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ບດົຮຽນທ ີ1 
ບໍມ່ກີານຍກົເວັນ້ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອາໂມດ 1:1-3, 6, 9,13;  2:1,4-6 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ ບດົທ ີ1 ແລະ ບດົທີ 2  

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ພຣະເຈົ້າຈະບໍຍ່ກົເວັ້ນຜ ູ້ໃດ ໃນການກະທາໍຂອງພວກເຂາົ 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ການບໍຍ່ກົເວັນ້ນີ້ ພວກເຮົາຢາກໃຫຕ້ກົໃສ່ພວກເຮົາຫລບືໍ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຊີ້ແຈງວ່າ ຄວາມຄາດໝາຍຂອງພຣະເຈົ້າຈະມາເຖງິພວກເຮົາເອງ ແລະ 

                                       ຈະບ່ໍໄປເຖງິຜ ູ້ອືນ່. 

ຄໍານໍາ 
ຄາໍເວ້ົາທີ່ວ່າ “ຄນົອະເມຣິກາເປນັຄນົພິເສດ” ກອໍາດຈະເປນັຄາໍທີ່ມຄີວາມໝາຍວ່າ ປະເທດອະເມຣິກາເປນັ
ປະເທດທີມ່ີຄນຸນະພາບແຕກຕາ່ງກບັປະເທດອືນ່ໆໃນໂລກ.   ທສິດນີີ ້ໄດແ້ນໃສວ່່າ ເປນັທສິດທີີມ່ີເອກຣາດ 
ແລະມີສດິເສຣີພາບຢາ່ງເຕມັສ່ວນ ຕັງ້ແຕເ່ລີ້ມຕົນ້ແຕ່ປະຕິວດັຫົວເມືອງຂຶນ້ຈາກປະເທດອງັກດິ.     ທສິດບີໍ່
ແມ່ນສິງ່ຈໍາເປນັທີຈ່ະນໍາມາໃຊທ້ກຸຄນົ, ບາງຄນົກນໍໍາມາໃຊເ້ພື່ອໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັສະພາບການເທົ່ານັນ້. 
 
ຄນົອະເມຣິກາສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ພູມຕົວ ພູມໃຈໃນປະເທດຂອງຕນົເອງຫລາຍ.  ແຕກ່ບໍໍໄ່ດ້ໝາຍຄວາມວ່າ 
ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂາົຈະເປນັພເິສດ ແລະພຣະເຈ້ົາຈະປກົປອ້ງພວກເຂາົເໜອືກວ່າປະເທດ
ອືນ່ໆ. ແລະກຍໍງັບໍໄ່ດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຄນົທງັໝດົທີຢ່ ູ່ໃນປະເທດຈະມີຄວາມເຊືອ່ແລະດາໍເນນີຊີວິດຕາມນໍາ້ 
ພຣະທ ັຍຂອງພຣະເຈົ້າທກຸຄນົ.  
 
ຜ ູ້ປະກາດພຣະທັມອາໂມດ ໄດເ້ຫັນຮບູຮາ່ງການປະຕບິດັຂອງຄນົອສິຣາເອນ.   ພວກເຂົາມຄີວາມຫວງັວ່າ 
ຖາ້ພວກເຂົາເຊືອ່ພຣະເຈົ້າແລ້ວ ພຣະເຈົ້າຈໍາເປນັຕອ້ງປກົປອ້ງແລະຮັກສາພວກເຂາົ. ແມນ່ວ່າພວກເຂົາຈະ
ກະທໍາຜດິຫລຖືກືກຕໍາມພຣະເຈົ້າຈະບໍລ່ງົໂທດພວກເຂາົ. 
 

1.  ຄວາມຫວັງເພ່ືອທຸກຄົນທີ່ຖືກພຣະເຈົ້າຮຽກເອ້ີນ: (ອາໂມດ 1:1-2) 
ໜ້າທີວ່ຽກງານທີຂ່ຽນລງົໃນເຈຽກະດາດເປນັສິງ່ສາໍຄນັຫລາຍ    ສາໍລບັກຈິການການຄ້າຫລຫືົວໜ້າ

ງານຫລສື່ວນຕົວບກຸຄນົ. ຄວາມສາໍຄັນກຄໍວື່າຕອ້ງຈະແຈ້ງໃນຄວາມຕອ້ງການຂອງນາຍຈ້າງ.     ພຣະເຈົ້າ
ເອີນ້ພວກເຮົາໃຫມ້າຮັບເອາົຄວາມພົນ້, ຫລງັຈາກນັນ້ ພຣະອງົຮຽກເອີນ້ພວກເຮົາໃຫ້ມາຮັບໃຊພ້ຣະອງົ ນ້ັນ
ຄກືານຮຽກເອີນ້ໃຫພ້ວກເຮົາທາໍໜ້າທີວ່ຽກງານໂດຍບໍມ່ີຂໍຍ້ກົເວັ້ນ. ຜ ູ້ປະກາດພຣະທັມອາໂມດໄດເ້ຮັດຕາມ
ຄວາມຄາດຫວັງທີພ່ຣະເຈົ້າຊງົຮຽກເອີນ້ເພິ່ນ. 
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ຖາ້ຈະເວ້ົາແລວ້ ຊືຂ່ອງຜ ູ້ປະກາດພຣະທັມກມໍຄີວາມໝາຍຢ ູ່ແລ້ວວ່າ “ຮບັແບກພາຣະ ຫລ ືຮັບຂອງ
ໜກັ”  ອາໂມດບໍເ່ຄຍີເປນັຜ ູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະກບໍໍແ່ມ່ນລກູຫລານຂອງຜ ູ້ປະກາດພຣະທັມ.   ເພິ່ນເປນັ
ຄນົຊາວເຕກວົ ຊຶງ່ຢ ູ່ທາງພາກໃຕຂ້ອງຢດູາແລະຢ ູ່ໃຕເ້ຢຣູຊາເລັມປະມານ 12 ໄມ,  ໄກຈາກທະເລຕາຍປະ 
ມານ 20 ໄມ  

 
ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົຮຽກເອີນ້ເພິ່ນໃຫ້ມາກ່າວພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.    ອາໂມດໄດປ້ະກາດອອກໄປວ່າ 

ເພິ່ນເອງບໍແ່ມ່ນຢ ູ່ໃນໝວດໝ່ ູຜ ູ້ປະກາດພຣະທັມແຕຢ່າ່ງໃດເລຍີ. (ອາໂມດ 7:14-15)  ແຕເ່ພິ່ນກຮູ້ໍຄວາມ
ສາໍຄັນທີພ່ຣະເຈົ້າຮຽກເອີນ້ໃຫເ້ພິ່ນມາເຮັດ. (3:8) 

 
ຜ ູ້ທີຈ່ະຮັບການປະກາດຂອງອາໂມດກແໍມ່ນຊນົຊາດອສິຣາເອນເທົ່ານັນ້,   ຫລອືກີຄວາມນຶງ່ວ່າອາ 

ນາຈກັສ່ວນເໜອື. ອາໂມດເປນັຄນົທັມດາຄນົນຶງ່ທີໃ່ຊຊ້ີວດິຢ ູ່ໃນຢດູາ.   ຊາວອສິຣາເອນກບໍໍໄ່ດຫ້ວັງສິງ່ໃດ
ຫລວງຫລາຍຈາກທ່ານ, ແລະບໍໄ່ດເ້ປນັໜ້າຢ້ານກົວອນັໃດໃນເວລາທ່ານກາ່ວ.  

 
ການປ່າວປະກາດຂອງອາໂມດເກດີຂຶນ້ເວລາໃດ? ເກດີຂຶນ້ໃນປທີ ີ8 ກອ່ນຄຣສິຕະສກັຣາດ. ສມ ັຍ 

ນັນ້ທງັສອງອານາຈກັຖກືຕອ້ງປອງດອງກນັດ ີ (ອາໂມດ ຂຶນ້ກບັຣາຊການຂອງກະສດັອດຸຊຍີາ ຜ ູ້ທີປ່ກົຄອງ 
ຢດູາ 52 ປ ີແລະຣາຊການຂອງກະສດັເຢໂຣໂບອາມ ແຫ່ງອສິຣາເອນ)    ຫລື ອກີຄາໍນຶງ່ວ່າ ກອ່ນແຜນ່ດນິ
ໄຫວສອງປີ.    

 
“ຖອ້ຍຄໍາ” (1:1)  ທີອ່າໂມດໃຊນ້ີ້ເປນັຄາໍກາ່ວ ເປນັຄາໍສັງ່ ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານໄດຍ້ນິຄໍາສັງ່ຂອງ

ພຣະເຈົ້າ ແລະທ່ານກໄໍດເ້ຂົາ້ໃຈໃນຄໍາສັງ່ຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະທມັອາໂມດເປັນທັງຄໍາສັງ່ (ອາໂມດ 1—6) 
ແລະເປນັທງັນິມດິໝາຍດວ້ຍ (7-9) 

 
ຄາໍປະກາດຂອງອາໂມດກາ່ວເປນັເໝືອນຄາໍຕັດສນິຂອງພຣະເຈົາ້. ທ່ານກາ່ວວ່າ “ພຣະເຈົ້າຕດັວ່າ, 

ພຣະເຈົ້າຊງົແຜດສຽງ, ເພືອ່ຈະໃຫຄ້ນົທງັຫລາຍຢ້ານກວົ.    
 

2.  ຄວາມຫວັງຈາກທຸກຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງ: ( ອາໂມດ 1:3-2:3) 
ຂໍເ້ຫລົາ່ນີ້ໄດບ້ນັທກຶໂດຍຜ ູ້ປະກາດພຣະທັມອາໂມດໃນອສິຣາເອນ. ທາ່ນຄງົຈະປະກາດຈາກ ສນູ 

ກາງການເມືອງແຂວງຊະມາເຣັຍ ຫລສືນູກາງສາສນາໃນອສິຣາເອນກອໍາດເປນັໄດ.້   
 
ພຣະເຈົ້າຂອງອສິຣາເອນເປນັພຣະເຈົ້າຂອງທກຸໆຊນົຊາດແລະຂອງຄນົທົ່ວໂລກ. ພຣະອງົຊງົສາ້ງ 

ພວກເຂົາ ແລະຫວັງວ່າພວກເຂົາຈະຮັກແພງຊຶງ່ກນັແລະກນັໂດຍບໍມ່ີຂໍແ້ມໃ້ດໆທງັນັນ້.   
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ການຕດັສນິລງົໂທດແກຊ່າວຕ່າງຊາດໄດປ້ະກາດຢ ູ່ເລືອ້ຍໆ   ແລະໂດຍຜ ູ້ປະກາດພຣະທັມຕາ່ງໆ.   
(ເອຊາຢາ 13—23; ເຢເຣມີຢາ 46—51;   ແລະເອເຊກຽນ 25—32)    ອາໂມດເປນັຄນົທໍາອດິ ທີປ່າ່ວປະ 
ກາດກບັຄົນອສິຣາເອນເອງ. ການປະກາດຍງັກ່າວໄປເຖງິຄນົຊາດຕາ່ງໆດ້ວຍ. ການຕດັສິນລງົໂທດນີ້ພຣະ 
ເຈົ້າຈະບໍຍ່ກົເວ້ັນຜ ູ້ໃດທງັສ້ິນ.  

 
ຜ ູ້ປະກາດພຣະທັມກາ່ວວ່າ    ນີຄ້ຖືອ້ຍຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້ ພຣະອງົຊງົກາ່ວວ່າ ........(ອາໂມດ 1:3)  

ຖາ້ຈະເວົ້າອກີຢ່າງນຶງ່ກຄໍ ືຖາ້ຜ ູ້ໃດຫາກບໍປ່ະຕິບດັຕາມຫລກືະບດົຫລຕືໍຕ່າ້ນ ຄນົນັນ້ຈະຕອ້ງໄດຖ້ກືລງົໂທດ. 
ບໍ່ວ່າພວກເຂາົຈະເປນັຄນົຢດູາຫລອືສິຣາເອນກຕໍາມ.  ການຕດັສນິລງົໂທດຈະບໍມ່ີການເລອືກໜ້າ ແລະຈະ 
ບໍ່ມກີານຍກົເວ້ັນໃດໆທງັນັນ້.   

 
ຂໍ້ພຣະທັມແຕລ່ະຂໍ ້ພວກເຮົາຈະເຫນັການລະເມດີຂອງ ດາມສັກດັ (1:3) ການລະເມດີຂອງ ກາຊາ 

(1:6) ການລະເມດີຂອງ ໄທຣະ (1:9)    ການລະເມດີຂອງ ເອໂດມ (1:11)     ການລະເມດີຂອງ ອໍາໂມນ 
(1:13) ການລະເມດີຂອງໂມອາບ (2:1) ໃນແຕລ່ະຄວາມບາບທີກ່າ່ວມານີ້ ພຣະອົງຈະຊງົຕດັສນິດ້ວຍໄຟ.             
 

3.  ຄວາມຫວັງຂອງທຸກຄົນທີ່ຢ່ ູໃນສັງຄົມຂອງພຣະເຈົ້າ (ອາໂມດ 2: 4-15) 
ຢດູາຈະເປນັຜ ູ້ທີ່ຮັບການຕັດສນິລງົໂທດຈາກພຣະເຈົ້າ,    ອາໂມດຜ ູ້ທີລ່ວມຢ ູ່ໃນອານາຈກັພາກໃຕ ້

ເໝືອນກນັ (2:4-5)  ຖອ້ຍຄາໍທີກ່າ່ວໃນຂໍທ້ີຜ່າ່ນມາແມ່ນການລະເມີດແຕລ່ະເຜົາ່.  ພຣະເຈົ້າຈະລງົໂທດຢ ູ
ດາກໍເພາະວ່າພວກເຂົາພາກນັກະບດົ ບໍຮັ່ກສາກດົເກນຂອງພຣະເຈົ້າ; ພວກເຂາົປະຕິເສດບໍ່ຮັບພຣະບນັຍດັ 
ຂອງພຣະເຈົ້າ. ບໍ່ວ່າຜ ູ້ໃດ, ຢ ູ່ກຸ່ມໃດ, ຄະນະໃດ, ເຂດແດນໃດກຕໍາມ ການຕດັສນິລງົໂທດຂອງພຣະເຈົາ້ຈະ 
ບໍ່ເລອືກໜ້າຜ ູ້ໃດທັງສິນ້. 

 
ການທາໍລາຍຂອງພຣະເຈົ້າ ແມນ່ຈະຕດັສນິດ້ວຍໄຟ (1:4, 7, 10, 12, 14, 2:2) ຊາວອສິຣາເອນ 

ຍງັເຂົ້າໃຈວ່າຕນົເອງຈະບໍ່ໄດ້ຮັບພ ັຍອນັຕະລາຍໃດໆທງັສິນ້ ເພາະຕນົເອງຢ ູ່ຝ່າຍອາໂມດຢ ູ່ແລວ້. ແຕຜ່ ູ້ປະ 
ກາດຄນົນີ້ໄດກ້າ່ວແກອ່ສິຣາເອນ ໂດຍບໍມ່ີການຍກົເວັນ້ໃດໆທງັນັນ້ (2:6-16) 

 
ໃນການຕດັສນິລງົໂທດອສິຣາເອນນີ້  ຜ ູ້ປະກາດພຣະທັມອາໂມດໄດກ້າ່ວວ່າປັດຈຸບັນນ້ີເຮົາກາໍລັງ 

ກາ່ວກບັພວກເຈົ້າ.     ເຮົາໄດ້ເຮັດທກຸຢາ່ງເພ່ືອພວກເຈົ້າ, ເຮົາໄດນ້າໍພວກເຈົ້າອອກມາຈາກແຜນ່ດນິອຢີບິ, 
ເຮົາໄດ້ເຮດັໃຫ້ລກູຊາຍຂອງພວກເຈົາ້ບາງຄນົກາຍເປນັຜ ູ້ປະກາດພຣະທັມ     ແຕ່ພວກເຈົາ້ກຍໍັງປະຕິເສດ 
ຖອ້ຍຄາໍຂອງເຮົາ. ພວກເຈົາ້ໄດ້ເຫນັເຮົາປາບສດັຕຣຂູອງພວກເຈົາ້ຢ ູ່ຕ່ໍໜ້າຕໍຕ່າຂອງພວກເຈົາ້.  

 
ພວກເຈົາ້ພາກນັກະທາໍບາບ ແທນທີທ່າໍງານໃຫກ້ບັອງົພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.   ພວກເຈົ້າຈະປລາດໃຈໃນ 

ການຕດັສິນລງົໂທດຂອງພຣະເຈົ້າ, ຈະບໍມ່ີການຍກົເວ້ັນເລຍີ.    ອາໂມດກາ່ວເຖງິການລງົໂທດຢ ູ່ສອງຢາ່ງ: 
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ຢາ່ງທນີຶງ່ ເຈົາ້ຕອ້ງເສຍັຊ ັຍໃຫ້ແກສ່ດັຕຣູຂອງເຈົ້າ ຢາ່ງທສີອງ ຄືເຮົາຈະກດົເຈົາ້ລງົໃນທກຸຢາ່ງທີ່ເຈົາ້ມີເຊັນ່: 
ກາໍລງັທີ່ເຈົ້າມ,ີ ຄວາມວອ່ງໄວທີ່ເຈ້ົາມ,ີ ໃນທີສ່ດຸເຈົາ້ກຈໍະມີແຕຕ່ົວລອ້ນຈ້ອນ. (2:13-16)     
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
ທກຸວນັນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ເຫນັຕົວຢ່າງຫລາຍຢາ່ງທີມ່ອີໍານາດ,  ດາຣາທີ່ມຊີືສ່ຽງໂດງ່ດງັຫລາຍຄນົຄດິ 

ວ່າຕນົເອງຈະເຮັດອນັໃດກໄໍດຕ້າມໃຈ ແລະຫລກີຈາກບນັຫາການຕດັສນິລງົໂທດ.   ຄໍາຖາມກມໍີຢ ູ່ວາ່ເປນັ 
ຫຍງັຄນົພວກນັນ້ຈຶງ່ບໍສ່າມາດໂຜໜ່້າມາອກີ? ກໍເພາະວ່າກມັການເຂາົບໍຍ່ອມເອີນ້ເຂົ້າມາອກີຍອ້ນການກະ 
ທໍາຂອງພວກເຂົາເອງ.     ພວກເຂົາກະທໍາບາບບໍປ່ະຕບິດັຕາມຣະບຽບການ ພວກເຂົາກໍເລຍີພາກນັຕກົອນັ 
ດບັໄປ. 

ພວກເຮົາກໍເຊັນ່ດຽວກນັ, ບາງຄັງ້ພວກເຮາົຄດິວ່າພຣະເຈົ້າຊງົພໍພຣະທ ັຍໃນພວກເຮົາຫລາຍ ຈຶງ່ລືມ 
ຕົວເໝອືນຄນົອສິຣາເອນ.  ພວກເຮົາຄດິແຕ່ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຕັດສນິລງົໂທດຄນົອືນ່ ລືມຄດິເຖງິຕົວເອງ. ຢ່າ 
ລືມພຣະເຈົ້າຈະບໍຍ່ກົເວັ້ນຜ ູ້ໃດທັງນັນ້. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ພຣະເຈົ້າຊງົເອີນ້ອາໂມດຈາກຢດູາໃຫ້ມາປະກາດແກຊ່າວອສິຣາເອນ.   ທ່ານເຄຍີຖກືພຣະເຈົ້າເອີນ້ໃຫ ້
   ເຮັດຢາ່ງໃດຢາ່ງນຶງ່ບໍ່?  ທ່ານໄດເຮັດຫລບືໍ່?    
2. ຫລກັສາໍຄນັຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດມີຄວາມສໍາຄນັຢາ່ງໃດບໍ ່ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່  ມດັທາຍ 7:3;  2 ໂກ 
    ຣິນໂທ 5:10; ຄາລາເຕຍັ 6:9; ຮບີຣູ 9:27? 
3. ຖ້າພຣະວນິຍານບໍຣິສດຸຫາກເປນັຄວາມຈງິແລ້ວ      ພວກເຮົາມາເບິງ່ໃນສງັຄມົຂອງພວກເຮົາເບ່ງິດຸວ່າ 
   ພວກເຮົາຕດິຕາມການນ ໍາພາຂອງພຣະວິນຍານຫລບືໍ່? 
4. ທ່ານເຄຍີຟັງເທສນາເພືອ່ຄນົອືນ່ບໍ່?  ແລະຕົວທ່ານເດເປນັຢ່າງໃດ? 
5. ພຣະເຈົ້າຊງົມພີຣະຄນຸຫລາຍເຫລອືມາກຕໍຄ່ນົອສິຣາເອນ.    ພຣະເຈົ້າເຄຍີມີພຣະຄນຸຕໍທ່່ານບໍ່?  ແລະ 
    ທ່ານຕອບສນອງພຣະຄນຸນັນ້ຢາ່ງໃດ? 
 
        ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບດົຮຽນທ ີ2 
ການປະຕບັິດສາສນາປອມ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອາໂມດ 4:1-5; 5:1-24 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ອາໂມດ  ບດົທີ 3 ຫາ ບດົທ ີ6 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ພຣະເຈົ້າຊງົບໍພ່ໍພຣະທ ັຍຫລາຍແມ່ນການທໍາທາ່ການນບັຖສືາສນາ ເພືອ່ 

                                            ໃຫຄ້ນົທງັຫລາຍເຫັນວ່າຕົວເອງເປນັຄນົດ.ີ 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ແມ່ນຫຍງັທີເ່ປນັສິງ່ສາໍຄັນຫລາຍທີສ່ດຸ-ການນະມັສການພຣະເຈົ້າ    ຫລື  

                                           ການເຮັດໃຫຄ້ນົທງັຫລາຍພໃໍຈ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອຈະໄດຊ້ັງ່ຊາຕີຣາຄາວ່າ ການພະຍາຍາມທີຈ່ະເຮັດໃຫຄ້ນົທງັຫລາຍພໍ 
                                         ໃຈຈະສາມາດໃຊທ້ດົແທນໃນການນະມັສການພຣະເຈົ້າໄດຫ້ລບືໍ.່ 
 

ຄໍານໍາ 
ຜນົອອກມາທີຜ່ດິພາດຢາ່ງຍິງ່ໃຫຍ່.   ຜນົປາກດົອອກມາແບບພິເສດ ຄ້າຍຄວ່ືາຈະເປນັສິງ່ທີໜ່າ້ເຊືອ່ຖໄືດ.້ 
ແຕວ່່າການຜດິພາດກຫໍລາຍເໝືອນກນັ ທາງດາ້ນການແພດກຍໍິງ່ມີຫລາຍເຊັນ່:  ຜນົອອກມາບອກວ່າມີມະ
ເຮັງຢ ູ່ໃນເສັນ້ເລອືດ, ບອກວ່າຍງັອກີ 6 ເດອືນຈະຕາຍ.     ແຕເ່ວລາກວດເບິງ່ຄກັໆແລ້ວກບໍອກວ່າເຊືອ້ມະ
ເຮັງຫາຍໄປແລ້ວ, ຊຶງ່ເຮັດໃຫ້ຜ ູ້ທີ່ເປນັນັນ້ມີຄວາມນອ້ຍອກົນອ້ຍໃຈ.      ບາງເທືອ່ຄອມພິວເຕີ້ກມໍີການຜດິ 
ພາດໃນການກວດກາເຄືອ່ງຈກັເຊັ່ນກນັ.    ຄອມພິວເຕີ້ເຕອືນວ່າຕອ້ງຣະວງັເພາະວ່າ  ມເີຊືອ້ໄວຣັສຫລາຍ.  
ແຕເ່ວລາກວດເບິງ່ຄກັໆແລ້ວແມ່ນບໍມ່ຫີຍງັເລຍີ.  
 
ຖາ້ຄນົອສິຣາເອນທີຟ່ັງອາໂມດເວົ້າຖກືນາໍເອົາມາກວດສອບທກຸຄນົເຣ່ືອງການເຂົາ້ເຝົ້າພຣະເຈົ້າ.     ຂ້າພະ
ເຈົ້າເຊື່ອໝັນ້ວ່າຈະມີການຜດິພາດຫລາຍຢ ູ່. ເພາະພວກນີ້ເບິງ່ຄວື່າພວກເຂົານບັຖສືາສນາຢາ່ງເຄັ່ງຄດັ, ແຕ່
ວ່າການເຂົ້າເຝົາ້ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂາົແລ້ວແມນ່ຍງັບໍທ່ນັໄດລ້ໍາດັບເລຍີ.  ພວກເຂົາພາກນັຄດິວ່າຖ້າພວກ
ເຂົາພໃໍຈຈະເຮັດອນັໃດແລວ້ພຣະເຈົ້າກຈໍະພໃໍຈເໝືອນກນັ.      ພວກເຂົາກເໍລຍີເຮັດຕາມໃຈຕນົເອງຫລາຍ
ກວ ່າ ແທນທີຈ່ະເຮັດຕາມນໍາ້ພຣະທ ັຍຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຂົາພາກນັຫຍ ຸ້ງຍາກນໍາແຕພ່ິທີຣີຕອງ,     ພວກ
ເຂົາພາກນັຄດິເອງ, ເຮດັເອງ.  ພວກເຂົາໃຊຊ້ີວິດມົ້ວສຸມກບັສງັຄົມ ແລ້ວກບໍອກວ່ານະມັສການພຣະເຈົ້າຢ ູ່
ໃສກໄໍດ.້  
 
ອາໂມດຮອ້ງປະກາດວ່າພຣະເຈົ້າບໍຊ່ງົພພໍຣະທ ັຍໃນສິງ່ທີ່ພວກເຈົາ້ກະທໍາມາ  ຈົນກ່ວາພວກເຈົ້າຈະປະຖິມ້ 
ການນບັຖືສາສນາແບບເກົາ່ທີພ່ວກເຂາົເຄຍີທາໍມາ.   
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1.  ນິດສ ັຍບ່ໍດີ (ອາໂມດ 3:1—4:5) 
ອາໂມດຮອ້ງປະກາດວ່າ  ພຣະເຈົ້າຜ ູ້ຊງົນາໍພາພວກທາ່ນອອກມາຈາກປະເທດອຍີບິຈະຊງົລງົໂທດ

ພວກທ່ານ (ອາໂມດ 3:1-2)  ອາໂມດຍງັໄດປ້ະກາດເຖງິການລງົໂທດໃນຄວາມຜດິບາບທີພ່ວກເຂົາໄດກ້ະ 
ທໍາ.  ຄນົອສິຣາເອນບາງຄນົບບີບງັຄບັຄນົຍາກຈນົກດົຂີຂ່ົ່ມເຫງັຄນົຂດັສນົ. ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າພຣະເຈາສາ້ງ 
ຄນົອືນ່ຂຶນ້ມາແມ່ນເພືອ່ຮບັໃຊຜ້ນົປໂຍດຂອງພວກເຂົາ.  ນດິສ ັຍທີຜ່ດິໆອກີຫລາຍຢາ່ງກຄໍືວ່າພວກເຂົາເຍີ ້
ຍິງ່ ຈອງຫອງ ອວດຄວາມລໍາ້ລວຍ... (4:1-3) ອາໂມດເອີນ້ພວກເຂາົວ່າ ແມງ່ົວແຫງ່ບາຊານ ບາຊານແມນ່ 
ຢ ູ່ທົງ່ພຽງອດຸມົສມົບູນໄປດວ້ຍຫຍາ້ຂຽວ,  ທາງຕາເວັນອອກຂອງທະເລສາບຄາລີເລ.  ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຈະ 
ໃຊ້ເປນັບອ່ນລ້ຽງງົວ.   
 
           ສ່ວນພັຣຍາຂອງພວກເຂົາແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ເຄຍີຢດຸຢັງ້ໃນການຊກຸຍູ້ສາມີໃຫຫ້າເງນິເພີ້ມເຕີມ.   ສວ່ນ 
ສາມກີໍພະຍາຍາມທໍາຕາມໃຈພັຣຍາ ເຖງິແມ່ນວ່າຈະເປນັການຂດູເນືອ້ເຖອືໜງັປະຊາຊນົກຕໍາມຂຢໍາ່ງດຽວ 
ຄຂືໃໍຫໄ້ດ້ເງນິມາບໍາເລີພັຣຍາແລະຕນົເອງ.  
 
          “ຈົງ່ຟງັຄໍານີ້ເຖດີ” (4:1) ຊຶງ່ເປນັຄາໍຂຶນ້ຕົນ້ຂອງປໂຍກ.  ຜ ູ້ທໍານວາຍຄນົກໄໍດກ້່າວຄາໍຢາ່ງນີ້ເໝອືນ 
ກນັ  (ເອຊາຍາ 1:10; ເຢເຣມີຍາ 2:4; ອາໂມດ 7:16; ໂຮເຊຍາ 4:1) “ຈົງ່ຟງັຖອ້ຍຄາໍຂອງພຣະເຈົ້າ” ຄາໍ 
ເວົ້າເຫລົາ່ນີຜ້ ູ້ປະກາດພຣະທມັມກັໃຊ້ແລະພວກເຮົາກໍຈະໄດຍ້ນິເລືອ້ຍໆ. 
 
          ຂໍທ້ ີ2 ນີ້ເປນັຄາໍປະຕຍິານດ້ວຍຄວາມບໍຣິສດຸຂອງພຣະເຈົາ້ວ່າພຣະອງົຈະຕອ້ງຕດັສນິລງົໂທດຢ່າງ 
ແນນ່ອນ.  ແລະຂໍທ້ ີ3 ຜ ູ້ຍງິຈະອອກຈາກກ ໍາແພງເມືອງໄປຕາມຮຕູາມປອ່ງແລວ້ພວກເຂົາກຈໍະຖກືຖິ້ມເຂົາ້ 
ໄປໃນຮາໂມນ, ໝາຍຄວາມວ່າຖກືຖິ້ມອອກຈາກການດແູລຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
          ອາໂມດໄດ້ເຊືອ້ເຊນີໃຫຜ້ ູ້ທີ່ໄດ້ຍນິ,ໄດຟ້ງັທງັຫລາຍ   ໃຫເ້ຂົາ້ມາທີ່ເບດັເອນແລະກນິການ,  ຊຶງ່ເປນັ 
ບອ່ນທີນ່ະມສັການ.     ແຕອ່າໂມດຊໍ້າພັດກາ່ວວ່າຈ່ົງພາກນັມາທາໍບາບຢ ູ່ທີນ່ິ.້ (4:4) ເປນັຫຍງັອາໂມດຈຶງ່ 
ກາ່ວຢາ່ງນີ້ແກ່ພວກເຂາົ?   ກໍເພາະວາ່ຢ ູ່ໃນການນະມສັການພວກເຂາົຈະໄດ້ເຫນັຫລາຍຢາ່ງ.   ການປະຕ ິ
ບດັຊຶງ່ກນັແລະກນັ, ການຖວາຍ, ການວາງຕົວ, ການສະແດງທາ່ທີ..... ພຣະເຈົາ້ຊງົບໍ່ພໍພຣະທ ັຍທີພ່ວກເຂົາ 
ກາ່ວວ່າພຣະເຈົ້າຢ ູ່ທຸກບອ່ນນະມັສການຢ ູ່ໃສກໄໍດ.້  ນີຄ້ຄືວາມເຫນັແກຕ່ົວເຫນັຄວາມສະດວກສະບາຍແກ ່
ຕົວເອງ, ເປນັຕົວຢ່າງທີບ່ໍດ່ໃີນຄວາມສາມ ັກຄ.ີ 
 
         ເບດັເອນແມນ່ສະຖານທີກ່ະສດັເຢໂຣໂບອາມສາ້ງຂຶນ້ເພືອ່ນະມສັການພຣະເຈົ້າ    (1 ປະວດັກະສດັ 
12:28-32).  ແລະກນິການກໍແມນ່ຢ ູ່ຣະຫວ່າງຮອມພູແມ່ນໍາ້ຈໍແດນໃກກ້ບັເຢຣໂີກ,  ສະຖານທີທ່ໍາອດິທີອ່ສິ 
ຣາເອນໄປຕັງ້ຄາ້ຍຢ ູ່ຕອນເຂົາ້ໄປແຜນ່ດິນຊົງສັນຍາ, ການາອານ.   (ໂຢຊວຍ 5:10) 
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         ພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄຍີປະລະການທໍາງານຂອງພຣະອງົເພືອ່ຈະເຮັດໃຫຄ້ນົອິສຣາເອນຕືນ່ຕົວ, ແຕ່ພວກເຂົາ 
ກບໍໍຍ່ອມທີ່ຈະປະລະນດິສ ັຍຊົວ່,   ນດິສ ັຍບາບຂອງພວກເຂົາ. (ອາໂມດ 4:6-13)  ຢາ່ງໃດກຕໍາມພວກທີບ່ໍ ່
ຍອມຕືນ່ຕົວພວກເຂົາຈະຕອ້ງຖກືຕດັສນິລງົໂທດຢ່າງແນນ່ອນ.   
 

2.  ການກະທໍາບໍ່ດີ: (ອາໂມດ 5: 1-17) 
         ໃນພາກນີ ້ພວກເຮົາຈະເຫນັດ້ວຍກນັຄຜືນົຂອງແນວຄດິທີບ່ໍດ່.ີ  ຖາ້ມີແນວຄດິທີບ່ໍດ່ແີລ້ວການກະທາໍ
ທີປ່ະຕບິດັອອກມາກບໍໍດ່ ີແລະຜນົທີໄ່ດຮ້ັບກບໍໍດ່ຄີກືານຕດັສນິລງົໂທດຂອງພຣະເຈົ້າ.  ອາໂມດໄດຄ້ໍ່າຄວນ
ເຖງິຄນົອສິຣາເອນ (5:1)   ໝາຍຄວາມວ່າອາລ ັຍອາວອນເໝອືນກບັວ່າໂອຍ່ອາລ ັຍໂສກເສົ້າເຖງິຄນົຕາຍ. 
ການຄໍ່າຄວນນີ້ມສີອງຢ່າງຄ ື  (1) ຜ ູ້ຍິງພົມຈາຣທີີຍ່ງັບໍທ່ນັໄດສ້້າງໜໍແ່ໜງເລຍີ.   (2) ຜ ູ້ທ່ີລົ້ມຕາຍໃນກາງ 
ທາງຖກືຖິ້ມໄວ້ໂດຍບໍມ່ີຜ ູ້ໃດຝງັ. (ເອເຊກຽນ 29:5)   
 
         ສ່ວນຄນົທີຍ່ງັເຫລອືກມໍີນອ້ຍລງົແລະຄວາມຫວັງກທໍນີອ້ຍເຕມັທ.ີ (5:3)  ເພາະການຕດັສນິມາເຖງິ
ແລ້ວແຜນ່ດນິກເໍຕັມໄປດ້ວຍພິທສີບົແລະການຮ້ອງໄຫ້.   
 
        “ຈົງ່ສແວງຫາ” (5:4,6,14)  ດ້ວຍຄວາມປາຖນາດຂີອງພຣະເຈົ້າ  ພຣະອງົຈ່ຶງຮຽກຮອ້ງເຊນີຊວນໃຫ້
ຄນົອສິຣາເອນກບັຄນື.   ຈົງ່ຫັນຈາກສິງ່ບໍດ່ແີລ້ວສແວງຫາສິງ່ທີດ່ີແລະດາໍຣົງຊີວດິຢ ູ່.   ຄໍາວ່າສແວງຫາກຄໍື
ການຄົນ້ຄວ້າຊອກຫາຢ່າງກະວົນກະວາຍ.  
 
       ບດົ 5 ຂໍ ້7 ແລະ ຂໍ ້15.  “ຄວາມຊອບທັມ” ເຈົ້າໄດປ້ະລະຄວາມຊອບທັມໄປແລ້ວ, ເຈົ້າໄດລ້ະຖິມ້ໄປ
ແລ້ວ, ເຈ້ົາໄດປ້ດົເປືອ້ງມນັອອກຈາກຕົວເຈົ້າແລ້ວຖິມ້ລງົສູພ່ືນ້ດນິ. ຄວາມຊອບທມັແມນ່ເຮັດສິງ່ທີຖ່ກືຕອ້ງ 
ຕໍກ່ນັແລະກນັ, ເປນັສິງ່ທີຖ່ກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍແລະເປນັສິງ່ທີທ່ກຸໆຄນົຕອ້ງການ.  . 
 
      ນດິສ ັຍບາບຂອງອສິຣາເອນກໍໃ່ຫເ້ກດີການເຮັດບາບ    ຄກືານກະບດົຕໍຫ່ລກັແຫ່ງຄວາມຊອບທັມຂອງ
ພຣະເຈົ້າ. ພວກເຂົາປ່ຽນຄວາມຊອບທັມໃຫເ້ປນັ “ຂມົ” (5:7) ຄວາມຂົມນີຖ້າ້ຈະເວົ້າແລ້ວກປໍຽບເໝືອນກບັ
ຕົວດ້ວງເຈາະກນິຢ ູ່ທາງໃນ. 
 
      ອາໂມດ ກາ່ວປະນາມຊາວອສິຣາເອນທີ່ຮ່ັງມ ີພວກເຂົາຫລອກລວງຜ ູ້ທກຸຍາກໃນປະເທດຂອງຕນົ (ອາ
ໂມດ 5:11; 8:4-6)      ເມື່ອພວກທີ່ຖກືຫລອກສົງ່ຟ້ອງສານຜ ູ້ຕດັສນິກຕໍດັສນິໄປທາງພວກເຂາົເອງ ເພາະ
ພວກເຂົາຮ່ວມຫົວກນິນໍາກນັ. (5:10, 12) ກດົໝາຍບໍເ່ປນັກດົໝາຍປະຊາຊນົກບໍໍໂ່ດ້ຮັບຄວາມຊອບທັມ. 
 
      ເຫດຜນົດຽວທີ່ປະຊາຊນົອສິຣາເອນຈະໄດຮ້ັບຄວາມເປນັທມັ      ຄເືຂາົທງັຫລາຍຈໍາເປນັຕອ້ງກຽດຊງັ
ຄວາມຊົ່ວແລະຕັງ້ຄວາມຍດຸຕທິັມໄວ ້ທີໜ່້າປະຕເູມ ືອງ.  (5:15)      
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3.  ການຮັບກໍມີແຕ່ສ່ິງທ່ີຊົ່ວ: (ອາໂມດ 5:18-6:14) 
        ອາໂມດກເໍຫັນວິທແີກໄ້ຂສໍາລບັຊາວອສິຣາເອນ, ແຕພ່ວກເຂາົທັງຫລາຍກພໍາກນັມົ້ວສມຸຢ່ ູໃນຄວາມ
ຊົ່ວ ເກອືກກົ້ວແລະສະສມົເອາົແຕສ່ິງ່ທີຊ່ົວ່.     ພວກເຂາົຫລງິເຫັນວ່າ  “ວັນຂອງພຣະເຈົ້າ”  ເປນັວັນທີພ່ຣະ 
ອງົຈະມາຊ່ວຍພຣະອງົຈະນາໍຄວາມພົ້ນມາສູພ່ວກເຂາົ. (5:18) 
 
       “ວບິດັ” ຄວາມຫາຍະນະ, ຄວາມສນູເສຍັ, ຄວາມດບັສນູ ນີຄ້ອືາໂມດໃຊຄ້າໍເວົ້າເພືອ່ໃຫ້ຄນົອສິຣາເອນ 
ແປກປລາດແລ້ວພາກນັຕືນ່ຕົວ.      ແລະອກີຄາໍນຶງ່ກຄໍວ່ືາ “ວນັຂອງພຣະເຈົ້າ” ຈະເປນັປໂຍດອນັໃດສໍາລບັ
ພວກເຂົາ ເພາະວັນນັນ້ຈະເປນັວັນຕດັສນິແລ້ວ ແລະວັນແຫ່ງຄວາມມດືກມໍາເຖງິແລ້ວ. (5:18-20) 
 
      ຫລາຍຢາ່ງທີ່ເຮົາກຽດຊງັຄກືານໄປຮ່ວມເທສການຕາ່ງໆ,    ໄປຖວາຍເຄືອ່ງໃນບອ່ນຕ່າງໆ  ເປນັຫຍງັ
ພວກເຈົ້າບໍສ່ແວງຫາຄວາມຊອບທັມ ເພື່ອໃຫສ້ິງ່ເຫລົາ່ນີລ້ັງ່ໃຫລລງົມາເໝືອນທານນໍາ້ພ.ຸ  (5:21-24) 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
ຜູປ້າ່ວປະກາດຢາ່ງອາໂມດບໍໄ່ດຂ້ດັຂວາງຫລຕືໍຕ່າ້ນການປະກາດແລະການນະມັສການ.  ແຕ່ເພິ່ນ

ກາ່ວວ່າຖ້າຈະປາ່ວປະກາດຫລຈືະນະມສັການກຂໍໃໍຫເ້ຮັດຢ່າງຈງິໃຈ  ຢາ່ເປນັຄນົສອງໜ້າເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະ
ພໍພຣະທ ັຍ.     ຢ່າເຫນັແກໜ່້າມະນດຸຫລເືຫັນແກກ່ານພົວພນັກບັສງັຄົມເພືອ່ຫາກຽດແລະສກັສໃີນວັນຂອງ
ພຣະເຈົ້າພຣະອົງຈະບໍຖ່າມຫາສິງ່ເຫລົາ່ນີ.້  ຈົງ່ຈໍາໃຫ້ດີໆ .     
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ອ່ານ ພຣະທັມອາໂມດ 5:1-3 ອກີເທືອ່ນຶງ່ ເມື່ອອ່ານແລ້ວທ່ານຄດິວ່າອາໂມດມີແນວຄດິຢາ່ງໃດ? ແລະ 
    ໃນສ່ວນເລກິຫົວໃຈຂອງລາວເປນັຢາ່ງໃດ? 
2. ການນະມສັການຢ ູ່ໃນຄຣິສຕະຈກັທຸກວັນນີ້ ແລະການນະມສັການຂອງຊາວອສິຣາເອນໃນສມ ັຍອາໂມດ 
    ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັບໍ?່ ຫລວ່ືາ ຄກືນັ? (5:21-24) 
3. ຂດີແບງ່ກະດານເປນັສອງຂາ້ງ.       ຂາ້ງນຶງ່ຂຽນວ່າ “ສາສນາສງັຄົມ” ອກີຂ້າງນຶງ່ຂຽນວ່າ “ການປ່າວປະ 
    ກາດ”  ແຕລ່ະພາກສ່ວນໃຫນ້ກັຮຽນເວົ້າອອກມາ. ຂາ້ງໃດຫລາຍ? 
4. ມີການສວຍໂອກາດເອາົສາສນາບງັໜ້າບໍທ່ີພ່ວກເຮົາເຫັນຜາ່ນມາ?    ບາງຄນົກຢໍາກເທສນາຢາກສອນ  
    ແຕບ່ໍຢ່າກມີສ່ວນຮ່ວມອນັໃດເລຍີໃນຄຣິສຕະຈກັ. ເຮົາຈະແກໄ້ຂຢາ່ງໃດຫລວ່ືາປອ່ຍໄປຈນົເຖງິວັນຂອງ 
    ພຣະເຈົ້າ? 
         ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບດົຮຽນທ ີ3 
ຢາ່ເທສນາແກ ່ພວກເຮົາຢາ່ງນັນ້ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອາໂມດ 7:7—8:3  

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອາໂມດ 7:7—8:3  

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ພຣະເຈົ້າຈະລງົໂທດຜ ູ້ທີພ່ະຍາຍາມບໍຍ່ອມປ່ຽນ   ແທນທີໄ່ດຟ້ັງແລ້ວຈະ 

                                            ປ່ຽນຍງັຢາກເຮັດໄປຕາມສງັຄົມສະນດຸຢ ູ່. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ພວກເຮົາຈະຍອມຮບັຄວາມຈິງດ້ວຍກນັຫລບືໍ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຈະຊີໃ້ຫເ້ຫັນວ່າທາງພວກເຮົາຄວນຈະຫລກີແລະທາງໃດພວກເຮົາຄວນ 

                                       ຈະຮັບເອົາ? 
 

ຄໍານໍາ 
ເຖົ້າແກໃ່ນຄຣິສຕະຈກັຂອງພວກເຮົາຄນົນຶງ່ເປນັຄນົດຫີລາຍ ລາວຊື່ວ່າໂມຣສິ.    ລາວເຄຍີເຮັດວຽກຢ ູ່ໂຮງ 
ງານເຄມທີີໃ່ຫຍ່ແຫງ່ນຶງ່ໃນເມືອງ ຮ ູສສະຕນັ, ເທກັຊສັ ດຽວນີລ້າວອອກກນິເບັຍ້ບໍານານແລ້ວ.    ເມັຍຂອງ
ລາວຊືແ່ພດັກອໍອກກນິເບັຍ້ບໍານານເໝືອນກນັ. ທັງສອງຄນົທາໍງານຮ່ວມກບັຂາ້ພະເຈົ້າມາເປນັເວລາຫລາຍ
ປແິລ້ວ.  ໂມຣິສເປນັຄນົພິເສດແດຄ່ລືາວສາມາດສອ້ມແປງໄດເ້ກອືບທກຸຢາ່ງ. ລາວໄດໃຊພອນສວັນທີລ່າວ
ມີຮັບໃຊງ້ານຂອງພຣະເຈົ້າ  ບໍວ່່າຈະສ ້ອມແປງອາຍເຢນັ,   ອາຍຮ້ອນ ຫລນືໍາ້ຕນັ,  ແປງເຄືອ່ງເຮັດນໍ້າກອ້ນ 
ຫລສືອ້ມແປງອາຄານບາ້ນເຮືອນຊ່ວຍສະມາຊກິ ລາວກເໍຮັດໄປໝົດທກຸຢາ່ງ.   
 
ໂມຣສິ ມກັເວ້ົາແກມຢອກວ່າ “ໂບດຂອງເຈົ້າໃຫເ້ຈົ້າເຮັດເອົາເນີ”້  ແຕຄ່າໍເວົ້າຂອງລາວບໍໄ່ດໝ້າຍຄວາມວ່າ
ຢາ່ງນັນ້.  ເມື່ອເວົ້າແລ້ວລາວກເໍຮັດໄປເວົ້າໄປແກມກບັສຽງຫົວ. 
 
ອາໂມດໄດເ້ຂົາ້ມາຫາຜ ູ້ປະກາດພຣະທັມອາມາຊຢີາ.      ອາມາຊຢີາໄດຖ້ກືຕກັເຕອືນວ່າຢ່າເຮັດຫຍງັເລຍີ.  
ຕັງ້ແຕກ່ະສດັເຢໂຣໂບອາມ 2 ໄດຂ້ຶນ້ຄອງຣາດ ລາວກຢໍາກຈະດດັແປງແກໄ້ຂຫລາຍຢ່າງ ຈະເປນັທາງການ
ເມືອງ, ຫລທືາງສາສນາ ແຕກ່ເໍຮັດຫຍງັບໍໄ່ດ້.  ທງັໝດົນີເ້ປນັວຽກງານແລະກເໍປນັອາໍນາດຂອງອາມາຊຢີາທີ່
ຈະປອ້ງກນັກະສດັ.    
 

1.  ອາໂມດເອີຍເຈົ້າເຫັນຫຍັງແດ່?: (ອາໂມດ 7:1-9) 
ອາໂມດໄດເ້ຫັນພຣະເຈົ້າຊງົຢນືຢ ູ່ຂາ້ງກາໍແພງຈບັສາຍດິງ່.    “ນີຄ້ສືິງ່ທີພ່ຣະເຈົ້າສໍາແດງແກຂ່າ້ພະ

ເຈົ້າ” ນີຄ້ຮືູບການທີພ່ຣະເຈົ້າສໍາແດງແກອ່າໂມດ.  ພຣະເຈົ້າຊງົໃຊວ້ິທເີຫັນນິມດິໝາຍນີກ້ບັຜ ູ້ປະກາດພຣະ 
ທັມຫລາຍທ່ານທີຜ່າ່ນມາ (ເອຊາຢາ, ແຢເຣມີຢາ, ແລະ ເອເຊກຽນ) 
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ເມື່ອອາໂມດ ຣາຍງານນິມດິໝາຍກມໍີຄາໍຖາມຫລາຍຄາໍຖາມເກດີຂຶນ້.   ທກຸຢ່າງໄດ້ເກດີຂຶນ້ເວລາ
ດຽວກນັບໍ? ຫລວື່າເກດີຂຶນ້ເປນັໄລຍະໄປ.    ອາໂມດເຄຍີມີປະສບົການກບັນິມດິໝາຍນີມ້າກອ່ນບ ໍຫລວື່າ 
ຢາ່ງໃດ?  ສິງ່ເຫລົາ່ນີມ້ີຄວາມສັມພນັກບັການຊງົເອີນ້ໃຫມ້າເປັນຜ ູ້ປະກາດບໍ?  

 
ອາໂມດເຄີຍມີປະສບົການຢ ູ່ 5 ນິມດິໝາຍ (7:1-3, 4-6, 7-9; 8:1-3; 9:1-6)     ສອງຄັງ້ທາໍອດິ

ແມ່ນຄາ້ຍຄກືນັ (7:1-6)  ນິມດິໝາຍເຣື່ອງຕັກແຕນຫລງັຈາກການເກບັກ່ຽວແລະເຣ່ືອງໄຟເຜາົຜານມະຫາ
ສມດຸ ແລະແຜນ່ດນິ.  ທງັໝດົນີ້ພຣະເຈົ້າກຊໍງົກບັພຣະທ ັຍແລ້ວ.   

 
ພຣະທັມອາໂມດ 7:7-9 ເປນັນມິດິໝາຍທສີາມ.  ພຣະເຈົ້າຊງົຢນືຈັບສາຍດິງ່ (7:7) ປາກດົແກອ່າ

ໂມດ.  ຄາໍວ່າສາຍດິງ່ປາກດົຢ ູ່ໃນຂໍ້ 7ແລະ8 ນີ ້ມຢີ ູ່ສີ່ເທືອ່ເທົ່ານັນ້ ແລະຈະບໍເ່ຫັນຢ ູ່ໃສອກີຕໍໄ່ປໃນພຣະຄ ັມ 
ພີເດີມ.    ສາຍດ່ງິບໍແ່ມນ່ທມັດາ, ໃນສມ ັຍກອ່ນເພິນ່ໃຊສ້າຍດິງ່ໃນການກໍສ່້າງເພືອ່ວັດແທກຄວາມທ່ຽງຕງົ. 
ທກຸວັນນີຊ້່າງໄມກ້ຍໍງັຄງົໃຊກ້ນັຢ ູ່. 

 
ຄວາມໝາຍຂອງນມິດິໝາຍນີຈ້ະແຈ້ງ.      ພຣະເຈົ້າຊງົອາ່ນຈະຣິຍະທັມຂອງຄນົອສິຣາເອນ ແລະ 

ພຣະອງົກພໍບົວ່າພວກເຂາົບໍມ່ີຄວາມທ່ຽງຕງົ.  ການປະພຶດປະຕບິດັຂອງພວກເຂາົບໍຖ່ກືຕາມເປົາ້ໝາຍຂອງ
ພຣະເຈົ້າ. “ເບ່ງິແມ ເຮົາກາໍລງັເອົາສາຍດິງ່ຈບັຖ້າມກາງອສິຣາເອນປະຊາກອນຂອງເຮົາ ເຮົາຈະບໍຜ່າ່ນເຂົາ
ໄປອກີ.” (7:8) 

 
ອາໂມດຍງັໄດກ້າ່ວເຖງິການທໍາລາຍສະຖານທີນ່ະມສັການ (7:9; 5:5-6)   ແລະພຣະເຈົ້າຈະຊງົຖື

ດາບຂຶນ້ຕໍສູ່ພ້ົງພນັຂອງເຢໂຣໂບອາມ. ພຣະເຈົ້າກາ່ວເຖງິເຢໂຣໂບອາມເພາະເປນັກະສັດທີບ່ໍດ່ ີ(786-746 
ກອ່ນຄຣິສຕະສກັຣາດ) ລກູຊາຍເຊຄາຣ ີຢາຂອງເພິ່ນກຖໍກືຂາ້ (2 ພົງກະສດັ 15:8-10) ເຊືອ້ສາຍຂອງເພິ່ນ 
ກຖໍກືດບັສນູໄປ.   

  

2.  ອາໂມດເອີຍເຈົ້າໄດ້ຍິນຫຍັງແດ່?: (ອາໂມດ 7:7-13) 
        ອາໂມດໄດຍ້ນິຄາໍສັງ່ຂອງອາມາຊຢີາວ່າໃຫອ້ອກໄປເສຍັຈາກອສິຣາເອນ. (7:12)    ນີແ້ມ່ນການປະ
ເຊນີໜ້າຣະຫວ່າງຜ ູ້ທາໍນວາຍແລະປະໂລຫດິ (ປະໂລຫິດແມນ່ຜ ູ ້ຮັບໃຊກ້ະສດັ,   ຜ ູ້ທ ໍານວາຍແມ່ນຜ ູ້ຮັບໃຊ້
ພຣະເຈົ້າ) ຢ ູ່ທີເ່ບດັເອນ(ສະຖານທີນ່ະມັສການພຣະເຈົ້າ) ອາມາຊຢີາເປັນຜ ູ້ຮັບຜດິຊອບ,  ແມ່ນບອ່ນທີສ່ໍາ 
ຄນັທີສ່ດຸຂອງຄນົອສິຣາເອນກ່າວແກອ່າໂມດອກີວ່າ “ຢາ່ມາປະກາດພຣະທັມທີເ່ບດັເອນອກີເລຍີ ເພາະວ່າ
ນີເ້ປນັສະຖານທີນ່ະມສັການຂອງກະສດັ ແລະເປນັພຣະວິຫານຂອງຣາຊອານາຈກັ.” (7:13) 
 
      ອາມາຊຢີາ ຣາຍງານໄປໃຫ້ກະສດັທີຢ່ ູ່ຊາມາເຣັຍ (ໄກຈາກທີ່ນັນ້ 25 ໄມ)     ລາວກ່າວວາ່ອາໂມດໄດ້
ກາ່ວຄາໍບໍດ່ີໃຫ້ແກກ່ະສດັ ແລະຍງັເປນັປໍຣະປກັແກອ່ານາຈກັອກີດວ້ຍ.     ຄາໍທີອ່າໂມດກ່າວອອກໄປແມ່ນ
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ເປນັຄໍາທີບ່ໍດ່ ີແລະກບໍໍສ່ມົຄວນທີຄ່ນົອສິຣາເອນຈະຮັບຟັງ, ຍງັກ່າວອກີວ່າອາໂມດເປນັຕົນ້ເຫດໃຫເ້ກດີບນັ 
ຫາໃນອສິຣາເອນ. 
 
      ພວກເຮົາສນັນຖິານໄດວ້່າອາມາຊຢີາຄງົໄດຮ້ັບອາໍນາດຈາກກະສດັເຢໂຣໂບອາມ ລາວຈຶ່ງສາມາດສັງ່
ອາໂມດໃຫ້ອອກຈາກອສິຣາເອນໄດ.້(7:12-13) ອາມາຊຢີາເອີນ້ອາໂມດວ່າ ເຈົ້າຜ ູ້ນກັທາໍນວາຍໃຫຍເ່ອຍີ 
ຈົ່ງໜໄີປຈາກແຜນ່ດນິຢດູາ..... 
 
      ຄໍາເວົ້າຂອງອາມາຊຍີາ ບໍແ່ມ່ນຄາໍແນະນາໍຫລຕືກັເຕອືນເລຍີແຕເ່ປນັຄາໍສັງ່ໃຫໜ້ີ, ໃຫອ້ອກໄປ ໄປຫາ
ຖິນ່ເດີມຂອງເຈົ້າ (ອາໂມດເປນັຄນົຢດູາ) ແລະໄປປະກາດຢ ູ່ທີນ່ັນ້.             
 

3.  ອາໂມດເອີຍເຈົ້າເວົ້າຫຍັງແດ່?: (ອາໂມດ 7:14-17) 
            ອາໂມດກາ່ວວ່າ ເຮົາຈະເຊືອ່ຟງັພຣະເຈົ້າແທນທີຈ່ະຟງັອາມາຊຢີາ.  ຂ້າພະເຈົ້າບໍແ່ມ່ນຜ ູ້ປະກາດ
ພຣະທັມຫລບືໍແ່ມ່ນລກູຂອງຜ ູ້ປະກາດພຣະທັມ    ຂາ້ພະເຈົ້າເປນັຄນົລ້ຽງສດັແລະເປນັຄນົດແູລສວນໝາກ
ເດືອ່.   ພຣະເຈົ້າຊງົໄປນໍາເອາົຂ້າພະເຈົ້າ  ແລະບອກວ່າຈົ່ງໄປເຜຍີປະກາດພຣະທັມແກຄ່ນົອສິຣາເອນປະ 
ຊາກອນຂອງເຮົາ. (7:15) 
 
         ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ ອາໂມດກຕໍອບອາມາຊຢີາໄປວ່າ   ຈົງ່ຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າພຣະອົງຊງົກາ່ວ
ວ່າ   “ ຢາ່ປະກາດພຣະທັມກາ່ວໂທດອສິຣາເອນ ແລະຢາ່ເທສນາກາ່ວໂທດພົງພນັຂອງອຊີາກ.”    ຖາ້ເຈົ້າ
ຫາກຂນືກ່າວພຣະເຈົ້າຊງົກາ່ວ່າພັຣຍາຂອງທ່ານຈະເປນັຍງິໂສເພນຢີ ູ່ໃນເມືອງ    ລກູຊາຍຍງິຂອງທາ່ນຈະ 
ລົ້ມລງົຕາຍດວ້ຍຄົມດາບ     ແລະທີດ່ນິຂອງທານເຂົາກຈໍະຂດີເສັນ້ແບງ່ປນັກນັແລະຕົວທ່ານເອງກຈໍະເສຍັ
ຊີວິດໃນທີ່ດນິທີບ່ໍສ່ະອາດ.(7:16-17) 
 

4. ອາໂມດເອີຍເຈົ້າໄດ້ເຫັນຫຍັງແດ່? (ອາໂມດ 8:1-3)   
       ອາໂມດໄດເ້ຫັນກະຕາໝາກໄມ້ຣະດຮູ້ອນກະຕານຶງ່.  ແລະພຣະເຈົ້າໄດກ້່າວແກ່ເພິ່ນວ່າ  
                 “ວັນສິນ້ສດຸ ມາເຖງິອສິຣາເອນປະຊາກອນຂອງເຮົາແລ້ວ.” (8:2) 
                 “ໃນວັນນັນ້ ສຽງເພັງໃນພຣະວິຫານຈະເປນັສຽງຮ້ອງໄຫ ້”  (8:3) 
                 “ຈະມສີບົຄນົຕາຍຖິມ້ໄວ້ທົ່ວທກຸແຫ່ງ” (8:3) 
        ນີເ້ປນັນິມດິໝາຍຂອງການເກບັກ່ຽວ ແມ່ນຜນົທີເ່ກບັກ່ຽວປະຈໍາປີຈາກຣະດຮູ້ອນ.  
 
       ຕາມທັມດາແລ້ວຈະໄດມ້ີໂອກາດເຂົ້າມາຮ່ວມກນັເພື່ອຟງັຄາໍສນັຍາຈາກພຣະເຈົ້າວ່າ ຝນົຟ້າຈະດຫີລື
ບໍ ່ແລະກເໍພື່ອຈະໄດຕ້ຽມແຜນການປກູຝງັແລະເກບັກ່ຽວໃນປີຕ່ໍໄປ.   ແຕກ່ງົກນັຂ້າມ ປນີີອ້າໂມດກາ່ວເຖງິ
ການຕດັສິນຂອງພຣະເຈົ້າ.   ພວກເຈົ້າຜ ູ້ຢຽບຍໍ່າຄນົທຸກຈົນເອຍີພວກເຈົ້າຄງົຈະຄດິແຕຢ່າ່ງດຽວວ່າປານໃດ
ໜໍມືວ້ັນຈະໝດົໄປ,  ເຮົາຈະໄດໄ້ປຂາຍເຂົາ້ຂອງເຮົາ, ປານໃດເດວນັຊະບາໂຕຈະສິນ້ສດຸລງົເພື່ອເຮົາຈະໄດ້
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ເອົາເຂົາ້ສາລອີອກຂາຍ ແລະເຮົາຈະໄດເ້ລີ້ມຕົນ້ຫລອກຕາຊງິອກີ.   ພວກເຂົາເຫັນຄນຸຄາ່ຂອງຄນົເທົ່າເກບີ 
ຄ ູ່ນຶງ່ເທົ່ານັນ້. (8:4-6) 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
ມະນຸດພວກເຮົາທກຸຄນົເກີດມາຕອ້ງມີຜ ູ້ຊ່ວຍ ນີເ້ປນັຄວາມຈິງ.    ຄນົຕາບອດຕອ້ງການຜ ູ້ຊ່ວຍນາໍ

ທາງ. ຜ ູ້ທີບ່ອດຝາ່ຍວິນຍານກຈໍໍາເປນັຕອ້ງການຜ ູ້ຊ່ວຍຝາ່ຍວິນຍານ. ອາມາຊຢີາມອີາໂມດເປນັຜ ູ້ຊ່ວຍແຕ່
ເຂົາຊໍາ້ພັດປະຕເິສດ, ເມື່ອລາວປະຕເິສດອາໂມດ ກເໍທົ່າກບັລາວປະຕເິສດພຣະເຈົ້າ.     ເພາະວ່າອາໂມດ 
ກາ່ວພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. 

 
ຂາ້ພະເຈົ້າຂອໍະທຖິານເພື່ອພີ່ນອ້ງໃຫພ້ຣະເຈົ້າປະທານຄວາມກ້າຫານ ເພື່ອຈະໄດຟ້ັງພຣະຄາໍຂອງ

ພຣະເຈົ້າຈາກຜ ູ້ທີພ່ຣະອງົສົງ່ມາບອກພວກເຮົາ. ໃນຄໍາອະທຖິານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຍງັມີອກີວ່າໃຫ້ພວກເຮົາມີ
ຄວາມກ້າຫານເໝືອນອາໂມດທີກ່າ້ເວົ້າ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ບໍມ່ີຜ ູ້ໃດຮູ້ດອກວ່າມາຕຖານຂອງແຕລ່ະຄນົພວກເຮົາມສີໍ່າໃດ?   ຈຸດໃດທີພ່ວກເຮົາຍງັມຂີໍຫ້ຍຸງ້ຍາກໃນ 
    ການຖວາຍຕົວໃຫກ້ບັພຣະເຈົ້າ? ເຮົາຍງັມີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຢ ູ່ບທໍີຈ່ະຮັບເອາົພລງັຈາກພຣະອງົ? 
2. ທ່ານມີອາມາຊຢີາຢ ູ່ໃນຊີວດິທ່ານບ?ໍ ຖ້າມີ ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດກບັອາມາຊຢີາທີຢ່ ູ່ໃນຕົວທາ່ນ?  ຫລວື່າ 
    ຍງັມີໃຜ ູ້ນຶງ່ທີຍ່ບັຢັງ້ທາ່ນໃຫອ້ອກຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?່ 
3. ຖ້າມີໃຜຜ ູ້ນຶງ່ກາ່ວສງັຄມົຊາວໂລກກບັສງັຄົມຄຣິສຕຽນຕອ້ງໄປນາໍກນັ ທ່ານຈະຕອບເຂົາວ່າຢາ່ງໃດ? 
4. ແມ່ນຫຍງັທີທ່່ານຄດິວາ່ພຣະເຈົ້າຊງົເອີ້ນ?  ຫລພືຣະເຈົ້ານໍາພາທາ່ນ? ຫລືວ່າ ແມ່ນຫຍງັທີຊ່ກຸຍູໃ້ຫທ້່ານ 
    ເຮດັ? 
5. ທ່ານເຫນັຢ່າງໃດໃນຄວາມດຸນດຽງຂອງຄວາມອດົທນົແລະການໃຫອ້ະພ ັຍຂອງພຣະເຈົາ້ຂອງພວກເຮົາ  
    ໃນການຕດັສນິຄວາມບາບ? 
 
         ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບດົຮຽນທີ 4 
ການຕດັສນິອນັແທ້ຈິງ, ການເຮັດໃຫຄ້ນືດຢີາ່ງປລາດ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຮເຊອາ 1:1-11; 2:16-3:5 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຮເຊອາ 1-3 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ຄວາມສໍາພນັຂອງອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າຕໍມ່ະນດຸນັນ້ປະກອບດ້ວຍ 

ການຕນັສນິເພາະບາບ ແລະການເຮັດໃຫ້ຄນືດຫີລງັຈາກຖກືຕດັ
ສນິ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ພາກສ່ວນໃດໃນຄວາມສັມພັນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ພວກເຮົາຄວນເອາົ

ໃຈໃສ-່ການຕດັສນິ ຫລກືານເຮັດໃຫຄ້ນືດກີບັພຣະອງົ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອໃຫຮູ້້ວ່າ     ຄວາມສາໍພັນຂອງຄອບຄົວໂຮເຊອານັ້ນໄດສ້ອນ

ພວກເຮົາຫຍງັແດເ່ຖງິການຕນັສນິ    ແລະການເຮັດໃຫ້ຄນືດຂີອງ
ພຣະເຈົ້າ. 

 

ໜ້າທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ: 

• ຢນືຢນັວ່າພຣະຄັມພເີປນັພລງັອາໍນາດທີຈ່ະຊີນ້ໍາພາໃນຊີວດິ ແລະການຮັບໃຊ ້
• ເສີມຂຍາຍຕນົເອງໃຫໃ້ຫຍຂ່ຶນ້ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊືອ່ມຊີີວດິຊີວາ. 

 

ບົດນໍາ 
 ການແຕງ່ງານຂອງໂຮເຊອາເປັນພາບອນັນຶງ່  ທີ່ສອນພວກເຮົາເຖງິການບໍເ່ຊືອ່ຟັງຂອງພວກອສິຣາ 

ເອນັ.     ຄໍາປະກາດຂອງໂຮເຊອາແມນ່ສິງ່ທີລ່າວເຂົາ້ໃຈເຖງິອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າເສັຽພຣະທຍັທີພ່ວກອສິຣາ
ເອນັກະບດົ ແລະພຣະອງົມພີຣະປະສງົຢາກໃຫ້ພວກເຂາົຄນືດກີບັພຣະອງົ.   

     ຂາ້ພະເຈົ້າເປນັນກັສກຶສາໄວລຸນ້ໃນປະເທດຝຣັງ່ເສດ  ຂາ້ພະເຈົ້າໄດເ້ປັນເພືອ່ນກບັຫລາຍໆຄນົແຕ ່
ເຫັນວ່າມຄີນົນຶງ່ທີຂ່າ້ພະເຈົ້າໃຊເ້ວລາຫລາຍໄປທ່ຽວຊົມທມັມະຊາດ,   ຫລນເທນັນສິ, ຫລໃືຊເ້ວລາລົມກນັ.  
ຂາ້ພະເຈົ້າມຄີວາມຮູ້ສກຶຮັກໄຄ ່ກບັຄນົນັນ້ຫລາຍຂຶນ້     ຈົງ່ໄດໃ້ຊສ້ນົທະນາກນັເຖງິການຕັງ້ຖິນ່ຖານໃນປະ
ເທດຝຮັງ່ເສດຖາວອນ.    ແຕໃ່ນທີສ່ດຸຂ້າພະເຈົ້າໄດຮູ້້ວ່າຄນົນັນ້ໄດມ້ີຄູໝ່ັນ້ແລະພວກເຂົາຈະແຕງ່ງານກນັ 
ໃນບໍຊ່້ານີ.້   

     ເຫັນວ່າຄນົນັນ້ບໍໄ່ດສ້ນັຍາອນັໃດກບັຂາ້ພະເຈົ້າ   ແຕຖ່າ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າເຂົາມີຄູໝ່ັນ້ກອ່ນແລວ້ຂ້າ 
ພະເຈົ້າຕອ້ງເອາົຕົວຫລບົອອກເພື່ອບໍໃ່ຫຕ້ນົເອງອກົຫກັ.  ແຕເ່ຫັນວ່າໃນເຣື່ອງໂຮເຊອາແລ້ວບໍເ່ປນັເຊັນ່ນັນ້ 
ລາວຮູ້ກອ່ນໜ້າແລ້ວວ່າຖາ້ແຕງ່ງານໄປເມັຽຂອງລາວຕອ້ງນອກໃຈລາວເຮັດຢາ່ງນັນ້ກໍເພາະເປນັຄາໍສັງ່ຂອງ
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ພຣະເຈົ້າແລະລາວຕອ້ງເຊື່ອຟັງບໍເ່ຮັດຕາມສງັຄົມຫລທືັມມະດາຂອງໂລກ.  ຄວາມຜດິຫວງັ ຢາ່ງເຈັບປວດ
ນັນ້ເປນັສນັຍາລັກຂອງພຣະເຈົ້າເສົ້າພຣະທຍັທີປ່ະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້ານອກໃຈຜູແ້ລະບໍເ່ຊືອ່ຟັງ.  

      
1. ພັນລະຍາຜູ້ຫລີ້ນຊູ:້ ( ໂຮເຊອາ 1:1-3) 

ສອງສດັຕະວັດຫລງັຈາກພວກອສິຣາເອນັໄດແ້ບງ່ເປນັສອງປະເທດ (1 ກະສດັ 12),      ອານາຈກັທາງເ
ໜອືຂອງອສິຣາເອນັໄດຈ້ະເຣີນຂ້ຶນຂັນ້ສດຸຍອດ.   ການປກົຄອງອນັຍາວນານຈາກກະສດັເຢໂຣໂບອາມທີ
ສອງ (786-746) ກະສດັອງົນີໄ້ດສ້້າງໃຫມ້ີການເມືອງໝັນ້ຄົງ.  ທງັໂລກໄດສ້ັງ່ຊື້ເອາົສນິຄ້າຈາກອສິຣາເອນັ
ເຊັນ່: ເຫລົ່າອະງຸນ່, ນໍາ້ມນັໝາກກອກ, ເຂົາ້ບາເລ ແລະຂນົສດັ.    ໃນເມື່ອເປນັເຊັນ້ນີຄ້ນົຮັ່ງມແີຮງຮັ່ງມຂີຶນ້ 
ແລະຜູທ້ກຸຍິງ່ທກຸລງົ. ເຫັນວ່າມີການຂົ່ມເຫງຄນົທກຸເພີ້ມຂຶນ້ ແລະຜູຮ່ັ້ງມນີັນ້ບໍເ່ອາົຫົວຊາຕໍຄ່າໍສັງ່ສອນຂອງ
ພຣະເຈົ້າ ພວກເຂົາໄດເ້ອົາປຽບແລະສໍໂ້ກງຄນົທກຸເພື່ອຄວາມຮັ່ງມຂີອງພວກເຂາົ.   ໃນເມື່ອຊາວນາຜູຍ້າກ 
ຈົນບໍສ່າມາດສົງ່ດອກເບັ້ຽ ຜູເ້ປນັເຈ້ົາຂອງໜີໄ້ດຍ້ດຶເອົາດນີ ຊບັສນີ ແລະເອົາຄອບຄົວເປນັຂ້າທາດ.  ຜູເ້ປນັ
ເຈົ້າຂອງຊບັສ ິນດນິດອນໃໝ່ໄດເ້ອົາເຈົ້າຂອງເກົາ່ໄປເຮັດວຽກໃນເຂດເກົ່າຊຶງ່ເປັນໜ້າເສົ້າໃຈເພື່ອຜະລດິຜນົ
ແລະສົງ່ໄປຂາຍໂດຍໂກງຣາຄາສງູ.  ຖາ້ຊາວນາຜູເ້ປນັເຈົ້າຂອງເກົາ່ນັນ້ຢາກຊືກ້ຕໍອ້ງຈ ່າຍຣາຄາແພງ.    

ເປນັໜ້າເສົ້າທີພ່ວກຄນົທກຸຍາກຖກືຂົ່ມເຫ ັງ   ແລະເສົາ້ໄປກວາ່ນັນ້ໃນເມື່ອປະຊາຊນົຝ່າຝືນກດົບນັຍດັ
ຂອງໂມເຊ. ພວກເຂົາເຮັດເປນັພິທຕີໍພ່ຣະເຢໂຮວາໃນການນາໍເອົາຂອງຖວາຍມາໃນພຣະວິຫານ ແລະເຮັດ
ຕາມນຕາມຮ ີດຄອງພເໍປນັພິທີ, ແຕພ່ວກເຂົາໄດໃ້ຫ້ກຽດແຕພ່ຣະຕາ່ງໆຂອງພວກອາໂມຣດິ. ການເຮັດຢາ່ງ
ນັນ້ເປນັການຜດິຄາໍສນັຍາລະຫວາ່ງພຣະເຈົ້າແລະພວກອສິຣາເອນັທີພ່ວກເຂົາໄດນ້ະມັສການພຣະອືນ່ໆ... 

ມະນຸດບໍສ່າມາດເຂົ້າໃຈເຖິງການເສົ້າພຣະທຍັຂອງພຣະເຈ້ົາຫລາຍເທົ່າໃດ   ທີພ່ວກອສິຣາເອນັໄດລ້ະ
ເມີດຄາໍສນັຍາ.  ພຣະອງົສມົຄວນແລ້ວທີຈ່ະລງົໂທດຢາ່ງໜັກ  ແຕຍ່ອ້ນຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາຂອງ
ພຣະອງົຕາ່ງຫາກເຮັດໃຫຝງູຊນົຄນືດກີບັພຣະອງົແລະອະພຍັຕໍຄ່ວາມຜດິຂອງພວກເຂົາ.  ພຣະອງົປາຖນາ
ຢາກໃຫ້ຄນົເຂົາ້ໃຈເຖງິພຣະອງົໂດຍຍກົເອົາຕົວຢາ່ງຂອງໂຮເຊອາຂຶນ້ມາປະກອບໃຊ ້  ຊຶງ່ເປນັຕົວຢ່າງເຖງິ 
ຄວາມສ ັມພນັຂອງພຣະອົງກບັພວກອສິຣາເອນັ. 

ມີການຕຄີວາມໝາຍຫລາຍໆຢ່າງເຖງິພລັຍາຂອງໂຮເຊອາ. ບາງຄນົເຊືອ່ວ່ານາງໂກເມີໄດເ້ປນັຄນົເຄຍີ
ໃຊເ້ພດທບໍຖ່ກືຕ້ອງມາກອ່ນແລ້ວ ນາງອາດເປັນຍງິໂສເພນກີອ່ນນາງໄດແ້ຕງ່ງານກບັໂຮເຊອາ.    ແຕບ່າງ
ຄນົເຊືອ່ວ່າເປນັການປຽບທຽບວ່າພວກອສິຣາເອນັບໍ່ເປນັຍງິບໍຣິສດຸ ແຕໄ່ດປ້ະຖີ້ມໂຮເຊອາເພື່ອຕດິຕາມຄນົ
ຮັກໃໝ່ ແລະໃນທີ່ສດຸກກໍາຍເປນັຍງິໂສເພນ.ີ     ແນວໃນກຕໍາມການເປນັຍງິພົມມະຈາຣນີັນ້ບໍໄ່ດແ້ມ່ນຈດຸ
ເນັນ້ໜກັໃນຕອນນີ.້    ແຕສ່ິງ່ສາໍຄັນໃນຕອນນີແ້ມນ່ການເຊືອ່ຟັງພຣະເຈົ້າຂອງໂຮເຊອາ ຊຶງ່ເປນັສິງ່ກງົກນັ
ຂາ້ມກບັພວກອສິຣາເອນັທງັຫລາຍ.    ໂຮເຊອາໄດຮູ້້ດວີ່າຖາ້ແຕງ່ງານກບັນາງໂກເມີລາວຈະໄດ ້ຮບັຄວາມ 
ອກົຫກັ ແລະຍງັເປນັສິງ່ສງັຄມົລງັກຽດ   ແລະສນູເສັຽຊືສ່ຽງໄປຢ່າງໜ້າລະອາຍ.  ການຖວາຍຕົວແລະການ
ເຊືອ່ຟັງຂອງໂຮເຊອານັ້ນເປນັມາດຕະຖານຂອງການເຊືອ່ຟງັ   ແລະສອນເຖງິຄວາມຜດິບາບຂອງພວກອສິ  
ຣາເອນັຢ່າງເປດີເຜຍີ.  
 

2. ນໍາເດັກນ້ອຍຈາກການບ່ໍເຊື່ອຟັງ: ( ໂຮເຊອາ 1:4-8 ) 
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ລກູກກົຂອງນາງໂກເມີແມນ່ລກູຂອງໂຮເຊອາແທເ້ພາະຂໍ ້3 ໄດກ້່າວດັງ່ນັນ້.  ແຕເ່ຫັນວ່າບໍເ່ວົ້າຊືຈ່ງເຮັດ
ໃຫ້ມີຄາໍຖາມຮ່ວມກບັລກູເກດີມາອກີສອງຄນົວ່າ     ພວກເຂົາເປນັລກູຂອງໂຮເຊອາແທ້ຫລບືໍຫ່ລເືປນັລກູຊູ ້
ແນວໃດກຕໍາມຊີວດິຜດິປະເວນຂີອງນາງໂກເມີນັນ້ຈງເປ ັນເຫດໃຫສ້ງົສຍັວ່າໃຜເປນັພໍ່ຂອງລກູຂອງນາງແທ ້
ແຕໃ່ນຕອນນີເ້ຫັນວ່າບໍເ່ປນັສິງ່ເນັນ້ໜກັ     ແຕຄ່ວາມສາໍຄັນແລ້ວໄດເ້ວົ້າເຖງິເຣື່ອງສກັສໃີນຊືຂ່ອງເດກັນັນ້.  
ເດກັແຕລ່ະຄນົມີຊື່ທີີມ່ຄີວາມໝາຍແຕກຕາ່ງກນັຊຶງ່ເປນັເຣື່ອງກ່ຽວກບັພວກອສິຣາເອນັ. 

ພຣະເຈົ້າບອກໃຫໂ້ຮເຊອາໃສຊ່ືຜູ່ກ້ກົວ່າ ຢສິເຣເອນ,  ຊຶງ່ເປນັຊືຂ່ອງເມືອງຫລວງທີກ່ະສດັອາຮັບໃຊໃ້ນ
ລະດຮູ້ອນ.   ແຕຖ່າ້ແປຕາມຕົວແລ້ວ ອສິເຣເອນແມນ່ (ພຣະເຈົ້າຫວ່ານ) ອາດເປນັຄວາມໝາຍອນັສໍາ ຄນັ
ຕໍຕ່ອນອືນ່ໆໃຫ້ເບິງ່ ໂຮເຊອາ 2:21-23,       ຊຶງ່ເວົ້າເຖງິກະສດັ ເຢໂຣໂບອາມທສີອງ ເພາະພໍ່ປ ູ່ໄດຖ້ກືຂາ້ 
1:4.  ແມນ່ແທເ້ມືອງຂອງຢສິຣາເອນນັນ້ຖກືນອງເລ ືອດຕລອດມາ  ເລີ້ມຈາກນາບດົແລະລກູຊາຍຖກືຂ້າເວ 
ລາກະສດັ ອາຮັບໄດລ້ກັຂອງໃນສວນອະຫງຸນ່ໄປ (1 ກະສດັ 21).  ຕໍມ່າ ເຢຮໄູດຂ້າ້ເຈຊາແບວ ແລະຜູປ້ກົ 
ຄອງຂອງກະສດັອາຮັບ, ເພື່ອນຝງູຕ່າງ,  ແລະປະໂຣຫິດຫລາຍຄນົແລະຍງັເອາົຫົວ 70 ຫົວປະກາດໃຫ້ຄນົ
ອືນ່ໄດ້ເຫັນ (2 ກະສດັ 9:33; 10:6-11).    ຄํາສອນຂອງໂຮເຊອາໄດບ້ອກວ່າກະສດັເຢຮເູລີ້ມເຮັດຢາ່ງ
ໃດ ລາວກຈໍະສິນ້ສດຸລງົຢ່າງນັນ້ ຄເືຫດຮ້າຍແລະນອງເລອືດ.   ສິງ່ທີພ່ຣະເຈົ້າໄດກ້ະທໍາຕໍຄ່ອບຄົວອາຮັບ 
ພຣະ ອງົກຈໍະເຮັດຢ່າງດຽວກນັຕໍຄ່ອບຄວົເຢໂຣໂບອາມດ້ວຍເຫດຜນົຢາ່ງດຽວກນັເພາະ:  ບໍໃ່ຫ້ກຽດແດ່
ພຣະເຈົ້າ ແລະບໍນ່ບັຖກືດົບດັຍດັຂອງພຣະອງົ.     ສິງ່ທີທ່ໍານວາຍໄວ້ນັນ້ໄດກາຍເປນັຈິງເວລາລກູຊາຍຂອງ
ເຢໂຣໂບ ອາມຄຊືກັຄາຣ ີອາໄດຖ້ກືສງັຫານຫລງັຈາກຂຶນ້ນັງ່ບນັລງັພຽງຫົກເດອືນເທົ່ານັນ້. 

ຊືລ່ກູຜູທ້ີສ່ອງເປນັຍງິມຄີວາມໝາຍຕໍຄ່ນົທງັຊາດ  “ໂລຣູຮາມາ”  ແປວ່າ  “ບໍເ່ມດຕາ”    ຄํາເວ້ົານີບ້ໍ່
ໄດໝ້າຍຄວາມວ່າຂາດຄວາມເມດຕາ,   ຂາດຄວາມສງົສານ,  ຫລຂືາດຄວາມຮັກ ແຕແ່ມ່ນການຍກົສິງ່
ເຫລົາ່ ນັນ້ອອກຈາກຊາດອສິຣາເອນັຊຶງ່ພຣະເຈົ້າເຄຍີສນັຍາວ່າຈະເຮັດຕໍພ່ວກເຂາົ.     ສິງ່ນີຈ້ະເຫັນໄດໃ້ນ
ປຶ້ມອບົພະຍົບ 34:6 ແລະພຣະບນັຍດັທີສອງ 7:9, ຄພືຣະເຈົ້າໄດຍ້ກົຄວາມເມດຕາສງົສານອອກຈາກພວກ
ອສິຣາເອນັ ຫລບືໍເ່ປນັຫ່ວງໃຍໃນເມື່ອພວກເຂົາຖກືທາໍລາຍ. 

ຊືລ່ກູຜູທ້ສີາມເປນັຊາຍຊື່ວ່າ “ໂລອັມມີ”  ຄວາມໝາຍນີເ້ປນັຄາໍທ ໍານວາຍອນັໂຫດຮາຍ.  ຄ ໍາທ ໍານວາຍ
ນຶງ່ແມນ່ປະເທດອສິຣາເອນັຈະຂາດກະສດັ;   ຕໍມ່າພຣະເຈົ້າກໄໍດຖ້ອນຄວາມປກົປອ້ງຮັກສາ.    ບດັນີພ້ຣະ
ເຈົ້າຈະບໍຮ່ັບເອາົປະຊາກອນຂອງພຣະອງົ.   ຄໍາເວ້ົາວ່າ “ໂລອັມມີ” ແປວ່າ ບໍແ່ມ່ນຄນົຂອງເຮົາ.  (ໂຮເຊອາ 
1:9).  ເພາະວ່າຊາວອສິຣາເອນັບໍໄ່ດຮ້ັກສາຄໍາສນັຍາຕໍພ່ຣະເຈົ້າ  ແລະພວກເຂາົຍງັໄດຜ້ກູພັນກບັຊາດອືນ່ 
ທີນ່ບັຖພືຣະບາອານອກີ ແລະຍງັເອາົທໍາເອາົນຽມໂຫດຮ້າຍມາໃຊ້.      ດັງ່ນັງ້, ພຣະຄ ໍາຕອນນີຈ້ິງ່ເວ້ົາເຖິງ, 
“ພວກເຈົ້າຊາວອສິຣາເອນັບໍແ່ມ່ນໄພພນົຂອງເຮົາ ແລະເຮົາກບໍໍແ່ມ່ນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ” (1:9) 

 

3. ການຫັນປ່ຽນຢ່າງໄວ: ( ໂຮເຊອາ 1:10-11; 2:16-23 ) 
    ການລງົໂທດສາມຂັນ້ຕອນນັນ້ໄດຂ້ຽນໄວ້ນາໍຊືສ່າມຄນົລກູຂອງນາງໂກເມີຊຶງ່ຜູປ້ະກາດພຣະທັມອາ  

ໂມດໄດທ້ໍານວາຍເພີ້ມຕໍພ່ວກອສິຣາເອນັ. ຜູປ້ະກາດໂຮເຊອາ ແລະອາໂມດ ພຣະເຈົ້າໄດໃ້ຊພ້ວກເຂົາເປນັ
ພຍານຊຶງ່ໄດຂ້ຽນໄວ້ໃນພຣະບນັຍດັ (ພຣະບນັຍັດທສີອງ 19:15) ຊຶງ່ກາ່ວເຖງິຄວາມຈງິກບັຄວາມຜດິຂອງ
ພວກອສິຣາເອນັ.    ທງັຊາດຂອງອສິຣາເອນັຖກືລງົໂທດກເໍປນັການສົມຄວນແລ້ວ. ແຕເ່ຫັນວ່າການຖກືຂາ້ 
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ຕາຍ, ຖກືທໍາລາຍ, ແລະຖກືເຈັບໄປເປນັຊະເລຍີນັນ້ບໍແ່ມ່ນຈຸດຈົບ.    ເຫັນວ່າຜູປ້ະກາດພຣະທັມໂຮເຊອາ
ໄດຫ້ັນປ່ຽນເຣື່ອງທໍາລາຍມາເວົ້າເຖງິການຄນືດກີບັພຣະເຈົ້າ. 

   ຊືຂ່ອງສາມຄນົກຍໍງັໄດສ້ບຶຕໍມ່ີຄວາມໝາຍແລະສາໍຄັນໃນຄໍາປະກາດເຖງິຄວາມຫວັງຂອງຜູປ້ະກາດ
ພຣະທັມໂຮເຊອາ.   ໃນເວລານີຄ້ວາມໝາຍບໍດ່ນີັນ້ກກໍບັປ່ຽນເປນັຂອງດຊີຶງ່ໄດບ້ອກເຖງິພລງັອາໍນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າເທົາ່ນັນ້ເຮັດໄດໃ້ຫ້ພວກເຂາົຄນືດກີບັພຣະອງົ.      ແນນ່ອນມີບາງຄນົໃນສມຍັນັນ້ສມົຄວນໄດຮັ້ບ
ການລງົໂທດ ແຕພ່ຣະເຈົ້າຍງັຮັກສາຄນົທີຍ່ງັເຫລອືຢູໃ່ຫກ້າຍເປນັຊາດທີ່ບໍມ່ີຮອຍດາ່ງພ້ອຍໂດຍການເມືອງ 
ຫລທືາງສາສນາປະສົມ.   ປະຊາກອນທີຖ່ກືປະຖມກກໍາຍເປນັຜູຊ້ຶງ່ໄດຖ້ກືຊງົເລ ືອກໄວເ້ພາະພວກເຂົາເປນັ
ສິງ່ທີພ່ຣະເຈົ້າຊງົຮັກແລະຫ່ວງໃຍ.  ການນອກໃຈທີພ່ຣະເຈົ້າຖວື່າເປນັການຫລນຊູນ້ັນ້ເປນັການຜດິຕໍຊ່ີວດິ
ແຕງ່ງານ, ພຣະເຈົ້າໄດເ້ຮັດໃຫພ້ວກເຂາົຄນືດມີີຊີວິດເໝືອນເດມີໂດຍສນັຍາໃໝ່. ຕອນນີຄ້ວາມໝາຍຂອງ 
ຢສິຣາເອນໄດປ້່ຽນຈາກການເປັນຊືຂ່ອງເມືອງ.  ສິງ່ດຈີະເກດີມາເພາະພຣະເຈົ້າເປນັຜູຫ້ວ່ານ ພວກເຂົາຈະ
ຄນືດແີລະຈະເຣີນເປນັປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າອກີ. 
 

4. ຄືນດີໃນຄວາມສ ັມພັນ: (ໂຮເຊອາ 3:1-5) 
      ໂຮເຊອາປະກາດເຖງິອາໍນາດຂອງພຣະເຈົ້າວ່າພຣະອງົສາມາດເຮັດໃຫຄ້ນົຄນືດກີບັພຣະອງົໄດ,້  ສິງ່ນີ້
ໄດເ້ກດີຂຶນ້ໃນຊີວິດຂອງເພິ ່ນເອງ.     ຍອ້ນຫລນຊູທ້າງດາ້ນຄວາມເຊ່ອືພວກເຂາົໄດຖ້ກືຈັບໄປເປນັຊະເລຍີ 
ແລະຖກືທາໍລາຍເໝອືນກບັນາງໂກເມີບໍສ່ດັຊືຈ່ງກາຍເປນັຍງິໂສເພນ.ີ  ຕາມປກົກະຕແິລ້ວຜູຊ້າຍຄນົຢິວຈະ
ບໍຮ່ັບເອົາເມັຽຜູແ້ລນ່ໄປນາໍຊາຍຊູກ້ບັມາເປນັເມັຽອກີ.  ຖ້າເອົາຄນືກຖໍກືປະນາມຈາກສງັຄົມ. ແຕເ່ຫັນວ່າໂຮ
ເຊອາເຊືອ່ຟງັພຣະເຈົ້າບໍເ່ອົາກຽດຫລເືອົາໜ້າຂອງຕນົເອງໄວ້   ແລະຮັບເອົານາງຜູຫ້ລນຊູເ້ຂົ້າມາໃນເຮືອນ
ຂອງຕນົອກີ. 
          ຄາໍສັງ່ທໍາອດິຂອງພຣະເຈົ້າຄໃືຫໂ້ຮເຊອາໄປເອາົເມັຽ.   ມາຕອນນີເ້ຫັນວ່າຄາໍສັງ່ໃໝນ່ີແ້ຕກຕາ່ງໄປ
ໜອຍນຶງ່ຄໃືຫ້ສະແດງຄວາມຮັກຕໍເ່ມັຽຜູນ້ອກໃຈ.   ນາງໂກເມີຊອກຫາຄວາມຮັກອນັຜດິໃນທາງບໍຖ່ກືຕອ້ງ.  
ການທີມ່ີຄວາມສ ັມພນັຄນືດກີບັເມັຽຂອງຕນົນັນ້  ໂຮເຊອາຕອ້ງເອົາຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຕົວຢ່າງຄື
ໃຫ້ມີການອະພັຍ, ມຄີວາມເມດຕາ, ແລະອອ້ນນອ້ມ.   ໂຮເຊອາໄດເ້ລີ້ມຕົນ້ຮບັເອາົນາງໂກເມີຄນືມາດ້ວຍ
ການໄຊໜ້ ີ້ຂອງນາງ. ໃນບດົ 3:2 ໄດບ້ອກວ່າໂຮເຊອາໄດ້ເຈຣະຈາກບັເຈົ້າຂອງໜີເ້ພື່ອໃຫນ້າງພົ້ນໜີເ້ພື່ອບໍ່
ໃຫ້ນາງເປນັໜີ ້ມີຄວາມຜດິ ແລະລະອາຍອກີຕໍໄ່ປ.  ແທນທີນ່າງໂກເມີຈະໄດຮ້ັບຄວາມພໍໃຈທາງດາ້ນຮ່າງ 
ກາຍນາງໄດຮ້ັບການປກົປອ້ງຮັກສາຈາກສາມຜີູມ້ີນໍາ້ໃຈບໍຣິສຸດຕໍນ່າງຄໃືຫ້ນາງເປນັຄນົດ.ີ 
     ນາງໂກເມີເວລາກບັບາ້ນແລ້ວກເໍສັຽສດິທໃິນການເປນັເມັຽຊົ່ວຄາວ ເໝືອນກບັພວກອສິຣາເອນັມີຄວາມ
ສ ັມພນັຄນືກບັພຣະເຈົ້າແຕມ່ີຄວາມຈໍາກດັ.  ເປັນຢາ່ງໃດກຕໍາມໃນເມື່ອກບັຄນືດກີບັພຣະເຈົ້າແລວ້ພຣະອງົ
ກຊໍງົອວຍພຣະພອນໃຫ້ ແລະພຣະອງົກມໍີຄວາມຮັກເໝອືນແຕກ່ອ່ນ. 
      

ເຣື່ອງນ້ີມີຄວາມໝາຍຫຍັງໃນທຸກວັນນ້ີ? 
       ຊີວິດຄອບຄົວຂອງໂຣເຊອາເປນັພາບໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າເສັຽພຣະທຍັເທົ່າໃດໃນເມື່ອຄນົທີ່
ພຣະອງົຮັກໄດປ້ະຖມ ແຕພ່ຣະອງົລຄໍອຍໃຫພ້ວກເຮົາກບັຄນືດີ.   ຢາ່ເຂົ້າໃຈຜດິວ່າພຣະເຈົ້າກຽດຊງັຄວາມ
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ບາບ ບໍຢ່າກໃຫ້ອະພັຍ ແລະໃຫ້ຄນົບາບຄນືດກີບັພຣະອງົ.  ພຣະເຈາເປນັອງົທ່ຽງທັມ ແລະພຣະອງົໃຫພ້ວກ
ເຮົາໃຊ້ໜີຂ້ອງການບໍເ່ຊ່ອືຟັງ,  ແຕດ່້ວຍຄວາມຮັກ ແລະຄວາມເມດຕາເຮັດໃຫ້ພຣະອງົຈດັຫາທາງໃຫ້ພວກ
ເຮົາລອດຈາກຄາ່ຂອງບາບ.  ເວລາອງົພຣະເຢຊສູິນ້ພຣະຊນົທີໄ່ມກ້າງແຂນນັ້ນ ພຣະອງົໄດໃ້ຊໜ້ີຂ້ອງປວງ
ມະນດຸຢ່າງຄບົບໍຣິບນູ. ພຣະໂລຫດິຂອງອງົພຣະເຢຊສູາມາດໃຊ້ໜີຢ້າ່ງພຽງພຕໍໍຄ່ວາມຜດິອນັຫລວງຫລາຍ 
ຂອງພວກເຮົາ. 
 

ຄໍາຖາມ 
 

1. ເປນັຫຍງັພຣະເຈົ້າຈິງ່ໃຊຊ້ວີິດຂອງຜູປ້ະກາດພຣະທັມໂຮເຊອາເປນັພາບສະແດງເຖງິຄວາມສ ັມພັນຂອງ
ພຣະອງົຕໍພ່ວກອສິຣາເອນັ, ແທນທີຈ່ະເອີນ້ໃຫຜູ້ປ້ະກາດພຣະທັມອອກໄປເທສນາເທ ົ ່ານັນ້? 

2. ພວກອສິຣາເອນັເປນັຄນົຮັບເອົາຄາໍເທສນາຈາກໂຮເຊອາ ທ່ານເຫນັວ່າຄາໍເທສນານັນ້ແຕກຕາ່ງກບັຄາໍ
ເທສນາທົ່ວໄປຢາ່ງໃດ? 

3. ພວກອສິຣາເອນັຄດຶວ່າການເຮັດຕາມທາໍນຽມຕອນນະມັສການອາດເຮັດໃຫພ້ຣະເຈົ້າພໍພຣະທຍັ. ທ່ານ
ຄດຶວ່າຄນົເຮົາໃນທກຸວັນນີນ້ະມສັການເພາະເປນັທໍານຽມໂດຍບໍຖ່ວາຍກຽດແດພ່ຣະເຈົ້ານັນ້  ພຣະເຈົ້າ 
ຈະພໍພຣະທຍັບໍ່? 

4. ພວກອສິຣາເອນັບໍມ່ບີນັຫາໃນການຖວາຍແກພ່ຣະເຢໂຮວາໃນວັນຊະບາໂຕວນັດຽວ ແຕ່ພວກເຂົາກຍໍງັ
ເຂົ້າຮ່ວມພິທທີານສາສນາຂອງພວກຕາ່ງຊາດໝດົອາທດິ.     ມຫີຍງັແດໃ່ນໂລກນີ້ອາດຊກັດງຶໃຫຄ້ຣິສ 
ຕຽນຍອມບໍເ່ຮັດຕາມຫລກັມາດຕະຖານຕາມພຣະຄັມພີໃນຊີວດິ? 

5. ມີບໍໃ່ນຊີວິດຂອງທ່ານທີ່ອງົພຣະວິນຍານບໍຣິສດຸໄດບ້ອກວ່າທາ່ນໄດເ້ຮັດຜດິແລ້ວ?  ທ່ານໄດ້ເຮັດແນວ
ໃນຕໍຄ່ໍາສອນຂອງອງົພຣະວິນຍານບໍຣິສດຸນັນ້?  ທ່ານມີຄວາມຮູ້ແນວໃດໃນເວລານີ້? 

  
  
                                                                                                                       ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທີ 5 
ພຣະເຈ້ົາຊົງຟອ້ງຄະດຕີໍສູ່ປ້ະຊາກອນຂອງພຣະອງົ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຮເຊອາ 4:1-13ຂ 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຮເຊອາ 4 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຈົ້າໄດປ້ະນາມຄໍາສອນຂອງສາສນາສິງ່ທີບ່ໍເ່ຮັດຖກືຕອ້ງຕໍ່

ເພື່ອນມະນດຸ ແລະການນນະມສັການທີບ່ໍສ່ດັຊື.່ 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ຖາ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຟ້ອງພວກເຮົາ ທ່ານຄດຶວ່າພຣະອງົຈະຟອ້ງຄະ 

ດຕີໍສູ່້ເຮົາໃນເຣື່ອງໃດ? ແລະໃຜຈະເປນັຜູຊ້ະນະ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອບອກໃຫຮູ້້ເຣ່ືອງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດຟ້ອ້ງຄະດຕີໍສູ່ພ້ວກອສິຣາເອນັ 

ແລະບອກສອນວ່າສາສນາຄວນຈະສອນຢາ່ງໃດໃນທກຸວັນນີ້. 
 

ໜ້າທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ: 

• ຢນືຢນັວ່າພຣະຄັມພເີປນັພລງັອາໍນາດທີຈ່ະຊີນ້ໍາພາໃນຊີວດິ ແລະການຮັບໃຊ ້

• ເສີມຂຍາຍຕນົເອງໃຫໃ້ຫຍຂ່ຶນ້ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊືອ່ມຊີີວດິຊີວາ. 

 

ບົດນໍາ 
 ພວກອສິຣາເອນັບໍໄ່ດຮັ້ກສາຄາໍສນັຍາຂອງພຣະເຈົ້າຈັກຢາ່ງ.  ຈດຸປະສງົຂອງພຣະເຈົ້າບໍແ່ມ່ນການ

ລງົໂທດເທົ່ານັນ້ ແຕພ່ຣະອງົຢາກໃຫເ້ຂົ້າໃຈວ່າການບໍເ່ຊືອ່ຟັງນັນ້ເປ ັນການທໍາລາຍຊີວິດຂອງພວກເຂົາເອງ.  
ໃນທກຸວັນນີຖ້າ້ມກີານຟອ້ງຄະດຂີຶນ້ຜູຟ້້ອງນັນ້ຫວັງວ່າຈະໄດຄ້່າເສຽັຫາຍຄນືໃນເມື່ອຖກືຫາເຣື່ອງໃສ່.  ເຫັນ
ວ່າຟອ້ງຂຶນ້ສານແມ່ນຕອ້ງການໃຫ້ຜູເ້ຮັດຜດິກດົໝາຍໄດຮ້ັບໂທດ. ແຕເ່ຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດຟ້້ອງນັນ້ບໍແ່ມ່ນ
ການຢາກໃຫຄ້ນົເຮົາຈ່າຍຄາ່ເສັຽຫາຍ    ແຕແ່ມ່ນຢາກໃຫພ້ວກປະຊາຊນົເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຮົາໄດຝ້າ່ຝືນຄໍາ
ສນັຍາດ້ວຍການບໍເ່ຊືອ່ຟັງ ແລະພຣະອງົຕອ້ງລງົໂທດ.    ຈດຸປະສງົສ່ວນໃຫຍແ່ມ່ນເພື່ອປະເຊນີໜ້າກບັປະ 
ຊາກອນເພື່ອຈະບອກພວກເຂົາວ່າພວກເຂາົໄດລ້ະເມີດຄາໍສນັຍາ    ແລະພຣະອງົຈໍາເປນັຕອ້ງລງົໂທດຢ່າງ
ສາຫດັແລະຫວັງວ່າພວກເຂາົຈະຫວນຄນືກບັມາຫາພຣະອງົອກີ.   
 
1. ຄະດີອັນຮ້າຍແຮງ: (ໂຮເຊອາ 4:1-3) 

   ໃນພຣະຄມັພເີດີມພຣະເຈົ້າໄດຕ້ດັສນິພວກອສິຣາເອນັໂດຍໃຊກ້ດົບນັຍດັທີ່ພຣະເຈົ້າມອບໃຫແ້ກໂ່ມ
ເຊ.  ໃຫເ້ບິງ່ພຣະບັດຍດັ 10 ປະການໃນປຶ້ມ (ອບົພະຍບົ 20; ພຣະບດັຍດັທສີອງ 5)  ວ່າການລງົໂທດຈາກ
ພຣະເຈົ້ານັນ້ເປນັການຖກືຕອ້ງແລ້ວ.     ການທີພ່ຣະເຈົ້າຟ້ອງນັນ້ກເໍໝືອນໂຮເຊອາຂຽນໄວວ້່າພວກເຂົາໄດ ້
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ຜດິຕໍກ່ດົບນັຍດັແທ.້  ໃນເບືອ້ງຕົນ້ຂອງປຶ້ມໂຮເຊອາບດົ 4 ນັນ້ໄດເ້ວ້ົາເຖງິສງັຄມົໃນທກຸຂັນ້ ຈາກກະສດັໄປ
ເຖງິມະຫາປະໂຣຫດິຈາກຜູນ້າໍໄປຫາປະຊາຊນົວ່າເຂາົໄດເ້ຮັດຜດິຕໍພ່ຣະເຈົ້າແທ້. 

ຈາກພຣະບດັຍດັ 10 ປະກາດ ພຣະເຈົ້າໄດກ້່າວຕໍໍປ່ະຊາຊນົເຖງິຄວາມສາໍພນັຂອງພຣະອງົວາ່ພວກອສິ 
ຣາເອນັບໍສ່ດັຊືຕ່ໍພ່ຣະອງົອງີຕາມພຣະບດັຍດັ.      ພວກເຂົາບໍຮ່ັກພຣະເຈົ້າ ແລະຕໍກ່ນັແລະກນັ ບໍຖ່ວ່ືາພຣະ
ເຈົ້າເປນັອງົຍິງ່ໃຫຍ່.  ຖາ້ປະຊາກອນບໍມ່ີຄວາມຮັກ ແລະບໍເ່ຊືອ່ຟງັພຣະເຈົ້າອງົແລ້ວ ພຣະເຈົ້າບໍສ່າມາດສາໍ
ແດງຄວາມເມດຕາຕໍພ່ວກເຂົາ. 

 ການຜດິຄະດທີີນ່ັນ້ໄດຂ້ຽນໄວ້ໃນປຶ້ມໂຮເຊອາ 4:2 ຊຶງ່ເປນັສິງ່ໂຫດຮ້າຍ. ຄາໍເວົ້າວ່າ, “ສາບແຊງ່” ນັນ້ 
ມີຄວາມໝາຍຫລາຍໆຢ່າງ.  ມດັອາດມຄີວາມໝາຍວ່າໃຊພ້ຣະນາມຂອງພຣະເຢໂຮວາອ້າງເວລາສາບານ
ຕໍສູ່ຜູ້ບ້ໍມ່ຄີວາມຜດິ   ຫລໃືຊພ້ຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອສາບແຊງ່ຄນົອືນ່, ຫລສືາບານໂດຍໃຊນ້າມພຣະ
ອືນ່ໆ.     ຄວາມຜດິແນວອືນ່-“ຕົວະ ແລະຂາ້ຄນົ, ຂີລ້ກັ ແລະຫລິນ້ຊູ້”-ໃຫ້ກບັໄປເບິງ່ໃນກດົບນັຍດັ (ອພຍ 
2:7; ພບຍ ທສີອງ 5:11, 17-21).     ສິງ່ທີກ່່າວມານີເ້ປນັຄວາມຜດິໃນຄວາມສາໍພັນລະຫວ່າງສງັຄມົແລະ
ຄອບຄົວ, ແຕເ່ຫັນວ່າພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດເ້ວ້ົາພຽງເທົ່ານີ້.   ພຣະອງົໄດກ້າ່ວວ່າພວກເຮົາຜດິ “ເຮັດໃຫ້ເລອືດໄຫລ
ອອກ”   ໝາຍເຖງິຂາ້ຄນົອືນ່ ຄເືອົາຊີວດິຂອງຜູບ້ໍຣິສດຸຊຶງ່ພຣະເຈົ້າຊງົຫ້າມ ອາດໝາຍເຖງິການຖວາຍເດກັ
ນອ້ຍ.     ແນວໃດກດໍພີວກອສິຣາເອນັໄດເ້ປນັຜູຄ້າດຕະກມັຄນົອືນ່ໆ ແລະນບັຖພືຣະອືນ່ຊຶງ່ພຣະເຈົ້າຖວື່າ
ເປນັການຫລິນ້ຊູ.້ 

ເວລາພຣະເຈົ້າປະທານພຣະບນັຍດັ, ພຣະອົງໄດເ້ຕອືນໄວ້ແລ້ວຖາ້ພວກອສິຣາເອນັບໍເ່ຊືອ່ຟງັພວກເຂົາ
ຈະໄດຮ້ັບເຫດຮ້າຍຕລອດຊິວິດ   ຈະເປນັຜູປ້ກົຄອງ ຫລຈືະເປນັຊາວໄຮຊ່າວນາ (ເບິງ່ ພຣະບດັຍດັທສີອງ 
11:17; 28:16-18, 22-24, 38-42).  ດນິແດນກຖໍກືສາບແຊງ່ເພາະການບໍເ່ຊືອ່ຟງັຂອງຄນົ.  
 

2. ຄວາມຜິດບາບຂອງຜູ້ນໍາ: (ໂຮເຊອາ 4:4-9) 
ໃນຫ້ອງຮຽນທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍເດກັນກັຮຽນ ມນີກັຮຽນຄນົນຶງ່ແລນ່ໄປຕີຄນົທີເ່ຮັດຜດິ.  ຖ້າວ່າທກຸຄນົແລນ່

ໄປຕນີໍາກນັກເໍຫັນວ່າບໍມ່ຜີູໃ້ດສາມາດເວົ້າໄດວ່້າຄນົໃດຄນົນຶງ່ເປນັຄນົຜດິເພາະທກຸຄນົໄດເ້ຮັດຄກືນັ.   ນັນ້
ແຫລະເປນັເຫດການຂອງພວກອສິຣາເອນັ  ພວກເຂາົບໍສ່າມາດກາ່ວຫາໄດວ່້າຄນົໃດເປນັຄນົຜດິເພາະທກຸ
ຄນົເຮັດຄືກນັ ທກຸຄນົໄດຜ້ດິຕໍຄ່າໍສນັຍາຂອງພຣະເຈົ້າຈາກຄຣູສອນໄປເຖງິກະສດັເປນັຄນົຜດິທງັນັນ້.  ແຕ່
ໃນຕອນນີພ້ຣະເຈົ້າເອົາເຣ່ືອງກບັຜູນ້າໍທາງສາສນາ. 

   ໃນພຣະຄມັພໃີໝ່ ຢາໂກໂບໄດເ້ຕືອນວ່າ, “ຢ່າພາກນັເປນັອາຈານຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ເພາະພວກ
ເຈົ້າກຮໍູ້ແລ້ວວ່າເຮົາທງັຫລາຍທີ່ເປນັຜູສ້ອນນັນ້ຈະໄດ້ຮັບການຊງົພິພາສາໜກັໜວ່ງກວ່າຜູອ້ືນ່”  (ຢາໂກໂບ 
3:1).  ປະໂຣຫິດເປນັຄຣສູອນໃນສມຍັພຣະຄັມພເີດີມ   ພວກເຂາົມີໜ້າທີປ່ະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານຂອງ 
ຫລກັຄາໍສອນຕາມກດົບນັຍດັພາຍໃນຊີວດິຂອງພວກເຂາົກອ່ນ  ແລະເປນັຕົວຢ່າງໃຫພ້ວກອສິຣາເອນັເຮັດ
ຕາມ. ພວກເຂາົຖກືແຕງ່ຕັງ້ຈາກພຣະເຈົ້າໃຫຮັ້ກສາສນິທັມ, ແລະຖວາຍຕົວຕໍອ່ງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າ. (ລະບຽບ 
ພວກເລວີ 21-22). 

ພວກປະໂຣຫດິກາຍເປນັຄນົສໍໂ້ກງໃນຖາ້ມກາງພວກອສິຣາເອນັ  ພວກນກັການເມືອງເປນັຜູແ້ຕງ່ຕັງ້ປະ
ໂຣຫດິ.  ຫລງັຈາກກະສດັຊາໂລໂມນໄດສ້ິນ້ພຣະຊນົປະມານສອງສມັຍກອ່ນໂຮເຊອາ, ເຢໂຣໂບອາມທີ 1 
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ໄດແ້ຍກຕົວອອກແລະຕັງ້ອານາຈກັຂອງຕນົໃນພາກເໜອື (1 ກະສດັ 11:41-12:33).  ມສີບິເຜົາ່ຂອງພວກ
ອສິຣາເອນັໃຫ້ການສນບັສນນຸກະສດັໂຢໂຣໂບອາມທ ີ1  ເພິ່ນເຫັນວ່າອສິຣາເອນັມີພຣະວິຫານຢູທ່າງພາກ
ໃຕຄ້ກືງຸເຢຣູຊາເລມັແລະເພິ່ນຕອ້ງການໃຫມ້ີການປກົຄອງຄງົທີ ່  ເພິ່ນເລຍີສາ້ງບອ່ນນະມັສຂຶນ້ໃນປະເທດ
ທາງພາກເໜອືທີເ່ມືອງເບດັເອນໃກຊ້າຍແດນເມືອງດານເພືອ່ບໍໃ່ຫ້ຄນົລງົໄປຍງັກງຸເຢຣູຊາເລັມ.    ເປນັໜ້າ
ເສົ້າໃຈເພິ່ນມກັການເມືອງຫລາຍກວ່າພຣະເຈົ້າ.       ເພິ່ນໄດເ້ຮັດຜດິກດົບດັຍດັສາມຂໍໂ້ດຍສາ້ງຮູບງົວຄາໍ, 
ແລະເລອືກເອາົວັນສາໍຄັນທາງສາສນາດ້ວຍຕນົເອງ,  ແລະກແໍຕງ່ຕັງ້ປະໂຣຫດິຜູທ້ີບ່ໍໄ່ດເ້ປນັເຊືອ້ສາຍຂອງ
ພວກເລວີ (1 ກະສດັ 12:26-31). 

ໃນເມື່ອເປນັດັງ່ນັນ້ປະໂຣຫິດຕອ້ງເປນັຜູບ້ໍຣິສດຸໄດຖ້ກືປະປນົຈໍາເປນັຕອ້ງຖກືທາໍລາຍ. ປະໂຣຫິດແທນ
ທີຈ່ະສດິສອນໃຫທ້ກຸຄນົມີຄວາມເຊື່ອໝັນ້ຄງົໃນພຣະເຈົ້າເລຍີກບັໄປຮັບໃຊກ້ະສດັ     ແລະເຮັດເຕັມຄາໍສັງ່ 
ຂອງກະສດັ.      ກະສດັ, ປະໂຣຫດິ ແລະປະຊາຊນົພາກນັລືມໄປແລວ່້າພວກອສິຣາເອນັໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ມາ
ເພື່ອເອົາພຣະເຈົ້າເປນັຫົວຫລຜືູນ້າໍພາ ແລະທກຸຄນົຕອ້ງຍອມເຊືອ່ຟັງ.   ພວກປະໂຣຫດິແລະຝງູຊນົພາກນັ
ລືມພຣະເຈົ້າ ແລະກດົບນັຍດັຂອງພຣະອງົໄປ     ແລະອວດອ້າງເຖງິສະຕປິນັຍາແລະອາໍນາດຂອງຕນົເອງ.  
ພວກເຂົາຍອມໃຫກ້ະສດັເປນັຜູນ້າໍພາ ແລະບໍຍ່ອມໃຫ້ຜູນ້າໍທາງສາສນາມີສດິທໍາໜ້າທີອ່ນັຖກືຕອ້ງ ມສີດິທີ່
ຈະປະເຊນີກບັກະສດັໃນເມື່ອກະສດັເຮັດຜດິ. 

     ການທີ່ມີຄວາມຮູ້ເຖງິເຣື່ອງພຣະເຈົ້ານັນ້ບໍເ່ປນັພຽງແຕເ່ຂົ້າໃຈຄວາມຈງິເຖງິເຣື່ອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັນ້, 
ຕອ້ງມຄີວາມສັມພນັແລະຢາໍເກງພຣະອງົ ຍອມໃຫພ້ຣະອງົນາໍພາໃນຊີວດິ.  ການຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້ານັນ້ເປນັສິງ່
ສາໍຄັນຫລາຍກວ່າຄວາມຮູ້ຈັກສິງ່ອືນ່ໆ.   ປາສຈາກສິງ່ນີແ້ລ້ວພວກອສິຣາເອນັກເໍປນັເໝອືນຄນົເຝົ້າຍາມທີ່
ຕາບອດດັງ່ທີຜູ່ປ້ະກາດພຣະທັມເອຊາຢາໄດກ້າ່ວນັນ້ (ອຊຢ 56:10),   ຜູນ້າໍທີບ່ໍມ່ີກດົເກນແທນທີຈ່ະປອ້ງ
ກນັໃຫຄ້ວາມປອດພຍັ.        ແທນທີຈ່ະເບິງ່ແຍງຈດິວິນຍານອນັດກີບັຄວາມສໍາພນັຂອງພວກອສິຣາເອນັຕໍ່
ພຣະເຈົ້າ    ພວກເຂົາໄດນ້າໍພາພວກອສິຣາເອນັເຮັດຄວາມຜດິເພີ້ມໂດຍສອນຜດິ  ແລະເຮັດຕາມຮີດຄອງ
ຂອງພວກຕາ່ງຊາດ.   ດັງ່ນັນ້, ທກຸໆຄນົຈ່ຶງບໍ່ພົນ້ຈາກການລງົໂທດເພາະຕດິຕາມຜູນ້າໍ ບໍເ່ຮັດຕາມຄໍາສອນ
ຈາກພຣະເຈົ້າ.   

 

3. ນະມັສການເປົ່າດາຍ: (ໂຮເຊອາ 4:10-13ຂ) 
       ຄນົໃນເມືອງການາອານເຊື່ອວ່າການເຂົ້າຮ່ວມໃນການໃຊເ້ພດສັມພນັເຮັດຕາມສິງ່ສກັສດິປະຈໍາບາ້ນ
ເມືອງທີດ່ໃີຈນາໍນັນ້ ດນິແດນຈະໄດມ້ຜີນົລະປກູດ,ີ ຄນົຈະຮ່ັງມີ, ແລະສດັກຈໍະເພີ້ມພູມຂຶນ້.  ສິງ່ເຫລົາ່ນີໄ້ດ້
ເກດີຂຶນ້ກບັພວກອສິຣາເອນັຜູຕ້ັງ້ຖິນ່ຖານຢູພ່າກເໜືອ    ພວກເຂົາພາກນັເອົາທາໍນຽມຜດິມາໃຊໃ້ນການດາໍ 
ລງົຊີວດິປະຈໍາວັນ, ພວກເຂາົໄດຫ້ລງົລມືກດົບດັຍດັຂອງອງົພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ.      ພວກເຮົາໄດເ້ຂົ້າສ່ວນກບັ
ການນບັຖພືຣະຫລາຍຢ່າງ:   ນບັຖຮືູບປັນ້, ໃຊເ້ພດສມັພນັໃນທາງຜດິ, ເອົາສິງ່ຂອງເປນັໃຫຍ່, ດື່ມຂອງມຶນ
ເມົາ,  ໃຊເ້ວດມນົ,  ແລະຍງັເຮັດຕາມພຣະບາອານ ແລະນບັຖບືອ່ນສງູ.    ພວກເຂົາຍງັມໂີສເພນຮີັບໃຊໃ້ນ
ພຣະວິຫານ.  ດືມ່ເຫລົ້າອະງຸນ່ປກຸ-“ເຫລົາ້ອະງຸນ່ເຮັດໃຫ້ໄພພ່ນົຂອງເຮົາລືມຕົວ (ໂຮເຊອາ 4:11)-ພວກອສິ 
ຣາເອນັມ່ວນຊືນ່ໃນງານສລອງທາງສາສນາ ພວກເຂາົມຕີນັຫາໃນຈິດໃຈໂດຍບໍຮູ້່ສກຶຕົວເຖງິຄວາມຜດິແລະ 
ບໍຈ່ກັວ່າຕົວເອງຈະຖກືທໍາລາຍໃນທີສ່ດຸ. 
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 ການຄດຶວ່ານບັຖພືຣະຫລາຍອງົນັນ້ເປນັສິງ່ດເີຮັດໃຫພ້ຣະພໍໃຈກບັຄນົໃນເມືອງການາອານ ແລະພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ຮັບຂອງດໃີນເມື່ອມີການຖວາຍເຄືອ່ງບຊູາຕໍພ່ຣະບາອານ ຖວາຍໃນທີສ່ງູຕາມທໍານຽມແລ້ວພຣະ
ເຫລົາ່ ນັນ້ຈະບໍໂ່ກດຮ້າຍຕໍຄ່ນົແລະສດັ.   ຄວາມຄດຶຢາ່ງນີໄ້ດເ້ຂົາ້ມາໃນຊີວິດຂອງພວກອສິຣາເອນັເໝືອນ
ກນັຜູຕ້ັງ້ຖິນ່ຖານຢູໃ່ກຄ້ຽງ.   ພວກເຂົາພາກນັຖວື່າພຣະເຈົ້າກເໍປນັເໝອືພຣະອືນ່ໆຂອງພວກການາອານພາ 
ກນັນບັຖ ືຖ້າມີການຖວາຍກດໍີພແໍລ້ວ.     ຖ້າພວກເຂົາເຮັດຕາມທາໍນຽມຕາມກດົບດັຍດັ ພຣະເຢໂຮວາກພໍໍ 
ພຣະທຍັແລ້ວ ແລະພວກເຂາົກເໍຮັດສິງ່ອືນ່ໆໄດຕ້າມໃຈມກັ.     ດັງ່ນັນ້, ການນບັຖພືຣະເຈົ້າອງົດຽວອງົທ່ຽງ
ແທນ້ັນ້ໄດເ້ຊືອ່ມຊມຶເຂົ້າກບັການນບັຖພືຣະຕ່າງໆຕາມສາສນາທີຄ່ນົມັກ. 

  ສິງ່ທີກ່່າວມານີເ້ປັນເຫດໃຫ້ພວກອສິຣາເອນັໄດຖ້ອຍຈາກການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົາ້.  ພວກເຂົາກາຍເປນັ
ຄນົຫຍຸງ້ກບັພິທີທາງສາສນາຊຶງ່ເປນັງານສລອງແລະຖວາຍບຊູາເທົ່ານັນ້.  ແຕເ່ຫັນວ່າການກະທາໍຂອງພວກ
ເຂົາບໍມ່ໝີາກຜົນແລະຄນູຄາ່ອນັໃດເລຍີ    ຄພືວກເຮົາຖວາຍຕົວຕໍພ່ຣະເຈົ້າພຽງຂາ້ງນອກສ່ວນຈິດໃຈແລ້ວ
ຫ່າງໄກ.      ໃນທີ່ສດຸການທີເ່ຮັດຕາມທາໍນຽມແລະນບັຖພືຣະອືນ່ນັນ້ພວກເຂາົຄດຶວ່າເປນັການດີເພືອ່ບໍໃ່ຫ ້
ການສາບແຊງ່ຕກົໃສພ່ວກເຂົາຈາກພຣະຂອງພວກການາອານ ແຕເ່ຫັນວ່າສິງ່ນັນ້ໄດເ້ປນັເຫດໃຫພ້ຣະເຈົ້າ 
ລງົໂທດພວກເຂົາຢາ່ງໜກັ. ມກີານບຣິໍການທາງເພດໃນວິຫານເພື່ອຈະໄດຮັ້ບຜນົລະປກູດນີັນ້ເລຍີກາຍເປນັ
ເຫດໃຫແ້ຜນ່ດນິແຫງ້ແລງ້ເໝືອນກບັຜູປ້ະກາດພຣະທັມອາໂມດໄດກ້າ່ວໄວ້ (ອມ 8:11).    ເໝອືນກບັເມັຽ 
ຂອງໂຮເຊອາໄດແ້ລນ່ໜີໄປກບັຄນົຮັກຊາຍຊູ້ ພວກອສິຣາເອນັກປໍະລະພຣະເຈົ້າໄປຫາພຣະອືນ່.    ດັງ່ນັນ້, 
ປະຊາຊນົອສິຣາເອນັກຖໍກືລງົໂທດເພາະພວກເຂົາພາກນັປະຖິມ້ພຣະເຈົ້າຜູຊ້ງົຮັກເຂົາແທ.້ 
      

ເຣື່ອງນ້ີມີຄວາມໝາຍຫຍັງໃນທຸກວັນນ້ີ? 
         ພວກອສິຣາເອນັໄດຖ້ກືລງົໂທດເພາະພວກເຂາົໄດໃ້ຫກ້ານເຊືອ່ຖ ືພຣະເຈົ້ານັນ້ຈືດຈາງໄປເພາະພວກ
ເຂົາໄດເ້ອົາຄວາມເຊືອ່, ທາໍນຽມຂອງພວກການາອານມາປະກອບໃຊ້ຊຶງ່ເປນັສິງ່ຕອ້ງຫ້າມ.   ຄາໍສັງ່ແລະກດົ
ຄາໍສອນຂອງພຣະເຈົ້ານັນ້ບໍສ່າມາດຖເືບາົໄດ.້     ໃນເມື່ອຜູເ້ຊືອ່ໃນພຣະເຈົ້າໄດເ້ອົາໃຈສງັຄມົແລະເຮັດໃຫ້
ຄວາມຈິງໃນພຣະຄັມພຈີືດຈາງລງົພຣະເຈົ້າຈະເອົາເຣື່ອງ ຖວື່າເປນັຄວາມຜດິ.  ພວກເຮົາຜູເ້ປນັຄຣິສຕຽນບໍ່
ພຽງແຕເ່ອົາຈດິໃຈຖວາຍຕໍອ່ງົພຣະຄຣິດເທົ່ານັນ້, ແຕພ່ວກເຮົາຕອ້ງເປນັຄນົໜນູໃຈໃຫຄ້ນົອືນ່ໆເປນັຄນົສດັ
ຊືຕ່ໍພ່ຣະເຈົ້າອກີດ້ວຍ.    ພວກເຮົາຕອ້ງລະວງັບໍໃ່ຫທ້ໍານຽມຂອງໂລກນີມ້າຊກັຈູງຈິດໃຈ ຄນົໃນຄອບຄົວໃຫ້
ຕກົເປນັເຍືອ່ຂອງສງັຄມົ.  ຊາວໂລກກາ່ວວ່າຄວາມຮູ້ຂອງເຂາົນັນ້ດ,ີ ແຕອ່າຈານໂປໂລກ່າວວ່າ, “ເຮົາຕອ້ງ 
ການຈະຮູ້ຈັກພຣະອງົ ແລະຮູ້ຈັກຣດິອໍານາດອນັປາກົດໃນການທີພ່ຣະອງົຊງົຄນືພຣະຊນົ ແລະຮ່ວມທກຸກບັ
ພຣະອງົ....” (ຟລປ 3:10).     ນັນ້ແຫລະເປນັຄວາມຮູ້ອນັແທຈ້ງິ ເປນັຄວາມຮູ້ທີ່ນາໍໄປເຖງິຄວາມລອດພົ້ນ
ໂດຍອງົພຣະເຢຊຄູຣິດ. 
  

ຄໍາຖາມ 
 

6. ເປນັຫຍງັພຣະເຈົ້າຈິງ່ເອົາເຣື່ອງກບັພວກອສິຣາເອນັຜູຕ້ໍສູ່ພ້ຣະອງົ  ແທນທີຈ່ະເອາົເຣື່ອງຕໍມ່ວນມະ 

ນດຸທງັຫລາຍ? ທາ່ນຈະອະທບິາຍຢ່າງໃດເຖງິຄວາມຜດິຕໍພ່ຣະເຈົ້າ ແລະຕໍເ່ພື່ອນມະນດຸດ້ວຍກນັ? 
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7. ການປຽບທຽບການບໍເ່ຊືອ່ຟັງ   ຄກືານຫລິນ້ຊູໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ຂອງການເປນັຜົວເມັຽຂອງໂຮເຊອາແລະ
ນາງໂກເມີ.  ທ່ານເຫນັການເປນັໂສເພນໃີນບດົທີ 4 ນີແ້ຕງ່ຕາ່ງກນັຢ່າງໃດ? 

8. ໃນທກຸວັນນີທ້າ່ນຄດຶວ່າຄຣິສຕຽນຖກືທດົລອງໃຫຕ້ນົເອງກາຍເປນັຄນົຫລິນ້ຊູຢ້່າງໃດ?  ແມນ່ຫຍງັ
ເປນັສິງ່ຊກັຈງູໃຈໃຫພ້ວກເຮົາບໍຕ່ດິຕາມແລະເຊືອ່ຟັງພຣະຄຣິດເຈົ້າ? 

9. ຕາມປະວດັສາດແລ້ວການນບັຖພືຣະອືນ່ຕາມທໍານຽມຂອງຄນົຕາ່ງຊາດ   ແມ່ນຄວາມຜດິອນັໃຫຍ່
ຫລວງໃນຊີວິດຂອງພວກອສິຣາເອນັ.   ທ່ານຄດຶວ່າມີອນັໃດບໍທ່ີເ່ຮັດໃຫຄ້ຣິສຕຽນໃນທກຸວັນນີຮ້ຽນ
ຈາກຕົວຢ່າງຄວາມຜດິຂອງພວກອສິຣາເອນັທີເ່ຮັດໃຫ້ຫລກັຄວາມເຊືອ່ຈືດຈາງລງົ? 

10. ມີຫຍງັເປນັການທ້າທາຍຕໍກ່ານຖວາຍຕວົຕໍພ່ຣະເຈົ້າໃນທກຸວັນນີ້?     ທາ່ນຈະຮຽນຈາກຄວາມຜດິ
ຂອງພວກອສິຣາເອນັແລະກາຍເປນັຄນົມີຄວາມເຊືອ່ຢາ່ງສດັຊືຕ່ໍພ່ຣະເຈົ້າຢາ່ງໃດ? 
  
  

                                                                ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທີ 6 
ພຣະເຈົ້າມຄີວາມເມດຕາຢາ່ງຫລວງຫລາຍ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຮເຊອາ 11:1-11;14:1-2 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຮເຊອາ 11-14 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ເໝືອນກບັຜູເ້ປນັພໍ່ແມລ່ຄໍອຍໃຫລ້ກູຫລງົຫາຍກບັຄນື ພຣະເຈົ້າກໍ

ມີ ນໍ້າພຣະທຍັຢາກສ້າງຄວາມສມັພນັກບັຄນົຜູເ້ຮັດຜດິຕໍພ່ຣະອົງ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮັດຢ່າງໃດພວກເຮົາຈ່ິງຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍພ່ຣະເຈົ້າຜູລ້ງົໂທດ

ຕໍຄ່ວາມບາບ   ແລະຜູມ້ີຄວາມເມດຕາຢາກສ້າງຄວາມສັມພນັທີ່
ແຕກຣ້າວນັນ້ຄນືດຂີຶນ້ມາໃໝ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຕອບສນອງຕໍພ່ຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າເຖງິແມ່ນຂາ້ພະເຈົ້າ

ໄດຮ້ັດຜດິເຮັດບາບຕໍສູ່ພ້ຣະອົງ. 
 

ໜ້າທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ: 

• ຢນືຢນັວ່າພຣະຄັມພເີປນັພລງັອາໍນາດທີຈ່ະຊີນ້ໍາພາໃນຊີວດິ ແລະການຮັບໃຊ ້
• ເສີມຂຍາຍຕນົເອງໃຫໃ້ຫຍຂ່ຶນ້ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊືອ່ມຊີີວດິຊີວາ. 

 

ບົດນໍາ 
 ພວກອສິຣາເອນັບໍໄ່ດຮັ້ກສາຄາໍສນັຍາຂອງພຣະເຈົ້າຈັກຢາ່ງ.  ພວກເຂົາບໍໄ່ດໃ້ຫພ້ຣະກຽດແດພ່ຣະ 

ເຈົ້າທີ່ໄປນບັຖພືຣະອືນ່ ແລະເຮັດຜດິຕໍກ່ນັແລະກນັ.    ແຕເ່ຖງິປານນັນ້ພຣະເຈົ້າຍງັມີນໍ້າພຣະທຍັຮກັພວກ
ເຂົາຢູ ່ແລະຍງັຢາກສ້າງຄວາມສໍາພນັຂຶນ້ມາໃໝ່.   

     ລກູສາວກກົຂອງພຣະເຈົ້າເວລາລາວມີອາຍປຸະມານ 13 ປີ   ເຫັນວ່າລາວມີອາລົມມັກຮ້າຍ ດັງ່ນັນ້ 
ນອ້ງຊາຍຂອງລາວໄດວ້່າເອືອ້ຍມອີາລົມລະເບດີເໝືອນໄຟ.    ຂາ້ພະເຈົ້າຜູເ້ປນັພໍ່ຈໍາເປນັຕອ້ງລງົໂທດທກຸ
ເທືອ່ຕໍລ່ກູສາວໂດຍບອກລາວເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງຊຶງ່ເປ ັນການລງົໂທດ.  ໃນເມືອ່ທກຸຢາ່ງດຂີຶນ້ແລວ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ເອີນ້ລາວມານັງ່ໂຕະກນິເຂົາ້ຮ່ວມກນັ.      ລກູສາວກໄໍດອ້ອກມາແຕຢ່ດຸຮ້ອງໄຫໃ້ນຮ່ອມໃກເ້ຮືອນຄົວໂດຍ
ກາ່ວວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍບໍສ່ມົຄວນກນິເຂົ້າ!”    ແລະກກໍບັໄປໃນຫອ້ງນອນອກີ.   ເຫັນວ່າລາວມີຄວາມເສັຽໃຈຕໍ່
ການກະທໍາຜດິຂອງລາວແທ້. 

     ເຖງິແມນ່ວ່າລກູສາວໄດມ້ີຄວາມຜດິເທົ່າໃດກຕໍາມ,  ຂ້າພະເຈົາ້ພະຍາຍາມຢາກຄນືດກີບັລກູສາວ 
ທງັຫ້າຄນົ.  ເຫັນວ່າຄວາມຮັກຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຕໍລ່ກູສາວນັນ້ມຫີລາຍກວ່າຄວາມໂກດຮ້າຍ ແລະການບໍຟ່ັງ 
ຄວາມຂອງພວກເຂົາ. 

     ການບໍເ່ຊືອ່ຟັງຂອງພວກອສິຣາເອນັນັນ້ເປນັການສົມຄວນແລວ້ທີ່ພຣະເຈົ້າລງົໂທດ.  ໃນເມື່ອພຣະ 
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ເຈົ້າປະທານພຣະບນັຍດັໃຫ້ໂມເຊ,     ພຣະເຈົ້າຊງົກາ່ວວ່າການສາບແຊງ່ຈະຕກົຖກືຜູທ້ີບ່ໍເ່ຊືອ່ຟັງໃຫ ້(ເບິງ່ 
ພຣະບນັທສີອງ 28:1-68). ເຫັນວ່າຄໍາເຕອືນຂອງພຣະເຈົ້ານັນ້ບໍໄ່ດຫ້ັນປ່ຽນພວກອສິຣາເອນັເທົ່າໃດເພາະ 
ພວກເຂົາຍງັສບຶຕໍປ່ະຖິມ້ພຣະເຈົ້າໄປແລະບໍນ່ບັຖຄືາໍສັງ່ສອນຂອງພຣະອງົເລຍີ. 
 
1. ຄວາມຮັກຂອງພຣະບິດາ: (ໂຮເຊອາ 11:1-4) 

 ພຣະເຈົ້າໄດເ້ຂົ້າມພີາກສວ່ນໃນປະວັດສາດຂອງພວກອສິຣາເອນັໂດຍເລີ້ມຕົນ້ເອີນ້ເອົາຄນົນຶງ່.  ພຣະ
ເຈົ້າໄດເ້ອີນ້ເອາົອບັຣາຮາມອອກຈາກທາໍນຽມທີນ່ບັຖພືຣະຫລາຍອງົ (ໂຢຊວຍ 24:2), ພຣະອງົໄດສ້ະແດງ
ພຣະອງົເອງຕໍອ່ບັຣາຮາມ ແລະກໄໍດຕ້ັງ້ຄາໍໝັນ້ສນັຍາຂຶນ້.  ຄໍາສນັຍາອນັນຶງ່ກແໍມ່ນຄໃືຫອ້ບັຣາຮາມມີເຊືອ້ 
ສາຍຫລາຍແລະກາຍເປນັຊາດໃຫຍ.່  ແຕເ່ຫັນວ່ານັນ້ເປນັຄາໍຖາມຂອງຫລາຍຄນົເພາະຈາກຄອບຄົວດຽວ
ຈະກາຍເປນັປະເທດໄດຢ້າ່ງໃດຖາ້ບໍມ່ີຄວາເຊືອ່ ແລະນອງເລອືດຈາກຄນົພາຍນອກມາລບົກວນ. 

 ໃນປຶ້ມປະຖມົມະການ 24:26 ໄດກ້່າວວ່າຢາໂຄບໄດເ້ຂົ້າໄປປະເທດອຢີບິມີເຊືອ້ສາຍນໍາກນັ 70 ຄນົ.  
ຫລງັຈາກສີສ່ດັຕະວດັຕໍມ່າໂມເຊໄດພ້າພວກເຂົາອອກໄປນັນ້ມປີະຊາຊນົເປນັລາ້ນ. ໃນເວລານັນ້ພວກອສິ
ຣາເອນັໄດຖ້ກືຂົ່ມເຫງັຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ແຕເ່ຫັນວ່ານັນ້ເປນັແຜນການແລະພຣະສນັຍາຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງສດັ
ຊື່.  ໃນສມຍັໂບຮານຈະບໍເ່ຫັນໄດງ້່າຍເລຍີວ່າຈະມີຄນົແຕງ່ງານກບັສາວໃຊ້.  ພຣະເຈົ້າໄດຮັ້ກສາເຊື້ອສາຍ
ຂອງອບັຣາຮານບໍໃ່ຫ້ມຄີວາມເຊືອ່ປະປນົກບັຊາດອືນ່ໆ.    ໃນເມືອ່ຄອບຄົວຂອງອບັຣາຮາມແຜຫ່ລາຍພໍທີ່
ຈະເປນັຊາດທີສ່າມາດເພິ່ງຕນົເອງໄດ້,  ພຣະເຈົ້າໄດນ້າໍພາພວກເຂາົອອກຈາກການເປນັທາດ ແລະສນັຍາ
ວ່າຈະຮັກສາເບິງ່ແຍງ ແລະຈັດຫາທກຸໆສິງ່ທີພ່ວກເຂົາຕອ້ງການເໝືອນພໍ່ຈັດຫາໃຫ້ຜູເ້ປນັລກູ. ພຣະເຈົ້າຍງັ
ສອນໃຫພ້ວກອສິຣາເອນັຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າເປນັອງົບໍຣິດສດຸ ແລະພວກເຂາົສາມາດມີຄວາມສັມພນັກບັພຣະອງົ
ໄດ້ໂດຍໃຊກ້ດົບນັຍດັ.    ການທີໃ່ຫ້ກຽດແລະເຊືອ່ຟັງພຣະເຈົ້ານັນ້ ພວກອສິຣາເອນັຕອ້ງເປນັຕົວຢ່າງອນັດີ
ໃນການເປນັຄນົສນິທມັເພື່ອຄນົອືນ່ຈະປະຕບິດັເໝອືນກນັ. 

ພວກອສິຣາເອນັບໍໄ່ດມ້ີຊີວິດຢູຕ່າມພຣະປະສງົອງິຕາມຄາໍສນັຍາ ແທນທີພ່ວກເຂາົຈະຮັບໃຊແ້ລະເຊືອ່
ຟັງພຣະເຈົ້າ ພວກເຂົາກາຍເປນັຄນົຫົວແຂງ     ແລະກະບດົຊຶງ່ເປນັສິງ່ພຣະເຈົ້າປ້ອງກນັພວກເຂົາຈາກສິງ່
ເຫລົາ່ນີ້.    ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດຮ້ັກສາ, ລ້ຽງດ,ູ ແລະປົວພະຍາດເວລາພວກເຂາົຢູໃ່ນພາວະສກຸເສນີ ພວກ
ເຂົາຊໍາ້ໄປຂອບໃຈນໍາພຣະອືນ່ໆຂອງໄທບາ້ນໄທເມອືງຕາ່ງໆ ແທນທີຈ່ະຂອບພຣະຄນູພຣະເຈົ້າຜູ້ມີຄວາມ
ຮັກ ຄວາເມດຕາຕໍພ່ວກເຂາົ.   ພຣະເຈົ້າໄດສ້ະແດງໃຫ້ພວກເຂາົຮູ້ວ່າພຣະອງົເປນັພຣະບດິາຜູ້ມີຄວາມຮັກ 
ແຕເ່ຫັນວ່າປະຊາກອນຂອງພຣະອງົຫນັຫລງັໃຫພ້ຣະອງົ ແລະແລນ່ໜີຈາກພຣະອງົໄປ.  

 

2. ຜົນຮ້າຍແຮງຂອງການບໍ່ເຊື່ອຟັງ: (ໂຮເຊອາ 11:5-7) 
  ພຣະເຈົ້າໄດປ້ະທານທກຸສິງ່ທີປ່ະຊາກອນຂອງພຣະອງົເພື່ອໃຫພ້ວກເຂົາມຄີວາມສກຸກາຍສະບາຍໃຈ.  

ພຣະເຈົ້າຍງັໄດນ້າໍພາພວກເຂົາອອກຈາກການເປນັຂາ້ທາດຈາກປະເທດອຢີບິ    ເພືອ່ພວກເຂາົຈະໄດສ້້າງ
ບາ້ນແບງເມືອງບໍໃ່ຫຢູ້ໃ່ຕບ້ງັຄບັຂອງກະສດັຕາ່ງດ້າວ.   ຝງູຊນົຊາວອສິຣາເອນັໄດເ້ຂົ້າໄປໃນແຜນ່ດິນິແຫ່ງ
ພຣະສນັຍາພາຍໃຕກ້ານນາໍພາຂອງໂຢຊວຍ ພວກເຂາົເຫັນພຣະຄນຸ ແລະຮູ້ຈັກຄນຸຄາ່ແລະເປນັຄນົສດັຊືຕ່ໍ່
ພຣະເຈົ້າຕລອດຊີວດິ (ເບິງ່ ໂຢຊວຍ 24:31; ພປຄ 2:7).  ຄວາມຊງົຈໍາວ່າພຣະເຈົ້າໄດປ້ງົປອ້ງຮັກສາແລະ 
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ລ້ຽງດຢູ່າງດນີັນ້ຄອ່ຍໆຫາຍໄປຈົນເຖງິສມັຍຂອງຜູປ້ະກາພຣະທັມໂຮເຊອາ.    ໃນເມື່ອພວກເຂາົບໍໃ່ຫ້ກຽດ
ແລະຟງັຄວາມ    ພຣະເຈົ້າເລຍີຍກົເອົາຍດົສກັອອກໄປຈາກຊີວິດແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປນັທກຸເໝືອນດັງ່
ພວກເຂົາເຄຍີເປນັຂ້າທາດໃນປະເທດອຢີບິ.  ແຕຕ່ອນນີພ້ວກອສິຣາເອນັໄດຕ້ກົໄປທາດຂອງປະເທດອດັຊີ
ເຣັຽ. 

ເຖງິແມ່ນວ່າພວກອສິຣາເອນັປະຖິມ້ພຣະເຈົ້າແລະຄາໍສນັຍາຂອງພຣະອງົໄປ,  ພຣະອງົກຍໍງັຮ້ອງພວກ
ເຂົາວ່າເປນັປະຊາກອນຂອງພຣະອງົ.   ການທີບ່ໍເ່ຊືອ່ຟັງນັນ້ເປນັເຫດໃຫມ້ີການລງົໂທດ, ແຕພ່ຣະເຈົ້າບໍໄ່ດ້
ຕດັພວກເຂາົອອກ.  ຜູເ້ປນັພໍ່ແມທ່ີ່ຮັກບໍຍ່ອມໃຫລ້ກູເດນີເຂົ້າໄປໃນທາງທີ່ມພີັຍອນັຕະລາຍຕໍຕ່ນົເອງ.  ເຊັນ່
ນັນ້ແຫລະພຣະເຈົ້າກບໍໍອ່ະນຍຸາດໃຫ້ພວກເຂົາກະບດົ, ມໃີຈໂອອ້ວດ ແລະບໍສ່ດັຊື່ ພຣະເຈົ້າເລຍີເຂົ້າໄປເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາຢດຸທາໍບາບ ແລະພຣະອົງຕອ້ງການໃຫພ້ວກເຂົາຄນືດກີບັພຣະອງົ.  

 

3. ຕີສອນດ້ວຍຄວາມເມດຕາ: (ໂຮເຊອາ 11:8-11) 
       ລກູຊາຍຜູມ້ີອາຍຸສີປ່ຂີອງຂາ້ພະເຈົ້າມັກບໍຟ່ງັຄວາມ ຂ້າພະເຈົ້າພຍາຍາມຕສີອນລາວໂດຍບໍໃ່ຫຫ້ລິນ້
ກບັເກມທີລ່າວມັກແຕເ່ຫັນວ່າບໍໄ່ດຜ້ນົ    ໃນທີສ່ດຸຂາ້ພະເຈົ້າໄດທ້້າລາວວ່າຖາ້ບໍຟ່ັງເທືອ່ໜ້າຈໍາເປນັຕອ້ງຕີ
ດ້ວຍໄມແ້ສ້.  ລາວດແີຕຊ່ົວ່ຄາວເວລາຂາ້ພະເຈົ້າປກັຕາເບິງ່ ເວລາບໍເ່ບິງ່ກເໍຮັດຄວາມຜດິເໝອືນເດີມ. 
      ພວກອສິຣາເອນັກາຍເປນັເໝອືລກູຊາຍນອ້ຍຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ ພວກເຂົາບໍຫ່ົວຊາຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປນັ
ຜູນ້າໍພາຈນົໄດພ້ົບກບັຄວາມຈບິຫາຍ.      ພຣະເຈົ້າໄດເ້ຕອືນພວກເຂົາແລ້ວກເໍຕອືນອກີໂດຍສົງ່ຜູປ້ະກາດ
ພຣະທັມມາຫາໂດຍກາ່ວວ່າຖາ້ບໍຟ່ັງພວກເຂົາຈະໄດຮ້ັບໂທດເຊັນ່:   ພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດ້ເຮັດໃຫຝ້ນົຕກົ, ຜນົລະ
ປກຸແຫງ້ແລງ້, ມພີະຍາດເກດີຂຶນ້ ແລະຊາດອືນ່ມາປກົຄອງ (ເບິງ່ ອາໂມດ 4:6-11).  ເຫດຮ້າຍເຫລົ່ານີໄ້ດ້
ເກດີຂຶນ້ກແໍມນ່ການສາບແຊງ່ເພາະການບໍເ່ຊືອ່ຟັງທີໄ່ດຂ້ຽນໄວ້ໃນພຣະບດັຍດັ (ພຣະບດັຍດັທສີອງ 28:15 
-68).  ທະຫານຊາດອືນ່ມາລບົກວນແຕຍ່ງັເຫັນວ່າພວກເຂົາຍງັສບືຕໍປ່ະເສດພຣະເຈົ້າ,  ບໍຫ່ົວຊາຕໍ ່ກດົບດັ
ຍດັຂອງພຣະອົງ, ແລະກປໍະຕເິສດຄາໍສນັຍາຂອງພຣະເຈົ້າ. 
     ພຣະເຈົ້າກເໍສົ້າພຣະທຍັໃນເມື່ອພວກອສິຣາເອນັຖກືທາໍລາຍ ພຣະອງົຢາກໃຫພ້ວກເຂົາກບັຄນືດບີໍເ່ປັນ
ຄນົກະບດົ.  ຄາໍເວົ້າວ່າ “ປຽ່ນແປງ”  ໃນຂໍ ້8 ໝາຍຄວາມວ່າຫວນຄນື ຫລື ຕາ່ວຄນື.  ແມນ່ຄວາມທກຸພາຍ
ໃນຈິດໃຈທີພ່ຣະເຈົ້າມີເວລາເຫນັຄນົຂອງພຣະອງົຖກືທໍາລາຍ. 
     ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້ານັນ້ມຕີໍປ່ະຊາກອນຂອງພຣະອງົສເມີ. ພຣະອງົບໍປ່ະຖິມ້ພວກເຂາົໂດຍບໍໃ່ຫ້
ມີການຄນືດ.ີ  ພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດປ້ະຕເິສດພວກເຂົາຂຶນ້ກບັຄວາມຮູ້ສກຶ ແຕຫ່ົວໃຈສວ່ນເລກິຂອງພຣະເຈົ້າແລວ້
ແມ່ນເຕມັໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະຊອກທາງໃຫພ້ວກເຂົາຄນືດກີບັພຣະອງົໄດ້.  ພຣະເຈົ້າກ່າວວ່າດ້ວຍການ
ບໍເ່ຊືອ່ຟັງນັນ້ພວກເຂົາຈະຖກືລງົໂທດ     ແຕກ່ານທໍາລາຍນັນ້ບໍເ່ປນັການສິນ້ເນືອ້ປະດາຕົວເໝອືນກບັສອງ 
ເມືອງ ອດັມາ ແລະ ເຊບົວອມີ ເວລາພຣະເຈົ້າສົງ່ໄຟມາທາໍລາຍເມືອງໂຊໂດມແລະໂກໂມຣາ.    (ພຣະບດັ
ຍດັທສີອງ 29:23).        ຫລງັຈາກການຕສີອນນີແ້ລ້ວພວກອສິຣາເອນັກຍໍງັເປນັປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າ 
ພວກເຂົາຈະກາຍເປນັຄນົຍອມຟງັສຽງ ແລະຍອມຮັບເອົາພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຢາໍເກງ.     ໃຫຫ້ວນຄນືໄປ
ເບິງ່ເຣື່ອງຂອງນາງໂກເມີ ນາງກບັຄນືໄປບາ້ນ ແລະຫາຄນົຮັກຜູເ້ປນັສາມ ີ (ໂຮເຊອາ 1-3).        ໂຮເຊອາ 
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11:11    ໄດສ້ິນ້ສດຸລງົໂດຍສນັຍາວ່າຖາ້ໃຜກບັຄນືມາເພາະໄດຍ້ນິສຽງເອີນ້ຈາກພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າກເໍປດີ
ປະຕຮັູບຕອ້ນຜູນ້ັນ້ສເມີ. 
 

4. ຖ້ິມຄວາມຜິດ ແລະກັບຄືນດີ: (ໂຮເຊອາ 14:1-2) 
     ຫລງັຈາກມີສຽງເຕອືນຢາ່ງຮ້າຍແຮງແລ້ວ ຕໍມ່າກໄໍດຍ້ນິຄໍາຮ້ອງຂຢໍາ່ງສຸພາບໃຫກ້ບັຄນືມາອກີ. ເໝອືນ
ກບັຜົວຜູມ້ີຄວາມຮັກແທ ້ຫລເືໝອືນຜູເ້ປນັພໍ່ມຄີວາມຮັກຕໍລ່ກູ ພຣະເຈົ້າໄດເ້ອີນ້ໃຫພ້ວກອສິຣາເອນັຮັບເອາົ
ຊີວິດແລະພຣະພອນໂດຍການກບັຄນືມາຫາພຣະອງົ. ເຖງິແມນ່ວ່າພວກເຮົາໄດຖ້ກືຊກັຈງູໄປນບັຖພືຣະອືນ່
ເໝືອນຄນົຫລິນ້ຊູ້ກຕໍາມ     ພຣະເຈົ້າເອງເປນັຜູເ້ລອືກໃຫພ້ວກເຂາົກບັຄນືມາຫາແລະພຣະອງົຍງັໃຫເ້ຂົາມີ
ຄວາມສັມພັນກບັພຣະອງົອກີ.   ເໝືອນກບັໂຮເຊອາໄດອ້ະພຍັໃຫ້ເມັຽຜູຫ້ລິນ້ຊູ ້ລາວໄດເ້ປນັຄນົຈ່າຍຄ່າໜີ້
ທງັໝດົແລະນາໍນາງກບັບາ້ນ.    ພຣະເຈົ້າກຢໍາກໃຫ້ຄນົຂອງພຣະອົງຊາໍຮະຕນົເອງເພື່ອພວກເຂາົຈະໄດກ້ບັ
ຄນືໄປຫາພຣະອງົອກີຄັງ້ນຶງ່. 
     ການເອີນ້ໃຫກ້ບັຄນືໃນຕອນນີບ້ໍແ່ມນ່ພຽງແຕບ່ອກທດິທາງໃຫເ້ທົ່ານັນ້.  ຄໍາເອີນ້ນີບ້ໍແ່ມນ່ໃຫກ້ບັຄນືມາ
ຊື່ໆ  ແຕແ່ມນ່ກບັມາໂດຍການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ຢາ່ງແທຈ້ິງ, ປະຖິ້ມຈດິໃຈກະບດົ ແລະອອ່ນຍອມ
ຕໍກ່ານປກົຄອງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະເຊືອ່ຟັງເທົ່ານັນ້.      ຍງັບໍທ່ນັຊ້າເກນີໄປທີຈ່ະກບັຄນືເພື່ອຮັບເອົາຄວາມ
ຍນິດ ີແລະຮັບເອົາພຣະພອນໃນການຄນືດກີບັພຣະເຈົ້າ.   ພວກເຂາົຄວນຢດຸກະທໍາຄວາມຜດິບາບຢ່າງໄວ 
ພຣະເຈົ້າຕອ້ງການໃຫ້ຍອມຜດິໂດຍຫັນຫລງັໃສຄ່ວາມບາບ ແລະຫັນໜ້າມາຫາພຣະເຈົ້າ. ໝາຍຄວາມວ່າ
ພວກອສິຣາເອນັຕອ້ງມຄີວາມເສັຽໃຈທີພ່ວກເຂົາໄດກ້ະບດົ     ບໍໄ່ດຟ້ັງຄວາມພຣະເຈົ້າທີໄ່ປນບັຖພືຣະອືນ່.  
ພວກເຂົາຄວນເປນັຕົວຢ່າງດຕີໍຄ່ນົອືນ່ໃນການເປນັຄນົທ່ຽງທັມເພື່ອໃຫມ້ະນດຸໃຫ້ກຽດແລະນບັຖພືຣະເຈົ້າ. 
     ໂຮເຊອາໄດກ້່າວເຖງິຄາໍອອ້ນວອນທີພ່ຣະເຈົ້າມພີຣະປະສງົຢາກໃຫປ້ະຊາກອນຂອງພຣະອງົຄ:ື ຮອ້ງຂໍ
ໃຫ້ພຣະເຈົ້າເອາົຄວາມຜດິອອກໄປ   ແລະພຣະເຈົ້າບອກພວກເຂາົໃຫມ້ີການປຽ່ນຈິດໃຈເພື່ອກາຍເປນັຄນົ
ສນິທັມ.     ພວກເຂົາຄວນນາໍຂອງຖວາຍບຊູາມາເພື່ອໃຫພ້ຣະອງົຊອບພຣະທຍັ;    ບໍແ່ມນ່ເອາົສດັມາເຜາົ
ຖວາຍ ແຕແ່ມ່ນການຖິ້ມໃຈເກົາ່ແລະເອາົໃຈໃໝແ່ທ້, ມີການຂອບພຣະຄນຸ,  ແລະຍກົຍອ້ງສັຣເສນີເກດີຂຶນ້
ຈາກຈິດໃຈ.  
     

ເຣື່ອງນ້ີມີຄວາມໝາຍຫຍັງໃນທຸກວັນນ້ີ? 
         ເຖງິແມ່ນວ່າພຣະເຈົ້າມພີຣະປະສງົຢາກໃຫ້ພວກອສິຣາເອນັໄດກ້ບັຄນືເຂົາ້ສູຄ່ອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ, 
ພວກອສິຣາເອນັຍງັດືດ້ານສບຶຕໍປ່ະຕເິສດພຣະອງົ ຜູ້ເປນັສາມີ, ເປນັບດິາ, ແລະເປນັພຣະເຈົ້າ.  ດຽວນີພ້ຣະ
ເຈົ້າຍງັອ້າແຂນຮັບຕອ້ນຜູຕ້ອ້ງການເຂົ້າມາຫາພຣະອງົ    ເພື່ອຈະໄດຮັ້ບຄວາມອະພັຍໂທດຈາກຄວາມຜດິ
ບາບຜ່ານທາງອງົພຣະເຢຊຄູຣິດ.  ຖາ້ພວກເຮົາເປນັບດຸຂອງພຣະເຈົ້າ (ໂຣມ 8:14-16),  ພວກເຮົາຄວນຮູ້
ແນເ່ຖງິຄວາມຮັກ, ຄວາມເປນັຫ່ວງ, ການເບິງ່ແຍງລ້ຽງດຕູໍພ່ວກເຮົາ. ພວກເຮົາຄວນເຊືອ່ໃນຄາໍສນັຍາຂອງ
ພຣະອງົວ່າທກຸສິງ່ເກດີຂຶນ້ເພື່ອເປນັການດຕີໍພ່ວກເຮົາຜູທ້ີເ່ຊືອ່ (ໂຣມ 8:28). 
       ຖາ້ພວກເຮົາຮຽນນໍາຄວາມຜດິຂອງພວກອສິຣາເອນັ ແລະເອົາຈິດໃຈເຊືອ່ຟງັພຣະເຈົ້າ, ໃນທີສ່ດຸພວກ
ເຮົາກໄໍດຮ້ັບພຣະພອນ ແລະມີຊີວດິຢາ່ງຄບົບໍຣິບນູ.   ພຣະຄນຸແລະຊີວດິອນັຕລອດໄປແມ່ນຂອງຂວັນອນັ
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ປະເສດີຈາກພຣະເຈົ້າ (ໂຣມ 6:23; ເອເຟໂຊ 2:8) ແລະບໍສ່າມາດຖອດຄນື (ໂຣມ 11:29).  ດັງ່ນັນ້, ພວກ
ເຮົາຄວນເຂົ້າໄປຫາພຣະເຈົ້າຜູເ້ປນັພຣະບດິາເວລາມີຄວາມຕອ້ງການໃນຊີວິດ,   ຮູ້ແກໃ່ຈເທີນ້ວ່າພຣະເຈົ້າ
ໄດຍ້ນິສຽງ ແລະຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກກບັພຣະອງົຫລາຍຂຶນ້  ເພື່ອເຮັດໃຫຈຸ້ດປະສງົຂອງພຣະອງົສໍາເຣັດ
ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  
 

ຄໍາຖາມ 
 

11. ແມ່ນຫຍງັເຮັດໃຫພ້ວກອສິຣາເອນັບໍຮ່ັກສາຄໍາສນັຂອງພຣະເຈົ້າ? 
12. ຖາ້ວ່າພຣະເຈົ້າມຄີວາມຮັກ ແລະເມດຕາ,  ເປນັຫຍງັພຣະເຈົ້າຈຶງ່ຍອມໃຫພ້ວກອສິຣາເອນັຖກືທາໍ 

ລາຍ? 
13. ເປນັຫຍງັພຣະເຈົ້າມພີຣະປະສງົຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຄນືດຫີລາຍກວາ່ການລງົໂທດຜູທ້ີເ່ຮັດຜດິຕໍພ່ຣະ 

ອງົ? 
14. ຄາໍສນັຍາຂອງພວກອສິຣາເອນັຕໍພ່ຣະເຈົ້ານັນ້    ແຕກຕາ່ງກບັຄໍາສນັຍາໃໝວ່່າຈະໃຫອ້ະພຍັໂທດ

ໂດຍພຣະໂລຫິດຂອງອງົພຣະຄຣິດຢາ່ງໃດ? 
15. ຄາໍສນັຍາຂອງພວກອສິຣາເອນັນັນ້ຄຮັືກສາພຣະບັນຍດັຂອງພຣະເຈົ້າ.      ທ່ານເດມີໜ້າທີຮ່ັບຜດິ 

ຊອບຢາ່ງໃດຕໍຄ່າໍສນັຍາໃນພຣະໂລຫດິຂອງພຣະຄຣິດ? 
16. ທ່ານເຄຍີໄດປ້ະສບົກບັພຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າຫລບືໍ່?   ທາ່ນຮູ້ໄດຢ້່າງໃດວ່າການອະພັຍຈາກ

ພຣະເຈົ້ານັນ້ເປັນການພຽງພໍທີຈ່ະລຶບລ້ຽງຄວາມບາບທີຜ່່ານມາ,   ໃນປດັຈບຸດັ ແລະໃນອະນາຄດົ
ຢາ່ງໃດ? 
  
  

                                                                            ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ7 
ເມືອ່ພຣະເຈົ້າຊົງເບືອ່ພຣະທຍັ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ເອຊາຢາ 1:1-20 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເອຊາຢາ 1:1-20 

ຈ ຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ບໍມ່ີກຈິການທາງສາສນາໃດໆທີຈ່ະມາແທນການດາໍເນນີຊີວິດດ້ວຍຄວາມ 

                                ສດັຊືຕ່ໍ່ພຣະເຈົ້າ,   ແມນ່ແຕກ່ານເຮັດຢາ່ງຍດຸຕທິັມແລະການດແູລຄວາມ 
                                ຍາກຈນົກບໍໍສ່າມາດຈະມາແທນທີພ່ຣະອງົບໍໄ່ດ.້ 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາ:    ອກີດນົປານໃດພວກເຮົາຈ່ຶງຈະຍອມຮັບວ່າ ກຈິການທາງສາສນາໃດໆຈະບໍສ່າ 

                                     ມາດມາແທນການດໍາເນນີຊີວດິດ້ວຍຄວາມສດັຊືຕ່ໍພ່ຣະເຈົ້າ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພືອ່ຈະຮູ້ວິທທີີຈ່ະຕອບການຊງົເອີນ້ໃຫ້ດາໍເນນີຊີວດິດ້ວຍຄວາມສດັຊືຕ່ໍພ່ຣະ 

                               ເຈົ້າ ແລະການໃຫ້ເຮັດຢ່າງຍດຸຕທິັມແລະການດແູລຄນົຍາກຈນົ. 
 

ຄໍານໍາ 
 
ພຣະເຈົ້າຊງົຟ້ອງວ່າໄພພ່ນົຂອງພຣະອງົ ພຍາຍາມເອົາກຈິການທາງສາສນາມາແທນການເຊື່ອຟັງພຣະບນັ 
ຊາຂອງພຣະອງົ. ເມື່ອບໍນ່ານມານີ,້ ມໂີບດແຫ່ງນຶງ່ທີມ່ີສະມາຊກິຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ມີລາຍການດີໆ ທງັເຈັດ
ວັນ ແຕ່ຊີວດິຂອງສະມາຊກິສ່ວນຫລາຍບໍມ່ີການປ່ຽນແປງ;    ກຈິການທາງສາສນາບໍໄ່ດຊ້່ວຍເຣອງຈດິວິນ
ຍານ; ຄວາມເຊືອ່ບໍໄ່ດປ້່ຽນແປງຊີວດິປະຈໍາວັນໃນຄອບຄົວ, ທີທ່ໍາງານ, ທີໂ່ຮງຮຽນ, ແລະທີອ່ືນ່ໆ. ໃນທີສ່ດຸ
ພວກຜູນ້າໍໃນໂບດນີພ້າກນັຕືນ່ຕົວ ແລະໄດຫ້າວິທທີາງເພື່ອຊ່ວຍສະມາຊກິໃຫໄ້ດເ້ຕບີໃຫຍໃ່ນການເຊືອ່ຟັງ
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
ໃນບດົຮຽນນີຜູ້ປ້ະກາດພຣະທັມເອຊາຢາໄດທ້ໍານວາຍໃສປ່ະຊາຊນົທີຢ່ດູາແລະກງຸເຢຣຊູາເລມັ. ປະຊາຊນົ
ມີກຈິການຫລາຍໆຢາ່ງກ່ຽວກບັຄວາມເຊືອ່    ແຕຄ່ວາມເຊືອ່ນັນ້ບໍໄ່ດໄ້ປເຖງິຊີວດິປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂາົ. 
ໃນພຣະທັມເອຊາຢາ 1,    ຜູປ້ະກາດໄດບ້ອກວ່າປະຊາຊນົບໍເ່ຂົ້າໃຈ, ດນິແດນເປົາ່ຮ້າງ, ພທິສີາສນາທີບ່ໍມ່ີ
ຄວາມໝາຍ, ແລະຂາດການໃຫເ້ຫດຜນົ. 
 

1. ປະຊາຊົນບ່ໍເຂ້ົາໃຈ: (ເອຊາຢາ 1:1-3) 
ພຣະທັມເອຊາຢາປະກອບດ້ວຍພຣະນີມດິຫລາຍໆຢ່າງ   ທີອ່ງົພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາໄດຊ້ງົສາໍແດງໃຫ້ຜູປ້ະກາດ
ພຣະທັມໄດເ້ຫັນ.      ນມີດິເປນັເຣ່ືອງເລກິລບັຂອງພຣະເຈົ້າ; ພຣະທັມເອຊາຢາບດົທນີຶງ່ເປນັຄາໍຂວັນຂອງ
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ພຣະທັມເອຊາຢາແຕບ່ດົທ ີ1 ເຖງິ 39    ຊຶງ່ເວົ້າເຖງິການລະເມີດພຣະສນັຍາກບັພຣະເຈົ້າຂອງຊາວອສິຣາ
ເອນັ, ການພພິາກສາສາໍລບັຄວາມຜດິບາບຂອງພວກເຂົາ, ແລະຄໍາເຫັນກ່ຽວກບັຜູທ້ີຍ່ງັຊອບທມັຢູ.່ 
 
ເອຊາຢາເປນັຜູປ້ະກາດພຣະທັມໃນສມຍັທີອ່ສຸຊຢີາ, ໂຢທາມ, ອາຮັສ, ແລະເຮເຊກຢີາ, ເປນັກະສດັຂອງຢູ
ດາ. ທາ່ນໄດຮ້ັບການຊງົເອີນ້ ແລະໄດເ້ລີ້ມປະກາດໃນປສີດຸທາ້ຍຂອງກະສັດອສຸຊຢີາ; ພຣະທມັເອຊາຢາ 6:
1 ບອກວ່າ,   “ໃນປທີີກ່ະສດັອສຸຊຢີາສິນ້ພຣະຊນົນັນ້  ຂາ້ພະເຈົ້າໄດເ້ຫັນພຣະຜູ້ເປນັເຈ້ົາຊງົປະທບັເທງິບນັ 
ລງັສງູແລະສະງາ່ຣາສີ ແລະເຄືອ່ງສລອງຂອງພຣະອງົໄດ້ເຕັມພຣະວິຫານ.”   ເອຊາຢາເປນັຜູປ້ະກາດພຣະ 
ທັມຣະຫວ່າງປ ີ742 ເຖງິ 701 ກອ່ນ ຄ.ສ; ທ່ານໄດປ້ະກາດໃນຕອນທີສ່ະພາບການໃນຢດູາກາໍລງັຊດຸໂຊມ 
ລງົ ຫລງັຈາກຄວາມຮ ຸ ່ງເຮືອງແລະໝັນ້ຄງົໃນສມຍັຂອງກະສດັອສຸຊຢີາ. ໃນຕອນນີ,້ ປະເທດອສັຊເີຣັຽກໍາລງັ
ມີອາໍນາດແລະກາໍລງັຂຍາຍອານາເຂດແລະໄດສ້້າງຄວາມຢ້ານກວົຢ່າງໃຫຍໃ່ຫ້ຢດູາ. 
 
ຜູປ້ະກາດພຣະທັມເອີນ້ໃຫຟ້້າສວັນແລະແຜນ່ດນິໂລກ   ຈົງ່ເປນັພຍານກບັພຣະຄາໍຂອງອງົພຣະຜ ູ້ເປນັເຈົ້າ 
ເໝືອນກບັວ່າກາໍລງັຢ ູ່ໃນສານຕດັສນິ (ຂໍ ້2).   ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົຄໍ່າຄວນເຖງິການເຮັດບາບແລະການກະບດົ
ຂອງປະຊາກອນຂອງພຣະອງົ. ພຣະອງົຊງົກາ່ວວ່າ “ງວົຄວາຍມນັຍງັຮູ້ຈັກເຈ້ົາຂອງ  ລກໍໍຮູ້ຈັກບອ່ນນາຍມັນ 
ເອົາໄປລ້ຽງ ແຕອ່ສິຣາເອນໄພ່ພນົຂອງເຮົາບໍ່ຮູຈັ້ກຫຍງັເລຍີ” (ຂໍ ້2-3).   ອສິຣາເອນັໄດລ້ືມພຣະເຈົ້າຜູຊ້ງົດູ 
ແລຮັກສາພວກເຂົາຕລອດມາ.   ພວກເຮົາອາດຈະເຂົາ້ໃຈຄວາມເຈັບປວດຂອງພຣະເຈົ້າເພາະປະຊາກອນ
ຂອງພຣະອງົໄດປ້ະຕເິສດພຣະອົງ. 
 
ໃນຖານະຜູຕ້ດິຕາມພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາກໄໍດເ້ປນັປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າໃນສມຍັນີ.້   ການເປນັປະຊາ 
ກອນຂອງພຣະເຈົ້າມີທງັກຽດແລະຄວາມຮັບຜດິຊອບຢາ່ງໃຫຍຫ່ລວງ.     ພຣະເຈົ້າຊງົອວຍພອນພວກເຮົາ 
ແລະໃນຂະນະດຽວກນັພຣະອງົກຊໍງົໃຫຄ້ວາມຮັບຜດິຊອບດ້ວຍ. 
 

2. ດິນແດນເປ່ົາຮ້າງ: (ເອຊາຢາ 1:4-9) 
ຄາໍວ່າ “ໂອ” ທີເ່ລີ້ມຕົນ້ໃນຂໍ ້4 ບອກເຖງິຄວາມເຈັບປວດແລະເຫລອືໃຈ.    ພຣະຄາໍໄດອ້ະທບິາຍສະພາບ
ຂອງປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າວ່າເປນັຊນົຊາດບາບໜາ,   ເຜົ່າພັນຜູເ້ຮັດຊົ່ວ, ລກູຫລານຂອງຄວາມເສືອ່ມ 

ຊາມ, ແລະເປນັຊນົຊາດທີ ່“ໄດປ້ະຖິ້ມແລະຫນັຫນີຈາກພຣະເຈົາ້ອງົບໍຣິສດຸຂອງອສິຣາເອນ.” 
 
ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າໄດເ້ປນັຄນົກະບດົ: 1.     ພວກເຂົາເປນັເໝອືນໂຈນຜູຮ້້າຍທີໄ່ດຮ້ັບແຜຈາກໂທດ
ເພາະຄວາມຜດິຂອງເຂາົ; ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ົງກາ່ວວ່າ, “ຫົວຂອງເຈົາ້ມີແຕບ່າດ ຈດິໃຈກໍເຈັບຊໍາ້ຕັງ້ແຕຕ່ນີເຖງິ 
ຫົວ ທົ່ວຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າບໍ່ມີບອ່ນໃດປອດ ມນັມີແຕບ່ອ່ນຟກົຊໍາ້ດາໍຂຽວ ແລະເປນັແຜບາດ” (ຂໍ ້5-6).  2. 
ບາ້ນເມືອງຂອງພວກເຂາົກເໍປົາ່ຮ້າງ ແລະ “ຫົວເມອືງທງັຫລາຍຖກືເຜົາໄຫມຍ້ງັແຕດ່ນິ ຊາວຕາ່ງປະເທດໄດ ້
ເຂົ້າຍຶດຄອງ ແລະທໍາລາຍທກຸໆສິງ່ຖິ້ມຕໍຫ່ນາ້ພວກເຈົາ້  ນະຄອນເຢຣຊູາເລັມກປໍະຖິ້ມໄວ້ເປນັນະຄອນຖກື 
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ເຂົາປິດລອ້ມ ແລະປາສຈາກແນວປອ້ງກນັເຫມອືນຕບູຄນົເຝົ້າສວນອະງຸນ່   ຫລືເຫມອືນຖຽງໄຮ່ຫມາກແຕງ 
ກວາ” (ຂໍ້ 7-8). 
 
ເອຊາຢາ 1: 9 ເວ້ົາງເຖງິການຊງົທໍາລາຍເມືອງໂສດມົ ແລະເມືອງໂກໂມຣາຊຶງ່ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົທໍາລາຍໂດຍ 
ບໍໃ່ຫມ້ີຫຍງັເຫລອືຢ ູ່ (ປຖກ 19:1-29).  ແຕໃ່ນທີນ່ີ ້ພຣະເຈົ້າຍງັຊງົສະແດງຄວາມເມດຕາຈຶງ່ຊງົປອ່ຍໃຫ້ມ ີ
ປະຊາກອນບາງສ່ວນເຫລອືຢ ູ່ໃນແຜນ່ດ ິນ. ອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາຈະຊງົສາ້ງສໂີອນຈາກຜູຊ້ອບທມັທີຍ່ງັເຫລອື. 
 
ໃນຊົ່ວຊີວດິຂອງຜູປ້ະກາດເອຊາຢາ ທາ່ນໄດເ້ຫັນການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າເຖງິສອງຄັງ້; ຄັງ້ທນີຶງ່, ໃນປ ີ
735 ກອ່ນ ຄ.ສ,   ກະສດັອາຮາດຂອງຢດູາໄດຖ້ກືບງັຄບັໂດຍກະສດັທກິລດັປເີລເສໃີຫໄ້ປຂນກບັອສັຊເີຣັຽ 
(2 ກະສດັ 16: 5-9); ຄັງ້ທສີອງ, ໃນປີ 701 ກອ່ນ ຄ. ສ, ກະສດັເຊນນາເຄີຣິບຂອງອສັຊເີຣັຽໄດຍ້ກົທບັມາ
ຄກຸຄາມກງຸເຢຣູຊາເລັມ. ຖາ້ອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າບໍຊ່ງົຊ່ວຍໃນເທືອ່ນີ,້  ຢດູາກຄໍງົກາຍເປນັເມືອງຂນຂອງອສັ 
ຊເີຣັຽອີກ (ເອຊາຢາ 36: 1—37: 38; 2 ກະສດັ18: 13—19: 37). ເຖງິປານນັນ້ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າ 
ຍງັພາກນັບໍເ່ອາົໃຈໃສຕ່ໍຄ່າໍເຕອືນຂອງພຣະອງົ. 
 
ບາງຄັງ້ພວກເຮົາໄດຮ້ັບຄວາມທກຸລໍາບາກເພາະເຫດການທີ່ເຮົາຄວບຄຸມບໍໄ່ດ;້ ແຕຫ່ລາຍເທືອ່ພວກເຮົາພບົ
ຄວາມທກຸລໍາບາກເພາະຄວາມຜດິບາບຂອງເຮົາເອງ.  ໃນມືນ້ີ້ ໃຫພ້ວກເຮົາເຊົາເຮັດການກະບດົຕໍພ່ຣະເຈົ້າ 
ແລະໃຫຫ້ັນໜ້າເຂົ້າຫາພຣະອງົແລະເຊືອ່ຟງັພຣະອງົ. 
 

3. ພິທີສາສນາທີ່ບ່ໍມີຄວາມໝາຍ: (ເອຊາຢາ 1:10-17) 
ໃນຂໍ້ 11-16, ຜູປ້ະກາດເອຊາຢາບັລຍາຍເຖງິຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງຄວາມຜດິບາບຊຶງ່ປະຊາກອນຂອງພຣະ
ເຈົ້າໄດເ້ຮັດ.   ຕາມປກົຕແິລ້ວປະຊາຊນົຈະພາກນັໄປພຣະວິຫານທີກ່ງຸເຢຣູຊາເລມັເພື່ອນາໍເຄືອ່ງຖວາຍໄປ
ໃຫ້ພຣະເຈົ້າ;    ພວກເຂາົຈະນາໍແກະ, ງວົ, ແພະ, ຫລແືບ ້ພອ້ມດ້ວຍນໍາ້ມນັຂອງສດັໄປເປນັເຄືອ່ງເຜາົບຊູາ 
ເພື່ອໃຫພ້ຣະເຈົ້າຊງົພໍພຣະທຍັ.    ແຕພ່ຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົກາ່ວວ່າ, “ໃຜບອກໃຫນ້າໍເອາົສິງ່ເຫລົ່ານັນ້ມາໃຫ້ເຮົາ 
ໃຜບອກໃຫ້ເຂົາ້ມາຢຽບຍໍາ່ພຣະວິຫານຂອງເຮາົ” (ຂໍ້ 12).  ພຣະອງົຊງົເຫັນວ່າການຖວາຍບຊູາຂອງປະຊາ 
ຊນົ “ບໍມ່ີຄວາມໝາຍ,” ກິນ່ທບູຄວັນທຽນເປນັ “ໜ້າກຽດຊງັ,” ແລະງານຊຸມນຸມ “ຊົວ່ຮ້າຍ” (ຂໍ ້13).  ປະຊາ 
ຊນົຫວງັວ່າງານສລອງຕາ່ງໆຈະເປນັທີພ່ຣະເຈົ້າພໍພຣະທຍັ ແຕພ່ຣະອງົໄດຊ້ົງກາ່ວວ່າ, “ວັນບຣິໍສດຸຂອງເຈົາ້ 
ມັນເປນັພາຣະອນັຫນກັຫນ່ວງສໍາລບັເຮົາ” (ຂໍ້ 14). 
 
ຂໍ ້15 ໃຫ້ທສັນະຂອງພຣະເຈົ້າກ່ຽວກບັການອອ້ນວອນອະທຖິານຂອງປະຊາຊນົ; “ເມື່ອເຈົາ້ຍກົຍມໍືຂຶນ້ອອ້ນ 
ວອນຕໍ່ເຮົາ ເຮົາຈະບໍ່ຫລຽວເບິງ່ ເຖງິແມ່ນວາ່ເຈ້ົາຈະອອ້ນວອນຍດືຍາວປານໃດກຕໍາມ ເຮາົກໍຈະບໍ່ຟງັເພາະ 
ວ່າມືຂອງເຈົ້າເປະິເປືອ້ນດ້ວຍເລອືດ.” ພຣະເຈົ້າຊງົສັງ່ພວກເຂາົໃຫ້ “ຈ່ົງຊາໍຮະລາ້ງຕົວເຈ້ົາໃຫສ້ະອາດໃຫ ້
ຢດຸການກະທາໍຊົ່ວຮາ້ຍທີ່ເຮົາເຫັນຢູນ່ີ້ເສຽັ” (ຂໍ້ 16-17).    ພຣະເຈົ້າຊງົສັງ່ໄພພ່ນົຂອງພຣະອງົໃຫປ້່ຽນແປງ 
ແລະໃຫຖ້ມໃຈເກົາ່ເອົາໃຈໃໝ່. ການຖມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝຈ່ະນໍາສ ູ່ການປ່ຽນແປງທີແ່ທຈ້ິງ. 
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4. ການໃຫ້ເຫດຜົນ: (ເອຊາຢາ 1:18-20) 
ພຣະເຈົ້າຊງົເອີນ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງວ່າ “ຂໃໍຫ້ພວກເຮົາມາເວົາ້ກນັເທາະ.”  ໃນທີ່ນີພ້ຣະອງົບໍໄ່ດຊ້ວນ
ພວກເຂົາໃຫມ້າລົມກນັຫລນ      ແຕໄ່ດ້ເຊນີພວກເຂາົໃຫ້ມານັ່ງຄດິພິຈາຣະນາເຣື່ອງຕ່າງໆເໝືອນກບັຢ ູ່ໃນ 
ສານສງູ. ພຣະອງົຊງົສະແດງຄວາມຮັກແລະເມດຕາກບັພວກປະຊາຊນົໂດຍໄດຊ້ງົກາ່ວວ່າ “ເຖງິແມນ່ບາບ 
ຂອງເຈົາ້ຈະເປນັສີແດງ ເຮາົກໍຈະລ້າງໃຫຂ້າວສະອາດເຫມືອນນວນຝາ້ຍ ແລະເຖງິມນັຈະແດງເຂັ້ມ  ເຮົາກ ໍ
ຈະເຮັດໃຫຂ້າວເຫມອືນຂນົແກະ” (ຂໍ້ 18). ພຣະເຈົ້າຊງົພອ້ມທີຈ່ະໃຫອ້ະພຍັແລະລືມທກຸຢາ່ງ. 
 
ຄາໍສເນີຂອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າໃນຕອນນີແ້ມ່ນໃຫປ້ະຊາຊນົເປນັຜູເ້ລືອກເອົາ; ຖາ້ພວກເຂົາຍອມເຊືອ່ຟງັພຣະ 
ອງົ ພຣະອງົຊງົສນັຍາວ່າ “ເຈົ້າຈະໄດກ້ນິຂອງດໃີນແຜນ່ດນິ ແຕຖ່້າປະຕິເສດແລະດືດ້ງຶ ເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບໂທດ 
ເຖງິຕາຍ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າໄດກ້າ່ວດັງ່ນີ້ແຫລະ” (ຂໍ ້19-20).  
 
ພຣະເຈົ້າຍງັຊງົສນັຍາເຊັນ່ນັນ້ໃນມື້ນີ;້ ພວກເຮົາຮັບຜດິຊອບຕໍ່ພຣະອງົ. ໃນຂະນະດຽວກນັພຣະອງົຊງົພອ້ມ
ທີຈ່ະອະພັຍຄວາມຜດິບາບຂອງພວກເຮົາບໍວ່່າຄວາມບາບນັນ້ຈະນອ້ຍຫລໃືຫຍ.່ 
 

ບົດຮຽນສໍາລັບຊີວິດ: 

ຄໍາຖາມ: ພວກເຮົາໄປໂບດເພື່ອເປນັພິທເີທົ່ານັນ້ບ ໍຫລພືວກເຮົາພອ້ມທີຈ່ະໃຫ້ພຣະເຈົ້າປ່ຽນແປງຊີວດິຂອງ
ພວກເຮົາ? ພວກເຮົາເອົາພທິທີາງສາສນາຕາ່ງໆ ມາແທນການເຊືອ່ຟັງພຣະເຈົ້າບໍ?    ພວກເຮົາຈະຕອ້ງໃຫ້
ຄວາມສ ັມພນັກບັພຣະຄຣດິປ່ຽນແປງຊີວດິ; ພຣະເຈົ້າຊງົເອີນ້ພວກເຮົາໃຫເ້ຊືອ່ຟັງ. 
 

ພຣະຄໍາໃນເອຊາຢາຕອນນີຊ້ກັຊວນພວກເຮົາໃຫພ້ິຈາຣະນາຕົວເອງ.    ໃຫພ້ວກເຮົາພິຈາຣະນາເບິ່ງຄວາມ
ຄດິແລະການກະທໍາຂອງຕນົໃຫ້ດີ; ພວກເຮົາສດັຊືໃ່ນວຽກງານ ແລະໃນຄອບຄົວບໍ?່ ພວກເຮົາໃຫຄ້ວາມຍດຸ 
ຕທິັມກບັຄນົທກຸຍາກບໍ່? ພວກເຮົາມໃີຈເພືອ່ແຜກ່ບັຄນົທີທ່ກຸລາໍບາກບໍ?່ 
 

ຄໍາຖາມ: 

1. ໃນຖານະປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຮັບຜດິຊອບຕໍພ່ຣະອງົເຣື່ອງໃດແດ?່ 
2. ຄວາມບາບນາໍຄວາມພິນາດມາສູປ່ະຊາຊນົແນວໃດແດ່? ເປນັຫຍງັເຂົາເຈົ້າບໍຍ່ອມຟງັຄໍາເຕອືນ? 
3. ພິຈາຣະນາເບິງ່ທ່າທຂີອງທ່ານໃນເວລານະມສັການ; ມີຫຍງັແດທ່ີຈ່ະຕອ້ງປ່ຽນແປງ? 
4. ການນະມັສການພຣະເຈົ້າຄວນຈະຊ່ວຍພວກເຮົາເຣື່ອງໃດແດ?່ 

ຖາ້ທ່ານກໍາລງັນັງ່ລມົກບັພຣະເຈົ້າ, ທ່ານຄດິວ່າພຣະອງົຈະເວົ້າຫຍງັກບັທາ່ນແດ່? ທາ່ນຈະຕອບພຣະອົງ
ຢາ່ງໃດ?      
         ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ8 
ຄວາມສບັສນົສາໍລບັພຣະເຈົ້າ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ເອຊາຢາ 5: 1-13; 18-23  

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເອຊາຢາ 5 

ຈ ຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ເຖງິວ່າພຣະເຈົ້າຜູຊ້ງົພຣະຄນຸໄດຊ້ງົປະທານສິງ່ທີຂ່າດເຂີນໃຫ້ໄພພ່ນົຂອງ 
                                 ພຣະອງົ, ພວກເຂົາໄດປ້ະຕິເສດແນວທາງຂອງພຣະອງົ  ເພືອ່ຈະເຮັດຕາມ 
                                          ທາງຂອງຕົວເອງ, ແລະຜົນຮັບກຕໍດິຕາມມາ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາ: ພຣະເຈົ້າຈະຕອ້ງຊງົເຮັດຫຍງັອກີແດ່ ກອ່ນທີພ່ວກເຮົາຈະດໍາເນນີຊີວດິຢ່າງສດັຊື ່

                        ຕໍພ່ຣະອງົ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພືອ່ປຽບທຽບເບິງ່ສິງ່ທີພ່ຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົກະທາໍໃນຊີວິດຂອ້ຽ    ແລະສິງ່ທີ່ຂອ້ຽ 
                               ຄວນຈະເຮັດເພື່ອຕອບແທນ. 
 

ຄໍານໍາ 
 
ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົບລັຍາຍເຖງິສິງ່ທີພ່ຣະອງົໄດເ້ຮັດເພື່ອດແູລປະຊາກອນຂອງພຣະອງົ,   ພຣະອງົຊງົປະທານ  
ສິງ່ທີດ່ເີລດີສາໍລັບພວກເຂາົ.   ເປນັເຣື່ອງໝ້າເສົ້າເພາະໄພ່ພນົຂອງພຣະເຈົ້າໄດເ້ປນັກະບດົຕໍພ່ຣະອງົ ແລະ
ໄດນ້ໍາຕົວເອງໄປສ ູ່ການພິພາກສາ. 
 
ໃນບດົຮຽນມືນ້ີ ້ພຣະເຈົ້າຊງົຄໍາ່ຄວນໃນການປະພດຶຂອງໄພພ່ົນຂອງພຣະອົງ;   ພຣະອງົໄດຊ້ງົຮັກພວກເຂາົ 
ແລະໄດຊ້ງົປະທານທກຸຢາ່ງສາໍລັບຊີວິດຂອງເຂາົ.    ແຕພ່ວກເຂາົໄດ້ພາກນັສວຍໂອກາດໃຊສ້ິງ່ທີໄ່ດຊ້ງົປະ 
ທານໃຫແ້ບບເຫັນແກຕ່ົວ   ແລ້ວພາກນັເປນັກະບດົຕໍພ່ຣະເຈົ້າໂດຍການບໍເ່ຊືອ່ຟັງພຣະຄາໍ.   ດ້ວຍເຫດນັນ້ 
ພຣະເຈົ້າຈ່ຶງຊງົປະກາດວ່າພວກເຂົາຈະຕອ້ງຖກືການພິພາກສາ. 
 

1. ບົດເພງສວນອະງຸ່ນ: (ເອຊາຢາ 5: 1-7) 
ພຣະທັມ 5: 1-7 ເປນັບດົເພັງ;   ຜູປ້ະກາດເອຊາຢາໄດຮ້້ອງເພັງນີໃ້ຫ້ຊາວອສິຣາເອນັຟັງ ເພື່ອນາໍພວກເຂົາ
ໄປສູ່ເຣ ື ່ອງສາໍຄນັຂອງພຣະຄາໍໃນຕອນນີ.້ ຂໍ້ 1-2,   ບລັຍາຍວ່າພຣະເຈົ້າຊງົເປນັເຈົ້າຂອງສວນອະງຸນ່ຜູໄ້ດ້
ຈັດຕຽມສວນຂອງຕນົເພືອ່ຜລົປກູ; ພຣະອງົໄດຊ້ງົເລອືກເອົາເນນີພອູນັອດຸມົສົມບນູ ແລະໄດຊ້ງົຈດັຕຽມດນິ
ໃຫ້ລະອຽດ. ພຣະອງົໄດຊ້ງົປກູອະງຸນ່ພນັດເີລດີ; ພຣະອງົໄດຊ້ງົສາ້ງຫໍຍາມ; ໃນສມຍັບູຮານ, ເຈົ້າຂອງສວນ
ຈະສາ້ງຫໍຍາມ ແລະພັກຢ ູ່ທີນ່ັນ້ເມື່ອໃກເ້ວລາເກບັກ່ຽວ ເພື່ອບໍໃ່ຫຂ້ະໂມຍມາລກັອະງຸນ່.  ນອກນັນ້ເຈົ້າຂອງ
ສວນຈະສະກດັຫນີໃຫເ້ປນັບໍສ່າໍລບັບບີຫມາກອະງຸນ່. ຫລງັຈາກນັນ້ກແໍມ່ນການລຄໍອຽການເກບັກ່ຽວ. 
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ໃນພາກສດຸທ້າຍຂອງ 5: 2, ພຣະຄາໍໄດບ້ອກວ່າພຣະເຈົ້າໄດຊ້ົງເຝົ້າຄອຍເພື່ອຈະເກບັຜລົອະງຸນ່ຊັນ້ດ.ີ ແຕ ່

ພຣະຊງົຊງົເສຽັພຣະທຍັເມື່ອພຣະອງົ “ໄດ້ຮບັຫມາກອະງຸນ່ສົມ້ຫມດົ.” ອະງຸນ່ທີບ່ໍເ່ປນັປໂຍດສາໍລັບກນິ ຫລ ື
ເຮັດເຫລົ້າ. 
 
ຂໍ ້5:3-4, ນາໍຜູຟ້ັງສ ູ່ເຣື່ອງສາໍຄນັ;  “ຊາວເຢຣູຊາເລັມ ແລະຄນົຢດູາເອຍີ  ຈົງ່ພິຈາຣະນາເບິງ່ດວູ່າລະຫວ່າງ 
ຂາ້ພະເຈົ້າກບັສວນອະງຸນ່” (ຂໍ ້3); ພຣະຄ ັມພບີາງສະບບັຂຽນໃນຕອນນີ້ວ່າ “ຈົງ່ຕດັສນິຄວາມລະຫວາ່ງເຮົາ
ກບັສວນອະງຸນ່ຂອງເຮົາ.”  ມີຫຍງັແດທ່ີເ່ຈົ້າຂອງສວນບໍໄ່ດເ້ຮັດເພື່ອໃຫສ້ວນເກດີຜນົດີ? ໃນຕອນນີ,້  ຜູຟ້ັງ
ສ່ວນຫລາຍຈະຕອ້ງໃຈຮ້າຍເມື່ອສວນອະງນຸບໍໄ່ດຜ້ລດິຜນົຕາມສົມຄວນ. 
 
ໃນຂໍ້ 5: 5-6, ເຈົ້າຂອງສວນໄດຕ້ດັສນິສວນອະງຸນ່ຂອງຕນົວ່າ,“ບດັນີ ້ສົມຄວນແລ້ວທີຂ່້າພະເຈົ້າຈະທາໍກບັ 
ສວນອະງຸນ່ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ດ່ັງ່ນີ ້ຄືຈະຮ້ືຫນາມແລະຮົວ້ທີລ່ອ້ມມນັນັນ້ອອກ ເພືອ່ໃຫສ້ດັປາ່ມາກນິແລະຢຽບ 
ຢໍາ່ຖິ້ມເສັຽ.   ຈະປອ່ຍໃຫຫ້ຍາ້ເກດີຂຶນ້ຈົນເຕັມ     ຈະບໍ່ລິແຫນງຫລພືວນດນິ ແຕ່ຈະປ່ອຍໃຫເ້ຄືອແລະກກົ 
ຫນາມປົງ່ຂຶນ້ ຂ້າພະເຈົາ້ຈະບໍໃ່ຫຝ້ນົຕກົລງົມາຮໍາສວນນີ.້”    ສລບຸວ່າເຈົ້າຂອງສວນຈະປອ່ຍໃຫ້ສວນທີໄ່ຮ້  
ປໂຍດເປນັດນິແຫ້ງແລງ້. 
 
ຂໍ ້5: 7 ເປນັຈຸດເດັນ່ຂອງເຣ່ືອງທງັໝົດ   ແລະໄດອ້ະທບິາຍບດົເພງັນີໂ້ດຍລະອຽດວ່າ,    “ອສິຣາເອນແມ່ນ
ສວນອະງຸນ່ຂອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າອງົຍິງ່ໃຫຍ ່    ຄນົຢດູາແມ່ນເບັ້ຽອະງຸນ່ທີພ່ຣະອງົຊງົປກູໄວ້ ພຣະອງົຊງົມຸງ່
ຫວັງໃຫ ້ເຂົາເຮັດຊອບທັມ ແຕຊ່ງົໄດຍ້ນິຄນົຮ້ອງຂໍຄວາມຍດຸຕທິັມ.”  ພຣະເຈົ້າຊງົຕອ້ງການເຫັນຄວາມຍດຸ 
ຕທິັມຖາ້ມກາງໄພ່ພນົຂອງພຣະອງົ ແຕພ່ຣະອງົຊງົພບົຄວາມບໍຍ່ດຸຕທິັມ, ການຫລັງ່ເລອືດ,   ແລະການຂ່ົມ 
ເຫງຄນົທກຸຍາກ ແລະຄນົຕໍາ່ຕອ້ຍ. ພຣະເຈົ້າຊງົມີພຣະປະສງົໃຫພ້ວກເຮົາເກດີຜນົທີດ່ໃີນສມຍັນີ.້ 
 

2. ວິບັດຫົກຢ່າງ: (ເອຊາຢາ 5: 8-13, 18-23) 
ວິບດັໝາຍເຖງິຄວາມຈິບຫາຍ, ຄວາມທຸກລາໍບາກ, ຫລເືຄາະຮ້າຍ.  ຜ່ານຜູປ້ະກາດພຣະທັມ, ພຣະເຈົ້າໄດ້
ຊງົສົງ່ວິບດັມາໄສຄ່ນົຫກົຈໍາພວກທີ່ໄດເ້ຮັດຄວາມຜດິບາບຕໍພ່ຣະອງົ. 
 
ພວກທນີຶງ່ແມນ່ເຈ້ົາຂອງດນິຜູກ້ອບໂກຍຊືດ້ນິຈາກຄນົຂດັສນົຈນົຫລາຍໆຄນົບໍມ່ີບອ່ນອາສັຍແລະບອ່ນປກູ 
ຝງັ. ພຣະເຈົ້າຊງົສັງ່ວ່າ,  “ແນນ່ອນເຮອືນຫລາຍຫລງັຈະຕອ້ງຮາ້ງເປົາ່ ເຮືອນໃຫຍເ່ຮືອນງາມຈະບໍມ່ີຄນົອາ 
ສຍັເພາະວ່າສວນອະງຸນ່ຊາວຫ້າໄຮຈ່ະໄດຜ້ນົແຕ່ພຽງບທັ (Bath)    ດຽວແລະເມັດພດືໂຮເມຈີະໃຫຜ້ນົແຕ ່
ເອຟາດຽວ” (5: 8-10). 
 
ພວກທສີອງແມ່ນພວກຄນົຮັ່ງມທີີບ່ໍເ່ຮັດຫຍງັນອກຈາກຫາຄວາມສກຸສາໍຣານດ້ວຍການກນິແລະດື່ມແຕເ່ຊົ້າ 
ຮອດຄໍາ່ ແລະ “ເຂົາທງັຫລາຍບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສໃ່ນພຣະຣາຊກດິຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ  ຫລືພຈິາຣະນາສພີຣະ  
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ຫັດຂອງພຣະອງົ” (5: 11-12). ອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າກ່າວວ່າ, “ຊນົຊາດຂອງເຮົາຈ່ຶງຕກົໄປເປນັຊະເລຍີເພາະ 
ຂາດຄວາມຮູ ້ຜູ້ມກີຽດຂອງເຂົາກຫໍິວ ແລະສາມັນທັມມະດາຂອງເຂົາກໍຈະຕາຍຍອ້ນຫິວນໍາ້…” (5:13-17). 
 
ພວກທສີາມແມ່ນພວກຜູບ້ໍເ່ຊືອ່ທງັຫລາຍ (5: 18-19). ພວກເຂົາລາກຄວາມບາບແລະຄວາມຊົວ່ຊ້າໄປກບັ 
ຕົວພວກເຂົາເໝອືນກບັລາກສດັ; ພວກເຂາົພາກນັເຍາະເຍິຍ້ແລະລໍຫ້ລນຜູຄ້ນົທີເ່ຊືອ່ພຣະເຈົ້າ, “ໃຫ້ພຣະອງົ 
ຮີບຮອ້ນ ໃຫພ້ຣະອງົເລັງ່ງານຂອງພຣະອງົ ເພືອ່ເຮົາຈະໄດ້ເຫນັ ໃຫ້ພຣະປະສງົຂອງອງົຜູບ້ໍຣິສດຸແຫງ່ອສິຣາ 
ເອນສະເດດັມາໃກ ້ຂໍໃຫມ້າເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຮູ້.” 
 
ພວກທສີີແ່ມ່ນພວກຜູໃ້ຊສ້ະຕປິນັຍາຖກົຖຽງຮ້າຍວ່າດ ີ(5:20),     “ວິບດັແກຄ່ນົເຫລົາ່ນັນ້ທີ່ຮຽກຄວາມຊົ່ວ 
ຮ້າຍວາ່ຄວາມດ ີແລະຄວາມດີວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ຜູ້ຖືເອົາວາ່ຄວາມມດືເປນັຄວາມສະວ່າງ ແລະຄວາມສະ 
ວ່າງເປນັຄວາມມດື…”  
 
ພວກທຫີ້າແມ່ນພວກຜ ູ້ທີອ່ວດສລາດ; ພຣະເຈົ້າຊົງຕດັອກີວ່າ   “ວິບດັແກຄ່ນົເຫລົາ່ນັນ້ທີສ່ລາດໃນສາຍຕາ 
ຂອງຕນົເອງ ແລະສຽບແຫລມໃນສາຍຕາຂອງຕນົ” (5: 21). 
 
ພວກທີຫກົແມ່ນພວກຜູອ້ວດເກ່ງັ (5: 22-24). ພວກເຂົາຄດິວ່າຕວົເອງ “ເປນັວີຣະຊນົໃນການດື່ມເຫລົ້າອະ
ງຸນ່ ແລະເປນັຄນົເກັງ່ໃນການດືມ່ເຫລົາ້.” ແລະພວກເຂາົພາກນັ    “ປອ່ຍຕົວຄນົທາໍຜດິເພາະເຂົາຮັບສນິບນົ 
ແລະເອົາຄວາມຍດຸຕທິັມໄປຈາກຜູປ້າສຈາກຄວາມຜດິ.” 
 
ຂໍ ້24-30 ອະທບິາຍຄໍາພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າສາໍລບັພວກຜູສ້ໍໂ້ກງ; “ເຫດສນັນ້ັນ ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະຜູ ້
ເປນັເຈົ້າຈ່ຶງພຸງ່ຂຶນ້ຕໍຊ່ນົຊາດຂອງພຣະອງົ ແລະພຣະອງົຊງົຢຽດພຣະຫັດຂອງພຣະອງົອອກສູ້ເຂາົແລະຕີເຂົາ 
…ພຣະອງົຈະຊງົທໍາສນັຍາໃຫ້ແກປ່ະຊາຊາດທີ່ຫາ່ງໄກ    ແລະຊງົຜິວພຣະໂອດຮຽກເຂົາມາຈາກທີ່ສດຸປາຍ 
ແຜນ່ດນິໂລກ ແລະເຂາົມາຢາ່ງໄວໂດຍບໍຊ່ກັຊາ້” (5:25-26).  ໃນຕອນນີ,້ ຜູປ້ະກາດເອຊາຢາອາດຈະຄດິ
ເຖງິປະເທດອສັຊເີຣັຽຊຶ່ງມກີາໍລງັທະຫານແລະອາວດຸດກີວ່າປະເທດໃດໆໃນສມຍັນັນ້ (5:28-30). 
 
ວິບດັທຫີົກທີຜ່າ່ນມາແມນ່ແນໃສຄ່ນົທີຮ່ັ່ງມແີລະເຫັນແກຕ່ົວ; ບາງຄັງ້ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ົງອະນຸຍາດໃຫຄ້ນົຮັງ່ມ,ີ 
ບາງຄັງ້ພຣະອງົໄດຊ້ງົອະນຍຸາດໃຫ້ຜູມ້ີອາໍນາດຂົມ່ເຫງຄນົທກຸຍາກຊົ່ວຄາວ;  ຫລງັຈາກນັນ້ພຣະອງົຈະຕກັ
ເຕອືນພວກເຂາົວ່າພວກເຂາົຈະຖກືການພິພາກສາ. ພຣະຄໍາຕອນນີກ້ມໍີຄາໍເຕອືນສາໍລບັພວກເຮົາທີກ່າໍລງັຢູ ່
ໃນຍກຸວັດຖນຸຍິົມຊຶງ່ສແວງຫາຊບັສົມບດັແລະຄວາມສນກຸສນານຫລາຍກວ່າຢ່າງອືນ່ໆ. 
 

ພຣະຄໍາສໍາລັບຊີວິດ 
ບດົຮຽນນີຊ້ກັຊວກພວກເຮົາໃຫພ້ິຈາຣະນາເບິ່ງການປະພຶດຂອງເຮົາ    ເມື່ອພຣະເຈົ້າຊງົໃຫ້ພຣະພອນຢາ່ງ
ຫລວງຫລາຍ. ຄຣິສຕຽນໃນອະເມຣິກາເໜອືຊົມຊືນ່ຍນິດໃີນຄວາມມັ່ງຄັງ່ສົມບນູທີຫ່ລາຍປະເທດໃນໂລກ 
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ຄດິບໍເ່ຖງິ. ພວກເຮົາມີບອ່ນນະມສັການທີມ່ີແອເຢນັ, ພວກເຮົາມພີຣະຄັມພສີາໍລບັທກຸຄນົ, ພວກເຮົາມີຜູຮັ້ບ 
ໃຊທ້ີໄ່ດຮັ້ບການອບົຮົມມາເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫເ້ຕບີໃຫຍ່;  ແຕພ່ວກເຮົາຫລາຍຄນົບໍສ່ວຍໂອກາດໃຊສ້ິງ່
ເຫລົາ່ນັນ້; ຫລາຍຄນົໄດໜ້ອີອກຈາກທາງຂອງພຣະເຈົ້າ; ຫລາຍຄນົບໍເ່ອາົໃຈໃສຊ່່ວຍເຫລອືຄນົທກຸຍາກ. 
 
ຊນົຊາດອສິຣາເອນັບໍໄ່ດພ້າກນັກບັໃຈ  ແລະໄດຖ້ກືການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າສາໍລບັການກະບດົຕໍພ່ຣະ 
ອງົ. ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຈາກປະສບົການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລວ້ພາກນັປ່ຽນແປງ.     ພວກເຮົາສາມາດ
ເຊືອ່ຟັງແລະຂອບພຣະຄນຸພຣະເຈົ້າທີພ່ຣະອງົໄດຊ້ງົປະທານທກຸຢາ່ງສໍາລັບພວກເຮົາ;  ໃຫພ້ວກເຮົາໃຊສ້ິງ່ 
ຂອງແລະເວລາທີ່ມເີພື່ອຮັບໃຊພ້ຣະເຈົາ້ໂດຍການຮັບໃຊຄ້ນົອືນ່ໆແທນທີຈ່ະຟມຸເຟືອຍສໍາລບັຕົວເອງ. 
 

ຄໍາຖາມ 
1. ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົປະທານຄວາມສະບາຍຝາ່ຍເນືອ້ໜັງແລະຈດິວິນຍານໃຫທ້າ່ນວິທໃີດ? ທ່ານໄດ້ໃຊ ້

ສິງ່ເຫລົາ່ນັນ້ເພື່ອຫຍງັແດ?່ 
 

2. ຖາ້ທ່ານເປນັຜູຂ້ຽນ “ບດົເພັງສວນອະງ ຸ່ນ,” ທາ່ນຈະປ່ຽນເນືອ້ໃຫເ້ວົ້າຢາ່ງໃດ? 
 

3. ຖາ້ພຣະເຢຊເູປນັເຄອືອະງ ຸ່ນແລະພວກເຮົາເປນັກິງ່, ພວກເຮົາຈະເກດີຜນົປະເພດໃດ? 
 

4. ມີວິບດັແນວໃດແດທ່ີພ່ຣະເຈົ້າຈະສົງ່ມາໃສໂ່ບດຂອງພວກທ່ານໃນມື້ນີ?້ 
 

5. ຄຣິສຕະຈກັໃນອະເມຣິກາສມຍັນີໄ້ດເ້ຮັດຜດິເຣື່ອງວັດຖແຸລະຄວາມໂລບວທິໃີດ? ພວກເຮົາຈະກບັ
ໃຈວິທີໃດ? 

 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ9 
ຊົງເອີນ້ໃຫເ້ຮັດວຽກຍາກ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ເອຊາຢາ 6 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເອຊາຢາ 6 

ຈ ຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ພຣະເຈົ້າຊງົເອີນ້ເອຊາຢາໃຫປ້ະກາດການພິພາກສາຂອງພຣະອງົ,  ເປນັ 

                                   ພນັທະກດິທີຍ່າກຫລາຍສາໍລບັຜູປ້ະກາດພຣະທັມ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາ: ພວກເຮົາຄດິວ່າການນະມັສການ    ແລະການເທສນາທກຸໆຕອນຈະຕອ້ງເປນັທີ ່ 

                        ເຮດັໃຫຜູ້ຟ້ັງຮູສ້ກຶສະບາຍໃຈບໍ?່ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພືອ່ພສິດູວ່າຂອ້ຍຈະຕອ້ງເຮດັຫຍງັ ຈາກປະສບົການກບັພຣະເຈົ້າ ແລະຕດັ 

                                        ສນິໃຈວ່າຈະເປດີຕົວເອງໃຫ້ກບັພຣະປະສງົຂອງພຣະອງົ. 
 

ຄໍານໍາ 
ພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າໄດຊ້ົງປາກົດຕົວໃຫຜູ້ປ້ະກາດພຣະທັມເອຊາຢາໄດເ້ຫັນ, ພຣະອງົໄດຊ້ງົໄຖທ່່ານ, ແລະໄດ້
ຊງົເອີນ້ທ່ານໃຫ້ນໍານ ິມິດໄປໃຫປ້ະຊາຊນົໃນຢດູາ. ເອຊາຢາໄດຕ້ອບຮັບການຊງົເອີນ້ ເຖງິແມນ່ພຣະເຈົ້າບໍ່
ໄດຊ້ງົບອກທາ່ນລວງໜ້າວ່າຄນົທງັຫລາຍຈະປະຕເິສດຂາ່ວທີຈ່ະນໍາອອກໄປ. 
 
ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຊງົເອີນ້ເປນັສິງ່ທີຈ່ະຊ່ວຍໃຫມ້ີກາໍລງັໃຈ ໃນເວລາຄວາມທກຸລາໍບາກມາເຖງິ.     ມືນ້ີ ້
ພວກເຮົາຈະສ ໍາຣວດເບິງ່ການຊງົເອີນ້ເອຊາຢາໃນພຣະທັມເອຊາຢາ 6; ໃນພຣະທັມນີພ້ວກເຮົາຈະໄດເ້ຫນັ
ນິມດິຂອງເອຊາຢາກ່ຽວກບັພຣະເຈົ້າ, ການຮູ້ເຫັນຄວາມຜດິບາບຂອງຕນົເອງ,  ການຊງົໄຖຄ່ວາມຜດິບາບ 
ຂອງເອຊາຢາ, ການຊງົເອີນ້ແລະແຕງ່ຕັງ້ໃຫເ້ປນັຜູປ້ະກາດພຣະທັມ. 
 

1. ນີມິດຂອງຜູ້ປະກາດເຣື່ອງພຣະເຈົ້າ: (ເອຊາຢາ 6:1-4) 
ຂໍ ້1 ບອກພວກເຮົາວ່າພຣະເຈົ້າໄດຊ້ົງເອີນ້ເອຊາຢາ “ໃນປທີີກ່ະສັດອສຸຊຢີາສິນ້ພຣະຊນົ.” ການສນູເສັຽກະ 
ສດັຊຶງ່ເປນັຜູນ້າໍປະເທດໄດ້ສາ້ງຄວາມບໍແ່ນນ່ອນໃຫປ້ະເທດຢດູາ  ເພາະກະສດັອສຸຊີຢາໄດພ້າຢດູາໃຫຈ້ະ 
ເຣີນຮຸ່ງເຮືອງມາຫລາຍປີ. ອສຸຊຢີາເປນັກະສດັອງົດຽວທີເ່ອຊາຢາໄດຮ້້ ູຈັກດໃີນສມຍັນັນ້. 
 
ໃນປນີັນ້ ເອຊາຢາໄດເ້ຫັນພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາຊງົປະທບັຢ ູ່ໃນພຣະວິຫານ;  ຊາວຢິວເຊືອ່ວ່າຂາ້ງໃນຂອງພຣະວິ 
ຫານເປນັບນັລງັທີປ່ະທບັຂອງພຣະເຈົ້າຊຶງ່ຄາ້ຍຄກືບັທີປ່ະທບັຂອງພຣະອງົຢູເ່ທງິຟ້າສວັນ.  ໃນນິມດິນີ,້ ປາ 
ກດົວ່າພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົລງົມາໃນໂລກມະນດຸ ແລະພຣະອົງໄດຊ້ງົປະທບັຢູໃ່ນພຣະວິຫານ; ເອຊາຢາໄດເ້ຫັນ
ພຣະອງົ “ຊງົປະທບັເທງິບັນລງັສງູແລະສະງ່າຣາສີ      ແລະເຄືອ່ງສລອງຂອງພຣະອງົໄດ້ເຕມັພຣະວິຫານ.” 
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ຂໍ ້2 ບອກວ່າ “ຢູ່ເຫນອືພຣະອງົມີເຊຣາພິມຫລາຍຕນົຢນືຢູ.່” ເຊຣາພິມຄຜືູອ້າລກັຂາພຣະເຈົ້າ; ເຊຣາພມິມີ
ປກີຫກົປີກ; ພວກເຂົາ “ໃຊສ້ອງປກີປກົຫນາ້ ແລະສອງປກີປກົຕົວ ແລະອກີສອງປກີບນິໄປ.” ພວກເຊຣາພມິ
ໄດຮ້້ອງໃສກ່ນັແລະກນັວ່າ,“ບໍຣິສດຸ ບໍຣິສດຸ ບໍຣິສດຸ ພຣະຜູ້ເປນັເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານຊງົບໍຣິສດຸ   ພຣະຣັສມ ີ
ຂອງພຣະອງົແຜກ່ະຈາຍໄປທົ່ວໂລກ” (ຂໍ ້3).   ພຣະເຈົ້າຊງົບໍຣິສຸດ ແລະພຣະອງົບໍຊ່ງົເໝອືນກບັພວກເຮົາ. 
ພຣະອງົຊງົຢ ູ່ແຕນ່ິຣັນດອນການເຖງິນິຣັນດອນການ; ຄາໍວ່າ “ບໍຣິສຸດ ບໍຣິສດຸ ບໍຣິສດຸ” ເຖງິສາມຄັງ້ອາດຈະ
ໝາຍເຖງິພຣະເຈົ້າຕຣີເອກນຸພາບ ຫລອືາດຈະເນັນ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງບໍຣິສດຸຫລາຍ ເພາະພຣະສງ່າຣາສີ
ແລະຣດິອໍານາດສາມາດປກົຄຸມໂລກທງັໝດົ. 
 
ຂໍ ້4 ບອກວ່າສຽງຮ້ອງຂອງພວກເຊຣາພມິ “ໄດທ້ໍາໃຫຮ້າກຖານພຣະວິຫານສັນ່ສະເທອືນ ແລະມີຄວັນເຕັມ 
ໄປຫມດົ.” ຄວັນໃນທນີີອ້າດຈະມາຈາກທບູທີໃ່ຊໃ້ນພຣະວິຫານ; ໃນຂະນະດຽວກນັຄວນັບອກເຖງິການ ຊງົ
ປາກົດຢ ູ່ຂອງອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາ.   ຜູປ້ະກາດພຣະທັມເອຊາຢາໄດພ້ຍາຍາມອະທບິາຍເຣື່ອງທີອ່ະທບິາຍບໍ່
ໄດກ້່ຽວກບັພຣະຣັສມແີລະຄວາມຍິງ່ໃຫຍຂ່ອງພຣະເຈົ້າ. 
 

2. ຮູ້ເຫັນຄວາມຜິດບາບແລະການຊົງໄຖ່: (ເອຊາຢາ 6: 5-7) 
ຜູປ້ະກາດຕກົສະເງີໃ້ນການຊງົຢ ູ່ຂອງພຣະເຈົ້າ.   ທາ່ນກາ່ວວ່າ “ຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ຮັບເຄາະກມັແລະຫມດົຫວງັ 
ແລ້ວ.”    ເຄາະກມັ ເພາະເອຊາຢາໄດຮູ້້ເຫັນຄວາມຜດິບາບຂອງຕວົເອງ; ໝົດຫວັງ ທີຈ່ະນະມັສການພຣະ
ເຈົ້າຮ່ວມກບັພວກເຊຣາພມິ ເພາະຄນົບາບບໍສ່າມາດຢ ູ່ໃກພ້ຣະເຈົ້າຜູຊ້ງົບໍຣິສດຸ. 
 
ຂໍ ້6-7 ບອກເຖງິການຊງົໄຖຄ່ວາມຜດິບາບຂອງຜູປ້ະກາດເອຊາຢາ;ເອຊາຢາສາຣະພາບວ່າ “ ຄາໍເວົ້າທກຸໆ 
ຄາໍທີອ່ອກຈາກປາກຂ້າພະເຈົ້າລ້ວນແຕ່ເປນັບາບ    ແລະຂາ້ພະເຈົາ້ຢູນ່າໍຊົນຊາດທີ່ເວົ້າແຕບ່າບຫຍາບຊ້າ” 
(ຂໍ ້5). ຄວາມບາບເຮັດໃຫ້ມະນດຸຂາດຄວາມສ ັມພນັກບັພຣະເຈົ້າ;ໃນຕອນນີພ້ຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົໃຫ້ວິທີໄຖບ່າບ 
ສາໍລັບເອຊາຢາ; ເອຊາຢາກາ່ວວ່າ “ເຊຣາພິມບນິມາຫາຂ້າພະເຈົາ້   ເທວະດາຕນົນີໄ້ດຄ້ບີຖາ່ນໄຟແດງມາ 
ຈາກແທນ່ບູຊາ ແລະເອົາຖາ່ນນັນ້ແປະໃສປ່າກຂອງຂາ້ພະເຈົ້າພອ້ມກບັເວົ້າວາ່,“ສິງ່ນີໄ້ດຖ້ກືຕອ້ງປາກຂອງ 
ເຈົ້າແລ້ວ ຄວາມຜດິຂອງເຈົາ້ກໍຖກືຍກົເລີກ ແລະບາບກໄໍດ້ຮບັອະພັຍ.”  
 
ຄວາມຜດິບາບຈະຕອ້ງຖກືພິພາກສາ; ແຕເ່ພາະຄວາມເມດຕາກະຣຸນາ, ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົປາກົດໃຫເ້ອຊາຢາ
ເຫັນແລະຊງົຊ ໍາຮະລາ້ງທ່ານໃຫສ້ະອາດແລະບໍຣິສຸດ     ເພາະພຣະອງົຈະຊງົໃຊປ້າກຂອງເອຊາຢາເພື່ອປະ 
ກາດນໍາ້ພຣະທຍັ, ພຣະປະສງົ, ແຜນການຂອງພຣະອງົສາໍລັບຊນົຊາດອສິຣາເອນັ.  
 

3. ຊົງເອ້ີນແລະຊົງແຕ່ງຕ້ັງ: (ເອຊາຢາ 6: 8-13) 
ຫລງັຈາກໄດຊ້ງົຈດັຕຽມໂດຍການຊ ໍາຮະລາ້ງເອຊຢາໃຫ້ບໍຣິສຸດແລວ້, ພຣະເຈົ້າຊງົກາ່ວວ່າ “ເຮົາຈະໃຊຜູ້ໃ້ດ  
ໄປ ແລະໃຜຈະເປນັຜູສ້ົງ່ຂາ່ວຕາງເຮົາ” (6: 8). ຄາໍວ່າ “ເຮົາ” ໝາຍເຖງິພວກເຮົາຫລືຫລາຍຄນົຊຶງ່ແມນ່ເວົ້າ 
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ເຖງິທດູສວນັທງັຫລາຍທີ່ມາຊມຸນຸມຢູຕ່ໍໜ່້າອງົພຣະຜູພ້ຣະເຈົ້າໃນຟ້າສວນັ (ໂຢບ 1: 6).  ເອຊາຢາໄດຕ້ອບ
ພຣະອງົວ່າ “ຂາ້ພຣະອງົນີຈ້ະໄປດອກ ໂຜດໃຊຂ້້າພຣະອງົທອ້ນ.” ຜູປ້ະກາດໄດອ້າສາສມກັທີ່ຈະເຮັດວຽກທີ່
ພຣະເຈົ້າຕອ້ງການເຖງິທາ່ນຈະບໍຮູ່້ລາຍລະອຽດຫລສືະພາບການຂາ້ງໜ້າກຕໍາມ. 
 
ຂໍ ້9 ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົສັງ່ເອຊາຢາໄຫໄ້ປບອກປະຊາຊນົ;  ການທີ່ພຣະອງົບໍໄ່ດເ້ອີນ້ພວກເຂາົເໝອືນແຕກ່ອ່ນ
ວ່າ “ໄພ່ພນົຂອງເຮົາ” ບອກເຖງິຄວາມບໍພ່ໍພຣະທຍັໃນຊີວິດຂອງຊາວອສິຣາເອນັ. ຂໍ ້10  ພຣະເຈົ້າຊງົກ່າວ
ວ່າ “ຈົງ່ທາໍໃຫ້ຈິດໃຈຂອງຊນົຊາດນີ້ມດືມົນ ຫູຫນວກ ຕາບອດ  ເພື່ອບໍໃ່ຫ້ພວກເຂາົເຫນັຮຸງ່ ຫລໄືດຍ້ນິແລະ 
ເຂົ້າໃຈໄດ້.” ພຣະຄໍາຂໍນ້ີອ້າດຈະມີຄວາມໝາຍໄດສ້ອງຢາ່ງຄ:ື 1. ພຣະເຈົ້າບໍປ່ະສງົໃຫຄ້ນົກບັໃຈເພື່ອພຣະ 
ອງົຈະໄດຊ້ງົພິພາກສາພວກເຂົາ;   2. ພຣະອງົມີພຣະປະສງົໃຫປ້ະຊາຊນົເຮັດກງົກນັຂາ້ມຄໃືຫ້ພວກເຂາົຫູ
ແຈ້ງຕາໃສ ແລະໄດເ້ວົ້າໃນທໍານອງສຽດສ.ີ     ຖ້າອາ່ນເຖງິຄວາມຮັກແລະຄວາມອດົທນົດນົນານຂອງພຣະ
ເຈົ້າ, ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍຄດິວ່າ ພຣະເຈົ້າມພີຣະປະສງົໃຫປ້ະຊາຊນົກບັໃຈ. 
 
ຂໍ ້11,  ຜູປ້ະກາດໄດຖ້າມອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາວ່າເຂົາຈະຕອ້ງເຮັດພັນທະກດິນີດ້ນົປານໃດ;    ແຕພ່າກປາຍ
ຂອງຂໍ ້11 ເຖງິ 13   ໄດບ້ອກໃຫຮູ້້ວ່າຜູປ້ະກາດຈະຕອ້ງເຮັດວຽກຈນົເຖງິເວລາໃດ;    ພຣະເຈົ້າຊງົກ່າວວ່າ,  
“ຈນົເທົ່າຫົວເມືອງທງັຫລາຍຖກືທາໍລາຍຮ້າງເປົາ່ ຫມູ່ບາ້ນທັງຫລາຍບໍ່ມຄີນົອາສັຍຢູ ່ແລະຜນືແຜນ່ດນິງຽບ 
ເຫງາົເປົາ່ປ່ຽວເຮົາຈະກວາດຕອ້ນຝງູຄນົອອກຫນີໄປໄກໆ ໃຫດ້ນິດອນຕອນຫຍາ້ໂສກເສົ້າເຫງາົຫງອຍ.” ຜູ ້
ປະກາດຕອ້ງເຮັດພັນທະກດິນີຈ້ນົເຖງິເວລາອສິຣາເອນັຖກືກວດໄປເປນັຊະເລຍີຂອງຕາ່ງປະເທດ.  
 
ພຣະເຈົ້າຈະຊງົຮັກສາພວກຄນົທີຊ່ອບທັມໃຫເ້ຫລອືຢ ູ່ໃນແຜນ່ດນິ ເພືອ່ພຣະອງົຈະ “ໄດ້ຮື້ຟືນ້ການເປນັໄພ ່
ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຂຶນ້ໃຫມ່.”   ແຕບ່ໍໄ່ດ້ໝາຍຄວາມວ່າຜູຄ້ນົທີຄ່າ້ງຢ ູ່ຈະບໍຖ່ກືການພິພາກສາຈາກພຣະເຈົ້າ. 

ພຣະຄໍາໃນຂໍ້ 13 ບອກວ່າ “ນຶງ່ໃນສບິກໍຈະຖກືທາໍລາຍເຫມືອນກນັ.” 
 

ພຣະຄໍາສໍາລັບຊີວິດ 
ບດົຮຽນໃນມືນ້ີໄ້ດເ້ຕອືນພວກເຮົາວ່າ ພຣະເຈົ້າຍງັຊງົເອີນ້ພວກເຮົາໃຫເ້ຮັດພນັທະກດິທີລ່າໍບາກຢູ,່  ເຖິງວ່າ
ຈະເປນັປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າ, ບາງຄັງ້ພວກເຮົາກບໍໍ່ພໃໍຈປານໃດ. ຄຣິສຕຽນທງັຫລາຍໃນສມຍັນີກ້ມໍີທ່າ
ທເີໝືອນກນັຊນົຊາດອສິຣາເອນັໃນຄາວກອ່ນ  ທີຢ່າກໃຫກ້ານນະມສັການພຣະເຈົ້າສ້າງຄວາມພໃໍຈໃຫກ້ບັ
ຄວາມເຊ່ື່ອແລະຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.   ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢາກໄດຍ້ນິສ ິ ່ງທີທ່້າທາຍໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງກບັໃຈ; 
ພວກເຂົາເຈົ້າພໍໃຈກບັສະພາບການ.    ແຕຄ່ນົພຣະເຈົ້າຕໍຕ່ອ້ງຍອມຟັງການທ້າທາຍເພື່ອໃຫ້ປ່ຽນແປງຈາກ
ຊີວິດທີເ່ປືອ່ຍເໜົ່າ ເພື່ອຈະໄດດ້ໍາເນນີຊວິີດຕາມແນວທາງຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
ພຣະເຈົ້າອາດຈະບໍຊ່ງົປາກົດຕົວເໝືອນພຣະອງົໄດປ້າກົດກບັຜູປ້ະກາດເອຊາຢາ,       ແຕພ່ຣະອງົກຊໍງົໃຊ້
ຫລາຍວິທເີພື່ອຊງົເອີນ້ພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາຈະຕອ້ງເປດີຫູ ແລະເປດີຕາເພື່ອຈະໄດຍ້ນິແລະໄດເ້ຫັນຄາໍທ້າ
ທາຍຂອງພຣະອົງ. ຈົງ່ຢ່າລມືວ່າ ພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດຊ້ງົເອີນ້ພວກເຮົາໃຫໄ້ປສ້າງຄວາມນຍິມົໃຫ້ກບັຕົວເອງຖ້າມ 
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ກາງປະຊາກອນຂອງພຣະອງົ; ສະນັນ້ພວກເຮົາຕອ້ງສດັຊືຕ່ໍກ່ານຊງົເອີນ້ຂອງພຣະເຈົ້າ. ຜູປ້ະກາດເອຊາຢາ
ໄດເ້ຫັນນີມດິອນັຍ ິ ່ງໃຫຍເ່ຣື່ອງພຣະເຈົ້າໃນພຣະວິຫານ   ແລະໄດ້ຣັບການຊງົເອີນ້ໃຫໄ້ປປະກາດ.    ເວລາ 
ພວກເຮົາພບົຄວາມລໍາບາກ ຫລຖືກືການຕໍຕ່າ້ນ, ໃຫພ້ວກເຮົາລະນຶກເຖງິການຊງົເອີ້ນ ເພືອ່ຈະໄດກ້າໍລງັໃຈ 
ແລະຄວາມໝັນ້ໃຈ. 
 

ຄໍາຖາມ:  

1. ສົມມດຸວ່າທ່ານໄດ້ເຫນັພຣະເຈົ້າເໝອືນດັງ່ຜູປ້ະກາດພຣະທັມເອຊາຢາ; ທ່ານຈະຕອບຮບັຢາ່ງໃດ? 
ທ່ານຈະມຄີວາມຮ້ ູສກຶຢາ່ງໃດ? 
 

2. ທ່ານຄດິວາ່ຄາໍເວ້ົາຂອງພວກເຊຣາພິມໝາຍເຖງິຫຍງັ? (ບຣິໍສດຸ ບຣິໍສດຸ ບຣິໍສດຸ) ຖາ້ໃຫທ້າ່ນລອງ 
ຂຽນຄໍາສັຣເສນີແລະຍອ້ງຍພໍຣະສງ່າຣາສຂີອງພຣະເຈົ້າ, ທ່ານຈະຂຽນຫຍງັແດ?່ 
 

3. ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົປະທານວິທອີະພຍັໂທດແລະຊ ໍາຮະລາ້ງສາໍລບັເອຊາຢາ. ພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ງົປະທານ 
ວິທອີະພຍັໂທດວທິີໃດໃຫກ້ບັພວກເຮົາ? 
 

4. ທ່ານເຄຍີໄດຮ້ັບການຊງົເອີນ້ຈາກພຣະເຈົ້າບໍ່? ພຣະອງົໄດຊ້ງົເອີນ້ໃຫ້ເຮັດຫຍງັ? ທາ່ນໄດ້ເຮັດສິງ່ 
ເຫລົາ່ນັນ້ແລວ້ບໍ?່ 

 
 
 
 
 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ10 
ປະວດັສາດແມ່ນປະວດັສາດຂອງພຣະອງົ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ເອຊາຢາ 10: 5-7, 12, 15-27; 11: 1-10 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເອຊາຢາ 10: 5---11:16 

ຈ ຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:   ເອຊາຢາທໍານວາຍວ່າພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົທາໍງານໃນສມຍັຂອງທາ່ນ    ແລະ 

                                  ສມັຍຕໍ່ໆ ໄປ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາ: ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົເຮັດຫຍງັແດໃ່ນປະວັດສາດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພືອ່ບລັຍາຍສີງ່ທີເ່ອຊາຢາໄດເ້ຫັນພຣະເຈົ້າຊງົໄດທ້ໍາໃນເຫດການຕ່າງໆໃນ 

                              ສມຍັຂອງທາ່ນ ແລະສລບຸສ ິ ່ງທີພ່ຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົເຮັດຕໍໄ່ປໃນປະວັດສາດ. 
 

ຄໍານໍາ 
ຜູປ້ະກາດພຣະທັມເອຊາຢາຮູ້ວ່າການໂຈມຕຢີດູາຂອງປະເທດອສັຊເີຣັຽແມ່ນການລງົໂທດຕໍຄ່ວາມຜດິບາບ
ຂອງພວກເຂາົ, ແຕທ່າ່ນໄດບ້ອກວ່າອສັຊີເຣັຽເອງກໍຈະຖກືພິພາກສາ, ແລະພຣະເຈົ້າຈະຊງົອວຍພອນຝງູຄນົ
ທີເ່ຫລອືຢູໃ່ນຢດູາຫລງັຈາກການພິພາກສາ. 
 
ຄາໍທໍານວາຍທີດ່ຈີະປະກອບດ້ວຽການພສິດູສິງ່ທີເ່ກດີຂນໃນປດັຈຸບນັ. ເອຊາຢາໄດສ້ງັເກດເບິງ່ສະພາບການ
ຕາ່ງໆໃນປະວັດສາດວ່າພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົເຮັດຫຍງັແດໃ່ນຢດູາ.  ໃນສມຍັຂອງເອຊາຢາ, ປະເທດຢດູາໄດຄ້ດິ
ວ່າຕນົເອງໄດເ້ຮັດທກຸຢ່າງແລ້ວເພື່ອປກົປອ້ງປະເທດຊາດ.  ພວກເຂາົມີພຣະເຈົ້າອງົທ່ຽງແທ,້ ມີການນະມສັ 
ການທີຖ່ກືຕອ້ງ, ແລະມຜີູນ້າໍທີເ່ໝາະສົມ.  ແຕຍ່ງັມບີາງຢາ່ງທີບ່ໍຖ່ກືຕອ້ງ; ເມື່ອຖກືສດັຕຣູໂຈມຕ ີພວກເຂົາ
ຈຶ່ງໄດ້ເຫນັທາງສູຊ່ຍັຊະນະທີແ່ທຈິ້ງ. 
 

1. ອັສຊີເຣັຽເປັນເຄ່ືອງມືຂອງພຣະເຈົ້າບໍ?: (ເອຊາຢາ 10:5-7, 12) 
ອສັຊເີຣັຽເປນັປະເທດມະຫາອາໍນາດປະເທດນຶງ່ໃນສມຍັນັນ້.     ພວກເຂົາຕອ້ງການແຜອ່າໍນາດໄປທາງຕາ
ເວັນຕກົຊຶງ່ມີປະເທດອສິຣາເອນັແລະຢດູາຮວມຢ ູ່ດ້ວຍ. ເພາະອສັຊເີຣັຽມີກາໍລງັຫລາຍ,   ອສິຣາເອນັ ແລະ
ຢດູາຕອ້ງໄດຄ້ອຍລະວັງການເຄື່ອນໄຫວຂອງອສັຊເີຣັຽຢູ່ສເມີ. ເອຊາຢາປະກາດພຣະທັມສີສ່ບິປ;ີ ສົງຄາມ
ຕໍໄ່ປນີໄ້ດເ້ກີດຂນໃນລະຍະສດຸທາ້ຍຂອງການຮັບໃຊຂ້ອງທາ່ນ. 
 
ການສ້າງພນັທະມິດ ແລະຕໍຕ່າ້ນອສັຊເີຣັຽຫລາຍໆເທືອ່ໃນລະຍະທີຜ່່ານມາບໍເ່ຄຍີເກດີຜນົສາໍເຣັດ.  ການຕໍ ່
ຕາ້ນອສັຊເີຣັຽຂອງອສິຣາເອນັໂດຍການນາໍຂອງກະສດັໂຮຊອີາພບົກບັຄວາມຜ່າຍແພ້ແລະເຮັດໃຫປ້ະເທດ
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ຊາດຖກືທໍາລາຍໃນປ ີ722 ກອ່ນ ຄ.ສ. ກະສດັເຮເຊກອີາໄດນ້າໍພາຢດູາຕໍຕ່າ້ນອສັຊເີຣັຽໃນປ ີ701    ກອ່ນ 
ຄ.ສ; ຜນົທີ່ໄດຮ້ັບກຄໍຢືດູາຖກືກທາໍລາຍເກອືບໝດົປະເທດຍກົເວັ້ນແຕກ່ງຸເຢຣຊູາເລມັບອ່ນດຽວ. 
 
ຫລງັຈາກພິຈາຣະນາສະພາບການຕາ່ງໆ,   ຜູປ້ະກາດເອຊາຢາທາໍນວາຍວ່າການຂດັແຍງ່ກບັປະເທດອສັຊີ
ເຣັຽ ແມນ່ຄໍາພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລບັຢດູາ.    ເອຊາຢາໄດອ້ະທບິາຍເຖງິສິງ່ຕາ່ງໆທີຢ່ດູາໄດເ້ຮັດວ່າ
ເປນັການເຮັດຜດິຕໍ່ພຣະສນັຍາກບັພຣະເຈົ້າ   ແລະໄດອ້ະທບິາຍວ່າການໂຈມຕຂີອງປະເທດອສັຊີເຣັຽເປນັ
ການລງົໂທດຂອງພຣະເຈົ້າເພາະຄວາມຜດິພາດຂອງຢດູາ. 
 
ຂໍ ້1-4 ໃນບດົ 10  ນີໄ້ດໃ້ຫ້ລາຍລະອຽດເຣ່ືອງການປະພດຶຂອງຢດູາວ່າບໍໃ່ຫຄ້ວາມຍດຸຕທິັມແກປ່ະຊາຊນົ, 
ພ້ອມຍງັ “ປຸນ້ສດິຂອງຄນົທກຸຍາກແຫງ່ຊນົຊາດຂອງເຮົາເສັຽ    ເພືອ່ວ່າຍງິຫມ້າຍຈະເປນັຂອງຍດຶຂອງເຂາົ 
ແລະເພືອ່ເຂາົຈະກະທໍາໃຫຄ້ນົກາໍພ້າເປນັເຍືອ່ຂອງເຂາົ” (ຂໍ້ 2). ຜູປ້ະກາດພຣະທັມບອກວ່າບໍມ່ີໃຜຈະຊ່ວຍ
ຢດູາໄດ;້   “ພວກເຈົ້າຈະກະທໍາຢາ່ງໃດໃນວນັລງົໂທດທນັ ໃນວນັພຍັວິບດັຊຶງ່ມາຈາກທີ່ໄກ   ເຈົ້າຈະຫນີໄປ 
ເພິ່ງໃຜ ແລະເຈົ້າຈະຝາກຊບັສົມບດັຂອງເຈົ້າໄວທ້ີ່ໃດ” (ຂໍ ້3). 
 
ເອຊາຢາໄດ້ເຫັນຢາ່ງແນນ່ອນວ່າປະເທດອສັຊເີຣັຽຖືກໃຊໃ້ຫ້ເປນັເຄືອ່ງມຂືອງພຣະເຈົ້າ,  ເຄືອ່ງມແືຫງ່ພຣະ 
ພິໂຣດຕໍຢ່ດູາ (ຂໍ້ 5).  ພຣະເຈົ້າຊງົຕດັວ່າ ”ເຮົາຈະໃຊເ້ຂົາໄປສູປ້ະຊາຊາດທີປ່ະຕິເສດພຣະເຈົ້າ ເຮົາຈະບນັ 
ຊາເຂາົໃຫໄ້ປສູຊ້ນົຊາດທີ່ເຮົາພໂິຣດ   ໄປເອົາຂອງທີຍ່ດຶແລະເອາົຂອງທີປຸ່ນ້ ແລະໃຫຢ້ຽບຍໍາ່ເຫມອືນຢຽບ 
ຂີຝຸ້ນ່ໃນຖນນົ” (ຂໍ ້6). ໃນຂະນະດຽວກນັ, ອສັຊເີຣັຽບໍ່ຮູ້ເລຍີວ່າພວກເຂາົເປັນເຄືອ່ງມືທີພ່ຣະເຈົ້າຊງົໃຊ້; ສະ 
ນັນ້ ພວກເຂົາກໍຕ້ັງໃຈທໍາລາຍຢດູາເພື່ອຜນົປໂຍດຂອງຕນົເອງ (ຂໍ ້10: 7). 
 
ເອຊາຢາໄດປ້ະກາດວ່າປະເທດອສັຊເີຣັຽຈະຖກືລງົໂທດເມື່ອພຣະເຈົ້າຊງົໝດົວຽກສາໍລັບພວກເຂົາ;   “ເມືອ່ 
ອງົພຣະຜູ້ເປນັເຈົາ້ຊງົສໍາເຣັດພຣະຣາຊກດິທງັສິນ້ຂອງພຣະອງົທີ່ພຊູໂີອນແລະທີເ່ຢຣູຊາເລັມແລ້ວ ພຣະອງົ 
ຈະຊົງລງົໂທດແກຄ່ວາມໂອອ້ວດອນັຈອງຫອງຂອງພຣະຣາຊາແຫງ່ອສັຊີເຣັຽ ແລະຄວາມເຍີຍ້ິງ່ຢາ່ງຍະໂສ 
ຂອງເຂາົ” (ຂໍ ້12). 
 

2. ໂທດສໍາລັບຜູ້ລົງໂທດ: (ເອຊາຢາ 10:15:-19) 
ຂໍ ້13 ແລະ 14 ເປນັຄາໍໂອອ້ວດຂອງກະສດັອສັຊເີຣັຽເຣື່ອງກໍາລງັ,  ສະຕປິນັຍາ,  ແລະຄວາມສາມາດຂອງ 
ຕນົ;  “ເຮົາໄດກ້ະທໍາການນີດ້້ວຍກໍາລງັມຂືອງເຮົາ ແລະດ້ວຍສະຕປັິນຍາຂອງເຮົາ  ເພາະເຮົາມຄີວາມເຂົາ້ 
ໃຈ ເຮົາຈະຮ້ືເຂດແດນຂອງຊນົຊາດທງັຫລາຍແລະໄດປຸ້ນ້ຊບັສມົບດັຂອງເຂາົ…  ບໍ່ມໃີຜອາດພືປກີມາພດັ 
ເຮົາໃຫຢ້້ານກວົໄດ;້ ບໍມ່ີໃຜກາ້ອ້າປາກຮອ້ງໃສ່ເຮົາໄດ!້” ໃນຂະນະທີອ່ສັຊເີຣັຽກໍາລງັອວດດີ,  ຜູປ້ະກາດໄດ້
ຖາມວ່າ,      “ເຫລກັສະກດັຈະຄຍຸຂົ່ມຄນົທີ່ໃຊມ້ນັສະກດັນັນ້ຫລື ຫລືເລືອ່ຍຈະທະນງົຕວົເຫນອືຜູທ້ີໃ່ຊ້ມນັ 
ເລືອ່ຍນັນ້ຫລ”ື (ຂໍ ້15). ອສັຊເີຣັຽເປັນໄມ້ຄອ້ນໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ, ສະນັນ້ເຂົາບໍຄ່ວນໂອອ້ວດ. 
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ເພາະຄວາມເຍີຍ້ິງ່ຢາ່ງຍະໂສຂອງອສັຊເີຣັຽ,   ພຣະເຈົ້າ “ຈະຊງົໃຫ້ໂລກຜອມແຫງ້ມາໃນຫມູ່ພວກຄນົອ້ວນ 
ພີຂອງເຂາົ ພາຍໃຕກ້ຽດຂອງເຂົາຈະມກີານໄຫມ້ໃຫຍ່ໂຕ…ອງົບຣິໍສດຸຂອງທ່ານຈະກາຍເປນັແປວໄຟ ແລະ 
ຈະເຜາົແລະກນິເສັຽໃນວນັດຽວ ແມນ່ແຕຕ່ົນ້ຫນາມກບັພຸມ່ຫນາມກດໍ…ີ  ພຣະອງົຈະຊງົທໍາລາຍສກັສຂີອງ 
ປາ່ຂອງເຂົາ ແລະແຫງ່ສວນຫມາກໄມຂ້ອງເຂົາ” (ຂໍ້ 17-18). ປະເທດອສັຊເີຣັຽຈະຖກືທໍາລາຍຈນົຈະມີຄນົ 
ເຫລອືຢ ູ່ພຽງເລກັນອ້ຽ ແມນ່ແຕເ່ດກັນອ້ຽກສໍາມາດນບັຈໍານວນໄດ້ (ຂໍ ້19). 
 
ຫລງັຈາກໄດຍ້ນິຄໍາທໍານວາຍຂອງເອຊາຢາເຣື່ອງການພິພາກສາ ແລະທໍາລາຍຢດູາແລ້ວ,   ພວກເຮົາອາດ
ຈະຖາມກນັວ່າເປນັຫຍງັຈຶ່ງມີການປ່ຽນແປງໃນຕອນນີ?້  ແທນທີຢ່ດູາຈະເປນັປ່າທີຖ່ກືຕດັໂດຍຂວານຂອງ
ອສັຊເີຣັຽ (6: 13), ພວກເຂາົໄດກ້າຍເປນັໄຟທີຈ່ະໄປໃໝປ້່າຂອງອສັຊເີຣັຽໄດຢ້່າງໃດ? ບດົຮຽນພາກຕໍໄ່ປ
ຈະໃຫລ້າດລະອຽດ. 
 

3. ຄວາມຫວັງຂອງອິສຣາເອັນ: (ເອຊາຢາ 10:20-27) 
ຂໍ ້20 ເລີ້ມເວົ້າເຖງິຄນົກູມ່ນຶງ່ທີຍ່ງັເຫລອືຢູຢ່ດູາຫລງັຈາກການພິພາກສາ. ພວກເຂົາ “ຈະບ່ໍເພິງ່ຜູ້ທີຕ່ີເຂົາອກີ 
ແຕຈ່ະເພິ່ງພາທີພ່ຣະເຈົ້າອງົບໍຣິສດຸແຫງ່ອສິຣາເອນໂດຍຄວາມສດັຈິງ.”   ການລງົໂທດປະເທດຢດູາຈະຖກື
ຢດຸຢັງ້ເວລາພວກເຂົາຮູ້ຕວົ, ເຊາົເພິ່ງຕວົເອງ, ຫລເືພື່ອນບາ້ນໃກຄ້ຽງ ແຕເ່ພິ່ງອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າຜູດ້ຽວ. 
 
ຢດູາໄດຜ້ດິພາດໄປ, ພວກເຂົາບໍໄ່ດ້ຮກັສາພຣະສນັຍາຕໍພ່ຣະເຈົ້າ; ສະນັນ້ພຣະເຈົ້າຈຶງ່ຊງົອະນຍຸາດໃຫ້ສດັ 
ຕຣູຮກຸຮານພວກເຂົາ. ການໂຈມຕຈີາກອສັຊເີຣັຽເຮັດໃຫຢ້ດູາຮູ້ຄວາມຜດິຂອງຕວົເອງ;   ສະນັນ້ພວກທີຍ່ງັ
ເຫລອືຢ ູ່ໃນຢດູາຈະບໍເ່ຮັດຄວາມຜດິນັນ້ອກີ. ພວກເຂາົຈະເພິ່ງພຣະເຈົ້າຜູດ້ຽວ. 
 
ພຣະເຈົ້າຊງົສນັຍາວ່າຈະໃຫ້ມຄີນົກຸ່ມນຶງ່ເຫລອືຢູຫ່ລງັຈາກການລງົໂທດຢດູາ;    ແຕເ່ອຊາຢາໄດເ້ຕອືນວ່າ 
ການທໍາລາຍຈະຕອ້ງເກດີຂນ (10:22-23). ຜູປ້ະກາດໄດບ້ອກປະຊາຊນົບໍໃ່ຫ້ຢາ້ນກົວເຖງິວາ່ກອງທບັອສັ 
ຊເີຣັຽກໍາລງັເຄືອ່ນໃກເ້ຂົ້າມາ, ເພາະການປ່ຽນແປງຈະເກດີຂນໃນບໍຊ່າ້ (ຂໍ ້10:24-25). ທາ່ນໄດເ້ລົ່າເຖງິສິງ່ 
ທີພ່ຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົກະທາໍໃນອະດດີວ່າ      “ພຣະເຈົ້າຈອມໂຍທາຈະຊງົໃຊ້ໄມ້ແສມ້າສູ້ເຂົາ ດັງ່ທີ່ພຣະອງົຊງົ 
ໂຈມຕຄີນົມດີອີານໃນສລີາໂອເຣັບ     ແລະໄມຄ້ອ້ນຂອງພຣະອງົທີເ່ຄຍີຢູ່ເຫນອືທະເລ ພຣະອງົຈະຍກົຂຶນ້ 
ຢາ່ງທີໃ່ນເອຢບິ” (ຂໍ ້26). ແລະພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າກໍຈະຊງົເຮັດເຊັນ່ດຽວກນັຕໍສ່ດັຕຣູໃນຕອນນີ;້ “ໃນວັນນັນ້ພາ 
ຣະຂອງເຂົາຈະພາກໄປຈາກບາ່ຂອງເຈົ້າ ແລະແອກຂອງເຂົາຈະຖກືທໍາລາຍເສັຽຈາກຄຂໍອງເຈົາ້” (10: 27). 
 

4. ສັນຕິພາບແລະຄວາມທ່ຽງທັມໃນອະນາຄົດ: (ເອຊາຢາ 11:1-10) 
ຫລງັຈາກໄດເ້ປນັອສິຣະຈາກອສັຊເີຣັຽແລ້ວ, ຢດູາຈະມີຄວາມຫວັງກບັອະນາຄດົທີຮ່່ ຸງເຮືອງ. ເຖງິປາ່ໄມ້ຈະ
ຖກືຕດັຈນົໝົດສນ ແຕ່ຈະມີໜໍໃ່ໝເ່ກດີຂນຈາກຕຂໍອງອຊີາຍ   ຫລຈືາກເຊືອ້ສາຍຂອງກະສດັດາວິດ (ຂໍ ້1). 
ຢດູາຍງັມີຄວາມຫວັງ, ຄວາມຫວັງທີຈ່ະເກດີຂນຫລງັຈາກຄວາມພນິາດ. ກະສດັອງົທ່ຽງທັມຈະເກດີຂນຈາກ 
ເຊືອ້ສາຍຂອງດາວິດ; “ພຣະວິນຍານບໍຣິສດຸຈະສະຖດິຢູ່ນາໍພຣະອງົ   ຣິດທານຸພາບຂອງພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາຈະ 
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ປະທານປນັຍາໃຫ້ພຣະອງົ ຄຄືວາມຮູ້  ແລະຄວາມຊໍານຊິາໍນານໃນການປກົຄອງ ພຣະອງົຈະຮູ້ຈັກນໍາ້ພຣະ 
ທຍັພຣະຜູ້ເປນັເຈ້ົາ ແລະຢາໍເກງພຣະອງົ    ທງັມຄີວາມສກຸໃນຣາຊການນັນ້” (ຂໍ ້2-3). ກະສດັອງົນີຈ້ະໃຫ້
ຄວາມທ່ຽງທມັກບັຄນົຍາກຈົນແລະຄນົຕໍາ່ຕອ້ຽ ແລະພຣະອງົຈະທາໍລາຍຄນົຊົ່ວຊາ້ (ຂໍ ້2-5). 
 
ຂໍ ້6-9 ອະທບິາຍຄວາມສນັຕສິກຸໃນຣາຊການຂອງກະສດັອງົໃໝ;່ ສດັຮ້າຍແລະສດັອອ່ນແອຈະຢ ູ່ຮ່ວມກນັ 
ຢາ່ງສນັຕິ “ງວົແມ່ກບັຫມີຈະກິນນໍາກນັ ລກູຂອງພວກມນັກຈໍະນອນຢູນ່າໍກນັ    ສງິຈະກນິເຟອືງເຫມອືນງວົ 
ເຖງິແມນ່ເດກັອອ່ນຈະຫລິນ້ຢູໃ່ກ້ໆງູເຫົາ່ ກໍຈະບໍ່ເປນັອນັຕະລາຍ…”   ສິງ່ເຫລົ່ານີບ້ອກເຖງິຄວາມສງບົສກຸ. 
 
ຢດູາໃນສມຍັນັນ້ເຕັມດ້ວຍຄວາມວຸ້ນວາຍ;    ປະເທດທີມ່ີກາໍລງັຫລາຍຈະໂຈມຕປີະເທດນອ້ຽແລະຂົມ່ເຫ ັງ
ໃຫ້ເປນັອານານຄິມົ. ແຕກ່ະສດັອງົໃໝຈ່ະນາໍສງັຄົມໃໝ່ມາໃຫຢ້ດູາ; ຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະການຍດຶຄອງຈະ 
ບໍມ່ີອກີ. ຢດູາມີຄວາມຫວັງວ່າອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາຈະຊງົທໍາລາຍສດັຕຣູຂອງພວກເຂາົ; ໃນວັນນຶງ່ ອສັຊເີຣັຽ 
ຜູກ້ະຫາຍສງົຄາມຈະໝດົອາໍນາດ ຫລບືໍມ່ີອກີຕໍໄ່ປ. 
 

ພຣະຄໍາສໍາລັບຊີວິດ 
ເອຊາຢາສໍາຣວດເບິງ່ສິງ່ຕາ່ງໆທີເ່ກດີຂຶນ້ອອ້ມຂາ້ງລາວ    ແລ້ວພຍາຍາມເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຊງົເຮັດຫຍງັ. 
ວຽກຂອງຜູປ້ະກາດຄກືານເຂົ້າໃຈສະພາບການແລະສາມາດເຕອືນວ່າສິງ່ໃດຈະເກດີຂຶນ້.    ພຣະເຈົ້າຊງົທາໍ
ງານຕລອດເວລາໃນທກຸມຸມໂລກເຖງິແມ່ນພວກເຮົາຈະບໍເ່ຫັນຊືພ່ຣະອງົຢູໃ່ນປາ້ຍ;     ໃຫພ້ວກເຮົາເບິງ່ສະ 
ພາບການໃນຊີວດິເພື່ອເຮົາຈະຮູ້ຄວາມຜດິ ແລະໃຫ້ເປນັພວກຜູ້ເຫລອືຢ ູ່ທີ່ເພິງ່ພຣະເຈົ້າໃນທກຸຢາ່ງ. 
 
ນອກນັນ້ໃຫພ້ວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າພວກເຮົາກາໍລງັຢ ູ່ໃນສມັຍຂອງກະສດັຜູທ້ີກ່າ່ວເຖງິໃນ ເອຊາຢາ 11:1-10. 
ພຣະອງົໄດມ້າຢ ູ່ນໍາພວກເຮົາແລະເລີມ້ອະນາຈັກສວນັໃນໂລກ;  ວັນນຶງ່ພວກເຮົາຈະຄອງຣາດກບັພຣະອງົ 
ເພື່ອນາໍຄວາມຍດຸຕທິັມມາໃຫຄ້ນົຍາກຈົນແລະນໍາສນັຕສິກຸມາສູມ່ະນຸດທງັໝດົ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ຖາ້ຢດູາກບັໃຈແລະເຊືອ່ຟງັພຣະເຈົ້າ, ສະພາບການຈະປ່ຽນແປງບໍ?່ ການທໍາລາຍຈະເກດີຂ ຶ ້ນບໍ?່ 
2. ພຣະເຈົ້າຊງົຄວບຄຸມປະວັດສາດບໍ່? ຖ້າຄວບຄຸມ, ການເລອືກຂອງມະນດຸມພີາກສວ່ນແນວໃດ? 
3. ມີເຣື່ອງໃນພຣະຄ ັມພອີກີບໍ ່ທີບ່ອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊງົສາ້ງສະພາບການເພື່ອໃຫ້ພຣະປະສງົສາໍເຣັດ? 
4. ທ່ານເຫນັຫຍງັແດໃ່ນປດັຈບຸນັທີພ່ຣະເຈົ້າຊງົເຮັດຢ ູ່ໃນປະວັດສາດ? 
5. ພວກເຮົາຈະດາໍເນີນຊີວິດແນວໃດເພືອ່ໃຫຄ້ນົອືນ່ໆໄດເ້ຫັນຣາຊອານາຈກັຂອງກະສດັອງົໃໝ່ໃນຊີວິດ

ຂອງພວກເຮາົ? 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 

 
 



 45

ບດົຮຽນທີ 11 
ຫລົງທາງແລວ້ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ເອຊາຢາ 30:1-5, 8-17; 31:1 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ເອຊາຢາ 30--31 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອບອກໃຫຮູ້້ວ່າເອຊາຢາວ່າຢ່າໄວວ້າງໃຈໃນມະນດຸແຕໃ່ຫວ້າງ

ໃຈໃນພຣະເຈົ້າກດໍກີວ່າ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ:             ໃນທະນາບດັຂອງອາເມຣິກາ ຂຽນວ່າ    “ພວກເຮົາເຊືອ່ໃນພຣະ 

               ເຈົ້າ” ແມນ່ແທບ້ໍ່? 

ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອສລບຸຄາໍສອນຂອງເອຊາຢາສອນວ່າ ໃຫໄ້ວ້ວາງໃຈໃນພຣະ 

               ເຈົ້າເຊົາເຊືອ່ມະນດຸ. 
  

ຄໍານໍາ  

 ຄນົຢດູາໄດປ້ະເຊນີກບັບນັຫາການຕດັສນິໃຈ     ວ່າຈະເຊືອ່ໄວວ້າງໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ ຫລຈືະ
ເຊືອ່ແຜນການຂອງມະນດຸ. ເອຊາຢາປະກາດວ່າຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ການເດນີຕາມແຜນຂອງພຣະເຈົ້າຈະສໍາ
ເຣັດ, ເຮັດຕາມແຜນຂອງມະນຸດຈະຜດິຫວັງ. (ໝາຍເຫດ:    ບດົຮຽນວັນນີໄ້ດໃ້ຊພ້ຣະຄັມພສີະບບັສ ີຂຽວ, 
ຫລສືຟີ້າ ເພາະສບບັຕົນ້ເດີມສດີາໍນັນ້ບໍມ່ີ).   
 

1. ຢູດາເຊື່ອໃນອໍານາດຂອງເອຢິບ: (ເອຊາຢາ 30:1-5). 
ໃນສມຍັຂອງເຮເຊກຢີາເປນັເຈົ້າຊີວດິປກົຄອງອານາຈັກຢດູານັນ້      ເພິ່ນໄດ ້ນາໍພາປະຊາຊນົເຮັດຜດິຕໍອ່ງົ
ພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າຄເືພິ່ນໄປຂຄໍວາມຊ ່ວຍເຫລອື   ແລະການຄຸ້ມຄອງຈາກກະສດັແຫ່ງເອຢບິໂດຍບໍໄ່ດປ້ກຶສາ
ຫາລກືບັພຣະເຈົ້າແຕປ່ະການໃດເລີຽ.  “ເຄາະກ ັມເປນັຂອງຜູປ້ກົຄອງຢດູາເສຍັແລ້ວ, ເພາະເຂາົກະບດົຕໍສ່ ູ້
ເຮົາ ເຂົາເຮັດຕາມແຜນການຕາ່ງໆທີ່ເຮົາບໍໄ່ດກ້ໍານດົໃຫ້   ແລະເຊນັສນັຍາຕໍສູ່ຄ້ວາມປະສງົຂອງເຮົາ ໂດຍ
ທໍາບາບທບັບາບກອງໄວ້ (ແປວ່າບາບຊອ້ນບາບ ຫລບືາບກອງກນັຂຶນ້)   ເຂົາໄປຂຄໍວາມຊອ່ຍເຫລອືຈາກ
ເອຢບິ ໂດຍບໍໄ່ດຂ້ຄໍໍາປກຶສານາໍເຮົາ” (ຂໍ ້1-2ກ).      ພຣະເຈົ້າໄດໃ້ຊທ້່ານເອຊາຢາໄປບອກກາ່ວກບັອສິຣາ 
ເອນດັງ່ນັນ້..  
 
ເພາະວ່າກະສດັເຮເຊກຢີາໄດນ້າໍພາປະຊາຊນົຢດູາກາຍເປນັກະບດົຕໍສູ່ພ້ຣະເຈົ້າ    ເພາະຖວື່າຕນົເອງໃຫຍ່
ແລ້ວຢາກເຮັດຫຍງັກເໍຮັດຕາມຄວາມ ູ ້ສກຶຂອງຕນົ,         ພວກຢດູາຈຶງ່ກາຍເປັນຄຊືາວໜຸ່ມໃນສມຍັນີລ້ຖໍ້າ
ອອກຈາກບາ້ນພໍ່ແມເ່ມື່ອອາຍຄຸບົຕາມທາງການ ເພືອ່ຈະໄປເຮັດຕາມໃຈຊອບຂອງເຂົາໂດຍບໍຕ່ອ້ງເຊືອ່ຟັງ
ພໍ່ແລະແມອ່ກີຕໍໄ່ປ ຫລລືາງເທື່ອພໍແ່ມ່ກເໍອົາໃຈລກູຈົນເກນີໄປຈນົລກູກາຍເປນັຄນົເສຍັຄນົ   ຫລືເສຍັນສິຍັ 
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ເອົາແຕໃ່ຈຕນົເອງ ຫລາຍເທືອ່ລກູກບັຮ້າຍພໍ່ແມ່    ດັງ່ທີເ່ຫັນໃນສງັຄົມວັນນີທ້ີບ່ໍເ່ປນັການຖກືຕອ້ງຕາມນໍາ້ 
ພຣະທ ັຍພຣະເຈົ້າ.  
 
ໃນຂະນະທີມ່ີສງົຄາມບຽດບຽນນັນ້      ກະສດັເຮເຊກຢີາຫວັງໃຈວ່າຈະເອົາປະເທດເອຢບິເປນັເຄືອ່ງມທືາງ 
ການເມືອງແລະການທະຫານເພື່ອປອ້ງກນັການຮຸກຮານຂອງປະເທດອສັຊເີຣັຍ,    ກະສດັເຮເຊກຢີາໄດຊ້ກັ
ຊວນນໍາພາປະຊາຊນົຢດູາເລອືກເອົາກາໍລງັທະຫານຂອງເອຢບິ    ມາແທນຣິດອໍານາດການຊງົນາໍຂອງອງົ
ພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າ ແຕໜ່້າເສຍັດາຍເອຢບິບໍໄ່ດປ້ກົປອ້ງຄຸ້ມຄອງເຂົາດັງ່ທີເ່ຂົາຫວັງໃຈໄວ້ ດ້ວຍເຫດນີພ້ຣະເຈົາ້
ຈຶ່ງສງັໃຫ້ເອຊາຢາບອກເຂາົວ່າ  “ປະຊນົຊາວຢດູາ ຈະກນິແໜງໃຈ  ທີຕ່ນົໄດໄ້ວ້ເນອເຊືອ່ໃຈຊນົຊາດທີໄ່ວ້
ວາງໃຈບໍໄ່ດ້ ຄຊືນົຊາດໜຶ່ງທີເ່ຮັດໃຫ້ພວກຕນົຜດິຫວງັ ເມືອ່ພວກເຂາົຄາດວ່າຈະໄດຮ້ັບຄວາມຊອ່ຍເຫລອື” 
(ຂໍ ້5). ເຣື່ອງນີເ້ປນັບດົຮຽນອນັຍິງ່ໃຫຍສ່າໍລັບຊາວຢດູາທີ່ໄດປ້ະຖິມ້ທາງຂອງອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າ   ແລະຍງັ
ເປນັບດົຮຽນອນັສາໍຄັນສໍາລັບພວກເຮົາທກຸຄນົເທົ່າທກຸວັນນີ້ ເພາະວ່າລາງເທືອ່ເຮົາໄດຊ້ອກສແວງຫາຄວາມ
ຊອ່ຍເຫລອືຈາກຜູອ້ືນ່ໃນຍາມເຮົາມີບນັຫາໂດຍທີ່ເຮົາບໍໄ່ດເ້ຂົາ້ເຝົ້າພຣະເຈົ້າກອ່ນ.  
 

2. ຢູດາປະຕິເສດພຣະເຈົ້າ: (ເອຊາຢາ 30:8-11) 
ພຣະເຈົ້າໄດສ້ັງ່ເອຊາຢາໃຫ້ບນັທກຶຄວາມຊົ່ວຊາ້ຂອງຊາວຢດູາເປນັການຖາວອນ  ທີພ່ວກເຂາົບໍຍ່ອມເຊືອ່
ຟັງພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າແລະຍງັປະຕເິສດຜູປ້ະກາດພຣະທັມອກີ ເອຊາຢາບອກກບັເຂາົວ່າ.  “ພຣະເຈົ້າໄດບ້ອກ
ຂາ້ພະເຈົ້າໃຫຂ້ຽນລງົໃສປ່ືມ້ຫົວນຶງ່ວ່າ ປະຊາຊນົເປນັຄນົຢາ່ງໃດ   ເພື່ອຈະໄດບ້ນັທກຶໄວເ້ປັນການຖາວອນ
ວ່າເຂົາຊົ່ວສໍາ່ໃດ” (ຂໍ່ 8).      ຄວາມຊົ່ວທີ່ພຣະເຈົ້າເວ້ົາເຖ ິງນີແ້ມນ່ຄວາມຊົ່ວເໝອືນດັງ່ພວກກະບດົຕໍສູ່ນ້ັນ້
ເອງ “ພວກເຂາົກະບດົຕໍສູ່ພ້ຣະເຈົ້າສເມີ,  ບໍຍ່ອມເຊືອ່ຟັງຄາໍສັງ່ສອນຂອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າ ສເມີ” (ຂໍ ້9). ຍິງ່
ໄປກວ່ານັນ້ເຂາົຍງັຂົ່ມຂູບ່ອກຜ ູ້ປະກາດພຣະທັມບໍໃ່ຫເ້ວົ້າອກີ  “ພວກເຂົາບອກພວກຜູປ້ະກາດພຣະທັມໃຫ້
ມິດງຽບ ພວກເຂົາເວົ້າວ່າ   ““ຢ່າເວົ້າສິງ່ທີຖ່ກືຕ້ອງສູໝູ່່ເຮົາຟງັເລຍີ ຈົງ່ບອກສິງ່ທີ່ໝູເ່ຮົາຢາກຟັງ ໃຫເ້ຮົາຍດຶ 
ຖສືິງ່ທີລ່ວງຕາລວງໃຈໄວ້ວ ່າ”” (ຂໍ ້10).    ຊາວຢດູາໄດເ້ວົ້າເຊັນ່ນີກ້ບັຜູປ້ະກາດ ພຣະທັມເພາະວ່າເຂາົໄດ້
ຫລງົລມືພຣະຄນຸຂອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າ ແລະຄດຶວ່າພຣະເຈົ້າບໍສ່າມາດຊອ່ຍເຂາົໄດແ້ລ້ວຈຶ່ງຫນັໜ້າໄປຫາເອ
ຢບິໃຫຊ້ອ່ຍເຂາົ, ພວກເຂົາໄດປ້ະຖິມ້ແລະເຊົາເຊືອ່ພຣະເຈົ້າໄປເຊືອ່ໃນອໍານາດຂອງມະນດຸຈົນພະຍາຍາມ
ຫາທາງສົງ່ຜູປ້ະກາດພຣະທັມອອກຈາກເຂົາໂດຍກາ່ວວ່າ “ອອກໜໄີປ ໃຫ້ພົນ້ຈາກທາງຂອງໝູ່ເຮົາສາແລະ
ຢາ່ມາກດີກັນ້ໝູ່ເຮົາເລຍີ ໝູ່ເຮົາບໍຢ່າກຟັງ  ເຖງິເຣື່ອງພຣະເຈົ້າອງົບໍຣິສຸດຂອງຊາວອສິຣາເອນ” (ຂໍ ້11).  
 

3. ຜົນສະທອ້ນຂອງການບໍ່ເຊື່ອຟັງ: (ເອຊາຢາ 30:12-17). 
ສຸພາສດິລາວໂບຮານກາ່ວໄວ້ວ່າ “ລກູບໍຟ່ັງຄວາມພໍ່ຄວາມແມ່ ຜແີກເ່ຂົ້າໝໍນ້ະຮົກ”   ນະຮົກທີເ່ພິ່ນເວ້ົາເຖງິ 
ນັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າເຂົາ້ໃຈວ່າບໍ່ແມ່ນນະຮົກເມື່ອຕາຍໄປ ແຕແ່ມ່ນນະຮົກໃນໂລກນີ ້  ອາດແມ່ນການສບູຝິນ່ກນິ
ຊາ, ການຖກືຄກຸຖກືຄາ, ການຊົ່ວຮ້າຍຕາ່ງເຮັດໃຫຊ້ວີິຕນົເອງຕກົຕໍາ່ກວ່າປກົກະຕ,ິ   ລາງເທືອ່ກເໍປນັຜູຮ້້າຍ
ຊາຍໂຈນຈນົກາຍເປນັຄນົເສຍັຄນົ ແລະອືນ່ໆອກີ,       ນັນ້ແມ່ນນະຮົກເມືອງຄນົທີຂ່້າພະເຈົ້າເຂົາ້ໃຈ.  ຜນົ
ສະທອ້ນລກູບໍຟ່ັງຄວາມພໍ່ຄວາມແມ່ນັນ້ມັກຈະລງົເອຍີບໍຄ່ອ່ຍດເີທົ່າໃດນັນ້ເອງ.  ລກູທີບ່ໍຟ່ັງພໍ່ແມ່ນັນ້ບໍແ່ຕກ
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ຕາ່ງຫຍງັກບັຊາວຢດູາບໍໄ່ດເ້ອົາຫົວຊາຕໍຄ່າໍສັງ່ສອນຂອງອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າ ແຖມຍງັໄປເຊືອ່ຟັງແລະຍອມ
ມອບຕນົເອງໃຫ້ຊາດເອຢບິເປນັຜູປ້ກົຄອງເຂົາ ໂດຍບໍປ່ກຶສາຫາລກືບັອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາທີເ່ປນັເໝືອນພຣະ
ບດິາທີຄ່ອຍລຽ້ງດສູັງ່ສອນເຂາົຕລອດມາ ດ້ວຍການກະທໍາດັງ່ນີເ້ອຊາຢາຈຶ່ງກາ່ວວ່າຊາວຢດູາໄດເ້ຮັດບາບ
ຊອ້ນບາບ.   “ໝູເ່ຈ້ົາບໍຫ່ົວຊາໃນສິງ່ທີ່ເຮົາບອກແລະເພິ່ງການໃຊກ້າໍລງັ   ແລະການຫລອກລວງ ໝູເ່ຈົ້າເຮັດ
ຜດິ ໝູເ່ຈົ້າເປນັດັງ່ກາໍແພງສງູທີມ່ີຮອຍແຕກຮອດລຸມ່  ບໍທ່ໍໃ່ດໝູ່ເຈົ້າຈະພງັທະລາຍລງົ ໝູເ່ຈົ້າຈະຖກືຕໃີຫ້
ແຕກດັງ່ໝໍດ້ນິ ຄແືຕກມຸ່ນໝດົ ຈນົບໍມ່ີປຽ່ງໃດຈະເອົາມາໃສຖ່າ່ນໄຟຮ້ອນໄດ ້ຫລຕືກັເອາົນໍ້າຈາກຖງັໄດ້” (ຂໍ ້
13-14).   ການທີ່ພຣະເຈົ້າຊງົໃຊ ້ເອຊາຢາມາຄັງ້ນີແ້ມ່ນມາບອກຕກັເຕອືນເຂົາໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າວ່າ  ຫາກເຂົາ
ໜີຈາກອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າໄປພວກເຂາົຈະມີຊີວດິເປນັຄແືນວນັນ້.   
 
ແຕດ່້ວຍຄວາມຮັກອນັສງູສົງ່ຂອງອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າ  ພຣະອົງຊງົໃຫໂ້ອກາດຊາວຢດູາໄດທ້ບົທວນສິງ່ທີຈ່ະ
ເກດີຂຶນ້ແລ້ວຮຽກເອີນ້ເຂົາໃຫ້ກບັໃຈຄນືຫາພຣະອງົແລ້ວທກຸຢ່າງກຈໍະດເີໝືອນເດີມ“ຈົງ່ກບັມາແລະໄວ້ວາງ
ໃຈໃນເຮົາຢາ່ງງຽບໆສາ ແລ້ວໝູ່ເຈ້ົາກຈໍະເຂັ້ມແຂງແລະປອດພ ັຍ” (ຂໍ ້15).  ເຮົາສງັເກດເຫັນວ່າ ເຫດຜນົທີ່
ຊາວຢດູາຫັນໜ້າໜຈີາກພຣະອງົເພາະເຂາົບໍມ່ີຄວາມເຊືອ່ໃນພຣະເຈົ້າອກີຕໍໄ່ປ   ແຕເ່ຂົາກບັໄປເຊ ື ່ອໃນເອ 
ຢບິ ດ້ວຍເຫດນີພ້ຣະອງົຈ່ຶງບອກກບັເຂົາວ່າ “ຈົງ່ໄວ້ວາງໃຈໃນເຮົາຢາ່ງງຽບ”    ແປວ່າ ໃຫ້ເຊືອ່ແລະວາງໃຈ
ໂດຍບໍຕ່ອ້ງຖກົຖຽງແຕໃ່ດໆ  ເມື່ອໄວ້ວາງໃຈຢາ່ງງຽບໆແລ້ວພຣະອງົຊງົສນັຍາວ່າເຂົາກຈໍະເຂັ້ມແຂງ  ແລະ
ປອດພ ັຍໂດຍບໍຕ່ອ້ງໄປເພິ່ງເອຢບິເລີຽ.  
 
ໝາຍເຫດ: ຄາໍຕອບຂອງຢດູາໃນຂໍ ້16 ທີພ່ຣະຄັມພສີບບັໃໝແ່ປນັນ້ ແມນ່ແປຫ່າງຈາກຕົນ້ສະບບັແດ ່ດັງ່ 
ນັນ້ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາເປນັຈະຕອ້ງເອົາພາສາອັງ່ກດິມາໃຫທ້່ານເຫນັດັງ່ນີ;້  And you said, "No, for we will 
flee on horses"   Therefore you shall flee! And  "we will ride on swift horse"    Therefore 
those who pursue you shall swift (Isaiah 30:16).(NKJV). ແປວ່າ;  
 
ແລະພວກເຈົ້າເວົ້າວ່າ,  “ບໍ,່ ພວກເຮົາຈະຂີມ່້າໜີໄປ, ດັງ່ນັນ້ພວກເຈົ້າກຂໍີມ່້າໜີໄປ!  ແລະພວກເຈົ້າເວົ້າ ວ່າ 
ເຮົາຈະຂີມ່້າໂຕແລນ່ໄວນັ້ນ  " ດັງ່ນັນ້ ຜູທ້ີໄ່ລຕ່າມເຈົາ້ຈະມາໄວ”. (ກວາ່ເຈົ້າ)       ເພີ້ມເພື່ອຄວາມເຂົາ້ໃຈ.  
“ພວກເຈົ້າພນັຄນົຈະແລນ່ໜເີມື່ອເຫັນທະຫານຜູນ້ຶງ່ຂອງສດັຕຣູກພໍຽງພໍ     ທີຈ່ະເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າແລນ່ໜີ 
ໄປໝົດ ໃນກອງທບັພວກເຈົ້າບໍມ່ີຫຍງັເຫລອືເລຍີ ນອກຈາກຫລກັທງຸທີຈ່ອມເນນີພູເທົ່ານັນ້”  (ຂໍ ້17).   ນີ້ 
ແມ່ນຄາໍທໍານວາຍເຕອືນຊາວຢດູາໄວ້ລວ່ງໜ້າຫາກເຂາົອອກຈາກພຣະເຈົ້າ, ເອຊາຢາບອກເຖ ິງຄວາມອອ່ນ
ແອຂອງເຂາົວ່າ ພວກເຂົາພັນຄນົຈະຢາ້ນຫະຫານສດັຕຣພູຽງຜູດ້ຽວ, ເຣື່ອງນີຈ້ະເກດີເປນັຈງິຫາກຊາວຢດູາ
ບໍຫ່ັນໜ້າກບັຄນືຫາພຣະເຈົ້າ. ເອຊາຢາກາ່ວຢໍາ້ອີກວ່າ “ເຄາະກ ັມເປນັສອງພວກເຈົ້າສາແລ້ວ! ພວກທີໄ່ປຂໍ
ໃຫ້ເອຢບິຊອ່ຍເຫລອື,     ພວກເຂົາເພິງ່ສາສ ັຍກໍາລງັທາງທະຫານອນັເຂັ້ມແຂງແລະໄພສານຂອງເອຢບິຄ:ື   
ຝງູມ້າ,  ລດົຮົບ,   ແລະທະຫານ ແຕເ່ຂາົບໍໄ່ດເ້ພິ່ງອາສ ັຍພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າອງົບຣິໍສຸດຂອງຊາວອສິ 
ຣາເອນ ຫລຂືໃໍຫພ້ຣະອງົຊອ່ຍເຫລອື” (31:1).  ຮັບເຄາະກ ັມແມນ່ຜູນ້າໍທີນ່ໍາພາຜູອ້ືນ່ອອກຈາກທາງຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.  
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ຄໍາຖາມ: 
1. ໃນທະນາບດັຂອງອະເມຣິກາທກຸໃບແລະທກຸຫລຽນມີຄາໍວ່າ “ພວກເຮົາເຊືອ່ໃນພຣະເຈົ້າ”   ແມນ່ທກຸ 
    ຄນົເຊືອ່ແນວນັນ້ແທບ້ໍ່? 
2. ຄຣິສຕຽນທກຸຄນົເວ້ົາວ່າຕນົເອງເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ບາດມີບນັຫາມາໄປປກຶສາໃຜ?    ແລະຂໃໍຫ້ໃຜຊອ່ຍ 
    ກອ່ນໝູ່? (ທາ່ນອາດຕອບວ່າ ຂໃໍຫພ້ຣະເຈົ້າຊອ່ຍນັນ້ແມນ່ແທບ້ໍ່?). 
3. ຊາວຢດູາເຊືອ່ພຣະເຈົ້າ ແຕເ່ມື່ອມສີຕັຣູ (ບນັຫາ) ເປນັຫຍງັບໍປ່ກຶສາເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າກອ່ນຈະໄປຂ ໍ
   ໃຫເ້ອຢບິຊອ່ຍ? ເຣື່ອງນີສ້ອນຫຍງັເຮົາແດ່? 
4. ພຣະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສກຶແນວໃດກບັຊາວຢດູາ? ຫາກເຮົາເຮັດຄຊືາວຢດູາ ທາ່ນຄດຶວ່າພຣະເຈົ້າຈະຮູ້  
    ສກຶແນວໃດກບັເຮົາ? 
5. ຊາວຢດູາປະຕເິສດພຣະເຈົ້າແນວໃດ? 
6. ຜນົສະທອ້ນຂອງການບໍເ່ຊືອ່ຟັງມຫີຍງັແດ່? 
7. ບດົຮຽນວັນນີສ້ອນທາ່ນແນວໃດ? 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທີ 12 
ຊີວດິທ່ີສບັສນົ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະທັມ ມກີາ 1:1-6; 2:1-3; 3:1-8 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ພຣະທັມ ມກີາ 1--3 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອບອກໃຫຮູ້້ວ່າພຣະເຈົ້າຊງົລງົໂທດຜູກ້ດົຂີຜູ່ອ້ືນ່ທຸກກໍຣະນີ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ:             ທ່ານຄວນຈະຮັບຄວາມຍຕຸທິັມບໍ?່ 

ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອສລບຸຄາໍທໍານວາຍຂອງຜູທ້ໍານວາຍນອ້ຍມກີາ    ມາເປນັບດົ 

                                                      ຮຽນຊີວດິ. 
 

ຄໍານໍາ  

ປະມານ 700 ປີ ກອ່ນໜ້າພຣະເຢຊຄູຣິດລງົມາເກດີພຣະເຈົ້າໄດສ້ົງ່ຜູທ້າໍນວາຍຜູນ້ຶງ່ມຊີື່ວ່າ ທ່ານມກີາ ໄດ້
ປະກາດການລງົໂທດ ຊາວເມືອງຊາມາເຣັຽ  ແລະ ເມືອງເຢຣູຊາເລມັ ທີເ່ຮັດຜດິຕໍກ່ດົຣະບຽບຂໍ້ບງັຄບັຂອງ
ພຣະເຈົ້າ     ໃນນັນ້ຮວມທງັການຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບເຮັດຊ ຶ ່ງເປນັສາຍກະນວນໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊງົພຣະພິໂຣດ 
ຢາ່ງຮ້າຍແຮງ, ພຣະເຈົ້າຊງົຖວື່າຄນົທີຂ່າບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບເປນັການພວກກະບດົຕໍພ່ຣະເຈົ້າ ຈະຖກືລງົໂຫດ
ກອ່ນໝູ່ ແລະພວກເຮັດການຊົ່ວຮ້າຍຢາ່ງອືນ່ກຈໍະຖກືຕດັສນິໃນວັນນີດ້້ວຍ.  
 

1. ໂທດພວກຂາບຮູບໂຄຣົບ:  (ມີກາ 1:1-6) 
ທ່ານມເີກເປັນນ່ງຶໃນຈໍານວນພວກຜູທ້ໍານວາຍນອ້ຍ,   ທ່ານເປນັຜູທ້າໍນວາຍໃນສຕັວດັທີ 8 ຊ ຶ ່ງມກີະສດັສດັ
ສາມອງົປກົຄອງຊາວຢດູາ,  ເຣື່ອງຂອງກະສດັທງັສາມມີໃນພຣະທັມປະຫວດັກະສດັທສີອງບດົ 16-19.  ຜູ ້
ທາໍນວາຍມກີາໄດເ້ປນັຜູທ້າໍນວາຍທີຮັ່ບໃຊຍ້າວນານຜູນ້ຶງ່    ທີຮ່ັບໃຊພ້ຣະເຈົ້າເຖ ິງສາມສມຍັປກົຄອງສາມ
ກະສດັ. ວນັນີພ້ຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາໃຊເ້ພິ່ນມາປະກາດຄວາມຜດິຂອງຊາວຊະມາເຣັຽ     ແລະຊາວເມ ືອງເຢຣູຊາ
ເລັມໃນພຣະວິຫານ. ທາ່ນກາ່ວວ່າ “ຈົງ່ຟັງເຣື່ອງນ ີ ້ ຊນົຊາດທງັຫລາຍເອີຍ, ຈົງ່ຟັງເຣ່ືອງນ ີ ້ ປວງຊນົທີອ່າສຍັ
ຢ ູ ່ເທງິແຜນ່ດນິໂລກ ພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າຈະເປນັພຍານຕໍສູ່ເ້ຈ້ົາ ຈົ່ງຟັງແມ, ສຽງຂອງພຣະອງົສົງ່ລງົມາຈາກພຣະ
ວ ິຫານບອ່ນສກັສດິຂອງພຣະອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າກໍາລງັສະເດດັມາແຕເ່ບືອ້ງເທງິ  ພຣະອງົຈະຊງົສະເດດັລງົ
ມາຍ່າງເທງິຈອມພທູງັຫລາຍແລ້ວພູທງັຫລາຍຈະເປືອ່ຍລະລາຍໄປໃຕພ້ຣະບາດຂອງພຣະອງົ ເຫມືອນດັງ່ 
ຂີເ້ຜິງ້ຖກືໄຟ ມັນຈະໄຫລລງົສູຮ່່ອມພູ ເຫມືອນດັງ່ນໍ້າໄຫລລງົມາແຕພ່”ູ (ຂ້ໍ 2-4).  
 
ຜູທ້ໍານວາຍມກີາໄດເ້ຮັດໜາ້ທີຂ່ອງເພິ່ນ   ເໝືອນຜູພ້ພິາກສາທີສ່ານສງູສດຸມາກາ່ວການຕດັສນິລງົໂທດຜູບ້ໍ່
ເຊືອ່ຟັງພຣະເຈົ້າໃນພຣະວິຫານອນັສກັສດິໂດຍເປັງ່ສຽງເປນັຄາໍຊີຂ້າດໃນການຕດັສນິ,     ເພິ່ນໄດເ້ລີ້ມຕົນ້
ຮຽກເອີນ້ຊດົຊາດທງັຫລາຍໃນອສິຣາເອນໃຫ້ເປັນພະຍານໃນການຕດັສນິລງົໂທດຂອງອງົພຣະຜ ູ້ເປນັເຈົ້າ
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ຄັງ້ນີ,້ ມກີາກາ່ວວ່າ “ຈົງ່ຟັງເຣື່ອງນ ີ ້ ຊນົຊາດທັງຫລາຍເອຍີ, ຈົງ່ຟງັເຣ່ືອງນ ີ ້ ປວງຊນົທີອ່າສຍັຢ ູ ່ເທງິແຜນ່ດນິ
ໂລກ” (ຂໍ້ 1ກ).    ຄາໍວ່າຈົ່ງຟັງແປວ່າ ໃຫທ້ກຸຄນົຕັງ້ໃຈຟັງ ເມື່ອຕັງ້ໃຈຟງັແລ້ວທ່ານມີກາຈຶ່ງເວ້ົາຕໍໄ່ປວ່າ  “ພ
ຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າຈະເປນັພຍານຕໍສູ່ເ້ຈົ້າ”    ແປວ່າພຣະເຈົ້າຈະລງົໂທດພວກເຈົ້າ ແລະພວກເຈົ້າບໍສ່າມາດຕໍວ່່າ
ສິງ່ໃດທງັສິນ້ເພາະພຣະອງົຊງົເຕອືນທາ່ນທງັຫລາຍແລ້ວ.   ພຣະເຈົ້າຈະສະເດດັມາແຕເ່ບືອ້ງເທງິມາທໍາ
ລາຍພູທງັຫລາຍທີ່ເຂາົເຮັດຮູບໂຄຣົບໃຫມຸ້່ນທະລາຍໄປ. “ເຫດການທງັປວງນ ີ ້ບງັເກດີຂຶນ້ ກເໍພາະວ່າປະຊາ
ຊນົອສິຣາເອນໄດກ້ະທໍາບາບ ແລະກະບດົຕໍສູ່ພ້ຣະເຈົ້າ     ເປນັຄວາມຜດິຂອງໃຜທີ່ອສິຣາເອນເປນັກະບດົ 
ແມ່ນປະຊາຊນົຊາມາເຣັຽຫັນ້ແລ້ວ      ໃຜບຊູາຮູບໂຄຣົບໃນປະເທດຢດູາ ແມນ່ປະຊາຊນົເຢຣູຊາເລັມຫັນ້
ແລ້ວ” (ຂ້ໍ 5). 
  

2. ໂທດພວກຜູ້ຢາກໄດ້ຂອງເພ່ິນ: (ມີກາ 2:1-3) 
ພຣະບນັຍດັສບິປະການກ່າວຫ້າມໄວ້ວ່າ “ຢາ່ອ ິດສາຢາກໄດເ້ຮືອນຂອງຜູອ້ືນ່ ຢ່າອດິສາຢາກໄດຜ້ົວຫລເືມັຽ 
ຢາກໄດຂ້ອ້ຍທາດ ຢາກໄດງ້ົວຄວາຍ ຢາກໄດລ້ຫໍລສືິງ່ອືນ່ໃດທີເ່ປນັຂອງຄນົອືນ່” (ອບົພະຍບົ 20:17). ແຕ່
ປະຊນົຂອງອງົພຣະຜ ູ້ເປນັເຈ້ົາບໍໄ່ດຍ້ດືຖ ື   ແລະປະຕິບດັແຕຢ່າ່ງເຄັງ່ຄດັຈ່ຶງເປນັຕົນ້ເຫດໃຫພ້ຣະເຈົ້າໂກດ
ເຄອືງອກີ, ທ່ານມີກາມາກາ່ວການລງົໂທດໃນວັນດຽວກນັນັນ້ ໂດຍກາ່ວວ່າ “ຜູທ້ີນ່ອນຄດິວາງແຜນການກະ
ທໍາຄວາມຊົ່ວ ຈະໄດຮັ້ບຄວາມວິບດັຢາ່ງຫນ ັກ” (ຂໍ ້1ກ).   ໃນສມຍັນັນ້ພວກຜູມ້ອີາໍນາດໄດໃ້ຊ້ອາໍນາດຂອງ
ເຂົາກດົຂີຂ່ົ່ມເຫງ, ແລະຂົມ່ຂູເ່ອາົທົງ່ນາຂອງປະຊາຊນົໂດຍວາງແຜນຕາ່ງໆນາໆຈນົພວກຜູມ້ີອາໍນາດກາຍ
ເປນັຜູຮ້ັ່ງມດີວ້ຍຊບັສົມບດັຂອງຜູຍ້າກຈົນທີພ່ຣະເຈົ້າໂຜດປະທານໃຫເ້ຂົາພໍໄດຢູ້ອ່າສັຍແລະໃຊທ້ົງ່ນານັນ້
ເປນັບອ່ນທາໍມາຫາກນິ     ບດັນີທ້ົງ່ນາເຫລົາ່ນັນ້ກາຍເປນັສມົບດັຂອງພວກຜູມ້ອີາໍນາດໂດຍແຜນຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງເຂາົດັງ່ນັນ້ມີກາຈຶ່ງກາ່ວຕໍເ່ຂົາວ່າ “ພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າຈຶ່ງຊງົກາ່ວວ່າ,“ເຮົາກາໍລ ັງວາງແຜນເອົາພຍັວິບດັມາ
ໃສພ່ວກເຈົ້າ ຊຶງ່ບໍມ່ໃີຜຈະຫລບົຫລກີໄດ ້   ພວກເຈົ້າຈະຍາ່ງໄປຢ່າງສະງາ່ຜ່າເຜຍີຕໍໄ່ປບໍໄ່ດອ້ກີ  ເພາະວ່າ
ມັນເປນັຍາມເຄາະຮ້າຍສໍາລບັພວກເຈົ້າ” (ຂ້ໍ 3).   ພວກມີອາໍນາດວາງແຜນສໍໂ້ກງເອາົຂອງຜູຍ້າກຈນົແນວ
ໃດ ພຣະເຈົ້ກວໍາງແຜນຕອບແທນເຂົາຢາ່ງນັນ້.  
 

3. ໂທດຂອງພວກຜູ້ຕັດສິນອະທ ັມ: (ມີກາ 3:1-4) 
ບາ້ນເມືອງໃດຫລປືະເທດໃດກຕໍາມ  ຫາກພວກຜູປ້ກົຄອງຫລຣັືຖບານບໍໄ່ດປ້ກົຄອງບາ້ນເມືອງດ້ວຍຄວາມ
ຍດຸຕທິາໍບ້ານເມືອງນັນ້ຈະຕອ້ງເກດີຄວາມຫວຸ້ນວາຍຢາ່ງແນນ່ອນ, ພວກເຮົາຕອ້ງການຄນົສນິທັມຫລພືວກ
ນບັຖ ືແລະເຊືອ່ພຣະເຈົ້າເປັນຜູປ້ກົຄອງບາ້ນເມືອງ ເຖງິແມ່ນວ່າບກຸຄນົເຫລົາ່ນີເ້ປນັຜູບ້ໍສ່ດັຊືຢ່່າງນອ້ຍເຂາົ
ກຢໍາໍເກງພຣະເຈົ້າຢູ່, ດ້ວຍເຫດນີກ້ານເລອືກຜູນ້າໍປະເທດແຕລ່ະປະເທດຈ່ຶງເປນັປດັຈ ັຍສາໍຄນັທີສ່ດຸສາໍລັບ
ປະເທດນັນ້ ດ້ວຍວ່າຜູນ້າໍເປນັສນັໃດປະເທດຊາດບາ້ນເມືອງກໄໍດຮ້ັບຜນົຕາມໄປສນັນັນ້, ຫົວໜ້າຄອບຄົວ
ເປນັສນັໃດ ຄອບຄົວມັກຈະເປນັສນັນັນ້, ອາຈານປະຈໍາໂບດເປນັສນັໃດສະມາຊ ິກຄຣສິຕະຈກັມັກຈະເປນັ
ສນັນັນ້. ສພຸາສດິລາວກາ່ວໄວ້ວ່າ ເບິງ່ຊາ້ງໃຫ້ເບິງ່ຫາງ ຫາກເບິງ່ນາງໃຫ້ເບິງ່ແມ່, ອກີເຣື່ອງນຶງ່ກາ່ວວ່າ ເຊືອ້
ໝາກຕອ້ງບໍຫ່່ອນລົນ່ໄກກກົ.  
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ຜູທ້ໍານວາຍມີກາໄດກ້າ່ວໂທດພວກຜູປ້ກົຄອງຫລຄືະນະຮັຖບານວ່າ “ບນັດາຜູປ້ກົຄອງອສິຣາເອນເອຍີ, ຈົ່ງ
ຟັງພວກເຈົ້າຄວນຈະເປນັຜູຮ້ັກສາຄວາມຍດຸຕທິັມແຕພ່ວກເຈົ້າກຽດຊງັຄວາມດ ີແລະຮັກຄວາມຊົ່ວ   ພວກ
ເຈົ້າຂດູຮີດ ແລະທໍຣະມານໄພພ່ົນຂອງເຮົາຢາ່ງທາຣຸນຄື ພວກເຈົ້າກດັກນິຊີນ້ ແລະລອກຫນງັຂອງພວກເຂາົ
ອອກ ຫັກກະດກູຂອງພວກເຂົາ ແລະຕດັໃຫເ້ປນັຕອ່ນໆເຫມືອນຊີນ້ຢູໃ່ນຫມໍ້ແລະຈະມວີັນນຶງ່ທີພ່ວກເຈ້ົາຈະ
ຮ້ອງຫາພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າ ແຕພ່ຣະອງົຈະບໍຊ່ງົຕອບພວກເຈົ້າ ພຣະອງົຈະບໍຟ່ັງການອອ້ນວອນຂອງພວກເຈົາ້ 
ກເໍພາະວ່າພວກເຈົ້າໄດປ້ະພຶດຊົ່ວ” (ຂໍ້ 1-4). ຜູທ້າໍນວາຍມກີາກາ່ວຢ່າງຜ ູ້ພພິາກສາທີ່ສານສງູສດຸ ເພາະວ່າ
ພຣະເຈົ້າຊງົໃຊໃ້ຫເ້ພິ່ນມາກາ່ວໂທດພວກເຂົາທີຮ່້ອງຕນົເອງວ່າເປນັຜູເ້ຊືອ່ໃນພຣະເຈົ້າ   ແຕບ່ໍໄ່ດເ້ຮັດຕາມ 
ທີພ່ຣະເຈົ້າຊງົແຕງ່ຕັງ້ເຂາົໃຫ້ເປນັຜູປ້ກົຄອງ.   ໃນບດົ 2:12-13 ມີກາໄດເ້ວົ້າຕົວຢາ່ງພຣະເຈົ້າຊງົລ້ຽງດປູະ 
ຊາຊນົຂອງພຣະອງົ. 
 

4. ໂທດຂອງພວກຫລອກລວງ: (ມີກາ 3:5-8) 
ເຮົາໄດ້ຍນິຄາໍວ່າຜູປ້ະກາດພຣະທັມປອມຢູເ່ລືອ້ຍໆ     ແຕເ່ຮົາບໍຮູ່້ແນ ່ວ່າຜູໃ້ດເປນັຜູປ້ະກາດປອມຫລຜືູປ້ະ 
ກາດຕົວຈງິ ດວ້ຍວ່າໃບໜ້າບໍສ່າມາດບອກໄດວ້່າເປນັຜູປ້ະກາດແນວໃດ ແຕຈ່ະເຫັນໄດໃ້ນຊີວິດປະຈໍາວັນ
ແລະການກະທໍາຂອງລາວ ແຕເ່ຮົາຕອ້ງເຂົາ້ໃຈວ່າບໍມ່ີຄນົ ສົມບນູແບບ perfect ໃນໂລກນີ ້ສລບຸແລ້ວເຮົາບໍ່
ສາມາດຕດັສນິຜູໃ້ດຜູນ້ຶງ່ວ່າເປນັຜູປ້ະກາດພຣະທັມປອມຫລບືໍປ່ອມ ແລະເຮົາກບໍໍມ່ີໜ້າທີຕ່ດັສິນຜູໃ້ດ ມແີຕ່
ພຣະເຈົ້າເທົາ່ນັນ້ເປນັຜ ູ້ຕດັສນິ. “ຢາ່ກາ່ວໂທດໃສເ່ຂົາ ເພື່ອພຣະເຈົ້າຈໍບໍຊ່ງົກ່າວໂທດໃສທ່່ານ”    (ມດັທາຍ 
7:1).  “ຢາ່ຕດັສນິຕາມທີເ່ຫັນພາຍນອກ ແຕຈ່ົ່ງຕດັສນິຕາມທາງຍຕຸທິັມ” (ໂຢຮັນ 7:24). ເຮົາທງັຫລາຍຖກື
ແຕງ່ຕັງ້ໃຫປ້ະກາດບໍແ່ມ່ນຜູຕ້ດັສນິ  ສ່ວນມີກາໄດຖ້ກືແຕງ່ຕັງ້ໃຫເ້ປນັຜູທ້າໍນວາຍຕາມແຜນການຂອງພຣະ
ເຈົ້າ ເພິ່ນຈຶງ່ເຮັດໜ້າທີຜູ່ທ້ໍານວາຍຢ່າງເຄັງ່ຄດັ.  ດ້ວຍເຫດນີເ້ພິ່ນຈຶ່ງກາ່ວສິງ່ທີພ່ຣະເຈົ້າສັງ່ໃຫ້ເພິ່ນມາບອກ 
ພວກຜູປ້ະກາດພຣະທັມທີບ່ໍເ່ຮັດຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍກາ່ວວ່າ “ກຍໍອ້ນວ່າ ພວກເຈົ້າໄດນ້າໍໄພ່
ພົນຂອງເຮົາໄປໃນທາງທີຜ່ດິ ພວກເຈົ້າຈະບໍມ່ີນມິດິອກີຕໍໄ່ປ   ແລະພວກເຈົ້າຈະບໍສ່າມາດທາໍນວາຍເຣ່ືອງ
ໃດໆໄດເ້ລຍີ ພວກຜູປ້ະກາດພຣະທັມເອຍີ, ຄວາມສໍາຄນັຂອງພວກເຈົ້າກໃໍກຈ້ະຫມດົແລ້ວ ດ່ັງຕາເວັນກ ໍາ 

ລງັຈະຕກົຜູທ້ີທ່ໍານວາຍເຫດການໃນອະນາຄດົ   ຈະໄດຮ້ັບຄວາມອບັອາຍຂາຍຫນາ້ ຈາກການລົ້ມເຫລວ
ຂອງພວກເຂາົ ພວກເຂົາທກຸຄນົເສັຽໃຈກຍໍອ້ນວ່າ  ພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດປ້ະທານຄາໍຕອບໃຫແ້ກເ່ຂົາແຕສ່າໍລບັຂ້າ
ພະເຈົ້າແລ້ວ  ຂາ້ພະເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າ ຄດື້ວຍຣິດເດດ ດ້ວຍຄວາມຍດຸຕິ
ທັມ ແລະດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ ເພືອ່ບອກປະຊາຊນົອສິຣາເອນໃຫສ້ໍານກຶເຖງິຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາ” ( ຂໍ ້
6-8). ສລບຸແລ້ວພວກຜູປ້ະກາດພຣະທັມຈະເສືອ່ມເສັຽຄນຸນະພາບທກຸຄນົຫາກນາໍໄພພ່ົນຂອງພຣະເຈົ້າໄປ
ໃນທາງຜດິ, ຄາໍຖາມມຢີູວ່່າເຮັດແນວໃດເຮົາຈຶງ່ຈະຮູ້ວ່າ ໄປທາງຖກືຫລທືາງຜດິ?   ຂາ້ພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າ
ໄດສ້ິງ່ດຽວຄເືອາົພຣະຄັມພເີປນັແຜນທີໃ່ນການເດນີທາງປະຈໍາວັນ,    ສິງ່ໃດທີພ່ຣະຄັມພສີັງ່ແມ່ນຕອ້ງເຮັດ 
ຕາມການຊງົນາໍຂອງພຣະວິນຍານ    ສິງ່ໃດພຣະຄັມພີຫ້າມແລ້ວເຮົາບໍຕ່ອ້ງເຮັດ ເພາະວ່າຈະເປັນການຕໍສູ່ ້
ພຣະເຈົ້າໂດຍເຮົາບໍຮູ່້ສກຶ. 
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ຄໍາຖາມ:  
1. ທ່ານມີກາໄດກ້່າວໂທດຊາວຊະມາເຣັຽ ແລະຊາວເຢຣູຊາເລັມເຣື່ອງອນັໃດ? 
2. ພຣະເຈົ້າເຫັນການກະທາໍຂອງເຂົາເປນັແນວໃນໃນສາຍພຣະເນດ (ສາຍຕາ) ຂອງພຣະອົງ? 
3. ໂທດກມັຂອງພວກຂີໂ້ລບຂອງເພິນ່ມາເປນັຂອງຕນົມີເປນັແນວໃດ? 
4. ໂທດກມັຂອງພວກຜູປ້ກົຄອງອະທມັແມ່ນຫຍງັ? 
5. ພຣະເຢຊສູອນເຮົາທງັຫລາຍບໍໃ່ຫຕ້ດັສນິຜູໃ້ດ ແຕເ່ປນັຫຍງັທ່ານມີກາຈຶງ່ຕດັສນິພວກເຂາົ? 
6. ໂທດກມັຂອງຫລອກລວງປະຊາຊນົມີຫຍງັແດ່? 
7. ທ່ານໄດຮ້ັບບດົຮຽນຫຍງັແດໃ່ນບດົຮຽນວັນນີ້? 
 

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທີ 13 
ຊົງບອກເຮົາກອ່ນແລວ້ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະທັມ ມກີາ 6:1-8 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ພຣະທັມ ມກີາ 6 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອບອກໃຫຮູ້້ວ່າພຣະເຈົ້າຕອ້ງການຍຕຸທິັມ, ຄວາມເມຕາ, ຫາກ

ເປນັຄນົເຄັງ່ໃນການນບັຖພືຣະເຈົ້າ.  

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ:             ພຣະເຈົ້າຕອ້ງການຫຍງັຈາກພວກເຮົາ? 

ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອເຮົາຈະຮຽນເປນັຄນົຍດຸຕທິັມ, ເປນັຄນົເມຕາກະຣຸນາຜູອ້ືນ່. 

 

ຄໍານໍາ  

ສ່ວນຫລວງຫລາຍແລ້ວເຮົາຈະມີຄາໍຖາມວ່າ   ຖານະທີຂ່ອ້ຍເປນັຜູເ້ຊືອ່ພຣະເຈົ້າແລ້ວພຣະອງົຈະເຮັດຫຍງັ
ຊອ່ຍຂອ້ຍແດ່? ແທນທີຈ່ະຖາມວ່າຖານະທີຂ່ອ້ຍເຊືອ່ພຣະອງົຂອ້ຍຈະເຮັດຫຍງັເພື່ອພຣະອງົແດ່? ເພືອ່ເຂົາ້
ໃຈງ່າຍຂຶນ້ເຮົາມາຖາມກນັດັງ່ນີລ້ອງເບິງ່;     ຖານະທີຂ່ອ້ຍຮັກຜົວຂອ້ຍ ຫລຮືັກເມັຽຂອ້ຍ ລາວຈະເຮັດຫຍງັ
ເພື່ອຂອ້ຍແດຊ່ັນ້ບໍ່? ຄງົບໍແ່ມ່ນດອກ,    ຄາໍຖາມທີຖ່ກືຕອ້ງນັນ້ແມ່ນຖາມວ່າ, ຖານະທີ່ຂອ້ຍຮັກຜົວ ຫລຮືັກ
ເມັຽຂອ້ຍໆຈະຕອ້ງເຮັດຢາ່ງໃດແດເ່ພື່ອລາວ.   
 
ພຣະເຈົ້າຊງົຮັກປະຊາຊນົຂອງພຣະອງົແລະໄດເ້ຮັດຫລາຍຢ່າງດີໆ ຕໍປ່ະຊາຊນົຂອງພຣະອງົ ສ່ິງດຽວທີພ່ຣະ 
ອງົຊງົຄາດຫວັງຄື ຫວັງຈະໃຫ້ເຂົາຮັກແລະເຊືອ່ຟັງພຣະອງົ,  ແຕເ່ມື່ອເຂາົບໍຕ່ອງສນອງຄວາມຮັກຂອງພຣະ 
ອງົທີໄ່ດທຸ້້ມເທເພື່ອເຂົາແລ້ວພຣະອງົກເໍປດີໂອກາດໃຫເ້ຂົາຕອບຄາໍຖາມພຣະອງົ.  
 

1. ຄະດີຕ່ໍສູ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ: (ມີກາ 6:1-5) 
ຜູທ້ໍານວາຍມີກາໄດເ້ອີນ້ເຕອືນໃຫປ້ະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າມາໃນພຣະວິຫານ  ເພື່ອເຂົາຈະໄດຟ້ັງຂໍກ້າ່ວຫາ
ໂດຍກ່າວວ່າ.  “ພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາຊົ່ງກ່າວວ່າ ຈົ່ງລກຸຂຶນ້ແລວ້ຖແລງຄະດຂີອງພວກເຈົ້າ ເພື່ອພູເຂາົແລະເນນີພູ
ຈະໄດເ້ປນັພະຍານໃນສິງ່ທີພ່ວກເຈົ້າບໍພ່ໍໃຈ” (ຂໍ ້1)  (ໝາຍເຫດ:ພາສາລາວສະບບັສດີາໍແປພ້ຽນແດຈ່ິ່ງແປ
ກາ່ຍຈາກພາສາອັງ່ກດິໃຫທ້່ານເຂົາ້ໃຈງາ່ຍ).    ແປວ່າພຣະເຈົ້າໄດໃ້ຊ ້ມກີາໄປເອີນ້ປະຊາຊນົຂອງພຣະອງົ 
ມາເວ້ົາຄະດກີນັ ແມ່ນສິງ່ໃດທີ່ພຣະເຈົ້າບໍໍ່ໄດຍ້ດຸຕທິັມກບັເຂາົໆຈຶງ່ບໍ່ພໃໍຈ?  
 
ພຣະອງົຊງົບອກເຂົາໃຫເ້ອາົພເູຂົາແລະເນນີພູມາເປນັພະຍານກເໍພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊງົສ້າງສິງ່ເຫລົາ່ນັນ້ກອ່ນ
ສາ້ງມະນຸດ ແລະຍງັເປນັຫລກັພືນ້ຖານຂອງໂລກຢາ່ງໝັນ້ຄງົ,  ພູເຂາົແລະເນນີພູທງັຫລາຍເປນັອາ້ຍເອືອ້ຍ
ຂອງມະນດຸ ແຕພ່ວກມນັບໍໄ່ດເ້ຮັດອນັໃດຜດິແລະຕໍສູ່ພ້ຣະເຈົ້າແຕຢ່າ່ງໃດ ດ້ວຍເຫດນີພ້ຣະອງົຈ່ຶງບອກເຂາົ



 54

ໃຫ້ເອົາພວກອາ້ຍແລະເອືອ້ຍຄພືແູລະເນນີພເູຫລົ່ານັນ້ເປນັພະຍານໃນການຕໍສູ່ຄ້ວາມກບັພຣະອງົ.    ພຣະ
ເຈົ້າຊງົຖອ່ມພຣະທ ັຍຍອມໃຫມ້ະນຸດຕໍສູ່ຄ້ວາມກບັພຣະອງົ ຫລຫືາເຫດຜນົມາຕໍວ່່າພຣະອງົໂດຍກາ່ວຖາມ
ເຂົາວ່າ “ເຮົາໄດເ້ຮັດຫຍງັແດແ່ກເ່ຈົ້າ ເຮົາໄດເ້ຮັດຫຍງັໃຫເ້ຈ້ົາລາໍບາກຍາກແຄນ້ແດ ່ ຈົງ່ຕອບເຮົາມາເບິງ່ດ”ູ 

(ຂໍ ້3ຂ). ຊງົເປດີໂອກາດໃຫ້ເຂາົຕອບພຣະອງົວ່າໄດລ້າໍບາກຢາ່ງໃດຫາກປຽບທຽບໃສເ່ວລາທີເ່ຂົາເປນັຂອ້ຍ
ຂາ້ທີ່ປະເທດເອຢບິ ແຕກ່ອ່ນເຈົ ້າຈະຕອບພຣະອງົເວ້ົາຕໍໄ່ປວ່າ   “ເຮົາໄດນ້າໍພວກເຈົ້າອອກຈາກປະເທດເອ
ຢບິເຮົາໄດໄ້ຖພ່ວກເຈົ້າອອກຈາກການເປັນຂາ້ທາດ ເຮົາໄດສ້ົງ່ໂມເຊ ອາໂຣນແລະນາງມີຣິອານເພື່ອເປນັຜ ູ ້
ນາໍພາພວກເຈົ້າ” (ຂໍ ້3ຄ-ຂໍ ້4).   ເມື່ອພຣະອງົຊງົກ່າວມາຮອດບອ່ນນີແ້ລ້ວ ແນນ່ອນວ່າມະນດຸບໍມ່ີຄາໍຕອບ
ນອກຈາກຮ້ອງໄຫເ້ສັຽໃຈທີຕ່ນົເອງໄດກ້າຍເປນັພວກກະບດົແລະເນຣະຄນຸພຣະອງົໂດຍບໍຮູ່້ສກຶຕົວ. 
 
ໃນທີ່ສດຸພຣະເຈົ້າໄດຕ້ກັເຕອືນໃຫເ້ຂົາສາໍນຶກເຖ ິງຄນຸງາມຄວາມດທີີພ່ຣະອງົຊງົຊອ່ຍເຂົາ “ໄພພ່ົນຂອງເຮົາ
ເອຍີ, ຈົງ່ລະນກຶເຖງິສິງ່ທີລ່າໍບາກ ເຈ້ົາຊວີິດແຫ່ງໂມອາບວາງແຜນຕໍສູ່ເ້ຈ້ົາ ແລະຈ່ົງລະນກຶເຖງິຖອ້ຍຄາໍທີບ່າ
ລາອາມ ບດຸຊາຍຂອງເບໂອຕອບກະສດັວ່າຢາງໃດ?     ຂໃໍຫລ້ະນກຶເຖງິສິງ່ທງັຫລາຍທີ່ເກີດຂຶນ້ອກີໃນລະ
ຫວ່າງທາງແຕເ່ມືອງຊດິຕມິຫາເມືອງກນິການ  ເພື່ອວ່າເຈ້ົາຈະໄດສ້າໍນກຶໃນສິງ່ທີເ່ຮົາໄດທ້ໍາເພື່ອຊອ່ຍຊີວ ິດ
ຂອງພວກເຈົາ້”  (ຂໍ້ 5). ແປວ່າພຣະເຈົ້າເລົ່າເຣ່ືອງຄວາມເປນັມາຂອງເຂົາ ເພື່ອເຂາົຈະໄດສ້ໍານຶກວ່າຕນົເອງ
ເປນັໃຜ? ມາຈາກໃສ? ເພື່ອເຂົາຈະໄດຖ້ອ່ມຕົວລງົພ້ອມທງັຂອບພຣະຄນຸພຣະເຈົ້າທີໄ່ດຊ້ອ່ຍເຫລອືເຂາົ.  
 
ເຮົາທງັຫລາຍບໍຄ່ວນຫລງົລມືພຣະຄນຸພຣະເຈົ້າ   ແລະຄວນຕອບແທນພຣະຄນຸດ້ວຍການກະທໍາຂອງພວກ
ເຮົາ, ນອກນັນ້ເຮົາຄວນລະນກຶເຖງິບນຸຄນຸຜູທ້ີຊ່ອ່ຍເຮົາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າດ້ວຍ, ໂມເຊແລະ
ນາງມີຣິອານນອ້ງສາວຂອງເພິ່ນໄດລ້ໍາບາກຍອ້ນຊາວອສິຣາເອນຢາ່ງໃດ  ຜູຮ້ັບໃຊພ້ຣະເຈົ້າໃນວັນນີກ້ຮໍຽນ
ແບບຄວາມທກຸຍາກລໍາບາກເພືອ່ຊອ່ຍທາ່ນໃຫ້ພົນ້ຈາກຄວາມທກຸຍາກລໍາບາກແນວນັນ້.  
 

2. ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຕອບ:  ( ມີກາ 6:6-7) 
ເມື່ອເຂົາໄດຟ້ັງແລ້ວຈຶ່ງກາ່ວວ່າ “ເມືອ່ຂາ້ພຣະອງົມານະມັສການພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າແຫ່ງສວັນ  ຂາ້ພຣະອງົຈະ
ນາໍເອົາສິງ່ໃດເຂົ້າມາເຝົ້າພຣະອງົ   ຂາ້ພຣະອ ົງຈະນາໍເອາົລກູງົວຕົວຕຸຍ້ພີທີສ່ດຸມາເຜາົຖວາຍບຊູາພຣະອງົ
ບໍ?່ ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າຈະພໍພຣະທຍັບໍ່     ຖາ້ຂ້າພຣະອງົນາໍແກະພັນໂຕ ຫລຖືງັນໍ້າມັນສດົອນັບໍຫ່ມດົເປນັຈັກ
ເທືອ່ມາຖວາຍພຣະອງົ  ຂາ້ພຣະອງົຄວນຖວາຍບດຸຫົວປໃີຫພ້ຣະອງົ ເພືອ່ໄຖຄ່ວາມບາບ  ຂອງຂາ້ພຣະອງົ” 

(ຂໍ ້ 6-7).   ແທນທີເ່ຂົາຈະຕອບພຣະເຈົ້າເຂາົກບັຖາມພຣະອງົດ້ວຍຄວາມບໍ່ພໃໍຈ  ແລະຫາເຣື່ອງຕໍວ່່າພຣະ
ເຈົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງ ປະຊາຊນົຂອງພຣະເຈົ້າກາ້ເວ້ົາແນວນີ້ກບັພຣະເຈົ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຂົາບໍໄ່ດນ້ບັຖພືຣະ
ເຈົ້າຕາມສມົຄວນ ເພາະເຂາົອາດຄດຶວ່າເຂາົເຮັດດແີລ້ວ, ນບັຖກືດົຣະບຽບແລ້ວຍງັຈະເອົາຫຍງັອກີ? ເຂາົບໍ່
ໄດສ້າຣະພາບຜດິແຕຢ່າ່ງໃດ ແຕກ່ບັເວົ້າເພືອ່ເອົາຊະນະພຣະເຈົ້າເທົ່ານັນ້,  ນສິຍັອນັແຂງກະດາ້ງຂອງເຂົາ 
ບໍຍ່ອມອອ່ນແຕຢ່າ່ງໃດເລຽີ ພວກເຂາົເປນັຄນົຖຽງເກ ່ັງແທ້ໆ .   ປະຊາຊນົຂອງພຣະເຈົ້າເຂົ້າໃຈຜດິເສັຽແລວ້ 
ພວກເຂົາເຂົາ້ໃຈວ່າເອົາສິງ່ຂອງແລະສດັມາຈ້າງບໍໃ່ຫ້ພຣະເຈົ້າໂກດຮ້າຍນັນ້ຄງົເປນັໄປບໍໄ່ດດ້ອກ ດ້ວຍວ່າ
ພຣະເຈົ້າບໍຕ່ອ້ງການຫຍງັຈາກປະຊນົຂອງພຣະອງົນອກຈາກຄວາມສດັຊື,່ ຄວາມຖອ່ມຕົວແລະຮັກພຣະອງົ
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ຄນືເທົ່ານັນ້.      ປະຊາຊນົຂອງພຣະເຈົ້າໄດປ້ະຕບິດັຕນົເປນັເໝືອນເດກັນອ້ຍຖຽງຄວາມພໍ່ແມ່ໃນທກຸວັນນີ້ 
ສ່ວນພໍ່ແມນ່ັນ້ກໃໍຈຮ້າຍແທທ້ີເ່ຫັນລກູຖຽງຄວາມແຕບ່ໍໄ່ດເ້ຮັດຫຍງັໜກັໄປເພາະຮັກລກູຈນົປາກບໍອ່ອກ.  
 

3. ທ່ານມີກາເປີດເຜີຽນ້ໍາພຣະທ ັຍ: (ມີກາ 6:8) 
ເມື່ອເຂົາຖາມພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມບໍເ່ຂົາ້ໃຈໃນພຣະເຈົ້າດັງ່ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທງິນັນ້ ພຣະເຈົ້າກຊໍງົຕອບເຂາົ

ດ້ວຍໃຈອອ່ນສຸພາບວ່າ“ມະນດຸເອຍີ, ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ໄດບ້ອກພວກເຈົ້າແລ້ວວ່າແມ່ນຫຍງັດີ ສິງ່ທີພ່ຣະອງົ
ປະສງົຈາກເຈົ້າກຄໍື ໃຫກ້ະທໍາຄວາມຍດຸຕທິັມສະແດງຄວາມຮັກຫມັ້ນຄງົ ແລະເຊືອ່ຟັງພຣະເຈົາ້ຂອງເຈົ້າ
ຢາ່ງອອ່ນນອ້ມ” (ຂ້ໍ 8). ສລບຸແລ້ວມີສາມຢາ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຕອ້ງການຈາກເຂົາຄ;ື 
1. ຄວາມຍດຸຕທິັມ. (Justice) ແປວ່າຕດັສນິຄວາມຕາ່ງໃຫ້ຖກືຕອ້ງ (Fair)ໃຊຊ້ວິີດຢູຮ່່ວມກນັດ້ວຍຄວາມ 
    ຍຕຸທິັມ ບໍໃ່ຫຜູ້ໃ້ດຜູນ້ຶງ່ເອາົປຽບກນັ ເພາະທກຸຄນົເປນັລກູຂອງພຣະເຈົ້າ.  
2. ຄວາມຮັກໝັນ້ຄົງ. (Love Kindness) ຄມືີໃຈເມຕາກະຣຸນນາຕໍກ່ນັແລະກນັໂດຍສເພາະຕອນອອ່ນກໍາ 
    ລງັ, ສ່ວນຜູກ້ະທາໍຜດິໃຫ້ເອາົຄວາມຮັກເປນັເຄືອ່ງປກົບງັຄວາມຜດິ,   ໃຫ ້້ຄວາມຮັກທີມ່າຈາກພຣະເຈົ້າ 
    ຊ ຶມຊວ ່ານຢູໃ່ນຕນົເອງ ໂດຍສະແດງຄວາມຮັກແທ້ຕໍຄ່ນົທງັປວງ. 
3. ຄວາມເຊືອ່ຟັງພຣະເຈົາ້ດ້ວຍຄວາມນອບນອ້ມ. (walk humbly with your God) ແປວ່າສະແດງຕນົ 
    ເປນັລກູທີສຸ່ພາບອອ້ນນອ້ມ, ບໍເ່ປນັຄນົຖຽງຄວາມ, ເປນັລກູທີ່ໃກຊ້ດິກບັພຣະເຈົ້າ.  
 
ທງັສາມຢ່າງນີແ້ຫລະເປນັນໍາ້ພຣະທຍັຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍບໍໄ່ດປ້່ຽນແປງຈນົເຖ ິງສມັຍນີ,້ ເຮົາທງັຫລາຍມັກ
ຮຽນພຣະຄັມພີຢູເ່ລືອ້ຍໆກເໍພາະວ່າ ເຮົາມີຈດຸປະສງົຢາກຮູ້ຈັກໃຈນໍາ້ພຣະທ ັຍພຣະເຈົ້າ    ເມືອ່ເຮົາຮູ້ແລ້ວ
ເຮົາຄວນນາໍໄປປະຕບິດັ ແລ້ວຊີວດິຂອງເຮົາກຈໍະເຕັມລົນ້ໄປດ້ວຍພຣະພອນ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ສອງຄໍາຖາມນີແ້ມ່ນຄາໍຖາມໃດຖກືຕອ້ງ; 
 ກ. ຂອ້ຍຮັກຜວົ ຫລເືມັຽຂ້ອຍ ລາວຈະເຮັດຫຍງັເພື່ອຂອ້ຍແດ່? 
 ຂ. ຂອ້ຍຮັກຜວົ ຫລເືມັຽຂ້ອຍ ຂອ້ຍຈະເຮັດຫຍງັເພື່ອລາວແດ່? 
 
2. ໃຊຄ້າໍຖາມນີກ້ບັພຣະເຈົ້າ; 
  ກ. ຂອ້ຍຮັກພຣະເຈົ້າ ພຣະອງົຈະເຮັດຫຍງັເພືອ່ຂອ້ຍແດ່? 
  ຂ. ຂອ້ຍຮັກພຣະເຈົ້າ ຂອ້ຍຈະເຮັດຫຍງັເພື່ອພຣະອງົແດ່? 
 
3. ພຣະເຈົ້າຊງົກະທາໍການດຫີລາຍຢາ່ງຕໍປ່ະຊາຊນົຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະອງົຮັກເຂົາ ເປນັຫຍງັປະຊາ 
    ຊນົຂອງພຣະອງົຈຶ່ງຮັກພຣະອງົຄນືຍາກແທ້? ທ່ານເດ! ເປນັແນວໃດ? 
4. ເປນັຫຍງັພຣະອງົຈ່ຶງເປີດໂອກາດໃຫມ້ະນຸດຕໍສູ່ຄ້ະດຄີວາມກບັພຣະອງົ? 
5. ພຣະອງົຊງົບອກໃຫເ້ຂົາເອົາໃຜມາເປນັພຍານ? ເປນັຫຍງັ? 
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6. ພຣະອງົຊງົຖາມເຂົາແນວໃດ? 
7. ເຂົາຕອບພຣະອງົແນວໃດ? 
8. ພຣະອງົຕອ້ງການຫຍງັແທ້ຈາກປະຊາຊນົຂອງພຣະອງົ?  
 

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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À¹ñ− -²ë½-À¥í¾ແລ້ວ 
ບົດຮຽນºó¦-Àªó 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົ©ຮຽນນີ້:  -Âµ»ñ− 20:1Œ18 - 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີທັງຫມົດ:  Âµ»ñ− 20:1Œ18 

ຈຸດປະສົງອັນສໍາຄັນ:  ¡¾−£õ−²ë½§ö− -ຂອງພຣະເຢຊໄູດບ້ົງ່ບອກວ່າພຣະອງົຊງົເປນັພຣະບດຸ 

    ພຣະເຈົ້າ ແລະເປນັສິງ່ຈງູໃຈໃຫເ້ຮົາບອກຜູອ້ືນ່ໃນເຣ່ືອງນີຕ້ໍໄ່ປ. 

ຄໍາຖາມ:    ທ່ານມຄີໍາເຫັນເຣ່ືອງການຄນືພຣະຊນົເປນັແນວໃດ? ໄດບ້ອກໃຜແລ້ວບໍ່? 

ເປ້ົາໝາຍການສອນ:  ---À²ˆº--ເຂົ້າໃຈໃນຄາໍລາຍງານຂອງນາງມາຣີອາແລະບອກຕໍກ່ນັໄປ.  
 

ຄໍານໍາ 
ດ້ວຍ¡¾−-£õ− -´¾-¥¾¡-ª¾¨-¢º¤-²ë½-Àµ§øນີເ້ອງ--£ö−-−ñ®--À ñ̄−ìÉ¾−Å-ໄດກ້ບັໃຈຮັບເຊືອ່ພຣະອງົແລ້ວ, ຄໍາລາຍ
ງານຂອງນາງມາຣີອາ ມກັດາລາ ແລະການບອກເລົ່າຂອງພວກສາວົກຂອງພຣະອງົເປນັພະຍານຕໍ່ໆ ກນັມາ
ຈົນເຖງິວັນນີ.້  
 
1. ຄໍາລາຍງານນາງມາຣ ີອາ ( ໂຢຮັນ 20:1-4) 
ຂາ່ວການຄນືມາຈາກຕາຍຂອງພຣະເຢຊເູປນັພາກສວ່ນນຶງ່ຂອງຂາ່ວປະເສດີ   ແລະເປນັຂາ່ວໃຫຍລ່ອງມາ
ຈາກຂ່າວວັນເກດີຂອງພຣະອງົ, ເພາະວ່າຕອນວັນເກີດນັນ້ໄດມ້ີເທວະດາພາກນັມາຮ້ອງເພງສຣັເສນີ ແຕວ່ັນ
ຕາຍຂອງພຣະອງົໄດເ້ກດີມີແຜນ່ດນິໄຫວ,   ຟ້າມດືມົວໃນຖາ້ມກາງແສງແດດອນັແຮງກາ້ຈົນມືດຄມຸໄປທົວ່
ແຜນ່ດນິ,    ພວກຜູຍ້ງິທີໄ່ປຖໍໍາ້ຝງັສບົໄດພ້າກນັກບັມາລາຍງານໃຫ້ພວກສາວກົຟັງໃນສິງ່ທີເ່ຂົາຮູ້ເຫັນແລ້ວ 
ພວກສາວກົຂອງພຣະອງົຈຶງ່ເລົ່າກນັຕໄໍປຈົນເຖງິວັນນີ.້  
 
−¾¤-´¾-ëóº¾ -Äê-À´õº¤- ñ́¡-©¾ì¾ ໄດສ້າຍານາມວ່າ ´¾ëóº¾ ´ñ¡-©¾ì¾,    ºó¤-ª¾´-²ë½êñ -́ìø¡¾ ì¾¸À ñ̄− -
£ö− -®¾®-°øÉ-−‡¤-ê†- ó́-°ó  7 -Âª-À¢í¾¦ò-¤ì¾¸ -À»ñ©-Ã¹É-ì¾¸-À ñ̄−-®É¾-¯È¸¤- ²ë½-Àµ§ø-Ä©É-Â°©-ì¾¸Â©¨-¢ñ®-ÄìÈ-°ó-ºº¡-
¥¾¡-ì¾¸(ìø¡¾ 8: 2) -  ÁìÉ¸-ì¾¸-¡ð--À§̂º-Áì½ªò©ª¾ -́»ñ®-Ã§É²ë½-Àµ§ø-Â© -̈¡¾− -»øÉ¥ñ¡-®÷−£÷−©„¤-ê†-êÈ¾−-Ä©É-
À¹ñ−§̂¢º¤-ì¾¸Ã−-²ë½£¿¹ì¾ -̈Àêˆº-©É¸¨-¡ñ−.  ņ̃−-ê†-À¢ö¾£ô¤-²ë½-Àµ§ø-ê†-Ä´É-¡¾¤-Á¢−− ˜−ì¾¸¡ð-Ä©É-µõ−-µøÈ-
¡ñ®-¡÷È -́°øÉ¨ò¤-ºˆ−Å--À±í¾-À®…¤-²ë½-Àµ§ø¥ö−£Ô-´õ© (ìø¡¾ 23: 49). -¸ñ−− šì¾¸Ä©É-Ä -̄¨ñ¤-º÷®-Â´¤-±ñ¤-¦ö®-²ë½-Àµ 
§ø-ÁªÈ-À§í¾-´õ©-Â©¨-¹¸ñ¤-Ã¥-¸È¾-¥½-Ä -̄¹ö©¦ö¤-¦ö®-²ë½-Àµ§ø-©É¸¨-−Õ´ñ−-¹º´    -ÁªÈ-À´ˆº-ì¾¸-Ä -̄À«ò¤¡ð-À¹ñ−ວ່າ 
¹ó− -ê†-ºñ©-¯¾¡-º÷®-Â´¤-Ä©É-À¯ó©ອອກÁìÉ¸.  
Âµ»ñ− -®Ò-Ä©É-®º¡-¸È¾-ì¾¸À¢í¾-Ä -̄Ã−-º÷®-Â´¤-ÁªÈ-µÈ¾¤-Ã© -ÁªÈ--Âµ»ñ− -®º¡-¸È¾-ì¾ -̧Ä©É-ÁìÈ−-¡ñ®-£õ−-Ä -̄¹¾-²¸¡-
¦¾ ö̧¡-ê†-Àªí¾-Â»´-¡ñ− -µøÈ-µÈ¾¤- ò́©Å   “−¾¤-¥‡¤ÁìÈ− -Ä -̄¹¾-§ó-Â´− -Áì½-¦¾- ö̧¡-°øÉ-º̂− -ê†²-ë½-Àµ-§ø-§ö¤-»ñ¡-Á²¤-− ˜− 
ÁìÉ¸-À í̧ ¾-¡ñ®-À¢ö¾-¸È¾,    À¢ö¾-Ä©É-Àºö¾-¦ö®-¢º¤-²-ë½-º¾-¥¾−-ºº¡-¥¾¡-º÷®-Â´¤-ÁìÉ¸ Áì½-²¸¡-À»ö-¾-®Ò-»øÉ-¥ñ¡-¸È¾-
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À¢ö¾-Àºö¾-Ä¯Ä¸É-ê†-Ã©?” (¢Ó 2). ®¾¤êó´¾ëòº¾-º¾¥ª̂− -Àª̃− -ªö¡-Ã¥-¥ö−À¡ó− -Ä¯¥‡¤-³É¾ -̧ÁìÈ− -¡ñ®-Ä -̄®º¡-²¸¡-
¦¾ ö̧¡-²Éº´-êñ¤-ªð-¾¹− ò°øÉ-ºˆ−-Â© -̈¡È¾-¸¸È¾  “À¢ö¾-Ä©É-Àºö¾-¦ö®-¢º¤-²-ë½-º¾-¥¾−-ºº¡-¥¾¡-º÷®-Â´¤-ÁìÉ¸ Áì½- 
²¸¡-À»ö-¾-®Ò-»øÉ-¥ñ¡-¸È¾-À¢ö¾-Àºö¾-Ä¯Ä¸É-ê†-Ã©?”  -ì¾¸¦ö¤-¦ñ -̈£ö−-À±í¾-¦¸− ¹ìõ-®Ò-©„¤−̃−ªÉº¤-Á È́−-²¸¡-³¾ëó§¾¨ 
¡ð-À¯ñ−-Ä©É.  
 
Àëˆº¤−š¦º−-À»ö¾¸È¾ µÈ¾-³É¾ -̧ª˜¤¢Ó-ªòª¼−-°ø-ûÃ©-Ã− -À´ˆº-®Ò-»øÉ-Á− È−º−.  ²¸¡-³¾ëó§¾ -̈À¯ñ−-²¸¡-ªÒ¦øÉ-²ë½-Àµ§ø-
¥ò¤-ÁêÉ -ÁªÈ²¸¡-À¢ö¾-®Ò-Ä©É-¡È¼¸¢Éº¤-¡ñ®-¦ö®-¢º¤-²ë½-Àµ§ø-¹¾¨-Ä -̄¥¾¡-º÷®-Â´¤,   ²¸¡-£ö−-À±í¾-¦¸− -¡ð®Ò-Ä©É-
À»ñ©-ºñ−-Ã©-¡ñ®-¦ö®-²ë½-Àµ§ø -ÁªÈ-êñ¤-¦º¤-¡ñ®-«õ¡-¦ö¤-¦ñ¨- Ȩ̀¾-¨É¾ -̈¦ö®-¹ìõ-ìñ¡-¦ö®²ë½-Àµ§ø-Ä¯. ¹ì¾ -̈Àê̂º-À»ö¾-
¡ð-´ñ¡-¥½-ªò-´¾−-§¾ª¾-−´¾-®¼©®¼−-§ó ò̧-©À»ö¾ êñ¤Å-ê†-´ñ−-®Ò- ó́-¦ò©-Áª½ªÉº¤-À»ö¾-Ã−-«¾−½-À¯ñ−-ìø¡-¢º¤-²ë½-
À¥í¾ ®¾¤êóÀ ñ̄− -−¿-£¸¾ -́§‰¸-¢º¤-À»ö¾-Àº¤ -ÁªÈ-¡ñ®-Ä¯Ã¹É-£Àë©ò©§¾ª¾-− ¡¾−À»ñ©©„¤− š-À ñ̄− -¡¾−-¦É¾¤-§̂-¦¼¤-
Ã¹É-§¾ª¾-−§̂Å, ©„¤− ˜−¹¾¡- ó́-¦…¤-Ã©-À¡ó©-¢›−µÈ¾-³É¾ -̧ªøÈ°øÉ-Ã©-°øÉ-−‡¤-Àìó¼. 
 
2. ພິສູດຫລັກຖານ 20:5-10 

À´ˆº-À -̄Âª-Áì½-¦¾¸ö¡-ºˆ−Å-Ä©É-¨ò−-¥¾¡-¯¾¡-¢º¤-´¾-ëó-º¾¡ð-²¾¡ñ− -³É¾¸-Ä -̄¨ñ¤-º÷®-Â´¤ -Âµ»ñ−-®º¡-¸È¾-À¯-
Âª --ÁìÈ−-Ä -̄»º©-º÷®-Â´¤-−¿-¹ìñ¤-ÏøÈ êñ¤-−š¡ð-À²¾½¸È¾-À -̄Âª-À«í¾-¡¸È¾-£ö− -º̂−, -   À´̂º-À¢ö¾-Ä -̄-Ã− -º÷®-Â´¤-¡ð-®Ò-
À¹ñ− ¦ö®-¢º¤-²ë½-Àµ§ø -À¹ñ−-ÁªÈ-°É¾-ê†-À¢ö¾-²ñ− -¦ö®-¢º¤-²ë½-Àµ§ø-«õ¡-²ñ®-Áì½¡º¤¡ñ−-µøÈ “À´ˆº-¡ í -́ìö¤-êÈ¾− -Ä©É-
À¹ñ− -°É¾-¯È¾−¡º¤-µøÈ-ÁªÈ-®Ò-Ä©É-À¢ í¾-ê¾¤-Ã−” (¢Ó 5).    Âµ»ñ− -®ÒÄ©É-À¢í¾-Ä -̄Ã−-º÷®-Â´¤ -À²¾½¸È¾-ì¾ -̧
²½¨¾¨¾ -́¦ñ¤-À¡©-À¹©¡¾−-ê†-À¡ó©-¢›−.  
 
Âµ»ñ− -²½¨¾¨¾ -́¦ñ¤-À¡©-À®…¤-º÷®-Â´¤-©É¾−-−º¡--À²ˆº-µ¾¡-»øÉ- Ȩ̀¾-À¢ö¾-ìñ¡-Àºö¾-¦ö®-²ë½-Àµ§ø-Á− -̧Ã© -ÁªÈ-¯¾¡ö© 
®Ò-À¹ñ−»Èº¤»º -̈-ºñ−--Ã©-°ò©- ȫ¡¡½ªò ¥‡¤-À¢í¾-Ä -̄Ã−-º÷®-Â´¤--À²ˆº-¦ñ¤-À¡©-©É¾−-Ã− (¢Ó 6). -ÁªÈ-²ð-À´ˆº-À¢í¾-Ä -̄Ã− -
º÷®-Â´¤-¡ð-¦ñ¤-À¡©-À¹ñ− -°É¾²ñ−-¹ö¸-¢º¤-²ë½ºö¤ ®Ò-Ä©É-¡º¤-µøÈ-¡ñ®-°É¾-º̂−Å “-°É¾- ȫ-¡-²-ë½-¦¼−-¢º¤-²-ë½-ºö¤-®Ò-Ä©É-
¡º¤-µøÈ-¡ñ®-°É¾-ºˆ− ÁªÈ-²ñ®Ä Ȩ́-ªÈ¾¤-¹¾¡” (¢Ó 7). -¡¾−¦ñ¤-À¡©¡¾−-¢º¤-Âµ»ñ−-À¢í¾-Ã¥-¸È¾-®Ò-´ó-°øÉ-Ã©-ìñ¡ ¦ö®-²ë½-
Àµ§ø-Ä¯ ¹¾¡-Â¥−-¹ìõ-°øÉ-Ã©-°øÉ-− ‡¤-´¾-ìñ¡-Àºö¾-¦ö®-²ë½-Àµ§ø-Ä¯-À¢ö¾-£ö¤-³É¾ -̧Îó-ºº¡-Ä¯ -À´ˆº-À¢ö¾-³É¾¸-À¢ö¾-£ö¤-®Ò-

ó́-À¸ì¾-´¾--Á¡É-°É¾²ñ−-¦ö®-Áì½-²ñ®-¡º¤-¡ñ−Ä¸ÉµÈ¾¤-©ó, −šª-ûº¤-Á È́− -¡¾−-ºñ¦¥ñ− -Á− È−º−.  “ÁìÉ -̧¦¾-¸ö¡-°øÉ-º̂− - 
ê†-´¾-À«ò¤-¡Èº−-−̃− -¡ð-Ä©É-À¢ í¾-Ä -̄À¹ ṍº−-¡ñ− ¡ð-Ä©É-À¹ñ−-Áì½-À§̂º” (¢Ó 8).  
ªº−-Áë¡-²¸¡-¦¾¸ö¡-Ä©É- ò̈− -£¿-Ã¹É¡¾−-¢º¤-−¾¤-´¾-ëó-º¾-ÁìÉ¸-¡ð-³É¾ -̧²¾¡ñ− -Ä -̄¨ñ¤-º÷®-Â´¤-©É¸¨-£¸¾ -́¦ö¤-
¦ñ¨, -ÁªÈ-²Ò--À´̂º-Ä -̄»º©º÷®-Â´¤-¦¾¸ö¡-ì¾¤-£ö− -À¢í¾-Ä -̄Ã−-º÷®-Â´¤-²ò¦ø-©£¸¾ -́¥ò¤ ¦È¸−Âµ»ñ− -ª̃¤-Ã¥-¦ñ¤-À¡©-
¡¾−-²¾ -̈−º¡ -ÁªÈ-À´ˆº-®Ò-Ä©É-Ã¥£¸¾ -́¡ð-Àìó¼-À¢í¾-Ä -̄Ã− -º÷®-Â´¤-À´ˆº-Ä©É--À¹ñ−-¡ñ®-ª¾-ÁìÉ¸-¥‡¤-À§̂º. -  Ã−-²ë½ 

£ñ´²ó-ªº−-− š-Ä©É-®‰¤-®º¡- Ȩ̀¾- ó́-¦º¤-£ö−ê†-®Ò-À¢í¾-Ä -̄Ã−-º÷®-Â´¤-£õ;     1. −¾¤-´¾ëóº¾ -Äê- ñ́¡-©¾ ®Ò-Ä©É-À¢í¾-Ä -̄
Ã−-º÷®-Â´¤ --Ã− -¢½−½-ê†-À¹ñ−-¯¾¡-º÷®-Â´¤-À ó̄©-ÁìÉ -̧¥‡¤-£ô©-¸È¾- ó́-£ö−-´¾-ìñ¡-¦ö®-²ë½-Àµ§ø-Ä¯.    2. -Âµ»ñ− ®Ò-
Ä©É-À¢í¾-Ä -̄º÷®-Â´¤ -ÁªÈ-¦ñ¤-À¡©-¡¾−-²¾¨-−º¡   -À´ˆº-®Ò- ó́-¦…¤-Ã©-°ò©-¯ö¡¡½ªò-¥‡¤-À¢í¾-Ä¯-Ã−-º÷®-Â´¤ -ÁìÉ¸-¥‡¤-
À§̂º-«Éº -̈£¿-ê†-²ë½-Àµ§ø-¡È¾¸.   
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£ö− -ê†µøÈ-ºÉº -́ÁºÉ -́Â®©-¡ð-À¯ñ−-£õ-−¾¤-´¾ëóº¾ -Áì½-Âµ»ñ− -−š-Á¹ì½ ó́-ÁªÈ-¦ñ¤-Àຫ©-¡¾−¢É¾¤-−º¡-Â®© -ÁìÉ¸-¡ð-
À¸í¾-Àë̂º¤-Â®©-Áì½-£ö−ໃນÂ®© ¹ ņ̃¤-Ã¥-¸È¾-¸ñ−-− ‡¤-À´ˆº-²¸¡-À²…−-À¢í¾-Ä¯Ã−-Â®© µÈ¾¤-¥ò¤-¥ñ¤-ÁìÉ¸-£õ-¥½-À§̂º-
£õ-Âµ»ñ−-¡ð-À ñ̄−-Ä©É. êÈ¾− -À©! -Ä©É-À¢í¾-Ã−-º÷®-Â´¤-ÁìÉ¸-®Ò? ¹ìõ-¨ñ¤-À¯ñ−-£õ-´¾-ëóº¾ ¹ìõ-¨ñ¤-¦ñ¤-À¡©-¡¾−-£õ-Âµ»ñ−, 
¥‰¤-À¢í¾-´¾-ÁìÉ¸-êÈ¾− -¥½-»øÉ-À¹ñ− -£¸¾ -́¥ò¤.    -Âµ»ñ− -®º¡-¸È¾-¢½−½-− ˜−-À¢ö¾- ñ̈¤-®Ò-êñ−-À¢í¾-Ã¥-Àë̂º¤¡¾−-£õ−-´¾-
¥¾¡-ª¾¨ “À²¾½-¸È¾-¢-ະ−½-− ˜−-À¢ö¾- ñ̈¤-®Ò-Ä©É-À¢ í¾-Ã¥-¢Ó-²-ë½-£ñ -́²ó-ê†-¢¼−-Ä Ȩ́-¸È¾    ²-ë½-ºö¤-¥½-ªÉº¤-£õ− -´¾-¥¾¡-
£¸¾ -́ª¾¨” (¢Ó 9). ¹ìñ¤¥¾¡-À¯-Âª-¡ñ®-Âµ»ñ− -Ä©É-À§̂º-ÁìÉ¸-¡ð-§ñ¡-§¸− -²¸¡-¦¾ ö̧¡-êñ¤¹ì¾¨-¡ñ®-®É¾−. 
 
3. ຊົງເລ້ົາໂລມ 20:11Œ18 
¦È¸− -−¾¤-´¾-ëóº¾-®Ò-¨º -́¡ñ®-®É¾− −¾¤- ñ̈¤-»Éº¤-Ä¹É-²¾¨-−º¡-º÷®-Â´¤-µøÈ, ໃນວັນທີເ່ຂາົຄງຶພຣະເຢຊêູ†-Ä É́-¡¾¤-
Á¢−ນັນ້−¾¤-¡ð-®Ò-¨º -́Îó-¥¾¡-²ë½-Àµ§ø, ນາງເຫນັຄນົ¡÷È´-¦÷©-êÉ¾¨ກບັບາ້ນຕອນ -Ã¡É-£Ô-−¾¤-¥‡¤-Îó-²Éº -́¡ñ®-
À¢ö¾. −¾¤-®Ò-Ä©É-Îó-¡ñ®-®É¾−À²¾½ Ȩ̀¾-−¾¤¨ñ¤-®Ò-Ä©É-À¢í¾-Ä¯-Ã−-º÷®-Â´¤-ÁªÈ-¯½¡¾−-Ã© ©„¤− ˜−-−¾¤-¥‡¤»Éº¤-Ä¹É-  
ທີ®່ð-ëò-À¸−--º÷®-Â´¤-À²ˆº§º¡-£í−¹¾-¦ö®-²ë½-Àµ§ø- Áì½-¹ ņ̃¤-Ã¥- Ȩ̀¾¥½- ó́-°øÉ-Ã©-°øÉ-−‡¤-»øÉ-Àë̂º-¤ê†-À¡ó©-¢›−-ÁìÉ¸-´¾ 

®-º¡-Á¡È-−¾¤. -Ã−-¢½−½-ê†-−¾¤-¡¿ìñ¤-»Éº¤--Ä¹ûµøÈ-− ˜−--−¾¤¹ì¼ -̧Ä -̄ê¾¤-º÷®-Â´¤--ÁìÉ¸Ä©É-À¹ñ− -Àê¸½-©¾-¢º¤-
ºö¤-²ë½°øÉ-À¯ñ−-À¥í¾-¦º¤-ºö¤ -ÁªÈ-−¾¤-®Ò-»øÉ-¸È¾-êñ¤-¦º¤-Á ú́−-Àê¸½-©¾¢º¤-ºö¤-²ë½°øÉ-À¯ñ−-À¥í¾ ¥‡¤-À¡-ó© ó́-¡¾−-¦ö− 

ê½−¾-¡ñ− -©„¤−š; “Áì½-− -¾¤-Ä©É-À¹ñ− -Àê -̧½-©¾-¦º¤-ªö−-− „¤-µøÈ-®Èº−-ê†-À¢ö¾-¸¾¤-²-ë½-¦ö®-¢º¤-²-ë½-Àµ-§ø ªö−-− ‡¤-µøÈ-
À®œº¤²-ë½-¦¼− ªö−-− ‡¤-µøÈ-À®œº¤-²-ë½-®¾©Àê¸½-©¾-êñ¤-¦º¤-−̃−-Ä©É-«¾ -́−¾¤¸È¾, “−¾¤-Àºó¨, À¥ í¾-»Éº¤-Ä¹É-À»ñ©-
¹¨ñ¤” −¾¤-¥‡¤-ªº®- Ȩ̀¾, “À²¾½-À¢ö¾-Ä©É-Àºö¾-¦ö®-²-ë½-º¾-¥¾−-¢º¤-¢É¾-−Éº¨-Ä -̄ÁìÉ¸ Áì½-¢É¾-− Éº¨-®Ò-»øÉ- Ȩ̀¾-À¢ö¾-
Àºö¾-Ä -̄¸¾¤-Ä Ȩ́-ê†-Ã©” (¢Ó 12Œ13).    ±È¾¨Àê¸½-©¾-»øÉ-ÁìÉ¸-¸È¾-−¾¤-»Éº¤-Ä¹É-Àëˆº¤ºñ− -Ã© --ÁªÈ-¡ð-®Ò-®º¡-−¾¤-¸È¾-
²ë½-Àµ§ø-£õ− -´¾-¥¾¡-ª¾¨-ÁìÉ¸ ÁªÈ-ª̃¤-Ã¥-µ¾¡«¾ -́−¾¤-À²¾½-ªÉº¤¡¾−£¿-¦¾-ë½-²¾®¥¾¡−¾¤-. 
 
¹ìñ¤-¥¾-¡¾−-¦ö−ê½−¾ë½¸È¾¤-Àê¸½-Áì½-−¾¤-´¾ëóº¾-¥ö®-ìö¤-ÁìÉ¸-²ë½-Àµ§ø-¡ð-¯¾¡ö©-Á¡ú-−¾¤ -ÁªÈ-−¾¤®Ò-»øÉ- Ȩ̀¾-
Á È́−-²ë½-Àµ§ø   º¾©À ñ̄−-À²¾½¸È¾-−¾¤-À´ö¾-ÁªÈ-»Éº¤--Ä¹É-®Ò-À®…¤-Ã¹É-£ñ¡ ¹ìõ-º¾©-À¯ñ−-À²¾½-²ë½-Àµ§ø- È̄¼−ìñ¡-
¦½-−½²ë½¡¾ -̈¡ð-À ñ̄− -Ä©É, ¥ö−-−¾¤-£ô©- Ȩ̀¾-²ë½-Àµ§ø-Á È́−-£ö−-À±í¾-»ñ¡¦¾-¦¸−.  ²ë½-Àµ§ø¡È¾¸-¡ñ®-−¾¤- Ȩ̀¾ 
“−¾¤-Àºó¨, À¥í ¾-»Éº¤-Ä¹É-À»ñ©-¹¨ñ¤ À¥ í¾-§º¡-¹¾-Ã°” −¾¤-£ô©-¸È¾-Á È́−-£ö−-À±í -¾-¦¸−-¥‡¤-ªº®-¸È¾, “−¾ -̈Àºó¨, 
«É¾-Á´È−-êÈ¾− -Ä©É-Àºö¾-¦ö®-êÈ¾−-Ä¯ ¢ð-®º¡-¢É¾-−Éº¨-¸È¾-êÈ¾− -Ä©É-Àºö¾-Ä¯-¸¾¤-Ä¸É-ê†-Ã© Áì½-¢É¾-−Éº¨-¥½-Ä -̄ ö̈¡-
Àºö¾-À¦ñ¼” (¢Ó 15). ²ë½-Àµ§ø-§ö¤-«¾ -́−¾¤´¾-ëóº¾-À¯ñ−-£¿-«¾´£É¾¨£õ-Àê¸½-©¾-Ä©É-«¾´  -Áªú²ë½-Àµ§øÀ²š´ 

£¿- Ȩ̀¾ “ À¥ í¾-§º¡-¹¾-Ã°”  .     ²ë½-Àµ§ø-§ö¤-§¾®- Ȩ̀¾−¾¤´¾ëóº¾-À¯ñ−-°øÉ-§º¡-¦-Á¸¤-¹¾-²ë½-ºö¤µÈ¾¤-ÁêÉ-¥ò¤ 
©„¤−̃−²ë½ºö¤¥‡¤¯¾¡ö©-¡ñ®-−¾¤-Áì½-»Éº¤-−¾¤©É¸¨-§̂-¢º¤-−¾¤- Ȩ̀¾ “´¾-ëóº¾-Àºó¨”  ´¾-ëóº¾-¡ð-ªÈ¾¸-¹−É¾-´¾-
êø− -²-ë½-ºö¤-À¯ñ−-²¾-¦¾-À»ñ®Àëó-¸È¾, “ëñ®-Â®-−ó” (ê†-Á -̄¸È¾ “²-ë½-º¾-¥¾−-Àºó¨”) (¢Ó 16). ´¾-®ñ©-−š−¾¤-¥̂-¦¼¤-
¢º¤-²ë½-Àµ§ø-Ä©É-¥‡¤»Éº¤êø−-©É¸¨-£¸¾ -́©ó-Ã¥- Ȩ̀¾ “²ë½º¾¥¾−” . -ÀÏõº− -©„¤-ìø¡-Á¡½-ê†-¥¿-¦¼¤°øÉ-ìÉ¼¤-Á¡½-
Ä©É (-Âµ»ñ− 10:4). - 
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À´õº-−̃−²ë½ºö¤-§ö¤-¡È¾¸-¡ñ®-−¾¤- Ȩ̀¾ “-µÈ¾§øÈ-¹−È¸¤-©ô¤-À»ö¾ À²¾½-À»ö¾- ñ̈¤-®Ò-Ä©É-¢›− -À´õº-¹¾-²-ë½-®ò-©¾-¢º¤-À»ö¾ 
ÁªÈ-À¥ í¾-¥‰¤-Ä¯-¹¾-²¸¡-²†-−Éº¤-¢º¤-À»ö¾-Áì½-®º¡-À¢ö¾-¸È¾ “À»ö¾-¥½-¢›−-À´õº-¹¾-²-ë½-®ò-©¾-¢º¤-À»ö¾ Áì½-²-ë½-
®ò-©¾-¢º¤-²¸¡-êÈ¾− ¥½-À´õº-¹¾-²-ë½-À¥ í¾-¢º¤-À»ö¾ Áì½-²-ë½-À¥ í¾-¢º¤-êÈ¾−” (¢Ó 17). ²ë½-Àµ§ø-®Ò-Ä©É-¯½ªò-
À¦©-ê†-¥½-Ã¹É-−¾¤¢¾®-ìö¤-−½ ñ́¦¡¾−²ë½ºö¤  -ÁªÈ-µ¾¡-®º¡-−¾¤-¸È¾ ®Ò-¥¿-À ñ̄− -¥½-ªÉº¤-»Éº¤-Ä¹É -ÁªÈ-¥‰¤-§ö -́
§̂−- ò̈− -©ó -Áì½-³É¾ -̧Ä¯¹¾-²¸¡-²†−Éº¤°øÉ-ê†-À§̂º -Áì½-²¸¡¦¾ ö̧¡ Ȩ̀¾-²ë½ºö¤-§ö¤-ຄ−ື-ÁìÉ¸ -Áì½-¡ð-¥½-¦½-À©ñ© 
¢›− -Ä -̄¹¾-²ë½®ò©¾-Áì½-²ë½-À¥í¾-¢º¤-²¸¡-À»ö¾, -  Áì½-ÁìÉ¸-−¾¤-´¾-ëóº¾-¥‡¤-Ä¯-®º¡-²¸¡-¦¾¸ö¡-ª¾ -́ê†-
−¾¤--Ä©É-À¹ñ−-Áì½-Ä©É- ò̈−  “−¾¤-´¾-ëóº¾-´ñ¡-©¾-ì¾-¥‡¤-Ä -̄®º¡-¢È¾¸-−š-¡ñ®-²¸¡-¦¾-¸ö¡-¸È¾,  “¢É-¾-−Éº -̈Ä©É-À¹ñ−- 
ºö¤-²-ë½-°øÉ-À¯ñ−-À¥ í¾-ÁìÉ¸” Áì½-Ä©É-®º¡-À¢ö¾- Ȩ̀¾-²-ë½-ºö¤-§ö¤-¡È¾¸-£¿-À¹ì‰¾-− š-Á¡È-ªö−” (¢Ó 19).  
 
£¿«¾´: 
1. ເປນັຫຍງັນາງມາຣີອາກບັຜູຍ້ງິອືນ່ໆຈຶງ່ພາກນັໄປອບຸໂມງຝງັສບົແຕເ່ຊົ້າມດືແທ້? 
2. ນາງໄດເ້ຫັນຫຍງັແດທ່ີອ່ບຸໂມງຝງັສບົ? ແລ້ວນາງເຮັດແນວໃດ?  

3. ຫລງັຈາກພວກສາວກົໄດຍ້ນິຄາໍລາຍງານຂອງນາງມາຣ ີອາ່ແລ້ວພວກສາວກົພາກນັເຮັດຫຍງັ? 
4. ແມ່ນໃຜເປນັຜູສ້ງັເກດການທາງນອກແລະໃນອບຸໂມງ? ສງັເກດເຮັດຫຍງັ?  
5. ແມ່ນໃຜເລົາ້ໂລມໃຈນາງມາຣ ີອາ? ເປນັຫຍງັຈ່ຶງເລົາ້ໂລມ?  
 
 
        ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ ໌
 
 


