ົງເສ້ືອຄືນໃຫ້ລູກໜ້ີກ່ອນຕາເວັນຕົກດິນ. ນອກນ້ັນພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງອິສຣາເອັນຈ່ົງໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທັມແກ່ຄົນ
ຍາກຈົນ ເໝືອນກັບຄວາມຍຸດຕິທັມທ່ີຜູ້ມີເງິນໄດ້ຮັບ (23:6-7).  
 
ກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຄຸ້ມຄອງເຖິງໄຮ່ນາ ແລະສັດລ້ຽງຊ່ຶງເປັນຊັບສິນຂອງຄົນຮັ່ງມີ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້
ກົດປີຊະບາໂຕສໍາລັບໄຮ່ນາ: ປູກຜົນຫົກປີ ແລະປີທີເຈັດຕ້ອງປະໃຫ້ນາວ່າງເປ່ົາ. ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ອິສຣາ
ເອັນເຮັດວຽກຫົກວັນແຕ່ວັນທີເຈັດໃຫ້ຢຸດພັກ ເພ່ືອຄົນຮັບໃຊ້ແລະສັດຈະໄດ້ພັກຜ່ອນ (23:10-12). 
 
ໃນທຸກຍຸກທຸກສມັຍ, ຄົນຮ່ັງມີມັກຈະເອົາປຽບຄົນທຸກຍາກຢ່ ສູເມີ; ແຕ່ສໍາລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງ
ໄດ້ຊົງວາງກົດໄວເ້ພ່ືອຊຸມຊນົແຫ່ງພຣະສັນຍາຈະເປັນຜົນສະທ້ອນເຣ່ືອງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງ. ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງເຕືອນອິສຣາເອັນກ່ຽວກັບຄົນທຸກຍາກວ່າ, ìເມ່ືອເຂົາທູນຮ້ອງທຸກຕ່ໍເຮົາ ເຮົາຈະສະດັບຟັງ ເພາະເຮົາ 
ເປັນຜູ້ມີເມດຕາກະຣນຸາî (22: 27) ສະນ້ັນຄວາມຮັບຜິດຊອບເຣ່ືອງຄວາມຍຸດຕິທັມແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງອິສຣາ
ເອັນຜູ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິັດ: 
ການທ່ີຈະນໍາເອົາກົດບັນຍັດໃນພຣະສັນຍາເດີມມາປະຕິບັດກັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີກໍເປັນເຣ່ືອງ 
ຍາກສົມຄວນ.   ກົດບາງຢ່າງໄດ້ເວ້ົາກັບສະພາບການສະເພາະໜ້າໃນສມັຍນ້ັນ ແລະກົດບາງຢ່າງກໍຖືກກັບ
ສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ. ເພາະພວກເຮົາຖືວ່າພຣະຄໍາທ່ີໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍໄວ້ມີຄຸນຄ່າ, ພວກເຮົາຄວນລະວງັ
ໃນການແປຄວາມໝາຍ ໂດຍໃຫ້ຄິດເຖິງສອງຢ່າງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 
ນ່ຶງ, ພຣະຄໍາໄດ້ເວ້ົາກັບຄົນກຸ່ມນ່ຶງ, ໃນສມັຍນ່ຶງ, ແລະໃນສະພາບນ່ຶງ.  ເວລາພວກເຮົາຈະນໍາພຣະຄໍານ້ັນໆ
ມາປະຕິບັດໃຫ້ພວກເຮົາຄິດເຖິງເຫດການແລະເນ້ືອໃນຂອງຜູ້ອ່ານໃນສມັຍນ້ັນ;    ແຕ່ກໍມີບາງຢ່າງເຊັນ່ຄໍາ
ສອນເຣືອ່ງຄວາມເມດຕາ, ຄວາມເພ່ືອແຜ່, ແລະຄວາມສົງສານນ້ັນກໍຍັງຖືກກັບສະພາບໃນປັດຈຸບັນ. 
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ສອງ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຕີຄວາມໝາຍພຣະຄໍາໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງພຣະຄັມພີທ່ີໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຜ່ານທາງ
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າຢາກຮູ້ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຊີວິດ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເບ່ິງ 
ຮູບພາບໃຫຍ່ທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊງົເປີດເຜີຍໄວແ້ລ້ວ.   ການອ້ອນວອນຂໍການນໍາພາໃນການຕີຄວາມໝາຍຂອງ
ພຣະຄໍາເປັນປັດຈັຍສໍາຄັນ;  ນອກນ້ັນພວກເຮົາຈະຕ້ອງເບ່ິງພັນທະກິດແລະຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ 
ເພ່ືອຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຢ່າງລະອຽດ. 
 
ຄາໍຖາມ: 

1. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວເຖິງກົດຂ້ໍນ່ຶງໃນພັນທະສັນຍາວ່າ,   ìພວກທ່ານໄດ້ຍິນຄໍາທ່ີກ່າວໄວ້ວ່າ   ìຕາ 
ແທນຕາ ແລະແຂ້ວແທນແຂ້ວî   ຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າÖî (ມັດທາຍ 5:38-42). 
ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນຕອນນ້ີ ແຕກຕ່າງກັບກົດບັນຍັດຢ່າງໃດ (ອພຍ 21:23-24)? 

 

2. ມີພຣະຄໍາຂ້ໍໃດແດ່ທ່ີເວ້ົາກ່ຽວກັບໂທດປະຫານຊີວິດ? 
 

3. ພວກເຮົາສາມາດນໍາເອົາກົດບັນຍັດສໍາລັບຄົນຕ່າງດ້າວ (ອພຍ 22:21; 23:9)   ມາໃຊ້ກັບບັນຫາ
ເຣ່ືອງຄົນເຂ້ົາເມືອງຜິດກົດໝາຍໃນສມັຍນ້ີໄດ້ບ່ໍ? 

 

4. ມີວິທີໃດແດ່ທ່ີພວກເຮົາສາມາດສະແດງຄວາມຮັກ ແລະຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງພຣະເຈ້ົາກັບຄົນທ່ີທຸກ
ຍາກໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ (ອພຍ 22:21ó23:12)? 

 

5. ທ່ານຄິດວ່າມີກົດບັນຍັດແນວໃດແດ່ໃນພຣະສັນຍາເດີມທ່ີລ້າສມັຍແລະບ່ໍເຂ້ົາກັບສະພາບການຂອງ 
ຄຣິສຕຽນໃນທຸກມ້ືນ້ີ? ຖ້າມີ, ມີກົດໃດແດ່? ໃຫ້ເຫດຜົນ. 

 

6. ທ່ານຄິດວ່າຄໍາສອນໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ສັກສິດເທ່ົາກັບຄໍາສອນໃນພຣະສັນຍາເດີມບ່ໍ? ສັກສິດ? 
ຫລື ບ່ໍສັກສິດ? ໃຫ້ເຫດຜົນ. 
 
 
 

ສຄ 
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ບດົຮຽນທ ີ10 
ຈົ່ງສແວງຫາພຣະເຈົ້າ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 24 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ອົບພະຍົບ 24 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້   ຫລັງຈາກໄດ້ນໍາຊາວອິສຣາເອັນເຮັດພິທີຮັບພັນທະສັນຍາແລ້ວ,   ໂມເຊ 

ແລະຜູ້ນໍາໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ການສແວງຫາພຣະເຈ້ົາມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດສໍາລັບທ່ານ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອອະທິບາຍປະສົບການຂອງໂມເຊ, ພວກຜູ້ນໍາແລະປະຊາຊົນ; ແລະ 

ທົບທວນເບ່ິງປະສົບການທ່ີໄດ້ນໍາຂ້ອຍມາເຖິງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ. 
 

ອ່ານແບບສັນ້: ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປາກົດຕົວຫລັງຈາກໄດ້ໃຫ້ກົດບັນຍັດເພ່ືອປະທັບຕາພັນທະສັນຍາກັບຊນົ

ຊາດອິສຣາເອັນ.  
 

ການໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງເຣືອ່ງລາວຕ່າງໆກໍນັບວ່າເປັນປະສົບການທ່ີດີ; ຕົວຢ່າງ: ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວເຣືອ່ງ
ເສິກສົງຄາມ ຫລືເຣ່ືອງຄວາມອຶດຫິວຢູ່ໃນຫລາຍມຸມໂລກ, ພວກເຮົາກໍມີຄວາມຕົກໃຈ ຫລືມີຄວາມສົງສານ; 
ແຕ່ບ່ໍດົນຄວາມຄິດນ້ັນກໍຫາຍໄປ.   ໃນຂະນະດຽວກັນ ຖ້າພວກເຮົາໄດ້ມີປະສົບການສ່ວນຕົວເຣືອ່ງສົງຄາມ 
ຫລືໄດ້ໄປຍ່າງຢູ່ຖ້າມກາງຄົນທ່ີອຶດຫິວ ພວກເຮົາຈະບ່ໍລືມງາ່ຍ  ແລະປະສົບການນ້ັນໆ ຈະປ່ຽນແປງທັສນະ
ຂອງເຮົາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເຫລ່ົານ້ັນ. 
 

ຫລັງຈາກໂມເຊໄດ້ຮັບພຣະບັນຍັດສິບປະການ ແລະພັນທະສັນຍາຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ,  ທ່ານແລະພວກຜູ້ 
ນໍາກໍໄດ້ມີປະສົບການສ່ວນຕົວ ໂດຍໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນອົບພະຍົບ 24.    ບົດຮຽນນ້ີຈະສໍາຣວດ  
ເບ່ິງການພົບພ້ໍພຣະເຈ້ົາໃນຈຸດສໍາຄັນຂອງການພັທະນາຊົນຊາດອິສຣາເອັນໃນຖານະໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

1. ການສະຖາປະນາກດົບັນຍດັ: (ອົບພະຍົບ 24:1-8) 
ກ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປະທານພຣະບັນຍັດສິບປະການແລະພັນທະສັນຍາໃຫ້ໂມເຊ, ອົບພະຍົບ 19 ອະທິ 
ບາຍເຖິງເຣືອ່ງການຂ້ຶນພູແລະລົງພູເຂົາຊີນາຍ.  ຈາກການພົບກັນລະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາແລະໂມເຊ ແລະການ
ຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງກັບຄົນທ່ີຢ່ ູຕີນພູ,   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈັດຕຽມອິສຣາເອັນເພ່ືອຈະຮັບກົດບັນຍັດ.  ໃນ
ຕອນສຸດທ້າຍຂອງພັນທະສັນຍາ ກໍຍັງມີການຂ້ຶນພູແລະລົງພູຢ່ ູຄືເກ່ົາ. ໃນທໍານອງນ້ີ, ການພົບກັບພຣະເຈ້ົາ 
ໃນອົບພະຍົບ 19 ແລະ 24 ຈ່ຶງເປັນໂຄງຮ່າງຂອງການມອບກົດບັນຍັດທັງຫລາຍນ້ັນ. 
 
ໃນອົບພະຍົບ 24, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງໂມເຊໃຫ້ນໍາ ອາໂຣນ, ນາດາບ, ອາບີຮູ, ພ້ອມທັງຜູ້ນໍາ 70 ຄົນຂ້ຶນມາ 
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ຫາພຣະອົງທ່ີເທິງພູເຂົາຊີນາຍ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງຄົນອ່ືນໆໃຫ້ນະມັສການຢ່ ຫູ່າງໆຈາກພຣະອົງ,  ແຕ່ສ່ວນ 
ໂມເຊໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ້ົາໄປໃກ້ພຣະອົງ (24:1-2). 
 
ໂມເຊໄດ້ລົງພູເພ່ືອນໍາຂ້ໍຄໍາສ່ັງໄປບອກພວກຜູ້ນໍາ  ແລະໄດ້ເອົາກົດຕ່າງໆໄປໃຫ້ປະຊາຊນົ;   ປະຊາຊນົໄດ້
ຕອບພ້ອມກັນວ່າ ìພວກເຮົາຈະເຮັດທຸກໆສ່ິງທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວî (24:3).   ພຣະທັມໄດ້ກ່າວວາ່,   
ìໂມເຊໄດ້ບັນທຶກຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄວ້î ເພ່ືອຄົນລ້ ນຸຫລັງ (24:4).   ຫລັງຈາກນ້ັນໂມເຊກໍໄດ້
ຈັດຕຽມຫລາຍໆຢ່າງເພ່ືອການປະກອບພິທີ. ທ່ານໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາ ìແລະໄດ້ຕ້ັງຫີນສິບສອງກ້ອນໄວ້ເພ່ືອ
ເປັນອະນຸສອນî (24:4). ຫີນສິບສອງກ້ອນມີຄວາມໝາຍວ່າສິບສອງຕະກຸນໄດ້ເຮັດສັນຍານ້ີຮ່ວມກັນ. 
 
ຫລັງຈາກພວກຊາວໜ່ ມຸໄດ້ເຜົາເຄ່ືອງບູຊາຖວາຍ ແລະເຜົາເຄ່ືອງຖວາຍເພ່ືອຄວາມສາມັກຄີແລ້ວ,   ໂມເຊ
ໄດ້ແບ່ງເລືອດສັດ, ເຄ່ິງນ່ຶງໃສ່ຊາມ ແລະອີກເຄ່ິງນ່ຶງໃຊ້ຊດິໃສ່ແທ່ນບູຊາ.      ໃນພຣະສັນຍານ້ີມີສອງຝ່າຍ: 
ພຣະເຈ້ົາແລະປະຊາຊົນ; ໂມເຊອ່ານພັນທະສັນຍາໃຫ້ປະຊາຊົນຟັງແລະພວກເຂົາໄດ້ຕອບວາ່ພວກເຂົາຈະ   
ເຊ່ືອຟັງແລະ ìຈະເຮັດທຸກໆສ່ິງຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໄວ້î (ອພຍ 24:7). ຫລັງຈາກນ້ັນໂມເຊໄດ້ເອົາເລືອດ
ຊິດໃສ່ປະຊາຊົນ   ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າການທໍາພັນທະສັນຍາລະຫວ່າງພວກເຂົາແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້   
ສ້ິນສຸດ ເລືອດທ່ີໝາຍເຖິງຊີວດິໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງພຣະສັນຍາຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດກັບໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະອງົ (ອພຍ 24:6-8). 
 

2. ພບົພຣະເຈົ້າເປັນທາງສ່ວນຕົວ: (ອົບພະຍົບ 24:9-11) 
ຫລັງຈາກພິທີຮັບພັນທະສັນຍາທ່ີຕີນພູແລ້ວ,  ໂມເຊໄດ້ນໍາ ອາໂຣນ, ນາດາບ,  ອາບິຮູ,  ແລະພວກຫົວໜ້າ
ເຈັດສິບຄົນຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອັນຂ້ຶນໄປເທິງພູເພ່ືອໄປພົບພຣະເຈ້ົາ.   ເມ່ືອໄປເຖິງພູ ìພວກເຂົາໄດ້ເຫັນ
ພຣະເຈ້ົາຂອງຊາດອິສຣາເອັນ;î ພຣະຄໍາຕອນນ້ີໄດ້ອະທິບາຍພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າ,ìຢູ່ລຸ່ມພຣະ 
ບາດຂອງພຣະອົງມີສ່ິງນ່ຶງເບ່ິງເຫມືອນແກ້ວໄພທູນ ມີສີແຈ່ມໃສເຫມືອນ ກັບທ້ອງຟ້າî (ອພຍ 24:10).  
 
ຄວາມຈິງແລ້ວບ່ໍມີຜູ້ໃດໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາແບບໜ້າຕ່ໍໜ້າ  ແລະບ່ໍມີໃຜທ່ີສາມາດວາດພາບຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້
ຢ່າງລະອຽດ. ໃນອົບພະຍົບ 33:18-20, ໂມເຊໄດ້ຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ສະແດງພຣະສະງາ່ຣາສີຂອງພຣະອົງ, ແຕ່
ພຣະອົງຕອບວາ່   ìເຈ້ົາຈະບ່ໍເຫັນຫນ້າເຮົາ  ເພາະວ່າມະນຸດນ້ັນເຫັນຫນ້າເຮົາແລ້ວຈະຕ້ອງຕາຍî  (ຂ້ໍ 20). 
ໂຢຮັນ 1:16 ກໍໄດ້ບອກວາ່ ìບ່ໍມີໃຜເຄີຍເຫັນພຣະເຈ້ົາ.î  
 
ອົບພະຍົບ 24:11 ບອກວ່າພຣະເຈ້ົາ ìບ່ໍໄດ້ທໍາຮ້າຍບັນດາຫົວຫນ້າຂອງຊາວອິສຣາເອນ ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນ 
ພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຍັງມີຊວິີດແລະກິນດ່ືມຢູ່ຕ່ໍໄປ.î ໂດຍການກິນດ່ືມກັບພວກຫົວໜ້າຂອງອິສຣາເອັນ, ພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະສັດຊ່ືໃນຄວາມສັມພັນຂອງພຣະອົງກັບຊົນຊາດອິສຣາເອັນ;  ພວກເຂົາກໍສັນຍາວ່າຈະເຮັດ
ຕາມກົດບັນຍັດຂອງພຣະອົງເພ່ືອຮັກສາຄວາມສັມພັນນ້ັນ. 
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3. ໂມເຊໄດຮ້ບັແຜນ່ຫນີ: (ອົບພະຍົບ 24:12-18) 
ໃນຂ້ໍ 12, ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງໂມເຊໃຫ້ຂ້ຶນໄປຫາພຣະອົງທ່ີເທິງພູເຂົາ ເພ່ືອຮັບເອົາແຜ່ນຫີນສອງແຜ່ນ ຊຶງ່ບັນຈຸ
ກົດບັນຍັດສໍາລັບແນະນໍາປະຊາຊນົ (ຫລັງຈາກການກິນດ່ືມ, ໂມເຊພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ລົງໄປຈາກເທິງພູ).  
ໂມເຊໄດ້ເອົາໂຢຊວຍຂ້ຶນໄປທ່ີເທິງພູເຂົາຂອງພຣະເຈ້ົາ    ສ່ວນພວກຜູ້ນໍາອ່ືນໆໄດ້ໄປລໍຖ້າທ່ີຄ້າຍພັກ (24:
14). ໂຢຊວຍມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການໄປເອົາກົດບັດຍັດ ເພາະທ່ານຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ນໍາຄົນຕ່ໍໄປ ຫລັງຈາກ
ໂມເຊເສັຽຊີວິດ; ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງໝ້ັນຄົງຢ່ ູກັບຊົນຊາດອິສຣາເອັນ. 
 
ໃນຂະນະທ່ີໂມເຊແລະໂຢຊວຍຂ້ຶນໄປທ່ີເທິງພູເຂົາຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ອາໂຣນກັບຮູເຣຈະຢ່ ູກັບປະຊາຊນົເພ່ືອ
ໄກ່ເກ່ັຽບັນຫາຕ່າງໆ (24:14).   ການຈັດຕຽມປະເພດນ້ີບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮ້ ູວ່າ ໂມເຊອາດຈະຈາກໄປເປັນ
ເວລາດົນນານ.  ພຣະຄໍາບອກໃຫ້ຮູ້ຕ່ໍໄປວ່າ ໂມເຊໄດ້ຢ່ ູເທິງພູເຂົາຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນເວລາສ່ີສິບວັນແລະສ່ີ
ສິບຄຶນ (24:18).   ຊົນຊາດອິສຣາເອັນທ່ີຢ່ ຕີູນພູໄດ້ເຫັນເມກປົກຄຸມໜ່ວຍພູ, ໄດ້ເຫັນແສງແຫ່ງສະງາ່ຣາສີ
ຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເທິງພູຊີິນາຍ, ແລະ ìແສງນ້ັນເບ່ິງຄືໄຟທ່ີກໍາລັງໄໝ້ເທິງພູເຂົາî (24: 16-17). 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິັດ 
ເຫັນແລ້ວຈ່ຶງເຊ່ືອ. ພວກເຮົາທຸກຄົນເຄີຍມີປະສົບການກັບພຣະເຈ້ົາ. ບາງຄົນຮູ້ສຶກຢ່ ູພາຍໃນແລະບາງຄົນກໍ
ເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກແບບບ່ໍສາມາດບັລຍາຍໄດ້. ສໍາລັບໂມເຊແລະຊນົຊາດອິສຣາເອັນ, ປະສົບການກັບພຣະ
ເຈ້ົາແມ່ນຢ່ ໃູນລັກສະນະທ່ີບ່ໍລະອຽດ ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາເຈ້ົາພຍາຍາມບັນທຶກສ່ິງທ່ີພົບເຫັນວ່າເປັນຢ່າງໃດ. 
ສໍາລັບຊົນຊາດອິສຣາເອັນ,  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປາກົດກັບພວກເຂົາເພ່ືອປະທັບຕາພັນທະສັນຍາຂອງພຣະອົງ. 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສັນຍາວາ່ຈະສັດຊືຕ່ໍ່ພຣະສັນຍາກັບອິສຣາເອັນ;  ພຣະອົງໄດ້ຊົງປາກ ດົຕົວຖ້າມກາງພວກຜູ້ 
ນໍາຂອງພວກເຂົາ.  
 
ເວລາພຣະເຈ້ົາປາກົດຕົວໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນ, ພຣະອົງຊງົມີພຣະປະສົງສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຮົາ; ສະນ້ັນ ຈາກ 
ທຸກໆ ປະສົບການທ່ີພວກເຮົາມີກັບພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພວກເຮົາຖາມວ່າ--ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກວານຊົງມີພຣະປະສົງ
ສໍາຄັນຢ່າງໃດນໍໃນການຊົງປາກົດເທ່ືອນ້ີ? 
 

ຄໍາຖາມ: 
 

1. ມີພັນທະສັນຍາໃດອີກແດ່ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຮັດກັບຄົນທັງຫລາຍໃນພຣະຄັມພີ,   ແລະສັນຍານ້ີມີ
ຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບພັນທະສັນຍາທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຮັດກັບຊົນຊາດອິສຣາເອັນທ່ີພູເຂົາຊີນາຍໃນອົບ
ພະຍົບ 24? 
 

2. ມີເຫດການໃດແດ່ໃນພຣະຄັມພີ ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງໃຫ້ພວກປະຊາຊົນໄດ້ເຫັນ? 
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3. ມີຈຸດປະສົງແນວໃດແດ່ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງ? 

 
4. ພຣະເຈ້ົາຊົງມີລັກສະນະຢ່າງໃດຈາກການພົບເຫັນຂອງພວກເຮົາ ແລະຂອງຄົນອ່ືນໆໃນສມັຍນ້ີ? 

 
5. ມີຈຸດປະສົງຢ່າງໃດແດ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງຊົງປາກົດຕົວໃນສມັຍນ້ີ? 

 
 
 

 
 

ສຄ 
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ບົດຮຽນ 11 
 ຂອງໃນໂລກເພືອ່ປະກາດເຣືອ່ງພຣະເຈົາ້ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 25:1-32; 32:1-8; 27:1-2; 29:43-46 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 25--30 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຊົງໃຫ້ລາຍລະອຽດໃນການສ້າງພຣະວຫິານຂອງພຣະອົງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເຮົາຈະເອົາຮ່າງກາຍຂອງເຮົານະມັສການພຣະເຈ້ົາແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ ້ວ່າພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນບ່ອນສັກສິດ. 
       

ບົດນາໍ 
  
ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກແລະມີພຣະປະສົງທ່ີຈະສະຖິດນໍາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ,   ສ່ວນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງສົມຄວນ
ທ່ີຈະຖ່ອມຕົວແລະໃຫ້ກຽດພຣະອົງໃນທຸກດ້ານ. ການສ້າງພຣະວິຫານທ່ີເຮັດຕາມແບບແຜນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ແມ່ນການໃກ້ກຽດພຣະອົງອີກປະການນ່ຶງ  ແລະການໃຫ້ກຽດນ້ີຕ້ອງເລ້ີມດ ວ້ຍການນະມັສການດ້ວຍຄວາມ
ຈິງໃຈ. 
 

1. ຖວາຍດວ້ຍເຕມັໃຈ: (ອົບພະຍົບ 25:1-8).  
ກ່ອນທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະອອກແບບແຜນການໆກ່ໍສ້າງພຣະວິຫານນ້ັນພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ອິສຣາເອນນໍາ 
ເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາມາກ່ອນ ແລະການຖວາຍນ້ັນຈະຕ້ອງແມ່ນຖວາຍດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈຂອງພວກເຂົາ "ຈ່ົງ
ສ່ັງຊນົຊາດອິສຣາເອນໃຫ້ນໍາສ່ິງຂອງມາຖວາຍແກ່ເຮົາ ຂອງນ້ັນໃຫ້ຮັບມາຈາກທຸກໆຄົນທ່ີເຕັມໃຈ" (ຂໍ ້2). 
ດ້ວຍເຫດນ້ີການຖວາຍຂອງອິສຣາເອນຈະຕ້ອງເປັນການຖວາຍທ່ີເຄ່ັງຄັດໄປເຖິງຈິດໃຈຄືຖວາຍດ້ວຍໃຈໂມ
ທະນາພຣະຄຸນ, ເພາະອິສຣາເອນທ່ີຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາພວກເຂົາກໍຕິດຕາມພຣະອົງດ້ວຍໃຈສມັກໂດຍບ່ໍມີຜູ້
ໃດບັງຄັບ ເມ່ືອການເຊືອ່ແລະຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາດ້ວຍໃຈສມັກເຊ່ັນນ້ັນການຖວາຍກໍຕ້ອງແມ່ນດ້ວຍໃຈສມັກ. 
ເຮົາເອງກໍເຊັນ່ດຽວກັນ  ເມ່ືອເຮົາຮັກຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງເຮົາມີຈິດໃຈຢາກເອົາອັນໃດອັນນ່ຶງໃຫ້ຜູ້ນ້ັນດ້ວຍຄວາມພໍໃຈ
ຂອງເຮົາ ຫາກເພ່ິນບ່ໍເອົາເຮົາກໍບ່ໍຄ່ອຍດີໃຈເທ່ົາໃດ ດ້ວຍເຫດນ້ີເມ່ືອເຮົາເວົາ້ວ່າເຮົາຮັກພຣະເຈ້ົາເຮົາກໍຄວນ
ເວ້ົາຄໍານ້ັນອອກຈາກໃຈ   ແລ້ວການຖວາຍຂອງເຮົາກໍຈະອອກຈາກໃຈ   ແລ້ວການຖວາຍນ້ັນຈ່ຶງພໍພຣະທັຍ 
ພຣະເຈົ້າ.  
 
ຂອງຖວາຍທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົບອກໃຫ້ນໍາມາມີດ່ັງນ້ີ;  "ທອງຄໍາ ເງິນ ທອງສໍາລິດດ້າຍສີຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ  
ຜ້າປ່ານເນ້ືອລະອຽດດີ ແລະຂົນແກະຫນັງແກະໂຕຜູ້ຍ້ອມສີແດງ ຫນັງສັດທ່ີລະອຽດດີ ແລະໄມ້ກະຖິນເທດ 
ນ້ໍາມັນເຕີມຕະກຽງ ເຄ່ືອງເທດປຸງນ້ໍາມັນສໍາລັບເຈີມ ແລະເຄ່ືອງຫອມເຜົາບູຊາ"  (ຂໍ ້3-7).   ເພາະວ່າເຄ່ືອງ 
ເຫລ່ົານ້ີລ້ວນແລ້ວແຕ່ນໍາເອົາໃຊໃ້ນການນະມັສການແລະສ້າງພຣະວິຫານນ້ັນເອງ ເມ່ືອມີຂອງເຫລ່ົານ້ີແລ້ວ 



 44

ພຣະອົງຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ອິສຣາເອນສ້າງພຣະວິຫານ.   "ແລ້ວໃຫ້ເຂົາສ້າງສະຖານນະມັສການຖວາຍແກ່ເຮົາ ເພ່ືອ 
ວ່າເຮົາຈະໄດ ້ຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຂົາ" (ຂໍ ້8).  
 

2. ໂຄງຮາ່ງສາ້ງພຣະວຫິານ:  (ອົບພະຍົບ 25:9-11, 17-18, 23-24, 31-32; 26:1-2, 
5-7; 27:1-2) 
ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນນາຍຊາ່ງຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີບອກແບບແຜນການຊົງສ້າງພຣະວິຫານ   ແລະການວາງສ່ິງຂອງໃນ   
ພຣະວຫິານຢ່າງລະອຽດ, ພຣະອົງຊົງສ່ັງວາ່ "ແບບຢ່າງຫໍເຕັນສັກສິດ ແລະເຄ່ືອງທັງປວງຂອງຫໍເຕັນສັກສິດ
ນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງທໍາຕາມທ່ີເຮົາແຈ້ງໄວ້ແກ່ເຈ້ົານ້ີທຸກປະການ" (ຂ້ໍ 9).  ປະການສໍາຄັນທ ນ່ຶີງແມ່ນໂຄງຮ່າງຂອງຫໍ
ຜ້າເຕັນ   ແມ່ນຕ ້ອງໃຫ້ຖືກຕາມແບບແຜນທ່ີພຣະອົງຊົງວາງໄວ້   ແມ່ນແຕ່ໄມ້ທ່ີນໍາມາປຸກສ້າງນ້ັນຈະຕ້ອງ
ເຮັດຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງສ່ັງ,   ແລະໄມ້ຕ່າງໆນ້ັນ ແມ່ນໄມ້ທ່ີມາຈາກເອຢີບບ່ອນເຂົາເຄີຍເປັນຂ້າທາດ  ເພ່ືອ
ສອນເຂົາໃຫ້ຮູ້ວ່າຄ້ັງນ່ຶງເຂົາເປັນຂ້າທາດ    ສ ວ່ນໄມ້ຈະມີໄມ້ຫຍັງແດ່ນ້ັນໃຫ້ອ່ານຈາກຂໍ ້ 10-22  ແລ້ວຈະ
ເຫັນລາຍລະອຽດ.    ອີກປະການນ່ຶງພຣະອົງຊົງສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົເປັນນາຍຊາ່ງຜູ້ຍ່ິງ
ໃຫຍ່ ແລະຜູ້ປຸກສ້າງກໍເປັນຜູ້ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົວ ແລະເປັນຜູ້ສາມາດຮັບຄໍາສອນໄດ້ທຸກປະການ.   ຂ້າພະ 
ເຈ້ົາເປັນຄົນບ່ໍມັກອ່ານປ້ຶມແນະນໍາ(manuel book)  ເມ່ືອຊ້ືອັນໃດອັນນ່ຶງມາຈາກຮ້ານ ສ່ວນຫລາຍມັກຈະ
ປະກອບໂລດ   ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດວ່າການທ່ີຈະອ່ານແລະເຮັດຕາມຂ້ໍມູນທ່ີມີມາໃນກ່ອງນ້ັນເບ່ິງແລ້ວມັນ
ຍາກ ແຕ່ລືມຄຶດໄປວ່າຫລາຍເທ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາກໍປະກອບຜິດເມ່ືອບ່ໍອ່ານຂ້ໍມູນທ່ີມາກັບກ່ອງນ້ັນ. ດ້ວຍເຫດນ້ີ
ຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງຖືເອົາພຣະຄັມພີເປັນແບບແຜນຂອງການດໍາຣົງຊີວິດ ເພ່ືອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແບບ
ຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາວາງໄວ້. 
 
ອັນສໍາຄັນຕ່ໍມານ້ັນແມ່ນໂຕະສໍາລັບຖວາຍເພ່ືອຮອງຕ ີນໂຄມໃຫ້ສູງຂ້ຶນ  ເພ່ືອແສງສະວ່າງຈາກໂຄມຈະໄດ້
ສ່ອງແຈ້ງໄປໄກເທ່ົາທ່ີຈະໄກໄດ້ ແລະໂຕະນ້ີຈະຕ້ອງໃຫ້ໂອບດ້ວຍຄໍາສົດທ່ີຈະຕ້ອງວາງໄວ້ຕ່ໍໜ້າຫີບຄໍາສັນ
ຍາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕ່ໍອິສຣາເອນ,   ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນແມ່ນເຮັດດ້ວຍຄໍາສົດ (ອີງຕາມພຣະຄັມພີພາສາ
ລາວສະບັບປີ 2000) ແມ່ນຄໍາສົດທ່ີມີນ້ໍາໜັກເຖ ິງ 35 ກິໂລກຣາມ (25: 39). ນ້ີກໍແມ່ນເຫດຜົນທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ຊົງບອກອິສຣາເອນໃຫ້ນໍາເອົາສ່ິງຂອງຕລອດເຖິງເງິນຄ ໍາມາຖວາຍກ່ອນປຸກສ້າງຫໍເຕັນ ເພ່ືອຈະເອົາສ່ິງເຫ່ົຼາ
ນ້ັນມາໃຊ້ໃນເວລາປຸກສ້າງ.  ສໍາລັບໂຄມໄຟທ່ີເຮັດດ້ວຍຄໍາສົດມີຄວາມໝາຍວາ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດ, 
ຊົງເປັນແສງສວາ່ງແກ່ໂລກ  ຫາກຜູ້ໃດເຫັນແສງສວ່າງຈາກຕະກຽງທ່ີເຮັດດ້ວຍຄໍານ້ັນຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບຄວາມ
ລອດພ້ົນ. 
 
ສໍາລັບຂ້າງນອກຂອງຫໍຜ້າເຕັນນ້ັນມີດ່ັງນ້ີ;   ສໍາລັບຂ້າງນອກຂອງຫໍຜ້າເຕັນສັກສິດບ່ອນຢູ່ຂອງເຮົານ້ັນ ຈ່ົງ
ເຮັດດ້ວຍຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ   ແລະຜ້າຕ່ໍາດ້ວຍດ້າຍຍ້ອມສີຟ້າ ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ກັບໃຫ້ມີຮູບເຊຣູບິມມືຊ່າງ
ອອກແບບໄວ້ຜ້າກ້ັງຜືນນ່ຶງໃຫ້ຍາວຊາວແປດສອກ ກວ້າງສ່ີສອກ ຜ້າກ້ັງທຸກຜືນໃຫ້ເທ່ົາກັນ. ອ່ານ 26:1-14. 
 

3. ບອ່ນພຣະເຈົາ້ຊົງສະຖິດ:  (ອົບພະຍົບ 29:43-46). 
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ພຣະອົງກ່າວວ່າ   ''ໃນທ່ີນ້ັນເຮົາຈະພົບກັບປະຊາຊນົອິສຣາເອນ ແລະແສງສວ່າງອັນສົດໃສຈາກທ່ີນ້ັນທ່ີກໍ
ເຮັດໃຫ້ບ່ອນນ້ັນສັກສິດ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຫໍເຕັນແລະແທ່ນບູຊາສັກສິດ ແລະເຮົາຈະຕ້ັງອາໂຣນກັບພວກລູກ
ຊາຍຂອງລາວໃຫ້ໃຊ້ຊວິີດຢູ່ຕ່າງຫາກ  ເພ່ືອບົວຣະບັດຮັບໃຊ ້ເຮົາໃນຖານະປະໂຣຫິດ'' ( 29:43-44).  ຊງົ
ກ່າວວ່າ ໃນທ່ີນ້ັນເຮົາຈະພົບກັບປະຊາຊົນ ແປວ່າພຣະອົງຈະໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົານະມັສ
ການພຣະອົງໃນຫໍເຕັນນ້ັນ,   ຄໍາເວ້ົານ້ີລາງເທ່ືອເຮົາຈະໄດ້ຍິນໂບດລາງໂບດເວົາ້ກັນວ່າ  ບ່ອນນະມັສການ 
ຫລືທ່ີຊຸມນຸມ,   ຫລືທ່ີປະຊຸມຂອງໄພ່ພົນພຣະເຈ້ົາ  ແລະໃນທ່ີນ້ັນທຸກຄົນກໍເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຊງົສະຖິດຢູ່ນໍາ
ດ້ວຍ.   ພຣະອົງຍັງບອກອີກວ່າ ແສງສວ່າງອັນສົດໃສຈາກທ່ີນ້ັນກໍເຮັດໃຫ້ບ່ອນນ້ັນສັກສິດ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ 
ຫໍເຕັນແລະແທ່ນບູຊາສັກສິດ     ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງເປັນແສງສວ່າງ ດ້ວຍເຫດນ້ີເມ່ືອມີພຣະອົງຢູ່ບ່ອນໃດ
ບ່ອນນ່ຶງແລ້ວ ບ່ອນນ້ັນກໍກາຍເປັນບ່ອນສັກສິດ    ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາສາມາດເວົາ້ໄດ້ສອງຢ່າງຄື  
1. ຕຶກພຣະວຫິານເອງ.  2. ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ເຊື ່ອ. ອາຈານໂປໂລບອກວ່າ ກາຍຂອງຜູ້ເຊ່ືອແມ່ນພຣະວິຫານ
ຂອງພຣະເຈົ້າ (1 ໂກຣິນໂທ 6:9).  
 
ໃນສມັຍພຣະຄັມພີເດີມນ້ັນຄົນທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈວ່າ   ພຣະເຈ້ົເຊງົສະຖິດໃນພຣະວຫິານອັນສັກສິດເທ່ົານ້ັນ  
ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອມີການງານອັນໃດຈ່ຶງພາກັນໄປທ່ີພຣະວິຫານ,  ຕ່ໍມາເມ່ືອຄຣສິຕຽນຮຽນຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈແລ້ວຈ່ຶງຮູ້
ວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ທຸກບ່ອນ  ແມ່ນແຕ່ບ້ານເຮືອນຂອງເຮົາພຣະເຈ້ົາກໍຊົງຢູ່ດ້ວຍກັນກັບເຮົາຫາກເຮົາ
ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ.    ເມ່ືອຄຣິສຕຽນເຮົາເຂ້ົາໃຈແນວນ້ັນແລ້ວ ເຮົາກໍສົມຄວນຈະເຮັດໃຫ້ບ້ານເຮືອນຂອງເຮົາ 
ເປັນບ່ອນສັກສິດເພາະເປັນທ່ີສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ເຮົາຈະຕ້ອງເລ້ີມດ້ວຍການໃຊ້ຊວິີດໃນບ້ານເຮືອນໃຫ້
ເໝາະສົມກັບເປັນຜູ້ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ.  ໃນພຣະທັມອົບພະຍົບຕອນນ່ຶງໄດ້ຊ້ີແຈງໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ນແຕ່ເທິງພູ
ສູງບ່ອນທ່ີໂມເຊເຫັນໄຟໄໝ ້ພຸ່ມໄມ້ນ້ັນກໍຍັງເປັນບ່ອນສັກສິດ ເມ່ືອມີພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່    ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນ 
ເຈ້ົາຊົງເຫັນໂມເຊຍ່າງເຂ້ົາມາໃກ້    ພຣະອົງກໍຊົງເອ້ີນອອກມາຈາກພຸ່ມໄມ້ນ້ັນວ່າ,  ìໂມເຊ,  ໂມເຊເອີຍ!î 
ໂມເຊໄດ້ທູນຕອບວາ່,   ìຂ້າພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ີî ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງບອກວ່າ,   ìຢ່າຫຍັບເຂ້ົາມາໃກ້  ຈ່ົງຖອດເກີບ
ອອກເສັຽ ເພາະບ່ອນທ່ີເຈ້ົາຢືນຢູ່ນ້ີເປັນບ່ອນສັກສິດî (ອົບພະຍົບ 3:3-4). ນອກນ້ັນພຣະເຈ້ົາຍັງສະຖິດກັບ 
ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງອີກ ເພາະວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເປັນພຣະວິຫານພຣະເຈົ້າ.  
 

 ຄໍາຖາມ: 
1. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງບອກໃຫ້ອິສຣາເອ ັນນໍາເຄ່ືອງຖວາຍຕລອດເຖິງເງິນຄໍາມາຖວາຍກ່ອນໜ້າປຸກສ້າງ. 
 
2. ການປຸກສ້າງນ້ັນເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ເອົາໄມ້ມາຈາກປະເທດເອຢິບ 
 
4. ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເຮັດທຸກຢ່າງຕາມຂນາດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງກໍາໜົດໃຫ້?  
 
5. ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ທ່ີໃດ?  
          ຫວ 
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ບົດຮຽນ 12 
 ເມືອ່ບໍຍ່ອມເຊືອ່ຟງັ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 32:1-19, 30-33; 3312-17; 34-7 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 32--34 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເມ່ືອປະຊາຊນົຍອມເຊືອ່ຟັງ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງລົງໂທດ ແຕ່ໃຫ້ໂອກາດ

ອີກ ຫລັງຈາກໂມເຊວອນຂໍ.  

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານຈະໄຫວ້ວອນພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຜູ້ໃດແດ່? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ອຍປະໃຫ້ເຂົາເຮັດຕາມຝ່າຍເນ້ືອໜັງ ແຕ່ຫລັງຈາກ

ໂມເຊວອນຂໍພຣະເຈ້ົາກໍຟັງສຽງເພ່ິນ.  
       

ບົດນາໍ 
ຫລັງຈາກພຣະເຈ້ົາຊົງນໍາຄົນອິສຣາເອັນອອກຈາກຊວິີດອັນເປັນຂ້ອຍຂ້າມາເຖິງເຂດແດນອັນປອດພັຍແລ້ວ
ພວກເຂົາກໍປະລະບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາອີກຕ່ໍໄປ  ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງລົງໂທດເພາະຄວາມບ່ໍເຊ່ືອຟັງ 
ໂດຍປະປ່ອຍໃຫ້ເຂົາໄປ ແຕ່ຜູ້ນໍາຄືໂມເຊໄດ້ວອນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເພ່ືອເຂົາອີກ.  
 

1. ລມືຄໍາສນັຍາ: (ອົບພະຍົບ 32:1-10).  
ກ່ອນໜ້າໂມເຊຈະຂ້ຶນໄປຍັງພູເຂົາ ເພ່ືອໄປພົບກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ິນໄດ້ສ່ັງອິສຣາເອນັວ່າ  "ຈ່ົງລໍຖ້າ
ເຮົາຢູ່ຄ້າຍພັກນ້ີ ຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະກັບມາ ອາໂຣນກັບຮູເລຈະຢູ່ທ່ີນ້ີກັບພວກເຈ້ົາ   ຖ້າມີເຣ່ືອງຫຍັງເກີດ
ຂ້ຶນ ກໍໃຫ້ໄປຫາທ່ານທັງສອງໄກ່ເກ່ັຽໃຫ້ " (24:14). ໃນຕອນນ້ີເຮົາສລຸບເຫັນວາ່ມີສອງປະການຄື 1. ໂມເຊ
ສ່ັງຊາວອິສຣາເອັນໃຫ້ລໍຖ້າທ່ີຄ້າຍພັກບ່ໍໃຫ້ອອກໄປທາງໃດ.  2. ໂມເຊໄດ້ມອບອໍານາດໃຫ້ອາໂຣນກັບຮູເລ 

ເປັນຜູ້ປົກຄອງຊ່ົວຄາວ. ໂມເຊເອງກໍບ່ໍຮູ້ວ່າຈະຂ້ຶນໄປນານປານໃດ?  ແຕ່ທ່ານກໍວາງໃຈໃຫ້ທ່ານອາໂຣນກັບ
ຮູເລເປັນຜູ້ກໍາອໍານາດການປົກຄອງປະຊາຊົນ,   ສ່ວນວ່າຜູ້ຖືກມອບໝາຍໜ້າທ່ີນ້ັນຈະເປັນແນວໃດເຮົາຈະ
ເຫັນຕ່ໍໄປນ້ີ.  
 
ປະຊາຊນົລໍຖ້າການກັບມາຂອງໂມເຊ ວັນແລ້ວວັນເລ່ົາບ່ໍເຫັນເພ່ິນກັບລົງມາຈາກພູຈົນເຖິງ 40 ວັນຜ່ານໄປ 

ແລ້ວ.    ໃນເວລານ້ັນໂມເຊໄດ້ຮັບຫີນສອງແຜ່ນທ່ີຈາຣຶກຄໍາສ່ັງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົມອບ 

ໃຫ້ເພິ່ນ (31:18).   ຫີນສອງແຜ່ນນ້ີພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ເອົາຕ້ັງໄວໃ້ນຫໍເຕັນເພ່ືອໃຫ້ເຂົາໄດ້ເຫັນທຸກ 
ຄ້ັງທ່ີເຂົາເຂ້ົາໄປຫໍເຕັນ.   ໃນເວລາດຽວກັນນ້ັນທາງຄ້າຍພັກຂອງອິສຣາເອນກໍເກ ີດຫວຸ້ນວາຍ ດ້ວຍເຂົາບ່ໍຮູ້ 
ວ່າໂມເຊໄດ້ຮັບຫຍັງໃນເວລານ້ີ ເຂົາພຽງແຕ່ຮູ້ວ່າມັນນານເກີນລໍເສັຍແລ້ວ ດ້ວຍເຫດນ້ີເຂົາຈ່ຶງພາກັນໄປຫາ
ທ່ານອາໂຣນ,   ເມ່ືອປະຊາຊົນເຫັນໂມເຊພັກຢູ່ເທິງພູເຫິງນານ ບ່ໍລົງມາຈັກເທ່ືອ  ພວກເຂົາກໍພາກັນມາຫຸ້ມ
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ລ້ອມອາໂຣນເວ້ົາວາ່, ìຈ່ົງສ້າງຮູບພຣະສໍາລັບນໍາຫນ້າພວກເຮົາໄປເທາະ ດ້ວຍວ່າໂມເຊຄົນທ່ີນໍາພວກເຮົາ
ອອກຈາກປະເທດເອຢິບນ້ັນ ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າທ່ານເປັນຫຍັງໄປເສັຽແລ້ວ? " (32:1).   ອິສຣາເອ ັນບ່ໍເຂ້ົາໃຈ
ເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເບ່ິງບ່ໍເຫັນກັບຕາ,   ໂມເຊຜູ້ນໍາພາມານ້ັນກໍຫາຍຕົວເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາວາ່   ບໍ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນເປັນ 

ຫຍັງໄປແລ້ວ ຫລືເວ້ົາໄດ້ວ່າຕາຍແລ້ວກະບ່ໍຮູ້?  ພວກເຂົາຕ້ອງການພຣະທ່ີສາມາດເບ່ິງເຫັນແລະຈັບບາຍ
ໄດ້  ດ້ວຍເຫດນ້ີເຂົາຈ່ຶງໄປບັງຄັບໃຫ້ທ່ານອາໂຣນຜູ້ກໍາອໍານາດຊົວ່ຄາວສ້າງພຣະຮູບປ້ັນຂ້ຶນມາເພ່ືອຈະນໍາ
ທາງເຂົາ.  
 
ເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າທ່ານອາໂຣນຄຶດແນວໃດເພ່ິນຈ່ຶງຕອບສນອງຄໍາຮ້ອງຂໍເຂົາໂດຍງ່າຍປານນ້ັນ    ຫລືວ່າເພ່ິນຢ້ານ
ເຂົາບ່ໍ? ຫລືວ່າເພ່ິນຄຶດຄືເຂົາບ່ໍ? ຫລືວ່າເພ່ິນເປັນຜູ້ນໍາທ່ີບ່ໍມີເປ້ົາໝາຍຄືໂມເຊ?     ເຮົາເຫັນເພ່ິນບ່ໍໄດ້ຫ້າມ
ປາມເຂົາແຕ່ຢ່າງໃດ.   "ອາໂຣນໄດ້ຕອບພວກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຖອດຕຸ້ມຫູທອງຄໍາອອກຈາກຫູພັຣຍາແລະບຸດ
ຊາຍຍິງຂອງພວກເຈ້ົາ ແລ້ວໃຫ້ເອົາມັນມາໃຫ້ເຮົາîສະນ້ັນປະຊາຊນົທັງຫມົດຈ່ຶງຖອດຕຸ້ມຫູທອງຄໍາຂອງຕົນ
ມາມອບໃຫ້ອາໂຣນອາໂຣນກໍຮັບເອົາຕຸ້ມຫູນ້ັນ  ແລ້ວໃຊ້ເຄ່ືອງມືຫລ່ໍເປັນຮູບງວົນ້ອຍ ປະຊາຊົນໄດ້ເວ້ົາວາ່, 
(32:3-4).    ອາໂຣນໄດ້ສັງ່ອິສຣາເອນໃຫ້ປົດເອົາຄໍາທ່ີເຂົາໃສ່ຢູ່ນ້ັນອອກມາສ້າງເປັນງວົຄໍາ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ບອກ
ຄວາມໝາຍວາ່ເປັນຫຍັງຈ່ຶງສ້າງເປັນງວົ? ແຕ່ຊາວອິສຣາເອນກໍໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາບອກເຫລ່ົາຂອງເພ່ິນ. ເມ່ືອ
ສ້າງແລ້ວເຂົາຈ່ຶງປະກາດວ່າ   ìອິສຣາເອ ັນເອີຍ,   ອັນນ້ີແມ່ນພຣະຂອງພວກເຮົາ  ຊ່ຶງໄດ້ນໍາພວກເຮົາອອກ 

ຈາກປະເທດເອຢິບî (32:5).  ແລ້ວກໍພາກັນກິນລ້ຽງສລອງຮູບງົວນ້ັນຢ່າງອ ຶກກະທຶກ.   
 
ພຣະເຈົ້າບໍ່ພໍພຣະທ ັຍກັບຮູບງົວຄໍາພຣະປອມຂອງພວກເຂົາ  ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໂກດຮ້າຍແລະຈະຢູ່ຫ່າງ
ໄກຈາກເຂົາ, ພຣະອົງຊົງສ່ັງໂມເຊວາ່  ìຈ່ົງລົງໄປດຽວນ້ີ ດ້ວຍວ່າປະຊາຊນົຂອງເຈ້ົາ ຊ່ຶງເຈ້ົາໄດ້ນໍາພາອອກ
ມາຈາກປະເທດເອຢິບນ້ັນໄດ້ເຮັດຜິດເສັຽແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ປະຖ້ິມທາງປະພຶດທ່ີເຮົາສ່ັງໃຫ້ເຮັດ   ຄືເຂົາໄດ້
ຟ້າວຫລ່ໍຮູບງົວນ້ອຍດ້ວຍຄໍາຮູບນ່ຶງສໍາລັບຂາບໄຫວ ້ແລະຖວາຍບູຊາ   ພວກເຂາົເວົ້າວ່າ ອິສຣາເອນເອີຍ, 
ອັນນ້ີແມ່ນພຣະຂອງພວກເຮົາ ຊຶງ່ໄດ້ນໍາພາພວກເຮົາອອກຈາກເອຢິບî (ຂໍ ້7-8).     ຊາວອິສຣາເອນພຍາ
ຍາມເອົາຮູບປ້ັນງົວຄໍາມາຕາງໜ້າພຣະເຈ້ົາ ຈ່ຶງກ່າວວ່າ ນ້ີແມ່ນພຣະຂອງພວກເຮົາ ຊຶງ່ໄດ້ນໍາພາພວກເຮົາ
ອອກຈາກເອຢິບ ໃນການທ່ີເຂົາຫັນປ່ຽນໄປເອົາຮູບປ້ັນມາແທນພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໂກດຮ້າຍ
ຫລາຍຈຶງ່ບອກໂມເຊວ່າ ìເຮົາຮູ້ປະຊາຊົນພວກນ້ີດີ ເຂົາເປັນຄົນຫົວດ້ື ບັດນ້ີ ປ່ອຍໃຫ້ເປັນຫນ້າທ່ີຂອງເຮົາ 
ເຮົາຈະທໍາລາຍເຂົາດ້ວຍຄວາມໂກດຂອງເຮົາ ແລ້ວເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາເປັນປະຊາ
ຊາດໃຫຍ່î (ຂໍ ້10).  
 
 

2. ໂມເຊຂຮໍອ້ງພຣະເຈົາ້: (ອົບພະຍົບ 32:12-17; 34;1-7).  
ຫຼງັຈາກພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວເຊ່ັນນ້ັນໂມເຊຊ ຶ ່ງເປັນຄົນກາງຣະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາກັບອິສຣາເອ ັນ ຈ່ຶງທູນຂໍພຣະເຈ້ົາ 
ວ່າ "ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈ  ່ຶງປ່ອຍໃຫ້ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງລຸກໄຫມ້ໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະອົງ ຊຶງ່ແມ່ນພຣະອົງໄດ້ຊົງນໍາເຂົາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບດ້ວຍຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແລະຣິດທານຸພາບ 
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ພຣະອົງຢາກຈະໃຫ້ຊາວເອຢິບເວ້ົາຫລືວ່າ ພຣະອົງໄດ້ຊົງນໍາເຂົາອອກມາຈາກເອຢີບດ້ວຍເຈຕະນາຮ້າຍ ຄື
ເພ່ືອປະຫານຊີວດິແລະທໍາລາຍເຂົາໃຫ້ຕາຍຫມົດຢູ່ເທິງພູ ຂໍພຣະອົງຊງົຄາຍພຣະພິໂຣດ ອັນແຮງກ້າຂອງ 
ພຣະອົງເສັຽຖ້ອນ ແລະຊົງປ່ຽນພຣະທັຍຢ່ານໍາພັຍວິບັດຢ່າງນ້ີມາສູ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງທ້ອນ" (ຂ ໍ11-12).  
ນັບວ່າໂມເຊເປັນຄົນກ ້າຫານຂໍຮ້ອງພຣະເຈ້ົາຕາງໜ້າອິສຣາເອ ັນທັງໝົດ     ຈົນເຖິງຂ້ັນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປ່ຽນ 
ພຣະທັຍຢ່າທໍາລາຍ (ປ່ຽນໃຈຢ່າທໍາລາຍ).  ໂມເຊໄດ້ຂໍຮ້ອງພຣະເຈ້ົາຈົນພຣະເຈ້ົາປ່ຽນການຕັດສິນໃຈບ່ໍນໍາ
ເອົາຄວາມພິນາດຈິບຫາຍມາສູ່ເຂົາ "ສະນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈຶງ່ປ່ຽນການຕັດສິນໃຈ ບ່ໍໄດ້ນໍາເອົາຄວາມຈິບ
ຫາຍມາສູ່ປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວໄວ້" (32:14).  ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຫລາຍຄົນໃນວັນ
ນີ້ກໍເປັນຄືໂມເຊ,   ຄືຜູ້ຮັບໃຊວັ້ນນ້ີໄດ້ຂໍຮ້ອງພຣະເຈ້ົາຢ່າຟ້າວທໍາລາຍສະມາຊິກຍ້ອນການກະທໍາຂອງເຂົາ 
ເທື່ອ.   ຄ້ັງນ່ຶງ ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງຕ້ົນເດ່ືອທ່ີບ່ໍເກີດຜົນ, ຊົງກ່າວວ່າໃນຂະນະທ່ີເຈ້ົາຂອງສວນ
ມາຊອກຫາຜົນຕ້ົນເດ່ືອກໍບ່ໍມີໝາກຜົນ ເພ່ິນຈ່ຶງຈໍາຄົນງານປ້ໍາຖ້ິມເສັຍ   ແຕ່ຄົນງານກໍໄດ້ຂໍຮ້ອງບ່ໍໃຫ້ປ້ໍາຈົນ
ກວ່າຂຸດດິນແລະໃສ່ຝຸ່ນກ່ອນ ຫາກບ່ໍເກີດຜົນປີໜ້າຈ່ຶງຄ່ອຍປ້ໍາ (ລູກາ 13:6-9).     ແປວ່າພຣະເຢຊູກໍໄດ້ຂໍ
ຮ້ອງພຣະບິດາໃຫ້ຕ່ໍເວລາໃຫ້ຄົນບາບທັງຫລາຍກັບໃຈອີກກ່ອນ.  
 

3. ເກອືບມຊີວີິດຢ່າງໂລກ:  (ອົບພະຍົບ 33:1-17; 34:1-7).  
ຫລັງຈາກໂມເຊໄດ້ໄຫວ້ວອນຂໍຮ້ອງພຣະຈ້ົາບ່ໍໃຫ້ທໍາລາຍອິສຣາເອ ັນແລ້ວ    ພຣະເຈ້ົາກໍຮັບເອົາຄໍາວອນຂໍ
ຂອງໂມເຊ (ຂ້ໍສັງເກດ; ພຣະຄ ັມພເີຫລ້ັມສີດໍາ ເວ້ົາວ່າ ''ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົປ່ຽນພຣະທັຍ " ສ່ວນພຣະຄັມພີສະ

ບັບປີ 2000 ເວົ້າວ່າ "ຊົງປ່ຽນການຕັດສິນໃຈ"  ສ່ວນພາສາເຮັບເຣີ (ອອກສຽງວ່າ ນາຄໍາ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ 
ຊົງເສັຍໃຈ, ໂສກເສ້ົາໃຈ, ມີຄວາມເມດຕາ ດ່ັງນ້ີເປັນຕ້ົນ (32:14).  ສລຸບແລ້ວບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາປ່ຽນໃຈ ຫລ ື
ປ່ຽນການຕັດສິນໃຈ  ແຕ່ຍ້ອນພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີເຕັມໄປດ ້ວຍຄວາມເມຕາກະຣນຸນາ ພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍ
ນໍາຄວາມຈິບຫາຍມາຍັງເຂົາ ຫລືເວ້ົາວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງໃຫ້ໂອກາດເຂົາສໍານຶກຜິດແລະກັບໃຈອີກເທ່ືອນ່ຶງ.  
ເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າຫາກພຣະເຈ້ົາຕັດສິນໃຈແນວໃດແລ້ວ ພຣະອົງຈະບ່ໍຄືນຄໍາ ແຕ່ຊົງໃຫ້ໂອກາດ.    
 
ຕ່ໍມາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ໂມເຊຍ້າຍຊາວອິສຣາເອ ັນອອກຈາກຄ້າຍພັກໂດຍມຸ້ງໜ າ້ໄປຍັງແຜ່ນດິນອຸ
ດົມສົມບູນທ່ີພຣະເຈ້ົາຈັດຕຽມໄວ້ໃຫ້ເຂົາ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍໄປນໍາເຂົາ ເພາະວ່າເຂົາບ່ໍຟັງຄວາມ "ແຕ່ເຮົາ
ເອງຈະບ່ໍໄປກັບພວກເຈ້ົາ ເພາະພວກເຈ້ົາເປັນປະຊາຊົນຫົວດ້ື ຖ້າເຮົາໄປ ເຮົາອາດຈະທໍາຮ້າຍພວກເຈ້ົາໃນ
ກາງທາງ " (33:3).  ໂມເຊເປັນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໃຫ ້ເປັນຜູ້ນໍາອ ສິຣາເອນອອກມາຈາກເອຢິບແຕ່ເລ້ີມ
ຕ້ົນດ້ວຍກໍາລັງແລະສະຕິປັນຍາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ   ມາບັດນ້ີພຣະເຈ້ົາບອກໂມເຊວ່າໃຫ້ນໍາເຂົາຕ່ໍໄປ 
ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍໄປນໍາ.   ຟັງແລ້ວຄ້າຍກັບວ່າຕ່ໍໄປນ້ີໃຫ້ເຈ້ົານໍາເຂົາໄປສາ ສ່ວນເຮ າົຈະປະເຂົາ ວ່າດ່ັງນ້ີ,   
ເຣ່ືອງ ນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດເຖິງພ່ໍແມ່ລາງຄົນໃນໂບດຂອງເຮົາໃນເວລານ້ີ  ເມ່ືອລູກບ່ໍຟັງຄວາມພ່ໍແມ່ 

ກໍຢາກປະປ່ອຍໃຫ້ລາວໄປຕາມໃຈລາວເອງກ່ອນ ແຕ່ມ້ືໃດຫາກລູກກັບຄືນມາບ້ານພໍແ່ມ່ກໍຍິນດີຕ້ອນຮັບຄື
ເຣ່ືອງບຸດຫລົງຫາຍໃນພຣະທັມລູກາ 15 ນ້ັນ.  ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີໂມເຊກໍຕົກໃຈເປັນຢ່າງຍ່ິງທ່ີໄດ້ຍິນພຣະເຈ້ົາ
ບອກໃຫ້ເພ່ິນນໍາອິສຣາເອ ັນໄປເອງ ໂດຍບ່ໍມີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄປດ້ວຍ,  ໂມເຊຈ່ຶງທູນວາ່ ìເປັນຄວາມຈິງ 

ວ່າ   ພຣະອົງໄດ້ຊົງບອກໃຫ້ຂ້າພຣະອົງນໍາພາປະຊາຊົນນ້ີໄປຍັງແຜ່ນດິນນ້ັນ ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງບອກໃຫ້
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ຂ້າພຣະອົງຮູ້ວ່າ ແມ່ນຜູ້ໃດຈະໄປນໍາຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງບອກແຕ່ພຽງວ່າ  ເຮົາຮູ້ຈັກເຈ້ົາດີ ເຮົາພໍໃຈໃນ
ເຈ້ົາບັດນ້ີ ຖ້າພຣະອົງພໍພຣະທັຍໃນຂ້າພຣະອົງ ຂໍພຣະອົງຊົງບອກແຜນການຂອງພຣະອົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຮູ້
ແດ່ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະອົງ  ແລະໄດ້ຮັບຄວາມພໍພຣະທັຍຈາກພຣະອົງສເມີໄປ ຂໍພຣະອົງຊົງ
ສໍານຶກດ້ວຍວ່າ ຊົນຊາດນ້ີເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງî (32:12-13).  
 
ຫລັງຈາກນ້ັນໂມເຊໄດ້ເວ້ົາກັບອິສຣາເອ ັນອີກເທ່ືອນ່ຶ ່ງວ່າ  ìພວກເຈ້ົາໄດ້ເຮັດບາບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ບັດນ້ີ ເຮົາ
ຈະຂ້ຶນໄປເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ເທິງພູ ບາງທີເຮົາອາດສາມາດໄຖ່ບາບໃຫ້ພວກເຈ້ົາໄດ້î (32:30).   ແປວ່າ
ໂມເຊຈະຂ້ຶນໄປເທິງເພ່ືອຖວາຍຂໍຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບຄ້ັງນ້ີ ເມ່ືອໂມເຊຂ້ຶນໄປເທິງພູແລ້ວພຣະຈ້ົາໄດ ຊົ້ງ
ສໍາແດງໃຫ້ໂມເຊເຫັນວ່າພຣະອົງຊ ົງເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຄວາມຮັກ,   ຄວາມເມດຕາສົງສານ ແລະໃຫ້ອະພັຍ
ແກ່ຜ ູ ້ຍອມສາຣະພາບຜິດ    ໂດຍບອກໃຫ້ໂມເຊຕັດເອົາຫີນສອງແຜ່ນເພ່ືອຈາຣຶກຄໍາສັນຍາຂອງອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ."ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາປານີ ຜູ້ບ່ໍໂກດຮ້າຍງ່າຍ 
ແລະຜູ້ສະແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງ ແລະຄວາມສັດຊ່ື ເຮົາຮັກສາຄໍາໝ້ັນສັນຍາຂອງເຮົາຕລອດໄປ  ເຖິງພັນ
ຊ່ົວເຊ່ັນຄົນ ທັງຍົກຜິດຍົກບາບໃຫ້ດ້ວຍ ແຕ່ເຮົາບ່ໍອາດລືມລົງໂທດລູກຫລານຂອງຜູ້ທ່ີເຮັດບາບຕ່ໍສູ້ເຮົາເຖິງ
ສາມແລະສ່ີຊ່ົວຄົນ".  (34:6-7).   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະກາດສໍາແດງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ ຕ່ໍໂມເຊຜູ້ທ່ີຂໍ
ຮ້ອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຍົກຄວາມຜິດບາບຂອງອິສຣາເອ ັນເສັຍກ່ອນ,  ໂມເຊໄດ້ເຮັດໜ້າທ່ີການເປັນຜູ້ນໍາຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງ ແລະຜູ້ນໍາໃນທຸກວັນນ້ີກໍຮຽນເອົາແບບຢ່າງຂອງໂມເຊເກືອບທຸກຄົນ.  
 

ຄໍາຖາມ: 
1.  ກ່ອນໜ້າໂມເຊຈະຂ້ຶນໄປເທິງພູນ້ັນເພ່ິນໄດ້ສ່ັງອິສຣາເອ ນັແນວໃດ? 

2. ໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບອິສຣາເອ ນັໃນຂະນະທ່ີໂມເຊຂ້ຶນໄປເທິງພູ? 

3.  ການຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຊ່ອຍໂມເຊເປັນແນວໃດ? 

4. ໃນຂະນະທ່ີເຂົາຖ້າໂມເຊລົງມາຈາກພູນ້ັນເຂົາເຮັດຫຍັງ? 

5.  ເມ່ືອເຂົາເຮັດບາບນ້ັນພຣະເຈ້ົາຕັດສິນໃຈເຮັດຫຍັງ? ໃຜຂໍຮ້ອງພຣະເຈ້ົາແທນເຂົາ? 

6.  ຖ້າອິສຣາເອນຍ ດຶໝ້ັນຄໍາສັນຍາພຣະເຈ້ົາຈະເມດຕາຈັກຊົວ່ອາຍຸຄົນ? ແລະລົງໂທດລູກຫລານຈັກຊົວ່ 
      ອາຍຸຄົນ?  
 
 
         ຫວ 
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ບດົຮຽນ 13 
 ທກຸຢາ່ງເພືອ່ສຣັເສນີພຣະເຈົາ້ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 35:4-10, 20-35; 36:2-7 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 35:1--36:7 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ທ່ານຈະຖວາຍຫຍັງແດ່ເພ່ືອພາຣະກິດຂອງພຣະເຈ້ົາ?  

ຄໍາຖາມເພືອ່ການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານໄດ້ຖວາຍເພ່ືອພຣະຣາຊກິດຫລາຍປານໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ:  ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະວິຫານຖືກສ້າງກໍຍ້ອນການຖວາຍ

ຂອງປະຊົນຂອງພຣະເຈົາ້. 
       

ບົດນາໍ 
 
ໃນສມັຍອິສຣາເອ ັນອົບພະຍົບຈາກປະເທດເອຢິບເພ່ືອໄປຍັງດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍານ້ັນ     ພວກເຂົາໄດ້
ສ້າງຫໍເຕັນຊ ຶ ່ງເປັນບ່ອນນະມັສການພຣະເຈ້ົາ    ດ້ວຍເຫດນ້ີສ່ິງຂອງທ່ີຈະມາປຸກສ້າງແລະເຄ່ືອງໃຊ້ໃນຫໍຜ້າ
ເຕັນນ້ັນຈະຕ້ອງມາຈາກປະຊົນ    ແລະປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ັນກໍນໍາຂອງທຸກຢ່າງມາຖວາຍດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ
ຈົນຂອງນ້ັນເຫລືອທ່ີຈະເອົາມາປຸກສ້າງແລະໃຊ້ໃນຫໍຜ້າເຕັນ.  
 

1. ຕຽມການສາ້ງຫເໍຕັນ: (ອົບພະຍົບ 35:4-10) 
ຫລັງຈາກໂມເຊຮັບຄໍາສ່ັງຈາກພຣະເຈ້ົາທ່ີເທິງພູສູງແລ້ວ ເພ່ິນກໍລົງມາຫາປະຊາຊນົອິສຣາເອ ັນເພ່ືອນໍາເອົາ
ສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງນ້ັນມາບອກໃຫ້ປະຊາຊົນ. " ໂມເຊໄດ້ກ່າວແກ່ຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນວ່າ, ìຕ່ໍໄປນ້ີເປັນ
ສ່ິງທ່ີຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງທ່ານທັງຫຼາຍຈ່ົງນໍາຂອງຈາກຂອງທ່ີມີຢູ່ມາຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ໃດມີນ້ໍາ
ໃຈກວ້າງຂວາງໃຫ້ຜູ້ນ້ັນນໍາຂອງມາຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ " (ຂ້ໍ 4-5).   ໂມເຊໄດ້ກ່າວກັບປະຊາຊົນອິສຣາ
ເອ ັນທັງໝົດເພ່ືອໃຫ້ເຂົາໄດ້ຍິນ ແລະໃຫ້ເຂົາມີໂອກາດຕອບສນອງພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີຊົງໄຖ່ເຂົາທັງຫລາຍ
ຈາກຊວິີດຂ້າທາດໂດຍການຖວາຍຕາມສ່ິງທ່ີເຂົາມີດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ.     ໂມເຊເປັນຜູ້ອອກແຜນການ ໆ 
ສ້າງຫໍເຕັນເປັນເໝືອນນັກວິຊາການ (Engineer)  ຫລືນາຍຊ່າງຜູ້ຮອບຮູ້ທຸກດ້ານໃນການສ້າງຫໍເຕັນ ໂດຍ 
ບອກໃຫ້ປະຊາຊົນນໍາເອົາເຄ່ືອງດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີມາຖວາຍເພ່ືອການປຸກສ້າງ;  " ຄືທອງຄໍາ ເງນິ ແລະທອງສໍາຣດິ 
ຜ້າສີຟ້າ  ສີມ່ວງ  ສີແດງເຂ້ັມ  ຜ້າປ່ານເນ້ືອດີ ແລະຂົນແບ້ຫນັງແກະໂຕຜູ້ຍ້ອມສີແດງ  ຫນັງສັດລະອຽດດີ 
ແລະໄມກ້ະຖິນເທດ ນ້ໍາມັນເຕີມຕະກຽງ ເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບປົນໃສ່ນ້ໍາມັນເຈີມ  ແລະປຸງເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບ  
ການເຜົາຖວາຍ ແກ້ວໂກເມນ ແລະແກ້ວຕ່າງໆສໍາລັບຝັງເຮັດເອໂຟດແລະແຜ່ນຮອງເອິກ "  (ຂໍ້ 5-9). 
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ຂອງທຸກຢ່າງທ່ີໂມເຊສ່ັງໃຫ້ນໍາມາຖວາຍນ້ັນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ໃນຫໍຜ້າເຕັນທັງນ້ັນ, ສ່ິງທ່ີ
ໜ້າສັງເກດອີກຢ່າງນ່ຶງນ້ັນແມ່ນແຕ່ລະຄົນໄດ້ນໍາເຄ່ືອງມາຖວາຍຕາມສ່ິງທ່ີຕົນເອງມີໄວ້ໃນຄອບຄອງ   ແຕ່  
ທຸກຢ່າງສໍາຄັນ ແລະມີຄ່າເທ່ົາທຽມກັນໃນການຖວາຍ,   ຜູ້ທຸກຍາກອາດບ່ໍມີຂອງມີຄ່ານໍາມາຖວາຍລາວຈ່ຶງ
ຖວາຍນ້ໍາມັນສໍາລ ບັເຕີມຕະກຽງເພ່ືອໃຊ້ໃນເວລາຊຸມນຸມກັນທ່ີຫໍເຕັນນ້ັນ.  ຫລັງຈາກປະຊາຊົນໄດ້ຍິນການ
ກ່າວຂອງໂມເຊແລ້ວ ກໍພາກັນແຍກຍ້າຍກັນໄປເພ່ືອຕຽມຖວາຍໃນມ້ືໜ້າ.  
 
ເຣ່ືອງນ້ີເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດເຖິງຄ້ັງນ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາມີໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມຄຣິສຕະຈັກເຂດຊົນນະບົດ ແລ້ວ
ສັງເກດເຫັນເຮືອນນ້ອຍຫລັງນ່ຶງທ່ີຖືກປຸກຕ້ັງໄວ້ທາງເຂ້ົາໂບດ   ແຕ່ບ່ໍຮູ້ແລະບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍອັນໃດສໍາ
ລ ບັເຣືອນນ້ອຍທ່ີເປັນຄືເລ້ົາເຂ້ົານ້ີ, ຂ້າພະເຈ້ົາເລ້ີມສົນໃຈຈ່ຶງຖາມສິດຍາພິບານວ່າ ເຮືອນນ້ອຍຫລັງນ້ີແມ່ນ
ໃຜຢູ່? ສິດຍາພິບານບອກຂ າ້ພະເຈ້ົາວາ່ເຮືອນນ້ອຍຫລັງນ້ີມີໄວ້ສໍາລັບການຖວາຍຂອງພ່ີນ້ອງແຕ່ລະວັນອາ
ທິດ  , ໃນບັນດາສະມາຊິກພວກເຮົາທ່ີຢູ່ບ້ານນອກນ້ີບ່ໍໄດ້ເຮັດການຄືຄົນໃນເມືອງ   ດ້ວຍເຫດນ້ີການຖວາຍ
ຂອງເຂົາເຈ້ົາແມ່ນເຂ້ົາສານ, ຜັກ, ໝາກໄມ້, ໜ່ໍໄມ້, ໝາກອ ຶ, ກ ວ້ຍ, ເປັດ, ໄກ່, ປາແລະຊ້ີນແຫ້ງແດ່ ວ່າແຕ່
ວ່າໃຜມີອັນໃດກໍນໍາເອົາອັນນ້ັນມາຖວາຍເພ່ືອອາຈານ  ແລະຜູ້ທຸກຍາກຈະມີຢູ່ມີກິນ ສລຸບແລ້ວການຖວາຍ
ເປັນເງນິສົດນ້ີມີສ່ວນນ້ອຍ. ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຄຶດຍ້ອງນ້ໍາໃຈພ່ີນ້ອງໃນຊົນນະບົດນ ີ ້.  ໃນສມັຍອິສຣາເອ ັນກໍາລັງ
ອົບພະຍົບນ້ັນບ່ໍມີຜູ້ໃດເຮັດການ ດ້ວຍເຫດນ້ີເຂົາຈຶງ່ຖວາຍຕາມທ່ີຕົນເອງມີໄວ້ໃນຄອບຄອງ.  
 

2. ການຖວາຍຂອງປະຊາຊົນ: (ອົບພະຍົບ 35:20-36).  

ວັນຕ່ໍມາປະຊາຊົນກ ພໍາກັນນໍາເຄ່ືອງທ່ີໂມເຊໄດ້ບອກນ້ັນມາຖວາຍດ້ວຍຄວາມພໍໃຈ   "ແລະທຸກຄົນທ່ີມີໃຈ
ເຫ້ືຼອມໃສສັດທາ ກໍໄດ້ນໍາຂອງມາຖວາຍແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພ່ືອນໍາໄປສ້າງຫໍເຕັນບ່ອນພຣະອົງຊງົສະຖິດຢູ່ 
ພວກເຂົາໄດ້ນໍາທຸກສ່ິງທ່ີຈໍາເປັນໃຊ້ໃນການນະມັສການ ແລະໃນການເຮັດເຄ່ືອງນຸ່ງປະຈ ໍາຕໍາແໜ່ງຂອງປະ
ໂຣຫິດມາຖວາຍແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ " (ຂ້ໍ 21).   ສໍາລັບເຄ່ືອງທ່ີນໍາມາຖວາຍນ້ັນມີຫຍັງແດ່ໃຫ້ອ່ານຈາກ ຂ້ໍ 
22-29.    ມີສ່ິງນ່ຶງທ່ີຢາກເນ້ັນໜັກໃນຕອນນ້ີແມ່ນເຣືອ່ງເຄ່ືອງນຸ ່ງມະຫາປະໂລຫິດນ້ັນມີຊ່ືວາ່ (ephod)  ທ່ີ
ພຣະຄັມພີລາວສະບັບປີ 2000 ເວ້ົາວ່າ ເຄ່ືອງປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ,   ຫລືບາງທ່ີເຮົາອາດຮ້ອງເຄ່ືອງນ້ັນວ່າເຄ່ືອງ
ແບບຂອງປະໂລຫິດເພ່ືອນຸ່ງຊຸດນ້ີໃນການນໍາພາປະຊາຊົນເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ    ແລະເຄ່ືອງຊຸດນ້ີແມ່ນອອກ
ແບບໂດຍພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍເຫດນ້ີເຄ່ືອງຊຸດນ້ີຈະຕ້ອງຖືກຕ້ອງຕາມແບບແຜນແທ້ໆ.  ທ່ານສາມາດຊອກເບ່ິງ
ເຄ່ືອງນ້ີໃນພຣະຄັມພີບາງສະບັບ ຫລືໄປຊອກຄ້ົນທາງ ອອນລາຍກໍໄດ້.  
 
ແລ້ວໂມເຊໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງລາງຄົນໄວ້ສໍາລັບວາງແຜນອອກແບບໃນການເຮັດເຄ່ືອງເງ ິນ ແລະເຄ່ືອງຄໍາ "ໂມເຊ
ຈ່ຶງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງອອກຊ່ືເບຊາເລນ ບຸດອູຣ ີຜູ້ເປັນບຸດຂອງເຮີເຜ່ົາຢູດາ 
ແລະພຣະອົງໄດ້ຊງົໃຫ້ຜູ້ນ້ັນປະກອບດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ມີສະຕິປັນຍາແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
ແລະຄວາມຮູ້ໃນການຊາ່ງຝີມືຕ່າງໆເພ່ືອຈະຄິດປະດິດລວດລາຍຢ່າງສລາດ   ເຮັດດ້ວຍທອງຄ າໍ ແລະເງິນ 
ແລະທອງສໍາລິດ " (ຂໍ້ 30-33).  
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ນອກຈາກການຖວາຍສ່ິງຂອງເຫລ່ົານ້ີແລ້ວພວກອິສຣາເອນຍັງຖວາຍແຮງງານຕາມຄວາມສາມາດຂອງເຂົາ 
ແຕ່ສໍາລັບເຊບາເລນ  ຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພອນເປັນພິເສດດ່ັງນ້ີ;   " ພຣະອົງໄດ້ຊົງ  
ຫ້ຜູ້ນ້ັນປະກອບດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ມີສະຕິປັນຍາແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈແລະຄວາມຮູ້ໃນການ
ຊ່າງຝີມືຕ່າງໆເພ່ືອຈະຄິດປະດິດລວດລາຍຢ່າງສລາດ ເຮັດດ້ວຍທອງຄໍາ ແລະເງິນ  ແລະທອງສໍາຣິດແລະ
ເຈັຍລະນັຍແກ້ວຕ່າງໆ ສໍາລັບຝັງໃນກະໂບກແລະການແກະສລັກໄມ້ ຄືໃຫ້ມີສີມືດີເລີດທຸກຢ່າງພຣະອົງຊງົ
ດົນໃຈໃຫ້ຜູ້ນ້ັນມີນ້ໍາໃຈທ່ີຈະສອນຄົນອ່ືນໄດ້ດ້ວຍ ພ້ອມດ້ວຍ ໂອໂຮລີອາບ ບຸດອາຮີຊາມາກເຜ່ົາດານ ຄົນ
ທັງສອງນ້ີພຣະອົງຊົງປະທານສະຕິປັນຍາຄວາມສາມາດໃນການທ່ີຈະກະທໍາງານໄດ້ທຸກຢ່າງ ຄືການຊ່າງສີ 
ມື ການຊ່າງອອກແບບແລະການຊ່າງດ້າຍສີ ຄືສີຟ້າ ສ ີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ແລະເສ້ັນປ່ານປ່ັນຢ່າງດີ ແລະຊ່າງ
ຕ່ໍາ ຄືທໍາການຊ່າງສີມືໄດ້ທ ກຸຢ່າງ ແລະເປັນຊາ່ງອອກແບບຢ່າງສລາດດ້ວຍ " (ຂໍ ້34-36).  
 
ເຣ່ືອງນ້ີສອນໃຫ ້ເຮົາເຫັນວ່າຖ້າພຣະເຈ້ົາເລືອກຜູ້ໃດແລ້ວພຣະອົງກໍຈະອວຍພອນຜູ້ນ້ັນໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ, 
ມີຄວາມສລາດດ່ັງທ່ີໄດ້ເຫັນພຣະທັມຕອນນ້ີ,   ແມ່ນແຕ່ໂມເຊເອງເມ່ືອກ່ອນເພ່ິນກໍບ່ໍມີຄວາມສາມາດ  ແຕ່
ຫລັງຈາກພຣະເຈ້ົາເລືອກເພ່ິນໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາແລ້ວ ເພ່ິນກໍເປັນຜູ້ນໍາທ່ີດີທ່ີສຸດຜູ້ນ່ຶງ ເພາະມີພຣະເຈ້ົາຊງົນໍາພາ.  
 

3. ຈນົເຫລອືໃຊ້: (ອົບພະຍົບ 36:2-7).  

ໂມເຊໄດ້ພາອິສຣາເອ ັນປຸກສ້າງຫໍເຕັນແລະມອບວຽກງານໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຮັບຜິດຊອບ ແຕ່ຂະນະທ່ີກໍ ່ສ້າງນ້ັນ
ກໍມີຄົນນໍາເຄ່ືອງມາຖວາຍທຸກເຊົາ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ     " ແຕ່ຍັງມີຊາວອິສຣາເອນຄົນອ່ືນສືບຕ່ໍນໍາຂອງມາ
ຖວາຍມາໃຫ້ໂມເຊທຸກເຊ້ົາ " (ຂ້ໍ 3ຂ).   ຈົນພວກນາຍຊ່າງມາລາຍງານຕ່ໍໂມເຊວ່າເຄ່ືອງທ່ີປະຊາຊນົນໍາມາ
ຖວາຍນ້ັນຫລາຍເກີນກກວ ່າເຮົາຕ້ອງການແລ້ວ,   ດ້ວຍເຫດນ້ີໂມເຊຈ່ຶງບອກປະຊາຊນົວ່າ "ຢ່າໃຫ້ຊາຍຍິງ
ເອົາຂອງສໍາລັບທໍາສະຖານທ່ີນະມັສການມາຖວາຍອີກເລີຍì ເຫດສະນ້ັນປະຊາຊນົຈ່ຶງຢັບຢ້ັງບ່ໍເອົາຂອງມາ
ຖວາຍອີກເພາະຂອງທ່ີເຂົາມີຢູ່ແລ້ວກໍພໍ ແລະຍັງມີເຫລືອອີກ " (ຂໍ ້6-7).  
 
ເຣ່ືອງເລ່ົາ. ອີງຕາມຄໍາບອກເລ່ົາຂອງສາສນາຈານ ດຣ. ບຽວ ສະກາ    ທ່ີກໍາລັງປຸກໂບດໃໝ່ໃກ້ບ້ານຂ້າພະ
ເຈ້ົາ ເພ່ິນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງຈາກແຜນຕ້ົນເດີມຫລາຍຢ່າງ   ເນ່ືອງຈາກວ່າການຖວາຍຄ້ັງແຣກກໍພໍດີກັບລາຍ
ຈ່າຍທັງໝົດ. ບັນຫາມີຢູ່ວ່າ ແຕ່ກ່ອນຈະເລ້ີມຕ້ົນນ້ັນຜູ້ຊ່ຽວຊານບອກວ່າຈະຕ້ອງແປງດິນທ່ີອ່ອນຕົວໃຫ້ແຂງ
ເສັຽກ່ອນຈ່ຶງຈະປຸກໄດ້ ບ່ໍດ່ັງນ້ັນເມ່ືອສ້າງຕຶກຂ້ຶນແລ້ວມັນຈະມີຮອຍແຕກຣ້າວໄປຫລາຍຈຸດ, ມູນຄ່າຈະແປງ
ໜ້າດິນນ້ັນຕົກເປັນຣາຄານ່ຶງສ ່ວນສິບຂອງເງິນທັງໝົດ  ດ້ວຍເຫດນ້ີທ່ານ ດຣ. ບຽວ ຈະຕ້ອງຕັດຫລາຍຫ້ອງ
ຮຽນ ແລະຫ້ອງອ່ືນໆອີກຫລາຍຫ້ອງອອກ ເພ່ືອໃຫ້ພໍດີກັບເງິນທ່ີວາງໄວ້. ແຕ່ໃນກໍຣະນີຂອງໂມເຊທ່ີຮັບການ
ຖວາຍຈາກປະຊາຊນົນ້ັນມັນກົງກັນຂ້າມຈົນໂມເຊໄດ້ຫ້າມບ່ໍຮັບການຖວາຍອີກແລ້ວ. 
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ຄ ໍາຖາມ: 
 
1. ໃນການຈັດຕຽມສ້າງຫໍເຕັນນ້ີແມ່ນໃຜເປັນນາຍຊ່າງໃຫຍ່? ເພ່ິນຮັບຂໍ ້ມູນ (blue print) ມາແຕ່ໃສ? 

2. ໂມເຊໄດ້ປະກາດໃຫ້ອິສຣາເອນຖວາຍແນວໃດ? ການນໍາມາຖວາຍນ້ັນຜູ້ຖວາຍຕ້ອງຮູ້ສຶກແນວໃດ? 

3.  ເມ່ືອເຂົາບ່ໍມີລ້າມີງານຂອງຖວາຍນ້ີເຂົາເອົາມາແຕ່ໃສ? 

4.  ການຖວາຍຂອງໂບດຊົນນະບົດໃນບົດຮຽນນ້ີເຂົາຖວາຍຫຍັງແດ່ ເມ່ືອເຂົາບ່ໍໄດ້ເຮັດການ?. 

5. ໂມເຊໄດ້ມອບວຽກງານອັນໃດໃຫ້ພວກນາຍຊ່າງ? 

6.  ພວກນາຍຊ່າງລາຍງານເຄ່ືອງທີປ່ະຊາຊົນນໍາມາຖວາຍແນວໃດ? 

7. ເປັນຫຍັງໂມເຊຈ່ຶງປະກາດບ່ໍໃຫ້ເອົາເຄ່ືອງຖວາຍມາອີກ? 

 

 

 

         ຫວ 
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ບດົຮຽນ 14 
ເມືອ່ຮຽບຮອ້ຍຈຶງ່ກາ້ວຕໍໄ່ປ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 39:32, 42-43; 40:1-2, 16-17, 32-38 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 39:32--40:38 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເມ່ືອອິສຣາເອັນສ້າງຫໍເຕັນແລ້ວພຣະເຈ້ົາກໍນໍາພາເຂົາເດີນຕ່ໍໄປ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ພຣະເຈ້ົາລໍຖ້າເຂົາເຮັດຫຍັງສໍາເຣັດກ່ອນນໍາເຂົາເດີນໜ້າຕ່ໍໄປ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເມ່ືອສໍາເຣດັການສ້າງຫໍເຕັນຂ້ັນຕ້ົນຈ່ຶງຊງົນໍາເຂົາໄປແຜ່ນດິນທ່ີຊົງ

ສັນຍາ.  
       

ບົດນາໍ 
 
ດັ ງ່ທ່ີໄດ້ກ່າວມາໃນບົດຮຽນແລ້ວ ເຣ່ືອງເຄ່ືອງນຸ ່ງຂອງປະໂຣຫິດ (ເອ ໂຟດ) ສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍ່ິງ ເພາະເຄ່ືອງ
ນຸ່ງຜູ້ນໍາພາອິສຣາເອ ນັເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາໃນຫໍຜ້າເຕັນ ຕາມການອອກແບບຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ເມ່ືອອິສຣາເອ ນັ
ເຮັດທຸກຢ່າງຕາມແບບແຜນຂອງພຣະເຈົ າ້ແລ້ວພຣະອົງຈ່ຶງຊົງນໍາເຂົາເດີນໜ້າຕ່ໍໄປຍັງແຜ່ນດິນພຣະສັນຍາ. 
 

1. ວຽກງານສ້າງຫເໍຕັນສໍາເຣດັ:  (ອົບພະຍົບ 39:32-43). 
ໃນຖານະທ່ານເປັນຄຣິສຕຽນ   ທ່ານໄດ້ຮັບໜ້າທ່ີມອບໝາຍອັນໃດອັນນ່ຶງຈາກໂບດ ຫລືອາຈານຂອງທ່ານ 
ມອບໝາຍງານອັນໃດອັນນຶງ່ໃຫ້ບ່ໍ? ການຮັບໜ້າທ່ີມອບໝາຍນ້ັນຫາກທ່ານຖືວ່າເປັນໜ້າທ່ີມອບໝາຍຈາກ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ານຄົງເຮັດໄດ້ດີ?   ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນຫາກທ່ານຄຶດວາ່ ເຮັດເພ່ືອຊອ່ຍແບ່ງເບົາອາຈານ 
ທ່ານກໍຈະເຮັດໄດ້ເພາະເຫັນແກ່ໜ້າອາຈານ ແຕ່ລາງເທ່ືອອາດເຮັດດ້ວຍຄວາມຈໍາໃຈເຮັດກໍເປັນໄດ້. ໃນບົດ
ຮຽນອາທິດແລ້ວເຮົາໄດ້ຮຽນເຣືອ່ງໂມເຊສ່ັງໃຫ້ປະຊາຊົນອິສຣາເອ ັນນໍາເຄ່ືອງຕ່າງໆ ມາຖວາຍ  ເພ່ືອສ້າງຫໍ
ເຕັນ ພວກອິສຣາເອ ນັເຮັດໄດ້ດີເກີນຄາດໝາຍຈົນເຄ່ືອງທ່ີນໍາມາຖວາຍນ້ັນເຫລືອໃຊ້      ເພາະເຂົາເຕັມໃຈ
ຖວາຍເພ່ືອພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນເຫັນແກ່ໜ້າໂມເຊ.  
 
" ໃນທ່ີສຸດການສ້າງຫໍເຕັນ ບ່ອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ກໍສໍາເຣັດລົງທຸກຢ່າງ ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ເຮັດທຸກ
ສ່ິງຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໄວ້ກັບໂມເຊທຸກປະການ " (39:32).    ເຮາົສັງເກດເຫັນວ່າປະຊາຊົນເຊື່ອ
ຟັງໂມເຊເປັນຜູ້ຮັບຂໍ ້ມູນຕ່າງໆມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ເວລາເພ່ິນເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົານ້ັນ   ແລ້ວເພ່ິນກໍໄດ້ນໍາຂ້ໍມູນ 
ນ້ັນມາເວ້ົາໃຫ້ອິສຣາເອນຟັງ ພວກອິສຣາເອນບ່ໍແມ່ນແຕ່ຟັງເທ່ົານ້ັນ ພວກເຂົາຍັງພ້ອມໃຈກັນປະຕິບັດຕາມ
ການນໍາພາຂອງໂມເຊອີກ ດ້ວຍເຫດນ້ີການສ້າງກໍເຕັນຈ່ຶງສໍາເຣດັກໍຍ້ອນເຂົາຍອມຟັງຊ່ຶງກັນແລະກັນ.  
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ຫລັງຈາການສ້າງສໍາເຣັດແລ້ວ    ໂມເຊກໍເປັນຜູ້ກວດເບ່ິງເພ່ືອໃຫ້ທຸກຢ່າງເປັນໄປຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ 
ກໍາໜົດໄວ້,  ສ່ວນການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົກໍາໜົດແນວໃດແດ່ນ້ັນມີລາຍລະອຽດຢູ່ໃນຂ້ໍ  39:33-42.  ຫລັງຈາກ
ໂມເຊໄດ້ສໍາຣວດກວດກາເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍ  ຈ່ຶງອວຍພອນແກ່ປະຊນົຜູ້ເຮັດຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງກໍໜົດໄວທຸ້ກ
ປະການ "ແລ້ວໂມເຊກໍກວດເບ່ິງທຸກສ່ິງແລະເຫັນວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໄວ້ທຸກ
ປະການ ດ່ັງນ້ັນໂມເຊຈ່ຶງໄດ້ອວຍພອນພວກເຂົາ " (ຂໍ 43).   ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ບອກວ່າໂມເຊໄດ້ອວຍພອນ
ເຂົາແນວໃດ ແຕ່ເຮົາກໍເຊ່ືອແນ່ວ່າເຫດທ່ີເພ່ິນອວຍພອນເຂົາກໍເພາະເຂົາເຮັດຕາມທ່ີເພ່ິນໄດ້ສ່ັງໃຫ້ເຂົາເຮັດ.  
 

2. ຊົງແຕງ່ຕັ້ງວັນເດືອນສໍາຄັນ:  (ອົບພະຍົບ 40:1-2) 
ເມ່ືອໂມເຊອວຍພອນເຂົາເປັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງແຕ່ງຕ້ັງວັນສໍາຄັນດ່ັງນ້ີ " ໃນມ້ືທໍາອິດຂອງ
ເດືອນທີໜ່ຶງ ຈ່ົງຕ້ັງຫໍເຕັນບ່ອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ຂ້ຶນ " (40:2).   ແລ້ວໂມເຊກໍໄດ້ເຮັດຕາມພຣະເຈ້ົາ
ຊົງສ່ັງທຸກປະການ "ໂມເຊກໍໄດ້ເຮັດທຸກສ່ິງຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາສ່ັງໄວ້ ດ່ັງນ້ັນໃນມ້ືທໍາອິດຂອງເດືອນທີນ່ຶງຂອງປີ
ທີສອງ ຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ ອ້ອກມາຈາກເອຢິບ   ພວກເຂົາກໍໄດ້ຕ້ັງຫໍເຕັນບ່ອນພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາສະຖິດຢູ່
ຂ້ຶນ " (40:16-17).   ໂມເຊກໍໄດ້ເຮັດຕາມພຣະເຈ້ົາຊງົສ່ັງທຸກປະການ "ໂມເຊກໍໄດ້ເຮັດທຸກສ່ິງຕາມທ່ີພຣະ
ເຈົ້າສັ່ງໄວ້   ດ່ັງນ້ັນໃນມ້ືທໍາອິດຂອງເດືອນທີນ່ຶງຂອງປີທີສອງ   ຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ ອ້ອກມາຈາກເອຢິບ 
ພວກເຂົາກໍໄດ້ຕ້ັງຫໍເຕັນບ່ອນພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ຂ້ຶນ " (40:16-17). ບ່ອນບ່ໍມີສິດ ຫລືມີສຽງໃດໆເທ່ົາ
ທຽມກັບຊາວເອຢິບມາຫລາຍຮ້ອຍປີ,  ການທ່ີເຂົາລອດພ້ົນຈາກການເປັນຂ້ອຍຂ້າມາໄດ້ກໍເພາະການຊ ່ວຍ
ເຫລືອຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ   ເຂົາຈ່ຶງກາຍເປັນຊນົຊາດພິເສດໃນໂລກຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ ແລະວັນເດືອນທ່ີ   
ພຣະເຈ້ົາຊງົແຕ່ງຕ້ັງນ້ັນຍັງຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງອິສຣາເອນຈົນເທ່ົາທຸກວັນນ້ີ.  
 
ການຮູ້ຈັກຄວາມເປັນມາຂອງຕົນເອງນ້ັນຊ່ອຍໃຫ້ຄົນເຮົາມີຄວາມນອບນ້ອມຖ່ອມຕົວລົງຫາກຄຶດໃນທາງດີ, 
ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ອິສຣາເອນໃຫ້ເປັນຊົນຊາດທ່ີຮູ້ຈັກພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ເພາະວ່າການຮູ້ຈັກພຣະຄຸນ 
ນ້ັນໄດ້ນໍາຄວາມອຸດົມສົມບູນມາສູ່ເຂົາ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ອວຍພອນເຂົາ, ແຕ່ການເນຣະຄຸນນ້ັນກໍໄດ້
ເຫັນມາຄ້ັງນ່ຶງແລ້ວຕອນເຂົາສ້າງງົວຄໍາ  ວ່າເປັນພຣະທ່ີນໍາໜ້າເຂົາໃນການເດີນທາງໄປຍັງແຜ່ນດິນທ່ີພຣະ 
ເຈ້ົາຊົງມອບໃຫ້,      ໃນເວລານ້ັນຫາກໂມເຊບ່ໍຂໍຮ້ອງໃຫ້ພຣະອົງຊົງຜ່ອນຜັນເຂົາຄົງເປັນແນວອ່ືນໄປແລ້ວ. 
ເຮົາທັງຫລາຍຄວນຮູ້ວ່າເຮົາເປັນໃຜມາຈາກໃສ? ມາເຖິງວັນນ້ີໄດ້ແນວໃດ? ເຮົາມາຮອດວັນນ້ີກໍຍ້ອນພຣະ
ຄຸນພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນບ່ໍ?    ດ່ັງນ້ັນເຮົາຢ່າຫລົງລືມພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງເຮັດທຸກຢ່າງຕາມພຣະອົງຊົງບັນຊາ 
ແລ້ວພຣະອົງຈະຊງົອວຍພອນເຮົາຕາມນ້ໍາພຣະທ ຍັພຣະອົງ.  
 

3. ຊົງສະຖິດກັບອສິຣາເອນ: (ອົບພະຍົບ 40:34-38).  
ຊາວອິສຣາເອນກໍເໝືອນຊົນຊາດອ່ືນໆທ່ົວໄປທ່ີຕ້ອງການມີພຣະເຈ້ົາທ່ີເບ່ິງເຫັນກັບຕາ ແລະສາມາດສໍາຜັດ 
ຈັບບາຍໄດ້ຄືກັບຮູບພຣະຕ່າງໆຂອງຊາວກຣ ີກ, ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະຊາວອິສຣາເອນຈ່ຶງພາກັນສ້າງງົວຄໍາຂ້ຶນ 
ມາໃນບົດຮຽນອາທິດແລ້ວ    ແຕ່ຄວາມຄຶດຂອງເຂົາທ່ີເອົາຮູບງວົຄໍາມາແທນພຣະເຈ້ົານ້ັນ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດ
ເລ້ີມຕ້ົນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໂກດຮ້າຍຈົນເກືອບປະຖ້ິມເຂົາໃຫ້ເປັນໄປຕາມບາບກັມຂອງເຂົາ ແຕ່ເນ່ືອງຈາກໂມເຊ
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ໄດ ຂໍ້ຮ້ອງພຣະອົງໄວ້ ພຣະອົງຈ່ຶງຟັງສຽງຄໍາຂໍຮ້ອງໂມເຊຈົນມາເຖິງເວລາທ່ີພຣະອົງຊົງມາປາກົດຕົວສະຖິດ
ນໍາເຂົາດ້ວຍມີກ້ອນເມກໜາປົກຄຸມຫໍເຕັນທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນອັນບ່ົງບອກເຖ ງິພຣະຣັສມີຂອງພຣະອົງ
ໄດ້ປົກຄຸມຫໍເຕັນນ້ັນ. "ຕ່ໍມາເມກໄດ້ມາປົກຄຸມຫໍເຕັນ ແລະແສງສຸກໃສແຫ່ງສະງ່າຣາສີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ກໍປົກເຕັມຢູ່ທ່ີຫໍເຕັນນ້ັນ ໂມເຊເຂ້ົາໄປໃນຫໍເຕັນບ່ໍໄດ້ ເພາະທ່ີນ້ັນເມກໜາແໜ້ນຫລາຍ " (ຂໍ ້34).    ແປວ່າ 
ຫລັງຈາກສ້າງຫໍເຕັນນ້ັນເສັດຮຽບຮ້ອຍ ແລະໂມເຊກໍໄດ້ເຮັດທຸຢ່າງຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາຊົງ
ມາສະຖິດຢູ່ໃນຫໍເຕັນ    ເພ່ືອໃຫ້ອິສຣາເອນຮູ້ວາ່ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີຊງົນໍາພາເຂົາ   ແລະຢູ່ກັບເຂົາ. 
ການລົງມາສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນເໝືອນເມກປົກຄຸມຫໍເຕັນໃນວນັເວລາທ່ີມີອາກາດສົດໃສສ່ອງແຈ້ງທ່ົວ
ທຸກບ່ອນ, ການທ່ີເມກປົກຄຸມຫໍເຕັນນ້ັນຊາວອິສຣາເອນທຸກຖ ້ວນໜ້າໄດ້ເຫັນດ້ວຍສາຍຕາຂອງເຂົາທັງກາງ
ເວັນແລະການຄືນອັນເປັນສັນຍາລັກວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາທັງກາງເວນັແລະກາງຄືນ,   ມາບັດນ້ີຊາວ     
ອິສຣາເອນຮູ້ແນ່ແກ່ໃຈແລ້ວວ່າເຂົາມີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຢູ່ນໍາເຂົາ ແລະເຂົາຈະບ່ໍກັບໄປຂາບໄຫວ້ຮູບງົວ
ຄໍາແລະຮູບພຣະອ່ືນອີກຕ່ໍໄປ.   
 
ການຊງົນໍາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພ່ືອນໍາຊາວອິສຣາເອນຄ້ັງນ້ີ    ເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະຣັສມີຂອງພຣະອົງເປັນ
ເໝືອນເມກປົກຄຸມຫໍເຕັນສັກສິດທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ,      ຊາວອິສຣາເອນຈະບ່ໍເຄ່ືອນຍ້າຍໄປທາງໃດ
ຕາບໃດເມກຍັງປົກຄຸມຫໍເຕັນຢູ່  ແລະອິສຣາເອນຈະຕ້ອງເຄ່ືອນຍ້າຍໄປຂ້າງໜ້າເມ່ືອເມກຍ້າຍໄປຂ້າງໜ້າ. 
ພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈວ່າເມ່ືອກ້ອນເມກຢຸດ  ແປວາ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ເຂົາພັກຜ່ອນເອົາແຮງໄວ້ມ້ືໜ້າ, ດ້ວຍເຫດນ້ີ
ເຂົາຈະເດີນໜ້າຕ່ໍໄປເມ່ືອກ້ອນເມກຍ້າຍໄປ ແລະກໍຈະຢຸດຜັກຜ່ອນກໍຕ່ໍເມ່ືອກ ້ອນເມກຢຸດຢູ່ທ່ີເດີມ.  " ຊາວ
ອິຣາເອນໄດ້ເຄ່ືອນຍ້າຍຄ້າຍພັກຂອງພວກເຂົາໄປສູ່ທ່ີອ່ືນ ກໍຕ່ໍເມ່ືອເມກໝອກໄດ້ຫາຍໄປຈາກຫໍເຕັນ  ຕາບ
ໃດກ້ອນເມກທ່ີປົກຄຸມຢູ່ທ່ີນ້ັນ ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ອອກເດີນທາງ ໄປຍັງທ່ີອ່ືນເດັດຂາດ " (ຂໍ ້36-37).  
 
ການເດີນທາງຕາມເສ້ັນທາງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ    ເໝືອນດ່ັງຊາວອິສຣາເອນເປັນຮູບພາບອັນສໍາຄັນທ່ີ     
ຄຣິສຕຽນວັນນ້ີຈະຕ້ອງເອົາມາເປັນບົດຮຽນ ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງຊາວອິສຣາເອນຢຸດພັກຜ່ອນ ແລະເດີນຕ່ໍໄປນ້ັນ
ແມ່ນມຸ້ງໜ້າຕິດຕາມກ້ອນເມກທ່ີເລ່ືອນລອຍໄປຕາມອາກາດ  ແລະເຂົາກໍປະຕິບັດ ຕິດຕາມຢ່າງເດັດຂາດ.  
ຊີວດິຂອງອິສຣາເອນກັບພວກເຮົາເວລານ້ີກໍບ່ໍມີຫຍັງແຕກຕ່າງເທ່ົາໃດ    ເພາະວ່າຊາວອິສຣາເອນນ້ັນພຣະ
ເຈ້ົາຊົງປົດປ່ອຍເຂົາອອກຈາກການເປັນຂ້ອຍຂ້າທ່ີປະເທດເອຢິບ ໂດຍໃຊ້ໂມເຊເປັນຜູ້ເວ້ົາຈາແລະນໍາທາງ
ເຂົາດ່ັງໄດ້ຮຽນໃນບົດຮຽນນ້ີ,   ພວກອິສຣາເອນໄດ້ພ້ົນຈາກການເປັນຂ້ອຍຂ້າທ່ີປະເທດເອຢິບກໍເພາະເຂົາ
ເຊ່ືອແລະຕິດຕາມໂມເຊຜູ້ຕາງໜ້າພຣະເຈ້ົາ.  ສ່ວນພວກເຮົາພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໄຖ່ເຮົາຈາກຄວາມຜິດ, ຄວາມ
ບາບຂອງພວກເຮົາ    ໂດຍໃຊ້ພຣະເຢຊຜູູ້ຊົງເປັນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງລົງມາຕາຍແທນຄວາມຜິດ 
ແລະຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ  ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ພ້ົນຍ້ອນເຮົາເຊ່ືອແລະຟັງພຣະເຢຊູຜູ້ຊງົເປັນພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ.  

 
 
 



 57

ຄໍາຖາມ: 
 
1. ເຄ່ືອງນຸ່ງປະໂຣຫິດມີຊືວ່່າແນວໃດ? ໃຜເປັນຜູ ້ອອກແບບ? 
 
2. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງມອບໝາຍໜ້າທ່ີການສ້າງກໍເຕັນໃຫ້ຜູ້ໃດເປັນຜູ້ສ້າງ? 
 
3. ດ້ວຍເຫດໃດການສ້າງຫໍເຕັນຈ່ຶງສໍາເຮັດແລະຖືກຕ້ອງ? 
 
4. ເມ່ືອສ້າງຫໍເຕັນເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ? 
 
5. ພຣະເຈ້ົາຊງົສະຖິດຢູ່ກັບຫໍເຕັນໃນຮູບຮ່າງແນວໃດ? 
 
6. ອິສຣາເອນເດີນທາງຕ່ໍໄປນ້ັນເຂົາເອົາຫຍັງເປັນເຄ່ືອງນໍາທາງ? 
 
7. ຊາວອິສຣາເອນເດີນທາງຕາມກ້ອນເມກ ທ່ານເດເດີນທາງຕາມອັນໃດ?  
 
 
         ຫວ 
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ບດົຮຽນອສີເຕ ີ
ຢ່າຊູຢ່າ້ນ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ມັດທາຍ 28:1-10 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມັດທາຍ 28 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ທ່ີພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍ  ແລະ

ເຮົາບ່ໍຕ້ອງຢ້ານອັນໃດອີກຕ່ໍໄປ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານມີຄວາມຢ້ານກົວອັນໃດ ແທນທ ີ ່ເຮົາຈະຍິນດີໃນພຣະເຢຊູ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເປັນຫຍັງການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຈ່ຶງໃຫ້ເຮົາເຊົາຢ້ານ

ແລະມີຊີວດິທ່ີເຕັມລ້ົນດ້ວຍຄຸນຄ່າຂອງຊີວດິ. 
       

ບົດນາໍ 
ຫລັງຈາກບັນຈຸສົບຂອງພຣະເຢຊໄູດ້ສາມວັນແລ້ວ ກໍມີພວກຜູ້ຍິງໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບພຣະເຢຊູ, ພວກຜູ້ຍິງ
ເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຮັບຂ່າວຈາກເທວະດາວ່າ ພຣະເຢຊູຊງົຄືນພຣະຊົນແລ້ວ  ແລະເທວະດາຍັງບອກພວກຜູ້ຍ່ິງນ້ີວ່າ 
ວ່າ ຢ່າຊູຢ້່ານ ແລະເມ່ືອເຂົາພົບກັບພຣະເຢຊູແລ້ວພຣະອົງຊົງມອບງານໃຫ້ໄປສ່ົງຂ່າວແກ່ພວກສາວົກ.  
 

1. ຍາ່ງໄປປ່າຊາ້:  (ມັດທາຍ 28:1-4).  
ຄົນສ່ວນຫລວງຫລາຍບ່ໍຄ່ອຍຍິນດີທ່ີຈະໄປທ່ຽວຫລ້ິນປ ່າຊ້າ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນປ ່າຊ້າສມັຍກ່ອນທ່ີ
ປະເທດຂອງພວກເຮົາ ເພາະໃນນ້ັນມີແຕ່ສ່ິງທ່ີເປັນຕາຢ້ານ ແລະບ່ໍໜ້າເບ່ິງແຕ່ຢ່າງໃດ ຫາກຈໍາເປັນຈະຕ້ອງ
ຜ່ານຍາມກາງເວັນກໍໄຄແດ່ແຕ່ຍາມກາງຄືນ ຫລືຄ່ໍາມືດແລ້ວ ເກືອບເວ້ົາໄດ້ວ່າບ່ໍມີໃຜດອກຈະເຂ້ົາໄປເພາະ
ວ່າມັນທັງຮົກເຮ້ືອໄປດ້ວຍຕ້ົນໄມ້ໃບຫຍ້າທ່ີປົກຄຸມໄປທຸກບ່ອນ,    ຫາກເປັນປ້າຊ້າຄືເມືອງອະເມຣິກາກໍໄຄ
ແດ່.  ໃນບົດຮຽນວັນນ້ີເຮົາເຫັນວ່າພວກຜູ້ຍິງໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບພຣະເຢຊ ູຖ້າເວ້ົາພາສາແຈ້ງ
ແລ້ວແມ່ນພວກນາງໄປບ່ອນຝັງສົບນ້ັນເອງ,   ແຕ່ອຸບໂມງຝັງສົບພຣະເຢຊູນ້ັນແຕກຕ່າງກັບອຸບໂມງທົ ່ວໄປ 
ເພາະວ່າອຸບໂມງທ່ີບັນຈຸສົບພຣະເຢຊູນ້ັນເປັນອຸບໂມງທ່ີຍັງບ່ໍທັນມີຜູ້ໃດໄປຝັງສົບເທ່ືອ.  " ພາຍຫລ ັງວນັສະ
ບາໂຕນ້ັນເວລາໃກ້ຮຸ່ງເຊົາ້ວັນຕ້ົນສັປດາ ມາຣີອາໄທມັກດາລາ ກັບມາຣີອາອີກຄົນນ່ຶງນ້ັນໄດ້ພາກັນໄປເບ່ິງ
ອຸບໂມງ " (ຂໍ ້1).   ຄໍາວ່າພາຍຫລັງວນັສະບາໂຕ ແປວ່າຫລັງຈາກວັນເສົາ ເພາະວ່າວນັເສົາເປັນວນັສະບາ
ໂຕ ດ້ວຍເຫດນ້ີຫລັງຈາກວັນສະບາໂຕຈ່ຶງແປວ່າວັນອາທິດ,  ພຣະທັມໂຢຮັນບັນທຶກວ່າໃນຂະນະທ່ີພວກຜູ້
ຍ່ິງໄປຍັງອຸບໂມງນ້ັນຍັງບ່ໍທັນຮຸ່ງແຈ້ງເທ່ືອ (ອ່ານ ໂຢຮັນ 20:1).  
 
ພວກນາງອົດລໍຖ້າຟ້າແຈ້ງສວ່າງບ່ໍໄດ້ ຈ່ຶງຕັດສິນໃຈພາກັນຍ່າງຈາກບ້ານເຮືອນຂອງຕົນໄປຍັງອຸບໂມຝັງສົບ 
(ປ່າຊາ້) ຍັງບ່ໍທັນແຈ້ງສວ່າງເທ່ືອ, ການໄປຂອງພວກນາງນັບວ່າຜ່ານຜ່າຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍປະການເຊ່ັນ 
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ຢ້ານທ່ີຈະເຂ້ົາໄປອຸບໂມງໃນຍາມຄ່ໍາມືດ, ຢ້ານເມ່ືອໄປແລ້ວຈະເຂ້ົາໄປໃນອຸບໂມງບ່ໍໄດ້, ຢ້ານພວກເຈ້ົາໜ້າ
ທ່ີທາງການເອົາເຣ່ືອງກະພໍປານນ້ັນ  ແຕ່ດ້ວຍແຮງສັດທາໃນຄວາມຮັກຄວາມນັບຖື ການຢ້ານເຫລ່ົານ້ັນຈ່ຶງ
ຖືກລົບລ້າງໄປ, ສ່ວນພວກສາວົກໄດ້ພາກັນຮວມຕົວກັນຢູ່ໃນຫ້ອງທ່ີອັດປະຕູໄວ້.  
 
ນາງມາຣ ີອາ ໄທມັກດາລາໄດ້ໄປອຸບໂມງແຕ່ເຊ້ົາມືດຮ່ວມກັບຄົນອ່ືນ,  ມາຣ ີອາ ໄທມັກດາລາຮູ້ສຶກວ່າລາວ
ເປັນໜີ ້ພຣະຄຸນພຣະເຢຊູຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ເພາະວ່າຄ້ັງນ່ຶງພຣະເຢຊູໄດ້ໂຜດລາວໃຫ້ພ້ົນຈາກຜີຮ້າຍເຈັດໂຕ
ເຂ້ົາສິງນາງໃນ (ລູກາ 8:2).     ດ້ວຍເຫດນ້ີນາງຈ່ຶງເລືອກເຊ່ືອແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູໂດຍບ່ໍຢ້ານຕ່ໍສ່ິງໃດໆ
ເລຍີ,   ຍັງບ່ໍເທ່ົານ້ັນຕອນທ່ີພຣະເຢຊຖືູກຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນສາມວນັທ່ີຜ່ານມານ້ີກ ແໍມ່ນພວກແມ່ຍິງເຫລ່ົານ້ີ
ແຫລະທ່ີເຝ້ົາຢູ່ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ   "ຢູ່ທ່ີນ້ັນມີຜູ້ຍິງຫລາຍຄົນຄອຍເບ່ິງແຕ່ຫ່າງໄກ   ຄືພວກຜູ້ຍິງທ່ີໄດ້ຕິດຕາມ
ແລະບົວຣະບັດພຣະເຢຊູຕ້ັງແຕ່ແຂວງຄາລີເລມາ. ໃນນ້ັນມີມາຣິອາໄທມັກດາລາ ມາຣິອາມານດາຂອງຢາ
ໂກໂບແລະໂຢເຊບ ກັບມານດາຂອງລູກຊາຍຂອງເຊເບດາຍ" (ມັດທາຍ 27: 55-56).   
 

2. ພບົຄວາມໜາ້ຢ້ານ: (ມັດທາຍ 28:5-7).  
ເມ່ືອພວກນາງໄປຮອດອຸບໂມງແລ້ວສ່ິງທ່ີບ່ໍຄາດຝັນກໍເກີດຂ້ຶນຄືເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຈົນອຸບໂມງສ່ັນສະເທືອນ 
ທັງນ້ີກໍຍ້ອນດ້ວຍຣິດເດດຂອງເທວະດາທ່ີກ ື ່ງຫ ີນທ່ີອັດປາກອຸບໂມງອອກດ້ວຍຣິດເດດ    ແລ້ວເທວະດານ້ັນ 

ໄດ້ນ່ັງເທິງຫ ີນນ້ັນ, ສ່ວນພວກທະການທ່ີເຝ້ົາຍາມເມ່ືອໄດ້ເຫັນເຫດການກໍພາກັນຕົກໃຈຢ້ານ ແລະກາຍເປັນ
ຄົນແຂງກະດ້າງຄືຄົນຕາຍ,  ແຕ່ເທວະດາໄດ້ເລ້ົາໂລມພວກແມ່ຍ່ິງວ່າ  "ພວກເຈ້ົາຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເຮົາກໍຮູ້ຢູ່ແລ້ວ
ວ່າພວກເຈ້ົາມາຊອກຫາພຣະເຢຊ ູຜູ້ທ່ີຖືກຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ" (ຂໍ  ້5).   ເທວະດາຮູ້ດ ີວ່າພວກນາງພາກັນ
ຢ້ານຕ່ໍເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນ ດ້ວຍເຫດນ້ີເທວະດາຈ່ຶງບອກພວກນາງວ່າ "ຢ່າຊູ່ຢ້ານ" ຫລືບ່ໍຕ້ອງຢ້ານ ບ່ໍມີຫຍັງ 
ຫລືໃຜເຮັດອັນຕະລາຍແກ່ພວກເຈ້ົາດອກ,  ນ້ີີເປັນຄໍາຢ້ັງຢືນຮັບປະກັນຄວາມປອດພັຍຈາກເທວະດາ. ເມ່ືອ
ພວກແມ່ຍິງໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ພວກນາງກໍເບົາໃຈຂ້ຶນຫລາຍສົມຄວນ ເທວະດາຍັງບອກອີກວ່າພວກແມ່ຍິງ
ເຫລ່ົານ້ີມາຊອກຫາພຣະເຢຊູ. ເຣ່ືອງນ້ີສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ເມ່ືອເຮົາຊອກສແວງຫາພຣະເຢຊເູຮົາຍ່ອມຈະພົບ
ອຸປສັກແນວໃດແນວນ່ຶງ  ແຕ່ໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າແມ່ນແຕ່ເທວະດາຜູ້ບົວຣະບັດຮັກສາພຣະເຢຊູໄດ້ຮູ້ແລ້ວວ່າ
ເຮົາຊອກສແວງຫາພຣະອົງ  ແລ້ວເພ່ິນເອງຈະເປັນຜູ້ເປີດທາງໃຫ້ດອກຫາກເຮົາຊອກສແວງຫາພຣະເຢຊູຄື
ພວກແມ່ຍິງເຫລ່ົານ້ີຊອກສແວງຫາພຣະອົງ. 
 
"ພຣະອົງບ່ໍປະທັບຢູ່ທ່ີນ້ີ ເພາະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາ ຕາມທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ແລ້ວ ຈ່ົງມາເບ່ິງ
ບ່ອນທ່ີພຣະອົງຊງົບັນທົມຢູ່ນ້ັນ" (ຂໍ ້6).     ເມ່ືອພວກຜູ້ຍິງເຊົາຢ້ານແລ້ວເທວະດາຈ່ຶງບອກເຣ່ືອງທ່ີເກ ດີຂ້ຶນ,   
ເທວະດາຍັງກ່າວເຖິງສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊງົກ່າວມາເມ່ືອກ່ອນວາ່ພຣະອົງຈະຊົງຄືນມາຈາກຕາຍເພ່ືອໃຫ້ພວກແມ່ 
ຍິງໄດ ້ລະນຶກເຖິງຄໍາສອນຂອງພຣະອົງນ້ັນເປັນຄວາມຈິງ    ນອກນ້ັນເທວະດາຍັງເຊ້ືອເຊນີພວກແມ່ຍິງເຂ້ົາ
ໄປເບ່ິງບ່ອນເຂົາວາງສົບພຣະອົງໄວ້ ແຕ່ເທວະດາ ເວ້ົາວ່າບ່ອນພຣະອົງນອນ. ສລຸບຄໍາເວ້ົາຂອງເທວະດາມີ
ດ່ັງນ້ີ; 
 1. ພຣະອົງບ່ໍຢູ່ທ່ີນ້ີ. 



 60

 2. ພຣະອົງຊົງເປັນຄືນມາແລ້ວ. 
 3. ທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າວນັຖ້ວນສາມພຣະອົງຈະຄືນມານ້ັນໄດ້ເປັນຈິງ. 
 4. ເຊີນພວກຜູ້ຍິງເຂ້ົາໄປພິສູດເບ່ິງບ່ອນເຂົາວາງສົບ, ແຕ່ເທວະດາ ເວ້ົາວ່າບ່ອນພຣະອົງນອນ. 
ເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊບ່ໍູໄດ້ສະເດັດອອກຈາກອຸບໂມງຕອນປາກອຸບໂມງນ້ັນເປີດອອກ,   ຫລືເວ້ົາໄດ້
ວ່າບ່ໍແມ່ນເທວະດາເປີດປາກອຸບໂມງເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຢຊູອອກ     ແຕ່ແມ່ນເປີດປະຕູໃຫ້ພວກແມ່ຍິງໄດ້ເຫັນ
ດ້ານໃນຂອງອຸບໂມງ, ສ່ວນພຣະເຢຊສູະເດັດອອກໄປຍາມໃດນ້ັນບ່ໍມີໃຜຮູ້ ເພາະວາ່ຕອນຫ ີນຖືກເປີດອອກ 

ນ້ັນເທວະດາເວ້ົາວ່າ "ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ປະທັບຢູ່ທ່ີນ້ີ" ແປວ່າພຣະອົງໄດ້ອອກໄປກ່ອນໜ້ານ້ີແລ້ວ. ສະນ້ັນເທວະ
ດາຈ່ຶງບອກພວກແມ່ຍິງວ່າ "ຈ່ົງຮີບໄປບອກພວກສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ ພຣະອົງຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນ
ມາຈາກຕາຍແລ້ວ  ແລະເບ່ິງແມ   ພຣະອ ົງສະເດັດໄປຍັງແຂວງຄາລີເລກ່ອນທ່ານທັງຫລາຍ ພວກທ່ານຈະ 

ໄດ້ເຫັນພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ັນ" (ຂໍ ້7).  
 

3. ດໃີຈທີພ່ົບກັນອີກ: (ມັດທາຍ 28:8-10).  
ເຖ ິງແມ່ນເທວະດາຈະບອກພວກແມ່ຍິງວາ່  "ຢ່າຊູ່ຢ້ານ"   ແຕ່ພວກແມ່ຍ່ິງເຫລ່ົານ້ີກໍຍັງຢ້ານແລະຕົກໃຈຈົນ
ຕົວສ່ັນສະເທືອນຢູ່ ແຕ່ກໍດີໃຈຂ້ຶນແດ່ເພາະຮູ້ວາ່ຈະບ່ໍມີອັນຕະລາຍໃດໆເກີດຂ້ຶນແກ່ພວກນາງ ແຕ່ພວກນາງ
ໄດ້ກ້ົມໜ້າລົງດິນເພ່ືອຟັງຄໍາບອກເລ່ົາຂອງເທວະດາຈົນຈົບ.   ເມ່ືອພວກແມ່ຍິງໄດ້ຮັບຟັງຄໍາບອກເລົ າ່ຂອງ
ເທວະດາຢ່າງລະອຽດແລ້ວ    ພວກແມ່ຍິງຈ່ຶງຟ້າວພາກັນໄປຫາພວກສາວົກທ່ີກໍາລັງເຕ້ົາໂຮມກັນຢູ່ໃນຫ້ອງ  
"ຍິງເຫລ່ົານ້ັນກໍຮີບໄປຈາກອຸບໂມງ ທັງຢ້ານທັງດີໃຈຫລາຍ ແລ່ນໄປບອກພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ" (ຂ ໍ  ້8). 
ມັດທາຍບອກວ່າພວກແມ່ຍິງທັງຢ້ານທັງດີໃຈ ແລ່ນໄປບອກພວກສາວກົ, ເຮົາເຊ່ືອວ່າພວກແມ່ຍິງມີຄວາມ 

ຮູ້ສຶກຢ້ານຕ່ໍເຫດການແດ່, ຢ້ານພວກສາວົກບ່ໍເຊ່ືອແດ່ ແຕ່ກໍພາກັນແລ່ນໄປດ້ວຍໃຈຟ່ັງຟ້າວແລະຍິນດີທ່ີຮູ ້ 

ວ່າພຣະເຢຊເູປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ, ແຕ່ໃນຂະນະທ່ີເຂົາຈະໄປນ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປາກົດຕົວແກ່ເຂາົ. 
 
"ແລະເບ່ິງແມ, ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດມາພົບເຂົາ ແລະຊົງກ່າວວ່າ  " ຈ່ົງຈະເຣີນເທ້ີນ" ຍິງເຫລ່ົານ້ັນກໍເຂ້ົາມາ
ຈັບພຣະບາດນະມັສການພຣະອົງ ພຣະອົງຊງົກ່າວວ່າ  "ຢ່າຊູ່ຢ້ານ ຈ່ົງໄປບອກພວກອ້າຍນ້ອງຂອງເຮົາໃຫ້ 

ໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ ເຂົາຈະເຫັນເຮົາທ່ີນ້ັນ" ( ຂໍ ້9-10).  ເປັນຄ້ັງທໍາອິດທ່ີພຣະເຢຊູຊງົປາກົດຕົວນ້ັນແມ່ນ 

ພຣະອົງຊົງປາກົດຕົວກັບພວກແມ່ຍິງເຫລ່ົານ້ີ ແລະຄໍາເວ້ົາທໍາອິດທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຕ່ໍພວກແມ່ຍິງວ່າ "ຈ່ົງ
ຈະເຣີນເທີ້ນ" ເປັນຄໍາອວຍພອນແກ່ພວກແມ່ຍິງທ່ີຊອກສແວງຫາພຣະອົງ, ເມ່ືອພວກແມ່ຍິງຮູ້ວາ່ແມ່ນພຣະ
ອົງແລ້ວພວກເຂົາກໍເຂ້ົາມາໃກ້ແລະຈັບພຣະບາດນະມັສການພຣະອົງ.    ການກ້ົມລົງຂາບໄຫວ້ທ່ີພຣະບາດ 

ນ້ັນເປັນສັງຄົມຂອງຄົນຢິວຂາບໄຫວ້ສະແດງຄວາມໂຄຣບົອົງຣາຊາ (ປະຫວັດສາດກະສັດສອງ 4:37).  
 
ແລ້ວພຣະເຢຊູທັກທາຍພວກແມ່ຍິງຕ່ໍໄປດ້ວຍຄໍາເວ້ົາຄໍາດຽວກັນກັບເທວະດາ  "ຢ່າຊູ່ຢ້ານ "      ແຕ່ອາດມີ
ຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນ ພຣະອົງບອກເຂົາວາ່ຢ່າຊູ່ຢ້ານຕອນນ້ີອາດມີຄວາມໝາຍວາ່ບ່ໍໃຫ້ຢ້ານທ່ີຢູ່ຕ່ໍພຣະ
ພັກພຣະອົງ,  ບ່ໍຕ້ອງຢ້ານທ່ີເຂົາພົບກັບພຣະອົງໃນທ່ີນ້ີ,  ແລ້ວພຣະອົງຍັງມອບວຽກງານອັນສໍາຄັນໃຫ້ພວກ
ນາງຄື " ຈ່ົງໄປບອກພວກອ້າຍນ້ອງຂອງເຮົາ ໃຫ້ໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ ເຂົາຈະເຫັນເຮົາທ່ີນ້ັນ" (ຂໍ ້10).  ແປ



 61

ວ່າພວກນາງມີໜ້າທ່ີສ່ົງຂ່າວໃຫ້ພວກສາວົກ  ແລະບອກພວກສາວົກໃຫ້ໄປພົບກັບພຣະອົງທ່ີແຂວງຄາລີເລ, 
ດ້ວຍເຫດນ້ີພວກແມ່ຍິງເຫລ່ົານ້ີ  ຈ່ຶງມີສາຍານາມວ່າເປັນພວກສ່ົງຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງການຄືນພຣະຊົນຂອງ  

ພຣະເຢຊູເປັນກຸ່ມທໍາອິດ.  
 

ຄໍາຖາມ: 
 
1. ເວ້ົາເຖິງຄວາມຢ້ານ ທ່ານຢ້ານອັນໃດຫລາຍກວ່າໝູ່ໃນເວລານ້ີ? 
 
2. ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເພ່ືອຈະບ່ໍມີຄວາມຢ້ານອີກຕ່ໍໄປ? 
 
3. ອຸບໂມງຫວ້າງເປ່ົາມີຄວາມໝາຍອັນໃດສໍາລັບທ່ານ? 
 
4. ທ່ານເຄີຍເຂ້ົາໄປປ່າຊ້າໃນຕອນຄ່ໍາມືດບ່ໍ? 
 
5. ເປັນຫຍັງພວກຜູ້ຍິງຈ່ຶງໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບພຣະເຢຊແູຕ່ເຊ້ົາມືດ? 
 
6. ເຫດຜົນອັນໃດທ່ີເທວະດາກ ື ່ງຫ ີນອັດປາກອຸບໂມງອອກ? 
 
7. ພຣະເຢຊມູອບງານອັນໃດໃຫ້ພວກແມ່ຍິງ? ແລະງານອັນໃດໃຫ້ແກ່ເຮົາ?  

 

 

         ຫວ 

 
 
 
 


