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ບົດຮຽນທີ 1

ຄວາມຢ້ານກົວ:ຄືຜົນຂອງການພາດລົ້ມ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ປະຖົມມະການ 3:1-19

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ປະຖົມມະການ ບົດທີ 2 ແລະ 3

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ການພາດລົ້ມຂອງມະນຸດຄືການຮັບເອົາຄວາມບາບ ແລະຮັບເອົາຄວາມ
ຢ້ານກົວເຂົ້າມາໃນໂລກ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຄວາມຢ້ານກົວເຂົ້າມາໃນໂລກນີ້ຢ່າງໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຊີ້ແຈງໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າ ຄວາມຢ້ານກົວແມ່ນໝາກຜົນຂອງການ
ພາດລົ້ມຂອງມະນຸດ. (ການເຮັດບາບ)

ຄຳນຳ

ຕອນຫົວປີຂອງປີສຸດທ້າຍໃນຊັ້ນມັທຍົມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກບົ່ງບອກໃຫ້ກ່າວກ່ຽວກັບເຣື່ອງ

ການຢ້ານຕາຍ. ເພື່ອນຄົນນຶ່ງທີ່ຮ່ວມຫ້ອງກັບຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂ້າຕົວຕາຍ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍເລີ້ມຕົ້ນຢ້ານກົວ

ຕໍ່ຄວາມຕາຍ. ຂ້າພະຈົ້າໄປຄົ້ນຄວ້າຫາປຶ້ມທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມຕາຍມາອ່ານ. ມີຫວ
ົ ຂໍ້ນຶ່ງ ທີ່ສຳຄັນຫລາຍ ແລະ
ປະທັບໃຈຂ້າພະເຈົ້າຫລາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍເລີຍຖືເອົາມາເປັນຄຳພະຍານຂອງຕົນເອງໃນເວລານັ້ນ; ໂອພຣະ

ເຈົ້າເອີຍຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຂໍຢ່າໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງຕາຍເລີຍ. ຂ້ານ້ອຍຫາກໍມີອາຍຸພຽງສິບເຈັດປີເທົ່ານັ້ນ. ນີ້ຄຫ
ື ົວ
ຂໍ້ທີລ
່ ົງໃນໜ້າໜັງສືພິມກ່ຽວກັບເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຊື່ວ່າ ອັບບີ ເພື່ອນຮັກ.

ທ່ານບາງຄົນອາດຈະຈຳໄດ້ທີ່ເຣືອ
່ ງນີ້ເຄີຍອອກຢູ່ໃນຄໍລັມເປັນປະຈຳ. ພໍ່ແມ່ຂອງຂ້ອຍເພິ່ນອ່ານເປັນປະຈຳ
ທຸກໆວັນ. ບາງຄັ້ງເພິ່ນກໍໄດ້ເອົາມາໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງເວລາມີເຣື່ອງກ່ຽວກັບການຕາຍ. ຂ້ອຍກໍຕັດເອົາເຈັ້ຽຕອນ

ນັ້ນແລ້ວກໍເອົາມາຕິດໄວ້ຫລັງປຶ້ມພຣະຄັມພີຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍໄດ້ອ່ານຫລາຍເທື່ອຈົນນັບບໍ່ໄດ້. ເວລານັ້ນ
ຂ້ອຍມີອາຍຸພຽງສິບເຈັດປີເທົ່ານັ້ນ ແລະກໍຢ້ານກົວຄວາມຕາຍທີ່ສຸດ.

ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດກໍຄື ຄຣູສອນໂຮງຮຽນວັນອາທິດຂອງຂ້ອຍໄດ້ເວົ້າກັບຂ້ອຍກ່ຽວກັບເຣື່ອງຄວາມຕາຍນີ້ເລື້ອຍໆ.
ລາວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ . ໃນຖານະທີ່ຂ້ອຍເປັນນັກຮຽນມັທ

ຍົມປີສຸດທ້າຍຂ້ອຍໄດ້ຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງຂ້ອຍ ແລະພຣະອົງກໍໄດ້ນຳພາຂ້ອຍ
ອອກມາຈາກຄວາມຢ້ານກົວນັ້ນ, ແລະແລ້ວມັນກໍເປັນຄວາມຈິງ ແລະກໍເປັນການອັສຈັນໃຈແທ້ໆ.
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ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງຢ້ານກົວຄວາມຕາຍນີ້ແທ້? ມີຂ້ອຍຜູ້ດຽວບໍທ
່ ີ່ຢ້ານກົວຄວາມຕາຍອັນນີ້? ໃນເວລາດຽວ

ກັນນີ້ ຂ້ອຍກໍຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງການຢ້ານກົວຄວາມຕາຍຈຶ່ງແຜ່ຂຍາຍອອກໄປໃນສັງຄົມຂອງມະນຸດ
ໃນໂລກນີ້. ຫລືວ່າຄວາມຢ້ານກົວນີ້ມັນເປັນພື້ນຖານຂອງຄວາມເປັນມາຂອງໂລກ.

ທ່ານຢ້ານກົວບໍ່?ທ່ານເຄີຍຮູ້ຈັກຜູ້ໃດທີ່ຢ້ານກົວຄວາມຕາຍນີ້ບໍ່? ທ່ານເຂົ້າໃຈໃນການແຜ່ຂຍາຍຄວາມຢ້ານ
ກົວນີ້ບໍ່? ແມ່ນຫຍັງຄືສາສນາສາດທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ໃນການສົນທະນາກັນໃນວັນນີ້? ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ນຳພາ
ກັບໄປຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຂອງໂລກນີ້.

1.ເວົ້າເຣືອ
່ ງສວັນ: (ປະຖົມມະການ ບົດທີ 1ແລະ 2)

ໃນການເປີດສາກໜ້າທຳອິດຂອງພຣະຄັມພີ ພວກເຮົາຈະເຫັນທຸກຢ່າງເຊັ່ນ: ທັສນະທ່າທີຂອງການຂີດຂຽນ,
ການບັລຍາຍເຖິງການຊົງສ້າງຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັບປວັດສາດຂອງໂລກ.

ຖ້າພວກເຮົາຫາກສັງເກດເບິ່ງຄັກໆ

ແລ້ວພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ໜ້າອັສຈັນໃຈແທ້ໆ. ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແລະໄດ້
ກ່າວເຖິງການເຄື່ອນໄຫວໃນການຊົງສ້າງ ໃນປະຖົມມະການບົດທີ1 ແມ່ນສະເກັດສ່ວນນ້ອຍໆສ່ວນນຶ່ງຂອງ
ພຣະຄັມພີ ຖ້າຈະເວົ້າອີກຢ່າງນຶ່ງກໍຄື ສ່ວນນ້ອຍໆຂອງການຊົງສ້າງ. ໃນປະຖົມມະການບົດທີ 2 ແມ່ນກ່າວ
ເຖິງປະວັດຂອງມະນຸດ

ແທ້ຈິງແລ້ວ ສວນເອເດນກໍແມ່ນສວັນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງມອບໃຫ້ແກ່ມະນຸດ. ມະນຸດຄູ່ແລກ ມີລັກສະນະເໝືອນ

ພຣະເຈົ້າ ແລະພວກເຂົາຈະຢູ່ໃນສວນເອເດນນີ້ຕລອດໄປ, ແລະຟັງຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບ
ພຣະເຈົ້າ. ໃນບົດນີ້ຍັງໄດ້ບັລຍາຍເຖິງຄວາມສົດສວຍງົດງາມຂອງສວນເອເດນແລະຄວາມໄຮ້ດຽງສາຂອງ

ມະນຸດດ້ວຍ. ມະນຸດຄູ່ແລກໄດ້ພາກັນເປືອຍກາຍຢູ່ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຮູສ
້ ຶກລະອາຍຕໍ່ກັນເລີຍ.(ປຖກ. 2:5)
ສວນເອເດນມີຄຸນລັກສະນະທີ່ໜ້າຢູ່ ທັງສອງຄົນກໍມຄ
ີ ວາມຮັກຕໍ່ກັນ, ຢູ່ໄປຕາມເປົ້າໝາຍຂອງພຣະເຈົ້າ, ຢູ່
ໃນລະບົບຂອງການຊົງສ້າງ ແລະກໍຢູ່ຮ່ວມກັນຕລອດໄປ. ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ມີການຜິດພາດເກີດຂຶ້ນ?

2. ການສູນເສັຽສວັນ: (ປະຖົມມະການ 3:1-13)

ໃນປະຖົມມະການບົດທີ 3 ຜູ້ຂຽນກໍໄດ້ເປີດການອະທິບາຍເຖິງງູທັນທີໂລດ ວ່າເປັນສັດທີ່ສລາດກວ່າໝູ່. ງູກໍ
ເປັນສັດທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາທັມດາໆ ເໝືອນກັບສັດອື່ນ, ບໍ່ມຫ
ີ ຍັງແປກປລາດ. ປະຖົມມະການບົດທີ 3 ກໍຍັງບໍ່ໄດ້

ອະທິບາຍເຖິງກຳລັງພິເສດແຕ່ຢ່າງໃດ, ຢ່າງດຽວກໍຄືວ່າການບໍ່ເຊື່ອຟັງ.(ກະບົດ) ໃນການຊົງສ້າງທັງໝົດນີ້ ງູ
ໂຕດຽວທີ່ເປັນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ. ປັດຈຸບັນນີ້ ມັນຍັງຊັກຊວນບັນດາສັດທີ່ຖືກສ້າງທັງໝົດ ພ້ອມທັງມະນຸດ
ດ້ວຍໃຫ້ປະກອບສ່ວນໃນການກະບົດນີ້.
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ງູພະຍາຍາມໃຊ້ຄຳຫລອກລວງຂອງມັນອອກມາ ໂດຍໃຊ້ຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ ມັນບໍ່ໄດ້ຕໍ່ວ່າກັບຜູ້ຍິງແຕ່ຢ່າງ
ໃດເລີຍ ພຽງແຕ່ລຶ້ມຄືນຄຳຖາມຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ແມ່ນແທ້ບໍ່ທີ່ພຣະເຈົ້າກ່າວຢ່າງນັ້ນ? ເທົ່ານີຜ
້ ູ້ຍິງຄົນ
ນັ້ນກໍສົງສັຍແລ້ວ. ທຸກວັນນີ້ ຊາຕານຍັງໃຊ້ຄຳນີ້ຫລອກລວງມະນຸດຢູ່ ເພາະເປັນຄຳທີ່ໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

ພວກເຮົາທຸກຄົນ ກໍອາດຈະເປັນເໝືອນກັບເອວາທີ່ຖືກຄຳຫລອກລວງຢ່າງນີ້ ຄືເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສົງ

ສັຍໃນພຣະເຈົ້າ. ເອວາສົງສັຍລະຫວ່າງຄວາມດີແລະຄວາມຊົ່ວຂອງໝາກໄມ້ນັ້ນ(3:3). ເມື່ອເອວາມີຄວາມ
ສົງສັຍແລ້ວ ງູກໍຕອກຍ້ຳເຂົ້າຕື່ມ. ມະນຸດພວກເຮົາທັງຫລາຍກໍມັກມີຈຸດອ່ອນຢ່າງນີ້ເໝືອນໆ ກັນທຸກຄົນ (3:
4-5) ຄຳຕອກຍ້ຳກໍຄືວ່າເຈົ້າຈະເປັນເໝືອນພຣະເຈົ້າ ແລະເຈົ້າກໍຈະຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງທຸກຢ່າງເໝືອນກັບພຣະ
ອົງ. ສຸດທ້າຍເອວາກໍຕັດສິນໃຈກິນໝາກໄມ້ ແລ້ວກໍສົ່ງໃຫ້ສາມີຂອງນາງດ້ວຍ. (3:6) ທັງສອງກໍກາຍເປັນ
ຄົນກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົາ້ .

ເມື່ອພວກເຂົາກິນໝາກໄມ້ແລ້ວຕາຂອງພວກເຂົາກໍສະວ່າງ; ແລະເຂົາກໍຮູ້ວ່າພວກເຂົາເຮັດຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ

ທີ່ຜິດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.(3:7) ພວກເຂົາເຫັນຕົນເອງເປືອຍກາຍຢູ່ ຈຶ່ງພາກັນໄປຫາສິ່ງທີ່ມາປົກປິດຮ່າງກາຍໄວ້. ພໍ
ເຖິງຍາມມື້ແລງມາ ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ສະເດັດມາຫາພວກເຂົາເໝືອນທີ່ພຣະອົງເຄີຍປະຕິບັດມາ. ພວກເຂົາພາ

ກັນໄປຫລົບລີ້ຊ່ອນພຣະອົງ.(3:8) ພຣະອົງກໍເອີ້ນຫາພວກເຂົາ ພວກເຈົ້າພາກັນຢູ່ໃສ? ອາດາມກໍຂານຕອບ

ພຣະເຈົ້າໄປທັນທີວ່າ: ພວກຂ້ານ້ອຍລີ້ຢູ່, ພວກຂ້ານ້ອຍຢ້ານກົວພຣະອົງ, ພວກຂ້ານ້ອຍເປືອຍກາຍຢູ່ (3:910).

ໃນປະວັດສາດຂອງມະນຸດ ຄວາມຢ້ານກົວໄດ້ເຂົ້າມາໃນໂລກນີ້ເປັນເທື່ອທຳອິດ. ພວກເຂົາຢ້ານກົວເພາະ

ພວກເຂົາລະອາຍຕົນເອງ ພວກເຂົາກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ຄຳຖາມແລະຄຳຕອບພວກເຮົາຈະເຫັນຢູ່ໃນປະຖົມ

ມະການ 3:9-13 ເໝືອນຢູ່ໃນສານທຸກຄົນມັກຈະໂຍນຄວາມຜິດໃສ່ຜູ້ອື່ນ. ທຸກວັນນີ້ກໍຍັງມີຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພາະ
ເປັນຄວາມຊິນເຄີຍຂອງມະນຸດທີ່ສືບທອດມາແຕ່ດຶກດຳບັນ.

3. ການຕັດສິນ: (ປະຖົມມະການ 3:14-19)

ຖ້າມີການກະທຳຜິດແລ້ວການຕັດສິນກໍຕ້ອງຕາມມາຢ່າງແນ່ນອນ.

ທຸກຄົນທີ່ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມໃນການກະທຳ

ຕ້ອງຖືກຕັດສິນທັງໝົດຕາມການກະທຳຂອງຕົນເອງ, ເຊັ່ນດຽວກັບ ງູ, ອາດາມ ແລະເອວາ ກໍຕ້ອງຖືກລົງ

ໂທດ. ງູເປັນຜູ້ທີ່ຖືກລົງໂທດໜັກ ເພາະເປັນຜູ້ຫລອກລວງໃຫ້ມະນຸດກະທຳຜິດ. ເອວາ ກໍຖືກໜັກເໝືອນກັນ

ເພາະເຊື່ອຟັງຄຳຫລອກລວງແລະສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຮັດບາບດ້ວຍ. ສ່ວນອາດາມນັ້ນກໍໄດ້ທຳຜິດໃນການກະທຳ
ຄວາມຜິດຕາມພັລຍາ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕັກເຕືອນໃວ້ໃນບົດ 2 ຂໍ້ 17 ວ່າຖ້າເຈົ້າເຮັດບາບເຈົ້າຕ້ອງຕາຍ. ເວລາຕາຍແລ້ວຕ້ອງກັບໄປ
ເປັນດິນ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອມະນຸດເຮັດບາບແລ້ວກໍຢ້ານກົວຄືຢ້ານກົວຄວາມຕາຍນັ້ນເອງ (3:19)
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ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ

ພຣະເຈົ້າສ້າງມະນຸດຂຶ້ນມາຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ສຳແດງສະງ່າຣາສີຂອງ

ພຣະອົງ ແລະດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນພຣະອົງ. ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຂົາເຊື່ອຟັງພຣະອົງ ບໍ່ແມ່ນຈະໃຫ້
ພວກເຂົາມີຄວາມຢ້ານກົວພຣະອົງ ພວກເຂົາບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງຫລົບລີ້ພຣະອົງ.

ຄວາມບາບທີ່ມະນຸດກະທຳຂຶ້ນມາ ເປັນຫນ້າເສັຽໃຈຫລາຍ ດັ່ງໃນປະຖົມມະການ ບົດທີ 3.

ຜົນໄດ້ຮັບກໍ

ຕາມມາເຖິງມະນຸດທຸກໆຊົ່ວຊາດຄົນ. ຄວາມຢ້ານກົວຄວາມຕາຍເຮັດໃຫ້ມະນຸດກາຍມາເປັນໂຣກຊຳເຮື້ອ
ຕລອດມາ.

ຄຳຖາມ:

1. ທ່ານຈະອະທິບາຍຢ່າງໃດກ່ຽວກັບການພາດລົ້ມຂອງມະນຸດ?
2. ຄວາມບາບມີຜົນສະທ້ອນເຖິງຄອບຄົວບໍ່? ຍົກຕົວຢ່າງ.

3. ຄວາມຢ້ານກົວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດບາງຊີວິດບໍ່ກ້າວໜ້າແມ່ນບໍ່? ເປັນຫຍັງ? ອະທິບາຍ
4. ຄຣິສຕຽນໄດ້ພົບຄວາມຫວັງອັນໃດແດ່ບໍ່? ແລະໄດ້ຮັບການໜູນໃຈແບບໃດແດ່ບໍ່?

5. ທ່ານຢ້ານກົວສິ່ງໃດຫລາຍກວ່າໝູ່? ເວລາທ່ານຢ້ານກົວຫລາຍໆ ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດໃນຖານະທີ່
ທ່ານເປັນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ?

ບພ
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ບົດຮຽນທີ 2

ຢ້ານກົວຕໍຄ
່ ຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ອົບພະຍົບ 3:7-15; 4:1-17
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົບພະຍົບ ບົດທີ 3 ແລະ ບົດທີ 4

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມພວກເຮົາເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະອົງ ດ້ວຍ
ການນຳພາແລະພລັງອຳນາດຂອງພຣະອົງ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະໝັ້ນໃຈໄດ້ຢ່າງໃດ ທີຈ
່ ະນຳຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້ານີ້ອອກໄປໃນ
ຊີວິດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ນຳພວກເຮົາ ແລະພລັງອຳ
ນາດຂອງພຣະອົງ ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາສຳເຣັດແລ້ວໃນຄຳສັ່ງຂອງພຣະອົງ.

ຄຳນຳ

ທ່ານເຄີຍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈົ້ານຳທາງໃນຊີວິດຂອງທ່ານບໍ່ ແຕ່ທ່ານກໍປະຕິເສດທີຈ
່ ະຕິດຕາມ. ເປັນ

ຫຍັງທ່ານຈຶ່ງປະຕິເສດ? ເຄີຍຄິດສົງສັຍໃນຕົນເອງບໍ່? ທ່ານເຄີຍສົງສັຍໃນຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່?
ທ່ານສົງສັຍພຣະເຈົ້າບໍ່?

ສ່ວນຫລາຍຄຣິສຕຽນຈະສາມາດໃຫ້ຄຳພະຍານແກ່ທ່ານ ກ່ຽວກັບການສົງສັຍພຣະຈົ້າ. ເມື່ອເວລາພວກຂ້າ
ພະເຈົ້າຢູ່ໃນໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີ ພວກເຮົາເອົາຫ້ອງການອອກໄປປ່າວປະກາດນຳກັນ ພວກເຮົາຮູ້ ສຶກວ່າ
ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນເອົາພວກເຮົາ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງພ້ອມພາກັນເອົາຫ້ອງນັ້ນ.

ໂບດຂອງພວກເຮົາກໍໃຫ້ການສນັບສນຸນ, ພວກເຮົາມີຄຣູສອນທີ່ດີ ເພາະໃນສ່ວນຕົວຂອງຄຣູແລ້ວເພິ່ນກໍ

ເປັນຜູ້ອອກໄປປ່າວປະກາດຢູ່ແລ້ວ. ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມຝຶກຝົນກັບນັກຮຽນທີ່ມາຈາກໂບດອື່ນໆດ້ວຍ. ຕາມ

ທັມດາແລ້ວພວກເຮົາຈະອອກໄປຢ້ຽມຢາມຄົນທີ່ມາຢ້ຽມຢາມໂບດຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ. ເປັນການງ່າຍໆ
ທີ່ພວກເຮົາພາກັນກະທຳຢູ່.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງມີຄວາມລັ່ງເລສົງສັຍໃນການແບ່ງປັນຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນເອງຢູ່. ດັ່ງນັ້ນ ໃນ

ເວລາທີມ
່ ກ
ີ ານສົນທະນາກັນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖາມທຸກໆຄຳຖາມທີ່ຢູ່ໃນຫົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າມັກຈະ
ທັກທາຍກັບຄົນດ້ວຍການຖາມເຖິງຄອບຄົວ ຕໍ່ມາກໍແມ່ນຖາມເຣື່ອງໂບດ ແລະຕໍ່ມາກໍຈະແມ່ນເຣື່ອງກິລາ

ແລະຕໍ່ໆໄປ…. ຍາກຫລາຍສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຈະຫັນເຂົ້າມາຫາເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອ (ສາສນາ) ໃນທີ່ສຸດຂ້າ

ພະເຈົ້າກໍຍອມຄຣູຝຶກ ຂ້າພະເຈົ້າຢ້ານຫລາຍແທ້ໆ. ສົງສັຍວ່າຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພຣະຄັມພີຍັງບໍ່ພບ
ໍ ໍ? ເພາະ
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ວ່າຍັງຢ້ານຄຳຖາມທີ່ເຂົາຈະຖາມມາ ແລ້ວກໍຕອບບໍ່ໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າຢ້ານຈະມີການຜິດພາດ. ຫລືວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າຄວນຈະຮຽນເຖິງເຣື່ອງການສະຖິດນຳພາຂອງພຣະເຈົ້າຕື່ມອີກບໍ?

ເພື່ອຈະໄດ້ແນ່ ໃຈວ່າພຣະອົງໃຫ້

ພລັງອຳນາດໃນການປະກາດ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານກົວນີ້ ໃຫ້ໄດ້.

ໃນບົດຮຽນນີ້ ພວກເຮົາຈະພົບກັບໂມເຊແລະຮຽນຈາກລາວຫລາຍຢ່າງ. ລາວຕ້ອງເອົາຊະນະຄວາມສົງສັ ຍ
ແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງເດັດຂາດ ແລະເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສະສົມອາວຸດທຸກຢ່າງແກ່ພວກເຮົາ ເພື່ອ
ພຣະອົງຈະໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ແກ່ເຮົາ.

1. ການເຄື່ອນໄຫວ, ການຈັດຕຽມຂອງພຣະຈົ້າ: (ອົບພະຍົບ 3:7-9)

ບາງຄົນເຊື່ອພຣະເຈົ້າແບບຫ່າງໆ ແບບຢູ່ໃນໄລຍະໃກ. ບາງຄົນກໍຄິດວ່າພຣະເຈົ້າເພິ່ນບໍ່ສົນດອກຖ້າພວກ

ເຮົາຫາກມີວຽກມີງານແລ້ວ. ແຕ່ວ່າ ພຣະຄັມພີຊ້ຳພັດບັນທຶກໄວ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າແຫ່ງຈັກວານນີ້. ພຣະອົງ
ຍັງເຄືອ
່ ນໄຫວ, ພຣະອົງຍັງຈັດຕຽມທຸກຢ່າງສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຫລົງລືມ
ແລະບໍ່ໄດ້ລົດລະໃນການທີ່ຈະມີສ່ວນພົວພັນກັບມວນມະນຸດທັງຫລາຍ.

ອົບພະຍົບ 3:7-9 ໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າພຣະອົງໄດ້ເຫັນຄວາມທຸກຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງໄດ້ຍິນ

ສຽງຮ້ອງຂອງພວກເຂົາ ພຣະອົງເຫັນຄວາມທຸກຮ້ອນຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ ພຣະອົງສະເດັດລົງມາກໍ ເພື່ອຈະ
ຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກມືຂອງຊາວອີຢິບ.

ໃນການກ່າວເຖິງສ່ວນຕົວຢ່າງນີ້ ກໍໝາຍເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ. ໂມເຊເຂົ້າໃຈດີ ເພາະວ່າພຣະ
ເຈົ້າຂອງປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງເພິ່ນ ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນໂລກນີ້ ແລະຍັງມີແຜນການຮ່ວມກັບມະນຸດ
ທຸກໆສມັຍຕລອດມາ.

2. ການຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ: (ອົບພະຍົບ 3:10-15)

ເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ແນວຄິດຂອງໂມເຊຕື່ນຂຶ້ນມາແລ້ວ, ພຣະອົງກໍໄດ້ເອີ້ນເອົາໂມເຊທັນທີວ່າ ຈົ່ງມາ

ເຖີດ ບັດນີ້ເຮົາຈະໃຊ້ເຈົ້າໄປເຝົ້າຟາຣາໂອເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ພາໄພ່ພນ
ົ ຂອງເຮົາຄື ຄົນອິສຣາເອນອອກຈາກອີ
ຢິບ.

ໃນອົບພະຍົບ 3:10 ນີ້ ພຣະເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໂມເຊໃຫ້ເປັນຕົວແທນຂອງການຊົງໄຖ່ຄົນອິ ສຣາເອນ.

ພຣະເຈົ້າຈະປົດປ່ອຍຄົນຂອງພຣະອົງ ແລະໂມເຊກໍເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພຣະອົງ.

ອົບພະຍົບ 3:1-6 ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງປາກົດການໃຫ້ແກ່ໂມເຊ ຄືພຣະອົງໄດ້ກະທຳໃຫ້ມີໄຟເກີດຂຶ້ນທ່ີພມ
ຸ່ ໄມ້
ແຕ່ໄຟບໍ່ໄດ້ໃໝ້ພມ
ຸ່ ໄມ້ເລີຍ. ສ້າງຄວາມແປກປລາດໃຫ້ແກ່ໂມເຊຫລາຍ ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ຫຍັບເຂົ້າໄປເບິ່ງ ວ່າ
ເປັນດ້ວຍເຫດໃດໄຟຈຶ່ງບໍ່ໄໝ້. ພຣະເຈົ້າກໍເອີ້ນເອົາໂມເຊທັນທີທີ່ໂມເຊຫຍັບເຂົ້າມາ. ໂມເຊກໍໄດ້ຮັບເອົາ
ດ້ວຍຄວາມສົງສັຍ ຫລືແບບບໍ່ແນ່ນອນໃຈ.
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ເປັນທັມດາບໍ່? ພວກເຮົາຫລາຍຄົນກໍເຮັດຢ່າງນັ້ນ. ບັດນີ້ລອງມາເບິ່ງໃຫ້ລະອຽດເບິ່ງດູວ່າເປັນຢ່າງໃດ. ອົບ
ພະຍົບ 3:11 ໂມເຊໄດ້ຖາມພຣະເຈົ້າຄືນວ່າ ຂ້ານ້ອຍເປັນຜູ້ໃດ ທີ່ພຣະອົງຈະໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄປເຝົ້າຟາຣາໂອ

ແລະຈະນຳຄົນອິສຣາເອນອອກຈາກອີຍິບ. ບໍ່ມີຜິດອັນໃດທີໂ
່ ມເຊຖາມຢ່າງນັ້ນ ພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນແມ່ນ
ບໍ? ຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າທຸກຄັ້ງຕ້ອງເໜືອຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາ

ເຮົາເພິ່ງອີງພຣະອົງ. ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາແນ່ນອນແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ.

ເພາະພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກ

ການຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານແບບຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອກໍເກີດຂຶ້ນມາໃນຂໍ້ພຣະຄຳ 3:11, 13; 4:1, 10, 13. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄຳ

ສັ່ງຂອງພຣະອົງແມ່ນເພື່ອຂຍາຍຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ, ພຣະອົງຕ້ອງການທີ່ຈະໃຊ້ພວກເຮົາ, ພຣະອົງ
ຢາກສອນພວກເຮົາ ພຣະອົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຮຽນຈາກພຣະອົງ.

3. ຄຳຕອບຂອງພຣະເຈົ້າ: (ອົບພະຍົບ 3:12-15)

ພຣະເຈົ້າຕອບໂມເຊ ຄົນທີ່ມຄ
ີ ວາມສົງສັຍວ່າຢ່າງໃດ? ພຣະອົງຮັບປະກັນທຸກຢ່າງ. ພຣະອົງສັນຍາຕໍ່ໂມ
ເຊວ່າຈະຢູກ
່ ັບລາວຕລອດ(3:12) ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ພລັງອຳນາດ ແລະຈະຢູ່ກັບໂມເຊທຸກເວລາ. ຖ້າພວກ
ເຂົາຫາກຖາມຂ້ານ້ອຍວ່າ ພຣະເຈົ້າຢູ່ໃສ? ພຣະເຈົ້າເປັນຢ່າງໃດ?

ພຣະເຈົ້າຊື່ ຫຍັງ? ຂ້ານ້ອຍຈະຕອບ

ພວກເຂົາວ່າຢ່າງໃດ? ແລະພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບທັງໝົດແກ່ໂມເຊ.

4. ອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າ: (ອົບພະຍົບ 4: 1-9)

ໂມເຊຍັງບໍ່ແລ້ວ, ຍັງຢູ່ໃນຄວາມຢ້ານກົວຢູ່, ຖ້າພວກເຂົາຫາກບໍ່ເຊື່ອແລະບໍ່ຟັງຂ້ານ້ອຍເດ? (4:1). ເພາະ

ວ່າຄົນອິສຣາເອນໄດ້ເຄີຍອາສັຍຢູ່ໃນດິນແດນຂອງອີຢິບເປັນເວລາດົນນານເຖິງ 400 ປີ. ໂມເຊບໍ່ຢ້ານກົວ

ປານໃດຕໍ່ຟາຣາໂອ ແຕ່ເພິ່ນຢ້ານກົວຄົນອິສຣາເອນເອງ. ພວກເຂົາຈະຮັບຮູ້ເພິ່ນເປັນຜູ້ນຳບໍ່ ເພິ່ນຈະໄປວ່າ
ຢ່າງໃດກັບພວກເຂົາ. ເພິ່ນຈະໄປຢັ້ງຢືນກັບພວກເຂົາຢ່າງໃດວ່າ ພຣະເຈົ້າຂອງອັບຣາຮາມ, ຂອງອີຊາກ

ແລະຂອງຢາໂຄບເປັນຜູ້ທີ່ໃຊ້ເພິ່ນມາ? ແລະແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ສຳແດງຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງສອງຢ່າງ
ເພື່ອຢັ້ງຢືນໃຫ້ໂມເຊເຫັນ.

5. ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ: (ອົບພະຍົບ 4:10-17)

ຫລັງຈາກທຸກສິ່ງຜ່ານໄປໂມເຊຍັງມີຄວາມສົງສັຍຢູ່ ຍັງບໍ່ພໍເພິ່ນສົງສັບຕົນເອງ ເຖິງການເວົ້າວ່າຕົນເອງເວົ້າ
ບໍ່ເກັ່ງ. ພຣະເຈົ້າຊົງຕຽມພ້ອມທຸກຢ່າງເພື່ອແກ້ໄຂຄຳຖາມຂອງໂມເຊ. ພວກເຮົາຮູ້ນຳກັນຢູ່ແລ້ວວ່າໂມເຊ
ເປັນຄົນດື້ດຶງ, ບໍ່ມັກຟັງຄວາມຜູ້ໃດ. ລາວຍັງບອກພຣະເຈົ້າຄືນວ່າ ຈົ່ງຊອກຫາເອີ້ນຄົນອື່ນເຖີດ ເພາະຂ້າ

ນ້ອຍເວົ້າບໍ່ເກັ່ງ(4:13) ຈົ່ງໄປເຖີດ ເຈົ້າຍັງມີອ້າຍຂອງເຈົ້າຜູ້ທີ່ເວົ້າເກັ່ງ ລາວຊື່ວ່າອາໂຣນ ແລະລາວກໍກຳລັງ
ມາ.

ເວລາພຣະເຈົ້າຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາ

ພຣະອົງຊົງຕຽມພຣະຄຸນທຸກຢ່າງເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ ນຳເອົາໄປໃຊ້.
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ພຣະອົງຮູ້ວ່າມະນຸດເປັນຄົນຂີ້ຢ້ານ. ພຣະອົງຈະຊົງນຳພາພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກບັນຫາເຫລົ່ານີ້. ຢ່າງໃດກໍ

ຕາມ ໂມເຊກໍເຊື່ອຟັງແລະປະຕິບັດຕາມພຣະເຈົ້າຢູ່. ເພິ່ນພະຍາຍາມສູ້ບັນຫາດ້ວຍການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ.
ເພິ່ນໄດ້ສຶກສາຈາກຊີວິດຈິງ ດ້ວຍການວາງໃຈແລະມອບຊີວິດໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ. ເພິ່ນກໍຍັງຮູ້ອີກວ່າພຣະເຈົ້າ

ຊົງສະຖິດນຳພາເພິ່ນຢູ່ຕລອດເວລາ. ເພິ່ນມີຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແຕ່ເພິ່ນກໍບໍ່ເຄີຍໃຫ້ຄວາມຢ້ານກົວເຮັດ
ໃຫ້ເພິ່ນເປັນອຳມະພາດຈົນເຮັດອັນໃດບໍ່ໄດ້. ການຕໍ່ສູ້ຂອງເພິ່ນໄດ້ກາຍມາເປັນປະວັດສາດ ແລະກໍເປັນບົດ
ຮຽນໃນຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ

ພຣະເຈົ້າຮຽກເອີ້ນຄົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ມາຮັບໃຊ້ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການຮຽກເອີ້ນຄົນແລ້ວຄົນເລົ່າເຊັ່ນ: ອັບ

ຣາຮາມ, ໂມເຊ, ໂຢຊວຍ, ກີເດໂອນ, ຊາມູເອນ, ເອຊາຢາ, ເຢເຣມີຢາ, ອາໂມດ, ເປໂຕ, ອັນເດອາ, ໂຢ
ຮັນ, ຢາໂກໂບ, ໂປໂລ. ພຣະອົງຊົງເອີ້ນໂດຍເກີນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາທຸກຄົນ.

ທຸກວັນນີ້, ພຣະເຈົ້າຍັງທຳງານຢູ່ໂລກຂອງພວກເຮົາ. ພຣະອົງຊົງຮຽກເອີ້ນຄົນຂອງພຣະອົງຢູ່ທຸກວັນ ເພື່ອ
ຈະມາຮັບໃຊ້. ຢ່າແປກປລາດເມື່ອພຣະອົງຊົງເອີ້ນເອົາທ່ານ.

ຄຳຖາມ:

1. ຄວາມຢ້ານກົວອັນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ໂມເຊສົງສັຍພຣະເຈົ້າ?

2. ພຣະເຈົ້ານຳພາຢ່າງໃດ ເພື່ອຈະຜ່ານຜ່າຄວາມຢ້ານກົວນີ້?

3. ໃນວຽກງານຂອງພຣະອົງ ມີວິທີໃດອີກແດ່ບໍ່ທີ່ພຣະອົງຈະຊົງສຳແດງແກ່ພວກເຮົາ?

4. ເປັນຫຍັງໂມເຊຈຶ່ງສົງສັຍພຣະເຈົ້າ? ຄວາມຢ້ານກົວປະເພດໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສົງສັຍ?
5. ໂມເຊເອົາຊະນະຄວາມສົງສັຍດ້ວຍວິທີໃດ?

6. ພວກເຮົາເດຈະເອົາຊະນະຄວາມສົງສັຍຂອງພວກເຮົາຢ່າງໃດ? ຈະຕອບສນອງການຮຽກເອີ້ນຂອງ
ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຢ່າງໃດ?

ບພ
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ບົດຮຽນທີ 3

ເຄັດລັບຂອງການລືມຕົວ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ອົບພະຍົບ 13:26 - 14:9
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົບພະຍົບ 13 ແລະ 14

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຄວາມຢ້ານກົວກໍແມ່ນເຄັດລັບອັນນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຫລົງລືມພຣະເຈົ້າ
ຜູ້ຢູ່ເທິງສວັນ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຄວາມຢ້ານກົວ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຫລົງລືມພຣະເຈົ້າຜູ້ຢູ່ເທິງສວັນຢ່າງໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຢາກຈະຢັ້ງຢືນວ່າກຸນແຈທີ່ຈະເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານກົວນັ້ນ ຈະຕ້ອງມີ
ເຄັດລັບອັນແນບນຽນແລະອີງຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຄຳນຳ

ເຄັດລັບແມ່ນແຜນການອັນນຶ່ງທີ່ຊຸກເຊື່ອງໄວ້. ເຄັດລັບຈະປາກົດອອກມາຕາມຂນາດຂອງມັນ. ໃນຖານະທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນສິດຍາພິບານ ຂ້າພະເຈົ້າກໍມີເຄັດລັບໃນການທີ່ຈະນຳຄົນມາຫາພຣະເຈົ້າ ແລະກໍມີເຄັດລັບ
ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຕິດຢູ່ໃນໂບດ.

ຫລາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ ໂບດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງນຳພວກເຮົາໃຫ້ໄປເຮັດການປ່າວ
ປະກາດຢູ່ແຖວອັຟຣິກກາພາກຕາເວັນຕົກ. ພວກເຮົາໄດ້ພ້ອມພາກັນອະທິຖານ ແລະກໍໄດ້ເຫັນການຊົງນຳ

ຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພວກເຮົາ ຖືກພຣະເຈົ້າເອີ້ນໃຊ້. ພວກເຮົາກໍໄດ້ຈັດແຈງເອົາຢາຫລາຍຊະ

ນິດ ແລະເຄື່ອງອຸປກອນທີ່ກ່ຽວກັບແຂ້ວ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາກໍໄດ້ຝຶກພວກທີ່ຈະອອກໄປຮ່ວມກັນ ກ່ຽວ
ກັບການໃຊ້ຢາ ການທຳງານທີ່ກ່ຽວກັບແຂ້ວ.
ການເດີນທາງຕ່າງໆ.

ຕໍ່ນັ້ນມາພວກເຮົາກໍໄດ້ໃຊ້ວິທີຫາເງິນເພື່ອຈະນຳໄປໃຊ້ໃນ

ແລງວັນນຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າແລະພັລຍາກໍໄດ້ອະທິຖານແລະລົມກັນກ່ຽວກັບທຳງານ. ພວກເຮົາບໍ່ແນ່ໃຈເລີຍວ່າ
ພວກເຮົາຈະໄປເຮັດຢ່າງໃດ. ພວກເຮົາຄິດຫລາຍຢ່າງຕ່າງໆນາໆ, ຄົນທັງຫລາຍຈະອີງໃສ່ພວກເຮົາເພາະ

ພວກເຮົາເປັນຜູ້ນຳ. ກ່ອນຈະເລີ້ມຕົ້ນ. ພວກເຮົາໄດ້ພາກັນອະທິຖານອ້ອນວອນແລ້ວບໍ່? ອະທິຖານແລ້ວ.
ພວກເຮົາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູນ
້ ຳແລ້ວບໍ່? ແຕ່ງຕັ້ງແລ້ວ. ພວກເຮົາພໍໃຈທີ່ຈະເຮັດແລ້ວແມ່ນບໍ່? ແມ່ນແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ
ກ້າວຕໍ່ໄປ ແມ່ນຫຍັງອີກ?

ຂ້າພະເຈົ້າແລະພັລຍາ ໄດ້ພາກັນອະທິຖານອ້ອນວອນ ຂໍຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈົ້າສຳແດງແຜນການເຄັດລັບອັນນີ້

ຊ່ວຍພວກເຮົາ. ໃນຄືນວັນນັ້ນ ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາຈະຕ້ອງກ້າວໜ້າຕໍ່ໄປແລະເປັນຜູ້ນຳທີມຢ່າງບໍ່ທໍ້
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ຖອຍ. ພຣະເຈົ້າຊົງທົດລອງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງພວກເຮົາ ວ່າຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາເປັນຢ່າງໃດ. ພວກ
ເຮົາຈະລໍຖ້າເບິ່ງວ່າອັນໃດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ບໍ່ພຽງແຕ່ທໍ່ນັ້ນ ທາງໂບດຂອງພວກເຮົາກໍຍັງຕ້ອງການອາຄານສູນກາງການໃຫ້ຄຳແນະນຳອີກນຶ່ງຫລັງຕົກ
ເປັນຣາຄາ 35,000 ໂດລາ. ພວກເຮົາກໍໄດ້ແຕ່ອະທິຖານດ້ວຍຄວາມເຊື່ອແລະຄອຍຖ້າເໝືອນເດີມ.

ສອງມື້ຜ່ານໄປ, ມີສະມາຊິກໂບດຄົນນຶ່ງ, ເປັນຜູ້ຍິງໄດ້ເຂົ້າມາຫາຂ້າພະເຈົ້າໃນຫ້ອງການ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້

ລາວດີພໍທໍ່ໃດ ລາວໄດ້ແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນໃຈລາວ ວ່າລາວຢາກຈະປະກອບສ່ວນໃນງານຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ
ລາວກໍໄດ້ຍື່ນເຊັກເງິນຈຳນວນ $100,000 ໂດລາໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ ເມື່ອຂ້າພະຈົ້າເຫັນແລ້ວກໍເຫັນວ່າພຽງ
ພໍໃນການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈະອອກໄປປ່າວປະກາດແລະສ້າງອາຄານສູນກາງການໃຫ້ຄຳແນະນຳ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສຳແດງເຄັດລັບໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ ບໍ່ມີຈັກຄົນທີ່ຈະຮູ້ເຄັດລັບຂອງພຣະອົງວ່າພຣະອົງ

ຈະເຮັດຢ່າງໃດ, ແຕ່ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍແລ້ວມັກຈະຢ້ານກົວເມື່ອມີການທົດລອງ ແທນທີ່ພວກເຮົາຈະອະ
ທິຖານອ້ອນວອນກ່ອນ.

1. ອົບພະຍົບ: ( ອົບພະຍົບ 13: 1-25)

ໃນປະຖົມມະການ 12:1-3 ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮຽກເອີ້ນເອົາອັບຣາຮາມໃຫ້ອອກຈາກເມືອງອູຣະ ແລ້ວຕິດຕາມ
ພຣະອົງໄປ, ພຣະອົງຈະບອກເພິ່ນເອງວ່າຈະໄປໃສ.
ຕາມພຣະເຈົ້າໄປ.

ອັບຣາຮາມແລະຄອບຄົວກໍ ເຊື່ອຟັງແລະພາກັນຕິດ

ໃນພຣະທັມອົບພະຍົບ ບົດ 13, ຫລາຍປີຜ່ານໄປ ພຣະເຈົ້າໄດ້ປາກົດແກ່ພວກອິສຣາເອນ ເພື່ອຈະໃຫ້ຄຳ
ສັນຍາຂອງພຣະອົງສົມບູນກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນຊົງສັນຍາ. ຕາມປະວັດສາດແລ້ວ ພຣະເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍພວກ
ເຂົາໃຫ້ອອກຈາກການເປັນທາດຂອງປະເທດອີຢິບ ດ້ວຍການລ້ຽງເກືອອາຫານປະຈຳວັນ, ຈັດຕຽມເສົາໄຟ

ເປັນແສງສວ່າງໃນຍາມກາງຄືນ, ເສົາເມກໃນຍາມກາງເວັນ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ ກົດບັນຍັດຂອງພຣະອົງເອງທີ່
ຈະບັນຊາຄົນອິຣາເອນທັງໝົດ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕັສສັ່ງແກ່ໂມເຊວ່າ ຈົ່ງສົ່ງຄົນໄປສອດແນມທີ່ແຜ່ນດິນການາ
ອານ ຈົ່ງສົ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະຕະກຸນ. ແຕ່ລະເຜົ່າກໍເລືອກເອົາຜູ້ນຳຂອງຕົນໄປ.

ໃນທີ່ສຸດຄົນອິສຣາເອນ, ຜູ້ຕາງໜ້າແຕ່ລະເຜົ່າກໍໄດ້ເຂົ້າໄປຢຽບແຜ່ນດິນຊົງສັນຍາ ຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນທີ່ອຸດົມ
ສົມບູນໄປດ້ວຍນ້ຳເຜິ້ງແລະນ້ຳນົມ.

2. ເຫັນຮູບພາບທີ່ຈະຕ້ອງປະເຊີນ: (ອົບພະຍົບ13: 26-33)

40 ວັນຜ່ານໄປ ພວກສອດແນມທັງຫລາຍໄດ້ກັບມາເຖິງຖິ່ນທຸຣະກັນດານ. ພວກເຂົາໄດ້ໄປເຫັນທຸກສິ່ງທຸກ
ຢ່າງໃນດິນແດນແຫ່ງນັ້ນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ໝາກໄມ້ຈະອຸດົມສົມບູນແລະໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາກໍ
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ໃຫຍ່ດ້ວຍ.

ພວກສອດແນມກໍຍັງໄດ້ເກັບເອົາຜົລໄມ້ມາໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງເບິ່ງນຳດ້ວຍ ແລະໄດ້ຊີມຣົດຊາດ

ເພື່ອໃຫ້ເປັນຕົວຢ່າງ.

ຊ່າງສົດສວຍງົດງາມຫລາຍແທ້ໆ ດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາທີ່ພຣະເຈົ້າມອບໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນທີ່ພຣະອົງຊົງ
ຮັກ. ປະຊາຊົນກໍໃຫຍ່ແລະແຂງແຮງ, ກຳແພງເມືອງກໍແໜ້ນໜາ ທະຫານຂອງອິສຣາເອນບໍ່ມີອາວຸດຫຍັງ ນີ້
ແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງນັກສືບສິບຄົນ. ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວແມ່ນທຽບໃສ່ກັນບໍ່ຕິດ.

ເມືອ
່ ປະຊາຊົນໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນກໍພາກັນຮ້ອງໄຫ້ໂຮແຊວ ຜູ້ນຶ່ງໃນນັກສືບສິບສອງຄົນ, ຄາເລັບ, ໄດ້ບອກປະຊາ
ຊົນວ່າພີ່ນ້ອງທັງຫລາຍຈົ່ງໃຈເຢັນໆໄວ້ ລາວມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນນີ້. ລາວເຊື່ອພຣະເຈົ້າ
ແລະໄດ້ທ້າທາຍພີີ່ນ້ອງອອກໄປວ່າ ຈົ່ງຢ່າເຊື່ອສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາຈົ່ງຂຶ້ນໄປຍຶດຄອງ ເພາະພວກເຮົາມີ
ກຳລັງສາມາດທີ່ຈະເອົາຊັຍຊະນະໄດ້. (13:30)
ເໝືອນຄົນອິສຣາເອນ

ເມື່ອພວກເຮົາເຫັນບັນຫາທີ່ຂວາງໜ້າພວກເຮົາຢູ່ແລ້ວ

ພວກເຮົາກໍມັກຢ້ານກົວ.

ຄວາມຢ້ານກົວກໍເຕີບໂຕຂຶ້ນ ແລະແລ້ວພວກເຮົາກໍກາຍເປັນຄົນເປັ້ຽຫລ່ອຍທາງດ້ານຈິດໃຈ ຄົນອິສຣາເອນ
ເມື່ອໄດ້ຟງັ ການລາຍງານຂອງນັກສືບສິບຄົນແລ້ວ ກໍພາກັນກ່າວໂທດໃສ່ໂມເຊ.(13:31-33)

3. ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈພວກເຮົາຍັງມີແຜນການ: (ອົບພະຍົບ 14: 1-4)

ເມື່ອປະຊາຊົນຮ້ອນຮົນກະວົນກະວາຍຫລາຍ. ຄວາມຢ້ານກົວແຜ່ຂຍາຍອອກໄປທົ່ວຄ້າຍພັກເຊົາ ເໝືອນ

ແມ່ພະຍາດ. ພວກເຂົາທັງຫລາຍກໍຫລົງລືມຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າ, ຫລົງລືມສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ລ້ຽງເກືອ
ພວກເຂົາມາ. ພວກເຂົາເຫັນຢ່າງດຽວຄືໃຫ້ພວກເຮົາກັບຄືນໄປຕາຍຢູ່ໃນປະເທດອີ ຢິບ ດີກ່ວ່ຈະມາຕາຍຢູ່
ທີ່ນີ້.

ພວກເຂົາລົມກັນວ່າ ໃຫ້ພວກເຮົາຕັ້ງຄົນນຶ່ງຂຶ້ນເປັນຫົວໜ້າແທນໂມເຊ ແລ້ວກັບໄປປະເທດອີ ຢິບ.

(14:1-4) ພວກເຂົາກໍພາກັນເວົ້າເຖິງພຣະເຢໂຮວາວ່າ ເພິ່ນເປັນຜູ້ນຳພວກເຂົາອອກມາຈາກອີຢິບ, ແຕ່
ວ່ານຳອອກມາຕາຍ. (14:3)

4.ແມ່ນຈະຢູ່ໃນກອງໄຟກໍຕ້ອງເຊື່ອ (ອົບພະຍົບ 14:5-9)

ເມື່ອປະຊາຊົນຮ້ອງໂຮຫລາຍ ໂມເຊແລະອາໂຣນກໍກົ້ມໜ້າໃສ່ພື້ນດິນຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາຊຸມຊົນທັງຫລາຍ ໂຢຊວຍ
ແລະຄາເລັບກໍພາກັນຈີກເສື້ອຜ້າຍ້ອນຄວາມເສັຽໃຈເພາະຄົນບໍ່ຟັງ. ເພິ່ນກ່າວຂຶ້ນວ່າ ເຮົາກໍໄປສອດແນມຄື

ກັນ ແຜ່ນດິນກໍດີແທ້ ແຕ່ວ່າຖ້າພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍໃນພວກເຮົາ ພຣະອົງຈະນຳພວກເຮົາເຂົ້າໄປ. ຂໍແຕ່ຢ່າ
ໃຫ້ພວກເຮົາທັງຫລາຍກະບົດ. ພວກເຂົາເປັນເຂົ້າໜົມຂອງພວກເຮົາແລ້ວ. ຢ່າຢ້ານພວກເຂົາເລີຍ.
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ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ

ການເດີນທາງດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຕ້ອງມີການສ່ຽງ.

ການເດີນທາງຈະເຖິງເປົ້າໝາຍຕາມຈຸດປະສົງໄດ້ ບໍ່

ແມ່ນຈະອ່ອນນິ້ມລະມຸນລະໄມຕລອດໄປ. ພຣະເຈົ້າອາດຈະທົດລອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຈຳເປັນຈະຕ້ອງ
ຮຽນວ່າຈະຕໍ່ສູ້ຢ່າງໃດ? ຈະຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ?

ພວກເຮົາອາດຈະເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານກົວໄດ້ ເມື່ອພວກເຮົາຫາກປັກຕາໃສ່ພຣະເຢຊູ, ແຕ່ຖ້າຍາມໃດ

ສາຍຕາຂອງພວກເຮົາຫາກຫັນອອກຈາກພຣະເຢຊູແລ້ວ ພວກເຮົາກໍຕ້ອງຕາຍທັນທີ . ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ອື່ນຈະ
ເອົາສາຍຕາອອກຈາກພຣະເຈົ້າກໍຕາມ ຕົວເຮົາເອງຈົ່ງກ້າຫານ ເໝືອນໂຢຊວຍແລະຄາເລັບ.

ຄຳຖາມ:

1. ພວກນັກສືບສິບສອງຄົນກັບມາແລ້ວລາຍງານແກ່ໂມເຊວ່າຢ່າງໃດແດ່?
2. ເປັນຫຍັງນັກສືບສິບຄົນຈຶ່ງມີຄວາມຢ້ານກົວແທ້?

3. ທ່ານໄດ້ຮັບບົດຮຽນອັນໃດແດ່ບໍ່ສຳລັບວັນນີ້ ເມື່ອທ່ານຫາກຈະພົບພໍ້ກັບບັນຫາທີ່ຈະມາເຖິງ
ໃນຂ້າງໜ້າ?

4. ທ່ານຈະຮັບຜິດຊອບກັບບັນຫາຢ່າງໃດ?
ບພ
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ບົດຮຽນທີ 4

ຄວາມຢ້ານນຳໄປເຖິງຄວາມໝົດຫວັງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

1 ກະສັດ ບົດທີ 19:1-18

1 ກະສັດ ບົດທີ 19:17-19

ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄວາມໜູນໃຈພວກເຮົາຖ້າມກາງຄວາມໝົດຫວັງ

ດ້ວຍສຽງກະຊິບຄ່ອຍໆໃສ່ຫ.ູ

ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈະເອົາຊະນະຕໍ່ຄວາມຢ້ານທີ່ນຳໄປຫາ
ຄວາມໝົດຫວັງນີ້ໄດ້?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ໜູນໃຈຄົນອື່ນໃຫ້ຮູ້ຕົນເອງວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງການຢຸດພັກຜ່ອນ,

ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ:

ພວກເຮົາທຸກຄົນຈະໜີບໍ່ພົ້ນຈາກຄວາມຮູ້ສຶກໝົດທາງ ແລະສິ້ນ

ນັ່ງຄຶດຕຶກຕອງ, ຕື່ມນ້ຳມັນ, ແລະເຂົ້າສນິດຕິດກັບພຣະເຈົ້າເພາະ
ສິ່ງນີ້ເປັນຢາວິເສດແກ້ຄວາມໝົດຫວັງໃນຊີວິດໄດ້.

ຫວັງນີ້. ພຣະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ປະທານຄວາມຫວັງແລະປິ່ນປົວພວກ
ເຮົາໃນຖ້າມກາງຄວາມສິ້ນຫວັງ.

ບົດນຳ

ຫລາຍປີມາແລ້ວມີສິດຍາພິບານຄົນອາວຸໂສຄົນນຶ່ງ ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມປຶກສາແກ່ຂ້າພະເຈົ້າເຣື່ອງການ

ຮັບໃຊ້. ພວກເຮົາທັງສອງໄດ້ປຶກສາກັນເຖິງຫລາຍໆເຣື່ອງ. ເພິ່ນໄດ້ສອນຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳໃນຄຣິສ

ຕະຈັກ, ສອນວິທີຕຽມບົດເທສນາ, ສອນວິທີເບິ່ງລູກແກະ, ແລະສອນໃຫ້ມີສາຍຕາກວ້າງໄກ. ຂ້າພະເຈົ້າ
ເປັນສິດຍາພິບານກໍເພາະເພິ່ນເປັນຄົນປັ້ນສອນເປັນຢ່າງດີ.

ມີຕອນນຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໃຫ້ຟັງເຣື່ອງລຳບາກໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕົກໃຈ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າ

ເຫັນເພິ່ນເປັນສິດຍາພິບານຜູ້ສຳເຣັດ

ຄຣິສຕະຈັກຂອງເພິ່ນໄດ້ຈະເຣີນຂຶ້ນເພາະໄດ້ຕິດຕາມການນຳພາ

ຂອງພຣະເຈົ້າ. ຕອນນຶ່ງເພິ່ນເວົ້າໃຫ້ຟັງດ້ວຍຄວາມເສັຽໃຈຄືເພິ່ນບໍ່ຫວ
ົ ຊາກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ
ຄືການພັກຜ່ອນ ແລະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງສະບາຍ.

ໃນທີ່ສຸດເພິ່ນໄດ້ພົບຊີວິດ “ຫົວຕຳຝາ” ເພິ່ນໄດ້ໄປຫາໝໍ ແລະທ່ານໝໍກໍເລີຍບອກເພິ່ນວ່າ, “ເຈົ້າອຸກອັ່ງ

ຈິດໃຈຫລາຍ.” ສິດຍາພິບານຄົນນີ້ກໍຕົກຕະລຶງໃຫຍ່ເມື່ອທ່ານໝໍກວດພໍ້ພະຍາດແນວນັ້ນ. ເຖິງແມ່ນເພິ່ນ
ເປັນຄົນສຳເຣັດໃນການຮັບໃຊ້ ແຕ່ເພິນ
່ ເມື່ອຍດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ ເພິ່ນກໍຮູ້ສຶກນ້ອຍໃຈ ແລະຮູ້ສຶກ
ໝົດຫວັງໃນຫລາຍໆເຣື່ອງໃນຊີວິດ.
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ເພິ່ນໄດ້ເຕືອນຂ້າພະເຈົ້າວ່າຢ່າເປັນຄົນເໝືອນເພິ່ນເຮັດວຽກຈົນບໍ່ຄຶດເຖິງຕົນເອງ ໃຫ້ໃຊ້ເວລາກັບຄອບ

ຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ, ແລະຮັກສາສຸຂພາບ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເອົາຄຳແນະນຳທີ່ດີນັ້ນມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳ

ວັນໃນທຸກວັນນີ້. ເພິ່ນໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຜິດຫວັງຈຶ່ງກາຍເປັນຄົນມີປັນຍາແລະໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ

ຜູ້ຮັບໃຊ້ລຸ້ນໃໝ່ຜູ້ນ້ອຍທັງອາຍຸແລະປະສົບການ. ເພິ່ນໄດ້ຊ່ອຍຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຫລີກເວັ້ນຈາກຄວາມຜິດຫວັງ
ໃນຖານະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້.

ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການພັກຜ່ອນ ແລະເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່

ຄວາມຫວັງໃນຍາມລຳບາກ. ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າມີພຽງພໍຕໍ່ພວກເຮົາ.

ເຣື່ອງຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນ

ພຣະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ໃຫ້

ໃນ 1 ກະສັດ 17:1, ພວກເຮົາຈະເຫັນເຣື່ອງຜູ້ມີຊື່ສຽງດັງໃນປະວັດສາດຂອງພວກອິສຣາເອນ: ຜູ້ປະ

ກາດພຣະທັມເອລີຢາຊາວຕີສປີ.

ເພິ່ນເປັນນັກເທສນາທີ່ກ້າແລະມີໂວຫານດີໃນປະສັດສາດຈົນບໍ່ມີຜູ້ໃດ

ທຽບໄດ້. ເພິ່ນເປັນຄົນຜູ້ພເິ ສດຫລາຍຈົນພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຣົດມ້າມາຈາກສວັນຮັບເພິ່ນຂຶ້ນໄປສວັນດ້ວຍລົມ
ພະຍຸໃຫຍ່ ( 2 ກະສັດ 2:11-12).

ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນຣາຊການຂອງກະສັດອາຮາບໂອຣົດຂອງໂອມຣີ. ອາຮາບເປັນ

ກະສັດຊົ່ວຊ້າ. ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າກະສັດອາຮາບໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າໂກດຮ້າຍຫລາຍກວ່າກະສັດອົງອື່ນທີ່

ປົກຄອງມາກ່ອນ (1 ກະສັດ 16:33). ເພິ່ນໄດ້ແຕ່ງງານກັບເຈົ້າຍິງຕ່າງດ້າວຈາກປະເທດໂຟນີເຊັຽຜູ້ມີ ຊື່ວ່າ
ເຢເຊເບນ ຜູ້ນັບຖືພຣະບາອານ. ກະສັດອາຮາບໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບມະເຫສີຮັບໃຊ້ພຣະບາອານ ເພິ່ນຍັງໄດ້
ສ້າງຫໍໃຫ້ພຣະບາອານທີ່ເມືອງຊາມາເຣັຽຊຶ່ງເປັນສູນກາງຂອງອານາຈັກປົກຄອງຂອງເພິ່ນ.

ກະສັດອາຮາບແລະນາງເຢເຊເບນເປັນຄົນຊົ່ວໃນທຸກດ້ານ. ມີຕອນນຶ່ງນາງເຢເຊເບນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຂ້າຜູ້ປະ

ກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ ( 1 ກະສັກ 18:14).

ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາໄດ້ຮູ້ຈັກທັງສອງຄົນນີ້ດີວ່າ

ເຂົາເປັນຄົນຊົ່ວຈຶ່ງໄດ້ກ່າວລົງໂທດຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະມີການອຶດຢາກເກີດຂຶ້ນ (1 ກະ

ສັດ 17:1). ເອລີຢາໄດ້ໜີຈາກອານາຈັກພາກເໜືອແລະໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເມືອງນ້ອຍທີ່ເປັນສູນກາງຄົນຮັບ
ໃຊ້ພຣະບາອານ.

ຫລັງຈາກໄດ້ກັບມາທີ່ພາກເໜືອນຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາໄດ້ໄປພົບກະສັດອາຮາບ ເພິ່ນໄດ້ທ້າທາຍ

ກະສັດແລະຜູ້ປະກາດຂອງພຣະບາອານ

ແລະພວກອັດຊະໂຕເຣດໄປພົບກັນທີ່ ພເູ ຂົາກາເມນ (1 ກະສັດ

18). ເຣື່ອງດັ່ງກວ່ານີ້ເປັນປະວັດສາດສຳຄັນໃນປຶ້ມພຣະຄັມພີເດີມ. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາໄດ້ທ້າໃຫ້ຜູ້
ປະກາດພະທັມຂອງພວກບາອານ
ເພື່ອໄໝ້ເຄື່ອງບູຊາເທິງແທນ.

ແລະພວກອັດຊະໂຕເຣດໃຫ້ເອີ້ນພຣະທີ່ ພວກເຂົາຮັບໃຊ້ສົ່ງໄຟລົງມາ

ພວກເຂົາໄດ້ຟ້ອນ ໄດ້ຮ້ອງ ໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ພຣະຂອງເຂົາສົ່ງໄຟຈົນເມື່ອຍແລະ

ບໍ່ເຫັນແມ່ນແຕ່ໝັດໄຟນ້ອຍໆ. ໃນທີ່ສຸດຜູ້ປະກາດເອລີຢາໄດ້ອ້ອນວອນອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງພວກອິສ
ຣາເອນ ພຣະອົງໄດ້ຕອບຢ່າງໄວໂດຍສົ່ງໄຟລົງມາໄໝ້ເຄື່ອງບູຊາ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກອິສຣາເອນຈຶ່ງພາກັນດີໃຈ

ສັຣເສີນພຣະເຈົ້າແລະກ່າວວ່ານີ້ແມ່ນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາໄດ້ຂ້າຜູ້ປະກາດພຣະ
ບາອານທັງໝົດແລະສົ່ງກະສັດອາຮາບກັບບ້ານດ້ວຍຄວາມປຣາຊັຍຢ່າງຖ່ອມຕົວ.

ນາງເຢເຊເບນໃຈຮ້າຍ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຢ້ານ (1 ກະສັດ 19:1-18)
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ຫລັງຈາກນາງເຢເຊເບນໄດ້ຍິນຂ່າວເຣື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ພເູ ຂົາກາເມນ ນາງໄດ້ໂກດຮ້າຍຫລາຍເພາະຜູ້ປະ

ກາດພຣະທັມຂອງພຣະບາອານຜູ້ເຄີຍກິນເຂົ້າຮ່ວມໂຕະດຽວກັນທັງໝົດຖືກຂ້າ. ນາງເປັນຜູ້ມີອຳນາດແລະ
ຕ້ອງການແກ້ແຄ້ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ໂດຍສາບານວ່າຈະບໍ່ຍອມກິນເຂົ້າຖ້າບໍ່ໄດ້ຂ້າແກ້ແຄ້ນ ຂ່າວນີ້ນາງ
ໄດ້ສົ່ງໄປບອກໃຫ້ເອລີຢາຮູ້ ໃນ (19:1-2).

ເຣື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຖືກປ່ຽນໄປ ມີຫລາຍຄົນຄຶດວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາມີຄວາມກ້າຫານທີຈ
່ ະໄປ

ປະເຊີນກັບນາງເຢຊາເບນ ເພາະເພິ່ນເອົາຊະນະຂ້າພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມພຣະບາອານມາແລ້ວທີ່ ພູເຂົາ
ກາເມນ. ແຕ່ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາຢ້ານ (19:3). ເພິ່ນຢ້ານຫລາຍຈຶ່ງແລ່ນໜີ
ໄປຈາກອານາຈັກທາງເໜືອໄປລີ້ຕົວຢູ່ທາງພາກໃຕ້.

ໝາຍເຫດ: ເອລີຢາໄດ້ປະຄົນໃຊ້ໄວ້ທີ່ເມືອງເບັດຊີ

ບາ ແລະເພິ່ນເດີນທາງຕໍ່ໄປອີກວັນນຶ່ງ (19:4). ເພິ່ນຕຽມພ້ອມທີ່ຈະຕາຍເພາະເຊື່ອວ່າການປະກາດຮັບໃຊ້
ຂອງເພິ່ນໄດ້ມາເຖິງຈຸດຈົບ. ມີຄຳຖາມວ່າ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດເຣື່ອງນີ້ຈຶ່ງປ່ຽນໄປຢ່າງໄວ? ແລະວິທີໃດຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມເອົາຊະນະທີ່ພເູ ຂົາກາເມນບ່ອນສູງໄດ້ຕົກລົງໄປທີ່ຫາບ່ອນຕ່ຳຢ່າງໄວເຊັ່ນນັ້ນ?

ມັນເປັນຄວາມຈິງແທ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນຍິ່ງໃຫຍ່ມີຄວາມຢ້ານຕໍ່ນາງເຢເຊເບນ ເພາະພຣະຄັມພີໄດ້

ເວົ້າຢ່າງນັ້ນ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດພົ້ນຈາກຄວາມຢ້ານກົວ, ຄວາມກະວົນກະວາຍ ແລະສິ້ນຫວັງໃນຊີວິດບໍ່ໄວກໍຊ້າ ເຖິງ
ແມ່ນຜູ້ມຄ
ີ ວາມສຳເຣັດກໍເຄີຍພົບສິ່ງນີ້ມາແລ້ວ.

ເຣື່ອງເອລີຢາຜູ້ໂດ່ງດັງທີ່ສຸດໃນຊີວິດກໍຍັງຍອມແພ້ ເພິ່ນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າເອົາຊີວິດເພິ່ນໄປເສັຽ

ເພາະຍ້ອນເປັນທຸກທັງຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ (19:14) ເພິ່ນເມື່ອຍແລ່ນໜີ ໄປໄກເໝືອນຄົນໂທດ ຄວາມສິ້ນ
ຫວັງໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ອ່ອນເພັຽແລະຍອມແພ້.

ໃນເມື່ອທ່ານໄດ້ພບ
ົ ເຫັນຄົນອື່ນຜູ້ເປັນທຸກກັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວໃຫ້ເຂົ້າໄປຊ່ອຍເຫລືອເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້

ເຂົ້າໄປພົບເອລີຢາຄືພຣະອົງໄດ້ສົ່ງເທວະດານຳເອົາອາຫານແລະນ້ຳດື່ມໄປໃຫ້. ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານການ
ຜັກຜ່ອນແລະເຮັດໃຫ້ຄືນດີກັບຄົນຂອງພຣະອົງ. ໃນທີ່ສຸດເອເລຢາຜູຮ
້ ັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າກໍມແ
ີ ຮງຂຶ້ນມາ ແລະກໍ
ຄຶດໄດ້ຢາກຈະຕໍ່ສູ້ມີຊວ
ີ ິດອີກ. ຫລັງຈາກນີ້ເພິ່ນໄດ້ອອກເດີນທາງຕໍ່ໄປທາງໃຕ້ເຖິງພູເຂົາໂຮເຣັບ (ພູເຂົາຊີ

ນາອີ). ຕອນນີ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ອອກຈາກແຜ່ນດິນແຫ່ງພັນທະສັນຍາໄປຍັງບ່ອນທີ່ໂມເຊໄດ້ຮັບພຣະ
ບັນຍັດ. ນີ້ເປັນສັນຍາລັກຄືພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານພຣະບັດຍັດໃຫ້ເພື່ອມະນຸດຈະຮູ້ຈັກເຮັດໃຫ້ພຣະອົງຊອບ
ພຣະທັຍ ຊຶ່ງເປັນຄຳເຕືອນບໍ່ໃຫ້ເຮັດເໝືອນຄົນເຄີຍຢູ່ແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍານັ້ນ ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້

ພວກອິສຣາເອນຖວາຍຕົວຕໍ່ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ. ເອລີຢາໄດ້ເດີນທາງໄກຈາກແຜ່ນດິນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອາຫານ
ການກິນ ຈາກກະສັດຜູ້ກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ຍິນພຣະດຳຣັດຈາກພຣະອົງອີກ. ໃນທີ່ ສຸດພຣະເຈົ້າກໍ
ໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ເອລີຢາຮັບໃຊ້ອີກເທື່ອນຶ່ງໃຫ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະອົງ.

ເວລາໂມເຊໄດ້ພົບກັບພຣະເຈົ້າເທິງພູເຂົາຊີນາອີນີ້ ເພິ່ນໄດ້ເຫັນຣັສໝີຂອງພຣະເຈົ້າຄື ເປັນລົມ, ເປັນ

ໄຟ, ແລະເປັນແຜ່ນດິນໄຫວ. ໂມເຊໄດ້ໄປລີ້ຢູ່ໜ້າຜາຕອນພຣະເຈົ້າໄດ້ຜ່ານໄປ (ອພຍ 33-34). ບັດນີ້ເອ
ລີຢາກໍໄດ້ຢູ່ບ່ອນໂມເຊເຄີຍໄປ ແຕ່ເອລີຢາໄດ້ລີ້ຢູ່ໃນຖ້ຳ (1 ກະສັດ 19:9). ພຣະເຈົ້າໄດ້ມາພົບແລະຖາມ
ວ່າ, “ເຈົ້າມາເຮັດຫຍັງຢູ່ນີ້?”

ເອລີຢາຮູ້ບໍ່ວ່າພຣະເຈົ້າຍັງມີວຽກໃຫ້ເຮັດອີກຢູ່ ແລະພຣະອົງຈະຊົງເອີ້ນອີກ

ເພື່ອໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະປະທານພລັງໃຫ້ອີກ. ເຫັນວ່າເອລີຢາຍັງບໍ່ສາມາດຕອບພຣະເຈົ້າໄດ້

ສອງເທື່ອ ເອລີຢາໄດ້ຕອບພຣະເຈົ້າວ່າເພິ່ນເປັນຄົນດຽວທີ່ເຫລືອຢູ່ໃນຖ້າມກາງພວກອິສຣາເອນ. ແນວໃດ
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ກໍຕາມພຣະເຈົ້າຍັງໃຊ້ຄຳເວົ້າເໝືອນສຽງກະຊິບໃສ່ຫູຄ່ອຍໆ (19:12). ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກວ່າພຣະອົງຍັງມີ

ຜູ້ປະກາດພຣະທັມອີກ 7000 ຜູ້ສັດຊື່ຕໍ່ພຣະອົງ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປະນາມຫລືລົງໂທດເອລີຢາ ແຕ່ພຣະອົງ
ເຂົ້າມາພົບເຮັດໃຫ້ເອລີຢາມີກຳລັງໃຈຂຶ້ນເພື່ອຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.

ເຣື່ອງນີ້ມີຄວາມໝາຍຫຍັງໃນທຸກວັນນີ້?

ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ສອນວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນຈະບໍ່ພົ້ນຈາກຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ວ່າເຮັດອັນໃດກໍບໍ່ໄດ້, ຜິດພາດ, ແລະ

ຜິດຫວັງໃນຊີວິດ.

ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາເປັນຄົນເກ່ງກ້າໃນການເທສນາ ບໍ່ຢ້ານພຣະຂອງພວກບາ

ອານ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດກໍໜີບໍ່ພົ້ນຄວາມຢ້ານ ເພາະເພິ່ນຢ້ານນາງເຢເຊເບນຈົນໄດ້ແລ່ນໜີໄປທາງໄກ. ຖ້າເຣື່ອງ
ຢ່າງນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາ ແນ່ນອນມັນກໍຈະເກີດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເໝືອນ
ກັນ.

ໃນເມື່ອເຣື່ອງບໍ່ດີຢ່າງນີ້ເກີດຂຶ້ນຍາມໃດຢ່າປະມັນໄວ້ ຕ້ອງຊອກທາງແກ້ໃຫ້ໄດ້ ມັນຈະບໍ່ຫາຍໄປເອງ.

ໃຫ້ເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າເພາະພຣະອົງເທົ່ານັ້ນສາມາດຊ່ອຍໃນຍາມຢ່າງນີ້. ພວກເຮົາຕ້ອງການພັກຜ່ອນ ມີສຸຂ

ພາບດີ ຢ່າຍອມໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກອຸກອັ່ງເຂົ້າມາໃນຄວາມຄຶດແລະຈິດໃຈ. ໃນຄຣິສຕະຈັກພວກເຮົາເປັນຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ຕ້ອງຕອບສໜອງຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດວິນຍານ.
ມາດເຮັດທຸກຢ່າງໄດ້ຄົນດຽວ.

ຕ້ອງຮູວ
້ ່າພວກເຮົາມີຂອບເຂດ ບໍ່ສາ

ຄຳຖາມ

1. ແມ່ນເຫດການອັນໃດເຮັດໃຫ້ເອລີຢາຮູ້ສຶກເມື່ອຍລ້າໃນຊີວິດ?

2. ທ່ານຈະອະທິບາຍຢ່າງໃດເຣື່ອງຄວາມຮູ້ສຶກນ້ອຍເນື້ອຕ່ຳໃຈຂອງເອລີຢາ?
3. ທຸກວັນນີ້ເດທ່ານຄຶດວ່າແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນໝົດກຳລັງໃຈ?

4. ວິທີໃດທີ່ຄຣິສຕະຈັກຈະຊ່ອຍຕອບສນອງຄົນຜູ້ມປ
ີ ະສົບການຢ່າງນີ້?

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 5

ຢ້ານຖືກແກ້ແຄນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:
ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ:

ເອສະເທີ 4:4-17; 7:1-6

ເອສະເທີ 3-8

ຄວາມຢ້ານອາດເຮັດໃຫ້ຄົນຢາກເຮັດສິ່ງຖືກຕ້ອງມິດງຽບຢູ່.

ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈຶ່ງຈະບໍ່ຢ້ານເພື່ອຊອກຫາໂອກາດຕໍ່ສູ້ສິ່ງ

ອະທັມ?

ຕັດສິນໃຈທຳລາຍຄວາມຢ້ານອອກໄປເພື່ອຊອກຫາໂອກາດຕໍ່ສູ້
ກັບສິ່ງອະທັມ.

ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມກ້າຫານຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມອະທັມ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ຄວາມອະທັມກໍຈະຕັ້ງຢູ່. ເອົາຕົວຢ່າງຂອງຣາຊິນີ ເອສະເທີ ຜູ້ມີ
ໃຈກ້າຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມອະທັມ ເຖິງຈະຕາຍກໍຍອມ.

ບົດນຳ

ມີຄົນຢິວຜູ້ເຫລືອຕາຍຈາກຄ້າຍຮິດເລີຢູ່ປະເທສເຢັຽຣະມັນ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ, “ບາງຄັ້ງພວກເຮົາອາດ

ເປັນຄົນບໍ່ສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມອະທັມໄດ້,

ແຕ່ມັນບໍ່ຄວນໝົດໂອກາດທີ່ຈະປະທ້ວງຕໍ່ຄວາມອະທັມ.”

ພວກເຮົາຄົງຈະໄດ້ພົບຄວາມອະທັມເໝືອນພວກຢິວ. ຣາຊິນີ ເອສະເທີໄດ້ພົບກັບຄວາມອະທັມຢ່າງປລາດ
ໃຈ 300 ປີກ່ອນອົງພຣະເຢຊູ ເພິ່ນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີຕໍ່ພວກເຮົາໃນສມັຍທຸກວັນນີ້.

ແນ່ນອນປຶ້ມເອສະເທີບໍ່ແມ່ນປຶ້ມນິທານ ແຕ່ເປັນເຣື່ອງຈິງເປັນປະວັດສາດ. ພຣະເຈົ້າມີແຜນການໃນປື້ມ

ນີ້ຕລອດມາ ເຖິງແມ່ນບໍ່ມີຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າຂຽນໃນປຶ້ມນີ້ເລີຍ.

ໃນປື້ມພຣະຄັມພີເດີມແມ່ນເວົ້າເຣື່ອງພຣະ

ເຈົ້າຊ່ອຍເຫລືອພວກຢິວ ແລະຕອນນີ້ເປັນເຣື່ອງລາຍລະອຽດດີ.
ເພື່ອຕໍ່ສກ
ູ້ ັບຄວາມອະທັມ.

ເຣື່ອງນີ້ເວົ້າເຖິງຜູ້ຍິງທີ່ຍິນດີຍອມຕາຍ

ເຣື່ອງຂ້າທັງໂຄດໃກ້ຈະເປັນຈິງ

ນາງເອສະເທີເປັນລູກກຳພ້າ ແລະຍາດພີ່ນ້ອງຜູ້ມີຊື່ວ່າມໍເດກາຍເອົາໄປລ້ຽງ ພວກເຂົາເປັນເຊື້ອຊາດ

ຢິວທີອ
່ ົບພະຍົບໄປຢູ່ກຸງບາບີໂລນ. ຕໍ່ມາກະສັດຈາກປະເທດເປີເຊັຽຄືເຊເຊັດໄດ້ມາຄອບຄອງ. ກະສັດອົງ
ນີ້ອ່ອນແອເພາະໄດ້ສູນເສັຽມະເຫສີຜູ້ສວຍງາມມີພຣະນາມວ່າ ວາຊາຕີ (ເອສະເທີ 1:10-20). ຫລັງຈາກ

ຊະນະສົງຄາມຈາກພວກກຣີກ ເວລາກັບມາໃນວັງກໍຂາດມະເຫສີ ຜູ້ຊ່ອຍກະສັດແນະນຳໃຫ້ກະສັດອອກຄຳ
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ສັ່ງປະກວດຜູ້ສາວງາມແລະເປັນຄົນປອດ ເພື່ອມາໃຫ້ກະສັດເປັນຜູ້ເລືອກເອົາມາແທນ ຣາຊິນີ ວາຊາຕີ ຜູ້
ໝົດຕຳແໜ່ງເພາະບໍ່ຍອມຟັງຄຳສັ່ງຂອງກະສັດ.

ກະສັດໄດ້ອອກພຣະດຳຣັດໃຫ້ສົ່ງສາວງາມແລະປອດໄປທົ່ວ 127 ອານາຈັກທີ່ເພິ່ນປົກຄອງ. ນາງເອ

ສະເທີໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃນຖ້າມກາງຍິງສາວເຫລົ່ານັ້ນ (2:15).

ນາງເປັນຄົນໜ້າຮັກທັງທາງໃນແລະທາງ

ນອກຈົນກະສັດຊອບໃຈຈົນສັ່ງໃຫ້ມີສາວໃຊ້ເຈັດຄົນມາບົວລະບັດໃນວັງຂອງກະສັດ.

ນາງເຮັດໃຫ້ກະສັດ

ເຊເຊັດຊອບພຣະທັຍເມື່ອເຖິງເວລານາງເຂົ້າໄປພົບ. ກະສັດໄດ້ເອົາມຸງກຸດໃສ່ຫົວຂອງນາງເອສະເທີແລະ
ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ນາງເປັນມະເຫສີຂອງກະສັດເປີເຊັຽ.

ແຕ່ເຫັນວ່າບໍ່ຕື່ນເຕັ້ນສຳລັບນາງເພາະນາງມີສາຍເລືອດຢິວແລະຜູ້ໃດກໍຮູ້ຈັກ. ຜູ້ເປັນຍາດພີ່ນ້ອງມໍເດ

ກາຍຈຶ່ງໄປສອດແນມໃນວັງທຸກວັນເພາະຢາກຮູ້ວ່ານາງເອສະເທີຈະເປັນຢ່າງໃດ. ວັນນຶ່ງມໍເດກາຍໄດ້ຍິນ

ສອງຄົນຜູ້ເປັນຂ້າຣາຊການໃນວັງລົມກັນແຮງເພື່ອວາງແຜນສັງຫານກະສັດ ໃນທີ່ສຸດມໍເດກາຍໄດ້ສົ່ງຂ່າວ

ນີ້ໄປໃຫ້ມະເຫສີເອສະເທີ ແລະນາງກໍໄປບອກກະສັດທັນທີຍ້ອນມໍເດກາຍສົ່ງຂ່າວມາ. ກະສັດຈຶ່ງໄດ້ແຂນຄໍ
ຜູ້ວາງແຜນຂ້າພຣະອົງ (2:19-23) ແຕ່ເຫັນວ່າກະສັດລືມເຣື່ອງນີ້ໄປເພາະຫຍຸ້ງກັບພາຣະກິດຫລາຍຢ່າງ.

ກະສັດໄດ້ຕັດສິນໃຈຜິດທີ່ໄດ້ຂຶ້ນຊັ້ນໃຫ້ຮາມານຜູ້ມີປະວັດສາດກຽດຊັງຄົນຢິວໃຫ້ເປັນຜູ້ລອງ. ຮາມານ

ມີນິສັຍອວດຕົວເໝືອນນົກຍຸງ

ລາວມັກໄປແຄມປະຕູຂອງພຣະຣາຊວັງເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນກົ້ມຫົວໂຄລົບຕົນ

ເອງ (3:1-2). ມໍເດກາຍຜູ້ມານັ່ງໃກ້ພຣະຣາຊວັງເພື່ອສອດແນມ ເມື່ອເຫັນຮາມານມາລາວກໍບໍ່ໄດ້ຄຳນັບຈິ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຮາມານໃຈຮ້າຍຫລາຍ ແລະຮາມານກໍໄດ້ອອກຄຳສັ່ງດ້ວຍໃຊ້ນາມຂອງກະສັດເຊເຊັດໃຫ້ຂ້າຊາດ
ຢິວທັງໝົດໃນອານາຈັກເປີເຊັຽ (3:3-10).

1. ມະເຫສີເອສະເທີໄດ້ຮັບຂ່າວສຸກເສີນ: (ເອສະເທີ 4:1-7)

ຮາມານໄດ້ໃຊ້ຊື່ຂອງກະສັດເຊເຊັດປະກາດໃຫ້ທຳລາຍຄົນຢິວທົ່ວ 127 ແຂວງທີ່ພວກຢິວອາສັຍຢູ່. ໃນ

ເມື່ອພວກຢິວໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນວ່າໃຫ້ທຳລາຍເຂົາໂດຍບໍ່ມີສິດຕໍ່ສູ້ຄືນໄດ້ ພວກເຂົາກໍພາກັນຮ້ອງໄຫ້ ນຸ່ງຜ້າກະ
ສອບທຸກຄົນ. ເຫັນວ່າມີແຕ່ມະເຫສີຜູ້ມເີ ຊື້ອຢິວຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນບໍ່ຮູ້ຈັກເຣື່ອງນີ້. ຕາມຄຳບອກຂອງຍາດຜູ້
ລ້ຽງ ມໍເດກາຍວ່າຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ ແຕ່ເຫັນວ່າມັນຈະຖືກເປີດເຜີຍຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້.

ມະເຫສີຜູ້ບໍ່ຮູເ້ ຣື່ອງອັນໃດ ນາງໄດ້ສົ່ງເຄື່ອງນຸ່ງໄປໃຫ້ມໍເດກາຍ ແຕ່ເຫັນວ່າມໍເດກາຍບໍ່ນຸ່ງເອສະເທີຈຶ່ງຮູ້

ວ່າຕ້ອງມີບັນຫາໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມະເຫສີຈ່ງຶ ສົ່ງຄົນໃຊ້ສ່ວນຕົວໄປສືບເບິ່ງ ໃນທີ່ສຸດມໍເດກາຍກໍບອກ
ເຣື່ອງທຸກຢ່າງໃຫ້ຄົນໃຊ້ຂອງມະເຫສີຮູ້

ເຣື່ອງຄວາມຈອງຫອງຂອງຮາມານຜູ້ຢາກຂ້າດັບເຊື້ອພວກຢິວ.

ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມະເຫສີເຂົ້າໃຈຜິດເຖິງຄຳສັ່ງ ມໍເດກາຍໄດ້ສົ່ງສຳເນົາທີ່ກະສັດໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ຂ້າພວກຢິວໄປ
ໃຫ້ມະເຫສີເອສະເທີອ່ານ.

2. ມໍເດກາຍສັ່ງມະເຫສີເອສະເທີ: (ເອສະເທີ 4:8-17)

ມໍເດກາຍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເອສະເທີເຂົ້າໄປພົບກະສັດເພື່ອຮ້ອງຂໍເອົາຊີວິດຂອງຄົນຊາດຕົນເອງ (4:8). “ຄົນ

ຂອງນາງ” ຈົນເຖິງຕອນນີ້ບໍ່ມຫ
ີ ລາຍຄົນໄດ້ຮູ້ຈັກຊາດຂອງມະເຫສີ ຖ້າມີຄົນຮູ້ຈັກວ່າມະເຫສີເອສະເທີເປັນ
ຄົນຢິວພວກເຂົາອາດປະຕິບັດບໍ່ດີຕໍ່ນາງ. ໃນເວລານັ້ນເຫັນວ່າມີຄົນຢິວທີ່ຢູ່ປະເທດເປີເຊັຽມີປະມານສອງ
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ລ້ານຄົນ ແລະທັງໝົດນີ້ຈະມີຊີວິດສືບຕໍ່ໄປຫລືບໍ່ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ຍິງຄົນດຽວຄືມະເຫສີ ເອສະເທີເທົ່ານັ້ນ. ຢູ່
ໃນວັງມີກົດໝາຍວ່າຖ້າຜູ້ໃດເຂົ້າໄປຫາກະສັດໂດຍບໍ່ໄດ້ອະນຸດຍາດຄົນນັ້ນຕ້ອງຖືກຂ້າ ແຕ່ຖ້າກະສັດເອົາ

ໄມ້ເທົ້າໃຫ້ຈບ
ັ ໝາຍຄວາມວ່າກະສັດເຫັນດີ. ຕອນນີ້ມະເຫສີມີເຣື່ອງຮ້ອນຮົນໜັກໃຈ ນາງຈຶ່ງຍອມສະລະຊີ
ວິດເຂົ້າໄປຫາກະສັດເພື່ອຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ. ສົມມຸດວ່າກະສັດເຊເຊັດປະຕິ ເສດ ຊີວິດຂອງມະເຫສີ
ເອສະເທີຕ້ອງຕາຍພ້ອມກັບຄົນຢິວທັງໝົດໃນອານາຈັກ.

ມະເຫສີເອສະເທີຢາກບອກເຖິງກົດອັນເຄັ່ງຄັດໃນການເຂົ້າໄປຫາກະສັດໂດຍໃຫ້ຄົນໃຊ້ຜູ້ເກົ່າໄປບອກ

ມໍເດກາຍວ່າ ກະສັດຍັງບໍ່ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ໄປຫາອີກກຳນົດ 30 ວັນ
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງມໍເດກາຍຊຶ່ງຄຣິສະຕຽນໄດ້ຮູ້ຈັກດີ:

ຖ້າຂືນເຂົ້າໄປຕ້ອງຖືກຂ້າແນ່ນອນ.

“ຢ່າຊູ່ຄິດວ່ານາງຢູ່ຣາຊວັງຈະລອດພົ້ນໄດ້ດີ

ກວ່າພວກຢິວທັງປວງ ເພາະຖ້ານາງງຽບຢູ່ໃນເວລານີ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແລະການຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ພ້ນ
ົ ຈະມາ

ເຖິງພວກຢິວຈາກບ່ອນອື່ນ ແຕ່ນາງແລະເຊື້ອສາຍພໍ່ຂອງນາງຈະຈິບຫາຍ ທີ່ຈິງນາງມາຮັບຕຳແໜ່ງຣາຊິນີກໍ
ເພື່ອຍາມຫຍຸ້ງຍາກເຊັ່ນນີ້ ກໍອາດຈະເປັນໄດ້ ໃຜຈະຮູ້ຈັກ.” (4:13-14).

ຕອນນີ້ມະເຫສີເອສະເທີກຳລັງຈະສະແດງກຳລັງພາຍໃນ, ບຸກຄະລິກລັກສະນະແລະຄວາມກ້າຫານທີ່

ຫລາຍຄົນເຄີຍເຫັນນາງເຮັດມາແລ້ວແຕ່ຫົວທີ. ນາງອາດມີສິ່ງປະເສີດງາມກວ່າໜ້າຕາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກະສັດເຊ
ເຊັດຫລົງຮັກ ເພາະມີນາງງາມຫລາຍຄົນໃນອານາຈັກໃຫ້ກະສັດເລືອກ. ໃນທີ່ສຸດນາງໄດ້ຕັດສິນໃຈເຂົ້າໄປ

ຫາກະສັດ ແລະນາງໄດ້ບອກໃຫ້ມໍເດກາຍເອີນ
້ ພວກຢິວອ້ອນວອນແລະຖືສິນອົດອາຫານເພື່ອນາງ ແລະມະ
ເຫສີເອສະເທີພ້ອມສາວໃຊ້ທຸກຄົນກໍຈະໄດ້ເຮັດຄືກັນ.

ໃນເມື່ອເຮັດເຊັ່ນນີ້ອາດຈະເປັນໂອກາດທີ່ເປີດໃຫ້

ຄົນອື່ນຮູ້ຈັກເຊື້ອຊາດຂອງນາງ. ມະເຫສີເອສະເທີໄດ້ຕອບມໍເດກາຍ: “ຂ້ອຍຈະເຂົ້າເຝົ້າກະສັດເຖິງວ່າເປັນ
ການຝ່າຝືນກົດໝາຍ ຖ້າຂ້ອຍຈິບຫາຍ ຂ້ອຍກໍຂໍຈິບຫາຍ.” (4:16).

3. ມະເຫສີເອສະເທີຕັດສິນເຂົ້າເຝົ້າກະສັດ: (ເອສະເທີ 7:1-6)

ໃນຖານະເປັນຜູ້ເຊື່ອພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ມີອັນໃດເກີດຂຶ້ນໂດຍບັງເອີນ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ມໍເດກາຍເປັນຜູ້

ສັ່ງແລະເອສະເທີເປັນຜູ້ເຮັດຕາມ. ກະສັດເຊເຊັດໄດ້ເບິ່ງມະເຫສີເອສະເທີດ້ວຍຄວາມພໍໃຈໂດຍເດ່ໄມ້ເທົ່າ
ໃຫ້ນາງເຈັບ ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນກະສັດຈະມອບແຜ່ນດິນໃຫ້ເຄິ່ງນຶ່ງຖ້ານາງຢາກໄດ້. ນາງໄດ້ເຊີນໃຫ້ກະສັດ

ແລະຮາມານໄປຮ່ວມກິນລ້ຽງ. ທັງສອງກໍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນເພາະກະສັດມັກດື່ມເຫລົ້າແວງ ເມື່ອເຫັນວ່າກະສັດ
ມັກກິນລ້ຽງນາງກໍເຊີນທັງສອງໄປອີກມື້ໜ້າ.

ບົດ 5:9-6:14 ເປັນເຣື່ອງປລາດໃນງານກິນລ້ຽງຄັ້ງທີ ສອງ

ເພາະນາງເອສະເທີໄດ້ບອກເຣື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ກະສັດຕົກຕະລຶງ ພ້ອມກັບຮາມານ ຄືວ່າຮາມານໄດ້ຫລອກໃຫ້
ກະສັດອອກຄຳສັ່ງຂ້າຄົນຢິວໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ກະສັດຮູ້ວ່ຄົນຢິວເປັນຂ້າທາດເທົ່ານັ້ນ ນາງເອສະເທີຈຶ່ງບອກ

ເຣື່ອງໃຫ້ກະສັດຮູ້ວ່າຮາມານໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຂ້າຄົນຢິວທັງໝົດໂດຍໃສ່ຊື່ຂອງກະສັດເຊເຊັດ. ກະສັດກໍບໍ່ເອົາ
ຫົວຊາຕໍ່ປະວັດເບື້ອງຫລັງຂອງມະເຫສີ. ໃນເມື່ອນາງໄດ້ຢືນຂຶ້ນຂໍຮ້ອງໃຫ້ກະສັດຊ່ອຍຄົນຂອງນາງໃຫ້ພ້ນ
ົ

ຈາກຄຳສັ່ງໃຫ້ທຳລາຍຄົນຢິວ ນາງໄດ້ຢືນຢູ່ລະຫວ່າງຄວາມຕາຍແລະຊີວິດ. ກະສັດໃຈຮ້າຍຕໍ່ຜູ້ຫລອກໃຫ້
ກະສັດອອກຄຳສັ່ງຢ່າງນັ້ນ ໃນທີ່ສຸດຮາມານໄດ້ຖືກແຂວນຄໍໃນບ່ອນທີ່ລາວເຮັດໄວ້ແຂວງມໍເດກາຍ. ຈົນ

ເຖິງທຸກວັນນີ້ພວກຢິວທັງຫລາຍໄດ້ສລອງວັນນັ້ນທີ່ມະເຫສີໄດ້ຊ່ອຍຊີວິດເອົາໄວ້ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າບຸນພູຣີມ.
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ເຣື່ອງນີ້ມີຄວາມໝາຍຫຍັງໃນທຸກວັນນີ້?

ທຸກມື້ນີ້ຍັງມີສິ່ງບໍ່ເປັນທັມເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນ: ຍິງສາວຖືກຂາຍໄປເປັນທາດທາງເພດ, ຄວາມທຸກຍາກ, ຄົນບໍ່

ມີເຮືອນຢູ່, ການຖືກຂ້າລ້າງໂຄດ, ຄວາມອຶດຫິວ, ລັງກຽດຜິວພັນ, ແລະອື່ນໆ. ເຣື່ອງດັ່ງກ່າວອາດເກີດຂຶ້ນ

ໃນໂຮງຈັກໂຮງງານບ່ອນທ່ານເຮັດວຽກ ແລະບາງເທື່ອທ່ານອາດເປັນຜູ້ຢຶນຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ ເພື່ອຄວາມເປັນທັມ ການ
ເຮັດຢ່າງນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເສັຽວຽກ, ແຕ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍອມ ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ປະຖິ້ມເໝືອນຢ່າງມະເຫສີເອ
ສະເທີຜູ້ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ.

ຄຳຖາມ

5. ມະເຫສີເອສະເທີຮູ້ເຣື່ອງວ່າກະສັດເຊເຊັດໄດ້ໄລ່ມະເຫສີຄົນເກົ່າຜູ້ມີຊວ
ື່ ່າ ວາຊາເຕີເພາະຝືນຄຳສັ່ງ
ຂອງກະສັດ. ທ່ານຄຶດບໍ່ວ່າກະສັດຈະເຮັດແນວນັ້ນຕໍ່ນາງໃນເມື່ອເຂົ້າໄປພົບໂດຍບໍ່ໄດ້ເອີ້ນ? ມະ
ເຫສີໄດ້ສ່ຽງພັຍອັນໃດໃນການເຂົ້າໄປພົບກະສັດ?

6. ໃຫ້ສົມທຽບລະຫວ່າງອົງພຣະເຢຊູ (ມຣກ 14:35-36) ໃນສວນເຄັດເຊມາເນ ກັບມະເຫສີເອສະ
ເທີໃນບົດນີ້ວ່າທັງສອງມີຄວາມລັ່ງເລໃຈແນວໃດ?

7. ຄຳສັ່ງຂອງມໍເດກາຍຕໍ່ມະເຫສີເອສະເທີໃຫ້ສ່ຽງຊີວິດນັ້ນເປັນຄວາມກ້າຫານຫລືຂີ້ຢ້ານ? ເປັນຫຍັງ?
8. ທ່ານເຄີຍຖືກເອີ້ນໃຫ້ເປັນຕົວແທນຕໍ່ສູ້ເຣື່ອງບໍ່ທ່ຽງທັມບໍ່?
ບອກໃຫ້ທ່ານສ່ຽງໃນເຣື່ອງນີ້?

ຖ້າເຄີຍມີ ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດຕໍ່ຄົນທີ່

9. ທ່ານເຄີຍຍອມເສັຽວຽກ, ຊື່ສຽງ, ຫລືຊີວິດບໍ່ ເພື່ອຈະນຳເອົາຄວາມທ່ຽງທັມເຂົ້າມາ? ທ່ານມີຄຳພະ
ຍານໃນເຣື່ອງນີ້ບໍ່?

10. ທ່ານໄດ້ເຫັນເຣື່ອງມະເຫສີ ເອສະເທີຜູ້ສຽງຊີວິດເພື່ອຊ່ອຍຊາດຕົນເອງໃນທຸກວັນນີ້ບໍ່? ທ່ານຄຶດ
ແນວໃດ ເຫັນດີຫລືບໍ່ເຫັນດີນຳ?

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 6

ຢ້ານທີ່ຈະບອກ ເພາະເປັນເຣື່ອງຄົນບໍ່ນິຍົມ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:
ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ:

ເຢເຣມີຢາ 1

ເຢເຣມີຢາ

1

ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ແນ່ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ນຳເມື່ອພວກເຮົານຳ

ຂ່າວດີໄປບອກຄົນອື່ນ.

ແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າປະກາດ ແຕ່

ເປັນເຣື່ອງຄົນບໍ່ນິຍົມ?

ຕັດສິນໃຈ ແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າເມື່ອບອກໃຫ້ໄປປະກາດ.
ຂ່າວຮ້າຍບໍ່ມີໃຜຢາກບອກ. ແຕ່ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ໄປ
ບອກແລ້ວ ພຣະອົງສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ເກີດຜົນ.

ບົດນຳ

ຂ່າວຮ້າຍຄົນບໍ່ຢາກຟັງ ແລະຜູ້ສົ່ງຂ່າວກໍບໍ່ຢາກບອກ. ຜູ້ທີ່ມີສາມີພັລຍາເປັນທະຫານບໍ່ຢາກເຫັນເຈົ້າ

ໜ້າທີ່ຂີ່ຣົດທະຫານເຂົ້າໄປໃນເດີນບ້ານເພາະຢ້ານວ່າພວກເຂົາມີຂ່າວຮ້າຍມາບອກ. ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໃນກຸ່ມທະຫານເຄີຍໄດ້ນຳເຣື່ອງຮ້າຍນີ້ໄປບອກ ແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຍິນຮ້ອງໄຫ້ໂສກ
ເສົ້າເພາະພວກເຂົາໄດ້ເສັຽສາມີຫລືສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໄປໃນສົງຄາມ.

ໃນປີ 2015 ນ່ວຍປະກາດຕ່າງປະເທດໄດ້ອອກຂ່າວວ່າເພິ່ນຈະໄດ້ຕັດຜູ້ ຮັບໃຊ້ປະມານ 600-800 ຄົນ

ທົ່ວໂລກເພາະຂາດງົບປະມານ. ປະທານຄົນໃໝ່ເປັນຄົນປະກາດຂ່າວນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ທຸກຄົນຕົກໃຈ

ແລະຢ້ານ. ແຕ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນຕ້ອງບອກໃຫ້ຮູ້ຄວາມຈິງ. ເຣື່ອງເຊັ່ນນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີປະມານ 627 ກ່ອນ
ຄສ. ພຣະເຈົ້າມີເຣື່ອງບອກເມືອງຢູດາແລະເມືອງຂ້າງຄຽງວ່າພຣະເຈົ້າຍັງໃຫ້ໂອກາດອີກຄັ້ງນຶ່ງໃຫ້ຄົນທັງ

ຫລາຍກັບໃຈໃໝ່. ຜູ້ປະກາດເຢເຣມີຢາເປັນຄົນພຣະເຈົ້າຖືກສັ່ງໃຫ້ໄປບອກຄົນໃນເຣື່ອງນີ້ຊຶ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກ
ຟັງ.

1. ອາລັມພະບົດ: (ເຢເຣມີຢາ 1:1-3)

ຢູດາໄດ້ຕັ້ງຢູ່ສູນກາງຂອງສາມປະເທດ ອີຢິບເປັນປະເທດມີອຳນາດໃນພາກຕາເວັນຕົກ ອັສຊີເຣັຽມີອຳ

ນາດໃຫຍ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ແລະບາບີໂລນເປັນປະເທດກຳລັງມີອຳນາດທາງທິດຕາເວັນອອກ. ພຣະເຈົ້າມີ
ຂ່າວຈຳເປັນຕ້ອງບອກ ແລະພຣະອົງໃຊ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢຣີມີຢາໄປບອກຂ່າວແກ່ຄົນໃນເມືອງຢູດາ.
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ເຢເຣມີຢາໄດ້ປະກາດໃນຣາຊການຂອງກະສັດຫ້າອົງ ຈາກໂຢຊາຍຢາເຖິງເຊກີດີອາ. ຜູ້ປະກາດພຣະ

ທັມເຢເຣມີຢາເປັນເຊື້ອສາຍຂອງປະໂຣຫິດ ແຕ່ເປັນຜູ້ທີ່ຄົນເມືອງຢູດາບໍ່ມກ
ັ .

ດັ່ງນັ້ນ, ຕາມປະວັດສາດ

ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄົນແຮ່ງບໍ່ຢາກຟັງສິ່ງທີ່ເຢເຣມີຢາມາປະກາດໃຫ້ພວກຄົນໃນເມື່ອງນັ້ນ. ການປະກາດຂອງເຢ

ເຣມີຢາໄດ້ສຸດລົງເມື່ອເມືອງຢູດາໄດ້ຕົກເປັນເມືອງຂຶ້ນຂອງກຸງບາບີໂລນໃນປີ 586 ກ່ອນ ຄສ. ເຣື່ອງທີ່ເຢ
ເຣມີຢາປະກາດນັ້ນກາຍເປັນຄວາມຈິງໃນທີ່ສຸດ.

ປຶ້ມເຢເຣມີຢາເປັນປຶ້ມເອົາມາປະກອບເຂົ້າກັນຢ່າງຍາກລຳບາກເປັນເວລາຍາວນານ. ເປັນຄັ້ງແລກທີ່

ເຢເຣມີຢາໄດ້ກ່າວແລະເພື່ອໃຫ້ປະໂຣຫິດເປັນຄົນຈົດຂຽນເອົາໄວ້ໃນມ້ວນໜັງສື. ການທີ່ຂຽນໃສ່ກໍ້ມ້ວນນີ້
ເຮັດໃຫ້ຂ້າຣາຊການໃນວັງຢາກອ່ານອອກສຽງດັງຢູ່ໃນພຣະວິຫານ.

ກະສັດເຢໂຫອາແຄມຢາກຕັດແລະ

ເອົາໄປເຜົາໄຟເພາະເພິ່ນບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນຄຳສອນ ແຕ່ເຢເຣມີຢາໄດ້ບອກໃຫ້ບາຣັກຂຽນຂຶ້ນມາອີກເພື່ອຄົນ
ລຸ້ນຫລັງຈະໄດ້ຍິນ.

2. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ: (ເຢເຣມີຢາ 1:4-10)

ພຣະຄັມພີເປັນຂອງໃກ້ຊິດສ່ວນຕົວເພາະພຣະເຈົ້າຢູ່ໃກ້ຊິດກັບປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ. ຕົວຢ່າງພຣະ

ເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນເຢເຣມີຢາ ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງເພິ່ນເວລາຢູ່ໃນທ້ອງຂອງແມ່. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້ຄວນ

ເຫັນຄ່າຂອງຊີວິດເລີ້ມເວລາຕັ້ງຄັນ. ເຮັດແນວໃດເຢເຣມີຢາຈະປະຕິບັດພຣະເຈົ້າໄດ້ໃນເມື່ອເພິ່ນຮູ້ ຈັກແນ່
ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ເລືອກເພິ່ນກ່ອນເກີດ? ແຕ່ເຫັນວ່າເພິ່ນກໍເຄີຍປະຕິເສດພຣະເຈົ້າຄືກັນ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກເຢເຣມີຢາວ່າພຣະອົງໄດ້ຮູ້ຈັກກ່ອນເພິ່ນເກີດເປັນຄົນ (ຢຣມ 1:5) ເໝືອນກັບກະສັດ

ດາວິດໄດ້ຂຽນໃນເພງສັຣເສີນ 139:13 ແມ່ນພຣະອົງເປັນຜູ້ສ້າງທຸກສ່ວນໃນຕົວຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງປະ

ກອບຂ້າພຣະອົງເຂົ້າກັນໃນທ້ອງແມ່. ອາຈານໂປໂລກໍເວົ້າຄືກັນໃນປຶ້ມຄາລາເຕັຽ 1:15 ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກ
ເຮົາໄວ້ຕັ້ງແຕ່ໃນທ້ອງມານດາ ແລະຊົງໂຜດເອີ້ນເອົາເຮົາດ້ວຍພຣະຄຸນໃຫ້ມາຮັບໃຊ້ ແລະຕາມພຣະອົງ
ຊອບພຣະທັຍ. ພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້ຄວນເວົ້າຢ່າງນີ້ເໝືອນກັນ. ພວກເຮົາຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຢ່າງອັສຈັນເພື່ອ
ໃຫ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຕາມຄຳເອີ້ນຈາກພຣະອົງ. ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຢ້ານໃນຄຳເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າເລີຍ.

ເຢເຣມີຢາມີຄວາມຢ້ານຈົນປະຕິເສດຄຳເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າ. ເພິ່ນໄດ້ກ່າວຕໍ່ພຣະເຈົ້າວ່າ ພຣະເຈົ້າເອີຍ

ຂ້ານ້ອຍບໍ່ຮຈ
ູ້ ັກຈະເວົ້າ ເພາະຂ້ານ້ອຍຍັງເປັນເດັກ (ຢຣມ 1:6). ທ່ານກໍເຄີຍເວົ້າຢ່າງນັ້ນມາກ່ອນບໍ່? ໂມ
ເຊກໍຄືກັນປະຕິເສດພຣະເຈົ້າ ເມື່ອພຣະອົງໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ເພິ່ນກັບໄປປົດປ່ອຍພວກອິສຣາເອນຈາກການເປັນ
ທາດຂອງປະເທດເອຢິບ. ໂມເຊແກ້ຕົວຕໍ່ພຣະເຈົ້າວ່າຕົນເອງເປັນຄົນເວົ້າບໍ່ເກັ່ງ ເປັນຄົນເວົ້າບໍ່ລ່ຽນໄຫລ
ເໝືອນກັບຄົນອື່ນເລີຍ (ອພຍ 4:10).

ອາຈານໂປໂລໄດ້ໜູນໃຈຕີໂມທຽວວ່າ, “ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດປມາດຄວາມໜຸ່ມຂອງເຈົ້າ” (1 ຕມທ 4:12) ເພາະ

ລາວຈະເປັນຄົນປະກາດຂ່າວປະເສີດໃຫ້ຄົນໃນເມືອງເອເຟໂຊໄດ້ຍິນ ເຖິງແມ່ນເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດອາດບໍ່

ເປັນສິ່ງທີ່ນິຍົມຕໍ່ພວກທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ແລະບໍ່ຢາກປ່ຽນຈາກຊີວິດເກົ່າຂອງພວກເຂົາ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາ
ຕໍ່ເຢເຣມີຢາ, ໂມເຊ, ແລະຕີໂມທຽວວ່າພຣະເຈົ້າຈະສະຖິດນຳເພື່ອເປັນກຳລັງ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາຊະນະຕໍ່

ອາຍຸຍັງເຍົາ, ຄວາມຢ້ານ, ເວົ້າບໍ່ເກັ່ງ ຫລືຄວາມແກ້ຕົວອື່ນໆ. ພວກເຮົາກໍເຊັ່ນກັນບໍ່ຕ້ອງຢ້ານເພາະພຣະ
ເຈົ້າສະຖິດຢູ່ນຳເມື່ອເຮົາປະກາດຂ່າວປະເສີດ.
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ຄວາມຢ້ານເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາອ່ອນແອແລະມັກຊອກຫາຂໍ້ແກ້ຕົວ. ແຕ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາ,ໂມ

ເຊ ເມື່ອປະກາດພຣະທັມກໍໄດ້ຮັບຄວາມທຸກ ແລະຖືກຂົ່ມເຫງ. ເມື່ອປະກາດພຣະທັມແລະໄດ້ຮັບຄວາມທໍ
ຣະມານແລະເປັນທຸກນາໆ ປະການ ພຣະເຈົ້າສັ່ງວ່າບໍ່ໃຫ້ຢ້ານ (ຢຣມ 1:8).

ເພື່ອໃຫ້ເປັນຫລັກຖານແກ່ເຢເຣມີຢາ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັບປາກເພິ່ນແລະປະທານຄຳເວົ້າໃຫ້ເພື່ອປະກາດ.

ເປັນຂ່າວຮ້າຍທີ່ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ເຢເຣມີຢາກ່າວຕໍ່ເມືອງຢູດາ ວ່າຢູດາຈະຖືກທຳລາຍ ແຕ່ກໍຍັງມີຊ່ອງທາງ
ໃຫ້ມີຄວາມຫວັງຢູ່ຖ້າປະຊາຊົນກັບໃຈ ພຣະເຈົ້າຍັງບອກອີກວ່າ ເຢເຣມີຢາຈະເປັນຄົນກໍ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່.

3. ນິມິດ: (ເຢເຣມີຢາ 1:11-16)

ນິມິດບໍ່ແມ່ນສິ່ງເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳໃນພຣະຄັມພີ ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ນິມິດເປັນພາຊະນະບອກໃຫ້ຜູ້ປະ

ກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາໃນພຣະຄັມພີເດີມ ແລະຕໍ່ໂຢຮັນໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ ໃຫ້ເພິ່ນຈົດສິ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້
ກ່າວໃນເກາະປາໂມດ. ງ່າຕົ້ນ "ອາລມອນ" ແມ່ນນິມິດທີນຶ່ງທີ່ເຢເຣມີຢາໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈົ້າ. ຕ້ອງເຂົ້າ
ໃຈວ່າພຣະຄັມພີເປັນພາສາເຮັບເຣີໃຊ້ໂຕໜັງສືເປັນຮູບ

ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ແປຍາກເປັນພາສາອັງກິດຫລືພາສາ

ອື່ນໆ. ເຊັ່ນໃນພາສາເຮັບເຣີທີ່ໃຊ້ໃນຕອນນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ “ຕຽມຕົວ” ຫລື “ຕຽມພ້ອມ.” ກິ່ງຕົ້ນອາລມອນ
ໄດ້ມດ
ີ ອກແລະມີໝາກຕາມລະດູການ. ນິມິດນີ້ສອນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກວ່າຈະມີການລົງໂທດຕາມລະດູ

ການ. ນິມິດທີສອງເຫັນວ່າເປັນໜ້າຢ້ານກວ່າ ຄືເປັນພາບຂອງໝໍ້ນ້ຳຮ້ອນຊຶ່ງງ່ຽງໄປທາງທິດເໜືອ. ກຸງບາບີ

ໂລນກຳລັງມີກຳລັງຂຶ້ນເວລາພວກອັສຊີເຣັຽໝົດກຳນົດແລະອ່ອນແຮງ. ໃນທີ່ສຸດພວກບາບີໂລນໄດ້ທຳລາຍ
ກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນປີ 586-587 ກ່ອນ ຄສ. ບົດ 39:3 ໄດ້ກ່າວເຖິງນິມິດຢ່າງລະອຽດດີ: ເວລາກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມໄດ້ຖືກຍຶດ ຂ້າຣາຊການແລະກະສັດຈາກກຸງບາບີໂລນໄດ້ມານັ່ງທີ່ປະຕູກາງເມືອງ.
1:15.

ເຊັ່ນນີ້.

ອ່ານ ເຢເຣມີຢາ

ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາໄດ້ເຂົ້າໃຈຄັກທີ່ພຣະເຈົ້າເອີ້ນເອົາເພິ່ນໃຫ້ຮັບໃຊ້ໃນສມັຍ

4. ຜູ້ປ້ອງກັນ: (ເຢເຣມີຢາ 1:17-19)

ຂ້າພະເຈົ້າມັກກ່າວເຖິງຂໍ້ 17 ນີ້ຕໍ່ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້ານຳພາ. ເຣື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້ານຳພາແລະ

ສິດສອນແມ່ນເຣື່ອງຢ່າຮ້າງແລະການຄືນດີກັນ. ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະສອນນັ້ນຄົນທີ່ມາຮ່ວມບໍ່ຢາກຟັງແຕ່ຈຳ

ເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຖ້າຢາກໄດ້ຜົນດີຕອບແທນ ເໝືອນກັບສິ່ງທີ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາຈະກ່າວຕໍ່
ຜູ້ນຳ, ສະກັດ, ເຈົ້າຍິງ, ແລະພວກປະໂຣຫິດ ພຣະເຈົ້າຈະນຳການລົງໂທດອັນໃຫຍ່ມາເຖິງແມ່ນວ່າຄົນເວົ້າ
ເຣື່ອງບໍ່ດີຕໍ່ກະສັດກໍຈະຖືກລົງໂທດ ແຕ່ຈຳເປັນຕ້ອງເວົ້າແລະພຣະເຈົ້າເອງຈະເປັນຜູ້ໜູນຫລັງບໍ່ໃຫ້ຢ້ານ.

“ຈ້ອນເສື້ອ” ເປັນຄຳເວົ້າໃຊ້ເລື້ອຍໆໃນພຣະຄັມພີ. ຜູ້ຊາຍໃນສມັຍກ່ອນນຸ່ງເຄື່ອງລ່າມ ຖ້າແລ່ນພວກ

ເຂົາຈຳເປັນຕ້ອງຈ້ອນເສື້ອຫລືສົ້ງຂຶ້ນ ນັ້ນເປັນພາບທີ່ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ຜູ້ປະກາດເຢເຣມີຢາເຮັດເມື່ອເພິ່ນມີ
ຂ່າວຈາກພຣະເຈົ້າໄປບອກຄົນໃນເມືອງຢູດາໄວໆ ແລະພຣະເຈົ້າຢືນຢັນວ່າຈະສະຖິດນຳແລະໃຫ້ມີກຳລັງ.
ພຣະເຈົ້າບອກວ່າຈະສະຖິດຢູ່ນຳແລະຊ່ອຍເຫລືອ ແລະພຣະເຈົ້າຍັງບອກອີກວ່າເຣື່ອງນີ້ຈະສຳເຣັດລົງ

ແນວໃດ.

ພຣະອົງກ່າວວ່າເຢເຣມີຢາຈະເປັນເໝືອນເມືອງໃຫຍ່ທີ່ມີເສົາຫີນແຂງ ແລະມີກຳແພງປ້ອງກັນ.

ພາບຢ່າງນີ້ເຮັດໃຫ້ເຢເຣມີຢາມີຄວາມກ້າຫານເພາະພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ນຳພາແລະປ້ອງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຢເຣມີ
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ຢາຈຶ່ງເລີ້ມຕົົ້ນກ້າຫານຂຶ້ນ ແນ່ນອນເພິ່ນອາດຈະຄຶດນ້ອຍໃຈບາງຄັ້ງ ແຕ່ພາບທີ່ເພິ່ນມີໃນພຣະເຈົ້ານັ້ນຈະ
ຊ່ອຍໃຫ້ເພິ່ນສາມາດເດີນກ້າວໜ້າໄປໄດ້ເພາະຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າ. (ເບິ່ງ ຢຣມ 20:9:13).

ເຣື່ອງນີ້ມີຄວາມໝາຍຫຍັງໃນທຸກວັນນີ້?

ທຸກວັນນີພ
້ ວກເຮົາເປັນຜູ້ປະກາດທີ່ຢູ່ໃນຖ້າມກາງຫລາຍດ້ານເຊັ່ນ:ເສຖກິດ, ການເມືອງ, ສິ່ງແວດລ້ອມ,

ວິທະຍາສາດ ແລະສາສນາ. ພວກເຮົາເຄີຍຟັງເຣື່ອງໂຫດຮ້າຍແລະສິ້ນຫວັງ ແຕ່ບາງຄັ້ງສິ່ງນີ້ກໍກາຍເປັນຈິງ
ໄດ້.

ຄົນສ່ວນຫລາຍເຄີຍໄດ້ຍິນສິ່ງບໍ່ດີເກີດຂຶ້ນຈົນຊິນເຄີຍ ແລະຮູ້ຈັກວິທີຕັດສິ່ງທີ່ບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນອອກໄປ.

ໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຍິນເຣື່ອງທີຄ
່ ົນບໍ່ນິຍົມ ແຕ່ເປັນເຣື່ອງຈຳເປັນຕ້ອງຟັງ ພວກເຮົາກໍໝົດກຳລັງໃຈ.

ເວລາພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດຊຶ່ງບໍ່ເປັນເຣື່ອງນິຍົມ ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງ

ສິດສອນຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າສັ່ງ ເຖິງແມ່ນຈະໄດ້ຖືກຫົວຂວັນແລະນິນທາ.

ຄຳຖາມ

11. ທ່ານເຄີຍນຳເຣື່ອງທີ່ຄົນບໍ່ນິຍົມໄປບອກຄົນອື່ນຫລືກຸ່ມອື່ນບໍ່? ຫລືມີຂໍ້ແກ້ແກ້ຕົວແນວໃດ?
12. ຖ້າທ່ານຈະເອົາຂໍ້ອ່ອນແອຂອງທ່ານໃຫ້ພຣະເຈົ້າ ທ່ານຄຶດວ່າສິ່ງນັ້ນຈະແມ່ນຫຍັງ?

13. ໃນຊີວິດຂອງທ່ານມີຄວາມຈິງອັນໃດບໍ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງບອກຄົນອື່ນໃຫ້ຮູ້ນຳ ຫລືຄວາມຜິດທີ່ທ່ານຕ້ອງ
ເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ມີບໍ່?

14. ໃນເມື່ອຮູ້ຈັກຢ່າງນັ້ນແລ້ວທ່ານຈະອ້ອນວອນທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ອຍແນວໃດ?

15. ອ່ານ ເຢເຣມີຢາ 1:17,19. ມີຄວາມຈິງອັນໃດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຂໍ້ເຫລົ່ານີ້ເພື່ອທ່ານຈະສາ
ມາດອອກໄປບອກຄົນອື່ນ?

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌

25

ບົດຮຽນທີ 7

ຢ້ານພຣະເຈົ້າຫລາຍກວ່າຢ້ານມະນຸດ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ດານີເອນ 3: 1-2, 8-18, 25-29
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ດານີເອນ 3

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ການສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຄວາມເຊື່ອແລະການສ່ຽງພັຍ.
ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະຢ້ານພຣະເຈົ້າຫລາຍກວ່າຢ້ານມະນຸດໄດ້ວິທີໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ຍອມສ່ຽງພັຍເພື່ອຈະໄດ້ສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.

ອ່ານລວບ: ຢູ່ໃນໂລກທີ່ມີການຕໍ່ຕ້ານຄຣິສຕຽນຫລາຍຂຶ້ນ, ພວກເຮົາອາດຈະພົບກັບພັຍເຣື່ອງການຊົງ
ຄອບຄອງຂອງພຣະເຈົ້າ ຫລາຍກວ່າຄວາມສັດຊື່ຂອງພວກເຮົາ. ລອງຄິດວ່າພວກເຮົາຈະເປັນຢ່າງໃດເມື່ອ
ພົບຄວາມກົດດັນ.

ຄຳນຳ

ບາງເທື່ອຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຕົນເອງຮູ້ບໍ່ວ່າແມ່ນຫຍັງກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໂລກ.

ຖ້າບໍ່ເຫັນໜັງສືພິມ,

ໂທຣະທັດ, ຂ່າວໃຫຍ່ໃນອິນເຕີແນັດ, ຫລືຄຳບອກກ່າວຂອງຊາວບ້ານ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍພໍຈະບອກຕົວເອງໄດ້
ຢູ່ວ່າທຸກຢ່າງໃນໂລກຍັງດີຢູ່. ແຕ່ວ່າຄວາມເວົ້ານັ້ນກໍຈະຜິດກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ.
ຄົງບໍ່ມີໃຜທີຢ
່ າກເຫັນຊີວິດປະຈຳວັນເຕັມດ້ວຍພັຍອັນຕະລາຍ;

ແຕ່ລະມືພ
້ ວກເຮົາສົ່ງລູກຫລານໄປໂຮງ

ຮຽນ, ຊາວໜຸ່ມໄປວິທະຍາລັຍ, ແລະພວກເຮົາກໍໄປທຳງານ. ບາງຄົນກໍປົດກະສຽນແລະມີຄວາມຫວັງວ່າຈະ
ໄດ້ຢູ່ດີສະບາຍໃນບັ້ນປາຍຂອງຊີວິດ. ໃນທຸກຢ່າງ ພວກເຮົາກໍເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຍັງຊົງຄວບຄຸມທຸກຢ່າງຢູ່.
ແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາໃດ້ຍິນເຣື່ອງນັກຮຽນຜູ້ນຶ່ງໄດ້ຍິງເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງໃນໂຮງຮຽນ,

ຫລືເດັກນ້ອຍຖືກຕັດຄໍຢູ່

ໃນຕ່າງປະເທດເພາະພໍ່ແມ່ຂອງລາວບໍ່ຍອມປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ, ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຖາມຕົວເອງ
ວ່າ: ຂ້ອຍຈະສາມາດໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າໄດ້ບໍ່
ກັບພັຍອັນຕະລາຍເຊັ່ນນັ້ນ.

ເວລາຊິວິດຂ້ອຍ ຫລືຊີວິດຂອງຄົນທີ່ຂ້ອຍຮັກຕ້ອງພົບ

ເຣື່ອງໃນບົດຮຽນນີ້ມາຈາກພຣະທັມດານີເອນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຫວັງກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າຈະສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບພັຍອັນ
ຕະລາຍໄດ້ເພາະຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຊົງຄຸ້ມຄອງ ແລະຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າ

ເບື້ອງຫລັງຂອງ ດານີເອນ 1 ແລະ 2

ຊັດຣາກ, ເມຊາກ, ແລະອາເບັດເນໂກ ຄົງຈະບໍ່ມເີ ຈຕນາທີຈ
່ ະໄປຢຶນຕໍ່ໜ້າພຣະຣາຊາຂອງຊາວເປີເຊັຽ;
ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມເີ ຈຕນາທີຈ
່ ະຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ທີ່ເປີເຊັຽ ແລະຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນວັງຂອງກະສັດ.
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ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນ

ແຕ່ຊື່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ຖືກປ່ຽນໂດຍເຈົ້າຕົວບໍ່ຮູ້ເຣື່ອງ. ຊີວິດປ່ຽນໄປໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ; ແນ່ນອນຊີວິດ
ພວກເຮົາມັກເປັນໃນທຳນອງນີ້.

ຊາວໜຸ່ມພວກນີ້ ແລະດານີເອນ ຊຶ່ງເປັນຊາວຢິວໄດ້ຖືກກວາດອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່ກຸງ

ບາບີໂລນໃນປີ 605 ກ່ອນ ຄ.ສ. ໃນການກວາດລ້າງຄັ້ງທີນຶ່ງ, ອຳນາດບາບີໂລນໄດ້ເລືອກເອົາຄົນຢູດາຍຜູ້

ທີ່ມຄ
ີ ວາມຮູ້ ແລະຄວາມສາມາດໄປກ່ອນ. ຈາກຊາວຢິວກຸ່ມນີ້ ກະສັດເນບູກາດເນັດຊາໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄຸມລາຍ
ຊື່ໃຫ້ເລືອກເອົາບຸກຄົນທີ່ສລາດແລະແຂງແຮງໃນຕະກຸນກະສັດຂອງຊາວຢິວໄປຮັບໃຊ້ພຣະອົງ ໃນຈຳພວກ
ທີ່ຖືກເລືອກກໍມີ ດານີເອນ, ຊັດຣາກ, ເມຊາກ, ແລະອາເບັດເນໂກ.

ແຜນຂອງກະສັດກໍແມ່ນຈະລ້ຽງຄົນກຸ່ມນີ້ດ້ວຍອາຫານທີ່ດີ ແລະເຫລົ້າອະງຸ່ນເປັນເວລາສາມປີ; ນອກນັ້ນກໍ
ຈະມີການຝຶກຫັດພວກເຂົາເຣື່ອງການຮັບໃຊ້ໃນວັງ.

ແຕ່ຊາຍສີ່ຄົນໃນຄົນທັງຫລາຍຂໍກິນແຕ່ຜັກແລະນ້ຳ;

ຫລັງຈາກສິບວັນ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີກຳລັງເຫື່ອແຮງດີກວ່າຄົນທີ່ກິນອາຫານຂອງພຣະຣາຊາ; ພຣະເຈົ້າໄດ້
ຊົງປະທານຄວາມເຂົ້າໃຈແລະຄວາມສາມາດທັງດ້ານໜັງສືແລະສະຕິ ປັນຍາໃຫ້ພວກເຂົາ. ແລະໃນທີ່ສຸດ
ຊາຍສີ່ຄົນນີ້ກໍໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ໄປຮັບໃຊ້ໃນວັງຂອງກະສັດເນບູກາດເນັດຊາ.

ດານີເອນຊຶ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານພຣະພອນເຣື່ອງການແປຄວາມຝັນ ໄດ້ແປຄວາມຝັນໃຫ້ກະສັດເມື່ອ

ນັກປາດທັງຫລາຍທີ່ບາບີໂລນບໍ່ສາມາດແປໄດ້. ເພື່ອຕອບແທນຄວາມດີ ກະສັດໄດ້ເລື່ອນຊັ້ນດານີເອນໃຫ້

ເປັນຜູ້ປົກຄອງແຂວງບາບີໂລນ. ຈາກນັ້ນດານີເອນກໍໄດ້ຂໍໃຫ້ກະສັດແຕ່ງຕັ້ງເພື່ອນສາມຄົນຂອງລາວໄວ້ໃນ
ຕຳແໜ່ງສຳຄັນແລະມີອຳນາດ. ສິ່ງສຳຄັນໃນຕອນນີ້ແມ່ນກະສັດເນບູກາດເນັດຊາໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າ
ເປັນ “ພຣະເຈົ້າຂອງພຣະແລະຂອງຣາຊາທັງຫລາຍ” (ດານີເອນ 2: 47).

1. ເວທີພ້ອມແລ້ວ: (ດານີເອນ 3: 1-2)

ກະສັດເນບູກາດເນັດຊາເປັນຄົນຍາກທີ່ຈະຖ່ອມຕົວ ແຕ່ເປັນຄົນມັກທະນົງຕົວ. ເຖິງເພິ່ນຈະໄດ້ຮັບຮູ້ພຣະ
ເຈົ້າກໍຕາມ, ເພິ່ນຍັງບໍ່ພໃໍ ຈໃນພຣະອົງດຽວ; ໃນບາບີໂລນມີພຣະຫລາຍອົງ ແຕ່ກະສັດຈະສ້າງເພີ້ມອີກອົງ
ນຶ່ງ. ຮູບປັ້ນໃໝ່ນີ້ຈະເປັນຮູບຂອງເນບຸກາດເນັດຊາເອງ.

ຮູບທອງຄຳຊຶ່ງມີລວງສູງເກົ້າຟຸດ ແລະລວງກວ້າງເກົ້າຟຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໄວ້ທີ່ທົ່ງພຽງ
ສູນກາງສຳລັບຊາວບາບີໂລນໃນການມານະມັສການ.

ຊຶ່ງອາດຈະເປັນຈຸດ

ກະສັດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທຸກຄົນມາຮ່ວມການສລອງ, ຂ້າ

ຣາຊການທັງນ້ອຍແລະໃຫຍ່ໃຫ້ມີໜ້າ ແຕ່ປາກົດວ່າເພິ່ນບໍ່ໄດ້ບົ່ງຊື່ ຊັດຣາກ, ເມຊາກ, ແລະອາເບັດເນໂກ.
ຄຳສັ່ງເດັດຂາດມີດັ່ງນີ້: “ຕໍ່ໄປນີ້ພວກທ່ານຈະໄດ້ຍິນສຽງເປົ່າແກຕິດຕາມດ້ວຍສຽງປີ່ ສຽງພິນ ສຽງກະຈັບປີ່

ແລະສຽງແຄນ ແລ້ວຈະມີສຽງດົນຕຣີອື່ນໆດັງຂຶ້ນ ພໍໄດ້ຍິນສຽງດົນຕຣີໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຂາບໄຫວ້ຮູບຄຳ
ທີ່ກະສັດເນບຸກາດເນັດຊາຊົງສ້າງນີ້” (ດນອ 3:5).
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2. ການຂູ່ເຂັນມີຈິງ: (ດານີເອນ 3: 8-18)

ເພືອ
່ ນທັງສາມກຳລັງຢູ່ໃນສະພາບສ່ຽງພັຍຊຶ່ງໝາຍເຖິງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນອາດຈະ

ບໍ່ເຖິງຂັ້ນນັ້ນ ແຕ່ພວກເຮົາກໍຮູ້ວ່າເຫດການໃນທຸກວັນນີ້ເລີ້ມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ; ຄຣິສຕຽນໄດ້ກາຍເປັນເປົ້າໝາຍ
ຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ແລະການຂົ່ມເຫງຜູ້ເຊື່ອໃນທົ່ວໂລກໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນສອງເທົ່າໃນປີ 2013. ພວກເຮົາອາດ
ຈະບໍ່ເຖິງຂັ້ນຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມຕາຍຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາ ແຕ່ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາຈະຕ້ອງຖືກທົດສອບແນ່
ນອນ; ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຮຽນຈາກເພື່ອນສາມຄົນຂອງດານີເອນ.

ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຄັກແນ່ວ່າເປັນຫຍັງຊາວບາບີໂລນຈຶ່ງພາກັນຈອບເອົາເຣື່ອງຊົນຊາດຢິວ; ຊາວບາບີໂລນອາດ
ຈະເກີດການອິດສາເພາະກະສັດໄດ້ແຕ່ຕັ້ງຄົນຕ່າງຊາດໃນຕຳແໜ່ງສຳຄັນ, ຫລືເພາະຊາວຢິວບໍ່ຍອມປ່ຽນ
ແປງແລະເຮັດຕາມປະເພນີຂອງພວກຕົນ;

ຢ່າງໃດກໍຕາມປາກົດວ່າຊາວບາບີໂລນກຳລັງສຳເຣັດໃນເປົ້າ

ໝາຍທີ່ຈະລົງໂທດຊາວຢິວ.

ເພາະຄວາມໂກດຮ້າຍຫລາຍ, ກະສັດເນບູກາດເນັດຊາຈຶ່ງສັ່ງຊັດຣາກ, ເມຊາກ, ແລະອາເບັດເນໂກເຂົ້າມາ
ພົບພຣະອົງ ແລະຕັດສິນລົງໂທດຖານລະເມີດຄຳສັ່ງ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ໂອກາດອະທິບາຍ. ຄຳສັ່ງຂອງກະສັດນັ້ນ
ເປັນເດັດຂາດຄື: “ບັດນີ້ພໍພວກເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງແກສຽງປີ່ ສຽງພິນ ສຽງກະຈັບປີ່ ສຽງແຄນ ແລະສຽງດົນຕຣີ
ອື່ນໆທັງຫມົດໃຫ້ພວກເຈົ້າຈົ່ງຂາບໄຫວ້ຮູບຄຳນັ້ນ ຖ້າພວກເຈົ້າບໍ່ຍອມຂາບໄຫວ້

ພວກເຈົ້າຈະຕ້ອງຖືກ

ໂຍນເຂົ້າເຕົາໄຟທັນທີ ຫລືພວກເຈົ້າຄິດວ່າມີພຣະອົງອື່ນທີ່ຈະຊ່ອຍພວກເຈົ້າໃຫ້ລອດພົ້ົນຈາກອຳນາດຂອງ
ເຮົາບໍ່? (ດນອ 3: 15).

ນັບວ່ານີເ້ ປັນຄຳສັ່ງທີ່ໂຫດຮ້າຍ ແລະນອກນັ້ນຍັງມີການທ້າທາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊາວຢິວດ້ວຍ; ກະສັດ

ເປັນໂລກຄວາມຈຳເສື່ອມ ເພາະບໍ່ດົນມາເພິ່ນໄດ້ຍອມຮັບວ່າພຣະຢາເວເປັນພຣະເຈົ້າເໜືອພຣະທັງຫລາຍ.
ຊັດຣາກ, ເມຊາກ, ແລະອາເບັດເນໂຕ້ຕອບກະສັດຢ່າງກ້າຫານວ່າ: 16…ພວກຂ້າພຣະອົງຈະບໍ່ຂໍປ້ອງກັນ
ຕົວເອງໄວ້

ຖ້າພຣະເຈົ້າອົງທີ່ພວກຂ້າພຣະອົງຮັບໃຊ້ຢູ່ ຊົງພໍພຣະທັຍຈະຊ່ອຍພວກຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົນ
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ຈາກ ເຕົາທີ່ໄຟລຸກຢູ່ ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ພຣະອົງກໍຈະຊົງຊ່ອຍກູ້ພວກຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ນຈາກພຣະຣາຊອຳ
ນາດ ຂອງພຣະຣາຊາ

ແຕ່ຖ້າບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ຂໍພຣະອົງຊົງຊາບວ່າ ພວກຂ້າພຣະອົງ
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ຈະບໍ່ນັບຖືພຣະຂອງພຣະອົງ ແລະຈະບໍ່ຂາບໄຫວ້ຮູບຄຳທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງຂຶ້ນ.” (ດນອ 3: 16-18)

3. ໄຟບໍ່ມີຣິດ: (ດານີເອນ 3: 25-29)

ກະສັດສັ່ງຄົນໃຫ້ດັງໄຟໃນເຕົາຮ້ອນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເຖິງເຈັດເທົ່າ
ກອງທັບຂອງພຣະອົງຜູກຊາຍສາມຄົນນີ້

“20ແລ້ວຊົງສັ່ງໃຫ້ຄົນຜູ້ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃນ

ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາທັງສາມຈຶ່ງຖືກມັດຄາເຄື່ອງນຸ່ງ ມີເສື້ອຊັ້ນໃນ

21

ຊັ້ນນອກ ມີຫມວກແລະຂອງອື່ນໆ ແລ້ວໂຍນເຂົ້າໄປໃນເຕົາໄຟ.” ຫລັງຈາກນັ້ນກະສັດເນບູ ກາດເນັດຊາກໍ

ນັງຊົມໄຟໄໝ້ຄົນ. ໃນທັນໃດກະສັດເກີດຄວາມປລາດໃຈຈຶ່ງຖາມຂ້າຣາຊການຂອງທ່ານວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້
ມັດຊາຍສາມຄົນນັ້ນໂຍນເຂົ້າໄປໃນເຕົາໄຟ ບໍ່ແມ່ນບໍ່?” ພວກເຂົາທູນວ່າ, “ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ແມ່ນແລ້ວ
28

ພຣະເຈົ້າຂ້າ”

ພຣະອົງຊົງຖາມອີກວ່າ, “ແລ້ວເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງເຫັນຊາຍສີ່ຄົນກຳລັງຍ່າງຢູ່ໃນເຕົາໄຟ
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ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ມັດແລະບໍ່ເຫັນເປັນອັນຕະລາຍຫຍັງເລີຍ ຄົນທີສີ່ຊ້ຳພັດເບິ່ງຄ້າຍຄືກັນກັບເທວະດາ.”

ເພາະສິ່ງອັສຈັນນີ້ກະສັດເນບູກາດເນັດຊາສັຣເສີນພຣະເຈົ້າອີກເທື່ອນຶ່ງ ແຖມຍັງປະກາດວ່າ: “29ບັດນີ້ ເຮົາ

ອອກຄຳສັ່ງວ່າ ຖ້າຄົນໃດ ປະເທດໃດ ເຊື້ອຊາດໃດ ຫລືພາສາໃດເວົ້າຫມິ່ນປມາດພຣະເຈົ້າຂອງຊັດຣາກ,

ຂອງເມຊາກ ແລະອາເບັດເນໂກ ເຂົາຜູ້ນັ້ນຈະຖືກຂ້າຢ່າງທາຣຸນ ແລະທຳລາຍເຮືອນຊານຖິ້ມ ເພາະວ່າບໍ່ມີ
ພຣະອື່ນໃດທີສ
່ າມາດຊ່ອຍໄດ້ເຫມືອນພຣະເຈົ້າອົງນີ້.” (ດນອ 3: 29)

ເຣື່ອງຂອງຊາຍໜຸ່ມຜູ້ສັດຊື່ນີ້ເປັນເຫດໃຫ້ກະສັດຄົນຕ່າງຊາດຍອມຮັບວ່າ ພຣະຢາເວເປັນພຣະເຈົ້າອົງຍິ່ງ
ໃຫຍ່; ນອກນັ້ນເຣື່ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນຄຳພຍານມາເຖິງພວກເຮົາໃນສມັຍນີ້.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ

ຊັດຣາກ, ເມຊາກ, ແລະອາເບັດເນໂກປະກາດກັບກະສັດວ່າຖ້າພຣະເຈົ້າບໍ່ຊົງຊ່ວຍ ພວກເຂົ າກໍຈະບໍ່ຂາບ

ໄຫວ້ພຣະອື່ນໆ; ຫລາຍເທື່ອພວກເຮົາໄດ້ຍິນຄົນປ່ວຍມັກເວົ້າວ່າພຣະເຈົ້າຂອງລາວຈະປິ່ນປົວຮັກສາ ແຕ່ ບໍ່
ເຄີຍໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າວ່າຖ້າພຣະເຈົ້າບໍ່ປິ່ນປົວ ພຣະເຈົ້າຍັງຈະເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ຫລືບໍ່.

ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຊື່ອພຣະເຈົ້າເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນຈະເຊື່ອພຽງແຕ່ສິ່ງພຣະອົງຊົງກະທຳ;
ເພື່ອນແລະຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຄຣິສຕຽນເກົ້າຄົນທີ່ຖືກຂ້າທີ່ໂບດເອມານູເອັນ ເມໂຕດິດ ເອປິສໂກປົນ ທີ່ຊານ
ສະຕັນ ນອດແຄໂຣໄລນາ ຄົງຈະເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈົ້າຮັກສາຊີວິດຂອງພວກເຂົາ . ແຕ່ ພຣະເຈົ້າບໍ່

ໄດ້ຊົງເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ. ແຕ່ເພາະເຫດຮ້າຍນີ້ ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກປະກາດແລະຍົກຍ້ອງໄປທົ່ວໂລກ
ຍ້ອນໄດ້ເຫັນຄວາມສັດຊື່ຂອງຄອບຄົວແລະສະມາຊິກໂບດຫລັງຈາກເຫດການ. ພຣະເຈົ້າຊົງສັດຊື່, ຢ່າໃຫ້
ພວກເຮົາຢ້ານກົວສິ່ງໃດເລີຍ.

ຄຳຖາມເພື່ອພິຈາຣະນາ

1. ແມ່ນໃຜຄືບຸກຄົນທີສີ່ໃນກາງເຕົາໄຟ? (ດນອ 3: 25)

2. ພວກເຮົາມີພຣະທຽມປະເພດໃດແດ່ໃນສມັຍນີ້? ການ “ນະມັສການ” ພຣະທຽມເຮັດແນວໃດ?
3. ແມ່ນຫຍັງແດ່ຄືການຂົ່ມເຫງສຳລັບທ່ານຢູ່ໃນເມືອງ, ໃນຣັດ, ຫລືໃນປະເທດ?
4. ທ່ານເຄີຍຖືກຂົ່ມເຫງເພາະຄວາມເຊື່ອບໍ່? ອະທິບາຍ

5. ເຣື່ອງຂອງເພື່ອນສາມຄົນຂອງດານີເອນຊ່ວຍຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານບໍ່?

6. ທ່ານເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງປົດປ່ອຍທ່ານຈາກການຂົ່ມເຫງບໍ່? ຖ້າພຣະອົງບໍ່ຊົງປົດປ່ອຍເດ?
ສຄ
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ບົດຮຽນທີ 8

ຄວາມຢ້ານທີ່ເກີດຈາກອະຄະຕິ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ໂຢນາ 1: 1-3; 3: 1-5; 4: 1-11
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢນາ 1-4

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ໂຢນາຢ້ານພຣະເຈົ້າຈະຊົງອວຍພຣະພອນພວກສັດຕຣູ.
ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ຄວາມຢ້ານເປັນແຮງດັນອະຄະຕິຂອງຂ້ອຍວິທີໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອພິສູດເບິງ່ ວ່າຄວາມຢ້ານເປັນແຮງດັນອະຄະຕິຂອງຂ້ອຍວິທີໃດ.

ອ່ານລວບ: ໂຢນາສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າຄວາມຢ້ານເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງຄົນອື່ນໆ ຜິດ ແລະຍັງ

ເປັນຜົນກະທົບເຣື່ອງການກະທຳຂອງເຮົາກັບພວກເຂົາ. ສິ່ງນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງ.

ຄຳນຳ

ສມັຍຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານຂ້ອຍມີຄົນຂາກຸດຜູນ
້ ຶ່ງ; ຂ້ອຍຢ້ານລາວຫລາຍ ເຖິງວ່າລາວບໍ່ເຄີຍເຮັດ
ຫຍັງໃຫ້ຂ້ອຍຈັກເທື່ອ. ຊາຍຄົນນີ້ເປັນຄົນມີມາຣະຍາດດີເວລາລາວເວົ້າກັບພໍ່ແມ່ຂອງຂ້ອຍ; ແຕ່ປານນີ້

ຂ້ອຍກໍຍັງຄິດຢ້ານລາວຫລາຍ. ເປັນຫຍັງ? ເພາະລາວແຕກຕ່າງກັບຄົນອື່ນໆ; ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຫັນຄົນຂາດຽວ
ຈັກເທື່ອ. ຄົນເຮົາມັກຈະຢ້ານຄົນທີ່ບໍ່ຄືຕົນເອງ. ສິ່ງນີ້ຄືຄວາມເປັນຈິງສຳລັບໂຢນາ.

ພຣະທັມໂຢນາແຕກຕ່າງກັບພຣະທັມອື່ນໆ; ພຣະທັມສ່ວນຫລາຍຈະມີຄຳສອນ ຫລືບົດເທດ ແຕ່ພຣະທັມ
ໂຢນາມີບົດເທດອັນດຽວຍາວປະມານແປດຄຳ; ນອກນັ້ນແມ່ນເລົ່າເຣື່ອງ. ພຣະທັມໂຢນາມີສ່ວນປະກອບ

ຫລາຍຢ່າງ: ມີເຣື່ອງບໍ່ຄາດຝັນ, ເຣື່ອງປະຈົນພັຍ, ແລະເຣື່ອງພັນລະນາ. ໃນເຣື່ອງຂອງໂຢນາ ພວກເຮົາຈະ
ເຫັນວ່າລາວມີໃຈອະຄະຕິກັບຊາວເມືອງນີເນເວ.

1. ຄວາມຢ້ານຂອງໂຢນາຖືກເປີດເຜີຍ: (ໂຢນາ 1: 1-3)

ພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງໃຫ້ໂຢນາໄປຍັງເມືອງນີເນເວ ແລະເທສນາໃຫ້ຄົນທີ່ນັ້ນຟັງ. ຊາວເມືອງນີເນເວເປັນຄົນໂຫດ
ຮ້າຍ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າບໍຊ
່ ົງປະສົງໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດຜິດບາບຕໍ່ໄປ; ຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບໂຢນາບໍ່ແມ່ນ
ເຣື່ອງທັມມະດາ. ໃນສມັຍອັສຊີເຣັຽເຮືອງອຳນາດ, ນີເນເວເປັນເມືອງເອກ ແລະເປັນເມືອງໃຫຍ່ເໝືອນກັບ
ເປັນຈຸດສູນກາງຂອງໂລກ.

ຄົນອັສຊີເຣັຽເປັນຄົນໂຫດຮ້າຍໃນການເຮັດສົງຄາມ ເພາະພວກເຂົາຈະໃຊ້

ຄວາມທາລຸນທີ່ສຸດກັບສັດຕຣູ. ຄົນໃນຂົງເຂດນັ້ນກຽດຊັງຄົນອັສຊີເຣັຽ, ແລະໂຢນາກໍຮູ້ສຶກເຊັ່ນນັ້ນດ້ວຍ.
ນັບວ່າເປັນເຣືອ
່ ງແປກສຳລັບໂຢນາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເອີ້ນໃຫ້ລາວໄປເທສນາຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
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ພຣະຄຳພີສອນວ່າ

ພຣະເຈົ້າຢາເວເປັນພຣະເຈົ້າຂອງທຸກຊົນຊາດ ຊຶ່ງຮວມທັງຄົນໂຫດຮ້າຍໃນຈັກພົບອັສຊີເຣັຽດ້ວຍ. ຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມໃນສມັຍນັ້ນຈະຖືກຊົງເອີ້ນໃຫ້ປະກາດກັບຊົນຊາດອິສຣາເອນ; ບໍ່ມີຜູ້ປະກາດຜູ້ໃດທີ່ຄິດວ່າ
ພຣະເຈົ້າຈະສົ່ງພວກຕົນໄປປະກາດກັບຄົນຕ່າງຊາດ.

ບັນຫາທຳອິດທີ່ພວກເຮົາເຫັນຄືໂຢນາບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ໂຢນາເດີນທາງໄປຍັງທາຣາສິດ ຊຶ່ງເປັນເມື່ອງນຶ່ງ
ຂອງປະເທດສະເປນ. ພຣະທັມຕອນນີ້ເວົ້າເຖິງທາຣາສິດເຖິງສອງເທື່ອຊຶ່ງເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າໂຢນາບໍ່ມີເຈຕນາ
ຈະໄປນີເນເວ. ພຣະທັມບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນຂອງການບໍ່ເຊື່ອຟັງ ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ຕາມພາຍຫລັງວ່າ ໂຢນາກຽດ
ຊັງເມືອງນີເນເວ; ຄວາມກຽດຊັງສາມາດເຮັດໃຫ້ມີອະຄະຕິຕໍ່ຄົນບາງພວກທີ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນ; ອະຄະຕິຂອງໂຢນາ
ເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງຫລົບໜີຈາກພຣະເຈົ້າ.

2. ຄວາມຢ້ານຂອງໂຢນາຖືກປະເຊີນໜ້າ: (ໂຢນາ 1: 4-2: 10)

ການເດີນທາງເຮືອຂອງໂຢນາໄດ້ພົບກັບລົມພະຍຸໃຫຍ່. ພວກລູກເຮືອພາກັນຢ້ານກົວຫລາຍ; ພວກເຂົາຕ່າງ

ກໍໄດ້ຮ້ອງຂໍພຣະຂອງຕົນໃຫ້ຊ່ວຍ; ລູກເຮືອໄດ້ໂຍນສິນຄ້າຖິ້ມລົງທະເລເພື່ອໃຫ້ເຮືອເບົາ; ໃນຂະນະດຽວກັນ
ນາຍເຮືອກໍໄດ້ພົບໂຢນານອນຫລັບຢູ່; ທ່ານຈຶ່ງປຸກໂຢນາແລະບອກໃຫ້ລາວຮ້ອງຫາພຣະເຈົ້າຂອງຕົນເພື່ອ

ຊ່ວຍເຫລືອ; ລູກເຮືອຄິດໄດ້ວ່າຄົງຈະມີໃຜຄົນນຶ່ງໃນພວກເຂົາທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງພະຍຸຮ້າຍນັ້ນ ຈຶ່ງຊວນກັນ
ໃຊ້ສລາກເພື່ອຈະຮູ້ແນ່ນອນ ແລ້ວສລາກນັ້ນກໍໄປຕົກໃສ່ໂຢນາ.

ໂຢນາສາລະພາບວ່າລາວໄດ້ເປັນຜູ້ຜິດເພາະກຳລັງປົບໜີຈາກພຣະເຈົ້າຂອງຟ້າສວັນ ຜູ້ຊົງສ້າງທຸກໆ ຢ່າງ;
ໂຢນາບອກວ່າພຣະອົງນັ້ນແຫຼະເປັນຜູ້ຊົງເຮັດໃຫ້ລົມພະຍຸເກີດຂຶ້ນ ລູກເຮືອຍິ່ງເກີດຄວາມສະທ້ານຢ້ານກົວ;
ໂຢນາຈຶ່ງຍອມເປັນເຄື່ອງບູຊາ ແລະບອກລູກເຮືອໃຫ້ໂຍນເຂົາລົງໃນທະເລ ແລ້ວລົມພະຍຸຈະສງົບລົງ. ໃນ
ຕອນແລກ ລູກເຮືອບໍ່ຍອມເຮັດ,

ແຕ່ພະຍຸກໍແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆຈົນຈະເອົາຊີວິດບໍ່ລອດ; ໃນທີ່ສຸດພວກເຂົາ

ອ້ອນວອນຂໍພຣະເຈົ້າບໍຊ
່ ົງຖືໂທດຜິດກັບພວກຕົນແລ້ວກໍໂຍນໂຢນາລົງໃນທະເລ ແລ້ວພະຍຸກໍສງົບລົງ. ບັນ
ດາລູກເຮືອເຫັນເຊັ່ນນັ້ນກໍພາກັນຢ້ານກົວ ຈຶ່ງຖວາຍເຄື່ອງບູຊາແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ພຣະເຈົ້າຊົງສົ່ງປາໃຫຍ່ໂຕນຶ່ງໃຫ້ມາກິນໂຢນາ; ໂຢນາຢູ່ໃນທ້ອງປາເປັນເວລາສາມວັນສາມຄືນ. ໂຢນາໃຊ້
ເວລາໃນທ້ອງປາອ້ອນວອນພຣະເຈົ້າແລະສັຣເສີນພຣະອົງຜູ້ຊົງໂຜດຮັກສາຊີວິດຕົນ;

ໂຢນາສາລະພາບ

ຮັບຮູ້ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຄວາມອ່ອນແອຂອງຕົວເອງ. ໂຢນາສັນຍາກັບພຣະເຈົ້າວ່າຈະຮັບ
ໃຊ້ພຣະອົງຊົ່ວຊີວິດ. ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງຊົງສັ່ງປາໃຫຍ່ຕົນນັ້ນໃຫ້ໄປຄາຍໂຢນາໄວ້ທີ່ແຄມຫາດຊາຍ.

3. ໂຢນາມີໂອກາດເທື່ອທີສອງ: (ໂຢນາ 3: 1-10)

ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນໂຢນາອີກຄັ້ງນຶ່ງໃຫ້ໄປຍັງນີເນເວເພື່ອປະກາດພຣະຄຳ ເທື່ອນີ້ໂຢນາເຮັດຕາມພຣະເຈົ້າຊົງ
ສັ່ງທຸກປະການ ເພາະລາວໄດ້ຮັບບົດຮຽນຂອງການບໍ່ເຊື່ອຟັງແລ້ວ. ມື້ທຳອິດທີ່ໂຢນາໄປເຖິງເມືອງນີເນເວ
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ລາວກໍໄດ້ເທສນາແບບສັ້ນໆວ່າ: “ໃນສີ່ສິບວັນ ເມືອງນີເນເວຈະຖືກທຳລາຍ” (ຢນ 3: 4). ໂຢນາບໍ່ໄດ້ແນະ

ນຳຫຍັງນອກຈາກຄຳປະກາດນັ້ນ; ລາວບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງເຣື່ອງພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຽງແຕ່
ເວົ້າແລ້ວກໍໜີອອກເມືອງໄປ.

ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າບອກວ່າ: “ປະຊາຊົນໃນເມືອງນີເນເວເຊື່ອຟັງຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຂົາໄດ້
ປະກາດໃຫ້ທຸກໆຄົນທັງຄົນຊັ້ນສູງແລະຄົນຊັ້ນຕ່ຳ ອົດອາຫານແລະນຸ່ງຫົ່ມເຄື່ອງໄວ້ທຸກ ເພື່ອເປັນການສະ

ແດງວ່າ ເຂົາທັງຫມົດໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າແລ້ວ” (3: 5). ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາກໍ ຄືໃຫ້ພຣະເຈົ້າປ່ຽນໃຈ
“ບາງທີພຣະເຈົ້າອາດເຊົາໂກດຮ້າຍ; ແລະພວກເຮົາຈະບໍ່ຕາຍ” (3: 9).

4. ຄວາມຢ້ານກົວຂອງໂຢນາກາຍເປັນຈິງ: (ໂຢນາ 4: 1-10)
ພຣະເຈົ້າຊົງເຫັນຄວາມຈິງໃຈຂອງປະຊາຊົນເມືອງນີເນເວ

ແລະ “ພຣະອົງຈຶ່ງປ່ຽນໃຈບໍ່ ທຳລາຍພວກເຂົາ

ຕາມທີ່ໄດ້ຂູ່ໄວ້” (ຢນ 3: 10). ເມື່ອເຫັນເຊັ່ນນັ້ນໂຢນາກໍຄຽດແລະບໍ່ພໍໃຈ; ລາວບໍ່ໄດ້ເຫັນວ່າສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ເປັນຄວາມສຳເຣັດ ເພາະລາວຢາກເຫັນນີເນເວຖືກທຳລາຍ; ຄວາມຢ້ານຂອງໂຢນາໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງ
ເພາະລາວຢ້ານວ່າພຣະເຈົ້າຈະສະແດງຄວາມເມດຕາກັບປະຊາຊົນພວກທີ່ລາວມີອະຄະຕິນີ້. ໂຢນາອ້ອນ
ວອນໃຫ້ພຣະເຈົ້າເອົາຊີວິດຂອງລາວເສັຽ. “ຂ້ານ້ອຍຕາຍໄປກໍດີກວ່າທີ່ຈະມີຊີວິດຢູ່” (ຢນ 4: 3).

ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄຳຕໍ່ວ່າຂອງໂຢນາຕໍ່ພຣະເຈົ້າດັ່ງນີ້ (ຢນ 4: 2-3): 1. ໂຢນາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງມີຄວາມຮັກ
ແລະເມດຕາ; ພຣະອົງພ້ອມທີ່ຈະປ່ຽນໃຈແລະບໍ່ລົງໂທດ; 2. ໂຢນາຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ຂ້າລາວຕາຍເສັຽ ເພາະ

ລາວໄດ້ມີສ່ວນໃນການຊ່ວຍສັດຕຣູຈາກຄວາມພິນາດ ພຣະເຈົ້າຊົງຕອບໂຢນາດ້ວຍຄຳຖາມວ່າ “ເຈົ້າມີສິດ
ຫຍັງທີ່ຈະໂກດຮ້າຍ?”

ພຣະທັມໂຢນາຈົບດ້ວຍຄຳອຸປມາທີ່ມີຊວ
ີ ິດ (4: 5-8) ຄຳອຸປມານີ້ບອກເຖິງທັສນະຂອງໂຢນາ. ໂຢນາຕ້ອງ

ການເຫັນເມືອງນີເນເວຖືກທຳລາຍ; ຫລັງຈາກປະກາດພຣະຄຳແລ້ວ ລາວກໍນັ່ງລໍຖ້າທີ່ຕູບນ້ອຍ. ພຣະເຈົ້າ

ໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ມີຕົ້ນໄມ້ເກີດຂື້ນສູງກວ່າບ່ອນທີ່ໂຢນາກຳລັງຊົ້ນຢູ່ ເພື່ອປ້ອງກັນຜູ້ປະກາດຈາກແສງແດດ
ຮ້ອນ; ໂຢນາກໍດີໃຈທີ່ໄດ້ມີຮົ່ມ. ໃນມື້ຕໍ່ມາພຣະເຈົ້າຊົງສົ່ງດ້ວງໂຕນຶ່ງໃຫ້ມາກັດຕົ້ນໄມ້, ແລ້ວຕົ້ນໄມ້ກໍຫ່ຽວ
ແຫ້ງລົງ; ພຣະເຈົ້າສົ່ງລົມຮ້ອນພັດມາໃສ່ໂຢນາແລະລາວເກືອບສລົບໄປ ເພາະຄວາມຮ້ອນຂອງແສງແດດ

ກ້າ ໂຢນາກໍຄິດຢາກຕາຍ; “ຂ້າພຣະອົງຢາກຈະຕາຍເສັຽດີກວ່າຈະມີຊີວິດຢູ່” 9ພຣະເຈົ້າຊົງຖາມ ໂຢນາວ່າ,
“ການທີ່ເຈົ້າຄຽດຮ້າຍກົກໄມ້ນັ້ນ ມັນຖືກຕ້ອງແລ້ວຫລື?” (ຢນ 4: 8-9).

ໂຢນາໂກດຮ້າຍເຣື່ອງກົກໄມ້ທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ປູກເອງ ແຕ່ລາວບໍ່ໄດ້ຫ່ວງໃຍຄົນຈຳນວນຫລາຍກວ່າ 120, 000
ຄົນທີ່ບໍ່ມີພຣະເຈົ້າໃນເມືອງນີເນເວ. ພຣະເຈົ້າຊົງຖາມໂຢນາແບບທ້າທາຍອະຄະຕິຂອງລາວວ່າ: “ເຮົາຈະ
ບໍ່ສົງສານມະຫານະຄອນນິເນເວຫລື ຊຶ່ງມີເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ຮູ້ດຽງສາກວ່າແສນສອງຫມື່ນຄົນ ແລະມີສັດລ້ຽງ
ເປັນຈຳນວນຫລາຍອີກດ້ວຍ” (ຢນ 4: 11).
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ສິ່ງທີ່ໜ້າຄິດຈາກເຣື່ອງນີ້ຄືປະຊາຊົນທີເ່ ມືອງນີເນເວແລະໂຢນາເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ; ນີເນ
ເວສຳນຶກຜິດແລະກັບໃຈ, ແຕ່ໂຢນາບໍ່ໄດ້ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ. ໂຢນາຢາກເຫັນນີເນເວຖືກທຳລາຍ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າ
ຊົງປະສົງໃຫ້ພວກເຂົາກັບໃຈເພື່ອພຣະອົງຈະຮັກສາພວກເຂົາໄວ້.

ໂຢນາຮັບຮູວ
້ ່າລາວຮູ້ພຣະປະສົງຂອງ

ພຣະເຈົ້າສຳລັບນີເນເວ, ແຕ່ຍ້ອນໃຈອະຄະຕິຂອງລາວ ລາວຈຶ່ງພຍາຍາມຄັດຂວາງ ພຣະເຈົ້າຊົງເຮັດເພາະ
ຄວາມຮັກ, ແຕ່ໂຢນາໄດ້ເຮັດເພາະຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ. ໂຢນາແລະພຣະເຈົ້າມີເປົ້າໝາຍຕ່າງກັນແຕ່ຕົ້ນຈົນ
ຈົບເຣື່ອງ.

ເວລາພວກເຮົາປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຢ້ານກາຍເປັນອະຄະຕິ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຮັດຜິດຕໍ່ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວເປັນຈຸດເລີ້ມຂອງອະຄະຕິທັງຫລາຍ. ການເຫັນແກ່ຕົວສາມາດເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ມີຄວາມ
ໂກດຮ້າຍ. ພວກເຮົາສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຢ້ານທີ່ເກີດຈາກອະຄະຕິໄດ້ດ້ວຍຄວາມຮັກເມດຕາແລະພຣະ
ຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ

ໂຢນາສອນພວກເຮົາເຖິງອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກອະຄະຕິສ່ວນຕົວ ເວລາພວກເຮົາຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບເຣື່ອງ
ຕ່າງໆ. ຄວາມຢ້ານກົວໃນສິ່ງທີ່ບຮ
ໍ່ ູ້ ຫລືຄຸ້ນເຄີຍ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີອະຄະຕິກັບຄົນອື່ນ.

ບາງເທື່ອພວກເຮົາຈຳ

ຕ້ອງໄດ້ພສ
ິ ູດຄວາມຢ້ານຂອງຕົວເອງ ແລະກ້າວອອກນອກເຂດທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ເພື່ອຈະສາມາດເຂົ້າໃຈສິ່ງແວດ

ລ້ອມ. ພຣະເຢຊູຊົງສອນໃຫ້ຮັກສັດຕຣູ. ພວກເຮົາຄວນຮຽນຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈວ່າຄົນອື່ນຄິດແລະປະພຶດຢ່າງ

ໃດ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະມີອະຄະຕິກັບພວກເຂົາ ຄົນທັງໂລກກຳລັງຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ; ອະເມຣິກາປະ
ກອບດ້ວຍຄົນທີ່ມາຈາກຫລາຍໆປະເທດໃນໂລກ; ພວກເຮົາຄວນຮຽນຮູ້ຊຶ່ງກັນແລະກັນເພື່ອສິ່ງກີດກັ້ນຈະ
ໄດ້ໜ້ອຍລົງ.

ຄຳຖາມ:

1. ມີເຫດຜົນແນວໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເກີດມີອະຄະຕິກັບຜູ້ອື່ນ?
2. ມີຄວາມຢ້ານກົວແນວໃດແດ່ທີ່ນຳໄປສູ່ການມີອະຄະຕິ?
3. ອະຄະຕິເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນສັງຄົມວິທີໃດ?

4. ທ່ານຄິດວ່າຜູ້ໃດຄືສັດຕຣູຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ?

5. ມີຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານສາມາດຊ່ວຍເພື່ອຜ່ອນອະຄະຕິໃນສັງຄົມ?

6. ເປັນຫຍັງໂຢນາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະອະຄະຕິທີ່ລາວມີກັບປະຊາຊົນຂອງອັສຊີເຣັຽ? ທ່ານຈະ
ຫລີກເວັ້ນເຣື່ອງໃນທຳນອງນີ້ວິທີໃດ?

ສຄ
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ບົດຮຽນທີ 9

ຄວາມຢ້ານຈະບໍ່ພຽງພໍ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ລູກາ 12: 22-34
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 12: 22-34

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພວກເຮົາສາມາດເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງປະທານສິ່ງທີ່ຂາດເຂີນ.
ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ມີຄວາມຕ້ອງການແນວໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍກະວົນກະວາຍ?

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອຮັບຮູວ
້ ່າການກະວົນກະວາຍບໍ່ມີປໂຍດ ແລະມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນ
ການຊົງປະທານຂອງພຣະເຈົ້າ.

ອ່ານລວບ: ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງສອງນ້ອງອ້າຍ ແລະຄຳອຸປມາເຣື່ອງເສດຖີໂງ່ເພື່ອ

ສອນພວກສາວົກໃຫ້ປາສຈາກຄວາມກະວົນກະວາຍ ໂດຍເຊື່ອວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າຫລາຍກວ່າໃນຊັບສົມ
ບັດ.

ຄຳນຳ

ຫລາຍໆ ຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຢ້ານບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນສເມີໄປ;ເຊັ່ນການຢ້ານຕົກຈາກທີ່ສູງ, ຢ້ານແມງມຸມຕອດ, ແລະ
ຢ້ານເຄື່ອງບິນໂດຍສານຕົກ.

ຄວາມຢ້ານສ່ວນຫລາຍກໍບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກເຄມີໃນຮ່າງກາຍ. ຄວາມຢ້ານ

ສ່ວນຫລາຍເກີດມາຈາກຄວາມຕ້ອງການ. ພວກເຮົາຢ້ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມອົບອຸ່ນ ຫລືຢ້ານຂາດເຂີນ. ໃນ
ບົດຮຽນນີ້ພຣະເຢຊູຊົງສອນໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອວາງໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງປະທານສິ່ ງທີຂ
່ າດເຂີນໃຫ້.

1. ຄວາມໄຮ້ປໂຍດຂອງການຢ້ານແລະການກະວົນກະວາຍ: (ລູກາ 12: 1-21)

ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສອນພວກສາວົກໃຫ້ສັດຊື່ໃນເວລາຖືກຂົ່ມເຫງ (ລກ 12: 1-12) ແຕ່ມີຊາຍຄົນນຶ່ງມາທູນຂໍ
ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະອົງ.

ຊາຍຄົນນີ້ຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ແບ່ງປັນມໍຣະດົກລະຫວ່າງລາວ

ແລະອ້າຍ. ແນ່ນອນພວກເຂົາຄົງມີການໂຕ້ຖຽງກັນ ແລະຊາຍຄົນນັ້ນອາດຕົກເປັນຜູ້ເສັຽປຽບ; ລາວຈຶ່ງມາຂໍ
ຄວາມຍຸດຕິທັມຈາກພຣະເຢຊູ. ຕາມປົກຕິແລ້ວ ພວກຄຣູສອນຂອງຄົນຢິວຈະເຮັດໜ້າທີ່ນັ້ນໃນຄຸ້ມບ້ານ.

ບັນຫາທີນຶ່ງ: ສິ່ງທີຊ
່ າຍຄົນນັ້ນກຳລັງຮ້ອງຂໍບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງກັບສິ່ງທີພ
່ ຣະເຢຊູກຳລັງສອນພວກສາວົກ;
ເຖິງປານນັ້ນພຣະອົງກໍຊົງໃຊ້ໂອກາດເພື່ອສອນບົດຮຽນເຣື່ອງຄວາມໂລບກັບຜູ້ຟັງທັງຫລາຍ. ໃນລູກາ 12:

16-21, ພຣະເຢຊູເລົ່າເຣື່ອງພໍ່ນາຮັ່ງມີຜູ້ນຶ່ງຊຶ່ງເປັນຄົນໂງ່. ຄົນທີ່ປະຕິເສດພຣະເຈົ້າໃນສມັຍນັ້ນມັກຈະຖືກ

ເອີ້ນວ່າ “ຄົນໂງ່.” ພໍ່ນາຄົນນີ້ມີຜົນລະປູກຢ່າງຫລວງຫລາຍຈົນບໍ່ມີເລົ້າຈະໃສ່; ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງຕັດສິນໃຈສ້າງ
ເລົ້າໃໝ່ໃຫ້ໃຫຍ່ກວ່າຂຶ້ນແທນ ເພື່ອຈະພຽງພໍສຳລັບເກັບຜົນລະປູກ; ເມື່ອສຳເຣັດທຸກຢ່າງ ລາວກໍສລອງຜົນ
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ງານ. ແຕ່ວ່າ ສິ່ງທີພ
່ ນ
ໍ່ າຮັ່ງມີຜູ້ນີ້ບໍ່ຮູກ
້ ໍຄືວ່າຊີວິດຂອງຕົນຈະດັບໄປໃນຄືນນັ້ນ. ພຣະເຢຊູຈົບຄຳອຸປມາດ້ວຍ
ຄຳຖາມທີ່ວ່າ: “ສ່ວນສິ່ງຂອງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຫາມາໄວ້ນັ້ນ ຈະຕົກເປັນຂອງຜູ້ໃດ?” ຄຳຕອບກໍຄື: ຂອງຄົນອື່ນ,

ພໍນ
່ າເສດຖີກາຍເປັນຄົນໂງ່ເພາະລາວບໍ່ໄດ້ມີພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນແຜນການຂອງລາວ; ນັ້ນຄືຄຳສອນສຳຄັນໃນລູ

ກາ 12. ພຣະເຢຊູຊົງສອນສາວົກໃຫ້ຕໍ່ສູ້ການຂົ່ມເຫງ ແລະບໍ່ໃຫ້ກະວົນກະວາຍວ່າຈະກິນຫຍັງຫລືນຸ່ງຫຍັງ.
ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຢູ່ຕໍ່ໄປເພາະເຂົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງດູແລພວກຕົນ. ການເພິ່ງພຣະເຈົ້າເປັນຈຸດສຳ

ຄັນ; ສັງເກດເບິ່ງວ່າພຣະອົງກຳລັງເຮັດຫຍັງ ແລະສແວງຫາອານາຈັກພຣະເຈົ້າກ່ອນ ຈະເປັນປັດຈັຍສຳຄັນ
ສຳລັບພວກສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ ແທນທີ່ຈະກະວົນກະວາຍແລະຢ້ານກົວ.

2. ຢາແກ້ຄວາມຢ້ານແລະກະວົນກະວາຍ: (ລູກາ 12: 22-28)

ພຣະເຢຊູຊົງສອນພວກສາວົກໃຫ້ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງປະທານ (12: 22-23). ພຣະອົງຊົງເນັ້ນວ່າຄວາມ
ກະວົນກະວາຍຈະເປັນພັຍຕໍ່ຊີວິດພວກເຮົາ ແລະຈະເປັນອຸປສັກເຣື່ອງການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ. ຫລັງຈາກນັ້ນ
ພຣະເຢຊູກໍຊົງໃຊ້ຄຳອຸປມາເພື່ອສອນເປັນການເຕືອນຕໍ່ໄປ (12: 22-34). ຄຳສອນເຫລົ່ານີ້ເລີ້ມດ້ວຍຄຳ

ເຕືອນ: ສິ່ງນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນ ຖ້າຜູໃ້ ດເກັບຊັບສົມບັດໄວ້ສຳລັບຕົວເອງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເພື່ອແຜ່ເຣື່ອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະ
ອົງຊົງສອນສາວົກເຣື່ອງການດຳເນີນຊີວິດ.

ຄຳສອນເວົ້າເຖິງຈະກິນຫຍັງ, ຮ່າງກາຍຂອງຄົນ, ແລະຈະນຸ່ງຫົ່ມຫຍັງ. ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຕົວຢ່າງເຣືອງຝູງກາ
(ອາຫານ), ຮ່າງກາຍຂອງຄົນ (ສຸຂພາບ), ແລະ ດອກໄມ້ (ເຄື່ອງນຸ່ງ).





ຝູງກາ (ຝູງນົກ): ບໍ່ໄດ້ຫວ່ານເມັດພືດ, ບໍ່ມເີ ລົ້າເຂົ້າ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງລ້ຽງພວກມັນ (ຝູງກາເປັນສັດ
ເປື້ອນໃນ ພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າ). ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ, “ພວກເຈົ້າຍິ່ງມີຄ່າລື່ນ
ກວ່າຝູງນົກເຫລົ່ານັ້ນ.”

ຮ່າງກາຍຂອງຄົນ: ຄວາມກະວົນກະວາຍມີຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ການຫລັບນອນ ແລະສຸຂພາບ;
ພຣະເຢຊູຊົງຖາມວ່າ: “ຄວາມກະວົນກະວາຍສາມາດຕໍ່ຊີວິດໃຫ້ຍືນຍາວໄປອີກໄດ້ບໍ່?”

ດອກໄມ້: ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ, ບໍ່ໄດ້ຕ່ຳຜ້າ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງຕົບແຕ່ງພວກມັນໃຫ້ງາມກວ່າກະສັດໂຊໂລ

ໂມນຜູ້ມີທຸກຢ່າງ. ພຣະເຢຊູຊົງຖາມຜູ້ຟັງວ່າ: “ພຣະອົງຈະບໍ່ຕົບແຕ່ງພວກເຈົ້າຫລາຍກວ່າດອກໄມ້
ນັ້ນບໍ່?”

ພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນຄົນທີ່ກະວົນກະວາຍວ່າ “ຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອໜ້ອຍ” ເພາະພວກເຂົາຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນ
ພຣະເຈົ້າແລະພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ. ຄຳສອນທີ່ຜ່ານມານີ້ພາໃຫ້ພວກເຮົາຄິດເຖິງຄວາມຮັກແລະຫ່ວງ
ໃຍຂອງພຣະເຈົ້າໃນການທີ່ຈະປະທານສິ່ງທີພ
່ ວກເຮົາຂາດເຂີນແຕ່ລະວັນ.

3. ທາງເລືອກເພື່ອຊະນະຄວາມຢ້ານແລະກະວົນກະວາຍ: (ລູກາ 12: 29-34)
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ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ທາງເລືອກສຳລັບພວກສາວົກ: ຊີວິດທີ່ກະວົນກະວາຍກັບຊີວິດປະຈຳວັນ ຫລືຊີວິດໃນອາ

ນາຈັກພຣະເຈົ້າ ແລະເພິ່ງພຣະອົງໃນທຸກໆ ຢ່າງ. ຊີວິດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານນັ້ນມັນຫລາຍກວ່າການກິນ,

ການດື່ມ, ເຄືອ
່ ງນຸ່ງ, ແລະຊັບສົມບັດ. ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ຄວາມຂາດເຂີນໃນຊີວິດພວກເຮົາ. ພຣະເຢຊູຊົງເຕືອນ
ວ່າຊີວິດຂອງ “ຄົນທົ່ວໄປຢູ່ໃນໂລກນີ້ກະວົນກະວາຍຢູ່ສເມີກັບເຣືອ
່ ງທັງໝົດເຫລົ່ານີ້.” ຄົນທົ່ວໄປຈະຊອກ
ສແວງຫາຊັບສົມບັດເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕົວເອງໄດ້.

ບ່ອນເກັບຜົນປູກເປັນບັນຫາສຳຄັນໃນສັຕວັດທີນຶ່ງ; ລະບົບອາຍເຢັນແລະສາງເກັບເຄື່ອງຍັງບໍ່ມີ; ຄົນທົ່ວໄປ
ຈະບໍ່ມີທຮ
ີ່ ັກສາອາຫານຫລືຂອງມີຄຸນຄ່າທີ່ປອດພັຍ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວເຖິງຂະໂມຍແລະມອດສຳລັບຜູ້
ທີ່ຕ້ອງການສະສົມ.

ມອດຫລືແມງໄມ້ສາມາດທຳລາຍອາຫານແລະເຄື່ອງນຸ່ງ; ຂະໂມຍສາມາດເຈາະຝາ

ເຮືອນແລະລັກເອົາສິ່ງຂອງ.

ສມັຍນີ້ພວກເຮົາບໍ່ມີບັນຫາເຣືອ
່ ງບ່ອນເກັບຂອງ, ແຕ່ພວກເຮົາມີບັນຫາເຣື່ອງຊື້ບໍ່ເຊົາ. ຄົນທົ່ວໄປໃນສມັຍນີ້

ກໍບໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງກັບຄົນທົ່ວໄປໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູທີ່ພຣະອົງຕໍ່ສູ້ຢູ່ ພວກເຂົາເພິ່ງຄວາມສາມາດຂອງຕົວ
ເອງໃນການເກັບເຂົ້າຂອງເງິນທອງ. ຄຳຕອບກໍຍັງຄືເກົ່າ: ພວກເຮົາເລືອກວິທີທາງຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງເປັນຢູ່

ຕລອດໄປ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເອົາອານາຈັກສວັນໄວ້ກ່ອນທຸກຢ່າງ; ເວລາພວກເຮົາເຮັດດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈະ

ໄດ້ສິ່ງທີ່ຂາດເຂີນ (ອາດຈະບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ); ພວກເຮົາຈະໄດ້ສິ່ງທີຂ
່ າດເຂີນເພື່ອຈະສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບຊີວິດພວກເຮົາສຳເຣັດ (ລກ 12: 31).
ພຣະເຢຊູຊົງສລຸບການສັ່ງສອນດ້ວຍຄຳສັ່ງວ່າບໍ່ໃຫ້ຢ້ານ (ລກ 12: 32);

ພຣະອົງຊົງເອີ້ນພວກສາວົກວ່າ

“ແກະຝູງນ້ອຍເອີຍ” ຊຶ່ງບອກເຖິງຄວາມຮັກແພງລະຫວ່າງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພໍ່ແລະສາວົກຜູ້ເປັນລູກ. ຄວາມ
ຢ້ານແລະຄວາມກະວົນກະວາຍເປັນຂອງຄົນທີ່ແລ່ນນຳໂລກ.

ແຕ່ລາງວັນຂອງອານາຈັກສວັນຄືສັນຕິສຸກ

ເພາະພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຍັງຊົງຄຸ້ມຄອງທຸກຢ່າງ; ຊັບສົມບັດທີ່ພວກເຮົາຝາກໄວ້ກັບພຣະອົງ ບໍ່ມີໃຜຈະ
ຂະໂມຍ ຫລືທຳລາຍໄດ້.

ຜູ້ທີ່ຢູ່ຝ່າຍສວັນມີເສລີພາບທີຈ
່ ະຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ ແລະພວກເຂົາຈະມີສ່ວນໃນວຽກງານຂອງພຣະອົງໃນ

ໂລກນີ້. ທັສນະທີ່ພຣະເຢຊູສອນຊ່ວຍພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ກຳຊັບສົມບັດໄວ້ຈົນແໜ້ນ ແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນ

ຄົນເພື່ອແຜ່; ທັສນະນີ້ຈະບອກວ່າພວກເຮົາຄວນແລ່ນນຳຫຍັງໃນໂລກນີ້. ພຣະເຢຊູສລຸບວ່າ: “ເພາະຊັບສົມ
ບັດຂອງພວກເຈົ້າຢູ່ທີ່ໃດ ໃຈຂອງພວກເຈົ້າກໍຢູ່ທີ່ນັ້ນແຫລະ” (ລກ 12: 34).

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ

ກະວົນກະວາຍກັບສິ່ງຈຳເປັນໃນແຕ່ລະວັນ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງຢູ່ໃນໃຈຂອງທ່ານ. ໂລກນີ້ສອນພວກ
ເຮົາໃຫ້ແລ່ນນຳຊັບສົມບັດເພາະວ່າສິ່ງນັ້ນຈະໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຊີວິດ. ພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າພຣະເຈົ້າຜູ້

ດຽວສາມາດນຳຄວາມປອດພັຍແລະສັນຕິສຸກມາສູ່ຊີວິດ. ບັນຫາຄືພວກເຮົາຈະຕ້ອງຍອມປ່ອຍ ແລະເຊື່ອ
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ວາງໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງດູແລສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຂາດເຂີນແຕ່ລະວັນ; ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍວ່າໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນ
ກຽດຄ້ານ, ເພາະເປັນການບອກວ່າຢ່າໃຫ້ຄວາມຢ້ານເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນບໍ່ມີປໂຍດ.

ໃຫ້ພວກ

ເຮົາເອົາໃຈໃສ່ເຣື່ອງການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ ແລະຮູ້ວ່າພຣະອົງຈະຊົງດູແລພວກເຮົາ. ຈົ່ງປ່ອຍຄວາມກະວົນ
ກະວາຍໄປເສັຽ.

ຄຳຖາມ:

1. ມີເຫດຜົນແນວໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນກະວົນກະວາຍ?

2. ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເອົາຊະນະຄວາມກະວົນກະວາຍ?

3. ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ຄວນຢ້ານ ແລະສິ່ງທີ່ບຄ
ໍ່ ວນຢ້ານ?

4. ຄິດເຖິງສິ່ງທີເ່ ຮັດໃຫ້ທ່ານກະວົນກະວາຍ. ທ່ານມີແຜນແນວໃດແດ່ທີ່ຈະປ່ອຍສິງ່ ເຫລົ່ານັ້ນໄປ?
5. ພຣະຄຳຕອນໃດແດ່ທີ່ຍາກສຳລັບການນຳໄປປະຕິບັດ?

6. ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ເພື່ອຈະເອົາຄວາມກະວົນກະວາຍອອກໄປຈາກຊີວິດ?

ສຄ
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ບົດຮຽນທີ 10

ຊົງຊະນະຄວາມຢ້ານ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ມັດທາຍ 26:36-46

ມັດທາຍ 21; 26:1-56

ຊົງຢ້ານເມື່ອໃກ້ຈະເຖິງວັນທີ່ພຣະເຢຊູຈະຕ້ອງຕາຍແຕ່ຄຳອ້ອນ

ວອນເຮັດໃຫ້ມີຊັຍຊະນະ.

ເຮົາຈະເອົາຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາຊ່ອຍແນວໃດເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າຈະ

ຕ້ອງທົນທຸກ?

ເພື່ອໃຫ້ສະແດງຄວາມສັດຊື່ ແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈົ້າ.

ບົດນໍາ

ການທີພ
່ ຣະເຢຊູພົບກັບຄວາມທຸກທັງກາຍແລະໃຈໃນຄືນກ່ອນໜ້າເຂົາຈັບພຣະອົງ ເປັນບົດຮຽນອັນລ້ຳຄ່າ

ຂອງເຮົາທັງຫລາຍກໍເພາະວ່າເມື່ອເຮົາພົບກັບຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ ເຮົາກໍຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງທຸກຍາກ
ລຳບາກກ່ອນເຮົາແລະເພື່ອເຮົາແລ້ວ ດ້ວຍເຫດນີ້ເຮົາຈຶ່ງມີທີ່ເພິ່ງທາງໃຈເມື່ອພົບຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ.

1. ວັນຖືກຄຶງມາໃກ້ແລ້ວ: (ມັດທາຍ 21:1-26;46)

ວັນຈັນເປັນວັນທີ່ພຣະອົງຊຳຮະພຣະວິຫານ, " ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດເຂົ້າໄປໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ຊົງຂັບ
ໄລ່ບັນດາຜູ້ຊື້ຂາຍໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານນັ້ນອອກເສັຽ

ແລະຂວໍ້າໂຕະຜູ້ແລກເງິນກັບທັງບ່ອນຜູ້ຂາຍນົກ

ເຂົາເສັຽ " (21:12). ການທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຂັບໄລ່ບັນດາພໍ່ຄ້າ ແມ່ຄ້ານີ້ເຮັດໃຫ້ພວກຟາຣິີຊາຍໃຈຮ້າຍຫລາຍ

ເພາະເຂົາຂາດລາຍໄດ້ຈາກການງານເຫລົ່ານັ້ນ ດ້ວຍເຫດນີ້ພວກປະໂລຫິດກັບພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ວາງແຜນ
ຂ້າພຣະອົງເສັຽ ( 21:46). ຕໍ່ມາໃນວັນອັງຄານແລະວັນພຸດພຣະເຢຊູຊົງເທສນາທີ່ພຣະວິຫານເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນ
ຈຳນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ເຂົ້າຟັງຄຳເທສນາຂອງພຣະອົງ, ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນເຂົາຍິ່ງຄຽດແຄ້ນພຣະເຢຊູຈົນ
ເຖິງຂັ້ນຢາກຂ້າພຣະອົງເລີຍ. ດ້ວຍເຫດນີ້ເຂົາຈຶ່ງວາງແຜນຢ່າງແນບນຽນເພື່ອຈັບພຣະອົງໄປສັງຫານ.

ໃນແລງວັນພຣະຫັດ ພຣະເຢຊູໄດ້ຕັ້ງສິນມະຫາສນິດແລະກິນເຂົ້າຈີ່ບໍ່ມີເຊື້ອແປ້ງຮ່ວມກັບສາວົກຂອງພຣະ

ອົງ ເພື່ອບອກໃຫ້ສາວົກໄດ້ຮູ້ວ່າວັນເວລາຂອງພຣະອົງໃກ້ຈະມາເຖິງແລ້ວ, ຄຳວ່າເວລາຂອງພຣະອົງໃກ້ຈະ
ມາເຖິງແປວ່າ ວັນເວລາທີ່ພວກຫົວໜ້າສາສນາໃກ້ຈະມາຈັບພຣະອົງໄປປະຫານມາໃກ້ແລ້ວ. ພຣະອົງຊົງຮູ້
ທັງໝົດຈຶ່ງສັ່ງພວກສາວົກໄປຈັດປັສຄານີ້ໃນຂໍ້ 17-19).
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2. ຊົງຮັບປະທານປັສຄາ: ( ມັດທາຍ 26:17-35)

ທີ່ຫ້ອງຊັ້ນເທິງໃນແລງວັນພະຫັດພຣະເຢຊູໄດ້ກິນປັສຄາທີ່ເອີ້ນວ່າ ສິນມະຫາສນິດ ຫລືລາງຄົນຮ້ອງວ່າສິນ
ລະນຶກ,

ພຣະເຢຊູຊົງບອກສາວົກວ່ານີ້ເປັນເຂົ້າແລງຄາບສຸດທ້າຍທີ່ພຣະອົງຈະກິນຮ່ວມກັບພວກສາວົກ

ແລ້ວພຣະອົງກໍຈະຖືກເຂົາຈັບໄປປະຫານເສັຽ. ເຂົ້າຄາບແລງວັນນີ້ເປັນຊົ່ວໂມງດຽວກັນທີ່ອິສຣາເອນຖືກປົດ
ປ່ອຍອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ຫລັງຈາກຊາວອິສຣາເອນເອົາເລືອດແກະຫລືເລືອດແບ້ທາວົງປະຕູ ອັນເປັນ
ສັນຍາລັກວ່າຄວາມຕາຍຈະບໍ່ມາເຖິງບ້ານເຮືອນຫລັງນັ້ນ (ອ່ານອົບພະຍົບ 128) ດ້ວຍເຫດນີ້ ລູກາຈຶ່ງກ່າວ
ວ່າ "ເມື່ອເຖິງໂມງແລ້ວພຣະອົງກໍປະທັບໂຕະກັບພວກສາວົກ " (ລູກາ 22:14).

ຫລັງຈາກກິນປັສຄາແລ້ວພຣະອົງຊົງບອກສາວົກວ່າພຣະອົງຈະຕ້ອງຕາຍ, ແລະຊົງບອກວ່າຈະມີ ຄົນນຶ່ງປະ

ຕິເສດພຣະອົງ "ຝ່າຍເປໂຕຈຶ່ງທູນຕອບພຣະອົງວ່າ ""ຖ້າຄົນທັງປວງສະດຸດໃຈເພາະທ່ານ ຝ່າຍຂ້ານ້ອຍຈະ
ບໍ່ສະດຸດໃຈຈັກເທື່ອ"" ພຣະເຢຊູຈຶ່ງຊົງຕອບເປໂຕວ່າ "ໃນຄືນວັນນີ້ກ່ອນໄກ່ຂັນ ທ່ານຈະປະຕິເສດເຮົາເຖິງ

ສາມເທື່ອ" (ມັດທາຍ 26: 33-34). ເປໂຕແນ່ໃຈໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນວ່າຈະບໍ່ປະຕິເສດພຣະອົງຈັກ
ເທື່ອເລີຍ. ຄໍາສັນຍາຂອງເປໂຕຈະເປັນຢ່າງໃດນັ້ນໃຫ້ເຮົາເບິ່ງຕອນຕໍ່ໄປ.

3. ຊົງປະເຊີນຄວາມຢ້ານ: (ມັດທາຍ 26: 36-39)

ແລ້ວພຣະອົງກໍພາພວກສາວົກອອກຈາກຫ້ອງຊັ້ນເທິງເພື່ອໄປໄຫວ້ວອນທີ່ສວນທີ່ມຊ
ີ ື່ວ່າ ສວນເຄັດເຊມາເນ
ເປັນສິ່ງສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ພຣະອົງຈະຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ,

ພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້າ

ແລະໜັກພຣະທັຍຫລາຍ (ແປວ່າ ເປັນທຸກໃຈຫລາຍ) ໃນເຫດການຕອນນີ້ເຮົາເຫັນແຈ້ງຢູ່ ຢ່າງຄື; 1. ພຣະ
ອົງຊົງບອກສາວົກວ່າ

"ຈິດໃຈຂອງເຮົາທຸກໜັກແທບຈະຕາຍຢູ່ແລ້ວ ຈົ່ງຄອຍຢູ່ທີ່ນີ້ ເຝົ້າຢູ່ກັບເຮົາເທີ້ນ" (ຂໍ້

38). ແປວ່າພຣະອົງບອກສາວົກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກເປັນທຸກໃຈໃຫ້ສາວົກໄດ້ຮັບຊາບເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຄອຍເຝົ້າ
ຢູ່ໃກ້ຊິດແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈພຣະອົງໃນພາວະເຊັ່ນນີ້.

2. ພຣະອົງໄດ້ຊົງອ້ອນວອນບອກກັບພຣະບິດາວ່າ "

ໂອພຣະບິດາເອີຍ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຂໍໃຫ້ຈອກນີ້ເລື່ອນພົ້ນຈາກລູກໄປທ້ອນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີ ຂໍຢ່າໃຫ້ເປັນໄປ

ຕາມໃຈປາຖນາຂອງລູກ ແຕ່ໃຫ້ເປັນຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງເທີ້ນ " (ຂໍ້ 39). ແປວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຂໍຕໍ່
ພຣະບິດາຫາກບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕາຍພຣະເຢຊູກໍຂໍໃຫ້ຜ່ານພົ້ນໄປ, ນີ້ເປັນພຽງການຂໍຂອງພຣະເຢຊູ ແຕ່ສ່ວນ
ເລິກແລ້ວພຣະອົງຍັງທູນພຣະບິດາວ່າ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນການຂອງພຣະບິດາເທົ່ານັ້ນ.
ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຢຊູທີ່ບອກສາວົກວ່າພຣະອົງຊົງເປັນທຸກ

ແລະຂໍໃຫ້ເຂົາຢູ່ໃກ້ແລະໄຫວ້

ວອນເພື່ອພຣະອົງນັ້ນເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມນັ້ນ, ການທີ່ສາວົກບໍ່ເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງພຣເຢຊູນັ້ນໄດ້ສະແດງ
ເຖິງຄວາມອ່ອນແອຂອງພວກສາວົກ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນສາວົກທີ່ ໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງ ເຊັ່ນເປໂຕ,

ຢາໂກໂບ ແລະໂຢຮັນ ສົມຄວນຈະນຳພາສາວົກອື່ນໆປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຢຊູ. ພວກສາວົກໄດ້

ຂາດຄວາມອົດທົນພາກັນນອນຫລັບໂດຍລືມໜ້າທີ່ຂອງເຂົາວ່າຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຊ່ອຍອ້ອນວອນ ແລະເປັນຜູ້
ຊ່ອຍພຣະເຢຊູໃນຍາມທີ່ພຣະອົງຊົງເປັນທຸກໃຈເຊັ່ນນີ້.
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4. ຊົງເປົ່າປ່ຽວຢ້ານກົວ: (ມັດທາຍ 26: 40-41)

ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູຊົງອ້ອນວອນຢູ່ຊົ່ວຂະນະນຶ່ງພຣະອົງກໍຊົງກັບຄືນໄປຫາພວກສາວົກ ໂດຍຫວັງໃຈວ່າຈະ
ເຫັນພວກສາວົກພາກັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການອ້ອນວອນແລະລໍຖ້າພຣະເຢຊູຢ່າງຈິງຈັງ "ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສະ

ເດັດກັບມາຫາພວກສາວົກເຫລົ່ານັ້ນ ຊົງເຫັນເຂົານອນຫລັບຢູ່ " (ຂໍ້ 40). ການນອນຫລັບຂອງພວກສາວົກ
ນັ້ນເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ຄວາມເຊື່ອແລ້ວນັບວ່າເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດ, ນອກນັ້ນຍັງບົ່ງບອກອີກວ່າ
ພວກສາວົກພາກັນປ່ອຍປະໃຫ້ພຣະເຢຊູຊົງເປັນທຸກຢ້ານກົວຢູ່ຄົນດຽວ.

ພຣະເຢຊູອົງດຽວເທົ່ານັ້ນໄດ້ແບກພາຣະຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນທັງປວງ

ຮູບພາບຕອນນີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ
ແລະພຣະອົງເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຕາຍ

ແທນ ຄວາມຜິດແລະຄວາມບາບຂອງທຸກຄົນທີ່ຍອມຮັບເອົາພຣະອົງມາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະພຣະອົງ
ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດໄຖ່ຖອນພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກລຳບາກໃນບຶງໄຟນະຮົກອີກດ້ວຍ.

ເມືອ
່ ພຣະເຢຊູຊົງເຫັນພວກສາວົກນອນຫລັບຢູ່ຈຶ່ງຊົງກ່າວດ້ວຍຄວາມທຸກໃຈກັບເປໂຕວ່າ " ຢ່າງນັ້ນພວກ

ທ່ານບໍ່ສາມາດຈະຄອຍເຝົ້າຢູ່ກັບເຮົາຈັກທຸ້ມດຽວຫລື? " (ຂໍ້ 41). ເປໂຕຜູ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບພຣະເຢຊູ

ໃນ ຂໍ້ 33 ວ່າຈະບໍ່ສະດຸດໃຈຈັກເທື່ອ ຄຳສັນຍາຂອງລາວບໍ່ທັນຂ້າມຄືນລາວກໍຫລົງນອນຫລັບໄປເສັຽແລ້ວ,
ລາວໄດ້ປະປ່ອຍໃຫ້ພຣະເຢຊູອ້ອນວອນແຕ່ຜູ້ດຽວ. ພວກສາວົກອື່ນໆກໍໄດ້ລືມຄຳທີ່ພຣະອົງຊົງສັ່ງວ່າ "ຈົ່ງ
ນັ່ງຢູ່ທີ່ນີ້ ເຮົາຈະໄປອ້ອນວອນຢູ່ທີ່ນັ້ນ " ( ຂໍ້ 36ຂ).

ແປວ່າພຣະອົງຊົງສັ່ງໃຫ້ພວກສາວົກນັ່ງເຝົ້າຣະວັງຢູ່

ສເມີ ແລະຢ່າລືມອ້ອນວອນເພື່ອຕົນເອງດ້ວຍ, ແລະແລ້ວຫລັງຈາກພຣະເຢຊູຊົງເຫັນເຂົານອນຫລັບຈຶ່ງສັ່ງ

ອີກວ່າ " ຈົ່ງເຝົ້າຣະວັງຢູ່ເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່ຕົກໃນການທົດລອງ ຈິດໃຈພ້ອມຢູ່ແລ້ວກໍຈງິ ແຕ່ກາຍກໍອ່ອນ
ກໍາລັງ " (ຂໍ້ 41).

5. ຊົງຊະນະຄວາມຢ້ານ: (ມັດທາຍ 26: 42-46)

ຫລັງຈາກໂອ້ລົມສັ່ງສອນພວກສາວົກໃຫ້ເຝົ້າຣະວັງອ້ອນວອນແລ້ວພຣະອົງກໍ ສະເດັດກັບໄປອ້ອນວອນອີກ,
ຕອນນີ້ພຣະອົງໄດ້ອ້ອນວອນຕໍ່ຈາກຄຳອ້ອນວອນຂອງພຣະອົງຄັ້ງທີນຶ່ງຂໍ້ 39,

ພຣະອົງໄດ້ອ້ອນວອນວ່າ

" ບິດາຂອງຂ້ານ້ອຍເອີຍ, ຖ້າຈອກນີ້ເລື່ອນພົ້ນໄປບໍ່ໄດ້ ເວັ້ນແຕ່ຂ້ານ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງດື່ມ ກໍຂໍໃຫ້ເປັນໄປ
ຕາມພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ " (ຂໍ້ 42).

ແປວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຍອມເຊື່ອຟັງພຣະບິດາເພື່ອເປັນແບບຢ່າງໃຫ້

ທຸກຄົນເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນຈະເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງ. ຫລັງຈາກອ້ອນວອນແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງກັບຄືນໄປ
ຫາພວກສາວົກແລ້ວຊົງເຫັນພວກເຂົາພາກັນນອນຫລັບຢູ່ (ຂໍ້ 43).

ເຣື່ອງນີ້ສອນຄຣິສຕຽນວັນນີ້ວ່າ ຈິດໃຈເຮົາເຊື່ອພຣະເຈົ້າຢູ່ ແຕ່ກາຍເຮົາເມື່ອຍລ້າຈາກການງານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ເຮົາຂາດການນະມັສການແລະຂາດການງານຂອງພຣະອົງ. ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫລະພຣະເຢຊູ ຈຶ່ງສັ່ງພວກສາວົກ
ວ່າ " ຈົ່ງເຝົ້າຣະວັງຢູ່ເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່ຕົກໃນການທົດລອງ ຈິດໃຈພ້ອມຢູ່ແລ້ວກໍຈິງ ແຕ່ກາຍກໍອ່ອນກໍາ
ລັງ " (ຂໍ້ 41).

ການອ້ອນວອນຂອງຄຣິສຕຽນແມ່ນການເພີ້ມພລັງຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ

ຫລາຍບໍ່ຄວນລົດລະໃນການອ້ອນວອນ.

40

ດັ່ງນັ້ນເຮົາທັງ

ເມື່ອເຫັນພວກສາວົກນອນຫລັບພຣະເຢຊູຈຶ່ງກັບໄປອ້ອນວອນອີກເປັນເທື່ອທີ ສາມ (ຂໍ້ 44). ຫລັງຈາກຊົງ

ອ້ອນວອນເປັນເທື່ອທີ່ສາມແລ້ວຄວາມຢ້ານທີ່ຈະຕາຍນັ້ນກໍຫາຍໄປ ແລະພຣະອົງຊົງພ້ອມທີ່ຈະຕາຍເປັນ
ການໄຖ່ໂທດຂອງຄົນທັງປວງຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາ. ແລ້ວພຣະອົງຈຶ່ງຊົງກັບຄືນໄປຫາພວກສາ

ວົກອີກ ຄັ້ງນີ້ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ " ພວກທ່ານຍັງນອນຫລັບເຊົາເມື່ອຍຢູ່ຫລື ເບິ່ງແມ, ເວລາໃກ້ມາແລ້ວ ບຸດ
ມະນຸດກຳລັງຈະຖືກມອບໄວ້ໃນມືຄົນນອກສິນທັມ ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນພາກັນໄປເທາະ ເບິ່ງແມ, ຜູ້ຈະມອບເຮົານັ້ນ
ມາໃກ້ແລ້ວ " (ຂໍ້ 45-46). ຫລັງຈາກພຣະອົງຊົງອ້ອນວອນຄຳເກົ່າເຖິງສາມເທື່ອແລ້ວນັ້ນໄດ້ເຮັດພຣະອົງ
ໝົດຄວາມຢ້ານຕາຍແລະມາເຖິງເວລານີ້ພຣະເຢຊູພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຕາຍ ຈຶ່ງໄດ້ປຸກພວກສາວົກໃຫ້ຕື່ນຈາກ
ຫລັບເພື່ອຈະໃຫ້ພວກເຂົາມາຈັບໄປປະຫານ.

ຄຳຖາມ:

1. ທ່ານໄດ້ຮຽນອັນໃດຈາກຄວາມຢ້ານຂອງພຣະເຢຊູ?

2. ພຣະເຈົ້າສາມາດຊ່ອຍທ່ານໃນຍາມມີບັນຫາແນວໃດ?

3. ທ່ານໄດ້ຮຽນແບບຢ່າງການແກ້ບັນຫາຈາກຜູ້ພົ້ນບັນຫາແນວໃດແດ່?
4. ທ່ານຈະນຳເອົາບົດຮຽນນີ້ມາຊ່ອຍຕົນເອງຍາມມີບັນຫາຢ່າງໃດ?

5. ຈະເຮັດແນວໃດຫາກອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະເຈົ້າເທື່ອນຶ່ງແລ້ວພຣະອົງບໍ່ຕອບ?
6. ທ່ານຫວັງອັນໃດຈາກການອ້ອນວອນ?

7. ທ່ານຕຽນມພ້ອມທີ່ຈະຮັບມືກັບບັນຫາແນວໃດ?

ຫວ
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ບົດຮຽນທີ 11

ບໍ່ກ້າເວົ້າວ່າເຊື່ອພຣະເຢຊູ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ລູກາ 22:31-34; 24-62
ລູກາ 22

ການທີເ່ ຮົາບອກວ່າເຮົາເຊື່ອພຣະເຢຊູອາດເສັຽຄ່າບາງຢ່າງ.
ເຮົາຈະເສັຽຄ່າອັນໃດເມື່ອເຮົາບອກວ່າເຮົາເຊື່ອພຣະເຢຊູ?

ເພື່ອໃຫ້ເຮົາກ້າບອກຜູ້ອື່ນວ່າເຮົາເຊື່ອພຣະເຢຊູໃນທຸກສະພາບ
ການ.

ບົດນໍາ

ເຣື່ອງເລົ່າທີ່ມຈ
ີ ິງ: ຍິງສາວຄຣິສຕຽນຜູ້ນຶ່ງມີຊື່ວ່າວ່າ ເອເຊັຽ ເຕີບໃຫຍ່ໃນເຂດແດນຂອງມຸສລິມ ທີ່ປາກີສະ
ຖານ,

ນາງຮັບຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງວາຍພຣະຊົນເພື່ອໄຖ່ໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນທັງປວງ ແລະລາວຖາມ

ວ່າ ໂມຮັມມັດໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອຊ່ອຍຜູ້ຄົນໃຫ້ພົ້ນ? ໃນທັນໃດນັ້ນກໍມີແມ່ຍິງມຸສລິມຄົນນຶ່ງເລີ້ມຕົ້ນຕົບຕີ

ລາວ ແລ້ວຜູ້ອື່ນກໍເຂົ້າມາຕົບຕີລາວຈົນເກືອບເອົາຊີວິດບໍ່ລອດ, ຕໍ່ມາເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍມາຈັບລາວໄປຂັງຄຸກແລະ
ຖືກຕັດສິນປະຫານໃນຖານໝິ່ນປມາດ ໂມຮັມມັດ.

ເບິ່ງແມ, ການທີ່ຈະຮັບປາກວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ນາງເສັຽຊີວິດ ນາງຖືກທຸບຕີ, ຖືກແຍກ
ຈາກຄອບຄົວເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຄຸກ.

ນອກຈາກນາງເອເຊັຽແລ້ວຍັງມີຫລາຍພັນຄົນທີ່ເສັຽຊີວິດ ຫລືຖືກຂົ່ມເຫງ

ເມື່ອເຊື່ອພຣະເຢຊູ ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງມີອົງກອນນຶ່ງເກີດຂຶ້ນມີຊື່ວ່າ Voice Of the Martyrs (VOM) ແປວ່າ

(ສຽງຂອງຜູ້ຍອມຕາຍ) ເພື່ອຈະຊ່ອຍກຸ່ມຄຣິສຕຽນທີ່ຖືກກົດຂີ່ຂົມເຫງທົ່ວໂລກ. ສຳລັບທ່ານເດ! ທີ່ຈະບອກ
ຜູ້ອື່ນວ່າທ່ານເຊື່ອພຣະເຢຊູທ່ານຕ້ອງເສັຽຫຍັງແດ່? ທ່ານຈະໄດ້ອັນໃດແດ່?

1. ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ເຮົາດີ: (ລູກາ 22:31-34)

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ເປັນພໍແ
່ ມ່ມກ
ັ ຈະອ່ານນິສັຍ, ອ່ານໜ້າຕາ ແລະອ່ານທ່າທີຂອງລູກແຕ່ລະຄົນໄດ້ ເພາະ
ວ່າເຮົາເປັນຜູ້ລ້ຽງລູກມາແຕ່ມື້ເກີດ, ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເຮົາຜູ້ເປັນພໍ່ແລະແມ່ມຄ
ີ ວາມສາມາດຮູ້ຈັກລູກຂອງເຮົາແຕ່
ລະຄົນເປັນແນວໃດນັ້ນ ພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຍິ່ງຮູ້ຈັກເຮົາດີທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນບໍ່?.

ຂະນະທີ່ພຣະເຢຊູຊົງແຕ່ງຕັ້ງສິນມະຫາສນິດໃນແລງວັນພະຫັດກ່ອນທີ່ພຣະເຢຊູຈະຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ

ນັ້ນ ພຣະອົງໄດ້ກ່າວທຳນວາຍເຖິງເປໂຕໂດຍຊົງກ່າວວ່າ "ຊີໂມນ, ຊີໂມນເອີຍ ເບິ່ງແມ, ຊາຕານໄດ້ຂໍເອົາ
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ພວກທ່ານໄວ້ ເພື່ອຈະຝັດຮ່ອນພວກທ່ານເໝືອນດັ່ງຝັດເຂົ້າເປືອກ ແຕ່ເຮົາໄດ້ໄຫວ້ວອນສຳລັບທ່ານ ເພື່ອ

ຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານຈະບໍ່ຂາດ " (ຂໍ້ 31-32ກ). (ໝາຍເຫດ: ໃນພາສາກຣີກ ແລະພາສາອັງກິດ ບໍ່ມີຄຳວ່າ

((ພວກ)) ແຕ່ມີຄຳວ່າທ່ານ ແຕ່ຄຳວ່າທ່ານໃນພາສາກຣີກ ລາງເທື່ອກໍໝາຍເຖິງພວກທ່ານ ແຕ່ໃນຕອນນີ້

ພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າເຖິງເປໂຕແຕ່ຜູ້ດຽວ, ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງໄດ້ຂ້າ (ພວກ) ອອກເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມສະ
ບັບຕົ້ນເດີມ).

ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບສາວົກທຸກຄົນວ່າຊາຕານໄດ້ຂໍເອົາພວກທ່ານທຸກຄົນບໍ່ແມ່ນແຕ່ເປໂຕເທົ່ານັ້ນ, ພຣະ

ເຢຊູກ່າວເປັນຄຳອຸປະມາຄົນຝັດຮ່ອນເຂົ້າເອົາເຂົ້າເປືອກອອກຈາກເຂົ້າສານ, ຊາຕານໄດ້ຂໍທົດສອບສາວົກ
ທຸກຄົນ ເໝືອນມັນໄດ້ຂໍທົດສອບທ່ານໂຢບ (ໂຢບ 1:6-12) ແຕ່ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ມັນທົດ
ລອງໄດ້ ແຕ່ຄັ້ງນີ້ພຣະເຢຊູບອກພວກສາວົກວ່າ ພຣະອົງເອງໄດ້ໄຫວ້ວອນເພື່ອພວກສາວົກເພື່ອເຂົາຈະບໍ່

ຂາດຄວາມເຊື່ອ ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ເປໂຕທີ່ຊົງຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ມານຊາຕານທົດລອງ. ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງ

ຊົງຊາບດີວ່າເປໂຕຈະບໍ່ພົ້ນການທົດລອງຄັ້ງນີ້ ເມື່ອເປໂຕໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູກ່າວແລ້ວຈຶ່ງສະແດງຕົນເປັນຄົນ
ເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົນເອງແລ້ວກ່າວວ່າ " ນາຍເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໄປກັບທ່ານ ເຖິງຈະຕິດຄຸກຫລືຕາຍ

ກໍດີ " (ຂໍ້ 33). ເມື່ອຟັງແລ້ວເປັນຄຳຕອບທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງເປໂຕ ແຕ່ພຣະເຢຊູຮູ້ຈັກ
ລາວແລະຮູ້ຈັກເຫດການລ່ວງໜ້າດີຈຶ່ງ ບອກເປໂຕຢ່າງແຈ້ງວ່າ " ກ່ອນໄກ່ຂັນທ່ານຈະປະຕິເສດວ່າບໍ່ຮູ້ຈັກ

ເຮົາເຖິງສາມເທື່ອ " (ຂໍ້ 34). ເປໂຕບໍ່ຮູ້ຈັກກັບຕົນເອງ ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງຮູຈ
້ ັກເປໂຕດີກວ່າຕົວລາວເອງ, ເຮົາ
ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າມື້ອື່ນເຮົາຈະເປັນແນວໃດ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ເຮົາທຸກຢ່າງ.

2. ຢູ່ໃນວົງລ້ອມຂອງຜູ້ບໍ່ເຊື່ອ: (ລູກາ 22:54-55)

ພວກເຮົາອາດເວົ້າເຣື່ອງພຣະເຢຊູໄດ້ເກ່ງຢູ່ຕອນເຮົາຢູ່ໂບດ ແຕ່ເມື່ອໄປບ່ອນບໍ່ມີໃຜເຊື່ອພຣະເຢຊູເລີຍນັ້ນ
ຈະຍາກສ່ຳໃດໜໍທີ່ຈະກ່າວເຖິງນາມຊື່ຂອງພຣະອົງ
ລາງຄົນກະຍັງຢ້ານ.

ແມ່ນແຕ່ອ້ອນວອນຂອບພຣະຄຸນກ່ອນໜ້າອາຫານ

ຫລັງຈາກຮັບສິນມະຫາສນິດແລ້ວ ພຣະເຢຊູໄດ້ພາພວກສາວົກອອກຈາກຫ້ອງຊັ້ນເທິງເພື່ອໄປອ້ອນວອນທີ່

ສວນເຄັດເຊມະເນໃນເຂດແດນຂອງພູໝາກກອກເທດ ເຫດການຕອນນີ້ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວໃນບົດຮຽນອາທິດ

ແລ້ວດັ່ງນັ້ນບົດຮຽນນີ້ຈະບໍ່ກ່າວຊ້ຳອີກ ແຕ່ຈະກ່າວເຖິງຕອນເຂົາຈັບພຣະເຢຊູ ຄືມີຄົນກຸ່ມໃຫຍ່ ຮວມທັງຟາ
ຣີຊາຍ ແລະບັນດາພວກທະຫານປະກອບດ້ວຍອາວຸດ ທີ່ນຳໂດຍຢູດາສາວົກຂອງພຣະອົງເອງເຂົ້າມາຈັບ
ພຣະເຢຊູໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຕຽມພ້ອມຈະໄປໃຫ້ເຂົາຈັບ (ອ່ານ ຂໍ້ 47).
ຢູດາໄດ້ເຂົ້າໃກ້ພຣະເຢຊູຈູບແກ້ມພຣະເຢຊູຕາມທຳນຽມຂອງຊາວຢິວ
ດ້ວຍຄວາມຮັກນັບຖື

ແຕ່ການຈູບຂອງລາວບໍ່ແມ່ນຈູບ

ແຕ່ແມ່ນຈູບດ້ວຍພິດແຫ່ງການທໍຣະຍົດເພື່ອບອກພວກທະຫານວ່ານີ້ແຫລະແມ່ນ

ພຣະເຢຊູຜູ້ທີ່ເຂົາຕ້ອງການຈັບໄປປະຫານ. ພວກທະຫານໄດ້ເຂົ້າຈັບກຸມພຣະເຢຊູເໝືອນກັບວ່າພຣະອົງ
ເປັນຜູ້ຮ້າຍ, ເມື່ອເຂົາຈັບພຣະອົງແລ້ວກໍນຳຕົວພຣະອົງໄປຍັງບ້ານພັກຫລືຫ້ອງການຂອງມະຫາປະໂຣຫິດ
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ເພື່ອສືບຖາມກ່ອນໜ້າຂຶ້ນສານສູງສຸດຂອງຊາດຢິວ ແລະໄປຂຶ້ນສານຕໍ່ທີ່ສານແຊນຮີດຣິນ ຊຶ່ງເປັນສານສູງ

ສຸດຂອງຈັກກະພັກໂຣມັນ. ພວກປະໂຣຫິດມີເຫດຜົນທີ່ຈະຈັບໃນເວລາກາງຄືນ ເພາະວ່າລະຍະນີ້ເປັນເທສ
ການກິນເຂົ້າຈີ່ບໍ່ມີເຊື່ອແປ້ງ ຫາກເຂົາໄປຈັບພຣະເຢຊູໃນເວລາກາງເວັນກໍຢ້ານວ່າປະຊາຊົນປະທ້ວງ ດ້ວຍ
ເຫດນີ້ເຂົາຈຶ່ງໄປຈັບພຣະເຢຊູໃນກາງຄືນ ແລະພາພຣະເຢຊູໄປຫາມະຫາປະໂຣຫິດໃນຄືນນັ້ນທັນທີ .

ໃນນະຂະເຂົາຈັບພຣະເຢຊູໄປນັ້ນ ສາວົກເປໂຕໄດ້ຕິດຕາມໄປຫ່າງໆ ສ່ວນສາວົກໂຢຮັນກໍຕາມໄປເຊັ່ນ
ກັນເພາະໂຢຮັນກັບມະຫາປະໂຣຫິດຮູ້ຈັກກັນ ສ່ວນເປໂຕນັ້ນຍັງຢູ່ຫ່າງໄກ ດັ່ງນັ້ນໂຢຮັນຈຶ່ງໄປບອກຜູ້ຍິງ

ເຝົ້າປະຕູໃຫ້ເປໂຕເຂົ້າໃນເດິ່ນບ້ານ (ອ່ານໂຢຮັນ 18:16). ເມື່ອເປໂຕໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເດິ່ນບ້ານແລ້ວກໍໄປນັ່ງ
ຝິງໄຟນຳເຂົາທີ່ກາງເດິ່ນບ້ານມະຫາປະໂຣຫິດ (ລູກາ 22:55). ເມື່ອເປໂຕຫລຽວໄປມາແລ້ວເຫັນວ່າຄົນທີ່
ນັ່ງຝິງໄຟຢູ່ນັ້ນບໍ່ມີໃຜເຊື່ອພຣະເຢຊູຈັກຄົນ.

3. ປະຕິເສດຕັ້ງຫລາຍເທື່ອ (ລູກາ 22:56-60)
ໃນຂະນະທີ່ເປໂຕຮ່ວມຝິງໄຟນຳຄົນແປກໜ້ານັ້ນ

ມີຍິງຄົນນຶ່ງທ້ວງເປໂຕຕໍ່ໜ້າຄົນທັງຫລາຍທີ່ຝິງໄຟວ່າ

" ຄົນຜູ້ນີ້ແຫລະ ເຄີຍຢູ່ກັບຄົນນັ້ນ ແຕ່ເປໂຕຕອບປະຕິເສດວ່າ ຍິງເອີຍ, ຄົນຜູ້ນັ້ນຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈັກ " (ຂໍ້ 5657). ຍິງຜູ້ນັ້ນບໍ່ໄດ້ອອກຊື່ພຣະເຢຊູ ແຕ່ຄົນທີນ
່ ັ່ງຝີງໄຟຢູ່ນັ້ນເຂົ້າໃຈວ່າລາວໝາຍເຖິງພຣະເຢຊູ, ສ່ວນເປ
ໂຕກໍປລາດໃຈທີ່ຜູ້ຍິງນັ້ນຮູ້ຈັກລາວ ແຕ່ເນື່ອງດ້ວຍຕົກໃຈຢ້ານເປໂຕຈຶ່ງຕອບປະຕິເສດວ່າ

" ຄົນຜູ້ນັ້ນຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈັກ ". (ຂໍ້ 57), ນີ້ເປັນການປະຕິເສດຄັ້ງທີນຶ່ງ. ໃນຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາມີຄົນນຶ່ງເວົ້າ
ຂຶ້ນວ່າ " ໂຕ ເປັນຄົນໃນພວກນັ້ນເໝືອນກັນ ເປໂຕຈຶ່ງຕອບວ່າ

ຊາຍເອີຍ, ບໍ່ແມ່ນດອກ " (ຂໍ້ 58). ນີ້ເປັນການປະຕິເສດຄັ້ງທີສອງ. ຢູ່ມາປະມານຊົ່ວໂມງນຶ່ງມີອີກ
ຄົນນຶ່ງຕັ້ງໜ້າຢືນຢັນວ່າເປໂຕແມ່ນສາວົກພຣະເຢຊູ ລາວເວົ້າວ່າ " ຄັກແທ້ແລ້ວ ຜູ້ນີ້ແຫລະ, ເຄີຍ

ຢູ່ກັບຄົນນັ້ນ ເພາະເປັນໄທຄາລີເລເໝືອນກັນ ແຕ່ເປໂຕໄດ້ຕອບວ່າ

" ຊາຍເອີຍ, ເຣື່ອງທີ່ມຶງເວົ້ານັ້ນກູບໍ່ຮູ້ຈັກ " (ຂໍ້ 60). ນີ້ເປັນການປະຕິເສດຄັ້ງທີສາມ. ຫລັງຈາກເປ
ໂຕກ່າວຄຳນັ້ນບໍ່ທັນແລ້ວ ກໍມີສຽງໄກ່ຂັນສອດຂຶ້ນໃນຣະຫວ່າງຄຳປະຕິເສດຂອງເປໂຕທັນທີ.

ເປັນຫຍັງເປໂຕຈຶ່ງປະຕິເສດພຣະເຢຊູເຖິງສາມເທື່ອ? ເຂົາບໍ່ໄດ້ຈັບລາວ ແລະບໍ່ຈັບສາວົກອືນ
່ ໆດ້ວຍ, ບາງ

ເທື່ອເຮົາມັກຈະມີຄຳຖາມແນວນີ,້ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງຣະວັງຕົວເອງເຊັ່ນກັນເມື່ອເຮົາຕົກຢູ່ໃນສະພາບຂອງເປໂຕ
ເຮົາບໍ່ຮວ
ູ້ ່າເຮົາຈະເປັນແນວໃດ? ເປໂຕເຄີຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບພຣະເຢຊູວ່າ " ນາຍເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍພ້ອມ
ແລ້ວທີ່ຈະໄປກັບທ່ານ ເຖິງຈະຕິດຄຸກຫລືຕາຍກໍດີ " (ຂໍ້ 33).

ສລຸບແລ້ວຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເປໂຕກໍເປັນ

ແນວນັ້ນແທ້ ແຕ່ຄວາມຕົກໃຈຢ້ານເຮັດໃຫ້ລາວປະຕິເສດພຣະເຢຊູ ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫລະພຣະເຢຊູຈຶ່ງບອກ

ພວກສາວົກວ່າ " ຈົ່ງເຝົ້າຣະວັງອ້ອນວອນຢູ່ ເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່ຕົກໃນການທົດລອງ ຈິດໃຈພ້ອມຢູ່ແລ້ວກໍ
ຈິງ ແຕ່ກາຍກໍອ່ອນກຳລັງ " (ມັດທາຍ 26:41).

4. ເສັຽໃຈແລະເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່: (ລູກາ 22:61-62)
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ທ່ານເຄີຍປະຕິເສດພຣະເຢຊູບໍ່?

ເຊັ່ນມີຍາດພີ່ນ້ອງເວົ້າວ່າ (ເຊື່ອກະຢ່າຊູ່ເຊື່ອຫລາຍ),

ຫລືລາງເທື່ອມີ

ເພື່ອນຝູງເວົ້າວ່າ (ຄືໂງ່ແທ້, ເອົາແຕ່ເງິນໄປໃຫ້ແຕ່ໂບດ) ຫລືເພື່ອນເວົາ
້ ວ່າ (ຄົນລືມຊາດ ລືມສາສນາ) ສິ່ງ

ເຫລົ່ານີທ
້ ່ານຕອບເຂົາເຈົ້າວ່າແນວໃດ? ນອກຈາກການປະຕິເສດທາງວາຈາແລ້ວ ທ່ານເຄີຍປະຕິເສດພຣະ

ເຢຊູໂດຍການກະທຳບໍ່? ເຊັ່ນ; ໄປບ່ອນຊຸມແຊວດື່ມສຸຣາຢາເມົາ ເມື່ອຫລຽວໄປມາບໍ່ເຫັນຄຣິສຕຽນຈັກຄົນ
ກະເລີຍດື່ມໂລດ ຫລືລາງເທື່ອລັກໄປຂາບໄຫວ້ພຣະອື່ນ? ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແມ່ນການປະຕິເສດໂດຍການກະທຳ,
ການທີເ່ ຮົາຈະປະຕິເສດພຣະເຢຊູທາງວາຈາຫລືການກະທຳນັ້ນແມ່ນເຮົາຂາດການອະທິຖານນັ້ນເອງ.

ເປໂຕປະຕິເສດພຣະເຢຊູຄັ້ງທີສາມຍັງບໍ່ທັນຂາດຄຳ ໄກ່ກໍຂັນຕາມທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວໄວ້ ແລະໃນຂະນະທີ່
ໄກ່ຂັນນັ້ນພຣະເຢຊູໄດ້ຫລຽວໄປເບິ່ງເປໂຕ ແລະເປໂຕກໍສົບຕາກັບພຣະອົງ, ເມື່ອນັ້ນເປໂຕຈຶ່ງລະນຶກເຖິງ

ທຳນວາຍຂອງພຣະເຢຊູທີ່ກ່າວວ່າ " ວັນນີ້ກ່ອນໄກ່ຂັນທ່ານຈະປະຕິເສດເຮົາເຖິງສາມເທື່ອ " (ຂໍ້ 61). ການ
ລະນຶກເຖິງຄຳທີ່ພຣະອົງກ່າວເຮັດໃຫ້ເປໂຕເສັຽໃຈໃນຄວາມຜິດພາດຂອງຕົນ ດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້າເສັຽໃຈ
ນີ້ເອງເຮັດໃຫ້ເປໂຕກັບໃຈໃໝ່ ຫລືຕັ້ງໃຈໃໝ່ອີກເທື່ອນຶ່ງ . " ແລ້ວເປໂຕກໍອອກໄປຂ້າງນອກຮ້ອງໄຫ້ ເປັນ

ທຸກໃຈໜັກ " (ຂໍ້ 62). ພຣະເຢຊູຊົງເທສນາທີ່ຈ້າຍພູວ່າ "ຜູ້ໃດໂສກເສົ້າກໍເປັນສຸກ " (ມັດທາຍ 5:4). ຄັ້ງນີ້
ເປໂຕໂສກເສົ້າເສັຽໃຈທີ່ໄດ້ກະທຳຜິດ ຈຶ່ງເປັນທີ່ມາຂອງການກັບໃຈ ດ້ວຍເຫດນີ້ເມື່ອເຮົາເຮັດຜິດແລ້ວຈົ່ງ

ຍອມຮັບແລະເສັຽໃຈທີ່ໄດ້ກະທຳ ແລ້ວຫວນກັບໃຈໃໝ່ຄືເປໂຕ ແລ້ວອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຍົກໂທດຄວາມ
ຜິດນັ້ນ.

ຄຳຖາມ:

1. ທ່ານໄດ້ວາງຕົວແນວໃດ ເມື່ອທ່ານຕົກຢູ່ໃນກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອພຣະເຢຊູ?

2. ໃນຊີວິດຂອງທ່ານເຄີຍປະຕິເສດພຣະເຢຊູດ້ວຍວາຈາ ຫລືການກະທຳບໍ່? ແລ້ວທ່ານເຮັດແນວໃດ?
3. ເຮົາຈະຢືນໝັ້ນຄົງຝ່າຍຄວາມເຊື່ອໄດ້ແນວໃດ?

4. ທ່ານຄຶດວ່າພຣະເຢຊູຊົງຍົກໂທດຄວາມຜິດຂອງເປໂຕບໍ່?
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ຫວ

ບົດຮຽນທີ 12

ຢ້ານຄວາມຕາຍ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

1ໂກຣິນໂທ 15:50-58
1ໂກຣິນໂທ 15

ເພາະວ່າພຣະເຢຊູຊົງຄືນພຣະຊົນ, ຜູ້ທີ່ເຊື່ອກໍຄືນມາຈາກຕາຍຈຶ່ງ

ບໍ່ຢ້ານຄວາມຕາຍ.

ເປັນຫຍັງຜູ້ເຊື່ອຈະຕ້ອງຕາຍ ແຕ່ມີຄວາມຫວັງ?

ເພາະວ່າພຣະເຢຊູຊົງຊະນະຄວາມຕາຍ, ຂ້ອຍຈຶ່ງມີຄວາມຫວັງ.

ບົດນໍາ

ຄຣິສຕຽນຈະເວົ້າວ່າ ບໍ່ຢ້ານຕາຍ ເພາະຄຣິສຕຽນເຂົ້າໃຈວ່າການຕາຍເປັນການໄປຮັບຊີວິດໃໝ່ໃນຟ້າສວັນ

ຮ່ວມກັບພຣະຢຊູຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງຄຣິສຕຽນ, ແຕ່ຍັງມີຫລາຍຄົນຍັງຢ້ານຕໍ່ການຕາຍ ເພາະເຂົາ
ເຈົ້າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຕາຍໄປແລ້ວຈະໄປຢູ່ໃສ? ສ່ວນຄຣິສຕຽນແລ້ວ ພາກັນແນ່ ໃຈວ່າ ຈະໄດ້ໄປຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ
ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີເຖົ້າ ບໍ່ມີແກ່ ບໍ່ມີເຈັບ ແລະບໍ່ມີຕາຍອີກ.

1. ການຄືນມາຈາກຕາຍນັ້ນສຳຄັນຍິ່ງ: (1ໂກຣິນໂທ 15)

ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ອັນຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບການຕາຍ ແລະການຄືນມາຈາກຕາຍ ໃນ 1ໂກຣິນ
ໂທ 15 ເພາະວ່າໃນສມັຍນັ້ນມີບາງຄົນເວົ້າກັນວ່າ ບໍ່ມີການຄືນມາຈາກຕາຍໃນຫລັກຄວາມເຊື່ອຂອງຊາວ

ກຣີກ, ນອກນັ້ນຊາວກຣີກຍັງມີພຣະຕັ້ງຫລວງຫລາຍທີ່ເຮັດເປັນຮູບປັ້ນຕ່າງໆທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ຕາມເຄຫາສະຖານ
ຕ່າງໆດ້ວຍ. ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນພາກັນສົງສັຍ ເພາະວ່າໃຈຂອງເຂົາເຊື່ອພຣະເຢຊູ ແຕ່

ຕາຂອງເຂົາເຫັນພຣະຂອງຊາວກຣີກ ແລະເຫັນຄວາມເຊື່ອຂອງຊາວກຣີກແຕກຕ່າງກັບເຂົາ. ດ້ວຍເຫດນີ້ໂປ
ໂລຈຶ່ງບອກຄຣິສຕຽນແລະຊາວກຣີກ ວ່າ " ຖ້າບໍ່ມກ
ີ ານເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ ພຣະຄຣິດກໍບໍ່ໄດ້ຖືກຊົງບັນ

ດານໃຫ້ຄືນຂຶ້ນມາ ຖ້າພຣະຄຣິດບໍ່ໄດ້ຊົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວ ການປະກາດຂອງພວກເຮົາກໍບໍ່ມປ
ີ ໂຍດ ແລະ
ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຈົ້າກໍບໍ່ມີປໂຍດເຫມືອນກັນ " (1ໂກຣິນໂທ 15:13-14). ແລະສຳຄັນໂປໂລກ່າວຢ້ຳ

ອີກວ່າ "ຖ້າແມ່ນເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດຝ່າຍຊີວິດນີ້ເທົ່ານັ້ນ ພວກເຮົາກໍເປັນຄົນຫນ້າສັງ
ເວດທີ່ສຸດໃນຫມູ່ຄົນທັງປວງ " (ຂໍ້ 19).

ແປວ່າຫາກເຮົາເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດແຕ່ເວລາເຮົາຍັງມີຊີວິດຢູ່

ເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອຫລັບຕາລາໂລກໄປແລ້ວບໍ່ມຫ
ີ ຍັງ ຫລືບໍ່ຮວ
ູ້ ່າຈະໄປໃສນັ້ນເປັນໜ້າສັງເວດໃນຄວາມເຊື່ອນັ້ນ.
ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຄືພວກເຮົາໄດ້ເຊື່ອແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູຄຣິດໃນຂະນະທີ່ເຮົາຍັງມີ
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ຊີວິດເປັນຄົນຢູ່ ແລະເມື່ອເຮົາຫລັບຕາລາໂລກນີ້ໄປແລ້ວເຮົາກໍມີຄວາມຫວັງຈະໄປຢູ່ຟ້າສວັນຮ່ວມກັບພຣະ
ອົງ.

2. ການຄືນພຣະຊົນເຮັດໃຫ້ເຮົາເໝາະກັບສວັນ: (1ໂກຣິນໂທ 15:50-53)

" ພີນ
່ ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາກ່າວດັ່ງນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ ມະນຸດທັມມະດາຈະມີສ່ວນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ແລະສິ່ງທີ່ເປື່ອຍເນົ່າຈະມີສ່ວນໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປື່ອຍເນົ່າກໍບໍ່ໄດ້ " (ຂໍ້ 50). ແປວ່າຄົນທຳມະດາ
ສາມັນ ຫລືຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອພຣະເຢຊູຄຣິດຈະບໍ່ມີພາກສ່ວນໃນແຜ່ນດິນສວັນ, ທຸກຢ່າງໃນໂລກນີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່
ອະນິຈັງເນົ່າເປື່ອຍໄປໄດ້ ສ່ວນທີ່ເປັນຂອງສວັນນັ້ນຈະບໍ່ຮູ້ຈັກເນົ່າເປື່ອຍ.

ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄົນຖາມວ່າ ເຫດການນີ້ຈະມີຂຶ້ນຕອນໃດ? ໂປໂລມີຄຳຕອບວ່າ " ໃນຊົ່ວຂະນະດຽວ
ໃນພັບຕາດຽວ ເມື່ອເປົ່າແກຄັ້ງສຸດທ້າຍນັ້ນ ດ້ວຍວ່າຈະມີສຽງແກ ແລະຄົນທີ່ຕາຍແລ້ວຈະຖືກຊົງບັນດານ

ໃຫ້ເປັນຄືນຂຶ້ນມາໂດຍບໍ່ເປື່ອຍເນົ່າ ແລະຝ່າຍພວກເຮົາກໍຈະຖືກຊົງປ່ຽນແປງໃໝ່ " (ຂໍ້ 52). ສຽງແກເປັນ

ເໝືອນສັນຍານໃນການປຸກໃຫ້ຕື່ນຂອງຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດໃຫ້ກັບມາມີຊີວິດອີກ. ມີພຣະຄັມພີລາງ
ຕອນໄດ້ເວົ້າເຣື່ອງເປົ່າແກມີຢູ່ໃນ ເອຊາຢາ 27:13; ໂຢເອນ 2:1; ເຊຟານີຢາ 1:14-16; ເຊຂາຣີຢາ 9:14
ແລະໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ມີຢູ່ໃນ ມັດທາຍ 24:31; 1ເທຊະໂລນິກ 4:16. " ນີ້ແຫລະ, ເຮົາມີຂໍ້ລັບເລິກບອກ

ພວກເຈົ້າວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍຈະບໍ່ລ່ວງຫລັບໄປຫມົດທຸກຄົນ ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍຈະຖືກຊົງປ່ຽນແປງໃຫມ່ຫມົດ
ທຸກຄົນໃນຊົ່ວຂນະດຽວ ໃນພັບຕາດຽວ ເມື່ອເປົ່າແກຄັ້ງສຸດທ້າຍນັ້ນ ດ້ວຍວ່າຈະມີສຽງແກ ແລະຄົນທີ່ຕາຍ

ແລ້ວຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນຂຶ້ນມາໂດຍບໍ່ເປື່ອຍເນົ່າ ແລະຝ່າຍພວກເຮົາກໍຈະຖືກຊົງປ່ຽນແປງໃຫມ່ "
(ຂໍ້ 51-52). ໃນວັນທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດສະເດັດກັບຄືນມານັ້ນພຣະອົງຈະຊົງປຸກພວກທີ່ຕາຍໄປແລ້ວນັ້ນໃຫ້
ເຂົາມີກາຍໃໝ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກເນົ່າເປື່ອຍດັ່ງທີ່ໂປໂລກ່າວໄວ້ແລ້ວວ່າ
ກາຍທີບ
່ ໍ່ຮູຈ
້ ັກເປື່ອຍເນົ່າ

" ເພາະວ່າກາຍທີ່ເປື່ອຍເນົ່ານີ້ຕ້ອງສວມ

ແລະກາຍທີ່ຕາຍເປັນນີ້ຕ້ອງສວມກາຍທີ່ຕາຍບໍ່ເປັນແລະເມື່ອໃດກາຍທີ່ຮູ້ຈັກ

ເປື່ອຍເນົ່ານີ້ຈະໄດ້ສວມກາຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກເປື່ອຍເນົ່າ

ແລະກາຍທີ່ຕາຍເປັນນີ້ຈະໄດ້ສວມກາຍທີ່ຕາຍບໍ່ເປັນ

ເມື່ອນັ້ນແຫລະ, ຄວາມທີ່ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີນັ້ນຈະສຳເຣັດ ຄືວ່າ,
ແລ້ວ” (ຂໍ້ 53-54).

“ຄວາມຕາຍໄດ້ຕົກເຖິງປະຣາຊັຍ

ຈິງແທ້ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງພົບກັບຄວາມຕາຍຝ່າຍໂລກນີ້ຫລືຕາຍຈາກກາຍນີ້ ແຕ່ການຕາຍຈາກກາຍນີ້ແມ່ນ

ການເລີ້ມຕົ້ນທີ່ຈະໄປຮັບເອົາກາຍໃໝ່ໃນຟ້າສວັນ ພຣະເຢຊູໄດ້ສັນຍາກັບໂຈນຮ້າຍທີ່ຮັບເຊື່ອພຣະອົງທີ່ໄມ້
ກາງແຂນວ່າ "ວັນນີທ່ານຈະຢູ່ກັບເຮົາໃນທີ່ສຸຂເສີມ " (ລູກາ 23:43). ພວກເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ເຮົາຈະຕ້ອງ
ຕາຍວັນໃດວັນນຶ່ງ

ແຕ່ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຟື້ນຄືນໂດຍມີກາຍໃໝ່ ທີ່ຟ້າສວັນຢ່າງແນ່

ນອນ ແລະກາຍຂອງພວກເຮົານັ້ນຈະຮູ້ຈັກວ່າບໍ່ເຖົ້າບໍ່ແກ່, ບໍ່ເຈັບເປັນອີກຕໍ່ໄປ ອັນນີ້ແຫລະເປັນຄວາມຫວັງ
ຂອງພວກເຮົາ.

"ດັ່ງນີ້ແຫລະ, ພີ່ນ້ອງທີຮ
່ ັກຂອງເຣົາເອີຍ, ເຈົ້າທັງຫລາຍຈົ່ງຕັ້ງຫມັ້ນຢູ່ ຢ່າຫວັ່ນໄຫວ ຈົ່ງປະຕິບັດງານຂອງ
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ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ບໍຣິບູນທຸກເວລາ

ດ້ວຍຮູ້ວ່າໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ການຂອງພວກເຈົ້ານັ້ນຈະບໍ່ໄຮ້

ປໂຍດ " (1ໂກຣິນໂທ 15:58). ຄວາມຕາຍຈະເກີດມີແກ່ທຸກຄົນ ແຕ່ການຟື້ນຄືນມາຈາກຕາຍນັ້ນບໍ່ແມ່ນ
ທຸກຄົນທີ່ຈະຟື້ນຄືນໃໝ່ໄດ້ ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ຜູ້ທີເ່ ຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຄືນມາຈາກຕາຍ.

ດັ່ງນັ້ນຄົນທີ່ຕາຍໃນພຣະເຢຊູຄຣິດກໍຊະນະຄວາມຕາຍຄັ້ງທີສອງ ແລະເມື່ອຊະນະຄວາມຕາຍແລ້ວຈຶ່ງສາ
ມາດເວົ້າທ້າທາຍດັ່ງຄຳເວົ້າຂອງໂປໂລທີ່ເວົ້າວ່າ " ໂອຄວາມຕາຍເຮີຍ, ຊັຍຊະນະຂອງມຶງຢູ່ໃສ ໂອຄວາມ

ຕາຍເຮີຍ, ໄລພິດຂອງມຶງຢູ່ໃສ” ໄລພິດຂອງຄວາມຕາຍຄືຄວາມບາບ ແລະຣິດອຳນາດຂອງຄວາມບາບຄື
ພຣະບັນຍັດ " (ຂໍ້ 55-56). ຄຳວ່າໄລພິດ ນັ້ນໂປໂລໄດ້ຄຶດເຖິງພຣະທັມ ໂຮເຊອາ 13:14 ທີ່ກ່າວເຖິງໄລ

ພິດທີ່ຕອດຄົນໃຫ້ຕາຍ, ແລະໄລພິດທີ່ໂປໂລກ່າວອັນໝາຍເຖິງຄວາມບາບທີ່ຕອດມະນຸດໃຫ້ຕາຍ ແຕ່ທຸກ
ຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະເຢຊູແລ້ວຄວາມບາບຈະບໍ່ສາມາດຕອດໃຫ້ຄຣິສຕຽນຕາຍໄດ້.

3. ການຄືນພຣະຊົນເຮັດໃຫ້ເຮົາຢາກຮັບໃຊ້: (1ໂກຣິນໂທ 15:58)

ໃນໂລກນີ້ມີຫລາຍສາສນາ ແຕ່ລະສາສນາກໍມີພຣະຂອງໃຜລາວ ດ້ວຍເຫດນີ້ຄົນທັງຫລາຍຈຶ່ງມັກເວົ້າວ່າ

ທຸກສາສນາສອນໃຫ້ເປັນຄົນດີໝົດ ເຣື່ອງນີ້ເປັນຄວາມຈິງແທ້ທຸກສາສນາສອນໃຫ້ເປັນຄົນດີໝົດ, ແຕ່ຫາກ

ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຫວັງຈະເປັນຄົນດີເທົ່ານັ້ນ ບາງທີ່ລາວບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຊື່ອສາສນາເພື່ອເປັນຄົນດີເພາະຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອ
ສາສນາໃດໆກໍຍັງເປັນຄົນດີຖົມໄປໃນໂລກນີ້, ຫລືລາງເທື່ອຄົນທີ່ເຊື່ອສາສນາຍັງເຮັດຊົ່ວກວ່າຜູ້ບໍ່ເຊື່ອສາ

ສານາເສັຍອີກ. ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫລະຄຣິສຕຽນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຊື່ອພຣະເຢຊູຄຣິດເພື່ອຫວັງເປັນຄົນດີເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໄດ້
ເຊື່ອໃນພຣະອົງກໍເພາະວ່າຄຣິສຕຽນຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ທີ່ລົງມາຈາກສວັນແລ້ວມາ

ເກີດໃນໂລກເພື່ອເປັນຜູ້ມາຕາຍໄຖ່ໂທດທີ່ມະນຸດໄດ້ກະທຳ ແລ້ວມະນຸດທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູນັ້ນຈະ

ໄດ້ໄປຢູ່ສວັນຫລັງຈາກຊີວິດໃນໂລກນີ້, ອີກຢ່າງນຶ່ງຕອນຄຣິສຕຽນຍັງມີຊີວິດຢູໃ່ ນໂລກນີ້ເກືອບເວົ້າໄດ້ວ່າ
ເກືອບຮ້ອຍເປີເຊັນຄຣິສຕຽນເປັນຄົນດີ ແລະຍັງດີຫລາຍກວ່າຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອື່ນໆອີກ ເພາະຄຣິສຕຽນ
ເປັນຄົນທີ່ເກີດໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດແລ້ວ ແລະພຣະເຈົ້າຂອງຄຣິສຕຽນຄືພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະເຈົ້າອົງດຽວ
ທີ່ຕາຍໄປແລ້ວຄືນມາໃໝ່ ແລະສະເດັດໄປສູ່ສວັນໃນພຣະທັມ ກິຈການ 1: 9-11.

ໂປໂລລົງທ້າຍບົດ 15 ດ້ວຍການເລົ້າໂລມໃຈ ເພາະວ່າພຣະເຢຊູຊົງພິຊິດຄວາມຕາຍ ແລ້ວຄືນພຣະຊົນມາ

ອີກນັ້ນເປັນຈຸດສູນກາງອັນສຳຄັນໃນການໄຖ່ໂທດຄວາມຜິດບາບ ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງ
ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ ດ້ວຍວ່າບໍ່ມີຜໃ
ູ້ ດຕາຍໄປແລ້ວຈະຄືນມາແລະມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໄປຄືພຣະອົງ ດ້ວຍ
ເຫດນີ້ພວກສິດຫລືສາວົກຂອງພຣະອົງທຸກຄົນກໍຈະຄືນເໝືອນກັນກັບພຣະອົງ. ສຸພາສິດລາວກ່າວວ່າ ຄຣູ

ເປັນແນວໃດ ສິດກໍເປັນແນວນັ້ນ. ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດນີ້ແຫລະເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນມີກຳລັງ

ໃຈຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາຕ່າງໆ ແລ້ວຍັງຖວາຍຕົວຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ. ເຮົາຈະເຫັນຄົນທີ່ ເຊື່ອພຣະ
ເຢຊູພາກັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການສິດສອນພຣະຄັມພີ, ພາກັນສ້າງສາວົກ ຕລອດເຖິງການປຸກສ້າງຄຣິສຕະຈັກ
ຂອງພຣະອົງໃຫ້ຈະເຣີນສວຍງາມອີກ. "ດັ່ງນີ້ແຫລະ, ພີ່ນ້ອງທີຮ
່ ັກຂອງເຮົາເອີຍ, ເຈົ້າທັງຫລາຍຈົ່ງຕັ້ງຫມັ້ນ
ຢູ່ຢ່າຫວັ່ນໄຫວ ຈົ່ງປະຕິບັດງານຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ບໍຣິບູນທຸກເວລາ ດ້ວຍຮູ້ວ່າໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນ
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ເຈົ້າ ການຂອງພວກເຈົ້ານັ້ນຈະບໍ່ໄຮ້ປໂຍດ " (ຂໍ້ 58). ແປວ່າ ໂປໂລໄດ້ເຕືອນສະຕິໃຫ້ຄຣິສຕຽນຕັ້ງໝັ້ນຕໍ່

ຄວາມເຊື່ອ ຢ່າທໍ້ຖອຍຕໍ່ອຸປະສັກ ແລ້ວປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ສຳເຮັດທຸກຢ່າງ ເພາະວ່າລາງວັນນັ້ນ
ພຣະເຈົ້າຊົງຕັດຕຽມໄວ້ໃຫ້ແລ້ວຄືຟ້າສວັນອັນເປັນມໍຣະດົກຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ.

ຄຳຖາມ:

1. ເປັນຫຍັງຄົນທັງຫລາຍຈຶ່ງຢ້ານຄວາມຕາຍ?

2. ຄົນທຸກຄົນຮູ້ວ່າຕົວເອງຈະຕ້ອງຕາຍມື້ໃດມື້ນຶ່ງຂ້າງໜ້າ, ແລະໂອກາດທີ່ຈະຊອກສແວງຫາສວັນມີໄວ້ແກ່
ທຸກຕົນ ເປັນຫຍັງຄົນທັງຫລາຍຈຶ່ງບໍ່ໃຊ້ໂອກາດຕອນມີຊີວິດຢູ່ຊອກຫາທາງໄປສວັນທີ່ແນ່ນອນ?

3. ໃນຖານະທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ເຊື່ອ ທ່ານມີຄວາມແນ່ໃຈຢ່າງໃດທີ່ແຕກຕ່າງກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອ?

4. ຄົນທີ່ຕາຍກ່ອນໜ້າພຣະເຢຊູສະເດັດຄືນມາຈະແນ່ໃຈຢ່າງໃດ ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດນີ້ມີຄວາມໝາຍຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນ?

5. ທ່ານຈະຖວາຍຕົວຮັບໃຊ້ພຣະອົງອັນໃດແດ່ ເພື່ອຜູ້ອື່ນຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນຄືກັບທ່ານ?
6. ທ່ານຈະເລົ້າໂລມໃຈຜູ້ທີ່ຢ້ານຕໍ່ຄວາມຕາຍຢ່າງໃດ?

ຫວ
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ບົດຮຽນທີ 13

ຢ້ານການເປັນພະຍານ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ກິຈການ 4:1-22
ກິຈການ 3-4

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະນຳພາໃນການເປັນພະຍານ.
ເຮັດແນວໃດເຮົາຈຶ່ງຈະບໍ່ຢ້ານໃນການເປັນພະຍານ.

ໃຫ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະວິນຍານນຳພາ.

ບົດນໍາ

ພຣະວິຍານບໍຣິສຸດໄດ້ນຳພາເປໂຕ ແລະໂຢຮັນໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດຢ່າງໃດນັ້ນ ພຣະວິນຍານອົງ
ດຽວກັນກໍຈະນຳພາທ່ານຢ່າງນັ້ນ ຂໍພຽງແຕ່ທ່ານເຊື່ອແລະໄວ້ວາງໃຈເທົ່ານັ້ນ.

1. ຜົນຂອງຄຳພະຍານ ພາກ 1: ໂມໂຫ ແລະ ຄວາມເຊື່ອ (ກິຈການ 4:1-4)

ມີຫລາຍຄົນເຊື່ອພຣະເຈົ້າຢູ່ ແຕ່ມີຄວາມຢ້ານໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າບໍ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນຈະ
ວ່າແນວໃດ? ຢ້ານເພິ່ນຊັງແດ່? ຢ້ານເພິ່ນບໍ່ສົນໃຈແດ່? ຢ້ານເພິ່ນວ່າແນວອື່ນກະພໍປານນັ້ນ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າ
ເອີ້ນເຮົາມາໃຫ້ເຊື່ອແລະເປັນພະຍານຝ່າຍພຣະອົງ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະຕ້ອງເປັນພະຍານ ບໍ່ວ່າເພິ່ນຈະວ່າແນວ

ໃດກໍຕາມ (ສິ່ງສຳຄັນ ເຮົາຢ່າດີໃຈຈົນເກີນໄປຫາກເພິ່ນຮັບເຊື່ອ ແລະຢ່າເສັຽໃຈຫາກເພິ່ນບໍ່ເຊື່ອ ຫລືເຮັດ
ການບໍ່ດີໃສ່ທ່ານ, ເພາະວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນພະຍານໃນນາມທ່ານເອງ ແຕ່ແມ່ນໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູ
ຫາກເພິ່ນຮັບເຊື່ອ ກໍໃຫ້ເພິ່ນຂອບພຣະຄຸນສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ ຫາກເພິ່ນບໍ່ຮັບເຊື່ອຫລືເຮັດແນວບໍ່ດີໃສ່ທ່ານ
ກໍຢ່າເສັຽໃຈ ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງທ່ານແລ້ວ

ແລະເພິ່ນເຮັດແນວບໍ່ດີອັນໃດອັນນຶ່ງກໍແມ່ນເພິ່ນ

ເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູພຸ້ນບໍ່ແມ່ນເຮັດໃຫ້ທ່ານ). ທ່ານຈື່ໄດ້ບໍ່ຕອນໂຊໂລກ່ອນໜ້າປ່ຽນຊື່ມາເປັນໂປໂລ ເພິ່ນຂີ່

ມ້າອອກໄປຈັບຄຣິສຕຽນໃສ່ຄຸກນັ້ນມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ? ຕອນນັ້ນມີສຽງດັງຈາກສວັນວ່າ "ໂຊໂລ, ໂຊໂລ, ເປັນ
ຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຂົ່ມເຫງເຮົາ? " (ກິຈການ 9: 4).

ອັຄສາວົກເປໂຕແລະໂຢຮັນ ພາກັນໄປໄຫວ້ວອນທີ່ພຣະວິຫານ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານທັງສອງໄປເຖິງປະຕູເຂົ້າ

ພຣະວິຫານນັ້ນພວກທ່ານໄດ້ເຫັນຄົນງ່ອຍຜູ້ນຶ່ງນັ່ງຂໍທ່ານຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ດ້ວຍເຫດນີ້ທ່ານທັງສອງຈຶ່ງປະກາດຂ່າວ
ປະເສີດໂດຍເຮັດການອິດທິຣິດໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດວ່າ

"ເງິນແລະຄຳເຮົາບໍ່ມີ ແຕ່ອັນເຮົາມີ

ຢູ່ນັ້ນເຮົາຈະໃຫ້ແກ່ທ່ານ ຄືໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດໄທນາຊາເຣັດ ຈົ່ງຍ່າງໄປ " (ກິຈການ 3: 6).
ແລ້ວຄົນນັ້ນກໍຍ່າງໄດ້ທັນທີ ແລະເບິ່ງແມ ຊາຍທີ່ເປັນງ່ອຍມາແຕ່ມື້ເກີດຈົນອາຍຸສີ່ສິບປີແລ້ວບໍ່ເຄີຍຍ່າງ
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ລາວກໍຍ່າງໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວດີໃຈຫລາຍຈົນບໍ່ແມ່ນແຕ່ລາວຍ່າງລາວຍັງເຕັ້ນໄປມາອີກ

ແລະໃນການນີ້

ເອງມີພວກຜູ້ໃຫຍ່ລາງຄົນໂມໂຫ (ໃຈຮ້າຍ) ແທນທີ່ເຂົາຈະດີໃຈເມື່ອຄົນງ່ອຍຜູ້ນຶ່ງຍ່າງໄດ້. ໃນເຣື່ອງນີ້ເປັນ
ບົດຮຽນດັ່ງນີ້;

1. ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ຈະຕ້ອງມີຣະບຽບໃນການໄຫວ້ວອນອະຖິຖານ (ສາວົກທັງສອງໄປ
ໄຫວ້ວອນອະທິຖານຢູ່ພຣະວິຫານ), ສ່ວນເຮົາບໍ່ຈຳເປັນໄປໂບດເພື່ອອ້ອນວອນແຕ່ລະເທື່ອ.

2. ຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດຈະຕ້ອງວ່ອງໄວຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນຂອງຜູ່ອື່ນ (ສາວົກໄປໄຫວ້ວອນ ແຕ່
ເຫັນຊາຍງ່ອຍນັ່ງຂໍທານ ລາວຈຶ່ງສະແດງຄວາມເຊື່ອໂລດ).

3. ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດຈະຕ້ອງເຮັດການທຸກຢ່າງໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ ບໍ່ແມ່ນຕົວເຮົາ
ເອງ. (ສາວົກບອກຄົນງ່ອຍວ່າ "ເງິນແລະຄຳເຮົາບໍ່ມີ ແຕ່ອັນເຮົາມີຢູ່ນັ້ນເຮົາຈະໃຫ້ແກ່ທ່ານ ຄື

ໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດໄທນາຊາເຣັດ ຈົ່ງຍ່າງໄປ " (ກິຈການ 3: 6).

4. ຜູ້ທີ່ເຊື່ອບໍ່ຄວນນ້ອຍໃຈເມື່ອມີຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງບໍ່ເຫັນດີ (ມີພວກຜູ້ໃຫຍ່ລາງຄົນບໍ່ດີໃຈ ຫລືໃຈຮ້າຍໃຫ້
ພວກສາວົກທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາຍງ່ອຍຍ່າງໄດ້).

ເປໂຕ ແລະໂຢຮັນຮູ້ວ່າພວກປະໂຣຫິດ, ຟາຣີຊາຍ ແລະພວກຊະດູກາຍບໍ່ດີໃຈ ແລະໃຈຮ້າຍໃຫ້ສາວົກທັງ
ສອງ ແຕ່ສາວົກບໍ່ໄດ້ທໍ້ຖອຍແລະຍັງປະກາດຕໍ່ໄປໂດຍກ່າວຢ່າງຮຸນແຮງວ່າ

"ເຫດສັນນັ້ນທ່ານຈົ່ງຖິ້ມໃຈ

ເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ ແລ້ວຫລົບຕ່າວຄືນ ເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະຊົງລົບລ້າງຄວາມຜິດບາບຂອງທ່ານທັງຫລາຍເສັຽ "
(ກິຈການ 3: 19). ແລ້ວພວກປະໂຣຫິດ ກັບນາຍທະຫານຮັກພຣະວິຫານຈຶ່ງເຂົ້າມາກ່າວໂທດ ແລະຈັບສາ
ວົກທັງສອງໄປຂັງຄຸກ ໃນຄະດີສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນໃນພຣະວິ ຫານ (4:1-4).

2. ອຳນາດຄຳພະຍານ: ໂດຍພຣະວິນຍານ (ກິຈການ 4:5-12)

ມີຫລາຍຄົນເຊື່ອພຣະເຈົ້າຢູ່ ແຕ່ມີຄວາມຢ້ານໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ ເພາະວ່າບໍ່ເຄີຍ ເມື່ອບໍ່ເຄີຍຈຶ່ງ

ບໍ່ຮູວ
້ ່າຈະເຮັດແນວໃດ. ຫາກເພິ່ນຖາມມາຂ້ອຍຈະຕອບເພິ່ນແນວໃດ? ຂ້ອຍຢ້ານວ່າຂ້ອຍຈະເວົ້າຜິດກະພໍ

ປານນັ້ນ. ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະຊະນະຄວາມຢ້ານ? ລອງມາເບິ່ງຊີ ວິດຂອງສາວົກເປ
ໂຕລອງເບິ່ງວ່າ ຄັ້ງນຶ່ງເພິ່ນໄດ້ປະຕິເສດພຣະເຢຊູເຖິງສາມເທື່ອ (ອ່ານມັດທາຍ 26:69-75) ເພາະເພິ່ນ

ຢ້ານໃນຂະນະທີ່ຢູ່ຮ່ວມກຸ່ມຄົນບໍ່ເຊື່ອ ແລ້ວຕໍ່ມາເພິ່ນກາຍເປັນອັຄສາວົກເຂັ້ມແຂງໄດ້ແນວໃດ? ຄັນບໍ່ແມ່ນ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້ານຳພາເພິ່ນໆ ກໍເປັນຄົນຂີ້ຢ້ານຢູ່ນັ້ນແຫລະ . ຫລັງຈາກເປໂຕກັບຄືນໄປຫາປາ
ຕາມອາຊີບເດີມແລ້ວ ພຣະເຢຊູໄດ້ປາກົດຕົວໃຫ້ລາວເຫັນໃນຂະນະທີ່ລາວຫາປາຢູ່ ແລ້ວພຣະອົງຊົງສັ່ງ

ລາວວ່າໃຫ້ລ້ຽງແກະຂອງພຣະອົງ (ອ່ານໂຢຮັນ 21:1-19). ນັບແຕ່ວັນນັ້ນມາ ເປໂຕຈຶ່ງມີຄວາມກ້າໃນການ
ເປັນພະຍານ ແລະປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ໂດຍການຊົງນຳຂອງພຣະວິນຍານບໍຣສ
ິ ຸດ
ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດອົງດຽວກັນນັ້ນກໍຈະໂຜດປະທານຄວາມກ້າຫານໃຫ້ແກ່ ເຮົາຫາກເຮົາຍອມຖວາຍ
ຕົວແດ່ພຣະເຈົ້າ.
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ຫລັງຈາກເຂົາຈັບເປໂຕແລະໂຍຮັນໃສ່ຄຸກແລ້ວ ເຂົາກໍນຳເອົາສາວົກທັງສອງມາໄຕ່ຖາມທີ່ສານສູງສຸດທີມ
່ ຊ
ີ ື່
ວ່າສານ ແຊນຮີດຣິນ ຊຶ່ງເປັນສານທີ່ມີອຳນາດເຕັມໃນການສັ່ງປະຫານຊີວິດ, ສາວົກເປໂຕ, ໂຢຮັນໄດ້ ຖືກ

ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກເຖົ້າແກ່, ພວກນັກທັມ, ພວກມະຫາປະໂຣຫິດ ແລະກາຢະຟາ ມະຫາປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່.
ເຫດການຕອນນີ້

ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດເຖິງສະມາຊິກໂບດຜູ້ນຶ່ງໄປຂຶ້ນສານຕັດສິນວ່າຈະສົ່ງກັບປະເທດ

ຫລືຕ້ອງຖືກໂທດຕາມກົດຣະບຽບ, ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເຫັນວ່າຄອບຄົວຜູ້ຕ້ອງຫາພາກັນມິດງຽບດ້ວຍນ້ຳຕາ
ຊຶມຢູ່ຕລອດເວລາໃນຂະນະລໍຖ້າຄຳຕັດສິນ ຢ້ານວ່າສານຈະຕັດສິນຂັບໄລ່ໜີອອກນອກປະເທດ. ສ່ວນເປ

ໂຕແລະໂຢຮັນນັ້ນຍິ່ງໜັກກວ່າການຂັບໄລ່ອອກນອກປະເທດ ແຕ່ແມ່ນການເປັນການຕາຍຈະຕ້ອງເກີດຂຶ້ນ,
ຫາກເຮົາເປັນເປໂຕຫລືໂຢຮັນເຮົາຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ?

ເຂົາຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ “ທ່ານທັງສອງໄດ້ເຮັດ

ການນີ້ໂດຍຣິດອັນໃດຫລືໂດຍນາມອັນໃດ” (ຂໍ້ 7). ຄຳຖາມນີ້ແມ່ນເຂົາຖາມເຖິງການທີ່ສາວົກທັງສອງເຮັດ
ໃຫ້ຄົນງ່ອຍຍ່າງໄດ້ແນວໃດໃນພຣະທັມ ກິຈການ 3. ພວກເຂົາຄຶດວ່າເປໂຕແລະໂຢຮັນຄົງບໍ່ມີຄຳຕອບດີໆ
ເພາະທັງສອງເປັນຄົນສາມັນ ຂາດການສຶກສາ.

ພຣະຄັມພີບອກວ່າ " ຂະນະນັ້ນເປໂຕເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣສ
ິ ຸດ " (ຂໍ້ 8ກ).

ແປວ່າພຣະວິນຍານ

ຂອງພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ກັບສາວົກທັງສອງນັ້ນໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ສາວົກຕອບຄຳຖາມແບບເທສນາໃຫ້ເຂົາຟັງເລີຍຈາກ

ຂໍ້ 9-12. ໂດຍສະເພາະຢາກເນັ້ນໜັກຄຳຕອບທີ່ຕອບໂດຍຕົງວ່າ " ໂດຍພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໄທ

ນາຊາເຣັດ ທີ່ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຕອກຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນ ດ້ວຍ
ພຣະອົງນັ້ນແຫລະ, ຄົນຜູ້ນີ້ຈຶ່ງດີປົກກະຕິຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກທ່ານ " (ຂໍ້ 10). ເມື່ອຕອບຄຳຖາມແລ້ວສາວົກກໍ

ສວຍໂອກາດປະກາດຂ່າວປະເສີດວ່າ"ໃນຜູ້ອື່ນຄວາມລອດພົ້ນບໍ່ມີ ດ້ວຍວ່າບໍ່ມີນາມຊື່ອື່ນໃດທົ່ວໃຕ້ຟ້າ ທີ່
ຊົງປະທານແກ່ມະນຸດ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍຕ້ອງໄດ້ພົ້ນ” (ຂໍ້ 12).

3. ຜົນຂອງຄຳພະຍານ ພາກ 2: ຂູ່ເຂັນ ແລະ ເລົ້າໂລມ (ກິຈການ 4:13-22)

ເມື່ອພວກເຖົ້າແກ່, ພວກນັກທັມ, ພວກມະຫາປະໂຣຫິດ ແລະກາຢະຟາ ມະຫາປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ ໄດ້ຍິນ

ແລ້ວກໍພາກັນປລາດໃຈໃນຄຳຕອບຂອງຄົນຂາດການສຶກສາທີ່ຕອບຄຳຖາມໄດ້ດີ ແຖມຍັງມີຄວາມກ້າຫານ
ແບບເຂົາຄຶດບໍ່ເຖິງເລີຍ, ນອກນັ້ນເຂົາຍັງເຫັນຊາຍງ່ອຍທີ່ສາວົກເຮັດໃຫ້ລາວຍ່າງໄດ້ນັ້ນມາຢືນຢູ່ກັບເປໂຕ

ແລະໂຢຮັນ ຊາຍນີ້ໄດ້ມາຢືນເປັນພະຍານວ່າລາວເຄີຍເປັນຄົນງ່ອຍ 40 ປີ ມາບັດນີ້ລາວຍ່າງໄດ້ກໍຍ້ອນສາ

ວົກທັງສອງປິ່ນປົວລາວໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນເຂົາຈຶ່ງໃຫ້ ເປໂຕກັບໂຢຮັນອອກ
ໄປຂ້າງນອກຊົ່ວຄາວເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ປຶກສາກັນວ່າຕໍ່ໄປຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? (ຂໍ້ 15-16).

ໃນຂະນະທີ່ເປໂຕກັບໂຢຮັນລໍຖ້າຟັງຕັດສິນຢູ່ຂ້າງນອກນັ້ນ, ຂ້າງໃນຂອງສານໄດ້ມີການຖົກຖຽງກັນຈົນໄດ້ວິ
ທີການທີ່ຈະຈັດການກັບເປໂຕກັບໂຢຮັນວ່າ " ໃຫ້ພວກເຮົາຫ້າມຂູເ່ ຂົາບໍ່ໃຫ້ອ້າງອອກນາມຊື່ນັ້ນແກ່ຜູ້ໃດຈັກ
ເທື່ອ " (ຂໍ້ 17ຂ). ເມື່ອເຂົາຕົກລົງດັ່ງນັ້ນແລ້ວຈຶ່ງນຳຕົວເປໂຕກັບໂຢຮັນເຂົ້າມາຟັງຄຳຕັດສິນ, ເມື່ອເປໂຕ

ກັບໂຢຮັນເຂົ້າມາແລ້ວເຂົາຈຶ່ງຫ້າມ ຂົ່ມຂູ່ສາວົກທັງສອງບໍ່ໃຫ້ກ່າວຫລືສອນອັນໃດໃນນາມພຣະເຢຊູອີກ (ຂໍ້
18). ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນເປໂຕແລະໂຢຮັນຈຶ່ງກ່າວວ່າ “ທີ່ຈະຟັງຄຳຂອງພວກທ່ານຫລາຍກວ່າຈະຟັງຄຳຂອງ
52

ພຣະເຈົ້າ ຈະເປັນການຊອບທັມຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າຫລື ຂໍພວກທ່ານຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງເພາະວ່າຈະເປັນໄປ

ບໍ່ໄດ້ ທີ່ຈະໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າອຳໄວ້ໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນແລ້ວ” (ຂໍ້ 19-20). ຄຳກ່າວຂອງສາວົກທັງ
ສອງແຮ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາເຖົ້າແກ່, ພວກນັກທັມ, ພວກມະຫາປະໂຣຫິດ ແລະກາຢະຟາ ມະຫາປະໂຣຫິດຕົນ
ໃຫຍ່ປລາດໃຈ ແລະໜ້າອັສຈັນໃນຄຳເວົ້າຂອງສາວົກ ຈົນປາກບໍ່ອອກທີ່ໄດ້ຍິນຫລັກສາສນາສາດອັນເລິກ

ລັບຈາກສາວົກທັງສອງທີ່ເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຄົນບໍ່ມກ
ີ ານສຶກສາ ເພາະພວກເຂົາທັງໝົດລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຜູ້
ມີການສຶກສາສູງດ້ານສາສນາສາດກໍຍັງບໍ່ມີຄວາມສາມາດຄືແນວນັ້ນ. ການທັງປວງທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນບໍ່ແມ່ນເປ
ໂຕແລະໂຢຮັນເຮັດເອົາເອງ

ແມ່ນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຕ່າງຫາກທີ່ທຳງານໃນຊີວິດຂອງສາວົກທັງ

ສອງ ໃຫ້ມີພລັງອໍານາດແລະຕອບຄຳຖາມພວກເຂົາຈົນເຂົາປາກບໍ່ອອກ.

" ແລະເມື່ອຂູ່ເຂົາທັງສອງອີກແລ້ວກໍປ່ອຍໄປ ບໍ່ເຫັນມີເຫດທີ່ຈະໃສ່ໂທດຢ່າງໃດ ເພາະເຫັນແກ່ພລ
ົ ເມືອງ

ດ້ວຍວ່າຄົນທັງປວງພາກັນສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ " (ຂໍ້ 21). ພວກຜູ້ມີອຳນາດຍັງເກງໃຈປະຊາຊົນ ເພາະວ່າປະ

ຊາຊົນກໍເຫັນຊາຍງ່ອຍນັ້ນຍ່າງໄດ້ຍ້ອນຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຕັດສິນລົງໂທດ

ເປໂຕແລະໂຢຮັນແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະປ່ອຍເປໂຕແລະໂຢຮັນໄປ ແຕ່ຂູ່ເຂັນຫ້າມເວົ້າເຣື່ອງພຣະເຢຊູອີກ. ສຳ
ລັບທ່ານເດ! ຍັງຢ້ານໃນການປະກາດຢູ່ບໍ່? ຢ້ານບໍ່ຮູ້ຈັກເວົ້າບໍ່? ເບິ່ງເປໂຕແລະໂຢຮັນລອງເບິ່ງ ພວກເພິ່ນ
ປະກາດດ້ວຍຣິດອຳນາດອັນໃດ? ເພິ່ນຕອບຄຳຖາມຜູ້ມີສະຕິປັນຍາແນວໃດ? ທ່ານກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ແລ້ວວັນນີ້
ດັ່ງນັ້ນຢ່າຢ້ານເລີຍ.

ຄຳຖາມ:

1. ເປັນຫຍັງຄຣິສຕຽນຈຶ່ງຢ້ານໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ?

2. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ກັບທ່ານ? ຖ້າຮູ້ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຢ້ານ?
3. ທ່ານຢ້ານອັນໃດຈຶ່ງບໍ່ກ້າເປັນພະຍານ? ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະບໍ່ຢ້ານ?

4. ເປໂຕແລະໂຢຮັນ ກ້າຍ້ອນອັນໃດ? ເພິ່ນຕອບແບບນັກສາສານາໃຫຍ່ດ້ວຍອັນໃດ?
5. ຄັນທ່ານຫາກເວົ້າວ່າບໍ່ຢ້ານ ຫລັງຈາກເລີກໂບດໄປທ່ານຈະໄປປະກາດໃຫ້ໃຜຟັງ?
ຫວ
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