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ບດົຮຽນທີ 1

ອາດາມແລະເອວາ ”ຕວົເອງ”

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 3

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 2:4-3:24

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄວາມພິນາດເກີດຂ້ຶນກໍຕ່ໍເມ່ືອມະນຸດປະຕິເສດຄໍາສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ ທີ່

ສອນໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງຖືກຕ້ອງເວລາຢ່ ູໃນໂລກນ້ີ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະກະວົນກະວາຍຊອກຫາສ່ິງຂອງ ແທນທີ່ຈະດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍ

ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາບໍ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງການເລືອກຂອງອາດາມແລະເອວາວ່າຈະດໍາເນີນຕາມ

ຄວາມເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ ຫລືວ່າຈະດໍາເນີນຕາມໃຈຕົວເອງ

ຄາໍນາໍ

ທ່ານເຄີຍຕົກຢ່ ູໃນສະພາບການຢ່າງນ້ີຫລືບ່ໍ? ຄວາມກ້າວໜ້າກໍາລັງກ້າວຂ້ຶນໄປສູ່ຄວາມສໍາເຣັດ ແຕ່

ແລ້ວທັນທີທັນໃດນ້ັນ ສະພາບການກໍຫັນປ່ຽນໄປເປັນການລ້ົມລະລາຍ ພາດຫວັງຢ່າງຍັບເຍີນ. ທ່ານກໍາລັງ

ເດີນຢ່ ູເທິງຈອມໂລກ ແລະແລ້ວທ່ານກໍກັບມາເດີນຢ່ ູໃຕ້ໂລກຄືຕ່ໍາກວ່າຕົວທ່ານເອງ.

ນ້ີຄືການເກີດຂ້ຶນແກ່ອາດາມແລະເອວາ. ໃນປະຖົມມະການບົດທີ 2 ຕອນສຸດທ້າຍ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບ

ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈ້ົາ. ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນມາຕາມແບບພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາແລະມີຄວາມ

ສັມພັນກັບພຣະອົງຜ້ ູສູງສຸດຂອງໂລກ. ພວກເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມພໍໃຈຫລາຍໃນຄວາມສັມພັນຊ່ຶງກັນແລະກັນ

ແລະການຈັດຕຽມຂອງພຣະເຈ້ົາທຸກຢ່າງ.

ກົງກັນຂ້າມ, ໃນປະຖົມມະການ ບົດທີ 3 ອາດາມແລະເອວາ ໄດ້ພາກັນເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງພັງທະລາຍ

ລົງ. ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ພາກັນໄປລ້ີຢ່ ູຫລັງຟຸ່ມໄມ້, ບ່ໍກ້າອອກມາພົບກັບພຣະເຈ້ົາເລີຍ. ຄວາມສັມພັນກັບ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໝົດໄປແລ້ວ. ສາຍສັມພັນແຕ່ກ່ອນເຄີຍສັດຊ່ືຕ່ໍກັນ ແຕ່ດຽວນ້ີໄດ້ກາຍເປັນການບ່ໍໄວ້ໃຈກັນ

ແລ້ວ. ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຂັບໄລ່ພວກເຂົາໃຫ້ອອກຈາກສວນເອເດນຂອງພຣະອົງ.

ແມ່ນຫຍັງເກີດ? ຜູ້ຂຽນພຣະຄັມພີໄດ້ຕອບຄໍາຖາມໂດຍອະທິບາຍໃນປະຖົມມະການບົດທີ 3 ວ່າ ອາ

ດາມແລະເອວາບ່ໍຟັງຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການດໍາເນີນຊີວິດໃນສວນເອເດນ.

ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາຮ່ວມກັນ ໃນການບ່ໍປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງ, ແລະໃນການນໍາເອົາຄວາມບາບເຂ້ົາ

ມາສູ່ໂລກນ້ີ.

1. ການກະທາໍ: (ປະຖົມມະການ 3:1-6)

ປະຖົມມະການ ບົດ 3 ໄດ້ເປີດຂ້ຶນດ້ວຍການເລ້ີມຕ້ົນການປາກົດການຂອງ ” ງູ ” (ຂ້ໍ 1). ງູເປັນສັດ
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ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະກໍເປັນສັດທີ່ສລາດກວ່າບັນດາສັດທັງຫລາຍ. ບາງທີອາດຈະເປັນເພາະວ່າເປັນ ຄ້ັງທໍາອິດ

ທີ່ເອວາໄດ້ຍິນສັດເວົ້າກັບລາວ. ພາຍຫລັງມາຈ່ຶງຮ້ ູໄດ້ວ່າງູແມ່ນຕົວແທນຂອງ ”ຊາຕານ” ຊ່ຶງປາກົດຢ່ ູໃນ

ພຣະນິມິດ 12:9.

ການຫລອກລວງທັງໝົດທີ່ຜ່ານມາແມ່ນມານຊາຕານເປັນຜ້ ູຢ່ ູທາງຫລັງ. ອາດາມແລະເອວາບ່ໍສາ

ມາດທີ່ຈະຕິຕຽນຜ້ ູໃດໄດ້ ເພາະເປັນການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາເອງ. ພວກເຂົາເຈ້ົາສູນເສັຍທຸກຢ່າງ

ທີ່ພຣະເຈ້ົາມອບໃຫ້.

ຄວາມບາບກໍມີບາດກ້າວຂອງມັນເອງ. ບາດກ້າວທີນ່ຶງຄືການບ່ໍເຊ່ືອຟັງ. (ຢາກຮູ້, ຢາກເຫັນ,

ຢາກເຮັດ, ຢາກທໍາ……) ຊາຕານໄດ້ເວົ້າກັບເອວາໂດຍຜ່ານງູ. (ປຖກ. 3:1) ຕາມທີ່ຈິງແລ້ວສັດຈະ ເວົ້າບ່ໍ

ໄດ້. ຊາຕານໃຊ້ຢ່າງນ້ີເພ່ືອຫລອກລວງການຢາກຮ້ ູຢາກເຫັນຂອງພວກເຂົາ.

ຊາຕານໄດ້ປ່ອຍຄວາມສົງສັຍເຂ້ົາໃສ່ເອວາໂດຍໃຊ້ຄໍາທີ່ວ່າ ”ເຈ້ົາຈະບ່ໍຕາຍແທ້ດອກ ” (3:4)

”ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ດີວ່າ ຖ້າເຈ້ົາກິນຜົນໄມ້ນ້ີຍາມໃດຕາຂອງເຈ້ົາຈະສວ່າງຂ້ຶນ ແລ້ວເຈ້ົາຈະເປັນເໝືອນ

ພຣະເຈ້ົາ ຄືສໍານຶກໃນຄວາມດີແລະຊ່ົວ” (3:5) ດ້ວຍຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ, ຢາກດີ ຢາກເດ່ັນ, ເອວາກໍໄດ້

ຕັດສິນໃຈເຊ່ືອຄວາມຂອງມານ ແລະແລ້ວກໍເລີຍລົງມືກະທໍາ ຄືກິນຜົນໄມ້ນ້ັນແລະກໍຍ່ືນໃຫ້ ອາດາມກິນນໍາ.

(3:6)

2. ການຮບັຜດິຊອບ: ( ປະຖົມມະການ 3:7-13)

ການກະທໍາທີ່ບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂອງອາດາມແລະເອວາ ເຮັດໃຫ້ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງປ່ຽນແປງໄປ. ຄວາມບາບ

ໄດ້ເຂ້ົາມາປົກຄຸມພວກເຂົາແລະພວກເຂົາກໍບ່ໍມີຄວາມຮູ້ສຶກລະອາຍຕ່ໍກັນເລີຍ. (ປຖກ.2:25) ຫລັງຈາກຕົກ

ຢ່ ູໃນຄວາມບາບແລ້ວ ຕາຂອງພວກເຂົາກໍສວ່າງຂ້ຶນ ຈ່ຶງສໍານຶກວ່າພວກຕົນເປືອຍກາຍຢ່ ູ ກໍພາກັນເອົາໃບໄມ້

ມາຫຍິບເປັນເຄ່ືອງປົກປິດຮ່າງກາຍໄວ້. (3:7)

ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານ້ັນ, ຄວາມສັມພັນທີ່ເຄີຍດີກໍຂາດສະບ້ັນລົງ. ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບກໍ

ບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ. ພວກເຂົາພະຍາຍາມທີ່ຈະຫລົບຫລີກຈາກພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາເຈ້ົາພາກັນຢ້ານກົວແມ້ກະທັ້ງ

ຜູ້ທີ່ຊົງສ້າງພວກເຂົາຂ້ຶນມາ. ພວກເຂົາເຈ້ົາພາກັນຢ້ານກົວຄວາມຈິງ.

ເມ່ືອມາເຖິງຈຸດນ້ີແລ້ວ ການຊັດທອດຈາກຄວາມຈິງຈ່ຶງເກີດຂ້ຶນ, ຈະເຫັນໄດ້ຈາກການຕອບຄໍາຖາມ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ອາດາມປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການກະທໍາຄ້ັງນ້ີ ເພ່ິນຈ່ຶງໂຍນຄວາມຜິດໄປໃຫ້ເອ

ວາ, ເພ່ິນຊ້ີນ້ິວມືໃສ່ເອວາແລະເວົ້າວ່າ : ”ຜ້ ູຍິງທີ່ທ່ານມອບໃຫ້ຂ້າພຣະອົງ ສ່ົງໝາກໄມ້ໃຫ້ ຂ້າພຣະອົງ, ຂ້າ

ພຣະອົງຈ່ຶງຮັບປະທານ” (3:12) ສ່ວນເອວາກໍປະຕິເສດການກະທໍາຂອງຕົນເອງເຊ່ັນກັນ ບ່ໍຍອມຮັບຜິດ

ຊອບຢ່າງໃດເລີຍ. ເພ່ິນໄດ້ກ່າວຫາງູ ແລະເວົ້າວ່າ: ”ງູເປັນຜ້ ູລ້ໍລວງຂ້າພຣະອົງ, ຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງກິນໝາກໄມ້

ນ້ັນ.” (3:13)

ພຣະເຈ້ົາບຍອມຮັບການແກ້ຕົວຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ ແລະໄດ້ກ່າວບົດລົງໂທດຢ່າງໜັກແກ່ພວກ

ເຂົາທັງສອງ.

3. ຜນົທີຕ່າມມາ: (ປະຖົມມະການ 3:14-17)
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ແມ່ນຫຍັງເກີດຂ້ຶນເວລາອາດາມແລະເອວາຍອມຈໍານົນຕ່ໍການທົດລອງແລະຕົກຢ່ ູໃນຄວາມບາບ ?

(1) ຜົນທີ່ຕາມມາໂດຍສ່ວນຕົວ. ຄວາມບາບໄດ້ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຮູ້ສຶກຍອມຈໍານົນ (3:7) ອາດາມແລະເອວາ

ຮູ້ຕົວດີວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາຜິດ. ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ທໍາລາຍແຜນການອັນດີງາມຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ພຣະ

ອົງຊົງຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາເຈ້ົາທຸກໆວັນ. (2)ຜົນທີ່ຕາມມາຂອງຊາຕານ. (3:14-16) ຊາຕານເຂ້ົາໃຈວ່າຕົນ

ເອງໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະແລ້ວ. ຊາຕານອາດຈະໄດ້ຊັຍຊະນະເໜືອມະນຸດ ແຕ່ບ່ໍອາດສາມາດເອົາຊະນະແຜນ

ການຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ລົງໂທດຊາຕານຢ່າງໜັກ ຄຶ: ຕ້ອງເອົາທ້ອງລີເລືອໄປ

ຕາມດິນ, ພົງພັນຂອງຍິງຈະຢຽບຫົວເຈ້ົາໃຫ້ແຫລກ, ກິນດິນເປັນອາຫານ. (3) ຜົນທີ່ຕາມມາຂອງມະນຸດ

ທົ່ວໄປ. ເອວາຫລືຜ້ ູຍິງທົ່ວໄປ (3:16)ຈະຕ້ອງມີລູກ, ຖືພາ. ອາດາມຫລືຜູ້ຊາຍທົ່ວໄປ (3:17-19) ຕ້ອງທໍາ

ງານໜັກຫາລ້ຽງຄອບຄົວ.

ການຕັດສິນສຸດທ້າຍນ້ີ ແມ່ນການຕັດສິນລວມ ຄືພວກເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກສວນເອເດນ (3:

20) ເພ່ືອພວກເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ກິນໝາກໄມ້ນ້ັນອີກ.

ການທີ່ອາດາມແລະເອວາບ່ໍຟັງຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຮດັໃຫສາຍສັມພັນຣະຫວ່າງມະນຸດກັບພຣະ

ເຈ້ົາຂາດສະບ້ັນລົງໂດຍຕລອດໄປເປັນນິດ. ເມ່ືອອາດາມກະທໍາຜິດຢ່າງນ້ີແລ້ວ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີອາດາມຜ້ ູ

ໃໝ່(ພຣະຄຣິດ)ເພ່ືອຈະແກ້ໄຂຫລືວ່າລົບລ້າງການກະທໍາຕ່າງໆຂອງອາດາມຜ້ ູເກ່ົາ. ໂປໂລໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນ

1ໂກຣິນໂທ15:22 ”ເພາະວ່າທຸກຄົນຕ້ອງຕາຍເພາະກ່ຽວເນ່ືອງກັບອາດາມສັນໃດ ຄົນທັງປວງກໍຈະກັບໄດ້

ຊີວິດກ່ຽວເນ່ືອງກັບພຣະຄຣິດສັນນ້ັນ.”

ຄວາມຫມາຍແລະພາກປະຕບິດັ

ປວັດພ້ືນຖານຂອງພຣະຄັມພີ ໄດ້ເຕືອນໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄວາມຈິງໃນທຸກວັນນ້ີ. ເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍປະ

ຖົມມະການບົດທີ 3 ແມ່ນເຕືອນພວກເຮົາວ່າການລ້ໍລວງຕ່າງໆຈະຕ້ອງນໍາພວກເຮົາໄປສູ່ຄວາມບາບ.ເຣ່ືອງ

ລາວຄວາມເປັນມາທີ່ເກີດແກ່ອາດາມແລະເອວາ ແມ່ນເກີດແກ່ພວກເຮົາເໝືອນກັນ. ເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈ

ເອົາເອງວ່າຈະຕາມໃຈຕົວເອງ ຫລືວ່າຈະເຊ່ືອຟັງດໍາເນີນຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນອີກເຣ່ືອງ

ລາວກໍຍັງບອກພວກເຮົາອີກວ່າການຫລອກລວງເຍ້ົາຍວນກໍມີຫລາຍວິທີທີ່ຊາຕານຈະໃຊ້ກັບພວກເຮົາ. ຢ່າ

ລືມວ່າ ຖ້າຫາກຕັດສິນທໍາສ່ິງໃດລົງໄປແລ້ວ ຕົວເຮົາເອງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ. ເຮົາບ່ໍສາມາດຈະຊ້ີມືໃສ່ໃຜຜ້ ູນ່ຶງ

ໄດ້. ສຸດທ້າຍ ພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະຄຸນອັນຫລາຍເຫລືອລ້ົນ ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງຈະຊົງຂັບໄລ່ພວກເຂົາເຈ້ົາ

ໃຫ້ອອກຈາກສວນເອເດນກໍຕາມ ພຣະອົງກໍຍັງຊົງມີແຜນຕພວກເຂົາເຈ້ົາຢ່ ູ. ພຣະອົງສັນຍາວ່າພຣະອົງຈະ

ຕ້ອງໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະຢ່າງແນ່ນອນ.

ຄາໍຖາມ:

1. ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທີ່ກັນດານທີ່ສຸດຖ້າພວກເຮົາຫາກບ່ໍຮູ້ຈັກໄຈ້ແຍກຣະຫວ່າງການລ້ໍລວງແລະຄວາມບາບ?

2. ທ່ານຄິດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບພະຍາມານເຂ້ົາມາຫາເອວາ ໃນຮູບຮ່າງຂອງສັດ ”ງູ” ?

3. ແມ່ນຫຍັງທີ່ຄ້າຍຄືກັນຣະຫວ່າງແຜນການຂອງມານຊາຕານທີ່ຫລອກລວງອາດາມແລະເອວາ ແລະ

ມານຊາຕານທີ່ຫລອກລວງທ່ານ?
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4. ພວກເຮົາຄວນຈະຖ້ິມໂທດໃສ່ໃຜ ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກຕັດສິນໃຈຜິດ? ແລະຖ້າພວກເຮົາຫາກເຮັດຜິດ

ບາບຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ?

5. ຜົນທີ່ຕາມມາມີຫຍັງແດ່, ຖ້າມະນຸດຫາກກະທໍາບາບ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທີ 2

ກາອນິແລະອາເບນ: ”ໃຜຫວ່ງໃຜ?”

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 4:1-16

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ ບົດທີ 4

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ມະນຸດທຸກຄົນປາຖນາຢາກມີຄວາມສັມພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈ້ົາ,

ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນກັບມະນຸດດ້ວຍກັນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວ້າ: ມີຫລາຍທາງທີ່ພວກເຮົາຫາວິທີທາງເພ່ືອທໍາລາຍຄວາມສັມພັນຕ່ໍເພ່ືອນ

ມະນຸດດ້ວຍກັນ ແທນທີ່ຈະເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕ່ໍກັນແລະກັນ.

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຂຍາຍຕານ່າງໃນຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນ ໃຍ

ຕ່ໍຜ້ ູອ່ືນ, ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຮົານໍາ.

ຄາໍນາໍ

ບ່ໍມີບ່ອນໃດທີ່ຈະໃຫ້ປະສົພການແກ່ຊີວິດເທົ່າກັບຄອບຄົວ. ທຸກໆຄົນທີ່ເກີດມາຈະມີແນວຄິດວ່າເມ່ືອ

ເວລາເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນມາແລ້ວຈະຕ້ອງມີຄອບຄົວ ມີບ້ານເປັນຂອງຕົວເອງ. ພວກເຮົາຊອກສແວງຫາຄູ່ຄອງທີ່

ຖືກໃຈ ເພ່ືອຈະມີລູກເປັນໜໍ່ເປັນແນວ.

ພວກເຮົາມີຊ່ືສຽງສໍາລັບຄອບຄົວ, ເພ່ືອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເຊ້ືອສາຍມາຈາກທີ່ໃດ. ແຕ່ລະຄອບຄົວຝຶກສອນ

ກັນແຕ່ລະແບບ ແຕ່ລະວິທີບ່ໍເໝືອນກັນ. ບາງຄອບຄົວທີ່ມີເງິນມີຄໍາ ຖານະດີແດ່ກໍສິດສອນໄປຕາມຖານະ,

ບາງຄອບຄົວທີ່ທຸກຈົນກໍສິດສອນກັນໄປຕາມຄວາມຍາກຈົນ. ແຕ່ທຸກຄອບຄົວກໍປາຖນາຢາກໃຫ້ຄອບຄົວມີ

ຄວາມກ້າວໜ້າ.

ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກຫວນຄືນໄປຫາສມັຍເດີມຄືສມັຍອາດາມເອວາ ຊ່ຶງເປັນຄອບຄົວທໍາອິດຂອງໂລກ.

ໃນຄອບຄົວນ້ີມີລູກຢ່ ູດ້ວຍກັນສອງຄົນ. ລູກທັງສອງຄົນນ້ີ ບ່ໍຄ່ອຍຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນປານໃດ. ລູກຜ້ ູທີນ່ຶງ

ຊ່ືວ່າກາອິນຜ້ ູທີສອງຊ່ືວ່າອາເບນ. ຕ່ໍມາສອງອ້າຍນ້ອງນ້ີກໍຂ້າກັນຕາຍ. ວັນນ້ີພວກເຮົາຈະມາເບ່ິງໃຫ້ລະອຽດ

ນໍາກັນ.

1. ຄອບຄວົທາໍອດິ: (ປະຖົມມະການ 4:1-2)

ຜ້ ູຂຽນພຣະຄັມພີໄດ້ວາດພາບຂອງຄອບຄົວທໍາອິດດ້ວຍການເກັບຫອມ, ການປະຢັດຊັດທ່ຽງ. ພວກເຮົາ

ຢາກຈະຊາບເຣ່ືອງໃຫ້ເລິກໄປກວ່ານ້ີ ກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງອາດາມແລະເອວາ, ພວກເຂົາເຈ້ົາ

ພາກັນດໍາເນີນຊີວິດກັນຢ່າງໃດ, ໃນຖານະທີ່ເປັນຄອບຄົວທໍາອິດ ທີ່ອອກມາຈາກສວນ ເອເດນແລ້ວ. ອາ

ດາມແລະເອວາຫາກິນແຕ່ລະມ້ືແຕ່ລະວັນຢ່າງໃດ? ພວກເຂົາເຈ້ົາພາກັນສ້າງ ບ້ານເຮືອນກັນແບບໃດ?

ພວກເຂົາເຈ້ົາເບ່ິງເປັນຢ່າງໃດ? ອ້ວນຫລືຈ່ອຍຜອມຢ່າງໃດ? ພວກເຂົາເຈ້ົາພາກັນກິນຫຍັງເປັນອາຫານ? ຜ້ ູ
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ຂຽນພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ບອກພວກເຮົາຢ່າງລະອຽດ, ພຽງ ແຕ່ບອກວ່າ ອາດາມແລະເອວາມີລູກສອງຄົນ ແລະ

ສອງອ້າຍນ້ອງນ້ີກໍມີການຂັດແຍ້ງກັນ.

ຈາກການເລ້ີມຕ້ົນຂອງຊີວິດຄອບຄົວ, ຕ້ອງມີການແຕ່ງງານ, ຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນທາງເພດ ຈະ ເຫັນໄດ້

ໃນການເຕືອນສາມີພັລຍາຂອງໂປໂລ ”ສາມີຕ້ອງປະຕິບັດຕ່ໍຕາມສົມຄວນ ແລະພັລຍາກໍ ຕ້ອງປະຕິບັດຕ່ໍ

ສາມີເຊ່ັນກັນ.” (1ໂກຣິນໂທ 7:3) ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຕຽມຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດໃຫ້ແກ່ ອາດາມແລະເອວາ--

ແລະໃຫ້ແກ່ມະນຸດທຸກຄົນ, ດ່ັງທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ ”ພຣະເຈ້ົາຊົງອວຍພຣະ ພອນແກ່ມະນຸດ ກ່າວແກ່ເຂົາ

ວ່າ ຈ່ົງມີລູກດົກທະວີມາກຂ້ຶນຈົນເຕັມແຜ່ນດິນ…….” (ປຖກ.1:28)

ຫລັງຈາກນ້ັນຕ່ໍມາ ເອວາກໍມີລູກຄົນທໍາອິດຊ່ືວ່າກາອິນ ແລະຕ່ໍມາກໍມີອີກຄົນນ່ຶງຊ່ືວ່າອາເບນ. ພຣະ

ຄັມພີບ່ໍໄດ້ບອກເຖິງເວລາຢ່າງຄັກແນ່ວ່າກາອິນກັບອາເບນຫ່າງກັນຈັກປີ. ຮູ້ແຕ່ພຽງວ່າ ອາເບນ

ເປັນຄົນລ້ຽງແກະ ແລະເບ່ິງແຍງຕັດສາວາສ່ິງຊ່ວຍພ່ໍແມ່. ສ່ວນກາອິນເປັນຄົນປູກຝັງ ເກັບຜົລປູກ ຕ່າງໆ

ມາສູ່ເຮືອນ. ການດໍາເນີນຊີວິດກໍເໝືອນທຸກໆຄອບຄົວທົ່ວໄປ ຈ່ົງເບ່ິງຕ່ໍໄປວ່າ ແມ່ນຫຍັງຈະ ເກີດຂ້ຶນໃນ

ຄອບຄົວນ້ີ.

2. ການຂາ້ກນັຄັງ້ແຣກ: (ປະຖົມມະການ 4:3-8)

ອີກຄ້ັງນ່ຶງພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າຂ້ໍຂັດແຍ່ງເກີດຂ້ຶນມາໃນເວລາໃດບ່ໍຮູ້. ຮູ້ແຕ່ວ່າ ກາອິນ

ຜ້ ູເຮັດກັບການປູກຝັງ ກໍນໍາເອົາຜົລປູກມາຖວາຍ. ສ່ວນອາເບນຜ້ ູເປັນນ້ອງ ທໍາງານຢ່ ູກັບສັດ ເວລານໍາຂອງ

ຖວາຍ ກໍເອົາສັດມາຖວາຍ. ພວກເຮົາກໍບ່ໍຮູ້ວ່າ ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງພໍພຣະທັຍຂອງ ຖວາຍຂອງອາເບນ

ແຕ່ບ່ໍພໍພຣະທັຍຂອງກາອິນ.

ປ້ຶມອະທິບາຍພຣະຄັມພີໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມລ້ໍາເລິກວ່າ ອາເບນໄດ້ນໍາສັດລູກຫົວປີມາເຜົາບູ

ຊາແດ່ພຣະເຈ້ົາ.(ປຖກ. 4:4) ກົງກັນຂ້າມ ກາອິນເປັນຄົນປູກຝັງຈ່ຶງນໍາເອົາຜົລປູກບາງສ່ວນມາຖວາຍ

(4:3) ອີກຈຸດນ່ຶງ ອາເບນໄດ້ນໍາຂອງຖວາຍທີ່ເປັນຂອງດີທີ່ສຸດມາຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ. ຂ້ໍລ້ໍາລຶກອີກຢ່າງນ່ຶງ

ຄືຢ່ ູໃນເຮັບເຣີ 11:4 ທີ່ອະທິບາຍວ່າ ”ຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອ ອາເບນໄດ້ນໍາເຄ່ືອງບູຊາທີ່ປະເສີດກວ່າຂອງກາ

ອິນມາຖວາຍແກ່ພຣະເຈ້ົາ ”

ອີກອັນນ່ຶງ ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງພໍພຣະທັຍຂອງອາເບນແຕ່ບ່ໍພໍພຣະທັຍຂອງກາອິນ? ຫລາຍຄົນ

ອະທິບາຍວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍນໍາເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຂອງອາເບນ ເພາະພຣະອົງໄດ້ຮັບກ່ິນອັນຫອມ

ຫວນ. ຕົວຢ່າງໃນການພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນ 1 ກະສັດ 18:38 ເອລີຊາໄດ້ເອ້ີນໄຟທີ່ມາຈາກພຣະ

ເຈ້ົາເພ່ືອຈະໄດ້ເຜົາເຄ່ືອງບູຊາ. ແລະປາກົດຢ່ ູໃນ 1 ຂ່າວຄາວ 21:26 ດາວິດກໍຊົງສ້າງແທ່ນບູຊາແລະ

ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາແດ່ພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບດາວິດດ້ວຍການ ສ່ົງໄຟມາຈາກສວັນ.
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ກາອິນເຂ້ົາໃຈທັນທີໂລດວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຂອງອາເບນຜ້ ູເປັນນ້ອງຊາຍ ແຕ່

ບ່ໍພໍພຣະທັຍນໍາຂອງເຂົາ. ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວ ແມ່ນພຣະອົງພໍພຣະທັຍໃນການກະທໍາ ແມ່ນດ້ວຍ ຄວາມພໍໃຈ

ແລະເລືອກເອົາຂອງດີໆໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ. ນ້ີຄືການຖວາຍຂອງອາເບນ. ເມ່ືອກາອິນເຫັນດ່ັງນ້ັນ ເພ່ິນກໍບ່ໍມີ

ທາງທີ່ຈະແກ້ໄຂ, ຈ່ຶງຫາທາງແກ້ໄຂດ້ວຍຕົນເອງ.

ພວກເຮົາທັງຫລາຍກໍມັກເປັນຢ່າງນ້ີແຫລະ. ຈຸດແກ້ໄຂຂອງກາອິນກໍຄືຕ້ອງຂ້າ, ບ່ໍວ່າຈະເປັນໃຜກໍຕາມ

ນ້ອງກໍຊ່າງເອ້ືອຍກໍຕາມ. ເມ່ືອຂ້ານ້ອງຊາຍຕົນເອງແລ້ວກໍປະຕິເສດ ຈ່ົມວ່າຂ້ອຍບ່ໍຜິດ, ແມ່ນຄວາມຜິດ

ຂອງຂ້ອຍ.

3. ການລງົໂທດແລະພຣະຄນຸ: (ປະຖົມມະການ 4:9-16)

ໃນການຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການຂ້ານ້ອງຊາຍໃນຄ້ັງທໍາອິດນ້ີ, ພຣະເຈ້ົາມີທັງບົດລົງໂທດແລະພຣະຄຸນ.

ການລົງໂທດມາກ່ອນ (4:9-14) ຄືພຣະເຈ້ົາຖາມກາອິນວ່າ ”ກາອິນນ້ອງຊາຍຊອງເຈ້ົາຢ່ ູໃສ?” ກາອິນບ່ໍມີ

ບ່ອນຈະຊັດທອດໄປໃສ່ຜ້ ູໃດ ຈ່ຶງປະຕິເສດອອກໄປວ່າ ”ຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ເປັນຜ້ ູດູແລນ້ອງ” (4:9) ພຣະຊົງຊາບ

ດີວ່າກາອິນຂ້ານ້ອງຊາຍຂອງຕົນເອງ ພຣະອົງຈ່ຶງກ່າວໂທດ ຄືຄໍາສາບແຊ່ງ. ເມ່ືອເຈ້ົາທໍານາກໍຢ່າເກີດໝາກ

ຜົນຫລາຍ. ເຈ້ົາຈະຕ້ອງພະເນຈອນໄປທົ່ວໂລກ. (4:12) ເຈ້ົາຕ້ອງ ໄປໃຫ້ພ້ົນໜ້າຂອງເຮົາ. (4:14)

ເມ່ືອກາອິນໄດ້ຟັງແລ້ວກໍມີຄວາມນ້ອຍໃຈ. ພຣະອົງຊົງຂັບໄລ່ຂ້າພຣະອົງແລ້ວ ແລະຖ້າໃຜພົບເຫັນ

ຂ້າພຣະອົງເຂົາກໍຈະຕ້ອງຂ້າ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະຄຸນເຫລືອຫລາຍ. ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ”ບ່ໍໄດ້, ຖ້າຜ້ ູໃດ

ຂ້າກາອິນຜ້ ູນ້ັນຈະມີໂທດເຈັດເທົ່າ. (4:15) ນ້ີກໍເຫັນໄດ້ວ່າພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງຊົງມີ ຫລາຍເຫລືອລນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າກາອິນຈະໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຫລາຍປານໃດກໍຕາມ ເພ່ິນກໍຍັງໄດ້ຮັບຜົນທີ່ເພ່ິນໄດ້ກະທໍາມາ ເພ່ິນ

ໄດ້ໄປຢ່ ູເມືອງໂນດ ທິດຕາເວັນອອກຂອງສວນເອເດນ. (4:16)

ຄົງຈະເປັນຄ້ັງທໍາອິດທີ່ກາອິນ ໄດ້ແຍກອອກຈາກຄອບຄົວໄປຢ່ ູໂດດດ່ຽວ ແລະການດໍາເນີນຊີວິດນ້ີ

ອາດຈະເປັນໄປຕລອດຊີວິດຂອງເພ່ິນ.

ຄວາມຫມາຍແລະພາກປະຕບິດັ

ປວັດຄວາມເປັນມາຂອງການຂ້າກັນຄ້ັງທໍາອິດນ້ີ ໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ເປັນຄວາມສໍາຄັນໃນທຸກ

ວັນນ້ີນໍາຄືຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ, ພຣະອົງບ່ໍຕ້ອງການສ່ິງຂອງຫລວງຫລາຍຈາກພວກເຮົາ ພຽງແຕ່ພວກ

ເຮົາຖວາຍແກ່ພຣະອົງໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ.

ເຕືອນພວກເຮົາເຖິງການກໍາເນີນຊີວິດໃນຄອບຄົວ, ຈ່ົງຣະມັດຣະວັງໃນການໂກດຮ້າຍ ແລະຈ່ົງຢ່ ູ

ຮ່ວມກັນຢ່າງມີກົດເກນ, ຣະບຽບແບບແຜນຢ່າງດີ.

ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ມີການໃຫ້. ນ້ີຄືກົດເກນແຫ່ງຄວາມຮັກ. ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນ

ອ່ືນນໍາ ນອກຈາກຄອບຄົວຂອງເຮົາເອງ. (ພຣະບັນຍັດ 6:5; ລະບຽບພວກເລວີ 17:18; ມັດທາຍ 22:37
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-40)

ສຸດທ້າຍ ຍັງເຕືອນພວກເຮົາອີກວ່າ ຖ້າພວກເຮົາກະທໍາສ່ິງໃດລົງໄປ ຕົວເຮົາເອງຕ້ອງເປັນຜ້ ູຮັບຜິດ

ຊອບ. ກາອິນຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນທີ່ເພ່ິນກະທໍາຕ່ໍນ້ອງຊາຍຈົນຕລອດຊີວິດຂອງເພ່ິນ.

ຄາໍຖາມ:

1. ທ່ານຮູ້ບ່ໍວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຮັບເຄ່ືອງບູຊາຂອງອາເບນ ແລະບ່ໍຮັບຂອງກາອິນ?

2. ບົດຮຽນນ້ີ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາສອນແກ່ຄອບຄົວຂອງທ່ານແດ່ບ່ໍ?

3. ທ່ານຄິດຢ່າງໃດ ຕ່ໍຄໍາໂຕ້ຂອງກາອິນ ທີ່ເພ່ິນໄດ້ຖາມພຣະເຈ້ົາຄືນວ່າ ”ຂ້າພຣະອົງເປັນຜ້ ູດູແລນ້ອງບ່ໍ”

4. ທ່ານເຄີຍຄິດຢ່ ູບ່ໍ ທີ່ບາງຄ້ັງທ່ານບ່ໍໄດ້ໃຫ້ສ່ວນດີທີ່ສຸດ ແກ່ພຣະເຈ້ົາ?

5. ຂ້ໍພຣະຄັມພີຕອນໃດທີ່ຍາກຫລາຍທີ່ສຸດ ສໍາລັບທ່ານທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທີ 3

ພບົພຣະຄນຸ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 6:5-9; 7:1-6; 8:13-22

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 6:5-9:17

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ພຣະເຈ້ົາມີພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາຕ່ໍມະນຸດໃນເວລາຕັດສິນ 

ລົງໂທດຍ້ອນຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ.

ຄໍາຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ເປັນຫຍັງສ່ິງດີຈ່ິງເກີດຂ ຶ ້ນ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ ື ່ອບອກເຖິງສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາກະທໍາໃນຊີວິດຂອງໂນອາແລະ ຊອກຫາຫົນທາງ

ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ເຖິງແມ່ນວ່າມະນຸດໄດ້ກະທໍາຊົ່ວ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕັດສິນມະນຸດໂດຍຄວາມທ່ຽງທັມແລະເປ ີດເຜີຍພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ

ເວລາພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນເອົາ, ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ, ແລະນໍາພາໃນຊີວິດຂອງໂນອາແລະຄອບຄົວ.

ກົດບັນຍັດເປັນຫລັກພື້ນຖານຂອງຊີວິດປະຈໍາວັນ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວ້ົາເຖິງຫລັກການເຫລ່ົານ້ີໃນ

ປ້ຶມຄາລາເຕັຽທີ່ກ່າວວ່າ: ìຜູ້ໃດຫວ່ານສ່ິງໃດລົງກໍເກັບກ່ຽວສ່ິງນ້ັນî (ຄາລາເຕັຽ 6:7). ພວກນັກກາບກອນຍ່ິງ ພັນລະນາເຖິງສ່ິງ

ເຫລ່ົານ້ີຢ່າງມີສ ິນທັມດີເຖ ິງຫລັກພື້ນຖານຂອງຊີວິດ: ìເຂົາຂຸດຫລຸມໄວ້ ແລະຕົກລົງໄປ ໃນຫລຸມທີ່ເຂົາຂຸດໄວ້ນ້ັນ.î (ເພງສັຣ

ເສີນ 7:15).

ສ່ິງທີ່ກ່າວມານ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບມະນຸດເວລາພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງພວກເຂົາຂ ຶ ້ນມາໂດຍປະທານໃຫ້ພວກ

ເຂົາມີສິດພິເສດຫລາຍກວ່າທຸກສ່ິງທີ່ຖືກສ້າງຂ້ຶນມານ້ັນ ພຣະອົງໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສ ັມພັນດີກັບພຣະອົງ ໃນເວລາດຽວກັນນ້ັນ 

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເໝືອນກັນ. ມະນຸດໄດ້ທໍາລາຍຄວາມສ ັມພັນດີຢ່າງພິເສດນ້ັນກັບພຣະເຈ້ົາໂດຍ

ການບ່ໍເຊື່ອຟັງ .

ມະນຸດຄົນແລກໄດ້ເລືອກເອົາທາງກະບົດດ້ວຍການບ່ໍເຊື່ອຟັງ ຜົນຂອງການບ່ໍເຊື່ອຟັງນ້ັນເປັນຜົນ

ຮ້າຍທີ່ພວກເຮົາທຸກວັນນ້ີໄດ້ຮັບເຊັ່ນກັນ. ພວກເຮົາຈ່ິງບ່ໍສາມາດມີຄວາມສ ັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະຖືກແຍກອອກໄປ ແລະໃນທີ່

ສຸດມະນຸດທັງໂລກກໍໄດ້ຖືກຕັດສ ິນລົງໂທດ. ນ້ໍາຖ້ວມໂລກກໍເປັນຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ລົງໂທດ.

1. ເຫດຜນົທີມ່ນີໍາ້ຖວ້ມ: (ປະຖົມມະການ 6:5-9; 7:1-6)
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ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ິງເຮັດໃຫ້ມີນ້ໍາຖ້ວມ? ມີເດັກນ້ອຍຄົນນ່ຶງອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນທີ່ພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້

ມີນ້ໍາຖ້ວມເກີດຂ້ຶນນ້ັນ ìເພາະມີຄົນເປ້ືອນຫລາຍ ແລະພວກເຂົາຕ້ອງການລ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສະອາດ.î ເດັກຄົນ 

ນ້ັນມີຄວາມສລາດຫລາຍ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງນ້ໍາຖ້ວມເພາະຄວາມບາບໄດ້ຂຍາຍອອກຈາກສວນເອເດນຈົນ

ໄປເຖິງທຸກຄົນໃນໂລກ. ນັກປາດດ້ານພຣະຄັມພີໄດ້ຂຽນໄວວ້່າ ìທຸກໆຄົນîເປັນຄົນຜິດບາບແລະຊ່ົວຊ້າ 

ຕລອດເວລາ (ປະຖົມມະການ 6:5). ແມ່ນແທ້ຄວາມບາບໄດ້ຫຸ້ມໂລກນ້ີ ແລະຄົນຊ່ົວຊ້າຕ້ອງການຊໍາຮະ 

ລ້າງໃຫ້ສະອາດ.

ໂດຍຄວາມຊ່ົວຊ້າຂອງມະນຸດນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາເສັຽພຣະທັຍທີ່ສຸດ. ພຣະຄັມພີໄດ້ເວົ້າໃນຂ້ໍທີ 6 ແລະກໍເວົ້າ 

ອີກໃນຂ້ໍທີ 7: ìພຣະເຈ້ົາຈ່ິງເສັຽພຣະທັຍຫລາຍ ແລະມີຄວາມກິນແໜງຢ່າງຍ່ິງໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ສ້າງພວກເຂົາຂ້ຶນ

ມາຢູ່ໃນໂລກ.î ໃນຕອນນ້ີໄດ້ບອກເຖິງພຣະເຈ້ົາປ່ຽນພຣະທັຍກັບມະນຸດຊາດ ໝາຍເຖິງພຣະອົງເສ້ົາພຣະ 

ທັຍກັບສ່ິງທີ່ເກີດຂ້ຶນຕ່ໍການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ.

ຖ້າຈະເວົ້າອີກທາງອ່ືນກໍແມ່ນ ມະນຸດຊາດເຮົາໄດ້ທໍາລາຍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄວາມບາບໄດ້ລັກ 

ເອົາສັນຕິສຸກແລະຄວາມສ ັມພັນດີຕ່ໍກັນແລະກັນ ຊ້ໍາບ່ໍພໍບາບຍັງລັກເອົາຄວາມສ ັມພັນອັນດີກັບອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາອີກຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ ìພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດî ໃນ ບົດ 6:6. ໃນທີ່ສຸດພຣະ 

ເຈ້ົາຈ່ິງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີນ້ໍາຖ້ວມເກີດຂ້ຶນບ່ໍເປັນພຽງແຕ່ທໍາລາຍຄວາມຊ່ົວຂອງມະນຸດ ແຕ່ເພ່ືອພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ້ິນ

ທາງຄວາມຊ່ົວນ້ັນ. ນ້ໍາຖ້ວມແມ່ນການຕອບສນອງຂອງພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດຕ່ໍໂລກແຫ່ງຄວາມຜິດບາບ.

ເຖິງແມ່ນຄວາມຜິດບາບມີມາກຫລາຍເທົ່າໃນກໍຕາມ ຍັງມີໂນອາຄົນນ່ຶງຜູ້ພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍ 

(6:8). ໂນອາໄດ້ຕອບສນອງເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍອາສັຍຄວາມເຊ່ືອທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ. ຄວາມ

ເຊ່ືອຂອງໂນອານ້ັນເຮັດໃຫ້ເພ ິ ່ນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ຕາມປ້ຶມເຮັບເຣີໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ຜູ້ຂຽນໄດ້ກ່າວວ່າ,

ìເພາະໂນອາມີຄວາມເຊ່ືອນ້ີພຣະເຈ້ົາຈ ຶ ່ງຊົງຕັກເຕືອນໃຫ້ລາວຮູ້ເຖິງເຫດການທ່ີຍັງບ່ໍທັນປາກົດ ໃຫ້ສ້າງນາ 

ວາເວລາຍັງບ່ໍທັນມີຝົນຕົກî (ເຮັບເຣີ 11:7). ໂນອາໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາກັບສ່ິງທີ່ບ່ໍມອງເຫັນແທນທີ່ 

ຈະເອົາສ່ິງເຫັນກັບຕາໃນໂລກນ້ີ. ອ ີງຕາມ ເຮັບເຣີ 11:1 ນ້ັນແມ່ນຄວາມເຊ່ືອທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ປາກົດຕົວຢ່າງ 

ໃຫຍ່ມະຫາສານ.

ໂອນາໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາໃນທຸກໆສ່ິງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ່ັງ (ປຖກ 6:22). ຄວາມເຊ່ືອຂອງໂນອານ້ັນບ່ໍ 

ແມ່ນພຽງແຕ່ເວົ້າແຕ່ປາກເທົ່ານ້ັນ ເພ່ິນເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາທັງໆທີ່ບ່ໍໄດ້ເຫັນກັບຕາ ແລະເຂ້ົາໃຈໃນສ່ິງທີ່ພຣະ 

ເຈ້ົາສ່ັງຕົນເອງໃຫ້ເຮັດ. ເປັນໜ້າຄຶດ ເພ່ິນໄດ້ເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາໃຫ້ສ້າງນາວາໂດຍທີ່ບ່ໍໄດ້ເຫັນສັນຍານອັນໃດ 

ວ່ານ້ໍາຈະຖ້ວມໂລກ. ເພ່ິນໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາເຖິງແມ່ນຄົນອ່ືນຈະຫົວຂວັນ.

ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໂນອາຈ່ິງມີໂອກາດຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. ທຽບບົດ 5:32 ກັບບົດ 7:11 ເຫັນວ່າໂອນາມີ

ອາຍຸຸ 500 ປີເວລາພຣະເຈ້ົາສ່ັງໃຫ້ຕຽມຕົວສ້າງນາວາ ແລະເວລາເພ່ິນມີອາຍຸ 600 ປີ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງນ້ໍາ 

ຖ້ວມມາ. ຕອນນ້ີໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນວາດພາບເບ່ິງຄື ໂນອາໄດ້ໃຊ້ເວລານ້ອຍດຽວສ້າງນາວາ ແລະໃຊ້ເວ

ລາຍາວນານລໍຄອຍໃຫ້ຝົນຕົກລົງມາ ແຕ່ທ່ານຍັງລໍດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ. ໃນທີ ່ສຸດພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ໂນອາ

ເຂ້ົາໄປໃນນາວານ້ັນ (7:1). ເຈັດມ້ືຕ່ໍມາຍັງບ່ໍເຫັນຫຍັງເກີດຂ້ຶນ (7:10). ແຕ່ໂນຍາຍັງຄອຍຕ່ໍໄປເພາະເພ່ິນ

ເປັນຄົນມີຄວາມເຊ່ືອ. ເພ່ິນເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະກະທໍາຕາມວັນເວລາທີພ່ຣະອົງຊົງເຫັນຊອບ.
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ດ້ວຍຄວາມຊ່ົວຊ້າຂອງມະນຸດຊາດ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີນ້ໍາຖ້ວມເກີດຂ້ຶນ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຕຽມ

ໂດຍສ່ັງໃຫ້ໂອນາສ້າງນາວາເພ່ືອຈະຊ່ອຍໃຫ້ຕົວເອງແລະຄອບຄົວພ້ົນຈາກພັຍອັນຕະລາຍນ້ັນ. ໂນອາໄດ້

ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັງຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍບ່ໍໄດ້ຕ່ໍວ່າແຕ່ປະການໃດເລີຍ. ແຕ່ເຖ ິງເວລາແລ້ວເພ່ິນແລະຄອບ 

ຄົວກໍໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນນາວາພ້ອມກັບສັດນາໆຊະນິດ. ເປັນຫຍັງໂອນາຈ່ິງເອົາສັດບ່ໍສະອາດພຽງສອງຄູ່ຈາກ

ສັດທັງປວງ ແລະເອົາເຈັດຄູ່ຈາກສັດສະອາດ? (7:2-4). ບາງທີໂນອາກິນພຽງສັດທີ່ສະອາດເວລາຢູ່ໃນນາ

ວານ້ັນກໍໄດ້, ຫລືບາງທີ ໂອນາໃຊ້ສັດສະອາດເປັນເຄ່ືອງບູຊາຖວາຍ ເພ່ິນຈ່ິງເລືອກເອົາສັດສະອາດຫລາຍ

ກວ່າ. ໃນເມ່ືອໂນອາແລະຄອບຄົວ ພ້ອມສັດເຂ້ົາໄປໃນນາວາເປັນຢ່າງດີແລ້ວ, ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າ, ìຝົນໄດ້

ຕົກລົງມາໃນໂລກສ່ີສິບວັນແລະສ່ີສິບຄືນຕ່ໍເນ່ືອງກັນî (7:12). ທຸກສ່ິງຢ່າງຈິບຫາຍໄປໝົດ ເຫລືອຢູ່ພຽງຄົນ

ແລະສັດທີ່ຢູ່ໃນນາວານ້ັນ.

2. ຜົນຂອງນໍາ້ຖວ້ມ: (ປະຖົມມະການ 8:13-22)

ໃນທີ່ສຸດນ້ໍາໄດ້ແຫ້ງລົງເພ່ືອໃຫ້ໂນອາແລະຄອບຄົວລົງອອກຈາກນາວານ້ັນ. ເປັນເວລານ່ຶງປີກັບສິບ 

ວັນທີ່ໂອນາໄດ້ເອົາສັດເຂ້ົາໄປໃນນາວາ ບັດນ້ີດິນແຫ ້ງພໍທີ່ຈະພາພວກເຂົາອອກມາເພ່ືອພົບຄວາມຍ ິນດີອັນ 

ໃໝ່ເພາະວັນທີລໍ່ຄອຍນ້ັນໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ. ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຈະໃຫ້ມະນຸດເລ້ີມຕ້ົນໃໝ່ ບ ັດນ້ີພວກ

ເຮົາໄດ້ພົບເຫັນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາຊ້ອນຢູ່ກັບການລົງໂທດ (8:14-16).

ໃນຕອນນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເວົ້າກັບໂນອາເໝືອນກັບພຣະອົງໄດ້ເວົ້າກັບ ອາດາມ ແລະເອວາ ìໃຫ້ທະວີຄູນ

ຂ້ຶນແລະອອກແມ່ແຜ່ລູກໃນໂລກî (9:1). ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນໃໝ່ດ້ວຍໂນອາແລະຄອບຄົວ. (9:1)

ໝາຍເຫດ. ໃຫ້ເບ່ິງທຽບກັບການເລ້ີມຕ້ົນໃໝ່ຂອງໂນອາ ແລະການເລ້ີມຊົງສ້າງໃນ (ປຖກ 1-2). ພວກ

ເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເອງເປັນຜູ້ເລ້ີມ (ເບ່ິງ 1:17; 9:6). ໃຫ້ສັງເກດເບ່ິງຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ

ກັບອັບຣາຮາມ (12:1-3). ພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນສເມີຕ່ໍເຊ້ືອສາຍຂອງ ອັບຣາຮາມ.

ໃນເວລາອອກຈາກນາວານ້ັນເປັນໂອກາດພິເສດກັບຄໍາສັນຍາອັນໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງໂອນາ, ດ່ັງນ້ັນ, ເພ່ິນຈ່ິງ

ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ (8:20-21), ເໝືອນກັບອັບຣາຮາມໄດ້ເຮັດ (12:7).

ປະວັດເຣ່ືອງຂອງນ້ໍາຖ້ວມເປັນພາບຂອງມະນຸດຊາດໄດ້ເຮັດຜິດ ແລະເປັນສ່ິງເຕືອນພວກເຮົາເຖິງ

ຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຜິດພາດ. ປະວັດນ້ໍາຖ້ວມນ້ັນແມ່ນການຕັດສິນອັນຮ້າຍແຮງຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍມະນຸດ 

ຊາດຍ້ອນການບ່ໍເຊ່ືອຟັງ. ແຕ່ມັນເປັນສ່ິງດີໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບມະນຸດເຮົາເພາະຢ່າງນ້ອຍພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນ

ຄວາມເຊ່ືອຢ່າງໝັ້ນຄົງຂອງໂນອາແລະຄອບຄົວ. ເຫັນວ່າທຸກສມັຍພວກເຮົາເຫັນວ່າຄົນເຮົາໄດ້ຕົກຕ່ໍາ 

ແລະມີຄວາມເຊ່ືອສູງຂ້ຶນ.

ອີກເທື່ອນ່ຶງ, ປະວັດນ້ໍາຖ້ວມໂລກນ້ີໄດ້ບອກເຖິງພາບ ແລະເປັນສ່ິງເຕືອນໃຈໃຫ້ພວກເຮົາຫວນຄືນເຖິງ

ສອງຢ່າງຄື: ການຕັດສິນລົງໂທດ ແລະພຣະຄ ຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ຽງທັມຍ່ອມລົງໂທດມະນຸດຜູ້

ກະທໍາອັນຊ່ົວຊ້າ. ໃນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກເອົາຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອຄືໂນອາແລະຄອບຄົວໃຫ້ພ້ົນຈາກວິບັດ

ນ້ໍາຖ້ວມ ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຢາກເລ້ີມຕ້ົນສ້າງໃໝ່ ນ້ັນກໍຄືພຣະຄ ຸນຂອງພຣະອົງມີ 

ຢູ່ເຫລືອລ້ົນ. ຮຸງກິນນ້ໍາເປັນສັນຍາລັກໃນສມັຍຂອງໂນອາ (9:13). ເໝືອນກັບໄມ້ກາງແຂນເປັນສັນຍາລັກ 

ຂອງສມັຍຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ (ໂຣມ 5:8)
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ຄໍາຖາມ

1. ທ່ານສາມາດຫວນຄຶດເຖິງປະສົບການໃນຊີວິດບ່ໍວ່າໃນເມ່ືອກົດໝາຍໄດ້ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າຖ້າ

ເຮັດຜິດຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດ?

2. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກເອົາແຕ່ໂນອາຈາກຄົນສມັຍນ້ັນມາສ້າງນາວາ?

3. ຄວາມເຊ່ືອຂອງໂອນາໄດ້ໜູນໃຈທ່ານໄດ້ວິທໃີດ?

4. ໃນທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາເຮັດຫຍັງຊ່ຶງເປັນສ່ິງທໍາລາຍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ?

5. ທ່ານສາມາດຫວນຄຶດເຖິງເວລາທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມີພຣະຄ ຸນຕ່ໍທ່ານທັງໆທີ່ທ່ານບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 4

ຕດິຕາມໄປດວ້ຍຄວາມເຊືອ່

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 11:31-12:7;15:1-6; 17:1-8

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 11:27-25:11

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ໂດຍຄວາມເຊ່ືອເທົ່ານ້ັນ  ເຖິງຈະມີຄວາມສົງສັຍກໍຕາມ, ອັບຣາ 

ຮາມໄດ້ຕອບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດເພ່ືອໂລກຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ 

ຜ່ານທາງຊີວິດຂອງເພ່ິນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ໂດຍວິທີໃດພວກເຮົາຈ່ິງເຊື່ອ-ແລະຍັງເຊື່ອສືບຕ່ໍໄປ-ເວລາໃດຄວນເຊື່ອເຖິງ

ແມ່ນສ່ິງນ້ັນເຫັນວ່າເປັນໄປບ່ໍໄດ້ກໍຕາມ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ ື ່ອສລຸບເຖິງໜ້າທີ່ຂອງຄວາມເຊື່ອໃນຊີວິດຂອງອັບຣາຮາມຕ່ໍ ພຣະເຈ້ົາ ແລະ

ເພື່ອພິຈາຣະນາເຖິງສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາພາ ແລະຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ຕ້ັງໝ້ັນໃນ

ຄວາມເຊື່ອທັງໆທີ່ມີຄວາມສົງສັຍຢູ່.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ອ ັບຣາຮາມເຮັດໃນສ່ິງທີ່ຍາກ ແລະເປັນສ່ິງທີ່ເປັນໄປບ່ໍໄດ້ຕາມສາຍຕາຂອງມະ

ນຸດ, ແຕ່ອ ັບຣາຮາມເຊື່ອຟັງ ແລະມີຊີວິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອແທນທີ່ຈະສົງສັຍ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ອ ັບຣາຮາມເຮັດໃນ

ສ່ິງໃຫຍ່ໆ ແລະພຣະອົງສັນຍາວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ສໍາເຣັດຖ້າເພິ່ນເຊື່ອຟັງ. ແມ່ນແທ້ ອ ັບ ຣາຮາມຕິດຕາມຄໍາສ່ັງນ້ັນໂດຍທີ່ຍັງບ່ໍເຂ້ົາ

ໃຈເຖິງຄວາມສັນຍານ້ັນຈາກພຣະເຈ້ົາວ່າການທີ່ເພ ິ ່ນເຮັດນ້ັນຈະສໍາເຣັດລົງໄດ້ຢ່າງໃດ. ແຕ່ຄວາມເຊື່ອເປັນສ່ິງຊ່ວຍໃຫ້ອ ັບຣາ

ຮາມເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃນຊີວິດ ແລະໃນທີ ່ສຸດກໍກາຍເປັນຄວາມຈິງເໝືອນທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາໄວ້ແທ້.

ຈາກປະວັດຂອງອັບຣາຮາມນ້ີເອງ ໃນປ້ຶມປະຖົມມະການຈ່ິງມີການປ່ຽນເຖິງຄວາມສໍາຄັນ. ໃນບົດ

11 ພວກເຮົາເຫັນການຂຽນວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ ແລະການສັມພັນຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍມະນຸດຊາດ. ໃນຕອນນ້ີພຣະຄັມພີໄດ້

ກ່າວເຖິງຊີວິດຂອງຄົນນ່ຶງຜູ້ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ເປັນຕົວແທນຂອງຄົນທັງປວງເພື່ອພຣະອົງຈະອວຍພຣະພອນໂລກນ້ີມັນຂ້ຶນຢູ່ກັບ

ຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນນ່ຶງ.

1. ພຣະເຈົາ້ສນັຍາ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຂອງອ ັບຣາມ: (ປະຖົມມະການ 11:31-12:7)
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ອ ັບຣາມຍັງຢູ່ເມືອງຮາຣານເວລາພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເອົາເພ່ິນ. ເມືອງນ້ີເປັນຈຸດສໍາຄັນຫລາຍຂອງຊີວິດ

ຂອງເພ່ິນ. ອ້າຍຂອງອ ັບຣາມຜູ້ມີຊ່ືວ່າ ຮາຣານ ໄດ້ຕາຍໄປໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ. ພ່ໍຂອງເພ່ິນຜູ້ມີຊ່ືວ່າ ເຕຣາ 

ໄດ້ພາຄອບຄົວຍົກຍ້າຍຈາກເມືອງ ອູຣ໌ ໄປຢູ່ເມືອງຮາຣານ. ພວກເຂົາພາກັນຕ້ັງໃຈວ່າຈະໄປຢູ່ເມືອງການາ

ອານ ແຕ່ໄດ້ຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູ່ຮາຣານ. ໃນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໄດ້ເວົ້າກັບອ ັບຣາມ ພຣະອົງກ່າວວ່າ ຮາຣານເປັນປະ

ເທດຂອງທ່ານ ແລະເປ ັນເຮອືນພ່ໍແມ່ຂອງທ່ານ. ດ່ັງນ້ັນ, ເມືອງນ້ີຈ່ິງກາຍເປັນເມືອງສໍາຄັນຫລາຍໃນຊີວິດ

ຂອງອ ັບຣາມ ເພາະເປັນບ່ອນທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງບອກເພິ່ນໃຫ້ ìອອກໄປ.î

ພຣະເຈ້ົາສ່ັງວ່າຈ່ົງອອກໄປ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ບອກວ່າໄປໃສ ພຽງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງໄປຍັງດິນແດນທ່ີເຮົາຈະສະແດງ

ຕ່ໍ ເຈ້ົາ.î ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງວ່າໃຫ້ອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນບ່ອນຕົນເອງຮູ້ແລະຮັກ ໃຫ້ອອກໄປຈົນພຣະ 

ເຈ້ົາສ່ັງໃຫ້ຢຸດ.

ຢ່າພາກັນຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍທ່ຽງທັມ, ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ບອກໃຫ້ອ ັບຣາມປະຖ້ິມສ່ິງທີ່ມີຄ່າຕ່ໍເພ່ິນຢ່າງບ່ໍມີ

ເຫດຜົນ. ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍອ ັບຣາມວ່າຖ້າເຈ້ົາເຊ່ືອຟັງແລະເຮັດຕາມສ່ິງທີ່ເຮົາສ່ັງເຖິງມັນຈະເປັນການຍາກ

ເທົ່າໃດ ພຣະເຈ້ົາຈະປະທານລາງວັນໃຫ້. ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນປະກອບດ້ວຍພຣະພອນຫລາຍໆ

ຢ່າງ.

ໃນບົດ 12 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນໂດຍກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາມີເຊ້ືອສາຍຫລາຍຂ້ຶນແລ້ວເກີດ 

ເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່ ເຮົາຈະອວຍພອນໃຫ້ເຈ້ົາມີຊ່ືສຽງ.î ໃນບົດ 11:30 ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ວ່ານາງ ຊາຣາເປັນຍິງ 

ໝັນມີລູກບ່ໍໄດ້ ແລະພວກເຂົາທັງສອງສໍານຶກຮູ້ໃນໃຈວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນໝົດຫວັງແລ້ວທີ່ຈະມີເຊ້ືອສາຍ 

ພວກເຂົາໝົດຜູ້ເພ່ິງເວລາແກ່ຊະຣາ. ການທີ່ເປັນພ່ໍຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍ ແລະມີຊ່ືສຽງນ້ັນຕ້ອງເປັນຄົນ 

ມີລູກເຕ້ົາ. ຄວາມຫວັງທີ່ຈະມີລູກນ້ັນກໍເຫັນວ່າໝົດໄປແລ້ວເພາະອາຍຸແກ່ເກ ີນໄປ. ອັບຣາມອາດຄຶດໃນ 

ໃຈວ່າແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ຈະໃຫ້ຈໍາເຣັດນ້ັນຄົງເປັນໄປບ່ໍໄດ້ແທ້.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະກາດຕ່ໍອ ັບຣາມວ່າ, ìເຮົາຈະອວຍພອນໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາî (ປຖມ 12:2). ໝາຍຄວາມວ່າ 

ອ ັບຣາມຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ ແລະຍັງຈະເປັນພຣະພອນໄປຫາຄົນອ່ືນອີກ. ພຣະເຈ້ົາສັນຍາວ່າ ìເຮົາຈະ 

ອວຍພອນຜູ້ອວຍພອນເຈ້ົາ ເຮົາຈະສາບແຊ່ງຜູ້ທີ່ສາບແຊ່ງເຈ້ົາî (ປຖມ 12:3). ພຣະເຈ້ົາເອງຈະເປັນຜູ້ນໍາ

ພາຊີວິດຂອງອ ັບຣາມ ແທນທ່ີຈະປ່ອຍໄປຕາມສະພາບການຂອງໂລກ. ພຣະເຈ້ົາສັນຍາວ່າຈະເປັນຜູ້ສະ

ຖິດນໍາພາໃນຊີວິດຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ ອ ັບຣາມ.

ອ ັບຣາມໄດ້ເຮັດທຸກໆສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງຕົນເອງເພາະເມັຽຂອງເພ່ິນເປັນຍິງໝັນເພ່ືອເພ່ິນຈະກາຍ

ເປັນຊາດໃຫຍ່. ໃນເມ່ືອທ່ານແລະຄອບຄົວມາຮອດເມືອງເຊເຄມແຄວ ້ນປະເທດການາອານ ພຣະເຈ້ົາຮັກ 

ສາຄໍາສັນຍານ້ັນ ຄືບອກໃຫ້ອ ັບຣາມຢຸດທ່ນ້ັີນ ແຕ່ເຫັນວ່າມີຄົນຢູ່ທີ່ນ້ັນແລ້ວ. ພຣະເຈ້ົາຍັງບອກວ່າພຣະອົງ

ຈະປະທານດິນຕອນນ້ັນໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງເພ່ິນອີກ. ໃນໃຈແລ້ວ ອ ັບຣາມອາດຖາມວ່າແມ່ນໃຜເປັນເຊ້ືອ

ສາຍເພາະໝົດຫວັງແລ້ວວ່າເມັຽຂອງເພ ິ ່ນຈະມີລູກໄດ້.

2. ອ ັບຣາມສົງສຍັ ແຕພ່ຣະເຈົາ້ໜັນ້ຄງົສເມ:ີ (ປະຖົມມະການ 15:1-6)

ຫລັງຈາກອອກຈາກເມືອງເຊເຄມ ອ ັບຣາມໄດ້ມີຊີວິດທີ່ພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍ. ໃນເມ່ືອມີການອຶດຢາກ

ເກິດຂ້ືນ ອ ັບຣາມກໍໄປອາສັຍຢູ່ປະເທດອີຢິບ ແລະໃນທີ່ນ້ັນເພ່ິນໄດ້ຖືກໄລ່ໜີເພາະໄດ້ເວົ້າຕົວະກ່ຽວເຣ່ືອງ 
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ນາງຊາຣາຍວ່ານາງເປັນນ້ອງສາວເພາະເພ່ິນຢ້ານຖ້າພວກອີຢິບຮູ້ວ່ານາງຊາຣາຍເປັນເມັຽ (12:12-20).

ຫລັງຈາກເພິ ່ນໄດ້ພາຄອບຄົວອອກຈາກປະເທດອີຢິບແລ້ວ ໂລດຜູ້ເປັນຫລານຊາຍໄດ້ພັດພາກກັນເພາະມີ

ການຜິດຖຽງກັນ (13:1-18). ຕ່ໍມາອ ັບຣາມກໍໄປຊ່ວຍທ່ານໂລດຈາກມືກະສັດຜູ້ມາຍຶດເອົາເມືອງໂຊໂດມ

ແລະໂກໂມຣາຈາກບ່ອນຫລານຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູ່ (14:1-24).

ໃນບົດ 15 ພຣະເຈ້ົາສະເດັດມາຫາອ ັບຣາມ ເພາະເພ່ິນມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານທະຫານເກ່ ັງທີ່ນໍາເອົາ

ຫລານຊາຍກັບຄືນມາໄດ້ ພຣະເຈ້ົາສັນຍາວ່າຈະຮັກສາເບ່ິງແຍງໃຫ້ຄວາມປອດພັຍ ແລະມອບລາງວັນໃຫ ້

ແກ່ເພ່ິນ (15:1). ໃຫ້ຫວນຄຶດຄືນຫລັງໃນບົດ (12:2-3), ຄໍາສັນຍາວ່າຈະປະທານລາງວັນຄືບຸດຊາຍໃຫ້

ຈົນເຖິງເວລານ້ີອ ັບຣາມແລະນາງຊາຣາຍກໍຍັງບ່ໍມີລູກເທື່ອ. ດ່ັງນ້ັນ, ອ ັບຣາມມີຄວາມສົງສັຍ ແລະຢາກເຮັດ

ຕາມໃຈຕົນເພ່ືອຈະໄດ້ລູກ ຄືເອົາຍິງຄົນໃຊ້ມາເປັນເມັຽ (15:2-3).

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອບເຖິງຄວາມສົງສັຍຂອງອັບຣາມ ແລະບອກວ່າຜູ້ເປັນເມັຽຄືນາງຊາຣາຍຈະມີລູກເປັນຜູ້

ສືບເຊ້ືອສາຍ. ຕ່ໍມາພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ອັບຣາມນັບເບ່ິງເດືອນດາວໃນທ້ອງຟ້າເປັນສ່ິງເຕືອນວ່າເພ່ິນຈະມີ

ເຊ້ືອສາຍຫລາຍເທົ່ານ້ັນ (15:4-5). ອ ັບຣາມພໍໃຈຖ້າມີລູກພຽງຜູ້ດຽວ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ເກີນຄວາມ

ຄາດຫວັງ.

ເຖິງແມ່ນອ ັບຣາມສົງສັຍແລະຖາມພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ພວກເຮົາເຫັນວ່າການເຊ່ືອຟັງແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະ

ເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຄົນຊອບທັມ (15:6). ອ ັບຣາມບ່ໍກາຍເປັນຄົນຊອບທັມດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມ

ກົດບັນຍັດ ຫລືເຮ ັດອັນນ່ຶງອັນໃດ.

3. ຕັງ້ໃຫມ້ຄີາໍສນັຍາຂຶນ້ ແລະມກີານປ່ຽນຊື:່ (ປະຖົມການ 17:1-8)

ຫລັງຈາກອ ັບຣາມມີຄວາມເຊ່ືອຢ່າງບ່ໍຕ້ອງສົງສັຍ, ພຣະເຈ້ົາຢ້ັງຢືນຕ່ໍອັບຣາມວ່າຈະມີເຊ້ືອສາຍຫລາຍ 

ແລະຈະຍຶດເອົາດິນແດນທີພ່ວກເຂົາຢູ່ນ້ັນເປັນຂອງຕົນເອງ (15:7-12). ຕ່ໍມາອັບຣາມພະຍາຍາມຈະຊ່ອຍ 

ພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຢາກມີລູກກັບຄົນໃຊ້ຂອງນາງຊາຣາຍ ຜູ້ມີຊ່ືວ່ານາງ ຮາກາຍ. ລູກຊາຍກັບຄົນໃຊ້ຜູ້ມີຊ່ືວ່າ  

ອິສມາເອນ ເວລາອ ັບຣາມມີອາຍຸ 86 ປີ (16:1-16).

ສິບສາມປີຜ່ານໄປຫລັງຈາກ ອິສມາເອນໄດ້ເກີດພຣະເຈ້ົາໄດ້ປາກົດຕ່ໍອ ັບຣາມເປັນຄ້ັງທີສາມ (17:1)

ຕອນອາຍຸອ ັບຣາມເກົ ້າສິບເກ້ົາປີ. ກ່ອນນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ອອກຈາກເມືອງຮາຣານເພ່ືອຮັບເອົາສ່ິງສັນຍາ

ໄວ້. ແຕ່ຕອນນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເພ້ີມສະພາບໃໝ່ຂ້ຶນຄືພຣະເຈ້ົາສ່ັງຕ່ໍອ ັບຣາມວ່າ ìຈ່ົງຍ່າງໄປ ແລະມີຊີວິດບ່ໍ 

ໃຫ້ມີຂ້ໍຕ້ອງຕິ.î ພຣະເຈ້ົາສ່ັງໃຫ້ຍ່າງໄປທຸກບາດກ່າວຕາມພຣະເຈ້ົາບອກກ່າວ. ພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ດໍາເນີນ 

ຊີວິດຄືກ່ອນອອກຈາກຮາຣານ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕ້ັງສັນຍາກັບອ ັບຣາມເປັນຄ້ັງທີສາມເພ່ືອເປັນສັນຍາລັກ, ຄື 

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນຊ່ືຂອງອັບຣາມ ໃຫ້ໄປເປັນ ອັບຣາຮາມ.

ໃນບົດ 17:9-16, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາອີກອັນນ່ຶງຄື ພິທີຕັດ. ພຣະເຈ້ົາຍັງໄດ້ປ່ຽນຊ່ືຂອງນາງຊາຣາຍ 

ເປັນຊາຣາ. ຫລັງຈາກສັນຍາດ່ັງກ່າວແລ້ວ ອາບຣາຮາມຍັງສົງສັຍພຣະເຈ້ົາແລະຫົວຂວັນວ່າອາຍຸຂອງຕົນ 

ແລະເມັຽແກ່ປານນ້ີແລ້ວກໍຈະຍັງມີລູກໄດ້ຢ່າງໃດ. ອ ັບຣາຮາມຍັງໄດ້ທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າຂໍໃຫ້ອິສມາເອນ 

ເປັນຄົນເຮັດໃຫ້ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາເຣັດ (17:17-18). ຕອນນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕ ໍາໜິອ ັບຣາຮາມເພາະ 

ຍັງມີຄວາມສົງສັຍຢູ່, ພຣະເຈ້ົາສັນຍາວ່າຈະເປັນຜູ້ຮັກສາເບ່ິງແຍງອິສມາເອນເອງ (17:19-22).
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ອັບຣາຮາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ, ເພ່ິນໄດ້ທໍາຕາມຄໍາສັງຂອງພຣະເຈ້ົາຄືໃຫ້ທຸກຄົນໃນເຮືອນຮັບພິທີ 

ຕັດ. (17:23-27). ເຫດການຕ່ໍມາໃນເມ່ືອພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍອັບຣາຮາມແລະຊາຣາສํາເຣັດ

ຄື ອີຊາກໄດ້ເກີດມາ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ອັບຣາຮາມເອົາລູກຊາຍດຽວຜູ້ລໍຄອຍມານານໄປຖວາຍ. ເຫັນ

ວ່າ ອັບຣາຮາມກໍເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງນ້ັນຢ່າງບ່ໍສົງສັຍ. ເພ່ິນໄດ້ຖອດມີດເພ່ືອແທງລູກຊາຍເທິງແທ່ນບູຊາ. ໃນ

ຂະ ນະນ້ັນມີເທວະດາມາຊ່ອຍອິຊາກໂດຍຮ້ອງຊ່ືອັບຣາຮາມ ແລະບອກໃຫ້ເຫັນແກະເຖິກຕົວນ່ຶງຊ່ຶງເຂົາມັນ

ໄວ້ ທີ່ພຸ່ມໜາມ ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງມາເປັນເຄ່ືອງເຜົາຖວາຍບູຊາແທນລູກຊາຍ. (22:1-14

ຄໍາຖາມ

6. ອັບຣາຮາມເປັນຄົນຢ່າງໃດໃນເວລາຕ່ໍມາທີ່ພຣະຄັມພີບັນທຶກໄວ້ (ໃຫ້ທຽບກັບ ມັດທາຍ 1:1; ລູກາ 

1:46-55; ໂຣມ 4; ຄາລາເຕັຽ 3; ເຮັບເຣີ 11:8-10)

7. ຄໍາສັນຍາອັນໃດທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມີຕ່ໍຄົນເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີ?

8. ຫລາຍໆເທື່ອພວກເຮົາມີຄວາມສົງສັຍຕ່ໍຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າມັນຈະສໍາເຣັດໃນຊີວິດບ່ໍ? ເປັນ

ດ້ວຍເຫດໃດ?

9. ເປັນການດີບ່ໍທີ່ເຮົາມີຄວາມສົງສັຍ ແລະມີຄໍາຖາມ? ຄວາມສົງສັຍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຊ່ືອໄດ້ຢ່າງ ໃດ

ໄດ້?

10.ມີຫຍັງໃນຊີວິດທີ່ທ່ານສົງສັຍ ຫລືມີຄໍາຖາມຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນແມ່ນຫຍັງ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທ ີ5

ຊາຣາ: ຫວົເລາະກບັພຣະສນັຍາ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 18: 1-15; 21: 1-7

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 18: 1-15; 21: 1-7

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພວກເຮົາຈະຫົວເລາະກັບພຣະສັນຍາ ຫລືຈະເຊ່ືອເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ຫົວເລາະ

ດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນພຣະສັນຍານ້ັນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຍາກສໍາລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອລະນຶກເຖິງຄ້ັງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຫົວເລາະກັບພຣະສັນຍາເໝືອນດ່ັງຊາຣາແລະ

ອັບຣາຮາມ ແລະຄ້ັງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະສັນຍານ້ັນ.

ຄາໍນາໍ

ຊາຣາຫົວເລາະກັບພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາເພາະຄິດວ່າເປັນເຣ່ຶອງທີ່ເປັນໄປບ່ໍໄດ້. ແຕ່ເມ່ືອພຣະສັນຍາ 

ນ້ັນໄດ້ເກີດຂ້ຶນ, ນາງກໍໄດ້ຫົວເລາະອີກດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໃນສ່ິງ 

ທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານ.

ບາງຄົນອ່ານຫລືໄດ້ຍິນພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວຫົວເລາະໃນໃຈເໝືອນດ່ັງຊາຣາ ເພາະມັນເປັນເຣອງ 

ເຫລືອເຊ່ືອ. ພໍພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະສັນຍາສໍາເຣັດຕ່ໍໜ້າຕ່ໍຕາ, ບຸກຄົນນ້ັນກໍງຶດງ້ໍສ່ິງອັສຈັນເຫລ່ົານ້ັນ;

ຄວາມຈິງແລ້ວ ບ່ໍມີຫຍັງທີ່ຍາກສໍາລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

1.ຕຽມຕອ້ນຮບັແບບຮບີດວ່ນ: (ປະຖົມມະການ 18:1-8)

ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບອັບຣາຮາມແລະຊາຣາໃນເທື່ອນ້ີກໍບ່ໍໄດ້ແຕກຕ່າງກັບເທື່ອອ່ືນໆ. ຫລັງຈາກ

ທໍາງານໄດ້ເຄງວັນຖ້າມກາງອາກາດຮ້ອນຈັດແລ້ວ, ອັບຣາຮາມກໍຢຸດແລະນອນພັກເຊົາ; ອີກເທື່ອນ່ຶງພຣະ 

ເຈ້ົາໄດ້ຊົງປາກົດກັບເຂົາ. ໃນຄ້ັງນ້ີ, ພຣະອົງໄດ້ປາກົດຕົວໃນສະພາບຂອງຊາຍສາມຄົນ; ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ 

ຜູ້ສ່ົງຂ່າວມາຫາອັບຣາຮາມ ໃນສະພາບຂອງມະນຸດ; ຊາຍສາມຄົນແມ່ນທູດສວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ເຂົາເຈ້ົາທັງສາມໄດ້ມາຢ້ຽມອັບຣາຮາມແລະຊາຣາ; ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າອັບຣາຮາມຮູ້ໄດ້

ຢ່າງໃດວ່າຊາຍສາມຄົນນນເປັນທູດສວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ; ແຕ່ທ່ານບ່ໍໄດ້ລໍຊ້າໃນການຕ້ອນຮັບແລະສະແດງ

ຄວາມໂຄຣົບແຂກຂອງເພ່ິນ (18: 1-2). ອາດຈະເປັນປະເພນີຂອງຄົນໃນສມັຍນ້ັນເຣອງການຮັບແຂກ.

ອັບຣາຮາມໄດ້ຂໍໃຫ້ແຂກທັງສາມຢຸດພັກ ແລະຂໍຕຽມນ້ໍາແລະອາຫານການກິນໃຫ້ພວກເພ່ິນ, ຖ້າເພ່ິນຈະຊົງ 
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ກະຣຸນາ (18:3-5). ເວລາແຂກທັງສາມເຫັນພ້ອມ, ອັບຣາຮາມກໍຈັດຕຽມສ່ິງຂອງຕ່າງໆ ແລະຂໍໃຫ້ຊາຣາ 

ເອົາແປ້ງສາມຖັງມານວດເຮັດເຂ້ົາໜົມປັງ (18: 6). ອັບຣາຮາມສ່ັງຂ້ອຍໃຊ້ໃຫ້ຈັດຕຽມອາຫານຈາກລູກງົວ 

ເນ້ືອດີ (18: 7); ອັບຣາຮາມຮັບແຂກຂອງທ່ານດ້ວຍເຂ້ົາໜົມປັງແລະເນ້ືອ ແລະທ່ານໄດ້ຢືນຖ້າຮັບໃຊ້ຂະນະ 

ທີ່ແຂກທັງສາມກິນອາຫານຢູູ່ (18:8). ອັບຣາຮາມໄດ້ເຮັດດີທີ່ສຸດໃນການຮັບແຂກມ້ືນ້ັນ ໂດຍບ່ໍຮູ້ວ່າທ່ານ 

ເອງກໍາລັງຖວາຍບູຊາພຣະເຈ້ົາ.

2.ຂາ່ວສາໍລບັຊາຣາ: (ປະຖົມມະການ 18: 9-15)

ໃນຂະນະທີ່ຮັບປະທານອາຫານ, ແຂກທັງສາມກໍໄດ້ບອກຂ່າວຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສໍາລັບອັບຣາຮາມ. ເຂ້ົາ

ເຈ້ົາໄດ້ຖາມວ່າ "ຊາຣາພັລຍາຂອງເຈ້ົາຢ່ ູໃສ? ອັບຣາຮາມຈ່ຶງຕອບວ່າ ຊາຣາຢູ່ໃນເຕ້ັນ (18:9). ນັບວ່າເປັນ

ເຣ່ຶອງແປກທີ່ແຂກຕ່າງໜ້າຂອງອັບຣາຮາມຮູ້ຊ່ືເມັຽຂອງເຂົາ. ຕອນນ້ັນ, ຊາຣາກໍກໍາລັງລັກຟັງຄໍາສົນທະນາ 

ລະຫວ່າງສາມີຂອງເພ່ິນແລະແຂກແປກໜ້າ. ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕັດກັບອັບຣາຮາມຜ່ານຜູ້ສ່ົງຂ່າວ

ຂອງພຣະອົງວ່າ ຊາຣາຈະອອກລູກເປັນຜູ້ຊາຍໃນປີໜ້າເວລາດຽວກັນນ້ີ (18:10). ອັບຣາຮາມແລະຊາຣາ

ເປັນຄົນແກ່ຊະຣາ (18:11) ແລະຊາຣາກໍແກ່ເກີນກໍານົດການມີລູກແລ້ວ . ພຣະສັນຍາກ່ຽວກັບການມີລູກ 

ຊາຍກໍເປັນເຣອງເຫລືອເຊ່ືອ ແລະເປັນເຣອງຊວນຫົວຫລາຍກວ່າ. ຊາຣາໄດ້ຍິນກໍຫົວເລາະຢ່ ູໃນໃຈ.

ບ່ໍແມ່ນຊາຣາຜູ້ດຽວທີ່ຫົວເລາະກັບພຣະສັນຍາເຣອງລູກຊາຍ, ອັບຣາຮາມເອງກໍໄດ້ຫົວໄປແລ້ວເທື່ອນ່ຶງ 

(17: 17). ເປັນເຣອງໜ້າຫົວທີ່ຄົນຊະຣາຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດມາໂດຍບ່ໍມີລູກຈະສືບທອດ ຈະໄດ້ມີລູກໃນບ້ັນ 

ປາຍຂອງຊີວິດ; ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງອັບຣາຮາມໃຫ້ໃສ່ຊ່ືລູກຊາຍວ່າອີຊາກ ຊ່ຶງແປວ່າ "ລາວຫົວເລາະ" (17:

19). ໃນຕອນນ້ີຊ່ືລູກຊາຍອາດຈະມີສ່ວນໃນການຫົວເລາະຂອງແມ່ເຊ່ັນດຽວກັນ. ຊາຣາຄິດກັບຕົວເອງວ່າ 

"ຂ້ອຍກໍອາຍຸປານນ້ີແລ້ວ ແລະນາຍຂອງຂ້ອຍກໍແກ່ເຖ້ົາແລ້ວ, ຂ້ອຍຍັງຈະມີເຣອງຍິນດີຢ່າງນ້ີອີກບ່ໍ?" (18:

12). ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖາມອັບຣາຮາມວ່າ "ເປັນຫຍັງຊາຣາຫົວເລາະ ແລະເວົ້າວ່າ,  ່ຂ້ອຍຈະມີລູກຊາຍຢູ່ບ່ໍ 

ເມ່ືອຂ້ອຍເຖ້ົາປານນ້ີ? ່ (18:13). ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ຄວາມຄິດຂອງຊາຣາແລະບັນຫາຂອງນາງກັບພຣະສັນຍາ 

ນ້ັນ; ພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າບ່ໍມີຫຍັງທີ່ຍາກສໍາລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ (18:14). ເມ່ືອຊາຣາໄດ້ 

ຍິນຄໍາຖາມ, ນາງກໍມີຄວາມຢ້ານກົວ ຈ່ຶງໄດ້ຕົວະວ່ານາງບ່ໍໄດ້ຫົວເລາະ (18:15), ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວອີກ 

ວ່າ "ເຈ້ົາໄດ້ຫົວເລາະແທ້."

3.ພຣະສນັຍາສາໍເຣດັ: (ປະຖົມມະການ 21: 1-7)

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຮັດໃນສ່ິງທີ່ພຣະອົງສັນຍາ; ຊາຣາຕ້ັງທ້ອງແລະໄດ້ອອກລູກເປັນຜູ້ຊາຍຕາມເວລາທີ່ພຣະ 

ເຈ້ົາໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້; ອັບຣາຮາມໃສ່ຊ່ືລູກຊາຍວ່າ ອີຊາກ ແລະການຫົວເລາະແບບບ່ໍເຊ່ືອຂອງຊາຣາໄດ້ 

ກາຍເປັນການຫົວເລາະຂອງການຊນຊົມຍິນດີ.

ສະຕຣີໃນສມັຍນ້ີຊອກຫາຄວາມພໍໃຈໃນຊີວິດໄດ້ຈາກວຽກງານແລະສ່ິງອ່ືນໆ; ແຕ່ຊາຣາບ່ໍມີໂອກາດເຊ່ັນ 

ນ້ັນ. ໃນສມັຍນ້ັນສະຕຣີຈະໄດ້ຄວາມພໍໃຈຂອງຊີວິດຈາກການລ້ຽງລູກ; ຊີວິດໃນຕອນແລກຂອງຊາຣາຖືວ່າ
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ເປັນຊີວິດທີ່ຜິດຫວັງ. ແຕ່ໃນບ້ັນປາຍຂອງຊີວິດ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານໂອກາດໃຫ້ນາງໄດ້ມີຄວາມ

ຊນຊົມຍິນດີເຣອງການລ້ຽງລູກ; ພຣະອົງໄດ້ນໍາຊີວິດທີ່ໝົດຫວັງຂອງຊາຣາໃຫ້ມາເປັນຊີວິດທີ່ສຸກ ສໍາຣານ.

ບ່ໍມີສງໃດຍາກສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ.

ຊາຣາໄດ້ເວົ້າໄວ້ວ່າ "ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຫົວເລາະ ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຍິນເຣ່ືອງນ້ີກໍຈະຫົວເລາະນໍາຂ້ອຍ"

(21: 6). ອັບຣາຮາມແລະຊາຣາໄດ້ຮັບພຣະສັນຍາ ແລະໄດ້ຫົວເລາະເພາະບ່ໍເຊ່ືອ; ໃນທີ່ສຸດເຂົາເຈ້ົາທັງ 

ສອງໄດ້ຫົວເລາະອີກເມ່ືອຄວາມບ່ໍເຊ່ືອຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງ-ລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາມີຊ່ືວ່າ ອີຊາກ 

(ລາວຫົວເລາະ).

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິດັ

ເມ່ືອພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງອະທິບາຍກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ ການເອົາໂຕອູດລອດຮູເຂັມນ້ັນງ່າຍກວ່າ

ການນໍາຄົນຮັ່ງມີເຂ້ົາສູ່ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົ າ, ພວກເຂົາຖາມພຣະອົງວ່າ "ຖ້າຢ່າງນ້ັນໃຜຈະ

ລອດພ້ົນໄດ້?" (ມັດທາຍ 19:23-25). ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຕອບວ່າ "ຝ່າຍມະນຸດກໍເຫລືອກໍາລັງທີ່ຈະເຮັດ ແຕ່ 

ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາເຮັດໄດ້ທຸກສ່ິງ" (ມັດທາຍ 19: 26). ເວລາພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຖາມອັບຣາຮາມແລະຊາຣາວ່າ,

"ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຍາກສໍາລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ?" ຄໍາຕອບກໍຄື "ບ່ໍມີ." ບ່ໍມີສ່ິງໃດທີ່ຍາກສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ; ພຣະ 

ເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວເພ້ີມອີກໃນພຣະສັນຍາໃໝ່. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າທຸກຢ່າງເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ.

ເປ້ົາໝາຍສໍາລັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາກໍຄືເຊ່ືອພຣະສັນຍາ; ແລ້ວພວກເຮົາຈະເຫັນການຫົວເລາະເພາະຄວາມ

ສົງສັຍ ກາຍເປັນການຫົວເລາະເພາະເຫັນພຣະສັນຍານ້ັນເກີດຂ້ຶນເໝືອນດ່ັງຊາຣາແລະອັບຣາຮາມ.

ຄໍາຖາມ:

1. ຊາຣາໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງຢ່າງໃດໃນພຣະະຄັມີຫລັງຈາກນ້ັນມາ? (ເບ່ິງ ໂຣມ4:19; 9:9; ເຮັບເຣີ 

11:11; 1 ເປໂຕ 3:6)

2. ທ່ານເຄີຍຫົວເລາະກັບພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ?

3. ເປັນການຍາກຫລືບ່ໍ ທີ່ຈະເຊ່ືອວ່າທຸກຢ່າງເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ?

4. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ທ່ານຫົວເລາະດ້ວຍຄວາມຍິນດີວິທີໃດແດ່?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທ ີ6

ຢາໂຄບ: ການຫລອກລວງ ແລະພຣະພອນ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 25:21-34; 27: 22-36; 32:22-32; 35:9-12.

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 25: 19-34; 27: 1-33: 20; 35:1-29

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ອາດຈະເປັນເຣ່ືອງຍາກທີ່ຈະເຂ້ົາໃຈ ຫລືທີ່ຈະຍອມຮັບໄດ້ ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາ

ຊົງເລືອກເອົາບຸກຄົນທີ່ບົກບ່ອງ ເພ່ືອເຮັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໃຫ້ສໍາເຣັດ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ເຮັດຢ່າງໃດທ່ານຈ່ຶງຈະເຊ່ືອວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກທ່ານ ເພ່ືອຈະໃຫ້ພຣະພອນ

ແລະເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ສໍາເຣັດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະຮັບເອົາພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຢາໂຄບມາສູ່ຊີວິດຂອງຂ້ອຍ.

ຄາໍນາໍ

ເຖິງຢາໂຄບຈະເປັນຄົນຫລອກລວງ ພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງໃຫ້ພຣະພອນກັບລາວ ແລະຊົງໃຊ້ລາວເພ່ືອໃຫ້ພັນທະ 

ສັນຍາກັບອັບຣາຮາມສໍາເຣັດ.

ພວກເຮົາຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບຈົດໝາຍທີ່ບອກວ່າ "ທ່ານໄດ້ຊະນະລາງວັນນ່ຶງລ້ານໂດລາ!" ແຕ່ພວກເຮົາສ່ວນ 

ຫລາຍກໍບ່ໍເປີດຈົດໝາຍນ້ັນ ແຕ່ຖ້ິມໃສ່ຖັງຂ້ີເຫຍ້ືອ; ພວກເຮົາຮູ້ວ່າໂອກາດຈະຊະນະລາງວັນມີນ້ອຍເຕັມທີ 

ແລະຈົດໝາຍປະເພດນ້ີ ກໍແມ່ນຍົວະຂາຍຂອງເທົ່ານ້ັນ. ແຕ່ບາງຄ້ັງພວກເຮົາກໍຍັງສົງສັຍຢູ່ວ່າຊະນະແທ້ຫລື 

ຖືກຫລອກໃຫ້ຊ້ືເຄ່ືອງ.

ເມ່ືອພິສູດເບ່ິງຕົວເອງໃຫ້ດີ, ພວກເຮົາກໍຮູ້ວ່າບ່ໍສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ; ພຣະສັນຍາເຣ່ືອງພຣະພອນ 

ກໍຄົງເປັນພຽງຄວາມຝັນເທົ່ານ້ັນ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ຄົນຜິດພາດຢ່າງພວກເຮົາກໍສາມາດຮັບພຣະພອນຈາກ 

ພຣະເຈ້ົາ--ພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາມີຄ່າສູງກວ່າຈົດໝາຍທີ່ສັນຍາວ່າ "ຊະນະລາງວັນນ່ຶງລ້ານແລ້ວ."

1.ຕົນ້ກໍາເນດີຂອງສອງຊນົຊາດ: (ປະຖົມມະການ 25: 21-26)

ອີຊາກເປັນລູກທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ອັບຣາຮາມແລະຊາຣາ; ຜ່ານທາງອີຊາກພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ 

ພຣະສັນສໍາລັບອັບຣາຮາມສໍາເຣັດ. ຫລັງຈາກແມ່ຊາຣາເສັຽຊີວິດບ່ໍດົນ, ອີຊາກກໍໄດ້ແຕ່ງງານກັບເຣເບກາ 

ຜູ້ມາຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາຮາມທີ່ຮາຣານ. ເພ່ືອໃຫ້ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາເຣັດ ອີຊາກ ແລະເຣ 

ເບກາຈະຕ້ອງມີລູກ; ແຕ່ເຣເບກາເປັນໜັນແລະບ່ໍສາມາດມີລູກໄດ້. ອີຊາກຈ່ຶງອ້ອນວອນກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

ແລະຂໍໃຫ້ເຣເບກາຕ້ັງທ້ອງ (25: 21); ພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບຄໍາອ້ອນວອນ ແລະເຣເບກາກໍມີລູກ.
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ການຕ້ັງຕ້ອງຂອງເຣເບກາໄດ້ນໍາຄວາມທຸກລໍາບາກມາໃຫ້ນາງຢ່າງເຕັມທີ; ເນອງຈາກບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດຮູ້

ໄດ້ວ່າມີເຫດການຫຍັງເກີດຂ້ຶນຢູ່ໃນທ້ອງຂອງເຣເບກາ (25: 22), ນາງຈ່ຶງໄດ້ອ້ອນວອນກັບພຣະເຈ້ົາ. ພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕອບເຣເບກາວ່ານາງຈະມີລູກຝາແຝດ, ສອງຊົນຊາດກໍາລັງຢູ່ໃນທ້ອງ, ລູກທັງສອງຈະຕ່ໍສູ້ກັນ,

ແລະຜູ້ອ້າຍຈະຮັບໃຊ້ຜູ້ເປັນນ້ອງ (25: 23).

ຕາມປະເພນີໃນສມັຍນ້ັນອ້າຍຈະເປັນຜູ້ມີສິດ, ຮັບມໍຣະດົກ, ແລະໄດ້ພອນ; ສ່ວນນ້ອງຈະຕ້ອງຮັບໃຊ້ຜູ້ເປັນ 

ອ້າຍ. ນ້ອງເປັນໃຫຍ່ໃນຄອບຄົວບ່ໍເຄີຍມີມາກ່ອນ; ແລະເຣເບກາໄດ້ເກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄວ້ໃນໃຈ 

ຂອງນາງ. ລູກສອງຄົນກໍໄດ້ເກີດ; ຜູ້ທີນ່ຶງຊ່ືເອຊາວແລະເປັນຄົນມີຂົນຫລາຍ; ຜູ້ທີສອງອອກຈາກທ້ອງແມ່

ໂດຍຈ່ອງສ້ົນໜ່ອງຂອງອ້າຍ ແລະມີຊ່ືວ່າຢາໂຄບ ຊ່ຶງແປວ່າ "ລາວຈ່ອງສ້ົນໜ່ອງ" ຫລື " ລາວຫລອກລວງ."

ການຕ່ໍສູ້ຂອງສອງພ່ີນ້ອງເລ້ີມຕ້ົນແຕ່ມ້ືຢູ່ໃນທ້ອງແມ່, ແຕ່ກໍເປັນເຣ່ືອງອັສຈັນທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສໍາແດງຂ້ຶນ.

2.ເຫດລະຫວາ່ງສອງອາ້ຍນ້ອງ: (ປະຖົມການ 25: 27-34)

ເມ່ືອລູກທັງສອງຂອງອີຊາກແລະເຣເບກາເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນ, ພວກເຂົາກໍມີຄວາມມັກບ່ໍຄືກັນ ຕາມທີ່ໄດ້ຊົງທໍາ 

ນວາຍໄວ້. ເອຊາວເປັນນັກລ້າເນ້ືອແລະມັກຊີວິດໃນປ່າ; ແຕ່ຢາໂຄບມັກຢ່ ູບ້ານ. ອີຊາກຮັກເອຊາວຫລາຍ 

ເພາະເພ່ິນມັກກິນເນ້ືອສັດປ່າທີ່ລູກຊາຍລ້າໄດ້. ໃນຂະນະດຽວກັນເຣເບກາຮັກຢາໂຄບຊ່ຶງອາດຈະເປັນ

ເພາະຄໍາທໍານວາຍຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ຢູ່ໃນຈິດໃຈລາວ.

ມ້ືນ່ຶງ, ຢາໂຄບໄດ້ເຮັດອາຫານຢູ່ໃນບ້ານແລະເອຊາວກໍໄປລ້າເນ້ືອ (25: 29). ພໍເອຊາວກັບມາຈາກປ່າ 

ແລະຫິວເຂ້ົາໄດ້ເຫັນອາຫານທີ່ນ້ອງຊາຍກໍາລັງຄົວຢູ່ເຂົາກໍຂໍກິນ (25:30); ໃນທັນໃດນ້ັນ, ຢາໂຄບກໍຕອບ 

ວ່າ "ຂາຍສິດອ້າຍກົກໃຫ້ຂ້ອຍກ່ອນ" (25: 31). ເອຊາວກໍບອກວ່າຕົວເອງຫິວກໍາລັງຈະຕາຍແລະສິດອ້າຍ

ກົກບ່ໍມີປໂຍດຫຍັງ (25: 32); ຢາໂຄບໄດ້ທ່າກໍໃຫ້ອ້າຍສາບານວ່າສະລະສິດທັນທີ (25:33). ຢາໂຄບແບ່ງ 

ເຂ້ົາໜົມປັງແລະຕ້ົມຖ່ົວແດງໃຫ້ອ້າຍ ແລະເມ່ືອກິນແລ້ວເອຊາວກໍອອກບ້ານໄປ. ເອຊາວໄດ້ສະລະສິດການ 

ເປັນອ້າຍກົກຂອງຕົນໃນມ້ືນ້ັນ.

3..ຂີລ້ກັພອນ: (ປະຖົມມະການ 27: 22-36)

ເວລາກໍໄດ້ຜ່ານໄປຫລາຍປີ, ອີຊາກກໍແກ່ຊະຣາແລະຕາຂອງເຂົາກໍບອດ. ລາວໄດ້ຂໍເອຊາວໃຫ້ໄປລ້າເນ້ືອ 

ເພ່ືອມາເຮັດອາຫານແຊບໆໃຫ້ກິນແລ້ວຈະໃຫ້ພອນລູກກ່ອນຈະເສັຽຊີວິດ. ເຣເບກາໄດ້ຍິນຄໍາສ່ັງຂອງອີ 

ຊາກໃຫ້ກັບເອຊາວ, ນາງຈ່ຶງໄດ້ວາງແຜນເພ່ືອໃຫ້ຢາໂຄບໄປຫລອກອີຊາກເພ່ືອຈະໄດ້ພອນ. ນາງໄດ້ເຮັດ 

ອາຫານອັນແຊບຈາກເນ້ືອແບ້ໂຕງາມໆ ແລະເຂ້ົາຈ່ີແລ້ວມອບໃຫ້ຢາໂຄບເອົາໄປໃຫ້ພ່ໍ; ເພ່ືອຫລອກອີຊາກ 

ໃຫ້ຫລົງເຊ່ືອ, ເຣເບກາກໍໄດ້ຕົກແຕ່ງເຄອງນຸ່ງໃຫ້ຢາໂຄບດ້ວຍເຄ່ືອງນຸງຂອງເອຊາວ (27:1-17).

ຢາໂຄບໄດ້ນໍາອາຫານໄປໃຫ້ພ່ໍ; ອີຊາກເກີດມີຄວາມສົງສັຍວ່ານ້ີແມ່ນເອຊາວແທ້ບ່ໍເພາະເນ້ືອຕົວແມ່ນ 

ເອຊາວແຕ່ສຽງເປັນຂອງຢາໂຄບ (27:22-24) ຂະນະທີ່ອີຊາກກໍາລັງກິນອາຫານ, ຢາໂຄບກໍຈູບພ່ໍ; ຜູ້ 
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ເປັນພ່ໍກໍເກີດຄວາມໝັ້ນໃຈທັນທີວ່າແມ່ນລູກກົກເອຊາວແທເ້ພາະໄດ້ກນຂອງເພ່ິນ (27:25-27). ດ່ັງນ້ັນ,

ອີຊາກກໍອວຍພອນທີ່ເປັນຂອງເອຊາວໃຫ້ກັບຢາໂຄບ.

ພອນຂອງອີຊາກປະກອບດ້ວຍຫລາຍຢ່າງ: ຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນທົ່ງນາແລະສວນອະງ່ ຸນ (27:28), ອໍາ 

ນາດເໜືອປະຊາຊາດທັງຫລາຍ (27: 29), ແລະການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຈາກສັດຕຣູ (27:29). ໂດຍຄໍາອວຍ 

ພອນຂອງອີຊາກ, ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບອັບຣາຮາມຈະສໍາເຣັດທີ່ຢາໂຄບ.

ຫລັງຈາກຢາໂຄບໄດ້ອອກໄປຈາກອີຊາກ, ເອຊາວກໍໄດ້ມາເຖິງທີ່ນ້ັນພ້ອມດ້ວຍອາຫານທີ່ພ່ໍໄດ້ສ່ັງ ແລະເຂົາ

ກໍຫວັງທີ່ຈະໄດ້ພອນຈາກພ່ໍ (27: 30-31). ໃນຕອນນ້ັນອີຊາກແລະເອຊາວກໍຮູ້ໄດ້ວ່າມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ; ອີ

ຊາກມີຄວາມໂມໂຫຈົນຕົວສ່ັນ (27: 33); ເອຊາວກໍຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງຂົມຂ່ືນແລະກໍໄດ້ຂໍພອນຈາກພ່ໍ (27:34).

ອີຊາກຕອບວ່າ "ນ້ອງເຈ້ົາຫລອກລວງພ່ໍ, ລາວໄດ້ເອົາພອນທີ່ເຈ້ົາຄວນຈະໄດ້ຮັບນ້ັນໄປແລ້ວ" (27:35). ເອ 

ຊາວຢ້ໍາເຖິງລັກສະນະຂອງຢາໂຄບວ່າ "ທີ່ລາວມີຊ່ືວ່າຢາໂຄບ ກໍຖືກຕ້ອງແລ້ວບ່ໍແມ່ນຫລື?" (27:36). ອີ 

ຊາກບ່ໍມີພອນຫຍັງເຫລືອສໍາລັບເອຊາວ ນອກຈາກສັນຍາວ່າມ້ືນ່ຶງເຂົາຈະສາມາດປົດແອກອອກຈາກຄໍຂອງ 

ຕົນໄດ້ (27: 37-40).

ພວກເຮົາຫລາຍຄົນອາດຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມເລິກຂອງການອວຍພອນ. ຄໍາອວຍພອນບ່ໍແມ່ນພຽງຄໍາເວົ້າ 

ໜຸນໃຈ; ໃນຕອນນ, ຄໍາອວຍພອນໄດ້ບອກເຖິງສ່ິງທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນກັບບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບພອນ; ແລະພອນທີ່ໄດ້ 

ກ່າວໄປບ່ໍສາມາດເອົາຄືນໄດ້. ເມ່ືອຢາໂຄບລັກພອນຂອງເອຊາວ, ຢາໂຄບໄດ້ລັກເອົາອະນາຄົດຂອງເອ 

ຊາວນໍາ. ໃນກໍຣະນີຂອງຢາໂຄຍ, ທຸກຢ່າງໄດ້ເກີດຂ້ຶນຕາມຄໍາທໍານວາຍທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກກັບເຣເບກາ

ວ່າຜູ້ເປັນນ້ອງຈະໄດ້ເປັນນາຍຜູ້ອ້າຍ. ຈາກການຫລອກລວງຂອງຢາໂຄບແລະເຣເບກາ, ຢາໂຄບໄດ້ສືບຕ່ໍ

ເຮັດໃຫ້ຄໍາທໍານວາຍສໍາເຣັດ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍແມ່ນອະນາຄົດຂອງລາວເອງ.

4.ປໍາ້ທດູສວນັ, ໂບກພກິ, ແລະອສິຣາເອນັ: (ປະຖົນການ 32:22-32)

ຢາໂຄບຈໍາເປັນຕ້ອງໜີຈາກບ້ານເພາະຢ້ານເອຊາວຂ້າແກ້ແຄ້ນ; ເຣເບກາໄດ້ສ່ົງຢາໂຄບກັບໄປຫາຄອບຄົວ

ຂອງນາງທີ່ຮາຣານ. ຢາໂຄບໄດ້ຢູ່ກັບລາບານລູງຂອງເຂົາ; ລາວໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ລາບານເຈັດປີເພ່ືອຈະໄດ້

ລູກສາວຜູ້ນ້ອຍ. ໃນຕອນນ້ີ ນັກຫລອກກໍາລັງຖືກຫລອກ; ແທນທີ່ຈະໄດ້ຜູ້ນ້ອງ, ພ່ໍເຖ້ົາໄດ້ປ່ຽນເຈ້ົາສາວ; ແຕ່

ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ຜູ້ນ້ອງເພ້ີມຖ້າຢາໂຄບເຮັດວຽກເພ້ີມອີກເຈັດປີ. ສລຸບວ່າ ຢາໂຄບເຮັດວຽກໃຫ້ລາບານສິບ

ສ່ີປີຈ່ຶງໄດ້ເມັຍສອງຄົນ. ຫລັງຈາກຢ່ ູກັບລາບານຫລາຍປີຢາໂຄບກໍກັບຄືນບ້ານເດີມຂອງຕົນ; ແຕ່ເຂົາຮູ້ວ່າ

ເຂົາຈະຕ້ອງພົບເອຊາວອີກເທື່ອນ່ຶງ. ຂະນະທີ່ເດີນທາງໃກ້ຈະເຖິງບ້ານເກີດ, ຢາໂຄບກໍວາງແຜນເພ່ືອຄວາມ

ຢູ່ລອດ ໂດຍໄດ້ສ່ົງຂ້າໃຊ້ແລະຝູງສັດອອກໜ້າໄປເປັນຂອງຕ້ອນໃຫ້ເອຊາວ ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າອ້າຍຈະບ່ໍ

ໂກດແຄ້ນອີກຕ່ໍໄປ (27:41-32:21).

ຢາໂຄບໄດ້ເດີນທາງຢູ່ເບ້ືອງຫລັງສຸດ ແລະເມ່ືອເຖິງເວລາຄ່ໍາມືດກໍໄດ້ຢຸດພັກ (32:22-23); ໃນພຣະທັມ
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ປະຖົມມະການ 32:24-25, ມີຊາຍຄົນນ່ຶງມາກຸມປ້ໍາກັບຢາໂຄບຈົນຮອດແຈ້ງ. ເມ່ືອເວລາເຊ້ົາມາເຖິງ, ຊາຍ 

ຄົນນ້ັນຂໍໃຫ້ຢາໂຄບປ່ອຍຕົວເຂົາໄປແຕ່ລາວບ່ໍຍອມ; ຢາໂຄບໄດ້ຂໍພຣະພອນແລະໄດ້ຮັບຈາກຊາຍນ້ັນ ແຕ່ 

ຊ່ືຂອງເພ່ິນໄດ້ຖືກປ່ຽນຈາກຢາໂຄບມາເປັນອິສຣາເອັນ ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າ "ລາວໄດ້ປ້ໍາສູ້ກັບພຣະເຈ້ົາ"

(32: 26-28). ສລຸບວ່າ ຢາໂຄບໄດ້ພອນອີກເທື່ອນ່ຶງ.

ຫລັງຈາກຊາຍຄົນນ້ັນຈາກໄປ, ຢາໂຄຍໄດ້ສລຸບວ່າລາວໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕົວຕ່ໍຕົວ; ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ 

ປະກົດຕົວກັບຄົນຫລອກລວງ, ໃຫ້ພຣະພອນແກ່ເຂົາ, ແລະປ່ຽນຊ່ືເຂົາ.

5. ພຣະພອນສາໍລບັຢາໂຄບ ຫລ ືອສິຣາເອນັ: (ປະຖົມມະການ 35:9-12)

ຫລັງຈາກການຄືນດີກັບເອຊາວແລ້ວ, ຢາໂຄບແລະຄອບຄົວໄດ້ໄປຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູ່ທີ່ເບັດເອນ (35:1). ນະທີ່ 

ນ້ັນ, ຢາໂຄບເຄີຍໄດ້ຮັບນີມິດຈາກພຣະເຈ້ົາຂະນະທີ່ເຂົາປົບໜີເອຊາວ (28:10-22). ຢາໂຄບໄດ້ຊໍາຮະ 

ລ້າງຄົວເຮືອນຂອງຕົນຈາກພຣະອ່ືນໆ ແລະໄດ້ສ້າງຫໍບູຊາສໍາລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນບ້ານໃໝ່ຂອງລາວ 

(35: 2-7). ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປາກົດຕົວກັບຢາໂຄບອີກເທື່ອນ່ຶງແລະໄດ້ຊົງໃຫ້ພຣະພອນແກ່ລາວ; ພຣະອົງໄດ້ 

ປ່ຽນແປງຢາໂຄບ ແລະລາວບ່ໍແມ່ນຄົນຫລອກລວງອີກແລ້ວ ແຕ່ມີຊ່ືໃໝ່ວ່າອິສຣາເອັນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ 

ເລືອກຢາໂຄບ ແລະໃຫ້ພຣະພອນກັບລາວເຖິງວ່າລາວຈະເປັນຄົນຜິດພາດມາກ່ອນ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິດັ

ພວກເຮົາເຄີຍມີຄວາມຜິດພາດເໝືອນຢາໂຄບ ແລະບ່ໍສົມຄວນໄດ້ຮັບພຣະພອນ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງອວຍ 

ພຣະພອນພວກເຮົາ. ເມ່ືອພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ມີສ່ວນ 

ໃນພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ແລະຢາໂຄບ. ສະນ້ັນໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ມີສ່ວນໃນ

ການນໍາພຣະພອນໄປເຖິງຄົນອ່ືນໆຕ່ໍໄປ.

ຄໍາຖາມ:

1. ຢາໂຄບໄດ້ຖືກຮັບຢ່າງໃດໃນພຣະຄັມພີຫລັງຈາກນ້ັນມາ? (ເບ່ິງ ມາລາກີ 1:2; ລູກາ 1:33; ໂຣມ 

9:10-13; ເຮັບເຣີ 11:9, 20-21).

2. ຢາໂຄບໃຊ້ການຫລອກລວງເພ່ືອຈະໄດ້ສິດທິອ້າຍກົກ ແລະພຣະພອນທີ່ພຣະເຈ້ົາສັນຍາ. ການເຮັດ 

ເຊ່ັນນ້ັນ ຖືກຕ້ອງບ່ໍ?

3. ທ່ານເຄີຍຮູ້ສຶກບ່ໍວ່າຕົນເອງບ່ໍສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ? ທ່ານເອົາຊະນະຄວາມຮ້ ູສຶກນ້ັນໄດ້ 

ຢ່າງໃດ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທີ 7

ຄວາມເຊືອ່ຂອງໂຢເຊັບ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 37-39

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 37:1--39:41

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ເມ່ືອເຮົາຄຶດເຖ ິງພຣະເຈ້ົາ, ເຮົາກໍສາມາດຜານຜ່າສ່ິງທີ່ລ້ໍລວງໄດ້.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ເມ່ືອການເຮັດຊ່ົວງ ່າຍກວ່າ,ເຮົາຈະເຊົາເຮັດຊ່ົວໄດ້ແນວໃດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮຽນຈາກຊີວິດຂອງໂຢເຊັບ

ຄາໍນາໍ

ຊີວິດຂອງໂຢເຊັບເປັນຊີວິດທີ່ໂຊກໂຊນຜານຜ່າບັນຫານາໆປະການ ແຕ່ເພ່ິນກໍຜ່ານພ້ົນໄດ້ ເຮັດແນວໃດ

ເພ່ິນຈ່ຶງພ້ົນ? ດ່ັງນ້ັນເຮົາຈະຮຽນເອົາແບບຢ່າງຂອງໂຢເຊບ ເມ່ືອເຮົາຖືກການຍົວະເຍ້ົາຕ່າງໆ ແມ່ນແຕ່ການ

ຖືກຂາຍໄປເປ ັນຂ້ອຍຂ້າທີ່ປະເທດເອຢິບ, ການຍົວະຂອງຜູ້ຍິງ ເພ່ິນກໍເອົາຊະນະໄດ້ທຸກປະການ.

1.ຖກືຂາຍເປນັຂ້ອຍຂາ້: (ປະຖົມມະການ 37:1-36)

ໂຢເຊັບເປັນບ່າວນ້ອຍອາຍຸ 17 ປີ ເປັນລູກທີ່ພ່ໍຮັກແລະແພງຫລາຍກວ່າພວກອ້າຍຂອງລາວທຸກຄົນ 

ລາວໄດ້ນຸ່ງເສ້ືອຍາວລ່າມທີ່ສວຍງາມທີພ່ໍ່ຕັດໃຫ້ ພວກອ້າຍເຫັນນ້ອງຊາຍຂອງຕົນກໍບ່ໍພໍໃຈຈົນເຖິງຂ້ັນອິດ

ສາແລະກຽດຊັງລາວ (ຂ້ໍ 3-4). ນອກນ້ັນໂຢເຊັບຍັງເປັນຄົນຊ່າງຝັນແລະຍັງເລ່ົາຄວາມຝັນໃຫ້ພວກອ້າຍຟັງ

ເມ່ືອພວກອ້າຍໄດ້ຟັງຄວາມຝັນນ້ັນແລ້ວກໍເພ້ີມທະວີຄວາມກຽດຊັງອີກຫລາຍເທົ່າ, ສ່ວນພ່ໍກໍພໍໃຈກັບຄວາມ

ຝັນຂອງໂຢເຊັບ(ຂ້ໍ 5-11). ບົດຮຽນສໍາລັບພວກເຮົາມີດ່ັງນ້ີ; 1. ການເປັນພ່ໍແມ່ຄວນຣະວັງໃນການຮັກລູກ

ຄວນສເມີກັນ. 2. ອ້າຍຫລືນ້ອງບ່ໍຄວນອິດສາກັນເມ່ືອຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໄດ້ດີກວ່າກັນ ເພາະແນວໃດກໍແມ່ນອ້າຍ

ນ້ອງຂອງຕົນ.

ວັນນ່ຶງພ່ໍໄດ້ໃຊ້ໂຢເຊັບໄປເບ່ິງອ້າຍລ້ຽງສັດທີ່ທົ່ງນາ ເພ່ືອໄປເບ່ິງວ່າພວກອ້າຍຢູ່ກິນຢ່າງໃດ? ພວກສັດ

ທັງ ຫລາຍຍັງຢູ່ດີບ່ໍ? ເມ່ືອໂຢເຊບໄປຮອດພວກອ້າຍແລ້ວເຂົາກໍວາງແຜນຂ້າລາວ ແລະກໍຂ້າລາວຕາມແຜນ

ຂອງເຂົາໂດຍໄປຕົວະພ່ໍວ່າສັດຮ້າຍກັດລາວຕາຍ ເມ່ືອຜູ້ເປັນພ່ໍໄດ້ຍິນເຊ່ັນນ້ັນກໍເກືອບຫົວໃຈວາຍຕາຍໄປ

ຕາມລູກຊາຍສຸດທີ່ຮັກຂອງລາວໄປຈົນເຖ ິງຂ້ັນກ່າວວ່າ ìກູຈະໄວທຸ້ກໃຫ້ລູກຊາຍກູຈົນກວ່າຈະຕາຍຕາມມັນ

ໄປî (ຂ້ໍ 35) ເພາະລາວບ່ໍຮູ້ວ່າໂຢເຊບບ່ໍໄດ້ຕາຍ ແຕ່ຖືກຂາຍໄປຍັງຕ່າງປະເທດແລ້ວ (ຂ້ໍ 36). ບົດຮຽນສໍາ

ລັບພວກເຮົາມີດ່ັງນ້ີ; ຄວາມກຽດຊັງນໍາໄປສູ່ຄວາມຜິດບາບອັນໃຫຍ່ຫລວງ.

2.ຢດູາອາ້ຍຂອງໂຢເຊບັທີເ່ມອືງອາດຸລມັ: (ປະຖົມມະການ 38:1-30)
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ອ້າຍຂອງໂຢເຊັບຜູ້ນ່ຶງມີຊ່ືວ່າຢູດາໄດ້ໜີອອກຈາກບ້ານໄປແຕ່ງງານຢູ່ເມືອງອາດຸລັມແລະມີລູກຊາຍສາມ

ຄົນ ເມ່ືອລູກຊາຍກົກທີມີ່ຊ່ືວ່າເອຣະໃຫຍ່ແລ້ວຢູດາກໍຈັດໃຫ້ລູກຊາຍກົກແຕ່ງງານກັບນາງຕາມາ ແຕ່ລູກ

ຊາຍກົກເອຣະຜູ້ນ້ີປະພຶດຕົວບ່ໍດີຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວພຣະອົງກໍເຮັດໃຫ ້ລາວຕາຍ, ເມ່ືອລູກຊາຍກົກຕາຍ

ຢູດາຈ່ຶງເວົ້າກັບລູກຊາຍຜູ້ທີສອງຊ່ືໂອນານໃຫ້ແຕ່ງງານກັບເອ້ືອຍໄພ້ເພ່ືອສືບເຊ້ືອຕະກ ູນຕ່ໍໄປ, ໂອນານກໍ

ເຮັດຕາມຄວາມພ່ໍແຕ່ບ່ໍພໍໃຈ ຕ່ໍມາລາວກໍຕາຍ ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນຢູດາຜູ້ເປັນພ່ໍຈ່ຶງບ່ໍກ້າໃຫ້ລູກຊາຍຫລ້າແຕ່ງ

ກັບນາງເພ່ືອສືບຕະກູນອີກ. ດ້ວຍວ່າລາວຢ້ານວ່າລູກຊາຍທີສາມຈະຕາຍເໝືອນກັນຈ່ຶງບອກນາງຕາມາກັບ

ໄປຢູ່ກັບພ່ໍແມ່ຂອງນາງຄືນຊາມຊາລູກຂອງນາງໃຫຍ່. (ຂ້ໍ 1-11).

ຕ່ໍມາບ່ໍນານເທົ່າໃດເມັຽຂອງຢູດາກໍຕາຍປະໃຫ້ຢູດາເປັນພ່ໍໝ້າຍ, ຢູ່ມາວັນນ່ຶງຢູດາກໍໄປວຽກທີເ່ມືອງຕິ

ມມາ ໃນທີນ້ັ່ນລູກໃພ້ຂອງເພ່ິນຜູ້ທີ່ເພ່ິນບອກໃຫ້ກັບຄືນໄປຢູ່ນໍາພ່ໍແມ່ນ້ັນໄດ້ປອມຕົວເປັນຄືຍິງຫາເງິນ ເມ່ືອ

ຢູດາເຫັນແລ້ວຈ່ຶງຊັກຊວນນາງໄປນອນນໍາໂດຍສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ຄ່າຈ້າງຢ່າງດີ ແຕ່ນາງຕາມາຕ້ອງການ

ເຄ່ືອງມັດຈໍາລ່ວງໜ້າ ດ່ັງນ້ັນນາງຈ່ຶງຂໍເອົາເຊືອກຫ້ອຍໄມ້ເທົ້າເປັນເຄ່ືອງມັດຈໍາ, ແລ້ວນາງກໍຕ້ັງທ້ອງ. ສ່ວນ

ຢູດາຢາກໄດ້ເຊືອກຫ້ອຍໄມ້ເທົ້າທີເ່ປັນເຄ່ືອງມັດຈໍານ້ັນຄືນມາ ຈ່ຶງສ່ົງເພ່ືອນຂອງຕົນກັບລູກແບ້ເພ່ືອໄປໄຖ່

ເອົາເຊືອກນ້ັນ ແຕ່ປາກົດວ່າບ່ໍພົບນາງແລະໄດ້ຂ່າວຈາກຄົນແຖບນ້ັນວ່າບ່ໍເຄີຽມີຍິງຫາເງິນໃນແຖບນ້ີ. (ຂ້ໍ 

12-23). ບົດຮຽນຕອນນ້ີສອນເຮົາດ່ັງນ້ີ; ໃຫ້ຣະວັງຄົນແປກໜ້າແລະຣະວັງຂອງມັດຈໍາ.

ສາມເດືອນຕ່ໍມາຢູດາໄດ້ຍິນຂ່າວວ່ານາງຕາມາຜູ້ເປັນລູກໃພ້ມີລູກ ຈ່ຶງສ່ັງລົງໂທດໂດຍເຜົານາງທັງເປັນ

ໃນຂະນະທີກໍ່າລັງສ ືບສວນວ່ານາງມີລູກນໍາໃຜນ້ັນ ນາງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່ານາງມີລູກກັບຄົນທີ່ມີເຊືອກຫ້ອຍໄມ້

ເທົ້າ ເມ່ືອຢູດາໄດ້ເບ່ິງເຊືອກຫ້ອຍໄມ້ເທົ່ານ້ັນແລ້ວຈ່ຶງຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນພ່ໍຂອງເດັກນ້ັນ ແລະກໍຮູວ້່າຕົນເອງ

ໄດ້ເຮັດຜິດທີ່ບ່ໍໃຫ້ນາງແຕ່ງກັບລູກຊາຍຜູ້ທີສ່າມຂອງຕົນ. ທັງໝົດນ້ີແມ່ນຄວາມຜິດພາດຂອງຢູດາອ້າຍຂອງ

ໂຢເຊບທີ່ເຮັດຜິດຕລອດມາ.

3.ຂອ້ຍໃຊທ້ີໄ່ວ ້ວາງໃຈ: (ປະຖົມມະການ 39:1-6)

ພ່ໍຄ້າທີ່ຊ້ືໂຢເຊບໄດ້ນໍາລາວໄປຂາຍໃຫ້ນາຍທະຫານພຣະຣາຊວັງຜູ້ມີຊ່ືວ່າ ໂປຕີຟາ ທີ່ປະເທດເອຢິບ,

ຂ້ໍ 2 ບອກວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍລາວແລະບັນດານການດີທຸກຢ່າງໃຫ້ເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດຂອງລາວຈົນນາຍທະ

ຫານຜູ້ນ້ີຮັກແພງແລະເຊ່ືອໃຈລາວຈົນມອບທຸກຢ່າງໃຫ້ລາວເບ່ິງແຍງໃນເຮືອນຂອງເພ່ິນ. ໂຢເຊບເປັນຄົນ

ຂອງ ພຣະເຈ້ົາທີ່ມາອາສ ັຍໃນເຮືອນຂອງນາຍທະຫານຜູ້ນ້ີ ເມ່ືອລາວຮັກແພງຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາໆກໍອວຍ

ພອນເຮືອນຫລັງນ້ີ ຕລອດເຖ ິງໄຮ່ນາຂອງເຮືອນຫລັງນ້ີດ້ວຍ (ຂ້ໍ 5). ບົດຮຽນສໍາລັບພວກເຮົາມີດ່ັງນ້ີ; ຄົນ

ຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນນ້ັນກໍຈະເຣີນ, ຜູ້ໃດຮັກຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາໆກໍອວຍພອນຜູ້ນ້ັນ.

4.ໂຢເຊບປະເຊນີການລໍລ້ວງ: (ປະຖົມມະການ 39:7-10)

ແຕ່ຊາຕານບ່ໍໄດ້ປ່ອຍຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາງ່າຍໆ ມັນໄດ້ລົບກວນໂຢເຊບຜ່ານທາງເມັຽຂອງເຈ້ົານາຍຜູ້

ເປັນເຈາຂອງເຮືອນ, ມັນໄດ້ຍົວະໃຫ້ໂຢເຊບເຮັດຜິດອັນໃຫຍ່ຫລວງ. ນາງໄດ້ຊັກຊວນໂຢເຊບເປັນທາງລັບ

ໃຫ້ໂຢເຊບໄປນອນກັນລາວ ເພາະໂຢເຊບເປັນຊາຍໜຸມ່ຮູບງາມ (ຂ້ໍ 7) ແຕ່ເພາະໂຢເຊບມີພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນ

ໃຈຊ່ຶງເປັນພຣະເຈ້ົາທີ່ອວຍພອນລາວຕລອດມາລາວຈ່ຶງຕັດສິນໃຈບ່ໍເຮັດຜິດຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຈະບ່ໍ
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ເຮັດຕາມຄໍາຍົວະເຍ້ົາຂອງເມັຍເຈ້ົານາຍ ໂດຍຄໍານຶງວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍາລັງເບ່ິງຢູ່ (ຂ້ໍ 9) ຫາກໂຢເຊບຕັດ 

ສິນໃຈໄປນອນກັບນາງຄົງບ່ໍມີໃຜຮູ້ເພາະລາວສາມາດໄປໄດ້ທຸກຫ້ອງໃນເຮືອນຫລັງນ້ີ ແຕ່ລາວບ່ໍເຮັດເພາະ 

ລາວມີພຣະເຈ້ົາໃນໃຈສເມີ. ບົດຮຽນຕອນນ້ີສອນເຮົາວ່າ ຫາກເຮົາຄຶດເຖ ິງພຣະເຈ້ົາ, ມີພຣະເຈ້ົາໃນໃຈຄື

ໂຢເຊບເຮົາກໍຈະບໍ ່ເຮັດການບ່ໍດີໃດໆທັງສ້ິນ, ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວາ່ສ່ິງຈະຍົວະໃຫ້ຫລົງຜິດນ້ັນອາດຈະມາທາງລັບ ແຕ່

ບ່ໍມີຫຍັງບັງລັບພຣະເຈ້ົາໄດ້.

5. ໂຢເຊບຊະນະການລໍລ້ວງ: (ປະຖົມມະການ 39:8-12)

ການລ້ໍລວງຄ້ັງນ້ີສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບຊີວິດຊາຍໜຸ່ມຢ່າງໂຢເຊບ, ຈາກຊີວິດຂ້າທາດອັນຕ່ໍາຕ້ອຍຈົນກາຍ

ມາເປັນຜູ້ດູແລບ້ານເຮືອນຂອງນາຍທະຫານພຣະຣາຊວັງ ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນເມັຽຂອງນາຍຍັງຫລົງໄຫລຄວາມ

ງາມຂອງລາວອີກ ເບ່ິງແລ້ວຊີວິດຂອງລາວກໍາລັງຂ້ຶນໄປເຖິງທີສູ່ງສຸດໃນບັນດາພວກຜູ້ຊາຍອື່ນໆ ແຕ່ໂຢເຊບ

ບ່ໍໄດ້ຫລົງໄຫລໃນຍົດສັກຂອງຕົນໂດຍຄໍານຶງສເມີວ່າຕົນເອງເຄີຽເປັນຂ້າທາດທີ່ຖືກຊ້ືຂາຍຄ້າຍຄືຜັກໃນທ້ອງ

ຕລາດ. ເຖ ິງແມ່ນວ່າເມັຽຂອງເຈ້ົານາຍຈະມາຍົວະເຍ້ົາແນວໃດກໍຕາມລາວຈະສະແດງຄວາມຊ່ືສັດຕ່ໍເຈ້ົາ

ນາຍແລະຊັດຊ່ືຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຄື;

1. ລາວຄໍານຶງສເມີວ່າທ່ານໂປຕີຟາເປັນເຈ້ົານາຍທີມີ່ບຸນຄຸນລາວຈະບ່ໍເຮັດຜິດຕ່ໍນາຍເດັດຂາດ.

2. ລາວຄໍານຶງສເມີວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ກັບລາວ, ອວຍພອນໃຫ້ຊີວິດທີດີ່ແກ່ລາວຕລອດມາ 

ລາວຈະບ່ໍເຮັດສ່ິງໃດຜິດຕ່ໍພຣະອົງຢ່າງເດ ັດຂາດ.

3. ລາວບ່ໍແມ່ນຄົນໂງ່ທີຈ່ະຢືນຖົກຖຽງກັບບັນຫາ ຈ່ຶງແລ່ນໜີອອກໄປເພ່ືອເອົາຕົວລອດ.

ຄາໍຖາມ:

1. ທ່ານເຄີຽຊະນະການຫລອກລວງຕ່າງໆໄດ້ແນວໃດ?

2. ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດຈ່ຶງຈະໄດຊ ັຍຊະນະຕໍ ່ການຫລອກລວງ ຄືໂຢເຊບໄດ້ຊະນະ?

3. ທ່ານໄດຮຽນຫຍັງຈາກຊີວິດຂອງໂຢເຊບ? ເພາະການຍົວະຍວນຢ່າງນ້ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນກັບທ່ານ.

4. ສອງຢ່າງທີຊ່່ອຍໂຢເຊບມີຫຍັງແດ່? ທ່ານຈະໃຊ້ສອງຢ່າງນ້ີແນວໃດ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 8

ໂຢເຊ ັບຜູຂ້ບັຕາມນໍາ້ພຣະທ ັຍ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 45:1-15; 50-15-24

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 42--50

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອນໍາເຮົາໃຫ້ເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທ ັຍ

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ເຮົາຈະໃຫ້ຊີວິດເຮົາຂັບຕາມນ້ໍາພຣະທ ັຍຢ່າງໃດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ຮຽນຮູຈ້າກຊ ີວິດຂອງໂຢເຊ ັບ ແລະເຮດັຕາມເພ່ິນ.

ຄາໍນາໍ

ຫລາຍເທື່ອເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈແຜນການອັນເລິກແລະຍ ືດຍາວຂອງພຣະເຈ້ົາ, ໂຢເຊ ັບຖືກພວກອ້າຍຂາຍໄປເປັນ

ຂ້ອຍຂ້າທີ່ປະເທດເອຢິບ ຈົນລາວກາຍມາເປັນຜູ້ມີອໍານາດໃນປະເທດເອຢິບ, ລາວໄດ້ຊ່ອຍປະເທເອຢິບໃນ

ຍາມຍາກ ແລະຊ່ອຍພ່ໍແລະພວກອ້າຍໃຫ້ລອດພ້ົນຈາກການອຶດຫິວໂດຍບ່ໍມີໃຜຄຶດວ່າເດັກນ້ອຍທີຖື່ກຂາຍ

ເປັນຂ້າທາດຈະກາຍເປັນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ທີ່ສາມາດຊ່ອຍຄົນທັງປະເທດໄດ້ ເພາະວ່າເປັນແຜນອັນເລິກແລະຍາວ

ນານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເຮົາເຊ່ືອແນ່ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງມີແຜນການກັບຊີວິດເຮົາແນວໃດແນວນ່ຶງຄືກັນ

1. ຮູວ້າ່ເຮາົແມນ່ໃຜ: (ປະຖົມມະການ 45:1-4)

ຫລັງຈາກໂຢເຊ ັບກາຍເປັນເຈ້ົານາຍທີ່ປະເທດເອຢິບເພ່ິນກໍຫາທາງຊ່ອຍພ່ໍແລະອ້າຍຂອງເພ່ິນທີ່ຕ່າງປະ 

ເທດ ແລະກໍຊ່ອຍເປັນທາງລັບມາຫລາຍເທື່ອແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ບັນດານຈິດໃຈຂອງ

ເພ່ິນໃຫ້ເຮັດການດີເຫລ່ົານ້ີ, ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ຄຽດແຄ້ນພວກອ້າຍຂອງເພ່ິນທີ່ໄດ້ຂາຍເພ່ິນໄປເປັນຂ້ອຍຂ້າທີ່ຕ່າງ 

ປະເທດ ໂຢເຊ ັບໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຈາກຊີວິດຂ້ອຍຂ້າຈົນກາຍມາເປັນຜູ້ດູແລເຮອືນຂອງນາຍທະຫານຜູ້ຊ້ືເພ່ິນມາ

ຕ່ໍມາເມັຽຂອງນາຍກໍລັກມັກເພ່ິນນາງຈ່ຶງຊັກຊວນໃຫ້ໂຢເຊ ັບໄປນອນນໍາດ້ວຍການຍົວະຍວນຕ່າງໆນາ ແຕ່

ເພ່ິນກໍບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດເພາະວ່າເພ່ິນມີພຣະເຈ້ົາໃນໃຈຂອງເພ່ິນສເມີ ໃນທີ່ສຸດຍິງນ້ັນຈ່ຶງຫາເຣ່ືອງໃສ່ເພ່ິນຈົນຖືກ

ຂັງຄຸກ. ທີ່ຄຸມຂັງເພ່ິນຍັງໝັ້ນຄົງກັບພຣະເຈ້ົາໂດຍບ່ໍຈ່ົມວ່າໃດໆ ເມ່ືອພ້ົນຄະດີແລ້ວເພ່ິນກໍໄດ້ອອກມາຮັບໃຊ້

ຈອມກະສັດແຫ່ງເອຢິບ ແຕ່ດ ້ວຍຄຸນງາມຄວາມດີທີມີ່ພຣະເຈ້ົາຢູ່ເບ້ືອງຫລັງເພ່ິນຈ່ຶງກາຍເປັນນາຍທັງປະ

ເທດ ເມ່ືອໄດ້ເປັນນາຍເພ່ິນໄດ້ຄຶດເຖ ິງພ່ໍແລະພວກອ້າຍທັງໝົດທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບພ ັຍແຫ້ງແລ້ງ, ໂຢເຊ ັບ 

ເຫັນພວກອ້າຍພາກັນເດີນທາງມາຊ້ືສະບຽງອາຫານທີປ່ະເທດເອຢິບຕ້ັງຫລາຍເທືອ່ ໂຢເຊ ັບຈ່ືພວກອ້າຍໄດ້ 

ແຕ່ພວກອ້າຍບ່ໍຈ່ືເພ່ິນ ເຖ ິງປານນ້ັນເພ່ິນກໍບ່ໍຖືໂອກາດແກ້ແຄ້ນພວກອ້າຍແຕ່ຢ່າງໃດ ກັບຊ່ອຍພວກອ້າຍ

ໂດຍທາງລັບເປັນພິເສດ. ມາບັດນ້ີໂຢເຊ ັບບ່ໍສາມາດປິດບັງຕົນເອງອີກຕ່ໍໄປຈ່ຶງເວົ້າກັບພວກອ້າຍວ່າ ìຂ້ອຍ
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ແມ່ນໂຢເຊ ັບນ້ອງຊາຍຂອງພວກເຈ້ົາ ຊ່ຶງພວກເຈ້ົາໄດ້ຂາຍມາປະເທດເອຢິບ ບັດນ້ີຢ່າໄດ້ກະວົນກະວາຍໃຈ 

ຫລືຕິຕົນເອງທີຂ່າຍຂ້ອຍມາທີ່ນ້ີແມ່ນພຣະເຈ້ົາແທ້ໆທີ່ຊົງໃຊ້ຂ້ອຍມາທີນ້ີ່ກ່ອນເພ່ືອຊ່ອຍເຫລືອ ຊີວິດພວກ

ເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 5). ຄໍາເວົ້າໂຢເຊ ັບຕອນນ້ີເປັນບົດຮຽນສໍາລັບເຮົາສາມປະການຄື;

1. ໂຢເຊ ັບຮູ້ທີ່ມາຂອງຕົນເອງ ຫລືບ່ໍລືມຕົວວ່າຕົນເອງເປັນໃຜມາກ່ອນ.

2. ໂຢເຊ ັບອະພັຍໃຫ້ພວກອ້າຍດ້ວຍຈິງໃຈ.

3. ໂຢເຊ ັບຍອມຮັບວ່າແມ່ນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ.

2.ພຣະເຈົາ້ມແີຜນການສາໍລັບຊວີດິ: (ປະຖົມມະການ 45:5-8)

ຫລັງຈາກໂຢເຊ ັບພັດພາກຈາກພວກອ້າຍແລະພ່ໍກາຍເປັນຂ້ອຍຂ້າແລະກາຍເປັນເຈ້ົານາຍທີຕ່່າງປະເທດ

ແລ້ວໂຢເຊ ັບກໍປ່ຽນໄປ, ດ ້ວຍວ່າໃນສມັຍເປັນເດັກນ້ັນເຄີຽຄຸຍໂມ້ຕ່ໍພວກອ້າຍວ່າເມ່ືອໃຫຍ່ມາຈະເປັນເຈ້ົາ

ນາຍຂອງພວກອ້າຍທັງໝົດແລະຈະໃຫ້ພວກອ້າຍກ້ົມຂາບຕົນເອງ ດ້ວຍຄໍາເວົ້ານ້ີເອງເຮັດໃຫ້ພວກອ້າຍພາ

ກັນກຽດຊັງຈົນພວກເຂົາລັກຂາຍໂຢເຊ ັບໄປຕ່າງປະເທດ ມາບັດນ້ີການປາກເວົ້າຂອງໂຢເຊ ັບບ່ໍເປັນຄືເກ່ົາ

ເພ່ິນກັບໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາໂດຍກ່າວວ່າ ìພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ຂ້ອຍມາກ່ອນພວກເຈ້ົາ ເພ່ືອຊ່ອຍເຫລືອຊີວິດ

ຂອງພວກເຈ້ົາໄວ້ ແລະເພ່ືອໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງພວກເຮົາມີຢູ່ສືບຕ່ໍໄປ ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງບ່ໍແມ່ນພວກເຈ້ົາແທ້ສ່ົງຂ້ອຍ

ມາ ແຕ່ແມ່ນພຣະເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 7-8ກ).

ໃນສມັຍໂຢເຊ ັບຍັງເປັນເດັກເພ່ິນກໍເວົ້າຕາມພາສາເດັກເຊ່ິງພວກອ້າຍເຫັນວ່າເພ່ິນເປັນຄົນຂ້ີອວດຄົນເວົ້າ

ໃຫຍ່, ໂທດການເວົ້າໃຫຍ່ນ້ັນເອງຈ່ຶງກາຍເປັນຕ້ົນເຫດໃຫ້ພວກອ້າຍກຽດຊັງ. ຄວາມຈິງແລ້ວຄົນຂ້ີອວດແລະ

ເວົ້າໃຫຍ່ບ່ໍວ່າຈະຢູ່ໃນສມັຍໃດ, ສັງຄົມໃດກໍຕາມຄົນນ້ັນບ່ໍຄ່ອຍຈະຖືກກັບໝູ່ເພ່ືອນເທົ່າໃດ ແຕ່ສໍາລັບໂຢ

ເຊ ັບແລ້ວພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນເພ່ິນແລ້ວ ເພາະວ່າເມ່ືອເພ່ິນຂ້ຶນມາເປັນໃຫຍ່ແທ້ເພ່ິນກໍບ່ໍໄດ້ເວົ້າຂ້ີອວດແຕ່ຢ່າງ

ໃດ ແຕ່ກັບເວົ້າຢ່າງນອບນ້ອມຖ່ອມຕົວໂດຍກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດໃຫ້ເພ່ິນເປັນໃຫຍ່ ບ່ໍແມ່ນເພ່ິນເຮັດ

ເອງ ìພຣະອົງຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຂຸນນາງຜູ້ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງຟາຣາໂອ ຄືຮັບຜິດຊອບຊັບສົມບັດແລະມໍ

ຣະດົກທັງໝົດຂອງພຣະອົງ ແລະປົກຄອງປະເທດເອຢິບî ( ຂ້ໍ 8ຂ). ພຣະເຈ້ົາຊົງມີແຜນສໍາລັບຊ ີວິດຂອງໂຢ

ເຊ ັບຢ່າງໃດນ້ັນພຣະອົງກໍມີແຜນການສໍາລັບຊີວິດຂອງເຮົາທັງຫລາຍເໝືອນກັນຫາກເຮົາຍອມໃຫ້ພຣະອົງ

ໃຊ້.

3. ຊກັຊວນຜູອ້ືນ່ຮວ່ມຮບັພຣະພອນ: (ປະຖົມມະການ 45:9-15)

ບັດນ້ີໂຢເຊ ັບເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງມີແຜນການໃຫຍ່ສໍາລັບຊີວິດຂອງເພ່ິນໆໄດ້ສ່ົງສະບຽງອາຫານໃຫ້ພ່ໍ

ຕາມຄວາມຕ້ອງການຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນເພ່ິນຍັງສ່ັງຄວາມໄປນໍາພວກອ້າຍໃຫ້ພ່ໍແລະຄອບຄົວທັງໝົດຍ້າຍໄປຢູ່

ປະເທດເອຢິບເພ່ືອພ່ໍແລະພວກອ້າຍໆຈະບ່ໍໄດ້ພົບກັບພ ັຍແຫ້ງແລ້ງແລະອຶດຢາກໃນຫ້າປີຂ້າງໜ້າ ìບັດນ້ີ

ພວກເຈ້ົາຈ່ົງຟ້າວເມືອຫາພ່ໍແລະນໍາຄໍາສ່ັງຂອງຂ້ອຍເມືອບອກເພ່ິນວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ຂ້ອຍເປັນ

ຜູ້ປົກ ຄອງປະເທດເອຢິບ ໃຫ້ພ່ໍມາຫາຂ້ອຍໄວທີ່ສຸດ ໃຫ້ພ່ໍເອງມາພ້ອມດ້ວຍລູກຫລານ ຝູງແກະແລະຝູງແບ້ 

ທັງງົວ ຄວາຍແລະທຸກສ່ິງທພ່ໍມີ ຂ້ອຍຈະໃຫ້ພ່ໍຢູ່ໃນເຂດໂກເຊັນບ່ອນທີ່ໃກ້ກັບຂ້ອຍ ຖ້າພ່ໍຢູ່ໂກເຊັນຂ້ອຍກໍ

ສາມາດເບ່ິງແຍງເພ່ິນໄດ້ ຄວາມອຶດຢາກຍັງຈະມີອີກຫ້າປີ ແລະຂ້ອຍບ່ໍຢາກໃຫ້ພ່ໍພ້ອມກັບຄົນທັງປວງທີ່ພ່ໍ
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ມີຕ້ອງອຶດຢາກî (ຂ້ໍ 9-11). ໂຢເຊ ັບເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີສໍາລັບຄຣິສຕຽນລາວ ແລະຄົນລາວໄດ້ຮຽນແບບໂຢ

ເຊ ັບໂດຍບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວ ຄືວ່າຄົນລາວເຮົາໄດ້ນໍາເອົາຍາດພ່ີນ້ອງທີ່ກໍາລັງຕົກທຸກໄດ້ຍາກໃຫ້ໄດ້ເຂ້ົາມາຢູ່ຕ່າງປະ

ເທດພ້ີເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍແລ້ວ, ຫາກຍັງມີໃຜບ່ໍທັນຄຶດຮອດພ່ໍແມ່, ອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງຕົນນ້ັນ ຂ້າ

ພະເຈ້ົາເຫັນວ່າເຖ ິງເວລາແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນໍາພວກເພ່ິນເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງ

ທ່ານມາກ່ອນຄືໂຢເຊ ັບເພ່ືອຈະຊ່ອຍເຫລືອຍາດພ່ີນ້ອງ ແລະແນະນໍາໃຫ້ເພ່ິນຮູ້ຈັກພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຄືໂຢ

ເຊ ັບເຮັດ.

4. ຢູໃ່ນແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້: (ປະຖົມມະການ 50:15-24).

ຢາໂຄບຜູ້ເປັນພ່ໍຂອງໂຢເຊ ັບມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍ່ິງທີ່ຮູຂ່້າວວ່າໂຢເຊ ັບລູກຊາຍສຸດທີ່ຮັກຍັງມີ

ຊີວິດຢູ່ ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນລູກຊາຍສຸດທີຮ່ັກຜູ້ນ້ີຍັງໄດ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງປະເທດເອຢິບອີກ ດ່ັງນ້ັນຢາໂຄບແລະ

ຄອບຄົວຈ່ຶງຟ້າວພາກັນຍົກຍ້າຍໄປປະເທດເອຢິບເພ່ືອໄປຫາໂຢເຊ ັບ. ພາບພົດທີ່ພ່ໍລູກໄດ້ພົບກັນເປັນໜ້າ 

ປະທັບໃຈແທ້ໆ, ພ່ໍລູກໄດ້ໄຫ້ຕ່ໍກັນດ້ວຍຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍ່ິງ. ເມ່ືອພົບກັນແລ້ວຢາໂຄບໄດ້ໃຊ ້ຊີວິດບ້ັນ

ປາຍຂອງເພ່ິນຮ່ວມກັບພວກລູກ, ຕ່ໍມາບ່ໍນານເທົ່າໃດຢາໂຄບຕາຍດ້ວຍໂຣກຊະຣາເພ່ິນໄດ້ສ່ັງລາແລະອວຍ 

ພອນລູກຫລານຂອງເພ່ິນທຸກຄົນແລ້ວກໍສ້ິນໃຈຕາຍ.

ຫລັງຈາກຢາໂຄບຕາຍໄປແລ້ວພວກອ້າຍຂອງໂຢເຊ ັບກໍມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຄຶດຢ້ານໂຢເຊ ັບຄຶດແກ້

ແຄ້ນໃນການກະທໍາຂອງເຂົາທີ່ໄດ້ເຮັດກັບໂຢເຊ ັບໃນອະດິດ ມັນເປັນຄວາມຄຶດທ ັມມະຂອງຄົນເຮັດບ່ໍດີ 

ເມ່ືອເຮັດ ແລ້ວເລີຍຢ້ານຜູ້ອ່ືນເຮັດການບ່ໍດີໃສ່ຕົນ, ແຕ່ໂຢເຊ ັບໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງມີແຜນການສໍາລັບ

ຊີວິດຂອງ ເພ່ິນແລະເພ່ິນກໍຈະດໍາເນີນຊີວິດໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍໄປຈະບ່ໍຄຶດປອງຮ້າຍໃດໆຕ່ໍພວກ

ອ້າຍ ìຢ່າ ພາກັນຢ້ານກົວເລີຍ ຂ້ອຍບ່ໍສາມາດຍົກຕົວຂ້ອຍເອງຂ້ຶນໄປສູ່ບ່ອນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ ການທີ່ພວກ

ເຈ້ົາໄດ້ເຮັດອຸບາຍຊ່ົວຕ່ໍຂ້ອຍນ້ັນ ບັດນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອບຄືນດ້ວຍການດີ ເພ່ືອຮັກສາຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທັງ

ມວນໄວ້ຊ່ຶງມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ທຸກມ້ືນ້ີກໍຍ້ອນຄວາມດີອັນນ້ີ ບັດນ້ີຢ່າຢ້ານເລີຍຂ້ອຍຈະປົກປ້ອງຮັກສາພວກເຈ້ົາ

ພ້ອມທັງລູກຫລານຂອງພວກເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 19-21). ພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າ ìຢ່າຕ່ໍສູ້ກັບຄົນຊ່ົວແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດຕົບ

ແກ້ມເບ້ືອງຂວາຂອງທ່ານ ຈ່ົງປ່ິນແກ້ມຊ້າຍໃຫ້ຜູ້ ນ້ັນເໝືອນກັນî (ມັດທາຍ 5: 39). ທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາ

ໄດ້ອ່ານແລະໄດ້ຟັງເຣ່ືອງນ້ີຕ້ັງຫລາຍເທື່ອ ສ່ວນໂຢເຊ ັບບ່ໍເຄີຽໄດ້ອ່ານ ແລະບ່ໍເຄີຍໄດ ້ຍິນເພ່ິນກະຍັງໃຫ ້ອະ

ພັຍແກ່ພວກອ້າຍຂອງເພ່ິນ ດ້ວຍວ່າເພ່ິນມີພຣະເຈ້ົານໍາພາເພ່ິນ, ທ່ານເດ ່, ບ່ໍໍມີພຣະເຈ້ົານໍາພາບ່ໍ? ເຮົາທັງ

ຫລາຍເວົ້າເປັນປະຈໍາວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ ຫາກເຮົາເວົ້າເຊ່ັນນ້ັນເຮົາສົມຄວນທີ່ຈະໃຫ້ອະພັຍ

ແກ່ຜູ້ອ່ືນ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ອະພັຍເຮົາມາແລ້ວທກຸປະການ.

ຄາໍຖາມ:

1. ພວກອ້າຍຂອງໂຢເຊ ັບເຄີຍເຮັດຫຍັງບ່ໍດີໃຫ້ເພ່ິນມາກ່ອນ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເຮັດ?

2. ຊີວຂິອງໂຢເຊ ັບເປັນບົດຮຽນແກ່ເຮົາສາມປະການນ້ັນມີຫຍັງແດ່?

3. ໂຢເຊ ັບບອກພວກອ້າຍວ່າໃຜເປັນຜູ້ສ່ົງເພ່ິນໄປຢູ່ປະເທດເອຢິບ?

4. ຊີວິດຂອງໂຢເຊ ັບຕອນມາຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບ ແລະຕອນນ້ີຕ່າງກັນແນວໃດ? ສອນຫຍັງທ່ານແດ່?
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5. ໂຢເຊ ັບໄດ້ຊັກຊວນພ່ໍແລະອ້າຍໄດ້ຮ່ວມຮັບພຣະພອນແນວໃດ? ທ່ານຈະຊັກຊວນພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານບ່ໍ?

6. ເມ່ືອຢາໂຄບຜູ້ເປັນພ່ໍຕາຍໄປແລ້ວ ພວກອ້າຍຄຶດແນວໃດ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຄຶດ?

7. ໂຢເຊ ັບຮັບປະກັນໃຫ້ຄວາມປອດພ ັຍພວກອ້າຍແນວໃດ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌


