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ບົດຮຽນທີ 1 
ຄວາມຢ້ານກົວ:ຄືຜົນຂອງການພາດລົ້ມ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ປະຖົມມະການ 3:1-19 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ປະຖົມມະການ ບົດທີ 2 ແລະ 3  
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ການພາດລ້ົມຂອງມະນຸດຄືການຮັບເອົາຄວາມບາບ ແລະຮັບເອົາຄວາມ
ຢ້ານກົວເຂ້ົາມາໃນໂລກ 
ຄຳຖາມເພ່ືອການຄົ້ນຄວ້າ: ຄວາມຢ້ານກົວເຂ້ົາມາໃນໂລກນ້ີຢ່າງໃດ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພ່ືອຊ້ີແຈງໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າ ຄວາມຢ້ານກົວແມ່ນໝາກຜົນຂອງການ
ພາດລົ້ມຂອງມະນຸດ. (ການເຮັດບາບ) 
 

ຄຳນຳ 
ຕອນຫົວປີຂອງປີສຸດທ້າຍໃນຊ້ັນມັທຍົມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,  ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກບ່ົງບອກໃຫ້ກ່າວກ່ຽວກັບເຣື່ອງ
ການຢ້ານຕາຍ. ເພື່ອນຄົນນ່ຶງທີ່ຮ່ວມຫ້ອງກັບຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂ້າຕົວຕາຍ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍເລ້ີມຕ້ົນຢ້ານກົວ
ຕ່ໍຄວາມຕາຍ. ຂ້າພະຈົ້າໄປຄ້ົນຄວ້າຫາປ້ຶມທ່ີກ່ຽວກັບຄວາມຕາຍມາອ່ານ. ມີຫວົຂ້ໍນຶ່ງ ທີ່ສຳຄັນຫລາຍ ແລະ
ປະທັບໃຈຂ້າພະເຈົ້າຫລາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍເລີຍຖືເອົາມາເປັນຄຳພະຍານຂອງຕົນເອງໃນເວລານ້ັນ; ໂອພຣະ
ເຈົ້າເອີຍຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຂໍຢ່າໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງຕາຍເລີຍ. ຂ້ານ້ອຍຫາກໍມີອາຍຸພຽງສິບເຈັດປີເທົ່ານ້ັນ. ນ້ີຄືຫົວ
ຂ້ໍທີລົ່ງໃນໜ້າໜັງສືພິມກ່ຽວກັບເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຊ່ືວ່າ ອັບບີ ເພື່ອນຮັກ. 
 
ທ່ານບາງຄົນອາດຈະຈຳໄດ້ທີ່ເຣືອ່ງນີ້ເຄີຍອອກຢູ່ໃນຄໍລັມເປັນປະຈຳ. ພໍ່ແມຂ່ອງຂ້ອຍເພິ່ນອ່ານເປັນປະຈຳ
ທຸກໆວັນ. ບາງຄ້ັງເພິ່ນກໍໄດ້ເອົາມາໃຫ້ຂ້ອຍເບ່ິງເວລາມີເຣື່ອງກ່ຽວກັບການຕາຍ.  ຂ້ອຍກໍຕັດເອົາເຈັ້ຽຕອນ 
ນ້ັນແລ້ວກໍເອົາມາຕິດໄວ້ຫລັງປ້ຶມພຣະຄັມພຂີອງຂ້ອຍ.  ຂ້ອຍໄດ້ອ່ານຫລາຍເທື່ອຈົນນັບບໍ່ໄດ້.   ເວລານ້ັນ 
ຂ້ອຍມີອາຍຸພຽງສິບເຈດັປີເທົ່ານ້ັນ ແລະກໍຢ້ານກົວຄວາມຕາຍທ່ີສຸດ. 
 
ສ່ິງທີ່ດີທ່ີສຸດກໍຄື ຄຣູສອນໂຮງຮຽນວັນອາທິດຂອງຂ້ອຍໄດ້ເວ້ົາກັບຂ້ອຍກ່ຽວກັບເຣື່ອງຄວາມຕາຍນ້ີເລ້ືອຍໆ. 
ລາວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ . ໃນຖານະທີ່ຂ້ອຍເປັນນັກຮຽນມັທ
ຍົມປີສຸດທ້າຍຂ້ອຍໄດ້ຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງຂ້ອຍ   ແລະພຣະອົງກໍໄດ້ນຳພາຂ້ອຍ 
ອອກມາຈາກຄວາມຢ້ານກົວນັ້ນ, ແລະແລ້ວມັນກໍເປັນຄວາມຈິງ ແລະກໍເປັນການອັສຈັນໃຈແທ້ໆ. 
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ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງຢ້ານກົວຄວາມຕາຍນ້ີແທ້?   ມຂ້ີອຍຜູ້ດຽວບ່ໍທີ່ຢ້ານກົວຄວາມຕາຍອັນນ້ີ? ໃນເວລາດຽວ
ກັນນີ້ ຂ້ອຍກໍຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງການຢ້ານກົວຄວາມຕາຍຈຶ່ງແຜ່ຂຍາຍອອກໄປໃນສັງຄົມຂອງມະນຸດ
ໃນໂລກນ້ີ. ຫລືວ່າຄວາມຢ້ານກົວນ້ີມັນເປັນພື້ນຖານຂອງຄວາມເປັນມາຂອງໂລກ. 
 
ທ່ານຢ້ານກົວບໍ່?ທ່ານເຄີຍຮູ້ຈັກຜູ້ໃດທີ່ຢ້ານກົວຄວາມຕາຍນ້ີບ່ໍ? ທ່ານເຂ້ົາໃຈໃນການແຜ່ຂຍາຍຄວາມຢ້ານ
ກົວນີ້ບ່ໍ?  ແມ່ນຫຍັງຄືສາສນາສາດທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ໃນການສົນທະນາກັນໃນວັນນ້ີ? ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ນຳພາ
ກັບໄປຈຸດເລີ້ມຕ້ົນຂອງໂລກນ້ີ. 
 
1.ເວົ້າເຣືອ່ງສວັນ: (ປະຖົມມະການ ບົດທີ 1ແລະ 2) 
ໃນການເປີດສາກໜ້າທຳອິດຂອງພຣະຄັມພ ີພວກເຮົາຈະເຫັນທຸກຢ່າງເຊ່ັນ: ທັສນະທ່າທີຂອງການຂີດຂຽນ, 
ການບັລຍາຍເຖິງການຊົງສ້າງຊ່ຶງສອດຄ່ອງກັບປວັດສາດຂອງໂລກ.     ຖ້າພວກເຮົາຫາກສັງເກດເບ່ິງຄັກໆ
ແລ້ວພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ໜ້າອັສຈັນໃຈແທ້ໆ. ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແລະໄດ້
ກ່າວເຖິງການເຄ່ືອນໄຫວໃນການຊົງສ້າງ ໃນປະຖົມມະການບົດທີ1 ແມ່ນສະເກັດສ່ວນນ້ອຍໆສ່ວນນ່ຶງຂອງ
ພຣະຄັມພີ ຖ້າຈະເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງກໍຄື ສ່ວນນ້ອຍໆຂອງການຊົງສ້າງ.  ໃນປະຖົມມະການບົດທີ 2 ແມ່ນກ່າວ
ເຖິງປະວັດຂອງມະນຸດ 
 
ແທ້ຈິງແລ້ວ ສວນເອເດນກໍແມນ່ສວັນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງມອບໃຫ້ແກ່ມະນຸດ. ມະນຸດຄູ່ແລກ ມລັີກສະນະເໝືອນ
ພຣະເຈົ້າ ແລະພວກເຂົາຈະຢູ່ໃນສວນເອເດນນີ້ຕລອດໄປ, ແລະຟັງຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບ
ພຣະເຈົ້າ.  ໃນບົດນີ້ຍັງໄດ້ບັລຍາຍເຖິງຄວາມສົດສວຍງົດງາມຂອງສວນເອເດນແລະຄວາມໄຮ້ດຽງສາຂອງ
ມະນຸດດ້ວຍ. ມະນຸດຄູ່ແລກໄດ້ພາກັນເປືອຍກາຍຢູ່ ເຂົາເຈົ້າບ່ໍມີຄວາມຮູ້ສຶກລະອາຍຕໍ່ກັນເລີຍ.(ປຖກ. 2:5) 
 
ສວນເອເດນມີຄຸນລັກສະນະທີ່ໜ້າຢູ່ ທັງສອງຄົນກໍມຄີວາມຮັກຕ່ໍກັນ, ຢູ່ໄປຕາມເປ້ົາໝາຍຂອງພຣະເຈົ້າ, ຢູ່
ໃນລະບົບຂອງການຊົງສ້າງ ແລະກໍຢູ່ຮ່ວມກັນຕລອດໄປ. ແມນ່ຫຍັງເຮັດໃຫ້ມີການຜິດພາດເກີດຂ້ຶນ? 
  
2.  ການສູນເສັຽສວັນ: (ປະຖົມມະການ 3:1-13) 
ໃນປະຖົມມະການບົດທີ 3 ຜູ້ຂຽນກໍໄດ້ເປີດການອະທິບາຍເຖິງງູທັນທີໂລດ ວ່າເປັນສັດທີ່ສລາດກວ່າໝູ່. ງູກໍ
ເປັນສັດທີ່ສ້າງຂ້ຶນມາທັມດາໆ ເໝືອນກັບສັດອ່ືນ, ບ່ໍມຫີຍັງແປກປລາດ. ປະຖົມມະການບົດທີ 3 ກໍຍັງບໍ່ໄດ້
ອະທິບາຍເຖິງກຳລັງພິເສດແຕ່ຢ່າງໃດ, ຢ່າງດຽວກໍຄືວ່າການບໍ່ເຊື່ອຟັງ.(ກະບົດ) ໃນການຊົງສ້າງທັງໝົດນີ້ ງູ
ໂຕດຽວທີ່ເປັນຜູ້ຕ່ໍຕ້ານພຣະເຈົ້າ.   ປັດຈຸບັນນ້ີ ມັນຍັງຊັກຊວນບັນດາສັດທີ່ຖືກສ້າງທັງໝົດ ພ້ອມທັງມະນຸດ
ດ້ວຍໃຫ້ປະກອບສ່ວນໃນການກະບົດນີ້.  
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ງູພະຍາຍາມໃຊ້ຄຳຫລອກລວງຂອງມັນອອກມາ ໂດຍໃຊ້ຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ  ມັນບ່ໍໄດ້ຕ່ໍວ່າກັບຜູ້ຍິງແຕ່ຢ່າງ
ໃດເລີຍ ພຽງແຕ່ລ້ຶມຄືນຄຳຖາມຂອງພຣະເຈົ້າເທ່ົານ້ັນ ແມ່ນແທ້ບ່ໍທ່ີພຣະເຈົ້າກ່າວຢ່າງນ້ັນ? ເທົ່ານ້ີຜູ້ຍິງຄົນ
ນ້ັນກໍສົງສັຍແລ້ວ. ທຸກວັນນ້ີ ຊາຕານຍັງໃຊ້ຄຳນ້ີຫລອກລວງມະນຸດຢູ່ ເພາະເປັນຄຳທີ່ໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ.  
 
ພວກເຮົາທຸກຄົນ ກໍອາດຈະເປັນເໝືອນກັບເອວາທ່ີຖືກຄຳຫລອກລວງຢ່າງນ້ີ ຄືເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສົງ
ສັຍໃນພຣະເຈົ້າ. ເອວາສົງສັຍລະຫວ່າງຄວາມດີແລະຄວາມຊ່ົວຂອງໝາກໄມ້ນັ້ນ(3:3). ເມື່ອເອວາມີຄວາມ
ສົງສັຍແລ້ວ ງູກໍຕອກຍ້ຳເຂ້ົາຕ່ືມ. ມະນຸດພວກເຮົາທັງຫລາຍກໍມັກມີຈຸດອ່ອນຢ່າງນ້ີເໝືອນໆ ກັນທຸກຄົນ (3: 
4-5) ຄຳຕອກຍ້ຳກໍຄືວ່າເຈົ້າຈະເປັນເໝືອນພຣະເຈົ້າ  ແລະເຈົ້າກໍຈະຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງທຸກຢ່າງເໝືອນກັບພຣະ 
ອົງ.  ສຸດທ້າຍເອວາກໍຕັດສິນໃຈກິນໝາກໄມ້ ແລ້ວກໍສ່ົງໃຫ້ສາມີຂອງນາງດ້ວຍ.  (3:6) ທັງສອງກໍກາຍເປັນ
ຄົນກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົາ້. 
 
ເມື່ອພວກເຂົາກິນໝາກໄມ້ແລ້ວຕາຂອງພວກເຂົາກໍສະວ່າງ;  ແລະເຂົາກໍຮູ້ວ່າພວກເຂົາເຮັດຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ
ທີ່ຜິດຕ່ໍພຣະເຈົ້າ.(3:7) ພວກເຂົາເຫັນຕົນເອງເປືອຍກາຍຢູ່ ຈຶ່ງພາກັນໄປຫາສ່ິງທີ່ມາປົກປິດຮ່າງກາຍໄວ້. ພໍ
ເຖິງຍາມມ້ືແລງມາ ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ສະເດັດມາຫາພວກເຂົາເໝືອນທີ່ພຣະອົງເຄີຍປະຕິບັດມາ. ພວກເຂົາພາ
ກັນໄປຫລົບລ້ີຊ່ອນພຣະອົງ.(3:8) ພຣະອົງກໍເອ້ີນຫາພວກເຂົາ ພວກເຈົ້າພາກັນຢູ່ໃສ? ອາດາມກໍຂານຕອບ
ພຣະເຈົ້າໄປທັນທີວ່າ: ພວກຂ້ານ້ອຍລີ້ຢູ່, ພວກຂ້ານ້ອຍຢ້ານກົວພຣະອົງ, ພວກຂ້ານ້ອຍເປືອຍກາຍຢູ່ (3:9-
10). 
 
ໃນປະວັດສາດຂອງມະນຸດ ຄວາມຢ້ານກົວໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກນ້ີເປັນເທ່ືອທຳອິດ.  ພວກເຂົາຢ້ານກົວເພາະ
ພວກເຂົາລະອາຍຕົນເອງ ພວກເຂົາກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ຄຳຖາມແລະຄຳຕອບພວກເຮົາຈະເຫັນຢູ່ໃນປະຖົມ
ມະການ 3:9-13 ເໝືອນຢູ່ໃນສານທຸກຄົນມັກຈະໂຍນຄວາມຜິດໃສ່ຜູ້ອ່ືນ. ທຸກວັນນ້ີກໍຍັງມີຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພາະ
ເປັນຄວາມຊິນເຄີຍຂອງມະນຸດທີ່ສືບທອດມາແຕ່ດຶກດຳບັນ.                     
 
3. ການຕັດສິນ: (ປະຖົມມະການ 3:14-19) 
ຖ້າມກີານກະທຳຜິດແລ້ວການຕັດສິນກໍຕ້ອງຕາມມາຢ່າງແນ່ນອນ.    ທຸກຄົນທີ່ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການກະທຳ
ຕ້ອງຖືກຕັດສິນທັງໝົດຕາມການກະທຳຂອງຕົນເອງ,   ເຊ່ັນດຽວກັບ ງູ, ອາດາມ ແລະເອວາ  ກໍຕ້ອງຖືກລົງ
ໂທດ. ງູເປັນຜູ້ທີ່ຖືກລົງໂທດໜັກ ເພາະເປັນຜູ້ຫລອກລວງໃຫ້ມະນຸດກະທຳຜິດ. ເອວາ ກໍຖືກໜັກເໝືອນກັນ
ເພາະເຊື່ອຟັງຄຳຫລອກລວງແລະສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ອ່ືນເຮັດບາບດ້ວຍ. ສ່ວນອາດາມນ້ັນກໍໄດ້ທຳຜິດໃນການກະທຳ
ຄວາມຜິດຕາມພັລຍາ.  
 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕັກເຕືອນໃວ້ໃນບົດ 2 ຂ້ໍ 17 ວ່າຖ້າເຈົ້າເຮັດບາບເຈົ້າຕ້ອງຕາຍ.   ເວລາຕາຍແລ້ວຕ້ອງກັບໄປ
ເປັນດິນ ດ່ັງນ້ັນ ເມື່ອມະນຸດເຮັດບາບແລ້ວກໍຢ້ານກົວຄືຢ້ານກົວຄວາມຕາຍນ້ັນເອງ (3:19) 
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ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
ພຣະເຈົ້າສ້າງມະນຸດຂຶ້ນມາຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ສຳແດງສະງ່າຣາສີຂອງ 
ພຣະອົງ ແລະດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນພຣະອົງ. ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຂົາເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ ບໍ່ແມ່ນຈະໃຫ້
ພວກເຂົາມີຄວາມຢ້ານກົວພຣະອົງ ພວກເຂົາບ່ໍຈຳເປັນຈະຕ້ອງຫລົບລີ້ພຣະອົງ. 
 
ຄວາມບາບທີ່ມະນຸດກະທຳຂ້ຶນມາ ເປັນຫນ້າເສັຽໃຈຫລາຍ ດ່ັງໃນປະຖົມມະການ ບົດທີ 3.    ຜົນໄດ້ຮັບກໍ
ຕາມມາເຖິງມະນຸດທຸກໆຊ່ົວຊາດຄົນ. ຄວາມຢ້ານກົວຄວາມຕາຍເຮັດໃຫ້ມະນຸດກາຍມາເປັນໂຣກຊຳເຮື້ອ 
ຕລອດມາ. 
 
ຄຳຖາມ: 
 

1. ທ່ານຈະອະທິບາຍຢ່າງໃດກ່ຽວກັບການພາດລົ້ມຂອງມະນຸດ? 
2. ຄວາມບາບມີຜົນສະທ້ອນເຖິງຄອບຄົວບໍ່? ຍົກຕົວຢ່າງ. 
3. ຄວາມຢ້ານກົວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດບາງຊີວິດບ່ໍກ້າວໜ້າແມ່ນບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ? ອະທິບາຍ 
4. ຄຣິສຕຽນໄດ້ພົບຄວາມຫວັງອັນໃດແດ່ບໍ່? ແລະໄດ້ຮັບການໜູນໃຈແບບໃດແດ່ບ່ໍ? 
5. ທ່ານຢ້ານກົວສ່ິງໃດຫລາຍກວ່າໝູ່? ເວລາທ່ານຢ້ານກົວຫລາຍໆ ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດໃນຖານະທີ່

ທ່ານເປັນຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະເຈົ້າ? 
 

ບພ 
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  ບົດຮຽນທີ 2 
ຢ້ານກົວຕໍຄ່ຳສ່ັງຂອງພຣະເຈົ້າ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:  ອົບພະຍົບ 3:7-15; 4:1-17 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ອົບພະຍົບ ບົດທີ 3 ແລະ ບົດທີ 4 
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມພວກເຮົາເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄຳສ່ັງຂອງພຣະອົງ   ດ້ວຍ
ການນຳພາແລະພລັງອຳນາດຂອງພຣະອົງ 
ຄຳຖາມເພ່ືອການຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະໝັ້ນໃຈໄດ້ຢ່າງໃດ ທີຈ່ະນຳຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຈົ້ານ້ີອອກໄປໃນ
ຊີວິດ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ນຳພວກເຮົາ ແລະພລັງອຳ
ນາດຂອງພຣະອົງ ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາສຳເຣັດແລ້ວໃນຄຳສັ່ງຂອງພຣະອົງ. 
 

ຄຳນຳ 
ທ່ານເຄີຍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈົ້ານຳທາງໃນຊີວິດຂອງທ່ານບ່ໍ ແຕ່ທ່ານກໍປະຕິເສດທ່ີຈະຕິດຕາມ.  ເປັນ
ຫຍັງທ່ານຈຶ່ງປະຕິເສດ? ເຄີຍຄິດສົງສັຍໃນຕົນເອງບ່ໍ? ທ່ານເຄີຍສົງສັຍໃນຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈົ້າບ່ໍ? 
ທ່ານສົງສັຍພຣະເຈົ້າບ່ໍ? 
 
ສ່ວນຫລາຍຄຣິສຕຽນຈະສາມາດໃຫ້ຄຳພະຍານແກ່ທ່ານ ກ່ຽວກັບການສົງສັຍພຣະຈົ້າ. ເມື່ອເວລາພວກຂ້າ
ພະເຈົ້າຢູ່ໃນໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີ   ພວກເຮົາເອົາຫ້ອງການອອກໄປປ່າວປະກາດນຳກັນ  ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ 
ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນເອົາພວກເຮົາ ດ່ັງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງພ້ອມພາກັນເອົາຫອ້ງນ້ັນ. 
 
ໂບດຂອງພວກເຮົາກໍໃຫ້ການສນັບສນຸນ,   ພວກເຮົາມີຄຣູສອນທີ່ດີ ເພາະໃນສ່ວນຕົວຂອງຄຣູແລ້ວເພິ່ນກໍ
ເປັນຜູ້ອອກໄປປ່າວປະກາດຢູ່ແລ້ວ. ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມຝຶກຝົນກັບນັກຮຽນທ່ີມາຈາກໂບດອື່ນໆດ້ວຍ. ຕາມ
ທັມດາແລ້ວພວກເຮົາຈະອອກໄປຢ້ຽມຢາມຄົນທີ່ມາຢ້ຽມຢາມໂບດຂອງພວກເຮົາເທົ່ານ້ັນ. ເປັນການງ່າຍໆ
ທີ່ພວກເຮົາພາກັນກະທຳຢູ່. 
 
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງມີຄວາມລ່ັງເລສົງສັຍໃນການແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອຂອງຕົນເອງຢູ່.  ດັ່ງນັ້ນ ໃນ
ເວລາທີມ່ກີານສົນທະນາກັນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖາມທຸກໆຄຳຖາມທ່ີຢູ່ໃນຫົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າມກັຈະ
ທັກທາຍກັບຄົນດ້ວຍການຖາມເຖິງຄອບຄົວ ຕ່ໍມາກໍແມ່ນຖາມເຣື່ອງໂບດ  ແລະຕໍ່ມາກໍຈະແມນ່ເຣື່ອງກິລາ
ແລະຕ່ໍໆໄປ…. ຍາກຫລາຍສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຈະຫັນເຂົ້າມາຫາເຣື່ອງຄວາມເຊ່ືອ (ສາສນາ)  ໃນທ່ີສຸດຂ້າ
ພະເຈົ້າກໍຍອມຄຣູຝຶກ ຂ້າພະເຈົ້າຢ້ານຫລາຍແທ້ໆ. ສົງສັຍວ່າຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພຣະຄັມພີຍັງບໍ່ພບໍໍ? ເພາະ
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ວ່າຍັງຢ້ານຄຳຖາມທ່ີເຂົາຈະຖາມມາ ແລ້ວກໍຕອບບໍ່ໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າຢ້ານຈະມີການຜິດພາດ. ຫລືວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າຄວນຈະຮຽນເຖິງເຣື່ອງການສະຖິດນຳພາຂອງພຣະເຈົ້າຕ່ືມອີກບໍ?    ເພື່ອຈະໄດ້ແນ່ໃຈວ່າພຣະອົງໃຫ້ 
ພລັງອຳນາດໃນການປະກາດ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານກົວນ້ີໃຫ້ໄດ້. 
 
ໃນບົດຮຽນນີ້ ພວກເຮົາຈະພົບກັບໂມເຊແລະຮຽນຈາກລາວຫລາຍຢ່າງ. ລາວຕ້ອງເອົາຊະນະຄວາມສົງສັຍ
ແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງເດັດຂາດ ແລະເຊ່ືອວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສະສົມອາວຸດທຸກຢ່າງແກ່ພວກເຮົາ  ເພື່ອ 
ພຣະອົງຈະໄດ້ອອກຄຳສ່ັງໃຫ້ແກ່ເຮົາ. 
 
1.  ການເຄື່ອນໄຫວ, ການຈັດຕຽມຂອງພຣະຈົ້າ: (ອົບພະຍົບ 3:7-9) 
ບາງຄົນເຊ່ືອພຣະເຈົ້າແບບຫາ່ງໆ ແບບຢູ່ໃນໄລຍະໃກ. ບາງຄົນກໍຄິດວ່າພຣະເຈົ້າເພິ່ນບ່ໍສົນດອກຖ້າພວກ
ເຮົາຫາກມີວຽກມີງານແລ້ວ. ແຕ່ວ່າ ພຣະຄັມພີຊ້ຳພດັບັນທຶກໄວ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າແຫ່ງຈັກວານນ້ີ. ພຣະອົງ
ຍັງເຄ່ືອນໄຫວ, ພຣະອົງຍັງຈັດຕຽມທຸກຢ່າງສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຫລົງລືມ 
ແລະບ່ໍໄດ້ລົດລະໃນການທີ່ຈະມີສ່ວນພວົພັນກັບມວນມະນຸດທັງຫລາຍ. 
 
ອົບພະຍົບ 3:7-9 ໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າພຣະອົງໄດ້ເຫັນຄວາມທຸກຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງໄດ້ຍິນ
ສຽງຮ້ອງຂອງພວກເຂົາ  ພຣະອົງເຫນັຄວາມທຸກຮ້ອນຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ ພຣະອົງສະເດັດລົງມາກໍເພື່ອຈະ
ຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫພ້ົ້ນຈາກມືຂອງຊາວອີຢິບ.  
 
ໃນການກ່າວເຖິງສ່ວນຕົວຢ່າງນ້ີ ກໍໝາຍເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ. ໂມເຊເຂ້ົາໃຈດີ ເພາະວ່າພຣະ
ເຈົ້າຂອງປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງເພິ່ນ  ຍັງມີການເຄ່ືອນໄຫວຢູ່ໃນໂລກນ້ີ  ແລະຍັງມີແຜນການຮ່ວມກັບມະນຸດ 
ທຸກໆສມັຍຕລອດມາ.          
 
2. ການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈົ້າ: (ອົບພະຍົບ 3:10-15) 
ເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ແນວຄິດຂອງໂມເຊຕ່ືນຂຶ້ນມາແລ້ວ, ພຣະອົງກໍໄດ້ເອີ້ນເອົາໂມເຊທັນທີວ່າ ຈົ່ງມາ
ເຖີດ ບັດນ້ີເຮົາຈະໃຊ້ເຈົ້າໄປເຝ້ົາຟາຣາໂອເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ພາໄພ່ພນົຂອງເຮົາຄື ຄົນອິສຣາເອນອອກຈາກອີ
ຢິບ.    ໃນອົບພະຍົບ 3:10 ນ້ີ  ພຣະເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງໂມເຊໃຫ້ເປັນຕົວແທນຂອງການຊົງໄຖ່ຄົນອິສຣາເອນ.  
ພຣະເຈົ້າຈະປົດປ່ອຍຄົນຂອງພຣະອົງ ແລະໂມເຊກໍເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພຣະອົງ. 
 
ອົບພະຍົບ 3:1-6 ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງປາກົດການໃຫ້ແກ່ໂມເຊ ຄືພຣະອົງໄດ້ກະທຳໃຫ້ມີໄຟເກີດຂຶ້ນທ່ີພຸມ່ໄມ້ 
ແຕ່ໄຟບ່ໍໄດ້ໃໝ້ພຸມ່ໄມ້ເລີຍ.   ສ້າງຄວາມແປກປລາດໃຫ້ແກ່ໂມເຊຫລາຍ ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ຫຍັບເຂົ້າໄປເບ່ິງ ວ່າ
ເປັນດ້ວຍເຫດໃດໄຟຈຶ່ງບໍ່ໄໝ້.  ພຣະເຈົ້າກໍເອ້ີນເອົາໂມເຊທັນທີທ່ີໂມເຊຫຍັບເຂົ້າມາ.  ໂມເຊກໍໄດ້ຮັບເອົາ
ດ້ວຍຄວາມສົງສັຍ ຫລືແບບບ່ໍແນ່ນອນໃຈ. 
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ເປັນທັມດາບ່ໍ? ພວກເຮົາຫລາຍຄົນກໍເຮັດຢ່າງນັ້ນ. ບັດນີ້ລອງມາເບ່ິງໃຫ້ລະອຽດເບິ່ງດູວ່າເປັນຢ່າງໃດ. ອົບ
ພະຍົບ 3:11 ໂມເຊໄດ້ຖາມພຣະເຈົ້າຄືນວ່າ ຂ້ານ້ອຍເປັນຜູ້ໃດ ທີ່ພຣະອົງຈະໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄປເຝ້ົາຟາຣາໂອ 
ແລະຈະນຳຄົນອິສຣາເອນອອກຈາກອີຍິບ. ບ່ໍມີຜິດອັນໃດທີໂ່ມເຊຖາມຢ່າງນ້ັນ ພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນແມ່ນ
ບໍ? ຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຈົ້າທຸກຄ້ັງຕ້ອງເໜືອຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາ    ເພາະພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກ
ເຮົາເພິ່ງອີງພຣະອົງ. ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາແນ່ນອນແມນ່ບ່ໍພຽງພໍ. 
   
ການຕ່ໍວ່າຕ່ໍຂານແບບຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອກໍເກີດຂຶ້ນມາໃນຂ້ໍພຣະຄຳ 3:11, 13; 4:1, 10, 13. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄຳ
ສ່ັງຂອງພຣະອົງແມ່ນເພື່ອຂຍາຍຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ,  ພຣະອົງຕ້ອງການທ່ີຈະໃຊ້ພວກເຮົາ, ພຣະອົງ
ຢາກສອນພວກເຮົາ ພຣະອົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຮຽນຈາກພຣະອົງ. 
 
3. ຄຳຕອບຂອງພຣະເຈົ້າ: (ອົບພະຍົບ 3:12-15) 
ພຣະເຈົ້າຕອບໂມເຊ ຄົນທີ່ມຄີວາມສົງສັຍວ່າຢ່າງໃດ?  ພຣະອົງຮັບປະກັນທຸກຢ່າງ.   ພຣະອົງສັນຍາຕໍ່ໂມ
ເຊວ່າຈະຢູ່ກັບລາວຕລອດ(3:12) ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ພລັງອຳນາດ ແລະຈະຢູ່ກັບໂມເຊທຸກເວລາ.   ຖ້າພວກ
ເຂົາຫາກຖາມຂ້ານ້ອຍວ່າ ພຣະເຈົ້າຢູ່ໃສ?   ພຣະເຈົ້າເປັນຢ່າງໃດ?    ພຣະເຈົ້າຊ່ືຫຍັງ? ຂ້ານ້ອຍຈະຕອບ 
ພວກເຂົາວ່າຢ່າງໃດ? ແລະພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບທັງໝົດແກ່ໂມເຊ. 

 
4. ອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າ: (ອົບພະຍົບ 4: 1-9) 
ໂມເຊຍັງບໍ່ແລ້ວ, ຍັງຢູ່ໃນຄວາມຢ້ານກົວຢູ່, ຖ້າພວກເຂົາຫາກບ່ໍເຊື່ອແລະບ່ໍຟັງຂ້ານ້ອຍເດ? (4:1).  ເພາະ
ວ່າຄົນອິສຣາເອນໄດ້ເຄີຍອາສັຍຢູ່ໃນດິນແດນຂອງອີຢິບເປັນເວລາດົນນານເຖິງ 400 ປີ.  ໂມເຊບ່ໍຢ້ານກົວ
ປານໃດຕໍ່ຟາຣາໂອ ແຕ່ເພິ່ນຢ້ານກົວຄົນອິສຣາເອນເອງ. ພວກເຂົາຈະຮັບຮູ້ເພິ່ນເປັນຜູ້ນຳບໍ່ ເພິ່ນຈະໄປວ່າ
ຢ່າງໃດກັບພວກເຂົາ.   ເພິ່ນຈະໄປຢັ້ງຢືນກັບພວກເຂົາຢ່າງໃດວ່າ ພຣະເຈົ້າຂອງອັບຣາຮາມ,  ຂອງອີຊາກ
ແລະຂອງຢາໂຄບເປັນຜູ້ທ່ີໃຊ້ເພິ່ນມາ? ແລະແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ສຳແດງຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງສອງຢ່າງ
ເພື່ອຢ້ັງຢືນໃຫ້ໂມເຊເຫັນ. 
 
5. ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ: (ອົບພະຍົບ 4:10-17)         
ຫລັງຈາກທຸກສ່ິງຜ່ານໄປໂມເຊຍັງມີຄວາມສົງສັຍຢູ່  ຍັງບໍ່ພໍເພິ່ນສົງສັບຕົນເອງ ເຖິງການເວ້ົາວ່າຕົນເອງເວ້ົາ
ບ່ໍເກັ່ງ. ພຣະເຈົ້າຊົງຕຽມພ້ອມທຸກຢ່າງເພື່ອແກ້ໄຂຄຳຖາມຂອງໂມເຊ.   ພວກເຮົາຮູ້ນຳກັນຢູ່ແລ້ວວ່າໂມເຊ
ເປັນຄົນດ້ືດຶງ, ບ່ໍມັກຟັງຄວາມຜູ້ໃດ.   ລາວຍັງບອກພຣະເຈົ້າຄືນວ່າ ຈົ່ງຊອກຫາເອີ້ນຄົນອື່ນເຖີດ ເພາະຂ້າ
ນ້ອຍເວົ້າບ່ໍເກັ່ງ(4:13) ຈົ່ງໄປເຖີດ ເຈົ້າຍັງມີອ້າຍຂອງເຈົ້າຜູ້ທີ່ເວ້ົາເກ່ັງ ລາວຊ່ືວ່າອາໂຣນ ແລະລາວກໍກຳລັງ
ມາ. 
 
ເວລາພຣະເຈົ້າຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາ      ພຣະອົງຊົງຕຽມພຣະຄຸນທຸກຢ່າງເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ນຳເອົາໄປໃຊ້.   
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ພຣະອົງຮູ້ວ່າມະນຸດເປັນຄົນຂີ້ຢ້ານ.   ພຣະອົງຈະຊົງນຳພາພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກບັນຫາເຫລ່ົານ້ີ. ຢ່າງໃດກໍ 
ຕາມ ໂມເຊກໍເຊ່ືອຟງັແລະປະຕິບັດຕາມພຣະເຈ້ົາຢູ່.  ເພິ່ນພະຍາຍາມສູ້ບັນຫາດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົ້າ. 
ເພິ່ນໄດ້ສຶກສາຈາກຊີວິດຈິງ ດ້ວຍການວາງໃຈແລະມອບຊີວິດໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ. ເພິ່ນກໍຍັງຮູ້ອີກວ່າພຣະເຈົ້າ
ຊົງສະຖິດນຳພາເພິ່ນຢູ່ຕລອດເວລາ. ເພິ່ນມີຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ເພິ່ນກໍບ່ໍເຄີຍໃຫ້ຄວາມຢ້ານກົວເຮັດ
ໃຫ້ເພິ່ນເປັນອຳມະພາດຈນົເຮັດອັນໃດບ່ໍໄດ້. ການຕ່ໍສູ້ຂອງເພິ່ນໄດ້ກາຍມາເປັນປະວັດສາດ ແລະກໍເປັນບົດ
ຮຽນໃນຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ. 
 
ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
ພຣະເຈົ້າຮຽກເອີ້ນຄົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ມາຮັບໃຊ້ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການຮຽກເອີ້ນຄົນແລ້ວຄົນເລ່ົາເຊ່ັນ: ອັບ
ຣາຮາມ, ໂມເຊ, ໂຢຊວຍ, ກີເດໂອນ, ຊາມູເອນ, ເອຊາຢາ, ເຢເຣມີຢາ,  ອາໂມດ,  ເປໂຕ,  ອັນເດອາ, ໂຢ
ຮັນ, ຢາໂກໂບ, ໂປໂລ. ພຣະອົງຊົງເອ້ີນໂດຍເກີນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາທຸກຄົນ. 
 
ທຸກວັນນີ້, ພຣະເຈົ້າຍັງທຳງານຢູ່ໂລກຂອງພວກເຮົາ.   ພຣະອົງຊົງຮຽກເອ້ີນຄົນຂອງພຣະອົງຢູ່ທຸກວັນ ເພື່ອ 
ຈະມາຮັບໃຊ້. ຢ່າແປກປລາດເມື່ອພຣະອົງຊົງເອ້ີນເອົາທ່ານ. 
  
ຄຳຖາມ: 

1. ຄວາມຢ້ານກົວອັນໃດທ່ີເຮັດໃຫ້ໂມເຊສົງສັຍພຣະເຈົ້າ? 
 

2. ພຣະເຈົ້ານຳພາຢ່າງໃດ ເພື່ອຈະຜ່ານຜ່າຄວາມຢ້ານກົວນີ້? 
 

3. ໃນວຽກງານຂອງພຣະອົງ ມີວິທີໃດອີກແດ່ບ່ໍທີ່ພຣະອົງຈະຊົງສຳແດງແກ່ພວກເຮົາ? 
 

4. ເປັນຫຍັງໂມເຊຈຶ່ງສົງສັຍພຣະເຈົ້າ? ຄວາມຢ້ານກົວປະເພດໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສົງສັຍ? 
 

5. ໂມເຊເອົາຊະນະຄວາມສົງສັຍດ້ວຍວິທີໃດ? 
 

6. ພວກເຮົາເດຈະເອົາຊະນະຄວາມສົງສັຍຂອງພວກເຮົາຢ່າງໃດ? ຈະຕອບສນອງການຮຽກເອີ້ນຂອງ 
ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຢ່າງໃດ? 

 
ບພ 

 
 
 



 10

ບົດຮຽນທີ 3 
ເຄັດລັບຂອງການລືມຕົວ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ອົບພະຍົບ 13:26 - 14:9 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົບພະຍົບ 13 ແລະ 14 
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄວາມຢ້ານກົວກໍແມ່ນເຄັດລັບອັນນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຫລົງລືມພຣະເຈົ້າ
ຜູ້ຢູ່ເທິງສວັນ  
ຄຳຖາມເພ່ືອການຄົ້ນຄວ້າ: ຄວາມຢ້ານກົວ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຫລົງລືມພຣະເຈົ້າຜູ້ຢູ່ເທິງສວັນຢ່າງໃດ?   
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອຢາກຈະຢັ້ງຢືນວ່າກຸນແຈທ່ີຈະເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານກົວນ້ັນ ຈະຕ້ອງມີ
ເຄັດລັບອັນແນບນຽນແລະອີງຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 

ຄຳນຳ 
ເຄັດລັບແມ່ນແຜນການອັນນ່ຶງທ່ີຊຸກເຊ່ືອງໄວ້. ເຄັດລັບຈະປາກົດອອກມາຕາມຂນາດຂອງມັນ. ໃນຖານະທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນສິດຍາພິບານ  ຂ້າພະເຈົ້າກໍມີເຄັດລັບໃນການທ່ີຈະນຳຄົນມາຫາພຣະເຈົ້າ ແລະກໍມີເຄັດລັບ 
ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຕິດຢູ່ໃນໂບດ. 
 
ຫລາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ ໂບດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງນຳພວກເຮົາໃຫ້ໄປເຮັດການປ່າວ
ປະກາດຢູ່ແຖວອັຟຣິກກາພາກຕາເວັນຕົກ. ພວກເຮົາໄດ້ພ້ອມພາກັນອະທິຖານ ແລະກໍໄດ້ເຫັນການຊົງນຳ
ຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າພວກເຮົາ ຖືກພຣະເຈົ້າເອ້ີນໃຊ້.  ພວກເຮົາກໍໄດ້ຈັດແຈງເອົາຢາຫລາຍຊະ
ນິດ ແລະເຄື່ອງອຸປກອນທີ່ກ່ຽວກັບແຂ້ວ. ຫລັງຈາກນ້ັນ ພວກເຮົາກໍໄດ້ຝຶກພວກທີ່ຈະອອກໄປຮ່ວມກັນ ກ່ຽວ
ກັບການໃຊ້ຢາ ການທຳງານທີ່ກ່ຽວກັບແຂ້ວ.     ຕ່ໍນ້ັນມາພວກເຮົາກໍໄດ້ໃຊ້ວິທີຫາເງິນເພື່ອຈະນຳໄປໃຊ້ໃນ 
ການເດີນທາງຕ່າງໆ. 
 
ແລງວັນນ່ຶງ ຂ້າພະເຈົ້າແລະພັລຍາກໍໄດ້ອະທິຖານແລະລົມກັນກ່ຽວກັບທຳງານ.   ພວກເຮົາບ່ໍແນ່ໃຈເລີຍວ່າ
ພວກເຮົາຈະໄປເຮັດຢ່າງໃດ.  ພວກເຮົາຄິດຫລາຍຢ່າງຕ່າງໆນາໆ,  ຄົນທັງຫລາຍຈະອີງໃສ່ພວກເຮົາເພາະ
ພວກເຮົາເປັນຜູ້ນຳ.  ກ່ອນຈະເລ້ີມຕ້ົນ.   ພວກເຮົາໄດ້ພາກັນອະທິຖານອ້ອນວອນແລ້ວບໍ່? ອະທິຖານແລ້ວ. 
ພວກເຮາົໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ນຳແລ້ວບໍ່? ແຕ່ງຕ້ັງແລ້ວ. ພວກເຮົາພໍໃຈທີ່ຈະເຮັດແລ້ວແມ່ນບ່ໍ? ແມ່ນແລ້ວ. ດ່ັງນັ້ນ 
ກ້າວຕ່ໍໄປ ແມນ່ຫຍັງອີກ? 
 
ຂ້າພະເຈົ້າແລະພັລຍາ ໄດ້ພາກັນອະທິຖານອ້ອນວອນ ຂໍຮ້ອງໃຫພ້ຣະເຈົ້າສຳແດງແຜນການເຄັດລັບອັນນີ້
ຊ່ວຍພວກເຮົາ. ໃນຄືນວັນນັ້ນ ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາຈະຕ້ອງກ້າວໜ້າຕ່ໍໄປແລະເປັນຜູ້ນຳທີມຢ່າງບ່ໍທໍ້
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ຖອຍ. ພຣະເຈົ້າຊົງທົດລອງຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນຂອງພວກເຮົາ ວ່າຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາເປັນຢ່າງໃດ. ພວກ
ເຮົາຈະລໍຖ້າເບ່ິງວ່າອັນໃດຈະເກີດຂ້ຶນ. 
 
ບ່ໍພຽງແຕ່ທ່ໍນ້ັນ  ທາງໂບດຂອງພວກເຮົາກໍຍັງຕ້ອງການອາຄານສູນກາງການໃຫ້ຄຳແນະນຳອີກນຶ່ງຫລັງຕົກ
ເປັນຣາຄາ 35,000 ໂດລາ. ພວກເຮົາກໍໄດ້ແຕ່ອະທິຖານດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະຄອຍຖ້າເໝືອນເດີມ. 
 
ສອງມື້ຜ່ານໄປ, ມີສະມາຊິກໂບດຄົນນ່ຶງ, ເປັນຜູ້ຍິງໄດ້ເຂ້ົາມາຫາຂ້າພະເຈົ້າໃນຫ້ອງການ.   ຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍຮູ້
ລາວດີພໍທໍ່ໃດ ລາວໄດ້ແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນໃຈລາວ ວ່າລາວຢາກຈະປະກອບສ່ວນໃນງານຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ 
ລາວກໍໄດ້ຍ່ືນເຊັກເງິນຈຳນວນ $100,000 ໂດລາໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ ເມື່ອຂ້າພະຈົ້າເຫັນແລ້ວກໍເຫັນວ່າພຽງ
ພໃໍນການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈະອອກໄປປ່າວປະກາດແລະສ້າງອາຄານສູນກາງການໃຫ້ຄຳແນະນຳ. 
 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ສຳແດງເຄັດລັບໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ ບ່ໍມີຈັກຄົນທີ່ຈະຮູ້ເຄັດລັບຂອງພຣະອົງວ່າພຣະອົງ
ຈະເຮັດຢ່າງໃດ, ແຕ່ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍແລ້ວມັກຈະຢ້ານກົວເມື່ອມີການທົດລອງ ແທນທ່ີພວກເຮົາຈະອະ
ທິຖານອ້ອນວອນກ່ອນ. 
 
1. ອົບພະຍົບ: ( ອົບພະຍົບ 13: 1-25) 
ໃນປະຖົມມະການ 12:1-3 ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮຽກເອີ້ນເອົາອັບຣາຮາມໃຫ້ອອກຈາກເມືອງອູຣະ  ແລ້ວຕິດຕາມ  
ພຣະອົງໄປ, ພຣະອົງຈະບອກເພິ່ນເອງວ່າຈະໄປໃສ.    ອັບຣາຮາມແລະຄອບຄົວກໍເຊ່ືອຟງັແລະພາກັນຕິດ
ຕາມພຣະເຈົ້າໄປ. 
 
ໃນພຣະທັມອົບພະຍົບ ບົດ 13,  ຫລາຍປີຜ່ານໄປ ພຣະເຈົ້າໄດ້ປາກົດແກ່ພວກອິສຣາເອນ  ເພື່ອຈະໃຫ້ຄຳ
ສັນຍາຂອງພຣະອົງສົມບູນກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນຊົງສັນຍາ.  ຕາມປະວັດສາດແລ້ວ ພຣະເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍພວກ
ເຂົາໃຫ້ອອກຈາກການເປັນທາດຂອງປະເທດອີຢິບ ດ້ວຍການລ້ຽງເກືອອາຫານປະຈຳວັນ, ຈດັຕຽມເສົາໄຟ
ເປັນແສງສວ່າງໃນຍາມກາງຄືນ, ເສົາເມກໃນຍາມກາງເວັນ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ກົດບັນຍັດຂອງພຣະອົງເອງທ່ີ 
ຈະບັນຊາຄົນອິຣາເອນທັງໝົດ.  ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕັສສ່ັງແກ່ໂມເຊວ່າ ຈົ່ງສົ່ງຄົນໄປສອດແນມທີ່ແຜ່ນດິນການາ
ອານ ຈົ່ງສົ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະຕະກຸນ. ແຕ່ລະເຜ່ົາກໍເລືອກເອົາຜູ້ນຳຂອງຕົນໄປ.  
 
ໃນທ່ີສຸດຄົນອິສຣາເອນ, ຜູ້ຕາງໜ້າແຕ່ລະເຜ່ົາກໍໄດ້ເຂ້ົາໄປຢຽບແຜ່ນດິນຊົງສັນຍາ ຊ່ຶງເປັນແຜ່ນດິນທ່ີອຸດົມ
ສົມບູນໄປດ້ວຍນ້ຳເຜ້ິງແລະນ້ຳນົມ.         
 
2.  ເຫັນຮູບພາບທີ່ຈະຕ້ອງປະເຊີນ: (ອົບພະຍົບ13: 26-33) 
40 ວັນຜ່ານໄປ ພວກສອດແນມທັງຫລາຍໄດ້ກັບມາເຖິງຖ່ິນທຸຣະກັນດານ. ພວກເຂົາໄດ້ໄປເຫັນທຸກສິ່ງທຸກ
ຢ່າງໃນດິນແດນແຫ່ງນ້ັນ.   ບ່ໍພຽງແຕ່ໝາກໄມຈ້ະອຸດົມສົມບູນແລະໃຫຍ່ເທົ່ານ້ັນ ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາກໍ
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ໃຫຍ່ດ້ວຍ.    ພວກສອດແນມກໍຍັງໄດ້ເກັບເອົາຜົລໄມມ້າໃຫຍ້າດພີ່ນ້ອງເບ່ິງນຳດ້ວຍ ແລະໄດ້ຊີມຣົດຊາດ 
ເພື່ອໃຫ້ເປັນຕົວຢ່າງ. 
 
ຊ່າງສົດສວຍງົດງາມຫລາຍແທ້ໆ ດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາທີ່ພຣະເຈົ້າມອບໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນທີ່ພຣະອົງຊົງ
ຮັກ. ປະຊາຊົນກໍໃຫຍ່ແລະແຂງແຮງ, ກຳແພງເມອືງກໍແໜ້ນໜາ ທະຫານຂອງອິສຣາເອນບ່ໍມີອາວຸດຫຍັງ ນີ້
ແມ່ນຄຳເວ້ົາຂອງນັກສືບສິບຄົນ. ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວແມ່ນທຽບໃສ່ກັນບໍ່ຕິດ. 
 
ເມືອ່ປະຊາຊົນໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນກໍພາກັນຮ້ອງໄຫ້ໂຮແຊວ ຜູ້ນ່ຶງໃນນັກສືບສິບສອງຄົນ, ຄາເລັບ, ໄດ້ບອກປະຊາ
ຊົນວ່າພີ່ນ້ອງທັງຫລາຍຈົ່ງໃຈເຢັນໆໄວ້ ລາວມຄີວາມເຫັນແຕກຕ່າງກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນນ້ີ. ລາວເຊື່ອພຣະເຈົ້າ 
ແລະໄດ້ທ້າທາຍພີີ່ນ້ອງອອກໄປວ່າ ຈົ່ງຢ່າເຊ່ືອສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ. ພວກເຮົາຈົ່ງຂ້ຶນໄປຍຶດຄອງ ເພາະພວກເຮົາມີ
ກຳລັງສາມາດທີ່ຈະເອົາຊັຍຊະນະໄດ້. (13:30) 
 
ເໝືອນຄົນອິສຣາເອນ     ເມື່ອພວກເຮົາເຫັນບັນຫາທ່ີຂວາງໜ້າພວກເຮົາຢູ່ແລ້ວ    ພວກເຮົາກໍມັກຢ້ານກົວ. 
ຄວາມຢ້ານກົວກໍເຕີບໂຕຂຶ້ນ ແລະແລ້ວພວກເຮົາກໍກາຍເປັນຄົນເປ້ັຽຫລ່ອຍທາງດ້ານຈິດໃຈ ຄົນອິສຣາເອນ 
ເມື່ອໄດ້ຟງັການລາຍງານຂອງນັກສືບສິບຄົນແລ້ວ ກໍພາກັນກ່າວໂທດໃສ່ໂມເຊ.(13:31-33)          
 
3. ບ່ໍຕ້ອງຕົກໃຈພວກເຮົາຍັງມີແຜນການ: (ອົບພະຍົບ 14: 1-4) 
ເມື່ອປະຊາຊົນຮ້ອນຮົນກະວົນກະວາຍຫລາຍ.  ຄວາມຢ້ານກົວແຜ່ຂຍາຍອອກໄປທົ່ວຄ້າຍພັກເຊົາ ເໝືອນ
ແມພ່ະຍາດ. ພວກເຂົາທັງຫລາຍກໍຫລົງລືມຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,  ຫລົງລືມສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ລ້ຽງເກືອ 
ພວກເຂົາມາ.  ພວກເຂົາເຫັນຢ່າງດຽວຄືໃຫ້ພວກເຮົາກັບຄືນໄປຕາຍຢູ່ໃນປະເທດອີຢິບ ດີກ່ວ່ຈະມາຕາຍຢູ່
ທີ່ນີ້.    ພວກເຂົາລົມກັນວ່າ ໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ັງຄົນນຶ່ງຂຶ້ນເປັນຫົວໜ້າແທນໂມເຊ   ແລ້ວກັບໄປປະເທດອີຢິບ. 
(14:1-4)   ພວກເຂົາກໍພາກັນເວົ້າເຖິງພຣະເຢໂຮວາວ່າ   ເພິ່ນເປັນຜູ້ນຳພວກເຂົາອອກມາຈາກອີຢິບ, ແຕ່
ວ່ານຳອອກມາຕາຍ. (14:3) 
 
4.ແມ່ນຈະຢູ່ໃນກອງໄຟກໍຕ້ອງເຊ່ືອ (ອົບພະຍົບ 14:5-9)  
ເມື່ອປະຊາຊົນຮ້ອງໂຮຫລາຍ ໂມເຊແລະອາໂຣນກໍກ້ົມໜ້າໃສ່ພື້ນດິນຕໍ່ໜ້າຕ່ໍຕາຊຸມຊົນທັງຫລາຍ ໂຢຊວຍ
ແລະຄາເລັບກໍພາກັນຈີກເສື້ອຜ້າຍ້ອນຄວາມເສັຽໃຈເພາະຄົນບໍ່ຟັງ. ເພິ່ນກ່າວຂ້ຶນວ່າ ເຮົາກໍໄປສອດແນມຄື
ກັນ ແຜ່ນດິນກໍດີແທ້ ແຕ່ວ່າຖ້າພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍໃນພວກເຮົາ  ພຣະອົງຈະນຳພວກເຮົາເຂ້ົາໄປ. ຂໍແຕ່ຢ່າ
ໃຫ້ພວກເຮົາທັງຫລາຍກະບົດ. ພວກເຂົາເປັນເຂ້ົາໜົມຂອງພວກເຮົາແລ້ວ. ຢ່າຢ້ານພວກເຂົາເລີຍ.          
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ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
     ການເດີນທາງດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຕ້ອງມີການສ່ຽງ.    ການເດີນທາງຈະເຖິງເປ້ົາໝາຍຕາມຈຸດປະສົງໄດ້ ບ່ໍ 
ແມ່ນຈະອ່ອນນິ້ມລະມຸນລະໄມຕລອດໄປ.   ພຣະເຈົ້າອາດຈະທົດລອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຈຳເປັນຈະຕ້ອງ
ຮຽນວ່າຈະຕ່ໍສູ້ຢ່າງໃດ? ຈະຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ? 
 
ພວກເຮົາອາດຈະເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານກົວໄດ້   ເມື່ອພວກເຮົາຫາກປັກຕາໃສ່ພຣະເຢຊູ,   ແຕ່ຖ້າຍາມໃດ
ສາຍຕາຂອງພວກເຮົາຫາກຫນັອອກຈາກພຣະເຢຊູແລ້ວ ພວກເຮົາກໍຕ້ອງຕາຍທັນທີ. ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ອ່ືນຈະ
ເອົາສາຍຕາອອກຈາກພຣະເຈົ້າກໍຕາມ ຕົວເຮົາເອງຈົ່ງກ້າຫານ ເໝືອນໂຢຊວຍແລະຄາເລັບ. 
  
ຄຳຖາມ: 
       

1. ພວກນັກສືບສິບສອງຄົນກັບມາແລ້ວລາຍງານແກ່ໂມເຊວ່າຢ່າງໃດແດ່? 
 

2. ເປັນຫຍັງນັກສືບສິບຄົນຈຶ່ງມີຄວາມຢ້ານກົວແທ້? 
 
3. ທ່ານໄດ້ຮັບບົດຮຽນອັນໃດແດ່ບ່ໍສຳລັບວັນນ້ີ ເມື່ອທ່ານຫາກຈະພົບພໍ້ກັບບັນຫາທ່ີຈະມາເຖິງ  

ໃນຂ້າງໜ້າ? 
 
4. ທ່ານຈະຮັບຜິດຊອບກັບບັນຫາຢ່າງໃດ? 
 

  
ບພ 
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ບົດຮຽນທີ 4 
ຄວາມຢ້ານນຳໄປເຖິງຄວາມໝົດຫວັງ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:  1 ກະສັດ ບົດທີ 19:1-18 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  1 ກະສັດ ບົດທີ 19:17-19 
ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄວາມໜູນໃຈພວກເຮົາຖ້າມກາງຄວາມໝົດຫວັງ

ດ້ວຍສຽງກະຊິບຄ່ອຍໆໃສ່ຫ.ູ 
ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈະເອົາຊະນະຕ່ໍຄວາມຢ້ານທ່ີນຳໄປຫາ 
                                                              ຄວາມໝົດຫວັງນ້ີໄດ້? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ໜູນໃຈຄົນອື່ນໃຫ້ຮູ້ຕົນເອງວ່າ   ພວກເຮົາຕ້ອງການຢຸດພັກຜ່ອນ, 

ນ່ັງຄຶດຕຶກຕອງ, ຕື່ມນ້ຳມັນ, ແລະເຂົ້າສນິດຕິດກັບພຣະເຈົ້າເພາະ
ສ່ິງນີ້ເປັນຢາວິເສດແກ້ຄວາມໝົດຫວັງໃນຊີວິດໄດ້. 

ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ: ພວກເຮົາທຸກຄົນຈະໜີບ່ໍພົ້ນຈາກຄວາມຮູ້ສຶກໝົດທາງ   ແລະສ້ິນ
ຫວັງນ້ີ.  ພຣະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ປະທານຄວາມຫວັງແລະປິ່ນປົວພວກ
ເຮົາໃນຖ້າມກາງຄວາມສ້ິນຫວັງ. 

 
ບົດນຳ 

      ຫລາຍປີມາແລ້ວມສິີດຍາພິບານຄົນອາວຸໂສຄົນນຶ່ງ ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມປຶກສາແກ່ຂ້າພະເຈົ້າເຣື່ອງການ  
ຮັບໃຊ້.  ພວກເຮົາທັງສອງໄດ້ປຶກສາກັນເຖິງຫລາຍໆເຣື່ອງ.  ເພິ່ນໄດ້ສອນຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳໃນຄຣິສ 
ຕະຈັກ, ສອນວິທີຕຽມບົດເທສນາ,  ສອນວິທີເບິ່ງລູກແກະ,  ແລະສອນໃຫ້ມີສາຍຕາກວ້າງໄກ.  ຂ້າພະເຈົ້າ
ເປັນສິດຍາພິບານກໍເພາະເພິ່ນເປັນຄົນປັ້ນສອນເປັນຢ່າງດີ. 
     ມີຕອນນ່ຶງເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໃຫ້ຟັງເຣື່ອງລຳບາກໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕົກໃຈ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າ
ເຫັນເພິ່ນເປັນສິດຍາພິບານຜູ້ສຳເຣັດ     ຄຣິສຕະຈັກຂອງເພິ່ນໄດ້ຈະເຣນີຂຶ້ນເພາະໄດ້ຕິດຕາມການນຳພາ 
ຂອງພຣະເຈົ້າ.  ຕອນນຶ່ງເພິ່ນເວົ້າໃຫ້ຟັງດ້ວຍຄວາມເສັຽໃຈຄືເພິ່ນບ່ໍຫວົຊາກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ
ຄືການພັກຜ່ອນ ແລະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງສະບາຍ. 
     ໃນທ່ີສຸດເພິ່ນໄດ້ພົບຊີວິດ “ຫົວຕຳຝາ” ເພິ່ນໄດ້ໄປຫາໝໍ ແລະທ່ານໝໍກໍເລີຍບອກເພິ່ນວ່າ, “ເຈົ້າອຸກອັ່ງ
ຈິດໃຈຫລາຍ.”  ສິດຍາພິບານຄົນນີ້ກໍຕົກຕະລຶງໃຫຍ່ເມື່ອທ່ານໝກໍວດພໍ້ພະຍາດແນວນ້ັນ.   ເຖິງແມ່ນເພິ່ນ
ເປັນຄົນສຳເຣັດໃນການຮັບໃຊ້   ແຕ່ເພິນ່ເມື່ອຍດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ  ເພິ່ນກໍຮູ້ສຶກນ້ອຍໃຈ ແລະຮູ້ສຶກ
ໝົດຫວັງໃນຫລາຍໆເຣື່ອງໃນຊີວິດ.   
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     ເພ່ິນໄດ້ເຕືອນຂ້າພະເຈົ້າວ່າຢ່າເປັນຄົນເໝືອນເພິ່ນເຮັດວຽກຈົນບ່ໍຄຶດເຖິງຕົນເອງ ໃຫ້ໃຊ້ເວລາກັບຄອບ
ຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ, ແລະຮັກສາສຸຂພາບ.   ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເອົາຄຳແນະນຳທ່ີດີນ້ັນມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳ
ວັນໃນທຸກວັນນ້ີ.  ເພິ່ນໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຜິດຫວັງຈຶ່ງກາຍເປັນຄົນມີປັນຍາແລະໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ຜູ້ຮັບໃຊ້ລຸ້ນໃໝ່ຜູ້ນ້ອຍທັງອາຍຸແລະປະສົບການ. ເພິ່ນໄດ້ຊ່ອຍຂ້າພະເຈົ້າໃຫຫ້ລີກເວັ້ນຈາກຄວາມຜິດຫວັງ
ໃນຖານະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້.    ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການພັກຜ່ອນ ແລະເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່     ພຣະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ໃຫ້
ຄວາມຫວັງໃນຍາມລຳບາກ.  ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າມີພຽງພຕ່ໍໍພວກເຮົາ. 

 
ເຣື່ອງຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີເກີດຂ້ຶນ  

  ໃນ 1 ກະສັດ 17:1, ພວກເຮົາຈະເຫນັເຣື່ອງຜູ້ມີຊ່ືສຽງດັງໃນປະວັດສາດຂອງພວກອິສຣາເອນ:  ຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມເອລີຢາຊາວຕີສປີ.    ເພິ່ນເປັນນັກເທສນາທີ່ກ້າແລະມໂີວຫານດີໃນປະສັດສາດຈົນບ່ໍມີຜູ້ໃດ
ທຽບໄດ້.  ເພິ່ນເປັນຄົນຜູ້ພເິສດຫລາຍຈົນພຣະເຈົ້າໄດ້ສ່ົງຣົດມ້າມາຈາກສວັນຮັບເພິ່ນຂ້ຶນໄປສວັນດ້ວຍລົມ
ພະຍຸໃຫຍ່ ( 2 ກະສັດ 2:11-12). 

ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນຣາຊການຂອງກະສັດອາຮາບໂອຣົດຂອງໂອມຣີ. ອາຮາບເປັນ
ກະສັດຊົ່ວຊ້າ.   ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າກະສັດອາຮາບໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າໂກດຮ້າຍຫລາຍກວ່າກະສັດອົງອື່ນທີ່
ປົກຄອງມາກ່ອນ (1 ກະສັດ 16:33).  ເພິ່ນໄດ້ແຕ່ງງານກັບເຈົ້າຍິງຕ່າງດ້າວຈາກປະເທດໂຟນີເຊັຽຜູ້ມີຊ່ືວ່າ
ເຢເຊເບນ ຜູ້ນັບຖືພຣະບາອານ.   ກະສັດອາຮາບໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບມະເຫສີຮັບໃຊ້ພຣະບາອານ ເພິ່ນຍັງໄດ້
ສ້າງຫໍໃຫພ້ຣະບາອານທີ່ເມືອງຊາມາເຣັຽຊຶ່ງເປັນສູນກາງຂອງອານາຈັກປົກຄອງຂອງເພິ່ນ.   

ກະສັດອາຮາບແລະນາງເຢເຊເບນເປັນຄົນຊ່ົວໃນທຸກດ້ານ. ມີຕອນນ່ຶງນາງເຢເຊເບນໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຂ້າຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ ( 1 ກະສັກ 18:14).    ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາໄດ້ຮູ້ຈັກທັງສອງຄົນນີ້ດີວ່າ
ເຂົາເປັນຄົນຊົ່ວຈຶ່ງໄດ້ກ່າວລົງໂທດຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະມີການອຶດຢາກເກີດຂຶ້ນ (1 ກະ
ສັດ 17:1).  ເອລີຢາໄດ້ໜີຈາກອານາຈັກພາກເໜືອແລະໄປຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູ່ເມືອງນ້ອຍທີ່ເປັນສູນກາງຄົນຮັບ
ໃຊ້ພຣະບາອານ. 

ຫລັງຈາກໄດ້ກັບມາທ່ີພາກເໜືອນຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາໄດ້ໄປພົບກະສັດອາຮາບ ເພິ່ນໄດ້ທ້າທາຍ
ກະສັດແລະຜູ້ປະກາດຂອງພຣະບາອານ     ແລະພວກອັດຊະໂຕເຣດໄປພົບກັນທີ່ພເູຂົາກາເມນ (1 ກະສັດ 
18). ເຣື່ອງດັ່ງກວ່ານ້ີເປັນປະວັດສາດສຳຄັນໃນປຶ້ມພຣະຄັມພີເດີມ.  ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາໄດ້ທ້າໃຫ້ຜູ້
ປະກາດພະທັມຂອງພວກບາອານ     ແລະພວກອັດຊະໂຕເຣດໃຫ້ເອີ້ນພຣະທີ່ພວກເຂົາຮັບໃຊ້ສ່ົງໄຟລົງມາ 
ເພື່ອໄໝ້ເຄື່ອງບູຊາເທິງແທນ.    ພວກເຂົາໄດ້ຟ້ອນ ໄດ້ຮ້ອງ ໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ພຣະຂອງເຂົາສ່ົງໄຟຈົນເມື່ອຍແລະ
ບ່ໍເຫັນແມ່ນແຕ່ໝັດໄຟນ້ອຍໆ. ໃນທີ່ສຸດຜູ້ປະກາດເອລີຢາໄດ້ອ້ອນວອນອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈົ້າຂອງພວກອິສ
ຣາເອນ ພຣະອົງໄດ້ຕອບຢ່າງໄວໂດຍສ່ົງໄຟລົງມາໄໝ້ເຄື່ອງບູຊາ.  ດ່ັງນ້ັນ ພວກອິສຣາເອນຈຶ່ງພາກັນດີໃຈ
ສັຣເສີນພຣະເຈົ້າແລະກ່າວວ່ານ້ີແມ່ນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາໄດ້ຂ້າຜູ້ປະກາດພຣະ
ບາອານທັງໝົດແລະສົ່ງກະສັດອາຮາບກັບບ້ານດ້ວຍຄວາມປຣາຊັຍຢ່າງຖ່ອມຕົວ. 

       
ນາງເຢເຊເບນໃຈຮ້າຍ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຢ້ານ (1 ກະສັດ 19:1-18) 
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    ຫລັງຈາກນາງເຢເຊເບນໄດ້ຍິນຂ່າວເຣື່ອງນ້ີເກີດຂຶ້ນທີ່ພເູຂົາກາເມນ ນາງໄດ້ໂກດຮ້າຍຫລາຍເພາະຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມຂອງພຣະບາອານຜູ້ເຄີຍກິນເຂ້ົາຮ່ວມໂຕະດຽວກັນທັງໝົດຖືກຂ້າ.  ນາງເປັນຜູ້ມີອຳນາດແລະ 
ຕ້ອງການແກ້ແຄ້ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ   ໂດຍສາບານວ່າຈະບ່ໍຍອມກິນເຂ້ົາຖ້າບ່ໍໄດ້ຂ້າແກ້ແຄ້ນ ຂ່າວນ້ີນາງ
ໄດ້ສ່ົງໄປບອກໃຫ້ເອລີຢາຮູ້  ໃນ (19:1-2). 
      ເຣື່ອງດ່ັງກ່າວນີ້ໄດ້ຖືກປ່ຽນໄປ ມີຫລາຍຄົນຄຶດວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາມຄີວາມກ້າຫານທີຈ່ະໄປ
ປະເຊີນກັບນາງເຢຊາເບນ  ເພາະເພິ່ນເອົາຊະນະຂ້າພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມພຣະບາອານມາແລ້ວທີ່ພູເຂົາ 
ກາເມນ.   ແຕ່ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາຢ້ານ (19:3).  ເພ່ິນຢ້ານຫລາຍຈຶ່ງແລ່ນໜີ
ໄປຈາກອານາຈັກທາງເໜືອໄປລ້ີຕົວຢູ່ທາງພາກໃຕ້.    ໝາຍເຫດ:  ເອລີຢາໄດ້ປະຄົນໃຊ້ໄວ້ທ່ີເມືອງເບັດຊີ
ບາ ແລະເພິ່ນເດີນທາງຕ່ໍໄປອີກວັນນ່ຶງ (19:4).  ເພິ່ນຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຕາຍເພາະເຊ່ືອວ່າການປະກາດຮັບໃຊ້
ຂອງເພິ່ນໄດ້ມາເຖິງຈຸດຈບົ.  ມີຄຳຖາມວ່າ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດເຣື່ອງນ້ີຈຶ່ງປ່ຽນໄປຢ່າງໄວ? ແລະວິທີໃດຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມເອົາຊະນະທີ່ພເູຂົາກາເມນບ່ອນສູງໄດ້ຕົກລົງໄປທີ່ຫາບ່ອນຕ່ຳຢ່າງໄວເຊັ່ນນ້ັນ? 
     ມັນເປັນຄວາມຈງິແທ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນຍິ່ງໃຫຍ່ມີຄວາມຢ້ານຕ່ໍນາງເຢເຊເບນ ເພາະພຣະຄັມພໄີດ້
ເວ້ົາຢ່າງນ້ັນ. ບ່ໍມີຜູ້ໃດພົ້ນຈາກຄວາມຢ້ານກົວ, ຄວາມກະວົນກະວາຍ ແລະສິ້ນຫວັງໃນຊີວິດບໍ່ໄວກໍຊ້າ ເຖິງ
ແມ່ນຜູ້ມຄີວາມສຳເຣັດກໍເຄີຍພົບສ່ິງນີ້ມາແລ້ວ.   
      ເຣື່ອງເອລີຢາຜູ້ໂດ່ງດັງທີ່ສຸດໃນຊີວິດກໍຍັງຍອມແພ້   ເພິ່ນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າເອົາຊີວິດເພິ່ນໄປເສັຽ
ເພາະຍ້ອນເປັນທຸກທັງຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ (19:14) ເພິ່ນເມື່ອຍແລ່ນໜີໄປໄກເໝືອນຄົນໂທດ ຄວາມສ້ິນ
ຫວັງໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ອ່ອນເພັຽແລະຍອມແພ້. 
     ໃນເມື່ອທ່ານໄດ້ພບົເຫັນຄົນອ່ືນຜູ້ເປັນທຸກກັບສິ່ງເຫລ່ົານ້ີແລ້ວໃຫ້ເຂົ້າໄປຊ່ອຍເຫລືອເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້
ເຂົ້າໄປພົບເອລີຢາຄືພຣະອົງໄດ້ສ່ົງເທວະດານຳເອົາອາຫານແລະນ້ຳດ່ືມໄປໃຫ້.  ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານການ
ຜັກຜ່ອນແລະເຮັດໃຫ້ຄືນດີກັບຄົນຂອງພຣະອົງ. ໃນທີ່ສຸດເອເລຢາຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າກໍມແີຮງຂ້ຶນມາ ແລະກໍ
ຄຶດໄດ້ຢາກຈະຕໍ່ສູ້ມີຊີວິດອີກ.  ຫລັງຈາກນີ້ເພິ່ນໄດ້ອອກເດີນທາງຕ່ໍໄປທາງໃຕ້ເຖິງພູເຂົາໂຮເຣັບ (ພູເຂົາຊີ
ນາອີ).  ຕອນນີ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ອອກຈາກແຜ່ນດິນແຫງ່ພັນທະສັນຍາໄປຍັງບ່ອນທີ່ໂມເຊໄດ້ຮັບພຣະ
ບັນຍັດ.  ນ້ີເປັນສັນຍາລັກຄືພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານພຣະບັດຍັດໃຫ້ເພື່ອມະນຸດຈະຮູ້ຈັກເຮັດໃຫ້ພຣະອົງຊອບ 
ພຣະທັຍ ຊ່ຶງເປັນຄຳເຕືອນບ່ໍໃຫ້ເຮັດເໝືອນຄົນເຄີຍຢູ່ແຜ່ນດິນແຫງ່ພຣະສັນຍານ້ັນ ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້
ພວກອິສຣາເອນຖວາຍຕົວຕ່ໍພຣະອົງເທົ່ານ້ັນ.  ເອລີຢາໄດ້ເດີນທາງໄກຈາກແຜ່ນດິນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອາຫານ
ການກິນ ຈາກກະສັດຜູ້ກະບົດຕ່ໍພຣະເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ຍິນພຣະດຳຣັດຈາກພຣະອົງອີກ.   ໃນທີ່ສຸດພຣະເຈົ້າກໍ
ໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ເອລີຢາຮັບໃຊ້ອີກເທື່ອນ່ຶງໃຫ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະອົງ. 
       ເວລາໂມເຊໄດ້ພົບກັບພຣະເຈົ້າເທິງພູເຂົາຊີນາອີນ້ີ ເພິ່ນໄດ້ເຫັນຣັສໝີຂອງພຣະເຈົ້າຄື ເປັນລົມ, ເປັນ
ໄຟ, ແລະເປັນແຜ່ນດິນໄຫວ.  ໂມເຊໄດ້ໄປລ້ີຢູ່ໜ້າຜາຕອນພຣະເຈົ້າໄດ້ຜ່ານໄປ (ອພຍ 33-34).  ບັດນ້ີເອ
ລີຢາກໍໄດ້ຢູ່ບ່ອນໂມເຊເຄີຍໄປ ແຕ່ເອລີຢາໄດ້ລ້ີຢູ່ໃນຖ້ຳ (1 ກະສັດ 19:9).  ພຣະເຈົ້າໄດ້ມາພບົແລະຖາມ
ວ່າ, “ເຈົ້າມາເຮັດຫຍັງຢູ່ນ້ີ?”    ເອລີຢາຮູ້ບ່ໍວ່າພຣະເຈົ້າຍັງມວີຽກໃຫ້ເຮັດອີກຢູ່ ແລະພຣະອົງຈະຊົງເອ້ີນອີກ
ເພື່ອໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະປະທານພລັງໃຫ້ອີກ.  ເຫັນວ່າເອລີຢາຍັງບໍ່ສາມາດຕອບພຣະເຈົ້າໄດ້ 
ສອງເທື່ອ ເອລີຢາໄດ້ຕອບພຣະເຈົ້າວ່າເພິ່ນເປັນຄົນດຽວທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນຖ້າມກາງພວກອິສຣາເອນ.  ແນວໃດ 
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ກໍຕາມພຣະເຈົ້າຍັງໃຊ້ຄຳເວົ້າເໝືອນສຽງກະຊິບໃສ່ຫູຄ່ອຍໆ (19:12).  ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກວ່າພຣະອົງຍັງມີ 
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມອີກ 7000 ຜູ້ສັດຊື່ຕ່ໍພຣະອົງ.   ພຣະເຈົ້າບ່ໍໄດ້ປະນາມຫລືລົງໂທດເອລີຢາ  ແຕ່ພຣະອົງ
ເຂົ້າມາພົບເຮັດໃຫ້ເອລີຢາມີກຳລັງໃຈຂ້ຶນເພື່ອຮັບໃຊ້ພຣະອົງ. 
       
ເຣື່ອງນ້ີມີຄວາມໝາຍຫຍັງໃນທຸກວັນນີ້? 
     ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ສອນວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນຈະບ່ໍພົ້ນຈາກຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ວ່າເຮັດອັນໃດກໍບ່ໍໄດ້, ຜິດພາດ, ແລະ
ຜິດຫວັງໃນຊີວິດ.      ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາເປັນຄົນເກ່ງກ້າໃນການເທສນາ ບ່ໍຢ້ານພຣະຂອງພວກບາ
ອານ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດກໍໜີບໍ່ພົ້ນຄວາມຢ້ານ ເພາະເພິ່ນຢ້ານນາງເຢເຊເບນຈົນໄດ້ແລ່ນໜີໄປທາງໄກ.   ຖ້າເຣື່ອງ
ຢ່າງນ້ີໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາ ແນ່ນອນມັນກໍຈະເກີດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເໝືອນ
ກັນ.   
       ໃນເມື່ອເຣື່ອງບ່ໍດີຢ່າງນ້ີເກີດຂ້ຶນຍາມໃດຢ່າປະມັນໄວ້ ຕ້ອງຊອກທາງແກ້ໃຫ້ໄດ້ ມັນຈະບໍ່ຫາຍໄປເອງ.  
ໃຫ້ເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າເພາະພຣະອົງເທ່ົານ້ັນສາມາດຊ່ອຍໃນຍາມຢ່າງນ້ີ.  ພວກເຮົາຕ້ອງການພັກຜ່ອນ ມີສຸຂ
ພາບດີ ຢ່າຍອມໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກອຸກອັ່ງເຂ້ົາມາໃນຄວາມຄຶດແລະຈິດໃຈ. ໃນຄຣິສຕະຈັກພວກເຮົາເປັນຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ຕ້ອງຕອບສໜອງຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດວິນຍານ.    ຕ້ອງຮູວ້່າພວກເຮົາມຂີອບເຂດ ບໍ່ສາ
ມາດເຮັດທຸກຢ່າງໄດ້ຄົນດຽວ. 
 
ຄຳຖາມ 

1. ແມ່ນເຫດການອັນໃດເຮັດໃຫ້ເອລີຢາຮູ້ສຶກເມື່ອຍລ້າໃນຊີວິດ? 
2. ທ່ານຈະອະທິບາຍຢ່າງໃດເຣື່ອງຄວາມຮູ້ສຶກນ້ອຍເນ້ືອຕ່ຳໃຈຂອງເອລີຢາ? 
3. ທຸກວັນນີ້ເດທ່ານຄຶດວ່າແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນໝົດກຳລັງໃຈ? 
4. ວິທີໃດທີ່ຄຣິສຕະຈັກຈະຊ່ອຍຕອບສນອງຄົນຜູ້ມປີະສົບການຢ່າງນ້ີ? 

 
 
 
 

 
                                                                                          ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 5 
ຢ້ານຖືກແກ້ແຄນ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:  ເອສະເທີ 4:4-17; 7:1-6 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເອສະເທີ 3-8 
ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຄວາມຢ້ານອາດເຮັດໃຫ້ຄົນຢາກເຮັດສ່ິງຖືກຕ້ອງມິດງຽບຢູ່. 
ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈຶ່ງຈະບ່ໍຢ້ານເພື່ອຊອກຫາໂອກາດຕ່ໍສູ້ສ່ິງ

ອະທັມ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ຕັດສິນໃຈທຳລາຍຄວາມຢ້ານອອກໄປເພື່ອຊອກຫາໂອກາດຕ່ໍສູ້

ກັບສິ່ງອະທັມ. 
ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ: ຈຳເປັນຕ້ອງມຄີວາມກ້າຫານຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມອະທັມ   ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ

ຄວາມອະທັມກໍຈະຕ້ັງຢູ່.  ເອົາຕົວຢ່າງຂອງຣາຊິນີ ເອສະເທີ ຜູ້ມີ
ໃຈກ້າຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມອະທັມ ເຖິງຈະຕາຍກໍຍອມ. 

 
ບົດນຳ 

       ມີຄົນຢິວຜູ້ເຫລືອຕາຍຈາກຄ້າຍຮິດເລີຢູ່ປະເທສເຢັຽຣະມັນ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ, “ບາງຄ້ັງພວກເຮົາອາດ
ເປັນຄົນບ່ໍສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມອະທັມໄດ້,      ແຕ່ມັນບ່ໍຄວນໝົດໂອກາດທີ່ຈະປະທວ້ງຕໍ່ຄວາມອະທັມ.”  
ພວກເຮົາຄົງຈະໄດ້ພົບຄວາມອະທັມເໝືອນພວກຢິວ. ຣາຊິນີ ເອສະເທີໄດ້ພົບກັບຄວາມອະທັມຢ່າງປລາດ
ໃຈ 300 ປີກ່ອນອົງພຣະເຢຊູ ເພິ່ນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີຕ່ໍພວກເຮົາໃນສມັຍທຸກວັນນ້ີ. 
     ແນ່ນອນປຶ້ມເອສະເທີບ່ໍແມ່ນປ້ຶມນິທານ ແຕ່ເປັນເຣື່ອງຈິງເປັນປະວັດສາດ. ພຣະເຈົ້າມີແຜນການໃນປ້ືມ
ນ້ີຕລອດມາ ເຖິງແມ່ນບ່ໍມີຊ່ືຂອງພຣະເຈົ້າຂຽນໃນປ້ຶມນ້ີເລີຍ.    ໃນປ້ືມພຣະຄັມພີເດີມແມ່ນເວ້ົາເຣື່ອງພຣະ
ເຈົ້າຊ່ອຍເຫລືອພວກຢິວ  ແລະຕອນນີ້ເປັນເຣື່ອງລາຍລະອຽດດີ.    ເຣ່ືອງນີ້ເວົ້າເຖິງຜູ້ຍິງທີ່ຍິນດີຍອມຕາຍ
ເພື່ອຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມອະທັມ.  
 
ເຣື່ອງຂ້າທັງໂຄດໃກ້ຈະເປັນຈິງ  
         ນາງເອສະເທີເປັນລູກກຳພ້າ ແລະຍາດພີ່ນ້ອງຜູ້ມີຊ່ືວ່າມໍເດກາຍເອົາໄປລ້ຽງ ພວກເຂົາເປັນເຊື້ອຊາດ
ຢິວທີອົ່ບພະຍົບໄປຢູ່ກຸງບາບີໂລນ.  ຕ່ໍມາກະສັດຈາກປະເທດເປີເຊັຽຄືເຊເຊັດໄດ້ມາຄອບຄອງ.  ກະສັດອົງ 
ນ້ີອ່ອນແອເພາະໄດ້ສູນເສັຽມະເຫສີຜູ້ສວຍງາມມີພຣະນາມວ່າ ວາຊາຕີ (ເອສະເທີ 1:10-20).   ຫລັງຈາກ
ຊະນະສົງຄາມຈາກພວກກຣີກ ເວລາກັບມາໃນວັງກໍຂາດມະເຫສີ ຜູ້ຊ່ອຍກະສັດແນະນຳໃຫ້ກະສັດອອກຄຳ
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ສ່ັງປະກວດຜູ້ສາວງາມແລະເປັນຄົນປອດ   ເພື່ອມາໃຫ້ກະສັດເປັນຜູ້ເລືອກເອົາມາແທນ ຣາຊິນີ ວາຊາຕີ ຜູ້
ໝົດຕຳແໜ່ງເພາະບ່ໍຍອມຟັງຄຳສ່ັງຂອງກະສັດ. 

 ກະສັດໄດ້ອອກພຣະດຳຣັດໃຫ້ສ່ົງສາວງາມແລະປອດໄປທົ່ວ 127  ອານາຈັກທີ່ເພິ່ນປົກຄອງ.  ນາງເອ
ສະເທີໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃນຖ້າມກາງຍິງສາວເຫລ່ົານ້ັນ (2:15).    ນາງເປັນຄົນໜ້າຮັກທັງທາງໃນແລະທາງ
ນອກຈົນກະສັດຊອບໃຈຈົນສ່ັງໃຫ້ມີສາວໃຊ້ເຈັດຄົນມາບົວລະບັດໃນວັງຂອງກະສັດ.    ນາງເຮັດໃຫ້ກະສັດ 
ເຊເຊັດຊອບພຣະທັຍເມື່ອເຖິງເວລານາງເຂົ້າໄປພົບ.   ກະສັດໄດ້ເອົາມງຸກຸດໃສ່ຫົວຂອງນາງເອສະເທີແລະ
ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ນາງເປັນມະເຫສີຂອງກະສັດເປີເຊັຽ. 

 ແຕ່ເຫັນວ່າບ່ໍຕ່ືນເຕັ້ນສຳລັບນາງເພາະນາງມີສາຍເລືອດຢິວແລະຜູ້ໃດກໍຮູ້ຈັກ.  ຜູ້ເປັນຍາດພີ່ນ້ອງມເໍດ
ກາຍຈຶ່ງໄປສອດແນມໃນວັງທຸກວັນເພາະຢາກຮູ້ວ່ານາງເອສະເທີຈະເປັນຢ່າງໃດ.   ວັນນ່ຶງມໍເດກາຍໄດ້ຍິນ
ສອງຄົນຜູ້ເປັນຂ້າຣາຊການໃນວັງລົມກັນແຮງເພື່ອວາງແຜນສັງຫານກະສັດ  ໃນທີ່ສຸດມເໍດກາຍໄດ້ສ່ົງຂ່າວ 
ນ້ີໄປໃຫ້ມະເຫສີເອສະເທີ ແລະນາງກໍໄປບອກກະສັດທັນທີຍ້ອນມໍເດກາຍສ່ົງຂ່າວມາ. ກະສັດຈຶ່ງໄດ້ແຂນຄໍ
ຜູ້ວາງແຜນຂ້າພຣະອົງ (2:19-23) ແຕ່ເຫນັວ່າກະສັດລືມເຣື່ອງນ້ີໄປເພາະຫຍຸ້ງກັບພາຣະກິດຫລາຍຢ່າງ. 

ກະສັດໄດ້ຕັດສິນໃຈຜິດທີ່ໄດ້ຂ້ຶນຊັ້ນໃຫ້ຮາມານຜູ້ມີປະວັດສາດກຽດຊັງຄົນຢິວໃຫ້ເປັນຜູ້ລອງ.  ຮາມານ
ມນິີສັຍອວດຕົວເໝືອນນົກຍຸງ     ລາວມັກໄປແຄມປະຕູຂອງພຣະຣາຊວັງເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນກ້ົມຫົວໂຄລົບຕົນ 
ເອງ (3:1-2). ມໍເດກາຍຜູ້ມານ່ັງໃກ້ພຣະຣາຊວັງເພື່ອສອດແນມ ເມື່ອເຫັນຮາມານມາລາວກໍບໍ່ໄດ້ຄຳນັບຈິ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຮາມານໃຈຮ້າຍຫລາຍ  ແລະຮາມານກໍໄດ້ອອກຄຳສ່ັງດ້ວຍໃຊ້ນາມຂອງກະສັດເຊເຊັດໃຫ້ຂ້າຊາດ
ຢິວທັງໝົດໃນອານາຈກັເປີເຊັຽ (3:3-10).   

 
1. ມະເຫສີເອສະເທີໄດ້ຮັບຂ່າວສຸກເສີນ: (ເອສະເທີ 4:1-7) 
     ຮາມານໄດ້ໃຊ້ຊ່ືຂອງກະສັດເຊເຊັດປະກາດໃຫ້ທຳລາຍຄົນຢິວທ່ົວ 127 ແຂວງທີ່ພວກຢິວອາສັຍຢູ່. ໃນ
ເມື່ອພວກຢິວໄດ້ຍິນດັ່ງນ້ັນວ່າໃຫ້ທຳລາຍເຂົາໂດຍບ່ໍມີສິດຕໍ່ສູ້ຄືນໄດ້  ພວກເຂົາກໍພາກັນຮ້ອງໄຫ ້ນຸ່ງຜ້າກະ
ສອບທຸກຄົນ.  ເຫັນວ່າມແີຕ່ມະເຫສີຜູ້ມເີຊ້ືອຢິວຄົນດຽວເທົ່ານ້ັນບ່ໍຮູ້ຈັກເຣື່ອງນ້ີ.  ຕາມຄຳບອກຂອງຍາດຜູ້
ລ້ຽງ ມໍເດກາຍວ່າຫາ້ມເດັດຂາດບ່ໍໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ ແຕ່ເຫັນວ່າມນັຈະຖືກເປີດເຜີຍຂຶ້ນໃນໄວໆນ້ີ. 
     ມະເຫສີຜູ້ບ່ໍຮູເ້ຣື່ອງອັນໃດ ນາງໄດ້ສ່ົງເຄື່ອງນຸ່ງໄປໃຫ້ມໍເດກາຍ ແຕ່ເຫັນວ່າມໍເດກາຍບໍ່ນຸ່ງເອສະເທີຈຶ່ງຮູ້
ວ່າຕ້ອງມີບັນຫາໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນ.  ດ່ັງນ້ັນ, ມະເຫສີຈຶ່ງສົ່ງຄົນໃຊ້ສ່ວນຕົວໄປສືບເບິ່ງ ໃນທີ່ສຸດມເໍດກາຍກໍບອກ
ເຣື່ອງທຸກຢ່າງໃຫ້ຄົນໃຊ້ຂອງມະເຫສີຮູ້       ເຣື່ອງຄວາມຈອງຫອງຂອງຮາມານຜູ້ຢາກຂ້າດັບເຊ້ືອພວກຢິວ.  
ເພື່ອບ່ໍໃຫ້ມະເຫສີເຂ້ົາໃຈຜິດເຖິງຄຳສ່ັງ  ມໍເດກາຍໄດ້ສ່ົງສຳເນົາທ່ີກະສັດໄດ້ອອກຄຳສ່ັງໃຫ້ຂ້າພວກຢິວໄປ
ໃຫ້ມະເຫສີເອສະເທີອ່ານ.   
 
2. ມໍເດກາຍສັ່ງມະເຫສີເອສະເທີ: (ເອສະເທີ 4:8-17) 
      ມໍເດກາຍໄດ້ສ່ັງໃຫ້ເອສະເທີເຂົ້າໄປພົບກະສັດເພື່ອຮ້ອງຂໍເອົາຊີວິດຂອງຄົນຊາດຕົນເອງ (4:8).  “ຄົນ
ຂອງນາງ” ຈົນເຖິງຕອນນີ້ບ່ໍມຫີລາຍຄົນໄດ້ຮູ້ຈັກຊາດຂອງມະເຫສີ  ຖ້າມີຄົນຮູ້ຈັກວ່າມະເຫສີເອສະເທີເປັນ
ຄົນຢິວພວກເຂົາອາດປະຕິບັດບໍ່ດີຕ່ໍນາງ.   ໃນເວລານ້ັນເຫັນວ່າມີຄົນຢິວທີ່ຢູ່ປະເທດເປີເຊັຽມປີະມານສອງ
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ລ້ານຄົນ ແລະທັງໝົດນີ້ຈະມີຊີວິດສືບຕໍ່ໄປຫລືບ່ໍແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ຍິງຄົນດຽວຄືມະເຫສີ ເອສະເທີເທົ່ານ້ັນ. ຢູ່
ໃນວັງມີກົດໝາຍວ່າຖ້າຜູ້ໃດເຂ້ົາໄປຫາກະສັດໂດຍບໍ່ໄດ້ອະນຸດຍາດຄົນນ້ັນຕ້ອງຖືກຂ້າ  ແຕ່ຖ້າກະສັດເອົາ
ໄມ້ເທ້ົາໃຫ້ຈບັໝາຍຄວາມວ່າກະສັດເຫັນດີ.  ຕອນນີ້ມະເຫສີມີເຣື່ອງຮ້ອນຮົນໜັກໃຈ ນາງຈຶ່ງຍອມສະລະຊີ
ວິດເຂ້ົາໄປຫາກະສັດເພື່ອຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ.  ສົມມຸດວ່າກະສັດເຊເຊັດປະຕິເສດ ຊີວິດຂອງມະເຫສີ
ເອສະເທີຕ້ອງຕາຍພ້ອມກັບຄົນຢິວທັງໝົດໃນອານາຈັກ. 
     ມະເຫສີເອສະເທີຢາກບອກເຖິງກົດອັນເຄ່ັງຄັດໃນການເຂົ້າໄປຫາກະສັດໂດຍໃຫ້ຄົນໃຊ້ຜູ້ເກົ່າໄປບອກ 
ມເໍດກາຍວ່າ ກະສັດຍັງບໍ່ໄດ້ອອກຄຳສ່ັງໃຫໄ້ປຫາອີກກຳນົດ 30 ວັນ    ຖ້າຂືນເຂົ້າໄປຕ້ອງຖືກຂ້າແນ່ນອນ.   
ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຄຳເວ້ົາຂອງມໍເດກາຍຊຶ່ງຄຣິສະຕຽນໄດ້ຮູ້ຈັກດີ:    “ຢ່າຊູ່ຄິດວ່ານາງຢູ່ຣາຊວັງຈະລອດພົ້ນໄດ້ດີ 
ກວ່າພວກຢິວທັງປວງ ເພາະຖ້ານາງງຽບຢູ່ໃນເວລານ້ີຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແລະການຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ພົ້ນຈະມາ
ເຖິງພວກຢິວຈາກບ່ອນອ່ືນ ແຕ່ນາງແລະເຊ້ືອສາຍພໍ່ຂອງນາງຈະຈິບຫາຍ ທີ່ຈິງນາງມາຮັບຕຳແໜ່ງຣາຊິນີກໍ
ເພື່ອຍາມຫຍຸ້ງຍາກເຊ່ັນນີ້ ກໍອາດຈະເປັນໄດ້ ໃຜຈະຮູ້ຈັກ.” (4:13-14). 
       ຕອນນ້ີມະເຫສີເອສະເທີກຳລັງຈະສະແດງກຳລັງພາຍໃນ, ບຸກຄະລິກລັກສະນະແລະຄວາມກ້າຫານທີ່
ຫລາຍຄົນເຄີຍເຫນັນາງເຮັດມາແລ້ວແຕ່ຫົວທີ. ນາງອາດມີສ່ິງປະເສີດງາມກວ່າໜ້າຕາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກະສັດເຊ
ເຊັດຫລົງຮັກ ເພາະມີນາງງາມຫລາຍຄົນໃນອານາຈກັໃຫ້ກະສັດເລືອກ.  ໃນທີ່ສຸດນາງໄດ້ຕັດສິນໃຈເຂ້ົາໄປ
ຫາກະສັດ ແລະນາງໄດ້ບອກໃຫ້ມໍເດກາຍເອ້ີນພວກຢິວອ້ອນວອນແລະຖືສິນອົດອາຫານເພື່ອນາງ ແລະມະ
ເຫສີເອສະເທີພ້ອມສາວໃຊ້ທຸກຄົນກໍຈະໄດ້ເຮັດຄືກັນ.    ໃນເມື່ອເຮັດເຊັ່ນນີ້ອາດຈະເປັນໂອກາດທີ່ເປີດໃຫ້
ຄົນອື່ນຮູ້ຈັກເຊື້ອຊາດຂອງນາງ.  ມະເຫສີເອສະເທີໄດ້ຕອບມໍເດກາຍ: “ຂ້ອຍຈະເຂົ້າເຝົ້າກະສັດເຖິງວ່າເປັນ
ການຝ່າຝືນກົດໝາຍ ຖ້າຂ້ອຍຈິບຫາຍ ຂ້ອຍກໍຂໍຈິບຫາຍ.” (4:16). 
 
3. ມະເຫສີເອສະເທີຕັດສິນເຂົ້າເຝົ້າກະສັດ: (ເອສະເທີ 7:1-6) 
      ໃນຖານະເປັນຜູ້ເຊ່ືອພຣະເຈົ້າຈະບ່ໍມີອັນໃດເກີດຂຶ້ນໂດຍບັງເອີນ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ມໍເດກາຍເປັນຜູ້
ສ່ັງແລະເອສະເທີເປັນຜູ້ເຮັດຕາມ. ກະສັດເຊເຊັດໄດ້ເບ່ິງມະເຫສີເອສະເທີດ້ວຍຄວາມພໍໃຈໂດຍເດ່ໄມ້ເທົ່າ
ໃຫ້ນາງເຈັບ ບ່ໍພຽງແຕ່ເທົ່ານ້ັນກະສັດຈະມອບແຜ່ນດິນໃຫ້ເຄ່ິງນ່ຶງຖ້ານາງຢາກໄດ້.  ນາງໄດ້ເຊີນໃຫ້ກະສັດ
ແລະຮາມານໄປຮ່ວມກິນລ້ຽງ. ທັງສອງກໍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນເພາະກະສັດມັກດື່ມເຫລ້ົາແວງ ເມື່ອເຫນັວ່າກະສັດ
ມັກກິນລ້ຽງນາງກໍເຊີນທັງສອງໄປອີກມື້ໜ້າ.    ບົດ 5:9-6:14   ເປັນເຣື່ອງປລາດໃນງານກິນລ້ຽງຄ້ັງທີສອງ
ເພາະນາງເອສະເທີໄດ້ບອກເຣື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ກະສັດຕົກຕະລຶງ ພ້ອມກັບຮາມານ ຄືວ່າຮາມານໄດ້ຫລອກໃຫ້
ກະສັດອອກຄຳສ່ັງຂ້າຄົນຢິວໂດຍບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວ ກະສັດຮູ້ວ່ຄົນຢິວເປັນຂ້າທາດເທ່ົານັ້ນ ນາງເອສະເທີຈຶ່ງບອກ
ເຣື່ອງໃຫກ້ະສັດຮູ້ວ່າຮາມານໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຂ້າຄົນຢິວທັງໝົດໂດຍໃສ່ຊ່ືຂອງກະສັດເຊເຊັດ. ກະສັດກໍບ່ໍເອົາ
ຫົວຊາຕ່ໍປະວັດເບ້ືອງຫລັງຂອງມະເຫສີ.  ໃນເມື່ອນາງໄດ້ຢືນຂຶ້ນຂໍຮ້ອງໃຫ້ກະສັດຊ່ອຍຄົນຂອງນາງໃຫ້ພົ້ນ
ຈາກຄຳສ່ັງໃຫ້ທຳລາຍຄົນຢິວ ນາງໄດ້ຢືນຢູ່ລະຫວ່າງຄວາມຕາຍແລະຊີວິດ.  ກະສັດໃຈຮ້າຍຕ່ໍຜູ້ຫລອກໃຫ້
ກະສັດອອກຄຳສ່ັງຢ່າງນ້ັນ   ໃນທ່ີສຸດຮາມານໄດ້ຖືກແຂວນຄໍໃນບ່ອນທ່ີລາວເຮັດໄວ້ແຂວງມໍເດກາຍ.  ຈນົ
ເຖິງທຸກວັນນ້ີພວກຢິວທັງຫລາຍໄດ້ສລອງວັນນ້ັນທີ່ມະເຫສີໄດ້ຊ່ອຍຊີວິດເອົາໄວ້ພວກເຂົາເອ້ີນວ່າບຸນພູຣີມ.    
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ເຣື່ອງນ້ີມີຄວາມໝາຍຫຍັງໃນທຸກວັນນີ້? 
     ທຸກມື້ນ້ີຍັງມສ່ິີງບ່ໍເປັນທັມເກີດຂຶ້ນເຊ່ັນ:  ຍິງສາວຖືກຂາຍໄປເປັນທາດທາງເພດ, ຄວາມທຸກຍາກ, ຄົນບ່ໍ 
ມເີຮືອນຢູ່,  ການຖືກຂ້າລ້າງໂຄດ, ຄວາມອຶດຫິວ, ລັງກຽດຜິວພັນ, ແລະອ່ືນໆ.  ເຣື່ອງດ່ັງກ່າວອາດເກີດຂຶ້ນ
ໃນໂຮງຈັກໂຮງງານບ່ອນທ່ານເຮັດວຽກ ແລະບາງເທ່ືອທ່ານອາດເປັນຜູ້ຢຶນຂ້ຶນຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມເປັນທັມ ການ
ເຮັດຢ່າງນ້ີອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເສັຽວຽກ, ແຕ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍອມ   ພຣະເຈົ້າຈະບ່ໍປະຖ້ິມເໝືອນຢ່າງມະເຫສີເອ 
ສະເທີຜູ້ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ. 
 
ຄຳຖາມ 

5. ມະເຫສີເອສະເທີຮູ້ເຣື່ອງວ່າກະສັດເຊເຊັດໄດ້ໄລ່ມະເຫສີຄົນເກ່ົາຜູ້ມີຊ່ືວ່າ ວາຊາເຕີເພາະຝືນຄຳສ່ັງ
ຂອງກະສັດ.  ທ່ານຄຶດບ່ໍວ່າກະສັດຈະເຮັດແນວນ້ັນຕ່ໍນາງໃນເມື່ອເຂົ້າໄປພົບໂດຍບ່ໍໄດ້ເອ້ີນ?   ມະ 
ເຫສີໄດ້ສ່ຽງພັຍອັນໃດໃນການເຂ້ົາໄປພົບກະສັດ? 

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

7. ຄຳສ່ັງຂອງມໍເດກາຍຕໍ່ມະເຫສີເອສະເທີໃຫ້ສ່ຽງຊີວິດນ້ັນເປັນຄວາມກ້າຫານຫລືຂ້ີຢ້ານ? ເປັນຫຍັງ? 
8. ທ່ານເຄີຍຖືກເອ້ີນໃຫ້ເປັນຕົວແທນຕໍ່ສູ້ເຣື່ອງບ່ໍທ່ຽງທັມບ່ໍ?    ຖ້າເຄີຍມີ   ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດຕ່ໍຄົນທີ່ 

ບອກໃຫ້ທ່ານສ່ຽງໃນເຣື່ອງນີ້? 
9. ທ່ານເຄີຍຍອມເສັຽວຽກ, ຊ່ືສຽງ, ຫລືຊີວິດບ່ໍ ເພື່ອຈະນຳເອົາຄວາມທ່ຽງທັມເຂົ້າມາ?  ທ່ານມີຄຳພະ

ຍານໃນເຣື່ອງນ້ີບ່ໍ? 
10. ທ່ານໄດ້ເຫັນເຣື່ອງມະເຫສີ   ເອສະເທີຜູ້ສຽງຊີວິດເພື່ອຊ່ອຍຊາດຕົນເອງໃນທຸກວັນນ້ີບ່ໍ?  ທ່ານຄຶດ

ແນວໃດ ເຫັນດີຫລືບ່ໍເຫັນດີນຳ? 
 

 
                                                                                                      ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 6 
ຢ້ານທີ່ຈະບອກ ເພາະເປັນເຣື່ອງຄົນບໍ່ນິຍົມ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:  ເຢເຣມຢີາ 1 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເຢເຣມຢີາ 1 
ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ແນ່ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ນຳເມື່ອພວກເຮົານຳ

ຂ່າວດີໄປບອກຄົນອື່ນ. 
ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງທີ່ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າປະກາດ ແຕ່

ເປັນເຣື່ອງຄົນບໍ່ນິຍົມ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ຕັດສິນໃຈ ແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າເມື່ອບອກໃຫໄ້ປປະກາດ. 
ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ: ຂ່າວຮ້າຍບໍ່ມີໃຜຢາກບອກ.  ແຕ່ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ໄປ

ບອກແລ້ວ ພຣະອົງສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ເກີດຜົນ. 
 

ບົດນຳ 
       ຂ່າວຮ້າຍຄົນບ່ໍຢາກຟັງ ແລະຜູ້ສ່ົງຂ່າວກໍບໍ່ຢາກບອກ.  ຜູ້ທີ່ມີສາມີພັລຍາເປັນທະຫານບ່ໍຢາກເຫນັເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຂ່ີຣົດທະຫານເຂົ້າໄປໃນເດີນບ້ານເພາະຢ້ານວ່າພວກເຂົາມີຂ່າວຮ້າຍມາບອກ. ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໃນກຸ່ມທະຫານເຄີຍໄດ້ນຳເຣື່ອງຮ້າຍນ້ີໄປບອກ  ແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຍິນຮ້ອງໄຫໂ້ສກ
ເສົ້າເພາະພວກເຂົາໄດ້ເສັຽສາມີຫລືສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໄປໃນສົງຄາມ. 
     ໃນປີ 2015 ນ່ວຍປະກາດຕ່າງປະເທດໄດ້ອອກຂ່າວວ່າເພິ່ນຈະໄດ້ຕັດຜູ້ຮັບໃຊ້ປະມານ 600-800 ຄົນ
ທົ່ວໂລກເພາະຂາດງົບປະມານ.  ປະທານຄົນໃໝ່ເປັນຄົນປະກາດຂ່າວນ້ີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ທຸກຄົນຕົກໃຈ 
ແລະຢ້ານ.  ແຕ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນຕ້ອງບອກໃຫ້ຮູ້ຄວາມຈິງ.  ເຣື່ອງເຊ່ັນນ້ີໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີປະມານ 627 ກ່ອນ 
ຄສ.   ພຣະເຈົ້າມີເຣື່ອງບອກເມືອງຢູດາແລະເມືອງຂ້າງຄຽງວ່າພຣະເຈົ້າຍັງໃຫ້ໂອກາດອີກຄັ້ງນຶ່ງໃຫ້ຄົນທັງ
ຫລາຍກັບໃຈໃໝ່. ຜູ້ປະກາດເຢເຣມີຢາເປັນຄົນພຣະເຈົ້າຖືກສ່ັງໃຫ້ໄປບອກຄົນໃນເຣື່ອງນ້ີຊ່ຶງບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກ
ຟັງ. 
 
1. ອາລັມພະບົດ: (ເຢເຣມີຢາ 1:1-3) 

 ຢູດາໄດ້ຕ້ັງຢູ່ສູນກາງຂອງສາມປະເທດ ອີຢິບເປັນປະເທດມີອຳນາດໃນພາກຕາເວັນຕົກ ອັສຊີເຣຽັມີອຳ
ນາດໃຫຍ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ແລະບາບີໂລນເປັນປະເທດກຳລັງມີອຳນາດທາງທິດຕາເວັນອອກ.   ພຣະເຈົ້າມີ
ຂ່າວຈຳເປັນຕ້ອງບອກ ແລະພຣະອົງໃຊ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢຣີມີຢາໄປບອກຂ່າວແກ່ຄົນໃນເມືອງຢູດາ. 
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 ເຢເຣມຢີາໄດ້ປະກາດໃນຣາຊການຂອງກະສັດຫ້າອົງ ຈາກໂຢຊາຍຢາເຖິງເຊກີດີອາ.  ຜູ້ປະກາດພຣະ
ທັມເຢເຣມຢີາເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງປະໂຣຫດິ ແຕ່ເປັນຜູ້ທີ່ຄົນເມືອງຢູດາບ່ໍມກັ.    ດ່ັງນ້ັນ,   ຕາມປະວັດສາດ
ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄົນແຮ່ງບ່ໍຢາກຟັງສິ່ງທີ່ເຢເຣມີຢາມາປະກາດໃຫ້ພວກຄົນໃນເມື່ອງນ້ັນ.  ການປະກາດຂອງເຢ
ເຣມີຢາໄດ້ສຸດລົງເມື່ອເມືອງຢູດາໄດ້ຕົກເປັນເມືອງຂ້ຶນຂອງກຸງບາບີໂລນໃນປີ 586 ກ່ອນ ຄສ.   ເຣື່ອງທີ່ເຢ
ເຣມີຢາປະກາດນ້ັນກາຍເປັນຄວາມຈິງໃນທ່ີສຸດ. 

ປ້ຶມເຢເຣມຢີາເປັນປ້ຶມເອົາມາປະກອບເຂ້ົາກັນຢ່າງຍາກລຳບາກເປັນເວລາຍາວນານ.   ເປັນຄັ້ງແລກທ່ີ
ເຢເຣມີຢາໄດ້ກ່າວແລະເພື່ອໃຫ້ປະໂຣຫດິເປັນຄົນຈົດຂຽນເອົາໄວ້ໃນມ້ວນໜັງສື.   ການທ່ີຂຽນໃສ່ກໍ້ມ້ວນນ້ີ
ເຮັດໃຫ້ຂ້າຣາຊການໃນວັງຢາກອ່ານອອກສຽງດັງຢູ່ໃນພຣະວິຫານ.     ກະສັດເຢໂຫອາແຄມຢາກຕັດແລະ
ເອົາໄປເຜົາໄຟເພາະເພິ່ນບ່ໍຢາກໄດ້ຍິນຄຳສອນ   ແຕ່ເຢເຣມີຢາໄດ້ບອກໃຫ້ບາຣັກຂຽນຂຶ້ນມາອີກເພື່ອຄົນ   
ລຸ້ນຫລັງຈະໄດ້ຍິນ. 

 
2. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ: (ເຢເຣມີຢາ 1:4-10) 
       ພຣະຄັມພີເປັນຂອງໃກ້ຊິດສ່ວນຕົວເພາະພຣະເຈົ້າຢູ່ໃກ້ຊິດກັບປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ.  ຕົວຢ່າງພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ເອ້ີນເຢເຣມີຢາ ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງເພິ່ນເວລາຢູ່ໃນທ້ອງຂອງແມ.່  ດັ່ງນ້ັນ, ພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີຄວນ
ເຫັນຄ່າຂອງຊີວິດເລ້ີມເວລາຕ້ັງຄັນ.  ເຮັດແນວໃດເຢເຣມີຢາຈະປະຕິບັດພຣະເຈົ້າໄດ້ໃນເມື່ອເພິ່ນຮູ້ຈັກແນ່
ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ເລືອກເພິ່ນກ່ອນເກີດ?  ແຕ່ເຫັນວ່າເພິ່ນກໍເຄີຍປະຕິເສດພຣະເຈົ້າຄືກັນ. 
      ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກເຢເຣມີຢາວ່າພຣະອົງໄດ້ຮູ້ຈັກກ່ອນເພິ່ນເກີດເປັນຄົນ (ຢຣມ 1:5) ເໝືອນກັບກະສັດ
ດາວິດໄດ້ຂຽນໃນເພງສັຣເສີນ 139:13  ແມ່ນພຣະອົງເປັນຜູ້ສ້າງທຸກສ່ວນໃນຕົວຂ້າພຣະອົງ   ພຣະອົງປະ
ກອບຂ້າພຣະອົງເຂ້ົາກັນໃນທ້ອງແມ່.  ອາຈານໂປໂລກໍເວົ້າຄືກັນໃນປ້ຶມຄາລາເຕັຽ 1:15 ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກ
ເຮົາໄວ້ຕ້ັງແຕ່ໃນທ້ອງມານດາ   ແລະຊົງໂຜດເອ້ີນເອົາເຮົາດ້ວຍພຣະຄຸນໃຫ້ມາຮັບໃຊ້   ແລະຕາມພຣະອົງ
ຊອບພຣະທັຍ.  ພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້ຄວນເວ້ົາຢ່າງນ້ີເໝືອນກັນ. ພວກເຮົາຖືກສ້າງຂ້ຶນມາຢ່າງອັສຈັນເພື່ອ
ໃຫຮ້ັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຕາມຄຳເອ້ີນຈາກພຣະອົງ.  ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຢ້ານໃນຄຳເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາເລີຍ. 
     ເຢເຣມີຢາມຄີວາມຢ້ານຈົນປະຕິເສດຄຳເອ້ີນຈາກພຣະເຈົ້າ.  ເພ່ິນໄດ້ກ່າວຕ່ໍພຣະເຈົ້າວ່າ ພຣະເຈົ້າເອີຍ
ຂ້ານ້ອຍບ່ໍຮູ້ຈັກຈະເວ້ົາ ເພາະຂ້ານ້ອຍຍັງເປັນເດັກ (ຢຣມ 1:6).   ທ່ານກໍເຄີຍເວ້ົາຢ່າງນ້ັນມາກ່ອນບໍ່?  ໂມ
ເຊກໍຄືກັນປະຕິເສດພຣະເຈົ້າ  ເມື່ອພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນໃຫເ້ພິ່ນກັບໄປປົດປ່ອຍພວກອິສຣາເອນຈາກການເປັນ
ທາດຂອງປະເທດເອຢິບ.   ໂມເຊແກ້ຕົວຕໍ່ພຣະເຈົ້າວ່າຕົນເອງເປັນຄົນເວົ້າບ່ໍເກ່ັງ  ເປັນຄົນເວ້ົາບ່ໍລ່ຽນໄຫລ 
ເໝືອນກັບຄົນອ່ືນເລີຍ (ອພຍ 4:10). 
    ອາຈານໂປໂລໄດ້ໜູນໃຈຕີໂມທຽວວ່າ, “ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດປມາດຄວາມໜຸ່ມຂອງເຈົ້າ” (1 ຕມທ 4:12) ເພາະ
ລາວຈະເປັນຄົນປະກາດຂ່າວປະເສີດໃຫ້ຄົນໃນເມືອງເອເຟໂຊໄດ້ຍິນ   ເຖິງແມ່ນເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດອາດບໍ່
ເປັນສ່ິງທີ່ນິຍົມຕ່ໍພວກທີ່ບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ແລະບ່ໍຢາກປ່ຽນຈາກຊີວິດເກ່ົາຂອງພວກເຂົາ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາ
ຕ່ໍເຢເຣມີຢາ, ໂມເຊ, ແລະຕີໂມທຽວວ່າພຣະເຈົ້າຈະສະຖິດນຳເພື່ອເປັນກຳລັງ.   ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາຊະນະຕໍ່
ອາຍຸຍັງເຍົາ,  ຄວາມຢ້ານ,  ເວ້ົາບ່ໍເກ່ັງ ຫລືຄວາມແກ້ຕົວອື່ນໆ.  ພວກເຮົາກໍເຊ່ັນກັນບ່ໍຕ້ອງຢ້ານເພາະພຣະ
ເຈົ້າສະຖິດຢູ່ນຳເມື່ອເຮົາປະກາດຂ່າວປະເສີດ. 
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     ຄວາມຢ້ານເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາອ່ອນແອແລະມກັຊອກຫາຂ້ໍແກ້ຕົວ. ແຕ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາ,ໂມ
ເຊ ເມື່ອປະກາດພຣະທັມກໍໄດ້ຮັບຄວາມທຸກ ແລະຖືກຂົ່ມເຫງ.  ເມື່ອປະກາດພຣະທັມແລະໄດ້ຮັບຄວາມທໍ
ຣະມານແລະເປັນທຸກນາໆ ປະການ ພຣະເຈົ້າສ່ັງວ່າບ່ໍໃຫ້ຢ້ານ (ຢຣມ 1:8). 
       ເພື່ອໃຫ້ເປັນຫລັກຖານແກ່ເຢເຣມີຢາ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັບປາກເພິ່ນແລະປະທານຄຳເວົ້າໃຫ້ເພື່ອປະກາດ.  
ເປັນຂ່າວຮ້າຍທີ່ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ເຢເຣມີຢາກ່າວຕໍ່ເມືອງຢູດາ ວ່າຢູດາຈະຖືກທຳລາຍ ແຕ່ກໍຍັງມີຊ່ອງທາງ
ໃຫ້ມີຄວາມຫວັງຢູ່ຖ້າປະຊາຊົນກັບໃຈ ພຣະເຈົ້າຍັງບອກອີກວ່າ ເຢເຣມີຢາຈະເປັນຄົນກໍ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່. 
 
3. ນິມິດ: (ເຢເຣມີຢາ 1:11-16) 
     ນິມິດບ່ໍແມ່ນສ່ິງເກີດຂ້ຶນເປັນປະຈຳໃນພຣະຄັມພີ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ນິມິດເປັນພາຊະນະບອກໃຫ້ຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາໃນພຣະຄັມພເີດີມ   ແລະຕໍ່ໂຢຮັນໃນພຣະຄັມພີໃໝ່   ໃຫ້ເພິ່ນຈົດສິ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້   
ກ່າວໃນເກາະປາໂມດ.   ງ່າຕ້ົນ "ອາລມອນ" ແມ່ນນິມິດທີນ່ຶງທີ່ເຢເຣມີຢາໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈົ້າ.  ຕ້ອງເຂ້ົາ
ໃຈວ່າພຣະຄັມພີເປັນພາສາເຮັບເຣີໃຊ້ໂຕໜັງສືເປັນຮູບ     ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ແປຍາກເປັນພາສາອັງກິດຫລືພາສາ
ອ່ືນໆ. ເຊ່ັນໃນພາສາເຮັບເຣີທີ່ໃຊ້ໃນຕອນນ້ີໝາຍຄວາມວ່າ “ຕຽມຕົວ” ຫລື “ຕຽມພ້ອມ.”  ກິ່ງຕ້ົນອາລມອນ
ໄດ້ມດີອກແລະມໝີາກຕາມລະດູການ.  ນິມິດນ້ີສອນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກວ່າຈະມີການລົງໂທດຕາມລະດູ
ການ.  ນິມິດທີສອງເຫັນວ່າເປັນໜ້າຢ້ານກວ່າ ຄືເປັນພາບຂອງໝໍ້ນ້ຳຮ້ອນຊ່ຶງງ່ຽງໄປທາງທິດເໜືອ. ກຸງບາບີ
ໂລນກຳລັງມີກຳລັງຂຶ້ນເວລາພວກອັສຊີເຣັຽໝົດກຳນົດແລະອ່ອນແຮງ. ໃນທ່ີສຸດພວກບາບີໂລນໄດ້ທຳລາຍ
ກຸງເຢຣຊູາເລັມໃນປີ 586-587 ກ່ອນ ຄສ.   ບົດ 39:3 ໄດ້ກ່າວເຖິງນິມິດຢ່າງລະອຽດດີ:  ເວລາກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມໄດ້ຖືກຍຶດ ຂ້າຣາຊການແລະກະສັດຈາກກຸງບາບີໂລນໄດ້ມານ່ັງທີ່ປະຕູກາງເມືອງ.    ອ່ານ ເຢເຣມີຢາ 
1:15.    ດ່ັງນ້ັນ,   ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາໄດ້ເຂົ້າໃຈຄັກທີ່ພຣະເຈົ້າເອ້ີນເອົາເພິ່ນໃຫ້ຮັບໃຊ້ໃນສມັຍ
ເຊ່ັນນ້ີ. 
 
4. ຜູ້ປ້ອງກັນ: (ເຢເຣມີຢາ 1:17-19) 
    ຂ້າພະເຈົ້າມກັກ່າວເຖິງຂ້ໍ 17 ນ້ີຕ່ໍກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້ານຳພາ.  ເຣື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້ານຳພາແລະ
ສິດສອນແມ່ນເຣື່ອງຢ່າຮ້າງແລະການຄືນດີກັນ. ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະສອນນ້ັນຄົນທີ່ມາຮ່ວມບ່ໍຢາກຟັງແຕ່ຈຳ
ເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຖ້າຢາກໄດ້ຜົນດີຕອບແທນ ເໝືອນກັບສິ່ງທີ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາຈະກ່າວຕ່ໍ
ຜູ້ນຳ, ສະກັດ, ເຈົ້າຍິງ, ແລະພວກປະໂຣຫິດ ພຣະເຈົ້າຈະນຳການລົງໂທດອັນໃຫຍ່ມາເຖິງແມນ່ວ່າຄົນເວົ້າ
ເຣື່ອງບ່ໍດີຕ່ໍກະສັດກໍຈະຖືກລົງໂທດ ແຕ່ຈຳເປັນຕ້ອງເວົ້າແລະພຣະເຈົ້າເອງຈະເປັນຜູ້ໜູນຫລັງບ່ໍໃຫ້ຢ້ານ.        
       “ຈ້ອນເສື້ອ” ເປັນຄຳເວົ້າໃຊ້ເລ້ືອຍໆໃນພຣະຄັມພີ.  ຜູ້ຊາຍໃນສມຍັກ່ອນນຸ່ງເຄ່ືອງລ່າມ ຖ້າແລ່ນພວກ
ເຂົາຈຳເປັນຕ້ອງຈ້ອນເສ້ືອຫລືສ້ົງຂຶ້ນ ນັ້ນເປັນພາບທີ່ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ຜູ້ປະກາດເຢເຣມີຢາເຮັດເມື່ອເພິ່ນມີ
ຂ່າວຈາກພຣະເຈ້ົາໄປບອກຄົນໃນເມືອງຢູດາໄວໆ ແລະພຣະເຈ້ົາຢືນຢັນວ່າຈະສະຖິດນຳແລະໃຫ້ມີກຳລັງ. 
     ພຣະເຈົ້າບອກວ່າຈະສະຖິດຢູ່ນຳແລະຊ່ອຍເຫລືອ  ແລະພຣະເຈົ້າຍັງບອກອີກວ່າເຣື່ອງນ້ີຈະສຳເຣັດລົງ
ແນວໃດ.    ພຣະອົງກ່າວວ່າເຢເຣມີຢາຈະເປັນເໝືອນເມືອງໃຫຍ່ທີ່ມີເສົາຫີນແຂງ ແລະມີກຳແພງປ້ອງກັນ.   
ພາບຢ່າງນ້ີເຮັດໃຫ້ເຢເຣມີຢາມີຄວາມກ້າຫານເພາະພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ນຳພາແລະປ້ອງກັນ.  ດ່ັງນັ້ນ, ເຢເຣມີ
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ຢາຈຶ່ງເລ້ີມຕ້ົົນກ້າຫານຂ້ຶນ ແນ່ນອນເພິ່ນອາດຈະຄຶດນ້ອຍໃຈບາງຄ້ັງ ແຕ່ພາບທ່ີເພິ່ນມີໃນພຣະເຈົ້ານ້ັນຈະ
ຊ່ອຍໃຫ້ເພິ່ນສາມາດເດີນກ້າວໜ້າໄປໄດ້ເພາະຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະເຈົ້າ.  (ເບ່ິງ ຢຣມ 20:9:13).   
 
ເຣື່ອງນ້ີມີຄວາມໝາຍຫຍັງໃນທຸກວັນນີ້?  
     ທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາເປັນຜູ້ປະກາດທີ່ຢູ່ໃນຖ້າມກາງຫລາຍດ້ານເຊັ່ນ:ເສຖກິດ, ການເມືອງ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, 
ວິທະຍາສາດ ແລະສາສນາ. ພວກເຮົາເຄີຍຟັງເຣື່ອງໂຫດຮ້າຍແລະສ້ິນຫວັງ ແຕ່ບາງຄ້ັງສ່ິງນ້ີກໍກາຍເປັນຈິງ
ໄດ້.    ຄົນສ່ວນຫລາຍເຄີຍໄດ້ຍິນສ່ິງບ່ໍດີເກີດຂຶ້ນຈົນຊິນເຄີຍ ແລະຮູ້ຈັກວິທີຕັດສິ່ງທີ່ບ່ໍຢາກໄດ້ຍິນອອກໄປ.  
ໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຍິນເຣື່ອງທີຄົ່ນບໍ່ນິຍົມ ແຕ່ເປັນເຣື່ອງຈຳເປັນຕ້ອງຟັງ ພວກເຮົາກໍໝົດກຳລັງໃຈ. 
        ເວລາພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດຊ່ຶງບໍ່ເປັນເຣື່ອງນິຍົມ ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງ 
ສິດສອນຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າສ່ັງ ເຖິງແມ່ນຈະໄດ້ຖືກຫົວຂວັນແລະນິນທາ. 
 
ຄຳຖາມ 

11. ທ່ານເຄີຍນຳເຣື່ອງທີ່ຄົນບໍ່ນິຍົມໄປບອກຄົນອ່ືນຫລືກຸ່ມອ່ືນບ່ໍ?  ຫລືມີຂ້ໍແກ້ແກ້ຕົວແນວໃດ? 
12. ຖ້າທ່ານຈະເອົາຂ້ໍອ່ອນແອຂອງທ່ານໃຫ້ພຣະເຈົ້າ ທ່ານຄຶດວ່າສ່ິງນັ້ນຈະແມ່ນຫຍັງ? 
13. ໃນຊີວິດຂອງທ່ານມີຄວາມຈງິອັນໃດບ່ໍທ່ີທ່ານຕ້ອງບອກຄົນອື່ນໃຫ້ຮູ້ນຳ ຫລືຄວາມຜິດທີ່ທ່ານຕ້ອງ

ເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ມີບ່ໍ? 
14. ໃນເມື່ອຮູ້ຈັກຢ່າງນັ້ນແລ້ວທ່ານຈະອ້ອນວອນທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ອຍແນວໃດ? 
15. ອ່ານ ເຢເຣມຢີາ 1:17,19. ມີຄວາມຈງິອັນໃດທ່ີທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຂ້ໍເຫລ່ົານ້ີເພື່ອທ່ານຈະສາ

ມາດອອກໄປບອກຄົນອ່ືນ?    
 

                                                                                                              ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 7 
ຢ້ານພຣະເຈົ້າຫລາຍກວ່າຢ້ານມະນຸດ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ດານີເອນ 3: 1-2, 8-18, 25-29 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ດານີເອນ 3 
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ການສັດຊື່ຕ່ໍພຣະເຈົ້າຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຄວາມເຊື່ອແລະການສ່ຽງພັຍ. 
ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະຢ້ານພຣະເຈົ້າຫລາຍກວ່າຢ້ານມະນຸດໄດ້ວິທີໃດ? 
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ຍອມສ່ຽງພັຍເພື່ອຈະໄດ້ສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. 
 
ອ່ານລວບ: ຢູ່ໃນໂລກທີ່ມີການຕ່ໍຕ້ານຄຣິສຕຽນຫລາຍຂ້ຶນ,    ພວກເຮົາອາດຈະພົບກັບພັຍເຣື່ອງການຊົງ
ຄອບຄອງຂອງພຣະເຈົ້າ ຫລາຍກວ່າຄວາມສັດຊ່ືຂອງພວກເຮົາ. ລອງຄິດວ່າພວກເຮົາຈະເປັນຢ່າງໃດເມື່ອ
ພົບຄວາມກົດດັນ. 

ຄຳນຳ 
ບາງເທື່ອຂ້າພະເຈົ້າກໍບ່ໍແນ່ໃຈວ່າຕົນເອງຮູ້ບ່ໍວ່າແມ່ນຫຍັງກຳລັງເກີດຂ້ຶນຢູ່ໃນໂລກ.    ຖ້າບ່ໍເຫັນໜັງສືພິມ,  
ໂທຣະທັດ, ຂ່າວໃຫຍ່ໃນອິນເຕີແນັດ, ຫລືຄຳບອກກ່າວຂອງຊາວບ້ານ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍພໍຈະບອກຕົວເອງໄດ້  
ຢູ່ວ່າທຸກຢ່າງໃນໂລກຍັງດີຢູ່. ແຕ່ວ່າຄວາມເວົ້ານ້ັນກໍຈະຜິດກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ. 
 
ຄົງບໍ່ມີໃຜທີຢ່າກເຫັນຊີວິດປະຈຳວັນເຕັມດ້ວຍພັຍອັນຕະລາຍ;     ແຕ່ລະມືພ້ວກເຮົາສ່ົງລູກຫລານໄປໂຮງ
ຮຽນ, ຊາວໜຸ່ມໄປວິທະຍາລັຍ, ແລະພວກເຮົາກໍໄປທຳງານ. ບາງຄົນກໍປົດກະສຽນແລະມີຄວາມຫວັງວ່າຈະ
ໄດ້ຢູ່ດີສະບາຍໃນບ້ັນປາຍຂອງຊີວິດ. ໃນທຸກຢ່າງ ພວກເຮົາກໍເຊ່ືອວ່າພຣະເຈົ້າຍັງຊົງຄວບຄຸມທຸກຢ່າງຢູ່. 
 
ແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາໃດ້ຍິນເຣື່ອງນັກຮຽນຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຍິງເພື່ອນຮ່ວມຫອ້ງໃນໂຮງຮຽນ,    ຫລືເດັກນ້ອຍຖືກຕັດຄໍຢູ່ 
ໃນຕ່າງປະເທດເພາະພໍ່ແມ່ຂອງລາວບໍ່ຍອມປະຖ້ິມຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ, ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຖາມຕົວເອງ 
ວ່າ: ຂ້ອຍຈະສາມາດໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າໄດ້ບ່ໍ    ເວລາຊິວິດຂ້ອຍ ຫລືຊີວິດຂອງຄົນທີ່ຂ້ອຍຮັກຕ້ອງພົບ 
ກັບພັຍອັນຕະລາຍເຊ່ັນນ້ັນ. 
 
ເຣື່ອງໃນບົດຮຽນນ້ີມາຈາກພຣະທັມດານີເອນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຫວັງກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າຈະສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບພັຍອັນ
ຕະລາຍໄດ້ເພາະຄວາມໝ້ັນໃຈໃນການຊົງຄຸ້ມຄອງ ແລະຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າ 
 
ເບ້ືອງຫລັງຂອງ ດານີເອນ 1 ແລະ 2 
ຊັດຣາກ,   ເມຊາກ,   ແລະອາເບັດເນໂກ ຄົງຈະບ່ໍມເີຈຕນາທີຈ່ະໄປຢຶນຕໍ່ໜ້າພຣະຣາຊາຂອງຊາວເປີເຊັຽ;  
ເຂົາເຈົ້າບ່ໍໄດ້ມເີຈຕນາທີຈ່ະຕ້ັງຖິ່ນຖານຢູ່ທີ່ເປີເຊັຽ ແລະຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນວັງຂອງກະສັດ.    ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນ 
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ແຕ່ຊ່ືຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ຖືກປ່ຽນໂດຍເຈົ້າຕົວບໍ່ຮູ້ເຣື່ອງ.   ຊີວິດປ່ຽນໄປໂດຍບ່ໍຄາດຄິດ; ແນ່ນອນຊີວິດ
ພວກເຮົາມັກເປັນໃນທຳນອງນ້ີ. 
 
ຊາວໜຸ່ມພວກນ້ີ ແລະດານີເອນ   ຊ່ຶງເປັນຊາວຢິວໄດ້ຖືກກວາດອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່ກຸງ
ບາບີໂລນໃນປີ 605 ກ່ອນ ຄ.ສ.  ໃນການກວາດລ້າງຄັ້ງທີນ່ຶງ, ອຳນາດບາບີໂລນໄດ້ເລືອກເອົາຄົນຢູດາຍຜູ້ 
ທີ່ມຄີວາມຮູ້ ແລະຄວາມສາມາດໄປກ່ອນ. ຈາກຊາວຢິວກຸ່ມນ້ີ ກະສັດເນບູກາດເນັດຊາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຜູ້ຄຸມລາຍ
ຊ່ືໃຫ້ເລືອກເອົາບຸກຄົນທີ່ສລາດແລະແຂງແຮງໃນຕະກຸນກະສັດຂອງຊາວຢິວໄປຮັບໃຊ້ພຣະອົງ ໃນຈຳພວກ 
ທີ່ຖືກເລືອກກໍມີ ດານີເອນ, ຊັດຣາກ, ເມຊາກ, ແລະອາເບັດເນໂກ. 
 
ແຜນຂອງກະສັດກໍແມ່ນຈະລ້ຽງຄົນກຸ່ມນ້ີດ້ວຍອາຫານທີ່ດີ ແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນເປັນເວລາສາມປີ;  ນອກນ້ັນກໍ
ຈະມີການຝຶກຫດັພວກເຂົາເຣື່ອງການຮັບໃຊ້ໃນວັງ.    ແຕ່ຊາຍສີ່ຄົນໃນຄົນທັງຫລາຍຂໍກິນແຕ່ຜັກແລະນ້ຳ; 
ຫລັງຈາກສິບວັນ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີກຳລັງເຫື່ອແຮງດີກວ່າຄົນທີ່ກິນອາຫານຂອງພຣະຣາຊາ; ພຣະເຈົ້າໄດ້
ຊົງປະທານຄວາມເຂົ້າໃຈແລະຄວາມສາມາດທັງດ້ານໜັງສືແລະສະຕິປັນຍາໃຫ້ພວກເຂົາ.   ແລະໃນທ່ີສຸດ
ຊາຍສ່ີຄົນນີ້ກໍໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ໄປຮັບໃຊ້ໃນວັງຂອງກະສັດເນບູກາດເນັດຊາ. 
 
ດານີເອນຊຶ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານພຣະພອນເຣ່ືອງການແປຄວາມຝັນ   ໄດ້ແປຄວາມຝັນໃຫກ້ະສັດເມື່ອ
ນັກປາດທັງຫລາຍທີ່ບາບີໂລນບໍ່ສາມາດແປໄດ້. ເພື່ອຕອບແທນຄວາມດີ ກະສັດໄດ້ເລື່ອນຊັ້ນດານີເອນໃຫ້
ເປັນຜູ້ປົກຄອງແຂວງບາບີໂລນ. ຈາກນ້ັນດານີເອນກໍໄດ້ຂໍໃຫ້ກະສັດແຕ່ງຕັ້ງເພື່ອນສາມຄົນຂອງລາວໄວ້ໃນ
ຕຳແໜ່ງສຳຄັນແລະມີອຳນາດ.   ສ່ິງສຳຄັນໃນຕອນນ້ີແມ່ນກະສັດເນບູກາດເນັດຊາໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ   ພຣະເຈົ້າ 
ເປັນ “ພຣະເຈົ້າຂອງພຣະແລະຂອງຣາຊາທັງຫລາຍ” (ດານີເອນ 2: 47). 
 
1. ເວທີພ້ອມແລ້ວ: (ດານີເອນ 3: 1-2) 
ກະສັດເນບູກາດເນັດຊາເປັນຄົນຍາກທ່ີຈະຖ່ອມຕົວ ແຕ່ເປັນຄົນມັກທະນົງຕົວ.   ເຖິງເພິ່ນຈະໄດ້ຮັບຮູ້ພຣະ
ເຈົ້າກໍຕາມ,  ເພິ່ນຍັງບໍ່ພໃໍຈໃນພຣະອົງດຽວ; ໃນບາບີໂລນມພີຣະຫລາຍອົງ ແຕ່ກະສັດຈະສ້າງເພີ້ມອີກອົງ 
ນ່ຶງ. ຮູບປັ້ນໃໝ່ນ້ີຈະເປັນຮູບຂອງເນບຸກາດເນັດຊາເອງ. 
 
ຮູບທອງຄຳຊ່ຶງມີລວງສູງເກ້ົາຟດຸ ແລະລວງກວ້າງເກ້ົາຟດຸໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນໄວ້ທີ່ທ່ົງພຽງ    ຊ່ຶງອາດຈະເປັນຈຸດ  
ສູນກາງສຳລັບຊາວບາບີໂລນໃນການມານະມັສການ.    ກະສັດໄດ້ສ່ັງໃຫ້ທຸກຄົນມາຮ່ວມການສລອງ,  ຂ້າ 
ຣາຊການທັງນ້ອຍແລະໃຫຍ່ໃຫ້ມີໜ້າ ແຕ່ປາກົດວ່າເພິ່ນບ່ໍໄດ້ບ່ົງຊ່ື ຊັດຣາກ, ເມຊາກ,  ແລະອາເບັດເນໂກ. 
ຄຳສ່ັງເດັດຂາດມີດ່ັງນ້ີ: “ຕ່ໍໄປນີ້ພວກທ່ານຈະໄດ້ຍິນສຽງເປ່ົາແກຕິດຕາມດ້ວຍສຽງປ່ີ ສຽງພິນ ສຽງກະຈັບປີ່  
ແລະສຽງແຄນ ແລ້ວຈະມີສຽງດົນຕຣີອ່ືນໆດັງຂ້ຶນ   ພໍໄດ້ຍິນສຽງດົນຕຣີໃຫທ້່ານທັງຫລາຍຂາບໄຫວ້ຮູບຄຳ 
ທີ່ກະສັດເນບຸກາດເນັດຊາຊົງສ້າງນ້ີ” (ດນອ 3:5). 
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2. ການຂູ່ເຂັນມີຈິງ: (ດານີເອນ 3: 8-18) 
ເພືອ່ນທັງສາມກຳລັງຢູ່ໃນສະພາບສ່ຽງພັຍຊຶ່ງໝາຍເຖິງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນອາດຈະ 
ບ່ໍເຖິງຂັ້ນນັ້ນ ແຕ່ພວກເຮົາກໍຮູ້ວ່າເຫດການໃນທຸກວັນນ້ີເລີ້ມຮ້າຍແຮງຂ້ຶນ; ຄຣິສຕຽນໄດ້ກາຍເປັນເປ້ົາໝາຍ
ຂອງກຸ່ມກ່ໍການຮ້າຍ ແລະການຂ່ົມເຫງຜູ້ເຊ່ືອໃນທົ່ວໂລກໄດ້ເພີ້ມຂ້ຶນສອງເທ່ົາໃນປີ 2013.  ພວກເຮົາອາດ
ຈະບ່ໍເຖິງຂັ້ນຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມຕາຍຕ່ໍໜ້າຕ່ໍຕາ  ແຕ່ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາຈະຕ້ອງຖືກທົດສອບແນ່ 
ນອນ; ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຮຽນຈາກເພື່ອນສາມຄົນຂອງດານີເອນ. 
 
ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຄັກແນ່ວ່າເປັນຫຍັງຊາວບາບີໂລນຈຶ່ງພາກັນຈອບເອົາເຣື່ອງຊົນຊາດຢິວ; ຊາວບາບີໂລນອາດ
ຈະເກີດການອິດສາເພາະກະສັດໄດ້ແຕ່ຕ້ັງຄົນຕ່າງຊາດໃນຕຳແໜ່ງສຳຄັນ,  ຫລືເພາະຊາວຢິວບໍ່ຍອມປ່ຽນ
ແປງແລະເຮັດຕາມປະເພນີຂອງພວກຕົນ;     ຢ່າງໃດກໍຕາມປາກົດວ່າຊາວບາບີໂລນກຳລັງສຳເຣັດໃນເປົ້າ
ໝາຍທີ່ຈະລົງໂທດຊາວຢິວ. 
 
ເພາະຄວາມໂກດຮ້າຍຫລາຍ, ກະສັດເນບູກາດເນັດຊາຈຶ່ງສັ່ງຊັດຣາກ, ເມຊາກ, ແລະອາເບັດເນໂກເຂ້ົາມາ
ພົບພຣະອົງ ແລະຕັດສິນລົງໂທດຖານລະເມດີຄຳສ່ັງ ໂດຍບ່ໍໃຫ້ໂອກາດອະທິບາຍ.   ຄຳສ່ັງຂອງກະສັດນັ້ນ
ເປັນເດັດຂາດຄື: “ບັດນີ້ພໍພວກເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງແກສຽງປີ່ ສຽງພິນ ສຽງກະຈັບປີ່  ສຽງແຄນ  ແລະສຽງດົນຕຣີ 
ອ່ືນໆທັງຫມດົໃຫພ້ວກເຈົ້າຈົ່ງຂາບໄຫວ້ຮູບຄຳນ້ັນ   ຖ້າພວກເຈົ້າບ່ໍຍອມຂາບໄຫວ້    ພວກເຈົ້າຈະຕ້ອງຖືກ 
ໂຍນເຂົ້າເຕົາໄຟທັນທີ ຫລືພວກເຈົ້າຄິດວ່າມພີຣະອົງອ່ືນທີ່ຈະຊ່ອຍພວກເຈົ້າໃຫລ້ອດພົ້ົ້ນຈາກອຳນາດຂອງ 
ເຮົາບ່ໍ? (ດນອ 3: 15). 
 
ນັບວ່ານ້ີເປັນຄຳສ່ັງທີ່ໂຫດຮ້າຍ ແລະນອກນັ້ນຍັງມີການທ້າທາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊາວຢິວດ້ວຍ; ກະສັດ
ເປັນໂລກຄວາມຈຳເສ່ືອມ ເພາະບ່ໍດົນມາເພິ່ນໄດ້ຍອມຮັບວ່າພຣະຢາເວເປັນພຣະເຈົ້າເໜືອພຣະທັງຫລາຍ. 
ຊັດຣາກ, ເມຊາກ, ແລະອາເບັດເນໂຕ້ຕອບກະສັດຢ່າງກ້າຫານວ່າ:  16…ພວກຂ້າພຣະອົງຈະບໍ່ຂໍປ້ອງກັນ 
ຕົວເອງໄວ້    17ຖ້າພຣະເຈົ້າອົງທີ່ພວກຂ້າພຣະອົງຮັບໃຊ້ຢູ່  ຊົງພໍພຣະທັຍຈະຊ່ອຍພວກຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົ້ນ 
ຈາກ ເຕົາທີ່ໄຟລຸກຢູ່ ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ  ພຣະອົງກໍຈະຊົງຊ່ອຍກູ້ພວກຂ້າພຣະອົງໃຫພ້ົ້ົ້ນຈາກພຣະຣາຊອຳ 
ນາດ ຂອງພຣະຣາຊາ   18ແຕ່ຖ້າບໍ່ເປັນເຊັ່ນນ້ັນ ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ຂໍພຣະອົງຊົງຊາບວ່າ ພວກຂ້າພຣະອົງ 
ຈະບ່ໍນັບຖືພຣະຂອງພຣະອົງ ແລະຈະບ່ໍຂາບໄຫວ້ຮູບຄຳທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງຂ້ຶນ.” (ດນອ 3: 16-18) 
 
3. ໄຟບ່ໍມີຣິດ: (ດານີເອນ 3: 25-29) 
ກະສັດສັ່ງຄົນໃຫດັ້ງໄຟໃນເຕົາຮ້ອນຂຶ້ນກວ່າເກ່ົາເຖິງເຈັດເທົ່າ     “20ແລ້ວຊົງສ່ັງໃຫ້ຄົນຜູ້ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃນ 
ກອງທັບຂອງພຣະອົງຜູກຊາຍສາມຄົນນ້ີ   21ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາທັງສາມຈ່ຶງຖືກມັດຄາເຄ່ືອງນຸ່ງ ມເີສ້ືອຊັ້ນໃນ 
ຊ້ັນນອກ ມີຫມວກແລະຂອງອ່ືນໆ ແລ້ວໂຍນເຂົ້າໄປໃນເຕົາໄຟ.” ຫລັງຈາກນ້ັນກະສັດເນບູກາດເນັດຊາກໍ
ນັງຊົມໄຟໄໝ້ຄົນ. ໃນທັນໃດກະສັດເກີດຄວາມປລາດໃຈຈຶ່ງຖາມຂ້າຣາຊການຂອງທ່ານວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ 
ມັດຊາຍສາມຄົນນັ້ນໂຍນເຂ້ົາໄປໃນເຕົາໄຟ ບ່ໍແມ່ນບ່ໍ?” ພວກເຂົາທູນວ່າ, “ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ແມ່ນແລ້ວ 
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ພຣະເຈົ້າຂ້າ”    25ພຣະອົງຊົງຖາມອີກວ່າ,   “ແລ້ວເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງເຫັນຊາຍສ່ີຄົນກຳລັງຍ່າງຢູ່ໃນເຕົາໄຟ 
ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ມັດແລະບໍ່ເຫັນເປັນອັນຕະລາຍຫຍັງເລີຍ ຄົນທີສ່ີຊ້ຳພັດເບ່ິງຄ້າຍຄືກັນກັບເທວະດາ.” 
 
ເພາະສ່ິງອັສຈັນນ້ີກະສັດເນບູກາດເນັດຊາສັຣເສີນພຣະເຈົ້າອີກເທ່ືອນຶ່ງ ແຖມຍັງປະກາດວ່າ: “29ບັດນ້ີ ເຮົາ 
ອອກຄຳສັ່ງວ່າ ຖ້າຄົນໃດ ປະເທດໃດ ເຊື້ອຊາດໃດ   ຫລືພາສາໃດເວົ້າຫມ່ິນປມາດພຣະເຈົ້າຂອງຊັດຣາກ, 
ຂອງເມຊາກ ແລະອາເບັດເນໂກ ເຂົາຜູ້ນ້ັນຈະຖືກຂ້າຢ່າງທາຣຸນ ແລະທຳລາຍເຮືອນຊານຖ້ິມ ເພາະວ່າບ່ໍມີ 
ພຣະອ່ືນໃດທີສ່າມາດຊ່ອຍໄດ້ເຫມືອນພຣະເຈົ້າອົງນີ້.” (ດນອ 3: 29) 
 
ເຣື່ອງຂອງຊາຍໜຸ່ມຜູ້ສັດຊື່ນ້ີເປັນເຫດໃຫ້ກະສັດຄົນຕ່າງຊາດຍອມຮັບວ່າ  ພຣະຢາເວເປັນພຣະເຈົ້າອົງຍ່ິງ
ໃຫຍ່; ນອກນັ້ນເຣື່ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນຄຳພຍານມາເຖິງພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີ. 
 
ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ຊັດຣາກ, ເມຊາກ, ແລະອາເບັດເນໂກປະກາດກັບກະສັດວ່າຖ້າພຣະເຈົ້າບ່ໍຊົງຊ່ວຍ   ພວກເຂົາກໍຈະບ່ໍຂາບ
ໄຫວ້ພຣະອ່ືນໆ; ຫລາຍເທື່ອພວກເຮົາໄດ້ຍິນຄົນປ່ວຍມັກເວົ້າວ່າພຣະເຈົ້າຂອງລາວຈະປ່ິນປົວຮັກສາ ແຕ່ບ່ໍ
ເຄີຍໄດ້ຍິນຄົນເວ້ົາວ່າຖ້າພຣະເຈົ້າບໍ່ປ່ິນປົວ ພຣະເຈົ້າຍັງຈະເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ຫລືບ່ໍ. 
 
ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຊື່ອພຣະເຈົ້າເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ ບ່ໍແມ່ນຈະເຊ່ືອພຽງແຕ່ສ່ິງພຣະອົງຊົງກະທຳ; 
ເພື່ອນແລະຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຄຣິສຕຽນເກ້ົາຄົນທີ່ຖືກຂ້າທີ່ໂບດເອມານູເອັນ ເມໂຕດິດ ເອປິສໂກປົນ  ທ່ີຊານ
ສະຕັນ ນອດແຄໂຣໄລນາ ຄົງຈະເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈົ້າຮັກສາຊີວິດຂອງພວກເຂົາ . ແຕ່ພຣະເຈົ້າບ່ໍ
ໄດ້ຊົງເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ. ແຕ່ເພາະເຫດຮ້າຍນີ້ ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖືກປະກາດແລະຍົກຍ້ອງໄປທົ່ວໂລກ
ຍ້ອນໄດ້ເຫັນຄວາມສັດຊື່ຂອງຄອບຄົວແລະສະມາຊິກໂບດຫລັງຈາກເຫດການ. ພຣະເຈົ້າຊົງສັດຊ່ື, ຢ່າໃຫ້
ພວກເຮົາຢ້ານກົວສິ່ງໃດເລີຍ. 
 
ຄຳຖາມເພ່ືອພິຈາຣະນາ 

1. ແມ່ນໃຜຄືບຸກຄົນທີສ່ີໃນກາງເຕົາໄຟ? (ດນອ 3: 25) 
2. ພວກເຮົາມີພຣະທຽມປະເພດໃດແດ່ໃນສມັຍນ້ີ? ການ “ນະມັສການ” ພຣະທຽມເຮັດແນວໃດ? 
3. ແມ່ນຫຍັງແດ່ຄືການຂົ່ມເຫງສຳລັບທ່ານຢູ່ໃນເມືອງ, ໃນຣດັ, ຫລືໃນປະເທດ? 
4. ທ່ານເຄີຍຖືກຂົ່ມເຫງເພາະຄວາມເຊ່ືອບ່ໍ? ອະທິບາຍ 
5. ເຣື່ອງຂອງເພື່ອນສາມຄົນຂອງດານີເອນຊ່ວຍຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານບໍ່? 
6. ທ່ານເຊ່ືອວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງປົດປ່ອຍທ່ານຈາກການຂ່ົມເຫງບ່ໍ? ຖ້າພຣະອົງບໍ່ຊົງປົດປ່ອຍເດ? 

 
 

ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 8 
ຄວາມຢ້ານທີ່ເກີດຈາກອະຄະຕິ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ໂຢນາ 1: 1-3; 3: 1-5; 4: 1-11 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢນາ 1-4 
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢນາຢ້ານພຣະເຈົ້າຈະຊົງອວຍພຣະພອນພວກສັດຕຣູ. 
ຄຳຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ: ຄວາມຢ້ານເປັນແຮງດັນອະຄະຕິຂອງຂ້ອຍວິທີໃດ? 
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພື່ອພິສູດເບ່ິງວ່າຄວາມຢ້ານເປັນແຮງດັນອະຄະຕິຂອງຂ້ອຍວິທີໃດ. 
 
ອ່ານລວບ:  ໂຢນາສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າຄວາມຢ້ານເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງຄົນອື່ນໆ ຜິດ  ແລະຍັງ
ເປັນຜົນກະທົບເຣື່ອງການກະທຳຂອງເຮົາກັບພວກເຂົາ. ສ່ິງນ້ີອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງ. 
 

ຄຳນຳ 
ສມັຍຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານຂ້ອຍມີຄົນຂາກຸດຜູ້ນ່ຶງ; ຂ້ອຍຢ້ານລາວຫລາຍ ເຖິງວ່າລາວບ່ໍເຄີຍເຮັດ
ຫຍັງໃຫ້ຂ້ອຍຈັກເທື່ອ.   ຊາຍຄົນນີ້ເປັນຄົນມີມາຣະຍາດດີເວລາລາວເວົ້າກັບພໍ່ແມຂ່ອງຂ້ອຍ;   ແຕ່ປານນ້ີ 
ຂ້ອຍກໍຍັງຄິດຢ້ານລາວຫລາຍ. ເປັນຫຍັງ? ເພາະລາວແຕກຕ່າງກັບຄົນອ່ືນໆ; ຂ້ອຍບ່ໍເຄີຍເຫັນຄົນຂາດຽວ
ຈັກເທື່ອ. ຄົນເຮົາມກັຈະຢ້ານຄົນທີ່ບ່ໍຄືຕົນເອງ. ສິ່ງນ້ີຄືຄວາມເປັນຈິງສຳລັບໂຢນາ. 
 
ພຣະທັມໂຢນາແຕກຕ່າງກັບພຣະທັມອ່ືນໆ; ພຣະທັມສ່ວນຫລາຍຈະມີຄຳສອນ ຫລືບົດເທດ  ແຕ່ພຣະທັມ
ໂຢນາມີບົດເທດອັນດຽວຍາວປະມານແປດຄຳ; ນອກນ້ັນແມ່ນເລ່ົາເຣື່ອງ.  ພຣະທັມໂຢນາມີສ່ວນປະກອບ
ຫລາຍຢ່າງ: ມີເຣື່ອງບ່ໍຄາດຝັນ, ເຣື່ອງປະຈົນພັຍ, ແລະເຣື່ອງພັນລະນາ. ໃນເຣື່ອງຂອງໂຢນາ ພວກເຮົາຈະ
ເຫັນວ່າລາວມໃີຈອະຄະຕິກັບຊາວເມືອງນີເນເວ. 
 
1. ຄວາມຢ້ານຂອງໂຢນາຖືກເປີດເຜີຍ: (ໂຢນາ 1: 1-3) 
ພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງໃຫ້ໂຢນາໄປຍັງເມອືງນີເນເວ ແລະເທສນາໃຫ້ຄົນທີ່ນ້ັນຟັງ. ຊາວເມືອງນີເນເວເປັນຄົນໂຫດ
ຮ້າຍ,   ແຕ່ພຣະເຈົ້າບ່ໍຊົງປະສົງໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດຜິດບາບຕໍ່ໄປ;   ຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບໂຢນາບ່ໍແມ່ນ
ເຣື່ອງທັມມະດາ. ໃນສມັຍອັສຊີເຣັຽເຮືອງອຳນາດ, ນີເນເວເປັນເມືອງເອກ  ແລະເປັນເມືອງໃຫຍ່ເໝືອນກັບ
ເປັນຈຸດສູນກາງຂອງໂລກ.    ຄົນອັສຊີເຣັຽເປັນຄົນໂຫດຮ້າຍໃນການເຮັດສົງຄາມ   ເພາະພວກເຂົາຈະໃຊ້
ຄວາມທາລຸນທີ່ສຸດກັບສັດຕຣູ. ຄົນໃນຂົງເຂດນັ້ນກຽດຊັງຄົນອັສຊີເຣັຽ, ແລະໂຢນາກໍຮູ້ສຶກເຊ່ັນນ້ັນດ້ວຍ.  
 
ນັບວ່າເປັນເຣືອ່ງແປກສຳລັບໂຢນາທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນໃຫ້ລາວໄປເທສນາຢູ່ທີ່ນັ້ນ.    ພຣະຄຳພີສອນວ່າ 
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ພຣະເຈົ້າຢາເວເປັນພຣະເຈົ້າຂອງທຸກຊົນຊາດ   ຊ່ຶງຮວມທັງຄົນໂຫດຮ້າຍໃນຈກັພົບອັສຊີເຣັຽດ້ວຍ.   ຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມໃນສມັຍນັ້ນຈະຖືກຊົງເອ້ີນໃຫ້ປະກາດກັບຊົນຊາດອິສຣາເອນ;   ບ່ໍມີຜູ້ປະກາດຜູ້ໃດທີ່ຄິດວ່າ   
ພຣະເຈົ້າຈະສ່ົງພວກຕົນໄປປະກາດກັບຄົນຕ່າງຊາດ. 
 
ບັນຫາທຳອິດທີ່ພວກເຮົາເຫັນຄືໂຢນາບ່ໍເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ໂຢນາເດີນທາງໄປຍັງທາຣາສິດ ຊ່ຶງເປັນເມື່ອງນ່ຶງ
ຂອງປະເທດສະເປນ. ພຣະທັມຕອນນີ້ເວົ້າເຖິງທາຣາສິດເຖິງສອງເທື່ອຊຶ່ງເນ້ັນໃຫເ້ຫັນວ່າໂຢນາບໍ່ມີເຈຕນາ
ຈະໄປນີເນເວ. ພຣະທັມບ່ໍໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນຂອງການບ່ໍເຊື່ອຟັງ  ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ຕາມພາຍຫລັງວ່າ ໂຢນາກຽດ
ຊັງເມອືງນີເນເວ; ຄວາມກຽດຊັງສາມາດເຮັດໃຫ້ມີອະຄະຕິຕໍ່ຄົນບາງພວກທີ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນ;   ອະຄະຕິຂອງໂຢນາ
ເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງຫລົບໜີຈາກພຣະເຈົ້າ. 
 
2. ຄວາມຢ້ານຂອງໂຢນາຖືກປະເຊີນໜ້າ: (ໂຢນາ 1: 4-2: 10) 
ການເດີນທາງເຮືອຂອງໂຢນາໄດ້ພົບກັບລົມພະຍຸໃຫຍ່. ພວກລູກເຮືອພາກັນຢ້ານກົວຫລາຍ; ພວກເຂົາຕ່າງ
ກໍໄດ້ຮ້ອງຂໍພຣະຂອງຕົນໃຫ້ຊ່ວຍ; ລູກເຮືອໄດ້ໂຍນສິນຄ້າຖ້ິມລົງທະເລເພື່ອໃຫເ້ຮືອເບົາ; ໃນຂະນະດຽວກັນ
ນາຍເຮືອກໍໄດ້ພົບໂຢນານອນຫລັບຢູ່;  ທ່ານຈຶ່ງປຸກໂຢນາແລະບອກໃຫ້ລາວຮ້ອງຫາພຣະເຈົ້າຂອງຕົນເພື່ອ
ຊ່ວຍເຫລືອ; ລູກເຮືອຄິດໄດ້ວ່າຄົງຈະມໃີຜຄົນນຶ່ງໃນພວກເຂົາທ່ີເປັນຕົ້ນເຫດຂອງພະຍຸຮ້າຍນ້ັນ ຈຶ່ງຊວນກັນ
ໃຊ້ສລາກເພື່ອຈະຮູ້ແນ່ນອນ ແລ້ວສລາກນ້ັນກໍໄປຕົກໃສ່ໂຢນາ.  
 
ໂຢນາສາລະພາບວ່າລາວໄດ້ເປັນຜູ້ຜິດເພາະກຳລັງປົບໜີຈາກພຣະເຈົ້າຂອງຟ້າສວັນ  ຜູ້ຊົງສ້າງທຸກໆ ຢ່າງ; 
ໂຢນາບອກວ່າພຣະອົງນ້ັນແຫຼະເປັນຜູ້ຊົງເຮັດໃຫ້ລົມພະຍຸເກີດຂຶ້ນ ລູກເຮືອຍິ່ງເກີດຄວາມສະທ້ານຢ້ານກົວ; 
ໂຢນາຈຶ່ງຍອມເປັນເຄ່ືອງບູຊາ   ແລະບອກລູກເຮືອໃຫ້ໂຍນເຂົາລົງໃນທະເລ ແລ້ວລົມພະຍຸຈະສງົບລົງ. ໃນ
ຕອນແລກ ລູກເຮືອບ່ໍຍອມເຮັດ,    ແຕ່ພະຍຸກໍແຮງຂ້ຶນເລ້ືອຍໆຈນົຈະເອົາຊີວິດບ່ໍລອດ;   ໃນທີ່ສຸດພວກເຂົາ 
ອ້ອນວອນຂໍພຣະເຈົ້າບ່ໍຊົງຖືໂທດຜິດກັບພວກຕົນແລ້ວກໍໂຍນໂຢນາລົງໃນທະເລ ແລ້ວພະຍຸກໍສງົບລົງ. ບັນ
ດາລູກເຮືອເຫັນເຊັ່ນນ້ັນກໍພາກັນຢ້ານກົວ ຈຶ່ງຖວາຍເຄື່ອງບູຊາແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. 
 
ພຣະເຈົ້າຊົງສົ່ງປາໃຫຍ່ໂຕນ່ຶງໃຫ້ມາກິນໂຢນາ; ໂຢນາຢູ່ໃນທ້ອງປາເປັນເວລາສາມວັນສາມຄືນ. ໂຢນາໃຊ້
ເວລາໃນທ້ອງປາອ້ອນວອນພຣະເຈົ້າແລະສັຣເສີນພຣະອົງຜູ້ຊົງໂຜດຮັກສາຊີວິດຕົນ;     ໂຢນາສາລະພາບ
ຮັບຮູ້ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຄວາມອ່ອນແອຂອງຕົວເອງ.  ໂຢນາສັນຍາກັບພຣະເຈົ້າວ່າຈະຮັບ
ໃຊ້ພຣະອົງຊົ່ວຊີວິດ. ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງຊົງສ່ັງປາໃຫຍ່ຕົນນັ້ນໃຫ້ໄປຄາຍໂຢນາໄວ້ທ່ີແຄມຫາດຊາຍ. 
 
3. ໂຢນາມີໂອກາດເທ່ືອທີສອງ: (ໂຢນາ 3: 1-10) 
ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນໂຢນາອີກຄ້ັງນ່ຶງໃຫ້ໄປຍັງນີເນເວເພື່ອປະກາດພຣະຄຳ ເທື່ອນ້ີໂຢນາເຮັດຕາມພຣະເຈົ້າຊົງ 
ສ່ັງທຸກປະການ ເພາະລາວໄດ້ຮັບບົດຮຽນຂອງການບ່ໍເຊື່ອຟັງແລ້ວ.   ມື້ທຳອິດທີ່ໂຢນາໄປເຖິງເມອືງນີເນເວ 
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ລາວກໍໄດ້ເທສນາແບບສ້ັນໆວ່າ: “ໃນສ່ີສິບວັນ ເມືອງນີເນເວຈະຖືກທຳລາຍ” (ຢນ 3: 4).  ໂຢນາບ່ໍໄດ້ແນະ
ນຳຫຍັງນອກຈາກຄຳປະກາດນ້ັນ; ລາວບ່ໍໄດ້ກ່າວເຖິງເຣື່ອງພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຽງແຕ່
ເວ້ົາແລ້ວກໍໜີອອກເມືອງໄປ. 
 
ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າບອກວ່າ: “ປະຊາຊົນໃນເມືອງນີເນເວເຊື່ອຟັງຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ.  ພວກເຂົາໄດ້ 
ປະກາດໃຫ້ທຸກໆຄົນທັງຄົນຊ້ັນສູງແລະຄົນຊັ້ນຕ່ຳ ອົດອາຫານແລະນຸ່ງຫົ່ມເຄ່ືອງໄວ້ທຸກ  ເພື່ອເປັນການສະ 
ແດງວ່າ ເຂົາທັງຫມົດໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າແລ້ວ” (3: 5).   ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາກໍຄືໃຫ້ພຣະເຈົ້າປ່ຽນໃຈ 
“ບາງທີພຣະເຈົ້າອາດເຊົາໂກດຮ້າຍ; ແລະພວກເຮົາຈະບ່ໍຕາຍ” (3: 9). 
 
4. ຄວາມຢ້ານກົວຂອງໂຢນາກາຍເປັນຈິງ: (ໂຢນາ 4: 1-10) 
ພຣະເຈົ້າຊົງເຫັນຄວາມຈງິໃຈຂອງປະຊາຊົນເມອືງນີເນເວ    ແລະ “ພຣະອົງຈຶ່ງປ່ຽນໃຈບ່ໍທຳລາຍພວກເຂົາ 
ຕາມທີ່ໄດ້ຂູ່ໄວ້” (ຢນ 3: 10). ເມື່ອເຫັນເຊັ່ນນ້ັນໂຢນາກໍຄຽດແລະບ່ໍພໍໃຈ;   ລາວບ່ໍໄດ້ເຫັນວ່າສ່ິງທ່ີເກີດຂຶ້ນ
ເປັນຄວາມສຳເຣັດ ເພາະລາວຢາກເຫັນນີເນເວຖືກທຳລາຍ; ຄວາມຢ້ານຂອງໂຢນາໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງ 
ເພາະລາວຢ້ານວ່າພຣະເຈົ້າຈະສະແດງຄວາມເມດຕາກັບປະຊາຊົນພວກທີ່ລາວມີອະຄະຕິນ້ີ.  ໂຢນາອ້ອນ 
ວອນໃຫພ້ຣະເຈົ້າເອົາຊີວິດຂອງລາວເສັຽ. “ຂ້ານ້ອຍຕາຍໄປກໍດີກວ່າທີ່ຈະມີຊີວິດຢູ່” (ຢນ 4: 3).  
 
ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄຳຕ່ໍວ່າຂອງໂຢນາຕ່ໍພຣະເຈົ້າດ່ັງນ້ີ (ຢນ 4: 2-3): 1. ໂຢນາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງມຄີວາມຮັກ
ແລະເມດຕາ; ພຣະອົງພ້ອມທີ່ຈະປ່ຽນໃຈແລະບ່ໍລົງໂທດ;   2. ໂຢນາຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ຂ້າລາວຕາຍເສັຽ ເພາະ 
ລາວໄດ້ມີສ່ວນໃນການຊ່ວຍສັດຕຣູຈາກຄວາມພນິາດ ພຣະເຈົ້າຊົງຕອບໂຢນາດ້ວຍຄຳຖາມວ່າ “ເຈົ້າມີສິດ
ຫຍັງທີ່ຈະໂກດຮ້າຍ?” 
 
ພຣະທັມໂຢນາຈບົດ້ວຍຄຳອຸປມາທ່ີມີຊີວິດ (4: 5-8) ຄຳອຸປມານ້ີບອກເຖິງທັສນະຂອງໂຢນາ. ໂຢນາຕ້ອງ
ການເຫັນເມອືງນີເນເວຖືກທຳລາຍ;  ຫລັງຈາກປະກາດພຣະຄຳແລ້ວ ລາວກໍນ່ັງລໍຖ້າທ່ີຕູບນ້ອຍ.  ພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ມີຕ້ົນໄມ້ເກີດຂື້ນສູງກວ່າບ່ອນທ່ີໂຢນາກຳລັງຊົ້ນຢູ່ ເພື່ອປ້ອງກັນຜູ້ປະກາດຈາກແສງແດດ
ຮ້ອນ; ໂຢນາກໍດີໃຈທີ່ໄດ້ມີຮົ່ມ.  ໃນມື້ຕ່ໍມາພຣະເຈົ້າຊົງສ່ົງດ້ວງໂຕນ່ຶງໃຫ້ມາກັດຕົ້ນໄມ້, ແລ້ວຕົ້ນໄມ້ກໍຫ່ຽວ
ແຫ້ງລົງ; ພຣະເຈົ້າສ່ົງລົມຮ້ອນພັດມາໃສ່ໂຢນາແລະລາວເກືອບສລົບໄປ ເພາະຄວາມຮ້ອນຂອງແສງແດດ 
ກ້າ ໂຢນາກໍຄິດຢາກຕາຍ; “ຂ້າພຣະອົງຢາກຈະຕາຍເສັຽດີກວ່າຈະມີຊີວິດຢູ່” 9ພຣະເຈົ້າຊົງຖາມ ໂຢນາວ່າ, 
“ການທີ່ເຈົ້າຄຽດຮ້າຍກົກໄມ້ນ້ັນ ມັນຖືກຕ້ອງແລ້ວຫລື?” (ຢນ 4: 8-9).  
 
ໂຢນາໂກດຮ້າຍເຣື່ອງກົກໄມທ້ີ່ລາວບ່ໍໄດ້ປູກເອງ ແຕ່ລາວບໍ່ໄດ້ຫ່ວງໃຍຄົນຈຳນວນຫລາຍກວ່າ 120, 000 
ຄົນທີ່ບ່ໍມີພຣະເຈົ້າໃນເມືອງນີເນເວ.  ພຣະເຈົ້າຊົງຖາມໂຢນາແບບທ້າທາຍອະຄະຕິຂອງລາວວ່າ: “ເຮົາຈະ 
ບ່ໍສົງສານມະຫານະຄອນນິເນເວຫລື   ຊ່ຶງມີເດັກນ້ອຍທີ່ບ່ໍຮູ້ດຽງສາກວ່າແສນສອງຫມື່ນຄົນ ແລະມີສັດລ້ຽງ 
ເປັນຈຳນວນຫລາຍອີກດ້ວຍ” (ຢນ 4: 11).  
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ສ່ິງທີ່ໜ້າຄິດຈາກເຣື່ອງນີ້ຄືປະຊາຊົນທ່ີເມືອງນີເນເວແລະໂຢນາເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການບໍ່ເຊ່ືອຟງັພຣະເຈົ້າ; ນີເນ
ເວສຳນຶກຜິດແລະກັບໃຈ, ແຕ່ໂຢນາບ່ໍໄດ້ເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ.   ໂຢນາຢາກເຫັນນີເນເວຖືກທຳລາຍ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າ
ຊົງປະສົງໃຫ້ພວກເຂົາກັບໃຈເພື່ອພຣະອົງຈະຮັກສາພວກເຂົາໄວ້.    ໂຢນາຮັບຮູວ່້າລາວຮູ້ພຣະປະສົງຂອງ    
ພຣະເຈົ້າສຳລັບນີເນເວ, ແຕ່ຍ້ອນໃຈອະຄະຕິຂອງລາວ ລາວຈຶ່ງພຍາຍາມຄັດຂວາງ ພຣະເຈົ້າຊົງເຮັດເພາະ
ຄວາມຮັກ, ແຕ່ໂຢນາໄດ້ເຮັດເພາະຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ. ໂຢນາແລະພຣະເຈົ້າມີເປົ້າໝາຍຕ່າງກັນແຕ່ຕ້ົນຈົນ
ຈົບເຣື່ອງ. 
 
ເວລາພວກເຮົາປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຢ້ານກາຍເປັນອະຄະຕິ,   ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຮັດຜິດຕໍ່ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ. 
ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວເປັນຈຸດເລ້ີມຂອງອະຄະຕິທັງຫລາຍ. ການເຫັນແກ່ຕົວສາມາດເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ມີຄວາມ
ໂກດຮ້າຍ.  ພວກເຮົາສາມາດຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມຢ້ານທີ່ເກີດຈາກອະຄະຕິໄດ້ດ້ວຍຄວາມຮັກເມດຕາແລະພຣະ
ຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ໂຢນາສອນພວກເຮົາເຖິງອັນຕະລາຍທ່ີເກີດຈາກອະຄະຕິສ່ວນຕົວ ເວລາພວກເຮົາຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບເຣື່ອງ
ຕ່າງໆ. ຄວາມຢ້ານກົວໃນສ່ິງທີ່ບ່ໍຮູ້ ຫລືຄຸ້ນເຄີຍ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີອະຄະຕິກັບຄົນອື່ນ.    ບາງເທື່ອພວກເຮົາຈຳ
ຕ້ອງໄດ້ພສູິດຄວາມຢ້ານຂອງຕົວເອງ ແລະກ້າວອອກນອກເຂດທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ເພື່ອຈະສາມາດເຂົ້າໃຈສ່ິງແວດ
ລ້ອມ. ພຣະເຢຊູຊົງສອນໃຫຮ້ັກສັດຕຣູ.   ພວກເຮົາຄວນຮຽນຮູ້ ແລະເຂ້ົາໃຈວ່າຄົນອ່ືນຄິດແລະປະພຶດຢ່າງ
ໃດ ກ່ອນທ່ີເຮົາຈະມີອະຄະຕິກັບພວກເຂົາ ຄົນທັງໂລກກຳລັງຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ; ອະເມຣິກາປະ
ກອບດ້ວຍຄົນທີ່ມາຈາກຫລາຍໆປະເທດໃນໂລກ;  ພວກເຮົາຄວນຮຽນຮູ້ຊ່ຶງກັນແລະກັນເພື່ອສ່ິງກີດກ້ັນຈະ
ໄດ້ໜ້ອຍລົງ. 
 
ຄຳຖາມ: 

1. ມເີຫດຜົນແນວໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເກີດມີອະຄະຕິກັບຜູ້ອ່ືນ? 
2. ມຄີວາມຢ້ານກົວແນວໃດແດ່ທີ່ນຳໄປສູ່ການມີອະຄະຕິ? 
3. ອະຄະຕິເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນສັງຄົມວິທີໃດ? 
4. ທ່ານຄິດວ່າຜູ້ໃດຄືສັດຕຣູຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ? 
5. ມຫີຍັງແດ່ທ່ີທ່ານສາມາດຊ່ວຍເພື່ອຜ່ອນອະຄະຕິໃນສັງຄົມ? 
6. ເປັນຫຍັງໂຢນາຈຶ່ງບ່ໍສາມາດເອົາຊະນະອະຄະຕິທີ່ລາວມີກັບປະຊາຊົນຂອງອັສຊີເຣັຽ? ທ່ານຈະ

ຫລີກເວັ້ນເຣື່ອງໃນທຳນອງນີ້ວິທີໃດ? 
ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 9 
ຄວາມຢ້ານຈະບໍ່ພຽງພໍ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ລູກາ 12: 22-34 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 12: 22-34 
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພວກເຮົາສາມາດເຊ່ືອວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງປະທານສ່ິງທີ່ຂາດເຂີນ. 
ຄຳຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ: ມຄີວາມຕ້ອງການແນວໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍກະວົນກະວາຍ? 
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:  ເພື່ອຮັບຮູວ່້າການກະວົນກະວາຍບ່ໍມີປໂຍດ ແລະມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນ 
ການຊົງປະທານຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
ອ່ານລວບ: ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງສອງນ້ອງອ້າຍ  ແລະຄຳອຸປມາເຣື່ອງເສດຖີໂງ່ເພື່ອ
ສອນພວກສາວົກໃຫ້ປາສຈາກຄວາມກະວົນກະວາຍ  ໂດຍເຊື່ອວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າຫລາຍກວ່າໃນຊັບສົມ
ບັດ. 
 

ຄຳນຳ 
ຫລາຍໆ ຢ່າງທ່ີພວກເຮົາຢ້ານບໍ່ໄດ້ເກີດຂ້ຶນສເມີໄປ;ເຊັ່ນການຢ້ານຕົກຈາກທີ່ສູງ, ຢ້ານແມງມຸມຕອດ, ແລະ
ຢ້ານເຄື່ອງບິນໂດຍສານຕົກ.     ຄວາມຢ້ານສ່ວນຫລາຍກໍບ່ໍໄດ້ເກີດມາຈາກເຄມີໃນຮ່າງກາຍ. ຄວາມຢ້ານ
ສ່ວນຫລາຍເກີດມາຈາກຄວາມຕ້ອງການ. ພວກເຮົາຢ້ານຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມອົບອຸ່ນ ຫລືຢ້ານຂາດເຂີນ. ໃນ
ບົດຮຽນນ້ີພຣະເຢຊູຊົງສອນໃຫ້ພວກເຮົາເຊ່ືອວາງໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງປະທານສິ່ງທີຂ່າດເຂີນໃຫ.້ 
 
1. ຄວາມໄຮ້ປໂຍດຂອງການຢ້ານແລະການກະວົນກະວາຍ: (ລູກາ 12: 1-21) 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສອນພວກສາວົກໃຫ້ສັດຊ່ືໃນເວລາຖືກຂົ່ມເຫງ (ລກ 12: 1-12) ແຕ່ມີຊາຍຄົນນຶ່ງມາທູນຂໍ
ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະອົງ.    ຊາຍຄົນນ້ີຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ແບ່ງປັນມໍຣະດົກລະຫວ່າງລາວ
ແລະອ້າຍ. ແນ່ນອນພວກເຂົາຄົງມີການໂຕ້ຖຽງກັນ ແລະຊາຍຄົນນັ້ນອາດຕົກເປັນຜູ້ເສັຽປຽບ; ລາວຈຶ່ງມາຂໍ
ຄວາມຍຸດຕິທັມຈາກພຣະເຢຊູ. ຕາມປົກຕິແລ້ວ ພວກຄຣູສອນຂອງຄົນຢິວຈະເຮັດໜ້າທີ່ນ້ັນໃນຄຸ້ມບ້ານ. 
 
ບັນຫາທີນ່ຶງ:   ສ່ິງທີຊ່າຍຄົນນ້ັນກຳລັງຮ້ອງຂໍບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງກັບສິ່ງທີພ່ຣະເຢຊູກຳລັງສອນພວກສາວົກ; 
ເຖິງປານນ້ັນພຣະອົງກໍຊົງໃຊ້ໂອກາດເພື່ອສອນບົດຮຽນເຣື່ອງຄວາມໂລບກັບຜູ້ຟັງທັງຫລາຍ.  ໃນລູກາ 12: 
16-21, ພຣະເຢຊູເລົ່າເຣື່ອງພໍ່ນາຮ່ັງມີຜູ້ນ່ຶງຊຶ່ງເປັນຄົນໂງ່.  ຄົນທ່ີປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາໃນສມຍັນ້ັນມກັຈະຖືກ
ເອີ້ນວ່າ “ຄົນໂງ່.” ພໍ່ນາຄົນນີ້ມີຜົນລະປູກຢ່າງຫລວງຫລາຍຈົນບໍ່ມີເລ້ົາຈະໃສ່; ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງຕັດສິນໃຈສ້າງ
ເລົ້າໃໝ່ໃຫ້ໃຫຍ່ກວ່າຂຶ້ນແທນ ເພື່ອຈະພຽງພໍສຳລັບເກັບຜົນລະປູກ; ເມື່ອສຳເຣັດທຸກຢ່າງ ລາວກໍສລອງຜົນ
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ງານ. ແຕ່ວ່າ ສ່ິງທີພ່ໍນ່າຮັ່ງມຜູ້ີນ້ີບ່ໍຮູກໍ້ຄືວ່າຊີວິດຂອງຕົນຈະດັບໄປໃນຄືນນັ້ນ.  ພຣະເຢຊູຈົບຄຳອຸປມາດ້ວຍ
ຄຳຖາມທ່ີວ່າ: “ສ່ວນສິ່ງຂອງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຫາມາໄວ້ນ້ັນ ຈະຕົກເປັນຂອງຜູ້ໃດ?” ຄຳຕອບກໍຄື: ຂອງຄົນອື່ນ, 
 
ພໍນ່າເສດຖີກາຍເປັນຄົນໂງ່ເພາະລາວບ່ໍໄດ້ມີພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນແຜນການຂອງລາວ; ນັ້ນຄືຄຳສອນສຳຄັນໃນລູ
ກາ 12. ພຣະເຢຊູຊົງສອນສາວົກໃຫ້ຕ່ໍສູ້ການຂົ່ມເຫງ  ແລະບ່ໍໃຫ້ກະວົນກະວາຍວ່າຈະກິນຫຍັງຫລືນຸ່ງຫຍັງ. 
ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຢູ່ຕ່ໍໄປເພາະເຂົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງດູແລພວກຕົນ.   ການເພິ່ງພຣະເຈົ້າເປັນຈຸດສຳ
ຄັນ; ສັງເກດເບິ່ງວ່າພຣະອົງກຳລັງເຮັດຫຍັງ ແລະສແວງຫາອານາຈັກພຣະເຈົ້າກ່ອນ ຈະເປັນປັດຈັຍສຳຄັນ
ສຳລັບພວກສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ ແທນທີ່ຈະກະວົນກະວາຍແລະຢ້ານກົວ. 
 
2. ຢາແກ້ຄວາມຢ້ານແລະກະວົນກະວາຍ: (ລູກາ 12: 22-28) 
ພຣະເຢຊູຊົງສອນພວກສາວົກໃຫ້ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງປະທານ (12: 22-23). ພຣະອົງຊົງເນັ້ນວ່າຄວາມ
ກະວົນກະວາຍຈະເປັນພັຍຕ່ໍຊີວິດພວກເຮົາ ແລະຈະເປັນອຸປສັກເຣື່ອງການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ.  ຫລັງຈາກນັ້ນ 
ພຣະເຢຊູກໍຊົງໃຊ້ຄຳອຸປມາເພື່ອສອນເປັນການເຕືອນຕໍ່ໄປ (12: 22-34).   ຄຳສອນເຫລ່ົານ້ີເລີ້ມດ້ວຍຄຳ
ເຕືອນ: ສ່ິງນ້ີຈະເກີດຂຶ້ນ ຖ້າຜູ້ໃດເກັບຊັບສົມບັດໄວ້ສຳລັບຕົວເອງ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ເພື່ອແຜ່ເຣື່ອງພຣະເຈົ້າ.  ພຣະ
ອົງຊົງສອນສາວົກເຣື່ອງການດຳເນີນຊີວິດ.  
 
ຄຳສອນເວ້ົາເຖິງຈະກິນຫຍັງ, ຮ່າງກາຍຂອງຄົນ, ແລະຈະນຸ່ງຫົ່ມຫຍັງ.  ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຕົວຢ່າງເຣືອງຝູງກາ 
(ອາຫານ), ຮ່າງກາຍຂອງຄົນ (ສຸຂພາບ), ແລະ ດອກໄມ້ (ເຄ່ືອງນຸ່ງ).  

 ຝູງກາ (ຝູງນົກ):  ບ່ໍໄດ້ຫວ່ານເມັດພືດ, ບ່ໍມເີລົ້າເຂົ້າ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງລ້ຽງພວກມນັ (ຝູງກາເປັນສັດ
ເປື້ອນໃນ ພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າ).   ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ, “ພວກເຈົ້າຍິ່ງມີຄ່າລ່ືນ 
ກວ່າຝູງນົກເຫລ່ົານ້ັນ.” 

 ຮ່າງກາຍຂອງຄົນ: ຄວາມກະວົນກະວາຍມີຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ການຫລັບນອນ ແລະສຸຂພາບ;   
ພຣະເຢຊູຊົງຖາມວ່າ: “ຄວາມກະວົນກະວາຍສາມາດຕ່ໍຊີວິດໃຫ້ຍືນຍາວໄປອີກໄດ້ບ່ໍ?”  

 ດອກໄມ້: ບ່ໍໄດ້ເຮັດວຽກ, ບໍ່ໄດ້ຕ່ຳຜ້າ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງຕົບແຕ່ງພວກມັນໃຫ້ງາມກວ່າກະສັດໂຊໂລ
ໂມນຜູ້ມີທຸກຢ່າງ. ພຣະເຢຊູຊົງຖາມຜູ້ຟັງວ່າ: “ພຣະອົງຈະບໍ່ຕົບແຕ່ງພວກເຈົ້າຫລາຍກວ່າດອກໄມ້
ນ້ັນບໍ່?” 

 
ພຣະເຢຊູຊົງເອ້ີນຄົນທີ່ກະວົນກະວາຍວ່າ “ຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອໜ້ອຍ”  ເພາະພວກເຂົາຂາດຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນໃນ   
ພຣະເຈົ້າແລະພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ. ຄຳສອນທ່ີຜ່ານມານ້ີພາໃຫ້ພວກເຮົາຄິດເຖິງຄວາມຮັກແລະຫ່ວງ
ໃຍຂອງພຣະເຈົ້າໃນການທີ່ຈະປະທານສ່ິງທີພ່ວກເຮົາຂາດເຂີນແຕ່ລະວັນ. 
 
 
3. ທາງເລືອກເພື່ອຊະນະຄວາມຢ້ານແລະກະວົນກະວາຍ: (ລູກາ 12: 29-34) 
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ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ທາງເລືອກສຳລັບພວກສາວົກ:  ຊີວິດທີ່ກະວົນກະວາຍກັບຊີວິດປະຈຳວັນ  ຫລືຊີວິດໃນອາ 
ນາຈັກພຣະເຈົ້າ ແລະເພິ່ງພຣະອົງໃນທຸກໆ ຢ່າງ.  ຊີວິດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານນັ້ນມັນຫລາຍກວ່າການກິນ, 
ການດ່ືມ, ເຄ່ືອງນຸ່ງ, ແລະຊັບສົມບັດ. ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ຄວາມຂາດເຂີນໃນຊີວິດພວກເຮົາ. ພຣະເຢຊູຊົງເຕືອນ
ວ່າຊີວິດຂອງ “ຄົນທົ່ວໄປຢູ່ໃນໂລກນ້ີກະວົນກະວາຍຢູ່ສເມກັີບເຣືອ່ງທັງໝົດເຫລ່ົານ້ີ.”   ຄົນທົ່ວໄປຈະຊອກ 
ສແວງຫາຊັບສົມບັດເພື່ອຄວາມໝ້ັນຄົງ ແຕ່ບ່ໍມີໃຜສາມາດປະກັນຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງຕົວເອງໄດ້. 
 
ບ່ອນເກັບຜົນປູກເປັນບັນຫາສຳຄັນໃນສັຕວັດທີນ່ຶງ; ລະບົບອາຍເຢັນແລະສາງເກັບເຄ່ືອງຍັງບໍ່ມີ; ຄົນທົ່ວໄປ
ຈະບ່ໍມີທ່ີຮັກສາອາຫານຫລືຂອງມີຄຸນຄ່າທີ່ປອດພັຍ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວເຖິງຂະໂມຍແລະມອດສຳລັບຜູ້ 
ທີ່ຕ້ອງການສະສົມ.     ມອດຫລືແມງໄມ້ສາມາດທຳລາຍອາຫານແລະເຄື່ອງນຸ່ງ; ຂະໂມຍສາມາດເຈາະຝາ
ເຮືອນແລະລັກເອົາສ່ິງຂອງ. 
 
ສມັຍນ້ີພວກເຮົາບ່ໍມີບັນຫາເຣືອ່ງບ່ອນເກັບຂອງ, ແຕ່ພວກເຮົາມີບັນຫາເຣື່ອງຊື້ບ່ໍເຊົາ. ຄົນທົ່ວໄປໃນສມັຍນ້ີ 
ກໍບ່ໍໄດ້ແຕກຕ່າງກັບຄົນທົ່ວໄປໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູທີ່ພຣະອົງຕ່ໍສູ້ຢູ່ ພວກເຂົາເພິ່ງຄວາມສາມາດຂອງຕົວ
ເອງໃນການເກັບເຂົ້າຂອງເງິນທອງ. ຄຳຕອບກໍຍັງຄືເກົ່າ:   ພວກເຮົາເລືອກວິທີທາງຂອງພຣະເຈົ້າຊ່ຶງເປັນຢູ່  
ຕລອດໄປ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເອົາອານາຈກັສວັນໄວ້ກ່ອນທຸກຢ່າງ; ເວລາພວກເຮົາເຮັດດ່ັງນັ້ນ ພວກເຮົາຈະ
ໄດ້ສ່ິງທີ່ຂາດເຂີນ (ອາດຈະບ່ໍແມ່ນສ່ິງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ); ພວກເຮົາຈະໄດ້ສ່ິງທີຂ່າດເຂີນເພື່ອຈະສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບຊີວິດພວກເຮົາສຳເຣັດ (ລກ 12: 31). 
 
ພຣະເຢຊູຊົງສລຸບການສ່ັງສອນດ້ວຍຄຳສັ່ງວ່າບ່ໍໃຫ້ຢ້ານ (ລກ 12: 32);     ພຣະອົງຊົງເອີ້ນພວກສາວົກວ່າ 
“ແກະຝູງນ້ອຍເອີຍ” ຊ່ຶງບອກເຖິງຄວາມຮັກແພງລະຫວ່າງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພໍ່ແລະສາວົກຜູ້ເປັນລູກ.  ຄວາມ
ຢ້ານແລະຄວາມກະວົນກະວາຍເປັນຂອງຄົນທີ່ແລ່ນນຳໂລກ.    ແຕ່ລາງວັນຂອງອານາຈັກສວັນຄືສັນຕິສຸກ 
ເພາະພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຍັງຊົງຄຸ້ມຄອງທຸກຢ່າງ; ຊັບສົມບັດທີ່ພວກເຮົາຝາກໄວ້ກັບພຣະອົງ ບໍ່ມີໃຜຈະ
ຂະໂມຍ ຫລືທຳລາຍໄດ້. 
 
ຜູ້ທີ່ຢູ່ຝ່າຍສວັນມີເສລີພາບທີຈ່ະຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ   ແລະພວກເຂົາຈະມີສ່ວນໃນວຽກງານຂອງພຣະອົງໃນ
ໂລກນີ້.  ທັສນະທີ່ພຣະເຢຊູສອນຊ່ວຍພວກເຮົາບ່ໍໃຫ້ກຳຊັບສົມບັດໄວ້ຈົນແໜ້ນ ແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນ
ຄົນເພື່ອແຜ່; ທັສນະນີ້ຈະບອກວ່າພວກເຮົາຄວນແລ່ນນຳຫຍັງໃນໂລກນ້ີ. ພຣະເຢຊູສລຸບວ່າ: “ເພາະຊັບສົມ
ບັດຂອງພວກເຈົ້າຢູ່ທີ່ໃດ ໃຈຂອງພວກເຈົ້າກໍຢູ່ທີ່ນັ້ນແຫລະ” (ລກ 12: 34). 
 
ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ກະວົນກະວາຍກັບສິ່ງຈຳເປັນໃນແຕ່ລະວັນ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງຢູ່ໃນໃຈຂອງທ່ານ.   ໂລກນ້ີສອນພວກ 
ເຮົາໃຫ້ແລ່ນນຳຊັບສົມບັດເພາະວ່າສ່ິງນັ້ນຈະໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຊີວິດ.  ພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າພຣະເຈົ້າຜູ້
ດຽວສາມາດນຳຄວາມປອດພຍັແລະສັນຕິສຸກມາສູ່ຊີວິດ.   ບັນຫາຄືພວກເຮົາຈະຕ້ອງຍອມປ່ອຍ ແລະເຊື່ອ
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ວາງໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງດູແລສ່ິງທີ່ພວກເຮົາຂາດເຂີນແຕ່ລະວັນ;  ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍວ່າໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນ
ກຽດຄ້ານ, ເພາະເປັນການບອກວ່າຢ່າໃຫ້ຄວາມຢ້ານເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນບ່ໍມີປໂຍດ.    ໃຫ້ພວກ
ເຮົາເອົາໃຈໃສ່ເຣື່ອງການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ  ແລະຮູ້ວ່າພຣະອົງຈະຊົງດູແລພວກເຮົາ.   ຈົ່ງປ່ອຍຄວາມກະວົນ 
ກະວາຍໄປເສັຽ. 
 
ຄຳຖາມ: 

1. ມເີຫດຜົນແນວໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນກະວົນກະວາຍ? 
2. ມຫີຍັງແດ່ທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເອົາຊະນະຄວາມກະວົນກະວາຍ? 
3. ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ຄວນຢ້ານ ແລະສ່ິງທີ່ບ່ໍຄວນຢ້ານ? 
4. ຄິດເຖິງສ່ິງທີເ່ຮັດໃຫ້ທ່ານກະວົນກະວາຍ. ທ່ານມີແຜນແນວໃດແດ່ທີ່ຈະປ່ອຍສ່ິງເຫລ່ົານັ້ນໄປ? 
5. ພຣະຄຳຕອນໃດແດ່ທ່ີຍາກສຳລັບການນຳໄປປະຕິບັດ? 
6. ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ເພື່ອຈະເອົາຄວາມກະວົນກະວາຍອອກໄປຈາກຊີວິດ? 

 
 
 
 

ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 10 
ຊົງຊະນະຄວາມຢ້ານ 

  
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 26:36-46 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມດັທາຍ 21; 26:1-56 
ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຊົງຢ້ານເມື່ອໃກ້ຈະເຖິງວັນທີ່ພຣະເຢຊູຈະຕ້ອງຕາຍແຕ່ຄຳອ້ອນ 

ວອນເຮັດໃຫມີ້ຊັຍຊະນະ.  
ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະເອົາຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາຊ່ອຍແນວໃດເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າຈະ

ຕ້ອງທົນທຸກ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພື່ອໃຫ້ສະແດງຄວາມສັດຊື່ ແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈົ້າ.  
       

ບົດນໍາ 
 ການທີພ່ຣະເຢຊູພົບກັບຄວາມທຸກທັງກາຍແລະໃຈໃນຄືນກ່ອນໜ້າເຂົາຈບັພຣະອົງ ເປັນບົດຮຽນອັນລ້ຳຄ່າ
ຂອງເຮົາທັງຫລາຍກໍເພາະວ່າເມື່ອເຮົາພົບກັບຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ ເຮົາກໍຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງທຸກຍາກ
ລຳບາກກ່ອນເຮົາແລະເພ່ືອເຮົາແລ້ວ ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຈຶ່ງມີທີ່ເພິ່ງທາງໃຈເມື່ອພົບຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ. 
 
1. ວັນຖືກຄຶງມາໃກ້ແລ້ວ:  (ມັດທາຍ 21:1-26;46) 
ວັນຈັນເປັນວັນທີ່ພຣະອົງຊຳຮະພຣະວິຫານ, " ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ຊົງຂັບ
ໄລ່ບັນດາຜູ້ຊ້ືຂາຍໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານນັ້ນອອກເສັຽ    ແລະຂວໍ້າໂຕະຜູ້ແລກເງິນກັບທັງບ່ອນຜູ້ຂາຍນົກ 
ເຂົາເສັຽ " (21:12). ການທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຂັບໄລ່ບັນດາພໍ່ຄ້າ ແມ່ຄ້ານ້ີເຮັດໃຫ້ພວກຟາຣິີຊາຍໃຈຮ້າຍຫລາຍ
ເພາະເຂົາຂາດລາຍໄດ້ຈາກການງານເຫລ່ົານ້ັນ ດ້ວຍເຫດນ້ີພວກປະໂລຫິດກັບພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ວາງແຜນ
ຂ້າພຣະອົງເສັຽ ( 21:46). ຕ່ໍມາໃນວັນອັງຄານແລະວັນພຸດພຣະເຢຊູຊົງເທສນາທີ່ພຣະວິຫານເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນ
ຈຳນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ເຂົ້າຟງັຄຳເທສນາຂອງພຣະອົງ,  ເມື່ອເປັນເຊ່ັນນ້ັນເຂົາຍ່ິງຄຽດແຄ້ນພຣະເຢຊູຈົນ
ເຖິງຂັ້ນຢາກຂ້າພຣະອົງເລີຍ.  ດ້ວຍເຫດນ້ີເຂົາຈຶ່ງວາງແຜນຢ່າງແນບນຽນເພື່ອຈບັພຣະອົງໄປສັງຫານ. 
 
ໃນແລງວັນພຣະຫດັ ພຣະເຢຊູໄດ້ຕ້ັງສິນມະຫາສນິດແລະກິນເຂ້ົາຈີ່ບໍ່ມີເຊ້ືອແປ້ງຮ່ວມກັບສາວົກຂອງພຣະ
ອົງ ເພື່ອບອກໃຫສ້າວົກໄດ້ຮູ້ວ່າວັນເວລາຂອງພຣະອົງໃກ້ຈະມາເຖິງແລ້ວ, ຄຳວ່າເວລາຂອງພຣະອົງໃກ້ຈະ 
ມາເຖິງແປວ່າ ວັນເວລາທີ່ພວກຫົວໜ້າສາສນາໃກ້ຈະມາຈບັພຣະອົງໄປປະຫານມາໃກ້ແລ້ວ. ພຣະອົງຊົງຮູ້
ທັງໝົດຈຶ່ງສັ່ງພວກສາວົກໄປຈັດປັສຄານ້ີໃນຂ້ໍ 17-19).  
 



 39

2. ຊົງຮັບປະທານປັສຄາ: ( ມັດທາຍ 26:17-35) 
ທີ່ຫ້ອງຊ້ັນເທິງໃນແລງວັນພະຫດັພຣະເຢຊູໄດ້ກິນປັສຄາທີ່ເອີ້ນວ່າ ສິນມະຫາສນິດ ຫລືລາງຄົນຮ້ອງວ່າສິນ
ລະນຶກ,     ພຣະເຢຊູຊົງບອກສາວົກວ່ານ້ີເປັນເຂົ້າແລງຄາບສຸດທ້າຍທີ່ພຣະອົງຈະກິນຮ່ວມກັບພວກສາວົກ 
ແລ້ວພຣະອົງກໍຈະຖືກເຂົາຈບັໄປປະຫານເສັຽ. ເຂົ້າຄາບແລງວັນນ້ີເປັນຊົ່ວໂມງດຽວກັນທ່ີອິສຣາເອນຖືກປົດ
ປ່ອຍອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ຫລັງຈາກຊາວອິສຣາເອນເອົາເລືອດແກະຫລືເລືອດແບ້ທາວົງປະຕູ ອັນເປັນ
ສັນຍາລັກວ່າຄວາມຕາຍຈະບ່ໍມາເຖິງບ້ານເຮືອນຫລັງນັ້ນ (ອ່ານອົບພະຍົບ 128) ດ້ວຍເຫດນ້ີລູກາຈຶ່ງກ່າວ
ວ່າ "ເມື່ອເຖິງໂມງແລ້ວພຣະອົງກໍປະທັບໂຕະກັບພວກສາວົກ " (ລູກາ 22:14).  
 
ຫລັງຈາກກິນປັສຄາແລ້ວພຣະອົງຊົງບອກສາວົກວ່າພຣະອົງຈະຕ້ອງຕາຍ, ແລະຊົງບອກວ່າຈະມີຄົນນຶ່ງປະ
ຕິເສດພຣະອົງ "ຝ່າຍເປໂຕຈຶ່ງທູນຕອບພຣະອົງວ່າ ""ຖ້າຄົນທັງປວງສະດຸດໃຈເພາະທ່ານ ຝ່າຍຂ້ານ້ອຍຈະ
ບ່ໍສະດຸດໃຈຈັກເທື່ອ"" ພຣະເຢຊູຈຶ່ງຊົງຕອບເປໂຕວ່າ "ໃນຄືນວັນນ້ີກ່ອນໄກ່ຂັນ ທ່ານຈະປະຕິເສດເຮົາເຖິງ
ສາມເທ່ືອ" (ມັດທາຍ 26: 33-34).   ເປໂຕແນ່ໃຈໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນວ່າຈະບໍ່ປະຕິເສດພຣະອົງຈັກ
ເທື່ອເລີຍ. ຄໍາສັນຍາຂອງເປໂຕຈະເປັນຢ່າງໃດນ້ັນໃຫ້ເຮົາເບ່ິງຕອນຕໍ່ໄປ.  
 
3. ຊົງປະເຊີນຄວາມຢ້ານ:  (ມັດທາຍ 26: 36-39)  
ແລ້ວພຣະອົງກໍພາພວກສາວົກອອກຈາກຫ້ອງຊັ້ນເທິງເພື່ອໄປໄຫວ້ວອນທີ່ສວນທີ່ມຊ່ືີວ່າ ສວນເຄັດເຊມາເນ 
ເປັນສິ່ງສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ພຣະອົງຈະຖືກຄຶງທີ່ໄມກ້າງແຂນ,      ພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້າ
ແລະໜັກພຣະທັຍຫລາຍ (ແປວ່າ ເປັນທຸກໃຈຫລາຍ) ໃນເຫດການຕອນນ້ີເຮົາເຫັນແຈ້ງຢູ່ຢ່າງຄື;  1. ພຣະ
ອົງຊົງບອກສາວົກວ່າ   "ຈິດໃຈຂອງເຮົາທຸກໜັກແທບຈະຕາຍຢູ່ແລ້ວ ຈົ່ງຄອຍຢູ່ທີ່ນີ້ ເຝົ້າຢູ່ກັບເຮົາເທ້ີນ" (ຂ້ໍ 
38). ແປວ່າພຣະອົງບອກສາວົກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກເປັນທຸກໃຈໃຫ້ສາວົກໄດ້ຮັບຊາບເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຄອຍເຝ້ົາ
ຢູ່ໃກ້ຊິດແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈພຣະອົງໃນພາວະເຊັ່ນນີ້.    2. ພຣະອົງໄດ້ຊົງອ້ອນວອນບອກກັບພຣະບິດາວ່າ " 
ໂອພຣະບິດາເອີຍ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຂໍໃຫຈ້ອກນ້ີເລ່ືອນພົ້ນຈາກລູກໄປທ້ອນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີ ຂໍຢ່າໃຫເ້ປັນໄປ
ຕາມໃຈປາຖນາຂອງລູກ ແຕ່ໃຫ້ເປັນຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງເທີ້ນ " (ຂ້ໍ 39). ແປວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຂໍຕ່ໍ
ພຣະບິດາຫາກບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຕາຍພຣະເຢຊູກໍຂໍໃຫ້ຜ່ານພົ້ນໄປ, ນີ້ເປັນພຽງການຂໍຂອງພຣະເຢຊູ ແຕ່ສ່ວນ
ເລິກແລ້ວພຣະອົງຍັງທູນພຣະບິດາວ່າ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນການຂອງພຣະບິດາເທ່ົານ້ັນ.  
 
ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຢຊູທ່ີບອກສາວົກວ່າພຣະອົງຊົງເປັນທຸກ    ແລະຂໍໃຫ້ເຂົາຢູ່ໃກ້ແລະໄຫວ້ 
ວອນເພື່ອພຣະອົງນັ້ນເຂົາບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມນ້ັນ,   ການທີ່ສາວົກບ່ໍເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣເຢຊູນ້ັນໄດ້ສະແດງ
ເຖິງຄວາມອ່ອນແອຂອງພວກສາວົກ   ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນສາວົກທີ່ໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງ  ເຊ່ັນເປໂຕ,  
ຢາໂກໂບ ແລະໂຢຮັນ ສົມຄວນຈະນຳພາສາວົກອື່ນໆປະຕິບັດຕາມຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຢຊູ.  ພວກສາວົກໄດ້
ຂາດຄວາມອົດທົນພາກັນນອນຫລັບໂດຍລືມໜ້າທີ່ຂອງເຂົາວ່າຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຊ່ອຍອ້ອນວອນ ແລະເປັນຜູ້
ຊ່ອຍພຣະເຢຊູໃນຍາມທ່ີພຣະອົງຊົງເປັນທຸກໃຈເຊ່ັນນ້ີ.  
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4. ຊົງເປ່ົາປ່ຽວຢ້ານກົວ: (ມັດທາຍ 26: 40-41) 
ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູຊົງອ້ອນວອນຢູ່ຊ່ົວຂະນະນຶ່ງພຣະອົງກໍຊົງກັບຄືນໄປຫາພວກສາວົກ ໂດຍຫວັງໃຈວ່າຈະ
ເຫັນພວກສາວົກພາກັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການອ້ອນວອນແລະລໍຖ້າພຣະເຢຊູຢ່າງຈິງຈັງ   "ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສະ 
ເດັດກັບມາຫາພວກສາວົກເຫລ່ົານ້ັນ ຊົງເຫັນເຂົານອນຫລັບຢູ່ " (ຂ້ໍ 40).  ການນອນຫລັບຂອງພວກສາວົກ
ນ້ັນເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ຄວາມເຊ່ືອແລ້ວນັບວ່າເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດ,   ນອກນ້ັນຍັງບົ່ງບອກອີກວ່າ
ພວກສາວົກພາກັນປ່ອຍປະໃຫ້ພຣະເຢຊູຊົງເປັນທຸກຢ້ານກົວຢູ່ຄົນດຽວ.     ຮູບພາບຕອນນ້ີໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ    
ພຣະເຢຊູອົງດຽວເທົ່ານ້ັນໄດ້ແບກພາຣະຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນທັງປວງ    ແລະພຣະອົງເທ່ົານ້ັນທີ່ໄດ້ຕາຍ
ແທນ ຄວາມຜິດແລະຄວາມບາບຂອງທຸກຄົນທີ່ຍອມຮັບເອົາພຣະອົງມາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະພຣະອົງ
ເທົ່ານ້ັນທີ່ສາມາດໄຖ່ຖອນພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກລຳບາກໃນບຶງໄຟນະຮົກອີກດ້ວຍ.  
 
ເມືອ່ພຣະເຢຊູຊົງເຫນັພວກສາວົກນອນຫລັບຢູ່ຈຶ່ງຊົງກ່າວດ້ວຍຄວາມທຸກໃຈກັບເປໂຕວ່າ  " ຢ່າງນ້ັນພວກ
ທ່ານບ່ໍສາມາດຈະຄອຍເຝ້ົາຢູ່ກັບເຮົາຈັກທຸ້ມດຽວຫລື? " (ຂ້ໍ 41).   ເປໂຕຜູ້ໃຫ້ຄຳໝ້ັນສັນຍາກັບພຣະເຢຊູ 
ໃນ ຂ້ໍ 33 ວ່າຈະບໍ່ສະດຸດໃຈຈກັເທ່ືອ ຄຳສັນຍາຂອງລາວບ່ໍທັນຂ້າມຄືນລາວກໍຫລົງນອນຫລັບໄປເສັຽແລ້ວ, 
ລາວໄດ້ປະປ່ອຍໃຫພ້ຣະເຢຊູອ້ອນວອນແຕ່ຜູ້ດຽວ.  ພວກສາວົກອ່ືນໆກໍໄດ້ລືມຄຳທີ່ພຣະອົງຊົງສັ່ງວ່າ "ຈົ່ງ
ນ່ັງຢູ່ທີ່ນີ້ ເຮົາຈະໄປອ້ອນວອນຢູ່ທີ່ນັ້ນ " ( ຂ້ໍ 36ຂ).     ແປວ່າພຣະອົງຊົງສັ່ງໃຫ້ພວກສາວົກນ່ັງເຝ້ົາຣະວັງຢູ່ 
ສເມີ ແລະຢ່າລືມອ້ອນວອນເພື່ອຕົນເອງດ້ວຍ, ແລະແລ້ວຫລັງຈາກພຣະເຢຊູຊົງເຫນັເຂົານອນຫລັບຈຶ່ງສັ່ງ
ອີກວ່າ " ຈົ່ງເຝ້ົາຣະວັງຢູ່ເພື່ອພວກທ່ານຈະບ່ໍຕົກໃນການທົດລອງ ຈິດໃຈພ້ອມຢູ່ແລ້ວກໍຈງິ ແຕ່ກາຍກໍອ່ອນ     
ກໍາລັງ " (ຂ້ໍ 41).  
 
5. ຊົງຊະນະຄວາມຢ້ານ: (ມັດທາຍ 26: 42-46) 
ຫລັງຈາກໂອ້ລົມສັ່ງສອນພວກສາວົກໃຫ້ເຝ້ົາຣະວັງອ້ອນວອນແລ້ວພຣະອົງກໍສະເດັດກັບໄປອ້ອນວອນອີກ, 
ຕອນນີ້ພຣະອົງໄດ້ອ້ອນວອນຕ່ໍຈາກຄຳອ້ອນວອນຂອງພຣະອົງຄ້ັງທີນ່ຶງຂໍ້ 39,     ພຣະອົງໄດ້ອ້ອນວອນວ່າ      
" ບິດາຂອງຂ້ານ້ອຍເອີຍ,   ຖ້າຈອກນ້ີເລື່ອນພົ້ນໄປບໍ່ໄດ້ ເວັ້ນແຕ່ຂ້ານ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງດື່ມ ກໍຂໍໃຫ້ເປັນໄປ
ຕາມພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ " (ຂ້ໍ 42).    ແປວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຍອມເຊື່ອຟັງພຣະບິດາເພື່ອເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ 
ທຸກຄົນເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນຈະເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງ. ຫລັງຈາກອ້ອນວອນແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງກັບຄືນໄປ
ຫາພວກສາວົກແລ້ວຊົງເຫັນພວກເຂົາພາກັນນອນຫລັບຢູ່ (ຂ້ໍ 43).  
 
ເຣື່ອງນ້ີສອນຄຣິສຕຽນວັນນ້ີວ່າ ຈິດໃຈເຮົາເຊື່ອພຣະເຈົ້າຢູ່ ແຕ່ກາຍເຮົາເມື່ອຍລ້າຈາກການງານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ເຮົາຂາດການນະມັສການແລະຂາດການງານຂອງພຣະອົງ. ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະພຣະເຢຊູຈຶ່ງສ່ັງພວກສາວົກ
ວ່າ " ຈົ່ງເຝ້ົາຣະວັງຢູ່ເພື່ອພວກທ່ານຈະບ່ໍຕົກໃນການທົດລອງ  ຈິດໃຈພ້ອມຢູ່ແລ້ວກໍຈິງ ແຕ່ກາຍກໍອ່ອນກໍາ
ລັງ " (ຂ້ໍ 41).    ການອ້ອນວອນຂອງຄຣິສຕຽນແມ່ນການເພີ້ມພລັງຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ    ດ່ັງນັ້ນເຮົາທັງ
ຫລາຍບ່ໍຄວນລົດລະໃນການອ້ອນວອນ. 
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ເມື່ອເຫັນພວກສາວົກນອນຫລັບພຣະເຢຊູຈຶ່ງກັບໄປອ້ອນວອນອີກເປັນເທ່ືອທີສາມ (ຂ້ໍ 44).   ຫລັງຈາກຊົງ
ອ້ອນວອນເປັນເທື່ອທີ່ສາມແລ້ວຄວາມຢ້ານທ່ີຈະຕາຍນັ້ນກໍຫາຍໄປ   ແລະພຣະອົງຊົງພ້ອມທີ່ຈະຕາຍເປັນ
ການໄຖ່ໂທດຂອງຄົນທັງປວງຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາ.   ແລ້ວພຣະອົງຈຶ່ງຊົງກັບຄືນໄປຫາພວກສາ
ວົກອີກ ຄັ້ງນີ້ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ " ພວກທ່ານຍັງນອນຫລັບເຊົາເມື່ອຍຢູ່ຫລື ເບິ່ງແມ, ເວລາໃກ້ມາແລ້ວ ບຸດ
ມະນຸດກຳລັງຈະຖືກມອບໄວ້ໃນມືຄົນນອກສິນທັມ ຈົ່ງລຸກຂ້ຶນພາກັນໄປເທາະ ເບ່ິງແມ,   ຜູ້ຈະມອບເຮົານ້ັນ
ມາໃກ້ແລ້ວ " (ຂ້ໍ 45-46).   ຫລັງຈາກພຣະອົງຊົງອ້ອນວອນຄຳເກ່ົາເຖິງສາມເທື່ອແລ້ວນັ້ນໄດ້ເຮັດພຣະອົງ
ໝົດຄວາມຢ້ານຕາຍແລະມາເຖິງເວລານ້ີພຣະເຢຊູພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຕາຍ ຈຶ່ງໄດ້ປຸກພວກສາວົກໃຫ້ຕື່ນຈາກ
ຫລັບເພື່ອຈະໃຫພ້ວກເຂົາມາຈັບໄປປະຫານ.  
 
ຄຳຖາມ:  
 
1. ທ່ານໄດ້ຮຽນອັນໃດຈາກຄວາມຢ້ານຂອງພຣະເຢຊູ? 
2. ພຣະເຈົ້າສາມາດຊ່ອຍທ່ານໃນຍາມມີບັນຫາແນວໃດ? 
3. ທ່ານໄດ້ຮຽນແບບຢ່າງການແກ້ບັນຫາຈາກຜູ້ພົ້ນບັນຫາແນວໃດແດ່? 
4. ທ່ານຈະນຳເອົາບົດຮຽນນ້ີມາຊ່ອຍຕົນເອງຍາມມີບັນຫາຢ່າງໃດ? 
5. ຈະເຮັດແນວໃດຫາກອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະເຈ້ົາເທ່ືອນ່ຶງແລ້ວພຣະອົງບໍ່ຕອບ?  
6. ທ່ານຫວັງອັນໃດຈາກການອ້ອນວອນ? 
7. ທ່ານຕຽນມພອ້ມທ່ີຈະຮັບມືກັບບັນຫາແນວໃດ?  
         ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 11 
ບໍ່ກ້າເວົ້າວ່າເຊື່ອພຣະເຢຊູ 

  
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ລູກາ 22:31-34; 24-62 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 22 
ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ການທີເ່ຮົາບອກວ່າເຮົາເຊື່ອພຣະເຢຊູອາດເສັຽຄ່າບາງຢ່າງ.  
ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະເສັຽຄ່າອັນໃດເມື່ອເຮົາບອກວ່າເຮົາເຊື່ອພຣະເຢຊູ?  
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພື່ອໃຫ້ເຮົາກ້າບອກຜູ້ອ່ືນວ່າເຮົາເຊື່ອພຣະເຢຊູໃນທຸກສະພາບ

ການ.  
       

ບົດນໍາ 
ເຣື່ອງເລ່ົາທີ່ມຈີິງ: ຍິງສາວຄຣິສຕຽນຜູ້ນ່ຶງມີຊ່ືວ່າວ່າ ເອເຊັຽ   ເຕີບໃຫຍ່ໃນເຂດແດນຂອງມຸສລິມ ທີ່ປາກີສະ
ຖານ, ນາງຮັບຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງວາຍພຣະຊົນເພື່ອໄຖ່ໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນທັງປວງ ແລະລາວຖາມ
ວ່າ ໂມຮັມມດັໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອຊ່ອຍຜູ້ຄົນໃຫ້ພົ້ນ? ໃນທັນໃດນ້ັນກໍມີແມຍິ່ງມສຸລິມຄົນນຶ່ງເລ້ີມຕ້ົນຕົບຕີ
ລາວ ແລ້ວຜູ້ອ່ືນກໍເຂົ້າມາຕົບຕີລາວຈົນເກືອບເອົາຊີວິດບໍ່ລອດ, ຕໍ່ມາເຈ້ົາໜ້າທ່ີກໍມາຈບັລາວໄປຂັງຄຸກແລະ
ຖືກຕັດສິນປະຫານໃນຖານໝິ່ນປມາດ ໂມຮັມມັດ. 
 
ເບິ່ງແມ, ການທີ່ຈະຮັບປາກວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ນາງເສັຽຊີວິດ ນາງຖືກທຸບຕີ, ຖືກແຍກ
ຈາກຄອບຄົວເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຄຸກ.    ນອກຈາກນາງເອເຊັຽແລ້ວຍັງມີຫລາຍພັນຄົນທີ່ເສັຽຊີວິດ ຫລືຖືກຂົ່ມເຫງ
ເມື່ອເຊ່ືອພຣະເຢຊູ   ດ້ວຍເຫດນ້ີຈຶ່ງມີອົງກອນນ່ຶງເກີດຂ້ຶນມີຊ່ືວ່າ Voice Of the Martyrs (VOM) ແປວ່າ 
(ສຽງຂອງຜູ້ຍອມຕາຍ) ເພື່ອຈະຊ່ອຍກຸ່ມຄຣິສຕຽນທີ່ຖືກກົດຂີ່ຂົມເຫງທົ່ວໂລກ.  ສຳລັບທ່ານເດ! ທີ່ຈະບອກ
ຜູ້ອ່ືນວ່າທ່ານເຊື່ອພຣະເຢຊູທ່ານຕ້ອງເສັຽຫຍັງແດ່? ທ່ານຈະໄດ້ອັນໃດແດ່? 
 
1. ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ເຮົາດີ: (ລູກາ 22:31-34)  
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ເປັນພໍແ່ມ່ມກັຈະອ່ານນິສັຍ, ອ່ານໜ້າຕາ ແລະອ່ານທ່າທີຂອງລູກແຕ່ລະຄົນໄດ້ ເພາະ
ວ່າເຮົາເປັນຜູ້ລ້ຽງລູກມາແຕ່ມື້ເກີດ, ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເຮົາຜູ້ເປັນພໍ່ແລະແມ່ມຄີວາມສາມາດຮູ້ຈັກລູກຂອງເຮົາແຕ່
ລະຄົນເປັນແນວໃດນ້ັນ ພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຍ່ິງຮູ້ຈັກເຮົາດີທີ່ສຸດບ່ໍແມ່ນບ່ໍ?.  
 
ຂະນະທີ່ພຣະເຢຊູຊົງແຕ່ງຕ້ັງສິນມະຫາສນິດໃນແລງວັນພະຫັດກ່ອນທີ່ພຣະເຢຊູຈະຖືກຄຶງທີ່ໄມກ້າງແຂນ 
ນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ກ່າວທຳນວາຍເຖິງເປໂຕໂດຍຊົງກ່າວວ່າ "ຊີໂມນ, ຊີໂມນເອີຍ ເບິ່ງແມ, ຊາຕານໄດ້ຂໍເອົາ
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ພວກທ່ານໄວ້ ເພື່ອຈະຝັດຮ່ອນພວກທ່ານເໝືອນດ່ັງຝັດເຂົ້າເປືອກ ແຕ່ເຮົາໄດ້ໄຫວ້ວອນສຳລັບທ່ານ ເພື່ອ
ຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານຈະບ່ໍຂາດ " (ຂ້ໍ 31-32ກ). (ໝາຍເຫດ: ໃນພາສາກຣ ີກ ແລະພາສາອັງກິດ ບໍ່ມີຄຳວ່າ 
((ພວກ)) ແຕ່ມີຄຳວ່າທ່ານ ແຕ່ຄຳວ່າທ່ານໃນພາສາກຣກີ   ລາງເທື່ອກໍໝາຍເຖິງພວກທ່ານ  ແຕ່ໃນຕອນນ້ີ 
ພຣະເຢຊູຊົງເວ້ົາເຖິງເປໂຕແຕ່ຜູ້ດຽວ,   ດັ່ງນ້ັນຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງໄດ້ຂ້າ (ພວກ) ອອກເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມສະ 
ບັບຕົ້ນເດີມ).  
 
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບສາວົກທຸກຄົນວ່າຊາຕານໄດ້ຂໍເອົາພວກທ່ານທຸກຄົນບໍ່ແມ່ນແຕ່ເປໂຕເທົ່ານ້ັນ,   ພຣະ 
ເຢຊູກ່າວເປັນຄຳອຸປະມາຄົນຝັດຮ່ອນເຂົ້າເອົາເຂ້ົາເປືອກອອກຈາກເຂົ້າສານ, ຊາຕານໄດ້ຂໍທົດສອບສາວົກ
ທຸກຄົນ ເໝືອນມັນໄດ້ຂໍທົດສອບທ່ານໂຢບ (ໂຢບ 1:6-12) ແຕ່ພຣະເຈົ້າເທ່ົານ້ັນທີ່ຊົງອະນຸຍາດໃຫມ້ັນທົດ
ລອງໄດ້ ແຕ່ຄ້ັງນີ້ພຣະເຢຊູບອກພວກສາວົກວ່າ   ພຣະອົງເອງໄດ້ໄຫວ້ວອນເພື່ອພວກສາວົກເພື່ອເຂົາຈະບ່ໍ
ຂາດຄວາມເຊ່ືອ ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ເປໂຕທ່ີຊົງຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ມານຊາຕານທົດລອງ. ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງ
ຊົງຊາບດີວ່າເປໂຕຈະບ່ໍພົ້ນການທົດລອງຄ້ັງນ້ີ ເມື່ອເປໂຕໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູກ່າວແລ້ວຈຶ່ງສະແດງຕົນເປັນຄົນ
ເຊ່ືອໝ້ັນໃນຕົນເອງແລ້ວກ່າວວ່າ " ນາຍເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໄປກັບທ່ານ ເຖິງຈະຕິດຄຸກຫລືຕາຍ
ກໍດີ " (ຂໍ້ 33).   ເມື່ອຟັງແລ້ວເປັນຄຳຕອບທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງເປໂຕ   ແຕ່ພຣະເຢຊູຮູ້ຈັກ
ລາວແລະຮູ້ຈັກເຫດການລ່ວງໜ້າດີຈຶ່ງ ບອກເປໂຕຢ່າງແຈ້ງວ່າ  " ກ່ອນໄກ່ຂັນທ່ານຈະປະຕິເສດວ່າບ່ໍຮູ້ຈັກ 
ເຮົາເຖິງສາມເທື່ອ " (ຂ້ໍ 34). ເປໂຕບ່ໍຮູ້ຈັກກັບຕົນເອງ ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງຮູຈ້ັກເປໂຕດີກວ່າຕົວລາວເອງ, ເຮົາ
ກໍເຊ່ັນດຽວກັນ ເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າມື້ອ່ືນເຮົາຈະເປັນແນວໃດ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ເຮົາທຸກຢ່າງ.  
 
2. ຢູ່ໃນວົງລ້ອມຂອງຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອ:  (ລູກາ 22:54-55)  
ພວກເຮົາອາດເວົ້າເຣື່ອງພຣະເຢຊູໄດ້ເກ່ງຢູ່ຕອນເຮົາຢູ່ໂບດ ແຕ່ເມື່ອໄປບ່ອນບໍ່ມີໃຜເຊື່ອພຣະເຢຊູເລີຍນ້ັນ
ຈະຍາກສ່ຳໃດໜໍທີ່ຈະກ່າວເຖິງນາມຊ່ືຂອງພຣະອົງ     ແມ່ນແຕ່ອ້ອນວອນຂອບພຣະຄຸນກ່ອນໜ້າອາຫານ 
ລາງຄົນກະຍັງຢ້ານ.  
 
ຫລັງຈາກຮັບສິນມະຫາສນິດແລ້ວ ພຣະເຢຊູໄດ້ພາພວກສາວົກອອກຈາກຫ້ອງຊັ້ນເທິງເພື່ອໄປອ້ອນວອນທີ່
ສວນເຄັດເຊມະເນໃນເຂດແດນຂອງພູໝາກກອກເທດ ເຫດການຕອນນີ້ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວໃນບົດຮຽນອາທິດ
ແລ້ວດັ່ງນັ້ນບົດຮຽນນີ້ຈະບ່ໍກ່າວຊ້ຳອີກ ແຕ່ຈະກ່າວເຖິງຕອນເຂົາຈັບພຣະເຢຊູ ຄືມີຄົນກຸ່ມໃຫຍ່ ຮວມທັງຟາ
ຣີຊາຍ  ແລະບັນດາພວກທະຫານປະກອບດ້ວຍອາວຸດ  ທ່ີນຳໂດຍຢູດາສາວົກຂອງພຣະອົງເອງເຂ້ົາມາຈັບ     
ພຣະເຢຊູໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຕຽມພອ້ມຈະໄປໃຫ້ເຂົາຈັບ (ອ່ານ ຂ້ໍ 47).  
 
ຢູດາໄດ້ເຂົ້າໃກ້ພຣະເຢຊູຈູບແກ້ມພຣະເຢຊູຕາມທຳນຽມຂອງຊາວຢິວ     ແຕ່ການຈູບຂອງລາວບ່ໍແມ່ນຈບູ
ດ້ວຍຄວາມຮັກນັບຖື     ແຕ່ແມ່ນຈບູດ້ວຍພດິແຫງ່ການທໍຣະຍົດເພື່ອບອກພວກທະຫານວ່ານ້ີແຫລະແມ່ນ     
ພຣະເຢຊູຜູ້ທີ່ເຂົາຕ້ອງການຈັບໄປປະຫານ.   ພວກທະຫານໄດ້ເຂ້ົາຈັບກຸມພຣະເຢຊູເໝືອນກັບວ່າພຣະອົງ
ເປັນຜູ້ຮ້າຍ, ເມື່ອເຂົາຈັບພຣະອົງແລ້ວກໍນຳຕົວພຣະອົງໄປຍັງບ້ານພັກຫລືຫ້ອງການຂອງມະຫາປະໂຣຫດິ 
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ເພື່ອສືບຖາມກ່ອນໜ້າຂ້ຶນສານສູງສຸດຂອງຊາດຢິວ ແລະໄປຂຶ້ນສານຕໍ່ທ່ີສານແຊນຮີດຣິນ ຊ່ຶງເປັນສານສູງ
ສຸດຂອງຈັກກະພັກໂຣມັນ. ພວກປະໂຣຫິດມີເຫດຜົນທີ່ຈະຈັບໃນເວລາກາງຄືນ ເພາະວ່າລະຍະນ້ີເປັນເທສ
ການກິນເຂ້ົາຈີ່ບ່ໍມີເຊ່ືອແປ້ງ ຫາກເຂົາໄປຈັບພຣະເຢຊູໃນເວລາກາງເວັນກໍຢ້ານວ່າປະຊາຊົນປະທ້ວງ ດ້ວຍ
ເຫດນ້ີເຂົາຈຶ່ງໄປຈັບພຣະເຢຊູໃນກາງຄືນ ແລະພາພຣະເຢຊູໄປຫາມະຫາປະໂຣຫດິໃນຄືນນ້ັນທັນທີ.  
 
ໃນນະຂະເຂົາຈບັພຣະເຢຊູໄປນ້ັນ   ສາວົກເປໂຕໄດ້ຕິດຕາມໄປຫາ່ງໆ   ສ່ວນສາວົກໂຢຮັນກໍຕາມໄປເຊັ່ນ
ກັນເພາະໂຢຮັນກັບມະຫາປະໂຣຫິດຮູ້ຈັກກັນ   ສ່ວນເປໂຕນ້ັນຍັງຢູ່ຫ່າງໄກ ດັ່ງນັ້ນໂຢຮັນຈຶ່ງໄປບອກຜູ້ຍິງ
ເຝົ້າປະຕູໃຫເ້ປໂຕເຂົ້າໃນເດ່ິນບ້ານ (ອ່ານໂຢຮັນ 18:16). ເມື່ອເປໂຕໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເດິ່ນບ້ານແລ້ວກໍໄປນ່ັງ
ຝິງໄຟນຳເຂົາທ່ີກາງເດິ່ນບ້ານມະຫາປະໂຣຫດິ (ລູກາ 22:55).  ເມື່ອເປໂຕຫລຽວໄປມາແລ້ວເຫັນວ່າຄົນທີ່
ນ່ັງຝິງໄຟຢູ່ນ້ັນບ່ໍມີໃຜເຊ່ືອພຣະເຢຊູຈັກຄົນ. 
 
3. ປະຕິເສດຕ້ັງຫລາຍເທື່ອ  (ລູກາ 22:56-60)  
ໃນຂະນະທ່ີເປໂຕຮ່ວມຝິງໄຟນຳຄົນແປກໜ້ານ້ັນ    ມີຍິງຄົນນຶ່ງທ້ວງເປໂຕຕ່ໍໜ້າຄົນທັງຫລາຍທີ່ຝິງໄຟວ່າ  
" ຄົນຜູ້ນ້ີແຫລະ ເຄີຍຢູ່ກັບຄົນນັ້ນ  ແຕ່ເປໂຕຕອບປະຕິເສດວ່າ ຍິງເອີຍ, ຄົນຜູ້ນ້ັນຂ້ອຍບ່ໍຮູ້ຈັກ "   (ຂ້ໍ 56-
57).  ຍິງຜູ້ນ້ັນບ່ໍໄດ້ອອກຊ່ືພຣະເຢຊູ ແຕ່ຄົນທີນ່ັ່ງຝີງໄຟຢູ່ນ້ັນເຂົ້າໃຈວ່າລາວໝາຍເຖິງພຣະເຢຊູ, ສ່ວນເປ 
ໂຕກໍປລາດໃຈທີ່ຜູ້ຍິງນັ້ນຮູ້ຈັກລາວ ແຕ່ເນື່ອງດ້ວຍຕົກໃຈຢ້ານເປໂຕຈຶ່ງຕອບປະຕິເສດວ່າ 
  " ຄົນຜູ້ນ້ັນຂ້ອຍບ່ໍຮູ້ຈັກ ". (ຂ້ໍ 57),  ນີ້ເປັນການປະຕິເສດຄ້ັງທນ່ຶີງ.  ໃນຊ່ົວໂມງຕ່ໍມາມີຄົນນ່ຶງເວົ້າ 
            ຂ້ຶນວ່າ " ໂຕ ເປັນຄົນໃນພວກນັ້ນເໝືອນກັນ  ເປໂຕຈຶ່ງຕອບວ່າ  
  ຊາຍເອີຍ, ບ່ໍແມ່ນດອກ " (ຂໍ້ 58). ນີ້ເປັນການປະຕິເສດຄ້ັງທີສອງ. ຢູ່ມາປະມານຊ່ົວໂມງນຶ່ງມີອີກ 
            ຄົນນ່ຶງຕັ້ງໜ້າຢືນຢັນວ່າເປໂຕແມນ່ສາວົກພຣະເຢຊູ ລາວເວ້ົາວ່າ " ຄັກແທ້ແລ້ວ ຜູ້ນ້ີແຫລະ, ເຄີຍ 
            ຢູ່ກັບຄົນນັ້ນ ເພາະເປັນໄທຄາລີເລເໝືອນກັນ ແຕ່ເປໂຕໄດ້ຕອບວ່າ  
 " ຊາຍເອີຍ, ເຣ່ືອງທີ່ມຶງເວົ້ານ້ັນກູບໍ່ຮູ້ຈັກ " (ຂ້ໍ 60). ນ້ີເປັນການປະຕິເສດຄ້ັງທີສາມ. ຫລັງຈາກເປ 
           ໂຕກ່າວຄຳນ້ັນບ່ໍທັນແລ້ວ ກໍມີສຽງໄກ່ຂັນສອດຂ້ຶນໃນຣະຫວ່າງຄຳປະຕິເສດຂອງເປໂຕທັນທີ.  
 
ເປັນຫຍັງເປໂຕຈຶ່ງປະຕິເສດພຣະເຢຊູເຖິງສາມເທ່ືອ? ເຂົາບ່ໍໄດ້ຈັບລາວ ແລະບ່ໍຈັບສາວົກອ່ືນໆດ້ວຍ, ບາງ
ເທື່ອເຮົາມກັຈະມີຄຳຖາມແນວນ້ີ,  ແຕ່ເຮົາຕ້ອງຣະວັງຕົວເອງເຊັ່ນກັນເມື່ອເຮົາຕົກຢູ່ໃນສະພາບຂອງເປໂຕ 
ເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າເຮົາຈະເປັນແນວໃດ? ເປໂຕເຄີຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບພຣະເຢຊູວ່າ " ນາຍເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍພ້ອມ
ແລ້ວທີ່ຈະໄປກັບທ່ານ ເຖິງຈະຕິດຄຸກຫລືຕາຍກໍດີ " (ຂໍ້ 33).      ສລຸບແລ້ວຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງເປໂຕກໍເປັນ 
ແນວນັ້ນແທ້  ແຕ່ຄວາມຕົກໃຈຢ້ານເຮັດໃຫ້ລາວປະຕິເສດພຣະເຢຊູ ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະພຣະເຢຊູຈຶ່ງບອກ
ພວກສາວົກວ່າ " ຈົ່ງເຝົ້າຣະວັງອ້ອນວອນຢູ່ ເພື່ອພວກທ່ານຈະບ່ໍຕົກໃນການທົດລອງ ຈິດໃຈພ້ອມຢູ່ແລ້ວກໍ
ຈິງ ແຕ່ກາຍກໍອ່ອນກຳລັງ " (ມັດທາຍ 26:41).  
 
4. ເສັຽໃຈແລະເລີ້ມຕ້ົນໃໝ່: (ລູກາ 22:61-62) 
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ທ່ານເຄີຍປະຕິເສດພຣະເຢຊູບ່ໍ?    ເຊັ່ນມີຍາດພີ່ນ້ອງເວົ້າວ່າ (ເຊ່ືອກະຢ່າຊູ່ເຊື່ອຫລາຍ),    ຫລືລາງເທື່ອມີ
ເພື່ອນຝູງເວ້ົາວ່າ (ຄືໂງ່ແທ້, ເອົາແຕ່ເງິນໄປໃຫແ້ຕ່ໂບດ)  ຫລືເພື່ອນເວົາ້ວ່າ (ຄົນລືມຊາດ ລືມສາສນາ) ສິ່ງ
ເຫລ່ົານ້ີທ່ານຕອບເຂົາເຈົ້າວ່າແນວໃດ? ນອກຈາກການປະຕິເສດທາງວາຈາແລ້ວ ທ່ານເຄີຍປະຕິເສດພຣະ 
ເຢຊູໂດຍການກະທຳບ່ໍ? ເຊ່ັນ; ໄປບ່ອນຊຸມແຊວດື່ມສຸຣາຢາເມົາ ເມື່ອຫລຽວໄປມາບ່ໍເຫັນຄຣິສຕຽນຈກັຄົນ
ກະເລີຍດ່ືມໂລດ ຫລືລາງເທື່ອລັກໄປຂາບໄຫວ້ພຣະອ່ືນ? ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແມ່ນການປະຕິເສດໂດຍການກະທຳ, 
ການທີເ່ຮົາຈະປະຕິເສດພຣະເຢຊູທາງວາຈາຫລືການກະທຳນ້ັນແມນ່ເຮົາຂາດການອະທິຖານນ້ັນເອງ.  
 
ເປໂຕປະຕິເສດພຣະເຢຊູຄ້ັງທີສາມຍັງບ່ໍທັນຂາດຄຳ ໄກ່ກໍຂັນຕາມທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວໄວ້ ແລະໃນຂະນະທີ່
ໄກ່ຂັນນັ້ນພຣະເຢຊູໄດ້ຫລຽວໄປເບິ່ງເປໂຕ ແລະເປໂຕກໍສົບຕາກັບພຣະອົງ,  ເມື່ອນັ້ນເປໂຕຈຶ່ງລະນຶກເຖິງ
ທຳນວາຍຂອງພຣະເຢຊູທ່ີກ່າວວ່າ " ວັນນ້ີກ່ອນໄກ່ຂັນທ່ານຈະປະຕິເສດເຮົາເຖິງສາມເທື່ອ " (ຂ້ໍ 61). ການ
ລະນຶກເຖິງຄຳທີ່ພຣະອົງກ່າວເຮັດໃຫ້ເປໂຕເສັຽໃຈໃນຄວາມຜິດພາດຂອງຕົນ  ດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້າເສັຽໃຈ 
ນ້ີເອງເຮັດໃຫ້ເປໂຕກັບໃຈໃໝ່ ຫລືຕ້ັງໃຈໃໝ່ອີກເທ່ືອນ່ຶງ   . " ແລ້ວເປໂຕກໍອອກໄປຂ້າງນອກຮ້ອງໄຫ້ ເປັນ 
ທຸກໃຈໜັກ " (ຂ້ໍ 62). ພຣະເຢຊູຊົງເທສນາທ່ີຈ້າຍພູວ່າ  "ຜູ້ໃດໂສກເສ້ົາກໍເປັນສຸກ " (ມດັທາຍ 5:4).  ຄ້ັງນີ້
ເປໂຕໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈທ່ີໄດ້ກະທຳຜິດ  ຈຶ່ງເປັນທີ່ມາຂອງການກັບໃຈ ດ້ວຍເຫດນ້ີເມື່ອເຮົາເຮັດຜິດແລ້ວຈົ່ງ
ຍອມຮັບແລະເສັຽໃຈທີ່ໄດ້ກະທຳ ແລ້ວຫວນກັບໃຈໃໝ່ຄືເປໂຕ ແລ້ວອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຍົກໂທດຄວາມ
ຜິດນ້ັນ. 
 
ຄຳຖາມ: 
1. ທ່ານໄດ້ວາງຕົວແນວໃດ ເມື່ອທ່ານຕົກຢູ່ໃນກຸ່ມຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຢຊູ?  
2. ໃນຊີວິດຂອງທ່ານເຄີຍປະຕິເສດພຣະເຢຊູດ້ວຍວາຈາ ຫລືການກະທຳບ່ໍ? ແລ້ວທ່ານເຮັດແນວໃດ? 
3. ເຮົາຈະຢືນໝັ້ນຄົງຝ່າຍຄວາມເຊ່ືອໄດ້ແນວໃດ? 
4. ທ່ານຄຶດວ່າພຣະເຢຊູຊົງຍົກໂທດຄວາມຜິດຂອງເປໂຕບ່ໍ? 
           ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 12 
ຢ້ານຄວາມຕາຍ 

  
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: 1ໂກຣິນໂທ 15:50-58 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1ໂກຣິນໂທ 15 
ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພາະວ່າພຣະເຢຊູຊົງຄືນພຣະຊົນ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອກໍຄືນມາຈາກຕາຍຈຶ່ງ

ບ່ໍຢ້ານຄວາມຕາຍ. 
ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເປັນຫຍັງຜູ້ເຊ່ືອຈະຕ້ອງຕາຍ ແຕ່ມີຄວາມຫວັງ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພາະວ່າພຣະເຢຊູຊົງຊະນະຄວາມຕາຍ, ຂ້ອຍຈຶ່ງມີຄວາມຫວັງ. 
       

ບົດນໍາ 
 

ຄຣິສຕຽນຈະເວົ້າວ່າ ບ່ໍຢ້ານຕາຍ ເພາະຄຣິສຕຽນເຂ້ົາໃຈວ່າການຕາຍເປັນການໄປຮັບຊີວິດໃໝ່ໃນຟາ້ສວັນ
ຮ່ວມກັບພຣະຢຊູຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງຄຣສິຕຽນ, ແຕ່ຍັງມຫີລາຍຄົນຍັງຢ້ານຕໍ່ການຕາຍ ເພາະເຂົາ
ເຈົ້າບ່ໍແນ່ໃຈວ່າຕາຍໄປແລ້ວຈະໄປຢູ່ໃສ?  ສ່ວນຄຣິສຕຽນແລ້ວ ພາກັນແນ່ໃຈວ່າ ຈະໄດ້ໄປຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາ 
ບ່ອນທີ່ບ່ໍມີເຖ້ົາ ບ່ໍມີແກ່ ບ່ໍມີເຈັບ ແລະບ່ໍມີຕາຍອີກ. 
 
1. ການຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນສຳຄັນຍິ່ງ:  (1ໂກຣນິໂທ 15)  
ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ອັນຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບການຕາຍ ແລະການຄືນມາຈາກຕາຍ ໃນ 1ໂກຣິນ
ໂທ 15 ເພາະວ່າໃນສມັຍນັ້ນມີບາງຄົນເວ້ົາກັນວ່າ  ບໍ່ມີການຄືນມາຈາກຕາຍໃນຫລັກຄວາມເຊ່ືອຂອງຊາວ  
ກຣີກ, ນອກນ້ັນຊາວກຣີກຍັງມີພຣະຕັ້ງຫລວງຫລາຍທີ່ເຮັດເປັນຮູບປັ້ນຕ່າງໆທ່ີຕິດຕັ້ງໄວ້ຕາມເຄຫາສະຖານ
ຕ່າງໆດ້ວຍ. ເຣື່ອງນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນພາກັນສົງສັຍ ເພາະວ່າໃຈຂອງເຂົາເຊ່ືອພຣະເຢຊູ ແຕ່
ຕາຂອງເຂົາເຫັນພຣະຂອງຊາວກຣີກ ແລະເຫັນຄວາມເຊື່ອຂອງຊາວກຣີກແຕກຕ່າງກັບເຂົາ. ດ້ວຍເຫດນີ້ໂປ
ໂລຈຶ່ງບອກຄຣິສຕຽນແລະຊາວກຣີກ  ວ່າ  " ຖ້າບ່ໍມກີານເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ ພຣະຄຣດິກໍບ່ໍໄດ້ຖືກຊົງບັນ
ດານໃຫ້ຄືນຂຶ້ນມາ  ຖ້າພຣະຄຣິດບໍ່ໄດ້ຊົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວ ການປະກາດຂອງພວກເຮົາກໍບ່ໍມປີໂຍດ ແລະ
ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຈົ້າກໍບ່ໍມີປໂຍດເຫມອືນກັນ " (1ໂກຣິນໂທ 15:13-14). ແລະສຳຄັນໂປໂລກ່າວຢ້ຳ
ອີກວ່າ "ຖ້າແມ່ນເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດຝ່າຍຊີວິດນ້ີເທົ່ານ້ັນ ພວກເຮົາກໍເປັນຄົນຫນ້າສັງ
ເວດທ່ີສຸດໃນຫມູ່ຄົນທັງປວງ " (ຂ້ໍ 19).    ແປວ່າຫາກເຮົາເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດແຕ່ເວລາເຮົາຍັງມີຊີວິດຢູ່
ເທົ່ານ້ັນ ເມື່ອຫລັບຕາລາໂລກໄປແລ້ວບ່ໍມຫີຍັງ ຫລືບ່ໍຮູວ່້າຈະໄປໃສນ້ັນເປັນໜ້າສັງເວດໃນຄວາມເຊ່ືອນ້ັນ.  
ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍບ່ໍເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຄືພວກເຮົາໄດ້ເຊ່ືອແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູຄຣິດໃນຂະນະທີ່ເຮົາຍັງມີ 
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ຊີວິດເປັນຄົນຢູ່ ແລະເມື່ອເຮົາຫລັບຕາລາໂລກນ້ີໄປແລ້ວເຮົາກໍມີຄວາມຫວັງຈະໄປຢູ່ຟ້າສວັນຮ່ວມກັບພຣະ
ອົງ.  
 
2. ການຄືນພຣະຊົນເຮັດໃຫ້ເຮົາເໝາະກັບສວັນ:  (1ໂກຣິນໂທ 15:50-53) 
" ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາກ່າວດ່ັງນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ ມະນຸດທັມມະດາຈະມີສ່ວນໃນຣາຊອານາຈກັຂອງ
ພຣະເຈົ້າບ່ໍໄດ້ ແລະສິ່ງທີ່ເປື່ອຍເນ່ົາຈະມີສ່ວນໃນສິ່ງທີ່ບ່ໍເປື່ອຍເນ່ົາກໍບ່ໍໄດ້ " (ຂ້ໍ 50).   ແປວ່າຄົນທຳມະດາ
ສາມັນ ຫລືຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຢຊູຄຣິດຈະບ່ໍມີພາກສ່ວນໃນແຜ່ນດິນສວັນ, ທຸກຢ່າງໃນໂລກນີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່
ອະນິຈັງເນ່ົາເປື່ອຍໄປໄດ້ ສ່ວນທີ່ເປັນຂອງສວັນນັ້ນຈະບ່ໍຮູ້ຈັກເນົ່າເປ່ືອຍ.  
 
ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄົນຖາມວ່າ ເຫດການນ້ີຈະມີຂ້ຶນຕອນໃດ?   ໂປໂລມີຄຳຕອບວ່າ " ໃນຊ່ົວຂະນະດຽວ 
ໃນພັບຕາດຽວ ເມື່ອເປ່ົາແກຄ້ັງສຸດທ້າຍນ້ັນ ດ້ວຍວ່າຈະມີສຽງແກ  ແລະຄົນທີ່ຕາຍແລ້ວຈະຖືກຊົງບັນດານ
ໃຫ້ເປັນຄືນຂຶ້ນມາໂດຍບ່ໍເປື່ອຍເນ່ົາ ແລະຝ່າຍພວກເຮົາກໍຈະຖືກຊົງປ່ຽນແປງໃໝ່ " (ຂ້ໍ 52).   ສຽງແກເປັນ
ເໝືອນສັນຍານໃນການປຸກໃຫ້ຕ່ືນຂອງຄົນທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດໃຫ້ກັບມາມີຊີວິດອີກ. ມີພຣະຄັມພີລາງ
ຕອນໄດ້ເວົ້າເຣ່ືອງເປ່ົາແກມີຢູ່ໃນ ເອຊາຢາ 27:13; ໂຢເອນ 2:1; ເຊຟານີຢາ 1:14-16; ເຊຂາຣີຢາ 9:14 
ແລະໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ມີຢູ່ໃນ ມັດທາຍ 24:31; 1ເທຊະໂລນິກ 4:16.   " ນ້ີແຫລະ, ເຮົາມຂ້ໍີລັບເລິກບອກ
ພວກເຈົ້າວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍລ່ວງຫລັບໄປຫມດົທຸກຄົນ ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍຈະຖືກຊົງປ່ຽນແປງໃຫມ່ຫມົດ
ທຸກຄົນໃນຊົ່ວຂນະດຽວ ໃນພັບຕາດຽວ ເມື່ອເປົ່າແກຄັ້ງສຸດທ້າຍນ້ັນ  ດ້ວຍວ່າຈະມີສຽງແກ ແລະຄົນທີ່ຕາຍ
ແລ້ວຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນຂຶ້ນມາໂດຍບ່ໍເປື່ອຍເນ່ົາ ແລະຝ່າຍພວກເຮົາກໍຈະຖືກຊົງປ່ຽນແປງໃຫມ່ " 
(ຂ້ໍ 51-52).   ໃນວັນທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດສະເດັດກັບຄືນມານ້ັນພຣະອົງຈະຊົງປຸກພວກທີ່ຕາຍໄປແລ້ວນ້ັນໃຫ້
ເຂົາມີກາຍໃໝ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກເນ່ົາເປື່ອຍດ່ັງທ່ີໂປໂລກ່າວໄວ້ແລ້ວວ່າ     " ເພາະວ່າກາຍທີ່ເປື່ອຍເນ່ົານ້ີຕ້ອງສວມ
ກາຍທີບ່ໍ່ຮູຈ້ັກເປື່ອຍເນ່ົາ      ແລະກາຍທີ່ຕາຍເປັນນີ້ຕ້ອງສວມກາຍທີ່ຕາຍບ່ໍເປັນແລະເມື່ອໃດກາຍທີ່ຮູ້ຈັກ
ເປື່ອຍເນ່ົານ້ີຈະໄດ້ສວມກາຍທີ່ບ່ໍຮູ້ຈັກເປື່ອຍເນ່ົາ     ແລະກາຍທີ່ຕາຍເປັນນີ້ຈະໄດ້ສວມກາຍທີ່ຕາຍບ່ໍເປັນ 
ເມື່ອນ້ັນແຫລະ,   ຄວາມທີ່ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີນ້ັນຈະສຳເຣັດ ຄືວ່າ,    “ຄວາມຕາຍໄດ້ຕົກເຖິງປະຣາຊັຍ
ແລ້ວ” (ຂ້ໍ 53-54).  
 
ຈິງແທ້ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງພບົກັບຄວາມຕາຍຝ່າຍໂລກນ້ີຫລືຕາຍຈາກກາຍນ້ີ ແຕ່ການຕາຍຈາກກາຍນ້ີແມ່ນ
ການເລີ້ມຕົ້ນທີ່ຈະໄປຮັບເອົາກາຍໃໝ່ໃນຟາ້ສວັນ ພຣະເຢຊູໄດ້ສັນຍາກັບໂຈນຮ້າຍທີ່ຮັບເຊ່ືອພຣະອົງທີ່ໄມ້
ກາງແຂນວ່າ "ວັນນີທ່ານຈະຢູ່ກັບເຮົາໃນທ່ີສຸຂເສີມ " (ລູກາ 23:43). ພວກເຮົາກໍເຊ່ັນດຽວກັນ ເຮົາຈະຕ້ອງ
ຕາຍວັນໃດວັນນ່ຶງ    ແຕ່ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຟື້ນຄືນໂດຍມີກາຍໃໝ່ທີ່ຟ້າສວັນຢ່າງແນ່ 
ນອນ ແລະກາຍຂອງພວກເຮົານ້ັນຈະຮູ້ຈັກວ່າບ່ໍເຖົ້າບ່ໍແກ່, ບໍ່ເຈັບເປັນອີກຕໍ່ໄປ ອັນນ້ີແຫລະເປັນຄວາມຫວັງ
ຂອງພວກເຮົາ. 
 
"ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ພີ່ນ້ອງທີຮັ່ກຂອງເຣົາເອີຍ, ເຈົ້າທັງຫລາຍຈົ່ງຕ້ັງຫມ້ັນຢູ່ ຢ່າຫວັ່ນໄຫວ ຈົ່ງປະຕິບັດງານຂອງ 
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ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ບໍຣິບູນທຸກເວລາ     ດ້ວຍຮູ້ວ່າໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ການຂອງພວກເຈົ້ານ້ັນຈະບ່ໍໄຮ້     
ປໂຍດ " (1ໂກຣິນໂທ 15:58).   ຄວາມຕາຍຈະເກີດມີແກ່ທຸກຄົນ ແຕ່ການຟື້ນຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນບໍ່ແມ່ນ
ທຸກຄົນທີ່ຈະຟື້ນຄືນໃໝ່ໄດ້ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ຜູ້ທີເ່ຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເທົ່ານ້ັນທີ່ຈະຄືນມາຈາກຕາຍ.  
 
ດ່ັງນັ້ນຄົນທີ່ຕາຍໃນພຣະເຢຊູຄຣິດກໍຊະນະຄວາມຕາຍຄ້ັງທີສອງ  ແລະເມື່ອຊະນະຄວາມຕາຍແລ້ວຈຶ່ງສາ
ມາດເວ້ົາທ້າທາຍດ່ັງຄຳເວ້ົາຂອງໂປໂລທີ່ເວົ້າວ່າ " ໂອຄວາມຕາຍເຮີຍ, ຊັຍຊະນະຂອງມຶງຢູ່ໃສ ໂອຄວາມ
ຕາຍເຮີຍ, ໄລພິດຂອງມຶງຢູ່ໃສ” ໄລພິດຂອງຄວາມຕາຍຄືຄວາມບາບ  ແລະຣິດອຳນາດຂອງຄວາມບາບຄື 
ພຣະບັນຍັດ " (ຂ້ໍ 55-56).   ຄຳວ່າໄລພິດ ນັ້ນໂປໂລໄດ້ຄຶດເຖິງພຣະທັມ ໂຮເຊອາ 13:14 ທ່ີກ່າວເຖິງໄລ
ພິດທ່ີຕອດຄົນໃຫຕ້າຍ,  ແລະໄລພິດທີ່ໂປໂລກ່າວອັນໝາຍເຖິງຄວາມບາບທີ່ຕອດມະນຸດໃຫ້ຕາຍ ແຕ່ທຸກ
ຄົນທີ່ເຊ່ືອພຣະເຢຊູແລ້ວຄວາມບາບຈະບ່ໍສາມາດຕອດໃຫ້ຄຣິສຕຽນຕາຍໄດ້.  
 
3. ການຄືນພຣະຊົນເຮັດໃຫ້ເຮົາຢາກຮັບໃຊ້:  (1ໂກຣິນໂທ 15:58)  
ໃນໂລກນ້ີມີຫລາຍສາສນາ ແຕ່ລະສາສນາກໍມີພຣະຂອງໃຜລາວ   ດ້ວຍເຫດນ້ີຄົນທັງຫລາຍຈຶ່ງມັກເວົ້າວ່າ 
ທຸກສາສນາສອນໃຫ້ເປັນຄົນດີໝົດ ເຣື່ອງນ້ີເປັນຄວາມຈງິແທ້ທຸກສາສນາສອນໃຫ້ເປັນຄົນດີໝົດ,  ແຕ່ຫາກ
ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຫວັງຈະເປັນຄົນດີເທົ່ານ້ັນ ບາງທີ່ລາວບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງເຊື່ອສາສນາເພື່ອເປັນຄົນດີເພາະຄົນທີ່ບ່ໍເຊື່ອ
ສາສນາໃດໆກໍຍັງເປັນຄົນດີຖົມໄປໃນໂລກນ້ີ,   ຫລືລາງເທື່ອຄົນທີ່ເຊ່ືອສາສນາຍັງເຮັດຊ່ົວກວ່າຜູ້ບໍ່ເຊ່ືອສາ
ສານາເສັຍອີກ. ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະຄຣິສຕຽນຈຶ່ງບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອພຣະເຢຊູຄຣິດເພື່ອຫວັງເປັນຄົນດີເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ໄດ້
ເຊ່ືອໃນພຣະອົງກໍເພາະວ່າຄຣິສຕຽນຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ທ່ີລົງມາຈາກສວັນແລ້ວມາ
ເກີດໃນໂລກເພື່ອເປັນຜູ້ມາຕາຍໄຖ່ໂທດທີ່ມະນຸດໄດ້ກະທຳ  ແລ້ວມະນຸດທຸກຄົນທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູນ້ັນຈະ
ໄດ້ໄປຢູ່ສວັນຫລັງຈາກຊີວິດໃນໂລກນີ້,   ອີກຢ່າງນ່ຶງຕອນຄຣິສຕຽນຍັງມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນ້ີເກືອບເວ້ົາໄດ້ວ່າ
ເກືອບຮ້ອຍເປີເຊັນຄຣິສຕຽນເປັນຄົນດີ   ແລະຍັງດີຫລາຍກວ່າຄົນທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະອ່ືນໆອີກ ເພາະຄຣິສຕຽນ
ເປັນຄົນທີ່ເກີດໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດແລ້ວ  ແລະພຣະເຈົ້າຂອງຄຣິສຕຽນຄືພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະເຈົ້າອົງດຽວ 
ທີ່ຕາຍໄປແລ້ວຄືນມາໃໝ່ ແລະສະເດັດໄປສູ່ສວັນໃນພຣະທັມ ກິຈການ 1: 9-11.  
 
ໂປໂລລົງທ້າຍບົດ 15 ດ້ວຍການເລົ້າໂລມໃຈ ເພາະວ່າພຣະເຢຊູຊົງພິຊິດຄວາມຕາຍ ແລ້ວຄືນພຣະຊົນມາ
ອີກນ້ັນເປັນຈຸດສູນກາງອັນສຳຄັນໃນການໄຖ່ໂທດຄວາມຜິດບາບ ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງ 
ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້   ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດຕາຍໄປແລ້ວຈະຄືນມາແລະມີຊີວິດຢູ່ຕ່ໍໄປຄືພຣະອົງ  ດ້ວຍ
ເຫດນ້ີພວກສິດຫລືສາວົກຂອງພຣະອົງທຸກຄົນກໍຈະຄືນເໝືອນກັນກັບພຣະອົງ. ສຸພາສິດລາວກ່າວວ່າ   ຄຣູ
ເປັນແນວໃດ ສິດກໍເປັນແນວນ້ັນ.  ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດນ້ີແຫລະເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນມີກຳລັງ
ໃຈຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫາຕ່າງໆ ແລ້ວຍັງຖວາຍຕົວຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ. ເຮົາຈະເຫັນຄົນທີ່ເຊ່ືອພຣະ
ເຢຊູພາກັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການສິດສອນພຣະຄັມພີ, ພາກັນສ້າງສາວົກ ຕລອດເຖິງການປຸກສ້າງຄຣິສຕະຈັກ
ຂອງພຣະອົງໃຫ້ຈະເຣີນສວຍງາມອີກ. "ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ພີ່ນ້ອງທີຮັ່ກຂອງເຮົາເອີຍ, ເຈົ້າທັງຫລາຍຈົ່ງຕັ້ງຫມັ້ນ 
ຢູ່ຢ່າຫວັ່ນໄຫວ  ຈົ່ງປະຕິບັດງານຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ບໍຣິບູນທຸກເວລາ  ດ້ວຍຮູ້ວ່າໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນ
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ເຈົ້າ ການຂອງພວກເຈົ້ານ້ັນຈະບໍ່ໄຮ້ປໂຍດ " (ຂ້ໍ 58).  ແປວ່າ ໂປໂລໄດ້ເຕືອນສະຕິໃຫ້ຄຣິສຕຽນຕ້ັງໝັ້ນຕ່ໍ 
ຄວາມເຊ່ືອ ຢ່າທ້ໍຖອຍຕ່ໍອຸປະສັກ ແລ້ວປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫສ້ຳເຮັດທຸກຢ່າງ ເພາະວ່າລາງວັນນັ້ນ
ພຣະເຈົ້າຊົງຕັດຕຽມໄວ້ໃຫ້ແລ້ວຄືຟ້າສວັນອັນເປັນມໍຣະດົກຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ. 
 
 
ຄຳຖາມ: 
 
1. ເປັນຫຍັງຄົນທັງຫລາຍຈຶ່ງຢ້ານຄວາມຕາຍ? 
 
2. ຄົນທຸກຄົນຮູ້ວ່າຕົວເອງຈະຕ້ອງຕາຍມື້ໃດມື້ນ່ຶງຂ້າງໜ້າ, ແລະໂອກາດທີ່ຈະຊອກສແວງຫາສວັນມີໄວ້ແກ່ 
    ທຸກຕົນ ເປັນຫຍັງຄົນທັງຫລາຍຈຶ່ງບ່ໍໃຊ້ໂອກາດຕອນມີຊີວິດຢູ່ຊອກຫາທາງໄປສວັນທີ່ແນ່ນອນ? 
 
3. ໃນຖານະທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ເຊ່ືອ ທ່ານມີຄວາມແນ່ໃຈຢ່າງໃດທີ່ແຕກຕ່າງກັບຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອ? 
 
4. ຄົນທີ່ຕາຍກ່ອນໜ້າພຣະເຢຊູສະເດັດຄືນມາຈະແນ່ໃຈຢ່າງໃດ ເພື່ອໃຫຊີ້ວິດນ້ີມີຄວາມໝາຍຢ່າງເຕັມ 
    ສ່ວນ? 
 
5. ທ່ານຈະຖວາຍຕົວຮັບໃຊ້ພຣະອົງອັນໃດແດ່ ເພ່ືອຜູ້ອ່ືນຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນຄືກັບທ່ານ?  
 
6. ທ່ານຈະເລ້ົາໂລມໃຈຜູ້ທ່ີຢ້ານຕ່ໍຄວາມຕາຍຢ່າງໃດ? 
 
 
          ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 13 
ຢ້ານການເປັນພະຍານ 

  
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ກິຈການ 4:1-22 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ 3-4 
ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະນຳພາໃນການເປັນພະຍານ. 
ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮັດແນວໃດເຮົາຈຶ່ງຈະບ່ໍຢ້ານໃນການເປັນພະຍານ. 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ໃຫໄ້ວວ້າງໃຈໃນພຣະວິນຍານນຳພາ. 
       

ບົດນໍາ 
ພຣະວິຍານບໍຣິສຸດໄດ້ນຳພາເປໂຕ  ແລະໂຢຮັນໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດຢ່າງໃດນ້ັນ ພຣະວິນຍານອົງ
ດຽວກັນກໍຈະນຳພາທ່ານຢ່າງນ້ັນ ຂໍພຽງແຕ່ທ່ານເຊ່ືອແລະໄວ້ວາງໃຈເທົ່ານ້ັນ.  
  
1. ຜົນຂອງຄຳພະຍານ ພາກ 1:  ໂມໂຫ ແລະ ຄວາມເຊ່ືອ  (ກິຈການ 4:1-4) 
ມຫີລາຍຄົນເຊ່ືອພຣະເຈົ້າຢູ່ ແຕ່ມີຄວາມຢ້ານໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ  ທັງນ້ີກໍເພາະວ່າບ່ໍຮູ້ວ່າເພິ່ນຈະ
ວ່າແນວໃດ? ຢ້ານເພິ່ນຊັງແດ່? ຢ້ານເພິ່ນບ່ໍສົນໃຈແດ່? ຢ້ານເພິ່ນວ່າແນວອ່ືນກະພໍປານນ້ັນ.  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາ
ເອີ້ນເຮົາມາໃຫ້ເຊ່ືອແລະເປັນພະຍານຝ່າຍພຣະອົງ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະຕ້ອງເປັນພະຍານ  ບ່ໍວ່າເພິ່ນຈະວ່າແນວ
ໃດກໍຕາມ  (ສ່ິງສຳຄັນ ເຮົາຢ່າດີໃຈຈົນເກີນໄປຫາກເພິ່ນຮັບເຊ່ືອ  ແລະຢ່າເສັຽໃຈຫາກເພິ່ນບ່ໍເຊ່ືອ  ຫລືເຮັດ
ການບ່ໍດີໃສ່ທ່ານ, ເພາະວ່າທ່ານບ່ໍໄດ້ເປັນພະຍານໃນນາມທ່ານເອງ  ແຕ່ແມ່ນໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູ 
ຫາກເພິ່ນຮັບເຊ່ືອ ກໍໃຫ້ເພິ່ນຂອບພຣະຄຸນສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ  ຫາກເພິ່ນບ່ໍຮັບເຊ່ືອຫລືເຮັດແນວບໍ່ດີໃສ່ທ່ານ  
ກໍຢ່າເສັຽໃຈ ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງທ່ານແລ້ວ    ແລະເພິ່ນເຮັດແນວບ່ໍດີອັນໃດອັນນຶ່ງກໍແມນ່ເພິ່ນ
ເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູພຸ້ນບ່ໍແມ່ນເຮັດໃຫ້ທ່ານ).   ທ່ານຈື່ໄດ້ບ່ໍຕອນໂຊໂລກ່ອນໜ້າປ່ຽນຊ່ືມາເປັນໂປໂລ ເພິ່ນຂີ່ 
ມ້າອອກໄປຈັບຄຣິສຕຽນໃສ່ຄຸກນັ້ນມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ? ຕອນນ້ັນມີສຽງດັງຈາກສວັນວ່າ "ໂຊໂລ, ໂຊໂລ, ເປັນ
ຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຂ່ົມເຫງເຮົາ? " (ກິຈການ 9: 4).    
 
ອັຄສາວົກເປໂຕແລະໂຢຮັນ ພາກັນໄປໄຫວ້ວອນທ່ີພຣະວິຫານ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານທັງສອງໄປເຖິງປະຕູເຂົ້າ
ພຣະວິຫານນັ້ນພວກທ່ານໄດ້ເຫັນຄົນງ່ອຍຜູ້ນ່ຶງນ່ັງຂໍທ່ານຢູ່ທີ່ນ້ັນ, ດ້ວຍເຫດນ້ີທ່ານທັງສອງຈຶ່ງປະກາດຂ່າວ
ປະເສີດໂດຍເຮັດການອິດທິຣິດໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດວ່າ    "ເງິນແລະຄຳເຮົາບ່ໍມີ ແຕ່ອັນເຮົາມີ
ຢູ່ນ້ັນເຮົາຈະໃຫ້ແກ່ທ່ານ ຄືໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣດິໄທນາຊາເຣັດ ຈົ່ງຍ່າງໄປ "   (ກິຈການ 3: 6). 
ແລ້ວຄົນນັ້ນກໍຍ່າງໄດ້ທັນທີ   ແລະເບິ່ງແມ   ຊາຍທີ່ເປັນງ່ອຍມາແຕ່ມື້ເກີດຈົນອາຍຸສ່ີສິບປີແລ້ວບໍ່ເຄີຍຍ່າງ 
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ລາວກໍຍ່າງໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວດີໃຈຫລາຍຈົນບ່ໍແມ່ນແຕ່ລາວຍ່າງລາວຍັງເຕ້ັນໄປມາອີກ    ແລະໃນການນີ້
ເອງມພີວກຜູ້ໃຫຍ່ລາງຄົນໂມໂຫ (ໃຈຮ້າຍ) ແທນທ່ີເຂົາຈະດີໃຈເມື່ອຄົນງ່ອຍຜູ້ນ່ຶງຍ່າງໄດ້. ໃນເຣື່ອງນ້ີເປັນ
ບົດຮຽນດ່ັງນີ້;  
 1. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ຈະຕ້ອງມີຣະບຽບໃນການໄຫວ້ວອນອະຖິຖານ  (ສາວົກທັງສອງໄປ 
              ໄຫວ້ວອນອະທິຖານຢູ່ພຣະວິຫານ), ສ່ວນເຮົາບ່ໍຈຳເປັນໄປໂບດເພື່ອອ້ອນວອນແຕ່ລະເທ່ືອ.   
 2. ຜູ້ເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດຈະຕ້ອງວ່ອງໄວຕ່ໍຄວາມຈຳເປັນຂອງຜູ່ອ່ືນ (ສາວົກໄປໄຫວ້ວອນ ແຕ່ 
              ເຫນັຊາຍງ່ອຍນ່ັງຂໍທານ ລາວຈຶ່ງສະແດງຄວາມເຊ່ືອໂລດ).  
 3. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດຈະຕ້ອງເຮັດການທຸກຢ່າງໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ ບ່ໍແມ່ນຕົວເຮົາ 
               ເອງ.  (ສາວົກບອກຄົນງ່ອຍວ່າ "ເງິນແລະຄຳເຮົາບ່ໍມີ ແຕ່ອັນເຮົາມຢູ່ີນ້ັນເຮົາຈະໃຫ້ແກ່ທ່ານ ຄື 
              ໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດໄທນາຊາເຣັດ ຈົ່ງຍ່າງໄປ " (ກິຈການ 3: 6). 
 4. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອບ່ໍຄວນນ້ອຍໃຈເມື່ອມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງບ່ໍເຫັນດີ (ມີພວກຜູ້ໃຫຍ່ລາງຄົນບ່ໍດີໃຈ ຫລືໃຈຮ້າຍໃຫ້ 
               ພວກສາວົກທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາຍງ່ອຍຍ່າງໄດ້).  
 
ເປໂຕ ແລະໂຢຮັນຮູ້ວ່າພວກປະໂຣຫິດ, ຟາຣີຊາຍ ແລະພວກຊະດູກາຍບ່ໍດີໃຈ ແລະໃຈຮ້າຍໃຫ້ສາວົກທັງ
ສອງ ແຕ່ສາວົກບ່ໍໄດ້ທໍ້ຖອຍແລະຍັງປະກາດຕໍ່ໄປໂດຍກ່າວຢ່າງຮຸນແຮງວ່າ    "ເຫດສັນນ້ັນທ່ານຈົ່ງຖ້ິມໃຈ
ເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ ແລ້ວຫລົບຕ່າວຄືນ   ເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະຊົງລົບລ້າງຄວາມຜິດບາບຂອງທ່ານທັງຫລາຍເສັຽ " 
(ກິຈການ 3: 19). ແລ້ວພວກປະໂຣຫິດ ກັບນາຍທະຫານຮັກພຣະວິຫານຈຶ່ງເຂົ້າມາກ່າວໂທດ  ແລະຈັບສາ
ວົກທັງສອງໄປຂັງຄຸກ ໃນຄະດີສ້າງຄວາມປ່ັນປ່ວນໃນພຣະວິຫານ (4:1-4).  
 
2. ອຳນາດຄຳພະຍານ: ໂດຍພຣະວິນຍານ  (ກິຈການ 4:5-12) 
ມຫີລາຍຄົນເຊ່ືອພຣະເຈົ້າຢູ່ ແຕ່ມີຄວາມຢ້ານໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ ເພາະວ່າບ່ໍເຄີຍ ເມື່ອບໍ່ເຄີຍຈຶ່ງ 
ບ່ໍຮູວ້່າຈະເຮັດແນວໃດ. ຫາກເພິ່ນຖາມມາຂ້ອຍຈະຕອບເພິ່ນແນວໃດ? ຂ້ອຍຢ້ານວ່າຂ້ອຍຈະເວ້ົາຜິດກະພໍ
ປານນ້ັນ. ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະຊະນະຄວາມຢ້ານ? ລອງມາເບິ່ງຊີວິດຂອງສາວົກເປ
ໂຕລອງເບ່ິງວ່າ   ຄັ້ງນຶ່ງເພິ່ນໄດ້ປະຕິເສດພຣະເຢຊູເຖິງສາມເທ່ືອ (ອ່ານມັດທາຍ 26:69-75)   ເພາະເພິ່ນ
ຢ້ານໃນຂະນະທີ່ຢູ່ຮ່ວມກຸ່ມຄົນບ່ໍເຊ່ືອ ແລ້ວຕໍ່ມາເພິ່ນກາຍເປັນອັຄສາວົກເຂ້ັມແຂງໄດ້ແນວໃດ? ຄັນບ່ໍແມ່ນ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້ານຳພາເພິ່ນໆ ກໍເປັນຄົນຂີ້ຢ້ານຢູ່ນ້ັນແຫລະ  . ຫລັງຈາກເປໂຕກັບຄືນໄປຫາປາ
ຕາມອາຊີບເດີມແລ້ວ   ພຣະເຢຊູໄດ້ປາກົດຕົວໃຫ້ລາວເຫັນໃນຂະນະທີ່ລາວຫາປາຢູ່  ແລ້ວພຣະອົງຊົງສັ່ງ
ລາວວ່າໃຫ້ລ້ຽງແກະຂອງພຣະອົງ (ອ່ານໂຢຮັນ 21:1-19). ນັບແຕ່ວັນນ້ັນມາ ເປໂຕຈຶ່ງມີຄວາມກ້າໃນການ
ເປັນພະຍານ   ແລະປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງພຣະເຢຊູຄຣິດ   ໂດຍການຊົງນຳຂອງພຣະວິນຍານບໍຣສຸິດ 
ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດອົງດຽວກັນນັ້ນກໍຈະໂຜດປະທານຄວາມກ້າຫານໃຫ້ແກ່ເຮົາຫາກເຮົາຍອມຖວາຍ
ຕົວແດ່ພຣະເຈົ້າ. 
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ຫລັງຈາກເຂົາຈັບເປໂຕແລະໂຍຮັນໃສ່ຄຸກແລ້ວ ເຂົາກໍນຳເອົາສາວົກທັງສອງມາໄຕ່ຖາມທີ່ສານສູງສຸດທີມ່ຊ່ືີ
ວ່າສານ ແຊນຮີດຣິນ ຊ່ຶງເປັນສານທີ່ມີອຳນາດເຕັມໃນການສັ່ງປະຫານຊີວິດ, ສາວົກເປໂຕ,  ໂຢຮັນໄດ້ຖືກ
ຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າພວກເຖົ້າແກ່,  ພວກນັກທັມ,  ພວກມະຫາປະໂຣຫິດ ແລະກາຢະຟາ ມະຫາປະໂຣຫດິຕົນໃຫຍ່. 
ເຫດການຕອນນ້ີ    ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດເຖິງສະມາຊິກໂບດຜູ້ນ່ຶງໄປຂ້ຶນສານຕັດສິນວ່າຈະສ່ົງກັບປະເທດ 
ຫລືຕ້ອງຖືກໂທດຕາມກົດຣະບຽບ, ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເຫນັວ່າຄອບຄົວຜູ້ຕ້ອງຫາພາກັນມິດງຽບດ້ວຍນ້ຳຕາ
ຊຶມຢູ່ຕລອດເວລາໃນຂະນະລໍຖ້າຄຳຕັດສິນ ຢ້ານວ່າສານຈະຕັດສິນຂັບໄລ່ໜີອອກນອກປະເທດ.  ສ່ວນເປ
ໂຕແລະໂຢຮັນນ້ັນຍ່ິງໜັກກວ່າການຂັບໄລ່ອອກນອກປະເທດ ແຕ່ແມ່ນການເປັນການຕາຍຈະຕ້ອງເກີດຂ້ຶນ, 
ຫາກເຮົາເປັນເປໂຕຫລືໂຢຮັນເຮົາຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ?     ເຂົາຕ້ັງຄຳຖາມວ່າ “ທ່ານທັງສອງໄດ້ເຮັດ
ການນ້ີໂດຍຣິດອັນໃດຫລືໂດຍນາມອັນໃດ” (ຂ້ໍ 7). ຄຳຖາມນ້ີແມນ່ເຂົາຖາມເຖິງການທີ່ສາວົກທັງສອງເຮັດ
ໃຫ້ຄົນງ່ອຍຍ່າງໄດ້ແນວໃດໃນພຣະທັມ ກິຈການ 3. ພວກເຂົາຄຶດວ່າເປໂຕແລະໂຢຮັນຄົງບໍ່ມີຄຳຕອບດີໆ 
ເພາະທັງສອງເປັນຄົນສາມັນ ຂາດການສຶກສາ.  
 
ພຣະຄັມພີບອກວ່າ " ຂະນະນ້ັນເປໂຕເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣສຸິດ " (ຂ້ໍ 8ກ).    ແປວ່າພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ກັບສາວົກທັງສອງນັ້ນໄດ້ຊ່ອຍໃຫສ້າວົກຕອບຄຳຖາມແບບເທສນາໃຫ້ເຂົາຟງັເລີຍຈາກ 
ຂ້ໍ 9-12. ໂດຍສະເພາະຢາກເນັ້ນໜັກຄຳຕອບທີ່ຕອບໂດຍຕົງວ່າ " ໂດຍພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໄທ
ນາຊາເຣັດ ທີ່ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຕອກຄຶງໄວ້ທີ່ໄມກ້າງແຂນ ທ່ີພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນ ດ້ວຍ 
ພຣະອົງນັ້ນແຫລະ, ຄົນຜູ້ນ້ີຈຶ່ງດີປົກກະຕິຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າພວກທ່ານ " (ຂ້ໍ 10). ເມື່ອຕອບຄຳຖາມແລ້ວສາວົກກໍ
ສວຍໂອກາດປະກາດຂ່າວປະເສີດວ່າ"ໃນຜູ້ອ່ືນຄວາມລອດພົ້ນບ່ໍມີ ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີນາມຊ່ືອ່ືນໃດທ່ົວໃຕ້ຟ້າ ທີ່
ຊົງປະທານແກ່ມະນຸດ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍຕ້ອງໄດ້ພົ້ນ” (ຂ້ໍ 12).  
 
3. ຜົນຂອງຄຳພະຍານ ພາກ 2:  ຂູ່ເຂັນ ແລະ ເລ້ົາໂລມ (ກິຈການ 4:13-22) 
ເມື່ອພວກເຖ້ົາແກ່, ພວກນັກທັມ,  ພວກມະຫາປະໂຣຫິດ ແລະກາຢະຟາ ມະຫາປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ ໄດ້ຍິນ
ແລ້ວກໍພາກັນປລາດໃຈໃນຄຳຕອບຂອງຄົນຂາດການສຶກສາທ່ີຕອບຄຳຖາມໄດ້ດີ ແຖມຍັງມີຄວາມກ້າຫານ
ແບບເຂົາຄຶດບໍ່ເຖິງເລີຍ, ນອກນັ້ນເຂົາຍັງເຫັນຊາຍງ່ອຍທີ່ສາວົກເຮັດໃຫ້ລາວຍ່າງໄດ້ນ້ັນມາຢືນຢູ່ກັບເປໂຕ
ແລະໂຢຮັນ ຊາຍນ້ີໄດ້ມາຢືນເປັນພະຍານວ່າລາວເຄີຍເປັນຄົນງ່ອຍ 40 ປີ ມາບັດນ້ີລາວຍ່າງໄດ້ກໍຍ້ອນສາ
ວົກທັງສອງປິ່ນປົວລາວໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເມື່ອເປັນດ່ັງນ້ັນເຂົາຈຶ່ງໃຫ ້ເປໂຕກັບໂຢຮັນອອກ
ໄປຂ້າງນອກຊົ່ວຄາວເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ປຶກສາກັນວ່າຕ່ໍໄປຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? (ຂ້ໍ 15-16).  
 
ໃນຂະນະທ່ີເປໂຕກັບໂຢຮັນລໍຖ້າຟັງຕັດສິນຢູ່ຂ້າງນອກນ້ັນ, ຂ້າງໃນຂອງສານໄດ້ມີການຖົກຖຽງກັນຈົນໄດ້ວິ
ທີການທີ່ຈະຈັດການກັບເປໂຕກັບໂຢຮັນວ່າ " ໃຫ້ພວກເຮົາຫາ້ມຂູ່ເຂົາບ່ໍໃຫ້ອ້າງອອກນາມຊ່ືນ້ັນແກ່ຜູ້ໃດຈັກ
ເທື່ອ " (ຂໍ້ 17ຂ).   ເມ່ືອເຂົາຕົກລົງດັ່ງນັ້ນແລ້ວຈຶ່ງນຳຕົວເປໂຕກັບໂຢຮັນເຂ້ົາມາຟງັຄຳຕັດສິນ,  ເມື່ອເປໂຕ 
ກັບໂຢຮັນເຂ້ົາມາແລ້ວເຂົາຈຶ່ງຫ້າມ ຂ່ົມຂູ່ສາວົກທັງສອງບ່ໍໃຫ້ກ່າວຫລືສອນອັນໃດໃນນາມພຣະເຢຊູອີກ (ຂ້ໍ 
18). ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນ້ັນເປໂຕແລະໂຢຮັນຈຶ່ງກ່າວວ່າ “ທ່ີຈະຟັງຄຳຂອງພວກທ່ານຫລາຍກວ່າຈະຟງັຄຳຂອງ
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ພຣະເຈົ້າ ຈະເປັນການຊອບທັມຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈົ້າຫລື ຂໍພວກທ່ານຈົ່ງພິຈາຣະນາເບ່ິງເພາະວ່າຈະເປັນໄປ
ບ່ໍໄດ້ ທ່ີຈະໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າອຳໄວ້ໃນສ່ິງທີ່ໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນແລ້ວ” (ຂ້ໍ 19-20). ຄຳກ່າວຂອງສາວົກທັງ
ສອງແຮ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາເຖ້ົາແກ່, ພວກນັກທັມ, ພວກມະຫາປະໂຣຫິດ ແລະກາຢະຟາ ມະຫາປະໂຣຫິດຕົນ
ໃຫຍ່ປລາດໃຈ ແລະໜ້າອັສຈັນໃນຄຳເວົ້າຂອງສາວົກ  ຈົນປາກບ່ໍອອກທ່ີໄດ້ຍິນຫລັກສາສນາສາດອັນເລິກ
ລັບຈາກສາວົກທັງສອງທີ່ເຂົາເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນຄົນບໍ່ມກີານສຶກສາ ເພາະພວກເຂົາທັງໝົດລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຜູ້
ມກີານສຶກສາສູງດ້ານສາສນາສາດກໍຍັງບໍ່ມີຄວາມສາມາດຄືແນວນັ້ນ. ການທັງປວງທີ່ເກີດຂ້ຶນນັ້ນບໍ່ແມ່ນເປ
ໂຕແລະໂຢຮັນເຮັດເອົາເອງ    ແມ່ນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຕ່າງຫາກທີ່ທຳງານໃນຊີວິດຂອງສາວົກທັງ 
ສອງ ໃຫ້ມີພລັງອໍານາດແລະຕອບຄຳຖາມພວກເຂົາຈົນເຂົາປາກບ່ໍອອກ.  
 
" ແລະເມື່ອຂູ່ເຂົາທັງສອງອີກແລ້ວກໍປ່ອຍໄປ   ບໍ່ເຫັນມີເຫດທີ່ຈະໃສ່ໂທດຢ່າງໃດ ເພາະເຫນັແກ່ພລົເມືອງ 
ດ້ວຍວ່າຄົນທັງປວງພາກັນສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ " (ຂ້ໍ 21). ພວກຜູ້ມີອຳນາດຍັງເກງໃຈປະຊາຊົນ ເພາະວ່າປະ
ຊາຊົນກໍເຫັນຊາຍງ່ອຍນັ້ນຍ່າງໄດ້ຍ້ອນຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ເຂົາຈ່ຶງບ່ໍສາມາດຕັດສິນລົງໂທດ
ເປໂຕແລະໂຢຮັນແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະປ່ອຍເປໂຕແລະໂຢຮັນໄປ  ແຕ່ຂູ່ເຂັນຫ້າມເວ້ົາເຣື່ອງພຣະເຢຊູອີກ.  ສຳ
ລັບທ່ານເດ! ຍັງຢ້ານໃນການປະກາດຢູ່ບໍ່? ຢ້ານບໍ່ຮູ້ຈັກເວົ້າບ່ໍ?   ເບ່ິງເປໂຕແລະໂຢຮັນລອງເບ່ິງ ພວກເພິ່ນ
ປະກາດດ້ວຍຣດິອຳນາດອັນໃດ?  ເພິ່ນຕອບຄຳຖາມຜູ້ມີສະຕິປັນຍາແນວໃດ? ທ່ານກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ແລ້ວວັນນ້ີ 
ດ່ັງນັ້ນຢ່າຢ້ານເລີຍ. 
 
ຄຳຖາມ: 
 
1. ເປັນຫຍັງຄຣິສຕຽນຈຶ່ງຢ້ານໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ? 
 
2. ທ່ານຮູ້ບ່ໍວ່າ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ກັບທ່ານ? ຖ້າຮູ້ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຢ້ານ? 
 
3. ທ່ານຢ້ານອັນໃດຈຶ່ງບ່ໍກ້າເປັນພະຍານ? ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະບ່ໍຢ້ານ? 
 
4. ເປໂຕແລະໂຢຮັນ ກ້າຍ້ອນອັນໃດ? ເພິ່ນຕອບແບບນັກສາສານາໃຫຍ່ດ້ວຍອັນໃດ? 
 
5. ຄັນທ່ານຫາກເວ້ົາວ່າບ່ໍຢ້ານ ຫລັງຈາກເລີກໂບດໄປທ່ານຈະໄປປະກາດໃຫ້ໃຜຟັງ?  
 
         ຫວ 
 


