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ບົດຮຽນທີ 1
ລົງມືທໍາໃນການຊ່ວຍເຫລືອເດັກນ້ອຍ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 1:15-2:10
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົບພະຍົບ 1:1-2:10

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ຜູ້ຍິງມີຄວາມກ້າຫານຫລາຍ ໃນການທ້າທາຍແລະຕໍ່ສູ້ຄວາມໂຫດຮ້າຍ
ຂອງຟາຣາໂອເພື່ອຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງແດ່, ເພື່ອຈະຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຢາກໃຫ້ເຫັນຊ່ອງທາງວ່າ ຜູ້ຍິງຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ (ໂມເຊ) ຢ່າງໃດ? ແມ່ນ
ເວລາເກີດຂອງໂມເຊ.

ຄໍານໍາ
ສຸພາສິດສມັຍເດີມຂອງຄົນອັຟຣິກກາ ກ່າວວ່າ îທີຈ
່ ະສ້າງບ້ານໄດ້ນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງເດັກນ້ອຍ”
ສຸພາສິດນີ້ແມ່ນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ໃນສມັຍໂມເຊເກີດ, ເພາະກະສັດອົງນີ້ ສັ່ງຂ້າເດັກນ້ອຍ. ແຕ່ພວກເຮົາກໍສັງເກດ
ເຫັນໄດ້ວ່າ

ໃນປະເທດອີຢິບສມັຍນັ້ນມີຜູ້ຍິງ 5 ຄົນທີ່ຍອມສ່ຽງຕໍ່ພັຍອັນຕະລາຍທໍາຕາມແຜນການຂອງ

ພຣະເຈົ້າເພື່ອຊ່ວຍເດັກນ້ອຍຊາວເຮັບເຣີ. ຜູ້ຍິງ 2 ຄົນອາດຈະຊ່ວຍເດັກນ້ອຍຫລາຍເປັນພັນໆ. ຜູ້ຍິງອີກ 3
ຄົນກໍໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ

ເພື່ອຊ່ວຍເດັກອີກຄົນນຶ່ງ. ທຸກຄົນກໍໄດ້ເຮັດ ພາກສ່ວນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອໃຫ້

ເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະຈະໄດ້ນໍາຄົນເຮັບເຣີທັງຫລາຍໃຫ້ອອກຈາກປະເທດອີຢິບ, ໂດຍຜ່ານປ່າ
ກັນດານ, ເພື່ອຈະໄປສູ່ແຄວ້ນການາອານ. ເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ຊວ
ື່ າ່ “ໂມເຊ”

1. ຄວາມຈໍາເປັນທີຈ
່ ະຕ້ອງຂ້າ: ( ອົບພະຍົບ 5:15-22 )

ໃນພຣະທັມອົບພະຍົບ ເລີ້ມດ້ວຍການມີບັນຫາທາງດ້ານການເກີດຂອງຊາວເຮັບເຣີ: ການເພີ້ມຈໍາ

ນວນຂຶ້ນໄວໂພດ.

“ຝ່າຍເຊື້ອສາຍອິສຣາເອນເປັນຄົນທີ່ມີລູກຫລານຫລາຍແລະເພີ້ມຈໍານວນຂຶ້ນຫລາຍ

ແລະມີກໍາລັງຫລາຍ ແຜ່ອອກໄປຫລາຍຈົນເຕັມເມືອງ” (1:7)

ບັນຫານີ້ ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຢູ່, ບໍ່

ແມ່ນກ່ຽວກັບເສຖກິດ ແຕ່ກ່ຽວກັບການເມືອງ. ກະສັດຈຶ່ງວາງແຜນການລົງມືທັນທີ.
ແຜນການທີນຶ່ງຄື ໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນທໍາງານໜັກຂຶ້ນ. ເພື່ອວ່າເມື່ອພວກເຂົາທໍາງານໜັກຂຶ້ນແລ້ວ
ພວກເຂົາກໍຈະອິດເມື່ອຍລ້າ ແລະກໍຈະບໍ່ມີເວລາໃຫ້ກັບຄອບຄົວ.

ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຍິ່ງທໍາງານໜັກຫລາຍ

ຂຶ້ນປະຊາກອນຂອງອິສຣາເອນກໍຍິ່ງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນໄວ. ແຜນການຂອງຟາຣາໂອບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເຣັດ.
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ແຜນການທີສອງຄືຕ້ອງຂ້າເດັກນ້ອຍ ນີ້ເປັນການຕັດໄຟແຕ່ຕົ້ນລົມ. ຖ້າບໍ່ມີເດັກນ້ອຍແລ້ວປະຊາ
ກອນຈະແຜ່ຂຍາຍບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ. ແຜນການນີ້ ກະສັດຂອງອີຢິບກໍໄດ້ເອີ້ນໝໍຕໍາແຍ (ນາງຜະດຸງຄັນ) ຫລື
ວ່າ (ຜູ້ຊ່ວຍໃນການອອກລູກ) ຄົນເຮັບເຣີໃຫ້ມາເຝົ້າແລ້ວກໍສັ່ງເຂົາວ່າ ìເມື່ອເຈົ້າໄປທໍາການຄອດໃຫ້ແກ່
ຜູ້ຍິງຊາວເຮັບເຣີ, ຖ້າເປັນເດັກຜູ້ຊາຍໃຫ້ຂ້າເສັຍ, ຖ້າເປັນເດັກຍິງກໍໃຫ້ໄວ້ຊີວິດ” (1:16)
ນາງຜະດຸງຄັນສອງຄົນນີ້ຊື່ວ່າ: ຊີຟຣາ ແລະ ປູອາ.

ກະສັດຂອງໂລກນີ້ເອີ້ນພວກເຂົາໃຫ້ເຂົ້າເຝົ້າ

ພວກເຂົາກໍມີຄວາມຕົກໃຈແລະຢ້ານກົວວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນແກ່ຊາວເຮັບເຣີຢ່າງແນ່ນອນ. ໃນທີ່ສຸດພວກ
ເຂົາກໍໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງທີ່ເປັນໜ້າສະອິດສະເອືອນຫລາຍຄື ພວກເຂົາຖືກສັ່ງໃຫ້ຂ້າຄົນເຮັບເຣີດ້ວຍກັນ. ແທນ
ທີ່ຈະມີຄວາມດີໃຈເມື່ອເຫັນເດັກນ້ອຍເກີດຂຶ້ນມາໃນໂລກນີ້.

ເມື່ອເຫັນເປັນດັ່ງນັ້ນ ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ເຂົ້າມາຊ່ວຍທັນທີ. ນາງຜະດຸງຄັນທັງສອງເປັນຄົນທີຢ
່ ໍາເກງ
ພຣະເຈົ້າ.

ພວກເຂົາກໍມີຄວາມຄິດວ່າຈະເຊື່ອຟັງຟາຣາໂອຜູ້ປົກຄອງປະເທດອີຢິບ ຫລືຈະເຊື່ອຟັງພຣະ

ເຈົ້າຜູ້ຢູ່ເໜືອໂລກ. ພວກເຂົາກໍເລີຍ ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ລູກຜູ້ຊາຍລອດຊີວິດມາທຸກຄົນ.
ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄວາມສລາດແກ່ພວກນາງຜະດຸງຄັນ. ເມື່ອກະສັດຟາຣາໂອຊາບວ່າເດັກນ້ອຍຜູ້
ຊາຍຍັງລອດຊີວິດມາຢູ່ຈິ່ງເອີ້ນນາງຜະດຸງຄັນເຂົ້າມາຫາອີກ. ເພາະຄວາມບໍ່ຮແ
ູ້ ລະບໍ່ມີປະສົບການຂອງ
ກະສັດນັ້ນເອງ ນາງຜະດຸງຄັນຈຶ່ງຕອບໄປວ່າຜູ້ຍິງຊາວເຮັບເຣີບໍ່ເໝືອນກັບຍິງຊາວອີຢິບ

ພວກນີ້ເຂົາເກີດ

ລູກງ່າຍພວກຂ້ານ້ອຍໄປບໍ່ທັນເຖິງພວກເຂົາກໍອອກລູກແລ້ວ. ພຣະເຈົ້າຊົງໂປດປານພວກນາງຜະດຸງຄັນ
ຫລາຍ ຄົນເຮັບເຣີກໍຍິ່ງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນເລື້ອຍໆຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ຟາຣາໂອກໍໄດ້ແຕ່ໂກດຮ້າຍ ແລະໄດ້ປ່ອຍຄໍາເວົ້າອອກມາອີກຕາມແຜນການຂອງມານຊາຕານ ì
ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຂອງຄົນເຮັບເຣີຈົ່ງຖິ້ມລົງແມ່ນໍ້ານາຍໃຫ້ໝົດແຕ່ໃຫ້ຈົ່ງໃຫ້ຊີວິດແກ່ເດັກຜູ້ຍິງî (1:22) ເຖິງ
ແມ່ນວ່າຈະສັ່ງເທົ່າໃດກໍຕາມ, ຍິງເຮັບເຣີທັງສອງຄົນນີ້ຍັງມີຄວາມກ້າຫານທີຈ
່ ະຊ່ວຍເດັກນ້ອຍໄວ້ໄດ້ ນີ້ຄື
ສິ່ງທີພ
່ ວກເຮົາເອີ້ນວ່າ ìກ້າທີ່ຈະລົງມືກະທໍາ”

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

ເມື່ອພວກເຮົາເຫັນການປະກາດຂ້າຢ່າງຂາດມະນຸສທັມຢ່າງນັ້ນ ປູອາ ແລະ ຊີຟຣາກໍມີຄວາມ

ສຍົດສຍອງຫລາຍ. ທັງສອງກໍພາກັນສ່ຽງຊີວິດຕົວະຕໍ່ກະສັດ, ພວກເຂົາໄດ້ຊ່ວຍເດັກນ້ອຍເຮັບເຣີຜູ້ຊາຍ
ເປັນຫລາຍໆຮ້ອຍ. ນີ້ຄືຊັຍຊະນະໃຫຍ່ອັນນຶ່ງໃນການທໍາງານໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ.

ຖ້າເຮົາມີຄວາມກ້າຫານ

ໃນການທໍາງານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າແລ້ວ ງານຂອງເຮົາຈະບໍ່ເສັຍໄປລ້າໆ ພຣະເຈົ້າຈະອວຍພຣະພອນພວກ
ເຮົາ.
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ໃນພຣະທັມຕອນນີ້ ບໍ່ໄດ້ບອກເຖິງຊື່ແມ່ຂອງໂມເຊ ບາງທີຜູ້ຂຽນອາດຢາກຈະເນັ້ນເຖິງຄວາມກ້າ
ຫານຂອງຜູ້ຍິງທົ່ວ ໄປ. ໃນພຣະທັມອົພຍົບ 6:20 ແລະ ພຣະຈົດເຊັນບັນຊີ 26:59 ໄດ້ກ່າວເຖິງຊື່ຂອງເພິ່ນ.
ຊື່ຂອງເພິ່ນມີຢູ່ວ່າໂຈເກເບດ ສາມີຂອງເພິ່ນຊື່ວ່າ ອໍາຣານ. ທັງພໍ່ແລະແມ່ ເປັນເຊື້ອສາຍຂອງເຜົ່າເລວີ ແລະ
ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມດ້ວຍ.

ໂຈກາເບດແລະອໍາຣານມີລູກດ້ວຍກັນສາມຄົນຄື: ມີຣຽມ, ອາໂຣນ ແລະ ໂມເຊ. ພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້
ທັງສາມທ່ານນີ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ຊ່ວຍກູ້ຄົນອິສຣາເອນ.

ຄັ້ງນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມກ້າຫານຂອງມີຣຽມເອື້ອຍ

ຂອງໂມເຊແລ້ວ ແຕ່ຈະບໍ່ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ. ລາວຍັງຕິດຕາມການເດີນທາງຂອງໂມເຊແລະອາໂຣນໃນການ
ເດີນຜ່ານປ່າກັນດານ ແລະຮັບໃຊ້ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຍິງໃນການອ້ອນວອນອະທິຖານແລະນະມັສການພຣະເຈົ້າ
ທຸກຄັ້ງ.
ຢ່າງໃດກໍແລ້ວແຕ່, ເມື່ອໂຈກາເບດຖືພາແລະຄອດລູກຊາຍ ເມື່ອນາງເຫັນວ່າລູກເປັນໜ້າຮັກຫລາຍ
ຈຶ່ງເຊື່ອງໄວ້ເຖິງສາມເດືອນ. (2:2) ພວກເຮົາກໍຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າການເຊື່ອງເດັກນ້ອຍໄວ້ເຖິງສາມເດືອນຈະເປັນ

ການຍາກຫລາຍສໍ່າໃດ. ຕ້ອງພະ ຍາຍາມຫລີກຈາກສາຍຫູ ສາຍຕາຂອງພວກຜູ້ຄົນ, ພວກທະຫານແລະ
ພະນັກງານຕ່າງໆÖ.ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍຈະພະຍາ ຍາມທີ່ຈະເຮັດອູ່ຊຶ່ງມີແຜນການຢູ່ໃນໃຈໄວ້ແລ້ວ. ພຣະ
ເຈົ້າເອງກໍຊົງມີແຜນການທີ່ຈະໃຫ້ໂມເຊໄດ້ຮັບການສຶກສາ ເພື່ອທີ່ຈະໄປນໍາຄົນເຮັບເຣີທັງຫລາຍ. ເມື່ອເດັກ
ນັ້ນໃຫຍ່ຫລາຍແລ້ວນາງກໍບໍ່ສາມາດຈະຊຸກເຊື່ອງໄວ້ໄດ້,

ຈຶ່ງຫາວິທທ
ີ ຈ
ີ່ ະເອົາລູກໃສ່ອູ່ໄປວາງໄວ້ທແ
ີ່ ຄມ

ນໍ້າ.

3. ການຈະເຣີນເຕີບໂຕຂອງໂມເຊ: ( ອົບພະຍົບ 2:5-10 )
ເມື່ອລູກສາວຂອງກະສັດຟາຣາໂອລົງມາອາບນໍ້າ,

ຫລິ້ນຕາມແຄມນໍ້າ, ຈິ່ງໄປພົບເດັກນ້ອຍນອນຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ໃນອູ່.
ລູກຂອງຊາວເຮັບເຣີ.

ບັນດາສາວໃຊ້ທັງຫລາຍກໍພາກັນທ່ຽວເລາະ
ພວກເຂົາກໍຮທ
ູ້ ັນທີໂລດວ່າແມ່ນເດັກນ້ອຍ

ຄວາມກ້າຫານອີກຢ່າງນຶ່ງກໍຄື ທັນທີທັນໃດເອື້ອຍຂອງໂມເຊກໍແລ່ນເຂົ້າໄປແລ້ວ

ຖາມວ່າ “ຈະໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄປຫາແມ່ນົມຊາວເຮັບເຣີມາລ້ຽງເດັກນ້ອຍນີ້ໃຫ້ບໍ່?”

ລູກສາວຂອງຟາຣາໂອກໍ

ບອກວ່າ ìຈົ່ງໄປເຖີດ” ການຊຸບລ້ຽງກໍເປັນໄປດ້ວຍດີ, ແລ້ວນາງກໍໃສ່ຊື່ໃຫ້ວ່າ “ໂມເຊ”

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ

ເດັກນ້ອຍທີໄ
່ ຮ້ດຽງສາບໍ່ສາມາດຈະຕັດສິນຊີວິດຂອງຕົນເອງໄດ້, ພວກເຂົາຕ້ອງມີຜູ້ດູແລ ເບິ່ງແຍງ

ແລະລ້ຽງດູ. ຜູ້ ຍິງທັງ 5 ຄົນໃນພຣະທັມອົບພະຍົບນີ້ໄດ້ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຂອງໂມເຊຄື: ນາງຜະດຸງຄັນ 2
ຄົນ , ໂຈກາເບດແມ່ຂອງໂມເຊ, ມີຣຽມເອື້ອຍຂອງໂມເຊ ແລະລູກສາວຂອງຟາຣາໂອ
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ທຸກວັນນີ້ ພວກເຮົາກໍພົບການທ້າທາຍຢ່າງດຽວກັນ. ພວກເຮົາອາດຈະລືມໄປວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດພໍ່
ແມ່ ຂາດຍາດພີ່ນ້ອງ ບໍ່ແມ່ນຂອງເຮົາ. ຈົ່ງຄິດເຖິງຄວາມເປັນມະນຸດແລະຄິດເຖິງຄວາມເປັນຄຣິສຕຽນ ຈົ່ງ
ຄິດເຖີດວ່າພວກເຂົາກໍເປັນສີ ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າເຊັ່ນກັນກັບພວກເຮົາ.

ຄໍາຖາມ:

1. ປູອາແລະຊີຟຣາກະທໍາຜິດບໍ່ ທີ່ພວກເຂົາບໍ່ສັດຊື່ຕໍ່ກະສັດຟາຣາໂອ?
2. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແຜນການຊົດຊ່ວຍຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ ໃນການຊ່ວຍເຫລືອໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ທ່ານ
ເຄີຍເຫັນແຜນ
ການໃດອີກແດ່ບໍ່ຜ່ານພຣະຄັມພີ?

3. ນາງຜະດຸງຄັນ 2 ຄົນ, ແມ່ແລະເອື້ອຍຂອງໂມເຊເປັນຜູ້ທເີ່ ຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ, ສ່ວນລູກສາວຂອງຟາຣາໂອ
ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອ
ພຣະເຈົ້າແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍຍັງໃຊ້ເຂົາໄດ້. ທ່ານມີຄວາມຄິດຢ່າງໃດ?
4. ຖ້າພຣະເຈົ້າຫາກຈະໃຊ້ທ່ານໃນວັນນີ້ເດ ທ່ານຈະຄິດຢ່າງໃດ? ທ່ານຈະທໍາຢ່າງໃດ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບົດຮຽນທີ 2
ຮຽນຮູທ
້ ີ່ຈະເຂົາ້ ໃຈມະນຸດ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 32:7-14; 30-34
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົບພະຍົບ ບົດທີ 32

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂມເຊເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າເພື່ອການດີຂອງປະຊາຊົນ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາ
ຈະບໍ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບກໍຕາມ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ເຮົາຈະປະຕິບັດຢ່າງໃດກັບຄົນທີ່ບໍ່ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເລີຍ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ໂມເຊເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າກໍແມ່ນເພື່ອປະຊາຊົນທັງ
ຫລາຍ ແລະກະທໍາໃຫ້ເຫັນວ່າການກະທໍາທຸກຢ່າງແມ່ນເພື່ອປະຊາຊົນ.

ຄໍານໍາ

ທ້າວແຟຣງໄດ້ຂ້າຜົວນາງ ໄດສ໌. ລາວບໍ່ໄດ້ເຈຕນາຈະຂ້າ. ລາວເປັນບ້າຍ້ອນຢາກຸມລາວ, ຢານັ້ນກໍຍັງຊຶ່ມ
ໃສ່ຫູລາວອີກວ່າຕ້ອງໄປຊອກຂ້າຕື່ມອີກ. ກ່ອນທີຕ
່ ໍາຣວດຈະຈັບຕົວລາວໄດ້ ລາວຍັງໄດ້ຂ້າອີກຄົນນຶ່ງ ເຈັບ
ອີກແປດຄົນ.
ທ້າວແຟຣງຖືກຕັດສິນຈໍາຄຸກສາມສິບປີ, ກ່ອນທີຈ
່ ະມີການສົ່ງຂ່ຽນໄປຫາຄຸກໃຫຍ່, ນາງໄດສ໌ ໄດ້ຂໍເຂົ້າໄປ
ຢ້ຽມຄົນທີ່ຂ້າຜົວຂອງລາວ. ລາວເຂົ້າໄປຫາດ້ວຍນໍ້າຕາອາບແກ້ມ ເພື່ອຈະປະເຊີນໜ້າກັບຄົນທີຂ
່ ້າຄົນຮັກ
ຂອງລາວ. ເມື່ອເຂົ້າໄປເຖິງຕົວແລ້ວລາວຈຶ່ງເວົ້າວ່າ ì ແຟຣງເອີຍ, ຂ້ອຍຢາກຈະຊັງເຈົ້າເຕັມທີ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ
ເຮັດບໍ່ໄດ້. ຂ້ອຍເປັນຄຣິສຕຽນ ພຣະຄັມພີຂອງຂ້ອຍບອກວ່າ ໃຫ້ຂ້ອຍອະພັຍໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ. ຂ້ອຍໄດ້ອະທິ
ຖານເພື່ອເຈົ້າ .”

ຫລັງຈາກນັ້ນ ນາງກໍໄດ້ເດ່ພຣະຄັມພີຂອງຜົວລາວໃຫ້ແກ່ທ້າວແຟຣງ.

ທ້າວແຟຣງສົມ

ຄວນຈະໄດ້ຮັບສິ່ງນັ້ນບໍ່?
ໂມເຊໄດ້ເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງມີພຣະຊົນຢູ່ທັງວັນທັງຄືນ ດ້ວຍຄວາມໂດດດ່ຽວ ດ້ວຍຄວາມອົດທົນຖ້າມ
ກາງຝູງໝາໄນ. ແຕ່ປະຊາຊົນອິສຣາເອນຊໍ້າພັດສ້າງຮູບປັ້ນໂຄຣົບ. ໂມເຊຈະລົງມາປະເຊີນໜ້າກັບຜູ້ຄົນບໍ່

ສັດຊື່, ໝູ່ຊົນຂີ້ກະບົດ, ໝູ່ຊົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກບຸນຄຸນÖ. ໂມເຊສ່ຽງຕາຍເພື່ອໃຜ? ໝູ່ຊົນພວກນີ້ ພວກເຂົາສົມຄວນ
ທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິ່ງທີດ
່ ີບໍ່? ບໍ່. ໂມເຊໂມໂຫບໍ່? ໃຈຮ້າຍບໍ່? ແນ່ນອນ.

1. ຝູງຊົນທີຂ
່ າດໂມເຊ: ( ອົບພະຍົບ 32:1-6 )

ພຣະເຈົ້າກັບໂມເຊຮ່ວມກັນນໍາພາພວກເຮັບເຣີ້ ອອກຈາກປະເທດອີຢິບ ແລະປົດປ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້

ອອກຈາກການເປັນຂ້າທາດ. ສາມເດືອນຫລັງຈາກທີພ
່ ວກເຂົາໄດ້ອອກຈາກປະເທດອີຢິບແລ້ວກໍມາເຖິງພູ
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ເຂົາຊີນາຍ ຊຶ່ງເປັນປ່າທີ່ກັນດານ. (ອົບພະຍົບ 19:1) ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນໂມເຊໃຫ້ເຂົ້າເຝົ້າ
ພຣະອົງ, ແລ້ວໂມເຊກໍໄດ້ກັບມາຫາພວກປະຊາຊົນເຮັບເຣີຊ້າໄປແດ່. (32:1)
ຄົນອິສຣາເອນບໍ່ເຄີຍຖວາຍຕົວໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງເຕັມໃຈຈັກເທື່ອ.

ເວລາພວກເຂົາຍັງຢູ່ໃນປະ

ເທດອີຢິບ, ພວກເຂົາກໍບອກວ່າຮັກພຣະເຈົ້າແຕ່ກໍຍັງເຊື່ອງສົ້ນ, ຫລືມີໃຈໃຫ້ພຣະອື່ນຢູ່. ແຕ່ລະຄັ້ງແຕ່ລະ
ຄາວພວກເຂົາຍັງພາກັນຕໍ່ສູ້ໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ງານຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຂົາຈົ່ມຢູ່ໃນປະເທດອີຢິບ, ເວລາອອກ
ມາຈາກອີຢິບແລ້ວກໍຈົ່ມຕໍ່ໂມເຊຢູ່ໃນປ່າກັນດານອີກ.(ພຣະບັນຍັດສອງ 9:7)
ອາໂຣນແລະເຮີເປັນຜູ້ຊ່ວຍໂມເຊຢູ່ຕລອດເວລາ

ດັ່ງນັ້ນໂມເຊຈຶ່ງວາງໃຈໄດ້ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ຢູ່.

ແຕ່ວ່າເມື່ອຖືກຕໍ່ວ່າຢ່າງແຮງ ອາໂຣນກໍທົນບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງພາພວກເຂົາສ້າງຮູບງົວທອງຄໍາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍ
ກ່າວວ່າ ìໂອຄົນອິສຣາເອນເອີຍສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແຫລະເປັນພຣະຂອງພວກເຈົ້າ ຊຶ່ງນໍາພວກເຈົ້າອອກມາຈາກປະ
ເທດອີຢິບ.î (32:4) ແລະເບິ່ງ (1 ກະສັດ 12:28)
ໂມເຊໃຈຮ້າຍໃຫ້ແກ່ອາໂຣນ ແລະພຣະເຈົ້າກໍຊົງພຣະພິໂຣດຫລາຍທີສ
່ ຸດເໝືອນກັນ . ພຣະອົງຈະ
ທໍາລາຍອາໂຣນ ແຕ່ໂມເຊໄດ້ຂໍໄວ້. (ພຣະບັນຍັດສອງ 9:20)

2. ພຣະເຈົາ້ ຊົງສະຖິດຢູ່ກັບໂມເຊ: (ອົບພະຍົບ 32: 7-14)

ເມື່ອເຖິງສີ່ສິບວັນແລ້ວ ຫລັງຈາກທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ໂມເຊແລ້ວພຣະອົງຈຶ່ງກ່າວແກ່

ໂມເຊວ່າ ìເຈົ້າຈົ່ງລົງໄປເຖີດ ດ້ວຍວ່າຊົນຊາດຂອງເຈົ້າຊຶ່ງເຈົ້າໄດ້ນໍາອອກມາຈາກແຜ່ນດິນອີຢິບນັ້ນໄດ້ທໍາ
ຄວາມເສື່ອມເສັຍຫລາຍແລ້ວ.” (32:7)

ຮູບພາບໃນຕອນນີ້ເໝືອນກັບແມ່ບອກກັບພໍ່ວ່າ ຕ້ອງລົງໂທດລູກຊາຍເຈົ້າແດ່ເນີ ຕາມທັມດາແລ້ວ
ພຣະເຈົ້າຈະກະທໍາຢ່າງໃດກໍໄດ້ຈະລົງໂທດກໍໄດ້.

ແຕ່ພຣະອົງຊົງໃຊ້ທ່ານນີ້ຄືຄົນຂອງທ່ານ, ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່

ຂອງທ່ານ. ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າພຣະອົງຈະນໍາຄວາມໂກດຮ້າຍມາສູ່ພວກເຂົາ ແລະພຣະອົງໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່
ໂມເຊວ່າ îສ່ວນເຈົ້າ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈົ້າເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່” (32:10) ພຣະເຈົ້າແລະໂມເຊມີຄວາມສັມພັນໃກ້

ຊິດກັນຫລາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຈົ້າຈະອວຍພອນໂມເຊປານໃດກໍຕາມ ເພິ່ນກໍຍັງຮັກໄພ່ພົນຂອງເພ່ິນຢູ່.
ເພິ່ນໄດ້ຮ້ອງຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອພວກເຂົາ. ຂໍຢ່າທໍາລາຍພວກເຂົາເລີຍ ຂໍຢ່າໂກດຮ້າຍພວກເຂົາເລີຍ ຖ້າພຣະ
ອົງທໍາລາຍພວກເຂົາກໍເທົ່າກັບວ່າພຣະອົງຊົງທໍາລາຍຄົນຂອງພຣະອົງເອງ. (32:11)
ພວກເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນ ພວກເຮົາຄວນມີຈິດໃຈຮັກແພງຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນ. ພວກເຮົາຄວນຈະໃຫ້
ຄວາມຮັກແກ່ຜູ້ອື່ນແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນຈະບໍ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບກໍຕາມ.
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ພຣະເຈົ້າຊົງປ່ຽນພຣະທັຍ. ຖ້າມີຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຫາກສາຣະພາບຫລືຍອມຫັນປ່ຽນຈາກທາງຜິດຂອງເຂົາ.
ສັງເກດເບິ່ງເຣື່ອງຂອງໂຢນາ 3:10 ìເມື່ອພຣະເຈົ້າທອດພຣະເນດເຫັນການກະທໍາຂອງເຂົາແລ້ວວ່າ ເຂົາ
ກັບບໍ່ປະພຶດຊົ່ວຕໍ່ໄປ ພຣະເຈົ້າກໍຊົງປ່ຽນພຣະທັຍບໍ່ລົງໂທດຕາມທີ່ພຣະອົງກ່າວໄວ້.” ພຣະເຈົ້າຂອງພວກ

ເຮົາຊົງມີຄວາມອົດທົນ ແລະມີຄວາມເມດຕາສົງສານຫລາຍ. ພຣະອົງຊົງໃຫ້ໂອກາດຄົນອິສຣາເອນຢູ່ສເມີ.

3. ໂມເຊຢູ່ກບ
ັ ປະຊາຊົນ: (ອົບພະຍົບ 32: 15-30)

ເມື່ອໂມເຊລົງມາເຖິງຕີນພູແລ້ວ, ເພິ່ນກໍໄດ້ຍິນສຽງອຶກທຶກ ຮ້ອງໂຮດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ

ສຽງຮ້ອງໂຮຂອງຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະແຕ່ເປັນສຽງຂອງຄົນທີ່ຜ່າຍແພ້,
ຮ້າຍຫລາຍໜ້າແດງຈົນຄິດອັນໃດບໍ່ທັນ.
ເພ່ິນເອງ.

ພໍໂມເຊມາໃກ້ຄ້າຍທໍໃ່ ດກໍຍິ່ງໃຈ

ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ໂຍນແຜ່ນບັນຍັດສິບປະການ ຢູ່ຕໍ່ໜ້ານ້ອງຊາຍຂອງ

ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງພາປະຊາຊົນທັງຫລາຍເຮັດບາບຢ່າງນີ້. ອາໂຣນກໍອະທິບາຍຕາມຄວາມຈິງທີປ
່ ະ
ຊາຊົນຮ້ອງຂໍຕໍ່ເພິ່ນ. ປະຊາຊົນຈຶ່ງຕະເລີດເປີດເປີງພາກັນເຮັດບາບໄປຫລາຍ ໂມເຊຈຶ່ງຂຶ້ນໄປເຝົ້າພຣະເຈົ້າ
ອີກ ເພື່ອທໍາການລົບມົນທິນ(ລ້າງບາບ) (32:30)

4. ໂມເຊຢູ່ຕໍ່ໜາ້ ພຣະເຈົາ້ : (ອົບພະຍົບ 32: 31-34)

ໂມເຊຫັນໜ້າເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າຕາມນິດສັຍຂອງເພິ່ນ. ໂມເຊ ບໍ່ວ່າຍາມໃດເພິ່ນຈະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ

ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ແມ່ນແຕ່ຕອນຍັງໜຸ່ມເພິ່ນກໍບໍ່ຢາກໃຫ້ເອີ້ນວ່າເປັນລູກຊາຍຂອງທິດາກະສັດ. ເພິ່ນມັກທີ່
ຈະຊ່ວຍຄົນແລະມັກຢູ່ຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ. (ເຮັບເຣີ 11:24-25)
ຂໍ້ 31 ìໂອພຣະເຈົ້າເອີຍ ປະຊາກອນພວກນີ້ເຮັດບາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ເຂົາເຮັດພຣະດ້ວຍທອງຄໍາສໍາ

ລັບຕົນເອງ. ແຕ່ບັດນີ້ຂໍພຣະອົງຊົງໂຜດຍົກໂທດບາບຂອງເຂົາ

ນ້ອຍອອກຈາກບັນຊີຂອງພຣະອົງທີຈ
່ ົດໄວ້ເຖີດ.” (32: 31-32)

ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍຂໍພຣະອົງຊົງລຶບຊື່ຂອງຂ້າ

ຜູ້ໃດທໍາບາບຕໍ່ສູ້ເຮົາໆຈະລົບຊື່ຜູ້ນັ້ນເສັຍຈາກທະບຽນຂອງເຮົາ. (32:33)

ສໍາລັບເຈົ້າຈົ່ງໄປເຖີດ

ໄປນໍາປະຊາກອນໃຫ້ໄປເຖິງທີ່ເຮົາບອກໃຫ້ແກ່ເຈົ້າແລ້ວ, ທູດສວັນຈະນໍາໜ້າເຈົ້າໄປ. (32:34)

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ

ພຣະຄັມພີທີ່ ນາງໄດສ໌ ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ທ້າວ ແຟຣງ ໄດ້ເກີດດອກອອກຜົນ. ທ້າວແຟຣງໄດ້ຮັບເອົາ

ພຣະເຈົ້າແລະໄດ້ມອບຊີວິດໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ. ສິບເຈັດປີຜ່ານໄປ ແຟຣງ ໄດ້ຮັບຕໍາແນ່ງເປັນຜູ້ແບ່ງປັນພຣະ
ທັມຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ຢູ່ໃນຄຸກ.
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ມີຫລາຍຄົນທີເ່ ຮັດຜິດຕໍ່ເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຫັນເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າ ເໝືອນດັງໂມເຊ ແລະພຣະ
ເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ນໍາພາເຮົາ.

ຄໍາຖາມ:

1. ຄົນອິສຣາເອນເປັນເພື່ອນກັບໂມເຊບໍ່? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າເປັນ? ແລະເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າບໍ່ເປັນ?
2. ເປັນຫຍັງໂມເຊຈຶ່ງສ່ຽງຊີວິດເພື່ອຄົນພວກນີ້ຫລາຍແທ້?
3. ເມື່ອໂມເຊສ່ຽງຊີວິດຢ່າງນີ້ ພຣະເຈົ້າຊົງກະທໍາຢ່າງໃດຕໍ່ລາວ? ຖ້າເຮົາອະທິຖານເພື່ອຄົນອື່ນເດຈະເປັນ
ຢ່າງໃດ?
4. ອ່ານໂຢນາ 3:7-4:5 ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງໂມເຊແລະໂຢນາ?
5. ທ່ານຄິດບໍ່ວ່າ ໂປໂລຄວນໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນບໍ່?

6. ທ່ານຈະສລະບາງສິ່ງບາງຢ່າງໄດ້ບໍ່ ເພື່ອຄົນອື່ນຈະໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ?

ດຣ.ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບົດຮຽນທີ 3
ຄາເລັບ:ກ້າທີ່ຈະສະແດງຄວາມເຊືອ
່
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ຈົດເຊັນບັນຊີ 13:25-14:10

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

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ຄາເລັບຢືນຢັດຢູ່ໃນທາງຂອງພຣະເຈົ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າສຽງສ່ວນຫລາຍຈະບໍ່
ເຫັນພ້ອມກໍຕາມ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນທ່ານຢ່າງໃດ ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຢືນຢັດໃນຄວາມເຊື່ອ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະແດງອອກຂອງຄາເລັບ ໃນການການຮັບ
ຜິດຊອບຂອງຄວາມເຊື່ອ.

ຄໍານໍາ

ເມື່ອເຖິງສອງປີແລະສອງເດືອນ ການເດີນທາງກໍຜ່ານທະເລຊາຍ ແລະຊາວອິສຣາເອນທັງຫລາຍກໍມາເຖິງ
ຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນຊົງສັນຍາ. ກ່ອນຈະເຖິງແຜ່ນດິນການາອານຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນທີພ
່ ຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ສັນ
ຍາແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຂົາໄວ້ໂດຍຜ່ານທາງອັບຣາຮາມ.

ລອງວາດພາບເບິ່ງດູວ່າ ພວກເຂົາຈະມີ

ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຫລາຍປານໃດ. ສອງປີກ່ວາທີສ
່ ັດຊື່ຕິດຕາມໂມເຊແລະຕິດຕາມພຣະເຈົ້າມາ ໂດຍການນໍາ
ຂອງຫີນເສົາໄຟໃນຍາມກາງຄືນແລະຫີນເສົາເມກໃນຍາມກາງເວັນ. ດຽວນີໄ
້ ດ້ມາເຖິງແລ້ວແລະກໍພາກັນຖື
ວ່າມາເຖິງບ້ານຂອງຕົນເອງແລ້ວ. ຄົງຈະໄດ້ຕັ້ງຫລັກປັກຖານຢ່າງໝັ້ນຄົງ.
ບາງຄົນກໍສ້າງຄວາມຝັນໄວ້ວ່າເມື່ອໄປເຖິງຜືນແຜ່ນດິນແລ້ວຈະທໍາອັນໃດແດ່. ແຕ່ກໍບໍ່ເປັນດັ່ງນັ້ນເມື່ອອອກ
ຈາກປະເທດອີຢິບມາສອງສາມອາທິດພວກເຈົາກໍເລີ້ມຈົ່ມຕໍ່ໂມເຊແລະຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ຫລາຍເທື່ອພຣະເຈົ້າກໍ
ຊົງໂກດຮ້າຍແລະກໍວ່າຈະທໍາລາຍພວກເຂົາ ແຕ່ເມື່ອໂມເຊອ້ອນຂໍຮ້ອງພຣະອົງໆ ກໍຊົງອ່ອນພຣະທັຍລົງ.
ພວກເຂົາທັງຫລາຍບໍ່ຄວນຈະຕື່ນເຕັ້ນເລີຍ ເພາະຄວາມສົງສັຍແລະຄວາມບໍ່ວາງໃຈຍັງຕິດຕົວພວກເຂົາຢູ່.
ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວຕໍ່ຄົນທີ່ຕໍ່ຕ້ານແລະຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານພຣະອົງ. ໂມເຊກ່າວແກ່ພວກ
ເຂົາວ່າ

“ພວກທ່ານທັງຫລາຍພາກັນເຂົ້າມາຫາຂ້າພະເຈົ້າແລະກ່າວວ່າສົ່ງຄົນໄປກວດກາກ່ອນພວກເຮົາ

ແລ້ວກັບມາລາຍງານໃຫ້ພວກເຮົາຮູສ
້ າກ່ອນ” (ຈົດເຊັນບັນຊີ 1:22) ປະຊາຊົນທັງໝົດເບິ່ງຄືວ່າຢາກລືມໄປ
ແລ້ວວ່າໃຜເປັນຜູ້ນໍາພວກເຂົາອອກມາຈາກປະເທດອີຍິບ ແລະຜ່ານປ່າກັນດານມາເປັນເວລາດົນນານ.
ການເດີນທາງລໍາບາກຫລາຍ

ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ແຜ່ນດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍນໍ້າເຜິ້ງ

ແລະນໍ້ານົມ (ຈົດເຊັນບັນຊີ 13:27;14:8) ໃຫ້ໄປເຖິງຊົ່ວລູກຊົ່ວຫລານ. ຮູບພາບໃນປັດຈຸບັນນີ້ກໍແມ່ນວ່າ
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ເພື່ອຢາກຮູຄ
້ ັກແນ່ວ່າພວກທ່ານຢາກເຂົ້າໄປແທ້ຈິງຫລືບໍ່. ບາງເທື່ອທ່ານອາດຈະຄິດວ່າມາເຖິງທີນ
່ ີ້ກໍພໍແລ້ວ
ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າ ກ້າວຕໍ່ໄປແມ່ນບາດກ້າວຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະປັກຫລັກໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນຫລາຍຄົນເວົ້າວ່າຂ້ອຍຫລີກຈາກການຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ, ຖ້າຂ້ອຍຫາກຕອບຮັບການ
ຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າຂ້ອຍກໍຄົງຈະບໍ່ເສັຍເວລາ.

ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຈາກປະສົບການຈາກຄົນອິສຣາ

ເອນ. ຄາເລັບ ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ສິ່ງທີດ
່ ີກໍຄືໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.

1. ເພືອ
່ ນຮ່ວມງານທີຂ
່ າດກໍາລັງ: (ຈົດເຊັນບັນຊີ 13:25-29)

ໃນຈໍານວນບັນດາພວກສອດແນມນໍາກັນກໍມີຄົນທີ່ມີຄວາມເຊື່ອນ້ອຍແລະບາງຄົນກໍບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອ

ເລີຍທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາ. ແຕ່ລະຄົນຖືກຄັດເລືອກອອກມາຈາກແຕ່ລະເຜົ່າ. ເຜົ່າເຫລົ່ານີ້ໄດ້ມີມາແຕ່
ຄາວສມັຍຂອງຢາໂຄບເລືອກໃນເວລາເປັນຜູ້ນໍາໃນການປົກຄອງ.
ພວກເຫລົ່ານີ້ຖືກເລືອກໃຫ້ອອກໄປເປັນນັກສືບ ໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງສະຖານະການໃນແຄວ້ນການາອານ.

ພວກນີ້ເປັນຄົນຂີ້ຢ້ານບໍ່?

ພວກເຂົາຖືກເລືອກໃຫ້ອອກໄປໃນນາມອັນໃດ ພວກເຂົາຮູ້ຫລືບໍ່? ພວກເຂົາ

ອອກໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໃນນາມພຣະເຈົ້າບໍ່?
ນິດສັຍເດີມຕິດມາ,

ພວກເຂົາລືມຄໍາສັນຍາທີພ
່ ຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ໄວ້ແກ່ພວກເຂົາວ່າ ພຣະອົງຈະໃຫ້

ເຂົາປົກຄອງແຄ້ວນການາອານ. ເມື່ອປະເຊີນບັນຫາ ພວກເຂົາກໍຄິດເຖິງແຕ່ກໍາລັງຂອງຕົວເອງ. ຫົວຂໍ້ໃນ

ພາກທີນຶ່ງສໍາລັບວັນນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງວ່າ ìເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ຂາດກໍາລັງî ບັງຫຽນມ້າເປັນສິ່ງທີມ
່ ີອໍານາດ ຈະ
ຊັກໃຫ້ມ້າໄປທາງໃດກໍໄດ້, ແຕ່ພວກເຂົາກໍພາກັນເຝົ້າບັງຫຽນນັ້ນບໍ່ຍອມໃຊ້.

2. ຈາກຄວາມເຫັນຂອງຄາເລັບ: (ຈົດເຊັນບັນຊີ 13: 30-33)
ແຜ່ນດິນຍັງບໍ່ຂາດຄົນດີ, ນັກສືບສອງຄົນຍັງບໍ່ຂາດຄວາມເຊື່ອ.

ຄາເລັບລູກຊາຍຂອງເຢຟູນເນ,

ເປັນສະມາຊິກເຜົ່າຢູດາມາເປັນເວລາສີ່ສິບປີແລ້ວ. ທ່ານຜູ້ນີ້ເຫັນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງແຜ່ນດິນຊົງສັນ
ຍາທີພ
່ ຣະເຈົ້າຊົງມອບໃຫ້.

ຕລອດຊີວິດຂອງທ່ານເຄີຍເປັນແຕ່ຂ້າທາດ

ບໍ່ເຄີຍເຫັນທີ່ໃດຈະມີທຸກຢ່າງ

ເໝືອນທີ່ນີ້.
ແມ່ນແລ້ວທ່ານເຫັນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກໍາແພງເມືອງ, ທ່ານເຫັນຄວາມໃຫຍ່ໂຕແລະຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງຂອງຜູ້ຄົນໃນແຜ່ນດິນນັ້ນ. ແຕ່ຄາເລັບ ຍັງຈື່ຈໍາໄດ້ສເມີວ່າໃຜເປັນຜູ້ມອບດິນແດນການາອານນີ້ໃຫ້ແກ່
ຄົນອິສຣາເອນ. ທ່ານຮູວ
້ ່າບໍ່ມີຫຍັງທີເ່ ປັນໜ້າຢ້ານ. ທ່ານຮູໃ້ ນໃຈວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະເອົາຊະນະຄົນພວກນີ້ໄດ້.

ແຕ່ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ບອກວ່າ ພຣະອົງຈະຢູ່ກັບພວກເຂົາແລະຈະໃຫ້ດິນແດນແຫ່ງນີ້ໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຂົາ.
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ຈໍານວນນ້ອຍແຕ່ຄວາມກ້າຫານຫລາຍ. ຄໍາວ່າກ້າຫານໝາຍຄວາມວ່າ ìສະສົມກໍາລັງສູ້ກັບບັນຫາ
ໂດຍປາສຈາກຄວາມຢ້ານກົວî ເຮົາຄວນທໍາຄວາມກ້າຫານນີ້ໃຫ້ເປັນນິດສັຍ. ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຝ່າຍຄາເລັບກໍມີໂຢ
ຊວຍຄົນດຽວແລະທັງສອງກໍຢືນຢັດຕໍ່ສູ້ກັບນັກສືບທັງສິບຄົນ. ຄວາມຂີ້ຢ້ານແຜ່ຂຍາຍໄວວາບໍ່ພໍສອງສາມ

ວັນກໍເກືອບຈະຂຍາຍໄປທົວ
່ ຄ້າຍແລ້ວ. ແຕ່ຄວາມກ້າຫານແຜ່ຂຍາຍຊ້າຄືໄດ້ພຽງສີ່ຄົນຄືຄາເລັບ, ໂຢຊວຍ,
ໂມເຊ, ແລະ ອາໂຣນເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ວ່າສີ່ຄົນນີ້ຢືນຢູ່ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.

3. ພວກເຮົາຈະສູພ
້ ວກເຂົາໄດ້ບ?
ໍ : (ຈົດເຊັນບັນຊີ 14: 1-10)

ອີກເທື່ອນຶ່ງ, ປະຊາຊົນກໍຈົ່ມມາຫາໂມເຊກັບອາໂຣນອີກແລ້ວ. ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງນໍາພວກເຮົາ

ມາຂ້າຢູ່ໄກປານນີ້? ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງຢາກໃຫ້ຄົນການາອານຂ້າພວກເຮົາ? ຖ້າຢ່າງນັ້ນ ກໍປ່ອຍໃຫ້ພວກ
ເຮົາກໍຈະເລືອກເອົາຜູ້ນໍາໃໝ່ແລ້ວພາພວກເຮົາກັບໄປປະເທດອີຢິບສາ.

ຄົນອິສຣາເອນເລືອກທີ່ຈະຟັງຄໍາບອກເລົ່າຂອງຈໍານວນນັກສືບສິບຄົນ. ພວກເຂົາກ່າວເຖິງຈໍານວນ
ຄົນ, ກ່າວເຖິງຄວາມກ້າຫານແຂງແຮງຂອງມະນຸດ ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ເຫັນຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າເລີຍ. ພວກ
ເຂົາລືມໄປໝົດແລ້ວ ໃນການຊົງນໍາພາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຜ່ານມາ.
ຄາເລັບ, ໂມເຊ, ໂຢຊວຍ ແລະອາໂຣນ ກໍາລັງຝັນທີ່ຈະກ້າວໄປເຖິງດິນແດນຊົງສັນຍາ. ປະຊາຊົນ
ຊໍ້າພັດຈົ່ມວ່າ ບໍ່ກ້າກ້າວຂາຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ. ການຫວຸ້ນວາຍກໍເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຄ້າຍ, ພວກເຂົາຢາກຈະຄວ່າງ
ກ້ອນຫິນໃສ່ຄົນທັງສີ່ໃຫ້ຕາຍໄປ. ພວກເຮົາເຫັນການກະບົດຂອງຄົນພວກນີ້ແລ້ວວ່າເປັນຢ່າງໃດ. ການສູ້ຮົບ
ນີ້ບໍ່ແມ່ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພື່ອຕໍ່ສູ້ເອົາຜືນແຜ່ນດິນ ແຕ່ແມ່ນທາງດ້ານຄວາມເຊື່ອຕ່າງຫາກ.

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

ໃນບົດທີ 14:12 ìເຮົາຈະປະຫານເຂົາດ້ວຍໂຣກຮ້າຍ ແລະຕ້ອງຕັດເຂົາເສັຍຈາກການສືບມໍຣະດົກ

ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ເຈົ້າເປັນປະເທດໃຫຍ່ໂຕແລະແຂງແຮງກວ່າເຂົາອີກ.”
ຄວາມກ້າຫານຂອງຄາເລັບຄືເພິ່ນໄດ້ຖືກທົດສອບຢູ່ເລື້ອຍໆ. ເພິ່ນຂໍອະພັຍໂທດແທນຄົນຂອງເພິ່ນ
ທຸກຄົນ ແລະພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ໃຫ້ອະພັຍໂທດເໝືອນໄດ້ໃຫ້ແກ່ໂມເຊຜ່ານມາແລ້ວ.
ເມື່ອຄາເລັບທູນຂໍແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍກັບພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ.

(ຈົດເຊັນບັນຊີ 14:20)

ìແຕ່ສ່ວນຄາເລັບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ເພາະມີໃຈຕ່າງກັນແລະໄດ້ຕາມເຮົາຢູ່ຕລອດມາ ເຮົາກໍຈະໄດ້
ນໍາເຂົາໄປເຖິງແຜ່ນດິນທີເ່ ຂົາໄດ້ໄປມາ ແລະເຜົ່າພັນຂອງເຂົາກໍຈະໄດ້ກັມສິດເມືອງນັ້ນ.” (14:24)
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ເປັນເວລາສີ່ສິບປີພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຮັກສາຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ, ແລະຄາເລັບຜູ້ມີອາຍຸແປດສິບຫ້າ
ປີກໍໄດ້ເຂົ້າໄປເຖິງແຜ່ນດິນຊົງສັນຍາຮ່ວມກັບໂຢຊວຍ.

ພວກເຂົາທັງສອງສົມຄວນໄດ້ຮັບບໍາເນັດທາງ

ຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມກ້າຫານດ້ວຍ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ

ພວກເຮົາທັງຫລາຍກໍມີປະສົບການເໝືອນຄາເລັບບໍ່ແມ່ນບໍ່?

ພວກເຮົາກໍເຄີຍເປັນອົຍຍົບ, ພວກ

ເຮົາເຄີຍເດີນທາງ ບາງທີລູກເມັຍ ເພື່ອນຝູງກໍຈົ່ມວ່າ ບໍ່ແມ່ນບໍ່? ບາງທີຕົວເຮົາເອງກໍຂາດກໍາລັງ ແຕ່ຈົ່ງຈໍາ
ໄວ້ສເມີວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາເຮົາ ແລະພຣະອົງຊົງຮັກສາຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງຕລອດມາ.
ພຣະເຈົ້າຈະຈັດຫາເພື່ອນຮ່ວມທາງໃຫ້ທ່ານເໝືອນພຣະເຈົ້າຊົງຈັດໂຢຊວຍໄຫ້ເປັນເພື່ອນຄາເລັບ.
ພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກເຮົາທຸກຄົນເປັນເໝືອນຄາເລັບ: ມີຄວາມເຊື່ອ, ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ, ກ້າຫານທີ່ຈະກະ
ທໍາ, ຄິດເຖິງຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າທຸກເວລາ.

ຄໍາຖາມ:

1. ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນຫລາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງທ່ານ? ເຂົາມີອິດທິພົນໃນທາງສົມຫລືທາງລົບ? (ຈົ່ງ
ຄິດເບິ່ງຄົນທີ່ຮ່ວມງານ, ຄົນໃນໂບດ, ຄົນໃນຄອບຄົວ…)

2. ພວກນັກສືບໄປສອດແນມຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຊົງສັນຍາເພື່ອວາງເຜນເຂົ້າຍຶດຄອງ.

ເມື່ອກັບມາແລ້ວ

ພວກເຂົາຢາກລົ້ມເລີກແຜນການທັນທີ. ທ່ານຄິດວ່າພວກເຂົາອອກໄປສອດແນມດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ
ບໍ່? ທ່ານຈະທໍາຢ່າງໃດກັບພວກຢ່າງນີ້?
3. ຄາເລັບ: ໃນ ຈົດເຊັນບັນຊີ 14:24 ເປັນຄົນທີມ
່ ີຈິດວິນຍານທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ ແລະຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ.
ໃນທຸກວັນນີ້ ຍັງຈະມີຄົນປະເພດນີ້ຢູ່ບໍ່? ທ່ານເຫັນເຂົາຢູ່ໃສ?
3. ພຣະເຈົ້າໃຫ້ບໍາເນັດ ຄາເລັບ ເພາະທ່ານມີຄວາມກ້າຫານເຖິງສີ່ສິບຫ້າປີ. ຕໍ່ມາທ່ານກໍມີບັນຫາກັບ
ຄົນຂອງເພິ່ນເອງ. ທ່ານເດ ທ່ານຄິດວ່າທ່ານຈະລໍຄອຍຈົນຮອດສີ່ສິບຫ້າປີບໍ່ທີ່ຈະໄດ້ຮັບບໍາເນັດ
ຢ່າງນີ້?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບົດຮຽນທີ 4
ຜູຍ
້ ິງ:ທ້າຕໍກ
່ ານບໍເ່ ປັນທັມ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

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

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ພວກຜູ້ຍິງໄດ້ທ້າຕໍ່ກົດໝາຍແລະທໍານຽມບໍ່ເປັນທັມທີຫ
່ ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າຄວນເປັນຫ່ວງຕໍ່ການລັງກຽດຜິວພັນບໍ່?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ຍິງຮັບດິນເປັນມໍຣະດົກ.
ພວກຜູ້ຍິງໄດ້ທ້າຕໍ່ກົດໝາຍແລະທໍານຽມບໍ່ເປັນທັມທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ ຍິງຮັບດິນ
ເປັນມໍຣະດົກ ແລະພຣະຄັມພີຮ້ອງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າທ້າຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະທໍານຽນທີ່
ບໍ່ເປັນທັມ.

ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:



ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ຜູ້ຍິງເກ່ງກ້າ ຜູ້ເປັນທິດາຂອງເຊໂລເຟຮາດ ໄດ້ທ້າຕໍ່ກົດໝາຍບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຍິງມີສິດຮັບດິນເປັນມໍຣະດົ
ແລະທີ່ສຸດກໍໄດ້ຊັຍຊນະ.
ໃນປີ 1829 ທີເ່ ມືອງຊາເລີຕັນ, ຣັດຄາໂຣໄລນາພາກໃຕ້ ມີຍິງຄົນນຶ່ງຊື່ວ່າ ເອັນຈາລີນາ ອາຍຸ 24 ມ
ລູກຕິດ, ບໍ່ມີຜົວ. ນາງໄດ້ທາ້ ທາຍຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ເວົ້າເຖິງຊ່ອຍປົດປ່ອຍໃຫ້ຂ້າທາດເປັນອິສລະ ແຕ່ເຫັນ

ວ່າຄຣິສຕະຈັກບໍ່ເຫັນດີຈິ່ງໄລ່ລາວອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກ. ນາງບໍ່ຢາກເປັນຄົນກໍ່ບັນຫາເພີ້ມນາງຈຶ່ງ
ຕັດສິນໃຈໜີອອກຈາກຄຣິສຕະຈັກນັ້ນ. ນາງມີເອື້ອຍຊື່ວ່າຊາຣາ ມີຄວາມຄຶດຄືກັນນາງເປັນຄົນເວົ້າຕໍ່ຕ້ານ
ບໍ່ໃຫ້ມີການຂ້າລູກໃນທ້ອງໃນຣັດຄາໂຣໄລນາພາກເໜືອ.
ສູ້ໃນການປົດປ່ອຍໃຫ້ຂ້າທາດເປັນອິສລະ

ດັ່ງນັ້ນ, ນາງເອັນຈາລີນາມີກໍາລັງໃຈໃນການຕໍ່

ນາງໄດ້ເວົາ້ ເຖິງເຣື່ອງນີ້ເວລານາງໄດ້ມີໂອກາດກ່າວຄໍາປາສັຍ

ວ່າຕໍ່ຊຸມນຸມພວກຜູ້ຍິງ, ìຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າທ່ານຜູ້ເປັນສຸພາບສະຕຣີທັງຫລາຍບໍ່ໄດ້ເປັນນັກຂຽນກົດໝາຍ, ແຕ່
ຂ້າພະເຈົ້າຮູວ
້ ່າທ່ານເປັນພັຣຍາ, ເປັນແມ່, ເປັນລູກສາວຜູ້ຂຽນກົດໝາຍ; ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍສນັບສນຸນໃຫ້ມີ
ຂ້າທາດແລ້ວທ່ານບໍ່ຕ້ອງເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ກັບຄວາມຜິດອັນໃຫຍ່ຄືໃຫ້ມີຂ້າທາດ..ແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານສະແດງຄວາມ
ຮູ້ສຶກຜິດແລະຊອບອອກມາ.î
9 ປີຕໍ່ມາຫລັງຈາກນາງໄດ້ຖືກໄລ່ອອກຈາກເປັນສະມາຊິກຂອງຄຣິສຕະຈັກ ນາງໄດ້ມີໂອກາດໄປ
ປາກົດຕົວຢູ່ສະພາຂອງນັກອອກກົດໝາຍທີຣ
່ ັດມາຊາຊູເຊັດໂດຍກ່າວນາງວ່າ:

ìຂ້າພະເຈົ້າຢືນຕໍ່ໜ້າທ່ານ

ທັງຫລາຍດ້ວຍຄວາມເສັຽໃຈທີ່ເຄີຍເປັນເຈົ້າຂອງຂ້າທາດ...ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນໜີຕ
້ ໍ່ພວກຂ້າທາດ,
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ຕໍ່ປະ

ເທດຊາດ, ແລະຕໍ່ໂລກ.

ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້ເພື່ອຈະບໍ່ໃຫ້ມີລະບົບອັນຊັບຊ້ອນຊຶ່ງເປັນ

ການຜິດເພື່ອເອົາຜົນກໍາໄລຈາກຜູ້ລໍາບາກ, ດ້ວຍການອອກກໍາລັງຢ່າງເຫື່ອໄຫລໄຄຍ້ອຍ ເລືອດໄຫລອອກ
ແລະມີນໍ້າຕາຂອງຜູ້ຖືກລ່າມໂສ້.

ນາງຊາຣາຜູ້ເປັນເອື້ອຍໄດ້ເປັນນັກຂຽນປຶ້ມເຣື່ອງ ຈົດໝາຍເຖິງພວກອາຈານຂອງຄນະບັບຕິສພາກ

ໃຕ້. ນາງໄດ້ຍົກເອົາຂໍ້ພຣະຄັມພີທັງໝົດຈາກເດີມແລະໃໝ່ທີ່ເວົ້າເຖິງການບໍ່ໃຫ້ມີຂ້າທາດ. ທັງສອງເອື້ອຍ
ນ້ອງໄດ້ສ້າງເປັນໜັງເຖິງເຣືອ
່ ງຂ້າທາດໃຫ້ອະເມຣິກາ ປື້ມແລະໜັງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຂາຍດີໃນປະເທດອັງກິດແລະ
ອະເມຣິກາ. ນາງຊາຣາໄດ້ຂຽນເຣື່ອງ ສເມີພາບຂອງຍິງແລະຊາຍ, ພິມໃນປີ 1838.
ທັງສອງເອື້ອຍນ້ອງບໍ່ໄດ້ກາຍເປັນຄົນສໍາເຣັດງ່າຍໆເວລາພວກເຂົາຕໍ່ສູ້ເພື່ອເສຣີພາບຂອງພວກຂ້າ

ທາດ, ແຕ່ພວກເຂົາພະຍາຍາມນໍາທາງຫຍັບເຂົ້າໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ. ເຫັນວ່າຫລາຍສັດຕະວັດຜ່ານມານີ້ກໍມີ
ທິດາຂອງເຊໂລເຟຮາດກໍໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ກົດໝາຍບໍ່ເປັນທັມ.

1. ໃຜເປັນທິດາຂອງເຊໂລເຟຮາດ? (ຈົດເຊັນບັນຊີ 27:1)

ບົດຮຽນທີແ
່ ລ້ວໄປນີ້ໄດ້ເວົ້າວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຢ່າງແຂງແຮງວ່າຄົນຂອງພຣະອົງຜູ້ມີອາຍຸ 20 ປີຂຶ້ນໄປ

ຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ ເວັ້ນແຕ່ກາເລັບແລະໂຢຊວຍ (ເບິ່ງຈົດເຊັນບັນຊີ 14 :20-23, 28-

29). ເພາະພວກອິສຣາເອນໄດ້ກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າທີ່ກາເດສບາເນອາ. ຄົນທີເ່ ກີດໃນປະເທດອີຢິບຕ້ອງຕາຍ
ທຸກຄົນບໍ່ເຫັນແຜ່ນດິນພຣະສັນຍາ. ເຊໂລເຟຮາດຜູ້ເປັນເຜົ່າມານາເຊັດກໍໄດ້ຕາຍ. ລູກສາວຂອງເຊໂລເຟ
ຮາດໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ເປັນພໍ່ຕາຍຕໍ່ຄວາມບາບຂອງຕົນ ເພາະລາວອາດເຮັດຜິດຖືກລົງໂທດເຖິງຕາຍ.
ເຊໂລເຟຮາດຕາຍຢ່າງໃດກໍຢ່າລາວໄດ້ຕາຍເພາະບໍ່ມີລູກຊາຍຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍ ແຕ່ລາວມີລູກສາວຫ້າ
ຄົນ. ສ່ວນຫລາຍຜູ້ຍິງໃນພຣະຄັມພີຈະບໍ່ກ່າວເຖິງຊື່. ລູກສາວຂອງເຊໂລເຟຮາຍມີຊື່ວ່າ: ມາລາ ໂນອາ

ໂຮກລາ ມີນຄາ ແລະຕີຣາຊາ. ຊື່ຜູ້ຍິງຫ້າຄົນນີ້ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີໃນຈໍານວນຜູ້ຍິງ 170. ຕອນນີ້ແມ່
ຂອງພວກເຂົາອາດຕາຍໄປແລ້ວ ແລະພໍ່ເປັນຄົນລ້ຽງດູ. ເປັນການແບກເພາະຊື່ 5 ຄົນແມ່ນເປັນຊື່ເມືອງຊຶ່ງ
ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນໍ້າຢໍຣາເນ. ໂນອາ (ຢຊ 19:13, ໂຮກລາ ຢຊ 15:6 ຕີຣາຊາ (ຢຊ 12: 24)
ກະສັດທີນຶ່ງ 15:21). ຕາມທໍານຽມພວກຢິວຊື່ນັ້ນມີຄວາມໝາຍ. ມາລາໝາຍຄວາມວ່າ ອ່ອນຫລືຕິດກັນ.
ໂນອາ ໝາຍຄວາມວ່າ ພັກຜ່ອນຫລືໜູນໃຈ. ໂຮກລາ ໝາຍຄວາມວ່າ ປານກາງ; ມີນຄາ ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້
ໃຫ້ຄວາມປຶກສາ. ແລະຕີຣາຊາ ໝາຍຄວາມວ່າອັນໃດນັ້ນບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈັກ.

ອາຍຸຂອງຜູ້ຍິງເຫລົ່ານີ້ພຣະຄັມພີບໍ່ໄດ້ກ່າວ. ພວກເຂົາອາດເກີດຢູ່ໃນປ່າ ແນວໃດກໍຕາມພວກເຂົາເປັນ
ຜູ້ຍິ່ງໜຸ່ມແລະເປັນຄົນສລາດ. ພວກເຂົາຮູ້ຈັກກົດໝາຍແລະຮູ້ເຖິງດິນທີ່ເປັນມໍຣະດົກຂອງພໍ່ພວກເຂົາ. ພວກ
ເຂົາກ້າຫານຈິ່ງນໍາເອົາເຣື່ອງນີ້ໄປຫາໂມເຊ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວເຫດການຢ່າງນີ້ບໍ່ເຄີຍມີມາໃນປະວັດສາດ
ຂອງພວກອິສຣາເອນ.

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

ຖ້າເບິ່ງເຜີນໆແລ້ວເຫັນວ່າຄະດີຂອງພວກຍິງນີ້ກ່ຽວເຣື່ອງກົດໝາຍໃນການຮັບມໍຣະດົກ, ແຕ່ມັນມີເຣື່ອງ

ເລິກໄປກວ່ານັ້ນ. ຕາມກົດໝາຍແລ້ວຜູ້ຊາຍເທົ່ານັ້ນມີສິດທິຮັບເອົາມໍຣະດົກໄດ້. ຕາມທໍານຽມແລ້ວພວກຜູ້
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ຍິງບໍ່ໄດ້ນັບເຂົ້າເວລາຈົດບັນຊີສໍາຣວດປະຊາກອນ. ພວກຜູ້ຍິງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ມີນໍ້າໜັກອັນໃດເວລາພວກເຂົາໄດ້
ນໍາຄະດີດັ່ງກ່າວມາຫາປະໂຣຫິດຂອງພຣະເຈົ້າ.

ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນຄໍາຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ.

ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າເວລາເຮົາມີບັນຫາອັນໃດກໍຕາມໃນເມື່ອນໍາມັນມາຫາພຣະອົງແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ຍິນສເມີ.

ເວລາພວກອິສເອນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນແຜນດິນພຣະສັນຍານັ້ນ ພວກຜູ້ຍິງບໍ່ມີສິດຮັບດິນເປັນມໍຣະດົກ. ດິນ

ໄດ້ຖ່າຍທອດໄປຫາຜູ້ຊາຍໃນຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ.

ຕົວຢ່າງຊາຍໃດຕາຍໄປໂດຍບໍ່ມີລູກຊາຍ ມໍຣະດົກຕ້ອງ

ມອບໃຫ້ນ້ອງຊາຍຄົນຕໍ່ໄປ. ຖ້າເຂົາບໍ່ມີນ້ອງຊາຍກໍມອບຕໍ່ໃຫ້ອາວ ແລະທີ່ສຸດກໍມອບຕໍ່ໃຫ້ພີ່ນ້ອງຜູ້ຊາຍໃນ
ສາຍເລືອດ. ສິ່ງແນ່ນອນແລ້ວ ມໍຣະດົກດິນນັ້ນຜູ້ຍິງບໍ່ມີສິດອັນໃດໃນການເປັນເຈົ້າຂອງ.
ພວກຜູ້ຍິງທີ່ນໍາເຣື່ອງນີ້ໄປຫາໂມເຊໃຫ້ຖານະພວກເຂົາໃຫ້ກຽດແກ່ຜູ້ເປັນພໍ່.

ພວກເຂົາຖາມວ່າເປັນ

ດ້ວຍເຫດໃດຫລັງຈາກພໍ່ໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວເຊື້ອສາຍທີ່ເປັນເຜົ່າມານາເຊັດຈໍາຕ້ອງດັບຫາຍໄປ? ຖ້າເຣື່ອງນີ້
ຍັງປະຕິບັດຢູ່ເວລາແບ່ງດິນກັນ ເຜົ່າມາມາເຊັດກໍບໍ່ໄດ້ສເມີກັບເຜົ່າອື່ນ (ຈົດເຊັນບັນຊີ 26:54-56).
ຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ລືມໄປ ແລະຈະເປັນການຈົບລົງເພາະພໍ່ຂອງເຂົາບໍ່ມີລູກຊາຍ.

ຊື່ພໍ່

ພວກເຂົາກ່າວວ່າກົດ

ໝາຍນີ້ເຫັນວ່າເປັນການບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະທ່ຽງທັມ.

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

ໂມເຊອາດໄດ້ຍິນຄໍາຕໍ່ວ່າຈາກພວກອິສຣາເອນຫລາຍທີ່ສຸດມາແລ້ວເວລາເພິ່ນເປັນຜູ້ນໍາ.

ເຢໂຣດ ພໍ່

ເມັຽໄດ້ເວົ້າກັບໂມເຊວ່າລາວເຮັດວຽກຫລາຍໂພດ. ພໍ່ເຖົ້າຍັງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາວ່າໃຫ້ຊອກຄົນມາຊ່ອຍແກ້ໄຂ
ເຣື່ອງນ້ອຍມອບໃຫ້ຄົນອື່ນຕັນສິນ

ໃຫ້ເອົາແຕ່ເຣື່ອງໃຫຍ່ແລະສໍາຄັນມາຕັດສິນ (ອົບພະຍົບ 18:17-27).

ເຫັນວ່າພວກຜູ້ຍິງເຫລົ່ານີ້ມີເຣື່ອງສໍາຄັນຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ໂມເຊພິຈາຣະນາ,

ສ່ວນໂມເຊກໍນໍາໄປເຂົ້າເຝົ້າ

ພຣະເຈົ້າໂດຍຕົງ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຫັນດີກັບເຣື່ອງຂອງພວກຜູ້ຍິງເຫລົ່ານັ້ນ. ພວກເຂົາບໍ່ພຽງມີສິດໄດ້ຮັບມໍຣະດົກ, ແຕ່ພຣະ

ເຈົ້າໄດ້ປະທານກົດໃໝ່ແກ່ພວກອິສຣາເອນ. ຄໍາເວົ້າໃນປຶ້ມຈົດເຊັນບັນຊີ 27:8 ໄດ້ເວົ້າຕໍ່ພວກອິສຣາເອນ
ໂດຍກົງ. ທຸກຄົນຕ້ອງຍອມຟັງກົດໝາຍນີ້.

ກົດນີ້ໄດ້ຂຽນເພີ້ມເຂົ້າໄປໃນກົດໝາຍເກົ່າເຖິງເຣື່ອງຮັບມໍຣະ

ດົກວ່າຖ້າພໍ່ຕາຍໄປໂດຍບໍ່ມີລູກຊາຍ ມໍຣະດົກນັ້ນຕ້ອງມອບໃຫ້ຜູ້ເປັນລູກສາວກ່ອນ. ຖ້າຜູ້ຕາຍໄປບໍ່ມີລູກ
ຊາຍ ລູກສາວ ມໍຣະດົກນັ້ນຕ້ອງມອບໃຫ້ພີ່ນ້ອງສາຍເລືອດທີເ່ ປັນຜູ້ຊາຍ.

4. ເປັນຫຍັງສໍາຄັນຕໍພ
່ ວກອິສຣາເອນ (ຈົດເຊັນບັນຊີ 36)

ໃນຈິດໃຈຂອງພວກອິສຣາເອນແລ້ວກົດໝາຍເກົ່ານັ້ນຍັງຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈໍາເຖິງເຣື່ອງຮັບເອົາມໍຣະດົກ.

ພວກເຂົາບໍ່ເຫັນສິດທິຂອງພວກຜູ້ຍິງ. ໃນບົດ 36 ຜູ້ນໍາໃນຄອບຄົວຈາກເຜົ່າມານາເຊັດໄດ້ເຂົ້າໄປຫາໂມເຊ
ແລະຫົວໜ້າເຜົ່າຕ່າງໆ. ພວກເຂົາເຫັນວ່າຈະມີບັນຫາຕາມມາທີຫລັງຕໍ່ທຸກເຜົ່າຖ້າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ. ນີ້ຄື

ບັນຫາ: ຖ້າພວກຜູ້ຍິງເຫລົ່ານີ້ ແລະຄົນອື່ນໆໄດ້ແຕ່ງງານກັບຄົນບໍ່ແມ່ນເຜົ່າຂອງເຂົາ ການແບ່ງດິນນັ້ນຈໍາ
ເປັນຕ້ອງເພີ້ມເຂົ້າໃນເຜົ່າຂອງຜູ້ເປັນຜົວ. ເຜົ່າຂອງຜູ້ເປັນພໍ່ນັ້ນຕ້ອງຖືກຕັດອອກໃນການແບ່ງດິນ. ໃນປີຈູ
ແບນລີ (ຄົບຮອບ 50) ດິນນັ້ນຕ້ອງມອບໃຫ້ເຜົ່າອື່ນ ແລະເຊື້ອສາຍຂອງພວກເຂົາ. ສລຸບວ່າເຜົ່າມານາເຊັດ

16

ບໍ່ສາມາດຮັບດິນນັ້ນມາເປັນກັມມະສິດອີກໄດ້. ດິນແມ່ນຊັບສິນມີຄ່າໃນເວລານັ້ນ, ຖ້າບໍ່ໄດ້ດິນ ເຜົ່າມານາ
ເຊັດກໍໄດ້ຮັບຜົນເສັຽ.
ໂມເຊກໍເຫັນດີນໍາພວກຜູ້ນໍາທັງຫລາຍ. ພຣະເຈົ້າບອກໂມເຊວ່າພວກເຂົາເຮັດຖືກຕ້ອງແລ້ວ. ຖ້າພວກ

ເຂົາແຕ່ງງານຄົນໃນເຜົ່າຂອງຕົນແລ້ວ ດິນນັ້ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕັດອອກຫລືເພີ້ມເຂົ້າ. ໃນທີສ
່ ຸດລູກສາວ ເຊໂລ
ເຟຮາດ ທຸກຄົນໄດ້ແຕ່ງງານກັບຄົນໃນເຜົ່າດຽວກັນ.
ໃນເມື່ອເຖິງເວລາແບ່ງດິນກັນພວກຜູ້ຍິງເຫລົ່ານີ້ກໍປາກົດຕົວອີກເທື່ອນຶ່ງຕໍ່ພວກປະໂຣຫິດ ແລະພວກ
ຜູ້ນໍາ (ຈົດເຊັນບັນຊີ 17:3-6). ພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າກັບປະໂຣຫິດແລະຜູ້ນໍາຫລາຍຄົນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບສິດ

ໃຫ້ພວກເຂົາຮັບເອົາມໍຣະດົກໄດ້ແລະສືບຕໍ່ໃຫ້ລູກຫລານ. ໃນວັນນັ້ນເຜົ່າມານາເຊັດໄດ້ຮັບດິນເພີ້ມສິບເທົ່າ
ລູກສາວແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບດິນສອງເທົ່າເພາະພໍ່ຂອງເຂົາ ເຊໂລເຟຮາດ ເປັນລູກກົກ. ລູກສາວຫ້າຄົນນັ້ນໄດ້

ທ້າທາຍຕໍ່ກົດໝາຍບໍ່ທ່ຽງທັມແລະໄດ້ຊ່ອຍກູ້ເອົາຊື່ສຽງຂອງພໍ່, ແລະຍັງໄດ້ຮັບດິນເພີ້ມກັບເຜົ່າຂອງຕົນເອງ,
ພຣະເຈົ້າກໍຍັງເພີ້ມກົດໝາຍໃໝ່ໃຫ້ ແລະພວກເຂົາກໍຈະຮັບໃຊ້ໃນອະນາຄົດອີກ.

ເຣືອ
່ ງນີມ
້ ຄ
ີ ວາມໝາຍຫຍັງໃນທຸກວັນນີ?
້

ສິດທິຂອງຜູ້ຍິງເປັນເຣື່ອງຮ້ອນໆແລະໃໝ່ໆ ເພາະຜູ້ຍິງ, ເດັກນ້ອຍຖືກເອົາປຽບແລະຖືກຂົ່ມເຫັງເພາະ

ກົດໝາຍບໍ່ເປັນທັມ. ຄຣິສະຕຽນຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາເອົາຄວາມເປັນທັມມາໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະຄົນທຸກ
ຍາກຖືກຂົ່ມເຫັງ (ລູກາ 4:18). ພວກເຮົາຄວນຮຽນຈາກຜູ້ຍິງຫ້າຄົນນັ້ນ ພວກເຂົາໄດ້ລຸກຂຶ້ນເພື່ອສິດທິ ໃນ
ທີ່ສຸດກໍໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີ ແລະພຣະເຈົ້າກໍພໍພຣະທັຍ.

ພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນໃນເມື່ອເຫັນຄວາມບໍ່ເປັນ

ທັມແລ້ວຈໍາເປັນຕ້ອງລຸກຂຶ້ນເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຮັກ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດປ່ຽນໂລກໄດ້ຄົນດຽວ
ແຕ່ພວກເຮົາມີພາກສ່ວນກ້າວໄປອີກກ້າວນຶ່ງເພື່ອເຖິງຈຸດນັ້ນ.

ຄໍາຖາມ

1. ທ່ານຄຶດວ່າຜູ້ຍິງຫ້າຄົນນີ້ເປັນນັກຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິຂອງເຂົາບໍ່? ທ່ານໄດ້ເຫັນຄຸນນະວຸດທິໃນພວກເຂົາ
ຢ່າງໃດເວລາໄປປາກົດຕົວຕໍ່ໜ້າໂມເຊ?
2. ທ່ານເຄີຍເຫັນກົດໝາຍບໍ່ເປັນທັມເຮັດໃຫ້ທ່ານແລະຄອບຄົວໄດ້ຮັບຜົນເສັຽເກີດຂຶ້ນບໍ່?

ທ່ານໄດ້

ເຮັດຫຍັງໃນເວລານັ້ນ? ຖ້າເກີດຂຶ້ນດຽວນີ້ທ່ານຈະມີການປະພຶດແຕກຕ່າງບໍ່?
3. ຄວາມໂກດຮ້າຍຊ່ອຍທ່ານຫຍັງແດ່ໃນເມື່ອພົບກັບການບໍ່ທ່ຽງທັມ?

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ

ຄວາມໂກດຮ້າຍເພື່ອສິນທັມ ແລະຄວາມໂກດຮ້າຍເພື່ອເຫັນແກ່ຕົວເປັນຢ່າງໃດ?
4. ແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການມີໜ້າຢູ່ເວລາແບ່ງປັນດິນ

ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບດິນແທ້ເປັນ

ມໍຣະດົກ? ເປັນຫຍັງການຕິດຕາມເຖິງຄໍາສັນຍາໃນການປ່ຽນແປງນັ້ນສໍາຄັນ?
ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 5
ນໍາພາໃນການຕິດຕາມພຣະເຈົາ້
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ໂຢຊວຍ 24

ໂຢຊວຍໄດ້ນໍາພາໃຫ້ຄົນອື່ນຕິດຕາມພຣະເຈົ້າໄປຢ່າງສັດຊື່.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ໂຢຊວຍ 24:1-3, 13-27

ທ່ານຈະນໍາພາໃຫ້ຄົນອື່ນຕິດຕາມພຣະເຈົ້າຢ່າງສັດຊືຢ
່ ່າງໃດ?
ເພື່ອຖວາຍຕົວເອງຢ່າງເດັດຂາດໃນການຕິດຕາມພຣະເຈົ້າໄປ ແລະນໍາພາໃຫ້
ຄົນອື່ນເຮັດຄືກັນ.

ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:


ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ຫລັງຈາກໂມເຊໄດ້ນໍາພາພວກອິສຣາເອນເປັນເວລາ 20 ປີມາແລ້ວ,

ໂຢຊວຍໄດ້ນໍາພາໃຫ້ພວກ

ເຂົາຖວາຍຕົວອີກຕໍ່ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະໃນການຕິດຕາມພຣະເຈົ້າໄປຢ່າງສັດຊື່.
ການທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງມີປໂຍດແລະມີເປົ້າໝາຍນັ້ນແມ່ນຄວາມປາຖນາຂອງທຸກໆຄົນ ແຕ່ເຫັນວ່າຄົນ
ເຮົາມັກຕີຄວາມໝາຍເຖິງເຣື່ອງນີ້ຄົນລະຢ່າງ.

ພວກເຮົາຍິນດີຕິດຕາມທຸກຄົນຜູ້ເຮົາຄຶດວ່າຈະນໍາພາເປັນ

ເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງ. ເວລາເຮົາເປັນເດັກພວກເຮົາມັກຕິດຕາມຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ໃນການແນະນໍາ, ເມື່ອພວກ

ເຮົາໄດ້ອອກໄປຢູ່ຕ່າງຫາກພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກຫາທາງເອງ. ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາມີຫລາຍສຽງ
ດັງກ້ອງຂຶ້ນໃນສມອງແລະຄວາມນຶກຄຶດວ່າ, ຕາມເຮົາມາເພື່ອຈະໄປເຖິງຄວາມສຸກ ແລະຄວາມສົມຫວັງ.
ຫລາຍໆເທື່ອພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕາມສຽງນັ້ນ ແລະໃນທີ່ສຸດເຫັນວ່າເປັນຄວາມຜິດຫວັງແລະຫວ້າງເປົ່າ.
40 ປີພວກອິສຣາເອນໄດ້ຕິດຕາມໂມເຊໃນປ່າດິນຊາຍ ແລະອີກ 20 ປີໃນການນໍາພາຂອງໂຢຊວຍ
ເວລາເຂົ້າໄປຍຶດເອົາດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ. ຕໍ່ມາພວກເຂົາໄດ້ພັກຜ່ອນໃນບ້ານເມືອງໃໝ່ເພື່ອຮັບເອົາພຣະ

ພອນແຫ່ງພຣະສັນຍາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາຕໍ່ອັບຣາຮາມຜູ້ເປັນພະບຸຣຸດ. ພວກອິສຣາເອນບໍ່ຕັດສິນໃຈເດັດ
ຂາດວ່າຈະໃຫ້ໃຜເປັນຜູ້ນໍາແທ້ ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາຈິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງຕັດສິນໃຈເລືອກເອົາລະຫວ່າງການຕາມ
ພຣະເຈົ້າຜູ້ນໍາພວກເຂົາມາ ຫລືຕິດຕາມພຣະອື່ນໆທີ່ພວກເພື່ອນບ້ານນັບຖື. ຕອນນີ້ໂຢຊວຍໄດ້ເຕືອນພວກ
ເຂົາວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ ແລະບອກໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດເໝືອນກັນ.

ພວກເຮົາຜູ້ທີ່

ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາຖືກເອີ້ນໃຫ້ເຮັດເຊັ່ນກັນຄືປະກາດໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າພວກເຮົາຈະຕາມພຣະອົງໄປຈົນ
ເຖິງທີສ
່ ຸດ ເພື່ອຄົນອື່ນຈະເຮັດເໝືອນເຮົາ.
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1. ການຮຽກເອີນ
້ ຢ່າງຮີບດ່ວນ (ໂຢຊວຍ 24:1-3ກ, 13-14)

ໃນເມື່ອໄດ້ເຂົ້າປະຊຸມກັນກັບພວກອິສຣາເອນ ໂຢຊວຍໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາມາຈາກໃສ.

ໂຢຊວຍໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນບັນພະບຸຣຸດອັບຣາຮາມໃຫ້ອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນໄປ

ຍັງ ìແມ່ນໍ້າຟາກນັ້ນ.î ຄືແມ່ນໍ້າເອີຟຣາດ, ທີ່ໄຫລຜ່ານກຸງບາບີໂລນ. ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງອັບຣາຮາມ
ມາຈາກເມືອງອູຣ໌ ປະເທດຄັດເດອາ.

ກຸງບາລີໂລນນັ້ນແມ່ນປະເທດອີຣັກໃນທຸກວັນນີ້.

ຄໍາເວົ້າທີໂ
່ ຢຊວຍວ່າອັບຣາຮາມຮັບໃຊ້ພຣະອື່ນອາດເປັນການແປກຕໍ່ບາງຄົນ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າອັບ
ຣາຮາມໄດ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນກັບຄົນທີ່ນັບຖືພຣະອື່ນໃນປະເທດເມໂຊໂປຕາເມັຽ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນອັບຣາຮາມໃຫ້

ອອກຈາກການນັບຖືພຣະອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ນະມັສການພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້.

ໂຢຊວຍໄດ້ສລູບປະວັດສາດຂອງພວກອິສຣາເອນຈາກອັບຣາຮາມຈົນເຖິງຜູ້ນໍາໃນສມັຍກ່ອນເພິ່ນ (ໂຢ

ຊວຍ 24:13).

ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນປະວັດສາດຂອງພວກອິສຣາເອນນີ້ຄື ທຸກໆປໂຍກໄດ້ເວົ້າ

ເຖິງພຣະເຈົ້າ. ໂຢຊວຍໄດ້ໃຊ້ສັພນາມທີນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ພວກອິສຣາເອນເຂົ້າໃຈດີເຖິງພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ
ຕໍ່ພວກເຂົາ.

ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ພວກອີຢິບໄດ້ຮັບພັຍວິບັດແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກອິສຣາເອນພົ້ນພັຍ ແລະຈາກ

ການເປັນຂ້າທາດ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພາພວກອິສຣາເອນຜ່ານປ່າດິນຊາຍ ແລະພຣະອົງໄລ່ຄົນຈາກປະເທດ

ການາອານອອກໄປຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາພວກເຂົາ. ພຣະເຈົ້າປະທານດິນແດນອັນອຸດົມສົມບູນ ແລະກິນຜົນລະປູກທີ່
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ອອກແຮງ ແລະປະທານບ້ານເຮືອນໃຫ້ໂດຍທີພ
່ ວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປຸກ.

ຈຸດປະສົງທີໂ
່ ຢຊວຍໄດ້

ເລົ່າໃຫ້ພວກອິສຣາເອນຟັງນັ້ນກໍເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ຫລົງລືມໄປວ່າແມ່ນພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ບໍ່ແມ່ນພຣະ
ອື່ນໆທີ່ພວກປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກເຂົາທັງຫລາຍນັບຖື.
ໃນຂໍ້ 14-15, ໂຢຊວຍໄດ້ເວົ້າຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກອິສຣາເອນຕັດສິນໃຈໃນການນັບຖື

ແລະ ຕິດຕາມພຣະຈາກກຸງບາບີໂລນ ຫລືພຣະເຈົ້າຜູ້ນໍາພວກເຂົາອອກຈາກປະເທດອີຢິບ. ຂໍ້ນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງ
ບາງຄົນໃນພວກອິສຣາເອນໄດ້ນັບຖືພຣະໃນອີຢິບເວລາພວກເຂົາເປັນທາດ.
ຜິດທີຈ
່ ະນັບຖືພຣະເຈົ້າອົງສ້າງໂລກ ແລະພຣະອື່ນໆສັບປົນກັນໄປ.

ພວກເຂົາອາດບໍ່ເຫັນຄວາມ

ເປັນເວລາຫລາຍໆປີໃນການນໍາພາ

ຂອງໂມເຊ ແລະໂຢຊວຍ ທັງສອງຄົນນີ້ໄດ້ພະຍາຍາມສອນແລະເປັນຕົວຢ່າງດີເພື່ອພວກອິສຣາເອນຈະນັບ
ຖືພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ອົງດຽວ.

ໃນຕອນນີ້ ໂຢຊວຍເຫັນວ່າເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ພວກອິສຣາເອນຕ້ອງຕັດ

ສິນໃຈວ່າຈະນັບຖືພຣະເຈົ້າຫລືພຣະອື່ນໆ. ນັ້ນບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າການນັບຖືພຣະເຈົ້າອື່ນນັ້ນບໍ່ຜິດຫຍັງ. ໂຢ
ຊວຍໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ພວກອິສຣາເອນເລືອກເອົາແລະໜູນໃຈໃຫ້ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້.

ສ່ວນໂຢຊວຍ

ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຈະຕິດຕາມອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແຕ່ອົງດຽວ.

2. ເບື້ອງຕົນ
້ ຂອງການຖວາຍຕົວ (ໂຢຊວຍ 24:16-18)

ພວກອິສຣາເອນໄດ້ຕົກລົງກັບການກ່າວຂອງໂຢຊວຍວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ແສນດີ ແລະໄດ້ນໍາພາພວກ

ເຂົາອອກຈາກການເປັນທາດໃນປະເທດອີຢິບ. ພວກເຂົາຈື່ໄດ້ທອ
ີ່ ົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປົກປ້ອງຮັກສາໃນການ
ເດີນທາງຜ່ານແດນທຸຣະກັນດານແລະນໍາພາພວກເຂົາເຂົ້າໄປຢູ່ໃນດິນແດນທີ່ພຣະເຈົ້າສັນຍາໄວ້.

ພວກ

ເຂົາຍັງຈື່ໄດ້ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຕໍ່ສູ້ພວກສັດຕຣູຊ່ອຍ. ພວກເຂົາເວົ້າເປັນສຽງດຽວກັນວ່າພວກເຂົາຈະນັບຖື
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ແລະຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.

ພວກເຂົາເວົ້າດັ່ງນັ້ນກໍເພາະວ່າພຣະເຈົ້າເອງເປັນຜູ້ນໍາພາ ອວຍ

ພຣະພອນໃນຊີວິດຂອງເຂົາມາແລ້ວໃນອະດິດ.
ໃນປະວັດສາດຂອງພວກເຖົ້າເກົ່າບູຮານໃນປະເທດຕາເວັນອອກ ພວກເຂົາພາກັນນັບຖືພຣະຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່

ແມ່ນພຣະແທ້ເພາະພວກເຂົາຢ້ານຖ້າພວກເຂົາປະລະໃນການຖວາຍບູຊາ. ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະອື່ນໆນັ້ນບໍ່ໄດ້
ມີຄວາມສັມພັນອັນໃດກັບມະນຸດ ພຣະທີ່ພວກເຂົານັບຖືນັ້ນເຫັນວ່າເປັນພຣະທີ່ເຫັນແກ່ຕົວ ແລະຈັບເອົາ
ມະນຸດໃຫ້ເປັນຂ້າທາດ.

ແຕ່ພຣະເຈົ້າຂອງພວກອິສຣາເອນນັ້ນເຫັນວ່າພຣະອົງມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ

ແລະມີຄວາມສັມພັນອັນດີ ບໍ່ໃຫ້ມະນຸດເປັນທາດ ແຕ່ໃຫ້ເປັນບຸດຍິງບຸດຊາຍ. ຕອນນີ້ເວລາພວກອິສຣາເອນ
ເຫັນວ່າພວກເຂົາຈະນັບຖືແລະຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນພວກເຂົາມີຄວາມຢ້ານເພາະຄວາມ
ໂກດຮ້າຍຂອງພຣະເຈົ້າ,

ແຕ່ພວກເຂົາເວົ້າຢ່າງນັ້ນກໍເພາະສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທໍາມາແລ້ວໃນຊີວິດຂອງ

ພວກເຂົາ.

3. ການເຕືອນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ (ໂຢຊວຍ 24:19-20)

ໂຢຊວຍໄດ້ຕອບພວກເຂົາໃນຂໍ້ 19 ນັ້ນບາງຄົນຄົງແປກໃຈ. ໂຢຊວຍກ່າວວ່າພວກເຂົາອາດບໍ່ສາມາດ

ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໄດ້. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດໂຢຊວຍຈິ່ງເວົ້າຢ່າງນັ້ນ? ໂຢຊວຍເວົ້າຢ່າງນັ້ນກໍເພາະເພິ່ນຮູ້ຈັກທັມ

ມະຊາດຂອງມະນຸດແລະຄົນຂອງເພິ່ນດີ. ມື້ນັ້ນພວກເຂົາພາກັນເວົ້າເປັນສຽງດຽວກັນວ່າຈະຕິດຕາມອົງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕ່ຮວ
ູ້ ່າເວລາຢູ່ຫ່າງໄກແລ້ວພວກເຮົາອາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆຄືຫລົງລືມພຣະເຈົ້າແລະກັບໄປນັບຖື
ພຣະເກົ່າທີ່ພວກເຂົາເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ.
ເຊັ່ນດຽວກັນໃນທຸກວັນນີ້ພວກເຮົາອາດເຮັດເໝືອນພວກອິສຣາເອນ. ມັນເປັນການງ່າຍທີຈ
່ ະຕິດຕາມ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນເມື່ອມີຄົນເຊື່ອຫລາຍຄົນຢູ່ນໍາກັນໃນເວລານະມັສການ. ແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາອອກຈາກ

ໄກຕາຄົນໄປຢູ່ຄົນດຽວ ນິດສັຍເກົ່ານັ້ນອາດກັບຄືນມາ. ໂຢຊວຍບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາສັນຍາວ່າຈະຕິດ
ຕາມອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄປຊື່ໆ ໂຢຊວຍເຕືອນພວກເຂົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າເວລາສັນຍາແລ້ວບໍ່ປະຕິບັດ ພຣະ
ເຈົ້າຈະລົງໂທດ.

ໂຢຊວຍຍັງເຕືອນອີກວ່າ ຄໍາສັນຍາຂອງພວກເຂົານັ້ນອາດເປັນສິ່ງເຮັດຍາກເວລາພວກ

ເຂົາຍ້າຍໄປຢູ່ດິນແດນໃໝ່. ໂຢຊວຍບອກພວກເຂົາອີກວ່າພຣະເຈົ້າເປັນອົງບໍຣິສຸດແລະອິດສາ ພຣະອົງບໍ່
ພໍພຣະທັຍໃນເມື່ອຄົນຂອງພຣະອົງຫັນໄປນັບຖືພຣະອື່ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນພຣະສັນຍາມາ

ແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ອວຍພຣະພອນຖ້າພວກເຂົາຫາກຝ່າຝືນພຣະສັນຍາ ໂດຍການຫລົງລືມແລະ
ປະຖິ້ມພຣະສັນຍານັ້ນ.

4. ສືບຕໍ່ພຣະສັນຍາ (ໂຢຊວຍ 24:21-27)

ເມື່ອພວກອິສຣາເອນໄດ້ຍິນໂຢຊວຍເວົ້າດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາພາກັນຮ້ອງໄຫ້ຂຶ້ນ ໂດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາຈະ

ຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແຕ່ອົງດຽວ. ພວກເຂົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີເຖິງຄໍາເວົ້າຂອງໂຢຊວຍໃນການຖວາຍ
ຕົວແລະຮັກສາຄໍາໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.
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ອີກຄັ້ງນຶ່ງໂຢຊວຍໄດ້ທາ້ ທາຍພວກເຂົາໃຫ້ຮັກສາຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຖວາຍຕົວແລະຈິດໃຈຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.
ໃນເວລານີ້ໂຢຊວຍບອກວ່າຄໍາເວົ້າຂອງພວກເຂົານັ້ນຈະໃຊ້ເປັນພະຍານຕໍ່ສູ້ ໃນເມື່ອພວກເຂົາທໍາລາຍຄໍາ
ສັນຍານັ້ນ.

ບາງຄົນອາດຄຶດວ່າໂຢຊວຍເປັນຄົນແຂງໂພດເພາະບໍ່ເຊື່ອໃນຄໍາເວົ້າຂອງພວກອິສຣາເອນ. ແຕ່ການ

ກະທໍາຢ່າງນີ້ເປັນການເຕືອນພວກເຂົາວ່າຄໍາສັນຍາໃນການຖວາຍຕົວນັ້ນສໍາຄັນຫລາຍ. ໂຢຊວຍຕ້ອງການ
ໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈດີເຖິງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາເພາະພຣະເຈົ້າຈະຮັກສາຄໍາສັນຍານັ້ນໄວ້. ຖ້າພວກເຂົາທໍາລາຍ
ຄໍາສັນຍານັ້ນພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຖິ້ມໂທດໃສ່ຄົນນຶ່ງຄົນໃດໄດ້. ໃນເມື່ອໃຫ້ຄໍາສັນຍາຢ່າງນີ້ ເມື່ອກະທໍາຜິດ
ພຣະເຈົ້າຈະລົງໂທດພວກເຂົາ.

ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງແລະການກະທໍາທີ່ບໍ່ດີກໍເປັນ

ການທໍາລາຍພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດ. ເຊັ່ນດຽວກັນໃນທຸກວັນີ້ພວກ
ຄຣິສະຕຽນຖືວ່າຄໍາສັນນັ້ນເປັນຂອງທັມມະດາ.

ການເປັນຄຣິສະຕຽນນັ້ນຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າຊື່ນັ້ນມາຈາກອົງ

ພຣະຄຣິດ ເວລາເຮົາເຮັດສິ່ງບໍ່ດີພວກເຮົາກໍໄດ້ທໍາລາຍພຣະນາມນັ້ນຄືກັນ.
ໃນເມື່ອຄົນເຮົາສັນຍາວ່າຈະນັບຖືແລະນະມັສການພຣະເຈົ້າ, ໂຢຊວຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຖືຮັກສາ
ຄໍາສັນຍານັ້ນໄວ້ໃຫ້ດີ.
ລອງເກີດຂຶ້ນ.

ໂຢຊວຍຍັງສັ່ງພວກອິສຣາເອນໃຫ້ເອົາຮູບປັ້ນຕ່າງໆນັ້ນຖິ້ມເພື່ອຈະບໍ່ມີການທົດ

ຫລັງຈາກຄົນທັງຫລາຍເຫັດດີນໍາ ໂຢຊວຍຈິ່ງສັນຍາກັບພວກເຂົາໃໝ່ອີກ. ຄໍາສັນຍາອັນນີ້

ນັ້ນກໍບໍ່ແມ່ນສິ່ງໃໝ່ ແຕ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດມາແລ້ວໃນສມັຍຂອງໂມເຊທີພ
່ ູເຂົາຊີນາຍ. ຄໍາສັນຍາ
ອັນນີ້ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າປະຊາຊົນຈະຕິດຕາມ ເຊ່ືອຟັງ

ເປັນການເຕືອນວ່າພຣະເຈົ້າມີພຣະທັຍກັບພວກເຂົາ

ແນວໃດ.
ໂຢຊວຍໄດ້ຂຽນຄໍາສັນຍານັ້ນໄວ້ຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຄົນລຸ້ນຫລັງຈະບໍ່ຫລົງລືມ.

ຂໍ້ 26 ກ່າວວ່າ

ໂຢຊວຍໄດ້ເອົາຫີນກ້ອນໃຫຍ່ເປັນບ່ອນເຕືອນໃຫ້ຈື່ໄວ້ໃກ້ໆບ່ອນພວກເຂົາໂຮມຊຸມນຸມກັນ. ຫີນກ້ອນໃຫຍ່
ນັ້ນເອົາມາໃຊ້ເພື່ອເປັນການເຕືອນໃຫ້ຄົນລຸ້ນໃໝ່ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄໍາສັນຍານັ້ນ. ຕາມປົກກະຕິພວກອີຢິບແລະ
ກະສັດໃນສມັຍນັ້ນໄດ້ໃຊ້ວິທີນີ້ເພື່ອຈາລຶກໄວ້ເຖິງເຫດການຕ່າງໆ ເຊັ່ນການຊະນະສົງຄາມ ແລະເຫດການ
ອື່ນໆ. ຕອນນີ້ກ້ອນຫີນໃຊ້ເປັນການເຕືອນເຖິງຄໍາສັນຍາ ແລະສິດສອນພວກອິສຣາເອນລຸ້ນຕໍ່ໄປວ່າຈະນັບ
ຖືພຣະເຈົ້າແຕ່ອົງດຽວ ບໍ່ໃຫ້ຫລົງລືມຫລືປະຖິ້ມຄໍາສັນຍານັ້ນຢ່າງເດັດຂາດ.

ເຣືອ
່ ງນີມ
້ ຄ
ີ ວາມໝາຍຫຍັງໃນທຸກວັນນີ?
້

ໃນໂລກນີ້ພວກເຮົາຖືກເອີ້ນໃຫ້ຕິດຕາມທາງທີ່ພວກເຮົາຄຶດວ່າຈະນໍາໄປເຖິງຄວາມສຸກ. ແຕ່ໃນພຣະ

ຄັມພີໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າຫົນທາງທີ່ແທ້ຈິງທີນ
່ ໍາໄປເຖິງຄວາມສໍາເຣັດໃນຊີວິດນັ້ນຄືຢູ່ໃນຄໍາສອນຂອງພຣະ
ເຈົ້າ ຄືຍອມເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ.
ການຕັດສິນໃຈຕິດຕາມພຣະເຈົ້າໄປນັ້ນເປັນການຕັດສິນໃຈອັນສໍາຄັນຢ່າງເດັດດ່ຽວໃນຊີວິດຂອງແຕ່

ລະຄົນ. ການຕິດຕາມພຣະເຈົ້ານັ້ນຄືການປະຕິເສດຫົນທາງອື່ນ.
ຢ່າງສັດຊື່ໃນເມື່ອພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ສິ່ງຂອງໃນໂລກນີ້.

ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ

ພວກເຮົາຜູ້ທຕ
ີ່ ິດຕາມເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ພວກ

ເຮົາຈະປະສົບກັບສັນຕິສຸກ, ຄວາມຍິນດີ, ແລະຄວາມສົມຫວັງໃນຊີວິດ.

ໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາຄືນໍາພາຄົນ

ອື່ນໃຫ້ຄົ້ນພົບວ່າພຣະເຈົ້າມີຫຍັງແດ່ທີ່ລໍຄອຍໄວ້ສໍາລັບພວກຖວາຍຕົວຕິດຕາມພຣະອົງໄປຢ່າງແທ້ຈິງ.
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ຄໍາຖາມ
5. ທ່ານເຄີຍນໍາຄົນນຶ່ງຄົນໃດມາຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າໂດຍບອກຄົນນັ້ນຕັດສິນໃຈເອງບໍ່? ແມ່ນຫຍັງເກີດ
ຂຶ້ນ?
6. ທ່ານຈື່ໄດ້ບໍ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານເວລາພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ອຍທ່ານ ແລະທ່ານຮູ້ດີວ່າການຊ່ອຍນັ້ນມາຈາກ
ພຣະເຈົ້າ?
7. ໃນບົດຮຽນນີ້ໃນຕອນໃດໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງທ່ານ? ເປັນຫຍັງ?
8. ທ່ານຮູ້ໄດ້ແນວໃດໃນເມື່ອຄົນອື່ນບອກທ່ານວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຊື່ອຟັງແລະຕິດຕາມພຣະເຈົ້າໄປ?
ຈາກການສຶກສາໃນປະວັດຂອງໂຢຊວຍ ພວກເຮົາສາມາດເຫັນວ່າເພື່ອນໍາຄົນໃຫ້ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ
ໄປ, ພວກເຮົາຄວນ:


ມີການຖວາຍຕົວປະຈໍາວັນຕໍ່ພຣະເຈົ້າຢ່າງສເມີໄປ



ເຕືອນຄົນອື່ນໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າ



ຂຽນໄວ້ ຫລືສ້າງອັນໃດອັນນຶ່ງເປັນການເຕືອນເຖິງການຖວາຍຕົວ



ຍ່ອມມີເວລາເພື່ອໃຫ້ຄໍາໜູນໃຈ ແລະອູ້ມຊູຄົນອື່ນໃຫ້ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າໄປ

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 6
ຝຶກຫັດເປັນຜູນ
້ າໍ ທີ່ເຂ້ັມແຂງ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

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

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເດໂບຣາ, ນາງເປັນຜູ້ທໍານວາຍຍິງ ແລະເປັນຜູ້ປົກຄອງ, ໄດ້ນໍາ
ຂ່າວເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າໄປບອກ ບາຣາກ ນາງຝຶກຫັດການເປັນ
ຜູ້ນໍາທີ່ເຂ້ັມແຂງເພື່ອເອົາຊັຍຊນະຕໍ່ສັດຕຣູຂອງພວກອິສຣາເອນ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ຜູ້ຍິງຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ?
ເພື່ອພິຈາຣະນາເຖິງຄວາມໝາຍແລະໜ້າທີ່ຂອງເດໂບຣາຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ ແລະ
ບົດປ່ອຍພວກອິສຣາເອນ.

ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:



ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກໃຫ້ ເດໂບຣາ ຜູ້ທໍານວາຍຍິງໄດ້ໄປບອກ ບາຣາກໃຫ້ເອົາທະຫານອອກໄປຕໍ່ສູ້ກັບ
ພວກການາອານ. ເວລາ ບາຣາກປະຕິດເສດຄໍາສັ່ງຂອງ ເດໂບຣາ, ນາງເດໂບຣາ ໄດ້ນໍາເອົາທະຫານອອກ
ໄປຕໍ່ສູ້ແລະເອົາຊັຍຊະນະຕໍ່ພວກສັດຕຣູໄດ້.

ໃຫ້ທ່ານຄຶດຄືນຫລັງໄປໃນເວລາທ່ານຍັງເປັນເດັກ. ນອກຈາກຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ຂອງທ່ານແລ້ວ ແມ່ນໃຜ
ເປັນຄົນບອກເຣື່ອງພຣະຄັມພີຕໍ່ທ່ານ? ຫລາຍໆເທ່ືອຄໍາຕອບອາດແມ່ນຄຣູສອນຫ້ອງໂຮງຮຽນວັນອາທິດທີ່
ເປັນຜູ້ຍິງ.

ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າມີຜູ້ນໍາທີດ
່ ີຫລາຍຄົນເປັນເພດຍິງ ເພາະມີຕົວຢ່າງຫລາຍໆຕອນໃນພຣະຄັມພີ.

ໃນພຣະຄັມພີເດີມ ນາງມີຣີອາມ ເປັນຜູ້ທໍານວາຍແລະເປັນຜູ້ນໍາຂອງອິສຣາເອນ (ອົບພະຍົບ15:20; ມີກາ
6:4). ນາງເອັສເທີ ຊ່ອຍຊີວິດຂອງພວກອິສຣາເອນ (ເບິ່ງບົດຮຽນ 14).
ພຣະຄັມພີໃໝ່: ຟອຍເບ, ປີຊະກິລາ, ຢູເນັຽ.
ສາດ.

ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວົ້າຊື່ຜູ້ນໍາໃນ

ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນຜູ້ນໍາຄົນສັດຊື່ໄດ້ນໍາພາຄຣິສຕະຈັກໃນປະວັດ

ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ຜູ້ຍິງ ເໝືອນກັບຄົນທັງຫລາຍເພື່ອໃຊ້ພຣະພອນນັ້ນ

ເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.
ໃນປຶ້ມພວກຜູ້ປົກຄອງບົດ 4-5 ໄດ້ເວົ້າເຖິງຜູ້ຍິງສອງຄົນ. ເດໂບຣາເປັນຜູ້ນໍາຍິງຄົນເກ່ງກ້າຄົນນຶ່ງ

ໃນພຣະຄັມພີ.

ລາວເປັນຜູ້ປົກຄອງແລະຜູ້ທໍານວາຍໄດ້ນໍາເອົາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄປຫາພວກອິສຣາ

ເອນ ແລະຍັງໄດ້ນໍາພວກອິສຣາເອນໄປສົງຄາມແລະກໍໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ. ອີກຜູ້ຍິງຄົນອື່ນແມ່ນນາງ ຢາເອນ
ນາງບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນຮັ່ງມີແລະບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ນໍາແຕ່ຢ່າງໃດ. ນາງຍັງບໍ່ເປັນຄົນອິສຣາເອນອີກດ້ວຍ. ແຕ່ນາງໄດ້
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ເປັນຄົນຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຄົນນຶ່ງເພື່ອຊ່ວຍຄົນໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ. ຕາມປະວັດສາດແລ້ວພວກເຮົາຈະເປັນ
ຍິງຫລືຊາຍ ທຸກຍາກຫລືຮັ່ງມີບໍ່ເຫັນວ່າເປັນອຸປສັກອັນໃດໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ. ຖ້າວ່າພວກເຮົາເຊື່ອຟັງ
ພຣະອົງແລ້ວ ພຣະເຈົ້າກໍໃຊ້ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າສໍາເຣັດ.

1. ພຣະເຈົາ້ ໄດ້ລົງໂທດພວກອິສຣາເອນ (ພວກຜູ້ປົກຄອງ 4:1-3)

ຫລັງຈາກໂຢຊວຍໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ພວກອິສຣາເອນກໍຍັງໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບພວກສັດຕຣູເພື່ອຈະໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານ

ໃນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ. ພວກຜູ້ປົກຄອງ 2:11-19 ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຜິດບາບຊໍ້າຮອຍ, ການຕັດສິນ, ແລະ
ການປົດປ່ອຍ.

ເວລາຢູ່ຮ່ວມກັບພວກການາອານ ພວກອິສຣາເອນກໍເລີຍຕິດຕາມການເຊື່ອຖືອັນຜິດນັ້ນ.

ເຫັນວ່າການນະມັສການພຣະທຽມນັ້ນເຫັນວ່າເປັນການຈັບໃຈ,

ແລະຫລາຍໆຄົນເຫັນວ່ານັບຖືພຣະເຈົ້າ

ແລະພຣະທຽມປະສົມກັນໄປນັ້ນບໍ່ຜິດຫຍັງ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກພວກອິສຣາເອນໃຫ້ນັບຖືພຣະເຈົ້າແຕ່ອົງ
ດຽວ

ໃນເມື່ອເຂົາເຮັດດັ່ງນັ້ນພຣະເຈົ້າໄດ້ລົງໂທດພວກເຂົາໂດຍປະໃຫ້ພວກສັດຕຣູມາປົກຄອງແລະຂົ່ມ

ເຫັງພວກເຂົາ.

ໃນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຫາພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງໄດ້ສົ່ງຜູ້ປົກຄອງມາປົດປ່ອຍພວກເຂົາ

ແລະນໍາພາເຂົາກັບຄືນຫາພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອຜູ້ປົກຄອງຕາຍໄປແລ້ວພວກເຂົາກໍກັບຄືນໄປເຮັດບາບອີກຄືເກົ່າ.
ເອຮູດ ເປັນຜູ້ນໍາຄົນທໍາອິດ ເປັນຄົນປົດປ່ອຍພວກອິສຣາເອນຈາກພວກໂມອາບ ແລະນໍາສັນຕິສຸກມາ

ໃຫ້ພວກອິສຣາເອນເປັນເວລາແປດປີ.
ພວກການາອານອີກ.

ຫລັງຈາກເອຮູດຕາຍ ພວກເຂົາກໍກັບຄືນໄປນັບຖືພຣະທຽມຂອງ

ພຣະເຈົ້າມີຄວາມໂກດຮ້າຍຕໍ່ພວກເຂົາ ພຣະອົງໄດ້ສົ່ງ ຈາບິນ ມາເປັນກະສັດປົກ

ຄອງພວກອິສຣາເອນ. ຈາບິນ ມີທະຫານຢ່າງຫຼວງຫລາຍ ຮວມທັງຣົດມ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫລັກ 900 ຄັນ. ຖ້າ
ມີຣົດມ້າຫລາຍປານນີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງມີມ້າຫລາຍທີ່ສຸດເພື່ອແກ່ ແລະຄົນທີ່ຊໍນານຫລາຍຄົນທີຈ
່ ະບັງຄັບແລະ
ຍິງສອນເກ່ັງ.

ຕາມປົກກະຕິທະຫານຂອງ ຈາບິນ ພ້ອມນາຍພົນໃຊ້ຄວາມໄວແລະຍຸທະວິທໃີ ນສນາມຮົບ

ເພື່ອເອົາຊັຍຊະນະ.

ນັກຂຽນພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວເຖິງເຣື່ອງນີ້ກໍເພາະ ເດໂບຣາ ນໍາພວກອິສຣາເອນທໍາສົງ

ຄາມຕາມຫາດຊາຍຕາມສາຍແມ່ນໍ້າ. ເວລາທໍາສົງຄາມທີ່ຫາດຊາຍ ຣົດມ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫລັກນັ້ນກໍໃຊ້ການ
ບໍ່ໄດ້ ເພາະຄວາມໄວຈະເສັຽໄປ. ນັກຂຽນປະວັດພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວເຖິງທະການທັບໃຫຍ່ຂອງ ຈາບິນ ເພື່ອ
ໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂົ້າໃຈວ່າແມ່ນພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຊ່ອຍເອົາຊັຍຊນະ ຫລັງຈາກ ຈາບິນໄດ້ປົກຄອງພວກອິສຣາເອນ
ເປັນເວລາຊາວປີ ເວລາພວກເຂົາຮ້ອງຫາພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງກໍໄດ້ຊ່ວຍປົດປ່ອຍພວກເຂົາ

2. ເດໂບຣາໄດ້ກາ່ ວເປັນຕົວແທນພຣະເຈົາ້ (ພວກຜູ້ປົກຄອງ 4:4-7)

ເດໂບຣາເປັນຜູ້ນໍາທີ່ສໍາຄັນໃນຖານະເປັນຜູ້ທໍານວາຍແລະປົກຄອງພວກອິສຣາເອນ. ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ເດ

ໂບຣາໄດ້ເຮັດໜ້າທີນ
່ ີ້ມາແລ້ວກ່ອນເຫດການໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປຶ້ມພວກຜູ້ປົກຄອງ. ນາງໄດ້ມີຊື່ສຽງແລະເປັນ
ຜູ້ນໍາທີ່ສລາດສ່ອງໃສເປັນເວລາຫລາຍປີ. ທຸກໆຄົນຮູ້ຈັກວ່າລາວເປັນຜູ້ທໍານວາຍຂອງພຣະເຈົ້າ, ປະຊາຊົນ
ມາຫາລາວເວລາມີຄໍາຖາມ ຫລືມີເຣື່ອງໃຫ້ລາວແກ້ຊ່ອຍ.

ຫລາຍຄົນແປກໃຈເພາະຕໍ່າແໜ່ງແລະໜ້າທີຂ
່ ອງ ເດໂບຣາ ເພາະຕາມປະວັດສາດຂອງພວກອິສຣາ
ເອນແລ້ວ ຜູ້ຍິງບໍ່ມີຄວາມສາມາດນໍາພາແລະມີສິດທິ ຜູ້ຊາຍຕ້ອງເປັນຜູ້ນໍາ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມຂໍ້ 4 ໄດ້

ບອກວ່າ ເດໂບຣາເປັນ ìຜູ້ທໍານວາຍ, ເມັຽຂອງ ລາປປີໂດດ.î ນາງມີຊື່ສຽງຫລາຍກວ່າຜົວ ເດໂບຣາໄດ້ເປັນ
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ຜູ້ທໍານວາຍຫລືເປັນຜູ້ຕາງໜ້າເວົ້າແທນພຣະເຈົ້າ.

ໜ້າທີ່ຂອງນາງໃນເວລາຕໍ່ໄປຄືເປັນຜູ້ຕັດສິນເວລາ ຈາ

ບິນໄດ້ປົກຄອງພວກອິສຣາເອນ. ເຫັນວ່າໃນເວລານັ້ນບໍ່ມີຜູ້ໃດຕໍ່ວ່າເຖິງຜູ້ນໍາທີເ່ ປັນເພດຍິງເລີຍ.

3. ເດໂບຣານໍາພາປະຊາຊົນ (ພວກຜູ້ປົກຄອງ 4:8-16)

ບາຣາກເປັນນາຍທະຫານຂອງພວກອິສຣາເອນ. ລາວໄດ້ເຄີຍນໍາທະຫານໄປທໍາສົງຄາມມາກ່ອນແລ້ວ.

ເດໂບຣາໄປຫາບາຣາກແລະບອກໃຫ້ບາຣາກເອົາທະຫານ 10,000 ຄົນໄປຕໍ່ສູ້ກັບນາຍພົນ ຊີເຊຣາ. ນາງ
ເດໂບຣາບອກວ່າສິ່ງນີ້ເປັນສິ່ງພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ບາຣາກເຮັດ ແລະພຣະເຈົ້າຈະສຖິດຢູ່ນໍາເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ເອົາ
ຊັຍຊະນະຕູ້ພວກສັດຕຣູ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກບາຣາກໃຫ້ເອົາທະຫານເຂົ້າໄປໃນສນາມຮົບ ແລະລໍເບິ່ງວ່າ

ພຣະເຈົ້າເອງຈະນໍາຊັຍຊະນະມາໃຫ້ຫລືບໍ່.
ແມ່ນໄດ້ຍິນເຖິງແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ

ແຕ່ເຫັນວ່າ ບາຣາກມີຄວາມລັງເລໃຈທີຈ
່ ະເຮັດ ດັ່ງນັ້ນເຖິງ

ເຫັນວ່າບາຣາກເຊື່ອໃນການນໍາພາຂອງ ເດໂບຣາຫລາຍກວ່າ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງບາຣາກມີຂອບເຂດຈໍາກັດ ລາວຄຶດວ່າທະຫານ 10,000 ຈະເອົາຊັຍຊະນະກອງທະຫານ
ຂອງພວກສັດຕູຣູບໍ່ໄດ້ເພາະພວກເຂົາມີຣົດມ້າເຮັດດ້ວຍເຫລັກ 900 ຄັນ. ລາວມີຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນການ
ນໍາພາຂອງເດໂບຣາຫລາຍທີ່ສຸດ. ບາງເທື່ອອາດເປັນເພາະລາວຢາກໃຫ້ເດໂບຣາຖືກປະນາມເວລາສູ້ພວກ
ສັດຕຣູບໍ່ໄດ້ຫລືເສັຽຊັຍ.

ເພາະບາຣາກບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອນັ້ນເອງ ລາວຖືກປະຕິເສດເວລາຊັຍຊນະມາເຖິງ ຜູ້ໄດ້ຮັບກຽດແມ່ນຜູ້ຍິງຄື
ເດໂບຣາ. ບາຣາກຈໍາເປັນຕ້ອງຮຽນບົດຮຽນອັນລໍ້າຄ່າໃນການເປັນຜູ້ນໍາ ຄືເວລາພຣະເຈົ້າສັ່ງອັນໃດແລ້ວ ບໍ່
ໃຫ້ຖາມ ຫລືມີເງື່ອນໄຂຕໍ່ການເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ໃຫ້ເຮັດຕາມຄໍາບອກສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າທັງໆທີ່ຍັງບໍ່
ທັນເຂົ້າໃຈ ແຕ່ຕ້ອງເຊື່ອຟັງ.

ເວລາມາເຖິງສນາມຮົບ ແມ່ນເດໂບຣາເປັນຜູ້ອອກຄໍາສັ່ງໂດຍເຕືອນ ບາຣາກ ແລະພວກທະຫານທັງ

ຫລາຍວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ໄປສູ້ຮົບແລະເອົາຊັຍະຊນະໄວ້ກ່ອນພວກເຂົາແລ້ວ. ພວກເຂົາມີແຕ່ກ້າວເຂົ້າໄປຈັບ
ເອົາພວກທະຫານຂອງ ຊີເຊຣາ.

ນັກຂຽນປະສັດສາດໃນພຣະຄັມໄດ້ເວົ້າວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກທະ

ຫານຂອງນາຍພົນ ຊີເຊຣາສັບສົນ ໃນເມື່ອເປັນດັ່ງນີ້ ນາຍພົນ ຊີເຊຣາກໍໄດ້ໂຕນໜີຈາກໜ້າທີ່ໄປ.
ນາຍພົນ ຊີເຊຣາໄດ້ແລ່ນໜີໄປເຂົ້າໄປໃນຜ້າເຕັນເມັຽຂອງຊາຍຄົນນຶ່ງຊື່ວ່າ ເຮເບີ ຊາວເກນິດ (ພວກຜູ້
ປົກຄອງ 4:17-22). ໃນເມື່ອເຫັນ ຊີເຊຣາ ນາງຈາເອນຜູ້ເປັນເມັຽຂອງ ເຮເບີໄດ້ເຊີນໃຫ້ຊີເຊຣາເຂົ້າໄປໃນ
ເຮືອນເພື່ອຜັກພ່ອນ.

ນາງຈັດໃຫ້ລາວກິນເຂົ້າ ກິນນໍ້າ ນອນພັກເອົາແຮງ. ໃນເມື່ອນາຍພົນ ຊີເຊຣານອນ

ຫລັບສນິດແລ້ວ ນາງກໍໄດ້ລົງມືຂ້າໂດຍເອົາຄ້ອນຕີ ແລະຫລັກຕອກຜ້າເຕັນໄປຕອກໃສ່ຂມັບຈົນຊອດຮອດ
ດິນ.

ຫລັງຈາກນັ້ນນາງໄດ້ໄປບອກ ບາຣາກວ່າສັດຕຣູຂອງທ່ານໄດ້ຕາຍແລ້ວ ແລະບອກໃຫ້ມາເບິ່ງສົບ

ຂອງນາຍພົນ ຊີເຊຣາ. ສິ່ງນີ້ເປັນຄໍາທໍານວາຍຂອງ ເດໂບຣາວ່າການເອົາຊັຍຊະນະຈາກພວກການາອານ
ນັ້ນຕ້ອງແມ່ນຜູ້ຍິງເປັນຄົນໄດ້ຮັບຄະແນນ ນີ້ກໍເປັນຄວາມຈິງເພາະນາງ ຈາເອນໄດ້ຂ້ານາຍພົນໃຫຍ່ທເີ່ ປັນ
ສັດຕຣູ ແມ່ນແຕ່ນາຍທະຫານຂອງອິສຣາເອນ ບາຣາກກໍຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.

4. ຫລາຍຄົນໄດ້ຈກ
ື່ ານນໍາພາຂອງເດໂບອາ (ພວກຜູ້ປົກຄອງ 5:1-7)
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ບົດ 5 ຂຽນເປັນກາບກອນເຖິງສົງຄາມຂອງສອງຝ່າຍ ຝ່າຍພວກອິສຣາເອນແລ້ວ ນາງເດໂບອາ ແລະ
ບາຣາກ ອີກຝ່າຍນຶ່ງກໍແມ່ນ ຈາບິນ ແລະ ຊີເຊຣາ.

ກາບກອນຕອນນີ້ໄດ້ຂຽນຂຶ້ນດ້ວຍ ເດໂບອາ ແລະໃນ

ສັດຕະວັດຕໍ່ມາຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເລົ່າເຖິງກາບກອນທີ່ມີເນື້ອເຣື່ອງວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຜູ້ຍິງ ເດໂບອາໃຫ້ເອົາ
ຊັຍຊະນະຈາກສັດຕຣູເພາະແມ່ນພຣະເຈົ້າເປັນອົງຊ່ວຍໃຫ້ເປັນຢ່າງນີ້.

ພຣະເຈົ້າໃຊ້ແຕ່ລະບຸກຄົນຜູ້ຍິນ

ດີແລະຍອມໃຫ້ພຣະອົງໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອນໍາປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນຕອນນີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນໃຫ້
ບາຣາກ ກ່ອນໃນການນໍາພານັ້ນ ແຕ່ເຫັນວ່າ ເດໂບອາມີຄວາມຍິນດີໃນການນໍາພາເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນການ
ຂອງພຣະເຈົ້າສໍາເຣັດ.
ເດໂບອາໄດ້ຖືກເອີ້ນແລະມີຊື່ວ່າ ìແມ່ຂອງພວກອິສຣາເອນî ໃນຂໍ້ 7. ຂໍ້ນີ້ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງແຕ່ການນໍາພາ

ເທົ່ານັ້ນແຕ່ເວົ້າເຖິງວິທີການນໍາພາຂອງນາງເປັນພິເສດ

ເພາະນາງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຝຶກຫັດໃນການນໍານັ້ນ.

ນາງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກໍາລັງບັງຄັບ ຫລືສັ່ງການໃນການໍາພາຂອງນາງເລີຍ.

ເດໂບອາໄດ້ສອນພວກເຮົາໃນທຸກມື້ນີ້

ໃຫ້ໃຊ້ວິທີນໍາພາຄົນຂອງພຣະເຈົ້າຄືບໍ່ໃຫ້ຢູ່ເໜືອຄົນ. ການນໍາພາແບບງ່າຍໆແມ່ນຟັງຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ,
ເຊື່ອວ່າພຣະອົງຈະນໍາໄປ, ແລະຊ່ອຍຄົນອື່ນໃຫ້ມອງເຫັນຄືກັນ ແລະຕິດຕາມພຣະເຈົ້າໄປ.

ເຣືອ
່ ງນີມ
້ ຄ
ີ ວາມໝາຍຫຍັງໃນທຸກວັນນີ?
້

ພຣະເຈົ້າໄດ້ອວຍພຣະພອນໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊື່ອທຸກຄົນມີພຣະພອນພິເສດ. ແຕ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າຂອງພຣະຣາຊ

ທານນັ້ນຕ້ອງເອົາມາປະກອບສ່ວນໃນຄຣິສຕະຈັກ. ພຣະເຈົ້າເອີ້ນໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊື່ອທຸກຄົນໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານ
ນັ້ນໃນການຮັບໃຊ້ ຈະເປັນອັນໃດກໍຕາມເພື່ອຮັບໃຊ້. ພຣະເຈົ້າປະທານຂອງພຣະຣາຊທານນີ້ຢ່າງບໍ່ເລືອກ
ຊັ້ນວັນນະ ຊົນຊາດຜິວພັນ ແລະເພດວັຍ. ຜູ້ທເີ່ ຊື່ອບໍ່ຄວນຈໍາກັດພຣະພອນຫລືຂອງພຣະຣາຊທານວ່າຄົນ

ນັ້ນເຮັດນັ້ນບໍ່ໄດ້ ເຮັດນີ້ບໍ່ໄດ້, ແຕ່ໃຫ້ໜູນໃຈໃຫ້ທຸກຄົນຊອກຫາໂອກາດຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກເພື່ອນໍາເອົາ
ພຣະກຽດມາສູ່ພຣະເຈົ້າ ໂດຍການໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານນັ້ນ ຕາມພຣະເຈົ້ານໍາພາພວກເຂົາໃຫ້ຮັບໃຊ້.

ຄໍາຖາມ

9. ມີບາງຄັ້ງບໍ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ທ່ານໄດ້ເຊື່ອໃນຄົນຫລາຍກວ່າເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ?

ແມ່ນຫຍັງເກີດ

ຂຶ້ນ?
10. ໃຜເປັນຜູ້ນໍາເພດຍິງທີທ
່ ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກ? ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາຄົນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະສໍາຄັນ?
11. ພວກເຮົາສົມຄວນຍອມໃຫ້ຜູ້ຍິງເປັນຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາບໍ່? ເປັນຫຍັງຈິ່ງຍອມ ແລະເປັນ
ຫຍັງຈິ່ງບໍ່ຍອມ?

12. ມີພະແນກໃດບໍ່ໃນຄຣິສຕະຈັກທີ່ທ່ານສາມາດຮັບໃຊ້ໄດ້? ພະແນກນັ້ນແມ່ນຫຍັງ?
13. ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອທ່ານຈະຝຶກຫັດຍອມຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 7
ສັດຊື່ຕຜ
ໍ່ ສ
ູ້ ງູ ສຸດ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

1 ຊາມູເອນ 12:1-5, 13-15
1 ຊາມູເອນ 8:11-12

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ຊາມູເອນໄດ້ກ່າວວ່າເພິ່ນເປັນຄົນສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະເພິ່ນໄດ້

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນແລ້ວທ່ານໄດ້ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ໃຜບໍ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?

ເຕືອນຄົນອື່ນໃຫ້ເຮັດເໝືອນກັນຢ່າງສຸດຫົວໃຈ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອບອກເຖິງສິ່ງໃດຊຶ່ງເປັນຂໍກະແຈ ທີ່ຊາມູເອນໄດ້ໃຊ້ໃຫ້ເພິ່ນມີຄວາມສັດຊື່ຕໍ່
ພຣະເຈົ້າຜູ້ສູງສຸດແລະໜູນໃຈຄົນອື່ນໃຫ້ເຮັດເໝືອນ ກັນ, ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້
ຕັດສິນໃຈມອບຄວາມຈົງຮັກພັກດີນັ້ນໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າແຕ່ອົງດຽວ.

ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:



ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ໃນເມື່ອເປັນຜູ້ນໍາໄດ້ດົນມາແລ້ວ,

ບົດນໍາ

ຊາມູເອນ ໄດ້ສະຖາປະນາໃຫ້ກະສັດໃຫ້ເປັນຄົນປົກຄອງພວກ

ອິສຣາເອນ. ໃນເມື່ອມີໂອກາດດີແລ້ວ ຊາມູເອນໄດ້ເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນທັງຫລາຍໃຫ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່
ພຣະເຈົ້າ.

ສິ່ງນຶ່ງທີຂ
່ ້າພະເຈົ້າຈື່ໄດ້ດີເວລາເປັນເດັກຄືທຸກປີໄດ້ໄປຮຽນພຣະຄັມພີໃນຄຣິສຕະຈັກໃນລະດູຮ້ອນ.
ທຸກຄົນໄປຮ່ວມຈະເປັນເດັກນ້ອຍ ຫລືເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຈື່ໄດ້ດີຄືທຸກວັນກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ ທຸກຄົນໄດ້ໂຄຣົບທຸງ
ຊາດອະເມຣິກາ ແລະປຶ້ມພຣະຄັມພີ.

ພວກເຮົາໃນຊີວິດເຄີຍສັນຍາວ່າຈະຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ຫລາຍສິ່ງຢ່າງມາ

ແລ້ວ. ພວກເຮົາອາດສັນຍາຕໍ່ຜູ້ເປັນສາມີ/ພັລຍາ ຕໍ່ໂຮງຮຽນ ຫລືນາຍຈ້າງ.
ສໍາຄັນເພາະມັນໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າເຮົາເປັນຜູ້ໃດແລະມີຄຸນຄ່າຢ່າງໃດ.

ຄໍາສັນຍາເຫລົ່ານັ້ນເປັນສິ່ງ
ໃນເມື່ອພວກເຮົາສັນຍາວ່າຈະ

ຈົງຮັກພັກດີພວກເຮົາຄວນຕັ້ງຄໍາຖາມຂຶ້ນວ່າ, ອັນໃດເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດທີພ
່ ວກເຮົາຄວນມີຄວາມຈົງຮັກ
ພັກດີຕໍ່?

ໃນເມື່ອອັນໃດກໍເຫັນວ່າສໍາຄັນເກືອບເທົ່າກັນພວກເຮົາຈະມອບຄວາມຈົງຮັກພັກດີນັ້ນຕໍ່ອັນໃດ

ກັນແທ້?
ໃນສມັຍຂອງພວກຜູ້ປົກຄອງ ພວກອິສຣາເອນມີບັນຫາໃຫຍ່. ການເຮັດຜິດບາບຊໍ້າຮອຍ ການຖືກ
ລົງໂທດ, ການກັບໃຈໃໝ່. ການຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະເຈົ້ານັ້ນໄດ້ຈົດໄວ້ໃນຕອນຕົ້ນຂອງປຶ້ມນີ້ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ

ພວກອິສຣາເອນເລີຍກາຍເປັນສັດຕຣູຕໍ່ກັນ ແລະລົງມືຂ້າກັນຂຶ້ນໃນຕອນປາຍຂອງປຶ້ມ ຕອນນີ້ຈິ່ງເປັນເຫດ
ໃຫ້ຊາມູເອນໄດ້ເຂົ້າມາເປັນພາບພົດໃຫ້ເຫັນ.
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ການຮັບໃຊ້ຂອງຊາມູເອນເປັນພາວະພິເສດ ເພິ່ນເປັນຂົວລະຫວ່າງສມັຍຂອງພວກຜູ້ປົກຄອງ ແລະ
ສມັຍກະສັດເກີດຂຶ້ນ. ຊາມູເອນເປັນຜູ້ປົກຄອງທີ່ມີຄຸນນະວຸດທິຄົນສຸດທ້າຍທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ເພິ່ນສະ
ຖາປະນາກະສັດຄົນທໍາອິດສອງທ່ານ. ຕອນນີ້ເພິ່ນໄດ້ນໍາພາປະຊາຊົນທີ່ນັບຖືພະທຽມໃຫ້ເຂົ້າມາຂາບໄຫວ້
ແລະນັບຖືພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້.

ເວລາປະຊົນຮ້ອງຂໍໃຫ້ຊາມູເອນແຕ່ງຕັ້ງກະສັດເພິ່ນບໍ່ເຫັນດີນໍາ ເພິ່ນໄດ້

ເຕືອນພວກເຂົາວ່າກະສັດຈະນໍາເຂົາໄປໃນທາງຜິດ ເພິ່ນບອກໃຫ້ພວກເຂົາຕິດຕາມພຣະເຈົ້າໄປເທົ່ານັ້ນ ໃຫ້
ພຣະເຈົ້າເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາ ບໍ່ແມ່ນມະນຸດຄົນນຶ່ງຄົນໃດ. ໃນເມື່ອປະຊາຊົນບໍ່ຍອມ ພຣະເຈົ້າກໍນໍາ
ຊາມູເອນໄປສະຖາປະນາຊາອູນໃຫ້ເປັນກະສັດຄົນທີນຶ່ງ. ໃນເມື່ອຊາອູນໄດ້ນໍາເອົາຊັຍຊະນະສົງຄາມຈາກ
ພວກສັດຕຣູໄດ້ອີກເທື່ອນຶ່ງ ຊາມູເອນໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນຕິດຕາມພຣະເຈົ້າໄປ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ນໍາທີເ່ ປັນມະນຸດ.

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

ຫລັງຈາກຊາມູເອນໄດ້ສຖານປະນາ ຊາອູນເປັນກະສັດແລ້ວ ພວກອັມໂມນ ເປັນສັດຕຣູ (1 ຊມອ 11).

ຜູ້ນໍາຕ່າງໆໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊົນຂອງອິສຣາເອນຊ່ອຍຕໍ່ສູ້.

ຊາອູນໄດ້ນໍາເອົາທະຫານເປັນຈໍານວນຫຼາຍ

ໄປຕໍ່ສູ້ແລະເອົາຊັຍຊະນະໄດ້. ໃນເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນ ປະຊາຊົນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ຊາອູນເປັນ
ກະສັດປົກຄອງພວກເຂົາທີ່ເມືອງກິນການຢ່າງເປັນເອກກະສັນ. 1 ຊາມູເອນ 11:12-15 ແຕ່ຕອນນີ້ມີບາງ

ຄົນມີຄໍາຖາມວ່າຊາອູນຄວນເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາຫລືບໍ່. ມີສຽງສ່ວນຫລາຍຮ້ອງໃຫ້ຂ້າຜູ້ມີຄໍາຖາມນັ້ນ
ຖິ້ມ ແຕ່ຊາອູນໄດ້ບອກໃຫ້ປະຊາຊົນຫວນເບິ່ງຊັຍຊນະທີພ
່ ຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍ. ຊາມູເອນໄດ້ກ່າວຕໍ່ໜ້າປະຊາ
ຊົນວ່າໃຫ້ມອບອໍານາດໃນການນໍາພາໃຫ້ແກ່ຊາອູນ ແຕ່ບອກໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.
ຊາມູເອນໄດ້ກ່າວຕໍ່ປະຊາຊົນອີກວ່າເພິ່ນແລະຊາອູນເປັນຄົນແກ່ແລ້ວ ລູກຂອງເພິ່ນທັງສອງເອງຄວນ
ເປັນຄົນສືບຕໍ່ໃນການນໍາພາ.

ຊາມູເອນໄດ້ເຮັດໜ້າທີຄ
່ ົບແລ້ວຕາມຄວາມຮ້ອງຂໍຂອງປະຊາຊົນ ແລະເຖິງ

ເວລາເພິ່ນຕ້ອງມອບໜ້າທີ່ນີ້ໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນ.
ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ສໍ້ໂກງເອົາຂອງຄົນອື່ນ.

ເພິ່ນໄດ້ບອກວ່າການນໍາພາຂອງເພິ່ນນັ້ນເປັນທີ່ສໍາເຣັດດີຄື

ເພິ່ນໄດ້ເຮັດຕາມພຣະເຈົ້າສັ່ງໃນການນໍາພານັ້ນ. ເພິ່ນໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງ

ໃນການນໍາພາເພື່ອໃຫ້ປະຊົນເຫັນ ແລະເຮັດເໝືອນກັນ. ໃນບົດ 8 ເພິ່ນໄດ້ເຕືອນປະຊາຊົນວ່າກະສັດອາດ
ນໍາພາໄປໃນທາງຜິດ ຄືໃຊ້ອໍານາດຍຶດເອົາດິນ ເອົາລູກເອົາເມັຽ ແລະບັງຄັບໃຫ້ເສັຽພາສີສູງ. ເພິ່ນຍັງເຕືອນ
ປະຊາຊົນວ່າ ພຣະເຈົ້ານັ້ນຍັງເປັນກະສັດອົງທ່ຽງແທ້ຂອງພວກເຂົາ ແລະໃຫ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະອົງເ
ໜືອກະສັດໃດໆ.

ເພິ່ນໄດ້ເນັ້ນຕໍ່ໄປ ໃນຂໍ້ 6-12 ຊາມູເອນໄດ້ເຕືອນປະຊາຊົນອີງຕາມປະວັດສາດວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພາ
ພວກເຂົາແລະຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນອັນຕະລາຍ ແລະປະທານຊັຍຊະນຕໍ່ພວກເຂົາມາແລ້ວ. ຊາມູນເອນໄດ້ຍົກເອົາ
ຕົວຢ່າງຂອງໂມເຊ ແລະອາໂຣນ ທັງສອງທ່ານໄດ້ນໍາພາພວກອິສຣາເອນອອກຈາກເປັນທາດ ແລະເຂົ້າໄປ
ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນແຜນດິນພຣະສັນຍາ.

ແມ່ນພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ນໍາພາ ແລະນໍາພວກເຂົາໄປເຖິິງຈຸດໝາຍປາຍ

ທາງຄືດິນແດນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສັພະທຸກສິ່ງ. ພຣະເຈົ້າມີພຣະຄຸນອັນລົ້ນເຫລືອ ພຣະອົງໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້

ເວລາພວກເຂົາເປັນທາດໃນປະເທດອີຢິບ ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຜູ້ນໍາຄື ໂມເຊແລະອາໂຣນໄປຫາພວກເຂົາ. ຊາມູ
ເອນຍັງເວົ້າຕໍ່ໄປອີກວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາຊັຍຊນະຈາກພວກສັດຕຣູທັງຫລາຍໃນສມັຍພວກຜູ້ປົກຄອງ.
ແມ່ນປະຊາຊົນເປັນຜູ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີກະສັດທັງໆທີພ
່ ຣະເຈົ້າເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາຢູ່ແລ້ວ.
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ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທໍາທຸກຢ່າງເພື່ອເຂົາ ແຕ່ປະຊາຊົນຍັງປະຕິເສດການນໍາພາຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະຢາກໄດ້ກະ
ສັດເພື່ອພວກເຂົາຈະເປັນເໝືອນຊົນຊາດອື່ນ.

2. ເອີ້ນໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົາ້ : ( 1 ຊາມູເອນ 12:13-18 )

ໃນເມື່ອເວົ້າເຖິງຄະດີແລ້ວ ຊາມູເອນໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນພາກັນມອບຄວາມຈົງຮັກພັກດີໃຫ້ພຣະເຈົ້າ

ເຖິງແມ່ວ່າພວກເຂົາມີກະສັດໃນໂລກກໍຕາມ, ໃຫ້ນັບຖືພຣະເຈົ້າອົງສູງສຸດເໜືອທຸກສິ່ງຢ່າງ. ພວກເຂົາຕ້ອງ
ເຊື່ອຟັງຕາມຄໍາສັນຍາກັບພຣະເຈົ້າເໜືອກະສັດ. ໃນຂໍ້ 14 ການມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້ານັ້ນບໍ່ແມ່ນ
ແຕ່ປະຊາຊົນທັມມະດາ ແຕ່ເຣື່ອງນີ້ ກະສັດກໍຕ້ອງປະຕິບັດຄືກັນ. ໃນເມື່ອປະຊາຊົນ ແລະກະສັດນັບຖືພຣະ
ເຈົ້າກ່ອນທຸກສິ່ງແລ້ວພວກເຂົາຈະໄດ້ຢູ່ດີກິນແຊບ ພຣະເຈົ້າກໍຈະຊົງອວຍພຣະພອນໃຫ້. ແຕ່ເມື່ອປະຊາຊົນ
ແລະກະສັດຫັນໜີຈາກພຣະເຈົ້າແລ້ວ ພຣະອົງກໍຈະຫັນໜີຈາກພວກເຂົາ ແລະລົງໂທດຍ້ອນການບໍ່ເຊື່ອຟັງ.

ເປັນການລົງໂທດຕໍ່ປະຊາຊົນເພາະພວກເຂົາປະຕິເສດພຣະເຈົ້າ ພວກເຂົາຢາກໄດ້ກະສັດ, ພຣະເຈົ້າໄດ້
ສົ່ງລົມພະຍຸໃຫຍ່, ຝົນຕົກແຮງມາທໍາລາຍຜົນລະປູກຂອງພວກເຂົາໃນຍາມເກັບກ່ຽວ. ລົມພະຍຸນັ້ນຍັງເປັນ
ສັນຍານວ່າພຣະເຈົ້າລົງໂທດພວກເຂົາເພາະຄວາມຜິດບາບນັ້ນ. ເວລາລົມພະຍຸມາທໍາລາຍນັ້ນເປັນສິ່ງແປກ
ເພາະບໍ່ແມ່ນລະດູ ນັ້ນໝາຍເຖິງອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າເໜືອທັມມະຊາດ.

ປະຊາຊົນພວກນັ້ນບໍ່ຄວນຖືວ່າ

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນແມ່ນຂອງຫລິ້ນ. ພຣະເຈົ້າສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ແລະການເຊື່ອ
ຟັງຈາກປະຊາຊົນເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍພວກເຂົາ. ໃນເມື່ອປະຊາຊົນໄດ້ເຫັນລົມພະຍຸ ແລະສຽງຟ້າຮ້ອງ
ຜິດລະດູພວກເຂົາພາກັນຢ້ານຈົນຕົວສັ່ນ.

3. ໜຸນໃຈໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົາ້ : ( 1 ຊາມູເອນ 12:19-25 )

ໃນຄວາມຢ້ານນັ້ນປະຊາຊົນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ ຊາມູເອນອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ພຣະອົງຢຸດຝົນກ່ອນພວກ

ເຂົາຈະຈິບຫາຍໄປ.

ໃຫ້ເບິ່ງຂໍ້ 19, ສັ່ງເກດເບິ່ງປະຊາຊົນບອກໃຫ້ຊາມູເອນອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ìຂອງ

ທ່ານ.î ຄືວ່າປະຊາຊົນຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້ານັ້ນເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາຄືກັນ. ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການ
ໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈແຕ່ລະຄົນເປັນຢ່າງດີວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ.
ບາບ ແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນການຜິດທີ່ຢາກໄດ້ກະສັດມາປົກຄອງ.

ພວກເຂົາສາລະພາບຜິດ

ຊາມູເອນບໍ່ຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ກັບຄວາມ

ຢ້ານ ໃນຂໍ້ 20 ເພິ່ນໄດ້ປອບໃຈບໍ່ໃຫ້ຢ້ານໂດຍກ່າວວ່າ ພຣະເຈົ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ກັບຄວາມຢ້ານກົວ
ແຕ່ໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນທະໄມຕຣີກັບພຣະອົງເປັນທາງສ່ວນຕົວ.

ເພິ່ນຍັງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ປະຊາຊົນເຮັດຜິດ

ບາບ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ທໍາລາຍຈົນໝົດສິ້ນໃນເມື່ອພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປະຖິ້ມພຣະອົງ ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ສັນຍາກັບພວກເຂົາຜູ້ເປັນປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຈະບໍ່ປະຖິ້ມ.

ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ໃຊ້ຊ່ືຂອງ

ພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງຈະບໍ່ປະລະໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເສັຽໄປ.
ຊາມູເອນ ໄດ້ບອກວ່າເຖິງແມ່ນເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ນໍາຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ ແຕ່ເພິ່ນໜູນໃຈພວກເຂົາວ່າຈະອ້ອນ

ວອນເພື່ອເປັນປະຈໍາ.

ເພິ່ນຍັງສັນຍາວ່າຖ້າເພິ່ນຢຸດອ້ອນວອນເພື່ອການຈະເຮີນດ້ານວິນຍານຈິດເພື່ອປະ

ຊາຊົນແລ້ວເພິ່ນອາດທໍາຜິດບາບອີກຊໍ້າ.

ຈະເປັນຢ່າງໃດຕໍ່ການອ້ອນວອນຂອງພວກເຮົາ ຖ້າພວກເຮົາມີ

ຄວາມຄຶດເໝືອນຊາມູເອນ?
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ຊາມູເອນສັນຍາວ່າເພິ່ນຈະຢູ່ໃກ້ຊິດຖ້າມກາງປະຊາຊົນ ສິດສອນພວກເຂົາເຖິງວິທີມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີ
ຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດ. ຂໍ້ 24-25 ໄດ້ສລູບເຖິງການເຕືອນຂອງຊາມູເອນໃຫ້ສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າເພາະການມອບ
ຄວາມຈົງຮັກພັກດີອັນສູງສຸດຕໍ່ພຣະເຈົ້ານັ້ນເປັນສິ່ງຖືກຕ້ອງແລະສົມຄວນ. ຄຶດເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທໍາ
ມາແລ້ວໃນຊີວິດນັ້ນຈະເປັນສິ່ງໜຸນໃຈ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກປະຊາຊົນມີບັນຫາໃນການຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍສຸດ
ຈິດສຸດໃຈ. ຖ້າປະຊາຊົນປະຕິເສດ ການລົງໂທດຈາກພຣະເຈົ້າກໍມາຫາປະຊາຊົນແລະກະສັດ.

ເຣືອ
່ ງນີມ
້ ຄ
ີ ວາມໝາຍຫຍັງໃນທຸກວັນນີ?
້

ພວກເຮົາທຸກໆຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຊີວິດ ໃນຄອບຄົວ, ໃນວຽກງານ, ໃນການເປັນປະຊາກອນ

ຂອງປະເທດ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວມານັ້ນຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ແລະເສັຽສລະ. ມີຫລາຍໆສິ່ງໃນຊີວິດໄດ້ສັນ
ຍາວ່າຈະນໍາພາພວກເຮົາໄປເຖິງຄວາມສຸກໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ເວລາຕໍ່ສິ່ງນັ້ນ.
ເຮົາບໍ່ຄວນປະລະ

ແນວໃດກໍຕາມພວກ

ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນນັ້ນຄືໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າຫລາຍກວ່າສິ່ງໃດໝົດ.

ພວກເຮົາຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງອ້ອນວອນເພື່ອກັນແລະກັນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີພະລັງທີ່ຈະມອບ
ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ ພຣະເຈົ້າຈະອວຍພຣະພອນແກ່ພວກເຮົາຫລາຍທີ່ສຸດ ຖ້າພວກເຮົາຫາກ
ຖວາຍຕົນເອງຕໍ່ພຣະເຈົ້າອົງສູງສຸດ, ພຣະເຈົ້າກໍນໍາຄວາມສໍາເຣັດເຂົ້າມາໃນຊີວິດເຮົາ.

ຄໍາຖາມ
14. ຊາມູເອນໄດ້ປະສົບກັບການປ່ຽນແປງໃນການເປັນຜູ້ນໍາ. ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດຕໍ່ການປ່ຽນແປງ
ໃນການເປັນຜູ້ນໍາຂອງພວກເຮົານັ້ນ?
15. ເຮັດແນວໃດເຮົາຈະຮູ້ຈັກວ່າເຮົາໄດ້ຖວາຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີອັນສູງສຸດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ?
16. ແມ່ນຫຍັງເປັນບຸກຄະລິກລັກສະນະໃນການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີ?
17. ທ່ານເຄີຍລັງເລໃຈກັບການນໍາພາຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດຂອງທ່ານບໍ່?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 8
ດາວິດແລະນາທານ: ຮັບຜິດຊອບເຣື່ອງຄວາມບາບ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ 2 ຊາມູເອນ 11:2-15; 12: 1-13
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ຊາມູເອນ 11-12

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ເມື່ອຖືກທ້າທາຍຈາກນາທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມ, ກະສັດດາວິດຍອມຮັບ
ຜິດຊອບຄວາມບາບອັນຮ້າຍແຮງຂອງຕົນທີ່ໄດ້ເຮັດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ເປັນຫຍັງຫລາຍຄົນຈຶ່ງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຄວາມຜິດຂອງຕົນ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອບອກວ່າເປັນຫຍັງທຸກຄົນຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເຣື່ອງຄວາມບາບຂອງຕົນ
ແລະຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະເຮັດແນວໃດກັບຄວາມຈິງນີ້.

ຄໍານໍາ

ກະສັດດາວິດໄດ້ເຮັດຜິດສິນທັມດ້ວຍການສົມສູ່ກັບນາງບັດເຊບາຜູ້ເປັນເມັຍຂອງອູລິຢາ. ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບ
ຂ່າວວ່ານາງບັດເຊບາມີລູກ, ດາວິດໄດ້ສົ່ງຜົວຂອງລາວໃຫ້ໄປຖືກຂ້າຢູ່ແນວໜ້າ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສົ່ງນາ
ທານໄປປະເຊີນໜ້າດາວິດເຣື່ອງຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ.
ເຣື່ອງການຫລິ້ນຊູ້ຂອງດາວິດກັບບັດເຊບາສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ

ການຕົກຢູ່ໃນການທົດລອງເປັນ

ເຣື່ອງເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະຜົນຮ້າຍທີ່ຈະມາເຖິງພວກເຮົາເວລາພວກເຮົາຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

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

ຫລັງຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງຊາອູນກະສັດຄົນທໍາອິດຂອງອິສຣາເອນ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຊາມູເອນໄປຫົດສົງ
ດາວິດເປັນກະສັດ. ໃນສມັຍເລີ້ມຕົ້ນ, ກະສັດດາວິດໄດ້ສໍາເຣັດຫລາຍຢ່າງ. ທ່ານໄດ້ນໍາຊົນຊາດອິສຣາເອນ
ໃຫ້ຊະນະສັດຕຣູທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມພວກເຂົາ ແລະທ່ານໄດ້ໃຫ້ກຽດພຣະເຈົ້າສເມີ. ພຣະເຈົ້າຊົງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້
ດາວິດສ້າງພຣະວິຫານ ແຕ່ພຣະອົງຊົງສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ເຊື້ອສາຍຂອງດາວິດຄອງຣາຊທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ.
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວກະສັດດາວິດຈະອອກໄປສູ້ຮົບ, ແຕ່ໃນເທື່ອນີ້ດາວິດໄດ້ສົ່ງໂຢອາບຜູ້ເປັນແມ່ທັບຂອງຕົນ
ແລະກອງທັບອິສຣາເອນອອກໄປເຮັດເສິກ. ສ່ວນຕົວທ່ານໄດ້ນອນພັກຜ່ອນທີ່ພຣະຣາຊວັງ. ໃນຕອນບ່າຍ
ຂອງວັນນຶ່ງດາວິດໄດ້ຂຶ້ນໄປເທິງຫລັງຄາພຽງແລະຍ່າງໄປຍ່າງມາຢູ່ທນ
ີ່ ັ້ນ. ໃນຂະນະນັ້ນດາວິດໄດ້ເຫັນຍິງ
ສວຍງາມຜູ້ນຶ່ງກໍາລັງອາບນໍ້າຢູ່.
ດາວິດໄດ້ສອບຖາມເຣື່ອງຍິງຄົນນັ້ນແລະໄດ້ຊາບວ່າ
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ນາງເປັນລູກສາວຂອງເອລີອານເພື່ອນຂອງເຂົາເອງ

ແລະເປັນເມັຽຂອງອູລີຢາຜູ້ເປັນນາຍຮ້ອຍຜູ້ນຶ່ງໃນກອງທັບອິສຣາເອນ.
ປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ

ດາວິດກໍາລັງຍ່າງອອກຈາກພຣະ

ແລະໄດ້ກ້າວໄປສູ່ຜົນຮັບອັນຮ້າຍຂາດ ພ້ອມການລົງໂທດ. ດາວິດໄດ້ສົ່ງຄົນໄປນໍາ

ນາງມາພົບເພິ່ນ ແລະໄດ້ສົມສູ່ກັບນາງ. ຂໍ້ 5 ບອກວ່າ ìພາຍຫລັງມາບັດເຊບາກໍຮູ້ວ່າຕົນຖືພາ ນາງຈຶ່ງສົ່ງ
ຂ່າວໄປບອກໃຫ້ກະສັດດາວິດຮູ້.”

ເພາະບັດເຊບາຫາກໍເສັດສິ້ນພິທີຊໍາຮະຕົວຫລັງຈາກເຊົາເປັນປະຈໍາ

ເດືອນເມື່ອດາວິດສົມສູ່ກັບເຂົາ, ນາງກໍຮູ້ໄດ້ວ່າຜູ້ໃດເປັນພໍ່ຂອງເດັກທີຢ
່ ູ່ໃນທ້ອງນາງ.

1. ດາວິດພຍາຍາມປົກປິດຄວາມບາບ: ( 2 ຊາມູເອນ 11: 6-15 )

ຫລັງຈາກໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດບາບ, ກະສັດດາວິດມີທາງເລືອກສອງຢ່າງ. ທ່ານສາມາດສາຣະພາບຄວາມຜິດ
ບາບກັບພຣະເຈົ້າແລະຂໍການອະພັຍ ຫລືປົກປິດຄວາມບາບ. ດາວິດຕັດສິນໃຈປົກປິດຄວາມບາບຂອງຕົນ
ໂດຍການເອີ້ນອູລີຢາຜູ້ເປັນຜົວຂອງບັດເຊບາໃຫ້ກັບຈາກແນວໜ້າເພື່ອມາຢາມບ້ານ.

ເປົ້າໝາຍໃນການເອີ້ນອູລີຢາຈາກແນວໜ້າແມ່ນໃຫ້ມາລາຍງານເຣື່ອງສົງຄວາມ ແລ້ວໃຫ້ໄປນອນເຮືອນນໍາ
ເມັຽຂອງເຂົາ;

ຖ້າແຜນນີ້ສໍາເຣັດ ຄົນທັງຫລາຍກໍຈະຄິດວ່າອູລີຢາເປັນພໍ່ຂອງເດັກໃນທ້ອງຂອງບັດເຊບາ.

ຫລັງຈາກຖາມຂ່າວຄາວເຣື່ອງທະຫານແລະໂຢອາບແລ້ວ, ດາວິດກໍສົ່ງອູລີຢາໄປຫາຄອບຄົວຂອງເຂົາ. ແຕ່

ແທ່ນທີ່ຈະກັບໄປເຮືອນຂອງຕົນ ອູລີຢາຊາວຮິດຕີໄດ້ໄປນອນທີປ
່ ະຕູຂອງພຣະຣາຊວັງກັບທະຫານຍາມ (ຂໍ້
9). ມື້ຕໍ່ມາດາວິດໄດ້ເຊີນອູລີຢາມາກິນເຂົ້ານໍາແລະໄດ້ເກືອເຫລົ້າລາວຈົນເມົາ; ຄືນນັ້ນອູລີຢາຍັງບໍ່ຍອມໄປ
ນອນບ້ານກັບເມັຽ ແຕ່ໄປນອນກັບພວກທະຫານທີ່ປະຕູພຣະຣາຊວັງອີກ. ອູລີຢາເປັນຄົນດີກວ່າກະສັດດາ
ວິດ ເພາະລາວບໍ່ຍອມຫາຄວາມສນຸກໃຫ້ຕົວເອງໃນຂະນະທີກ
່ ອງທັບອິສຣາເອນແລະຫີບພຣະສັນຍາກໍາລັງ
ຢູ່ໃນສນາມຮົບ (ຂໍ້ 11).
ເມື່ອເຫັນວ່າແຜນທີນຶ່ງທີຈ
່ ະປົກປິດຄວາມບາບຂອງຕົນບໍ່ສໍາເຣັດ, ກະສັດດາວິດກໍວາງແຜນທີຈ
່ ະຂ້າອູລີຢາ
ທີ່ສນາມຮົບ. ດາວິດໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງໂຢອາບຜູ້ເປັນຜູ້ບັນຊາທະຫານ ແລະເປັນເພື່ອນສນິດຂອງເຂົາ ໃຫ້
ສົ່ງອູລີຢາອອກແນວໜ້າທີຮ
່ ້າຽແຮງທີ່ສຸດ

ແລະເມື່ອການສູ້ຮົບກໍາລັງເດືອດໃຫ້ຖອນທະຫານອອກຈາກອູລີ

ຢາ ເພື່ອສັດຕຣູຈະໄດ້ປະຫານເຂົາເສັຽ.

ໂຢອາບຈຶ່ງໄດ້ເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ກະສັດດາວິດສັ່ງ ແລະອູລີຢາຈຶ່ງຖືກ

ຂ້າ (ຂໍ້ 17). ໃນຕອນນີ້ ດາວິດອາດຈະຄິດວ່າຄົງບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ຈະຮູຄ
້ ວາມຜິດບາບຂອງຕົນ.

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

ນາທານເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າແລະທີ່ປຶກສາໃກ້ຊິດຂອງກະສັດດາວິດ; ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ຊົງບອກນາທານກ່ຽວກັບຄວາມຜິດບາບຂອງດາວິດແລະຊົງສົ່ງເຂົາໃຫ້ໄປຫາດາວິດ.

ນາທານໄດ້ກ່າວກັບ

ດາວິດວ່າ:

ìຍັງມີຊາຍສອງຄົນຢູ່ໃນເມືອງດຽວກັນ ຜູ້ນຶ່ງເປັນຄົນຮັ່ງມີ ແລະຜູ້ນຶ່ງເປັນຄົນທຸກຍາກ ຊາຍຮັ່ງມີນັ້ນ
ມີງົວ ແລະແກະຫລາຍໂຕ ແຕ່ວ່າຊາຍຜູ້ທີ່ທຸກຍາກມີພຽງແຕ່ແກະນ້ອຍໂຕດຽວທີ່ເຂົາຊື້ໄວ້ ເຂົາໄດ້
ລ້ຽງຮັກສາແກະນ້ອຍນັ້ນໄວ້ ໄດ້ເອົາອາຫານເກືອມັນ ແລະໃຫ້ມັນກິນນໍ້າໃນຈອກຂອງເຂົາທັງໃຫ້
32

ນອນຢູ່ເທິງຕັກ

ແກະນ້ອຍນັ້ນເປັນເຫມືອນລູກສາວຂອງເຂົາ ມັນໄດ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນພ້ອມໆກັນກັບລູກ

ຂອງເຂົາ ວັນນຶ່ງມີແຂກມາຢ້ຽມຢາມເຮືອນຂອງຄົນຮັ່ງມີ ຄົນຮັ່ງມີບໍ່ຢາກຂ້າສັດຂອງຕົນໃຫ້ແຂກກິນ
ເຂົາຊໍ້າໄປເອົາແກະນ້ອຍຂອງຄົນທຸກຍາກນັ້ນມາຂ້າແທນ.”
ຕອນແລກກະສັດດາວິດບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າແມ່ນເຣື່ອງຂອງຕົນເອງ; ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າບອກວ່າພໍກະສັດດາ
ວິດໄດ້ຍິນເຣື່ອງນີ້ທ່ານກໍໃຈຮ້າຍຢ່າງໃຫຍ່ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ìຄົນທີ່ເຮັດຢ່າງນັ້ນຈະຕ້ອງຕາຍ ເຂົາຕ້ອງໃຊ້
ຄືນສີ່ເທົ່າທີ່ເຂົາໄດ້ເອົາໄປນັ້ນ ເພາະເຂົາໄດ້ທໍາໃນສິ່ງທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດ” (ຂໍ້ 5,6). ນາທານໄດ້ບອກດາວິດ
ວ່າ “ພຣະອົງນັ້ນແຫລະເປັນຊາຍຄົນນັ້ນî (ຂໍ້ 7).

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງພິພາກສາດາວິດເພາະຄວາມຜິດບາບ

ຂອງເຂົາ; ຄວາມເດືອດຮ້ອນຈະມາເຖິງຄອບຄົວຂອງດາວິດ (ເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນຂໍ້ 10-12).

ກະສັດດາວິດເສັຽໃຈທີ່ໄດ້ເຮັດຜິດບາດ ແລະທ່ານໄດ້ສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນ (ຂໍ້ 13); ເພາະດາ
ວິດຍອມຮັບຜິດຊອບຄວາມບາບທີ່ໄດ້ເຮັດໄວ້, ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ອະພັຍທ່ານ ແຕ່ຜົນຂອງຄວາມບາບຈະຕິດ
ຕາມກະສັດດາວິດຕໍ່ໆໄປ. ເພັງສັຣເສີນ 51 ເປັນຄໍາສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງດາວິດໃນຕອນນີ້.

ຄວາມໝາຍສໍາລັບພວກເຮົາໃນມືນ
້ ີ້

ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນພົບການທົດລອງຫລາຍໆຢ່າງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ; ຫລາຍຢ່າງສັງເກດເຫັນໄດ້ງ່າຍ ແຕ່
ບາງຢ່າງກໍຊັບຊ້ອນ. ທຸກໆຢ່າງມີເຈຕນາທີຈ
່ ະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາອອກຈາກທາງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະເຮັດໃຫ້
ຄໍາພຍານຂອງພວກເຮົາບໍ່ສັກສິດ. ພຣະຄັມພີບອກວ່າເວລາພວກເຮົາເຮັດຕາມການທົດລອງ, ພວກເຮົາກໍ
ເຮັດບາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ເວລາພວກເຮົາຜິດພາດ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ພຣະເຈົ້າ; ນີ້ຄືວິທີ
ດຽວທີພ
່ ຣະອົງຈະອະພັຍພວກເຮົາ ແລະໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຄືນສູ່ການສາມັກຄີທັມກັບພຣະອົງ.

ຄໍາຖາມ:

1. ນອກຈາການອ່ານພຣະຄັມພີແລະການອ້ອນວອນອະທິຖານແລ້ວ ມີຫຍັງແດ່ທຈ
ີ່ ະຊ່ວຍພວກເຮົາ
ໃຫ້ສາມາດຫລີກ ຫລືຕໍ່ສູ້ການທົດລອງໄດ້?
2. ມີສ່ວນໃດໃນບົດຮຽນນີ້ ທີ່ທາ້ ທາຍທ່ານທີສ
່ ຸດ? ເປັນຫຍັງ?
3. ການຍອມຮັບຜິດຊອບໃນຄວາມບາບຂອງຕົນ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງໃດ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 9
ອາໂມດ: ສູກ
້ ານຕໍຕ
່ າ້ ນຢ່າງກ້າຫານ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ອາໂມດ 1:1-2; 2:6-16; 7:10-17
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອາໂມດ 1—2:7

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ເຖິງວ່າອາໂມດຈະເປັນຜູ້ບໍ່ມີອໍານາດທາງສາສນາກໍຕາມ, ທ່ານໄດ້ປະກາດ
ຂ່າວສານຂອງພຣະເຈົ້າເຣື່ອງການພິພາກສາຢ່າງກ້າຫານ ເຖິງຈະມີການ

ຕໍ່ຕ້ານ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ທ່ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບສຽງຂອງໃຜ ຫລາຍກວ່າສຽງຂອງຄົນອື່ນໆ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອພິຈາຣະນາເບິ່ງຄວາມກ້າຫານຂອງອາໂມດໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ
ແລະເບິ່ງວິທີທາງທີຂ
່ ້ອຍຕ້ອງການ ເພື່ອຕອບການຊົງເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຄໍານໍາ

ເຖິງຈະມີການຕໍ່ຕ້ານ ແລະຂາດຄຸນວຸດທິໃນອາຊີບ, ຜູ້ປະກາດພຣະທັມອາໂມດໄດ້ນໍາຂ່າວສານຂອງພຣະ
ເຈົ້າເຣື່ອງການພິພາກສາລົງໂທດປະຊາຊາດໄປເຖິງຊົນຊາດອິສຣາເອນ.
ບົດຮຽນມື້ນີ້ຈະເວົ້າເຖິງຜູ້ປະກາດພຣະທັມພິເສດຜູ້ນຶ່ງຊື່ອາໂມດ. ອາໂມດເປັນບຸກຄົນພິເສດໃນທໍານອງທີ່
ວ່າທ່ານບໍ່ແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມອາຊີບ

ຫລືນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ. ທ່ານເປັນຄົນລ້ຽງ

ແກະແລະຄົນຮັກສາຕົ້ນໝາກເດື່ອເທດທີເ່ ມືອງເຕກົວ; ອາໂມດໄດ້ກ່າວພຣະຄໍາດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກອັນແຮງ
ກ້າແລະອົງອາດກ້າຫານ ຖ້າມກາງການຕໍ່ສູ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

1. ພຣະເຈົາ້ ຊົງສົ່ງສຽງດັງກ້ອງຜ່ານຜູ້ປະກາດ: ( ອາໂມດ 1:1-2 )

ພຣະທັມຂໍ້ທໍາອິດໄດ້ແນະນໍາຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ “ເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະຄົນນຶ່ງໃນເມືອງເຕໂກອາ.î ເຕກົວເປັນ
ເມືອງນ້ອຽໆຢູ່ປະມານຫົກໄມທາງພາກໃຕ້ຂອງເບັດເລເຮັມ.

ທ່ານປະກາດພຣະທັມຢູ່ໃນເມືອງເບັດເອັນ

ແຄວ້ນຢູດາ (ອາໂມດ 7:13) ໃນສມັຍຂອງກະສັດອຸດສີຢາແຫ່ງຢູດາ ແລະກະສັດເຢໂຣໂບອາມແຫ່ງອິສຣາ
ເອນ ເພາະປະເທດຊາດໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນສອງອານາຈັກ.
ພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າຕັ້ງຢູ່ພູເຂົາຊີໂອນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ; ອາໂມດໄດ້ເວົ້າວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງສົ່ງ
ສຽງຮ້ອງມາຈາກພູຊີໂອນ ພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງຍັງດັງກ້ອງຈາກເມືອງເຢຣູຊາເລັມ

ໃນເວລານັ້ນປ່າ

ຫຍ້າທັງຫລາຍກໍຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະຫຍ້າຂຽວສົດຢູ່ເທິງຈອມພູກາເມນກໍລ່າເຫລືອງລົງ” (1:2). ອາໂມດໃຊ້ຄໍາ
ເວົ້າເລັກນ້ອຽເພື່ອອະທິບາຍຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງການພິພາກສາລົງໂທດຂອງພຣະເຈົ້າ.
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ຕັດສິນລົງໂທດປະເທດໃກ້ຄຽງ; ໃນທີສ
່ ຸດຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍຈະມາເຖິງອິສຣາເອນແລະຈະປະກາດຄໍາຕັດ
ສິນສໍາລັບຊົນຊາດອິສຣາເອນ (2: 6).

2. ຄວາມຜິດບາບຂອງອິສຣາເອນ ແລະຄໍາຕັດສິນທີຈ
່ ະມາເຖິງ: ( ອາໂມດ 2:6-16 )
ເຫດຜົນທໍາອິດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງພິພາກສາລົງໂທດຊົນຊາດອິສຣາເອນ

ແມ່ນການລະເມີດພຣະສັນຍາຂອງ

ພວກເຂົາ. ພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງອິສຣາເອນໃຫ້ນະມັສການພຣະອົງພຽງຜູ້ດຽວ (ອພຍ 20:3-4), ດູແລຄົນທຸກຍາກ
(ອພຍ 22:26-27), ແລະໃຫ້ມີສິນທັມເຣື່ອງເພດ (ລະບຽບພວກເລວີ 18:7-23). ແຕ່ຊົນຊາດອິສຣາເອນໄດ້
ລະເມີດພຣະສັນຍາທັງໝົດ.

ພວກເຂົາບຽດບຽນຄົນທຸກຍາກ ພວກເຂົາ “ຂາຍຄົນທຸກຍາກໄປເປັນທາດ

ເພາະວ່າເຂົາບໍ່ມີເງິນຄ່າເກີບພຽງຄູ່ດຽວ ພວກເຂົາຢຽບຍໍ່າຜູ້ທີ່ອ່ອນແອ ແລະຜູ້ທີ່ສິ້ນເນື້ອປະດາຕົວ… ສ່ວນ
ພວກຄົນຫນຸ່ມແລະຄົນເຖົ້າແກ່ກໍພາກັນໄປພົບຍິງໂສເພນີທີ່ວິຫານ… ໃນສະຖານທີ່ນະມັສການ ພວກເຂົາ
ພາກັນນອນເຕັງເສື້ອຜ້າທີ່ຄົນມາຈໍານໍາ

ແລະໄດ້ໂລບເອົາເຫລົ້າອະງຸ່ນຈາກລູກຫນີ້ມາດື່ມພາຍໃນວິຫານ

(ອາໂມດ 2:6-8).
ອິສຣາເອນໄດ້ຫັນໜ້າໜີຈາກພຣະເຈົ້າເຖິງວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງຮັກແລະດູແລພວກເຂົາ. ເວລາພວກເຂົາເຂົ້າ
ຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ການາອານ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງທໍາລາຍສັດຕຣູຜູ້ແຂງແຮງຂອງພວກເຂົາ (2: 9).

ກ່ອນນັ້ນພຣະ

ອົງໄດ້ຊົງປົດປ່ອຍພວກເຂົາຈາກການເປັນຂ້າທາດທີເ່ ອຢິບ ແລະໄດ້ຊົງນໍາພວກເຂົາຜ່ານຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ (2:10). ພຣະອົງໄດ້ຊົງເລືອກບາງຄົນໃນພວກເຂົາໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ຍິນຈາກພຣະອົງ (2:11).
ຊົນຊາດອິສຣາເອນຕອບຄວາມດີຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍບັງຄັບໃຫ້ຄົນນາຊີລິດື່ມເຫລົ້າອະງູ່ນ (2:12). ຄໍາສັນ
ຍາຢ່າງນຶ່ງຂອງຄົນນາຊີລິແມ່ນການບໍ່ດື່ມເຫລົ້າ (ຈົດເຊັນບັນຊີ 6:1-4). ອິສຣາເອນບັງຄັບຜູ້ປະກາດພຣະ
ທັມບໍ່ໃຫ້ປະກາດຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ (2:12). ອິສຣາເອນໄດ້ເຊົາຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ; ດ້ວຍເຫດນີ້ ພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ຮັບໂທດຕາມຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ (2:13-16).

ພຣະເຈົ້າຈະຊົງຢຽບຍໍ່າໄພ່ພົນຂອງ

ພຣະອົງເອງແມ່ນແຕ່ “ພວກທີ່ແລ່ນວ່ອງໄວກໍບໍ່ສາມາດແລ່ນຫນີພົ້ນໄປໄດ້.”
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເອີ້ນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃນທຸກໆສມັຍໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດໃນພຣະອົງ

ແລະໃຫ້ມີຊີວດ
ິ ທີ່ສະ

ແດງເຖິງຄວາມຮັກແລະຄວາມຊອບທັມ. ໃນຖານະໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ພຣະ
ອົງ. ພຣະເຈົ້າຊົງຫ່ວງໃຍເຣື່ອງການໄຫວ້ພຣະທຽມແລະການຜິດສິນທັມເຣື່ອງເພດ; ພຣະອົງຊົງຫ່ວງໃຍຄົນ
ທຸກລໍາບາກແລະຜູ້ທຖ
ີ່ ືກຂົ່ມເຫງ. ພຣະເຈົ້າຊົງກຽດຊັງຄວາມຜິດບາບເຫລົ່ານັ້ນ ແລະພວກເຮົາຈະຕ້ອງກຽດ
ຊັງຄວາມບາບນັ້ນໆເໝືອນກັນ.

3. ການຖືກຢັບຢັງ້ ແລະຄວາມກ້າຫານປະກາດພຣະທັມ: ( ອາໂມດ 7:10-17 )

ແນ່ນອນ, ຄົນອິສຣາເອນຫລາຍໆຄົນໃນຄາວນັ້ນໄດ້ກຽດຊັງຄໍາເວົ້າຂອງອາໂມດ. ພວກເຂົາຫາວິທີທຈ
ີ່ ະຢັບ
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ຢັ້ງການປະກາດຂອງອາໂມດ. ອາມາຊີຢາປະໂຣຫິດຂອງເມືອງເບັດເອນ
ເຈົ້າຊີວິດຂອງຊາວອິສຣາເອນຊາບວ່າ

“ໄດ້ຣາຍງານໃຫ້ເຢໂຣໂບອາມ

ອາໂມດກໍາລັງມີແຜນອຸບາຍກະບົດຕໍ່ສູ້ພຣະອົງຢູ່ໃນອິສຣາເອນ

ຄວາມເວົ້າຂອງເຂົາຈະທໍາລາຍປະເທດນີ້” (7:12-11). ການປະກາດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງອາໂມດເຮັດໃຫ້ປະ
ຊາຊົນເສັຽຂວັນ ເພາະເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າການກ່າວຄໍາພິພາກສາຈະນໍາພັຍພິບັດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ.

ຫລັງຈາກສົ່ງສານໃຫ້ກະສັດເຢໂຣໂບອາມ ແລ້ວອາມາຊີຢາກໍກ່າວຕໍ່ອາໂມດວ່າ “ຫມໍມໍເອີຍ, ຈົ່ງກັບຄືນ
ເມືອຣາຊອານາຈັກຢູດາ ແລະຫາລ້ຽງຊີບດ້ວຍການປະກາດພຣະທັມຢູ່ທີ່ນັ້ນເທີນ ຢ່າປະກາດພຣະທັມຢູ່ທີ່
ເມືອງເບັດເອນນີ້ເລີຍ ເພາະວ່າເປັນບ່ອນເຈົ້າຊີວິດນະມັສການ ແລະເປັນວິຫານຂອງປະເທດຊາດ” (7:12-

13). ຈາກຖ້ອຍຄໍານີ້ ພວກເຮົາສລຸບໄດ້ວ່າ ອິສຣາເອນໄດ້ປະປົນສາສນາແລະການເມືອງ; ສໍາລັບພວກເຂົາ
ນັ້ນ ການໂຈມຕີສາສນາກໍເທົ່າກັບການໂຈມຕີຣັຖບານ.
ຫລັງຈາກກໍ່ການກະບົດຕໍ່ກະສັດໂຊໂລໂມນແລ້ວ ເຢໂຣໂບອາບໄດ້ເປັນກະສັດຢູ່ອານາຈັກພາກເໜືອ; ທ່ານ
ໄດ້ສ້າງພຣະວິຫານທີເ່ ບັດເອນເພື່ອໃຫ້ເປັນທີນ
່ ະມັສການຂອງຊາວອິສຣາເອນ ແລະທ່ານຍັງໄດ້ສ້າງຮູບງົວ

ຄໍາໄວ້ໃນທີ່ນັ້ນ. ການກະທໍາຂອງກະສັດເຢໂຣໂບອາມເປັນເຫດໃຫ້ອິສຣາເອນເລີ້ມການໄຫວ້ພຣະທຽມຂຶ້ນ
ໃໝ່ ແລະເລີ້ມຫັນໜີຈາກພຣະເຈົ້າ (1 ພົງກະສັດ 12:25-33).
ອາໂມດບໍ່ຍອມທໍ້ຖອຍເພາະການຕໍ່ຕ້ານຂອງອາມາຊີຢາປະໂຣຫິດຂອງເມືອງເບັດເອັນ; ທ່ານໄດ້ຕອບວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະການປະກາດພຣະທັມນີ້ບໍ່ແມ່ນຫນ້າທີ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະ

ເຈົ້າເປັນຄົນລ້ຽງສັດແລະເປັນຜູ້ປູກຫມາກເດື່ອເທດເທົ່ານັ້ນແຕ່ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຊົາລ້ຽງ
ແກະຊຶ່ງເປັນວຽກຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະຊົງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄປເປັນຜູ້ເວົ້າຕໍ່ພວກອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ
ຕາງພຣະອົງî (7:14-15). ນອກນັ້ນອາໂມດຍັງໄດ້ທໍານວາຍກ່ຽວກັບອາມາຊີຢາເພາະການຕໍ່ຕ້ານຂອງເຂົາ
ວ່າ “ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າ, ìເມັຽຂອງທ່ານຈະເປັນຍິງໂສເພນີໃນເມືອງນີ້ ບຸດຊາຍຍິງຂອງທ່ານຈະຖືກ
ຂ້າຢູ່ໃນສົງຄາມ

ແລະຜືນແຜ່ນດິນຂອງທ່ານຈະຖືກແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນ ແລ້ວທ່ານຈະຕາຍຢູ່ໃນດິນແດນ

ຂອງຄົນນອກສາສນາ ຝ່າຍປະຊາຊົນອິສຣາເອນຈະຖືກເນຣະເທດອອກຈາກແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາ” (7:
16-17).

ອາໂມດມີໃຈກ້າປະກາດພຣະທັມ ແລະຕອບໂຕ້ຜູ້ມີອໍານາດເພາະພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຊົງໃຫ້ຖ້ອຍຄໍາແກ່ລາວ.
ເຖິງວ່າການປະກາດພຣະທັມບໍ່ແມ່ນອາຊີບຂອງອາໂມດ, ທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປໃນເຂດຕ່າງໆເພື່ອນໍາພຣະ
ຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ໄປເຖິງກູ່ມຄົນທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ.

ການຕໍ່ສູ້ພຣະທັມມີຢູ່ທຸກໆສມັຍ; ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃນ

ພຣະສັນຍາເດີມຖືກການຕໍ່ຕ້ານ, ພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ຖືກຕໍ່ຕ້ານ, ແລະການປະ
ກາດພຣະທັມໃນສມັຍນີ້ກໍຍັງຖືກຕໍ່ຕ້ານເໝືອນກັນ.

ເພືອ
່ ຊີວດ
ິ ໃນມືນ
້ ີ້
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ພຣະເຈົ້າຍັງຊົງເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ນໍາພຣະຄໍາໄປໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍໃນໂລກເຮົາ. ການປະກາດພຣະທັມເປັນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ໃຫ້ຄວາມຊົນຊຶ່ນຍິນດີ; ແຕ່ເປັນເຣື່ອງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວເມື່ອພຣະທັມໄປຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມການ
ເມືອງ ,ສາສນາ, ແລະອໍານາດໃນສັງຄົມ.
ສິ່ງທີ່ຄວນຈົດຈໍາຂອງເຣື່ອງການປະກາດກໍຄື:

ນຶ່ງ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງປະກາດພຣະທັມອັນບໍຣິສຸດໂດຍບໍ່ມີ

ການປັບປຸງແກ້ໄຂເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຫູຄົນຟັງ. ສອງ, ພວກເຮົາຈະມີກໍາລັງແລະຄວາມກ້າຫານເວລາເຮົາຮັກສາ
ຄວາມສັມພັນໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາສາມາດຕໍ່ສູ້ການຕໍ່ຕ້ານໄດ້ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຖືກ
ຕາມນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ ແລະບໍ່ແມ່ນຕາມໃຈມະນຸດ (ກິຈການ 4:19-20)

ຄໍາຖາມ

1. ພຣະເຈົ້າຍັງຊົງຢູ່ໃນສະພາບການຂອງໂລກວິທໃີ ດ?
2. ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ
ການປະພຶດແລະປະຕິກິຣິຍາແນວໃດ?
3. ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ ເວລາທ່ານຈໍາເປັນຈະຕ້ອງປະກາດພຣະທັມເພາະພົບເຫດການທີ່ເໝາະສົມ?
ພວກເຮົາຈະໄດ້ກໍາລັງແລະຄວາມກ້າຫານຈາກໃສໃນການປະກາດພຣະທັມ?
4. ແມ່ນຫຍັງຫັກຫ້າມພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ປະກາດ ໃນເມື່ອພວກເຮົາຄວນປະກາດ?
5. ມີພຣະທັມຫຍັງແດ່ທຄ
ີ່ ຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານກໍາລັງຕ້ອງການໄດ້ຍິນ? ອ້ອນວອນຂໍຄວາມກ້າຫານ
ເພື່ອຈະປະກາດພຣະທັມນັ້ນໆ.

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 10
ມີກາອີຢາ: ປະກາດຄວາມຈິງ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ກະສັດ 22: 6-28
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ກະສັດ 22: 1-40

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ມີກາອີຢາປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມກ້າຫານແລະສັດຊື່,
ເຖິງ ວ່າພຣະທັມນັ້ນຈະເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ຟັງບໍ່ນິຍົມຊົມຊອບ ແລະຈະເປັນອັນ
ຕະລາຍຕໍ່ຕົວເອງ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ມີອຸປສັກຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງຕໍ່ສູ້ເພື່ອປະກາດພຣະທັມທີ່ຜູ້ຟັງຈະບໍ່ນິຍົມຊົມ
ຊອບ ແລະຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕົວເອງ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອອະທິບາຍວິທປ
ີ ະກາດພຣະທັມຂອງມີກາອີຢາກັບຜູ້ມີອໍານາດ ເຖິງວ່າ

ການປະກາດນັ້ນຈະເປັນສິ່ງຜູ້ຟັງບໍ່ນິຍົມຊົມຊອບ ແລະຈະເປັນອັນຕະລາຍ
ຕໍ່ຕົວເອງ ແລະເພື່ອເບິ່ງວິທທ
ີ ່ີຈະເອົາຊະນະອຸປສັກໃນການປະກາດຄວາມ
ຈິງ ເຖິງວ່າການປະກາດນັ້ນຈະເປັນສິ່ງຜູ້ຟັງບໍ່ນິຍົມຊົມຊອບ ແລະຈະເປັນ

ອັນຕະລາຍຕໍ່ຕົວເອງ.

ຄໍານໍາ

ຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາອີຢາປະກາດຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າກັບກະສັດຂອງລາວໃນຂະນະທີ່ຜູ້ປະກາດຄົນ
ອື່ນໆບໍ່ຍອມເວົ້າ. ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມທຸກລໍາບາກເພາະໄດ້ເວົ້າຄວາມຈິງ ແລະໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງໃນພາຍຫລັງ
ວ່າເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມທີ່ແທ້ຈິງ.
ອາດອບ ຮິດເລີ້ ມີອໍານາດທີ່ເຢີຣະມັນໃນສມັຍແລກຂອງປີ 1930;

ກູ່ມຄຣິສຕຽນທັງຫລາຍໄດ້ສນັບສນຸນ

ທ່ານ. ຫລາຍຄົນເອີ້ນຕົວເອງວ່າ ຄຣິສຕຽນເຢີຣະມັນ; ພວກເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກັນຕໍ່ຕ້ານຄົນຢິວ ແລະເຮັດວຽກ
ໃກ້ຊິດກັບອໍານາດການປົກຄອງ. ການກະທໍາເຊັ່ນນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະສາສນາເສື່ອມແລະເກີດມີການຕັ້ງກຸ່ມ
ອາຣຽນ ແລະກຸ່ມຄຣິສຕຽນ. ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບການປະພຶດແບບນັ້ນ. ສິດ

ຍາພິບານ ແລະຜູ້ນໍາຄຣິສຕຽນເຊັ່ນ ມາຕິນ ນີໂມເລີ, ຄານ ບາກ, ດີຕຣິກ ບອນໂຮເຟີ້, ແລະຄົນອື່ນໆໄດ້
ພາກັນຕໍ່ຕ້ານ. ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານໄດ້ເອີ້ນຕົວເອງວ່າ ກຸ່ມຄຣິສຕຽນສາຣະພາບ ແລະໄດ້ພາກັນຕໍ່ສູ້ບໍ່ໃຫ້ ຮິດເລີ້ ຄວບ
ຄຸມໂບດຄຣິສຕຽນ. ກຸ່ມຄຣິສຕຽນສາຣະພາບບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເໝືອນກຸ່ມຄຣິສຕຽນເຢີຣະມັນ.
ຜູ້ເຊື່ອໃນເຢີຣະມັນໃນສມັຍນັ້ນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກລໍາບາກຫລາຍໃນການເປັນຄຣິສຕຽນສາຣະພາບ. ມາຕິນ

ນີໂມລີຖືກເຂົ້າຄ້າຍປັບນິສັຍ, ຄານ ບາກ ໄດ້ໜີອອກປະເທດ, ດີຕຣິກ ບອນໂຮເຟີ້ ແລະຄົນອື່ນໄດ້ຖືກຈໍາ
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ຄຸກແລະຖືກປະຫານ.
ນີ້ເປັນພຽງປະວັດສາດບາງຕອນກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີປ
່ ະກາດຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະໄດ້ຖືກການຂົ່ມເຫັງ.
ໃນບົດຮຽນມື້ນີ້ ພວກເຮົາຈະເບິ່ງເຣື່ອງຂອງຜູ້ປູະກາດພຣະທັມມີກາອີຢາ ຜູ້ປະກາດທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້
ໄດ້ຖືກຄວາມລໍາບາກເພາະການປະກາດພຣະທັມຢ່າງສັດຊື່ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດມີກາອີຢາກໍໄດ້ຮັບກຽດວ່າເປັນຜູ້
ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າແທ້.

1. ຄໍາທໍານວາຍທີຄ
່ ນ
ົ ນິຍມ
ົ : ( 1 ກະສັດ 22:1-6 )

ເຫດການນີ້ເກີດຂື້ນໃນປະມານປີ 850 ກ່ອນຄຣິສຕະສັກຣາດ

ໃນລະຫວ່າງທີຊ
່ ົນຊາດອິສຣາເອນໄດ້ຖືກ

ແບ່ງອອກເປັນສອງອານາຈັກ. ອາຮາບເປັນກະສັດທາງພາກເໜືອທີເ່ ອີ້ນວ່າ ອິສຣາເອນ ແລະເຢໂຮຊາຟັດ
ເປັນກະສັດທາງພາກໃຕ້ທເີ່ ອີ້ນວ່າ ຢູດາ.
ອິສຣາເອນເຄີຍທໍາສົງຄາມກັບຢູດາ ແລະອາຣາມ (ຊີເຣັຽ) ຊຶ່ງເປັນປະເທດໃກ້ຄຽງ.
ຄາມລະຫວ່າງອິສຣາເອນແລະອາຣາມ.

ແຕ່ໃນຕອນນີ້ ບໍ່ມີສົງ

ເຢໂຮຊາຟັດແຫ່ງຢູດາໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມອາຮາບແຫ່ງອິສຣາເອນ

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

ແຕ່ອາຮາບເປັນກະສັດບໍ່ດີເພາະ

ລາວໄດ້ພາໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໄປຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມຊ່ຶງມະເຫສີເຢເສເບລເປັນຜູ້ນໍາເຂົ້າມາ (16:31).
ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າບອກວ່າ ກະສັດອາຮາບໄດ້ຖາມພວກຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງວ່າ, ìພວກທ່ານຮູ້ບໍ
ວ່າເມືອງຣາໂມດກີເລອາດເປັນຂອງພວກເຮົາ

ແຕ່ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຢູ່ຊື່ໆບໍ່ໄປເອົາອອກຈາກກະສັດ

ຊີເຣັຽ” ພຣະອົງກ່າວຕໍ່ເຢໂຮຊາຟັດວ່າ, ìທ່ານຈະໄປຕີເອົາເມືອງຮາໂມດກີເລອາດຮ່ວມນໍາຂ້າພະເຈົ້າບໍ”
ເຢໂຮຊາຟັດຈຶ່ງຕອບວ່າ,

ìຂ້າພະເຈົ້າຕຽມພ້ອມຢູ່ແລ້ວດັ່ງດຽວກັບທ່ານ ທະຫານຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍຄືທະ

ຫານຂອງທ່ານ ມ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍຄືມ້າຂອງທ່ານ ແຕ່ຂໍໃຫ້ປຶກສາເຣື່ອງນີ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເສັຽກ່ອນ.”
ກະສັດອາຮາບໄດ້ເອີ້ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງຕົນມາຖາມ ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕອບພຣະອົງວ່າ “ພຣະເຈົ້າ
ຈະໃຫ້ທ່ານຊັຍຊະນະ” (22:6).

2. ຄໍາທໍານວາຍທີຄ
່ ນ
ົ ບໍ່ນິຍມ
ົ : ( 1 ກະສັດ 22:7-23 )

ແຕ່ກະສັດເຢໂຮຊາຟັດຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈຈຶ່ງຢາກໄດ້ຍິນຈາກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນອື່ນອີກ (22:7-9). ອາຮາບ
ໄດ້ຕອບວ່າ “ຍັງມີຢູ່ ເຂົາຊື່ວ່າ ມີກາອີຢາ ບຸດຂອງອີມລາ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຊັງເຂົາ ເພາະເຂົາທໍານວາຍແຕ່
ເຣື່ອງຮ້າຍ ບໍ່ເຄີຍທໍານວາຍຄວາມດີກັບຂ້າພະເຈົ້າເລີຍ” (22:8). ແລ້ວອາຮາບໄດ້ໃຊ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ປະຈໍາວັງຜູ້ນຶ່ງ
ໃຫ້ໄປນໍາເອົາຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາໃຫ້ມາພົບທັນທີ.
ພຣະທັມ 22:10-22 ໄດ້ເປີດສາກດັ່ງຕໍ່ໄປວ່າ “ເຈົ້າອາຮາບ ແລະເຢໂຮຊາຟັດ ກະສັດແຫ່ງປະເທດຢູດາ ໄດ້
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ທົງເຄື່ອງພຣະຣາຊາແລ້ວປະທັບຢູ່ທີ່ລານຟາດເຂົ້າ ຢູ່ທາງນອກປະຕູເມືອງຊາມາເຣັຽ ຊຶ່ງມີພວກຜູ້ປະກາດ
ພຣະທັມທັງຫມົດຖວາຍຄໍາທໍານວາຍຢູ່.” ໃນເວລານັ້ນກໍມີ “ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ນຶ່ງຊື່ ເຊເດກີຢາ ບຸດຂອງ
ເຄນາອານາ ໄດ້ເອົາເຫລັກມາທໍາເປັນເຂົາສຸບໃສ່ຫົວ ແລະທູນຕໍ່ເຈົ້າອາຮາບວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງກ່າວ

ດັ່ງນີ້ ພຣະອົງຈະໄລ່ຄົນຊີເຣັຽໄປຈົນເຂົາຖືກທໍາລາຍຫມົດ” (22:11), ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມທັງໝົດກໍອາ
ແມນນໍາ (22:12).
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ໄປນໍາເອົາມີກາອີຢາໄດ້ສັ່ງຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃຫ້ເວົ້າຢ່າງດຽວກັບຜູ້ປະກາດຄົນອື່ນໆທີໄ
່ ດ້ບອກ
ພວກກະສັດໄປແລ້ວວ່າຈະຊັຍຊະນະ ແຕ່ມີກາອີຢາຮັບປາກວ່າຈະເວົ້າ ìແຕ່ຖ້ອຍຄໍາທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ເວົ້າ”
(22:13-14). ເມື່ອມີກາອີຢາມາເຖິງຕໍ່ໜ້າບັນລັງ ກະສັດອາຮາບກໍຖາມວ່າ “ພວກເຮົາຄວນຈະອອກໄປຕໍ່

ສູ້ກັບຊາວເມືອງຮາໂມດກີເລອາດຫລືບໍ່î ເຂົາຈຶ່ງທູນຕອບວ່າ, ìຄວນສະເດັດອອກໄປແລ້ວພຣະອົງຈະຊະ
ນະ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງມອບເມືອງນີ້ໄວ້ໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະອົງແລ້ວ.” ອາຮາບຍັງບໍ່ພໍໃຈຈຶ່ງບອກ
ໃຫ້ມີກາອີຢາເວົ້າແຕ່ຄວາມຈິງ ທີພ
່ ຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໃຫ້ເຂົາ (22:16-17).

ຜູປ
້ ະກາດພຣະທັມຈຶ່ງເປີດເຜີຍ

ຄວາມຈິງກັບກະສັດທັງສອງ. ìຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນປະຊາຊົນອິສຣາເອນແຕກກະຈັດກະຈາຍຢູ່ຕາມພູນ້ອຍ

ເຫມືອນດັ່ງຝູງແກະທີ່ບໍ່ມີຜູ້ລ້ຽງ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າ ìປະຊາຊົນເຫລົ່ານີ້ບໍ່ມີຜູ້ນໍາ ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາ
ກັບຄືນເມືອເຮືອນຂອງເຂົາດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກເທີນ.”
ອາຮາບຫລຽວໜ້າໄປຫາເຢໂຮຊາຟັດແລ້ວເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກທ່ານແລ້ວບໍ່ແມ່ນບໍ່ວ່າ ເຂົາບໍ່ເຄີຍ
ທໍານວາຍເຣື່ອງດີກ່ຽວກັບຂ້າພະເຈົ້າຈັກເທື່ອເລີຍ ເຂົາມີແຕ່ທໍານວາຍເຣື່ອງຮ້າຍເທົ່ານັ້ນ” (22:18).
ແລ້ວມີກາອີຢາໄດ້ບອກເຖິງນີມິດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ກັບເຂົາ (22: 19-24). ສລຸບງ່າຍໆວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຊົງບັນດານໃຫ້ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມທຸກຄົນຂອງອາຮາບໄດ້ເວົ້າຕົວະ ເພາະພຣະເຈົ້າຊົງກໍາລັງຈະໃຫ້ກະ
ສັດພິນາດ. ສິ່ງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃນສມັຍນີ້ຮບ
ັ ໄດ້ຍາກ ເພາະພວກເຮົາຮູວ
້ ່າພຣະເຈົ້າຊົງສັດຊື່ແລະ
ທ່ຽງທັມແລະການຫລອກລວງບໍ່ຖືກກັບພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງທີ່ພວກເຮົາຮູ.້ ພຣະເຈົ້າຊົງຄວບຄຸມທຸກ
ຢ່າງໃນສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ; ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຫລາຍຢ່າງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ເກີດ
ຂຶ້ນ. ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ ແຕ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ.

3. ຣາຄາອັນແພງ ແລະລາງວັນຂອງຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົາ້ : ( 1 ກະສັດ 22:24-35 )
ຫລາຍຄົນທີ່ຮ່ວມຊຸມນຸມບໍ່ມັກຄໍາທໍານວາຍຂອງມີກາອີຢາ.

ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຊເດກີຢາລຸກຂຶ້ນຕົບໜ້າ

ຂອງມີກາອີຢາແລ້ວທ້າທາຍວ່າ “ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ຢູ່ກັບຂ້າພະເຈົ້າຈະອອກໄປເວົ້າກັບ
ເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ?” ມີກາອີຢາຈຶ່ງຕອບວ່າ, ìໃນເວລາທີ່ເຈົ້າຫນີໄປລີ້ຢູ່ບ່ອນລັບລີ້ພຸ້ນແຫລະ ເຈົ້າຈຶ່ງຈະຮູ້ວ່າ
ມັນເປັນຢ່າງໃດ.” ນັ້ນແມ່ນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບເຊເດກີຢາ ເພາະທ່ານຈະຢ້ານແລະແລ່ນລີ້ເວລາ
ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າມາເຖິງ.
ກະສັກອາຮາບກໍບໍ່ມັກຄໍາທໍານວາຍຂອງມີກາອີຢາເຊັ່ນກັນ; ທ່ານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ນໍາມີກາອີຢາໄປຂັງໄວ້
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ໃສ່ຄຸກໄວ້ ຈົນກວ່າເພິ່ນຈະກັບມາຢ່າງປອດພັຍ (22: 27). ມີກາອີຢາຕອບກະສັດອາຮາບວ່າ ìຖ້າພຣະອົງ
ໄດ້ສະເດັດກັບຄືນມາຢ່າງປອດພັຍ ກໍຫມາຍຄວາມວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຊົງເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າ” (22:28).
ກະສັດສາມາດຢຸດຢັ້ງຜູ້ປະກາດມາກີເອຢາ

ແຕ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຢຸດຢັ້ງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໄດ້ຕັດໄປ.

ຄໍາເວົ້າຂອງຜູ້ປະກາດໄດ້ເຮັດໃຫ້ກະສັດອາຮາບມີຄວາມຢ້ານກົວທີຈ
່ ະອອກສູ້ຮບ
ົ ເພິ່ນຈຶ່ງປອມຕົວເປັນຄົນ
ທັມມະດາ ແຕ່ໃຫ້ກະສັດເຢໂຮຊາຟັດໃສ່ຊຸດກະສັດ (22:30). ແຕ່ກະສັດແຫ່ງຊີເຣັຽໄດ້ສັ່ງໃນທະຫານຂອງ
ເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ໂຈມຕີໃຜ ແຕ່ໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັບເຈົ້າຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນເທົ່ານັ້ນ. “ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອຜູ້ບັນຊາການທະຫານຣົດ
ຮົບ ຫລຽວເຫັນເຢໂຮຊາຟັດ ພວກເຂົາຈຶ່ງຄິດວ່າທ່ານແມ່ນເຈົ້າຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນຢ່າງແນ່ນອນ ພວກເຂົາ
ຈຶ່ງເລັ່ງຣົດຮົບເຂົ້າຕໍ່ສູ້ ແຕ່ເຢໂຮຊາຟັດໄດ້ຮ້ອງຂຶ້ນ ພວກຜູ້ບັນຊາການຣົດຮົບຈຶ່ງສັງເກດເຫັນວ່າ ບໍ່ແມ່ນກະ
ສັດແຫ່ງອິສຣາເອນພວກເຂົາຈຶ່ງກັບຄືນ ແລະບໍ່ຕິດຕາມພຣະອົງໄປ” (22: 32-33). ໃນຂະນະດຽວກັນອາ
ຮາບໄດ້ຮັບບາດເຈັບເພາະຖືກລູກທະນູຫລົງຂອງທະຫານຊີເຣັຽ,
ຈາກສນາມຮົບ;

ເພິ່ນຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຂັບຣົດຮົບລ້ຽວຣົດອອກ

ແຕ່ການສູ້ຮົບຍັງດຸເດືອດຢູ່ ທະຫານຈຶ່ງ “ໄດ້ຊູພຣະອົງໃຫ້ຢືນຂຶ້ນໃນຣົດມ້າຕໍ່ຫນ້າຊາວຊີ

ເຣັຽ ເລືອດຈາກບາດແຜຂອງພຣະອົງໄດ້ໄຫລອອກເຕັມຖັງຣົດຮົບ” (22:35).

ພໍເຖິງຕອນແລງກະສັດອາ

ຮາບແຫ່ງອິສຣາເອນກໍສິ້ນໃຈຕາຍ; ກ່ອນຕາເວັນຕົກກໍໄດ້ມີສຽງຮ້ອງຂຶ້ນໃຫ້ກອງທັບອິສຣາເອນ “ຈົ່ງກັບຄືນ
ເມືອບ້ານເມືອງຂອງຕົນî ແລ້ວທຸກຄົນກໍໄດ້ກັບຄືນເມືອ. (22:36).
ກະສັດອາຮາບພຍາຍາມຮັກສາຊີວິດຂອງຕົນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບຊີວິດ

ທ່ານ. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາອີຢາຖືກທຸກລໍາບາກເພາະຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ພຣະທັມທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍກັບທ່ານ.
ແຕ່ທ່ານກໍໄດ້ຮັບລາງວັນເພາະຄວາມສັດຊື່ກັບພຣະເຈົ້າແລະໄດ້ເຫັນຄໍາທໍານວາຍຂອງທ່ານເກີດຂຶ້ນ.

ສໍາລັບຊີວດ
ິ ໃນມືນ
້ ີ້

ການເວົ້າຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າກັບຜູ້ມີອໍານາດໃນໂລກນີ້ ອາດຈະລໍາບາກແລະອັນຕະລາຍ. ພວກຜູ້ເຊື່ອ
ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃນທຸກໆສມັຍໄດ້ສ່ຽງຊີວິດຂອງຕົນ ໃນການເວົ້າກັບອໍານາດປົກຄອງໃນສິ່ງທີ່ພວກ
ເຂົາບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນ. ຫລາຍໆຄັ້ງພວກເຮົາກໍຢາກເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ຄົນຢາກໄດ້ຍິນໂດຍສະເພາະເວລາຜູ້ຟັງກໍາລັງ

ຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາຢາກເວົ້າໃຫ້ຖືກໃຈຜູ້ມີອໍານາດ ເພາະພວກ
ເຂົາມີອໍານາດທີຈ
່ ະລົງໂທດຫລືໃຫ້ລາງວັນ.
ປະສົບການຂອງມີກາອີຢາເຕືອນໃຈວ່າພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມກ້າຫານເພື່ອປະກາດພຣະທັມໃນກໍຣະນີ
ເຫລົ່ານັ້ນເພາະພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຍັງຊົງຄວບຄຸມທຸກຢ່າງໃນໂລກນີ້ຢູ່. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງລາຍງານຕົວ
ກັບພຣະອົງໃນສິ່ງທີພ
່ ວກເຮົາເຮັດແລະສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເວົາ້ .

ຄໍາຖາມ:
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1. ສົມມຸດວ່າທ່ານເປັນມີກາອີຢາກໍາລັງຢຶນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະສັດອາຮາບແລະກະສັດເຢໂຮຊາຟັດ. ທ່ານຄິດ
ແນວໃດກ່ຽວກັບສະພາບການໃນຕອນນັ້ນ?

ທ່ານຈະຄິດເຖິງຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວແລະຜົນປໂຍດ

ຂອງປະເທດຊາດບໍ່? ທ່ານຈະສູ້ກັບອຸປສັກໃດແດ່ໃນການຈະກ່າວພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ?
2. ຄຶດເຖິງຄັ້ງນຶ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນຢ່າງຍາກລໍາບາກໃນການທີ່ຈະເວົ້າຄວາມຈິງຂອງພຣະ
ເຈົ້າ. ການເວົ້າຄວາມຈິງເປັນເຣື່ອງຍາກບໍ່? ແມ່ນຫຍັງທີ່ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເວົ້າຄວາມຈິງ ຫລືບໍ່ໃຫ້ເວົ້າ
ຄວາມຈິງ?
3. ມີເວລາໃດແດ່ໃນປະວັດສາດຂອງປະເທດເຮົາທີເ່ ຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນເວົ້າຄວາມຈິງກັບອໍານາດການ
ປົກຄອງໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ?

ໃນປັດຈຸບັນປາກົດວ່າພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງໄດ້ງ່າຍ ວ່າສິ່ງໃດຖືກກວ່າ

ສມັຍນັ້ນບໍ່? ເປັນຫຍັງງ່າຍ ຫລື ເປັນຫຍັງບໍ່ງ່າຍ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 11

ຮູນດາ: ບັນລະບາຍແລະປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົາ້
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ 2 ຂ່າວຄາວ 34: 19-31

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

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ຮູນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຍິງຄົນນຶ່ງ ໄດ້ບັນລະຍາຍ ແລະປະກາດພຣະ
ທັມພຣະເຈົ້າ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ພວກເຮົາຢາກຟັງຜູ້ໃດ ເພື່ອຈະຮັບແລະເຂົ້າໃຈພຣະທັມພຣະເຈົ້າ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອອະທິບາຍໜ້າທີຂ
່ ອງຮູນດາໃນການບັນລະບາຍ ແລະປະກາດພຣະ
ທັມພຣະເຈົ້າໃຫ້ກັບ ຜູ້ນໍາຂອງຊາວຢູດາ

ແລະເພື່ອເບິ່ງຄວາມໝາຍສໍາລັບ

ການຮັບແລະເຂົ້າໃຈພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າໃນສມັຍນີ້.

ຄໍານໍາ

ກະສັດໂຢຊີອາໄດ້ສົ່ງຄົນໄປຫາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ຍິງຊື່ຮູນດາເພື່ອຈະຖາມພຣະເຈົ້າ. ຮູນດາໄດ້ບອກວ່າ
ພຣະເຈົ້າຈະລົງໂທດປະເທດຢູດາແຕ່ຈະຍົກເວັ້ນກະສັດໂຢຊີຢາ.

ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ຍິງໃນຄຣິສຕະຈັກເປັນເຣື່ອງໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງກັນໃນຄະນະຄຣິສຕຽນ
ໃນເວລາທີຜ
່ ່ານມາ.

ແລະຄຣິສຕະຈັກ

ຫລາຍຄົນຄິດວ່າຜູ້ຍິງບໍ່ຄວນເປັນຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກ ແລະບໍ່ຄວນເປັນຜູ້ເທສນາ

ແລະສັ່ງສອນພຣະຄັມພີ ອີງຕາມພຣະທັມໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 11:3-10 ແລະ 1 ຕີໂມທຽວ 2:11-15. ແຕ່ໃນ
ຂະນະດຽວກັນກໍມີຜູ້ຍິງຫລາຍຄົນທີເ່ ປັນຜູ້ນໍາໃນ ພຣະສັນຍາໃໜ່. ນອກນັ້ນໃນພຣະສັນຍາເດີມພວກເຮົາ
ໄດ້ເຫັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ຍິງເຊັ່ນ ມີຣີອາມ (ອພຍ 15:20), ເດໂບຣາ (ພວກຜູ້ປົກຄອງ 4:4), ແລະຮູ
ນດາໃນບົດຮຽນມື້ນີ້.

ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ຍິງກໍເຮັດວຽກຢ່າງດຽວກັບຜູ້ປະກາດພຣະ ທັມຜູ້ຊາຍຄືປະກາດ

ພຣະທັມພຣະເຈົ້າ.
ໃນຂະນະທີສ
່ ຶກສາພຣະທັມໃນມື້ນີ້ໃຫ້ພວກເຮົາຄິດເຖິງວ່າ:
ໃຈພຣະທັມພຣະເຈົ້າ?

1. ຄົນ
້ ພົບແລະຕອບຮັບ: ( 2 ຂ່າວຄາວ 34: 1-19 )

ພວກເຮົາຢາກຟັງຜູ້ໃດເພື່ອຈະຮັບແລະເຂົ້າ

ກະສັດຂອງອັດຊີເຣັຽໄດ້ເຂົ້າຍຶດແລະທໍາລາຍປະເທດອິສຣາເອນໃນປີ 722 ກ່ອນ ຄ.ສ

ລ້າງປະຊາຊົນສ່ວນຫລາຍໄປເປັນຊະເລີຍທີ່ກຸງບາບີໂລນ.
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ແລະໄດ້ກວດ

ເຫດການໃນບົດຮຽນນີ້ເກີດຂຶ້ນປະມານປີ 622 ກ່ອນ ຄ.ສ ໃນຣາຊການຂອງໂຢຊີຢາແຫ່ງຢູດາ. ຫລັງຈາກ
ກະສັດອາໂມນຜູ້ເປັນບິດາໄດ້ຖືກສັງຫານ, ໂຢຊີຢາກໍໄດ້ຂຶ້ນເປັນກະສັດແທນ ແລະທ່ານມີອາຍຸໄດ້ແປດປີ.
ກະສັດທີຜ
່ ່ານມາໄດ້ພາກັນເຮັດການຊົ່ວຕໍ່ພຣະເຈົ້າ; ແຕ່ກະສັດໂຢຊີຢາໄດ້ເປັນຜູ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ແລະ
ທ່ານໄດ້ເປັນຜູ້ປະຕິຮູບທາງສາສນາຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃນປະເທດຢູດາ.
ພຣະທັມ 2 ຂ່າວຄາວ 34:1-7 ເວົ້າເຖິງການຂຶ້ນຄອງຣາຊຂອງກະສັດໂຢຊີຢາແລະການນະມັສການພຣະ
ເຈົ້າຢ່າງສັດຊື່ຂອງທ່ານ. ໂຢຊີຢາໄດ້ “ພັງແທ່ນບູຊາພຣະບາອານລົງຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງ
ຊົງຮື້ແທ່ນເຄື່ອງຫອມຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ເທິງ ນັ້ນລົງແລະພຣະອົງຊົງທໍາລາຍບັນດາອາເຊຣາແລະຮູບໂຄຣົບຫລໍ່ເສັຽ

ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້ເປັນຜົງໂຮຍເທິງຫລຸມຝັງສົບຂອງ ບັນດາຄົນທີ່ຖວາຍສັດບູຊາແກ່ພຣະເຫລົ່ານັ້ນî (ຂໍ້ 4).
ໂຢຊີຢາໄດ້ຊໍາຮະດິນແດນແລະພຣະວິຫານຈາກການໄຫວ້ພຣະທຽມ; ຫລັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ມີການສ້ອມແປງ
ພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ.

ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນ, ປະໂລຫິດໃຫຍ່ຮິນກີຢາໄດ້ພົບ

ປຶ້ມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ (ຂໍ້ 14). ຮິນກີຢາໄດ້ມອບປຶ້ມໃຫ້ຊາຟັນຜູ້ເປັນເລຂາທິການປະຈໍາວັງ
ແລະຊາຟັນກໍໄດ້ນໍາປຶ້ມນັ້ນໄປໃຫ້ກະສັດໂຢຊີຢາ (ຂໍ້ 16).
ຊາຟັນໄດ້ອ່ານປຶ້ມໃຫ້ກະສັດຟັງ; ເມື່ອກະສັດໂຢຊີຢາໄດ້ຍິນພຣະທັມຈາກປຶ້ມນັ້ນ, “ເພິ່ນຈຶ່ງຈີກເສື້ອຂອງ
ຕົນຢ່າງເປັນທຸກî (ຂໍ້ 19). ພຣະທັມທີ່ກະສັດໄດ້ຟັງອາດຈະແມ່ນຖ້ອຍຄໍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ìແຕ່ຖ້າທ່ານບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າຂອງທ່ານ ແລະບໍ່ລະວັງທີ່ຈະກະທໍາ
ຕາມພຣະບັນຍັດທັງສິ້ນຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະຣາຊກໍານົດກົດເກນຂອງພຣະອົງ ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າສັ່ງ
ທ່ານໃນວັນນີ້ ແລ້ວຄໍາສາບແຊ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະຕາມມາທັນທ່ານ ທ່ານທັງຫລາຍຈະຮັບຄໍາສາບແຊ່ງໃນ
ເມືອງ ທ່ານທັງຫລາຍຈະຮັບຄໍາສາບແຊ່ງໃນທົ່ງນາ ຖາດຂອງທ່ານ ແລະຮາງນວດແປ້ງຂອງທ່ານຈະ
ຮັບຄໍາສາບແຊ່ງເຊື້ອສາຍຂອງຕົວທ່ານເອງຈະຮັບຄໍາສາບແຊ່ງ ຜົນແຫ່ງພື້ນດິນຂອງທ່ານ ຝູງງົວຂອງ
ທ່ານທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ

ຝູງແກະຂອງທ່ານທີເ່ ພີ້ມຈະຮັບຄໍາສາບແຊ່ງ ທ່ານຈະຮັບຄໍາສາບແຊ່ງເມື່ອທ່ານເຂົ້າ

ມາ ແລະທ່ານຈະຮັບຄໍາສາບແຊ່ງເມື່ອທ່ານອອກໄປ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຊົງບັນດານໃຫ້ຄໍາສາບແຊ່ງ
ຄວາມວຸ້ນວາຍ

ແລະການລົບລ້າງມີຂຶ້ນແກ່ກິຈການທີ່ທ່ານກະທໍາຈົນທ່ານຈະຖືກທໍາລາຍແລະພິນາດ

ຢ່າງໄວໆ ເຫດດ້ວຍຄວາມຊົ່ວຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກະທໍາ ເພາະເຈົ້າໄດ້ປະຖິ້ມເຮົາເສັຽî (ພຣະບັນຍັດທີສອງ
28: 15-20).
ໂຢຊີຢາໄດ້ຮູວ
້ ່າທ່ານແລະປະຊາຊົນກໍາລັງຢູ່ໃນພັຍອັນຕະລາຍເພາະການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ.

2. ພຣະທັມຈາກພຣະຜູເ້ ປັນເຈົາ້ : ( 2 ຂ່າວຄາວ 34:20-28 )
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ກະສັດໂຢຊີຢາໄດ້ສັ່ງຂ້າຣາຊການຂອງທ່ານຫລາຍຄົນໃຫ້ໄປສແວງຫາຄໍາປຶກສາຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບທ່ານ
ແລະປະຊາຊົນທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ໃນອິສຣາເອນ ແລະຢູດາ (34:19-21). ຂ້າຣາຊການຂອງຣິນກີຢາສາມຄົນໄດ້
ໄປປຶກສາຜູ້ປະກາດຜູ້ຍິງຊື່ ຮູນ ດາທີ່ຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ (34: 22).

ຫລາຍຄົນໃນສມັຍນີ້ເຊື່ອວ່າຜູ້ຍິງບໍ່

ສາມາດທີຈ
່ ະນໍາ ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າມາປະ ກາດ; ແຕ່ຂ້າຣາຊການຂອງກະສັດໂຢຊີຢາບໍ່ໄດ້ມີປັນຫາ
ໃນເຣື່ອງນີ້. ປະເພນີຂອງເຂົາເຈົ້າຖືວ່າຜູ້ຍິງຢູ່ຖານະຕໍ່າກວ່າຜູ້ຊາຍ ແຕ່ພວກຜູ້ປະກາດຍິງທີ່ເຕັມລົ້ນດ້ວຍ

ພຣະວິນຍານໄດ້ຮັບຖານະພິເສດໃນສັງຄົມ. ຮູນດາໄດ້ຮັບພຣະທັມຈາກພຣະເຈົ້າເປັນ ສອງພາກ: ພາກນຶ່ງ
ແມ່ນເຣື່ອງປະເທດຊາດ ແລະພາກທີສອງເຣື່ອງ ກະສັດໂຢຊີຢາ (34:23-28).
“ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວດັ່ງນີ້ວ່າ ເບິ່ງແມ, ເຮົາຈະນໍາເຫດຊົ່ວຮ້າຍມາເຫນືອ
ສະຖານທີ່ນີ້ແລະເຫນືອຊາວເມືອງນີ້ ຄໍາສາບທັງ

ສິ້ນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືຊຶ່ງໄດ້ອ່ານຖວາຍພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດານັ້ນî (ຂໍ້ 24).

ພວກເຂົາຈະຖືກ

ພິພາກສາຈາກພຣະເຈົ້າເພາະການໄຫວ້ພຣະທຽມຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ສໍາລັບກະສັດໂຢຊີຢານັ້ນ, ຮູນດາໄດ້
ບອກວ່າ “ເພາະເຈົ້າກັບໃຈແລ້ວ ແລະໄດ້ ຖ່ອມຕົວລົງຕໍ່ພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ເມື່ອເຈົ້າໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາທີ່ປັກປໍາສະຖານທີ່ນີ້ ແລະຊາວເມືອງນີ້ ເຈົ້າໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງ ຕໍ່ເຮົາ
ແລະເຈົ້າໄດ້ຈີກເຄື່ອງນຸ່ງຂອງເຈົ້າແລະຮ້ອງໄຫ້ຕໍ່ຫນ້າເຮົາ…

ເຮົາຈະຮວບເຈົ້າໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈົ້າແລະເຂົາ ຈະຮວບເຈົ້າໄປສູ່ທີ່ຝັງສົບຢ່າງສັນຕິ
ແລະຕາຂອງເຈົ້າຈະບໍ່ເຫັນເຫດຊົ່ວຮ້າຍຊຶ່ງເຮົາຈະນໍາມາເຫນືອສະຖານທີ່ນີ້” (ຂໍ້ 27-28).
ກາສັດໂຢຊີຢາໄດ້ສິ້ນພຣະຊົນເພາະບາດເຈັບຈາກການສູ້ຮົບກັບເນໂກພຣະຣາຊາແຫ່ງເອຢິບ

ທີ່ກາຣ໌ເຄມິສ ທີ່ແມ່ນ້ໍາເອີ ຟຣາດ; ໂຢຊີຢາໄດ້ຖືກຝັງໄວ້ໃນອຸບໂມງ ìແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ.
ຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມ ທັງປວງໄດ້ໄວ້ທຸກໃຫ້ໂຢ ຊີຢາ” (35: 20-25).

ສໍາລັບຊີວດ
ິ ໃນມືນ
້ ີ້

ພຣະທັມໃນຕອນນີ້ໄດ້ສອນພວກເຮົາຢ່າງໜ້ອຍສອງຢ່າງ. ນຶ່ງ, ພວກເຮົາຄວນດໍາເນີນຊີວິດແບບມີການຟື້ນ
ຟູ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງອ່ານພຣະຄັມພີທຸກມື້ໂດຍການນໍາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະໃຊ້ພຣະຄັມພີເປັນ
ເຄື່ອງວັດແທກຊີວິດ. ຊົນຊາດອິສ ຣາເອນບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນພຣະທັມຂອງອົງພຣະເຈົ້າ ຈົນຫລາຍຄົນໄດ້
ລືມພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດຂອງຕົນ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງພຍາຍາມບໍ່ບົ່ມຄວາມບາບໄວ້ໃນຊີວິດ ແລະບໍ່ໃຫ້
ງານສັງຄົມມາເປັນອຸປສັກໃນການອ່ານພຣະຄັມພີຂອງພວກເຮົາ.
ສອງ, ພວກເຮົາຕ້ອງລະວັງໃນການເວົ້າວ່າພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວຜ່ານຄົນນີ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຊົງກ່າວຜ່ານຄົນນັ້ນ.

ຫລາຍຄົນໃນສມັຍນີ້ຄິດວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ຊົງເວົ້າຜ່ານຜູ້ຍິງ ແລະຜູ້ຍິງທີ່ປະກາດພຣະທັມໄດ້ລະເມີດພຣະທັມ
ຄໍາສອນ.

ໃນພຣະທັມມື້ນີ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກ່າວຜ່ານຮູນດາຜູ້ປະກາດຍິງ ແລະທຸກຢ່າງທີ່

ນາງໄດ້ກ່າວກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ສລຸບ: ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເບິ່ງບໍ່ແມ່ນເພດຂອງຜູ້ປະກາດ ແຕ່ເບິ່ງວ່າບຸກຄົນທີ່
ກໍາລັງປະກາດນັ້ນໄດ້ເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າຫລືບໍ່.
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ຄໍາຖາມ:

1. ຊົນຊາດອິສຣາເອນຄົນພົບປື້ມພຣະບັນຍັດວິທໃີ ດ? ເປັນຫຍັງກະສັດໂຢຊີຢາຈຶ່ງມີຄວາມໂສກເສົ້າ
ຫລາຍແທ້ເມື່ອ ໄດ້ຍິນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ?

2. ເປັນຫຍັງໂຢຊີຢາໄດ້ຊົງສົ່ງຂ້າຣາຊການໄປປຶກສາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ຍິງຊື່ຮູນດາ? ພຣະເຈົ້າຊົງ
ກ່າວຫຍັງແດ່ຜ່ານຮູນດາ?
3. ພວກເຮົາຄິດຜິດແນວໃດແດ່ເຣື່ອງພຣະເຈົ້າອາດຊົງໃຊ້ ຫລືບໍ່ໃຊ້ຜູ້ປະກາດຜູ້ຍິງ?
4. ຄິດເບິ່ງຜູ້ຍິງຫລາຍຄົນທີ່ມີສ່ວນໃນການເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານ. ພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ພວກ
ເຂົາເຈົ້າແນວໃດແດ່?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 12
ສັດຊືໃ່ ນຍາມສິນ
້ ຫວັງ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ເຢເຣມີຢາ 20:7-18; 26:1-15
ເຢເຣມີຢາ 1:1-10; 20:7-18; 26:1-19; 37:1-38:26

ແນວຄວາມຄຶດຫລັກ

ເຢເຣມີຢາປະເຊີນກັບການຍາກໃນການຮັບໃຊ້ຈົນເຮັດໃຫ້ ເພິ່ນ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:

ແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງທີ່ຍາກທີ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ທ່ານເຮັດ ແລະທ່ານຈະ

ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອຮຽນຮູ້ຈາກຊີວິດຂອງເຢເຣມີຢາ

ສູນເສັຍຄວາມຫວັງ ແຕ່ລາວຍັງກ້າຫານແລະຊື່ສັດຢູ່.
ຕອບສນອງພຣະຄຸນແນວໃດ?

ຄໍານໍາ

ເຢເຣມີຢາເຂົ້າໃຈວ່າການທີ່ພຣະເຈົ້າເອີ້ນມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ນັ້ນເປັນພຣະຄຸນອັນສູງສົ່ງ

ເພາະວ່າການຮຽກ

ເອີ້ນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນນັ້ນແມ່ນເອີ້ນຕາມນໍ້າພຣະທັຍພຣະອົງ ເພາະວ່າບໍ່ມີໃຜສາມາດສມັກຫລືບໍ່ສມັກໄດ້

ເພາະວ່າລາງຄົນສມັກຮັບໃຊ້ ແຕ່ພຣະເຈົ້າບໍ່ຊົງໃຊ້, ລາງຄົນບໍ່ສມັກແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຖືກຊົງ
ເລືອກໃຊ້ກໍນັບວ່າເປັນພຣະຄຸນອັນສູງສົ່ງ.

1. ຊົງເອີນ
້ ເຢເຣມີຢາ: ( ເຢເຣມີຢາ 1:1-10 )

ກ່ອນ ຄ.ສ 626 ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນໃຫ້ເຢເຣມີຢາລູກຊາຍປະໂຣຫິດຮິນກີຢາໃຫ້ມາເປັນຜູ້ທໍານວາຍ,

ການ

ຮຽກເອີ້ນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບ ໃຊ້ນັ້ນ

ແມ່ນຂຶ້ນກັບນໍ້າພຣະທັຍພຣະອົງ ຫາກພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກເອີ້ນແລ້ວຜູ້ທີ່ຖືກເອີ້ນນັ້ນຈະອາສາສມັກຕາມແຜນ
ຂອງພຣະອົງ. ເຢເຣມີຢາບັນທຶກການທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນເພິ່ນວ່າ ìພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມາເຖິງຂ້າ

ພະເຈົ້າວ່າ,

“ເຮົາໄດ້ຮຈ
ູ້ ັກເຈົ້າ ກ່ອນທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນຕົວຕົນຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ເຮົາໄດ້ເລືອກເຈົ້າໄວ້

ແລ້ວ ກ່ອນເຈົ້າເກີດ ເຮົາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດແລ້ວ ແລະໄດ້ສະຖາປະນາໃຫ້ເຈົ້າເປັນຜູ້ປະກາດ
ພຣະທັມແກ່ນາໆຊາດ”. (ຂໍ້ 4-5). ເຢເຣມີຢາພະຍາຍາມແກ້ຕົວໂດຍອ້າງວ່າ ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ້າ

ພຣະອົງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເວົ້າຢ່າງໃດ ເພາະວ່າ ຂ້າພຣະອົງຍັງນ້ອຍ” (ຂໍ້ 6) ການແກ້ຕົວແນວນີ້ໂມເຊກໍເຮັດຄືກັນ

ແຕ່ເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກແລ້ວພຣະອົງຈະບໍ່ປ່ຽນພຣະທັຍຈັກເທື່ອ, ເມື່ອເຮົາຮູວ
້ ່າພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກເຮົາ
ແລ້ວເຮ ົາກໍບໍ່ສາມາດແກ້ຕົວຫລືປະຕິເສດໄດ້ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຽ.
ໃນຂະນະທີເ່ ຢເຣມີຢາແກ້ຕົວນັ້ນພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ ìຢ່າເວົ້າວ່າເຈົ້າຍັງນ້ອຍ ເພາະວ່າເຮົາຈະໃຊ້

ເຈົ້າໄປຫາປະຊາຊົນ ແລ້ວຈົ່ງບອກທຸກສິ່ງທີເ່ ຮົາຈະສັ່ງເຈົາ້ ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າສູ່ຢ້ານຄົນເຫລົ່ານັ້ນ ເພາະ

ວ່າເຮົາຈະຢູ່ປົກປັກຮັກສາເຈົ້າ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້ແຫລະîຄັນແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງເດ່
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ພຣະຫັດມາໃສ່ປາກຂ້າພະເຈົ້າ ແລະຊົງກ່າວຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ, ìເບິ່ງດູ ເຮົາໄດ້ເອົາຄໍາເວົ້າຂອງເຮົາໃສ່ໃນ

ປາກຂອງເຈົ້າແລ້ວ ມື້ນີ້ເຮົາໃຫ້ເຈົ້າມີອໍານາດເຫນືອປະຊາຊາດ ແລະຣາຊອານາຈັກທັງຫລາຍ ເພື່ອຖອນ
ຮາກແລະຮືຖ
້ ິ້ມເສັຽ ເພື່ອທໍາລາຍແລະເຮັດໃຫ້ລົ້ມລົງ ເພື່ອກໍ່ຂຶ້ນແລະປູກຝັງໄວ້” (ຂໍ້ 8-10). ເຣື່ອງນີ້ມີຄວາມ

ໝາຍວ່າອາຍຸສັງຂານຂອງເຮົາບໍ່ສໍາຄັນ, ເຮົາຈະເປັນຄົນຮູ້ນ້ອຍ ຫລືຮູ້ຫລາຍບໍ່ສໍາຄັນ, ເຮົາຈະເປັນຄົນທັມ
ມະດາ ຫລືເປັນເຈົ້ານາຍກໍບໍ່ສໍາຄັນ ຫາກພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ພຣະອົງກໍຈະຊົງໂຜດປະທານສິ່ງທັງປວງໃຫ້ ພ້ອມ
ທັງປົກປັກຮັກສາເຮົາໂດຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ.

ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນເຢເຣມີຢາຂໍຂານຕອບຮັບໃຊ້ພຣະ

ເຈົ້າ ແລະຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກເພາະປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ຟັງຄວາມ.

2. ເຢເຣມີຢາຈົມ
່ ໃຫ້ພຣະເຈົາ້ ( ເຢເຣມີຢາ 20:7-18 )

ຫລັງຈາການຮັບໃຊ້ມາຊົ່ວຂະນະນຶ່ງເຢເຣມີຢາກໍເຫັນວ່າຊີວິດການຮັບໃຊ້ມີແຕ່ບັນຫາ ແລະບັນຫາເຫລົ່ານີ້
ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນອ່ອນກໍາລັງໃຈ ເມື່ອອ່ອນກໍາລັງໃຈສິ່ງທີ່ເປັນທາງລົບກໍເຂົ້າມາໃນໃຈຂອງເພິ່ນແລ້ວຈຶ່ງຫວນຄຶດ
ເຖິງຄໍາກ່າວແກ້ຕົວວ່າເພິ່ນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນຂະນະທີ່ພຣະເຈົ້າເອີ້ນເພິ່ນໃຫ້ມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ແຕ່ພຣະ
ເຈົ້າຊົງຕອບເພິ່ນວ່າ ìຢ່າເວົາ້ ວ່າເຈົ້າຍັງນ້ອຍî ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນເພິ່ນຍັງຄຶດເຖິງພຣະສັນຍາວ່າ ìເຮົາໄດ້ເອົາ

ຄໍາເວົ້າຂອງເຮົາໃສ່ໃນປາກຂອງເຈົ້າແລ້ວ ມືນ
້ ີ້ເຮົາໃຫ້ເຈົ້າມີອໍານາດເຫນືອປະຊາຊາດî (ຂໍ້ 9-10ກ). ແຕ່ປະ
ຊາຊົນບໍ່ເຊື່ອຟັງຄໍາສັ່ງສອນຕັກເຕື່ອນຂອງເພິ່ນແຖມຍັງແຂງກະດ້າງຕໍ່ສູ້ແລະຍັງຈັບເພິ່ນໄປຂັງຄຸກອີກ. ເຢ

ເຣມີຢາຮູ້ສຶກວ່າເພິ່ນເອງຖືກພຣະເຈົ້າຫລອກລວງໃຫ້ມາພົບກັບຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າ ພຣະອົງຊົງຫລອກລວງຂ້າພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງກໍຖືກຫລອກລວງî (ຂໍ້ 7).

ໃນທີ່ສຸດເຢເຣມີຢາກໍ

ກ່າວສາບແສ່ງການເກີດຂອງຕົນວ່າບໍ່ສົມຄວນເກີດມາເລີຽ ìເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງອອກມາຈາກທ້ອງ ມາ

ເຫັນຄວາມລໍາບາກແລະຄວາມທຸກ ແລະວັນຄືນຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍສິ້ນເປືອງໄປດ້ວຍຄວາມອັບອາຍî (ຂໍ້ 18).

ເຢເຣມີຢາໄດ້ກ່າວຈົ່ມທຸກແລະຕໍ່ວ່າພຣະເຈົ້າໃນຂະນະເພິ່ນຖືກກັກຂັງຄືບໍ່ມີຜູ້ໃດສົນໃຈ ແລະມາຊ່ອຍເພິ່ນ
ເລີຽ ແມ່ນແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍຍັງປະປ່ອຍໃຫ້ເພິ່ນມີເຣື່ອງເຖິງປານນີ້.

ການຈົ່ມແລະຄຶດເຊັ່ນບໍ່ແມ່ນແຕ່ເຢເຣມີ

ຢາດອກຍັງມີຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຈໍານວນຫລວງຫລາຍກໍຈົ່ມຄືກັນຕົວຢ່າງ; ໃນມັດທາຍ 8: 23 ສາວົກຈົ່ມໃຫ້
ພຣະເຢຊູວ່າບໍ່ຫ່ວງເຂົາໃນຂະນະທີລ
່ ົມແຮງພັດເຮືອຈວນຈະຫລົ້ມຕາຍ ແຕ່ພຣະອົງຍັງນອນຢູ່, ຄຣິສຕຽນ
ທຸກວັນນີ້ກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ເວລາຕ້ອງການພຣະອົງຄືບໍ່ເຫັນພຣະອົງຕອບຄໍາອະທິຖານອ້ອນວອນແຕ່ປະ
ການໃດເລີຍ.

ນາງມາຣີອາແລະນາງມາທາຜູ້ໃກ້ຊິດກັບພຣະເຢຊູກໍຈົ່ມໃຫ້ພຣະເຢຊູໃນຂະນະທີ່ລາຊະໂຣ

ນ້ອງຊາຍຂອງຕົນປ່ວຍໃກ້ຈະຕາຍ ໃຊ້ຄົນໄປເຊີນພຣະອົງມາວາງມືໃສ່ລາວພຣະອົງກໍບໍ່ມາ,

ແຕ່ໃນຕອນ

ປາຍເຂົາຈຶ່ງເຈົ້າວ່າເປັນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ມາໃນເວລາທີ່ເຂົາໃຊ້ຄົນໄປບອກການປ່ວຍຂອງລາຊະໂຣ
(ໂຢຮັນ 11).
ໃນຂະນະທີເ່ ຢເຣມີຢາຈົ່ມທຸກຕໍ່ພຣະເຈົ້ານັ້ນຫົວໃຈຂອງເພິ່ນຮ້ອນໄໝ້ຄ້າຍເໝືອນແປວໄຟໄໝ້ເຜົາຜານໃນ
ໃຈຂອງເພິ່ນ, ມັນເປັນຄືແປວໄຟອັນໃຫຍ່ທີ່ໄໝ້ລາມໄປທຸກແຫ່ງຫົນໃນບ້ານເມືອງຂອງເຮົາທຸກວັນນີ້. ການ
ນີ້ເກີດຂຶ້ນເພື່ອເຕືອນໃຫ້ເພິ່ນຮູ່ວ່າເພິ່ນເປັນບັນພະບຸຣຸດທີ່ຊ່ອຍກອບກູ້ຄົນບາບທັງຫລາຍໃຫ້ລອດພົ້ນດ້ວຍ
ພຣະວັດຈະນະຂອງພຣະເຈົ້າອັນຮ້ອນແຮງກ້າຈູດເຜົາໄໝ້ຈິດໃຈແຂງກະດ້າງໃຫ້ມຸ່ນທະລາຍ ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຢຸດ
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ຮ້ອງຈົ່ມແລະກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ìຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ອ້າງເຖິງພຣະອົງ ຫລືກ່າວໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງອີກ” ກໍມີ

ສິ່ງໃນໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງເຫມືອນໄຟໄຫມ້ອັດຢູ່ໃນກະດູກຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງກໍອ່ອນເປັ້ຽທີ່

ຕ້ອງອັດມັນໄວ້ ແລະຂ້າພຣະອົງກໍອັດໄວ້ບໍ່ໄຫວî (ຂໍ້ 9).ແລ້ວເຢເຣມີຢາກໍສໍານຶກແລະເຕືອນຕົນເອງວ່າພຣະ
ເຈົ້າຊົງຢູ່ດ້ວຍສເມີ ìແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງຢູ່ຂ້າງຂ້າພະເຈົ້າ ດັ່ງນັກຮົບທີ່ຫນ້າຢ້ານ ເຫດສັນນັ້ນຜູ້ຂົ່ມເຫັງ

ຂ້າພະເຈົ້າຈະສະດຸດ ເຂົາຈະບໍ່ຊະນະຂ້າພະເຈົ້າî (ຂໍ່ 11).ແຕ່ໃນຖ້າມກາງຄວາມສິ້ນຫວັງນີ້ເພິ່ນຄຶດວ່າຫາກ

ບໍ່ເກີດມາຫລືຕາຍຢູ່ໃນທ້ອງມານດາກໍຍັງດີກວ່ານັ້ນເປັນຂອງທັມດາຂອງຄົນເຮົາເກືອບທຸກຄົນໃນເວລາທີ່ທໍ້
ໃຈ, ເຢເຣມີຢາໄດ້ທໃໍ້ ຈແທ້ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ຖອຍໃນການຈະຮັບໃຊ້ແລະຕິດຕາມພຣະເຈົ້າຕໍ່ໄປ.

3. ເຂົາຟ້ອງເຢເຣມີຢາ: ( ເຢເຣມີຢາ 26:1-15 )
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງບອກເຢເຣມີຢາວ່າ,

ìເຈົ້າຈົ່ງຢືນຂຶ້ນໃນເດີ່ນພຣະວິຫານ ແລ້ວປະກາດຖ້ອຍຄໍາທັງ

ຫມົດທີ່ເຮົາໄດ້ບອກເຈົ້າໃຫ້ຊາວຢູດາທີມ
່ າອ້ອນວອນຢູ່ທີ່ນັ້ນຟັງ ຢ່າໄດ້ເວັ້ນຈັກຄໍາເລີຍເພາະວ່າບາງທີເຂົາ

ອາດຈະເຊື່ອຟັງ ແລະຕັດສິນໃຈເວັ້ນຈາກທາງຊົ່ວກໍໄດ້ ຖ້າເຂົາເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້ ເຮົາກໍຈະປ່ຽນຄວາມຕັ້ງໃຈບໍ່

ນໍາພັຍວິບັດຍ້ອນການເຮັດຊົ່ວນັ້ນມາຍັງເຂົາ” (ຂໍ້ 2-3). ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສັ່ງໃຫ້ເຢເຣມີຢາປະກາດຢ່າງດຽວ
ກັນດັ່ງທີໄ
່ ດ້ປະກາດມາແລ້ວກັບຊາວຢູດາໃນບົດ 7-10

ຄືໃນຕອນນັ້ນເຢເຣມີຢາໄດ້ຢືນຢູ່ທີ່ປະຕູທາງເຂົ້າ

ອອກພຣະວິຫານເພື່ອທຸກຄົນທີ່ຜ່ານປະຕູຈະໄດ້ຍິນຄໍາປະກາດ ເພາະວ່າຫລັງຈາກກະສັດໂຢຊີອາຕາຍໄປ
ແລ້ວ ປະຊາຊົນໄດ້ກັບຄືນໄປຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ,

ໃນເມື່ອເຂົາຫລົງລືມພຣະເຈົ້າໄປຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ

ພຣະເຈົ້າຈະສົ່ງພັຍວິບັດມາຍັງພວກເຂົາ ແຕ່ຫາກເຂົາປ່ຽນໃຈຫັນກັບຄືນຫາພຣະອົງເມື່ອໃດແລ້ວພຣະອົງກໍ
ຈະບໍ່ໃຫ້ພັຍວິບັດນັ້ນມາຖືກເຂົາ. ມາບັດນີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງເຢເຣມີຢາອີກຄັ້ງນຶ່ງໃຫ້ປະກາດເພື່ອໃຫ້ໂອກາດ
ພວກເຂົາອີກຄັ້ງນຶ່ງເພາະລາງເທື່ອເຂົາອາດກັບໃຈກໍເປັນໄດ້

ປະກາດຕາມທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງສັ່ງຢ່າງກ້າຫານທຸກປະການ.

ດັ່ງນັ້ນເຢເຣມີຢາຜູ້ເປັນຂ້າທາດທີເ່ ຊື່ອຟັງຈຶ່ງ

ພວກປະໂຣຫິດ ແລະປະຊາຊົນກໍໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາທັງໝົດທີ່ເຢເຣມີຢາປະກາດແລ້ວກໍພາກັນໃຈຮ້າຍເໝືອນ

ແປວໄປທີ່ກໍາລັງລຸກໄໝ້ທັງເມືອງ ພວກເຂົາຈຶ່ງພາກັນຈັບກຸມເຢເຣມີຢາດ້ວຍຄວາມໂກດເຄືອງ ìພວກປະໂຣ

ຫິດ ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະປະຊາຊົນທັງປວງໄດ້ຍິນເຢເຣມີຢາກ່າວດັ່ງນີ້ໃນວິຫານພໍເຢເຣມີຢາກ່າວ

ຖ້ອຍຄໍາທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງບອກສິ້ນສຸດລົງ ພວກປະໂຣຫິດ ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະປະຊາຊົນກໍຈັບ
ກຸມເອົາເຢເຣມີຢາî (ຂໍ້ 7-8). ພວກເຂົາໄດ້ນໍາເຣື່ອງເຢເຣມີຢາໄປຟ້ອງກັບພວກເຈົ້ານາຍເພື່ອໃຫ້ດໍາເນີນຄະ
ດີປະຫານຊີວິດໃນຖານໃສ່ຮ້າຍພຣະວິຫານແລະເມືອງສັກສິດ.
ìເມື່ອພວກເຈົ້ານາຍຂອງຊາວຢູດາໄດ້ຊາບເຣື່ອງນີ້

ກໍພາກັນອອກຈາກພຣະຣາຊສໍານັກ ໄປນັ່ງຢູ່ໃນທາງເຂົ້າ

ປະຕູໃຫມ່ຂອງວິຫານນັ້ນ ຂນະນັ້ນພວກປຸໂຣຫິດກັບພວກປະກາດພຣະທັມໄດ້ເວົ້າຕໍ່ພວກເຈົ້ານາຍແລະປະ

ຊາຊົນວ່າ, ìຄົນຜູ້ນີ້ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບໂທດເຖິງຕາຍ ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ເວົ້າໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີເມືອງນີ້ ດັ່ງທີພ
່ ວກ
ທ່ານໄດ້ຍິນກັບຫູຕົນເອງແລ້ວî (ຂໍ້ 10-11ກ).

ໃນຂະນະທີເ່ ຂົາກໍາລັງໄຕ່ສວນຄະດີນັ້ນເຢເຣມີຢາກ່າວກັບ

ເຂົາວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງໃຊ້ຂ້າພະເຈົ້າມາກ່າວໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີວິຫານ ແລະເມືອງນີ້ ຄືກ່າວບັນດາຖ້ອຍຄໍາ

ທີ່ພວກທ່ານໄດ້ຍິນແລ້ວນັ້ນ ພວກທ່ານຕ້ອງປ່ຽນທາງດໍາເນີນຊີວິດແລະການປະພຶດ ຈົ່ງເຊື່ອຖ້ອຍຄໍາແຫ່ງ
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ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທ່ານ ແລ້ວພຣະອົງຈະຊົງປ່ຽນພຣະທັຍບໍ່ນໍາເອົາພັຍວິບັດທີ່ພຣະອົງຊົງກ່າວນັ້ນມາໃສ່
ພວກທ່ານî (ຂໍ້ 12-13). ( ຄໍາເຫັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຂຽນບົດຮຽນນີ້ແມ່ນຢາກປ່ຽນຄໍາວ່າ

ìມາກ່າວໃສ້ຮາ້ ຍ

ປ້າຍສີîî ມາເປັນຄໍາວ່າ ìມາທໍານວາຍເຣື່ອງ ຫລື ມາກ່າວໂທດການກະທໍາî ເພາະວ່າຄໍາວ່າໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ
ແປວ່າ ກ່າວຫາສິ່ງທີບ
່ ໍ່ມີຄວາມຈິງ. ໃນພາສາຕົ້ນເດີມພາສາເຮັບເຣີຄໍານີ້ແມ່ນ ìນາບາî

ແປວ່າ ທໍານວາຍ

ຈາກນັ້ນແປມາເປັນພາສາອັງກິດບາງເຫລັ້ມຈະເວົ້າວ່າ Against ບາງເຫລັ້ມເວົ້າວ່າ concerned).

ແຕ່

ການກ່າວນີ້ເຢເຣມີຢາບໍ່ກ່າວວ່າຕົວເພິ່ນເອງມາກ່າວໂທດ ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ບອກວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ໃຊ້ເພິ່ນມາ

ກ່າວໃນເຣື່ອງນີ້ ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນພວກເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ເຫັນວ່າເພິ່ນຜິດ. ìແລ້ວພວກເຈົ້ານາຍກັບປະຊາຊົນໄດ້ເວົ້າ

ຕໍ່ພວກປຸໂຣຫິດ ແລະພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, ìບໍ່ຄວນຈະລົງໂທດຄົນຜູ້ນີ້ເຖິງຕາຍ ເພາະວ່າທີ່ເຂົາເວົ້າ
ຕໍ່ພວກເຮົານັ້ນ ກໍເວົ້າໃນນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮົາ” (ຂໍ້ 16).

ຄໍາຖາມ

1. ເຮົາຮູໄ
້ ດ້ແນວໃດວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນແລະເລືອກໃຊ້ເຢເຣມີຢາ?
2. ເປັນຫຍັງເຢເຣມີຢາຈຶ່ງທຸມ
້ ເທທັງໃຈແລະກາຍໃນການປະກາດຖ້າມກາງຄວາມນ້ອຍໃຈແລະສິ້ນຫວັງ?
3. ຊີວິດການຮັບໃຊ້ຂອງເຢເຣມີຢາມີທາງຂຶ້ນແລະທາງລ່ອງນັ້ນໄດ້ສອນທ່ານແນວໃດ?

4. ໃນຖານະທ່ານເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຜູ້ນຶ່ງທ່ານໄດ້ປະນິປະນອມໃນການເວົ້າພຣະທັມເພື່ອເອົາໃຈຄົນ ແລະກ້າ
ເວົ້າພຣະທັມຕາມພຣະທັມແນວໃດ?
5. ເຂົາໄດ້ຈັບເຢເຣມີຢາ ແລະເພິ່ນລອດພົ້ນຢ່າງໃດ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 13
ສຸດຍອດຄວາມຈົງຮັກພັກດີ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້

ດານີເອນ 3

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ດານີເອນ 1-3

ແນວຄວາມຄຶດຫລັກ

ໃຫ້ຮຽນເອົາແບບຢ່າງຈົງຮັກພັກດີຂອງຊາຍໜຸ່ມທັງສາມ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:

ສ່ຽງຢ່າງຄຸ້ມຄ່າໃນຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າມີຜົນຫຍັງ?

ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອຮຽນຮູ້ຈາກຊີວິດຂອງ ຊັດຣາເກ, ມີຊາກ ແລະອາເບດເນໂກ.

ຄໍານໍາ

ກະສັດເນບູກາເນັດຊາເຂົ້າຍຶດຄອງເຢຣູຊາເລັມແລະສັ່ງຊາຍໜຸ່ມສາມຄົນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າໃຫ້ຂາບໄຫວ້
ພຣະທີ່ສ້າງດ້ວຍທອງຄໍາ ແຕ່ຊາຍໜຸ່ມທັງສາມໄດ້ສະແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ໂດຍການຍອມ
ຕາຍເສັຽດີກວ່າທີ່ຈະທໍຣະຍົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.
ເດີມ.

ເຣື່ອງນີ້ຈຶ່ງກາຍເປັນເຣື່ອງທີ່ຮກ
ູ້ ັນດີອີກເຣື່ອງນຶ່ງໃນພຣະຄັມພີ

1. ຄັດເລືອກ ແລະສັງ່ ການ: ( ດານີເອນ 1:1-3:1-7 )

ປະມານປີ 606 ໃນຣາຊການຂອງກະສັດ ເຢໂຮອາກີມປີທີສາມ ກະສັດບາບີໂລນຜູ້ນຶ່ງຊື່ວ່າ ເນບູກາເນັດຊາ
ໄດ້ນໍາພວກທະຫານບາບີໂລນບຸກເຂົ້າໂຈມຕີ ແລະຍຶດກຸງເຢຣູຊາເລັມໄວ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ໃນຂະນະທີກ
່ ະສັດ
ເນບູກາເນັດຊາເຂົ້າຍຶດຄອງນັ້ນ ເພິ່ນໄດ້ເອົາສິ່ງຂອງຫລາຍຢ່າງຈາກພຣະວິຫານເຢຣູຊາເລັມໄປເກັບມ້ຽນ

ໃນຄັງຂອງເພິ່ນ ພ້ອມທັງຈັບພວກຊະເລີຽໄປຍັງກຸງບາລີໂລນເພື່ອເປັນຄົນໃຊ້ອີກ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຈະເອົາຊະເລີຽ

ທຸກຄົນໄປຍັງກຸງບາບີໂລນ ພວກທີ່ຈະຖືກເອົາໄປຈະຕ້ອງມີຄຸນນະສົມບັດດັ່ງນີ້; ìເລືອກເອົາພວກຊະເລີຍອິສ

ຣາເອນທີ່ເປັນຄົນຫນຸ່ມບາງຄົນຊຶ່ງເປັນເຊື້ອສາຍພຣະວົງແລະເຊື້ອສາຍເຈົ້ານາຍຄົນເຫລົ່ານີ້ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້

ສະງ່າງາມ ມີສຸຂະພາບສົມບູນ ມີຄວາມສລາດ ໄດ້ຮັບການຝຶກຫັດເປັນຢ່າງດີ ແລະມີປັນຍາສ້ຽມແຫລມ

ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ມີຄຸນສົມບັດເຂົ້າຮັບໃຊ້ໃນພຣະຣາຊສໍານັກ ອັສເປນັສຈະເປັນຜູ້ສອນໃຫ້ພວກເຂົາ

ອ່ານ ແລະຂຽນພາສາບາບີໂລນໄດ້î (1:3-4). ເຫດການນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນຫວນຄຶດກັບຄືນໄປຍັງຄໍາທໍາ
ນວາຍຂອງເຢເຣມີຢາທີ່ກ່າວໄວ້ວ່າ

ìພວກເຈົ້າໄດ້ກະທໍາບາບທີເ່ ຮົາໄດ້ກ່າວນີ້ທັງຫມົດ ເຖິງແມ່ນເຮົາໄດ້

ເວົ້າກັບພວກເຈົ້າຫລາຍເທືອ
່ ຫລາຍທີແລ້ວກໍດີ ພວກເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ຍອມຟັງ ແລະເມື່ອເຮົາເອີ້ນພວກເຈົ້າ ພວກ
ເຈົ້າກໍບໍ່ຕອບ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້ແຫລະດ້ວຍເຫດນີ້ເຮົາຈະກະທໍາຕໍ່ບ່ອນທີເ່ ຮົາໄດ້ຍົກໃຫ້ ບັນ
ພະບຸຣຸດຂອງເຈົ້າ ຄືພຣະວິຫານທີ່ພວກເຈົ້າໄດ້ອາສັຍຢູ່ນີ້ ເຫມືອນກັບໄດ້ກະທໍາທີເ່ ມືອງຊີໂລນັ້ນî (ເຢເຣມີ
ຢາ 7:13-14).
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ìໃນບັນດາຄົນທີຖ
່ ືກຄັດເລືອກເຫລົ່ານີ້ມີຊາວຢູດາດ້ວຍ ຄືດານີເອນ ຮານານີຢາ ມີຊາເອນ ແລະອາຊາຮີຢາ
ຫົວຫນ້າພະນັກງານໄດ້ເອີ້ນຊື່ພວກເຂົາໃຫມ່ດັ່ງນີ້ ດານີເອນເອີ້ນວ່າ ເບນເຕຊັສຊາ ຣານານີຢາເອີ້ນວ່າ ຊັດ
ຣາເກ ມີຊາເອນເອີ້ນວ່າ ເມຊາກ ແລະອາຊາຣີຢາເອີ້ນວ່າ ອາເບດເນໂກî (ຂໍ້ 1:5-7). ທີ່ພຣະຣາຊວັງຂອງ

ກະສັດເນບູກາເນັດຊາໄດ້ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ມີການຝຶກຫັດແລະລ້ຽງດູຊາຍທັງສີ່ຢ່າງດີ ຊຶ່ງມັນຜິດປົກກະຕິກັບການ
ເປັນຊະເລີຽເສິກສົງຄາມ (P.O.W prisoner of war). ພວກເຮົາໄດ້ຍິນແລະບາງທີ່ກໍໄດ້ເຫັນຈາກຂ່າວທີວີ
ຫລືລາງຄົນໃນຈໍານວນພວກເຮົາອາດເຄີຽເປັນຊະເລີຽເສິກສົງຄາມມາແລ້ວຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ດີກວ່າຜູ້ອື່ນ, ແຕ່
ພວກຊະເລີຽທີ່ເນບູກາເນັດຊາຈັບໄປຄັ້ງນີ້ບໍ່ແມ່ນເອົາໄປທຸກທໍຣະມານແບບເຮົາຮູເ້ ຫັນ ແຕ່ເພິ່ນຈັບເຂົາໄປ
ເພື່ອເອົາໄປເປັນຂ້າທາດຮັບໃຊ້ໃນພຣະຣາຊສໍານັກຂອງເພິ່ນເອງ ດ້ວຍເຫດນີ້ຊະເລີຽເຫລ່ົານີ້ຈຶ່ງຕ້ອງເປັນຜູ້
ມີຄຸນນະວຸດທິດັ່ງທີກ
່ ່າວມາແລ້ວ. ເວລາກໍາໜົດໃນການຝຶກຫັດແລະກິນອາຫານຢ່າງດີນີ້ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ

ສາມປີ (1:5). ແຕ່ຊາຍໜຸມ
່ ເຫລົ່ານີ້ບໍ່ຍອມເຮັດຜິດຕໍ່ພຣະເຈົ້າໂດຍອາຫານຢ່າງດີຝ່າຍເນື້ອໜັງເຫລົ່ານີ້ (1
8). ບົດຮຽນຕອນສໍາຄັນມີດັ່ງນີ້;
1. ຫາກຊະເລີຽທີ່ຖືກເລືອກບໍ່ກິນອາຫານແລະເຫລົ້າອະງຸ່ນກໍຜິດຕໍ່ຄໍາສັ່ງຂອງກະສັດເນບູກາເນັດຊາ

ເມື່ອ

ຜິດຕໍ່ຄໍາສັ່ງກະສັດໂທດຂອງເຂົາແມ່ນປະຫານຊີວິດທັງຜູ້ດູແລະຊະເລີຽ, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ດູແລພວກຊາຍໜຸ່ມເຫລົ່າ
ນີ້ຈຶ່ງບັງຄັບໃຫ້ເຂົາກິນແຕ່ລະວັນ(1:10) ແຕ່ພວກຊາຍໜຸ່ມຂໍກິນແຕ່ນໍ້າກັບຜັກເທົ່ານັ້ນ (1:12).
2. ຫາກຊະເລີຽເລືອກກິນແລະດື່ມເຫລົ້າອະງຸ່ນຕາມຄໍາສັ່ງຂອງກະສັດເຂົາຈະປອດພັຍແລະມີຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ຢ່າງດີ ແຕ່ມັນເປັນການຜິດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.

ມັນເປັນການຕັດສິນໃຈຍາກທີ່ສຸດໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມຫິວພ້ອມ

ທັງຢູ່ດີກິນດີ ແຕ່ຊາຍໜຸ່ມເຫລົ່ານີ້ເລືອກເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຫລາຍກວ່າເຊື່ອຟັງເຈົ້ານາຍຝ່າຍໂລກ ດ້ວຍເຫດ
ນີ້ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງກາຍເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີແກ່ຄຣິສຕຽນລຸ້ນຫລັງທຸກຄົນ.

ຜົນຂອງການເຊື່ອຟັງຂອງຊາຍໜຸ່ມນີ້ເອງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໂຜດປະທານເຫື່ອແຮງໃຫ້ເຂົາເປັນພິເສດ ìພຣະເຈົ້າ

ໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ພວກຄົນຫນຸ່ມສີ່ຄົນນີ້ມີຄວາມຮູ້ ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານວັນນະຄະດີ ແລະປັນຍາເປັນຢ່າງ
ດີ ພຣະອົງຊົງໂຜດໃຫ້ດານີເອນຊໍານານການແປນິມິດແລະແກ້ຄວາມຝັນî ( 1:17).

ຕໍ່ມາກະສັດເນບູກາ

ເນັດຊາໄດ້ສ້າງຮູບໂຄຣົບດ້ວຍທອງຄໍາແລະສັ່ງໃຫ້ທຸກຄົນຂາບໄຫວ້ຮູບນັ້ນ (3:3-7)

2. ຊັດຣາເກ, ເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກ ຖືກຟ້ອງ: ( ດານີເອນ 3:8-23 )

ມີຊາວບາບີໂລນບາງຄົນໄດ້ສວຍໂອກາດນີ້ ກ່າວຟ້ອງຄົນຢູດາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຊັດຣາເກ,

ເມຊາກ

ແລະ ອາເບດເນໂກທີ່ບໍ່ຍອມຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບທີ່ກະສັດສ້າງຂຶ້ນ ເຂົາໄດ້ຟ້ອງວ່າ ìສາມຄົນນີ້ບໍ່ເຊື່ອຟັງຄໍາ

ສັ່ງຂອງພຣະອົງ ພວກເຂົາບໍ່ນັບຖືພຣະຂອງພຣະອົງແລະບໍ່ຍອມຂາບໄຫວ້ຮູບທີພ
່ ຣະອົງຊົງສ້າງ” (ຂໍ້ 12ຂ).
ຄໍາຟ້ອງຮ້ອງແລະກ່າວຫາຂອງເຂົາແບ່ງເປັນສາມຄະດີຄື;

1. ບໍ່ຟັງຄໍາສັ່ງຂອງກະສັດ

2. ບໍ່ນັບຖືພຣະ

ຂອງກະສັດທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ 3. ບໍຂ
່ າບໄຫວ້ພຣະນັ້ນເປັນຄະດີທສ
ີ າມ. ດ້ວຍເຫດນີ້ເນບູກາເນັດຊາຈຶ່ງສັ່ງ
ເອົາສາມຄົນນີ້ມາຫາເພື່ອສອບປາກຄໍາໂດຍຖາມເຂົາວ່າ ìຊັດຣາເກ ເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກ ພວກເຈົ້າ

ບໍ່ຍອມນັບຖືພຣະຂອງເຮົາ ແລະບໍ່ຍອມຂາບໄຫວ້ຮູບຄໍາທີ່ເຮົາໄດ້ສ້າງຂຶ້ນແມ່ນບໍ່?(ຂໍ້ 14). ທັງສາມຄົນຕົກ

ຢູ່ໃນພາວະທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ ເພາະວ່າເປັນຄໍາຖາມຈາກຜູ້ມີອໍານາດສູງສຸດໃນແຜ່ນດິນນັ້ນ ຖ້າຈະ
52

ຕອບແບບແກ້ຕົວພວກເຂົາກໍຈະລອດພົ້ນຈາກກອງໄຟທີ່ຫ້າງໄວ້ ຖ້າຈະຕອບດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈົ້າກໍ
ຈະຕ້ອງຖືກຖິ້ມເຂົາກອງໄຟເປັນແນ່ນອນ. ແຕ່ທັງສາມໄດ້ຕອບເນບູກາເນັດຊາດ້ວຍກ້າຫານວ່າ “ ຂ້າແດ່

ພຣະຣາຊາ ພວກຂ້າພຣະອົງຈະບໍ່ຂໍປ້ອງກັນຕົວເອງໄວ້ຖ້າພຣະເຈົ້າອົງທີ່ພວກຂ້າພຣະອົງຮັບໃຊ້ຢູ່ຊົງພໍພຣະ
ທັຍຈະຊ່ອຍພວກຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ນຈາກເຕົາທີ່ໄຟລຸກຢູ່ ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ພຣະອົງກໍຈະຊົງຊ່ອຍກູ້ພວກຂ້າ
ພຣະອົງໃຫ້ພົ້ນຈາກພຣະຣາຊອໍານາດຂອງພຣະຣາຊາແຕ່ຖ້າບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ຂໍພຣະອົງ

ຊົງຊາບວ່າ ພວກຂ້າພຣະອົງຈະບໍ່ນັບຖືພຣະຂອງພຣະອົງ ແລະຈະບໍ່ຂາບໄຫວ້ຮູບຄໍາທີພ
່ ຣະອົງຊົງສ້າງຂຶ້ນ”
(ຂໍ້ 16ຂ-18).

ເປັນຄໍາຕອບທີ່ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ,

ດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກຈົນສະລະຊີວິດຂອງເຂົາ

ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງເປັນຄໍາຕອບທີ່ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົວຕໍ່ກະສັດເນບູເນັດຊາອີກ.
ຫລັງຈາກເນບູກາເນັດຊາໄດ້ຟັງຄໍາໃຫ້ການຈາກປາກຂອງຊະເລີຽທັງສາມ ແລ້ວກໍໃຈຮ້າຍຈົນເຖິງຂັ້ນສັ່ງໃຫ້
ທະຫານເພີ້ມໄຟຮ້ອນກວ່າເກົ່າອີກເຈັດເທົ່າ (ຂໍ້ 20) ເພື່ອຈະເຝົາທັງສາມໃຫ້ຕາຍ. ìແລ້ວກະສັດເນບຸກາດ

ເນສຊາຊົງພິໂຣດ ຊັດຣັຄ ເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກຢ່າງສຸດຂີດຈົນຫນ້າດໍາຕາແດງ ພຣະອົງຊົງສັ່ງໃຫ້ຄົນ
ຂອງພຣະອົງໄປເຮັດໃຫ້ເຕົາໄຟຮ້ອນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເຖິງເຈັດເທົ່າ ແລ້ວຊົງສັ່ງໃຫ້ຄົນຜູ້ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃນກອງ

ທັບຂອງພຣະອົງຜູກຊາຍສາມຄົນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາທັງສາມຈຶ່ງຖືກມັດຄາເຄື່ອງນຸ່ງ ມີເສື້ອຊັ້ນໃນຊັ້ນນອກ
ມີຫມວກແລະຂອງອື່ນໆ ແລ້ວໂຍນເຂົ້າໄປໃນເຕົາໄຟî (ຂໍ້ 19-21). ຊາຍໜຸ່ມທັງສາມໄດ້ຍອມໃຫ້ເຂົາໂຍນ
ຖິ້ມລົງກອງໄຟອັນແຮງກ້າດີກວ່າຈະທໍຣະຍົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.

3. ເນບູກາດເນັດຊາສັງ່ ບໍໃ່ ຫ້ໝນ
ິ່ ປມາດພຣະເຈົາ້ : ( ດານີເອນ 3:24-30 )

ທຸກຄົນໄດ້ເປັ່ງສາຍຕາໃສ່ກອງໄຟອັນແຮງກ້ານັ້ນເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນໄຟນັ້ນໄໝ້ເຝົາຮ່າງກາຍຂອງຊາຍໜຸ່ມທັງ
ສາມ ແຕ່ກໍບໍ່ເປັນດັ່ງທີ່ເຂົາຄາດຄຶດໄວ້ ພວກເຂົາກັບເຫັນການອັສຈັນເກີດຂຶ້ນທີ່ບໍ່ເຄີຽມີມາກ່ອນ ພວກເຂົາ
ໄດ້ເຫັນຊາຍໜຸ່ມທັງສາມ

ແລະເທວະດາອີກຕົນນຶ່ງຍ່າງໄປມາໃນກອງໄຟໂດຍບໍ່ເປັນຕະລາຍໃດໆ ສ່ວນ

ກະສັດເນບູກາເນັດຊານັ້ນກໍຕື່ນຕົກໃຈເມື່ອເຫັນເຫດການອັນປລາດນັ້ນ

ìໃນເວລານັ້ນ ກະສັດເນບຸກາດ

ເນັດຊາ ໄດ້ຊົງລຸກຂຶ້ນໂດຍໄວ ຍ້ອນປລາດພຣະທັຍ ແລະຊົງຖາມພວກທີ່ປຶກສາວ່າ, ìພວກເຮົາໄດ້ມັດ

ຊາຍສາມຄົນນັ້ນໂຍນເຂົ້າໄປໃນເຕົາໄຟບໍ່ແມ່ນບໍ່?î ພວກເຂົາທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ແມ່ນແລ້ວພຣະ
ເຈົ້າຂ້າîພຣະອົງຊົງຖາມອີກວ່າ, ìແລ້ວເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງເຫັນຊາຍສີ່ຄົນກໍາລັງຍ່າງຢູ່ໃນເຕົາໄຟ ພວກເຂົາບໍ່
ໄດ້ມັດແລະບໍ່ເຫັນເປັນອັນຕະຣາຍຫຍັງເລີຍ ຄົນທີສີ່ຊໍ້າພັດເບິ່ງຄ້າຍຄືກັນກັບເທວະດາ” (ຂໍ້ 24-25). ສິ່ງທີ່

ໜ້າສົນໃຈທີສ
່ ຸດແມ່ນຄໍາຖາມຂອງເນບູກາເນັດໄດ້ຖາມທີ່ປຶກສາວ່າ ìພວກເຮົາໄດ້ມັດຊາຍສາມຄົນນັ້ນໂຍນ

ເຂົ້າໄປໃນເຕົາໄຟບໍ່ແມ່ນບໍ່?” ìແລ້ວເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງເຫັນຊາຍສີ່ຄົນກໍາລັງຍ່າງຢູ່ໃນເຕົາໄຟ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້

ມັດແລະບໍ່ເຫັນເປັນອັນຕະລາຍຫຍັງເລີຍ ຄົນທີສີ່ຊໍ້າພັດເບິ່ງຄ້າຍຄືກັນກັບເທວະດາ” . ເຣື່ອງນີ້ສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້
ວ່າຖ້າພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະທັຍບໍ່ມີໃຜທໍາລາຍຜູ້ທີ່ໄວ້ວາງໃຈຄືຊາຍໜຸ່ມທັງສາມນີ້ໄດ້, ທັງສາມຄົນໄດ້ຍ່າງ

ໄປມາໃນກອງໄຟໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍໃດໆເພາະວ່າເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊ່ອຍເຂົາທັງ
ໝົດໄວ້. ສາສນາສາດຜູ້ນຶ່ງບອກອີກວ່າ ເຫດທີ່ເຂົາຍ່າງໄປມານັ້ນແມ່ນລໍຖ້າເວລາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ມາເຖິງ, ສາສນາສາດຜູ້ນີ້ເວົາ້ ອີກວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍຢູ່ໃນກອງໄຟໃຫຍ່ຄື ຊັດຣາເກ ເມຊາກ ແລະອາເບດເນ
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ໂກ ໃນທຸກວັນນີ້

ແຕ່ເຮົາບໍ່ມີອັນຕະລາຍກໍເພາະວ່າເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮັກສາເຮົາຢູ່ຈົນກວ່າ

ພຣະເຈົ້າຈະມາຮັບເອົາເຮົາໄປຈາກກອງໄຟນີ້.
ìແລ້ວກະສັດເນບຸກາດເນສຊາໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນໄປເທິງປາກເຕົາໄຟ

ແລະຊົງເອີ້ນວ່າ, ìຊັດຣາເກ ເມຊາກ ອາ

ເບດເນໂກ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າອົງສູງສຸດເອີຍ, ຈົ່ງອອກມາສາî ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ອອກມາໃນທັນທີ ຝ່າຍ
ເຈົ້າອຸປຣາດ ເຈົ້າແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະພວກທີ່ປຶກສາທັງຫມົດໄດ້ພ້ອມກັນມາເບິ່ງຄົນເຫລົ່ານີ້ ຊຶ່ງບໍ່

ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຫຍັງເລີຍ ຜົມແລະເຄື່ອງນຸ່ງກໍບໍ່ໄດ້ໄຫມ້ ແລະທັງບໍ່ມີກິ່ນຄວັນໄຟໃນຕົນຕົວຂອງເຂົາພຣະ
ຣາຊາຊົງກ່າວວ່າ, ìສາທຸການແດ່ພຣະເຈົ້າຂອງຊັດຣາເກ ຂອງເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກ ພຣະອົງຊົງໃຊ້

ເທວະດາລົງມາຊ່ອຍຄົນເຫລົ່ານິ້ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບໃຊ້ແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ ພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອຟັງຄໍາສັ່ງຂອງ

ເຮົາ ແລະຍ່ອມສ່ຽງຊີວິດຂອງເຂົາດີກວ່າທີ່ຈະຂາບໄຫວ້ພຣະໃດໆເວັ້ນໄວ້ແຕ່ພຣະເຈົ້າຂອງເຂົາເອງî (ຂໍ້ 2628). ດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງຊາຍໜຸ່ມທັງສາມພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາລອດຈາກເງື້ອມມືຂອງເນບູກາ

ເນັດຊາ ພະຣາຊາແຫ່ງບາບີໂລນ ພ້ອມທັງປະກາດອອກຄໍາສັ່ງບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດໝິ່ນປມາດພຣະເຈົ້າຂອງຊາຍໜຸ່ມ
ທັງສາມ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບກຽດຍ້ອນຄວາມສັດຊື່ຂອງເຂົາ ແລະເຂົາທັງສາມກໍໄດ້ຮັບຍົດຈາກເນບູກາເນັດຊາ
(ຂໍ້ 29-30).

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 14
ສ່ຽງທີສ
່ ດ
ຸ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:
ແນວຄວາມຄຶດຫລັກ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:
ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເອັສເທີ 4:1-16
ເອັສເທີ 1-8
ນາງເອັສເທີສ່ຽງຊີວິດເພື່ອຊ່ອຍຜູ້ອື່ນໃຫ້ພົ້ນຈາກການຖືກຂ້າ.
ມັນຄຸ້ມຄ່າບໍ່ທີ່ຈະສະລະຊີວິຕົນເອງເພື່ອຊ່ອຍຜູອື່ນໃຫ້ພົ້ນ?
ເພື່ອຮຽນເອົາແບບຢ່າງຂອງນາງເອັສເທີໃນການຊ່ອຍຜູ້ອື່ນ.

ຄໍານໍາ

1. ພຣະທັມເອັສເທີບໍ່ມີໃນພຣະຄັມພີລາວເຫລັ້ມສີດໍາຈຶ່ງໃຫ້ສະບັບໃໝ່ເຫລັ້ມສີຟ້າແທນ. 2. ເນື່ອງຈາກວ່າ
ພຣະທັມເອັສເທີບໍ່ມີໃນສະບັບສີດໍາຈຶ່ງບໍ່ເປັນພຣະຄັມພີທີ່ຄຸ້ນເຄີຽສໍາລັບຄຣິສຕຽນລາວເຮົາປານໃດ ດັ່ງນັ້ນ
ຈຶ່ງຂໍແນະນໍາໃຫ້ອ່ານບົດ 1 ເຖິງບົດ 8 ເລີຍ.

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

ກະສັດເຊເຊັດຈັດງານລ້ຽງໃຫຍ່ກິນກັນເຖິງເຈັດມື້ ແລະໃນມື້ທີເຈັດຄືເຫດການທີ່ຈະເລົ່າໃນບົດຮຽນນີ້, ດ້ວຍ
ການເມົາເຫລົ້າແວງແລະການມົວເມົາອໍານາດກະສັດເຊເຊັດຈຶ່ງຢາກໂອ້ອວດຄວາມງາມຂອງຣາຊິນີ (ເມັຽ)
ຂອງພະອົງໃຫ້ບັນດາເຈົ້ານາຍໄດ້ເຫັນໂດຍສັ່ງໃຫ້ນາງມາປາກົດຕົວຕໍ່ບັນດາຂຸນນາງທີມ
່ າໃນງານລ້ຽງ (1:
10-11) ແຕ່ພຣະນາງຣາຊິນີເຫັນວ່າຕົນເອງຖືກບັງຄັບຈຶ່ງບໍ່ມາຕາມຄໍາສັ່ງຂອງກະສັດເຊເຊັດ,

ການປະຕິ

ເສດຂອງພຣະນາງເປັນຄວາມຜິດອັນໃຫຍ່ຫລວງຕໍ່ສັງຄົມຂອງຄົນເປີເຊັຽ 71:16-18). ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຍັງ
ເປັນການຜິດຕໍ່ອໍານາດຂອງກະສັດອີກ ດ້ວຍເຫດນີ້ນາງຈຶ່ງຖືກປົດຈາກຕໍາແໜ່ງຣາຊິນີ,

ສ່ວນກະສັດຈະ

ຕ້ອງເລືອກຣາຊິນີຄົນໃໝ່ມາແທນທີ່ຣາຊິນີຄົນເດີມ. ຣາຊິນີຄົນໃໝ່ໄດ້ແກ່ນາງເອັສເທີ (2:5-18).
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊ່ອຍປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງດ້ວຍຜູ້ຍິງຄົນດຽວ ນາງມີຊື່ວ່າເອັສເທີ ນາງເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນຈໍາ
ນວນຊະເລີຍໃນສມັຍກະສັດເນບູກາເນັດຊາເຂົ້າຍຶດຄອງເຢຣູຊາເລັມ ແລະນໍາເອົາຄົນຢິວມາເປັນຂ້າທາດ
ພຸ້ນ. ການຍາດຊິງອໍານາດໃນຣາຊວັງນັ້ນໄດ້ເປັນເໝືອນລະຄອນໂຮງໃຫຍ່, ມີຜູ້ໄດ້ອໍານາດ,

ມີຜູ້ເສັຽອໍາ

ນາດ ແຕ່ສໍາລັບຄຣິສຕຽນແລ້ວເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ມີອໍານາດສູງສຸດ ດັ່ງທີເ່ ຫັນຊີວິດຂອງນາງເອັສເທີ
ຊະເລີຍເສິກຈາກເຢຣູຊາເລັມກາຍມາເປັນພຣະຣາຊີນີແຫ່ງບາບີໂລນ ໂດຍການຊ່ອຍເຫລືອຂອງອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ ອໍານາດທີນ
່ າງມີນັ້ນສາມາດຊ່ອຍຊີວິດຄົນທັງຊາດໃຫ້ພົ້ນຈາກການຖືກຂ້າ. (ອ່ານ 2:19-23).
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2. ຮາມານວາງແຜນຂ້າລ້າງຊາດຢິວ: ( ເອັສເທີ 3:1-15 )

ຕໍ່ມາກະສັດເຊເຊັດໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານຮາມານໃຫ້ເປັນນາຍົກຮັຖມົນຕຣີ ແລະມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ຂ້າຣາຊການທັງໝົດ
ໂຄຣົບຮາມານໂດຍໃຫ້ຂຸເຂົ່າກົ້ມຂາບລາວ ແຕ່ມີຊາຍນຶ່ງມີຊື່ວ່າ ມໍເດກາຍ ຜູ້ເປັນພໍ່ລ້ຽງຂອງຣາຊີນີເອັສເທີ
ບໍ່ຍອມກົ້ມຂາບນາຍຍົກຮາມານ ເພາະຕົນເອງເປັນຄົນຢິວ. ເມື່ອນາຍຍົກຮາມານຮູ້ວ່າມໍເດກາຍບໍ່ຍອມກົ້ມ
ຂາບລົງ ຈຶ່ງວາງແຜນຈະລົງໂທດລາວດ້ວຍຄວາມໃຈຮ້າຍຈົນສຸດຂີດ

ໃນການລົງໂທດນີ້ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຈະລົງ

ໂທດ ທ່ານມໍເດກາຍເທົ່ານັ້ນແຕ່ຈະລົງໂທດທຸກຄົນທີ່ເປັນຄົນຢິວ (ຂໍ້ 1- 6). ແຕ່ນາຍຍົກບໍ່ເຄີຍຮູເ້ ລີຍວ່າຣາ
ຊີນີເອັສເທີກໍເປັນຄົນຢິວຄືກັນ.
ນາຍຍົກຮາມານໄດ້ວາງແຜນຂ້າລ້າງຊາດຢິວບໍ່ໃຫ້ເຫລືອ ລາວໄດ້ຟ້ອງກະສັດວ່າ ìມີຊົນຊາດນຶ່ງກະຈາຍຢູ່

ທົ່ວ ແລະແຍກກັນຢູ່ຖ້າມກາງຊົນຊາດທັງຫລາຍໃນມົນທົນແຫ່ງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ກົດຫມາຍຂອງ
ເຂົາຜິດກັບກົດຫມາຍຂອງຊົນຊາດອື່ນທັງສິ້ນ ແລະພວກນີ້ບໍ່ຮັກສາກົດຫມາຍຂອງພຣະຣາຊາ ການທີ່ພຣະ

ຣາຊາຊົງປ່ອຍເຂົາໄວ້ນີ້ບໍ່ໄດ້ເກີດປໂຍດແກ່ພຣະອົງຖ້າເປັນທີພ
່ ໍພຣະທັຍພຣະຣາຊາ ຂໍຊົງອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ທໍາ
ລາຍລ້າງເຂົາເສັຽເຖີດ ແລະຂ້ານ້ອຍຈະຖວາຍເງິນນຶ່ງຫມື່ນຕະລັນໃສ່ມືບັນດາຜູ້ທດ
ີ່ ູແລ ພຣະຣາຊກິດຂອງ

ພຣະຣາຊາເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ໃສ່ໃນພຣະຄັງຂອງພຣະຣາຊາ” ເຈົ້າຊີວິດຈຶ່ງຖອດແຫວນຕາອອກຈາກພຣະຫັດ
ຂອງພຣະອົງມອບແກ່ຮາມານບຸດຮັມເມດາທາ ຄົນອາກັກ ສັດຕຣູຂອງພວກຢິວî (3:8-10). ກະສັດຊາເຊັດ
ຕົກລົງປະທັບຕຣາດ້ວຍແຫວນຂອງເພິ່ນໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າພະຣາຊິນີຂອງເພິ່ນເປັນຄົນຢິວຄືກັນ.

3. ສັດຊືຈ
່ ງຶ່ ກ້າຫານ: ( ເອັສເທີ 4:1-17 )

ທ່ານມໍເດກາຍເປັນຍາດພີ່ນ້ອງອັນໃກ້ຊິດກັບຣາຊິນີເອັສເທີ,

ທ່ານເອງເປັນຜູ້ລ້ຽງດູເອັສເທີມາແຕ່ນ້ອຍ

ເໝືອນກັບວ່າເປັນລູກແທ້ໆຂອງເພິ່ນ. ທ່ານມໍເດກາຍໄດ້ຮັບຂ່າວວ່ານາຍຍົກຮາມານມີເອກສານທີປ
່ ະທັບ

ຕຣາດ້ວຍແຫວນຂອງກະສັດເຊເຊັດໃຫ້ຂ້າລ້າງຄົນຢິວທັງໝົດ ມໍເດກາຍໄດ້ສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າເສັຽໃຈ
ໂດຍຈີກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຂອງຕົນແລ້ວໄປນຸ່ງຫົ່ມຝ້າກະສອບເຂົ້າຊຶ່ງສະແດງຄວາມເສັຽໃຈໃນສັງຄົມຂອງຄົນຕາ
ເວັນອອກ.

ໃນສັງຄົມຂອງຄົນພາກຕາເວັນອອກກາງນັ້ນການນຸ່ງເສື້ອຄຸມຍາວ (Robe) ແມ່ນເສື້ອຄຸມທີມ
່ ີ

ກຽດຕິຍົດເຊັ່ນບຸດຫລົງຫາຍເມື່ອກັບບ້ານພໍ່ເອົາເສື້ອຄຸມມາສວມໃສ່ລາວ, ບັນດາເຈົ້ານາຍຈະຕ້ອງນຸ່ງເສື້ອ
ຄຸມ ສ່ວນກະສັດຕ້ອງແມ່ນເສື້ອຄຸມສີມ່ວງ. ເມື່ອທ່ານມໍເດກາຍຖອດເສື້ອຄຸມຂອງເພິ່ນອອກແປວ່າເພິ່ນລົດ
ຖານະເພິ່ນລົງຫລືປະຕິເສດຕົນບໍ່ເປັນຄົນສໍາຄັນອັນໃດ ການຍອມມານຸ່ງຜ້າປ່ານຫລືຜ້າກະສອບເຂົ້າແປວ່າ
ທຸກໃຈຫລາຍ ພ້ອມທັງເອົາຂີ່ເຖົ່າໂຮຍໃສ່ຫົວແປວ່າກໍາລັງຈະຕາຍ. (ຂໍ້ 1-3) ມີຄົນມາລາຍງານຕໍ່ຣາຊິນີ
ເອັສເທີຜູ້ເປັນເໝືອນລູກລ້ຽງຂອງມໍເດກາຍ ເພາະເພິ່ນລ້ຽງລາວມາແຕ່ນ້ອຍພຸ້ນ.
ເມື່ອນາງຊາບຂ່າວວ່າທ່ານມໍເດກາຍກໍາລັງເປັນທຸກຢ່າງໜັກ ແຕ່ບໍ່ຮວ
ູ້ ່າມໍເດກາຍ ເປັນທຸກດ້ວຍເຣື່ອງອັນໃດ
ດັ່ງນັ້ນນາງຈຶ່ງສົ່ງເສື້ອຜ້າຢ່າງດີໄປໃຫ້ມໍເດກາຍ ແຕ່ມໍເດກາຍບໍ່ໄດ້ນຸ່ງຫົ່ມເສື້ອຜ່າເຫລົ່ານັ້ນ. ດ້ວຍເຫດນີ້ມໍ
ເດກາຍຈຶ່ງເອົາສໍາເນົາເອກະສານການປະກາດຂ້າຄົນຢິວທັງໝົດ

ທີ່ຕຣາປະທັບຂອງກະສັດເຊເຊັດຜູ້ເປັນ

ສາມີຂອງນາງ, ພ້ອມນັ້ນມໍເດກາຍຍັງສັ່ງຄວາມໄປຫາເອັສເທີໃຫ້ນາງໄປຂໍຄວາມເມດຕານໍາກະສັດ
56

ແລະ

ເອັສເທີກໍພ້ອມທີ່ຈະເຮັດຕາມທີ່ມໍເດກາຍສັ່ງມາ. ເມື່ອນາງໄດ້ຮູ້ເຣື່ອງແລ້ວຈຶ່ງພ້ອມທີ່ຈະຕັດສິນໃຈສ່ຽງຊີວິດ
ໄປຫາກະສັດເຊເຊັດຜູ້ເປັນສາມີເພື່ອຂໍໄວ້ຊີວິດຂອງຢິວທັງໝົດ (ຂໍ້ 4-8). ເອັສເທີຈະສ່ຽງຊີວິດຂອງຕົນໄປ
ຫາກະສັດເຊເຊັດກໍເພາະວ່າລາວເປັນຄົນສັດຊື່ເຊື່ອຟັງມໍເດກາຍມາແຕ່ນ້ອຍແລ້ວ,

ຣາຊີນີເອສເທີເອງກໍຮູ້

ກົດຂອງຣາຊວັງດີວ່າ ìຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງບໍ່ວ່າຊາຍຫລືຍິງທີເ່ ຂົ້າໄປໃນເດີ່ນຂອງວັງເພື່ອພົບກະສັດໂດຍບໍ່ໄດ້ຖືກ

ເອີ້ນມາຈະຕ້ອງຕາຍ ນັ້ນແຫລະຄືກົດໝາຍî (ຂໍ້ 11ກ). ມັນເປັນກົດໝາຍສູງສຸດເພື່ອປ້ອງກັນກະສັດບໍ່ໃຫ້ຜູ້
ໃດເຂົ້າໄກ້ກະສັດເພື່ອເປັນການສັກສິດແລະຄວາມປອດພັຍ.

ìແລ້ວເອັສເທີກໍສັ່ງຄວາມໄປບອກມໍເດກາຍວ່າ ຈົ່ງໄປທ້ອນໂຮມເອົາພວກຢິວໃນນະຄອນຊູຊາ; ໃຫ້ພາກັນ
ຖືສິນອົດເຂົ້າແລະອ້ອນວອນເພື່ອຂ້ອຍ. ຢ່າກິນຫລືດື່ມຫຍັງພາຍໃນສາມມື້ສາມຄືນ. ຂ້ອຍກັບສາວໃຊ້ຈະ
ປະຕິບັດຢ່າງດຽວກັນ ຫລັງຈາກນີ້ຂ້ອຍຈະໄປຫາກະສັດ ເຖິງແມ່ນຈະເປັນການຝ່າຝືນກົດໝາຍກໍຕາມ ຖ້າ

ຂ້ອຍຕາຍຍ້ອນການກະທໍາເຊັ່ນນີ້ ຂ້ອຍກໍຍອມî (ຂໍ້ 16). ການຖືສິນອົດອາຫານແມ່ນເຄັດລັບອັນສຸດຍອດ

ຂອງຜູ້ທເີ່ ຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ, ເອັສເທີຮູ້ແນ່ແກ່ໃຈແລ້ວວ່າການຝ່າຝືນກົດໝາຍຂອງຣາຊວັງຕ້ອງຕາຍແນ່ນອນ
ແຕ່ນາງກໍຈະຝ່າຝືນກົດນີ້ໂດຍການຍອມຕາຍເພື່ອຄົນຢິວທັງປວງຈະໄດ້ລອດ

ນາງຈະສະແດງຄວາມຮັກ

ຊາດຂອງນາງດ້ວຍການຕາຍຂອງນາງເອງ ແຕ່ນາງກໍເຊື່ອວ່າຫາກພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະທັຍຄົນທັງຊາດ ກໍຈະ

ລອດພົ້ນ ດ້ວຍເຫດນີ້ນາງຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ຄົນຢິວຖືສິນອົດອາຫານແລະໄຫວ້ວອນເພື່ອນາງພາຍໃນສາມວັນ. ການ
ເຮັດແນວນີ້ເປັນການສະແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າໃນຍາມເຊັ່ນນີ້,

ຫາກຄົນຢິວ

ເຮັດເຊັ່ນນີ້ພາຍໃນສາມວັນນາງກໍຈະເຂົ້າໄປຫາກະສັດ. ສ່ວນມໍເດກາຍໄດ້ຮັບຂ່າວນັ້ນແລ້ວກໍຊັກຊວນຄົນ
ຢິວປະຕິບັດຕາມນັ້ນ (ຂໍ້ 17).
ຄໍາຖາມ
1. ເປັນຫຍັງກະສັດເຊເຊັດຈຶ່ງຢາກສະແດງຣາຊິນີຂອງເພິ່ນໃນງານລ້ຽງ.
2. ເປັນຫຍັງຣາຊິນີຈຶ່ງຖືກປົດຕໍາແໜ່ງ ແລະໃຜເປັນຜູ້ຂຶ້ນແທນ?
3. ເປັນຫຍັງນາຍຍົກຮາມານຈຶ່ງຢາກຂ້າຄົນຢິວທັງໝົດ?
4. ໃຜຈະສ່ຽງພັຍເພື່ອຊ່ອຍຄົນຢິວ? ກ່ອນຈະສ່ຽງພັຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດແດ່?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 15
ເພືອ
່ ປະຊາຊົນ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ເນເຫມີຢາ 2:1-5; 5;1-13
ເນເຫມີຢາ 1--5

ແນວຄວາມຄຶດຫລັກ

ເນເຫມີຢາຄືນສ້າງກໍາແພງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຂຶ້ນໃໝ່

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:

ເມື່ອມີບາງຢ່າງຕ້ອງສໍາເຣັດພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດແນວໃດ?

ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເນເຫມີຢາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ເພິ່ນເຮັດສິ່ງສໍາຄັນນີ້.

ຄໍານໍາ

ເນເຫມີຢາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າທີເ່ ຊື່ອຟັງ ເພິ່ນໄດ້ພັດພາກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງເພິ່ນທີ່ກຸງເຢຣູ
ຊາໄປຢູ່ກຸງບາບີໂລນໃນສມັຍສົງຄາມ, ເພິ່ນໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ເຫງັ້ນເຫລົ້າໃຫ້ກະສັດອາກຕາເຊເຊັດທີ່ຣາຊວັງ.
ວັນນີ້ເພິ່ນບໍ່ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນເບີກບານໃຈຄືວັນຜ່ານມາ ເພາະພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເພິ່ນມີພາຣະໃຈກັບກໍາແພງ
ເມືອງຂອງເພິ່ນທີຖ
່ ືກເພພັງໄປນັ້ນ.

1. ເສົາ້ ສລົດໃຈ: ( ເນເຫມີຢາ 1:1-2:1-2 )

ເນເຫມີຢາໄດ້ຮັບຂ່າວຈາກພີ່ນ້ອງຄົນນຶ່ງຊື່ ຮານານີ ເປັນຊາຍຢູດາຄືກັນກັບເນເຫມີຢາມາເລົ່າຂ່າວເຣື່ອງກໍາ
ແພງເມືອງເຢຣູຊາເລັມກໍຍັງພັງທະລາຍຢູ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່ໄດ້

ການນີ້ໄດ້ເປັນໄປຕາມຄໍາທໍາ

ນວາຍຂອງຜູ້ທໍານວາຍເຢເຣມີຢາ ຍ້ອນການເຮັດບາບຂອງເຂົາຫລາຍປະການ.
ນ້ອງເດີນທາງມາແຕ່ເຢຣູຊາເລັມ

ເນເຫມີຢາດີໃຈທີ່ເຫັນພີ່

ແຕ່ເມື່ອເພິ່ນໄດ້ຮັບຂ່າວການເພພັງຂອງກໍາແພງນີ້ແລ້ວເພິ່ນກໍມີຄວາມ

ເສົ້າໃຈແລະຄຶດຢາກກັບຄືນໄປສ້າງກໍາແພງເມືອງນັ້ນ

ເພາະເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງເພິ່ນ (1:2).

ພວກຢິວທີ່ກັບຄືນຈາກບາບີໂລນໄປກ່ອນນີ້ກໍບໍ່ສາມາດປົວແປງກໍາແພງເມືອງໄດ້ ìຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດກັບມາຖິ່ນ

ຖານປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມລໍາບາກອັນໃຫຍ່ຫລວງ

ພວກຕ່າງດ້າວທີ່ຢູ່ໃກ້ກໍດູຖູກຢຽບ

ຫຍາມເຂົາ ພວກເຂົາໄດ້ບອກຂ້າພະເຈົ້າອີກວ່າ ກໍາແພງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຍັງຖືກພັງທະລາຍລົງຢູ່ ປະຕູ
ກໍາແພງເມືອງກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່ ຕັ້ງແຕ່ມັນໄດ້ຖືກຈູດພຸ້ນî (1:3).

ກໍາແພງນະຄອນມີໄວ້ສໍາລັບປ້ອງກັນຄວາມປອດພັຍແລະປ້ອງກັນການບຸກລຸກຂອງພວກສັຕຣູ, ສ່ວນພຣະ
ວິຫານແມ່ນບ່ອນໄຫວ້ວອນເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ນອກນັ້ນຍັງເປັນບ່ອນຕັດສິນຄວາມຂອງກົດໝາຍອີກ, ຜູ້ທີ່ຫລົງ
ຜິດຄຶດຊົ່ວໃນຄວາມບາບຈະພາກັນມາເຜົາເຄື່ອງຖວາຍບູຊາເພື່ອຂໍອະພັຍໂທດຄວາມຜິດບາບ. ດັ່ງນັ້ນເມື່ອ
ພຣະວິຫານຖືກທໍາລາຍ ແລະພວກຢິວຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຽທີບ
່ າບີໂລນເຂົາກໍໝົດໂອກາດທີ່ຈະເຜົາເຄື່ອງ
ບູຊາຂໍອະພັຍຄວາມຜິດບາບ

ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກຢິວຢູ່ໃນຕ່າງແດນມີແຕ່ຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ
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ແສນສາຫັດ.

ìຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດກັບມາຖິ່ນຖານປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມລໍາບາກອັນໃຫຍ່

ຫລວງ ພວກຕ່າງດ້າວທີຢ
່ ູ່ໃກ້ກໍດູຖູກຢຽບຫຍາມເຂົາ ພວກເຂົາໄດ້ບອກຂ້າພະເຈົ້າອີກວ່າ ກໍາແພງນະຄອນ
ເຢຣູຊາເລັມຍັງຖືກພັງທະລາຍລົງຢູ່

ປະຕູກໍາແພງເມືອງກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່ ຕັ້ງແຕ່ມັນໄດ້ຖືກຈູດ

ພຸ້ນເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍນັ່ງຮ້ອງໄຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄວ້ທຸກ ແລະບໍ່ກິນເຂົ້າເປັນເວລາ
ຫລາຍວັນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ້ອນວອນພຣະເຈົ້າວ່າ,ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຜູ້ຊົງປະທັບຢູ່ເທິງຟ້າສວັນ

ພຣະອົງຊົງຍິ່ງໃຫຍ່ ພວກຂ້ານ້ອຍຢໍາເກງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງສັດຊື່ ແລະຍຶດຫມັ້ນໃນຄໍາສັນຍາກັບຜູ້ທີ່ຮັກ
ແລະຜູ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງພຣະອົງî (ເອຊາຣາ 1:3-5). ເນເຫມີຢາໂສກເສົ້າໃຈຫລາຍທີສ
່ ຸດໃນເຣື່ອງນີ້

ຈົນບໍ່ສາມາດຊຸກເຊື່ອງຄວາມເສົ້ານັ້ນໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນກໍາລັງເຫງັ້ນເຫລົ້າໃຫ້ຈັກກະພັດອາກຕາເຊເຊັດ
(ເນເຫມີຢາ 1:1).

ເມື່ອກະສັດເຫັນເພິ່ນເສົ້າຜິດປົກກະຈຶ່ງຖາມເພິ່ນວ່າ ìເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງໂສກເສົ້າແທ້?

ເຈົ້າບໍ່ເຈັບໄຂ້ຫຍັງ ສະນັ້ນເຈົ້າຄົງມີເຣື່ອງທຸກໃຈເປັນແນ່î (ຂໍ້ 2).

2. ກ້າທີຈ
່ ະເວົາ້ ຄວາມຈິງ: ( ເນເຫມີຢາ 2:3-5 )

ຂ້າງເທິງນັ້ນທ່ານໄດ້ເຫັນເນເຫມີຢາໄດ້ນັ່ງຮ້ອງໄຫ້ ແລະບໍ່ກິນເຂົ້າຕັ້ງຫລາຍວັນເພື່ອອຸທິດຕົນໃນການໄຫວ້
ວອນ ເພິ່ນໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນຕັ້ງຫລາຍວັນ ແລະຫາໂອກາດທີຈ
່ ະເວົ້າກັບຈອມຈັກກະພັດອາກຕາເຊເຊັດ ມາ
ບັດນີ້ນັບວ່າເປັນໂອກາດຂອງເພິ່ນແລ້ວ ເພາະອາກຕາເຊເຊັດໄດ້ຖາມເພິ່ນກ່ອນ. ດ້ວຍເຫດນີ້ເພິ່ນຈຶ່ງຕັດ

ສິນໃຈສ່ຽງເວົ້າເຣື່ອງໃນໃຈໃຫ້ອາກຕາເຊເຊັດຟັງ ເພາະວ່າຫາກການເວົ້ານັ້ນຜິດໃຈຂອງກະສັດ ຫລືເຮັດໃຫ້
ເພິ່ນໃຈຮ້າຍຊີວິດຂອງເນເຫມີຢາກໍອາດຈະຈົບລົງໄດ້ ດ້ວຍເຫດນີ້ເພິ່ນຈຶ່ງເຝົ້າອ້ອນວອນຖືສິນອົດອາຫານ
ເປັນເວລາຫລາຍວັນເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ນໍາພາເພິ່ນໃນການປາກເວົ້າກັບຜູ້ມີອິດທິພົນ. ເນເຫມີຢາໄດ້ຕອບ
ວ່າ ìຂໍພຣະຣາຊາຈົ່ງໝັ້ນຍືນຕລອດໄປເທີ້ນ, ຈະໃຫ້ຜູ້ຂ້າບໍ່ໂສກເສົ້າໄດ້ຢ່າງໃດໃນເມື່ອເມືອງທີ່ບັນພະບຸຣຸດ

ຂອງຜູ້ຂ້າໄດ້ຖືກຝັງໄວ້ນັ້ນຮົກຮ້າງເພພັງ ແລະປະຕູເມືອງກໍຖືກໄຟໄໝ້ຈົນໝົດສິ້ນî ( ຂໍ້ 4). ເນເຫມີຢາມີວິ
ທີ່ເວົ້າກັບກະສັດໂດຍເອົາເຣື່ອງຂອງບັນພະບຸຣຸດມາເວົາ້ ດ້ວຍວ່າສັງຄົມຂອງຊາວຕາເວັນອອກກາງແມ່ນ
ນັບຖືແລະໃຫ້ກຽດບັນພະບຸຣຸດ ດ້ວຍເຫດນີ້ເນເຫມີຢາຈຶ່ງເວົ້າວ່າ

ìໃນເມື່ອເມືອງທີ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງຜູ້ຂ້າ

ໄດ້ຖືກຝັງໄວ້ນັ້ນຮົກຮ້າງເພພັງ ແລະປະຕູເມືອງກໍຖືກໄຟໄໝ້ຈົນໝົດສິ້ນî ເນເຫມີຢາເຊື່ອແລະໄວ້ວາງໃຈໃນ
ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເຝົ້າອ້ອນວອນຕັ້ງຫລາຍວັນໂດຍບໍ່ກິນຫຍັງເລີຽ, ດັ່ງນັ້ນການເວົ້າຂອງເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ຜິດຫຍັງ.

3. ຮ້າຍກວ່າເກົາ່ : ( ເນເຫມີຢາ 5:1-5 )

ເມື່ອກະສັດອາກຕາເຊເຊັດໄດ້ຍິນຄໍາຂໍຮ້ອງແລ້ວກໍໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເນເຫມີຢາເກີນກວ່າຄໍາຂໍ ຄືກະສັດຍັງ
ໄດ້ໃຫ້ບັນດາເຈົ້າເມືອງ, ເຈົ້າແຂວງຕັດໄມ້ໃນປ່າຂອງກະສັດເອງໄປໃຫ້ເນເຫມີຢາອີກ. (2:8). ເນເຫມີຢາ
ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າທີ່ຕອບສນອງຄໍາອ້ອນວອນຂອງເພິ່ນ. ເມື່ອເພິ່ນຮັບຈົດໝາຍຈາກກະສັດແລ້ວເພິ່ນ
ກໍບໍ່ໄດ້ລໍຊ້າຈຶ່ງຟ້າວໄປເຮັດຕາມແຜນທີເ່ ພິ່ນໄດ້ຄຶດໄວ້. ເພາະວ່າຈົດໝາຍນັ້ນເປັນຈົດໝາຍມີອໍານາດເໜືອ

ກວ່າພວກເຈົ້າເມືອງ ແລະເຈົ້າແຂວງ ແລະພວກສັຕຣູຜູ້ທີ່ກົດຂີ່ຂົ່ມເຫງ ແລະເຍາະເຍີ້ຍຢິວທີ່ບໍ່ສາມາດປົວ
ແປງສິ່ງທີ່ເພພັງລົງໄດ້ (2:19-20).

ການກໍສ້າງຂອງເນເຫມີຢາແລະພວກຢິວເປັນຄືການສ້າງໃນສມັຍສົງ

ຄາມ ເພາະເພິ່ນບອກວ່າ ìຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ປະຊາຊົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຄິ່ງນຶ່ງກໍພາກັນເຮັດວຽກ ແລະອີກເຄິ່ງ
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ນຶ່ງກໍພາກັນຢືນຍາມ ໂດຍໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງຫຸ້ມເກາະ ແລະມີອາວຸດຄົບມືດ້ວຍ ເຊັ່ນ: ຫອກ, ໂລ່ແລະທະນູ; ແລະ
ພວກຜູ້ນໍາກໍສນັບສນູນປະຊາຊົນທີ່ສ້າງກໍາແພງເມືອງຂຶ້ນໃໝ່ຢ່າງເຕັມທີ່. ແມ່ນແຕ່ຜູ້ທີ່ຫາມວັດຖຸກໍ່ສ້າງ ກໍ
ໃຊ້ມືນຶ່ງເຮັດວຽກແລະອີກມືນຶ່ງຖືອາວຸດî (3:16-17).

ນອກຈາກອຸປະສັກພວກສັຕຣູມາໂຈມຕີແລ້ວຍັງມີບັນຫາເສຖກິດເກີດຂຶ້ນໃນກຸ່ມຂອງຢິວເອງ ດັ່ງທີ່ເຂົາໄດ້
ຈົ່ມຕໍ່ເນເຫມີຢາ. ìມີສຽງຮ້ອງຈົ່ມຂອງປະຊາຊົນ ແລະຂອງພັຣຍາຂອງເຂົາກ່າວໂທດພີ່ນ້ອງພວກຢິວ ເພາະ

ມີຄົນທີ່ກ່າວວ່າ ìເຮົາຫລາຍຄົນດ້ວຍກັນ ທັງບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງຂອງເຮົາ ຂໍໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຂົ້າ ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້
ຮັບປະທານແລະມີຊີວິດຢູ່ໄດ້” ແລະມີຄົນກ່າວວ່າ, ìເຮົາຕ້ອງຈໍານໍາໄຮ່ນາຂອງເຮົາ ເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າ ເພາະ

ເຫດການອຶດຢາກອາຫານî ແລະຄົນອື່ນໆກ່າວວ່າ, ìເຮົາໄດ້ຂໍຢືມເງິນມາເປັນຄ່າພາສີຖວາຍກະສັດ ໂດຍ
ຈໍານໍານາແລະສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາເນື້ອກາຍຂອງເຮົາເປັນເຫມືອນເນື້ອກາຍພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາ ລູກຂອງເຮົາ

ກໍເຫມືອນລູກຂອງເຂົາ ແຕ່ເຮົາກໍຍັງໃຫ້ບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງຂອງເຮົາເປັນທາດ ບຸດຍິງຂອງເຮົາບາງຄົນເປັນ
ທາດແລ້ວ ແລະເຮົາຊ່ອຍເຂົາບໍ່ໄດ້ ເພາະຄົນອື່ນຍຶດນາ ແລະສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ”(ຂໍ້ 1-5).

3. ຕອບດ້ວຍຄວາມຊອບທັມ: ( ເນເຫມີຢາ 5:6-13 )

ເມື່ອເນເຫມີຢາໄດ້ຟັງຄໍາຈົ່ມນັ້ນແລ້ວຈຶ່ງມີຄວາມຄຽດແລະກ່າວປະນາມພວກຜູ້ນໍາຂອງຢິວ ìເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ຍິນຄໍາຈົ່ມທຸກຂອງພວກເຂົາ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຄຽດແຄ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງແລະໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ
ລົງໄປ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະນາມພວກຜູ້ນໍາແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະບອກພວກເຂົາວ່າ ພວກ
ທ່ານຂົ່ມເຫງພີ່ນ້ອງຂອງພວກທ່ານເອງî (ຂໍ້ 6-7ກ).

ເນເຫມີຢາເຫັນວ່າຄົນຢິວຫລາຍຄົນຖືກຂາຍໄປໃນ

ຂະນະທີເ່ ສຖກິດຕົກຕໍ່າເຂົາພາກັນຂາຍຕົວເປັນຂ້າທາດທີ່ບາບີໂລນ, ດັ່ງນັ້ນເຫເນມີຢາຈຶ່ງກ່າວວ່າ ì ຕາບ

ໃດພວກເຮົາຍັງເຮັດໄດ້ ພວກເຮົາຕ້ອງຊື້ພີ່ນ້ອງຊາວຢິວພວກເຮົາທີໄ່ ດ້ຂາຍຕົນເອງໃຫ້ແກ່ຊາວຕ່າງຊາດນັ້ນ
ກັບຄືນມາî (ຂໍ້ 8). ໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນສ້າງກໍາແພງແລະຍົກໜີ້ໃຫ້ກັນ. ìຈົ່ງຍົກໜີ້

ທັງໝົດ ທີ່ພວກເຂົາກູ້ຢືມພວກທ່ານນັ້ນເສັຍ ເຊັ່ນ; ເປັນເງິນ ຫລືເຂົ້າ ຫລືເຫລົ້າອະງຸ່ນ ຫລືນໍ້າມັນໝາກກອກ
ເທດ ແລະຈົ່ງສົ່ງໄຮ່ນາ ສວນອະງຸ່ນ,

ສວນໝາກກອກເທດ ແລະເຮືອນຂອງພວກເຂົາດຽວນີ້ສາî (ຂໍ້ 11).

ເນເຫມີຢາບໍ່ໄດ້ກ່າວໂທດເຈົ້າໜີ້ ແຕ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເຂົາຍົກໜີ້ໃຫ້ລູກໜີ້ຕາມລາຍການທີ່ເພິ່ນກ່າວມາ ເພາະວ່າ
ການເຮັດດັ່ງນັ້ນເປັນການຜິດໃນຖານຂົ່ມເຫງກັນເອງ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນເພິ່ນຢ້ານວ່າພຣະເຈົ້າຈະລົງໂທດອີກ
ຢ່າງໜັກຫາກເຂົາຍັງດໍາເນີນຊີວິດດັ່ງນີ້. ເນເຫມີຢາເປັນຜູ້ເຊື່ອແລະປະຕິບັດຕາມບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ ເພິ່ນ
ໄດ້ໃຊ້ເວລາສີ່ສິບວັນເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າກ່ອນຈະມາປົວແປງກໍາແພງເຢຣູຊາເລັມ ເພິ່ນໄດ້ເສັຍສະລະຄວາມ
ສນຸກສຸກສໍາບາຍທີ່ຜາສາດຣາຊວັງໃນຖ້າມກາງການຮັບໃຊ້ຈັກກະພັດອາກຕາເຊເຊັດ

ເພິ່ນບໍ່ມີຄວາມທຸກ

ຍາກລໍາບາກອັນໃດໃນທີນ
່ ັ້ນ ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ຕັດສິນໃຈຂໍລາໄປສ້າງບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງເພິ່ນໂດຍການຊົງ
ນໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ເມື່ອພວກຢິວໄດ້ຍິນເພິ່ນສັ່ງແລ້ວຈຶ່ງພາກັນເວົ້າວ່າ ìພວກເຮົາຈະເຮັດຕາມສິ່ງທີ່

ທ່ານໄດ້ເວົ້າມາ ພວກເຮົາຈະສົ່ງຊັບສິນຄືນໃຫ້ພວກເຂົາ ທັງຈະບໍ່ພະຍາມຍາມຖາມເອົາໜີ້ອີກດ້ວຍî
12).
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(ຂໍ້

ຄໍາຖາມ:

1. ໃນເມື່ອເນເຫມີຢາຢູ່ໃນຫໍຜາສາດຣາຊວັງເປັນຫຍັງເພິ່ນຈຶ່ງຄຶດແລະກັບຄືນໄປຍັງບ່ອນທຸກຍາກ?
2. ເນເຫມີຢາເປັນຫຍັງຈຶ່ງໃຊ້ເວລາຕັ້ງສີ່ເດືອນເຝົ້າອ້ອນວອນອະທິຖານ?

3. ເປັນຫຍັງເພິ່ນຈຶ່ງໂສກເສົ້າ ຈົນກ້າເວົ້າກັບກະສັດອາກຕາເຊເຊັດ ຂໍກັບຄືນໄປສ້າງບ້ານເກີດເມືອງນອນ?
4. ການເວົ້າຜິດຕໍ່ກະສັດສັດມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ?
5. ໃນການສ້າງກໍາແພງຂຶ້ນໃໝ່ນັ້ນມີອຸປະສັກຫຍັງແດ່?
6. ຢິວຂົ່ມເຫງຢິວຢ່າງໃດ? ເມື່ອເນເຫມີຢາສອນເຂົາແລ້ວເຂົາເຮັດແນວໃດ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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