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ບດົຮຽນທ ີ1 
ຄວາມເຊືອ່ຂອງດານີເອນແລະເພ່ືອນໆ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ດານີເອນ ບົດທີ 1 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ດານີເອນ ບົດທີ 1  

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ດານີເອນແລະເພ່ືອນຂອງເພ່ິນຕ້ັງໃຈຈະສະແດງຄວາມເຊ່ືອ ແທນທ່ີຈະ 

ຮັບເອົາສິນເຊ່ືອຈາກອໍານາດຂອງກຸງບາບີໂລນ. 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ພວກເຮົາຈະກະທໍາຢ່າງໃດ ເພ່ືອຈະເຮັດແບບ ບົວບ່ໍໃຫ້ຊໍ້ານໍ້າບ່ໍໃຫ້ຂຸ່ນ. 

 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະປັບຕົວເຂ້ົາກັບສະພາບຮອບ 

ຕົວເຮົາແລະສະແດງວ່າເຮົາມີຫລັກໝ້ັນໃນພຣະເຈ້ົາພຽງພໍ. 
 

ຄໍານໍາ 
ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ອາດຈະພົບກັບບັນຫາຫລາຍຢ່າງ, ອີງຕາມສະພາບການ ແລະກໍອາດຈະມກີານທົດ 
ລອງດ້ວຍ. ບາງເຫດການພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວເອງໃຫ້ເຂ້ົາກັບສະພາບການ  ເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ສໍາ 
ເຣັດເປ້ົາໝາຍ. ບາງຄ້ັງ ພວກເຮົາກໍອາດຈະໄດ້ປະເຊນີກັບບັນຫາຄວາມເຊ່ືອ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບຄວາມ 
ສງົບ.  ຈ່ົງຈໍາໄວວ່້າ ຖ້າຫາກມີການຂັດແຍ່ງຫລືວາ່ບ່ໍລົງລອຍກັນແລ້ວ ສ່ິງນ້ັນອາດຈະແກ້ໄຂເປັນປີໆ  ຫລືບ່ໍ 
ກໍອາດຈະເປັນສິບໆປີ..... 
 
ໃນທ່ີທໍາງານອາດຈະມີຫລາຍຮີດຄອງ, ຫລາຍວັທນະທັມ ເຮົາຄວນຣະມັດຣະວັງໃຫ້ຫລາຍໆ ຫລືວ່າງຽບຢ່ ູ 
ກໍຈະເປັນການດີກວ່າ.   ຢ່ ູໃນໂບດ, ພວກເຮົາອາດຈະເຫັນຫລາຍຊົນເຜ່ົາ ແລະພວກເຮົາອາດຈະເບ່ິງພວກ 
ເຂົາເຈ້ົາໃນແງ່ລົບສເມີ, ກ່ອນຈະເຮັດຢ່າງນ້ັນພວກເຮົາຕ້ອງແກ້ໄຂແບບດີໆ ຄືແບບບົວບ່ໍໃຫ້ຊ້ໍານ້ໍາບ່ໍໃຫ້ຂຸ່ນ.   
 
ເຮັດຢ່າງໃດ ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງນ້ີໄດ້, ພວກເຮົາຈະຢືນຢັດຢ່ ໃູນທ່າທີຢ່າງໃດ?  ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າ 
ຂອງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາຢືນຢັດຢ່ ໄູດ້, ຄວາມເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາທ່ີພວກເຮົານັບຖືຢ່ ຈູະເຮັດໃຫ້ຄົນທ່ີຢ່ ອູ້ອມ 
ຂ້າງພວກເຮົາເຫັນຄຸນຄ່າ.  
 
ພຣະທັມດານີເອນໄດ້ຊີບ້ອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງສ່ິງສໍາຄັນບາງຢ່າງ    ແລະໄດ້ໜູນໃຈພວກເຮົາຜ້ ູທ່ີມີຄວາມ 
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ເຊ່ືອທັງຫລາຍໃຫ້ຕ້ັງໝ້ັນຢ່ ູໃນຄວາມເຊ່ືອ.   ດານີເອນໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢ່ ູໃນສະພາບໃດກໍ 
ຕາມພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຜ່ານພ້ົນດ້ວຍດີ.   
 
ເຫດການນ້ີເກີດຂ້ຶນໃນສມັຍກຸງບາບີໂລນໄດ້ຊັຍຊະນະເຢຣູຊາເລັມ ແລະໄດ້ກວາດຕ້ອນຄົນອິສຣາເອນໃນ 
ປີກ່ອນຄຣສິຕະສັກຣາດ 597 ຫາ ປີ 539.     
 

1. ຊັບສມົບັດຂອງອສິຣາເອນຖກືກວາດຕອ້ນສູບ່າບໂີລນ: (ດານີເອນ 1:1-5) 
ໃນຂ້ໍ 1 ແລະ 2  ກ່າວວາ່ ເນບູກາເນັດຊາເປັນກະສັດຂອງບາບີໂລນໄດ້ຍົກກອງທັບມາລ້ອມກຸງ ເຢຣູຊາເລັມ 
ແລະເຢໂຮຢາກິມເປັນກະສັດຂອງຢູດາ.      ອົງພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາໄດ້ມອບເຢໂຮຢາກິມໄວ້ໃນມືຂອງ ເນບູກາ 
ເນັດຊາ ພ້ອມທັງເຄ່ືອງໃຊຕ່້າງໆ ທ່ີໃຊ້ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາບາງຢ່າງ,  ເພ່ິນໄດ້ກວາດໄປໄວ້ໃນຄັງ 
ຂອງເພິນ່.   
 
ພຣະທັມດານີເອນໄດ້ກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ     ການເສັຍຊັຍຂອງເຢຣຊູາເລັມນ້ີແມ່ນເປັນເພາະນ້ໍາພຣະທັຍ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ເຫດຜົນກໍມີຢ່ ູວ່າ:    (1) ການເສັຍຊັຍນ້ີແມ່ນການລົງໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຊນົຊາດທ່ີບ່ໍມີ 
ຄວາມຊອບທັມ (2) ພຣະເຈ້ົາຊົງມີອໍານາດທ່ີຈະມອບໃຫ້ໃຜກໍໄດ້.   
 
ພຣະທັມທັງໝົດໃນປ້ຶມດານີເອນນ້ີ ຊີໃ້ຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາມາມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະຊົງ 
ເປັນຜ້ ນໍູາທຸກຢ່າງ.    ການປະກອບສ່ວນນ້ີແມ່ນເພ່ືອສໍາແດງການຊົງນໍາ, ການສໍາແດງໃນການແກ້ໄຂຂ້ໍຜິດ 
ພາດເພ່ືອເຮັດຄວາມເຊ່ືອຖືກປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.  ການກະທາ ເໍຊ່ັນນ້ີບ່ໍແມ່ນຄວາມຜິດຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແຕ່ 
ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງພວກເຮົາເອງ,   ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຄິດ ຖ້າຢາກອອກຈາກການເປັນທາດຂອງບາບີ 
ໂລນພວກເຮົາຕ້ອງສັດຊືຕ່ໍ່ພຣະເຈ້ົາ.     ດານີເອນມີຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ເປັນຕົວຢ່າງທ່ີດີສໍາຫລັບພວກ 
ເຮົາທຸກໆຄົນ.  ຄວາມສັດຊ່ືນ້ີບ່ໍໄດ້ຈໍາກັດເພດວັຍ, ບ່ໍໄດ້ຈໍາກັດອາຍຸ ສ່ິງທ່ີຈໍາເປັນນ້ັນແມ່ນພວກເຮົາຕ້ັງໝ້ັນ 
ຢ່ ໃູນຄວາມເຊ່ືອຢ່າງຈິງຈັງຫລືບ່ໍ? 
 
ກະສັດເນບູກາເນັດຊາ ໄດ້ຊຍັຊະນະເໜືອເຢຣູຊາເລັມ. ເພ່ິນໄດ້ກວາດເອົາສ່ິງສໍາຄັນຂອງວິຫານໄປຫລາຍ 
ຢ່າງ ແລ້ວກໍເອົາໄປຕ້ັງໄວ້ທ່ີຫ້ອງພຣະສ່ວນຕົວຂອງເພ່ິນ. (ດານີເອນ 1:2)   ເພ່ືອສະແດງວ່າເພ່ິນໄດ້ຊັຍຊະ 
ນະແລ້ວ. 
 
ແຕ່ວ່າຂອງທ່ີມີຄຸນຄ່າສໍາລັບໂບດແທ້ໆນ້ັນ ບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີເນບູກາເນັດຊາກວາດເອົາໄປ.   ເພ່ິນຍັງໄດ້ກວາດ 
ເອົາຄົນໜ່ ຸມໆ, ຄົນທ່ີມີຄວາມຮ້ ູ, ແລະຄົນທ່ີມີຄວາມສລາດໄປນໍາດ້ວຍ(ດານີເອນ 1:3-4) ປະເທດຊາດໃດ 
ທ່ີຈະເຣີນປະເທດນ້ັນກໍຈະມີຄົນໜຸ່ມທ່ີສລາດປາດເປ່ືອງເທ່ົານ້ັນ    ກະສັດເນບູກາເນັດຊາກໍໄດ້ເຮັດສ່ິງນ້ັນ. 
ເພ່ິນມີເປ້ົາໝາຍວ່າຈະໃຊ້ຫົວພວກໜ່ ມຸໆພວກນ້ີບໍຣຫິານປະເທດໃຫ້ພາຍໃນສາມປີທາງໜ້າ.    ສອນການ 
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ສຶກສາຕ່າງໆ, ສອນທັງພາສາເວ້ົາ, ສອນທັງການກິນແລະການດ່ືມ ເພ່ືອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມພວກນ້ີມີຄວາມຈົງຮັກ 
ພັກດີ, ສັດຊື່ຕ່ໍພຣະອົງ.          
             

2. ຄນຸນະສມົບັດຂອງດານເີອນ: (ດານີເອນ 1: 6-10 
ໃນກຸ່ມທ່ີຖືກກວາດຕ້ອນໄປນ້ີ ໄດ້ມີຄົນ 4 ຄົນສັງກັດໃນເຜ່ົາຢູດາ:  ດານີເອນ,  ຮານານີອາ, ມິສເອນ, ແລະ 
ອາຊາຣີອາ.     ແລະແລ້ວທັງ 4 ຄົນນ້ີຈ່ຶງຖືກປ່ຽນຊ່ືໃໝ່: ດານີເອນ ປ່ຽນເປັນ ເບັນຊັດຊ້າ; ຮານາ ນີອາປ່ຽນ 
ເປັນຊັດຣັກ; ມິສເອນ ປ່ຽນເປັນ ເມຊາກ; ແລະ ອາຊາຣອິາ ປ່ຽນເປັນ ອາເບັດເນໂກ.   
 
ພຣະຣາຊາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ພ່ໍຄົວລ້ຽງເກືອຄົນພວກນ້ີເປັນພິເສດ  ຄືໃຫ້ກິນອາຫານແລະດ່ືມເໝືອນກັບພຣະຣາຊາ 
ເປັນເວລາສາມປີ.   
 
ດານີເອນແລະເພ່ືອນທັງສາມເປັນຜ້ ທ່ີູມີຮູບຮ່າງງາມ, ໜ່ ຸມແໜ້ນ, ສລາດສລຽວ ໄດ້ມີຄວາມຕ້ັງໃຈໄວແ້ລ້ວ 
ວ່າຈະບ່ໍທໍາຕົນໃຫ້ມີມົນທິນ (ດ້ວຍອາຫານແລະເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມຶນເມົາ) ອາຫານແລະເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີພຣະຣາຊາ 
ຈະລ້ຽງເກືອພວກເຂົານ້ັນ ອາດຈະມີຫລາຍຢ່າງປະປົນກັນໄປ.   
 

3. ຄາໍຂຮໍອ້ງຂອງດານເີອນ: (ດານີເອນ 1:11-14) 
ດານີເອນໄດ້ຂໍຮ້ອງຕ່ໍຫົວໜ້າທໍາອາຫານວ່າ ພວກເຮົາຂໍຮ້ອງທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາກິນຜັກເປັນອາຫານແລະຂໍ 
ນ້ໍາໃຫ້ພວກເຮົາດ່ືມທັມດາຈະໄດ້ບ່ໍ 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
ພຣະເຢຊູຊົງເປັນເຈ້ົາຂອງທຸກສ່ິງ ແມ່ນກະທ້ັງຕົວເຮົາເອງພຣະອົງກໍຍັງເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ.  ຊົນຊາດກໍ ເ
ໝືອນກັນພຣະອົງກໍໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນເພງສັຣເສີນ 2:11-12 . ໃຫ້ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມ 
ໂຄຣົບຢໍາເກງຈົງ່ຖ່ອມຕົວຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຢຊູ ດ້ວຍການນະມັສການພຣະອົງ, 
ຍົກສູງພຣະອົງໃຫ້ເໜືອກວ່າທຸກສ່ິງ   ເມ່ືອທໍາຢ່າງນ້ັນ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນໃນການດໍາເນີນຊີວິດ 
ພາຍໃຕ້ພຣະເຢຊຄູຣິດ. 
 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ພວກເຮົາຈະເຂ້ົາໃຈພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະການປົກຄອງປະຊາຊາດຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດ 

ເມ່ືອເບ່ິງໃນເພງສັຣເສີນບົດທີ  2 ແລະ ບົດທີ 110? 
 

2. ແມ່ນຫຍັງທ່ີຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະເຈ້ົາ ແລະ ພຣະເຢຊູ ທໍາໜ້າທ່ີເປັນກະສັດ? 
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3. ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງ ພຣະເຢຊູເປັນກະສັດ ແລະ ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ທໍານວາຍໃນຊີ 

ວິດຂອງເຮົາ? 
 

4. ເຮົາຈະສະແດງພຣະເຢຊູຄຣດິໃນຊີວິດຂອງເຮົາຢ່າງໃດ? ເພ່ືອໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນ 
ເຈ້ົາຂອງຕົວເຮົາ.    
 

 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບດົຮຽນທ ີ2 
ແຊມຊນັ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ພວກຜ້ ູປົກຄອງ 16:4-30 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ພວກຜ້ ູປົກຄອງ ບົດທີ 13 ຫາ ບົດທີ 16 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ແມ່ນວ່າພຣະເຈ້ົາຈະອວຍພຣະພອນແຊມຊັນຫລາຍປານໃດ, ລາວກໍຍັງ 

ທໍາລາຍເຫ່ືອແຮງຂອງຕົນເອງ ດ້ວຍການເຂ້ົາໃຈຜິດ. 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ເວລາມີຊີວິດຢ່ ູມະນຸດຈະເຂ້ົາໃຈບ່ໍວ່າ  ມ້ືນ່ຶງເຫ່ືອແຮງຈະຕ້ອງໝົດໄປ? 

 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງເຣ່ືອງລາວຂອງແຊມຊັນ   ແລະຈະໄດ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ 

ການຕັດສິນໃຈຜິດຈະມີຜົນຕາມມາຢ່າງໃດ.  
 

ຄໍານໍາ 
ຄົນໜຸ່ມຫລາຍຄົນຄິດວ່າ ຖ້າມີເຫ່ືອແຮງ, ຮ່າງກາຍໃຫຍ່ໂຕ, ລ້ໍາສັນ ຄົງຈະບ່ໍມີຜ້ ູໃດຈະມາເອົາຊະນະເຮົາ 
ໄດ້ ຂັບຣົດຍ່ີຫ້ໍດີໆ ແລ້ວກໍເລ່ັງສຸດຄວາມໄວໄດ້ ບ່ໍມີຜ້ ຸໃດນໍາທັນໄດ້     ແມ່ນແຕ່ຣດົຕໍາຣວດກໍຍັງບ່ໍສາມາດ 
ແລ່ນທັນໄດ້ ເບ່ິງຄືວ່າເຂົາເໜືອທຸກຢ່າງ, ແຕ່ຢ່າລືມວ່າມັນອາດຈະມີເວລາຜິດພາດໄດ້.   
 
ບ່ໍແມ່ນເກີດຂ້ຶນແຕ່ຄົນໜຸ່ມເທ່ົານ້ັນ,     ສ່ິງນ້ີຈະສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ໃນທຸກເພດທຸກວັຍ ແລະທຸກເຂດອາຍຸ.  
ຕົວຢ່າງ ບາງຄົນທ່ີມີຮ່າງກາຍແຂງແຮງດີກັບຫັນມາອົດອາຫານເພ່ືອຢາກຈ່ອຍ   ແຕ່ຮ່າງກາຍຊໍາ ້ພັດບອບ 
ບາງລົງບ່ໍແຂງແຮງ ພະຍາດແຊກແຊງກາຍເປັນຄົນອ່ອນເພັຍ ໃນທ່ີສຸດກໍເຖິງແກ່ຊີວດິ. . 
 
ຣົດເປັນພາຫານະທ່ີດີພາໄປທໍາງານ  ພາໄປທ່ຽວ  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍຍ້ອນຣົດ.   ແຕ່ 
ບາງຄົນພັດໃຊ້ຣດົໄປຂັບແຂ່ງຂັນກັນ ອວດຄວາມໄວ ອວດຍ່ີຫ້ໍຣດົ ແລະອວດຣາຄາຣົດ ເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນໄດ້ 
ຮັບຄວາມລໍາຄານ, ແລະເສັຍຊີວດິດ້ວຍກໍມີ.  
 
ພວກເຮົາພະຍາຍາມຫລອກຕົວເອງວ່າບ່ໍເປັນຫຍັງດອກ, ບ່ໍຕາຍດອກ, ບ່ໍມີບັນຫາດອກ.......ແຕ່ຢ່າລືມວ່າ 
ຄວາມຜິດພາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ທຸກເມ່ືອ,   ເກີດຂຶນ້ໄດ້ຍ້ອນການລຸ້ມຫລົງ.   ເວລາທ່ີຜິດພາດນັນ້ມີຫລາຍຮ້ອຍ 
ຫລາຍພັນວິທີທາງ ມະນຸດພວກເຮົາມີຂອບເຂດໃນຄວາມອົດທົນ, ໃນຄວາມສາມາດ. ໃນກໍຣະນີຂອງແຊມ 
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ຊັນຜ້ ູທ່ີມີພລັງມະຫາສານແລະເລິກລັບ ເມ່ືອໄປລ້ ມຸຫລົງເດລີລາແລ້ວກໍລືມຕົວ   ລືມຄໍາສັນຍາທ່ີມີກັບພຣະ 
ເຈົ້າ.  
 

1.  ເດລລີາລໍ້ເອົາຄວາມລບັຈາກແຊມຊນັ: (ພວກຜ້ ູປົກຄອງ 16:4-14) 
ພວກຜ້ ູປົກຄອງ 15:20 ກ່າວວາ່ ແຊມຊນັຈະປົກຄອງອິສຣາເອນເປັນເວລາຊາວປີ ໃນຂະນະທ່ີພວກຟີລິສ 
ຕິນປົກຄອງດິນແດນຢ່ ູນ້ັນ.  ພວກຜ້ ູປົກຄອງບາງຄົນມີໜ້າທ່ີໃນການປົກຄອງແລະແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຂັດ 
ແຍ່ງ ແຕ່ສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນຊ່ອຍເຫລືອປະຊາຊນົຂອງຕົນໃຫ້ພ້ົນຈາກຈາກສັດຕຣູ.   ໃນເວລານ້ີແມ່ນ 
ຣະບຽບການປົກຄອງຂອງໂຢຊວຍ ແລະກະສັດທີ່ປົກຄອງອິສຣາເອນ.     ພວກເຮົາຈະເຫັນເຫດການຂອງ 
ແຊມຊນັໃນປີກ່ອນຄຣິສຕະສັກຣາດ 1200-1020.   
 
ເປັນເຣ່ືອງທ່ີຍືດຍາວແດ່ (ພວກຜ້ ູປົກຄອງ ບົດທີ 13-16) ແຕ່ພວກເຮົາມາເບິ່ງນໍາກັນໃນບົດທີ 16:4 ແຊມ 
ຊັນໄດ້ຕົກຫລຸມຮັກນາງເດລີລາ. ເຈ້ົານາຍຂອງຄົນຟີລິສຕີນຜ້ ທ່ີູຍາມໃດກໍຢາກຊະນະແຊມຊັນຢ່ ແູລ້ວເພາະ 
ແຊມຊັນເປັນຄົນແຂງແຮງເອົາຫຍັງມາຜູກມັດໄວ້ກໍບ່ໍຢ່ ູ..(ພວກຜ້ ູປົກຄອງ 16:5-9)   
 
ເມ່ືອແຊມຊັນໄດ້ຍິນເດລີລາຖາມມາຢ່າງນ້ັນຈ່ຶງແປກໃຈວ່າເປັນຫຍັງຈ່ຶງຖາມຄໍາຖາມຢ່າງນ້ີ.  ແຊມຊັນກໍພໍ 
ຮ້ ູຕົວໄດ້ຈ່ຶງໃຫ້ຄໍາຕອບທ່ີຜິດອອກໄປ. ເມ່ືອເດລີລາເອົາໄປປະຕິບັດແລ້ວກໍບ່ໍປະສົບຜົນສາ ເໍຣັດ.  ນາງກໍກັບ 
ມາໜ່ຽວວອນແຊມຊັນອີກ. (ພວກຜ້ ູປົກຄອງ 16:10-12) ນາງກະທໍາຢ່ ູຢ່າງນ້ັນຫລາຍຄ້ັງຫລາຍຄາວ. ເຈ້ົາ 
ຕົວະຂ້ອຍຫລາຍຄ້ັງຫລາຍຄາວແລ້ວ, ຈ່ົງບອກຂ້ອຍມາເຖີດວ່າຂ້ອຍຈະມັດເຈ້ົາດ້ວຍອັນໃດ ເຈົາ້ຈ່ຶງຈະຢ່  ູ່?        
           

2.  ແຊມຊນັຜາ່ຍແພ້ຕໍສ່ັດຕຣ:ູ (ພວກຜ້ ູປົກຄອງ 16:15-22) 
ພວກຜ້ ູປົກຄອງ 16:15  ການບັນທຶກໄດ້ປ່ຽນແປງ ຫລືເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງວາ່ ຄວາມເຂ້ັມແຂງກັບກາຍມາເປັນ 
ຄວາມອ່ອນແອ. ເດລີລາອ້ອນວອນ,   ໂນ້ມໜ່ຽວຢ່ ູຫລາຍຄ້ັງຈົນເຮັດໃຫ້ແຊມຊັນລໍາຄານ  ໃຈອ່ອນນຶກວ່າ 
ເມ່ືອບອກໄປແລ້ວກໍແລ້ວໄປ.   
 
ຄຣິສຕຽນຄວນຈະຣະວງັມານຊາຕານມັນຈະອ່ອຍ, ຫວ່ານຄໍາເວ້ົາຫວານໆມາລ້ໍ,  ເອົາຄວາມງາມມາອວດ 
ເພ່ືອຈະໄດ້ຈຸດອ່ອນຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວກໍຈະທໍາລາຍທັນທີ.  ແຊມຊັນໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ, ໄດ້ 
ຮັບພລັງຈາກພຣະເຈ້ົາຍັງໄປລຸ້ມຫລົງນໍາຄໍາເວ້ົາຂອງຜ້ ູຍິງ.  
 
ເມ່ືອແຊມຊັນໝົດຄວາມອົດທົນແລ້ວຈ່ຶງເປີດເຜີຍຄວາມລັບທັງໝົດໃຫ້ແກ່ເດລີລາແລ້ວ, ແລະເດລີລາກໍແນ່ 
ໃຈວ່າເປັນຄວາມຈິງແທ້ໆ ນາງຈ່ຶງບອກຄົນໄປຮ້ອງຫົວໜ້າພວກຟີລິສຕີນໃຫ້ມາ ເພາະວ່າຂ້ອຍໄດ້ຮູ້ຄວາມ 
ຈິງທັງໝົດແລ້ວ.  ມານຊາຕານມັນຈະທໍາງານຕລອດເວລາເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາອ່ອນກໍາລັງ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ 
ພວກເຮົາລໍາຄານຫລືບ່ໍມັນກໍຕັດກໍາລັງພວກເຮົາ, ດ້ວຍການແບ່ງແຍກພວກເຮົາອອກຈາກກັນ. ອາວຸດຂອງ 
ມານຊາຕານນ້ີມີຫລາຍຢ່າງພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຫລິງເຫັນໄດ້ ຈ່ົງວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ຢ່າລຸ້ມຫລົງ.   
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ເຮົາເຄີຍມີຄໍາໝ້ັນສັນຍາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດຢ່າລຸ້ມຫລົງໃນຄໍາຍ້ອງຍໍ, ຢ່າລຸ້ມຫລົງໃນຄໍາລ້ໍລວງ, ພຣະເຈ້ົາ 
ຂອງພວກເຮົາຍ່ິງໃຫຍ່ພຽງພໍແລ້ວ ພຣະອົງຊງົສ້າງພວກເຮົາພຽງພໍແລ້ວ ຢ່າຫລົງກົນ.  ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດ  
ເຂ້ົາໃຈໄດ້ວ່າເປັນຫຍັງແຊມຊັນຈ່ຶງໄປບອກເຄັດລັບໃຫ້ຍິງຄົນນ້ີ,   ພວກເຮົາຮູ້ວ່າແຊມຊັນບອກຄວາມລັບ 
ໃຫ້ເຂົາ ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ຮັກສາຄໍາສັນຍາທ່ີໄດ້ສັນຍາໄວຈົ້ນເຖິງວັນສຸດທ້າຍ.  ເມ່ືອຄໍາສັນຍາ ໝົດໄປພລັງທ່ີມີຢ່ ູ ກໍ
ໝົດໄປ.  ເຊ່ັນດຽວກັນເມ່ືອຄຣິສຕຽນຂາດການເຊ່ືອຟັງ, ຂາດການພົວພັນ,  ຂາດການ ນໍາພາແລະບ່ໍນັບ ຖື
ຄໍາສັນຍາກັບພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ພຣະວິນຍານກໍຈະບ່ໍສະຖິດຢ່ ນໍູາພວກເຮົາອີກຕ່ໍໄປ.   
 
ຫລັງຈາກທ່ີແຊມຊນັຖືກຕັດຜົມອອກແລ້ວກໍາລັງຂອງເພ່ິນກໍໝົດໄປ  ແມ່ນວ່ານາງເດລີລາຈະກວນເພ່ິນໃຫ້ 
ຕ່ືນປານໃດກໍຕາມ. ແຊມຊັນ ພວກຟີລິສຕີນກໍາລັງມາ, ແຊມຊັນກໍລຸກຂ້ຶນແລະຄິດວ່າຈະໄປສະບາຍເໝືອນ 
ແຕ່ກ່ອນ,  ເພ່ິນໄປບ່ໍໄດ້ແລ້ວເພາະພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຢ່ ນໍູາເພ່ິນຕ່ໍໄປແລ້ວ.     ພວກຟີລິສຕີນຈ່ຶງເຂ້ົາມາຈັບມັດ 
ເພ່ິນໄດ້ຢ່າງສະບາຍແລະເຈາະແກ່ນຕາທັງສອງຂອງເພ່ິນອອກ.   ພວກເຂົາເອົາເພ່ິນໄປລ່າມໂສ້ທອງແລະ 
ໃຊ້ໃຫໂ້ມ້ແປ້ງຢ ູ່ໃນຄຸກ.     .        
 

3.  ການແກແ້ຄ້ນຂອງແຊມຊນັ: (ພວກຜ້ ູປົກຄອງ 16:23-31) 
ພວກຟີລິສຕີນໄດ້ພາກັນສເລີມສລອງພຣະຂອງພວກເຂົາຢ່າງຍ່ິງໃຫຍ່ ງານສລອງນ້ີແມ່ນການຖວາຍເຄ່ືອງ 
ບູຊາໃຫ້ແກ່ພຣະດາໂກນຂອງພວກເຂົາ.    ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນຮ້ອງເພງວາ່ພຣະຂອງພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ 
ພວກເຂົາຊະນະແຊມຊັນແລ້ວ ຜ້ ູຊ່ຶງເປັນສັດຕຣູຕົວຮ້າຍກາດແລະເປັນຄູ່ອາຄາດທ່ີສໍາຄັນ.  
 
ໃນງານນ້ີ ພວກເຂົາກໍໄດ້ພາກັນນໍາເອົາແຊມຊັນມາເປັນຕົວລະຄອນ,    ບັງຄັບໃຫ້ເປັນຕົວຕລົກເພ່ືອພວກ  
ເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມມ່ວນຊືນ່.   ເມ່ືອເດັກນ້ອຍຈູງເອົາແຊມຊັນອອກມາແລ້ວປະຊາຊນົກໍຍ້ອງຍໍພຣະຂອງ 
ພວກເຂົາອີກ. ແຊມຊັນໄດ້ບອກເດັກນ້ອຍໃຫ້ນໍາເຂົາໄປຢືນຢ່ ຣູະຫວ່າງກາງເສົາຄາ  ້ໍໃຫຍ່.  ທຸກຄົນກໍຈັບຕາ 
ເບ່ິງແຊມຊນັຕລົກຢ່າງມ່ວນຊືນ່. 
 
ແຊມຊັນໄດ້ອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າ  ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກວານ ໂຜດຈ່ືຈໍາຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ, ພຣະເຈ້ົາ 
ເອີຍ  ໂຜດໃຫ້ກໍາລັງວັງຊາແກ່ຂ້າພຣະອົງອີກພຽງຄ້ັງດຽວເທ່ົານ້ັນ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະລ້າງແຄ້ນພວກຟີລິສ 
ຕີນ ພວກທ່ີເຈາະແກ່ນຕາທັງສອງຂ້າງຂອງຂ້າພຣະອົງ.  (ພວກຜ້ ູປົກຄອງ 16:28)   ແລະແລ້ວແຊມຊັນກໍ 
ຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ  ຂໍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຕາຍພ້ອມກັບຊາວຟີລິສຕີນ້ີເຖີດ.    ແລ້ວເພ່ິນກໍຊຸກເສົາແລ້ວຫໍໂຮງກໍພັງທະ 
ລາຍລົງ,   ມີຄົນຕາຍເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ   ມີກະສັດຫ້າຄົນແລະປະຊາຊົນຫລາຍ ກວ່າ່ສາມພັນຄົນ.   
  

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
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ປະສົບການແມ່ນສ່ິງນ່ຶງທ່ີພວກເຮົາຮຽນຈາກຄວາມຜິດພາດທ່ີຜ່ານມາ.   ຄວາມຮ້ ແູມ່ນສ່ິງນ່ຶງທ່ີເຮົາໄດ້ຮັບ 
ຈາກການສຶກສາຮ່ໍາຮຽນແລະຈາກການຜິດພາດດ້ວຍ.     ເຣືອ່ງຂອງແຊມຊັນສອນພວກເຮົາທັງສອງ ຢ່າງ.  
ພວກເຮົາສາມາດນໍາມາໃຊ້ໃນຊວິີດປະຈໍາວັນ    ເພ່ືອຈະໄດ້ພິຈາຣະນາວ່າ ການອີງໃສ່ກໍາລັງຂອງຕົນເອງ 
ແລະເພ່ິງພາກໍາລັງຂອງພຣະເຈ້ົາແຕກຕ່າງກັນບ່ໍ.   ບົດຮຽນຂອງແຊມຊັນຄືການບ່ໍເພ່ິງຜ້ ູໃດບ່ໍປຶກສາຫາລືຜ້ ູ 
ໃດ ເພິ່ງຕົນເອງ ຜົນສຸດທ້າຍກໍນໍາໄປສູ່ຄວາມຫາຍະນະ.    ເຣ່ືອງຂອງແຊມຊັນພຣະເຈ້ົາຍັງໄດ້ໃຫ້ໂອກາດ 
ເພ່ິນແກ້ແຄ້ນພວກຟີລິສຕີນ ຜູ້ທ່ີເປັນສັດຕຣູຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.  

 
ພວກເຮົາສາມາດກັບມາຫາພຣະເຈ້ົາໄດ້ ທູນຂໍພລັງກໍາລັງວັງຊາໄດ້,   ແຊມຊັນຣະນຶກເຖິງພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃນ 
ວາຣະສຸດທ້າຍຂອງເພ່ິນ.    ພວກເຮົາສາມາດຫວນຄືນຫາພຣະເຈ້ົາໄດ້ທຸກເວລາ ແມ່ນວາ່ຈະຫ່າງໄກຈາກ 
ພຣະອົງເປັນເວລານານເທົ່າໃດກໍຕາມ.                    
  

ຄໍາຖາມ: 
1. ເດລີລາກ້ຽວພາລາສີແຊມຊັນຢ່າງໃດ? ແຊມຊັນເດເປັນຫຍັງຈ່ຶງຫລົງຄາລົມຂອງເດລີລາແທ້? 

ຈະຫລີກລຽງສ່ິງນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ? 
 

2. ເດລີລາແມ່ນຕົວທົດລອງຂອງແຊມຊນັກັບພຣະເຈ້ົາ? ທ່ານຄິດບ່ໍວ່າແຊມຊນັກໍອິດເມ່ືອຍໃນການ 
ເປັນຄົນທ່ີແຂງແຮງ? ເປັນຫຍັງ? 

 
3. ຄຣິສຕຽນກໍມີຄວາມອິດເມ່ືອຍໃນການເປັນຜ້ ແູຂງແຮງຢ່ ູບ່ໍ? ຕອບແລະອະທິບາຍດ້ວຍ 

 
4. ແຊມຊັນຄືນຫາພຣະເຈ້ົາຍ້ອນຢາກແກ້ແຄ້ນພວກຟີລິສຕີນຊ່ືໆ ບ່ໍ? 

 
5. ບົດຮຽນນ້ີສອນທ່ານຫຍັງແດ່? 

 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພັມມະຈັນ 
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ບດົຮຽນທ ີ3 
ໂຢເຊບ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ປະຖົມມະການ 37:2-14; 18-28; 39:1-12  

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ປະຖົມມະການ ບົດທີ 37 ແລະ 39 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ໂຢເຊບຈະເຣີນຂ້ຶນຈາກຄວາມໜ່ ມຸນ້ອຍຈົນເຖິງຄວາມເປັນຜ້ ູໃຫຍ່ ຊຶງ່ມີ 

ຫລັກໝ້ັນໃນຄວາມເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຈະເຮັດຢ່າງໃດ ການຈະເຣນີເຕີບໂຕຂອງຄົນໆນ່ຶງຈ່ຶງຈະຢືນຢັດຢ່ ໄູດ້ດ້ວຍ 

ຄວາມເປັນໂຕຂອງຕົວເອງ 
 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້    ເພື່ອຈະຊີໃ້ຫ້ເຫັນວ່າ  ໂຢເຊບໄດ້ປະເຊີນກັບການທ້າທາຍໃນຊີວິດ  ແລະ 

ລາວຈະຢືນຢັດຕ່ໍສູ້ຢ່າງໃດ? 
 

ຄາໍນ ໍາ 
ທ່ານເຄີຍຈໍາໄດ້ບ່ໍວ່າເວລາທ່ານມີອາຍຸສິບເຈັດປີ  ທ່ານສລາດວ່ອງໄວ  ແຂງແຮງ  ຕັດສິນໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ 
ແລະທັນການແມ່ນບ່ໍ?  ບ່ໍວ່າໃຜຈະຖາມທ່ານໆກໍຈະມີຄາ ຕໍອບໃຫ້ເຂົາທັນທີ.  (ຈະເປັນສ່ວນຕົວຫລື ສ່ວນ 
ລວມ)  ທ່ານສາມາດຝັນເຖິງຄວາມຫວັງແລະຄິດເຖິງອະນາຄົດໃນຂ້າງໜ້າໄດ້ແມ່ນບ່ໍ?   ເປ້ົາໝາຍທ່ີທ່ານ 
ວາງໄວຂ້້າງໜ້າສົດໃສແລະສວຍງາມແມ່ນບ່ໍ?  ສ່ິງທ່ີທ່ານໄປບ່ໍໄດ້ນ້ັນກໍຄືຮ່າງການຂອງທ່ານ ສ່ິງນ້ີຈະບ່ໍຈະ 
ເຣີນໄວເໝືອນກັບຄວາມຝັນທ່ີທ່ານຄິດ 
 
ອາຍຸຣະຫວ່າງສິບແປດປີຈົບຊັນ້ມັທຍັມ ຈົນເຖິງຈົບມະຫາວິທະຍາລັຍ ໄດ້ສອນຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ.  
ບາງທີອາດຈະເປັນເພາະວ່າ ເວລານ້ີຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນ ຫລາຍຢ່າງປ່ຽນແປງໄປໂດຍກະທັນຫັນ 
ຈົນຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ືຈໍາບ່ໍໄດ້.  
 
ໃນໄລຍະເສ້ັນທາງຕອນນ້ີຈະມີ: ສຶກສາຢ່ ໃູນມະຫາວິທະຍາລັຍ, ສຶກສາເຣ່ືອງຄອບຄົວ (ແຕ່ງງານ), ຮຽນຮ້  ູ
ໃນການເປັນພ່ໍແມ່, ແລະທໍາງານໄປນໍາ (ສິບເຈັດປີຫາສາມສິບປີ).  ເປັນຄົນໜຸ່ມມີໂອກາດທ່ີຈະຕັດສິນໃຈ 
ປ່ຽນອາຊີບກໍໄດ້ໂດຍບ່ໍມີການຊັກຊ້າອັນໃດເລີຍ.  ໂຢເຊບເຫັນວ່າເປັນຄວາມຈິງ  ລາວຜິດພາດໃນຄວາມ 
ພູມໃຈໃນຕົວເອງຫລາຍ ແລະແລ້ວພາຍຫລັງຕ່ໍມາລາວກໍໄດ້ຮຽນຮ້ ູທ່ີຈະຖ່ອມໃຈໃຫ້ກຽດພຣະເຈ້ົາ. ລາວມີ 
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ປະສົບການໃນການນໍາພາທ່ີຜິດພາດຂອງຄອບຄົວເພ່ິນເອງ   ເຊ່ັນໃຫ້ຄວາມຮັກທ່ີບ່ໍສະມາ ໍ ່ສເມີກັນ    ອ້າຍ 
ນ້ອງບ່ໍຮັກແພງກັນ, ແຕ່ວ່າຄົນປ້ອງກັນ, ທະຫານຍາມຊໍາ ້ພັດຮັກລາວ.   
 
ໂຢເຊບມີການປ່ຽນແປງຫລາຍ ຈະເຣນີເຕີບໂຕຂ້ຶນຫລາຍ ແຕ່ຄວາມເປັນເອກລັກທ່ີຢືນຢັດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຂອງ 
ລາວບ່ໍມີສ່ິງໃດຈະປ່ຽນໄດ.້              .   

 
1.  ພຽງແຕ່ຝັນເທົ່ານັ້ນ: (ປະຖົມມະການ 37:2-14) 
      ອາຍຸ 17 ປີ ກໍາລັງຫ້າວຫັນ ກ້າກ່ັນ ທ້າທາຍ ຢາກຮ້ ູຢາກເຫັນ ປະສົບການຫລາຍສ່ິງຫລາຍຢ່າງ.  ພ່ໍແມ່ 
ຄອບຄົວມີຄວາມຊືນ່ຊົມຍິນດີຫລາຍແລະກໍມີຄວາມຫວັງຫລາຍໃນຕົວຂອງພວກເຮົາ  ໂຢເຊບກໍແມ່ນຜ້ ູນ່ຶງ 
ຢ່ ູໃນນ້ັນ. ຄອບຂອງຂອງລາວພຍາຍາມທ່ີຈະຊຸກຍູ້ລາວຄືກັນ ບ່ໍປາສຈາກຄວາມຮັກຈັກເທ່ືອ. 
 
ໂຢເຊບມີຄວາມພູມໃຈໃນການເປັນໜ່ ຸມຂອງລາວ. ລາວໄປລ້ຽງແກະກັບພວກອ້າຍຂອງລາວສເມີ.   ພິເສດ 
ແມ່ນລາວມັກນໍາເອົາເຣ່ືອງທ່ີພວກອ້າຍໆເຮັດບ່ໍດີມາຟ້ອງພ່ໍ. (ປະຖົມມະການ 37:2) ເວລາຢ່ ເູຮືອນພ່ໍກໍມັກ 
ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກບ່ໍເທ່ົາທຽມກັນ.  ພວກອ້າຍທັງຫລາຍເຫັນດ່ັງນ້ັນ ກໍເລີຍເກີດຄວາມອິດສາຂ້ຶນ.  
 
ໂຢເຊບຊໍາ ້ພັດເປັນຄົນມັກເວ້ົາແລະມັກອວດຕົວຫລາຍແດ່.  ຄືນນ່ຶງໂຢເຊບຝັນ ຖ້າຝັນແລ້ວກໍແລ້ວໄປ ແຕ່ 
ຊໍາ ້ພັດຢາກມາແກ້ສູ່ບັນດາອ້າຍໆຟັງ  ບັນດາພວກອ້າຍທັງຫລາຍເມ່ືອໄດ້ຟັງແລ້ວກໍບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນນິມິດ 
ໝາຍທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.  ຄົນເຮົາແມ່ືອມີຄວາມກຽດຊງັຂ້ຶນແລ້ວຈະດີເທ່ົາໃດກໍກາຍເປັນສ່ິງທ່ີບ່ໍດີທັງໝົດ.  
ພວກອ້າຍທັງຫລາຍເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນກໍຍ່ິງເພ້ີມຄວາມກຽດຊງັຂ້ຶນ ເພາະຄວາມເຕີບໂຕຂອງໂຢເຊບຍັງບ່ໍທັນ 
ພຽງພໍເທ່ືອ. (ປະຖົມມະການ 37:5-8) 
 
ຕ່ໍມາໂຢເຊບກໍຝັນອີກ ໃນຄວາມຝັນຄ້ັງທີສອງນ້ີລາວໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ພ່ໍແລະພວກອ້າຍຟັງ.   ເມ່ືອລາວເລ່ົາ 
ວ່າ:    ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນຕາເວັນ ເດືອນແລະດວງດາວສິບເອັດດວງກ້ົມຂາບຂ້ອຍພ່ໍກໍຈ່ຶງຫ້າມທັນທີ ຈ່ຶງທ້ວງຂ້ຶນ 
ວ່າເຈ້ົາເປັນຫຍັງມາຊ່າງຝັນແທ້.  ລູກເອີຍ ເຈ້ົາຄິດວ່າພ່ໍແມ່ແລະພວກອ້າຍໆທັງໝົດຈະກ້ົມລົງຂາບເຈ້ົາຊ້ັນ 
ບໍ. ເຣ່ືອງນ້ີເມ່ືອທຸກຄົນໄດ້ຟັງແລ້ວກໍຄຸ້ນຄິດຢ່ ູບ່ໍເຊົາວ່າຈະເປັນຢ່າງໃດ. ອີກອັນນ່ຶງ ທຸກຄົນກໍຍ່ິງເພ້ີມຄວາມ 
ກຽດຊັງຂ້ຶນແລະກໍຢາກກໍາຈັດລາວໃຫ້ໝົດໄປ. ສ່ວນພ່ໍກໍເກັບເຣ່ືອງນ້ີໄວ້ໃນໃຈ (ປະຖົມມະການ 37:9-11)   
 
ພວກອ້າຍຂອງໂຢເຊບກໍພາກັນໄປລ້ຽງແກະຊຶງ່ເປັນກິຈວັດປະຈໍາວນັຂອງຄົນເຂດນ້ັນ. ຕ່ໍມາວັນນ່ຶງ ພ່ໍກໍໄດ້ 
ບອກໂຢເຊບລູກຊາຍຂອງຕົນໄປສ່ົງເຂ້ົາອ້າຍ   ແລະໄປເກັບກໍາລາຍງານຕ່າງໆມາບອກພ່ໍວ່າພວກອ້າຍໆ 
ເຂົາພາຢູ່ກັນຢ່າງໃດ. ໄລຍະທາງທ່ີໂຢເຊບຈະໄປນ້ັນເປັນເສ້ັນທາງທ່ີຍາວໄກເຖິງເຈັດສິບໄມລ໌.  ເປັນຫຍັງ 
ຢາໂຄບຈ່ຶງສ່ົງໂຢເຊບໄປ? ກໍອາດຈະເປັນເພາະວ່າຢາໂຄບເຊ່ືອໃຈລູກຊາຍຄົນດຽວ, ຫລືບ່ໍຖ້າໄປພ້ອມກັບ 
ພວກອ້າຍທັງຫລາຍກໍຢ້ານພວກອ້າຍຂ່ົມເຫງນ້ອງ.   
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ໂຢເຊບກໍບ່ໍຂັດຂວາງຫລືຕ່ໍວາ່ແຕ່ຢ່າງໃດ ລາວໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພ່ໍທຸກຢ່າງ.  ລາວເຕີບໂຕຂ້ຶນມາ 
ແລ້ວລາວຕ້ອງສຶກສາຮຽນຮ້ ເູຖິງຊີວິດ. ລາວຮູ້ວ່າພວກອ້າຍບ່ໍພໍໃຈໃນຕົວລາວ ເພາະພວກເຂົາເຄີຍກ່າວຄໍາ 
ບ່ໍດີຕ່ໍລາວ. ອີກຢ່າງນ່ຶງກໍຄືຮຽນທ່ີຈະໂຄຣົບພ່ໍ, ໃຫ້ກຽດພ່ໍ ແລະປະຕິບັດຕາມຄໍາບອກເລ່ົາຂອງພ່ໍ.  
  

2.  ຈົ່ງໄວຊ້ວີິດຄນົຊ່າງຝນັ: (ພວກຜ້ ູປົກຄອງ 37:18-28) 
ຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບຄົນທ່ີເວົາ້ອໍເຊາະຊາ່ງຝັນ ຈ່ົງເບ່ິງແມ້ມັນກໍາລັງມາຫາພວກເຮົາແລ້ວ, ບ່ໍແມ່ນມັນຈະມາ 
ຫາເຣ່ືອງໃສ່ພວກເຮົາອີກແລ້ວບ່ໍ.  ພວກເຮົາຈະເອົາມັນໄປມ້ຽນໄວ້ໃສໜໍ.  ຖ້ິມມັນລົງນາ ໍ ້ສ້າງຊິບ່ໍດີບໍ. ແມ່ນ 
ແລ້ວ ຢ່າເອົາມັນໄວ້ເລີຍ.  ນ້ີແມ່ນການສົນທະນາກັນຂອງພວກອ້າຍເມ່ືອຫລຽວເຫັນໂຢເຊບກໍາລັງຢ່າງມາ 
ຫາພວກເຂົາ.    
 
ສ່ວນໂຢເຊບບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວແຕ່ຢ່າງໃດ ບ່ໍຮູ້ວາ່ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ. ຖ້າລາວຮູ້ກ່ອນແລ້ວລາວກໍ 
ຄົງຈະບ່ໍຍ່າງເຂ້ົາໄປຫາ.     ສ່ວນພ່ໍຂອງລາວ ຢາໂຄບກໍບ່ໍຮູ້ຫຍັງເຊ່ັນດຽວກັນ  ບ່ໍຄິດບ່ໍຝັນວ່າແມ່ນຫຍັງຈະ 
ເກີດຂ້ຶນກັບລູກສຸດທ່ີຮັກຂອງຕົນ 
 
ຄົນນ່ຶງໃນຈໍານວນນ້ັນກ່າວວ່າ ຄົນຊ່າງຝັນມາແລ້ວພວກເຮົາມາພາກັນຂ້າມັນເທາະ ແລ້ວກໍເອົາສົບມັນຖ້ິມ 
ລົງນໍາ ້ສ້າງ ແລ້ວເບ່ິງວ່າຄວາມຝັນຂອງມັນຈະເປັນຈິງຫລືບ່ໍ. (ປະຖົມມະການ 37:20)     ເມ່ືອຣູເບັນເຫັນ 
ເປັນຢ່າງນ້ັນຈ່ຶງຫາວິທີຊ່ວຍ  ແລະອອກຄວາມຄິດເຫັນວ່າຢ່າຂ້າລາວເທາະ ພຽງແຕ່ໂຍນລົງສ້າງກໍພໍແລ້ວ 
ລາວກໍຈະຕາຍເອງດອກ.(ປະຖົມມະການ 37:22)  ເມ່ືອໂຢເຊບມາເຖິງແລ້ວ ພວກເຂົາກໍກຸມແກ້ເສ້ືອລາວ 
ແລ້ວກໍໂຍນລາວລົງນໍາ ສ້້າງທ່ີແຫ້ງ. (37:23-24)   
 
ເມ່ືອສໍາເຣັດແຜນການແລ້ວພວກເຂົາທັງຫລາຍກໍພາກັນມານ່ັງກິນເຂ້ົາ.    ອີກບ່ໍດົນພວກເຂົາກໍຫລຽວເຫັນ 
ພວກພ່ໍຄ້າອິສຣາເອນເດີນທາງມາຈາກເມືອງກີເລອາດ ຈະໄປຂາຍເຄ່ືອງທ່ີປະເທດອີຢິບ. ຄົງຈະເປັນແຜນ 
ການຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຢາກສອນໂຢເຊບໃຫ້ຈະເຣນີຂ້ຶນໃນຄວາມເຊ່ືອ    ພວກເຂົາຈ່ຶງປ່ຽນແຜນການ ຄືເອົາ 
ໂຢເຊບຂ້ຶນມາຈາດສ້າງແລ້ວຂາຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າຣາຄາຊາວເຊເຂນ.     ພວກພ່ໍຄ້າກໍພາໂຢເຊບໄປປະເທດອີຢິບ       

 
3.  ນັກຝັນທີດ່ີເລີດ: (ປະຖົມມະການ 39:1-12) 
ເມ່ືອມາເຖິງປະເທດອີຢິບພວກພ່ໍຄ້າກໍໄດ້ຂາຍໂຢເຊບໃຫ້ ໂປຕີຟາ. ໂຢເຊບສັດຊ່ືຕ່ໍນາຍແລະຮັບໃຊ້ຢ່າງຈິງ 
ໃຈແລະຍຶດໝ້ັນໃນພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງອວຍພຣະພອນເພ່ິນ,  ໂປຕີຟາກໍຮັກເພ່ິນຫລາຍຈົນໄດ້ມອບວັດ 
ຖຸສ່ິງຂອງທ່ີມີຄ່າໃຫ້ເພ່ິນຮັກສາ. (ປະຖົມມະການ 39:2-6)  
 
ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກໄດ້ຮັບພຣະພອນແລ້ວກໍຢ່າລືມວ່າການທົດລອງກໍຈະມາຫາພວກເຮົາ ເພ່ືອທົດສອບວ່າ 
ພວກເຮົາຈະຫລົງໄຫລຫລືຫລົງລືມພຣະເຈ້ົາບ່ໍ.    ພວກເຮົາຫລາຍຄົນເຄີຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກສະ 
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ປອນເຊ້ີຫລືຈາກໂບດ,  ແຕ່ເມ່ືອຕົນເອງໄດ້ດີແລ້ວກໍລືມໄປວ່າໃຜເຄີຍຊ່ວຍເຫລືອ ໃຜເຄີຍໃຫ້ການ ອຸປຖັມ 
ຊໍາ ້ຍັງບ່ໍພໍກັບດູຖູກຢຽບຫຍາມກໍມີ.   
 
ໂຢເຊບເປັນຄົນຮູບຮ່າງງາມ ແລະມີຫລັກໝ້ັນໃນພຣະເຈ້ົາ.  ວັນນ່ຶງພັລຍາຂອງໂຢຕິຟາໄດ້ເຂ້ົາມາຫາເພ່ິນ 
ເຖິງຫ້ອງນອນແລ້ວກໍຂໍນອນນໍາເພ່ິນ.    ໂຢເຊບກໍປະຕິເສດເພ່ິນ ເພາະເພ່ິນຣະນຶກເຖິງຄວາມດີທ່ີນາຍມີຕ່ໍ 
ເພ່ິນ. ພັນລະຍາຂອງເພ່ິນຍັງເຂ້ົາມາອ້ອນວອນໂຢເຊບທຸກວັນ ແຕ່ໂຢເຊບກໍປະຕິເສດ.   
 
ການທົດລອງບ່ໍສາມາດເອົາຊະນະຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາຢ່າງຈິງໃຈໄດ້, ແລະກໍບ່ໍສາມາດຊະນະແຜນ 
ການຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັກເທ່ືອເຖິງແມ່ນວ່າຈະພົບກັບບັນຫາໃນຊ່ົວວາ່ງຊ່ົວຄາວ ແຕ່ພາຍຫລັງມາພຣະເຈ້ົາ 
ກໍອວຍພຣະພອນ. ເຣ່ືອງລາວຂອງໂຢເຊບຍັງບ່ໍສຸດພຽງເທ່ົານ້ີ ພວກເຮົາຍັງຈະໄດ້ເຫັນໃນບົດຮຽນຕ່ໍໄປ.          
 

ສ່ ູຄວາມເຕີບໃຫຍ່ຂຍາຍຕວົ 
ຈາກຄວາມພູມໃຈໃນການເປັນໜຸ່ມ, ບ່ໍມີຫລັກປະກັນ, ບ່ໍມີອໍານາດ,  ເຫັນແກ່ຕົວ,  ຕັດສິນໃຈວ່ອງໄວ  ໂຢ 
ເຊບໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນທ່ີຢ່ ຂູ້າງໆລໍາຄານ ແລະກາຍເປັນສັດຕຣູທັງສ້ິນ. ຈາກກ້ົນນ້ໍາສ້າງຈົນມາເຖິງເຮືອນຂອງ 
ທ່ານນາຍພົນໂປຕີຟາ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສິດສອນລາວຕາມເສ້ັນທາງ ເພ່ືອໃຫ້ລາວຈະເຣນີເຕີບໂຕຂ້ຶນໃນພຣະ 
ເຈົ້າ.   

 
ເມ່ືອເວລາພວກອ້າຍຖ້ິມລົງສ້າງ, ເອົາຂ້ຶນມາຈາກສ້າງ. ຖືກຂາຍໃຫ້ພວກພ່ໍຄ້າ, ຖືກຂາຍຕ່ໍໃຫ້ໂປຕີຟາ  ໂຢ 
ເຊບບ່ໍມີການຂັດຂວາງແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ໃຫ້ອະທິບາຍເຖິງຂ້ັນຕອນຂອງຄວາມເຕີບໃຫຍ່ມີຄືແນວໃດ? (ທໍາງານ,  ປະສົບການ,  ຄວາມຮ້ ູ, 

ການແຕ່ງງານ, ຄຸນນະພາບຂອງຊວິີດ....) 
 

2. ຄິດເຖິງຕົນເອງເມ່ືອອາຍຸ 17 ປີ  ທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນໃນຕົນເອງບ່ໍ? ຫລາຍສ່ໍາໃດ? 
 

3. ໃນສມັຍໃໝ່ຄົນໜຸ່ມສ່ວນຫລາຍໄຝ່ຝັນຢາກອອກຈາກບ້ານ, ທ່ານຄິດວ່າໂຢເຊບຈະຄິດຢ່າງນ້ີບ່ໍ? 
 

4. ພຣະເຈ້ົາຊົງຕິດຕາມໂຢເຊບຕລອດເວລາແມ່ນບ່ໍ?  ຖ້າຢ່າງນ້ັນເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງປ່ອຍໃຫ້ລາວ 
ກາຍໄປເປັນລູກຈ້າງຄົນ? 
 

5. ບົດຮຽນໃນວັນນ້ີສອນພວກເຮົາຫຍັງແດ່? 
                                                                                        ດຣ. ບຸນໂຮມ ພັມມະຈັນ 
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ບດົຮຽນທີ 4 
ນາງເຣເບກາ: ພບົຄວາມຮກັ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ປະຖົມມະການ 24:34-67 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 24 

 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ການນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການແຕ່ງງານໃນເວລານ້ັນ, ເຣເບກາ 

ແຕ່ງງານກັບອີຊາກຜູ້ມີຄວາມຮັກຕ່ໍນາງ 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ວິທີໃດເຮົາຈ່ິງຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົານໍາພາໃຫ້ແຕ່ງງານກັບຄົນໃດຄົນນ່ຶງ? 

 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າວທີິນາງເຣເບກາແຕ່ງງານກັບອີຊາກ ແລະພວກ 

ເຮົາຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນທຸກວັນນ້ີ. 
 

ໜ້າທີສ່າໍຄນັຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວ່າ: 

· ຢືນຢັນວາ່ພຣະຄັມພີເປັນພລັງອໍານາດທ່ີຈະຊີນໍ້າພາໃນຊວິີດແລະການຮັບໃຊ້ 
· ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວດິຊີວາ. 

 

ບົດນໍາ 
 ພຣະເຈ້ົາທໍາງານຜ່ານທໍານຽມແຕ່ງງານໃນເວລານ້ັນເພ່ືອນໍາເອົາອີຊາກແລະເຣເບກາເປັນຜົວເມັຽ.   
ຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຂົານ້ັນເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຊ່ອຍປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.   ໃຫ້
ເຂ້ົາໃຈວ່ານ້ັນບ່ໍແມ່ນຄວາມຮັກແບບເຫັນກັນພຽງຄ້ັງດຽວ.   
            ຄູ່ແຕ່ງງານແຕ່ລະຄູ່ນ້ັນມີປະວັດພິເສດທ່ີຮູ້ວ່ານ້ັນເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເອົາຄົນເຂ້ົາກັນຈົນ 
ກາຍເປັນຄອບຄົວ.    ເຫັນວ່າທຸກວັນນ້ີພວກໜຸ່ມສາວມີບັນຫາໃນເຣ່ືອງນີ້.      ຕາມການສໍາຣວດແລ້ວໃນປີ 
1960 ເຫັນວ່າປະມານ 70% ຜູ້ຍິງ ແລະ 65% ຊາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ມີອາຍຸ 30 ປີ ແລະໄດ້ເຮັດດ່ັງນ້ີ: ໄດ້ອອກ
ຈາກບ້ານ, ຈົບການຮຽນ, ເພ່ິງຕົນເອງໃນດ້ານຊັບສິນ, ແຕ່ງງານ, ແລະກາຍເປັນພ່ໍແມ່.  ແຕ່ເຫັນວາ່ໃນທຸກ 
ວັນນ້ີມີພຽງ 46% ເປັນຍິງ ແລະ 31% ເປັນຊາຍສາມາດພົບຄວາມສໍາເຣັດເໝືອນຄົນໃນ ສມັຍກ່ອນ ໝາຍ 
ຄວາມວ່າຊາວໜຸ່ມໃນສມັຍນ້ີປະມານເຄ່ິງນ່ຶງຍັງບ່ໍສາມາດເຮັດຕາທ່ີກ່າວມານ້ັນໄດ້.   
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        ວິທີໃດທ່ີພຣະເຈ້ົານໍາພາເຮົາໃຫ້ແຕ່ງງານກັບຄົນນ່ຶງຄົນໃດໄດ້?  ຄຣິສຕະຈັກຫລືກຸ່ມສາສນາສາມາດ 
ຊ່ອຍຄົນໂສດໃຫ້ພົບກັນໄດ້ຢ່າງໃດ?  ເຣ່ືອງຂອງເຣເບກາແລະອີຊາກນ້ັນສາມາດເອົາມາເປັນຕົວຢ່າງ.   
 

1. ການຊອກຫາໄດ້ເລີມ້ຂຶນ້: (ປຖກ 24: 1-4) 
ໃນບົດນ້ີໄດ້ກ່າວງ່າຍໆວ່າອັບຣາຮາມເປັນຄົນເຖ້ົາແລ້ວ; ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນໃຫ້ເພ່ິນຢ່າງ 

ຫຼວງຫຼາຍທ່ີສຸດ (ປຖມ 24:1).  ອັບຣາຮາມມີອາຍຸຫລາຍກວ່ານາງຊາຣາສິບປີ (ປຖມ 17:17). ແຕ່ນາງຊາ 
ຣາໄດ້ຕາຍໄປກ່ອນເວລາມີອາຍຸ 127 ປີ (23:1) ໝາຍຄວາມວາ່ຕອນນ້ັນອັບຣາຮາມມີອາຍຸ 137 ປີ ເວລາ 
ເພ່ິນຫາຊອກເມັຽໃຫ້ອີຊາກລູກຊາຍ     ເພາະເປັນລູກຊາຍແຫ່ງພຣະສັນຍາເພ່ືອຈະໃຫ້ມີຜູ້ສືບເຊ້ືອສາຍຖ້າ 
ຫາກພຣະເຈ້ົາຈະອວຍພຣະພອນຜ່ານທາງສາຍເລືອດ. 

 ອັບຣາຮາມໄດ້ມອບໃຫ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ຜູ້ເຊືອ່ໃຈໄດ້ອອກໄປຊອກຫາເມັຽໃຫ້ອີຊາກ.  ເຫັນວ່າຄົນໃຊ້ຜູ້ນ້ີບ່ໍໄດ້ 
ອອກຊ່ືລາວອາດມີຊ່ືວ່າ ເອລິເອເຊີຊາວດາມາສ (ປຖມ 15:2-3).  ອັບຣາຮາມໄດ້ບອກໃຫ້ຄົນໃຊ້ວ່າບ່ໍໃຫ້ 
ເອົາຜູ້ຍິງຈາກເມືອງການາອານມາເປັນເມັຽຂອງອີຊາກຢ່າງເດັດຂາດ,  ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ກັບຄືນໄປປະເທດແລະ 
ບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແລະຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ.   ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຈ່ິງສ່ັງໃຫ້ເອົາເມັຽຈາກເຊືອ້ 
ສາຍຂອງອັບຣາຮາມເອງ?  ຜ່ານອັບຣາຮາມພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງຊາດໃໝ່-ອິສຣາເອນ.   ຄົນໃນເມືອງການາ 
ອານບ່ໍມີພາກສ່ວນໃນພຣະສັນຍາຫຍັງເລີຍ.  ໂດຍການເອົາເມັຽໃຫ້ລູກຊາຍຈາກຄອບຄົວຕົນເອງນ້ັນແມ່ນ 
ວິທີຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການຈະສ້າງຊາດໃໝ່ເປັນພິເສດ.  ດ່ັງນ້ັນ ອັບຣາຮາມຈ່ິງໃຫ້ຄົນໃຊ້ສາບານວ່າຈະເຮັດ 
ຕາມຄໍາສ່ັງ  ມັນອາດເປັນໄປໄດ້ເມ່ືອຄົນໃຊ້ກັບມາຈາກການຊອກເມັຽໃຫ້ອີຊາກ ອັບຣາຮາມອາດເສັຽຊີວິດ 
ໄປກໍໄດ້.  

 ຄົນໃຊຂ້ອງອັບຣາຮາມໄດ້ຈັດເອົາໂຕອູດສິບໂຕຕ່າງສ່ິງຂອງ (24:10) ນ້ັນໝາຍຄວາມວາ່ອັບຣາຮາມ 
ເປັນຄົນຮ່ັງມີ.  ຄົນໃຊ້ກໍໄດ້ມ ຸ ້ງໜ້າໄປຍັງເມືອງ ນາໂຮໃນປະເທດເມໂຊໂປຕາເມັຽ.   ເວລາຄົນໃຊ້ໄປເຖິງກໍ 
ມີບັນຫາຊອກຫາພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົານາຍ  ຖ້າບ່ໍພົບກັບຍາດພີນ້່ອງແລ້ວຈະຊອກຫາຍິງໃດມາເປັນເມັຽຂອງອີ 
ຊາກໄດ້.    ດ່ັງນ້ັນ, ຄົນໃຊ້ຈ່ິງອະທິຖານອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນການນໍາພາ: ຂໍໃຫ້ຍິງທ່ີຖືກຕ້ອງຍອມເອົາ 
ນ້ໍາໃຫ້ກິນພ້ອມທັງສັດດ້ວຍ.  (24:14).   ນ້ີເປັນຄ້ັງແລກທ່ີເຫັນຕົວຢ່າງໃນພຣະຄັມພີຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົານ ໍາພາ 
ໃນທາງສ່ວນຕົວ.  ຕົວຢ່າງນ້ີອາດຊ່ອຍໃຫ້ຄົນເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າພວກເຂົາສາມາດມີຄວາມສ ມັພັນກັບພຣະເຈ້ົາ 
ໃນທາງສ່ວນຕົວໄດ້.  

ຄໍາອ້ອນວອນຂອງຄົນໃຊນ້ັ້ນໄດ້ເຫັນຄໍາຕອບກັບຕາ.  ນາງເຣເບກາຜູ້ເປັນຫລານສາວຂອງອັບຣາຮາມ 
ໄດ້ຖືໝໍນ້ໍາມາຍັງນ້ໍາສ້າງ (24:15).  ເມ່ືອນາງເຣເບກາມາຮອດ ຄົນໃຊ້ກໍເຂ້ົາໄປພົບແລະຂໍກິນນ້ໍາ.  ນາງກໍ 
ຍິນດີແລະໄດ້ເຮັດເກີນທໍານຽມໂດຍຍອມເອົານ້ໍາໃຫ້ສັດກິນນໍາ.   ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າໂຕອູດໂຕນ່ຶງກິນນ ້ ໍາຫຼາຍ 
ທ່ີສຸດປະມາດ 25 ແກນລອນ ແລະສາມາດເດີນທາງໄກໄດ້ສອງສາມວັນໂດຍບ່ໍດ່ືມນ້ໍາອີກ ແລະເຫັນວ່າຄົນ 
ໃຊ້ມີໂຕອູດສິບໂຕ.  ໝ້ໍນ້ໍາໃນສມັຍນ້ັນໃສ່ໄດ້ປະມານ 3 ແກນລອນ ແລະນາງມີໝ້ໍນ້ໍາອັນດຽວເຫັນວ່ານາງ 
ເຣເບກາຕ້ອງຕັກນ້ໍາ 80-100 ເທ່ືອ.  ຊ່ຶງໄດ້ບອກເຖິງຈິດໃຈຂອງນາງໃນຕອນນ້ີວ່ານາງເປັນຄົນດຸໝ່ັນແລະ 
ມັກຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ  ເໝືອນກັບອັບຣາຮາມ ນາງເປັນຄົນຮັບຕ້ອນແຂກທ່ີດີ (18:1-7).  ນາງເປັນຄົນມີແຮງ 
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ແລະມີກໍາລັງດີ ນາງເຮັດວຽກໄວແລະແລ່ນໄດ້ (24:20).  ໝາຍເຫດ:  ປະຖົມມະການ 24: 15-20 ໄດ້ໃຊ້ 
ຄໍາກິຣິຍາ "ດີ"ເວ້ົາເຖິງນາງເຣເບກາຄື ນາງບ່ໍຢູ່ລ້າຈັກເທ່ືອ. 

ຄົນໃຊ້ຂອງອັບຣາຮາມໄດ້ເຫັນສັນຍາລັກຈາກນາງເປັນພິເສດວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາພານາງມາຫາລາວຊຶງ່ 
ເປັນຄໍາຕອບຈາກການອ້ອນວອນຂອງລາວ.  ລາວໄດ້ເອົາຂອງຂວນັອັນມີຄ່າມອບໃຫ້ນາງເຣເບກາແລະໄດ້ 
ແນະນໍາຕົນເອງວ່າເປັນຄົນໃຊ້ຂອງອັບຣາຮາມ (24:22-27). ນາງໄດ້ແລ່ນໄປບ້ານໄປບອກຄອບຄົວ ສ່ວນ 
ຜູ້ເປັນອ້າຍໃຫຍ່ ລາບານໄດ້ແລ່ນໄປພົບຄົນໃຊຂ້ອງອັບຣາຮາມແລະເຊີນເອົາໄປພັກເຊົາທ່ີບ້ານ. (24:29). 

 

2.  ເຈຣະຈາກັນ: (ປຖກ 24:34-67) 
ໃນຂ້ໍ 34 ຄົນໃຊ້ຂອງອັບຣາຮາມໄດ້ເວ້ົາເຖິງປະວັດຂອງຄອບຄົວນາງເຣເບກາ.  ລາວໄດ້ກ່າວເຖິງສ່ິງທ່ີ 

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນໃຫ້ຜູ້ເປັນນາຍຈົນຮ່ັງມີເປັນດີ ແລະອັບຣາຮາມຕ້ອງການລູກໃພ້ຜູ້ທ່ີຈະເປັນເມັຽ 
ຂອງອີຊາກຜູ້ເປັນລູກຊາຍດຽວ.  ລາວຍັງກ່າວວ່າການກະທໍາຂອງນາງເຣເບການ້ັນເປັນຄໍາຕອບຕ່ໍຄໍາອ້ອນ 
ວອນຂອງລາວ ແລະໃນທ່ີສຸດລາວກໍຂໍເອົານາງເຣເບກາມາເປັນເຈ້ົາສາວຂອງອີຊາກ. 

ລາບານ ແລະເບທູເອນເຫັນການນໍາພາຈາກພຣະເຈ້ົາໃນເຣ່ືອງນ້ີ.   ບ່ໍແມ່ນວ່າອັບຣາຮາມເປັນຄົນຮ່ັງມີ 
ເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ເຫັນການນໍາພາຈາກພຣະເຈ້ົາໃນການສ້າງຄອບຄົວຂອງນາງເຣເບກາ ພວກເຂົາຈ່ິງຍອມປະໃຫ້ 
ນາງເຣເບກາຈາກໄປ (24:50-51). 

 ຫລັງຈາກເຈຣະຈາກັນແລ້ວກໍມີພິທີມອບຂອງຂວັນ.  ມັນເປັນທໍານຽມໃນສມັຍນ້ັນຕ້ອງໃຫ້ຂອງຂວັນຕ່ໍ 
ຄອບຄົວເຈ້ົາສາວເພາະພວກເຂົາຈະໄດ້ສູນເສັຽແຮງງານແລະລູກຫລານອີກໃນອະນາຄົດ.  ມີການລ່ັງເລໃຈ 
ແດ່ເມ່ືອຄົນໃຊ້ຂອງອັບຣາຮາມບອກວ່າຕ້ອງຟ້າວກັບຄືນບ້ານໂດຍໄວ.      ພວກເຂົາກໍເປັນຫ່ວງໃນຄວາມ 
ປອດພັຍຂອງເຈ້ົາສາວ ພວກເຂົາຕ້ອງການເວລາອີກເພ່ືອສືບຖາມ.    ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ຍິງຈະບ່ໍມີສ່ວນ 
ໃນການຕັດສິນໃຈ ແຕ່ຕອນນ້ີພວກເຂົາຖາມຄວາມເຫັນຈາກນາງເຣເບກາວ່ານາງຍິນດີທ່ີຈະໄປນໍາຄົນໃຊ້ 
ຂອງອັບຣາຮາມຫລືບ່ໍ.      ນາງບ່ໍໄດ້ລ່ັງເລໃຈໃນການໄປນ້ັນ ແລະທຸກຄົນໃນຄອບຄົວກໍອວຍພອນໃຫ້ນາງ 
ກ່ອນຈາກໄປ. (ປຖມ 24:64).  

ພາບສຸດທ້າຍນ້ີເໝືອນເບ່ິງໃນໜັງ.  ອີຊາກໄດ້ຍ່າງຫລ້ິນໃນຍາມແລງ (24:63) ເວລາເບ່ິງໄປໄກກໍເຫັນ 
ຝູງອູດກໍາລັງມຸ່ງໜ້າມາຫາ.  ນາງເຣເບກາກໍເຫັນອີຊາກ (24:64).   ສາຍຕາຂອງພວກເຂົາໄດ້ຕํາກັນ  
ເມ່ືອ ນາງຮູ້ວາ່ອີຊາກເປັນເຈ້ົາບ່າວນາງກໍເປີດຜ້າບັງໜ້າອອກລົງຈາກໂຕອູດຊ່ຶງເປັນສັນຍາລັກວ່າ ນາງເປັນ
ເຈ້ົາ ສາວ.  ອີຊາກກໍໄດ້ນໍານາງເຂ້ົາໄປໃນຜ້າເຕັນຂອງຜູ້ເປັນແມ່   ໝາຍຄວາມວາ່ນາງເປັນສະມາຊກິໃນ
ຄອບ ຄົວໃໝ່ອີກຄົນນ່ຶງ.  ìນາງໄດ້ເປັນພັລຍາ; ອີກຊາກກໍຮັກນາງî (24:67).  ນ້ັນປັນເຣ່ືອງທ່ີຈົບລົງດ້ວຍ
ຄວາມ ຄວາມສຸກແລະເປັນສ່ິງທ່ີຍິນດີຍ່ິງ. 

 

ເຣືອ່ງອຊີາກແລະນາງເຣເບກາໃນທຸກວນັນີ ້
ພວກເຮົາຄວນລະວງັໃນການໃຊ້ເຣືອ່ງນ້ີຊອກຫາແຕ່ງງານໃນທຸກນວັນນ້ີ. ຕົວຢ່າງຖ້າທ່ານໄປຮ້ານຂາຍ 

ກາເຟ   ແລະທ່ານໄດ້ຂໍແຕ່ງງານກັບຄົນໃດຄົນນ່ຶງແລະບອກໃຫ້ຄົນນ້ັນຊ້ືກາເຟເພ່ືອທຸກຄົນທ່ີຫລ້ິນກິລາໃນ 
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ກຸ່ມຂອງຕົນເອງ ກໍເຫັນວາ່ບ່ໍໄດ້ຕີຄວາມໝາຍຂອງພຣະຄັມພີຕອນນ້ີຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມພວກ 
ເຮົາສາມາດຮຽນຈາກບົດຮຽນນ້ີໄດ້ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

· ພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງຕ່ໍການແຕ່ງງານ. ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ນໍາເອົາອີກຊາກແລະນາງເຣເບກາມາພົບ 
ກັນ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມປອດພັຍແດ່ຄົນໃຊ້ຂອງອັບຣາຮາມໃນການເດີນທາງ ພຣະອົງໄດ້ 
ຍິນຄໍາອ້ອນວອນຂອງຄົນໃຊ້ນ້ັນ, ດົນໃຈໃຫ້ນາງເຣເບກາເຮັດສ່ິງດີ, ເຮັດໃຫ້ຄົນໃຊ້ພໍໃຈຕ່ໍນາງ 
ເຣເບກາແລະຄອບຄົວ, ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ມີພາກສ່ວນໃນເຣືອ່ງນ້ີແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນມາ. 

· ມີຈຸດປະສົງໃນການແຕ່ງງານຫລາຍກວ່າຄວາມສຸກຂອງສອງຄົນ.  ພຣະເຈ້ົາມີແຜນການເລິກ 
ໄປກວ່າຄວາມສຸກຂອງອີຊາກແລະເຣເບກາ    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກເອົາອັບຣາຮາມເປັນພ່ໍຂອງ 
ທຸກຊາດໃນໂລກເພ່ືອຄົນໃນໂລກຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ (ປຖມ 12:1-3) ແທ້ຈິງແລ້ວພຣະພອນ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່າຍເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ ແມ່ນອົງພຣະເຢຊູ.   ຖ້າຄົນນ່ຶງຄົນໃດຊອກ 
ຫາຄູ່ຄອງໃຫ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍພຽງຊອກຄວາມສຸກເທ່ົານ້ັນ. ພວກເຮົາ 
ຄວນຕ້ັງຄໍາຖາມຂ້ຶນມາວ່າ   ຊິວດິາການແຕ່ງງານຂອງເຮົານ້ັນເປັນທ່ີຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະ 
ເຈ້ົາຫລືບ່ໍ? 

· ລັກບຸຄະລິກລັກສະນະສໍາຄັນ.  ໃນຊີວດິຂອງນາງເຣເບກາແລ້ວແມ່ນນາງມີຈິດໃຈຢາກຮັບໃຊ້.   
ຊິວດິຂອງການແຕ່ງງານອາດເປັນສ່ິງລໍາບາກສໍາລັບຄົນເຫັນແກ່ຕົວ.    ການແຕ່ງງານມີຄວາມ 
ສົດຊ່ືນ ຍ້ິມຫົວ ແຕ່ຍັງມີຫລາຍອີກກວາ່ນ້ັນ.  ຊີວດິໃນການແຕ່ງງານຍັງຕ້ອງມີການຊັກຜ້າລ້າງ 
ຖ້ວຍ ເບ່ິງເດັກນ້ອຍແລະອ່ືນໆÖ 

· ຮ່ວມກຸ່ມກັບຄົນທ່ີເຊ່ືອນ້ັນສໍາຄັນ. ເປັນຂອງທັມມະດາເມ່ືອຄົນໜຸ່ມໄປມາຮ່ວມກັນແບບຊູ້ສາວ 
ກໍເຫັນວ່າຄອບຄົວແລະກຸ່ມໃນຄວາມເຊ່ືອໄດ້ປັກຕາເບ່ິງເປັນເວລາຫລາຍປີ.  ເຫັນວ່າການເຮັດ 
ແນວນ້ັນບ່ໍມີອີກແລ້ວໃນສມັຍນ້ີ.    ທຸກວັນນ້ີພວກຊາວໜຸ່ມສ້າງຄອບຄົວຫ່າງໄກຈາກຍາດຕິພ່ີ 
ນ້ອງແລະມັກເພ່ິງຕົນເອງ. ຄຣິສຕະຈັກບ່ໍສາມາດຮັບໃຊຄົ້ນທ່ີເພ່ິງຕົນເອງ ຊອກວຽກງານ, ສ້າງ 
ຄອບຄົວ ແລະລ້ຽງລູກນ້ອຍ.     ຄົນຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກກໍເຫັນວ່າບ່ໍໄດ້ ຮັບຄໍາແນະນໍາທ່ີດີຈາກຜູ້ 
ອະວຸໂສ.   ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າ ຄຣສິຕະຈັກສາມາດຊ່ອຍຄົນໝຸ່ມຢ່າງນ້ັນບ່ໍ?    ປະວັດຂອງອີຊາກ 
ແລະເຣເບກາໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນພາວະສຸກເສີນ ແລະພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄອບ ຄົວແລະກຸ່ມທີ່ີຄວາມ 
ເຊ່ືອໄດ້ມີພາກສ່ວນໃນການຮ່ວມຊວິີດຂອງພວກເຂົາ.    ມີພາກສ່ວນອັນໃດບ່ໍໃນຄຣິສຕະຈັກ 
ທຸກວັນນ້ີສາມາດແນະນໍາໃຫ້ຄົນໝຸ່ນພົບກັນແລະສ້າງຄອບຄົວນໍາກັນໄດ້? 
 

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 
     ສ່ິງສໍາຄັນອັນນ່ຶງໃນການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຄືການມີຄວາມຮັກໄຄ່  ແລະຂ້ັນຕ່ໍໄປແມ່ນການສ້າງຄວາມສັມພັນ 
ກັບຄົນອ່ືນ.   ໃນພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ສອນເຖິງວິທີບ່າວສາວລົມກັນ ມີແຕ່ເວ້ົາເຖິງຄວາມສັມພັນທ່ີສໍາຄັນ  ພຣະ 
ເຈ້ົາໄດ້ສ້າງພວກເຮົາມາໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນກັນກັບຄົນອ່ືນແລະກຸ່ມອ່ືນໆ.    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດວຽກຜ່ານທໍາ 
ນຽມຂອງການແຕ່ງງານທ່ີນໍາເອົາອີຊາກແລະເຣເບກາເປັນຜົວເມັຽກັນ.   ການແຕ່ງງານຂອງພວກເຂົາເປັນ 
ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອໄຖ່ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງເອົາໄວ້.  ພຣະເຈ້ົາຍັງທໍາກິຈການຂອງພຣະອົງ 
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ຜ່ານການແຕ່ງງານ ແລະພຣະອົງມີພຣະສົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຖວາຍການແຕ່ງງານນ້ັນໃຫ້ເປັນທ່ີຊອບພຣະ 
ທັຍຂອງພຣະອົງ. 
      ພວກເຮົາທ່ີເປັນກຸ່ມທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອຄວນແນະນໍາແລະເວ້ົາເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການແຕ່ງງານ.  ພວກ  
ຄົນ ໜຸ່ມຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາຈາກຜູ້ອາວຸໂສເຣືອ່ງການແຕ່ງງານ. ຄຣິສຕະຈັກກໍເໝືອນກັນຄວນເປັນບ່ອນ 
ໃຫ້ກໍາລັງໃຈແລະແນະນໍາຕ່ໍຊາວໝຸ່ມຜູ້ກໍາລັງຊອກຫາຄູ່ຄອງ.  ຄຣິສຕະຈັກຄວນມີໂຄງການສອນແລະໃຫ້ 
ຄໍາປຶກສາເຖິງເຣືອ່ງການແຕ່ງງານ  ເພ່ືອໃຫ້ຄົນໝຸ່ມສາວຮຽນຮູ້ເຖິງວທີິທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ທໍາງານໃນຊີວິດເພ່ືອ 
ປະທານຄວາມສໍາເຣັດ, ແລະຄວາມຮັກແທ້ໃຫ້. 
 

ຄໍາຖາມ 
 

1. ວິທີໃດພຣະເຈ້ົາໄດ້ທໍາງານພາຍໃນຊີວິດຂອງທ່ານເຖິງເຣ່ືອງຄວາມຮັກ? 
 

2. ພຣະເຈ້ົາທໍາງານເຣືອ່ງຊູສ້າວຕາມທໍານຽມຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີຢ່າງໃດ? 
 

3. ມີອັນໃດທ່ີທ່ານຄວນພິຈາຣະນາກ່ອນຈະແຕ່ງານກັບຄົນນ່ຶງຄົນໃດ? 
 

4. ຄົນໃຊ້ຂອງອັບຣາຮາມໄດ້ອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພຣະອົງສະແດງໝາຍສໍາຄັນວາ່ແມ່ນໃຜ ອີຊາກ 
ຄວນແຕ່ງງານນໍາ.  ໃນທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາຄວນເຮັດຢ່າງນ້ັນບ່ໍ?  ອັນໃດຄວນລະວັງ? ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄວນ 
ທູນຂໍໃຫ້ເຫັນໝາຍສໍາຄັນບ່ໍ? 
 

 
 

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

ບດົຮຽນທ ີ5 
ນາງຮນັນາ: ອ້ອນວອນຂລູໍກ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  1 ຊາມູເອນ 1:1-20 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ຊາມູເອນ 1:1-20 

 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນແດ່ນາງຮັນນາ ແລະສາມີຜູ້ລໍຄອຍ 

ຢາກໄດ້ລູກເປັນເວລາດົນນານ. 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ມີຄໍາອ້ອນວອນແນວໃດທ່ີທ່ານປາຖນາຢາກຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ? 

 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອບອກເຖິງຄໍາອ້ອນວອນຂອງນາງຮັນນາເພາະພຣະຄຸນຂອງ 

ພຣະເຈ້ົາ ແລະເພ່ືອເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງ. 
 

ໜ້າທີສ່າໍຄນັຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວ່າ: 

· ຢືນຢັນວາ່ພຣະຄັມພີເປັນພລັງອໍານາດທ່ີຈະຊີນໍ້າພາໃນຊວິີດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
· ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວດິຊີວາ. 

 

ບົດນໍາ 
 ການຢາກໄດ້ລູກນ້ັນເຮັດໃຫ້ນາງເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາ, ໃນທ່ີສຸດພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ຍິນຄໍາອ້ອນວອນທູນ 
ຂໍຂອງນາງ.  ມັນເປັນການຍາກໃນຊີວິດຖ້າມີການລໍຖ້າເມ່ືອຢາກໄດ້ອັນນ່ຶງອັນໃດ.     ມັນເປັນຄວາມຮູ້ສຶກ 
ເຖິງສ່ວນເລິກພາຍໃນຈິດໃຈທ່ີຢາກໄດ້ແຕ່ເຫັນວ່າສ່ິງນ້ັນອາດຈະບ່ໍກາຍເປັນຈິງໄດ້.     ຄົນໂສດລໍວັນແຕ່ງ 
ງານວ່າຍາມນ້ັນຈະມາເຖິງເມ່ືອໃດນໍ.  ບາງຄົນລໍໃຫ້ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນດ້ານເງິນຄໍາ,  ບາງຄົນລໍຖ້າຜູ້ 
ເປັນລູກໜີອອກບ້ານກັບຄືນມາ.  ການລໍຖ້ານ້ັນທຸກລໍາບາກໃຈຫລາຍໃນຊວິີດ.  ພວກເຮົາອ້ອນວອນອະທິ 
ຖານລໍຖ້າຢາກເຫັນຄໍາຕອບ ແຕ່ເຫັນຄໍາຕອບນ້ັນບ່ໍໄດ້ມາໃກ້ເລີຍມີແຕ່ລໍແລ້ວກໍລໍອີກ. 

                ສຸພາສດິ 13:12 ກ່າວວ່າ, ìເມ່ືອໝົດຫວັງຫົວໃຈກໍເຈັບຊ້ໍາ.î   ເມ່ືອລໍຄອຍພວກເຮົາກໍເຈັບປວດໃນ 
ດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ.  ຫລາຍໆເທ່ືອຄວາມເຈັບປວດນ້ັນກໍກາຍເປັນສ່ິງຂົມຂ່ືນ, ໂກດຮ້າຍ, ແລະເສ້ົາ 
ໃຈ.  ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ີກໍເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກນ້ອຍເນ້ືອຕ່ໍາໃຈ  ແລະຢາກລໍຄອຍໃຫ້ທຸກສ່ິງດີຂ້ຶນກ່ອນຈ່ິງເຂ້ົາໄປ 
ຫາພຣະເຈ້ົາ.  ແຕ່ເມ່ືອຍອມໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກແນວນ້ັນໄລ່ເຮົາໜີຈາກພຣະເຈ້ົາ ເຮົາກໍເປັນຄົນ ຜ່າຍແພ້.  ແຕ່ 



 20

ຄວາມຈິງແລ້ວຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງນ້ັນຄວນດຶງເຮົາເຂ້ົາໃກ້ຊິດພຣະເຈ້ົາຫລາຍຂ້ຶນ.  ເວລາເປັນທຸກຈິດໃຈພວກ 
ເຮົາຕ້ອງການພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາມາໃນຊິວິດ. ເວລານາງຮັນນາເປັນທຸກລາວເຂ້ົາໄປ 
ຫາພຣະເຈ້ົາ ແລະກໍໄດ້ພົບພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງແທ້ໃນຊີວດິ.    ພຣະເຈ້ົາຈະສະແດງພຣະຄຸນຕ່ໍພວກເຮົາ ເ
ໝືອນກັນ ເມ່ືອພວກເຮົາອ້ອນວອນທູນຂໍຈາກພຣະອົງ. 

 

1.ຄວາມເຈບັປວດ: (1 ຊມອ 1:1-8) 
ສອງຂ້ໍທີແລກໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄວາມເຈັບປວດຂອງນາງຮັນນາ.    ມີຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືເອນການາເປັນຕະກູນເອ 

ຟຣາອີມລາວເອົາເມັຽສອງຄົນ, ເມັຽຜູ້ທີສອງຊ່ືວ່ານາງເປນ ນິນາຜູ້ມີລູກ ແຕ່ນາງຮັນນາເປັນຍິງໝັນ.    ໃນຊີ 
ວິດຂອງພວກອິສຣາເອນແລ້ວຜູ້ຍິງໝັນເປັນທຸກໃຈຫລາຍ   ເພາະໜ້າທ່ີຂອງຜູ້ຍິງຕ້ອງມີລູກຜູ້ສືບເຊ້ືອສາຍ 
ເພ່ືອເປັນຜູ້ຮັບມໍຣະດົກສືບຕ່ໍໄປ.  ຍິງໃດທ່ີມີລູກຫລາຍຄົນຖືວ່າເປັນຜູ້ມີກຽດແລະເປັນພຣະພອນ.   ກົງກັນ 
ຂ້າມຖ້າຍິງໃດບ່ໍມີລູກຖືວ່າເປັນຄົນຜິດພາດໃນຊີວິດເຊ່ັ່ນ: ສາມີມີສິດຢ່າຮ້າງແລະໄປແຕ່ງງານກັບຜູ້ໃໝ່ໄດ້.  
ຕອນນ້ີຈ່ິງເຫັນວ່າສາມີຂອງນາງຮັນນາຈ່ິງເອົາເມັຽນ້ອຍຍ້ອນເຫດຜົນອັນນ້ີ.  ແນວໃດກໍຕາມນາງຮັນນາຍັງ 
ເປັນເມັຽຜູ້ທ່ີຜົວຮັກຫລາຍ.  ດ່ັງນ້ັນ ນາງຮັນນາຈ່ິງສາມາດປະເຊີນກັບເປນິນນາຜູ້ເປັນເມັຽນ້ອຍ.   

  ວັນຢຸດພັກເປັນໂອກາດດີທ່ີເຕ້ົາໂຮມຄອບຄົວສລອງຢ່າງມ່ວນຊ່ືນ ແລະເປັນເວລາເຮັດໃຫ້ມີການຂັດ 
ແຍ້ງກັນເກີດຂ້ຶນກໍເປັນໄດ້.  ນ້ັນເປັນເຣ່ືອງຂອງນາງຮັນນາກັບນາງເປນິນນາ  ທຸກໆປີເອນການາຜູ້ເປັນຜົວ 
ໄດ້ພາ ຄອບຄົວໄປນະມັສການແລະຖວາຍທ່ີເມືອງຊີໂລ (1 ຊາມູເອນ 1:3) ພວກເຂົາໄປໃນທ່ີນ້ັນເພ່ືອເຮັດ 
ອັນໃດອັນນ່ຶງອີງຕາມທໍານຽມພວກຢິວ, ຫລືພວກເຂົາອາດໄປຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາກໍເປັນໄດ້.   

   ໃນພຣະຄັມພີເດີມມີລະບົບການຖວາຍສອງຢ່າງ: ຖວາຍເຜົາບູຊາ, ນ້ັນແມ່ນການເຜົາໃນແທ່ນບູຊາ, 
ແລະຖວາຍສາມ ກັຄີທັມຊ່ຶງສ່ວນນ່ຶງໄດ້ແບ່ງປັນລະຫວ່າງປະໂລຫິດແລະຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມນະມັສການ.  ເຫັນວ່າ 
ການຖວາຍຂອງເອນການາອາດເປັນແບບທີສອງ. 

ຕາມທໍານຽມຊາວຢິວແລ້ວລູກຊາຍມີພາກສ່ວນຮັບມໍຣະດົກຂອງພ່ໍ ແລະລູກກົກໄດ້ຮັບສອງເທ່ົາ (ພຣະ 
ບັດຍັດທີສອງ  21:17).   ກົດບັນຍັດຢ່າງນ້ີກໍເພ່ືອສໍາລັບຄົນທ່ີີມີເມັຽສອງຄົນ ຖ້າຮັກເມັຽໃດແລ້ວບ່ໍແມ່ນຈະ 
ມອບມໍຣະດົກໃຫ້ລູກຂອງຜູ້ຮັກນ້ັນຫລາຍກວາ່.  (ພຣະບັດຍັດທີ ສອງ 21:15-17).     ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ 
ເຖິງນາງຮັນນາ ບ່ໍມີລູກຜູ້ເປັນຜົວຍັງມອບຂອງຖວາຍໃຫ້ລາວສອງເທ່ົາ,  ìເພາະວາ່ລາວຮັກນາງຫລາຍî (1 
ຊາມູເອນ 1:5).     ໃນເມ່ືອເຮັດດ່ັງນ້ີເປັນເວລາຫລາຍປີ ນາງເປນິນນາກໍມີຄວາມອິດສາແລະເຮັດໃຫ້ ນາງ 
ຮັນນາໃຈຮ້າຍເພາະນາງຮັນນາເປັນຍິງໝັນ. ນາງຮັນນາຮ້ອງໄຫ້ແລະບ່ໍຍອມກິນເຂ້ົາກິນນ້ໍາເພາະເມັຽນ້ອຍ 
ເວ້ົາໃສ່ນາໆປະການ.  ຜູ້ເປັນຜົວກໍພະຍາຍາມອອຍໃຈແຕ່ບ່ໍສາມາດໃຫ້ສ່ິງທ່ີນາງຕ້ອງການໄດ້ຄື: ມີລູກ.  

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່ານາງເປັນຍິງໝັນເພາະ ìພຣະເຈ້ົາອັດທ້ອງຂອງນາງî  (1 ຊາມູເອນ 1:5). ໃນຕອນນ້ີ 
ຄົນເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຍ່ິງໃຫຍ່.  ໃນທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງສ່ິງພຣະເຈ້ົາທໍາ 
ການອັສຈັນ ແລະສິ່ງທີີເກີດຂ້ຶນຈາກທັມມະຊາດ, ຫລືໂລກແຫ່ງຄວາມຜິດບາບ.  ແຕ່ໃນສມັຍຂອງນາງຮັນ 
ນາຄົນເຮົາເຫັນສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີດີແລະສ່ິງທ່ີບ່ໍດີຊ່ຶງແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ບັນຊາ.   ຖ້າຍິງໃດມີລູກ 
ພຣະເຈ້ົາອວຍພຣະພອນໃຫ້ ຖ້າວ່າຍິງໃດບ່ໍມີລູກພຣະເຈ້ົາເອງເປັນຜູ້ອັດທ້ອງໄວ້. ໃນພຣະຄັມພີເດີມຖ້າຍິງ
ໃດເປັນຍິງໝັນພຣະເຈ້ົາອາດໃຊ້ນາງເປັນພາຊະນະເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ສະແດງພຣະຄຸນແລະອໍານາດຂອງ 
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ພຣະອົງ (ປຖມ 16:1-2; 21:1-7; 25:21-26; ຜູ້ປົກຄອງ 13:1-5; ລູກາ 1:5-24). ຄໍາເວົ້າວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາ 
ໄດ້ອັດທ້ອງລາວໄວ້î ເປັນສັນຍາລັກວ່າ-ຕຽມໄວ້-ພຣະອົງຈະເຮັດການອັສຈັນ. 

 

2.  ຫວົໃຈຮອ້ງໄຫ:້ ( 1 ຊມອ 1:9-18) 
ນາງຮັນນາບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈເຣ່ື່ອງນ້ີ ນາງພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກວ່າຕົນໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດແລະຂົມຂ່ືນ.  ແຕ່ເຫັນ 

ວ່ານາງບ່ໍຍອມໃຫ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄລ່ນາງໃຫ້ຫ່າງອອກຈາກພຣະເຈ້ົາ ນາງໄດ້ໃຊ້ຄວາມໂສກເສ້ົາໃນຈິດໃຈເປັນ 
ສ່ິງທ່ີດຶງດູດນາງໃຫ້ເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາ.   ຄວາມອົດທົນຢ່າງກ້າຫານນ້ັນເປັນສ່ິງເຮັດໃຫ້ນາງກາຍເປັນແມ່ 
ແຫ່ງຄວາມເຊືອ່.   

    ໃນປີນ້ີນາງບ່ໍໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ເປັນທຸກຄົນດຽວ ນາງໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນພຣະວຫິານຮ້ອງໄຫ້ໄວ້ທຸກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.  
ເປັນໜ້າສົນໃຈຫລາຍນາງໄດ້ອ້ອນວອນຮ້ອງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າ ພຣະເຈ້ົາ ìແຫ່ງຈັກກະວານî 1 (ຊມອ 1:11).  
ເປັນຄໍາເວ້ົາທ່ີມີຄວາມໝາຍວ່າ ພຣະອົງມີອໍານາດເໜືອທະຫານໃນສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ.  ໃນພຣະຄັມ 
ພີເດີມ ຄໍາເວ້ົາຢ່າງນ້ັນໄດ້ໃຊໃ້ນເວລາມີການປ່ຽນແປງ.  ຊາມູເອນເປັນຜູ້ປົກຄອງຫລ້າສຸດ ແລະເປັນຜູ້ປະ 
ກາດພຣະທັມຄົນທໍາອິດ.  ຊາມູເອນໄດ້ປົກຄອງພວກອິສຣາເອນເວລາມີການປ່ຽນແປງຈາກຜູ້ປົກຄອງໄປ 
ຫາກະສັດ.   ນາງຮັນນາບ່ໍຮູ້ຄວາມສໍາຄັນໃນຕອນນ້ີ ນາງພຽງແຕ່ອ້ອນວອນຮ້ອງໄຫ້ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເພາະນາງ 
ຕ້ອງການໆ ຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ.   

ນາງຮັນນາເປັນຄົນກ້າ ນາງອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພຣະອົງປະທານລູກຊາຍ.   ນາງໄດ້ຂໍນໍາພຣະເຈ້ົາ 
ໃນສ່ິງທ່ີນາງຕ້ອງການທ່ີສຸດແລະສັນຍາວາ່ຈະຖວາຍສ່ິງມີຄ່າທ່ີສຸດຕ່ໍພຣະອົງຄືນ: ນ້ັນແມ່ນລູກຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ຊົງປະທານໃຫ້.  ນາງສັນຍາຈະຖວາຍລູກນ້ັນໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.   ເດັກນ້ັນຈະບ່ໍດ່ືມເຫລ້ົາແລະບ່ໍຕັດ 
ຜົມ.  ຕາມຄໍາສັນຍານ້ັນເຫັນວ່ານາງຮັນນາຄຶດໃນໃຈວາ່ຈະແຍກລູກໄວ້ເພ່ືອຮັບໃຊ້ (ເບ່ິງຈົດບັນຊີ 6:1-21; 
ເໝືອນກັບແຊມຊັນ ຜູ້ປົກຄອງ 13:3-5).  ຖ້າວ່າພຣະເຈ້ົາປະທານລູກຊາຍໃຫ້ແທ້. 

ໃນເວລານ້ັນປະໂຣຫິດ ເອລີໄດ້ເບ່ິງນາງອ້ອນວອນຢູ່ຫ່າງໄກ ເພ່ິນເຫັນນາງອ້ອນວອນແຕ່ບ່ໍມີສຽງເພ່ິນ 
ຄຶດວ່ານາງເມົາເຫລ້ົາຈ່ິງສ່ັງໃຫ້ເອົາຈອກເຫລ້ົາໄປຖ້ິມ (1 ຊມອ 1:14).  ການທ່ີປະໂຣຫິກ່າວນ້ັນບ່ໍເປັນໜ້າ 
ແປກເພາະເວລານ້ັນເປັນຍາມສລອງ.      ແຕ່ການສັງເກດວ່ານາງເປັນຄົນປະເພດໃດນ້ັນໄດ້ບອກເຖິງສະ 
ພາບຂອງເອລີເອງ ເພາະແທນທ່ີຈະຮັບໃຊນ້າງໃນຍາມເປັນທຸກ ເພ່ິນເລີຍກາຍເປັນຜູ້ຕັດສິນຢ່າງ ຮ້າຍແຮງ. 

  ເຖິງແມ່ນນາງຮັນນາຖືກປມາດຢ່າງບ່ໍເປັນທັມ ແຕ່ເຫັນວ່ານາງໄດ້ຕອບປະໂຣຫິດດ້ວຍຄວາມສຸພາບ.  
ນາງກ່າວ່ານາງບ່ໍໄດ້ເມົາເຫລ້ົາແຕ່ປະການໃດ, ແຕ່ໄດ້ ìເປີດສ່ິງໃນໃຈî ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເພາະຄວາມທຸກໃຈ ນາງ 
ຂໍຮ້ອງໃຫ້ປະໂຣຫິດເຫັນໃຈວາ່ນາງບ່ໍແມ່ນຍິງຜູ້ບ່ໍມີຄ່າ (1:16).    ຄໍາເວ້ົາວ່າບ່ໍມີຄ່າໃນພາສາເຮັບເຮີແມ່ນ 
ບີລີອາ, ຊ່ຶງກາຍເປັນຊ່ືຂອງຊາຕານ (2 ຂ່າວຄາວ 6:15). ໃນທ່ີສຸດຄໍາເວົາ້ທ່ີເອລີກ່າວຫານາງນ້ັນຕົກມາຖືກ 
ລູກຂອງຕົນເອງ.   

ເມ່ືອໄດ້ສົນທະນາກັນແລ້ວເອລີກໍເຂ້ົາໃຈແລະໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ແກ່ນາງວ່າ, ìຈ່ົງໄປເປັນສຸກເທ້ີນ; ພຣະ 
ເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອັນໄດ້ຕອບຄໍາອ້ອນວອນນ້ັນແລ້ວî (1:17).  ເມ່ືອນາງໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນນາງກໍພໍໃຈເຖິງແມ່ນ 
ຈະໄດ້ຫລືບ່ໍໄດ້ລູກກໍຕາມເພາະນາງໄດ້ເປີດຫົວໃຈນ້ັນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນແລ້ວ.  ນາງກັບບ້ານໄປຫາຄອບ 
ຄົວຍອມກິນເຂ້ົາກິນປາຮ່ວມກັບສາມີ ແລະນາງບ່ໍໄດ້ໂສກເສ້ົາອີກຕ່ໍໄປ (1:18). 
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3.  ຄໍາຕອບ: (1 ຊມອ 1:19-27) 
         ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງນາງຮັນນາ ແລະນາງຮັນນາກໍເຮັດຕາມທ່ີຕົນເອງໄດ້ສັນຍາໄວ້.  
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ເປັນພໍເ່ປັນຄົນໃສ່ຊ່ືໃຫ້ລູກ    ແຕ່ຕອນນ້ີນາງຮັນນາເປັນຄົນໃສ່ຊືໃ່ຫ້ລູກຊາຍວ່າ ຊາມູ 
ເອນ, ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນ. ນາງລ້ຽງເດັກນ້ັນຈົນເຖິງຊາມູເອນປະນົມອາຍຸປະມານສາມປີ.  
ນາງໄດ້ເອົາລູກຊາຍນ້ອຍກັບໄປຍັງເມືອງຊີໂລດ້ວຍການເຫັນດີຈາກສາມີ.  ນາງໄດ້ຖວາຍລູກຊາຍນ້ັນໃຫ້ 
ແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ລາວຍັງໄດ້ນໍາງວົເຖິກສາມປີ-ເປັນສັດໃຫຍ່ຣາຄາແພງຫລາຍ-ເພ່ືອຂ້າຖວາຍ.    ເວ 
ລາມາເຖິງເມືອງຊໂີລ  ນາງກໍບອກໃຫ້ປະໂຣຫິດເອລີວ່າລາວອ້ອນວອນຂໍລູກຈາກພຣະເຈ້ົາສາມປີຜ່ານໄປ 
ນ້ັນ  ດຽວນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານສ່ິງທ່ີນາງທູນຂໍແລ້ວ ແລະນາງກັບມາເພ່ືອຈະມອບຊາມູເອນໄວ້ໃນພຣະວິ 
ຫານ ເພ່ືອຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
      ເພງຂອງນາງຮັນນາໃນ 1 ຊາມູເອນ 2 ແມ່ນບົດເພງຮ້ອງໃນຍາມໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ ມັນຄ້າຍຄືບົດເພງ 
ຂອງມາຣອີາຮ້ອງເວລາອົງພຣະເຢຊູມາປະສູດຕາມພຣະສັນຍາ (ລູກາ 1:46-55).    ນາງຮັນນາຮ້ອງເພງ 
ເພາະໄດ້ມີຊັຍແລະເວົາ້ເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງຕ່ໍຄົນທຸກຍາກ ແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ມີກໍາລັງໝົດແຮງໄປ.    ນາງ 
ຍັງໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງສ່ິງພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕ່ໍຄົນອ່ອນແຮງ ຄົນທຸກຍາກ ແລະຜູ້ເປັນທຸກໃຈ.  ນາງ 
ໄດ້ກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາເອງເປັນຜູ້ປະທານກໍາລັງໃຫ້.   ເໝືອນກັບອົງພຣະເຢຊູຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາສັນຍາເອົາໄວ້ເປັນ 
ພຣະຜູ້ໄຖ່.    ລູກຊາຍຂອງ ນາງຮັນນາຄືຊາມູເອນ ແມ່ນຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາໃນພາວະມີການປ່ຽນ 
ແປງຈາກຜູ້ປົກຄອງຈົນເຖິງສມັຍຂອງກະສັດ.     ກະສັດດາວິດເປັນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາສັນຍາເອົາໄວ້ໃຫ້ປົກຄອງ 
ອານາຈັກຕລອດໄປ (2 ຊມອ 7:11-16).  ຄໍາສັນຍາທັງໝົດນ້ັນໄດ້ສໍາເຣັດລົງໃນອົງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ. 
      

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 
       ທ່ານເຄີຍມີຊີວດິຢູ່ກັບການລໍຄອຍບ່ໍ?  ນາງຮັນນາໄດ້ອົດທົນລໍຄອຍຢາກໄດ້ລູກ:   ນາງຖືກສັງຄົມປະ 
ນາມ, ເມັຽນ້ອຍຫົວຂວັນ, ນາງມີຄວາມໂກດຮ້າຍ, ແລະຢູ່ກັບຄວາມຂົມຂ່ືນ. ແຕ່ນາງເປັນຄົນພິເສດຫລາຍ 
ເພາະນາງບ່ໍຍອມໃຫ້ການເປັນທຸກນ້ັນໄລ່ຕົນເອງໜີຈາກພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ນາງຍ່ິງເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຈ້ົາ.     ນາງໄດ້ 
ເປີດຈິດໃຈເປັນທຸກນ້ັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ     ໃນທ່ີສຸດພຣະເຈ້ົາກໍຕອບຄໍາອ້ອນວອນຂອງນາງ ແລະປະທານສ່ິງທ່ີ 
ນາງຕ້ອງການໃນຊີວິດ. 
     ພວກເຮົາຈ່ົງເອົາຕົວຢ່າງຂອງນາງຮັນນາ ຄືພວກເຮົາຕ້ອງອົດທົນຕ່ໍການຫົວຂວັນ ການເວ້ົາໃສ່ນາໆປະ 
ການ ຄືເອົາຄວາມເປັນທຸກນ້ັນເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາ ແທນທ່ີຈະໃຫ້ການເປັນທຸກນ້ັນຊຸກເຮົາໜີຈາກພຣະອົງ.  
ໃຫ້ພວກເຮົາສແວງຫາພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຮູ້ວາ່ພຣະອົງຍັງຟັງຢູ່    ໄດ້ຍິນຄວາມເຈັບປວດ ແລະຈະ 
ຕອບຄໍາທູນຂໍຂອງພວກເຮົາສເມີ. 
 

ຄໍາຖາມ 
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5. ທ່ານເຄີຍລໍຖ້າສ່ິງຢາກໄດ້ໃນຊິວີດຫລືບ່ໍ?    ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນຊີວິດຢ່າງໃດໃນເວລານ້ັນຕ່ໍຕົນ 
ເອງ ຕ່ໍຄົນອ່ືນ ແລະຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ? 
 

6. ນາງຮັນນາໄດ້ເປີດໃຈຮ້ອງໄຫ້ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.  ເປັນແນວເມ່ືອທ່ານໄດ້ເປີດຈິດໃຈຮ້ອງໄຫ້ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ?  
ທ່ານຈະໄປຫາໃຜ? ແລະຈະເຮັດແນວໃດ? 

 
7. ປະໂຣຫິດເອລີໄດ້ຕັດສິນນາງຮັນນາຜິດແທນທ່ີຈະຮູ້ຈັກຄວາມຕ້ອງການຂອງນາງ.  ທ່ານຮູ້ຈັກຮັບ 

ຜິດບ່ໍເມ່ືອເບ່ິງຄົນອ່ືນໃນທາງລົບ?  ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈ່ິງຈະຮຽນຈາກຄວາມຜິດຈາກການກະ 
ທໍາຂອງປະໂຣຫິດເອລີໃນຕອນນີ້? 
 

8. ທ່ານຮູ້ແນວໃດວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄໍາອ້ອນວອນຂອງທ່ານ ເມ່ືອທ່ານກໍາລັງລໍຄໍາຕອບຢູ່ນ້ັນ? 
 

9. ທ່ານຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕ່ໍຄົນອ່ືນຢ່າງໃດ ເມ່ືອພວກເຂົາກໍາລັງລໍຄອຍຄໍາຕອບຈາກພຣະເຈ້ົາ? 
 
 
 
 
 
 

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

ບດົຮຽນທ ີ6 
ນາງຣດູ: ພບົຄວາມຮກັຫລັງຈາກສາມເີສຽັຊວີດິ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ຣູດ 1:1-9; 3:6-13; 4:13-17 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຣູດ 1-3-4 

 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ປະວັດຂອງນາງຣດູເປັນເຣ່ືອງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກໃນການສ້າງ 

ຄວາມຮັກໃໝ່ຫລັງຈາກສູນເສັຽສາມີ. 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ມີອັນໃດເກີດຂ້ຶນບ່ໍຫລັງຈາກມີການສູນເສັຽເກີດຂ້ຶນ-ເຄີຍສູນເສັຽ 

ບໍ?່ 
 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອບອກເຖິງວິທີທ່ີນາງຣດູໄດ້ສ້າງຄວາມຮັກໃໝ່ໃນຊີວິດຫລັງ 

ຈາກສູນເສັຽສາມີຜູ້ທ່ີຮັກໄປ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ 
ໃນທຸກວັນນ້ີ. 

 

ໜ້າທີສ່າໍຄນັຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວ່າ: 

· ຢືນຢັນວາ່ພຣະຄັມພີເປັນພລັງອໍານາດທ່ີຈະຊີນໍ້າພາໃນຊວິີດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
· ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວດິຊີວາ. 

 

ບົດນໍາ 
   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກແລະສັດຊືຂ່ອງພຣະອົງໂດຍປະທານອົງພຣະຜູ້ໄຖ່ຜ່ານນາງຣດູ ແລະ 

ຊ່ອຍເຫລືອລາວຫລັງຈາກມີການສູນເສັຽສາມີ.  
ໃນປີ 2004 ຂ້າພະເຈ້ົາແລະສາມີໄດ້ສລອງວັນຈົບການສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີ.  ໃນປີນ້ີສິດຍາ 

ພິບານທ່ີຮັບໃຊ້ປະຈໍາຄຣິສຕະຈັກເປັນເວລາຫລາຍປີກໍເຖິງອາຍຸກິນເບ້ັຽບໍານານ.   ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຢູ່ໃນການ 
ສິດສອນຂອງເພ່ິນແຕ່ເປັນວັຍລຸ້ນຈົນຖືກພຣະເຈ້ົາຮຽກເອ້ີນໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນຕ່າງປະເທດ.  ເພ່ິນຍັງເປັນ 
ຄົນແຕ່ງານໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາແລະສາມີ  ແລະເປັນຄົນເທສນາເມ່ືອຖືກເອ້ີນໃຫ້ອອກໄປປະກາດທ່ີຕ່າງປະເທດ.  
ໃນວັນສຸດທ້າຍຂອງເພ່ິນ ທ່ີຄຣິສຕະຈັກ  ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄປຟັງຄໍາເທສນາແລະບ່ໍຮູ້ເລີຍວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດ 
ຂ້ຶນ.  ອີກບ່ໍນານເພ່ິນກໍເປັນໂຣກຫົວໃຈວາຍເສັຽຊວິີດຢ່າງກະທັນຫັນຈ່ິງເຮັດໃຫ້້ຂ້າພະເຈ້ົາໂສກເສ້ົາໃຈ. 
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ໃນພິທີສ່ົງສະການຂ້າພະເຈ້ົາໄປນ່ັງຊັນ້ເທິງແລະມີການຮ້ອງເພງທ່ີເພ່ິນມັກຫລາຍ, ìຂໍຖວາຍພຣະກຽດî 
ເມ່ືອຮ້ອງມາເຖິງຂ້ໍຊ້ໍາຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນໝົດທັງຄອບຄົວກໍາລັງຍ່າງເຂ້ົາມາໃນພຣະວຫິານ.  ຂ້າພະເຈ້ົາສະ 
ອ້ືນຈົນຮ້ອງເພງຕ່ໍໄປບ່ໍໄດ້.        ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົານ້ັນແສນດີ ແຕ່ເມ່ືອພົບກັບການສູນເສັຽແລ້ວກໍມີ 
ຄວາມທຸກ.  ແຕ່ບາງຄ້ັງເວລາມີການສູນເສັຽພວກເຮົາກໍຮ້ອງເພງເປັນສຽງດັງໄດ້ແມ່ນບ່ໍ? 

 ຍັງມີຄວາມຫວັງເຫລືອຢູ່ບ່ໍຫລັງຈາກການສູນເສັຽ?  ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຜູ້ຮູ້ຈັກອະນາຄົດສະຖິດຢູ່ 
ກັບພວກເຮົາເວລາມີບັນຫາ.    ອົງພຣະເຢຊູຮູ້ແລ້ວວ່າການຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນພຣະອົງຈະເອົາຊະນະໄດ້, 
ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງພຣະກັນແສງໃນຂຸມຝັງສົບຂອງຣາຊະໂລ (ໂຢຮັນ 11:35).  ໃນຊີວິດນ້ີຄວາມຕາຍ 
ຍັງເປັນປະຕູທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງຜ່ານໄປຫາຟ້າສວັນ  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະລະພວກເຮົາເວລາພົບກັບຄວາມໂສກ 
ເສ້ົາ.  ພຣະອົງປາຖນາຈະປ່ຽນຄວາມເປັນທຸກນ້ັນໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຍິນດີ.    ພຣະທັມຣູດນ້ີໄດ້ສອນພວກ 
ເຮົາໃຫ້ເຫັນຮູບພາບພຣະເຈ້ົາປະທານຄວາມຮັກໃຫ້ຫລັງຈາກການສູນເສັຽ. 

  

1. ໃນເວລາສົງ່ສະການ: (ຣູດ 1:1-9ຂ) 
  ປະວັດຂອງນາງຣດູໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນສມັຍຂອງຜູ້ປົກຄອງ (ຣູດ 1:1).  ນ້ັນເປັນເວລາວຸ້ນວາຍຫລາຍໃນ 

ຊິວດິຂອງພວກອິສຣາເອນ.   ໃນສມັຍຜູ້ປົກຄອງຍັງບ່ໍທັນມີກະສັດເທ່ືອ ແລະແຜ່ນດິນໄດ້ຖືກລົບກວນດ້ວຍ 
ທະຫານຕ່າງດ້າວ, ດ້ວຍຄົນບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ, ແລະມີການຕ່ໍສູ້ກັນລະຫວ່າງເຜ່ົາຕ່າງໆ.    ນອກເໜືອໄປ 
ຈາກນ້ີແລ້ວໃນຂ້ໍທີນ່ຶງໄດ້ບອກເຖິງມີກາອຶດຫິວໄປທ່ົວແຜ່ນດິນ. 

ຍ້ອນມີການອຶດຫິວນ້ີຄອບຄົວຈ່ິງພາກັນຍົກຍ້າຍຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູ່ແຜ່ນດິນໂມອາບ.  
ຄອບຄົວນ້ີມີ ເອລີເມເລກ, ນາໂອມີ, ແລະລູກຊາຍສອງຄົນຊ່ື:  ມາໂລນ  ແລະກິລີໂອນ.   ພວກເຂົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວພົບກັບເສຖກິດທ່ີລໍາບາກແຕ່ກໍຍັງມີຢູ່ມີກິນ.  ຫລັງຈາກໄດ້ມາຢູ່ແຜ່ນນ້ັນແລ້ວເອລີເມເລກ 
ໄດ້ເສັຽຊີວິດ ຜູ້ເປັນລູກຊາຍສອງຄົນເລີຍແຕ່ງງານກັບຜູ້ຍິງໃນທ່ີນ້ັນຄື: ນາງຣດູ ແລະໂອປາ. ສິບປີຕ່ໍມາລູກ 
ຊາຍທັງສອງກໍເສັຽຊີວິດ ນາງນາໂອມີຈ່ິງອາສັຍຢູ່ແຜນດິນຕ່າງດ້າວ  ໂດຍບ່ໍມີສາມີແລະບ່ໍມີລູກຊາຍເປັນຜູ້ 
ເບ່ິງແຍງ. 

ອະນາຄົດຂອງຜູ້ເປັນແມ່ໝ້າຍນ້ັນລໍາບາກຫລາຍເພາະໃນສມັຍນ້ັນຜູ້ຍິງມີໂອກາດນ້ອຍຈະຫາວຽງງານ
ໄດ້.  ແມ່ໝ້າຍຕ້ອງຕັດສິນໃຈຄື:  ແຕ່ງງານໃໝ່, ຢູ່ກັບລູກຊາຍ, ຍອມເປັນທາດ, ເປັນຍິງຫາເງິນ, ຫລືຍອມ 
ຕາຍ.  ນາງນາໂອມີມີອາຍຸແກ່ບ່ໍສາມາດມີລູກໄດ້ແລ້ວ ນາງຢູ່ໃນສະພາບຂັດສົນທ່ີສຸດ.   ເມ່ືອນາງນາໂອມີ 
ໄດ້ຍິນວ່າການອຶດຢາກໃນປະເທດອິສຣາເອນໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ ແລະມີເຂ້ົາປາອາຫານ ນາງກໍກັບຄືນມາຍັງ 
ເມືອງເບັດເລເຮັມ. 

ນາງໂອປາ ແລະນາງຣດູໄດ້ໄປຢູ່ກັບນາໂອມີຜູ້ເປັນຍ່າ.  ແຕ່ນາງນາໂອມີໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຜູ້ເປັນລູກໃພ້ 
ກັບຄືນເມືອຫາຄອບຄົວ.      ນາໂອມີໄດ້ບອກກັບລູກໃພ້ທັງສອງວາ່ ນາງບໍມີ່ໂອກາດທ່ີຈະໄດ້ລູກຊາຍອີກ 
ແລ້ວໃຫ້ກັບໄປຊອກຫາຜົວຜູ້ຈະເປັນທ່ີເພ່ິງ.  ແຕ່ເຫັນວ່າລູກໃພ້ທັງສອງກໍພຍາຍາມຕິດຕາມແມ່ຍ່າ.  ໃນທ່ີ 
ສຸດ ນາໂອມີຈ່ິງເວົາ້ຊ້ໍາອີກວ່ານາງບ່ໍມີອັນໃດໃຫ້ລູກໃພ້ ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາຍັງຢາກແຕ່ງງານກັບພ່ີນ້ອງເພ່ືອ 
ຈະມີເຊືອ້ສາຍສືບຕໍສ່າມີ.    ນາໂອມີເປັນຄົນແກ່,  ໄດ້ຮັບການສູນເສັຽທັງຜູ້ເປັນຜົວແລະລູກຊາຍສອງຄົນ. 
ນາງໄດ້ກ່າວວ່າ,  ìພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕ່ໍສູ້ນາງî (1:13).   ສ່ິງນ້ີເກີດຂ້ຶນເປັນສັນຍາລັກວ່າພຣະເຈ້ົາ 
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ໄດ້ໂກດຮ້າຍຕ່ໍນາງ.   ມັນອາດຈະເປັນການດີກວ່າຖ້າລູກໃພ້ທັງສອງກັບເມືອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງ 
ພວກເຂົາແທນທ່ີຈະສ່ຽງພັຍໄປກັບແມ່ຍ່າ. 

ນາງໂອປາກັບຄືນບ້ານເພາະນາງມີເຫດຜົນດີ ຖ້າແມ່ນລູກສາວຂອງເຮົາເປັນຢ່າງນ້ີພວກເຮົາອາດບອກ 
ໃຫ້ລູກກັບຄືນເໝືອນກັນ. ສ່ວນນາງຣດູໄດ້ເລືອກທາງທ່ີແຕກຕ່າງ  ການກະທໍາຂອງລາວແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ 
ຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຮັກອັນໝ້ັນຄົງບ່ໍປ່ຽນແປງ. 

ແມ່ຍ່າບອກໃຫ້ນາງຣູດເອົາຕົວຢ່າງຂອງນາງໂອປາທ່ີກັບຄືນບ້ານ ແຕ່ນາງຣດູບ່ໍຍອມແລະຍັງຂໍຮ້ອງແມ່ 
ຍ່າ ຢ່າບັງຄັບໃຫ້ລາວກັບຄືນບ້ານເລີຍ.  ຄໍາເວ້ົາຂອງນາງຈົບງາມຊ່ຶງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ.    ນາງກ່າວ 
ວ່ານາງຈະໄປບ່ອນທ່ີແມ່ຍ່າໄປ, ຢູ່ນໍາແມ່ຍ່າ ແລະນະມັສການພຣະເຈ້ົາຂອງແມ່ຍ່າ   ແລະຢາກຂໍຝັງສົບຢູ່ 
ຂ້າງແມ່ຍ່າເວລາຕາຍ.  ນ້ັນເປັນຄໍາສັນຍາແລະຄວາມປາຖນາອັນປະເສີດ (1:15-17). 

ພວກເຮົາບ່ໍຄວນມອງຂ້າມຄໍາສັນຍາອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງນາງຣດູຕ່ໍຜູ້ເປັນແມ່ຍ່າວ່ານາງຢາກໄປນໍາ.  ຕ້ອງ 
ເຂ້ົາໃຈວ່າຍິງແມ່ໝ້າຍບ່ໍມີຄວາມໝາຍໃນສັງຄົມ.  ໃນການໄປດ້ວຍກັນເຖິງປະເທດອິສຣາເອນ ນາງຣດູໄດ້ 
ຍອມສະລະຄວາມສຸກສ່ວນຕົວອອກຈາກບ້ານທັງທ່ີນາງຮູ້ດີແລະຈະພົບກັບຄວາມຍາກຈົນໃນອະນາດຄົດ.  
ຕອນນ້ີເຫັນວ່າປະເທດໂມອາບເປັນສັດຕຣູຂອງອິສຣາເອນແລະຄົນໂມອາບບ່ໍມີພາກສ່ວນອັນໃດກັບພຣະ 
ເຈ້ົາ (ພຣະບັດຍັດທີ 2 23:3-4).     ຄົນອິສຣາເອນຜູ້ຊາຍຈະບ່ໍຮ່ວມແຕ່ງງານກັບຍິງ ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ 
(ພບຍ ທີ 2 7:1-4).      ຄໍາສັນຍາຂອງນາງຣູດຕ່ໍແມ່ຍ່າວ່າຈະຂໍຝັງຂ້າງແມ່ຍ່າເວລາຕາຍ ນ້ັນບ່ໍແມ່ນຂອງ 
ນ້ອຍ.  ຄົນໃນສມັຍນ້ັນຖືວ່າການຝັງຄຽງຂ້າງຄອບຄົວແລະບັນພະບຸຣດຸເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນ.  ເຫັນວ່ານາງຣດູ 
ຍອມປະຖ້ິມຄອບຄົວຂອງຕົນເອງປະຖ້ິມຄວາມຫວັງຢາກແຕ່ງງານໃໝ່,    ປະຖ້ິມສັງຄົມແລະສາສນາເກ່ົາ 
ແລະຍອມຮັບພຣະເຈ້ົາຂອງແມ່ຍ່ານ້ັນເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມຮັກຢ່າງສັດຊ່ືທ່ີສຸດ. 
 

2.  ແຕ່ງງານ: (ຣູດ 3:6-13) 
    ເມ່ືອນາງຣດູແລະນາໂອມີໄດ້ມາເຖິງເມືອງເບັດເລເຮັມແລ້ວສະພາບການຂອງພວກເຂົາຍັງບ່ໍດີຂ້ຶນ. 

ນາໂອມີໄດ້ປະກາດຕົນເອງວ່າບ່ໍມີຊື ່ນາໂອມີອີກຕ່ໍໄປເພາະຊືນ້ັ່ນມີຄວາມໝາຍວ່າ ເປັນສຸກ, ແຕ່ເປັນຊືມ່າ 
ຣາ ຊຶງ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຂົມຂ່ືນ. (ຣູດ 1:20-21). 

ນາງຣດູບ່ໍມີລາຍໄດ້ອັນໃດ ນາງຈ່ິງໄປຕາມທ່ົງນາຊອກຫາກິນ.  ໃນພຣະຄັມພີພຣະເຈ້ົາສ່ັງພວກອິສຣາ 
ເອັນເວລາເກັບກ່ຽວໃຫ້ປະພາກສ່ວນນ່ຶງໄວເ້ພ່ືອຄົນຍາກຈົນຈະໄດ້ກິນ (ລະບຽບພວກເລວີ 19:9-10).  ດ່ັງ 
ນ້ັນ ນາງຣດູຈ່ິງມີອາຫານກິນພ້ອມດ້ວຍແມ່ຍ່າ.   ໄຮ່ນາທ່ີນາງຣດູໄປເກັບເຂ້ົາເຫລືອນ້ັນເປັນຂອງໂບອາດ 
ຊ່ຶງເປັນຍາດພ່ີນ້ອງຂອງຜົວນາງນາໂອມີ.      ໂບອາດໄດ້ບອກໃຫ້ນາງຣູດຢູ່ໃນນາຂອງຕົນເອງເພ່ືອຄວາມ 
ປອດພັຍ.   ໂບອາດໄດ້ເຮັດດີຕ່ໍນາງຣດູໂດຍສ່ັງໃຫ້ຄົນໃຊ້ປະເຂ້ົາແລະຜົນລະປູກໄວ້ເວລານາງຣດູມາເກັບ 
ຂອງເຫລືອນາງກໍຈະມີແນວເກັບເພ່ືອລ້ຽງຕົນເອງແລະຍ່າ. (ຣູດ 2:15).  ໂບອາດຍັງໄດ້ຍົກຍ້ອງນາງຣູດທ່ີ 
ເປັນຄົນສັດຊືຕ່ໍ່ແມ່ຍ່າແລະກ່າວວ່ານາງຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ (2:12) 

  ຕອນທ້າຍຂອງລະດູເກັບກ່ຽວ, ນາໂອມີເລີມ້ສອນໃຫ້ນາງຣດູເຮັດສ່ິງນ່ຶງພິເສດຄືໄປຫາໂບອາດເວລາ 
ກາງຄືນໃນບ່ອນຟາດເຂ້ົາ.  ນາງຣດູເຫັນດີແລະຈະເຮັດທຸກຢ່າງຕາມແມ່ຍ່າບອກ. (3:1-5).  ທ່ານໂບອາດ 
ໄດ້ສລອງງານເກັບກ່ຽວກັບພວກຄົນງານ ໃນຄືນນ້ັນນາງຣດູໄປຍັງທ່ີນ້ັນຕາມແມ່ຍ່າບອກ. ຫລັງຈາກຮັບປະ 
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ທານເຂ້ົາແລງແລ້ວທ່ານໂບອາດກໍໄປນອນໃກ້ກອງເຟືອງ, ອາດຈະແມ່ນເຝ້ົາຍາມບ່ໍໃຫ້ໂຈນມາລັກ.    ນາງ 
ຣູດໄດ້ລໍໃຫ້ໂບອາດນອນຫລັບກ່ອນແລ້ວນາງກໍເຂ້ົາໄປເຮັດຕາມຄໍາບອກຂອງແມ່ຍ່າຮ້ືຜ້າຫ່ົມທາງຕີນແລະ 
ກໍເຂ້ົານອນ.  ເວລາກາງຄືນທ່ານໂບອາດໄດ້ຕ່ືນແລະກໍເຫັນຜູ້ຍິງນອນໃກ້ຕີນ.  ທ່ານກໍແປກໃຈແລະຖາມວ່າ 
ນາງແມ່ນໃຜ.    ນາງບອກວາ່ແມ່ນຣດູ ìຄນົໃຊî້ ຂອງທ່ານໂບອາດເອງ.    ສ່ິງນ້ັນມີຄວາມໝາຍວ່ານາງຍັງ 
ຫວ່າງຢູ່ (3:9).  ນາງໄດ້ບອກໂບອາດເອົາເສ້ືອໃຫຍ່ປົກນາງໄວ້.    ການແຕ່ງງານໃນສມັຍນ້ັນເຈ້ົາບ່າວໄດ້ 
ເອົາເສ້ືອຂອງຕົນເອງປົກເຈ້ົາສາວ.  ເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນໂບອາດເຂ້ົາໃຈວາ່ນາງຕ້ອງການແຕ່ງງານນໍາ.  ເປັນ 
ໜ້າສົນໃຈກັບຄໍາເວົາ້   ຄື ກ່ອນນ້ີໂບອາດໄດ້ອ້ອນວອນວ່າໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປະທານລາງວນັແກ່ຣູດທ່ີນາງຢູ່ໃຕ້ 
ìຮ່ົມປີກî (2:12).  ໃນພາສາເຮັບເຣແີລ້ວ, ìຮ່ົມປີກ ແລະ ເສ້ືອຄຸມî ແມ່ນໃຊ້ຄໍາເວ້ົາອັນດຽວກັນ.  ນາງເວ້ົາ 
ກັບໂບອາດຢ່າງນ້ັນກໍເພາະໂບອາດເປັນຍາດພ່ີນ້ອງໃກ້ຊິດ.  ນາງຣດູຮ້ອງຂໍໃຫ້ໂບອາດເປັນຍາດພ່ີ ນ້ອງ-
ເປັນຜູ້ໄຖ່. 

ໃນທ່ີສຸດໂບອາດໄດ້ຕອບຄໍາຂໍຮ້ອງຂອງນາງຣູດ.  ນາງແຕ່ງງານກັບໂບອາດແທນທ່ີຈະແຕ່ງງານກັບຄົນ 
ລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັນ.    ນາງຣດູບ່ໍໄດ້ແຕ່ງງານເພ່ືອເງິນ ແຕ່ຍ້ອນການຢາກໄດ້ເຊືອ້ສາຍແລະຄວາມຮັກທ່ີ 
ມີຕ່ໍແມ່ຍ່າ. ແຕ່ເຫັນວ່າມີບັນຫາໃນທໍາອິດເພາະໂບອາດບ່ໍໄດ້ເປັນຍາດພ່ີນ້ອງໃກ້ທ່ີສຸດແລະຍັງມີຄົນອ່ືນໃກ້ 
ກວ່າ.     ຖ້າຢາກໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງຕາມທາງການແລະທໍານຽມ ໂບອາດຕ້ອງໃຫ້ໂອກາດຍາດພ່ີນ້ອງຜູ້ໃຫ້ຊດິ 
ກ່ອນ ຖ້າຄົນນ້ັນປະຕິເສດແລ້ວໂບອາດຈ່ິງແຕ່ງງານກັບນາງຣດູໄດ້. 

ດ່ັງນ້ັນ, ໃນມ້ືຕ່ໍມາໂບອາດຈ່ິງເຂ້ົາໄປໃນເມືອງລໍພົບຜູ້ເປັນຍາດໃກ້ຊິດ ໂບອາດໃຫ້ໂອກາດຄົນນ້ັນຊືດິ້ນ 
ດອນແລະກໍາມະສິດຈາກນາໂອມີກ່ອນ. ທີແລກຍາດໃກ້ຊິດຄົນນ້ັນຍິນດີທ່ີຈະຊືເ້ອົາກັມມະສິດຈາກນາໂອມີ 
ແຕ່ເມ່ືອຮູ້ວ່າຖ້າຊ້ືແລ້ວກໍຕ້ອງເບ່ິງແຍງນາໂອມີແລະແຕ່ງງານກັບນາງຣູດ   ຍາດຄົນນ້ັນກໍຖອນຕົວຢ່າງໄວ.  
ຖ້າມກາງພະຍານຫລາຍຄົນ  ໂບອາດໄດ້ປະກາດເປັນທາງການວາ່ຕົນເອງຍິນດີທ່ີຈະແຕ່ງງານກັບນາງຣດູ. 
ຕ່ໍມາພວກເຂົາກໍໄດ້ແຕ່ງງານກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 

 

3.  ໄດລູ້ກ: (ຣູດ 4:13-17) 
     ໂບອາດແລະນາງຣດູແຕ່ງງານກັນແລະກໍໄດ້ລູກຊາຍ.  ພຣະຄັມພີກ່າວວາ່ ìພຣະເຈ້ົາເຮັດໄດ້ໃຫ້ນາງມີ 
ທ້ອງî (4:13).  ແຕ່ງງານເທ່ືອກ່ອນໄດ້ສິບປີແຕ່ບ່ໍໄດ້ລູກ (1:4), ການມີລູກເທ່ືອນ້ີເປັນພັນທະກິດຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາຢ່າງແນ່ນອນ.     ເວລາເດັກນ້ັນໄດ້ເກີດມາພວກຜູ້ຍິງທັງຫລາຍພາກັນຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ເພາະ 
ພຣະອົງໄດ້ປະທານຍາດພ່ີນ້ອງ-ຜູ້ໄຖ່ຕ່ໍນາໂອມີ.   ເດັກນ້ັນເປັນຊີວິດຄ້ໍາປະກັນຕ່ໍນາໂອມີເວລາເຖ້ົາແກ່ຊະ
ຣາ.       ນາງຣດູກໍມີຄວາມເຊ່ືອວາ່ເດັກຄົນນ້ີຈະເບ່ິງແຍງແມ່ຍ່າເໝືອນນາງມີຄວາມນັບຖືແລະຮັກແມ່ຍ່າ.  
ຄວາມຈິງແລ້ວພວກຜູ້ຍິງທັງຫລາຍຍົກຍ້ອງນາງຣດູວ່າເປັນຄົນດີຫລາຍກວ່າມີລູກຊາຍເຈັດຄົນຊ້ໍາ. ປະວັດ 
ໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍນາໂອມີເສັຽທຸກສ່ິງຢ່າງທ່ີລາວຮັກ   ບັດນ້ີເມ່ືອເດັກໄດ້ເກີດຂ້ຶນມາໃນຄອບຄົວນາໂອມີຈ່ິງ 
ຖນອມແລະຮັກຫລານຊາຍນ້ັນດ້ວຍຊີວດິ.   
     ຜູ້ຍິງທ່ີພາກັນມາຮ່ວມສລອງເວລາເດັກເກີດນ້ັນໄດ້ປະກາດຊ່ືເດັກນ້ັນວ່າ: ໂອເບດ ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າ 
ຜູ້ຮັບໃຊ້.   ໂອເບດກໍກາຍເປັນພ່ໍຂອງແຈສຊີ ແລະແຈສຊີກໍເປັນພ່ໍຂອງດາວິດ.     ດາວິດເປັນຄໍາຕອບຈາກ 
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ພຣະເຈ້ົາໃນສມັຍຫຍຸ້ງຍາກຂອງຜູ້ປົກຄອງ.   ດາວິດກາຍເປັນກະສັດຫລັງຈາກຊາອູນ ແລ້ວກໍເຫັນວ່າບ້ານ 
ເມືອງມີຄວາມສງບົສຸກ.  ຕ່ໍມາກໍເຫັນວ່າດາວິດເປັນບັນພະບຸຣດຸຂອງພຣະເມຊີອາ-ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
      

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 
     ໂຣມ ບົດ 8:28 ໄດ້ກ່າວວ່າ ທຸກສ່ິງເກີດຂ້ຶນນ້ັນເປັນສ່ິງດີຕ່ໍຜູ້ທ່ີຮັກພຣະເຈ້ົາ, ຜູ້ຖືກເອ້ີນຕາມພຣະປະສົງ 
ຂອງພຣະອົງ.  ປະວັດເຣ່ືອງຂອງນາງຣດູແລະນາໂອມີເປັນຮູບທ່ີຈົບງາມເຖິງຄວາມຈິງໃນຊີວິດ.  ເຖິງແມ່ນ 
ພວກເຂົາໄດ້ປະເຊີນກັບການສູນເສັຽຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຫລົງລືມພວກເຂົາເລີຍ.  ຖ້າມກາງ 
ຄວາມເຈັບປວດພຣະເຈ້ົາມີແຜນການເພ່ືອໄຖ່ພວກເຂົາ.     ເຖິງແມ່ນນາໂອມີຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະຖ້ິມ 
ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານເຊືອ້ສາຍໃຫ້-ຜູ້ໄຖ່.      ປະວັດນ້ີແມ່ນເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນ 
ຫ່ວງແລະມີຄວາມຮັກຕ່ໍພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງຄືພຣະອົງຈະກະທໍາໃຫ້ພວກເຮົາຜູ້ສູນເສັຽທຸກຢ່າງໃນ 
ທ່ີສຸດພຣະອົງກໍປະທານສ່ິງຕ້ອງການໃຫ້. ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມເວລາເຮົາມີຄວາມເຈັບປວດ. 
ທັງສອງແມ່ໝ້າຍ ນາໂອມີແລະນາງຣດູຢຶນຢູ່ຂ້າງຂຸມຂອງສາມີ ພວກເຂົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ເລືອກ 
ເອົາຍິງຈາກໂມອາບໃຫ້ກາຍເປັນເຊືອ້ສາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ອົງພຣະເຢຊູສະເດັດມາເພ່ືອພວກເຮົາຈະມີ 
ຫວັງເກີນຄວາມເຂ້ົາໃຈ. ປະວັດຂອງນາງຣດູເລ້ີມຈາກການສູນເສັຽອັນຍ່ິງໃຫຍ່ແລະຈົບລົງດ້ວຍຊີວິດທ່ີສົມ 
ຫວັງ.  ສ່ິງນ້ີພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຈະເຮັດກັບພວກເຮົາເໝືອນກັນ. 
 

ຄໍາຖາມ 
 

10. ນາໂອມີຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະຖ້ິມລາວ.  ທ່ານເຫັນສ່ິງພຣະເຈ້ົາກະທໍາຕ່ໍການສູນເສັຽຂອງລາວ 
ຢ່າງໃດ? 
 

11. ປະວັດຂອງຣູດນ້ີຈະໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ພວກເຮົາຢ່າງໃດ ເມ່ືອປະເຊີນກັບການສູນເສັຽ? 
 

12. ພຣະເຢຊູໄດ້ເປັນເຊ້ືອສາຍ-ເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ຢ່າງໃດທ່ີທ່ານເຂ້ົາໃຈ? 
 

13. ຄວາມສັດຊ່ືແລະຄວາມຮັກຂອງຣູດຕ່ໍນາໂອມີໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກເຮົາ 
ຢ່າງໃດ? 
 

14. ທ່ານຈະສະແດງຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄົນຜູ້ສູນເສັຽຄົນຮັກໄປແນວໃດ? 
 

 
 

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທ ີ7 
ໂຢເຊບັ: ໃຊຄ້ວາມສາມາດຮບັໃຊຄ້ນົອືນ່ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 41: 25-57; 45: 4-8 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 40-45 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂດຍການຊົງນໍາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ໂຢເຊັບໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ພ້ອມດ້ວຍ 

ຄວາມສາມາດຊຶງ່ລາວໄດ້ໃຊເ້ພ່ືອຊ່ວຍຄົນອ່ືນໆ. 
 

 ຄາໍຖາມເພື່ອຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານມີຄວາມສາມາດແນວໃດແດ່ ແລະທ່ານຈະໃຊ້ເຮັດຫຍັງ? 

 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຮູ້ໃຊຄ້ວາມສາມາດ ຈາກຕົວຢ່າງການພັທນາແລະໃຊຄ້ວາມສາມາດ 

ຂອງໂຢເຊບັ. 
 

ຄໍານາໍ 
ຄວາມສັດຊ່ືຂອງໂຢເຊບັໄດ້ນໍາເຂົາໄປສ່ ູການມີອໍານາດ,ແລະລາວໄດ້ໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາຊີວດິ
ແລະຮັບໃຊ້ມະນຸດຊາດ. ເຣ່ືອງຂອງໂຢເຊັບໃນພຣະທັມປະຖົມມະການຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນຂ້ັນຕອນໃນ 
ຊີວດິຂອງບຸກຄົນສໍາຄັນຄົນນ່ຶງ.   ໃນບົດຮຽນທີສາມ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໂຢເຊັບສມັຍຍັງໜຸ່ມ; ໃນບົດຮຽນນ້ີ
ພວກເຮົາເຫັນລາວໃນຕອນໃຫຍ່ແລ້ວ. ໂຢເຊບໄດ້ໃຫຍ່ໃນຫລາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະເຣ່ືອງການຮັບໃຊ້. 
 
ຫລັງຈາກການກ່າວໂທດຂອງເມັຽໂປຕິຟາແລະການຖືກຄຸກ (ບົດຮຽນທີ 3) ໂຢເຊັບໄດ້ຮູ້ອີກເທ່ືອນ່ຶງວາ່ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງຢູ່ກັບລາວ ແລະໄດ້ຊງົໃຫ້ລາວໄດ້ຈະເຣີນຮ່ ຸງເຮືອງຖ້າມກາງສະພາບທ່ີລໍາບາກ (ປຖກ 39: 21,23). 
ພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດໃຫ້ໂຢເຊບັເປັນທ່ີຊອບອົກຊອບໃຈຂອງທໍາມະໂລງ; ìທ່ານໄດ້ມອບໃຫ້ໂຢເຊັບເປັນຜູ້ຕາງ 
ຫນ້າເບ່ິງແຍງນັກໂທດທັງຫລາຍ ເຂົາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກການທຸກໆຢ່າງທ່ີມີຢູ່ໃນຄຸກ ທ່ານບ່ໍໄດ້ກວດ 
ກາສ່ິງໃດທ່ີໂຢເຊັບຮັບຜິດຊອບî (ປຖກ 39: 22,23). 
 
ຊີວດິຂອງໂຢເຊັບເປັນຕົວຢ່າງຂອງການຢ່ ຜິູດບ່ອນ (ຄຸກ) ແຕ່ຖືກເວລາ.   ìຫົວຫນ້າພະນັກງານເຮັດເຫລ້ົາ 
ອະງຸນ່ແລະຫົວຫນ້າພະນັກງານເຮັດເຂ້ົາຈ່ີຂອງກະສັດເອຢິບໄດ້ກະທໍາຜິດຕ່ໍນາຍຂອງເຂົາ..ດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງ 
ຈ່ຶງຊງົສ່ັງຂັງທັງສອງໃນຄຸກໃນເຮືອນຂອງນາຍທະຫານຮັກສາພຣະຣາຊວັງຊຶງ່ເປັນບ່ອນດຽວທ່ີໂຢເຊັບຖືກ 
ຂັງໄວ້î (ປຖກ 40:1-3). ໂຢເຊັບໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ດູແລທ່ານທັງສອງ; ຕ່ໍມາມ້ືນ່ຶງເຈ້ົານາຍທັງສອງໄດ້ເກ ດີກັງ 
ວົນໃຈເພາະຄວາມຝັນຂອງພວກຕົນ (ຢຖກ 40:6).     ໂຢເຊບໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານທັງສອງເລ່ົາຄວາມຝັນໃຫ້ຟັງ 
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ແລະຫລັງຈາກນ້ັນລາວກໍໄດ້ແປຄວາມຝັນຂອງແຕ່ລະຄົນ; ພາຍໃນສາມວັນຄວາມຝັນຂອງທ່ານທັງສອງໄດ້
ກາຍເປັນຄວາມຈິງ:     ຫົວຫນ້າພະນັກງານເຮັດເຫລ້ົາອະງຸນ່ໄດ້ຖືກປ່ອຍຈາກທ່ີຄຸມຂັງແລະກັບໄປເຮັດຕໍາແ
ໜ່ງເດີມແຕ່ຫົວຫນ້າພະນັກງານເຮັດເຂ້ົາຈ່ີ ໄດ້ຖືກສ່ັງໃຫ້ແຂວນຄໍ.  ໂຢເຊັບໄດ້ຂໍໃຫ້ຫົວຫນ້າພະນັກງານ 
ເຮັດເຫລ້ົາອະງຸ່ນຢ່າລືມເຂົາຕ່ໍໜ້າຟາຣາໂອ; ເວລາໄດ້ຜ່ານໄປເຖິງສອງປີກ່ອນທ່ີ ຫົວຫນ້າພະນັກງານເຮັດ 
ເຫລ້ົາອະງຸ່ນຈະຄິດເຖິງໂຢເຊັບ. 
 
ເມ່ືອຟາຣາໂອໄດ້ຝັນ ແຕ່ບ່ໍມີຫມໍມໍແລະນັກປາດໃນປະເທດເອຢິບມາສາມາດແກ້ຄວາມຝັນນ້ັນໄດ້, ຫົວໜ້າ
ພະນັກງານເຮັດເຫລ້ົາອະງ່ ຸ ່ນຈ່ຶງໄດ້ແນະນໍາຊ່ືໂຢເຊັບໃຫ້ຟາຣາໂອ.  ìຟາຣາໂອຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ຄົນໄປນໍາໂຢເຊັບ 
ມາ  ພວກເຂົາກໍຟ້າວເອົາເຂົາອອກຈາກຄຸກ ຫລັງຈາກແຖຫນວດແລະປ່ຽນເຄ່ືອງນຸ່ງແລ້ວ ເຂົາກໍນໍາໂຢເຊັບ 
ໄປຢືນຕ່ໍພຣະພັກຂອງຟາຣາໂອî (41:14).    ກ່ອນຟາຣາໂອຈະເລ່ົາຄວາມຝັນໃຫ້ຟັງ,ໂຢເຊັບໄດ້ບອກຟາ
ຣາໂອວາ່ ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊງົໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ຄວາມຝັນນ້ັນໆ. 
 

1. ການລເິລີມ້ຢາ່ງກະຣນຸາ: (ປຖກ 41:25-46) 
ໂຢເຊັບຈ່ຶງທູນຕ່ໍຟາຣາໂອວ່າ, ìຄວາມຝັນສອງຢ່າງນ້ິມີຄວາມຫມາຍຢ່າງດຽວກັນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບອກໃຫ້ 
ພຣະອົງຮູ້ຈັກເຖິງສ່ິງທ່ີຈະບັງເກີດຂ້ຶນ. î ໂຢເຊັບໄດ້ບອກຟາຣາໂອວ່າງົວແລະງວງເຂ້ົາໝາຍເຖິງຫຍັງ ແລະ
ໄດ້ອະທິບາຍເຣ່ືອງເຈັດປີຂອງຄວາມອຶດຢາກທ່ີຈະຕິດຕາມເຈັດປີຂອງຄວາມອຸດົມສົມບຸນ; ໂຢເຊັບເຕືອນ
ວ່າ   ìຄວາມອຸດົມສົມບູນຖືກລົບລ້າງຫມົດສ້ິນ ກໍເພາະວ່າຄວາມອຶດຢາກທ່ີຕິດຕາມມານ້ັນຈະຮ້າຍແຮງທ່ີ 
ສຸດî (41:29-31); ແລະ ìພຣະເຈ້ົາຊົງກໍານົດລະຍະການນ້ິໄວ້ແລ້ວ ແລະພຣະອົງຊົງໃຫ້ບັງເກິດຂ້ຶນໃນອະ 
ນາຄົດອັນມໍ່ໆນີ້î (41:32).  
 
ໂຢເຊັບແນະນໍາຟາຣາໂອໃຫ້ແຕ່ງຕ້ັງຄົນທ່ີສລຽວສລາດໃຫ້ປົກຄອງເອຢິບ (41:33),   ແລະໃຫ້ສິດເພ່ິນໃນ
ການສະສົມອາຫານທຸກຊະນິດໃນປີທ່ີອຸດົມສົມບູນໄວ້.    ìອາຫານທ່ີເກັບໄວ້ນ້ິຈະເປັນເຄ່ືອງບັນເທົາທຸກເວ 
ລາອຶດຢາກໃນລະຍະເຈັດປີທ່ີຈະມາເຖິງນ້ິ   ເພ່ືອປະຊາຊົນຊາວເອຢິບຈະບ່ໍໄດ້ອຶດເຂ້ົາຕາຍî (41:36). ໃນ
ທັນໃດນ້ັນ,    ຟາຣາໂອ ແລະຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງພາກັນເຫັນພ້ອມໃນແຜນການຂອງໂຢເຊັບ   ແລະ   
ສລຸບວ່າຄົງບ່ໍມີໃຜເຂ້ົາໃຈແລະມີປັນຍາທ່ໍໂຢເຊັບ;   ຟາຣາໂອຈ່ຶງໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງເຂົາໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງປະເທດ 
ìແລະປະຊາຊົນທຸກຄົນຈະຕ້ອງທໍາຕາມຄໍາສ່ັງຂອງເຈ້ົາ    ເຮົາຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າເຈ້ົາກໍເພາະວ່າເຮົາເປັນກະສັດ 
ທໍ່ນ້ັນî (41:40).  
 
ຟາຣາໂອ ìຊົງຖອດແຫວນກາປະທັບຈາກນ້ິວພຣະຫັດ ແລ້ວສຸບໃສ່ນ້ິວມືຂອງໂຢເຊັບ ເອົາເສ້ືອທ່ີງາມທ່ີສຸດ 
ໃຫ້ໂຢເຊັບນຸ່ງ ເອົາສາຍຄໍຄໍາຄ້ອງຄໍໃຫ້î (41:42). ຟາຣາໂອມອບອໍານາດການປົກຄອງໃຫ້ໂຢເຊັບທັງໝົດ 
ແລະໃຫ້ ìໂຢເຊັບຂ່ີຣດົພຣະທ່ີນ່ັງຄັນທີສອງຮອງຈາກພຣະອົງ ແລະທະຫານຮັກສາພຣະອົງຮ້ອງປະກາດວ່າ 
ìຈົງ່ຫລີກທາງໃຫ້î (41:43).    ຟາຣາໂອໃຫ້ຊ່ືໃໝ່ໂຢເຊ ບັວ່າ ìຊາເຟນັດ ປາເນອາî  ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າ 
ìພຣະເຈ້ົາຊ່ົງກ່າວວ່າໃຫ້ເຂົາມີຊວິີດຢ່ ູ.î ພຣະອົງເອົາເມັຽໃຫ້ໂຢເຊັບ ແລະ ìໂຢເຊັບໄດ້ເຂ້ົາຮັບໃຊ້ຟາຣາໂອ 
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ແຫ່ງປະເທດເອຢິບເມ່ືອອາຍຸໄດ້ສາມສິບປີ    ທ່ານທູນລາພຣະອົງແລ້ວອອກເດິນທາງໄປກວດການທ່ົວປະ 
ເທດຕາງພຣະເນດພຣະກັນî (41:46). 
 

2. ຮບັໃຊຄ້ົນທງັຫລາຍ: (ປຖກ 41:47-57) 
ທຸກຢ່າງໄດ້ເກີດຂ້ຶນຕາມທ່ີໂຢເຊບັໄດ້ກ່າວໄວ້;   ໃນລະຍະເຈັດປີແຫ່ງຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ປະເທດເອຢິບ  
ຜລິດຜົນປູກໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ;   ໂຢເຊັບໄດ້ສະສົມອາຫານທຸກຊະນິດ;   ìທ່ານສະສົມເຂ້ົາໄວ້ໄດ້ມາກ 
ຫລາຍ ປານເກັບເມັດດິນຊາຍໃນແຄມທະເລຫລາຍຈົນບ່ໍສາມາດຊັງ່ຕວງໄດ້î (41:47-49). ພຣະທັມຂອງ
ພຣະເຈ້ົາບອກວ່າ ກ່ອນປີຈະເກີດການອຶດຢາກ ìໂຢເຊັບມີບຸດຊາຍສອງຄົນກັບນາງອາເຊນັທ ບຸດຕຣຂີອງ 
ໂປຕີ ເຟຣາປະໂຣຫິດເມືອງໂອນî (41:50); ໂຢເຊັບເວ້ົາວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍລືມຄວາມເຈັບ 
ຊ້ໍາ ນາໆປະການແລະລືມຄອບຄົວຂອງບິດາຂ້ອຍທັງຫມົດî ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງໄດ້ຕ້ັງຊືໃ່ຫ້ບຸດຊາຍກົກວ່າ ìມານັສ 
ເຊî ແລະຍັງໄດ້ເວົາ້ຕ່ືມອິກວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານບຸດຊາຍໃຫ້ຂ້ອຍໃນປະເທດທ່ີຂ້ອຍມີຄວາມທຸກໃຈî 
ດ່ັງນ້ັນ ທ່ານຈ່ຶງໃສ່ຊ່ືບຸດຊາຍຄົນທີສອງວາ່ ìເອຟຣາອິມî (41:51).    ຊ່ືລູກທັງສອງເປັນການຮັບຮູ້ເຖິງພັນ 
ທະກິດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງໂຢເຊັບ. ໂຢເຊັບໄດ້ເຮັດໜ້າທ່ີຢ່າງເກີດຜົນເປັນເວລາເຈັດປີ. 
 
ຫລັງຈາກປີແຫ່ງຄວາມອຸດົມສົມບູນໄດ້ສ້ິນສຸດລົງຕາມຄໍາທໍານວາຍ, ຄວາມອຶດຢາດກໍເກີດຂ້ຶນ.    ເຂດຕາ
ເວັນອອກກາງ ແລະເຂດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງອັຟຣກິກາ ຄຸນ້ເຄີຍກັບຄວາມແຫ້ງແລ້ງ; ແຕ່ການແຫ້ງ
ແລ້ງທັງສອງເຂດພ້ອມໆກັນເປັນເຣືອ່ງທ່ີບ່ໍຄ່ອຍມີ.  ເພາະຄວາມສລຽວສລາດຂອງເຂົາ, ໂຢເຊັບໄດ້ຮັກສາ
ຊີວດິຄົນເອຢິບໃນຊ່ວງທໍາອິດຂອງຄວາມອຶດຫິວ; ìເມ່ືອປະເທດເອຢິບເລ້ີມຕ້ົນອຶດຢາກ ປະຊາຊນົກໍແຫ່ກັນ 
ມາຮ້ອງທຸກຂໍອາຫານນໍາຟາຣາໂອî (41:55).    ຟາຣາໂອສ່ົງຄົນທັງຫລາຍໄປຫາໂຢເຊັບ ແລະສ່ັງໃຫ້ເຮັດ
ຕາມທ່ີໂຢເຊັບບອກ.    ໂຢເຊັບໄດ້ເປີດສາງເຂ້ົາ ແລະຂາຍໃຫ້ປະຊາຊົນເອຢິບຕາມຫົວເມືອງຕ່າງໆ ເພາະ
ຄວາມອຶດຢາກຄ້ັງນ້ີຮ້າຍແຮງຫລາຍ (41:56). ຄວາມອຶດຫິວໄດ້ແຜ່ໄປທ່ົວໂລກ;  ພຣະຄັມພີບອກວ່າ ìປະ 
ຊາຊນົຈາກຫລາຍປະເທດໃນໂລກ ໄດ້ພາກັນມາປະເທດເອຢິບ ເພືອ່ຂໍຊ້ືເຂ້ົານໍາໂຢເຊັບ ເພາະວ່າການອຶດ 
ຢາກໄດ້ເກິດຂ້ຶນໃນທຸກໆປະເທດທ່ົວໂລກຢ່າງຮ້າຍແຮງî (41:57). 
 

3. ການຮບັໃຊກ້າຍເປນັເຣືອ່ງສວ່ນຕວົ: (ປຖກ 45: 4-8) 
ເນ່ຶອງຈາການອຶດຫິວ,    ຢາໂຄບໄດ້ສ່ົງລູກຂອງທ່ານ (ຍົກເວ້ັນແຕ່ເບັນຢາມິນ) ໄປຊ້ືເຂ້ົາທ່ີປະເທດເອຢິບ. 
ເມ່ືອພວກລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບມາເຖິງເອຢິບ, ພວກເຂົາກໍໄປຫາຜູ້ປົກຄອງປະເທດເອຢິບ ແລະຜູ້ຂາຍເຂ້ົາ 
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊນົທຸກໆຊາດໃນປະເທດຕ່າງໆ;  ìພວກອ້າຍຂອງໂຢເຊັບຈຶງ່ເຂ້ົາມາຫາ ແລະຂາບລົງຕ່ໍຫນ້າ 
ທ່ານî (42: 6). ໂຢເຊັບຮູ້ໃນທັນທີວ່າເປັນພວກອ້າຍຂອງຕົນ ແຕ່ພວກເຂົາເຈ້ົາຈ່ືລາວບ່ໍໄດ້. ໂຢເຊັບທໍາທ່າ
ບ່ໍຮູ້ຈັກ ແລະໄດ້ໃຊ້ນະໂຍບາຍຕ່າງໆເພ່ືອຈະໃຫ້ພວກອ້າຍໄດ້ເອົາເບັນຢາມິນມາຍັງປະເທດເອຢິບ.  
 
ໃນທ່ີສຸດໂຢເຊັບກໍໄດ້ເປີດເຜີຍຕົວເອງໃຫ້ພວກອ້າຍແລະນ້ອງຊາຍຮູ້ຢ່າງສະທ້ານໃຈ (45:1-4); ìພວກອ້າຍ 
ພາກັນຢ້ານກົວຈົນບ່ໍສາມາດຕອບທ່ານໄດ້.î ໂຢເຊັບເຊີນພວກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ເຂ້ົາມາໃກ້ ແລ້ວບອກວ່າ ìຂ້ອຍ 
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ແມ່ນໂຢເຊັບນ້ອງຊາຍຂອງພວກເຈ້ົາ ຊຶງ່ພວກເຈ້ົາໄດ້ຂາຍມາປະເທດເອຢິບî (45:4). ໂຢເຊັບໜຸນໃຈພວກ
ເຂົາເຈ້ົາວາ່ ìບັດນ້ິ ຢ່າໄດ້ກະວົນກະວາຍໃຈ ຫລືຕິຕົນເອງທ່ີຂາຍຂ້ອຍມາທ່ີນ້ີ  ແມ່ນພຣະເຈ້ົາແທ້ໆທ່ີຊົງໃຊ້ 
ຂ້ອຍມາທ່ີນ້ິກ່ອນ ເພ່ືອຊ່ອຍເຫລືອຊີວິດພວກເຈ້ົາî (45:5).  
 
ໂຢເຊັບໄດ້ເວ້ົາເຖິງສາມຄ້ັງວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ ìສ່ົງî ເຂົາມາທ່ີເອຢິບ; ìສົ່ງî ໃນທ່ີນ້ີໝາຍເຖິງການຖືກສະຖາ 
ປະນາໄວ້ເພ່ືອພັນທະກິດ (45: 5,7,8).  ການເວົາ້ເຊ່ັນນ້ັນບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວາ່ໂຢເຊັບບ່ໍໄດ້ຖືວ່າພວກອ້າຍ
ຂອງລາວບ່ໍມີຄວາມຜິດໃນເຄາະຮ້າຍໃນຊີວິດຂອງຕົນ ແຕ່ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າລາວຍິນດີໃນໜ້າທ່ີທ່ີພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ໃນຕອນນ້ີ.  ໂຢເຊັບໄດ້ກ່າວວ່າ ìບ່ໍແມ່ນພວກເຈ້ົາແທ້ສ່ົງຂ້ອຍມາ ແຕ່ແມ່ນພຣະເຈ້ົາ 
ພຣະອົງຊງົໂຜດໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຂຸນນາງຜູ້ສໍາຄັນທ່ີສຸດຂອງຟາຣາໂອ ຄືຮັບຜິດຊອບຊັບສົມບັດ ແລະມໍຣະດົກ 
ທັງຫມດົຂອງພຣະອົງ ແລະປົກຄອງປະເທດເອຢິບî (45:8). 
 
ຊີວດິຂອງໂຢເຊັບໄດ້ສະແດງຄວາມຈິງຂອງພຣະທັມລູກາ 16:10 ແລະ 19:17; ໂຢເຊັບຜູ້ໄດ້ສັດຊ່ືກັບຂອງ
ເລັກນ້ອຍ ໄດ້ຖືກມອບໝາຍອໍານາດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ເພ່ືອຈະໃຊຄ້ວາມສາມາດໃນການຮັກສາຊີວດິມະນຸດຊາດ. 
 

ຢ່າລໍຖ້າໃຫຂ້ໍຮອ້ງ 
ຊີວດິໂຢເຊັບເປັນແບບຢ່າງເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊມ້ະນຸດເພ່ືອພັນທະກິດແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. ແຕ່
ພວກເຮົາຫລາຍຄົນພາດໂອກາດ ເພາະສ່ີງເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍກົງກັບຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ; ພວກເຮົາມັກຈະລໍ 
ຖ້າໃຫ້ຄົນຮ້ອງຂໍ,   ແທ່ນທ່ີຈະຢ່ືນມືຊ່ວຍ. ພວກເຮົາຢ້ານຄົນອ່ືນຕໍາໜິຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງເຮົາ ຫລືບາງຄ້ັງກໍ
ແມ່ນຄວາມຜິດພາດທ່ີຜ່ານມາເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບ່ໍໝ້ັນໃຈ; ìກຽດî ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບອກວ່າ ຕ້ອງໃຊ້ວທີິ
ຂອງຕົນເອງໃນການຮັບໃຊ້, ບ່ໍແມ່ນວິທີຂອງພຣະເຈ້ົາ; ìຂ້ອຍຈະຕັດສິນໃຈເອງວາ່ຈະເຮັດຫຍັງແດ່.î ໃນທ່ີ
ສຸດຂອງພຣະຣາຊທານທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົໃຫ້ໄວ້ກໍເລີຍປະໄວ້ຢ່າງບ່ໍເປັນປໂຍດແກ່ຕົນເອງແລະຄົນອ່ືນໆ. 
 
ຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຂອງໂຢເຊັບຕ່ໍນັກໂທດຄົນອ່ືນໆໄດ້ນໍາທ່ານໄປຢູ່ຕ່ໍໜ້າຟາຣາໂອ (ເບ່ິງ 1 ເປໂຕ 5:6; 
ຟີລິບປອຍ 2:3-11). ທ່າທ່ີແບບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງໂຢເຊັບນໍາທ່ານໄປສູ່ການເປັນຜູ້ນໍາຜູ້ມີອໍານາດເຕັມຂອງປະ
ເທດເອຢິບ. ໂຢເຊັບໄດ້ຮັກສາຊີວດິຂອງຄົນຫລາຍໆປະເທດ; ໂຢເຊັບບ່ໍໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ຄົນຮ້ອງຂໍ ແຕ່ຍອມຮັບ
ໃຊ້ເມ່ືອເຫັນຄວາມຈໍາເປັນ. ທ່ານໄດ້ໃຊຄ້ວາມສາມາດເພ່ືອຮັບໃຊ້ບ່ໍ? ທ່ານຈະລິເລ້ີມຫຍັງແດ່ອາທິດນ້ີ? ມີ
ສ່ີງເລັກນ້ອຍແນວໃດແດ່ທ່ີທ່ານຈະເຮັດ? 
 
ຄາໍຖາມ: 

1. ເວລາທ່ານເຫັນຄວາມຂັດສົນ, ທ່ານຖາມບ່ໍວາ່ ມີຫຍັງໃຫ້ຂ້ອຍຊ່ວຍແດ່? ຫລືທ່ານລໍຖ້າໃຫ້ຂໍກ່ອນ? 
 

2. ທ່ານພັທນາແລະໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານ ແລະຄວາມສາມາດວິທີໃດ? 
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3. ທ່ານມີເຈຕນາແນວໃດໃນການຮັບໃຊ້? ບາງຄົນຮັບໃຊ້ເພ່ືອປໂຍດສ່ວນຕົວ. 
 

4. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂຢເຊັບແລະພວກອ້າຍຂອງລາວຄື  ໂຢເຊັບຕ້ອງການລືມສ່ິງທ່ີຜ່ານມາ 
ແຕ່ພວກອ້າຍຍັງຢາກເກັບສ່ີງນ້ັນໄວ້ (ເບ່ິງ ປຖກ 42:21; 44:16). ທ່ານໄດ້ຮັກສາສ່ິງເກ່ົາໆໄວ້ ຈົນ
ການເຮັດວຽກງານໃນປັດຈຸບັນບ່ໍເກີດຜົນບ່ໍ (ຟີລິບປອຍ 3: 12-16)? ທ່ານຕ້ອງການດໍາເນີນຊວິີດ
ດ້ວຍຄວາມໃຈກ້າ ໃນຣິດເດດແຫ່ງການຊົງໄຖ່ໃຫ້ເປັນ ìບຸກຄົນໃໝ່î ບ່ໍ? (2 ກຣທ 5: 17) 

 
5. ທ່ານຄິດວ່າໂຢເຊັບມີຄວາມສາມາດເຣືອ່ງບໍຣຫິານມາແຕ່ເກີດ ຫລືວາ່ ແມ່ນຄວາມສາມາດທ່ີພຣະ

ເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ເພ່ືອວຽກສະເພາະ? 
 

6. ເບ່ິງຊີວິດທ່ານເອງ ແລະເບ່ິງວ່າທ່ານເຄີຍເຮັດສ່ິີງເລັກນ້ອຽທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຢ່າງສັດຊ່ື ແລະຫລັງຈາກ
ນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານສ່ິງໃຫຍ່ໃຫ້ເຮັດບ່ໍ? ທ່ານເປັນບຸກຄົນທ່ີໄວ້ໃຈໄດ້ບ່ໍ?  

 
7. ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ສອນທ່ານແນວໃດແດ່ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆໃນຊີວິດ? 

 
 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ8 
ກາເລັບ: ນໍາພາດ້ວຍຄວາມສລາດແລະກ້າຫານ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຈົດບັນຊີ 13:1-2, 17-33; ໂຢຊວຍ 14:6-10 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຈົດບັນຊ ີ13-14; ໂຢຊວຍ 14 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພາະວາ່ກາເລັບໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາຈົນໝົດໃຈ, ລາວຈ່ຶງສາມາດນໍາພາ 

ດ້ວຍຄວາມສລາດແລະກ້າຫານຖ້າມກາງການຕ່ໍຕ້ານ. 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພຣະເຈ້ົາຊງົເອ້ີນທ່ານໃຫ້ນໍາພາດ້ວຍຄວາມສລາດແລະກ້າຫານໃນເຣືອ່ງທ່ີຍາກ 

ວິທີໃດແດ່? 
 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້     ເພ່ືອຮູ້ວິທີທ່ີກາເລັບໃຊ້ໃນການນໍາພາຢ່າງສລາດແລະກ້າຫານ ແລະຮູ້ສະ 

ພາບການຫລາຍຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ເພ່ືອທ້າທາຍໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຜູ້ນໍາພາ. 
 

ຄໍານາໍ 
ຜູ້ນໍາສິບຄົນເຮັດໃຫ້ອິສຣາເອັນຕ້ອງຫັນຫລັງໃຫ້ກັບພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ຄວາມເຕັມໃຈໃນການຕ່ໍສູ້  
ອຸປສັກນໍາພາກາເລັບໃຫ້ໄປຢູ່ແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ. 
 
ìນ້ີຄືສ່ີງທ່ີຄວນເຮັດ.î ນ້ັນເປັນຄວາມເວົາ້ຂອງຜ້ ອໍູານວຍການໂຮງພຍາບານແຫ່ງນ່ຶງເມ່ືອທ່ານຖືກຫລາຍຄົນ
ຕ່ໍຕ້ານໂຄງການ; ຫລັງຈາກນ້ັນ ທ່ານກໍໄດ້ອະນຸມັດງົປມານເມ່ືອຈະໃຫ້ໂຄງການສໍາເຣັດ;  ເງິນເຮັດໃຫ້ວຽກ
ກ້າວໄປ ແຕ່ການສນັບສນຸນຢ່າງເຕັມໃຈຂອງຜູ້ອໍານວຍການຜູ້ນ້ັນຄືປັດຈັຍທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດ.  ການຕັດສິນໃຈ
ເດັດດ່ຽວ ແລະຄວາມເຕັມໃຈເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ເປັນຜູ້ນໍາທ່ີຄົນອ່ືນຢາກຕິດຕາມ. 
 
ຊ່ືກາເລັບໄດ້ປາກົດຂ້ຶນຫລັງຈາກອົບພະຍົບແລະໃນຕອນທ່ີຊາວອິສຣາເອັນຍັງຢ່ ູໃນປ່າກັນດານ   (ປະມານ 
1300 -1200 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ).   ໃນບົດຮຽນນ້ີພວກເຮົາເຫັນວາ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາກໍາລັງຈະຕັດສິນໃຈໃນ
ເຣ່ືອງສໍາຄັນ; ທາງເລືອກມີຢູ່ສອງເສ້ັນຄື ຈະຢ້ານຫລືຈະເຊ່ືອ ແລະການຕັນສິນໃຈແຕ່ລະທາງ ຕ່າງມີຜົນສະ 
ທ້ອນອັນໜ້າຢ້ານ.  
 

1. ສໍາຣວດເບິງ່ພຣະສນັຍາ: (ຈບຊ 13:1-2, 17-29) 



 35

ໃນທ່ີສຸດຊາວອິສຣາເອນກໍໄດ້ມາເຖິງດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາ.   ການໄປສຶບສອດແນມເບ່ິງພ້ືນທ່ີກ່ອນຈະ
ໄປຍຶດຄອງກໍເປັນເຣືອ່ງຈໍາເປັນ. ຜູ້ນໍານ່ຶງຄົນໄດ້ຖືກເລືອກຈາກແຕ່ລະຕະກູນ ຮວມທັງໝົດເປັນສິບສອງຄົນ; 
ຜູ້ນໍາແຕ່ລະຄົນແມ່ນຜູ້ມີຄວາມສາມາດແລະມີຜົນງານດີ;   ທຸກຄົນມີປະສົບການຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ທຸກຄົນບ່ໍມີ
ຄວາມສລາດ ຫລືຄວາມກ້າຫານເທ່ົາກັນ.  ຜູ້ນໍາສິບສອງຄົນຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ໄປສໍາຣວດເບ່ິງແຜ່ນດິນທ່ີພຣະ
ເຈ້ົາຊົງສັນຍາວາ່ຈະໃຫ້ຄອບຄອງ. 
 
ພວກຜູ້ນໍາທ່ີສລາດແລະກ້າຫານຈະຕ້ອງສຶກສາເບ່ິງໂຄງການໃໝ່ໆໃຫ້ລະອຽດກ່ອນຈະລົງມືເຮັດ; ຜູ້ນໍາຄືຜູ້ 
ທ່ີສາມາດເຫັນໄກແລະສາມາດຮູ້ວ່າສ່ິງທ່ີເຮັດຈະສໍາເຣັດຫລືບ່ໍ; ຄວາມເຊ່ືອບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງການເຮັດທຸກຢ່າງ 
ໂດຍບ່ໍຄິດພິຈາຣະນາ, ແຕ່ຈະຕ້ອງສໍາຣວດກວດກາໃຫ້ຖ້ວນຖ່ີ ເພ່ືອຮູ້ໄດ້ວ່າສ່ິງທ່ີຈະເຮັດມີໂອກາດທ່ີຈະສໍາ
ເຣັດຕາມຄວາມຕ້ັງໃຈຫລືບ່ໍ.   ນອກນ້ັນຄຣສິຕຽນຈະຕ້ອງໝ້ັນໃຈວ່າສ່ິງທ່ີຈະເຮັດນ້ັນຖືກຕ້ອງ ເຖິງວ່າຈະມີ
ຄວາມລໍາບາກ ຫລືການຕ່ໍຕ້ານ. 
 

2. ເລືອກພຣະສນັຍາ: (ຈບຊ 13:30-33) 
ຜູ້ນໍາສິບສອງຄົນໄດ້ກັບຈາກການໄປສືບສອດແນມ ແລະພ້ອມທ່ີຈະລາຍງານຕົວ.   ຫລາຍຄົນຄິດວາ່ພວກ
ຜູ້ນໍາເຫລ່ົານ້ີຈະໃຫ້ການເປັນສຽງດຽວກັນ,   ແຕ່ປາກົດວາ່ກາເລັບໄດ້ພຍາຍາມເວົາ້ສຽງດັງຂ້ຶນເພ່ືອສະແດງ 
ຄວາມເຊ່ືອຂອງຕົນວ່າອິສຣາເອັນສາມາດທ່ີຈະໂຈມຕີເອົາດິນແດນນ້ັນໆໄດ້.  ປະຊາຊນົທັງຫລາຍໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຄວາມຢ້ານມາຖົມຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກຕົນໂດຍຟັງສຽງສ່ວນຫລາຍຂອງພວກຜູ້ນໍາ; ຜູ້ນໍາສິບຄົນໄດ້ພາ
ອິສຣາເອັນຜິດຫວັງໃນຍາມສຸກເສີນ. 
 
ພາວະສຸກເສີນເປັນທັງໂອກາດ ແລະອັນຕະຣາຍ.   ອັນຕະຣາຍເພາະນໍາຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ເສັຽຄວາມຕ້ັງໃຈ 
ແລະພາດໂອກາດ;   ຄົງເຫລືອແຕ່ກາເລັບແລະໂຢຊວຍທ່ີໄດ້ເລືອກເອົາພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຈຸດ  
ເລ້ີມໃໝ່. ຊົນຊາດອິສຣາເອັນໄດ້ເຫັນສ່ິງອັສຈັນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາ:  ອົພຍົບຈາກເອຢິບ, ແຍກນ້ໍາທະ
ເລແດງ, ແລະປະທານອາຫານໃນປ່າກັນດານ. ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການເອົາ
ຊະນະອຸປສັກຕ່າງໆ, ແລະຜູ້ນໍາສິບສອງຄົນກໍໄດ້ຮ່ວມຢ່ ູໃນປະສົບການທັງໝົດ. 
 
ເປັນເຣືອ່ງໜ້າຄິດທ່ີປະສົບການເຣ່ືອງຄວາມສໍາເຣັດບ່ໍໄດ້ປະກັນຄວາມສໍາເຣັດໃນອະນາຄົດ.    ສํາລັບຊົນ
ຊາດອິສຣາເອັນໃນຕອນນ້ີ ìຄວາມສໍາເຣັດທ່ີຜ່ານມາ ໄດ້ເປັນອຸປສັບຂອງຄວາມສໍາເຣັດໃນອະນາຄົດຂອງ
ພວກຕົນ.î ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຮູ້ແບ່ງແຍກລະຫວ່າງ ການສ່ຽງເຣ່ືອງຄວາມປອດພັຍ ແລະຄວາມປອດພັຍໃນ
ການສ່ຽງ. ເວລາພວກເຮົາຄິດເຖິງພຣະອົງຜູ້ຊງົສັນຍາ ພວກເຮົາຈະສາມາດໝ້ັນໃຈເຣ່ືອງຄວາມປອດພັຍໃນ
ການສ່ຽງ. ຜູ້ທ່ີເຮັດຢ່າງນ້ີສາມາດເປັນຜູ້ນໍາທ່ີສລາດແລະສາມາດໃນການນໍາພາ ເມ່ືອມີການຕ່ໍຕ້ານ. 
 
ພວກຜູ້ນໍາສິບສອງຄົນໄດ້ເຫັນທຸກຢ່າງຄືກັນໃນເວລາໄປສອດແນມ; ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຫັນດິນແດນທ່ີອຸດົມ 
ສົມບູນ ແລະມີໝາກໄມ້ຫລາຍຢ່າງ; ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຫັນປະຊາຊົນທ່ີມີອໍານາດຫລາຍ, ໄດ້ເຫັນຫົວເມືອງມີກໍາ 
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ແພງປ້ອງກັນ, ແລະໄດ້ເຫັນເຊ້ືອສາຍຂອງພວກອານາກຊ່ຶງມີຮູບຮ່າງໃຫຍ່. ສິບຄົນໃນຈໍານວນຜູ້ນໍາປະກາດ
ວ່າພວກອິສຣາເອັນບ່ໍມີກໍາລັງພຽງພໍທ່ີຈະໄປໂຈມຕີ ແລະນອກນ້ັນພວກເຂົາຍັງເວ້ົາວາ່ ìພວກເຂົາມອງເບ່ິງ   
ພວກເຮົາເຫມືອນຝູງຕັກແຕນຕົວນ້ອຍໆເທ່ົານ້ັນ ແລະກໍເປັນດ່ັງນ້ັນໃນສາຍຕາຂອງພວກເຮົາດ້ວຍî(ຂ້ໍ 33); 
ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ລືມຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໄດ້ສລຸບວ່າພວກຕົນເລືອກພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້. 
 
ກາເລັບແລະໂຢຊວຍປັກຕາເບ່ິງຣດິອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຊັກຊວກທຸກຄົນໃຫ້ກ້າວໜ້າຕ່ໍໄປໃຫ້ເຖິງດິນ
ແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາ.  ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທັສນະຂອງຜູ້ນໍາສອງຄົນນ້ີ ແລະພວກ
ຜູ້ນໍາອີກສິບຄົນ.     ກາເລັບແລະໂຢຊວຍໄດ້ຮັບຮູ້ອຸປສັກແຕ່ໄດ້ສະແດງຄວາມສລາດແລະຄວາມກ້າຫານ; 
ຜູ້ນໍາສິບຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມບ່ໍສັດຊ່ື ແລະໄດ້ເລືອກຄວາມປອດພັຍໂດຍຫັນຫລັງກັບ. ພວກເຂົາຍອມຕາຍ
ໃນປ່າກັນດານ ຫລືການກັບໄປປະເທດເອຢິບ ແທນທ່ີຈະເລືອກພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົາ້ໂດຍການເລ້ີມຕົ້ນ
ໃໝ່ໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ.   ພວກເຂົາເຊ່ືອຕົນເອງແທນທ່ີຈະເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ; ພວກເຂົາເລືອກຄວາມ
ຕາຍແທນທີ ່ຈະເລືອກຊີວດິ. 
 

3. ຮັບເອາົພຣະສັນຍາ: (ໂຢຊວຍ 14:6-10) 
ກາເລັບບ່ໍມີການຫວ່ັນໄຫວ. ທ່ານເປັນຄົນທ່ີສເມີຕ້ົນສເມີປາຍແລະໃນທ່ີສຸດກໍໄດ້ຮັບພຣະສັນຍາ.  ທ່ານໄດ້
ສໍາເຣັດຈາກການລໍາບາກສ່ີສິບປີໃນປ່າກັນດານໃນຂະນະທ່ີປະຊາຊນົຜູ້ທ່ີບ່ໍຍອມເຂ້ົາໄປຄອບຄອງແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງພຣະສັນຍາໄດ້ຕາຍໄປ.   ເມ່ືອມາເຖິງບາດກ້າວຕ່ໍໄປ, ກາເລັບຍັງຢຶດໝ້ັນໃນຄວາມເຊ່ືອທ່ີທ່ານໄດ້ປະ 
ກາດໄວສ່ີ້ສິບປີທ່ີຜ່ານມາ (ຈບຊ 13:30; ໂຢຊວຍ 14:10). ການເຮັດຢ່າງເຕັມໃຈເຮັດໃຫ້ທ່ານບ່ໍຄືຄົນອ່ືນໆ
ທ່ີພາກັນຫັນຫລັງໃຫ້ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຈບຊ 14:24; ໂຢຊວຍ 14:8-9);  ທ່ານໄດ້ເຮັດຈົນສຸດກໍາ 
ລັງ, ຄວາມສັດຊືແ່ບບບ່ໍມີລົດລະ, ແລະທ່ານເຮັດດ້ວຍຄວາມໝ້ັນໃຈ. 
 
ການຖວາຍຊີວິດແບບບ່ໍຈ່ົງໄວ້ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ ແລະການເຊ່ືອຈົນໝົດໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແທນ
ທ່ີຈະເຊ່ືອໃນຕົວເອງຍັງຄົງເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ພວກຜູ້ເຊ່ືອທັງຫລາຍໃນສມັຍນ້ີ. ໃຫ້ພວກເຮົາຄອຍຣະວງັເພາະ 
ມີຫລາຍຢ່າງໃນຊີວິດທ່ີພຍາຍາມຍາດເອົາຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງເຮົາທ່ີມີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ 
ìຖ້າຜູ້ໃດຢາກຕາມເຮົາມາໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຕັດສິດຂອງຕົນເສັຽ  ແລະຮັບແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງຕົນ ແລ້ວຕິດຕາມ 
ເຮົາມາî( ມັດທາຍ 16:24). ຕິດຕາມພຣະຄຣິດໝາຍເຖິງການປັກຕາໃສ່ພຣະອົງແທນທ່ີຈະໄປສົນໃນເຣ່ືອງ 
ອ່ືນໆທ່ີພຍາຍາມດຶງພວກເຮົາອອກຫ່າງຈາກພຣະອົງ. 
 
ຊີວດິຂອງກາເລັບເປັນສ່ິງເຕືອນໃຈພວກເຮົາທ່ີດໍາເນີນຊີວິດແບບໄວໄຟໃນສມັຍນ້ີ; ພວກເຮົາຈະຢ່ ູເຂດເກ່ົາ
ຕລອດຊວິີດ ແຕ່ສະພາບການອ້ອມຮອບພວກເຮົາປ່ຽນແປງຢູ່ບ່ໍເຊົາ. ພວກເຮົາມີພາຣະໃນຄອບຄົວ,  ໃນທ່ີ
ທໍາງານ, ໃນສັງຄົມ, ແລະໃນຄຣິສຕະຈັກ; ພວກເຮົາອາຍຸແກ່ໄປທຸກວັນ; ໃນທ່ີສຸດພວກເຮົາກໍເສັຽຊີວິດ.  ໃນ 
ຊີວດິນ້ີ ພວກເຮົາສາມາດເລືອກໄດ້; ພວກເຮົາຈະເບິ່ງແຕ່ຕົວເອງ ຫລືພວກເຮົາຈະແບ່ງເວລາເບ່ິງຄົນອ່ືນທ່ີ 
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ຂາດເຂີນຢູ່ໃກ້ພວກເຮົາ.      ຖ້າພວກເຮົາເລືອກຮັກຄົນອ່ືນເໝືອນດ່ັງພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງມີ
ຄວາມສລາດແລະມີໃຈກ້າຫານເພາະວ່າອຸປສັກແລະການຕ່ໍຕ້ານເລ້ີມຈະມີຫລາຍຂ້ຶນ.  ການຕິດຕາມພຣະ
ເຢຊູຢ່າງໝົດໃຈຈະຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກບ່ອນທ່ີປອດພັຍໄປຫາບ່ອນທ່ີຕ້ອງສ່ຽງພັຍ. ແຕ່ທຸກບ່ອນທ່ີພວກເຮົາ
ໄປ, ພຣະອົງຈະຊົງສະຖິດຢູ່ທ່ີນ້ັນ. 
 

ຄວາມໝາຍສາໍລບັຊວີດິ: 
ພວກເຮົາຈະແບ່ງບ່ອນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງໃດ? ຄຣິສຕຽນໃນສມັຍນີບ່ໍ້ມັກໃຊ້ເວລາ
ເພ່ືອພັທນາຝ່າຍຈິດວິນຍານ; ພວກເຮົາຄິດວ່າການອ້ອນວອນ, ການນະມັສການ ແລະການສຶກສາພຣະຄັມ 
ພີນ້ັນເປັນເຣ່ືອງພຽງພໍແລ້ວ.    ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດເປີດຊວິີດໃຫ້ພຣະອົງຫລາຍຂຶນ້ໂດຍການຜ່ອນຄວາມ
ຢາກ, ຜ່ອນໝ່ ເູພ່ືອນ,  ຜ່ອນການຢາກໃຫ້ຄົນເຫັນຊອບ, ຜ່ອນການຢາກເປັນຄົນສໍາຄັນ, ແລະບາງຄ້ັງອາດ
ຈະຜ່ອນການພັກຜ່ອນດ້ວຍ. ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວາ່ສ່ິງທ່ີກ່າວມານ້ີບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງດີ; ຄວາມຈິງແລ້ວ
ແຕ່ລະຢ່າງທ່ີກ່າວມານ້ັນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຊີວດິ;   ແຕ່ການເຮັດຫລາຍໂພດໃນຫລາຍໆຢ່າງທ່ີເວ້ົາມາ 
ເຮັດໃຫ້ບາງຄົນບ່ໍມີບ່ອນເຫລືອໄວ້ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ. 
 
ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການທ່ີຈະຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາຈົນໝົດໃຈ,     ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຮຽນຜ່ອນບາງຢ່າງໃນຊີວດິ 
ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຮັດໃນ ìສ່ິງທ່ີຄວນເຮັດ.î 
 

ຄໍາຖາມ: 

1. ມີຫຍັງແດ່ທ່ີທ່ານກໍາລັງເຮັດຢູ່ ເປັນສ່ິງທ່ີສັງເກດໄດ້ຍາກ? 
 

2. ມີຫຍັງແດ່ທ່ີກໍາລັງຍາດເອົາຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງທ່ານຈາກພຣະເຈ້ົາ? 
 
3. ເປັນຫຍັງບາງຄົນຈ່ຶງຕ່ໍສູ້ວຽກງານເພ່ືອປັບປຸງຊີວດິຂອງບຸກຄົນໃຫ້ດີຂ້ຶນ? 
 
4. ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນການຍາກທ່ີຈະຕ່ໍສູ້ກັບສຽງສ່ວນຫລາຍ? 
 
5. ຄວາມເຊ່ືອຈະເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານໄດ້ວິທີໃດ ໃນເວລາມີການຕັດສິນໃຈເຣ່ືອງຍາກ? 
 
6. ເປັນຫຍັງຄວາມເຊືອ່ ແລະຄວາມຢ້ານຈ່ຶງເປັນເໝືອນພຍາດຕິດແປດ? 
 
7. ພຣະທັມໃນມ້ືນ້ີໄດ້ເວ້ົາຫຍັງກັບທ່ານແດ່ ກ່ຽວກັບຊີວດິໃນປັດຈຸບັນ? 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບົດຮຽນທ ີ9 
ໂຢເຊບັ: ຊວີດິຢູເ່ຄິງ່ກາງ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖມົມະການ 47:27-48:2; 49:33-50:6 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 46-50 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເມ່ືອມາເຖິງເຄ່ິງທາງຂອງຊີວດິ ໂຢເຊັບພົບວ່າລາວຈະຕ້ອງໄດ້ດູແລທັງພ່ໍ 

ຂອງລາວ ແລະລູກຂອງເພິນ່. 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ມີຫຍັງແດ່ທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ດໍາເນີນຊວິີດຢ່າງສັດຊືລ່ະຫວ່າງຄົນສອງລຸ້ນ? 

 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອອະທິບາຍຊີວດິຂອງໂຢເຊັບຊ່ຶງຢ່ ລູະຫວ່າງກາງຄົນສອງລຸ້ນ ແລະເພ່ືອ 

ຈະເບ່ິງຄວາມໝາຍສໍາລັບຊີວດິຂ້ອຍເອງ. 
 

ຄໍານາໍ 
ໂຢເຊັບໄດ້ສະແດງຄວາມນັບຖືພ່ໍຂອງຕົນ    ແລະໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝ້ັນຄົງສໍາລັບອະນາຄົດຂອງລູກເພ່ິນດ້ວຍ
ຄວາມຮັກ ແລະຫ່ວງໃຍກັບຄົນທັງສອງລຸ້ນ. 
 
ນາງດໍຣະຕີເປັນລູກສາວດຽວໃນຄອບຄົວທ່ີມີລູກຊາຍສາມຄົນ ຫລັງຈາກພ່ໍໄດ້ເສັຽຊີວິດ ນາງໄດ້ກາຍເປັນຜູ້
ດູແລແມ່ຊືອີ່ວີ ຜູ້ກໍາລັງແກ່ຊະຣາ. ເຖິງອີວີຈະບ່ໍໄດ້ຢູ່ເຮືອນດຽວກັນ ແຕ່ດໍຣະຕີກໍເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການ
ນັດໝໍ, ພາແມ່ໄປຕລາດ, ແລະອ່ືນໆ. ພວກອ້າຍພາກັນຊ່ວຍເຫລືອບາງຄ້ັງບາງຄາວ; ດໍຣະຕີພຍາຍາມແບ່ງ 
ປັນເວລາລະຫວາ່ງການດູແລຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ, ວຽກງານເຕັມເວລາ, ວຽກໂບດ, ແລະຄວາມຂາດເຂີນ
ຂອງແມ່ທ່ີຢ່ ູຣັດອາລາບາມາ ແລະລູກຄົນດຽວຂອງລາວທ່ີຢູ່ຣດັໂຄໂລຣາໂດ. 
 
ສະພາບການຂອງດໍຣະຕີນ້ີບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງໂດດດ່ຽວ; ຫລາຍກວ່າຊາວລ້ານຄົນໃນສະຫະຣດັຈໍາຕ້ອງໄດ້ດູແລ 
ພ່ໍແມ່ທ່ີແກ່ຊະຣາແລະແປດສິບເປີເຊັນຂອງການດູແລລະຍະຍາວແມ່ນຢູ່ທ່ີບ້ານ. ພວກຜູ້ດູແລນ້ີໄດ້ຖືກເອ້ີນ 
ວ່າ ìແຊນວິສ ເຢເນເຣເຊີນî (sandwich generation) ເພາະພວກເພ່ິນຕ້ອງເປັນຜູ້ດູແລທັງພ່ໍແມ່ທ່ີແກ່ຊະ 
ຣາ ແລະລູກໆຂອງຕົວເອງ.      ເນ່ືອງຈາກສະພາບການທາງເສຖກິດ, ການຖືກປະຈໍາການໃນຕ່າງປະເທດ, 
ແລະການຢ່າຮ້າງ, ຫລາຍຄົນທ່ີອາຍຸສູງແລ້ວ (ບາງຄົນມີລູກຕິດ) ໄດ້ກັບຄືນມາຢູ່ບ້ານເດີມນໍາພ່ໍແມ່. 
 
ໂຢເຊັບເຕີບໃຫຍ່ໃນຄອບຄົວທ່ີມີອ້າຍນ້ອງຫລາຍຄົນ; ບາງຄົນກໍມີຄອບຄົວແລ້ວແຕ່ຍັງອາສັຍຢ່ ູກ້ອງສາຍ 
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ຄາດຽວກັນ. ອ້າຍບາງຄົນກໍມີເຮືອນຂອງຕົນເອງ ແຕ່ພວກເຂົາເຈ້ົາຍັງກ່ຽວພັນກັນເໝືອນກັບເປັນຄົວເຮືອນ 
ດຽວກັນ. ທ່ານເຄີຍຮັບຜິດຊອບດູແລຄົນຫລາຍຊ້ັນອາຍຸ (ລຸ້ນ) ທ່ີຢູ່ໃນຄອບຄົວດຽວກັນບ່ໍ? 
 

1. ໃຫສ້ັນຍາ: (ປຖກ 47: 27-31) 
ໂຢເຊັບມີໜ້າທ່ີດູແລຄວາມສຸກທຸກຂອງຄອບຄົວທ່ີປະເທດເອຢິບ. ລາວເປັນຜູ້ຈັດຕຽມໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຄ່ືອນ
ຍ້າຍຢ່າງເປັນລະບຽບ; ໂຢເຊັບໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຟາຣາໂອໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະພວກຜູ້ຕິດຕາມທັງຫລາຍ 
ໄປຕ້ັງຖ່ິນຖານໃນເຂດດາເມເຊັດ (ໂກເຊັນ) ຊ່ຶງເປັນດິນຕອນດີ (ປຖກ 47: 1-11).  ອິສຣາເອນແລະລູກໆ
ໄດ້ຢ່ ູຢ່າງສຸກສບາຍໃນປະເທດເອຢິບ ແລະໄດ້ຮ່ັງມີເປັນດີ ìພ້ອມທັງມີລູກຫລານຫລາຍຂ້ຶນî (47: 27). 
 
ຢາໂຄບໄດ້ຢ່ ູໃນເອຢິບເປັນເວລາສິບເຈັດປີແລະເພ່ິນມີອາຍຸໄດ້ຮ້ອຍສ່ີສິບເຈັບປີ (47: 28). ເມ່ືອຮູ້ວ່າເວລາ
ສຸດທ້າຍໃກ້ຈະມາເຖິງແລ້ວ ທ່ານຈ່ຶງຮ້ອງໂຢເຊັບຜູ້ເປັນລູກມາຫາແລະຂໍສ່ິງທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດ ìພ່ໍຕ້ອງການໃຫ້
ລູກຝັງພ່ໍໄວ້ໃນບ່ອນທ່ີຝັງປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພ່ໍ ຈ່ົງເອົາພ່ໍອອກຫນີຈາກປະເທດເອຢິບ    ແລະຝັງພ່ໍໄວໃ້ນອຸບ
ໂມງຂອງພວກປູ່ຍ່າຕາຍາຍນັນ້î (47:30); ໂຢເຊັບຍິນດີທ່ີຈະເຮັດຕາມຄໍາຂໍຂອງພ່ໍ;   ອິສຣາເອນຂໍໃຫ້ລູກ 
ຊາຍສາບານວ່າ ìລູກຈະເຮັດດ່ັງນ້ັນî (47: 31) ໂຢເຊັບໄດ້ສະແດງຄວາມໂຄຣົບແລະ ìໄດ້ຂາບລົງຫົວຕຽງ
ນອນຂອງພໍຕົ່ນî (47:31) 
 

2. ສັນຍາເພື່ອອະນາຄດົ: (ປຖກ 48: 1-2, 8-19) 
ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າເວລາໄດ້ຜ່ານໄປດົນປານໃດລະຫວ່າງ 47:31 ເຖິງ 48:1. ແຕ່ໂຢເຊັບຮູ້ວ່າພ່ໍຂອງລາວໄດ້
ລ້ົມປ່ວຍ (ໂລກຊະຣາ); ລາວໄດ້ນໍາລູກຊາຍຄືມານາເຊ ແລະເອຟຣາອິມໄປເບ່ິງພ່ໍຂອງຕົນ; ຢາໂຄບໄດ້ຍິນ
ວ່າລູກຊາຍມາ ìຈ່ຶງຮວບຮວມເຫ່ືອແຮງທ່ີມີຢ່ ລຸູກຂ້ຶນນ່ັງເທິງຕຽງî (48:2)  ຊຶ່ງເປັນການສະແດງວ່າການພົບ
ກັນໃນຄ້ັງນ້ີເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນທ່ີສຸດ. 
 
ຢາໂຄບໄດ້ເວ້ົາກັບໂຢເຊັບຜູ້ເປັນລູກຫລາຍໆຢ່າງ;    ìເມ່ືອອິສຣາເອນເຫັນບຸດຊາຍຂອງໂຢເຊັບ ແລ້ວຈ່ຶງ
ຖາມວາ່, ìເດັກສອງຄົນນ້ີແມ່ນໃຜ?î(47:8).    ໂຢເຊັບໄດ້ຕອບພ່ໍວາ່ ìເດັກສອງຄົນນ້ີແມ່ນບຸດຂອງລູກຊ່ຶງ 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ໃນປະເທດເອຢິບນີ້.î ຢາໂຄບໄດ້ກອດແລະຈູບຫລານສອງຄົນແລະໄດ້ຮັບເອົາເຂົາ
ເຈ້ົາໃຫ້ເປັນເໝືອນລູກຂອງທ່ານເອງ.  
 
ຫລັງຈາກນ້ັນ ໂຢເຊັບກໍໄດ້ຈູງເອົາລູກທັງສອງມາໃກ້ພ່ໍ ໂດຍເອົາມືຂວາຈູງເອຟຣາອິມ  ມືຊ້າຍຈູງມານາເຊ 
ìເພ່ືອວ່າເຂົາຈະໄດ້ຢູ່ທາງກ້ໍາຂວາຂອງອິສຣາເອນ.î   ແຕ່ຢາໂຄບໄດ້ໄຂວ່ແຂນຂອງຕົນຄື ເອົາມືຂວາວາງ 
ເທິງຫົວເອຟຣາອິມຜູ້ເປັນນ້ອງ ແລະມືຊາ້ຍວາງເທິງຫົວຂອງມານາເຊຜູ້ເປັນອ້າຍ  ແລ້ວທ່ານຈ່ຶງອວຍພອນ 
ແກ່ພວກເຂົາທັງສອງî(48:15).   ເມ່ືອເຫັນດ່ັງນ້ັນ, ໂຢເຊັບກໍບ່ໍພໍໃຈ ແລະພຍາຍາມປ່ຽນມືພ່ໍ ເພາະຄິດວ່າ
ເພ່ິນໄດ້ເຮັດຜິດ ແຕ່ ìຢາໂຄບປະຕິເສດແລະເວ້ົາວ່າ, ìພ່ໍຮູ້ດີລູກເອີຍ ເຊ້ືອສາຍຂອງມານາເຊຈະກາຍເປັນ 
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ຊົນຊາດໃຫຍ່ເຫມືອນກັນ ແຕ່ວາ່ຜູ້ນ້ອງຂອງເຂົາຈະເປັນຊົນຊາດຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າເຊືອ້ສາຍຂອງອ້າຍ ເຂົາຈະ 
ກາຍເປັນຊົນຊາດທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່î(48: 19). ພອນຈາກພ່ໍເປັນເຣ່ືອງທ່ີປ່ຽນແປງບ່ໍໄດ້, ເຖິງໂຢເຊັບຈະພຍາຍາມ. 
 

3. ຮັກສາຄາໍສນັຍາ: (ປຖກ 49: 33ó50.6) 
ຫລັງຈາກຮັບເອົາລູກຂອງໂຢເຊັບມາເປັນລູກ, ຢາໂຄບຈ່ຶງເອ້ີນລູກຊາຍສິບເອັດຄົນເຂ້ົາມາຫາ. ທ່ານໄດ້ໃຊ້
ເວລາສຸດທ້າຍກ່າວຄໍາທໍານວາຍແລະໃຫ້ພອນ ແລະໃນທ່ີສຸດກໍສ່ັງເຣືອ່ງຝັງສົບ (49:1-32); ìເມ່ືອຢາໂຄບ  
ສ່ັງບຸດຊາຍທ່ານຫມົດແລ້ວ ທ່ານກໍຍໍຕີນຂ້ຶນເທິງຕຽງແລ້ວສ້ິນໃຈຕາຍ ແລະໄປຢູ່ຮ່ວມກັບພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານî 
(49:33). ໂຢເຊັບໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກພ່ໍຕ່ໍໜ້າລູກແລະຄອບຄົວ; ລາວຮ້ອງໃຫ້ແລະຈູບໜ້າຜາກເພ່ິນ(50:
1). 
 
ໂຢເຊັບໄດ້ເຮັດຕາມສ່ິງທ່ີຕົນໄດ້ສັນຍາກັບພ່ໍ;  ນາຍແພດ ìໃຊ້ເວລາສ່ີສິບວນັໃນການອາບນ້ໍາຢາຮັກສາສົບ 
ນ້ັນບ່ໍໃຫ້ເປ່ືອຍເນ່ົາ ແລ້ວຊາວເອຢິບກໍໄວທຸ້ກໃຫ້ທ່ານເຈັດສິບວັນî (50:2-3) ຫລັງຈາກເວລາໄວທຸ້ກສ້ິນສຸດ
ລົງ, ຟາຣາໂອອະນຸຍາດໃຫ້ໂຢເຊັບໄປຝັງພ່ໍຂອງເຂົາຕາມທ່ີໄດ້ສັນຍາໄວ້ ພຣະຄໍາກ່າວວາ່ ìດ່ັງນ້ັນ ໂຢເຊັບ 
ຈ່ຶງໄປຝັງສົບບິດາຂອງຕົນໂດຍມີບັນດາຂຸນວັງຂອງຟາຣາໂອທຸກໆຄົນ  ຣາຊມົນຕຣີໃນພຣະຣາຊວັງ ຜູ້ນໍາ 
ຂອງຊາວເອຢິບ ພ້ອມທັງຄອບຄົວຂອງໂຢເຊັບທຸກໆຄົນ ພວກອ້າຍແລະຄອບຄົວຂອງບິດາໄປນໍາເວ້ັນໄວ້ 
ແຕ່ເດັກນ້ອຍ ຝູງແກະ ແບ້ແລະງວົທີຢູ່່ໃນເຂດໂກເຊນî (50:7-8). 
 
ຄວາມສັດຊ່ືຂອງໂຢເຊັບໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພ່ໍຂອງເພ່ິນໄດ້ຕາຍແບບສັນຕິສຸກ ແລະໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ລູກຊາຍໄດ້
ເຫັນວ່າພ່ໍຂອງພວກຕົນເປັນຜູ້ຮັກສາຄໍາສັນຍາທ່ີໄດ້ໃຫ້ກັບຜູ້ເປັນພ່ໍຕ້ ູ ແລະເປັນກະສັດຂອງພວກຕົນ. 
 

ຕົວຢ່າງຂອງໂຢເຊັບສໍາລບັພວກເຮາົ 
ການເປັນຊາຍໜຸ່ມທ່ີມັກສະແດງໂຕ, ການເປັນລູກຊາຍຄົນໂຜດຂອງພ່ໍ,  ການຖືກເປັນຂ້າທາດ, ແລະການ
ເປັນນັກໂທດທ່ີບ່ໍມີຄວາມຜິດ, ປະສົບການທັງໝົດໄດ້ຊ່ວຍປ່ຽນແປງໂຢເຊັບໃຫ້ເປັນບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມ
ນັບຖື; ໂຢເຊັບໄດ້ຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນລາວ ນໍາພາໃນການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ.  ວັນເວລາປ່ຽນ
ໄປຫລາຍພັນປີ ແຕ່ໂຢເຊັບຍັງເປັນຕົວຢ່າງຂອງບຸກຄົນທ່ີຕ້ອງດໍາເນີນຊວິີດຢູ່ໃນ  ìແຊນວິສ ເຢເນເຣເຊີນî 
(sandwich generation). ນອກຈາກລູກຂອງຕົວເອງແລ້ວ,   ໂຢເຊັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບດູແລພ່ໍ; ລາວນັບຖື
ແລະໃຫ້ກຽດຢາໂຄບຜູ້ເປັນພ່ໍ, ແລະໄດ້ເຮັດຕາມຄວາມສ່ັງຂອງເພ່ິນ. ລູກຂອງໂຢເຊັບໄດ້ເຫັນເຊ້ືອ ສາຍ
ຂອງພວກເຂົາ ເວລາຢາໂຄບໄດ້ຍ້າຍມາຕ້ັງຖ່ິນຖານທ່ີປະເທດເອຢິບ; ໂຢເຊັບບ່ໍໄດ້ປິດບັງເຣືອ່ງທ່ີຜ່ານມາ, 
ແຕ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກລູກຂອງລາວໄດ້ມີສ່ວນໃນພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບ.   
 
ໂຢເຊັບເປັນຕົວຢ່າງເຣ່ືອງຄວາມສັດຊ່ືໃຫ້ລູກຂອງລາວ     ແລະໄດ້ເປັນພຍານເຣ່ືອງຄວາມທຸກລໍາບາກວາ່ 
ìພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອບຄືນດ້ວຍການດີ    ເພ່ືອຮັກສາຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທັງມວນໄວ້ ຊຶງ່ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ທຸກມ້ືນ້ີກໍ 
ຍ້ອນຄວາມດີອັນນີ້î (50:20).  
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ມີລັກສະນະແນວໃດແດ່ໃນຊີວິດຂອງໂຢເຊັບທ່ີທ່ານຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ ຫລືພັທນາໃນຊວິີດຂອງທ່ານ?    ທ່ານ
ເຄີຍສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີແທ້ຈິງຂອງຕົນໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ເຫັນຢ່າງໜ້ານັບຖືບ່ໍ? ຄົນລຸ້ນກ່ອນ ແລະລຸ້ນຫລັງ 
ທ່ານ ໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງຜ່ານຊີວດິຂອງທ່ານຢ່າງສັດຊ່ືບ່ໍ? 
 
ຄາໍຖາມ: 

1. ທ່ານຈະດູແລພ່ໍແມ່ ຫລືຍາດພ່ີນ້ອງ ທ່ີແກ່ຊະຣາວິທີໃດ? 
 

2. ທ່ານຄິດວ່າຄົນລຸ້ນນ້ອຍ ຄວນເບ່ິງຕົວຢ່າງອັນດີຂອງຄົນລຸ້ນໃຫຍ່ບ່ໍ? 
 

3. ຄວາມຄິດເຣ່ືອງການດູແລຄົນອ່ືນ ເປັນເຣ່ືອງໜ້າຢ້ານສໍາລັບທ່ານບ່ໍ? ການດູແລຄົນຊະຣາບ່ໍວ່າຈະ
ເປັນພໍແ່ມ່ ຫລືຍາດທ່ີບ້ານຂອງທ່ານເອງ ຈະຕ້ອງມີຂອບເຂດບ່ໍ? 

 
4. ທ່ານຄິດວ່າໂຢເຊັບຄວນຈະເຮັດພິທີສົບຂອງພ່ໍລາວຕ່າງນັນ້ບ່ໍ? ຖ້າແມ່ນທ່ານເອງ,   ທ່ານຈະເຮັດ

ຢ່າງໃດໂດຍສະເພາະແມ່ນຄໍາສ່ັງຂອງພ່ໍກ່ອນຕາຍ? ທ່ານເຫັນພ້ອມນໍາການຮັກສາສົບດ້ວຍນ້ໍາຢາ 
ຊ່ຶງເປັນວິທີຂອງຄົນທ່ີບ່ໍເຊື່ອພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? 

 
5. ເບ່ິງອ້ອມຮອບຕົວທ່ານເອງ, ມີຜູ້ດູແລຄົນຊະຣາທ່ີຕ້ອງການຄໍາໜຸນໃຈຈາກທ່ານບ່ໍ? ທ່ານຈະເຮັດ

ຫຍັງແດ່ເພ່ືອໜຸນໃຈ ຫລືໃຫ້ພອນພວກເຂົາເຈ້ົາ? 
 

6. ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ດູແລຄົນຊະຣາ, ທ່ານຕ້ອງການຂໍຄວາມໜຸນໃຈຈາກຄົນອ່ືນໆບ່ໍ? 
 

7. ພຣະຄໍາໃນມ້ືນ້ີໄດ້ເວ້ົາຫຍັງກັບທ່ານແດ່? 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບົດຮຽນທ ີ10 
ດາວດິຄອບຄົວລ້ົນດ້ວຍບັນຫາ : 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ຊາມູເອນ 13:1-2, 20-22,30-37; 14:21-24; 15:7-14;  

18:6-15, 33 
 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ຊາມເູອນ 13-18 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ດາວິດຜູ້ຊ່ຶງສແວງຫາພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາຍັງເຕັມລ້ົມດ້ວຍບັນຫາຄອບຄົວ. 

 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ມີຫຍັງແດ່ທ່ີພ່ໍແມ່ສາມາດເຮັດ ເພ່ືອຈະໃຫ້ຄວາມສັມພັນໃນຄອບຄົວດີຂ້ຶນ? ລູກ 

ຜູ້ທ່ີອາຍຸແກ່ແລ້ວສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່? 
 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອພິສູດເບ່ິງຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງດາວິດກັບອັບຊາໂລມ ແລະຊອກຫາ 

ຄໍາຕອບສໍາລັບຊີວດິຂອງຂ້ອຍແລະຄອບຄົວ. 
 

ຄໍານາໍ 
ຊີວດິດາວິດຖ້ວມລ້ົນດ້ວຍບັນຫາຄອບຄົວຫລັງຈາກທ່ີທ່ານໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດບາບ; ດາວິດໄດ້ກາຍເປັນພໍທ່ີ່
ບ່ໍສໍາເຣັດຜົນ; ແຕ່ປານນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຍັງຊົງສືບຕ່ໍເຮັດໃຫ້ພຣະປະສົງສໍາເຣດັຜ່ານຊີວິດດາວິດ. 
 
ໃນປີ 2009, ຣັດເທກຊັດໄດ້ມີລາຍງານເຣ່ືອງຄວາມວຸ້ນວາຍໃນຄອບຄົວຫລາຍກວ່າ 190,000 ເທ່ືອ.  ຂ້າ 
ພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຄວາມເຈັບປວດຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໃນຂະນະທ່ີຮັບໃຊແ້ລະຊ່ວຍພວກກ່ຽວຂ້ອງ; ສະມາຊິກ 
ຄອບຄົວບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍກັນຈົນເປັນເຫດໃຫ້ບ້ານເຮືອນເພພັງ; ຜົນສະທ້ອນໄປເຖິງສະມາຊິກທຸກໆຄົນໃນຄອບຄົວ. 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຟັງຄໍາໃຫ້ການເຣ່ືອງພ່ໍແມ່ຂ້າຕີລູກ ຈາກພວກລູກທັງຫລາຍ;   ບາງເທ່ືອການປະພຶດແບບນ້ີກໍ
ຕິດແປດໄປເຖິງລູກໆລຸ້ນຕ່ໍໆໄປ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຄອບຄົວແຕກເພາະການໃຊ້ຢາເສບຕິດແລະສຸຣາເປັນ
ເຄ່ືອງຊົດຊວ່ຍໃຫ້ຢ່ ູລອດແຕ່ລະວັນ. 
 
ເຣ່ືອງປະເພດດ່ັງກ່າວມານ້ີກໍບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງໃໝ່.   ເຣ່ືອງບູຮານກ່ຽວກັບດາວິດແລະຄອບຄົວສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຜົນຂອງຄວາມຮຸນແຮງແລະການບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ແລະຄວາມແຕກຫັກ.   ເຣ່ືອງຂອງດາວິດເຕືອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ
ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການພຣະຄຸນແລະການຊງົນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາ  ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ.  
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ດາວິດເປັນກະສັດໃນສມັຍທ່ີຢູດາແລະອິສຣາເອັນຍັງເປັນປະເທດດຽວກັນ (1020-922 ກ່ອນ ຄສ).  ທ່ານ
ເປັນຜູ້ທ່ີສແວງຫານ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ (1 ຊາມູເອນ 13:14);    ດາວິດໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຈາກການເປັນຜູ້ລ້ຽງ 
ແກະທ່ີສັດຊ່ື ຈົນເຖິງການເປັນກະສັດທ່ີສັດຊ່ື; ທ່ານໄດ້ສ້າງພົງກະສັດທ່ີເດ່ັນດັງໃນອິສຣາເອັນ; ບຸດຊາຍທ່ີຊ່ື 
ຊາໂລໂມນຜູ້ສືບບັນລັງຕ່ໍຈາກດາວິດໄດ້ກາຍເປັນກະສັດທ່ີຮ່ັງມີກວາ່ພ່ໍ   ແຕ່ຂາດເຣືອ່ງການເປັນຜູ້ນໍາແລະ 
ຄວາມສັດຊ່ື. ດາວິດບ່ໍໄດ້ເປັນບຸກຄົນທ່ີດີເລີດ ຫລືກະສັດທ່ີດີເລີດ ແລະກໍບ່ໍມີລູກທ່ີດີເລີດ.  
 
ຜູ້ຂຽນພຣະທັມຊາມູເອນມີເປ້ົາໝາຍສອງຢ່າງ: ນ່ຶງ, ເລ່ົາເຣ່ືອງການເປັນກະສັດຂອງດາວິດ ແລະສອງ, ເລ່ົາ 
ເຣ່ືອງຜົນຂອງຄວາມຜິດບາບໃນຊີວິດຄອບຄົວ.    ເຖິງດາວິດຈະມີສາຍານາມວ່າ ìຜູ້ສແວງຫານ້ໍາພຣະທັຍ 
ພຣະເຈ້ົາî ກໍຕາມ, ທ່ານໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ຕັນຫານໍາໄປສູ່ການຜິດປະເວນີເຣືອ່ງເພດກັບບັດເຊບາຊ່ຶງເປັນເມັຽຂອງ 
ອູຣິອາ (2 ຊາມູເອນ 11:1-12:14).   ທ່ານບ່ໍເຄີຍສອນລູກວ່າ ìໃຫ້ຟັງຄວາມພ່ໍ ແຕ່ຢ່າເຮັດຄືພ່ໍ.î ພວກເຮົາ 
ມີໂອກາດທ່ີຈະຮຽນຮູ້ແລະຫລີກເວ້ັນຄວາມຜິດໃນຊີວິດຂອງດາວິດ ແລະມີສະຕິລະວັງຕົວບ່ໍໃຫ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ 
ເກີດຂ້ຶນໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາເອງ. 
 

1. ເຫດຮ້າຍໃນຄວາມຄົວ: (2 ຊມອ 13:1-2;20-22,30-37) 
ລູກກົກຂອງດາວິດຄົນທ່ີຊືວ່່າອໍາໂນນບ່ໍໄດ້ມີຄວາມຮັກກັບນາງຕາມາ  ຊ່ຶງເປັນນ້ອງຕ່າງແມ່ຢ່າງແທ້ຈິງ  (2 
ຊມອ 3:2;13:1-2), ແຕ່ລາວຕ້ອງການທ່ີຈະຮ່ວມເພດກັບນາງ. ໂຢນາດາບທ່ີເປັນໝ່ ູຂອງອໍາໂນນຊ່ວຍວາງ
ແຜນເພ່ືອໃຫ້ລາວໄດ້ຢູ່ກັບຕາມາ; ໂຢນາດາບບອກໃຫ້ອໍາໂນນທໍາທ່າໄຂ້ແລ້ວຂໍໃຫ້ພ່ໍສ່ົງນ້ອງມາດູແລ; ດາ
ວິດເຊ່ືອຄວາມຕົວະຂອງລູກຊາຍອໍາໂນນ ແລະບ່ໍໄດ້ສອບຖາມວາ່ເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຫ້ນາງຕາມາເປັນຜູ້ດູແລ. 
ດາວິດບ່ໍໄດ້ປ້ອງກັນລູກສາວຜູ້ທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ແຕ່ງງານ; ແຕ່ໄດ້ອະນຸຍາດຕາມາເຮັດຕາມຄໍາຂໍຂອງອໍາໂນນຜູ້ໃຈ
ຄົດ. ເມ່ືອຕາມາໄດ້ມາບ້ານຂອງອໍາໂນນ, ນາງກໍຈັດແຈ່ງອາຫານໃຫ້ອ້າຍອໍາໂນນ, ແຕ່ເມ່ືອເອົາອາຫານໄປ
ໃຫ້ເພ່ິນກ ນິ, ອໍາໂນນກໍວົນໃຫ້ນ້ອງປ້ອນ. ພໍໄດ້ທ່າ, ອໍາໂນນກໍຂ່ົມຂືນສໍາເລົານ້ອງສາວຕາມາ.   
 
ເຣ່ືອງໄປຮອດຫູອັບຊາໂລມຜູ້ເປັນອ້າຍແມ່ດຽວກັບນາງຕາມາ   ແລະເປັນອ້າຍຄົນລະແມ່ກັບອໍາໂນນ; ອັບ
ຊາໂລມເກີດຄຽດແຄ້ນເພາະການກະທໍາຂອງອໍາໂນນ,   ລາວຈ່ຶງວາງແຜນຂ້າອໍາໂນນເສັຽ. ສອງປີຜ່ານໄປ, 
ທຸກຄົນເກືອບລືມເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນ;    ອັບຊາໂລມກໍໄດ້ຈັດງານກີນລ້ຽງ ແລ້ວເຊີນອ້າຍນ້ອງທັງໝົດເຂ້ົາ 
ຮ່ວມ ຊຶງ່ຮວມທັງອໍາໂນນ. ເມ່ືອແຂກທັງຫລາຍກໍາລັງມ່ວນຊືນ່, ອັບຊາໂລມກໍສ່ັງຄົນຂອງລາວເອົາອໍາໂນນ
ໄປຂ້າຖ້ິມ, ແລ້ວລາວກໍປົບໜີ. 
 
ດາວິດອົກຫັກ; ອໍາໂນນຖືກຂ້າຕາຍ;  ອັບຊາໂລມໜີໄປຢ່ ກັູບຕານໄມກະສັດແຫ່ງເກຊູ ຊຶງ່ເປັນພ່ໍຕູ້ທາງແມ່ 
(2 ຊມອ 13:37). ກະສັດດາວິດເສັຽລູກຊາຍສອງຄົນບາດດຽວ; ເຣ່ືອງນ້ີກໍມີຄໍາສອນເຖິງເຣືອ່ງການບ່ໍຍອມ
ແກ້ໄຂບັນຫາເມ່ືອເຫດການເກີດຂ້ຶນໃນຕອນທໍາອິດ; ແນ່ນອນເຫດການປະເພດນ້ີມີໂອກາດທ່ີຈະບານປາຍ
ໄປເລ້ືອຍໆ. ດາວິດງຽບໃຫ້ກັບບັນຫາແລະບ່ໍໄດ້ເວ້ົາກັບລູກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ; ການສ່ືສັມພັນເປັນປັດຈັຍສໍາຄັນໃນ
ການຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ ແລະການແກ້ບັນຫາໃນຄອບຄົວ. 
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2. ອັບຊາໂລມກັບຄືນມາ: ທາໍທາ່ວາ່ໄດຄ້ືນດ:ີ(2 ຊມອ 14:21-24) 
ເວລາໄດ້ຜ່ານໄປເຖິງສາມປີ; ດາວິດບ່ໍໄດ້ໂສກເສ້ົາເຣ່ືອງອໍາໂນນອີກແລ້ວ ແຕ່ເກີດມີຄວາມຫ່ວງໃຍອັບຊາ
ໂລມຫລາຍຂ້ຶນ. ໂຢອາບຜູ້ເປັນແມ່ທັບຂອງດາວິດຈ່ຶງເຂ້ົາພົວພັນ ແລະດາວິດໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຊາຍອັບ
ຊາໂລມກັບຄືນມາເຢຣູຊາເລັມ. ດາວິດບ່ໍຍອມພົບລູກຊາຍຕ່ໍໄປອີກສອງປີ; ອີກເທ່ືອນ່ຶງໂຢອາບໄດ້ເຂ້ົາພົວ 
ພັນ ແລະດາວິດໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ອັບຊາໂລມເຂ້ົາເຝ້ົາ. ພ່ໍແລະລູກໄດ້ຄືນດີກັນ, ແຕ່ບາດແຜຍັງບ່ໍດີຄັກ (14:
28-33), ເພາະດາວິດບ່ໍໄດ້ຈິງໃຈ; ສ່ິງນ້ີເປັນເຫດໃຫ້ມີບັນຫາໃໝ່ໃນຄອບຄົວ. 
 
ພ່ໍແມ່ຫລາຍຄົນອົກຫັກເພາະລູກໆໄດ້ດໍາເນີນຊວິີດແບບທໍາລາຍຕົວເອງ; ຖ້າພ່ໍແມ່ປ່ອຍໃຫ້ລູກຜູ້ບ່ໍຟັງຄວາມ
ຖືໂອກາດໃຊຊັ້ບສົມບັດຂອງຄອບຄົວ, ລູກຜູ້ນ້ັນກໍຈະສືບຕ່ໍການປະພຶດບ່ໍດີຂອງເຂົາຕ່ໍໄປ. ຮັກທ່ີແທ້ຈະບ່ໍໃຫ້
ລາງວັນຜູ້ປະພຶດບ່ໍດີ; ຖ້າບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ລູກໆຮ້ ູຄວາມທຸກ ພວກເຂົາກໍຈະບ່ໍຮຽນຮ້ ູ. ແນ່ນອນເວລາເວ້ົາເຣືອ່ງການ
ລ້ຽງລູກ ຄົງບ່ໍມີໃຜປະກັນໄດ້ວ່າລູກທ່ີເກີດຈາກພ່ໍແມ່ດີ ຈະກາຍເປັນຄົນດີສເມີໄປ.  
 
ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຊີວດິຂອງດາວິດວ່າການງຽບຢູ່ເປັນວທີິທ່ີບ່ໍເກີດຜົນ. ນອກນ້ັນພວກເຮົາຍັງຮູ້ເຖິງອັນ 
ຕະລາຍໃນຄອບຄົວ ເມ່ືອລູກໆບ່ໍຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງຊັບສົມບັດ.ເຍົາວະຊນົທ່ີບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈະເຕີບໃຫຍ່
ເປັນຄົນຮູ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫລືຄຣິສຕຽນທ່ີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຄົງເປັນເຣ່ືອງທ່ີຫາໄດ້ຍາກ.  ໃນຂະນະ
ດຽວກັນ, ພວກເຮົາຄວນຮັບວ່າ ສິງ່ທ່ີດາວິດພຍາຍາມເຮັດເພ່ືອອັບຊາໂລມກໍຈະບ່ໍມີເມືອງພໍ. ກະສັດດາວິດ
ມີລູກຫລາຍຄົນ; ໃນນ້ັນກໍມີ ໂຊໂລໂມນຜູ້ລືນາມ. ໂຊໂລໂມນໃຫຍ່ໃນຄອບຄົວທ່ີສັບສົນແຕ່ທ່ານກໍໄດ້ກາຍ
ເປັນກະສັດທ່ີໄດ້ສ້າງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ໃຫ້ກັບປະເທດອິສຣາເອນ. 
 

3. ອັບຊາໂລມກໍກ່ະບົດ ແລະຕາຍ: (2 ຊມອ 15: 7-14; 18: 6-15,33) 
ດາວິດມີຄວາມຫວັງວ່າມ້ືນ່ຶງອັບຊາໂລມຈະເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຖືກ ເຖິງເຂົາຈະມີປະວັດບ່ໍດີ. ຄວາມໂງ່ຂອງດາວດິ
ຄືບ່ໍໄດ້ສ້ິງຊອມເບ່ິງການງານຂອງອັບຊາໂລມເລີຍ.   ໃນຕອນນ້ີພວກເຮົາກໍບ່ໍສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າລູກຄົນໃດຈະ
ເປັນກະສັດຫລັງຈາກດາວິດ ເພາະເພ່ິນມີລູກຊາຍທັງໝົດສິບແປດຄົນ. ສະນ້ັນການຕ່ໍສູ້ເອົາບັນລັງເວລາດາ
ວິດເສັຽຊີວດິຄົງເປັນເຣ່ືອງຫລີກບ່ໍພ້ົນ.     ການຂ້າອໍາໂນນຂອງອັບຊາໂລມອາດຈະມີສ່ວນໃນເຣ່ືອງບັນລັງ
ເພາະອໍາໂນນເອງກໍເປັນອ້າຍກົກ ແລະດາວິດອາດຈະມີຄວາມສົງສັຍໃນເຣ່ືອງນ້ີ.   ຈາກພຣະຄໍາພວກເຮົາ
ຮຽນຮູ້ວາ່ໂຊໂລໂມນໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ຄອງບັນລັງກ່ອນທ່ີດາວິດຈະຕາຍ ເພາະໃນຕອນນ້ັນອາໂດນີຢາໄດ້
ພຍາຍາມຍາດບັງລັງ (1 ກສ1:1-53).  
 
ອັບຊາໂລມຕ້ັງໃຈຈະຄອງອໍານາດແລະຄອງບັນລັງເປັນກະສັດຂອງອິສຣາເອັນ; ເຂົາພຍາຍາມເຮັດທຸກຢ່າງ
ເພ່ືອຍາດເອົາຄວາມຮັກຂອງປະຊາຊນົຈາກດາວດິຜູ້ເປັນພ່ໍ; ເວລາປະຊາຊົນມີເຣ່ືອງຂັດແຍ້ງອັບຊາໂລມຈະ 
ຕ້ັງຕົວເອງເປັນຜູ້ພິພາກສາໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກດາວິດ.    ພຣະຄໍາໄດ້ບອກວາ່ ìທ່ານເຮັດດ່ັງນ້ີກັບ 
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ຊາວອິສຣາເອນທຸກຄົນ ທ່ີມາຫາເຈ້ົາຊີວດິຕັດສິນຄວາມໃຫ້  ແລະທ່ານກໍເອົາອົກເອົາໃຈຂອງພວກເຂົາî (2 
ຊມອ 15:6).    ຫລັງຈາກປະພຶດເຊ່ັນນ້ັນສ່ີປີ, ອັບຊາໂລມກໍໝ້ັນໃຈວ່າເວລາຂອງເຂົາໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ. ອັບ 
ຊາໂລມໄດ້ຂາບທູນດາວິດວ່າ,   ìຂ້າແດ່ສະເດັດພ່ໍ ຂໍຊງົອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄປເມືອງເຮັບໂຣນແດ່ທ້ອນ 
ເພາະຂ້ານ້ອຍຢາກໄປແກ້ບະທ່ີໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî (2 ຊມອ 15:7);  ດ້ວຍອະນຸຍາດຈາກພ່ໍ, 
ອັບຊາໂລມໄດ້ຮວບຮວມຄະນະຂອງຕົນໄປສູ່ເມືອງເຮັບໂຣນ; ນະທ່ີນ້ັນອັບຊາໂລມໄດ້ປະກາດຕົວເປັນກະ 
ສັດຂອງອິສຣາເອັນ ແລະໄດ້ເພ້ີມກໍາລັງຂ້ຶນ; ìໃນເວລາທ່ີອັບຊາໂລມກໍາລັງຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຢູ່ນ້ັນ ເຂົາໄດ້ 
ສ່ົງຄົນໄປນໍາເອົາອາຮີທໂອເຟນຊາວກິໂລ ທ່ີປຶກສາຂອງກະສັດດາວິດທ່ີເມືອງກິໂລ ແຜນການກະບົດຕ່ໍຕ້ານ 
ເຈ້ົາຊີວິດກໍເພ້ີມທະວີຂ້ຶນ ພວກທ່ີຕິດຕາມອັບຊາໂລມກໍເພ້ີມຈໍານວນຂ້ຶນເລ້ືອຍໆî (15:12). 
 
ດາວິດຮູ້ຕົວທັນວ່າອັບຊາໂລຈະຕ້ອງກັບມາຢຶດກຸງເຢຣູຊາເລັມ (15:14);  ດາວິດໄດ້ປົບໜີຈາກກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມກ່ອນອັບຊາໂລມຈະມາເຖິງທ່ີນ້ັນ;ໃນຂະນະດຽວກັນ ດາວດິໄດ້ໂຮມກໍາລັງທະຫານເພ່ືອໂຕ້ຕອບກໍາລັງ
ຂອງອັບຊາໂລມ; ເຖິງປານນ້ັນດາວິດຍັງສ່ັງກັບພວກນາຍພົນຂອງທ່ານວ່າ ìເພ່ືອເຫັນແກ່ເຮົາ ຂໍຢ່າທໍາຮ້າຍ 
ຊາຍຫນຸ່ມ ອັບຊາໂລມເດີî (18:5). ເຖິງດາວິດຈະຮ້ອງຂໍໄປແລ້ວກໍຕາມ, ໂຢອາບໄດ້ຂ້າອັບຊາໂລ ìໃນຂະ 
ນະທ່ີອັບຊາໂລມຍັງມີຊວິີດ ແລະແຂວນຢູ່ຕ້ົນກ່ໍນ້ັນî (18: 14); ກອງທັບຂອງດາວິດໄດ້ເອົາຊະນະພວກກະ 
ບົດຊ່ຶງມີອັບຊາໂລມເປັນຫົວໜ້າ; ບັນລັງຂອງດາວິດໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້; ແຕ່ດາວດິໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ເພາະຜິດຫວັງ 
ລູກຊາຍອັບຊາໂລມໄດ້ເສັຽຊີວິດ;  ດາວິດຮ້ອງໄຫ້ຈ່ົມວ່າ, ìໂທ້, ອັບຊາໂລມລູກຊາຍຂອງພ່ໍ ຖ້າເປັນໄປ ໄດ້ 
ພ່ໍຢາກຕາຍແທນລູກ ອັບຊາໂລມລູກຊາຍຂອງພ່ໍເອີຍî (18:33; 19:14). ພ່ໍແມ່ສ່ວນຫລາຍຈະຮ້ອງໄຫ້ເສັຽ
ໃຈເມ່ືອລູກຕາຍ ເຖິງວ່າລູກຜູ້ນ້ັນຈະເປັນຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອຟັງ ຫລືເປັນຜູ້ທໍຣະຍົດຕ່ໍພ່ໍແມ່.  ເມ່ືອທະຫານໄດ້ເຫັນກະ 
ສັດປະພຶດເຊ່ັນນ້ັນ, ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍກ້າທ່ີຈະສເລີມສລອງຊັຍຊະນະຈາກຂ້າເສິກ; ແຕ່ຫລັງຈາກໂຢອາບໄດ້
ບອກດາວິດວ່າພຣະອົງຈະເສັຽປະຊາຊນົຖ້າຍັງຝືນໂສກເສ້ົາເຣືອ່ງລູກຊາຍຢ່ ູ, ດາວິດຈ່ຶງຕ້ັງທ່າແລ້ວໃຫ້ພອນ
ປະຊາຊນົຂອງຕົນ (19:5-8). 
 
ບົດຮຽນຈາກຊີວດິຂອງກະສັດດາວິດໃນຕອນນ້ີ ຄືເຖິງຈະມີການສູນເສັຽຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ຊວິີດສາມາດທ່ີຈະ
ເລ້ີມໃໝ່ໄດ້; ດາວິດຕ້ັງໜ້ານໍາພາປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ໃນທ່ີສຸດ, ດາວິດມອບບັນລັງໃຫ້ໂຊໂລໂມນ. 
 

ຄວາມໝາຍສາໍລບັຊວີດິ: 
ພ່ໍແມ່ທັງຫລາຍສາມາດຮຽນຈາກຊີວດິຂອງດາວິດເຣ່ືອງການຮັກສາສ່ິງທ່ີສໍາຄັນເພ່ືອຈະເປັນຕົວຢ່າງທ່ີດີໃຫ້
ກັບພວກລູກ; ພວກເຮົາສາມາດຮູ້ວ່າການແກ້ໄຂບັນຫາໃນທັນທີທັນໃດເປັນເຣ່ືອງຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເຮັດເພ່ືອ
ລູກຫລານຈະໄດ້ຮຽນຜົນຂອງການເຮັດຜິດ. ລູກທັງຫລານເມ່ືອເຕີບໃຫຍ່ແລ້ວອາດຈະເຫັນຄວາມບົກພ່ອງ
ຂອງພ່ໍແມ່ ແຕ່ກໍສາມາດຮຽນຮູ້ວ່າພ່ໍແມ່ບ່ໍແມ່ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການປະພຶດບ່ໍດີຂອງພວກຕົນ. ຄວາມຈິງກໍ
ຄື ìທຸກຄົນເປັນຄົນຜິດຄົນບາບ ແລະຫ່າງຈາກພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາî (ໂຣມ 3:23). ທຸກຄົນສາມາດເພ່ິງ
ການນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະດໍາເນີນຊວິີດດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍຄອບຄົວທ່ີພຣະອົງຊງົປະທານໃຫ້. 
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ຄໍາຖາມ: 
1. ທ່ານຄິດວ່າກະສັດດາວິດຄວນແກ້ໄຂເຣ່ືອງອໍາໂນນຂ່ົມຂືນຕາມາວິທີໃດ? 

 
2. ເປັນຫຍັງການງຽບຢ່ ູຈ່ຶງບ່ໍເປັນເຣ່ືອງດີກ່ຽວກັບຄວາມນຂັດແຍ້ງໃນຄອບຄົວ? 

 
3. ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນເຣ່ືອງຍາກແທ້ ໃນການລົງໂທດລູກໆທ່ີພວກເຮົາຮັກແພງ? 

 
4. ລູກຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວຈະສາມາດຫລີກເວ້ັນຕົວຢ່າງທ່ີບ່ໍດີຂອງພ່ໍແມ່ໄດ້ວິທີໃດ? 

 
5. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາມັກປົກປິດບັນຫາຄອບຄົວ? 

 
6. ພຣະຄໍາໃນຕອນນ້ີສອນທ່ານແນວໃດແດ່ ສํາລັບຊີວິດໃນປັດຈຸບັນ? 

 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ11 
ມອບໜ້າທີ່ຜູນ້າໍ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້      1 ຊາມູເອນ 8:1-10; 12:1-5 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ        1 ຊາມູເອນ 8; 12 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້        ຊາມູເອນມອບໜ້າທ່ີຜູ້ຮັບໃຊ້ໃຫ້ຜູ້ຕ່ໍໄປ. 

 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:          ສົມມຸດທ່ານຖືກຖາມວາ່ ເຈ້ົາຈະຮັບໜ້າທ່ີຜູ້ຮັບໃຊຊ່້ວງຕ່ໍໄປບ່ໍ? 

ທ່ານຈະຕອບເພິນ່ແນວໃດ? 
 

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້         ເພ່ືອເຮົາໄດ ຄ້ົ້ນຄວ້າດ້ວຍເຫດໃດປະຊາຊົນຈ່ຶງຂໍໃຫ້ຊາມູເອນ 

ໃຫ້ສະລະຕໍາແໜ່ງຜູ້ນໍາ, ເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ? 
  

ຄໍານໍາ  

ຊາມູເອນເປັນຜູ້ນໍາທ່ີຮູ້ເຫັນການໄກໄວລ່້ວງໜ້າ    ດ້ວຍເຫດນ້ີທ່ານຈ່ຶງວາງແຜນການທຸກຢ່າງຕາມນ້ໍາພຣະ
ທັຍພຣະເຈ້ົາ ຄືມອບອໍານາດແລະການເປັນຜູ້ນໍາໃຫ້ຜູ້ອ່ືນເມ່ືອຮູ້ວາ່ຕົນເອງເຖ້ົາແກ່ແລ້ວແປວາ່ທ່ານ Retire 
ຈາກໜ້າທ່ີຂອງຜູ້ນໍາ. (ໝາຍເຫດ: ພຣະຄັມພີທ່ີໃຊ້ໃນບົດຮຽນນ້ີແມ່ນສບັບໃໝ່ 2012).  
 

1. ອສິຣາເອນຂໍຮອ້ງໃຫມ້ກີະສັດ: (1 ຊາມເູອນ 8:1-18). 
ອິສຣາເອນມີຄວາມຕ່ຶນຕົກໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງຊາດເມ່ືອເຫັນຊາມູເອນເປັນຜູ້ນໍາທ່ີເຖ້ົາແກ່ຫລາຍ 
ແລ້ວ, ຊາມູເອນໄດ້ມອບງານໃຫ້ລູກຊາຍທັງສອງເປັນຜູ້ນໍາ ແຕ່ເຂົາບ່ໍປະພຶດຕາມແບບຢ່າງຂອງຊາມູເອນຜູ້
ເປັນພໍ່ (ຂ້ໍ 3)  ພວກອິສຣາເອນຂາດກໍາລັງທະຫານເຂ້ັມແຂງທ່ີຈະຕ່ໍສູ້ກັບສັດຕຣູ ຟີລິສຕິນຫຍັບເຂ້ົາມາໃກ້
ທຸກວັນ ເຮັດໃຫ້ອິສຣາເອນຮ້ອນຮົນກັງວົນໃຈອັນໃຫຍ່ຫລວງ.   ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນພວກຜູ້ນໍາຊາວອິສຣາເອນ
ຈ່ຶງພາກັນໄປຫາຊາມູເອນ ກ່າວວາ່   ìທ່ານເອີຍທ່ານກໍເຖ້ົາແກ່ແລ້ວ;  ພວກລູກຊາຍຂອງທ່ານບ່ໍໄດ້ປະພຶດ 
ຕາມແບບຢ່າງຂອງທ່ານ ສະນ້ັນຂໍທ່ານຈ່ົງແຕ່ງຕ້ັງກະສັດໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງພວກຂ້ານ້ອຍສາ ເພ່ືອພວກຂ້າ 
ນ້ອຍຈະໄດ້ມີກະສັດປົກຄອງດ່ັງປະເທດອ່ືນî (ຂ້ໍ 5). ເມ່ືອຊາມູເອນໄດ້ຟັງແລ້ວກໍບ່ໍພໍໃຈໃນການຂໍຮ້ອງຂອງ
ເຂົາ   ເພາະວ່າທ່ານເອງໄດ້ອຸທິດຊີວິດເປັນຜູ້ນໍາອິສຣາເອນຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງມອບໃຫ້ ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນຍັງ 
ໄດ້ມອບວຽກງານແລະໜ້າທ່ີນ້ີໃຫ້ລູກຊາຍທັງສອງເມ່ືອຮູ້ວ່າຕົນເອງເຖ້ົາແກ່ແລ້ວ. ມາບັດນ້ີ ອິສຣາເອນໝົດ 
ຄວາມອົດທົນແລະບ່ໍຕ້ອງການຊາມູເອນແລະລູກຊາຍຂອງເພ່ິນໃຫ້ເປັນນໍາອີກ 
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ຕ່ໍໄປ    ເຂົາຈ່ຶງແຕ່ງຕ້ັງຫົວໜ້າມາຟ້ອງຕ່ໍຊາມູເອນເຣ່ືອງການກະທໍາຂອງລູກຊາຍເພ່ິນບ່ໍເປັນໄປຕາມແຜນ 
ການຂອງຜູ້ເປັນພ່ໍ ເມ່ືອເປັນເຊັນ່ນ້ັນເຂົາຈ່ຶງຂໍໃຫ້ຊາມູເອນສະລະຕໍາແໜ່ງໂດຍແຕ່ງຕ້ັງກະສັດໃຫ້ພວກເຂົາ. 
ເມ່ືອຊາມູເອນໄດ້ຍິນແລ້ວທ່ານກໍບ່ໍພໍໃຈ   ແຕ່ເພ່ິນຍັງນໍາເອົາເຣ່ືອງທ່ີເຂົາຂໍນ້ັນໄປຂາບທູນຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ  ແລ້ວອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງເພ່ິນວ່າ   ìຈ່ົງຟັງທຸກສ່ິງທ່ີປະຊາຊົນເວ້ົາຕ່ໍເຈ້ົາ ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມເຈ້ົາ,  
ແຕ່ແມ່ນປະຖ້ິມເຮົາຕ່າງຫາກ ໂດຍບ່ໍຍອມເອົາເຮົາເປັນເຈ້ົາຊີວດິຂອງພວກເຂົາຕ່ໍໄປî (ຂ້ໍ 7). ພ້ອມກັນນ້ັນ 
ພຣະເຈ້ົາຍັງສ່ັງໃຫ້ຊາມູເອນໄປບອກອິສຣາເອນ  ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບເຣ່ືອງອໍານາດຂອງກະສັດຈະປົກຄອງ
ເຂົາຢ່າງໃດແດ່ (ອ່ານ 1ຊາມູເອນ 8:11-17). ເມ່ືອເຖິງເວລານ້ັນພວກອິສຣາເອນຈະກິນແໜງໃຈທ່ີໄດ້ຂໍຜິດ 
ຄືຂໍເອົາກະສັດມາເປັນຜູ້ປົກຄອງເຂົາ ແທນທ່ີຈະເອົາພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປົກຄອງ.     ìເມ່ືອເວລາມາເຖິງພວກ
ເຈ້ົາຈະຈ່ົມຢ່າງຂົມຂ່ືນໃນຈິດໃຈ ເພາະກະສັດທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ເລືອກເອົານ້ັນ ແຕ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະບ່ໍຟັງ 
ຄໍາຈ່ົມໃດໆຂອງພວກເຈ້ົາທັງສ້ິນî (ຂ້ໍ 18).   ດ້ວຍເຫດນ້ີຄຣິສຕຽນຄວນຣະມັດຣະວັງໃນການຮ້ອງທູນແຕ່
ລະວັນໆຂອງເຮົາວ່າເຮົາຄວນຂໍສ່ິງໃດແດ່  ຫາກເຮົາບ່ໍຣະມັດຣະວັງໃນການທູນຂໍເຮົາອາດຈະກິນແໜງໃຈເ
ໝືອນດ່ັງຊາວອິສຣາເອນກໍເປັນໄດ້. ເຣ່ືອງນ້ີເປັນບົດຮຽນແກ່ເຮົາຫລາຍຢ່າງ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເນ້ັນໜັກສອງ
ຢ່າງຄື;  
 1. ເຮົາຈະເອົາພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ນໍາທາງຊີວດິແລະຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງເຮົາ   ຫລືເຮົາຈະເອົາຜູ້ອ່ືນ, 
ຫລືວັດຖຸສ່ິງຂອງອ່ືນໆ ຫລືຈະເອົາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງເປັນຜູ້ນໍາການດໍາຣົງຊີວດິຂອງເຮົາ? 
 2. ອີງຕາມຊາມູເອນເປັນຜູ້ນໍາອິສຣາເອນ  ແລະການທ່ີອິສຣາເອນຂໍໃຫ້ມີກະສັດປົກຄອງ ໄດ້ສອນ
ໃຫ້ເຫັນວາ່ ເມ່ືອຜູ້ນໍາ ຫລືອາຈານຂອງເຮົາເຖ້ົາແກ່ ພ້ົນກະສຽນ ເຮົາຄວນເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄັກແນ່ເສັຽ 
ກ່ອນໆ ຈະຂໍຕາມໃຈຂອງເຮົາເໝືອນຊາວອິສຣາເອນໄດ້ເຮັດນ້ັນ.  
 

2. ຊາມເູອນລາອອກການເປັນຜູນ້ໍາ:   (1 ຊາມູເອນ 12:1-5)  
ຊາມູເອນປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  ຈ່ຶງຫົດສົງ ທ່ານຊາອູນໃຫ້ເປັນກະສັດຂອງຊາດອິສ 
ຣາເອນ ( 1 ຊາມູເອນ 10:1)   ເມ່ືອຫົດສົງທ່ານຊາອູນເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຊາມູເອນກໍທໍານວາຍສ່ິງທ່ີຈະ
ເກີດຂ້ຶນໄວໆນ້ີ ເພ່ືອສັນນະສູດວ່າຊາອູນເປັນຜູ້ຖືກຊງົຫົດສົງໃຫ້ເປັນກະສັດ ແລ້ວເຫດການທຸກຢ່າງທ່ີຊາມູ
ເອນກ່າວນ້ັນກໍເປັນຕາມນ້ັນທຸກປະການ ( ອ່ານ 1 ຊາມູເອນ 10:2-16). ມາບັດນ້ີເປັນໂອກາດສຸດທ້າຍທ່ີ
ຊາມູເອນຈະຕ້ອງກ່າວກັບອິສຣາເອນກ່ອນຈະລາອອກຈາກການເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍຈິດວິນຍານ,  ທ່ານໄດ້ກ່າວ
ເຖິງການເປັນຜູ້ນໍາຂອງທ່ານແຕ່ໜຸ່ມຈົນເຖ້ົານ້ັນມ ສ່ິີງໃດ?     ທາງວາຈາ, ກິຣິຍາ, ການປະພຶດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງເ
ໝາະສົມນ້ັນໃຫ້ອິສຣາເອນໄດ ເ້ວ້ົາອອກມາໃນວັນນ້ີ.    ທ່ານໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊນົກ່າວຟ້ອງຮ້ອງ 
ກ່ອນເພ່ິນຈະລາຈາກຕໍາແໜ່ງຜູ້ນໍາໃນວັນນ້ັນ.  ຝ່າຍປະຊາຊນົຕອບເພ່ິນວາ່ ìທ່ານບ່ໍໄດ້ສ້ໍໂກງຫລືຂ່ົມເຫງ 
ພວກຂ້ານ້ອຍແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ແລະທ່ານກໍບ່ໍໄດ້ເອົາສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງຈາກຜູ້ໃດຜູ້ໜ່ຶງໄປດ້ວຍî (ຂ້ໍ 4). ການກ່າວ 
ຂອງປະຊົນໃນທ່ີປະຊຸມອັນເປັນທາງການຊ່ຶງມີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນປະມຸກ ແລະຍັງມີທ່ານຊາອູນຜູ້ເປັນ
ກະສັດອົງໃໝ່ຊົງເປັນພະຍານອີກ ຊາມູເອນຈ່ຶງກ່າວຕອບປະຊາຊົນວາ່ ìມ້ືນ້ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພ້ອມທັງກະ 
ສັດທ່ີພຣະອົງຊົງເລືອກເອົານ້ັນ    ໄດ້ເປັນພະຍານຕ່ໍໜ້າພວກເຈ້ົາວ່າ ພວກເຈ້ົາບ່ໍພົບຄວາມຜິດໃດໆໃນຕົວ



 49

ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາî (ຂໍ ້5ກ).  ຊາມູເອນກ່າວມານ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເພ່ິນໝົດອໍາ ນາດເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍຈິດວິນ
ຍານ ຫລືພຣະເຈ້ົາປົດເພ່ິນລົງຈາກຕໍາແໜ່ງຜູ້ນໍາແຕ່ຢ່າງໃດ ເພ່ິນຍັງມີຕໍາແໜ່ງເໜືອກະສັດຊາອູນທາງດ້ານ
ຈິດວິນຍານຢູ່ ສ່ວນກະສັດຊາອູນນ້ັນມີອໍານາດໃນການປົກຄອງປະຊາຊນົຝ່າຍຮ່າງກາຍ.    
 
ຫລາຍເທ່ືອເຮົາໄດ້ຍິນຄົນເວ້ົາວ່າຊີວິດການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີຄໍາວ່າ Retire    (ແປລາວວາ່ ພ້ົນກະສຽນ) 
ເພາະວ່າຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອ້ີນໃຫ້ມາຮັບໃຊແ້ລ້ວແມ່ນຮັບໃຊຈົ້ນເຖິງວັນຕາຍ,    ແມ່ນແລ້ວການຮັບໃຊ້
ພຣະເຈ້ົາເຮົາຈະຕ້ອງຮັບໃຊ້ພຣະອົງຈົນວັນຕາຍ ແຕ່ບ່ໍຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງນ້ັນຈົນວັນຕາຍ. ເຮົາໄດ້
ເຫັນພຣະເຈ້ົາສ່ັງຊາມູເອນແຕ່ງຕ້ັງທ່ານຊາອູນໃຫ້ເປັນກະສັດຮັບໜ້າທ່ີການປົກຄອງບ້ານເມືອງ    ຫລືຝ່າຍ 
ຮ່າງກາຍຂອງອິສຣາເອນ ແຕ່ຊາມູເອນຍັງເປັນຜູ້ນໍາດ້ານຈິດວິນຍານຢູ່. ໃນພຣະທັມຈົດບັນຊີ    ບັນທຶກວາ່ 
ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ບອກໂມເຊອີກວ່າ ຊາວເລວີແຕ່ລະຄົນທ່ີມີອາຍຸ 25 ປີ ຂ້ຶນໄປຈະຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທ່ີ
ໃນຫໍເຕັນບ່ອນເຮົາສະຖິດຢູ່ ເມ່ືອອາຍຸຮອດ 50 ປີ ແລ້ວຈ່ຶງໃຫ້ເຂົາເຊົາ ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວ ເຂົາອາດຊ່ອຍ
ພ່ີນ້ອງເລວີຄົນອ່ືນໆເຮັດໜ້າທ່ີໃນຫໍເຕັນກໍໄດ້ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ເຂົາປະຕິບັດໜ້າທ່ີໂດຍຕົນເອງî  (ຈົດບັນຊ ີ8:23-
26).  
 
ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາສຶກສາເບ່ິງພຣະທັມທັງສອງຂ້ໍນ້ີແລ້ວຈ່ຶງມີຄໍາເຫັນວ່າເມ່ືອເຮົາເຖ້ົາແກ່ແລ້ວເຮົາຄວນຫາຜູ້ອ່ືນ
ມາຊົດຊ່ວຍຫລືແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໃຫ້ມາເປັນຜູ້ນໍາແທນເຮົາດ່ັງທ່ີເຫັນໃນຊີວິດຂອງໂມເຊ ແລະ 
ໂຢຊວຍ, ຊາມູເອນ ແລະກະສັດຊາອູນນ້ັນ. ແນ່ນອນຜູ້ຮັບໃຊທຸ້ກຄົນຮັກພຣະເຈ້ົາ, ຮັກພ່ີນ້ອງໃນໂບດ ແລະ
ຮັກໜ້າທ່ີຕໍາແໜ່ງຜູ້ນໍາ    ແຕ່ເມ່ືອເຖິງເວລາແລ້ວເຮົາຄວນມອບໃຫ້ຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາສ່ົງມາຮັບງານນ້ີໃຊ້ຊ່ວງຕ່ໍ
ຈາກເຮົາ, ອີກປະການນ່ຶງເມ່ືອເຮົາເຖ້ົາແກ່ຫລາຍແລ້ວຄວາມຊົງຈໍາຂອງເຮົາກໍເສ່ືອມໂຊມ ຈົນກາຍເປັນຄົນ
ຫລົງໆລືມໆ . ບົດຮຽນອັນລ້ໍາຄ່າທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຊາມູເອນນ້ັນແມ່ນເພ່ິນໄດ້ຖາມປະຊາຊນົກ່ອນ
ຈະລາຕໍາແໜ່ງນ້ັນເອງ.  
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ເປັນຫຍັງຊາວອິສຣາເອນຈ່ຶງກະວົນກະວາຍໃນເຣ່ືອງຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງຊາດ? 
2. ເປັນຫຍັງອິສຣາເອນຈ່ຶງມາຂໍໃຫ້ຊາມູເອນແຕ່ງຕ້ັງກະສັດໃຫ້? 
3. ພຣະເຈ້ົາສັງຊາມູເອນໃຫ້ເຮັດແນວໃດກັບຄໍາຂໍຮ້ອງຂອງອິສຣາເອນ? 
4. ຊາມູເອນໄດ້ເລືອກເອົາໃຜມາເປັນກະສັດ ແລະບອກລາວແນວໃດແດ່? 
5. ຊາມູເອນຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາດົນປານໃດ? 
6. ກ່ອນຊາມູເອນຈະມອບຕໍາແໜ່ງກະສັດເພ່ິນກ່າວກັບປະຊາຊນົແນວໃດ? 
7. ເປັນຫຍັງເພ່ິນຈ່ຶງກ່າວແນວນ້ັນ? 
8. ປະຊາຊົນຕອບຊາມູເອນແນວໃດ? 
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 



 50

 ບດົຮຽນທ ີ12 
ຕາຍດວ້ຍຊ່ືສຽງດ ີ

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້      ພຣະບັນຍັດສອງ 34 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ        ພຣະບັນຍັດສອງ 32:48-52;  34:1-12 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້        ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າໂມເຊຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ, ນໍາພາມະນຸດ ໄດ້ເສັຍຊີວິດ ທ່ີ 

ພູເຂົານີໂບຢ່າງມີກຽດ. 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:          ການຕາຍແບບໃດເປັນແບບດີ ແລະບ່ໍດີ? 

 

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້    ເພ່ືອສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າການຕາຍຂອງໂມເຊແມ່ນການຕາຍແບບຍອດຄົນ 

  

ຄໍານໍາ  

ການຕາຍຂອງໂມເຊໄດ້ບ່ົງບອກວາ່ເປັນການຕາຍອັນເປັນກຽດອັນສູງສ່ົງໃນຊີວດິຂອງຄົນເຮົາ   ເພາະເພ່ິນ
ໄດ້ຊ່ອຍຊີວິດຕ້ັງຫລວງຫລາຍໃຫ ຫ້ລຸດພ້ົນຈາກການເປັນຂ້ອຍຂ້າ  ຖືວ່າເປັນການຕາຍຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ ແລະມີ
ກຽດອັນສູງສ່ົງທ່ີໄດ້ຕາຍໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ.  ສຸພາສິດກ່າວວ່າ ຕາຍດ້ວຍຊ່ືສຽງດີ ຍັງດີ  
ກວ່າຍັງມີຊີວດິຢູ່ດ້ວຍຊ່ືສຽງເນົ່າເໝັນ.   
 

1. ທີຈ່ອມພ:ູ (ພຣະບັນຍັດສອງ 34:1ກ) 
ໃນຖານະທ່ີໂມເຊເປັນຜູ້ນໍາຊົນຊາດອິສຣາເອນພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເພ່ິນໃຫ້ຂ້ຶນໄປຍັງພູເຂົາ      (ພຣະບັນຍັດ 
32:48-50) ເພ່ືອໃຫ້ໄປພົບກັບພຣະອົງທ່ີພູເຂົານີໂບ,   ນັບວ່າເປັນການເຊືອ້ເຊີນທ່ີມີກຽດທ່ີໄດ້ເປັນຜູ້ຕາງ 
ໜ້າອິສຣາເອນທັງຊາດທ່ີຂ້ຶນໄປພົບກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ສ່ວນຕອນທໍາອິດນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນ
ໃຫ້ໂມເຊມາຮັບໜ້າທ່ີເປັນຜູ້ນໍາປົດປ່ອຍຊດົອິສຣາເອນຈາກການເປັນຂ້ອຍຂ້າທ່ີປະເທດເອຢິບ  (ອົພະຍົບ 
3:1-12).   ເມື່ອໂມເຊຕົກລົງກັບພຣະເຈ້ົາແລ ວ້ເພ່ິນກໍເຮັດຕາມຊງົສ່ັງທຸກປະການ, ຕ່ໍມາໃນຂະນະທ່ີໂມເຊ 
ນໍາຊົນຊາດອິສຣາເອນມາເຖິງຖ່ິນກັນດານພຣະເຈ້ົາກໍຮ້ອງເພ່ິນໄປລົມອີກສອງເທ່ືອທ່ີພູເຂົາຊີນາຍ   (ອົພະ 
ຍົບ 19:20; 24:12-18). ໂມເຊໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງຈອມພູດ້ວຍໃຈກ້າ ແລ້ວກໍພົບກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່
ທ່ີນ້ັນ. ການຂ້ຶນໄປຍັງຈອມພູຂອງໂມເຊຄ້ັງນ້ີເພ່ິນໄດ້ພົບອຸປສັກຫລາຍຢ່າງກວ່າຈະເຖິງຈອມພູໄດ້ ມັນເປັນ
ພາບພົດທ່ີຊີໃ້ຫ້ເຫັນວາ່ ການທ່ີໃຜຜູ້ນ່ຶງຈະຂ້ຶນໄປທ່ີສູງຍ່ອມຈະພົບກັບບັນຫາ. 
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ວັນນ່ຶງ, ຂ້າພະເຈ້ົາຖືກເພ່ືອນທ້າທາຍໃຫ້ຂ້ຶນພູເຂົາ ດາຍອາມັນ ເຮດ ສເຕດ ໂມນູເມັນ ທ່ີຮາວາຍ   ພູນ້ັນມີ
ຄວາມສູງ 760 ຟີດ, ຂ້າພະເຈ້ົາຫລຽວຂ້ຶນໄປແລ້ວກໍຄຶດວ່າ ìຂ້ຶນໄປບ່ໍໄດ້ດອກî ໃນຂະນະທ່ີສົນທະນາກັນຢູ່
ກໍມີຄົນທ້ອງຖ່ິນບອກວ່າ ທ່ີຈອມພູພຸ້ນມີຊາຍຜູ້ນ່ຶງຂ້ຶນໄປວັນລະສອງຄ້ັງ  ເພ່ືອໄປຂາຍໃບປະກາດທ່ີປະທັບ
ຕຣາໃຫ້ທຸກຄົນທ່ີຂ້ຶນໄປຮອດພຸ້ນ   ເມ່ືອຟັງແລ້ວເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນເຫດຜົນສອງຢ່າງທ່ີຈະຕ້ອງຂ້ຶນໄປ    
1. ແມ່ນຄໍາທ້າທາຍຂອງໝູ່ເພ່ືອນ ໝາຍເຖິງຊີວດິນ້ີຖືກທ້າທາຍຕ່ໍບັນຫາ   ແລະຕ້ອງບຸກບືນເພ່ືອອະນາຄົດ 
ອັນສົດໃສ.  2.ເມ່ືອຂ້ຶນໄປຮອດແລ້ວຈະໄດ້ໃບປະກາດຍ້ັງຍືນວາ່ຂ້ຶນໄປຮອດແລ້ວ ໝາຍເຖິງ ການທ່ີຂ້າພະ
ເຈ້ົາບຸກບືນທຸກວນັນ້ີກໍເພ່ືອວັນທ່ີຫລັບຕາລາໂລກຈະຕ້ອງຂ້ຶນໄປຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ເວລາສອງ
ຊ່ົວໂມງກວ່າຈ່ຶງໄປເຖິງຈອມພູ ເມື ອ່ເຖິງແລ້ວກໍຫລຽວເບ່ິງທິວທັດຈາກທ່ີສູງ ແລະເຫັນເມືອງທ່ີສວຍງາຍແລ້ວ
ກໍມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນຕົນເອງ.  
 
ສໍາລັບໂມເຊຂ້ຶນໄປຫາພຣະເຈ້ົາທ່ີເທິງພູນ້ັນແມ່ນເພ່ິນໄດ້ຂ້ຶນໄປຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ  ເພ່ືອຈະໄປຮັບ
ແຜນການການເດີນທາງອອກຈາກຖ່ິນກັນດານໄປຍັງແຜ່ນດິນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈັດຕຽມໄວໃ້ຫ້ອິສຣາເອນ, 
ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າເພ່ິນຮັບແຜນມາຈາກພຣະເຈ້ົາກໍຕາມປະຊາຊົນຍັງຮ້ອງຈ່ົມ     ວ່າບ່ໍມີເຂ້ົາປາອາຫານກິນ
ພຽງພໍ, ເຂົາຕ່ໍສູ້ແລະບ່ໍເຮັດຕາມແຜນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເພ່ິນຮັບລົງມາ       ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂມເຊຮ້າຍ
ຫລາຍຈົນໄດ້ໂຍນຫີນພຣະບັນຍັດຖ້ິມເສັຽ (ອ່ານ ຈົດບັນຊີ 20:1-12). ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົສ່ັງໂມເຊໃຫ້ຂ້ຶນ
ໄປພູເຂົາອາຣາບີມດິນແດນຂອງໂມອາບ ແລະໃຫ້ປີນຂ້ຶນໄປຮອດຍອດພູເນໂບ ແລ້ວຊງົສ່ັງໃຫ້ຫລຽວເບ່ິງ
ດິນແດນທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະຊົງມອບໃຫ້ອິສຣາເອນຊົງກ່າວອີກວ່າ ìເຈ້ົາຈະຕາຍຢູ່ເທິງພູໜ່ວຍນ້ັນî (ພຣະບັນຍັດ
ສອງ 32:50ກ). 
 

2. ທວິທດັທີຈ່ອມພເູນໂບ: (ພຣະບັນຍັດສອງ 34:1ຂ-4) 
 ໂມເຊໄດ້ປີນຂ້ຶນໄປເຖິງຈອມພູເນໂບ  ແລ້ວຫລຽວເບ່ິງດິນແດນອັນສວຍງາມທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວ
ໄວ້ວາ່ຈະຊງົມອບໃຫ້ອິສຣາເອນ ສ່ວນໂມເຊນ້ັນຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປ  ເພາະວ່າທ່ານຈະຕ້ອງຕາຍທ່ີເທິງຈອມພູ
ນ້ັນ ìຢູ່ທ່ີນ້ັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສໍາແດງໃຫ້ເພ່ິນເຫັນດິນແດນທັງໝົດî (ຂໍ ້1ຂ). ສະແດງວ່າໂມເຊໄດ້ພົບ
ພຣະເຈ້ົາທ່ີເທິງພູ ເມ່ືອເພ່ິນເຫັນພຣະເຈ້ົາເພ່ິນຈະຕ້ອງຕາຍ  ແຕ່ການຕາຍຂອງເພ່ິນນ້ັນເປັນການຕາຍຈາກ
ຮ່າງກາຍປະຖ້ິມໄວ້ໃນໂລກນ້ີ ສ່ວນວນິຍານຂອງເພ່ິນແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງຮັບໄປຢູ່ກັບພຣະອົງແລ້ວ.   ໂມເຊ
ເຮັດວຽກງານຢ່າງໜັກຕລອດລະຍະທ່ີເພ່ິນນໍາຊາວອິສຣາເອນອອກມາເອຢິບ ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ລາງວັນອັນສວຍ
ງາມແກ່ເພ່ິນຄື; 
 1. ໃຫ້ເພ່ິນປີນຂ້ຶນໄປທ່ີສູງເພ່ືອພົບກັບພຣະເຈ້ົາ.  ເປັນຮູບພາບມະນຸດຜູ້ຊອກສແວງຫາພຣະເຈ້ົາຈະ
ຕ້ອງປີນຂ້ຶນສູງເພ່ືອຂ້ຶນໄປສວັນຊ້ັນຟ້າກັບພຣະເຈ້ົາ. ແຕ່ຢ່າເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າ ຕ້ອງປີນດ້ວຍກໍາລັງຂອງຕົນເອງ  
  
 2.  ໂມເຊຈະບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ອຸປສັກນາໆປະການອີກຕ່ໍໄປ, ເພ່ິນຈະບ່ໍໄດ້ອົດກ້ັນກັບການຕ່ໍວາ່ຕ່ໍຂານຈ່ົມ 
ດ່າວ່າຂອງອິສຣາເອນອີກຕ່ໍໄປ ເພາະວາ່ພຣະເຈ້ົາຊງົຮັບເພ່ິນຢູ່ກັບພຣະອົງ.  
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ແຕ່ກ່ອນໂມເຊຈະຕາຍພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໂມເຊໃຫ້ເຊີນເອົາໂຢຊວຍໄປພົບກັບພຣະອົງທ່ີຫໍເຕັນ (ແປວ່າ ບ່ອນ
ນະມັສການໃນຖ່ິນກັນດານ)   ໃນທ່ີນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງມອບໜ້າທ່ີອັນສໍາຄັນໃຫ້ໂຢຊວຍຕ່ໍໜ້າຂອງ
ໂມເຊ, ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂຊຊວຍວ່າ ìຈ່ົງເດັດດ່ຽວແລະກ້າຫານ ເຈ້ົາຈະນໍາພາປະຊາຊນົອິສຣາເອນເຈ້ົາ
ໄປໃນດິນແດນທ່ີເຮົາໄດ້ສັນຍາໄວກັ້ບພວກເຂົາ ແລະເຮົາຈະຢູ່ກັບເຈ້ົາî (ພຣະບັນຍັດ 31:23).  
 

3. ຕາຍບອ່ນດທີີສຸ່ດ: (ພຣະບັນຍັດສອງ 34:5-9)  
ການຕາຍເປັນການສິນ້ສຸດຊີວດິໃນໂລກ ແລະເປັນການເລ້ີມຕ້ົນຮັບຊີວິດໃໝ່ໃນໂລກໜ້າສຸດແລ້ວແຕ່ການ 
ກະທໍາ ແລະຄວາມເຊ່ືອຂອງບຸກຄົນ, ສ່ວນຄຣິສຕຽນແລ້ວມີຄວາມເຊ່ືອວ່າເມ່ືອຕາຍຈາກໂລກນ້ີແລ້ວ   ແນ່ 
ນອນວ່າຈິດວິນຍານຈະໄປສວັນຊັນ້ຟ້າກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງ      ແລະຊົງເປັນເຈ້ົາຂອງແຜ່ນດິນໂລກແລະ 
ສວັນແຕ່ຜູ້ດຽວ.     ການຕາຍຂອງທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ ແມ່ນການຕາຍຖືກບ່ອນແລະເປັນ 
ບ່ອນດີທ່ີສຸດ   ເພາະວ່າທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຊີວດິໃໝ່ຕາມຄວາມເຊ່ືອໃນຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິຜູ້ຊົງ 
ເປັນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາ.      ການຕາຍໃນບ່ອນດີນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງຕາຍໃນຫໍຜາສາດ 
ຣາຊວັງ ຫລຕືາຍໃນບ້ານເຮືອນອັນສວຍງາມຂອງຕົນເອງ ຫລືຕາຍທ່ີໂຮງແຮມອັນໃຫຍ່ໂຕ ແຕ່ການຕາຍທ່ີ
ດີແລະສູງສຸດນ້ັນແມ່ນການຕາຍໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະຕາຍຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາ. ໂມເຊໄດ້ຮັບກຽດອັນສູງສ່ົງຕາຍທ່ີ
ພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາ) ທ່ີຈອມພູ,   ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງນັບໄດ້ວ່າການຕາຍຂອງເພ່ິນແມ່ນຕາຍໃນ
ບ່ອນດີທ່ີສຸດ ìໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ຕາຍຢູ່ທ່ີນ້ັນໃນດິນແດນຂອງໂມອາບ ຕາມທ່ີອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊງົບອກໄວ້î (ຂໍ ້5). 
 
ພຣະຄັມພີຍັງບອກຕ່ໍໄປວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊງົເປັນຜູ້ຝັງສົບໂມເຊດ້ວຍພຣະອົງເອງ ແລະຊງົຝັງບ່ອນເລິກລັບຈົນ 
ບ່ໍມີໃຜສາມາດຊອກຂຸມຝັງສົບຂອງໂມເຊໄດ້ຈົນເທ່ົາທຸກວັນນ້ີ   ìພຣະອົງໄດ້ຝັງເພ່ິນໄວ້ໃນຮ່ອມພູແຫ່ງໜ່ຶງ  
ທ່ີດິນແດນໂມອາບ ຊຶງ່ກົງກັນຂ້າມກັບເມືອງເບັດເປອໍ, ແຕ່ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນ້ີຍັງບ່ໍມີໃຜຮູ້ຄັກແນ່ວ່າສົບຂອງ
ໂມເຊນ້ັນໄດ້ຖືກຝັງຢູ່ບ່ອນໃດî (ຂ້ໍ 6). ທ່ີ  ປະເທດອັງກິດເມ່ືອບ່ໍນານມານ້ີ ໄດ້ມີອະດີດນາຍຍົກຂອງອັງກິດ
ເສັຽຊີວິດດ້ວຍພະຍາດຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ, ງານສົບອັນໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຣານຄ້ັງນ້ີມີຜູ້ຄົນເຂ້ົາຮ່ວມເປັນແສນ ແຕ່
ບຸກຄົນສໍາຄັນທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມແມ່ນຄອບຄົວເຈ້ົາຊີວດິອັງກິດເອງ  ເພາະວ່າຄອບຄົວເຈ້ົາຊິວ ິດຈະບ່ໍຮ່ວມງານສົບ 
ຜູ້ໃດທ່ີບ່ໍແມ່ນເຊ້ືອຣາຊວົງ ດ່ັງນ້ັນຄ້ັງນ້ີນັບວາ່ສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງອັງກິດ. 
 
ສ່ວນພິທີຝັງສົບຂອງໂມເຊນ້ັນບ່ໍມີຄົນຫລວງຫລາຍ ແຕ່ແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຄົນຝັງສົບໂມເຊດ້ວຍອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາເອງ    ແຕ່ຫລັງຈາກນ້ັນມາປະຊາຊນົທັງຊາດອິສຣາເອນໄດ້ໄວອ້າລັຍເພ່ິນເປັນເວລາສາມສິບວນັ 
ìປະຊາຊນົອິສຣາເອນໄດ້ໄວທຸ້ກໃຫ້ເພ່ິນເປັນເວລາ 30 ວັນຢູ່ໃນທ່ົງພຽງໂມອາບî (ຂໍ້ 8).  
 

4. ພຣະເຈົາ້ຂຽນຄໍາຈາຣກຶ: (ພຣະບັນຍັດສອງ 34:10-12)  
ເມ່ືອທ່ານໄປຍັງສຸສານທຸກບ່ອນ     ທ່ານຈະເຫັນຂຸມຝັງສົບເກືອບໝົດທຸກຂຸມຂຽນຄໍາຈາຣຶກທ່ີມີຊ່ື ນາມສະ 
ກຸນ, ວັນເດືອນປີເກີດ,    ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງຜູ້ຕາຍ ຫລືລາງຂຸມຈະເຫັນຂ້ໍພຣະຄັມພີ ບັນທຶກໃສ່ໃນແຜ່ນ
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ຫີນຣາຄາແພງຢ່າງຄັກແນ່ ດ້ວຍວ່າຍາດພ່ີນ້ອງຜູ້ຕາຍໄດ້ໃຊ້ເງິນຄໍາຈ້າງມືອາຊີບໃຫ້ເຮັດສ່ິງນ້ີໄວ້ ເພ່ືອເຫດ 
ຜົນຫລາຍປະການ. ພຣະຄັມພີບອກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຂຽນຄໍາຈາຣຶກໃຫ້ໂມເຊດ່ັງນ້ີ; ì    ຢູ່ໃນຊົນຊາດອິສຣາ 
ເອນບ່ໍເຄີຍມີຜູ້ທໍານວາຍຄົນໃດເໝືອນດ່ັງໂມເຊ;    ບ່ໍມີຜູ້ທໍານວາຍຄົນໃດກະທໍາການອັສຈັນແລະໝາຍສໍາ 
ຄັນ ດ່ັງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ໂມເຊກະທໍາ ເພ່ືອຕ່ໍສູ້ກະສັດຟາຣາໂອຂອງເອຢິບ,  ຂ້າຣາຊການແລະ
ດິນແດນຂອງເພ່ິນ, ບ່ໍມີຜູ້ທໍານວາຍຄົນໃດເຮັດໝາຍສໍາຄັນ ແລະການອັສຈັນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ນ້ີ ຄືກັບໂມເຊໄດ້
ເຮັດຕໍ່ໜ້າປະຊາຊົນອິສຣາເອນທັງໝົດî (ຂໍ ້10-12).  
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ພຣະເຈ້ົາຊງົເອ້ີນໂມເຊໃຫ້ມາເຮັດໜ້າທ່ີອັນໃດ? 
 
2. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເອ້ີນໃຫ້ໂມເຊໄປພົບກັບພຣະອົງທ່ີຈອມພູ? 
 
3. ການປີນຂ້ຶນໄປຈອມພູຂອງໂມເຊເປັນພາບພົດແນວໃດ? 
 
4. ໂມເຊຕາຍມີກຽດຢ່າງໃດ? 
 
5. ພຣະເຈ້ົາຂຽນຄໍາຈາຣກຶໃຫ້ໂມເຊແນວໃດ? 
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ13 
ເຖິງທີສຸ່ດຍອດຂອງຄວາມເປນັຄົນ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້      1ໂກຣິນໂທ 15:3-20, 35-44,50-57 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ        1ໂກຣນິໂທ 15 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້        ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງຄືນມາຈາກຕາຍ ຜູ້ເຊ່ືອຈະຄືນຄືກັນ 

 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:          ມະນດຸເຮົາມີຄວາມຫວັງອັນໃດແດ່ຫລັງຈາກຕາຍໄປແລ້ວ? 

 

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້    ຮຽນຮູ້ຄໍາສອນໂປໂລວາ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມີຄວາມຫວັງຫລັງຈາກຕາຍ. 

  

ຄໍານໍາ  

ດ້ວຍວ່າພຣະເຢຊູຊງົເປັນຜົນແຣກທ່ີຟ້ືນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ ດ່ັງນ້ັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງກໍມີການຟ້ືນຈາກ
ຕາຍໃນວນັສຸດທ້າຍ.   ສ່ິງນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຊືອ່ໃນພຣະອົງບ່ໍຢ້ານ ແລະບ່ໍໂສກເສ້ົາເກີນໄປເມ່ືອມີຍາດພ່ີນ້ອງ 
ຕາຍໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ.  
 

1. ຂາ່ວປະເສ ີດເຣືອ່ງການຄນືພຣະຊົນ: (1 ໂກຣນິໂທ 1-20)  
ເນ່ືອງຈາກວ່າພ່ີນ້ອງໃນໂບດເມືອງໂກຣິນໂທສັບສົນຫວຸ້ນວາຍໃນເຣ່ືອງຕ່າງໆເຊ່ັນ; ການແບ່ງແຍກພັກພວກ
ໃນໂບດ, ການຫລ້ິນຊູ້ຜິດຊາຍຍິງ, ການຟ້ອງຮ້ອງຂ້ຶນລ້າຂ້ຶນສານ, ການຢາກໄດ້ຂອງຜູ້ອ່ືນມາເປັນຂອງຕົນ, 
ການປາກພາສາແປກໆ  ຕລອດເຖິງເຣ່ືອງກິນສິນມະຫາສນິດ ແລະອ່ືນໆອີກຫລາຍປະການ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້
ເປັນອຸປສັກຖ່ວງດຶງບ່ໍໃຫ້ພວກເຂົາຈະເຣີນກ້າວໜ້າ. ໂປໂລໄດ້ຕັກເຕືອນເຂົາວ່າ ìພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ ເຮົາ
ຂໍແຈ້ງໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍຄໍານຶງເຖິງຂ່າວປະເສີດທ່ີເຮົາໄດ້ປະກາດແກ່ພວກເຈ້ົາແລ້ວ   ຊ່ຶງພວກເຈ້ົາໄດ້ຍອມ
ຮັບເອົາໄວ້ແລະຕ້ັງຢູ່ໃນຂ່າວປະເສີດນ້ັນແລະຊ່ຶງເປັນເຫດທ່ີກໍາລັງໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ພ້ົນ ຖ້າພວກເຈ້ົາຍັງ
ຍຶດຖືຂ  ້ໍຄວາມທ່ີເຮົາໄດ້ປະກາດເປັນຂ່າວປະເສີດແກ່ພວກເຈ້ົານ້ັນ ເວ້ັນເສັຽແຕ່ພວກເຈ້ົາຫາກເຊ່ືອຢ່າງບ່ໍຈິງ
ໃຈî (ຂ້ໍ 1-2). ການທ່ີໂປໂລກ່າວເຊັນ່ນ້ີກໍເພາະວ່າເຂົາໄດ້ພົວພັນແລະໄດ້ຍິນຂ່າວເລ່ົາລືກັນມາຈາກພວກ
ຊາດູກາຍທ່ີບ່ໍເຊ່ືອເຣືອ່ງການຄືນມາຈາກຕາຍ (ມັດທາຍ 22:23) ເຂົາຈ່ຶງສົງສັຍໃນເຣ່ືອງນ້ີ.  
 
ບົດຮຽນທ່ີເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຮັບແມ່ນການພົວພັນແລະການໄດ້ຍິນນ້ັນເອງ ທັງສອງຢ່າງມີທັງດີແລະເສັຽຫາກ
ໄປພົວພັນກັບຄົນຂ້າງນອກແລ້ວມາເຮັດໃຫ້ຕົນເອງສົງສັຍພຣະເຈ້ົາ ແລະສົງສັນພ່ີນ້ອງຮ່ວມຄວາມເຊ່ືອ ໂປ
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ໂລກ່າວຢ້ໍາອີກ ìພຣະຄຣດິຊົງວາຍພຣະຊົນແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາທັງຫລາຍຕາມທ່ີຂຽນໄວໃ້ນພຣະ
ຄັມພີ ແລະຊົງຖືກວາງໄວ້ ແລ້ວວັນຖ້ວນສາມໄດ້ຖືກຊງົບັນດານໃຫ້ຄືນຂ້ຶນມາ ຕາມທ່ີຂຽນໄວໃ້ນພຣະຄັມພີ
ນ້ັນພຣະອົງຊົງປາກົດແກ່ເກຟາ ແລ້ວແກ່ພວກສິບສອງຄົນນ້ັນ   ຕ່ໍມາພຣະອົງໄດ້ຊົງປາກົດແກ່ພວກພ່ີນ້ອງ 
ກວ່າຫ້າຮ້ອຍຄົນໃນຄາວດຽວ ຊ່ຶງສ່ວນຫລາຍຍັງເປັນຢູ່ຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ ແຕ່ບາງຄົນກໍລ່ວງຫລັບໄປແລ້ວ ຕ່ໍ
ນ້ັນອີກພຣະອົງໄດ້ຊົງປາກົດແກ່ຢາໂກໂບ ແລ້ວແກ່ອັຄສາວກົທັງຫມົດî (ຂ ໍ  ້3ຂ-7).  ແຕ່ໂປໂລບ່ໍໄດ້ກ່າວຊງົ
ປາກົດຕ່ໍນາງມາຣີອາ (ໂຢຮັນ 20:11-18),    ບ່ໍໍກ່າວຊງົປາກົດແກ່ສາວົກສອງຄົນທ່ີຫົນທາງເອມາອູດ (ມັດ
ທາຍ 28:1-10) ແລະຍັງມີບ່ອນອ່ືນອີກທ່ີໂປໂລບ່ໍກ່າວເພາະວ່າການກ່າວອ້າງຂອງເພ່ິນຂ້າງເທິງກໍນັບວ່າມີ
ເຫດ ມີຜົນຢ່າງພຽງພໍແລ້ວ. 
 
ìຖ້າບ່ໍມີການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ ພຣະຄຣິດກໍບ່ໍໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນຂ້ຶນມາ ຖ້າພຣະຄຣິດບ່ໍໄດ້ຊງົຄືນ
ພຣະຊົນແລ້ວ ການປະກາດຂອງພວກເຮົາກໍບ່ໍມີປໂຍດ ແລະຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຈ້ົາກ ບ່ໍໍມີປໂຍດເຫມືອນ
ກັນî (ຂໍ ້13-14). ໂປໂລພຍາຍາມອະທິບາຍວ່າ ການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິນ້ັນເປັນຈຸດສໍາຄັນ
ໃນການປະກາດ, ຄວາມເຊ່ືອທ່ີຄຣສິຕຽນໄດ້ເຊືອ່ໃນພຣະເຢຊນ້ັູນມີຄວາມໝາຍອັນສູງສ່ົງ ດ້ວຍວ່າພຣະເຈ້ົາ
ຂອງຄຣິສຕຽນໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້  ìແລະຖ້າວ່າພຣະຄຣດິບ່ໍໄດ້ຖືກຊົງບັນດານ
ໃຫ້ຄືນພຣະຊົນແລ້ວ ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍໄຮ້ປໂຍດ   ເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍຍັງຄົງຢູ່ໃນຜິດບາບຂອງ
ຕົນì (ຂໍ ້17). ແປວ່າດ້ວຍຄວາມເຊ້ືອນ້ີເອງຄຣິສຕຽນໄດ້ຖືກຍົກໂທດການຜິດບາບເສັຽແລ້ວ  ìພຣະຄຣດິໄດ້
ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນແລ້ວ   ແລະຊົງເປັນຜົນແຣກໃນພວກຄົນທ່ີລ່ວງຫລັບໄປແລ້ວນ້ັນ ເພາະວ່າ
ຄວາມຕາຍໄດ້ມີມາທາງມະນຸດສັນໃດ ການຄືນມາຈາກຕາຍກໍມີມາທາງມະນຸດສັນນ້ັນî (ຂໍ ້20).  
 

2. ຮາ່ງກາຍທີເ່ປນັຄືນມາ: (1 ໂກຣນິໂທ 14:35-44)  
ມີຄໍາຖາມກັນຢູ່ເລ້ືອຍໆວ່າ ìເມ່ືອຄົນເຮົາເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວຈະມີຮ່າງກາຍແນວໃດ?î   ຄໍາຖາມນ້ີບ່ໍ
ແມ່ນຂອງໃໝ່ ແຕ່ເປັນຄໍາຖາມມາແຕ່ສມັຍພຣະຄັມພີໃໝ່ຫລືເວ້ົາໄດ້ວາ່ເປັນຄໍາຖາມທ່ີຖາມກັນມາສອງພັນ
ປີແລ້ວ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນພວກຊາດູກາຍພາກັນຕ້ັງຄໍາຖາມນ້ີຂ້ຶນມາເພ່ືອລົບລ້າງ ຫລືລ້າງສມອງຜູ້ 
ທ່ີເຊ່ືອການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິ   ìແຕ່ບາງຄົນຈະຖາມວ່າ, ìຄົນຕາຍຈະຄືນມາໄດ້ຢ່າງໃດ 
ເມ່ືອເຂົາຄືນມາຈະມີຮ່າງ ກາຍເປັນຢ່າງໃດî (ຂໍ ້35).   ໂປໂລໃຊເ້ວລາອະທິບາຍເຣ່ືອງນ້ີໂດຍສົມທຽບເມັດ
ພືດທ່ີປູກຝັງລົງໃນດິນຈະຕ້ອງຕາຍເສັຽກ່ອນເພ່ືອຈະມີຕ້ົນໃໝ່ຂ້ຶນມາ,     ນອກນ້ັນທ່ານຍັງໄດ້ເລ່ົາເຖິງເນ້ືອ
ກາຍສໍາລັບສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ, ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງດວງອາທິດ, ດວງຈັນ, ດວງດາວ ແລະໃນທ່ີສຸດທ່ານ 
ກໍກັບມາເວົາ້ເຣ່ືອງກາຍທ່ີເປັນຄືນມາອີກ. (ອ່ານ ຂ້ໍ 36-44).  
 
ການຖົກຖຸຽງກັນຄ້ັງນ່ຶງທ່ີມະຫາວິທະຍາລັຍພຣະຄັມພີໃນເຣ່ືອງກາຍທ່ີເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ,   ແນ່ນອນນັກ 
ຮຽນທຸກຄົນຍ່ອມມີເຫດຜົນຂອງໃຜລາວໂດຍອ້າງອີງໃສ່ພຣະຄັມພີເປັນຫລັກ. ຜູ້ນ່ຶງເວົາ້ວ່າໃນພຣະຄັມພີບັນ  
ທຶກວ່າຄົນທ່ີລ່ວງລັບໄປໃນສມັຍນ້ັນສ່ວນຫລາຍມີແຕ່ຝັງ ແຕ່ໃນສມັຍນ້ີຫລາຍຄົນກໍນໍາຮ່າງກາຍໄປຈູດເຜົາ 
ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອພຣະເຢຊູຄຣິດກັບຄືນມາຄົນທ່ີຕາຍໄປນ້ັນຈະມີຮ່າງກາຍແນວໃດເມ່ືອເອົາໄປຈູດເຜົາຈົນເປັນຂ້ີ
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ເຖ່ົາໄປແລ້ວ?  ລາວໄດ້ອ້າງອີງພຣະທັມເອເຊກຽນ 37 ທ່ີບັນທຶກວາ່ສມັຍນ້ັນກະດູກແຫ້ງກັບຄືນມາມີຊີວິດ
ອີກ.   ຄໍາຖາມຂອງລາວເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດເຖິງຄົນລາວພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍເຮົາຈະພາກັນຈູດເຜົາສົບ
ເມ່ືອຕາຍໄປ ເຮົາໄດ້ຈູດເຜົາຕາມເຫດຜົລບາງປະການຂອງພວກເຮົາ, ເມ່ືອເປັນເຊັນ່ນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາໃນນາມ
ນັກຮຽນພຣະຄັມພີຈ່ຶງຂໍສເນີຕ່ໍຫ້ອງຮຽນດ່ັງນ້ີ;   ອີງຕາມພຣະທັມປະຖົມມະການພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກເອົາດິນ
ມາປ້ັນໃຫ້ເປັນຮ່າງກາຍຂອງອາດາມຊ່ຶງເປັນມະນຸດຄົນທໍາອິດ ທຸກຄົນຮູ້ເຣ່ືອງນ້ີດີແມ່ນບ່ໍ? ດ່ັງນ້ັນຫາກພຣະ
ເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທ ັຍຈະສ້າງຮ່າງກາຍຄົນທ່ີລ່ວງລັບໄປແລ້ວດ້ວຍວດັຖຸສ່ິງໃດກໍໄດ້ບ່ໍແມ່ນບ່ໍ?   ສລຸບແລ້ວຮ່າງ 
ກາຍທ່ີເປ ັນຄືນມານ້ັນເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຮົາສົມຄວນຈະເວ້ົາວາ່ ສຸດແລ້ວແຕ່ນ້ໍາພຣະທ ຍັບ່ໍແມ່ນ
ບໍ?່ 
 

3. ຮ່າງກາຍອນັສະງ່າຣາສ:ີ (1 ໂກຣນິໂທ 15:50-53) 
ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຮ່າງກາຍໃນສວັນແນ່ນອນຈະບ່ໍແມ່ນຮ່າງກາຍໃນເວລານ້ີ   ìພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, 
ເຮົາກ່າວດ່ັງນ້ີຫມາຍຄວາມວ່າ ມະນຸດທໍາມະດາຈະມີສ່ວນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ ແລະສ່ິງທ່ີ
ເປ່ືອຍເນ່ົາຈະມີສ່ວນໃນສ່ິງທ່ີບ່ໍເປ່ືອຍເນ່ົາກໍບ່ໍໄດ້ນ້ີແຫລະ, ເຮົາມີຂ້ໍລັບເລິກບອກພວກເຈ້ົາວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍ
ຈະບ່ໍລ່ວງຫລັບໄປຫມົດທຸກຄົນ ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍຈະຖືກຊົງປ່ຽນແປງໃຫມ່ຫມົດທຸກຄົນî (ຂໍ ້50-51). ຕອນ
ທ້າຍໂປໂລບອກວ່າທ່ານມີຂໍ ້ເລິກລັບຈະບອກໃຫ້ຮູ້ນ້ັນແມ່ນ  ìເຮົາທັງຫລາຍຈະຖືກຊົງປ່ຽນແປງໃຫມ່ຫມົດ
ທຸກຄົນî ແປວາ່ຮ່າງກາຍຈະຖືກປ່ຽນແປງ. ຂ້າພະເຈ້ົາພໍໃຈໃນຂ້ໍເລິກລັບຂອງໂປໂລ ເພາະວ່າຮ່າງກາຍທ່ີຂ້າ 
ພະເຈ້ົາມີຢູ່ໃນເວລານ້ີມັນໂອ ຍ່ຄາງຫລາຍຢ່າງ   ແລະຫວັງໃຈວ່າກາຍໃນຟ້າສວັນຈະບ່ໍຕ້ອງໂອ ຍ່ຄາງດ້ວຍ
ຄວາມເຈັບປວດຢ່າງແນ່ນອນ. ìເພາະວ່າກາຍທ່ີເປ່ືອຍເນ່ົານ້ີຕ້ອງສວມກາຍທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກເປ່ືອຍເນ່ົາ ແລະກາຍ 
ທ່ີຕາຍເປັນນ້ີຕ້ອງສວມກາຍທ່ີຕາຍບ່ໍເປັນ  ແລະເມ່ືອໃດກາຍທ່ີຮູ້ຈັກເປ່ືອຍເນ່ົານ້ີຈະໄດ້ສວມກາຍທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກ
ເປ່ືອຍເນ່ົາ ແລະກາຍທ່ີຕາຍເປັນນ້ີຈະໄດ້ສວມກາຍທ່ີຕາຍບ່ໍເປັນî (ຂໍ ້53).  
 

4. ຊງົຊະນະຄວາມຕາຍ: (1 ກຣິນໂທ 54-57)  
ການຕ່ໍສູ ຣ້ະວ່າງຄວາມດີກັບຄວາມຊ່ົວ, ຣະວ່າງພຣະເຈ້ົາແລະຊາຕານໄດ້ມີມາແຕ່ສມັຍອາດາມແລະເອວາ
ພຸ້ນ ຄືພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງສອນອາດາມແລະເອວາແນວນ່ຶງ ແຕ່ຊາຕານໄດ້ຫລອກລວງຕົວະຍົວະເອວາອີກແນວ
ນ່ຶງ, ແລະຊາຕານຍັງໃຊເ້ລ້ກົນດຽວກັນມາຫລອກລວງຕົວະຍົວະມະນຸດຈົນເທ່ົາເຖິງທຸກວັນນ້ີ ແຕ່ວັນນ່ຶງເມ່ືອ
ເຖິງກໍາໜົດເວລາແລ້ວພຣະເຈ້ົາຈະປາບມັນໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ພຣະບາດພຣະອົງແນ່ນອນ. ເມ່ືອມະນຸດຄົນທໍາອິດເຮັດ
ບາບແລ້ວບາບນ້ັນກໍນາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ພຣະທັມໂຣມກ່າວວາ່ ìຄ່າຈ້າງຂອງຄວາມບາບຄືຄວາມຕາຍî 
(ໂຣມ 6:23)   ແປວ່າເຮັດບາບແລ້ວຕ້ອງຕາຍ ແລະຄວາມຕາຍນ້ີເອງໄດ້ກາຍເປັນສັຕຣນ້ໍູາເບີໜ່ຶງທ່ີບ່ໍມີມະ  
ນຸດຄົນໃດສາມາດເອົາຊະນະມັນໄດ້ ມີແຕ່ພຣະເຢຊູອົງດຽວໃນໂລກແຫ່ງປະຫວັດສາດທ່ີຊະນະສັຕຣູນ້ໍາເບີ
ນ່ຶງໄດ້, ດ່ັງນ້ັນຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຢຊູເມ່ືອຄວາມຕາຍມາເຖິງເຣືອ່ງຂອງຜູ້ນ້ັນກໍຈົບລົງຢູ່ທ່ີນ້ັນ ສ່ວນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຍັງ
ມີຊີວດິຫລັງຈາກຕາຍ ແປວາ່ມີຊີວດິໃນຟ້າສວັນ.    ຄວາມໝາຍອັນທີສອງນ້ັນແມ່ນ ຄວາມຕາຍຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດນ້ັນເປັນຄ່າຈ້າງສໍາລັບຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງທຸກຄົນ    ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະອົງຈາ ໍເປັນຕ້ອງຕາຍເພ່ືອ
ເປັນຄ່າຈ້າງໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງໄດ້ພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍຝ່າຍຮ່າງກາຍ  ສ່ວນຈິດວິນຍານຂອງຜູ້ເຊ່ືອນ້ັນ
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ຈະເປັນຄືນມາເໝືອນດ່ັງພຣະເຢຊູຜູ້ຊງົເປັນຜົນແຣກທ່ີຊະນະຄວາມຕາຍ. ເມ່ືອພຣະອົງຊະນະຄວາມຕາຍ
ແລ້ວຈ່ຶງມີຄໍາຂຽນວ່າ  ìໂອ ຄວາມຕາຍເຮີຍ, ຊັຍຊະນະຂອງມຶງຢູ່ໃສ ໂອ ຄວາມຕາຍເຮີຍ, ໄລພິດຂອງມຶງ 
ຢູ່ໃສî (ຂ້ໍ 55). ເປັນຄໍາເວົາ້ທ້າທາຍ ຄວາມບາບທ່ີນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ,  ໄລພິດຄືໄລພິດຂອງແມງງອດໄດ້
ຕອດອາດາມແລະເອວາໃຫ້ຕາຍ ແຕ່ໄລພິດນ້ີບໍ່ສາມາດຕອດພຣະເຢຊູໃຫ້ຕາຍໄປໄດ້ເລີຍ,   ນ້ີແຫລະເປັນ 
ຊ ັຍນະຊະອັນສູງສຸດຂອງພຣະເຢຊູຜູ້ຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາແລະໄດ້ຊົງລົງມາບັງເກີດເປັນມະນຸດເພ່ືອພິຊິດຄວາມ
ຕາຍນ້ີ, ພຣະອົງຊງົລົງມາເກີດເປັນມະນຸດໃນບ່ອນຕ່ໍາຕ້ອຍ  ແຕ່ຍັງມີອໍານາດເໜືອມະນຸດທຸກຊ້ັນ ເພາະວ່າ
ມະນຸດທຸກຄົນບ່ໍມີໃຜຊະນະຄວາມຕາຍໄດ້.  
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ແມ່ນຫຍັງເປັນເຄ່ືອງຖ່ວງດຶງຄວາມຈະເຣີນກ້າວໜ້າຂອງຄຣິສຕຽນໂກຣິນໂທ? 
 
2. ສ່ວນຕົວທ່ານເດ! ແມ່ນຫຍັງເປັນເຄ່ືອງຖ່ວງດຶງບ່ໍໃຫ້ທ່ານຈະເຣີນດ້ານຄວາມເຊ່ືອ? 
 
3. ເປັນຫຍັງຄຣິສຕຽນໂກຣິນໂທຈ່ຶງສົງສັຍການຄືນພຣະຊນົ? 
 
4. ໂປໂລບອກເຂົາວ່າ ຖ້າພຣະຄຣິດບ່ໍຊງົຄືນມາຈາກຕາຍແທ້ ຄວາມເຊ່ືອແລະການປະກາດ ຂອງຄຣສິ  
    ຕຽນຈະເປັນແນວ ໃດ? 
 
5. ເມ່ືອຄຣສິຕຽນຄືນມາຈາກຕາຍຈະມີຮ່າງກາຍແນວໃດ? 
 
6. ການຄືນພຣະຊນົຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມໝາຍອັນໃດສໍາລັບທ່ານແດ່? 
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
 
 

 


