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ບດົຮຽນທ ີ1 
ສົງ່ຂ່າວການປະກາດຂອງພຣະເຈົາ້ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຢເຣມີຢາ ບົດທີ 1 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຢເຣມີຢາ ບົດທີ 1   

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນເອົາເຢເຣມີຢາເພ່ືອວຽກງານອັນໜັກໜ່ວງ ແລະຊົງສັນຍາວ່າຈະຊວ່ຍ 

ເພ່ິນໃນເວລາທ່ີມີສັດຕຣູ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ວຽກງານອັນໃດ-ຍາກຫລືງ່າຍ-ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນທ່ານຫລືບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນການຮຽກເອ້ີນເຢເຣມີຢາວ່າເປັນຢ່າງໃດ ແລະພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນພວກເຮົາເດ

ເປັນຢ່າງໃດ? 
 

ຄໍານໍາ 
ພວກເຮົາຈັດຕຽມໄວກໍ້ເພາະວ່າ ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າຈະຕ້ອງມີເວລາເກີດຂ້ຶນແນ່ນອນ. ພວກເຮົາເຄີຍບັນທຶກຖ້ອຍຄໍາໂທຣະສັບ 
ວ່າບ່ໍສາມາດຈະຮັບໂທຣະສັບໄດ້ໃນເວລານ້ີ, ກະຣນຸາບອກຊ່ືແລະເລກໂທຣະສັບແລ້ວຈະໂທກັບຄືນ ຂອບໃຈ. 
 
ພວກເຮົາຕຽມໄວ້ກໍເພາະວ່າເຮົາຕ້ອງມີເວລາທ່ີຈະບ່ໍໄດ້ຮັບໂທຣະສັບ.   ພວກເຮົາບ່ໍມັກແມ່ນບ່ໍ?  ແຕ່ພວກເຮົາກໍຫລີກບ່ໍພ້ົນ. 
ພວກເຮົາບ່ໍຢາກລົບກວນຄົນອ່ືນໃນເວລາປະຊຸມ,  ໃນເວລາຢ່ ໃູນຮ້ານອາຫານ, ຫລືວ່າໃນເວລາເບ່ິງໜັງຫລືລະຄອນ ຫລືວ່າ 
ບ່ອນນະມັສການພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງປິດໂທຣະສັບຂອງພວກເຮົາກ່ອນ. ສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແລ້ວ ກ່ອນເຮືອບິນຈະຂ້ຶນພະ 
ນັກງານຈະປະກາດທັນທີວ່າທ່ານຕ້ອງປິດໂທຣະສັບ ຫລືວ່າປິດເຄ່ືອງໄຟຟ້າທຸກຊະນິດ.   
 
ພວກເຮົາບ່ໍຢາກຈະພາດໃນການໂທຣະສັບຂອງຄົນອ່ືນທ່ີຕ້ອງການເວ້ົາກັບພວກເຮົາ.      ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຄິດວ່າພ່ີນ້ອງຄົງຈະມີ 
ແນວຄິດເໝືອນໆກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ເມ່ືອເວລາພຣະເຈ້ົາຮຽກເອ້ີນພວກເຮົາກໍບ່ໍຢາກພາດເໝືອນກັນ.    ພຣະເຈ້ົາຮຽກເອ້ີນພວກ 
ເຮົາເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ມີຄວາມຊ່ືນຊມົຍິນດີແລະມີຄວາມສັມພັນຢ່າງສນິດແໜ້ນກັບພຣະອົງ.   ພຣະອົງຊົງເອ້ີນພວກເຮົາ 
ໃຫ້ຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນໃນຄວາມຮັກ ແລະຈະເຣນີເຕີບໂຕໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນພຣະອົງ. 
 
ໜ້າເສັຍໃຈຫລາຍທ່ີພວກເຮົາພາດໃນການຊງົເອ້ີນອັນສໍາຄັນຂອງພຣະເຈ້ົາ.      ວັນນ້ີພວກເຮົາຈະພາກັນສຶກສາໃນການຊົງ 
ເອ້ີນເອົາເຢເຣມີຢາ ແລະຈ່ົງອະທິຖານໃນເວລາທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອ້ີນເອົາທ່ານ.      
 

1. ຄາໍສັງ່ຫາຄົນຂອງພຣະເຈົາ້: (ເຢເຣມີຢາ 1:1-3) 
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ໃນປ້ຶມນ້ີໄດ້ມີຖ້ອຍຄໍາຂອງເຢເຣມີຢາ (ເຢເຣມີຢາ 1:1) ເຫດຜົນກໍມີຢ່ ູວ່າທ່ານຈະກ່າວຄ້ັງດຽວເທ່ົານ້ີຢ່ ູໃນປ້ຶມນ້ີ ແຕ່ 
ຈະຍັງຮັກສາຈົນໄປເຖິງຍຸກຕ່ໍໄປ. ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາກໍມາເຖິງເຢເຣມີຢາ (ເຢເຣມີຢາ 1:2) ພຣະເຈ້ົາ Yahweh  ໄດ້ອະ 
ທິບາຍວ່າຈະຕັດຄໍາສ່ັງທ່ີສໍາຄັນໄປເຖິງເຜ່ົາຢູດາທ່ີຖືກກວາດຕ້ອນໄປເປັນຊະເລີຍ.   

 
ເຢເຣມີຢານ້ີອອກມາຈາກຄອບຄົວຜ້ ູທໍານວາຍ ຄືເມືອງອານາໂທດ ເຂດຜືນແຜ່ນດິນຂອງເຜ່ົາເບັນຈະມິນຫ່າງຈາກ 

ກຸງເຢຣູຊາເລັມພຽງແຕ່ສາມ ໄມລ໌ ເທ່ົານ້ັນ. ເປັນເມືອງທ່ີມີຜ້ ູທໍານວາຍເຖິງສ່ີສິບສອງຄົນ (ໂຢຊວຍ 21:18) 
 
ໃນຂ້ໍ 2 ແລະ 3 ໄດ້ບອກໄວ້ວ່າ    ເຢເຣມີຢາປ່າວປະກາດເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາພາຍໃນສາມຣາຊການຂອງກະສັດຢູ 

ດາ.     ໂຢຊີຢາ ປີ 640 ເຖິງປີ 609 ກ່ອນຄຣິສຕະສັກຣາດ; ເຢໂຮອາກິມ ປີ 609 ເຖິງປີ 598 ກ່ອນຄຣິສຕະສັກຣາດ; ແລະ 
ເຊເດກີຢາ ປີ 597 ເຖິງປີ 586 ກ່ອນຄຣິສຕະສັກຣາດ. ມີຖ້ອຍຄໍາອັນດຽວທ່ີສາມາດແລະຢ້ັງຢືນເຖິງວນັເວລາທ່ີແນ່ນອນໄດ້ 
ໃນການປົກຄອງຂອງໂຢຊີຍາ (3:6) ການປ່າວປະກາດຂອງເຢເຣມີຢາ ແມ່ນເລ້ີມຕ້ົນຂ້ຶນໃນປີທີສິບສາມຂອງການຄອງຣາຊ 
ບັນລັງຂອງກະສັດໂຢຊຢີາ ປີ 627 ກ່ອນຄຣິສຕະສັກຣາດ ແລະສືບຕ່ໍໄປຈົນເຖິງການທໍາລາຍກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະປະຊາຊນົ 
ກໍຖືກກວາດຕ້ອນໄປກຸງບາບີໂລນໃນປີ 586 ກ.ຄ.  

 
ໃນປີດຽວກັນນ້ັນ ເຢເຣມີຢາກໍເລ້ີມປ່າວປະກາດ (627 ກ.ຄ.) ອາເຊີບານີປານ Ashurbanipal,   ກະສັດຂອງອັດຊີ 

ເຣັຍຄົນນ່ຶງທ່ີເປັນຄົນດີໄດ້ເຖິງແກ່ສຸຣະຄົດ ນ້ີຄືສ່ິງທ່ີເປັນທ່າທີໃນການເສັຍອໍານາດຂອງປະເທດທ່ີມີອໍານາດ. ບາບີໂລນແລະ 
ອີຢິບກໍແຂ່ງຂັນກັນເພ່ືອແບ່ງຊີງເອົາຄົນອັດຊເີຣັຍ. ກະສັດໂຢຊີຢາຖືກຂ້າໃນສນາມຮົບ ຂະນະທ່ີຕ່ໍສູ້ກັບຄົນອີຢິບທ່ີເມດິດໂຕ 
ປີ 609 ກ.ຄ. ບາບີໂລນໄດ້ເອົາຊະນະຄົນອີຢິບທ່ີຄາເຄມິຊ Carchemish ໃນປີ 605 ກ.ຄ. ແລະກໍໄດ້ກາຍເປັນຜ້ ູທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ 
ໃນແຄວ້ນຢູດາ. 

 
ພຣະເຈ້ົາຮຽກເອ້ີນເຢເຣມີຢາໃຫ້ມາຮັບໃຊ້ໃນເວລາທ່ີມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກວຸນ້ວາຍໃນອານາຈັກຢູດາອາດຈະເປັນໄປ 

ໄດ້, ການຟ້ືນຟູໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນຢູດາມີກໍາລັງໃຈຂ້ຶນ ແລະກໍໄດ້ເຫັນຄວາມປອດພັຍໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະກໍເຫັນຄວາມສັມພັນກັບ 
ພຣະເຈ້ົາມີຜົນດີຕ່ໍພວກເຂົາ. ແຕ່ພວກເຂົາກໍໄດ້ເສັຍກະສັດໂຢຊີຢາໄປ. ໃນແຕ່ລະແຄວ້ນມີການຈະຣາຈົນວຸນ້ວາຍ. ໃນຊ່ວງ 
ເວລາທ່ີເຢເຣມີປ່າວປະກາດນ້ີໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫລາຍຢ່າງ  ຄວາມຕະລຶງງົງງັນ, ຄວາມຂັດສົນ  ຫລາຍຄົນຕ້ອງການພຣະ 
ຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເຢເຣມີຢາໄດ້ຮັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວເພ່ິນກໍຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄໍາສ່ັງນ້ັນດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືແລະຄວາມ 
ເຊ່ືອ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງໃຊ້ເພິ່ນ. 

 
2.  ຈຸດມຸງ້ໝາຍສາໍລັບພຣະປະສງົຂອງພຣະເຈົາ້: (ເຢເຣມີຢາ 1: 4-10) 
      ພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ໃນ 1: 4; ແລະ 1:11, 13  ນ້ີຄືການເລ້ີມຕ້ົນ ແລະຄໍາອະນຸຍາດຈາກພຣະເຈ້ົາ (ພຣະຄໍາຂອງພຣະ 
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ເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ)   ປະສົບການຂອງເຢເຣມີຢາໃນຊີວິດຂອງລາວ. ເຮົາ ໄດ້ຮູ້ຈັກເຈ້ົາ ກ່ອນທ່ີເຮົາໄດ້ກ່ໍຮ່າງເຈ້ົາຢ່ ູໃນ 
ຄັນ ແລະກ່ອນທ່ີເຈ້ົາຈະເກີດຈາກຄັນເຮົາກໍໄດ້ກໍານົດຕົວເຈ້ົາໄວ້ ເຮົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃຫ້ແກ່ບັນດາປະ 
ຊາຊາດ. (1:5)   
 
ຄາໍກຣິຍິາ 4 ຄາໍ ທີພ່ວກເຮາົຈະສກຶສານາໍກນັຄ:ື 
    ໄດ້ຮູ້ຈັກ:  ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ ແມ່ນແຕ່ຍັງບ່ໍທັນເກີດເພ່ິນກໍຍັງຮູ້ຈັກພວກເຮົາຢ່ ູແລ້ວ ແລະອາດ 
ຈະໝາຍຄວາມວາ່ເຮົາມີຄວາມສັມພັນກັບເຈ້ົາແລ້ວ. 
    ໄດ້ກໍ່ຮ່າງ: ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາເປັນຜ້ ູສ້າງເຈ້ົາ ເຮົາມີເປ້ົາໝາຍໃນຕົວເຈ້ົາແລ້ວ.    ອີກຄໍານ່ຶງອາດເວ້ົາໄດ້ວ່າຄວາມຮູ້ແລະ 
ປະສົບການເຮົາມີໄດ້ໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາແລ້ວ. 
    ໄດກ້າໍນດົ: ໝາຍຄວາມວ່າໃນຕົວຂອງເຈ້ົາ ເຮົາໄດ້ວາງຂອບເຂດໄວແ້ລ້ວ,    ເຮົາໄດ້ແຍກຕົວເຈ້ົາໄວ້ເພ່ືອເປັນປະໂຣຫິດ 
ໂດຍສະເພາະ. ອີກຢ່າງນ່ຶງກໍສາມາດເວົາ້ໄດ້ວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກແລ້ວ. 
    ໄດແ້ຕງ່ຕັງ້: ໝາຍຄວາມວາ່ມີໜ້າທ່ີໃຫ້ທํາໂດຍສະເພາະ ຄືປ່າວປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ບັນດາປະຊາ
ຊາດ.     
    
    ເຢເຣມີຢາ 1:5 ແມ່ນຄໍາຮຽກເອ້ີນທ່ີຈະແຈ້ງທ່ີສຸດໃນພຣະຄັມພີເດີມ, ແລະໃນທຸກວັນນ້ີກໍຍັງຈະແຈ້ງຢ່ ູເໝືອນກັນໃນການ 
ຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາອອກໄປປ່າວປະກາດຂ້າພະເຈ້ົາກໍມັກເວ້ົາວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກເອົາຄົນຂອງພຣະ 
ອົງຕ້ັງແຕ່ເລ້ີມປະຕິສົນທິໃນທ້ອງຂອງແມ່. ເປ້ົາໝາຍຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນຈະແຈ້ງ ທ່ານຈະຮັບໃຊ້ຫລືປະຕິເສດນ້ັນກໍແມ່ນຕົວ 
ຂອງທາ່ນເອງ. 
 
      ເຢເຣມີຢາ 1:6 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂ້ານ້ອຍຍັງນ້ອຍຢ່ ູ ຂ້ານ້ອຍເວ້ົາກໍບ່ໍເປັນ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບ:  ຢ່າວ່າແຕ່ເຈ້ົາເປັນເດັກ. 
ເຮົາສ່ັງເຈ້ົາວ່າເຈ້ົາຕ້ອງໄປ.(1:7)    ແລະພຣະເຈ້ົາຍັງໄດ້ໜູນໃຈອີກວ່າຢ່າຢ້ານເຂົາເລີຍ ເພາະເຮົາຢ່ ກັູບເຈ້ົາ ຈະຊ່ວຍກ້ ູເຈ້ົາ. 
(1:8) ເຢເຣມີຢາຈະກາຍເປັນຜ້ ູປ່າວປະກາດແກ່ຄົນນາໆຊາດ ເພາະໃນເວລານ້ັນກໍມີຄົນອັສຊີເຣຍັ, ຄົນອີຍິບ ແລະຄົນບາບີ 
ໂລນທ່ີປະປົນກັນຢ່ ູ. ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າ ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາແມ່ນພຣະເຈ້ົາຂອງທຸກຊົນຊາດ ພຣະອົງເພ່ືອທຸກໆຄົນ. 
 
     ເຢເຣມີຢາ 1:10 ໃນນ້ີພວກເຮົາຈະເຫັນຄໍາກິຣິຍາຢ່ ູ 6 ຄໍາດ້ວຍກັນ.  ນ້ີຄືໜ້າທ່ີຂອງເຢເຣມີຢາທ່ີຈະຕ້ອງທໍາ ຊ່ຶງເປັນງານ 
ທ່ີໜັກໜ່ວງຫລາຍສົມຄວນ.  ຖອນອອກ, ພັງລົງ, ທໍາລາຍ, ຂວໍ້າເສັຍ, ສ້າງ, ປູກ.    
 

3.  ພຣະເຈົາ້ຢັງ້ຢືນວາ່ຈະສະຖດິຢ ູ່ນາໍລາວ (ເຢເຣມີຢາ 1: 11-19) 
           ສອງຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດໃຫ້ເຢເຣມີຢາໄດ້ເຫັນນິມິດກໍຄື: ງ່າຕ້ົນໝາກບົກ, ແລະເຫັນໝ້ໍນໍາ ທ່ີ້ຟົດເດືອດຢູ່.  ງ່າຕ້ົນ 
ໝາກບົກ: ໃນພາສາອັງກິດແມ່ນຕ້ົນໝາກ Almond. ເຖິງຈະເປັນງ່າຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່, ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ເປັນນິມິດໝາຍ 
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ໃຫ້ເຢເຣມີຢາເຫັນວ່າພຣະອົງຈະປົກປ້ອງຈະເຝ້ົາດູແລທ່ານຕລອດໄປ.  ໝ້ໍນໍາ ທ່ີ້ຟົດເດືອດຢ່ ູ: ໝ້ໍນ້ີຟົດເດືອດຢ່ ູທາງເໜືອແຕ່ 
ປ່ິນປາກໝ້ໍມາທາງໃຕ້.   ໝາຍຄວາມວ່າຄວາມຫາຍະນະແລະການຟົດເດືອດຈະມາຈາກທາງທິດເໜືອ ແລະຈະມາທາງເຢ 
ເຣມີຢາແລະຄົນທ່ີອາສັຍຢ່ ູໃນເຂດນ້ີ. ພວກເຂົາຈະຮຽກຮ້ອງເອົາປະຊາຊາດທັງຫລາຍໃຫ້ມາຢ່ ູນໍາພວກເຂົາ.   
 
ພຣະເຈ້ົາຈະໃຊບ້າບີໂລນເປັນບ່ອນລົງໂທດພວກຄົນຢູດາທັງຫລາຍ (1:16) ຈ່ົງຕຽມຕົວເຢເຣມີຢາ (1:17) ຜັດຕ້ັງແຕ່ເຢເຣ 
ມີຢາໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນປ່າວປະກາດມາເພ່ິນຍັງບ່ໍທັນມີປະສົບການໃນການຕ່ໍຕ້ານຈັກເທ່ືອ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍສັນຍາວ່າຢ່າຊູ່ຢ້ານແລະ 
ຢ່າກົວ. ບັນດາກະສັດແຫ່ງຢູດາ, ຂ້າຣາຊການຕ່າງໆ, ພວກປະໂຣຫິດແລະປະຊາຊນົທັງຫລາຍຈະຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາສັນຍາ 
ວ່າເຮົາຈະໃຫ້ກໍາລັງແກ່ເຈ້ົາ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ຕ້ານທານພວກເຂົາໄດ້.   
 
ການສະຖິດນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນກໍຄືພຣະອົງຊງົໃຫ້ກໍາລັງເວລາຕ່ໍສູ້ກັບສັດຕຣູ.  ພຣະເຈ້ົາຈະຊ້ວນຊທູ່ານ ເມ່ືອທ່ານຫາກ 
ຕອບການຮຽກເອ້ີນຊອງພຣະອົງ. 
   

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນເຢເຣມີຢາເພ່ືອຫວັງຈະໃຫ້ເພ່ິນສ່ົງຖ້ອຍຄໍາອັນສໍາຄັນໄປຫາຄົນຢູດາ. ເຢເຣມີຢາຕອບຄໍາຮຽກເອ້ີນແລະຮັບໃຊ້ 
ຢ່າງໄດ້ຜົນດີ. ເພ່ິນມີຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາເຖິງແມ່ນວ່າຫຍຸ້ງຍາກຫລືມີສັດຕຣກໍູຕາມ.    ຖ້າຜ້ ໃູດປະຕິບັດຕາມ 
ພຣະອົງ ພຣະອົງກໍຈະເພ້ີມພລັງແລະປົກປ້ອງຄຸມຄອງ. 
 
ພຣະເຢຊູຮຽກເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ອອກໄປປະກາດເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ການປະກາດນ້ີແມ່ນຕາມຄວາມສາ 
ມາດວ່າພວກເຮົາຈະຮັບໃຊຊ້້ານານປານໃດ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຫາກຮຽກເອ້ີນທ່ານໃຫ້ທໍາງານທ່ີຫຍຸ້ງຍາກແລະສັບສົນທ່ານຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການຮຽກເອ້ີນນ້ັນຢ່າງ 

ໃດ?     
2. ທ່ານຕ້ອງການຫນ້າທ່ີອັນໃດໃນຄຣສິຕະຈັກ? ງ່າຍຫລືຍາກ? 
3. ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນປັດຈຸບັນນ້ີຄືຫຍັງ? ພວກເຮົາສາມາດທໍາໄດ້ບ່ໍ? ຖ້າບ່ໍ ໃຜຈະເປັນຜ້ ູທໍາ? 
4. ພຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາວ່າພຣະອົງຈະຢູ່ກັບເຮົາ, ຄໍານ້ີເປັນຄວາມຈິງຫລືບໍ? 

 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບດົຮຽນທ ີ2 
ຈ່ົງຟງັຄໍາສອນຂອງພຣະເຈົາ້ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ເຢເຣມີຢາ 7:1-16 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເຢເຣມີຢາ 7:1-8:3; 26:1-24 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ເຢເຣມີຢາ ໄດ້ສ່ົງຄໍາສອນຂອງພຣະເຈ້ົາໄປເຖິງປະຊາຊາດພວກທ່ີຕົວະຕົນເອງໂດຍບອກ 

ວ່າຕົນເອງເຊ່ືອແລະໄດ້ເອ້ີນຫາພຣະເຈ້ົາ, ໄດ້ນະມັສການພຣະເຈ້ົາແລະກໍໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຄໍາເວ້ົາຄໍາໃດທ່ີເປັນຄໍາຂ້ີຕົວະຕ່ໍຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການປະຕິບັດສາສນາປອມພຣະເຈ້ົາຕ້ອງລົງໂທດຢ່າງແນ່ນອນ 

ແລະມາຕີຣາຄາເບ່ິງໃນປັດຈຸບັນນ້ີ 
 

ຄໍານໍາ 
ນັກເທດຫລາຍທ່ານປ່າວປະກາດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຫລາຍເຣ່ືອງຫລາຍລາວທ່ີເປັນໜ້າຈັບໃຈແລະກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນປ່ຽນ 
ຈິດໃຈ. ມີນັກເທດດີໆ ເທສນາຜ່ານຈໍທີວີໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຟັງ.  ນັກເທດບາງຄົນກໍໃຊ້ບົດເທດດຽວທ່ີຈັບໃຈຜ້ ຟັູງ 
ຫລາຍທ່ີສຸດມາເທດຢ່ ເູລ້ືອຍໆ. 
 
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເທສນາຫລືສິດສອນຢ່າງໃດພວກເຮົາກໍປະກາດເຣືອ່ງຂອງພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົາປ່າວປະກາດເຣື່ອງຂອງພຣະ 
ອົງ ພວກເຮົາຟັງຄໍາຂອງພຣະອົງແລະພວກເຮົາກໍຟັງຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະອົງ.  
 

1.  ພາດຫວົເຣືອ່ງ : (ເຢເຣມີຢາ 7:1-2) 
       ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄປທ່ີວິຫານບ່ອນທ່ີປະຊາຊນົທັງຫລາຍພາກັນໄປນະມັສການ (7:1) ພຣະອົງໄດ້ບອກໃຫ້ 
ຂ້າພະເຈ້ົາຢືນຢ່ ທ່ີູນ້ັນແລະປະກາດເຖິງເຣ່ືອງຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະເຈ້ົາທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ຄືພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ. 
ນ້ີແມ່ນການພາດຫົວເຣືອ່ງຊຶງ່ພວກຜ້ ທໍູານວາຍສ່ວນຫລາຍມັກໃຊ້ກັນ.    ຫລາຍທ່ານນັກແປພຣະຄັມພີທ່ີເຊ່ືອວ່າຄໍາເວ້ົາໃນ 
ຕອນນ້ີມີການພົວພັນກັບເຢເຣມີຢາບົດທີ 26. ເພາະມີຖ້ອຍຄໍາຄ້າຍຄືກັນຫລາຍ   ບາງຄ້ັງທຸກວັນນ້ີນັກເທດຂອງພວກເຮົາກໍ 
ເທສນາບົດດຽວນ້ັນຫລາຍຄ້ັງ.  
 
      ບົດເທສນາບົດນ້ີຂອງເຢເຣມີຢາເປັນບົດສໍາຄັນຫລາຍໃນປີ 609 ກ.ຄ. (ເຢເຣມີຢາ 6:1) ໃນປີນ້ັນເຢໂຮອາກິມລູກຊາຍ 
ຂອງໂຢຊີຢາໄດ້ຂ້ຶນຄອງຣາຊສົມບັດແທນພ່ໍຜ້ ູຊ່ຶງເສັຍຊີວິດທ່ີເມກິດໂດ.   ປະຊາຊນົຢູ ດາເຫລ້ືອມໃສໃນກະສັດອົງນ້ີຫລາຍ 
ພວກເຂົາຍັງດີໃຈຢ່ ທ່ີູຍັງເຫັນວິຫານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ.     ເຢເຣມີຢາໄດ້ສ່ົງຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ພວກທ່ີເຂ້ົາໄປໃນ 
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ພຣະວິຫານນ້ັນ ຮ້ອງຂ້ຶນວ່າຈ່ົງຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ (7:2)     ບາງທີຄົນໄປທ່ີວິຫານມີຫລາຍສຽງອາດຈະຟົດແຊວແດ່, 
ຫລືບ່ໍດ່ັງນ້ັນເຢເຣມີຢາອາດຈະຕ້ອງການໃຫ້ຄົນຟັງເພ່ິນ. 
  

2.  ຄໍາແນະນໍາ: (ເຢເຣມີຢາ 7: 3-8) 
      ໃນວິຫານຈະເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍຄໍານໍາຂອງຜ້ ູທໍານວາຍຊ່ຶງຈະເປັນຫົວຂ້ໍຂອງບົດເທສນາ  ນ້ີຄືຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງອິສ 
ຣາເອນຜ້ ູຊົງອໍານາດ (7:3)  ມີສອງຄໍາສ່ັງສໍາລັບບົດສອນນ້ີ. (7:3-4)    (1)ຈ່ົງປ່ຽນແປງ ການດໍາເນີນຊີວິດແລະການກະທໍາ 
ຂອງພວກເຈ້ົາສາ.  (2) ຢ່າເຊ່ືອຄໍາຫລອກລວງ.   
 
        ຈ່ົງປ່ຽນແປງການດํາເນີນຊີວິດຂອງພວກເຈ້ົາແລະການກະທํາຂອງໝ່ ູເຈ້ົາສາ:  ຈ່ົງຢຸດການເອົາປຽບເອົາລັດກັນ,  
ຈ່ົງຢ່ ູ ຮ່ວມກັນຢ່າງສັນຕິຢ່າປະຫັດປະຫານຄົນທ່ີບ່ໍມີຄວາມຜິດ  ຈ່ົງເຊົາເອົາປຽບຄົນຕ່າງດ້າວ ຈ່ົງດູແລເດັກກໍາພ້າ  ຖ້າໝູ່ເຈ້ົາ
ປ່ຽນ ແປງໝູ່ເຈ້ົາກໍຈະໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນນ້ີ.    ອີກອັນນ່ຶງທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດກໍຄື ຈ່ົງພາກັນເຊົາຂາບໄຫວ້ພຣະອ່ຶນ ເພາະ
ການ ເຮັດຢ່າງນ້ັນແມ່ນການທໍາລາຍຕົນເອງ. ຖ້າໝ່ ູເຈ້ົາປ່ຽນແປງ ເຮົາກໍຈະໃຫ້ພວກເຈ້ົາອາສັຍຢ່ ໃູນດິນແດນນ້ີ. 
(7:5,6,ແລະ7) 
 
        ຢ່າເຊ່ືອຄํາຫລອກລວງ: ໝູ່ເຈ້ົາເຊ່ືອຄໍາຫລອກລວງຕ່າງໆ, ໝູ່ເຈ້ົາພາກັນລັກ, ຍາດຊີງເອົາຂອງ, ລ່ວງເກີນຜົວເມັຍ
ຄົນ ອ່ືນ,  ໝ່ ເູຈ້ົາພາກັນສາບົດສາບານດ້ວຍຄວາມບ່ໍຈິງ,  ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາແກ່ພຣະບາອານ ເຮົາກຽດຊັງການກະທໍາຂອງໝ່ ູ
ເຈ້ົາ ຫລາຍ. ຫລັງຈາກນ້ັນຍັງມີໜ້າມາຊ້ອງຢ່ ູໜ້າວິຫານຢ່ ອີູກ. ບ່ໍພໍທ່ໍນ້ັນພວກເຈ້ົາຍັງຮ້ອງອີກວ່າພວກເຮົາປອດພັຍ ພວກ
ເຈ້ົາຄິດ ວ່າວິຫານຂອງເຮົາເປັນຖໍາ ້ໂຈນໄປແລ້ວຊ້ັນບໍ? (7:8) 
 

3. ຕັງ້ຄາໍຖາມ: (ເຢເຣມີຢາ 7:9-11) 
ເມ່ືອປະຊາຊນົກະທໍາບາບຫລາຍຂ້ຶນເຢເຣມີຢາກໍເລ້ີມເປີດໜ້າກາກການກະທໍາຂອງພວກຢູດາ  ແລະກໍເລ້ີມວາງຄໍາ 

ຖາມຕ່ໍພວກເຂົາວາ່: ພວກເຈ້ົາຍັງກ້າເຮັດຢ່າງນ້ີນໍ? (7:9-10)  ເປັນຄໍາຖາມທ່ີທ້າທາຍຕ່ໍຄົນທ່ີບ່ໍມີການເຊ່ືອຟັງແລະບ່ໍມີການ 
ນັບຖື.  ໃນເມ່ືອພວກເຈ້ົາບ່ໍນັບຖືແລ້ວພວກເຈ້ົາຍັງເຂ້ົາມານະມັສການພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າເຮົາບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອເວລາເຮົາເຂ້ົາມານະ 
ມັສການພຣະເຈ້ົາພວກເຮົາຈະໄດ້ອັນໃດ? ແລະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາດີຂ້ຶນຢ່າງໃດ? 

 
        ຄຸນນະພາບຂອງການນະມັສການແມ່ນຂ້ຶນຢ່ ກັູບຄວາມສັມພັນແລະຄວາມໃກ້ຊິດຣະວ່າງຕົວເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ. ຄວາມ 
ສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາຈະເລິກຕ້ືນຂນາດໃດແມ່ນຂ້ຶນຢ່ ກັູບຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງພວກ 
ເຮົາ.  ເຢເຣມີຢາປະນາມພວກເຂົາວ່າເຂົາຢາກໄດ້ບັດຜ່ານປະຕູໄປສວັນຟຣີໆ  ທັງໆທ່ີຕົນເອງເດີນຢ່ ໃູນຄວາມບາບຢ່ ູ. ພວກ 
ເຂົາຍັງກ້າຮ້ອງວ່າພວກເຮົາປອດພັຍແລ້ວ. 
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ແນະນາໍໃຫ້ນາໍໄປໃຊ ້(7:12-16)     
      ປະຊາຊນົທັງຫລາຍຮູ້ດີໃນການຊົງນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາອອກຈາກເຊັນນາເຊຣິບ ຊ່ຶງແມ່ນປາກົດການນ່ຶງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດ 
ໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນໃນຄວາມປອດພັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ເຢເຣມີຢາໄດ້ບອກພວກເຂົາໃຫ້ທວນຄືນເຫດການຕ່າງໆໃນປວັດສາດ 
(7:12).   ເມືອງຊີໂລເປັນສູນກາງນະມັສການພຣະເຈ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອນໃນສມັຍກ່ອນ.  ຂໍໃຫ້ພວກເຈ້ົາໄປເບ່ິງດູວາ່ເຮົາ 
ໄດ້ເຮັດຢ່າງໃດໃຫ້ແກ່ເມືອງນ້ັນ   ບ່ໍແມ່ນເປັນເພາະຄວາມບາບຂອງຄົນອິສຣາເອນບໍ?  ພວກເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍເຮັດບາບຢ່າງ 
ດຽວກັນ.  
 
     ເຮົາໄດ້ບອກພວກເຈ້ົາຫລາຍເທ່ືອແລ້ວພວກເຈ້ົາກໍບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງຄວາມເຮົາ.  ສ່ິງທີ່ເກີດຂ້ຶນນ້ີບ່ໍແມ່ນເປັນການເລືອກຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາແຕ່ເປັນການເລືອກຂອງພວກເຂົາເອງ.       ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາຫລາຍເທ່ືອຫລາຍທີ ບອກແລ້ວບອກອີກ 
(7:13) ໝ່ ເູຈ້ົາບ່ໍຂານຕອບເມ່ືອເຮົາເອ້ີນພວກເຈ້ົາ.  ເຮົາເຮັດຕ່ໍເມືອງຊີໂລຢ່າງໃດເຮົາກໍຈະເຮັດຕ່ໍພວກເຈ້ົາຢ່າງນ້ັນ. (7:14) 
ຖ້າຫາກການລົງໂທດຍັງບ່ໍສາສົມພຣະເຈ້ົາຍັງຈະໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເຂົາໃຫ້ອອກຈາກໜ້າຂອງພຣະອົງ.   
 
        ພຣະອົງໄດ້ສ່ົງພວກເຂົາ (ຄົນຢູດາ) ໄປທົນທຸກທໍຣະມານຢ່ ູຕ່າງແດນ (7:15)  ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກລໍາ 
ບາກແລະຄວາມໂສກເສ້ົາຢ່ ູທາງອານາຈັກຝ່າຍເໜືອຂອງອິສຣາເອນ (722 ກ.ຄ.) 
 
        ຜ້ ູທໍານວາຍໃນພຣະຄັມພີເດີມ ການອະທິຖານເປັນກຸນແຈອັນສໍາຄັນ.  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍບອກເຢເຣມີຢາວ່າບ່ໍຕ້ອງອະທິ 
ຖານເພ່ືອຄົນພວກນ້ີ. (7:16) ອັນນ້ີບ່ໍແມ່ນເປ້ົາໝາຍຂອງພຣະຄັມພີແຕ່ເປັນຈຸດປະສົງ ແລະກໍຣະນີພິເສດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີ 
ພຣະປະສົງຕ່ໍສະພາບການ.  ຫລັງຈາກນ້ີແລ້ວການອະທິຖານແມ່ນເປັນໄປໄດ້ທຸກສະຖານທ່ີ.  ພວກເຂົາບ່ໍຍອມຟັງພຣະເຈ້ົາ 
ແລະພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍຍອມທ່ີຈະຟັງສຽງຂອງພວກເຂົາເຊ່ັນກັນ.    
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
ການເທສນາຂອງເຢເຣມີຢາໄດ້ແນໃສ່ຄວາມບາບຂອງປະຊາຊົນໃນການນະມັສການ.    ພລັງອໍານາດຂອງຂ່າວປະ

ເສີດຂອງພຣະເຢຊແູມ່ນການປ່ຽນແປງນິດສັຍແລະການກະທໍາ.  ການປ່ຽນແປງນ້ີເຮົາຕ້ອງຮັບເອົາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຂ້ົາ 
ມາຊ່ວຍປ່ຽນແປງພວກເຮົາ.      ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍວາ່ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງພຣະວນິຍານໃນຊີວິດພວກເຮົາ. 
(ຄາລາເຕັຍ 5:22-23)    ບາງຄົນກໍອາດຈະຄິດວ່າເຮົາໄດ້ຮັບຈາກພຣະຄຸນຢ່າງດຽວ ຕ້ອງຄິດອີກວ່າຄວາມເຊືອ່ແມ່ນໝາກ 
ຜົນຂອງພຣະວິນຍານ. 

 
ໃນພຣະທັມຄັມພີສອງຕອນນ້ີ ເອຊາຢາ (ເອຊາຢາບົດທີ 6)  ແລະ ເປໂຕ (ລູກາ 5) ໄດ້ກ່າວຢ່າງແຂງແຮງຕ່ໍຄວາມ 

ບາບຂອງຕົນເອງ ຫລັງຈາກທ່ີມີຄວາມແຂງແຮງໃນພຣະເຈ້ົາແລ້ວ.   ທ່ານທັງສອງໄດ້ຮັບພຣະຄໍາແລະກໍໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດ 
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ຊອບ, ບ່ໍມີທາງລັດໃດໆ ທ່ີຈະປາສຈາກການນະມັສການໄດ້. ຄຣິສຕຽນທ່ີມີຄຸນນະພາບ ແລະຄຣິສຕຽນທ່ີມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ 
ຕ້ອງແມ່ນຄຣິສຕຽນທ່ີໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ການນະມັສການ.    ຈະເອົາອັນໃດມາທົດແທນແມ່ນເປັນໄປບ່ໍໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ.   

ທ່ານຈະສ່ັງຊາຕີຣາຄາຢ່າງໃດໃນການນະມັສການພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ?  ທ່ານຈໍາໄດ້ບ່ໍວາ່ການນະມັສການຈະມີຄຸນ 
ນະພາບໄດ້ກໍຕ່ໍເມ່ືອທ່ານໃຫ້ຄຸນນະພາບແກ່ຊີວິດຂອງທ່ານ.    
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ສົມທຽບເຢເຣມີຢາ 7:1-16  ແລະເຢເຣມີຢາ 26.   ທັງສອງບົດນ້ີເປັນຢ່າງໃດ? ທ່ານຈະສລຸບຢ່າງໃນການກ່ຽວພັນ 

ກັນນ້ີ? 
 

2. ພຣະວິຫານເປັນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາ.  ການຮັບປະກັນຊີວດິຂອງຜ້ ທ່ີູເຊ່ືອແມ່ນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. ມີຄົນທ່ີໄດ້ 
ຮັບແລ້ວປະຖ້ິມມີບ່ໍ? ພວກເຂົາປະລະຖ້ິມແບບໃດ? ອະທິບາຍ 

 
3. ການຕັດສິນຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງນ້ີບ່ໍແມ່ນການເລືອກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າຢ່າງນ້ັນເປັນການເລືອກຂອງໃຜ? 

 
4. ບາງຄ້ັງບາງຄາວທ່ານເຄີຍຄິດບ່ໍວ່າແມ່ນການລົງໂທດທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ? 

 
5. ທ່ານເຄີຍຄິດບ່ໍວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງປົກປ້ອງທາ ນ່ ເມ່ືອເວລາທ່ານຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄໍາຮຽກເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາ. 

 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບດົຮຽນທ ີ3 
ຄນົໂງເ່ວົາ້ວາ່ພຣະເຈົາ້ບໍມ່ ີ

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຢເຣມີຢາ  18:1-12;  19:1-15 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເຢເຣມຢີາ 18:1-17; 19:1-20:6 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຄົນໂງ່ບ່ໍຍອມຮັບຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ,   ເຂົາເປັນເໝືອນຝຸ່ນແລະບ່ໍແມ່ນພາຊະນະທ່ີ 

ໃຊ້ໄດ.້ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຮັດໃຫ້ຄົນບ່ໍຮັບຄໍາສອນຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວກໍຕ້ັງແນວຄິດຕົນເອງຂ້ຶນມາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເຮືອນຂອງຊ່າງປ້ັນໝ້ໍ,      ແລະຈະໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເຣືອ່ງໝ້ໍແຕກ 

ແລະເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບຄໍາສອນຈາກພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາໃນວັນນ້ີ 
 

ຄໍານໍາ 
ຜ້ ູທໍານວາຍໃນພຣະຄັມພີເດີມ ເວລາສອນມັກຈະໃຊ້ພາບຕົວຈິງປະກອບຫລືວ່າສ່ິງທ່ີຈັບບາຍໄດ້.   ທໍານອງດຽວກັນເຢເຣມີ 
ຢາແລະເອເຊກຽນ ເວລາຈະອະທິບາຍອັນໃດອັນນ່ຶງພວກເຂົາເຈ້ົາກໍໃຊວິ້ທີນ້ີ.. 
 
ບົດຮຽນໃນວນັນ້ີພວກເຮົາຈະມາສຶກສາພາບປະກອບສອງຢ່າງທ່ີເຢເຣມີຢາຍົກຂ້ຶນມາ. 
 

1.  ການປັ້ນຈາກຝຸນ່-ລົງມີທາໍ:(ເຢເຣມີຢາ 18:1-4) 
ບັນດາອາຈານແລະນັກເທດທຸກຄົນ ເມ່ືອເທສນາຈະພະຍາຍາມຊອກຫາເຣ່ືອງມາປະກອບເພ່ືອໃຫ້ຜ້ ູຟັງເຂົາ້ໃຈງ່າຍ 

ຂ້ຶນ. ນັກເທດທ່ີມີແນວຄິດສັນສ້າງດີນ້ັນມັກຈະນໍາເອົາປະສົບການຂອງຕົນເອງມາແບ່ງປັນ ຫລືບ່ໍກໍຄ້ົນຄວ້າຈາກເຣ່ືອງລາວທ່ີ 
ໜ້າສົນໃຈມາປະກອບ. ເຢເຣມີຢາຈ່ຶງໄປທ່ີບ້ານຂອງຊ່າງປ້ັນໝ້ໍ.  

 
ເມ່ືອພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາມາເຖິງເຢເຣມີຢາວ່າ  ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນໄປທ່ີບ້ານຂອງຊາ່ງປ້ັນໝ້ໍເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາ 

ຂອງເຮົາ. (18:2) ງານປ້ັນໝ້ໍເປັນງານທ່ີສໍາຄັນຫລາຍໃນສມັຍນ້ັນ ເພາະພາຊະນະຫລືເຄ່ືອງໃຊ້ຕ່າງໆປະຈໍາວນັສ່ວນຫລາຍ 
ແລ້ວຈະເປັນເຄ່ືອງທ່ີປ້ັນດ້ວຍມື.  

 
ເຮືອນຂອງຊ່າງປ້ັນໝ້ໍ (ເຢເຣມີຢາ 18:2-3) ເປັນຈຸດສໍາຄັນທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະສ່ົງເຢເຣມີຢາຄົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ເຂ້ົາໄປ 

ສຶກສາ.  ຊ່າງປ້ັນໝ້ໍກໍາລັງທໍາງານຢ່ ູເທິງແປ້ນວຽນ(18:3)  ແປ້ນວຽນແມ່ນບ່ອນວາງໝ້ໍທ່ີຊ່າງຈະປ້ັນຈະແປງຈະປ່ຽນໃຫ້ເປັນ 
ຮູບຢ່າງໃດກໍສຸດແລ້ວແຕ່ຊ່າງ. 
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ຊ່າງປ້ັນໝ້ໍມີຄວາມພໍໃຈໃນຜົນງານທ່ີລາວທໍາຂ້ຶນມານ້ັນ.      ພາຊະນະທ່ີຢ່ ໃູນມືລາວກໍແຕກແຕ່ລາວກໍບ່ໍໄດ້ເສັຍໃຈ 
ຫຍັງເລີຍເພາະເປັນສີມືຂອງລາວເອງ.     ບາງທີອາດຈະເປັນເພາະການປ້ັນ, ບາງທີອາດຈະເປັນເພາະການປະສົມດິນ, ຫລື 
ບາງທີດິນກໍອາດຈະແຫລວໂພດຫລືແຂ້ນໂພດ.    ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນຊາ່ງປ້ັນກໍບ່ໍອາດຈະປ້ັນໄປຕາມທ່ີຕ້ອງການໄດ້.  ແຕ່ລາວ 
ກໍຈະພະຍາຍາມທ່ີຈະໃຊ້ດິນນ້ັນໃຫ້ເປັນປໂຍດ.  ລາວປ້ັນດິນເຂ້ົາຫາກັນ ໝາຍຄວາມວ່າປ້ັນດິນໃຫ້ເປັນກ້ອນໃໝ່ເສັຍກ່ອນ. 
ເອົາອອກຈາກແປ້ນວຽນແລ້ວກໍມາຄິດວ່າຈະເຮັດໄປໃນຮູບໃດເພ່ືອຈະບ່ໍໃຫ້ເສັຍຝຸ່ນດິນ. 
 

2.  ການປັ້ນຈາກຝຸນ່-ໝນູໃຊ:້ (ເຢເຣມີຢາ 18:5-12) 
        ໃນຂ້ໍ 5 ແລະ 6 ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮົາຈະເຮັດກັບເຈ້ົາເໝືອນກັບຊ່າງປ້ັນໝ້ໍບ່ໍໄດ້ບໍ.     ພວກເຈ້ົາຢ່ ໃູນກໍາມືຂອງເຮົາເໝືອນ 
ດິນໜຽວຢ່ ໃູນກໍາມືຂອງຊ່າງປ້ັນໝ້ໍ. ເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດກໍໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ.  ຖ້າຈະເວ້ົາແລ້ວພວກເຈ້ົາເປັນ 
ຂອງເຮົາ ເຮົາສ້າງພວກເຈ້ົາມາແລ້ວ ເຮົາຈະປ້ັນພວກເຈ້ົາໃຫ້ເປັນພາຊະນະທ່ີເຮົາໃຊ້ໄດ້ບ່ໍໄດ້ບໍ? 
 
         ຄໍາເວ້ົາທ່ີວາ່ ປ້ັນ ພາສາເຮັບເຣີແມ່ນປ່ຽນແປງຮູບ  ຄືອອກຈາກຮູບເດີມມາເປັນຮູບໃໝ່. ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາເປັນ 
ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງການຊົງສ້າງ ພຣະອົງຊົງເປັນເຈ້ົາຂອງຊີວດິຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ,  ພຣະອົງຊົງເປັນເຈ້ົາຂອງທັມຊາດທຸກຢ່າງ 
ແລະພຣະອົງຊົງຄວບຄຸມທຸກຢ່າງ. 
 
        ແຕ່ຮູບພາບຂອງຊ່າງປ້ັນໝ້ໍນ້ີແມ່ນສ່ິງນ່ຶງທ່ີພຣະອົງເປີດໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາມີສິດເສຣີພາບ. ພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນຝຸ່ນດິນ 
ພວກເຮົາມີຊີວດິ ພວກເຮົາເດີນໄປມາໄດ້ ພວກເຮົາມີແນວຄິດຈິດໃຈ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍຍັງຄວບຄຸມເຮົາຢ່ ູ (18:7-10) 
 
        ເມ່ືອເວ້ົາໄປແລ້ວກໍເຫັນໄດ້ວ່າ ເວລານ້ີພຣະເຈ້ົາກໍາລັງໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄົນຢູດາ (18:11) ພຣະອົງໃຫ້ໂອກາດແກ່ພວກ 
ເຂົາເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົາກັບໃຈ. ແຕ່ພຣະອົງກໍໄດ້ຕຽມການລົງໂທດອັນຮ້າຍແຮງໄວ້ແລ້ວ.   ໃນຕອນທ້າຍຂອງຖ້ອຍຄໍານ້ີພຣະ 
ອົງຍັງກ່າວອີກວ່າປັບປຸງແລະປ່ຽນແປງເສ້ັນທາງຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍເຖີດ.    ນ້ີຍັງສະແດງເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ຖ້າພວກເຂົາຫາກກັບໃຈພຣະອົງກໍຈະປ່ຽນຈິດໃຈຂອງພຣະອົງ ບ່ໍທໍາລາຍພວກເຂົາ.  
 
        ແຕ່ໃນຂ້ໍທີ 12  ພວກເຂົາທັງຫລາຍກ່າວວາ່ເຫລວໄຫລພວກເຮົາຈະເດີນຕາມແຜນການຂອງພວກເຮົາເອງ, ພວກເຂົາ 
ບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ. ພວກເຂົາປ່ອຍປະລະເລີຍເຮັດແບບບ່ໍໄດ້ຍິນຄໍາເຕືອນຂອງພຣະອົງ. 
 
       ຂ້ໍ 13-17  ພຣະອົງຊົງກ່າວຄໍາຕັດສິນຂອງພຣະອົງ.  ເມ່ືອພວກເຂົາຫາກຫລົງລືມເຮົາ, ເຜົາເຄ່ຶອງບູຊາທ່ີໄຮ້ສາຣະເຮັດ 
ໃຫ້ເຂົາຫລົງທາງແມ່ນວາ່ຈະຍ່າງໃນກາງທາງກໍຕາມ. ພວກເຂົາຈະກະຈັກກະຈາຍໄປຕາມສາຍລົມ, ເມ່ືອເຂົາຮ້ອງຫາເຮົາໆ 
ຈະບ່ໍຫັນໜ້າໃສ່ເຂົາ.      
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3.  ການທບຸໃຫແ້ຕກ-ລງົມທໍືາ: (ເຢເຣມຢີາ  19:1-2, 10) 
            ຮູບພາບໃນການກະທໍາຕອນນ້ີແຕກຕ່າງຈາກຕອນອ່ືນ ເພາະບ່ໍໄດ້ປ້ັນແລະບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຕກ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງມີວິ ທີ
ຂອງພຣະອົງເອງ.  ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ຜ້ ທໍູານວາຍເຮັດບ່ໍແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ເຫັນລ້າໆ. ນ້ີຄືການກະທໍາ ພຣະເຈ້ົາສ່ັງເຢ ເຣ
ມີຢາໃຫ້ໄປເອ້ີນເອົາຜ້ ໃູຫຍ່, ປະໂຣຫິດ, ຜູ້ອາວຸໂສ ໃຫ້ໄປທ່ີຮ່ອມພູ.(19:1) 
 
          ເຢືອກດິນ (9:1) ພຣະເຈ້ົາສ່ັງເອຊາຍາໃຫ້ໄປຊື້ເ້ຢືອກດິນມາອັນນ່ຶງ.  ເຢືອກດິນໃນສມັຍນ້ັນແມ່ນປ້ັນດ້ວຍດິນ ຄໍກ່ິວ 
ໃຊ້ສໍາລັບໃສ່ນໍາ ້ ພາສາເຮັບເຣີເອ້ີນວ່າ ແບກກະບັກ.  ເຄ່ືອງໝາຍຂອງຄໍາເວົາ້ນ້ີແມ່ນ ແປວ່າເຮັດໃຫ້ເປ່ົາຫລືວ່າເຮັດໃຫ້ໝຸ່ນ 
ທະລາຍ.   
 
          ຮ່ອມພູ ເບັນຮິນໂນມ (19:2) ຕ້ັງຢ່ ູທາງໃຕ້ຂອງເຢຣູຊາເລັມຊ່ຶງແຕ່ກ່ອນເປັນບ່ອນຖວາຍເດັກນ້ອຍ (7:31) ໃນສມັຍ 
ກະສັດໂຢຊີຍາເພ່ິນໄດ້ສ່ັງຫ້າມໄປແລ້ວ.(2 ພົງກະສັດ 23:10) ປັດຈຸບັນກາຍເປັນບ່ອນເຜົາຂ້ີເຍ່ືອຂອງເມືອງ.  ທາງທ່ີຈະໄປ 
ຖ້ິມຂ້ີເຍ່ືອກໍຕ້ອງໄດ້ຜ່ານໄປທາງຖ້ິມໝ້ໍແຕກ.  
 
        ຊ່າງປ້ັນດິນຈະປ້ັນໄດ້ດີສ່ໍາໃດແມ່ນຂ້ຶນກັບຄວາມຊຸ່ມຫລືຄວາມປຽກຂອງດິນ.    ຊ່າງຈະປ້ັນໄປຕາມແນວຄິດຂອງຕົນ 
ເອງ ຫລັງຈາກນ້ັນກໍຈະນໍາໄປເຜົາໃຫ້ສຸກດີ.  ຫລັງຈາກນ້ັນກໍຈະນໍາມາແຕ້ມແຕ່ງໃຫ້ເປັນລາຍຕາມຄວາມຕ້ອງການ.  ຖ້າໝ້ໍ 
ນ່ວຍໃດແຕກກໍຈະຖືກນໍາເອົາໄປຖ້ິມເພາະວ່າໃຊ້ບ່ໍໄດ້ແລ້ວ, ຈະນໍາມາປ້ັນໃໝ່ກໍປ້ັນບ່ໍໄດ້.  ໃນທ່ີນ້ີໝ້ໍແຕກປ່ຽງນ້ອຍປ່ຽງໃຫຍ່ 
ກໍຈະກອງກັນຢ່ ູ. ພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ເຢເຣມີຍາທຸບໝ້ໍທ່ີຊ້ືມານ້ັນໃຫ້ແຕກ(ເຢເຣມີຢາ 19:1;10)   ພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ພວກທ່ີເຢ 
ເຣມີຢາຮ້ອງມານ້ັນເຫັນກັບຕາຂອງພວກເຂົາ.  
 

4. ການທບຸໃຫແ້ຕກ-ປບັປຸງມາໃຊ້ (ເຢເຣມີຢາ 19:3-9, 11-15)  

       ພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງເຮັດຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງທ່ີໂຫດຮ້າຍເພືອ່ສອນມະນຸດ.(19:3)    ເຢເຣມີຢາຢາກເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນຫຍັງພຣະ 
ເຈ້ົາຈ່ຶງຈະເຮັດສ່ິງໂຫດຮ້າຍຈ່ັງຊ້ີ.  ພຣະເຈ້ົາຕອບວ່າເພາະມະນຸດປະຖ້ິມເຮົາແລະໄດ້ຫ່າງເຫີນໄປຈາກເຮົາ.  ບ່ໍພໍທ່ໍນ້ັນພວກ 
ເຂົາຍັງໄປເຜົາເຄ່ືອງບູຊາພຣະອ່ືນ.  ເຮົາບ່ໍໄດ້ບອກໃຫ້ເຂົາເຮັດເລີຍ. (19:4-5) 
 
      ພຣະເຈ້ົາສ່ັງວາ່  ດູເຖີດ, ວັນເວລາຈະມາເຖິງ ເມື່ອສະຖານທ່ີນ້ີບ່ໍມີໃຜເອ້ີນວ່າໂທເຟດ ຫລືຮ່ອມພູລູກຊາຍຂອງຮິນໂນນ 
ແຕ່ຊ້ໍາພັດເອ້ີນວ່າຮ່ອມພູຂອງການຂ້າ.    ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມບ່ໍສໍາເຣັດ.   ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ 
ພວກເຂົາທັງສອງລ້ົມລະລາຍ  ແລະຕາຍດ້ວຍດາບຂອງສັດຕຣຂູອງພວກເຂົາ ແລະຊາກສົບຂອງພວກເຂົາຈະເປັນອາຫານ 
ຂອງສັດຕ່າງໆ. ເມືອງຂອງພວກເຂົາຈະເປັນເມືອງຮ້າງ ຜ້ ູຄົນຈະເຢ້ີຍຫຍັນ ພວກເຂົາຈະກິນຊ້ີນກັນເອງ ຈ່ົງເຮັດໃຫ້ເຢືອກນ້ີ 
ແຕກ (19:6-10) 
        ການເຮັດບາບຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາເປັນການນໍາຄວາມຫາຍະນະມາສູ່ຕົນເອງ.    ໝ້ໍດິນແມ່ນວ່າຈະເຜົາດີປານໃດກໍຕາມເມ່ືອ 
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 ແຕກແລ້ວຈະນຊາມາປັບປຸງຫລືນໍາມາໃຊ້ອີກຄືເກ່ົາບ່ໍໄດ້. (19:11-12)  ເມ່ືອເຢເຣມີຢາກັບຄືນໄປເຖິງເມືອງແລ້ວກໍໄປ
ທ່ີພຣະ ວິຫານທັນທີ ເພ່ືອໄປບອກເລ່ົາສ່ິງທ່ີໄດ້ເຫັນມາວາ່ເຢຣູຊາເລັມຈະຕ້ອງຖືກທໍາລາຍ. (19:14-15)  ສາເຫດທ່ີພຣະອົງ
ຈະທໍາ ລາຍກໍເພາະວາ່ພວກເຂົາບ່ໍຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາ.              
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
          ພວກເຮົາອາດຈະເສັຽຄ່າຊດົເຊີຍສູງ, ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄໍາຕັກເຕືອນຂອງຜ້ ອ່ືູນ. ຄົນໜຸ່ມມັກຈະມີບັນຫາ 
ເມ່ືອພວກເຂົາຫາກບ່ໍຟັງຄໍາຕັກເຕືອນຂອງຜ້ ູໃຫຍ່   ຊ່ຶງເພ່ິນມັກຈະເຕືອນວາ່ຈະຕິດໝູ່ໃຫ້ຣະມັດຣະວັງແດ່ເດີ.   ຜ້ ໃູຫຍ່ສ່ວນ 
ຫລາຍມັກຈະຫາທາງຊ່ວຍເຫລືອ ຫລືຊ້ີແນະແນວທາງທ່ີດີສເມີ. ນາຍແພດກໍພະຍາຍາມແນະນໍາສ່ິງທ່ີດີ ສ່ິງທ່ີຄວນກິນຄວນ 
ດ່ືມ ແຕ່ເວລາມາເຖິງບ້ານແລ້ວກໍເຮັດຕາມໃຈ. 
 
          ຊີວິດທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄໍາຕັກເຕືອນແມ່ນຊີວິດທ່ີສ່ຽງຕ່ໍພັຍອັນຕະລາຍຫລາຍ.  ຄໍາວ່າພຣະເຈ້ົາຢ່ ູໃສ, ພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີດອກນ້ີ 
ຍ່ິງອັນຕະລາຍຫລາຍ. ພຣະເຈ້ົາສ້າງພວກເຮົາ ພຣະເຈ້ົາຄວບຄຸມຊີວດິຂອງພວກເຮົາ, ພຣະເຈ້ົານໍາພາຊີວິດພວກເຮົາ ເປັນ 
ຫຍັງຫລາຍຄົນຍັງປະຕິເສດພຣະອົງ ປະຕິເສດພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ? 
 
        ອັນຕະລາຍຫລາຍກ່ວານ້ັນແມ່ນການຕ່ໍຕ້ານພຣະອົງ .   ຖ້າຫາກປະຕິເສດພຣະອົງຫລາຍເທື່ອຈິດໃຈກໍເລີຍການເປັນ 
ແຂງກະດ້າງແລ້ວຕ່ໍໄປກໍເປັນການຕ່ໍຕ້ານ ໜ້າສັງເວດເດ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ແມ່ນຫຍັງຄືປະສົບການໃນຄໍາສອນພ້ືນຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ?  ຕົວຢ່າງ: ໃຫ້ຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ......ໃຫ້ອະພັຍຊ່ຶງກັນ 

ແລະກັນ.......ຊ່ວຍເຫລືອຊ່ຶງກັນແລະກັນ...... 
 

2. ໃນບົດຮຽນສອນພວກເຮົາວ່າ ການສອນຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນການປະພຶດປະຕິບັດດ້ານຈິດວິນຍານ ບ່ໍແມ່ນວິຊາການ 
ເທັກນິກ.  ຫລືທ່ານເຂ້ົາໃຈຢ່າງໃດ? ເຫັນພ້ອມຫລືບ່ໍເຫັນພ້ອມ? 
 

3. ຄິດຫາໃຜຜ້ ູນ່ຶງທ່ີທ່ານຮູ້ຈັກດີ ແລະເປັນການຍາກທ່ີຈະອະທິບາຍເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຂົາຟັງ.  ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດ? 
ເພ່ືອນໃນຫ້ອງຮຽນເດ ມີໃຜພໍຈະຊ່ວຍໄດ້ບ່ໍ? 
 

4. ຈ່ົງເບ່ິງໃນແຜນທ່ີວ່າກອງຂ້ີເຫຍ້ືອ ເບນ ຮິນໂນນຕ້ັງຢ່ ູໃສ? ແລະເຢຣູຊາເລັມຕ້ັຢ່ ໃູສ? 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບດົຮຽນທ ີ4 
ເມືອ່ລາໍບາກໃນການຮັບໃຊພ້ຣະເຈົ້າ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ເຢເຣມີຢາ 11:18-12:6; 17:14-18; 20:7-18 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຢເຣມີຢາ 11:18-12:6; 15:10-21; 17:14-18; 18:18-23; 20:7-18 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເຢເຣມີຢາໄດ້ສືບຕ່ໍໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ   ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ຕ່ໍວາ່ກັບພຣະເຈ້ົາວາ່ໃນ 

ການເປັນຜູ້ປະກາດເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນເຮັດໃຫ້ເພ່ິນໄດ້ຮັບ ຄວາມລໍາບາກ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເມ່ືອຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມລໍາບາກ  ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດໃນຖານະເປັນຜູ້ 

ຮັບໃຊ້? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ສຶກສາເບ່ິງຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຢເຣມີຢາຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນໄດ້ສອນເຮົາຫຍັງແດ່ເມ່ືອ 

ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ມີຄວາມລໍາບາກ. 
 

ບົດນໍາ 
         ໃນຕອນນ້ີເຢເຣມີຢາໄດ້ຈົດຄໍາອ້ອນວອນຂອງຕົນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ   ທ່ີເພ່ິນໄດ້ເວ້ົາສ້ັນໆເຖິງຄວາມລໍາບາກດ້ານຮ່າງກາຍ,  
ດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກ, ແລະດ້ານຈິດວິນຍານເພາະໄດ້ຍອມເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ປະກາດພຣະທັມ. 
         ມີຫລາຍຄົນໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາຄຶດວ່າໃນເມ່ືອເລ້ີມຕ້ົນຕິດຕາມຄໍາເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ໂດຍສະເພາະ 
ເປັນຜູ້ສອນສາສນາ, ພຣະເຈ້ົາຈະຍົກເອົາບັນຫາຄວາມລໍາບາກອອກຈາກຊີວິດຢ່າງອະພິນິຫານ ແລະຊີວິດກໍຈະມີແຕ່ຄວາມ 
ລ້ືນເລີງສເມີໄປ.  ຄວາມຄຶດຢ່າງນ້ີເປັນພຽງຄວາມຝັນ ແຕ່ພວກເຮົາຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປນ້ັນເຫັນວ່າບ່ໍເປັນຕາມຄວາມ 
ຄຶດຢ່າງນ້ັນ. 
         ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ຮັບໃຊພ້ຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາແລະສ່ິງບ່ໍຄາດຝັນມາກ່ອນ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີອາດເກີດຂ້ຶນ 
ຈາກພາຍນອກຍ້ອນຄົນແລະສະພາບການກໍໄດ້    ຫລືມັນອາດເກີດຂ້ຶນພາຍໃນການຖວາຍຕົວເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ນໍາພາ.  
ຄວາມຈິງມີຢູ່ວາ່ຫົນທາງທ່ີພຣະເຈ້ົານໍາພາໄປນ້ັນອາດບ່ໍແມ່ນທາງສະດວກສະບາຍ ພວກເຮົາຄວນຮ້ອງຫາພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພຣະ 
ອົງຊວ່ຍໃນຍາມລໍາບາກ. 
        ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາໄດ້ເປີດຈິດໃຈຂອງເພ່ິນໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ເຖິງບັນຫາຕ່ໍເນ່ືອງທ່ີເພ່ິນໄດ້ປະເຊີນໃນຖານະ 
ເປັນຜູ້ຮັບໃຊພ້ຣະເຈ້ົາ.    ບັນຫາທ່ີເພ່ິນໄດ້ກ່າວນ້ັນໄດ້ມີຊ່ືວາ່ ການສາຣະພາບຂອງເຢເຣມີຢາ.  ໃນເຣ່ືອງນ້ັນເພ່ິນໄດ້ຈົດໄວ້ 
ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກອັນແທ້ຈິງຄື: ສັບສົນ, ໂມໂຫ, ແລະສົງສານຕົວເອງ. ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຈາກສັດຕຣູແຕ່ເພ່ິນ 
ໄດ້ສະແດງຄວາມໂກດຮ້າຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ເປັນຜູ້ ຮັບໃຊ້ປະກາດພຣະທັມ. ເພ່ິນເປີດອົກໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ເຫັນ 
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ໃນຈິດໃຈອັນເປັນມະນຸດຂອງເພ່ິນ     ເພ່ືອພວກເຮົາຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ເປັນຕົວຢ່າງໃນຊີວິດເມ່ືອຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບ 
ຄວາມລໍາບາກ. 

       

1.  ຮອ້ງໄຫຫ້າຄວາມຊອບທມັ: ( ເຢເຣມີຢາ 11:18-12:6 ) 
   ປະມານສ່ີສິບປີຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາໄດ້ນໍາເຣ່ືອງເກ່ົາຂອງພຣະເຈ້ົາໄປປະກາດຄື: ຈ່ົງຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈ 

ໃໝ່ ຫລືພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ທໍາລາຍເມືອງນ້ີໂດຍເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນອົບພະຍົບໄປຢູ່ບ່ອນອ່ືນ.  ແນ່ນອນ, ເມ່ືອປະຊາຊນົຟັງ 
ແລ້ວກໍບ່ໍດີໃຈ ພວກເຂົາບ່ໍພຽງແຕ່ບ່ໍເອົາຫົວຊາຄໍາເຕືອນເທ່ົານ້ັນ ພວກເຂົາຍັງປອງຂ້າເພ່ິນອີກ. ຜູ້ປະກາດເຢເຣມີຢາເປັນຄົນ 
ດຽວຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ ເພ່ິນອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກຢູ່ໃນຖ້າມກາງໝາໄນ. ຄົນຜູ້ປອງຂ້າເພ່ິນນ້ັນເປັນ 
ຄົນບ້ານດຽວກັນບ້ານ ອານາໂທດ (ຢຣມ 11:21).     ການທ່ີເຢເຣມີຢາຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າມີຄົນປອງຮ້າຍເພ່ິນນ້ັນບ່ໍມີໃຜຮູ້ພຽງ 
ແຕ່ໄດ້ອ່ານສ່ິງທ່ີເພ່ິນເອ້ີນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາລົງໂທດພວກເຂົາ.   

ເຢເຣມີຢາບ່ໍໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາລົງໂທດພວກຕ່ໍຕ້ານຢາກຂ້າເພ່ິນ ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ຟ້ອງພຣະເຈ້ົາໃນສານໃຫ້ພຣະອົງເຮັດສ່ິງ 
ຖືກຕ້ອງເພາະເພ່ິນໄດ້ຮັບຄວາມລໍາບາກ (ຢຣມ 12:1).    ເພ່ິນຮູ້ແນ່ໃນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນອົງສັດຊ່ືແລະທ່ຽງທັມ, ແຕ່ເພ່ິນ 
ບ່ໍເຫັນດີເພາະເຫັນວ່າຄົນຊ່ົວໄດ້ດີ ແຕ່ເພ່ິນເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບການຂ່ົມເຫງ.   ເພ່ິນສລຸບໄດ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຕ້ັງ 
ພວກເຂົາ ແລະພຣະອົງຈະບ່ໍປົດເຂົາອອກທັງໆທ່ີພວກເຂົາບ່ໍມີຈິດໃຈນັບຖືພຣະອົງ (12:2).   ຕ່ໍເຢເຣມີຢາແລ້ວເພ່ິນເຫັນວ່າ 
ສ່ິງນ້ີບ່ໍຖືກຕ້ອງເລີຍ, ເພ່ິນຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຈັດການພວກເຂົາເພາະການກະທໍາຊົວ່. 

    ເພ່ືອຢາກໃຫ້ຄະດີທ່ີເຢເຣມີຢາຍົກເອົາມາຟ້ອງຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນມີຄ່າຂ້ຶນເຣ່ືອງການກະທໍາຂອງຄົນຊ່ົວ (12:4).  ໃນປ້ຶມ 
ປະຖົມມະການ ບົດ 3 ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຜົນຂອງຄວາມບາບຄ້ັງທໍາອິດຄືມະນຸດໄດ້ທໍາລາຍຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາໃນທ່ີ 
ສຸດແຜ່ນດິນກໍໄດ້ຖືກສາບແຊ່ງ.    ໃນປ້ຶມໂຣມ ບົດ 8:19-21 ໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງໄດ້ຮັບກັມແລະກໍາ 
ລັງລໍຄອຍການປົດປ່ອຍ.   ໃນປ້ຶມເຢເຣມີຢາ ບົດ 12:5-6  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຕືອນເຢເຣມີຢາວາ່ຄວາມເຂ້ົາໃຈເຖິງການເປັນທັມ 
ຂອງເພ່ິນຈະເປັນຮ້າຍກວ່າເກ່ົາ.  ເມ່ືອເຢເຣມີຢາເຫັນຄົນບາບໄດ້ດີ, ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງເຮັດໃຫ້ເຢເຣມີຢາໝ້ັນໃຈວ່າພຣະອົງຈະ 
ຕັດສິນຢ່າງຢຸດຕິທັມຕາມວນັເວລາຂອງພຣະອົງ. 
 

2. ຮ້ອງໄຫຫ້າຄນົມາຊອ່ຍ: ( ເຢເຣມີຢາ 17:14-18 ) 
      ຄໍາຕ່ໍວ່າອັນທີສອງຂອງເຢເຣມີຢາໃນບົດ 15:10-21, ຊ່ຶງເປັນປະວັດເຣ່ືອງທ່ີເພ່ິນໄດ້ຈົດໄວ້ເຖິງຄໍາສົນທະນາຂອງເພ່ິນ 
ກັບພຣະເຈ້ົາ. ເພ່ິນໄດ້ຍ້ັງຢຶນວ່າເພ່ິນເປັນຄົນບ່ໍມີຄວາມຜິດອັນໃດທ່ີໄດ້ຮັບການຂ່ົມເຫັງ ແລະເພ່ິນຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຈັດການ 
ກັບຜູ້ເຮັດຊ່ົວຕ່ໍເພ່ິນ.  ຕອນນ້ີ ຄໍາຕ່ໍວ່າຂອງເພ່ິນບ່ໍໄດ້ເປັນພຽງຄໍາຖາມເທ່ົານ້ັນ ເພ່ິນໄດ້ຫາເຣ່ືອງວາ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຫລອກລວງ 
ເພ່ິນ (ຢຣມ 15:18).   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອບຕ່ໍຄໍາຫາເຣ່ືອງຟ້ອງຢ່າງໄວ ແລະພຣະອົງຍັງເອ້ີນໃຫ້ເຢເຣມີຢາປ່ຽນໃຈແລະກັບມາ 
ຮັບໃຊ້ອີກຕ່ໍໄປ (15:19).  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະນາມຫລືລົງໂທດທ່ີເຢເຣມີຢາໄດ້ຟ້ອງຫລືຫາເຣ່ືອງໃສ່ພຣະອົງ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍ 
ຢາກໃຫ້ເຢເຣມີຢາເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າພຣະອົງບ່ໍເປັນທັມ. 
      ການສາຣະພາບໃນ ບົດ 17:14-18 ເຢເຣມີຢາໄດ້ເອ້ີນຫາພຣະເຈ້ົາໃຫ້ປ່ິນປົວແລະຊອ່ຍເພ່ິນ.  ມັນອາດເປັນຄໍາເຕືອນ 
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ຂອງພຣະເຈ້ົາໃນບົດ 15:19 ເຮັດໃຫ້ເພ່ິນປ່ຽນໃຈແລະເຂ້ົາໃຈເພ້ີມເຖິງເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາ.   ໃນ ບົດ 17:15-18 ເຢເຣມີຢາໄດ້ 
ສຶບຕ່ໍຮ້ອງຫາພຣະເຈ້ົາ   ແລະກ່າວວ່າເພ່ິນຍັງສັດຊ່ືຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາເຖິງມີຜົນຮ້າຍປະການໃດກໍຕາມ  ເພ່ິນຈະບ່ໍຍອມຢຸດໃນ 
ການປະກາດເຣືອ່ງຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ເພ່ິນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເປັນຜູຊ່້ອຍໃນຍາມລໍາບາກ ພຣະເຈ້ົາຈະແກ້ແຄນແທນ.  
ເພ່ິນຍັງເອ້ີນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາທໍາລາຍພວກສັດຕຣແູລະຊ່ອຍເພ່ິນໃຫ້ພ້ົນ. ການອ້ອນວອນຢ່າງນ້ັນເຕັມໄປໃນປ້ຶມພຣະຄັມພີເດີມ. 
(ພສສ 7:35; 69) ແນ່ນອນພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເປັນໜ້ີຜູ້ໃດໃຫ້ເຮັດນ້ັນເຮັດນ້ີໃນເວລາອ້ອນວອນແຕ່ພຣະອົງຈະບ່ໍຕ້ອງຕິຄໍາອ້ອນ 
ວອນເພາະມັນເປັນຄວາມຮູ້ສຶກພາຍໃນໃຈອັນແທ້ຈິງຂອງຜູ້ອ້ອນວອນ.   
       ໃນບົດ 18:18-23 ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເຢເຣມີຢາອ້ອນວອນຄ້ັງທີສ່ີໃຫ້ພຣະເຈ້ົາທໍາລາຍພວກສັດຕຣູຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ.  ໃນ 
ບົດນ້ີເຢເຣມີຢາຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົານໍາພັຍພິບັດຄືຄວາມອຶດຢາກມາເຖິງພວກສັດຕຣູ, ໃຫ້ແມງໄມ້ມາກິນຜົລປູກແລະໃຫ້ພວກ 
ສັດຕຣູຖືກຂ້າພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວທັງໝົດ. ໃນຂ້ໍ 20 ເຢເຣມີຢາໄດ້ບອກພຣະເຈ້ົາວ່າເພ່ິນເຄີຍຢຶນອ້ອນວອນເພ່ືອພວກເຂົາຕ່ໍ 
ພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ເຢເຣມີຢາເຄີຍອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາລົງໂທດ.  ໃນທ່ີສຸດພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ເຢເຣມີຢາຢຸດອ້ອນ 
ວອນຢ່າງນ້ັນໃນ ບົດ 7:16 ພຣະອົງຈະເຮັດເອງໃນການລົງໂທດນ້ັນ.   
  

3. ຮອ້ງໄຫ ້ໃຫປ້ອ່ຍອອກໄປ: ( ເຢເຣມີຢາ 20:7-18 ) 
        ການສາຣະພາບຄ້ັງສຸດທ້າຍຂອງເຢເຣມີຢາມີຊືສ່ຽງເພາະຫລາຍຄົນຮູ້ຈັກດີ.  ໃນຕອນນ້ີຜູ້ປະກາດພຣະທັມອ້ອນວອນ 
ສາຣະພາບບ່ໍແມ່ນເວ້ົາເຖິງສັດຕຣູຂ້າງນອກ, ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ເວ້ົາເຖິງສ່ິງພາຍໃນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຊຶງ່ເປັນ 
ເຫດໃຫ້ມີບັນຫາ.    ໃນຂ້ໍດ່ັງກ່າວນ້ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນສົງຄາມພາຍໃນຊີວິດຂອງເຢເຣມີຢາລະຫວ່າງການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະ 
ເຈ້ົາແລະການຮູ້ສຶກສົງສານຕົນເອງ. 
       ໃນຂ້ໍ 5-7 ໄດ້ບອກວ່າເຢເຣມີຢາໄດ້ເອົາຊະນະໃນຖານະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້.   ເພ່ິນໄດ້ກ່າວວ່າການທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເພ່ິນ 
ໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ເປັນພລັງອັນມະຫາສານໃນການຮັບໃຊ້ເພາະເພ່ິນໄດ້ປະກາດເຣ່ືອງເກ່ົາເປັນເວລາສ່ີສິບປີແລະເຫັນວ່າການ
ປະກາດຂອງເພ່ິນວ່າວິບັດຈະມາເຖິງກໍຍັງບ່ໍເປັນຈິງເທ່ືອ ການທ່ີພຣະເຈ້ົາເອ້ີນໃຫ້ມາເປັນຜູ້ປະກາດນ້ັນຄວນຈະໄດ້ຮັບຄວາມ 
ນັບຖືແຕ່ເຫັນວ່າຄົນໄດ້ຫົວຂວັນ.       ເປັນໜ້າເຫັນໃຈທ່ີຜູ້ປະກາດເຢເຣມີຢາຕ້ອງການໃຫ້ມີຜູ້ມາປົດປ່ອຍອອກຈາກໜ້າທ່ີ.  
ເມ່ືອເພ່ິນຄຶດຢາກເຊົາປະກາດເພາະບ່ໍຢາກໃຫ້ຄົນຫົວຂວັນ,  ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ໄໝ້ໃນໃຈເພ່ິນຍ່ິງຢາກເຊາົປະກາດ 
ຈິດໃຈແຮ່ງເຜົາໄໝ້ໃຫ້ປະກາດ.    ຜູ້ປະກາດເຢເຣມີຢາໄດ້ພົບກັບການເປັນທຸກຈາກພາຍນອກແລະພາຍໃນຄືຢາກມິດງຽບ 
ຢູ່.  ດ່ັງນ້ັນ, ຜູ້ປະກາດເຢເຣມີຢາໄດ້ມອງເບ່ິງຈຸດທ່ີພຣະເຈ້ົາເອ້ີນເອົາເພ່ືອຈະມີກໍາລັງໃຈໃນການປະເຊນີກັບບັນຫາໄດ້.  
        ໃນຂ້ໍ 11-13 ຄໍາຕ່ໍວ່າໄດ້ລົດລົງເມ່ືອເຢເຣມີຢາໄດ້ຈ່ືຄໍາເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາ.  ໃນທ່ີສຸດເພ່ິນຈໍາໄດ້ເຖິງເວລາທ່ີພຣະເຈ້ົາ 
ເປັນຜູ້ຕ່ໍສູ້ສັດຕຣູແທນຜູ້ຮັບໃຊ້.  ເພ່ິນເຊ່ືອເໝ້ັນວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດອີກເໝືອນໃນອະດິດຊ່ອຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມ.  ເພ່ິນແນ່ 
ໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາມອງເຫັນໃນຈິດໃຈແລະພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ພວກສັດຕຣູອັບອາຍ. ຂ້ໍ 12 ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ຮ້ອງໃຫ້ພຣະ 
ເຈ້ົາແກ້ແຄ້ນເໝືອນດ່ັງເພ່ິນໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ນ້ັນ.  ເມ່ືອເພ່ິນໄດ້ປັກຕາເບ່ິງພຣະເຈ້ົາເພ່ິນກໍສາມາດຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ 
ທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອ. (ຢຣມ 20:13). 
     ຂ້ໍ 14 ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາໄດ້ປ່ຽນສະພາບອີກເພາະໄດ້ພົບກັບບັນຫາປະຈໍາວັນ.  ເພ່ິນປ່ຽນຈາກການຮ້ອງເພງ 
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ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາແລະກິນແໜງໃຈທ່ີໄດ້ເກີດມາ.    ປໂຍກນ້ີໄດ້ບອກເຖິງຄວາມໝົດຫວງັຕ່ໍການເອ້ີນໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ເພາະ 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກເຢເຣມີຢາວ່າພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນກ່ອນເກີດມາ (1:5).  ຕອນນ້ີເພ່ິນຄຶດວ່າມີທາງດຽວທ່ີຈະຫລຸດພ້ົນຈາກການ 
ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຄືບ່ໍໄດ້ເກີດມາກໍດີກວ່າ. 
     ບົດ 20:18, ຜູ້ປະກາດເຢເຣມີຢາໄດ້ກິນແໜງໃຈເພາະໄດ້ເກີດມາໃນຍາມປະຊາຊນົໄດ້ເຮັດບາບຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ.  ເຢເຣມີ 
ຢາບ່ໍໄດ້ອ້ອນວອນພຽງໃຫ້ຫລຸດອອກຈາກໜ້າທ່ີເປັນຜູ້ປະກາດ ແຕ່ເພ່ິນຍັງຕ້ອງການຕາຍເພ່ືອຈະໝົດຄວາມໂສກເສ້ົາ. 
 

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ:້ ? 
        ຫລາຍຄົນເຊ່ືອວ່າວັນນ້ີຖ້າຜູ້ໃດຕ່ໍວ່າພຣະເຈ້ົາຖືວ່າເປັນຄົນມີຄວາມເຊືອ່ອ່ອນ.  ມີຄົນກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາມີແຜນການພິ 
ເສດຕ່ໍທຸກຄົນ ພວກເຮົາຕ້ອງເຊ່ືອວ່າບັນຫາທ່ີເຂ້ົາມາໃນຊີວດິນ້ັນເປັນແຜນພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວດິ. ບາງຄົນໄດ້ 
ບອກວ່າຕ້ອງມີຄວາມເຊ່ືອແລະພວກເຂົາຈະບ່ໍພົບບັນຫາອັນໃດທັງສ້ິນຊ່ຶງແຕກຕ່າງກັບຄໍາສອນທ່ີພວກເຮົາສຶກສາໃນປ້ຶມເຢ 
ເຣມີຢາ. 
     ພວກເຮົາເຫັນວ່າຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໃນພຣະຄັມພີໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລໍາບາກໃນຖານະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  
ພົບກັບບັນຫາບ່ໍແມ່ນສັນຍາລັກຂອງຄວາມເຊ່ືອອ່ອນແຕ່ເປັນເໝືອນດິນດີທ່ີເຮັດໃຫ້ເຄ່ືອງປູກຝັງງາມດີ.   ໃຫ້ພວກເຮົາຈ່ືໄວ້ 
ເມ່ືອພວກເຮົາອອກໄປປະກາດຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ສັດຕຣໄູດ້ຈ້ອງມອງເບ່ິງແລະຊອກທຸກວິທີທາງຈະໃຫ້ພວກເຮົາລ້ົມລົງ. ພວກ 
ເຮົາຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນກັບຜູ້ສ່ັງພວກເຮົາໃຫ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງນ້ັນ ເປິດໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາເປີດໃຈແລະສັດຊ່ືເວ້ົາເຖິງຄວາມ 
ຮູ້ສຶກໃນໃຈເວລາອ້ອນວອນເວ້ົາເຖິງບັນຫາທ່ີພວກເຮົາພົບໃນຊີວິດໄດ້. 
       ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາສເມີ ພຣະອົງຊາບດີເມ່ືອພວກເຮົາປະເຊີນບັນຫາ. ເມ່ືອພວກເຮົາ 
ໄດ້ພົບກັບຄວາມລໍາບາກ ພຣະອົງບອກໃຫ້ນໍາມັນມາຫາພຣະອົງເພ່ືອພຣະອົງຈະປະທານກໍາລັງເພ້ີມໃຫ້. 
 

ຄໍາຖາມ 
 

1. ທ່ານໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາ  ຫລືທ່ານໄດ້ເຫັນຄົນອ່ືນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາເອ້ີນເອົາໃຫ້ຮັບໃຊ້ແລ້ວເຫັນວ່າມີບັນຫາເກີດຂ້ຶນ? 
2. ທ່ານເຮັດແນວໃດເມ່ືອທ່ານພົບກັບບັນຫາໃນຖານະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ? 
3. ໃນຄ້ັງຫລ້າສຸດນ້ີທ່ານໄດ້ພົບເຫັນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຕົກລົງໃສ່ເໝືອນໄຟໄໝ້ໃນໃຈຂອງທ່ານ    ຊ່ຶງເປັນເຣ່ືອງທ່ີ 

ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງບອກຄົນອ່ືນບ່ໍ? 
4. ທ່ານຄຶດແນວໃດກ່ຽວກັບຄົນຜູ້ມີຄໍາຖາມຫລືທ້າທາຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ? 

  

 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທີ 5 
ບໍຢ່ດຸປະກາດພຣະຄາໍ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ເຢເຣມີຢາ 36 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຢເຣມີຢາ 36 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ມີຊັຍຕ່ໍອັນຕະລາຍ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ໃນວິທີໃດທ່ີຄົນເຮົາຢາກທໍາລາຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອບອກເຖິງວິທີທາງຂອງກະສັດເຢໂຮຢາກິມວາງແຜນຈະທໍາລາຍພຣະທັມຂອງ 

ພຣະເຈ້ົາ 
 

ບົດນໍາ 
          ຫລັງຈາກໄດ້ຍິນພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາວາ່ຈະລົງໂທດກະສັດແລະປະຊາຊນົ ກະສັດເຢໂຮຢາກິມມີແຜນການຈະທໍາ 
ລາຍໜັງສືມ້ວນຊ່ຶງມີພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໃນນ້ັນ ເພ່ິນຄຶດວ່າຖ້າທໍາລາຍພຣະທັມນ້ັນແລ້ວການລົງໂທດຈະຖືກຍົກເລີກໄປ. 
        ຖ້າເວ້ົາເຖິງພຣະຄັມພີໃນທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາອາດໄດ້ຮັບຄໍາຕອບທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.  ມີຫລາຍຄົນເຊືອ່ວ່າພຣະຄັມພີເປັນ 
ປ້ຶມສັກສິດຖືກພຣະເຈ້ົາດົນບັນດານໃຫ້ຈົດມ້ຽນ ເປັນປ້ຶມປະວັດສາດຊຶງ່ຄຣສິະຕຽນໃຊ້ເປັນປ້ຶມຫລັກຄວາມເຊ່ືອແລະເອົາມາ 
ປະກອບໃຊ້ໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວນັໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ແຕ່ຍັງອີກຫລາຍຄົນຕ່ໍວາ່ເຖິງຄໍາເວ້ົາ 
ໃນພຣະຄັມພີນ້ັນເປັນຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະເຈ້ົາແທ້ບ່ໍ.     ບາງຄົນໃຊ້ພຣະຄັມພີເປັນປ້ຶມສຶກສາເຣ່ືອງເກ່ົາແກ່ບູຮານຊ່ຶງບອກເຖິງ 
ເບ້ືອງຫລັງຂອງສາສນາ. ແຕ່ຍັງມີບາງຄົນເວ້ົາວ່າພຣະຄັມພີບ່ໍແມ່ນຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະບ່ໍຊ່ອຍຄົນໃຫ້ດີຂ້ຶນດ້ານວິທະ 
ຍາສາດ ແລະພວກເຂົາຍັງຢາກເອົາພຣະຄັມພີນ້ີຖ້ິມອອກໄປຈາກສັງຄົມ. 
     ຄໍາຕອບອັນແຕກຕ່າງກັນນ້ັນບ່ໍໄດ້ແມ່ນສ່ິງໃໝ່ໃນສັງຄົມໃນທຸກວັນນ້ີ.  ໃນໂລກນ້ີມີຄົນເຊ່ືອແລະຄົນບ່ໍເຊ່ືອວາ່ພຣະຄັມພີ 
ເປັນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອນ້ັນກໍຢາກທໍາລາຍ.    ໃນປ້ຶມ ເຢເຣມີຢາ ບົດ 36 ໄດ້ບອກພວກເຮົາເຖິງປະວັດຂອງຜູ້ 
ຢາກທໍາລາຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ  ຄືກະສັດເຢໂຮຢາກິມມີແຜນການຕ່າງໆທ່ີຈະກໍາຈັດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແຕ່ແຜນ 
ການນ້ັນກໍບ່ໍສໍາເຣດັ.      ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາເຖິງເຣ່ືອງນ້ີແລ້ວພວກເຮົາຄວນສງວນຮັກສາໄວ້ບ່ໍໃຫ້ສັງຄົມໃໝ່ນ້ີທໍາລາຍ 
ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

       

1.  ພຍາຍາມຈະໃຫ້ຜູປ້ະກາດພຣະທມັມດິຢູ:່ ( ເຢເຣມີຢາ 36:1-8 ) 
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  ເຢເຣມີຢາ ບົດ 36:1 ໄດ້ເວ້ົາເຖິງລາຍລະອຽດສໍາຄັນຕ່າງເພາະຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາມັກເບ່ິງຂ້າມ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກ 
ໃຫ້ເຢເຣມີຢາຂຽນລົງຊ່ຶງເປັນເຣ່ືອງການລົງໂທດຕ່ໍກະສັດເຢໂຮຢາກິມເວລາປົກຄອງປີທີສ່ີເຣ່ືອງນ້ີສໍາຄັນຫລາຍ  ເພາະໃນປີ 
605 ກ່ອນ ຄສ. ພວກບາບີໂລນໄດ້ຊັຍຊະນະພວກອີຢິບແລະກາຍເປັນເຈ້ົາອໍານາດໃນສມັຍບູຮານທາງທິດຕາເວັນອອກ. 

 ຜູ້ປະກາດພຣະເຢເຣມີຢາໄດ້ປະກາດວາ່ຖ້າປະຊາຊົນບໍຖ້ິ່ມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ພຣະເຈ້ົາຈະລົງໂທດພວກເຂົາໂດຍ 
ໃຫ້ສັດຕຣູທາງເໜືອມາປົກຄອງ ບັດນ້ີບາບີໂລນເຮັດໃຫ້ຄໍາທໍານວາຍນ້ັນສໍາເຣັດລົງ. ເພ່ືອໃຫ້ເປັນເອກກະສານການລົງໂທດ 
ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂຽນໄວ້ແຕ່ຫົວທີ     ແລະຍັງຮ້ອງຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນປ່ຽນໃຈບ່ໍເຮັດບາບຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ.  
ສິ່ງທ່ີຈົດໄວ້ເປັນເອກກະສານຢ່າງນ້ີເພ່ືອຈະໃຫ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເວ້ົາເຖິງສ່ິງນ້ີໃນພຣະວິຫານ   ເພາະເຢເຣມີຢາຖືກຫ້າມບ່ໍ 
ໃຫ້ເຂ້ົາໄປໃນພຣະວຫິານ.   

ການທ່ີຫ້າມບ່ໍໃຫ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາເຂ້ົາໄປໃນພຣະວຫິານນ້ັນບ່ໍມີໃຜຮູ້ເຫດຜົນດີ. ອາດຈະເປັນຍ້ອນເພ່ິນໄດ້ 
ເທສນາຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ເຈ້ົານາຍບ່ໍພໍໃຈໃນບົດ 7 (ບົດຮຽນທີ ສອງ).  ເຢເຣມີຢາ ບົດ 26 ບອກໃຫ້ຮູ້ຈັກຜົນເທສນາຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາ 
ນາຍຢາກຂ້າຜູ້ປະກາດເຢເຣມີຢາ.    ການຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານອາດເປັນພຽງການຜ່ອນສ້ັນຜ່ອນຍາວເພ່ືອຈະບ່ໍ 
ຂ້າຜູ້ປະກາດພຣະທັມຖ້ິມ.   

 ຈະແມ່ນເຫດຜົນໃດກໍຕາມທ່ີຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເຢເຣມີຢາເຂົ້າໄປໃນພຣະວິຫານນັນ້ແມ່ນແຜນການຂອງພວກເຈ້ົານາຍຜູ້ປາຖ 
ນາເຮັດໃຫ້ເຢເຣມີຢາມິດບ່ໍໃຫ້ເວ້ົາພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຈ້ົານາຍໃຊ້ເວລາຫລາຍປີທ່ີຈະເຮັດຢ່າງນ້ັນ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຜົນ.  
ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີສມຽນບາຣຸກເປັນຜູ້ກ້າຫານ ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເຢເຣມີຢາປະກາດນ້ັນໄດ້ປະກາດອີກຄ້ັງນ່ຶງ 
ໃນພຣະວິຫານ. 
 

2. ພຍາຍາມຈະເອົາພທີິມາໃຊ້: ( ເຢເຣມີຢາ 36:9-19 ) 
     ຂ້ໍ 6 ເຢເຣມີຢາບອກໃຫ້ບາຣຸກອ່ານໜັງສືມ້ວນໂດຍສະເພາະຕອນຖືສິນອົດອາຫານ.  ການຖືສິນອົດອາຫານສ່ວນຕົວນ້ີ 
ມີຢູ່ເລ ື ້ອຍແຕ່ມ້ືເຮັດຮ່ວມກັນນ້ັນບ່ໍຄ່ອຍມີໃນຖ້າມກາງພວກຢິວ.  ການເຮັດຢ່າງນ້ີຕ້ອງແມ່ນກະສັດຫລືມະຫາປະໂຣຫິດເປັນ 
ຜູ້ເອ້ີນໃຫ້ເຮັດ.  ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າເປັນຫຍັງເຢເຣມີຢາບອກໃຫ້ບາຣຸກລໍຖ້າ ກ່ອນອ່ານໜັງສືມ້ວນໃນພຣະວິຫານໃນເວລານ້ັນ?  
ມັນອາດແມ່ນຍາມຄົນສ່ວນຫລາຍໄດ້ໄປໃນພຣະວິຫານເພ່ືອຖືສິນອົດອາຫານ.  ຄວາມໝາຍຂອງການຖືສິນອົດອາຫານນ້ີ 
ແມ່ນໂອກາດໃຫ້ຄົນຖວາຍຕົວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ຮ້ອງໃຫ້ພຣະອົງຊອ່ຍໃນຍາມລໍາບາກ ຫລືຂໍພຣະພອນ.  ແຕ່ຕອນນ້ີເປັນພິທີຄົນ 
ທັງຫລາຍປາຖນາຢາກເພ່ິງສາສນາ ບ່ໍແມ່ນຢາກມີຄວາມສັມພັນແລະຖິ້ມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່. 
     ໃນປີ 604 ກ່ອນ ຄສ ກະສັດເຢໂຮອາກິມໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ປະຊາຊນົຖືສິນອົດອາຫານເພາະເຫັນພວກສັດຕຣູຄືພວກບາບີໂລນ 
ໄດ້ເຂ້ົາມາໃນຊີເຣຍັແລະປາເລສຕີນ. ແທນທ່ີປະຊາຊົນຈະເອົາໃຈໃສ່ການເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ 
ເພ່ືອຈະບ່ໍໄດ້ຖືກລົງໂທດ ພວກເຂົາເຮັດຕາມໃຈຄືເຮັດເປັນພິທີທາງສາສນາເທ່ົານ້ັນ.  ຕອນນ້ີບັນຫາບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາບ່ໍຢາກ 
ຊ່ອຍ ແຕ່ປະຊາຊົນໄດ້ເປັນບໍຣະປັກເອງບ່ໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍເພາະພວກເຂົາເຮັດຜິດບາບຕ່ໍພຣະອົງ.     ເຣ່ືອງດ່ັງກ່າວນ້ີເປັນ 
ເຣ່ືອງທ່ີຜູ້ປະກາດເຢເຣມີຢາໄດ້ປະກາດມາກ່ອນແລ້ວໃນພຣະວຫິານໃນບົດ 7. 
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     ເມ່ືອປະຊາຊນົໄດ້ຍິນບາຣຸກອ່ານໜັງສືມ້ວນ ມີນັກທັມຜູ້ມີຊ່ືວາ່ ມີຄາຢາ ໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນລາວໄດ້ແລ່ນໄປລາຍງາຍໃຫ້ເຈ້ົາ 
ນາຍຟັງ ແລະພວກເຂົາກໍເຊີນໃຫ້ບາຣຸກມາອ່ານໃຫ້ຟັງເໝືອນກັນ   ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຟັງດ້ວຍຫູຂອງຕົນເອງແລ້ວພວກເຂົາ 
ໄປບອກໃຫ້ບາຣກຸແລະເຢເຣມີຢາໄປລ້ີຢູ່.   ຕອນນ້ີອາດສັບສົນ ເພາະພວກເຂົາໄດ້ຍິນເຣ່ືອງນ້ີທ່ີເຢເຣມີຢາປະກາດມາກ່ອນ 
ຍ້ອນເພ່ິນມາຈາກບ້ານເມືອງນ້ອຍ-ອານາໂທດ,  ແຕ່ບັດນ້ີພວກເຂົາຈ່ິງເປັນຫ່ວງຕ່ໍຊວິີດຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ?     ບາງທີ 
ອາດແມ່ນເຫດຜົນທ່ີພວກເຂົາບ່ໍຍອມຟັງມາກ່ອນເພາະພວກເຂົາເພ່ິງພຣະວິຫານແລະພິທີທາງສາສນາ.   ແຕ່ບັດນ້ີເມ່ືອໄດ້ 
ຍິນຄົນອ່ານ ຄືບາຣຸກມາຈາກເມືອງໃຫຍ່ມີການສຶກສາດີພວກເຂົາສົນໃຈທັງໆທ່ີແມ່ນເຣ່ືອງເກ່ົາຈາກເຢເຣມີຢາ   (ຢຣມ 36: 
18).  ຕອນນ້ີປະຊາຊນົແລະເຈ້ົານາຍປະລະເລີຍບ່ໍໄດ້. 
  

3. ພຍາຍາມຈະທາໍລາຍພຣະທມັ: ( ເຢເຣມີຢາ 36:20-32 ) 
     ເມ່ືອຜູ້ນໍາໄດ້ລາຍງານຕ່ໍກະສັດວ່າໜັງສືມ້ວນນ້ັນຍັງມີຢູ່ ເພ່ິນໄດ້ສ່ັງໃຫ້ເອົາມາອ່ານໃຫ້ຟັງຕ່ໍພຣະພັກຂອງກະສັດ. ເວລາ 
ເຢຮູດີໄດ້ອ່ານໜັງສືືມ ້ວນ ກະສັດໄດ້ຕັດຕອນນ້ັນອອກແລະໂຍນເຂ້ົາເຕົາໄຟ.     ໃນເວລານ້ັນຖືວ່າພຣະຄໍາທ່ີຂຽນແລະອ່ານ 
ນ້ັນມີອໍານາດພລັງ.  ກະສັດຄຶດວ່າຖ້າທໍາລາຍພຣະທັມທ່ີຂຽນໄວ້ນ້ັນໄດ້ ຄໍາຕັດສິນລົງໂທດກໍຈະບ່ໍຕົກມາໃສ່.      
        ເຫັນວ່າຕອນນ້ີມີຄວາມແຕກຕ່າງການກະທໍາຂອງເຢໂຮອາກິມແລະໂຢຊີອາຜູ້ເປັນບິດາ.  ໃນປີ 622 ກ່ອນ ຄສ ເວລາ 
ຄົນໄດ້ຊ້ອມແປງພຣະວິຫານຊ່ຶງຕ່ໍມາມານາເຊັດເປັນຜູ້ປົກຄອງ,  ຄົນງານໄດ້ພົບເຫັນໜັງສືມ້ວນແລະເຂົາໄດ້ອ່ານໃຫ້ກະສັດ 
ໂຢຊີອາຟັງ.  ໃນປ້ຶມກະສັດທີສອງ 22:8-13 ໄດ້ບອກວ່າໄດ້ຍິນເຖິງການຜິດຕ່ໍກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາຕ້ອງມີການຖືກໂທດ, 
ກະສັດໂຢຊີອາໄດ້ຈີກເຄ່ືອງທົງແລະຮ້ອງໄຫ້ຍອມສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບອັນຫລວງຫລາຍຂອງປະຊາຊນົ. 
          ແຕ່ເຫັນວ່າການກະທໍາຂອງເຢໂຮອາກິມຜູ້ເປັນບຸດຊາຍນ້ັນອວດໂຕຍ່ິງ.  ໃນເຢເຣມີຢາ ບົດ 36:24 ໄດ້ກ່າວວາ່ເພ່ິນ 
ພ້ອມດ້ວຍຂ້າຣາຊການບ່ໍໄດ້ຈີກເຄ່ືອງນຸ່ງແລະເສັຽໃຈປະການໃດ   ນ້ີໄດ້ບອກເຖິງຈິດໃຈແຂງກະດ້າງຕ່ໍສູ້ພຣະທັມຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາ.  ໃນຂ້ໍ 25 ຍັງໄດ້ບອກເຖິງຈິດໃຈແຂງກະດ້ານຂອງກະສັດເຢໂຣອາກິມ  ເພາະມີຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາສາມຄົນທູນຂ້ໍບ່ໍໄດ້ຈູດ 
ໜັງສືມ້ວນ.  ການທ່ີຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຫ້າມກະສັດບ່ໍໄດ້ຈູດໜັງສືມ້ວນນ້ັນບ່ໍມີໃຜຮູ້ ແຕ່ຮູ້ວ່າມີບາງຄົນຢາກຮັກສາພຣະທັມຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ.  ຕ່ໍມາກະສັດເຢໂຮອາກິມບອກໃຫ້ຄົນໄປຈັບຕົວຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາແລະບາຣກຸ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຊ່ືອງ 
ພວກເຂົາໄວ ້(36:26). 
       ຫລັງຈາກກະສັດໄດ້ທໍາລາຍໜັງສືມ້ວນ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ເຢເຣມີຢາເອົາເຈ້ັຽເປັນກ້ໍອອກມາເພ່ືອຈະຈົດສ່ິງພຣະອົງ 
ຈະບອກໃຫ້ຂຽນອີກ.    ໃນໜັງສືມ້ວນນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເພ້ີມການລົງໂທດໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນກະສັດເຢໂຮອາກິມ.  ພຣະ 
ເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າກະສັດເຢໂຮອາກິມຈະບ່ໍມີເຊ້ືອສາຍສືບບັນລັງໃນກຸງເຢຣຊູາເລັມອີກຕ່ໍໄປ.    ຕອນນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ໝາຍການ 
ສ້ິນສຸດຂອງເຊ້ືອວງົຂອງກະສັດດາວິດ.   ເຖິງແມ່ນກະສັດສອງອົງເປັນເຊ້ືອວົງຂອງກະສັດເຢໂຮອາກິມປົງຄອງເມືອງຢູດາ.  
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ລົງໂທດຕ່ໍປະຊາຊນົໃນທ່ີສຸດ.      ຂ່າວຄາວທີ 2 ບົດ 36:6 ໄດ້ກ່າວວ່າກະສັດເຢໂຮອາກິມຖືກລ່າມໂສ້ເປັນຊະ 
ເລີຍໄປໃນກຸງບາບີໂລນ. 
     ປະວັດເຣືອ່ງການຂ່ົມເຫັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໃນປະວັດສາດຜ່ານມາພວກເຂົາເຈ້ົາອາດເບ່ິງຂ້າມຫລືບ່ໍເຂ້ົາ 
ໃຈ.    ຜູ້ທ່ີຈູດພຣະຄັມພີຫລືເອົາຜູ້ຮັບໃຊ້ໃສ່ຄຸກນ້ັນພວກເຂົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈອັນໃດເພາະວາ່ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນມີອໍານາດ 
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ຫລາຍກວ່າຄໍາຂຽນໄວ້ ຫລືອ່ານອອກເປັນສຽງຂອງມະນຸດ.  ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາມີຊີວິດຢູ ່ແລະມີອໍານາດທ່ີຈະນໍາພາໃນ 
ການດໍາລົງຊີວດິປະຈໍາວັນມີພລັງຣດິອໍານາດຫລາຍກວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທັມເກັ່ງກ້າຄົນນ່ຶງຄົນໃດ.   
 

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້?: 
       ໃຫ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງຄໍາສອນສໍາຄັນໃນປ້ຶມເຢເຣມີຢາ ບົດ 36 ຖ້າຈະເອົາມາໃຊ້ໃນໂລກເຮົາດຽວນ້ີ.  ນ່ຶງ, ການພິມຫລືມີ 
ພຣະຄັມພີເປັນຂອງຕົນເອງຜິດກົດໝາຍ.    ມີຫລາຍຄົນພຍາຍາມທ່ີຈະທໍາລາຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຍັງມີຫລາຍຄົນ 
ຫລືຫລາຍກຸ່ມພຍາຍາມທ່ີຈະອ່ານ, ສຶກສາແລະປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາໄດ້ທ້າທາຍໃຫ້ 
ພວກເຮົາຍຶດຖືພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໄວ້ບ່ໍໃຫ້ລະເລີຍແຕ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການອ້ອນວອນ ແລະຊ່ອຍຄົນອ່ືນໃຫ້ໝ້ັນໃຈໃນ 
ພຣະເຈົ້າ. 
      ສອງ, ໃນປະເທດສະຫະຣດັອະເມຣິກາກໍຍັງມີຫລາຍທາງທ່ີພວກເຮົາຕ້ັງໃຈຫລືບ່ໍຕ້ັງໃຈທ່ີຈະທໍາລາຍພຣະທັມຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາ.  ມີຫລາຍຄົນຕ້ັງໃຈທ່ີຈະຖົກຖຽງເຖິງລັກສະນະຂອງພຣະທັມພຣະເຈ້ົາ  ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ມອງເຫັນເຣ່ືອງຄວາມສໍາຄັນ 
ຂອງພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ໃນເມ່ືອມີການຖົກຖຽງຢ່າງນ້ັນກັບຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ ພວກເຂົາຄຶດວາ່ພຣະຄັມພີບ່ໍມີເຫດຜົນດີ. 
     ສາມ, ເມ່ືອຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມີໂອກາດເປັນພຍານເຖິງພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ຫລືຫລັກຄວາມເຊ່ືອແລ້ວບ່ໍຍອມແບ່ງປັນພຣະທັມ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ກັບໄປເວ້ົາແຕ່ແນວອ່ືນກໍເໝືອນທໍາລາຍພຣະທັມ    ບ່ໍຍອມໃຫ້ພຣະທັມພຣະເຈ້ົາກະທໍາການອັສຈັນໃນຊີວິດ 
ຂອງຄົນນ້ັນ. 
 

ຄໍາຖາມ 
 

5. ໃນວິທີທາງໃດທ່ານຮູ້ສຶກຜິດທ່ີບ່ໍໄດ້ປະກາດພຣະ ັມຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄົນອ່ືນ? 
 

6. ໃນວິທີທາງໃດທ່ານໄດ້ປະກາດເຣືອ່ງພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ? 
 

7. ທ່ານຈະຕອບຄົນທ່ີປະຕິເສດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າສັກສິດຢ່າງໃດ? 
 

 
8. ທ່ານຈະຫລີກເວ້ັນບ່ໍເອົາພິທີມາແທນພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ? 

 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ6 
ເມືອ່ທາ່ນບໍຢູ່ບ່ອ່ນທີຕ່າມໃຈມກັ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ເຢເຣມຢີາ 29:1-14 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຢເຣມີຢາ 29 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເຢເຣມີຢາບອກໃຫ້ປະຊາຊນົໃຊ້ຊວິີດໃຫ້ເປັນປໂຍດເວລາເປັນຊະເລີຍໃນກຸງບາ ບີ

ໂລນ, ໄວ້ໃຈໃນພຣະເຈ້ົາວາ່ພຣະອົງຈະຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຕາມວັນເວລາຂອງພຣະອົງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເມ່ືອເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ບ່ອນທ່ີຕາມໃຈມັກ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງຄວາມໝາຍທ່ີເຢເຣມີຢາໄດ້ຂຽນເຖິງພວກພັດຖ່ິນໃນກຸງບາບີ 

ໂລນ ເພ່ືອຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງໃນທຸກວັນນ້ີ. 
 

ບົດນໍາ 
       ໃນປີກ່ອນ ຄສ 597 ຫລັງຈາກພວກອິສຣາເອັນໄດ້ຖືກເຈັບໄປເປັນຊະເລີຍໃນກຸງບາບີໂລນ ມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມປອມ 
ໄດ້ທໍານວາຍວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນໃນລະຍະສ້ັນ.  ແຕ່ເຫັນວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ 
ຊີວດິໃຫ້ເປັນປໂຍດເພາະພວກເຂົາຈະໄດ້ຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນເປັນເວລານານເຖິງເຈັດສິບປີ. 
     ພວກເຮົາທັງຫລາຍມັກວາດພາບເຖິງສະພາບຂອງຊີວິດວາ່ຢາກເປັນຢ່າງນ້ັນຢ່າງນ້ີເພ່ືອຈະມີຄວາມສຸກໃນຊິວິດ  ແລະມີ 
ຄວາມໝາຍ.  ພວກເຮົາມັກມີຊີວິດສະບາຍມີອາຊີບດີຮ່ວມງານກັບຄົນແບບດຽວກັບຕົນເອງ.  ບາງຄ້ັງພວກເຮົາຍັງວາງແຜນ 
ການໄວ້ເພ່ືອຄວາມຫວັງໃນຊວິີດຈະໄປເຖິງຈຸດນ້ັນຢ່າງຕ້ັງໃຈ. 
       ແນ່ນອນການມີຄວາມຫວງັແລະການວາງແຜນການໃຫ້ເປັນຢ່າງນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ຜິດອັນໃດເລີຍ, ແຕ່ບາງຄ້ັງສິງ່ບ່ໍຄາດຝັນກໍ 
ໄດ້ເຂ້ົາມາລົບກວດຢ່າງຫລີກບ່ໍໄດ້. ເມ່ືອສ່ິງທ່ີພວກເຮົາບ່ໍມາສາດບັງຄັບເຂ້ົາມາລົບກວນເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ສ່ິງທ່ີຫວັງໄວ້ເປັນຈິງພວກ 
ເຮົາກໍມີຄວາມໂກດຮ້າຍ ໂສກເສ້ົາ ແລະກໍສ້ໍຖາມພຣະເຈ້ົາ.      ເປັນຄວາມຈິງເມ່ືອຊີວດິຜິດຈາກແຜນການທ່ີມີໄວ້ພວກເຮົາ 
ອາດປັກຕາເບ່ິງບັນຫາຫລາຍຂ້ຶນຈົນບ່ໍສາມາດເຫັນສ່ິງດີອັນໃດເລີຍ. 
        ກ່ອນ ຄສ 598 ພວກບາບີໂລນໄດ້ທໍາລາຍປະເທດຢູດາໂດຍເຮັດໃຫ້ຢູດາເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນ ແລະໄດ້ຢຶດເອົາທຸກຢ່າງ: 
ດ້ານເສຖກິດ, ການເມືອງ, ແລະຈັບເອົາຜູ້ນໍາໄປເປັນຊະເລີຍ.   ສ່ິງນ້ີກໍບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນແຜນການຂອງຜູ້ນໍາໃນປະເທດຢູດາ.  ມີຜູ້ 
ທໍານວາຍປອມໄດ້ບອກໃຫ້ປະຊາຊນົບ່ໍຕ້ອງຕົກໃຈເພາະພວກເຂົາຈະໄດ້ໄປຢູ່ໃນຕ່າງດ້າວຊົວ່ຄາວເທ່ົານ້ັນ.  ແຕ່ເຫັນວ່າເຢ 
ເຣມີຢາໄດ້ສ່ົງໜັງສືໜູນໃຈພວກຊະເລີຍໃຫ້ໃຊ້ຊວິີດຢ່າງມີປໂຍດເພາະພວກເຂົາຈະໄດ້ຢູ່ໃນຕ່າງແດນເປັນເວລາຍາວນານ.  
ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ອ່ານໜັງສືຂອງເຢເຣມີຢາແລ້ວ ພວກເຮົາເຫັນວ່າຊີວດິຢ່າງມີຄວາມສຸກແລະມີຄວາມໝາຍນ້ັນເກີດຂ້ຶນໄດ້ 
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 ທັງໆທ່ີພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ວາງແຜນເອົາໄວ້.   
       

1.  ໃຫພ້ວກເຮາົເບິງ່ພາບກວາ້ງໄກ: ( ເຢເຣມີຢາ 29:1-4 ) 
    ປະວັດເບ້ືອງຫລັງການຂຽນຂອງເຢເຣມີຢາເຖິງພວກຊະເລີຍນ້ັນມີຢູ່ໃນປ້ຶມກະສັດທີ 2 ບົດ 24 (ກະສັດ ເຢໂຮອາກິມ 

ເຢເຣມີຢາ ບົດ 36, ບົດຮຽນທີ 5)  ໄດ້ກະບົດຕ່ໍພວກບາບີໂລນ, ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງທະຫານຕ່າງດ້າວມາຕ່ໍສູ້ກັບປະເທດ 
ຢູດາ (ເບ່ິງ ກະສັດທີ 2 ບົດ 24:1-2).     ຫລັງຈາກກະສັດເຢໂຮອາກິມຕາຍ ບຸດຊາຍຜູ້ມີຊີວາ່ເຢຮົວອາກິມຜູ້ມີອາຍຸວັຍເຍົາ 
ຂ້ຶນແທນບັນລັງໃນປີກ່ອນ ຄສ 598.   ເພ່ິນກໍຍັງສືບຕ່ໍການກະບົດຂອງຜູ້ເປັນພ່ໍຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ກະສັດເນບູກາເນຊາແຫ່ງກຸງ 
ບາບີໂລນມາໂຈມຕີແລະຍຶດເອົາປະເທດຢູດາ ພ້ອມດ້ວຍຈັບປະຊາຊົນໄປເປັນຊະເລີຍ. 

ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາໄດ້ທໍານວາຍເປັນເວລາຫລາຍປີຕ່ໍປະຊາຊນົວ່າຖ້າພວກເຂົາບ່ໍປະຖ້ິມຄວາມຜິດບາບ ແລະ 
ຫັນຫາພຣະເຈ້ົາແລ້ວພວກເຂົາຈະໄດ້ຖືກເຈັບໄປເປັນຊະເລີຍໃນຕ່າງແດນ.    ແຕ່ພວກເຂົາເຊ່ືອວ່າຖ້າພວກເຂົາຍັງມີພຣະວິ 
ຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາຈະບ່ໍມີຄວາມຜິດແລະບ່ໍຖືກລົງໂທດ (ເບ່ິງ ບົດ 7, ບົດຮຽນ 2).    ຕ່ໍມາພວກເຂົາໄດ້ຖືກຈັບໄປ 
ເປັນຊະເລີຍ      ແລະພວກເຂົາບ່ໍເຊ່ືອເລີຍວ່າເປັນຫຍັງວ່າພຣະເຈ້ົາຈິງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຢ່າງນ້ີທັງໆທ່ີຍັງມີພຣະວິ 
ຫານຢູ່.  ພວກເຂົາເຊ່ືອຜູ້ປະກາດພຣະທັມປອມວ່າພວກເຂົາຈະເປັນຊະເລີຍຊ່ົວຄາວແລະບ່ໍນານພຣະເຈ້ົາຈະລົງໂທດພວກ 
ບາບີໂລນ.  ພວກເຂົາປັກຕາເບ່ິງບັນຫາແລະຊອກທາງອອກດ້ວຍຕົນເອງ. 

   ເຢເຣມີຢາໄດ້ຂຽນໜັງສືໄປຫາພວກຊະເລີຍນ້ີ ອາດເວ້ົາໄດ້ຢ່າງງ່າຍໆວ່າເຮົາໄດ້ບອກພວກທ່ານແລ້ວ, ແຕ່ທ່ານບ່ໍຟັງ.  
ແຕ່ເຫັນວ່າເຢເຣມີຢາໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ເບ່ິງພາບໃຫຍ່  ຄືພຣະເຈ້ົາບ່ໍພຽງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຖືກຈັບໄປເທ່ົານ້ັນແຕ່ພຣະເຈ້ົາ 
ໄດ້ລົງໂທດເພາະຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາເອງ.  

   ຫລາຍໆເທ່ືອພວກເຮົາຢູ່ໃນສະພາບທ່ີພວກເຮົາບ່ໍປາຖນາແລະພວກເຮົາຊອກຫາທາງແກ້.  ພວກເຮົາລືມຄຶດວ່າພຣະ 
ເຈ້ົາເປັນຜູ້ນໍາພວກເຮົາໄປເຖິງຈຸດນ້ັນເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ສິດສອນພວກເຮົາ.  ສະພາບດ່ັງນ້ັນອາດແມ່ນການລົງໂທດແຕ່ໃຫ້ 
ພວກເຮົາມອງເຫັນພາບກວ້າງໄກເພ່ືອຈະເຫັນສີພຣະຫັດ  ແລະເຂ້ົາໃຈເຖິງແຜນການໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວດິຂອງພວກ 
ເຮົາ. 

 

2. ເກີດຜົນທີບ່່ອນທາ່ນອາສັຍຢູ:່ ( ເຢເຣມີຢາ 29:5-7 ) 
     ໃນຖານະເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາຮາມຜູ້ອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນພຣະສັນຍາ ເວລານ້ີພວກເຂົາໄດ້ຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍ 
ອອກຈາກແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ ພວກເຂົາຄຶດວ່າການເປັນຊາດຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກໝົດໄປ.    ພວກເຂົາຖາມວ່າພວກ 
ເຂົາຈະມີຊີວດິທ່ີມີຄວາມໝາຍໃນຖານະເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ?     ຈົດໝາຍຂອງເຢເຣມີຢາທ່ີຂຽນເຖິງພວກ 
ເຂົາໃນຕອນນ້ີແມ່ນເພ່ືອບອກພວກເຂົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ວ່າ    ພວກເຂົາຍັງເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາຢູ່  ແລະພວກເຂົາຈໍາເປັນເຮັດພາຣະກິດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນບ່ອນທ່ີພວກເຂົາຕ້ັງຖ່ິນຖານໃໝ່ ຄືເຮັດເໝືອນພວກເຂົາຢູ່ໃນ 
ປະເທດການາອານ.     ແທນທ່ີຈະເປັນຄົນໂສກເສົາ້ສົງສານຕົນເອງ  ໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງຄອບຄົວ,  ສ້າງບ້ານເຮືອນ,  ປູກຝັງ, 
ແລະທໍາທຸຣະກິດ.  ພວກເຂົາຄວນອ້ອນວອນອະທິຖານເພ່ືອພວກບາບີໂລນເພ່ືອຊີວິດຂອງພວກເຂົາຈະໝ້ັນຄົງ. 
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      ເປັນຄວາມຈິງຜູ້ທ່ີອອກຈາກປະເທດເປັນຊະເລີຍຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາເຫັນຊອບນໍາຫລາຍກວ່າຜູ້ທ່ີຄ້າງຢູ່ກຸງເຢຣຊູາ  
ເລັມ (ຢຣມ 29:16-18).    ເຢເຣມີຢາ ບົດ 24 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ເຢເຣມີຢາເຫັນນິມິດເຣືອ່ງກະຕ່າອາຫານ ແລະກະຕ່າໝາກ 
ເດ່ືອເນ່ົາ.  ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຄົນທ່ົວໄປໝາກເດ່ືອດີໝາຍເຖິງພວກອອກໄປເປັນຊະເລີຍ.  ພວກເຂົາໄດ້ຖືກ 
ຕັດສິນລົງໂທດ     ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຮັກສາພວກເຂົາບ່ໍໃຫ້ສືບຕ່ໍເຮັດບາບແລະຖືກທໍາລາຍຖ້າພວກເຂົາຂືນຢູ່ໃນກຸງເຢເຣຊາເລັມ.  
ພວກໜີໄປເປັນຊະເລີຍຕ້ອງມອງເຫັນວ່າ ພວກເຂົາມີໂອກາດກັບຄືນຫາພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນເອົາຊະນະຕ່ໍບັນຫາ ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນ 
ໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງດໍາລົງຊີວິດເຖິງຈະຢູ່ໃຫ້ສະພາບໃດກໍຕາມ.   ພວກເຮົາຜູ້ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຕົກຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມ 
ຕ້ອງເກີດດອກອອກຜົນຕລອດການ. 
 

3. ປະຕເິສດຟັງສຽງຜິດ: ( ເຢເຣມີຢາ 29:8-9 ) 
     ມີຫລາຍສຽງເວ້ົາປອມຕ່ໍພວກຊະເລີຍວ່າພວກເຂົາຈະຖືກປົດປ່ອຍໃນໄວໆນ້ີ. ໃນເຢເຣມີຢາ 29:24-32 ຜູ້ປະກາດພຣະ 
ທັມຍົກເອົາຕົວຢ່າງຂອງເຊກາມີຢາຜູ້ເປັນຄົນຕ່ໍສູ້    ລາວໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄປເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມໃຫ້ປະນາມເຢເຣມີຢາວ່າ 
ເປັນຜູ້ຮັບໃຊປ້ອມ.   
       ເມ່ືອມີຫລາຍສຽງຕ່ໍສູ້ສຽງດຽວຂອງເຢເຣມີຢາ ປະຊາຊົນຈ່ຶງຟັງສຽງສ່ວນຫລາຍຊ່ຶງເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມປອມ.  ຕອນ 
ນ້ີປະຊາຊົນຄວນຮູ້ຈັກມອງເຫັນອັນໃດແທ້ແລະອັນໃດປອມ.   ຕາມຫລັກພຣະຄັມພີ ແລ້ວຜູ້ປະກາດພຣະທັມແທ້ຍ່ອມເອ້ີນ 
ໃຫ້ປະຊາຊນົຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ຫັນຫລັງໃສ່ຄວາມບາບ ມີການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດ.      ຜູ້ປະກາດພຣະທັມແທ້ຍອມ 
ເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາເຖິງແມ່ນມັນບ່ໍທ່ີນິຍົມຊົມຊອບຈາກຝູງຊົນກໍຕາມ  ບ່ໍເໝືອນກັບຜູ້ສອນປອມມີແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄົນ 
ພໍໃຈບ່ໍກ່ຽວວ່າຄວາມບາບຈະຕາມມາທີຫລັງ.   ບາງຄ້ັງຄໍາສອນຂອງຜູ້ປະກາດປອມເມ່ືອຟັງແລ້ວອາດເປັນທ່ີໜູນໃຈແຕ່ມັນ 
ເປັນຜົນຮ້າຍຕາມມາເພາະມັນບ່ໍຖືກຕາມພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນເວ້ົາແຕ່ຄວາມຈິງແລະນໍາພາໃຫ້ຊີວິດ 
ຂອງພວກເຮົາໄປໃນທາງຖືກຕ້ອງ. 
  

4. ສແວງຫາພຣະພັກຂອງພຣະເຈົາ້: ( ເຢເຣມຢີາ 29:10-14 ) 
     ໃນປ້ຶມເຢເຣມີຢາບົດ 29:11 ປະກອບດ້ວຍຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຄົນເຮົາຮູ້ຈັກດີ.  ໃນບົດນ້ີພຣະເຈ້ົາພຣະຜູ້ສ້າງໄດ້ 
ມີຄວາມສັມພັນອັນອັສຈັນຕ່ໍພວກເຮົາທຸກໆຄົນ ແລະພຣະອົງມີແຜນການອັນດີຕ່ໍພວກເຮົາທຸກໆຄົນ.      ເຖິງແມ່ນບົດນ້ີຄົນ 
ສ່ວນຫລາຍຮູ້ຈັກດີ ແຕ່ກໍເປັນຕອນທ່ີຄົນມັກເຂ້ົາໃຈຜິດແລະເອົາໄປໃຊ້ຢ່າງຜິດພາດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ.  ບັນຫາມີຢູ່ວ່າຕາມ 
ພາສາອັງກິດແລ້ວຜູ້ແປໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວ້ົາ ìຮ່ັງມີ ຫລືອຸດົມສົມບູນî   ໃນຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຜູ້ເປັນລູກຂອງພຣະອົງ.   ຄໍາ 
ເວ້ົານ້ີເຮັດໃຫ້ຄົນເຂ້ົາໃຈວ່າລູກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ້ອງຮ່ັງມີເປັນດີ.      ເມ່ືອສະພາບການບ່ໍເປັນໄປຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈແລ້ວຜູ້ທ່ີ 
ເຊ່ືອເກີດຄວາມສົງສັຍໃນພຣະເຈ້ົາ.   ຕາມພາສາເດີມເຮັບເຣໄີດ້ໃຊ້, ຄໍາເວ້ົາ ຊາໂລມ ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າ ສັນຕິພາບ ຫລື 
ຄົບເຕັມ.  ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຊັບສິນເງິນທອງຊຶງ່ກ້ັນພວກເຮົາໄວ້ຈາກບັນຫາ, ແຕ່ແມ່ນຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍສັນຕິ 
ສຸກຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ຊີວິດໝ້ັນຄົງໃນທຸກໆສະພາບການ.  ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຈະປະທານໃຫ້ພວກເຮົາມີສັນຕິສຸກ 
ແລະເຕັມລ້ົນ.   ອົງພຣະເຢຊູກໍກ່າວເຖິງຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງໃນໂຢຮັນ 10:10.   ໃນຕອນນ້ີອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ສັນຍາເຖິງ 
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ຊີວດິອັນເຕັມລ້ົນ, ແຕ່ແມ່ນຊີວິດອັນຄົບບໍຣິບູນ.  ນ້ັນແມ່ນຊີວິດປະສົບກັບຄວາມຄົບເຕັມຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາເລ້ີມຕ້ົນສ້າງພວກເຮົາ 
ແຕ່ທໍາອິດມາ.        ນ້ັນແມ່ນການຮູ້ຈັກວ່າອະນາດຄົດແນ່ນອນແລະໝ້ັນຄົງເຖິງຈະມີອັນໃດເກີດຂ້ຶນໃນຊວິີດຂອງພວກເຮົາກໍ
ຕາມ.   
     ເຢເຣມີຢາ 29:12-13 ສອນພວກເຮົາໃຫ້ສແວງຫາໃນການຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາ, ບ່ໍແມ່ນຊອກຫາເອົາສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະປະ 
ທານໃຫ້.     ພວກຊະເລີຍມີຄວາມສົງສັຍວ່າພຣະເຈ້ົາຈະປົດປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາກັບຄືນໄປຍັງບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແຕ່ພວກ 
ເຂົາສແວງຫາວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດຫຍັງໄດ້ຕ່ໍພວກເຂົາ.  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງຫລາຍ 
ຂ້ຶນ-ສແວງຫາພຣະພັກບ່ໍແມ່ນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ.     ໃນທຸກວັນນ້ີຖ້າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ບ່ອນທ່ີຕາມໃຈມັກພວກເຮົາກໍເຮັດ 
ເໝືອນພວກຊະເລີຍເໝືອນກັນພວກ ເຮົາມັກອ້ອນວອນຫາພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຊອ່ຍ ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈະຢູ່ໃນສະພາບ 
ໃດກໍຕາມ ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຜູ້ເປັນບຸດຂອງພຣະອົງແມ່ນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກໂດຍສແວງຫາພຣະພັກ ບ່ໍແມ່ນພຣະຫັດ 
ທ່ີຈະຊ່ອຍເທ່ົານ້ັນ. 
 

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ:້? 
     ເມ່ືອພວກເຮົາພົບກັບສ່ິງບ່ໍຄາດຝັນເຂ້ົາມາໃນຊີວດິ ໃຫ້ພວກເຮົາຈັບໃຫ້ໝ້ັນເໝືອນຢູ່ແຄມນํ້າໜອງ;  ຫລືພວກເຮົາຝືນ
ຕ່ໍ ສູ້ກັບແຮງນ້ໍາໄຫລ, ຫລືຕັດສິນໃຈໄປຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວ້ແລ້ວ ຫລືຍອມເຂ້ົາໄປໃນກະແສນ້ໍາ ແລະຕິດຕາມ
ແຜນການ ຂອງພຣະເຈ້ົາເຖິງມັນຈະເປັນຢ່າງໃດກໍຕາມ.    ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ ແມ່ນພວກເຮົາສາມາດມອງເປັນພາບ
ໃຫຍ່ບ່ໍຍອມ ຟັງສຽງຄົນອ່ືນນອກຈາກພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ    ໃຫ້ພວກເຮົາສແວງຫາພຣະພັກຂອງພຣະອົງ
ເຖິງແມ່ນພວກ ເຮົາຢູ່ໃນສະພາບໃດກໍຕາມ. 
 

ຄໍາຖາມ 
1. ທ່ານກໍາລັງລໍຄອຍປ່ຽນສະພາບອັນໃດບ່ໍກ່ອນທ່ານຈະຍອມຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ? 
2. ໃນໂອກາດນ້ີທ່ານໄດ້ເກີດຜົນອັນໃດຕາມບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຫ້ທ່ານອາສັຍຢູ່? 
3. ໃນຄ້ັງຫລ້າຊຸດໃນຊວິີດ ທ່ານໄດ້ພົບກັບຄວາມຜິດຫວັງບ່ໍ ເພາະບ່ອນທ່ີທ່ານຢູ່ນ້ັນເປັນບ່ອນທ່ານກຽດຊັງ? ທ່ານ

ເຮັດ ແນວໃດສະພາບຢ່າງນັນ້? 
4. ຄໍາສອນທ່ີບອກໃຫ້ສແວງຫາພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາຫລາຍກວ່າພຣະຫັດຂອງພຣະອົງນັນ້ມັນມີຄວາມໝາຍ

ແນວໃດ ສໍາລັບທ່ານ? 
5. ທ່ານຈະອະທິບາຍໃຫ້ຄົນອ່ືນເຂ້ົາໃຈໄດ້ຢ່າງໃດເຖິງການສແວງຫາສັນຕິສຸກຂອງພຣະເຈ້ົາ   ເວລາພວກເຂົາພົບ

ກັບ ບັນຫາ? 
 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ7 
ເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງບໍຮ່ກັຊາດ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຢເຣມີຢາ 21: 1-10;38: 1-6 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຢເຣມຢີາ 21:1-10; 37:1ó38:18 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຕ້ອງມາກ່ອນການຮັກປະເທດຊາດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ການຮັກປະເທດຊາດມີສ່ວນໃນຊີວດິຄຣສິຕຽນແບບໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອເບ່ິງຄວາມໝາຍຈາກຊີວດິຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາ ທ່ີເອົາການປະກາດ 

ຂ່າວຄາວຂອງພຣະເຈ້ົາ ໄວກ່້ອນການຢຶນຢັນວ່າປະເທດຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດຖືກຕ້ອງ. 
 

ຄໍານາໍ 
ເຖິງເຢເຣມີຢາຮ້ ູວ່າພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕ່ໍສູ້ປະເທດຊາດ ແລະຜ້ ູນໍາຂອງທ່ານກໍຕາມ,     ທ່ານຍັງສັດຊືໃ່ນການນໍາຂ່າວ
ຄາວເຫລ່ົານ້ັນໄປໃຫ້ພວກເຂົາ ແມ່ນວ່າທ່ານເອງຈະຕ້ອງມີຜົນເສັຽຢ່າງໜັກເພາະຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
 
ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍໃຜແດ່--ພຣະເຈ້ົາຫລືປະເທດຊາດ? ບາງທ່ີມັນອາດຈະເປັນເຣືອ່ງທ່ີຄິດບ່ໍເຖິງ. ເຖິງປານ
ນ້ັນຄວາມເວ້ົາແລະປະສົບການຂອງທ່ານເຢເຣມີຢາ  ໃນການສຶກສາພຣະທັມຕອນນ້ີຊັກຊວນໃຫ້ພວກເຮົາຖາມຕົວເອງກ່ຽວ
ກັບການຊັງ່ນ້ໍາໜັກລະຫວ່າງຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຮັກຊາດ. 
 

1. ສແວງຫາພຣະເຈົາ້ເມືອ່ມນັຊ້າແລວ້: ( ເຢເຣມີຢາ 21:1-2 ) 
ໃນຕອນນ້ີ, ກະສັດເນບຸກາດເນັດຊາແຫ່ງບາບິໂລນໄດ້ນໍາກໍາລັງທະຫານມາປິດລ້ອມປະເທດຢູດາ.   ກະສັດເຊເດກີິຢາແຫ່ງ
ຢູດາໄດ້ສ່ົງປະໂຣຫິດສອງຄົນ, ປັດຊຸ ແລະເຊຟານິຢາ,  ໄປຫາເຢເຣມີຢາໂດຍມີຄວາມຫວັງວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທັມຈະອ້ອນ 
ວອນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໂຜດປະເທດຊາດໃຫ້ພ້ົນຈາດກຄວາມພິນາດອັນໃຫຍ່ (ຢມຢ 21:2). 
 
ການລໍຄອຍຈົນໃຫ້ຄວາມພິນາດມາເຖິງປະຕູບ້ານແລ້ວ       ຈ່ຶງແລ່ນໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອກໍຖືວາ່ເປັນເຣ່ືອງທ່ີໜ້າສົງສານ 
ເພາະມັນຊ້າເກີນໄປແລ້ວ.    ທ່ີຈິງແລ້ວເຢເຣມີຢາໄດ້ເຕືອນໄວແ້ລ້ວວ່າຊາຕາກັມຂອງຢູດາຢູ່ໃນມືຂອງຄົນຕ່າງຊາດ (ຢມຢ 
19). ການໂຈມຕີຂອງກະສັດເນບຸກາດເນັດຊາກໍບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງແປກປລາດແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງອະນຸຍາດສ່ິງນ້ັນ
ເພາະໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໄດ້ປະຖ້ິມຄວາມເຊ່ືອ. ປະຊາຊນົໄດ້ຖືກເຕືອນແລ້ວຢ່າງບ່ໍມີຄວາມສົງສັຍ. 
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ເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບຢູດາຍນ້ີບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຕັກເຕືອນຫລາຍໆຄ້ັງກ່ອນທ່ີພຣະອົງຈະຊງົອະນຸຍາດ
ໃຫ້ຜົນຮ້າຍເກີດຂ້ຶນເພາະການບ່ໍເຊືອ່ຟັງ.   ຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາສັງເກດເຫັນໃນພຣະທັມເຢເຣມີຢານ້ີວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊງົຊ່ວຍ
ປະເທດຢູດາແຕ່ໄດ້ຊົງຕ່ໍສູ້ພວກເຂົາ. 
 

2. ພຣະເຈົາ້ຊົງຕໍ່ສູກ້ງຸເຢຣຊູາເລມັ: ( ເຢເຣມີຢາ 21:3-7 ) 
ທ່ານເຢເຣມີຢາໄດ້ຟັງຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງພວກປະໂຣຫິດແລະໄດ້ສ່ົງຂ່າວຄືນໄປຫາກະສັດ.  ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໃຊ້ອາວຸດທ່ີຢູດາໃຊ້
ຕ່ໍສູ້ສັດຕຣູເພ່ືອຕ່ໍສູ້ພວກເຂົາເອງ; ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າອາວຸດທ່ີພວກເຂົາຈະໃຊ້ຈະບ່ໍເກີດຜົນ. ພວກປະໂຣຫິດໄດ້ຖືກສ່ົງໃຫ້ມາ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ໄດ້ພົບວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເອງຈະຊົງຕ່ໍສູ້ຢູດາຊ່ຶງເປັນໄພ່ພົນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເລືອກ
ໄວ.້  
 
ປະຊາຊນົແລະພວກຜູ້ນໍາຕ່າງກໍຕົກໃຈເມ່ືອໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊງົຕ່ໍສູ້ພວກເຂົາ; ແນ່ນອນຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍເໝືອນ
ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ. ຫລາຍເທ່ືອສ່ິງເຫລ່ົານ້ີກໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບຊີວດິຄຣິສຕຽນໃນສມັຍນ້ີ; ພວກເຮົາຄິດວາ່ພຣະເຈ້ົາຈະປ່ຽນ
ສະພາບການໃນຊວິີດໃຫ້ດີຂ້ຶນ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປ່ຽນທິດທາງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເລີຍ.  ບາງທີພຣະເຈ້ົາອາດຈະຊົງນໍາ 
ພາຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ໄປສູ່ສ່ິງທ່ີດີກວາ່. 
 
ພວກເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈຜົນດີຈາກຄວາມທຸກລໍາບາກ;  ພຣະທັມໃນຕອນນ້ີເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ຖາມຕົວເອງວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາ 
ຈະຊົງຕ່ໍສູ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເອງໃນທໍານອງນ້ີ. ໃນກໍຣະນີນ້ີ, ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ວ່າສ່ິງໃດທ່ີດີເລີດ ແລະຄວາມທຸກລໍາບາກແມ່ນ
ສ່ວນປະກອບໃນແຜນການອັນດີເລີດຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈ້ົາຊງົຕ່ໍສູ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເພ່ືອຈະຊົງສ ໍາແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ການ 
ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍກວ່າການເຊ່ືອຟັງອໍານາດການປົກຄອງ ແລະປະເທດຊາດ. 
 

3. ຍອມຈາໍນນົ ຫລ ືຍອມຕາຍ: ( ເຢເຣມີຢາ 21: 8-10 ) 
ພຣະເຈ້ົາຊົງປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນເລືອກ;    ຖ້າພວກເຂົາຍອມຈໍານົນຕໍກ່ະສັດເນບຸດກາເນັດຊາ ພວກເຂົາຈະບ່ໍຕາຍແຕ່ຈະຖືກ
ກວດໄປເປັນຊະເລີຍທ່ີບາບິໂລນ;  ຖ້າພວກເຂົາບ່ໍຍອມ,  ພວກເຂົາກໍຈະຕາຍດ້ວຍຄົມດາບ,  ຄວາມອຶດຫິວ, ແລະໂຣກອັນ
ຮ້າຍແຮງ. 
 
ຊີວດິເຕັມດ້ວຍທາງເລືອກທ່ີຍາກສໍາລັບພວກເຮົາ.   ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າມ້ືນ່ຶງຮ່າງກາຍນ້ີຈະຕ້ອງຕາຍ; ຄວາມຝັນໃນ
ຊີວດິອາດຈະພັງທະລາຍເພາະສ່ິງແວດລ້ອມໃນຄອບຄົວ, ສະຖານະການທາງເສຖກິດ, ຫລືເພາະສຸຂພາບບ່ໍດີ.   ຄວາມຝັນ
ສໍາລັບຊວິີດອາດຈະຖືກປະຊົວ່ຄາວເພ່ືອເຮັດໃນສ່ິງທ່ີມີຄຸນຄ່າຫລາຍກວ່າ. 
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ການຍອມແພ້ບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງບ່ໍດີສເມີໄປ. ການຍອມແພ້ສາມາດນໍາຊີວດິສູ່ການປ່ຽນແປງ; ພວກຕິດຢາເສບຕິດຫລາຍຄົນສາ 
ມາດຍອມແພ້ຕ່ໍຣດິອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຫລືຍອມຕາຍຍ້ອນຢາເບ່ືອ.    ໂປໂລເປັນຕົວຢ່າງດີເລີດໃນການຕັດສິດຂອງຕົນ 
ເພື່ອຈະໄດ້ພຣະຄຣິດ (ຟິລິບປອຍ 3:8-9). 
 
ພວກເຮົາຫລາຍຄົນເຂ້ົາໃຈທາງເລືອກທ່ີປະຊາຊົນຢູດາແລະກຸງເຢຣູຊາເລັມກໍາລັງປະເຊີນຢ່ ູ; ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຖ້ິມຊີວິດເກ່ົາ
ເພ່ືອຊວິີດໃໝ່ໃນພຣະຄຣດິຈະກ້າວຕ່ໍໄປ.     ທາງເລືອກສອງເສ້ັນຂອງຢູດາຄື: ìທາງນໍາໄປສ່ ຊີູວດິ ແລະທາງນໍາໄປສ່ ຄູວາມ
ຕາຍî (ຢມຢ 21:8) ຊ່ຶງຄ້າຍຄືກັບທາງເລືອກຢ່ ູໃນພຣະບັນຍັດທີສອງ 30:15-20. 
 

4. ຣາຄາຂອງການເວົາ້ຄວາມຈງິ: ( ເຢເຣມີຢາ 38: 1-6 ) 
ຂ່າວສານຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີພວກປະໂຣຫິດໄດ້ຍິນຈາກເຢເຣມີຢາໄດ້ສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍໃຫ້ກັບພວກເຂົາ   ເພາະວາ່ພຣະຄໍາ 
ໄດ້ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ìຍອມແພ້ ຫລືຍອມຕາຍ.î ແນ່ນອນຜູ້ປະກາດພຣະທັມອາດຈະບອກພວກເຂົາຫລາຍໆຄ້ັງວາ່ຖ້າ
ບ່ໍຍອມຈໍານົນຕ່ໍບາບີໂລນ, ຄວາມຕາຍຈະມາເຖິງແນ່ນອນ. 
 
ຜູ້ນໍາຢູດາຕ້ອງການຕ່ໍສູ້ສັດຕຣູເພ່ືອຮັກສາປະເທດຊາດ; ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຫັນວ່າເຢເຣມີິຢາບ່ໍໄດ້ຢ່ ຝູ່າຍຂອງພວກເຂົາແລະ
ມີເຈຕນາຮ້າຍຕ່ໍປະຊາຊນົ.     ພວກປະໂຣຫິດໄດ້ກັບໄປທູນກະສັດເຊເດກີິຢາວ່າ ìຄົນນ້ີຈະຕ້ອງຖືກໂທດເຖິງຕາຍ; ລາວໄດ້
ເຮັດໃຫ້ພວກທະຫານຢູ່ໃນເມືອງເສັຍກໍາລັງໃຈໂດຍເວົາ້ເຊ່ັນນ້ັນî (ຢມຢ 38:4).  
 
ເພາະຄວາມຮັກຊາດແລະຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນຊາດ,   ພວກຜູ້ນໍາໄດ້ລືມຄິດໄປວ່າຄໍາເວ້ົາຂອງເຢເຣມີຢານ້ັນແມ່ນພຣະ 
ຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບພວກຕົນ; ສະນ້ັນພວກເຂົາຈ່ຶງຈັບເຢເຣມີຢາແລະໃຊ້ເຊືອກມັດຢ່ອນລາວລົງນ້ໍາສ້າງທ່ີຢ່ ໃູນເດ່ີນຂອງ
ຣາຊວັງ; ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ຈົມຢ່ ໃູນຂ້ີຕົມ (ຢມຢ 38:6). 
 
ຫລັງຈາກນ້ັນຄົນໃຊ້ໃນວັງຊື່ ເອເບ ັດ-ເມເຫລັກຜູ້ກ້າຫານໄດ້ໄປຂໍອະນຸຍາດຈາກກະສັດເພ່ືອຈະເອົາເຢເຣມີຢາຂ້ຶນຈາກນ້ໍາ 
ສ້າງຕົມເພາະຢ້ານເພ່ິນຈະຫິວຕາຍຢ່ ູທ່ີນ້ັນ; ແລ້ວກະສັດກໍໄດ້ອະນຸຍາດ; ເອເບັດ-ເມເຫລັກ ແລະພັກພວກໄດ້ພາກັນຊ່ວຍຜູ້
ປະກາດພຣະທັມຂ້ຶນຈາກນ້ໍາສ້າງ (ຢມຢ 38: 11-13). 
 
ເຢເຣມີຢາໄດ້ໄປປຶກສາກັບກະສັດເຊເດກີຢາອີກເທ່ືອນ່ຶງ;   ກະສັດສັນຍາວ່າຖ້າຜູ້ປະກາດເວ້ົາຄວາມຈິງທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ, 
ພຣະອົງຈະປົກປ້ອງທ່ານ. ເຢເຣມີຢາກໍໄດ້ຢ້ໍາອີກເທ່ືອນ່ຶງວ່າ ìຍອມຈໍານົນ ຫລືຍອມຕາຍ (ຢມຢ 38: 14-20). 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິັດ 
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ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງຢູ່ຝ່າຍເຮົາໃນທຸກກໍຣະນິ; ແລະພຣະອົງຈະບໍຊົ່ງເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ.  ບ່ໍມີອໍານາດ
ການປົກຄອງໃດທ່ີຢ່ ູເໜືອອໍານາດພຣະເຈ້ົາ; ສະນ້ັນຈ່ົງຣະວັງຄວາມຄິດໃນທໍານອງນ້ີ. ນອກນ້ັນກໍຢ່າຄິດວ່າເພາະພວກເຮົາຢ່ ູ
ຝ່າຍພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາກໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຍອມຈໍານົນຕ່ໍພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການຍອມຈໍານົນແລະມີຊີວດິຢູ່ຕ່ໍໄປເປັນ
ໜ້າທ່ີຂອງພວກສາວົກ. 
 
ໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາຣະນາທ່າທີຂອງຕົນເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອ ແລະການເມືອງ;     ບາງທີບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈໄດ້
ຍາກວາ່ຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຊີວິດໃນຕອນນ້ີ;    ໃຫ້ຈົດຈໍາຄໍາເວ້ົາຂອງເຢເຣມີິຢາສໍາລັບທ່ານ
ເອງໃນການຍອມຈໍານົນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຈະໄດ້ກ້າວໄປໃຫ້ເລິກກັບພຣະຄຣດິ ຫລື ການຍອມຖ້ິມຊີວິດເກ່ົາທ່ີເປັນຊວິີດທ່ີເຫັນ
ແກ່ຕົວ. 
 

ຄໍາຖາມ: 

1. ທ່ານຄິດວ່າກະສັດເຊເດກີຢາຈ່ຶງລໍຖ້າຈົນນາທີສຸດທ້າຍໃນການຂໍໃຫ້ເຢເຣມິຢາສແວງຫາການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະ
ເຈ້ົາ? ເປັນຫຍັງ? 
 

2. ມີໃຜແດ່ ຫລືເຣ່ືອງໃດແດ່ໃນພຣະຄັມພີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຈົງຮັກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເປັນເຣ່ືອງສູງສຸດ? 
 

3. ຄໍາທໍານວາຍຂອງເຢເຣມີຢາເປັນຄໍາເຕືອນວາ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍພຽງແຕ່ຈະຊົງມອບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃສ່ກໍາມືຂອງພວກ
ບາບີໂລນເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ພຣະອົງຈະຊົງຕ່ໍສູ້ປະຊາຊນົໃນຢູດາ ແລະກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ທ່ານຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເບ່ືອໜ່າຍ
ເພາະປະຊາຊົນບ່ໍຍອມຟັງຄໍາເຕືອນບ່ໍ? 

 
4. ທ່ານຄິດວ່າຄວາມຮັກຊາດແລະຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຂອງປະຊາຊນົແມ່ນເກີດຈາກຄົນກຸ່ມທ່ີຢູ່ໃຕ້ການປົກຄອງ 

ຂອງກະສັດເຊເກດີຢາທັງໝົດບ່ໍ? 
 

5. ຄວາມຮັກຊາດຂອງຄຣສິຕຽນທ່ີອະເມຣິກາ   ແລະຄວາມຮັກຊາດຂອງຄຣສິຕຽນທ່ີຖືກຂ່ົມເຫງຢູ່ໃນປະເທດນ້ອຍໆ 
ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? 

 
6. ເຢເຣມີຢາໄດ້ຖືກຖ້ິມລົງໃນນ້ໍາສ້າງຕົມເພາະໄດ້ເຕືອນປະຊາຊົນເຣ່ືອງຄວາມຈົງຮັກຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນ     ສໍາຄັນກ່ອນ

ຄວາມຮັກປະເທດຊາດ. ທ່ານເຄີຍໄດ້ເຮັດຕາມຄວາມເຊ່ືອ ແຕ່ໄດ້ຖືກຂ່ົມເຫງຢ່າງໜັກບ່ໍ?  ທ່ານມີຄວາມຊອກຊໍາ້ 
ຫລືໄດ້ຮັບກໍາລັງໃຈ? 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ8 
ພຣະສັນຍາເຣືອ່ງສາ້ງຂຶນ້ໃໝ ່

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຢເຣມຢີາ 31: 27-34; 32:1-15 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຢເຣມີຢາ 31ó32 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຖິງປະເທດຢູດາຈະຕ້ອງພົບກັບຄວາມພິນາດ, ເຢເຣມີຢາປະກາດວາ່ພຣະເຈ້ົາຈະຊງົສ້າງ 

ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຂ້ຶນໃໝ່. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈະເຊ່ືອໄດ້ຢ່າງໃດວ່າທຸກຢ່າງຈະດີຂ້ຶນ ເມ່ືອຫລາຍຢ່າງຍັງວ້ ນຸວາຍຢູ່? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອອະທິບາຍວ່າຂ່າວດີຈາກພຣະເຈ້ົາຈະເວ້ົາກັບຕົວຂ້ອຍວິທີໃດ. 
 

ຄໍານາໍ 
ເຢເຣມີຢາໄດ້ນໍາຂ່າວກ່ຽວກັບພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາເຣ່ືອງຈະຊົງປົວແປງສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ດີຄືເກ່ົາ    ແລະຈະຊງົ
ເຮັດພຣະສັນຍາໃໝ່ກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  ທ່ານໄດ້ຊ້ືນາທ່ົງນ່ຶງໃນເຂດສົງຄາມຊ່ຶງເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງ
ທ່ານເອງໃນພຣະສັນຍານ້ັນ. 
 
ເຢເຣມີຢາມີຄວາມໝ້ັນໃຈໃນພຣະສັນຍາແມ່ນວ່າສະພາບການໃນຕອນນ້ັນບ່ໍມີຫຍັງດີນອກຈາກສົງຄາມ; ທ່ານໄດ້ຊ້ືນານ່ຶງ
ທ່ົງທ່ີອານາທົດໃນເຂດແດນຂອງເບັນຢາມິນ ຈາກຮານາເມນລູກຊາຍຂອງຊານລູມ  ຊ່ຶງເປັນລູງຂອງເພ່ິນເອງ (ຢຣຢ 32:1-
5). ເຢເຣມີຢາໄດ້ເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະສັນຍາ ແລະໄດ້ມອບຜົນທ່ີຈະປາກົດໄວ້ໃນພຣະຫັດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
 

1. ເປດີໜ້າໜງັສເືພື່ອຈະພົບອະນາຄົດ: ( ເຢເຣມີຢາ 31:27-30 ) 
ຄໍາທໍານວາຍຂອງເຢເຣມີຢາເວ້ົາເຖິງອະນາຄົດຊ່ຶງຈະເປັນມ້ືໃໝ່ສໍາລັບຊາວອິສຣາເອັນແລະຊາວຢູດາ.    ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງໄດ້
ຖອນຮາກແລະທໍາລາຍພວກເຂົາ ຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເບ່ິງແຍງເພ່ືອປູກແລະກ່ໍສ້າງພວກເຂົາຂ້ຶນໃໝ່.  ໂທດກັມຂອງປູ່ຍ່າ
ຕາຍາຍຈະບໍຕົ່ກໄປເປັນຂອງພວກລູກຫລານ; ໃນຍຸກໃໝ່ຄົນທັງຫລາຍຈະຕ່າວຄືນຫາພຣະເຈ້ົາໂດຍປະຖ້ິມຄວາມຜິດບາບ; 
ແລ້ວພວກເຂົາຈະທໍາພັນທະສັນຍາໃໝ່ກັບພຣະເຈ້ົາ.  
 
ຂ່າວຈາກຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍຄືວ່າທຸກຢ່າງຈະປ່ຽນແປງເມ່ືອເວລານ້ັນມາເຖິງ. ຣະດູຂອງການທໍາລາຍຈະໝົດສ້ິນໄປ; ການ
ກ່ໍສ້າງກໍາລັງລໍຢ່ ຂູ້າງໜ້າ. ແຕ່ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດສັບສົນລະຫວ່າງສາສນາແລະການເມືອງ; ຄຣິສຕຽນທຸກໆຄົນບ່ໍວ່າຈະຢ່ ປູະເທດໃດ
ສາມາດໝ້ັນໃຈໄດ້ໃນຣິດອໍານາດແຫ່ງການປ່ິນປົວຮັກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ;   ພວກເຮົາອາດຈະເຮັດຫຍັງບ່ໍໄດ້ກ່ຽວກັບປະເທດ
ຊາດບ້ານເມືອງທ່ີນໍາຄວາມລໍາບາກມາສູ່ຊີວດິຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊງົມີແຜນດີສໍາລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ເກີນກວ່າ
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ອໍານາດການປົກຄອງສາມາດເອົາໃຫ້ ບ່ໍວ່າຈະເປັນເຣືອ່ງເສຖກິດ ແລະສັງຄົມ.    ຂ່າວສານຂອງເຢເຣມີຢາແນໃສ່ທາງຊວິີດ
ແລະຄວາມເຊ່ືອທ່ີພວກເຮົາຮູ້ຈັກໃນປັດຈຸບັນ;   ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາບ່ໍຢ່ ູທ່ີຣຖັບານ ຫລືເສຖກິດ ແຕ່ຢ່ ູທ່ີຄວາມຮັກອັນ
ໝ້ັນຄົງຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງມີພຣະປະສົງແລະແຜນການສໍາລັບຊີວດິພວກເຮົາທ່ີໃຫ້ຄວາມໝາຍໃນການເປັນຢ່ ູ. 
 

2. ສັນຍາໃໝສ່າໍລບັວນັໃໝ:່ ( ເຢເຣມີຢາ 31:31-34 ) 
ໂລກໃໝ່ນ້ີຈະມີລັກສະນະແນວໃດ?  ໃນຂະນະທ່ີປະຊາຊນົພາກັນຄອຍຖ້າທິດທາງໃໝ່, ຄໍາເວ້ົາຂອງເຢເຣມີຢາໄດ້ໃຫ້ລາຍ
ລະອຽດວ່າ ìດີກວ່າî ໝາຍເຖິງຫຍັງແທ້.   ເຢເຣມີຢາເວ້ົາເຖິງພັນທະສັນຍາໃໝ່ຊ່ຶງເກີນຄວາມຄາດໝາຍຂອງມະນຸດ ເພາະ
ພັນທະສັນຍານ້ີຈະຢ່ ູໃນປະຊາຊນົທັງຫລາຍ; ພັນທະສັນຍາໃໝ່ຈະແຕກຕ່າງເພາະປະຊາຊນົຈະຫັນມາຫາພຣະເຈ້ົາໂດຍຖ້ິມ
ໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່. 
 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເວ້ົາຜ່ານຄໍາທໍານວາຍຂອງເຢເຣມີຢາວ່າພຣະສັນຍາໃໝ່ຈະແຕກຕ່າງກັບພຣະສັນຍາທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ໃນ
ຕອນທີອິ່ສຣາເອັນອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ.  ອິສຣາເອັນໄດ້ຖ້ິມພັນທະສັນຍານ້ັນແລ້ວ, ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ຊົງພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະເລ້ີມວິທີທາງໃໝ່ກັບພວກເຂົາ.  ກິຈການຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ້ີບອກເຖິງພຣະລັກສະນະ; ເພາະພຣະອົງຊົງ 
ເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຮັກໝ້ັນຄົງຕ່ໍມະນຸດ, ການເຮັດພັນທະສັນຍາໃໝ່ຈ່ຶງເກີດຂ້ຶນໄດ້.    ໃນພຣະສັນຍາເດີມພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ
ຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງພຣະເຈ້ົາເຊ່ັນການຊົງສ່ັງອິສຣາເອັນໃຫ້ທໍາລາຍຄົນຕ່າງຊາດ, ການຂ້າລູກຫົວປີໃນເອຢິບ, ການສ່ົງນ້ໍາ
ໃຫ້ຖ້ວມໂລກ, ແລະອ່ືນໆ. ໃນຕອນນ້ີ ເຢເຣມີຢາເນ້ັນເຣ່ືອງການຊົງອະພັຍບາບ, ການຊົງສໍາແດງຄວາມກະຣນຸາ, ແລະການ
ຊົງເປີດທາງໃຫ້ມະນຸດໄດ້ຮ້ ູພຣະອົງ. 
 
ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ປາກົດແຈ້ງໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ; ຄວາມຮັກໝ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງສໍາລັບມະນຸດທັງຫລາຍບ່ໍມີ
ວັນປ່ຽນແປງ;  ສະນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງຊົງເຮັດພັນທະສັນຍາໃໝ່ກັບພວກເຂົາ.    ພັນທະສັນຍາໃໝ່ຈະຢ່ ູທ່ີຫົວໃຈ; ການປ່ຽນແປງ
ຂອງມະນຸດຕ້ອງເລ້ີມຈາກໃຈ; ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ   ìເຮົາຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາ ແລະພວກເຂົາຈະເປັນປະຊາ 
ຊົນຂອງເຮົາî (ຢມຢ 31: 33).  
 
ໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກອັນສູງສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 
11:25, ໂປໂລໄດ້ບັນທຶກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູທ່ີໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ ìຈອກນ້ີຄືພັນທະສັນຍາໃໝ່ໂດຍເລືອດຂອງເຮົາ,î ເມ່ືອໂປ
ໂລໄດ້ສ່ັງສອນເຣ່ືອງພິທີສິນມະຫາສນິດ.  ຄຣິສຕຽນເຊ່ືອວ່າພັນທະສັນຍາທ່ີເຢເຣມີຢາໄດ້ເວ້ົາເຖິງໃນຕອນນ້ີແມ່ນທໍານວາຍ
ເຖິງການຖວາຍພຣະຊນົຂອງພຣະຄຣິດ;      ພຣະຄຣິດໃນເຮົາ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍຣິດອໍານາດຂອງ
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 
 

3. ທົງ່ນາແຫງ່ຄວາມຫວັງ-ເຮອືນ, ທົ່ງນາ, ແລະສວນໝາກອະງູນ່: ( ເຢເຣມຢີາ 32:1-15 ) 
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ເຢເຣມີຢາໄດ້ຮັບກັນຊງົນໍາພາຈາກພຣະເຈ້ົາໃນຂະນະທ່ີຖືກກັກຂັງຢ່ ໃູນບໍຣິເວນຣາຊວັງ; ທ່ານໄດ້ເວ້ົາກັບກະສັດເຊເດກີິຢາ 
ເຣ່ືອງຄໍາທໍານວາຍທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ      ແລະເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ຜູ້ປະກາດຊ້ືນາທີ່ອານາທົດ. 
ພຣະເຈ້ົາຊົງບອກວ່າ ìຮານາເມນລູກຊາຍຂອງຊານລູມລູງຂອງຂ້າພຣະເຈ້ົາຈະມາຂໍໃຫ້ຊືນ້າຂອງລາວî (ຢມຢ 32:7).  
 
ເຢເຣມີຢາໄດ້ຊ້ືທ່ົງນາຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງແລະໄດ້ຮັບໃບຕາດິນໂດຍມີພຍານຮູ້ເຫັນນໍາ ການຊ້ືຂາຍດິນຂອງຜູ້ປະກາດ
ພຣະທັມບ່ໍເໝືອນການຊ້ືຂາຍທ່ົວໆໄປ; ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ສ່ິງນ້ີເພ່ືອໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມຫວັງ,    ໃນຂະນະທ່ີພວກເຂົາກໍາລັງ
ໝົດຫວັງ.  ຂ້ໍສັງເກດ: ເຢເຣມຢີາ 32:1 ບອກວ່າການຊ້ືນດິນຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມແມ່ນໃນປີທີສິບຂອງກະສັດເຊເດກີຢາ 
ກົງກັບ ປີ 587 ກ່ອນ ຄ.ສ ຊ່ຶງເປັນປີທ່ີບາບິໂລນໂຈມຕີນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ.  ການປິດລ້ອມກຸງກໍເປັນເຫດໃຫ້ປະຊາຊນົທຸກ
ລໍາບາກ   ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົສໍາແດງເຖິງຄວາມຫວັງຜ່ານການຊືດິ້ນຊອງເຢເຣມີຢາວ່າວັນນ່ຶງດິນທ່ີຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ຊື້
ໄວ້ນ້ັນຈະກາຍເປັນສວນໝາກອະງ ່ນຸ, ເປັນເຮືອນ, ແລະເປັນທ່ົງໄຮ່ທ່ົງນາ. ເຢເຣມີຢາເອງກໍມີຄວາມຫວັງເພາະພຣະສັນຍາ 
ຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
ການຊືນ້າຂອງເຢເຣມີຢາບ່ໍແມ່ນການສວຍໂອກາດຊ້ືດິນຖືກເພາະເສິກສົງຄາມ  ແຕ່ໄດ້ບອກເຖິງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ;  
ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີກໍມີເຣ່ືອງສອນພວກເຮົາເຊັນ່ກັນ; ແມ່ນວາ່ທຸກຢ່າງໃນຕອນນ້ີຮູ້ສຶກວ່າໝົດຫວງັແຕ່ພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງທໍາງານຢູ່ເບ້ືອງ
ຫລັງ, ຊ່ຶງພວກເຮົາອາດຈະເບ່ິງບ່ໍເຫັນ, ເພ່ືອໃຫ້ພຣະປະສົງສໍາເຣັດ.    ສະນ້ັນ ໃຫ້ພວກເຮົາດໍາເນີນຊວິີດດ້ວຍຄວາມເຊືອ່ ບ່ໍ
ແມ່ນດ້ວຍສ່ິງທ່ີຕາກໍາລັງເຫັນ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິັດ 
ຄວາມຫວັງກ່ຽວກັບອະນາຄົດທ່ີຢູ່ໃນ ເຢເຣມີຢາ 30ó33  ກົງກັນຂ້າມກັບຂ່າວຮ້າຍຕ່າງໆໃນພາກຕ່ໍໄປຂອງປ້ຶມເຢເຣມີຢາ. 
ຫລັງຈາກທຸກຢ່າງໄດ້ເພພັງ, ມີບາງຢ່າງທ່ີຈະດີໃນຂ້າງໜ້າ; ສ່ິງນ້ີໄດ້ໃຫ້ຄວາມຫວັງກັບປະຊາຊົນຜູ້ໝົດຫວງັ. ພວກເຮົາເອງ
ສາມາດທ່ີຈະຮຽນຮູ້ຈາກເຢເຣມີຢາກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງ ເວລາພວກເຮົາຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍຄວາມສ້ິນຫວັງ. 
 
ເປັນການຍາກທ່ີຈະມີຄວາມເຊ່ືອເຂ້ັມແຂງ  ເວລາພວກເຮົາຢ່ ູໃນຄວາມລໍາບາກ; ແຕ່ຄໍາເວ້ົາຂອງເຢເຣມີຢາຍັງມີຄວາມໜັກ
ແໜ້ນສໍາລັບພວກເຮົາແລະພວກຜູ້ຟັງໃນຕອນນ້ັນ. ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາເຣ່ືອງຄວາມຫວັງເປັນແສງສວ່າງເມ່ືອຢ່ ູໃນຄວາມ
ມືດ; ສາມາດໃຫ້ກໍາລັງໃຈໃນມ້ືຕ່ໍໄປ.  ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົາ້ສ່ວນຫລາຍຈະບໍມ່າເຖິງພວກເຮົາໃນເວລາແສງສວາ່ງ ແຕ່
ຈະມາເຖິງໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາກໍາລັງມືດມົນຄິດວາ່ບ່ໍມີທາງອອກ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງ ແລະສາມາດກ້າວຕ່ໍໄປໃນ
ພຣະຄຣິດດ້ວຍຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີ. 
 
 

ຄໍາຖາມ: 
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1. ທ່ານເຄີຍສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບ ແລ້ວສັນຍາວ່າຈະບ່ໍເຮັດອີກບ່ໍ? ທ່ານໄດ້ຮັກສາຄໍາສັນຍາບ່ໍ? ທ່ານຄິດວ່າພຣະ
ເຈ້ົາຈະຊງົຮັບຟັງການສາຣະພາບບາບຂອງພວກເຮົາບ່ໍ ເວລາພວກເຮົາກັບເຮັດຄວາມຜິດບາບນ້ັນອີກ? ພຣະເຈ້ົາຊງົ
ມີກໍານົດບ່ໍໃນການອະພັຍຄວາມຜິດບາບ? 
 

2. ການມີພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່ ໃູນໃຈມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ? ທ່ານຈະປະພຶດຕ່າງເກ່ົາວິທີໃດ?   ທ່ານຈະເຮັດ
ກັບຄົນອ່ືນຢ່າງໃດ? 

 
3. ທ່ານເຫັນຄວາມສັມພັນແນວໃດລະຫວ່າງພັນທະສັນຍາໃນເຢເຣມີຢາ 31   ແລະພັນທະສັນຍາໃໝ່ທ່ີໂປໂລຂຽນໄວ້

ໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 11: 25? 
 

4. ຄຣິສຕະຈັກມີໜ້າທ່ີແນວໃດໃນການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອໜ້ອຍ?     ທ່ານມີໜ້າທ່ີແນວໃດໃນການຊ່ວຍຄົນ
ອ່ືນໆທ່ີກໍາລັງສັບສົນກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາ? 

 
5. ເປັນຫຍັງການຊ້ືດິນຂອງເຢເຣມີຢາຈ່ຶງເປັນເຄ່ືອງໝາຍຂອງຄວາມສັດຊ່ື? ທ່ານແລະຄຣສິຕະຈັກໄດ້ເຮັດແນວໃດແດ່

ທ່ີບອກເຖິງຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະສັນຍາພຣະເຈ້ົາກ່ຽວກັບອະນາຄົດ? 
 

6. ພຣະເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ຊົງເອ້ີນທ່ານໃຫ້ເຮັດບາງຢ່າງເພ່ືອສະແດງເຖິງຄວາມເຊ່ືອເໝືອນຢ່າງພຣະອົງຊົງເອ້ີນເຢເຣມີຢາໃຫ້
ຊ້ືທ່ົງນາບ່ໍ? ທ່ານເຄີຍໄດ້ສະແດງຄວາມຫວງັໃນອະນາຄົດຖ້າມກາງບັນຫາບ່ໍ? ມັນເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໃດ? ຄົນອ່ືນເຫັນ
ແລ້ວຄິດຢ່າງໃດ? 
 
 
 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ9 
ເອີນ້ໃຫສ້ົງ່ຂາ່ວຂອງພຣະເຈົາ້ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຊກຽນ 1:28ó3:4 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຊກຽນ 1ó3 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຜ່ານທາງນີມິດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ເອເຊກຽນຮູ້ສຶກວາ່ພຣະອົງຊົງເອ້ີນໃຫ້ລາວນໍາຂ່າວສານຂອງ 

ພຣະອົງໄປໃຫ້ປະຊາຊນົອິສຣາເອັນທ່ີເປັນຊະເລີຍທ່ີບາບິໂລນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານຕ້ອງການປະສົບການປະເພດໃດກັບພຣະເຈ້ົາ ກ່ອນທ່ານຈະສາມາດໝ້ັນໃຈວ່າພຣະອົງໄດ້ 

ຊົງເອ້ີນທ່ານໃຫ້ອອກໄປຮັບໃຊ້? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອຮຽນຮູ້ວ່າການຊົງເອ້ີນເອເຊກຽນ ຈະສອນພວກເຮົາແນວໃດກ່ຽວກັນການຊົງເອ້ີນຄົນ 

ທັງຫລາຍໃນສມັຍນ້ີ. 
 

ຄໍານາໍ 
ເຖິງເອເຊກຽນຈະອາສັຍຢ່ ູໃນຕ່າງແດນຫ່າງໄກຈາກພຣະວິຫານທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ການຊົງເອ້ີນໃຫ້ເຮັກວຽກພິເສດນ້ັນຍັງ   
ເຮ ັດໃຫ້ລາວໝ້ັນໃຈແລະຮ້ອນຮົນ. 
 
ເວລາໂຣເບີດແລະມາຣີຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນພວກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ອອກໄປເປັນມິສຊັນນາຣີໃນຕ່າງປະເທດ ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍ
ໄດ້ບອກໃຫ້ລູກແລະຫລານທັງຫລາຍຮູ້ນໍາ ໃນຂະນະທ່ີກໍາລັງອ້ອນວອນຂໍຄວາມແຈ່ມແຈ້ງຈາກພຣະອົງ. ມ້ືນ່ຶງໃນຂະນະທ່ີຢ່ ູ
ໃນຣົດຄອບຄົວ, ຫລານຊາຍອາຍຸສ່ີປີໄດ້ຖາມມາຣີວາ່, ìມາມາ, ຄົນໃນຕ່າງປະເທດຈະຮ້ ູເຣ່ືອງພຣະເຢຊູໄດ້ຢ່າງໃດ? 
 
ມາຣໄີດ້ຕອບຫລານວ່າ ìເຢຣະມີເອີຍ! ຄົນທ່ີຮ້ ູພຣະເຢຊູຕ້ອງໄປປະເທດນ້ັນໆ,   ຮຽນພາສາຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ,  ແລະບອກ 
ພວກເຂົາເຈ້ົາເຣືອ່ງພຣະເຢຊູ.î ເຢຣະມີຖາມຕ່ໍໄປວ່າ ìເປັນຫຍັງພວກເຮົາບ່ໍໄປ?î   ຄໍາຖາມ ນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຮເບີດແລະມາຣີ 
ເກີດຄວາມສະທ້ານໃຈ. 
 
ມ້ືຕ່ໍມາໃນຂະນະທ່ີມາຣີກ້ຽວຜົມໃຫ້ຫລານສາວຢ່ ູ, ຫລານສາວຜູ້ນ້ີໄດ້ເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ, ìມາມາຮູ້ບ່ໍວ່າຂ້ອຍມັກຫຍັງ? ຂ້ອຍຄຶດວ່າ 
ການໄປຢ່ ຕູ່າງປະເທດ, ຮຽນພາສາ, ແລະກິນອາຫານຂອງພວກເຂົາເຈ້ົານ້ັນຈະເປັນເຣ່ືອງສນຸກດີ.î 
 
ໃນກໍຣະນີຂອງໂຣເບີດ ແລະມາຣີ, ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໃຫ້ນິມິດ ຫລືຊົງທູດສວັນມາຢ້ຽມຢາມ;   ພຣະອົງຊົງໃຊ້ເດັກນ້ອຍເພ່ືອຢ້ໍາ 
ເຖິງການຊົງເອ້ີນ.     ພຣະອົງຊງົສະແດງສ່ິງອ່ືນໆໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ົງນາຕ່າງປະເທດແມ່ນຢ່ ໃູນແຜນການຂອງພຣະອົງແລະຂອງ 
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ພວກເຮົາ; ພຣະອົງໄດ້ຊງົຈັດຕຽມທ່ົງນາໄວ້ເພ່ືອການເກັບກ່ຽວ.  ພຣະອົງຊງົຮູ້ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາແລະຊົງສາມາດຊ່ວຍແຕ່ 
ລະຄົນໃຫ້ມີຄວາມໝ້ັນໃຈໃນເວລາທ່ີພຣະອົງຊົງເອ້ີນ. 
 

1. ເຫັນສະຫງ່າຣາສແີວບນຶງ່: ( ເອເຊກຽນ 1:28 ) 
ເອເຊກຽນຢູ່ໃນຕ່າງແດນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊງົເວ້ົາກັບທ່ານ. ເອເຊກຽນເປັນຜູ້ນ່ຶງໃນຈໍານວນປະຊາຊນົສິບພັນຄົນທ່ີຖືກກະສັດເນ
ບູກາເນັດຊາຈັບໄປເປັນຊະເລີຍທ່ີບາບິໂລນໃນປີ 597 ກ່ອນ ຄ.ສ.   (ກະຣນຸາ ອ່ານ 2 ກະສັດ 23:31ó24:17 ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາ
ໃຈສະພາບການ). 
 
ຊາວຢິວທ່ີບາບິໂລນຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາຖືກຕັດອອກຈາກການຊົງຢ່ ູຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະຫລາຍຄົນເຊ່ືອວາ່ພຣະວິຫານທ່ີ 
ກຸງເຢຣູຊາເລັມແມ່ນບ້ານຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ພວກເຂົາເຈ້ົາຄິດວ່າປະຊາຊົນທ່ີເຢຣູຊາເລັມຍັງຢ່ ໃູນຄວາມປອດພັຍ ເພາະມັນ
ເປັນເຣືອ່ງທ່ີຄິດບ່ໍເຖິງວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປ່ອຍໃຫ້ພຣະວິຫານແລະເມືອງບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງຖືກທໍາລາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້
ຖາມຕົວເອງວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຍັງຫ່ວງໃຍພວກທ່ີຢ່ ບູາບິໂລນຢູ່ບໍ? ພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງສາມາດຊວ່ຍຄົນທ່ີຢ່ ູຫ່າງໄກໄດ້ຢູ່ບໍ? 
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບຄໍາສົງສັຍຂອງປະຊາຊນົດ້ວຍການຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງກັບເອເຊກຽນ. ໃນນິມິດຂອງຮູບຮ່າງ ແລະສະ 
ຫງ່າຣາສີເທິງສວັນ (ອຊຢ 1:4-28)   ຊວນໃຫ້ລະນຶກເຖິງປະສົບການຂອງເອຊາຢາຕອນພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນເພ່ິນ (ອຊຢ 6:1-
4); ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຄວາມໝ້ັນໃຈກັບປະໂຣຫິດໜຸ່ມວ່າພຣະອົງຈະຊົງດູແລພວກເຂົາແມ່ນວາ່ຈະຢ່ ູໃນຕ່າງແດນ. ພຣະອົງຊົງ
ຫວັງວ່າພວກຊາວຢິວຍັງຈະຮັກສາພັນທະສັນຍາ ແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ.     ແນ່ນອນລະຍະທາງໄກຈະບ່ໍສາ 
ມາດກີກກ້ັນຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

2. ວຽກໃຫຍ່ສໍາລັບຊາຍໜຸມ່ນ້ອຍ: ( ເອເຊກຽນ 2:1-7 ) 
ອີງຕາມພຣະທັມເອເຊກຽນ 1:1, ອາຍຸຂອງຜູ້ປະກາດເອເຊກຽນຄົງຈະມີຢ່ ູປະມານສາມສິບປີ.    ຕາມປະເພນີແລ້ວກໍນັບວ່າ
ເປັນຊວ່ງສໍາຄັນສໍາລັບທ່ານເອເຊກຽນ ເພາະປະໂຣຫິດຈະຕ້ອງມີອາຍຸສາມສິບປີຈຶງ່ຈະມີສິດຮັບໃຊ້ໃນພຣະວິຫານ.   ໃນຂະ 
ນະທ່ີກໍາລັງເຕີບໃຫຍ່,  ເອເຊກຽນໄດ້ຮັບການອົບຮົມດ້ານພຣະບັນຍັດ ແລະໄດ້ຮັບການຝຶກເຣ່ືອງພາຣະກິດແລະການຮັບໃຊ້ 
ໃນພຣະວຫິານ. 
 
ມາເຖິງຕອນນ້ີ, ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນເອເຊກຽນໃຫ້ເຮັດວຽກໃໝ່; ພຣະອົງຊງົມອບໃຫ້ທ່ານເປັນຜູ້ກ່າວພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາກັບ 
ພວກຊະເລີຍທັງຫລາຍ.    ລາຍລະອຽດຂອງການຊົງເອ້ີນເອເຊກຽນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນພຣະທັມຕອນນ້ີຖືວ່າເປັນເຣືອ່ງສໍາຄັນ 
ເພາະເປັນການບອກເຖິງການຊົງແຕ່ງຕ້ັງ ແລະການຊົງມອບສິດອໍານາດໃຫ້ເວົາ້ແທນພຣະອົງ. 
 
ວຽກຂອງເອເຊກຽນນັບວາ່ເປັນວຽກຍາກ; ພຣະເຈ້ົາຊົງເຕືອນເອເຊກຽນວາ່ປະຊາຊນົຂອງພຣະອົງເປັນຄົນດ້ືດ້ານ   ແລະຄົນ 
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ກະບົດ ແລະພວກເຂົາອາດຈະບ່ໍຟັງຄໍາເວ້ົາຂອງເອເຊກຽນ.   ພວກເຂົາບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງ ເພາະພວກເຂົາປະຕິເສດການຊົງປົກ 
ຄອງຢ່ ູຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ່ົງຜູ້ປະກາດອອກໄປ. ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງພິພາກສາຄວາມສັດຊ່ືຂອງເອເຊກຽນດ້ວຍການ
ຕອບຮັບຂອງປະຊາຊນົ; ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ປະກາດຄືພຽງອອກໄປບອກ. 
 
ການເຮັດຕາມການຊງົເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນເຣືອ່ງຍາກ; ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຜ່ານມາຖືກຕ່ໍສູ້ຂ່ົມເຫັງ; ແຕ່ຜູ້
ທ່ີພຣະອົງຊງົເອ້ີນ ພຣະອົງກໍຊົງໃຫ້ຣິດອໍານາດໃນການທໍາງານ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົສ່ັງເອເຊກຽນໃຫ້ລຸກຂ້ຶນ ແລ້ວພຣະອົງຊົງຍົກ
ລາວຂຶນ້ໂດຍຣດິອໍານາດຂອງພຣະວນິຍານ (ອຊກ 2:1-2). ເອເຊກຽນເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ ແລະທ່ານໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາແລະສະ 
ຫງ່າຣາສີແວບນ່ຶງ (ອຊກ 1:4-27); ເອເຊກຽນໄດ້ເຫັນຣິດເດດຂອງພຣະວນິຍານ (ອຊກ 2:2), ແລະທ່ານຮູ້ວ່າພຣະອ ົງຈະຊົງ
ໃຫ້ກໍາລັງໃນການເຮັດພັນທະກິດ. 
 

3. ຊມີຣດົຂອງການເຊືອ່ຟງັ: (ເອເຊກຽນ 2:8ó3:4 ) 
ພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງເອເຊກຽນວ່າ, ìຈ່ົງອ້າປາກແລະກິນສ່ິງທ່ີເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາî (ອຊກ 2:7);  ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍຊົງໃຊ້ພຣະຫັດຖໜືັງ 
ສືມ້ວນເດ່ໃຫ້ປະໂຣຫິດໜຸ່ມ ແລະຊົງສ່ັງໃຫ້ກິນໜັງສືມ້ວນນ້ັນ. 
 
ໃນສມັຍນ້ັນໜັງສືມ້ວນຈະມີລັກສະນະອ່ອນນຸ້ມ ແລະຈະມີຄໍາຂຽນຢ່ ູທັງສອງຂ້າງ;  ໜັງສືມ້ວນຂອງເອເຊກຽນເຕັມດ້ວຍຄໍາ 
ຄ່ໍາຄວນ;    ນອກນ້ັນຄໍາຂຽນສ່ວນຫລາຍບ່ໍມີພຽງແຕ່ຂ່າວສານຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຈະມີສະພາບການທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນຈາກການ
ຕອບຮັບຂອງຄົນຟັງ. ຄົນຟັງອາດຈະໂສກເສ້ົາແລະກັບໃຈ,  ອາດຈະເສັຽໃຈເພາະໄດ້ເຮັດບາບ,  ຫລືພວກເຂົາອາດຈະຮ້ອງ 
ໄຫ້ທໍຣະມານເມ່ືອປະສົບກັບການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະສືບຕ່ໍໃນການບ່ໍເຊືອ່ຟັງ. 
 
ເຖິງໜັງສືມ້ວນຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໂສກເສ້ົາ,    ການເຊືອ່ຟັງພຣະເຈ້ົາຂອງເອເຊກຽນໄດ້ເຮັດໃຫ້ໜັງສືມ້ວນນ້ັນມີຣົດຫວານເ
ໝືອນດັ່ງນໍ້າເຜ້ິງ (ອຊກ 3:3).  ເອເຊກຽນຮັບຮູ້ວ່າການຊົງເຕືອນຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນມາຈາກຄວາມຮັກ ເພາະພຣະອົງຊົງມີ
ພຣະປະສົງທ່ີຈະໂຜດໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພ້ົນ.   ຄວາມຜິດບາບຈະຕ່ໍຕ້ານຄວາມເມດຕາ; ຜູ້ເປັນເຄ່ືອງມືໃນການຮັກສາ
ພັນທະສັນຍາຈະຖືກປະຊາຊົນກຽດຊງັ. ເອເຊກຽນຮູ້ວາ່ທ່ານເອງຈະຕ້ອງພົບກັບຄວາມລໍາບາກແນ່ນອນ; ແຕ່ລາງວັນຊຶງ່ເປັນ
ສັນຕິສຸກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຊົງແຕ່ງຕ້ັງ ແລະການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຊາຈະກາຍເປັນພຣະພອນທ່ີດົນໃຈໃຫ້ຜູ້
ປະກາດພຣະທັມມີກໍາລັງແລະຄວາມຕ້ັງໃຈໃນໜ້າທ່ີ.  
 

4. ການຊງົເອີນ້-ສວ່ນຕົວແລະສະເພາະ: 
ປະວັດຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອັນເຕັມດ້ວຍການຊົງເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບບຸກຄົນເພ່ືອເຮັດພັນທະກິດໂດຍສະເພາະ. ບາງ 
ຄ້ັງ, ການຊົງເອ້ີນຈະເປັນຊົວ່ຊວິີດເຊ່ັນການຊົງເອ້ີນຊາມູເອັນ ຫລືດາວິດ;  ແຕ່ບາງຄ້ັງອາດຈະເປັນການຊົງເອ້ີນໃຫ້ເຮັດວຽກ
ສະເພາະເຊ່ັນການຊົງເອ້ີນກິເດໂອນໃຫ້ໄປຕ່ໍສູ້ຊາວມິດີອານ. 
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ບ່ໍວ່າການຊົງເອ້ີນຈະເປັນໃນປະເພດໃດ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົເປີດເຜີຍສ່ິງທ່ີຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງເອ້ີນ. ພຣະອົງຈະຊງົປະ 
ທານສ່ິງທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມໝ້ັນໃຈແລະເຊ່ືອຟັງ.    ໃນກໍຣະນີຂອງໂຢຊວຍ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສັນຍາວາ່ຈະຢູ່ດ້ວຍແລະໃຫ້
ກໍາລັງ (ຢຊ1:5-9); ສໍາລັບເອລີຊາແມ່ນຣດົມ້າໄຟ (2 ກສ 2:11-12).     ໃນທຸກໆກໍຣະນີພຣະເຈ້ົາຈະເປີດເຜີຍຣິດອໍານາດ, 
ການຊົງປົກຄອງ, ແລະຊົງສ່ົງພຣະວິນຍານເພ່ືອໃຫ້ອໍານາດກັບຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊງົເອ້ີນ. 
 
ເອເຊກຽນຕ້ອງການຄວາມໝ້ັນໃຈວ່າຣດິອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຢ່ ູແຕ່ພຽງໃນຕຶກທ່ີເຮັດດ້ວຍຫີນ; ຣິດອໍານາດຂອງພຣະ 
ອົງບ່ໍໄດ້ຢ່ ູພາຍໃນຂອບເຂດທ່ີມະນຸດໄດ້ກໍານົດໄວ້. ໃນເອເຊກຽນ 1, ນິມິດເຣ່ືອງສ່ິງມີຊີວິດເຫາະໄປມາຣະຫວ່າງສວັນແລະ
ແຜ່ນດິນແລະມີວົງໂຄ້ງທ່ີເຮັດດ້ວຍແກ້ວຜະລຶກສີສົດໃສປິດຕາຢູ່ ເປີດເຜີຍເຖິງພຣະເຈ້ົາຊງົສະຖິດຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ,   ຊົງຮູ້
ທຸກຢ່າງ, ແລະຊົງດູແລກິຈການທຸກຢ່າງຂອງພວກມະນຸດ.   ນິມິດນ້ີຊວ່ຍເອເຊກຽນໃຫ້ເກີດຄວາມໝ້ັນໃຈວາ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສະ
ເດັດໄປໄດ້ທຸກບ່ອນ ແລະພຣະອົງຊົງຮູ້ເຣ່ືອງຕ່າໆທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບຊນົຊາດອິສຣາເອັນ. 
 
ການເຮັດຕາມການຊົງເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາບາງຄ້ັງຕ້ອງໄດ້ພົບຄວາມລໍາບາກ, ແຕ່ນ້ັນຄືພຣະພອນ; ເວລາພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ໄດ້ມີສ່ວນໃນວຽກງານຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງປະທານພຣະວິນຍານໃຫ້ພວກເຂົາ,    ຜູ້ຮັບໃຊໄ້ດ້ມີໂອກາດໄດ້ຮ້ ູອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາເປັນທາງສ່ວນຕົວ ແລ້ວທຸກສ່ິງໃນໂລກກໍໝົດຄວາມໝາຍ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິັດ: 
ການເລືອກຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຕາມໃຈມັກເປັນເຣືອ່ງໄຮ້ຄ່າ;   ຖ້າຂາດການຊົງນໍາຈາກພຣະວິນຍານ,    ວຽກຕ່າງໆກໍບ່ໍມີຄວາມ
ໝາຍຫຍັງ.  ໂປໂລກ່າວວ່າ ìເພາະວາ່ແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊງົກະທໍາການຢູ່ພາຍໃນເຈ້ົາທັງຫລາຍໃຫ້ມີໃຈປາຖນາແລະໃຫ້ 
ເຮັດໄປເພ່ືອຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະອົງî (ຟລປ 2:13). 
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ບັນຊາວ່າພວກເຮົາຈະມີພາກສ່ວນແນວໃດໃນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ;     ຖ້າພວກເຮົາມີໃຈທ່ີຈະຮັບໃຊ້
ພຣະອົງ, ພຣະອົງຈະຊົງເປີດເຜີຍແຜນການຂອງພຣະອົງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາໃຈ. ພຣະອົງຈະບ່ໍຊງົປິດບັງຫຍັງຈາກຜູ້ທ່ີພຣະ 
ອົງຊົງເອ້ີນ ແລະຈະຊງົຈັດຕຽມກິຈການນ້ັນໆໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ທ່ີຈະຟັງແລະຕອບຮັບ. 
 

ຄໍາຖາມ: 

1. ເປັນຫຍັງຊາວອິສຣາເອັນທ່ີຖືກເປັນຊະເລີຍທ່ີບາບິໂລນຈຶງ່ພາກັນຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງລືມພວກເຂົາ? 
 

2. ທ່ານຄິດວາ່ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງຊົງໃຫ້ເອເຊກຽນໄດ້ເຫັນນິມິດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ໃນການຊົງເອ້ີນທ່ານໃຫ້ເປັນ  
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ? 
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3. ຖ້າຂາດນິມິດ, ຄົນໃນສມັຍນ້ີຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້?  ພວກເຂົາສາມາດໝ້ັນໃຈໄດ້ຢ່າງ 

ໃດວ່າພຣະວິນຍານຊົງນໍາ ຖ້າຂາດການໄດ້ຍິນສຽງເອ້ີນໃສ່ຫູ? 
 

4. ການຊົງເອ້ີນໃນສມັຍພຣະສັນຍາເດີມສ່ວນຫລາຍແມ່ນແນໃສ່ພວກຜູ້ປະກາດ.   ໃນສມັຍນ້ີ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນຜູ້ 
ໃດບ່ໍທ່ີໃຫ້ໄປເຮັດຢ່າງອ່ືນໆ ນອກຈາກວຽກງານການຮັບໃຊ້ໃນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ?    ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນຄົນໃຫ້  
ໄປເຮັດຫຍັງແດ່? 

 
5. ທ່ານສາມາດຮູ້ວ່າພຣະວິນຍານຊງົນໍາພາໃນຊີວິດວິທີໃດ?    ການຕອບຮັບການຊົງນໍາຂອງພຣະອົງໄດ້ຊ່ວຍຄວາມ

ເຊ່ືອແລະຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບພຣະເຈ້ົາວິທີໃດ? 
 
 
 
 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ10 
ຄວາມຮບັຜິດຊອບຢ່ ໃູສ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຊກຽນ 18:1-18 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຊກຽນ 18 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຄົນລຸ້ນປັດຈຸບັນໃນຢູດາໄດ້ຮັບຜົນຮ້າຍຈາກການປະພຶດຂອງພວກເຂົາ   ແລະບ່ໍສາມາດທ່ີ 

ຈະໄປໂທດວ່າຄວາມລໍາບາກຂອງພວກຕົນແມ່ນເພາະຄົນລຸ້ນທ່ີຜ່ານມາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາເຄີຍຖ້ິມໂທດໃສ່ຄົນອ່ືນບ່ໍເມ່ືອພົບກັບຄວາມລໍາບາກ?  ພວກເຮົາເຄີຍເພ່ິງຄວາມດີຂອງ 

ຄົນອ່ືນ ຫລືເພ່ິງຜົນງານຂອງຕົນເອງ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອຮຽນຮູ້ຈາກຄໍາສອນກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສ່ວນບຸກຄົນ. 
 

ຄໍານາໍ 
ປະຊາຊນົເຮັບເຣທ່ີີເປັນຊະເລີຍຢ່ ູບາບິໂລນຢາກຕ້ອງຕິວາ່ການລົງໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບພວກຕົນແມ່ນຄວາມຜິດພາດ
ຂອງປ່ ູຍ່າຕາຍາຍທ່ີບ່ໍເຫັນຄວາມຜິດບາບແລະບ່ໍໄດ້ພາກັນຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່. 
 
ນັກກິລາສາມຄົນໃນທີມຟຸດບອນຂອງໂຮງຮຽນຄຣິສຕຽນນາໆຊາດໄດ້ພາກັນຫລ້ິນຕລົກແບບຜິດຣະບຽບຫລາຍຢ່າງ; ພວກ
ເຂົາຈ່ຶງໄດ້ຖືກສ່ັງໃຫ້ລາອອກຈາກທີມ. ຫລັງຈາກການສອບສວນ, ປາກົດວາ່ນັກກິລາໃນທີມຫລາຍຄົນກໍໄດ້ຮູ້ເຣ່ືອງທຸກຢ່າງ
ຕ້ັງແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນແຕ່ບ່ໍໄດ້ພາກັນຢຸດຢ້ັງການເຮັດຜິດ; ເມ່ືອເປັນຢ່າງນ້ັນ, ໂຄດຂອງທີມຟຸດບອນກໍໄດ້ສ່ັງຖອນນັກກິລາໝົດທັງ 
ທີມອອກຈາກການແຂ່ງຂັນ ຊ່ຶງພວກເຂົາມີໂອກາດທ່ີຈະໄດ້ຊະນະເລີດໃນປີນ້ັນ. 
 
ນັກກິລາຫລາຍຄົນຄິດວ່າພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະພຶດນ້ັນແລະບ່ໍຄວນຖືກລົງໂທດ; ແຕ່ຫລັງຈາກຄຣູຫລາຍຄົນ
ແລະອາຈານປະຈໍາໂຮງຮຽນໄດ້ຮ່ວມອະທິບາຍ,  ນັກກິລາທັງໝົດກໍຍອມຮັບຄວາມຜິດດ້ວຍວ່າເມ່ືອພວກຕົນໄດ້ເຫັນຄົນອ່ືນ
ເຮັດຜິດແຕ່ບ່ໍໄດ້ຫ້າມ ຫລືແນະນໍາບ່ໍໃຫ້ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ. 
 

1. ບໍແ່ມນ່ຄວາມຜິດຂອງພວກເຮາົ: ( ເອເຊກຽນ 18:1-2 ) 
ພຣະບັນຍັດສິບປະການຂ້ໍທີສອງບອກວາ່,   ì5 ຢ່າຂາບໄຫວຮູ້ບເຫລ່ົານ້ັນ  ເພາະວ່າເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ 
ແລະເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຫວງແຫນພວກເຈ້ົາ ເຮົາຈະລົງໂທດລູກຫລານຂອງຜູ້ທ່ີຊງັເຮົາເຖິງສາມສ່ີຊ່ົວອາຍຸຄົນ 6ແຕ່ຈະສະແດງ 
ຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຕ່ໍຜູ້ທ່ີຮັກເຮົາ ແລະຕ່ໍຜູ້ທ່ີປະພຶດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງເຮົາສືບໄປຫລາຍຊ່ົວອາຍຸພັນຄົນî (ອພຍ 20:5-6). 
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ພຣະປະສົງໃນພຣະຄໍານ້ີແມ່ນການຊົງເຕືອນພ່ໍແມ່ວ່າຜົນຈາກການກະທໍາຂອງພວກຕົນຈະຕົກທອດໄປເຖິງລູກຫລານດ້ວຍ. 
ລູກຫລານທ່ີເຕີບໃຫຍ່ໃນຄອບຄົວທ່ີຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາຈະນໍາຄວາມຢໍາເກງນ້ັນໄປເຖິງຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາເຊ່ັນກັນ. ໃນ
ຂະນະດຽວກັນ, ພ່ໍແມ່ທ່ີບ່ໍຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາກໍຈະນໍາຄວາມບ່ໍຢໍາເກງນ້ັນໄປເຖິງລູກຫລານເຊັນ່ກັນ.    ເຖິງປານນ້ັນ ລູກທ່ີເກີດ
ຈາກພ່ໍແມ່ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາກໍຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ່ໍທາງຊີວດິຂອງພວກຕົນ. ແຕ່ລູກໆສາມາດທ່ີຈະຕັດໂທດກ ມັເຫລ່ົານ້ີ
ໄດ້ໂດຍການຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ. 
 
ຄົນທັງຫລາຍໃນສມັຍຂອງເອເຊກຽນຄິດວ່າພວກຕົນບ່ໍໄດ້ມີຄວາມຜິດແຕ່ໄດ້ຖືກພຣະເຈ້ົາລົງໂທດເພາະຄວາມຜິດບາບຂອງ
ພ່ໍແມ່; ພວກເຂົາຈ່ຶງກ່າວເຖິງສຸພາສິດທ່ີວ່າ ìພ່ໍແມ່ກິນໝາກອະງຸນ່ສ້ົມ ແຕ່ລູກຊ້ໍາພັດເຂັດແຂ້ວນໍາî (ອຊກ 18:2). ແນ່ນອນພ່ໍ
ແມ່ຂອງພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຜິດແທ້;  ປະວັດສາດຂອງຊາວເຮັບເຣີເຕັມດ້ວຍການໄຫວ້ພຣະທຽມ,  ຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມ,  ການສ້ໍ
ໂກງ, ແລະການລ່ວງລະເມີດພຣະບັນຍັດຢ່າງຄິດບ່ໍເຖິງ. ຊະເລີຍຊາວເຮັບເຣີທ່ີບາບິໂລນພຍາຍາມໂຍນຄວາມຜິດໃສ່ພ່ໍແມ່ 
ເພ່ືອປົກປິດຄວາມເປັນຈິງກ່ຽວກັບຄວາມຜິດບາບຂອງພວກຕົນ.  
 
ຄວາມຈິງແລ້ວ ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍຢ່ ູຝ່າຍພຣະເຈ້ົາພວກເຮົາກໍກາຍເປັນຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະອົງ.    ປະຊາຊນົອິສຣາເອັນໄດ້ຍອມຮັບການ 
ໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບຂອງພວກກະສັດ, ແລະບາງຄ້ັງພວກເຂົາກໍມີສ່ວນໃນການຂາບໄຫວ້ດ້ວຍ.  ພວກເຂົາບ່ໍເຄີຍຕ່ໍຕ້ານການສ້າງ 
ຫໍໃຫ້ພຣະຕ່າງຊາດ; ພວກເຂົາບ່ໍເຄີຍຕ່ໍຕ້ານເມ່ືອຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມໄດ້ເກີດຂ້ຶນຖ້າມກາງພວກເຂົາ;  ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເວ້ົາຫຍັງ 
ເມ່ືອການຜິດປະເວນີໄດ້ເກີດໃນຖນົນຫົນທາງ. ໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ການເມີນເສີຍຕ່ໍສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນກໍມີຄວາມຜິດ 
ເທ່ົາກັບພວກຜູ້ເຮັດສ່ິງທ່ີຜິດເຫລ່ົານ້ັນ. 
 
ແທນທ່ີຈະຍອມຮັບຄວາມຈິງ,    ພວກປະຊາຊນົທ່ີເປັນຊະເລີຍໄດ້ປະພຶດຕົນແບບຄົນໝົດຫວັງ.     ພວກເຂົາມັກຈະເວ້ົາວາ່ 
ìພວກເຮົາເຮັດຫຍັງບ່ໍໄດ້.î ສະນ້ັນພວກເຂົາຈ່ຶງໄດ້ຮັບກັມຂອງພ່ໍແມ່ເໝືອນທ່ີຄໍາສຸພາສິດໄດ້ກ່າວໄວ້. ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາກັບຄົນສມັຍກ່ອນໄດ້ກາຍເປັນເຫດໃຫ້ພຣະອົງເມີນພຣະພັກກັບຄົນສມັຍຂອງເອເຊກຽນ ແລະບ່ໍມີໃຜທ່ີຈະປ່ຽນແປງໄດ້.  
ພວກເຂົາຈໍາຕ້ອງຍອມຮັບແລະລໍຄອຍພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ. 
 

2. ຄວາມຄາດໝາຍຂອງພຣະເຈົາ້: (ເອເຊກຽນ 18:3-9 ) 
ພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບວ່າ, ບ່ໍມີຫຍັງຜິດຫລາຍກວ່ານ້ັນ. ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊງົເມີນເສີຍກັບຄວາມຜິດບາບຫລືຄໍາອ້ອນວອນຂອງພວກ
ເຂົາ; ແນ່ນອນພຣະອົງຊງົຊ່ວຍໄດ້ຖ້າພວກເຂົາມີເຫດຜົນພຽງພໍ.   ໃນທໍານອງດຽວກັນ, ຄົນໃນສມັຍຂອງເອເຊກຽນຈະຕ້ອງ
ໂທດພວກເຂົາເອງ ຖ້າພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງກໍາລັງລົງໂທດ ເພ່ືອຄວາມທຸກໃຈຂອງພວກເຂົາຈະນໍາໄປສ່ ກູານກັບໃຈ
ແລະຄືນດີກັບພຣະອົງ (2 ໂກຣນິໂທ 7:10). 
 
ພຣະເຈ້ົາຊງົໃຫ້ທາງເລືອກກັບຊາວເຮັບເຣີທ່ີບາບິໂລນ   ເຊ່ັນດຽວກັບທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ຊາວເຮັບເຣີທ່ີເປັນທາດຢູ່ໃນອີຢິບ. 
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ໃນພຣະບັນຍັດສອງ 30:19, ພຣະເຈ້ົາຊົງທ້າທາຍວ່າ, ìບັດນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍໃຫ້ທ່ານເລືອກເອົາລະຫວ່າງຊີວດິກັບຄວາມຕາຍ 
ລະຫວ່າງພຣະພອນກັບຄໍາສາບແຊ່ງຂອງພຣະເຈ້ົາ ຂໍສ່ິງສັກສິດໃນສວັນແລະໂລກຈ່ົງເປັນພຍານຕ່ໍການເລືອກນ້ີ.î    
 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານພຣະບັນຍັດໃຫ້ຊົນຊາດອິສຣາເອັນໃນຕອນອົພຍົກອອກຈາກອີຢິບ;   ພຣະບັນຍັດຄືພ້ືນຖານຂອງຊີ 
ວິດສໍາລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ.     ພ້ືນຖານນ້ີຍັງຄົງເປັນຫລັກສໍາລັບການດໍາເນີນຊີວິດບ່ໍວາ່ຊົນຊາດອິສຣາເອັນຈະຢ່ ູທ່ີໃດ. 
ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ແລະເຕີບໃຫຍ່ໃນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ມາເຖິງຕອນນ້ີພວກເຂົາໄດ້ລືມພ້ືນຖານສໍາຄັນນ້ີ. 
 
ເອເຊກຽນ 18:5-9 ໄດ້ເວ້ົາເຖິງບຸກຄົນທ່ີໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຕາມຄວາມຄາດໝາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ຊີວດິຂອງລາວໄດ້ຢ່ ູໃນກົດ 
ເກນຂອງພຣະບັນຍັດເຣ່ືອງຄວາມບໍຣິສຸດທຸກຢ່າງ; ລາວບ່ໍໄດ້ຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບ  ແລະບ່ໍໄດ້ລ້ໍລວງເມັຽຂອງຄົນອ່ືນ (ອຊກ 
18:6); ລາວຊ່ວຍຄົນທ່ີຂາດເຂີນແລະລາວສັດຊ່ືເຣືອ່ງໃຫ້ເງິນຢືມ (ອຊກ 18:7); ລາວເຊ່ືອຟັງແລະເຮັດຕາມກົດບັນຍັດທຸກ
ຢ່າງ, ແລະລາວເປັນຄົນຊອບທັມ (ອຊກ 18:9).  
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງສະແດງໃຫ້ປະຊາຊົນທ່ີເປັນຊະເລີຍໃນບາບິໂລນເຫັນວາ່ຄົນຊອບທັມມີລັກສະນະຢ່າງໃດ,  ແລະຄົນທ່ີໄດ້ເຮັດ
ຕາມແບບຢ່າງຂອງຄົນຊອບທັມນ້ັນຈະບ່ໍຖືກພິພາກສາ ບ່ໍວ່າພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ເຮັດຜິດມາກ່ອນ;   ຄົນຊອບທັມຈະ
ໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກແລະໄດ້ຮັບພຣະພອນສເມີ. 
 

3. ຕວົຢາ່ງໃນທາງຜດິ: ( ເອເຊກຽນ 18: 10-13 ) 
ເອເຊກຽນ 18:10-13 ໄດ້ເວ້ົາເຖິງລູກຊາຍຄົນນ່ຶງທ່ີໄດ້ປະຕິເສດຕົວຢ່າງແບບຊອບທັມຂອງພ່ໍເຂົາ. ລາວເປັນຄົນມັກຂ້າເຈ້ົາ
ເອົາຂອງ (ຂ້ໍ 10); ລາວເປັນຄົນໄຫວ້ພຣະທຽມແລະຫລ້ິນເມັຽຂອງຄົນອ່ືນ (ຂ້ໍ 11);   ຊີວດິລາວເຕັມດ້ວຍການສ້ໍໂກງ, ການ 
ປຸ້ນຈ້ີ, ແລະຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມ (ຂ້ໍ 12); ລາວເຫັນແກ່ຕົວແລະເອົາປຽບຄົນອ່ືນ (ຂ້ໍ 13). ຄໍາຖາມ:ຄວາມຊອບທັມຂອງພ່ໍລາວ
ຈະຊ່ວຍຄົນຜ້ ນ້ີູໄດ້ບ່ໍ? ຄໍາຕອບ: ìເຂົາຈະມີຊີວິດຢູ່ບ່ໍໄດ້ ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ກະທໍາໃນສ່ິງທ່ີຫນ້າຂ້ີດຽດແລະລະອາຍເຫລ່ົານ້ີມາ 
ແລ້ວເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍຍ້ອນການກະທໍານ້ັນ.î ແນ່ນອນ, ທຸກຄົນຈະຕ້ອງຮັບຜົນຕາມການເລືອກຂອງຕົນບ່ໍວ່າຈະດີຫລືຮ້າຍ. 
 
ນ້ັນຄືສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບອິສຣາເອັນກ່ອນທ່ີປະເທດຊາດຈະຖືກພວກອັສຊີເຣັຽທໍາລາຍໃນປີ 722 ກ່ອນ ຄ. ສ.  ຜູ້ປະກາດພຣະ 
ທັມອາໂມດ ແລະໂຮຊີອາໄດ້ສ່ັງຫ້າມເຣ່ືອງການຂາບໄຫວຮູ້ບໂຄໂຣບ, ການປະຕິບັດສາສນາແບບຜິດ,  ການກົດຂ່ີຂົມເຫັງ
ໃນສັງຄົມ.  ແລະການສ້ໍໂກງໃນທາງການເມືອງ; ພວກເພ່ິນໄດ້ເຕືອນເຖິງພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະມາເຖິງ, ແຕ່ປະຊາ 
ຊົນບ່ໍໄດ້ເອ່ົາໃຈໃສ່ໃນຄໍາເຕືອນຂອງພວກຜູ້ປະກາດເພາະຫລາຍຄົນເຊືອ່ວ່າ ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງທໍາລາຍໄພ້ພົນທ່ີພຣະອົງໄດ້
ຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວ. ໃນທ່ີສຸດ, ການຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາທ່ີບ່ໍບໍຣິສຸດແລະການນະມັສການທ່ີຫວ້າງເປ່ົາຂອງພວກເຂົາໄດ້ນໍາພວກ
ຕົນໄປສ່ ູຄວາມພິນາດ. 
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ໃນຕອນນ້ີໜ້າທ່ີຂອງເອເຊກຽນຄືການນໍາພາປະຊາຊນົໃຫ້ເຮັດສ່ິງທ່ີຖືກ ແລະນໍາພາໃຫ້ຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ.     ພຣະເຈ້ົາຊົງມີ
ພຣະປະສົງໃຫ້ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ; ຄົນທ່ີເຮັດຜິດກໍຕ້ອງໄດ້ຖືກພິພາກສາ; ລູກເພ່ິງຄວາມຊອບທັມຂອງພ່ໍກໍບ່ໍໄດ້ 
ແລະຄວາມບາບຂອງພ່ໍຈະນໍາໂທດມາເຖິງລູກກໍເປັນໄປບ່ໍໄດ້.    ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງພິພາກສາລົງໂທດບຸກຄົນທ່ີລ່ວງລະເມີດຄໍາ
ສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງຕລອດເວລາ. 
 

4. ເນັນ້ຈຸດສາໍຄນັ: (ເອເຊກຽນ 18:14-18) 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງນໍາກໍຣະນີທີສາມມາເພ້ີມ (ພ່ໍ ໃນ 18:5-9; ລູກ ໃນ 18:10-13. ຫລານ ໃນ 18:14-18).   ລູກຊາຍຂອງຜູ້ທີ
ສອງຫລືຫລານໄດ້ດໍາເນີນຊວິີດຕາມແບບຢ່າງຂອງພ່ໍຕ້ ູລາວ; ລາວຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ     ແລະເຮັດກັບຄົນອ່ືນໆຢ່າງຍຸດຕິທັມ; 
ລາວຈະບ່ໍມີຄວາມຜິດແຕ່ປະການໃດ ເຖິງວາ່ພ່ໍຂອງລາວຈະໄດ້ເຮັດບາບ. 
 
ສະນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍມີການຖ່າຍທອດຄວາມຜິດໃນກໍຣະນີນ້ີ. ຄົນລຸ້ນສອງຈະບ່ໍຖືກອະພັຍໂທດເພາະຄວາມຊອບທັມຂອງຄົນລຸ້ນນ່ຶງ. 
ແຕ່ຕາມຄວາມຄິດຂອງຄົນອິຣາເອັນ ຄົນຮຸ້ນສາມຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດກັມເພາະການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂອງພ່ໍລາວ; ສ່ິງນ້ັນຈະບ່ໍເກີດ
ຂ້ຶນ, ເພາະພຣະເຈ້ົາຈະຊົງພິພາກສາຫລານຕາມການງານຂອງຫລານເອງ. ຊາຍຄົນທີສາມບ່ໍໄດ້ເຮັດບາບເໝືອນພ່ໍຂອງລາວ 
ແຕ່ລາວໄດ້ສແວງຫາຄວາມຊອບທັມເໝືອນພ່ໍຕ້ ູຂອງລາວ.   ລາວໄດ້ເລືອກເອົາຊີວິດແລະລາວກໍຈະໄດ້ຮັບສ່ິງນ້ັນຈາກພຣະ
ເຈົ້າ. 
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນເອເຊກຽນໃຫ້ປະກາດເຣ່ືອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສ່ວນບຸກຄົນກັບຊາວອິສຣາເອັນທ່ີເປັນຊະເລີຍທ່ີບາບິ
ໂລນ. ບ່ໍມີການຖ່າຍທອດຄວາມຜິດ ຫລືລາງວັນຣະຫວ່າງສະມາຊິກຄອບຄົວ; ແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຜົນທ່ີເກີດຂ້ຶນ
ຈາກການເລືອກຂອງຕົນ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິັດ: 
ຄົນເຮົາສ່ວນຫລາຍມັກຖ້ິມຄວາມຜິດໃສ່ຄົນອ່ືນ;   ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຊາວອິສຣາເອັນຜ່ານທາງເອເຊກຽນເຣືອ່ງ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຍັງບ່ໍລ້າສມັຍ; ພຣະສັນຍາໃໝ່ກໍໄດ້ສອນພວກເຮົາໃນເຣືອ່ງນ້ີ;ແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ 
ສໍາລັບຄໍາເວົາ້ແລະການປະພຶດຂອງຕົນ (ມທ 12:36; ໂຣມ 14:12; ຮຣ 4:13).    ພວກເຮົາຈະໄປໂທດຄົນອ່ືນ ເພາະການ
ເລືອກຂອງຕົນກໍເປັນໄປບ່ໍໄດ້;    ພຣະເຈ້ົາຊງົໃຫ້ສອງທາງທ່ີທຸກຄົນຈະຕ້ອງເລືອກ: ພວກເຮົາຈະເຊ່ືອຟັງ ຫລືພວກເຮົາຈະບ່ໍ
ເຊ່ືອຟັງ; ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງໃຫ້ທາງທີສາມຫລືໃຫ້ພວກເຮົາຖ່າຍທອດຄວາມຜິດຂອງເຮົາໄປໃຫ້ຄົນອ່ືນໆ. ບຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອແທ້ຕ້ອງ
ຍອມຮັບຜິດ, ຖ້ິມຄວາມຜິດບາບ, ແລະຫັນໜ້າເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາ. 
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ຄໍາຖາມ 
1. ເປັນຫຍັງຄົນອິສຣາເອັນທ່ີເປັນຊະເລີຍຢ່ ູບາບິໂລນຈ່ຶງມີບັນຫາໃນການຍອມຮັບວ່າພວກຕົນໄດ້ມີພາກສ່ວນໃນການ

ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງລົງໂທດ? 
 

2. ທ່ານຄິດວາ່ເປັນຫຍັງການເຂ້ົາໃຈຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຄວາມຜິດຈ່ຶງເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ? 
 

3. ມີກໍຣະນີໃດແດ່ທ່ີຄຣິສຕຽນໃນສມັຍນ້ີມັກແກ້ຕົວ ຫລືມັກໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາເປັນພຽງເຣ່ືອງ
ເລັກນ້ອຽ? 

 
4. ໃນເມ່ືອຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກໄຖ່ແລ້ວດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດ,   ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈໍາເປັນ

ຕ້ອງສາຣະພາບແລະຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ອີກໃນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຜິດໄປ? 
 

5. ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາຕົວເອງໃຫ້ດໍາເນີນຊີວດິໃນທາງຊອບທັມໄດ້ວິທີໃດແດ່? 
 
 
 
 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບົດຮຽນ 11 
 ບດົຮຽນຈາກການບໍເ່ຊືອ່ຟັງ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຊກຽນ 20:1-32 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຊກຽນ 20:1-44 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ອິສຣາເອນປະຕິເສດພຣະຄຸນຈົນເຖິງສມັຍເອເຊກຽນ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເຮົາເດ! ໄດ້ມີປະຕິກີຣິຍາແນວໃດຕ່ໍໍພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ  ່ືອນໍາເອົາບົດຮຽນຈາກພວກອິສຣາເອນມາໃຊ້ໃນຊີວິດເຮົາ. 

 

      ບົດນາໍ 
 
ຊາວອິສຣາເອນຜູ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ    ໄດ້ຫັນຫລັງຕ່ໍຄວາມຮັກຄວາມເມຕາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕ້ັງແຕ່   
ໃດໆມາ,    ທຸກຄ້ັງທ່ີເຂົາຮູ້ສຶກຕົວຂໍອະພັຍພຣະເຈ້ົາຊົງຍົກໂທດອະພັຍຄວາມຜິດບາບນ້ັນ ແຕ່ເຂົາກໍເຮັດຜິດບາບຕ່ໍກັນມາຢູ່  
ເລ້ີອຍໆ. 
 

1. ເປນັໄປຕາມຊົງເປນັ: ( ເອເຊກຽນ 20:1-3 )  
ຫລັງຈາກສອງປີທ່ີເອເຊກຽນຖືກເອ້ີນມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົານ້ັນ   ໄດ້ມີບັນດາພວກຜູ້ປົກຄອງບາງຄົນໄດ້ມາຫາທ່ານເພ່ືອ
ປຶກສາໄຕ່ຖາມກ່ຽວກັບພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກເຂົາ ວ່າອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາຈະເປັນຢ່າງໃດ?  ແລະແຜ່ນດິນທ່ີ
ເຂົາຖືກໄລ່ໜີທ່ີເຢຣູຊາເລັມຈະເປັນຢ່າງໃດ?    ການໄຕ່ຖາມຂອງເຂົາບ່ໍແມ່ນເຂົາຈະເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ມາ
ຖາມເພ່ືອຈະຫາທາງບ່ໍໃຫ້ຖືກຂັບໄລ່ເຂົາໜີ.   ພຣະເຈ້ົາຊົງຊາບແຜນການຂອງເຂົາຈ່ຶງຊງົສ່ັງເອເຊກຽນໃຫ້ບອກເຂົາວ່າ ìມະ 
ນຸດເອີຍຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນເຫລ່ົານ້ີແລະບອກພວກເຂົາວ່າ ພຣະເຈ້ົາຢາເວພຣະເຈ້ົາກໍາລັງຖາມວາ່  ພວກເຈ້ົາມາຖາມເຖິງຄວາມ
ປະສົງຂອງເຮົາແມ່ນບ່ໍ?   ເຮົາມີຊວິີດຢູ່ຢ່າງແນ່ແທ້ສັນໃດ ເຮົາຈະບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຈ້ົາຖາມເຮົາເຖິງສ່ິງໃດໆທັງໝົດສັນ
ນ້ັນ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî (ຂ້ໍ 3). (ກ່າຍຈາກພຣະຄັມພີສະບັບ 2012).  
 
ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເວ້ົາຫລ້ິນກັບຜູ້ໃດ ຕາບໃດຄວາມຜິດບາບຍັງຊ້ອນເລິກພາຍໃນມະນຸດພຣະອົງກໍຈະບ່ໍມີໃຈອ່ອນຕ່ໍຄວາມບາບ
ທ່ີເຂົາກະທໍານ້ັນ.    ພຣະອົງໄດ້ກ່າວຢ່າງແຂງແຮງວ່າບ່ໍແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງມະນຸດຈະມາຖາມເພ່ືອຫາທາງອອກຊື່ໆ  ຈ່ຶງຊົງບອກ
ເຂົາໃຫ້ເລືອກເອົາການເຊ່ືອຟັງຫລືບ່ໍເຊ່ືອຟັງ.   ເມ່ືອເຮົາສຶກສາເບ່ິງຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງເດັດຂາດຕ່ໍ
ຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະອົງ  ແຕ່ຫລາຍເທ່ືອເຮົາເຫັນວ່າເຮົາຍັງບ່ໍເຮັດແບບຈິງຈັງໃນຊີວດິຂອງເຮົາດ່ັງທ່ີເຮົາປະຕິບັດກັນຢູ່ທຸກວັນນ້ີ  
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ຄືພວກເຮົາໄດ້ປ່ອຍປະລະເລີຍ ຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປຕ້ັງແຕ່ເກືອບສ່ີສິບປີຜ່ານມາພຸ້ນ, ຫາກເອເຊກຽນຍັງມີຊີວດິຢູ່ພຣະເຈ້ົາຈະ
ບອກເພ່ິນເວ້ົາກັບເຮົາຢ່າງໃດໜໍ? ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີເອເຊກຽນໄດ້ຕາຍໄປແຕ່ຫລາຍສມັຍແລ້ວ ຜູ້ທ່ີແທນໜ້າທ່ີຂອງເອເຊກຽນ
ກໍຍັງມີຢູ່ທ່ານຄຶດວ່າແມ່ນໃຜ? ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເມ່ືອເພ່ິນກ່າວແຕ່ລະທິດ?  
 

2. ປະຫວດັຂອງພຣະຄນຸ:   ( ເອເຊກຽນ 20:4-7 ) 
ລາງເທ່ືອເຮົາເຫັນວ່າມັນບ່ໍຍຸດຕິທັມເຊ່ັນ: ຄົນເຮົາເອົາໝາມາເປັນນາຍ, ຜົວໄດ້ປະຖ້ິມເມັຽທ່ີດີແລ້ວໄປຢູ່ກິນກັບຍິງຊ່ົວ, ລູກທ່ີ

ພ່ໍແມ່ລ້ຽງມາດ້ວຍຄວາມທະນຸຖນອມກັບໄປໃຫ້ເຂົາຂ້າເຂົາຕີຈົນເລືອດອາບໜ້າອາບຕາມາບ້ານ,   ຄັນແມ່ນລູກສາວກໍມີລູກ

ກ່ອນແຕ່ງງານ, ລາງເທ່ືອລູກທ່ີເຮົາລ້ຽງມາດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກກັບໄປຟັງຄວາມຜູ້ອ່ືນຫລາຍກວາ່ພ່ໍກວ່າແມ່, ລາງຄອບ 

ຄົວມີຖານນະດີຕລອດເຖິງການສຶກສາສູງ ແຕ່ຄອບຄົວບ່ໍມີຄວາມສຸກແຖມຍັງຜິດຖຽງກັນເລ້ືອຍໆ.   ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເກີດຂ້ຶນເປັນ

ປະຈໍາ, ຈົນລາງເທ່ືອເຮົາຢາກຖາມວ່າເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນແນວນ້ີ? ໂລກນ້ີຍຸດຕິທັມຢູ່ບ່ໍ? ຫາກເຮົາຈະຖາມຄໍາຖາມນ້ີບາງທ່ີເຮົາ

ອາດຫວນຄຶດເຖິງຕົວເຮົາເຊ່ັນດຽວກັນວ່າ   ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກເຮົາຫລາຍຈົນໄດ້ໂຜດປະທານພຣະບຸດຂອງພຣະອົງລົງມາເກີດ

ໃນໂລກເພ່ືອເປັນຄ່າໄຖ່ໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາທຸກຄົນທ່ີໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະບຸດນ້ັນ,    ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຖືວ່າໄດ້ພ້ົນຈາກ

ຄວາມຜິດຄວາມບາບແລ້ວດ້ວຍຄວາມຮັກອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແຕ່ເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງບ່ໍໍເຊືອ່ຟັງພຣະອົງຕາມຄວາມສົມ 

ຄວນຊ້ັນນະ? ເຮົາໄດ້ກາຍເປັນຄົນຫລົງລືມພຣະຄຸນໄປແລ້ວບ່ໍ?  

 

ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີຊົງຄົບບໍຣິບູນໃນພຣະອົງເອງ, ພຣະອົງບ່ໍຕ້ອງການສ່ິງໃດໆຈາກມະນຸດຫລືໃຫ້ມະ 

ນຸດຍ້ອງຍໍເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບກຽດແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະວ່າກຽດແລະສະງ່າຣາສີເປັນຂອງພຣະອົງຢູ່ແລ້ວ, ເຊ່ັນດຽວກັນການ

ທ່ີມະນຸດບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົານ້ັນພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເສັຍກຽດແຕ່ຢ່າງໃດເລີຽ ມະນຸດຕ່າງຫາກທ່ີເສັຍພຣະຄຸນແລະທາງແຫ່ງຄວາມ

ລອດພ້ົນ. ພຣະເຈ້ົາຊງົເປັນພຣະຜູ້ຊງົສ້າງສັພສິ່ງ ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະອົງມີສິດອໍານາດເໜືອສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງ  ìເຮົາມີຊວິີດ  

ຢູ່ຢ່າງແນ່ແທ້ສັນໃດ ເຮົາຈະບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຈ້ົາຖາມ ເຮົາເຖິງສ່ິງໃດທັງໝົດສັນນ້ັນî (ຂໍ ້3).     ແປວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍມ ີ

ໜ້າທ່ີປະຕິບັດຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ.   

ທ່ານຄົງຈໍາໄດ້ວ່າໃນສມັຍເຮົາຢູ່ກັບພໍແມ່ຂອງເຮົານ້ັນເຮົາມີແຕ່ຟັງເພ່ິນ ຫລືບ່ໍໄດ້ຖຽງຄວາມເພ່ິນແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ  ສ່ວນດຽວ 

ນ້ີລູກເຕ້ົາຂອງເຮົາຖຽງຄວາມເຮົາເກັ່ງໆ ທ່ານຜູ້ເປັນພ່ໍເປັນແມ່ມັກຢູ່ບ່ໍລູກຖຽງຄວາມແນວນ້ີ? ຖ້າບ່ໍມັກເຮົາກໍຢ່າຖຽງພຣະເຈ້ົາ

ເລີຽເພາະວ່າການຖົກຖຽງກັບຜູ້ມີພຣະຄຸນນ້ັນເປັນການບ່ໍດີ.     ພຣະເຈ້ົາຊງົກ່າວວ່າ ìຈ່ົງບອກພວກເຂົາສ່ິງທ່ີເຮົາກໍາລັງກ່າວ 

ເມ່ືອເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາຊາດອິສຣາເອນນ້ັນ ເຮົາໄດ້ເຮັດຄໍາສັນຍາກັບພວກເຂົາ ເຮົາໄດ້ປາກົດເຮົາເອງຕ່ໍພວກເຂົາໃນປະເທດ

ເອຢິບແລະໄດ້ບອກພວກເຂົາວ່າ ເຮົາແມ່ນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາî ( ຂໍ ້5).  
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3. ເປນັຄ້າຍຄກືນັ:  ( ເອເຊກຽນ 20:8-20 ) 

ໃນຂະນະທ່ີຊາວອິສຣາເອນເປັນຂ້າທາດທ່ີເອຢິບນ້ັນ  ຕາຂອງເຂົາເຫັນຊາວເອຢິບຂາບໄຫວ້ຮູບປ້ັນທ່ີເປັນພຣະຂອງຊາວເອ 

ຢິບ, ດ້ວຍເຫດການທ່ີເຫັນທຸກມ້ືທຸກວັນນ້ີເອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງເຂົາໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບພຣະປ້ັນເຫລ່ົານ້ັນ.  ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາປົດ

ປ່ອຍເຂົາອອກຈາກການເປັນຂ້ອຍຂ້າທ່ີເອຢິບແລ້ວກໍຕາມ ເຂົາຍັງເອົາຮູບປ້ັນຕ່າງໆ ນ້ັນມານໍາພວກເຂົາອີກ ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງ

ໃຫ້ໂຍນສ່ິງນ້ັນຖ້ິມກ່ອນອອກຈາກເອຢິບແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວວ່າ    ìແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ທ້າທາຍ

ເຮົາບ່ໍຍອມເຊືອ່ຟັງເຮົາ ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ປະບັນດາຮູບໂຄຣົບອັນໜ້າກຽດຊງັຂອງພວກເຂົາຖ້ິມ ຫລືບ່ໍຍອມປະຖ້ິມພຣະຕ່າງໆ 

ຂອງຊາວເອຢິບî (ຂ້ໍ 8).   ການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ເຂົາປະຖ້ິມຮູບພຣະຕ່າງໆນ້ັນກາຍເປັນເຄ່ືອງວັດແທກຄວາມເຂ້ັມແຂງ

ຂອງຜູ້ເຊ່ືອແລະຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໃນເວລາເລ້ີມແລກຂອງການຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາປະຖ້ິມບ່ໍໄດ ເ້ພາະວ່າເຂົາໄດ້ນັບ 

ຖືມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວໃນປະເທດເອຢິບ     ພວກເຂົາຈຶງ່ນັບຖືສອງຢ່າງ ຄືນັບຖືພຣະຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ຜູ້ທ່ີນໍາເຂົາໃຫ້ພ້ົນ

ຈາກເປັນຂ້ອຍຂ້າທ່ີປະເທດເອຢິບ ແລະພຣະປ້ັນໄປຄຽງຄ່ ກັູບການນ້ັນຖືພຣະເຈ້ົາ     ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນພຣະເຈ້ົາຈຶງ່ກ່າວວາ່ 

ເຂົາທ້າທາຍພຣະອົງດ້ວຍການບ່ໍເຊ່ືອຟັງ ເມ່ືອເຂົາບ່ໍເຊື່ອຈໍາເປັນພຣະອົງຈະຕ້ອງລົງໂທດ  ìເຮົາຈ່ຶງພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະໃຫ້ພວກ

ເຂົາໄດ້ຊີມຣດິແຫ່ງຄວາມໂກດຮ້າຍ ອັນເຕັມຂນາດຂອງເຮົາໃນເອຢິບî (ຂໍ ້8ຂ). ການລົງໂທດຕອນນ້ັນແມ່ນພຣະອົງນໍາພາ

ເຂົາໄປໃນຫົນການແຫ້ງແລ້ງແລະກັນດານ     ìສະນ້ັນແຫລະ ເຮົາຈ່ຶງໄດ້ນໍາເຂົາອອກໄປຈາກປະເທດເຢຢິບ ໄປຍັງຖ່ິນແຫ້ງ

ແລ້ງກັນດານî (ຂ້ໍ 10).   

 

ຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນແມ່ນກົດຣະບຽບທ່ີພຣະອົງຊົງຕ້ັງໄວ້ສໍາລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເພ່ືອໃຫ້ດໍາຣງົຊວິີດຕາມນ້ັນ,   ຜູ້ໃດ

ຝ່າຝືນຜິດຕ່ໍກົດຣະບຽບຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດຕາມການກະທໍາເພ່ືອໃຫ້ຫລາບຈໍາຊຶງ່ເປັນການຍຸດຕິທັມດີ ຫາກບ່ໍມີກົດຣະ 

ບຽບຄຣິສຕຽນກໍຈະກາຍເປັນຄົນບ່ໍມີຣະບຽບ ຫາກບ່ໍມີກົດໝາຍບ້ານເມ່ືອງຄົນເຮົາກໍຈະຂ້າກັນຄືຂ້າເປັດຂ້າໄກ່ເທ່ົານ້ັນ. ພຣະ

ເຈ້ົາວາງຣະບຽບບ່ໍໃຫ້ເອົາພຣະຮູບປ້ັນໄປນໍາໃນຂະນະທ່ີພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍເຂົາໃຫ້ພ້ົນຈາກການເປັນຂ້າທາດ ເຂົາກໍຍັງເອົາພຣະ

ນ້ັນໄປນໍາຢູ່, ຈົນມາເຖິງວັນນ້ີຄຣິສຕຽນທ່ີເຊ່ືອພຣະເຢຊູກໍຍັງມີພຣະອ່ືນອີກຢູ່.     ໂປໂລກ່າວວ່າ ìເພາະວ່າພຣະບັນຍັດເປັນ

ເຫດໃຫ້ມີການພຣະພິໂຣດ  ແຕ່ບ່ອນໃດບ່ໍມີພຣະບັນຍັດບ່ອນນ້ັນກໍບ່ໍມີການລ່ວງລະເມີດພຣະບັນຍັດî (ໂຣມ 4:15).  

 

4. ຄວາມຮັກອັນໝັ້ນຄົງຂອງພຣະເຈົ້າ:  ( ເອເຊກຽນ 20:21-32 ) 

ເລ້ີມຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນເດີມສ້າງໂລກພຸ້ນ ອາດາມກໍໄດ້ເຮັດຜິດແລ້ວ, ສມັຍຂອງອັບຣາຮາມມະນຸດຍັງເຮັດຜິດອີກ, ສມັຍຂອງໂມເຊ

ແຮງເຮັດຜິດຫລາຍກວ່າເກ່ົາ ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງສ່ັງໃຫ້ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມບັນທຶກຄວາມຜິດເຫລ່ົານ້ັນເພ່ືອໃຫ້

ພວກລູກຫລານໄດ້ຮຽນຮູ້ຈັກຄວາມຜິດພາດຂອງປູ່ຍ່າຕາຍາຍ    ແລ້ວພວກລູກຫລານກໍຈະບ່ໍເຮັດຜິດແບບປະຫວັດສາດຊ້ໍາ
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ຮອຍ, ແຕ່ມະນຸດກໍບ່ໍໄດ້ຮຽນຮູ້ຈົນມາເຖິງສມັຍພຣະຄັມພີໃໝ່ມະນຸດກໍບ່ໍໄດ້ຮຽນຮູ້ຈັກປະຫວັດສາດຄວາມຜິດພາດຂອງບັນ 

ພະບຸຣດຸເລີຍ ແລະຍັງຈະເຮັດຜິດຕ່ໍມາເລ້ືອຍໆ.  ໃນຄວາມຜິດທ່ີມະນຸດໄດ້ເຮັດນ້ັນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໂກດຮ້າຍແລະຕຽມພ້ອມທ່ີ

ຈະລົງໂທດ ແຕ່ພຣະອົງກໍຊົງອົດກ້ັນພຣະທັຍໄວ້ບ່ໍ້ລົງໂທດ.   (ອ່ານ 20:9, 14, 22) ທັງນ້ີກໍຍ້ອນວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ

ນ້ັນຍ່ິງໃຫຍ່ໄປກວ່າຄວາມໂກດຮ້າຍ, ແຕ່ກໍໜ້າປລາດທ່ີມະນຸດບ່ໍຮູ້ເຫັນຄວາມຮັກອັນໝ້ັນຄົງນ້ີ    ຍ່ິງພຣະອົງອົດກ້ັນເທ່ົາໃດ 

ມະນຸດກໍຍ່ິງປະຕິເສດບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນປະຕິບັດຮັກສາພຣະຮູບປ້ັນນ້ັນຫລາຍກວາ່ເຊ່ືອຟັງ

ພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະອົງຈ່ຶງກ່າວວາ່    ìເຮົາຈະກະຈັດກະຈາຍພວກເຂົາໄປທ່ົວໂລກ ເຮົາໄດ້ເຮັດເຊ່ັນນ້ີກໍເພາະວ່າເຂົາ  

ໄດ້ປະຖ້ິມຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາî (ຂໍ ້23ຂ-24ກ). ແລະແລ້ວສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊງົກ່າວນ້ັນກໍເປັນຄວາມຈິງມາຈົນເຖິງວັນນ້ີ ຄືຄອບຄົວ, 

ຜົວເມັຍໄດ້ພັດພາກຈາກກັນ,  ການພັດພາກຈາກກັນໃນສມັຍນ້ັນຖືວ່າເປັນການສູນເສັຍອັນຍ່ິງໃຫຍ່ ລາງເທ່ືອເກືອບເວ້ົາໄດ້

ວ່າອາດບ່ໍເຫັນກັນອີກເພາະການຄົມມະນາຄົມໃນສມັຍນ້ັນບ່ໍຄືດຽວນ້ີ   ແຕ່ສ່ິງສໍາຄັນທ່ີສຸດນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍສະຖິດຢູ່ນໍາ

ເຂົາອີກ. 

 

ຄໍາຖາມ:  

1. ພຣະເຈ້ົາມີພຣະຄຸນອັນໃດຕ່ໍຊາດອິສຣາເອນ? 

2. ທ່ານຄຶດວາ່ເປັນຫຍັງອິສຣາເອນຈ່ຶງນໍາເອົາຮູບພຣະປ້ັນນ້ັນໄປເຮັດໃຫ ້ຕົນເອງເປັນບາບຊື່ໆ ? 

3. ເຮົາເດ!  ໄດ້ປະຕິເສດພຣະຄຸນຫລືບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະອົງແນວໃດ? 

4. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກອິສຣາເອນພັດພາກຈາກກັນໄປທ່ົວໂລກນ້ັນມີຄວາມຄ້າຍຄືເຮົາແນວໃດ? 

5. ເມ່ືອໃດພວກເຮົາຈ່ຶງຈະຕ້ັງໃຈເຊ່ືອຟັງພຣະອົງອີກຈັກເທ່ືອ? 

 

 

 

         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນ 12 
 ວັນດລີໍຄອຍຢູຂ່າ້ງໜາ້ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຊກຽນ 37:1-14 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຊກຽນ 37:1-14 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເອເຊກຽນເຫັນນິມິດເຣ່ືອງກະດູກຫລ້ອນກັບມາມີຊີວດິ ອັນໝາຍເຖິງພຣະເຈ້ົາຈະ

ເຕ້ົາໂຮມອິສຣາເອນອີກ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເມ່ືອທຸກຢ່າງມີແຕ່ແນວບ່ໍດີ ເຮົາເຊ່ືອບ່ໍວ່າວັນນ່ຶງຈະພົບແນວດີ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈວ່ານິນິດທ່ີເອເຊກຽນເຫັນນ້ັນມີຄວາມໝາຍຕ່ໍຊີວິດ. 

 

      ບົດນາໍ 
ຍິງຜູ້ນ່ຶງເປັນແຄນເຊີ ຖືກປ່ິນປົວມາເປັນເວລາຊາ້ນານເພ່ືອນຝູງກໍພາກັນໄປຢາມແລະສ່ັງລາກັນດ້ວຍຄວາມໂສກເສ້ົາຄຶດວາ່
ບ່ໍນານລາວກໍຈະຕາຍ, ວັນນ່ຶງທ່ານໝໍມາບອກວ່າພວກເພ່ິນໄດ້ຄ້ົນພົບວິທີການກໍາຈັດແຄນເຊີນ້ີໃຫ້ຫາຍໄດ້ ຄືຈະຕ້ອງຜ່າຕັດ
ບ່ອນນ້ັນຖ້ິມແລະຕ້ອງເອົາພາກສ່ວນດຽວກັນທ່ີຜູ້ອ່ືນບໍຣິຈາກນ້ັນມາທົດແທນ ຍິງຜູຸນ້ີ້ກໍຕົກລົງເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານ 
ໝໍ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ລາວມີຊີວິດຢູ່ອີກຕ່ໍໄປ. 
 
1. ຕາຍແລວ້ຄນືມາໄດບ້ໍ່?:  ( ເອເຊກຽນ 37:1-3 ) 

ເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນຂ່າວເລ່ົາລືກັນບາງຄ້ັງບາງຕອນວາ່ ຄົນຕາຍໄປແລ້ວວັນນ່ຶງສອງວັນກໍເປັນຄືນມາອີກ, ໃນພຣະທັມລູກາ 16 
ກໍໄດ້ບັນທຶກການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍຂອງລາຊະໂຣ ແຕ່ແມ່ນລາວຄືນມາດ້ວຍຣດິເດດຂອງພຣະເຢຊູທ່ີສໍາແດງໃຫ້ຄົນທ່ີບ່ໍ
ເຊ່ືອໄດ້ຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ.  ໃນກໍຣະນີຂອງເອເຊກຽນເຫັນນິມິດນ້ີບ່ໍມີໃຜດອກຈະເວ້ົາໄດ້ວ່າກະດູກ
ຄົນຕາຍທ່ີຕາຍໄປຫລາຍຟ້າຫລາຍປີແລ້ວຈະຄືນມາມີຊີວິດໄດ້  ແລະກໍບ່ໍມີຜູ້ມີອິດທິຣິດໃດດອກທ່ີເຮັດໃຫ້ກະດູກຫລ້ອນຄືນ
ມາມີຊີວິດນອກຈາກພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນ.    ພຣະທັມເອເຊກຽນ 37   ເປັນຄໍາຕອບເຣ່ືອງກາຍທ່ີເປັນຄືນມາ 1ເທສະໂລນິກ 4: 
13-18.  

ເອເຊກຽນເປັນພຍານວາ່ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາເພ່ິນໄປຍັງພູແຫ່ງນ່ຶງທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍກະດູກຫລ້ອນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ìຂ້າພະເຈ້ົາ
ໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ຣິດເດດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງຊົງນໍາຂ້າພະເຈ້ົາອອກມາປ່ອຍໄວ້ໃນຮ່ອມພູແຫ່ງ
ນ່ຶງ ຊຶງ່ມີກະດູກເຕັມໄປຫມົດຊົງນໍາໄປທ່ົວບໍຣິເວນຮ່ອມພູນ້ັນî (ຂ້ໍ 1).    ນິມິດເຣ່ືອງການຊົງນໍາພາເອເຊກຽນໄປຍັງພູເຂົາທ່ີ
ເຕັມໄປດ້ວກະດູກຫລ້ອນ    ເປັນຮູບພາບພຣະເຈ້ົາຈະຊງົນໍາເອົາອິສຣາເອນທ່ີເຮັດຜິດບາບແລະຕາຍໄປຕ້ັງດົນນານເໝືອນ
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ກະດູກຫລ້ອນນ້ັນໃຫ້ຄືນມາມີຊີວດິແລະມາຫາພຣະອົງອີກຄ້ັງນ່ຶງ    ແລະມັນຍັງເປັນຮູບພາບອີກວາ່ພຣະເຈ້ົານໍາພາຜູ້ຮັບໃຊ້
ຂອງພຣະອົງອອກໄປທ່ົວໂລກ   ເພ່ືອປະກາດເອ້ີນເອົາຜູ້ທ່ີຕາຍແລ້ວໃນຄວາມຜິດບາບໃຫ້ຄືນມາມີຊີວິດວິດໂດຍເຊ່ືອຟັງຄໍາ
ຂອງພວກຜູ້ປະກາດນ້ັນ. ພຣະເຈ້ົາຖາມເອເຊກຽນວ່າ  ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ກະດູກເຫລ່ົານ້ີຄືນມີຊີວິດອີກໄດ້ບ  ່ໍî ຂ້າພະເຈ້ົາ
ທູນຕອບວາ່, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງເທ່ົານ້ັນທ່ີຊົງຮູ້ເຣ່ືອງນ້ີî (ຂໍ ້3) 
 

2. ເທສນາໃຫຄ້ນົຕາຍຟງັ: ( ເອເຊກຽນ 37:4-6 ) 

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ເອເຊກຽນເທສນາປະກາດໃຫ້ກະດູກຟັງ   ìຈ່ົງປະກາດພຣະທັມຕ່ໍກະດູກຫລ້ອນເຫລ່ົານ້ີ ຈ່ົງບອກພວກ
ມັນຟັງພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 4). ເປັນສ່ິງທ່ີເອເຊກຽນບ່ໍຄາດຄຶດວ່າຈະຕ້ອງເຮັດແນວນ້ີ ເພາະວ່າທ່ານເອເຊກຽນ
ເປັນຄົນບ່ໍເຄີຽປະພຶດອັນໃດທ່ີເປັນມົນທິນ ແມ່ນແຕ່ຊ້ີນສັດທ່ີຕາຍຢ່າງທັມມະຊາດຫລືກິນຊ້ີນສັດທ່ີຖືກສັດອ່ືນກັດຕາຍເພ່ິນກໍ
ບ່ໍກິນ (ເອເຊກຽນ 4:14) ດ່ັງນ້ັນການຍ່າງເຂ້ົາໄປໃນແດນຂອງຊາກຄົນຕາຍທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍກະດູກຫລ້ອນ ແລະການທ່ີຈະໄປ
ປະກາດພຣະທັມໃຫ້ກະດູກຫລ້ອນນ້ັນ ທ່ານເອເຊກຽນເຂ້ົາໃຈວ່າສ່ິງນ້ີເປັນມົນທິນຍ່ິງກວ່າກິນຊ້ີນສັດຕາຍເສັຽອີກ, ແຕ່ເອເຊ
ກຽນເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີບອກໄດ້ໃຊ້ຟັງ ຈ່ຶງປະຕິບັດຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງປະກາດໃຫ້ກະດູກຫລ້ອນນ້ັນຟັງ. ການເຊ່ືອຟັງຂອງເອ
ເຊກຽນເປັນບົດຮຽນສອນເຮົາວ່າການຮັບຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈທ່ີເຮົາເຂ້ົາໃຈນ້ັນບ່ໍແມ່ນຈະຖືຕ້ອງສເມີ ການຄຶດວາ່ເຮົາເປັນຄົນດີຫລື
ເຕັມໄປດ ້ວຍພຣະວິນຍານນ້ັນເຮົາອາດຄຶດຄືເອເຊກຽນ, ແຕ່ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນການຖືກຕ້ອງຫລາຍ
ກວ່າຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນຕົນເອງ. 
 
ເອເຊກຽນມີໜ້າທ່ີຮັບໃຊ້ແລະເຊ່ືອຟັງ    ສ່ວນຜູ້ທ່ີຈະໃຫ້ກະດູກຫລ້ອນມີຊວິີດນ້ັນເປັນໜ້າທ່ີຂອງພຣະເຈ້ົາ  ìເຮົາຈະເອົາລົມ
ຫາຍໃຈເຂ້ົາໄປໃນພວກມັນຈະໃຫ້ມີຊີວິດî (ຂ້ໍ 5). ກະດູກຫລ້ອນເຫລ່ົານ້ີປຽບເໝືອນຈິດວິນຍານທ່ີຕາຍແລ້ວທຸກຫົນແຫ່ງໃນ
ໂລກ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາພາເອເຊກຽນແນວໃດພຣະອົງກໍຈະນໍາພາໃຫ້ຈິດໃຈຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ແລະຄຣສິຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ປະກາດໃຫ້
ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຄືກັນ ສ່ວນການທ່ີເຂົາຈະເປັນຄືນມາຫລືບ່ໍນ້ັນບ່ໍແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງເຮົາ    ເພາະວ່າເຮົາມີໜ້າທ່ີປະກາດໃຫ້ກະດູກ 
ຫລ້ອນເຫລ່ົານ້ັນຟັງ ເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວທ່ີໃຫ້ຊີວິດ.   
 
ມີອາຈານຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຊັກຊວນສະມາຊິິກໂບດຂອງເພ່ິນອອກໄປຢ້ຽມຢາມ,    ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ໄປເຕ້ົາໂຮມກັນທ່ີໂບດເພ່ືອເຂ້ົາ
ເຝ້ົາແລະແບ່ງກຸ່ມອອກໄປຢາມຕາມລາຍຊ່ືທ່ີທາງໂບດໄດ້ບ່ົງອອກມາ. ເມ່ືອທຸກກຸ່ມໄດ້ຮັບລາຍຊ່ືແລ້ວກໍພາກັນມາອ່ານເບ່ິງ
ລາຍຊືເ່ພ່ືອວາງແຜນວ່າຈະໄປແນວໃດ? ຜູ້ນ່ຶງໃນກຸ່ມໄດ້ເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ ìໂອຍ!  ບ່ໍຈໍາເປັນໄປຢາມຜູ້ນ້ີດອກ, ລາວເປັນຄົນຢູ່ວງົ
ການພະນັນ ຈ້າງລາວກະບ່ໍຟັງ?î ອີກຜູ້ນ່ຶງເວ້ົາວາ່ເຮົາໄດ້ຮັບໜ້າທ່ີມອບໝາຍແລ້ວ ລາວຈະຟັງຫລືບ່ໍຟັງເຮົາຄວນໄປສາກ່ອນ 
ຫາກພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍລາວຈະຮັບເຊ່ືອກໍເປັນໄດ້້.   ໃນວັນນ້ັນພວກເຂົາເຈ້ົາກໍພາກັນໄປ, ສ່ິງບ່ໍຄາດຝັນໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ຄືຊາຍ
ຄົນນ້ັນຄຶດຢາກເຊົາການພະນັນຢູ່ແລ້ວແຕ່ບ່ໍຮູ້ວ່າຈະເຊົາໄດ້ແນວໃດ   ພໍດີມ້ືນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງຄົນກຸ່ມນ້ອຍນ້ີມາຫາລາວໆຈ່ຶງ
ຮັບເຊ່ືອໃນວັນນ້ັນ, ຕ່ໍມາຊາຍຄົນນ້ັນກໍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ສອນພຣະຄັມພີໃນໂບດນ້ອຍແຫ່ງນ່ຶງຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ.  
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3. ເຊືອ່ແລະຟງັຄວາມ:  ( ເອເຊກຽນ 37:7-10 )  

ຄວາມເຊ່ືອແລະການປະຕິບັດຂອງຜູ້ປະກາດເອເຊກຽນເປັນແບບຢ່າງແລະຫລັກຖານອັນສໍາຄັນທ່ີຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຈະຕ້ອງ
ຮຽນເອົາມາເປັນແບບຢ່າງ ທ່ານເອເຊກຽນບ່ໍໄດ້ລໍຊ້າໃນການທ່ີຈະປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງ ເພ່ິນໄດ້ປະກາດໃຫ້້ດູກຫລ້ອນທ່ີເພ່ິນ
ເອງຄຶດບ່ໍເຖິງເລີິຍວ່າກະດູກເຫລ່ົານ້ັນຈະປະກອບເຂ້ົາກັນເປັນກະດູກໃຜລາວຈົນຄົບແລະກັບກາຍມີເນ້ືອໜັງຫຸ້ມຫ່ໍໄດ້. ìດ່ັງ
ນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງປະກາດພຣະທັມຕາມທ່ີພຣະອົງຊງົບອກ ໃນຂະນະທ່ີປ່າວປະກາດຢູ່ນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງດັງກຸກກຶກ 
ແລ້ວກະດູກທັງຫລາຍກໍເລ້ີມເຊ່ືອມເຂ້ົາກັນໃນຂະນະທ່ີເຝ້ົາເບ່ິງຢູ່ນ້ັນ ພວກເສ້ັນເອັນແລະກ້າມຊ້ີນໄດ້ຕິດກັບກະດູກ ແລະມີ
ຫນັງຫຸ້ມຢູ່ຂ້າງນອກແຕ່ຍັງບ່ໍທັນມີລົມຫາຍໃຈເທ່ືອî (ຂ້ໍ 7-8). ໃນຂະນະທ່ີເອເຊກຽນປະກາດຢູ່ນ້ັນບ່ໍແມ່ນແຕ່ມີສຽງດັງທ່ີກະ 
ດູກເຄ່ືອນຫາກັນເທ່ົານ້ັນແມ່ນແຕ່ແຜ່ນດິນໃກ້ຄຽງກໍສ່ັນສະເທືອນໄປດ້ວຍ (ອີງຕາມພາສາອັງກິດ).      ນ້ີແຫລະຣິດອໍານາດ
ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີໄດ້ສໍາແດງໃຫ້ເອເຊກຽນເຫັນເພ່ືອເປີດເຜີຽໃຫ້ໂລກໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ີໃຫ້ຊີວິດ 
ແລະຍັງໃຫ້ຊວິີດຕລອດເຖິງກະດູກແຫ້ງມາຫລາຍຟ້າຫລາຍປີແລ້ວອີກ. ນິມິດທ່ີເອເຊກຽນໄດ້ເຫັນນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າ ພຣະ
ເຈ້ົາຈະຊົງນໍາອິສຣາເອນທ່ີຕາຍຈາກພຣະອົງຍ້ອນເຂົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະອົງນ້ັນພຣະອົງຈະຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາຄືນຫາພຣະອົງ
ອີກ, ແຕ່ຍັງບ່ໍທັນມີລົມຫາຍໃຈ ແປວ່າມີຮູບຮ່າງເປັນເໝືອນຊາກສົບ. ອີກປະການນ່ຶງມັນຍັງເປັນຮູບພາບຂອງຄົນທັງຫລາຍ
ທ່ີຕາຍແລ້ວຝ່າຍຈິດວິນຍານຈະໄດ້ຟ້ືນຄືນມາອີກ  ຫາກຜູ້ປະກາດຍອມອອກໄປປະກາດເໝືອນດ່ັງເອເຊກຽນ. 
 
ìພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຊງົກ່າວຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງປະກາດພຣະທັມໃຫ້ລົມຟັງ ໃຫ້ບອກວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຊົງສ່ັງໃຫ້ມັນມາຈາກທຸກທາງ ແລ້ວໃຫ້ເຂ້ົາໄປເປັນລົມຫາຍໃຈຢູ່ໃນຊາກສົບເຫລ່ົານ້ັນ     ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົາເລ້ີມມີຊີວດິຄືນ
ມາໃຫມ ອີ່ກî ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງປະກາດພຣະທັມຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງບອກ ລົມກໍເຂ້ົາສູ່ຊາກສົບແລະເຮັດໃຫ້ມີລົມຫາຍໃຈ
ຄືນມີຊີວິດອີກ ພວກເຂົາຈ່ຶງໄດ້ພ້ອມກັນຢືນຂ້ຶນເປັນຄົນຫລວງຫລາຍພໍທ່ີຈະປະກອບເປັນກອງທັບນ່ຶງໄດ້î (ຂໍ ້9-10). ນີແ້ມ່ນ
ຂ້ັນຕອນທີສອງໃນການເຊ່ືອແລະການປະຕິບັດຂອງເອເຊກຽນ ເພ່ິນໄດ້ປະກາດໃຫ້ລົມທັງສ່ີທິດຄື; ທິດເໜືອ, ທິດໃຕ້, ທິດຕາ
ເວັນອອກ ແລະທິດຕາເວນັຕົກ ໃຫ້ເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນຊາກສົບເພ່ືອຊາກສົບນ້ັນຈະໄດ້ມີຊີວດິ. ເຣ່ືອງນ້ີເຮົາໄດ້ເຫັນຕ້ົນເດີມໃນການ 
ສ້າງໂລກແລະສ້າງມະນຸດ   ìເມ່ືອນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ເອົາດິນມາປ້ັນເປັນຮູບຄົນແລ້ວເປ່ົາລົມຫາຍໃຈໃສ່ຮູດັງໃຫ້ມີຊິວດິ 
ຮູບປ້ັນນ້ັນກໍກັບກາຍເປັນຄົນທ່ີມີຊວິີດຈິດໃຈî (ປຖກ 2:7).  ແປວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ວິນຍານ. 
 

4. ຊງົຮັບກບັຄືນມາ:  ( ເອເຊກຽນ 37:11-14 )  
ເອເຊກຽນບອກຕ່ໍໄປວ່າ ìພຣະເຈ້ົາຊົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຄົນອິສຣາເອນເປັນເຫມືອນກະດູກເຫລ່ົາ  
ນ້ີແຫລະ ພວກເຂົາເວ້ົາວ່າເຂົາເອງຫ່ຽວແຫ້ງປາສຈາກຄວາມຫວັງແລະບ່ໍມີອະນາຄົດî  (ຂ້ໍ 11)     ມາບັດນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ
ເປີດເຜີຍເຣ່ືອງທ່ີເອເຊກຽນເຫັນນນິມິດກະດູກຫລ້ອນນ້ັນໄດ້ໝາຍເຖິງອິສຣາເອນທ່ີບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາ ເຂົາປາສຈາກຄວາມຫວັງ
ໃດໆໃນອະນາຄົດ,     ຄຣິສຕຽນໃນວັນນ້ີກໍເປັນທໍານອງດຽວກັນກັບອິສຣາເອນຫາກບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດນໍາພາກໍຈະເປັນເ
ໝືອນກະດູກຫລ້ອນເທ່ົານ້ັນ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຄວາມຫວງັແລະເປັນອະນາຄົດຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ.  
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ìເພາະສະນ້ັນ ຈ່ົງປະກາດພຣະທັມຕ່ໍອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາວາ່ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເບ່ິງແມ, ໂອ ໄພ່ພົນຂອງ
ເຮົາເອີຍ, ເຮົາຈະໄຂຫລຸມຝັງສົບຂອງເຈ້ົາ ແລະຈະນ ໍາເຈ້ົາກັບມາຍັງແຜ່ນດິນອິສຣາເອນì ໂອ ໄພ່ພົນຂອງເຮົາເອີຍ ເຈ້ົາຈະ
ຊາບວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຍົກເຈ້ົາອອກມາຈາກຫລຸມຝັງສົບຂອງເຈ້ົາເຮົາຈະບັນຈຸວິນຍານຂອງເຮົາໄວ້ໃນເຈ້ົາ ແລະ
ເຈ້ົາຈະມີຊ ວິີດ   ແລະເຮົາຈະວາງເຈ້ົາໄວ້ໃນແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາ ແລ້ວເຈ້ົາຈະຊາບວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ລ່ັນວາຈາແລ້ວ 
ແລະເຮົາໄດ້ກະທໍາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî (ຂ້ໍ 12-14).    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ເອເຊກຽນປະກາດບອກອິສຣາເອນ 
ໃຫ້ຫລົບລ່າວຕ່າວຄືນຫາພຣະອົງແລ້ວພຣະອົງຈະໃຫ້ເຂົາມີຊີວິດ,     ມີຄວາມຫວັງ ແລະພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເປັນຜູ້ປົກປ້ອງຄຸ້ມ
ຄອງພວກເຂົາອີກ.   ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດເຖິງຄຣິສຕຽນທ່ີໜີຈາກພຣະເຈ້ົາໄປນ້ັນຊີວດິເຂົາກໍຖືກຫ່ຽວແຫ້ງຄືກະດູກຫລ້ອນນ້ັນ ແຕ່
ມາບັດນີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນຄົນເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ຄືນຫາພຣະອົງເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ໃຫ້ເຂົາມີຊີວດິຄືນມາອີກ  ແຕ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນ
ຈະຄືນມາຫາພຣະເຈ້ົາກໍຕ່ໍເມ່ືອເຮົາທັງຫລາຍຜູ້ເປັນລູກຫລານຂອງເອເຊກຽນຮຽນເອົາແບບຢ່າງແລະປະຕິບັດຕາມ ຄົນຫລ່ົາ 
ນ້ັນກໍຈະຄືນມາມີຊີວິດອີກ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
 
1. ເປັນຫຍັງອິສຣາເອນຈ່ຶງເປັນເໝືອນກະດູກຫລ້ອນເຫລ່ົານ້ັນ? 

2. ດ ວ້ຍເຫດໃດພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໃຫ້ນິມິດແກ່ເອເຊກຽນ? ແລະເພ່ິນເຂ້ົາໃຈແນວໃດ? 

3. ພຣະເຈ້ົາມີວິທີທາງສອນອເຊກຽນແນວນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາສອນທ່ານດ້ວຍວິທີໃດ? 

4. ເຮັດແນວໃດຄຣສິຕຽນເຮົາຈ່ຶງຈະຮູ້ວ່າເຂົາເປັນຄືກະດູກຫລ້ອນນ້ັນ? 

5. ເມ່ືອເຮົາຮູ້ເມ່ືອວ່າເຮົາໝົດຫວັງ ພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ອຍເຮົາແນວໃດ? 

6. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາທ່ານມາໃຫ້ມີຄວາມຫວັງຕອນໃດ? ແນວໃດ?  

7. ການເຊືອ່ແລະການປະຕິບັດຂອງເອເຊກຽນສອນທ່ານແນວໃດ? 

 

 

 

         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທ ີ13 
 ຊົງໃຫ້ກບັຢູກ່ບັພຣະເຈົາ້ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຊກຽນ 10:18-19; 11:22-23; 40:1-3; 43:1-9 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຊກຽນ 10:18-19; 11:22-23; 40:1-3; 43:1-9 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເອເຊກຽນເຫັນນິມິດເຣ່ືອງໃຫ້ອິສເອນກັບມາຫາພຣະເຈ້ົາ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເຮົາຮູ້ແນວໃດວ່າເຮົາຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະອົງ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ຮູ້ວ່າເຮັດແນວໃດເພ່ືອຈະໄດ້ມາຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາ 

 

      ບົດນາໍ 
  
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ພ່າຍໜີຈາກອິສຣາເອນເພາະເຂົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ ແຕ່ເນ່ືອງຈາກພຣະອົງສັນຍາໄວ້ແລ້ວວາ່ຈະໃຫ້ເຂົາເປັນໄພ່
ພົນຂອງພຣະອົງຈ່ຶງຊົງເອ້ີນເຂົາກັບຄືນຫາພຣະອົງ.    ໝາຍເຫດ; ເນ່ືອງຈາກວ່າພຣະທັມເອເຊກຽນບ່ໍຄົບໃນພຣະຄັມພີລາວ
ສີດໍາ ຈ່ຶງພິມຂ້ໍພຣະຄັມພີນ້ີໃສ່ໃນບົດຮຽນນ້ີ.  
 

1. ເພິງ່ໃນພຣະນາມ: (ເອເຊກຽນ 10:18-19; 11:22-23) 
ເມ່ືອກະສັດໂຊໂລໂມນຖວາຍພຣະວິຫານນ້ັນພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຄືເມກມາຫຸ້ມຢູ່ເຕັມພຣະວິຫານ     (1ກະສັດ 8: 
10).  ແລ້ວກະສັດໂຊໂລໂມນກໍອ້ອນວອນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຕາເວນັຢູ່ເທ ິງທ້ອງຟ້າ ແຕ່ພຣະອົງຊົງ
ປະທັບຢູ່ໃນກ້ອນເມກແລະຄວາມມືດມົວ ດຽວນ້ີຂ້າພຣະອົງໄດ້ສ້າງບ່ອນຢູ່ອາສັຍໃຫ້ພຣະອົງຊຶງ່ເປັນບ່ອນພຣະອົງຊງົສະຖິດ
ຢູ່ຕລອດໄປî (1ກະສັດ 8: 12-13). ພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບກະສັດໂຊໂລໂມນວ່າ ìເຮົາໄດ້ຍ ິນຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ເຮົາຂໍ
ຮັບເອົາພຣະວິຫານທ່ີເຈ້ົາໄດ້ສ້າງໄວ້ນ້ີໃຫ້ເປັນສະຖານທ່ີສັກສິດ ແລະໄດ້ປະດ ິດສະຖານຊ່ືຂອງເຮົາໄວ້ທ່ີນ້ັນເປັນນິດ ຕາຂອງ
ເຮົາແລະໃຈຂອງເຮົາຈະຢູ່ທ່ີນ້ັນຕລອດໄປî (1 ກະສັດ 9:3).  
 
ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ເຕືອນໂຊໂລໂມນວ່າ ìຖ້າວ່າເຈ້ົາແລະພວກລູກຫລານຂອງເຈ້ົາຫັນຫລ ັງໃສ່ເຮົາແລະໄປຮັບໃຊ້ພຣະອ່ືນ ແລະ
ນະມັສການພຣະເຫລ່ົານ້ັນ ຊ່ຶງເປັນການບ່ໍຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດແລະພຣະຄໍາສ່ັງທ່ີເຮົາຕ້ັງໄວເ້ຮົາຈະຕັດພວກອິສຣາເອນອອກ
ຈາກແຜ່ນດ ນິທ່ີເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ເຂົາ ເຮົາຈະຖ  ້ິມພຣະວິຫານຊ່ຶງເຮົາຖືເປັນສະຖານທ່ີສັກສິດສໍາລັບເຮົາ ຊນົຊາດຕ່າງໆຈະລັງ
ກຽດແລະເຍາະເຍ້ີຍພວກອິສຣາເອນî (1 ກະສັດ 9:6-7).     ຕ່ໍມາບ່ໍນານເທ່ົາໃດພວກລູກຫລາຍຂອງໂຊໂລໂມນກໍຫັນຫລັງ 
ປະຖ້ິມພຣະເຈ້ົາໄປຕາມທາງແຫ່ງຈິດໃຈບາບຂອງເຂົາ ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ກໍຕັດພວກອິສຣາເອນອອກຈາກ
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ແຜ່ນດິນທ່ີພຣະອົງໄດ້ມອບໃຫ້ໄດ້ຢູ່ອາສັຍນ້ັນ.     ມັນເປັນເຫດການທ່ີໜ້າເສ້ົາໃຈທ່ີອິສຣາເອນຖືກໄລ່ອອກຈາກແຜ່ນດິນທ່ີ
ພຣະເຈ້ົາຊົງມອບໃຫ້, ເຫດການນ້ີກໍບ່ໍແຕກຕ່າງກັບສມັຍອາດາມແລະເອວາຖືກໄລ່ອອກຈາກສວນເມ່ືອທັງສອງໄດ້ຝ່າຝືນກົດ 
ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຖືກໄລ່ເຂົາໜີ. ມາເຖິງສມັຍຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນພຣະເຈ້ົາກໍເຕືອນແລ້ວເຕືອນອີກ ແຕ່ປານນ້ັນລູກຫລານຂອງ
ຊາໂລໂມນກໍບ່ໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຄໍາຕັກເຕືອນໃດໆ ຈ່ຶງຖືກໄລ່ອີກຄ້ັງນ່ຶງ.  ພຣະເຈ້ົາຊງົແຍກອິສຣາເອນຈາກພຣະອົງເປັນ
ເວລາຍາວນານເຖິງຊາວຫ້າປີ ພວກເຂົາໄດ້ພົບຄວາມຍາກລໍາ ບາກນາໆ ປະການ.    ຫລັງຈາກຊາວຫ້າປີພຣະເຈ້ົາກໍເມດຕາ
ສົງສານທ່ີເຂົາແລະພ້ອມທ່ີຈະໃຫ້ອະພັຍເຂົາຈ່ຶງໃຫ້ນິມິດໝາຍ ອັນສໍາຄັນນ້ີແກ່ເອເຊກຽນ.  
 
ìແລ້ວພຣະຣັສມີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ໄປຈາກປະຕູພຣະວິຫານສະຖິດເຫນືອເຫລ່ົາເຊຣູບິມ  ເມ່ືອເຫລ່ົາເຊຣບິູມອອກໄປ  
ກໍກາງປີກອອກບິນຂ້ຶນໄປຈາກພິພົບຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາຂ້າພະເຈ້ົາ ວົງລ້ໍກໍຕາມຂ້າງໄປດ້ວຍ ແລະໄປຢືນຢູ່ທ່ີທາງເຂ້ົາປະຕູດ້ານຕາ
ເວັນອອກຂອງພຣະວຫິານ ພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນກໍຢູ່ເຫນືອເຊຣບິູມເຫລ່ົານ້ັນî (ເອເຊກຽນ 10:18-19).      ໝາຍເຫດ:  
ພຣະຄັມພີລາວສະບັບຫລ້າສຸດ 2012 ອອກສຽງ  ເຊຣູບີມ Cherubims ວ່າ (ເຄຣູບ Cherub)   ແມ່ນຊ່ືເທວະດາອົງໜ່ຶງທ່ີ
ພຣະເຈ້ົາໃຊເ້ປັນນາຍຍາມໃນປະຖົມມະການ 3:24 ເມ່ືອອາດາມເອວາຖືກໄລ່ອອກຈາກສວນເອເດນ.   
 

2. ເອເຊກຽນທີເ່ທງິພສູງູ: ( ເອເຊກຽນ 40:1-4 )  
ìເມ່ືອປີທີຊາວຫ້າທ່ີເຮົາໄດ້ຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍນ້ັນ ໃນຕ້ົນປີເມ່ືອວັນທີສິບ  ໃນປີທີສິບສ່ີຫລັງຈາກທ່ີເຂົາຊະນະກຸງນ້ັນ
ເມືອງຂອງເຮົາ ໃນວັນນ້ັນພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຢູ່ເຫນືອຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຊົງນໍາຂ້າພະເຈ້ົາໄປທ່ີນ້ັນແລະ
ຊົງນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາໃນນິມິດແຫ່ງພຣະເຈ້ົາມາເຖິງແຜ່ນດິນອິສຣາເອນແລະພຣະອ ງົຊງົວາງຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ເທິງພ ູສູງທ່ີສຸດ ຊຶງ່
ທ່ີນ້ັນທາງທິດໃຕ້ມີສ່ິງກ່ໍສ້າງເຫມືອນເມືອງນ່ຶງî (ຂ້ໍ 1-2). ຄ້ັງນ່ຶງກ່ອນເຫດການ້ີ, ໂມເຊໄດ້ຂ້ຶນໄປເພິງພູສູງ ແລະທ່ີນ້ັນແຫລະ
ໂມເຊໄດ້ຮັບພຣະບັນຍັດຊ່ຶງເປັນຣະບຽບການຢູ່ກິນຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ (ອົພະຍົບ 20). ຕົກມາໃນສມັຍຂອງເອເຊກຽນ 
ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາກໍເປັນອີກຕອນນ່ຶງ ຫລັງຊາວຫ້າປີທ່ີອິສຣາເອນຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາເອເຊກຽນຂ້ຶນ
ໄປຍັງພູສູງເພ່ືອສໍາແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ແຜ່ນດິນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງມອບໝາຍໃຫ້ອິສຣາເອນນ້ັນຕົກຢູ່ໃນການປົກຄອງຂອງສັດຕຣູ , 
ເອເຊກຽນບັລຍາຍວ່າເພ່ິນໄດ້ເຫັນສ່ິງກໍສ້າງເໝືອນເມືອງນ່ຶງ      ແລະເພ່ິນໄດ້ເຫັນຊາຍຜູ້ນ່ຶງເຫລືອງເຫລ້ືອມດ່ັງທອງສໍາຣິດ 
ìຊາຍຄົນນ້ັນກ່າວແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງມອງເບ່ິງດ້ວຍຕາເອງເຖີດ ແລະຈ່ົງຟັງດ້ວຍຫູຂອງເຈ້ົາ ແລະຈ່ົງເອົາໃຈ
ໃສ່ກັບສ່ິງທ່ີເຮົາຈະສໍາແດງໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ເພາະວ່າທ່ີນໍາເຈ້ົາມາທ່ີນ້ີກໍເພ່ືອຈະສໍາແດງໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ສ່ິງທັງສ້ິນທ່ີເຈ້ົາເຫັນນ້ັນ ຈ່ົງປະ
ກາດແກ່ເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນî (ຂ້ໍ 4).    ຊາຍທ່ີເອເຊກຽນເຫັນນ້ັນອາດແມ່ນເທວະດາຜູ້ສໍາຣວດວັດແທກຄວາມກວ້າງຂອງ
ພຣະວຫິານທ່ີກະສັດໂຊໂລໂມນສ້າງຂ້ຶນ ແລະວັດແທກເພ່ືອດັດແປງໃໝ່. ເຣ່ືອງທັງໝົດນ້ີສລຸບໄດ້ວ່າພຣະວິຫານໃໝ່ທ່ີພຣະ
ເຈ້ົາຈະສະເດັດກັບຄືນມາຄຸ້ມຄອງນ້ັນຖືກວັດແທກໄວ້ຢ່າງຄັກແນ່ ເພ່ືອຈະບ່ໍມີການຊ່ົວມົວໝອງຄືແຕ່ກ່ອນອີກ. 

 
3. ຄນືສູພ່ຣະວຫິານ:  ( ເອເຊກຽນ 43:1-5 ) 
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ຕ່ໍມາຊາຍຜູ້ທ່ີກໍາລັງວດັແທກນ້ັນໄດ້ພາເອເຊກຽນເຂ້ົາໄປດ້ານໃນພຣະວຫິານìພາຍຫລັງທ່ານນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາຍັງປະຕູ ຄືປະ
ຕູທ່ີຫັນຫນ້າໄປທິດຕາເວນັອອກ ແລະເບ່ິງແມ, ພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ ແລະ
ພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງກໍເຫມືອນສຽງນ້ໍາມາກຫລາຍ ແລະພິພົບກໍຮຸ່ງໂຣດດ້ວຍພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງî (ຂໍ ້1-2). 
ເອເຊກຽນໄດ້ທ່ຽວຊົມພຣະວິຫານອັນສັກສິດ  ໃນທ່ີນ້ັນເອເຊກຽນໄດ້ເຫັນພຣະສະງາ່ຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ຍ່ິງ
ໄປກວ່ານ້ັນເອເຊກຽນຍັງໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງອີກ, ນິມິດນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຈະຄືນມາ
ຄຸ້ມຄອງວິຫານແລະຄຸ້ມຄອງອິສຣາເອນອີກເມ່ືອເວລາມາເຖິງ ພຣະອົງຈະກັບມາໃນທິດຕາເວນັອອກ    ເປັນທິດດຽວກັນກັບ
ພຣະອົງສະເດັດພ່າຍໜີຈາກພຣະວິຫານເມ່ືອເວລາເຂົາເຮັດໃຫ້ພຣະວິຫານເປັນມົນທິນ. ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຊ່ືສັດບໍຣິ 
ສຸດຈະບ່ໍສະຖິດໃນບ່ອນເປັນມົນທິນ    ແລະສ່ິງໃດທ່ີເປັນມົນທິນຈະຕ້ອງຖືກແຍກຈາກພຣະອົງຢ່າງແນ່ນອນ ດ້ວຍເຫດນ້ີຈໍາ
ເປັນອິສຣາເອນຈະຕ້ອງຮັກສາພຣະວິຫານ ແລະຮັກສາຕົນບ່ໍໃຫ້ມີມົນທິນໃດໆ. 
 
ìແລະນິມິດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນນ້ັນກໍເຫມືອນກັບນິມ ດິຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາທໍາລາຍເມືອງນ້ັນ      ແລະ
ເຫມືອນກັບນິມິດຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນທ່ີຮິມແມ່ນ້ໍາເຄບາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍຫມູບຫນ້າຂອງຂ້າພະເຈ້ົາລົງເຖິງດິນເມ່ືອພຣະ
ສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານທາງປະຕູທ່ີຫັນໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ  ພຣະວິນຍານກໍຍົກຂ້າພະເຈ້ົາຂ້ຶນ 
ແລະນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາທ່ີລານຊັນ້ໃນ ແລະເບ່ິງແມ, ພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍເຕັມພຣະວິຫານî (ຂໍ ້3-5).  
 

4. ຣະບຽບໃໝໃ່ນພຣະວິຫານ: ( ເອເຊກຽນ 43:6-9 ) 

ການສະເດັດກັບຄືນມາພຣະວຫິານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເມດຕາອິສຣາເອນຫັຼງຈາກລົງໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງ
ເຂົາ,     ແມ່ນແທ້ພຣະເຈ້ົາຊົງຫັນໜີຈາກປະຊາຊນົຂອງພຣະອົງໃນເມ່ືອເຂົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງແລະເຮັດຕ່ໍຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ ແຕ່
ຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາສົງສານແລະໃຈອ່ອນສຸພາບຂອງພຣະອົງນ້ັນໄດ້ຟັງສຽງຄໍາອ້ອນວອນຂອງຜູ້ຊອບທັມຈຶງ່ກັບມາຫາ
ເຂົາພ້ອມທັງຈັດຣະບຽບການໃໝ່ໃນພຣະວຫິານ. ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ìມະນຸດເອີຍ ນ້ີແຫລະແມ່ນບັນລັງຂອງເຮົາ ເຮົາຈະຢູ່
ທ່ີນ້ີ ໃນທ່າມກາງປະຊາຊົນອິສຣາເອນ ແລະປົກຄອງພວກເຂົາຕລອດໄປ ປະຊາຊນົອິສຣາເອນຕລອດທັງບັນດາກະສັດຂອງ
ພວກເຂົາຈະຕ້ອງບ່ໍເຮັດໃຫ້ນາມອັນບໍຣສຸິດຂອງເຮົາເປັນທ່ີອັບອາຍຂາຍໜ້າອີກຕ່ໍໄປ  ໂດຍຂາບໄຫວ້ພຣະອ່ືນ ຫລືໂດຍຝັງ
ສົບຂອງກະສັດຂອງພວກເຂົາທ່ີຕາຍໄປແລ້ວໃນທ່ີນ້ີອີກ ກະສັດທັງຫລາຍສ້າງຂອບປະຕູແລະເສົາປະຕູວັງຂອງພວກເຂົາໃສ່
ຕ່ໍໜ້າຂອບປະຕູຂອງພຣະວິຫານຂອງເຮົາ     ເພ່ືອວ່າຈະໃຫ້ມີແຕ່ຝາເທ່ົານັນຂ້ັນລະຫວ່າງວິຫານຂອງເຮົາ ແລະເຮືອນຂອງ
ພວກເຂົາພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃນນາມຂອງເຮົາເປັນທ່ີອັບອາຍຂາຍໜ້າໂດຍເອົາສ່ິງໜ້າກຽດຊັງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ເຮັດ; ສະນ້ັນເຮົາ
ຈ່ຶງໂກດຮ້າຍແລະທໍາລາຍພວກເຂົາ ບັດນ້ີພວກເຂົາຕ້ອງເຊົາຂາບໄຫວ້ພຣະອ່ືນໆ ແລະຍົກຍ້າຍສົບຂອງບັນດາກະສັດຂອງ
ພວກເຂົາອອກໄປ ຖ້າເຂົາເຮັດ ເຮົາຈະຢູ່ໃນທ່າມກາງເຂົາຕລອດໄປî (ຂ້ໍ 7-9). ສລຸບຄໍາສ່ັງມີດ່ັງນ້ີ;  
 
 1. ພຣະເຈ້ົາສັນຍາວ່າຈະນ່ັງເທິງບັນລັງແລະປົກຄອງອິສຣາເອນ. 
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 2. ຊົງສ່ັງຫ້າມປາມບ່ໍໃຫ້ຂາບໄຫວ້ພຣະອ່ືນ ໃຫ້ເປັນທ່ີອັບອາຍຂາຍໜ້າ. 

 3. ຊົງສ່ັງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ຝັງສົບ ຫລືເອົາສົບຂອງກະສັດໄວ້ໃນພຣະວິຫານອີກ. 

 4. ຊົງສ່ັງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ພວກກະສັດສ້າງຂອບປະຕູແລະເສົາປະຕູວງັໃສ່ໃນຂອບປະຕູພຣະວຫິານອີກ. 

 5. ຊົງສ່ັງໃຫ້ມີແຕ່ຝາຂ້ັນໃນຣະຫວ່າງພຣະະວິຫານແລະປະຕູວງັຂອງກະສັດ. 

 6. ຊົງສ່ັງໃຫ້ຍົກຍ້າຍສົບຂອງກະສັດທ່ີຝັງໄວ້ ຫລືບັນຈຸໄວ້ໃນພຣະວິຫານນ້ັນອອກໃຫ້ໝົດ.  

 7. ຊົງວາງເງືອ່ນໄຂ ຫາກເຂົາປະຕິບັດຕາມນ້ີພຣະເຈ້ົາຈະຢູ່ນໍາເຂົາຕລອດໄປ. 

 

ຄໍາຖາມ. 

1. ດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໃຫ້ເອເຊກຽນເຫັນນິມິດນ້ີ? 

2. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງນໍາເອເຊກຽນໄປໃສ? ເປັນຫຍັງຈະຕ້ອງເປັນທ່ີນ້ັນ? 

3. ນິມິດນ້ັນເອເຊກຽນເຫັນຫຍັງແດ່? 

4. ນິມິດທ່ີເອເຊກຽນເຫັນມີຄວາມໝາຍອັນໃດ? 

5. ຣະບຽການໃນພຣະວິຫານມີຫຍັງແດ່? 

6. ເປັນຫຍັງຈະຕ້ອງມີຣະບຽບຕ່າງໆນ້ີ? 

7. ໂບດຂອງເຮົາເດ! ສົມຄວນມີຣະບຽບຫຍັງບ່ໍ? 

8. ຣະບຽນເປັນຜົນປໂຍດ ແລະບ່ໍເປັນຜົນປໂຍດຫຍັງແດ່? 

 

 

 

         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນອີສເຕ ີ
 ການຄນືພຣະຊນົເຮດັໃຫເ້ຮາົເຫນັຫຍງັ? 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 24:1-10, 33-39, 44-48 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 24:1-52 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ບອກໃຫ້ຮູ້ວາ່ການຄືນພຣະຊົນໄດ້ພິສູດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຄຣດິ ຜູ ້ຖືກສ່ົງລົງ

ມາຕາມພຣະສັນຍາ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ການຄືນພຣະຊົນສໍາຄັນອັນໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພືອ່ຊີແ້ຈງໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ? ພຣະອົງຊົງເຮັດຫຍັງ?   ແລະເພ່ືອໃຫ້ຄົນ

ທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບເຊ່ືອ. 

       
ບົດນາໍ 

  
ການຄືນພຣະຊົນນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກສາວົກຕ່ືນຕະລຶງ ໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊງົສອນມາເກີດເປັນຈິງໃນວັນນ້ີ,  ພວກສາວົກໄດ້ລະ 
ນຶກເຫັນໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງສອນມາວາ່ການຄືນພຣະຊົນມີຈິງ    ແລະການນ້ີີແຫລະໄດ້ເຮັດໃຫ ້ສາວົກເຂ້ົາໃຈສ່ິງພຣະອົງຊົງ
ສອນມານ້ັນເລິກກວ່າເດີມຈົນກາຍເປັນກໍາລັງອັນມະຫາສານ ໃຫ້ພວກສາວົກປະກາດພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູ.     ຫວັງວ່າ 
ການຄືນພຣະຊນົໄດ້ກະຕຸ້ນຈິດໃຈຂອງທ່ານໃຫ້ປະກາດເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຫລາຍກວ່າເດີມເໝືອນພວກສາວົກນ້ັນ. 
 

1. ກືງ່ຫນີຂອງທາ່ນອອກເສຽັ:  ( ລູກາ 24:1-10 ) 

ການບັນທຶກຂອງລູກາໃນເຣ່ືອງການຄືນພຣະຊນົມີລາຍລະອຽດສອງຢ່າງເປັນພິເສດຄື;    ອຸບໂມງຫວ້າງເປ່ົາ ແລະຫີນທ່ີອັດ
ປາກອຸບໂມງນ້ັນຖືກກ່ືງອອກໄປແລ້ວ.   ພວກຜູ້ຍິງເຫລ່ົານ້ີມີຊ່ືວ່າ, ມາຣີອາມັກດາລາ ໂຢຮັນນາ, ມາຣີອາແມ່ຂອງຢາໂກໂບ 
ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ອ່ືນໆທ່ີຢູ່ກັບເຂົາ (ຂ້ໍ 10).  ພວກນາງໄດ້ພາກັນໄປຍັງອຸບໂມງເພ່ືອຈັດຕຽມງານຝັງສົບດ້ວຍນ້ໍາຫອມ ແຕ່ພໍເມ່ືອ
ໄປເຖິງກໍເຫັນວ່າແຜ່ນຫີນທ່ີອັດປາກອຸບໂມງນ້ັນຖືກເຄ່ືອນຍ້າຍອອກແລ້ວໂດຍການອັສຈັນ, ແລ້ວພວກຜູ້ຍິງເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ພົບ
ເຫັນຊາຍສອງຄົນນຸ່ງເຄ່ືອງອັນງົດງາມຈົນເຫລ້ືອມຕາ   ຊາຍທັງສອງນ້ັນແມ່ນເທວະດາ ແຕ່ພວກຜູ້ຍິງບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນເທວະດາ. 
ເທວະດາທັງສອງໄດ້ກ່າວຖາມພວກແມ່ຍິງນ້ີວ່າ    ìພວກນາງຊອກຄົນເປັນໃນໝູ່ຄົນຕາຍເຮັດຫຍັງ (ພຣະອົງບ່ໍປະທັບຢູ່ທ່ີນ້ີ 
ແຕ່ຖືກຊງົບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາແລ້ວ)  ຈ່ົງລະນຶກເຖິງຄໍາທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວກັບທ່ານທັງຫລາຍ ເມ່ືອພຣະອົງຍັງຢູ່ໃນແຂວງ
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ຄາລີເລນ້ັນວ່າບ ຸດມະນຸດຈະຕ້ອງຖືກມອບໄວ້ໃນມືຄົນບາບ ຈະຖືກຄຶງໄວທ່ີ້ໄມ້ກາງແຂນ ແລະໃນວັນຖ້ວນສາມກໍຈະຄືນມາ
ອີກî (ຂໍ ້5-7).  
 
ຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງພວກຜູ້ຍິງເຫລ່ົານ້ີແມ່ມາຫົດສົງສົບຂອງພຣະເຢຊູທ່ີອຸບໂມງ ແຕ່ກໍບ່ໍເປັນດ່ັງທ່ີພວກນາງຄຶດໄວ້ແຕ່ຢ່າງໃດ, 
ພວກນາງໄດ້ກ້ົມຂາບໝູບໜ້າເຖິງດິນດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ ແລະຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງເທວະດາກ່າວຕ່ໍພວກນາງຢ່າງລະອຽດ.  
 
ຫລັງຈາກພວກຜູ້ຍິງໄດ້ຮັບຂ່າວດີນ້ີແລ້ວກໍຟ້າວພາກັນກັບໄປຫາພວກສາວົກ  ເພ່ືອບອກຂ່າວດີໃຫ ສ້າວົກໄດ້ຮັບຊາບ (ຂ້ໍ 9).  
ແນ່ນອນຫີນແຜ່ນໃຫຍ່ນ້ັນໄດ້ຖືກກ່ືງອອກຈາກປາກອຸບໂມງ   ຊ່ຶງເປັນພາບພົບຫີນກ້ອນໃຫຍ່ທ່ີປິດບັງຫົວໃຈພວກສາວົກນ້ັນ
ໄດ້ກ່ືງອອກແລ້ວເມ່ືອຮູ້ວ່າພຣະອົງຊງົຄືນພຣະຊນົ ດ້ວຍວ່ານັບຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີເຂົາຄຶງພຣະເຢຊູທ່ີໄມ້ກາງແຂນຈົນເຖິງວນັທ່ີເຂົາ
ເອົາສົບຂອງພຣະອົງໄປໄວ້ໂນອຸບໂມງນ້ັນ   ໄດ້ນໍາຄວາມທຸກອົກທຸກໃຈມາຍັງພວກສາວົກຢ່າງແສນສາຫັດ ມັນເປັນເໝືອນ
ຫີນກ້ອນໃຫຍ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈພວກສາວົກຄຶດບ່ໍອອກວາ່ຕ່ໍໄປຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ, ການຄືນພຣະຊນົຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດນ້ີ
ໄດ້ເຮັດໃຫ ຈິ້ດໃຈຂອງສາວົກເປີດກວ້າງອອກ ເໝືອນຫີນກ້ອນໃຫຍ່ໄດ້ກ່ືງອອກໄປຈາກໃຈຂອງພວກສາວົກ.  ໃນຂ້ໍ 11 ເວ້ົາ
ວ່າ ìຝ່າຍພວກອັຄສາວົກບ່ໍເຊ່ືອຄໍາເວ້ົາຂອງພວກຜູ້ຍິງ ເພາະຖືວາ່ເປັນຄໍາເວົາ້ເປ່ົາໆî .     ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບ່ໍເຊ່ືອວ່າ 
ການຄືນພຣະຊົນນ້ັນບ່ໍມີຈິງ  ແຕ່ສາວົກບ່ໍແນ່ໃຈໃນສ່ິງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຍິນຈາກພວກຜູ້ຍິງຫາກເຮົາເບ່ິງໃນທາງລົບ,   ແຕ່ຫາກ
ເຮົາເບ່ິງໃນທາງບວກເຮົາຈະເຫັນວາ່ການແລ່ນໄປຍັງອຸບໂມງນ້ັນເຫັນວ່າດີ  ເພາະເປັນການພິສູດວ່າພຣະອົງຊົງຄຶນພຣະຊນົ
ແລ້ວແລະຍັງເປັນພະຍານຈົນເທ່ົາທຸກວນັນ້ີ. 
 

2. ຊົງປາກດົຕວົ:  ( ລູກາ 24:13-39 ) 

ຕ່ໍມາ, ມີສາວົກສອງຄົນເດີນທາງໄປຈາກກຸງເຢຣຊູາເລັມໄປເອມາອູດໃນຣະຍະທາງປະມານຫົກພັນວາ      ອີງຕາມສາສນາ   
ສາດບອກວ່າປະມານເຈັດໄມລ໌ຄົງໃຊ້ເວລາຫລາຍຊ່ົວໂມງ,  ສາວົກທັງສອງໄດ້ລົມກັນເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຖືກຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນ
ຈົນສ້ິນໃຈຕາຍແລ້ວເຂົາເອົາສົບຂອງພຣະອົງໄປໄວ້ໃນອຸບໂມງ.    ໃນຂະນະທ່ີທັງສອງໂອ້ລົມກັນນ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປາກົດ
ຕົວແລະຮ່ວມເດີນໄປກັນເຂົາ ຊ່ຶງເປັນພາບພົດອັນສໍາຄັນວ່າຫາກຄຣິສຕຽນພົບກັບຢູ່ໃສ    ບ່ໍວ່າຈະເປັນບ້ານເຮືອນຫລືຖນົນ
ຫົນທາງກໍຕາມ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດກະຈະສະຖິດຢູ່ກັບຜູ້ນ້ັນ.ìໃນວັນດຽວກັນນ້ັນຍັງມີສາວົກສອງຄົນກໍາລັງໄປບ້ານເອມາ
ອູດ  ຊ່ຶງໄກຈາກກຸງເຢຣຊູາເລັມປະມານຫົກພັນວາເຂົາທ ງັສອງໄດ້ສົນທະນາກັນເຖິງເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ັນເມ່ືອເຂົາກໍາລັງ
ສົນທະນາໄຕ່ຖາມກັນຢູ່ ພຣະເຢຊູກໍສະເດັດເຂ້ົາມາໃກ້ເຂົາ ແລ້ວໄດ້ສະເດັດຮ່ວມທາງກັບເຂົາໄປî (ຂ້ໍ 13-15). ແລະກໍເດີນ 
ທາງໄປເລ້ືອຍໆຈົນເຖິງບ້ານຂອງເຂົາ. 
 
ເມ່ືອເດີນທາງໄປເຖິງບ້ານແລ້ວເຂົາກໍຊັກຊວນພຣະເຢຊູໃຫ້ພັກເຊົາຢູ່ກັບເຂົາພ້ອມທັງລ້ຽງເຂ້ົາແລງພຣະອົງອີກ, ໃນຂະນະທ່ີ
ກິນເຂ້ົາແລງກັນຢູ່ນ້ັນເອງພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດເຜີຍສໍາແດງໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງເອງທ່ີຄືນພຣະຊນົມາແລ້ວ ìຢູ່ມາເມ່ືອຊົງ
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ນ່ັງໂຕະຮ່ວມເຂົາ ພຣະອົງຊົງຈັບເອົາເຂ້ົາຈ່ີມາໂມທະນາພຣະຄຸນ ແລ້ວຊົງຫັກຍ່ືນໃຫ ເ້ຂົາແລະຕາຂອງເຂົາກໍຖືກຊງົປືດອອກ 
ແລ້ວພຣະອົງກໍຊງົຫາຍໄປຈາກເຂົາເສັຽî (ຂໍ ້30-31).  
 
ມັນເປັນພາບພົດອັນໜ້າປະທັບໃຈວ່າ ເມ່ືອຄຣິສຕຽນທ່ີມີພຣະເຢຊູຢູ່ໃນໃຈແລະມີໂອກາດໄດ້ຮ່ວມໂຕະກັບພຣະອົງໂດຍກິນ
ສິນລະນຶກຫລືສິນມະຫາສນິດຈະເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງຫລາຍຂ້ຶນກວ່າເດີມ.   ສາວົກທັງສອງເມ່ືອຊາບວ່າແມ່ນພຣະອົງ
ແລ້ວກໍບ່ໍໄດ້ລໍຊ້າແຕ່ຢ່າງໃດ ເຂົາຟ້າວກັບຄືນໄປເຢຣູຊາເລັມໃນຄືນນ້ັນເລີຍ      ເພ່ືອໄປບອກເຣ່ືອງທ່ີເຂົາໄດ້ພົບເຫັນໃຫ້ກັບ
ພວກສາວົກໄດ້ຟັງ ìໃນໂມງນ້ັນເຂົາທັງສອງກໍລຸກຂ້ຶນກັບໄປຍັງກຸງເຢຣຊູາເລ ມັແລະໄດ້ພົບສິບເອັດຄົນນ້ັນຊຸມນຸມກັນຢູ່ພ້ອມ 
ກັບພັກພວກî (ຂໍ ້33).  
 
ເຣ່ືອງການຄືນພຣະຊນົນ້ີເອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນທ່ີຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວຈະບ່ໍລໍຊ້າໄປບອກເຣ່ືອງນ້ີແກ້ຜູ້ອ່ືນບ່ໍວາ່
ຈະໃກ້ຫລືໄກ ເພາະມັນເປັນຂ່າວດີທ່ີອົດກ້ັນໄວ້ບ່ໍໄດ້ທ່ີຈະຕ້ອງອອກໄປບອກຄົນອ່ືນ.      ສາວົກທັງສອງໄດ້ເລ່ົາເຫດການທັງ
ໝົດໃຫ້ພວກສາວົກຟັງ. ìເມ່ືອເຂົາທັງສອງກໍາລັງເລ່ົາເຫດການທັງປວງນ້ັນຢູ່ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊງົຢືນຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ (ໂດຍຊົງ
ກ່າວວ່າ, ìສັນຕິສຸກຈ່ົງມີແກ່ທ່ານທັງຫລາຍî)  ຝ່າຍເຂົາກໍຢ້ານສະດ ຸ ້ງຕົກໃຈໂດຍຄຶດວ່າເຫັນຜີພຣະອົງຈ່ຶງຊງົກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, 
ìທ່ານທັງຫລາຍວຸ້ນວາຍເຮັດຫຍັງ ດ້ວຍເຫດໃດຄວາມຄຶດສງົນສົນເທຈ່ຶງເກີດຂ້ຶນໃນໃຈຂອງພວກທ່ານຈ່ົງເບ່ິງມືແລະຕີນຂອງ
ເຮົາວາ່ແມ່ນເຮົາເອງ ຈ່ົງຄໍາເບ່ິງຕົວເຮົາ ເພາະວ່າຜີບ່ໍມີເນ້ືອບ່ໍມີດູກເໝືອນກັບທ່ານເຫັນເຮົາມີຢູ່ນ້ີî (ຂໍ ້36-39).   ເຮົາຮູ້ແລ້ວ
ວ່າເມ່ືອເຮົາໄປບອກເຣືອ່ງຂອງພຣະເຢຊູນ້ັນຫລາຍຄົນອາດຈະບ່ໍເຊ່ືອທັນທີ ແລະຫລາຍຄົນອາດມີຄໍາຖາມ    ແຕ່ໃຫ້ເຮົາທັງ 
ຫລາຍເຂ້ົາໃຈວ່າເຮົາມີໜ້າທ່ີບອກເລ່ົາເທ່ົານ້ັນ ເຣ່ືອງຄົນຈະເຊືອ່ຫລືບ່ໍເຊ່ືອນ້ັນເປັນໜ້າທ່ີຂອງພຣະອົງ     ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງວ່າ 
ìທ່ານທັງຫລາຍວຸ້ນວາຍເຮັດຫຍັງ     ດ້ວຍເຫດໃດຄວາມຄຶດສງົນສົນເທຈ່ຶງເກີດຂ້ຶນໃນໃຈຂອງພວກທ່ານຈ່ົງເບ່ິງມືແລະຕີນ
ຂອງເຮົາວາ່ແມ່ນເຮົາເອງ ຈ່ົງຄໍາເບ່ິງຕົວເຮົາî  ແປວ່າສາວົກສອງຄ ົນທ່ີໄປຈາກເອມາອູດເປັນຜູ້ເລ່ົາແຕ່ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ອະທິ
ບາຍໃຫ້ພວກສາວົກຟັງ.  
 

3. ຊງົປາກດົຕົວ  ( ລູກາ 24:44-48 ) 

ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງອະທິບາຍໃຫ້ພວກສາວ ົກຟັງວາ່ຄໍາທໍານວາຍຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມທ່ີໄດ້ກ່າວໄວ້ແລ້ວນ້ັນກໍສໍາເຣັດໃນວັນ
ນ້ີ, ພຣະອົງໄດ້ເວ້ົາເຖິງພຣະຄັມພີສາມຕອນໃນຂ້ໍ 44 ຄື   
 1. ບັນຍັດຂອງໂມເຊ.   
 2. ພຣະຄັມພີຂອງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະ 
 3. ພຣະະຄັມພີເພງສັຣເສີນ    
ທ່ີໄດ້ກ່າວເຖິງການຄຶນພຣະຊນົໄວ້ຫລາຍຮ້ອຍປີລ່ວງມາແລ້ວ, ການອະທິບາຍຂອງພຣະເຢຊູນ້ັນບ່ໍແມ່ນເພ່ືອພວກສາວົກຈະ
ໄດ້ເຂ້ົາໃຈເທ່ົານ້ັນ   ຍັງເປັນຄໍາຊ້ີແຈງໃຫ້ພວກຢິວທ່ີນັບຖືກົດຂອງໂມເຊເທ່ົານ້ັນໄດ້ຮັບຊາບວ່າພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ກ່າວລ່ວງ
ໜ້າເວ້ົາເຖິງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນນ້ີເອງ.    ພຣະອົງຊົງກ່າວໃຫ້ເຂົາຟັງວ່າ ìມີຄໍາຂຽນໄວ້ຢ່າງນ້ີ ພຣະຄຣິດຈະ 
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ຕ້ອງຊົງທົນທຸກທໍຣະມານ ແລະຊົງເປັນຄືນມາຈາກຕາຍໃນວັນຖ້ວນສາມî (ຂໍ ້46).  ຄໍາວ່າ ìພຣະຄຣິດຈະຕ້ອງຊົງທົນທຸກທໍ
ຣະມານ ແລະຊົງເປັນຄືນມາຈາກຕາຍໃນວັນຖ້ວນສາມî  ນ້ັນພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ບອກໄວວ່້າມີຄໍາຂຽນນ້ີຢູ່ໃສແດ່? ດ່ັງນ້ັນເພ່ືອ
ເປັນປໂຍດແກ່ນັກຮຽນພຣະຄັມພີຈ່ຶງຂໍຍົກເອົາພຣະຄັມພີສອງຕອນດ່ັງນ້ີ;  
 
 1. ìຫລັງຈາກນ້ັນສອງມ້ື ພຣະອົງຈະຊງົໃຫ້ພວກເຮົາຄ່ອຍດີຂ້ຶນ ໃນມ້ືທີສາມຈະທໍາໃຫ້ດີຢ່າງເດີມ ແລ້ວພວກເຮົາກໍ
ຈະມີຊີວດິຢູ່ຊ ້ອງພຣະພັກຂອງພຣະອົງî (ໂຮເຊອາ 6:2).    
 
 2. ìຈໍາເປັນທ່ີອົງພຣະຄຣິດຕ້ອງຊົງທົນທຸກທ ໍຣະມານ ແລະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາ ແລະກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ, ìພຣະ
ເຢຊຜູູ້ທ່ີເຮົາປະກາດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ຜູ້ນ້ີແຫລະ, ເປັນພຣະຄຣິດî (ກິຈການ 17:3).  
 
ເຣ່ືອງການຄືນມາຈາກຕາຍນ້ີຈໍາເປັນຈະຕ້ອງປ່າວປະກາດໃຫ້ຄົນທຸກຊາດທຸກພາສາໄດ້ຮູ້ ດ້ວຍວາ່ຍັງມີຫລາຍຊາດ, ຫລາຍ
ພາສາຍັງບ່ໍທັນຮູ້ເຫັນຫລືເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງການຄືນພຣະຊົນນ້ີ ເມ່ືອເຂົາຫາກໄດ້ຍິນແລະເຂ້ົາໃຈແລ້ວເຂົາກໍຈະຮັບເຊ່ືອພຣະເຢຊູ 
ດ້ວຍຄວາມປ້ືມປິຕິຍິນດີ.   ìແລະຈະຕ້ອງປະກາດທ່ົວທຸກປະເທດໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງໃຫ້ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃຫມ່ຮັບ
ການຍົກບາບໂທດ ຕ້ັງແຕ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປ ຝ່າຍທ່ານທັງຫລາຍເປັນພຍານໃນການທັງຫລາຍນ້ັນî (ຂໍ ້47).    ເມື່ອສາວົກ
ເຂ້ົາໃຈແລ້ວຈ່ຶງພາກັນເລ້ີມຕ້ົນປະກາດແຕ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມຈົນສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ    ແລະປະກາດຕ່ໍໆກັນມາດ່ັງທ່ີເຮົາທັງ 
ຫລາຍຮູ້ເຫັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູອອກໄປທຸກມຸມໂລກຢູ່ບ່ໍຂາດ, ທຸກຄົນໄປກໍໄປດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ.  
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ເປັນຫຍັງພວກຜູ້ຍິງຈ່ຶງໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບແຕ່ເຊ້ົາມືດແທ້? 

2. ພວກຜູ້ຍິງຍາກໃຈແນວໃດກ່ອນໄປ? ເມ່ືອໄປແລ້ວເປັນແນວໃດ? 

3. ເປັນຫຍັງພວກຜູ້ຍິງບ່ໍພົບກັບພຣະເຢຊູຢູ່ທ່ີນ້ັນ? ແຕ່ພົບໃຜ? 

4. ສາວົກສອງຄົນເດີນທາງໄປເອມາອູດໂອ້ລົມກັນເຣ່ືອງອັນໃດ? 

5. ໃນຂະນະທ່ີທັງສອງໂອ້ລົມກັນນ້ັນມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ? 

6. ເມ່ືອທັງສອງຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູແລ້ວ ເຂົາເຮັດແນວໃດ? 

7. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງເລ່ົາເຖິງພຣະຄັມພີເດີມໃຫ້ສາວົກຟັງ?  

         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 

 


