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ບົດຮຽນທີ 1
ອາດາມແລະເອວາ ”ຕົວເອງ”
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 3

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ປະຖົມມະການ 2:4-3:24

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ຄວາມພິນາດເກີດຂຶ້ນກໍຕໍ່ເມື່ອມະນຸດປະຕິເສດຄໍາສອນຂອງພຣະເຈົ້າ ທີ່
ສອນໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງຖືກຕ້ອງເວລາຢູ່ໃນໂລກນີ້.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄ້ວາ: ພວກເຮົາຈະກະວົນກະວາຍຊອກຫາສິ່ງຂອງ ແທນທີ່ຈະດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍ
ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າບໍ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເລືອກຂອງອາດາມແລະເອວາວ່າຈະດໍາເນີນຕາມ
ຄວາມເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ຫລືວ່າຈະດໍາເນີນຕາມໃຈຕົວເອງ

ຄໍານໍາ

ທ່ານເຄີຍຕົກຢູ່ໃນສະພາບການຢ່າງນີ້ຫລືບໍ່? ຄວາມກ້າວໜ້າກໍາລັງກ້າວຂຶ້ນໄປສູ່ຄວາມສໍາເຣັດ ແຕ່

ແລ້ວທັນທີທັນໃດນັ້ນ ສະພາບການກໍຫັນປ່ຽນໄປເປັນການລົ້ມລະລາຍ ພາດຫວັງຢ່າງຍັບເຍີນ. ທ່ານກໍາລັງ
ເດີນຢູ່ເທິງຈອມໂລກ ແລະແລ້ວທ່ານກໍກັບມາເດີນຢູ່ໃຕ້ໂລກຄືຕໍ່າກວ່າຕົວທ່ານເອງ.
ນີ້ຄືການເກີດຂຶ້ນແກ່ອາດາມແລະເອວາ. ໃນປະຖົມມະການບົດທີ 2 ຕອນສຸດທ້າຍ ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບ

ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຕາມແບບພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າແລະມີຄວາມ
ສັມພັນກັບພຣະອົງຜູ້ສູງສຸດຂອງໂລກ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມພໍໃຈຫລາຍໃນຄວາມສັມພັນຊຶ່ງກັນແລະກັນ
ແລະການຈັດຕຽມຂອງພຣະເຈົ້າທຸກຢ່າງ.

ກົງກັນຂ້າມ, ໃນປະຖົມມະການ ບົດທີ 3 ອາດາມແລະເອວາ ໄດ້ພາກັນເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງພັງທະລາຍ
ລົງ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພາກັນໄປລີ້ຢູ່ຫລັງຟຸ່ມໄມ້, ບໍ່ກ້າອອກມາພົບກັບພຣະເຈົ້າເລີຍ. ຄວາມສັມພັນກັບ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ໝົດໄປແລ້ວ.

ສາຍສັມພັນແຕ່ກ່ອນເຄີຍສັດຊື່ຕໍ່ກັນ ແຕ່ດຽວນີ້ໄດ້ກາຍເປັນການບໍ່ໄວ້ໃຈກັນ

ແລ້ວ. ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຂັບໄລ່ພວກເຂົາໃຫ້ອອກຈາກສວນເອເດນຂອງພຣະອົງ.

ແມ່ນຫຍັງເກີດ? ຜູ້ຂຽນພຣະຄັມພີໄດ້ຕອບຄໍາຖາມໂດຍອະທິບາຍໃນປະຖົມມະການບົດທີ 3 ວ່າ ອາ

ດາມແລະເອວາບໍ່ຟັງຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າໃນການດໍາເນີນຊີວິດໃນສວນເອເດນ.
ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາຮ່ວມກັນ ໃນການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ, ແລະໃນການນໍາເອົາຄວາມບາບເຂົ້າ
ມາສູ່ໂລກນີ້.

1. ການກະທໍາ: (ປະຖົມມະການ 3:1-6)

ປະຖົມມະການ ບົດ 3 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນດ້ວຍການເລີ້ມຕົ້ນການປາກົດການຂອງ ” ງູ ” (ຂໍ້ 1). ງູເປັນສັດ
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ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະກໍເປັນສັດທີ່ສລາດກວ່າບັນດາສັດທັງຫລາຍ. ບາງທີອາດຈະເປັນເພາະວ່າເປັນ ຄັ້ງທໍາອິດ
ທີ່ເອວາໄດ້ຍິນສັດເວົ້າກັບລາວ.

ພາຍຫລັງມາຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ວ່າງູແມ່ນຕົວແທນຂອງ ”ຊາຕານ” ຊຶ່ງປາກົດຢູ່ໃນ

ພຣະນິມິດ 12:9.

ການຫລອກລວງທັງໝົດທີ່ຜ່ານມາແມ່ນມານຊາຕານເປັນຜູ້ຢູ່ທາງຫລັງ. ອາດາມແລະເອວາບໍ່ສາ

ມາດທີ່ຈະຕິຕຽນຜູ້ໃດໄດ້ ເພາະເປັນການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າສູນເສັຍທຸກຢ່າງ
ທີ່ພຣະເຈົ້າມອບໃຫ້.
ຄວາມບາບກໍມີບາດກ້າວຂອງມັນເອງ. ບາດກ້າວທີນຶ່ງຄືການບໍ່ເຊື່ອຟັງ. (ຢາກຮູ້, ຢາກເຫັນ,
ຢາກເຮັດ, ຢາກທໍາ……) ຊາຕານໄດ້ເວົ້າກັບເອວາໂດຍຜ່ານງູ. (ປຖກ. 3:1) ຕາມທີ່ຈິງແລ້ວສັດຈະ ເວົ້າບໍ່
ໄດ້. ຊາຕານໃຊ້ຢ່າງນີ້ເພື່ອຫລອກລວງການຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຂອງພວກເຂົາ.

ຊາຕານໄດ້ປ່ອຍຄວາມສົງສັຍເຂົ້າໃສ່ເອວາໂດຍໃຊ້ຄໍາທີ່ວ່າ ”ເຈົ້າຈະບໍ່ຕາຍແທ້ດອກ ”

(3:4)

”ເພາະພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ດີວ່າ ຖ້າເຈົ້າກິນຜົນໄມ້ນີ້ຍາມໃດຕາຂອງເຈົ້າຈະສວ່າງຂຶ້ນ ແລ້ວເຈົ້າຈະເປັນເໝືອນ
ພຣະເຈົ້າ ຄືສໍານຶກໃນຄວາມດີແລະຊົ່ວ” (3:5) ດ້ວຍຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ, ຢາກດີ ຢາກເດັ່ນ, ເອວາກໍໄດ້
ຕັດສິນໃຈເຊື່ອຄວາມຂອງມານ ແລະແລ້ວກໍເລີຍລົງມືກະທໍາ ຄືກິນຜົນໄມ້ນັ້ນແລະກໍຍື່ນໃຫ້ ອາດາມກິນນໍາ.
(3:6)

2. ການຮັບຜິດຊອບ: ( ປະຖົມມະການ 3:7-13)

ການກະທໍາທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງອາດາມແລະເອວາ ເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງປ່ຽນແປງໄປ.

ຄວາມບາບ

ໄດ້ເຂົ້າມາປົກຄຸມພວກເຂົາແລະພວກເຂົາກໍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກລະອາຍຕໍ່ກັນເລີຍ. (ປຖກ.2:25) ຫລັງຈາກຕົກ
ຢູ່ໃນຄວາມບາບແລ້ວ ຕາຂອງພວກເຂົາກໍສວ່າງຂຶ້ນ ຈຶ່ງສໍານຶກວ່າພວກຕົນເປືອຍກາຍຢູ່ ກໍພາກັນເອົາໃບໄມ້
ມາຫຍິບເປັນເຄື່ອງປົກປິດຮ່າງກາຍໄວ້. (3:7)

ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມສັມພັນທີ່ເຄີຍດີກໍຂາດສະບັ້ນລົງ. ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບກໍ
ບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ. ພວກເຂົາພະຍາຍາມທີ່ຈະຫລົບຫລີກຈາກພຣະເຈົ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນຢ້ານກົວແມ້ກະທັ້ງ
ຜູ້ທີ່ຊົງສ້າງພວກເຂົາຂຶ້ນມາ. ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນຢ້ານກົວຄວາມຈິງ.
ເມື່ອມາເຖິງຈຸດນີ້ແລ້ວ ການຊັດທອດຈາກຄວາມຈິງຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ, ຈະເຫັນໄດ້ຈາກການຕອບຄໍາຖາມ

ຂອງພຣະເຈົ້າ. ອາດາມປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການກະທໍາຄັ້ງນີ້

ເພິ່ນຈຶ່ງໂຍນຄວາມຜິດໄປໃຫ້ເອ

ວາ, ເພິ່ນຊີ້ນິ້ວມືໃສ່ເອວາແລະເວົ້າວ່າ : ”ຜູ້ຍິງທີ່ທ່ານມອບໃຫ້ຂ້າພຣະອົງ ສົ່ງໝາກໄມ້ໃຫ້ ຂ້າພຣະອົງ, ຂ້າ
ພຣະອົງຈຶ່ງຮັບປະທານ” (3:12)

ສ່ວນເອວາກໍປະຕິເສດການກະທໍາຂອງຕົນເອງເຊັ່ນກັນ ບໍ່ຍອມຮັບຜິດ

ຊອບຢ່າງໃດເລີຍ. ເພິ່ນໄດ້ກ່າວຫາງູ ແລະເວົ້າວ່າ: ”ງູເປັນຜູ້ລໍ້ລວງຂ້າພຣະອົງ, ຂ້າພຣະອົງຈຶ່ງກິນໝາກໄມ້
ນັ້ນ.” (3:13)

ພຣະເຈົ້າບຍອມຮັບການແກ້ຕົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະໄດ້ກ່າວບົດລົງໂທດຢ່າງໜັກແກ່ພວກ

ເຂົາທັງສອງ.

3. ຜົນທີຕ
່ າມມາ: (ປະຖົມມະການ 3:14-17)
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ແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນເວລາອາດາມແລະເອວາຍອມຈໍານົນຕໍ່ການທົດລອງແລະຕົກຢູ່ໃນຄວາມບາບ ?
(1) ຜົນທີ່ຕາມມາໂດຍສ່ວນຕົວ. ຄວາມບາບໄດ້ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຮູ້ສຶກຍອມຈໍານົນ (3:7) ອາດາມແລະເອວາ
ຮູ້ຕົວດີວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກະທໍາຜິດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ທໍາລາຍແຜນການອັນດີງາມຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ພຣະ

ອົງຊົງຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາເຈົ້າທຸກໆວັນ. (2)ຜົນທີ່ຕາມມາຂອງຊາຕານ. (3:14-16) ຊາຕານເຂົ້າໃຈວ່າຕົນ
ເອງໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະແລ້ວ. ຊາຕານອາດຈະໄດ້ຊັຍຊະນະເໜືອມະນຸດ ແຕ່ບໍ່ອາດສາມາດເອົາຊະນະແຜນ
ການຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ລົງໂທດຊາຕານຢ່າງໜັກ ຄຶ: ຕ້ອງເອົາທ້ອງລີເລືອໄປ

ຕາມດິນ, ພົງພັນຂອງຍິງຈະຢຽບຫົວເຈົ້າໃຫ້ແຫລກ, ກິນດິນເປັນອາຫານ.

(3) ຜົນທີ່ຕາມມາຂອງມະນຸດ

ທົ່ວໄປ. ເອວາຫລືຜູ້ຍິງທົ່ວໄປ (3:16)ຈະຕ້ອງມີລູກ, ຖືພາ. ອາດາມຫລືຜູ້ຊາຍທົ່ວໄປ (3:17-19) ຕ້ອງທໍາ
ງານໜັກຫາລ້ຽງຄອບຄົວ.

ການຕັດສິນສຸດທ້າຍນີ້ ແມ່ນການຕັດສິນລວມ ຄືພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກສວນເອເດນ (3:
20) ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ກິນໝາກໄມ້ນັ້ນອີກ.
ການທີ່ອາດາມແລະເອວາບໍ່ຟັງຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ ເຮັດໃຫສາຍສັມພັນຣະຫວ່າງມະນຸດກັບພຣະ
ເຈົ້າຂາດສະບັ້ນລົງໂດຍຕລອດໄປເປັນນິດ.

ເມື່ອອາດາມກະທໍາຜິດຢ່າງນີ້ແລ້ວ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີອາດາມຜູ້

ໃໝ່(ພຣະຄຣິດ)ເພື່ອຈະແກ້ໄຂຫລືວ່າລົບລ້າງການກະທໍາຕ່າງໆຂອງອາດາມຜູ້ເກົ່າ. ໂປໂລໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນ
1ໂກຣິນໂທ15:22 ”ເພາະວ່າທຸກຄົນຕ້ອງຕາຍເພາະກ່ຽວເນື່ອງກັບອາດາມສັນໃດ ຄົນທັງປວງກໍຈະກັບໄດ້
ຊີວິດກ່ຽວເນື່ອງກັບພຣະຄຣິດສັນນັ້ນ.”

ຄວາມຫມາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ

ປວັດພື້ນຖານຂອງພຣະຄັມພີ ໄດ້ເຕືອນໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄວາມຈິງໃນທຸກວັນນີ້. ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍປະ

ຖົມມະການບົດທີ 3 ແມ່ນເຕືອນພວກເຮົາວ່າການລໍ້ລວງຕ່າງໆຈະຕ້ອງນໍາພວກເຮົາໄປສູ່ຄວາມບາບ.ເຣື່ອງ
ລາວຄວາມເປັນມາທີ່ເກີດແກ່ອາດາມແລະເອວາ ແມ່ນເກີດແກ່ພວກເຮົາເໝືອນກັນ.

ເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈ

ເອົາເອງວ່າຈະຕາມໃຈຕົວເອງ ຫລືວ່າຈະເຊື່ອຟັງດໍາເນີນຕາມຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນອີກເຣື່ອງ
ລາວກໍຍັງບອກພວກເຮົາອີກວ່າການຫລອກລວງເຍົ້າຍວນກໍມີຫລາຍວິທີທີ່ຊາຕານຈະໃຊ້ກັບພວກເຮົາ. ຢ່າ
ລືມວ່າ ຖ້າຫາກຕັດສິນທໍາສິ່ງໃດລົງໄປແລ້ວ ຕົວເຮົາເອງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ. ເຮົາບໍ່ສາມາດຈະຊີ້ມືໃສ່ໃຜຜູ້ນຶ່ງ
ໄດ້. ສຸດທ້າຍ ພຣະເຈົ້າຊົງມີພຣະຄຸນອັນຫລາຍເຫລືອລົ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງຈະຊົງຂັບໄລ່ພວກເຂົາເຈົ້າ
ໃຫ້ອອກຈາກສວນເອເດນກໍຕາມ ພຣະອົງກໍຍັງຊົງມີແຜນຕພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່. ພຣະອົງສັນຍາວ່າພຣະອົງຈະ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະຢ່າງແນ່ນອນ.

ຄໍາຖາມ:

1. ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ກັນດານທີ່ສຸດຖ້າພວກເຮົາຫາກບໍ່ຮູ້ຈັກໄຈ້ແຍກຣະຫວ່າງການລໍ້ລວງແລະຄວາມບາບ?
2. ທ່ານຄິດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບພະຍາມານເຂົ້າມາຫາເອວາ ໃນຮູບຮ່າງຂອງສັດ ”ງູ” ?

3. ແມ່ນຫຍັງທີ່ຄ້າຍຄືກັນຣະຫວ່າງແຜນການຂອງມານຊາຕານທີ່ຫລອກລວງອາດາມແລະເອວາ ແລະ
ມານຊາຕານທີ່ຫລອກລວງທ່ານ?
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4. ພວກເຮົາຄວນຈະຖິ້ມໂທດໃສ່ໃຜ ເມື່ອພວກເຮົາຫາກຕັດສິນໃຈຜິດ? ແລະຖ້າພວກເຮົາຫາກເຮັດຜິດ
ບາບຕໍ່ສູ້ພຣະເຈົ້າ?
5. ຜົນທີ່ຕາມມາມີຫຍັງແດ່, ຖ້າມະນຸດຫາກກະທໍາບາບ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ

5

ບົດຮຽນທີ 2
ກາອິນແລະອາເບນ: ”ໃຜຫ່ວງໃຜ?”
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 4:1-16
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ປະຖົມມະການ ບົດທີ 4

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ມະນຸດທຸກຄົນປາຖນາຢາກມີຄວາມສັມພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າ,
ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນກັບມະນຸດດ້ວຍກັນ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄ້ວາ: ມີຫລາຍທາງທີ່ພວກເຮົາຫາວິທີທາງເພື່ອທໍາລາຍຄວາມສັມພັນຕໍ່ເພື່ອນ
ມະນຸດດ້ວຍກັນ ແທນທີ່ຈະເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ກັນແລະກັນ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຂຍາຍຕານ່າງໃນຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນ ໃຍ
ຕໍ່ຜູ້ອື່ນ, ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຮົານໍາ.

ຄໍານໍາ

ບໍ່ມີບ່ອນໃດທີ່ຈະໃຫ້ປະສົພການແກ່ຊີວິດເທົ່າກັບຄອບຄົວ. ທຸກໆຄົນທີ່ເກີດມາຈະມີແນວຄິດວ່າເມື່ອ
ເວລາເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາແລ້ວຈະຕ້ອງມີຄອບຄົວ ມີບ້ານເປັນຂອງຕົວເອງ. ພວກເຮົາຊອກສແວງຫາຄູ່ຄອງທີ່
ຖືກໃຈ ເພື່ອຈະມີລູກເປັນໜໍ່ເປັນແນວ.

ພວກເຮົາມີຊື່ສຽງສໍາລັບຄອບຄົວ, ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເຊື້ອສາຍມາຈາກທີ່ໃດ. ແຕ່ລະຄອບຄົວຝຶກສອນ
ກັນແຕ່ລະແບບ ແຕ່ລະວິທີບໍ່ເໝືອນກັນ. ບາງຄອບຄົວທີ່ມີເງິນມີຄໍາ ຖານະດີແດ່ກໍສິດສອນໄປຕາມຖານະ,
ບາງຄອບຄົວທີ່ທຸກຈົນກໍສິດສອນກັນໄປຕາມຄວາມຍາກຈົນ. ແຕ່ທຸກຄອບຄົວກໍປາຖນາຢາກໃຫ້ຄອບຄົວມີ
ຄວາມກ້າວໜ້າ.

ເມື່ອພວກເຮົາຫາກຫວນຄືນໄປຫາສມັຍເດີມຄືສມັຍອາດາມເອວາ ຊຶ່ງເປັນຄອບຄົວທໍາອິດຂອງໂລກ.

ໃນຄອບຄົວນີ້ມີລູກຢູ່ດ້ວຍກັນສອງຄົນ. ລູກທັງສອງຄົນນີ້ ບໍ່ຄ່ອຍຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນປານໃດ. ລູກຜູ້ທີນຶ່ງ
ຊື່ວ່າກາອິນຜູ້ທີສອງຊື່ວ່າອາເບນ. ຕໍ່ມາສອງອ້າຍນ້ອງນີ້ກໍຂ້າກັນຕາຍ. ວັນນີ້ພວກເຮົາຈະມາເບິ່ງໃຫ້ລະອຽດ
ນໍາກັນ.

1. ຄອບຄົວທໍາອິດ: (ປະຖົມມະການ 4:1-2)

ຜູ້ຂຽນພຣະຄັມພີໄດ້ວາດພາບຂອງຄອບຄົວທໍາອິດດ້ວຍການເກັບຫອມ, ການປະຢັດຊັດທ່ຽງ. ພວກເຮົາ

ຢາກຈະຊາບເຣື່ອງໃຫ້ເລິກໄປກວ່ານີ້ ກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງອາດາມແລະເອວາ, ພວກເຂົາເຈົ້າ
ພາກັນດໍາເນີນຊີວິດກັນຢ່າງໃດ, ໃນຖານະທີ່ເປັນຄອບຄົວທໍາອິດ ທີ່ອອກມາຈາກສວນ ເອເດນແລ້ວ. ອາ
ດາມແລະເອວາຫາກິນແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະວັນຢ່າງໃດ? ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນສ້າງ ບ້ານເຮືອນກັນແບບໃດ?
ພວກເຂົາເຈົ້າເບິ່ງເປັນຢ່າງໃດ? ອ້ວນຫລືຈ່ອຍຜອມຢ່າງໃດ? ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນກິນຫຍັງເປັນອາຫານ? ຜູ້
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ຂຽນພຣະຄັມພີບໍ່ໄດ້ບອກພວກເຮົາຢ່າງລະອຽດ, ພຽງ ແຕ່ບອກວ່າ ອາດາມແລະເອວາມີລູກສອງຄົນ ແລະ
ສອງອ້າຍນ້ອງນີ້ກໍມີການຂັດແຍ້ງກັນ.
ຈາກການເລີ້ມຕົ້ນຂອງຊີວິດຄອບຄົວ, ຕ້ອງມີການແຕ່ງງານ, ຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນທາງເພດ ຈະ ເຫັນໄດ້
ໃນການເຕືອນສາມີພັລຍາຂອງໂປໂລ ”ສາມີຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ຕາມສົມຄວນ ແລະພັລຍາກໍ ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່
ສາມີເຊັ່ນກັນ.” (1ໂກຣິນໂທ 7:3) ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດໃຫ້ແກ່ ອາດາມແລະເອວາ-ແລະໃຫ້ແກ່ມະນຸດທຸກຄົນ, ດັ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າ ”ພຣະເຈົ້າຊົງອວຍພຣະ ພອນແກ່ມະນຸດ ກ່າວແກ່ເຂົາ
ວ່າ ຈົ່ງມີລູກດົກທະວີມາກຂຶ້ນຈົນເຕັມແຜ່ນດິນ…….” (ປຖກ.1:28)
ຫລັງຈາກນັ້ນຕໍ່ມາ ເອວາກໍມີລູກຄົນທໍາອິດຊື່ວ່າກາອິນ ແລະຕໍ່ມາກໍມີອີກຄົນນຶ່ງຊື່ວ່າອາເບນ. ພຣະ
ຄັມພີບໍ່ໄດ້ບອກເຖິງເວລາຢ່າງຄັກແນ່ວ່າກາອິນກັບອາເບນຫ່າງກັນຈັກປີ. ຮູ້ແຕ່ພຽງວ່າ ອາເບນ
ເປັນຄົນລ້ຽງແກະ ແລະເບິ່ງແຍງຕັດສາວາສິ່ງຊ່ວຍພໍ່ແມ່. ສ່ວນກາອິນເປັນຄົນປູກຝັງ ເກັບຜົລປູກ ຕ່າງໆ
ມາສູ່ເຮືອນ. ການດໍາເນີນຊີວິດກໍເໝືອນທຸກໆຄອບຄົວທົ່ວໄປ ຈົ່ງເບິ່ງຕໍ່ໄປວ່າ ແມ່ນຫຍັງຈະ ເກີດຂຶ້ນໃນ
ຄອບຄົວນີ້.

2. ການຂ້າກັນຄັງ້ ແຣກ: (ປະຖົມມະການ 4:3-8)

ອີກຄັ້ງນຶ່ງພຣະຄັມພີບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນມາໃນເວລາໃດບໍ່ຮູ້. ຮູ້ແຕ່ວ່າ ກາອິນ

ຜູ້ເຮັດກັບການປູກຝັງ ກໍນໍາເອົາຜົລປູກມາຖວາຍ. ສ່ວນອາເບນຜູ້ເປັນນ້ອງ ທໍາງານຢູ່ກັບສັດ ເວລານໍາຂອງ
ຖວາຍ ກໍເອົາສັດມາຖວາຍ.

ແຕ່ບໍ່ພໍພຣະທັຍຂອງກາອິນ.

ພວກເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າ ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງພໍພຣະທັຍຂອງ ຖວາຍຂອງອາເບນ

ປຶ້ມອະທິບາຍພຣະຄັມພີໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມລໍ້າເລິກວ່າ
ຊາແດ່ພຣະເຈົ້າ.(ປຖກ. 4:4)

ກົງກັນຂ້າມ

ອາເບນໄດ້ນໍາສັດລູກຫົວປີມາເຜົາບູ

ກາອິນເປັນຄົນປູກຝັງຈຶ່ງນໍາເອົາຜົລປູກບາງສ່ວນມາຖວາຍ

(4:3) ອີກຈຸດນຶ່ງ ອາເບນໄດ້ນໍາຂອງຖວາຍທີ່ເປັນຂອງດີທີ່ສຸດມາຖວາຍແດ່ພຣະເຈົ້າ. ຂໍ້ລໍ້າລຶກອີກຢ່າງນຶ່ງ
ຄືຢູ່ໃນເຮັບເຣີ 11:4 ທີ່ອະທິບາຍວ່າ ”ຍ້ອນຄວາມເຊື່ອ ອາເບນໄດ້ນໍາເຄື່ອງບູຊາທີ່ປະເສີດກວ່າຂອງກາ
ອິນມາຖວາຍແກ່ພຣະເຈົ້າ ”
ອີກອັນນຶ່ງ ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງພໍພຣະທັຍຂອງອາເບນແຕ່ບໍ່ພໍພຣະທັຍຂອງກາອິນ?
ອະທິບາຍວ່າ

ພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະທັຍນໍາເຄື່ອງເຜົາບູຊາຂອງອາເບນ

ຫລາຍຄົນ

ເພາະພຣະອົງໄດ້ຮັບກິ່ນອັນຫອມ

ຫວນ. ຕົວຢ່າງໃນການພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນ 1 ກະສັດ 18:38 ເອລີຊາໄດ້ເອີ້ນໄຟທີ່ມາຈາກພຣະ
ເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ເຜົາເຄື່ອງບູຊາ.

ແລະປາກົດຢູ່ໃນ 1 ຂ່າວຄາວ 21:26

ດາວິດກໍຊົງສ້າງແທ່ນບູຊາແລະ

ຖວາຍເຄື່ອງບູຊາແດ່ພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າຊົງຕອບດາວິດດ້ວຍການ ສົ່ງໄຟມາຈາກສວັນ.
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ກາອິນເຂົ້າໃຈທັນທີໂລດວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະທັຍເຄື່ອງເຜົາບູຊາຂອງອາເບນຜູ້ເປັນນ້ອງຊາຍ ແຕ່
ບໍ່ພໍພຣະທັຍນໍາຂອງເຂົາ. ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວ ແມ່ນພຣະອົງພໍພຣະທັຍໃນການກະທໍາ ແມ່ນດ້ວຍ ຄວາມພໍໃຈ
ແລະເລືອກເອົາຂອງດີໆໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ. ນີ້ຄືການຖວາຍຂອງອາເບນ.
ທາງທີ່ຈະແກ້ໄຂ, ຈຶ່ງຫາທາງແກ້ໄຂດ້ວຍຕົນເອງ.

ເມື່ອກາອິນເຫັນດັ່ງນັ້ນ ເພິ່ນກໍບໍ່ມີ

ພວກເຮົາທັງຫລາຍກໍມັກເປັນຢ່າງນີ້ແຫລະ. ຈຸດແກ້ໄຂຂອງກາອິນກໍຄືຕ້ອງຂ້າ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃຜກໍຕາມ
ນ້ອງກໍຊ່າງເອື້ອຍກໍຕາມ.

ເມື່ອຂ້ານ້ອງຊາຍຕົນເອງແລ້ວກໍປະຕິເສດ ຈົ່ມວ່າຂ້ອຍບໍ່ຜິດ, ແມ່ນຄວາມຜິດ

ຂອງຂ້ອຍ.

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

ໃນການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຂ້ານ້ອງຊາຍໃນຄັ້ງທໍາອິດນີ້, ພຣະເຈົ້າມີທັງບົດລົງໂທດແລະພຣະຄຸນ.

ການລົງໂທດມາກ່ອນ (4:9-14) ຄືພຣະເຈົ້າຖາມກາອິນວ່າ ”ກາອິນນ້ອງຊາຍຊອງເຈົ້າຢູ່ໃສ?” ກາອິນບໍ່ມີ
ບ່ອນຈະຊັດທອດໄປໃສ່ຜູ້ໃດ ຈຶ່ງປະຕິເສດອອກໄປວ່າ ”ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ດູແລນ້ອງ” (4:9) ພຣະຊົງຊາບ
ດີວ່າກາອິນຂ້ານ້ອງຊາຍຂອງຕົນເອງ ພຣະອົງຈຶ່ງກ່າວໂທດ ຄືຄໍາສາບແຊ່ງ. ເມື່ອເຈົ້າທໍານາກໍຢ່າເກີດໝາກ
ຜົນຫລາຍ. ເຈົ້າຈະຕ້ອງພະເນຈອນໄປທົ່ວໂລກ. (4:12) ເຈົ້າຕ້ອງ ໄປໃຫ້ພົ້ນໜ້າຂອງເຮົາ. (4:14)

ເມື່ອກາອິນໄດ້ຟັງແລ້ວກໍມີຄວາມນ້ອຍໃຈ. ພຣະອົງຊົງຂັບໄລ່ຂ້າພຣະອົງແລ້ວ ແລະຖ້າໃຜພົບເຫັນ
ຂ້າພຣະອົງເຂົາກໍຈະຕ້ອງຂ້າ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງມີພຣະຄຸນເຫລືອຫລາຍ. ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ”ບໍ່ໄດ້, ຖ້າຜູ້ໃດ
ຂ້າກາອິນຜູ້ນັ້ນຈະມີໂທດເຈັດເທົ່າ. (4:15)

ນີ້ກໍເຫັນໄດ້ວ່າພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງຊົງມີ ຫລາຍເຫລືອລນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າກາອິນຈະໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຫລາຍປານໃດກໍຕາມ ເພິ່ນກໍຍັງໄດ້ຮັບຜົນທີ່ເພິ່ນໄດ້ກະທໍາມາ ເພິ່ນ
ໄດ້ໄປຢູ່ເມືອງໂນດ ທິດຕາເວັນອອກຂອງສວນເອເດນ. (4:16)
ຄົງຈະເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ກາອິນ ໄດ້ແຍກອອກຈາກຄອບຄົວໄປຢູ່ໂດດດ່ຽວ ແລະການດໍາເນີນຊີວິດນີ້
ອາດຈະເປັນໄປຕລອດຊີວິດຂອງເພິ່ນ.

ຄວາມຫມາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ

ປວັດຄວາມເປັນມາຂອງການຂ້າກັນຄັ້ງທໍາອິດນີ້

ໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ເປັນຄວາມສໍາຄັນໃນທຸກ

ວັນນີ້ນໍາຄືຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ, ພຣະອົງບໍ່ຕ້ອງການສິ່ງຂອງຫລວງຫລາຍຈາກພວກເຮົາ ພຽງແຕ່ພວກ
ເຮົາຖວາຍແກ່ພຣະອົງໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ.
ເຕືອນພວກເຮົາເຖິງການກໍາເນີນຊີວິດໃນຄອບຄົວ,

ຮ່ວມກັນຢ່າງມີກົດເກນ, ຣະບຽບແບບແຜນຢ່າງດີ.

ຈົ່ງຣະມັດຣະວັງໃນການໂກດຮ້າຍ ແລະຈົ່ງຢູ່

ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ມີການໃຫ້. ນີ້ຄືກົດເກນແຫ່ງຄວາມຮັກ. ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນ
ອື່ນນໍາ ນອກຈາກຄອບຄົວຂອງເຮົາເອງ. (ພຣະບັນຍັດ 6:5; ລະບຽບພວກເລວີ 17:18; ມັດທາຍ 22:37
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-40)
ສຸດທ້າຍ ຍັງເຕືອນພວກເຮົາອີກວ່າ ຖ້າພວກເຮົາກະທໍາສິ່ງໃດລົງໄປ ຕົວເຮົາເອງຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດ
ຊອບ. ກາອິນຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນທີ່ເພິ່ນກະທໍາຕໍ່ນ້ອງຊາຍຈົນຕລອດຊີວິດຂອງເພິ່ນ.

ຄໍາຖາມ:

1. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຮັບເຄື່ອງບູຊາຂອງອາເບນ ແລະບໍ່ຮັບຂອງກາອິນ?
2. ບົດຮຽນນີ້ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາສອນແກ່ຄອບຄົວຂອງທ່ານແດ່ບໍ່?
3. ທ່ານຄິດຢ່າງໃດ ຕໍ່ຄໍາໂຕ້ຂອງກາອິນ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ຖາມພຣະເຈົ້າຄືນວ່າ ”ຂ້າພຣະອົງເປັນຜູ້ດູແລນ້ອງບໍ່”
4. ທ່ານເຄີຍຄິດຢູ່ບໍ່ ທີ່ບາງຄັ້ງທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສ່ວນດີທີ່ສຸດ ແກ່ພຣະເຈົ້າ?

5. ຂໍ້ພຣະຄັມພີຕອນໃດທີ່ຍາກຫລາຍທີ່ສຸດ ສໍາລັບທ່ານທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ?
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບົດຮຽນທີ 3
ພົບພຣະຄຸນ

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ປະຖົມມະການ 6:5-9; 7:1-6; 8:13-22
ປະຖົມມະການ 6:5-9:17

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ພຣະເຈົ້າມີພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາຕໍ່ມະນຸດໃນເວລາຕັດສິນ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ເປັນຫຍັງສິ່ງດີຈິ່ງເກີດຂຶ້ນ?

ລົງໂທດຍ້ອນຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອບອກເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າກະທໍາໃນຊີວິດຂອງໂນອາແລະ ຊອກຫາຫົນທາງ
ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຍັງເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ເຖິງແມ່ນວ່າມະນຸດໄດ້ກະທໍາຊົ່ວ.

ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:


ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນມະນຸດໂດຍຄວາມທ່ຽງທັມແລະເປີດເຜີຍພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ

ເວລາພຣະອົງໄດ້ເອີ້ນເອົາ, ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ, ແລະນໍາພາໃນຊີວິດຂອງໂນອາແລະຄອບຄົວ.

ກົດບັນຍັດເປັນຫລັກພື້ນຖານຂອງຊີວິດປະຈໍາວັນ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖິງຫລັກການເຫລົ່ານີ້ໃນ
ປຶ້ມຄາລາເຕັຽທີ່ກ່າວວ່າ: ìຜູ້ໃດຫວ່ານສິ່ງໃດລົງກໍເກັບກ່ຽວສິ່ງນັ້ນî (ຄາລາເຕັຽ 6:7). ພວກນັກກາບກອນຍິ່ງ ພັນລະນາເຖິງສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ຢ່າງມີສິນທັມດີເຖິງຫລັກພື້ນຖານຂອງຊີວິດ:

ìເຂົາຂຸດຫລຸມໄວ້ ແລະຕົກລົງໄປ ໃນຫລຸມທີ່ເຂົາຂຸດໄວ້ນັ້ນ.î (ເພງສັຣ

ເສີນ 7:15).
ສິ່ງທີ່ກ່າວມານີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບມະນຸດເວລາພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງພວກເຂົາຂຶ້ນມາໂດຍປະທານໃຫ້ພວກ
ເຂົາມີສິດພິເສດຫລາຍກວ່າທຸກສິ່ງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມານັ້ນ ພຣະອົງໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສັມພັນດີກັບພຣະອົງ ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເໝືອນກັນ. ມະນຸດໄດ້ທໍາລາຍຄວາມສັມພັນດີຢ່າງພິເສດນັ້ນກັບພຣະເຈົ້າໂດຍ
ການບໍ່ເຊື່ອຟັງ

.

ມະນຸດຄົນແລກໄດ້ເລືອກເອົາທາງກະບົດດ້ວຍການບໍ່ເຊື່ອຟັງ ຜົນຂອງການບໍ່ເຊື່ອຟັງນັ້ນເປັນຜົນ

ຮ້າຍທີ່ພວກເຮົາທຸກວັນນີ້ໄດ້ຮັບເຊັ່ນກັນ. ພວກເຮົາຈິ່ງບໍ່ສາມາດມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ ແລະຖືກແຍກອອກໄປ ແລະໃນທີ່
ສຸດມະນຸດທັງໂລກກໍໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ.

ນໍ້າຖ້ວມໂລກກໍເປັນຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ພຣະເຈົ້າໃຊ້ລົງໂທດ.

1. ເຫດຜົນທີມ
່ ນ
ີ າໍ້ ຖ້ວມ: (ປະຖົມມະການ 6:5-9; 7:1-6)
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ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈິ່ງເຮັດໃຫ້ມີນໍ້າຖ້ວມ? ມີເດັກນ້ອຍຄົນນຶ່ງອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນທີ່ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້
ມີນໍ້າຖ້ວມເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ìເພາະມີຄົນເປື້ອນຫລາຍ ແລະພວກເຂົາຕ້ອງການລ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສະອາດ.î ເດັກຄົນ
ນັ້ນມີຄວາມສລາດຫລາຍ
ໄປເຖິງທຸກຄົນໃນໂລກ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງນໍ້າຖ້ວມເພາະຄວາມບາບໄດ້ຂຍາຍອອກຈາກສວນເອເດນຈົນ

ນັກປາດດ້ານພຣະຄັມພີໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ ìທຸກໆຄົນîເປັນຄົນຜິດບາບແລະຊົ່ວຊ້າ

ຕລອດເວລາ (ປະຖົມມະການ 6:5).

ແມ່ນແທ້ຄວາມບາບໄດ້ຫຸ້ມໂລກນີ້ ແລະຄົນຊົ່ວຊ້າຕ້ອງການຊໍາຮະ

ລ້າງໃຫ້ສະອາດ.
ໂດຍຄວາມຊົ່ວຊ້າຂອງມະນຸດນັ້ນ ພຣະເຈົ້າເສັຽພຣະທັຍທີ່ສຸດ. ພຣະຄັມພີໄດ້ເວົ້າໃນຂໍ້ທີ 6 ແລະກໍເວົ້າ
ອີກໃນຂໍ້ທີ 7: ìພຣະເຈົ້າຈິ່ງເສັຽພຣະທັຍຫລາຍ ແລະມີຄວາມກິນແໜງຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ສ້າງພວກເຂົາຂຶ້ນ
ມາຢູ່ໃນໂລກ.î ໃນຕອນນີ້ໄດ້ບອກເຖິງພຣະເຈົ້າປ່ຽນພຣະທັຍກັບມະນຸດຊາດ ໝາຍເຖິງພຣະອົງເສົ້າພຣະ
ທັຍກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ.
ຖ້າຈະເວົ້າອີກທາງອື່ນກໍແມ່ນ ມະນຸດຊາດເຮົາໄດ້ທໍາລາຍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄວາມບາບໄດ້ລັກ
ເອົາສັນຕິສຸກແລະຄວາມສັມພັນດີຕໍ່ກັນແລະກັນ

ຊໍ້າບໍ່ພໍບາບຍັງລັກເອົາຄວາມສັມພັນອັນດີກັບອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າອີກຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ ìພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດî ໃນ ບົດ 6:6. ໃນທີ່ສຸດພຣະ
ເຈົ້າຈິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີນໍ້າຖ້ວມເກີດຂຶ້ນບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ທໍາລາຍຄວາມຊົ່ວຂອງມະນຸດ ແຕ່ເພື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ປິ້ນ
ທາງຄວາມຊົ່ວນັ້ນ. ນໍ້າຖ້ວມແມ່ນການຕອບສນອງຂອງພຣະເຈົ້າອົງບໍຣິສຸດຕໍ່ໂລກແຫ່ງຄວາມຜິດບາບ.
ເຖິງແມ່ນຄວາມຜິດບາບມີມາກຫລາຍເທົ່າໃນກໍຕາມ

ຍັງມີໂນອາຄົນນຶ່ງຜູ້ພຣະເຈົ້າຊອບພຣະທັຍ

(6:8). ໂນອາໄດ້ຕອບສນອງເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍອາສັຍຄວາມເຊື່ອທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ. ຄວາມ
ເຊື່ອຂອງໂນອານັ້ນເຮັດໃຫ້ເພິ່ນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ຕາມປຶ້ມເຮັບເຣີໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ຜູ້ຂຽນໄດ້ກ່າວວ່າ,
ìເພາະໂນອາມີຄວາມເຊື່ອນີ້ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊົງຕັກເຕືອນໃຫ້ລາວຮູ້ເຖິງເຫດການທ່ີຍັງບໍ່ທັນປາກົດ ໃຫ້ສ້າງນາ
ວາເວລາຍັງບໍ່ທັນມີຝົນຕົກî (ເຮັບເຣີ 11:7). ໂນອາໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ມອງເຫັນແທນທີ່
ຈະເອົາສິ່ງເຫັນກັບຕາໃນໂລກນີ້.

ອີງຕາມ ເຮັບເຣີ 11:1 ນັ້ນແມ່ນຄວາມເຊື່ອທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ປາກົດຕົວຢ່າງ

ໃຫຍ່ມະຫາສານ.
ໂອນາໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົ້າໃນທຸກໆສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງສັ່ງ (ປຖກ 6:22). ຄວາມເຊື່ອຂອງໂນອານັ້ນບໍ່
ແມ່ນພຽງແຕ່ເວົ້າແຕ່ປາກເທົ່ານັ້ນ ເພິ່ນເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າທັງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ເຫັນກັບຕາ ແລະເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ພຣະ
ເຈົ້າສັ່ງຕົນເອງໃຫ້ເຮັດ. ເປັນໜ້າຄຶດ ເພິ່ນໄດ້ເຊື່ອພຣະເຈົ້າໃຫ້ສ້າງນາວາໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຫັນສັນຍານອັນໃດ
ວ່ານໍ້າຈະຖ້ວມໂລກ. ເພິ່ນໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າເຖິງແມ່ນຄົນອື່ນຈະຫົວຂວັນ.
ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໂນອາຈິ່ງມີໂອກາດຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ.
ອາຍຸຸ 500 ປີເວລາພຣະເຈົ້າສັ່ງໃຫ້ຕຽມຕົວສ້າງນາວາ
ຖ້ວມມາ.

ທຽບບົດ 5:32 ກັບບົດ 7:11 ເຫັນວ່າໂອນາມີ

ແລະເວລາເພິ່ນມີອາຍຸ 600 ປີ ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງນໍ້າ

ຕອນນີ້ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນວາດພາບເບິ່ງຄື ໂນອາໄດ້ໃຊ້ເວລານ້ອຍດຽວສ້າງນາວາ ແລະໃຊ້ເວ

ລາຍາວນານລໍຄອຍໃຫ້ຝົນຕົກລົງມາ ແຕ່ທ່ານຍັງລໍດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ.

ໃນທີ່ສຸດພຣະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໃຫ້ໂນອາ

ເຂົ້າໄປໃນນາວານັ້ນ (7:1). ເຈັດມື້ຕໍ່ມາຍັງບໍ່ເຫັນຫຍັງເກີດຂຶ້ນ (7:10). ແຕ່ໂນຍາຍັງຄອຍຕໍ່ໄປເພາະເພິ່ນ
ເປັນຄົນມີຄວາມເຊື່ອ. ເພິ່ນເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະກະທໍາຕາມວັນເວລາທີພ
່ ຣະອົງຊົງເຫັນຊອບ.
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ດ້ວຍຄວາມຊົ່ວຊ້າຂອງມະນຸດຊາດ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີນໍ້າຖ້ວມເກີດຂຶ້ນ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມ
ໂດຍສັ່ງໃຫ້ໂອນາສ້າງນາວາເພື່ອຈະຊ່ອຍໃຫ້ຕົວເອງແລະຄອບຄົວພົ້ນຈາກພັຍອັນຕະລາຍນັ້ນ. ໂນອາໄດ້
ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັງຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍບໍ່ໄດ້ຕໍ່ວ່າແຕ່ປະການໃດເລີຍ.
ຄົວກໍໄດ້ເຂົ້າໄປໃນນາວາພ້ອມກັບສັດນາໆຊະນິດ.

ແຕ່ເຖິງເວລາແລ້ວເພິ່ນແລະຄອບ

ເປັນຫຍັງໂອນາຈິ່ງເອົາສັດບໍ່ສະອາດພຽງສອງຄູ່ຈາກ

ສັດທັງປວງ ແລະເອົາເຈັດຄູ່ຈາກສັດສະອາດ? (7:2-4). ບາງທີໂນອາກິນພຽງສັດທີ່ສະອາດເວລາຢູ່ໃນນາ
ວານັ້ນກໍໄດ້, ຫລືບາງທີ ໂອນາໃຊ້ສັດສະອາດເປັນເຄື່ອງບູຊາຖວາຍ ເພິ່ນຈິ່ງເລືອກເອົາສັດສະອາດຫລາຍ
ກວ່າ. ໃນເມື່ອໂນອາແລະຄອບຄົວ ພ້ອມສັດເຂົ້າໄປໃນນາວາເປັນຢ່າງດີແລ້ວ, ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າ, ìຝົນໄດ້
ຕົກລົງມາໃນໂລກສີ່ສິບວັນແລະສີ່ສິບຄືນຕໍ່ເນື່ອງກັນî (7:12). ທຸກສິ່ງຢ່າງຈິບຫາຍໄປໝົດ ເຫລືອຢູ່ພຽງຄົນ
ແລະສັດທີ່ຢູ່ໃນນາວານັ້ນ.

2. ຜົນຂອງນໍາ້ ຖ້ວມ: (ປະຖົມມະການ 8:13-22)

ໃນທີ່ສຸດນໍ້າໄດ້ແຫ້ງລົງເພື່ອໃຫ້ໂນອາແລະຄອບຄົວລົງອອກຈາກນາວານັ້ນ. ເປັນເວລານຶ່ງປີກັບສິບ

ວັນທີ່ໂອນາໄດ້ເອົາສັດເຂົ້າໄປໃນນາວາ ບັດນີ້ດິນແຫ້ງພໍທີ່ຈະພາພວກເຂົາອອກມາເພື່ອພົບຄວາມຍິນດີອັນ
ໃໝ່ເພາະວັນທີລ
່ ໍຄອຍນັ້ນໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ.

ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງຈະໃຫ້ມະນຸດເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ ບັດນີ້ພວກ

ເຮົາໄດ້ພົບເຫັນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າຊ້ອນຢູ່ກັບການລົງໂທດ (8:14-16).

ໃນຕອນນີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບໂນອາເໝືອນກັບພຣະອົງໄດ້ເວົ້າກັບ ອາດາມ ແລະເອວາ ìໃຫ້ທະວີຄູນ
ຂຶ້ນແລະອອກແມ່ແຜ່ລູກໃນໂລກî (9:1). ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ດ້ວຍໂນອາແລະຄອບຄົວ. (9:1)
ໝາຍເຫດ. ໃຫ້ເບິ່ງທຽບກັບການເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ຂອງໂນອາ ແລະການເລີ້ມຊົງສ້າງໃນ (ປຖກ 1-2). ພວກ
ເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າພຣະເຈົ້າເອງເປັນຜູ້ເລີ້ມ (ເບິ່ງ 1:17; 9:6). ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ
ກັບອັບຣາຮາມ (12:1-3). ພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ອວຍພຣະພອນສເມີຕໍ່ເຊື້ອສາຍຂອງ ອັບຣາຮາມ.

ໃນເວລາອອກຈາກນາວານັ້ນເປັນໂອກາດພິເສດກັບຄໍາສັນຍາອັນໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງໂອນາ, ດັ່ງນັ້ນ, ເພິ່ນຈິ່ງ
ຖວາຍເຄື່ອງບູຊາ (8:20-21), ເໝືອນກັບອັບຣາຮາມໄດ້ເຮັດ (12:7).
ປະວັດເຣື່ອງຂອງນໍ້າຖ້ວມເປັນພາບຂອງມະນຸດຊາດໄດ້ເຮັດຜິດ

ແລະເປັນສິ່ງເຕືອນພວກເຮົາເຖິງ

ຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມຜິດພາດ. ປະວັດນໍ້າຖ້ວມນັ້ນແມ່ນການຕັດສິນອັນຮ້າຍແຮງຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ມະນຸດ
ຊາດຍ້ອນການບໍ່ເຊື່ອຟັງ.

ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງດີໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບມະນຸດເຮົາເພາະຢ່າງນ້ອຍພຣະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ

ຄວາມເຊື່ອຢ່າງໝັ້ນຄົງຂອງໂນອາແລະຄອບຄົວ.

ເຫັນວ່າທຸກສມັຍພວກເຮົາເຫັນວ່າຄົນເຮົາໄດ້ຕົກຕໍ່າ

ແລະມີຄວາມເຊື່ອສູງຂຶ້ນ.
ອີກເທື່ອນຶ່ງ, ປະວັດນໍ້າຖ້ວມໂລກນີ້ໄດ້ບອກເຖິງພາບ ແລະເປັນສິ່ງເຕືອນໃຈໃຫ້ພວກເຮົາຫວນຄືນເຖິງ
ສອງຢ່າງຄື: ການຕັດສິນລົງໂທດ ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າຜູ້ທ່ຽງທັມຍ່ອມລົງໂທດມະນຸດຜູ້
ກະທໍາອັນຊົ່ວຊ້າ.

ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກເອົາຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອຄືໂນອາແລະຄອບຄົວໃຫ້ພົ້ນຈາກວິບັດ

ນໍ້າຖ້ວມ ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງຢາກເລີ້ມຕົ້ນສ້າງໃໝ່ ນັ້ນກໍຄືພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງມີ
ຢູ່ເຫລືອລົ້ນ. ຮຸງກິນນໍ້າເປັນສັນຍາລັກໃນສມັຍຂອງໂນອາ (9:13). ເໝືອນກັບໄມ້ກາງແຂນເປັນສັນຍາລັກ
ຂອງສມັຍຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ (ໂຣມ 5:8)
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ຄໍາຖາມ
1. ທ່ານສາມາດຫວນຄຶດເຖິງປະສົບການໃນຊີວິດບໍ່ວ່າໃນເມື່ອກົດໝາຍໄດ້ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າຖ້າ
ເຮັດຜິດຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດ?
2. ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກເອົາແຕ່ໂນອາຈາກຄົນສມັຍນັ້ນມາສ້າງນາວາ?
3. ຄວາມເຊື່ອຂອງໂອນາໄດ້ໜູນໃຈທ່ານໄດ້ວິທໃີ ດ?
4. ໃນທຸກວັນນີ້ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງຊຶ່ງເປັນສິ່ງທໍາລາຍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ?

5. ທ່ານສາມາດຫວນຄຶດເຖິງເວລາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ມີພຣະຄຸນຕໍ່ທ່ານທັງໆທີ່ທ່ານບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະອົງ?
ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 4
ຕິດຕາມໄປດ້ວຍຄວາມເຊືອ
່

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ປະຖົມມະການ 11:31-12:7;15:1-6; 17:1-8
ປະຖົມມະການ 11:27-25:11

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ໂດຍຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ ເຖິງຈະມີຄວາມສົງສັຍກໍຕາມ, ອັບຣາ
ຮາມໄດ້ຕອບຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດເພື່ອໂລກຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ
ຜ່ານທາງຊີວິດຂອງເພິ່ນ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ໂດຍວິທີໃດພວກເຮົາຈິ່ງເຊື່ອ-ແລະຍັງເຊື່ອສືບຕໍ່ໄປ-ເວລາໃດຄວນເຊື່ອເຖິງ
ແມ່ນສິ່ງນັ້ນເຫັນວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ກໍຕາມ?

ເພື່ອສລຸບເຖິງໜ້າທີ່ຂອງຄວາມເຊື່ອໃນຊີວິດຂອງອັບຣາຮາມຕໍ່ ພຣະເຈົ້າ ແລະ
ເພື່ອພິຈາຣະນາເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພາ ແລະຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ຕັ້ງໝັ້ນໃນ
ຄວາມເຊື່ອທັງໆທີ່ມີຄວາມສົງສັຍຢູ່.

ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:


ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໃຫ້ອັບຣາຮາມເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຍາກ ແລະເປັນສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຕາມສາຍຕາຂອງມະ

ນຸດ, ແຕ່ອັບຣາຮາມເຊື່ອຟັງ ແລະມີຊີວິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອແທນທີ່ຈະສົງສັຍ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກໃຫ້ອັບຣາຮາມເຮັດໃນ

ສິ່ງໃຫຍ່ໆ ແລະພຣະອົງສັນຍາວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ສໍາເຣັດຖ້າເພິ່ນເຊື່ອຟັງ. ແມ່ນແທ້ ອັບ ຣາຮາມຕິດຕາມຄໍາສັ່ງນັ້ນໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ເຂົ້າ
ໃຈເຖິງຄວາມສັນຍານັ້ນຈາກພຣະເຈົ້າວ່າການທີ່ເພິ່ນເຮັດນັ້ນຈະສໍາເຣັດລົງໄດ້ຢ່າງໃດ. ແຕ່ຄວາມເຊື່ອເປັນສິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ອັບຣາ
ຮາມເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ໃນຊີວິດ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍກາຍເປັນຄວາມຈິງເໝືອນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາໄວ້ແທ້.
ຈາກປະວັດຂອງອັບຣາຮາມນີ້ເອງ ໃນປຶ້ມປະຖົມມະການຈິ່ງມີການປ່ຽນເຖິງຄວາມສໍາຄັນ. ໃນບົດ

11 ພວກເຮົາເຫັນການຂຽນວ່າພຣະເຈົ້າເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ ແລະການສັມພັນຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ມະນຸດຊາດ. ໃນຕອນນີ້ພຣະຄັມພີໄດ້
ກ່າວເຖິງຊີວິດຂອງຄົນນຶ່ງຜູ້ພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ເປັນຕົວແທນຂອງຄົນທັງປວງເພື່ອພຣະອົງຈະອວຍພຣະພອນໂລກນີ້ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບ
ຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນນຶ່ງ.

1. ພຣະເຈົາ້ ສັນຍາ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຂອງອັບຣາມ: (ປະຖົມມະການ 11:31-12:7)
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ອັບຣາມຍັງຢູ່ເມືອງຮາຣານເວລາພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນເອົາເພິ່ນ. ເມືອງນີ້ເປັນຈຸດສໍາຄັນຫລາຍຂອງຊີວິດ
ຂອງເພິ່ນ. ອ້າຍຂອງອັບຣາມຜູ້ມີຊື່ວ່າ ຮາຣານ ໄດ້ຕາຍໄປໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ. ພໍ່ຂອງເພິ່ນຜູ້ມີຊື່ວ່າ ເຕຣາ
ໄດ້ພາຄອບຄົວຍົກຍ້າຍຈາກເມືອງ ອູຣ໌ ໄປຢູ່ເມືອງຮາຣານ. ພວກເຂົາພາກັນຕັ້ງໃຈວ່າຈະໄປຢູ່ເມືອງການາ
ອານ ແຕ່ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ຮາຣານ. ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບອັບຣາມ ພຣະອົງກ່າວວ່າ ຮາຣານເປັນປະ
ເທດຂອງທ່ານ ແລະເປັນເຮືອນພໍ່ແມ່ຂອງທ່ານ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມືອງນີ້ຈິ່ງກາຍເປັນເມືອງສໍາຄັນຫລາຍໃນຊີວິດ
ຂອງອັບຣາມ ເພາະເປັນບ່ອນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງບອກເພ່ິນໃຫ້ ìອອກໄປ.î
ພຣະເຈົ້າສັ່ງວ່າຈົ່ງອອກໄປ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບອກວ່າໄປໃສ ພຽງກ່າວວ່າ, ìຈົ່ງໄປຍັງດິນແດນທ່ີເຮົາຈະສະແດງ
ຕໍ່ ເຈົ້າ.î ພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງວ່າໃຫ້ອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນບ່ອນຕົນເອງຮູ້ແລະຮັກ ໃຫ້ອອກໄປຈົນພຣະ
ເຈົ້າສັ່ງໃຫ້ຢຸດ.

ຢ່າພາກັນຄຶດວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ທ່ຽງທັມ,

ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ອັບຣາມປະຖິ້ມສິ່ງທີ່ມີຄ່າຕໍ່ເພິ່ນຢ່າງບໍ່ມີ

ເຫດຜົນ. ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວຕໍ່ອັບຣາມວ່າຖ້າເຈົ້າເຊື່ອຟັງແລະເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ເຮົາສັ່ງເຖິງມັນຈະເປັນການຍາກ
ເທົ່າໃດ ພຣະເຈົ້າຈະປະທານລາງວັນໃຫ້.

ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນປະກອບດ້ວຍພຣະພອນຫລາຍໆ

ຢ່າງ.

ໃນບົດ 12 ພຣະເຈົ້າໄດ້ອວຍພຣະພອນໂດຍກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະໃຫ້ເຈົ້າມີເຊື້ອສາຍຫລາຍຂຶ້ນແລ້ວເກີດ

ເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່ ເຮົາຈະອວຍພອນໃຫ້ເຈົ້າມີຊື່ສຽງ.î ໃນບົດ 11:30 ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ວ່ານາງ ຊາຣາເປັນຍິງ
ໝັນມີລູກບໍ່ໄດ້ ແລະພວກເຂົາທັງສອງສໍານຶກຮູ້ໃນໃຈວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນໝົດຫວັງແລ້ວທີ່ຈະມີເຊື້ອສາຍ
ພວກເຂົາໝົດຜູ້ເພິ່ງເວລາແກ່ຊະຣາ.
ມີລູກເຕົ້າ.

ການທີ່ເປັນພໍ່ຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍ ແລະມີຊື່ສຽງນັ້ນຕ້ອງເປັນຄົນ

ຄວາມຫວັງທີ່ຈະມີລູກນັ້ນກໍເຫັນວ່າໝົດໄປແລ້ວເພາະອາຍຸແກ່ເກີນໄປ. ອັບຣາມອາດຄຶດໃນ

ໃຈວ່າແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະໃຫ້ຈໍາເຣັດນັ້ນຄົງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ແທ້.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກາດຕໍ່ອັບຣາມວ່າ, ìເຮົາຈະອວຍພອນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າî (ປຖມ 12:2). ໝາຍຄວາມວ່າ
ອັບຣາມຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ ແລະຍັງຈະເປັນພຣະພອນໄປຫາຄົນອື່ນອີກ.

ພຣະເຈົ້າສັນຍາວ່າ ìເຮົາຈະ

ອວຍພອນຜູ້ອວຍພອນເຈົ້າ ເຮົາຈະສາບແຊ່ງຜູ້ທີ່ສາບແຊ່ງເຈົ້າî (ປຖມ 12:3). ພຣະເຈົ້າເອງຈະເປັນຜູ້ນໍາ
ພາຊີວິດຂອງອັບຣາມ ແທນທ່ີຈະປ່ອຍໄປຕາມສະພາບການຂອງໂລກ.

ພຣະເຈົ້າສັນຍາວ່າຈະເປັນຜູ້ສະ

ຖິດນໍາພາໃນຊີວິດຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ ອັບຣາມ.

ອັບຣາມໄດ້ເຮັດທຸກໆສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສັ່ງຕົນເອງເພາະເມັຽຂອງເພິ່ນເປັນຍິງໝັນເພື່ອເພິ່ນຈະກາຍ

ເປັນຊາດໃຫຍ່. ໃນເມື່ອທ່ານແລະຄອບຄົວມາຮອດເມືອງເຊເຄມແຄວ້ນປະເທດການາອານ ພຣະເຈົ້າຮັກ
ສາຄໍາສັນຍານັ້ນ ຄືບອກໃຫ້ອັບຣາມຢຸດທ່ນ
ີ ັ້ນ ແຕ່ເຫັນວ່າມີຄົນຢູ່ທີ່ນັ້ນແລ້ວ. ພຣະເຈົ້າຍັງບອກວ່າພຣະອົງ
ຈະປະທານດິນຕອນນັ້ນໃຫ້ເຊື້ອສາຍຂອງເພິ່ນອີກ.

ໃນໃຈແລ້ວ ອັບຣາມອາດຖາມວ່າແມ່ນໃຜເປັນເຊື້ອ

ສາຍເພາະໝົດຫວັງແລ້ວວ່າເມັຽຂອງເພິ່ນຈະມີລູກໄດ້.

2. ອັບຣາມສົງສັຍ ແຕ່ພຣະເຈົາ້ ໜັນ
້ ຄົງສເມີ: (ປະຖົມມະການ 15:1-6)

ຫລັງຈາກອອກຈາກເມືອງເຊເຄມ ອັບຣາມໄດ້ມີຊີວິດທີ່ພຣະເຈົ້າຊອບພຣະທັຍ. ໃນເມື່ອມີການອຶດຢາກ

ເກິດຂື້ນ ອັບຣາມກໍໄປອາສັຍຢູ່ປະເທດອີຢິບ ແລະໃນທີ່ນັ້ນເພິ່ນໄດ້ຖືກໄລ່ໜີເພາະໄດ້ເວົ້າຕົວະກ່ຽວເຣື່ອງ
15

ນາງຊາຣາຍວ່ານາງເປັນນ້ອງສາວເພາະເພິ່ນຢ້ານຖ້າພວກອີຢິບຮູ້ວ່ານາງຊາຣາຍເປັນເມັຽ

(12:12-20).

ຫລັງຈາກເພິ່ນໄດ້ພາຄອບຄົວອອກຈາກປະເທດອີຢິບແລ້ວ ໂລດຜູ້ເປັນຫລານຊາຍໄດ້ພັດພາກກັນເພາະມີ
ການຜິດຖຽງກັນ (13:1-18). ຕໍ່ມາອັບຣາມກໍໄປຊ່ວຍທ່ານໂລດຈາກມືກະສັດຜູ້ມາຍຶດເອົາເມືອງໂຊໂດມ
ແລະໂກໂມຣາຈາກບ່ອນຫລານຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ (14:1-24).

ໃນບົດ 15 ພຣະເຈົ້າສະເດັດມາຫາອັບຣາມ ເພາະເພິ່ນມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານທະຫານເກ່ັງທີ່ນໍາເອົາ
ຫລານຊາຍກັບຄືນມາໄດ້ ພຣະເຈົ້າສັນຍາວ່າຈະຮັກສາເບິ່ງແຍງໃຫ້ຄວາມປອດພັຍ ແລະມອບລາງວັນໃຫ້
ແກ່ເພິ່ນ (15:1). ໃຫ້ຫວນຄຶດຄືນຫລັງໃນບົດ (12:2-3), ຄໍາສັນຍາວ່າຈະປະທານລາງວັນຄືບຸດຊາຍໃຫ້
ຈົນເຖິງເວລານີ້ອັບຣາມແລະນາງຊາຣາຍກໍຍັງບໍ່ມີລູກເທື່ອ. ດັ່ງນັ້ນ, ອັບຣາມມີຄວາມສົງສັຍ ແລະຢາກເຮັດ
ຕາມໃຈຕົນເພື່ອຈະໄດ້ລູກ ຄືເອົາຍິງຄົນໃຊ້ມາເປັນເມັຽ (15:2-3).

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕອບເຖິງຄວາມສົງສັຍຂອງອັບຣາມ ແລະບອກວ່າຜູ້ເປັນເມັຽຄືນາງຊາຣາຍຈະມີລູກເປັນຜູ້
ສືບເຊື້ອສາຍ.

ຕໍ່ມາພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ອັບຣາມນັບເບິ່ງເດືອນດາວໃນທ້ອງຟ້າເປັນສິ່ງເຕືອນວ່າເພິ່ນຈະມີ

ເຊື້ອສາຍຫລາຍເທົ່ານັ້ນ (15:4-5). ອັບຣາມພໍໃຈຖ້າມີລູກພຽງຜູ້ດຽວ ແຕ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ເກີນຄວາມ
ຄາດຫວັງ.

ເຖິງແມ່ນອັບຣາມສົງສັຍແລະຖາມພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ພວກເຮົາເຫັນວ່າການເຊື່ອຟັງແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະ

ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຄົນຊອບທັມ (15:6). ອັບຣາມບໍ່ກາຍເປັນຄົນຊອບທັມດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມ
ກົດບັນຍັດ ຫລືເຮັດອັນນຶ່ງອັນໃດ.

3. ຕັງ້ ໃຫ້ມຄ
ີ າໍ ສັນຍາຂຶນ
້ ແລະມີການປ່ຽນຊື:່ (ປະຖົມການ 17:1-8)

ຫລັງຈາກອັບຣາມມີຄວາມເຊື່ອຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງສັຍ, ພຣະເຈົ້າຢັ້ງຢືນຕໍ່ອັບຣາມວ່າຈະມີເຊື້ອສາຍຫລາຍ

ແລະຈະຍຶດເອົາດິນແດນທີພ
່ ວກເຂົາຢູ່ນັ້ນເປັນຂອງຕົນເອງ (15:7-12). ຕໍ່ມາອັບຣາມພະຍາຍາມຈະຊ່ອຍ
ພຣະເຈົ້າເພື່ອຢາກມີລູກກັບຄົນໃຊ້ຂອງນາງຊາຣາຍ ຜູ້ມີຊື່ວ່ານາງ ຮາກາຍ.

ລູກຊາຍກັບຄົນໃຊ້ຜູ້ມີຊື່ວ່າ

ອິສມາເອນ ເວລາອັບຣາມມີອາຍຸ 86 ປີ (16:1-16).
ສິບສາມປີຜ່ານໄປຫລັງຈາກ ອິສມາເອນໄດ້ເກີດພຣະເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕໍ່ອັບຣາມເປັນຄັ້ງທີສາມ (17:1)
ຕອນອາຍຸອັບຣາມເກົ້າສິບເກົ້າປີ. ກ່ອນນີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໃຫ້ອອກຈາກເມືອງຮາຣານເພື່ອຮັບເອົາສິ່ງສັນຍາ
ໄວ້. ແຕ່ຕອນນີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ເພີ້ມສະພາບໃໝ່ຂຶ້ນຄືພຣະເຈົ້າສັ່ງຕໍ່ອັບຣາມວ່າ

ìຈົ່ງຍ່າງໄປ ແລະມີຊີວິດບໍ່

ໃຫ້ມີຂໍ້ຕ້ອງຕິ.î ພຣະເຈົ້າສັ່ງໃຫ້ຍ່າງໄປທຸກບາດກ່າວຕາມພຣະເຈົ້າບອກກ່າວ. ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ດໍາເນີນ
ຊີວິດຄືກ່ອນອອກຈາກຮາຣານ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງສັນຍາກັບອັບຣາມເປັນຄັ້ງທີສາມເພື່ອເປັນສັນຍາລັກ, ຄື

ພຣະເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນຊື່ຂອງອັບຣາມ ໃຫ້ໄປເປັນ ອັບຣາຮາມ.
ໃນບົດ 17:9-16, ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາອີກອັນນຶ່ງຄື ພິທີຕັດ. ພຣະເຈົ້າຍັງໄດ້ປ່ຽນຊື່ຂອງນາງຊາຣາຍ

ເປັນຊາຣາ. ຫລັງຈາກສັນຍາດັ່ງກ່າວແລ້ວ ອາບຣາຮາມຍັງສົງສັຍພຣະເຈົ້າແລະຫົວຂວັນວ່າອາຍຸຂອງຕົນ
ແລະເມັຽແກ່ປານນີ້ແລ້ວກໍຈະຍັງມີລູກໄດ້ຢ່າງໃດ.

ອັບຣາຮາມຍັງໄດ້ທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າວ່າຂໍໃຫ້ອິສມາເອນ

ເປັນຄົນເຮັດໃຫ້ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າສໍາເຣັດ (17:17-18). ຕອນນີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕໍາໜິອັບຣາຮາມເພາະ
ຍັງມີຄວາມສົງສັຍຢູ່, ພຣະເຈົ້າສັນຍາວ່າຈະເປັນຜູ້ຮັກສາເບິ່ງແຍງອິສມາເອນເອງ (17:19-22).
16

ອັບຣາຮາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ, ເພິ່ນໄດ້ທໍາຕາມຄໍາສັງຂອງພຣະເຈົ້າຄືໃຫ້ທຸກຄົນໃນເຮືອນຮັບພິທີ
ຕັດ. (17:23-27).

ເຫດການຕໍ່ມາໃນເມື່ອພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ອັບຣາຮາມແລະຊາຣາສํາເຣັດ

ຄື ອີຊາກໄດ້ເກີດມາ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໃຫ້ອັບຣາຮາມເອົາລູກຊາຍດຽວຜູ້ລໍຄອຍມານານໄປຖວາຍ. ເຫັນ

ວ່າ ອັບຣາຮາມກໍເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງນັ້ນຢ່າງບໍ່ສົງສັຍ. ເພິ່ນໄດ້ຖອດມີດເພື່ອແທງລູກຊາຍເທິງແທ່ນບູຊາ. ໃນ
ຂະ ນະນັ້ນມີເທວະດາມາຊ່ອຍອິຊາກໂດຍຮ້ອງຊື່ອັບຣາຮາມ ແລະບອກໃຫ້ເຫັນແກະເຖິກຕົວນຶ່ງຊຶ່ງເຂົາມັນ
ໄວ້ ທີ່ພຸ່ມໜາມ ຊຶ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງມາເປັນເຄື່ອງເຜົາຖວາຍບູຊາແທນລູກຊາຍ. (22:1-14

ຄໍາຖາມ
6. ອັບຣາຮາມເປັນຄົນຢ່າງໃດໃນເວລາຕໍ່ມາທີ່ພຣະຄັມພີບັນທຶກໄວ້ (ໃຫ້ທຽບກັບ ມັດທາຍ 1:1; ລູກາ
1:46-55; ໂຣມ 4; ຄາລາເຕັຽ 3; ເຮັບເຣີ 11:8-10)
7. ຄໍາສັນຍາອັນໃດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ມີຕໍ່ຄົນເຮົາໃນທຸກວັນນີ້?
8. ຫລາຍໆເທື່ອພວກເຮົາມີຄວາມສົງສັຍຕໍ່ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າວ່າມັນຈະສໍາເຣັດໃນຊີວິດບໍ່? ເປັນ
ດ້ວຍເຫດໃດ?
9. ເປັນການດີບໍ່ທີ່ເຮົາມີຄວາມສົງສັຍ ແລະມີຄໍາຖາມ? ຄວາມສົງສັຍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໄດ້ຢ່າງ ໃດ
ໄດ້?

10. ມີຫຍັງໃນຊີວິດທີ່ທ່ານສົງສັຍ ຫລືມີຄໍາຖາມຕໍ່ພຣະເຈົ້ານັ້ນແມ່ນຫຍັງ?
ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 5
ຊາຣາ: ຫົວເລາະກັບພຣະສັນຍາ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 18: 1-15; 21: 1-7
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ປະຖົມມະການ 18: 1-15; 21: 1-7

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ພວກເຮົາຈະຫົວເລາະກັບພຣະສັນຍາ ຫລືຈະເຊື່ອເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຫົວເລາະ
ດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີໃນພຣະສັນຍານັ້ນ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຍາກສໍາລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອລະນຶກເຖິງຄັ້ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຫົວເລາະກັບພຣະສັນຍາເໝືອນດັ່ງຊາຣາແລະ
ອັບຣາຮາມ ແລະຄັ້ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຊື່ອວາງໃຈໃນພຣະສັນຍານັ້ນ.

ຄໍານໍາ

ຊາຣາຫົວເລາະກັບພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າເພາະຄິດວ່າເປັນເຣຶ່ອງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

ແຕ່ເມື່ອພຣະສັນຍາ

ນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ນາງກໍໄດ້ຫົວເລາະອີກດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີໃນຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະໃນສິ່ງ
ທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານ.
ບາງຄົນອ່ານຫລືໄດ້ຍິນພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວຫົວເລາະໃນໃຈເໝືອນດັ່ງຊາຣາ ເພາະມັນເປັນເຣອງ
ເຫລືອເຊື່ອ. ພໍພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະສັນຍາສໍາເຣັດຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາ,

ບຸກຄົນນັ້ນກໍງຶດງໍ້ສິ່ງອັສຈັນເຫລົ່ານັ້ນ;

ຄວາມຈິງແລ້ວ ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຍາກສໍາລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

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

ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບອັບຣາຮາມແລະຊາຣາໃນເທື່ອນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງກັບເທື່ອອື່ນໆ. ຫລັງຈາກ
ທໍາງານໄດ້ເຄງວັນຖ້າມກາງອາກາດຮ້ອນຈັດແລ້ວ, ອັບຣາຮາມກໍຢຸດແລະນອນພັກເຊົາ;

ອີກເທື່ອນຶ່ງພຣະ

ເຈົ້າໄດ້ຊົງປາກົດກັບເຂົາ. ໃນຄັ້ງນີ້, ພຣະອົງໄດ້ປາກົດຕົວໃນສະພາບຂອງຊາຍສາມຄົນ; ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້
ຜູ້ສົ່ງຂ່າວມາຫາອັບຣາຮາມ ໃນສະພາບຂອງມະນຸດ; ຊາຍສາມຄົນແມ່ນທູດສວັນຂອງພຣະເຈົ້າ.
ເຂົາເຈົ້າທັງສາມໄດ້ມາຢ້ຽມອັບຣາຮາມແລະຊາຣາ;

ພຣະຄັມພີບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າອັບຣາຮາມຮູ້ໄດ້

ຢ່າງໃດວ່າຊາຍສາມຄົນນນເປັນທູດສວັນຂອງພຣະເຈົ້າ; ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ລໍຊ້າໃນການຕ້ອນຮັບແລະສະແດງ
ຄວາມໂຄຣົບແຂກຂອງເພິ່ນ (18: 1-2). ອາດຈະເປັນປະເພນີຂອງຄົນໃນສມັຍນັ້ນເຣອງການຮັບແຂກ.
ອັບຣາຮາມໄດ້ຂໍໃຫ້ແຂກທັງສາມຢຸດພັກ ແລະຂໍຕຽມນໍ້າແລະອາຫານການກິນໃຫ້ພວກເພິ່ນ, ຖ້າເພິ່ນຈະຊົງ
18

ກະຣຸນາ (18:3-5). ເວລາແຂກທັງສາມເຫັນພ້ອມ, ອັບຣາຮາມກໍຈັດຕຽມສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ແລະຂໍໃຫ້ຊາຣາ
ເອົາແປ້ງສາມຖັງມານວດເຮັດເຂົ້າໜົມປັງ (18: 6). ອັບຣາຮາມສັ່ງຂ້ອຍໃຊ້ໃຫ້ຈັດຕຽມອາຫານຈາກລູກງົວ
ເນື້ອດີ (18: 7); ອັບຣາຮາມຮັບແຂກຂອງທ່ານດ້ວຍເຂົ້າໜົມປັງແລະເນື້ອ ແລະທ່ານໄດ້ຢືນຖ້າຮັບໃຊ້ຂະນະ
ທີ່ແຂກທັງສາມກິນອາຫານຢູູ່ (18:8). ອັບຣາຮາມໄດ້ເຮັດດີທີ່ສຸດໃນການຮັບແຂກມື້ນັ້ນ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານ
ເອງກໍາລັງຖວາຍບູຊາພຣະເຈົ້າ.

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

ໃນຂະນະທີ່ຮັບປະທານອາຫານ, ແຂກທັງສາມກໍໄດ້ບອກຂ່າວຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສໍາລັບອັບຣາຮາມ. ເຂົ້າ
ເຈົ້າໄດ້ຖາມວ່າ "ຊາຣາພັລຍາຂອງເຈົ້າຢູ່ໃສ? ອັບຣາຮາມຈຶ່ງຕອບວ່າ ຊາຣາຢູ່ໃນເຕັ້ນ (18:9). ນັບວ່າເປັນ
ເຣຶ່ອງແປກທີ່ແຂກຕ່າງໜ້າຂອງອັບຣາຮາມຮູ້ຊື່ເມັຽຂອງເຂົາ. ຕອນນັ້ນ, ຊາຣາກໍກໍາລັງລັກຟັງຄໍາສົນທະນາ
ລະຫວ່າງສາມີຂອງເພິ່ນແລະແຂກແປກໜ້າ. ຫລັງຈາກນັ້ນພຣະເຈົ້າໄດ້ຕັດກັບອັບຣາຮາມຜ່ານຜູ້ສົ່ງຂ່າວ
ຂອງພຣະອົງວ່າ ຊາຣາຈະອອກລູກເປັນຜູ້ຊາຍໃນປີໜ້າເວລາດຽວກັນນີ້ (18:10). ອັບຣາຮາມແລະຊາຣາ
ເປັນຄົນແກ່ຊະຣາ (18:11) ແລະຊາຣາກໍແກ່ເກີນກໍານົດການມີລູກແລ້ວ

. ພຣະສັນຍາກ່ຽວກັບການມີລູກ

ຊາຍກໍເປັນເຣອງເຫລືອເຊື່ອ ແລະເປັນເຣອງຊວນຫົວຫລາຍກວ່າ. ຊາຣາໄດ້ຍິນກໍຫົວເລາະຢູ່ໃນໃຈ.
ບໍ່ແມ່ນຊາຣາຜູ້ດຽວທີ່ຫົວເລາະກັບພຣະສັນຍາເຣອງລູກຊາຍ,
(17: 17).

ອັບຣາຮາມເອງກໍໄດ້ຫົວໄປແລ້ວເທື່ອນຶ່ງ

ເປັນເຣອງໜ້າຫົວທີ່ຄົນຊະຣາຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດມາໂດຍບໍ່ມີລູກຈະສືບທອດ ຈະໄດ້ມີລູກໃນບັ້ນ

ປາຍຂອງຊີວິດ; ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສັ່ງອັບຣາຮາມໃຫ້ໃສ່ຊື່ລູກຊາຍວ່າອີຊາກ ຊຶ່ງແປວ່າ "ລາວຫົວເລາະ" (17:
19). ໃນຕອນນີ້ຊື່ລູກຊາຍອາດຈະມີສ່ວນໃນການຫົວເລາະຂອງແມ່ເຊັ່ນດຽວກັນ. ຊາຣາຄິດກັບຕົວເອງວ່າ

"ຂ້ອຍກໍອາຍຸປານນີ້ແລ້ວ ແລະນາຍຂອງຂ້ອຍກໍແກ່ເຖົ້າແລ້ວ, ຂ້ອຍຍັງຈະມີເຣອງຍິນດີຢ່າງນີ້ອີກບໍ່?" (18:
12).

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຖາມອັບຣາຮາມວ່າ "ເປັນຫຍັງຊາຣາຫົວເລາະ ແລະເວົ້າວ່າ, ່ຂ້ອຍຈະມີລູກຊາຍຢູ່ບໍ່

ເມື່ອຂ້ອຍເຖົ້າປານນີ້?່ (18:13). ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ຄວາມຄິດຂອງຊາຣາແລະບັນຫາຂອງນາງກັບພຣະສັນຍາ
ນັ້ນ; ພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຍາກສໍາລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ (18:14). ເມື່ອຊາຣາໄດ້
ຍິນຄໍາຖາມ, ນາງກໍມີຄວາມຢ້ານກົວ ຈຶ່ງໄດ້ຕົວະວ່ານາງບໍ່ໄດ້ຫົວເລາະ (18:15), ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກ່າວອີກ
ວ່າ "ເຈົ້າໄດ້ຫົວເລາະແທ້."

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

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງສັນຍາ; ຊາຣາຕັ້ງທ້ອງແລະໄດ້ອອກລູກເປັນຜູ້ຊາຍຕາມເວລາທີ່ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້;

ອັບຣາຮາມໃສ່ຊື່ລູກຊາຍວ່າ ອີຊາກ ແລະການຫົວເລາະແບບບໍ່ເຊື່ອຂອງຊາຣາໄດ້

ກາຍເປັນການຫົວເລາະຂອງການຊນຊົມຍິນດີ.
ສະຕຣີໃນສມັຍນີ້ຊອກຫາຄວາມພໍໃຈໃນຊີວິດໄດ້ຈາກວຽກງານແລະສິ່ງອື່ນໆ; ແຕ່ຊາຣາບໍ່ມີໂອກາດເຊັ່ນ
ນັ້ນ. ໃນສມັຍນັ້ນສະຕຣີຈະໄດ້ຄວາມພໍໃຈຂອງຊີວິດຈາກການລ້ຽງລູກ; ຊີວິດໃນຕອນແລກຂອງຊາຣາຖືວ່າ
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ເປັນຊີວິດທີ່ຜິດຫວັງ. ແຕ່ໃນບັ້ນປາຍຂອງຊີວິດ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານໂອກາດໃຫ້ນາງໄດ້ມີຄວາມ
ຊນຊົມຍິນດີເຣອງການລ້ຽງລູກ; ພຣະອົງໄດ້ນໍາຊີວິດທີ່ໝົດຫວັງຂອງຊາຣາໃຫ້ມາເປັນຊີວິດທີ່ສຸກ ສໍາຣານ.
ບໍ່ມີສງໃດຍາກສໍາລັບພຣະເຈົ້າ.
ຊາຣາໄດ້ເວົ້າໄວ້ວ່າ "ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຫົວເລາະ ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຍິນເຣື່ອງນີ້ກໍຈະຫົວເລາະນໍາຂ້ອຍ"
(21: 6). ອັບຣາຮາມແລະຊາຣາໄດ້ຮັບພຣະສັນຍາ ແລະໄດ້ຫົວເລາະເພາະບໍ່ເຊື່ອ;

ໃນທີ່ສຸດເຂົາເຈົ້າທັງ

ສອງໄດ້ຫົວເລາະອີກເມື່ອຄວາມບໍ່ເຊື່ອຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງ-ລູກຂອງເຂົາເຈົ້າມີຊື່ວ່າ ອີຊາກ
(ລາວຫົວເລາະ).

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບດ
ັ

ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງອະທິບາຍກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ
ການນໍາຄົນຮັ່ງມີເຂົ້າສູ່ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້

ການເອົາໂຕອູດລອດຮູເຂັມນັ້ນງ່າຍກວ່າ

າ, ພວກເຂົາຖາມພຣະອົງວ່າ "ຖ້າຢ່າງນັ້ນໃຜຈະ

ລອດພົ້ນໄດ້?" (ມັດທາຍ 19:23-25). ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຕອບວ່າ "ຝ່າຍມະນຸດກໍເຫລືອກໍາລັງທີ່ຈະເຮັດ ແຕ່
ຝ່າຍພຣະເຈົ້າເຮັດໄດ້ທຸກສິ່ງ" (ມັດທາຍ 19: 26).

ເວລາພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຖາມອັບຣາຮາມແລະຊາຣາວ່າ,

"ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຍາກສໍາລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ?" ຄໍາຕອບກໍຄື "ບໍ່ມີ." ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ຍາກສໍາລັບພຣະເຈົ້າ; ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຊົງກ່າວເພີ້ມອີກໃນພຣະສັນຍາໃໝ່. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າທຸກຢ່າງເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພຣະເຈົ້າ.
ເປົ້າໝາຍສໍາລັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາກໍຄືເຊື່ອພຣະສັນຍາ; ແລ້ວພວກເຮົາຈະເຫັນການຫົວເລາະເພາະຄວາມ
ສົງສັຍ ກາຍເປັນການຫົວເລາະເພາະເຫັນພຣະສັນຍານັ້ນເກີດຂຶ້ນເໝືອນດັ່ງຊາຣາແລະອັບຣາຮາມ.

ຄໍາຖາມ:

1. ຊາຣາໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງຢ່າງໃດໃນພຣະະຄັມີຫລັງຈາກນັ້ນມາ? (ເບິ່ງ ໂຣມ4:19; 9:9; ເຮັບເຣີ
11:11; 1 ເປໂຕ 3:6)
2. ທ່ານເຄີຍຫົວເລາະກັບພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່?
3. ເປັນການຍາກຫລືບໍ່ ທີ່ຈະເຊື່ອວ່າທຸກຢ່າງເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພຣະເຈົ້າ?
4. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ທ່ານຫົວເລາະດ້ວຍຄວາມຍິນດີວິທີໃດແດ່?
ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 6
ຢາໂຄບ: ການຫລອກລວງ ແລະພຣະພອນ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 25:21-34; 27: 22-36; 32:22-32; 35:9-12.
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ປະຖົມມະການ 25: 19-34; 27: 1-33: 20; 35:1-29

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ອາດຈະເປັນເຣື່ອງຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ ຫລືທີ່ຈະຍອມຮັບໄດ້ ເມື່ອພຣະເຈົ້າ

ຊົງເລືອກເອົາບຸກຄົນທີ່ບົກບ່ອງ ເພື່ອເຮັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໃຫ້ສໍາເຣັດ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ເຮັດຢ່າງໃດທ່ານຈຶ່ງຈະເຊື່ອວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເລືອກທ່ານ ເພື່ອຈະໃຫ້ພຣະພອນ
ແລະເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ສໍາເຣັດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະຮັບເອົາພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບຢາໂຄບມາສູ່ຊີວິດຂອງຂ້ອຍ.
ຄໍານໍາ

ເຖິງຢາໂຄບຈະເປັນຄົນຫລອກລວງ ພຣະເຈົ້າຍັງຊົງໃຫ້ພຣະພອນກັບລາວ ແລະຊົງໃຊ້ລາວເພື່ອໃຫ້ພັນທະ
ສັນຍາກັບອັບຣາຮາມສໍາເຣັດ.
ພວກເຮົາຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບຈົດໝາຍທີ່ບອກວ່າ "ທ່ານໄດ້ຊະນະລາງວັນນຶ່ງລ້ານໂດລາ!" ແຕ່ພວກເຮົາສ່ວນ
ຫລາຍກໍບໍ່ເປີດຈົດໝາຍນັ້ນ ແຕ່ຖິ້ມໃສ່ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ; ພວກເຮົາຮູ້ວ່າໂອກາດຈະຊະນະລາງວັນມີນ້ອຍເຕັມທີ
ແລະຈົດໝາຍປະເພດນີ້ ກໍແມ່ນຍົວະຂາຍຂອງເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ບາງຄັ້ງພວກເຮົາກໍຍັງສົງສັຍຢູ່ວ່າຊະນະແທ້ຫລື
ຖືກຫລອກໃຫ້ຊື້ເຄື່ອງ.
ເມື່ອພິສູດເບິ່ງຕົວເອງໃຫ້ດີ, ພວກເຮົາກໍຮູ້ວ່າບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ; ພຣະສັນຍາເຣື່ອງພຣະພອນ
ກໍຄົງເປັນພຽງຄວາມຝັນເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ຄົນຜິດພາດຢ່າງພວກເຮົາກໍສາມາດຮັບພຣະພອນຈາກ
ພຣະເຈົ້າ--ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າມີຄ່າສູງກວ່າຈົດໝາຍທີ່ສັນຍາວ່າ "ຊະນະລາງວັນນຶ່ງລ້ານແລ້ວ."

1.ຕົນ
້ ກໍາເນີດຂອງສອງຊົນຊາດ: (ປະຖົມມະການ 25: 21-26)
ອີຊາກເປັນລູກທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ອັບຣາຮາມແລະຊາຣາ;

ຜ່ານທາງອີຊາກພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້

ພຣະສັນສໍາລັບອັບຣາຮາມສໍາເຣັດ. ຫລັງຈາກແມ່ຊາຣາເສັຽຊີວິດບໍ່ດົນ, ອີຊາກກໍໄດ້ແຕ່ງງານກັບເຣເບກາ

ຜູ້ມາຈາກເຊື້ອສາຍຂອງອັບຣາຮາມທີ່ຮາຣານ. ເພື່ອໃຫ້ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າສໍາເຣັດ ອີຊາກ ແລະເຣ
ເບກາຈະຕ້ອງມີລູກ; ແຕ່ເຣເບກາເປັນໜັນແລະບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້. ອີຊາກຈຶ່ງອ້ອນວອນກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແລະຂໍໃຫ້ເຣເບກາຕັ້ງທ້ອງ (25: 21); ພຣະເຈົ້າຊົງຕອບຄໍາອ້ອນວອນ ແລະເຣເບກາກໍມີລູກ.
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ການຕັ້ງຕ້ອງຂອງເຣເບກາໄດ້ນໍາຄວາມທຸກລໍາບາກມາໃຫ້ນາງຢ່າງເຕັມທີ;

ເນອງຈາກບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຮູ້

ໄດ້ວ່າມີເຫດການຫຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນທ້ອງຂອງເຣເບກາ (25: 22), ນາງຈຶ່ງໄດ້ອ້ອນວອນກັບພຣະເຈົ້າ. ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຊົງຕອບເຣເບກາວ່ານາງຈະມີລູກຝາແຝດ, ສອງຊົນຊາດກໍາລັງຢູ່ໃນທ້ອງ, ລູກທັງສອງຈະຕໍ່ສູ້ກັນ,
ແລະຜູ້ອ້າຍຈະຮັບໃຊ້ຜູ້ເປັນນ້ອງ (25: 23).

ຕາມປະເພນີໃນສມັຍນັ້ນອ້າຍຈະເປັນຜູ້ມີສິດ, ຮັບມໍຣະດົກ, ແລະໄດ້ພອນ; ສ່ວນນ້ອງຈະຕ້ອງຮັບໃຊ້ຜູ້ເປັນ
ອ້າຍ. ນ້ອງເປັນໃຫຍ່ໃນຄອບຄົວບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ; ແລະເຣເບກາໄດ້ເກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄວ້ໃນໃຈ
ຂອງນາງ. ລູກສອງຄົນກໍໄດ້ເກີດ;

ຜູ້ທີນຶ່ງຊື່ເອຊາວແລະເປັນຄົນມີຂົນຫລາຍ; ຜູ້ທີສອງອອກຈາກທ້ອງແມ່

ໂດຍຈ່ອງສົ້ນໜ່ອງຂອງອ້າຍ ແລະມີຊື່ວ່າຢາໂຄບ ຊຶ່ງແປວ່າ "ລາວຈ່ອງສົ້ນໜ່ອງ" ຫລື " ລາວຫລອກລວງ."
ການຕໍ່ສູ້ຂອງສອງພີ່ນ້ອງເລີ້ມຕົ້ນແຕ່ມື້ຢູ່ໃນທ້ອງແມ່, ແຕ່ກໍເປັນເຣື່ອງອັສຈັນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສໍາແດງຂຶ້ນ.

2.ເຫດລະຫວ່າງສອງອ້າຍນ້ອງ: (ປະຖົມການ 25: 27-34)
ເມື່ອລູກທັງສອງຂອງອີຊາກແລະເຣເບກາເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ,

ພວກເຂົາກໍມີຄວາມມັກບໍ່ຄືກັນ ຕາມທີ່ໄດ້ຊົງທໍາ

ນວາຍໄວ້. ເອຊາວເປັນນັກລ້າເນື້ອແລະມັກຊີວິດໃນປ່າ; ແຕ່ຢາໂຄບມັກຢູ່ບ້ານ. ອີຊາກຮັກເອຊາວຫລາຍ
ເພາະເພິ່ນມັກກິນເນື້ອສັດປ່າທີ່ລູກຊາຍລ້າໄດ້.

ໃນຂະນະດຽວກັນເຣເບກາຮັກຢາໂຄບຊຶ່ງອາດຈະເປັນ

ເພາະຄໍາທໍານວາຍຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນຈິດໃຈລາວ.
ມື້ນຶ່ງ, ຢາໂຄບໄດ້ເຮັດອາຫານຢູ່ໃນບ້ານແລະເອຊາວກໍໄປລ້າເນື້ອ (25: 29).

ພໍເອຊາວກັບມາຈາກປ່າ

ແລະຫິວເຂົ້າໄດ້ເຫັນອາຫານທີ່ນ້ອງຊາຍກໍາລັງຄົວຢູ່ເຂົາກໍຂໍກິນ (25:30); ໃນທັນໃດນັ້ນ, ຢາໂຄບກໍຕອບ
ວ່າ "ຂາຍສິດອ້າຍກົກໃຫ້ຂ້ອຍກ່ອນ" (25: 31). ເອຊາວກໍບອກວ່າຕົວເອງຫິວກໍາລັງຈະຕາຍແລະສິດອ້າຍ

ກົກບໍ່ມີປໂຍດຫຍັງ (25: 32); ຢາໂຄບໄດ້ທ່າກໍໃຫ້ອ້າຍສາບານວ່າສະລະສິດທັນທີ (25:33). ຢາໂຄບແບ່ງ
ເຂົ້າໜົມປັງແລະຕົ້ມຖົ່ວແດງໃຫ້ອ້າຍ ແລະເມື່ອກິນແລ້ວເອຊາວກໍອອກບ້ານໄປ. ເອຊາວໄດ້ສະລະສິດການ
ເປັນອ້າຍກົກຂອງຕົນໃນມື້ນັ້ນ.

3..ຂີລ
້ ກ
ັ ພອນ: (ປະຖົມມະການ 27: 22-36)

ເວລາກໍໄດ້ຜ່ານໄປຫລາຍປີ, ອີຊາກກໍແກ່ຊະຣາແລະຕາຂອງເຂົາກໍບອດ. ລາວໄດ້ຂໍເອຊາວໃຫ້ໄປລ້າເນື້ອ
ເພື່ອມາເຮັດອາຫານແຊບໆໃຫ້ກິນແລ້ວຈະໃຫ້ພອນລູກກ່ອນຈະເສັຽຊີວິດ.

ເຣເບກາໄດ້ຍິນຄໍາສັ່ງຂອງອີ

ຊາກໃຫ້ກັບເອຊາວ, ນາງຈຶ່ງໄດ້ວາງແຜນເພື່ອໃຫ້ຢາໂຄບໄປຫລອກອີຊາກເພື່ອຈະໄດ້ພອນ. ນາງໄດ້ເຮັດ
ອາຫານອັນແຊບຈາກເນື້ອແບ້ໂຕງາມໆ ແລະເຂົ້າຈີ່ແລ້ວມອບໃຫ້ຢາໂຄບເອົາໄປໃຫ້ພໍ່; ເພື່ອຫລອກອີຊາກ
ໃຫ້ຫລົງເຊື່ອ, ເຣເບກາກໍໄດ້ຕົກແຕ່ງເຄອງນຸ່ງໃຫ້ຢາໂຄບດ້ວຍເຄື່ອງນຸງຂອງເອຊາວ (27:1-17).
ຢາໂຄບໄດ້ນໍາອາຫານໄປໃຫ້ພໍ່;

ອີຊາກເກີດມີຄວາມສົງສັຍວ່ານີ້ແມ່ນເອຊາວແທ້ບໍ່ເພາະເນື້ອຕົວແມ່ນ

ເອຊາວແຕ່ສຽງເປັນຂອງຢາໂຄບ (27:22-24)

ຂະນະທີ່ອີຊາກກໍາລັງກິນອາຫານ, ຢາໂຄບກໍຈູບພໍ່; ຜູ້
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ເປັນພໍ່ກໍເກີດຄວາມໝັ້ນໃຈທັນທີວ່າແມ່ນລູກກົກເອຊາວແທ້ເພາະໄດ້ກນຂອງເພິ່ນ (27:25-27).

ດັ່ງນັ້ນ,

ອີຊາກກໍອວຍພອນທີ່ເປັນຂອງເອຊາວໃຫ້ກັບຢາໂຄບ.
ພອນຂອງອີຊາກປະກອບດ້ວຍຫລາຍຢ່າງ: ຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນທົ່ງນາແລະສວນອະງຸ່ນ (27:28),

ອໍາ

ນາດເໜືອປະຊາຊາດທັງຫລາຍ (27: 29), ແລະການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຈາກສັດຕຣູ (27:29). ໂດຍຄໍາອວຍ
ພອນຂອງອີຊາກ, ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບອັບຣາຮາມຈະສໍາເຣັດທີ່ຢາໂຄບ.
ຫລັງຈາກຢາໂຄບໄດ້ອອກໄປຈາກອີຊາກ, ເອຊາວກໍໄດ້ມາເຖິງທີ່ນັ້ນພ້ອມດ້ວຍອາຫານທີ່ພໍ່ໄດ້ສັ່ງ ແລະເຂົາ
ກໍຫວັງທີ່ຈະໄດ້ພອນຈາກພໍ່ (27: 30-31). ໃນຕອນນັ້ນອີຊາກແລະເອຊາວກໍຮູ້ໄດ້ວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ;

ອີ

ຊາກມີຄວາມໂມໂຫຈົນຕົວສັ່ນ (27: 33); ເອຊາວກໍຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງຂົມຂື່ນແລະກໍໄດ້ຂໍພອນຈາກພໍ່ (27:34).
ອີຊາກຕອບວ່າ "ນ້ອງເຈົ້າຫລອກລວງພໍ່, ລາວໄດ້ເອົາພອນທີ່ເຈົ້າຄວນຈະໄດ້ຮັບນັ້ນໄປແລ້ວ" (27:35). ເອ
ຊາວຢໍ້າເຖິງລັກສະນະຂອງຢາໂຄບວ່າ "ທີ່ລາວມີຊື່ວ່າຢາໂຄບ ກໍຖືກຕ້ອງແລ້ວບໍ່ແມ່ນຫລື?" (27:36). ອີ
ຊາກບໍ່ມີພອນຫຍັງເຫລືອສໍາລັບເອຊາວ ນອກຈາກສັນຍາວ່າມື້ນຶ່ງເຂົາຈະສາມາດປົດແອກອອກຈາກຄໍຂອງ
ຕົນໄດ້ (27: 37-40).

ພວກເຮົາຫລາຍຄົນອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມເລິກຂອງການອວຍພອນ. ຄໍາອວຍພອນບໍ່ແມ່ນພຽງຄໍາເວົ້າ
ໜຸນໃຈ; ໃນຕອນນ, ຄໍາອວຍພອນໄດ້ບອກເຖິງສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບພອນ; ແລະພອນທີ່ໄດ້
ກ່າວໄປບໍ່ສາມາດເອົາຄືນໄດ້.

ຊາວນໍາ. ໃນກໍຣະນີຂອງຢາໂຄຍ,

ເມື່ອຢາໂຄບລັກພອນຂອງເອຊາວ, ຢາໂຄບໄດ້ລັກເອົາອະນາຄົດຂອງເອ
ທຸກຢ່າງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕາມຄໍາທໍານວາຍທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກກັບເຣເບກາ

ວ່າຜູ້ເປັນນ້ອງຈະໄດ້ເປັນນາຍຜູ້ອ້າຍ. ຈາກການຫລອກລວງຂອງຢາໂຄບແລະເຣເບກາ, ຢາໂຄບໄດ້ສືບຕໍ່
ເຮັດໃຫ້ຄໍາທໍານວາຍສໍາເຣັດ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍແມ່ນອະນາຄົດຂອງລາວເອງ.

4.ປໍາ້ ທູດສວັນ, ໂບກພິກ, ແລະອິສຣາເອັນ: (ປະຖົນການ 32:22-32)

ຢາໂຄບຈໍາເປັນຕ້ອງໜີຈາກບ້ານເພາະຢ້ານເອຊາວຂ້າແກ້ແຄ້ນ; ເຣເບກາໄດ້ສົ່ງຢາໂຄບກັບໄປຫາຄອບຄົວ
ຂອງນາງທີ່ຮາຣານ. ຢາໂຄບໄດ້ຢູ່ກັບລາບານລູງຂອງເຂົາ; ລາວໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ລາບານເຈັດປີເພື່ອຈະໄດ້

ລູກສາວຜູ້ນ້ອຍ. ໃນຕອນນີ້ ນັກຫລອກກໍາລັງຖືກຫລອກ; ແທນທີ່ຈະໄດ້ຜູ້ນ້ອງ, ພໍ່ເຖົ້າໄດ້ປ່ຽນເຈົ້າສາວ; ແຕ່
ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ຜູ້ນ້ອງເພີ້ມຖ້າຢາໂຄບເຮັດວຽກເພີ້ມອີກເຈັດປີ. ສລຸບວ່າ ຢາໂຄບເຮັດວຽກໃຫ້ລາບານສິບ
ສີ່ປີຈຶ່ງໄດ້ເມັຍສອງຄົນ. ຫລັງຈາກຢູ່ກັບລາບານຫລາຍປີຢາໂຄບກໍກັບຄືນບ້ານເດີມຂອງຕົນ; ແຕ່ເຂົາຮູ້ວ່າ
ເຂົາຈະຕ້ອງພົບເອຊາວອີກເທື່ອນຶ່ງ. ຂະນະທີ່ເດີນທາງໃກ້ຈະເຖິງບ້ານເກີດ, ຢາໂຄບກໍວາງແຜນເພື່ອຄວາມ
ຢູ່ລອດ ໂດຍໄດ້ສົ່ງຂ້າໃຊ້ແລະຝູງສັດອອກໜ້າໄປເປັນຂອງຕ້ອນໃຫ້ເອຊາວ ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າອ້າຍຈະບໍ່
ໂກດແຄ້ນອີກຕໍ່ໄປ (27:41-32:21).
ຢາໂຄບໄດ້ເດີນທາງຢູ່ເບື້ອງຫລັງສຸດ ແລະເມື່ອເຖິງເວລາຄໍ່າມືດກໍໄດ້ຢຸດພັກ (32:22-23);
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ປະຖົມມະການ 32:24-25, ມີຊາຍຄົນນຶ່ງມາກຸມປໍ້າກັບຢາໂຄບຈົນຮອດແຈ້ງ. ເມື່ອເວລາເຊົ້າມາເຖິງ, ຊາຍ
ຄົນນັ້ນຂໍໃຫ້ຢາໂຄບປ່ອຍຕົວເຂົາໄປແຕ່ລາວບໍ່ຍອມ; ຢາໂຄບໄດ້ຂໍພຣະພອນແລະໄດ້ຮັບຈາກຊາຍນັ້ນ ແຕ່
ຊື່ຂອງເພິ່ນໄດ້ຖືກປ່ຽນຈາກຢາໂຄບມາເປັນອິສຣາເອັນ
(32: 26-28). ສລຸບວ່າ ຢາໂຄບໄດ້ພອນອີກເທື່ອນຶ່ງ.

ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ "ລາວໄດ້ປໍ້າສູ້ກັບພຣະເຈົ້າ"

ຫລັງຈາກຊາຍຄົນນັ້ນຈາກໄປ, ຢາໂຄຍໄດ້ສລຸບວ່າລາວໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕົວຕໍ່ຕົວ; ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງ
ປະກົດຕົວກັບຄົນຫລອກລວງ, ໃຫ້ພຣະພອນແກ່ເຂົາ, ແລະປ່ຽນຊື່ເຂົາ.

5. ພຣະພອນສໍາລັບຢາໂຄບ ຫລື ອິສຣາເອັນ: (ປະຖົມມະການ 35:9-12)

ຫລັງຈາກການຄືນດີກັບເອຊາວແລ້ວ, ຢາໂຄບແລະຄອບຄົວໄດ້ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ທີ່ເບັດເອນ (35:1). ນະທີ່
ນັ້ນ,

ຢາໂຄບເຄີຍໄດ້ຮັບນີມິດຈາກພຣະເຈົ້າຂະນະທີ່ເຂົາປົບໜີເອຊາວ (28:10-22). ຢາໂຄບໄດ້ຊໍາຮະ

ລ້າງຄົວເຮືອນຂອງຕົນຈາກພຣະອື່ນໆ ແລະໄດ້ສ້າງຫໍບູຊາສໍາລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນບ້ານໃໝ່ຂອງລາວ
(35: 2-7). ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປາກົດຕົວກັບຢາໂຄບອີກເທື່ອນຶ່ງແລະໄດ້ຊົງໃຫ້ພຣະພອນແກ່ລາວ; ພຣະອົງໄດ້
ປ່ຽນແປງຢາໂຄບ

ແລະລາວບໍ່ແມ່ນຄົນຫລອກລວງອີກແລ້ວ ແຕ່ມີຊື່ໃໝ່ວ່າອິສຣາເອັນ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງ

ເລືອກຢາໂຄບ ແລະໃຫ້ພຣະພອນກັບລາວເຖິງວ່າລາວຈະເປັນຄົນຜິດພາດມາກ່ອນ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບດ
ັ

ພວກເຮົາເຄີຍມີຄວາມຜິດພາດເໝືອນຢາໂຄບ ແລະບໍ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບພຣະພອນ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າຍັງຊົງອວຍ
ພຣະພອນພວກເຮົາ. ເມື່ອພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າໂດຍທາງພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ມີສ່ວນ
ໃນພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ແລະຢາໂຄບ. ສະນັ້ນໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ມີສ່ວນໃນ
ການນໍາພຣະພອນໄປເຖິງຄົນອື່ນໆຕໍ່ໄປ.

ຄໍາຖາມ:

1. ຢາໂຄບໄດ້ຖືກຮັບຢ່າງໃດໃນພຣະຄັມພີຫລັງຈາກນັ້ນມາ? (ເບິ່ງ ມາລາກີ 1:2; ລູກາ 1:33; ໂຣມ
9:10-13; ເຮັບເຣີ 11:9, 20-21).
2. ຢາໂຄບໃຊ້ການຫລອກລວງເພື່ອຈະໄດ້ສິດທິອ້າຍກົກ ແລະພຣະພອນທີ່ພຣະເຈົ້າສັນຍາ. ການເຮັດ
ເຊັ່ນນັ້ນ ຖືກຕ້ອງບໍ່?

3. ທ່ານເຄີຍຮູ້ສຶກບໍ່ວ່າຕົນເອງບໍ່ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ? ທ່ານເອົາຊະນະຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນໄດ້
ຢ່າງໃດ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 7
ຄວາມເຊືອ
່ ຂອງໂຢເຊັບ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້
ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:
ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ປະຖົມມະການ 37-39
ປະຖົມມະການ 37:1--39:41
ເມື່ອເຮົາຄຶດເຖິງພຣະເຈົ້າ, ເຮົາກໍສາມາດຜານຜ່າສິ່ງທີ່ລໍ້ລວງໄດ້.
ເມື່ອການເຮັດຊົ່ວງ່າຍກວ່າ,ເຮົາຈະເຊົາເຮັດຊົ່ວໄດ້ແນວໃດ?
ເພື່ອເຮົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮຽນຈາກຊີວິດຂອງໂຢເຊັບ

ຄໍານໍາ

ຊີວິດຂອງໂຢເຊັບເປັນຊີວິດທີ່ໂຊກໂຊນຜານຜ່າບັນຫານາໆປະການ

ແຕ່ເພິ່ນກໍຜ່ານພົ້ນໄດ້ ເຮັດແນວໃດ

ເພິ່ນຈຶ່ງພົ້ນ? ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະຮຽນເອົາແບບຢ່າງຂອງໂຢເຊບ ເມື່ອເຮົາຖືກການຍົວະເຍົ້າຕ່າງໆ ແມ່ນແຕ່ການ
ຖືກຂາຍໄປເປັນຂ້ອຍຂ້າທີ່ປະເທດເອຢິບ, ການຍົວະຂອງຜູ້ຍິງ ເພິ່ນກໍເອົາຊະນະໄດ້ທຸກປະການ.

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

ໂຢເຊັບເປັນບ່າວນ້ອຍອາຍຸ 17 ປີ ເປັນລູກທີ່ພໍ່ຮັກແລະແພງຫລາຍກວ່າພວກອ້າຍຂອງລາວທຸກຄົນ

ລາວໄດ້ນຸ່ງເສື້ອຍາວລ່າມທີ່ສວຍງາມທີພ
່ ໍ່ຕັດໃຫ້ ພວກອ້າຍເຫັນນ້ອງຊາຍຂອງຕົນກໍບໍ່ພໍໃຈຈົນເຖິງຂັ້ນອິດ
ສາແລະກຽດຊັງລາວ (ຂໍ້ 3-4). ນອກນັ້ນໂຢເຊັບຍັງເປັນຄົນຊ່າງຝັນແລະຍັງເລົ່າຄວາມຝັນໃຫ້ພວກອ້າຍຟັງ
ເມື່ອພວກອ້າຍໄດ້ຟັງຄວາມຝັນນັ້ນແລ້ວກໍເພີ້ມທະວີຄວາມກຽດຊັງອີກຫລາຍເທົ່າ, ສ່ວນພໍ່ກໍພໍໃຈກັບຄວາມ
ຝັນຂອງໂຢເຊັບ(ຂໍ້ 5-11). ບົດຮຽນສໍາລັບພວກເຮົາມີດັ່ງນີ້; 1. ການເປັນພໍ່ແມ່ຄວນຣະວັງໃນການຮັກລູກ
ຄວນສເມີກັນ.

2. ອ້າຍຫລືນ້ອງບໍ່ຄວນອິດສາກັນເມື່ອຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງໄດ້ດີກວ່າກັນ ເພາະແນວໃດກໍແມ່ນອ້າຍ

ນ້ອງຂອງຕົນ.
ວັນນຶ່ງພໍ່ໄດ້ໃຊ້ໂຢເຊັບໄປເບິ່ງອ້າຍລ້ຽງສັດທີ່ທົ່ງນາ ເພື່ອໄປເບິ່ງວ່າພວກອ້າຍຢູ່ກິນຢ່າງໃດ? ພວກສັດ
ທັງ ຫລາຍຍັງຢູ່ດີບໍ່? ເມື່ອໂຢເຊບໄປຮອດພວກອ້າຍແລ້ວເຂົາກໍວາງແຜນຂ້າລາວ ແລະກໍຂ້າລາວຕາມແຜນ
ຂອງເຂົາໂດຍໄປຕົວະພໍ່ວ່າສັດຮ້າຍກັດລາວຕາຍ ເມື່ອຜູ້ເປັນພໍ່ໄດ້ຍິນເຊັ່ນນັ້ນກໍເກືອບຫົວໃຈວາຍຕາຍໄປ

ຕາມລູກຊາຍສຸດທີ່ຮັກຂອງລາວໄປຈົນເຖິງຂັ້ນກ່າວວ່າ ìກູຈະໄວ້ທຸກໃຫ້ລູກຊາຍກູຈົນກວ່າຈະຕາຍຕາມມັນ

ໄປî (ຂໍ້ 35) ເພາະລາວບໍ່ຮູ້ວ່າໂຢເຊບບໍ່ໄດ້ຕາຍ ແຕ່ຖືກຂາຍໄປຍັງຕ່າງປະເທດແລ້ວ (ຂໍ້ 36). ບົດຮຽນສໍາ
ລັບພວກເຮົາມີດັ່ງນີ້; ຄວາມກຽດຊັງນໍາໄປສູ່ຄວາມຜິດບາບອັນໃຫຍ່ຫລວງ.

2.ຢູດາອ້າຍຂອງໂຢເຊັບທີເ່ ມືອງອາດຸລມ
ັ : (ປະຖົມມະການ 38:1-30)
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ອ້າຍຂອງໂຢເຊັບຜູ້ນຶ່ງມີຊື່ວ່າຢູດາໄດ້ໜີອອກຈາກບ້ານໄປແຕ່ງງານຢູ່ເມືອງອາດຸລັມແລະມີລູກຊາຍສາມ
ຄົນ

ເມື່ອລູກຊາຍກົກທີມ
່ ີຊື່ວ່າເອຣະໃຫຍ່ແລ້ວຢູດາກໍຈັດໃຫ້ລູກຊາຍກົກແຕ່ງງານກັບນາງຕາມາ ແຕ່ລູກ

ຊາຍກົກເອຣະຜູ້ນີ້ປະພຶດຕົວບໍ່ດີຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລ້ວພຣະອົງກໍເຮັດໃຫ້ລາວຕາຍ, ເມື່ອລູກຊາຍກົກຕາຍ
ຢູດາຈຶ່ງເວົ້າກັບລູກຊາຍຜູ້ທີສອງຊື່ໂອນານໃຫ້ແຕ່ງງານກັບເອື້ອຍໄພ້ເພື່ອສືບເຊື້ອຕະກູນຕໍ່ໄປ,

ໂອນານກໍ

ເຮັດຕາມຄວາມພໍ່ແຕ່ບໍ່ພໍໃຈ ຕໍ່ມາລາວກໍຕາຍ ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນຢູດາຜູ້ເປັນພໍ່ຈຶ່ງບໍ່ກ້າໃຫ້ລູກຊາຍຫລ້າແຕ່ງ
ກັບນາງເພື່ອສືບຕະກູນອີກ. ດ້ວຍວ່າລາວຢ້ານວ່າລູກຊາຍທີສາມຈະຕາຍເໝືອນກັນຈຶ່ງບອກນາງຕາມາກັບ
ໄປຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ຂອງນາງຄືນຊາມຊາລູກຂອງນາງໃຫຍ່. (ຂໍ້ 1-11).
ຕໍ່ມາບໍ່ນານເທົ່າໃດເມັຽຂອງຢູດາກໍຕາຍປະໃຫ້ຢູດາເປັນພໍ່ໝ້າຍ, ຢູ່ມາວັນນຶ່ງຢູດາກໍໄປວຽກທີເ່ ມືອງຕິ

ມມາ ໃນທີນ
່ ັ້ນລູກໃພ້ຂອງເພິ່ນຜູ້ທີ່ເພິ່ນບອກໃຫ້ກັບຄືນໄປຢູ່ນໍາພໍ່ແມ່ນັ້ນໄດ້ປອມຕົວເປັນຄືຍິງຫາເງິນ ເມື່ອ
ຢູດາເຫັນແລ້ວຈຶ່ງຊັກຊວນນາງໄປນອນນໍາໂດຍສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ຄ່າຈ້າງຢ່າງດີ

ແຕ່ນາງຕາມາຕ້ອງການ

ເຄື່ອງມັດຈໍາລ່ວງໜ້າ ດັ່ງນັ້ນນາງຈຶ່ງຂໍເອົາເຊືອກຫ້ອຍໄມ້ເທົ້າເປັນເຄື່ອງມັດຈໍາ, ແລ້ວນາງກໍຕັ້ງທ້ອງ. ສ່ວນ
ຢູດາຢາກໄດ້ເຊືອກຫ້ອຍໄມ້ເທົ້າທີເ່ ປັນເຄື່ອງມັດຈໍານັ້ນຄືນມາ ຈຶ່ງສົ່ງເພື່ອນຂອງຕົນກັບລູກແບ້ເພື່ອໄປໄຖ່
ເອົາເຊືອກນັ້ນ ແຕ່ປາກົດວ່າບໍ່ພົບນາງແລະໄດ້ຂ່າວຈາກຄົນແຖບນັ້ນວ່າບໍ່ເຄີຽມີຍິງຫາເງິນໃນແຖບນີ້. (ຂໍ້
12-23). ບົດຮຽນຕອນນີ້ສອນເຮົາດັ່ງນີ້; ໃຫ້ຣະວັງຄົນແປກໜ້າແລະຣະວັງຂອງມັດຈໍາ.

ສາມເດືອນຕໍ່ມາຢູດາໄດ້ຍິນຂ່າວວ່ານາງຕາມາຜູ້ເປັນລູກໃພ້ມີລູກ ຈຶ່ງສັ່ງລົງໂທດໂດຍເຜົານາງທັງເປັນ
ໃນຂະນະທີກ
່ ໍາລັງສືບສວນວ່ານາງມີລູກນໍາໃຜນັ້ນ ນາງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່ານາງມີລູກກັບຄົນທີ່ມີເຊືອກຫ້ອຍໄມ້
ເທົ້າ ເມື່ອຢູດາໄດ້ເບິ່ງເຊືອກຫ້ອຍໄມ້ເທົ່ານັ້ນແລ້ວຈຶ່ງຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນພໍ່ຂອງເດັກນັ້ນ ແລະກໍຮວ
ູ້ ່າຕົນເອງ
ໄດ້ເຮັດຜິດທີ່ບໍ່ໃຫ້ນາງແຕ່ງກັບລູກຊາຍຜູ້ທສ
ີ່ າມຂອງຕົນ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນຄວາມຜິດພາດຂອງຢູດາອ້າຍຂອງ
ໂຢເຊບທີ່ເຮັດຜິດຕລອດມາ.

3.ຂ້ອຍໃຊ້ທໄ
ີ່ ວ້ວາງໃຈ: (ປະຖົມມະການ 39:1-6)

ພໍ່ຄ້າທີ່ຊື້ໂຢເຊບໄດ້ນໍາລາວໄປຂາຍໃຫ້ນາຍທະຫານພຣະຣາຊວັງຜູ້ມີຊື່ວ່າ ໂປຕີຟາ ທີ່ປະເທດເອຢິບ,

ຂໍ້ 2 ບອກວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ອຍລາວແລະບັນດານການດີທຸກຢ່າງໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງລາວຈົນນາຍທະ
ຫານຜູ້ນີ້ຮັກແພງແລະເຊື່ອໃຈລາວຈົນມອບທຸກຢ່າງໃຫ້ລາວເບິ່ງແຍງໃນເຮືອນຂອງເພິ່ນ. ໂຢເຊບເປັນຄົນ
ຂອງ ພຣະເຈົ້າທີ່ມາອາສັຍໃນເຮືອນຂອງນາຍທະຫານຜູ້ນີ້

ເມື່ອລາວຮັກແພງຄົນຂອງພຣະເຈົ້າໆກໍອວຍ

ພອນເຮືອນຫລັງນີ້ ຕລອດເຖິງໄຮ່ນາຂອງເຮືອນຫລັງນີ້ດ້ວຍ (ຂໍ້ 5).

ບົດຮຽນສໍາລັບພວກເຮົາມີດັ່ງນີ້; ຄົນ

ຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນນັ້ນກໍຈະເຣີນ, ຜູ້ໃດຮັກຄົນຂອງພຣະເຈົ້າໆກໍອວຍພອນຜູ້ນັ້ນ.

4.ໂຢເຊບປະເຊີນການລໍລ
້ ວງ: (ປະຖົມມະການ 39:7-10)

ແຕ່ຊາຕານບໍ່ໄດ້ປ່ອຍຄົນຂອງພຣະເຈົ້າງ່າຍໆ ມັນໄດ້ລົບກວນໂຢເຊບຜ່ານທາງເມັຽຂອງເຈົ້ານາຍຜູ້

ເປັນເຈາຂອງເຮືອນ, ມັນໄດ້ຍົວະໃຫ້ໂຢເຊບເຮັດຜິດອັນໃຫຍ່ຫລວງ. ນາງໄດ້ຊັກຊວນໂຢເຊບເປັນທາງລັບ
ໃຫ້ໂຢເຊບໄປນອນກັນລາວ ເພາະໂຢເຊບເປັນຊາຍໜຸມ
່ ຮູບງາມ (ຂໍ້ 7) ແຕ່ເພາະໂຢເຊບມີພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນ

ໃຈຊຶ່ງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ອວຍພອນລາວຕລອດມາລາວຈຶ່ງຕັດສິນໃຈບໍ່ເຮັດຜິດຕໍ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະຈະບໍ່
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ເຮັດຕາມຄໍາຍົວະເຍົ້າຂອງເມັຍເຈົ້ານາຍ ໂດຍຄໍານຶງວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍາລັງເບິ່ງຢູ່ (ຂໍ້ 9) ຫາກໂຢເຊບຕັດ
ສິນໃຈໄປນອນກັບນາງຄົງບໍ່ມີໃຜຮູ້ເພາະລາວສາມາດໄປໄດ້ທຸກຫ້ອງໃນເຮືອນຫລັງນີ້ ແຕ່ລາວບໍ່ເຮັດເພາະ
ລາວມີພຣະເຈົ້າໃນໃຈສເມີ. ບົດຮຽນຕອນນີ້ສອນເຮົາວ່າ ຫາກເຮົາຄຶດເຖິງພຣະເຈົ້າ, ມີພຣະເຈົ້າໃນໃຈຄື

ໂຢເຊບເຮົາກໍຈະບໍ່ເຮັດການບໍ່ດີໃດໆທັງສິ້ນ, ຈົ່ງຈໍາໄວ້ວາ່ ສິ່ງຈະຍົວະໃຫ້ຫລົງຜິດນັ້ນອາດຈະມາທາງລັບ ແຕ່
ບໍ່ມີຫຍັງບັງລັບພຣະເຈົ້າໄດ້.
5. ໂຢເຊບຊະນະການລໍລ
້ ວງ: (ປະຖົມມະການ 39:8-12)

ການລໍ້ລວງຄັ້ງນີ້ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບຊີວິດຊາຍໜຸ່ມຢ່າງໂຢເຊບ, ຈາກຊີວິດຂ້າທາດອັນຕໍ່າຕ້ອຍຈົນກາຍ

ມາເປັນຜູ້ດູແລບ້ານເຮືອນຂອງນາຍທະຫານພຣະຣາຊວັງ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນເມັຽຂອງນາຍຍັງຫລົງໄຫລຄວາມ

ງາມຂອງລາວອີກ ເບິ່ງແລ້ວຊີວິດຂອງລາວກໍາລັງຂຶ້ນໄປເຖິງທີສ
່ ູງສຸດໃນບັນດາພວກຜູ້ຊາຍອ່ືນໆ ແຕ່ໂຢເຊບ
ບໍ່ໄດ້ຫລົງໄຫລໃນຍົດສັກຂອງຕົນໂດຍຄໍານຶງສເມີວ່າຕົນເອງເຄີຽເປັນຂ້າທາດທີ່ຖືກຊື້ຂາຍຄ້າຍຄືຜັກໃນທ້ອງ
ຕລາດ.

ເຖິງແມ່ນວ່າເມັຽຂອງເຈົ້ານາຍຈະມາຍົວະເຍົ້າແນວໃດກໍຕາມລາວຈະສະແດງຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ເຈົ້າ

ນາຍແລະຊັດຊື່ຕໍ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຄື;
1. ລາວຄໍານຶງສເມີວ່າທ່ານໂປຕີຟາເປັນເຈົ້ານາຍທີມ
່ ີບຸນຄຸນລາວຈະບໍ່ເຮັດຜິດຕໍ່ນາຍເດັດຂາດ.
2. ລາວຄໍານຶງສເມີວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ກັບລາວ, ອວຍພອນໃຫ້ຊີວິດທີດ
່ ີແກ່ລາວຕລອດມາ
ລາວຈະບໍ່ເຮັດສິ່ງໃດຜິດຕໍ່ພຣະອົງຢ່າງເດັດຂາດ.
3. ລາວບໍ່ແມ່ນຄົນໂງ່ທຈ
ີ່ ະຢືນຖົກຖຽງກັບບັນຫາ ຈຶ່ງແລ່ນໜີອອກໄປເພື່ອເອົາຕົວລອດ.

ຄໍາຖາມ:

1. ທ່ານເຄີຽຊະນະການຫລອກລວງຕ່າງໆໄດ້ແນວໃດ?

2. ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດຊັຍຊະນະຕໍ່ການຫລອກລວງ ຄືໂຢເຊບໄດ້ຊະນະ?
3. ທ່ານໄດຮຽນຫຍັງຈາກຊີວິດຂອງໂຢເຊບ? ເພາະການຍົວະຍວນຢ່າງນີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານ.
4. ສອງຢ່າງທີຊ
່ ່ອຍໂຢເຊບມີຫຍັງແດ່? ທ່ານຈະໃຊ້ສອງຢ່າງນີ້ແນວໃດ?
ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 8
ໂຢເຊັບຜູຂ
້ ບ
ັ ຕາມນໍາ້ ພຣະທັຍ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້
ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:
ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ປະຖົມມະການ 45:1-15; 50-15-24
ປະຖົມມະການ 42--50
ເພື່ອນໍາເຮົາໃຫ້ເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍ
ເຮົາຈະໃຫ້ຊີວິດເຮົາຂັບຕາມນໍ້າພຣະທັຍຢ່າງໃດ?
ເພື່ອຈະໄດ້ຮຽນຮູຈ
້ າກຊີວິດຂອງໂຢເຊັບ ແລະເຮັດຕາມເພິ່ນ.

ຄໍານໍາ

ຫລາຍເທື່ອເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈແຜນການອັນເລິກແລະຍືດຍາວຂອງພຣະເຈົ້າ, ໂຢເຊັບຖືກພວກອ້າຍຂາຍໄປເປັນ
ຂ້ອຍຂ້າທີ່ປະເທດເອຢິບ ຈົນລາວກາຍມາເປັນຜູ້ມີອໍານາດໃນປະເທດເອຢິບ, ລາວໄດ້ຊ່ອຍປະເທເອຢິບໃນ
ຍາມຍາກ ແລະຊ່ອຍພໍ່ແລະພວກອ້າຍໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກການອຶດຫິວໂດຍບໍ່ມີໃຜຄຶດວ່າເດັກນ້ອຍທີຖ
່ ືກຂາຍ
ເປັນຂ້າທາດຈະກາຍເປັນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສາມາດຊ່ອຍຄົນທັງປະເທດໄດ້ ເພາະວ່າເປັນແຜນອັນເລິກແລະຍາວ
ນານຂອງພຣະເຈົ້າ. ເຮົາເຊື່ອແນ່ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງມີແຜນການກັບຊີວິດເຮົາແນວໃດແນວນຶ່ງຄືກັນ

1. ຮູວ
້ າ່ ເຮົາແມ່ນໃຜ: (ປະຖົມມະການ 45:1-4)

ຫລັງຈາກໂຢເຊັບກາຍເປັນເຈົ້ານາຍທີ່ປະເທດເອຢິບເພິ່ນກໍຫາທາງຊ່ອຍພໍ່ແລະອ້າຍຂອງເພິ່ນທີ່ຕ່າງປະ

ເທດ

ແລະກໍຊ່ອຍເປັນທາງລັບມາຫລາຍເທື່ອແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນດານຈິດໃຈຂອງ

ເພິ່ນໃຫ້ເຮັດການດີເຫລົ່ານີ້, ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຄຽດແຄ້ນພວກອ້າຍຂອງເພິ່ນທີ່ໄດ້ຂາຍເພິ່ນໄປເປັນຂ້ອຍຂ້າທີ່ຕ່າງ
ປະເທດ ໂຢເຊັບໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຈາກຊີວິດຂ້ອຍຂ້າຈົນກາຍມາເປັນຜູ້ດູແລເຮືອນຂອງນາຍທະຫານຜູ້ຊື້ເພິ່ນມາ

ຕໍ່ມາເມັຽຂອງນາຍກໍລັກມັກເພິ່ນນາງຈຶ່ງຊັກຊວນໃຫ້ໂຢເຊັບໄປນອນນໍາດ້ວຍການຍົວະຍວນຕ່າງໆນາ ແຕ່
ເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດເພາະວ່າເພິ່ນມີພຣະເຈົ້າໃນໃຈຂອງເພິ່ນສເມີ ໃນທີ່ສຸດຍິງນັ້ນຈຶ່ງຫາເຣື່ອງໃສ່ເພິ່ນຈົນຖືກ
ຂັງຄຸກ. ທີ່ຄຸມຂັງເພິ່ນຍັງໝັ້ນຄົງກັບພຣະເຈົ້າໂດຍບໍ່ຈົ່ມວ່າໃດໆ ເມື່ອພົ້ນຄະດີແລ້ວເພິ່ນກໍໄດ້ອອກມາຮັບໃຊ້
ຈອມກະສັດແຫ່ງເອຢິບ

ແຕ່ດ້ວຍຄຸນງາມຄວາມດີທມ
ີ່ ີພຣະເຈົ້າຢູ່ເບື້ອງຫລັງເພິ່ນຈຶ່ງກາຍເປັນນາຍທັງປະ

ເທດ ເມື່ອໄດ້ເປັນນາຍເພິ່ນໄດ້ຄຶດເຖິງພໍ່ແລະພວກອ້າຍທັງໝົດທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບພັຍແຫ້ງແລ້ງ, ໂຢເຊັບ
ເຫັນພວກອ້າຍພາກັນເດີນທາງມາຊື້ສະບຽງອາຫານທີປ
່ ະເທດເອຢິບຕັ້ງຫລາຍເທືອ
່ ໂຢເຊັບຈື່ພວກອ້າຍໄດ້
ແຕ່ພວກອ້າຍບໍ່ຈື່ເພິ່ນ

ເຖິງປານນັ້ນເພິ່ນກໍບໍ່ຖືໂອກາດແກ້ແຄ້ນພວກອ້າຍແຕ່ຢ່າງໃດ ກັບຊ່ອຍພວກອ້າຍ

ໂດຍທາງລັບເປັນພິເສດ. ມາບັດນີ້ໂຢເຊັບບໍ່ສາມາດປິດບັງຕົນເອງອີກຕໍ່ໄປຈຶ່ງເວົ້າກັບພວກອ້າຍວ່າ ìຂ້ອຍ
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ແມ່ນໂຢເຊັບນ້ອງຊາຍຂອງພວກເຈົ້າ ຊຶ່ງພວກເຈົ້າໄດ້ຂາຍມາປະເທດເອຢິບ ບັດນີ້ຢ່າໄດ້ກະວົນກະວາຍໃຈ
ຫລືຕິຕົນເອງທີຂ
່ າຍຂ້ອຍມາທີ່ນີ້ແມ່ນພຣະເຈົ້າແທ້ໆທີ່ຊົງໃຊ້ຂ້ອຍມາທີນ
່ ີ້ກ່ອນເພື່ອຊ່ອຍເຫລືອ ຊີວິດພວກ
ເຈົ້າî (ຂໍ້ 5). ຄໍາເວົ້າໂຢເຊັບຕອນນີ້ເປັນບົດຮຽນສໍາລັບເຮົາສາມປະການຄື;

1. ໂຢເຊັບຮູ້ທີ່ມາຂອງຕົນເອງ ຫລືບໍ່ລືມຕົວວ່າຕົນເອງເປັນໃຜມາກ່ອນ.
2. ໂຢເຊັບອະພັຍໃຫ້ພວກອ້າຍດ້ວຍຈິງໃຈ.
3. ໂຢເຊັບຍອມຮັບວ່າແມ່ນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ.

2.ພຣະເຈົາ້ ມີແຜນການສໍາລັບຊີວດ
ິ : (ປະຖົມມະການ 45:5-8)

ຫລັງຈາກໂຢເຊັບພັດພາກຈາກພວກອ້າຍແລະພໍ່ກາຍເປັນຂ້ອຍຂ້າແລະກາຍເປັນເຈົ້ານາຍທີຕ
່ ່າງປະເທດ

ແລ້ວໂຢເຊັບກໍປ່ຽນໄປ,

ດ້ວຍວ່າໃນສມັຍເປັນເດັກນັ້ນເຄີຽຄຸຍໂມ້ຕໍ່ພວກອ້າຍວ່າເມື່ອໃຫຍ່ມາຈະເປັນເຈົ້າ

ນາຍຂອງພວກອ້າຍທັງໝົດແລະຈະໃຫ້ພວກອ້າຍກົ້ມຂາບຕົນເອງ ດ້ວຍຄໍາເວົ້ານີ້ເອງເຮັດໃຫ້ພວກອ້າຍພາ
ກັນກຽດຊັງຈົນພວກເຂົາລັກຂາຍໂຢເຊັບໄປຕ່າງປະເທດ

ມາບັດນີ້ການປາກເວົ້າຂອງໂຢເຊັບບໍ່ເປັນຄືເກົ່າ

ເພິ່ນກັບໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າໂດຍກ່າວວ່າ ìພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຂ້ອຍມາກ່ອນພວກເຈົ້າ ເພື່ອຊ່ອຍເຫລືອຊີວິດ

ຂອງພວກເຈົ້າໄວ້ ແລະເພື່ອໃຫ້ເຊື້ອສາຍຂອງພວກເຮົາມີຢູ່ສືບຕໍ່ໄປ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນພວກເຈົ້າແທ້ສົ່ງຂ້ອຍ
ມາ ແຕ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າî (ຂໍ້ 7-8ກ).

ໃນສມັຍໂຢເຊັບຍັງເປັນເດັກເພິ່ນກໍເວົ້າຕາມພາສາເດັກເຊິ່ງພວກອ້າຍເຫັນວ່າເພິ່ນເປັນຄົນຂີ້ອວດຄົນເວົ້າ

ໃຫຍ່, ໂທດການເວົ້າໃຫຍ່ນັ້ນເອງຈຶ່ງກາຍເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ພວກອ້າຍກຽດຊັງ. ຄວາມຈິງແລ້ວຄົນຂີ້ອວດແລະ
ເວົ້າໃຫຍ່ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສມັຍໃດ,

ສັງຄົມໃດກໍຕາມຄົນນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍຈະຖືກກັບໝູ່ເພື່ອນເທົ່າໃດ ແຕ່ສໍາລັບໂຢ

ເຊັບແລ້ວພຣະເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນເພິ່ນແລ້ວ ເພາະວ່າເມື່ອເພິ່ນຂຶ້ນມາເປັນໃຫຍ່ແທ້ເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າຂີ້ອວດແຕ່ຢ່າງ
ໃດ

ແຕ່ກັບເວົ້າຢ່າງນອບນ້ອມຖ່ອມຕົວໂດຍກ່າວວ່າພຣະເຈົ້າຊົງໂຜດໃຫ້ເພິ່ນເປັນໃຫຍ່ ບໍ່ແມ່ນເພິ່ນເຮັດ

ເອງ

ìພຣະອົງຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຂຸນນາງຜູ້ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງຟາຣາໂອ ຄືຮັບຜິດຊອບຊັບສົມບັດແລະມໍ

ຣະດົກທັງໝົດຂອງພຣະອົງ ແລະປົກຄອງປະເທດເອຢິບî ( ຂໍ້ 8ຂ). ພຣະເຈົ້າຊົງມີແຜນສໍາລັບຊີວິດຂອງໂຢ
ເຊັບຢ່າງໃດນັ້ນພຣະອົງກໍມີແຜນການສໍາລັບຊີວິດຂອງເຮົາທັງຫລາຍເໝືອນກັນຫາກເຮົາຍອມໃຫ້ພຣະອົງ
ໃຊ້.

3. ຊັກຊວນຜູອ
້ ນ
ື່ ຮ່ວມຮັບພຣະພອນ: (ປະຖົມມະການ 45:9-15)

ບັດນີ້ໂຢເຊັບເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຊົງມີແຜນການໃຫຍ່ສໍາລັບຊີວິດຂອງເພິ່ນໆໄດ້ສົ່ງສະບຽງອາຫານໃຫ້ພໍ່

ຕາມຄວາມຕ້ອງການຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນເພິ່ນຍັງສັ່ງຄວາມໄປນໍາພວກອ້າຍໃຫ້ພໍ່ແລະຄອບຄົວທັງໝົດຍ້າຍໄປຢູ່
ປະເທດເອຢິບເພື່ອພໍ່ແລະພວກອ້າຍໆຈະບໍ່ໄດ້ພົບກັບພັຍແຫ້ງແລ້ງແລະອຶດຢາກໃນຫ້າປີຂ້າງໜ້າ ìບັດນີ້

ພວກເຈົ້າຈົ່ງຟ້າວເມືອຫາພໍ່ແລະນໍາຄໍາສັ່ງຂອງຂ້ອຍເມືອບອກເພິ່ນວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ຂ້ອຍເປັນ

ຜູ້ປົກ ຄອງປະເທດເອຢິບ ໃຫ້ພໍ່ມາຫາຂ້ອຍໄວທີ່ສຸດ ໃຫ້ພໍ່ເອງມາພ້ອມດ້ວຍລູກຫລານ ຝູງແກະແລະຝູງແບ້
ທັງງົວ ຄວາຍແລະທຸກສິ່ງທພໍ່ມີ ຂ້ອຍຈະໃຫ້ພໍ່ຢູ່ໃນເຂດໂກເຊັນບ່ອນທີ່ໃກ້ກັບຂ້ອຍ ຖ້າພໍ່ຢູ່ໂກເຊັນຂ້ອຍກໍ
ສາມາດເບິ່ງແຍງເພິ່ນໄດ້ ຄວາມອຶດຢາກຍັງຈະມີອີກຫ້າປີ ແລະຂ້ອຍບໍ່ຢາກໃຫ້ພໍ່ພ້ອມກັບຄົນທັງປວງທີ່ພໍ່
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ມີຕ້ອງອຶດຢາກî (ຂໍ້ 9-11). ໂຢເຊັບເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີສໍາລັບຄຣິສຕຽນລາວ ແລະຄົນລາວໄດ້ຮຽນແບບໂຢ

ເຊັບໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ຄືວ່າຄົນລາວເຮົາໄດ້ນໍາເອົາຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ກໍາລັງຕົກທຸກໄດ້ຍາກໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ຕ່າງປະ
ເທດພີ້ເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍແລ້ວ, ຫາກຍັງມີໃຜບໍ່ທັນຄຶດຮອດພໍ່ແມ່, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງຕົນນັ້ນ ຂ້າ

ພະເຈົ້າເຫັນວ່າເຖິງເວລາແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນໍາພວກເພິ່ນເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າ ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງ
ທ່ານມາກ່ອນຄືໂຢເຊັບເພື່ອຈະຊ່ອຍເຫລືອຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະແນະນໍາໃຫ້ເພິ່ນຮູ້ຈັກພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າຄືໂຢ
ເຊັບເຮັດ.

4. ຢູໃ່ ນແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ : (ປະຖົມມະການ 50:15-24).

ຢາໂຄບຜູ້ເປັນພໍ່ຂອງໂຢເຊັບມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຮຂ
ູ້ ່າວວ່າໂຢເຊັບລູກຊາຍສຸດທີ່ຮັກຍັງມີ

ຊີວິດຢູ່

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນລູກຊາຍສຸດທີຮ
່ ັກຜູ້ນີ້ຍັງໄດ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງປະເທດເອຢິບອີກ ດັ່ງນັ້ນຢາໂຄບແລະ

ຄອບຄົວຈຶ່ງຟ້າວພາກັນຍົກຍ້າຍໄປປະເທດເອຢິບເພື່ອໄປຫາໂຢເຊັບ. ພາບພົດທີ່ພໍ່ລູກໄດ້ພົບກັນເປັນໜ້າ
ປະທັບໃຈແທ້ໆ, ພໍ່ລູກໄດ້ໄຫ້ຕໍ່ກັນດ້ວຍຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ເມື່ອພົບກັນແລ້ວຢາໂຄບໄດ້ໃຊ້ຊີວິດບັ້ນ
ປາຍຂອງເພິ່ນຮ່ວມກັບພວກລູກ, ຕໍ່ມາບໍ່ນານເທົ່າໃດຢາໂຄບຕາຍດ້ວຍໂຣກຊະຣາເພິ່ນໄດ້ສັ່ງລາແລະອວຍ
ພອນລູກຫລານຂອງເພິ່ນທຸກຄົນແລ້ວກໍສິ້ນໃຈຕາຍ.

ຫລັງຈາກຢາໂຄບຕາຍໄປແລ້ວພວກອ້າຍຂອງໂຢເຊັບກໍມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຄຶດຢ້ານໂຢເຊັບຄຶດແກ້

ແຄ້ນໃນການກະທໍາຂອງເຂົາທີ່ໄດ້ເຮັດກັບໂຢເຊັບໃນອະດິດ

ມັນເປັນຄວາມຄຶດທັມມະຂອງຄົນເຮັດບໍ່ດີ

ເມື່ອເຮັດ ແລ້ວເລີຍຢ້ານຜູ້ອື່ນເຮັດການບໍ່ດີໃສ່ຕົນ, ແຕ່ໂຢເຊັບໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງມີແຜນການສໍາລັບ
ຊີວິດຂອງ ເພິ່ນແລະເພິ່ນກໍຈະດໍາເນີນຊີວິດໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ໄປຈະບໍ່ຄຶດປອງຮ້າຍໃດໆຕໍ່ພວກ

ອ້າຍ ìຢ່າ ພາກັນຢ້ານກົວເລີຍ ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຍົກຕົວຂ້ອຍເອງຂຶ້ນໄປສູ່ບ່ອນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ ການທີ່ພວກ

ເຈົ້າໄດ້ເຮັດອຸບາຍຊົ່ວຕໍ່ຂ້ອຍນັ້ນ ບັດນີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕອບຄືນດ້ວຍການດີ ເພື່ອຮັກສາຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທັງ
ມວນໄວ້ຊຶ່ງມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ທຸກມື້ນີ້ກໍຍ້ອນຄວາມດີອັນນີ້
ພ້ອມທັງລູກຫລານຂອງພວກເຈົ້າî (ຂໍ້ 19-21).

ບັດນີ້ຢ່າຢ້ານເລີຍຂ້ອຍຈະປົກປ້ອງຮັກສາພວກເຈົ້າ

ພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າ ìຢ່າຕໍ່ສູ້ກັບຄົນຊົ່ວແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດຕົບ

ແກ້ມເບື້ອງຂວາຂອງທ່ານ ຈົ່ງປິ່ນແກ້ມຊ້າຍໃຫ້ຜູ້ ນັ້ນເໝືອນກັນî (ມັດທາຍ 5: 39). ທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ອ່ານແລະໄດ້ຟັງເຣື່ອງນີ້ຕັ້ງຫລາຍເທື່ອ ສ່ວນໂຢເຊັບບໍ່ເຄີຽໄດ້ອ່ານ ແລະບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນເພິ່ນກະຍັງໃຫ້ອະ
ພັຍແກ່ພວກອ້າຍຂອງເພິ່ນ ດ້ວຍວ່າເພິ່ນມີພຣະເຈົ້ານໍາພາເພິ່ນ, ທ່ານເດ່, ບໍໍ່ມີພຣະເຈົ້ານໍາພາບໍ່? ເຮົາທັງ
ຫລາຍເວົ້າເປັນປະຈໍາວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ

ຫາກເຮົາເວົ້າເຊັ່ນນັ້ນເຮົາສົມຄວນທີ່ຈະໃຫ້ອະພັຍ

ແກ່ຜູ້ອື່ນ ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ອະພັຍເຮົາມາແລ້ວທຸກປະການ.

ຄໍາຖາມ:

1. ພວກອ້າຍຂອງໂຢເຊັບເຄີຍເຮັດຫຍັງບໍ່ດີໃຫ້ເພິ່ນມາກ່ອນ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຮັດ?
2. ຊີວຂ
ິ ອງໂຢເຊັບເປັນບົດຮຽນແກ່ເຮົາສາມປະການນັ້ນມີຫຍັງແດ່?
3. ໂຢເຊັບບອກພວກອ້າຍວ່າໃຜເປັນຜູ້ສົ່ງເພິ່ນໄປຢູ່ປະເທດເອຢິບ?

4. ຊີວິດຂອງໂຢເຊັບຕອນມາຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບ ແລະຕອນນີ້ຕ່າງກັນແນວໃດ? ສອນຫຍັງທ່ານແດ່?
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5. ໂຢເຊັບໄດ້ຊັກຊວນພໍ່ແລະອ້າຍໄດ້ຮ່ວມຮັບພຣະພອນແນວໃດ? ທ່ານຈະຊັກຊວນພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານບໍ່?
6. ເມື່ອຢາໂຄບຜູ້ເປັນພໍ່ຕາຍໄປແລ້ວ ພວກອ້າຍຄຶດແນວໃດ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄຶດ?
7. ໂຢເຊັບຮັບປະກັນໃຫ້ຄວາມປອດພັຍພວກອ້າຍແນວໃດ?
ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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