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ບດົຮຽນທ ີ1

ລົງມທືໍາໃນການຊ່ວຍເຫລອືເດກັນອ້ຍ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 1:15-2:10

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 1:1-2:10

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຜ້ ູຍິງມີຄວາມກ້າຫານຫລາຍ ໃນການທ້າທາຍແລະຕ່ໍສູ້ຄວາມໂຫດຮ້າຍ

ຂອງຟາຣາໂອເພ່ືອຊ່ວຍເດ ັກນ້ອຍ

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງແດ່, ເພ່ືອຈະຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຢາກໃຫ້ເຫັນຊ່ອງທາງວ່າ ຜ້ ູຍິງຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ (ໂມເຊ) ຢ່າງໃດ? ແມ ່ນ

ເວລາເກີດຂອງໂມເຊ.

ຄໍານໍາ

ສຸພາສິດສມ ັຍເດີມຂອງຄົນອ ັຟຣິກກາ ກ່າວວ່າ îທີຈ່ະສ້າງບ້ານໄດ້ນ້ັນ ພວກເຮາົຕ້ອງສ້າງເດັກນ້ອຍ”

ສຸພາສິດນ້ີແມ່ນໃຊ້ບ່ໍໄດ້ໃນສມ ັຍໂມເຊເກີດ, ເພາະກະສັດອົງນ້ີ ສ່ັງຂ້າເດັກນ້ອຍ. ແຕ່ພວກເຮົາກໍສັງເກດ

ເຫັນໄດ້ວ່າ ໃນປະເທດອີຢິບສມ ັຍນ້ັນມີຜ້ ູຍິງ 5 ຄົນທີ່ຍອມສ່ຽງຕ່ໍພ ັຍອັນຕະລາຍທໍາຕາມແຜນການຂອງ

ພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຊ່ວຍເດັກນ້ອຍຊາວເຮັບເຣີ. ຜ້ ູຍິງ 2 ຄົນອາດຈະຊ່ວຍເດັກນ້ອຍຫລາຍເປັນພັນໆ. ຜ້ ູຍິງອີກ 3

ຄົນກໍໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພ່ືອຊ່ວຍເດັກອີກຄົນນ່ຶງ. ທຸກຄົນກໍໄດ້ເຮັດ ພາກສ່ວນຂອງຕົນເອງ ເພ່ືອໃຫ້

ເດັກນ້ອຍຄົນນ້ີເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະຈະໄດ້ນໍາຄົນເຮັບເຣີທັງຫລາຍໃຫ້ອອກຈາກປະເທດອີຢິບ, ໂດຍຜ່ານປ່າ

ກັນດານ, ເພ່ືອຈະໄປສູ່ແຄວ້ນການາອານ. ເດກັນອ້ຍຄົນນີ້ຊືວ່າ່ “ໂມເຊ”

1. ຄວາມຈາໍເປັນທີຈ່ະຕ້ອງຂາ້: ( ອົບພະຍົບ 5:15-22 )

ໃນພຣະທັມອົບພະຍົບ ເລ້ີມດ້ວຍການມີບັນຫາທາງດ້ານການເກີດຂອງຊາວເຮັບເຣີ: ການເພ້ີມຈໍາ

ນວນຂ້ຶນໄວໂພດ. “ຝ່າຍເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນເປັນຄົນທີ່ມີລູກຫລານຫລາຍແລະເພ້ີມຈໍານວນຂ້ຶນຫລາຍ

ແລະມີກໍາລັງຫລາຍ ແຜ່ອອກໄປຫລາຍຈົນເຕັມເມືອງ” (1:7) ບັນຫານ້ີ ບ່ໍແມ່ນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຢ່ ູ, ບ່ໍ

ແມ່ນກ່ຽວກັບເສຖກິດ ແຕ່ກ່ຽວກັບການເມືອງ. ກະສັດຈ່ຶງວາງແຜນການລົງມືທັນທ.ີ

ແຜນການທນ່ຶີງຄື ໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນທໍາງານໜັກຂ້ຶນ. ເພ່ືອວ່າເມ່ືອພວກເຂົາທ ໍາງານໜັກຂ້ຶນແລ້ວ 

ພວກເຂົາກໍຈະອິດເມ່ືອຍລ້າ ແລະກໍຈະບ່ໍມີເວລາໃຫ້ກັບຄອບຄົວ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຍ່ິງທໍາງານໜັກຫລາຍ

ຂ້ຶນປະຊາກອນຂອງອິສຣາເອນກໍຍ່ິງເພ້ີມທະວີຂ້ຶນໄວ. ແຜນການຂອງຟາຣາໂອບ່ໍປະສົບຜົນສໍາເຣັດ.
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ແຜນການທີສອງຄືຕ້ອງຂ້າເດັກນ້ອຍ ນ້ີເປັນການຕັດໄຟແຕ່ຕ້ົນລົມ. ຖ້າບ່ໍມີເດັກນ້ອຍແລ້ວປະຊາ

ກອນຈະແຜ່ຂຍາຍບ່ໍໄດ້ເດັດຂາດ. ແຜນການນ້ີ ກະສັດຂອງອີຢິບກໍໄດ້ເອ້ີນໝໍຕໍາແຍ (ນາງຜະດຸງຄັນ) ຫລື

ວ່າ (ຜ້ ູຊ່ວຍໃນການອອກລູກ) ຄົນເຮັບເຣີໃຫ້ມາເຝ້ົາແລ້ວກໍສ່ັງເຂົາວ່າ ìເມ່ືອເຈ້ົາໄປທໍາການຄອດໃຫ້ແກ່

ຜ້ ູຍິງຊາວເຮັບເຣີ, ຖ້າເປັນເດັກຜ້ ູຊາຍໃຫ້ຂ້າເສັຍ, ຖ້າເປັນເດັກຍິງກໍໃຫ້ໄວ້ຊີວິດ” (1:16)

ນາງຜະດຸງຄັນສອງຄົນນ້ີຊ່ືວ່າ: ຊີຟຣາ ແລະ ປູອາ.  ກະສັດຂອງໂລກນ້ີເອ້ີນພວກເຂົາໃຫ້ເຂ້ົາເຝ້ົາ

ພວກເຂົາກໍມີຄວາມຕົກໃຈແລະຢ້ານກົວວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂ ຶ ້ນແກ່ຊາວເຮັບເຣີຢ່າງແນ່ນອນ. ໃນທີ່ສຸດພວກ

ເຂົາກໍໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງທີ່ເປັນໜ້າສະອິດສະເອືອນຫລາຍຄື ພວກເຂົາຖືກສ່ັງໃຫ້ຂ້າຄົນເຮັບເຣີດ້ວຍກັນ. ແທນ

ທີ່ຈະມີຄວາມດີໃຈເມ່ືອເຫັນເດັກນ້ອຍເກີດຂ້ຶນມາໃນໂລກນ້ີ.

ເມ່ືອເຫັນເປັນດ່ັງນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ເຂ້ົາມາຊ່ວຍທັນທີ. ນາງຜະດຸງຄັນທັງສອງເປັນຄົນທີຢໍ່າເກງ

ພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາກໍມີຄວາມຄິດວ່າຈະເຊ່ືອຟັງຟາຣາໂອຜ້ ູປົກຄອງປະເທດອີຢິບ ຫລືຈະເຊ່ືອຟັງພຣະ

ເຈ້ົາຜ້ ູຢ່ ູເໜືອໂລກ. ພວກເຂົາກໍເລີຍ ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ລູກຜ້ ູຊາຍລອດຊີວິດມາທຸກຄົນ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມສລາດແກ່ພວກນາງຜະດຸງຄັນ. ເມ່ືອກະສັດຟາຣາໂອຊາບວ່າເດັກນ້ອຍຜ້ ູ

ຊາຍຍັງລອດຊີວິດມາຢ່ ູຈິ ່ງເອ້ີນນາງຜະດຸງຄັນເຂ້ົາມາຫາອີກ. ເພາະຄວາມບ່ໍຮູແ້ລະບ່ໍມີປະສົບການຂອງ

ກະສັດນ້ັນເອງ ນາງຜະດຸງຄັນຈ່ຶງຕອບໄປວ່າຜ້ ູຍິງຊາວເຮັບເຣີບ່ໍເໝືອນກັບຍິງຊາວອີຢິບ ພວກນ້ີເຂົາເກີດ

ລູກງ່າຍພວກຂ້ານ້ອຍໄປບ່ໍທັນເຖິງພວກເຂົາກໍອອກລູກແລ້ວ. ພຣະເຈ້ົາຊົງໂປດປານພວກນາງຜະດຸງຄັນ

ຫລາຍ ຄົນເຮັບເຣີກໍຍ່ິງເພ້ີມທະວີຂ້ຶນເລ້ືອຍໆຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ.

ຟາຣາໂອກໍໄດ້ແຕ່ໂກດຮ້າຍ ແລະໄດ້ປ່ອຍຄໍາເວົ້າອອກມາອີກຕາມແຜນການຂອງມານຊາຕານ ì

ເດັກນ້ອຍຜ້ ູຊາຍຂອງຄົນເຮບັເຣີຈ່ົງຖ້ິມລົງແມ່ນ້ໍານາຍໃຫ້ໝົດແຕ່ໃຫ້ຈ່ົງໃຫ້ຊີວິດແກ່ເດັກຜ້ ູຍິງî (1:22) ເຖິງ

ແມ່ນວ່າຈະສ່ັງເທົ່າໃດກໍຕາມ, ຍິງເຮັບເຣີທັງສອງຄົນນ້ີຍັງມີຄວາມກ້າຫານທີຈ່ະຊ່ວຍເດັກນ້ອຍໄວ້ໄດ້ ນ້ີຄື

ສ່ິງທີພ່ວກເຮົາເອ້ີນວ່າ ìກ້າທີ່ຈະລົງມືກະທໍາ”

2. ແຜນການຊວ່ຍເຫລອື: ( ອົບພະຍົບ 2:1-4 )

ເມ່ືອພວກເຮົາເຫັນການປະກາດຂ້າຢ່າງຂາດມະນຸສທັມຢ່າງນ້ັນ ປູອາ ແລະ ຊີຟຣາກໍມີຄວາມ

ສຍົດສຍອງຫລາຍ. ທັງສອງກໍພາກັນສ່ຽງຊີວິດຕົວະຕ່ໍກະສັດ, ພວກເຂົາໄດ້ຊ່ວຍເດັກນ້ອຍເຮັບເຣີຜ້ ູຊາຍ 

ເປັນຫລາຍໆຮ້ອຍ. ນ້ີຄືຊ ັຍຊະນະໃຫຍ່ອັນນ່ຶງໃນການທໍາງານໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າເຮົາມີຄວາມກ້າຫານ

ໃນການທໍາງານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ງານຂອງເຮົາຈະບ່ໍເສັຍໄປລ້າໆ ພຣະເຈ້ົາຈະອວຍພຣະພອນພວກ

ເຮົາ.
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ໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ ບ່ໍໄດ້ບອກເຖິງຊ່ືແມ່ຂອງໂມເຊ ບາງທີຜ້ ູຂຽນອາດຢາກຈະເນ້ັນເຖິງຄວາມກ້າ

ຫານຂອງຜ້ ູຍິງທົ່ວ ໄປ. ໃນພຣະທັມອົພຍົບ 6:20 ແລະ ພຣະຈົດເຊັນບັນຊີ 26:59 ໄດ້ກ່າວເຖິງຊ່ືຂອງເພ່ິນ.

ຊ່ືຂອງເພ່ິນມີຢ່ ູວ່າໂຈເກເບດ ສາມີຂອງເພ່ິນຊ່ືວ່າ ອໍາຣານ. ທັງພ່ໍແລະແມ່ ເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງເຜ່ົາເລວີ ແລະ

ເປັນຜ້ ູປະກາດພຣະທັມດ້ວຍ.

ໂຈກາເບດແລະອໍາຣານມີລູກດ້ວຍກັນສາມຄົນຄື: ມີຣຽມ, ອາໂຣນ ແລະ ໂມເຊ. ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້

ທັງສາມທ່ານນ້ີໃຫ້ເປັນຜ້ ູຊ່ວຍກູ້ຄົນອິສຣາເອນ. ຄ້ັງນ້ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມກ້າຫານຂອງມີຣຽມເອ້ືອຍ

ຂອງໂມເຊແລ້ວ ແຕ່ຈະບ່ໍເປັນຄ້ັງສຸດທ້າຍ. ລາວຍັງຕິດຕາມການເດີນທາງຂອງໂມເຊແລະອາໂຣນໃນການ

ເດີນຜ່ານປ່າກັນດານ ແລະຮັບໃຊ້ເປັນຫົວໜ້າຜ້ ູຍິງໃນການອ້ອນວອນອະທິຖານແລະນະມັສການພຣະເຈ້ົາ

ທຸກຄ້ັງ.

ຢ່າງໃດກໍແລ້ວແຕ່, ເມ່ືອໂຈກາເບດຖືພາແລະຄອດລູກຊາຍ ເມ່ືອນາງເຫັນວ່າລູກເປັນໜ້າຮກັຫລາຍ

ຈ່ຶງເຊ່ືອງໄວ້ເຖິງສາມເດືອນ. (2:2) ພວກເຮົາກໍຮູ້ຢ່ ູແລ້ວວ່າການເຊ່ືອງເດັກນ້ອຍໄວ້ເຖິງສາມເດືອນຈະເປັນ

ການຍາກຫລາຍສ່ໍາໃດ. ຕ້ອງພະ ຍາຍາມຫລີກຈາກສາຍຫູ ສາຍຕາຂອງພວກຜ້ ູຄົນ, ພວກທະຫານແລະ

ພະນັກງານຕ່າງໆÖ.ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນກໍຈະພະຍາ ຍາມທີ່ຈະເຮັດອູ່ຊ່ຶງມີແຜນການຢ່ ູໃນໃຈໄວ້ແລ້ວ. ພຣະ

ເຈ້ົາເອງກໍຊົງມີແຜນການທີ່ຈະໃຫ້ໂມເຊໄດ້ຮັບການສຶກສາ ເພ່ືອທີ່ຈະໄປນໍາຄົນເຮັບເຣີທັງຫລາຍ. ເມ່ືອເດັກ

ນ້ັນໃຫຍ່ຫລາຍແລ້ວນາງກໍບ່ໍສາມາດຈະຊຸກເຊ່ືອງໄວ້ໄດ້, ຈ່ຶງຫາວິທທີີຈ່ະເອົາລູກໃສ່ອູ່ໄປວາງໄວ ້ທີແ່ຄມ

ນ້ໍາ.

3. ການຈະເຣນີເຕບີໂຕຂອງໂມເຊ: ( ອົບພະຍົບ 2:5-10 )

ເມ່ືອລູກສາວຂອງກະສັດຟາຣາໂອລົງມາອາບນ້ໍາ, ບັນດາສາວໃຊ້ທັງຫລາຍກໍພາກັນທ່ຽວເລາະ

ຫລ້ິນຕາມແຄມນ້ໍາ, ຈ່ິງໄປພົບເດັກນ້ອຍນອນຮ້ອງໄຫ້ຢ່ ູໃນອູ່. ພວກເຂົາກໍຮູທ້ັນທີໂລດວ່າແມ່ນເດັກນ້ອຍ

ລູກຂອງຊາວເຮັບເຣີ. ຄວາມກ້າຫານອີກຢ່າງນ່ຶງກໍຄື ທັນທທີັນໃດເອ້ືອຍຂອງໂມເຊກໍແລ່ນເຂ້ົາໄປແລ້ວ

ຖາມວ່າ “ຈະໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄປຫາແມ່ນົມຊາວເຮັບເຣີມາລ້ຽງເດັກນ້ອຍນ້ີໃຫ້ບ່ໍ?” ລູກສາວຂອງຟາຣາໂອກໍ

ບອກວ່າ ìຈ່ົງໄປເຖີດ” ການຊຸບລ້ຽງກໍເປັນໄປດ້ວຍດີ, ແລ້ວນາງກໍໃສ່ຊ່ືໃຫ້ວ່າ “ໂມເຊ”

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕບິດັ

ເດັກນ້ອຍທີໄ່ຮ້ດຽງສາບ່ໍສາມາດຈະຕັດສິນຊີວິດຂອງຕົນເອງໄດ້, ພວກເຂົາຕ້ອງມີຜ້ ູດູແລ ເບ່ິງແຍງ 

ແລະລ້ຽງດູ. ຜ້ ູ ຍິງທັງ 5 ຄົນໃນພຣະທັມອົບພະຍົບນ້ີໄດ້ເປັນຜ້ ູຊ່ວຍຊີວິດຂອງໂມເຊຄື: ນາງຜະດຸງຄັນ 2

ຄົນ , ໂຈກາເບດແມ່ຂອງໂມເຊ, ມີຣຽມເອ້ືອຍຂອງໂມເຊ ແລະລູກສາວຂອງຟາຣາໂອ
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ທຸກວັນນ້ີ ພວກເຮົາກໍພົບການທ້າທາຍຢ່າງດຽວກັນ. ພວກເຮົາອາດຈະລືມໄປວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດພ່ໍ

ແມ່ ຂາດຍາດພ່ີນ້ອງ ບ່ໍແມ່ນຂອງເຮົາ. ຈ່ົງຄິດເຖິງຄວາມເປັນມະນຸດແລະຄິດເຖິງຄວາມເປັນຄຣິສຕຽນ ຈ່ົງ

ຄິດເຖີດວ່າພວກເຂົາກໍເປັນສີ ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາເຊ່ັນກັນກັບພວກເຮົາ.

ຄໍາຖາມ:

1. ປູອາແລະຊີຟຣາກະທໍາຜິດບ່ໍ ທີ່ພວກເຂົາບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍກະສັດຟາຣາໂອ?

2. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແຜນການຊົດຊ່ວຍຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ໃນການຊ່ວຍເຫລືອໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ທ່ານ

ເຄີຍເຫັນແຜນ

ການໃດອີກແດ່ບ່ໍຜ່ານພຣະຄັມພີ?

3. ນາງຜະດຸງຄັນ 2 ຄົນ, ແມ່ແລະເອ້ືອຍຂອງໂມເຊເປັນຜ້ ູທີເ່ຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ, ສ່ວນລູກສາວຂອງຟາຣາໂອ

ເປັນຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອ

ພຣະເຈ້ົາແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍຍັງໃຊ້ເຂົາໄດ້. ທ່ານມີຄວາມຄິດຢ່າງໃດ?

4. ຖ້າພຣະເຈ້ົາຫາກຈະໃຊ້ທ່ານໃນວັນນ້ີເດ ທ່ານຈະຄິດຢ່າງໃດ? ທ່ານຈະທໍາຢ່າງໃດ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທ ີ2

ຮຽນຮູທ້ີ່ຈະເຂົາ້ໃຈມະນດຸ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 32:7-14; 30-34

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ ບົດທີ 32

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ໂມເຊເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາເພ່ືອການດີຂອງປະຊາຊົນ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາ

ຈະບ່ໍສົມຄວນໄດ້ຮັບກໍຕາມ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ເຮົາຈະປະຕິບັດຢ່າງໃດກັບຄົນທີ່ບ່ໍສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເລີຍ.

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ໂມເຊເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາກໍແມ່ນເພ່ືອປະຊາຊົນທັງ

ຫລາຍ ແລະກະທໍາໃຫ້ເຫັນວ່າການກະທໍາທຸກຢ່າງແມ່ນເພ່ືອປະຊາຊົນ.

ຄໍານໍາ

ທ້າວແຟຣງໄດ້ຂ້າຜົວນາງ ໄດສ ໌. ລາວບ່ໍໄດ້ເຈຕນາຈະຂ້າ. ລາວເປັນບ້າຍ້ອນຢາກຸມລາວ, ຢານ້ັນກໍຍັງຊ ຶ ່ມ

ໃສ່ຫູລາວອີກວ່າຕ້ອງໄປຊອກຂ້າຕ່ືມອີກ. ກ່ອນທີຕໍ່າຣວດຈະຈັບຕົວລາວໄດ້ ລາວຍັງໄດ້ຂ້າອີກຄົນນ່ຶງ ເຈັບ

ອີກແປດຄົນ.

ທ້າວແຟຣງຖືກຕັດສິນຈໍາຄຸກສາມສິບປີ, ກ່ອນທີຈ່ະມີການສ່ົງຂ່ຽນໄປຫາຄຸກໃຫຍ່, ນາງໄດສ ໌ ໄດ້ຂໍເຂ້ົາໄປ

ຢ້ຽມຄົນທີ່ຂ້າຜົວຂອງລາວ. ລາວເຂ້ົາໄປຫາດ້ວຍນ້ໍາຕາອາບແກ້ມ ເພ່ືອຈະປະເຊີນໜ້າກັບຄົນທີຂ້່າຄົນຮັກ

ຂອງລາວ. ເມ່ືອເຂ້ົາໄປເຖິງຕົວແລ້ວລາວຈ່ຶງເວົ້າວ່າ ì ແຟຣງເອີຍ, ຂ້ອຍຢາກຈະຊັງເຈ້ົາເຕັມທີ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ

ເຮັດບ່ໍໄດ້. ຂ້ອຍເປັນຄຣິສຕຽນ ພຣະຄັມພີຂອງຂ້ອຍບອກວ່າ ໃຫ້ຂ້ອຍອະພັຍໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ. ຂ້ອຍໄດ້ອະທິ

ຖານເພ່ືອເຈ້ົາ .” ຫລັງຈາກນ້ັນ ນາງກໍໄດ້ເດ່ພຣະຄັມພີຂອງຜົວລາວໃຫ້ແກ່ທ້າວແຟຣງ. ທ້າວແຟຣງສົມ 

ຄວນຈະໄດ້ຮັບສ່ິງນ້ັນບ່ໍ?

ໂມເຊໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາຜ້ ູຊົງມີພຣະຊົນຢ່ ູທັງວັນທັງຄືນ ດ້ວຍຄວາມໂດດດ່ຽວ ດ້ວຍຄວາມອົດທົນຖ້າມ

ກາງຝູງໝາໄນ. ແຕ່ປະຊາຊົນອິສຣາເອນຊ້ໍາພັດສ້າງຮູບປ້ັນໂຄຣົບ. ໂມເຊຈະລົງມາປະເຊີນໜ້າກັບຜ້ ູຄົນບ່ໍ

ສັດຊ່ື, ໝູ່ຊົນຂ້ີກະບົດ, ໝູ່ຊົນທີ່ບ່ໍຮູ້ຈັກບຸນຄຸນÖ. ໂມເຊສ່ຽງຕາຍເພ່ືອໃຜ? ໝູ່ຊົນພວກນ້ີ ພວກເຂົາສົມຄວນ

ທີ່ຈະໄດ້ຮັບສ່ິງທີດີ່ບ່ໍ? ບ່ໍ. ໂມເຊໂມໂຫບ່ໍ? ໃຈຮ້າຍບ່ໍ? ແນ່ນອນ.

1. ຝ ູງຊນົທີຂ່າດໂມເຊ: ( ອົບພະຍົບ 32:1-6 )

ພຣະເຈ້ົາກັບໂມເຊຮ່ວມກັນນໍາພາພວກເຮັບເຣ້ີ ອອກຈາກປະເທດອີຢິບ ແລະປົດປ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້

ອອກຈາກການເປັນຂ້າທາດ. ສາມເດ ືອນຫລັງຈາກທີພ່ວກເຂົາໄດ້ອອກຈາກປະເທດອີຢິບແລ້ວກໍມາເຖິງພູ
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ເຂົາຊີນາຍ ຊ່ຶງເປັນປ່າທີ່ກັນດານ. (ອົບພະຍົບ 19:1) ເປັນຄ້ັງທໍາອິດທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນໂມເຊໃຫ້ເຂ້ົາເຝ້ົາ

ພຣະອົງ, ແລ້ວໂມເຊກໍໄດ້ກັບມາຫາພວກປະຊາຊົນເຮັບເຣີຊ້າໄປແດ່. (32:1)

ຄົນອິສຣາເອນບ່ໍເຄີຍຖວາຍຕົວໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຕັມໃຈຈັກເທື່ອ. ເວລາພວກເຂົາຍັງຢ່ ູໃນປະ

ເທດອີຢິບ, ພວກເຂົາກໍບອກວ່າຮັກພຣະເຈ້ົາແຕ່ກໍຍັງເຊ່ືອງສ້ົນ, ຫລືມີໃຈໃຫ້ພຣະອ່ືນຢ່ ູ. ແຕ່ລະຄ້ັງແຕ່ລະ

ຄາວພວກເຂົາຍັງພາກັນຕ່ໍສູ້ໂມເຊຜ້ ູຮັບໃຊ້ງານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາຈ່ົມຢ່ ູໃນປະເທດອີຢິບ, ເວລາອອກ

ມາຈາກອີຢິບແລ້ວກໍຈ່ົມຕ່ໍໂມເຊຢ່ ູໃນປ່າກັນດານອີກ.(ພຣະບັນຍັດສອງ 9:7)

ອາໂຣນແລະເຮເີປັນຜ້ ູຊ່ວຍໂມເຊຢ່ ູຕລອດເວລາ ດ່ັງນ້ັນໂມເຊຈ່ຶງວາງໃຈໄດ້ໃນເວລາທີ່ລາວບ່ໍຢ່ ູ.

ແຕ່ວ່າເມ່ືອຖືກຕ່ໍວ່າຢ່າງແຮງ ອາໂຣນກໍທົນບ່ໍໄດ້ຈ່ຶງພາພວກເຂົາສ້າງຮູບງົວທອງຄໍາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍ

ກ່າວວ່າ ìໂອຄົນອິສຣາເອນເອີຍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແຫລະເປັນພຣະຂອງພວກເຈ້ົາ ຊ່ຶງນໍາພວກເຈ້ົາອອກມາຈາກປະ

ເທດອີຢິບ.î (32:4) ແລະເບ່ິງ (1 ກະສັດ 12:28)

ໂມເຊໃຈຮ້າຍໃຫ້ແກ່ອາໂຣນ ແລະພຣະເຈ້ົາກໍຊົງພຣະພິໂຣດຫລາຍທີສຸ່ດເໝ ືອນກັນ . ພຣະອົງຈະ

ທໍາລາຍອາໂຣນ ແຕ່ໂມເຊໄດ້ຂໍໄວ້. (ພຣະບັນຍັດສອງ 9:20)

2. ພຣະເຈົາ້ຊງົສະຖດິຢ ູ່ກັບໂມເຊ: (ອົບພະຍົບ 32: 7-14)

ເມ່ືອເຖິງສ່ີສິບວັນແລ້ວ ຫລັງຈາກທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ໂມເຊແລ້ວພຣະອົງຈ່ຶງກ່າວແກ່

ໂມເຊວ່າ ìເຈ້ົາຈ່ົງລົງໄປເຖີດ ດ້ວຍວ່າຊົນຊາດຂອງເຈ້ົາຊ່ຶງເຈ້ົາໄດ້ນໍາອອກມາຈາກແຜ່ນດິນອີຢິບນ້ັນໄດ້ທໍາ

ຄວາມເສ່ືອມເສັຍຫລາຍແລ້ວ.” (32:7)

ຮູບພາບໃນຕອນນ້ີເໝືອນກັບແມ່ບອກກັບພ່ໍວ່າ ຕ້ອງລົງໂທດລູກຊາຍເຈ້ົາແດ່ເນີ ຕາມທັມດາແລ້ວ

ພຣະເຈ້ົາຈະກະທໍາຢ່າງໃດກໍໄດ້ຈະລົງໂທດກໍໄດ້. ແຕ່ພຣະອົງຊົງໃຊ້ທ່ານນ້ີຄືຄົນຂອງທ່ານ, ນ້ີແມ່ນໜ ້າທີ່

ຂອງທ່ານ. ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າພຣະອົງຈະນໍາຄວາມໂກດຮ້າຍມາສູ່ພວກເຂົາ ແລະພຣະອົງໄດ້ທ້າທາຍຕ່ໍ

ໂມເຊວ່າ îສ່ວນເຈ້ົາ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່” (32:10) ພຣະເຈ້ົາແລະໂມເຊມີຄວາມສັມພັນໃກ້

ຊິດກັນຫລາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຈ້ົາຈະອວຍພອນໂມເຊປານໃດກໍຕາມ ເພ່ິນກໍຍັງຮັກໄພ່ພົນຂອງເພິ່ນຢ່ ູ.

ເພ່ິນໄດ້ຮ້ອງຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເພ່ືອພວກເຂົາ. ຂໍຢ່າທໍາລາຍພວກເຂົາເລີຍ ຂໍຢ່າໂກດຮ້າຍພວກເຂົາເລີຍ ຖ້າພຣະ

ອົງທໍາລາຍພວກເຂົາກໍເທົ່າກັບວ່າພຣະອົງຊົງທໍາລາຍຄົນຂອງພຣະອົງເອງ. (32:11)

ພວກເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນ ພວກເຮົາຄວນມີຈິດໃຈຮັກແພງຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນ. ພວກເຮົາຄວນຈະໃຫ້

ຄວາມຮັກແກ່ຜ້ ູອ່ືນແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຫລ່ົານ້ັນຈະບ່ໍສົມຄວນໄດ້ຮັບກໍຕາມ.
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ພຣະເຈ້ົາຊົງປ່ຽນພຣະທ ັຍ. ຖ້າມີຜ້ ູໃດຜ້ ູນ່ຶງຫາກສາຣະພາບຫລືຍອມຫັນປ່ຽນຈາກທາງຜິດຂອງເຂົາ.

ສັງເກດເບ່ິງເຣ່ືອງຂອງໂຢນາ 3:10 ìເມ່ືອພຣະເຈ້ົາທອດພຣະເນດເຫັນການກະທໍາຂອງເຂົາແລ້ວວ່າ  ເຂົາ

ກັບບ່ໍປະພຶດຊ່ົວຕ່ໍໄປ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງປ່ຽນພຣະທ ັຍບ່ໍລົງໂທດຕາມທີ່ພຣະອົງກ່າວໄວ້.” ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກ

ເຮົາຊົງມີຄວາມອົດທົນ ແລະມີຄວາມເມດຕາສົງສານຫລາຍ. ພຣະອົງຊົງໃຫ້ໂອກາດຄົນອິສຣາເອນຢ່ ູສເມີ.

3. ໂມເຊຢ່ ູກບັປະຊາຊນົ: (ອົບພະຍົບ 32: 15-30)

ເມ່ືອໂມເຊລົງມາເຖິງຕີນພູແລ້ວ, ເພ່ິນກໍໄດ້ຍິນສຽງອຶກທຶກ ຮ້ອງໂຮດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊ່ືນ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນ

ສຽງຮ້ອງໂຮຂອງຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຊ ັຍຊະນະແຕ່ເປັນສຽງຂອງຄົນທີ່ຜ່າຍແພ້, ພໍໂມເຊມາໃກ້ຄ້າຍທໍໃ່ດກໍຍ່ິງໃຈ

ຮ້າຍຫລາຍໜ້າແດງຈົນຄິດອັນໃດບ່ໍທັນ. ເພ່ິນຈ່ຶງໄດ້ໂຍນແຜ່ນບັນຍັດສິບປະການ ຢ່ ູຕ່ໍໜ້ານ້ອງຊາຍຂອງ

ເພິ່ນເອງ.

ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງພາປະຊາຊົນທັງຫລາຍເຮັດບາບຢ່າງນ້ີ. ອາໂຣນກໍອະທິບາຍຕາມຄວາມຈິງທີປ່ະ

ຊາຊົນຮ້ອງຂໍຕ່ໍເພ່ິນ. ປະຊາຊົນຈ່ຶງຕະເລີດເປີດເປີງພາກັນເຮັດບາບໄປຫລາຍ ໂມເຊຈ່ຶງຂ້ຶນໄປເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ

ອີກ ເພ່ືອທໍາການລົບມົນທິນ(ລ້າງບາບ) (32:30)

4. ໂມເຊຢ ູ່ຕໍ່ໜາ້ພຣະເຈົາ້: (ອົບພະຍ ົບ 32: 31-34)

ໂມເຊຫັນໜ້າເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາຕາມນິດສ ັຍຂອງເພ່ິນ. ໂມເຊ ບ່ໍວ່າຍາມໃດເພ່ິນຈະເປັນຜ້ ູຕາງໜ້າ

ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ແມ່ນແຕ່ຕອນຍັງໜຸ່ມເພ່ິນກໍບ່ໍຢາກໃຫ້ເອ້ີນວ່າເປັນລູກຊາຍຂອງທິດາກະສັດ. ເພ່ິນມັກທີ່

ຈະຊ່ວຍຄົນແລະມັກຢ່ ູຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ. (ເຮັບເຣີ 11:24-25)

ຂ້ໍ 31 ìໂອພຣະເຈ້ົາເອີຍ ປະຊາກອນພວກນ້ີເຮັດບາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ ເຂົາເຮັດພຣະດ້ວຍທອງຄໍາສໍາ

ລັບຕົນເອງ. ແຕ່ບັດນ້ີຂໍພຣະອົງຊົງໂຜດຍົກໂທດບາບຂອງເຂົາ ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ ກໍຂໍພຣະອົງຊົງລຶບຊ່ືຂອງຂ້າ 

ນ້ອຍອອກຈາກບັນຊີຂອງພຣະອົງທີຈົ່ດໄວ້ເຖີດ.” (32: 31-32)

ຜ້ ູໃດທໍາບາບຕ່ໍສູ້ເຮົາໆຈະລົບຊ່ືຜ້ ູນ້ັນເສັຍຈາກທະບຽນຂອງເຮົາ. (32:33) ສໍາລັບເຈ້ົາຈ່ົງໄປເຖີດ 

ໄປນໍາປະຊາກອນໃຫ້ໄປເຖິງທີ່ເຮົາບອກໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາແລ້ວ, ທູດສວັນຈະນໍາໜ້າເຈ້ົາໄປ. (32:34)

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕບິດັ

ພຣະຄັມພີທີ່ ນາງໄດສ ໌ ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ທ້າວ ແຟຣງ ໄດ້ເກີດດອກອອກຜົນ. ທ້າວແຟຣງໄດ້ຮັບເອົາ

ພຣະເຈ້ົາແລະໄດ້ມອບຊີວິດໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ. ສິບເຈັດປີຜ່ານໄປ ແຟຣງ ໄດ້ຮັບຕໍາແນ່ງເປັນຜ້ ູແບ່ງປັນພຣະ

ທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ຢ່ ູໃນຄຸກ.
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ມີຫລາຍຄົນທີເ່ຮັດຜິດຕ່ໍເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຫັນເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາ ເໝືອນດັງໂມເຊ ແລະພຣະ

ເຈ້ົາຈະເປັນຜ້ ູນໍາພາເຮົາ.

ຄໍາຖາມ:

1. ຄົນອິສຣາເອນເປັນເພ່ືອນກັບໂມເຊບ່ໍ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງວ່າເປັນ? ແລະເປັນຫຍັງຈ່ຶງວ່າບ່ໍເປັນ?

2. ເປັນຫຍັງໂມເຊຈ່ຶງສ່ຽງຊີວິດເພ່ືອຄົນພວກນ້ີຫລາຍແທ້?

3. ເມ່ືອໂມເຊສ່ຽງຊີວິດຢ່າງນ້ີ ພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາຢ່າງໃດຕ່ໍລາວ? ຖ້າເຮົາອະທິຖານເພ່ືອຄົນອ່ືນເດຈະເປັນ

ຢ່າງໃດ?

4. ອ່ານໂຢນາ 3:7-4:5 ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງໂມເຊແລະໂຢນາ?

5. ທ່ານຄິດບ່ໍວ່າ ໂປໂລຄວນໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນບ່ໍ?

6. ທ່ານຈະສລະບາງສ່ິງບາງຢ່າງໄດ້ບ່ໍ ເພ່ືອຄົນອ່ືນຈະໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ?

ດຣ.ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທ ີ3

ຄາເລບັ:ກາ້ທີ່ຈະສະແດງຄວາມເຊືອ່

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຈົດເຊັນບັນຊີ 13:25-14:10

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຈົດເຊັນບັນຊີ 13-14; ໂຢຊວຍ 14:1—15

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄາເລັບຢືນຢັດຢ່ ູໃນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຖິງແມ່ນວ່າສຽງສ່ວນຫລາຍຈະບ່ໍ

ເຫັນພ້ອມກໍຕາມ

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນທ່ານຢ່າງໃດ ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ຢືນຢັດໃນຄວາມເຊ່ືອ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະແດງອອກຂອງຄາເລັບ ໃນການການຮັບ

ຜິດຊອບຂອງຄວາມເຊ່ືອ.

ຄໍານໍາ

ເມ່ືອເຖິງສອງປີແລະສອງເດືອນ ການເດີນທາງກໍຜ່ານທະເລຊາຍ ແລະຊາວອິສຣາເອນທັງຫລາຍກໍມາເຖິງ

ຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນຊົງສັນຍາ. ກ່ອນຈະເຖິງແຜ່ນດິນການາອານຊ່ຶງເປັນແຜ່ນດິນທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ສັນ 

ຍາແກ່ບັນພະບ ຸຣຸດຂອງພວກເຂົາໄວ້ໂດຍຜ່ານທາງອັບຣາຮາມ. ລອງວາດພາບເບ່ິງດ ູວ່າ ພວກເຂົາຈະມີ

ຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນຫລາຍປານໃດ. ສອງປີກ່ວາທີສັ່ດຊ່ືຕິດຕາມໂມເຊແລະຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາມາ ໂດຍການນໍາ

ຂອງຫ ີນເສົາໄຟໃນຍາມກາງຄືນແລະຫ ີນເສົາເມກໃນຍາມກາງເວັນ. ດຽວນ້ີໄດ້ມາເຖິງແລ້ວແລະກໍພາກັນຖື

ວ່າມາເຖິງບ້ານຂອງຕົນເອງແລ້ວ. ຄົງຈະໄດ້ຕ້ັງຫລັກປັກຖານຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

ບາງຄົນກໍສ້າງຄວາມຝັນໄວ ້ວ່າເມ່ືອໄປເຖິງຜືນແຜ່ນດິນແລ້ວຈະທໍາອັນໃດແດ່. ແຕ່ກໍບ່ໍເປັນດ່ັງນ້ັນເມ່ືອອອກ

ຈາກປະເທດອີຢິບມາສອງສາມອາທິດພວກເຈົາກໍເລ້ີມຈ່ົມຕ່ໍໂມເຊແລະຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ຫລາຍເທື່ອພຣະເຈ້ົາກໍ

ຊົງໂກດຮ້າຍແລະກໍວ່າຈະທໍາລາຍພວກເຂົາ ແຕ່ເມ່ືອໂມເຊອ້ອນຂໍຮ້ອງພຣະອົງໆ ກໍຊົງອ່ອນພຣະທ ັຍລົງ.

ພວກເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍຄວນຈະຕ່ືນເຕ້ັນເລີຍ ເພາະຄວາມສົງສ ັຍແລະຄວາມບ່ໍວາງໃຈຍັງຕິດຕົວພວກເຂົາຢ່ ູ.

ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວຕ່ໍຄົນທີ່ຕ່ໍຕ້ານແລະຕ່ໍວ່າຕ່ໍຂານພຣະອົງ. ໂມເຊກ່າວແກ່ພວກ

ເຂົາວ່າ “ພວກທ່ານທັງຫລາຍພາກັນເຂ້ົາມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາແລະກ່າວວ່າສ່ົງຄົນໄປກວດກາກ່ອນພວກເຮົາ 

ແລ້ວກັບມາລາຍງານໃຫ້ພວກເຮົາຮູສ້າກ່ອນ” (ຈົດເຊັນບັນຊີ 1:22) ປະຊາຊົນທັງໝົດເບ່ິງຄືວ່າຢາກລືມໄປ

ແລ້ວວ່າໃຜເປັນຜ້ ູນໍາພວກເຂົາອອກມາຈາກປະເທດອີຍິບ ແລະຜ່ານປ່າກັນດານມາເປັນເວລາດົນນານ.

ການເດີນທາງລໍາບາກຫລາຍ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ແຜ່ນດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍນ້ໍາເຜ້ິງ

ແລະນ້ໍານົມ (ຈົດເຊັນບັນຊີ 13:27;14:8) ໃຫ້ໄປເຖິງຊ່ົວລູກຊ່ົວຫລານ. ຮູບພາບໃນປັດຈຸບັນນ້ີກໍແມ່ນວ່າ 
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ເພ່ືອຢາກຮູຄັ້ກແນ່ວ່າພວກທ່ານຢາກເຂ້ົາໄປແທຈິ້ງຫລືບ່ໍ. ບາງເທື່ອທ່ານອາດຈະຄິດວ່າມາເຖິງທີນ້ີ່ກໍພໍແລ້ວ 

ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ ກ້າວຕ່ໍໄປແມ່ນບາດກ້າວຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ຈະປັກຫລັກໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.

ຂ ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຫລາຍຄົນເວົ້າວ່າຂ້ອຍຫລີກຈາກການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຖ້າຂ້ອຍຫາກຕອບຮັບການ

ຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາຂ້ອຍກໍຄົງຈະບ່ໍເສັຍເວລາ. ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຈາກປະສົບການຈາກຄົນອິສຣາ

ເອນ. ຄາເລັບ ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ສ່ິງທີດີ່ກໍຄືໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມນ້ໍາພຣະທ ັຍຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ.

1. ເພືອ່ນຮວ່ມງານທີຂ່າດກາໍລງັ: (ຈົດເຊັນບັນຊີ 13:25-29)

ໃນຈໍານວນບັນດາພວກສອດແນມນໍາກັນກໍມີຄົນທີ່ມີຄວາມເຊ່ືອນ້ອຍແລະບາງຄົນກໍບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອ

ເລີຍທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນຜ້ ູນໍາ. ແຕ່ລະຄົນຖືກຄັດເລືອກອອກມາຈາກແຕ່ລະເຜ່ົາ. ເຜ່ົາເຫລ່ົານ້ີໄດ້ມີມາແຕ່

ຄາວສມ ັຍຂອງຢາໂຄບເລືອກໃນເວລາເປັນຜູ້ນໍາໃນການປົກຄອງ. 

ພວກເຫລ່ົານ້ີຖືກເລືອກໃຫ້ອອກໄປເປັນນັກສືບ ໃຫ້ເຂ້ົາໄປເບ່ິງສະຖານະການໃນແຄວ້ນການາອານ.

ພວກນ້ີເປັນຄົນຂ້ີຢ້ານບ່ໍ? ພວກເຂົາຖືກເລືອກໃຫ້ອອກໄປໃນນາມອັນໃດ ພວກເຂົາຮ ູ້ຫລືບ່ໍ? ພວກເຂົາ

ອອກໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໃນນາມພຣະເຈ້ົາບ່ໍ?

ນິດສ ັຍເດີມຕິດມາ, ພວກເຂົາລືມຄໍາສັນຍາທີພ່ຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ໄວແ້ກ່ພວກເຂົາວ່າ ພຣະອົງຈະໃຫ້

ເຂົາປົກຄອງແຄ້ວນການາອານ. ເມ່ືອປະເຊີນບັນຫາ ພວກເຂົາກໍຄິດເຖິງແຕ່ກໍາລັງຂອງຕົວເອງ. ຫົວຂ້ໍໃນ

ພາກທີນ່ຶງສໍາລ ັບວັນນ້ີພວກເຮົາຈ່ຶງວ່າ ìເພ່ືອນຮ່ວມງານທີ່ຂາດກໍາລັງî ບັງຫຽນມ້າເປັນສ່ິງທີມີ່ອໍານາດ ຈະ

ຊັກໃຫ້ມ້າໄປທາງໃດກໍໄດ້, ແຕ່ພວກເຂົາກໍພາກັນເຝ້ົາບັງຫຽນນ້ັນບ່ໍຍອມໃຊ້.

2. ຈາກຄວາມເຫນັຂອງຄາເລບັ: (ຈົດເຊັນບັນຊີ 13: 30-33)

ແຜ່ນດິນຍັງບ່ໍຂາດຄົນດີ, ນັກສືບສອງຄົນຍັງບ່ໍຂາດຄວາມເຊ່ືອ. ຄາເລ ັບລູກຊາຍຂອງເຢຟູນເນ,

ເປັນສະມາຊິກເຜ່ົາຢູດາມາເປັນເວລາສ່ີສິບປີແລ້ວ. ທ່ານຜ້ ູນ້ີເຫັນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງແຜ່ນດິນຊົງສັນ

ຍາທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງມອບໃຫ້. ຕລອດຊີວິດຂອງທ່ານເຄີຍເປັນແຕ່ຂ້າທາດ ບ່ໍເຄີຍເຫັນທີ່ໃດຈະມີທຸກຢ່າງ

ເໝືອນທີ່ນ້ີ.

ແມ່ນແລ້ວທ່ານເຫັນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກໍາແພງເມືອງ, ທ່ານເຫັນຄວາມໃຫຍ່ໂຕແລະຄວາມເຂ້ັມ

ແຂງຂອງຜ້ ູຄົນໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ. ແຕ່ຄາເລັບ ຍັງຈ່ືຈໍາໄດ້ສເມີວ່າໃຜເປັນຜ້ ູມອບດິນແດນການາອານນ້ີໃຫ້ແກ່

ຄົນອິສຣາເອນ. ທ່ານຮູວ້່າບ່ໍມີຫຍັງທີເ່ປັນໜ້າຢ້ານ. ທາ່ນຮູໃ້ນໃຈວ່າບ່ໍມີຜ້ ູໃດຈະເອົາຊະນະຄົນພວກນ້ີໄດ້.

ແຕ່ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ບອກວ່າ ພຣະອົງຈະຢ່ ູກັບພວກເຂົາແລະຈະໃຫ້ດິນແດນແຫ່ງນ້ີໃຫ້ແກ່ພວກ

ເຂົາ.
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ຈໍານວນນ້ອຍແຕ່ຄວາມກ້າຫານຫລາຍ. ຄໍາວ່າກ້າຫານໝາຍຄວາມວ່າ ìສະສົມກໍາລັງສູ້ກັບບັນຫາ

ໂດຍປາສຈາກຄວາມຢ້ານກົວî ເຮົາຄວນທໍາຄວາມກ້າຫານນ້ີໃຫ້ເປັນນິດສ ັຍ. ຜ້ ູທີ່ເຂ້ົາຝ່າຍຄາເລັບກໍມີໂຢ

ຊວຍຄົນດຽວແລະທັງສອງກໍຢືນຢັດຕ່ໍສູ້ກັບນັກສືບທັງສິບຄົນ. ຄວາມຂ້ີຢ້ານແຜ່ຂຍາຍໄວວາບ່ໍພໍສອງສາມ

ວັນກໍເກືອບຈະຂຍາຍໄປທົວ່ຄ້າຍແລ້ວ. ແຕ່ຄວາມກ້າຫານແຜ່ຂຍາຍຊ້າຄືໄດ້ພຽງສ່ີຄົນຄືຄາເລັບ, ໂຢຊວຍ,

ໂມເຊ, ແລະ ອາໂຣນເທົ່ານ້ັນ. ແຕ່ວ່າສ່ີຄົນນ້ີຢືນຢ່ ູຝ່າຍພຣະເຈ້ົາ.

3. ພວກເຮາົຈະສູພ້ວກເຂາົໄດບ້?ໍ: (ຈົດເຊັນບັນຊີ 14: 1-10)

ອີກເທື່ອນ່ຶງ, ປະຊາຊົນກໍຈ່ົມມາຫາໂມເຊກັບອາໂຣນອີກແລ້ວ. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງນໍາພວກເຮົາ

ມາຂ້າຢ່ ູໄກປານນ້ີ? ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງຢາກໃຫ້ຄົນການາອານຂ້າພວກເຮົາ? ຖ້າຢ່າງນ້ັນ ກໍປ່ອຍໃຫ້ພວກ

ເຮົາກໍຈະເລືອກເອົາຜ້ ູນໍາໃໝ່ແລ້ວພາພວກເຮົາກັບໄປປະເທດອີຢິບສາ.  

ຄົນອິສຣາເອນເລືອກທີ່ຈະຟັງຄໍາບອກເລ່ົາຂອງຈໍານວນນັກສືບສິບຄົນ. ພວກເຂົາກ່າວເຖິງຈໍານວນ

ຄົນ, ກ່າວເຖິງຄວາມກ້າຫານແຂງແຮງຂອງມະນຸດ ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍເຫັນຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາເລີຍ. ພວກ

ເຂົາລືມໄປໝົດແລ້ວ ໃນການຊົງນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ຜ່ານມາ.  

ຄາເລັບ, ໂມເຊ, ໂຢຊວຍ ແລະອາໂຣນ ກໍາລັງຝັນທີ່ຈະກ້າວໄປເຖິງດິນແດນຊົງສັນຍາ. ປະຊາຊົນ

ຊ້ໍາພັດຈ່ົມວ່າ ບ່ໍກ ້າກ້າວຂາຕ່ໍໄປອີກແລ້ວ. ການຫວຸ້ນວາຍກໍເກີດຂ້ຶນພາຍໃນຄ້າຍ, ພວກເຂົາຢາກຈະຄວ ່າງ

ກ້ອນຫິນໃສ່ຄົນທັງສ່ີໃຫ້ຕາຍໄປ. ພວກເຮົາເຫັນການກະບົດຂອງຄົນພວກນ້ີແລ້ວວ່າເປັນຢ່າງໃດ. ການສູ້ຮົບ 

ນ້ີບ່ໍແມ່ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພ່ືອຕ່ໍສູ້ເອົາຜືນແຜ່ນດິນ ແຕ່ແມ່ນທາງດ້ານຄວາມເຊ່ືອຕ່າງຫາກ.

4. ພແໍລວ້ສາໍລບັພຣະເຈົາ້: (ພຣະບັນຍັດສອງ 14: 20-25)

ໃນບົດທີ 14:12 ìເຮົາຈະປະຫານເຂົາດ້ວຍໂຣກຮ້າຍ ແລະຕ້ອງຕັດເຂົາເສັຍຈາກການສືບມໍຣະດົກ 

ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາເປັນປະເທດໃຫຍ່ໂຕແລະແຂງແຮງກວ ່າເຂົາອີກ.”

ຄວາມກ້າຫານຂອງຄາເລັບຄືເພ່ິນໄດ້ຖືກທົດສອບຢ່ ູເລ້ືອຍໆ. ເພ່ິນຂໍອະພ ັຍໂທດແທນຄົນຂອງເພ່ິນ

ທຸກຄົນ ແລະພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ໃຫ້ອະພ ັຍໂທດເໝືອນໄດ້ໃຫ້ແກ່ໂມເຊຜ່ານມາແລ້ວ. (ຈົດເຊັນບັນຊີ 14:20)

ເມ່ືອຄາເລັບທູນຂໍແລ້ວພຣະເຈ້ົາກໍກັບພຣະທ ັຍຂອງພຣະອົງ.

ìແຕ່ສ່ວນຄາເລັບຜ້ ູຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ເພາະມີໃຈຕ່າງກັນແລະໄດ້ຕາມເຮົາຢ່ ູຕລອດມາ ເຮົາກໍຈະໄດ້

ນໍາເຂົາໄປເຖິງແຜ່ນດິນທີເ່ຂົາໄດ້ໄປມາ ແລະເຜ່ົາພັນຂອງເຂົາກໍຈະໄດ້ກັມສິດເມືອງນ້ັນ.” (14:24)
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ເປັນເວລາສ່ີສິບປີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮັກສາຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ, ແລະຄາເລັບຜ້ ູມີອາຍຸແປດສິບຫ້າ

ປີກ ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປເຖິງແຜ່ນດິນຊົງສັນຍາຮ່ວມກັບໂຢຊວຍ.  ພວກເຂົາທັງສອງສົມຄວນໄດ້ຮັບບໍາເນັດທາງ

ຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມກ້າຫານດ້ວຍ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕບິດັ

ພວກເຮົາທັງຫລາຍກໍມີປະສົບການເໝືອນຄາເລັບບ່ໍແມ່ນບ່ໍ? ພວກເຮົາກໍເຄີຍເປັນອົຍຍົບ, ພວກ

ເຮົາເຄີຍເດີນທາງ ບາງທີລູກເມັຍ ເພ່ືອນຝ ູງກໍຈ່ົມວ່າ ບ່ໍແມ່ນບ່ໍ? ບາງທີຕົວເຮົາເອງກໍຂາດກໍາລັງ ແຕ່ຈ່ົງຈໍາ

ໄວ້ສເມີວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາເຮົາ ແລະພຣະອົງຊົງຮັກສາຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງຕລອດມາ.

ພຣະເຈ້ົາຈະຈັດຫາເພ່ືອນຮ່ວມທາງໃຫ້ທ່ານເໝືອນພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດໂຢຊວຍໄຫ້ເປັນເພ່ືອນຄາເລັບ.

ພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ພວກເຮົາທຸກຄົນເປັນເໝືອນຄາເລັບ: ມີຄວາມເຊ່ືອ, ຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາ, ກ້າຫານທີ່ຈະກະ 

ທໍາ, ຄິດເຖິງຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາທຸກເວລາ.

ຄໍາຖາມ:

1. ແມ່ນໃຜເປັນຜ້ ູທີ່ມີອິດທິພົນຫລາຍຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານ? ເຂົາມີອິດທິພົນໃນທາງສົມຫລືທາງລົບ? (ຈ່ົງ

ຄິດເບ່ິງຄົນທີ່ຮ່ວມງານ, ຄົນໃນໂບດ, ຄົນໃນຄອບຄົວ…)

2. ພວກນັກສືບໄປສອດແນມຢ່ ູໃນແຜ່ນດິນຊົງສັນຍາເພ່ືອວາງເຜນເຂ້ົາຍຶດຄອງ. ເມ່ືອກັບມາແລ້ວ

ພວກເຂົາຢາກລ້ົມເລີກແຜນການທັນທີ. ທ່ານຄິດວ່າພວກເຂົາອອກໄປສອດແນມດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ

ບ່ໍ? ທ່ານຈະທໍາຢ່າງໃດກັບພວກຢ່າງນ້ີ?

3. ຄາເລັບ: ໃນ ຈົດເຊັນບັນຊີ 14:24 ເປັນຄົນທີມີ່ຈິດວິນຍານທີ່ຮັກພຣະເຈ້ົາ ແລະຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາ.

ໃນທຸກວັນນ້ີ ຍັງຈະມີຄົນປະເພດນ້ີຢ່ ູບ່ໍ? ທ່ານເຫັນເຂົາຢ່ ູໃສ?

3. ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ບໍາເນັດ ຄາເລັບ ເພາະທ່ານມີຄວາມກ້າຫານເຖິງສ່ີສິບຫ້າປີ. ຕ່ໍມາທ່ານກໍມີບັນຫາກັບ

ຄົນຂອງເພ ິ ່ນເອງ. ທ່ານເດ ທ່ານຄິດວ່າທ່ານຈະລໍຄອຍຈົນຮອດສ່ີສິບຫ້າປີບ່ໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບບໍາເນັດ

ຢ່າງນ້ີ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທີ 4

ຜູຍ້ິງ:ທາ້ຕໍກ່ານບໍເ່ປນັທັມ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຈົດເຊັນບັນຊີ 27:1-11

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຈົດເຊັນບັນຊີ 27:1-11; 36:1-12

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ພວກຜູ້ຍິງໄດ້ທ້າຕ່ໍກົດໝາຍແລະທໍານຽມບ່ໍເປັນທັມທີຫ້່າມບ່ໍໃຫ້ຜູ້

ຍິງຮັບດິນເປັນມໍຣະດົກ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຄວນເປັນຫ່ວງຕ່ໍການລັງກຽດຜິວພັນບ່ໍ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພວກຜູ້ຍິງໄດ້ທ້າຕ່ໍກົດໝາຍແລະທໍານຽມບ່ໍເປັນທັມທີ່ຫ້າມບ່ໍໃຫ້ຜູ້ ຍິງຮັບດິນ

ເປັນມໍຣະດົກ ແລະພຣະຄັມພີຮ້ອງໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາທ້າຕ່ໍກົດໝາຍ ແລະທໍານຽນທີ່

ບ່ໍເປັນທັມ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ຜູ້ຍິງເກ່ງກ້າ ຜູ້ເປັນທິດາຂອງເຊໂລເຟຮາດ ໄດ້ທ້າຕ່ໍກົດໝາຍບ່ໍໃຫ້ຜູ້ຍິງມີສິດຮັບດິນເປັນມໍຣະດົ

ແລະທີ່ສຸດກໍໄດ້ຊັຍຊນະ.

ໃນປີ 1829 ທີເ່ມືອງຊາເລີຕັນ, ຣັດຄາໂຣໄລນາພາກໃຕ້ ມີຍິງຄົນນ່ຶງຊ່ືວ່າ ເອັນຈາລີນາ ອາຍຸ 24 ມ

ລູກຕິດ, ບ່ໍມີຜົວ. ນາງໄດ້ທາ້ທາຍຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ເວົ້າເຖິງຊ່ອຍປົດປ່ອຍໃຫ້ຂ້າທາດເປັນອິສລະ ແຕ່ເຫັນ

ວ່າຄຣິສຕະຈັກບ່ໍເຫັນດີຈ່ິງໄລ່ລາວອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກ. ນາງບ່ໍຢາກເປັນຄົນກ່ໍບັນຫາເພ້ີມນາງຈ່ຶງ

ຕັດສິນໃຈໜີອອກຈາກຄຣິສຕະຈັກນ້ັນ. ນາງມີເອ້ືອຍຊ່ືວ່າຊາຣາ ມີຄວາມຄຶດຄືກັນນາງເປັນຄົນເວົ້າຕ່ໍຕ້ານ

ບ່ໍໃຫ້ມີການຂ້າລູກໃນທ້ອງໃນຣັດຄາໂຣໄລນາພາກເໜອື. ດ່ັງນ້ັນ, ນາງເອັນຈາລີນາມີກໍາລັງໃຈໃນການຕ່ໍ

ສູ້ໃນການປົດປ່ອຍໃຫ້ຂ້າທາດເປັນອິສລະ ນາງໄດ້ເວົາ້ເຖິງເຣ່ືອງນ້ີເວລານາງໄດ້ມີໂອກາດກ່າວຄໍາປາສັຍ

ວ່າຕ່ໍຊຸມນຸມພວກຜູ້ຍິງ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າທ່ານຜູ້ເປັນສຸພາບສະຕຣີທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ເປັນນັກຂຽນກົດໝາຍ, ແຕ່

ຂ້າພະເຈ້ົາຮູວ້່າທ່ານເປັນພັຣຍາ, ເປັນແມ່, ເປັນລູກສາວຜູ້ຂຽນກົດໝາຍ; ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍສນັບສນຸນໃຫ້ມີ

ຂ້າທາດແລ້ວທ່ານບ່ໍຕ້ອງເຮດັຫຍັງກໍໄດ້ກັບຄວາມຜິດອັນໃຫຍ່ຄືໃຫ້ມີຂ້າທາດ..ແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານສະແດງຄວາມ

ຮູ້ສຶກຜິດແລະຊອບອອກມາ.î

9 ປີຕ່ໍມາຫລັງຈາກນາງໄດ້ຖືກໄລ່ອອກຈາກເປັນສະມາຊິກຂອງຄຣິສຕະຈັກ ນາງໄດ້ມີໂອກາດໄປ

ປາກົດຕົວຢູ່ສະພາຂອງນັກອອກກົດໝາຍທີຣັ່ດມາຊາຊູເຊັດໂດຍກ່າວນາງວ່າ: ìຂ້າພະເຈ້ົາຢືນຕ່ໍໜ້າທ່ານ

ທັງຫລາຍດ້ວຍຄວາມເສັຽໃຈທີ່ເຄີຍເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າທາດ...ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກເປັນໜີຕ່ໍ້ພວກຂ້າທາດ, ຕ່ໍປະ
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ເທດຊາດ, ແລະຕ່ໍໂລກ. ຂ້າພະເຈ້ົາພະຍາຍາມເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້ເພ່ືອຈະບ່ໍໃຫ້ມີລະບົບອັນຊັບຊ້ອນຊ່ຶງເປັນ

ການຜິດເພ່ືອເອົາຜົນກໍາໄລຈາກຜູ້ລໍາບາກ, ດ້ວຍການອອກກໍາລັງຢ່າງເຫ່ືອໄຫລໄຄຍ້ອຍ ເລືອດໄຫລອອກ 

ແລະມີນ້ໍາຕາຂອງຜູ້ຖືກລ່າມໂສ້.

ນາງຊາຣາຜູ້ເປັນເອ້ືອຍໄດ້ເປັນນັກຂຽນປ້ຶມເຣ່ືອງ ຈົດໝາຍເຖິງພວກອາຈານຂອງຄນະບັບຕິສພາກ

ໃຕ້. ນາງໄດ້ຍົກເອົາຂ້ໍພຣະຄັມພີທັງໝົດຈາກເດີມແລະໃໝ່ທີ່ເວົ້າເຖິງການບ່ໍໃຫ້ມີຂ້າທາດ. ທັງສອງເອ້ືອຍ

ນ້ອງໄດ້ສ້າງເປັນໜັງເຖິງເຣ່ືອງຂ້າທາດໃຫ້ອະເມຣິກາ ປ້ືມແລະໜັງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຂາຍດີໃນປະເທດອັງກິດແລະ

ອະເມຣິກາ. ນາງຊາຣາໄດ້ຂຽນເຣ່ືອງ ສເມີພາບຂອງຍິງແລະຊາຍ, ພິມໃນປີ 1838.

ທັງສອງເອ້ືອຍນ້ອງບ່ໍໄດ້ກາຍເປັນຄົນສໍາເຣັດງ່າຍໆເວລາພວກເຂົາຕ່ໍສູ້ເພ່ືອເສຣີພາບຂອງພວກຂ້າ

ທາດ, ແຕ່ພວກເຂົາພະຍາຍາມນໍາທາງຫຍັບເຂ້ົາໄປເຖິງເປ້ົາໝາຍ. ເຫັນວ່າຫລາຍສັດຕະວັດຜ່ານມານ້ີກໍມີ

ທິດາຂອງເຊໂລເຟຮາດກໍໄດ້ທ້າທາຍຕ່ໍກົດໝາຍບ່ໍເປັນທັມ.

1. ໃຜເປນັທດິາຂອງເຊໂລເຟຮາດ? (ຈົດເຊັນບັນຊີ 27:1)

ບົດຮຽນທີແ່ລ້ວໄປນ້ີໄດ້ເວົ້າວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເວົ້າຢ່າງແຂງແຮງວ່າຄົນຂອງພຣະອົງຜູ້ມີອາຍຸ 20 ປີຂ້ຶນໄປ

ຈະບ່ໍໄດ້ເຫັນແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ ເວັ້ນແຕ່ກາເລັບແລະໂຢຊວຍ (ເບ່ິງຈົດເຊັນບັນຊີ 14 :20-23, 28-

29). ເພາະພວກອິສຣາເອນໄດ້ກະບົດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາທີ່ກາເດສບາເນອາ. ຄົນທີເ່ກີດໃນປະເທດອີຢິບຕ້ອງຕາຍ

ທຸກຄົນບ່ໍເຫັນແຜ່ນດິນພຣະສັນຍາ. ເຊໂລເຟຮາດຜູ້ເປັນເຜ່ົາມານາເຊັດກໍໄດ້ຕາຍ. ລູກສາວຂອງເຊໂລເຟ

ຮາດໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ເປັນພ່ໍຕາຍຕ່ໍຄວາມບາບຂອງຕົນ ເພາະລາວອາດເຮັດຜິດຖືກລົງໂທດເຖິງຕາຍ.

ເຊໂລເຟຮາດຕາຍຢ່າງໃດກໍຢ່າລາວໄດ້ຕາຍເພາະບ່ໍມີລູກຊາຍຜູ້ສືບເຊ້ືອສາຍ ແຕ່ລາວມີລູກສາວຫ້າ

ຄົນ. ສ່ວນຫລາຍຜູ້ຍິງໃນພຣະຄັມພີຈະບ່ໍກ່າວເຖິງຊ່ື. ລູກສາວຂອງເຊໂລເຟຮາຍມີຊ່ືວ່າ: ມາລາ ໂນອາ 

ໂຮກລາ ມີນຄາ ແລະຕີຣາຊາ. ຊ່ືຜູ້ຍິງຫ້າຄົນນ້ີໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີໃນຈໍານວນຜູ້ຍິງ 170. ຕອນນ້ີແມ່

ຂອງພວກເຂົາອາດຕາຍໄປແລ້ວ ແລະພ່ໍເປັນຄົນລ້ຽງດູ. ເປັນການແບກເພາະຊ່ື 5 ຄົນແມ່ນເປັນຊ່ືເມືອງຊ່ຶງ

ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ໍາຢໍຣາເນ. ໂນອາ (ຢຊ 19:13, ໂຮກລາ ຢຊ 15:6 ຕີຣາຊາ (ຢຊ 12: 24)

ກະສັດທີນ່ຶງ 15:21). ຕາມທໍານຽມພວກຢິວຊ່ືນ້ັນມີຄວາມໝາຍ. ມາລາໝາຍຄວາມວ່າ ອ່ອນຫລືຕິດກັນ.

ໂນອາ ໝາຍຄວາມວ່າ ພັກຜ່ອນຫລືໜູນໃຈ. ໂຮກລາ ໝາຍຄວາມວ່າ ປານກາງ; ມີນຄາ ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້

ໃຫ້ຄວາມປຶກສາ. ແລະຕີຣາຊາ ໝາຍຄວາມວ່າອັນໃດນ້ັນບ່ໍມີໃຜຮູ້ຈັກ.

ອາຍຸຂອງຜູ້ຍິງເຫລ່ົານ້ີພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ກ່າວ. ພວກເຂົາອາດເກີດຢູ່ໃນປ່າ ແນວໃດກໍຕາມພວກເຂົາເປັນ

ຜູ້ຍ່ິງໜຸ່ມແລະເປັນຄົນສລາດ. ພວກເຂົາຮູ້ຈັກກົດໝາຍແລະຮູ້ເຖິງດິນທີ່ເປັນມໍຣະດົກຂອງພ່ໍພວກເຂົາ. ພວກ

ເຂົາກ້າຫານຈ່ິງນໍາເອົາເຣ່ືອງນ້ີໄປຫາໂມເຊ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວເຫດການຢ່າງນ້ີບ່ໍເຄີຍມີມາໃນປະວັດສາດ

ຂອງພວກອິສຣາເອນ.

2. ພວກເຂາົມຄີະດແີນວໃດ? (ຈົດເຊັນບັນຊີ 27:2-4)

ຖ້າເບ່ິງເຜີນໆແລ້ວເຫັນວ່າຄະດີຂອງພວກຍິງນ້ີກ່ຽວເຣ່ືອງກົດໝາຍໃນການຮັບມໍຣະດົກ, ແຕ່ມັນມີເຣ່ືອງ

ເລິກໄປກວ່ານ້ັນ. ຕາມກົດໝາຍແລ້ວຜູ້ຊາຍເທົ່ານ້ັນມີສິດທິຮັບເອົາມໍຣະດົກໄດ້. ຕາມທໍານຽມແລ້ວພວກຜູ້
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ຍິງບ່ໍໄດ້ນັບເຂ້ົາເວລາຈົດບັນຊີສໍາຣວດປະຊາກອນ. ພວກຜູ້ຍິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍມີນ້ໍາໜັກອັນໃດເວລາພວກເຂົາໄດ້

ນໍາຄະດີດ່ັງກ່າວມາຫາປະໂຣຫິດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄໍາຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ.

ໃຫ້ຈ່ືໄວ້ວ່າເວລາເຮົາມີບັນຫາອັນໃດກໍຕາມໃນເມ່ືອນໍາມັນມາຫາພຣະອົງແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ຍິນສເມີ.

ເວລາພວກອິສເອນໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນແຜນດິນພຣະສັນຍານ້ັນ ພວກຜູ້ຍິງບ່ໍມີສິດຮັບດິນເປັນມໍຣະດົກ. ດິນ

ໄດ້ຖ່າຍທອດໄປຫາຜູ້ຊາຍໃນຄອບຄົວເທົ່ານ້ັນ. ຕົວຢ່າງຊາຍໃດຕາຍໄປໂດຍບ່ໍມີລູກຊາຍ ມໍຣະດົກຕ້ອງ

ມອບໃຫ້ນ້ອງຊາຍຄົນຕ່ໍໄປ. ຖ້າເຂົາບ່ໍມີນ້ອງຊາຍກໍມອບຕ່ໍໃຫ້ອາວ ແລະທີ່ສຸດກໍມອບຕ່ໍໃຫ້ພ່ີນ້ອງຜູ້ຊາຍໃນ

ສາຍເລືອດ. ສ່ິງແນ່ນອນແລ້ວ ມໍຣະດົກດິນນ້ັນຜູ້ຍິງບ່ໍມີສິດອັນໃດໃນການເປັນເຈ້ົາຂອງ.

ພວກຜູ້ຍິງທີ່ນໍາເຣ່ືອງນ້ີໄປຫາໂມເຊໃຫ້ຖານະພວກເຂົາໃຫ້ກຽດແກ່ຜູ້ເປັນພ່ໍ. ພວກເຂົາຖາມວ່າເປັນ

ດ້ວຍເຫດໃດຫລັງຈາກພ່ໍໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວເຊ້ືອສາຍທີ່ເປັນເຜ່ົາມານາເຊັດຈໍາຕ້ອງດັບຫາຍໄປ? ຖ້າເຣ່ືອງນ້ີ

ຍັງປະຕິບັດຢູ່ເວລາແບ່ງດິນກັນ ເຜ່ົາມາມາເຊັດກໍບ່ໍໄດ້ສເມີກັບເຜ່ົາອ່ືນ (ຈົດເຊັນບັນຊີ 26:54-56). ຊ່ືພ່ໍ

ຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ລືມໄປ ແລະຈະເປັນການຈົບລົງເພາະພ່ໍຂອງເຂົາບ່ໍມີລູກຊາຍ. ພວກເຂົາກ່າວວ່າກົດ

ໝາຍນ້ີເຫັນວ່າເປັນການບ່ໍຖືກຕ້ອງແລະທ່ຽງທັມ.

3. ການຕັດສນິອອກມາແນວໃດ? (ຈົດເຊັນບັນຊີ 27:5-11)

ໂມເຊອາດໄດ້ຍິນຄໍາຕ່ໍວ່າຈາກພວກອິສຣາເອນຫລາຍທີ່ສຸດມາແລ້ວເວລາເພ່ິນເປັນຜູ້ນໍາ. ເຢໂຣດ ພ່ໍ

ເມັຽໄດ້ເວົ້າກັບໂມເຊວ່າລາວເຮັດວຽກຫລາຍໂພດ. ພ່ໍເຖ້ົາຍັງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາວ່າໃຫ້ຊອກຄົນມາຊ່ອຍແກ້ໄຂ

ເຣ່ືອງນ້ອຍມອບໃຫ້ຄົນອ່ືນຕັນສິນ ໃຫ້ເອົາແຕ່ເຣ່ືອງໃຫຍ່ແລະສໍາຄັນມາຕັດສິນ (ອົບພະຍົບ 18:17-27).

ເຫັນວ່າພວກຜູ້ຍິງເຫລ່ົານ້ີມີເຣ່ືອງສໍາຄັນຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ໂມເຊພິຈາຣະນາ, ສ່ວນໂມເຊກໍນໍາໄປເຂ້ົາເຝ້ົາ

ພຣະເຈ້ົາໂດຍຕົງ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນດີກັບເຣ່ືອງຂອງພວກຜູ້ຍິງເຫລ່ົານ້ັນ. ພວກເຂົາບ່ໍພຽງມີສິດໄດ້ຮັບມໍຣະດົກ, ແຕ່ພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້ປະທານກົດໃໝ່ແກ່ພວກອິສຣາເອນ. ຄໍາເວົ້າໃນປ້ຶມຈົດເຊັນບັນຊີ 27:8 ໄດ້ເວົ້າຕ່ໍພວກອິສຣາເອນ

ໂດຍກົງ. ທຸກຄົນຕ້ອງຍອມຟັງກົດໝາຍນ້ີ. ກົດນ້ີໄດ້ຂຽນເພ້ີມເຂ້ົາໄປໃນກົດໝາຍເກ່ົາເຖິງເຣ່ືອງຮັບມໍຣະ

ດົກວ່າຖ້າພ່ໍຕາຍໄປໂດຍບ່ໍມີລູກຊາຍ ມໍຣະດົກນ້ັນຕ້ອງມອບໃຫ້ຜູ້ເປັນລູກສາວກ່ອນ. ຖ້າຜູ້ຕາຍໄປບ່ໍມີລູກ

ຊາຍ ລູກສາວ ມໍຣະດົກນ້ັນຕ້ອງມອບໃຫ້ພ່ີນ້ອງສາຍເລືອດທີເ່ປັນຜູ້ຊາຍ.

4. ເປນັຫຍງັສາໍຄັນຕໍພ່ວກອິສຣາເອນ (ຈົດເຊັນບັນຊີ 36)

ໃນຈິດໃຈຂອງພວກອິສຣາເອນແລ້ວກົດໝາຍເກ່ົານ້ັນຍັງຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈໍາເຖິງເຣ່ືອງຮັບເອົາມໍຣະດົກ.

ພວກເຂົາບ່ໍເຫັນສິດທຂິອງພວກຜູ້ຍິງ. ໃນບົດ 36 ຜູ້ນໍາໃນຄອບຄົວຈາກເຜ່ົາມານາເຊັດໄດ້ເຂ້ົາໄປຫາໂມເຊ 

ແລະຫົວໜ້າເຜ່ົາຕ່າງໆ. ພວກເຂົາເຫັນວ່າຈະມີບັນຫາຕາມມາທຫີລັງຕ່ໍທຸກເຜ່ົາຖ້າບ່ໍມີການປ່ຽນແປງ. ນ້ີຄື

ບັນຫາ: ຖ້າພວກຜູ້ຍິງເຫລ່ົານ້ີ ແລະຄົນອ່ືນໆໄດ້ແຕ່ງງານກັບຄົນບ່ໍແມ່ນເຜ່ົາຂອງເຂົາ ການແບ່ງດິນນ້ັນຈໍາ

ເປັນຕ້ອງເພ້ີມເຂ້ົາໃນເຜ່ົາຂອງຜູ້ເປັນຜົວ. ເຜ່ົາຂອງຜູ້ເປັນພ່ໍນ້ັນຕ້ອງຖືກຕັດອອກໃນການແບ່ງດິນ. ໃນປີຈູ

ແບນລີ (ຄົບຮອບ 50) ດິນນ້ັນຕ້ອງມອບໃຫ້ເຜ່ົາອ່ືນ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງພວກເຂົາ. ສລຸບວ່າເຜ່ົາມານາເຊັດ
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ບ່ໍສາມາດຮັບດິນນ້ັນມາເປັນກັມມະສິດອີກໄດ້. ດິນແມ່ນຊັບສິນມີຄ່າໃນເວລານ້ັນ, ຖ້າບ່ໍໄດ້ດິນ ເຜ່ົາມານາ

ເຊັດກໍໄດ້ຮັບຜົນເສັຽ.

ໂມເຊກໍເຫັນດີນໍາພວກຜູ້ນໍາທັງຫລາຍ. ພຣະເຈ້ົາບອກໂມເຊວ່າພວກເຂົາເຮັດຖືກຕ້ອງແລ້ວ. ຖ້າພວກ

ເຂົາແຕ່ງງານຄົນໃນເຜ່ົາຂອງຕົນແລ້ວ ດິນນ້ັນບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຕັດອອກຫລືເພ້ີມເຂ້ົາ. ໃນທີສຸ່ດລູກສາວ ເຊໂລ

ເຟຮາດ ທຸກຄົນໄດ້ແຕ່ງງານກັບຄົນໃນເຜ່ົາດຽວກັນ.

ໃນເມ່ືອເຖິງເວລາແບ່ງດິນກັນພວກຜູ້ຍິງເຫລ່ົານ້ີກໍປາກົດຕົວອີກເທື່ອນ່ຶງຕ່ໍພວກປະໂຣຫິດ ແລະພວກ

ຜູ້ນໍາ (ຈົດເຊັນບັນຊີ 17:3-6). ພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າກັບປະໂຣຫິດແລະຜູ້ນໍາຫລາຍຄົນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບສິດ

ໃຫ້ພວກເຂົາຮັບເອົາມໍຣະດົກໄດ້ແລະສືບຕ່ໍໃຫ້ລູກຫລານ. ໃນວັນນ້ັນເຜ່ົາມານາເຊັດໄດ້ຮັບດິນເພ້ີມສິບເທົ່າ

ລູກສາວແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບດິນສອງເທົ່າເພາະພ່ໍຂອງເຂົາ ເຊໂລເຟຮາດ ເປັນລູກກົກ. ລູກສາວຫ້າຄົນນ້ັນໄດ້

ທ້າທາຍຕ່ໍກົດໝາຍບ່ໍທ່ຽງທັມແລະໄດ້ຊ່ອຍກູ້ເອົາຊ່ືສຽງຂອງພ່ໍ, ແລະຍັງໄດ້ຮັບດິນເພ້ີມກັບເຜ່ົາຂອງຕົນເອງ,

ພຣະເຈ້ົາກໍຍັງເພ້ີມກົດໝາຍໃໝ່ໃຫ້ ແລະພວກເຂົາກໍຈະຮັບໃຊ້ໃນອະນາຄົດອີກ.

ເຣືອ່ງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທຸກວນັນີ?້

ສິດທິຂອງຜູ້ຍິງເປັນເຣ່ືອງຮ້ອນໆແລະໃໝ່ໆ ເພາະຜູ້ຍິງ, ເດັກນ້ອຍຖືກເອົາປຽບແລະຖືກຂ່ົມເຫັງເພາະ

ກົດໝາຍບ່ໍເປັນທັມ. ຄຣິສະຕຽນຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາເອົາຄວາມເປັນທັມມາໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະຄົນທຸກ

ຍາກຖືກຂ່ົມເຫັງ (ລູກາ 4:18). ພວກເຮົາຄວນຮຽນຈາກຜູ້ຍິງຫ້າຄົນນ້ັນ  ພວກເຂົາໄດ້ລຸກຂ້ຶນເພ່ືອສິດທິ ໃນ

ທີ່ສຸດກໍໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີ ແລະພຣະເຈ້ົາກໍພໍພຣະທັຍ. ພວກເຮົາເຊ່ັນດຽວກັນໃນເມ່ືອເຫັນຄວາມບ່ໍເປັນ

ທັມແລ້ວຈໍາເປັນຕ້ອງລຸກຂ້ຶນເພ່ືອຄວາມຖືກຕ້ອງໃນສ່ິງທີ່ເຮົາຮັກ. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດປ່ຽນໂລກໄດ້ຄົນດຽວ 

ແຕ່ພວກເຮົາມີພາກສ່ວນກ້າວໄປອີກກ້າວນ່ຶງເພ່ືອເຖິງຈຸດນ້ັນ.

ຄໍາຖາມ

1. ທ່ານຄຶດວ່າຜູ້ຍິງຫ້າຄົນນ້ີເປັນນັກຕ່ໍສູ້ເພື ່ອສິດທິຂອງເຂົາບ່ໍ? ທ່ານໄດ້ເຫັນຄຸນນະວຸດທິໃນພວກເຂົາ

ຢ່າງໃດເວລາໄປປາກົດຕົວຕ່ໍໜ້າໂມເຊ?

2. ທ່ານເຄີຍເຫັນກົດໝາຍບ່ໍເປັນທັມເຮັດໃຫ້ທ່ານແລະຄອບຄົວໄດ້ຮັບຜົນເສ ັຽເກີດຂ້ຶນບ່ໍ? ທ່ານໄດ້

ເຮັດຫຍັງໃນເວລານ້ັນ? ຖ້າເກີດຂ້ຶນດຽວນ້ີທ່ານຈະມີການປະພຶດແຕກຕ່າງບ່ໍ?

3. ຄວາມໂກດຮ້າຍຊ່ອຍທ່ານຫຍັງແດ່ໃນເມ່ືອພົບກັບການບ່ໍທ່ຽງທັມ? ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 

ຄວາມໂກດຮ້າຍເພ່ືອສິນທມັ ແລະຄວາມໂກດຮ້າຍເພ່ືອເຫັນແກ່ຕົວເປັນຢ່າງໃດ?

4. ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງສໍາຄັນໃນການມີໜ້າຢູ່ເວລາແບ່ງປັນດິນ ເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບດິນແທເ້ປັນ

ມໍຣະດົກ? ເປັນຫຍັງການຕິດຕາມເຖິງຄໍາສັນຍາໃນການປ່ຽນແປງນ້ັນສໍາຄັນ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 5

ນາໍພາໃນການຕດິຕາມພຣະເຈົາ້

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຊວຍ 24:1-3, 13-27

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຊວຍ 24

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ໂຢຊວຍໄດ້ນໍາພາໃຫ້ຄົນອ່ືນຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປຢ່າງສັດຊ່ື.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານຈະນໍາພາໃຫ້ຄົນອ່ືນຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາຢ່າງສັດຊືຢ່່າງໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນ: ເພື່ອຖວາຍຕົວເອງຢ່າງເດັດຂາດໃນການຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປ ແລະນໍາພາໃຫ້

ຄົນອ່ືນເຮັດຄືກັນ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ຫລັງຈາກໂມເຊໄດ້ນໍາພາພວກອິສຣາເອນເປັນເວລາ 20 ປີມາແລ້ວ, ໂຢຊວຍໄດ້ນໍາພາໃຫ້ພວກ

ເຂົາຖວາຍຕົວອີກຕ່ໍພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໃນການຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປຢ່າງສັດຊ່ື.

ການທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງມີປໂຍດແລະມີເປ້ົາໝາຍນ້ັນແມ່ນຄວາມປາຖນາຂອງທຸກໆຄົນ ແຕ່ເຫັນວ່າຄົນ

ເຮົາມັກຕີຄວາມໝາຍເຖິງເຣ່ືອງນ້ີຄົນລະຢ່າງ. ພວກເຮົາຍິນດີຕິດຕາມທຸກຄົນຜູ້ເຮົາຄຶດວ່າຈະນໍາພາເປັນ

ເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງ. ເວລາເຮົາເປັນເດັກພວກເຮົາມັກຕິດຕາມຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ໃນການແນະນໍາ, ເມ່ືອພວກ

ເຮົາໄດ້ອອກໄປຢູ່ຕ່າງຫາກພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກຫາທາງເອງ. ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາມີຫລາຍສຽງ

ດັງກ້ອງຂ້ຶນໃນສມອງແລະຄວາມນຶກຄຶດວ່າ, ຕາມເຮົາມາເພ ື ່ອຈະໄປເຖິງຄວາມສຸກ ແລະຄວາມສົມຫວັງ.

ຫລາຍໆເທື່ອພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕາມສຽງນ້ັນ ແລະໃນທີ່ສຸດເຫັນວ່າເປັນຄວາມຜິດຫວັງແລະຫວ້າງເປ່ົາ.

40 ປີພວກອິສຣາເອນໄດ້ຕິດຕາມໂມເຊໃນປ່າດິນຊາຍ ແລະອີກ 20 ປີໃນການນໍາພາຂອງໂຢຊວຍ

ເວລາເຂ້ົາໄປຍຶດເອົາດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ. ຕ່ໍມາພວກເຂົາໄດ້ພັກຜ່ອນໃນບ້ານເມືອງໃໝ່ເພ່ືອຮັບເອົາພຣະ

ພອນແຫ່ງພຣະສັນຍາທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາຕ່ໍອັບຣາຮາມຜູ້ເປັນພະບຸຣຸດ. ພວກອິສຣາເອນບ່ໍຕັດສິນໃຈເດັດ

ຂາດວ່າຈະໃຫ້ໃຜເປັນຜູ້ນໍາແທ້ ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຂົາຈ່ິງຈໍາເປັນຕ້ອງຕັດສິນໃຈເລືອກເອົາລະຫວ່າງການຕາມ

ພຣະເຈ້ົາຜູ້ນໍາພວກເຂົາມາ ຫລືຕິດຕາມພຣະອ່ືນໆທີ່ພວກເພ່ືອນບ້ານນັບຖື. ຕອນນ້ີໂຢຊວຍໄດ້ເຕືອນພວກ

ເຂົາວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງເທົ່ານ້ັນ ແລະບອກໃຫ້ຄົນອ່ືນເຮັດເໝືອນກັນ. ພວກເຮົາຜູ້ທີ່

ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາຖືກເອ້ີນໃຫ້ເຮັດເຊ່ັນກັນຄືປະກາດໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າພວກເຮົາຈະຕາມພຣະອົງໄປຈົນ

ເຖິງທີສຸ່ດ ເພ່ືອຄົນອ່ືນຈະເຮດັເໝືອນເຮົາ.
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1. ການຮຽກເອີນ້ຢາ່ງຮບີດວ່ນ (ໂຢຊວຍ 24:1-3ກ, 13-14)

ໃນເມ່ືອໄດ້ເຂ້ົາປະຊຸມກັນກັບພວກອິສຣາເອນ ໂຢຊວຍໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາມາຈາກໃສ.

ໂຢຊວຍໄດ້ກ່າວຕ່ໍໄປອີກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນບັນພະບຸຣຸດອັບຣາຮາມໃຫ້ອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນໄປ

ຍັງ ìແມ່ນ້ໍາຟາກນ້ັນ.î ຄືແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດ, ທີ່ໄຫລຜ່ານກຸງບາບີໂລນ. ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງອັບຣາຮາມ

ມາຈາກເມືອງອູຣ໌ ປະເທດຄັດເດອາ. ກຸງບາລີໂລນນ້ັນແມ່ນປະເທດອີຣັກໃນທຸກວນັນ້ີ.

ຄໍາເວົ້າທີໂ່ຢຊວຍວ່າອັບຣາຮາມຮັບໃຊ້ພຣະອ່ືນອາດເປັນການແປກຕ່ໍບາງຄົນ. ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າອັບ

ຣາຮາມໄດ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນກັບຄົນທີ່ນັບຖືພຣະອ່ືນໃນປະເທດເມໂຊໂປຕາເມັຽ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນອັບຣາຮາມໃຫ້

ອອກຈາກການນັບຖືພຣະອ່ືນໆ ເພ່ືອໃຫ້ນະມັສການພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້.

ໂຢຊວຍໄດ້ສລູບປະວັດສາດຂອງພວກອິສຣາເອນຈາກອັບຣາຮາມຈົນເຖິງຜູ້ນໍາໃນສມັຍກ່ອນເພ່ິນ (ໂຢ

ຊວຍ 24:13). ສ່ິງສໍາຄັນທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນປະວັດສາດຂອງພວກອິສຣາເອນນ້ີຄື ທຸກໆປໂຍກໄດ້ເວົ້າ

ເຖິງພຣະເຈ້ົາ. ໂຢຊວຍໄດ້ໃຊ້ສັພນາມທີນ່ຶງເພ່ືອໃຫ້ພວກອິສຣາເອນເຂ້ົາໃຈດີເຖິງພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ

ຕ່ໍພວກເຂົາ. ພຣະເຈ້ົາເຮດັໃຫ້ພວກອີຢິບໄດ້ຮັບພັຍວິບັດແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກອິສຣາເອນພ້ົນພັຍ ແລະຈາກ

ການເປັນຂ້າທາດ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາພາພວກອິສຣາເອນຜ່ານປ່າດິນຊາຍ ແລະພຣະອົງໄລ່ຄົນຈາກປະເທດ

ການາອານອອກໄປຕ່ໍໜ້າຕ່ໍຕາພວກເຂົາ. ພຣະເຈ້ົາປະທານດິນແດນອັນອຸດົມສົມບູນ ແລະກິນຜົນລະປູກທີ່

ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ອອກແຮງ ແລະປະທານບ້ານເຮືອນໃຫ້ໂດຍທີພ່ວກເຂົາບ່ໍໄດ້ປຸກ. ຈຸດປະສົງທີໂ່ຢຊວຍໄດ້

ເລ່ົາໃຫ້ພວກອິສຣາເອນຟັງນ້ັນກໍເພ່ືອພວກເຂົາຈະບ່ໍຫລົງລືມໄປວ່າແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ບ່ໍແມ່ນພຣະ

ອ່ືນໆທີ່ພວກປູ ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກເຂົາທັງຫລາຍນັບຖື.

ໃນຂ້ໍ 14-15, ໂຢຊວຍໄດ້ເວົ້າຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກອິສຣາເອນຕັດສິນໃຈໃນການນັບຖື 

ແລະ ຕິດຕາມພຣະຈາກກຸງບາບີໂລນ ຫລືພຣະເຈ້ົາຜູ້ນໍາພວກເຂົາອອກຈາກປະເທດອີຢິບ. ຂ້ໍນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງ

ບາງຄົນໃນພວກອິສຣາເອນໄດ້ນັບຖືພຣະໃນອີຢິບເວລາພວກເຂົາເປັນທາດ. ພວກເຂົາອາດບ່ໍເຫັນຄວາມ

ຜິດທີຈ່ະນັບຖືພຣະເຈ້ົາອົງສ້າງໂລກ ແລະພຣະອ່ືນໆສັບປົນກັນໄປ. ເປັນເວລາຫລາຍໆປີໃນການນໍາພາ

ຂອງໂມເຊ ແລະໂຢຊວຍ ທັງສອງຄົນນ້ີໄດ້ພະຍາຍາມສອນແລະເປັນຕົວຢ່າງດີເພ່ືອພວກອິສຣາເອນຈະນັບ

ຖືພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທແ້ຕ່ອົງດຽວ. ໃນຕອນນ້ີ ໂຢຊວຍເຫັນວ່າເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ພວກອິສຣາເອນຕ້ອງຕັດ

ສິນໃຈວ່າຈະນັບຖືພຣະເຈ້ົາຫລືພຣະອ່ືນໆ. ນ້ັນບ່ໍໝາຍຄວາມວ່າການນັບຖືພຣະເຈ້ົາອ່ືນນ້ັນບ່ໍຜິດຫຍັງ. ໂຢ

ຊວຍໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ພວກອິສຣາເອນເລືອກເອົາແລະໜູນໃຈໃຫ້ຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້. ສ່ວນໂຢຊວຍ

ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຈະຕິດຕາມອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຕ່ອົງດຽວ.

2. ເບື້ອງຕົນ້ຂອງການຖວາຍຕວົ (ໂຢຊວຍ 24:16-18)

ພວກອິສຣາເອນໄດ້ຕົກລົງກັບການກ່າວຂອງໂຢຊວຍວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ແສນດີ ແລະໄດ້ນໍາພາພວກ

ເຂົາອອກຈາກການເປັນທາດໃນປະເທດອີຢິບ. ພວກເຂົາຈ່ືໄດ້ທີອົ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປົກປ້ອງຮັກສາໃນການ

ເດີນທາງຜ່ານແດນທຸຣະກັນດານແລະນໍາພາພວກເຂົາເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນດິນແດນທີ ່ພຣະເຈ້ົາສັນຍາໄວ້. ພວກ

ເຂົາຍັງຈ່ືໄດ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຕ່ໍສູ້ພວກສັດຕຣູຊ່ອຍ. ພວກເຂ ົາເວົ້າເປັນສຽງດຽວກັນວ່າພວກເຂົາຈະນັບຖື
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ແລະຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນ. ພວກເຂົາເວົ້າດ່ັງນ້ັນກໍເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາເອງເປັນຜູ້ນໍາພາ ອວຍ

ພຣະພອນໃນຊີວິດຂອງເຂົາມາແລ້ວໃນອະດິດ.

ໃນປະວັດສາດຂອງພວກເຖ້ົາເກ່ົາບູຮານໃນປະເທດຕາເວັນອອກ ພວກເຂົາພາກັນນັບຖືພຣະຕ່າງໆ ທີ່ບ່ໍ

ແມ່ນພຣະແທເ້ພາະພວກເຂົາຢ້ານຖ້າພວກເຂົາປະລະໃນການຖວາຍບູຊາ. ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະອ່ືນໆນ້ັນບ່ໍໄດ້

ມີຄວາມສັມພັນອັນໃດກັບມະນຸດ ພຣະທີ່ພວກເຂົານັບຖືນ້ັນເຫັນວ່າເປັນພຣະທີ່ເຫັນແກ່ຕົວ ແລະຈັບເອົາ

ມະນຸດໃຫ້ເປັນຂ້າທາດ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອນນ້ັນເຫັນວ່າພຣະອົງມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ

ແລະມີຄວາມສັມພັນອັນດີ ບ່ໍໃຫ້ມະນຸດເປັນທາດ ແຕ່ໃຫ້ເປັນບຸດຍິງບຸດຊາຍ. ຕອນນ້ີເວລາພວກອິສຣາເອນ

ເຫັນວ່າພວກເຂົາຈະນັບຖືແລະຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນພວກເຂົາມີຄວາມຢ້ານເພາະຄວາມ

ໂກດຮ້າຍຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ພວກເຂົາເວົ້າຢ່າງນ້ັນກໍເພາະສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາມາແລ້ວໃນຊີວິດຂອງ

ພວກເຂົາ.

3. ການເຕອືນຢາ່ງແຈມ່ແຈງ້ (ໂຢຊວຍ 24:19-20)

ໂຢຊວຍໄດ້ຕອບພວກເຂົາໃນຂ້ໍ 19 ນ້ັນບາງຄົນຄົງແປກໃຈ. ໂຢຊວຍກ່າວວ່າພວກເຂົາອາດບ່ໍສາມາດ

ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດໂຢຊວຍຈ່ິງເວົ້າຢ່າງນ້ັນ? ໂຢຊວຍເວົ້າຢ່າງນ້ັນກໍເພາະເພ່ິນຮູ້ຈັກທັມ

ມະຊາດຂອງມະນຸດແລະຄົນຂອງເພ່ິນດີ. ມ້ືນ້ັນພວກເຂົາພາກັນເວົ້າເປັນສຽງດຽວກັນວ່າຈະຕິດຕາມອົງພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ຮູວ້່າເວລາຢູ່ຫ່າງໄກແລ້ວພວກເຮົາອາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆຄືຫລົງລືມພຣະເຈ້ົາແລະກັບໄປນັບຖື

ພຣະເກ່ົາທີ່ພວກເຂົາເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ.

ເຊ່ັນດຽວກັນໃນທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາອາດເຮັດເໝືອນພວກອິສຣາເອນ. ມັນເປັນການງ່າຍທີຈ່ະຕິດຕາມ

ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນເມ່ືອມີຄົນເຊ່ືອຫລາຍຄົນຢູ່ນໍາກັນໃນເວລານະມັສການ. ແຕ່ເມ່ືອພວກເຮົາອອກຈາກ

ໄກຕາຄົນໄປຢູ່ຄົນດຽວ ນິດສັຍເກ່ົານ້ັນອາດກັບຄືນມາ. ໂຢຊວຍບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາສັນຍາວ່າຈະຕິດ

ຕາມອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄປຊ່ືໆ ໂຢຊວຍເຕືອນພວກເຂົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າເວລາສັນຍາແລ້ວບ່ໍປະຕິບັດ ພຣະ

ເຈ້ົາຈະລົງໂທດ. ໂຢຊວຍຍັງເຕືອນອີກວ່າ ຄໍາສັນຍາຂອງພວກເຂົານ້ັນອາດເປັນສ່ິງເຮັດຍາກເວລາພວກ

ເຂົາຍ້າຍໄປຢູ່ດິນແດນໃໝ່. ໂຢຊວຍບອກພວກເຂົາອີກວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນອົງບໍຣິສຸດແລະອິດສາ ພຣະອົງບ່ໍ

ພໍພຣະທັຍໃນເມ່ືອຄົນຂອງພຣະອົງຫັນໄປນັບຖືພຣະອ່ືນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນພຣະສັນຍາມາ

ແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍອວຍພຣະພອນຖ້າພວກເຂົາຫາກຝ່າຝືນພຣະສັນຍາ ໂດຍການຫລົງລືມແລະ

ປະຖ້ິມພຣະສັນຍານ້ັນ.

4. ສບືຕໍ່ພຣະສນັຍາ (ໂຢຊວຍ 24:21-27)

ເມ່ືອພວກອິສຣາເອນໄດ້ຍິນໂຢຊວຍເວົ້າດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາພາກ ັນຮ້ອງໄຫ້ຂ້ຶນ ໂດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາຈະ

ຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຕ່ອົງດຽວ. ພວກເຂົາມີຄວາມເຂ້ົາໃຈດີເຖິງຄໍາເວົ້າຂອງໂຢຊວຍໃນການຖວາຍ

ຕົວແລະຮັກສາຄໍາໝັ້ນສັນຍາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.
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ອີກຄ້ັງນ່ຶງໂຢຊວຍໄດ້ທາ້ທາຍພວກເຂົາໃຫ້ຮັກສາຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຖວາຍຕົວແລະຈິດໃຈຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.

ໃນເວລານ້ີໂຢຊວຍບອກວ່າຄໍາເວົ້າຂອງພວກເຂົານ້ັນຈະໃຊ້ເປັນພະຍານຕ່ໍສູ້ ໃນເມ່ືອພວກເຂົາທໍາລາຍຄໍາ

ສັນຍານ້ັນ.

ບາງຄົນອາດຄຶດວ່າໂຢຊວຍເປັນຄົນແຂງໂພດເພາະບ່ໍເຊ່ືອໃນຄໍາເວົ້າຂອງພວກອິສຣາເອນ. ແຕ່ການ

ກະທໍາຢ່າງນ້ີເປັນການເຕືອນພວກເຂົາວ່າຄໍາສັນຍາໃນການຖວາຍຕົວນ້ັນສໍາຄັນຫລາຍ. ໂຢຊວຍຕ້ອງການ

ໃຫ້ພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈດີເຖິງຄໍາຫມ້ັນສັນຍາເພາະພຣະເຈ້ົາຈະຮັກສາຄໍາສັນຍານ້ັນໄວ້. ຖ້າພວກເຂົາທໍາລາຍ

ຄໍາສັນຍານ້ັນພວກເຂົາບ່ໍສາມາດຖ້ິມໂທດໃສ່ຄົນນ່ຶງຄົນໃດໄດ້. ໃນເມ່ືອໃຫ້ຄໍາສັນຍາຢ່າງນ້ີ ເມ່ືອກະທໍາຜິດ

ພຣະເຈ້ົາຈະລົງໂທດພວກເຂົາ. ຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງແລະການກະທໍາທີ່ບ່ໍດີກໍເປັນ

ການທໍາລາຍພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດ. ເຊ່ັນດຽວກັນໃນທຸກວັນ້ີພວກ

ຄຣິສະຕຽນຖືວ່າຄໍາສັນນ້ັນເປັນຂອງທັມມະດາ. ການເປັນຄຣິສະຕຽນນ້ັນຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າຊ່ືນ້ັນມາຈາກອົງ

ພຣະຄຣິດ ເວລາເຮົາເຮັດສ່ິງບ່ໍດີພວກເຮົາກໍໄດ້ທໍາລາຍພຣະນາມນ້ັນຄືກັນ.

ໃນເມ່ືອຄົນເຮົາສັນຍາວ່າຈະນັບຖືແລະນະມັສການພຣະເຈ ົ ້າ, ໂຢຊວຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຖືຮັກສາ

ຄໍາສັນຍານ້ັນໄວ້ໃຫ້ດີ. ໂຢຊວຍຍັງສ່ັງພວກອິສຣາເອນໃຫ້ເອົາຮູບປ້ັນຕ່າງໆນ້ັນຖ້ິມເພ່ືອຈະບ່ໍມີການທົດ

ລອງເກີດຂ້ຶນ. ຫລັງຈາກຄົນທັງຫລາຍເຫັດດີນໍາ ໂຢຊວຍຈ່ິງສັນຍາກັບພວກເຂົາໃໝ່ອີກ. ຄໍາສັນຍາອັນນ້ີ

ນ້ັນກໍບ່ໍແມ່ນສ່ິງໃໝ່ ແຕ່ແມ່ນສ່ິງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດມາແລ້ວໃນສມັຍຂອງໂມເຊທີພູ່ເຂົາຊີນາຍ. ຄໍາສັນຍາ

ອັນນ້ີໄດ້ຂຽນໄວວ້່າປະຊາຊົນຈະຕິດຕາມ ເຊື່ອຟັງ ເປັນການເຕືອນວ່າພຣະເຈ້ົາມີພຣະທັຍກັບພວກເຂົາ

ແນວໃດ.

ໂຢຊວຍໄດ້ຂຽນຄໍາສັນຍານ້ັນໄວ້ຢ່າງລະມັດລະວັງເພ່ືອຄົນລຸ້ນຫລັງຈະບ່ໍຫລົງລືມ. ຂ້ໍ 26 ກ່າວວ່າ

ໂຢຊວຍໄດ້ເອົາຫີນກ້ອນໃຫຍ່ເປັນບ່ອນເຕືອນໃຫ້ຈ່ືໄວ້ໃກ້ໆບ່ອນພວກເຂົາໂຮມຊຸມນຸມກັນ. ຫີນກ້ອນໃຫຍ່

ນ້ັນເອົາມາໃຊ້ເພ່ືອເປັນການເຕືອນໃຫ້ຄົນລຸ້ນໃໝ່ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄໍາສັນຍານ້ັນ. ຕາມປົກກະຕິພວກອີຢິບແລະ

ກະສັດໃນສມັຍນ້ັນໄດ້ໃຊ້ວິທີນ້ີເພ່ືອຈາລຶກໄວ້ເຖິງເຫດການຕ່າງໆ ເຊ່ັນການຊະນະສົງຄາມ ແລະເຫດການ 

ອ່ືນໆ. ຕອນນ້ີກ້ອນຫີນໃຊ້ເປັນການເຕືອນເຖິງຄໍາສັນຍາ ແລະສິດສອນພວກອິສຣາເອນລຸ້ນຕ່ໍໄປວ່າຈະນັບ

ຖືພຣະເຈ້ົາແຕ່ອົງດຽວ ບ່ໍໃຫ້ຫລົງລືມຫລືປະຖ້ິມຄໍາສັນຍານ້ັນຢ່າງເດັດຂາດ.

ເຣືອ່ງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທຸກວນັນີ?້

ໃນໂລກນ້ີພວກເຮົາຖືກເອ້ີນໃຫ້ຕິດຕາມທາງທີ່ພວກເຮົາຄຶດວ່າຈະນໍາໄປເຖິງຄວາມສຸກ. ແຕ່ໃນພຣະ

ຄັມພີໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າຫົນທາງທີ່ແທຈິ້ງທີນໍ່າໄປເຖິງຄວາມສໍາເຣັດໃນຊີວິດນ້ັນຄືຢູ່ໃນຄໍາສອນຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ ຄືຍອມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ.

ການຕັດສິນໃຈຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປນ້ັນເປັນການຕັດສິນໃຈອັນສໍາຄັນຢ່າງເດັດດ່ຽວໃນຊີວິດຂອງແຕ່ 

ລະຄົນ. ການຕິດຕາມພຣະເຈ້ົານ້ັນຄືການປະຕິເສດຫົນທາງອ່ືນ. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາ

ຢ່າງສັດຊ່ືໃນເມ່ືອພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍສ່ິງຂອງໃນໂລກນ້ີ. ພວກເຮົາຜູ້ທີຕິ່ດຕາມເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ ພວກ

ເຮົາຈະປະສົບກັບສັນຕິສຸກ, ຄວາມຍິນດີ, ແລະຄວາມສົມຫວັງໃນຊີວິດ. ໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາຄືນໍາພາຄົນ

ອ່ືນໃຫ້ຄ້ົນພົບວ່າພຣະເຈ້ົາມີຫຍັງແດ່ທີ່ລໍຄອຍໄວ້ສໍາລັບພວກຖວາຍຕົວຕິດຕາມພຣະອົງໄປຢ່າງແທຈິ້ງ.
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ຄໍາຖາມ

5. ທ່ານເຄີຍນໍາຄົນນ່ຶງຄົນໃດມາຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາໂດຍບອກຄົນນ້ັນຕັດສິນໃຈເອງບ່ໍ? ແມ່ນຫຍັງເກີດ

ຂ້ຶນ?

6. ທ່ານຈ່ືໄດ້ບ່ໍໃນຊີວິດຂອງທ່ານເວລາພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍທາ່ນ ແລະທ່ານຮູ້ດີວ່າການຊ່ອຍນ້ັນມາຈາກ

ພຣະເຈ້ົາ?

7. ໃນບົດຮຽນນ້ີໃນຕອນໃດໄດ້ທ້າທາຍຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານ? ເປັນຫຍັງ?

8. ທ່ານຮູ້ໄດ້ແນວໃດໃນເມ່ືອຄົນອ່ືນບອກທ່ານວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຊ່ືອຟັງແລະຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປ?

ຈາກການສຶກສາໃນປະວັດຂອງໂຢຊວຍ ພວກເຮົາສາມາດເຫັນວ່າເພ່ືອນໍາຄົນໃຫ້ຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາ

ໄປ, ພວກເຮົາຄວນ:

 ມີການຖວາຍຕົວປະຈໍາວັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຢ່າງສເມີໄປ

 ເຕືອນຄົນອ່ືນໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາ

 ຂຽນໄວ້ ຫລືສ້າງອັນໃດອັນນ່ຶງເປັນການເຕືອນເຖິງການຖວາຍຕົວ

 ຍ່ອມມີເວລາເພ່ືອໃຫ້ຄໍາໜນູໃຈ ແລະອູ້ມຊູຄົນອ່ືນໃຫ້ຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປ

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 6

ຝກຶຫດັເປນັຜູນ້າໍທີ່ເຂ ້ັມແຂງ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພວກຜູ້ປົກຄອງ 4:1-16; 5:1-7

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ພວກຜູ້ປົກຄອງ 4-5

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເດໂບຣາ, ນາງເປັນຜູ້ທໍານວາຍຍິງ ແລະເປັນຜູ້ປົກຄອງ, ໄດ້ນໍາ

ຂ່າວເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາໄປບອກ ບາຣາກ ນາງຝຶກຫັດການເປັນ

ຜູ້ນໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງເພ່ືອເອົາຊັຍຊນະຕ່ໍສັດຕຣູຂອງພວກອິສຣາເອນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ຜູ້ຍິງຈະຮັບໃຊພ້ຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນ: ເພື່ອພິຈາຣະນາເຖິງຄວາມໝາຍແລະໜ້າທີ່ຂອງເດໂບຣາຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ແລະ

ບົດປ່ອຍພວກອິສຣາເອນ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ ເດໂບຣາ ຜູ້ທໍານວາຍຍິງໄດ້ໄປບອກ ບາຣາກໃຫ້ເອົາທະຫານອອກໄປຕ່ໍສູ້ກັບ

ພວກການາອານ. ເວລາ ບາຣາກປະຕິດເສດຄໍາສ່ັງຂອງ ເດໂບຣາ, ນາງເດໂບຣາ ໄດ້ນໍາເອົາທະຫານອອກ

ໄປຕ່ໍສູ້ແລະເອົາຊັຍຊະນະຕ່ໍພວກສັດຕຣູໄດ້.

ໃຫ້ທ່ານຄຶດຄືນຫລັງໄປໃນເວລາທ່ານຍັງເປັນເດັກ. ນອກຈາກຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ຂອງທ່ານແລ້ວ ແມ່ນໃຜ

ເປັນຄົນບອກເຣ່ືອງພຣະຄັມພີຕ່ໍທ່ານ? ຫລາຍໆເທ່ືອຄໍາຕອບອາດແມ່ນຄຣູສອນຫ້ອງໂຮງຮຽນວັນອາທິດທີ່

ເປັນຜູ້ຍິງ. ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າມີຜູ້ນໍາທີດີ່ຫລາຍຄົນເປັນເພດຍິງ ເພາະມີຕົວຢ່າງຫລາຍໆຕອນໃນພຣະຄັມພີ.

ໃນພຣະຄັມພີເດີມ ນາງມີຣີອາມ ເປັນຜູ້ທໍານວາຍແລະເປັນຜູ້ນໍາຂອງອິສຣາເອນ (ອົບພະຍົບ15:20; ມີກາ 

6:4). ນາງເອັສເທີ ຊ່ອຍຊີວິດຂອງພວກອິສຣາເອນ (ເບ່ິງບົດຮຽນ 14). ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວົ້າຊ່ືຜູ້ນໍາໃນ

ພຣະຄັມພີໃໝ່: ຟອຍເບ, ປີຊະກິລາ, ຢູເນັຽ. ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນຜູ້ນໍາຄົນສັດຊ່ືໄດ້ນໍາພາຄຣິສຕະຈັກໃນປະວັດ

ສາດ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ຜູ້ຍິງ ເໝືອນກັບຄົນທັງຫລາຍເພ່ືອໃຊ້ພຣະພອນນ້ັນ

ເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.

ໃນປ້ຶມພວກຜູ້ປົກຄອງບົດ 4-5 ໄດ້ເວົ້າເຖິງຜູ້ຍິງສອງຄົນ. ເດໂບຣາເປັນຜູ້ນໍາຍິງຄົນເກ່ງກ້າຄົນນ່ຶງ

ໃນພຣະຄັມພີ. ລາວເປັນຜູ້ປົກຄອງແລະຜູ້ທໍານວາຍໄດ້ນໍາເອົາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄປຫາພວກອິສຣາ

ເອນ ແລະຍັງໄດ້ນໍາພວກອິສຣາເອນໄປສົງຄາມແລະກໍໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ. ອີກຜູ້ຍິງຄົນອ່ືນແມ່ນນາງ ຢາເອນ

ນາງບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນຮັ່ງມີແລະບ່ໍໄດ້ເປັນຜູ້ນໍາແຕ່ຢ່າງໃດ. ນາງຍັງບ່ໍເປັນຄົນອິສຣາເອນອີກດ້ວຍ. ແຕ່ນາງໄດ້
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ເປັນຄົນຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຄົນນ່ຶງເພ່ືອຊ່ວຍຄົນໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ. ຕາມປະວັດສາດແລ້ວພວກເຮົາຈະເປັນ

ຍິງຫລືຊາຍ ທຸກຍາກຫລືຮັ່ງມີບ່ໍເຫັນວ່າເປັນອຸປສັກອັນໃດໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າວ່າພວກເຮົາເຊ່ືອຟັງ

ພຣະອົງແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາກໍໃຊ້ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາເພ່ືອເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາເຣັດ.

1. ພຣະເຈົາ້ໄດລ້ົງໂທດພວກອິສຣາເອນ (ພວກຜູ້ປົກຄອງ 4:1-3)

ຫລັງຈາກໂຢຊວຍໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ພວກອິສຣາເອນກໍຍັງໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບພວກສັດຕຣູເພ່ືອຈະໄດ້ຕ້ັງຖ່ິນຖານ

ໃນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ. ພວກຜູ້ປົກຄອງ 2:11-19 ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຜິດບາບຊ້ໍາຮອຍ, ການຕັດສິນ, ແລະ

ການປົດປ່ອຍ. ເວລາຢູ່ຮ່ວມກັບພວກການາອານ ພວກອິສຣາເອນກໍເລີຍຕິດຕາມການເຊ່ືອຖືອັນຜິດນ້ັນ.

ເຫັນວ່າການນະມັສການພຣະທຽມນ້ັນເຫັນວ່າເປັນການຈັບໃຈ, ແລະຫລາຍໆຄົນເຫັນວ່ານັບຖືພຣະເຈ້ົາ 

ແລະພຣະທຽມປະສົມກັນໄປນ້ັນບ່ໍຜິດຫຍັງ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກພວກອິສຣາເອນໃຫ້ນັບຖືພຣະເຈ້ົາແຕ່ອົງ

ດຽວ ໃນເມ່ືອເຂົາເຮັດດ່ັງນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ລົງໂທດພວກເຂົາໂດຍປະໃຫ້ພວກສັດຕຣູມາປົກຄອງແລະຂ່ົມ

ເຫັງພວກເຂົາ. ໃນເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຫາພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງໄດ້ສ່ົງຜູ້ປົກຄອງມາປົດປ່ອຍພວກເຂົາ 

ແລະນໍາພາເຂົາກັບຄືນຫາພຣະເຈ້ົາ. ເມ ື ່ອຜູ້ປົກຄອງຕາຍໄປແລ້ວພວກເຂົາກໍກັບຄືນໄປເຮັດບາບອີກຄືເກ່ົາ.

ເອຮູດ ເປັນຜູ້ນໍາຄົນທໍາອິດ ເປັນຄົນປົດປ່ອຍພວກອິສຣາເອນຈາກພວກໂມອາບ ແລະນໍາສັນຕິສຸກມາ

ໃຫ້ພວກອິສຣາເອນເປັນເວລາແປດປີ. ຫລັງຈາກເອຮູດຕາຍ ພວກເຂົາກໍກັບຄືນໄປນັບຖືພຣະທຽມຂອງ

ພວກການາອານອີກ. ພຣະເຈ້ົາມີຄວາມໂກດຮ້າຍຕ່ໍພວກເຂົາ ພຣະອົງໄດ້ສ່ົງ ຈາບິນ ມາເປັນກະສັດປົກ

ຄອງພວກອິສຣາເອນ. ຈາບິນ ມີທະຫານຢ່າງຫຼວງຫລາຍ ຮວມທັງຣົດມ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫລັກ 900 ຄັນ. ຖ້າ

ມີຣົດມ້າຫລາຍປານນ້ີຈໍາເປັນຕ້ອງມີມ້າຫລາຍທີ່ສຸດເພ່ືອແກ່ ແລະຄົນທີ່ຊໍນານຫລາຍຄົນທີຈ່ະບັງຄັບແລະ

ຍິງສອນເກັ່ງ. ຕາມປົກກະຕິທະຫານຂອງ ຈາບິນ ພ້ອມນາຍພົນໃຊ້ຄວາມໄວແລະຍຸທະວິທໃີນສນາມຮົບ

ເພ່ືອເອົາຊັຍຊະນະ. ນັກຂຽນພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວເຖິງເຣ່ືອງນ້ີກໍເພາະ ເດໂບຣາ ນໍາພວກອິສຣາເອນທໍາສົງ

ຄາມຕາມຫາດຊາຍຕາມສາຍແມ່ນ້ໍາ. ເວລາທໍາສົງຄາມທີ່ຫາດຊາຍ ຣົດມ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫລັກນ້ັນກໍໃຊ້ການ

ບ່ໍໄດ້ ເພາະຄວາມໄວຈະເສັຽໄປ. ນັກຂຽນປະວັດພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວເຖິງທະການທັບໃຫຍ່ຂອງ ຈາບິນ ເພ່ືອ

ໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂ້ົາໃຈວ່າແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊ່ອຍເອົາຊັຍຊນະ ຫລັງຈາກ ຈາບິນໄດ້ປົກຄອງພວກອິສຣາເອນ

ເປັນເວລາຊາວປີ ເວລາພວກເຂົາຮ້ອງຫາພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງກໍໄດ້ຊ່ວຍປົດປ່ອຍພວກເຂົາ

2. ເດໂບຣາໄດກ້າ່ວເປນັຕວົແທນພຣະເຈົາ້ (ພວກຜູ້ປົກຄອງ 4:4-7)

ເດໂບຣາເປັນຜູ້ນໍາທີ່ສໍາຄັນໃນຖານະເປັນຜູ້ທໍານວາຍແລະປົກຄອງພວກອິສຣາເອນ. ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ ເດ

ໂບຣາໄດ້ເຮັດໜ້າທີນ້ີ່ມາແລ້ວກ່ອນເຫດການໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນປ້ຶມພວກຜູ້ປົກຄອງ. ນາງໄດ້ມີຊ່ືສຽງແລະເປັນ

ຜູ້ນໍາທີ່ສລາດສ່ອງໃສເປັນເວລາຫລາຍປີ. ທຸກໆຄົນຮູ້ຈັກວ່າລາວເປັນຜູ້ທໍານວາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ, ປະຊາຊົນ

ມາຫາລາວເວລາມີຄໍາຖາມ ຫລືມີເຣ່ືອງໃຫ້ລາວແກ້ຊ່ອຍ.

ຫລາຍຄົນແປກໃຈເພາະຕ່ໍາແໜງ່ແລະໜ້າທີຂ່ອງ ເດໂບຣາ ເພາະຕາມປະວັດສາດຂອງພວກອິສຣາ

ເອນແລ້ວ ຜູ້ຍິງບ່ໍມີຄວາມສາມາດນໍາພາແລະມີສິດທິ ຜູ້ຊາຍຕ້ອງເປັນຜູ້ນໍາ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມຂ້ໍ 4 ໄດ້

ບອກວ່າ ເດໂບຣາເປັນ ìຜູ້ທໍານວາຍ, ເມັຽຂອງ ລາປປີໂດດ.î ນາງມີຊ່ືສຽງຫລາຍກວ່າຜົວ ເດໂບຣາໄດ້ເປັນ
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ຜູ້ທໍານວາຍຫລືເປັນຜູ້ຕາງໜ້າເວົ້າແທນພຣະເຈ້ົາ. ໜ້າທີ່ຂອງນາງໃນເວລາຕ່ໍໄປຄືເປັນຜູ້ຕັດສິນເວລາ ຈາ

ບິນໄດ້ປົກຄອງພວກອິສຣາເອນ. ເຫັນວ່າໃນເວລານ້ັນບ່ໍມີຜູ້ໃດຕ່ໍວ່າເຖິງຜູ້ນໍາທີເ່ປັນເພດຍິງເລີຍ.

3. ເດໂບຣານາໍພາປະຊາຊນົ (ພວກຜູ້ປົກຄອງ 4:8-16)

ບາຣາກເປັນນາຍທະຫານຂອງພວກອິສຣາເອນ. ລາວໄດ້ເຄີຍນໍາທະຫານໄປທໍາສົງຄາມມາກ່ອນແລ້ວ.

ເດໂບຣາໄປຫາບາຣາກແລະບອກໃຫ້ບາຣາກເອົາທະຫານ 10,000 ຄົນໄປຕ່ໍສູ້ກັບນາຍພົນ ຊີເຊຣາ. ນາງ

ເດໂບຣາບອກວ່າສ່ິງນ້ີເປັນສ່ິງພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ບາຣາກເຮັດ ແລະພຣະເຈ້ົາຈະສຖິດຢູ່ນໍາເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ເອົາ

ຊັຍຊະນະຕູ້ພວກສັດຕຣູ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກບາຣາກໃຫ້ເອົາທະຫານເຂ້ົາໄປໃນສນາມຮົບ ແລະລໍເບ່ິງວ່າ

ພຣະເຈ້ົາເອງຈະນໍາຊັຍຊະນະມາໃຫ້ຫລືບ່ໍ. ແຕ່ເຫັນວ່າ ບາຣາກມີຄວາມລັງເລໃຈທີຈ່ະເຮັດ ດ່ັງນ້ັນເຖິງ

ແມ່ນໄດ້ຍິນເຖິງແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຫັນວ່າບາຣາກເຊ່ືອໃນການນໍາພາຂອງ ເດໂບຣາຫລາຍກວ່າ.

ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງບາຣາກມີຂອບເຂດຈໍາກັດ ລາວຄຶດວ່າທະຫານ 10,000 ຈະເອົາຊັຍຊະນະກອງທະຫານ

ຂອງພວກສັດຕູຣູບ່ໍໄດ້ເພາະພວກເຂົາມີຣົດມ້າເຮັດດ້ວຍເຫລັກ 900 ຄັນ. ລາວມີຄວາມເຊ່ືອຫມ້ັນໃນການ

ນໍາພາຂອງເດໂບຣາຫລາຍທີ່ສຸດ. ບາງເທື່ອອາດເປັນເພາະລາວຢາກໃຫ້ເດໂບຣາຖືກປະນາມເວລາສູ້ພວກ

ສັດຕຣູບ່ໍໄດ້ຫລືເສັຽຊັຍ.

ເພາະບາຣາກບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອນ້ັນເອງ ລາວຖືກປະຕິເສດເວລາຊັຍຊນະມາເຖິງ ຜູ້ໄດ້ຮັບກຽດແມ່ນຜູ້ຍິງຄື 

ເດໂບຣາ. ບາຣາກຈໍາເປັນຕ້ອງຮຽນບົດຮຽນອັນລ້ໍາຄ່າໃນການເປັນຜູ້ນໍາ ຄືເວລາພຣະເຈ້ົາສ່ັງອັນໃດແລ້ວ ບ່ໍ

ໃຫ້ຖາມ ຫລືມີເງ່ືອນໄຂຕ່ໍການເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ໃຫ້ເຮັດຕາມຄໍາບອກສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາທັງໆທີ່ຍັງບ່ໍ

ທັນເຂ້ົາໃຈ ແຕ່ຕ້ອງເຊ່ືອຟັງ.

ເວລາມາເຖິງສນາມຮົບ ແມ່ນເດໂບຣາເປັນຜູ້ອອກຄໍາສ່ັງໂດຍເຕືອນ ບາຣາກ ແລະພວກທະຫານທັງ

ຫລາຍວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໄປສູ້ຮົບແລະເອົາຊັຍະຊນະໄວກ່້ອນພວກເຂົາແລ້ວ. ພວກເຂົາມີແຕ່ກ້າວເຂ້ົາໄປຈັບ

ເອົາພວກທະຫານຂອງ ຊີເຊຣາ. ນັກຂຽນປະສັດສາດໃນພຣະຄັມໄດ້ເວົ້າວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກທະ

ຫານຂອງນາຍພົນ ຊີເຊຣາສັບສົນ ໃນເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ີ ນາຍພົນ ຊີເຊຣາກໍໄດ້ໂຕນໜີຈາກໜ້າທີ່ໄປ.

ນາຍພົນ ຊີເຊຣາໄດ້ແລ່ນໜີໄປເຂ້ົາໄປໃນຜ້າເຕັນເມັຽຂອງຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືວ່າ ເຮເບີ ຊາວເກນິດ (ພວກຜູ້

ປົກຄອງ 4:17-22). ໃນເມ່ືອເຫັນ ຊີເຊຣາ ນາງຈາເອນຜູ້ເປັນເມັຽຂອງ ເຮເບີໄດ້ເຊີນໃຫ້ຊີເຊຣາເຂ້ົາໄປໃນ

ເຮືອນເພ່ືອຜັກພ່ອນ. ນາງຈັດໃຫ້ລາວກິນເຂ້ົາ ກິນນ້ໍາ ນອນພັກເອົາແຮງ. ໃນເມ່ືອນາຍພົນ ຊີເຊຣານອນ

ຫລັບສນິດແລ້ວ ນາງກໍໄດ້ລົງມືຂ້າໂດຍເອົາຄ້ອນຕີ ແລະຫລັກຕອກຜ້າເຕັນໄປຕອກໃສ່ຂມັບຈົນຊອດຮອດ

ດິນ. ຫລັງຈາກນ້ັນນາງໄດ້ໄປບອກ ບາຣາກວ່າສັດຕຣູຂອງທ່ານໄດ້ຕາຍແລ້ວ ແລະບອກໃຫ້ມາເບ່ິງສົບ

ຂອງນາຍພົນ ຊີເຊຣາ. ສ່ິງນ້ີເປັນຄໍາທໍານວາຍຂອງ ເດໂບຣາວ່າການເອົາຊັຍຊະນະຈາກພວກການາອານ

ນ້ັນຕ້ອງແມ່ນຜູ້ຍິງເປັນຄົນໄດ້ຮັບຄະແນນ ນ້ີກໍເປັນຄວາມຈິງເພາະນາງ ຈາເອນໄດ້ຂ້ານາຍພົນໃຫຍ່ທີເ່ປັນ

ສັດຕຣູ ແມ່ນແຕ່ນາຍທະຫານຂອງອິສຣາເອນ ບາຣາກກໍຍັງບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້.

4. ຫລາຍຄນົໄດຈ້ືກ່ານນາໍພາຂອງເດໂບອາ (ພວກຜູ້ປົກຄອງ 5:1-7)
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ບົດ 5 ຂຽນເປັນກາບກອນເຖິງສົງຄາມຂອງສອງຝ່າຍ ຝ່າຍພວກອິສຣາເອນແລ້ວ ນາງເດໂບອາ ແລະ

ບາຣາກ ອີກຝ່າຍນ່ຶງກໍແມ່ນ ຈາບິນ ແລະ ຊີເຊຣາ. ກາບກອນຕອນນ້ີໄດ້ຂຽນຂ້ຶນດ້ວຍ ເດໂບອາ ແລະໃນ

ສັດຕະວັດຕ່ໍມາຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເລ່ົາເຖິງກາບກອນທີ່ມີເນ້ືອເຣ່ືອງວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ຜູ້ຍິງ ເດໂບອາໃຫ້ເອົາ

ຊັຍຊະນະຈາກສັດຕຣູເພາະແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນອົງຊ່ວຍໃຫ້ເປັນຢ່າງນ້ີ. ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ແຕ່ລະບຸກຄົນຜູ້ຍິນ

ດີແລະຍອມໃຫ້ພຣະອົງໃຊ້ເປັນເຄ່ືອງມືເພ່ືອນໍາປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນຕອນນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ 

ບາຣາກ ກ່ອນໃນການນໍາພານ້ັນ ແຕ່ເຫັນວ່າ ເດໂບອາມີຄວາມຍິນດີໃນການນໍາພາເພ່ືອເຮັດໃຫ້ແຜນການ

ຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາເຣັດ.

ເດໂບອາໄດ້ຖືກເອ້ີນແລະມີຊ່ືວ່າ ìແມ່ຂອງພວກອິສຣາເອນî ໃນຂ້ໍ 7. ຂ້ໍນ້ີບ່ໍໄດ້ເວົ້າເຖິງແຕ່ການນໍາພາ

ເທົ່ານ້ັນແຕ່ເວົ້າເຖິງວິທີການນໍາພາຂອງນາງເປັນພິເສດ ເພາະນາງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຝຶກຫັດໃນການນໍານ້ັນ.

ນາງບ່ໍໄດ້ໃຊ້ກໍາລັງບັງຄັບ ຫລືສ່ັງການໃນການໍາພາຂອງນາງເລີຍ. ເດໂບອາໄດ້ສອນພວກເຮົາໃນທຸກມ້ືນ້ີ

ໃຫ້ໃຊ້ວິທີນໍາພາຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຄືບ່ໍໃຫ້ຢູ່ເໜືອຄົນ. ການນໍາພາແບບງ່າຍໆແມ່ນຟັງຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ,

ເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຈະນໍາໄປ, ແລະຊ່ອຍຄົນອ່ືນໃຫ້ມອງເຫັນຄືກັນ ແລະຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປ.

ເຣືອ່ງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທຸກວນັນີ?້

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອທຸກຄົນມີພຣະພອນພິເສດ. ແຕ່ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າຂອງພຣະຣາຊ 

ທານນ້ັນຕ້ອງເອົາມາປະກອບສ່ວນໃນຄຣິສຕະຈັກ. ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອທຸກຄົນໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານ 

ນ້ັນໃນການຮັບໃຊ້ ຈະເປັນອັນໃດກໍຕາມເພ່ືອຮັບໃຊ້. ພຣະເຈ້ົາປະທານຂອງພຣະຣາຊທານນ້ີຢ່າງບ່ໍເລືອກ

ຊ້ັນວັນນະ ຊົນຊາດຜິວພັນ ແລະເພດວັຍ. ຜູ້ທີເ່ຊ່ືອບ່ໍຄວນຈໍາກັດພຣະພອນຫລືຂອງພຣະຣາຊທານວ່າຄົນ

ນ້ັນເຮັດນ້ັນບ່ໍໄດ້ ເຮັດນ້ີບ່ໍໄດ້, ແຕ່ໃຫ້ໜູນໃຈໃຫ້ທຸກຄົນຊອກຫາໂອກາດຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກເພ່ືອນໍາເອົາ

ພຣະກຽດມາສູ່ພຣະເຈ້ົາ ໂດຍການໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານນ້ັນ ຕາມພຣະເຈ້ົານໍາພາພວກເຂົາໃຫ້ຮັບໃຊ້.

ຄໍາຖາມ

9. ມີບາງຄ້ັງບ່ໍໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ທ່ານໄດ້ເຊ່ືອໃນຄົນຫລາຍກວ່າເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ? ແມ່ນຫຍັງເກີດ

ຂ້ຶນ?

10.ໃຜເປັນຜູ້ນໍາເພດຍິງທີທ່່ານໄດ້ຮູ້ຈັກ? ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາຄົນຍ່ິງໃຫຍ່ແລະສໍາຄັນ?

11.ພວກເຮົາສົມຄວນຍອມໃຫ້ຜູ້ຍິງເປັນຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາບ່ໍ? ເປັນຫຍັງຈ່ິງຍອມ ແລະເປັນ

ຫຍັງຈ່ິງບ່ໍຍອມ?

12.ມີພະແນກໃດບ່ໍໃນຄຣິສຕະຈັກທີ່ທ່ານສາມາດຮັບໃຊ້ໄດ້? ພະແນກນ້ັນແມ່ນຫຍັງ?

13.ຈະເຮັດແນວໃດເພ່ືອທ່ານຈະຝຶກຫັດຍອມຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 7

ສດັຊື່ຕໍຜູ່ສ້ງູສດຸ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ຊາມູເອນ 12:1-5, 13-15

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ຊາມູເອນ 8:11-12

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ຊາມູເອນໄດ້ກ່າວວ່າເພ່ິນເປັນຄົນສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະເພ່ິນໄດ້

ເຕືອນຄົນອ່ືນໃຫ້ເຮັດເໝືອນກັນຢ່າງສຸດຫົວໃຈ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນແລ້ວທ່ານໄດ້ມີຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີຕ່ໍໃຜບ່ໍໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນ: ເພື່ອບອກເຖິງສ່ິງໃດຊຶ່ງເປັນຂໍກະແຈ ທີ່ຊາມູເອນໄດ້ໃຊໃ້ຫ້ເພິ່ນມີຄວາມສັດຊື່ຕ່ໍ

ພຣະເຈ້ົາຜູ້ສູງສຸດແລະໜູນໃຈຄົນອ່ືນໃຫ້ເຮັດເໝືອນ ກັນ, ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້

ຕັດສິນໃຈມອບຄວາມຈົງຮັກພັກດີນ້ັນໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາແຕ່ອົງດຽວ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ໃນເມ່ືອເປັນຜູ ້ນໍາໄດ້ດົນມາແລ້ວ, ຊາມູເອນ ໄດ້ສະຖາປະນາໃຫ້ກະສັດໃຫ້ເປັນຄົນປົກຄອງພວກ

ອິສຣາເອນ. ໃນເມ່ືອມີໂອກາດດີແລ້ວ ຊາມູເອນໄດ້ເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນທັງຫລາຍໃຫ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍ

ພຣະເຈ້ົາ.

ສ່ິງນ່ຶງທີຂ້່າພະເຈ້ົາຈ່ືໄດ້ດີເວລາເປັນເດັກຄືທຸກປີໄດ້ໄປຮຽນພຣະຄັມພີໃນຄຣິສຕະຈັກໃນລະດູຮ້ອນ.

ທຸກຄົນໄປຮ່ວມຈະເປັນເດັກນ້ອຍ ຫລືເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຈ່ືໄດ້ດີຄືທຸກວັນກ່ອນເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນ ທຸກຄົນໄດ້ໂຄຣົບທຸງ

ຊາດອະເມຣິກາ ແລະປ້ຶມພຣະຄັມພີ. ພວກເຮົາໃນຊີວິດເຄີຍສັນຍາວ່າຈະຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍຫລາຍສ່ິງຢ່າງມາ

ແລ້ວ. ພວກເຮົາອາດສັນຍາຕ່ໍຜູ້ເປັນສາມີ/ພັລຍາ ຕ່ໍໂຮງຮຽນ ຫລືນາຍຈ້າງ. ຄໍາສັນຍາເຫລ່ົານ້ັນເປັນສ່ິງ

ສໍາຄັນເພາະມັນໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າເຮົາເປັນຜູ້ໃດແລະມີຄຸນຄ່າຢ່າງໃດ. ໃນເມ່ືອພວກເຮົາສັນຍາວ່າຈະ

ຈົງຮັກພັກດີພວກເຮົາຄວນຕ້ັງຄໍາຖາມຂ້ຶນວ່າ, ອັນໃດເປັນສ່ິງສໍາຄັນທີ່ສຸດທີພ່ວກເຮົາຄວນມີຄວາມຈົງຮັກ

ພັກດີຕ່ໍ? ໃນເມ່ືອອັນໃດກໍເຫັນວ່າສ ໍາຄັນເກືອບເທົ່າກັນພວກເຮົາຈະມອບຄວາມຈົງຮັກພັກດີນ້ັນຕ່ໍອັນໃດ

ກັນແທ້?

ໃນສມັຍຂອງພວກຜູ້ປົກຄອງ ພວກອິສຣາເອນມີບັນຫາໃຫຍ່. ການເຮັດຜິດບາບຊ້ໍາຮອຍ ການຖືກ

ລົງໂທດ, ການກັບໃຈໃໝ່. ການຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົານ້ັນໄດ້ຈົດໄວ້ໃນຕອນຕ້ົນຂອງປ້ຶມນ້ີ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ

ພວກອິສຣາເອນເລີຍກາຍເປັນສັດຕຣູຕ່ໍກັນ ແລະລົງມືຂ້າກັນຂ້ຶນໃນຕອນປາຍຂອງປ້ຶມ ຕອນນ້ີຈ່ິງເປັນເຫດ

ໃຫ້ຊາມູເອນໄດ້ເຂ້ົາມາເປັນພາບພົດໃຫ້ເຫັນ.
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ການຮັບໃຊ້ຂອງຊາມູເອນເປັນພາວະພິເສດ ເພ່ິນເປັນຂົວລະຫວ່າງສມັຍຂອງພວກຜູ້ປົກຄອງ ແລະ

ສມັຍກະສັດເກີດຂ້ຶນ. ຊາມູເອນເປັນຜູ້ປົກຄອງທີ່ມີຄຸນນະວຸດທິຄົນສຸດທ້າຍທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ເພ່ິນສະ 

ຖາປະນາກະສັດຄົນທໍາອິດສອງທ່ານ. ຕອນນ້ີເພ່ິນໄດ້ນໍາພາປະຊາຊົນທີ່ນັບຖືພະທຽມໃຫ້ເຂ້ົາມາຂາບໄຫວ້

ແລະນັບຖືພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້. ເວລາປະຊົນຮ້ອງຂໍໃຫ້ຊາມູເອນແຕ່ງຕ້ັງກະສັດເພ່ິນບ່ໍເຫັນດີນໍາ ເພ່ິນໄດ້

ເຕືອນພວກເຂົາວ່າກະສັດຈະນໍາເຂົາໄປໃນທາງຜິດ ເພ່ິນບອກໃຫ້ພວກເຂົາຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປເທົ່ານ້ັນ ໃຫ້

ພຣະເຈ້ົາເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາ ບ່ໍແມ່ນມະນຸດຄົນນ່ຶງຄົນໃດ. ໃນເມ່ືອປະຊາຊົນບ່ໍຍອມ ພຣະເຈ້ົາກໍນໍາ

ຊາມູເອນໄປສະຖາປະນາຊາອູນໃຫ້ເປັນກະສັດຄົນທີນ່ຶງ. ໃນເມ່ືອຊາອູນໄດ້ນໍາເອົາຊັຍຊະນະສົງຄາມຈາກ

ພວກສັດຕຣູໄດ້ອີກເທື່ອນ່ຶງ ຊາມູເອນໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ປະຊາຊົນຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປ ບ່ໍແມ່ນຜູ້ນໍາທີເ່ປັນມະນຸດ.

1. ການສະແດງເຖງິຄວາມຈງົຮກັພກັດຕີໍ່ພຣະເຈົາ້. ( 1 ຊາມູເອນ 12:1-5)

ຫລັງຈາກຊາມູເອນໄດ້ສຖານປະນາ ຊາອູນເປັນກະສັດແລ້ວ ພວກອັມໂມນ ເປັນສັດຕຣູ (1 ຊມອ 11).

ຜູ້ນໍາຕ່າງໆໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊົນຂອງອິສຣາເອນຊ່ອຍຕ່ໍສູ້. ຊາອູນໄດ້ນໍາເອົາທະຫານເປັນຈໍານວນຫຼາຍ 

ໄປຕ່ໍສູ້ແລະເອົາຊັຍຊະນະໄດ້. ໃນເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນ ປະຊາຊົນໄດ້ເຕ້ົາໂຮມກັນຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ຊາອູນເປັນ

ກະສັດປົກຄອງພວກເຂົາທີ່ເມືອງກິນການຢ່າງເປັນເອກກະສັນ. 1 ຊາມູເອນ 11:12-15 ແຕ່ຕອນນ້ີມີບາງ

ຄົນມີຄໍາຖາມວ່າຊາອູນຄວນເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາຫລືບ່ໍ. ມີສຽງສ່ວນຫລາຍຮອ້ງໃຫ້ຂ້າຜູ້ມີຄໍາຖາມນ້ັນ

ຖ້ິມ ແຕ່ຊາອູນໄດ້ບອກໃຫ້ປະຊາຊົນຫວນເບ່ິງຊັຍຊນະທີພ່ຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍ. ຊາມູເອນໄດ້ກ່າວຕ່ໍໜ້າປະຊາ

ຊົນວ່າໃຫ້ມອບອໍານາດໃນການນໍາພາໃຫ້ແກ່ຊາອູນ ແຕ່ບອກໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.

ຊາມູເອນໄດ້ກ່າວຕ່ໍປະຊາຊົນອີກວ່າເພ່ິນແລະຊາອູນເປັນຄົນແກ່ແລ້ວ ລູກຂອງເພ່ິນທັງສອງເອງຄວນ 

ເປັນຄົນສືບຕ່ໍໃນການນໍາພາ. ຊາມູເອນໄດ້ເຮັດໜ້າທີຄົ່ບແລ້ວຕາມຄວາມຮ້ອງຂໍຂອງປະຊາຊົນ ແລະເຖິງ

ເວລາເພ່ິນຕ້ອງມອບໜ້າທີ່ນ້ີໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນ. ເພ່ິນໄດ້ບອກວ່າການນໍາພາຂອງເພ່ິນນ້ັນເປັນທີ່ສໍາເຣັດດີຄື

ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ສ້ໍໂກງເອົາຂອງຄົນອ່ືນ. ເພ່ິນໄດ້ເຮັດຕາມພຣະເຈ້ົາສ່ັງໃນການນໍາພານ້ັນ. ເພ່ິນໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງ

ໃນການນໍາພາເພ່ືອໃຫ້ປະຊົນເຫັນ ແລະເຮັດເໝືອນກັນ. ໃນບົດ 8 ເພ່ິນໄດ້ເຕືອນປະຊາຊົນວ່າກະສັດອາດ

ນໍາພາໄປໃນທາງຜິດ ຄືໃຊ້ອໍານາດຍຶດເອົາດິນ ເອົາລູກເອົາເມັຽ ແລະບັງຄັບໃຫ້ເສັຽພາສີສູງ. ເພ່ິນຍັງເຕືອນ

ປະຊາຊົນວ່າ ພຣະເຈ້ົານ້ັນຍັງເປັນກະສັດອົງທ່ຽງແທຂ້ອງພວກເຂົາ ແລະໃຫ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະອົງເ

ໜືອກະສັດໃດໆ.

ເພ່ິນໄດ້ເນ້ັນຕ່ໍໄປ ໃນຂ້ໍ 6-12 ຊາມູເອນໄດ້ເຕືອນປະຊາຊົນອີງຕາມປະວັດສາດວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາພາ

ພວກເຂົາແລະຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນອັນຕະລາຍ ແລະປະທານຊັຍຊະນຕ່ໍພວກເຂົາມາແລ້ວ. ຊາມູນເອນໄດ້ຍົກເອົາ

ຕົວຢ່າງຂອງໂມເຊ ແລະອາໂຣນ ທັງສອງທ່ານໄດ້ນໍາພາພວກອິສຣາເອນອອກຈາກເປັນທາດ ແລະເຂ້ົາໄປ

ຕ້ັງຖ່ິນຖານໃນແຜນດິນພຣະສັນຍາ. ແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ນໍາພາ ແລະນໍາພວກເຂົາໄປເຖິິງຈຸດໝາຍປາຍ

ທາງຄືດິນແດນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສັພະທຸກສ່ິງ. ພຣະເຈ້ົາມີພຣະຄຸນອັນລ້ົນເຫລືອ ພຣະອົງໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້

ເວລາພວກເຂົາເປັນທາດໃນປະເທດອີຢິບ ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຜູ້ນໍາຄື ໂມເຊແລະອາໂຣນໄປຫາພວກເຂົາ. ຊາມູ

ເອນຍັງເວົ້າຕ່ໍໄປອີກວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສືບຕ່ໍເອົາຊັຍຊນະຈາກພວກສັດຕຣູທັງຫລາຍໃນສມັຍພວກຜູ້ປົກຄອງ.

ແມ່ນປະຊາຊົນເປັນຜູ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີກະສັດທັງໆທີພ່ຣະເຈ້ົາເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາຢູ່ແລ້ວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
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ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາທຸກຢ່າງເພ່ືອເຂົາ ແຕ່ປະຊາຊົນຍັງປະຕິເສດການນໍາພາຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະຢາກໄດ້ກະ

ສັດເພ່ືອພວກເຂົາຈະເປັນເໝືອນຊົນຊາດອ່ືນ.

2. ເອີ້ນໃຫມ້ຄີວາມຈງົຮກັພກັດຕີໍ່ພຣະເຈົາ້: ( 1 ຊາມູເອນ 12:13-18 )

ໃນເມ່ືອເວົ້າເຖິງຄະດີແລ້ວ ຊາມູເອນໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ປະຊາຊົນພາກັນມອບຄວາມຈົງຮັກພັກດີໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ 

ເຖິງແມ່ວ່າພວກເຂົາມີກະສັດໃນໂລກກໍຕາມ, ໃຫ້ນັບຖືພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດເໜືອທຸກສ່ິງຢ່າງ. ພວກເຂົາຕ້ອງ

ເຊ່ືອຟັງຕາມຄໍາສັນຍາກັບພຣະເຈ້ົາເໜືອກະສັດ. ໃນຂ້ໍ 14 ການມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນບ່ໍແມ່ນ

ແຕ່ປະຊາຊົນທັມມະດາ ແຕ່ເຣ່ືອງນ້ີ ກະສັດກໍຕ້ອງປະຕິບັດຄືກັນ. ໃນເມ່ືອປະຊາຊົນ ແລະກະສັດນັບຖືພຣະ

ເຈ້ົາກ່ອນທຸກສ່ິງແລ້ວພວກເຂົາຈະໄດ້ຢູ່ດີກິນແຊບ ພຣະເຈ້ົາກໍຈະຊົງອວຍພຣະພອນໃຫ້. ແຕ່ເມ່ືອປະຊາຊົນ

ແລະກະສັດຫັນໜີຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ພຣະອົງກໍຈະຫັນໜີຈາກພວກເຂົາ ແລະລົງໂທດຍ້ອນການບ່ໍເຊ່ືອຟັງ.

ເປັນການລົງໂທດຕ່ໍປະຊາຊົນເພາະພວກເຂົາປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາຢາກໄດ້ກະສັດ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້

ສ່ົງລົມພະຍຸໃຫຍ່, ຝົນຕົກແຮງມາທໍາລາຍຜົນລະປູກຂອງພວກເຂົາໃນຍາມເກັບກ່ຽວ. ລົມພະຍຸນ້ັນຍັງເປັນ

ສັນຍານວ່າພຣະເຈ້ົາລົງໂທດພວກເຂົາເພາະຄວາມຜິດບາບນ້ັນ. ເວລາລົມພະຍຸມາທໍາລາຍນ້ັນເປັນສ່ິງແປກ

ເພາະບ່ໍແມ່ນລະດູ ນ້ັນໝາຍເຖິງອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາເໜືອທັມມະຊາດ. ປະຊາຊົນພວກນ້ັນບ່ໍຄວນຖືວ່າ

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນແມ່ນຂອງຫລ້ິນ. ພຣະເຈ້ົາສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ແລະການເຊ່ືອ

ຟັງຈາກປະຊາຊົນເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍພວກເຂົາ. ໃນເມ່ືອປະຊາຊົນໄດ້ເຫັນລົມພະຍຸ ແລະສຽງຟ້າຮ້ອງ

ຜິດລະດູພວກເຂົາພາກັນຢ້ານຈົນຕົວສ່ັນ.

3. ໜນຸໃຈໃຫມ້ຄີວາມຈງົຮກັພກັດຕີໍ່ພຣະເຈົາ້: ( 1 ຊາມູເອນ 12:19-25 )

ໃນຄວາມຢ້ານນ້ັນປະຊາຊົນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ ຊາມູເອນອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພຣະອົງຢຸດຝົນກ່ອນພວກ

ເຂົາຈະຈິບຫາຍໄປ. ໃຫ້ເບ່ິງຂ້ໍ 19, ສ່ັງເກດເບ່ິງປະຊາຊົນບອກໃຫ້ຊາມູເອນອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ìຂອງ

ທ່ານ.î ຄືວ່າປະຊາຊົນຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາຄືກັນ. ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການ

ໃຫ້ພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈແຕ່ລະຄົນເປັນຢ່າງດີວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ. ພວກເຂົາສາລະພາບຜິດ

ບາບ ແຕ່ຍັງບ່ໍຮູ້ວ່າເປັນການຜິດທີ່ຢາກໄດ້ກະສັດມາປົກຄອງ. ຊາມູເອນບ່ໍຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ກັບຄວາມ

ຢ້ານ ໃນຂ້ໍ 20 ເພ່ິນໄດ້ປອບໃຈບ່ໍໃຫ້ຢ້ານໂດຍກ່າວວ່າ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ກັບຄວາມຢ້ານກົວ 

ແຕ່ໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນທະໄມຕຣີກັບພຣະອົງເປັນທາງສ່ວນຕົວ. ເພ່ິນຍັງກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ ປະຊາຊົນເຮັດຜິດ

ບາບ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຍັງບ່ໍໄດ້ທໍາລາຍຈົນໝົດສ້ິນໃນເມ່ືອພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມພຣະອົງ ໃຫ້ຈ່ືໄວ້ວ່າພຣະເຈ້ົາ

ໄດ້ສັນຍາກັບພວກເຂົາຜູ້ເປັນປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຈະບ່ໍປະຖ້ິມ. ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ໃຊ້ຊື່ຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຈະບ່ໍປະລະໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເສັຽໄປ.

ຊາມູເອນ ໄດ້ບອກວ່າເຖິງແມ່ນເພ່ິນບ່ໍໄດ້ເປັນຜູ້ນໍາຕ່ໍໄປອີກແລ້ວ ແຕ່ເພ່ິນໜູນໃຈພວກເຂົາວ່າຈະອ້ອນ

ວອນເພ່ືອເປັນປະຈໍາ. ເພ່ິນຍັງສັນຍາວ່າຖ້າເພ່ິນຢຸດອ້ອນວອນເພ່ືອການຈະເຮນີດ້ານວິນຍານຈິດເພ່ືອປະ

ຊາຊົນແລ້ວເພ່ິນອາດທໍາຜິດບາບອີກຊ້ໍາ. ຈະເປັນຢ່າງໃດຕ່ໍການອ້ອນວອນຂອງພວກເຮົາ ຖ້າພວກເຮົາມີ

ຄວາມຄຶດເໝືອນຊາມູເອນ?
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ຊາມູເອນສັນຍາວ່າເພ່ິນຈະຢູ່ໃກ້ຊິດຖ້າມກາງປະຊາຊົນ ສິດສອນພວກເຂົາເຖິງວິທີມີຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີ

ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດ. ຂ້ໍ 24-25 ໄດ້ສລູບເຖິງການເຕືອນຂອງຊາມູເອນໃຫ້ສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເພາະການມອບ

ຄວາມຈົງຮັກພັກດີອັນສູງສຸດຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນສ່ິງຖືກຕ້ອງແລະສົມຄວນ. ຄຶດເຖິງສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາ

ມາແລ້ວໃນຊີວິດນ້ັນຈະເປັນສ່ິງໜຸນໃຈ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ພວກປະຊາຊົນມີບັນຫາໃນການຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍສຸດ

ຈິດສຸດໃຈ. ຖ້າປະຊາຊົນປະຕິເສດ ການລົງໂທດຈາກພຣະເຈ້ົາກໍມາຫາປະຊາຊົນແລະກະສັດ.

ເຣືອ່ງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທຸກວນັນີ?້

ພວກເຮົາທຸກໆຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຊີວິດ ໃນຄອບຄົວ, ໃນວຽກງານ, ໃນການເປັນປະຊາກອນ

ຂອງປະເທດ. ສ່ິງດ່ັງກ່າວມານ້ັນຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ແລະເສັຽສລະ. ມີຫລາຍໆສ່ິງໃນຊີວິດໄດ້ສັນ

ຍາວ່າຈະນໍາພາພວກເຮົາໄປເຖິງຄວາມສຸກໃນເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ເວລາຕ່ໍສ່ິງນ້ັນ. ແນວໃດກໍຕາມພວກ

ເຮົາບ່ໍຄວນປະລະ ແຕ່ສ່ິງສໍາຄັນນ້ັນຄືໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຫລາຍກວ່າສ່ິງໃດໝົດ.

ພວກເຮົາຜູ້ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງອ້ອນວອນເພ່ືອກັນແລະກັນ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາມີພະລັງທີ່ຈະມອບ

ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໄດ້ ພຣະເຈ້ົາຈະອວຍພຣະພອນແກ່ພວກເຮົາຫລາຍທີ່ສຸດ ຖ້າພວກເຮົາຫາກ 

ຖວາຍຕົນເອງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດ, ພຣະເຈ້ົາກໍນໍາຄວາມສໍາເຣັດເຂ້ົາມາໃນຊີວິດເຮົາ.

ຄ ໍາຖາມ

14.ຊາມູເອນໄດ້ປະສົບກັບການປ່ຽນແປງໃນການເປັນຜູ້ນໍາ. ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດຕ່ໍການປ່ຽນແປງ

ໃນການເປັນຜູ້ນໍາຂອງພວກເຮົານ້ັນ?

15.ເຮັດແນວໃດເຮົາຈະຮູ້ຈັກວາ່ເຮົາໄດ້ຖວາຍຄວາມຈົງຮກັພັກດີອັນສູງສຸດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ?

16.ແມ່ນຫຍັງເປັນບຸກຄະລິກລັກສະນະໃນການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີ?

17.ທ່ານເຄີຍລັງເລໃຈກັບການນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງທ່ານບ່ໍ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທ ີ8

ດາວດິແລະນາທານ: ຮັບຜດິຊອບເຣ ື ່ອງຄວາມບາບ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ຊາມູເອນ 11:2-15; 12: 1-13

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ຊາມູເອນ 11-12

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ເມ່ືອຖືກທ້າທາຍຈາກນາທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມ, ກະສັດດາວິດຍອມຮັບ

ຜິດຊອບຄວາມບາບອັນຮ້າຍແຮງຂອງຕົນທີ່ໄດ້ເຮັດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ເປັນຫຍັງຫລາຍຄົນຈ່ຶງບ່ໍຮັບຜິດຊອບຄວາມຜິດຂອງຕົນ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອບອກວ່າເປັນຫຍັງທຸກຄົນຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເຣ ື ່ອງຄວາມບາບຂອງຕົນ

ແລະຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະເຮັດແນວໃດກັບຄວາມຈິງນ້ີ.

ຄໍານໍາ

ກະສັດດາວິດໄດ້ເຮັດຜິດສິນທັມດ້ວຍການສົມສູ່ກັບນາງບັດເຊບາຜູ ້ເປັນເມັຍຂອງອູລິຢາ. ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບ

ຂ່າວວ່ານາງບັດເຊບາມີລູກ, ດາວິດໄດ້ສ່ົງຜົວຂອງລາວໃຫ້ໄປຖືກຂ້າຢ່ ູແນວໜ້າ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງນາ

ທານໄປປະເຊ ີນໜ້າດາວິດເຣ ື ່ອງຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ.

ເຣ ື ່ອງການຫລ ິ ້ນຊູ້ຂອງດາວິດກັບບັດເຊບາສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ການຕົກຢ່ ູໃນການທົດລອງເປັນ

ເຣ່ືອງເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະຜົນຮ້າຍທີ່ຈະມາເຖ ິງພວກເຮົາເວລາພວກເຮົາຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

1. ຄວາມຜິດບາບຂອງດາວດິໃນຕອນແລກ: ( 2 ຊາມູເອນ 11:2-5 )

ຫລັງຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງຊາອູນກະສັດຄົນທໍາອິດຂອງອິສຣາເອນ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງຊາມູເອນໄປຫົດສົງ

ດາວິດເປັນກະສັດ. ໃນສມັຍເລີ ້ມຕ້ົນ, ກະສັດດາວິດໄດ້ສໍາເຣັດຫລາຍຢ່າງ. ທ່ານໄດ້ນໍາຊົນຊາດອິສຣາເອນ

ໃຫ້ຊະນະສັດຕຣູທີ່ຢ່ ູອ ້ອມແອ້ມພວກເຂົາ ແລະທ່ານໄດ້ໃຫ້ກຽດພຣະເຈ້ົາສເມີ. ພຣະເຈ້ົາຊົງບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້

ດາວິດສ້າງພຣະວິຫານ ແຕ່ພຣະອົງຊົງສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດຄອງຣາຊທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ.

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວກະສັດດາວິດຈະອອກໄປສູ້ຮົບ, ແຕ່ໃນເທື່ອນ້ີດາວິດໄດ້ສ່ົງໂຢອາບຜູ້ເປັນແມ່ທັບຂອງຕົນ

ແລະກອງທັບອິສຣາເອນອອກໄປເຮັດເສ ິກ. ສ່ວນຕົວທ່ານໄດ້ນອນພັກຜ່ອນທີ່ພຣະຣາຊວັງ. ໃນຕອນບ່າຍ

ຂອງວັນນ່ຶງດາວິດໄດ້ຂ ຶ ້ນໄປເທ ິງຫລັງຄາພຽງແລະຍ່າງໄປຍ່າງມາຢ່ ູທີນ້ັ່ນ. ໃນຂະນະນ້ັນດາວິດໄດ້ເຫັນຍ ິງ

ສວຍງາມຜູ້ນ່ຶງກໍາລັງອາບນ້ໍາຢ່ ູ.

ດາວິດໄດ້ສອບຖາມເຣ ື ່ອງຍ ິງຄົນນ້ັນແລະໄດ້ຊາບວ່າ ນາງເປັນລູກສາວຂອງເອລີອານເພ່ືອນຂອງເຂົາເອງ 
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ແລະເປັນເມັຽຂອງອູລີຢາຜູ້ເປັນນາຍຮ້ອຍຜູ້ນ່ຶງໃນກອງທັບອິສຣາເອນ. ດາວິດກໍາລັງຍ່າງອອກຈາກພຣະ 

ປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໄດ້ກ້າວໄປສູ່ຜົນຮັບອັນຮ້າຍຂາດ ພ້ອມການລົງໂທດ. ດາວິດໄດ້ສ່ົງຄົນໄປນໍາ

ນາງມາພົບເພ ິ ່ນ ແລະໄດ້ສົມສູ່ກັບນາງ. ຂ້ໍ 5 ບອກວ່າ ìພາຍຫລັງມາບັດເຊບາກໍຮ້ ູວ່າຕົນຖືພາ ນາງຈ່ຶງສ່ົງ

ຂ່າວໄປບອກໃຫ້ກະສັດດາວິດຮ້ ູ.” ເພາະບັດເຊບາຫາກໍເສັດສ ິ ້ນພິທີຊໍາຮະຕົວຫລັງຈາກເຊົາເປັນປະຈໍາ

ເດືອນເມ່ືອດາວິດສົມສູ່ກັບເຂົາ, ນາງກໍຮ້ ູໄດ້ວ່າຜູ້ໃດເປັນພ່ໍຂອງເດັກທີຢ່່ ູໃນທ້ອງນາງ. 

1. ດາວດິພຍາຍາມປກົປິດຄວາມບາບ: ( 2 ຊາມເູອນ 11: 6-15 )

ຫລັງຈາກໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດບາບ, ກະສັດດາວິດມີທາງເລືອກສອງຢ່າງ. ທ່ານສາມາດສາຣະພາບຄວາມຜິດ

ບາບກັບພຣະເຈ້ົາແລະຂໍການອະພັຍ ຫລືປົກປິດຄວາມບາບ. ດາວິດຕັດສິນໃຈປົກປິດຄວາມບາບຂອງຕົນ

ໂດຍການເອ້ີນອູລີຢາຜູ້ເປັນຜົວຂອງບັດເຊບາໃຫ້ກັບຈາກແນວໜ້າເພ່ືອມາຢາມບ້ານ.

ເປ້ົາໝາຍໃນການເອ້ີນອູລີຢາຈາກແນວໜ້າແມ່ນໃຫ້ມາລາຍງານເຣ ື ່ອງສົງຄວາມ ແລ້ວໃຫ້ໄປນອນເຮືອນນໍາ 

ເມັຽຂອງເຂົາ; ຖ້າແຜນນ້ີສໍາເຣັດ ຄົນທັງຫລາຍກໍຈະຄິດວ່າອູລີຢາເປັນພ່ໍຂອງເດັກໃນທ້ອງຂອງບັດເຊບາ. 

ຫລັງຈາກຖາມຂ່າວຄາວເຣ ື ່ອງທະຫານແລະໂຢອາບແລ້ວ, ດາວິດກໍສ່ົງອູລີຢາໄປຫາຄອບຄົວຂອງເຂົາ. ແຕ່

ແທ່ນທ ີ່ຈະກັບໄປເຮືອນຂອງຕົນ ອູລີຢາຊາວຮິດຕີໄດ້ໄປນອນທີປ່ະຕູຂອງພຣະຣາຊວັງກັບທະຫານຍາມ (ຂ້ໍ 

9). ມ້ືຕ່ໍມາດາວິດໄດ້ເຊີນອູລີຢາມາກິນເຂ້ົານໍາແລະໄດ້ເກືອເຫລ້ົາລາວຈົນເມົາ; ຄືນນັ ້ນອູລີຢາຍັງບ່ໍຍອມໄປ

ນອນບ້ານກັບເມັຽ ແຕ່ໄປນອນກັບພວກທະຫານທີ່ປະຕູພຣະຣາຊວັງອີກ. ອູລີຢາເປັນຄົນດີກວ່າກະສັດດາ

ວິດ ເພາະລາວບ່ໍຍອມຫາຄວາມສນຸກໃຫ້ຕົວເອງໃນຂະນະທີກ່ອງທັບອິສຣາເອນແລະຫີບພຣະສັນຍາກໍາລັງ

ຢ່ ູໃນສນາມຮົບ (ຂ້ໍ 11).

ເມ່ືອເຫັນວ່າແຜນທີນ່ຶງທີຈ່ະປົກປິດຄວາມບາບຂອງຕົນບ່ໍສໍາເຣັດ, ກະສັດດາວິດກໍວາງແຜນທີຈ່ະຂ້າອູລີຢາ

ທີ່ສນາມຮົບ. ດາວິດໄດ້ສ່ົງຈົດໝາຍເຖ ິງໂຢອາບຜູ້ເປັນຜູ້ບັນຊາທະຫານ ແລະເປັນເພ່ືອນສນິດຂອງເຂົາ ໃຫ້

ສ່ົງອູລີຢາອອກແນວໜ້າທີຮ່້າຽແຮງທີ່ສຸດ ແລະເມ່ືອການສູ້ຮົບກໍາລັງເດືອດໃຫ້ຖອນທະຫານອອກຈາກອູລີ

ຢາ ເພ່ືອສັດຕຣູຈະໄດ້ປະຫານເຂົາເສັຽ. ໂຢອາບຈ່ຶງໄດ້ເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ກະສັດດາວິດສ່ັງ ແລະອູລີຢາຈ່ຶງຖືກ

ຂ້າ (ຂ້ໍ 17). ໃນຕອນນ້ີ ດາວິດອາດຈະຄິດວ່າຄົງບ່ໍມີຜູ້ໃດທີ່ຈະຮູຄ້ວາມຜິດບາບຂອງຕົນ.

3. ຄາໍພພິາກສາຂອງພຣະເຈົາ້: ( 2 ຊາມູເອນ 12: 1-13 )

ນາທານເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາແລະທີ່ປຶກສາໃກ້ຊິດຂອງກະສັດດາວິດ; ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້

ຊົງບອກນາທານກ່ຽວກັບຄວາມຜິດບາບຂອງດາວິດແລະຊົງສ່ົງເຂົາໃຫ້ໄປຫາດາວິດ. ນາທານໄດ້ກ່າວກັບ

ດາວິດວ່າ:

ìຍັງມີຊາຍສອງຄົນຢູ່ໃນເມືອງດຽວກັນ ຜູ້ນ່ຶງເປັນຄົນຮັ່ງມີ ແລະຜູ້ນ່ຶງເປັນຄົນທຸກຍາກ ຊາຍຮັ່ງມີນ້ັນ

ມີງົວ ແລະແກະຫລາຍໂຕ ແຕ່ວ່າຊາຍຜູ້ທີ່ທຸກຍາກມີພຽງແຕ່ແກະນ້ອຍໂຕດຽວທີ່ເຂົາຊ້ືໄວ້ ເຂົາໄດ້

ລ້ຽງຮັກສາແກະນ້ອຍນ້ັນໄວ້ ໄດ້ເອົາອາຫານເກືອມັນ ແລະໃຫ້ມັນກິນນ້ໍາໃນຈອກຂອງເຂົາທັງໃຫ້
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ນອນຢູ່ເທິງຕັກ ແກະນ້ອຍນ້ັນເປັນເຫມືອນລູກສາວຂອງເຂົາ ມັນໄດ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນພ້ອມໆກັນກັບລູກ

ຂອງເຂົາ ວັນນ່ຶງມີແຂກມາຢ້ຽມຢາມເຮືອນຂອງຄົນຮັ່ງມີ ຄົນຮັ່ງມີບ່ໍຢາກຂ້າສັດຂອງຕົນໃຫ້ແຂກກິນ 

ເຂົາຊ້ໍາໄປເອົາແກະນ້ອຍຂອງຄົນທຸກຍາກນ້ັນມາຂ້າແທນ.”

ຕອນແລກກະສັດດາວິດບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າແມ່ນເຣ ື ່ອງຂອງຕົນເອງ; ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາບອກວ່າພໍກະສັດດາ

ວິດໄດ້ຍິນເຣ ື ່ອງນ້ີທ່ານກໍໃຈຮ້າຍຢ່າງໃຫຍ່ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ìຄົນທີ່ເຮັດຢ່າງນ້ັນຈະຕ້ອງຕາຍ ເຂົາຕ້ອງໃຊ້

ຄືນສ່ີເທົ່າທີ່ເຂົາໄດ້ເອົາໄປນ້ັນ ເພາະເຂົາໄດ້ທໍາໃນສ່ິງທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດ” (ຂ້ໍ 5,6). ນາທານໄດ້ບອກດາວິດ

ວ່າ “ພຣະອົງນ້ັນແຫລະເປັນຊາຍຄົນນ້ັນî (ຂ້ໍ 7). ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງພິພາກສາດາວິດເພາະຄວາມຜິດບາບ

ຂອງເຂົາ; ຄວາມເດືອດຮ້ອນຈະມາເຖ ິງຄອບຄົວຂອງດາວິດ (ເບ ິ ່ງລາຍລະອຽດໃນຂ້ໍ 10-12).

ກະສັດດາວິດເສັຽໃຈທີ່ໄດ້ເຮັດຜິດບາດ ແລະທ່ານໄດ້ສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນ (ຂ້ໍ 13); ເພາະດາ

ວິດຍອມຮັບຜິດຊອບຄວາມບາບທີ່ໄດ້ເຮັດໄວ້, ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ອະພັຍທ່ານ ແຕ່ຜົນຂອງຄວາມບາບຈະຕິດ 

ຕາມກະສັດດາວິດຕ່ໍໆໄປ. ເພັງສັຣເສີນ 51 ເປັນຄໍາສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງດາວິດໃນຕອນນ ີ ້.

ຄວາມໝາຍສ ໍາລບັພວກເຮາົໃນມືນ້ີ້

ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນພົບການທົດລອງຫລາຍໆຢ່າງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ; ຫລາຍຢ່າງສັງເກດເຫັນໄດ້ງ່າຍ ແຕ່

ບາງຢ່າງກໍຊັບຊ້ອນ. ທຸກໆຢ່າງມີເຈຕນາທີຈ່ະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາອອກຈາກທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເຮັດໃຫ້

ຄໍາພຍານຂອງພວກເຮົາບ່ໍສັກສິດ. ພຣະຄັມພີບອກວ່າເວລາພວກເຮົາເຮັດຕາມການທົດລອງ, ພວກເຮົາກໍ

ເຮັດບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ເວລາພວກເຮົາຜິດພາດ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ; ນ້ີຄືວິທີ 

ດຽວທີພ່ຣະອົງຈະອະພັຍພວກເຮົາ ແລະໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຄືນສູ່ການສາມັກຄີທັມກັບພຣະອົງ.

ຄໍາຖາມ:

1. ນອກຈາການອ່ານພຣະຄັມພີແລະການອ້ອນວອນອະທິຖານແລ້ວ ມີຫຍັງແດ່ທີຈ່ະຊ່ວຍພວກເຮົາ

ໃຫ້ສາມາດຫລີກ ຫລືຕ່ໍສ້ ູການທົດລອງໄດ້?

2. ມີສ່ວນໃດໃນບົດຮຽນນ້ີ ທີ່ທາ້ທາຍທ່ານທີສຸ່ດ? ເປັນຫຍັງ?

3. ການຍອມຮັບຜິດຊອບໃນຄວາມບາບຂອງຕົນ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງໃດ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທ ີ9

ອາໂມດ: ສູກ້ານຕໍຕ່າ້ນຢາ່ງກາ້ຫານ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ອາໂມດ 1:1-2; 2:6-16; 7:10-17

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອາໂມດ 1—2:7

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ເຖ ິງວ່າອາໂມດຈະເປັນຜູ້ບ່ໍມີອໍານາດທາງສາສນາກໍຕາມ, ທ່ານໄດ້ປະກາດ

ຂ່າວສານຂອງພຣະເຈ້ົາເຣ່ືອງການພິພາກສາຢ່າງກ້າຫານ ເຖິງຈະມີການ

ຕ່ໍຕ້ານ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ທ່ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບສຽງຂອງໃຜ ຫລາຍກວ່າສຽງຂອງຄົນອ່ືນໆ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອພິຈາຣະນາເບ ິ ່ງຄວາມກ້າຫານຂອງອາໂມດໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ 

ແລະເບ ິ ່ງວິທີທາງທີຂ້່ອຍຕ້ອງການ ເພ່ືອຕອບການຊົງເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຄໍານໍາ

ເຖິງຈະມີການຕ່ໍຕ້ານ ແລະຂາດຄຸນວຸດທິໃນອາຊີບ, ຜູ້ປະກາດພຣະທັມອາໂມດໄດ້ນໍາຂ່າວສານຂອງພຣະ

ເຈ້ົາເຣ່ືອງການພິພາກສາລົງໂທດປະຊາຊາດໄປເຖິງຊົນຊາດອິສຣາເອນ.

ບົດຮຽນມ້ືນ້ີຈະເວົ້າເຖິງຜູ້ປະກາດພຣະທັມພິເສດຜູ້ນ່ຶງຊ່ືອາໂມດ. ອາໂມດເປັນບຸກຄົນພິເສດໃນທໍານອງທີ່

ວ່າທ່ານບ່ໍແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມອາຊີບ ຫລືນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ. ທ່ານເປັນຄົນລ້ຽງ

ແກະແລະຄົນຮັກສາຕ້ົນໝາກເດ່ືອເທດທີເ່ມືອງເຕກົວ; ອາໂມດໄດ້ກ່າວພຣະຄໍາດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກອັນແຮງ

ກ້າແລະອົງອາດກ້າຫານ ຖ ້າມກາງການຕ່ໍສູ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

1. ພຣະເຈົາ້ຊງົສົ່ງສຽງດງັກ້ອງຜາ່ນຜ ູ້ປະກາດ: ( ອາໂມດ 1:1-2 )

ພຣະທັມຂ້ໍທໍາອິດໄດ້ແນະນໍາຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ “ເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະຄົນນ່ຶງໃນເມືອງເຕໂກອາ.î ເຕກົວເປັນ

ເມືອງນ້ອຽໆຢູ່ປະມານຫົກໄມທາງພາກໃຕ້ຂອງເບັດເລເຮັມ. ທ່ານປະກາດພຣະທັມຢູ່ໃນເມືອງເບັດເອັນ 

ແຄວ້ນຢູດາ (ອາໂມດ 7:13) ໃນສມັຍຂອງກະສັດອຸດສີຢາແຫ່ງຢູດາ ແລະກະສັດເຢໂຣໂບອາມແຫ່ງອິສຣາ

ເອນ ເພາະປະເທດຊາດໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນສອງອານາຈັກ.

ພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຕ້ັງຢ່ ູພູເຂົາຊີໂອນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ; ອາໂມດໄດ້ເວົ້າວາ່, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ ົງສ່ົງ

ສຽງຮ້ອງມາຈາກພູຊ ີໂອນ ພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງຍັງດັງກ້ອງຈາກເມືອງເຢຣູຊາເລັມ ໃນເວລານ້ັນປ່າ

ຫຍ້າທັງຫລາຍກໍຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະຫຍ້າຂຽວສົດຢູ່ເທິງຈອມພູກາເມນກໍລ່າເຫລືອງລົງ” (1:2). ອາໂມດໃຊ້ຄໍາ

ເວົ້າເລັກນ້ອຽເພ່ືອອະທິບາຍຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງການພິພາກສາລົງໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ
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ຕັດສິນລົງໂທດປະເທດໃກ້ຄຽງ; ໃນທີສຸ່ດຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍຈະມາເຖິງອິສຣາເອນແລະຈະປະກາດຄ ໍາຕັດ

ສິນສໍາລັບຊົນຊາດອິສຣາເອນ (2: 6).

2. ຄວາມຜດິບາບຂອງອິສຣາເອນ ແລະຄາໍຕດັສິນທີຈ່ະມາເຖງິ: ( ອາໂມດ 2:6-16 )

ເຫດຜົນທໍາອິດທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງພິພາກສາລົງໂທດຊົນຊາດອິສຣາເອນ ແມ່ນການລະເມີດພຣະສັນຍາຂອງ

ພວກເຂົາ. ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງອິສຣາເອນໃຫ້ນະມັສການພຣະອົງພຽງຜູ້ດຽວ (ອພຍ 20:3-4), ດູແລຄົນທຸກຍາກ 

(ອພຍ 22:26-27), ແລະໃຫ້ມີສິນທັມເຣ່ືອງເພດ (ລະບຽບພວກເລວີ 18:7-23). ແຕ່ຊົນຊາດອິສຣາເອນໄດ້

ລະເມີດພຣະສັນຍາທັງໝົດ. ພວກເຂົາບຽດບຽນຄົນທກຸຍາກ ພວກເຂົາ “ຂາຍຄົນທຸກຍາກໄປເປັນທາດ 

ເພາະວ່າເຂົາບ່ໍມີເງິນຄ່າເກີບພຽງຄູ່ດຽວ ພວກເຂົາຢຽບຍ່ໍາຜູ້ທີ່ອ່ອນແອ ແລະຜູ້ທີ່ສ້ິນເນ້ືອປະດາຕົວ… ສ່ວນ

ພວກຄົນຫນຸ່ມແລະຄົນເຖ້ົາແກ່ກໍພາກັນໄປພົບຍິງໂສເພນີທີ່ວິຫານ… ໃນສະຖານທີ່ນະມັສການ ພວກເຂົາ

ພາກັນນອນເຕັງເສ້ືອຜ້າທີ່ຄົນມາຈໍານໍາ ແລະໄດ້ໂລບເອົາເຫລ້ົາອະງຸ່ນຈາກລູກຫນ້ີມາດ່ືມພາຍໃນວິຫານ

(ອາໂມດ 2:6-8).

ອິສຣາເອນໄດ້ຫັນໜ້າໜີຈາກພຣະເຈ້ົາເຖິງວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງຮັກແລະດູແລພວກເຂົາ. ເວລາພວກເຂົາເຂ້ົາ

ຕ້ັງຖ່ິນຖານທີ່ການາອານ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງທໍາລາຍສັດຕຣູຜູ້ແຂງແຮງຂອງພວກເຂົາ (2: 9). ກ່ອນນ້ັນພຣະ

ອົງໄດ້ຊົງປົດປ່ອຍພວກເຂົາຈາກການເປັນຂ້າທາດທີເ່ອຢິບ ແລະໄດ້ຊົງນໍາພວກເຂົາຜ່ານຖ ິ ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ

ດານ (2:10). ພຣະອົງໄດ້ຊົງເລືອກບາງຄົນໃນພວກເຂົາໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ້

ຍິນຈາກພຣະອົງ (2:11).

ຊົນຊາດອິສຣາເອນຕອບຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍບັງຄັບໃຫ້ຄົນນາຊີລິດ່ືມເຫລ້ົາອະງູ່ນ (2:12). ຄໍາສັນ 

ຍາຢ່າງນ່ຶງຂອງຄົນນາຊີລິແມ່ນການບ່ໍດ່ືມເຫລ້ົາ (ຈົດເຊັນບັນຊີ 6:1-4). ອິສຣາເອນບັງຄັບຜູ້ປະກາດພຣະ

ທັມບ່ໍໃຫ້ປະກາດຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ (2:12). ອິສຣາເອນໄດ້ເຊົາຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາ; ດ້ວຍເຫດນ້ີ ພວກ

ເຂົາຈະໄດ້ຮັບໂທດຕາມຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ (2:13-16). ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຢຽບຍ່ໍາໄພ່ພົນຂອງ

ພຣະອົງເອງແມ່ນແຕ່ “ພວກທີ່ແລ່ນວ່ອງໄວກໍບ່ໍສາມາດແລ່ນຫນີພ້ົ້ົນໄປໄດ້.”

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃນທຸກໆສມັຍໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດໃນພຣະອົງ ແລະໃຫ້ມີຊີວດິທີ່ສະ

ແດງເຖິງຄວາມຮັກແລະຄວາມຊອບທັມ. ໃນຖານະໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ່ໍພຣະ

ອົງ. ພຣະເຈ້ົາຊົງຫ່ວງໃຍເຣ່ືອງການໄຫວ້ພຣະທຽມແລະການຜິດສິນທັມເຣ່ືອງເພດ; ພຣະອົງຊົງຫ່ວງໃຍຄົນ

ທຸກລໍາບາກແລະຜູ້ທີຖື່ກຂ່ົມເຫງ. ພຣະເຈ້ົາຊົງກຽດຊັງຄວາມຜິດບາບເຫລ່ົານ້ັນ ແລະພວກເຮົາຈະຕ້ອງກຽດ

ຊັງຄວາມບາບນ້ັນໆເໝືອນກັນ.

3. ການຖກືຢບັຢັງ້ ແລະຄວາມກາ້ຫານປະກາດພຣະທມັ: ( ອາໂມດ 7:10-17 )

ແນ່ນອນ, ຄົນອິສຣາເອນຫລາຍໆຄົນໃນຄາວນ້ັນໄດ້ກຽດຊັງຄໍາເວົ້າຂອງອາໂມດ. ພວກເຂົາຫາວິທີທີຈ່ະຢັບ
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ຢ້ັງການປະກາດຂອງອາໂມດ. ອາມາຊີຢາປະໂຣຫິດຂອງເມືອງເບັດເອນ “ໄດ້ຣາຍງານໃຫ້ເຢໂຣໂບອາມ

ເຈ້ົາຊີວິດຂອງຊາວອິສຣາເອນຊາບວ່າ ອາໂມດກໍາລັງມີແຜນອຸບາຍກະບົດຕ່ໍສູ້ພຣະອົງຢູ່ໃນອິສຣາເອນ

ຄວາມເວົ້າຂອງເຂົາຈະທໍາລາຍປະເທດນ້ີ” (7:12-11). ການປະກາດຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງຂອງອາໂມດເຮັດໃຫ້ປະ

ຊາຊົນເສັຽຂວ ັນ ເພາະເຂົາເຈ້ົາເຊ່ືອວ່າການກ່າວຄໍາພິພາກສາຈະນໍາພັຍພິບັດໃຫ້ເກີດຂ ຶ ້ນ.

ຫລັງຈາກສ່ົງສານໃຫ້ກະສັດເຢໂຣໂບອາມ ແລ້ວອາມາຊີຢາກໍກ່າວຕ່ໍອາໂມດວ່າ “ຫມໍມໍເອີຍ, ຈ່ົງກັບຄືນ

ເມືອຣາຊອານາຈັກຢູດາ ແລະຫາລ້ຽງຊີບດ້ວຍການປະກາດພຣະທັມຢູ່ທີ່ນ້ັນເທີນ ຢ່າປະກາດພຣະທັມຢູ່ທີ່

ເມືອງເບັດເອນນ້ີເລີຍ ເພາະວ່າເປັນບ່ອນເຈ້ົາຊີວິດນະມັສການ ແລະເປັນວິຫານຂອງປະເທດຊາດ” (7:12-

13). ຈາກຖ້ອຍຄໍານ້ີ ພວກເຮົາສລຸບໄດ້ວ່າ ອິສຣາເອນໄດ້ປະປົນສາສນາແລະການເມືອງ; ສໍາລັບພວກເຂົາ

ນ້ັນ ການໂຈມຕີສາສນາກໍເທົ່າກັບການໂຈມຕີຣັຖບານ.

ຫລັງຈາກກ່ໍການກະບົດຕ່ໍກະສັດໂຊໂລໂມນແລ້ວ ເຢໂຣໂບອາບໄດ້ເປັນກະສັດຢ່ ູອານາຈັກພາກເໜືອ; ທ່ານ

ໄດ້ສ້າງພຣະວິຫານທີເ່ບັດເອນເພ່ືອໃຫ້ເປັນທີນ່ະມັສການຂອງຊາວອິສຣາເອນ ແລະທ່ານຍັງໄດ້ສ້າງຮູບງົວ

ຄໍາໄວ້ໃນທີ່ນ້ັນ. ການກະທໍາຂອງກະສັດເຢໂຣໂບອາມເປັນເຫດໃຫ້ອິສຣາເອນເລີ ້ມການໄຫວ້ພຣະທຽມຂ ຶ ້ນ

ໃໝ່ ແລະເລີ ້ມຫັນໜຈີາກພຣະເຈ້ົາ (1 ພົງກະສັດ 12:25-33).

ອາໂມດບ່ໍຍອມທໍ້ຖອຍເພາະການຕ່ໍຕ້ານຂອງອາມາຊີຢາປະໂຣຫິດຂອງເມືອງເບັດເອັນ; ທ່ານໄດ້ຕອບວ່າ 

“ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະການປະກາດພຣະທັມນ້ີບ່ໍແມ່ນຫນ້າທີ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະ

ເຈ້ົາເປັນຄົນລ້ຽງສັດແລະເປັນຜູ້ປູກຫມາກເດ່ືອເທດເທົ່ານ້ັນແຕ່ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຊົາລ້ຽງ

ແກະຊ່ຶງເປັນວຽກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລະຊົງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄປເປັນຜູ້ເວົ້າຕ່ໍພວກອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ

ຕາງພຣະອົງî (7:14-15). ນອກນ້ັນອາໂມດຍັງໄດ້ທໍານວາຍກ່ຽວກັບອາມາຊີຢາເພາະການຕ່ໍຕ້ານຂອງເຂົາ

ວ່າ “ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເມັຽຂອງທ່ານຈະເປັນຍິງໂສເພນີໃນເມືອງນ້ີ ບຸດຊາຍຍິງຂອງທ່ານຈະຖືກ

ຂ້າຢູ່ໃນສົງຄາມ ແລະຜືນແຜ່ນດິນຂອງທ່ານຈະຖືກແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອ່ືນ ແລ້ວທ່ານຈະຕາຍຢູ່ໃນດິນແດນ

ຂອງຄົນນອກສາສນາ ຝ່າຍປະຊາຊົນອິສຣາເອນຈະຖືກເນຣະເທດອອກຈາກແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາ” (7:

16-17).

ອາໂມດມີໃຈກ້າປະກາດພຣະທັມ ແລະຕອບໂຕ້ຜູ້ມີອໍານາດເພາະພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງໃຫ້ຖ້ອຍຄໍາແກ່ລາວ. 

ເຖິງວ່າການປະກາດພຣະທມັບ່ໍແມ່ນອາຊີບຂອງອາໂມດ, ທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປໃນເຂດຕ່າງໆເພ່ືອນໍາພຣະ 

ຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ໄປເຖິງກູ່ມຄົນທີກ່່ຽວຂ້ອງ. ການຕ່ໍສູ້ພຣະທັມມີຢ່ ູທຸກໆສມັຍ; ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃນ

ພຣະສັນຍາເດີມຖືກການຕ່ໍຕ້ານ, ພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ຖືກຕ່ໍຕ້ານ, ແລະການປະ

ກາດພຣະທັມໃນສມັຍນ້ີກໍຍັງຖືກຕ່ໍຕ້ານເໝືອນກັນ.

ເພືອ່ຊວີດິໃນມືນ້ີ້
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ພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງເອ້ີນພວກເຮາົໃຫ້ນໍາພຣະຄໍາໄປໃຫ້ຄົນທງັຫລາຍໃນໂລກເຮົາ. ການປະກາດພຣະທັມເປັນ 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ໃຫ້ຄວາມຊົນຊ່ຶນຍິນດີ; ແຕ່ເປັນເຣ່ືອງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວເມ່ືອພຣະທັມໄປຕ່ໍສູ້ກັບກຸ່ມການ

ເມືອງ  ,ສາສນາ, ແລະອໍານາດໃນສັງຄົມ.

ສ ິ ່ງທີ່ຄວນຈົດຈໍາຂອງເຣ່ືອງການປະກາດກໍຄື: ນ່ຶງ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງປະກາດພຣະທັມອັນບໍຣິສຸດໂດຍບ່ໍມີ

ການປັບປຸງແກ້ໄຂເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາຫູຄົນຟັງ. ສອງ, ພວກເຮົາຈະມີກໍາລັງແລະຄວາມກ້າຫານເວລາເຮົາຮັກສາ

ຄວາມສັມພັນໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາສາມາດຕ່ໍສູ້ການຕ່ໍຕ້ານໄດ້ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຖືກ

ຕາມນ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ແລະບ່ໍແມ່ນຕາມໃຈມະນຸດ (ກິຈການ 4:19-20)

ຄໍາຖາມ

1. ພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງຢູ່ໃນສະພາບການຂອງໂລກວິທໃີດ?

2. ພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ

ການປະພຶດແລະປະຕິກິຣິຍາແນວໃດ?

3. ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ ເວລາທາ່ນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງປະກາດພຣະທັມເພາະພົບເຫດການທີ່ເໝາະສົມ?

ພວກເຮົາຈະໄດ້ກໍາລັງແລະຄວາມກ້າຫານຈາກໃສໃນການປະກາດພຣະທັມ?

4. ແມ່ນຫຍັງຫັກຫ້າມພວກເຮາົບ່ໍໃຫ້ປະກາດ ໃນເມ່ືອພວກເຮົາຄວນປະກາດ?

5. ມີພຣະທັມຫຍັງແດ່ທີຄ່ຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານກໍາລັງຕ້ອງການໄດ້ຍິນ? ອ້ອນວອນຂໍຄວາມກ້າຫານ

ເພ່ືອຈະປະກາດພຣະທັມນ້ັນໆ.

ດຣ. ສິດນີ  ຄານ
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ບດົຮຽນທ ີ10

ມກີາອຢີາ: ປະກາດຄວາມຈ ິງ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ກະສັດ 22: 6-28

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ກະສັດ 22: 1-40

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ມີກາອີຢາປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມກ້າຫານແລະສັດຊ່ື,

ເຖ ິງ ວ່າພຣະທັມນ້ັນຈະເປັນສ ິ ່ງທີ່ຜູ້ຟັງບ່ໍນິຍົມຊົມຊອບ ແລະຈະເປັນອັນ

ຕະລາຍຕ່ໍຕົວເອງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ມີອຸປສັກຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງຕ່ໍສູ້ເພ່ືອປະກາດພຣະທັມທີ່ຜູ້ຟັງຈະບ່ໍນິຍົມຊົມ

ຊອບ ແລະຈະເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍຕົວເອງ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອອະທິບາຍວິທປີະກາດພຣະທັມຂອງມີກາອີຢາກັບຜູ້ມີອໍານາດ ເຖ ິງວ່າ

ການປະກາດນ້ັນຈະເປັນສ ິ ່ງຜູ້ຟັງບ່ໍນິຍົມຊົມຊອບ ແລະຈະເປັນອັນຕະລາຍ

ຕ່ໍຕົວເອງ ແລະເພ່ືອເບ ິ ່ງວິທທີ່ີຈະເອົາຊະນະອຸປສັກໃນການປະກາດຄວາມ

ຈ ິງ ເຖ ິງວ່າການປະກາດນ້ັນຈະເປັນສ ິ ່ງຜູ້ຟັງບ່ໍນິຍົມຊົມຊອບ ແລະຈະເປັນ

ອັນຕະລາຍຕ່ໍຕົວເອງ.

ຄໍານໍາ

ຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາອີຢາປະກາດຄວາມຈ ິງຂອງພຣະເຈ້ົາກັບກະສັດຂອງລາວໃນຂະນະທີ່ຜູ້ປະກາດຄົນ

ອ່ືນໆບ່ໍຍອມເວົ້າ. ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມທຸກລໍາບາກເພາະໄດ້ເວົ້າຄວາມຈ ິງ ແລະໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງໃນພາຍຫລັງ

ວ່າເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມທີ່ແທຈ້ ິງ.

ອາດອບ ຮິດເລ້ີ ມີອໍານາດທີ່ເຢີຣະມັນໃນສມັຍແລກຂອງປີ 1930; ກ່ ູມຄຣິສຕຽນທັງຫລາຍໄດ້ສນັບສນຸນ 

ທ່ານ. ຫລາຍຄົນເອ້ີນຕົວເອງວ່າ ຄຣິສຕຽນເຢີຣະມັນ; ພວກເຂົາເຈ້ົາຮ່ວມກັນຕ່ໍຕ້ານຄົນຢິວ ແລະເຮັດວຽກ

ໃກ້ຊິດກັບອໍານາດການປົກຄອງ. ການກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະສາສນາເສ່ືອມແລະເກີດມີການຕ້ັງກ ຸ ່ມ 

ອາຣຽນ ແລະກ່ ຸມຄຣິສຕຽນ. ແຕ່ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບການປະພຶດແບບນ້ັນ. ສິດ

ຍາພິບານ ແລະຜູ້ນໍາຄຣິສຕຽນເຊ່ັນ ມາຕິນ ນີໂມເລີ, ຄານ ບາກ, ດີຕຣິກ ບອນໂຮເຟ້ີ, ແລະຄົນອ່ືນໆໄດ້

ພາກັນຕ່ໍຕ້ານ. ຜູ້ຕ່ໍຕ້ານໄດ້ເອ້ີນຕົວເອງວ່າ ກ ຸ ່ມຄຣິສຕຽນສາຣະພາບ ແລະໄດ້ພາກັນຕ່ໍສູ້ບ່ໍໃຫ້ ຮິດເລ້ີ ຄວບ

ຄຸມໂບດຄຣິສຕຽນ. ກ່ ຸມຄຣິສຕຽນສາຣະພາບບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເໝືອນກ່ ຸມຄຣິສຕຽນເຢີຣະມັນ.

ຜູ້ເຊ່ືອໃນເຢີຣະມັນໃນສມັຍນ້ັນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກລໍາບາກຫລາຍໃນການເປັນຄຣິສຕຽນສາຣະພາບ. ມາຕິນ

ນີໂມລີຖືກເຂ້ົາຄ້າຍປັບນິສັຍ, ຄານ ບາກ ໄດ້ໜີອອກປະເທດ, ດີຕຣິກ ບອນໂຮເຟ້ີ ແລະຄົນອ່ືນໄດ້ຖືກຈໍາ
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ຄຸກແລະຖືກປະຫານ.

ນ້ີເປັນພຽງປະວັດສາດບາງຕອນກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີປ່ະກາດຄວາມຈ ິງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໄດ້ຖືກການຂ່ົມເຫັງ.

ໃນບົດຮຽນມ້ືນ້ີ ພວກເຮົາຈະເບ ິ ່ງເຣ ື ່ອງຂອງຜູ້ປູະກາດພຣະທັມມີກາອີຢາ ຜູ້ປະກາດທີ່ແທຈ້ ິງຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້

ໄດ້ຖືກຄວາມລໍາບາກເພາະການປະກາດພຣະທັມຢ່າງສັດຊ່ື ແຕ່ໃນທີ່ສຸດມີກາອີຢາກໍໄດ້ຮັບກຽດວ່າເປັນຜູ້

ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາແທ້.

1. ຄາໍທາໍນວາຍທີຄ່ນົນຍິມົ: ( 1 ກະສັດ 22:1-6 )

ເຫດການນ້ີເກີດຂ້ືນໃນປະມານປີ 850 ກ່ອນຄຣິສຕະສັກຣາດ ໃນລະຫວ່າງທີຊົ່ນຊາດອິສຣາເອນໄດ້ຖືກ

ແບ່ງອອກເປັນສອງອານາຈັກ. ອາຮາບເປັນກະສັດທາງພາກເໜືອທີເ່ອ້ີນວ່າ ອິສຣາເອນ ແລະເຢໂຮຊາຟັດ

ເປັນກະສັດທາງພາກໃຕ ້ທີເ່ອ້ີນວ່າ ຢູດາ.

ອິສຣາເອນເຄີຍທໍາສົງຄາມກັບຢູດາ ແລະອາຣາມ (ຊີເຣັຽ) ຊ່ຶງເປັນປະເທດໃກ້ຄຽງ. ແຕ່ໃນຕອນນ້ີ ບ່ໍມີສົງ

ຄາມລະຫວ່າງອິສຣາເອນແລະອາຣາມ. ເຢໂຮຊາຟັດແຫ່ງຢູດາໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມອາຮາບແຫ່ງອິສຣາເອນ 

(22:1-3); ເຢໂຮຊາຟັດເປັນກະສັດດີແລະມີຄວາມຊອບທັມ (22:43), ແຕ່ອາຮາບເປັນກະສັດບ່ໍດີເພາະ

ລາວໄດ້ພາໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາໄປຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມຊຶ່ງມະເຫສີເຢເສເບລເປັນຜູ້ນໍາເຂ້ົາມາ (16:31).

ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາບອກວ່າ ກະສັດອາຮາບໄດ້ຖາມພວກຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງວ່າ, ìພວກທ່ານຮູ້ບໍ

ວ່າເມືອງຣາໂມດກີເລອາດເປັນຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງຢູ່ຊ່ືໆບ່ໍໄປເອົາອອກຈາກກະສັດ 

ຊີເຣັຽ” ພຣະອົງກ່າວຕ່ໍເຢໂຮຊາຟັດວ່າ, ìທ່ານຈະໄປຕີເອົາເມືອງຮາໂມດກີເລອາດຮ່ວມນໍາຂ້າພະເຈ້ົາບໍ”

ເຢໂຮຊາຟັດຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຕຽມພ້ອມຢູ່ແລ້ວດ່ັງດຽວກັບທ່ານ ທະຫານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຄືທະ

ຫານຂອງທ່ານ ມ້າຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຄືມ້າຂອງທ່ານ ແຕ່ຂໍໃຫ້ປຶກສາເຣ ື ່ອງນ້ີກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເສັຽກ່ອນ.”

ກະສັດອາຮາບໄດ້ເອ້ີນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງຕົນມາຖາມ ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕອບພຣະອົງວ່າ “ພຣະເຈ້ົາ

ຈະໃຫ້ທ່ານຊ ັຍຊະນະ” (22:6).

2. ຄາໍທາໍນວາຍທີຄ່ນົບໍ່ນິຍມົ: ( 1 ກະສັດ 22:7-23 )

ແຕ່ກະສັດເຢໂຮຊາຟັດຍັງບ່ໍໝັ້ນໃຈຈ່ຶງຢາກໄດ້ຍິນຈາກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນອ່ືນອີກ (22:7-9). ອາຮາບ

ໄດ້ຕອບວ່າ “ຍັງມີຢູ່ ເຂົາຊ່ືວ່າ ມີກາອີຢາ ບຸດຂອງອີມລາ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຊັງເຂົາ ເພາະເຂົາທໍານວາຍແຕ່

ເຣ່ືອງຮ້າຍ ບ່ໍເຄີຍທໍານວາຍຄວາມດີກັບຂ້າພະເຈ້ົາເລີຍ” (22:8). ແລ້ວອາຮາບໄດ້ໃຊ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ປະຈໍາວັງຜູ້ນ່ຶງ

ໃຫ້ໄປນໍາເອົາຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາໃຫ້ມາພົບທັນທີ.

ພຣະທັມ 22:10-22 ໄດ້ເປີດສາກດ່ັງຕ່ໍໄປວ່າ “ເຈ້ົາອາຮາບ ແລະເຢໂຮຊາຟັດ ກະສັດແຫ່ງປະເທດຢູດາ ໄດ້
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ທົງເຄ່ືອງພຣະຣາຊາແລ້ວປະທັບຢູ່ທີ່ລານຟາດເຂ້ົາ ຢູ່ທາງນອກປະຕູເມືອງຊາມາເຣັຽ ຊ່ຶງມີພວກຜູ້ປະກາດ

ພຣະທັມທັງຫມົດຖວາຍຄໍາທໍານວາຍຢູ່.” ໃນເວລານ້ັນກໍມີ “ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ເຊເດກີຢາ ບຸດຂອງ

ເຄນາອານາ ໄດ້ເອົາເຫລັກມາທໍາເປັນເຂົາສຸບໃສ່ຫົວ ແລະທູນຕ່ໍເຈ້ົາອາຮາບວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວ

ດ່ັງນ້ີ ພຣະອົງຈະໄລ່ຄົນຊີເຣັຽໄປຈົນເຂົາຖືກທໍາລາຍຫມົດ” (22:11), ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມທັງໝົດກໍອາ

ແມນນໍາ (22:12).

ເຈ້ົາໜ້າທີ່ຜູ້ໄປນໍາເອົາມີກາອີຢາໄດ້ສ່ັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃຫ້ເວົ້າຢ່າງດຽວກັບຜູ້ປະກາດຄົນອ່ືນໆທີໄ່ດ້ບອກ

ພວກກະສັດໄປແລ້ວວ່າຈະຊ ັຍຊະນະ ແຕ່ມີກາອີຢາຮັບປາກວ່າຈະເວົ້າ ìແຕ່ຖ້ອຍຄໍາທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ເວົ້າ”

(22:13-14). ເມື ່ອມີກາອີຢາມາເຖ ິງຕ່ໍໜ້າບັນລັງ ກະສັດອາຮາບກໍຖາມວ່າ “ພວກເຮົາຄວນຈະອອກໄປຕ່ໍ

ສູ້ກັບຊາວເມືອງຮາໂມດກີເລອາດຫລືບ່ໍî ເຂົາຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìຄວນສະເດັດອອກໄປແລ້ວພຣະອົງຈະຊະ

ນະ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບເມືອງນ້ີໄວ້ໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະອົງແລ້ວ.” ອາຮາບຍັງບ່ໍພໍໃຈຈ່ຶງບອກ

ໃຫ້ມີກາອີຢາເວົ້າແຕ່ຄວາມຈ ິງ ທີພ່ຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ເຂົາ (22:16-17). ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຈ່ຶງເປີດເຜີຍ 

ຄວາມຈ ິງກັບກະສັດທັງສອງ. ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນປະຊາຊົນອິສຣາເອນແຕກກະຈັດກະຈາຍຢູ່ຕາມພູນ້ອຍ

ເຫມືອນດ່ັງຝູງແກະທີ່ບ່ໍມີຜູ້ລ້ຽງ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ ìປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີບ່ໍມີຜູ້ນໍາ ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາ

ກັບຄືນເມືອເຮືອນຂອງເຂົາດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກເທີນ.”

ອາຮາບຫລຽວໜ້າໄປຫາເຢໂຮຊາຟັດແລ້ວເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກທ່ານແລ້ວບ່ໍແມ່ນບ່ໍວ່າ ເຂົາບ່ໍເຄີຍ

ທໍານວາຍເຣ່ືອງດີກ່ຽວກັບຂ້າພະເຈ້ົາຈັກເທື່ອເລີຍ ເຂົາມີແຕ່ທໍານວາຍເຣ່ືອງຮ້າຍເທົ່ານ້ັນ” (22:18).

ແລ້ວມີກາອີຢາໄດ້ບອກເຖ ິງນີມິດທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ກັບເຂົາ (22: 19-24). ສລຸບງ່າຍໆວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ຊົງບັນດານໃຫ້ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມທຸກຄົນຂອງອາຮາບໄດ້ເວົ້າຕົວະ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງກໍາລັງຈະໃຫ້ກະ 

ສັດພິນາດ. ສ ິ ່ງນ້ີອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີຮບັໄດ້ຍາກ ເພາະພວກເຮົາຮູວ້່າພຣະເຈ້ົາຊົງສັດຊ່ືແລະ

ທ່ຽງທັມແລະການຫລອກລວງບ່ໍຖືກກັບພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງທີ່ພວກເຮົາຮູ.້ ພຣະເຈ້ົາຊົງຄວບຄຸມທຸກ

ຢ່າງໃນສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ; ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈຫລາຍຢ່າງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ເກີດ

ຂ ຶ ້ນ. ບ່ໍແມ່ນສ ິ ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ ແຕ່ແມ່ນສ່ິງທີ່ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ເກີດຂ ຶ ້ນ.

3. ຣາຄາອນັແພງ ແລະລາງວນັຂອງຄວາມຈງິຂອງພຣະເຈົາ້: ( 1 ກະສັດ 22:24-35 )

ຫລາຍຄົນທີ່ຮ່ວມຊຸມນຸມບ່ໍມັກຄໍາທໍານວາຍຂອງມີກາອີຢາ. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຊເດກີຢາລຸກຂ ຶ ້ນຕົບໜ້າ

ຂອງມີກາອີຢາແລ້ວທ້າທາຍວ່າ “ພຣະວ ິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທີ່ຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາຈະອອກໄປເວົ້າກັບ

ເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ?” ມີກາອີຢາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìໃນເວລາທີ່ເຈ້ົາຫນີໄປລ້ີຢູ່ບ່ອນລັບລ້ີພຸ້ນແຫລະ ເຈ້ົາຈ່ຶງຈະຮູ້ວ່າ

ມັນເປັນຢ່າງໃດ.” ນ້ັນແມ່ນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບເຊເດກີຢາ ເພາະທ່ານຈະຢ້ານແລະແລ່ນລ້ີເວລາ

ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາມາເຖ ິງ.

ກະສັກອາຮາບກໍບ່ໍມັກຄໍາທໍານວາຍຂອງມີກາອີຢາເຊ່ັນກັນ; ທ່ານໄດ້ສ່ັງໃຫ້ເຈ້ົາໜ້າທີ່ນໍາມີກາອີຢາໄປຂັງໄວ້
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ໃສ່ຄຸກໄວ້ ຈົນກວ່າເພ ິ ່ນຈະກັບມາຢ່າງປອດພັຍ (22: 27). ມີກາອີຢາຕອບກະສັດອາຮາບວ່າ ìຖ້າພຣະອົງ

ໄດ້ສະເດັດກັບຄືນມາຢ່າງປອດພັຍ ກໍຫມາຍຄວາມວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງເວົ້າກັບຂ້າພະເຈ້ົາ” (22:28).

ກະສັດສາມາດຢຸດຢ້ັງຜູ້ປະກາດມາກີເອຢາ ແຕ່ທ່ານບ່ໍສາມາດຢຸດຢ້ັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ໄດ້ຕັດໄປ.

ຄໍາເວົ້າຂອງຜູ້ປະກາດໄດ້ເຮດັໃຫ້ກະສັດອາຮາບມີຄວາມຢ້ານກົວທີຈ່ະອອກສູ້ຮບົ ເພ ິ ່ນຈ່ຶງປອມຕົວເປັນຄົນ

ທັມມະດາ ແຕ່ໃຫ້ກະສັດເຢໂຮຊາຟັດໃສ່ຊຸດກະສັດ (22:30). ແຕ່ກະສັດແຫ່ງຊີເຣັຽໄດ້ສ່ັງໃນທະຫານຂອງ

ເພ ິ ່ນບ່ໍໃຫ້ໂຈມຕີໃຜ ແຕ່ໃຫ້ຕ່ໍສູ້ກັບເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນເທົ່ານ້ັນ. “ດ່ັງນ້ັນ ເມ່ືອຜູ້ບັນຊາການທະຫານຣົດ

ຮົບ ຫລຽວເຫັນເຢໂຮຊາຟັດ ພວກເຂົາຈ່ຶງຄິດວ່າທ່ານແມ່ນເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນຢ່າງແນ່ນອນ ພວກເຂົາ

ຈ່ຶງເລ່ັງຣົດຮົບເຂ້ົາຕ່ໍສູ້ ແຕ່ເຢໂຮຊາຟັດໄດ້ຮ້ອງຂ້ຶນ ພວກຜູ້ບັນຊາການຣົດຮົບຈ່ຶງສັງເກດເຫັນວ່າ ບ່ໍແມ່ນກະ

ສັດແຫ່ງອິສຣາເອນພວກເຂົາຈ່ຶງກັບຄືນ ແລະບ່ໍຕິດຕາມພຣະອົງໄປ” (22: 32-33). ໃນຂະນະດຽວກັນອາ

ຮາບໄດ້ຮັບບາດເຈັບເພາະຖືກລູກທະນູຫລົງຂອງທະຫານຊ ີເຣັຽ, ເພ ິ ່ນຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ຜູ້ຂັບຣົດຮົບລ້ຽວຣົດອອກ

ຈາກສນາມຮົບ; ແຕ່ການສູ້ຮົບຍັງດຸເດືອດຢ່ ູ ທະຫານຈ່ຶງ “ໄດ້ຊູພຣະອົງໃຫ້ຢືນຂ້ຶນໃນຣົດມ້າຕ່ໍຫນ້າຊາວຊີ

ເຣັຽ ເລືອດຈາກບາດແຜຂອງພຣະອົງໄດ້ໄຫລອອກເຕັມຖັງຣົດຮົບ” (22:35). ພໍເຖ ິງຕອນແລງກະສັດອາ

ຮາບແຫ່ງອິສຣາເອນກໍສ ິ ້ນໃຈຕາຍ; ກ່ອນຕາເວັນຕົກກໍໄດ້ມີສຽງຮ້ອງຂ ຶ ້ນໃຫ້ກອງທັບອິສຣາເອນ “ຈ່ົງກັບຄືນ

ເມືອບ້ານເມືອງຂອງຕົນî ແລ້ວທຸກຄົນກໍໄດ້ກັບຄືນເມືອ. (22:36).

ກະສັດອາຮາບພຍາຍາມຮັກສາຊີວິດຂອງຕົນ ແຕ່ບ່ໍສາມາດເອົາຊະນະພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຊີວິດ 

ທ່ານ. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາອີຢາຖືກທຸກລໍາບາກເພາະຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະທັມທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍກັບທ່ານ.

ແຕ່ທ່ານກໍໄດ້ຮັບລາງວັນເພາະຄວາມສັດຊ່ືກັບພຣະເຈ້ົາແລະໄດ້ເຫັນຄໍາທໍານວາຍຂອງທ່ານເກີດຂ ຶ ້ນ.

ສາໍລັບຊວີດິໃນມືນ້ີ້

ການເວົ້າຄວາມຈ ິງຂອງພຣະເຈ້ົາກັບຜູ້ມີອໍານາດໃນໂລກນ້ີ ອາດຈະລໍາບາກແລະອັນຕະລາຍ. ພວກຜູ້ເຊ່ືອ

ແລະຜ້ ູປະກາດພຣະທັມໃນທຸກໆສມັຍໄດ້ສ່ຽງຊີວິດຂອງຕົນ ໃນການເວົ້າກັບອໍານາດປົກຄອງໃນສ ິ ່ງທີ່ພວກ

ເຂົາບ່ໍຢາກໄດ້ຍິນ. ຫລາຍໆຄ້ັງພວກເຮົາກໍຢາກເວົ້າໃນສ ິ ່ງທີ່ຄົນຢາກໄດ້ຍິນໂດຍສະເພາະເວລາຜູ້ຟັງກໍາລັງ

ຈະເຮັດໃນສ ິ ່ງທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາຢາກເວົ້າໃຫ້ຖືກໃຈຜູ້ມີອໍານາດ ເພາະພວກ

ເຂົາມີອໍານາດທີຈ່ະລົງໂທດຫລືໃຫ້ລາງວັນ.

ປະສົບການຂອງມີກາອີຢາເຕືອນໃຈວ່າພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມກ້າຫານເພ່ືອປະກາດພຣະທັມໃນກໍຣະນີ 

ເຫລ່ົານ້ັນເພາະພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງຄວບຄຸມທຸກຢ່າງໃນໂລກນ້ີຢ່ ູ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງລາຍງານຕົວ 

ກັບພຣະອົງໃນສ ິ ່ງທີພ່ວກເຮາົເຮັດແລະສ ິ ່ງທີ່ພວກເຮົາເວົາ້.

ຄໍາຖາມ:
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1. ສົມມຸດວ່າທ່ານເປັນມີກາອີຢາກໍາລັງຢຶນຢູ່ຕ່ໍໜ້າກະສັດອາຮາບແລະກະສັດເຢໂຮຊາຟັດ. ທ່ານຄິດ

ແນວໃດກ່ຽວກັບສະພາບການໃນຕອນນ້ັນ? ທ່ານຈະຄິດເຖ ິງຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວແລະຜົນປໂຍດ

ຂອງປະເທດຊາດບ່ໍ? ທ່ານຈະສູ້ກັບອຸປສັກໃດແດ່ໃນການຈະກ່າວພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ?

2. ຄຶດເຖ ິງຄ້ັງນ່ຶງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນຢ່າງຍາກລໍາບາກໃນການທີ່ຈະເວົ້າຄວາມຈ ິງຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ. ການເວົ້າຄວາມຈ ິງເປັນເຣ ື ່ອງຍາກບ່ໍ? ແມ່ນຫຍັງທີ່ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເວົ້າຄວາມຈ ິງ ຫລືບ່ໍໃຫ້ເວົ້າ

ຄວາມຈ ິງ?

3. ມີເວລາໃດແດ່ໃນປະວັດສາດຂອງປະເທດເຮົາທີເ່ຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນເວົ້າຄວາມຈ ິງກັບອໍານາດການ

ປົກຄອງໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ? ໃນປັດຈຸບັນປາກົດວ່າພວກເຮົາສາມາດເບ ິ ່ງໄດ້ງ່າຍ ວ່າສ ິ ່ງໃດຖືກກວ ່າ 

ສມັຍນ້ັນບ່ໍ? ເປັນຫຍັງງ່າຍ ຫລື ເປັນຫຍັງບ່ໍງ່າຍ?

ດຣ. ສິດນີ  ຄານ
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ບດົຮຽນທ ີ11

ຮນູດາ: ບນັລະບາຍແລະປະກາດພຣະທມັຂອງພຣະເຈົາ້

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ຂ່າວຄາວ 34: 19-31

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ກະສັດ 22:1—23: 30; 2 ຂ່າວຄາວ 34--35

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຮນູດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຍ ິງຄົນນ່ຶງ ໄດ້ບັນລະຍາຍ ແລະປະກາດພຣະ

ທັມພຣະເຈ້ົາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ພວກເຮົາຢາກຟັງຜູ້ໃດ ເພ່ືອຈະຮັບແລະເຂ້ົາໃຈພຣະທັມພຣະເຈ້ົາ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອອະທິບາຍໜ້າທີຂ່ອງຮນູດາໃນການບັນລະບາຍ ແລະປະກາດພຣະ

ທັມພຣະເຈ້ົາໃຫ້ກັບ ຜູ້ນໍາຂອງຊາວຢູດາ ແລະເພ່ືອເບ ິ ່ງຄວາມໝາຍສໍາລັບ

ການຮັບແລະເຂ້ົາໃຈພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໃນສມັຍນ້ີ.

ຄໍານໍາ

ກະສັດໂຢຊີອາໄດ້ສ່ົງຄົນໄປຫາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ຍ ິງຊ່ືຮູນດາເພ່ືອຈະຖາມພຣະເຈ້ົາ. ຮູນດາໄດ້ບອກວ່າ 

ພຣະເຈ້ົາຈະລົງໂທດປະເທດຢູດາແຕ່ຈະຍົກເວັ້ນກະສັດໂຢຊີຢາ.

ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ຍ ິງໃນຄຣິສຕະຈັກເປັນເຣ ື ່ອງໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງກັນໃນຄະນະຄຣິສຕຽນ ແລະຄຣິສຕະຈັກ

ໃນເວລາທີຜ່່ານມາ. ຫລາຍຄົນຄິດວ່າຜູ້ຍ ິງບ່ໍຄວນເປັນຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກ ແລະບ່ໍຄວນເປັນຜູ້ເທສນາ

ແລະສ່ັງສອນພຣະຄັມພີ ອີງຕາມພຣະທັມໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 11:3-10 ແລະ 1 ຕີໂມທຽວ 2:11-15. ແຕ່ໃນ

ຂະນະດຽວກັນກໍມີຜູ້ຍ ິງຫລາຍຄົນທີເ່ປັນຜູ້ນໍາໃນ ພຣະສັນຍາໃໜ່. ນອກນ້ັນໃນພຣະສັນຍາເດີມພວກເຮົາ

ໄດ້ເຫັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ຍ ິງເຊ່ັນ ມີຣີອາມ (ອພຍ 15:20), ເດໂບຣາ (ພວກຜູ້ປົກຄອງ 4:4), ແລະຮູ

ນດາໃນບົດຮຽນມ້ືນ້ີ. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ຍ ິງກໍເຮັດວຽກຢ່າງດຽວກັບຜູ້ປະກາດພຣະ ທັມຜູ້ຊາຍຄືປະກາດ

ພຣະທັມພຣະເຈ້ົາ.

ໃນຂະນະທີສຶ່ກສາພຣະທັມໃນມ້ືນ້ີໃຫ້ພວກເຮົາຄິດເຖ ິງວ່າ: ພວກເຮົາຢາກຟັງຜູ້ໃດເພ່ືອຈະຮັບແລະເຂ້ົາ

ໃຈພຣະທັມພຣະເຈ້ົາ?

1. ຄົນ້ພບົແລະຕອບຮບັ: ( 2 ຂ່າວຄາວ 34: 1-19 )

ກະສັດຂອງອັດຊີເຣັຽໄດ້ເຂ້ົາຍຶດແລະທໍາລາຍປະເທດອິສຣາເອນໃນປີ 722 ກ່ອນ ຄ.ສ ແລະໄດ້ກວດ

ລ້າງປະຊາຊົນສ່ວນຫລາຍໄປເປັນຊະເລີຍທີ່ກຸງບາບີໂລນ.
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ເຫດການໃນບົດຮຽນນ້ີເກີດຂ ຶ ້ນປະມານປີ 622 ກ່ອນ ຄ.ສ ໃນຣາຊການຂອງໂຢຊີຢາແຫ່ງຢູດາ. ຫລັງຈາກ

ກະສັດອາໂມນຜູ້ເປັນບິດາໄດ້ຖືກສັງຫານ, ໂຢຊີຢາກໍໄດ້ຂ ຶ ້ນເປັນກະສັດແທນ ແລະທ່ານມີອາຍຸໄດ້ແປດປີ.

ກະສັດທີຜ່່ານມາໄດ້ພາກັນເຮັດການຊ່ົວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ; ແຕ່ກະສັດໂຢຊີຢາໄດ້ເປັນຜູ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ ແລະ

ທ່ານໄດ້ເປັນຜູ້ປະຕິຮູບທາງສາສນາຜູ້ຍ ິ ່ງໃຫຍ່ຂອງ

ພຣະເຈ້ົາໃນປະເທດຢູດາ.

ພຣະທັມ 2 ຂ່າວຄາວ 34:1-7 ເວົ້າເຖ ິງການຂ ຶ ້ນຄອງຣາຊຂອງກະສັດໂຢຊີຢາແລະການນະມັສການພຣະ

ເຈ້ົາຢ່າງສັດຊ່ືຂອງທ່ານ. ໂຢຊີຢາໄດ້ “ພັງແທ່ນບູຊາພຣະບາອານລົງຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງ

ຊົງຮື້ແທ່ນເຄ່ືອງຫອມຊ່ຶງຕ້ັງຢູ່ເທິງ ນ້ັນລົງແລະພຣະອົງຊົງທໍາລາຍບັນດາອາເຊຣາແລະຮູບໂຄຣົບຫລ່ໍເສັຽ 

ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້ເປັນຜົງໂຮຍເທິງຫລຸມຝັງສົບຂອງ ບັນດາຄົນທີ່ຖວາຍສັດບູຊາແກ່ພຣະເຫລ່ົານ້ັນî (ຂ້ໍ 4).

ໂຢຊີຢາໄດ້ຊໍາຮະດິນແດນແລະພຣະວິຫານຈາກການໄຫວ້ພຣະທຽມ; ຫລັງຈາກນ້ັນກໍໄດ້ມີການສ້ອມແປງ

ພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່ ູນ້ັນ, ປະໂລຫິດໃຫຍ່ຮິນກີຢາໄດ້ພົບ

ປ ຶ ້ມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ (ຂ້ໍ 14). ຮິນກີຢາໄດ້ມອບປ ຶ ້ມໃຫ້ຊາຟັນຜູ້ເປັນເລຂາທິການປະຈໍາວັງ 

ແລະຊາຟັນກໍໄດ້ນໍາປ ຶ ້ມນ້ັນໄປໃຫ້ກະສັດໂຢຊີຢາ (ຂ້ໍ 16).

ຊາຟັນໄດ້ອ່ານປ ຶ ້ມໃຫ້ກະສັດຟັງ; ເມ່ືອກະສັດໂຢຊີຢາໄດ້ຍິນພຣະທັມຈາກປ ຶ ້ມນ້ັນ, “ເພ ິ ່ນຈ່ຶງຈີກເສ້ືອຂອງ

ຕົນຢ່າງເປັນທຸກî (ຂ້ໍ 19). ພຣະທັມທີ່ກະສັດໄດ້ຟັງອາດຈະແມ່ນຖ້ອຍຄ ໍາດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:

ìແຕ່ຖ້າທ່ານບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ແລະບ່ໍລະວັງທີ່ຈະກະທໍາ

ຕາມພຣະບັນຍັດທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະຣາຊກໍານົດກົດເກນຂອງພຣະອົງ ຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາສ່ັງ

ທ່ານໃນວັນນ້ີ ແລ້ວຄໍາສາບແຊ່ງເຫລ່ົານ້ີຈະຕາມມາທັນທ່ານ ທ່ານທ ັງຫລາຍຈະຮ ັບຄໍາສາບແຊ່ງໃນ

ເມືອງ ທ່ານທ ັງຫລາຍຈະຮັບຄໍາສາບແຊ່ງໃນທົ່ງນາ ຖາດຂອງທ່ານ ແລະຮາງນວດແປ້ງຂອງທ່ານຈະ

ຮັບຄໍາສາບແຊ່ງເຊ້ືອສາຍຂອງຕົວທ່ານເອງຈະຮັບຄໍາສາບແຊ່ງ ຜົນແຫ່ງພ້ືນດິນຂອງທ່ານ ຝູງງົວຂອງ

ທ່ານທີ່ເພ້ີມຂ ຶ ້ນ ຝູງແກະຂອງທ່ານທີເ່ພ້ີມຈະຮັບຄໍາສາບແຊ່ງ ທ່ານຈະຮັບຄໍາສາບແຊ ່ງເມ່ືອທ່ານເຂ້ົາ

ມາ ແລະທ່ານຈະຮັບຄໍາສາບແຊ່ງເມ່ືອທ່ານອອກໄປ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງບັນດານໃຫ້ຄໍາສາບແຊ່ງ 

ຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະການລົບລ້າງມີຂ້ຶນແກ່ກິຈການທີ່ທ່ານກະທໍາຈົນທ່ານຈະຖືກທໍາລາຍແລະພິນາດ

ຢ່າງໄວໆ ເຫດດ້ວຍຄວາມຊ ົ ່ວຊ່ຶງທ່ານໄດ້ກະທໍາ ເພາະເຈ້ົາໄດ້ປະຖ ິ ້ມເຮົາເສັຽî (ພຣະບັນຍັດທສີອງ 

28: 15-20).

ໂຢຊີຢາໄດ້ຮ ູ້ວ່າທ່ານແລະປະຊາຊົນກໍາລັງຢ່ ູໃນພັຍອັນຕະລາຍເພາະການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ.

2. ພຣະທັມຈາກພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້: ( 2 ຂ່າວຄາວ 34:20-28 )
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ກະສັດໂຢຊີຢາໄດ້ສ່ັງຂ້າຣາຊການຂອງທ່ານຫລາຍຄົນໃຫ້ໄປສແວງຫາຄໍາປຶກສາຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບທ່ານ 

ແລະປະຊາຊົນທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ໃນອິສຣາເອນ ແລະຢູດາ (34:19-21). ຂ້າຣາຊການຂອງຣິນກີຢາສາມຄົນໄດ້

ໄປປຶກສາຜ້ ູປະກາດຜູ້ຍິງຊ່ື ຮູນ ດາທີ່ຢ່ ູໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ (34: 22). ຫລາຍຄົນໃນສມັຍນ້ີເຊ່ືອວ່າຜູ້ຍ ິງບ່ໍ

ສາມາດທີຈ່ະນໍາ ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາມາປະ ກາດ; ແຕ່ຂ້າຣາຊການຂອງກະສັດໂຢຊີຢາບ່ໍໄດ້ມີປັນຫາ

ໃນເຣ ື ່ອງນ້ີ. ປະເພນີຂອງເຂົາເຈ້ົາຖືວ່າຜູ້ຍ ິງຢູ່ຖານະຕ່ໍາກວ່າຜູ້ຊາຍ ແຕ່ພວກຜູ້ປະກາດຍ ິງທີ່ເຕັມລ້ົນດ້ວຍ

ພຣະວິນຍານໄດ້ຮັບຖານະພິເສດໃນສັງຄົມ. ຮູນດາໄດ້ຮັບພຣະທັມຈາກພຣະເຈ້ົາເປັນ ສອງພາກ: ພາກນ່ຶງ

ແມ່ນເຣ ື ່ອງປະເທດຊາດ ແລະພາກທີສອງເຣ ື ່ອງ ກະສັດໂຢຊີຢາ (34:23-28).

“ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະນ ໍາເຫດຊ່ົວຮ້າຍມາເຫນືອ

ສະຖານທີ່ນ້ີແລະເຫນືອຊາວເມືອງນ້ີ ຄໍາສາບທັງ

ສ້ິນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືຊ່ຶງໄດ້ອ່ານຖວາຍພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດານ້ັນî (ຂ້ໍ 24). ພວກເຂົາຈະຖືກ

ພິພາກສາຈາກພຣະເຈ້ົາເພາະການໄຫວ້ພຣະທຽມຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ສໍາລັບກະສັດໂຢຊີຢານ້ັນ, ຮູນດາໄດ້

ບອກວ່າ “ເພາະເຈ້ົາກັບໃຈແລ້ວ ແລະໄດ້ ຖ່ອມຕົວລົງຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

ເມ່ືອເຈ້ົາໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາທີ່ປັກປໍາສະຖານທີ່ນ້ີ ແລະຊາວເມືອງນ້ີ ເຈ້ົາໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງ ຕ່ໍເຮາົ

ແລະເຈ້ົາໄດ້ຈີກເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງເຈ້ົາແລະຮ້ອງໄຫ້ຕ່ໍຫນ້າເຮົາ…

ເຮົາຈະຮວບເຈ້ົາໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາແລະເຂົາ ຈະຮວບເຈ້ົາໄປສູ່ທີ່ຝັງສົບຢ່າງສັນຕິ 

ແລະຕາຂອງເຈ້ົາຈະບ່ໍເຫັນເຫດຊ່ົວຮ້າຍຊ່ຶງເຮົາຈະນໍາມາເຫນືອສະຖານທີ່ນ້ີ” (ຂ້ໍ 27-28).

ກາສັດໂຢຊີຢາໄດ້ສ ິ ້ນພຣະຊົນເພາະບາດເຈັບຈາກການສ້ ູຮົບກັບເນໂກພຣະຣາຊາແຫ່ງເອຢິບ 

ທີ່ກາຣ໌ເຄມິສ ທີ່ແມ່ນ້ ໍາເອີ ຟຣາດ; ໂຢຊີຢາໄດ້ຖືກຝັງໄວ້ໃນອຸບໂມງ  ìແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ.

ຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມ ທັງປວງໄດ້ໄວ້ທຸກໃຫ້ໂຢ ຊີຢາ” (35: 20-25).

ສາໍລັບຊວີດິໃນມືນ້ີ້

ພຣະທັມໃນຕອນນ້ີໄດ້ສອນພວກເຮົາຢ່າງໜ້ອຍສອງຢ່າງ. ນ່ຶງ, ພວກເຮົາຄວນດໍາເນີນຊີວິດແບບມີການຟ້ືນ

ຟູ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງອ່ານພຣະຄ ັມພີທຸກມ້ືໂດຍການນໍາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະໃຊ້ພຣະຄັມພີເປັນ

ເຄ ື ່ອງວັດແທກຊີວິດ. ຊົນຊາດອິສ ຣາເອນບ່ໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນພຣະທັມຂອງອົງພຣະເຈ້ົາ ຈົນຫລາຍຄົນໄດ້

ລືມພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງຕົນ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງພຍາຍາມບ່ໍບ່ົມຄວາມບາບໄວ້ໃນຊີວິດ ແລະບ່ໍໃຫ້

ງານສັງຄົມມາເປັນອຸປສັກໃນການອ່ານພຣະຄັມພີຂອງພວກເຮົາ.

ສອງ, ພວກເຮົາຕ້ອງລະວັງໃນການເວົ້າວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວຜ່ານຄົນນ້ີ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຊົງກ່າວຜ່ານຄົນນ້ັນ.

ຫລາຍຄົນໃນສມັຍນ້ີຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງເວົ້າຜ່ານຜູ້ຍ ິງ ແລະຜູ້ຍ ິງທີ່ປະກາດພຣະທັມໄດ້ລະເມີດພຣະທັມ

ຄໍາສອນ. ໃນພຣະທັມມ້ືນ້ີພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວຜ່ານຮູນດາຜູ້ປະກາດຍ ິງ ແລະທຸກຢ່າງທີ່

ນາງໄດ້ກ່າວກໍໄດ້ເກີດຂ ຶ ້ນ. ສລຸບ: ສ ິ ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເບ ິ ່ງບ່ໍແມ່ນເພດຂອງຜູ້ປະກາດ ແຕ່ເບ ິ ່ງວ່າບຸກຄົນທີ່

ກໍາລັງປະກາດນ້ັນໄດ້ເຕັມລ້ົນດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍ.
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ຄໍາຖາມ:

1. ຊົນຊາດອິສຣາເອນຄົນພົບປ້ືມພຣະບັນຍັດວິທໃີດ? ເປັນຫຍັງກະສັດໂຢຊີຢາຈ່ຶງມີຄວາມໂສກເສ້ົາ

ຫລາຍແທເ້ມ່ືອ ໄດ້ຍິນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ?

2. ເປັນຫຍັງໂຢຊີຢາໄດ້ຊົງສ່ົງຂ້າຣາຊການໄປປຶກສາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ຍ ິງຊ່ືຮູນດາ? ພຣະເຈ້ົາຊົງ

ກ່າວຫຍັງແດ່ຜ່ານຮນູດາ?

3. ພວກເຮົາຄິດຜິດແນວໃດແດ່ເຣ ື ່ອງພຣະເຈ້ົາອາດຊົງໃຊ້ ຫລືບ່ໍໃຊ້ຜູ້ປະກາດຜູ້ຍິງ? 

4. ຄິດເບ ິ ່ງຜູ້ຍ ິງຫລາຍຄົນທີ່ມີສ່ວນໃນການເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ. ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ພວກ

ເຂົາເຈ້ົາແນວໃດແດ່?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທີ 12

ສດັຊືໃ່ນຍາມສິນ້ຫວງັ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຢເຣມີຢາ 20:7-18; 26:1-15

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຢເຣມີຢາ 1:1-10; 20:7-18; 26:1-19; 37:1-38:26

ແນວຄວາມຄດຶຫລກັ ເຢເຣມີຢາປະເຊີນກັບການຍາກໃນການຮັບໃຊ້ຈົນເຮັດໃຫ້ເພ່ິນ 

ສູນເສັຍຄວາມຫວັງ ແຕ່ລາວຍັງກ້າຫານແລະຊ່ືສັດຢູ່.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງທີ່ຍາກທີ່ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ທ່ານເຮັດ ແລະທ່ານຈະ

ຕອບສນອງພຣະຄຸນແນວໃດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຮຽນຮູ້ຈາກຊີວິດຂອງເຢເຣມີຢາ

ຄາໍນາໍ

ເຢເຣມີຢາເຂ້ົາໃຈວ່າການທີ່ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ນ້ັນເປັນພຣະຄຸນອັນສູງສ່ົງ    ເພາະວ່າການຮຽກ 

ເອ້ີນທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນນ້ັນແມ່ນເອ້ີນຕາມນ້ໍາພຣະທັຍພຣະອົງ ເພາະວ່າບ່ໍມີໃຜສາມາດສມັກຫລືບ່ໍສມັກໄດ້ 

ເພາະວ່າລາງຄົນສມັກຮັບໃຊ້ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງໃຊ້, ລາງຄົນບ່ໍສມັກແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກ ດ່ັງນ້ັນຜູ້ຖືກຊົງ 

ເລືອກໃຊ້ກໍນັບວ່າເປັນພຣະຄຸນອັນສູງສ່ົງ.

1. ຊງົເອີນ້ເຢເຣມຢີາ: ( ເຢເຣມຢີາ 1:1-10 )

ກ່ອນ ຄ.ສ 626 ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນໃຫ້ເຢເຣມີຢາລູກຊາຍປະໂຣຫິດຮິນກີຢາໃຫ້ມາເປັນຜູ້ທໍານວາຍ, ການ 

ຮຽກເອ້ີນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ບ່ົງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບ ໃຊ້ນ້ັນ 

ແມ່ນຂ້ຶນກັບນ້ໍາພຣະທັຍພຣະອົງ ຫາກພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກເອ້ີນແລ້ວຜູ້ທີ່ຖືກເອ້ີນນ້ັນຈະອາສາສມັກຕາມແຜນ 

ຂອງພຣະອົງ. ເຢເຣມີຢາບັນທຶກການທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນເພ່ິນວ່າ ìພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າ

ພະເຈ້ົາວ່າ, “ເຮົາໄດ້ຮູຈັ້ກເຈ້ົາ ກ່ອນທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາເປັນຕົວຕົນຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ເຮົາໄດ້ເລືອກເຈ້ົາໄວ້

ແລ້ວ ກ່ອນເຈ້ົາເກີດ ເຮົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງເຈ້ົາເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດແລ້ວ ແລະໄດ້ສະຖາປະນາໃຫ້ເຈ້ົາເປັນຜູ້ປະກາດ

ພຣະທັມແກ່ນາໆຊາດ”. (ຂ້ໍ 4-5). ເຢເຣມີຢາພະຍາຍາມແກ້ຕົວໂດຍອ້າງວ່າ ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າ

ພຣະອົງບ່ໍຮູ້ວ່າຈະເວົ້າຢ່າງໃດ ເພາະວ່າ ຂ້າພຣະອົງຍັງນ້ອຍ” (ຂ້ໍ 6) ການແກ້ຕົວແນວນ້ີໂມເຊກໍເຮັດຄືກັນ 

ແຕ່ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກແລ້ວພຣະອົງຈະບ່ໍປ່ຽນພຣະທັຍຈັກເທື່ອ, ເມ່ືອເຮົາຮູວ້່າພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກເຮົາ 

ແລ້ວເຮ  ົາກໍບ່ໍສາມາດແກ້ຕົວຫລືປະຕິເສດໄດ້ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຽ.

ໃນຂະນະທີເ່ຢເຣມີຢາແກ້ຕົວນ້ັນພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບເພ່ິນວ່າ ìຢ່າເວົ້າວ່າເຈ້ົາຍັງນ້ອຍ ເພາະວ່າເຮົາຈະໃຊ້

ເຈ້ົາໄປຫາປະຊາຊົນ ແລ້ວຈ່ົງບອກທຸກສ່ິງທີເ່ຮົາຈະສ່ັງເຈ້ົາແກ່ພວກເຂົາເຈ້ົາຢ່າສູ່ຢ້ານຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ເພາະ

ວ່າເຮົາຈະຢູ່ປົກປັກຮັກສາເຈ້ົາ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະîຄັນແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງເດ່
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ພຣະຫັດມາໃສ່ປາກຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຊົງກ່າວຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເບ່ິງດູ ເຮົາໄດ້ເອົາຄໍາເວົ້າຂອງເຮົາໃສ່ໃນ

ປາກຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ມ້ືນ້ີເຮົາໃຫ້ເຈ້ົາມີອໍານາດເຫນືອປະຊາຊາດ ແລະຣາຊອານາຈັກທັງຫລາຍ ເພ່ືອຖອນ

ຮາກແລະຮືຖ້ິ້ມເສັຽ ເພ່ືອທໍາລາຍແລະເຮັດໃຫ້ລ້ົມລົງ ເພ່ືອກ່ໍຂ້ຶນແລະປູກຝັງໄວ້” (ຂ້ໍ 8-10). ເຣ່ືອງນ້ີມີຄວາມ

ໝາຍວ່າອາຍຸສັງຂານຂອງເຮົາບ່ໍສໍາຄັນ, ເຮົາຈະເປັນຄົນຮູ້ນ້ອຍ ຫລືຮູ້ຫລາຍບ່ໍສໍາຄັນ, ເຮົາຈະເປັນຄົນທັມ 

ມະດາ ຫລືເປັນເຈ້ົານາຍກໍບ່ໍສໍາຄັນ ຫາກພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ພຣະອົງກໍຈະຊົງໂຜດປະທານສ່ິງທັງປວງໃຫ້ ພ້ອມ

ທັງປົກປັກຮັກສາເຮົາໂດຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ. ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນເຢເຣມີຢາຂໍຂານຕອບຮັບໃຊ້ພຣະ

ເຈ້ົາ ແລະຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກເພາະປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍຟັງຄວາມ.

2. ເຢເຣມຢີາຈົມ່ໃຫພ້ຣະເຈົາ້ ( ເຢເຣມຢີາ 20:7-18 )

ຫລັງຈາການຮັບໃຊ້ມາຊ່ົວຂະນະນ່ຶງເຢເຣມີຢາກໍເຫັນວ່າຊີວິດການຮັບໃຊ້ມີແຕ່ບັນຫາ ແລະບັນຫາເຫລ່ົານ້ີ

ເຮັດໃຫ້ເພ່ິນອ່ອນກໍາລັງໃຈ ເມ່ືອອ່ອນກໍາລັງໃຈສ່ິງທີ່ເປັນທາງລົບກໍເຂ້ົາມາໃນໃຈຂອງເພ່ິນແລ້ວຈ່ຶງຫວນຄຶດ

ເຖິງຄໍາກ່າວແກ້ຕົວວ່າເພ່ິນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນຂະນະທີ່ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນເພ່ິນໃຫ້ມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ແຕ່ພຣະ

ເຈ້ົາຊົງຕອບເພ່ິນວ່າ ìຢ່າເວົາ້ວ່າເຈ້ົາຍັງນ້ອຍî ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນເພ່ິນຍັງຄຶດເຖິງພຣະສັນຍາວ່າ  ìເຮົາໄດ້ເອົາ

ຄໍາເວົ້າຂອງເຮົາໃສ່ໃນປາກຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ມ້ືນ້ີເຮົາໃຫ້ເຈ້ົາມີອໍານາດເຫນືອປະຊາຊາດî (ຂ້ໍ 9-10ກ). ແຕ່ປະ

ຊາຊົນບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງສອນຕັກເຕ່ືອນຂອງເພ່ິນແຖມຍັງແຂງກະດ້າງຕ່ໍສູ້ແລະຍັງຈັບເພ່ິນໄປຂັງຄຸກອີກ. ເຢ

ເຣມີຢາຮູ້ສຶກວ່າເພ່ິນເອງຖືກພຣະເຈ້ົາຫລອກລວງໃຫ້ມາພົບກັບຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຫລອກລວງຂ້າພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງກໍຖືກຫລອກລວງî (ຂ້ໍ 7). ໃນທີ່ສຸດເຢເຣມີຢາກໍ

ກ່າວສາບແສ່ງການເກີດຂອງຕົນວ່າບ່ໍສົມຄວນເກີດມາເລີຽ  ìເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງອອກມາຈາກທ້ອງ ມາ

ເຫັນຄວາມລໍາບາກແລະຄວາມທຸກ ແລະວັນຄືນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍສ້ິນເປືອງໄປດ້ວຍຄວາມອັບອາຍî (ຂ້ໍ 18).

ເຢເຣມີຢາໄດ້ກ່າວຈ່ົມທຸກແລະຕ່ໍວ່າພຣະເຈ້ົາໃນຂະນະເພ່ິນຖືກກັກຂັງຄືບ່ໍມີຜູ້ໃດສົນໃຈ ແລະມາຊ່ອຍເພ່ິນ

ເລີຽ ແມ່ນແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍຍັງປະປ່ອຍໃຫ້ເພ່ິນມີເຣ່ືອງເຖິງປານນ້ີ. ການຈ່ົມແລະຄຶດເຊ່ັນບ່ໍແມ່ນແຕ່ເຢເຣມີ

ຢາດອກຍັງມີຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຈໍານວນຫລວງຫລາຍກໍຈ່ົມຄືກັນຕົວຢ່າງ; ໃນມັດທາຍ 8: 23 ສາວົກຈ່ົມໃຫ້

ພຣະເຢຊູວ່າບ່ໍຫ່ວງເຂົາໃນຂະນະທີລົ່ມແຮງພັດເຮືອຈວນຈະຫລ້ົມຕາຍ ແຕ່ພຣະອົງຍັງນອນຢູ່, ຄຣິສຕຽນ

ທຸກວັນນ້ີກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ເວລາຕ້ອງການພຣະອົງຄືບ່ໍເຫັນພຣະອົງຕອບຄໍາອະທິຖານອ້ອນວອນແຕ່ປະ 

ການໃດເລີຍ. ນາງມາຣີອາແລະນາງມາທາຜູ້ໃກ້ຊິດກັບພຣະເຢຊູກໍຈ່ົມໃຫ້ພຣະເຢຊູໃນຂະນະທີ່ລາຊະໂຣ 

ນ້ອງຊາຍຂອງຕົນປ່ວຍໃກ້ຈະຕາຍ ໃຊ້ຄົນໄປເຊີນພຣະອົງມາວາງມືໃສ່ລາວພຣະອົງກໍບ່ໍມາ, ແຕ່ໃນຕອນ

ປາຍເຂົາຈ່ຶງເຈ້ົາວ່າເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍມາໃນເວລາທີ່ເຂົາໃຊ້ຄົນໄປບອກການປ່ວຍຂອງລາຊະໂຣ

(ໂຢຮັນ 11).

ໃນຂະນະທີເ່ຢເຣມີຢາຈ່ົມທກຸຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນຫົວໃຈຂອງເພ່ິນຮ້ອນໄໝ້ຄ້າຍເໝືອນແປວໄຟໄໝ້ເຜົາຜານໃນ

ໃຈຂອງເພ່ິນ, ມັນເປັນຄືແປວໄຟອັນໃຫຍ່ທີ່ໄໝ້ລາມໄປທຸກແຫ່ງຫົນໃນບ້ານເມືອງຂອງເຮົາທຸກວັນນ້ີ. ການ

ນ້ີເກີດຂ້ຶນເພ່ືອເຕືອນໃຫ້ເພ່ິນຮູ່ວ່າເພ່ິນເປັນບັນພະບຸຣຸດທີ່ຊ່ອຍກອບກູ້ຄົນບາບທັງຫລາຍໃຫ້ລອດພ້ົນດ້ວຍ

ພຣະວັດຈະນະຂອງພຣະເຈ້ົາອັນຮ້ອນແຮງກ້າຈູດເຜົາໄໝ້ຈິດໃຈແຂງກະດ້າງໃຫ້ມຸ່ນທະລາຍ ດ່ັງນ້ັນເພ່ິນຢຸດ
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ຮ້ອງຈ່ົມແລະກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍອ້າງເຖິງພຣະອົງ ຫລືກ່າວໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງອີກ” ກໍມ ີ

ສ່ິງໃນໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງເຫມືອນໄຟໄຫມ້ອັດຢູ່ໃນກະດູກຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງກໍອ່ອນເປ້ັຽທ ີ ່ 

ຕ້ອງອັດມັນໄວ້ ແລະຂ້າພຣະອົງກໍອັດໄວ້ບ່ໍໄຫວî (ຂ້ໍ 9).ແລ້ວເຢເຣມີຢາກໍສໍານຶກແລະເຕືອນຕົນເອງວ່າພຣະ

ເຈ້ົາຊົງຢູ່ດ້ວຍສເມີ ìແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຢູ່ຂ້າງຂ້າພະເຈ້ົາ ດ່ັງນັກຮົບທີ່ຫນ້າຢ້ານ ເຫດສັນນ້ັນຜູ້ຂ່ົມເຫັງ

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະສະດຸດ ເຂົາຈະບ່ໍຊະນະຂ້າພະເຈ້ົາî (ຂ່ໍ 11).ແຕ່ໃນຖ້າມກາງຄວາມສ້ິນຫວັງນ້ີເພ່ິນຄຶດວ່າຫາກ

ບ່ໍເກີດມາຫລືຕາຍຢູ່ໃນທ້ອງມານດາກໍຍັງດີກວ່ານ້ັນເປັນຂອງທັມດາຂອງຄົນເຮົາເກືອບທຸກຄົນໃນເວລາທີ່ທໍ້

ໃຈ, ເຢເຣມີຢາໄດ້ທໍໃ້ຈແທ້ ແຕ່ເພ່ິນບ່ໍຖອຍໃນການຈະຮັບໃຊ້ແລະຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາຕ່ໍໄປ.

3. ເຂາົຟອ້ງເຢເຣມຢີາ: ( ເຢເຣມຢີາ 26:1-15 )

ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງບອກເຢເຣມີຢາວ່າ, ìເຈ້ົາຈ່ົງຢືນຂ້ຶນໃນເດ່ີນພຣະວິຫານ ແລ້ວປະກາດຖ້ອຍຄໍາທັງ

ຫມົດທີ່ເຮົາໄດ້ບອກເຈ້ົາໃຫ້ຊາວຢູດາທີມ່າອ້ອນວອນຢູ່ທີ່ນ້ັນຟັງ ຢ່າໄດ້ເວັ້ນຈັກຄໍາເລີຍເພາະວ່າບາງທເີຂົາ

ອາດຈະເຊ່ືອຟັງ ແລະຕັດສິນໃຈເວັ້ນຈາກທາງຊ່ົວກໍໄດ້ ຖ້າເຂົາເຮັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ ເຮົາກໍຈະປ່ຽນຄວາມຕ້ັງໃຈບ່ໍ

ນໍາພັຍວບັິດຍ້ອນການເຮັດຊ່ົວນ້ັນມາຍັງເຂົາ” (ຂ້ໍ 2-3). ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງໃຫ້ເຢເຣມີຢາປະກາດຢ່າງດຽວ

ກັນດ່ັງທີໄ່ດ້ປະກາດມາແລ້ວກັບຊາວຢູດາໃນບົດ 7-10 ຄືໃນຕອນນ້ັນເຢເຣມີຢາໄດ້ຢືນຢູ່ທີ່ປະຕູທາງເຂ້ົາ

ອອກພຣະວິຫານເພ່ືອທຸກຄົນທີ່ຜ່ານປະຕູຈະໄດ້ຍິນຄໍາປະກາດ ເພາະວ່າຫລັງຈາກກະສັດໂຢຊີອາຕາຍໄປ

ແລ້ວ ປະຊາຊົນໄດ້ກັບຄືນໄປຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ, ໃນເມ່ືອເຂົາຫລົງລືມພຣະເຈ້ົາໄປຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ

ພຣະເຈ້ົາຈະສ່ົງພ ັຍວິບັດມາຍັງພວກເຂົາ ແຕ່ຫາກເຂົາປ່ຽນໃຈຫັນກັບຄືນຫາພຣະອົງເມ່ືອໃດແລ້ວພຣະອົງກໍ

ຈະບ່ໍໃຫ້ພ ັຍວິບັດນ້ັນມາຖືກເຂົາ. ມາບັດນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງເຢເຣມີຢາອີກຄ້ັງນ່ຶງໃຫ້ປະກາດເພ່ືອໃຫ້ໂອກາດ

ພວກເຂົາອີກຄ້ັງນ່ຶງເພາະລາງເທື່ອເຂົາອາດກັບໃຈກໍເປັນໄດ້    ດ່ັງນ້ັນເຢເຣມີຢາຜູ້ເປັນຂ້າທາດທີເ່ຊ່ືອຟັງຈ່ຶງ

ປະກາດຕາມທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງຢ່າງກ້າຫານທຸກປະການ.

ພວກປະໂຣຫິດ  ແລະປະຊາຊົນກໍໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາທັງໝົດທີ່ເຢເຣມີຢາປະກາດແລ້ວກໍພາກັນໃຈຮ້າຍເໝືອນ

ແປວໄປທີ່ກໍາລັງລຸກໄໝ້ທັງເມືອງ ພວກເຂົາຈ່ຶງພາກັນຈັບກຸມເຢເຣມີຢາດ້ວຍຄວາມໂກດເຄືອງ ìພວກປະໂຣ

ຫິດ ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທມັ ແລະປະຊາຊົນທັງປວງໄດ້ຍິນເຢເຣມີຢາກ່າວດ່ັງນ້ີໃນວິຫານພໍເຢເຣມີຢາກ່າວ

ຖ້ອຍຄໍາທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກສ້ິນສຸດລົງ ພວກປະໂຣຫິດ ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະປະຊາຊົນກໍຈັບ

ກ ຸມເອົາເຢເຣມີຢາî (ຂ້ໍ 7-8). ພວກເຂົາໄດ້ນໍາເຣ່ືອງເຢເຣມີຢາໄປຟ້ອງກັບພວກເຈ້ົານາຍເພ່ືອໃຫ້ດໍາເນີນຄະ 

ດີປະຫານຊີວິດໃນຖານໃສ່ຮ້າຍພຣະວິຫານແລະເມືອງສັກສິດ.

ìເມ່ືອພວກເຈ້ົານາຍຂອງຊາວຢູດາໄດ້ຊາບເຣ່ືອງນ້ີ ກໍພາກັນອອກຈາກພຣະຣາຊສໍານັກ ໄປນ່ັງຢູ່ໃນທາງເຂ້ົາ

ປະຕູໃຫມ່ຂອງວິຫານນ້ັນ ຂນະນ້ັນພວກປຸໂຣຫິດກັບພວກປະກາດພຣະທັມໄດ້ເວົ້າຕ່ໍພວກເຈ້ົານາຍແລະປະ

ຊາຊົນວ່າ, ìຄົນຜູ້ນ້ີສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບໂທດເຖິງຕາຍ ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ເວົ້າໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີເມືອງນ້ີ ດ່ັງທີພ່ວກ

ທ່ານໄດ້ຍິນກັບຫູຕົນເອງແລ້ວî (ຂ້ໍ 10-11ກ). ໃນຂະນະທີເ່ຂົາກໍາລັງໄຕ່ສວນຄະດີນ້ັນເຢເຣມີຢາກ່າວກັບ

ເຂົາວ່າ ìພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຊົງໃຊ້ຂ້າພະເຈ້ົາມາກ່າວໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີວິຫານ ແລະເມືອງນ້ີ ຄືກ່າວບັນດາຖ້ອຍຄໍາ

ທີ່ພວກທ່ານໄດ້ຍິນແລ້ວນ້ັນ ພວກທ່ານຕ້ອງປ່ຽນທາງດໍາເນີນຊີວິດແລະການປະພຶດ ຈ່ົງເຊ່ືອຖ້ອຍຄໍາແຫ່ງ
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ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານ ແລ້ວພຣະອົງຈະຊົງປ່ຽນພຣະທັຍບ່ໍນ ໍາເອົາພັຍວິບັດທີ່ພຣະອົງຊົງກ່າວນ້ັນມາໃສ່

ພວກທ່ານî (ຂ້ໍ 12-13). ( ຄໍາເຫັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຂຽນບົດຮຽນນ້ີແມ່ນຢາກປ່ຽນຄໍາວ່າ      ìມາກ່າວໃສຮ້າ້ຍ

ປ້າຍສîີî ມາເປັນຄໍາວ່າ ìມາທາໍນວາຍເຣື່ອງ ຫລື ມາກາ່ວໂທດການກະທາໍî ເພາະວ່າຄໍາວ່າໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ

ແປວ່າ ກ່າວຫາສ່ິງທີບ່ໍ່ມີຄວາມຈິງ. ໃນພາສາຕ້ົນເດີມພາສາເຮັບເຣີຄໍານ້ີແມ່ນ ìນາບາî ແປວ່າ ທໍານວາຍ 

ຈາກນ້ັນແປມາເປັນພາສາອັງກິດບາງເຫລ້ັມຈະເວົ້າວ່າ Against ບາງເຫລ້ັມເວົ້າວ່າ concerned). ແຕ່

ການກ່າວນ້ີເຢເຣມີຢາບ່ໍກ່າວວ່າຕົວເພ່ິນເອງມາກ່າວໂທດ ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ບອກວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ໃຊ້ເພ່ິນມາ

ກ່າວໃນເຣ່ືອງນ້ີ ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນພວກເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍເຫັນວ່າເພ່ິນຜິດ. ìແລ້ວພວກເຈ້ົານາຍກັບປະຊາຊົນໄດ້ເວົ້າ

ຕ່ໍພວກປຸໂຣຫິດ ແລະພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, ìບ່ໍຄວນຈະລົງໂທດຄົນຜູ້ນ້ີເຖິງຕາຍ ເພາະວ່າທີ່ເຂົາເວົ້າ

ຕ່ໍພວກເຮົານ້ັນ ກໍເວົ້າໃນນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາ” (ຂ້ໍ 16).

ຄາໍຖາມ

1. ເຮົາຮູໄ້ດ້ແນວໃດວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນແລະເລືອກໃຊ ້ເຢເຣມີຢາ?

2. ເປັນຫຍັງເຢເຣມີຢາຈ່ຶງທຸມ້ເທທັງໃຈແລະກາຍໃນການປະກາດຖ້າມກາງຄວາມນ້ອຍໃຈແລະສ້ິນຫວັງ?

3. ຊີວິດການຮັບໃຊ້ຂອງເຢເຣມີຢາມີທາງຂ້ຶນແລະທາງລ່ອງນ້ັນໄດ້ສອນທ່ານແນວໃດ?

4. ໃນຖານະທ່ານເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຜູ້ນ່ຶງທ່ານໄດ້ປະນິປະນອມໃນການເວົ້າພຣະທັມເພ່ືອເອົາໃຈຄົນ ແລະກ້າ

ເວົ້າພຣະທັມຕາມພຣະທັມແນວໃດ?

5. ເຂົາໄດ້ຈັບເຢເຣມີຢາ ແລະເພ່ິນລອດພ້ົນຢ່າງໃດ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌                
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ບດົຮຽນທີ 13

ສດຸຍອດຄວາມຈົງຮກັພກັດີ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ດານີເອນ 3

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ດານີເອນ 1-3

ແນວຄວາມຄດຶຫລກັ ໃຫ້ຮຽນເອົາແບບຢ່າງຈົງຮັກພັກດີຂອງຊາຍໜຸ່ມທັງສາມ

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ສ່ຽງຢ່າງຄຸ້ມຄ່າໃນຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາມີຜົນຫຍັງ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຮຽນຮູ້ຈາກຊີວິດຂອງ ຊັດຣາເກ, ມີຊາກ ແລະອາເບດເນໂກ.

ຄາໍນາໍ

ກະສັດເນບູກາເນັດຊາເຂ້ົາຍຶດຄອງເຢຣູຊາເລັມແລະສ່ັງຊາຍໜຸ່ມສາມຄົນຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຂາບໄຫວ້

ພຣະທີ່ສ້າງດ້ວຍທອງຄໍາ   ແຕ່ຊາຍໜຸ່ມທັງສາມໄດ້ສະແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ໂດຍການຍອມ

ຕາຍເສັຽດີກວ່າທີ່ຈະທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ເຣ່ືອງນ້ີຈ່ຶງກາຍເປັນເຣ່ືອງທີ່ຮູກັ້ນດີອີກເຣ່ືອງນ່ຶງໃນພຣະຄັມພີ

ເດີມ.

1. ຄດັເລືອກ ແລະສັງ່ການ: ( ດານີເອນ 1:1-3:1-7 )

ປະມານປີ 606 ໃນຣາຊການຂອງກະສັດ ເຢໂຮອາກີມປີທີສາມ ກະສັດບາບີໂລນຜູ້ນ່ຶງຊ່ືວ່າ ເນບູກາເນັດຊາ

ໄດ້ນໍາພວກທະຫານບາບີໂລນບຸກເຂ້ົາໂຈມຕີ ແລະຍຶດກຸງເຢຣູຊາເລັມໄວ້ຢ່າງສ້ິນເຊີງ, ໃນຂະນະທີກ່ະສັດ 

ເນບູກາເນັດຊາເຂ້ົາຍຶດຄອງນ້ັນ ເພ່ິນໄດ້ເອົາສ່ິງຂອງຫລາຍຢ່າງຈາກພຣະວິຫານເຢຣູຊາເລັມໄປເກັບມ້ຽນ 

ໃນຄັງຂອງເພ່ິນ ພ້ອມທັງຈັບພວກຊະເລີຽໄປຍັງກຸງບາລີໂລນເພ່ືອເປັນຄົນໃຊ້ອີກ, ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຈະເອົາຊະເລີຽ

ທຸກຄົນໄປຍັງກຸງບາບີໂລນ ພວກທີ່ຈະຖືກເອົາໄປຈະຕ້ອງມີຄຸນນະສົມບັດດ່ັງນ້ີ; ìເລືອກເອົາພວກຊະເລີຍອິສ

ຣາເອນທີ່ເປັນຄົນຫນຸ່ມບາງຄົນຊ່ຶງເປັນເຊ້ືອສາຍພຣະວົງແລະເຊ້ືອສາຍເຈ້ົານາຍຄົນເຫລ່ົານ ີ ້ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້

ສະງ່າງາມ ມີສຸຂະພາບສົມບູນ ມີຄວາມສລາດ ໄດ້ຮັບການຝຶກຫັດເປັນຢ່າງດີ ແລະມີປັນຍາສ້ຽມແຫລມ 

ເພ່ືອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ມີຄຸນສົມບັດເຂ້ົາຮ ັບໃຊ້ໃນພຣະຣາຊສໍານັກ ອັສເປນັສຈະເປັນຜູ້ສອນໃຫ້ພວກເຂົາ

ອ່ານ ແລະຂຽນພາສາບາບີໂລນໄດ້î (1:3-4). ເຫດການນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນຫວນຄຶດກັບຄືນໄປຍັງຄໍາທໍາ

ນວາຍຂອງເຢເຣມີຢາທີ່ກ່າວໄວວ້່າ ìພວກເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາບາບທີເ່ຮົາໄດ້ກ່າວນ້ີທັງຫມົດ ເຖິງແມ່ນເຮົາໄດ້

ເວົ້າກັບພວກເຈ້ົາຫລາຍເທືອ່ຫລາຍທີແລ້ວກໍດີ ພວກເຈ້ົາກໍຍັງບ່ໍຍອມຟັງ ແລະເມ່ືອເຮົາເອ້ີນພວກເຈ້ົາ ພວກ

ເຈ້ົາກໍບ່ໍຕອບ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຈະກະທໍາຕ່ໍບ່ອນທີເ່ຮົາໄດ້ຍົກໃຫ້ ບັນ

ພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາ ຄືພຣະວິຫານທີ່ພວກເຈ້ົາໄດ້ອາສັຍຢູ່ນ້ີ ເຫມືອນກັບໄດ້ກະທໍາທີເ່ມືອງຊີໂລນ້ັນî (ເຢເຣມີ

ຢາ 7:13-14).
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ìໃນບັນດາຄົນທີຖື່ກຄັດເລືອກເຫລ່ົານ ີ ້ມີຊາວຢູດາດ້ວຍ ຄືດານີເອນ ຮານານີຢາ ມີຊາເອນ ແລະອາຊາຮີຢາ

ຫົວຫນ້າພະນັກງານໄດ້ເອ້ີນຊ່ືພວກເຂົາໃຫມ່ດ່ັງນ້ີ ດານີເອນເອ້ີນວ່າ ເບນເຕຊັສຊາ ຣານານີຢາເອ້ີນວ່າ ຊັດ

ຣາເກ ມ ີຊາເອນເອ້ີນວ່າ ເມຊາກ ແລະອາຊາຣີຢາເອ້ີນວາ່ ອາເບດເນໂກî (ຂ້ໍ 1:5-7). ທີ່ພຣະຣາຊວັງຂອງ

ກະສັດເນບູກາເນັດຊາໄດ້ມີຄໍາສ່ັງໃຫ້ມີການຝຶກຫັດແລະລ້ຽງດູຊາຍທັງສ່ີຢ່າງດີ ຊ່ຶງມັນຜິດປົກກະຕິກັບການ

ເປັນຊະເລີຽເສິກສົງຄາມ (P.O.W prisoner of war). ພວກເຮົາໄດ້ຍິນແລະບາງທີ່ກໍໄດ້ເຫັນຈາກຂ່າວທີວີ

ຫລືລາງຄົນໃນຈໍານວນພວກເຮົາອາດເຄີຽເປັນຊະເລີຽເສິກສົງຄາມມາແລ້ວຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້ດີກວ່າຜູ້ອ່ືນ, ແຕ່

ພວກຊະເລີຽທີ່ເນບູກາເນັດຊາຈັບໄປຄ້ັງນ້ີບ່ໍແມ່ນເອົາໄປທຸກທໍຣະມານແບບເຮົາຮູເ້ຫັນ ແຕ່ເພ່ິນຈັບເຂົາໄປ

ເພ່ືອເອົາໄປເປັນຂ້າທາດຮັບໃຊ້ໃນພຣະຣາຊສໍານັກຂອງເພ່ິນເອງ ດ້ວຍເຫດນ້ີຊະເລີຽເຫລົ່ານ້ີຈ່ຶງຕ້ອງເປັນຜູ້

ມີຄຸນນະວຸດທິດ່ັງທີກ່່າວມາແລ້ວ. ເວລາກໍາໜົດໃນການຝຶກຫັດແລະກິນອາຫານຢ່າງດີນ້ີຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ

ສາມປີ (1:5). ແຕ່ຊາຍໜຸມ່ເຫລ່ົານ້ີບ່ໍຍອມເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໂດຍອາຫານຢ່າງດີຝ່າຍເນ້ືອໜັງເຫລ່ົານ້ີ (1

8). ບົດຮຽນຕອນສໍາຄັນມີດ່ັງນ້ີ;

1. ຫາກຊະເລີຽທີ່ຖືກເລືອກບ່ໍກິນອາຫານແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນກໍຜິດຕ່ໍຄໍາສ່ັງຂອງກະສັດເນບູກາເນັດຊາ ເມ່ືອ

ຜິດຕ່ໍຄໍາສ່ັງກະສັດໂທດຂອງເຂົາແມ່ນປະຫານຊີວິດທັງຜູ້ດູແລະຊະເລີຽ, ດ່ັງນ້ັນຜູ້ດູແລພວກຊາຍໜຸ່ມເຫລ່ົາ

ນ້ີຈ່ຶງບັງຄັບໃຫ້ເຂົາກິນແຕ່ລະວັນ(1:10) ແຕ່ພວກຊາຍໜຸ່ມຂໍກິນແຕ່ນ້ໍາກັບຜັກເທົ່ານ້ັນ (1:12).

2. ຫາກຊະເລີຽເລືອກກິນແລະດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນຕາມຄໍາສ່ັງຂອງກະສັດເຂົາຈະປອດພັຍແລະມີຊີວິດການເປັນ

ຢູ່ຢ່າງດີ ແຕ່ມັນເປັນການຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ມັນເປັນການຕັດສິນໃຈຍາກທີ່ສຸດໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມຫິວພ້ອມ

ທັງຢູ່ດີກິນດີ ແຕ່ຊາຍໜຸ່ມເຫລ່ົານ້ີເລືອກເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຫລາຍກວ່າເຊ່ືອຟັງເຈ້ົານາຍຝ່າຍໂລກ ດ້ວຍເຫດ

ນ້ີພວກເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງກາຍເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີແກ່ຄຣິສຕຽນລຸ້ນຫລັງທຸກຄົນ.

ຜົນຂອງການເຊ່ືອຟັງຂອງຊາຍໜຸ່ມນ້ີເອງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໂຜດປະທານເຫ່ືອແຮງໃຫ້ເຂົາເປັນພິເສດ ìພຣະເຈ້ົາ

ໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ພວກຄົນຫນຸ່ມສ່ີຄົນນ ີ ້ມີຄວາມຮູ້ ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານວັນນະຄະດີ ແລະປັນຍາເປັນຢ່າງ

ດີ  ພຣະອົງຊົງໂຜດໃຫ້ດານີເອນຊໍານານການແປນິມິດແລະແກ້ຄວາມຝັນî ( 1:17). ຕ່ໍມາກະສັດເນບູກາ

ເນັດຊາໄດ້ສ້າງຮູບໂຄຣົບດ້ວຍທອງຄໍາແລະສ່ັງໃຫ້ທຸກຄົນຂາບໄຫວ້ຮູບນ້ັນ (3:3-7)

2. ຊດັຣາເກ, ເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກ ຖກືຟອ້ງ: ( ດານີເອນ 3:8-23 )

ມີຊາວບາບີໂລນບາງຄົນໄດ້ສວຍໂອກາດນ ີ ້ ກ່າວຟ້ອງຄົນຢູດາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຊັດຣາເກ, ເມຊາກ 

ແລະ ອາເບດເນໂກທີ່ບ່ໍຍອມຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບທີ່ກະສັດສ້າງຂ້ຶນ ເຂົາໄດ້ຟ້ອງວ່າ ìສາມຄົນນ້ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄໍາ

ສ່ັງຂອງພຣະອົງ ພວກເຂົາບ່ໍນັບຖືພຣະຂອງພຣະອົງແລະບ່ໍຍອມຂາບໄຫວ້ຮູບທີພ່ຣະອົງຊົງສ້າງ” (ຂ້ໍ 12ຂ).

ຄໍາຟ້ອງຮ້ອງແລະກ່າວຫາຂອງເຂົາແບ່ງເປັນສາມຄະດີຄື; 1. ບ່ໍຟັງຄໍາສ່ັງຂອງກະສັດ 2. ບ່ໍນັບຖືພຣະ

ຂອງກະສັດທີ່ສ້າງຂ້ຶນ ແລະ   3. ບ່ໍຂາບໄຫວ້ພຣະນ້ັນເປັນຄະດີທສີາມ. ດ້ວຍເຫດນ້ີເນບູກາເນັດຊາຈ່ຶງສ່ັງ

ເອົາສາມຄົນນ້ີມາຫາເພ່ືອສອບປາກຄໍາໂດຍຖາມເຂົາວາ່ ìຊັດຣາເກ ເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກ ພວກເຈ້ົາ

ບ່ໍຍອມນັບຖືພຣະຂອງເຮົາ ແລະບ່ໍຍອມຂາບໄຫວ້ຮູບຄໍາທີ່ເຮົາໄດ້ສ້າງຂ້ຶນແມ່ນບ່ໍ?(ຂ້ໍ 14). ທັງສາມຄົນຕົກ

ຢູ່ໃນພາວະທີ່ບ່ໍສາມາດອະທິບາຍໄດ້ ເພາະວ່າເປັນຄໍາຖາມຈາກຜູ້ມີອໍານາດສູງສຸດໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ   ຖ້າຈະ
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ຕອບແບບແກ້ຕົວພວກເຂົາກໍຈະລອດພ້ົນຈາກກອງໄຟທີ່ຫ້າງໄວ້ ຖ້າຈະຕອບດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາກໍ 

ຈະຕ້ອງຖືກຖ້ິມເຂົາກອງໄຟເປັນແນ່ນອນ. ແຕ່ທັງສາມໄດ້ຕອບເນບູກາເນັດຊາດ້ວຍກ້າຫານວ່າ “ ຂ້າແດ່

ພຣະຣາຊາ ພວກຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍຂ ໍປ້ອງກັນຕົວເອງໄວ້ຖ້າພຣະເຈ້ົາອົງທີ່ພວກຂ້າພຣະອົງຮັບໃຊ້ຢູ່ຊົງພໍພຣະ

ທັຍຈະຊ່ອຍພວກຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກເຕົາທີ່ໄຟລຸກຢູ່ ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ພຣະອົງກໍຈະຊົງຊ່ອຍກູ້ພວກຂ້າ

ພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກພຣະຣາຊອໍານາດຂອງພຣະຣາຊາແຕ່ຖ້າບ່ໍເປັນເຊ່ັນນ້ັນ ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ຂໍພຣະອົງ

ຊົງຊາບວ່າ ພວກຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍນັບຖືພຣະຂອງພຣະອົງ ແລະຈະບ່ໍຂາບໄຫວ້ຮູບຄໍາທີພ່ຣະອົງຊົງສ້າງຂ້ຶນ”

(ຂ້ໍ 16ຂ-18). ເປັນຄໍາຕອບທີ່ເຂ້ັມແຂງດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ, ດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກຈົນສະລະຊີວິດຂອງເຂົາ 

ພ້ອມກັນນ້ັນຍັງເປັນຄໍາຕອບທີ່ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົວຕ່ໍກະສັດເນບູເນັດຊາອີກ.

ຫລັງຈາກເນບູກາເນັດຊາໄດ້ຟັງຄໍາໃຫ້ການຈາກປາກຂອງຊະເລີຽທັງສາມ  ແລ້ວກໍໃຈຮ້າຍຈົນເຖິງຂ້ັນສ່ັງໃຫ້

ທະຫານເພ້ີມໄຟຮ້ອນກວ່າເກ່ົາອີກເຈັດເທົ່າ (ຂ້ໍ 20) ເພ່ືອຈະເຝົາທັງສາມໃຫ້ຕາຍ. ìແລ້ວກະສັດເນບຸກາດ

ເນສຊາຊົງພິໂຣດ ຊັດຣັຄ ເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກຢ່າງສຸດຂີດຈົນຫນ້າດໍາຕາແດງ ພຣະອົງຊົງສ່ັງໃຫ້ຄົນ

ຂອງພຣະອົງໄປເຮັດໃຫ້ເຕົາໄຟຮ້ອນຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາເຖິງເຈັດເທົ່າ ແລ້ວຊົງສ່ັງໃຫ້ຄົນຜູ້ເຂ້ັມແຂງທີ່ສຸດໃນກອງ

ທັບຂອງພຣະອົງຜູກຊາຍສາມຄົນນ ີ ້ ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາທງັສາມຈ່ຶງຖືກມັດຄາເຄ່ືອງນຸ່ງ ມີເສ້ືອຊ້ັນໃນຊ້ັນນອກ 

ມີຫມວກແລະຂອງອ່ືນໆ ແລ້ວໂຍນເຂ້ົາໄປໃນເຕົາໄຟî (ຂ້ໍ 19-21). ຊາຍໜ ຸ່ມທັງສາມໄດ້ຍອມໃຫ້ເຂົາໂຍນ

ຖ້ິມລົງກອງໄຟອັນແຮງກ້າດີກວ່າຈະທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.

3. ເນບູກາດເນດັຊາສັງ່ບໍໃ່ຫໝ້ິນ່ປມາດພຣະເຈົາ້: ( ດານີເອນ 3:24-30 )

ທຸກຄົນໄດ້ເປ່ັງສາຍຕາໃສ່ກອງໄຟອັນແຮງກ້ານ້ັນເພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນໄຟນ້ັນໄໝ້ເຝົາຮ່າງກາຍຂອງຊາຍໜຸ່ມທັງ

ສາມ  ແຕ່ກໍບ່ໍເປັນດ່ັງທີ່ເຂົາຄາດຄຶດໄວ້ ພວກເຂົາກັບເຫັນການອັສຈັນເກີດຂ້ຶນທີ່ບ່ໍເຄີຽມີມາກ່ອນ ພວກເຂົາ

ໄດ້ເຫັນຊາຍໜຸ່ມທັງສາມ ແລະເທວະດາອີກຕົນນ່ຶງຍ່າງໄປມາໃນກອງໄຟໂດຍບ່ໍເປັນຕະລາຍໃດໆ ສ່ວນ

ກະສັດເນບູກາເນັດຊານ້ັນກໍຕ່ືນຕົກໃຈເມ່ືອເຫັນເຫດການອັນປລາດນ້ັນ      ìໃນເວລານ້ັນ ກະສັດເນບຸກາດ

ເນ ັດຊາ ໄດ້ຊົງລຸກຂ້ຶນໂດຍໄວ ຍ ້ອນປລາດພຣະທັຍ ແລະຊົງຖາມພວກທີ່ປຶກສາວາ່, ìພວກເຮົາໄດ້ມັດ

ຊາຍສາມຄົນນ້ັນໂຍນເຂ້ົາໄປໃນເຕົາໄຟບ່ໍແມ່ນບ່ໍ?î ພວກເຂົາທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ແມ່ນແລ້ວພຣະ

ເຈ້ົາຂ້າîພຣະອົງຊົງຖາມອີກວ່າ, ìແລ້ວເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງເຫັນຊາຍສ່ີຄົນກໍາລັງຍ່າງຢູ່ໃນເຕົາໄຟ ພວກເຂົາບ່ໍ

ໄດ້ມັດແລະບ່ໍເຫັນເປັນອັນຕະຣາຍຫຍັງເລ ີຍ ຄົນທີສ່ີຊ້ໍາພັດເບ່ິງຄ້າຍຄືກັນກັບເທວະດາ” (ຂ້ໍ 24-25). ສ່ິງທີ່

ໜ້າສົນໃຈທີສຸ່ດແມ່ນຄໍາຖາມຂອງເນບູກາເນັດໄດ້ຖາມທີ່ປຶກສາວ່າ ìພວກເຮົາໄດ້ມັດຊາຍສາມຄົນນ້ັນໂຍນ

ເຂ້ົາໄປໃນເຕົາໄຟບ່ໍແມ່ນບ່ໍ?” ìແລ້ວເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງເຫັນຊາຍສ່ີຄົນກໍາລັງຍ່າງຢູ່ໃນເຕົາໄຟ ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້

ມັດແລະບ່ໍເຫັນເປັນອັນຕະລາຍຫຍັງເລ ີຍ ຄົນທີສ່ີຊ້ໍາພັດເບ່ິງຄ້າຍຄືກັນກັບເທວະດາ” . ເຣ່ືອງນ້ີສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້

ວ່າຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທ ັຍບ່ໍມີໃຜທໍາລາຍຜູ້ທີ່ໄວວ້າງໃຈຄືຊາຍໜຸ່ມທັງສາມນ້ີໄດ້, ທັງສາມຄົນໄດ້ຍ່າງ

ໄປມາໃນກອງໄຟໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍໃດໆເພາະວ່າເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍເຂົາທັງ

ໝົດໄວ້. ສາສນາສາດຜູ້ນ່ຶງບອກອີກວ່າ ເຫດທີ່ເຂົາຍ່າງໄປມານ້ັນແມ່ນລໍຖ້າເວລາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ມາເຖິງ, ສາສນາສາດຜູ້ນ້ີເວົາ້ອີກວ່າ  ເຮົາທັງຫລາຍຢູ່ໃນກອງໄຟໃຫຍ່ຄື ຊັດຣາເກ ເມຊາກ ແລະອາເບດເນ
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ໂກ ໃນທຸກວັນນ້ີ ແຕ່ເຮົາບ່ໍມີອັນຕະລາຍກໍເພາະວ່າເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຮັກສາເຮົາຢູ່ຈົນກວ່າ

ພຣະເຈ້ົາຈະມາຮັບເອົາເຮາົໄປຈາກກອງໄຟນ້ີ.

ìແລ້ວກະສັດເນບຸກາດເນສຊາໄດ້ສະເດັດຂ້ຶນໄປເທິງປາກເຕົາໄຟ ແລະຊົງເອ້ີນວ່າ, ìຊັດຣາເກ ເມຊາກ ອາ

ເບດເນໂກ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດເອີຍ, ຈ່ົງອອກມາສາî ພວກເຂົາຈ່ຶງໄດ້ອອກມາໃນທັນທີ ຝ່າຍ

ເຈ້ົາອຸປຣາດ ເຈ້ົາແຂວງ ຮອງເຈ້ົາແຂວງ ແລະພວກທີ່ປຶກສາທັງຫມົດໄດ້ພ້ອມກັນມາເບ່ິງຄົນເຫລ່ົານ້ີ ຊ່ຶງບ່ໍ

ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຫຍັງເລີຍ ຜົມແລະເຄ່ືອງນຸ່ງກໍບ່ໍໄດ້ໄຫມ້ ແລະທັງບ່ໍມີກ່ິນຄວັນໄຟໃນຕົນຕົວຂອງເຂົາພຣະ

ຣາຊາຊົງກ່າວວ່າ, ìສາທຸການແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຊັດຣາເກ ຂອງເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກ ພຣະອົງຊົງໃຊ້

ເທວະດາລົງມາຊ່ອຍຄົນເຫລ່ົານ້ິ ຊ່ຶງໄດ້ຮັບໃຊ້ແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ ພວກເຂົາບ່ໍເຊ່ືອຟ ັງຄໍາສ່ັງຂອງ

ເຮົາ ແລະຍ່ອມສ່ຽງຊີວິດຂອງເຂົາດີກວ່າທີ່ຈະຂາບໄຫວ້ພຣະໃດໆເວັ້ນໄວ້ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາເອງî (ຂ້ໍ 26-

28). ດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງຊາຍໜຸ່ມທັງສາມພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາລອດຈາກເງ້ືອມມືຂອງເນບູກາ

ເນັດຊາ ພະຣາຊາແຫ່ງບາບີໂລນ ພ້ອມທັງປະກາດອອກຄໍາສ່ັງບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດໝິ່ນປມາດພຣະເຈ້ົາຂອງຊາຍໜຸ່ມ

ທັງສາມ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບກຽດຍ້ອນຄວາມສັດຊ່ືຂອງເຂົາ ແລະເຂົາທັງສາມກໍໄດ້ຮັບຍົດຈາກເນບູກາເນັດຊາ 

(ຂ້ໍ 29-30).

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 14

ສ່ຽງທີສ່ດຸ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອັສເທີ 4:1-16

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອັສເທີ 1-8

ແນວຄວາມຄດຶຫລກັ ນາງເອັສເທສ່ີຽງຊີວິດເພ່ືອຊ່ອຍຜູ້ອ່ືນໃຫ້ພ້ົນຈາກການຖືກຂ້າ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ມັນຄຸ້ມຄ່າບ່ໍທີ່ຈະສະລະຊີວິຕົນເອງເພ່ືອຊ່ອຍຜູອ່ືນໃຫ້ພ້ົນ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຮຽນເອົາແບບຢ່າງຂອງນາງເອັສເທໃີນການຊ່ອຍຜູ້ອ່ືນ.

ຄາໍນາໍ

1. ພຣະທັມເອັສເທບ່ໍີມີໃນພຣະຄັມພີລາວເຫລ້ັມສີດໍາຈ່ຶງໃຫ້ສະບັບໃໝ່ເຫລ້ັມສີຟ້າແທນ. 2. ເນ່ືອງຈາກວ່າ 

ພຣະທັມເອັສເທບ່ໍີມີໃນສະບັບສີດໍາຈ່ຶງບ່ໍເປັນພຣະຄັມພີທີ່ຄຸ້ນເຄີຽສໍາລັບຄຣິສຕຽນລາວເຮົາປານໃດ  ດ່ັງນ້ັນ

ຈ່ຶງຂໍແນະນໍາໃຫ້ອ່ານບົດ 1 ເຖິງບົດ 8 ເລີຍ.

1. ກະສດັເຊເຊດັເມາົອາໍນາດ: ( ເອັສເທີ 1:1-2:23 )

ກະສັດເຊເຊັດຈັດງານລ້ຽງໃຫຍ່ກິນກັນເຖິງເຈັດມ້ື ແລະໃນມ້ືທີເຈັດຄືເຫດການທີ່ຈະເລ່ົາໃນບົດຮຽນນ້ີ, ດ້ວຍ

ການເມົາເຫລ້ົາແວງແລະການມົວເມົາອໍານາດກະສັດເຊເຊັດຈ່ຶງຢາກໂອ້ອວດຄວາມງາມຂອງຣາຊິນີ  (ເມັຽ)

ຂອງພະອົງໃຫ້ບັນດາເຈ້ົານາຍໄດ້ເຫັນໂດຍສ່ັງໃຫ້ນາງມາປາກົດຕົວຕ່ໍບັນດາຂຸນນາງທີມ່າໃນງານລ້ຽງ   (1:

10-11) ແຕ່ພຣະນາງຣາຊິນີເຫັນວ່າຕົນເອງຖືກບັງຄັບຈ່ຶງບ່ໍມາຕາມຄໍາສ່ັງຂອງກະສັດເຊເຊັດ, ການປະຕິ

ເສດຂອງພຣະນາງເປັນຄວາມຜິດອັນໃຫຍ່ຫລວງຕ່ໍສັງຄົມຂອງຄົນເປີເຊັຽ 71:16-18). ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນຍັງ

ເປັນການຜິດຕ່ໍອໍານາດຂອງກະສັດອີກ ດ້ວຍເຫດນ້ີນາງຈ່ຶງຖືກປົດຈາກຕໍາແໜ່ງຣາຊິນີ, ສ່ວນກະສັດຈະ

ຕ້ອງເລືອກຣາຊິນີຄົນໃໝ່ມາແທນທີ່ຣາຊິນີຄົນເດີມ. ຣາຊິນີຄົນໃໝ່ໄດ້ແກ່ນາງເອັສເທີ (2:5-18).

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງດ້ວຍຜູ້ຍິງຄົນດຽວ ນາງມີຊ່ືວ່າເອັສເທີ ນາງເປັນຜູ້ນ່ຶງໃນຈໍາ

ນວນຊະເລີຍໃນສມັຍກະສັດເນບູກາເນັດຊາເຂ້ົາຍຶດຄອງເຢຣູຊາເລັມ ແລະນໍາເອົາຄົນຢິວມາເປັນຂ້າທາດ

ພຸ້ນ. ການຍາດຊິງອໍານາດໃນຣາຊວັງນ້ັນໄດ້ເປັນເໝືອນລະຄອນໂຮງໃຫຍ່, ມີຜູ້ໄດ້ອໍານາດ, ມີຜູ້ເສັຽອໍາ

ນາດ ແຕ່ສໍາລັບຄຣິສຕຽນແລ້ວເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນທີ່ມີອໍານາດສູງສຸດ ດ່ັງທີເ່ຫັນຊີວິດຂອງນາງເອັສເທີ

ຊະເລີຍເສິກຈາກເຢຣູຊາເລັມກາຍມາເປັນພຣະຣາຊີນີແຫ່ງບາບີໂລນ ໂດຍການຊ່ອຍເຫລືອຂອງອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາ ອໍານາດທີນ່າງມີນ້ັນສາມາດຊ່ອຍຊີວິດຄົນທັງຊາດໃຫ້ພ້ົນຈາກການຖືກຂ້າ. (ອ່ານ 2:19-23).
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2. ຮາມານວາງແຜນຂາ້ລາ້ງຊາດຢວິ: ( ເອັສເທີ 3:1-15 )

ຕ່ໍມາກະສັດເຊເຊັດໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງທ່ານຮາມານໃຫ້ເປັນນາຍົກຮັຖມົນຕຣີ ແລະມີຄໍາສ່ັງໃຫ້ຂ້າຣາຊການທັງໝົດ

ໂຄຣົບຮາມານໂດຍໃຫ້ຂຸເຂ່ົາກ້ົມຂາບລາວ ແຕ່ມີຊາຍນ່ຶງມີຊ່ືວ່າ ມໍເດກາຍ ຜູ້ເປັນພ່ໍລ້ຽງຂອງຣາຊີນີເອັສເທີ 

ບ່ໍຍອມກ້ົມຂາບນາຍຍົກຮາມານ ເພາະຕົນເອງເປັນຄົນຢິວ. ເມ່ືອນາຍຍົກຮາມານຮູ້ວ່າມໍເດກາຍບ່ໍຍອມກ້ົມ

ຂາບລົງ ຈ່ຶງວາງແຜນຈະລົງໂທດລາວດ້ວຍຄວາມໃຈຮ້າຍຈົນສຸດຂີດ ໃນການລົງໂທດນ້ີບ່ໍແມ່ນແຕ່ຈະລົງ

ໂທດ ທ່ານມໍເດກາຍເທົ່ານ້ັນແຕ່ຈະລົງໂທດທຸກຄົນທີ່ເປັນຄົນຢິວ (ຂ້ໍ 1- 6). ແຕ່ນາຍຍົກບ່ໍເຄີຍຮູເ້ລີຍວ່າຣາ

ຊີນີເອັສເທີກໍເປັນຄົນຢິວຄືກັນ.

ນາຍຍົກຮາມານໄດ້ວາງແຜນຂ້າລ້າງຊາດຢິວບ່ໍໃຫ້ເຫລືອ ລາວໄດ້ຟ້ອງກະສັດວ່າ ìມີຊົນຊາດນ່ຶງກະຈາຍຢູ່

ທ ົ ່ວ ແລະແຍກກັນຢູ່ຖ້າມກາງຊົນຊາດທັງຫລາຍໃນມົນທົນແຫ່ງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ກົດຫມາຍຂອງ

ເຂົາຜິດກັບກົດຫມາຍຂອງຊົນຊາດອ່ືນທັງສ້ິນ ແລະພວກນ້ີບ່ໍຮັກສາກົດຫມາຍຂອງພຣະຣາຊາ ການທີ່ພຣະ

ຣາຊາຊົງປ່ອຍເຂົາໄວ້ນ້ີບ່ໍໄດ້ເກີດປໂຍດແກ່ພຣະອົງຖ້າເປັນທີພໍ່ພຣະທັຍພຣະຣາຊາ ຂໍຊົງອອກຄໍາສ່ັງໃຫ້ທໍາ

ລາຍລ້າງເຂົາເສັຽເຖີດ ແລະຂ້ານ້ອຍຈະຖວາຍເງິນນ່ຶງຫມ່ືນຕະລັນໃສ່ມືບັນດາຜູ້ທີດູ່ແລ ພຣະຣາຊກິດຂອງ

ພຣະຣາຊາເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ໃສ່ໃນພຣະຄັງຂອງພຣະຣາຊາ” ເຈ້ົາຊີວິດຈ່ຶງຖອດແຫວນຕາອອກຈາກພຣະຫັດ

ຂອງພຣະອົງມອບແກ່ຮາມານບຸດຮັມເມດາທາ ຄົນອາກັກ ສັດຕຣູຂອງພວກຢິວî (3:8-10). ກະສັດຊາເຊັດ

ຕົກລົງປະທັບຕຣາດ້ວຍແຫວນຂອງເພ່ິນໂດຍບ່ໍຮູ້ວ່າພະຣາຊິນີຂອງເພ່ິນເປັນຄົນຢິວຄືກັນ.

3. ສດັຊືຈ່ຶງ່ກາ້ຫານ: ( ເອັສເທີ 4:1-17 )

ທ່ານມໍເດກາຍເປັນຍາດພ່ີນ້ອງອັນໃກ້ຊິດກັບຣາຊິນີເອັສເທີ, ທ່ານເອງເປ ັນຜູ້ລ້ຽງດູເອັສເທີມາແຕ່ນ້ອຍ      

ເໝືອນກັບວ່າເປັນລູກແທ້ໆຂອງເພ່ິນ. ທ່ານມໍເດກາຍໄດ້ຮັບຂ່າວວ່ານາຍຍົກຮາມານມີເອກສານທີປ່ະທັບ

ຕຣາດ້ວຍແຫວນຂອງກະສັດເຊເຊັດໃຫ້ຂ້າລ້າງຄົນຢິວທັງໝົດ ມໍເດກາຍໄດ້ສະແດງຄວາມໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈ

ໂດຍຈີກເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມຂອງຕົນແລ້ວໄປນຸ່ງຫ່ົມຝ້າກະສອບເຂ້ົາຊ່ຶງສະແດງຄວາມເສັຽໃຈໃນສັງຄົມຂອງຄົນຕາ

ເວັນອອກ. ໃນສັງຄົມຂອງຄົນພາກຕາເວັນອອກກາງນ້ັນການນຸ່ງເສ້ືອຄຸມຍາວ (Robe) ແມ່ນເສ້ືອຄຸມທີມີ່

ກຽດຕິຍົດເຊ່ັນບຸດຫລົງຫາຍເມ່ືອກັບບ້ານພ່ໍເອົາເສ້ືອຄຸມມາສວມໃສ່ລາວ, ບັນດາເຈ້ົານາຍຈະຕ້ອງນຸ່ງເສ້ືອ

ຄຸມ ສ່ວນກະສັດຕ້ອງແມ່ນເສ້ືອຄຸມສີມ່ວງ. ເມ່ືອທ່ານມໍເດກາຍຖອດເສ້ືອຄຸມຂອງເພ່ິນອອກແປວ່າເພ່ິນລົດ

ຖານະເພ່ິນລົງຫລືປະຕິເສດຕົນບ່ໍເປັນຄົນສໍາຄັນອັນໃດ ການຍອມມານຸ່ງຜ້າປ່ານຫລືຜ້າກະສອບເຂ້ົາແປວ່າ

ທຸກໃຈຫລາຍ   ພ້ອມທັງເອົາຂ່ີເຖ່ົາໂຮຍໃສ່ຫົວແປວ່າກໍາລັງຈະຕາຍ. (ຂ້ໍ 1-3) ມີຄົນມາລາຍງານຕ່ໍຣາຊິນີ 

ເອັສເທຜູ້ີເປັນເໝືອນລູກລ້ຽງຂອງມໍເດກາຍ ເພາະເພ່ິນລ້ຽງລາວມາແຕ່ນ້ອຍພ້ ຸນ.

ເມ່ືອນາງຊາບຂ່າວວ່າທ່ານມໍເດກາຍກໍາລັງເປັນທຸກຢ່າງໜັກ ແຕ່ບ່ໍຮູວ້່າມໍເດກາຍ ເປັນທຸກດ້ວຍເຣ່ືອງອັນໃດ

ດ່ັງນ້ັນນາງຈ່ຶງສ່ົງເສ້ືອຜ້າຢ່າງດີໄປໃຫ້ມໍເດກາຍ ແຕ່ມໍເດກາຍບ່ໍໄດ້ນຸ່ງຫ່ົມເສ້ືອຜ່າເຫລ່ົານ້ັນ. ດ້ວຍເຫດນ້ີມໍ

ເດກາຍຈ່ຶງເອົາສໍາເນົາເອກະສານການປະກາດຂ້າຄົນຢິວທັງໝົດ    ທີ່ຕຣາປະທັບຂອງກະສັດເຊເຊັດຜູ້ເປັນ

ສາມີຂອງນາງ, ພ້ອມນ້ັນມໍເດກາຍຍັງສ່ັງຄວາມໄປຫາເອັສເທີໃຫ້ນາງໄປຂໍຄວາມເມດຕານໍາກະສັດ ແລະ
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ເອັສເທກໍີພ້ອມທີ່ຈະເຮັດຕາມທີ່ມໍເດກາຍສ່ັງມາ. ເມ່ືອນາງໄດ ້ຮູ້ເຣ່ືອງແລ້ວຈ່ຶງພ້ອມທີ່ຈະຕັດສິນໃຈສ່ຽງຊີວິດ

ໄປຫາກະສັດເຊເຊັດຜູ້ເປັນສາມີເພ່ືອຂໍໄວ້ຊີວິດຂອງຢິວທັງໝົດ (ຂ້ໍ 4-8). ເອັສເທຈີະສ່ຽງຊີວິດຂອງຕົນໄປ

ຫາກະສັດເຊເຊັດກໍເພາະວ່າລາວເປັນຄົນສັດຊ່ືເຊ່ືອຟັງມໍເດກາຍມາແຕ່ນ້ອຍແລ້ວ, ຣາຊີນີເອສເທເີອງກໍຮູ້

ກົດຂອງຣາຊວັງດີວ່າ ìຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງບ່ໍວ່າຊາຍຫລືຍິງທີເ່ຂ້ົາໄປໃນເດ່ີນຂອງວັງເພ່ືອພົບກະສັດໂດຍບ່ໍໄດ້ຖືກ

ເອ້ີນມາຈະຕ້ອງຕາຍ ນ້ັນແຫລະຄືກົດໝາຍî (ຂ້ໍ 11ກ). ມັນເປັນກົດໝາຍສູງສຸດເພ່ືອປ້ອງກັນກະສັດບ່ໍໃຫ້ຜູ້

ໃດເຂ້ົາໄກ້ກະສັດເພ່ືອເປັນການສັກສິດແລະຄວາມປອດພັຍ.

ìແລ້ວເອັສເທີກໍສ່ັງຄວາມໄປບອກມໍເດກາຍວ່າ ຈ່ົງໄປທ້ອນໂຮມເອົາພວກຢິວໃນນະຄອນຊູຊາ; ໃຫ້ພາກັນ

ຖືສິນອົດເຂ້ົາແລະອ້ອນວອນເພ່ືອຂ້ອຍ. ຢ່າກິນຫລືດ່ືມຫຍັງພາຍໃນສາມມ້ືສາມຄືນ. ຂ້ອຍກັບສາວໃຊ້ຈະ

ປະຕິບັດຢ່າງດຽວກັນ ຫລັງຈາກນ້ີຂ້ອຍຈະໄປຫາກະສັດ ເຖິງແມ່ນຈະເປັນການຝ່າຝືນກົດໝາຍກໍຕາມ ຖ້າ

ຂ້ອຍຕາຍຍ້ອນການກະທໍາເຊ່ັນນ້ີ ຂ້ອຍກໍຍອມî (ຂ້ໍ 16). ການຖືສິນອົດອາຫານແມ່ນເຄັດລັບອັນສຸດຍອດ

ຂອງຜູ້ທີເ່ຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ, ເອັສເທຮີູ້ແນ່ແກ່ໃຈແລ້ວວ່າການຝ່າຝືນກົດໝາຍຂອງຣາຊວັງຕ້ອງຕາຍແນ່ນອນ 

ແຕ່ນາງກໍຈະຝ່າຝືນກົດນ້ີໂດຍການຍອມຕາຍເພ່ືອຄົນຢິວທັງປວງຈະໄດ້ລອດ ນາງຈະສະແດງຄວາມຮັກ

ຊາດຂອງນາງດ້ວຍການຕາຍຂອງນາງເອງ ແຕ່ນາງກໍເຊ່ືອວ່າຫາກພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍຄົນທັງຊາດ ກໍຈະ

ລອດພ້ົນ ດ້ວຍເຫດນ້ີນາງຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ຄົນຢິວຖືສິນອົດອາຫານແລະໄຫວ້ວອນເພ່ືອນາງພາຍໃນສາມວັນ. ການ

ເຮັດແນວນ້ີເປັນການສະແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາໃນຍາມເຊ່ັນນ້ີ, ຫາກຄົນຢິວ

ເຮັດເຊ່ັນນ້ີພາຍໃນສາມວັນນາງກໍຈະເຂ້ົາໄປຫາກະສັດ. ສ່ວນມໍເດກາຍໄດ້ຮັບຂ່າວນ້ັນແລ້ວກໍຊັກຊວນຄົນ

ຢິວປະຕິບັດຕາມນ້ັນ (ຂ້ໍ 17).

ຄໍາຖາມ

1. ເປັນຫຍັງກະສັດເຊເຊັດຈ່ຶງຢາກສະແດງຣາຊິນີຂອງເພ່ິນໃນງານລ້ຽງ.

2. ເປັນຫຍັງຣາຊິນີຈ່ຶງຖືກປົດຕໍາແໜງ່ ແລະໃຜເປັນຜູ້ຂ້ຶນແທນ?

3. ເປັນຫຍັງນາຍຍົກຮາມານຈ່ຶງຢາກຂ້າຄົນຢິວທັງໝົດ?

4. ໃຜຈະສ່ຽງພັຍເພ່ືອຊ່ອຍຄົນຢິວ? ກ່ອນຈະສ່ຽງພັຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດແດ່?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 15

ເພືອ່ປະຊາຊນົ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເນເຫມີຢາ 2:1-5; 5;1-13

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເນເຫມີຢາ 1--5

ແນວຄວາມຄດຶຫລກັ ເນເຫມີຢາຄືນສ້າງກໍາແພງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຂ້ຶນໃໝ່

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ເມ່ືອມີບາງຢ່າງຕ້ອງສໍາເຣັດພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດແນວໃດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເນເຫມີຢາເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເພ່ິນເຮັດສ່ິງສໍາຄັນນ້ີ.

ຄາໍນາໍ

ເນເຫມີຢາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາທີເ່ຊ່ືອຟັງ ເພ່ິນໄດ້ພັດພາກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງເພ່ິນທີ່ກຸງເຢຣູ 

ຊາໄປຢູ່ກຸງບາບີໂລນໃນສມັຍສົງຄາມ, ເພ່ິນໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ເຫງ້ັນເຫລ້ົາໃຫ້ກະສັດອາກຕາເຊເຊັດທີ່ຣາຊວັງ.

ວັນນ້ີເພ່ິນບ່ໍມີຄວາມມ່ວນຊ່ືນເບີກບານໃຈຄືວັນຜ່ານມາ ເພາະພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ເພ່ິນມີພາຣະໃຈກັບກໍາແພງ

ເມືອງຂອງເພ່ິນທີຖື່ກເພພັງໄປນ້ັນ.

1. ເສົາ້ສລດົໃຈ: ( ເນເຫມີຢາ 1:1-2:1-2 )

ເນເຫມີຢາໄດ້ຮັບຂ່າວຈາກພ່ີນ້ອງຄົນນ່ຶງຊ່ື ຮານານີ ເປັນຊາຍຢູດາຄືກັນກັບເນເຫມີຢາມາເລ່ົາຂ່າວເຣ່ືອງກໍາ

ແພງເມືອງເຢຣູຊາເລັມກໍຍັງພັງທະລາຍຢູ່ບ່ໍມີໃຜສາມາດສ້າງຂ້ຶນມາໃໝ່ໄດ້    ການນ້ີໄດ້ເປັນໄປຕາມຄໍາທໍາ

ນວາຍຂອງຜູ້ທໍານວາຍເຢເຣມີຢາ ຍ້ອນການເຮັດບາບຂອງເຂົາຫລາຍປະການ. ເນເຫມີຢາດີໃຈທີ່ເຫັນພ່ີ 

ນ້ອງເດີນທາງມາແຕ່ເຢຣູຊາເລັມ ແຕ່ເມ່ືອເພ່ິນໄດ້ຮັບຂ່າວການເພພັງຂອງກໍາແພງນ້ີແລ້ວເພ່ິນກໍມີຄວາມ

ເສ້ົາໃຈແລະຄຶດຢາກກັບຄືນໄປສ້າງກໍາແພງເມືອງນ້ັນ ເພາະເປັນບ້ານເກ ີດເມືອງນອນຂອງເພ່ິນ (1:2).

ພວກຢິວທີ່ກັບຄືນຈາກບາບີໂລນໄປກ່ອນນ້ີກໍບ່ໍສາມາດປົວແປງກໍາແພງເມືອງໄດ້ ìຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດກັບມາຖ່ິນ

ຖານປະເທດຂອງເຂົາເຈ້ົານ້ັນ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມລໍາບາກອັນໃຫຍ່ຫລວງ ພວກຕ່າງດ້າວທີ່ຢູ່ໃກ້ກໍດູຖູກຢຽບ

ຫຍາມເຂົາ ພວກເຂົາໄດ້ບອກຂ້າພະເຈ້ົາອີກວ່າ ກໍາແພງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຍັງຖືກພັງທະລາຍລົງຢ ູ ່ ປະຕູ

ກໍາແພງເມືອງກໍຍັງບ່ໍທັນໄດ້ສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ ຕ້ັງແຕ່ມັນໄດ້ຖືກຈູດພຸ້ນî (1:3).

ກໍາແພງນະຄອນມີໄວ້ສໍາລັບປ້ອງກັນຄວາມປອດພັຍແລະປ້ອງກັນການບຸກລຸກຂອງພວກສັຕຣູ, ສ່ວນພຣະ

ວິຫານແມ່ນບ່ອນໄຫວ້ວອນເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ນອກນ້ັນຍັງເປັນບ່ອນຕັດສິນຄວາມຂອງກົດໝາຍອີກ, ຜູ້ທີ່ຫລົງ 

ຜິດຄຶດຊ່ົວໃນຄວາມບາບຈະພາກັນມາເຜົາເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາເພ່ືອຂໍອະພ ັຍໂທດຄວາມຜິດບາບ. ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອ

ພຣະວິຫານຖືກທໍາລາຍ ແລະພວກຢິວຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຽທີບ່າບີໂລນເຂົາກໍໝົດໂອກາດທີ່ຈະເຜົາເຄ່ືອງ

ບູຊາຂໍອະພັຍຄວາມຜິດບາບ     ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກຢິວຢູ່ໃນຕ່າງແດນມີແຕ່ຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ
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ແສນສາຫັດ. ìຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດກັບມາຖ່ິນຖານປະເທດຂອງເຂົາເຈ້ົານ້ັນ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມລໍາບາກອັນໃຫຍ່

ຫລວງ ພວກຕ່າງດ້າວທີຢູ່່ໃກ້ກໍດູຖູກຢຽບຫຍາມເຂົາ ພວກເຂົາໄດ້ບອກຂ້າພະເຈ້ົາອີກວ່າ ກໍາແພງນະຄອນ

ເຢຣູຊາເລັມຍັງຖືກພັງທະລາຍລົງຢ ູ ່ ປະຕູກໍາແພງເມືອງກໍຍັງບ່ໍທັນໄດ້ສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ ຕ້ັງແຕ່ມັນໄດ້ຖືກຈູດ

ພຸ້ນເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍນ່ັງຮ້ອງໄຫ້ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄວ້ທຸກ ແລະບ່ໍກິນເຂ້ົາເປັນເວລາ

ຫລາຍວັນ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອ້ອນວອນພຣະເຈ້ົາວ່າ,ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງປະທັບຢູ່ເທິງຟ້າສວັນ 

ພຣະອົງຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ ພວກຂ້ານ້ອຍຢໍາເກງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງສັດຊ່ື ແລະຍຶດຫມ້ັນໃນຄໍາສັນຍາກັບຜູ້ທີ່ຮັກ 

ແລະຜູ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງî (ເອຊາຣາ 1:3-5). ເນເຫມີຢາໂສກເສ້ົາໃຈຫລາຍທີສຸ່ດໃນເຣ່ືອງນ້ີ

ຈົນບ່ໍສາມາດຊຸກເຊ່ືອງຄວາມເສ້ົານ້ັນໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ເພ່ິນກໍາລັງເຫງ້ັນເຫລ້ົາໃຫ້ຈັກກະພັດອາກຕາເຊເຊັດ    

(ເນເຫມີຢາ 1:1). ເມ່ືອກະສັດເຫັນເພ່ິນເສ້ົາຜິດປົກກະຈ່ຶງຖາມເພ່ິນວ່າ   ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງໂສກເສ້ົາແທ້?

ເຈ້ົາບ່ໍເຈັບໄຂ ້ຫຍັງ ສະນ້ັນເຈ້ົາຄົງມີເຣ່ືອງທຸກໃຈເປັນແນ່î (ຂ້ໍ 2).

2. ກາ້ທີຈ່ະເວົາ້ຄວາມຈງິ: ( ເນເຫມຢີາ 2:3-5 )

ຂ້າງເທິງນ້ັນທ່ານໄດ້ເຫັນເນເຫມີຢາໄດ້ນ່ັງຮ້ອງໄຫ້ ແລະບ່ໍກິນເຂ້ົາຕ້ັງຫລາຍວັນເພ່ືອອຸທິດຕົນໃນການໄຫວ້

ວອນ ເພ່ິນໄດ້ເຮັດແນວນ້ັນຕ້ັງຫລາຍວັນ ແລະຫາໂອກາດທີຈ່ະເວົ້າກັບຈອມຈັກກະພັດອາກຕາເຊເຊັດ ມາ

ບັດນ້ີນັບວ່າເປັນໂອກາດຂອງເພ່ິນແລ້ວ ເພາະອາກຕາເຊເຊັດໄດ້ຖາມເພ່ິນກ່ອນ. ດ້ວຍເຫດນ້ີເພ່ິນຈ່ຶງຕັດ 

ສິນໃຈສ່ຽງເວົ້າເຣ່ືອງໃນໃຈໃຫ້ອາກຕາເຊເຊັດຟັງ ເພາະວ່າຫາກການເວົ້ານ້ັນຜິດໃຈຂອງກະສັດ ຫລືເຮັດໃຫ້

ເພ່ິນໃຈຮ້າຍຊີວິດຂອງເນເຫມີຢາກໍອາດຈະຈົບລົງໄດ້  ດ້ວຍເຫດນ້ີເພ່ິນຈ່ຶງເຝ້ົາອ້ອນວອນຖືສິນອົດອາຫານ

ເປັນເວລາຫລາຍວັນເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ນໍາພາເພ່ິນໃນການປາກເວົ້າກັບຜູ້ມີອິດທພົິນ. ເນເຫມີຢາໄດ້ຕອບ

ວ່າ ìຂໍພຣະຣາຊາຈ່ົງໝັ້ນຍືນຕລອດໄປເທີ້ນ, ຈະໃຫ້ຜູ້ຂ້າບ່ໍໂສກເສ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດໃນເມ່ືອເມ ືອງທີ່ບັນພະບຸຣຸດ

ຂອງຜູ້ຂ້າໄດ້ຖືກຝັງໄວ້ນ້ັນຮກົຮ້າງເພພັງ ແລະປະຕູເມືອງກໍຖືກໄຟໄໝ້ຈົນໝົດສ້ິນî ( ຂ້ໍ 4). ເນເຫມີຢາມີວິ

ທີ່ເວົ້າກັບກະສັດໂດຍເອົາເຣ່ືອງຂອງບັນພະບຸຣຸດມາເວົາ້   ດ້ວຍວ່າສັງຄົມຂອງຊາວຕາເວັນອອກກາງແມ່ນ

ນັບຖືແລະໃຫ້ກຽດບັນພະບຸຣຸດ ດ້ວຍເຫດນ້ີເນເຫມີຢາຈ່ຶງເວົ້າວ່າ    ìໃນເມ່ືອເມ ືອງທີ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງຜູ້ຂ້າ

ໄດ້ຖືກຝັງໄວ້ນ້ັນຮົກຮ້າງເພພັງ ແລະປະຕູເມືອງກໍຖືກໄຟໄໝ້ຈົນໝົດສ້ິນî ເນເຫມີຢາເຊ່ືອແລະໄວ້ວາງໃຈໃນ

ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເຝ້ົາອ້ອນວອນຕ້ັງຫລາຍວັນໂດຍບ່ໍກິນຫຍັງເລີຽ, ດ່ັງນ້ັນການເວົ້າຂອງເພ່ິນຈ່ຶງບ່ໍຜິດຫຍັງ.

3. ຮາ້ຍກວາ່ເກົາ່: ( ເນເຫມີຢາ 5:1-5 )

ເມ່ືອກະສັດອາກຕາເຊເຊັດໄດ້ຍິນຄໍາຂໍຮ້ອງແລ້ວກໍໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເນເຫມີຢາເກີນກວ່າຄໍາຂໍ   ຄືກະສັດຍັງ

ໄດ້ໃຫ້ບັນດາເຈ້ົາເມືອງ, ເຈ້ົາແຂວງຕັດໄມ້ໃນປ່າຂອງກະສັດເອງໄປໃຫ້ເນເຫມີຢາອີກ. (2:8). ເນເຫມີຢາ

ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທີ່ຕອບສນອງຄໍາອ້ອນວອນຂອງເພ່ິນ. ເມ່ືອເພ່ິນຮັບຈົດໝາຍຈາກກະສັດແລ້ວເພ່ິນ 

ກໍບ່ໍໄດ້ລໍຊ້າຈ່ຶງຟ້າວໄປເຮັດຕາມແຜນທີເ່ພ່ິນໄດ້ຄຶດໄວ້. ເພາະວ່າຈົດໝາຍນ້ັນເປັນຈົດໝາຍມີອໍານາດເໜືອ

ກວ່າພວກເຈ້ົາເມືອງ ແລະເຈ້ົາແຂວງ ແລະພວກສັຕຣູຜູ້ທີ່ກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງ ແລະເຍາະເຍ້ີຍຢິວທີ່ບ່ໍສາມາດປົວ

ແປງສ່ິງທີ່ເພພັງລົງໄດ້ (2:19-20). ການກໍສ້າງຂອງເນເຫມີຢາແລະພວກຢິວເປັນຄືການສ້າງໃນສມັຍສົງ 

ຄາມ ເພາະເພ່ິນບອກວ່າ ìຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາ ປະຊາຊົນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຄ່ິງນ່ຶງກໍພາກັນເຮັດວຽກ   ແລະອີກເຄ່ິງ 
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ນ່ຶງກໍພາກັນຢືນຍາມ ໂດຍໃສ່ເຄ່ືອງນຸ່ງຫຸ້ມເກາະ ແລະມີອາວຸດຄົບມືດ້ວຍ ເຊ່ັນ: ຫອກ, ໂລ່ແລະທະນູ; ແລະ

ພວກຜູ້ນໍາກໍສນັບສນູນປະຊາຊົນທີ່ສ້າງກໍາແພງເມືອງຂ້ຶນໃໝ່ຢ່າງເຕັມທີ່. ແມ່ນແຕ່ຜູ້ທີ່ຫາມວັດຖຸກ່ໍສ້າງ ກໍ

ໃຊ້ມືນ່ຶງເຮັດວຽກແລະອີກມືນ່ຶງຖືອາວຸດî (3:16-17).

ນອກຈາກອຸປະສັກພວກສັຕຣູມາໂຈມຕີແລ້ວຍັງມີບັນຫາເສຖກິດເກີດຂ້ຶນໃນກຸ່ມຂອງຢິວເອງ ດ່ັງທີ່ເຂົາໄດ້

ຈ່ົມຕ່ໍເນເຫມີຢາ. ìມີສຽງຮ້ອງຈ່ົມຂອງປະຊາຊົນ ແລະຂອງພັຣຍາຂອງເຂົາກ່າວໂທດພ່ີນ້ອງພວກຢິວ ເພາະ

ມີຄົນທີ່ກ່າວວ່າ ìເຮົາຫລາຍຄົນດ້ວຍກັນ ທັງບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງຂອງເຮົາ ຂໍໃຫ້ເຮາົໄດ້ເຂ້ົາ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້

ຮັບປະທານແລະມີຊີວິດຢູ່ໄດ້” ແລະມີຄົນກ່າວວ່າ, ìເຮາົຕ້ອງຈໍານໍາໄຮ່ນາຂອງເຮົາ ເພ່ືອຈະໄດ້ເຂ້ົາ ເພາະ

ເຫດການອຶດຢາກອາຫານî ແລະຄົນອ່ືນໆກ່າວວ່າ, ìເຮົາໄດ້ຂໍຢືມເງິນມາເປັນຄ່າພາສີຖວາຍກະສັດ ໂດຍ

ຈໍານໍານາແລະສວນອະງ ຸ ່ນຂອງເຮົາເນ້ືອກາຍຂອງເຮົາເປັນເຫມືອນເນ້ືອກາຍພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາ ລູກຂອງເຮົາ

ກ ໍເຫມືອນລູກຂອງເຂົາ ແຕ່ເຮົາກໍຍັງໃຫ້ບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງຂອງເຮົາເປັນທາດ ບຸດຍິງຂອງເຮົາບາງຄົນເປັນ

ທາດແລ້ວ ແລະເຮົາຊ່ອຍເຂົາບ່ໍໄດ້ ເພາະຄົນອ່ືນຍຶດນາ ແລະສວນອະງ ຸ ່ນຂອງເຮົາ”(ຂ້ໍ 1-5).

3. ຕອບດວ້ຍຄວາມຊອບທມັ: ( ເນເຫມຢີາ 5:6-13 )

ເມ່ືອເນເຫມີຢາໄດ້ຟັງຄໍາຈ່ົມນ້ັນແລ້ວຈ່ຶງມີຄວາມຄຽດແລະກ່າວປະນາມພວກຜູ້ນໍາຂອງຢິວ ìເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາ

ໄດ້ຍິນຄໍາຈ່ົມທຸກຂອງພວກເຂົາ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຄຽດແຄ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງແລະໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງ

ລົງໄປ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ປະນາມພວກຜູ້ນໍາແລະບັນດາເຈ້ົາໜ້າທີ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະບອກພວກເຂົາວ່າ ພວກ

ທ່ານຂ່ົມເຫງພ່ີນ້ອງຂອງພວກທ່ານເອງî (ຂ້ໍ 6-7ກ). ເນເຫມີຢາເຫັນວ່າຄົນຢິວຫລາຍຄົນຖືກຂາຍໄປໃນ

ຂະນະທີເ່ສຖກິດຕົກຕ່ໍາເຂົາພາກັນຂາຍຕົວເປັນຂ້າທາດທີ່ບາບີໂລນ, ດ່ັງນ້ັນເຫເນມີຢາຈ່ຶງກ່າວວ່າ   ì ຕາບ

ໃດພວກເຮົາຍັງເຮັດໄດ້ ພວກເຮົາຕ້ອງຊ້ືພ່ີນ້ອງຊາວຢິວພວກເຮົາທີໄ່ດ ້ຂາຍຕົນເອງໃຫ້ແກ່ຊາວຕ່າງຊາດນ້ັນ

ກັບຄືນມາî (ຂ້ໍ 8). ໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງກອງປະຊຸມຄ້ັງນ້ີແມ່ນສ້າງກໍາແພງແລະຍົກໜີ້ໃຫ ້ກັນ. ìຈ່ົງຍົກໜີ ້

ທັງໝົດ ທີ່ພວກເຂົາກູ້ຢືມພວກທ່ານນ້ັນເສັຍ ເຊ່ັນ; ເປັນເງິນ ຫລືເຂ້ົາ ຫລືເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ຫລືນ້ໍາມັນໝາກກອກ

ເທດ ແລະຈ່ົງສ່ົງໄຮ່ນາ ສວນອະງຸ່ນ, ສວນໝາກກອກເທດ ແລະເຮືອນຂອງພວກເຂົາດຽວນ້ີສາî (ຂ້ໍ 11).

ເນເຫມີຢາບ່ໍໄດ້ກ່າວໂທດເຈ້ົາໜີ້ ແຕ່ໄດ້ສ່ັງໃຫ້ເຂົາຍົກໜີ້ໃຫ້ລູກໜີ້ຕາມລາຍການທີ່ເພ່ິນກ່າວມາ   ເພາະວ່າ

ການເຮັດດ່ັງນ້ັນເປັນການຜິດໃນຖານຂ່ົມເຫງກັນເອງ ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນເພ່ິນຢ້ານວ່າພຣະເຈ້ົາຈະລົງໂທດອີກ

ຢ່າງໜັກຫາກເຂົາຍັງດໍາເນີນຊີວິດດ່ັງນ້ີ. ເນເຫມີຢາເປັນຜູ້ເຊ່ືອແລະປະຕິບັດຕາມບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ິນ

ໄດ້ໃຊ້ເວລາສ່ີສິບວັນເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາກ່ອນຈະມາປົວແປງກໍາແພງເຢຣູຊາເລັມ  ເພ່ິນໄດ້ເສັຍສະລະຄວາມ

ສນຸກສຸກສໍາບາຍທີ່ຜາສາດຣາຊວັງໃນຖ້າມກາງການຮັບໃຊ້ຈັກກະພັດອາກຕາເຊເຊັດ    ເພ່ິນບ່ໍມີຄວາມທຸກ

ຍາກລໍາບາກອັນໃດໃນທີນ້ັ່ນ ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ຕັດສິນໃຈຂໍລາໄປສ້າງບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງເພ່ິນໂດຍການຊົງ

ນໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ເມ່ືອພວກຢິວໄດ້ຍິນເພ່ິນສ່ັງແລ້ວຈ່ຶງພາກັນເວົ້າວ່າ ìພວກເຮົາຈະເຮັດຕາມສ່ິງທີ່

ທ່ານໄດ້ເວົ້າມາ ພວກເຮົາຈະສ່ົງຊັບສິນຄືນໃຫ້ພວກເຂົາ ທັງຈະບ່ໍພະຍາມຍາມຖາມເອົາໜີ້ອີກດ້ວຍî (ຂ້ໍ 

12).
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ຄາໍຖາມ:

1. ໃນເມ່ືອເນເຫມ ີຢາຢູ່ໃນຫໍຜາສາດຣາຊວັງເປັນຫຍັງເພ່ິນຈ່ຶງຄຶດແລະກັບຄືນໄປຍັງບ່ອນທຸກຍາກ?

2. ເນເຫມີຢາເປັນຫຍັງຈ່ຶງໃຊ້ເວລາຕ້ັງສ່ີເດືອນເຝ້ົາອ້ອນວອນອະທິຖານ?

3. ເປັນຫຍັງເພ່ິນຈ່ຶງໂສກເສ້ົາ ຈົນກ້າເວົ້າກັບກະສັດອາກຕາເຊເຊັດ ຂໍກັບຄືນໄປສ້າງບ້ານເກີດເມືອງນອນ?

4. ການເວົ້າຜິດຕ່ໍກະສັດສັດມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ?

5. ໃນການສ້າງກໍາແພງຂ້ຶນໃໝ່ນ້ັນມີອຸປະສັກຫຍັງແດ່?

6. ຢິວຂ່ົມເຫງຢິວຢ່າງໃດ? ເມ່ືອເນເຫມີຢາສອນເຂົາແລ້ວເຂົາເຮັດແນວໃດ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌


