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ບດົຮຽນທ ີ1 
ພຣະເຈົາ້ຂອງທກຸໆສ່ິງ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 2 ແລະບົດທີ 110 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 2 ແລະບົດທີ 110  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໃຜກໍຕາມທ່ີຕ່ໍສູ້ກັບພຣະເຈ້ົາກໍແມ່ນໄຮ້ປໂຍດເສັຍລ້າໆ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາ 

                                           ຊົງເປັນຜ້ ູປົກຄອງຢ່ ູຕລອດການ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ໃຜເປັນຜ້ ູຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຢ່ ທ່ີູນ້ີ--ແລະທ່ົວໆໄປ 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຊ້ີແຈງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ວ່າ ພຣະເຈ້ົາເປັນເຈ້ົາຂອງຊີວດິຊອງພວກເຮົາ. 

 

ຄໍານໍາ 
ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການ ໄຟຟ້າມອດຫລືບ່ໍ? ປະມານດົນປານໃດ?  5 ນາທີບ່ໍ? 10 ນາທີບ່ໍ? ຫລືດົນກວ່ານ້ັນ
ອີກ. ຕາມທັມດາແລ້ວເມ່ືອໄຟຟ້າມອດປະມານ 2 ຫາ 3 ນາທີ ພວກເຮົາກໍຫລົງທິດທາງແລ້ວ. ພວກເຮົາຈະ
ບ່ໍຈ່ືວ່າຈະໄປທາງໃດ.  ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍນາທີເພ່ືອຈະຊອກຫາໄຟສາຍທ່ີພວກເຮົາມີ. 
 
ແຕ່ວ່າເມ່ືອໄຟຟ້າຫາກມອດໄປດົນແທ້ໆແລ້ວພວກເຮົາກໍຍ່ິງມີບັນຫາເພ້ີມຂ້ຶນ  ຜົນສະທ້ອນກໍຕ້ອງກ້າວເຂ້ົາ 
ມາສູ່ການດໍາເນີນຊວິີດຂອງພວກເຮົາ.  ເຄ່ືອງປັບອາກາດເຢັນຫລືຮ້ອນກໍມີບັນຫາ.   ຕ້ ູເຢັນສໍາຫລັບເກັບຮັກ 
ສາອາຫານປະຈໍາວັນກໍມີບັນຫາ. ໂທຣະທັດແລະຄອມພິວເຕ້ີກໍບ່ໍທໍາງານແລ້ວ ຈະຍ່າງພາຍໃນເຮືອນກໍຕ້ອງ
ອາສ ັຍໄຟສາຍຢ່າງດຽວ.   ໄຟຟ້າມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວດິຂອງມະນຸດພວກເຮົາທຸກແງມຸ່ມ.    ມັນແມ່ນພລັງທ່ີ
ພວກເຮົາບ່ໍເຫັນຕົນໂຕແລະມັນກໍສາມາດສະແດງປະຕິກິຣິຍາຢ່າງບ່ໍໄດ້ຕັກເຕືອນພວກເຮົາໄວ້ກ່ອນ. 
 
ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນ,   ພຣະອົງຊົງມີພລັງ ມີອໍານາດໃນຊີວິດ ທ່ີພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຫັນໄດ້ 
ຊ່ຶງປາກົດໃນພຣະທັມເພງສັຣເສີນບົດທີ 2 ແລະ ບົດທີ 110,   ພຣະທັມສອງເຫລ້ັມນ້ີແມ່ນເພ່ືອຕັກເຕືອນຜ້ ູ
ອ່ານທັງຫລາຍ, ນັກຮ້ອງທັງຫລາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງມີພລັງເໜືອທຸກໆຊີວດິ. ນ້ີແມ່ນເພງສັຣເສີນສໍາຫລັບ
ສເລີມສລອງກະສັດຂອງອິສຣາເອນ,   ຢ່າງໃດກໍຕາມອໍານາດຂອງກະສັດກໍແມ່ນພຣະເຈົາ້ເປັນຜ້ ູຄອບຄອງ
ທັງໝົດ. 
 

1. ການຕໍຕ່າ້ນແລະການຮບັຜດິຊອບຂອງພຣະເຈົາ້: (ເພງສັຣເສີນ 2:1-6) 
ບ່ໍວ່າຈະເປັນເພງສັຣເສີນບົດທີ 1 ຫລື ບົດທີ 2 ຈະມີຫົວຂ້ໍບອກເຖິງການເປັນເຈ້ົາຂອງໆບົດນ້ັນ.  ສອງບົດນ້ີ 
ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າ ເໝືອນກັບເປັນບົດເພງຊ່ຶງກະສັດດາວິດໄດ້ຂຽນຂ້ຶນເອງ. ເນ້ືອໃນຂອງບົດເພງແມ່ນສັຣ
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ເສີນ ແລະຍົກຍໍພຣະກຽດແລະພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການຄອງຣາຊສົມບັດ.  ພລັງອໍານາດຂອງ
ພຣະເຈ້ົາເປັນເນ້ືອໃນທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍໃນການນະມັສການຂອງອິສຣາເອນ. 
 
ເພງສັຣເສີນ 2:1-3  ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຊົນຊາດຕ່າງໆທັງຫລາຍໄດ້ພາກັນລວມຫົວກັນກ່ໍການກະບົດຕ່ໍຕ້ານ 
ພຣະເຈ້ົາ.     ບັນດາກະສັດທັງຫລາຍກໍພາກັນກ່ໍການຈະຣາຈົນ, ເຮັດການປະຕິວດັຕ່ໍຕ້ານພຣະເຈ້ົາ ພາກັນ
ຮຽກຮ້ອງຂໍອອກຈາກກົດຣະບຽບຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຂົາທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈວ່າການຢ່ ູໃນຣະບຽບຂອງພຣະ
ເຈ້ົາແມ່ນການຖືກໂສ້ລ່າມ, ແມ່ນການຖືກໂທດ, ແມ່ນການຖືກຜູກມັດບ່ໍໃຫ້ພວກເຂົາມີອິສຣະເສຣີ.  
 
ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍພວກເຂົາ ໃນເພງສັຣເສີນ 2:4-6.   ພຣະເຈ້ົາຜ້ ຊົູງສະຖິດເທິງຟ້າສວັນ 
(2:4) ພຣະອົງຊົງເປັນກະສັດເໜືອບັນດາກະສັດທັງຫລາຍ ພຣະອົງຊົງມີອໍານາດເໜືອອໍານາດທັງຫລາຍໃນ
ຈັກວານນ້ີ ພຣະອົງຊົງຫົວຂວັນພວກເຂົາຢ່ ເູທິງສວັນ.  ພຣະອົງຊົງກ່າວໃນຂ້ໍທີ 6 ວ່າ ພຣະອົງໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງ
ເຈ້ົາຊີວດິໄວ້ເທິງພູເຂົາຊີໂອນ.  ພູເຂົາຊີໂອນເປັນພູເຂົາທ່ີສັກສິດ, ໃນພຣະຄັມພີເດີມ ເຢຣູຊາເລັມກໍເຄີຍໄດ້
ເອີ້ນຊື່ວ່າ ຊໂີອນເໝືອນກັນ, ຊ່ຶງເປັນສະຖານທ່ີຮັບໃຊພ້ຣະເຈ້ົາແລະພຣະເຈ້ົາກໍຊົງສະຖິດຢ່ ູນໍາດ້ວຍ.     
 

2.  ພຣະບນັຍັດແລະຄໍາຕັກເຕອືນ: (ເພງສັຣເສີນ 2: 7-12) 
          ເຈົ້າຊີວິດເມອືງຊໂີອນຊງົກ່າວວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະບອກເຖິງຄໍາທ່ີພຣະຜ້ ເູປັນເຈ້ົາຊົງບັນຍັດໄວ້î (2:7) 
ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ   ພຣະອົງຊົງຕ້ອນຮັບເອົາພວກເຈ້ົາເປັນລູກຂອງພຣະອົງແລ້ວ ແລະພຣະອົງກໍ
ຊົງເປັນພ່ໍຂອງພວກເຮົາແລ້ວ, ພວກເຮົາທັງຫລາຍກໍມີສິດທ່ີຈະເຮັດຢ່າງໃດກໍໄດ້. ເມ່ືອຄວາມໃກ້ຊິດເກີດຂ້ຶນ
ແລ້ວການຂໍແລະການເອົາໃຫ້ກໍຈະຕາມມາ       ບ່ໍພຽງແຕ່ທ່ໍນ້ັນການລົງໂທດແລະການໃຫ້ອະພັຍກໍຕາມມາ
ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ.  (2 ຊາມູເອນ 7:14) 

 
ໃນຖານະທ່ີເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາກໍເປັນຜ້ ູສືບເຊ້ືອສາຍຂອງພຣະອົງ.  ການສືບເຊ້ືອສາຍ

ນ້ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນຍາຕ່ໍພວກເຮົາວ່າ   ìຈ່ົງຂໍ ແລ້ວເຮົາຈະມອບຊົນຊາດທັງຫລາຍໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ໝົດທັງໂລກ 
ຈະເປັນຂອງເຈ້ົາî (2:8)     ກະສັດທັງຫລາຍໃນໂລກນ້ີ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວມັກຈະຊອກສແວງຫາການຂຍາຍ
ເຂດແດນຂອງຕົນເອງ, ຂຍາຍອໍານາດຂອງຕົນເອງ ເພ່ືອຊົນຊາດໃນໂລກຈະໄດ້ເກງຂາມ.  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງ
ກ່າວຕັກເຕືອນວາ່ ìເຈ້ົາຈະໃຊອໍ້ານາດປົກຄອງພວກເຂົາ ເຈ້ົາຈະຕີເຂົາແຕກເໝືອນຕີໝ້ໍດິນî (2:9) ພຣະອົງ
ຊົງກ່າວເຖິງຊັຍຊະນະຂອງກະສັດ.   

 
ໃນເມ່ືອພວກເຮົາຫາກເຫັນຄໍາຕັກເຕືອນແລະຄໍາສັນຍາຢ່າງນ້ີແລ້ວ (ຂ້ໍ 11-12) ìຈົງ່ຮັບໃຊ້ອົງພຣະ 

ຜ້ ເູປັນເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບຢໍາເກງ ຈ່ົງຖ່ອມຕົວລົງຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ........î  ຈຸດສໍາຄັນທ່ີພວກເຮົາ
ເຫັນໄດ້ໃນທ່ີນ້ີກໍຄືວ່າ   ìຄວາມສຸກເປັນຂອງທຸກຄົນທ່ີໄປຫາພຣະອົງ ເພ່ືອຂໍຄວາມຄຸ້ມຄອງî   ໝາຍຄວາມ
ວ່າ ຜ້ ູທ່ີໄດ້ຮັບພຣະພອນນ້ັນແມ່ນບຸກຄົນທ່ີຢ່ ໃູນພຣະອົງ, ຢ່ ໃູນຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງພຽງເທ່ົານ້ັນ. 
 



 4 

3.  ຢ່ ູກ້ໍາຂວາຂອງພຣະເຈ້ົາ (ເພງສັຣເສີນ 110) 
ຫົວຂ້ໍຂອງບົດເພງນ້ີໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າແມ່ນເພງສັຣເສີນຂອງດາວິດ   ແລະກໍໄດ້ບ່ົງບອກວ່າເປັນຄາວທ່ີ

ໄດ້ຮັບຊຍັຊະນະ ເພາະວ່າເປັນຄໍາສັຣເສີຣຕ່ໍອົງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາຊງົກ່າວວາ່ຈ່ົງນ່ັງຢ່ ູທາງຂວາຂອງ
ເຮົາ (110:1)  ຄວາມໝາຍໃນຕອນນ້ີແມ່ນສະແດງເຖິງ ການຖວາຍກຽດແກ່ກະສັດທ່ີພຣະອົງຊົງມີໄວແ້ລ້ວ 
(ພຣະເມຊອີາ, ພຣະເຢຊູ)  ແລະຍັງສະແດງເຖິງພລັງອໍານາດໃນການປາບສັດຕຣຂູອງພຣະອົງ ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ພວກເຮົາຈະບ່ໍສາມາດຫລຽວເຫັນກໍຕາມ ແຕ່ຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງກໍແມ່ນຢ່ ູທ່ີນ້ັນ.  

 
ພຣະເຈ້ົາຊງົມີເດຊານຸພາບ: ຣິດເດດຂອງພຣະອົງຈະແຜ່ຜາຍໄປທ່ົວຈັກວານ. ອານຸພາບຂອງພຣະ 

ອົງຈະແຜ່ຂຍາຍໄປທ່ົວພິພົບ  ພຣະອົງຍັງຊງົກ່າວອີກວ່າສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາຍັງຈະຢ່ ູໃຕ້ການປົກຄອງ ຂອງເຈ້ົາ. 
(110:2)  ເມ່ືອເຈ້ົາກໍາລັງຕ່ໍສູ້ສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາຢ່ ູນ້ັນ    ໄພ່ພົນທັງຫລາຍຂອງເຈ້ົາກໍຈະອາສາສມັກ ຊ່ວຍເຈ້ົາ 
ແລະບັນດາຊາວໜຸ່ມກໍຈະມາຊວ່ຍເຈົາ້ເໝືອນກັນ. (110:3) 

 
ເຈ້ົາຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາຕລອດໄປ ສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງພຣະພິໂຣດພຣະອົງກໍຈະຊົງຖອນຄໍາສັນຍາ 

ນ້ີຄືນ. (110:4)     ພຣະອົງຈະຊງົປະທັບທ່ີຂ້າງຂວາຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຈະຊົງຕັດສິນປະຊາຊາດທັງຫລາຍ.  
ບັນດາກະສັດທັງຫລາຍທ່ີລວມຫົວກັນຕ່ໍຕ້ານພຣະອົງພວກເຂົາຈະພ່າຍແພ້ໄປ.  (110:5-6)   

 
ຜ່ານມາສ່ວນຫລາຍພວກເຮົາມັກຈະເຫັນພຣະຄັມພີໃໝ່ກ່າວເຖິງພຣະຄັມພີເດີມ.     ແຕ່ໃນທ່ີນ້ີໃນ 

ເພງສັຣເສີນ 110:1 ນ້ີພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະທັມຄັມພີໃໝ່ວ່າ ພຣະເມຊີອາ(ພຣະເຢຊູຄຣິດ) ຈະ 
ສະເດັດມາຢ່າງໃດພລັງອໍານາດຈະເປັນຢ່າງໃດ. ພຣະອົງຈະມີອໍານາດເໜືອດາວິດຢ່າງແນ່ນອນ. (ມັດທາຍ 
22:41-45; ມາຣະໂກ 12:35-37; ລູກາ 20:41-44) 

 
ຜ້ ທ່ີູປະທັບຢ່ ູຂ້າງຂວາຂອງພຣະເຈ້ົາຍັງໄດ້ບ່ົງບອກເຖິງພຣະເຢຊູ (ກິຈການ 2:34; ເອເຟໂຊ 1:20; 

ເຮັບເຣີ 1:13; 8:1; 10:12).   ອົງພຣະເຢຊູເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເມຊີອາ, ພຣະອົງຊົງມີພຣະສະງ່າຣາສີ, ພຣະ 
ອົງຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງຊົງປະທັບທ່ີພຣະຫັດກ້ໍາຂວາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງຊົງເປັນກະ 
ສັດເໜືອກະສັດທັງຫລາຍ, ພຣະອົງຊງົມີຫລາຍຕໍາແນ່ງ.    ຢ່າງໃດກໍຕາມ  ໃນພຣະຄັມພີເພງສັຣເສີນສ່ວນ 
ຫລາຍມັກຈະກ່າວເຖິງຣະບຽບຂອງກະສັດແລະວິນັຍຂອງການປົກຄອງ.      ສ່ວນຜ້ ູຂຽນພຣະຄັມພີໃໝ່ໄດ້ 
ກ່າວເຖິງໜ້າທ່ີຂອງພຣະເມຊີອາ ໜ້າທ່ີຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ    ແລະອີກຢ່າງນ່ຶງກໍແມ່ນກ່າວເຖິງອານາ 
ຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  

 
          ເມ່ືອກ່າວເຖິງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ກໍໄດ້ກວມລວມໄປເຖິງຄົນທ່ີບ່ໍແມ່ນອິສຣາເອນດ້ວຍ (ບ່ໍ
ແມ່ນຄົນຍິວ)   ພວກເຮົາທັງຫລາຍທ່ີບ່ໍໄດ້ເປັນຍິວແຕ່ແມ່ນຄົນຕ່າງຊາດ ແຕ່ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຂ້ົາມາຫາພຣະ 
ເຈ້ົາໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອ.      ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນເຈ້ົາຂອງຊວິີດຂອງທຸກຄົນ ແລະພຣະອົງກໍຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາ 
ຂອງທຸກໆສ່ິງ ໃນໂລກນ້ີ. 
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ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
ພຣະເຢຊູຊົງເປັນເຈ້ົາຂອງທຸກສ່ິງ ແມ່ນກະທ້ັງຕົວເຮົາເອງພຣະອົງກໍຍັງເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ.  
ຊົນຊາດກໍເໝືອນກັນພຣະອົງກໍໄດ້ໄຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນເພງສັຣເສີນ 2:11-12 .   
ໃຫ້ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບຢໍາເກງ 
ຈ່ົງຖ່ອມຕົວຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງ 
ຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຢຊູ ດ້ວຍການນະມັສການພຣະອົງ, ຍົກສູງພຣະອົງໃຫ້ເໜືອກວ່າທຸກສ່ິງ 
ເມ່ືອເຮັດຢ່າງນ້ັນພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນໃນການດໍາເນີນຊີວິດ ພາຍໃຕ້ພຣະເຢຊູຄຣິດ 

 

ຄໍາຖາມ: 
1. ພວກເຮົາຈະເຂ້ົາໃຈພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະການປົກຄອງປະຊາຊາດຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດ 

ເມ່ືອເບ່ິງໃນເພັງສັຣເສີນບົດທີ 2 ແລະ ບົດທີ 110? 
 

2. ແມ່ນຫຍັງທ່ີຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາແລະພຣະເຢຊູ ທໍາໜ້າທ່ີເປັນກະສັດ? 
 

3. ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງພຣະເຢຊູເປັນກະສັດ ແລະພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ທໍານວາຍ ໃນ
ຊີວິດຂອງເຮົາ? 
 

4. ເຮົາຈະສໍາແດງພຣະເຢຊູຄຣິດໃນຊວິີດຂອງເຮົາຢ່າງໃດ? ເພ່ືອໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນ 
ເຈ້ົາຂອງຕົວເຮົາ.    

 
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບດົຮຽນທ ີ2 
ພຣະຣສັມຂີອງພຣະເຈົາ້ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ເພງສັຣເສີຣ ບົດທີ 8 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເພງສັຣເສີນ  ບົດທີ 8 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້      ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາປາກົດຢ່ ູໃນການຊງົສ້າງທຸກ 

                                                ຢ່າງ, ລວມທັງໜ້າທີ່ຕ່າງໆທ່ີພຣະອົງຊົງມອບໃຫ້ແກ່ມະນຸດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະຣັສມີ ແລະຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່ ູໃສແດ່? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ຮູ້ຈັກໃຈ້ແຍກ ແລະລະນຶກເຖິງຣສັມີແລະຄວາມດີຂອງພຣະອົງ. 

                                         ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງມະນຸດມີຢ່າງໃດ.  
 

ຄໍານໍາ 
ພຣະທັມເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 8 ແມ່ນພຣະຄັມພີເຫລ້ັມທໍາອິດທ່ີອອກຈາກດິນໄປຫາດວງຈັນ.     ອາພອນໂລ 
11 ແມ່ນອາພອນໂລທ່ີນໍາແຜ່ນສຽງທ່ີເຮັດດ້ວຍ ຊີລີຄອນ,   ມີຂນາດເທ່ົາກັບ ຫລຽນ 50 ເຊັນ ຂ້ຶນໄປສູ່ດວງ
ຈັນ. ໃນນ້ັນຍັງມີຊືຂ່ອງນັກອາວະກາດ,  ຊ່ືຂອງພວກທ່ີທໍາງານແລະຊືຂ່ອງພວກນັກການເມືອງ ແລະທັງໝົດ
ທຸກຄົນທ່ີເຮັດໃຫ້ຍານອາວະກາດຂ້ຶນໄປລົງທ່ີດວງຈັນໄດ້.     ແຜ່ນຊີດີນ້ອຍນ້ີຍັງໄດ້ບັນຈຸເອົາຄໍາອວຍພອນ
ຈາກເຈັດສິບສາມປະເທດໃນທ່ົວໂລກ.       ທັງຊືແ່ລະຄໍາອວຍພອນຂອງແຕ່ລະປະເທດໄດ້ຫຍ້ໍລົງເຖິງສອງ 
ຮ້ອຍເທ່ົາ.  ຊີດີນ້ອຍນ້ີຈະອ່ານໄດ້ໂດຍໃຊ້ໄມໂກຣສະກົບຢ່າງດຽວ. 
 
ມີປະເທດນ້ອຍໆປະເທດນ່ຶງ ທ່ີຝາກໄປໃນແຜ່ນຊີດີນ້ັນແມ່ນວາຕີກັນ(Vatican) .  ໃນຂ້ໍຄວາມນ້ັນ  Pope 
Paul VI ໄດ້ມີຂ້ໍຄວາມຂອງເພງສັຣເສີນບົດທີ 8, ຊ່ຶງໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະຣສັມີຂອງພຣະເຈ້ົາໃນແຜ່ນດິນສວນັ 
ແລະແຜ່ນດິນໂລກ.  ເປັນເພງສັຣເສີນທີ ປ່ະເສີດຫລາຍ ເພາະຊົງກ່າວເຖິງການຊົງສ້າງທັງໝົດ. 
 

1. ບ່ໍມສີິ່ງໃດທີເ່ໜອືກວ່ານີໄ້ປອີກແລ້ວ: (ເພງສັຣເສີນ 8:1-2) 
           ເພງສັຣເສີນບົດທີ 8 ເປັນເພັງທໍາອິດໃນການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ.  ເພງສັຣເສີນບົດທີ 1-2 ແມ່ນການ 
ສເນີແນະນໍາຂອງບົດເພງສັຣເສີນ,   ຕ່ໍມາກໍແມ່ນບົດທີ 3-7  ແມ່ນບົດເພງຄ່ໍາຄວນໃຊ້ສໍາຫລັບຜ້ ູທ່ີມີບັນຫາ
ໂສກເສ້ົາ ແລະເປັນບົດເພັງທ່ີຮຽກເອ້ີນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊດົຊ່ວຍ.    ໃນເມ່ືອບົດທີ 8 ເປັນບົດສັຣເສີນບົດທໍາອິດ
ນ້ີແລະເປັນບົດດຽວທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊີນໍ້າໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະຣສັມີແລະກໍເປັນການສົມຄວນທ່ີພວກເຮົາ
ຕ້ອງສັຣເສີນພຣະອົງ.   
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          ເມື່ອເບິ່ງແລ້ວ ເໝືອນກັບວ່າເປັນການເວົ້າແບບຊໍ້າໆຊາກໆ   ìໂອພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາ,   ພຣະເຈ້ົາຂອງ
ພວກຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍ ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງເກີນວ່າລືຊາໄປທ່ົວທັງໂລກ  ຄວາມສັຣເສີນຂອງພຣະ 
ອົງດັງກ້ອງຂ້ຶນໄປສູ່ສວັນî (8:1) ການຊ້ໍາຄວາມເວ້ົາ ແມ່ນການຊ້ີໃຫ້ເຫັນຢ່າງເດ່ັນຊັດແລະຈະແຈ້ງຂ້ຶນເຊ່ັນ: 
ພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກຂ າ້ນ້ອຍ  ນ້ີເປັນການຊີໃ້ຫ້ເຫັນ ìພຣະເຈ້ົາî ເດັ່ນຂຶ້ນ.  
        ພຣະເຈ້ົາ,   ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາເໜືອແຜ່ນດິນໂລກ    ນ້ີກໍເປັນການຊໍາ້ເພ່ືອໃຫ້ເຫັນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່
ຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
 
         ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ໄດ້ຊາ່ລືປາກົດໄປທ່ົວແຜ່ນດິນໂລກ  ແລະດັງກ້ອງຂ້ຶນໄປເຖິງສວັນ. ພາ 
ສາເຮັບເຣີ ຄໍາວ່າ  ìສງ່າຣາສີî   ຊ່ຶງເປັນຄໍາທ່ີຄ້າຍກັບຄໍາວ່າ  ìຣັສມີî     ສໍາລັບພາສາລາວຂອງພວກເຮົາກໍ
ຄ້າຍຄືກັນ ສ່ວນຫລາຍກໍມັກຈະໃຊ້ກັບກະສັດທ່ີຢ່ ໃູນແຜ່ນດິນໂລກນ້ີເທ່ົານ້ັນ. ແຕ່ວ່າຖ້າເປັນພຣະເຈ້ົາແລ້ວ 
ແມ່ນມີຣັສມີລວມໄປເຖິງຟ້າສວັນດ້ວຍ.   ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜ້ ູປົກຄອງທັງແຜ່ນດິນໂລກແລະຟ້າສວັນ.  
ພຣະເຈ້ົາມີອໍານາດແຜ່ຂຍາຍໄປທ່ົວທຸກບ່ອນ ພຣະອົງຊົງມີພຣະຣັສມີ ພຣະອົງມີຄວາມປຣີຊາສາມາດ ແຜ່
ໄປທ່ົວສາຣະທິດ ລວມໄປເຖິງສັດຕຣູຂອງພຣະອົງດ້ວຍ. 
           

2. ເມືອ່ໃດເຈ້ົາຄດິເຖງິເຮົາ?: (ເພງສັຣເສີນ 8: 3-4) 
      ຜ້ ູຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ຫັນການຂຽນກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາມາຂຽນກ່ຽວກັບມະນຸດ.   ບົດທີ 8, ສອງຂ້ໍທໍາອິດ 
ທ່ານໄດ້ບັລຍາຍເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າບ່ໍມີສ່ິງຈະເໜືອພຣະອົງໄດ້. ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ 
ຂອງອິສຣາເອນ ແລະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຜ້ ສູ້າງ.  ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າເປັນຈິງແທ້ນ້ັນ, ຜ້ ຂູຽນຍັງ
ໄດ້ບັລຍາຍເຖິງທ້ອງຟ້າທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງ, ທ່ານໄດ້ເຫັນໝ່ ດູວງດາວ ແລະໝູ່ດວງດາວເຫລ່ົານ້ັນແມ່ນພຣະ 
ອົງເປັນຜ້ ູຈັດສະຖານທ່ີໃຫ້ມັນຢ່ ູ.   
 
       ເມ່ືອພຣະອົງຫາກມີຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຢ່າງນ້ີ ມີພລັງອໍານາດຢ່າງນ້ີ ຜ້ ູຂຽນຍັງໄດ້ຖາມວ່າ ແລ້ວມະນຸດເດ 
ແມ່ນຜ້ ໃູດ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງເປັນຫ່ວງພວກເຂົາຫລາຍແທ້?  ìມະນຸດສໍາຄັນຫຍັງ ທ່ີພຣະອົງຈະຄິດເຖິງ
ເຂົາແລະດູແລຮັກສາເຂົາ ເປັນການປລາດໃຈແທ້.î (8:4) 
 
       ພວກເຮົາອາດຈະເບ່ິງສ່ິງດຽວກັນແຕ່ຈຸດຢືນແມ່ນຢ່ ຕູ່າງກັນ.    ເວລານັກຂຽນເພງສັຣເສີນຄົນນ້ີຫລຽວ
ເບ່ິງທ້ອງຟ້າໃນເວລາກາງຄືນ, ຕາມຈິງແລ້ວເຂົາຈະເຫັນເດືອນແລະໝ່ ູດາວ, ເຂົາຈະບ່ໍເຫັນເໝືອນກັບພວກ
ເຮົາເຫັນ.  ຖ້າພວກເຮົາເຫັນ, ພວກເຮົາຈະຄິດວ່າເດືອນກໍແມ່ນສ່ິງນ່ຶງທ່ີຢ່ ູໃນຣະບົບຈັກວານຂອງໂລກ ແລະ
ດາວກໍແມ່ນບໍຣິວານຂອງເດືອນ ທ່ີໄດ້ຮັບແສງສວ່າງຈາກເດືອນ.   ນ້ີອາດຈະເປັນຄວາມຄິດຂອງມະນຸດຄົນ 
ນ່ຶງ ແລະອີກຄົນນ່ຶງອາດຈະຄິດວ່າໂລກໜ່ວຍໃຫຍ່ປານນ້ີຈະມີໃຜມາສ້າງ   ແລະຜ້ ູທ່ີສ້າງຈະເປັນຜ້ ູໃຫຍ່ສ່ໍາ 
ໃດ?  ແທນທ່ີຈະຖາມຄໍາຖາມນ້ີຄ້ັງແລ້ວຄ້ັງເລ່ົາ   ຜ້ ຂູຽນເພງສັຣເສີນຈ່ຶງໄດ້ວາງຄໍາຖາມອອກມາວ່າມະນຸດ 
ເປັນໃຜພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເອົາໃຈໃສ່ເຮົາແທ້.  ຖ້າທຽບໃສ່ໂລກນ້ີແລ້ວມະນຸດຈະນ້ອຍກວ່າຈັກເທ່ົາ.  
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3. ສະຖານທີພ່ເິສດແລະຮບັຜດິຊອບ: (ເພງສັຣເສີນ 8:5-9) 
          ພວກເຮົາຮູ້ຢ່ ູແລ້ວວ່າພຣະຜ້ ູສ້າງພວກເຮົາໄດ້ຖ່ອມສະພາບເຂ້ົາໃນໂລກນີ ້ກາຍມາເປັນມະນຸດຕົວ 
ນ້ອຍໆເໝືອນພວກເຮົາ. ພຣະເຈ້ົາສ້າງມະນຸດພວກເຮົາໃຫ້ຕ່ໍາກວ່າທູດສວັນພຽງໜ້ອຍດຽວ.     ພວກເຮົາກໍ 
ບ່ໍສາມາດຈະອະທິບາຍຢ່າງໃດໄດ້ ທູດສວັນສູງພຽງໃດ,   ມະນຸດຕ່ໍາພຽງໃດ ໄກກັນພຽງໃດ  ພວກເຮົາບ່ໍສາ 
ມາດຈະບັລຍາຍໄດ້.  
 
       ແຕ່ພຣະອົງຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ມະນຸດມີຖານະລອງຈາກພຣະອົງລົງມາ ພຣະອົງຊງົໃຫ້ມະນຸດມີສະງ່າຣາສີ 
ແລະໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດ  ຄືພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ມະນຸດປົກຄອງເໜືອສັດທຸກຊະນິດ   ແລະສັພທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊງົ 
ສ້າງຂ້ຶນມານັ້ນ (8:5-8) 
 
       ເພງສັຣເສີນ 8:6-7 ແລະພຣະຄັມພີປະຖົມມະການບົດທີ 1:26-27   ຖ້າຈະປຽບທຽບໃສ່ກັນແລ້ວຈະ 
ເຫັນໄດ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ກຽດມະນຸດ ຍົກຖານະຂອງມະນຸດຂ້ຶນ  ພຣະອົງຊງົໃຫ້ເຂົາມີອໍານາດເໜືອບັນດາ 
ສັດຕ່າງໆ.   
 
      ສ່ວນໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງມະນຸດນ້ັນກໍຄືຄຸ້ມຄອງສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງຂ້ຶນມາ ພຣະເຈ້ົາມີຄວາມໄວ້ 
ວາງໃຈໃນມະນຸດທຸກຄົນ.   ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຫາກຍົກກຽດໃຫ້ກຽດແກ່ພວກເຮົາແລ້ວ ມະນຸດພວກເຮົາຈະບ່ໍມີ 
ການໃຫ້ກຽດພຣະເຈ້ົາເລີຍບ່ໍ? 
 
     ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 8 ໄດ້ຈົບລົງໃນຂ້ໍ 9 ແຕ່ໃນຂ້ໍທີ 9 ນ້ີ ກໍຄ້າຍກັບຂ້ໍທີ 1. ຫລັງຈາກທ່ີຜ້ ູຂຽນໄດ້ບັລຍາຍ 
ພຣະຣັສມີ, ຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຕ່ໍມະນຸດແລ້ວ    ພວກເຮົາຄວນຈະມີຄວາມພູມໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຂອງ 
ພວກເຮົາທ່ີພຣະອົງປົກຄອງທັງແຜ່ນດິນໂລກແລະສວັນ.    ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຫລົງລືມພຣະຄຸນຂອງ 
ພຣະອົງໄດ້.   
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
ຄວາມສົດສວຍງດົງາມ ໃນຍາມກາງຄືນໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກຂຽນເພງສັຣເສີນຣະນຶກເຖິງຄວາມດີຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ.   ສໍາລັບພວກເຮົາເດ  
ພວກເຮົາກໍສາມາດເຫັນຣສັມີຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່ ູອ້ອມໆຂ້າງຂອງພວກເຮົາທຸກເວລາ. 
ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ໃນພູເຂົາເລົາກາ                  
ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ໃນການວາດພາບ, ຮູບຄວັດຕ່າງໆ  
ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ໃນດອກໄມ້ຕ່າງໆ...........  
ຖ້າພວກເຮົາຫາກເຫັນຢ່າງນ້ີ ແລ້ວພວກເຮົາຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ?  

 

ຄໍາຖາມ: 
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1. ບົດເພງສັຣເສີຮ ບົດທີ 8 ໄດ້ມີການກ່ຽວພັນກັນກັບ ມັດທາຍ 21:16; 1 ໂກຣິນໂທ 15:27; ເອເຟ
ໂຊ 1:22; ເຮັບເຣີ 2:6-8  ອ່ານຂ້ໍພຣະຄັມພີເຫລ່ົານ້ີແລ້ວພິຈາຣະນາເຂ້ົາກັບເພງສັຣເສີນ 

 
      2.  ອ່ານ ເພງສັຣເສີນ 8:2   ອີງຕາມພຣະທັມຕອນນ້ີ ເດັກໜ່ ມຸຈະສັຣເສີນພຣະອົງຢ່າງໃດ? 
 

3. ພວກເຮົາຄວນຈະມີເປ້ົາໝາຍຢ່າງໃດ ໃນຖານະທ່ີພວກເຮົາເປັນມະນຸດ? ເພງສັຣເສີນ 8:5 
 
     4. ໃນອໍານາດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບໃຫ້ພວກເຮົາແລ້ວ ເຮົາຄວນຈະປະຕິບັດຢ່າງໃດ?  
 
         ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບດົຮຽນທ ີ3 
ຊວີດິທີສ່ດົຊືນ່ແຈ່ມໃສ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 16  

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 16  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ບຸກຄົນໃດທ່ີໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຈະມີຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີໃນຄວາມດີ  

                                            ຂອງພຣະເຈົ້າໄປຕລອດຊີວິດຂອງເຂົາ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ພຣະເຈ້ົາຊງົຈັດຕຽມສ່ິງທ່ີດີໆ ຫຍັງແດ່ ໄວ້ໃຫ້ທ່ານ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະຊີໃ້ຫ້ເຫັນວ່າ   ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶງ່ມີຄວາມຊມົຊ່ືນຍິນດີໃນພຣະ 

                                         ເຈົາ້? 
 

ຄໍານໍາ 
ເຣ່ືອງຂອງ ແອນນີ  ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນປວັດຂອງເດັກນ້ອຍຄົນນ່ຶງ ຊ່ຶງອາສັຍຢ່ ໃູນສະຖານທ່ີລ້ຽງເດັກກໍາພ້າ ທ່ີກຸງ 
ນິວຢອກ. ໃນເວລານ້ັນ ກຸງນິວຢອກມີສະພາບການສັບສົນຫຍຸ້ງຍາກໄປທຸກຢ່າງ,   ຮູບພາບທ່ີເດ່ັນຊັດທ່ີສຸດ 
ກໍຄືວ່າແອນນີຄົນນ້ີເປັນຄົນທ່ີດ້ອຍໂອກາດ, ຂາດທ່ີເພ່ິງພາອາສັຍ, ລາວເປັນເດັກກໍາພ້າ ລາວເລ້ີມຮ້ອງເພງ, 
ເພງທ່ີລາວຮ້ອງມີຊ່ືວ່າ  ເປັນຊີວິດທ່ີສັບສົນ  ຊ່ືເພງອາດຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມຊີວິດຂອງແອນນີແລະເພ່ືອນທ່ີ 
ເປັນເດັກກໍາພ້າດ້ວຍກັນ.   ສໍາລັບພວກເຂົາເຈ້ົາແລ້ວແມ່ນຕົງກັບເນ້ືອເພງແທ້ຈິງ ບ່ໍຕ້ອງສົງສັຍເພາະເປັນຊີ 
ວິດຈິງຢ່ ູແລ້ວ. 
 
ບົດເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 16 ໄດ້ກ່າວແຕກຕ່າງກັນໃນຣະບົບການຂຽນ, ແທນທ່ີຈະກ່າວໂສກເສ່້ົາຫລືຄ່ໍາຄວນ 
ຕ່ໍຊີວດິ,    ດາວິດຂຽນບົດເພງນ້ີຂ້ຶນແມ່ນເພ່ືອຈະອະທິບາຍເຖິງຄວາມສົດຊ່ືນໃນຊີວິດທ່ີໄດ້ຮັບໃຊ້ວຽກງານ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
  

1. ອ້ອນວອນຂກໍານປກົປ້ອງ: (ເພງສັຣເສີນ 16:1-2) 
ບົດເພງສັຣເສີນເລ້ີມດ້ວຍຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານ ìພຣະເຈ້ົາເອີຍ ຂໍຊົງໂຜດຮັກສາຂ້ານ້ອຍໄວແ້ດ່ 

ທ້ອນ...î ຄໍາວ່າ ໂຜດຮັກສາໝາຍຄວາມວ່າປ້ອງກັນ, ພິທັກຮັກສາ, ດູແລ ໃຫ້ປາສຈາກສັດຕຣູ ຫລືວາ່ປາສ 
ຈາກມານທ່ີຈະມາກ່ໍກວນທໍາລາຍ.        ຜ້ ູລ້ຽງຝູງແກະໃນສມັຍເດີມກໍຄ້າຍຄືກັນໃຊ້ຄໍາເວ້ົາຢ່າງດຽວກັນໃນ 
ການປ້ອງກັນຄຸ້ມຄອງແກະ.    ໜ້າທ່ີຂອງຜ້ ູລ້ຽງແກະຈ່ຶງໃຊ້ຄໍາເວ້ົາເໝືອນກັນ.    ຮູບພາບຂອງພຣະເຈ້ົາໃນ 
ພຣະຄັມພີຈ່ຶງອອກມາໃນການເປັນຜ້ ລູ້ຽງແກະ (ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 23)  ດາວິດເປັນກະສັດ ຫລືເປັນຜ້ ດູູແລ 
ຄົນອິສຣາເອນ.   ເວລາທ່ານອ້ອນວອນອະທິຖານ ທ່ານກໍອ້ອນວອນດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຢ່າງເຕັມປ່ຽມວ່າ 
ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງຟັງເພ່ິນ.  ໃນວັກຕ່ໍມາທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າຂ້ານ້ອຍລ້ີພັຍຢ່ ູໃນພຣະອົງ.   



 11

 
ພວກເຮົາຢ່ ູໃນໂລກນ້ີມີກ້ອງສ່ອງລັບຄອຍທ່ີຈະຈັບຈ້ອງເບ່ິງພວກເຮົາຕລອດເວລາ.  ເປັນການຍາກ 

ຫລາຍທ່ີຈະໄປຫ້ັນມາໜ້ີໂດຍລໍາພັງ--ບ່ໍວ່າຈະໄປ ຊ໊ອບປ້ິງ, ໄປຮ້ານອາຫານ, ໄປເບ່ິງກິລາ ທຸກໆສະຖານທ່ີ 
ກໍຈະມີກ້ອງເລິກລັບຄອຍຈັບຢ່ ູທຸກບ່ອນ.  ໃນເມ່ືອພວກເຮົາຫາກຖືກຈັບຈ້ອງດ້ວຍສາຍຕາຂອງສັງຄົມຢ່ ຢູ່າງ 
ນ້ີ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາບ່ໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນຜ້ ູຈັບຈ້ອງປ້ອງກັນເບ່ິງແຍງເຮົາຕລອດເວລາຈະບ່ໍດີກວ່າບ່ໍ.   ພຣະ 
ເຈ້ົາເບ່ິງແຍງເຮົາຕລອດໄປຢ່ ູແລ້ວ.   ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ອອກນອກສາຍຕາຂອງພຣະອົງຈັກເທ່ືອ ຫລືບ່ໍໄດ້ອອກ 
ຈາກການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງຈັກເທ່ືອ.    ເພງສັຣເສີນ 139:7-8 ກ່າວວ່າ    ìຂ້ານ້ອຍຈະໜີຈາກ 
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງໄປທ່ີໃດ   ຂ້ານ້ອຍຈະປົບຈາກໜ້າພຣະອົງໄປຢ່ ໃູສ ຖ້າຂ້ານ້ອຍເຫາະຂ້ຶນໄປຟ້າ 
ສວັນພຣະອົງກໍຢ່ ູທ່ີນ້ັນ, ຖ້າຂ້ານ້ອຍຈະໄປທ່ີແດນຄົນຕາຍພຣະອົງກໍຢ່ ທ່ີູນ້ັນແລ້ວ.î  

 
         ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຄວນຈະຊ່ືນຊມົຍິນດີ ເພາະພຣະອົງເຈ້ົາແຫ່ງຟ້າສວນັປົກປ້ອງດູແລຮັກສາພວກເຮົາ 
ຢ່າງບ່ໍໄດ້ເວ້ັນແຕ່ລະວັນ.   

 
ຂ້ໍທິ 2  ດາວິດສືບຕ່ໍການອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໝ້ັນໃຈໃນຄວາມເຊ່ືອສອງຢ່າງ:   ຢ່າງທີ 1   ìພຣະ 

ອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງî  ແລະຢ່າງທ ີ2 ກໍຄ ື  ìນອກຈາກພຣະອົງແລ້ວຂ້ານ້ອຍບ່ໍມີຜ້ ູໃດ ເລີຍî   
ດາວິດຍັງລະນຶກສເມີວ່າບ່ໍແມ່ນແຕ່ພຣະເຈ້ົາປົກປັກຮັກສາເພ່ິນແລະເພ່ິນເອງກໍເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ. 
ເພ່ິນຍັງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາດ້ວຍທ່ີພຣະອົງຊົງໃຫ້ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງແກ່ເພ່ິນ..        
  

2. ຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງພຣະເຈົາ້: (ເພງສັຣເສີນ 16:3-4) 
            ໃນຂ້ໍ 3 ນ້ີ ດາວິດໄດ້ຍົກອ້າງຂ້ຶນມາໃນຄົນສອງຈໍາພວກ.   ພວກທີນ່ຶງຄືພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ແລະພວກທີສອງຄືພວກທ່ີຂາບໄຫວ້ພຣະເຈ້ົາປອມ. ບັນດາຜ້ ທ່ີູຢ່ ູໃນພຣະເຈ້ົາເປັນຜ້ ູປະເສີດເປັນພວກທ່ີຂ້າ 
ພະເຈ້ົາຍິນດີດ້ວຍ.   ໃນການໄຈ້ແຍກນ້ີຜ້ ູຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ກ່າວວ່າຜ້ ູທ່ີຕິດຕາມພຣະອ່ືນເຂົາຈະມີຄວາມ 
ທຸກໂສກທະວີຂ້ຶນ ພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງຈະບ່ໍຊໍາຮະລ້າງພວກເຂົາ.   
 
      ເພງສັຣເສີນບົດທີ 16 ໄດ້ກັບໄປເຖິງເວລາທ່ີຄົນຕິດຕາມການຂາບໄຫວ້ພຣະຕ່າງໆ.  ບ່ໍເປັນການແປກ 
ປລາດຫຍັງເລີຍທ່ີຜ້ ູຄົນໄດ້ຫລ່ັງເລືອດເພ່ືອກັນໃນການຖວາຍຕົວເພ່ືອພຣະຕ່າງໆທ່ີພວກເຂົານັບຖື.  ສໍາລັບ 
ພຣະເຈ້ົາແລ້ວແມ່ນແຕ່ຊ່ືເພ່ິນກໍຍັງບ່ໍໃຫ້ເວ້ົາ.   (ອົພຍົບ 23:13)    ຜ້ ຂູຽນເພງສັຣເສີນມີຄວາມສັດຊືຕ່ໍ່ພຣະ 
ເຈ້ົາຢ່າງແທ້ຈິງ.   
 
           ໃນຖານະທ່ີພວກເຮົາເປັນຄຣສິຕຽນຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຜ້ ູທ່ີນະມັສການພຣະເຢຊູຄຣິດ ພວກເຮົາ 
ຕ້ອງຣະມັດຣະວງັໃນການນະມັສການພຣະເຈົາ້ຂອງພວກເຮົາ.     ການນະມັສການຂອງພວກເຮົາຖືກຕ້ອງ 
ຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວບ່ໍ?   ພວກເຮົາຕ້ອງສໍາຣວດກວດກາຕົນເອງຢ່ ູເລ້ືອຍໆ.  ໂຢຮັນ 4:24 
ສອນພວກເຮົາວ່າ ì ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນວິນຍານ ຜ້ ູທ່ີນະມັສການພຣະເຈ້ົາຕ້ອງນະມັສການດ້ວຍຈິດວິນຍານ 
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ແລະຄວາມຈິງî       ການນະມັສການຂອງພວກເຮົາຕ້ອງບໍຣສຸິດຜຸດຜ່ອງປາສຈາກການກ່ັນແກ້ງຫລືສ່ິງທ່ີບ່ໍ 
ປອດໃສ.   

 
3. ຮູວ່້າການຈັດຕຽມແລະນໍາພາເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ: (ເພງສັຣເສີນ 16:5-8) 
           ເພງສັຣເສີນຍັງສືບຕ່ໍໄປເຖິງການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາແລະທຸກໆຢ່າງ  ແມ້ກະທ້ັງມໍຣະດົກທ່ີເປັນ 
ສ່ວນຂອງຂ້າພຣະອົງແລະຖ້ວຍຂອງຂ້າພຣະອົງ,  ພຣະອົງກໍຍັງຮັກສາໄວ້ເປັນສ່ວນຂອງຂ້າພຣະອົງເໝືອນ 
ເດີມ.  (16:5)   ສ່ິງທ່ີດາວິດມີຢ່ ແູມ່ນມາຈາກອົງພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາ,  ຊີວດິຂອງເພ່ິນຍັງຢ່ ູໃນອ້ົງພຣະຫັດຂອງ 
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.     ດາວິດຊົງເຫັນການຈັດຕຽມຂອງພຣະເຈ້ົາ    ແລະການນໍາພາທຸກຢ່າງຂອງພຣະອົງ. 
(16:6) 
 
             ຜ້ ູຂຽນຍັງກ່າວເຖິງການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໃນການນํາພາ, ແລະການຕັກເຕືອນໃຫ້ຮ້ ູສໍານຶກເຖິງ
ຄຸນ ຄວາມດີທ່ີພຣະອົງຊງົມີຕ່ໍເຂົາ.  ìຂ້ານ້ອຍຮູ້ສຶກໃນໃຈສເມີວ່າ ພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢ່ ູນໍາແລະບ່ໍມີ
ສ່ິງໃດ ຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຕົກສະທ້ານຢ້ານກົວ.î 
 
         ດາວິດກ່າວວາ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຄວບຄຸມເພ່ິນທຸກແງ່ມຸມທຸກອາຣິຍະບົດຂອງເພ່ິນ ແລະຍັງຄວບຄຸມທຸກໆ 
ຊີວດິໃນໂລກນ້ີ.   ນ້ີກໍບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຖ້າພຣະເຈ້ົາຄວບຄຸມແລ້ວຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈະຄົບຖ້ວນປາສ 
ຈາກບາບທຸກຢ່າງ.  ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີຈະຕ້ອງເຮັດອີກຫລາຍຢ່າງ ຄືຍັງຕ້ອງເຊ່ືອຟັງພຣະ 
ຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຍັງຕ້ອງອະທິຖານ  ຍັງຕ້ອງປະຕິບັດຕົນຢ່ ໃູນການເຊ່ືອຟັງຂອງພຣະເຈ້ົາ ປະກອບໃນການ 
ດີທ່ີຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການ.    
 

4. ປະກາດການປດົປອ່ຍຂອງພຣະເຈົາ້: (ເພງສັຣເສີນ 16:9-11)   
         ໃນສ່ວນສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນນ້ີ  ຜ້ ູຂຽນໄດ້ປ່າວປະກາດເຣ່ືອງຄວາມເຊືອ່ໃນພຣະເຈ້ົາໃນທຸກໆກໍຣະ 
ນີ ແມ່ນວ່າຈະຫຍຸ້ງຍາກຫລືສະດວກສະບາຍ. ດ່ັງນ້ັນໃນຕອນຕ້ົນຂອງຂ້ໍ 9 ເພ່ິນບອກວ່າເພ່ິນເຕັມໄປດ້ວຍ 
ຄວາມສຸກແລະຄວາມມ່ວນຊືນ່ຄວາມສະບາຍໃຈເລ້ືອຍໆ.   
 
         ຂ້ໍ 10 ຜ້ ູຂຽນບອກວ່າແນ່ນອນພຣະອົງຈະບ່ໍນໍາເພ່ິນໄປສູ່ພິພົບຄົນຕາຍ. ພຣະອົງຈະບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ຄົນທ່ີ 
ພຣະອົງຮັກເຂ້ົາໄປໃນທ່ີຢ່າງນ້ັນ.  ຂ້ໍ 11 ພຣະອົງຊົງຊ້ີໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຫັນຫົນທາງແຫ່ງຊວິີດ.    ພຣະພັກຂອງ 
ພຣະອົງທໍາໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊືນ່ຕລອດໄປ.        
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
         ໃນເວລາທ່ີເຮົາອ່ອນກํາລັງໃຈຫລືເສັຍໃຈດ້ວຍຫລາຍຢ່າງມາບີບຄ້ັນ ແລະທຸກຢ່າງໃນຊີວິດ
ກາຍເປັນ ທາງລົບໄປໝົດ.    ຫລາຍຢ່າງເກີດຂ້ຶນໃນຊີວດິບ່ໍສາມາດຄວບຄຸມສະຖານະການໄດ້.   ຈ່ົງຮ້ ູ
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ວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍ   ໄດ້ມີພຣະປະສົງຈະໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຢ່າງນ້ັນແຕ່ວັນເວລາຂອງໂລກຫາກເກີດຂ້ຶນ  ຈ່ົງ
ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາ ຍັງເບ່ິງແຍງຢ່ ູ ພຣະອົງບ່ໍເຄີຍວາງເສີຍຈັກເທ່ືອ.   

 
          ດາວິດຂຽນເພງສັຣເສີນກໍເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາຢ່າງຈະແຈ້ງ ປັບປຸງສາຍ 
ຕາຂອງເຮົາຂ້ຶນຕ່ືມ.  ພຣະເຈ້ົາຕຽມພຣະພອນໄວ້ສໍາລັບຜ້ ທ່ີູເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະອົງ. 

 
ທ່ານເຄີຍຜ່າຍແພ້ໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນບ່ໍ? ຈ່ົງເລ້ີມຕ້ົນໃໝ່ດ້ວຍພຣະທັມເພງສັຣເສີນ ຂ້ໍ 6. ເມ່ືອ 

ຫລຽວຄືນຫລັງແລ້ວທ່ານຈະຮ້ ູສຶກອ່ີມໃຈເພາະທ່ານໄດ້ຜ່ານມາແລ້ວ.  
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ຜ້ ຂູຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ຂຽນບົດເພງນ້ີເພ່ືອຈະຊ່ວຍຕົວເພ່ິນໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ. ເພ່ືອພວກ

ເຮົາອ່ານແລ້ວ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການແບ່ງເບົາຈາກບົດຮຽນນ້ີບ່ໍ? 
 

2. ທ່ານໄດ້ຮັບຫຍັງແດ່ບ່ໍຈາກເພງສັຣເສີນນ້ີກ່ຽວກັບການນະມັສການພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ? 
 

3. ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູສອນເຮົາອັນໃດແດ່ ຫລັງຈາກພຣະອົງພຣະອົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວ? 
 

4. ເພງສັຣເສີນບົດນ້ີ ປ່ຽນແປງການອ້ອນວອນອະທິຖານໃນຊີວດິຂອງທ່ານບ່ໍ? 
       
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບົດຮຽນທ ີ4 
ເຊືອ່ຟງັເຖງິແມນ່ຈະເຈບັປວດ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 22 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 22  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ແມ່ນວ່າຈະປະເຊີນກັບຄວາມເຈັບປວດປານໃດ, ພວກເຮົາກໍຍັງສາມາດ 

                                            ຮ້ອງຫາການຊ່ວຍເຫລອືຈາກພຣະເຈ້ົາໄດ້. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະພົບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກໃສໄດ້   ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກປະເຊີນ 

                                          ກັບຄວາມເຈບັປວດແລະຄວາມມືດໃນທຸກດ້ານ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງຄວາມເປັນມາຂອງຄວາມເຈັບປວດທ່ີເຮົາປະເຊີນຢ່ ູວ່າມາ 

                                         ຈາກໃສ. 
 

ຄໍານໍາ 
ຄໍາວ່າ  ພ່ໍເປັນຈ່ັງໃດລູກກໍເປັນຈ່ັງຊ້ັນ    ເມ່ືອມາເບ່ິງໃສ່ຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວບ່ໍຖືກເລີຍ ແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວກໍຍັງ 
ບ່ໍໄກ້. ຂ້າພະເຈ້ົາອ່ານໜັງສືພິມ, ອ່ານແຕ່ຫົວຂ້ໍແລະວັກທໍາອິດເທ່ົານ້ັນ ເຣ່ືອງລາວຕ່າງໆເດົາເອົາ.  ສ່ວນພ່ໍ 
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາອ່ານໜັງສືພິມ ເພ່ິນຕ້ອງອ່ານຈົນໝົດ, ໝົດທຸກຕອນ, ໝົດທຸກຕົວ ບາງເຣືອ່ງຕ້ອງອ່ານຮອດ 
ສອງເທ່ືອ.  ເມ່ືອຕົກມາເຖິງລູກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງເອົາໜັງສືພິມຕິດມືມາອ່ານກາງຄືນແລ້ວກໍເລ່ົາເອົາ.  
 
ພຣະເຢຊູໃຊຄໍ້າຖາມໃນເພງສັຣເສີນ 22:1   ເປັນຄໍາຖາມແຣກໃນເວລາທ່ີພຣະອົງອະທິຖານຢ່ ູເທິງໄມ້ກາງ 
ແຂນ ຕອນທົນທຸກທໍຣະມານເພ່ືອຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ.     ພຣະອົງຊງົກ່າວວ່າ ìພຣະເຈົ້າຂອງ 
ຂ້າພຣະອົງ  ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງເອີຍ ເຫດໃດຈຶງ່ຊງົປະຂ້າພຣະອົງເສັຍî (ມັດທາຍ 27:46) ພວກເຮົາ 
ອາດຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມໝາຍຕອນນ້ັນ ຖ້າພວກເຮົາຫາກບ່ໍໄດ້ອ່ານເພງສັຣເສີນບົດນ້ີໃຫ້ໝົດເສັຍກ່ອນ. 
 
ເພງສັຣເສີນແມ່ນບົດເພງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ.    ເພງສັຣເສີນຂອງຄົນເຮັບເຣມີີຢ່ ູສອງພາກ,   ພາກທີ 1 
ແມ່ນການຈ່ົມທຸກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ຜ້ ູຂຽນບົດເພງທີ 22 ໄດ້ປະເຊີນກັບສະພາບການທ່ີສ້ິນຫວັງເພາະເຫດການນ້ີ 
ຈະທໍາລາຍຊີວດິຂອງເພ່ິນ.   ໃນຂະນະທ່ີຄວາມມືດກໍາລັງແລ່ນເຂ້ົາມາສູ່ຊີວດິຂອງເພ່ິນຢ່າງນ້ີ,  ເພ່ິນອະທິ 
ຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເພາະເພ່ິນເຊ່ືອພຣະອົງ.  (ເພງສັຣເສີນ 22:1-21)   ພາກທີ 2 ແມ່ນການຂອບພຣະຄຸນໃນ 
ການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົຕອບຄໍາອະທິຖານ (ເພງສັຣເສີນ 22:22-31) 
 
ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 22 ແມ່ນການສະແດງອອກຂອງຄວາມຮ້ ສຶູກທ່ີໝົດຫວັງ ຊຶງ່ຈະບ່ໍພົບຢ່ ູໃສອີກໃນເພງສັຣ 
ເສີນນ້ີ.    ເມ່ືອອ່ານແລ້ວພວກເຮົາຄົງຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້ດີໃນການປະເຊີນກັບກັບຄວາມຫາຍະນະເປັນຢ່າງໃດ. 
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ຂ້າພະເຈ້ົາໃຊ້ຄໍາວ່າຫາຍະນະແມ່ນຄໍາທ່ີບ່ໍມີຫຍັງຈະບັລຍາຍເຖິງຄວາມສູນເສັຍໄດ້ອີກແລ້ວ, ແລະການປະ 
ກາດການຂອບພຣະຄຸນຢ່າງສຸດໃຈ.   ນ້ີຄືສ່ິງນ່ຶງທ່ີພຣະເຢຊູພົບໃນເພງສັຣເສີນ ຂະນະທ່ີພຣະອົງຍັງດໍາເນີນ 
ຢ່ ໃູນໂລກນ້ີ.    ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດທຸກເຫລ້ັມແມ່ນການນໍາພາຂອງພຣະເຢຊູ.   ພວກເຂົາເຈ້ົາໃຊ້ເພງສັຣ 
ເສີນບົດທີ 22 ນ້ີ ເພ່ືອອ້າງເຖິງການທົນທຸກທໍຣະມານແລະຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ.  
 

1. ເຊືອ່ພຣະເຈົາ້ໃນເວລາຜ່ານມາ: (ເພງສັຣເສີນ 22:1-11) 
ຜ້ ຂູຽນເພງສັຣເສີນບົດທີ 22 ຍັງມີຂ້ໍຂັດແຍ້ງພາຍໃນຕົວເອງຢ່ ູ.    ຫລັກສາສນາຂອງເພ່ິນກ່າວວ່າເຊ່ືອພຣະ 
ເຈ້ົາໃນການຊງົປົດປ່ອຍ. ຖ້າມີບັນຫາໃຫ້ຮຽກເອ້ີນຫາພຣະອົງ ເພາະເພິ່ນຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາຢ່ ຫູ່າງໄກ, ເພ່ິນ 
ຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະປ່ອຍເພ່ິນ. ເພ່ິນອ້ອນວອນອະທິຖານແຕ່ກໍຮູ້ສຶກວ່າບ່ໍໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຈາກພຣະເຈ້ົາ.  
(22:2)  ແຕ່ວ່າເພ່ິນກໍຍັງເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງໝ້ັນຄົງ. ຈ່ົງສັງເກດ ໃນຂ້ໍ 4 ແລະ 5 ຕ່ໍໄປຈະເຫັນຄໍາວ່າເຊືອ່ 
ເຖິງສາມຄ້ັງ. (22:3-5).    ເພ່ິນເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາເພາະຜ່ານມາບັນພະບຸຣຸດກໍເຊືອ່ຢ່າງນ້ັນມາ.   ເພ່ິນເຊ່ືອ 
ພຣະເຈ້ົາເພາະພຣະອົງຊງົຊວ່ຍໃຫ້ພ້ົນຈາກພັຍອັນຕະລາຍ.     ເພ່ິນເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາເພາະພຣະອົງຊົງໃຫ້ 
ຄວາມຫວັງ.  ດຽວນ້ີເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງປະຖ້ິມຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍຮ້ອງຫາພຣະອົງຈົນບ່ໍມີເວລາພັກຜ່ອນ.   
 
ຜ້ ູຂຽນຍັງໄດ້ຂຽນເປັນບົດເພງກະວີ ໃນ22:6-8.       ດຽວນ້ີຂ້ານ້ອຍບ່ໍເປັນຄືຄົນ ແຕ່ເປັນຄືຕົວໜອນທຸກຄົນ 
ກຽດຊັງຂ້ານ້ອຍແລະໝ່ິນປມາດຂ້ານ້ອຍ.    ພວກເຂົາຍັງຫົວເລາະເຍາະເຍ້ີຍ ແມບລ້ີນປ້ີນຕາໃສ່,     ແລະ 
ແກວ່ງຫົວໃສ່ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍ.  ພວກເຂົາພາກັນວາ່ເຈ້ົາໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາເປັນ ຫຍັງເພ່ິນຈ່ຶງບ່ໍຊອ່ຍເຈ້ົາ?  
ນ້ີຄໍາເວ້ົາເຍາະເຍ້ີຍທ່ີໜັກໜ່ວງຫລາຍທ່ີສຸດໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນ.     ສໍາລັບຄໍາຕອບນ້ີແມ່ນຢ່ ໃູນອົງພຣະເຢຊູ 
ຄຣິດເຈ້ົາພຽງຄົນດຽວ ຈ່ົງເບ່ິງກາງແຂນເຖີດ.   
 
ບາງຄ້ັງຄາວ ຄອບຄົວກໍມີການຂັດແຍ້ງເໝືອນກັນ.    ໃນເວລາເກີດສະພາບການຢ່າງນ້ີ ບາງຄົນກໍຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ 
ບາງຄົນກໍໄຂວ່ເຂວ ສົງສັຍ ເກີດການຂັດແຍ້ງຂ້ຶນ, ມືທີສາມກໍໄດ້ໂອກາດສວຍໃຊ້ເວລານ້ີໂຈມຕີ. ຢ່າງໃດກໍ 
ຕາມການໂຈມຕີຂອງເຂົາຕ້ອງຜ່າຍແພ້ ເພາະຄວາມເຊ່ືອຢ່າງໝ້ັນຄົງ   ຜ່ານມາພວກເຮົາເຊ່ືອຢ່າງໃດພຣະ 
ອົງປົກປ້ອງຢ່າງໃດ ພຣະອົງກໍຊງົຮັກໄວ້ສາຢ່າງນ້ັນ.   
 

2. ຈົງ່ວາງໃຈໃນພຣະເຈົາ້ເວລາອະທຖິານ: (ເພງສັຣເສີນ 22:12-21) 
ໃນຕອນນ້ີຂອງເພງສັຣເສີນບົດ 22, ເປັນການປະເຊີນຢ່າງແທ້ຈິງ, ເພ່ິນໄດ້ບັລຍາຍວ່າສັດຕຣູຂອງ   

ເພ່ິນຫລາຍຄົນອ້ອມຮອບເພ່ິນຢ່ ູ ປຽບເໝືອນກັບຝູງສັດປ່າທ່ີຮ້າຍກາດກໍາລັງຫຸ້ມທ່ີຈະທໍາຮ້າຍເພ່ິນ.(22:11)   
ພວກເຂົາປຽບດ່ັງຝູງງວົເຖິກຈາກເມືອງບາຊານ.     ເມືອງບາຊານແມ່ນເມືອງນ່ຶງຊ່ຶງຢ່ ູຟາກແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄປ 
ເປັນເມືອງທ່ີມີສັດຮ້າຍຫລາຍ (ອາໂມດ 4:1).    ຖ້າຈະເວ້ົາແລ້ວສິງເປັນຣາຊາຂອງສັດທັງຫລາຍ,   ຜ້ ູຂຽນ 
ເພງສັຣເສີນມີຄວາມຮ້ ສຶູກວ່າສິງກໍາລັງອ້າປາກ, ຮ້ອງສຽງອັນດັງ ແລະກໍາລັງຈະທໍາລາຍເພ່ິນ. (22:13,21)   
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ຝູງຄົນຊ່ົວອ້ອມຮອບຂ້ານ້ອຍໄວເ້ໝືອນດ່ັງໝາ, ແລະເພ່ິນກໍຮູ້ສຶກວ່າມັນກັດ, ມັນຈີກຕີນມືຂອງເພ່ິນ 
ໄປໝົດແລ້ວ.  ສັດແຕ່ລະຢ່າງທ່ີຜ້ ູຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ຍົກຂ້ຶນມາແມ່ນມີແຕ່ສັດຮ້າຍທັງນ້ັນ (22:13)   ເຫ່ືອ 
ແຮງຂອງເພ່ິນກໍຮູ້ສຶກວ່າເຫືອດຫາຍໄປໝົດແລ້ວ (22:14)    ເພ່ິນຮູ້ສຶກສູນເສັຍໄປທັງຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ 
ໃນຕົວຂອງເພ່ິນແມ່ນບ່ໍມີຫຍັງຫລົງເຫລືອອີກແລ້ວ. (22:15-21) 

 
       ຖ້າຈະເວ້ົາແລ້ວ ຜ້ ຂູຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ອະທິບາຍເຖິງສ່ິງດີແລະສ່ິງຊ່ົວໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນ.  ສ່ິງດີກໍແມ່ນ 
ເວລາເຮົາປະເຊີນກັບບັນຫາຫລືວ່າປະເຊນີກັບສັດຕຣູ ຜ້ ູຂຽນເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ກັບເຮົາວ່າບ່ໍລືມພຣະເຈ້ົາ. ສ່ິງ 
ບ່ໍດີກໍແມ່ນເຮົາບ່ໍສາມາດຈະຮູ້ໄດ້ວາ່ບັນຫາຈະມາໃນຮູບໃດແລະມັນຈະມາຈາກໃສ.  ບ່ໍວ່າຈະຢ່ ູໃນສມັຍໃດ 
ຍຸກໃດຈະບ່ໍມີຜ້ ູໃດສາມາດຢັ່ງຮູ້ໄດ້.   ສ່ິງທ່ີຮູ້ໄດ້ແນ່ນອນກໍຄືຄວາມຕາຍທຸກຄົນຈະຫລີກລ້ຽງບ່ໍໄດ້ເດັດຂາດ 
(22:15)    

  

3. ຈົ່ງວາງໃຈໃນພຣະເຈົາ້ເວລາສັຣເສີນ: (ເພງສັຣເສີນ ບົດທ ີ22:22-31) 
ຜ້ ູຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ສັນຍາວ່າຈະບອກຄົນຂອງເພ່ິນສັຣເສີນພຣະອົງໃນທ່ີປະຊມຸ ຢໍາເກງແລະຖວາຍກຽດ. 
ເລ້ີມແຕ່ຂ້ໍ 22 ເຖິງຂ້ໍ 26 ມີຄໍາວ່າສັຣເສີນຢ່ ສ່ີູເທ່ືອດ້ວຍກັນ. ຊົນຊາດທັງຫລາຍຈະຣະລຶກເຖິງພຣະອົງ ພວກ 
ເຂົາຈະກັບມາຫາພຣະອົງ ແລະທຸກໆຄົນຈະຂາບໄຫວ້ພຣະອົງ,     ນ້ີແມ່ນຄໍາສັຣເສີຮພຣະເຈ້ົາຂອງຜ້ ູຂຽນ. 
ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາເໜືອກະສັດທັງປວງ ແລະເໜືອປະຊາຊາດໃນທ່ົວໂລກ. (22:27-28)   
 
ສໍາລັບຄົນທ່ີຈອງຫອງ, ຄົນທ່ີຫົວດ້ື, ຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງ ພວກນ້ັນກໍຈະນ້ອມຕົວລົງຕ່ໍພຣະອົງເໝືອນກັນ ແລະຊ່ື 
ສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຈະມີຕລອດໄປຊ່ົວຊາດພັນ. (22:29-30)  
 
ຂ້ໍທີ 24 ເພ່ິນອາດຈະມີຈຸດພິເສດສໍາລັບອະທິຖານ ເພາະເພ່ິນກ່າວເຖິງຄົນທ່ີທຸກຍາກຂັດສົນ ພຣະອົງບ່ໍເຄີຍ 
ອວ່າຍພຣະພັກໜີໄປຈາກພວກເຂົາເລີຍ.  ນ້ີກໍສະແດງເຖິງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຜ້ ູທ່ີຕ້ອງການເພ່ິງ 
ພາອາສັຍໃນພຣະອົງ.   
 
ເພງສັຣເສີນຈະມີຄວາມໝາຍຫລາຍໃນການເລັງໃສ່ພຣະເຢຊູ,    ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນກ່ຽວກັບການ 
ທົນທຸກທໍຣະມານແລະການຕາຍຂອງພຣະອົງເພ່ືອໄຖ່ບາບ.    
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
          ຜ້ ຂູຽນເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 22 ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາບ່ໍວາ່ຈະຢ່ ູໃນຄວາມມືດຫລືຢ່ ູໃນຄວາມປວດລ້າວ 
ຫລາຍປານໃດກໍຕາມ. ພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍຄົນທ່ີຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະອົງ.    ເວລາພຣະເຢຊູຢ່ ູໃນປະເຊີນ 
ກັບຄວາມປວດລ້າວ,    ປະເຊນີຕ່ໍຄວາມຕາຍເທິງກາງແຂນ ພຣະອົງກໍວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຈົນເຖິງມໍຣະນາ.  
ເວລາພຣະເຢຊູເປີດຄໍາອະທິຖານຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງກໍຕ້ອງຮ້ອງໄຫ້    ແລະຕ້ອງກະທໍາໄປເພ່ືອເຫັນແກ່ 
ພຣະບິດາ. 
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ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກມີປະສົບການກັບຄວາມໂສກເສ້ົາ   ກັບການທົນທຸກທໍຣະມານແລ້ວ ພວກເຮົາກໍຮ້ອງໄຫ້ 
ຫາພຣະອົງ. ບາງເທ່ືອເໝືອນກັບວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍຟັງເຮົາເລີຍ, ແຕ່ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູສາມາດປ່ຽນແປງ 
ຫລາຍສ່ິງຫລາຍຢ່າງໄດ້. ພຣະເຢຊູເປັນຕົວຢ່າງອັນປະເສີດສໍາລັບພວກເຮົາ.   
 
ພວກເຮົາຕ້ອງເຊ່ືອວາ່ ພລັງ, ເຮ່ືອແຮງ, ຄວາມກ້າຫານຕ່າງໆ ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.    ໜ້າທ່ີຂອງພວກເຮົາກໍຄື 
ຕິດສນິດກັບພຣະອົງ. ພວກເຮົາກະທໍາຢ່າງນ້ັນໂດຍການອ້ອນວອນອະທິຖານ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
5. ຕາມຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ຄວາມໂສກເສ້ົາ, ຄວາມເຈັບປວດ ທີກ່່າວມາໃນບົດຮຽນນ້ີ      ແມ່ນມາ 

ຈາກໃສ? 
 

6. ໃນເຈ້ັຍບົດຮຽນ ຂ້ໍທີ 24 ແມ່ນກຸນແຈດອກພິເສດຂອງບົດເພງສັຣເສີນບົດນ້ີ. ທ່່ານເຫັນພ້ອມກັບຂ້າ 
ພະເຈ້ົາບ່ໍ?  ຖ້າທ່ານບ່ໍເຫັນພ້ອມທ່ານຄິດວາ່ຂ້ໍໃດຄວນຈະເປັນກຸນແຈດອກພິເສດ? 
 

7. ໃນສອງປໂຍກນ້ີ ທ່ານຄິດວ່າປໂຍກໃດໃກ້ກວ່າ:  
· ແນ່ນອນ ເວລານ້ັນພຣະເຈ້ົາປ່ອຍພຣະເຢຊູສູ້ຕາມລໍາພັງຄົນດຽວ 
· ການແບກຄວາມບາບແລະການທົນທຸກທໍຣະມານເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູເຈ້ົາຢ່ ູຄົນດຽວ 

 
8. ທ່ານຮ້ ບ່ໍູວ່າ ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູໃຜເປັນຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອຫລາຍກວາ່ໝູ່?  ໃຜເປັນຜ້ ູທ່ີທໍຣະມານຫລາຍ 

ກວ່າໝ່ ?ູ   
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບດົຮຽນທ ີ5 
ຖວາຍຕວົຕໍພ່ຣະເຈົ້າ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 31 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ 31 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຜູ້ທ່ີໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ພົບເຫັນວ່າພຣະອົງເປັນອົງສັດຊື່

ຕ່ໍຊີວດິຂອງຕົນໃນການຮັກສາແລະໄຖ່ໃຫ້ພ້ົນບາບ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈະໜີໄປຫາໃຜນອກຈາກພຣະເຈ້ົາ? 

 
ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ຈິດໃຈຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນເຖິງການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຕ

ລອດຊີວິດ. 
 

ບົດນໍາ 
 ພວກເຮົາຄວນຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ    ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງສັດຊືທັ່ງຄໍາເວ້ົາແລະການປະຕິ ບັດຕ່ໍພວກເຮົາບ່ໍເ

ໝືອນຄົນມີຊືສ່ຽງໃນໂລກນ້ີ.  ຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາມັກຍົກເອົາຕົວຢ່າງຂອງຄົນມີຊືສ່ຽງຂ້ຶນມາເວ້ົາກ່ອນຕາຍວ່າພວກເຂົາບ່ໍໄດ້
ເຮັດຕາມຄໍາເວ້ົາ.    ຕົວຢ່າງ: ແຮັນຣີ ຟອດຜູ້ກ່ໍຕ້ັງບໍຣິສັດຣົດໃນປະເທດອະເມຣິກາ ຄ້ັງສຸດທ້າຍກ່ອນຕາຍລາວກ່າວວ່າ, ìຂາ້ພະ
ເຈ້ົານອນຫລັບດີຄືນນ້ີ.î  ນ້ັນບ່ໍເປັນຄວາມຈິງເລີຍ.   

     ອງົພຣະເຢຊໄູດ້ກ່າວເຈັດປໂຍກກ່ອນພຣະອົງສ້ິນພຣະຊົນທ່ີໄມ້ກາງແຂນ.      3 ປໂຍກນ້ັນເປັນຄໍາອ້ອນວອນ.  ຄໍາ
ອ້ອນວອນອັນນ່ຶງຕອນນ້ີຄົນຫລາຍຄົນໄດ້ຮູ້ຈັກດີ.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍົກເອົາຄໍາເວ  ້ົາຈາກເພງສັຣເສີນ 31:5, ìພຣະບິດາເອີຍ,  
ຂ້ານ້ອຍຂໍຝາກຈິດວິນຍານຂອງຂ້ານ້ອຍໄວ້ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ  (ລູ ກາ 23:46).  ນ້ັນເປັນປໂຍກສຸດທ້າຍໃນໂລກນ້ີ.   

     ໃນບົດຮຽນກ່ອນພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາເພງສັຣເສີນ ບົດ 22 ໄດ້ຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວ
ເວລາຖືກຄຶງທ່ີໄມກ້າງແຂນ.    ເພງສັຣເສີນ ບົດ 31    ກໍມຄີວາມໝາຍເໝືອນບົດ 22.  ຄວາມໝາຍຂອງບົດດ່ັງກ່າວນ້ີໄດ້ສອນ
ໃຫພ້ວກເຮົາຖວາຍຊີວິດໄວ້ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະບິດາ  ເພາະພຣະ ອົງເປັນອົງສັດຊ່ືແລະເຊ່ືອໝ້ັນໄດ້. 

     ເພງສັຣເສີນ ບົດ 22 ເປັນຄໍາຂອບພຣະຄຸນທ່ີຊ່ອຍໃຫ້ພົນ້ຈາກບັນຫາ.     ເພງຂອບພຣະຄຸນນ້ັນປະ ກອບດ້ວຍສອງຢ່າງ.  
ນ່ຶງ, ເປັນຄໍາຮ້ອງໄຫ້ຄ່ໍາຄວນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍ. ສອງ, ເຫັນພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະ ອົງໄດ້ຕອບຄໍາອະທິຖານທູນຂໍ.  ຄວາມ
ສໍາຄັນກໍແມ່ນການເລ້ີມໄວ້ວາງໃຈຈົນເຖິງທ່ີສຸດ. 
 

1. ສນັຍາວາ່ຈະໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈົາ້: (ເພງສັຣເສີນ 31:1-8) 
ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ເປັນພະຍານຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງໝົດໃຈ.   ການ

ກ່າວດ່ັງນ້ີໄດ້ມີຢູ່ຫລາຍໆຄວາມເຊ່ັນ: ຄວາມປອດພັຍ, ຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ, ແລະຄວາມໝ້ັນຄົງ.   ໃນພຣະເຈ້ົາ 
ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ປະສົບກັບ ìການລ້ີພັຍî (3:1,2 ແລະ 4).   ສິ່ງນີໄ້ດ້ເປັນຂ້ໍສໍາຄັນໃນປ້ຶມເພງສັຣເສີນ.  
ຄໍາເວ້ົານ້ີໃຊ້ເປັນພາບພົດໃນຕອນນ້ີເໝືອນຕອນນັກຮົບໄດ້ກັບມາຈາກສນາມຮົບຢ່າງອິດເມ່ືອຍແລະໄດ້ພົບ
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ກັບການປ້ອງກັນໃນກໍາແພງເມືອງ.    ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນ ìໝາກຫີນໃຫຍ່ ແລະປ້ອມໃຫຍ່î (31:2,3).  ໝາຍ
ເຖິງພຣະເຈ້ົາເປັນທ່ີເພ່ິງອັນປອດພັຍ. 

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາມັກຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາໃນສອງຢ່າງຄື, ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ ແລະ
ສ່ິງທ່ີພຣະອົງກະທໍາຕ່ໍເຮົາ.  ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນກໍໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຂ້ຶນກັບສອງຢ່າງນ້ີຄື:  ພຣະລັກສະ 
ນະແລະການກະທໍາຂອງພຣະອົງ.      ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ສາມຄໍາອະທິບາຍໃນພຣະຄັມພີ
ເດີມ. ພາສາເຮັບເຣີ ເຊເດັກ ແມ່ນ ຄວາມສັດຊື່ (31:1). ພຣະເຈ້ົາເຮັດສ່ິງຖືກຕ້ອງສັດຊ່ືແລະຮັກສາຄໍາໝ້ັນ 
ສັນຍາຕລອດໄປ. ìຄວາມຮັກî ໃນພາສາເຮັບເຣີແມ່ນ ເຮເຊດ ໝາຍເຖິງຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ບ່ໍແມ່ນຄວາມ
ຮັກຢ່າງບ່າວສາວ. ແມ່ນການຖວາຍຕົວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ສຸດທ້າຍແມ່ນ ìຄວາມຈິງî (31:5).  ກົກຂອງພາສານ້ີ
ແມ່ນການສ້າງທ່ີມີພ້ືນຖານດີຈົນເປັນທ່ີໄວວ້າງໃຈສ້າງຕຶກຂ້ຶນໄດ້.     ພຣະເຈ້ົາເປັນຄວາມຈິງຢ່າງສຸດຍອດ.  
ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຄວາມຈິງທ່ີສາມາດຊອ່ຍໃຫ້ເປັນຢູ່ໄດ້       ແລະພຣະອົງແກ້ແຄ້ນ
ແທນ.  ພຣະອົງຈະບ່ໍໃຫ້ໄດ້ພົບກັບຄວາມລະອາຍ (31:1) ເພາະພຣະອົງບ່ໍຢາກໃຫ້ຂາບໄຫວ້ພຣະປອມທ່ີບ່ໍ
ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ (31:6).  

ຄໍາກິຣິຍາໃນບົດ 31:1-8 ໄດ້ເວ້ົາເຖິງການເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍທ່ົວໄປແລະສະເພາະສ່ວນຕົວອີກ. 
ເຊັ່ນ: ìຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນî (31:1) ແມ່ນຄວາມພ້ົນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.     ìປອດພັຍî  (31:2) ຄວາມໝາຍເດີມ
ແມ່ນມີບ່ອນກວ້າງຊອ່ຍໃຫ້ຫາຍໃຈສະດວກ, ຄືຢູ່ໃນບ່ອນສະບາຍ (31:8).   ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຕອນນ້ີໄດ້
ກ່າວເຖິງທິດທາງຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາພາທຸກໆຄົນ (31:3).  ເພ່ິນຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປົດປ່ອຍຈາກການ 
ບີບບາງຄັບ. ຄໍາວ່າ ìເສຣີî (31:4) ແມ່ນເວ້ົາເຖິງສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປົດປ່ອຍພວກອິສຣາເອັນອອກຈາກການ
ເປັນທາດຈາກປະເທດເອຢິບ.  ìໄຖ່ເອົາî (31:5) ແມ່ນເສຣີພາບໃນກົດໝາຍ ແມ່ນການໄຖ່ເອົາຜູ້ເປັນທາດ
ໃຫ້ມີເສຣພີາບ. 

      ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນອົງສັດຊ່ືຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນບ່ໍມີບັນຫາໃນການໄວ້ໃຈໃນພຣະອົງຈົນໝົດໃຈ
ແລະຕລອດຊີວິດ. (31:5).  ເພ່ິນເຫັນວ່າສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດນ້ັນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຮູ້ເຫັນນໍາ.   ຄໍາເວ້ົາທ່ີວ່າ 
ìວິນຍານî (31:5) ແມ່ນ ວິນຍານຈິດ, ລົມ ຫລືລົມຫາຍໃຈ.   ແມ່ນມະນຸດຄົນທໍາອິດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປ່ົາລົມ
ຫາຍໃຈໃສ່.  (ປຖມ. 2:7).  ຊີວດິມີຂ້ຶນກໍຍ້ອນພຣະເຈ້ົາປະທານຊີວດິໃຫ້.   
 

2. ສືບຕໍສ່ນັຍາວາ່ຈະໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈົາ້: (ເພງສັຣເສີນ 31:9-18) 
    ຜູ້ຂຽນເພງສັນລະເສີນໄດ້ກ່າວດ້ວຍຄໍາໝ້ັນໃຈວາ່ຈະສືບຕ່ໍໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົານ້ັນເປ ນັກໍາລັງມະ 

ຫາສານໃນຊວິີດຂອງເພ່ິນ.   ເພ່ິນໄດ້ທູນຂໍຄວາມເມດຕາຈາກພຣະເຈ້ົາເພາະເພ່ິນຢູ່ໃນຊີວດິຂັດສົນ (ພສສ 
31:9).  ຄໍາວ່າຂັດສົນນ້ັນມີຄວາມໝາຍປວດລ້າວໃນຂ້ໍ 7.    ອາດໝາຍເຖິງຄວາມເຈັບໄຂ້, ຄວາມເສັຽໃຈ, 
ຖືກຂ່ົມເຫງ ຫລືຜິດຫວງັໃນຊີວດິ.   ເຖິງຜູ້ຂຽນຈະພົບກັບສ່ິງໃດກໍຕາມເຫັນວ່າເພ່ິນໄດ້ພົບກັບຊວິີດທ່ີກໍາລັງ
ສູນເສັຽໄປແຕ່ບ່ໍຍອມແພ້ (31:9-10). 

    ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຕອນນ້ີມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກສັດຕຣູເປັນຄົນອວດຕົວແລະຈອງຫອງ ແລະຜູ້ເປັນ
ເພ່ືອນກໍບ່ໍເອົາໃຈຊວ່ຍ.  (31:11-13).    ເຫັນວ່າສັດຕຣູແລະເພ່ືອນກໍຕັດສິນເພ່ິນຜິດທ່ີວ່າເພ່ິນໄດ້ຮັບການ
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ລົງໂທດ ມີຄວາມທຸກລໍາບາກນ້ັນຍ້ອນເຮັດບາບ.  ພວກເຂົາໄດ້ຫາເຣືອ່ງໂດຍບ່ໍມີຄວາມຈິງເພ່ືອເຮັດໃຫ້ເພ່ິນ
ຢ້ານເໝືອນກັບຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢຣີມີຢາ (ເບ່ິງ 31:13 ກັບ ຢຣມ 20:10). 

     ໃນເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ີຫລາຍຄົນຄຶດວ່າຜູ້ປະພັນກາບກອນຕ້ອງຢຸດໃນການຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປ.  ແຕ່
ເຫັນວ່າມີສັດຕຣຮູອບດ້ານແຕ່ເພ່ິນຍັງຄົງສືບຕ່ໍຖວາຍຊີວິດໃນການຕິດຕາມຮັບໃຊ້  ແລະໄວ້ວາງໃຈ (31:4)
ໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  ເປັນຄ້ັງທໍາອິດໃນຂ້ໍ 15 ໄດ້ເວ້ົາຊ້ໍາຂ້ໍ 5.    ໃນຂ້ໍນ້ີຄໍາເວ້ົາວ່າເວລານ້ັນເປັນຍາມຕັດ 
ສິນໃຈຢ່າງເດັດຂາດຈະເຮັດດີຫລືເຮັດຊົວ່.  ຊີວດິຂອງມະນຸດປະກອບດ້ວຍເວລາຕັດສິນໃຈເຮັດສ່ິງຕ່າງໆ. 

  ມັນເປັນສ່ິງດີທ່ີຄຣິສະຕຽນຄວນເອົາຕົວຢ່າງຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນ.  ພວກເຮົາຄວນຍອມມອບຊີວິດ
ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ນໍາພາແທນທ່ີຈະຊອກໂອກາດຫາຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວ.     ຊີວດິຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນ 
ນ້ັນຢູ່ໃນອ້ົງພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເພ່ິນຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນຈາກພວກສັດຕຣູ (31:15).  ຄໍາ
ວ່າພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາສ່ອງແຈ້ງເປັນພາບໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເຫັນດີ ແລະອວຍພຣະພອນໃຫ້ (31:16).   
ເພ່ິນເຊືອ່ວ່າພຣະເຈ້ົາອົງຊົງສັດຊືຈ່ະເຮັດທຸກສ່ິງຢ່າງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕ່ໍຊີວິດຂອງຕົນ (31:17-18).  ເມ່ືອເປັນດ່ັງ 
ນ້ັນພຣະເຈ້ົາກໍເປັນພຣະຜູ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງ ແຕ່ພວກສັດຕຣູເປັນຄົນເວ້ົາຕົວະທັງນ້ັນ.   

 

3. ຈດຸສູງສຸດທີ່ສັນຍາວ່າຈະໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ: (ເພງສັຣເສີນ 31:19-24) 
      ຕອນສຸດທ້າຍຂອງບົດນ້ີມີການປ່ຽນແປງຈາກການຕ່ໍວ່າເປັນການສັຣເສີນ.  ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້

ຍົກຍ້ອງພຣະເຈ້ົາເພາະພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍຊູຊີວດິຈາກຄວາມຂັດສົນ  (31:19-20).  ເພ່ິນຍັງກ່າວເຖິງປະສົບ
ການດີໃນຊີວດິ (31:21-22).   ສຸດທ້າຍຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໃຊປ້ະສົບການຂອງຕົນເອງເປັນການໜູນໃຈຕ່ໍ
ຄົນອ່ືນໃຫ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາໃນຍາມຂັດສົນຕ່າງໆ.  (31:23-24) 

ໝາຍເຫດ: ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ເພ່ິງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມເຈັບຊ້ໍາ. ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້
ເອົາບັນຫານ້ັນອອກໄປ ແຕ່ພຣະອົງຊງົຊອ່ຍຖ້າມກາງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທຸກຢ່າງ.    ຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ນ້ັນບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຊີວດິຢ່າງສະດວກສະບາຍແຕ່ຈະພົບເຫັນເວລາຊີວດິສັບສົນ.     ຄວາມດີມີໄວ້ (31:19) 
ເພ່ືອຜູ້ທ່ີເຊ່ືອນ້ັນໃນຕອນສຸດທ້າຍຈະໄດ້ເຫັນສ່ິງທ່ີດີກັບຕາ.      ການສະຖິດນໍາຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນເຮັດໃຫ້ມີ
ຄວາມປອດພັຍ. 

 ພຣະເຈ້ົາສະແດງຄວາມຮັກອັນໝ້ັນຄົງຕ່ໍຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນ (31:21).  ທີແລກເພ່ິນຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາຢູ່
ຫ່າງໄກເວລາພົບບັນຫາແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວພຣະເຈ້ົາຢູ່ນໍາສເມີ. ຄວາມທຸກທໍຣະມານບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂຽນເພງ
ສັຣເສີນແຍກຈາກພຣະເຈ້ົາ    ແຕ່ເຮ ດັໃຫ້ເພ່ິນຍ່ິງຢູ່ໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈ້ົາຫຼາຍຂ້ຶນເພາະເພ່ິນໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ພຣະ
ເຈ້ົາຊ່ອຍໃນເວລາຍາກລໍາບາກຢ່າງນ້ັນ.   

 ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນເຊ່ືອວ່າປະສົບການຂອງເພ່ິນອາດເປັນຄໍາໜູນໃຈຕ່ໍຄົນອ່ືນໄດ້.  ເພິ ນ່ໄດ້ກ່າວວ່າໃຫ້
ທຸກຄົນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມທຸກລໍາບາກຈ່ົງໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາສຶບຕ່ໍໄປ ໃຫ້ເຊືອ່ວ່າພຣະເຈ້ົາທ່ີເຮົາໄວວ້າງ
ໃຈນ້ັນພຣະອົງຍັງປະທັບຢູ່ເທິງບັນລັງຢູ່ແລະພຣະອົງເປັນຫ່ວງພວກເຮົາ. ìຈ່ົງມີກໍາລັງໃຈແລະກ້າຫານເຖ້ີນî 
(31:24) ຄໍານ້ີກໍມີຢູ່ໃນປ້ືມໂຢຊວຍ 1:6-9    ຊ່ຶງເປັນຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາກັບໂຢຊວຍເວລາເພ່ິນມີ
ບັນຫາໃນການນໍາພາພວກອິສຣາເອັນເຂ້ົາໄປສູ່ແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ. 
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ສິ່ງຈັບໃຈໃນຊີວດິ 
     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວ້ົາສຸດທ້າຍຈາກ ເພງສັຣເສີນ 31:5 ເວລາຢູ່ໃນໂລກ.  ຄໍານ້ີພຣະເຢຊູກ່າວກ່ອນ
ສ້ິນພຣະຊົນ.   ເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູມີຄວາມຮູ້ສຶກເໝືອນຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນ  ຄືທັງສອງມີຄວາມໄວວ້າງໃຈໃນ
ພຣະເຈ້ົາຢ່າງຕາຍໃຈເຖິງແມ່ນຈະພົບກັບຄວາມຫຍ້ ງຸຍາກອັນໃດກໍຕາມ. 
         ຄํາເວ້ົາສຸດທ້າຍໃນ (ລູກາ 23:46)   ແມ່ນຄໍາກ່າວເຖິງການໄວ້ວາງໃຈຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ່ໍພຣະ
ບິດາ.   ການໄວວ້າງໃຈຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ່ໍພຣະບິດາໄດ້ເຫັນແຈ້ງເມ່ືອອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍ
ເພາະພຣະເຈ້ົາເຮັດສ່ິງຖືກຕ້ອງແລະເປັນທັມຕ່ໍພວກເຮົາຜູ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ. 
 

ຄໍາຖາມ 
 

1. ການເພ່ິງພຣະເຈ້ົາເປັນບ່ອນລ້ີພັຍຊຶງ່ເປັນຫົວໃຈອັນສໍາຄັນໃນປ້ຶມເພງສັຣເສີນ.  ຄໍາເວ້ົາເຖິງບ່ອນລ້ີ
ພັຍນ້ີທ່ີອາດໄປຊອກສຶກສາເພ້ີມໄດ້ຈາກປ້ືມວັຈນານຸກົມຫລືປ້ຶມອະທິບາຍພຣະຄັມພີ. 
 

2. ຫວນຄຶດເຖິງສະພາບການທ່ີທ່ານພົບເວລາທ່ານພະຍາຍາມແກ້ບັນຫານ້ັນຄົນດຽວ   ແລະໃນທ່ີສຸດ
ທ່ານໄດ້ມອບໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍ.  ທ່ານໄດ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຫລືບ່ໍ? 

 
3. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວ້ົາຈາກເພງສັຣເສີນ 31:5.  ອະທິບາຍເພ້ີມເຖິງສ່ິງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃນ

ຊີວິດ. 
 

4. ເອົາປ້ືມເພງທ່ີເວ້ົາເຖິງ ìຈ່ົງເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາî ມາອ່ານແລະທຽບກັບຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນວ່າພວກເຂົາ
ເຈ້ົາເວ້ົານ້ັນຄືກັນຫລືບ່ໍ? 
 

 
 

 
 

ສ.ຈ.  ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ6 
ຄວາມຍນິດຂີອງການໃຫອ້ະພຍັ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 32 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ 32 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຊີວດິມີຄວາມຍິນດີກໍເພາະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ, ນ້ັນແມ່ນການ

ຍອມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມບາບຂອງຕົນເອງ    ແທນທ່ີຈະພະຍາ
ຍາມອໍາຄວາມບາບນ້ັນໄວ້ ແລະຖືວ່າຕົນເອງເປັນຄົນດີເລີດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ິງບ່ໍມັກຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ ແລະຮ້ອງຂໍ

ອະພັຍຄວາມຜິດເພາະຜົນທ່ີໄດ້ຮັບນ້ັນຍ່ິງໃຫຍ່  ທີສຸ່ດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອບອກໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອໍາຄວາມຜິດເອົາໄວ້ບ່ໍຍອມຮັບວ່າ

ຕົນຜິດ  ແລະຮັບເອົາຄວາມຜິດເພາະເຮັດບາບ ໃນ ທ່ີສຸດທູນຂໍອະພັຍໂທດ. 
 

ບົດນໍາ 
 ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດພົບຄວາມຍິນດີຈົນກະທ້ັງພວກເຮົາຍອມຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຂອງຕົນ    ແລະສາລະພາບຄວາມ

ຜິດບາບຕ່ໍພຣະເຈົາ້.   
     ຫລາຍປີມາແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສອນພຣະຄັມພີເດີມໃນໂຮງຮຽມັດທະຍົມແຫ່ງນ່ຶງ.   ຂ້າພະເຈ້ົາຍົກເອົາຄໍາຖາມຂ້ຶນມາໂດຍ
ກ່າວວ່າ, ìອາດາມໄດ້ກ່າວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໄປຊອກຫາອາດາມ   ເມ່ືອລາວບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ?    ຂ້າພະເຈ້ົາ
ກ່າວຕ່ໍໄປວ່າອາດາມເຫັນດີກັບພຣະເຈ້ົາວ່າຕົນເອງເປັນຄົນຜິດແລະສົມຄວນຖືກໂທດ ອາດາມຮັບເອົາຄວາມຜິດທຸກຢ່າງ.   ສລູບ 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄວາມຈິງວ່າອາດາມບ່ໍເຮັດສ່ິງທີ ກ່່າວມາກ່ອນນ້ັນ.      ຂ້າພະເຈ້ົາເລີຍເຫັນວ່ານັກຮຽນບ່ໍເຂ້ົາໃຈເພາະເຂົາ
ເຈ້ົາມີຄວາມຮູ້ຈໍາກັດໃນເຣ່ືອງນ້ີ. 
           ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າອາດາມບ່ໍຍອມຮັບເອົາຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງ.    ພວກເຮົາອາດເຮັດຢ່າງດຽວກັນ.  ການທ່ີບ່ໍຍອມຮັບ
ເອົາຄວາມຜິດພາດຂອງຕົນເອງນ້ັນຍ່ອມເປ ນັນິສັຍຂອງຄົນສ່ວນຫລາຍ.  ອາດາມໄດ້ຖ້ິມ ຄວາມຜິດໃຫ້ຜູ້ຍິງ ລາວບ່ໍຍອມຮັບວ່າ
ຕົນເອງເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.   
       ເພງສຣັເສນີ 32 ໄດ້ສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກທາງດີທ່ີສຸດທ່ີຈະເຮັດກັບຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດ.  ຄໍາສອນໃນກາບກອນບົດ
ນ້ີໄດ້ສອນວ່າທາງດີທ່ີສຸດຄືໃຫ້ຍອມຮັບເອົາຄວາມຜິດ ແລະຮັບຜິດຊອບການກະທໍາຜິດຂອງຕົນເອງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ  ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້
ພຣະອົງອະພັຍຄວາມຜິດເຫລ່ົານ້ັນ.     ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຍັງ  ກ່າວເພ້ີມອີກວ່າສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາອະພັຍຄວາມບາບໃຫ້ນ້ັນແມ່ນ
ຄວາມຍິນດີຢ່າງສູງໃນຊີວິດຂອງມະນຸດເຮົາ. 
      ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ກ່າວຂອບຄຸນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງໄດ້ຍົກໂທດບາບໃຫ້ ແລະຍັງໄດ້ບອກຄົນອ່ືນເຖິງຄວາມຍິນດີກັບ
ສ່ິງທ່ີຕົນໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈ້ົາ.  ສ່ິງທ່ີຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈ້ົາ ນ້ັນກາຍ ເປ ນັຄໍາສອນໃນພາສາເຮີບເຣີ-ìມາສກິນî   
ເພງສັຣເສີນ 13 ບົດກໍໄດ້ສອນເຖິງຄໍາສອນນ້ີ.   
 

1. ຄໍາສລູບອັນໝັ້ນຄົງ: (ເພງສັຣເສີນ 32:1-2) 
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      ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ກ່າວສລູບໂດຍເວ້ົາວາ່ເພິ ນ່ໄດ້ພົບເຫັນພຣະເຈ້ົາ.  ເພ່ິນໄດ້ຍົກຍ້ອງສັຣເສີນ
ພຣະເຈ້ົາ.        ໃນປ້ຶມນ້ີເວ້ົາເຖິງຄວາມສຸກແລະພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາຫລາຍກວາ່ປ້ືມອ່ືນໃນພຣະຄັມພີ.  
ພຣະພອນແຫ່ງການໃຫ້ອະພັຍຈາກພຣະເຈ້ົາເປັນພ້ືນຖານຂອງພຣະພອນອ່ືນໆ. 

   ຂ້ໍດ່ັງກ່າວນ້ີໄດ້ເວ້ົາເຖິງການຕ່ໍສູ້ຂອງພວກອິສຣາເອັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາມີພຣະທັຍດີຕ່ໍການກະ 
ບົດຂອງບພວກເຂົາ. ຄໍາວ່າ, ìຜິດບາບî (ພສສ 31:1,5) ແມ່ນສ່ວນຕົວ, ຕ້ັງໃຈກະບົດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.   ຄໍາວ່າ 
ìບາບî  (ພສສ 32:1 ແລະ 32:5 ແມ່ນບາບ)     ໝາຍເຖິງຜິດເປ້ົາໝາຍທ່ີພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງສໍາລັບປະ 
ຊາກອນຂອງພຣະອົງ ຫລືຜິດທາງທ່ີພຣະເຈ້ົາມີໄວ້ສໍາລັບພວກເຮົາ.  ນ້ີແມ່ນຄໍາວາ່ບາບໃນພຣະຄັມພີເດີມ. 

ນອກຈາກຄໍາວ່າ ìບາບî ໃນຂ້ໍ 2 ໝາຍຄວາມວ່າເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍມີຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາເປັນ
ການບາບເພາະການກະທໍາ-ເປັນຄວາມບາບຂອງການຊ່ົວຊ້າຂອງມະນຸດ. ເມ່ືອເປັນຢ່າງນ້ີມະນຸດຕ້ອງການ
ການອະພັຍໂທດຈາກພຣະເຈ້ົາຫລາຍທີ ສຸ່ດ.   

  ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໃຊຄໍ້າເວ້ົາສາມຄໍາອະທິບາຍເຖິງການອະພັຍໂທດ.  ຕ້ົນຕໍຂອງການໃຫ້ອະພັຍໃນ
ພາສາເຮັບເຮີແມ່ນ ນາຊາ (32:1) ແປວ່າ ຍົກອອກ, ຫາມໄປ, ຫລື ເອົາອອກໄປ.     ເວລາພຣະເຈ້ົາອະພັຍ
ບາບແກ່ພວກເຮົາພຣະອົງໄດ້ຍົກບາບນ້ັນອອກໄປໂດຍພຣະອົງເອງ.  ຄວາມໝາຍຂອງການ ìປົກໄວ້î (32 
:1) ແມ່ນບັງໄວ້ ຫລືເຊ່ືອງໄວ້.   

  ຄํາກິຣຍິາໃນປໂຍກ ìບ່ໍຖືເປັນຄວາມຜິດî (32:2) ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາອະພັຍບາບໃຫ້ແລ້ວພຣະອົງບ່ໍຖື
ໂທດ ອີກຕ່ໍໄປ    ແລະພຣະອົງຖືວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນສິນທັມເຖິງແມ່ນພວກເຮົາເປັນຄົນບາບຕາມທັມມະ
ຊາດກໍຕາມ.   ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເກີດຂ້ຶນບ່ໍໄດ້ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງ.  ການກ່າວດ່ັງນ້ີໄດ້ມີຢູ່ໃນຫລາຍໆຄໍາ 
ເຊ່ັນຄວາມປອດພັຍ,   ຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ,   ແລະຄວາມໝ້ັນຄົງ.      ໃນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ປະສົບ
ກັບ ìການລ້ີພັຍî (3:1,2 ແລະ 4).   
 

2. ຕົວຢ່າງສ່ວນຕົວ: (ເພງສັຣເສີນ 32:3-5) 
     ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ກ່າວສລູບເຖິງການໃຫ້ອະພັຍນ້ັນແມ່ນພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາໃນຊີວດິຂອງ 

ເພ່ິນເອງ.  ເພ່ິນຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມອິດເມ່ືອຍໃນການປະຕິເສດຮັບເອົາການໃຫ້ອະພັຍຈາກພຣະເຈ້ົາ (32:3-4) 
ແລະມີຄວາມຍິນດີຮັບເອົາການໃຫ້ອະພັຍນ້ັນຈາກພຣະເຈ້ົາ. (32:5).  

ການປະຕິເສດບ່ໍຍອມຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນຜົນຮ້າຍຕ່ໍຊວິີດຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນ.   ເພ່ິນມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ຜິດດ້ານຈິດໃຈເວລາບ່ໍໄດ້ສາລະພາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ເພ່ິນບ່ໍມີຄວາມຍິນດີໃນຊີວິດ.    ຂ້ໍຕ່າງໆນ້ີ
ແມ່ນເພ່ິນໄດ້ຂຽນຂ້ຶນເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງຄວາມອຸກອັ່ງແລະຄວາມນ້ອຍເນ້ືອຕ່ໍາໃຈຍ້ອນມີຄວາມບາບຂັງໄວ້.   
ໃນເມ່ືອມີບາບໃນຊີວິດແລ້ວຄົນດີມີຄວາມສຸກກໍກາຍເປັນຄົນກຽດຄ້ານໄດ້.    ນ້ີສອນເຮົາໃຫ້ເຫັນວ່າຈິດວິນ
ຍານທ່ີມີບາບນ້ັນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍປ່ຽນແປງເໝືອນກັນ. 

 ຄํາວ່າ ìຊລີາî (32:4,5,7) ໄດ້ມີປະມານ 71 ເທ່ືອໃນ 39 ບົດໃນປ້ຶມເພງສັນລະເສີນ ນອກຈາກນ້ີ
ແລ້ວມີຢູ່ໃນປ້ຶມ ຮາບາກຸກ ບົດ 3 ເທົ່ານ້ັນ.     ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ແນ່ນອນວ່າຄໍາເວ້ົານ້ີມີຄວາມໝາຍແທ້ຢ່າງໃດ.  
ມັນອາດມີຄວາໝາຍຕ່ໍຜູ້ນໍາເພງຄືບອກໃຫ້ຕົບຊ່ິງ ຫລືບອກໃຫ້ຢຸດຈາກການຮ້ອງເພງ. 
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ການປຽບທຽບຂອງການເຊ່ືອງບາບໄວ້ ແລະການສາລະພາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນແຕ່ງຕ່າງກັນຫລາຍ.  ການ
ອໍາຄວາມບາບໄວ້ຢ່າງຫົວແຂງນັນ້ໄດ້ປ່ຽນແປງທຸກຢ່າງໃນທາງລົບ ເໝືອນກັບປະສົບການຂອງຜູ້ຂຽນເພງ
ສັຣເສີນ (32:5)    ການສາລະພາບຄວາບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນບ່ໍແມ່ນຄວາມດີຂອງເຮົາ ແຕ່ແມ່ນການເຫັນດີ
ກັບພຣະເຈ້ົາວ່າເຮົາເປັນຄົນເຮັດຜິດທໍາບາບ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງການພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດ.  
ດ່ັງນ້ັນ, ອາຈານໂປໂລຈ່ຶງຍົກເອົາມາກ່າວໃນປ້ຶມໂຣມ 4:7-8. 

ພຣະເຈ້ົາເອງເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ທຸກສ່ິງປ່ຽນໄປເພາະພຣະອົງອະພັຍໃຫ້ພວກເຮົາ.   ຄໍາສັບພະນາມ ìທ່ານî 
(32:5), ແມ່ນເວ້ົາເຖິງພຣະເຈ້ົາ.   ສ່ິງດີຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນໄດ້ເຫັນໃນຕອນກາງຂອງກາບກອນບົດນ້ີ ແລະກໍ
ກາຍເປັນຄໍາຂວັນຫລືຂ້ໍສໍາຄັນໃນປ້ຶມເພງສັຣເສີນ.  

 

3. ສິງ່ປະກອບຊວີດິກວາ້ງອອກໄປ: (ເພງສັຣເສີນ 32:6-7) 
 ຜູ້ໂຄສະນາຂາຍຂອງທ່ີທ້ອງຕລາດທ່ີດີນ້ັນຕ້ອງແມ່ນຜູ້ໃຊ້ສ່ິງຂອງທ່ີຕົນຂາຍກ່ອນແລະໄດ້ຜົນດີ. ການ

ໂຄສະນາທ່ີດີນ້ັນແມ່ນລູກຄ້າຜູ້ໃຊຂ້ອງນ້ັນມີຄວາມດີໃຈ.  ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນເປັນລູກຄ້າທ່ີມີ
ຄວາມພໍໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ.     ເພ່ິນໄດ້ປະສົບກັບຄວາມພໍໃຈໃນຊີວດິເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ອະພັຍບາບໃຫ້ ແລະ
ເພ່ິນມີຄວາມປິຕິຍິນດີທ່ີຈະບອກໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ນໍາເພ່ືອພວກເຂົາຈະພົບກັບຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີນ້ັນເໝືອນກັນ.   

 ìບ່ອນລ້ີພັຍî (32:7) ແປວ່າເປັນບ່ອນປ້ອງກັນ  ຫລືບ່ອນລ້ີຈາກອັນຕະລາຍ (ພຣະຄັມພີພາສາເຮີບເຣີ 
27:5, 31:20; 90:1).  ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມໝ້ັນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ປົກປ້ອງຮັກສາໃນຍາມຂັດສົນ ພວກ
ເຮົາຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງຄືພົວພັນກັບພຣະອົງເປັນປະຈໍາ.  ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວາ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ລ້ີຢູ່ໂດຍ
ສ້າງກໍາແພງກ້ັນໄວ້   ແຕ່ພຣະອົງປະທານໃຫ້ພວກເຮົາມີສຽງເພງຮ້ອງວ່າ,     ìພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນî 
(32:7).   

  ການປົກປ້ອງຮັກສາຢ່າງນ້ີມີສໍາລັບທຸກໆຄົນຜູ້ຕ້ອງການສະແຫວງຫາພຣະອົງ (32:6).  ການຊອກສະ
ແຫວງຫາພຣະເຈ້ົານ້ັນແມ່ນການຕັດສິນໃຈຂອງແຕ່ລະຄົນສ່ວນຕົວ.    ຄໍາເວ້ົາ, ìສັກສິດî  ແມ່ນຄໍາເວ້ົາສໍາ 
ຄັນທ່ີບອກເຖິງຄວາມຈົງຮັກພັກດີ.    ພຣະເຈ້ົາເປັນອົງສັດຊ່ືຕ່ໍພວກເຮົາແລະພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາ
ຮັກພຣະອົງດ້ວຍສຸດໃຈ.  ຜູ້ສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນຈະບ່ໍຢ້ານຕ່ໍສະພາບການຢ່າງໃດໃນຊີວິດ. 
 

4. ຍນິດີໃນຄໍາສອນ: (ເພງສັຣເສນີ 32:8-11) 
        ຄໍາຖາມໃນຂ້ໍ 8-10 ແມ່ນຢາກຮູ້ວາ່ໃຜເປັນຜູ້ເວົາ້.  ຄໍາສອນນ້ີສັກສິດເພາະພຣະເຈ້ົາເອງເປັນຜູ້ບອກ
ໃຫ້ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນນ້ີເພ່ືອຄົນອ່ືນຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃຫ້ເປັນປໂຍດຕ່ໍຊວິີດ.   ແຕ່ມີຫລາຍຄົນຮູ້ສຶກວາ່ 
ແມ່ນຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນເປັນຄົນເວ້ົາຄໍາພະຍານເພ່ືອໃຫ້ເປັນຄໍາສອນ. 
          ເມ່ືອຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນເປັນຄຣູດີ ນັກຮຽນຄົງບ່ໍເປັນຄົນໂງຈ້່າເໝືອນມ້າຫລືລໍ (32:9).     ພວກສັດ
ເຫລ່ົານ້ັນຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາບັງຫຽນໃສ່ປາກເພ່ືອບັງຄັບເພາະພວກມັນບ່ໍເຂ້ົາໃຈ.  ຄໍາເວ້ົາວ່າເຂ້ົາໃຈນ້ັນໝາຍ
ເຖິງຜູ້ມີຄວາມຄຶດຫລືມີຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນການຕັດສິນໃຈ. 
     ຄຣູຜູ້ມີປັນຍາສອນເຖິງສອງສ່ິງໃນຊີວິດຄື: ຄົນເຮົາຕ້ອງມີຊີວດິຢູ່ຢ່າງສລາດ (ສັດຊ່ື), ຫລືຄົນເຮົາມີຊວິີດ
ຢູ່ແບບໂງຈ້າ.  ສອງຢ່າງນ້ີເປັນຄໍາສອນຂ້ັນຕ້ົນໃນຂ້ໍ 10 (ເບ່ິງ ພສສ ບົດ 1).  ຄໍາວ່າ îຮັກຢ່າງບ່ໍຜິດî   ແມ່ນ
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ຄໍາເວ້ົາຂອງຜູ້ຈ່ົງຮັກພັກດີຫລືຜູ້ສັດຊ່ື. ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ສອນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຄືບອກໃຫ້ຜູ້ຟັງສາລະພາບ 
ຄວາມຜິດບາບໂດຍບ່ໍໃຫ້ຂັງໄວ້ໃນຊີວິດເດັດຂາດ,    ແລ້ວພຣະເຈ້ົາຈະອະພັຍໂທດກັມໃຫ້ເພ່ືອຈະສາມາດ 
ຮ້ອງເພງຢ່າງມ່ວນຊືນ່. (32:11). 

 
ສິ່ງຈັບໃຈໃນຊີວດິ 
         ຜູຂ້ຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ກ່າວຄໍາພະຍານສ່ວນຕົວເໝືອກັບອັຄສາວກົໂຢຮັນວ່າ, ìຖ້າເຮົາທັງຫລາຍສາ 
ລະພາບຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ ພຣະອົງຊົງສັດຊ່ືແລະທ່ຽງທັມ ຈະຊງົໂຜດຍົກໂທດບາບຂອງພວກເຮົາແລະ
ຈະຊົງໂຜດຊໍາຮະລ້າງເຮົາທັງຫລາຍຈາກການອະທັມໝົດສ້ິນ.î (1 ໂຢຮັນ 1:9).       ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະ 
ພອນເມ່ືອພວກເຮົາຕັນສິນໃຈສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະຮັບເອົາການອະພັຍບາບ. 
       ອກັໍສຕິນ (ຄສ 354-430) ເປັນນັກສາສນາສາດໃຫຍ່ໃນປະວດັສາດຂອງຄຣດິສະຕຽນ.  ເພງສັຣເສີນ 
32 ເປັນບົດທ່ີເພ່ິນມັກຫລາຍ.  ເພ່ິນໄດ້ສະຫລັກໃສ່ຝາຫ້ອງນອນເວລາຕ່ືນມາເພ່ິນຈະໄດ້ເຫັນຂ້ໍພຣະຄັມພີ
ໂລດ.  ນ້ັນເປັນສ່ິງດີທ່ີພວກເຮົາຄວນເຮັດເໝືອນກັນ. ພວກເຮົາຄວນຊ່ືນຊົມຍິນດີເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ອະພັຍ
ຄວາມບາບໃຫ້ແລ້ວເພ່ືອພວກເຮົາຈະມີພລັງ ແລະມີຊີວດິຢູ່ຢ່າງສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄໍາຖາມ 

5. ຈຸດໃດໃນຄໍາພະຍານຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຊມົຊືນ່ຍິນດີເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ອະພັຍຄວາມ
ຜິດບາບໃຫ້ແລ້ວ? 
 

6. ທ່ານເຫັນດີນໍາຫລືບ່ໍທ່ີວ່າການອະພັຍໂທດຈາກພຣະເຈ້ົາເປັນຕ້ົນຕ່ໍຂອງຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີໃນ
ຊີວິດ? 
 

7. ທ່ານໄດ້ເຄີຍມີຜູ້ໃດອະພັຍໃຫ້ທ່ານຫລືບ່ໍ?  ແລະຕອນນ້ັນທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ? 
 

8. ທ່ານຄຶດວາ່ໃຜເປັນຄົນເວ້ົາໃນຂ້ໍ 8-10? ທ່ານຄຶດວ່າຂ້ໍນ້ີມີຜົນດີຢ່າງໃດ? 
ສ.ຈ.  ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ7 
ຢາກມຊີວີດິດແີລະຊອກຫາກົກເຫງົາ້ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 34 

ພມູຫລັງຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ 34 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງເປັນກົກເຫງົາ້ຂອງ 

ຊີວິດດີອັນແທ້ຈິງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເມ່ືອພວກເຮົາຕຶກຕອງເຖິງຊີວິດແລ້ວ ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າຊີວິດທ່ີແທ້ ຈິງນ້ັນຢູ່ໃສ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊອກຫາກົກເຫງ້ົາຂອງຊີວິດ ແລະໝ້ັນໃຈວ່າຊີວິດຂອງຕົນ ເອງນ້ັນມາຈາກ

ໃສກັນແທ້. 
 

ບົດນໍາ 
 ເມ່ືອພວກເຮົາພົບເຫັນວ່າຊີວິດນ້ັນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ,   ພວກເຮົາຄວນຍິນດີທ່ີຈະບອກສ່ິງນ້ັນຕ່ໍຄົນ ອ່ືນເພ່ືອເຂົາເຈ້ົາຈະ

ໄດ້ພົບກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຕົນເອງ. 
       ເພງສັຣເສີນ 34 ເປັນບົດເວ້ົາເຖິງການຂອບຄູນພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົນ້ ແລະເປັນບົດສອນຄົນອ່ືນເຖິງພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ອວຍພຣະພອນໃນຊີວິດຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນ.    ເຫັນວ່າຄໍາສອນ ຫລືປັນຍາມີຢູ່ໃນບົດນ້ີ. ບົດກາບກອນນ້ີມີຄໍາຂວັນຊ່ຶງ
ສໍາຄັນຫລາຍຈົນກາຍເປັນປັນຍາໃນຊີວິດຂອງພວກອິສຣາເອັນເພ່ືອໃຫດໍ້າລົງຊີວິດ (ສລາດ ແລະຊ່ົວຊ້າ) ແລະຢ າໍເກງອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ. 
     ເພງສັຣເສີນ 34 ເປັນຕົວອັງສອນຄຽງກັນທ່ີສາມາດອ່ານໄດ້ ຫລືເປັນກາບກອນ.  ຈໍານວນຂ້ໍ (ຊາວສອງ) ແມ່ນຈໍານວນ
ພະຍັນຊະນະໃນພາສາເຮີບເຣີ.   ການຂຽນເປັນກາບກອນນ້ັນຂ້ຶນກັບພະຍັນຊະນະໃນພາສາ ເຮັບເຣີ ອາແລບ ເຖງິ ທາບ ຫລື ໃນ
ພາສາລາວແມ່ນເລ້ີມຈາກ ກ ເຖງິ ຮ.   ການຂຽນຢ່າງນ້ີເປັນທໍານຽມໃນ ສມັຍນ້ັນເພ່ືອເອົາເປັນຄໍາສອນທ່ີມປັີນຍາໄດ້.  ຕົວຢ່າງ
ໃນເຣ່ືອງນ້ີທ່ານຈະເຫັນໃນບດົເພງສັຣເສີນ 31, 34, ແລະ 25. 
    ບົດເພງສັຣເສີນເຫລ່ົານ້ີເປັນຂອງກະສັດດາວິດ.  ບົດເພງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ເວ້ົາເຖິງການປ່ິນປົວທ່ີກະສັດດາວິດໄດ້ຮັບ.  ການປ່ິນປົວນ້ີ
ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນປ້ຶມ 1 ຊາມູເອັນ 21:10-15  ເວລາກະສັດດາວິດກາຍເປັນບ້າຈົນເປັນເຫດໃຫ້ກະສັດຂອງຟີລິສຕີນສ່ົງໜີ.    

1. ໃຫພ້ຣະກຽດແດເ່ຈົາ້: (ເພງສຣັເສີນ 34:1-3) 
  ຫລາຍຄົນມັກອ້າງເຖິງຄວາມສໍາເຣັດຂອງຕົນເອງເຖິງບ່ອນຢູ່ ໄດ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນດີແລະອ່ືນໆ.  ແຕ່ເຫັນ

ວ່າຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ອ້າງເຖິງພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະຊັກຊວນໃຫ້ຄົນອ່ືນຕິດຕາມ
ເພາະເປັນສ່ິງທ່ີໝ້ັນຄົງກວ່າສ່ິງອ່ືນໆໃນໂລກ.    

ຄໍາກິຣິຍາໄດ້ບອກເຖິງຄໍາສັຣເສີນຂອງຜູ້ຂຽນຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ກົກເຫງ້ົາຂອງຄວາມໝາຍ ìໃຫ້ກຽດຢ່າງ
ສູງî  (34:1) ແມ່ນການຄຸເຂ່ົາລົງຕ່ໍໜ້າກະສັດ.    ໃນພາສາເຮັບເຣີ ບາຣັກ ແປງວາ່ ພຣະພອນ.  ìອວດຕົວî 
ໃນຂ້ໍ 1, ແມ່ນຄໍາເວົາ້ ຮາລາ ຊ່ຶງເປັນພາສາອັງກິດເປັນ ຮາເລລູຢາ.   ຄํາວ່າ ìໃຫ້ກຽດî (34:3) ແປວ່າ



 27

ເຮັດໃຫ້ຍ່ິງໃຫຍ່.  ເປັນການອະທິບາຍເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ສຸດທ້າຍ, ìຍົກສູງຂ້ຶນî  ແມ່ນການ
ຍົກອັນໃດອັນນ່ຶງໄວ້ທ່ີສູງເໝືອນກັບຍົກໝ້ໍນ້ໍາໄວ້ທີ່ສູງ.   

 ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ອ້າງເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາເຖິງສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍຕົນເອງໃນຊີວິດ.   
ຄໍາວ່າ, ìລໍາບາກî (34:2) ແປວ່າເປັນທຸກ ຫລືຖ່ອມຕົວ.    ຄວາມໝາຍແມ່ນການຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມ  
ລໍາບາກ.   ຄໍາເວ້ົາຢ່າງນ້ີມີຫລາຍໃນບົດທີ 9 ແລະ 10.  ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຊກັຊວນໃຫ້ຄົນອ່ືນມາຮ່ວມໃນ
ການຍົກຍ້ອງໃນເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
 

2.  ສແວງຫາພຣະເຈົາ້: (ເພງສັຣເສີນ 34:4-7) 
  ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອຕົນໃຫ້ພ້ົນຈາກເຫດຮ້າຍ (34:4-6).  ìຄົນທຸກ

ຍາກຄົນນ້ີî  (34:6) ແປມາຈາກຄໍາເວ້ົາດຽວກັບ ìລໍາບາກî ໃນຂ້ໍ 2.   ເພ່ິນຍັງເວ້ົາຄໍາພະຍານສ່ວນວ່າພຣະ
ເຈ້ົາຈະຊ່ອຍຄົນອ່ືນເໝືອນກັນ.  (34:5,7). ພວກເຮົາມີກໍາລັງຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫາໄດ້ກໍເພາະພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊ່ວຍ 
ເມ່ືອພຣະອົງຊ່ວຍພວກເຮົາແລ້ວ ພຣະອົງກໍຈະຊອ່ຍຄົນອ່ືນໄດ້ເໝືອນກັນ.   

 ເໝືອນດ່ັງເວລາພວກເຮົາເປັນເດັກນ້ອຍ ພວກເຮົາມັກຫລ້ິນໝາກລ້ີ ເມ່ືອຫລ້ິນຢ່າງນ້ັນເຮົາກໍບ່ໍຢາກໃຫ້ 
ຜູ້ໃດຊອກເຫັນເຮົາໄດ້.  ເຊ່ັນດຽວກັນໃນບົດສອນນ້ີໄດ້ບອກພວກເຮົາໃຫ້ຊອກສແວງຫາໃນຂ້ໍ 4.   ແຕ່ຕ້ອງ
ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ລ້ີພວກເຮົາ ແຕ່ພຣະອົງເປີດພຣະອົງເອງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້.   ໃນພາສາເຮັບເຣີ 
ດາຣັສ ແມ່ນ ìຊອກຫາî  ໃນພຣະຄັມພີເດີມ ການທ່ີຈະພົບເຫັນພຣະອົງນ້ັນແມ່ນເວລາເຂ້ົານະມັສການ.  ຜູ້
ນະມັສການເຂ້ົາໄປພົບພຣະເຈ້ົາໃນພຣະວິຫານເພ່ືອສແວງຫາແລະຕ້ອງການໃຫ້ພຣະອົງນໍາພາ  ເພ່ືອຈະມີ
ຄວາມສໍາພັນກັບພຣະອົງດ້ວຍການຖວາຍບູຊາ.  ດ່ັງນ້ັນ, ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນ ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຄືພຣະອົງໄດ້
ຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ພ້ົນ. 

   ເມ່ືອພວກເຮົາສແວງຫາພຣະອົງດ້ວຍຄວາມສຸດໃຈ ແລະເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຈະຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຈາກພັຍອັນ 
ຕະລາຍຕ່າງໆ.  ìເທວະດາຂອງພຣະເຈ້ົາî (34:7) ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາທ່ີຊ່ອຍພວກເຮົາ.    ຖ້າຕ້ອງການ
ເຂ້ົາໃຈເພ້ີມໃນເຣືອ່ງນ້ີທ່ານສາມາດໄປສຶກສາໄດ້ຈາກບົດຂຽນທ່ີມີຊ່ືວາ່, ìເທວະດາຂອງພຣະເຈ້ົາ.î   

 

3. ຢາໍເກງອົງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້: (ເພງສັຣເສີນ 34:8-14) 
 ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນບ່ໍເຄີຍບອກໃຫ້ຄົນອ່ືນເບ່ິງຕົນເອງ ແຕ່ເພ່ິນຊກັຊວນໃຫ້ເບ່ິງພຣະເຈ້ົາ. ເພ່ິນຍັງກ່າວ

ອີກວ່າຜູ້ອ່ານບ່ໍຄວນເຊ່ືອເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຕ້ອງມີປະສົບການກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຕົນເອງ.      ìຊີມî ຣົດຊາດຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ (34:8) ດ້ວຍຕົນເອງວ່າສົມຄວນບ່ໍຈະປະກາດໃຫ້ຄົນອ່ືນໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ.    ຄວາມດີຂອງພຣະ
ເຈ້ົານ້ັນມີເຕັມໄປຢູ່ໃນຄໍາສອນຂອງພວກອິສຣາເອັນ.   ຜູ້ໃດຍິນດີຢາກເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຜິດຫວັງ. ມັນ
ເປັນການຍາກທ່ີຈະເວ້ົາເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມໝາຍວ່າ ìຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາî  (34:7,9,11).  ການຢໍາ
ເກງພຣະເຈ້ົານ້ັນແມ່ນການໃຫ້ກຽດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ,   ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຈົນໝົດສ້ິນ,   ແລະ
ເພ່ິງອາສັຍພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດ.      ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນກົກເຫງ້ົາຂອງທຸກສ່ິງຢ່າງ ແລະພຣະອົງສົມ 
ຄວນໄດ້ຮັບຄໍາສັຣເສີນແລະຮັບໃຊ້.     ການຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາເປັນຕ້ົນເຫງ້ົາຂອງການມີຊີວດິຢູ່ຢ່າງສລາດດີ 
(ສຸພາສິດ 1:7).   
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   ຄົນເຮົາຢາກມີຊີວດິດ້ວຍການຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອພວກເຮົາຈະປະສົບກັບຄວາມດີ ພຣະພອນ ເພ່ືອ 
ຈະມີຊວິີດອັນໝ້ັນຄົງກັບຄວາມສັມພັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ແມ່ນແຕ່ຝູງສິງກໍຍັງຂາດອາຫານແລະອຶດຫິວ ແຕ່ສ່ວນ 
ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ຂາດສິ່ງໃດ (ພສສ. 34:10).     
 

4. ໃຫກ້ຽດແດພ່ຣະເຈົາ້: (ເພງສັຣເສີນ 34:15-22) 
      ຄໍາມ້ວນທ້າຍໃນບົດ 34 ປະກາດເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການມີຊີວິດຕາມພຣະເຈ້ົານໍາພາແລະ
ຜູ້ທ່ີມີຊີວດິເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜິດບາບ.  ສ່ິງນ້ີເປັນການປຽບທຽບກັບຊວິີດສອງຢ່າງຊ່ຶງກົງກັນຂ້າມຄືຄົນສິນ 
ທັມແລະຄົນອະທັມທ່ີຄຣູຜູ້ມີປັນຍາໄດ້ສອນ.   ຖ້າເບ່ິງແປນໆແລ້ວຄົນເຮົາຄຶດວ່າຜູ້ເຮັດດີຈະມີຊີວດິສົດຊ່ືນ 
ແລະຜູ້ເຮັດຊົວ່ຊາ້ຈະໄດ້ຊີວດິທ່ີມີບັນຫາແລະບ່ໍມີອັນໃດດີເກີດຂ້ຶນ.     ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນກ່າວວ່າຊີວິດຈິງ
ແລ້ວມັນສັບສົນໄປກວ່ານ້ັນ. 
     ເປັນຄວາມຈິງທ່ີພຣະຢາເວເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍຄົນ ìສິນທັມî ຫລືຜູ້ທ່ີມີຊີວິດຕາມຄໍາສອນ, ແຕ່ພຣະອົງຕ່ໍສູ້ຜູ້ທ່ີ
ຊ່ົວຊ້າ (34:15-16).        ມັນເປັນຄວາມຈິງຜົນສຸດທ້າຍຂອງຄົນຊ່ົວຈະພົບກັບການລົງໂທດແລະຈິບຫາຍ 
(34:21). ມັນເປັນຄວາມຈິງຜູ້ທ່ີມີຊວິີດຕາມຄໍາສອນໄດ້ຮັບຮອງຈາກພຣະເຈ້ົາວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການ 
ຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມທຸກລໍາບາກໃນຊວິີດ. 
        ຄົນສິນທັມຈະພົບກັບບັນຫາບາງຄ້ັງບາງຄາວແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງຫາພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນ (34:17, 
19).  ຄໍາຖາມສໍາຄັນຄື:  ແມ່ນຫຍັງເປັນເຣ່ືອງຊອ່ຍໃຫ້ພ້ົນ?  ຂ້ໍເຫລ່ົານ້ີສອນວາ່ພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ອຍພວກເຮົາ
ໃຫ້ພ້ົນຈາກບັນຫາ.  ບາງຄ້ັງພຣະເຈ້ົາປົກປ້ອງເຮົາຈາກບັນຫາ ຫລືບ່ໍໃຫ້ມັນເກີດຂ້ຶນ (34:20).  ອີກບາງຄ້ັງ 
ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍພວກເຮົາໂດຍສັນຍາວ່າຈະສະຖິດຢູ່ນໍາເວລາມີບັນຫາ (34:18).    ຄວາມສັມພັນຂອງສອງ
ເຣ່ືອງນ້ີແມ່ນການເປັນຫ່ວງຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກເຮົາ. ເຖິງພວກເຮົາຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມພຣະເຈ້ົາສະຖິດ
ຢູ່ນໍາພວກເຮົາສເມີ. 
     ປະສົບການກັບບັນຫາຂອງຄົນທ່ີມີຊີວດິຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຂ້ໍທ່ີພຣະຄັມພີໃໝ່ໄດ້ອ້າງເຖິງ.  
ໃນຈົດໝາຍທໍາອິດຂອງເປໂຕ     ເພ່ິນໄດ້ຂຽນໄປຫາກຸ່ມຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຜູ້ຖືກປະນາມແລະຂ່ົມເຫງ
ຈາກຄົນພາຍນອກ.  ຂ້ໍຄວາມນ້ີອອກມາຈາກເພງສັຣເສີນ 34:12-16 (1 ເປໂຕ 3:10-12).  ເປໂຕໜູນໃຈ
ໃຫ້ຜູ້ອ່ານສແວງສັນຕິສຸກເວລາພົບກັນບັນຫາໃນຊວິີດ.   ເວລາພົບກັບບັນຫານ້ັນໃຫ້ມີຄວາມຄຶດເໝືອນອົງ
ພຣະເຢຊູ ເພາະພຣະອົງກໍໄດ້ຖືກທໍຣະມານຢ່າງບ່ໍເປັນທັມເລີຍ.  (1 ເປໂຕ 4:1). 

 
ສິ່ງຈັບໃຈໃນຊີວດິ 
       ນັກຈິດຕະວິທຍາຜູ້ມີຊ່ືສຽງດັງໄດ້ຕ້ັງຄໍາຖາມຂ້ຶນວ່າ, ìສ່ິງນ້ັນໄດ້ເປັນຢ່າງໃດໃນຊີວດິຂອງທ່ານ?î  ຂ້າ 
ພະເຈ້ົາເຊ່ືອວ່າຜູ້ທ່ີເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊແູລ້ວຄົງຕອບດ້ວຍຄວາມໝ້ັນໃຈວ່າ   ການຕິດຕາມອົງ
ພຣະເຢຊູນ້ັນດີ.  ເມ່ືອພວກເຮົາພົບເຫັນວາ່ເຫງ້ົາຂອງຊວິີດມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບກັບຊວິີດທ່ີ
ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະຄຸນແລະພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຄວນກ້າບອກຄົນອ່ືນເຖິງສ່ິງ
ດີທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍ. 
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        ການຍົກຍ້ອງພຣະເຈ້ົາໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊອ່ຍໃຫ້ພ້ົນຈາກບັນຫານ້ັນໃຫ້ພວກເຮົາບອກຄົນອ່ືນເພ່ືອ
ເປັນການໜູນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາກໍຈະເຮັດສ່ິງດີນ້ັນກັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເໝືອນກັນ.   
 

ຄໍາຖາມ 
 

9. ຫ້າສ່ິງໃນຊີວດິຂອງອົງພຣະເຢຊູທ່ີທ່ານຈະຍົກເອົາມາອ້າງຕ່ໍຄົນອ່ືນນ້ັນແມ່ນຫຍັງ? 
 

10. ອັນໃດເປັນຫລັກຖານວາ່ເມ່ືອເຮົາສແວງຫາພຣະເຈ້ົາແລ້ວຄົນນ້ັນຈະໄດ້ພົບພຣະອົງ     ແທນທ່ີຈະ 
ເຫັນພຣະອົງລ້ີໜ້າຈາກພວກເຮົາ? 
 

 
11. ທ່ານຄຶດວາ່ຜູ້ນໍາຄວນຊ່ອຍໃຫ້ສະມາຊິກຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວດິບ່ໍ? 

 
12. ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ ້ກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍຄົນໃຫ້ພ້ົນຈາກອັນຕະລາຍໃນຫລາຍໆວທີິ.  ໃຫ້ເບ່ິງ 

ຫົວຂ້ໍ ìໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາî (34:15-22).  ທ່ານເຫັນດີກັບຂ້ໍເຫລ່ົານ້ີຫລືບ່ໍ? 
 

 
 

ສ.ຈ.  ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ8 
ຮູພ້ຣະຄຸນທີພ່ຣະເຈົາ້ຊອ່ຍ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 40 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ 40 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ການຮູ້ພຣະຄຸນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍນ້ັນຄືຍິນດີທ່ີຈະເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະ 

ທັຍຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານຈະກ່າວຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອສລູບຄໍາສອນຂອງເພງສັຣເສີນເຖິງວິທີການທ່ີຈະກ່າວຂອບພຣະຄຸນພຣະ

ເຈ້ົາແລະສໍາຣວດວ່າຕົນເອງຈະເຮັດແນໃດ? 
 

ບົດນໍາ 
   ຜູຂ້ຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ສະແດງເຖິງການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາກ່ອນຈະຖວາຍຕົວຮັບໃຊ້ພຣະອົງ ແລະເຊ່ືອໝ້ັນວ່າ

ພຣະເຈ້ົາຈະສຶບຕ່ໍໃນການຊ່ອຍໃຫ້ພົນ້ໃນອະນາຄົດ.   ມີຊວິີດເປັນຢູ່ບ່ໍແມ່ນຂອງງ່າຍແລະງົດງາມສເມີໄປ.    ບາງຄ້ັງບາງຄາວ
ພວກເຮົາອາດຈະປະສົບກັບຂ່າວຮ້າຍໃນຊີວິດເໝືອນກັບແມ່ນ້ໍາ ວນັນ້ີອາດຈະສວຍງາມແຕ່ມ້ືຕ່ໍໄປກາຍເປັນນ້ໍາເນ່ົາກໍໄດ້.  ໃນ
ເມ່ືອຍາມຂັດສົນພວກເຮົາອາດຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາປະຖ້ິມຫລືຢູ່ຫ່າງໄກແລະຈະເຮັດໄດ້ຍາກໃນການກ່າວຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ.  
ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈເທ້ີນພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍປະຖ້ິມເຮົາຈັກເທ່ືອ.  ພຣະອົງຊົງຮັກແລະສະຖິດຢູ່ນໍາຕລອດໄປແລະຄອຍຊ່ອຍເຫລືອເຮົາໃຫ້ພົ້ນ.    

      ໃນພຣະຄັມພມີເີຣ່ືອງຂອງຄົນພົບກັບບັນຫາແລະໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາຢ່າງຫລວງ ຫລາຍ.  ໂດຍສະ
ເພາະແລ້ວໃນປ້ຶມເພງສັຣເສີນມີການຮ້ອງຫາພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍເປັນຄໍາອ້ອນວອນ.   ເພງສັຣເສີນ 40 ແມ່ນຕົວຢ່າງອັນນ່ຶງເຖິງເຣ່ືອງນ້ີ
ຊ່ຶງກະສັດດາວິດເປັນຄົນຂຽນ.    ຄໍາສອນໃນເພງສັຣເສີນບອກວ່າເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບຄວາມລໍາບາກແລະບ່ໍມີຈິດໃຈຢາກສັຣ
ເສນີພຣະເຈົາ້ແລວ້    ໃຫພ້ວກເຮົາສຶບຕ່ໍໃນການຮັບໃຊ້.  ເມ່ືອພວກເຮົາບ່ໍຍອມແພ້ໃນການຮັບໃຊ້ແລ້ວ ບັນຫາໃດໆທ່ີເຂ້ົາມາລົບ
ກວນນ້ັນຈະຄ່ອຍເບົາລົງແລະກໍຫາຍໄປ ໃນທ່ີສຸດພວກເຮົາຈະເຫັນຄໍາຕອບແລະເຊ່ືອໝ້ັນໃນພຣະເຈ້ົາ. 

  

1. ຮູພ້ຣະຄຸນໃນພຣະພອນຂອງພຣະເຈົາ້: (ເພງສັຣເສີນ 40:1-5) 
      ຊີວດິຂອງກະສັດດາວິດນ້ັນໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາຢ່າງຫລວງຫລາຍ.  ບ່ໍແມ່ນແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງ
ລ້ຽງເພ່ິນຈາກເດັກນ້ອຍລ້ຽງແກະຈົນກາຍເປັນກະສັດເທ່ົານ້ັນ,      ແຕ່ເຫັນວາ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍເພ່ິນໃຫ້ພ້ົນ 
ຈາກການປອງຮ້າຍຂອງກະສັດຊາອູນ ແລະກໍປະທານກໍາລັງໃຫ້ຈົນໄດ້ຊັຍຊະນະຕ່ໍພວກສັດຕຣູ.   ເມ່ືອເພ່ິນ
ໄດ້ຫວນຄຶດຄືນຫລັງເພ່ິນໄດ້ເຫັນພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາເຕັມໄປໃນຊີວດິ ເພ່ິນຈ່ິງເລ້ີມຂຽນເພງສັຣເສີນບົດ
ນ້ີຂ້ຶນມາເຖິງການຮູ້ພຣະຄຸນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.    ຂ້ໍ 1 ບອກວ່າເມ່ືອກະສັດດາວິດລໍຄອຍເວລາຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ິນ
ເຫັນວາ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບຕົງກັບເວລາ.   ຂ້ໍນ້ີເປັນເໝືອນພາບພົດທ່ີບອກເຖິງຜູ້ເປັນພ່ໍຄຸເຂ່ົາລົງຟັງຜູ້ເປັນລູກ
ນ້ອຍ. (ຕາມພາສາເຮີບເຣີແລ້ວແມ່ນ ìຫັນລ້ຽວî)     ພຣະພອນຕ່າງໆຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວດິຂອງພວກເຮົາ
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ນ້ັນມີຫລາຍຢ່າງແຕ່ເຫັນວ່າສ່ິງສໍາຄັນກວ່າໝູ່ນ້ັນ  ອາດແມ່ນການສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະອົງໃນຍາມລໍາບາກ 
ແລະເຫັນພຣະອົງນ່ັງລົງຂ້າງເຊັດນ້ໍາຕາແລະໃຫ້ການເລ້ົາໂລມໃຈ.  

   ບ່ໍແມ່ນແຕ່ພຣະເຈ້ົາຄຸເຂ່ົາລົງຟັງຄໍາຮ້ອງໄຫ້ຂອງກະສັດດາວິດ, ພຣະອົງໄດ້ຍົກເພ່ິນອອກຈາກຄວາມ
ສ້ິນເນ້ືອປະດາຕົວ (ພສສ 40:2).  ກະສັດດາວິດໝົດຫວັງເພາະລູກຊາຍ ອັບຊາໂລມໄດ້ຍົກກອງທັບມາຕ່ໍສູ້ 
ຣັຖປະຫານ ເພ່ິນຈ່ິງຕ້ອງຫລົບໜີອອກໄປຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ (2 ຊາມູເອນ 15).   ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ປະກາດວ່າ
ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍເກີນຄວາມຮ້ອງຂໍ ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍເພ່ິນໃຫ້ຢຶນຢູ່ເທິງຫີນແຂງ (ພສສ 40:2).  ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນ
ເພ່ິນຈ່ິງຂຽນເພງສັຣເສີນຂ້ຶນເຖິງການຮູ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ (40:3).     ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ພວກເຮົາມີ
ເພງຮ້ອງໃໝ່ແລະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ (ເພງຄ່ໍາຄວນ 3:22-23).  ທຸກວັນນ້ີເປັນສມັຍຈະຣວດ ພວກເຮົາ
ມີນັກວິທະຍາສາດບອກເຫດການທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ  ແຕ ເ່ຫັນວ່າພວກເຮົາໄດ້ແລ່ນໄປຕາມເວລາຫລາຍຈົນບ່ໍມີ
ໂອກາດເຫັນການອັສຈັນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງໄດ້ກະທໍາແຕ່ລະວນັ.   

ຂ້ໍ 4 ນ້ີເໝືອນຫາກໍຂຽນຂ້ຶນໃໝ່ໆເພາະເວ້ົາເຖິງໂລກທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄົນອວດໂຕ-ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນຊັບສົມບັດ, 
ຖານະ, ຄວາມຮູ້ອ່ືນໆແລະເຫັນວ່າການເຊ່ືອພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນການອ່ອນແອ.  ກະສັດດາວິດໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ທ່ີ
ຍອມເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ   ເພາະຄົນຢ່າງນ້ັນໄດ້ຮູ້ເຫັນກົກເຫງ້ົາຂອງການອັສຈັນ
ອັນໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ການພົບກັບພຣະພອນນ້ັນເປັນເຫດໃຫ້ກະສັດດາວິດປະກາດເຖິງພຣະຄຸນອັນຍ່ິງ
ໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຊັກຊວນຄົນອ່ືນໃຫ້ຍອມເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ. 

 

2.  ຖວາຍຕົວໃນການຮບັໃຊພ້ຣະເຈົາ້: (ເພງສັຣເສີນ 40:6-10) 
ກະສັດດາວດິບ່ໍໄດ້ຢຸດຢູ່ແຕ່ການຮູ້ຈັກພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ິນໄດ້ເຂ້ົາໃຈວ່າການທ່ີເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ 

ພໍພຣະທັຍຄືເມ່ືອພວກເຮົາຍອມເຊືອ່ຟັງພຣະອົງ ແລະເປັນຕົວແທນຂອງພຣະອົງໃນໂລກແຫ່ງນ້ີ.   ໃນສມັຍ
ຂອງກະສັດດາວິດແມ່ນຕ້ອງຍອມເຮັດຕາມກົດບັນຍັດຂອງໂມເຊ-ໂທຣາ.  ສ່ິງນ້ັນສອນໃຫ້ເຮັດຖືກຕາມຄໍາ
ສອນຄືການຖວາຍບູຊາສັດໃນພຣະວິຫານ.    ແຕ່ເຫັນວ່າຂ້ໍ 6 ເພ່ິນບອກວາ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີພຣະປະສົງຕ່ໍການ
ຖວາຍທີ່ເຮັດຕາມທັມນຽມເລີຍ. 

    ເຮັດແນວໃດຜູ້ອ່ານຈະເຂ້ົາໃຈຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງກະສັດດາວິດໃນຕອນນ້ີ?  ຕາມຄໍາສອນໃນ 1 ຊາມູ
ເອັນ 15:22-23, ເພງສັຣເສີນ 51:16-17;  ແລະມີກາ 6:6-8 ໄດ້ສອນວາ່ຄົນທັງຫລາຍມີຄວາມໝ້ັນໃຈໃນ
ການນໍາຂອງຖວາຍບູຊາມາໃນພຣະວິຫານ.     ພວກເຂົາເຫັນວ່າພິທີຖວາຍນ້ັນເປັນການງ່າຍແລະຖືກຕ້ອງ 
ພວກເຂົາຕ້ອງເປັນຄົນບໍຣິສຸດຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາຖ້າເຮັດຢ່າງນ້ັນ.   ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ພິທີຢ່າງ
ນ້ັນສ້ິນສຸດລົງໃນຕົວຂອງມັນເອງມັນເປັນພຽງພິທີການສະແດງອອກຂ້າງນອກເທ່ົານ້ັນ ຫລືເປັນພິທີເຖິງການ
ປ່ຽນແປງທາງຈິດໃຈ.     ການທໍາພິທີນ້ັນບ່ໍແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ຕາມໃຈ.   ມັນເປ ນັການຖວາຍ
ພາຍໃນເພ່ືອເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ ແລະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນທ່ີເຮັດໃຫ້ຕົນເອງບໍຣິສຸດຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  

ກະສັດດາວິດບ່ໍໄດ້ປະນາມວິທີເຮັດຕາມທໍານຽມໃນຕອນນ້ີ.  ມັນເປັນຄວາມຈິງໃນເພງສັຣເສີນແລະໃນ
ຊີວດິຂອງເພ່ິນເຕັມໄປດ້ວຍຄໍາເວ້ົາເຖິງການເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ.     ເພ່ິນພຽງຢາກບອກໃຫ້ເຂ້ົາໃຈອີກຄ້ັງວ່າ
ໂດຍການຖວາຍນ້ັນບ່ໍແມ່ນການມີນ້ໍາໃຈຢາກເຮັດເພ່ືອເປັນພິທີເທ່ົານ້ັນ. 
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  ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນຂ້ໍ 7 ໄດ້ກ່າວເຖິງຜູ້ເຮັດກົດບັນຍັດທ່ີຄົບບໍຣິບູນໄດ້ຄືອົງພຣະເມຊີອາ.  ຂ້ໍນ້ີຈ່ິງເຮັດ
ໃຫ້ຜູ້ຂຽນປ້ຶມເຮັບເຣີໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ກ່າວວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ກົດບັດຍັດສໍາເຣັດລົງ    (ເຮີບເຣີ 
10:5-7); ແຕ່ເຫັນວາ່ຄວາມໝາຍໃນຕອນນ້ີອາດກ່າວເຖິງກະສັດດາວິດເອງ.  ແຕ່ຄ າໍຖາມມີຢູ່ວ່າ ìກໍ້ມ້ວນî 
ນ້ັນໝາຍເຖິງໃຜ?   ໃຫ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງສອງຄໍາຕອບຕ່ໍໄປນ້ີ: ນ່ຶງ, ໃນປ້ຶມອົບພະຍົບ 32:32-33) ພວກເຖ້ົາ
ແກ່ໂບຮານຖືວ່າກ້ໍມ້ວນນ້ັນເປັນປ້ຶມຂອງພຣະເຈ້ົາທີ ່ມີຊ່ືຂອງຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງ.   ສອງ, ອາດແມ່ນການ
ສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍອັບຣາຮາມວ່າເພ່ິນຈະມີເຊືອ້ສາຍຮ່ວມທັງຜູ້ເປັນກະສັດ (ປຖມ 17:6).  ຄໍາສັນຍານ້ີ
ບ່ໍໄດ້ຈົດມ້ຽນໃນປ້ຶມໂທຣາເລີຍ.  ກະສັດດາວິດກ່າວເພ້ີມເຕີມວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັກສາຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ, 
ຂ້ໍ 8 ກ່າວວ່າເພິ່ນໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ພຣະຄຸນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ. 

  ຂ້ໍ 9-10, ກະສັດບ່ໍໄດ້ເກັບອໍາສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາກະທໍາຕ່ໍເພ່ິນ ຫລືສ່ິງທ່ີຮູ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ເພ່ິນໄດ້
ກ່າວບອກໃຫ້ທຸກຄົນຟັງເຖິງເຣືອ່ງພຣະເຈ້ົາໂດຍບ່ໍເກັບອັນໃດໄວ້    ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບແທນການກະທໍາ
ຂອງພຣະເຈ້ົາແຕ່ຢ່າງໃດ ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນເປັນຜູ້ສົມຄວນໄດ້ຮັບກຽດແລະສະງ່າຣາສີ. 

ຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາບ່ໍເຮັດຄືກະສັດດາວິດແມ່ນບ່ໍ? ເພາະພວກເຮົາມັກເອົາໜ້າຕົນເອງ ບ່ໍຢາກກ່າວວ່າ
ແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊງົເຮັດສ່ິງດີ.   ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໄດ້ຍິນຄໍາທ່ີຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະອົງ, 
ແຕ່ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍຫລາຍເມ່ືອເຮົາບອກຄົນອ່ືນໄດ້ຮູ້ໃນເຣ່ືອງນ້ີ.   

 

3. ເຊື່ອໝັ້ນໃນການປົດປ່ອຍຂອງພຣະເຈົາ້: (ເພງສັຣເສີນ 40:11-17) 
ກະສັດດາວິດໄດ້ກ່າວເຖິງການຮູ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນອະດິດແລະຍັງສຶບຕ່ໍໃນການຮັບໃຊເ້ພ່ືອເປັນ

ການຂອບພຣະຄຸນ ແລະບອກຄົນອ່ືນດ້ວຍ.  ເພ່ິນເຊ່ືອໝ້ັນວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ປົດປ່ອຍໃຫ້ຫລຸດພ້ົນຈາກ
ສະຖານະການຮ້າຍໃນປັດຈຸບັນ.  ເພ່ິນຈໍາໄດ້ສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາເຄີຍເຮັດຕ່ໍເພ່ິນຜ່ານມາແລະເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍຄົນອ່ືນ
ແທນທ່ີຈະຈົດຈ່ໍໃສ່ຕົນເອງແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊ່ວຍ.     ຂ້ໍນ້ີໄດ້ກ່າວເຖິງການຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ 
ກະທໍາການນ້ັນເປັນຂອງຄົນຜູ້ທ່ີເພິ ງ່ອາສັຍພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊອ່ຍ.  ຂ້ໍ 11 ໄດ ກ່້າວເຖິງຄວາມໝ້ັນໃຈວາ່ພຣະ 
ອົງຈະຊອ່ຍຢ່າງແນ່ນອນ. 

     ຂ້ໍ 12. ກະສັດດາວິດສາລະພາບວ່າບັນຫາທ່ີເພ່ິນໄດ້ຮັບມານ້ັນເປັນເພາະການທໍາຜິດຂອງເພ່ິນເອງ.  
ການສາລະພາບຕອນນ້ີໄດ້ຂຽນຂ້ຶນເມ່ືອລູກຊາຍ ອັບຊາໂລມໄດ້ທໍຣະຍົດ (2 ຊາມູເອນ 15-18).    ຄວາມ
ຜິດຂອງກະສັດດາວິດແມ່ນຜິດປະເວນີກັບນາງບັດເຊບາໃນ 2 ຊາມູເອັນ 12,  ຕອນນັນ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ
ນາທານໄດ້ກ່າວວ່າກະສັດດາວິດຈະມີບັນຫາພາຍໃນຄອບຄົວ.      ເວລາພຣະເຈ້ົາອະພັຍຄວາມບາບຂອງ
ພວກເຮົາພຣະອົງຍົກໂທດໃຫ້ແນ່ນອນ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງພົບກັບຜົນສະທ້ອນທ່ີຕາມມາດ້ານຮ່າງກາຍ.  ການ 
ຍອມຮັບວ່າຜົນສະທ້ອນຈະຕາມມາເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາເພ່ິງພຣະເຈ້ົາຫລາຍຂ້ຶນ  

ໃນຂ້ໍ 13-15, ເຫັນວາ່ສັດຕຣູກໍາລັງເຂ້ົາມາອ້ອມກະສັດດາວິດ ແລະເພ່ິນກໍໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍ.  
ຂ້ໍສໍາຄັນນ້ັນບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາຈະຍົກກະສັດດາວິດຂ້ຶນສູງ  ແຕ່ແມ່ນເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກສັດຕຣູລະ 
ອາຍ.  ກະສັດດາວິດບ່ໍໄດ້ເປັນຫ່ວງວ່າຈະໄດ້ຊ່ືສຽງເພາະໄດ້ມີຊັຍ ແຕ່ເພ່ິນຢາກໃຫ້ຄົນຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້
ປ້ອງກັນຕ່ໍຜູ້ທ່ີເພ່ິງພຣະອົງ. 
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  ຂ້ໍ 16-17 ເປັນຂ້ໍສໍາຄັນທ່ີກະສັດດາວິດໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນໃຜແລະຕົນເອງເປັນໃຜ.  ເພ່ິນຮູ້ວ່າ
ຕົນເອງເປັນຄົນອ່ອນແອ່ຖ້າບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍ.    ເພ່ິນຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ອີກວ່າເພ່ິນບ່ໍໄດ້ພຽງແຕ່ຍົກ 
ຍ້ອງຍໍສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ເພ່ິນຍັງສຶບຕ່ໍຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແລະຊັກຊວນໃຫ້ຄົນອ່ືນເຮັດນໍາ. 

 
ສິ່ງຈັບໃຈໃນຊີວດິ 
     ພຣະເຈ້ົາທ່ີກະສັດດາວິດຮ້ອງຫານ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວທ່ີພວກເຮົາອ້ອນວອນຕ່ໍໃນທຸກວັນນ້ີ.  ພວກ
ເຮົາໄດ້ພົບກັບບັນຫານາໆປະການແຕ່ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປົດປ່ອຍ.  ພວກເຮົາຍິນດີແລະຂອບພຣະຄຸນທ່ີພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນໃຫ້.     ຫລາຍເທ່ືອເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊອ່ຍໃຫ້ພ້ົນພັຍແລ້ວພວກເຮົາອາດລືມຂອບພຣະ 
ຄຸນພຣະເຈ້ົາແລະມັກອ້າງວາ່ຕົນເອງເປັນຄົນເຮັດເອງ.  ເພງສັຣເສີນ ບົດ 40 ສອນພວກເຮົາຢ່າງແຈ ່ມແຈ້ງ 
ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຮູ້ແຕ່ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ    ພວກເຮົາຄວນຍອມເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ 
ແລະກ້າທ່ີຈະບອກຄົນອ່ືນເຖິງສ່ິງພຣະອົງໄດ້ເຮັດຕ່ໍຕົນເອງນໍາ. 
 

ຄໍາຖາມ 
 

13. ໃນຊີວິດຂອງທ່ານນ້ັນຈະສະແດງອອກເຖິງການຮູ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນຕ້ອງເຮັດຢ່າງໃດ? 
 
14. ໃນມ່ໍໆມານ້ີທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍຢາມໃດ? ແລະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ? 

 

 
15. ທ່ານເຄີຍບອກຄົນອ່ືນເຖິງສ່ິງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍບ່ໍ? 

 
16. ໃນທາງໃດທ່ານໄດ້ກ່າວຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທີ່ໄດ້ສະແດງອອກເປັນການກະທໍາ? 

 
 

 
 

ສ.ຈ.  ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ9 
ບໍມ່ຜີູນ້ຶງ່ຜ ູ້ໃດເຮດັດ ີ

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພັງສັຣເສີນ 53 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພັງສັຣເສີນ14; 53 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້   ການບ່ໍຍອມສແວງຫາ ແລະຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງຖືກການພິພາກສາ 

                                            ຂອງພຣະອົງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:  ເນ່ືອງຈາກບ່ໍມີໃຜທ່ີສາມາດເຮັດດີ ຕາມມາຕຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ, ເປັນຫຍັງບາງ 

                                    ຄົນຍັງອວດດີຢ່ ູ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້     ເພ່ືອອະທິບາຍວທີິທາງຊີວດິຂອງຫລາຍໆຄົນຊຶງ່ຢູ່ເໝືອນວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີ 

                                           ແລະອະທິບາຍວ່າການຢ່ ູຢ່າງນ້ັນເປັນເຣື່ອງໂງ່ຈ້າ. 
 

ຄໍານາໍ 
 
ຜູ້ຂຽນບົດເພງນ້ີໄດ້ອະທິບາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີປາຖນາຢາກດໍາເນີນຊວິີດໃນໂລກນ້ີເໝືອນວາ່ບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາແລະ
ຕ່ໍຕ້ານໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ      ແຕ່ໄດ້ພາກັນປະກາດເຖິງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກຄົນໂງ່ ແລະ
ການປົດປ່ອຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. 
 
ມີນັກຂຽນຊ່ືດັງຫລາຍຄົນໃນສມັຍນ້ີທ່ີບ່ໍເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາມີຈິງ   ໄດ້ພາກັນຂຽນປ້ືມແລະໂຄສະນາໃນທີວີວ່າ 
ວິທະຍາສາດແລະຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດໄດ້ກ້າວໄປໄກຫລາຍແລ້ວ, ມະນຸດໄດ້ຮຽນຮູ້ຄວາມເລິກລັບຫລາຍໆ
ຢ່າງຂອງຈັກວານ, ສະນ້ັນມະນຸດກໍບ່ໍຕ້ອງງົມງາຍເພ່ິງເຣືອ່ງອັສຈັນອີກຕ່ໍໄປ. 
 
ຄວາມຈິງແລ້ວເຣ່ືອງນ້ີກໍບ່ໍແມ່ນເຣືອ່ງໃໝ່      ແລະພວກເຮົາກໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງໄປວຸ້ນວາຍຈິດໃຈກັບພວກຜູ້ຕ່ໍ 
ຕ້ານຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ.    ພວກນ້ີເປັນພວກທ່ີບ່ໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນນ່ຶງໃນຊີວິດແຕ່ວັນຈັນເຖິງວັນເສົາ; 
ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົມີສ່ວນໃນຊີວິດ. ພວກບ່ໍເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາມີຈິງກໍມີພຽງຈໍານວນໜ້ອຍ. 
 
ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ພຍາຍາມລືມພຣະເຈ້ົາ ຫລືປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາຕ້ັງແຕ່ເດີມມາ. ໃນເພງສັຣເສີນ 53, ຜູ້ຂຽນ
ໄດ້ແນໃສ່ຄົນກ່ ຸມນ້ີ ແລະໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາເຖິງຜົນທ່ີຈະຕາມມາເພາະການປະພຶດຂອງພວກເຂົາ ພຣະເຈ້ົາ 
ຈະຊງົພິພາກສາບຸກຄົນທ່ີປະຕິເສດພຣະອົງ ແລະບຸກຄົນທ່ີບ່ໍຍອມຮັບໃຊ້ພຣະອົງ. 
 

1. ລກັສະນະຂອງຄົນໂງຈ່າ້: (ເພງສັຣເສີນ 53: 1-4) 
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ເພງສັຣເສີນບົດນ້ີເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍຄໍາວ່າ ìຄົນໂງ່.î ຄົນໂງ່ໃນທ່ີນ້ີໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີບ່ໍມີຈິດສໍານຶກຝ່າຍຈິດວິນ
ຍານ ຫລືຄົນທ່ີບ່ໍມີຫລັກທັມຈະຣິຍາ. ຄົນໂງ່ຄືຄົນທ່ີໃຫ້ຄວາມຢາກຝ່າຍເນ້ືອໜັງເປັນຫລັກຂອງຊີວດິ. ໃນ 1 
ຊາມູເອນ 25, ກະສັດດາວິດໄດ້ພົບຄົນປະເພດນ້ີຜູ້ນ່ຶງ; ລາວມີຊ່ືວ່າ ນາບານແລະພັລຍາຂອງລາວຊືວ່່າ ອາ
ບີກາຍ; ນາງເຄີຍເວ້ົາເຖິງສາມີຂອງຕົນໃນຕອນນ່ຶງວ່າ ìລາວສົມຊ່ືລາວນ້ັນແຫລະî (1ຊມອ 25:25). ສົມຊ່ື
ເພາະນາບານໃນພາສາເຮັບເຣີແປວ່າ ໂງ່. ເພງສັຣເສີນ 53: 1 ບອກວາ່ ìຄົນໂງ່ຈ້າເວົາ້ຢູ່ໃນໃຈຂອງຕົນວ່າ, 
ìບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາ.î ຄົນທັງຫລາຍໃນສມັຍດຶກດໍາບັນພາກັນເຊ່ືອເຣ່ືອງພຣະເຣ່ືອງເຈ້ົາ  ແລະເຂົາເຈ້ົາຈະບ່ໍຍອມ 
ຮັບຄວາມຄິດທ່ີວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີ. ທຸກຄົນໃນສມັຍເດີມມີພຣະເຈ້ົາຫລາຍໆອົງ ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາ 
ກໍບ່ໍໄດ້ໃຫ້ພຣະບັນຍັດ ຫລືກໍານົດກົດເກນຫຍັງສໍາລັບຜູ້ເຊ່ືອ ເໝືອນກັບອີໂລຮິມ ພຣະເຈ້ົາຂອງຊົນຊາດອິສ 
ຣາເອັນ ຊຶງ່ຄົນໂງ່ໄດ້ປະຕິເສດ. 
 
ຄົນໂງ່ໃນພຣະທັມຕອນນ້ີເປັນບຸກຄົນທ່ີບ່ໍຄິດພິຈາຣະນາເຣ່ືອງການຊງົເປັນຢ່ ູຂອງພຣະເຈ້ົາ; ພວກເຂົາຍອມ 
ຮັບວ່າມີພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໃຫ້ພຣະອົງຊົງມີສ່ວນຫຍັງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ຫລືພວກເຂົາອາດຈະດໍາເນີນຊວິີດ
ຕາມໃຈຊອບຂອງຕົນເໝືອນກັບວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີເລີຍ. ມີຫລາຍຄົນໃນສມັຍນ້ີທ່ີຢູ່ໃນສະພາບນ້ີ. ໃນ 53: 2 
ພວກເຮົາເຫັນຮູບພາບ    ພຣະເຈ້ົາຊົງທອດພະເນດຈາກສວັນຊອກຫາມະນຸດຜູ້ທ່ີສລາດ (ເຂ້ົາໃຈ)     ແລະ       
ສແວງຫາພຣະອົງ; ຄົນໂງ່ບ່ໍສົນໃຈເຣ່ືອງຈິດວິນຍານແລະຊີວດິ ແຕ່ຄົນສລາດຮູ້ວາ່ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງໃຫ້ມະ 
ນຸດຮ້ ູດີຮູ້ຊ່ົວ; ຄົນສລາດຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ຜູ້ຊົງສ້າງທຸກຢ່າງໃນຈັກວານຊົງຕ້ອງການມີຄວາມສັມພັນ
ກັບມະນຸດທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊງົສ້າງ. ຄົນສລາດຮູ້ວ່າທາງຂອງມະນຸດນໍາໄປສູ່ຄວາມວ່າງເປ່ົາ, ສະນ້ັນຄົນສລາດ
ຈ່ຶງສແວງຫາແນວທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາຊົງສແວງຫາຄົນພວກນ້ີໃນໂລກມະນຸດ. 
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງເສັຍພຣະທັຍເມ່ືອຊົງພົບວ່າ ìເຂົາທັງຫລາຍກໍທໍາຜິດເຫມືອນກັນຫມົດ ບ່ໍມີຈັກຄົນດຽວທ່ີກະທໍາ 
ດີ ບ່ໍມີເລີຍî (53:3). ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສໍາຣວດຈິດໃຈມະນຸດ; ສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງພົບຄື: ນ່ຶງ, ພວກເຂົາໄດ້ຫັນ
ໜີແລະເສ່ືອມຊາມໄປໝົດ; ສອງ, ພຣະອົງຊົງພົບວ່າ  ìບ່ໍມີຈັກຄົນດຽວທ່ີກະທໍາດີ;î ສາມ, ພຣະອົງຊົງພົບວ່າ 
ມະນຸດບ່ໍມີປັນຍາ (53:4); ສ່ີ, ພຣະອົງຊົງພົບວ່າຄົນຊ່ົວຊ້າໄດ້ກືນກີນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ;  ສຸດທ້າຍ, ພຣະ 
ອົງໄດ້ຊົງພົບວ່າ ພວກເຂົາບ່ໍເຄີຍອ້ອນວອນຫາພຣະອົງ. ມະນຸດໄດ້ຕ້ັງໜ້າໜີຈາກພຣະເຈ້ົາ ສະນ້ັນພວກເຂົາ 
ຈ່ຶງຂາດປັນຍາ ແລະພາກັນເສ່ືອມຊາມໄປ; ມະນຸດບ່ໍໄດ້ອ້ອນວອນຫາພຣະເຈ້ົາ  ແລະພວກເຂົາໄດ້ພາກັນຕ່ໍ 
ສູ້ຜູ້ທ່ີສແວງຫາພຣະອົງ. 
 

2. ຄາໍພພິາກສາຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບສາຄນົໂງ:່ (ເພງສັຣເສີນ 53: 5) 
ຜູ້ຂຽນກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ ເຖິງພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງຢູ່ໃນໃຈຂອງຄົນໂງ ່ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງເປັນຢ່ ູ ແລະທຸກຄົນຈະຕ້ອງ
ໄດ້ໃຫ້ການກັບພຣະອົງສໍາລັບການເລືອກຂອງຕົນ.  ຄํາພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບພວກຄົນໂງ່ມີຢູ່
ສອງວິທ.ີ 
ນ່ຶງ, ເນ່ືອງຈາກວ່າຄົນໂງ່ໄດ້ປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງກໍຊງົອອກຫ່າງຈາກພວກເຂົາ.    ສະນ້ັນຄົນໂງ່ຈ່ຶງຮູ້ 
ສຶກມີຄວາມຢ້ານກົວ ເຖິງວ່າຈະບ່ໍມີສ່ິງໃດເລີຍທ່ີເປັນໜ້າຢ້ານກົວ.   ສ່ິງນ່ຶງສໍາຄັນທ່ີສຸດສໍາລັບຜູ້ເຊືອ່ຄືສັນຕິ
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ສຸກຂອງພຣະເຈ້ົາໃນເວລາສັບສົນ;  ເຖິງພວກເຮົາຈະເດີນຜ່ານຄວາມມືດໃນຊີວິດ,    ພວກເຮົາກໍບ່ໍມີຄວາມ
ຢ້ານກົວເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາ.     ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີຄວາມໝ້ັນໃຈຢ່າງນ້ີ, ຈະຢ້ານກົວເຖິງແມ່ນປັນຫາມີພຽງ
ນ້ອຍດຽວ. 
 
ສອງ,   ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງພິພາກສາຜູ້ທ່ີປະຕິເສດພຣະອົງແບບແຈ້ງໆເລີຍ.   ìພຣະເຈ້ົາຈະຊົງກະຈາຍກະດູກ 
ຂອງຄົນທ່ີຕ້ັງຄ້າຍສູ້ເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ອາຍ.î   ພຣະເຈ້ົາຊງົໃຊ້ການເຈັບປ່ວຍ ຫລືຄວາມ
ຕາຍເພ່ືອພິພາກສາຜູ້ທ່ີປະຕິເສດພຣະອົງ ຫລືຜູ້ທ່ີກ່ໍກະບົດຕ່ໍພຣະອົງ. ສະນ້ັນໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນຣະວັງໃຫ້ດີ 
ເຣ່ືອງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍວ່າຈະເປັນການຊງົອອກຫ່າງ ຫລືການຊົງລົງໂທດໂດຍກົງ.  
 

3. ການປດົປ່ອຍຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບໄພພ່ົນຂອງພຣະອົງ: (ເພງສັຣເສີນ 53:6) 
ແນ່ນອນທ່ີສຸດພຣະເຈ້ົາຈະຊົງພິພາກສາຄົນໂງ່; ແລະການປົດປ່ອຍໄພ່ພົນແລະຜູ້ທ່ີສແວງຫາພຣະອົງກໍເປັນ
ເຣ່ືອງແນ່ນອນເຊ່ັນກັນ. ພຣະທັມຂ້ໍນ້ີເລ້ີມດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາຊຶງ່ເປັນເໝືອນຄໍາຖາມວ່າ, ìຂໍຊົງຊ່ອຍກູ້ເພ່ືອອິສຣາ 
ເອນມາຈາກຊໂີອນເສັຽເຖີດ.î ນ້ັນຄືການອ້ອນວອນໃຫ້ປົດປ່ອຍອອກຈາກມືຂອງຄົນໂງ່ທ່ີອ້ອມຮອບໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຈະທໍາລາຍພວກເຂົາ. 
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງຟັງຄໍາອ້ອນວອນຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ;     ພຣະອົງຈະຊົງນໍາຄວາມລອດພ້ົນ ແລະການປົດ
ປ່ອຍມາໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະອົງ.    ການປົດປ່ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາຈະອອກມາຈາກພູຊີໂອນ; ພູຊີໂອນ
ເປັນສັນຍາລັກຂອງການຊງົສະຖິດຢູ່ດ້ວຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ສໍາລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຜູ້ທ່ີຖ່ອມຕົວ, ເພ່ິງພາ
ໃນພຣະເຈ້ົາ, ແລະອ້ອນວອນຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫລືອຈາກຊີໂອນຈະໄດ້ຮັບຄວາມພົນ້. ເວລາຄວາມພ້ົນມາເຖິງ 
ໃຫ້ພວກເຮົາຊົມຊຶນ່ຍິນດີ; ຜູ້ຂຽນກ່າວວ່າ ìໃຫ້ຢາໂຄບຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແລະອິສຣາເອນຍິນດີເຖີດ!î  
 

ຄວາມໝາຍສໍາລັບວັນນີ ້
ຄວາມຈະເຣນີຮ່ ຸງເຮືອງໃນສມັຍນ້ີຍັງມີຄວາມທຸກໂສກຊ້ອນຢ່ ູ;    ບ້ານເມືອງຂອງພວກເຮົາເຕັມດ້ວຍຄວາມ
ສັບສົນວຸ້ນວາຍ: ສົງຄາມບ່ໍຢຸດຢ້ັງ, ເສຖກິດຕົກຕ່ໍາ, ເຫດຮ້າຍເກີດຂ້ຶນໄດ້ທຸກຍາມ, ຄວາມທຸກລໍາຍາກ ແລະ
ຄວາມຫິວກໍມີຢ່ ູທຸກບ່ອນ. ປີ 2013 ກໍຄົງຈະເໝືອນເດີມ.  ຄວາມຈະເຣນີດ້ານຄວາມຮ້ ູ, ວິທະຍາສາດ,ແລະ 
ເທັກໂນໂລຢີເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນຄິດວ່າພວກເຂົາບ່ໍຕ້ອງການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນຊີວດິ.   ການຂາດຈຣຍິະທັມ
ໃນສັງຄົມຄືຜົນຮັບຢ່າງນ່ຶງເມ່ືອບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາເປັນຮາກ. ພວກເຮົາຫລາຍຄົນໄດ້ກາຍເປັນຄົນໂງ່ (ພສສ 53). 
 
ຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ກາຍເປັນຄົນໂງ່; ຮູ້ພຣະເຢຊູພໍແຕ່ຢາກໄປສວນັແຕ່ບ່ໍໃຫ້ພຣະອົງເປັນ 
ພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ.  ບາງຄົນມັກອ່ານພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຄຣສິຕຽນ ແຕ່ຂ້າມພຣະຄໍາ
ທ່ີບອກໃຫ້ຮັກເພ່ືອນບ້ານ ຫລືເອ້ີນໃຫ້ຮັບໃຊ້. ຫລາຍຄົນຮ້ອງເພັງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາເຊ້ົາວັນອາທິດ ແຕ່ບ່ໍເຄີຍ
ເອີຍ່ຊືພ່ຣະເຈ້ົາແຕ່ວັນຈັນເຖິງວັນເສົາ.   ບຸກຄົນເຫລ່ົານ້ີຂາດຄວາມຮ້ ສຶູກຝ່າຍຈິດວິນຍານ ແລະພຣະຄັມພີ
ເອ້ີນພວກເຂົາວາ່ ìຄົນໂງ່î ແລະບອກວ່າພວກນ້ີຈະບ່ໍມ້ົນການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
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ຄາໍຖາມ 

1. ເປັນຫຍັງບາງເທ່ືອຄຣິສຕຽນພາກັນເຮັດຄືບັນດາຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາມີຈິງ? 
 

2. ເວລາພວກເຮົາພົບພໍ້ກັບຄົນທ່ີປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາຈະປະພຶດຕົວຢ່າງໃດ? 
 

3. ພວກເຮົາຈະເປັນບຸກຄົນທ່ີຕ່ຶນຕົວຝ່າຍຈິດວິນຍານແຕ່ວັນຈັນເຖິງວັນເສົາໄດ້ວິທີໃດ? 
 

4. ເວລາພຣະເຈ້ົາຊົງທອດພຣະເນດເບ່ິງຈິດໃຈຂອງທ່ານ, ພຣະອົງຊົງເຫັນຫຍັງແດ່? 
 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ10 
ຄາໍຮອ້ງໄຫແ້ບບໝດົຫວັງ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 69 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ 69 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໃນຄວາມລໍາບາກ, ຜູ້ຂຽນເພັງຮ້ອງໄຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈະຫລຽວຫາໃຜເມ່ືອບ່ໍມີບ່ອນໄປແລ້ວ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອສລຸບເບ່ິງຄໍາອ້ອນວອນແບບໝົດຫວັງຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນບົດນ້ີ ແລະ 

                                       ເບ່ິງວິທທ່ີີຄໍາອ້ອນວອນນ້ີຈະຖືກກັບຊີວດິຂອງຂ້ອຍ. 
 

ຄໍານາໍ 
ຜູ້ຂຽນບົດເພງໄດ້ບັລຍາຍສະພາບການອັນເກີນກໍາລັງ    ກ່ອນຈະອ້ອນວອນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະ
ເຈ້ົາ ແລະຂໍຄວາມຍຸຕິທັມຕ່ໍພວກຜູ້ທ່ີຂ່ົມເຫງຂອງເຂົາ.   ທ່ານສລຸບດ້ວຍການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຢ່າງໝ້ັນໃຈ. 
 
ຄົງຈະບ່ໍມີໃຜທ່ີບ່ໍເຄີຍຈ່ົມວາ່ໃນຊີວິດ. ຫລາຍຄົນຈ່ົມວ່າເພາະບາງຢ່າງໃນຊີວິດບ່ໍໄດ້ເປັນໄປຕາມທ່ີພວກເຂົາ
ໄດ້ວາງແຜນໄວ້;   ບາງຄ້ັງອາດຈະເປັນເພ່ືອນຮ່ວມງານທ່ີໄດ້ຮັບຂ່າວຮ້າຍຈາກທ່ານໝໍ, ຂ່າວທ່ີຈະປ່ຽນແປງ
ຊີວດິໂດຍບ່ໍມີທາງອອກ. ຄວາມວ້ ນຸວາຍສັບສົນໃນຊີວິດເຮັດໃຫ້ຄຣສິຕຽນຫລາຍຄົນຍາກໃນການທ່ີຈະເຮັດ
ຕາມແນວທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 
ບົດເພງສັຣເສີນ 69 ແມ່ນລາຍມືຂອງບຸກຄົນທ່ີກໍາລັງຢູ່ໃນປັນຫາ.    ປັນຫາມີຢ່ ູພາຍນອກແລະພາຍໃນຕົວ
ເອງ; ຄົນທ່ີກຽດຊງັໂດຍບ່ໍມີເຫດຜົນກໍກໍາລັງຈະເອົາຊີວດິເຂົາ;      ອັນຕະລາຍຕ່າງໆໄດ້ເກີດຂ້ຶນເພາະລາວ     
ສແວງຫາທ່ີຈະຕິດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຊີວດິຂອງຕົນ.  
 
ຖ້າມກາງຄວາມກົດດັນແລະການປະຕິເສດຂອງຄົນທັງຫລາຍ   ແລະຄວາມມິດງຽບຈາກພຣະເຈ້ົາ,  ຜູ້ຂຽນ
ຮູ້ສຶກວ່າລາວບ່ໍມີທ່ີເພ່ິງ. ແຕ່ລາວເຊ່ືອແລະຮ້ ູວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດດ້ວຍເຖິງຈະບ່ໍສາມາດເບ່ິງເຫັນພຣະອົງ. 
ສະນ້ັນລາວຈ່ຶງຮ້ອງໄຫ້ອ້ອນວອນຂໍການຊ່ວຍເຫລືອ. ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃນເວລາທຸກລໍາບາກ. 
 

1. ຄາໍຈົມ່ວາ່: (ເພງສັຣເສີນ 69: 1-12) 
ຜູ້ຂຽນໄດ້ວາດພາບຂອງເຫດການທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ລາວເຫລືອທົນ.   ປັນຫາພັດໃສ່ຊີວດິເໝືອນກະແສນ້ໍາຖ້ວມ  
ພັດຂ້ຶນຈຸຄໍ (ຂ້ໍ 1);    ລາວອິດອ່ອນຍ້ອນຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະເອ້ີນຫາພຣະເຈ້ົາຈົນເຈັບລໍາຄໍ (ຂ້ໍ 3). 
ໃນຂ້ໍ 4 ລາວທູນພຣະເຈ້ົາວ່າ ,   ìບັນດາຄົນທ່ີກຽດຊັງຂ້າພຣະອົງໂດຍໄຮ້ເຫດຜົນມີຫລາຍຍ່ິງກວ່າເສ້ັນຜົມ 
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ເທິງຫົວຂ້າພຣະອົງ.î ຜູ້ກ່ຽວຖືກຕູ່ຫາວ່າໄດ້ລັກໂລບ ແລະໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ສ່ົງຄືນສ່ິງຂອງຕ່າງໆ; ຜູ້ຂຽນປ້ອງ
ກັນຕົວເອງວ່າບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອງຄວາມບາບ, ເພາະຖ້າໄດ້ເຊ່ືອງພຣະເຈ້ົາກໍຊົງຊາບ (ຂ້ໍ 5-6).  
 
ຜູ້ຂຽນສລຸບວ່າຕົວເອງຖຶກນິນທາແລະຖືກອັບອາຍຂາຍໜ້າເພາະໄດ້ສແວງຫານ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍ 
7).   ທຸກຢ່າງທ່ີໄດ້ເຮັດບ່ໍວ່າຈະເປັນອຸທິດຕົວ,   ການອົດເຂ້ົາ,  ຫລືການຖ່ອມຕົວແມ່ນຖືກໝ່ິນປມາດ ແລະ 
ເຍາະເຍ້ີຍ. ຊີວດິຂອງລາວໄດ້ກາຍເປັນເພງລ້ໍຫລ້ິນຂອງຄົນຂ້ີເຫລ້ົາ (ຂ້ໍ 9-12). ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຍັງເກີດຂ້ຶນຢູ່ໃນ
ສມັຍນ້ີ;   ເວລາພວກເຮົາສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ ແລະຢ່ ູໃກ້ພຣະອົງ, ສັງຄົມຂອງໂລກນ້ີຈະພຍາຍາມຕ່ໍສ້ ູພວກ
ເຮົາຫລາຍຂ້ຶນທຸກເວລາ. 
 

2. ອອ້ນວອນຂໃໍຫພ້ຣະເຈົາ້ຊວ່ຍ: (ເພງສັຣເສີນ 69: 13-21) 
ເລ້ີມຈາກຂ້ໍ 13, ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍອີກເທ່ືອນ່ຶງ. ເຖິງພຣະເຈ້ົາຈະຊົງງຽບສງັດ ແຕ່ທ່ານບ່ໍໄດ້
ລົດລະໃນການຂໍ   ເພາະຮູ້ວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົເປັນພຣະຜູ້ຊົງຮັກແລະອີດູແລະພຣະອົງຈະຊງົຕອບຄໍາ
ອ້ອນວອນຕາມເວລາຂອງພຣະອົງ. 
 
ຜູ້ຂຽນສືບຕ່ໍອ້ອນວອນຂໍການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາເພາະລາວລະນຶກເຖິງການຊົງຊ່ວຍໃນອະດີດ; ການ
ລະນຶກເຖິງພຣະຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ວຍຜູ້ຂຽນໃຫ້ມີຄວາມໝ້ັນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຕອບແນ່ນອນ.  
 
ໃນການດໍາເນີນຊີວດິໃນຄວາມເຊ່ືອ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈຄວາມຮ້ອນຮົນຂອງພວກເຮົາແລະເວລາຂອງ
ພຣະເຈ້ົາໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ.       ຜູ້ຂຽນຮູ້ວາ່ບາງຄ້ັງພຣະເຈ້ົາຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາພົບກັບ
ຄວາມລໍາບາກ, ແຕ່ທ່ານໄດ້ຂໍພຣະເຈ້ົາຢ່າຊົງໃຫ້ສັດຕຣູແລະສະພາບການຂອງເຂົາໄດ້ຊຍັຊະນະ. ໃນຂ້ໍ 18 
ທ່ານອ້ອນວອນພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìຂໍມາໃກ້ຂ້າພຣະອົງ ຊົງໄຖ່ຂ້າພຣະອົງໄວ້ ເພາະສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊງົ 
ຊ່ອຍກູ້ຂ້າພຣະອົງ.î ຂ້ໍ 17-18 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ຜູ້ຂຽນໄດ້ເພ່ິງແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນເພ່ືອຈະພ້ົນພັຍ. 
 

3. ຮອ້ງໃຫຂ້ກໍານພພິາກສາຂອງພຣະເຈົາ້: (ເພງສັຣເສີນ 69: 22-29) 
ເລ້ີມຈາກຂ້ໍ 22 ເປັນຕ້ົນໄປ,     ຜູ້ຂຽນໄດ້ອ້ອນວອນຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊົງລົງໂທດສັດຕຣູຂອງລາວຢ່າງສເພາະ
ເຈາະຈົງ; ໃນຕອນນ້ີ ລາວຄົງລືມເຣ່ືອງຮັກສັດຕຣູທ່ີພຣະທັມໄດ້ສອນໄວ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີພວກເຮົາຮູ້ວ່າລາວ
ໄດ້ເວ້ົາກັບພຣະເຈ້ົາແບບຈາກໃຈຈິງ. ນ້ັນລະຄືຄວາມຮູ້ສຶກຂອງມະນຸດຊາດເຮົາ, ແລະພຣະເຈ້ົາຊົງຊາບດີ. 
 
ບາງຄົນໃຫ້ຄໍາເຫັນວາ່ພຣະທັມໃນພາກນ້ີບ່ໍຄວນຈະຖືກບັນທຶກໄວ ້ເພາະເປັນຄໍາເວ້ົາທ່ີບ່ໍເໝາະສົມແລະບ່ໍກົງ 
ກັບຄໍາສອນສ່ວນໃຫຍ່ໃນພຣະຄັມພີ.   ຄວາມຈິງແລ້ວພຣະທັມປະເພດນ້ີໄດ້ບອກຄວາມຈິງກ່ຽວກັບມະນຸດ 
ຊາດ; ຜູ້ທ່ີຮັກແລະຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາຮວມທັງບັນພະບຸຣຸດໃນພຣະຄັມພີຫລາຍຄົນກໍເຄີຍເປັນເຊ່ັນນ້ັນ. ພວກ
ເຮົາໃນສມັຍນ້ີກໍມີຄວາມຮ້ ສຶູກປະເພດນ້ີເຊ່ັນກັນ;   ການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກໃນໃຈໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຟັງ ອາດຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ລະບາຍຄວາມພາຍໃນໃຈ.   ນອກນ້ັນ ວິທີທ່ີຈະລົດຜ່ອນອາຣົມຮ້າຍ ແລະຄຽດແຄ້ນໃນຊີວດິຄືຢ່າ 
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ປ່ອຍໃຫ້ເນ້ືອໜັງນໍາພາຊີວດິ,    ແຕ່ໃຫ້ພຣະວນິຍານບໍຣສຸິດເປັນຜູ້ຊງົນໍາພາ, ແລ້ວອາຣົມເຊ່ັນນ້ີກໍຈະຄອຍ
ຫາຍໄປຈາກຊີວດິຄຣິສຕຽນ.  
 

4. ຄໍາສຣັເສີນຢ່າງໝັ້ນໃຈ: (ເພງສັຣເສີນ 69: 30-36) 

ຄວາມຫວັງຖ້າມການປັນຫາ ແລະຄໍາສັຣເສີນໄດ້ລະເບີດອອກຈາກໃຈຂອງຜູ້ຂຽນ.    ໃນຂະນະທ່ີຜູຂ້ຽນໄດ້ 
ຮ້ອງໃຫ້ອ້ອນວອນຫາພຣະເຈ້ົາ, ລາວກໍຮູ້ສຶກໄດ້ຢ່ ໃູກ້ພຣະອົງ;   ໃນຂະນະທ່ີລາວໄດ້ຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຈ້ົາ, 
ລາວໄດ້ເກີດມີຄວາມຫ່ວງໃຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງທ່ີໄດ້ຖືກກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງ.    ຜູ້ຂຽນໄດ້ລະນຶກເຖິງຄວາມຮັກ
ແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ;   ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນເຮັດໃຫ້ລາວສາມາດຮ້ອງໄຫ້ຫາພຣະອົງດ້ວຍຄວາມໝ້ັນ
ໃຈວ່າພຣະອົງຊົງຮັບຟັງແລະຈະຊົງປົດປ່ອຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ຂ້ໍ 33 ບອກວາ່,ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ້ົາຊົງຟັງຄົນ 
ຂັດສົນອ້ອນວອນຫາ ແລະບ່ໍລືມໄລປະຊາຊນົຂອງພຣະອົງທ່ີຖືກຈໍາຈອງ.î 
 
ໃນພາກຕ້ົນຂອງບົດເພງສັຣເສີນນ້ີ ຜູ້ຂຽນຫ່ວງໃຍຢ້ານຊີວິດຂອງລາວຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ືນສະດຸດ;   ໃນຕອນນ້ີ
ລາວກ່າວວ່າເມ່ືອຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນວິທີທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາງານໃນຊີວດິຂອງລາວໂດຍຊົງຊວ່ຍໃຫ້ພ້ົນຈາກ
ນ້ໍາຖ້ວມແລ້ວ ພວກເຂ້ົາຈະໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງທາງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ພ້ົນຈາກສະພາບ
ທ່ີຄິດວ່າໝົດຫວັງ.    ສ່ິງນ້ີສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ກັບທຸກຄົນທ່ີນໍາປັນຫາເຂ້ົາທູນພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວ
ແລະຈິງໃຈ ແລະເຊ່ືອໝ້ັນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊງົຕອບຄໍາອ້ອນວອນຕາມເວລາຂອງພຣະອົງ. 
 

ຄວາມໝາຍສໍາລັບວັນນີ ້
ພວກເຮົາທຸກຄົນເຄີຍມີປະສົບການໃນທໍານອງທ່ີວ່າ  ບຸກຄົນອ່ືນຫລືສະພາບການເຮັດໃຫ້ຊວິີດເຮົາລໍາບາກ. 
ຄວາມຈິງແລ້ວຄົງບ່ໍມີໃຜທ່ີປາຖນາຢ່າງນ້ັນ ແຕ່ກໍເປັນເຣ່ືອງທ່ີຫລີກບ່ໍໄດ້.  ເມ່ືອຄວາມລໍາບາກເຂ້ົາມາໃນຊີ 
ວິດຂອງຜູ້ເຊືອ່, ພວກເຮົາຮູ້ວ່າເຮົາສາມາດອ້ອນວອນ  ແຕ່ບາງຄ້ັງພວກເຮົາໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ກໍຣະນີນ້ອຍໆກາຍ
ເປັນບັນຫາໃຫຍ່.  ເມ່ືອພວກເຮົາອ້ອນວອນ ແລະພຣະເຈ້ົາຊົງຊັກຊາ້ໃນການຊວ່ຍເຫລືອ, ພວກເຮົາກໍຊອກ
ຫາວິທີແກ້ໄຂເອງ. ໃນກໍຣະນີສຸດທ້າຍນ້ີ, ຄວາມວຸ້ນວາຍມັກຈະມີຫລາຍຂ້ຶນ ແລະເປັນຫາເຫລ່ົານ້ັນຈະໃຫຍ່
ຂ້ຶນຖ້ວມຫົວພວກເຮົາ. 
 
ບົດເພງສັຣເສີນ 69     ສອນພວກເຮົາວາ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັບຟັງຄວາມຈ່ົມວ່າໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຮ້ອງໄຫ້ຫາ
ພຣະອົງ.   ຫລາຍກວາ່ນ້ັນ,  ພຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາຈະຊົງແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຕາມເວລາຂອງພຣະອົງ;  ເວລາ
ພວກເຮົານໍາບັນຫາມາຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ, ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຜູ້ຄົນຫລືສະພາບການຈະບ່ໍສາມາດກືນ
ກິນພວກເຮົາໄດ້.    ນອກນ້ັນ  ຖ້າພວກເຮົານໍາບັນຫາມາຫາພຣະເຈ້ົາເລ້ືອຍໆ, ພວກເຮົາກໍຈະຫຍັບເຂ້ົາໃກ້
ພຣະອົງທຸກໆຄ້ັງ;   ພ້ອມກັນນ້ັນພວກເຮົາຈະຮູ້ວາ່ ໃນຂະນະທ່ີລໍຄອຍຄໍາຕອບ,   ຄວາມກະວົນກະວາຍຈະ
ຫາຍໜີຈາກຈິດໃຈ ແລະສຽງເພງແລະຄໍາສັຣເສີນຈະເຂ້ົາມາແທນທ່ີ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
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1. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການເຣ່ຶອງການຕ່ໍສູ້ໃນການອ້ອນວອນ ແລະການລໍຄອຍເວລາຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? 
ມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນແດ່? 
 

2. ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບການຈ່ົມວ່າ ຫລືການສໍ້ຖາມພຣະເຈ້ົາໃນເວລາອ້ອນວອນ? 
 

3. ມີຈັກເທ່ືອແລ້ວທ່ີການອ້ອນວອນແບບຈິງໃຈໄດ້ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ພ້ົນຈາກສະພາບທ່ີຄິດວ່າໝົດຫວັງ
ແລ້ວ? ສ່ິງນ້ັນປ່ຽນສະພາບການແນວໃດແດ່? 

 
4. ກ່ຽວກັບຄວາມລໍາບາກໃນຊີວິດ, ຊີວດິທ່ານໄດ້ສອນຄົນອ່ືນໆແນວໃດແດ່? 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ11 
ເປນັພຍານເຣືອ່ງຄວາມປອດພັຍແລະການປດົປ່ອຍ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 91 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ 91 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້    ພຣະເຈ້ົາຊງົປະທານຄວາມປອດພັຍແລະການປົດປ່ອຍໃນສະພາບຮ້າຍ 

                                             ຂາດຕ່າງໆ ເພື່ອໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຈະບໍ່ຕ້ອງຢາ້ນກົວ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບຄວາມຢ້ານກົວຂອງພວກເຮົາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້      ເພ່ືອສລຸບເບ່ິງຄໍາພຍານຂອງຜູ້ຂຽນເຖິງວທີິທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຄວາມ 

                                            ປອດພັຍແລະການປົດປ່ອຍ ແລະເປັນພຍານສ່ວນຕົວເຣ່ືອງຄວາມປອດ 
                                            ພັຍແລະການປົດປ່ອຍທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາໃນຊີວິດຂ້ອຍ. 
 

ຄໍານາໍ 
ເພງສັຣເສີນ 91 ບັລຍາຍເຖິງຄວາມປອດພັຍແລະສັນຕິສຸກຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ.     ເດັກ 
ນ້ອຽມັກຈະແລ່ນຫາພ່ໍແມ່ ຫລືຜູ້ປົກຄອງເວລາມີສ່ິງເຮັດໃຫ້ຢ້ານກົວ;    ບາງຄ້ັງຜູ້ໃຫຍ່ກໍມີກໍາລັງບ່ໍພຽງພໍໃນ
ການຕ່ໍສູ້ພັຍອັນຕະຣາຍ ຫລືໃນການຄຸ້ມຄອງພວກລູກທັງຫລາຍ.     ແຕ່ຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີຂອບ
ເຂດ ແລະພຣະອົງຊງົສາມາດຊ່ວຍໄດ້ທຸກເວລາ. ຜູ້ຂຽນບົດເພງນ້ີໄດ້ບັລຍາຍເຖິງຄວາມໝ້ັນໃຈແລະຄວາມ
ຫວັງຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນຣດິອໍານາດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
 

1. ຄໍາໝັນ້ໃຈ: (ເພງສັຣເສີນ 91:1-2) 

ພວກຜູ້ຂຽນໃນສມັຍກ່ອນມັກໃຊຄໍ້າເວ້ົາທ່ີມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄືກັນຊໍາ້ກັນໃນປໂຍກດຽວກັນເພ່ືອເນ້ັນຄວາມ
ໝາຍ; ຕົວຢ່າງໃນຂ້ໍ 1, ìຜູ້ໃດທ່ີເພ່ິງÖຜູ້ທ່ີຢ່ ູ.î ເພ່ິງ ແລະ ຢູ່ ໃນພາສາລາວມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄືກັນ. ການຂໍ
ເພ່ິງເຮືອນ ຫລືການຂໍຢ່ ູເຮືອນ ມີຄວາມໝາຍດຽວກັນ; ພວກເຮົາສາມາດໃຊຄໍ້າວ່າ ເພ່ິງ ຫລື ຢູ່ ໄດ້ເວລາເວ້ົາ
ເຖິງການເພ່ິງພາໃນພຣະເຈ້ົາ. 
 
ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄ້ ຸມຄອງ ມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄືກັນ;  ຜູ້ທ່ີຢ່ ູໃນການຄ້ ຸມຄອງຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຄືຜ້ ູທີ ່ມີ
ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊງົປ້ອງກັນໄວ້. ພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດ ແລະ ພຣະຜູ້ຊົງອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ ກໍອະທິບາຍເຖິງຣິດອໍາ 
ນາດຂອງພຣະເຈ້ົາເຊ່ັນກັນ;  ແຕ່ການຂຽນປະເພດນ້ີແມ່ນເຈຕນາເນ້ັນເຖິງຣິດອໍານາດອັນມະຫາສານທ່ີບ່ໍມີ
ໃຜປຽບເໝືອນ. ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ມີອໍານາດເດັດຂາດ ສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງປ້ອງກັນ ບ່ໍມີຜູ້ໃດມາທໍາລາຍໄດ້. 
 
ຜູ້ຂຽນກ່າວວ່າ ìພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ປ້ອງກັນແລະຄຸ້ມຄອງຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າ 
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ພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງໄວເ້ນ້ືອເຊ່ືອໃຈໃນພຣະອົງî (ຂ້ໍ 2). ໃນພາສາໄທ ແລະອັງກິດ, ພຣະທັມຂ້ໍນ້ີໄດ້ຂຽນວາ່ 
ìພຣະອົງຊົງເປັນປ້ອມປຣາການ ແລະເປັນທ່ີລ້ີພັຍຂອງຂ້າພຣະອົງ.î   ໃນທ່ີນ້ີ ພວກເຮົາເຫັນວາ່ ìປ້ອມປຣາ 
ການî ແລະ ìທ່ີລ້ີພັຍî ກໍບອກເຖິງທ່ີບ່ອນທ່ີປອດພັຍຈາກສັດຕຣູ.   ບ່ໍວ່າພວກເຮົາຈະພົບພັຍອັນຕະຣາຍປະ
ເພດໃດກໍຕາມ ພວກເຮົາບ່ໍຢ້ານເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນເຮືອນຂອງພວກເຮົາ. 
 

2. ຣະບົບ ແລະຄວາມໝາຍ: (ເພງສັຣເສີນ 91:3-4) 
ກາບກອນ ຫລືບົດເພງສາມາດບັລຍາຍຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ຫລາຍກວ່າພາສາປາກ; ຜ້ ູຂຽນກາບກອນມັກໃຊ້ຄໍາ
ເວ້ົາແບບໜັກແໜ້ນ ແລະສ້ັນໆເພາະຈໍານວນຄໍາເວ້ົາໃນແຕ່ລະແຖວຈະຕ້ອງໄດ້ຈໍາກັດ. ໃນບົດເພງສັຣເສີນ 
91 ນ້ີ ຜູ້ຂຽນກໍໄດ້ໃຊຣ້ະບົບນ້ັນເພ່ືອຈະໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງຝ່າຍຈິດວິນຍານ. 
 
ຫລັງຈາກໄດ້ວາງພ້ືນຖານເຣືອ່ງພຣະເຈ້ົາຊົງຄຸ້ມຄອງແລະປ້ອງກັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ຜູ້
ຂຽນກໍເລ້ີມເສີມສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ອ່ານທັງຫລາຍໂດຍເວົາ້ເຖິງຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.     ຜູ້ 
ຂຽນໄດ້ໃຊຄໍ້າເວ້ົາແລະວັດຖຸທ່ີທຸກຄົນຄຸ້ນເຄີຍໃນສມັຍນ້ັນ. ທຸກຄົນຮ້ ູວ່າ ìບ້ວງແຮ້ວî   ບອກເຖິງພັຍອັນຕະ 
ລາຍທ່ີຊ້ອນຢ່ ູ (ພາສາໄທເວົາ້ວ່າ ìກັບດັກî). ພຍາດໂຣຄາ ກໍເປັນເຣ່ືອງໜ້າຢ້ານເໝືອນກັນ   ເພາະໂຣກຣະ 
ບາດໝາຍເຖິງຄວາມຕາຍແລະຄວາມພິນາດເກີນກວ່າມະນຸດຈະຢຸດຢ້ັງໄດ້. ແຕ່ຂ້ໍ 4 ບອກວ່າ, ìພຣະອົງຊງົ 
ຕຸ້ມທ່ານດ້ວຍປີກຂອງພຣະອົງ ທ່ານຈະປອດພັຍພາຍໃຕ້ການພິທັກຮັກສາຂອງພຣະອົງ.î 
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງສັດຊ່ື; ພຣະອົງຜູ້ຊົງມີອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ຈະປົກປັກຮັກສາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ; ພວກເຮົາສາມາດ
ໄວ້ໃຈເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຈະຊົງເຮັດເຊັນ່ນ້ັນ; ການປ້ອງກັນຂອງພຣະອົງບ່ໍເຄີຍຜິດພາດ;    ບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີຈະສາ 
ມາດທໍາລາຍກໍາແພງທ່ີພຣະອົງຊົງອ້ອມໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໄວ້. 
 

3. ບໍຕ່້ອງແຕກຕື່ນ: (ເພງສັຣເສີນ 91: 5-10) 
ໃນສມັຍນ້ັນ ພັຍອັນຕະລາຍສໍາລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາມີຢູ່ທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ. ວິນຍານຊ່ົວລົບກວນ
ເວລາກາງຄືນ; ສັດຕຣູຫລອນໂຈມຕີຍາມກາງເວນັ; ໂຣກພັຍຄຸກຄາມໃນຄວາມມືດ; ພັຍພິບັດທໍາລາຍຍາມ
ທ່ຽງວັນ.   ແຕ່ພຣະຄໍາໜຸນໃຈເຂົາເຈ້ົາວ່າ, ìອາດຈະມີພັນຄົນລ້ົມຕາຍລົງໃກ້ທ່ານ ສິບພັນຄົນຈະຕາຍອ້ອມ 
ຮອບທ່ານ ແຕ່ທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ຮັບອັນຕະຣາຍຢ່າງໃດຫມົດî(ຂ້ໍ 7). 
 
ຜູ້ຂຽນໄດ້ໜຸນໃຈຜູ້ອ່ານວາ່ຜູ້ທ່ີເພ່ິງພາໃນພຣະເຈ້ົາຈະພ້ົນຈະອັນຕະຣາຍຕ່າງໆ;   ຂ້ໍ 9-10 ເນ້ັນວ່າ ìເນ່ືອງ 
ຈາກວ່າທ່ານໄດ້ເອົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຜູ້ປ້ອງກັນທ່ານ  ແລະເອົາພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງທ່ານ 
ພັຍວິບັດຈະບ່ໍມາຕົກຖືກທ່ານ ຄວາມໂຫດຮ້າຍຈະບ່ໍມາໃກ້ເຮືອນຂອງທ່ານ.î 
 

4. ຄວາມສາໍພນັກັບພຣະເຈ້ົາ: (ເພງສັຣ 91:11- 16) 
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ເພ່ືອເນ້ັນເຖິງຄວາມແນ່ນອນໃນການພິທັກຮັກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຂຽນໄດ້ນໍາຜູ້ອ່ານໄປເຖິງເຣ່ືອງທູດສວັນ. 
ທູດສວັນໄດ້ເຮັດໜ້າທ່ີສໍາຄັນໃນປະວັດສາດຂອງອິສຣາເອັນ;  ທູດສວັນໄດ້ເຮັດໜ້າທ່ີຜູ້ສ່ົງຂ່າວ (ປຖກ 16: 
9-10), ໄດ້ເປັນນັກຮົບ (ຈບຊ22:31),   ແລະໄດ້ເປັນຜູ້ເລ້ົາໂລມ (1 ກສ 19: 5-7). ໃນຂ້ໍ 11,  ຜູ້ຂຽນເວົາ້
ເຣ່ືອງທູດສວັນເບ່ິງແຍງຮັກສາໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ;    ທູດສວັນເປັນຜູ້ຮັບໃຊພ້ຣະເຈ້ົາແລະເຮັດຕາມສ່ິງທ່ີ
ພຣະອົງຊົງບັນຊາ; ທູດສວັນເປັນພຣະຫັດຂອງສວັນໃນຊີວດິຂອງຜູ້ເຊ່ືອໃນທຸກບ່ອນທ່ີພວກເຂົາໄປ. 
 
ຂ້ໍ 12-13 ອາດຈະເປັນພຽງຄໍາສົມມຸດເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂ້ົາໃຈເຖິງການຊົງພິທັກຮັກສາຂອງສວນັ; ຕົວຢ່າງໃນ
ຂ້ໍ 4 ບອກວ່າ ìພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ ມຸເຈ້ົາໄວ້ດ້ວຍປີກຂອງພຣະອົງ.î   ແນ່ນອນທ່ີສຸດ, ພຣະເຈ້ົາຊົງບ່ໍມີປີກເໝືອນ
ນົກ;   ໃນຕອນນ້ີໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈວາ່ ພຣະເຈ້ົາຄົງບ່ໍຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ທູດສວັນອ້ ມູພວກເຮົາໄວ້ເພ່ືອບ່ໍ
ໃຫ້ເຕະສະດຸດກ້ອນຫີນ; ພຣະອົງຄົງບ່ໍມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາໄປຢຽບຢ່ໍາສິງໂຕ ແລະງ່ ເູຫ່ົາ.  
 
ພວກເຮົາຮູ້ວ່າສັດຕ່າງໆທ່ີເວ້ົາເຖິງໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ   ສາມາດເປັນອັນຕະຣາຍສໍາລັບຝູງຊົນໃນສມັຍນ້ັນ. 
ຫລາຍຄົນຖືກສິງໂຕກັດກິນ; ງູພິດເປັນພັຍທ່ີລ້ີຊອ່ນຢ່ ສໍູາລັບຄົນຍ່າງ.  ແຕ່ທຸກຢ່າງນ້ີແມ່ນເຈຕນາບອກເຖິງ 
ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈ້ົາຈາກພັຍອັນຕະຣາຍຕ່າງໆຂອງຊີວດິທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາຮ້ ູດີ.   ຂ້ໍ 14 ສລຸບ 
ທຸກຢ່າງທ່ີເວ້ົາກັນມາ;   ìພຣະເຈ້ົາຊງົກ່າວວາ່,   ìເຮົາຈະຊ່ອຍຜູ້ທ່ີຮັກເຮົາໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍແລະຄຸ້ມຄອງຜູ້ທ່ີຮູ້ຈັກ 
ເຮົາ.î ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຜູ້ເຊ່ືອຄື: ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນພັຍ ແລະຄຸ້ມຄອງ. 
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງສັດຊື່; ພຣະອົງຈະຊົງນໍາພາປົກປັກຮັກສາທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະອົງ.   ພຣະອົງຊົງ
ສັນຍາວ່າຈະບ່ໍປະຖ້ິມພວກເຮົາ;   ສະນ້ັນພວກເຮົາສາມາດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງສັນຕິສຸກແລະຢ່າງເສຣິພາບໃນ
ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ. 
 

ບົດຮຽນສໍາລັບຊີວິດ 
ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາຊົງປົດປ່ອຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຈາກພັຍອັນຕະຣາຍຕ່າງໆ;   ນອກນ້ັນພວກເຮົາ
ໄດ້ເຫັນຄໍາພຍານຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃນປະວດັສາດ.       ຫລາຍຄົນຮັບຮູ້ວ່າເພງສັຣເສີນ 91ເປັນຄໍາ 
ພຍານເຣືອ່ງການປົກປັກຮັກສາແບບອັສຈັນຂອງພຣະເຈ້ົາ.     ໃນຂະນະດຽວກັນພວກເຮົາກໍຍອມຮັບວາ່ອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງປົດປ່ອຍລູກຂອງພຣະອົງໝົດທຸກຄົນ; ບາງຄົນພຣະອົງຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ຖືກປະຫານ
ຊີວດິ, ບາງຄົນໃຫ້ຖືກຂ່ົມເຫງໂດຍນ້ໍາມືຂອງຄົນທ່ີບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອ; ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄໍາພຍານໃນບົດ
ເພງນ້ີບ່ໍເປັນຄວາມຈິງ. 
 
ມະນຸດທຸກຄົນຫ່ວງໃຍເຣືອ່ງສວດັດີພາບ;  ການທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງພົບກັບອັນຕະຣາຍ ຫລືໂຣກຮ້າຍບ່ໍໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ການຊົງຄຸ້ມຄອງໂລກຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນໂມຄະ.     ພວກເຮົາເບ່ິງສ່ິງຕ່າງໆຕາມທັສນະຂອງໂລກນ້ີ, ແຕ່ 
ພຣະເຈ້ົາຊົງເບ່ິງສ່ິງຕ່າງໆຕາມທັສນະຂອງນິຣັນດອນການ. 
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ເພັງສັຣເສີນ 91ເນ້ັນເຖິງສະພາບຂອງຈິດໃຈ ຫລາຍກວ່າຄວາມປອດພັຍທາງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ.  ເວ 
ລາພວກເຮົາມອບທຸກຢ່າງໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາ, ຄວາມຢ້ານກົວຈະຫາຍອອກໄປຈາກຊີວດິ. ການເຊ່ືອວາງໃຈວ່າ
ພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະສົງອັນດີເລີດສໍາລັບຊີວິດພວກເຮົາ ຈະຊວ່ຍເອົາຄວາມບ່ໍແນ່ນອນແລະຄວາມກັງວົນ
ອອກຈາກຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ. 
 

ຄໍາຖາມ: 

1. ທ່ານຈະມີຄວາມໝ້ັນໃຈຫລາຍກວ່ານ້ີບ່ໍ ຖ້າຜູ້ຂຽນບັລຍາຍເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອ   ແລະການຊົງປົກປັກ
ຮັກສາຂອງພຣະເຈົາ້ແບບຂຽນປ້ືມທັມມະດາ ແທນທ່ີຈະຂຽນເປັນບົດກອນ? 
 

2. ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາຈະຢ່ ູທ່ີພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ ໃນເມ່ືອເນ້ືອໜັງຂອງພວກເຮົາ
ຍັງຄາຢ່ ູໃນໂລກມະນຸດ? 

 
3. ເວລາຜູ້ຂຽນເວ້ົາເຖິງໂຣກພັຍ, ລູກທະນູ, ສິງໂຕ, ຫລືງູພິດ, ຜູ້ກ່ຽວຄິດເຖິງພັຍອັນຕະຣາຍຕ່າງໆສໍາ 

ລັບຄົນທັງຫລາຍໃນສມັຍນ້ັນ. ທ່ານຢ້ານຫຍັງແດ່ໃນທຸກມ້ືນ້ີ? ມີຫຍັງແດ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດຄວາມ
ກະວົນກະວາຍໃນຊີວິດ? 

 
4. ການເຊ່ືອແລະວາງໃຈເຣືອ່ງການຊົງຄຸ້ມຄອງຢູ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈະຊວ່ຍເອົາຄວາມຢ້ານອອກຈາກ

ຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ວິທີໃດ? 
 

5. ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອຈະຊ່ວຍຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ ແລະເພ່ືອຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຍອມ
ມອບຊວິີດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງນໍາພາ? 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທີ 12 
ໃຫເ້ຮາົນະມສັການແລ້ວປະຕບິດັຕາມ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້      ເພງສັຣເສີນ 95 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ        ເພງສັຣເສີນ 95 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້        ຜູ້ນະມັສການທ່ີແທ້ຈິງແມ່ນຜູ້ປະຕິບັດຕາມ 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:          ການນະມັສການວັນອາທິດແລະຊີວິດໃນວັນຈັນຄືກັນແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້         ເພ່ືອຊອ່ຍທ່ານພິຈາຣະນາການນະມັສການແລະການປະຕິບັດ. 

  

ຄໍານໍາ  

ການນະມັສການທ່ີປະກອບດ້ວຍການຮ້ອງເພງສັຣເສີນດ້ວຍໃຈໂມທະນາພຣະຄຸນ  ນ້ັນເປັນທາດແທ້ຂອງຜູ້
ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ການກະທໍາເຊັນ່ນ້ີອາດຈະມີຄວາມໝາຍໜ້ອຍໄປແດ່ ຫາກເອົາແຕ່ຄວາມຮ  ູ້ສຶກໃນຊ່ົວ
ຂະນະນ້ັນເທ່ົານ້ັນ,   ພຣະເຈ້ົາອາດພໍພຣະທັຍກັບຜູ້ເຊ່ືອແລະປະຕິບັດຕາມສ່ິງທ່ີລາວໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງໃນບ່ອນ
ນະມັສການ. ເພາະລາວເຂ້ົາໃຈວ່າສ່ິງທ່ີລາວໄດ້ຍິນນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງເວ້ົາກັບລາວ. 
 

1. ສວ່ນປະກອບຂອງການນະມັສການ:   (ເພງສັຣເສີນ 95:1-5).  
ເຮົາໄດ້ເຫັນໂບດໃຫຍ່ໆເພ່ິນມີຄະນະກຸ່ມນັກຮ້ອງປະສານສຽງຮ້ອງວ່າ Choir     ແລະ  ບາງໂບດກໍມີຮອດ 
Praise  team   ເພ່ືອນໍາຜູ້ຄົນເຂ້ົາສັຣເສີນນະມັສການພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊືນ່ເບີກບານ ພວກເພ່ິນ
ໄດ້ຈ້າງມືອາຊີບມາເປັນຜູ້ນໍາໃນພະແນກນ້ີ    ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດແຫ່ງການນະມັສການນ້ັນຟົດຟ້ືນໄປ 
ກັບສຽງດົນຕຣີທ່ີປະກອບດ້ວຍນັກຮ້ອງສຽງດີ ນອກນ້ັນຍັງມີ Multi media ໄຟແສງສີຕ່າງໆນາອີກ.     ສ່ິງ
ເຫລ່ົານ້ີເປັນສ່ິງດຶງດູດຈິດໃຈໃຫ້ໄປນະມັສການ  ເພາະວ່າເມ່ືອເຂ້ົາໄປແລ້ວກໍຮູ້ສຶກວ່າມີອາຣົມມ່ວນຊືນ່ໄປ
ພ້ອມກັບການນະມັສການນ້ັນ,  ພາຍໃນຕຶກອາຄານຂອງໂບດພວກເພ່ິນຍັງມີກິຈກັມແລະອຸປກອນທຸກຢ່າງ
ເພ່ືອຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການ. ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີໂບດໃຫຍ່ສາມາດນໍາຄົນເຂ້ົານະມັສການແລະ
ມີທຸກຢ່າງຕາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນະມັສການ,   ແຕ່ກໍໜ້າສົງສານໂບດນ້ອຍຄືເຮົາເຈ້ົາຂ້ອຍບ່ໍສາມາດເຮັດຄື
ໂບດໃຫຍ່ໆໄດ້.   
 
ໃນບົດເພງສັຣເສີນ 95 ດາວິດປ່າວປະກາດວ່າ ìມາເຖີດ ໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍຮ້ອງເພງຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ໃຫ້ເຮົາກະທໍາສຽງຊືນ່ບານຖວາຍພຣະສີລາແຫ່ງຄວາມລອດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍເຂ້ົາມາຢູ່ສະ
ເພາະເບ້ືອງພຣະພັກດ້ວຍໂມທະນາ ໃຫ້ເຮົາກະທໍາສຽງຊືນ່ບານຖວາຍພຣະອົງດ້ວຍບົດເພງສັຣເສີນî (ຂໍ ້1-
2).      ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າດາວິດເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວ ເມ່ືອເປັນກະສັດຍ່ອມຈະມີອໍານາດຕາມຖານະຂອງ
ກະສັດ ດ້ວຍເຫດນ້ີການປ່າວປະກາດຂອງເພ່ິນຈ່ຶງກາຍເປັນຄໍາສ່ັງ ເມ່ືອເປັນຄໍາສ່ັງ ທຸກຄົນທ່ີຢູ່ໃຕ້ອໍານາດ



 47

ຂອງກະສັດຈໍາຕ້ອງປະຕິບັດ     ດາວິດຮູ້ດີວ່າຄົນທ່ີມານະມັສການບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນມີຄວາມຊ່ືນບານຢາກມາ 
ພວກເຂົາມາເພາະເຂົາຢ້ານອໍານາດກະສັດ ດ້ວຍເຫດນ້ີດາວິດຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ  ìໃຫ້ເຮົາກະທໍາສຽງຊ່ືນບານເຖິງ 
ສອງຄ້ັງî     ການເວ້ົາຄວາມດຽວເຖິງສອງຄ້ັງໃນສັງຄົມຊອງຊາດຢິວແລ້ວແມ່ນການເນ້ັນໜັກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່
ແທ້ໆ.  
 
ດາວິດມີເຫດຜົນທ່ີເອ້ີນປະຊົນເຂ້ົານະມັສການດ້ວຍຄວາມຊ່ືນບານກໍເພາະວ່າ    ìເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ
ເປັນພຣະເຈ້ົາຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະຊງົເປັນກະສັດຍ່ິງໃຫຍ່ເຫນືອພຣະທັງຫລາຍ     ທ່ີເລິກຂອງແຜ່ນດິນໂລກຢູ່ໃນ    
ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ທ່ີສູງຂອງພູເປັນຂອງພຣະອົງດ້ວຍ ທະເລເປັນຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງສ້າງມັນ 
ແລະພຣະຫັັດຂອງພຣະອົງຊງົປ້ັນແຜ່ນດິນî (ຂໍ ້3-5). ດາວິດບ່ໍໄດ້ອອກຄໍາສັງ່ໃຫ້ປະຊົນມານະມັສການ ແຕ່
ໄດ້ຊ້ີແຈງເຖິງຄວາມເປັນຈິງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີຄົນທັງຫລາຍສົມຄວນຈະຂາບໄຫວ້ນະມັການພຣະອົງ 
ແລະການເຂ້ົານະມັສການດ້ວຍໃຈໂມທະນະພຣະຄຸນ  ເປັນການສົມຄວນທ່ີເຮົາຫລາຍຈະຕ້ອງມີໃນຈິດວິນ
ຍານຂອງເຮົາ,  ພຣະເຈ້ົາອາດຈະບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຍ້ອງຍໍພຣະອົງເພ່ືອພຣະອົງຈະມີຄວາມຊ່ືນບານ 
ແຕ່ການຍ້ອງຍໍສັຣເສີນຂອງພວກເຮົານ້ັນອາດຈະເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ   ເຮົາສົມຄວນຈະນະມັສ 
ການດ້ວຍໃຈຊ່ືນບານ ດ້ວຍການຍ້ອງຍໍສັຣເສີນພຣະອົງ  ເພາະພຣະອົງໄດ້ສ້າງສັພສ່ິງທ່ີດາວິດກ່າວນ້ັນໃຫ້
ພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ອາສັຍແລະຫາຢູ່ຫາກິນໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະອົງຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ.  
 

2. ການນະມສັການເລີມ້ຕົນ້ຢູໃ່ສ?:    (ເພງສັຣເສີນ 95: 6-7) 
ເປັນຄໍາຖາມທ່ີຕອບໄດ້ຍາກ ເພາະລາງຄົນຈະຕອບວ່າຕ້ອງໄປນະມັສການທ່ີໂບດ, ລາງຈະຕອບວ່ານະມັສ 
ການຢູ່ໃສກະໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງແມ່ນຈາກໃຈຫລືຈິດວິນຍານ. ທ່ານເດ! ການນະມັສການຂອງທ່ານເລ້ີມຕ້ົນຢູ່ໃສ?  
ດາວິດໄດ້ບອກເຖິງເຄັດລັບໃນຂ້ໍນ້ີວ່າ ìມາເຖີດ ໃຫ້ເຮົານະມັສການແລະຂາບລົງ ໃຫ້ເຮົາຄຸເຂ່ົາລົງຕ່ໍພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງພວກເຮົາເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ແລະເຮົາເປັນປະຊາກອນແຫ່ງທ່ົງຫຍ້າ
ຂອງພຣະອົງ ແລະເປັນແກະແຫ່ງພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ວນັນ້ີຢາກຈະໃຫ້ທ່ານທ ງັຫລາຍຟັງພຣະສຸຣະສຽງ
ຂອງພຣະອົງî (ຂໍ້ 6-7).      ແປວ່າໃຫ້ເຮົາຮັບຮູ້ເຈ້ົາວ່າພຣະເຈ້ົາຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີເຕັມລ້ົນໄປດ້ວຍຣິດອໍາ 
ນາດຊຶງ່ສົມຄວນເຮົາຈະຕ້ອງຄຸເຂ່ົາກ້ົມຂາບລົງຍອມຈໍານົນຕ່ໍພຣະອົງດ້ວຍ 
 
ການຍ້ອງຍໍພຣະນາມອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ,    ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນແມ່ນພ້ອມທ່ີຈະຟັງພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະ 
ອົງທຸກຖ້ອຍຄວາມ.   ສລຸບແລ້ວແປວ່າ ການນະມັສການເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການຂາບໄຫວ້ໝູບໜ້າລົງດິນ, ເຂ່ົາ 
ທັງສອງຄຸລົງກັບພ້ືນເພ່ືອສະແດງການຍອມຈໍານົນຕ່ໍພຣະອົງ,      ອອກປາກດ້ວຍການສັຣເສີນຍ້ອງຍໍ ພຣະ 
ນາມອັນຍ່ິງໃຫຍ່ແລະບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ   ຜູ້ນະມັສການຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າຕົນເອງບ່ໍມີຫຍັງ, ບ່ໍສໍາຄັນອັນ
ໃດ ແຕ່ພຣະອົງຊົງເປັນທຸກສ່ິງໃນຊີວດິ  ດ້ວຍເຫດນ້ີຜູ້ນະມັສການຈະເວ້ົາກັບຕົນເອງວ່າ ຈະເຮັດຕາມພຣະ 
ປະສົງຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງລາວ,    ສ່ວນຫູທັງສອງຂ້າງແມ່ນຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຮັບຟັງພຣະອົງທຸກຖ້ອຍ 
ຄວາມ. ທັງໝົດນ້ີເປັນການນະມັສການໃນສມັຍບູຮານໄດ້ເຕ່ັງຄັດເຖີງປານນ້ັນ,  ແຕ່ການນະມັສການແບບນ້ີ
ຍັງມີບາງກຸ່ມປະຕິບັດກັນຢ່ ຢູ່າງເຄ່ັງຄັດ    ແຕ່ກໍມີຫລາຍກຸ່ມນິກາຍໄດ້ປະຍຸກແບບແຜນນະມັສການຕາມ 
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ຄວາມເຂ້ົາໃຈແລະຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊົນຊາດເຂົາເຈ້ົາ. ມັນເປັນການບອກບ່ໍຖືກເລີຽວ່າການນະມັສ 
ການແບບໃດຖືກຫລືຜິດ    ແຕ່ພໍຈະຮູ້ໄດ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວໃນອະດີດ, ເປັນພຣະເຈ້ົາອົງ
ດຽວໃນປັດຈຸບັນ ແລະກໍຈະເປັນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວຕລອດໄປໂດຍບ່ໍປ່ຽນແປງ.  
 

3. ຢາ່ເປນັຄົນໃຫ ້້ກຽດແຕປ່າກ:   (ເພງສັຣເສີນ 95:7ຂ-11)  

ດາວິດໄດ້ອະທິບາຍຖານະທ່ີເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າ   ìເພາະພຣະອົງຊົງເປັນ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ 
ແລະເຮົາເປັນປະຊາກອນແຫ່ງທ່ົງຫຍ້າຂອງພຣະອົງ  ແລະເປັນແກະແຫ່ງພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ວັນນ້ີຢາກ
ຈະໃຫ້ທ່ານທ ງັຫລາຍຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງî (ຂ້ໍ 7). ເພ່ິນໄດ້ປຽບທຽບວ່າເຮົາທັງຫລາຍເປັນເໝືອນ
ຕົວແກະທ່ີອາສັຍຢູ່ກິນໃນທ່ົງຫຍ້າຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ລ້ຽງດູແລະປົກປ້ອງ ເຮົາທັງຫລາຍ
ໃຫ້ຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ ດາວິດຍັງບອກອີກວາ່ ìຢາກຈະໃຫ້ທ່ານທ ງັຫລາຍຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງî  ດ.ຣ 
ຊາໂລ ສະແຕນລີ ໄດ້ແປຄໍາວ່າຟັງສຽງຂອງພຣະອົງວ່າ ììຄົນຟັງສຽງພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງໃຊ້ຊີວດິການເປັນຢູ່ຄື
ຕອນເຊົາ້ຂອງວັນອາທິດîî ເພ່ິນໝາຍຄວາມວ່າມ ີຊີວດິໃນໂບດໃນວນັອາທິດແນວໃດຕ້ອງມີຊີວດິນອກໂບດ
ດ່ັງນ້ັນ ແມ່ນທາດແທ້ຫລືໝາກຜົນຂອງຜູ້ນະມັສການທ່ີແທ້ຈິງ.  
 
ຄ້ັງນ່ຶງເອຊາຢາບັນທຶກຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເວ້ົາກັບເພ່ິນວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວາ່, ììປະຊາຊົນເຫລ່ົາ 
ນ້ີອ້າງວ່ານະມັສການເຮົາ ແຕ່ຄໍາເວ້ົາຂອງພວກເຂົາໄຮ້ຄວາມໝາຍ ແລະຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາກໍສຸມຢູ່ທ່ີອ່ືນ 
ຄວາມເຊ່ືອຖືຂອງພວກເຂົາບ່ໍມີຫຍັງ ແຕ່ເປັນກົດເກນແລະຮີດຄອງຂອງມະນຸດ   ເຊ່ິງພວກເຂົາໄດ້ທ່ອງຂ້ຶນ 
ໃຈເທ່ົານັ້ນîî    (ເອຊາຢາ 29:13).  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາເຖິງປະຊົນອິສຣາເອນໃນເວລານ້ັນ ເພາະວ່າເມ່ືອເຂົາ
ອອກຈາກບ່ອນນະມັສການໄປແລ້ວ  ເຂົາກໍປະທຸກຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາເວ້ົາກັບເຂົາໄວທ່ີ້ໂບດ ແລ້ວກັບໄປໃຊ້ຊີ 
ວິດຢ່າງທັມດາຂອງໂລກ ດ້ວຍການກະທໍາຢ່າງນ້ີພຣະເຈ້ົາຖືວ່າໃຫ້ກຽດພຣະອົງແຕ່ປາກ ແຕ່ໃຈບ່ໍຢູ່ກັບພຣະ 
ອົງ.  
 
ເຣ່ືອງນີິເ້ປັນບົດຮຽນໃຫ້ເຮົາຜູ້ນະມັສການລຸ້ນຫລັງໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າການນັບຖືໃຫ້ກຽດພຣະເຈ້ົານ້ັນບ່ໍແມ່ນແຕ່ຢູ່
ໂບດເທ່ົານ້ັນ ເຮົາຈະຕ້ອງມີຊີວດິຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະອົງທຸກໆມ້ືຈ່ຶງສົມບູນແບບໃນການນະມັສການຂອງ
ເຮົາ, ດາວິດໄດ້ຕັກເຕືອນປະຊາຊົນອິສຣເອນດ້ວຍຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າ ìຢ່າດ້ືດ້ານເໝືອນປູ່ຍ່າຕາຍາຍ
ຂອງພວກເຈ້ົາî  (ຂໍ ້8ກ). ດ້ວຍການດ້ືດ້ານບ່ໍຟັງຄວາມນ້ີເອງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງລົງໂທດໂດຍກ່າວວາ່ ìເຮົາໄດ້ຄຽດ
ແຄ້ນແລະເຄີຍສັນຍາຢ່າງເດັດຂາດວາ່  ພວກເຂົາຈະບ່ໍມີໂອກາດເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາຈະໃຫ້ພວກເຂົາî 
(ຂໍ ້11ກ).    ດ້ວຍການນ້ີແຫລະດາວິດຈ່ຶງເອ້ີນປະຊາຊນົອິສຣະເອນເຂ້ົານະມັສການແລະເນ້ັນໜັກວາ່ ìວັນ
ນ້ີຢາກຈະໃຫ້ທ່ານທ ງັຫລາຍຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງî (ຂໍ ້7).   ທ່ານເດ! ພ້ອມທ່ີຈະຟັງສຽງຂອງພຣະ
ເຈ້ົາແລ້ວບ່ໍ? ຫາກທ່ານພ້ອມແລ້ວ ຈ່ົງເຂ້ົາໄປໃນບ່ອນນະມັສການດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງດ່ັງທ່ີໄດ້ສົນທະນາກັນ
ມາແລ້ວໃນວັນນ້ີ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
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1. ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຮຽກເອ້ີນໃຫ້ປະຊາຊນົມານະມັສການພຣະເຈ້ົາ? 
 
2.ທ່ານຄຶດວາ່ດາວິດເປັນກະສັດປະເພດໃດ? 
 
3. ດາວິດໄດ້ບອກໃຫ້ປະຊາຊົນເຮັດແນວໃດໃນການນະມັສການ? 
 
4. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເວ້ົາວາ່ ປະຊາຊົນໃຫ້ກຽດພຣະອົງແຕ່ປາກ? 
 
5. ພຣະເຈ້ົາຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າປະຊາຊົນໃຫ ້ກຽດແຕ່ປາກ? 
 
6. ເປັນຫຍັງດາວິດຈຶ່ງເວົ້າວ່າ ìວັນນ້ີຢາກຈະໃຫ້ທ່ານທ ງັຫລາຍຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງî 
 
7. ຄໍາເວົາ້ຂອງດາວິດຕອນນີ້ສະທ້ອນມາຍັງທ່ານແນວໃດ? 
 
8. ຕ່ໍໄປນ້ີທ່ານຈະນະມັສການພຣະເຈ້ົາແນວໃດ?  
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທີ 13 
ຂອບພຣະຄຸນໃນຄວາມຮກັອັນໝັນ້ຄົງ 

 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້      ເພງສັຣເສີນ 118 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ        ເພງສັຣເສີນ 118 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້        ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າເຮົາມີເຫດຜົນທ່ີຈະຂອບພຣະຄຸນ 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:          ຈະຕອບຂອບພຣະຄຸນທ່ີພຣະອົງມີຄວາມຮັກອັນໝ້ັນຄົງແນວໃດ?  

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້         ເພ່ືອຊອກຫາເຫດຜົນໃນການຂອບພຣະຄຸນ 

  

ຄໍານໍາ  

 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນຖືກຂ້າເສີກໂຈມຕີເທ່ືອແລ້ວເທ່ືອເລ່ົາຢ່າງບ່ໍຢຸດບ່ໍຍ້ັງ, ພວກທະຫານຂອງອິສຣາເອນກໍ
ເສັຍຊຍັແລະຜ່າຍເສີກສົງຄາມຢູ່ເລ້ືອຍມາ ແຕ່ພໍເມ່ືອເຂົາຄຶດໄດ້ເຂົາກໍພາກັນຫັນໜ້າເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຂໍ
ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ແລ້ວເຂົາກໍໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະຕ່ໍສົງຄາມນ້ັນຈ່ຶງເປັນເຫດຜົນອັນສໍາຄັນທ່ີເຂົາຈະຕ້ອງຂອບ
ພຣະຄຸນໃນຄວາມຮັກອັນໝ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງ.  
 

1. ອອ້ນວອນຂອບພຣະຄນຸດວ້ຍສຽງເພງ:  (ເພງສຣັເສີນ 118:1-4).  
ມີເຣ່ືອງເກີດໃນຄອບຄົວຜູ້ບົວຣະບັດພຣະເຈ້ົາຄອບຄົວນ່ຶງມີລູກຊາຍຢູ່ໃນວັຍຄະນອງເກີດອຸປະຕິດເຫດຣົດ 
ຕໍາກັນຈົນເຮັດຜູ້ອ່ືນບາດເຈັບສາຫັດ ແລະກາຍເປັນຄົນພິການ, ການຟ້ອງຮ້ອງທ່ີສານໃຊ້ເວລາຍືດຍາວເປັນ 
ເວລາສ່ີປີແລ້ວ.   ພາສາຊາວບ້ານຈະເວ້ົາວ່າຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນ້ີຕີນນ່ຶງຢຽບປາກຄຸກແລ້ວ ດ່ັງນ້ັນຕລອດເວລາສ່ີປີ
ແຫ່ງການລໍຄອຍການຕັດສິນຂອງສານຈ່ຶງນໍາຄວາມທຸກມາສູ່ຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ຢ່າງແສນສາຫັດ  ເພາະເຂົາເຈ້ົາມີ
ລູກຄົນດຽວ,  ເຂົາເຈ້ົາໃຊ້ເງິນຄໍາຊອກຈ້າງທະນາຍຄວາມຊ່ືດັງໂດຍຫວັງໃຈວາ່ຈະຊະນະຄະດີ ແຕ່ທະນາຍ 
ຄວາມກັບບອກວ່າ 50/50. ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນທັງຄອບຄົວຈ່ຶງຕັດສິນໃຈເຂ້ົາເພ່ິງພຣະເຈ້ົາໂດຍຖວາຍຕົວແລະ
ອຸທິດຕົນໄຫວ້ວອນຂໍທຸກມ້ື    ແລະພາກັນເຂ້ົາໃກ້ຊິດຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຫລາຍກວ່າເກ່ົາ ເຂົາເຈ້ົາເຮັດດ່ັງນ້ີມາ
ເປັນເວລາສ່ີປີ.    ຢູ່ມາວັນນ່ຶງມີໂທຣະສັບມາຈາກພ່ໍຂອງຜູ້ບົວຣະບັດຜູ້ມີຄະດີນ້ີວ່າ ìທາງຣາຊການໄດ້ແຈ້ງ
ມາບອກວ່າເພ່ິນໄດ້ພົບກັບນ້ອງຊາຍຂອງເຈ້ົາທ່ີຫາຍສາຍສູນໄປແຕ່ນ້ອຍໆແລ້ວ   ເພ່ິນໃຫ້ພ່ໍນໍາຫລັກຖານ 
ໄປພົບກັບເພ່ິນມ້ືອ່ືນ ດ່ັງນ້ັນພ່ໍຢາກໃຫ້ລູກໄປນໍາî   

ດ່ັງນ້ັນຜູ້ບົວຣະບັດທ່ີມີລູກຊາຍຕິດຄະດີຜູ້ນ້ີຈ່ຶງໄປນໍາພ່ໍໃນວັນຕ່ໍມາ, ສ່ິງທ່ີບ່ໍຄາດຜັນເກີດຂ້ຶນ ຄືລາວໄດ້ເຫັນ
ພ່ໍແມ່ຂອງຜູ້ຕ່ໍສູ້ຄະດີກັນເປັນເວລາສ່ີປີຢູ່ທ່ີນ້ັນ.  ທັງສອງທ່ີຕ່ໍສູ້ຄະດີກັນມາເປັນເວລາສ່ີປີກັບອ້າຍນ້ອງລູກພ່ໍ
ແມ່ດຽວກັນ ທັງສອງຈ່ຶງກອດຄໍກັນຮ້ອງໄຫ້ ແລະໃນວນັນ້ັນຜູ້ເປັນນ້ອງຊາຍກໍຕັດສິນໃຈຍົກເລີກ ຄະດີເສັຽ. 
ທັງສອງອ້າຍນ້ອງພາກັນອ້ອນວອນຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຕ່າງກັນດ່ັງນ້ີ;  1. ຜູອ້້າຍຂອບພຣະຄຸນທ່ີຄະດີ
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ຜ່ານພ້ົນໄປໂດຍການຊົງນໍາແຖມຍັງໄດ້ນ້ອງຊາຍຄືນມາອີກ   2. ຜູ້ນ້ອງຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີພົບກັບພ່ໍແລະ
ອ້າຍແທ້ໆຂອງຕົນ. 

ເພງສັຣເສີນ 118    ເປັນເພງສັຣເສີນດ້ວຍການທ່ອງຈໍາແຕ່ລະຄອບຄົວຂອງຊາວຢິວ   ເພາະເປັນເພງຂອບ
ພຣະຄຸນທ່ີຊົງຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກໃນເອຢິບ ຕລອດທັງການຊົງຊ່ອຍໃຫ້ຊັຍຊະນະຕ່ໍເສິກສົງ 
ຄາມອີກ.    ພວກເຂົາມີຊີວິດໃໝ່,  ມີອິສຣະພາບໃໝ່, ມີແຜ່ນດິນໃໝ່ ກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ພຣະອົງຊ່ອຍທັງນ້ັນ 
ດ້ວຍເຫດນ້ີກະສັດດາວິດຈ່ຶງຮ້ອງເພງນ້ີສ່ັງສອນຈາກໃຈຮັກພຣະເຈ້ົາຢ່າງສຸດໃຈວ່າ     ì ຈ່ົງໂມທະນາຂອບ     

ພຣະຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງປະເສີດ ເພາະຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ ໃຫ້ 

ອິສຣາເອນກ່າວເຖີດວ່າ, ìຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣງົຢູ່ເປັນນິດîໃຫ້ເຊ້ືອສາຍອາໂຣນກ່າວເຖີດ
ວ່າ, ìຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣ ງົຢູ່ເປັນນິດîໃຫ້ບັນດາຜູ້ທ່ີຢ າໍເກງພຣະເຈ້ົາກ່າວເຖີດວາ່, ìຄວາມ
ຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງດ າໍຣົງຢູ່ເປັນນິດî (ຂ ໍ1-4). ດາວິດຮ ອ້ງເປັນເພງພັລນາວ່າ îຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ
ດໍາຣົງສືບໄປເປັນນິດî (ຂໍ 1).   ເພ່ິນໝາຍຄວາມວ່າ ເຖິງແມ່ນພຣະເຈ້ົາຈະຄຽດຮ້າຍຍາມເຮົາເຮັດຜິດບາບ 
ແຕ່ເມ່ືອເຮົາສາຣະພາບຮ້ອງຫາພຣະອົງໆຍັງເບ່ິງແຍງຊ່ອຍເຫລືອເຮົາຢູ່.  

2. ຖກືຂູເ່ຂນັຕົກຢູໃ່ນອນັຕະຣາຍ: (ເພງສັຣເສີນ 11: 5-14).  
ດາວິດເປັນກະສັດທ່ີຖືກທ້າທາຍແລະຂູ່ເຂັນຈາກສັດຕຣໃູນທຸກຮູບແບບ    ແຕ່ສ່ິງທ່ີໜ້າປະທັບໃຈໃນຄວາມ
ນຶກຄຶດຂອງເພ່ິນແມ່ນເພ່ິນໄດ້ເບ່ິງແບບກົງກັນຂ້າມໃນເມ່ືອຊີວິດທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມທຸກຮ້ອນ,   ພາຍໃນ
ຈິດໃຈເພິ ນ່ໄດ້ເບ່ິງບັນຫານ້ີວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮ້ອງທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ   ຈາກທ່ີຄັບແຄ້ນໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ  
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົຕອບຂ້າພະເຈ້ົາແລະປະທານຄວາມໂລ່ງໃຈແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາî (ຂໍ ້5).   ແປວ່າພຣະເຈົ້າຊົງ
ເມດຕາຜູ້ທ່ີຮ້ອງທຸກຕ່ໍພຣະອົງ  ແລະພຣະອົງກໍຈະໂຜດປະທານໃຫ້ມີຄວາມສະບາຍໃຈ (ໂລ່ງໃຈ).   ດາວິດ
ມີພາຣະອັນໃຫຍ່ຫລວງທ່ີຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງຊົນຊາດອິສຣະເອນທຸກຄົນ  ຫາກການ
ນໍາຂອງດາວິດຫລ້ົມຈົມກໍແມ່ນຫລ້ົມຈົມລົງທັງຊາດ     ດ້ວຍເຫດນ້ີການຈະຕັດສິນໃຈຂອງເພ່ິນຈຶງ່ສໍາຄັນຕ່ໍ
ຊາດຢິວທຸກຄົນ.    ເພ່ິນໄດ້ຕັດສິນໃຈຖືກຕ້ອງທ່ີນໍາໄພ່ພົນຂອງເພ່ິນເຂ້ົາເພ່ິງຣດິອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍ
ຮ້ອງຫາພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ.  ພຣະເຢຊູຄຣິດເຊີນແລະທ້າທາຍບັນດາຜູ້ຮັບພາຣະໜັກໃຫ້ມາ
ຫາພຣະອົງວາ່   ìບັນດາຜູ້ທ່ີເຮັດການໜັກໜ່ວງແລະແບກພາຣະໜັກ   ຈ່ົງມາຫາເຮົາ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ພວກ
ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເຊົາເມ່ືອຍî (ມັດທາຍ 11:28).  
 
ບາງທີຊີວດິຂອງທ່ານອາດຈະຕົກຢູ່ໃນການທ້າທ້າຍໃນການຕັດສິນໃຈໃນເຣ່ືອງໃດເຣ່ອືງນ່ຶງ ແລະຊອກຫາຜູ້
ຈະຊອ່ຍປຶກສາຫາລືກໍຫາໃຜບ່ໍໄດ້,  ທ່ານໄດ້ຍິນສຽງພຣະເຢຊູອາສາສມັກຮັບແບກພາຣະຂອງທ່ານບ່ໍ? ຫາກ
ໄດ້ຍິນແລ້ວຢ່າລ່ັງເລໃຈ ຈ່ົງຕັດສິນໃຈໃຫ້ພຣະອົງຊ່ອຍເສັຽ.ìແມ່ນພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມອູ້ມຊຕ່ໍູຂ້າພຣະອົງ 
ຂ້າພຣະອົງຈະໄດ້ເຫັນ ພວກສັຕຣູພ່າຍແພ້î (ຂ້ໍ 7).  ເປັນການຮ້ອງເພງສັຣເສີນດ້ວຍຄວາມໝ້ັນໃຈ ບ່ໍແມ່ນ
ເພ່ິນຮ້ອງເພງເພ່ືອຄວາມມ່ວນຊືນ່ຫລືຍ້ອມໃຈຕົນເອງໃນຍາມຍາກລໍາບາກເທ່ົານ້ັນ   ແຕ່ເປັນການສະແດງ
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.    ìພວກສັດຕຣູໄດ້ອ້ອມຂ້ອຍໄວ້ຕ້ັງຫລວງຫລາຍ ແຕ່ຂ້ອຍໄດ້ທໍາ 
ລາຍເຂົາ ດ້ວຍພຣະຣິດທານຸພາບî (ຂ້ໍ 10). ດາວິດຖືກພວກສັຣຕູອ້ອມຮອບເພ່ືອທໍາລາຍ ແຕ່ດາວິດສາຣະ 
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ພາບວ່າເພ່ິນໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນຣດິແລະອາສັຍຣິດອໍານາດນ້ັນຈ່ຶງທໍາລາຍພວກສັຕຣູໄດ້.  ວັນນ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາມີ
ໂອກາດເດີນທາງດ້ວຍເຄ່ືອງບິນໄປກັບສະມາຊິກຈໍານວນນ່ຶງ,  ໃນຂະນະທ່ີເຄ່ືອງບິນກໍາລັງບິນຢູ່ນ້ັນກໍມີຄ້ືນ 
ລົມແຮງພັດມາຈົນເຄ່ືອງບິນຕົກວາບລົງ    ຄົນທັງຫລາຍກໍພາກັນຮ້ອງດ້ວຍສຽງດັງ ຫລັງຈາກເຄ່ືອງບິນຜ່ານ
ລົມໄປແລ້ວ ສະມາຊກິເວ້ົາກັນວ່າ ìເບ່ິງອາຈານພວກເຮົາຄືເພ່ິນບ່ໍຕົກໃຈໜ້ໍ?î  ແມ່ນແລ້ວຂ້າພຣະເຈ້ົາບ່ໍຕົກ
ໃຈເພາະໄວວ້າງໃຈໃນຜູ້ຂັບແລະວາງໃຈໃນເຄ່ືອງບິນວາ່ຈະບ່ໍເປັນຫຍັງ. ຊີວິດເຮົາກໍເຊ່ັນກັນຫາກເຮົາໄວ້ໃຈ
ໃນພຣະເຈ້ົາ ເຮົາກໍຈະບ່ໍຕົກໃຈຢ້ານອັນໃດເລີຍ. 
 

3. ເພງແຫງ່ຊຍັຊະນະ:  (ເພງສັຣເສີນ 118:15-21).  

ມັນເປັນຂອງທັມມະດາທ່ີຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງຊືນ່ຊົມຍິນດີທ່ີສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຜູ້ອ່ືນໄດ້ ແລະ
ເມ່ືອແກ້ໄຂບ່ໍໄດ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ຈະຕ້ອງໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈເປັນຂອງທັມະດາມະນຸດ   ເພາະວ່າຜູ ້ຮັບໃຊ ພ້ຣະເຈ້ົາໄດ້
ເຮັດງານຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຖອດໃຈຕົນເອງໃສ່ວຽກງານນ້ັນເພ່ືອຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາ, ດາວິດໄດ້ນໍາພາ
ປະຊາຊນົຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ອົດທົນ,  ຍອມຈໍານົນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອມີຊັຍຊະນະເສິກສົງຄາມ ດາວິດກໍ
ພາປະຊາຊນົໂຮຮ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ     ìຈ່ົງຟັງປະຊາຊນົຂອງພຣະເຈ້ົາໂຮຮ້ອງຍິນດີ ເພາະຄວາມມີຊັຍ 
ຊະນະທ່ີຜ້າເຕັນຂອງພຣະເຈ້ົາ     ພຣະຣິດທະນຸພາບໄດ້ນໍາຊັຍຊະນະສູ່ພວກເຮົາຄືອໍານາດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ໃນ
ສນາມຮົບî (ສບັບໃໝ່ ຂ້ໍ 15-16). ໂຮຮ້ອງຍິນດີໃນຜ້າເຕ້ັນ ແປວ່າ ໂຮຮ້ອງຍິນດີທ່ີພຣະວຫິານເຄ່ືອນທ່ີໃນ
ສມັຍນ້ັນ. ສັງເກດໃນຂ້ໍ 17   ìແທນທ່ີຂ້ອຍຈະສ້ິນຊີບ ແຕ່ຂ້ອຍຈະມີຊີວດິຢູ່ ແລະປະກາດສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ກະທໍາî ໝາຍຄວາມວ່າດາວິດຈະຖືກສັດຕຣູສັງຫານເພາະທະຫານຂອງເພ່ິນກໍເຫລືອນ້ອຍແລ້ວ ແຕ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊອ່ຍໃຫ້ເພ່ິນພ້ົນແລະຊະນະຕ່ໍສັດຕຣູຢ່າງບ່ໍຄາດຝັນ   ດ່ັງນ້ັນເພ່ິນປະຕິຍານຕົນວ່າເພ່ິນ
ເອງຈະມີຊວິີດຢູ່ເພ່ືອປະກາດຄຸນງາມຄວາມດີແລະຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ຕ່ໍໄປເພ່ິນຍັງຮ້ອງສັຣເສີນ
ອີກວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງລົງໂທດເພ່ິນກໍເປັນການຖືກຕ້ອງ  ຍ້ອນວ່າເພ່ິນໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງ 
ເມດຕາເມ່ືອກັບໃຈແລະຮ້ອງຫາຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະອົງ.  
 

4. ຊງົມພີຣະປະສງົໃຫຊ້ະນະ:  (ເພງສຣັເສີນ 118:22-29).  
ຫລາຍເທ່ືອເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນຄໍາເວົາ້ຂອງພວກເຖ້ົາແກ່ບູຮານ   ເພາະເພ່ິນມັກຈະໃຊ້ຄໍາພະຫຍາຫລາຍກວາ່
ເວົ້າຕົງ. ìຫີນທ່ີນາຍຊາ່ງກໍໄດ້ໂຍນຖ້ິມແລ້ວ ເພາະຖືວ່າໄຮ້ຄ່າ ກໍກາຍເປັນຫີນເສົາເອກ ສໍາຄັນກວ່າໝູ່ໝົດî 
(ຂ້ໍ 22).    ເປັນຄໍາກອນນ້ີມີຄວາມໝາຍເລິກໄປກວາ່ເຮົາຈະນ່ັງແປອອກມາໄດ້ ແຕ່ຍັງມີພວກສາສນາສາດ 
ລາງຄົນແປວ່າ ຄໍາກອນນ້ີໄດ້ກ່າວເຖິງການຊົງຊ່ອຍເຫລືອແລະການຊົງເລືອກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ສັງເກດ; ນາຍ 
ຊ່າງກ່ໍສ້າງແມ່ນຜູ້ຊໍານານການເລືອກຫີນທ່ີຈະກ່ໍສ້າງ  ດ່ັງນ້ັນລາວຈະຕ້ອງຮູ້ດີວ່າ ຫີນກ້ອນໃດດີຫລືບ່ໍດີ ແຕ່
ຫີນທ່ີນາຍຊ່າງເຫັນວ່າບ່ໍດີ ໃຊກ້ານບ່ໍໄດ້ນ້ັນ    ພຣະເຈ້ົາກັບປ່ຽນແປງຫີນທ່ີໄຮ້ຄ່ານ້ັນກາຍເປັນຫີນເສົາເອກ 
ແປວ່າເປັນຫີນທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດ, ດາວິດກ່າວເຖິງເພ່ິນເອງວ່າ ພວກສັຕຣູອ້ອມຮອບເພ່ືອສັງຫານເພ່ິນ ແຕ່ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍໃຫ້ເພ່ິນຊະນະຕ່ໍເສິກສັຕຣໂູດຍບ່ໍຄາດຝັນ ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາ ໂດຍ
ປ່ຽນສ່ິງທ່ີບ່ໍມີຄຸນຄ່າໃດໆຕ່ໍສາຍຕາຂອງຊາ່ງຜູ້ຊາໍນານ ໃຫ້ມີຄຸນຄ່າຫລາຍທ່ີສຸດຈົນກາຍເປັນເອກໄດ້, ດ້ວຍ
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ເຫດນ້ີດາວິດຈ່ຶງກ່າວອີກວ່າ   ìເຣ່ືອງນ້ີແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີໄດ້ກະທໍາການ ຊ່ຶງເປັນການອັສຈັນປະຈັກຕາ
ແທ້ໆî (ຂໍ ້23).  
 

ອີງຕາມທັສນະຂອງພຣະຄັມພີໃໝ່ແລ້ວຄໍາວວາ່ຫີນເສົາເອກທ່ີນາຍຊ່າງໄດ້ໂຍນຖ້ິມນ້ັນ ແມ່ນເວ້ົາເຖິງພຣະ
ເຢຊູທ່ີຖືກຊົນຊາດອິສຣາເອນປະຕິເສດພຣະອົງ ດ້ວຍການປະຕິເສດນ້ີເອງຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງຈ່ຶງຖືກ
ແຜ່ຂຍາຍອອກໄປທ່ົວແຜ່ນດິນໂລກ ເມ່ືອແຜ່ຂຍາຍອອກໄປທ່ົວໂລກຈ່ຶງເວ້ົາໄດ້ວ່າ ຫີນທ່ີນາຍຊ່າງ (ອິສຣາ
ເອນ) ໄດ ໂ້ຍນຖ້ິມ (ພຣະເຢຊູ) ຈ່ຶງກາຍເປັນຫີນເສົາເອກທ່ີສໍາຄັນກວ່າໝູ (ຂ້ໍ 22).   ລາງເທ່ືອເຮົາເອງກໍຖືກ
ປະຕິເສດຈາກວຽກງານ, ຖືກປະຕິເສດຈາກສັງຄົມ ຫລືບ່ອນໃດບ່ອນນ່ຶງທ່ີຄົນບ່ໍຍອມຮັບເຮົາ ແຕ່ໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາ
ໃຈວ່າ ພຣະເຈ້ົາຮັບເຮົາສເມີ ແລະພຣະອົງກໍຊງົຖືວ່າເຮົາເປັນຄົນສໍາຄັນຕ່ໍພຣະອົງ.  

ຈາກຂ້ໍ 24-29 ແມ່ນດາວດິໄດ້ພາປະຊາຊນົຍ້ອງຍໍສັຣເສີນຄຸນງາມຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຄວາມຮັກອັນ
ຍ້ັງຍືນຖາວອນ ເຖິງແມ່ນພຣະອົງຊົງໂກດຮ້າຍ ແຕ່ເມ່ືອໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຕົກຢູ່ໃນຊ່ວງອັນຕະຣາຍ  ເມ່ືອ
ຮ້ອງຫາພຣະອົງໆກໍຊົງຊ່ອຍ ìຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາເພາະຄຸນງານຄວາມດີ ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງດໍາ 
ລົງຢູ່ສືບໄປເປັນນິດî (ຂໍ ້29).  

 

 

         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນອສີເຕ ີ
ເຫນັແລ້ວຈຶງ່ເວົາ້ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້      ໂຢຮັນ 20:1-18 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ        ໂຢຮັນ 20:1-18 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້        ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ບ່ົງບອກວ່າພຣະອົງຊົງເປັນ 

                                                   ພຣະເຈົ້າ, ເພື່ອໃຫ້ເຮົາເປັນພະຍານວ່າພຣະຊົງຊົງຄືນແລ້ວ 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:          ທ່ານຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຢຊູຊົງຄືນພຣະຊນົ, ທ່ານໄດ້ບອກຜູ້ອ່ືນບ່ໍ? 

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ເຣືອ່ງຂອງນາງມາຣອີາເຫັນພຣະເຢຊູຊງົຄືນມາສົມ 

                                                   ທົບກັບການທີ່ທ່ານຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ.່ 
  

ຄໍານໍາ  

ເມ່ືອນາງມາຣີອາໄດ້ເຫັນພຣະອົງຊງົຄືນດ້ວຍສາຍຕາຂອງນາງແລ້ວນາງກໍບ່ໍໄດ້ຢຸດຊ້າຟ້າວເອົາເຣ່ືອງນ້ີໄປ
ບອກພວກສາວ ົກດ້ວຍຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີ ແລະຍັງບອກຕ່ໍໆກັນມາຈົນເທ່ົາເຖິງວັນນ້ີ.   
 

1. ນາງມາຣອີາອດົໄວບ້ໍໄ່ດ:້   (ໂຢຮັນ 20:1) 
ມີຜູ້ຮັບໃຊຜູ້້ນ່ຶງກ່າວຄໍາພະຍານວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາມີໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມກຸງເຢຣູຊາເລັມໂດຍການນໍາພາຂອງ
ບໍຣິສັດທ່ອງທ່ຽວ   ຜູ້ນໍາທາງໄດ້ພາພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບພຣະເຢຊູ ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນ
ອຸບໂມງຫວ້າງເປ່ົານ້ັນແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຄຶດຢາກກັບບ້ານໄວໆເພ່ືອຈະໄປເວ້ົາເຣືອ່ງນ້ີໃຫ້ຜູ້ອ່ືນຟັງî.    ນາງ
ມາຣີອາ ເປັນຜູ ້ນ່ຶງທ່ີພຣະເຢຊູຊງົໂຜດຂັບໄລ່ຜີເຈັດໂຕອອກຈາກນາງ (ລູກາ 8:2) ເມ  ່ືອນາງຖືກຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນ
ຈາກຜີເຈັດໂຕນ້ັນແລ້ວນາງກໍກາຍເປັນຜູ້ເຊ່ືອແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູດ້ວຍການຮູ້ບຸນຄຸນ. ວັນທ່ີເຂົາຄຶງພຣະ
ເຢຊູນ້ັນນາງກໍຢືນເຝ້ົາຢູ່ທ່ີໄມ້ກາງແຂນຈົນເຖິງນາທີສຸດທ້າຍ (ໂຢຮັນ 19:25). ສ່ວນວັນນ້ີ ອັຄສາວົກໂຢຮັນ
ບັນທຶກໄວວ່້າ ນາງມາຣີອາ ແລະຜູຍ່ິງອ່ືນພາກັນໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບແຕ່ເຊ້ົາມືດ ດ່ັງນ້ັນນາງຈ່ຶງເປັນຜູ້ເຫັນ 
ພຣະຊຊົູງຄືນມາຈາກຕາຍເປ ນັຜູ້ອໍາອິດ   ແລະນາງກໍເປັນຜູ້ທໍາອິດທ່ີໄປບອກພວກສາວົກໃນເຣ່ືອງການຄືນ
ພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ. 

ມາຣະໂກໄດ້ກ່າວເຖິງຜູ້ຍິງອີກສາມຄົນໄດ້ໄປອຸບໂມງຝັງສົບຮ່ວມກັບນາງມາຣີອາແຕ່ເຊ້ົາມືດ, ສ່ວນໂຢຮັນ
ບ່ໍໄດ້ກ່າວ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ມາຍຄວາມວ່ານາງໄປຄົນດຽວ    ທ່ີໂຢຮັນບ່ໍກ່າວກໍອາດຈະເປັນເພາະວາ່ໂຢຮັນໄດ້ເນ້ັນ
ໜັກເຣ່ືອງຂອງມາຣີອາເປັນພິເສດ   ìວັນຕ້ົນສັປດານ້ັນເວລາເຊ້ົາຍັງມືດຢູ່ ມາຣິອີາໄທມັກດາລາໄດ້ມາເຖິງ
ອຸບໂມງ ແລະນາງໄດ້ເຫັນກ້ອນຫີນຖືກຍ້າຍອອກຈາກປາກອຸບໂມງແລ້ວî (ຂໍ້ 1). ສ່ວນຂ້ໍ 2 ໂຢຮັນຈະບອກ
ວ່າມີຜູ້ຍິງອ່ືນອີກດ້ວຍ ໂດຍໃຊ້ຄໍາວ່າ (ພວກເຮົາ).    ການທ່ີນາງມາຣີອາແລະພວກຜູ້ຍິງອີກສາມຄົນຕ້ັງໃຈ
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ໄປອຸບໂມງຝັງສົບຄ້ັງນ້ີບ່ໍແມ່ນຍ້ອນເຂົາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຈະຄືນມາ ແຕ່ໄປເພາະຄວາມຮັກ ແລະເປັນຫ່ວງສົບ
ຂອງພຣະເຢຊູຈະບ່ໍຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງເປັນຣະບຽບຮຽບຮ້ອຍ    ແລະພວກນາງໄປໂດຍຕ້ັງໃຈວາ່ຈະໄປ
ບົວຣະບັດສົບແລະຈະຫົດສົງດ້ວຍນ້ໍາມັນຫອມຕ່າງຫາກ. ແຕ່ກ່ອນຈະໄປພວກນາງກໍຮູ້ແລ້ວວ່າພວກນາງບ່ໍ
ສາມາດກ່ືງຫີນທ່ີອັດປາກຖ້ໍານ້ັນອອກໄດ້    ແຕ່ອຸປະສັກນ້ີບ່ໍສາມາດຫ້າມລາວບ່ໍໃຫ້ໄປ,   ແນວໃດກໍຈະໄປ
ເພາະອົດໃຈບ່ໍໄດ້ຢ້ານເຂົາບ່ໍເກັບສົບພຣະເຢຊູເປັນຢ່າງດີ.  

2. ເຫັນອຸບໂມງຫວາ້ງເປົ່າ:  (ໂຢຮັນ 20:2-10).  

ດ້ວຍຄວາມຕ່ືນຕົກໃຈນາງຈ່ຶງແລ່ນໄປຫາຊີໂມນແລະສາວົກຜູ້ອ່ືນທ່ີພຣະເຢຊຊົູງຮັກແພງນ້ັນ   ແລ້ວເວ້ົາກັບ
ເຂົາວ່າ, ìເຂົາໄດ້ເອົາສົບຂອງ ພຣະອາຈານອອກຈາກອຸບໂມງແລ້ວ   ແລະພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າເຂົາເອົາໄປ 

ໄວ້ທ່ີໃດ?î ເປໂຕກັບສາວົກຄົນອ່ືນນ້ັນຈ່ຶງພາກ ນັອອກມາເຖິງອຸບໂມງî (ຂໍ ້2-3).   -ì¾¸¦ö¤-¦ ັຍ-£ö- -À±í¾-¦ -̧ 
¹ìõ-®Ò-©„¤- ˜- ªÉº¤-Á È́- -²¸¡-³¾ëó§¾¨¡ð-À ñ̄- -Ä©É.  Àë̂º¤- š¦º- -À»ö¾ Ȩ̀¾ µÈ¾-³É¾ -̧ª̃¤¢Ó-ªòª¼- -°ø-ûÃ©-Ã- -À´̂º-®Ò-»øÉ-
Á- È- º- .   ²¸¡-³¾ëó§¾ -̈À ñ̄- -²¸¡-ªÒ¦øÉ-²ë½-Àµ§ø-¥ò¤-ÁêÉ -ÁªÈ²¸¡-À¢ö¾-®Ò-Ä©É-¡È¼¸¢Éº¤-¡ñ®-¦ö®-¢º¤-²ë½-Àµ§ø-
¹¾ -̈Ä -̄¥¾¡-º÷®-Â´¤,   ²¸¡-£ö- -À±í¾-¦ -̧ -¡ð®Ò-Ä©É-À»ñ©-ºñ- -Ã©-¡ñ®-¦ö®-²ë½-Àµ§ø -ÁªÈ-êñ¤-¦º¤-¡ñ®-«õ¡-¦ö¤-¦ ັຍ-̧ È¾-

É̈¾ -̈¦ö®-¹ìõ-ìñ¡-¦ö®²ë½-Àµ§ø-Ä¯. ¹ì¾ -̈Àê̂º-À»ö¾-¡ð-́ ñ¡-¥½-ªò-́ ¾- -§¾ª¾-- ´¾-®¼©®¼- -§ó̧ ò-©À»ö¾ êñ¤Å-ê†-́ ñ- -
®Ò-́ ó-¦ò©-Áª½ªÉº¤-À»ö¾-Ã- -«¾- ½-À ñ̄- -ìø¡-¢º¤-²ë½-À¥í¾  ®¾¤ທີ-À ñ̄- -- ¿-£¸¾ -́§‰̧ -¢º¤-À»ö¾-Àº¤ -ÁªÈ-¡ñ®-Ä¯Ã¹É-
ເ£ຣ©ò©§¾ª¾-- ¡¾- À»ñ©©„¤- š-À ñ̄- -¡¾- -¦É¾¤-§̂-¦¼¤-Ã¹É-§¾ª¾-- §̂Å, ©„¤- ˜- ¹¾¡-́ ó-¦…¤-Ã©-À¡ó©-¢›- µÈ¾-³É¾ -̧ªøÈ°øÉ-
Ã©-°øÉ-- ‡¤-Àìó¼. 
 
ເມ່ືອລາຍງານໃຫ້ພວກສາວົກຮັບຊາບແລ້ວພວກສາວົກກໍພາກ ນັແລ່ນໄປຍັງອຸບໂມງ ແລະເມ່ືອໄປຮອດແລ້ວ
ພວກສາວົກຈ່ຶງສັງເກດພາຍນອກອຸບໂມງ ສ່ວນເປໂຕມາຮອດຕາມຫລັງແຕ່ເລ່ັງເຂ້ົາໄປໃນອຸບໂມງເລີຍ (ຂ້ໍ 
6). ຈາກນ້ັນສາວົກອ່ືນກໍເຂ້ົາໄປເໝືອນກັນແລະໄດ້ກວດສອບເຫັນວ່າ ìຜ້າປົກພຣະສຽນຂອງພຣະອົງບ່ໍໄດ້
ກອງຢູ່ກັບຜ້າອ່ືນ ແຕ່ພັບໄວ້ຕ່າງຫາກî (ຂໍ 7).  ສັງເກດເຫັນວ່າໂຢຮັນໄດ້ສົນໃນເຄ່ືອງນຸ່ງທ່ີພຣະເຢຊູຊົງນຸ່ງ
ຫ່ົມເວລາເຂົາເອົາພຣະສົບຂອງພຣະອົງບັນຈຸໄວ້ໃນອຸບໂມງ   ໂຢຮັນເຫັນວາ່ຜ້າປົກພຣະສຽນ (ຜ້າປົກຫົວ) 
ຖືກພັບໄວຕ່້າງຫາກມີຄວາມໝາຍວ່າຜ້າບ່ໍໄດ້ປະປົນກັນເຄ່ືອງນຸ່ງແນວອ່ືນ ດ່ັງນ້ັນໂຢຮັນຈ່ຶງສລຸບໄດ້ວ່າບ່ໍມີ
ໃຜລັກສົບຂອງພຣະອົງໄປ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງຄືນພຣະຊນົແທ້.  
 
ຄ້ັງນ່ຶງພຣະເຢຊູຊົງເອ້ີນລາຊະໂຣຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນ      ແມ່ນລາຊະໂຣໄດ້ຍ່າງອອກມາທັງມີຜ້າພັນໂຕຢູ່ 
ພຣະເຢຊູຈ່ຶງບອກໃຫ ້ເຂົາແກ້ຜ້າພັນໂຕອອກ (ໂຢຮັນ 11:44),   ເວລາເຂົາເອົາສົບພຣະເຢຊູໄປບັນຈຸທ່ີອຸບ
ໂມງເຂົາກໍພັນສົບຂອງພຣະອົງຢ່າງດຽວກັນ ດ່ັງນັນ້ສາວົກຈ່ຶງຄຶດອອກໄດ້ວາ່ ແມ່ນເທວະດາໄດ້ມາຊ່ອຍແກ້
ຜ້າພັນໂຕ ແລະພັບຜ້າພັນຫົວໄວ ້ຕ່າງຫາກ. ìແລ້ວສາວົກຜູ້ອ່ືນທ່ີມາເຖິງກ່ອນນ້ັນນ້ັນກໍເຂ້ົາໄປເໝືອນກັນ ກໍ
ໄດ້ເຫັນແລະເຊືອ່î (ຂໍ ້8).  Âµ»ñ- -²½¨¾¨¾ -́¦ñ¤-À¡©-À®…¤-º÷®-Â´¤-©É¾- -- º¡--À²̂º-µ¾¡-»øÉ- Ȩ̀¾-À¢ö¾-ìñ¡-Àºö¾-¦ö®-
²ë½-Àµ§ø-Á- -̧Ã© -ÁªÈ-̄ ¾¡ö©®Ò-À¹ñ- »Èº¤»º -̈-ºñ- --Ã©-°ò©- ȫ¡¡½ªò ¥‡¤-À¢í¾-Ä -̄Ã- -º÷®-Â´¤--À²̂º-¦ñ¤-À¡©-©É¾- -Ã- 
(¢Ó 6). -ÁªÈ-²ð-À´̂º-À¢í¾-Ä -̄Ã- -º÷®-Â´¤-¡ð-¦ñ¤-À¡©-À¹ñ- -°É¾²ñ- -¹ö̧ -¢º¤-²ë½ºö¤ ®Ò-Ä©É-¡º¤-µøÈ-¡ñ®-°É¾-º̂- Å “-°É¾-̄ ö-¡-
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²-ë½-¦¼- -¢º¤-²-ë½-ºö¤-®Ò-Ä©É-¡º¤-µøÈ-¡ñ®-°É¾-º̂- ÁªÈ-²ñ®Ä Ȩ́-ªÈ¾¤-¹¾¡” (¢Ó 7). -¡¾- ¦ñ¤-À¡©¡¾- -¢º¤-Âµ»ñ- -À¢í¾-
Ã¥-̧ È¾-®Ò-́ ó-°øÉ-Ã©-ìñ¡ ¦ö®-²ë½-Àµ§ø-Ä¯ ¹¾¡-Â¥- -¹ìõ-°øÉ-Ã©-°øÉ-- ‡¤-́ ¾-ìñ¡-Àºö¾-¦ö®-²ë½-Àµ§ø-Ä -̄À¢ö¾-£ö¤-³É¾ -̧Îó-ºº¡-
Ä¯ -À´̂º-À¢ö¾-³É¾ -̧À¢ö¾-£ö¤-®Ò-́ ó-À¸ì¾-́ ¾--Á¡É-°É¾²ñ- -¦ö®-Áì½-²ñ®-¡º¤-¡ñ- Ä Ȩ́µÈ¾¤-©ó,     - šª-ûº¤-Á È́- -¡¾- -ºñ¦¥ñ- -
Á- È- º- .  “ÁìȨ́ -¦¾-̧ ö¡-°øÉ-º̂- -ê†-́ ¾-À«ò¤-¡Èº- - - ˜- -¡ð-Ä©É-À¢ í¾-Ä -̄À¹ ṍº- -¡ñ- ¡ð-Ä©É-À¹ñ- -Áì½-À§̂º” (¢Ó 8).   ຫລັງ
ຈາກນ້ັນພວກສາວົກກໍພາກັນກັບບ້ານໃຜລາວ (ຂ້ໍ 10).  
 

3. ມາຣອີາພບົກັບພຣະເຢຊ:ູ  (ໂຢຮັນ 20:11-16).  
¦Ȩ̀ - -- ¾¤-́ ¾-ëóº¾-®Ò-̈ º -́¡ñ®-®É¾- - ¾¤-̈ ñ¤-»Éº¤ຊອກຫາພຣະເຢຊູ -ຢູ່- º¡-º÷®-Â´¤-,    Ã- -¢½- ½-ê†-- ¾¤-¡¿ìñ¤-
»Éº¤--ໄຫ້- ˜- --- ¾ງຫì¼ -̧Ä -̄ê¾¤-º÷®-Â´¤--  ÁìȨ́ À¹ñ- Àê¸½-©¾-¢º¤-ºö¤-ພë½°øÉ-À ñ̄- -À¥í¾-¦º¤-ºö¤ -ÁªÈ-- ¾¤-®Ò-»øÉ-̧ È¾-
êñ¤-¦º¤-Á ú́- -Àê¸½-©¾¢º¤-ºö¤-ພë½°øÉ-À ñ̄- -À¥í¾ ¥‡¤-À¡-ó© ó́-¡¾- -¦ö- ê½- ¾-¡ñ- -ວ່າ“- ¾¤-Àºó̈ , À¥ í¾-»Éº¤-Äຫ້À»ñ©-
ຫ ñ̈¤” - ¾¤-¥‡¤-ªº®-̧ È¾, “Àພາະ -À¢ö¾-Ä©É-Àºö¾-¦ö®-ພë½-º¾-¥¾- -¢º¤-¢É¾-- Éº -̈Ä -̄ÁìȨ́  Áì½-¢É¾-- Éº -̈®Ò-»øÉ-̧ È¾-À¢ö¾-
Àºö¾-Ä -̧̄ ¾¤-Ä Ȩ́-ê†-Ã©” (¢Ó 12Œ13). ເມ່ືອສັງເກດເບ່ິງມາຣີອາແລ້ວເຫັນວ່າ; 
  1. ນາງຮັກພຣະເຢຊູ    ຫລາຍທ່ີສຸດເພາະວ່າຕອນທ່ີເຂົາຄຶງພຣະເຢຊູທ່ີກາ¤ແຂນໃນວັນສຸກທ່ີຜ່ານ 
ມານາງກໍເຝ້ົາຢູ່ທ່ີກາງແຂນຈົນຄ່ໍາມືດ ແລະກັບບ້ານເປັນຜູ້ສຸດທ້າຍ ແລະໃນວັນນ້ີນາງກໍເຝ້ົາຢູ່ບ່ໍໜີຈາກອຸບ 
ໂມງເປັນຜູ້ສຸດທ້າຍເຊ່ັນດຽວກັນ.   2.ເມ່ືອພວກສາວົກສັນນະສູດເຫັນເຫດການໃນອຸບໂມງແລະເຫັນ
ຜ້າປົກຫົວຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວກໍ ໄດ້ເຊ່ືອແລ້ວກໍກັບບ້ານຂອງຕົນ (ຂ້ໍ 9)  ເປັນຫຍັງນາງຈ່ຶງບ່ໍກັບ ຫລືນາງບ່ໍ
ເຊ່ືອຢ່າງດຽວກັບສາວົກໄດ້ເຊ່ືອ? ແລະເປັ-ຫຍັງພວກສາວົກຈ່ຶງບ່ໍຊັກຊວນນາງກັບໄປພ້ອມກັບພວກສາວົກ? 

ໃນຂະນະທ່ີນາງລ່ັງເລໃຈ ຫລືໃຈຮ້ອນຮົນໃນເຣ່ືອງນ šµøúພຣະເຢຊ¡ູðປາກົດແກ່ນາງ ແຕ່ນາງມົວແຕ່ຮ້ອງໄຫ້ຈ່ຶງ
ບ່ໍໄດ້ເບ່ິງແລະຟັງຢ່າງຄັກຈ່ຶງບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູທ່ີກ່າວກັບນາງວ່າ ìນາງເອີຍ, ເຈ້ົາຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງ ເຈ້ົາ
ຊອກຫາຜູ້ໃດ?î (ຂ້ໍ 15).  ເທວະດາກໍ¡È¾¸ກັບນາງຄໍາດຽວກັນ ìເຈ້ົາຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງî (ຂ້ໍ 13).  ແຕ່ສ່ິງສໍາ 
ຄັນນ້ັນແມ່ນພຣະເຢ¤øຖາມນາງວາ່ ìເຈ້ົາຊອກຫາຜູ້ໃດî    ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງບ່ໍຮູ້ວາ່ນາງຊອກຫາ
ພຣະອົງ, ບ່ໍຮູ້ວ່າມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນກັບມາຣອີາເຮັດໃຫ້ລາວບ່ໍຈ່ືຈໍາພຣະເຢຊູ   ຫລືອາດເປັນເພາະລາວປ່ິນຫລັງ 
ໃສ່ພຣະອົງ ຫລືເປັນຍ້ອນພຣະອົງປາກົດຕົວດ້ານຫລັງຂອງນາງ    ເຫດການແນວນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບສອງຜົວ 
ເມັຽໃນຂະນະທ່ີເຂົາທັງສອງເດີນທາງກັບບ້ານເອມາອູດ    ຫລັງຈາກເຂົາມາເບ່ິງພຣະເຢຊູຖືກຕອກຄຶງທ່ີໄມ້ 
ກາງແຂນ (ລູກາ24:15-16).    ທັງສອງເຫດການນ້ີເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດເຖິງໂລກນ້ີກໍາລັງຊອກສແວງຫາ 
ທາງແຫ່ງຄວາມພ້ົນ ແຕ່ບ່ໍຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນຫົນທາງແຫ່ງຄວາມພ້ົນ.   ກັ®ຄືນໄປຫານາງມາຣີອາຕອບຄໍາ 
ຖາມພຣະເຢຊູຕອບວາ່ ìນາຍເອີຍ ຖ້າແມ່ນທ່ານໄດ້ເອົາສົບຂອງເພ່ິນໄປ   ຂໍບອກຂ້ານ້ອຍວ່າທ່ານໄດ້ເອົາ 
ໄປວາງໄວທ່ີ້ໃດ ແລະຂ້ານ້ອຍຈະໄປຍົກເອົາເສັຽî (ຂໍ ້15ຂ).  ພຣະເຢຊູຈ່ຶງກ່າວກັບນາງວ່າ ìມາຣີອາເອີຍ,î 
(ຂໍ ້16ກ).ເມ່ືອພຣະອົງຮ້ອງອອກຊືຂ່ອງນາງນ້ັນໄດ້ດຶງຄວາມສົນໃຈຂອງມາຣີອາຫລາຍຂ້ຶນÂ©¨¡¾- ¹ì¼¸ 
À®…¤²ë½Àµ§ø   ແລ້ວ¥‡¤»øȨ́ È¾Á È́- ²ë½ºö¤ ເມ່ືອເຫັນພຣະອົງແລ້ວ - ¾¤¥‡¤ເວົ້າ¡ñ®²ë½Àµ§øເປັນພາສາເຮັບ
ເຣີວ່າ ìຮັບໂບນີî ແປວ່າ ພຣະອາຈານ (ຂ້ໍ 16ຂ). 
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4. ມາຣອີາດີໃຈທີເ່ຫນັພຣະເຢຊ:ູ (ໂຢຮັນ 20:17-18).  
ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ບອກວ່າວ່ານາງມາຣີອາຈ່ອງແຂນພຣະເຢຊູແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ຈະສັງເກດເຫັນຕາມຄໍາເວ້ົາຂອງ
ພຣະເຢຊູທ່ີກ່າວວ່າ ìຢ່າໜ່ວງດຶງເຮົາ ເພາະເຮົາບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນໄປຫາພຣະບິດາຂອງເຮົາ   ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງໄປຫາພວກ
ພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາແລະບອກເຂົາວ່າ    ເຮົາຈະຂ້ຶນເມືອຫາພຣະບິດາຂອງເຮົາ ແລະພຣະບິດາຂອງທ່ານî    (ຂໍ ້
17ກ). ບາງທີນາງອາດຈະຮ້ອງໄຫ້ໜ່ວງດຶງພຣະເຢຊູ ຫລືພຣະເຢຊູເຫັນນາງບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນເຣ່ືອງທ່ີພຣະອົງສ່ັງ 
ສອນມາ ຫລືຍັງຂາດຄວາມເຊ່ືອຊຶງ່ເປັນການໜ່ວງດຶງພຣະອົງປະການນ່ຶງອີກ. ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ມີການຖົກຖຽງກັນ
ໃນບັນດາສາສດາຈານສາສນາສາດ ແລະຍັງມີການຖົກຖຽງກັນມາເຖິງມະຫາວິທະຍາລັຍພຣະຄັມພີມາຈົນ
ເຖິງທຸກວັນນ້ີ, ພວກຜູ້ເກັ່ງທາງສາສນາສາດຈໍານວນນ່ຶງມີຄໍາເຫັນວ່າ ì ìແນ່ນອນນາງມາຣອີາດຈະຕ້ອງເວ້ົາ
ອັນໃດອັນນ່ຶງໜວ່ງດຶງພຣະອົງ ເຊ່ັນ: ìພຣະອົງຊງົຄືນນມາແລ້ວຢ່າຈາກພວກຂ້ານ້ອຍໄປອີກເລີຽî î ອີກພວກ
ນ່ຶງເວ້ົາວາ່ ບ່ໍແມ່ນ, ແຕ່ອາດຈະແມ່ນການກະທໍາແບບຄົນບ່ໍເຊ່ືອຕ່າງຫາກທ່ີໜ່ວງດຶງພຣະອົງໄວ້.  
 

ວັນນ່ຶງພວກສາວົກມີບັນຫາເຣ່ືອງການຂັບໄລ່ຜີໃນພຣະທັມມາຣະໂກ 9: 19  ນ້ັນພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບເຂົາ
ວ່າ  ìໂອ ຄົນໃນສມັຍຂາດຄວາມເຊ່ືອເອີຍ, ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບພວກທ່ານນານປານໃດ  ເຮົາຈະຕ້ອງອົດທົນ
ນໍາພວກເຈ້ົານານປານໃດ ຈ່ົງພາມັນມາຫາເຮົາî .    ພຣະທັມຕອນນ້ີໄດ້ບອກຢ່າງແຈ້ງວ່າພວກສາວກົຂາດ
ຄວາມເຊ່ືອ, ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວໃນພຣະທັມມັດທາຍວ່າ  ìເພາະເຫດພວກທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອນ້ອຍ ດ້ວຍເຮົາ
ບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ    ຖ້າພວກທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອທ່ໍເມັດຜັກກາດເມັດນ່ຶງ ພວກທ່ານຈະສ່ັງພູ
ໜ່ວຍນ້ິວ່າ ìຈ່ົງເຄ່ືອນຈາກບ່ອນນ້ີໄປຢ  ູ່ບ່ອນນ້ັນî ມັນກໍຈະເຄ່ືອນໄປ ບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີທ່ານເຮັດບ່ໍໄດ້î (ມັດທາຍ 
17:20).  

ເມ່ືອນາງມາຣີອາໄດ້ຮັບຟັງຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວນາງຈ່ຶງກັບໄປບອກພວກພ່ີນ້ອງຕາມ
ທ່ີພຣະເຢຊູຊງົສ່ັງ.  ìນາງມາຣອີາມັກດາລາຈ່ຶງໄປບອກຂ່າວນີກັ້ບພວກສາວກົວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນອົງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວî ແລະໄດ້ບອກເຂົາວາ່ພຣະອົງຊົງກ່າວຄໍາເຫລ່ົານ້ີແກ່ຕົນî (ຂໍ ້18). ມາຣີອາໄດ້ໄປບອກພວກ
ສາວົກໂດຍການເປັນພະຍານວ່ານາງໄດ້ເຫັນພຣະອົງດ້ວຍສາຍຕາຍຂອງນາງ   ແລະນາງຍັງໄດ້ໂອ້ລົມກັບ
ພຣະອົງແລະຮັບຄໍາສ່ັງຈາກພຣະອົງຈ່ຶງປະຕິບັດຄໍາສ່ັງນ້ັນໂດຍໄປບອກພວກສາວົກ,      ຫວັງໃຈວາ່ເຮົາທັງ 
ຫລາຍໄດ້ເອົາແບບຢ່າງຂອງນາງມາຣອີາ  ຄືເມ່ືອເຮົາຮັບຄໍາສ່ັງແລ້ວກໍກັບໄປບອກພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກ
ກັບພຣະເຢຊູໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະອົງເສັຽ.   

ຄໍາຖາມ: 

1. ແມ່ນຫຍັງເປັນແຮງຈູງໃຈໃຫ້ມາຣີອາໄປອຸບໂມງຝັງສົບແຕ່ເຊ້ົາມືດ? 

2. ຄວາມຫວັງຂອງນາງຈະໄປເຮັດຫຍັງ? ແລະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ? 

3. ເມ່ືອເຫັນອ ÷ບໂມງຫວ້າງເປ່ົາແລ້ວນາງເຂ້ົາໃຈວ່າຢ່າງໃດ? ເຣ່ືອງນ້ີສອນເຮົາອັນໃດ? 
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4.ມາຣີອາໄດ້ແລ່ນໄປລາຍງານຜູ້ໃດແດ່? ແລ້ວເຂົາເຮັດແນວໃດ? 

5. ເປັນຫຍັງມາຣີອາຈ່ຶງບ່ໍຮູ້ວາ່ແມ່ນພຣະເຢຊູທ່ີປາກົດຕົວກັບລາວ? 

6. ເມ່ືອນາງ´¾ë ີº¾ຮັບຊາບແລ້ວນາງເຮັດຫຍັງ?  

        ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 

 

 


