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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທດິທ ີ2 ມຖຸີນາ 2013 (6-2-2013) 

 

ພຣະເຈົາ້ຊົງເລີມ້ຕົນ້ເຣືອ່ງ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ປະຖົມມະການ 1:1, 26-27; 2:15-17; 3,6-7, 14-19, 23-24 
 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິ  
       ບົດຮຽນນີ້ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າທ່ານຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ  ແລະເຫັນວ່າ  
ຄວາມບາບໄດທ້ໍາລາຍຄວາມສັມພັນນັ້ນ. 
  

ເປົາ້ໝາຍຂອງບດົຮຽນ 
       ເຣື່ອງຕ່າງໆແຫ່ງພຣະຄັມພີເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການທີພ່ຣະເຈົາ້ຊົງນ ີຣະມິດສາ້ງໂລກແລະມະນ ຸດຄົນທໍາອິດ.     ພຣະ
ເຈົ້າຊົງສ້າງຄົນເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມສ ັມພັນກັບພຣະອົງ,   ແຕວ່າ່ພວກເຂົາເລືອກທຣໍະຍົດຕໍພ່ຣະອົງແລະກໍໄດຮ້ັບຄວາມ 
ທຸກຍ້ອນຜົນກັມທີ່ຕາມມາ.    
 

ຄວາມສໍາຄນັຂອງບດົຮຽນ 
 ບົດຮຽນນີ້ຈະສ້າງພ້ືນຖານໃຫ້ກັບເຣື່ອງທັງໝົດທີມ່ີຢູໃ່ນພຣະຄັມພີ ທີຈ່ະສໍາແດງໃຫ້ເຫັນແບບສະບັບຕົ້ນເດີມ 
ໃນການຊງົນຣີະມິດສ້າງຂອງພຣະເຈົາ້ ແລະກົກເຫງົາ້ຂອງຕົນ້ເຫດຂອງຄວາມຜິດທັງໝົດໃນໂລກ--ທໍຣະຍົດຕໍ່ສູ້ພຣະ
ເຈົ້າ--ແລະຕົນ້ເຫດອັນຈໍາເປັນໃນຄວາມຕ້ອງການຄວາມພ້ົນບາບ.   
  
                                                                   ການສຶກສາພຣະຄັມພ ີ
 

ທ່ານເຄີຍໄດຍ້ິນຄົນເລົ່ານທິານທີ່ເກ່ັງບໍ? ກ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຽນບົດຮຽນນີ້, ພໍເ່ຖົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຊື່ ອາກໂນ ທີເ່ປັນນັກເລົ່າເຣື່ອງນທິານເກ່ັງຄົນນຶ່ງໄດເ້ສັຽຊີວິດໄປ.     ຢູໃ່ນພິທີໄວ້ອາລັຍລາວມີພີ່ນ້ອງຄົນນຶ່ງໄດ້ຫວນ
ຄິດເຖິງຊວີິດຂອງເພິ່ນທີປ່ະກອບດ້ວຍຄວາມຊາໍນານໃນການເລົາ່ເຣື່ອງນທິານ.  ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍເໝືອນກັນຄິດເຖິງ
ເຣື່ອງຊີວິດອັນຍາວນານຂອງເພິ່ນທີ່ຮບັໃຊ້ໜ້າທີ່ເປັນສິດຍາພິບານ, ເປັນພໍ,່ ແລະເປັນເພື່ອນ.  

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພ່ໍເຖົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະຄຣິສຕຽນຄົນອື່ນໆ,    ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາຊີວິດຂອງພວກ
ເຂົາໃສ່ໃນເນື້ອເຣື່ອງອັນກວ້າງໃຫ່ຽຂອງພຣະເຈົ້າ.    ໃນເວລາທີຜ່່ານມາ ມີບາງຄົນໄດອ້ະທບິາຍ ìປວດັສາດî ຄເືປັນ  
ìປວັດ ຂອງລາວî ຫຼ ືìເຣື່ອງຂອງລາວ.   ພຣະຄັມພີບັນທຶກເຣື່ອງອັນຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຣື່ອງທີເ່ລີ້ມຕົ້ນໃນປື້ມປະ
ຖົມມະການ, ກ້າວຂຍາຍກວ້າງອອກຢູໃ່ນຂ່າວປະເສີດ, ແລະເຖິງຈຸດມ້ວນທ້າຍຢູ່ໃນພຣະນິມິດ.  ຫົວເຣື່ອງສໍາຄັນໃນ
ເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ ແມ່ນການດໍາເນີນກິຈການຂອງພຣະອົງທີນ່ໍາພາຊັກຈງູເອາົມະນຸດເຂົ້າມາຢູ່ໃນຄວາມສັມພັນກັບ    
ພຣະອົງ.     ໃນຂະນະທີທ່່ານຮຽນບົດຮຽນນີ,້ ໃຫ້ປກັຕາແລະຄວາມສົນໃຈໃສວິ່ທທີາງຂອງລັກສະນະແລະຫລັກການ 
ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເປນັຈຸດໃຈກາງຂອງພຣະຄັມພີແລະການຮໍາ່ຮຽນຂອງພວກເຮົາແຕລ່ະອາທິດໃນລະດຮູ້ອນປີນີ້.   
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1. ພຣະເຈົາ້ຊງົນຣີະມິດສາ້ງ:   ປະຖົມມະການ 1:1, 26-27 
ເຣື່ອງນິທານທີ່ເລົ່າສູກ່ັນຟັງມີຫຼາຍຢ່າງແລະຂນາດ.  ບາງເຣື່ອງກຖໍືກແຕ່ງຂຶ້ນຕາມຈິນຕະນາການ ແລະບາງ

ເຣື່ອງກໍມີປວັດຄວາມເປັນຈິງ.  ເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າເປັນເຣື່ອງຈິງ, ບໍ່ໄດແ້ຕ່ງຂຶ້ນ!  ເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າກມໍີຈຸດເລີ້ມຕົ້ນ 
ເໝືອນກັນກັບເຣື່ອງອື່ນຄ ືìເມື່ອຕົ້ນເດີມນັ້ນ.î  ນັກຮຽນພຣະຄັມພີບາງຄົນສັ່ງເກດເຫັນການເຈາະຈົງຄວາມແຕກຕ່າງ 
ລະຫວາ່ງ ປຖກ 1:1-2:3 ແລະ ປຖກ 2:4-25.   ປະຖົມມະການບດົ 1 ແມ່ນເຈາະຈົງໃສກ່ານນີຣະມິດສ້າງຂອງພຣະ
ເຈົາ້ໝົດທັງໜ່ວຍໂລກ,   ໃນຂະນະດຽວກັນ ປະຖົມມະການບດົ 2 ເຈາະຈົງໃສກ່ານຊງົສ້າງມະນຸດຜູຊ້າຍແລະຍິງຄນົ
ທໍາອິດ.    ຂ້າພະເຈົ້າໄດບ້ອກກັບນັກສຶກສາວິທະຍາລັຍວາ່ມັນເໝອືນກັນກັບເຮົາສາຍຟິມ(ຮູບເງົາ)ການຫິຼນ້ກລິາຟຸດ
ບອນກັບຄືນເບິງ່ອີກແບບຊາ້ໆ, ບົດທ ີ2 ໃນປະຖ ົມມະການ ແມ່ນສາຍຟິມຄືນເບິ່ງໃນວັນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງ ທ່ານອາ
ດາມແລະນາງເອວາ.   

ພຣະເຈົ້າເປັນຈດຸໃຈກາງຂອງນັກສະແດງທີ່ຢູໃ່ນເຣື່ອງການຊົງເນຣະມິດສ້າງ.  ມີຜູ້ອ່ານຫຼາຍຄົນມີຄວາມສົນ 
ໃຈຢາກຮູຈ້ັກລາຍລະອຽດຂອງການສາ້ງໂລກ ດ້ວຍຄໍາຖາມວ່າພຣະເຈົ້າຊງົສ້າງໂລກນີມ້າວິທໃີດແລະເວລາໃດ.  ແຕ ່
ຄວາມເປັນຫ່ວງຢູ່ໃນພຣະຄ ັມພີບອກດ້ວຍຄວາມໜັກແໜນ້ໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງສັພສິ່ງ--ìສວັນແລະໂລກ.î  
ພຣະຄມັພີກຍໍັງກາ່ວເຖິງກ ິຈກມັໃນການສາ້ງດ້ວຍພຣະເຈົາ້ເປັນຂັ້ນເປນັຕອນ.  ເຖິງແມ່ນວ່າການຊງົສ້າງແຕລ່ະວັນມີ
ຄວາມສໍາຄັນ, ການສ້າງມະນຸດຄົນທໍາອິດໃນວັນທີຫົກເປັນຈດຸເດັນ່ຂອງເຣື່ອງທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງສ້າງ.   ນັກປາດຄົ້ນຄວ້າ 
ພຣະຄັມພີບອກວ່າເວລາໃຊ້ຄໍາເວ້ົາ  ìບາຣາî  ພາສາເຮັບເຣໃີນ ປຖກ 1:1  ແລະ ປຖກ 1:27  ຖືກແປວາ່ ຊງົສາ້ງ ຢູ່
ບອນຕ່າງໆໃນພຣະຄໍາ, ແມ່ນໃຊ້ບັລະຍາຍເຖິງກ ິຈການຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງດຽວ.      ຄໍາເວ້ົານີຄ້ໍານວນເຖິງຄວາມສາ
ມາດນຣີະມິດສ້າງພິເສດທີແ່ຕກຕ່າງກັບຄວາມສາມາດຂອງມະນດຸທີ່ມີຫົວຄິດສ້າງດັງ່ນັກແຕ່ງເພງ,  ນັກສລິປະ, ນັກ
ປະດດິສ້າງ, ແລະນກັຂຽນ.   

ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງມະນຸດໃນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງແລະເປັນເໝືອນກັນກັບພຣະອົງ.    ຂໍ້ 26 ເຮັດໃຫ້ຜູ້
ອ່ານຫຼາຍຄົນງົງ.    ຄໍາວ່າ ພວກເຮາົ ຫຼ ືເຮາົ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ເບິງ່ແລ້ວຄແືປກ, ໃນເມ່ືອຄນົອສິຣາເອນສມັຍບູຮານ
ແລະຄຣ ິສຕຽນສມັຍນີເ້ຊື່ອພຣະເຈົ້າອົງດຽວທີແ່ທຈ້ິງ.  ບາງທີ ພຣະເຈົ້າອາດໝາຍເຖິງໝູເ່ທວະດາຂອງພຣະອົງ.  ຄົນ
ໂດ່ງດັງຄົນນຶ່ງໃນສມັຍນີ້ເວົ້າເຖິງຕົນເອງໃຊຄ້ ໍາວ່າ ìເຮົາî.     ມ ີນັກຮຽນພຣະຄັມພີຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າຄໍາເວົ້າ ທີ່ເປັນສັພ 
ນາມ ìເຮົາî ເປັນຄໍາຈໍານວນຫຼາຍກໝໍາຍເຖິງ ìຕຣເີອການຸພາບî  ຫືຼ ìສາມພຣະພາກî 

ທໍາມະຊາດອັນແທຈ້ິງໃນພາບຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນເປັນຄວາມເລິກລັບຕໍ່ຫຼາຍຄົນ.  ໃນເມື່ອ ìພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ໃນ    
ສະພາບຝ່າຍວນິຍານî (ຢຮ 4:24),   ຮູບພາບຂອງພຣະອົງຈງຶບໍເ່ປັນສະພາບຂອງກະດູກແລະເນືອ້ໜັງເໝືອນດັງ່ມະ
ນຸດ.  ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າມະນຸດຈະປົກຄອງສິ່ງທັງຫຼາຍທີພ່ຣະເຈົ້າສ້າງໄວ້.  ບາງທີລກັສະນະຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນພາ
ຣະໜ້າທີຫ່ຼືຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງມອບໃຫ້ແກມ່ະນດຸ.  ອີກຢ່າງນຶ່ງກເໍນັ້ນໃສ່ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງພວກເຮົາ
ໃຫ້ມີຄວາມສມັພັນໃກຊ້ດິກັບພຣະອົງ.  ແນ່ນອນພຣະເຈົ້າຊງົສ້າງໂລກພ້ອມດ້ວຍມີແຜນການແລະຈຸດໝາຍ.   ຕາມ
ຄວາມເປັນມາໃນເຣື່ອງຂອງພຣະອົງ, ແມ່ນພຣະເຈົາ້ຕອ້ງການຢາກມີຄວາມສ ັມພັນອັນມີຄວາມໝາຍເລກິຊ້ຶງກັບມະ
ນຸດ.     ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ົງສ້າງຫຼາຍສິ່ງ ເຊັ່ນ ປາ, ນົກ, ແລະສັດອື່ນໆທັງຫຼາຍ, ແຕວ່າ່ມີແຕມ່ະນຸດເທົ່ານັ້ນຖືກສ້າງຕາມ
ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົາ້.   ເຖິງແມ່ນບາງຄົນຈະຄຶດວາ່ວ່າ  ìຮູບຮ່າງລັກສະນະî  ແລະ ìຄວາມເປັນເໝືອນກນັî 
ອາດຈະຕ່າງກັນ, ສມັຍນີ້ນກັປາດຫຼາຍຄົນກໍເຫັນວາ່ເປນັແບບດຽວກັນ.    

ພຣະເຈົ້າຊ ົງສ້າງມະນຸດເປັນເພດຊາຍແລະເພດຍິງ, ພຣະເຈົ້າຕັ້ງໃຈໃຫ້ພວກເຮົາເປັນກາຍອັນດຽວຮ່ວມກັນ
ທີມ່ີເພດຕ່າງກັນ.   ຕໍມ່າໃນເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານຫັຼກການອັນເໝາະສ ົມສໍາລັບການປະຕິບັດ
ໃນເພດສັມພັນຂອງພວກເຮົາ (ປຖກ 1:28).  ທ່ານອາດາມແລະນາງເອວາກປໍະສົບກັບຄວາມສັມພັນເປນັ ìເນືອ້ກາຍ
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ອັນດຽວî (ປຖກ 2:24) ທີ່ຢູ່ຮວ່ມເພດສັມພັນໃນຖານະຜົວແລະເມັຽ.   ຫຼາຍຄັ້ງພວກສດິຍາພິບານກນໍໍາເອົາຂໍມູ້ນນີ້ໄປ
ໃຊ້ໃນພິທແີຕ່ງງານສົມຣົດ. 

  
2. ມະນດຸທໍຣະຍດົ:  ປະຖມົມະການ 2:15-17; 3:6-7 
 ປະຖົມມະການບດົ 2 ເນັນ້ໜັກໃສກ່າງສ້າງມະນຸດຜູທ້ໍາອດິຄື ອາດາມແລະເອວາ.     ພວກເຂົາອາສັຍຢູ່ໃນ    
ìສວນເອເດັນ,î ອາດາມມີໜ້າທີທ່ໍາງານຢູ່ໃນສວນ ແລະຮັກສາສວນ.  ຄໍາວາ່ ເອເດັນ ແປວາ່ຊື່ນໃຈ.  ເຖິງວ່າ ເອເດນັ 
ເປັນບ່ອນຢູທ່ີ່ໜ້າອັສຈັນ, ອາດານກໍມີວຽກທີຕ້່ອງເຮັດ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົປະທານອສິຣະພາບທີມີ່ຂອບເຂດແກອ່າດາມ 
ແລະເອວາ.  ພວກເຂົາເປັນຜູທ້ີ່ຖືກສ້າງ ບໍແ່ມ່ນຜູສ້້າງ;  ແຕພ່ຣະເຈົາ້ຊົງປະທານເສຣພີາບໃນການເລືອກເຮັດ.  ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນພວກເຂົາສາມາດ ìກິນໝາກໄມ້ຈາກຕ້ົນໃດກໍໄດ້ຢູໃ່ນສວນî ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ຕົ້ນດຽວ.   ພວກເຂົາ ìບໍຕ່້ອງ
ກິນຈາກຕ້ົນໄມ້ທ່ີໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມຮູ້ດີແລະຄວາມຊົ່ວ.î  ເຖິງພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າ ìຄວາມຮູ້ຈັກຄວາມດີແລະຄວາມຊ່ົວນັ້ນî 
ແມ່ນຫຍັງແທ້, ອາດຈະແນເຖິງສ ິດທິຂອງພຣະເຈົາ້ຕດັສິນວາ່ຖກືແລະຜິດ.  ຖ້າວາ່ອາດາມເຮັດບາບລາວຕ້ອງຕາຍ.   
 ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ຈັກວ່າອາດາມຕ້ອງມີເພື່ອນຮ່ວມງານ,  ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງຊົງສ້າງເອວາຂຶ້ນມາໃຫ້ແກອ່າດາມ.   
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຕັ້ງແມ່ພິມໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຊາຍຄົນດຽວແຕ່ງງານກັບຍິງຄົນດຽວເວລາອາດາມແລະເອວາມີປະສົບການກັບ
ຄວາມສັມພັນໃນການເປນັເນືອ້ກາຍອັນດຽວ (2:24).     ການຮ່ວມເພດລະຫວາ່ງຜົວແລະເມັຽບໍເ່ປັນບາບ--ມັນເປນັ
ຂອງຂວັນຈາກພຣະເຈົ້າໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນທີສ່ວຍງາມໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ໃຫ້ແກມ່ະນຸດຊາດ.  
 ອາດາມແລະເອວາເຮັດບາບໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຟັງຄວາມງ,ູ ຊຶ່ງຢັ້ງຢືນວ່າພວກເຂົາຈະບໍຕ່າຍຖ້າພວກເຂົາ
ກິນໝາກໄມ້ທີຕ່້ອງຫ້າມນັ້ນ (3:4-5).    ພວກເຮົາກອໍ່ານໃຈຂອງອາດາມແລະເອວາໄດ,້ ແຕພ່ວກເຂາົໄດ້ທຣໍະຍົດຕໍ່  
ພຣະເຈົ້າ.  ຄວາມບາບກອໍາດຈະຖືກແປອອກໄປໄດຫ້ຼາຍທາງ, ໂຕຢ່າງ ìຄວາມບາບແມ່ນການເຮັດຜິດກົດໝາຍî (1 
ຢຮ 3:4).  ໃນພາສາ ເຮັບເຣີແລະພາສາກຣກີທີນິ່ຍົມໃຊ້ຫຼາຍໄດ້ອະທິບາຍຄວາມບາບວ່າ  ìຜິດເປົ້າໝາຍî ຫຼ ືìພາດ
ເປ້ົາ.î  ຄວາມບາບເປັນຕົວແທນອັນສໍາຄັນຂອງຄວາມບໍ່ສມົບູນຂອງເຮົາກັບຄວາມສົມບູນຂອງພຣະເຈົ້າ--ອີກຄວາມ
ນຶ່ງແມ່ນຄວາມອວດຕົວ.   ໃນທີ່ນີ ້ອາດາມແລະເອວາຕດັສິນໃຈວ່າພວກເຂົາ  ìທໍາຕົນî  ເປນັພຣະເຈົາ້ດ້ວຍການຕຶກ
ຕອງວ່າອັນໃດຖກືຕ້ອງແລະອັນໃດຜດິສໍາລັບຕົນເອງ.   
 ເອວາເຫັນວ່າໝາກໄມ້ນັ້ນເປັນຕາແຊບ ແລະ ìຢາກໄດ້ສະຕິປັນຍາ,î ດັງ່ນັ້ນນາງຈິງ່ກິນ.   ອາດາມພໍໃຈເຮັດ 
ເຮັດຕາມແບບນາງ ແລະກໍຕົກໃນຄວາມບາບນໍາກັນ.   ຕາຂອງພວກເຂົາກເໍປີດອອກແລະຮູສ້ຶກເຫັນວ່າຕົນເອງເປືອຍ 
ຕົວຢູ,່ ຕອນນີຮູ້ສ້ຶກວ່າມີຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າ ກຊໍອກຫາເຄື່ອງຫຸ້ມຫ ໍ ່ຕົນຕົວ.  ການກະທໍາຂອງພວກເຮົາທີເ່ປັນບາບ 
ອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກມະນຸດຄົນທໍາອດິ ແຕພ່ວກເຮົາກໍທຣໍະຍົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຢູເ່ລືອ້ຍໆ.   ບາງເທືອ່ພວກເຮົາຄກືັນມັກ
ຕັ້ງກົດຂອງເຮົາເອງແລະບໍສ່ົນໃຈຕໍຄ່ໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ.  ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເລືອກຕັດສິນໃຈ, ເລືອກເຊື່ອຟັງ 
ພຣະເຈົ້າໃນບາງສິ່ງບໍແ່ມ່ນໃນທຸກສິ່ງ.   
  

3. ຄວາມບາບປະກອບດວ້ຍຜນົສະທອ້ນ:  ປະຖົມມະການ 3:14-19, 23-24 
 ຂໍ້ພຣະຄໍາທໍາອິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດຮ້ຽນໃນເວລາຍັງນ້ອຍແມ່ນຢູ່ໃນ ປື້ມຈົດເຊັນບັນຊ ີ23:32 ìບາບເວນຈະນໍາ
ມາທັນ.î  ການກະທໍາມີຜົນທີຕ່າມມານໍາຫັຼງ!      ຢູໃ່ນຫ້ອງຮຽນຫັຼກສາສນາສາດທີມ່ະຫາວິທະຍາລຍັຂອງຂ້າພະເຈົາ້
ສອນ  ຂ້າພະເຈົາ້ໄດເ້ນັ້ນໜັກວ່າຄວາມບາບມີຜົນຕາມມາທັງສີ່ດ້ານສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າຄ:ື ຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ, 
ຄວາມສັມພັນກັບຕົນເອງ, ຄວາມສັມພັນກັບຄົນອື່ນໆ, ແລະຄວາມສັມພັນກັບສິ່ງຂອງຕ່າງໆ.  ເວລາພຣະເຈົາ້ປະເຊີນ
ໜ້າກັບງູແລະມະນຸດ, ພຣະອົງຊງົປະກາດເຖິງຜົນຂອງຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງພວກເຂົາ.   ຜົນສະທ້ອນອັນຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງ
ຄວາມບາບແມ່ນການຖືກແຍກອອກຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈົ້າ.     ບັນຫາຂອງຄວາມບາບນີໄ້ດຖ້ືກແນະນໍາໃຫ້ຮູແ້ຕ່ຕອນ
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ເລີ້ມຕົ້ນໃນເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕວ່່າພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຄວາມພ້ົນບາບໃຫ້ໂດຍຜ່ານທາງພຣະເຢຊູຄຣິດໃນຕອນ
ປາຍຂອງເຣື່ອງ.   
 ພຣະເຈົ້າຊົງບອກກັບງູວ່າມັນຈະຖືກສາບແຊງ່ຫຼາຍກວ່າສັດໂຕອື່ນ.   ງູນີກ້ຍໍັງເວົ້າເຖິງຢູ່ໃນພຣະນິມ ິດ 20:2 
ວາ່ເປນັມານຊາຕານ.  ເຖິງວາ່ຊາຕານໃນພາສາເຮັບເຣບີໍໄ່ດ້ປາກດົຢູ່ໃນປະຖົມມະການ 3, ແຕກ່ໍແມ່ນຊາຕານເປນັຜູ້
ທົດລອງຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ.  ພຣະເຈົ້າຍັງຊົງກ່າວວ່າຈະມີຄວາມບາດໝາງລະຫວ່າງລູກຫຼານຂອງມະນຸດແລະງູ.  

ນັກຮຽນພຣະຄັມພີຫຼາຍຄົນຈະເນັ້ນໜັກໃນຂໍ ້15 ເປັນຄໍາສັນຍາແຫ່ງພຣະຄັມພີວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງປະທານຜູ້
ໄຖມ່ະນຸດໃຫ້ພົ້ນຈາກບາບຂອງເຂົາ.  ພວກເຮົາຍັງຮຽນຢູ່ທີກ່ານເລີ້ມຕົ້ນໃນເຣື່ອງອັນຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕພ່ວກ
ເຮົາກຮໍູ້ຈກັກ່ຽວກັບຕອນຈົບຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.      ພຣະເຈົ້າຈະຊະນະຊາຕານ (ພນມ 20:10) ຜ່ານທາງການຕາຍແລະ
ການກັບຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະເຢຊຄູຣດິ, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ (1 ຢຮ 3:8).  

ຜົນບາບຂອງເອວາເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງນາງກັບອາດາມບິດເບືອນໄປ,   ນາງຈະປະສົບກັບຄວາມເຈັບ
ປວດໃນການເກີດລູກ ແລະອາດາມຈະປົກຄອງນາງ.  ຜົວແລະເມັຽທັງສອງຄົນຖືກປັ້ນຂຶ້ນມາຕາມພຣະລັກສະນະຂອງ
ພຣະເຈົາ້, ແຕຄ່ວາມບາບໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜິດປົກກະຕິໄປ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົກ່າວກບັອາດາມວາ່ການຫາລຽ້ງຊບີຂອງລາວ
ຈະໜັກໜ່ວງກວ່າເກົ່າ.      ວຽກການນັ້ນບໍແ່ມ່ນການລົງໂທດຂອງຄວາມບາບ,   ແຕດ່ຽວນີກ້ານທໍາງານນັ້ນກາຍເປນັ 
ìວຽກທີລ່ໍາບາກຂຶ້ນ.î  ພຣະເຈົາ້ຍງັຊງົເຕອືນອາດາມອີກວ່າຮ່າງກາຍຂອງລາວຕ້ອງຕາຍກັບຄືນສູດ່ິນທີພ່ຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ
ເອົາມາປັ້ນເປັນຕົວລາວ.   ອາດາມແລະເອວາໄດປ້ະສົບກັບຄວາມຕາຍຝ່າຍຈິດວິນຍານເມ່ືອພວກເຂົາເຮັດບາບ;  ຕໍ່
ມາພວກເຂົາກຕໍ້ອງປະສົບກັບຄວາມຕາຍຝາ່ຍຮ່າງກາຍ.     ແນ່ນອນ ອັນຕະລາຍຂອງຄວາມບາບຄກືານຖືກແຍກຢູ່
ຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈ້ົາ.       ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊົງໄລ່ອາດາແລະເອວາໜີຈາກສວນເອເດນັແລະໃຫ້ພວກເທວະດາ ເຊຣູບິມ 
ປ້ອງກັນສວນໄວ້.  ພວກເທວະດາ ເຊຣບູິມ ກປໍາກົດຢູເ່ທິງຫີບພຣະສັນຍາໃນສມັຍຂອງໂມເຊ (ອພຍ 25:18-22). 

 
ບດົຮຽນຊວີດິ: 

 ເຣື່ອງຂອງພຣະເຢຊູເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເມື່ອຕົ້ນເດີມນັ້ນ, ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ສ້າງໂລກ.  ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງມະນຸດໃນ
ລັກສະນະຂອງພຣະອົງຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາແຕກຕ່າງກັບແນວອື່ນໆທີພ່ຣະອົງຊົງສ້າງໄວ້.  ພຣະເຈົ້າຊົງຢາກມຄີວາມ
ສັມພັນກັບອາດາມແລະເອວາ, ແຕພ່ວກເຂົາກໄໍດ້ທຣໍະຍົດຕໍ່ພຣະອົງ. 
 ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດຈ່າກບດົຮຽນນີ້?    ຄວາມຈິງເຫຼົາ່ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແຈ່ມແຈ້ງຂຶ້ນແບບໃດໃນປັດຈບຸັນ?   

· ເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນພຣະຄັມພີເປັນຄວາມຈິງ. 
· ທ່ານເປັນຜູນ້ຶ່ງໃນສິ່ງທີພ່ຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງຂຶນ້, ສ້າງໃນລກັສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ. 
· ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານສິດເສຣພີາບໃນການເລອືກໃຫ້ແກພ່ວກເຮົາ.   
· ຄວາມບາບເປັນຄວາມອວດຕວົຈອງຫອງແລະເປນັການທຣໍະຍົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. 
· ກິຈການຂອງຄວາມບາບມີຜົນສະທ້ອນຕາມມາທຫີຼັງ. 
· ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານຄວາມລອດພ້ົນໃຫ້ຄົນບາບຜ່ານທາງຄວາມຕາຍແລະກັບຄືນຈາກຄວາມຕາຍຂອງ 

ພຣະເຢຊູ.   
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ9 ມຖຸີນາ 2013 (6-9-2013) 

 

ພຣະເຈົາ້ຊົງເລອືກເອົາບຸກຄົນນຶ່ງ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ປະຖົມການ 12:1-20; 15:1-21  
 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິ  
       ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ວຍທາ່ນຕດັສິນໃຈວ່າທ່ານພໍໃຈທ່ີຈະວາງໃຈເຊື່ອແລະຟັງຄວາມພຣະເຈົ້າ.  
 

ເປົາ້ໝາຍຂອງບດົຮຽນ 
       ບດົຮຽນນີສ້ໍາແດງໃຫ້ເຫນັຂັນ້ຕອນທໍາອິດຂອງພຣະເຈົາ້ໃນການນໍາເອົາຄົນທັງຫຼາຍເຂົາ້ມາເຖິງຄວາມສັມພັນອນັ
ຖືກຕ້ອງກັບພຣະອົງ.    ພຣະເຈົ້າຈະຊົງເປັນຜູເ້ລີມ້ຕົນ້ໃນການສ້າງຄວາມສັມພັນ, ໜ້າທີຂ່ອງພວກເຮົາຄເືຊື່ອແລະຟັງ
ຄວາມ.  
 
ຄວາມສໍາຄນັຂອງບດົຮຽນ 
 ຄົນເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດຂ້ຶນ້ນໍາການປະພຶດຫືຼຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາແຕ່
ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕັ້ງໃຈແລະຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະເຈົ້າ.    ສ່ວນພາຣະໜ້າທີຂ່ອງພວກເຮົາແມ່ນຕອບຮັບພຣະອົງດ້ວຍ
ຄວາມເຊືອ່ແລະຟັງຄວາມ.   
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 ຈ່ງົອະທິບາຍ ìຈດຸປ່ຽນແປງî.  ທ່ານອາດຈະບັນລະຍາຍວາ່ມັນເປນັສະພາບທີ່ເກດີຂຶນ້ທີມີ່ຄວາມສະທ້ອນຕໍ່
ຊວີ ິດເຮົາຢ່າງໃຫ່ຽຫຼວງ.    ການສັງຫານປະທານາທິບດໍີ ເຄເນດີ ໃນວນັທ ່ີ 22 ເດອືນ ພະຈິກ 1963 ເປັນຄວາມຊງົຈາໍ
ຂອງຄົນອະເມຣກິັນລຸນ້ແກຫ່ຼາຍຄົນ.     ຫຼາຍຄົນໃນພວກເຮົາກໍຍັງຈື່ຈໍາບ່ອນທີເ່ຮົາຢູໃ່ນເວລາເຮືອບິນຕໍາຕຶກໃນວັນທ ີ
11 ເດອືນ 9 ປ ີ2001.     ເຖງິວ່າສະພາບການທີເ່ກີດຂຶນ້ແບບນີບ້ໍ່ໄດກ້ະທົບຕໍເ່ຮາົແລະຄອບຄົວໂດຍຕົງ, ມັນກປໍ່ຽນ
ແປງສະພາບຂອງໂລກທີເ່ຮາົອາສັຍຢູ.່     ແມ່ນຫຍັງເປັນຈຸດປ່ຽນແປງໃນຊວີດິຂອງທ່ານ?  ສໍາລັບຄຣສິຕຽນ, ປະສົບ
ການກບັຄວາມລອດພ້ົນຈະເປັນກົກເຄົາ້ຂອງຈຸດປ່ຽນແປງ.  ສາໍລບັນັກສຶກສາໃນການຮບັໃຊ້, ການຖືກເອີນ້ເພ່ືອຮັບໃຊ້
ນັ້ນຈະໃຫ້ເກີດມີທິດທາງໃໝ່ໃນຊີວິດ.  ໃນຊີວິດຂອງຄູ່ຜົວເມັຽ, ຍາມໄດລູ້ກນ້ອຍໃໝ ່ແລະ ໄດຮ້ັບອາຊບີດີ ກເໍປນັກຸນ
ແຈແຫ່ງຈດຸປ່ຽນແປງ.   
 ເມື່ອທ່ານຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນພຣະຄັມພີນີ,້ ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ຈັກນຶ່ງ ໃນສະພາບການຕ່າງໆໃນເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ. 
ການທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລອືກເອົາອັບບຣາມເປັນພ່ໍຂອງຊາດຍິ່ງໃຫ່ຽນັ້ນ ເປັນວິທທີາງຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອນໍາເອົາຄວາມພ້ົນ
ໄປສູໂ່ລກແຫ່ງຄວາມບາບ.  
   
1. ຕດິຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້:   ປະຖົມມະການ 12:1-3 
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ບົດຮຽນອາທິດແລ້ວພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວິທທີີ່ອາດາມແລະເອວາແນະນໍາເອົາຄວາມບາບເຂົາ້ມາໃນປວດັສາດ
ຂອງມະນຸດ.  ໃນ ປຖກ 4-11 ພວກເຮົາຮຽນກ່ຽວກັບວິທີທີຄ່ວາມບາບເປັນຜົນສະທອ້ນຕໍ່ໂລກ.    ຕົວຢ່າງ ກາອິນໄດ້
ຂ້ານ້ອງຊາຍ ອາເບັນ.  ຄວາມບາບໄດຂ້ຍາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ງົໃຫ້ນໍາ້ຖວ້ມມາທໍາລາຍໂລກ.  ຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປົກປ້ອງໂນອາ ແລະຄອບຄົວໄວ້ໃນເຮືອຕອນນໍ້າຖ້ວມ.   ແລ້ວພຣະເຈົ້າຍັງຊົງທໍາຄໍາສັນຍາກັບໂນອາ 
ແລະໂລກ.  ເວລາພວກຄນົທີ່ຈອງຫອງໄດພ້ຍາຍາມສ້າງຫໍສູງເພື່ອໃຫ້ໄປເຖິງສວັນ, ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ຊາດທັງຫຼາຍແຍກ
ກະຈາຍອອກຈາກກັນ.     ຕອນຕົ້ນຂອງປະຖົມມະການ 12,   ພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ົງເລີ້ມຕົ້ນບາດກ້າວເພື່ອນໍາເອົາພວກທີ່ 
ພຣະອົງສາ້ງກັບຄືນເຂົາ້ມາໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ.    ພຣະເຈົ້າຊງົຄິດກວ້າງສໍາລັບທົວ່ໂລກ ແຕເ່ລືອກເລີ້ມຕົ້ນ
ໃນທ້ອງຖິ່ນນ້ອຍກ່ອນ.      ພຣະອົງຊົງເລີ້ມຕົ້ນກັບຊາຍຄົນນຶ່ງ ຄື ອັບຣາມ.  ພຣະເຈົ້າຊົງບອກອັບຣາມໃຫ້ຍ້າຍອອກ 
ຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນແລະຍາດຕພິີ່ນ້ອງແລະເດີນໄປຕາມດິນແດນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງນໍາພາໄປ.   

ໃນການຕິດຕາມພຣະເຈົາ້ໃນຕອນນີ,້ ອັບຣາມຕ້ອງປ່ຽນທິດທາງເດີນຂອງຊີວິດທີເ່ປັນຄັ້ງຍິ່ງໃຫຽ່.  ພຣະເຈົ້າ
ບ່ໍໄດ້ຊງົບອກທກຸຢ່າງໃນແຜນການຂອງພຣະອົງໃຫ້ແຈມ່ແຈ້ງໝົດບາດດຽວ, ແຕພ່ຣະອົງຊົງຕ້ອງການໃຫ້ອັບຣາມເຊື່ອ
ຟັງ.  ພຣະເຈົາ້ມັກຈະສໍາແດງແຜນການຂອງພຣະອົງໃຫ້ພວກເຮົາຮູເ້ທືອ່ລະຂັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງກ້າວຂາອອກຕິດຕາມ
ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ.     ຂ້າພະເຈົ້າວາດພາບເຫັນຄວາມລໍາບາກທີອ່ັບຣາມບອກຂ່າວທີ່ບໍຄ່າດຝັນນີ້ກບັຄອບຄົວວາ່ພຣະ
ເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາຍ້າຍໜີ.  ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກອັບຣາມເຖິງຜົນທີຈ່ະເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມເຊື່ອຟັງພຣະອົງ.  ທໍາ
ອິດ, ອັບຣາມຈະເປັນພ່ໍຂອງຊາດຍິ່ງໃຫ່ຽ, ແນ ່ນອນອັບຣາມແລະຊາຣາຍຈະມີບັນຫາກບັການເປນັໝັນ.   ສອງ, ພຣະ
ເຈົ້າຈະຊົງອວຍພອນໃຫ້ອັບຣາມແລະເຮັດໃຫ້ລາວມີຊ ື ່ສຽງໂດ່ງດັງ. ອັບຣາມບໍ່ໄດຊ້ອກຫາຄວາມໂດ່ງດັງແຕ່ພຣະເຈົ້າ
ຈະຊງົອວຍພອນລາວ.  ສາມ, ໃນການເຊ່ືອຟັງອບັຣາມຈະນາໍພຣະພອນໄປສູຄ່ົນອື່ນ.   ອບັຣາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນແຜນ
ການຂອງພຣະເຈົ້າ ເພື່ອສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບມະນຸດ,  ທີວ່ທິີຄົນອື່ນຕອບສນອງຕໍ່ອບັຣາມ(ແລະພຣະເຈົ້າ)  ໄດຊ້ີ້ໃຫ້
ເຫັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບພຣະພອນ ຫຼໄືດ້ຮັບການຂດັຂວງ.   

ຂໍ້ເຫຼົ່ານີສ້ໍາແດງຫົວເຣື່ອງສໍາຄັນຂອງເຣື່ອງອັນຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າໄດຊົ້ງສັນຍາອັບຣາມວ່າທ່ານ
ຈະມີລູກຫຼານຫຼາຍທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ.    ຈນົເຖິງວ່າ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຄືພຣະເຢຊູກໍຈະເປັນຜູ້ທີ່ມາຈາກເຊື້ອສາຍ
ຂອງອັບຣາມ (ມທ 1:1).  ພຣະເຈົ້າຊງົແກ້ບນັຫາຂອງຄວາມບາບໂດຍຜ່ານທາງເຊ້ືອສາຍຂອງອບັຣາມ.   

 
2. ນະມສັການຢູໃ່ນຄວາມເຊືອ່ຟັງ:  ປະຖມົມະການ 12:4-7 
 ອັບຣາມເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ, ພຣະຄັມພີບໍ່ມີບັນທຶກການຕໍຕ່້ານຂອງທ່ານ.  ຄວາມເຊ່ືອຟັງຂອງອັບຣາມກໍມີຜົນ
ກະທົບຕໍທຸ່ກຄົນໃນຄອບຄົວໃຫ່ຽຂອງທ່ານ ຄືພ ັລຍາທີຊ່ື່ ຊາຣາຍ, ຫຼານຊາຍທີຊ່ື່ວ່າ ໂລດ.  ອັບຣາມໄດ້ອາສຍັຢູເ່ມືອງ
ຮາຣານໄດ້ຫຼາຍປີ ແລະທ່ານກມີໍອາຍຸແກຕ່າມມາຕະຖານຂອງພວກເຮົາ.  ເມ່ືອອາຍໄຸດ ້75 ປີ ທ່ານແລະຄອບຄົວຍັງ
ເດີນທາງຢູ!່  ຈຸດເປົ້າໝາຍແມ່ນໄປດິນແດນການາອານທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາໄວ້ໃຫ້,  ຢູ່ໄກຈາກຮາຣານປະມານ 450 
ໄມ ຊ່ຶງໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນຈ່ິງໄປເຖງິ.   
 ບາງທີ ອັບຣາມພໍໃຈທີຈ່ະກົ່ນຮາກເຫງົ້າຄອບຄົວຂອງຕົນເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສັນຍາວ່າຈະອວຍພອນທ່ານ.  
ລາງວນັໃນການຕິດຕາມພຣະເຈົ້າຈະຍິ່ງໃຫ່ຽກວ່າມູນຄ່າຂອງການປ່ຽນແປງໃນຊວີດິ.      ເວລາທ່ານມາຮອດເມືອງຊີ
ເຄມ ທ່ານກໍໄດສ້້າງແທນ່ບູຊາແລະນະມັສການພຣະເຈົ້າ.  ເມືອງຊີເຄມຕັ້ງຢູພ່າກເໜອືຂອງການາອານ.  ຕໍມ່າຊີເຄມ
ຈະເປັນບ່ອນທີ່ໂຢຊວຍ ຊັກຊວນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຖວາຍຕົນເອງຕໍພ່ຣະອົງ (ຢຊ 24:1, 14-15).    ພຣະເຈົາ້
ໄດຊ້ົງປາກົດຕໍ່ອັບບຣາມແລະເຕືອນທ່ານວ່າພຣະອົງຈະຊົງປະທານດິນແດນນີໃ້ຫ້ແກອ່ັບຣາມ.     ອັບຣາມ ຕອບຮັບ
ດ້ວຍການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ.    ພວກເຮົາຮູ້ຈັກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເວ້ົາກັບອັບຣາມ, ແຕ່ພວກເຮົາຮູຈ້ັກສິ່ງທີອັ່ບຣາມ
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ເວົ້າກັບພຣະເຈົ້າໜ້ອຍດຽວ.  ອັບຣາມຢຸດເພື່ອສ້າງແທ່ນບຊູາແລະນະມັສການພຣະເຈົາ້ນັ້ນເປນັການຍິ່ງໃຫ່ຽ.  ເວລາ
ອັບຣາມໄດພົ້ບກັບການປ່ຽນແປງໃນຊວີດິຢ່າງໃຫ່ຽຫຼວງ, ລາວເລືອກຕິດຕາມພຣະເຈົາ້ແລະນະມັສການພຣະອົງ.  
 ສໍາລັບຄຣສິຕຽນ, ການນະມັສການແມ່ນທັມມະຊາດຂອງການຕອບຮບັໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊງົໄດທ້ໍາໃນຊວີ ິດ.  
ພວກເຮົາສາມາດທົບທວນພຣະພອນຈາກພຣະອົງໃນອະດີດ, ແລະດໍາເນີນວາງໃຈໃນພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງຕໍໄ່ປ.  
ດຽວນີ ້ພວກເຮົາຈະນະມັສການພຣະອົງໃນເວລາສາໍຄັນຂອງຊວີດິຢູເ່ລື້ອຍ ,ໆ ແລະພິທີແຕ່ງງານຄຣສິຕຽນກໍແມ່ນການ
ນະມັສການ.  ພວກເຮົາອາດຈະຖວາຍເດັກຕໍ່ພຣະເຈົາ້ໃນພິທນີະມັສການ,  ພິທີສົ່ງສະການກໍສາມາດເປນັການສເລີມ
ສລອງນະມັສການໃນການເຄືອ່ນຍ້າຍຊວີດິຂອງຄຣສິຕຽນທີ່ເຊື່ອຟັງຄນົນຶ່ງ.     
  
3. ຕອບຮບັດວ້ຍຄວາມເຊືອ່:  ປະຖົມມະການ 15:5-8, 13-17 
 ການຫຍັບຍ້າຍຂອງອັບຣາມໄປການາອານນັ້ນໄດປ້່ຽນຊວີດິຂອງລາວ, ແຕແ່ລ້ວຊວີດິຂອງລາວກສໍັບສົນຂຶ້ນ.  
ໃນລະຍະນຶ່ງລາວໄດຍ້້າຍໄປຢູ່ປະເທດອຢີິບ, ເວລາກັບຄືນມາ ການາອານ ລາວເອງແລະໂລດກໍຕົກລົງແຍກກັນຢູ.່ ຕໍ່
ມາອບັຣາມກໄໍດ້ຊ່ວຍກູ້ເອົາໂລດໃຫ້ພ້ົນຈາກຜູ້ຮຸກຮານ.   ìມະຫາປະໂຣຫິດຂອງພຣະເຈົ້າຊື່ ເມັນຄເີຊເດັກî ໄດ້ອວຍ
ພອນອັບຣາມ ແລະອັບຣາມກໄໍດ້ຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບແດທ່່ານ (ປຖກ 14:18-20).    ພຣະເຈົ້າຊົງປາກົດຕໍ່ອັບຣາມໃນ
ນິມິດແລະໃຫ້ຄໍາໜູນໃຈລາວ (15:1).  ແຕອ່ັບຣາມກເໍປັນຫ່ວງທີລ່າວເອງແລະຊາຣາຍກເໍຖົ້າແກ່ແລ້ວແລະຍັງບໍມ່ີລູກ
ເທືອ່.  ບາງທີ, ອັບຣາມຄິດອອກ, ລາວສາມາດເອາົຄນົໃຊ້ມາເປນັລູກບນຸທັມແລະກໍນັບວ່າເປັນຜູ້ຮັບມໍຣະດົກ.   ພຣະ
ເຈົ້າກໍຊົງໃຫ້ຄວາມແນ່ນອນໃຈແກອ່ັບຣາມວາ່   ລາວເອງຈະມີລູກຊາຍຈາກສາຍເລືອດເພ່ືອໃຫ້ຖືກກບັຄໍາສັນຍາຂອງ  
ພຣະເຈົ້າວ່າລາວຈະເປັນພໍ່ແຫ່ງຊາດທີຍ່ິ່ງໃຫ່ຽ.   
 ເພື່ອຄໍ້າປະກັນໃນພຣະສັນຍາ, ພຣະເຈົ້າຊົງບອກອັບຣາມຫຼຽວເບິ່ງດວງດາວທັງຫຼາຍໃນ້ທ້ອງຟ້າວ່າ ລູກຫຼານ 
ຂອງລາວຈະມີຫຼາຍແບບນັ້ນ.  ຖ້າຄຶດເບິງ່ອາຍຸ, ອັບຣາມຈະສະແດງຄວາມສົງສັຍໄດ້ງ່າຍ ແຕລ່າວໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະ
ເຈ້ົາມາໄດຫ້ຼາຍຄັ້ງແລ້ວ.  ອັບຣາມມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາວບໍມີ່ລູກ  ລາວກໍວາງໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງ
ຮັກສາພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ.    ປຖກ 15:6 ໄດ້ຖືກນໍາມາເວົ້າຢູ່ໃນພຣະທັມສັນຍາໃໝ່ຫຼາຍໆຄັ້ງ (ໂຣມ 4:3, 22-
23; ຄລຕ 3:6; ຢກບ 2:23).    ຄວາມເຊື່ອຂອງອັບຣາມເຖິງຈດຸນີໃ້ນຊີວິດເປັນຈຸດປ່ຽນແປງໃນປວັດແຫ່ງພຣະຄັມພີ.  
ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊງົເລອືກອັບຣາມຍ້ອນຄວາມດຫືຼີການປະພຶດຂອງລາວ.   ຄວາມສັມພັນອັນຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າຕ້ອງ
ອາສຍັຄວາມວາງໃຈແລະຟັງຄວາມ.  ອັບຣາມເປັນຕົວຢ່າງໃນຄວາມເຊ່ືອທີ່ພວກຄຣສິຕຽນຄວນມີ. 
 ພຣະເຈົ້າຊົງສັນຍາອັບຣາມວ່າທ່ານຈະມີລູກຫຼານຫຼວງຫຼາຍແລະມີແຜ່ນດິນຢູ,່    ພຣະອົງຍັງຊົງເນັນ້ໜັກອີກ 
ວ່າບ່ອນທີລ່າວອາສຍັຢູ່ນີຈ້ະເປັນດິນແດນຂອງລາວ.  ພຣະເຈົາ້ຊົງເປດີເຜີຍພຣະອົງວາ່ເປັນ ພຣະເຢໂຫວາ, ໃນນາມ
ທີພ່ຣະອົງຊົງເປີດເຜີຍໃຫ້ກັບໂມເຊທີພູ່ເຂົາຊີນາຍ (ອພຍ 3:14-15).  ພຣະເຈົ້າຊົງເລີ້ມຕົ້ນທໍາງານກັບອັບຣາມເວລາ 
ລາວຍັງອາສຍັຢູເ່ມືອງອເູຣ ປະເທດຄານເດອາ, ເປັນເມືອງທາງຕາເວັນອອກທີຢູ່່ຫ່າງໄກຈາກປະເທດການາອານ. ອັບ 
ຣາມເຊ່ືອພຣະເຈົາ້ ແຕລ່າວກມີໍຄໍາຖາມ.  ເຮັດແນວໃດອັບຣາມຈະສາມາດແນໃ່ຈວ່າດິນແດນຈະເປັນຂອງລາວແລະ
ລູກຫຼາຍຂອງລາວ?  ຄໍາຖາມຂອງອັບຣາມບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງວາ່ລາວມີຄວາມສົງສຍັ.  ພຣະເຈົ້າແນະນໍາໃຫ້ ອບັຣາມທໍາ
ພິທີທີສ່ະທ້ອນເຖິງຄວາມຕັ້ງພຣະທັຍທີນ່ໍາໄປເຖິງພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ.      ອັບຣາມກນໍອນຫັຼບສນິດໃນຂະນະທີ ່   
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມເປີດເຜີຍໃຫ້ລາວຮູ້ເພີ້ມອີກ.   
 ພຣະເຈົ້າຊົງເປີດເຜີຍໃຫ້ອັບຣາມເຫັນສິ່ງທີເ່ກີດກັບລາວແລະລູກຫຼານຂອງລາວໃນອະນາຄດົ.  ລູກຫຼານຂອງ
ລາວຈະກາຍເປັນທາດແລະຖືກຂົ່ມເຫັງເຖິງ 400ປ.ີ  ໃນບດົຕໍໄ່ປໃນປະຖົມມະການຊາວເຮັບເຣຈີະຍ້າຍໄປຢູ່ປະເທດ
ເອຢິບເພາະຍ້ອນຊອກຫາອາຫານ.    ໂຢເຊບຈະຂຶ້ນມີອໍານາດໃນປະເທດເອຢິບ, ແຕແ່ລ້ວກະສັດຟາຣາໂອຄົນໃໝກ່ໍ
ຈະສັ່ງໃຫ້ປ່ຽນຄົນເຮັບເຣີເປັນທາດ.  ຫຼັງຈາກນັ້ນພຣະເຈົ້າກໍຈະຊົງລົງໂທດຄົນເອຢິບແລະຊົງປົດປ່ອຍຄົນເຮັບເຣີເປັນ
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ອິສຣະ.  ໂມເຊຈະເປັນຜູນ້ໍາພວກເຮັບເຣອີອກຈາກຖືກການຂົມ່ເຫງ.    ອັບຣາມ ກໍຈະຕາຍຢ່າງສງົບຕອນເຖົາ້ແກ.່  ຕໍ່
ໄປຄົນເຮບັເຣກີໍຈະກັບຄືນມາປະເທດການາອານ.    ຊາວອາໂມຣດິທີຄ່ອບຄອງດິນແດນການາອານຈະທໍາຄວາມຊົ່ວ
ຢ່າງເຕັມປ່ຽມ, ແລະພຣະເຈົາ້ຈະຊງົຊ່ວຍຄົນເຮັບເຣຍີຶດຄອງເອົາດິນຄານາອານ.      ປະຖົມມະການ 15:13-14 ຈະ
ເປັນບົດຮຽນໃນອາທິດໜ້າກ່ຽວກັບການອົພຍົບອອກຈາກເອຢິບດ້ວຍການນໍາພາຂອງໂມເຊ.  
 ພຣະເຈົ້າມ້ວນທ້າຍໃນພິທີຄວາມສັມພັນດ້ວຍການກະທໍາພຣະສັນຍາກັບອັບຣາມ.   ໃນທີ່ນີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງ
ຕັ້ງພຣະທັຍຂອງພຣະອົງວ່າຈະຮັກສາພຣະສັນຍາທີໃ່ຫ້ໄວ້ກັບອັບບຣາມ.      ພຣະເຈົ້າຕ້ອງຊົງປະທານດິນແດນແຫ່ງ   
ພຣະສັນຍາໃຫ້ແກເ່ຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາມ, ຊຶ່ງມີຂອບເຂດຕັ້ງແຕປ່ະເທດເອຢິບຈົນໄປເຖິງແມ່ນໍ້າໃຫ່ຽເອຟີຣາດ. ພຣະ 
ສັນຍາຂອງພຣະເຈົາ້ໃຫ້ກັບອັບຣາມແຕກຕ່າງກັບພຣະສັນຍາກັບໂມເຊ.      ພຣະສັນຍາກບັອັບຣາມແມ່ນຈາກ ພຣະ 
ເຈົ້າຝ່າຍດຽວເປັນຜູຮ້ັກສາສັນຍາ    ແລະໃນພຣະສັນຍາກັບໂມເຊນັ້ນຕ້ອງມີການກະທໍາທງັສອງຝ່າຍເພາະມະນຸດກ ໍ
ຕ້ອງເປັນຜູຮ້ັກສາຄໍາສັນຍາຮ່ວມກັນ. 
 ຄວາມສໍາພັນຂອງອັບຣາມກັບພຣະເຈົ້າຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມເຊື່ອ, ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄຸນຄ່າຂອງອັບບຣາມ.  ພຣະເຈົ້າ
ຊົງເປັນຜູເ້ລີມ້ຕົ້ນທໍາພຣະສັນຍາດວ້ຍຄວາມເມດຕາໃຫ້ເປນັສ່ວນນຶ່ງໃນແຜນການສ້າງຄວາມສັມພັນກັບມະນຸດຄົນ
ບາບ.  ທີ່ເໝືອນກັນກັບອັບຣາມ, ພວກເຮົາເຂົ້າມາຫາພຣະເຈົາ້ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ; ທີ່ຕ່າງກ ັນກັບອັບຣາມ, ພວກເຮົາຮູ້
ຈັກກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົາ້ແລະການຖວາຍຊີວດິຂອງພຣະອົງ.   
 

ບດົຮຽນຊວີດິ: 
 ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານຜ່ານທາງອັບຣາມ  ເພື່ອນໍາເອົາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງກັບຄືນສູຄ່ວາມສັມພັນອັນຖືກຕ້ອງ
ກັບພຣະອົງ.  ພຣະເຈົ້າຊົງສັນຍາກັບອັບຣາມວ່າທ່ານຈະເປັນພໍ່ຂອງຊາດອັນຍິ່ງໃຫ່ຽ  ແລະລູກຫຼານຂອງທ່ານກໍຈະມີ
ແຜ່ນດິນເປັນຂອງຕົນເອງ.  ອກີອັນນຶ່ງ ພຣະເຈົາ້ຈະທໍາງານຜ່ານຄົນກຸ່ມນີເ້ພ່ືອອວຍພຣະພອນຄົນຊາດອື່ນ.  ຂ່າວປະ
ເສີດແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນບາບມີໄວ້ໃຫ້ມະນຸດທັງໝົດ.  ພຣະເຈົ້າຊົງເປດີເຜີຍລ່ວງໜ້າຕໍອ່ັບຣາມວາ່ລກູຫຼາຍຂອງລາວ
ຈະຖືກຂົ່ມເຫງເຖງິ 400ປ,ີ ແຕແ່ລ້ວພວກເຂົາກໍຈະເປັນອສິຣະເພ່ືອຈະຍຶດຄອງເອົາດິນແດນທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາໄວ້
ໃຫ້ເຂົາ.   
 ບົດຮຽນນີ້ສອນພວກເຮົາຄວາມຈິງສໍາຄັນບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າໃນສມັຍນີ້.   

· ພວກເຮົາຄວນຕອບສນອງດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ  ແລະຟັງຄວາມຕໍ່ການເລີມ້ຕົ້ນຂອງພຣະເຈົາ້ໃນຊວີ ິດຂອງເຮົາ.  
ພວກເຮົາອາດບໍເ່ຂົ້າໃຈເຕັມປ່ຽມໃນສິ່ງທີພ່ຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ເຮາົເຮັດ,  ແຕພ່ວກເຮົາຄວນພໍໃຈທີ່ຈະຍ້າຍ
ອອກຈາກທີຢູ່່ສະບາຍແລະຕິດຕາມພຣະອົງ. 

· ພວກເຮົາຄວນນະມັສການພຣະເຈົ້າຢ່າງສມ່ໍາສເມີ.   ການນະມັສການຈະຊວ່ຍເຮົາປັກຕາໃສ່ສິງ່ທີພ່ຣະເຈົ້າ
ຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາເຮັດ.  ການດໍາເນີນຊີວິດຂອງພວກເຮົາຄວນໃຫ້ແມ່ນພຣະເຈົ້າເປັນຈຸດສູນກາງ ແທນທີ່ຈະ
ແມ່ນມະນຸດເປັນຈຸດສູນກາງ. 

· ພວກເຮົາຄວນຕອບສນອງຕໍ່ຂໍສ້ເນຂີອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມເຊື່ອເພື່ອຄວາມສໍາພັນກັບພຣະອົງ.  ພຣະເຈົ້າ
ຊົງປະທານຂໍສ້ເນຄີວາມສັມພັນດ້ວຍຄວາມເມດຕາ;  ພວກເຮົາບໍໄ່ດ້ຮັບຍອ້ນການກະທໍາຄວາມດີຂອງເຮົາ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS 
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ພຣະເຈົາ້ຊົງປດົປ່ອຍໄພພ່ົນຂອງພຣະອົງ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ອົບພະຍົບ 3:1-22, 12:1-51; 14:1-31  
 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິ  
       ບົດຮຽນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ແນໃ່ຈວ່າພຣະເຈົ້າຊງົສໍາແດງຣດິອໍານາດຂອງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຮັກເມດຕາຕໍໄ່ພ່ພົນຂອງ 
ພຣະອົງ.   
 

ເປົາ້ໝາຍຂອງບດົຮຽນ 
       ພຣະເຈົ້າຊງົປົດປ່ອຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຈາກການກົດຂີແ່ລະການເປນັທາດໃນປະເທດເອຢິບ. 
 
ຄວາມສໍາຄນັຂອງບດົຮຽນ 
 ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າມັກຈະຕົກຢູໃ່ນພາວະຫຍຸ້ງຍາກ ບາງຄັງ້ກໍບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງ.     ບາງ
ຄົນກໍພົບກບັຄວາມຕາຍເພາະເຫດການເຫ່ົຼານີ,້ ເຖງິປານນັນ້ພຣະເຈົ້າກໍຍງັຊງົດໍາເນນີທໍາງານຕາມປວດັສາດ ເພ່ືອປົດ
ປ່ອຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.   
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 ມາໂກ ກັບ ແຄຣອນ ລມົກັນໃນເວລາຍ່າງນໍາກັນຕອນເຊົາ້ຕາມທີ່ເຄີຍກະທໍາ.  ມາໂກເວ້ົາວ່າ, ìຂ້ອຍບໍຮູ່້ຈັກ
ວາ່ ອາວກບັຂ້ອຍຈະເຮດັແນວໃດ,  ດຽວນີລ້າວບໍໄ່ດເ້ຮດັວຽກມາໄດ້ຫົກເດອືນແລ້ວ ແລະເງນິເດືອນຂອງຂ້ອຍກບໍໍ່ພໍທີ່
ຈະຈ່າຍໜີ້ທັງໝົດໄດ້.î  ແຄຣອນຕອບວ່າ, ìຂ້ອຍກເໍຂົາ້ໃຈຍາກໃນເຫດການທີພ່ວກເຈົ້າກໍາລັງປະສົບຢູດ່ຽວນີ້.  ຂ້ອຍ
ແລະຈອສ ບໍເ່ຄີຍພົບບນັຫາແບບນີຈ້ັກເທືອ່.  ນາຍຄຣຫູ້ອງຮຽນພຣະຄັມພີຫາກສໍອນເຣື່ອງຄວາມຮັກທີເ່ຕັມດ້ວຍເມດ
ຕາ.  ຂ້ອຍແນ່ໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເຂົ້າໃຈໃນເຫດການຂອງເຈົ້າ.î  
 ມາໂກຕອບວາ່,  ìຂ ້ອຍກຄໍິດວາ່ຈະເປນັດັງ່ນັນ້,  ແຕຂ່້ອຍຍັງຫວງັຢາກໄດຫັຼ້ກຖານແນວໃດແນວນຶງ່!  ເພາະ 
ຂ້ອຍຕ້ອງການຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອ.î  ໃນຂະນະທີເ່ຮົາກໍາລັງຮຽນບົດຮຽນນີ ້ ໃຫ້ປັກໃຈໃສຄ່ວາມຮັກຄວາມເມດຕາຂອງ 
ພຣະເຈົ້າສໍາລັບໄພ່ພ ົນຂອງພຣະອົງໃນສມັຍກອ່ນແລະປັດຈຸບນັ. ໃຫ້ຄິດເຖິງຫຼາຍວິທີທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງຊ່ວຍເຮົາປະເຊີນ
ກັບສະພາບການອັນໜັກໜ່ວງໃນອະດີດຜ່ານມາ.     
 
1. ພຣະເຈົາ້ຊງົເປນັຫວ່ງ:   ອົບພະຍົບ 3:7-10 
 ມີຫຼາຍແນວເກີດຂຶນ້ກບັອັບຣາມໃນປວັດອັນຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງພຣະເຈົ້າຢູບ່ົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາ.   ໄພ່ພົນທີ່ພຣະເຈົ້າ
ຊົງເລືອກໄວ້ນັ້ນເປນັລູກຫຼານຂອງອັບຣາມທີ່ໄດຍ້້າຍໄປອາສຍັຢູໃ່ນປະເທດເອຢິບກບັໂຢເຊບແລະໄດລ້ອດພ້ົນຈາກ
ການອຶດຢາກຂາດອາຫານຢູໃ່ນບາ້ນຂອງພວກເຂົາ (ປຖກ 37-50).   ຄົນເອຢິບຮູ້ສຶກຢ້ານພວກອິສຣາເອນກໍເລີຍຂົ່ມ
ເຫງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນທາດ (ອພຍ 1:1-14).  ພຣະເຈົາ້ຊົງໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໂອ່ຍຄາງຂອງພວກເຂົາ,  ຊົງຈື່ຈໍາ    

 



ພຣະສັນຍາກບັພວກເຂົາ ແລະຊົງມີຄວາມເປັນຫ່ວງພວກເຂົາ (2:24).   ພຣະເຈົ້າຈະຊົງເອີ້ນເອົາໂມເຊເພື່ອຊ່ວຍໄພ່
ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພ້ົນຈາກການຖກືຂົ່ມເຫງໃນເອຢິບ.    ໂມເຊໄດໜ້ີເອາົຕົວລອດໄປອາສຍັຢູດ່ິນແດນມີດີອານຫຼັງ
ຈາກໄດ້ຂ້າຄົນເອຢິບຄົນນຶ່ງ (2:11-15).  ພຣະເຈົ້າຊົງພົບກັບໂມເຊໃນເວລາທີ່ລາວທໍາງານເປັນຄົນລ້ຽງແກະຢູໃ່ກພູ້
ໂຮເຣັບ (3:1-2).  ພຣະເຈົ້າຊົງແນະນໍາພຣະອົງເອງຕໍ່ໂມເຊວ່າເປັນພຣະເຈົ້າຂອງອັບຣາຮາມ, ອຊີາກ, ແລະຢາໂຄບ 
ພວກບນັພະບຣຸດຸຂອງໂມເຊເອງ.   
 ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ໂມເຊມີຄວາມແນ່ໃຈວ່າພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກຄວາມທຸກທ ໍຣະມານຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຄຣິສ
ຕຽນສມັຍນີ້ຈົ່ງຮັບຮູ້ປັນຍາອັນສົມບູນຂອງພຣະເຈົ້າໃນຄວາມຈິງທີ່ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ຈັກທຸກສິ່ງ.    ແຕວ່່າຖ້າພວກເຮົາ 
ພົບກັບສະພາບການອັນໜັກໜ່ວງ, ຢ່າງໜ້ອຍພວກເຮົາອາດຈະສົງສັຍຊົ່ວຄາວ ຫຼືຄິດວ່າພຣະເຈົ້າຊົງລືມ ຫຼືພຣະເຈົ້າ 
ບໍ່ຊົງຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບຄວາມເຈັບປວດຂອງພວກເຮົາ.      ພຣະເຈົ້າຊົງທົບທວນຄືນໃຫ້ໂມເຊຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເຂົ້າໃຈສະ
ພາບການໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃນປະເທດເອຢິບ.  
 ພຣະເຈົ້າບໍ່ພຽງຊົງຮູຈ້ັກການເປັນທາດໃນເອຢິບເທົ່ານັ້ນ,    ພຣະອົງຍັງຊົງຈະເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງກັບຊາຕາກັມ
ຂອງພວກເຂົາອີກ.  ພຣະເຈົ້າຈະຊົງລົງມາຊ່ວຍພວກເຂົາ, ໃນທີ່ນີພ້ຣະເຈົ້າຊົງກະທໍາເຫດການລ່ວງໜ້າໃຫ້ໂມເຊເຫັນ
ການອບົພະຍບົອອກຈາກເອຢບິ.  îອົບພະຍົບîແມ່ນພຣະເຈົ້າຊົງປົດປ່ອຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຄັ້ງຍິ່ງໃຫ່ຽອັນນຶ່ງອອກ
ຈາກການເປນັທາດ.    îອົບພະຍົບî ເປັນພາບອັນແຈ່ມແຈ້ງຂອງວິທທີີພ່ຣະເຈົາ້ຊົງປດົປ່ອຍຈາກການເປນັທາດຂອງ
ຄວາມບາບທີ່ພວກຄຣສິຕຽນໃນສມັຍນີໄ້ດຮ້ັບ.      ພຣະເຈົ້າຈະຊົງນໍາພາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໄປຢູ່ໃນດິນແດນອັນດີ
ແລະກວາ້ງໃຫ່ຽ.  ດິນແດນການາອານມີພວກຄນົຫຼາຍເຜົາ່ກໍາລັງອາສຍັຢູ່ພ້ອມທັງຊາວການາອານອີກ, ແຕຕ່ໍ່ໄປພວກ      
ອິສຣາເອັນຈະຍຶດຄອງເອົາດ້ວຍການນໍາພາຂອງ ໂຢຊວຍ.   
 ພຣະເຈົ້າຊົງໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກອິສຣາເອນັ.      ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາໄດຕ້ົກເປັນ
ທາດຫຼາຍສຕັວັດ, ພຣະເຈົ້າຍັງຊົງບໍລ່ືມພວກເຂົາ ແຕກ່ໍບໍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເຂົ້າໃຈໃນສະພາບພວກເຂົາພໍຈຶ່ງ
ຈະຊົງຊ່ວຍເຫຼືອ.  ໂມເຊອາດຈະຕື່ນຕົກໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ.  ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງຊົງສາມາດທໍາການອັສ
ຈັນເພ່ືອຊ່ວຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ,  ພຣະອົງຍັງຊງົເລອືກທໍາງານຜ່ານທາງໂມເຊໃນຖານະມະນຸດຜູຕ້າງໜ້າຂອງພຣະ
ອົງ.  ພຣະເຈົາ້ຈະຕ້ອງສົ່ງໂມເຊກັບຄືນໄປປະເຊີນໜ້າກັບກະສັດຟາຣາໂອຂອງປະເທດເອຢິບ ແລ ້ວຈຶງ່ຈະນໍາພວກອິ
ສຣາເອນັອອກຈາກເອຢິບ.   
 ໂມເຊອາດຈະດີໃຈທີ່ຜົນສຸດທ້າຍພຣະເຈົ້າກໍຊົງປົດປ່ອຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ,  ແຕລ່າວກລໍັ່ງເລໃຈທີຈ່ະເປນັ 
ຜູ້ທີພ່ຣະເຈົາ້ໃຊ້.  ໂມເຊກໍອ້າງເຫດຜົນຂໍ້ແກຫ້ຼາຍຢ່າງວ່າລາວບໍ່ມີຄວາມສາມາດ;  ຕົວຢ່າງ, ໂມເຊວ່າລາວເອງເວົ້າບໍ່
ລ່ຽນໄຫ,ຼ ການເວົ້າກັບກະສັດຕ້ອງອາສັຍຜູ້ທີສ່າມາດເວົ້າຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວຕໍ່ໜ້າຝູງຊົນ.   ພຣະເຈົ້າຊົງຕອບວ່າພຣະອົງ 
ເອງຈະຊງົຊ່ວຍແລະສະຖິດຢູ່ກບັໂມເຊ.  ພຣະອົງຍັງຊົງບອກວາ່ຈະໃຫ້ອ້າຍຂອງໂມເຊ ຄື ອາໂຣນເປັນຄົນຊວ່ຍເວ້ົາ
ແທນໂມເຊ (ອພຍ 4:10-16).  ໂມເຊຕ້ອງເປນັຫ່ວງຄົນອສິຣາເອັນດ້ວຍກັນໃນເອຢິບຢ່າງບໍຕ່້ອງສົ່ງສັຍ,   ລາວເປັນ
ຫ່ວງພໍທີຈ່ະຮັບໜ້າທີ ່ທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງມອບໃຫ້ລາວບໍ?    ໃນບໍຊ່້າ ລາວກໍຈະໄດ້ມຸ່ງໜ້າກັບຄືນໄປເອຢິບ--ດ້ວຍຄວາມ
ໝ້ັນໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ.   
 
2. ພຣະເຈົາ້ຊງົຕດັສນິລງົໂທດ:  ອົບພະຍົບ 12:12-13, 29-31 
 ໂມເຊແລະອາໂຣນໄດທ້້າທາຍກະສັດຟາຣາໂອໃຫ້ປ່ອຍໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ເປັນອສິຣະ.   ແນ່ນອນຟາ
ຣາໂອຈະບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະປ່ອຍກຸ່ມແຮງງານອັນຍິ່ງໃຫ່ຽໄປ!     ກະສັດຟາຣາໂອເຕັມໄປດ້ວຍໃຈແຂງກະດ້າງຕໍ່   
ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງປະຕເິສດຄໍາຂຮໍ້ອງຂອງໂມເຊຄັ້ງແລ້ວຄັ້ງເລົ່າ, ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຕັດສິນຟາຣາໂອດ້ວຍການສົ່ງພັຍພິບັດຫຼາຍ
ແນວມາໃສປ່ະເທດເອຢິບ (7:14 – 10:29).    ສຸດທ້າຍ  ພຣະເຈົ້າຊົງປະກາດພັຍພິບັດຄັ້ງທີສິບຄກືານຕາຍຂອງລູກ



ຊາຍກົກ, ìວນັປັສຄາ ຂອງພຣະເຈົາ້î (12:11) ຈະເປນັສະພາບການອັນຮຸນແຮງທີປ່່ຽນໃຈຟາຣາໂອປ່ອຍອສິຣາເອັນ
ໄປ.  ຟາຣາໂອແລະຄົນເອຢິບວາງໃຈໃນພຣະຕ່າງໆຫຼາຍອົງ  ແຕພ່ຣະຢາໂຮວາຈະສໍາແດງໃຫ້ເຂົາແນ່ໃຈວ່າພຣະອົງ
ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າອົງດຽວທີແ່ທ້ຈິງ ການຕາຍຂອງລູກກົກເປັນຈດຸສູງສຸດໃນການຕັດສິນຂອງພຣະເຈົາ້ສູກ້ັບພຣະຕ່າງໆ 
ຂອງປະເທດເອຢິບ.   ລູກກົກມີຖານະສໍາຄັນໃນປະເພນີຂອງມະນຸດຫຼາຍກຸ່ມ,  ລູກຊາຍກົກຂອງຊາວເຮັບເຣໄີດຮ້ບັມໍ
ຣະດົກສອງຕໍ ່(ພຍສ 21:15-17).  ຢາໂຄບແລະເອຊາວເປັນອ້າຍນ້ອງຝາແຝດ, ແຕກ່ານຖົກຖຽງກັນເກີດຂຶ້ນວນົວຽນ
ຢູ່ໃນມໍຣະດົກທີຢ່າໂຄບໄດລ້ັກມາຈາກເອຊາວລກູຊາຍກົກ (ປຖກ 27:36).  ການຕາຍຂອງລູກກົກຈະເປັນການບອກ
ໃຫ້ຊາວເອຢິບຮູ້ກ່ຽວກັບອໍານາດຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ.້   
 ສໍາລັບຊາວອສິຣາເອັນແລ້ວ ພວກເຂົາຈະຖືກຍົກເວ້ັນຈາກພັຍພິບັດຖ້າພວກເຂົາເອົາເລືອດຂອງລູກແກະປສັ 
ຄາທາໄວ້ຂອບປະຕທູັງສາມຂ້າງ (12:7).  ເລືອດແຫ້ງນັ້ນຈະເປັນຕົວແທນຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາໃນພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງເປັນ
ຫລັກຖານຢັ້ງຢືນທີເ່ຫັນໄດຊ້ດັ ເຮດັໃຫ້ພຣະເຈົາ້ຜ່ານກາຍເຮອືນຂອງພວກເຂົາ.  ເຫດການນີເ້ປັນການຮ່ວມໃນການ
ຕາຍຂອງພຣະເຢຊເູພ່ືອຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາໃນຫຼາຍໆສັຕວັດຕໍມ່າ.  ພຣະເຢຊຊູງົຍອມຫັຼງ່ເລອືດຂອງພຣະອົງ
ເພ່ືອໄຖໂ່ທດຂອງຄົນບາບ (ອຟຊ 1:1:3-7; ຮຣ 9:19-28).     ໂປໂລຮູດ້ວ່ີາພຣະເຢຊູຊົງເປນັປັສຄາ (1ກຣທ 5:7). 
ໂດຍສະເພາະເວລາທີໂ່ຢຮັນຮຽກເອີ້ນພຣະເຢຊູວ່າເປັນ ìລູກແກະນ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າî (ຢຮ 1:29, 35),  ມີຫຼາຍຄົນ
ໄດຄ້ິດເຖງິຄວາມຕໍ່ເນື່ອງລະຫວາ່ງພຣະເຢຊກູັບແກະປັສຄາ.   
 ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຢ້ຽມຢາມເອຢິບຕາມພຣະສັນຍາ,  ລູກກົກທັງໝົດຂອງປະເທດເອຢິບຖືກຂ້ານໍາກັນພ້ອມທັງ
ຄົນແລະສັດ.  ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາບໍ່ມີເຄື່ອງສົ່ງຂ່າວແບບສມັຍນີ້ ຄໍາເວົ້າກຂໍຍາຍຢ່າງວ່ອງໄວ, ທຸກໆຄົວເຮືອນຂອງຄົນ
ເອຢິບຖືກກະທົບດ້ວຍຂ່າວຮ້າຍໄປທົ່ວປະເທດ.  ກະສັດຟາຣາໂອໄດ້ເອີ້ນໂມເຊແລະອາໂຣນເຂົ້າພົບໃນກາງຄືນ  ຊຶ່ງ
ສຸດທ້າຍພັຍພິບັດປັສຄາໄດເ້ອົາຊະນະໃຈຟາຣາໂອ ຈຶງ່ຍອມປ່ອຍໃຫ້ພວກອສິຣາເອັນອອກຈາກເອຢິບ.  ແຕເ່ລີ້ມຕົ້ນ 
ໂມເຊໄດຂ້ໍອະນຍຸາດຈາກຟາຣາໂອໃຫ້ປ່ອຍພວກອສິຣາແອນອອກໄປເພ່ືອນະມັສການພຣະເຈົາ້ (ອພຍ 5:1), ດຽວນີ ້
ຟາຣາໂອກໄໍດ້ອະນຍຸາດແລ້ວ. 
 ຖ້າທ່ານໄດ້ເຫັນໜັງຮູບເງົາກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ,້  ມະນຸດຜູ້ສະແດງທີເ່ປນັຫັຼກແມ່ນໂມເຊ,  ອາໂຣນ, ແລະຟາຣາ
ໂອ ທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກດ.ີ  ຊຶ່ງອີງຕາມເຣືອ່ງອນັຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງພຣະເຈົາ້, ຈຸດໃຫ່ຽຂອງແຕ່ລະຕອນ ໃຫ້ພວກເຮົາຄໍານຶງເຖິງ
ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ມີບົດບາດທີສ່ໍາຄັນ.  ພຣະອົງຊົງຕດັສິນສູ້ກບັຟາຣາໂອແລະຄົນເອຢິບ ແລະຊງົມີຄວາມເມດຕາ
ຕໍ່ພວກອສິຣາເອັນ. ຄວາມພ້ົນບາບຂອງພວກເຮົາ ກເໍໝືອນກນັກັບການປົດປ່ອຍພວກອສິຣາເອັນທີເ່ລ້ີມຕ້ົນຈາກພຣະ
ເຈົາ້. ເໝືອນກັນກັບພວກອສິຣາເອັນ, ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະອົງຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນຂອງເຮົາ.  
  
3. ພຣະເຈົາ້ຊງົເປນັຜູປ້ດົປອ່ຍ:  ອົບພະຍບົ 14:5-6, 13-14, 21, 26 
 ຫັຼງຈາກຄົນອິສຣາເອນັໜີໄປແລ້ວ, ຟາຣາໂອກັບຜູ້ນາໍຄົນອືນ່ກໍປ່ຽນໃຈກ່ຽວກັບການປ່ອຍໃຫ້ຄົນອສິຣາເອັນ 
ໄປ.  ການເສັຽກໍາລັງແຮງງານກຸ່ມໃຫ່ຽອາດຈະທໍາລາຍເສຖກດິໄດ,້ ແລະການທີພ່ຣະເຢໂຮວາເອາົຊັຍຊະນະພຣະທງັ
ຫຼາຍຂອງເອຢິບກໍຈະເພ້ີມເຕີມຄວາມອັບອາຍຂຶ້ນອີກ  ກະສັດຟາຣາໂອແລະພວກຂາ້ຣາຊການຂອງພຣະອົງກ ໍຂຶນ້ຣດົ
ມ້າໄລ່ຕິດຕາມຄົນອິສຣາເອັນທີໜ່ີໄປນັ້ນ.     ຟາຣາໂອກໍາລັງເດີນໄປປະເຊີນໜ້າກັບພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທຢ້່າງບໍຮູ່້ສຶກ
ຕົວ.   ພວກອສິຣາເອັນກໍາລັງເດີນທາງມາເຖງິແຄມນໍ້າທະເລແດງ   ເປນັເວລາພວກເຂົາຮູວ້າ່ພວກກອງທັບເອຢິບກໍາ 
ລັງນໍາມາທັນ, ພວກເຂົາກໍຢ້ານກົວຈົນຕົວສັ່ນແລະຈົ່ມໃຫ້ໂມເຊ. ພວກເຂົາຢ້ານວ່າເຂົາກໍາລັງຈະມາຕາຍຢູ່ໃນຖິ່ນກັນ
ດານ ທັງຮູ້ສຶກແນໃ່ຈວ່າຖ້າພວກເຂົາເປັນທາດອີກຢູ່ໃນເອຢິບກໍຈະດີກວ່າ.   
 ໂມເຊໄດບ້ອກພວກເຂົາວາ່ຖາ້ເຂົາວາງໃຈໃນພຣະເຈົາ້   ພວກເຂົາກຈໍະເຫັນການຊວ່ຍໃຫ້ພ້ົນຂອງພຣະອົງ.  
ເຖິງແມ່ນພວກອສິຣາເອັນຮູ້ສຶກວ່າຖືກກັກຂັງຢູ່ລະຫວ່າງການໄລຕ່າມຂອງກອງທັບເອຢິບແລະທະເລແດງ, ພຣະເຈົາ້ 



ກໍຍັງມີແຜນ່ການປົດປ່ອຍເຂົາຢູ.່  ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະອົງຊົງທໍາການອັສຈັນໃນພັຍພິບັດຕ່າງໆ ກັບຄົນ
ເອຢິບມາແລ້ວ, ແຕດ່ຽວນີຄ້ົນອສິຣາເອັນກໍາລັງຕົກໃຈ.  ພວກເຂົາຈໍາເປັນຄວນຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈົ້າຕ້ອງສູຮ້ົບເພ່ືອພວກ
ເຂົາ.   ພຣະເຈົ້າຊົງບອກໂມເຊໃຫ້ເອົາໄມ້ຄອນເທົ້າຊີ້ໃສ່ທະເລ,  ແລະພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ແຍກນໍ້າອອກຈາກກັນຢ່າງອັສ
ຈັນ ປ່ອຍໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນຍ່າງໄປເທິງດິນແຫ້ງ. ອີກເທື່ອນຶ່ງ, ພຣະເຈົ້າຊົງສໍາແດງໃຫ້ຄົນເອຢິບເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ ້(14:16-18).   ໃນເມື່ອໂມເຊຟັງຄວາມ, ພຣະເຈົ້າກໍຊົງໃຊ້ລົມແຮງທາງຕາເວັນອອກ ແຍກ
ທະເລແດງ.   ພວກເອຢິບກຍໍ່າງຕາມດິນແຫ້ງເໝືອນກັນ, ແຕພ່ຣະເຈົ້າກໍເຮັດໃຫ້ນໍ້າໄຫຼເຂົ້າຫາກັນແລະທໍາລາຍກອງ
ທັບເອຢິບ.     ພວກອສິຣາເອັນກສໍເລ ີມສລອງຊຍັຊະນະຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ທະເລແດງດ້ວຍການຮ້ອງເພງສັຣເສີນ  
(ອພຍ 15:1-18).   
 ເຖິງແມ່ນຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນອິສຣາເອັນຫວ ັ ່ນໄຫວບາງເທື່ອ, ພຣະເຈົ້າກໍຊົງສໍາແດງໃຫ້ເຂົາເຫັນວ່າພຣະອົງ 
ເຊື່ອໃຈໄດ້ແລະມີພລັງສູງສຸດ.  ວັນນີ້ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າເຖິງຈະມີສະພາບການຫຍຸ້ງຍາກ.  
ການທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປົດປ່ອຍອິສຣາເອນັຢູ່ທະເລແດງ  ກໍເປັນເງົາລ່ວງໜ້າໃນວິທີການທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປົດປ່ອຍພວກເຮົາ
ອອກຈາກຄວາມບາບໂດຍຜ່ານທາງການຕາຍແລະການກັບຄືນຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ. 
 

ບດົຮຽນຊວີດິ: 
 ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກເອົາໂມເຊເປັນຜູນ້ໍາທີ່ເປນັມະນຸດເພ່ືອປະເຊີນໜາ້ກັບຜູ້ປກົຂອງຄອງເອຢິບ. ເຖິງແມ່ນໂມ
ເຊລັ່ງເລໃຈ, ລາວແລະອາໂຣນກໍໄດເ້ຂົ້າພົບກັບກະສັດຟາຣາໂອ.  ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົໃຊພັ້ຍພິບັດຕາ່ງໆ ການຕາຍຂອງ
ລູກກກົເປັນເຄືອ່ງບັງຄັບໃຈຟາຣາໂອໃຫ້ຍອມປ່ອຍອິສຣາເອັນໄປຈາກປະເທດເອຢິບ.     ຫລັງຈາກໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າໜີຈາກເອຢິບແລ້ວ, ຟາຣາໂອຍັງໄລຕ່າມພວກເຂົາ, ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ແຍກນໍ້າທະເລແດງອອກປ່ອຍໃຫ້ພວກອສິ
ຣາເອັນຍ່າງໄປເທິງດິນແຫ້ງ.    ວັນປັສຄາແລະການອັສຈັນທີທ່ະເລແດງເປັນເງາົລວ່ງໜ້າໃນການປດົປ່ອຍຂອງພຣະ
ເຈົາ້ສາໍລັບຄົນບາບໃນສມັຍນີໂ້ດຍຜ່ານທາງການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເທງິໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອໄຖບ່າບຂອງພວກເຮົາ.   
 ການອົບພະຍົບອອກຈາກເອຢິບເປັນສະພາບການເກີດຂຶ້ນຍິ່ງໃຫ່ຽຄັ້ງນຶ່ງໃນປວດັເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ. 

· ພຣະເຈົ້າຊງົເປນັຫ່ວງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.    ພວກເຮົາອາດພົບກັບສະພາບການລໍາບາກເປນັບາງຄັ້ງ,  ແຕ່
ພວກເຮາົກຈໍໍາເປັນຕ້ອງວາງໃຈເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຫ່ວງພວກເຮົາແລະຈະຊວ່ຍພວກເຮົາ. 

· ພຣະເຈົ້າຈະຊົງຕັດສິນຜູ້ທີປ່ະຕິເສດບໍຕ່ິດຕາມພຣະອົງ. ພັຍພິບັດຕ່າງໆແມ່ນການຕັດສິນຂອງພຣະເຈົ້າຕົກ
ໃສ ່ຄົນເອຢິບ.  ແຕແ່ລ້ວ ພຣະເຈົ້າຍັງຊົງສໍາແດງຄວາມເມດຕາຕໍ່ຄົນທ ີ່ກັບໃຈແລະວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະອົງ. 

· ພຣະເຈົ້າຊງົສໍາແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍໄ່ພ່ພົນຂອງພຣະອົງໂດຍທໍາການປົດປ່ອຍພວກເຂົາອອກຈາກເງື້ອມ 
ມືຂອງຊາວເອຢິບ.   ບາງຄັ້ງພຣະເຈົ້າຊົງທໍາການອັສຈັນອັນໜ້າເຫືຼອເຊ່ືອ, ແລະບາງຄັ້ງພຣະອົງກທໍໍາງານຢູ່
ເບື້ອງຫຼັງມະນຸດເພ່ືອໃຫ້ສໍາເຣັດຜົນຕາມແຜນການຂອງພຣະອົງ. 
 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ23 ມຖິນຸາ 2013 (6-23-2013) 

 

ພຣະເຈົາ້ຊົງສັງ່ສອນໄພພ່ນົຂອງພຣະອົງ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ອົບພະຍົບ 20:1-4, 7-8, 12-17; 24:4-8  
 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິ  
       ບົດຮຽນນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນການເຊື່ອຟັງຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ.  
 

ເປົາ້ໝາຍຂອງບດົຮຽນ 
       ບດົຮຽນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍຄ້ໍາສັ່ງທີ່ຄົນອສິຣາເອັນຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນຖານະທີເ່ປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
ຄວາມສໍາຄນັຂອງບດົຮຽນ 
 ບົດຮຽນນີເ້ປດີເຜີຍວາ່ພວກເຮາົສາມາດຕດິຕໍກ່ັບພຣະເຈົ້າດ້ວຍວິທີຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ.  ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້
ຕັງ້ກົດເກນມາດຕະຖານທີ່ພວກເຮົາຄວນໃຊຊ້ວີດິຢູໃ່ນຖານະໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 ເຣກັສ໌ ແລະ ຟີລິບ ສົນທະນາກັນຫັຼງຈາກການນະມັສການວນັທິດ.    ເຣກັສ໌ ຖາມວ່າ, ìເຈົ້າຄຶດແນວໃດກ່ຽວ
ກັບການເທສນາອນັໃໝຂ່ອງອາຈານທີເ່ວ້ົາເຖງິພຣະບັນຍັດສິບປະການນັ້ນ?î  ຟີລິບຕອບວ່າ, ìຂ້ອຍຢາກໄດຍ້ິນກ່ຽວ
ກັບພຣະເຢຊແູລະຂ່າວປະເສີດຫຼາຍກວາ່.   ພຣະບັນຍັດບາງຂໍນ້ັນ້ກດໍີຢູສ່ໍາລັບຄົນສມັຍນີ້, ແຕ່ຂອ້ຍຄຶດວາ່ຄຣິສຕຽນ
ໄດເ້ປັນອິສຣະຈາກກົດບັນຍັດແລ້ວ.î     ເຣກັສ ໌ຕອບວາ່,  ìບາງທ ີອາຈານຂອງເຮົາຈະເວົ້າເຖິງເຣື່ອງເຫຼົ່ານີຕ້ໍ່ໄປອີກ.    
ພຣະບັນຍັດສິບປະການນີ ້ເບິງ່ແລ້ວມັນເປນັພຽງພ້ືນຖານສໍາລັບຂ້ອຍ.î   ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຮຽນບົດຮຽນນີ,້  ຈົ່ງປັກຕາ
ໃສຄ່ວາມສໍາຄັນຂອງພຣະບັນຍັດສິບປະການສໍາລັບທ່ານເອງ.    ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູສ້້າງ,   ໃຫ້ເຮົາຈົດຈໍາວ່າ
ພວກເຮົາຄວນຕິດຕໍ່ກັບພຣະເຈົ້າຕາມວິທີການຂອງພຣະອົງ.   
 
1. ຈົງ່ມຄີວາມຈງົຮກັພກັດຕີໍ່ພຣະເຈົາ້:   ອົບພະຍົບ 20:1-4, 7-8 
 ອາທິດແລ້ວ ເຮົາຮຽນເຖິງວິທພີຣະເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຈາກການເປັນທາດ.      ພຣະເຈົ້າຊົງ
ເອີນ້ເອົາໂມເຊນໍາພາໄພ່ພ ົນຂອງພຣະອົງອອກຈາກປະເທດເອຢິບແລະພວກເຂົາກໄໍດ້ເດນີຂ້າມທະເລແດງ.    ເວລາ 
ພວກເຂົາມາເຖິງພູເຂົາຊີນາອີ, ພຣະເຈົ້າກຊໍງົທໍາພັນທະສັນຍາກບັໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  ຂໍກ້ົດລະບຽບຂອງພັນທະສັນ
ຍາຂອງພວກເຂົາມີຢູໃ່ນພຣະບັນຍັດສິບປະການ.  ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູເ້ວ້ົາໃນພຣະບັນຍັດສິບປະການ. ພຣະເຈົ້າຊົງມີ
ສິດທບິອກວິທີ່ການໃນສິ່ງທີພ່ວກເຂົາຄວນຕິດຕໍກ່ັບພຣະອົງ.  ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູຕ້ັງ້ມາດຕະຖານຂອງຄວາມຜິດແລະ
ຖືກ, ບໍແ່ມ່ນມະນ ຸດ.  ໃນສັງຄົມເຮົາສມັຍນີ້, ມີຫຼາຍຄົນຕ້ອງການຕັ້ງກົດເກນໃນຊີວດິສໍາລັບຕົນເອງ.     ກົດຂອງພຣະ
ເຈົ້າຈະຖືກຍົກເວັ້ນຫຼືຖືກປະຖິ້ມໃນຍຸກຂອງຄົນທີຖ່ືວ່າຄວາມຈິງນັ້ນບໍແ່ນ່ນອນສເມີໄປແລະກຸ່ມຄົນທີ່ເຊື່ອຕ່າງກັນ.   
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 ກ່ອນພຣະເຈົ້າຈະຊົງກ່າວເຖິງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງຊົງໄດເ້ຕືອນພວກອສິຣາເອັນເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະ
ອົງໄດ້ຊົງເຮັດເພື່ອພວກເຂົາມາແຕກ່່ອນ.      ພຣະອົງໄດ້ຊົງປດົປ່ອຍພວກເຂົາຈາກການເປັນທາດໃນປະເທດເອຢິບ.    
ພຣະອົງຊົງມີຄວາມສໍາພັນກັບພວກເຂົາມາກ່ອນແລ້ວ.  ຄວາມເຊື່ອຟັງຕໍກ່ົດບັນຍັດຂອງພຣະອົງຕອ້ງເກດີຈາກຈດິໃຈ
ທີ່ຊອບພຣະທັຍໃນອສິຣະພາບທີພ່ຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ພວກເຂົາ.    ຄວາມເຊ່ືອຟັງຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກດົບັນຍັດຂອງ  
ພຣະເຈົ້ານັ້ນຈະບໍ່ໄດຮ້ັບຄວາມພໍໃຈພິເສດຈາກພຣະອົງຫຼຮືັບຄວາມພົ້ນ. ພຣະເຈົ້າຊົງໄດປ້ົດປ່ອຍພວກເຂົາຮຽບຮ ້ອຍ
ແລ້ວ; ດຽວນີ້ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຄວນເຮັດຄຕືິດຕາມພຣະອົງດ້ວຍຈິດໃຈຂອບພຣະຄຸນແລະດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ.     ເຮົາຈະ
ແບ່ງພຣະບັນຍັດສິບປະການເປັນສອງພາກ.  ພຣະບັນຍັດສີຂ່ໍ້ທໍາອິດຈະເຈາະຈົງໃສຄ່ວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຮົາ
ທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.  ສ່ວນຫົກຂໍສຸ້ດທ້າຍເນັ້ນໜັກໃສ່ໜ້າທີຂ່ອງພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມນັບຖແືກ່ຄົນອື່ນ.   
 ທໍາອິດ, ພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ຈົງຮັກພັກດຕີໍ່ພຣະເຈົ້າອົງດຽວຕັ້ງແຕ່ກ່ອນແລະດຽວນີ.້  ພວກ
ເຮົາບໍຄ່ວນມີພຣະອື່ນນອກຈາກພຣະເຈົາ້.    ພວກອິສຣາເອນັໄດອ້າສັຍຢູ່ທ່າມກາງຄົນກຸ່ມອື່ນທີນ່ັບຖືພຣະຕ່າງໆຫຼາຍ
ຊະນິດທັງເປັນພຣະເພດຊາຍແລະພຣະເພດຍິງ.  ສໍາລັບພວກອສິຣາເອັນຕ້ອງນະມັສການພຣະເຈົ້າເຢໂຮວາເທົ່ານັ້ນ. 
ສມັຍນີ້ ພວກເຮົາກໍພົບພຣະຫຼາຍໆຊະນິດ ພ້ອມທັງພຣະທີ່ມາຈາກສາສນາໃຫ່ຽໆໃນໂລກ ແລະພຣະທີກ່່ຽວກັບຄວາມ
ໂດ່ງດັງ, ເງິນຄໍາ, ແລະອາຊີບ ຊຶ່ງຈະກາຍເປັນສິ່ງຂັດຂວາງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງເຮົາທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.   
 ສອງ, ພຣະເຈົາ້ຊົງຕັກເຕອືນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງບໍ່ໃຫ້ສ້າງຮູບໂຄຣບົ.     ສາສນາສວ່ນຫຼາຍມີຕົວແທນພຣະ
ຂອງພວກເຂົາ, ແຕພ່ຣະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຖືກຂັງໄວ້ໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຫຼືຮູບປັ້ນໄດ.້  ສາມ, ພຣະເຈົ້າຊົງເຕືອນໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ອົງກຽ່ວກັບການໃຊ້ນາມຊື່ຂອງພຣະອົງໃນທາງຜິດ. ນາມຊື່ຂອງຄົນນຶ່ງຄົນໃດມັກສະແດງເຖິງບຸກຄະລິກລັກສນະຂອງ
ຄົນນັນ້.  ພຣະເຈົ້າຊົງເປີດເຜີຍນາມຊ່ືພຣະອົງເອງວ່າ ເປັນພຣະເຢໂຮວາໃຫ້ໂມເຊເຫັນທີພຸ່່ມໄມ້ທ່ີມີໄຟລຸກຢູ່   (ອພຍ 
3:14).  ຄົນອສິຣາເອັນເຫັນວ່ານາມຊື່ພຣະເຢໂຮວາສັກສິດຫຼາຍ ຖ້າຈະເອົາມາເວົ້າອອກສຽງ  ພວກເຂົາໄດ້ເອົາຄໍາວ່າ 
îອາໂດນາຍî (ເຈົ້ານາຍ) ມາເວົ້າແທນຄໍາວ່າ îຢາໂຮວາî ເວລາອ່ານພຣະຄັມພີເດີມ.  
 ສີ,່ ຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະເຈົາ້ໃຫ້ ìຈົດຈໍາວນັສະບາໂຕî   ເປັນການສັບສົນທີ່ສດຸໃນກຸ່ມຄຣສິຕຽນຫຼາຍຄົນໃນ  
ສມັຍນີ້.  ວັນອາທິດບໍແ່ມ່ນວນັສະບາໂຕ.     ວນັສະບາໂຕເລີມ້ຕົ້ນວນັສຸກຕອນແລງເວລາຫົກໂມງ ຈນົເຖິງຕອນແລງ 
ຂອງວນັເສົາເວລາຫົກໂມງແລງ (Fri. 6 pm to Sat. 6 pm).    ຄຣິສຕຽນສ່ວນຫຼາຍເຫັນວ່າວນັທິດເປັນວນັສົມຄວນ
ສໍາລັບນະມັສການພຣະເຈົາ້ ເພາະວາ່ພວກຄຣສິຕຽນກຸ່ມທໍາອດິນະມັສການວນັນັ້ນ (ກຈກ 20:7; 1ກຣທ 16:2).  ຍິ່ງ
ກວາ່ ນັ້ນ, ພວກຄຣິສຕຽນໄດ້ຖວາຍກຽດແດກ່ານຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊເູວລານະມັສການໃນວັນອາທິດ.   
 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,   ຄຣສິຕຽນສ່ວນຫຼາຍຕິດຕາມຫັຼກການຂອງວັນສະບາໂຕທີມີ່ການພັກຜ່ອນເປັນບາງຄັ້ງ
ແລະນະມັສການ.  ພວກເຮົາສາມາດຖວາຍກຽດພຣະຄຣດິດວ້ຍການປະພຶດໃນວນັໃດຂອງອາທິດກໍໄດ,້ ແຕ່ພວກເຮົາ 
ກໍສາມາດຕັ້ງເວລາອນັເຈາະຈົງໄວ້ນະມັສການຮ່ວມກຸ່ມໄດເ້ໝືອນກັນອີກ.  ຢູ່ໃນປຶ້ມຂອງຫັຼກການຄວາມເຊ່ືອຂອງບັບ
ຕ ິສ ສບັບປີ 2000 ກ່າວໄວ່ເໝືອນກັນວ່າ:  ìກຈິການໃນວນັຂອງພຣະເຈົາ້ຄວນໃຫ້ເປັນການກະທໍາທີມ່ີຄຸນຄ່າເທົ່າກັບ
ຄວາມຮູສ້ຶກຂອງຄຣສິຕຽນທີຢູ່່ພາຍໃຕກ້ານນໍາພາຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົາ້î. 
 
2. ຈົງ່ໂຄຣບົນັບຖືຄນົອືນ່:  ອົບພະຍົບ 20:12-17 
 ພາກທສີອງຂອງພຣະບັນຍັດສິບປະການໄດ້ເນັນ້ໜັກໃສຄ່ວາມສໍາພັນຂອງເຮົາກັບຄົນອື່ນ.     ພວກເຮົາຍົກ
ຍ້ອງພຣະເຈົ້າແລະນັບຖຄືົນອື່ນ.  ພຣະເຈົາ້ຊົງປັ້ນມະນຸດໃນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງແລະເຮັດກັບພວກເຂົາດ້ວຍ
ຄວາມນັບຖື, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຄວນນັບຖືມະນຸດຄົນອື່ນເໝືອນກັນ. ìຈົ່ງນັບຖບືິດາແລະມານດາຂອງເຈົາ້î ອາດຈະຟັງ 
ງ່າຍ, ແຕກ່ານເຊື່ອຟັງຄໍາສັ່ງຂໍນ້ີ້ອາດຈະສັບສົນໜ້ອຍນຶ່ງ.    ໃນເວລາຍັງເປນັເດັກນ້ອຍ ຂ້ອຍຕ້ອງລະວງັໃນການເວ້ົາ
ຖຽງຄືນພ່ໍແມ!່  ດຽວນີ ້ພໍ່ແມ່ຢູໃ່ນອາຍຸຫຼາຍກວາ່ 80 ແລະ 90 ປແີລ້ວ, ຂ້ອຍຍັງຕ້ອງໃຫ້ຄວາມນັບຖເືພີ່ນຢູ.່    
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ìຢາ່ຂາ້ຄົນî ເປັນຄໍາສັ່ງທີ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບຄວາມຖືກຕ້ອງໃນສມັຍປັດຈຸບັນ.     ຄົນອສິຣາເອັນປະຕບິັດການລົງ
ໂທດເຖິງຕາຍ ແລະຮ່ວມການທໍາສົງຄາມຫຼາຍຄັ້ງ,  ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາຈິງບໍເ່ຂົ້າໃຈບັນຍັດຂໍ້ນີ ້ເໝືອນກັບວ່າຫ້າມບໍ່ໃຫ້ 
ມີການຂ້າເລີຍ.  ແນ່ນອນບັນຍັດຂໍ້ນີເ້ວົ້າເຖິງການຂ້າທີ່ບໍຖ່ືກຕ້ອງ ດັງ່ ການຄາດຕະກັມ. ບາງຄັ້ງ ຄຣສິຕຽນໃນສມັຍນີ້
ຍັງຖົກຖຽງກນັກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມທີຈ່ະເອົາມາໃຊກ້ັບ ການຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບຕາຍຢ່າງສງົບ, ການແທ້ງລູກ, ແລະ
ຂ້າໂຕເອງຕາຍ.   

ຢ່າລ່ວງເກີນຜົວເມັຽຜູອ້ື່ນ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຈໍາເປັນທີຕ່້ອງໃຫ້ການນບັຖືຄວາມສັມພັນຂອງຄູແ່ຕ່ງງານ.  ເຖິງ
ແມ່ນວ່າຂໍນ້ີ້ຕັ້ງຕົ້ນປັກໃສ່ຄວາມສັມພັນທາງເພດທີຢູ່່ນອກການແຕງ່ງານ,   ບາງຄົນກໍບໍສ່ັດຊື່ຕໍຄ່ໍາສັນຍາແຕ ່ງງານວທິ ີ
ອື່ນ.  ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍຖາມນັກສຶກສາທີ ່ຫ້ອງຮຽນເຖິງຄວາມຖກືຕ້ອງທີ່ມະຫາວິທະຍາລັຍວ່າຖ້າຄູສ່ົມຣົດເປັນຄົນທີຮ່ັກ
ງານຫຼາຍໂພດ ກສໍາມາດຖວືາ່ລາວມີຄວາມຜິດໃນ ìການຫິຼນ້ຊູî້ ໃນຖານະທີເ່ປັນຄົນປະຖິ້ມຜົວຫືຼເມັຽ.   

ìຢ່າລັກî ຊີ້ໃຫ້ພວກເຮົາເອົາໄປໃຊ້ກັບຫຼາຍແນວແລະຫຼາຍວິທໃີນຊີວິດປັດຈຸບນັ.  ເວລາຖາມນັກສຶກສາເຖງິ
ຄວາມຖືກຕ້ອງກຽ່ວກັບການລັກທີໃ່ຊ້ຫຼາຍທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນສມັຍນີ,້ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ຮັບຄາໍຕອບຫຼາຍຢ່າງຄື:  ການລັກ
ຊື່ສຽງນາມບັດ, ການລັກລິກຂະສິດ, ການລັກສິ່ງຂອງ ໂດຍສະເພາະຈາກຮ້ານຄ້າ, ການໂລບເວລາຈາກການທໍາງານ 
ດ້ວຍວິທພັີກດົນໆ.  ຄໍາສັ່ງກ່ຽວກັບ ìຢ່າເປນັພະຍານເທັດî  ບໍໄ່ດເ້ຈາະຈົງແຕຢູ່ໃ່ນສານເທົາ່ນັ້ນ. ນັກສຶກສາຫຼາຍຄົນກໍ
ເຫັນວ່າຕ້ອງເປັນຄົນເວົ້າຄວາມຈິງຕລອດຊີວິດ.  ສມັຍນີ້ ພວກເຮົາມັກຈະໄດຍ້ິນກ່ຽວກັບການສາບານເທັດຢູໃ່ນຫ້ອງ
ສານຕດັສິນ, ປອມແປງການປະກອບເອກກະສານທໍາງງານຕໍ່ນາຍຈ້າງ, ປົກປິດຄວາມຊົ່ວ ແລະທໍາຄວາມຜິດໃນທີ່ທາໍ
ງານ ແລະໃນຣັຖບານ.   

ຖ້າຄົນຮູຈ້ັກກັນຖາມຂ້າພະເຈົ້າວ່າ,   ìມື້ນີ້ເຈົ້າສະບາຍດີບ?ໍî     ຂ້າພະເຈ ົ ້າອາດຈະບໍບ່ອກທຸກໆສິ່ງກ່ຽວກັບ
ເຣື່ອງສ່ວນຕົວ, ການເຈັບປ່ວຍ, ແລະດ້ານການເງນິ.  ແຕ່ພວກເຮົາຄວນຈິງໃຈບອກຄວາມຈິງເພາະວາ່ພວກເຮົານັບຖື 
ຄົນອື່ນແລະສິດທທິີ່ຄວນຮູ້ຄວາມຈິງຂອງເຂົາ.      ກຸນແຈຂອງຄໍາສັ່ງທີຫ່້າມ ຢ່າອິດສາ, ທົ່ວໄປແລ້ວ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ຢາກໄດ້ສ ິ ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງທີ່ຕົນເອງບໍມ່ີສິດທີຈ່ະມີ.  ການອິດສາຈະຮວມໄປເຖງິບໍຍ່ິນດນີໍາຄົນອື່ນເມ່ືອເຂົາເຈົ້າມີຄ:ື ເຮືອນ, 
ລົດ, ຫືຼອາຊບີຂອງຄົນອື່ນ.  ການອິດສາຈະກາຍໃຫ້ເກດີການຂີ້ລກັ.     ການອິດສາຜວົເມັຍຂອງຄົນອື່ນກໍເຮດັໃຫ້ເກດີ
ການຫ້ິຼນຊູ.້  

ຜູ້ອາ່ນບາງຄົນອາດຈະຄຶດວາ່ພຣະບັນຍັດສິບປະການເປນັເໝືອນລາຍການທົດສອບທາງຄວາມຄຶດ   ທີຖ່ືກ
ຕ້ອງແລະທາງຫັຼກສາສນາ.  ຖ້າທ່ານເຊ່ືອຟັງທັງໝົດສບິຂໍ,້ ທາ່ນກຈໍະຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງດີຫຼາຍ.    ວິທທີາງທີ່ດີກວ່າກໍຄື
ຄຶດລວມທັງສິບຂໍ້ເຂົ້າກັນເປັນຂໍ້ແນະນໍາໃນຊີວິດທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ.   ພວກເຮົາຄວນຈົງຮັກພັກດີຕໍພ່ຣະເຈົ້າແລະນັບ 
ຖືມະນຸດດ້ວຍກັນ.  ພຣະບັນຍັດສິບປະການໃຫ້ຂໍ້ຊີ້ແຈງທາງດ້ານຄວາມຄຶດຖືກຕ້ອງໃນການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ.   

 
3. ຈົງ່ຖວາຍຕວົດວ້ຍການເຊືອ່ຟັງ:  ອ ບົພະຍົບ 24:4-8 
 ຈຸດໃຫ່ຽອັນນຶ່ງຂອງຫຼາຍຫົວເຣື່ອງໃນປວັດຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນພຣະຄັມພີແມ່ນພຣະສັນຍາ. ຄໍາສັນຍາແມ່ນຂໍ້
ຕົກລົງສນັຍາລະຫວາ່ງສອງຄນົ ຫືຼ ຄນົສອງກຸ່ມ.  ຄໍາສັນຍາທຸຣະກິດສາມາດເຫັນຂໍຕ້ົກລົງໃນຂັ້ນມະນຸດ.   ພຣະຄັມພີ
ໄດຊ້ີ້ໃຫ້ເຫັນຢູເ່ລື້ອຍໆວ່າແມ ່ນພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູເ້ຮັດຄໍາສັນຍາກບັມະນຸດ.  ໃນການຮຽນຂອງເຮົາວນັທ ີ9 ເດືອນຫົກ 
ພວກເຮົາເຫັນພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າກັບ ອັບຣາມ (ປຖກ 15). ໃນຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້ ພວກເຮົາກເໍຫ ັນພຣະເຈົ້າທໍາສັນຍາກັບ
ໂມເຊ ແລະຄົນອິສຣາເອັນທີ່ພູເຂົາຊີນາອີ.    ພຣະສັນຍາກັບອັບຣາຮາມເປັນຄໍາສັນຍາທີ່ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍພຣະເຈົ້າຝ່າຍ
ດຽວ, ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູອ້າສາສມັກ ພຣະອົງເອງເປັນຜູຮ້ັກສາຄາໍສນັຍາຕໍອ່ັບບຣາຮາມ. ພຣະສັນຍາແຫ່ງໂມເຊເປັນ
ຄໍາສັນຍາສອງຝ່າຍ ຄືຂໍຕ້ົກລົງລະຫວາ່ງພຣະເຈົ້າກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ; ຄົນອສິຣາເອັນຕົກລົງວ່າຈະເຊ່ືອຟັງຄໍາສັ່ງ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.  
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 ໂມເຊໄດຂ້ຽນທຸກສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເປີດເຜີຍໃຫ້ລາວຮູ້. ເຖິງແມ່ນວ່າສມັຍນັ້ນຄົນອິສຣາເອັນບໍ່ມີປຶ້ມຫຼ ືເຄື່ອງ
ອີເລກັໂທຣນກິເໝືອນພວກເຮົາກຕໍາມ,   ການຂຽນຂອງໂມເຊກໍເປນັການບນັທຶກສິ່ງທີພ່ຣະເຈົ້າຕ້ອງການໄວ້ຢ່າງເປັນ
ທາງການ.  ສມັຍນີ້ ພວກເຮົາຮຽນພຣະຄັມພີເພື່ອຢາກເຫັນສິ່ງທີພ່ຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາເຮັດງ່າຍຂຶ້ນ.  
 ໂມເຊໄດເ້ກນຄົນ ສ້າງແທນ່ບູຊາ ແລະຕັ້ງ 12 ເສົາໄວ້ເປນັຕົວແທນເຜົາ່ຕ່າງໆຂອງຄົນອສິຣາເອັນ. ພິທແີຫ່ງ
ຄໍາສັນຍາທີ່ໂມເຊນໍາພາເຮັດນັ້ນຕ້ອງໃຊ້ການເຜົາເຄືອ່ງບູຊາແລະເຄືອ່ງບູຊາແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີທມັ.    ສດັຕ້ອງຖືກ
ເຜົາເພ່ືອໃຫ້ເຫັນວ່າໄພ່ພົນໄດ້ຖວາຍສິ່ງທີມີ່ຄຸນຄ່າແດພ່ຣະເຈົາ້.   ອາຫານກໍຖືກເຮັດໃຫ້ສຸກແລະແບ່ງກິນຮວ່ມກັນໃນ
ເຄືອ່ງບຊູາແຫ່ງຄວາມສາມັກຄທີັມ.     ເລືອດຂອງສັດຖວາຍບູຊາກຖໍືກໃຊ້ຢູ່ໃນພິທທີໍາພຣະສັນຍາຄືກັນ, ບາງສ່ວນກໍ
ເອົາມາຊິດໃສແ່ທ່ນບຊູາ.    ໂມເຊອ່ານຈາກໜັງສພືັນທະສັນຍາທີພັ່ນໄວ້ເປັນກ້ໍເພື່ອໃຫ້ຄົນຮູແ້ນ່ນອນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງ
ຕ້ອງການອັນໃດຈາກພວກເຂົາ.  ຄົນທັງຫຼາຍກຕໍົກລົງທີຈ່ະເຮັດຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງພວກເຂົາໄວ.້ ໂມເຊກໍຊິດເລອືດ
ໜ້ອຍນຶ່ງໃສ່ຄົນທັງຫຼາຍ ເພື່ອເປັນການເຕືອນຢໍ້າອີກເຖິງຄວາມໜັກແໜ້ນເອົາຈິງເອົາຈັງໃນໜ້າທີຂ່ອງພວກເຂົາ.   
 ພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າເຖິງພັນທະສັນຍາຂອງເລອືດ  ເວລາພຣະອົງຊົງນໍາພາພວກສາວົກໃນພິທີສິນມະຫາສນິດທີ່ 
ຫ້ອງຊ້ັນເທິງ (ມທ 26:28; ມຣກ 14:24).    ການຕາຍແລະການຊົງຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊເູປັນເຄືອ່ງໝາຍຂອງ
ປະສົບການໃນສນິມະຫາສນດິ ຊຶ່ງຄບົຖ້ວນແລ້ວໃນພັນທະສັນຍາເດີມ ແລະສ້າງພັນທະສັນຍາໃໝ.່  
 

ບດົຮຽນຊວີດິ: 
 ພຣະເຈົ້າຊງົປົດປ່ອຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຈາກການເປັນທາດຂອງເອຢິບ, ແລ້ວຊງົສອນພວກເຂົາສິ່ງທີພ່ວກ
ເຂົາຄວນທາໍໃນຖານະເປັນຜູ້ຮ່ວມໃນພັນທະສັນຍາ.    ພວກເຂົາຕ້ອງຈົງຮັກພັກດີຕໍພ່ຣະອົງໃຫ້ເປນັພຣະເຈົາ້ອງົດຽວ, 
ບໍ່ປັ້ນຮູບໂຄຣົບ, ນບັຖືນາມຊື່ຂອງພຣະອົງ, ແລະນະມັສການພຣະອົງຢູ່ເປນັປະຈໍາ.  ພວກເຂົາຄວນນັບຖືຄົນອື່ນພ້ອມ 
ທັງພ່ໍແມ,່ ຄໍາສັນຍາແຕ່ງງານ, ຊວີດິມະນຸດ, ແລະເຄືອ່ງຂອງຄົນອື່ນ.   ພວກເຂົາບໍຄ່ວນຕົວະຫຼືອິດສາ.  ໂມເຊໄດບ້ັນ
ທຶກພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້ແລະໄດ້ອ່ານໃຫ້ອສິຣາເອັນຟັງ. ພວກອສິຣາເອັນຮ່ວມກັບໂມເຊແລະພຣະເຈົ້າທໍາພິທກີານ
ຮັບພັນທະສັນຍາໃນທີ່ຊຸມນຸມເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມພໍໃຈຂອງພວກເຂົາວ່າຈະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົ້າ. 
 
 ມີຄວາມຈິງສາໍຄນັອັນໃດແດທ່ີ່ທາ່ນໄດ້ຮຽນໃນອາທິດນີ?້ 

· ພວກເຮົາຄວນມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍພ່ຣະເຈົ້າ.  ເຖິງແມ່ນຄຣິສຕຽນນັບຖືພຣະເຈົ້າອົງດຽວ, ດຽວນີ້ພວກເຮົາ
ຍັງຖືກທົດລອງໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອື່ນ ເຊ່ັນ: ເງນິຄໍາ, ຄວາມໂດ່ງດັງ, ແລະຄວາມສໍາເຣດັຢ່າງອືນ່. 

· ພວກເຮົາຄວນນັບຖືຄົນອື່ນ.   ພຣະເຈົາ້ເຮັດກັບມະນຸດດ້ວຍຄວາມນັບຖື, ແລະພວກເຮົາກຄໍວນເຮັດເໝືອນ
ກັນ.  ພຣະບັນຍັດສິບປະການໄດ້ເນັ້ນການນັບຖໃືນຄວາມສັມພັນກັບພ່ໍແມ ່ແລະ ໃນຊວີດິແຕ່ງງານ. 

· ພວກເຮົາຄວນອຸທດິຖວາຍຕົນເຊື່ອຟັງຄໍາສອນຂອງພຣະເຈົ້າ.  ຖ້າພວກເຮົາລົ້ມເຫຼວໃນການເຊື່ອຟັງ, ພວກ
ເຮົາຄວນກັບໃຈໃໝແ່ລະຮັບສາຣະພາບຜດິບາບຕໍ່ພຣະອົງ.   

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ30 ມຖຸິນາ 2013 (6-30-2013) 

 

ພຣະເຈົາ້ຊົງສະຖິດຢູຖ່້າມກາງໄພພ່ນົຂອງພຣະອົງ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ອົບພະຍົບ 26:30-33; 29:43-46; 40:34-38 
 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິ  
       ບົດຮຽນນີ້ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຊີວິດຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສຖິດຢູ່ນໍາຕລອດເວລາ.  
 

ເປົາ້ໝາຍຂອງບດົຮຽນ 
       ບດົຮຽນນີຈ້ະບອກເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງພຣະເຈົາ້ຢາກສໍາແດງໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຮູ້ຈ ັກການສະຖິດແລະ 
ພຣະຣັສມີຂອງພຣະອົງ. 
 

ຄວາມສໍາຄນັຂອງບດົຮຽນ 
 ມະນ ຸດຈໍາເປັນຢາກຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ຊີວິດກັບຄວາມຮູ້ສຶກທີມີ່ການຊງົສະຖິດຂອງ 
ພຣະອົງ ແລະມີປະສົບການກັບຣັສມີ ຫຼືສະງ່າຣາສຂີອງພຣະອົງ. 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
ຂ້າພະເຈົາ້ບໍ່ເປນັຜູຊ້າໍນານກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງຂອງຄຣິສຕະຈກັ ແຕກ່ໍໄດໄ້ປຢູໃ່ນຄຣິສຕະຈັກຫຼາຍແຫ່ງ. ໃນເວ

ລາເປນັນັກສກຶສາປີສດຸທ້າຍ  ຂ້າພະເຈົາ້ກເໍປັນສິດຍາພິບານຂອງຄຣິສຕະຈັກນ້ອຍແຫ່ງນຶ່ງຊຶ່ງຢູໃ່ນເມືອງນ້ອຍ.  ຫ້ອງ
ນະມັສການກໃໍຊ້ຕັ່ງ, ເປັຽໂນອັນນຶ່ງ, ແລະທັມມາດອັນນຶ່ງ, ບໍມ່ີຫຍັງຫຼາຍອີກ.  ຂ້າພະເຈົ້າກເໍຄີຍໄປເທສນາຢູ່ຄຣິສຕະ 
ໃຫ່ຽຫຼາຍແຫ່ງທີປ່ະກອບດ້ວຍຕກຶມີໂຄງຮ່າງຫລູຫລາ, ປ່ອງຢ້ຽມສວຍງາມ, ແລະເຄືອ່ງດົນຕຣຫຼີາຍໆຢ່າງ.  ນອກຈາກ
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ປາກົດໄປຕາມຂອງຮູບແບບເຫຼົ່ານັ້ນ,    ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກກັບຄົນທີ່ໄດພ້ົບກັບພຣະເຈົ້າໃນສະຖານທີ່ 
ເຫຼົ່ານັ້ນ.  ຫຼາຍປີຜ່ານມາ ຄຣສິຕະຈກັທີຂ່້າພະເຈົາ້ກາໍລັງຢູດ່ຽວນີ້, ເຂົາສ້ອມແປງບ່ອນນະມັສການຂຶນ້ໃໝ.່  ເຖິງແມ່ນ
ຂ້າພະເຈົ້າດໃີຈນາໍບ່ອນໃໝ່ທີສ່ວຍງາມ, ຂ້າພະເຈົາ້ກຍໍັງພົບກັບພຣະເຈົ້າທັງຕຶກເກົ່າແລະໃໝ່.   ໃນຂະນະທີ່ເຮົາຮຽນ
ບົດຮຽນນີ,້ ພວກເຮາົຈະຮຽນຮູກ້່ຽວກັບແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ສາໍລບັຫໍຜ້າເຕນັສັກສດິ.  ພວກເຮາົຍັງພົບອກີວາ່ພຣະ
ເຈົາ້ຊງົຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮາົມີປະສົບການກັບການສະຖິດຢູນ່ໍາແລະພຣະຣັສມີຂອງພຣະອົງໃນຊວີດິປະຈໍາວນັ.   

   

1. ຕດິຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້:   ອົບພະຍົບ 26:30-33 
 ໃນບົດຮຽນອາທິດແລ້ວ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າຊົງທໍາພັນທະສັນຍາກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງທີພູ່ເຂົາຊີນາ
ອີ.  ນອກຈາກປະທານຄໍາສອນໃຫ້ອສິຣາເອັນກ່ຽວກັບຄຸນຄວາມດີແລວ້,  ພຣະເຈົາ້ຍງັຊົງປະທານແຜນສ້າງຫໍຜາ້ເຕນັ
ສັກສິດໃຫ້ໂມເຊອີກ.    ເຖງິແມ່ນຫໍຜາ້ເຕນັສັກສິດຈະເປັນສູນກາງນະມັສການຂອງຄົນອິສຣາເອັນຈົນກວາ່ກະສັດໂຊ
ໂລໂມນສ້າງພຣະວິຫານທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ຫຜໍ້າເຕັນສັກສິດກໍບໍເ່ໝືອນກັນກັບຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍນີ້.  ຫຜໍ້າເຕັນສກັ
ສິດເປັນສະຖານທີ່ນະມັສການເຄື່ອນທີ່ ຊຶ່ງຈະຕັ້ງຢູ່ໃນຫໍຜ້າເຕັນໃຫ່ຽທີເ່ອີ້ນວ່າຫໍເຕັນປະຊຸມ. ຄົນອິສຣາເອັນຈະບໍ່ໂຮມ
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ກັນນະມັສການຢູໃ່ນຫໍຜ ້າເຕັນສັກສິດຄກືັບພວກເຮົາໂຮມກັນຢູ່ໃນຫ້ອງນະມັສການ.    ການຖວາຍບຊູາຫຼາຍຢ່າງໄດ້
ເກີດຂຶ້ນຢູນ່ອກຫໍຜ້າເຕັນສັກສິດ ຊຶ່ງຢູໃ່ນຫໍຜ້າເຕັນປະຊຸມ.   
 ໂມເຊບ່ໍໄດ້ຄິດອອກແບບແຜນຂອງຫໍຜ້າເຕັນສັກສິດ, ພຣະເຈົ້າມີໄວ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.  ນັກສຶກສາພຣະຄັມພີຮູ້
ສຶກວ່າຫໍຜ ້າເຕັນໃນສມັຍໂມເຊ ເປັນເງາົຄວາມຈງິແຫ່ງຝ່າຍວິນຍານທ່ີໃຫ່ຽກວ່າ.  ຫໍຜ້າເຕັນສັກສິດໃນໂລກຊີ້ໃຫ້ເຫັນ
ວິຫານແຫ່ງສວັນທີ່ພວກເຮົາຈະພົບຫຼັງຈາກເຮົາຕາຍຝ່າຍຮ່າງກາຍ (ຮຣ 8:1-5)   ຊຶ່ງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າສາມາດມີ
ປະສົບການກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ທັງສອງບ່ອນ.  ການມີປະສົບການພົບກັບພຣະເຈົ້າໜ້າຕໍ່ໜ້າໃນປັດຈຸບັນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່
ຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກບັພຣະອົງ,   ແຕວ່່າຢູໃ່ນສວັນພວກເຮົາຈະມີປະສົບການກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງຕື່ນເຕັ້ນແລະວ່ອງ
ໄວໃນພິບຕາຊຶ່ງເຮົາບໍເ່ຄີຍພົບຢູໃ່ນໂລກນີຈັ້ກເທ່ືອ.  ເໝືອນກັບໂປໂລໄດ້ຂຽນໄວ້,  ເວລານ້ີພວກເຮົາîເຫັນພໍມົວໆຄຢືູ່ 
ໃນແວ່ນî ແຕເ່ວລາສຸດທ້າຍພວກເຮົາເຫັນພຣະເຈົ້າ ìໜ້າຕໍ່ໜ້າî (1 ກຣທ 13:12).   
 ພຣະເຈ ົ ້າຊງົປະທານຂໍ້ແນະນໍາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຫໍຜ້າເຕັນສັກສິດໃຫ້ແກໂ່ມເຊ,  ພຣະເຈົ້າຊົງສົນໃຈລາຍ
ລະອຽດ ເໝອືນກັນກັບຮູບຮ່າງໃຫ່ຽຂອງຫໍຜ້າເຕັນ.  ຜ້າກັ້ງຈະຂັ້ນກາງສອງຫ້ອງໃຫ່ຽໃນຫໍຜ້າເຕັນສັກສິດ.     ຕາມທັມ
ມະດາກໍມີແຕມ່ະຫາປະໂຣຫິດເທົ່ານັ້ນຈະໄປທາງຫັຼງຜ້າກັ້ງ ໃນວັນຊໍາຮະລ້າງບາບ (ລລວ 16).    ເວລາພຣະເຢຊູຊົງ
ຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນ ຜ້າກັ້ງໃນພຣະວິຫານໃນກຸງເຢຣູຊາເລມັກໍຖືກຈີກອອກເປັນສອງຕ່ອນຕັ້ງແຕ່ເທິງຈົນເຖິງລ່ ຸມ (ມ
ຣກ 15:38).     ເຫດການນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ຕັ້ງແຕ່ນີຕ່ໍ້ໄປຜູເ້ຊື່ອເຂົ້າໃກ້ຊິດພຣະເຈົ້າທາງສ່ວນຕົວໄດໂ້ດຍຜ່ານທາງ
ຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊແູທນຄວາມບາບຂອງເຮົາ.  ມີຮູບຂອງເທວະດາເຊຣບູິມຢູຜ່້າກັ້ງ, ພຣະເຈົ້າຊົງ ìໄດແ້ຕ່ງຕັ້ງ
ເທວະດາເຊຣູບິມແລະດາບໄຟແກວ່ງໄປມາຢູ່ທາງຕະເວັນອອກຂອງສວນເອເດັນເພື່ອປ ້ອງກັນຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດî ຫຼັງ
ຈາກອາດາມແລະເອວາຖກືໄລໜ່ີ (ປຖມກ 3:24).   
 ຫ້ອງຫຼວງສອງຫ້ອງຢູໃ່ນຫໍຜ້າເຕັ້ນສັກສິດເປັນຫ້ອງບໍຣິສຸດແລະຫ້ອງບໍຣິສຸດທີສຸ່ດ.     ໃນຫ້ອງບຣໍິສຸດທີສ່ດຸມີ
ຫີບພຣະສັນຍາ ຊຶ່ງເປັນຫີບເຄື່ອນທີ ່ບັນຈຸສິ່ງທີ່ເຕືອນຄົນອິສຣາເອັນກ່ຽວກັບສະພາບການທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໄດກ້ະທໍາໄວ້
ກັບພວກເຂົາໃນອະດີດ.    ຕາມພຣະທັມເຮັບເຣ ີ 9:4,  ຫີບນັນ້ບັນຈ ຸìໄຫຄໍາບັນຈຸທີ່ມານາໄວ,້ ໄມ້ຄ້ອນເທົ້າຂອງອາ
ໂຣນທີປ່ົ່ງຍອດ, ແລະແຜ່ນຫີນຈາຣຶກຄໍາສັນຍາî.  ມານາເປັນອາຫານທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານຢ່າງອັສຈັນໃຫ້ພວກອິສ
ຣາເອັນ ທີຫ່ິວໂຫຍຢູປ່່າກັນດານ (ອພຍ 16).   
 ໂດຍທົ່ວໄປ, ຫໍຜ້າເຕັນເປັນສັນຍາລກັໃນການສະຖິດຂອງພຣະເຈົາ້ຖາ້ມກາງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  ອີກບໍຊ້່າ 
ພວກອສິຣາເອັນຕ້ອງເຄືອ່ນທີ່ຍາ້ຍຈາກພູເຂົາຊນີາອ ີແລະເດີນທາງໄປການາອານ   ຊຶ່ງເປັນດິນທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງສັນຍາ
ໄວ້ກັບອັບຣາມ.  ພວກເຂົາກໍຈະຮູ້ເມື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາ ບໍຈ່ໍາກັດຕິດຢູ່ໃນ
ບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງ.  ພຣະເຈົ້າຊົງຍ້າຍນໍາໜ້າພວກເຂົາແລະພ້ອມກັບພວກເຂົາ!  ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຫຼາຍຄົນນະມັສ
ການພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນຕຶກອາຄານບ່ອນເກົາ່ຢູ່ຕລອດ, ພວກເຮົາກໍຮູວ້່າພຣະເຈົ້າຊົງສາມາດພົບກັບພວກເຮົາຢູໃ່ນສະຖານ
ທີແ່ລະເວລາທີເ່ຮົາຢູ່ນັນ້.     
   
2. ພບົກັບການຊງົສະຖດິຂອງພຣະເຈົາ້:  ອົບພະຍົບ 29:43-46 

ພຣະເຈົ້າຊົງສັນຍາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງວ່າພຣະອົງຈະຊົງພົບກັບພວກອິສຣາເອັນໃນຫໍຜ້າເຕັນສັກສິດ. ພວກ 
ເຂົາຈະຮັບປະສົບການກັບແສງຣສັມີຂອງພຣະອົງໃນທ່າມກາງການນະມັສການໃນຫໍຜ້າເຕັນ, ແສງຣສັມີແມ່ນນໍ້າໜັກ
ໃນພາສາເຮັບເຣີ.  ໃນທ່ີນ້ີ ຣັສມີຂອງພຣະເຈົາ້ແມ່ນການສະຖິດຂອງພຣະເຈົາ້ ສະເພາະແລ້ວຕ້ອງມີການສໍາແດງທາງ
ຝ່າຍຮ່າງກາຍຕາມມາ ຄແືສງແຈ້ງ.  ການໃຫ້ຮູສ້ຶກຢ່າງຮຸນແຮງໃນຣສັມີຂອງພຣະອົງກໍແມ່ຮູ້ສຶກການສະຖິດຂອງພຣະ
ອົງ ເໝືອນກັນກັບມີປະສົບການໃນຝາ່ຍວນິຍານຢູເ່ທິງຍອດພູສູງ.  ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຫໍຜ້າເຕັນສັກສິດ, 
ຫໍຜ້າເຕັນກຖໍືກຊໍາຮະລ້າງ ຫຼໄືດ້ຖກືຖວາຍແດພ່ຣະອົງ.  ນອກຈາກການຖວາຍຫໍຜ້າເຕນັແລ້ວ, ພຣະເຈົາ້ຍງັຊງົສັນຍາ
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ວາ່ອາໂຣນ ແລະລູກຊາຍຂອງລາວຈະມີໜາ້ທີຮ່ັບໃຊພ້ຣະອົງໃນຖານະມະຫາປະໂຣຫິດ.   ອາໂຣນເປັນອ້າຍຂອງໂມ
ເຊຜູຊ້ຶ່ງຊ່ວຍໂມເຊສູ້ໜ້າກັບຟາຣາໂອຢູເ່ອຢິບ.    ເຖິງແມ່ນລາວເປັນມະຫາປະໂຣຫິດຄົນທໍາອິດ,  ອາໂຣນກບ່ໍໍໄດ້ຟັງ
ຄວາມພຣະເຈົ້າຢູ່ຕລອດ ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງ ລາວທໍາບາບດວ້ຍການສ້າງຮບູງົວຄໍາ (ອພຍ 32).     ການສະຖາປະນາສດິຍາພິ
ບານແລະຜູບ້ົວຣະບັດໃນຄຣິສຕະຈັກສມັຍນີ ້ເປັນເງາົສະທ້ອນເຖິງພິທທ່ີີພຣະເຈ້ົາຊົງຊໍາຮະລ້າງຜູ້ນໍາອສິຣາເອັນ. 

ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງເປົ້າໝາຍອັນສໍາຄັນທີ່ໄພ່ພົນນະມັສການໃນຫໍຜ້າເຕັນສັກສິດວ່າ,  ìເຮົາ
ຈະຢູ່ໃນຖ້າມກາງຄົນອິສຣາເອນັ   ແລະພວກເຂົາຈະຮູວ້່າເຮົາເປັນພຣະຢາໂຮວາ.î   ເປົາ້ໝາຍຂອງການນະມັສການ 
ແມ່ນໃຫ້ພວກເຮົາຮູຈ້ັກກັບພຣະເຈົາ້ແລະສັຮເສນີພຣະອົງ.   ດຽວນີ້ພວກເຮົາມັກຈະມີກ ິຈການຫຼາຍໆຢ່າງໃນຄຣສິຕະ
ຈັກຂອງພວກເຮົາ, ແຕພ່ວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການນະມັສການຮ່ວມກັນ.     ພຣະເຈົ້າຍັງຊົງຕອ້ງການໃຫ້
ພວກອິສຣາເອັນທວນຄືນໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດຊ້ົງກະທໍາໄວ້ກັບພວກເຂົາ.     ພຣະອົງຊົງເປັນຜູທ້ີ່ນາໍພວກເຂົາອອກມາ
ຈາກປະເທດເອຢິບ, ພຣະອົງຊົງປດົປ່ອຍພວກເຂົາ     ແລະຊງົໃຫ້ໂອກາດແກພ່ວກເຂົາເປັນຜູ້ຮ່ວມພັນທະສັນຍາກັບ    
ພຣະອງົ. 

ສມັຍນີ້, ຄຣິສຕຽນຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູທ້ີ່ສະຖິດຢູ່ທກຸໆບ່ອນ.  ກະສັດດາວດິຂຽນວາ່ ເຖິງແມ່ນທ່ານໄປຢູ ່
ìເທິງສວັນî ຫຼື ເຮັດ ìຕຽງນອນຢູແ່ດນມໍຣະນາ,î  ຈາກ ìບອ່ນຕາເວັນອອກ,î  ເຖງິ ìບອ່ນຕາເວັນຕົກ,î  ພຣະເຈົ້າກຊົໍງ
ສະຖິດຢູທ່ີ່ນັ້ນແລ້ວ (ພສສ 139:7-10).  ແຕພ່ວກເຮາົກເໍຄີຍມີປະສົມການພິເສດກັບພຣະເຈົ້າຢູໃ່ນຄຣສິຕະຈັກແລະ
ສະຖານທີອ່ື່ນເລື້ອຍ .ໆ   ເວລາພວກອສິຣາເອັນພົບໜ້າຕໍ່ໜ້າກັບພຣະເຈົ້າດ້ວຍວິທອີັນຕື່ນເຕັ້ນໜ້າຂົນລຸກ, ພວກເຂົາ
ມັກຈະຕັ້ງຊື່ບ່ອນນັ້ນຕາມຄວາມໝາຍທີ່ເຂົາເຫັນຄື ເບດເອັນ, ເຮືອນຂອງພຣະເຈົາ້ (ປຖມກ 28:17-19), ແລະ ເປນີ
ເອນ, ໜ້າຂອງ ພຣະເຈົ້າ (ປຖມກ 32:30).   

ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກສະຖິດຢູ່ກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃນຫໍຜ້າເຕັນ ໄດເ້ຖິງຈຸດສໍາເຣັດໃນພຣະເຢຊູ. ໂຢຮັນໄດ້ 
ບອກກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູວ່າ ìພຣະທັມໄດ້ຊົງເກີດເປັນມະນຸດແລະອາສັຍຢູຖ່້າມກາງພວກເຮົາî (ຢຮ 1:14), ພຣະເຢຊູ
ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າທີຊ່ົງສະຖິດຢູ່ໃນຖ້າມກາງພວກເຮົາ. 

ບາງຄັ້ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກນັກສຶກສາວາ່ໃຫ້ພວກເຂົາໝາຍບອ່ນທີພ່ວກເຂົາໄດພົ້ບກັບພຣະເຈ້ົາໜ້າຕ່ໍໜ້າຊ່ຶງ
ນໍາເຖິງການປ່ຽນແປງຊວີດິໃສແ່ຜນທີ່ໄວ້.  ພວກເຂົາເຄີຍເອີ່ຍເຖິງປະສົບການທີ່ໄດພ້ົບຢູໃ່ນຖາ້ມກາງການນະມັສການ
ໃນຕອນເຊ້ົາຂອງວັນທິດ, ບາງໂອກາດພວກເຂົາກເໍວົ້າເຖິງຄ້າຍພັກຮ້ອນ ຫຼສືູນກາງປະຊຸມທີພ່ວກເຂົາໄດພົ້ບກັບການ
ສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນວິທຕີ່າງໆຢ່າງອສັຈັນ.      ບາງເທື່ອ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຢູ່
ຄ້າຍພັກຫືຼສນູປະຊມຸ.  ພວກເຂົາອາດຈະຕັດສິນໃຈອອກໄປຮັບໃຊຢູ້ຕ່່າງປະເທດຫືຼເປນັສິດຍາພິບານຢູສູ່ນຄົນໜຸ່ມ.   

  

3. ຮບັຮູພ້ຣະຣສັມຂີອງພຣະເຈົ້າ: ອ ົບພະຍົບ 40:34-38 
 ສ່ວນຫຼາຍໃນພຣະທັມອົບພະຍົບບົດ 25-40   ເຈາະຈົງໃສຂ່ໍ້ແນະນໍາຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບຫໍຜ້າເຕັນສັກສິດ, 
ປະໂຣຫິດ, ແລະວທິີການນະມັສການຂອງພວກອສິຣາເອັນ.  ເຖິງແມ່ນວ່າພວກອສິຣາຍັງອາສັຍຢູ່ຖິ່ນກັນດານຂອງພູ
ຊນີາອຈີົນເຖິງ ພຣະທັມຈົດເຊັນບັນຊ ີ10:11,   ຂໍພ້ຣະຄັມເຫຼົ່ານີ້ກເໍຈາະຈົງໃສ່ວິທີພວກອສິຣາເອັນພົບກັບພຣະຣສັມີ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.      ພຣະຣສັມີຂອງພຣະເຈົາ້ເປນັການສະຖິດຂອງພຣະອົງທີຕ່າເຫັນໃນຖ້າມກາງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  
ເມກເປນັເຄືອ່ງໝາຍການສະຖິດຂອງພຣະເຈົາ້ເວລາເມກລົງມາເທງິຫໍຜ້າເຕັນໃຫ່ຽສາໍລບັການຊມຸນຸມ, ແນນ່ອນ ການ
ສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຫໍຜ້າເຕນັສັກສິດນັນ້ແໜນ້ໜາຫຼາຍເຮັດໃຫ້ໂມເຊບໍສ່າມາດເຂົ້າໄປໃນຫໍຜ້າເຕັນ.   ກ່ອນນັ້ນ, 
ໂມເຊເຄີຍຢາກເຫັນພຣະຣສັມີຂອງພຣະເຈົາ້,    ແຕພ່ຣະເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າປະສົບການນີຈ້ະຮຸນແຮງຕໍ່ລາວຈົນເກນີໄປ: 
ìເພື່ອວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ໄດເ້ຫັນໜ້າເຮົາແລ້ວມີຊີວິດຢູî່ (ອພຍ 33:20).  ພຣະເຈົ້າໃຫ້ໂມເຊລີຢູ້່ຫວ່າງຫິນເມື່ອພຣະອົງຊົງ
ຜ່ານກາຍໄປ,   ແລ້ວພຣະເຈົ້າປ່ອຍໃຫ້ໂມເຊເຫັນທາງຫັຼງຂອງພຣະອົງ ແຕ່ບໍໄ່ດ້ເຫັນໜ້າຂອງພຣະອົງ (33:18-23).  
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ມັນເປນັທາງອັນໄກແສນໄກຈາກເອຢີບໄປຫາດ ິນແດນແຫ່ງພັນທະສັນຍາທີກ່ານາອານ.   ຖ້າວາ່ເມກແຫ່ງພຣະຣັສມີ
ຂອງພຣະເຈົ້າຫາຍໄປຈາກຫໍຜ້າເຕັນສັກສິດ,     ພວກອິສຣາເອັນກໍເລີ້ມຕັ້ງຕົ້ນເດີນທາງ ຕິດຕາມເມກແລະພຣະເຈົ້າ.  
ຖ້າວ່າເມກບໍຍ່້າຍ ຄົນກໍບໍຍ່້າຍ.  ໃນເວລາກາງເວັນພວກເຂົາກໍເຫັນເມກລອຍຢູ່ເທິງຫໍເຕນັສັກສິດ ແລະໃນເວລາກາງ
ຄືນກໍເຫັນແສງໄຟຢູໃ່ນເມກນັນ້.   
 ຄວາມເຊ່ືອຟັງຂອງພວກອສິຣາເອັນຕໍກ່ານເຄືອ່ນໄຫວຂອງເມກແຫ່ງຣສັມີຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນ  ໄດຖ້ກືບນັທກຶ 
ໄວ້ໃນເວລາອື່ນເໝືອນກັນ.  ໃນ ອພຍ 13:21-22 ເສົາເມກແລະເສົາໄຟຊີ້ທາງນໍາພາພວກເຂົາອອກຈາກເອຢິບແລະ
ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫາທະເລແດງ.  ຈົດເຊັນບັນຊ ີ9:15-13 ກອໍະທບິາຍເຖິງແບບແຜນທີ່ຕ້ອງຢຸດພັກເຊົາແລະເຄື່ອນຍ້າຍ
ຕາມການເຄືອ່ນຍ້າຍຂອງເມກ ຊຶ່ງແມ່ນການສະຖິດຂອງພຣະເຈົາ້.  
 ດຽວນີ້ ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສຶກກັບການສະຖິດແລະຣັສມີຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາອາດຈະຮູ້ສຶກ
ກັບພຣະເຈົ້າໂດຍສະເພາະໃນຖ້າມກາງການປະຊມຸນະມັສການໃນກຸ່ມໃຫ່ຽ, ອ ີກຢ່າງນຶງ່ ພວກເຮົາກຄໍວນຮູ້ສ ຶກງ່າຍຕໍ່
ການສະຖິດແລະການນໍາພາຂອງພຣະເຈົາ້ໃນຊວີດິປະຈໍາວນັຂອງເຮົາ.  ພວກເຮົາອາດບໍມ່ີເສົາເມກຫຼືເສົາໄຟໃຫ້ເຫັນ
ໃນສມັຍນີ ້ແຕພ່ວກເຮົາກໍມີພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີເພ່ືອເປັນການຊີ້ນໍາເຮົາໃນການຕັດສິນໃຈ.  
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າທີຊ່ົງສະຖິດຢູ່ໃນເຮົາ    ກສໍາມາດຊ່ວຍນໍາພາເຮົາໃນເວລາທີເ່ຮົາປະເຊີນໜາ້ກັບສະພາບ
ການອນັສັບສົນ.  ສຸດທ້າຍ, ຄວາມປຶກສາຂອງເພ່ືອນທ ່ີເປນັຄຣສິຕຽນເຕີບໃຫ່ຽແລະຜູນ້ໍາຄຣສິຕຽນກສໍາມາດຊ່ວຍໃຫ້
ເຮົາເຂົ້າໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດຂອງເຮົາໄດ້.  

 

ບດົຮຽນຊວີດິ: 
  

ນອກຈາກຊົງປະທານພຣະບັນຍັດສິບປະການແລະກົດຢ່າງອືນ່ໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຈົາ້ຍງັຊງົບອກ
ໃຫ້ໂມເຊສ້າງຫໍຜ້າເຕັນສັກສິດ ສ່ວນຫຼາຍບັນທຶກໄວ້ຢູໃ່ນປຶ້ມພຣະທັມອົບພະຍົບ.   

ໃຫ້ທວນຄືນຄໍາຕອບສໍາລັບຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້ທີເ່ຈາະຈົງເຖິງການຮຽນໃນອາທິດນີ້. 
· ການນະມັສການພຣະເຈົ້າສໍາຄັນເທົ່າໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? 
· ທ່ານໃຊ້ເວລານະມັສການແບບສ່ວນຕົວຫຼາຍ ຫືຼ ນະມັສການນໍາກຸ່ມຫຼາຍ? 
· ບ່ອນນະມັສການທີ່ທ່ານມັກທີສຸ່ດແມ່ນບ່ອນໃດ? 
· ທ່ານໄດ້ຕັ້ງໃຈຈັດສະຖານທີແ່ລະເວລາໄວ້ນະມັສການພຣະເຈົ້າບໍ່? 
· ແມ່ນຫຍັງເປັນຕົວຢ່າງຂອງເຫດການທີພ່ຣະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? 
· ເວລາໃດທີ່ທ່ານຮູສ້ຶກມີຄວາມອສັຈນັໃຈໃນຣັສມີຂອງພຣະເຈົາ້? 
· ໃນເວລາຜ່ານມາມ່ໍໆນີ້ ທ່ານເຄຍີຜິດພາດໃນການຕິດຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດຂອງທ່ານບໍ? 
· ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າມີອັນໃດຫລາຍກວ່າກັນ  ມີພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ນາໍຫລືບໍມ່ີພຣະເຈົ້າຢູນ່ໍາ?    
· ບົດຮຽນອາທິດນີໄ້ດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງພຣະເຈົ້າຢາກຢູ່ນໍາໃນຊີວິດເຮົາບໍ່? 

 
            ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວນັອາທດິ ທ ີ7 ເດອືນກຣໍະກະດາ 2011 ( 7/07/2013 ) 
__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮຄັນົບາບ       ພຣະເຈົາ້ສ້າງຣາຊອານາຈກັສໍາລັບໄພພ່ນົຂອງພຣະອງົ 

                           
ຂພຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ: 2 ຊາມເູອນ 7: 1-29 
 
ບດົຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານຢາ່ງໃດ ?  

        ບົດຮຽນນີສ້າມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນການກໍສ່້າງແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດຂອງທ່ານໃສ່ຈດຸປະສົງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງພຣະເຈົາ້. 
 
ບດົຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ: 
     ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສນັຍາກັບດາວິດ ເມື່ອພຣະເຈົ້າມພີຣະປະສົງສ້າງຊາວອິສຣາເອນຂຶ້ນໃຫ້ເປັນຊົນຊາດນຶ່ງ, 
ພຣະອົງໄດ້ສ້າງພວກເຂົາຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຣາຊອານາຈກັທີ່ຕັ້ງໝັນ້ຄົງຢູ່ຊົ່ວນິຣັນ. 
 
ເປນັຫຍງັບດົຮຽນນຈຶງ່ມຄີວາມສາໍຄນັ:  
      ພວກເຮົາທກຸຄນົມີແຜນການແລະຈດຸມ້ ຸງໝາຍສໍາລບັຊວີດິຂອງເຮາົເອງ, ແຕບ່ົດຮຽນນີໄ້ດອ້ະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ເຮົາວາ່
ພວກເຮົາຄວນຍອມມອບແຜນການຂອງເຮາົຕໍ່ພຣະເຈົາ້. ບາງທີແຜນການທີ່ເຮົາມີອາດຈະດີແລະຖືກຕ້ອງ,  ແຕ່ແຜນ 
ການຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຍິ່ງໃຫຽ່ກວ່າ. ບົດຮຽນນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເພາະວ່າມັນໄດ້ນໍາພາພວກເຮົາໃຫ້ເບິ່ງເຫັນຊາວ 
ອິສຣາເອນເປັນພຽງຊນົຊາດດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ພຣເຈົ້າຊົງເລືອກໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ;  ອັນນີ້ເປັນພຽງພື້ນຖານຂັ້ນ
ເລີມ້ຕົນ້ຂອງຣາຊອານາຈກັອນັຕລອດໄປເປັນນິດ    ໃນທີທ່້າຍສຸດແມ່ນຈະຖກືປກົຄອງໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົາ້ແລະເປນັຜູສ້ບືເຊືອ້ສາຍມາຈາກດາວິດ. 
 
ຄໍາຖາມຊີວິດ:   ແມ່ນການປະພຶດປະຕິບດັຕນົແບບໃດທີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ຄວນຈະເຮດັເພ່ືອເຂົາ້ສວ່ນໃນໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ? 
 
     ຫັຼງຈາກວີວຽນເປັນນ້ອງໃໝ່ໃນມະຫາວິທະຍາລຍັປທິໍາອດິລາວໄດກ້ັບມາບາ້ນໃນຣະດູຮອ້ນ ລາວໄດບ້ອກກບັແມ່
ຂອງລາວວາ່, ìພວກເຮົາຈະຕອ້ງເວ້ົາລມົກນັກ່ຽວເຣືອ່ງແຜນການໃນການຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາລຍັຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍ
ຕ້ອງການຈະຮຽນເພສັດແພດ(ກ່ຽວກັບຢາ)  ແຕ່ໃນທີ່ສດຸຂອ້ຍມີຄວາມຮູສ້ຶກວ່າພຣະເຈົາ້ນາໍພາຂອ້ຍໃຫ້ມາເປນັຜູຮ້ັບ
ໃຊ້ໃນການສອນກ່ຽວເຣືອ່ງພຣະເຈ້ົາ,î 
    ແມ່ຂອງວີວຽນຕອບວາ່, ì ນັນ້ເປັນການປ່ຽນແປງອັນໃຫຽ!່ ຫັຼງຈາກຈົບຊ້ັນອດຸົມແລ້ວເຈົາ້ຢາກເປນັດອກເຕີ ບໍແ່ມ່ນ
ບໍ ່ແມ່ນຫຽັງທີ່ເຮດັເຈົາ້ມີການຕດັສນິໃຈແບບນີ?້î 
   ວວີຽນຕອບວາ່, ìໃນໂບດທີ່ມະຫາວິທະຍາລຍັໄດເ້ວ້ົາກຽ່ວເຣື່ອງຄຣູສອນພຣະຄັມພີ,   ແລະຂອ້ຍມີຄວາມຮູສ້ຶກວ່າ
ຂ້ອຍຕ້ອງການເຮດັອັນໃດອນັນຶງ່ເພ່ືອຊວ່ຍຄນົທີຍ່ັງບໍ່ໄດ້ຮບັຄວາມພ້ົນ.î 
     ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຮຽນບດົຮຽນນີ,້   ພວກເຮົາຕອ້ງຕດັສິນໃຫ້ແຜນການດໍາເນີນຊີວິດຂອງເຮາົຢູ່ໃນພຣະປະສົງ
ຂອງພຣະເຈົາ້, ລວມໄປເຖິງຣາຊອານາຈັກອັນຕລອດໄປເປນັນິດຂອງພຣະອົງ,  
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      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
 
1. ຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈົາ້: ( 2 ຊາມູເອນ 7:8-11) 
         ໃນບດົຮຽນທດິຜ່ານມາພວກເຮົາໄດສ້ຶກສາໃນການສ້າງຫໍເຕນັຂອງຊົນຊາດອສິຣາເອນໃນເວລາທີເ່ຂົາຍັງຢູ່ໃນ
ພູເຂາົຊີນາອີ.  ໄດ້ມີເຫດການປະວດັສາດຂອງພຣະເຈົາ້ຫຼາຍຢ່າງເກດີຂຶນ້ໃນເວລານັ້ນ! ທີ່ເປນັຫົວຂໍ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງບດົ 
ຮຽນທີ່ຕິດຕໍ່ກັນເຖິງ 13  ບົດແມ່ນເວົ້າເຖິງການຊົງທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ນໍາພາມະນຸດໃຫ້ເຂົ້າມາມີຄວາມສັມພັນກັບ 
ພຣະອົງ.   ຫັຼງຈາກຊນົຊາດອິສຣາເອນອອກມາຮອດຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກນັດານຂອງພູເຂາົຊີນາອ,ີ ເຂົາໄດ້ກະບດົຕໍສູ່້ພຣະ
ເຈົາ້ອກີແລະໄດ້ໃຊເ້ວລາ 40 ປີໃນການເດີນທາງອອກຈາກທີນ່ັ້ນ.  ຕໍ່ມາ ເລີ້ມຕົ້ນໃນປ ີ1407 ກຄສ...,ໂຢຊວຍໄດ້ນໍາ
ພາພວກເຂົາເອົາຊະນະການາອານ ດິນແດນທີອ່ົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົາ້ໄດສ້ັນຍາໄວ້ກັບເຂົາ. ພຽງຊ່ົວລະຍະນຶ່ງພວກເຂົາກໍໍ
ຖືກປກົຄອງໂດຍພວກຜູ້ປກົຄອງເຊ່ັນເດໂບຣາ, ກີເດໂອນ, ແລະແຊມຊນັ.   ໃນທີ່ສດຸພຣະເຈົາ້ກໍອະນຍຸາດໃຫ້ໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະອົງເອົາຊາອູນມາເປນັກະສັດຄົນທໍາອດິຂອງເຂາົໃນປີ 1050 ກຄສ. 
     ດາວິດຮບັຊວ່ງຕໍ່ຈາກຊາອູນໃນຖານະກະສດັ. ຫັຼງຈາກລາວໄດ້ຜາບແພ້ສັດຕຣຂູອງລາວ ລາວໄດ້ເວົ້າກບັນາທານ 
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມວາ່ ລາວຕ້ອງການຈະສ້າງພຣະວຫິານສາໍລບັຫີບພັນທະສນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້( 2ຊາມູເອນ 7:1-2). 
ໃນຂັ້ນຕົ້ນນາທານເຫັນພ້ອມກບັແຜນການຂອງດາວິດວ່າດີ. ເຖິງຢາ່ງໃດກດໍີ, ພຣະເຈົ້າບອກກັບນາທານວ່າພຣະອົງມີ
ແຜນການຢ່າງອືນ່ໃຫ້ກັບດາວິດ.   ພຣະເຈົາ້ບໍຕ່້ອງການພຣະວຫິານທີສ່້າງດ້ວຍໄມ້ແປກ. ປົກກະຕິແລ້ວພຣະອົງກໄໍດ້
ເຄືອ່ນຍ້າຍໄປກບັໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເລື້ອຍໆ.    ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍບອກສອນຜູ້ໃດເລຍີໃຫ້ສ້າງພຣະວຫິານໃຫ້ແກພ່ຣະ 
ອົງ (7:3-7). 
     ພຣະເຈົາ້ໄດ້ບອກນາທານໃຫ້ໄປບອກດາວິດກ່ຽວກັບເຣ່ືອງແຜນການຂອງພຣະອົງ ພຣະເຈົາ້ເອີນ້ດາວິດວ່າ ìຜູຮ້ັບ
ໃຊ້ຂອງເຮົາ.î ແລະພຣະອົງກໍເອີນ້ຕນົເອງວ່າ ìເຈົາ້ຂອງແຜນການ.î ພຣະເຈົາ້ເປັນຜູ້ແຕງ່ຕັງ້ໃຫ້ດາວດິເປນັກະສດັປະ 
ຊາຊົນທຸກທົ່ວໜ້າໃນທີ່ນັນ້ມີຄວາມສຸກໃນດນິແດນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ.້ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຕອືນດາວິດວ່າພຣະອົງເອງ
ທີ່ເປນັຜູປ້່ຽນແປງແຜນການດໍາເນີນຊີວິດຂອງດາວິດ. ດາວິດເປັນຄນົລຽ້ງແກະແຕ່ພຣະເຈົາ້ໄດເ້ລອືກເອົາລາວໃຫ້ເປນັ
ຜູ້ປກົຄອງນໍາພາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຄຊືນົຊາດອສິຣາເອນ (7:8-11). 
    ພຣະເຈົ້າຍັງໄດ້ເຕືອນດາວິດອີກວ່າພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອດາວດິໃນຫຼາຍດ້ານ. ພຣະອົງສະຖິດຢູ່ກບັລາວ 
ຕລອດເວລາແລະຊວ່ຍໃຫ້ທະຫານຂອງດາວດິຜາບແພ້ສັດຕຣ.ູ  ພຣະເຈົາ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊ່ືສຽງຂອງດາວດິຍິ່ງໃຫຽ.່   ຄໍາ
ສັນຍານີ້ສບືເນືອ່ງມາຈາກພຣະເຈົາ້ໄດ້ໃຫ້ຄໍາສນັຍາໄວກ້ັບອບັຣາຮາມໃນຕອນຕົ້ນບດົຮຽນ (ປະຖົມມະການ 12:2). 
ເມື່ອເຮົາຫວນຄນືເບິ່ງເຫດການທີຜ່່ານມາພວກເຮົາມີຄວາມຮູສ້ຶກວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາເອົາຊີວິດຂອງພວກເຮົາມາໄວ້ທີ່
ຈຸດນຶ່ງເຖິງແມ່ນຊ່ືສຽງຂອງເຮາົບໍ່ຖກືຊາລືຢ່າງຍິ່ງໃຫຽ ່   ແຕ່ຄາໍສນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້ທີ່ໃຫ້ໄວ້ກັບດາວິດໄດເ້ຕອືນສະຕິ
ເຮົາວ່າພຣະເຈົ້າຈະອວຍພອນເຮົາໃນຫຼາຍວທິີທາງ. 
    ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄໍາສນັຍາກັບດາວິດວ່າໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຈະມີທີ່ຢູ່ທີ່ສງົບສຸກແລະອຸດົມສົມບູນ. ຊົນຊາດອິສຣາເອນ
ໄດ້ຖກືຮາວີຮກຸຮານຈາກກອງທບັຕ່າງໃນປະວດັສາດຂອງພຣະຄັມພີ,   ເຊ່ັນດຽວກບັໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົາ້ໃນທກຸມ້ືນີ.້ 
ຊົ່ວລະຍະນື່ງພຣະເຈົາ້ກໃໍຊ້ການຕດັສິນໃນການນໍາພາຊົນຊາດອິສຣາເອນ, ຫັຼງຈາກນັນ້ກໍສ້າງຕັງ້ລະບຽບການປົກຄອງ 
ນໍາພາພວກເຂົາໃນການຕໍສູ່້ ເຖິງຢາ່ງໃດກຕໍາມ ພຣະເຈົາ້ຍງັໃຫ້ຄໍາສັນຍາກັບດາວິດວ່າ ລາວຈະໄດ້ຮັບປະສບົການທັງ
ໝົດ ì ຈາກສດັຕຣຂູອງລາວî (7:11) 

  ພຣະເຈົາ້ໃຫ້ຄໍາສັນຍາກບັດາວິດຢູ່ເໜອືປະວດັສາດການເປນັຢູ່ປກົກະຕຂິອງມະນຸດ! ໃນຫ້ອງຊ້ັນເທິງພຣະເຢຊູຄຣດິ
ໃຫ້ຄໍາໝັນ້ສນັຍາກັບຜູ້ຕດິຕາມພຣະອົງວ່າເຂົາຈະໄດຢູ້່ກບັພຣະອົງ (ໂຢຮນັ 14:2-3) 

 
2  ສແວງຫາພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົາ້:  ( 2 ຊາມູເອນ 7: 11ຂ-17) 
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     ດາວິດມີແຜນການທີ່ດ ີແຕ່ພຣະເຈົ້າມີແຜນການທີ່ດີກວ່ານັ້ນ! ນາທານບອກໃຫ້ດາວດິຮູ້ວ່າ ì ëພຣະເຈົ້າເອງທີ່ຈະ
ເປັນຜູ້ສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ກັບເຈົ້າí ì   ແຜນຂອງດາວດິແມ່ນສ້າງພຣະວຫິານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົາ້ແລະ   ìຫີບພັນທະສນັຍາ
ຂອງພຣະອົງî (7:2). ພຣະເຈົ້າສົ່ງຂ່າວໄປຫາດາວິດວ່າເຈົ້າບໍທີ່ຈະສ້າງທີ່ສະຖດິຢູ່ໃຫ້ກັບເຮົາ? ແທນທີ່ຈະເປັນເຮືອນ 
ທີ່ເປນັວັດຖຸທັມມະດາ ພຣະເຈົ້າຈະສ້າງ ìເຮືອນî ຂອງດາວດິເປັນເຊ້ືອສາຍ ທີສ່ືບທອດປກົຄອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  
    ເມື່ອດາວິດສິ້ນພຣະຊົນ, ເຊືອ້ສາຍຂອງເພິ່ນຈະເປັນຜູ້ສ້າງຣາຊອານາຈັກນັ້ນ. ເມື່ອດາວິດສິນ້ພຣະຊນົລູກທັງສອງ
ຂອງເພ່ິນກໍໄດຕ້ໍ່ສູຍ້າດຊີງບັນລັງກນັ ແຕ່ໂຊໂລໂມນແມ່ນເຊ້ືອ ìຣາຊວົງî ທີ່ພຣະເຈົ້າກ່າວເຖງິ. ໂຊໂລໂມນຈະເປັນຜູ້
ສ້າງພຣະວຫິານໃນກຸງເຢຣຊູາເລັມ (966 ກຄສ.),   ເປັນພຣະວຫິານທີດ່າວິດຕອ້ງການສ້າງໃຫ້ພຣະເຈົາ້ແລະຫີບພັນ 
ທະສນັຍາຂອງພຣະອົງ. 
    ເຖິງແມ່ນດາວດິມີແຜນທີ່ຈະສ້າງພຣະວຫິານກດໍ ີແຕຄ່ວາມຈິງພຣະເຈົາ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຊໂລໂມນລູກຊາຍຂອງດາ
ວດິເປັນຜູ້ສາ້ງພຣະວຫິານ( 1 ຂ່າວຄາວ 28:11-19).   ພຣະເຈົາ້ສົ່ງນາທານຜູປ້ະກາດພຣະທັມໄປບອກໃຫ້ດາວດິຮູ້
ແຜນການອັນດີຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈົາ້ເອົາແຜນການແລະການດາໍລງົຊີວິດຂອງດາວດິເຂົາ້ໃນພຣະປະສົງອັນຕລອດ
ໄປເປນັນດິ.    ແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງດາວດິເປັນກະສັດເໜອືກະສດັທີດ່າວິດບໍຄ່າດຄິດ. 
   ພວກເຮົາຕ້ອງສໍາຣວດການຕກັສນິໃຈຂອງເຮາົໃຫ້ເຂົ້າກບັພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົາ້ຢາ່ງຖືກຕ້ອງ.   ພວກເຮົາຄວນ
ຊອກຫາພຣະປະສົງແລະຄໍາໝັນ້ສັນຍາຂອງພຣະເຈົາ້ຜາ່ນທາງການສກຶສາພຣະຄັມພີແລະການອະທິຖານ.   ບາງຄັ້ງ 
ພຣະເຈົາ້ອາດໃຊ້ເພ່ືອນຄຣສິຕຽນແລະສະມາຊິກຄອບຄົວເປນັຜູ້ຊ່ວຍເຮົາ  ເຊ່ັນນາທານເປັນຜູ້ຊ່ວຍທີສ່ໍາຄນັໃນຊີວິດ
ຂອງດາວິດ. 
    ພຣະເຈົາ້ຍງັໄດບ້ອກກັບດາວິດວ່າພຣະອົງຈະໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດຄອບຄອງຣາຊອານາຈກັນີສ້ືບໆໄປເປັນນິດ. 
ໂຊໂລໂມນ ລູກຊາຍຂອງດາວດິ ກະທໍາຕາມຄໍາສນັຍານີ້ຢາ່ງຮີບດວ່ນ(1 ກະສັດ6:1-38; ກິຈການ7:47).ໃນພຣະປະ 
ສົງອນັຍິ່ງໃຫຽຂ່ອງພຣະເຈົາ້ ເຖິງແມ່ນພຣະເຢຊູໄດສ້້າງຣາຊອານາຈກັອນັຕລອດໄປເປັນນິດຂອງພຣະເຈົາ້.   ແທ້ຈງິ
ແລ້ວພຣະເຢຊູກໍແມ່ນ ìລູກຂອງດາວິດî (ມັດທາຍ 1:1).   ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ເຖງິການບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງ 
ຄໍາໝັ້ນສັນຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ດາວິດແລະໂຊໂລໂມນຜ່ານທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ແທນທີ່ພຣະເຢຊູຈະເວົ້າວ່າພຣະອົງເປັນ
ຜູ້ສາ້ງພຣະວຫິານ (ໂຢຮນັ 2:19-22).  ພຣະເຢຊູໄດໃ້ຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈງ້ວ່າພຣະອົງເປນັຜູປ້ົກຄອງຣາຊບັນລັງອນັ 
ຮ່ ຸງເຮືອງຕລອດໄປເປັນນິດ(ມັດທາຍ 19:28-29)  ທ້າຍສຸດ ພຣະເຢຊູຊ້ີໃຫ້ເຫັນຣາຊອານາຈັກອັນມີຢູຕ່ລອດໄປເປນັ 
ນິດິ(ລກູາ 22:29; ໂຢຮນັ 18:36). 
    ພຣະເຈົາ້ບອກກັບດາວິດວ່າພຣະອົງຈະມີຄວາມສໍາພັນກບັໂຊໂລໂມນເໝືອນເປນັພ່ໍ ຜ່ານທາງພຣະອົງໂຊໂລໂມນ
ຈະເປັນຜູ້ສ້າງພຣະວິຫານຫຼັງທໍາອິດໃນເຢຣູຊາເລັມ,   ໂຊໂລໂມນເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າອາດຈະລົງໂທດໂຊໂລ
ໂມນເໝືອນດັ່ງທີ່ພຣະອົງລງົໂທດຄນົອືນ່ທີບ່ໍ່ເຊື່ອຟັງໃນເຊ້ືອສາຍຂອງດາວດິ( 1ກະສດັ 11:14,23-40).    ບາງເທື່ອ 
ພຣະເຈົາ້ກອໍາດໃຊມ້ະນຸດເປັນຜູ້ເຂົ້າມາຕໍ່ສູແ້ກ້ໄຂປ່ຽນແປງຄນົບາບ( ລລວ 26:25; ພບຍ28:25, 49-52). ພຣະເຢ
ຊກູໍເປນັເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດເໝອືນກັນແຕ່ພຣະເຢຊູແມ່ນຜູບ້ໍ່ມີຄວາມບາບແລະເປັນຜູທ້ີ່ແກໄ້ຂຄວາມບາບ. ໃນພາຍ 
ຫຼັງຜູ້ຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີໄດ້ຮັບການດົນໃຈໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊ ູìຮຽນຮູທ້ີ່ຈະຍອມເຊື່ອຟັງî( ເຮັບເຣ ີ5:8), ແຕ່ພຣະອົງ
ບໍ່ໄດ້ຖກືລງົໂທດໃນຄວາມບາບຄກືັບໂຊໂລໂມນ. 
   ເຖິງແມ່ນພຣະເຈົ້າຈະລງົໂທດຜູທ້ີ່ບໍເ່ຊື່ອຟັງລວມທັງໂຊໂລໂມນ, ເຊື່ອແນ່ວ່າຄວາມຮກັຂອງພຣະອົງຍັງມີໄວ້ສໍາລັບ
ເຮົາຕລອດເວລາ. ພຣະເຈົາ້ປອ່ຍໃຫ້ກະສັດຊາອູນທນົທຸກທໍຣະມານຍອ້ນຜົນຂອງຄວາມບາບຂອງລາວ, ແຕ່ພຣະເຈົາ້
ໃຫ້ຄໍາໝັນ້ສນັຍາຈະສືບຕໍ່ຄວາມສັມພັນຂອງພຣະອົງກບັຄອບຄົວດາວິດ. ຄອບຄົວຂອງດາວດິແລະຣາຊານາຈກັພຣະ
ເຈົ້າຈະຄົງຢູ່ຕລອດໄປ.    ຄຣິສຕຽນຮູ້ວ່າຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດກ່າວເຖິງແມ່ນມີພ້ືນຖານສືບຕໍ ່
ມາຈາກຣາຊອານາຈກັຂອງກສັດດາວິດ. 
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   ນາທານຮູຈ້ັກດາວິດດ;ີ   ຖ້າບໍດ່ັ່ງນັນ້ ລາວອາດຈະມີຄວາມກັງວົນຕໍກ່ານກະທໍາຂອງດາວດິເມ່ືອພຣະເຈົາ້ປະຕເິສດ
ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເພ່ີນ.   ເພາະນາທານກ່າວລາຍລະອຽດທກຸສິ່ງທີ່ພຣະເຈົາ້ບອກວາ່ກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງແຜນການ
ຂອງດາວິດ. 
 
3. ຍອມຮບັຄວາມຍິງ່ໃຫຽຂ່ອງພຣະເຈົາ້:  ( 2 ຊາມູເອນ 7:22-24) 
    ດາວິດບໍ່ມີຄວາມເສຽັໃຈໃນການທີ່ພຣະເຈົ້າໄດປ້່ຽນແປງແຜນການສ້າງພຣະວຫິານໃຫ້ກແກ່ພຣະເຈົາ້.  ດາວິດກບັ 
ມີຄວາມປລາດໃຈແລະສໍານຶກໃນບຸນຄຸນທີ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄໍາໝັນ້ສັນຍາທີຈ່ະເຮັດຕໍ່ລກູຫຼານຂອງເພ່ິນ  ( 2ຊາມູເອນ 7: 
18-21). ດາວດິຍັງຮູ້ອີກວ່າພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນຍິ່ງໃຫຽ,່    ພຣະຄນຸແລະຄນຸຄວາມດຂີອງພຣະເຈົາ້ນັ້ນຍິ່ງໃຫຽ່
ເກີນກວ່າດາວິດຈະສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້, ອັນນີ້ແມ່ນສິ່ງນຶ່ງທີສ່ໍາແດງໃຫ້ເຫັນໃນພຣະເຈົ້າອົງທຽ່ງແທ້. ໃນຂະນະທີ່ພວກ
ເຮົາຮຽນພຣະບັນຍດັສິບປະການ ເຮົາຮູ້ວ່າຄວາມຮັກບໍ່ມີຢູ່ໃນພຣະເຈົ້າອົງອື່ນ (7:22; ອບົພະຍບົ 20:3). 
     ດາວິດຍງັເຫັນວ່າຈະເຮັດຢາ່ງໃດທີຈ່ະເຮັດໃຫ້ອສິຣາເອນເໝາະສົມເຂົາ້ຢູ່ໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ດວ້ຍການມີ
ຄວາມສໍາພັນທັມມະດາຢາ່ງມະນຸດ. ພຣະເຈົາ້ເລີ້ມແຜນການຂອງພຣະອົງໂດຍການກອບກູ້ຊ່ືສຽງຊົນຊາດອິສຣາເອນ  
ພຣະອົງນາໍພາເຂາົອອກຈາກການເປນັທາດໃນອີຢບິ.   ຫຼາຍຄົນອາດຈະຮູກ້ານກະທໍາອນັໜ້າເພ່ິງພໍໃຈຂອງພຣະເຈົາ້
ໃນພຣະທັມອົບພະຍົບ ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົາ້ແລະເປນັອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ແຕ່ອົງດຽວໃນຈກັກະວານ. ພຣະຍັງຈະສບື 
ຕໍ່ສະແດງຄວາມດີແລະໜ້າເພ່ິງພໍໃຈຕໍຄ່ົນຂອງພຣະອົງ.   ໃນບົດຮຽນຕໍ່ໄປເຮົາຈະເຫັນໃນປະວດັສາດຊົນຊາດອິສຣາ
ເອນ. 
       ດາວິດຢືນຢນັວາ່ອສິຣາເອນເປນັປະຊາຊນົທີ່ພຣະເຈົາ້ເລືອກ. ອສິຣາເອນບໍ່ພຽງແຕຈ່ະສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະເຈົາ້ແຕພ່ຣະ
ເຈົ້າຍັງໄດ້ຮັກສາຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີ່ໃຫ້ໄວ້ກັບເຂົາດ້ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພຣະເຈົ້າຍັງມີແຜນການສໍາລບັຊີວິດເຮົາແລະ
ພວກເຮົາເປັນທາຍາດໃນຄໍາໝັນ້ສນັຍາທີ່ພຣະອົງມີໄວ້ໃຫ້ກັບຄນົຂອງພຣະອົງ. 

                                                    
ບົດຮຽນແຫ່ງຊີວິດ                                                                  

     ກະສັດດາວິດຕ້ອງການສ້າງພຣະວຫິານເປນັບ້ານພັກຂອງພຣະເຈົາ້. ພຣະເຈົາ້ສົ່ງຜູປ້ະກາດພຣະທັມນາທານໄປ
ບອກກ່ຽວກບັແຜນການຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຈົາ້ໄດ້ເລືອກເອາົດາວດິຄນົລ້ຽງແກະໃຫ້ເປນັກະສດັແລະໃຫ້ລາວເປັນຜູ້
ປົກຄອງອສິຣາເອນ.     ແຕ່ໃຫ້ລູກຂອງດາວິດ ໂຊໂລໂມນ ເປັນຜູສ້້າງພຣະວຫິານພາຍລນຸມາ. ພຣະເຈົາ້ອາດຈະລງົ 
ໂທດຊາອນູ ໃນຂະນະທີ່ພຣະເຈົາ້ສາ້ງຄອບຄົວແລະເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດ ພຣະເຈົາ້ຈະໃຫ້ການຊວ່ຍເຫືຼອແກ່ລກູຫຼານ
ຂອງດາວິດແລະໃນທີສຸ່ດກໍແມ່ນການສາ້ງຣາຊອາຈກັອນັຕລອດໄປເປນັນດິ. ຈດຸປະສງົເປົ້າໝາຍໃນແຜນການທີ່ພຣະ
ເຈົາ້ໃຫ້ໄວ້ກັບດາວດິແມ່ນພຣະເຢຊູ ຜູ້ເປນັລກູຫຼານຂອງດາວດິ ພຣະເຢຊູເປນັຜູສ້້າງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົາ້. 
     ໃນຂະນະທີ່ທາ່ນທບົທວນເບິງ່ບດົຮຽນອາທດີນີ ້ໃຫ້ຕຶກຕອງເບິ່ງຄໍາຖາມເຫົຼາ່ນີ:້ 
v  ຄໍາສບັທີວ່່າ ìຣາຊອານາຈັກî ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນຫຽງັກບັຊວີດິຂອງທ່ານ? ໃນຂໍ້ນີທ້່ານມີສ່ວນຮ່ວມເຂົາ້ 

ເໝືອນດັງຄວາມໝາຍໃນພຣະຄັມພີບ?ໍ 
v ທ່ານເຊືອ່ພຣະເຈົາ້ຢູ່ບເໍມ່ືອພຣະອົງຕອ້ງການໃຫ້ທ່ານປ່ຽນແປງແນວຄດິຂອງທ່ານ? 
v ທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອໝັນ້ໃຈວ່າທີ່ສດຸທ້າຍຊວີດິຂອງທ່ານຈະໄດໄ້ປຢູກ່ບັພຣະເຢຊູໃນຟ້າສວນັບ?ໍ 
v ຕາມປົກກະຕິແລວ້ທ່ານໄດ້ພິຈາຣະນາເບິງ່ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ບໍກ່່ອນທີທ່່ານຈະຕັດສນິໃຈ?  
v ທ່ານຮູ້ໄດ້ດ້ວຍວທິີໃດວ່າເປັນຕັດສນິໃຈທີ່ມາຈາກພຣະເຈົາ້? ການສກຶສາພຣະຄັມພີ? ອະທິຖານ? ຄໍາຄດິ

ເຫັນຂອງໜູເ່ພ່ືອນຄຣສິຕຽນ? 
 
              ອຸປຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບບັຕດິສມັພນັ. www.lsbf.org ແປໂດຍ: VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວນັອາທດິ ທ ີ7 ເດອືນກຣໍະກະດາ 2011 ( 7/07/2013 ) 
__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮຄັນົບາບ       ພຣະເຈົາ້ສ້າງຣາຊອານາຈກັສໍາລັບໄພພ່ນົຂອງພຣະອງົ 

                           
ຂພຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ: 2 ຊາມເູອນ 7: 1-29 
 
ບດົຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານຢາ່ງໃດ ?  

        ບົດຮຽນນີສ້າມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນການກໍສ່້າງແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດຂອງທ່ານໃສ່ຈດຸປະສົງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງພຣະເຈົາ້. 
 
ບດົຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ: 
     ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສນັຍາກັບດາວິດ ເມື່ອພຣະເຈົ້າມພີຣະປະສົງສ້າງຊາວອິສຣາເອນຂຶ້ນໃຫ້ເປັນຊົນຊາດນຶ່ງ, 
ພຣະອົງໄດ້ສ້າງພວກເຂົາຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຣາຊອານາຈກັທີ່ຕັ້ງໝັນ້ຄົງຢູ່ຊົ່ວນິຣັນ. 
 
ເປນັຫຍງັບດົຮຽນນຈຶງ່ມຄີວາມສາໍຄນັ:  
      ພວກເຮົາທກຸຄນົມີແຜນການແລະຈດຸມ້ ຸງໝາຍສໍາລບັຊວີດິຂອງເຮາົເອງ, ແຕບ່ົດຮຽນນີໄ້ດອ້ະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ເຮົາວາ່
ພວກເຮົາຄວນຍອມມອບແຜນການຂອງເຮາົຕໍ່ພຣະເຈົາ້. ບາງທີແຜນການທີ່ເຮົາມີອາດຈະດີແລະຖືກຕ້ອງ,  ແຕ່ແຜນ 
ການຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຍິ່ງໃຫຽ່ກວ່າ. ບົດຮຽນນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເພາະວ່າມັນໄດ້ນໍາພາພວກເຮົາໃຫ້ເບິ່ງເຫັນຊາວ 
ອິສຣາເອນເປັນພຽງຊນົຊາດດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ພຣເຈົ້າຊົງເລືອກໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ;  ອັນນີ້ເປັນພຽງພື້ນຖານຂັ້ນ
ເລີມ້ຕົນ້ຂອງຣາຊອານາຈກັອນັຕລອດໄປເປັນນິດ    ໃນທີທ່້າຍສຸດແມ່ນຈະຖກືປກົຄອງໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົາ້ແລະເປນັຜູສ້ບືເຊືອ້ສາຍມາຈາກດາວິດ. 
 
ຄໍາຖາມຊີວິດ:   ແມ່ນການປະພຶດປະຕິບດັຕນົແບບໃດທີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ຄວນຈະເຮດັເພ່ືອເຂົາ້ສວ່ນໃນໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ? 
 
     ຫັຼງຈາກວີວຽນເປັນນ້ອງໃໝ່ໃນມະຫາວິທະຍາລຍັປທິໍາອດິລາວໄດກ້ັບມາບາ້ນໃນຣະດູຮອ້ນ ລາວໄດບ້ອກກບັແມ່
ຂອງລາວວາ່, ìພວກເຮົາຈະຕອ້ງເວ້ົາລມົກນັກ່ຽວເຣືອ່ງແຜນການໃນການຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາລຍັຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍ
ຕ້ອງການຈະຮຽນເພສັດແພດ(ກ່ຽວກັບຢາ)  ແຕ່ໃນທີ່ສດຸຂອ້ຍມີຄວາມຮູສ້ຶກວ່າພຣະເຈົາ້ນາໍພາຂອ້ຍໃຫ້ມາເປນັຜູຮ້ັບ
ໃຊ້ໃນການສອນກ່ຽວເຣືອ່ງພຣະເຈ້ົາ,î 
    ແມ່ຂອງວີວຽນຕອບວາ່, ì ນັນ້ເປັນການປ່ຽນແປງອັນໃຫຽ!່ ຫັຼງຈາກຈົບຊ້ັນອດຸົມແລ້ວເຈົາ້ຢາກເປນັດອກເຕີ ບໍແ່ມ່ນ
ບໍ ່ແມ່ນຫຽັງທີ່ເຮດັເຈົາ້ມີການຕດັສນິໃຈແບບນີ?້î 
   ວວີຽນຕອບວາ່, ìໃນໂບດທີ່ມະຫາວິທະຍາລຍັໄດເ້ວ້ົາກຽ່ວເຣື່ອງຄຣູສອນພຣະຄັມພີ,   ແລະຂອ້ຍມີຄວາມຮູສ້ຶກວ່າ
ຂ້ອຍຕ້ອງການເຮດັອັນໃດອນັນຶງ່ເພ່ືອຊວ່ຍຄນົທີຍ່ັງບໍ່ໄດ້ຮບັຄວາມພ້ົນ.î 
     ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຮຽນບດົຮຽນນີ,້   ພວກເຮົາຕອ້ງຕດັສິນໃຫ້ແຜນການດໍາເນີນຊີວິດຂອງເຮາົຢູ່ໃນພຣະປະສົງ
ຂອງພຣະເຈົາ້, ລວມໄປເຖິງຣາຊອານາຈັກອັນຕລອດໄປເປນັນິດຂອງພຣະອົງ,  
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      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
 
1. ຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈົາ້: ( 2 ຊາມູເອນ 7:8-11) 
         ໃນບດົຮຽນທດິຜ່ານມາພວກເຮົາໄດສ້ຶກສາໃນການສ້າງຫໍເຕນັຂອງຊົນຊາດອສິຣາເອນໃນເວລາທີເ່ຂົາຍັງຢູ່ໃນ
ພູເຂາົຊີນາອີ.  ໄດ້ມີເຫດການປະວດັສາດຂອງພຣະເຈົາ້ຫຼາຍຢ່າງເກດີຂຶນ້ໃນເວລານັ້ນ! ທີ່ເປນັຫົວຂໍ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງບດົ 
ຮຽນທີ່ຕິດຕໍ່ກັນເຖິງ 13  ບົດແມ່ນເວົ້າເຖິງການຊົງທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ນໍາພາມະນຸດໃຫ້ເຂົ້າມາມີຄວາມສັມພັນກັບ 
ພຣະອົງ.   ຫັຼງຈາກຊນົຊາດອິສຣາເອນອອກມາຮອດຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກນັດານຂອງພູເຂາົຊີນາອ,ີ ເຂົາໄດ້ກະບດົຕໍສູ່້ພຣະ
ເຈົາ້ອກີແລະໄດ້ໃຊເ້ວລາ 40 ປີໃນການເດີນທາງອອກຈາກທີນ່ັ້ນ.  ຕໍ່ມາ ເລີ້ມຕົ້ນໃນປ ີ1407 ກຄສ...,ໂຢຊວຍໄດ້ນໍາ
ພາພວກເຂົາເອົາຊະນະການາອານ ດິນແດນທີອ່ົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົາ້ໄດສ້ັນຍາໄວ້ກັບເຂົາ. ພຽງຊ່ົວລະຍະນຶ່ງພວກເຂົາກໍໍ
ຖືກປກົຄອງໂດຍພວກຜູ້ປກົຄອງເຊ່ັນເດໂບຣາ, ກີເດໂອນ, ແລະແຊມຊນັ.   ໃນທີ່ສດຸພຣະເຈົາ້ກໍອະນຍຸາດໃຫ້ໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະອົງເອົາຊາອູນມາເປນັກະສັດຄົນທໍາອດິຂອງເຂາົໃນປີ 1050 ກຄສ. 
     ດາວິດຮບັຊວ່ງຕໍ່ຈາກຊາອູນໃນຖານະກະສດັ. ຫັຼງຈາກລາວໄດ້ຜາບແພ້ສັດຕຣຂູອງລາວ ລາວໄດ້ເວົ້າກບັນາທານ 
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມວາ່ ລາວຕ້ອງການຈະສ້າງພຣະວຫິານສາໍລບັຫີບພັນທະສນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້( 2ຊາມູເອນ 7:1-2). 
ໃນຂັ້ນຕົ້ນນາທານເຫັນພ້ອມກບັແຜນການຂອງດາວິດວ່າດີ. ເຖິງຢາ່ງໃດກດໍີ, ພຣະເຈົ້າບອກກັບນາທານວ່າພຣະອົງມີ
ແຜນການຢ່າງອືນ່ໃຫ້ກັບດາວິດ.   ພຣະເຈົາ້ບໍຕ່້ອງການພຣະວຫິານທີສ່້າງດ້ວຍໄມ້ແປກ. ປົກກະຕິແລ້ວພຣະອົງກໄໍດ້
ເຄືອ່ນຍ້າຍໄປກບັໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເລື້ອຍໆ.    ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍບອກສອນຜູ້ໃດເລຍີໃຫ້ສ້າງພຣະວຫິານໃຫ້ແກພ່ຣະ 
ອົງ (7:3-7). 
     ພຣະເຈົາ້ໄດ້ບອກນາທານໃຫ້ໄປບອກດາວິດກ່ຽວກັບເຣ່ືອງແຜນການຂອງພຣະອົງ ພຣະເຈົາ້ເອີນ້ດາວິດວ່າ ìຜູຮ້ັບ
ໃຊ້ຂອງເຮົາ.î ແລະພຣະອົງກໍເອີນ້ຕນົເອງວ່າ ìເຈົາ້ຂອງແຜນການ.î ພຣະເຈົາ້ເປັນຜູ້ແຕງ່ຕັງ້ໃຫ້ດາວດິເປນັກະສດັປະ 
ຊາຊົນທຸກທົ່ວໜ້າໃນທີ່ນັນ້ມີຄວາມສຸກໃນດນິແດນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ.້ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຕອືນດາວິດວ່າພຣະອົງເອງ
ທີ່ເປນັຜູປ້່ຽນແປງແຜນການດໍາເນີນຊີວິດຂອງດາວິດ. ດາວິດເປັນຄນົລຽ້ງແກະແຕ່ພຣະເຈົາ້ໄດເ້ລອືກເອົາລາວໃຫ້ເປນັ
ຜູ້ປກົຄອງນໍາພາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຄຊືນົຊາດອສິຣາເອນ (7:8-11). 
    ພຣະເຈົ້າຍັງໄດ້ເຕືອນດາວິດອີກວ່າພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອດາວດິໃນຫຼາຍດ້ານ. ພຣະອົງສະຖິດຢູ່ກບັລາວ 
ຕລອດເວລາແລະຊວ່ຍໃຫ້ທະຫານຂອງດາວດິຜາບແພ້ສັດຕຣ.ູ  ພຣະເຈົາ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊ່ືສຽງຂອງດາວດິຍິ່ງໃຫຽ.່   ຄໍາ
ສັນຍານີ້ສບືເນືອ່ງມາຈາກພຣະເຈົາ້ໄດ້ໃຫ້ຄໍາສນັຍາໄວກ້ັບອບັຣາຮາມໃນຕອນຕົ້ນບດົຮຽນ (ປະຖົມມະການ 12:2). 
ເມື່ອເຮົາຫວນຄນືເບິ່ງເຫດການທີຜ່່ານມາພວກເຮົາມີຄວາມຮູສ້ຶກວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາເອົາຊີວິດຂອງພວກເຮົາມາໄວ້ທີ່
ຈຸດນຶ່ງເຖິງແມ່ນຊ່ືສຽງຂອງເຮາົບໍ່ຖກືຊາລືຢ່າງຍິ່ງໃຫຽ ່   ແຕ່ຄາໍສນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້ທີ່ໃຫ້ໄວ້ກັບດາວິດໄດເ້ຕອືນສະຕິ
ເຮົາວ່າພຣະເຈົ້າຈະອວຍພອນເຮົາໃນຫຼາຍວທິີທາງ. 
    ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄໍາສນັຍາກັບດາວິດວ່າໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຈະມີທີ່ຢູ່ທີ່ສງົບສຸກແລະອຸດົມສົມບູນ. ຊົນຊາດອິສຣາເອນ
ໄດ້ຖກືຮາວີຮກຸຮານຈາກກອງທບັຕ່າງໃນປະວດັສາດຂອງພຣະຄັມພີ,   ເຊ່ັນດຽວກບັໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົາ້ໃນທກຸມ້ືນີ.້ 
ຊົ່ວລະຍະນື່ງພຣະເຈົາ້ກໃໍຊ້ການຕດັສິນໃນການນໍາພາຊົນຊາດອິສຣາເອນ, ຫັຼງຈາກນັນ້ກໍສ້າງຕັງ້ລະບຽບການປົກຄອງ 
ນໍາພາພວກເຂົາໃນການຕໍສູ່້ ເຖິງຢາ່ງໃດກຕໍາມ ພຣະເຈົາ້ຍງັໃຫ້ຄໍາສັນຍາກັບດາວິດວ່າ ລາວຈະໄດ້ຮັບປະສບົການທັງ
ໝົດ ì ຈາກສດັຕຣຂູອງລາວî (7:11) 

  ພຣະເຈົາ້ໃຫ້ຄໍາສັນຍາກບັດາວິດຢູ່ເໜອືປະວດັສາດການເປນັຢູ່ປກົກະຕຂິອງມະນຸດ! ໃນຫ້ອງຊ້ັນເທິງພຣະເຢຊູຄຣດິ
ໃຫ້ຄໍາໝັນ້ສນັຍາກັບຜູ້ຕດິຕາມພຣະອົງວ່າເຂົາຈະໄດຢູ້່ກບັພຣະອົງ (ໂຢຮນັ 14:2-3) 

 
2  ສແວງຫາພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົາ້:  ( 2 ຊາມູເອນ 7: 11ຂ-17) 
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     ດາວິດມີແຜນການທີ່ດ ີແຕ່ພຣະເຈົ້າມີແຜນການທີ່ດີກວ່ານັ້ນ! ນາທານບອກໃຫ້ດາວດິຮູ້ວ່າ ì ëພຣະເຈົ້າເອງທີ່ຈະ
ເປັນຜູ້ສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ກັບເຈົ້າí ì   ແຜນຂອງດາວດິແມ່ນສ້າງພຣະວຫິານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົາ້ແລະ   ìຫີບພັນທະສນັຍາ
ຂອງພຣະອົງî (7:2). ພຣະເຈົ້າສົ່ງຂ່າວໄປຫາດາວິດວ່າເຈົ້າບໍທີ່ຈະສ້າງທີ່ສະຖດິຢູ່ໃຫ້ກັບເຮົາ? ແທນທີ່ຈະເປັນເຮືອນ 
ທີ່ເປນັວັດຖຸທັມມະດາ ພຣະເຈົ້າຈະສ້າງ ìເຮືອນî ຂອງດາວດິເປັນເຊ້ືອສາຍ ທີສ່ືບທອດປກົຄອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  
    ເມື່ອດາວິດສິ້ນພຣະຊົນ, ເຊືອ້ສາຍຂອງເພິ່ນຈະເປັນຜູ້ສ້າງຣາຊອານາຈັກນັ້ນ. ເມື່ອດາວິດສິນ້ພຣະຊນົລູກທັງສອງ
ຂອງເພ່ິນກໍໄດຕ້ໍ່ສູຍ້າດຊີງບັນລັງກນັ ແຕ່ໂຊໂລໂມນແມ່ນເຊ້ືອ ìຣາຊວົງî ທີ່ພຣະເຈົ້າກ່າວເຖງິ. ໂຊໂລໂມນຈະເປັນຜູ້
ສ້າງພຣະວຫິານໃນກຸງເຢຣຊູາເລັມ (966 ກຄສ.),   ເປັນພຣະວຫິານທີດ່າວິດຕອ້ງການສ້າງໃຫ້ພຣະເຈົາ້ແລະຫີບພັນ 
ທະສນັຍາຂອງພຣະອົງ. 
    ເຖິງແມ່ນດາວດິມີແຜນທີ່ຈະສ້າງພຣະວຫິານກດໍ ີແຕຄ່ວາມຈິງພຣະເຈົາ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຊໂລໂມນລູກຊາຍຂອງດາ
ວດິເປັນຜູ້ສາ້ງພຣະວຫິານ( 1 ຂ່າວຄາວ 28:11-19).   ພຣະເຈົາ້ສົ່ງນາທານຜູປ້ະກາດພຣະທັມໄປບອກໃຫ້ດາວດິຮູ້
ແຜນການອັນດີຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈົາ້ເອົາແຜນການແລະການດາໍລງົຊີວິດຂອງດາວດິເຂົາ້ໃນພຣະປະສົງອັນຕລອດ
ໄປເປນັນດິ.    ແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງດາວດິເປັນກະສັດເໜອືກະສດັທີດ່າວິດບໍຄ່າດຄິດ. 
   ພວກເຮົາຕ້ອງສໍາຣວດການຕກັສນິໃຈຂອງເຮາົໃຫ້ເຂົ້າກບັພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົາ້ຢາ່ງຖືກຕ້ອງ.   ພວກເຮົາຄວນ
ຊອກຫາພຣະປະສົງແລະຄໍາໝັນ້ສັນຍາຂອງພຣະເຈົາ້ຜາ່ນທາງການສກຶສາພຣະຄັມພີແລະການອະທິຖານ.   ບາງຄັ້ງ 
ພຣະເຈົາ້ອາດໃຊ້ເພ່ືອນຄຣສິຕຽນແລະສະມາຊິກຄອບຄົວເປນັຜູ້ຊ່ວຍເຮົາ  ເຊ່ັນນາທານເປັນຜູ້ຊ່ວຍທີສ່ໍາຄນັໃນຊີວິດ
ຂອງດາວິດ. 
    ພຣະເຈົາ້ຍງັໄດບ້ອກກັບດາວິດວ່າພຣະອົງຈະໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດຄອບຄອງຣາຊອານາຈກັນີສ້ືບໆໄປເປັນນິດ. 
ໂຊໂລໂມນ ລູກຊາຍຂອງດາວດິ ກະທໍາຕາມຄໍາສນັຍານີ້ຢາ່ງຮີບດວ່ນ(1 ກະສັດ6:1-38; ກິຈການ7:47).ໃນພຣະປະ 
ສົງອນັຍິ່ງໃຫຽຂ່ອງພຣະເຈົາ້ ເຖິງແມ່ນພຣະເຢຊູໄດສ້້າງຣາຊອານາຈກັອນັຕລອດໄປເປັນນິດຂອງພຣະເຈົາ້.   ແທ້ຈງິ
ແລ້ວພຣະເຢຊູກໍແມ່ນ ìລູກຂອງດາວິດî (ມັດທາຍ 1:1).   ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ເຖງິການບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງ 
ຄໍາໝັ້ນສັນຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ດາວິດແລະໂຊໂລໂມນຜ່ານທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ແທນທີ່ພຣະເຢຊູຈະເວົ້າວ່າພຣະອົງເປັນ
ຜູ້ສາ້ງພຣະວຫິານ (ໂຢຮນັ 2:19-22).  ພຣະເຢຊູໄດໃ້ຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈງ້ວ່າພຣະອົງເປນັຜູປ້ົກຄອງຣາຊບັນລັງອນັ 
ຮ່ ຸງເຮືອງຕລອດໄປເປັນນິດ(ມັດທາຍ 19:28-29)  ທ້າຍສຸດ ພຣະເຢຊູຊ້ີໃຫ້ເຫັນຣາຊອານາຈັກອັນມີຢູຕ່ລອດໄປເປນັ 
ນິດິ(ລກູາ 22:29; ໂຢຮນັ 18:36). 
    ພຣະເຈົາ້ບອກກັບດາວິດວ່າພຣະອົງຈະມີຄວາມສໍາພັນກບັໂຊໂລໂມນເໝືອນເປນັພ່ໍ ຜ່ານທາງພຣະອົງໂຊໂລໂມນ
ຈະເປັນຜູ້ສ້າງພຣະວິຫານຫຼັງທໍາອິດໃນເຢຣູຊາເລັມ,   ໂຊໂລໂມນເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າອາດຈະລົງໂທດໂຊໂລ
ໂມນເໝືອນດັ່ງທີ່ພຣະອົງລງົໂທດຄນົອືນ່ທີບ່ໍ່ເຊື່ອຟັງໃນເຊ້ືອສາຍຂອງດາວດິ( 1ກະສດັ 11:14,23-40).    ບາງເທື່ອ 
ພຣະເຈົາ້ກອໍາດໃຊມ້ະນຸດເປັນຜູ້ເຂົ້າມາຕໍ່ສູແ້ກ້ໄຂປ່ຽນແປງຄນົບາບ( ລລວ 26:25; ພບຍ28:25, 49-52). ພຣະເຢ
ຊກູໍເປນັເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດເໝອືນກັນແຕ່ພຣະເຢຊູແມ່ນຜູບ້ໍ່ມີຄວາມບາບແລະເປັນຜູທ້ີ່ແກໄ້ຂຄວາມບາບ. ໃນພາຍ 
ຫຼັງຜູ້ຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີໄດ້ຮັບການດົນໃຈໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊ ູìຮຽນຮູທ້ີ່ຈະຍອມເຊື່ອຟັງî( ເຮັບເຣ ີ5:8), ແຕ່ພຣະອົງ
ບໍ່ໄດ້ຖກືລງົໂທດໃນຄວາມບາບຄກືັບໂຊໂລໂມນ. 
   ເຖິງແມ່ນພຣະເຈົ້າຈະລງົໂທດຜູທ້ີ່ບໍເ່ຊື່ອຟັງລວມທັງໂຊໂລໂມນ, ເຊື່ອແນ່ວ່າຄວາມຮກັຂອງພຣະອົງຍັງມີໄວ້ສໍາລັບ
ເຮົາຕລອດເວລາ. ພຣະເຈົາ້ປອ່ຍໃຫ້ກະສັດຊາອູນທນົທຸກທໍຣະມານຍອ້ນຜົນຂອງຄວາມບາບຂອງລາວ, ແຕ່ພຣະເຈົາ້
ໃຫ້ຄໍາໝັນ້ສນັຍາຈະສືບຕໍ່ຄວາມສັມພັນຂອງພຣະອົງກບັຄອບຄົວດາວິດ. ຄອບຄົວຂອງດາວດິແລະຣາຊານາຈກັພຣະ
ເຈົ້າຈະຄົງຢູ່ຕລອດໄປ.    ຄຣິສຕຽນຮູ້ວ່າຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດກ່າວເຖິງແມ່ນມີພ້ືນຖານສືບຕໍ ່
ມາຈາກຣາຊອານາຈກັຂອງກສັດດາວິດ. 
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   ນາທານຮູຈ້ັກດາວິດດ;ີ   ຖ້າບໍດ່ັ່ງນັນ້ ລາວອາດຈະມີຄວາມກັງວົນຕໍກ່ານກະທໍາຂອງດາວດິເມ່ືອພຣະເຈົາ້ປະຕເິສດ
ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເພ່ີນ.   ເພາະນາທານກ່າວລາຍລະອຽດທກຸສິ່ງທີ່ພຣະເຈົາ້ບອກວາ່ກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງແຜນການ
ຂອງດາວິດ. 
 
3. ຍອມຮບັຄວາມຍິງ່ໃຫຽຂ່ອງພຣະເຈົາ້:  ( 2 ຊາມູເອນ 7:22-24) 
    ດາວິດບໍ່ມີຄວາມເສຽັໃຈໃນການທີ່ພຣະເຈົ້າໄດປ້່ຽນແປງແຜນການສ້າງພຣະວຫິານໃຫ້ກແກ່ພຣະເຈົາ້.  ດາວິດກບັ 
ມີຄວາມປລາດໃຈແລະສໍານຶກໃນບຸນຄຸນທີ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄໍາໝັນ້ສັນຍາທີຈ່ະເຮັດຕໍ່ລກູຫຼານຂອງເພ່ິນ  ( 2ຊາມູເອນ 7: 
18-21). ດາວດິຍັງຮູ້ອີກວ່າພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນຍິ່ງໃຫຽ,່    ພຣະຄນຸແລະຄນຸຄວາມດຂີອງພຣະເຈົາ້ນັ້ນຍິ່ງໃຫຽ່
ເກີນກວ່າດາວິດຈະສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້, ອັນນີ້ແມ່ນສິ່ງນຶ່ງທີສ່ໍາແດງໃຫ້ເຫັນໃນພຣະເຈົ້າອົງທຽ່ງແທ້. ໃນຂະນະທີ່ພວກ
ເຮົາຮຽນພຣະບັນຍດັສິບປະການ ເຮົາຮູ້ວ່າຄວາມຮັກບໍ່ມີຢູ່ໃນພຣະເຈົ້າອົງອື່ນ (7:22; ອບົພະຍບົ 20:3). 
     ດາວິດຍງັເຫັນວ່າຈະເຮັດຢາ່ງໃດທີຈ່ະເຮັດໃຫ້ອສິຣາເອນເໝາະສົມເຂົາ້ຢູ່ໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ດວ້ຍການມີ
ຄວາມສໍາພັນທັມມະດາຢາ່ງມະນຸດ. ພຣະເຈົາ້ເລີ້ມແຜນການຂອງພຣະອົງໂດຍການກອບກູ້ຊ່ືສຽງຊົນຊາດອິສຣາເອນ  
ພຣະອົງນາໍພາເຂາົອອກຈາກການເປນັທາດໃນອີຢບິ.   ຫຼາຍຄົນອາດຈະຮູກ້ານກະທໍາອນັໜ້າເພ່ິງພໍໃຈຂອງພຣະເຈົາ້
ໃນພຣະທັມອົບພະຍົບ ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົາ້ແລະເປນັອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ແຕ່ອົງດຽວໃນຈກັກະວານ. ພຣະຍັງຈະສບື 
ຕໍ່ສະແດງຄວາມດີແລະໜ້າເພ່ິງພໍໃຈຕໍຄ່ົນຂອງພຣະອົງ.   ໃນບົດຮຽນຕໍ່ໄປເຮົາຈະເຫັນໃນປະວດັສາດຊົນຊາດອິສຣາ
ເອນ. 
       ດາວິດຢືນຢນັວາ່ອສິຣາເອນເປນັປະຊາຊນົທີ່ພຣະເຈົາ້ເລືອກ. ອສິຣາເອນບໍ່ພຽງແຕຈ່ະສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະເຈົາ້ແຕພ່ຣະ
ເຈົ້າຍັງໄດ້ຮັກສາຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີ່ໃຫ້ໄວ້ກັບເຂົາດ້ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພຣະເຈົ້າຍັງມີແຜນການສໍາລບັຊີວິດເຮົາແລະ
ພວກເຮົາເປັນທາຍາດໃນຄໍາໝັນ້ສນັຍາທີ່ພຣະອົງມີໄວ້ໃຫ້ກັບຄນົຂອງພຣະອົງ. 

                                                    
ບົດຮຽນແຫ່ງຊີວິດ                                                                  

     ກະສັດດາວິດຕ້ອງການສ້າງພຣະວຫິານເປນັບ້ານພັກຂອງພຣະເຈົາ້. ພຣະເຈົາ້ສົ່ງຜູປ້ະກາດພຣະທັມນາທານໄປ
ບອກກ່ຽວກບັແຜນການຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຈົາ້ໄດ້ເລືອກເອາົດາວດິຄນົລ້ຽງແກະໃຫ້ເປນັກະສດັແລະໃຫ້ລາວເປັນຜູ້
ປົກຄອງອສິຣາເອນ.     ແຕ່ໃຫ້ລູກຂອງດາວິດ ໂຊໂລໂມນ ເປັນຜູສ້້າງພຣະວຫິານພາຍລນຸມາ. ພຣະເຈົາ້ອາດຈະລງົ 
ໂທດຊາອນູ ໃນຂະນະທີ່ພຣະເຈົາ້ສາ້ງຄອບຄົວແລະເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດ ພຣະເຈົາ້ຈະໃຫ້ການຊວ່ຍເຫືຼອແກ່ລກູຫຼານ
ຂອງດາວິດແລະໃນທີສຸ່ດກໍແມ່ນການສາ້ງຣາຊອາຈກັອນັຕລອດໄປເປນັນດິ. ຈດຸປະສງົເປົ້າໝາຍໃນແຜນການທີ່ພຣະ
ເຈົາ້ໃຫ້ໄວ້ກັບດາວດິແມ່ນພຣະເຢຊູ ຜູ້ເປນັລກູຫຼານຂອງດາວດິ ພຣະເຢຊູເປນັຜູສ້້າງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົາ້. 
     ໃນຂະນະທີ່ທາ່ນທບົທວນເບິງ່ບດົຮຽນອາທດີນີ ້ໃຫ້ຕຶກຕອງເບິ່ງຄໍາຖາມເຫົຼາ່ນີ:້ 
v  ຄໍາສບັທີວ່່າ ìຣາຊອານາຈັກî ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນຫຽງັກບັຊວີດິຂອງທ່ານ? ໃນຂໍ້ນີທ້່ານມີສ່ວນຮ່ວມເຂົາ້ 

ເໝືອນດັງຄວາມໝາຍໃນພຣະຄັມພີບ?ໍ 
v ທ່ານເຊືອ່ພຣະເຈົາ້ຢູ່ບເໍມ່ືອພຣະອົງຕອ້ງການໃຫ້ທ່ານປ່ຽນແປງແນວຄດິຂອງທ່ານ? 
v ທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອໝັນ້ໃຈວ່າທີ່ສດຸທ້າຍຊວີດິຂອງທ່ານຈະໄດໄ້ປຢູກ່ບັພຣະເຢຊູໃນຟ້າສວນັບ?ໍ 
v ຕາມປົກກະຕິແລວ້ທ່ານໄດ້ພິຈາຣະນາເບິງ່ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ບໍກ່່ອນທີທ່່ານຈະຕັດສນິໃຈ?  
v ທ່ານຮູ້ໄດ້ດ້ວຍວທິີໃດວ່າເປັນຕັດສນິໃຈທີ່ມາຈາກພຣະເຈົາ້? ການສກຶສາພຣະຄັມພີ? ອະທິຖານ? ຄໍາຄດິ

ເຫັນຂອງໜູເ່ພ່ືອນຄຣສິຕຽນ? 
 
              ອຸປຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບບັຕດິສມັພນັ. www.lsbf.org ແປໂດຍ: VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວນັອາທດິ ທ ີ7 ເດອືນກຣໍະກະດາ 2011 ( 7/07/2013 ) 
__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮຄັນົບາບ       ພຣະເຈົາ້ສ້າງຣາຊອານາຈກັສໍາລັບໄພພ່ນົຂອງພຣະອງົ 

                           
ຂພຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ: 2 ຊາມເູອນ 7: 1-29 
 
ບດົຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານຢາ່ງໃດ ?  

        ບົດຮຽນນີສ້າມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນການກໍສ່້າງແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດຂອງທ່ານໃສ່ຈດຸປະສົງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງພຣະເຈົາ້. 
 
ບດົຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ: 
     ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສນັຍາກັບດາວິດ ເມື່ອພຣະເຈົ້າມພີຣະປະສົງສ້າງຊາວອິສຣາເອນຂຶ້ນໃຫ້ເປັນຊົນຊາດນຶ່ງ, 
ພຣະອົງໄດ້ສ້າງພວກເຂົາຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຣາຊອານາຈກັທີ່ຕັ້ງໝັນ້ຄົງຢູ່ຊົ່ວນິຣັນ. 
 
ເປນັຫຍງັບດົຮຽນນຈຶງ່ມຄີວາມສາໍຄນັ:  
      ພວກເຮົາທກຸຄນົມີແຜນການແລະຈດຸມ້ ຸງໝາຍສໍາລບັຊວີດິຂອງເຮາົເອງ, ແຕບ່ົດຮຽນນີໄ້ດອ້ະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ເຮົາວາ່
ພວກເຮົາຄວນຍອມມອບແຜນການຂອງເຮາົຕໍ່ພຣະເຈົາ້. ບາງທີແຜນການທີ່ເຮົາມີອາດຈະດີແລະຖືກຕ້ອງ,  ແຕ່ແຜນ 
ການຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຍິ່ງໃຫຽ່ກວ່າ. ບົດຮຽນນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເພາະວ່າມັນໄດ້ນໍາພາພວກເຮົາໃຫ້ເບິ່ງເຫັນຊາວ 
ອິສຣາເອນເປັນພຽງຊນົຊາດດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ພຣເຈົ້າຊົງເລືອກໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ;  ອັນນີ້ເປັນພຽງພື້ນຖານຂັ້ນ
ເລີມ້ຕົນ້ຂອງຣາຊອານາຈກັອນັຕລອດໄປເປັນນິດ    ໃນທີທ່້າຍສຸດແມ່ນຈະຖກືປກົຄອງໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົາ້ແລະເປນັຜູສ້ບືເຊືອ້ສາຍມາຈາກດາວິດ. 
 
ຄໍາຖາມຊີວິດ:   ແມ່ນການປະພຶດປະຕິບດັຕນົແບບໃດທີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ຄວນຈະເຮດັເພ່ືອເຂົາ້ສວ່ນໃນໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ? 
 
     ຫັຼງຈາກວີວຽນເປັນນ້ອງໃໝ່ໃນມະຫາວິທະຍາລຍັປທິໍາອດິລາວໄດກ້ັບມາບາ້ນໃນຣະດູຮອ້ນ ລາວໄດບ້ອກກບັແມ່
ຂອງລາວວາ່, ìພວກເຮົາຈະຕອ້ງເວ້ົາລມົກນັກ່ຽວເຣືອ່ງແຜນການໃນການຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາລຍັຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍ
ຕ້ອງການຈະຮຽນເພສັດແພດ(ກ່ຽວກັບຢາ)  ແຕ່ໃນທີ່ສດຸຂອ້ຍມີຄວາມຮູສ້ຶກວ່າພຣະເຈົາ້ນາໍພາຂອ້ຍໃຫ້ມາເປນັຜູຮ້ັບ
ໃຊ້ໃນການສອນກ່ຽວເຣືອ່ງພຣະເຈ້ົາ,î 
    ແມ່ຂອງວີວຽນຕອບວາ່, ì ນັນ້ເປັນການປ່ຽນແປງອັນໃຫຽ!່ ຫັຼງຈາກຈົບຊ້ັນອດຸົມແລ້ວເຈົາ້ຢາກເປນັດອກເຕີ ບໍແ່ມ່ນ
ບໍ ່ແມ່ນຫຽັງທີ່ເຮດັເຈົາ້ມີການຕດັສນິໃຈແບບນີ?້î 
   ວວີຽນຕອບວາ່, ìໃນໂບດທີ່ມະຫາວິທະຍາລຍັໄດເ້ວ້ົາກຽ່ວເຣື່ອງຄຣູສອນພຣະຄັມພີ,   ແລະຂອ້ຍມີຄວາມຮູສ້ຶກວ່າ
ຂ້ອຍຕ້ອງການເຮດັອັນໃດອນັນຶງ່ເພ່ືອຊວ່ຍຄນົທີຍ່ັງບໍ່ໄດ້ຮບັຄວາມພ້ົນ.î 
     ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຮຽນບດົຮຽນນີ,້   ພວກເຮົາຕອ້ງຕດັສິນໃຫ້ແຜນການດໍາເນີນຊີວິດຂອງເຮາົຢູ່ໃນພຣະປະສົງ
ຂອງພຣະເຈົາ້, ລວມໄປເຖິງຣາຊອານາຈັກອັນຕລອດໄປເປນັນິດຂອງພຣະອົງ,  
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      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
 
1. ຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈົາ້: ( 2 ຊາມູເອນ 7:8-11) 
         ໃນບດົຮຽນທດິຜ່ານມາພວກເຮົາໄດສ້ຶກສາໃນການສ້າງຫໍເຕນັຂອງຊົນຊາດອສິຣາເອນໃນເວລາທີເ່ຂົາຍັງຢູ່ໃນ
ພູເຂາົຊີນາອີ.  ໄດ້ມີເຫດການປະວດັສາດຂອງພຣະເຈົາ້ຫຼາຍຢ່າງເກດີຂຶນ້ໃນເວລານັ້ນ! ທີ່ເປນັຫົວຂໍ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງບດົ 
ຮຽນທີ່ຕິດຕໍ່ກັນເຖິງ 13  ບົດແມ່ນເວົ້າເຖິງການຊົງທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ນໍາພາມະນຸດໃຫ້ເຂົ້າມາມີຄວາມສັມພັນກັບ 
ພຣະອົງ.   ຫັຼງຈາກຊນົຊາດອິສຣາເອນອອກມາຮອດຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກນັດານຂອງພູເຂາົຊີນາອ,ີ ເຂົາໄດ້ກະບດົຕໍສູ່້ພຣະ
ເຈົາ້ອກີແລະໄດ້ໃຊເ້ວລາ 40 ປີໃນການເດີນທາງອອກຈາກທີນ່ັ້ນ.  ຕໍ່ມາ ເລີ້ມຕົ້ນໃນປ ີ1407 ກຄສ...,ໂຢຊວຍໄດ້ນໍາ
ພາພວກເຂົາເອົາຊະນະການາອານ ດິນແດນທີອ່ົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົາ້ໄດສ້ັນຍາໄວ້ກັບເຂົາ. ພຽງຊ່ົວລະຍະນຶ່ງພວກເຂົາກໍໍ
ຖືກປກົຄອງໂດຍພວກຜູ້ປກົຄອງເຊ່ັນເດໂບຣາ, ກີເດໂອນ, ແລະແຊມຊນັ.   ໃນທີ່ສດຸພຣະເຈົາ້ກໍອະນຍຸາດໃຫ້ໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະອົງເອົາຊາອູນມາເປນັກະສັດຄົນທໍາອດິຂອງເຂາົໃນປີ 1050 ກຄສ. 
     ດາວິດຮບັຊວ່ງຕໍ່ຈາກຊາອູນໃນຖານະກະສດັ. ຫັຼງຈາກລາວໄດ້ຜາບແພ້ສັດຕຣຂູອງລາວ ລາວໄດ້ເວົ້າກບັນາທານ 
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມວາ່ ລາວຕ້ອງການຈະສ້າງພຣະວຫິານສາໍລບັຫີບພັນທະສນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້( 2ຊາມູເອນ 7:1-2). 
ໃນຂັ້ນຕົ້ນນາທານເຫັນພ້ອມກບັແຜນການຂອງດາວິດວ່າດີ. ເຖິງຢາ່ງໃດກດໍີ, ພຣະເຈົ້າບອກກັບນາທານວ່າພຣະອົງມີ
ແຜນການຢ່າງອືນ່ໃຫ້ກັບດາວິດ.   ພຣະເຈົາ້ບໍຕ່້ອງການພຣະວຫິານທີສ່້າງດ້ວຍໄມ້ແປກ. ປົກກະຕິແລ້ວພຣະອົງກໄໍດ້
ເຄືອ່ນຍ້າຍໄປກບັໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເລື້ອຍໆ.    ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍບອກສອນຜູ້ໃດເລຍີໃຫ້ສ້າງພຣະວຫິານໃຫ້ແກພ່ຣະ 
ອົງ (7:3-7). 
     ພຣະເຈົາ້ໄດ້ບອກນາທານໃຫ້ໄປບອກດາວິດກ່ຽວກັບເຣ່ືອງແຜນການຂອງພຣະອົງ ພຣະເຈົາ້ເອີນ້ດາວິດວ່າ ìຜູຮ້ັບ
ໃຊ້ຂອງເຮົາ.î ແລະພຣະອົງກໍເອີນ້ຕນົເອງວ່າ ìເຈົາ້ຂອງແຜນການ.î ພຣະເຈົາ້ເປັນຜູ້ແຕງ່ຕັງ້ໃຫ້ດາວດິເປນັກະສດັປະ 
ຊາຊົນທຸກທົ່ວໜ້າໃນທີ່ນັນ້ມີຄວາມສຸກໃນດນິແດນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ.້ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຕອືນດາວິດວ່າພຣະອົງເອງ
ທີ່ເປນັຜູປ້່ຽນແປງແຜນການດໍາເນີນຊີວິດຂອງດາວິດ. ດາວິດເປັນຄນົລຽ້ງແກະແຕ່ພຣະເຈົາ້ໄດເ້ລອືກເອົາລາວໃຫ້ເປນັ
ຜູ້ປກົຄອງນໍາພາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຄຊືນົຊາດອສິຣາເອນ (7:8-11). 
    ພຣະເຈົ້າຍັງໄດ້ເຕືອນດາວິດອີກວ່າພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອດາວດິໃນຫຼາຍດ້ານ. ພຣະອົງສະຖິດຢູ່ກບັລາວ 
ຕລອດເວລາແລະຊວ່ຍໃຫ້ທະຫານຂອງດາວດິຜາບແພ້ສັດຕຣ.ູ  ພຣະເຈົາ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊ່ືສຽງຂອງດາວດິຍິ່ງໃຫຽ.່   ຄໍາ
ສັນຍານີ້ສບືເນືອ່ງມາຈາກພຣະເຈົາ້ໄດ້ໃຫ້ຄໍາສນັຍາໄວກ້ັບອບັຣາຮາມໃນຕອນຕົ້ນບດົຮຽນ (ປະຖົມມະການ 12:2). 
ເມື່ອເຮົາຫວນຄນືເບິ່ງເຫດການທີຜ່່ານມາພວກເຮົາມີຄວາມຮູສ້ຶກວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາເອົາຊີວິດຂອງພວກເຮົາມາໄວ້ທີ່
ຈຸດນຶ່ງເຖິງແມ່ນຊ່ືສຽງຂອງເຮາົບໍ່ຖກືຊາລືຢ່າງຍິ່ງໃຫຽ ່   ແຕ່ຄາໍສນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້ທີ່ໃຫ້ໄວ້ກັບດາວິດໄດເ້ຕອືນສະຕິ
ເຮົາວ່າພຣະເຈົ້າຈະອວຍພອນເຮົາໃນຫຼາຍວທິີທາງ. 
    ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄໍາສນັຍາກັບດາວິດວ່າໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຈະມີທີ່ຢູ່ທີ່ສງົບສຸກແລະອຸດົມສົມບູນ. ຊົນຊາດອິສຣາເອນ
ໄດ້ຖກືຮາວີຮກຸຮານຈາກກອງທບັຕ່າງໃນປະວດັສາດຂອງພຣະຄັມພີ,   ເຊ່ັນດຽວກບັໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົາ້ໃນທກຸມ້ືນີ.້ 
ຊົ່ວລະຍະນື່ງພຣະເຈົາ້ກໃໍຊ້ການຕດັສິນໃນການນໍາພາຊົນຊາດອິສຣາເອນ, ຫັຼງຈາກນັນ້ກໍສ້າງຕັງ້ລະບຽບການປົກຄອງ 
ນໍາພາພວກເຂົາໃນການຕໍສູ່້ ເຖິງຢາ່ງໃດກຕໍາມ ພຣະເຈົາ້ຍງັໃຫ້ຄໍາສັນຍາກັບດາວິດວ່າ ລາວຈະໄດ້ຮັບປະສບົການທັງ
ໝົດ ì ຈາກສດັຕຣຂູອງລາວî (7:11) 

  ພຣະເຈົາ້ໃຫ້ຄໍາສັນຍາກບັດາວິດຢູ່ເໜອືປະວດັສາດການເປນັຢູ່ປກົກະຕຂິອງມະນຸດ! ໃນຫ້ອງຊ້ັນເທິງພຣະເຢຊູຄຣດິ
ໃຫ້ຄໍາໝັນ້ສນັຍາກັບຜູ້ຕດິຕາມພຣະອົງວ່າເຂົາຈະໄດຢູ້່ກບັພຣະອົງ (ໂຢຮນັ 14:2-3) 

 
2  ສແວງຫາພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົາ້:  ( 2 ຊາມູເອນ 7: 11ຂ-17) 
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     ດາວິດມີແຜນການທີ່ດ ີແຕ່ພຣະເຈົ້າມີແຜນການທີ່ດີກວ່ານັ້ນ! ນາທານບອກໃຫ້ດາວດິຮູ້ວ່າ ì ëພຣະເຈົ້າເອງທີ່ຈະ
ເປັນຜູ້ສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ກັບເຈົ້າí ì   ແຜນຂອງດາວດິແມ່ນສ້າງພຣະວຫິານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົາ້ແລະ   ìຫີບພັນທະສນັຍາ
ຂອງພຣະອົງî (7:2). ພຣະເຈົ້າສົ່ງຂ່າວໄປຫາດາວິດວ່າເຈົ້າບໍທີ່ຈະສ້າງທີ່ສະຖດິຢູ່ໃຫ້ກັບເຮົາ? ແທນທີ່ຈະເປັນເຮືອນ 
ທີ່ເປນັວັດຖຸທັມມະດາ ພຣະເຈົ້າຈະສ້າງ ìເຮືອນî ຂອງດາວດິເປັນເຊ້ືອສາຍ ທີສ່ືບທອດປກົຄອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  
    ເມື່ອດາວິດສິ້ນພຣະຊົນ, ເຊືອ້ສາຍຂອງເພິ່ນຈະເປັນຜູ້ສ້າງຣາຊອານາຈັກນັ້ນ. ເມື່ອດາວິດສິນ້ພຣະຊນົລູກທັງສອງ
ຂອງເພ່ິນກໍໄດຕ້ໍ່ສູຍ້າດຊີງບັນລັງກນັ ແຕ່ໂຊໂລໂມນແມ່ນເຊ້ືອ ìຣາຊວົງî ທີ່ພຣະເຈົ້າກ່າວເຖງິ. ໂຊໂລໂມນຈະເປັນຜູ້
ສ້າງພຣະວຫິານໃນກຸງເຢຣຊູາເລັມ (966 ກຄສ.),   ເປັນພຣະວຫິານທີດ່າວິດຕອ້ງການສ້າງໃຫ້ພຣະເຈົາ້ແລະຫີບພັນ 
ທະສນັຍາຂອງພຣະອົງ. 
    ເຖິງແມ່ນດາວດິມີແຜນທີ່ຈະສ້າງພຣະວຫິານກດໍ ີແຕຄ່ວາມຈິງພຣະເຈົາ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຊໂລໂມນລູກຊາຍຂອງດາ
ວດິເປັນຜູ້ສາ້ງພຣະວຫິານ( 1 ຂ່າວຄາວ 28:11-19).   ພຣະເຈົາ້ສົ່ງນາທານຜູປ້ະກາດພຣະທັມໄປບອກໃຫ້ດາວດິຮູ້
ແຜນການອັນດີຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈົາ້ເອົາແຜນການແລະການດາໍລງົຊີວິດຂອງດາວດິເຂົາ້ໃນພຣະປະສົງອັນຕລອດ
ໄປເປນັນດິ.    ແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງດາວດິເປັນກະສັດເໜອືກະສດັທີດ່າວິດບໍຄ່າດຄິດ. 
   ພວກເຮົາຕ້ອງສໍາຣວດການຕກັສນິໃຈຂອງເຮາົໃຫ້ເຂົ້າກບັພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົາ້ຢາ່ງຖືກຕ້ອງ.   ພວກເຮົາຄວນ
ຊອກຫາພຣະປະສົງແລະຄໍາໝັນ້ສັນຍາຂອງພຣະເຈົາ້ຜາ່ນທາງການສກຶສາພຣະຄັມພີແລະການອະທິຖານ.   ບາງຄັ້ງ 
ພຣະເຈົາ້ອາດໃຊ້ເພ່ືອນຄຣສິຕຽນແລະສະມາຊິກຄອບຄົວເປນັຜູ້ຊ່ວຍເຮົາ  ເຊ່ັນນາທານເປັນຜູ້ຊ່ວຍທີສ່ໍາຄນັໃນຊີວິດ
ຂອງດາວິດ. 
    ພຣະເຈົາ້ຍງັໄດບ້ອກກັບດາວິດວ່າພຣະອົງຈະໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດຄອບຄອງຣາຊອານາຈກັນີສ້ືບໆໄປເປັນນິດ. 
ໂຊໂລໂມນ ລູກຊາຍຂອງດາວດິ ກະທໍາຕາມຄໍາສນັຍານີ້ຢາ່ງຮີບດວ່ນ(1 ກະສັດ6:1-38; ກິຈການ7:47).ໃນພຣະປະ 
ສົງອນັຍິ່ງໃຫຽຂ່ອງພຣະເຈົາ້ ເຖິງແມ່ນພຣະເຢຊູໄດສ້້າງຣາຊອານາຈກັອນັຕລອດໄປເປັນນິດຂອງພຣະເຈົາ້.   ແທ້ຈງິ
ແລ້ວພຣະເຢຊູກໍແມ່ນ ìລູກຂອງດາວິດî (ມັດທາຍ 1:1).   ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ເຖງິການບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງ 
ຄໍາໝັ້ນສັນຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ດາວິດແລະໂຊໂລໂມນຜ່ານທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ແທນທີ່ພຣະເຢຊູຈະເວົ້າວ່າພຣະອົງເປັນ
ຜູ້ສາ້ງພຣະວຫິານ (ໂຢຮນັ 2:19-22).  ພຣະເຢຊູໄດໃ້ຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈງ້ວ່າພຣະອົງເປນັຜູປ້ົກຄອງຣາຊບັນລັງອນັ 
ຮ່ ຸງເຮືອງຕລອດໄປເປັນນິດ(ມັດທາຍ 19:28-29)  ທ້າຍສຸດ ພຣະເຢຊູຊ້ີໃຫ້ເຫັນຣາຊອານາຈັກອັນມີຢູຕ່ລອດໄປເປນັ 
ນິດິ(ລກູາ 22:29; ໂຢຮນັ 18:36). 
    ພຣະເຈົາ້ບອກກັບດາວິດວ່າພຣະອົງຈະມີຄວາມສໍາພັນກບັໂຊໂລໂມນເໝືອນເປນັພ່ໍ ຜ່ານທາງພຣະອົງໂຊໂລໂມນ
ຈະເປັນຜູ້ສ້າງພຣະວິຫານຫຼັງທໍາອິດໃນເຢຣູຊາເລັມ,   ໂຊໂລໂມນເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າອາດຈະລົງໂທດໂຊໂລ
ໂມນເໝືອນດັ່ງທີ່ພຣະອົງລງົໂທດຄນົອືນ່ທີບ່ໍ່ເຊື່ອຟັງໃນເຊ້ືອສາຍຂອງດາວດິ( 1ກະສດັ 11:14,23-40).    ບາງເທື່ອ 
ພຣະເຈົາ້ກອໍາດໃຊມ້ະນຸດເປັນຜູ້ເຂົ້າມາຕໍ່ສູແ້ກ້ໄຂປ່ຽນແປງຄນົບາບ( ລລວ 26:25; ພບຍ28:25, 49-52). ພຣະເຢ
ຊກູໍເປນັເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດເໝອືນກັນແຕ່ພຣະເຢຊູແມ່ນຜູບ້ໍ່ມີຄວາມບາບແລະເປັນຜູທ້ີ່ແກໄ້ຂຄວາມບາບ. ໃນພາຍ 
ຫຼັງຜູ້ຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີໄດ້ຮັບການດົນໃຈໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊ ູìຮຽນຮູທ້ີ່ຈະຍອມເຊື່ອຟັງî( ເຮັບເຣ ີ5:8), ແຕ່ພຣະອົງ
ບໍ່ໄດ້ຖກືລງົໂທດໃນຄວາມບາບຄກືັບໂຊໂລໂມນ. 
   ເຖິງແມ່ນພຣະເຈົ້າຈະລງົໂທດຜູທ້ີ່ບໍເ່ຊື່ອຟັງລວມທັງໂຊໂລໂມນ, ເຊື່ອແນ່ວ່າຄວາມຮກັຂອງພຣະອົງຍັງມີໄວ້ສໍາລັບ
ເຮົາຕລອດເວລາ. ພຣະເຈົາ້ປອ່ຍໃຫ້ກະສັດຊາອູນທນົທຸກທໍຣະມານຍອ້ນຜົນຂອງຄວາມບາບຂອງລາວ, ແຕ່ພຣະເຈົາ້
ໃຫ້ຄໍາໝັນ້ສນັຍາຈະສືບຕໍ່ຄວາມສັມພັນຂອງພຣະອົງກບັຄອບຄົວດາວິດ. ຄອບຄົວຂອງດາວດິແລະຣາຊານາຈກັພຣະ
ເຈົ້າຈະຄົງຢູ່ຕລອດໄປ.    ຄຣິສຕຽນຮູ້ວ່າຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດກ່າວເຖິງແມ່ນມີພ້ືນຖານສືບຕໍ ່
ມາຈາກຣາຊອານາຈກັຂອງກສັດດາວິດ. 
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   ນາທານຮູຈ້ັກດາວິດດ;ີ   ຖ້າບໍດ່ັ່ງນັນ້ ລາວອາດຈະມີຄວາມກັງວົນຕໍກ່ານກະທໍາຂອງດາວດິເມ່ືອພຣະເຈົາ້ປະຕເິສດ
ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເພ່ີນ.   ເພາະນາທານກ່າວລາຍລະອຽດທກຸສິ່ງທີ່ພຣະເຈົາ້ບອກວາ່ກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງແຜນການ
ຂອງດາວິດ. 
 
3. ຍອມຮບັຄວາມຍິງ່ໃຫຽຂ່ອງພຣະເຈົາ້:  ( 2 ຊາມູເອນ 7:22-24) 
    ດາວິດບໍ່ມີຄວາມເສຽັໃຈໃນການທີ່ພຣະເຈົ້າໄດປ້່ຽນແປງແຜນການສ້າງພຣະວຫິານໃຫ້ກແກ່ພຣະເຈົາ້.  ດາວິດກບັ 
ມີຄວາມປລາດໃຈແລະສໍານຶກໃນບຸນຄຸນທີ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄໍາໝັນ້ສັນຍາທີຈ່ະເຮັດຕໍ່ລກູຫຼານຂອງເພ່ິນ  ( 2ຊາມູເອນ 7: 
18-21). ດາວດິຍັງຮູ້ອີກວ່າພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນຍິ່ງໃຫຽ,່    ພຣະຄນຸແລະຄນຸຄວາມດຂີອງພຣະເຈົາ້ນັ້ນຍິ່ງໃຫຽ່
ເກີນກວ່າດາວິດຈະສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້, ອັນນີ້ແມ່ນສິ່ງນຶ່ງທີສ່ໍາແດງໃຫ້ເຫັນໃນພຣະເຈົ້າອົງທຽ່ງແທ້. ໃນຂະນະທີ່ພວກ
ເຮົາຮຽນພຣະບັນຍດັສິບປະການ ເຮົາຮູ້ວ່າຄວາມຮັກບໍ່ມີຢູ່ໃນພຣະເຈົ້າອົງອື່ນ (7:22; ອບົພະຍບົ 20:3). 
     ດາວິດຍງັເຫັນວ່າຈະເຮັດຢາ່ງໃດທີຈ່ະເຮັດໃຫ້ອສິຣາເອນເໝາະສົມເຂົາ້ຢູ່ໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ດວ້ຍການມີ
ຄວາມສໍາພັນທັມມະດາຢາ່ງມະນຸດ. ພຣະເຈົາ້ເລີ້ມແຜນການຂອງພຣະອົງໂດຍການກອບກູ້ຊ່ືສຽງຊົນຊາດອິສຣາເອນ  
ພຣະອົງນາໍພາເຂາົອອກຈາກການເປນັທາດໃນອີຢບິ.   ຫຼາຍຄົນອາດຈະຮູກ້ານກະທໍາອນັໜ້າເພ່ິງພໍໃຈຂອງພຣະເຈົາ້
ໃນພຣະທັມອົບພະຍົບ ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົາ້ແລະເປນັອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ແຕ່ອົງດຽວໃນຈກັກະວານ. ພຣະຍັງຈະສບື 
ຕໍ່ສະແດງຄວາມດີແລະໜ້າເພ່ິງພໍໃຈຕໍຄ່ົນຂອງພຣະອົງ.   ໃນບົດຮຽນຕໍ່ໄປເຮົາຈະເຫັນໃນປະວດັສາດຊົນຊາດອິສຣາ
ເອນ. 
       ດາວິດຢືນຢນັວາ່ອສິຣາເອນເປນັປະຊາຊນົທີ່ພຣະເຈົາ້ເລືອກ. ອສິຣາເອນບໍ່ພຽງແຕຈ່ະສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະເຈົາ້ແຕພ່ຣະ
ເຈົ້າຍັງໄດ້ຮັກສາຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີ່ໃຫ້ໄວ້ກັບເຂົາດ້ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພຣະເຈົ້າຍັງມີແຜນການສໍາລບັຊີວິດເຮົາແລະ
ພວກເຮົາເປັນທາຍາດໃນຄໍາໝັນ້ສນັຍາທີ່ພຣະອົງມີໄວ້ໃຫ້ກັບຄນົຂອງພຣະອົງ. 

                                                    
ບົດຮຽນແຫ່ງຊີວິດ                                                                  

     ກະສັດດາວິດຕ້ອງການສ້າງພຣະວຫິານເປນັບ້ານພັກຂອງພຣະເຈົາ້. ພຣະເຈົາ້ສົ່ງຜູປ້ະກາດພຣະທັມນາທານໄປ
ບອກກ່ຽວກບັແຜນການຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຈົາ້ໄດ້ເລືອກເອາົດາວດິຄນົລ້ຽງແກະໃຫ້ເປນັກະສດັແລະໃຫ້ລາວເປັນຜູ້
ປົກຄອງອສິຣາເອນ.     ແຕ່ໃຫ້ລູກຂອງດາວິດ ໂຊໂລໂມນ ເປັນຜູສ້້າງພຣະວຫິານພາຍລນຸມາ. ພຣະເຈົາ້ອາດຈະລງົ 
ໂທດຊາອນູ ໃນຂະນະທີ່ພຣະເຈົາ້ສາ້ງຄອບຄົວແລະເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດ ພຣະເຈົາ້ຈະໃຫ້ການຊວ່ຍເຫືຼອແກ່ລກູຫຼານ
ຂອງດາວິດແລະໃນທີສຸ່ດກໍແມ່ນການສາ້ງຣາຊອາຈກັອນັຕລອດໄປເປນັນດິ. ຈດຸປະສງົເປົ້າໝາຍໃນແຜນການທີ່ພຣະ
ເຈົາ້ໃຫ້ໄວ້ກັບດາວດິແມ່ນພຣະເຢຊູ ຜູ້ເປນັລກູຫຼານຂອງດາວດິ ພຣະເຢຊູເປນັຜູສ້້າງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົາ້. 
     ໃນຂະນະທີ່ທາ່ນທບົທວນເບິງ່ບດົຮຽນອາທດີນີ ້ໃຫ້ຕຶກຕອງເບິ່ງຄໍາຖາມເຫົຼາ່ນີ:້ 
v  ຄໍາສບັທີວ່່າ ìຣາຊອານາຈັກî ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນຫຽງັກບັຊວີດິຂອງທ່ານ? ໃນຂໍ້ນີທ້່ານມີສ່ວນຮ່ວມເຂົາ້ 

ເໝືອນດັງຄວາມໝາຍໃນພຣະຄັມພີບ?ໍ 
v ທ່ານເຊືອ່ພຣະເຈົາ້ຢູ່ບເໍມ່ືອພຣະອົງຕອ້ງການໃຫ້ທ່ານປ່ຽນແປງແນວຄດິຂອງທ່ານ? 
v ທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອໝັນ້ໃຈວ່າທີ່ສດຸທ້າຍຊວີດິຂອງທ່ານຈະໄດໄ້ປຢູກ່ບັພຣະເຢຊູໃນຟ້າສວນັບ?ໍ 
v ຕາມປົກກະຕິແລວ້ທ່ານໄດ້ພິຈາຣະນາເບິງ່ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ບໍກ່່ອນທີທ່່ານຈະຕັດສນິໃຈ?  
v ທ່ານຮູ້ໄດ້ດ້ວຍວທິີໃດວ່າເປັນຕັດສນິໃຈທີ່ມາຈາກພຣະເຈົາ້? ການສກຶສາພຣະຄັມພີ? ອະທິຖານ? ຄໍາຄດິ

ເຫັນຂອງໜູເ່ພ່ືອນຄຣສິຕຽນ? 
 
              ອຸປຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບບັຕດິສມັພນັ. www.lsbf.org ແປໂດຍ: VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວັນອາທດິທ ີ14 ກຣໍະກະດາ 2013 ( 7/14/2013 ) 
__________________________________________ 

ພຣະເຈົາ້ຊົງຕສີອນໄພພ່ນົຂອງພຣະອງົ 
                           
ຂພຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:  2 ກະສດັ 17: 1-20 

ບດົຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານຢາ່ງໃດ ?  

    ບົດຮຽນນີສ້າມາດຊ່ວຍທ່ານສໍາຣວດເບິງ່ການເຊືອ່ຟັງພຣະເຈົາ້ແລະສໍານຶກຜິດໃນການເຊືອ່ວາງໃຈກັບສິງ່ອືນ່. 
 

ບດົຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ: 
        ຄົນຂອງພຣະເຈົາ້ຖກືຕດັສນິລົງໂທດຍ້ອນການຝ່າຝນືຄໍາໝັນ້ສັນຍາ.   ພວກເຂົາເປັນທາດແລະການຖກືເນຣະ
ເທດ  ພຣະເຈົາ້ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບຄວາມບາບ. 
 

ເປນັຫຍງັບດົຮຽນນຈຶງ່ມຄີວາມສາໍຄນັ:  
      ການມີຄວາມສັມພັນກັບຄໍາໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມທັງການເຊື່ອຟັງຕໍ່ການປົກຄອງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເພາະບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາ 
ມີຄວາມສັມພັນກບັພຣະເຈົາ້ເຮົາຈະໄດ້ຮບັການຍົກເວ້ັນຈາກການລງົໂທດ. ປະຊາຊນົອສິຣາເອນໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຫດການທີ່ເກີດຂຶນ້ໃນຊີວິດເມື່ອເວລາເຂົາບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ 
 

ຄໍາຖາມຊີວິດ:   ພວກເຮົາຈະເຮດັຢ່າງໃດເມື່ອພຣະເຈົ້າຕສີອນເຮົາ? 
     ໃນເວລາຂ້າພະເຈົ້າຍັງເປັນນ້ອຍຂ້າພະເຈົ້າມັກໄປຫຼິ້ນທີ່ຫສໍມຸດສາທາຣະນະ, ອ່ານຊື່ຂອງປື້ມແບບຜ່ານໆໄປ. ຂ້າ 
ພະເຈົາ້ຕດິອກົຕດິໃຈກບັປືມ້ຫົວນຶງ່ເປັນປວດັຂອງການລົມ້ລະລາຍ  ແລະການສູນເສັຽຂອງອານາຈັກໂຣມັນຂຽນໂດຍ
ກີໂບ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມແປກໃຈວ່າເປັນຫຽັງນກັຂຽນຈິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຖິງຮ້ອຍໜ້າເຈັັ້ຽເພືອ່ອະທບິາຍເຣືອ່ງຄວາມ
ສີວິໄລຂອງເມືອງເກົ່າແກ່ເມືອງນຶ່ງໃນໂລກ. ເວົ້າຢ່າງຊື່ຕົງ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍອ່ານເຣື່ອງການຊົງສ້າງອັນຍິງໃຫຽ່! ປວັດ
ສາດອນັຍິງໃຫຽຂ່ອງພຣະເຈົາ້ຮ່ວມໄປເຖງິປວດັສາດຂອງການຈະເຣນີເຕີບໂຕແລະການລົມ້ລະລາຍຂອງຫຼາຍຊນົ
ຊາດ, ລວມໄປເຖິງຄວາມຈະເຣນີແລະລົມ້ລະລາຍຂອງຊົນຊາດອສິຣາເອນ. ເໝືອນດັງ່ທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັນໃນບົດຮຽນ
ອາທດິຜ່ານມາ, ຄອບຄົວຫືຼເຊືອ້ສາຍຂອງກະສັດດາວິດອາດເປັນຄວາມຕັງ້ໃຈອນັດບັແລກໃນການສ້າງຣາຊອານາຈັກ
ອັນຕລອດໄປເປັນນິດຂອງພຣະເຈົາ້.   ບໍແ່ມ່ນຊົນຊາດອິສຣາເອນ, ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕລອດເວລາເຂົາຕ້ອງຮກັສາ
ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຂົາກັບພຣະເຈົ້າ. 
    ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຮຽນບົດຮຽນນີ,້ ສັງເກດເບິ່ງຄວາມເຊື່ອຟງັຂອງທ່ານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ຖ້າທ່ານຫາກຜດິຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ຈົ່ງ
ກັບໃຈຫັນໜີຈາກບາບເຫຼົ່ານັ້ນແລະທນູຂໍພຣະເຈົ້າອະພັຍໂທດໃຫ້ທ່ານ. 
 

        ສກືສາພຣະຄມັພ ີ

1. ຍອມຮບັຄວາມບາບຂອງເຮາົ:      ( 2 ກະສດັ 17: 7- 11 ) 

        ໃນບົດຮຽນທດິຜ່ານມາໄດ້ເວ້ົາເຖງິກະສັດດາວິດ.    ເມ່ືອກະສດັດາວິດສິິ້ນພຣະຊນົ, ລູກຊາຍຂອງເພ່ິນ ໂຊໂລ
ໂມນຂຶນ້ເປັນກະສັດແທນ( 970 ກຄສ.)   ແລະໄດສ້້າງພຣະວຫິານທີ່ກະສດັດາວິດຕ້ອງການຈະສ້າງໃຫ້ແກພ່ຣະເຈ້ົາ. 
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ເມ່ືອກະສັດໂຊໂລໂມນສິ້ນພຣະຊນົ, ຊນົຊາດອິສຣາເອນຖືກແບ່ງແຍກໃນປີ 931 ກຄສ. ອານາຈກັພາກເໝືອຂອງອິສ 
ຣາເອນຖືກກອງທັບອັສຊີເຣັຽບຸກເຂົາ້ຍດຶຄອງໃນປີ 722 ກຄສ.  ບດົຮຽນອາທິດນີ້ແມ່ນສໍາຣວດການລົ້ມລະລາຍຂອງ 
ອິສຣາເອນ. ລູກຫຼານຂອງດາວດິປົກຄອງຢູດາ, ອານາຈກັພາກໃຕ;້  ເປນັຄນົຢິວທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົາ້.  ຢດູາເສຽັຊຍັໃຫ້
ແກ່ບາບີໂລນໃນປີ 586 ກຄສ. 
   ເມ່ືອຊົນຊາດອສິຣາເອນໄດຖ້ືກແບ່ງແຍກ, ຊະມາເຣັຽກາຍມາເປນັເມືອງເອກຂອງປະເທດອສິຣາເອນ. ປະເທດອສັ 
ຊເີຣຽັເຂົາ້ຄອບຄອງຊາມາເຣັຽແລະເນຣະເທດຊາວອິສຣາເອນໄປຢູອ່ັສຊເີຣຽັ(2ກະສັດ 17:6).   ອສັຊເີຣຽັໄດ້ຍກົຍ້າຍ
ຄົນທີ່ບໍ່ເປັນຊາດອິສຣາເອນໄປຢູອ່ານາຈັກພາກເໝືອ;   ຈໍານວນເຄິ່ງນຶ່ງເປນັຄນົຊາດປະສົມ, ເປັນທີ່ຮູ້ດີຄືຊາວຊະມາ
ເຣຽັທີ່ໄດ້ແຕງ່ານກບັຊາວອສິຣາເອນແລະຊາວຕາ່ງຊາດ. 
      ເຖິງແມ່ນນກັບນັທກຶປະວດັສາດອາດກາ່ວເຖິງຄວາມພ່າຍແພ້ຂອງຊົນຊາດ,ແຕຜູ່້ຂຽນພຣະຄັມພີໄດເ້ນັນ້ໜກັໃສ່
ຕົ້ນເຫດທີ່ສາໍຄັນຄື: ຄວາມບາບ. ອສິຣາເອນລົມ້ລະລາຍເພາະເຂາົໄດເ້ຮດັບາບຕໍສູ່ພ້ຣະເຈົາ້ຂອງເຂາົ. 
   ສະພາບທາງເສຖກດິ,  ການເມືອງ, ແລະເຫດການອື່ນໆເປນັພຽງສວ່ນປະກອບທີລ່ອງລົງມາໃນການອະທິບາຍເຖິງ
ສາສນາສາດຂອງຊົນຊາດອສິຣາເອນ. ພຣະເຈົາ້ໄດ້ປດົປອ່ຍຄົນຂອງພຣະອົງອອກຈາກການເປັນຂ້າທາດໃນປະເທດ
ອີຢິບ,     ແຕ່ບໍດ່ົນເຂົາກສໍືບຕໍ່ປະຕເິສດການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົາ້. ພຣະເຈົາ້ບໍ່ພໍພຣະທັຍໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫັນໄປ
ຂາບໄຫວພ້ຣະອື່ນ.    ຊາວອສິຣາເອນຍອມຮບັໃນຄໍາໝັນ້ສນັຍາໃນເມ່ືອເວລາໂມເຊນໍາເອົາພຣະບັນຍັດສິບປະການ
ຂອງພຣະເຈົາ້ມາສເນີຕໍເ່ຂົາ( ອບົພະຍົບ 24:7 ), ແຕຄ່ວາມບາບເຮັດໃຫ້ເຂົາຂາດຄວາມເຊ່ືອ. 
   ຜູຂ້ຽນພຣະຄັມພີໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນສອງຢ່າງໃນຄວາມບາບຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອນ. ອນັທນີຶ່ງ, ເຂົາໄດ້ຮບັຄວາມ
ດຶງດດູຈິດໃຈໃນຂນບົທໍານຽມຂອງຊົນຊາດທີ່ພວກເຂົົາ້ຍຶດຄອງ.  ອນັທສີອງ, ເຂົາຕດິຕາມຂນົບທໍານຽມກະສັດອົງທາໍ
ອິດຂອງອສິຣາເອນ.   ຕົວຢ່າງ, ເຢໂຣໂບອານ, ກະສັດອົງທີນຶງ່ຂອງອານາຈກັເໝືອ, ໄດສ້້າງຮບູງົວຄໍາແລະຮູບເທວະ
ຮູບໃຫ້ປະຊາຊນົຂາບໄຫວ ້( 1 ກະສັດ 12:28-33)   
       ຄຣສິຕຽນເຮົາທຸກວັນນີຖ້ືກລໍ້ລວງໃຫ້ເຮດັຕາມສັງຄົມຂອງຄົນທີ່ບໍ່ເປັນຄຣສິຕຽນ. ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ, ເຮົາອາດນະມັສ
ການ ìພຣະເຈົ້າî ເປນັເໝອືນເງນິຄໍາ, ອາຊີບ,  ຜນົປໂຍດສ່ວນຕົວຫືຼຄວາມພໍໃຈໃຫ້ກັບຕວົເອງຫຼາຍກວາ່ການນະມັສ
ການພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງ. ທ່ານຈະເຫັນວ່າຖ້າທ່ານຂາບໄຫວ ້ìພຣະî ອື່ນ ຈົ່ງພສິູດເບິ່ງວ່າທ່ານໃຊ້ເວລາແລະເງິນ
ຫຼາຍປານໃດກັບ ìພຣະî ນີ້ ສົມທຽບໃສກ່ານອຸທຕິົນຂອງທ່ານໃຫ້ກັບອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້. 
   ຕົວຢ່າງຄວາມບາບອີກອັນນຶ່ງຂອງຊາວອິສຣາເອນແມ່ນເຂາົສາ້ງຮູບໂຄຣົບ. ìຮູບໂຄຣົບî  ແມ່ນການສາ້ງບ່ອນນະ
ມັສະການໄວສ້ະຖານທີ່ສງູ.  ພວກເຂົາໄດ້ຕັງ້ເສົາສກັສດິແລະພຣະອາເຊຣາ, ໂຢຊວຍແລະຊາວອສິຣາເອນໄດ້ຖວາຍ
ບູຊາພຣະເຈົ້າຢູທີນ່ີ້ຮ່ວມກັບຊນົຊາດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໄລ່ໜີໄປຈາກເຂົາ.  ພຣະບາອານແລະພຣະອາເຊຣາແມ່ນພຣະທີ່
ຊາວການາອານຂາບໄຫວ.້ ນີ້ແມ່ນພຣະເຈົາ້ແຫ່ງຄວາມອຸດົມສົມບູນ,   ແລະຊາວການາອານກເໍຊ່ືອແລະນະມັສການ
(ການມີເພດສັມພັນ)ກໍເກີດມີຂຶນ້ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະໄດຮ້ັບຄວາມອຸດົມສົມບນູ,  ດິນປູກຝັງ,  ຝູງສັດ,  ແລະຕົວເອງ. 
ຫັຼງຈາກເຂົາໄດ້ຊະນະຊາວການາອານຊາວອສິຣາເອນໄດ້ຜດິສັນຍາທີ່ມີໄວ້ກັບພຣະເຈົາ້ຫັນໄປຂາບໄຫວພ້ຣະອື່ນ. 
       ເຖິງແມ ່ນພຣະເຈົ້າຊ່ວຍເຂົາຂບັໄລ່ຊົນຊາດທີ່ຂາບໄຫວ້ສາດສນາບໍ່ຈິງໄປ. ແຕ່ຊົນຊາດອິສຣາເອນບໍ່ໄດເ້ຊື່ອຟັງ 
ພຣະເຈົ້າ.    ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າໂກດຮ້າຍ,ແລະພຣະອົງໄດນ້ໍາເອົາອັສຊີເຣຍັເຂົ້າມາທໍາລາຍຄົນຂອງພຣະອົງເພື່ອເປັນ
ການລງົໂທດໃນຄວາມບາບຂອງເຂົາ. 
 

2.  ເອາົໃຈໃສຕ່ໍຄ່າໍເຕອືນຂອງພຣະເຈົາ້:  ( 2 ກະສດັ 17: 12-15 )   
          ບໍ່ມີໃຜໃນພວກເຮົາທີ່ຢາກເຫັນບັນຫາເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດເອົາໄວ,້   ເຊັ່ນຕີນຣົດແວບຫຼທືໍ່ນໍ້າແຕກໃນ
ເຮືອນ. ການຜ່າຍແພ້ຂອງອານາຈກັພາກເໜອືບໍແ່ມ່ນເຫດການທີບ່ໍ່ຄາດຄິດ.   ພຣະເຈົາ້ໄດ້ເຕອືນອິສຣາເອນເປັນເວ 
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ລາດນົນານແລ້ວວາ່ຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາຈະນໍາເຂົາໄປສູກ່ານລງົໂທດ!     ຊາວອສິຣາເອນໄດ້ຫັນໄປຂາບໄຫວ ້
ພຣະທຽມເປັນເວລາດົນນາມາແລ້ວ. ໃນທັນທີທີ່ພຣະເຈົ້າໄດໃ້ຫ້ກົດບັນຍັດແກ່ໂມເຊ ອາໂຣນກໍໄດເ້ຮັດງົວຄໍາໃຫ້ຊາວ 
ອິສຣາເອນຂາບໄຫວ(້ ອົບພະຍບົ. 23).  ເຢໂຣໂບອານ, ເປນັກະສັດອົງທາໍອິດຂອງອານາຈກັທາງພາກເໜອືພາຍຫັຼງ
ຊນົຊາດອສິຣາເອນຖກືແບງ່ແຍກ    ກໍໄດ້ສ້າງງວົຄາໍຂຶນ້ໃຫ້ປະຊາຊນົຂອງພຣະອົງຂາບໄຫວ ້(1 ກະສັດ 12:28-30). 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຕືອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກວ່າຢ່າງຫຼົງໄຫຼຢ່າງບໍ່ມືນຫູມືນຕາ  ພຣະອົງຍັງພະຍາຍາມທີ່ຈະ
ໃຫ້ຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອຄນົຂອງພຣະອົງ. 
       ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຕືອນອສິຣາເອນແລະຢູດາໂດຍການສົ່ງຜູປ້ະກາດພຣະທັມໃຫ້ມາອະທິບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງແລະໜັກ   
ແໜ້ນ.  ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຫ່ົຼານີ້ແມ່ນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ ຄໍາວ່າຜູ້ທໍານວາຍແມ່ນຄໍາທີ່ໃຊ້ໃນສມັຍກອ່ນສໍາລັບເອີນ້ຜູ້
ປະກາດພຣະທັມ( 1 ຊາມູເອນ 9:9). ພຣະເຈົ້້າສົ່ງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຊ່ັນ ເອລີຢາ, ເອລີຊາ, ອາໂມດ,ແລະໂຮເຊອາ
ໄປຫາອານາຈກັພາກເໜືອ. ພຣະເຈົາ້ສົ່ງ ເອຊາຢາ, ມີກາ, ເຢເຣມີຢາ, ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມອື່ນໆໄປອານາຈັກໃຕ້
ກ່ອນບາບໂີລນຈະເຂົາ້ຢດຶຄອງ ຕໍ່ຈາກນີ້ໃຫ້ເຮາົມາພິຈາຣະນາເບີ່ງອສິຣາເອນແລະເຢເຣມີຢາ.    ໃນປວັດສາດສມັຍ
ເລີມ້ຕົ້ນອິສຣາເອນຊາວອສິຣາເອນຜູທ້ີ່ສດັຊື່ຕໍພ່ຣະບາອານແລະພຣະອັດໂທເຣັນ   ພຣະແຫ່ງຄວາມອຸດົມສົມບູນທັງ
ສອງຂອງການນາອານ.     ເທິງພູເຂາົກາເມນເອລຢີາໄດ້ເປັນຜູ້ອອ້ນວອນອະທຖິານເອົາຊະນະຜູ້ນາໍສາສນາພຣະບາ
ອານແລະພຣະອັຊໂທເຣັດ. ເອລຢີາໄດ້ບອກຊາວອິສຣາເອນໃຫ້ເລອືກທີ່ຈະຕດິຕາມພຣະເຈົາ້ອງົທ່ຽງແທແ້ລະຫືຼພຣະ
ທຽມ( 1ກະສັດ 19:21). 

    ພຣະເຈົາ້ເຕືອນສະຕຄິຣສິຕຽນໃນຫຼາຍວທິທີາງກຽວກັບພຣະທຽມ.ໂດຍຜ່ານທາງບີລີແກຣມທີ່ເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວ
ປະເສີດທີ່ເໝອືນກັບຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງຊາວຢີວໃນສມັຍກ່ອນ,    ທ່ານແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນອື່ນໆໄດເ້ທດ
ເຕືອນສະຕິຊາວອະເມຣກິາກ່ຽວກບັການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົາ້ໃນຄວາມບາບຂອງເຮາົ. ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ເອົາໃຈ 
ໃສ່ໃນຄໍາເຕືອນຂອງຄນົເຫຼົ່ານີກ້ໍໄດ້ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຈະຍັງໃຊ້ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຕັກເຕືອນເຮົາ. 

        ຜູປ້ະກາດພຣະທັມອສິຣາເອນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດປະສົງຂໍ້ຄໍາສັ່ງແລະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອກີ . ຜູ້ປະ 
ກາດພຣະທັມບໍ່ໄດແ້ຕ່ງເຣື່ອງສາສນາຂຶ້ນ   ພວກເຂົາໄດເ້ອີນ້ເອົາປະຊາຊນົໃຫ້ກບັຄືນມາຫາຄາໍໝັນ້ສນັຍາດັ່ງເດີມທີ່
ເຂົາມີກັບພຣະເຈົາ້.   ອິສຣາເອນບາງຄນົອາດຄິດ, ເຂົ້າໃຈຜດິ, ເຂົາຈະໄດ້ຮັບການຍກົເວ້ັນຈາກການພິພາກສາເພາະ
ເຂົາເປນັຄນົທີ່ພຣະເຈົາ້ເລືອກໄວ້.   ຕົວຢາງ, ພຣະທັມອາໂມດ, ໄດ້ເວ້ົາວາ່ເຖງິພຣະເຈົາ້ເປັນຜູເ້ລອືກຊນົຊາດນີບ້ໍ່ໄດ ້
ໝາຍຄວາມວາ່ພຣະເຈົາ້ຈະບໍ່ລງົໂທດບາບຂອງເຂາົ(ອາໂມດ 3:2) 
   ເຖງິຈະມີຄໍາຕກັເຕອືນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຈາກພວກຜູປ້ະກາດພຣະທັມເຫົຼາ່ນີ້ກໍຕາມ ຊາວອສິຣາເອນກຍໍັງບໍ່ຟັງ ບາງຄັ້ງ
ກໍມີຜູປ້ະກາດພຣະທັມປອມທີເ່ກີດຈາກຊົນຊາດອສິຣາເອນຢນືຂຶ້ນກ່າວຕໍ່ສູຄ້ວາມຈິງຂອງພຣະເຈົາ້.   ຕົວຢ່າງ, ວາດ
ພາບເບິ່ງຕອນບາບໂີລນເອົາຊະນະຢດູາຍຕອນນັ້ນເຢເຣມີຢາສວມໃສແ່ອກຊະເລີຍ ຜູປ້ະກາດພຣະທັມປອມຮານານີ
ຢາກ່າວທ້າທາຍເພິ່ນ( ເຢເຣມີຢາ 28:1-17). ເຖິງແມ່ນ ເຢເຣມີຢາຈະເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມທີ່ພຣະເຈົ້າຕັ້ງໄວກ້ໍຈິງ 
ບົດຮຽນພຣະຄັມພີທີ່ເຮົາຮຽນໃນມືນ້ີ້ອາດຊ່ວຍເຮົາຮູ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດເຮົາ. 
        ຊາວອສິຣາເອນບໍ່ພຽງແຕປ່ະຕິເສດຂໍ້າຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົາ້ ເຂົາຍັງຖືກດງຶດດູຈິດໃຈໃຫ້ຫົຼງໄຫຼໃນຄວາມໄຮຄ້່າ
ຂອງພຣະທຽມແລະສາສນາຂອງຊົນຊາດທີຢູ່່ອອ້ມຂ້າງເຂາົ. ການຕດິຕາມພຣະທຽມບໍໍພ່ຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ອສິຣາເອນໄຮ້
ຄ່າ. ຫຼາຍຄົນໃນປະເທດຂອງເຮາົໃນທກຸມ້ືນີ້ມີຄວາມຮູສ້ກຶວາ່ເຮົາຢູ່ເໜືອຊົນຊາດອືນ່, ດັ່ງນັນ້ບາງຄົນກໍສົງສັຍວ່າເປັນ 
ຫຽັງບາງຄນົຍັງລອກລຽນແບບສາສນາຂອງເຂາົ.   ແຕ່ໃນເວລານັ້ນອິສຣາເອນຖືກອ້ອມຮອບໂດຍປະເທດທີ່ມີຄວາມ
ສີວິໄລໃນໂລກເຊ່ັນອຢິິບ, ອສັຊເີຣຽັແລະບາບໂີລນ ບາງທີອສິຣາເອນອາດຄດິຜດິໄປວ່າຊນົຊາດທີ່ໃຫຽແ່ລະເຂັມ້ແຂງ
ກວ່າອາດຈະມີພຣະເຈົ້າທີຍ່ິ່ງໃຫຽ່ແລະດີກ່ວາ ເຂົາລືມໄປວາພຣະເຢໂຮວາເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງແລະເປນັພຣະເຈົ້າ
ຂອງທຸກຊົນຊາດ. 
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3. ຮຽນຮູຈ້າກການຕສີອນຂອງພຣະເຈົາ້:   ( 2 ກະສັດ 17:18-20 ) 
      ຄວາມບໍ່ເຊືອ່ຟັງຂອງຊາວອິສຣາເອນແລະຊາວຢດູາເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົາ້ໂກດຮ້າຍ ຄົນຂອງພຣະເຈົາ້ໄດ້ທໍາຜິດໃຫຽ່
ຫຼວງຮວ່ມມືກັນຄນົນອກສາສນາ ລວມໄປເຖິງການຂາບໄຫວພ້ຣະທຽມ,  ຂ້າຄນົຖວາຍບູຊາ,  ທໍານວາຍໂຊກຊາຕາ. 
ການກະທໍາເຊັ່ນນີ້ເຮດັໃຫ້ພຣະເຈົ້າໂກດຮ້າຍ.  
      ເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າພຣະເຈົາ້ມີຄວາມອົດທນົພຽງພໍໄດສ້ົ່ງຜູປ້ະກາດພຣະທັມຫຼາຍຄົນມາເຕອືນຄົນຂອງພຣະອົງ, ແຕ່
ເຂົາບໍ່ຟັງພວກເພ່ິນ.  ໂຮເຊອາໄດ້ປຽບທຽບການພົວພັນຂອງພຣະເຈົາ້ຕໍ່ຄວາມບາບຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃສກ່ັບພ່ໍ 
ຜູ້ຮັບຄວາມໂສກເສົ້າຍອ້ນຄວາມດື້ດງຶຂອງລູກ( ໂຮເຊອາ 11:1-7).    ທີ່ເປນັໜ້າເສົ້າໃຈກໍແມ່ນອັສຊີເຣັຽໄດ້ທໍາລາຍ
ອານາຈກັພາກເໜອືໃນປີ 722 ກຄສ.; ບາບີໂລນໄດ້ທໍາລາຍອານາຈກັໃຕໃ້ນປ ີ586 ກຄສ.    ຫັຼງຈາກອິສຣາເອນຖືກ 
ທໍາລາຍ, ຢດູາກຕໍັ້ງຢູ່ຊ່ົວລະຢະນຶ່ງ ແຕບ່ໍ່ສນົໃຈຕໍຄ່ໍາເຕອືນຂອງພຣະເຈົາ້ ຍອ້ນວາ່ຢດູາໄດຕ້ິຕາມຮດີຄອງຄວາມບາບ
ຂອງອານາຈກັພາກເໜອື.   ໃນທີ່ສດຸ, ພຣະເຈົາ້ຈິງ່ໄດລ້ົງໂທດທັງສອງອານາຈັກນີ.້   ຢູ່ດາຄວນຮຽນເອົາບດົຮຽນຈາກ
ຊາວອສິຣາເອນ ແຕ່ເຂາົຍັງສບືຕໍ່ເຮັດບາບຢູ່. 
      ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານປຶ້ມນຶ່ງບດົຮຽນທີດ່ຈີາກຕວົຢາ່ງບໍດ່.ີ  ປົກກະຕິເຮາົຈະຮຽນບົດຮຽນທີ່ດໂີດຍ
ການສງັເກດຄວາມບາບແລະຄວາມເຈບັປວດຈາກຜົນຂອງຄວາມຕາຍຂອງຄົນອື່ນ.   ພຣະເຈົາ້ປະຕິເສດອສິຣາເອນ
ເພາະເຂົາປະຕິເສດຜູປ້ະກາດພຣະທັມທີ່ພຣະເຈົາ້ສົ່ງມາເຕອືນເຂົາ ພຣະເຈົາ້ມີຄວາມອດົທນົກບັເຂົາແຕ່ເຂົາບໍກ່ັບໃຈ. 
ຢູ່ດາຈິງ່ປະສົບກັບຄວາມເຈັບປວດຢາ່ງດຽວກັນ   ຂ້າພະເຈົາ້ຫວງັວ່າປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາຈະຮຽນເອົາບົດຮຽນ
ຈາກອສິຣາເອນແລະຢູດາ. 

    ຄັ້ງນຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກກັບພັລຍາວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫພ້ຣະເຈົ້າສົ່ງຂ່າວບອກຂ້າພະເຈົ້າໂດຍທີ່ຂຽນເປັນໂຕໜັງ
ສືໃສ່ຝາເຮືອນໃຫ້ໂລດ(ດານເີອນ 3:5-6).  ລາວບອກຂ້າພະເຈົາ້ວ່າວຂາ່ວການພິພາກສາໃນພຣະທັມດານີເອນນັນ້
ເດ! ເປັນຄໍາເຕອືນຂອງພຣະເຈົາ້ສໍາລບັເຮົາທຸກຄົນໃນວນັນີ.້ 

                                                 

ບດົຮຽນແຫງ່ຊວີດິ  
        ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ເຍືອງໃຫ້ເຮົາເຫັນຮບູພາບທີ່ພຣະເຈົ້າເຮດັກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃນຫຼາຍໆສດັຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ.  
ຫຼັງການສິນ້ພຣະຊນົຂອງໂຊໂລໂມນແລ້ວຊນົຊາດກແໍບ່ງແຍກເປນັ ອສິຣາເອນອານາຈກັພາກເໜອື,  ຢູດາອານາຈັກ
ພາກໃຕ.້      ໃນບດົຮຽນນີ້ເຮົາ້ຈະເຫັນການຕດັສນິລົງໂທດຊາວອສິຣາເອນ ຕໍມ່າຊາວຢດູາກຖໍກືເໝືອນກັນໃນຄວາມ
ບາບຢາ່ງດຽວກນັ. ທັງສອງຊົນຊາດນີໄ້ດ້ຮັບການເຕອືນຈາກພຣະເຈົາ້ໂດຍຜູປ້ະກາດພຣະທັມຂອງພຣະອົງ.  ແຕ່ຊົນ
ຊາດທັງສອງນີ້ບໍ່ຟັງຜູປ້ະກາດພຣະທັມແລະບໍ່ກບັໃຈ ພຣະເຈົາ້ມີຄວາມອົດທົນກັບເຂົາ,   ແຕ່ພຣະເຈົາ້ປອ່ຍໃຫ້ອສັຊີ
ເຣຽັທໍາລາຍອສິຣາເອນແລະບາບໂີລນທໍາລາຍຢດູາ ຊົນຊາດທັງສອງຖກືລົງໂທດຍອ້ນການຂາບໄຫວພ້ຣະອື່ນແລະບໍ່
ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ 
   ເມື່ອໃດພຣະເຈົ້າຈະຕສີອນປະເທດເຮົາຍ້ອນຄວາມບາບຂອງເຮາົ ແລະຕີສອນຢ່າງໃດ? 
         ຄໍາຖາມນີສ້າມາດຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ສຸມໃຈໃສ່ຄວາມຈິງຈາກການສຶກສາພຣະທັມນີ ້
v ດຽວນີທ້່ານໄດຕ້ັດສິນໃຈເຮັດຫຍັງແດ່ຖວາຍພຣະເຈົ້າ ຊຶງ່ເວລານີ້ທ່ານບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ?່  
v ສະຖານະການໃດຫືຼວັດທະນະທັມໃດຂອງຄນົສມັຍນີທ້ີ່ຫລອກລວງທ່ານບໍ່ໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົາ້?  
v ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ພຣະເຈົ້າໄດເ້ຕືອນທ່ານແນວໃດເພ່ືອໃຫ້ທ່ານກັບໃຈ? 
v ທ່ານໄດ້ຮບັປະສົບການທີ່ດອີັນໃດໃນການຮຽນຮູຈ້າກຄວາມບາບຂອງຄນົອືນ່? 

              ອຸປຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບບັຕດິສມັພນັ. www.lsbf.org ແປໂດຍ: VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວັນອາທດິທ ີ21 ກຣໍະກະດາ 2013 ( 7/21/2013 ) 
__________________________________________ 

ພຣະເຈົາ້ປວົແປງໄພພ່ນົຂອງພຣະອງົ 
                           
ຂພຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:  ເອັຊຣາ 1:1-5;ເນເຫມີຢາ 8:1-6; ເຢເຣມີຢາ 29: 10-14 

 

ບດົຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານຢາ່ງໃດ ?  

        ບົດຮຽນນີສ້າມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຍອມຕອ້ນຮບັພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້    ແລະດໍາລງົຊີວິດຂອງທ່ານໃຫ້ຕັ້ງຢູ່ໃນ
ຄວາມຈິງຂອງພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ. 
 

ບດົຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ: 
     ພຣະເຈົາ້ຮກັສາສນັຍາຂອງພຣະອົງທີຈ່ະສ້ອມແປງສ່ວນທີ່ເຫືຼອ.  ເມ່ືອຄົນຢວິກັບມາຈາກການຖືກຈັບໄປເປນັຊະ 
ເລີຍໃນບາບໂີລນ, ເຂົາໄດສ້້ອມແປງພຣະວຫິານຂຶ້ນໃໝແ່ລະເອົາໃຈໃສກ່ົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົາ້. 
 

ເປນັຫຍງັບດົຮຽນ  ້ີຈຶງ່ມຄີວາມສາໍຄນັ:  
      ພວກເຮົາທຸກຄນົຜດິຫວັງ, ແຕ່ມນັແມ່ນຄວາມຫວັງໃໝ່ຂອງເຮົາເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າມີຄວາມປາຖນາທີ່ຈະນໍາ
ເຮາົໃຫ້ກນັຄນືມາຫາພຣະອົງ. 
 
ຄາໍຖາມແຫງ່ຊວີດິ:  ເມ່ືອໃດພຣະເຈົາ້ປວົແປງໄພ່ພົນຄນົຂອງພຣະອົງ? 
    ຂ້າພະເຈົ້າເປັນເໝືອນຄື້ນນໍ້າທີ່ຊັດໄປມາສອງຝັ່ງເມືອ່ເວລາຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງໂທຣະທັດ. ບາງເທືອ່ຂ້າພຣະເຈົ້າກໍເຂົ້າ 
ໃຈຕອນສດຸທ້າຍບາງເທື່ອກໍບໍເ່ຂົາ້ໃຈເລຍີ,    ແລະບາງຄັງ້ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຕົວລະຄອນແລະເນື້ອເຣືອ່ງ. 
ທ່ານອາດມີປະສບົການເຊັນ່ດຽວເມ່ືອທ່ານອ່ານພຣະຄັມພີໂດຍສະເພາະຖ້າທ່ານອ່ານຂ້າມໄປຂາ້ມມາໃນໜ້າທີທ່່ານ
ອ່ານ.  ຄຣສິຕຽນເຮາົຫຼາຍຄົນມີຄວາມຮັບຮູທ້ີແ່ຕກຕ່າງກັນໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຂັນ້ຕອນເຫດການຕ່າງໆທີເ່ກດີຂຶນ້
ພວກເຮົາຈະສຶກສາໃນມືນີ:້  ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ພຣະເຈົາ້ປົວແປງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງທີ່ກບັມາຈາກການເປັນຊະເລຍີໃນ
ບາບໂີລນ. ຫຼາຍຄນົຮູເ້ຣື່ອງໂມເຊແລະດາວິດດກີວາ່ເຢເຣມີຢາ, ເອັຊຣາ, ແລະເນເຫມີຢາ. 
      ໃນຂະນະທີ່ທາ່ນຮຽນບດົຮຽນອາທິດນີ,້ ຈົງ່ພິຈາຣະນາເບິງ່ວ່າທ່ານບໍໄ່ດ້ປະສບົຄວາມສໍາເຣດັໃນເຣ່ືອງຂອງພຣະ
ເຈົ້າໃນຊີວິດຂອງທ່ານໃນດ້ານໃດ. ແມ່ນຫຽັງໃນບົດຮຽນນີ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມໄວ້ປົວແປງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. 
 

      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. ເມືອ່ພວກເຮາົສແວງຫາພຣະເຈົາ້ດ້ວຍສດຸໃຈ:  (ເຢເຣມີຢາ 29:10-14) 

        ບົດຮຽນໃນອາທດິຜ່ານມາໄດ້ເວ້ົາກຽ່ວກັບອັສຊີເຣັຽເອາົຊະນະອິສຣາເອນ, ອານາຈກັເໜືອ. ພຣະເຈົາ້ໃຊອ້ັສຊີ
ເຣຽັໃຫ້ລງົໂທດອສິຣາເອນເຣື່ອງຄວາມບາບຂອງເຂົາຕໍພ່ຣະເຈົາ້. 
        ຢູດາອານາຈກັພາກໃຕ ້ໄດກ້ະທໍາບາບເໝອືນກັນ; ຫັຼງຈາກນັ້ນບາບໂີລນກໍໄດເ້ຂົາ້ບກຸລກຸຊນົຊາດນີເ້ໝືອນກັນ, 
ໃນປ ິ605, 598, ແລະ 586 ກຄສ., ນໍາເອົາຄົນພັນຄົນໄປເປນັຊະເລີຍ. ໃຫ້ເຮົາສັງເກດເບິງ່ເຫດການຂ່າວສານຂອງ 
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ຜູ້ປະກາດພຣະທັມລຽງເປັນລໍາດັບເລີມ້ແຕ່ເຢເຣມີຢາເພາະເພ່ິນເປັນບຸກຄົນແລກມາກ່ອນເອັຊຣາ   ແລະເນເຫມີຢາ. 
ເຢເຣມີຢາໄດປ້່າວປະກາດບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈົາ້ຈະເປນັຜູ້ຊ່ວຍຟ້ືນຟູຄົນຢວິ, ເຖງິແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອງບໍ່ໄດ້
ເຮັດຫຽັງ.  ນກັສກຶສາພຣະຄມັພກີຍໍງັບໍເ່ຂົາ້ໃຈຢາ່ງກະຈາ່ງແຈງ້ໃນເຣືອ່ງນີວ້າ່ເຂາົບໍແ່ມນ່ຜູໄ້ດຮ້ບັຄາໍໝັນ້ສນັຍາຂອງ 
ພຣະເຈົາ້ຕລອດເວລາ. ກຸ່ມຄົນຢິວໄດນ້ໍາເອົາເຢເຣມີຢາໄປອຢີິບກບັເຂົາ.( ເຢເຣມີຢາ 43: 1-7).ພຣະເຈົາ້ໃຊເ້ຢເຣມີ
ຢາເປນັຜູ້ສົງ່ຂ່າວຂອງພຣະອົງໄປເຖິງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃນປວດັສາດຂອງຊາດຢວິ. 
    ເຢເຣມີຢາຂຽນຈົດໝາຍໄປເຖິງຊາດຢີວທີອ່າສຍັຢູ່ໃນກຸງບາບໂີລນ. ລາວໄດ້ເຕອືນເຂົາວາ່ການຕກົເປນັຊະເລີຍກໍ
ແມ່ນພຣະເຈົາ້ລງົໂທດພວກເຂົາຍອ້ນຄວາມບາບຂອງເຂົາ.   ເຂົາທກຸຄນົຄວນມ້ ຸງຄວາມສົນໃຈທັງໝດົຂອງຕນົໄປທີ ່
ຄໍາກ່າວເຕອືນແຕ່ດນົແລ້ວ! ຊາວຢວິຄວນຫັນໜຈີາກຜູປ້ະກາດພຣະທັມປອມຜູທ້ີ່ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເຂົາຫົຼງລືມພຣະ
ເຈົາ້. ຍິ່ງໄປກວາ່ນັ້ນ ພວກເຂົາຄວນມີຄວາມຄາດຫວງັໃນ 70 ປີຂອງການພັດຖິນ່, ເມືອໝດົກໍານດົເວລາໄປພຣະເຈົາ້
ຈະຍັງຄງົຍຶດໝັນ້ໃນຄໍາສນັຍາທີ່ຈະປົວແປງເຂົາຄນືໃໝແ່ລະນໍາເຂົາກັບບ້ານເກີດເມືອງນອນ.     ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ
ປອມຜູນ້ຶ່ງ, ຊື່ຮານານຢີາ, ເວ້ົາວາ່ການຫລຸດພ້ົນຈາກຊະເລຍີຈະສິ້ນສດຸພາຍໃນ ìສອງປîີ( 28:1-4), 70 ປິຂອງເຢເຣ
ມີຢາອາດເປັນການຄາດຄະເນ, ຫືຼອາດເປນັກໍານົດເວລາທີດ່ານີເອນຖກືຈັບໄປເປັນຊະເລີຍ ( 605 ກຄສ. ຫາປ ີ536
ກຄສ.). ເປັນເວລາທີ ່ຊາໂຣບາແລະກຸມຄົນຢິວຊດຸທໍາອິດທີ່ກບັມາເຖງິກງຸເຢຣູຊາເລັມ. 
        ແຜນການພຣະເຈົາ້ສໍາລັບຄົນຢິວແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ເຂົາມີຄວາມອົດທນົຕໍກ່ານລົງໂທດຂອງພຣະເຈົາ້ໃນຕ່າງຖິນ່, 
ແລະດຽວນີເ້ຂົາມີຄວາມຫວງັ. ນກັຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລບາງຄົນໄດຍ້ຶດຖືເອົາເຢເຣມີຢາ 29: 11ເປັນເໝອືນຄໍາໝັນ້
ສັນຍາຂອງພຣະເຈົາ້ໃນຊວີດິຂອງເຂົາ, ແຕ່ເຂົາລືມສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປວດັສາດຂອງຂ່າວປະເສີດ. 
    ພຣະເຈົາ້ຍງັສັນຍາວ່າຈະຟັງຄາໍອອ້ນວອນຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ຄນົທີ່ພັດຖິ່ນບາງຄນົກໍມີຄວາມຮູສ້ກຶວາ່ພຣະ
ເຈົາ້ຫົຼງລືມເຂົາແລະບໍໍໄ່ດ້ຮບັຟັງຄໍາອອ້ນວອນຂອງເຂາົເລຍີ.  ເພງສັຣເສນີ 137, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ການບນັທກຶລາຍງານ
ເຖິງອາລົມເສົາ້ໂສກຂອງຄົນທີ່ຖກືຈັບໄປເປັນຊະເລີຍໃນບາບໂີລນ.  ທກຸມ້ືນີ້ເຮົາຄວນເຊືອ່ວາງໃຈພຣະເຈົາ້ເປນັການ
ສ່ວນຕົວເຮົາເອງ.   ເວລາຕດັສນິໃຈຂອງພຣະອົງບໍຕ່ົງກບັເວລາທີເ່ຮົາຕ້ອງການ, ແຕ່ພຣະອົງມີຄວາມຫ່ວງໃຍເຮົາໃນ
ທຸກສະຖານະການອນັຮ້າຍແຮງທີເ່ກີດຂຶ້ນຕໍ່ເຮົາ. 

      ເຖິງແມ່ນເຮາົຈະພົບກັບປະສບົການທີ່ຂາດການຕດິຕໍກ່ັບພຣະເຈົາ້ໃນຊວີດິເຮົາໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນເວລາທີ່
ເຮົາບໍ່ກບັໃຈຫັນໜີຈາກຄວາມບາບຂອງເຮົາ ພຣະເຈົາ້ຕອ້ງການໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງສແວງຫາພຣະອົງ. ໄປເຖງິ ìຄົ້ນ
ຫາî ພຣະເຈ້ົາ ìດ້ວຍສຸດຫົວໃຈຂອງເຮາົî ບໍ່ພຽງແຕ່ຍາກຮູ້ກຽ່ວເຣື່ອງພຣະອົງເປນັບາງຄັ້ງບາງຄາວເທົ່ານັ້ນ. ພຣະເຈົ້າ
ຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາມີໃຈຈົດຈໍ່ ເມ່ືອເວລາເຮົາສແວງຫາພຣະອົງຢ່າງຈິງຈງັ ເຮົາຈະພົບກັບພຣະອົງ. 

    ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຊາວຢິວທີ່ພັດຖິ່ນມີຄວາມໝັນ້ໃຈວ່າພຣະອົງຈະຟື້ນຟູເຂົາຂຶນ້ໃນບ້ານເມືອງຂອງເຂົາ. ໃນຂະນະ
ທີ່ພວກເຂົາຖືກຍືດເວລາອອກໄປໂດຍບໍ່ຈໍາກັດນັ້ນ,  ຄນົຢິວບາງກຸ່ມອາດໝົດກາໍລັງໃຈ ìສິ່ງເຫຼົ່ານີຈ້ະບໍ່ມີມ້ືສິິ້ນສຸດໄປ
ບໍ່?î ມັນຈະເປັນເຣື່ອງຮອ້ງໄຫ້ທີປ່ົກກະຕິທໍາມະດາບໍ.່  ເມ່ືອເວລາເຮົາປະສບົກບັບນັຫາຫຍ້ ຸງຍາກໃນຊວີດິ, ຈົງ່ຈໍາໄວ້
ວາ່ພຣະເຈົາ້ຍງັຮກັສາຄໍາສນັຍາແລະພຣະອົງກຈໍະປົວແປງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຄນືໃໝເ່ມ່ືອພວກເຮົາຊອກຫາພຣະອົງ
ດ້ວຍສດຸໃຈຂອງເຮົາ. 
 

2. ເມືອ່ພວກເຮາົເຮດັຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົົາ້:    (ເອຊັຣາ 1:1-5) 

     ພຣະເຈົາ້ຮກັສາສນັຍາຂອງພຣະອົງຕໍກ່ານປົວແປງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ຄໍາທໍານວາຍຂອງເຢເຣມີຢາເຖິງຄາວສດຸ
ທ້າຍຂອງຄົນພັດຖິ່ນເປັນຄວາມຈິງ! ຄືືກັບບົດເພງເກົ່າທີ່ເວົ້າວ່າ,  ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານໃນທີ່ມະຫັສຈັນ ໂດຍເລອືກໃຊ້
ກະສັດໄຊຣສັແຫ່ງເປເີຊັຽເປນັຜູປ້ົດປ່ອຍຊາວຢວິອອກຈາກການເປນັຊະເລີຍໃນບາບີໂລນ. ເປີເຊັຽເປັນປະເທດມະຫາ
ອໍານາດທີ່ຍິງ່ໃຫຍ່ໃນສມັຍບູຮານ.   ໃນປີ 539 ກຄສ. ກະສດັໄຊຣສັໄດ້ເອົາຊະນະບາບໂີລນແລະຄວບຄຸມຊາຕາກມັ
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ຂອງຊາວຢິວ. ພຣະເຈົາ້ໃຊຄ້ົນທີ່ບໍ່ເປັນຢິວເປນັຜູປ້ົກຄອງນໍາພາປະກາດຮຽກຫາຄນົທີ່ເປນັຢິວ. ຜູປ້ະກາດພຣະທັມເອ
ຊາຢາໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ແລ້ວວ່າແມ່ນເຈ້ົາໄຊຣັສເປນັຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົາ້ທີພ່ຣະເຈົາ້ໃຊມ້າປດົປອ່ຍຊາວຢວິ. ເອຊາ
ຢາເອີ້ນໄຊຣັສວ່າຜູ ້ìລ້ຽງແກະຂອງພຣະເຈົ້າî (ເອຊາຢາ 44:28)ແລະແມ່ນ  ìການແຕ່ງຕັງ້î  ຂອງພຣະອົງ (ເອຊາຢາ 
45:1). 
       ໃນປ້ຶມພຣະທັມເອັຊຣາໄດ້ອ້າງອີງເຖິງຄໍາຕັດສິນຂອງກະສັດໄຊຣັສ.  ເຖິງແມ່ນໄຊຣັສຈະກ່າວອາ້ງອີງເຖິງ ì ອົງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ພຣະເຈົ້າແຫ່ງຟ້າສວັນî  ນັກສຶກສາພຣະຄັມພີຫຼາຍຄົນຄິດວ່າເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້
ເພາະວາ່ໄຊຣັສຕິດຕາມພຣະເຈົາ້ປອມ. ເນືອ່ງຈາກຊາວຢວິໄດ້ກັບບ້ານແລະໄດສ້້າງພຣະວຫິານຂຶ້ນໃໝ່ໃນກຸງເຢຣຊູາ
ເລັມ ບາບີໂລນໄດບຸ້ກເຂົ້າຍດຶຄອງແລະໄດ້ທາໍລາຍພຣະວຫິານກະສດັໂຊໂລໂມນໃນປ ີ586 ກຄສ.   ໄຊຣສັໄດ້ແຈ້ງ
ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ìພຣະເຈົາ້ຂອງອິສຣາເອນî ຄື ìພຣະເຈົາ້ອງົສະຖິດຢໃູນກງຸເຢຣຊູາເລັມ.î ບາງທໄີຊຣັສອາດຄດິວາ່ແຕລ່ະຊນົ
ຊາດມ ີìພຣະເຈົົ້າî ເປັນຂອງຕົນເອງ. 
      ກະສດັໄຊຣສັຍັງໄດປ້ະກາດວ່າຄນົຢິວຜູ້ໃດກຕໍາມທີກ່ັບຄືນຢດູາຈະໄດຮ້ັບການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິນໃຫ ້
ກັບເຂົາ.     ສ່ວນຄນົທີເ່ປນັຄົນພ້ືນເມືອງທີ່ຕດິຕາມຄນົຢິວເມືອນັ້ນກໍໃຫ້ປະຊາກອນທີຢູ່່ໃນທ້ອງຖິນ່ເປນັຜູດູ້ແລຊ່ວຍ 
ເຫືຼອ. ໃນທໍານອງດຽວກັນ, ຊາວຢວິກຈໍະບໍ່ກັບໄປມືເປົ່າ, 
       ຊາວຢວິທີກ່ັບໄປຢດູາມາຈາກສາມກຸ່ມ. ຄນົສອງກຸມ່ທໍາອິດ, ມາຈາກຕະກນຸຢດູາແລະຕະກຸນເບັນຢາມິນ, ທີປ່ະ 
ກອບດ້ວຍກ ຸ່ມຄົນອານາຈກັພາກໃຕ.້ ກຸ່ມຄນົທສີາມ ແມ່ນພວກປະໂຣຫິດແລະພວກເລວ ີມາຈາກຕະກຸນເລວີ.  ພວກ
ເຂົາໄດ້ມ ຸ້ງໜ້າກັບຄືນ ìເຢຣຊູາເລັມໃນຢູດາî ດ້ວຍງານທີສ່ໍາຄັນທີ່ສຸດອັນນຶ່ງ, ຄືການສ້າງພຣະວິຫານຂຶ້ນໃໝ.່   ພວກ
ເຂົາໄດ້ຮັບຄໍາຕອບທີແ່ນ່ຊັດຈາກການດົນໃຈຂອງພຣະເຈົາ້. 

     ເຊ່ັນດຽວກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງຊາວຢິວ, ຄໍາຕອບຂອງພວກເຮົາຕໍ່ພຣະເຈົາ້ຄວນຈະເປນັສຽງ ìໂດຍຂ້ານອ້ຍî ເຣື່ອງ
ເລົ່າຂອງພຣະເຈົ້າກໍຍງັມີຂັ້ນຕອນຂອງຜູນ້ໍາທີ່ບໍ່ເຕັມໃຈເຮັດຕາມເຊັ່ນໂມເຊແລະໂຢນາ.  ໃນຂໍ ້5 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ຄໍາຕອບຮບັຂອງຄນົຢິວທີ່ພຣະເຈົາ້ຕ້ອງການຈາກພວກເຮົາທກຸຄົນ. 

 
3. ເມືອ່ພວກເຮາົຢນືຢນັຄວາມຈງິຂອງພຣະເຈົາ້:  (ເນເຫມີຢາ 8:1-6) 
     ເອັຊຣາແລະເນເຫມີຢາທັງສອງທ່ານຊ່່ວຍຄນົຢິວສ້າງປະເທດຄືນໃໝ່ຫັຼງຈາກກບັຈາກການເປນັຊະເລີຍ. ເນເຫມີ
ຢາເປນັຜູ້ນາໍພາທາງດາ້ນການປົກຄອງ, ແຕ່ທ່ານມີຄວາມເປນັຫ່ວງດ້ານຊວີດິຝ່າຍຈດິວນິຍາຂອງປະຊາຊນົ. ທ່ານມີ
ໜ້າທີ່ຮັບຜດິຊອບໂດຍຕົງໃນການສ້າງກໍາແພງອອ້ມຮອບກຸງເຢຣຊູາເລັມ.    ເອັຊຣາເປນັຜູນ້ໍາທາງດ້ານຝ່າຍຈດິວນິ
ຍານ.  ເອັຊຣາກັບຄືນໄປອິສຣາເອນປະມານປ ິ458 ກຄສ.  ເນເຫມີຢາກັບຄືນໄປໃນປະມານປ ິ445 ກຄສ.   ເນືອ່ງ
ຈາກຜູນ້ໍາທັງສອງທໍາງານຮ່ວມກັນ. ເອັຊຣາຈິ່ງປາກົດມີໃນປຶ້ມພຣະທັມເນເຫມີຢາ. 
   ເອັຊຣາໄດ້ອ່ານກດົບນັຍັດຂອງໂມເຊໃຫ້ກັບຊາວຢິວທຸກຄນົທີກຸ່ງເຢຣຊູາເລັມ. ຜູ້ຄດັລອກພຣະທັມນີ້ອາດຂຽນຂຶນ້
ດ້ວຍມື, ແຕ່ເປນັຜູ້ຊ່ຽວຊານທີສ່າມາດຄດັລອກໄດ້ຢ່າງລະອຽດ.   ເອັຊຣາເປັນຜູ້ຮອບຮູດ້້ານພຣະຄັມພີເໝາະສົມກັບ
ການເປັນຜູນ້ໍາຝ່າຍຈດິວນິຍານຂອງຊາວຢິວ.   ການອ່ານກົດບັນຍດັໄດ້ມີຂຶ້ນໃນເດອືນທີເຈດັຕາມປະຕທິິນຂອງຊາວ 
ຢິວ ມີຂຶນ້ໃນມ້ືທີ່ມີການໄຖ່ໂທດແລະວນັງານສລອງຢູຕູ່ບ( ເນເຫມີຢາ 7:73; 8:13; 9:1)  ໂດຍການອ່ານບົດບັນຍັດ
ຂອງໂມເຊໃນທໂີຮມຊມຸໜຸມ, ເອັຊຣາຈິງ່ບອກໃຫ້ປະຊາຊນົປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດໃນດ້ານຝ່າຍຈິດວິນຍານ. 
    ເອັຊຣາໄດອ້່ານກດົບນັຍດັຂອງໂມເຊເປັນເວລາຫຼາຍຊວົໂມງ! ມີຝູງຊນົຮ່ວມຊມຸນຸມຕັ້ງອົກຕັງ້ໃຈຟັງ ພວກເຂົາບໍ່ມີ
ປຶ້ມພຣະຄັມພີເໝືອນກັບເຮົາໃນທກຸມື້ນີ້ ແນ່ນອນເຂົາຫິວກະຫາຍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ  ຄົນເຮົາທກຸມື້ນີ້ຍັງບໍ່ມີແບບ
ນັ້ນ. ເອັຊຣາໄດ້ຢືນຂຶ້ນເວົ້າເທິງເວທີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນລາວຢ່າງຈະແຈ້ງ ມີຜູ້ນໍາຈໍານວນນຶ່ງຢືນ
ຂຶ້ນຄຽງຂາ້ງເພ່ິນ ທີ່ເປນັຜູ້ໃຫ້ການສນັບສນນຸໃນການອ່ານພຣະທັມໃນມ້ືນີ.້ 
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     ìເອັຊຣາໄດອ້້ອນວອນຕໍ່ພຣະເຈົ້າî ໃນຂະນະທີ່ລາວອ່ານພຣະທັມ ເອັຊຣາຮູ້ວ່າພຣະຄໍາທີ່ພຣະເຈົ້າຂຽນແມ່ນທິດ
ທາງຂອງພຣະອົງທີຈ່ະປົວແປງຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ, ປົວແປງພຣະວຫິານ, ແລະກໍາແພງທີ່
ອ້ອມຮອບກຸງເຢຣຊູາເລັມ ແຕປ່ະຊາຊນົຕອ້ງການຄໍາສັ່ງຈາກພຣະເຈົາ້. 
       ຄໍາຕອບຂອງຄນົຢິວຕໍເ່ອັຊຣາ, ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮອ້ງໄຫ້ ìອາເມນ, ອາເມນ!î   ທີ່ເປັນການສນັບສນນຸໃນການອ່ານ
ຂອງເພິ່ນເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຍິນ.  ໃນທຸກມື້ນີຜູ້້ນະມັສການເວ້ົາຄໍາວ່າ ìອາເມນî  ຕໍກ່ານເທດສນາ,  ແມ່ນເຂາົເຫັນ
ພ້ອມກັບຄໍາເທສນາ. ຊາວເລວໄີດ້ຊ່ວຍອະທິບາຍວາ່ເອຊັຣາອ່ານໃຫ້ກັບປະຊາຊນົໃນມ້ືນັນ້ ( 8:7-8). 

     ຕາມຫັຼກການ ເມືອ່ເຮົາເວົ້າ ìອາເມນî ຕໍ່ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າພວກເຮົາໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາກບັຕົວເອງວ່າຈະເຊື່ອ
ຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້ໃນຊວີດິປະຈໍາວນັ.   ແທຈ້ິງແລ້ວ ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັນ້ສນັຍາຕໍ່ພຣະຄໍາຂອງພຣະ
ເຈົ້າດ້ວຍການກະທໍາຂອງເຮົາແລ້ວບໍ?່ ຈົງ່ພິສູດເບິ່ງການຕດັສິນໃຈຂອງທ່ານທີ່ເປັນຜົນສະທ້ອນຕໍຄ່ວາມຮັບຜດິຊອບ
ຂອງທ່ານຕໍ່ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. 

                                               
ບດົຮຽນແຫງ່ຊວີດິ 

                                                                                                                                                                  
ພຣະເຈົາ້ລງົໂທດອສິຣາເອນແລະຢູດາຍ້ອນຄວາມດື້ໃນຄວາມບາບ. ອິສຣາເອນຖືກທໍາລາຍໂດຍອັສຊີເຣຽັ, ແລະປະ 

ຊາຊນົຢູດາຖືກກວດໄປເປັນຊະເລີຍທີ່ບາບີໂລນ.  ພຣະເຈົາ້ ສັນຍາຈະປົວແປງຊາວຢູດາຫັຼງຈາກ 70 ປີຂອງການຖກື
ເນີຣະເທດ.   ເຢເຣມີຢາຂຽນຈດົໝາຍໄປຫາຜູທ້ີ່ຖກືເນຣະເທດດ້ວຍຄໍາສັນຍາແລະຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົາ້. ໄຊຣສັ, ກະ 
ສັດແຫ່ງເປີເຊັຽ ໄດ້ເອົາຊະນະບາບໂີລນແລະປດົປອ່ຍຊາວຢວິ, ຊາວຢວິໄດ້ຖກືອະນຍຸາດໃຫ້ກບັໄປເຢຣຊູາເລັມແລະ
ສ້ອມແປງພຣະວຫິານຂຶ້ນໃໝ.່  ເອັຊຣາ ເປນັຜູທ້ໍານວາຍແລະຄັດລອກພຣະທັມ, ແລະເນເຫມີຢາເປນັຜູປ້ົກຄອງ ນໍາ
ພາໃນການປວົແປງຊາດຢິວ.   ເອັຊຣາອ່ານພຣະບັນຍັດຂອງໂມເຊໃຫ້ແກປ່ະຊາຊນົ ແລະເຂົາຢືນຢັນວ່າພວກເຂົາຈະ
ໃຫ້ຄວາມສນັບສນຸນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້. 
       ໄຕ່ຕອງເບິ່ງຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້ແລະຄໍາຖາມຈາກບົດຮຽນທີ່ເຮົາຮຽນໃນອາທິດນີ:້ 
v  ພວກເຮົາຄວນສແວງຫາພຣະເຈົາ້ດວ້ຍສດຸໃຈຂອງເຮົາ.  ເຮົາອາດຈະມີຫຼາຍຢ່າງໃນຊວີດິດຶງດູດຈິດໃຈເຮົາ,

ແຕ່ພຣະເຈົາ້ຈະຕອ້ງເປນັຈດຸສນູກາງໃນຊວີດິ.   ທ່ານຊອກຫາພຣະເຈົາ້ຢາ່ງໃດ? ທ່ານອ້ອນວອນອະທຖິານ
ເປັນປົກກະຕິບ?ໍ ທ່ານເປີດໂອກາດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສັມພັນກບັພຣະເຈົາ້ຢູ່ບ?ໍ    ຫືຼພຣະເຈ້ົາເປັນພຽງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງທ່ານ? 

v ພວກເຮົາຄວນຕດິຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ໃນການດໍາເນີນຊິວິດຂອງເຮົາ. ທຸກມ້ືນີເ້ຮົາອາດຈະມົວເມົາ
ແຕ່ນາໍວຽກງານຂອງເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາຄວນຍອມຮບັເອົາການຊງົນໍາຂອງພຣະເຈົາ້ທີໃ່ດ້ສັງ່ສອນອບົຮົມໃຫ້
ແກ່ເຮົາ. ພຣະເຈົາ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມຕືນ່ເຕັນ້ແປກປລາດໃຈໃນໜ້າທີ່ຮັບຜດິຊອບໃໝ່ໆ ຂອງທ່ານ
ຢູ່ບ?ໍ ເວລານັ້ນທ່ານເຮັດແນວໃດ ຫາຂໍແ້ກຕ້ົວບໍ?່   

v ພວກເຮົາຕ້ອງຢືນຢັດຢູ່ໃນຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົາ້ໃນການດໍາເນີນຊີວິດຂອງເຮົາ. ອ່ານແລະສກຶສາພຣະທັມ
ຂອງພຣະເຈົາ້ໃຫ້ຕໍເ່ນື່ອງເໝືອນກບັເປນັກຈິວັດປະຈໍາວນັອນັນຶ່ງໃນຊີວິດເຮົາ. ນັກເທດຫຼືຄຣູສອນພຣະຄັມພີ
ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເປນັແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ທ່ານບ?ໍ  
 

              ອຸປຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບບັຕດິສມັພນັ. www.lsbf.org ແປໂດຍ: VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວັນອາທດິ ທ ີ28 ກຣໍະກະດາ 2013 ( 7/28/2013 ) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈົາ້ຊົງສນັຍາເຣືືອ່ງພຣະເມຊອີາ 

                           
ຂພຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:  ເອຊາຢາ 53: 2-12 
 

ບດົຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານຢາ່ງໃດ ?  

   ບົດຮຽນນີສ້າມາດຊ່ວຍທ່ານເວ້ົາດ້ວຍຄວາມໝັນ້ໃຈໃນເຣືອ່ງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຊັນ່ດຽວກັບເຣື່ອງພຣະເມຊອີາ 
 

ບດົຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ: 
   ໃນພຣະຄັມພີເດມີພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດທ້ໍານວາຍເຣືອ່ງການມາປາກົດຕົວຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ໃນບົດຮຽນ 
ນີໄ້ດບ້ນັລະຍາຍລາຍລະອຽດເຣ່ືອງຄວາມຈິງແລະການມາປາກດົຕົວຂອງພຣະເມຊອີາ. 
 

ເປນັຫຍງັບດົຮຽນນຈຶງ່ມຄີວາມສາໍຄນັ:  
    ຈຸດສາໍຄນັ ທຸກສິງ່ທີເ່ຮາົຈະເອົາໃຈໃສເ່ປັນພິເສດແມ່ນການເຂົາ້ມາປາກົດຂອງພຣະເມຊອີາ:  ພຣະອົງຜູຊ້ງົກະທໍາ
ກົດບນັຍດັສໍາລັບເຮົາ,  ພຣະອົງຜູປ້ກົຄອງຣາຊອານາຈັກຊ່ົວນິຣັນຂອງພຣະເຈົາ້,  ພຣະອົງຜູ້ສາ້ງເຮາົຂຶນ້ໃໝແ່ລະຊງົ
ເລືອກເອົາເຮາົເປນັໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.    
 

ຄາໍຖາມຊວີດິ: ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເວ້ົາເຣືອ່ງພຣະເມຊີອາແນວໃດ?    
     ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູນ້ຶ່ງສອນເຣືອ່ງແນວທາງປະຕິບດັຊວີດິຄຣສິຕຽນຂອງມະຫາວິທະຍາລຍັ. ບາງຄັງ້ລາວໄດ້
ສາຍວີດໂີອກ່ຽວເຣືອ່ງຄວາມແຕກຕ່າງໃນການດໍາເນນີຊວີດິໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູ.  ຢ່າງໃດກຕໍາມໃນການປະເມີນ
ຜົນວີດໂີອຂອງນກັສກຶສາກໍແມ່ນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຊືອ່ຖືຄວາມຈິງເຣືອ່ງພຣະເຢຊູໃນພຣະຄມັພີ. ເຖິງແມ່ນ
ໃນບາງຕອນຂອງວີດີໂອໄດ້ສເນີໃຫ້ເຫັນມຸມມອງເຫດການສາໍຄນັຂອງການດໍາເນີນຊີວິດແລະພຣະຣາຊກດິຂອງພຣະ
ເຢຊູ,   ແຕ່ພວກເຂົາຍງັພາດບໍສ່າມາດເບິງ່ເຫັນພາບອນັໃຫຍໃ່ນການມາປາກົດຕົວຂອງພຣເຢຊູໃນພຣະຄັມພີ.   ບົດ 
ຮຽນໃນອາທດິທດິນີ້ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ພຣະເຢຊຄູືພຣະເມຊີອາ    ຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ສັນຍາຜ່ານທາງຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃນ 
ພຣະຄັມພີເດມີ, ພິເສດເແມ່ນຜ່ານທ່ານເອຊາຢາ. 
     ໃນຂະນະທີ່ທາ່ນກໍາລງັຮຽນບດົຮຽນນີ,້ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິງ່ໃຫ້ສງັເກດເບິງ່ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດໄດມີ້ສວ່ນໃນແຜນ 
ການໄຖບ່າບຂອງອົງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້.   ການສິນ້ພຣະຊນົແລະການຄນືພຣະຊນົຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນແຜນການທີ່ພຣະ 
ເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ແລ້ວເຖິງແມ່ນເຣື່ອງໃນປວັດສາດບໍໄ່ດຢູ້ໃ່ນການຄຸມ້ຄອງ. 
 

      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. ພຣະເມຊອີາຜູຢູ້ຖ່າ້ມກາງພວກເຮາົ:  ( ເອຊາຢາ 53: 2-3 )  
          ການສຶກສາປວັດສາດອັນຍິງ່ໃຫຽ່ຂອງພຣະເຈົາ້ເຮົາໄດ້ມຸ້ງຄວາມສົນໃຈໃສ່ຫຼາຍເຫດການສໍາຄັນໃນປວດັສາດ
ຂອງຊນົຊາດອສິຣາເອນ.     ໃນອາທິດນີໄ້ດ້ມຸ້ງຈຸດສົນໃຈໄປໃສ່ພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນຂ່າວເຣື່ອງພຣະເຢຊູ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ, ເນືອ່ງຈາກຫຼາຍບດົຮຽນທີຜ່່ານມາໄດກ້່າວລວມເຖິງຄວາມສໍາຄັນເຣ່ືອງຄວາມຈິງທີ່ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ. ຕົວຢ່າງ
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ເຊ່ັນ,  ພຣະເຢຊູແມ່ນເປນັຜູທ້ີ່ຈະຢຽບຫົວງູໂຕທີ່ຫຼອກລວງອາດາມແລະເອວາ ( ປະຖົມມະການ 3: 15).   ພຣະເຢຊູ
ແມ່ນເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາຮາມຜູທ້ີ່ເປນັທໍ່ພຣະພອນແກທຸ່ກຊນົຊາດ( ຄາລາເຕຽັ 3: 3-16).   ພຣະເຢຊຄູລືູກແກະໃນ
ວນັປັສຄາ (ໂຢຮນັ 1: 29, 35).   ພຣະເຢຊູແມ່ນຜູສ້້າງຄໍາສນັຍາໃໝ່ໂດຍການສິ້ນພຣະຊນົເທິງໄມ້ກາງແຂນ ( ລກູາ 
22:20). ພຣະເຢຊູເປນັມະຫາປະໂຣຫິດຫືຼເຄື່ອງຖວາຍບູຊາ( ເຮັບເຣ ີ9: 11;ພະນິມິດ 21:3). ພຣະເຢຊູຍັງເປນັເຊື້ອ 
ສາຍຂອງດາວດິຜູທ້ີ່ສາ້ງອານາຈກັຕລອດໄປເປັນນິດ( 2 ຊາມູເອນ 7: 16; ມັດທາຍ 1:1-17). ເຣື່ອງລາວທັງໝົດໃນ 
ພຣະຄັມພີພາກພັນທະສັນຍາເດີມແມ່ນຊີ້ໄປທີ່ພຣະເຢຊ,ູ    ແຕ່ຜູປ້ະກາດພຣະທັມເອຊາຢາໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ 
ພຣະອົງຈະມາແນນ່ອນ. 
     ນັກສຶກສາພຣະຄັມພີໄດຄ້ົ້ນພົບຫຼາຍໆຕອນໃນພຣະທັມເອຊາຢາທີເ່ວ້ົາກ່ຽວກບັຜູ້ ìຮັບໃຊ້î ຂອງພຣະເຈົ້າ( 42:1-
9; 49:1-6; 50:4-10; 52:13-53:12 )ບາງຕອນກໄໍດ້ກາ່ວເຖິງຜູ້ຮບັໃຊ້ຄນົສໍາຄນັຂອງອິສຣາເອນ( 49:3). ການສກຶ
ສາຂອງເຮາົໃນມ້ືນີແ້ມ່ນມ້ ຸງຈດຸສນົໃຈໃສຄ່ໍາທໍານວາຍທີກ່່າວໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງພຣະເຢຂູແມ່ນ îຜູ້ຮັບໃຊî້ (52: 13- 
53:12)  ເຖິງແມ່ນຄນົຢິວບໍ່ໄດ້ເຫັນເຣື່ອງນີ້ໂດຍລະອຽດ,   ໃນພຣະຄັມພີພາກພັນທະສັນຍາໃໝ່ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູ
ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້( ມັດທາຍ 12: 18-21).ໃນສມັຍຂອງເອຊາຢາບໍ່ໃຊ້ຄໍາວ່າ ເມຊີອາ( ມີຄວາມໝາຍວ່າຖກືເຈມີ)ໃນຕອນ
ນີ້, ແຕ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ແມ່ນຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນໃນສາສນາຢິວ. 
      ສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າໃນພຣະທັມເອຊາຢາຜູ້ຮັບໃຊ້ບໍ່ມ ີì ສິ່ງໃດທີ່ໜ້າປະທບັໃຈî ລາວປຽບທຽບພຣະເຢຊູຄກືັບເບັັຽ້
ໄມ້ນ້ອຍທີ່ປກູໄວ້ໃນດິນທີແ່ຫ້ງແລ້ງ.  ພວກເຮົາຢາກໄດ້ຜູ້ນໍາຜູ້ທີທ່ໍາໃຫ້ເຮົາປະທບັໃຈໃນຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງລາວ, 
ຄວາມຊຽ່ວຊານ, ແລະຄວາມມີສະເໜ.່ ແຕ່ເອຊາຢາໄດ້ກາ່ວເນັ້ນຄວາມເປນັມະນຸດຂອງພຣະເຢຊູ. ຄໍາສອນໃນພຣະ
ຄັມພີທັງໝົດໄດ້ກ່າວໄວ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າພຣະເຢຊູເປນັທັງມະນຸດແລະພຣະເຈົ້າຢ່າງສົມບູນ. 
        ເອຊາຢາໄດ້ເລີ້ມຕົນ້ດ້ວຍການເປນັມະນຸດຂອງພຣະເຢຊ.ູ ພຣະເມຊອີາອາດຈະເປັນຄນົນຶງ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາ. 
ພຣະເຢຊູໄດມີ້ປະສົບການທຸກຢ່າງເໝືອນກັບມະນຸດ, ຍກົເວ້ັນຄວາມບາບ( ເຮົບເຣີ 2: 14-18; 4: 15).  ໃນບດົຮຽນ
ອາທິດໜ້າພວກເຮົາຈະເຈາະເລກິເຖິງຄວາມເປັນມະນດຸຂອງອົງພຣະເຢຊຄູຣິດ (ໂຢຮນັ 1: 1-18) 
     ເອຊາຢາທໍານວາຍວາ່ພຣະເຢຊູອາດຈະໄດ້ຮບັ ìການດູຖກູຢຽບຫຍາມແລະຖກືປະຕເິສດໂດຍຄນົທັງຫຼາຍî ພຣະ
ເຢຊູໄດເ້ອີ້ນເອົາຄນົຈໍານວນນຶ່ງໃຫ້ມາເປນັສາວົກຂອງພຣະອົງ, ແຕ່ຝູງຊນົທີ່ຫ່ັຼງໄຫຼເຂົ້າມາຟັງຄາໍສອນແລະເຫັນການ 
ອັສຈນັຂອງພຣະອົງຍງັມີຄວາມລັ່ງເລໃຈ. ພຣະເຢຊູເອີນ້ໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ຕດັສນິໃຈຢ່າງແນວ່ແນແ່ຕເ່ຂົາເຈົ້າບໍຍ່ອມເຮັດ
ຕາມຄໍາຮຽກເອີນ້ຂອງພຣະອົງ. 
   ພຣະເຢຊຈູະເປນັ ì ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານî ພຣະເຢຊູຢູໃ່ນສະພາບທີເ່ປັນມະນຸດຢ່າງສົມບູນ  ຍົກເວ້ັນ 
ແຕພ່ຣະອົງບໍ່ມີບາບ.  ພຣະອົງໄດ້ຮບັຄວາມເຈບັປວດໂດຍການສິ້ນພຣະຊນົເທິງໄມ້ກາງແຂນ, ພຣະອົງມີຄວາມຮູສ້ກຶ
ເຈັບປວດ, ຖຶກປະຕິເສດແລະຖືກທໍຣະຍົດ.  ຫຼາຍຄົນໄດ້ຫັນໜີໄປຈາກພຣະອົງ  ມີຫຼາຍຄນົຕີຣາຄາພຣະອົງຜດິບໍເ່ຫັນ
ພຣະອົງເປັນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈົາ້ທີ່ມາໂຜດເຂາົເຈົາ້ໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມບາບ. 
 

2. ພຣະເມຊອີາທນົທກຸທຣໍະມານເພືອ່ເຮາົ:   ( ເອຊາຢາ 53: 4-9 ) 
       ເອຊາຢາປ່າວປະກາດວ່າພຣະເມຊອີາຈະເປັນຜູທ້ົນທຸກທໍຣະມານເພ່ືອຄນົບາບ. ເປັນໄປໄດທ້ີ່ຫຼາຍຄນົອາດຈະ   
ສແວງຫາເມ່ືອໄດ້ຍິນຄໍາປະກາດຂອງລາວກຽ່ວເຣື່ອງການຮບັໃຊ້ຂອງພຣະເຈົາ້. ຄົນຢິວບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄວາມທນົທກຸ
ຂອງພຣະເມຊອີາ; ເຂົາຕອ້ງການໃຫ້ພຣະເມຊອີາເປນັກະສັດອົງຍິ່ງໃຫຽທ່ີ່ຈະມາປດົປ່ອຍເຂົາໃຫ້ເປັນອິສຣະ. ບໍ່ແມ່ນ
ເປັນຜູ້ຮັບໃຊທ້ີ່ທນົທກຸທໍຣະມານ. 
     ຜູ້ຮັບໃຊ້ຈະຮັບເອົາຄວາມເຈບັປວດຂອງເຮົາ ຄືຄວາມເຈບັປວດທີ່ພຣະອົງບໍສ່ົມຄວນໄດຮ້ັບ. ຄນົຢິວຫຼາຍຄນົເບິ່ງ
ເຫັນຄວາມບາບແລະຄວາມເຈັບປວດຄ້າຍຄືກັນ. ຖ້າທ່ານມີຄວາມເຈັບປວດທ່ານຈະຕ້ອງເປັນຄົນບາບ. ແຕ່ບາງຄົນ, 
ເຊ່ັນໂຢບ,   ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າຄວາມເຈັບປວດທົນທຸກທຣໍະມານຂອງລາວບໍແ່ມ່ນຄວາມບາບໃນຊີວິດຂອງລາວ.
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ແນ່ນອນເພ່ືອນຂອງໂຢບຈະພະຍາຍາມອະທິບາຍວາ່ເປນັບັນຫາຄວາມບາບຂອງລາວໃນທໍານອງນີ.້    ເມ່ືອຜູຮ້ັບໃຊ້
ໄດ້ຮັບຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານ ບາງຄົນກ່າວວ່າລາວຖືກພຣະເຈົ້າລົງໂທດ.  ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານ
ເປັນການລງົໂທດຂອງພຣະເຈົາ້ຕໍຄ່ວາມບາບຂອງຜູ້ຮັບໃຊ.້ 
    ເອຊາຢາໄດ້ອະທບິາຍຢ່າງແຈມ່ແຈ້ງ  ຄວາມເຈັບປວດຂອງຜູຮ້ັບໃຊແ້ມ່ນຍອ້ນການທໍາບາບຂອງພວກເຮົາ. ພຣະ
ອົງທນົທກຸທໍຣະມານ ìເພາະການກະທໍາຜິດຂອງພວກເຮົາ.î ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງຜູ້ຮັບໃຊໄ້ດ້ຊ່ວຍຄວາມເຈບັປວດຂອງ
ເຮົາ. ຜນົຂອງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ ໄດທ້ົດແທນຂອງຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານ ຈິງ່ກາຍເປນັສນັຕິສກຸແລະການ
ປິ່ນປວົຂອງພວກເຮົາ. 
   ເອຊາຢາໄດບ້ັນລະຍາຍເຣ່ືອງພຣະເມສານອ້ຍເປັນສະເໝອືນ ì ອົງສນັຕິຣາດî ພາສາເຮບັເຮຄີໍາວ່າສນັຕໝິາຍເຖິງ
ຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າແລະມະນຸດ.   ຕໍ່ມາໂປໂລໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຄໍາວ່າ ìມີສນັຕສິຸກກບັພຣະເຈົາ້î ແມ່ນອີກ
ເຫດຜົນນຶ່ງທີ່ເຮົາໄດຮ້ັບຄວາມພົ້ນຜ່ານທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ( ໂຣມ 5: 1).   ຜູ້ຂຽນພຣະສັນຍາໃໝ່ຈຶງ່ເນັ້ນຢູ່ເລືື້ອຍວ່າ 
ພຣະເຢຊູສິິ້ນພຣະຊນົເພ່ືອຄວາມບາບຂອງເຮາົ.   ຕົວຢ່າງ, ໂປໂລໄດ້ຂຽນວາ່ ì ພຣະຄຣດິວາຍພຣະຊນົແທນຄວາມ
ຜິດບາບຂອງເຮາົî ( 1 ໂກຣນິໂທ 15:3). 
   ບນັຫາຄວາມບາບທີ່ພຣະເຢຊູເຈົ້າມາແກ້ໄຂແມ່ນຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ. ເອຊາຢາປຽບທຽບຄນົບາບໃສແ່ກະທີ່
ຫຼົງຫາຍໄປຈາກຜູ້ລ້ຽງ. ແທນທີ່ຈະຕິດຕາມການນໍາພາຂອງພຣະເຈົ້າ ìພວກເຮົາກບັໄປເຮດັຕາມແບບເກົ່າຂອງເຮົາ.î
ຄໍາເວ້ົານີ້ພັນລະນາເຖງິຄວາມບາບຂອງອາດາມແລະເອວາໃນສວນຄືກບັຄວາມບາບຂອງເຮົາໃນທຸກມ້ືນີ.້   ເຮົາອອ້ນ 
ວອນຫາພຣະເຈົາ້ດວ້ຍໃຈປາຖນາໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງເຮົາເພ່ືອຊີວິດຂອງເຮົາ. 

    ເຖິງແມ່ນຜູ້ຮັບໃຊ້ເຕມັໃຈທົນທຸກທໍຣະມານຕໍ່ການລົງໂທດຄວາມບາບຂອງເຮາົ.  ພວກເຮົາຄວນສໍານືກໃນບນຸຄນຸ 
ຂອງພຣະເຈົາ້ທີຈ່ັດຫາຫົນທາງແຫ່ງຄວາມລອດພ້ົນສໍາລບັເຮາົ.  ພວກເຮົາອາດຈະຍງັໄດ້ຮັບຄວາມເຈບັປວດຊ່ົວຄາວ
ເນືອ່ງຈາກຄວາມບາບຂອງເຮາົ ແຕ່ພຣະເຢຊູຜູ້ບຣໍສິຸດໄດ້ວາຍພຣະຊນົເທິງໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອນໍາເຮົາອອກຈາກຄວາມ
ບາບ. ຕົວຢ່າງ, ຄນົທີຕ່ິດຢາເສບຕິດອາດຈະມີບັນຫາສຂຸພາບອອ່ນແອເຖງິແມ່ນໄດ້ຮບັການໄຖແ່ລວ້. 

       ການຕອບສນອງຂອງຜູຮ້ບັໃຊ້ແມ່ນເປັນໜ້າສົງສານ. ພຣະອົງບໍ່ໄດເ້ອີ່ຍປາກກ່າວຕໍ່ຕ້ານຄວາມບໍຍຸ່ດຕທິັມຂອງ
ການທນົທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະອົງເລີຍ. ເອຊາຢາໄດສ້ົມທຽບຄວາມມິດງຽບຢູ່ຂອງພຣະອົງໃສກ່ັບແກະໜຸມ່ທີຖ່ືກນໍາ
ໄປຂ້າແລະຕັດຂົນ. 
     ຜູ້ຂຽນພຣະຄັມພີພາກພັນທະສັນຍາໃໝບ່າງຄນົໄດຮ້ັບການດນົໃຈໃຫ້ຂຽນເນັນ້ເຖງິການຕອບສນອງທີ່ອອ່ນນ້ອມ
ຂອງພຣະອົງທີ່ອດົທນົຕໍຄ່ວາມບໍ່ຍດຸຕິທັມ. ຕົວຢ່າງ, ຊໂີມນເປໂຕໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນປະສບົການຂອງພຣະເຢຊູ, ໂດຍອ້າງ
ອີງໃສ່ຫຼາຍຄໍາເວົ້າຈາກພຣະທັມເອຊາຢາ 53  ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງສັ່ງສອນຜູເ້ປັນທາດຮບັໃຊ້ໃນເຮືອນ 1 ເປໂຕ 2: 
18- 25. ຄຣສິຕຽນເຮາົທັງໝົດຄວນ ì ຕດິຕາມໃນທຸກບາດກາ້ວຂອງພຣະອົງî (2:21). 
    ເອຊາຢາສງັເກດເຫັນວ່າຜູຮ້ັບໃຊຈ້ະໄດຮ້ັບຄວາມທົນທຸທຣໍະມານແລະຕາຍ  ìຖືກເນຣະເທດຈາກບ້ານເກດີເມືອງ
ນອນທີ່ລາວຢູ່ອາສຍັî ພຣະເຢຊູຖກືຄຶງເທິງໄມ້ກາງແຂນຫັຼງຈາກການຕັດສິນທີ່ບໍຍຸ່ດຕິທັມແລະພິສູດວ່າບໍ່ມີຄວາມຜດິ. 
ເຖິງແມ່ນພຣະອົງເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົາ້  ໂດຍປກົກະຕິພຣະອົງບໍ່ໄດ້ທໍາຄວາມຜິດໃນການໝິນ່ປມາດພຣະເຈົາ້ດັ່ງທີ່
ເຂົາກ່າວຫາວ່າພຣະອົງມີຄວາມຜິດ.( ມັດທາຍ 26: 65)  ນັບຕັ້ງແຕຄ່ົນບາບໄດ້ເຮດັບາບຕໍສູ່້ພຣະເຈົາ້ ພຣະເຢຊູໄດ້
ຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອໄຖ່ບາບແລະຄວາມຜດິຂອງພວກເຂົາ. 
    ຜູ້ຮັບໃຊ ້ìເຮັດໃຫ້ຫລຸມຝັງສົບຂອງພຣະອົງຮ່ວມກັບຜູ້ຊົ່ວຮ້າຍແລະຄົນຮ່ັງມîີ  ບາງທີອາດອ້າງເຖິງໂຈເຊັບໄທອາຣີ
ມາທາຍຜູທ້ີ່ໄດອ້ັນເຊີນພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູໄປບັນຈຸວາງໄວໃ້ນອບຸໂມງຂອງຕົນ.( ມັດທາຍ 27: 57-60). ອິກເທືອ່
ນຶ່ງ ພຣະເຢຊູບໍ່ມີບາບ ພຣະອົງບໍໍເ່ຮັດສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍແລະບໍໍເ່ຄີຍເວົ້າຫຼອກລວງ   ແຕ່ການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງແມ່ນ
ເພ່ືອຄນົບາບທຸກຄົນ.   
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3. ພຣະເມຊອີາຊວ່ຍຊວີດິເຮາົ:  (ເອຊາຢາ  53: 10-12 ) 
        ເອຊາຢາໄດ້ອະທບິາຍກ່ຽວກບັການຍອມຕາຍໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງເຮາົຂອງຜູ້ຮັບໃຊເ້ບິ່ງແລ້ວເປນັເຣື່ອງໜ້າ
ເສົ້າໃຈຕໍບ່າງຄົນ, ແຕຍ່ິ່ງໄປກວາ່ນັນ້ເອຊາຢາຍງັເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຜົນດຂີອງຜູ້ເປັນຄົນບາບ. ພຣະເຈົາ້ພໍພຣະທັຍນໍາຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ທີເ່ສັຽສະລະ ແຮງບນັດານຂອງພຣະເຈົາ້ແມ່ນຮກັຄນົບາບ. ການຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນແມ່ນທົດແທນເຄື່ອງຖວາຍ
ບູຊາ. ໃນພຣະຄັມພີເດມີກດົລະບຽບ ìຖວາຍບູຊາî ແມ່ນການທດົແທນຄ່າເສັຽຫາຍ( ເລວີ 5:14-6: 7; 7:1-10). ຄນົ
ຜູ້ນັ້ນຍັງມີຄວາມຜິດຢູ່ຈົນກວາ່ລາວຈະຖວາຍບູຊາ   ການຖວາຍບຊູາແມ່ນອີກທາງນຶງ່ໃນການປົວແປງຄວາມສັມພັນ
ແລະການສໍານກຶຜດິຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ.   ການສິນ້ພຣະຊນົຂອງພຣະເຢຊູເປນັທີ່ພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົາ້  ເພາະໃນການສິິນ້ 
ພຣະຊນົຂອງພຣະເຢຊູນັນ້ພຣະອົງບໍ່ມີບາບແລະບໍ່ມີຄວາມຜິດ ນີແ້ມ່ນແຜນການໄຖເ່ອົາຄນົບາບຂອງພຣະເຈົາ້.  ໃນ 
ພຣະທັມເອຊາຢາ 53:10 ແມ່ນຂໍ້ດຽວເທົ່ານັ້ນໃນພຣະຄັມພີທີກ່່າວເຖິງການຖວາຍບູຊາເພື່ອທົດແທນ. 
    ການຕາຍຂອງຜູຮ້ັບໃຊສ້ົງ່ຜນົໃຫ້ຄົນບາບທີກ່ັບໃຈໃໝເ່ປັນຄົນຊອບທັມ. ຄວາມຊອບທັມເປັນຖ້ອຍຄໍາທີສ່ໍາຄັນໃນ
ການອະທິບາຍເຖິງຄວາມລອດພ້ົນຂອງໂປໂລ.  ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຖືວ່າເປນັຄນົຊອບທັມແລະລອດພ້ົນດວ້ຍການດີຂອງ
ເຮົາ. ພວກເຮົາໄດ້ເປັນຄນົຊອບທັມໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົາ້   ຊຶ່ງເປີດເຜີຍໃນຊວີດິ, ການຕາຍແລະການຄນືພຣະ
ຊນົຂອງພຣະເຢຊູ( ໂຣມ 3:24).     ແທນທີເ່ຮົາຈະຕ້ອງຖືກລງົໂທດໃນຄວາມບາບຂອງເຮາົ ແຕ່ພຣະເຢຊໄູດ້ຮັບເອົາ
ຄວາມບາບແລະຄວາມຜິດຂອງເຮົາໄປຄຶງໄວທ້ີ່ໄມ້ກາງແຂນ.  
 ເອຊາຢາໄດ້ທໍານວາຍເຖງິການເປນັຄືນມາແລະການຖືກຍົກຂຶນ້ໃນຂໍ ້12.  ການໄຖ່ບາບແລະອໍານາດທັງໝົດໄດ້
ສໍາເຣດັ  ì ເພາະພຣະອົງຍອມສະລະຊວີດິຂອງພຣະອົງ.î  ພຣະເຢຊູຕາຍຖ້າມກາງຄນົທີຕ່ໍ່ສູ້ພຣະອົງ ແຕ່ພຣະອົງທໍາ
ລາຍຄວາມບາບແລະເອົາຄວາມພ້ົນມາສູ່ຄນົທີຕ່້ອນຮັບເອົາພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ເປນັເຈົາ້ແລະພຣະຜູໂ້ຜດໃຫ້ພົນ.  
  ບາງຄນົທີເ່ປັນຄຣສິຕຽນໃໝມີ່ຄວາມຮ້ອນຮົນຢາກບອກເຣືອ່ງພຣະເຢຊູແກຜູ່້ອືນ່ດ້ວຍຄວາມຮູສ້ຶກຢາກຕອບແທນ
ບຸນຄນຸ.  ສໍາລັບຄນົທີ່ເປນັຄຣສິຕຽນມາດນົແລ້ວ ສະແດງການຂອບພຣະຄຸນດ້ວຍການເປນັພະຍານ, ອອກປ່າວປະ 
ກາດ, ຮັບໃຊແ້ລະອ້ອນວອນອະທຖິານ. 

                                                    
ບດົຮຽນແຫງ່ຊວີດິ 

              ຊວີດິ, ຄວາມຕາຍ, ແລະການຄືນພຣະຊນົຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນແຜນການໄຖຂ່ອງພຣະເຈົາ້ແຕເ່ລີ້ມຕົ້ນ. ຄນົຢິວ
ມີຄວາມຫວງັໃນພຣະເມຊອີາຫືຼຜູ້ທີເ່ຈີມໄວ້ຄືພຣະເຢຊູ. ເອຊາຢາໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດໃນສະພາບການເປັນມະ 
ນຸດຂອງພຣະເຢຊູ,  ແຕ່ພຣະເຢຊູເປນັຜູ້ຮັບໃຊ້ທີບ່ໍ່ມີບາບເປັນຜູ້ຕາຍແທນຄວາມບາບຂອງເຮາົ,   ພຣະອົງບໍໄ່ດ້ຕາຍ
ຍ້ອນຄວາມບາບຂອງຕົນເອງແຕ່ຕາຍເພ່ືອຄວາມບາບຂອງມະນຸດທກຸຄນົ ໃນອະດີດ, ປະຈບຸັນແລະອະນາຄົດ. ພຣະ
ອົງເປນັອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ແລະພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນແຕ່ອົງດຽວ. ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮດັໃຫ້ຄົນບາບກັບຄືນດີ
ກັນກບັພຣະເຈົ້າ. ການເລີ້ມຕົ້ນຮັບຄວາມພົ້ນແມ່ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ; ຄນົບາບບໍໍສ່າມາດຊ່ວຍຕນົເອງໄດ້ດ້ວຍຄວາມ
ດີຂອງຕົວເອງ.   ຜນົສະທ້ອນທີໄ່ດ້ຮັບຈາກຄໍາຖາມຂອງບົດຮຽນໃນອາທດິນີ?້ 
v  ທ່ານມີຄວາມໝັນ້ໃຈໃນການຢືນຢັນວ່າພຣະຊູຄຣິດເປັນມະນຸດຢ່າງສົມບູນຫລືບໍ່? 
v ເປັນຫຽັງພຣະເຢຊູຄຣດິຈຶງ່ຕາຍເພ່ືອໄຖຄ່ວາມບາບຂອງເຮົາ? 
v ແມ່ນຄວາມບາບອັນໃດທີທ່່ານຮູ້ສຶກວ່າມີຢູໃ່ນຕົວທ່ານ? 
v ທ່ານສາມາດຍອມຮບັຄວາມບໍ່ເປັນທັມໃນທໍານອງດຽວກັນກບັອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຮດັໄດບ້ໍ?່ 
v ຄວາມຊອບທມັມີຄວາມໝາຍແນວໃດສໍາລບັທ່ານ? 
v ທ່ານຈະສບືຕໍສ່ະແດງຄວາມຮູບ້ນຸຄຸນຂອງພຣະເຈົາ້ທີໃ່ຫ້ຄວາມພ້ົນແກ່ທ່ານໂດຍຜ່ານທາງຄວາມຕາຍແລະ

ການຄນືພຣະຊນົຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແນວໃດ? 
              ອຸປຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບບັຕດິສມັພນັ. www.lsbf.org ແປໂດຍ: VR. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 
ວັນອາທດິທ ີ4 ສິງຫາ 2013 (8-4-2013) 

 

ພຣະເຈົາ້ຊົງສົ່ງພຣະບດຸລງົມາ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນນີ:້   ມັດທາຍ 4:12-25; ໂຢຮນັ 1:1-51 

ຂໍສ້ໍາຄນັຕ່າງໆ: ມັດທາຍ 4:17-24; ໂຢຮັນ 1:1-2,11-14,18,19 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິ:  ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍທ່ານຮູ້ຈັກອົງພຣະເຢຊູ, ເຊື່ອໃນພຣະອົງແລະເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຕິດ 

ຕາມພຣະອົງໄປ. 

ບດົຮຽນນີເ້ວົາ້ຫຍງັ: ບົດຮຽນນີເ້ວ້ົາເຖິງພຣະລັກສະນະພິເສດ,   ຈຸດປະສົງ,   ແລະການປະກາດຂອງອົງ 

ພຣະເຢຊ.ູ 

ເປນັຫຍງັບດົນີຈ້ຶງ່ສາໍຄັນ: ຜູ້ໃຫຍ່ອາວຸໂສຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າອົງພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ,  ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈິ່ງສະເດັດ 

ລົງມາ, ພຣະອົງເຮດັຫຍັງໃນຊວີດິຂອງພວກເຮົາ. 

ຄາໍຖາມໃນຊວີດິ: ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊຈູຶ່ງເປັນອົງດຽວເທົ່ານັ້ນທີນ່ໍາເອົາຄວາມພ້ົນມາສູ່ມະນຸດ? 

 

ບົດນໍາ 

        ມີສອງຄນົກນິເຂົາ້ນໍາກນັຄທື່ານແກຣແີລະທ່ານເທດ ແກຣໄີດ້ກາ່ວວາ່ ìດີໃຈນໍາທີ່ເຈົ້າໄດເ້ຮັດວຽກງານໃໝ ່ການ 
ມາເຮັດວຽກໃໝ່ນັ້ນເຫັນວ່າລໍາບາກສົມຄວນ! ໂອ, ພວກເຮົາມີການຮຽນພຣະຄັມພີທຸກວັນອງັຄານຕອນເຊ້ົາ ເຈົາ້ຢາກ 
ໄປຮ່ວມບ່ໍ?î  ເທດໄດຕ້ອບວາ່, ìໃຫ້ຂ້ອຍຄດຶເບິງ່ກ່ອນ, ຕາມຄວາມເປັນຈງິແລ້ວຂ້ອຍໄດຢຸ້ດໄປໂບດດນົມາ ແລວ້.î 
ແກຣີໄດວ່້າ, ìເຈົາ້ອາດສນົໃຈເພາະພວກເຮົາໄດສ້ຶກສາເຣ່ືອງຂອງອົງພຣະເຢຊູເປນັພິເສດ ເພາະມີຫລາຍຄນົບໍ່ເຂົ້າໃຈ 
ວ່າພຣະອົງເປັນໃຜກັນແທ້. 
     ໃນບດົຮຽນອາທິດນີ້ໃຫ້ທ່ານບອກເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໃນອງົພຣະເຢຊູຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ວ່າເປັນຫຍັງທາ່ນຈິງ 
ເຊ່ືອໃນພຣະອົງແລະຍອມໃຫ້ະພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ເຈົາ້, ແລະເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ິງຕດິຕາມພຣະອົງ? 
 

1. ພຣະເຢຊເູປນັພຣະເຈົາ້ແລະມະນດຸຢາ່ງສມົບນູ: (ໂຢຮັນ 1:1-2,14). 
          ມີຫລາຍຢາ່ງເກດີຂຶນ້ໃນບດົຮຽນອາທິດແລ້ວໃນປຶ້ມເອຊາຢາ.  ມີຜູປ້ະກາດພຣະທັມຫລາຍຄນົໄດ້ເທສນາສັງ່ 
ສອນຈົນເຖິງເວລາພວກອສິຣາເອັນຢູ່ໃນການປົກຄອງຂອງໂຣມ.     ຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີເດມີໄດ້ກາ່ວເຖງິພຣະບຸດ 
ຂອງພຣະເຈົາ້ຜູຈ້ະສະເດດັມາຄອືົງພຣະເຢຊູ.  ບົດຮຽນນີໄ້ດກ້່າວພິເສດເຖິງອງົພຣະເຢຊູ.  
          ໂຢຮັນໄດ້ກ່າວເຖງິພຣະເຢຊູວ່າເປັນພຣະທັມ (ໂລໂກສໃນພາສາກຣກິ) ບອກວາ່ພຣະເຢຊູເປນັພຣະບຸດຂອງ 
ພຣະເຈົ້າ.     ເຖິງແມ່ນອົງພຣະເຢຊູຢູ່ໃນໂລກເປັນມະນດຸເຖງິສາມສິບສາມປີ ແຕ່ໃຫ້ເຂົ້າວາ່ພຣະອົງເປນັຢູກ່່ອນມາ 
ແລ້ວ ເປັນພຣະທັມສັກສິດ.  ປະວດັໃນປຶ້ມໂຢຮັນນີ້ໄດຂ້ຽນຂຶນ້ເໝອືນພຣະຄັມພີປຶມ້ປະຖົມມະ ການ 1:1.    ຄໍາເວ້ົາ 
ວາ່ພຣະທັມນັ້ນເປັນຢູ່ໃນປະຖົມມະການ ພຣະທັມເປນັພຣະເຈົາ້.     ໂຢຮັນຍັງເວົ້າເຖິງ ການເປັນຢູຂ່ອງອົງພຣະເຢຊູ 
ແລະຄວາມສັກສິດຂອງພຣະອົງ.  ອງົພຣະເຢຊບູໍໄ່ດເ້ປນັມະນດຸທມັມະດາ; ພຣະອງົເປນັພຣະເຈົາ້ໃນຕວົພຣະອງົເອງ. 
     ໂຢຮນັໄດ້ໃຊຄ້ໍາຂວນັຈາກເຣື່ອງການຊງົສ້າງເພ່ືອອະທບິາຍເຖິງການສະເດັດເຂົາ້ມາໃນໂລກນີ້ເພ່ືອຈະເຮັດຫຍັງ.  
ຕົວຢ່າງ: ອົງພຣະເຢຊູເປັນຮາກເຫງົາ້ຂອງ ìຊີວິດî ແລະ ìເປນັແສງສວາ່ງî (1:4).  ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດເປນັ 
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ຈິດວິນຍານມືດ, ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະທານແສງສວ່າງແຫ່ງຄວາມພ້ົນໃຫ້.    ຄໍາສອນຈາກປຶ້ມເອຊາຢາໃນອາທິດແລ້ວ 
ໄດ້ເວົ້າເຖິງແສງສວາ່ງໝາຍເຖິງອົງພຣະເຢຊູ.  ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຄງົເປນັ ìແສງສວ່າງຕໍຄ່ົນທຸກໆຊາດî (ເອຊາຢາ 
42: 6; 49:6). 
 

ເຫດການທີເ່ກດີຂຶນ້ນີໄ້ດເ້ປນັປະວດັໃຫຍຂ່ອງພຣະເຈົາ້ຢາ່ງໃດ 
ຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງໂຢຮັນເຖິງອົງພຣະເຢຊູນັນ້ວາ່ພຣະອົງເປນັພຣະບຸດພິເສດຂອງພຣະເຈົາ້ຜູ້ເອົາຄວາມຜິດບາບຂອງ
ມະນຸດອອກໄປ.  ມັດທາຍໄດ້ເວ້ົາວາ່ພຣະເຢຊູເປນັຄຣສູອນໃຫຍ່, ເປນັນກັເທດຜູ້ມີອໍານາດ, ແລະເປນັຜູປ້ົວພະຍາດ.  
ການທີຮູ່ກ້ບັອົງພຣະເຢຊູແລະຮູເ້ຖິງເຫດຜົນທີ່ພຣະອົງສະເດດັມາ ແລະພຣະອົງຈະເຮດັອນັໃດໃນໂລກນີ້ ທ່ານຜູ້ອາ່ນ 
ສາມາດເຊ່ືອແລະຕດິຕາມພຣະອົງໄດ.້  ໃນທີສ່ດຸພຣະອົງກຈໍະເອົາຄວາມບາບອອກຈາກຊີວິດຂອງທ່ານແລະປະທານ 
ສິດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນບດຸຂອງພຣະເຈົ້າ.  ເປັນຫຍັງທ່ານຈິ່ງບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະອົງໃນບັດນີ້ເລີຍ? 
 

 
     ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າຊົງເປັນເນື້ອໜັງນັນ້ແມ່ນໂຢຮນັໄດ້ກ່າວວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ ແລະມະນຸດຄົບ 
ຢ່າງບໍຣິບນູ.  ໝາຍຄວາມວ່າອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຢຸດເຊົາເປນັພຣະເຈົ້າເມື່ອພຣະອົງກາຍເປັນເນື້ອໜັງ.  ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ 
ບາງຄັ້ງປຶ້ມພຣະຄັມພີໄດເ້ນັນ້ເຖິງສະພາບມະນຸດ  ບາງເທືອ່ກເໍນັນ້ເຖິງການເປັນພຣະເຈົາ້ທງັສອງຢ່າງນັ້ນເປັນຄວາມ 
ຈິງໃນເວລາດຽວກນັ. 
      ໃນນາມເປັນມະນດຸ, ອົງພຣະເຢຊ ູìໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາ.î  ປໂຍກນີຖ້້າຈະແປຕາມໂຕແລ້ວແມ່ນອົງ 
ພຣະເຢຊູໄດກ້າງຜ້າເຕນັຮ່ວມກັບມະນຸດ. ບດົຮຽນໃນວັນທີ 30 ເດອືນ 6 ນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວາ່ພຣະເຈົາ້ໄດ້ສະຖດິ 
ກັບຄນົຂອງພຣະອົງໃນຜ້າເຕນັໃນສມັຍຂອງໂມເຊ.       ຕໍ່ມາພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊົງສະຖິດກັບປະຊາກອນຂອງພຣະອົງໃນ 
ພຣະວຫິານທີກ່ະສັດໂຊໂລໂມນໄດສ້້າງຂຶນ້.    ìເອມານເູອນî ແມ່ນພຣະນາມຂອງ ອົງພຣະເຢຊູທີມີ່ຄວາມໝາຍວາ່ 
ìພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູກ່ັບພວກເຮົາî (ມທ 1:23). 
 

2. ຄວາມພົນ້ມໃີນອງົພຣະເຢຊເູທົາ່ນັນ້: (ໂຢຮັນ 1:11-13, 18, 29) 
         ໂຢຮນັບໍ່ໄດ້ເວ້ົາປະວດັພຣະກໍາເນດີຂອງອງົພຣະເຢຊູເໝືອນກັບມັດທາຍແລະລກູາ. ແຕ່ໄດ້ເວ້ົາເຖິງສະພາບພິ 
ເສດຂອງພຣະເຢຊູ, ແລະການປະກາດຕາ່ງໆ.   ພຣະອົງໄດ້ເອົາໃຈໃສປ່ະກາດໃນຖ້າມກາງຄົນຢິວຊຶ່ງເປນັຊາດຂອງ 
ພຣະອົງ.     ແຕ່ພວກຢິວສ່ວນຫລາຍປະຕເິສດພຣະເຢຊູເພາະພວກເຂົາຫວງັໄວ້ວ່າພຣະເມຊອີາຜູ້ຖືກເຈີມຈາກພຣະ 
ເຈົາ້ຕອ້ງເປນັນກັການເມືອງເພ່ືອປົດປ່ອຍພວກເຂົາອອກຈາກການເປັນເມືອງຂຶນ້ຂອງ ຄນົຕ່າງຊາດ.  ພວກເຂົາບໍເ່ຂົາ້
ໃຈໃນບດົຮຽນວນັນີເ້ພາະພຣະເມຊອີານໄດ້ຍອມທຸກທໍຣະມານ.  
      ແຕ່ມີບາງຄນົໃນພວກຢວິກໍໄດຮ້ບັເອົາອົງພຣະເຢຊູ.  ຕໍຜູ່ທ້ີ່ຍອມຮັບພຣະອົງນັນ້ກໍມີສດິກາຍເປນັລກູຍິງລູກຊາຍ 
ຂອງພຣະເຈົາ້.  ພຣະເຈົາ້ໄດສ້້າງມະນຸດຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ (ປຖກ 1:26-27).  ຕາມຄໍາສອນຂອງໂຢ 
ຮັນແລ້ວຖ້າຄນົໃດຈະກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົາ້ ຄົນນັ້ນຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ.   ການເຊ່ືອ 
ໃນພຣະອົງນັ້ນບໍ່ແມ່ນຮູຈ້ັກດ້ວຍສະຕິປນັຍາເຖິງສະພາບຂອງອົງພຣະເຢຊູແຕ່ເທົ່ານັ້ນ.     ການເຊືອ່ໃນອງົພຣະເຢຊ ູ
ຕາມຄາໍສອນໃນພຣະຄມັພແີລວ້ຕອ້ງຖິມ້ໃຈເກົາ່ແລະເອາົໃຈໃໝ ່ແລະຕດິຕາມອງົພຣະເຢຊໄູປ.  
     ໂຢຮນັໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າການເປັນບດຸຂອງພຣະເຈົາ້ນັນ້ບໍແ່ມ່ນຈາກທັມມະຊາດຂອງການເກດິ, ບໍ່ແມ່ນຕາມມະນຸດ, 
ແຕ່ແມ່ນຕາມພຣະເຈົາ້.    ຄວາມພ້ົນທີອ່ົງພຣະເຢຊູປະທານໃຫ້ນັນ້ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ແຕຊ່າດນຶ່ງຊາດໃດ ຕາມທີ່ຄນົຢິວຄດຶ  
ພຣະເຈົ້າປະທານຄວາມພ້ົນໃຫ້ແກທຸ່ກໆຄົນຜູທ້ີ່ມຄີວາມເຊ່ືອ. 
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        ໃນພຣະຄັມພີເດມີພຣະເຈົາ້ໄດ້ເປດີເຜີຍພຣະອົງໃຫ້ຮູ້ຈກັໃນຫລາຍໆທາງ: ທາງຄວາມຝັນ, ນິມິດ, ຄໍາເທສນາ, 
ແລະໂດຍພຣະຄຸນອນັໃຫຍ່ຫລວງຂອງພຣະອົງ.    ບໍ່ມີຜູໃ້ດເຫັນພຣະເຈົາ້ຈກັເທື່ອ ໃນທີສຸ່ດພຣະເຈົາ້ໄດ້ສະເດດັເຂົ້າ 
ມາໃນນາມເປັນອົງພຣະເຢຊູພຣະບຸດ ເພ່ືອພຣະອົງຈະເປດີເຜີຍພຣະເຈົາ້ພຣະບິດາຢ່າງຄົບບໍຣິບນູ.   ອົງພຣະເຢຊູມີ 
ຄວາມສັມພັນກັບພຣະບິດາໃນຖານະເປັນພຣະບດຸນັ້ນ      ເພ່ືອພຣະອົງຈະເປັນຕົວແທນໃຫ້ຄົນຜິດບາຍໄດ້ຮູ້ຈກັກບັ 
ພຣະເຈ້ົາ. 
        ມຜີູສ້ໍາຄນັຄນົນຶ່ງເປັນພະຍານເຖິງເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງເປັນໃຜນັ້ນແມ່ນໂຢຮັນບັບຕິສໂຕ.  ໃນປຶ້ມໂຢ 
ຮັນໄດບ້ອກວາ່ໂຢຮນັບບັຕສິໂຕເປັນພະຍານເຖິງອົງພຣະເຢຊ ູ(ໂຢຮນັ1:6-8).  ຄໍາເທສນາຂອງໂຢຮນັບບັຕສິໂຕນັ້ນ 
ເຫັນວ່າພວກຢວິຫລາຍຄນົສນົໃຈ ແຕ່ເພ່ິນກ່າວວ່າຕົນເອງບໍແ່ມ່ນພຣະເມຊອີາ (1:20).  ແຕ່ເປນັຜູປ້ະກາດກ່ອນໜ້າ 
ພຣະອົງນັ້ນຈະສະເດັດມາ (1:23).  ໂຢຮັນໄດ້ບອກວາ່ອົງພຣະເຢຊູເປນັພຣະເມສານອ້ຍຂອງພຣະເຈົາ້ (1:29,35).  
ແຕ່ຊາວຢິວເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູເປັນແກະທັມມະດາທີເ່ອົາມາໃຊ້ໃນ ວັນຖວາຍຫລື ໃນວນັສະບາໂຕ.   ອົງພຣະເຢຊູ 
ເປັນຂອງຖວາຍອນັອັມະຕະເພ່ືອໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນສຸໂລກ. ພຣະອົງໄດ້ເອາົຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ 
ຄຶງເທິງໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອຍກົຄວາມຜິດບາບນັ້ນອອກໄປ. 
        

3. ພຣະເຢຊເູທົາ່ນັນ້ເປັນຕວົແທນຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້: (ມທ 4:17-24)                               
         ໃນປຶ້ມຂ່າວປະເສີດທັງສີ່ເຫລັ້ມໄດ້ເວົ້າເຖິງປະວັດຊີວິດຂອງອົງພຣະເຢຊູແຕກຕ່າງກັນ.  ມັດທາຍໄດ້ເວົ້າຢ່າງ 
ລະອຽດເຖິງພຣະກໍາເນີດ, ການຮັບສິນບັບຕສິະມາຈາກໂຢຮນັ, ການທດົລອງຈາກພຍາມານ.  ການເທສນາແຕ່ເລີ້ມ 
ຕົ້ນແມ່ນເຣື່ອງຣາຊອານາຈກັສວນັ.   (ມລກ 1:15) ໄດເ້ວ້ົາເຖິງພຣະເຈົາ້ຊົງປກົຄອງແລະບນັຊາຊວີດິຂອງພວກເຮົາ.  
ຖ້າພວກເຮົາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນ ພວກເຮາົກເໍປນັພາກສວ່ນນຶ່ງຂອງຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້.  
ຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນໃນການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ; ແລະມັນຈະສໍາເຣດັລົງໃນເວລາສຸດທ້າຍ.  
ມີທາງດຽວທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນຣາຊແຜນດິນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ນັ້ນ ຕ້ອງມກີານຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່.  ສິ່ງນີ້ມີຄວາມ 
ໝາຍຫລາຍກວາ່ມີຄວາມຮູສ້ຶກຜິດຕໍ່ຄວາມບາບ   ແຕ່ມັນແມ່ນການສາລະພາບ ຫັນຫລັງໃສຄ່ວາບາບ ແລະຫັນໜາ້ 
ໃສ່ອົງພຣະເຢຊ.ູ    
        ມັດທາຍໄດ້ກ່າວເຖິງສອງນອ້ງອ້າຍຕດັສນິໃຈກາຍເປັນສາວົດຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ນຶ່ງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ພົບຊີໂມນ 
ເປໂຕ ແລະອັນເດອາໃນເວລາພວກເຂົາກໍາລັງຕຶກມອງຢູໃ່ນທະເລຄາເລລີ.      ໃນເມ່ືອພຣະເຢຊູກ່າວ ວາ່, ìຈົ່ງຕາມ 
ເຮົາມາî ພວກເຂົາທັງສອງໄດ້ຕາມພຣະອົງໄປ. ໃນທນັໃດນັ້ນ ອົງພຣະເຢຊູໄດປ້່ຽນອາຊີບໃຫ້ພວກເຂົາ ພວກເຂົາໄດ ້
ກາຍເປັນ ìຄນົຫາຄນົ.î 
 

ໃນປຶ້ມໂຢຮນັໄດບ້ອກເຖິງການເປນັພຣະເຈົາ້ແລະມະນຸດຂອງອົງພຣະເຢຊູຢ່າງຄົບຖ້ວນ.  ອົງພຣະເຢຊູເປັນຢູ່ຕລອດ 
ການ, ເປນັພຣະທັມຂອງພຣະເຈົາ້, ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະທມັທີ່ບງັເກີດເປັນເນື້ອໜັງ.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ນໍາເອົາຄວາມ 
ພ້ົນມາໃຫ້ມະນຸດຜູເ້ປັນຄົນຜິດບາບ. 

     
     ມດັທາຍບໍໄ່ດ້ຕັ້ງໃຈຕອບຄໍາຖາມຕ່າງໆ.  ແຕ່ໂຢຮນັໄດກ້າ່ວວາ່ອນັເດອາເຄຍີຕດິຕາມໂຢຮນັບບັຕສິໂຕມາກ່ອນ 
(ໂຢຮັນ 1:35-42).  ຕໍ່ມາອງົພຣະເຢຊູໄດ້ມາຫາຢາໂກໂບແລະໂຢຮນັ ພຣະອົງເອີນ້ພວກເຂົາໃຫ້ຕດິຕາມ ແລະພວກ 
ເຂົາກຕໍິດຕາມພຣະອົງໄປຢ່າງໄວ.  ເວລາເຊເປດາຍກບັບ້ານໄປບອກຜູເ້ປນັແມ່ວ່າຢາໂກໂບແລະໂຢຮນັໄດຕ້ິດຕາມ 
ອົງພຣະເຢຊູໄປແລ້ວ ແມ່ຄງົແປກໃຈ. 
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ການທີຕ່າມອງົພຣະເຢຊໄູປນັນ້ແມນ່ການຕດັສນິໃຈຖວາຍຕວົຕລອດຊວີດິທີຍ່ອມຮບັວາ່ອງົພຣະເຢຊເູປນັພຣະເຈົາ້ 
ແລະເປນັຜູຊ້ອ່ຍໃຫພ້ົນ້.    ອງົພຣະເຢຊບູໍໄ່ດເ້ອີນ້ເອາົສະມາຊກິແຕພ່ຣະອງົເອີນ້ໃຫຕ້ດິຕາມໄປຕລອດ.   ການເປນັ 
ຄຣສິຕຽນບໍພ່ຽງແຕມ່ຄີວາມເຊືອ່ໃນຫລກັຄາໍສອນຫລກືດົເກນອນັຖກືຕອ້ງເທົາ່ນັນ້ ແຕພ່ວກເຮາົຕອ້ງມຄີວາມສມັພນັ 
ກບັອງົພຣະເຢຊຕູລອດຊວີດິ. 

 
         ມັດທາຍໄດ້ສລູບການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນຂໍ ້23-24.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຂົ້າໄປໃນໂຮງທມັມະສາລາ 
ເພາະທີ່ນັ້ນມີຄນົຢິວເໝອືນພຣະອົງ.     ອງົພຣະເຢຊູໄດເ້ທສນາຂາ່ວປະເສດີເຖິງເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົາ້ 
ແຕ່ພວກຢວິຢາກມີອານາຈັກທີຈ່ະພ້ົນຈາກການປົກຄອງຂອງຊາວໂຣມ.  ອົງພຣະເຢຊູໄດປ້ົວຄົນເປນັພະຍາດຕາ່ງໆ 
ແລະເຫັນວ່າຄົນໃກ້ຄຽງທີປ່ະເທດຊເີຣຽັກໍໄດຍ້ິນແລະພວກເຂາົກມໍາຫາພຣະອົງ.   ພວກເຂົາໄດ້ນໍາເອົາຄນົເຈບັປ່ວຍ 
ຄົນຜເີຂົ້າ ຄົນເປັນບ້າ ແລະຄົນເປັ້ຽມາຫາພຣະອົງ ພຣະເຢຊກູໍໄດ້ປົວພວກເຂົາ.  ປື້ມຂ່າວປະເສີດທັງສີເ່ຫຼັ້ມໄດ້ກ່າວ 
ວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທໍາການອັສຈນັຫລາຍຢ່າງຈນົເຮດັໃຫ້ຄົນຕາຍແລ້ວຄືນມາອກີ (ໂຢຮັນ 11) 
        ມັດທາຍໄດເ້ວ້ົາເຣື່ອງອງົພຣະເຢຊູນັ້ນດວ້ຍການປະກາດເທສນາ ສັ່ງສອນ ແລະປົວພະຍາດ.  ອົງພຣະເຢຊູປະ 
ກາດຕໍຄ່ົນຢ່າງຄບົຖ້ວນ-ເຖິງແມ່ນຄວາມຕ້ອງການສ່ວນໃຫຍນ່ັ້ນເປັນຝ່າຍວນິຍານກໍຕາມ. 
 
 

ບດົຮຽນໃນຊວີດິ 
             ປະວດັເຣື່ອງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົາ້ແມ່ນການສະເດັດເຂົ້າມາໃນໂລກຂອງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປນັພຣະບຸດອງົດຽວ 
ຂອງພຣະອົງ.  ໂຢຮັນໄດ້ກ່າວເຖິງການເປນັພຣະເຈົາ້ແລະການເປນັມະນຸດຂອງອງົພຣະເຢຊູໃນເວ ລາດຽວກັນ.  ອົງ 
ພຣະເຢຊູເປນັຢູຕ່ລອດໄປ ເປັນພຣະທັມຢູກ່ັບພຣະເຈົາ້, ແລະພຣະອົງບງັເກດີເປັນມະນດຸ.  ອົງພຣະເຢຊູສະເດັດເຂົາ້ 
ມາໃນໂລກເພ່ືອນໍາເອົາຄວາມພ້ົນມາໃຫ້ມະນຸດຜູເ້ປນັຄນົຜດິບາບ.   ມີຫລາຍຄົນປະຕິເສດ ແຕ່ສ່ວນຜູຍ້ອມຮັບເອົາ 
ພຣະອົງນັ້ນກໍມີສດິກາຍເປນັບດຸຂອງພຣະເຈົາ້.  ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມສານອ້ຍຜູ້ຍກົເອົາຄວາມຜິດບາບອອກໄປ 
ດ້ວຍການຖວາຍຕົວເທິງໄມ້ກາງແຂນ.      ໃນຕອນຕົນ້ກອ່ນພຣະອົງຈະປະກາດພຣະອົງໄດເ້ອີນ້ເອົາພວກສາວົກໃຫ້ 
ຕາມພຣະອົງໄປ. ພຣະອົງໄດ້ສອນເຖິງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົາ້, ສັ່ງສອນ, ປົວພະຍາດທກຸຊະນິດ. 
     ອັນໃດເປນັຄໍາສອນສໍາຄັນໃນອາທດິນີ?້ 

· ອົງພຣະເຢຊູເປນັພຣະບຸດພິເສດຂອງພຣະເຈົາ້.  ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົາ້ແລະມະນຸດໃນເວລາດຽວກນັ. 
· ອົງພຣະເຢຊູສະເດດັເຂົາ້ມາເພ່ືອນໍາເອົາຄວາມພ້ົນມາໃຫ້ມະນຸດຊາດ. ບໍແ່ມ່ນທກຸຄນົຈະຮັບເອົາພຣະອົງ 

ແຕ່ຜູ້ໃດຍອມຮັບເອົາຄນົນັນ້ກໍມີສດິກາຍເປນັບດຸຂອງພຣະເຈົາ້. 
· ພວກເຮົາເຂົາ້ໄປໃນອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້ໂດຍການຕິດຕາມພຣະອົງ.  ອົງພຣະເຢຊູເປັນຕົວແທນແລະ

ໄດ້ເທສນາເຖິງອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້.  ຜູ້ຕດິຕາມໃນສມັຍເດີມນັ້ນເປັນຄົນໄດ້ຮບັການ 
ປ່ຽນແປງເພ່ືອສະແດງເຖງິການຈົງຮັກພັກດຕີໍ່ອງົພຣະເຢຊູ. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
ວັນອາທດິທ ີ11 ສິງຫາ 2013 (8-11-2013) 

 

ອົງພຣະເຢຊສູິນ້ພຣະຊນົແລະຄນືພຣະຊນົ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນນີ:້   ມາຣະໂກ 15:1-16; 1 ໂກຣິນໂທ 15 

ຂໍສ້າໍຄັນຕ່າງໆ: ມາຣະໂກ 15:33-39; 16:1-7; 1 ໂກຣນິໂທ 15:17-19 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິ:  ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍທ່ານມີຊີວິດຊີວາເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສິ້ນພຣະຊົນ ແລະຄືນມາ 

ຈາກຄວາມຕາຍຢ່າງແທ້ຈງິ. 

ບດົຮຽນນີເ້ວົາ້ຫຍງັ: ບົດຮຽນນີເ້ວ້ົາເຖງິການສິນ້ພຣະຊນົແລະການຄນືມາຈາກຕາຍເພ່ືອພວກເຮົາຈະເອົາ 

ມາໃຊ້ຢ່າງມີພລັງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

ເປນັຫຍງັບດົນີສ້າໍຄາໍ: ການສິນ້ພຣະຊນົແລະຄນືມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູນັນ້ເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນຍິງ່ໃນ 

ປະວດັຂອງພຣະຄັມພີແລະມີຄວາມໝາຍຫລາຍທີ່ສດຸ. 

ຄາໍຖາມໃນຊວີດິ: ຂ້າພະເຈົາ້ຈະສາມາດມອງເຫັນຄວາມຈິງອນັໃດກ່ຽວກບັການສິນ້ພຣະຊນົແລະການ 

ຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ? 
 

ບດົນໍາ 

    ສົມມຸດວ່າທ່ານໄດ້ເຫັນປາ້ຍໂຄສະນາໃນໂຮງຮຽນວິທະຍາລຍັວາ່ຈະມີການໂຕ້ວາທໃີນເຣື່ອງ, ìພຣະເຢຊູຄນືພຣະ 
ຊນົນັນ້ເປັນຄວາມຈິງຫລືເປັນນິທານî ລະຫວາ່ງນັກຂຽນທີ່ບໍເ່ຊື່ອແລະອາຈານປະຈໍາຄຣສິຕະຈັກ.  ການສນົທະນາກນັ  
ຢ່າງນັນ້ໄດເ້ກີດຂຶນ້ເປັນປະຈໍາໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆໃນໂລກນີເ້ປນັເວລານານມາແລວ້.    ພຣະຄັມພີໄດ້ກາ່ວວາ່ອງົພຣະ 
ເຢຊູເປນັພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົາ້ ແລະພຣະອົງໄດຄ້ືນມາຈາກຄວາມຕາຍແທ້ຊ່ຶງເປນັຫົວໃຈອນັສໍາຄນັໃນພຣະຄັມພີ. 
 

1.  ພຣະເຢຊເູປັນພຣະຜູໂ້ຜດໃຫພ້ົ້ນທີຖ່ືກິຄງຶຕາຍ: (ມາຣະໂກ 15:33-39) 
     ອາທດິແລ້ວນີພ້ວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູວ້າ່ອງົພຣະເຢຊູສະເດັດມາໃນໂລກເພ່ືອຄົນຊາດດຽວກັບພຣະອົງແຕ່ເຫັນວ່າບໍມີ່ 
ຫລາຍຄນົໄດເ້ຊືອ່ໃນພຣະອົງ (ໂຢຮັນ 1:11).    ຊຶງ່ເປັນເຫດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຖືກຕໍ່ຕ້ານ ຖກືຈັບ ແລະກໍຖຄືຶງໄວ້ທີ່ໄມ ້
ກາງແຂນ. ໃນປຶມ້ຂ່າວປະເສີດທັງສີເ່ຫລັມ້ໄດກ້່າວເຖິງການສິນ້ພຣະຊນົແລະການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ 
ເພາະເຣື່ອງດັ່ງກາ່ວນັນ້ເປັນຫົວໃຈຕໍຄ່ວາມເຊືອ່ຂອງຊາວຄຣສິະຕຽນທົ່ວໂລກ.   ສິງ່ສໍາຄນັຂອງພຣະເຈົາ້ໃນພຣະຄັມ 
ພີນັ້ນແມ່ນເຣ່ືອງໄມ້ກາງແຂນ ແລະການຄືນພຣະຊນົຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. (1 ກຣທ 15:3-4). 
     ມາຣະໂກໄດ້ກ່າວເຖິງເຣື່ອງສໍາຄນັຕ່າງໆເວລາອົງພຣະເຢຊູຖືກຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນ.   ເຊັ່ນມີຄວາມມືດເກີດຂຶນ້ 
ໃນຕອນທຽ່ງກາງເວັນຈນົເຖງິເວລາ 3:00 ໂມງແລງ.  ການຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນນັນ້ທກຸທໍຣະມານໜກັຢູແ່ລ້ວ ແຕ່ເຫັນ 
ວ່າມີຄວາມມືດເກີດຂຶ້ນຍິ່ງເປັນໜ້າໂສກເສົ້າເພ້ີມເຂົ້າອີກ.   
       ເວລາ 3:00 ໂມງແລງ ອງົພຣະເຢຊູໄດ້ຮອ້ງສຽງດງັເປັນພາສາອາຣາເມັກຊ່ຶງເປນັພາສາຄນົໃນສມັຍນັນ້ເວ້ົາກນັ.  
ມາຣະໂກໄດແ້ປເປັນພາສາກຣກີໃຫ້ຄນົກຣກີເຂົາ້ໃຈ: ìພຣະອງົເຈົ້າເປນັຫຍັງທ່ານຈິງປະຖິມ້ຂານ້ອຍ?î ນັກຮຽນພຣະ 
ຄັມພີເຫັນວ່າພຣະອົງເວົ້າຢ່າງນີ້ເຈດັເທື່ອເທິງໄມ້ກາງແຂນ, ມແີຕ່ປຶ້ມມາຣະໂກແລະມັດທາຍໄດ້ຈົດມ້ຽນຄໍາເວົ້າຂອງ 
ອົງພຣະເຢຊູຢາ່ງນີ.້  ການທີ່ອງົພຣະເຢຊູຮ້ອງໄຫ້ອາດມີຄວາມໝາຍຢາ່ງໜ້ອຍສອງຢ່າງ.  ນຶງ່, ພຣະອົງອາດມີຄວາມ 
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ຮູສ້ຶກວ່າພຣະບິດາໄດ້ປະຖິ້ມເພາະພຣະອົງໄດ້ຮບັເອົາຄວາມບາບຂອງມະນຸສໂລກ,   ພຣະເຈົາ້ໄດ້ອວ່າຍພຣະພັກໜ ີ
ຈາກອງົພຣະເຢຊູເວລາຖກືຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ.   ສອງ, ອົງພຣະເຢຊູໄດອ້້າງເຖິງ ເພງສັຣເສີນບົດ 22:1.  ຕໍ່ມາກະສັດ 
ດາວິດໄດກ້່າວໃນບດົນັນ້ວາ່ເພ່ິນແນ່ໃຈໃນການຊ່ອຍເຫລອືຈາກພຣະເຈົາ້ໃນຊວີດິ.  ບາງທີອົງພຣະເຢຊູຢາກໃຫ້ຜູຕ້ິດ 
ຕາມເຂົາ້ໃຈກວາ້ງໄປອກີຈາກເພງສັຣເສີນບົດ 22    ເພາະອົງພຣະເຢຊູຮູ້ແນວ່າ່ພຣະບິດາຈະເຮດັໃຫ້ພຣະອົງຄນືມາ 
ຈາກຕາຍ. 
      ແຕ່ມີຄົນໃນທີ່ນັນ້ເຂົ້າໃຈຜດິໃນການຮອ້ງເປັນພາສາອາຣາເມັກ ພວກເຂົາຄຶດວ່າພຣະອົງຮ້ອງໃຫ້ຜູປ້ະກາດພຣະ 
ທັມເອຊາຢາມາຊ່ອຍ.    ພວກເຂົາໄດ້ເອົານໍ້າສົ້ມໃຫ້ພຣະອົງດື່ມເພື່ອທຸເລົາຄວາມເຈບັ.    ຊາວຢິວເຊ່ືອວ່າຜູ້ປະກາດ 
ພຣະທັມເອຊາຢາຈະກັບມາໃນບໍ່ຊ້າ (ມທ 4:5).  ບາງຄັ້ງຄົນໃນທີນ່ັນ້ຄດຶວາ່ເອຊາຢາຈະມາຊ່ອຍອງົພຣະເຢຊູລົງມາ 
ຈາກໄມ້ກາງແຂນ. 
 

ເຫດການທີເ່ກີດຂຶນ້ນ້ີໄດມ້ພີາກສວ່ນໃນປະວດັໃຫຍຂ່ອງພຣະເຈົາ້ແນວໃດ? 
ແຕ່ຕົນ້ເດີມມາ ປະວດັເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົາ້ນັ້ນແມ່ນການປະກາດໃຫ້ຄົນທຸກຊາດໄດ້ຮບັພຣະພອນ (ປຖມ 12:3ຂ),  
ໃຫ້ພວກເຂົາເປັນປະໂຣຫິດແລະເປັນຊາດທີບ່ໍຣິສດຸ (ອພຍ 19:6).    ພຣະອົງໄດ້ເອີ້ນໃນຜູ້ຮັບໃຊ້ເປນັແສງສວ່າງຕໍ ່
ຄົນຢິວແລະພວກຕາ່ງຊາດ (ອຊຢ 49:6).  ອງົພຣະເຢຊູເປນັຜູ້ສາໍເຣັດໃນເຣ່ືອງການເປນັແສງສວ່າງກັບພວກຕາ່ງ 
ຊາດ (ລກ 2:32).  ຄຣສິຕະຈກັຄວນເປນັປະໂຣຫິດ ແລະເປນັຊາດບໍຣິສຸດເພ່ືອປະກາດແລະສັຣເສນີ (1 ປຕ 2:9). 

      

ຄາໍເວົາ້ຂອງອງົພຣະເຢຊເູທງິໄມກ້າງແຂນ 
1. ìໂອພຣະບດິາເຈົ້າ ຂໍໂຜດອະພັຍໂທດເຂົາ ເພາະວ່າເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າເຂົາກໍາລັງເຮັດອັນໃດî (ລກ 23:34) 
2. ìເຮົາບອກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ວັນນີ້ທ່ານຈະຢູ່ກັບເຮົາໃນທີສຸ່ຂເສີມî (ລກ 23:43) 
3. ìນາງເອຍີນີ້ແຫລະລູກຊາຍຂອງນາງ...ນີແ້ຫລະມານດາຂອງທ່ານî (ຢຮ 19:26-27). 
4. ìEli, Eli, lema sabachtnai?î  ພຣະເຈົາ້ຂອງຂ້າ ພຣະເຈົາ້ຂອງຂ້າເອີຍ ເຫດສນັໃດຈງິຊົງປະຖິ້ມຂ້າ  
    ພຣະອົງເສຽັî (ມທ 27:46) 
5. ìເຮົາຢາກນໍ້າî (ຢຮ 19:28) 
6. ìພຣະບິດາເອີຍ ຂ້ານອ້ຍຂໍຝາກຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພຣະອງົໄວ້ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງî (ລກ 23:46) 
7. ìສໍາເຣດັແລ້ວî (ຢຮ 19:30). 

ມາຣະໂກໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຮ້ອງຂຶ້ນອີກຄັ້ງນຶ່ງແລ້ວພຣະອົງກໍໃຈຂາດ.    ແຕ່ຄໍາເວົ້າສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຢຊູ 
ຕາມໂຢຮນັແລ້ວແມ່ນ ìສໍາເຣດັແລ້ວ.î (ຢຮ 19:30).  ອງົພຣະເຢຊູໄດມີ້ຄວາມເຈັບປວດໃນຮ່າງກາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນ 
ເປັນເວລາຫົກຊ່ົວໂມງ, ບດັນີ້ເວລາແຫ່ງຄວາມເຈບັປວດນັ້ນໄດ້ສິນ້ສຸດລົງແລ້ວໃນເມືອ່ພຣະບດຸຂອງພຣະເຈົາ້ຜູບ້ໍມ່ ີ
ຄວາມບາບອນັໃດໄດສ້ິນ້ພຣະຊນົເພືອ່ມະນດຸຊາດ-ພຣະອງົໄດທ້າໍພຣະຣາຊກດິທີພ່ຣະອງົສະເດດັລງົມານັນ້ສາໍເຣດັ 
ແລວ້.   
       ເວລາອົງພຣະເຢຊູໄດສ້ິ້ນພຣະຊນົຜ້າກັ້ງໃນພຣະວຫິານທີຂ່ັນ້ບ່ອນສກັສດິແລະບໍຣິສດຸໄດ້ຈີກຈາກທາງເທິງ.  ໃນ 
ພຣະຄັມພີເດມີສມັຍຂອງໂມເຊມີຜ້າກັ້ງຂັນ້ໄວ້ລະຫວາ່ງບ່ອນສັກສດິແລະບ່ອນບໍຣິສຸດ (ອພຍ 26:31-33).   ຜ້າກັ້ງ 
ໄດ້ຈີກຈາກເທິງຫາລຸ່ມແມ່ນພຣະເຈົາ້ເປັນຜູ້ຊົງເຮດັ.    ໃນການນະມັສການຂອງຊາວຢິວນັ້ນມີແຕ່ມະຫາປະໂຣຫິດມີ 
ສິດຜ່ານຜ້າກັ້ງເຂົາ້ໄປເຖິງບອ່ນບໍຣິສດຸ.       ຄວາມໝາຍຂອງຜ້າກັ້ງນັ້ນແມ່ນການສິ້ນສຸດຂອງລະບບົຖວາຍສັດເປັນ 
ເຄື່ອງບູຊາ.   
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       ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ນະມັສການພຣະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າໂດຍຕົນເອງເມືອ່ຜ້າກັງ່ໄດ້ຈີກອອກແລ້ວ.  ຜູຂ້ຽນປຶ້ມ 
ເຮັບເຣໄີດ້ເວ້ົາຄັກວ່າອົງພຣະເຢຊູເປນັອົງເຮັດໃຫ້ລະບົບຖວາຍຂອງຊາວຢິວຄົບບໍຣິບນູຮ້ອຍເປີເຊັນແລະເວລານີ້ພວກ 
ເຮົາມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົາ້ໄດ້ໂດຍທາງອົງພຣະເຢຊູ,  ບໍ່ແມ່ນເອົາສດັມາຖວາຍອກີແລ້ວ.  (ເຮບັເຣ ີ6:19-22).  
ປຶ້ມລູກາໄດ້ກ່າວວ່າຜ້າກັງ້ໃນພຣະວຫິານໄດ້ຈກີເວລາ 3:00 ໂມງແລງ. (ລກ 23:44-45)     ຊຶ່ງເປນັເວລາປະໂຣຫິດ 
ຂອງຊາວຢວິຖວາຍເຄືອ່ງບູຊາ. 
        ຄົນສ່ວນຫລາຍມັກມາເບິ່ງການຂ້າຄົນກາງແຈງ້.  ມາຣະໂກໄດກ້່າວເຖິງນາຍທະຫານໂຣມຮບັວາ່ອງົພຣະເຢຊູ 
ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົາ້!  ຖ້າເປນັໄປໄດ້ພວກເຮົາຕອ້ງການສໍາພາດທະຫານໂຣມຄົນນັນ້ວາ່ມີເຫດຜນົອນັໃດລາວ 
ຈຶ່ງຮູ້ຈກັວ່່າອົງພຣະເຢຊູເປັນໃຜກ່ອນພຣະອົງຈະຖືກຂ້າທີ່ໄມ້ກາງແຂນ.   ເປັນຫຍັງທະຫານໂຣມຄົນນັ້ນຈຶ່ງຢັງ້ຢືນວ່າ 
ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ? 

 
2. ພຣະເຢຊຊູງົເປນັພຣະເຈົາ້ຜູ້ຊງົພຣະຊນົຢູ:່ (ມາຣະໂກ 16:1-7) 
     ຫລງັຈາກອົງພຣະເຢຊູສິນ້ພຣະຊນົແລ້ວ ພຣະອົງກໍຖກືຝັງກ່ອນວັນຊະບາໂຕມາເຖິງກອ່ນຕາເວັນຕກົ (6:00 ໂມງ 
ແລງ).   ໃນວັນສຸກມີຊາຍຄົນນຶ່ງຊື່ວ່າໂຢເຊບໄທບ້ານອາຣີມາທາຍໄປຫາປລີາດ ຂໍເອົາພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູ ລາວ 
ເອົາຜ້າປ່ານພັນໄວ້ແລະເອົາໄປບັນຈຸໄວ້ໃນອຸບໂມງ.     ຜູ້ຍິງທີ່ຕາມພຣະເຢຊູໄປນັ້ນກຈໍື່ບ່ອນທີ່ເຂົາເອົາພຣະສົບໄວ້ 
(ມຣກ 15:42-47). 
     ແຕ່ເຊ້ົາມືດໃນວນັທີນຶງ່ຂອງອາທດິ ພວກຜູຍ້ິງໄດ້ເອາົນໍ້າມັນຫອມໄປຖວາຍພຣະສົບໃນອບຸໂມງກອ່ນຕາເວັນຂຶນ້ 
ພວກເຂົາຮູແ້ນ່ວ່າພຣະເຢຊູໄດສ້ິນ້ພຣະຊນົແທ້ເພາະພວກເຂາົເຫັນໂຢເຊບເອົາພຣະສົບໄປໄວ້ໃນທີ່ນັນ້ໃນຕອນແລງ 
ຂອງວັນສຸກ. 
     ອົງພຣະເຢຊູໄດບ້ອກພວກສາວກົຫລາຍເທື່ອວ່າພຣະອົງຕ້ອງຖືກຂ້າແລະຊງົບນັດານໃຫ້ຄືນມາອກີ (ມຣກ 8:31; 
9:31;10:33-34), ແຕ່ເຫດການເກດີຂຶນ້ໃນວັນອາທດິຕອນເຊົ້ານັ້ນເຮດັໃຫ້ພວກສາວກົແປກປລາດຢ່າງໃຫຍ່. 
        ພວກຜູ້ຍິງທັງຫລາຍກໍາລັງເອົານ້ໍາມັນຫອມໄປຫົດສົງພຣະສົບໄດ້ຄຶດໃນໃຈວ່າແມ່ນໃຜຈະມາຊ່ວຍກື່ງກ້ອນຫີນ 
ອອກຈາກປາກອຸບໂມງໃຫ້ ແຕເ່ມ່ືອພວກເຂົາໄປເຖິງທີ່ນັ້ນກໍເຫັນວ່າກ້ອນຫີນອັດປາກອຸບໂມງນັນ້ໄດ້ຖກືກື່ງອອກໄປ 
ແລ້ວ.    ພວກເຂົາໄດ້ພົບຊາຍໝຸ່ມຄົນນຶ່ງໃນນັ້ນ ຕາມປຶ້ມມັດທາຍແລ້ວຊາຍໜຸ່ມນັນ້ແມ່ນເທວະດາ (ມທ 28:1-7).  
ເມື່ອພວກຜູ້ຍິງໄດ້ເຫັນດັ່ງນັນ້ພວກເຂົາກໍພາກັນຢ້ານ.  ພວກເຂົາຄຶດວ່າຈະໄດ້ເຫັນພຣະສົບ ແຕ່ເທວະດາໄດ້ກ່າວວ່າ 
ອົງພຣະເຢຊູໄດຖ້ືກບນັດານໃຫ້ຄືນພຣະຊນົແລ້ວ ແລະຂຸມຝັງກໍວ່າງເປົ່າຢູ!່ 
      ເທວະດາໄດ້ມອບວຽກໃຫ້ພວກຜູ້ຍງິເຮດັຄືໃຫ້ໄປບອກພວກສາວກົ ແລະອກີບໍ່ນານພຣະອົງກຈໍະພົບກັບພວກສາ 
ວກົທີ່ເມືອງຄາລເີລ.  ພວກຜູຍ້ິງແປກປລາດໃຈເລຍີອໍາເຣືອ່ງນີ້ໄວກ້່ອນຊົ່ວລະຍະນຶ່ງ (ມຣກ 16:8). 
        ການຄນືມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູມີຄວາມໝາຍຕໍຄ່ຣສິະຕຽນໃນທຸກວັນນີ.້  ເມ່ືອພຣະເຈົາ້ໄດບ້ັນດານໃຫ້ 
ພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍເປັນສັນຍາລກັວາ່ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງແທ້, ບໍແ່ມ່ນມະນຸດທັມມະດາສາ 
ມັນ.  ຖ້າບໍ່ມີການຄືນມາຈາກຕາຍ ອົງພຣະເຢຊູກໍກາຍເປນັແຕ່ພຽງຄຣູສອນ ແລະເປັນຜູ້ຕາຍຍອ້ນຄວາມເຊ່ືອລ້າໆ.  
ການທີ່ພຣະເຢຊຄູືນມາຈາກຕາຍນັ້ນໄດ້ບອກວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ.່  ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເປັນພຣະ 
ເອກຜູ້ຕາຍໄປເລີຍ ແຕ່ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົາ້ອົງທຽ່ງແທ້ໃນທກຸວນັນີ.້  ການທີອ່ົງພຣະເຢຊູໄດຄ້ືນມາຈາກຕາຍໝາຍ 
ຄວາມວາ່ພຣະອົງມີອໍານາດເໜອືຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍ ແລະຢູ່ເໜອືມານຊາຕານ (ເຣບັເຮ ີ2:14-15). 
 

3. ພຣະເຢຊຄູນືມາຈາກຕາຍເປນັພືນ້ຖານຄວາມເຊືອ່ຂອງພວກເຮາົ: (1 ກຣທ 15:17-19) 
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ສົມມຸດວ່າທ່ານໄດ້ຢືນຢູ່ໃກຕ້ີນໄມ້ກາງແຂນເວລາພຣະເຢຊູຖກືຄຶງໄວ.້  ທ່ານຈະຕອບວາ່ຢາ່ງໃດທີ່ພຣະອົງຈໍາເປນັ 
ຕ້ອງຕາຍ? 

            ອັຄສາວົກໂປໂລເວ້ົາເຖິງການຄນືພຣະຊນົຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ເພ່ິນໄດ້ພົບກບັອງົພຣະເຢຊູເວລາເດີນທາງໄປ 
ຈັບກມຸຊາວຄຣິສຕຽນໃນເມືອງດາມາເຊ (ກຈກ 9:1-9).  ອັຄສາວົກໂປໂລບໍ່ໄດ້ເຫັນກັບຕາທີພ່ຣະເຢຊູຖືກຄງຶເທິງໄມ້ 
ກາງແຂນແລະຄືນມາຈາກຕາຍໃນວັນອາທດິນັນ້   ແຕກ່ານປະກາດຂອງເພ່ິນມີພລັງຫລາຍຍ້ອນອງົພຣະເຢຊູຄືນມາ 
ຈາກຄວາມຕາຍແລະເປັນພຣະເຈົາ້ຜູຍ້ັງຊົງພຣະຊນົຢູ.່    ໂປໂລ ເຄີຍເປັນພວກຟາຣີຊາຍທີ່ເຊື່ອວ່າການຄນືມາຈາກ 
ຕາຍນັນ້ມີຈິງ (ກຈກ 23:8);     ຫລັງຈາກເພິ່ນໄດ້ມາເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ ເພິ່ນຈຶ່ງກ່າວວ່າອົງພຣະເຢຊູເປນັຜົນ 
ແລກຂອງຄົນຄືນມາຈາກຕາຍໃນວັນສຸດທ້າຍ (1 ກຣທ 15:23). 
      ìຖ້າອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດຄ້ືນມາຕາຍî ໂປໂລຂຽນເອົາໄວ້ວ່າຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາໃນພຣະອົງນັ້ນບໍ່ມີຄ່າອນັໃດ.  
ຖ້າພຣະເຢຊູຕາຍແລ້ວບໍຄ່ືນມາອກີ ພວກເຮົາກໍຍັງຢູ່ໃນຄວາມບາບນັ້ນຢູ.່  ການຕາຍແລະການຄນືມາຈາກຕາຍຂອງ 
ອົງພຣະເຢຊູນັນ້ເປນັຂັນ້ຕົ້ນຂອງຄວາມລອດພ້ົນ.   ຖ້າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຄນືມາຈາກຕາຍພຣະອົງຄງົເປນັຄົນທີຕ່າຍຍອ້ນ 
ຄວາມເຊ່ືອໃນສາສນາຊ່ືໆ; ແລະບໍ່ໄດ້ເປນັພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນເລີຍ. 
        ໂປໂລຍັງເວົ້າສະທ້ອນໃຫ້ວ່າຖ້າພຣະເຢຊູບໍໄ່ດ້ຄນືມາຈາກຕາຍຜູ້ທີເ່ຊ່ືອຄງົໝົດຫວງັ.  ການຕາຍເປນັກສໍິ່ງສດຸ 
ທ້າຍຂອງທຸກຢ່າງ.  ພວກເຮົາຜູທ້ີ່ເຊື່ອໃນອງົພຣະເຢຊູກໍເປັນຄົນໜາ້ສົງສານທີສຸ່ດຖ້າມກາງຄນົເຊ່ືອສາສນາ.   ແຕ່ກ ໍ
ຂອບພຣະຄນຸພຣະເຈົາ້ທີອ່ງົພຣະເຢຊູໄດຄ້ືນມາຈາກຕາຍແທແ້ລະປະທານຊຍັຊະນະອນັໃຫຍ່ຍິງ່ໃຫ້ຜູເ້ຊ່ືອ. (ຂໍ ້57). 
 

ບດົຮຽນໃນຊວີດິ 
        ເຖິງແມ່ນອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົາ້ແທ້ ພຣະອົງຍງັຖືກຈັບ, ຂຶນ້ສານ ແລະຕັດສິນຄືເປນັຄນົຄາດ 
ຕະກັມ.  ພວກໂຣມໄດຂ້້າພຣະອົງໃຫ້ຕາຍຢ່າງທໍຣະມານ.   ພຣະອົງໄດ້ຮບັເອົາຄວາມຜດິບາບຂອງມະນຸດຊາດເທິງ 
ໄມ້ກາງແຂນ.  ເວລາພຣະອົງຕາຍຜ້າກັງ້ໃນພຣະວຫິານໄດ້ຈກີຈາກເທິງຫາລຸ່ມ   ເປນັສນັຍາລັກວ່າພວກເຮົາຜູ້ທີເ່ຊື່ອ 
ມີທາງຕົງເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາໄດ້.  ໂຢເຊບໄທບ້ານອາຣີມາທາຍໄດ້ເອົາພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູໄປຝັງແລະພວກຜູ້ຍງິ 
ໄດ້ເອົານໍ້າມັນຫອມໄປຫົດສົງພຣະສົບເພ່ືອຕຽມພ້ອມກອ່ນຝງັ.  ມີເທວະດາໄດ້ບອກພວກເຂົາວາ່ອງົພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກ 
ບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊນົແລ້ວ ແລະສັ່ງພວກຜູຍ້ິງໃຫ້ໄປບອກພວກສາວກົຂ່າວດນີີ.້    ຫລກັຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ 
ຂຶ້ນກບັການຄນືພຣະຊນົຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 
     ເພ່ືອລື້ມຄນືໃນບົດຮຽນນີ້ ໃຫ້ພຍາຍາມຕອບຄໍາຖາມຕໍ່ລງົໄປນີ:້ 

· ເວລາໃດທ່ານຮູສ້ຶກວ່າຕົນເອງຢູ່ໃກ້ພຣະເຈົ້າ?  ທ່ານເຄີຍຮູ້ສກຶວ່າພຣະເຈົ້າປະຖິ້ມທ່ານບໍ່? 
· ການທີອ່ົງພຣະເຢຊູຮອ້ງໄຫ້ເພາະການປະຖິ້ມຈາກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ທ່ານແປກໃຈບໍ?່  ເປນັຫຍັງ? 
· ຖ້າທ່ານເປັນສິດຜູ້ຢູ່ໃກ້ໄມ້ກາງແຂນໃນເວລານັ້ນ ທ່ານຈະມີຄວາມຣູ້ສຶກຢ່າງໃດ? ທ່ານຄຶດວ່າພຣະເຈົ້າຈະ 

ບັນດານໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຄນືມາອກີບໍ?່ 
· ເປັນເຣືອ່ງສໍາຄັນບໍ່ທີ່ພວກຜູ້ຍິງເປັນຄົນເຫັນອບຸໂມງຫວ້າງເປົ້າກ່ອນໝູ?່ 
· ຂໍ້ມູນອນັໃດເຮັດໃຫ້ທ່ານເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູໄດຄ້ືນມາຈາກຕາຍ? ອຸບໂມງຫວາ່ງເປົາ້?   ພຣະເຢຊູປາກດົຕໍ ່

ພວກສາວກົ?  ການຂຍາຍຄຣສິຕະຈກັໃນສັດຕະວດັແລກ?  ພຣະເຢຊູສະຖິດນໍາທ່ານໃນທກຸວນັນີ?້ 
· ເປັນຫຍັງຫລາຍຄນົໃນທຸກວັນນີປ້ະຕິເສດການຄນືພຣະຊນົຂອງອົງພຣະເຢຊູ? 
· ທ່ານຈະມີຊີວິດແຕກຕ່າງແນວໃດຖ້າອົງພຣະເຢຊູບໍໄ່ດ້ຕາຍແລະຄືນມາຈາກຕາຍ? 

v5x4a,3fp ]k;-k;gmuo[a[8ylla,rao www.lsbf.org.,by BV. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 
ວນັອາທດິ 18 ສິງຫາ 2013 (8-18-2013) 

 

 

ພຣະເຢຊຊູົງບັນຊາຄຣສິຕະຈກັຂອງພຣະອງົ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນນີ:້      ລກູາ 24:36-53; ກິຈການ 1-2 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີທີສ່າໍຄນັ: ລູກາ 24:44-49; ກຈິກາ 1:6-8;2:41-47 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິ:  ບົດຮຽນນີ້ຈະຊອ່ຍທ່ານຍ້າຍຈາກການເປນັຜູນ້ັ່ງເບິ່ງໃຫ້ກາຍເປັນຜູລ້ົງມືຮ່ວມພັນທະ 

ກິດຂອງພຣະເຈົາ້ໃນໂລກໂດຍຜ່ານທາງຄຣິສຕະຈກັ. 

ບດົຮຽນນີເ້ວົາ້ຫຍງັ: ອົງພຣະເຢຊູຊົງບນັຊາໃຫ້ຄຣິສຕະຈກັຂອງພຣະອົງອອກໄປ    ເຮັດໃຫ້ຄນົທກຸຊາດ 

ເປັນລູກສິດ. ແຕເ່ຫັນວ່າພວກເຮົາເຮດັຫຍັງບໍໄ່ດ້ຖາ້ປາສຈາກການຊວ່ຍເຫລືອຈາກ 
ອົງພຣະວນິຍານບຣໍສິຸດແລະຮ່ວມສັມພັນກນັຄນົອືນ່ໆ. 

ເປນັຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ: ມັນເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ທຸກຊາດໄດ້ຮັບພຣະພອນ.  ຜູ້ທີ່ເຊື່ອທັງຫຼາຍ 

ຄວນເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ຄາໍຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະອົງເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ 
ສໍາເຣດັໃນໂລກ.  ພວກເຮົາຕອ້ງທນູຂໍໃຫ້ອງົພຣະວນິຍານນາໍພາ ແລະຊອ່ຍເຫລືອ 
ພ້ອມດ້ວຍຮ່ວມມືກັບຄນົອືນ່ໆ. 

ຄາໍຖາມໃນຊວີດິ: ມີອັນໃດບໍທ່ີຂ່້າພະເຈົ້າຈະເຮັດເພື່ອຈະໄດ້ເປັນພາກສ່ວນນໍາພັນທະກິດທີ່ພຣະເຈົ້າ 

ກໍາລັງກະທໍາຢູ?່ 
 

ບົດນໍາ 

      ທ່ານໂຈເປັນປະທານຄະນະວາງແຜນໃນຄຣສິຕະຈັກໃນກອງປະຊມຸ ທ່ານໄດ້ຍກົເອົາຄໍາຖາມຂຶນ້ມາຖາມສະມາ  
ຊິກວ່າ, ìແມ່ນຫຍັງຄືໜາ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຄຣສິຕະຈັກ?   ຂໍໃຫ້ອອກຄວາມເຫັນຊ່ອຍກັນî   ນາງອາລສີໄດເ້ວ້ົາວາ່,  
ìການນະມັສການເປນັໜ້າທີ່ສາໍຄັນ   ເພາະໃນເວລານັ້ນພວກເຮົາຈົດຈໍຈ່ິດໃຈໃສພ່ຣະເຈົາ້î    ທ່ານ ບ໋ອບໄດ້ກ່າວວ່າ,  
ìຂ້າພະເຈົາ້ເຊ່ືອວ່າການປະກາດເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ພວກເຮົາຄວນປະກາດຕໍ່ຄນົທີບ່ໍ່ເຊ່ອືຢູ່ໃກຄ້ຽງແລະທົ່ວໂລກ.î ນາງເຊີ 
ລີຕອບວາ່, ìທງັສອງຄນົເວ້ົາມານັ້ນເປັນສິ່ງດໝີົດ ແຕຕ່້ອງເຂົາ້ໃຈວ່າສາມັກຄທີັມໃນຄຣິສຕະຈັກກໍສໍາຄັນຄືກນັ ຖ້າຄົນ 
ອື່ນເຫັນພວກເຮົາເປນັນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກນັແລ້ວພວກເຂົາກຢໍາກເຂົາ້ມາເປນັພາກສ່ວນî   ທ່ານໄມກ່າວວ່າ,   ìພວກເຮົາ 
ຕ້ອງຊ່ອຍເຫລອືຄວາມຕອ້ງການຂອງຄນົອືນ່, ຕົວຢ່າງຄນົບໍມີ່ເຮອືນຢູ.່î    ນາງຈີວເຫັນດກີັບຄົນອືນ່ໆແລະກ່າວເພ້ີມ 
ວາ່, ìພວກເຮົາຕ້ອງໃຊເ້ວລາສກຶສາພຣະຄັມພີແລະອະທຖິານ.î 
       ໃນຂະນະທີທ່່ານສຶກສາພຣະຄັມພີໃນອາທິດນີ້ຂໍໃຫທ້່ານພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າມີອັນໃດແດ່ທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດເພື່ອ 
ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບພັນທະກດິທີ່ພຣະເຈົ້າກໍາລັງເຮັດຢູນ່ັ້ນ 
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1. ການເຂົາ້ໃຈພຣະຄມັພ:ີ (ລູກາ 24:44-49) 
        ອາທດິແລ້ວນີ້ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູວ້າ່ພວກຜູ້ຍິງໄດ້ໄປຍັງອຸບໂມງແຕ່ເຊົົ້າຂອງວັນອາທດິ ແລະເທວະດາໄດ້ບອກ 
ກັບພວກເຂົາວາ່ອງົພຣະເຢຊູໄດເ້ປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ.   ປື້ມລູກາຍງັໄດບ້ອກວາ່ໃນວນັດຽວກັນນັ້ນອົງພຣະເຢຊູ 
ໄດ້ປາກດົຕົວຕໍ່ສາວກົສອງຄົນທີ່ກາໍລັງເດີນທາງໄປເມືອງເອມາອດູ (ລກ 24:13-35). ຕອນຕົນ້ພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈຈນົ 
ອົງພຣະເຢຊູໄດອ້ະທິບາຍຂໍ້ພຣະຄັມພີໃຫ້ຟັງເຣື່ອງຂອງພຣະອົງ (ຂໍ້ 25-27).  ໃນພາເຂົ້າພວກເຂົາຈຶ່ງຮູ້ຈັກວ່າຜູ້ຍ່າງ 
ມາກບັພວກເຂົານັ້ນແມ່ນອົງພຣະເຢຊູເອງ ແລະພຣະອົງກໄໍດຫ້າຍຕວົໄປ   ຫລັງຈາກນັນ້ສອງຄນົຈຶງ່ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ 
ອັຄສາວກົຟັງໃນກຸງເຢຣຊູາເລັມ, ແລະເວລານັນ້ອົງພຣະເຢຊູກໍປາກດົອກີແກ່ພວກສດິທັງຫລາຍ (ຂໍ ້36). 
       ພຣະເຢຊໄູດອ້ະທບິາຍວາ່ ìກດົບັນຍັດຂອງໂມເຊ, ຜູປ້ະກາດພຣະທັມ, ແລະເພງສັຣເສີນî ໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະອົງ.  
ອົງພຣະເຢຊູໄດອ້້າງເຖງິສາມພາກໃນພຣະຄັມພີຂອງພວກຢວິ-ຊ່ຶງພວກເຮົາເອີ້ນວ່າພຣະຄັມເດີມ.   ໝາຍຄວາມວາ່ 
ອົງພຣະເຢຊູເຮດັໃຫ້ພຣະຄັມພີສໍາເຣດັ.    ບາງຄົນບໍ່ຢາກາອາ່ນພຣະຄັມພີເດມີ ມີແຕຢ່າກສຶກສາພຣະຄັມພີໃໝ່ ແຕ ່
ຕ້ອງເຂົາໃຈວ່າພຣະຄັມພີໄດຖ້ືກດົນບັນດານຈາກພຣະເຈົາ້ ແລະສົມຄວນທີ່ພວກເຮົາຕອ້ງສກຶສາຢ່າງຖ້ວນຖີ.່ 
      ອົງພຣະເຢຊູ ìເປີດຈິດໃຈໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈພຣະຄັມພîີ ແລະທກຸວນັນີ້ພວກເຮົາມີເຄື່ອງມືຊ່ວຍໃນການສກຶສາ 
ພຣະຄັມພີຢ່າງເລກິເຊ່ິງໄດ້ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງການອົງພຣະວນິຍານນໍາພາຫລາຍກວ່າສິ່ງອືນ່ໆ. ອງົພຣະວນິຍານເປັນ 
ຜູ້ດນົບັນດານ ແລະເຮດັໃຫ້ມີຄວາມເຂົາ້ໃຈ.  ພຣະເຢຊູໄດກ້າ່ວວ່າ  ìພຣະອົງຈໍາເປັນຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານເຖິງຕາຍ 
ແລະກໍຄນືມາມີຊີວິດໃໝ.່î     ພວກຢິວບໍ່ໄດສ້ແວງຫາພຣະເມຊີອານຜູ້ເປັນທຸກ, ແຕ່ພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ເວ້ົາຢ່າງແຈ່ມ 
ແຈ້ງວາ່ພຣະເຢຊູຈາໍເປນັຕອ້ງທຸກທໍຣະມານຈນົຕາຍແລະຄືນມາອກີ.  ອົງພຣະເຢຊູຮູ້ຈກັເພງສັຣເສນີບົດ 22 ດີເພາະ 
ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງເວລາຖກືຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ (ມຣກ 15:34), ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນອາທິດແລ້ວ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ເອ 
ຊາຢາບົດ 53    ຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ຮຽນໃນບໍນ່າມມານີ້ ປຶ້ມນີໄ້ດ້ເວ້ົາເຖິງຜູ້ຮບັໃຊ້ທີທ່ົນທກຸທໍຣະມານເພ່ືອຍົກຄວາມຜິດ 
ບາບຂອງມະນຸສໂລກ. ເພງສັຣເສີນ ບດົ 16:10 ອາດເປນັບົດສໍາຄັນຕໍ່ອງົພຣະເຢຊູ ເພາະພຣະຄັມພີໃໝ່ໄດ້ອ້າງເຖງິ 
ຢູ່ຕລອດມາ.  ຕົວຢ່າງ: ຊໂີມນ ເປໂຕໄດກ້່າວເຖິງໃນບດົເທສນາໃນວນັທີ່ອງົພຣະວນິຍານສະເດດັມາຍງັພວກສາວົກ 
(ກຈກ 2:27).   
       ຂ່າວດີນີຕ້ອ້ງປະກາດຕໍ່ຄນົທກຸຊາດ ໃນບົດຮຽນວັນທ ີ9 ເດືອນ 6 ພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາເຣື່ອງພຣະເຈົາ້ເອີນ້ອບັຣາ 
ຮາມໃຫ້ອອກຈານບ້ານເກດີເມືອງນອນເພ່ືອຈະເປັນທໍ່ພຣະພອນໄປຫາຊາດຕ່າງໆ (ປຖກ 12:3).    ອົງພຣະເຢຊູໄດ ້
ອ້າງເຖງິພຣະຄັມພີ ເອຊາຢາ 2:1-4; 49:6  ຊຶ່ງໄດ້ເວົ້າເຖິງແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າຄອືວຍພຣະພອນແກ່ທກຸຊາດບໍ ່
ແມ່ນຢິວເທົ່ານັ້ນ.  
       

ພຣະເຢຊໄູດບ້ອກພວກສາວກົວາ່ ìເລີມ້ຈາກກງຸເຢຣຊູາເລມັ,î ທາ່ນຈົງ່ເປນັພະຍານຝາ່ຍເຮົາໃນການເທສນາ ທກຸສິງ່ 
ທີເ່ຮາົໄດສ້ອນພວກທາ່ນແລວ້ນັນ້. ລກູາ 24:47 ແມນ່ເວົາ້ເຖງິພຣະມະຫາບນັຊາໃຫຍເ່ໝອືນກບັປຶມ້ມດັທາຍ 28: 
19-20.   ໃນຕອນນີພ້ວກສາວກົຫາກຮໍູວ້າ່ອງົພຣະເຢຊຄູນືພຣະຊນົມາຈາກຕາຍ ພຣະອງົບໍໄ່ດ້ຕາຍໄປແລວ້ຕາຍ 
ໄປເລຍີ.   

 
      ອົງພຣະເຢຊູສົ່ງຜູ້ຮັບໃຊ້ອອກໄປທົ່ວໂລກນັ້ນບໍ່ແມ່ນພວກເຂົາໄປຄນົດຽວ.  ໃນຫ້ອງຊ້ັນເທິງອງົພຣະເຢຊູສັນຍາ 
ກັບພວກເຂົາວາ່ພຣະອົງຈະບໍ່ປະພວກເຂົາໃຫ້ເປັນລກູກໍາພ້າ (ຢຮ 14:18).  ພວກເຂົາຈະມີອໍານາດໂດຍອົງພຣະວນິ 
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ຍານບຣໍສິຸດ.  ໃນປຶ້ມລູກາ 24:49 ອົງພຣະເຢຊູບອກພວກເຂາົວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບອໍານາດມາຈາກທາງເທິງ ໝາຍ 
ເຖິງອົງພຣະວນິຍານຈະສະເດັດລົງມາໃນວນັເພັນເຕຄໍສະເຕ (ກຈກ 2).  
 

2.  ຮວ່ມໃນການປະກາດ: (ກິຈການ 1:6-8) 
         ປຶ້ມກິຈການເປັນປຶ້ມຂ່າວປະເສີດຕໍຈ່າກປຶ້ມລູກາເພາະທັງສອງປຶມແມ່ນຄົນດຽວເປັນຄົນຈດົເອົາໄວ້  (ລກ 1:3; 
ກຈກ 1:1).  ດັ່ງນັນ້, ປຶ້ມກິຈການໄດ້ສບຶຕໍຈ່າກປຶ້ມລູກາ.  ຫລງັຈາກພຣະເຢຊູໄດຄ້ືນພຣະຊນົມາແລວ້ ພຣະອົງໄດ້ປາ 
ກົດຕໍພ່ວກສາວົກເປັນເວລາ 40 ວນັ (ກຈກ 1:3).  ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງຣາຊແຜນດນິຂອງພຣະເຈົາ້ຕໍ່ພວກສາວກົຟັງ 
ແລະພວກເຂົາຈະໄດ້ຮບັອໍານາດຈາກອົງພຣະວນິຍານບໍຣິສດຸ    ເພ່ືອຈະເຮັດພັນທະກດິທີອ່ົງພຣະເຢຊູບອກໃຫ້ພວກ 
ເຂົາເຮດັ. ແຕ່ພວກເຂົາຖາມພຣະເຢຊູວ່າເມ່ືອໃດພຣະອົງຈະໃຫ້ພວກອສິຣາເອັນເປນັອານາຈກັທີ່ມີເອກກະຣາດເພາະ 
ພວກເຂົາຄຶດວ່າຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້ເປນັການເມືອງ ແລະມີທະຫານເປນັຜູປ້້ອງກັນຮກັສາ.  ພວກເຂົາຄດຶວາ່ 
ພຣະເຢຊູຈະຊອ່ຍໂຄ່ນລົ້ມອໍານາດຂອງພວກໂຣມມັນ.   
       ອງົພຣະເຢຊູໄດສ້ອນເຖິງຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້ຫລາຍໆເທືອ່ເວລາພຣະອົງປະກາດຂ່າວປະເສດີໃນໂລກ 
ພຣະອົງກາ່ວວາ່ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົາ້ນັ້ນແມ່ນການປກົຄອງຂອງພຣະອົງຕໍ່ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ;  ບໍ່ແມ່ນ 
ແບບການເມືອງ.  ພຣະອົງໄດ້ບອກກັບປີລາດວາ່, ìອານາຈັກຂອງເຮົາບໍ່ແມ່ນໃນໂລກນີî້ (ຢຮ 18:16). 
       ພຣະເຢຊູໄດຕ້ອບສາວົກວ່າພວກເຂົາຖາມຜດິທີຢ່າກຮູຈ້ັກວັນເວລາ, ແຕ່ພຣະອົງມີແຜນການສໍາລບັພວກເຂົາຄື 
ພວກເຂົາຕ້ອງລຖໍ້າຮັບອົງພຣະວນິຍານ ເພ່່ືອພວກເຂົາຈະເຮດັພັນທະກດິທີອ່ົງພຣະເຢຊູໄດມ້ອບໝາຍໃຫ້ຄືການເປນັ 
ພະຍານ.  ພວກເຂົາຈະເລີມ້ເປັນພະຍານຕໍ່ຄນົຢິວ ເລີ້ມຈາກກຸງເຢຣຊູາເລັມຊຶ່ງເປນັບອ່ນສໍາຄັນໃນຊວີດິຂອງອົງພຣະ 
ເຢຊູ.      ອີກບໍ່ນານຂ່າວປະເສີດນີ້ຕອ້ງໄດແ້ຜອ່ອກໄປກາຍແຂວງຢູດາທີ່ຢູ່ພາກໃຕ້ຕາມປະວດັສາດຂອງພຣະຄັມພີ 
ເດີມ.   ແລະຂ່າວປະເສີດນີ້ຈະສບືຕໍ່ແຜອ່ອກໄປເຖິງແຂວງຊາມາເຣັຽຊ່ຶງເປັນບ່ອນມີຄົນຊອດຢິວແລະພວກຕາ່ງຊາດ 
ຢູ່ດວ້ຍກັນ (ຢູ່ພາກເໜອືຂອງອສິຣາເອນັ).  ໃນທີສຸ່ດຂ່າວປະເສີດນີໄ້ດ້ຈະໄດ້ແຜຂ່ຍາຍອອກໄປທົ່ວໂລກ. 
 

3. ເຮັດພນັທະກດິຂອງຣາຊອານາຈກັ: (ກິຈການ 2:41-47)      

       ກຈິການບດົ 2 ເປນັບດົສໍາຄັນໃນປະວດັສາດຂອງພຣະຄັມພີໃໝ!່  ອງົພຣະວນິຍານບຣໍສິຸດໄດ້ສະເດັດລົງມາໃນ 
ວນັເພັນເຕຄໍສະເຕຊຶ່ງເປນັວນັພັກຂອງຊາວຢິວ.   ອົງພຣະວນິຍານບຣໍສິຸດປະທານຄວາມສາມາດໃຫ້ພວກສາວກົເວ້ົາ 
ພາສາແປກໆໄດ້ (2:4).      ໃນຕອນນັ້ນມີຄນົຫລາຍບ່ອນໃນໂລກໄດ້ໄປຍັງກງຸເຢຣຊູາເລັມ ເພ່ືອງານສລອງໃຫຍນ່ັ້ນ 
ພວກເຂົາແປກໃຈເມ່ືອໄດ້ເຫັນພວກສາວົກເວ້ົາພາສາຂອງເຂາົ. ວນັນັນ້ຊໂີມນເປໂຕໄດ້ເທສນາເພ່ືອໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍ 
ເຂົາ້ໃຈເຖິງຣິດອໍານາດທີ່ເຂົາມີ ແລະການຄນືພຣະຊນົຂອງອງົພຣະເຢ.ູ   ມີຄນົເປນັຈໍານວນຫລາຍສົນໃຈໃນຄໍາເທສ 
ນາແລະໄດຮ້ັບເຊ່ືອ. 
       ìປະມານ 3000 ຄົນໄດ້ເຊ່ືອເພ້ີມໃນວັນເພັນເຕຄສໍະເຕ. ໃນຈາໍນວນ 120 ຄນົພວກສາວກົໄດ້ເລອືກເອົາຄນົນຶງ່ 
ມາແທນຢດູາ (1:15), ເຫັນວ່າມີຄນົມາເພ້ີມຂຶ້ນເປນັຈໍານວນຫລາຍ.   ລກູາໄດ້ເນັ້ນເຖິງການກະທໍາສີຢ່່າງທີຄ່ຣສິຕະ 
ຈັກໃນກຸງເຢຣຊູາເລັມໄດ້ເຮັດ.    ນຶ່ງ, ຝູງຊົນໄດຖ້ວາຍຕົວຕໍ່ຄາໍສອນຂອງພວກອັຄສາວົກ.      ຄນົເຊ່ືອໃໝ່ຕອ້ງໃຫ້ຮູ້ 
ຄວາມຈິງເຣື່ອງພຣະເຢຊູແລະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົາ້.     ສອງ. ພວກເຂົາມີຄວາມສາມັກຄີທັມໃກຊ້ດິກັນແລະ 
ກັນ.    ພວກເຂົາມາຈາກຫລາຍບອ່ນ ແຕ່ເຫັນວາ່ພວກເຂົາເປນັນໍ້ານຶງ່ໃຈດຽວກັນໃນການຈົງຮັກພັກດຕີໍ່ອງົພຣະເຢຊູ.  
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ສາມ, ພວກເຂົາໄດ້ກນິເຂົາ້ຮ່ວມກັນ ນີ້ອາດແມ່ນການຮ່ວມສນິມະຫາສນດິນໍາກັນ.   ສີ,່ ພວກເຂົາເອົາໃຈໃສໃ່ນການ 
ອ້ອນວອນ. 
      ຄຣສິຕະຈັກໃນສດັຕະວດັທີນຶງ່ໄດ້ມີຄວາມສາມັກຄທີັມແລະເປັນນ້ໍນຶ່ງໃຈດຽວກັນ. ແຕບ່ໍ່ນານບນັຫາກໄໍດເ້ຂົາ້ມາ 
ໃນຄຣິສຕະຈັກ (5:11),  ແຕເ່ຣື່ອງປະຕິບດັສີຢ່່າງນີຍ້ັງສບຶຕໍ່ເຮັດຕໍໄ່ປ ພວກເຂົາຈັບມືຖແືຂນກນັ.  ໃນເມ່ືອເປັນຢ່າງ 
ນັ້ນກໍມກີານອັສຈນັເກດີຂຶນ້ຍກົຕົວຢ່າງເຊ່ັນພວກອຄັສາວົກໄດ້ມີຣິດເດດໃນການປວົພະຍາດເໝອືນກບັອງົພຣະເຢຊູ 
ໄດເ້ຮດັມາ.  (3:1-10). 
     ສິ່ງອສັຈັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນອີກອັນນຶ່ງແມ່ນພວກທີ່ເຊື່ອໄດ້ແບ່ງປັນຊັບສິນແກກ່ັນແລະກັນ, ບາງຄົນໄດ້ຂາຍດນິແລະນໍາ 
ເອົາເງນິນັ້ນມາໃຫ້ພວກຄນົທກຸຍາກ.   ບາຣະນາບາເປັນຕົວຢາ່ງທີ່ດໃີນການມີນໍ້າໃຈກວ້າງຂວາງ   (ກຈກ 4:36-37).  
ແຕ່ອກີບໍນ່ານຄຣສິຕະຈກັໃນກຸງເຢຣຊູາເລັມໄດ້ພົບກັບຄວາມຂັດສນົດ້ານການເງນິ  ອາຈານໂປໂລຈິງ່ຂແໍຜນ່ໍາຄຣສິ 
ຕະຈັກແຕ່ງໆ ເພ່ືອນ ໍາໄປຊ່ອຍເຫລືອ (2 ກຣທ 8-9). 
       ຄຣສິຕະຈກັໃນສມັຍກອ່ນມັກໄປເຕົາ້ໂຮມກັນຢູ່ສອງບອ່ນໃນກງຸເຢຣູຊາເລັມ.  ນຶ່ງ, ພວກເຂົາໄດ້ໄປພຣະວຫິານ 
ພວກນັ້ນກແໍມ່ນຊາວຢິວ   ເພ່ືອຢາກຟັງເຣື່ອງຂ່າວປະເສດີວາ່ອງົພຣະຢຊເູປັນພຣະເມຊອີາຜູທ້ີ່ພວກເຂົາລໍຖ້າເປນັເວ 
ລາດນົນານ.  ສອງ, ສ່ວນພວກສາວົກກໍພາກນັເຕົ້າໂຮມກນັທີບ່້ານເພາະຍັງບໍທ່ນັມີຕຶກອາຄານເທືອ່.  ຄຣສິະຕຽນໄດ້ 
ພົບກັນທີ່ບາ້ນໃນການນະມັສການພຣະເຈົາ້ແລະຮ່ວມສາມັກຄີທັມກນັເພາະພວກເຂົາຢາກມີຄວາມສໍາພັນຕໍກ່ັນແລະ 
ກັນໃຫ້ດີຂຶນ້. 
 

ບດົຮຽນໃນຊວີດິ 
         ອົງພຣະເຢຊູຜູຄ້ືນມາຈາກຄວາມຕາຍໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ຜູຕ້ດິຕາມເຫັນຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີເດມີໄດກ້່າວເຖິງພຣະ 
ອົງ ແລະພວກເຂົາສາມາດນໍາເອົາຂ່າວປະເສດີໃນເຣື່ອງຄວາມລອດພ້ົນແລະການອະທຍັໂທດນີ້ໄປບອກແກທຸ່ກຄົນ 
ແລະທຸກຊາດໃຫ້ໄດ້ຮູ້.    ແຕອ່ົງພຣະຢຊໄູດບ້ອກພວກເຂົາໃຫ້ລໍຈົນພວກເຂົາໄດ້ຮັບຣດິເດດຈາກພຣະວນິຍາບຣໍສິຸດ.  
ຕອນນີ້ພວກສາວກົຍັງສນົໃຈວ່າພຣະເຢຊູຈະກອບກູ້ເອກຣາດຄືຕັງ້ອານາຈກັໃຫ້ພວກອສິຣາເອັນ.  ອົງພຣະເຢຊູບອກ 
ພວກສາວົກບໍ່ໃຫ້ກັງວົນ ແຕ່ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຮບັພຣະວິນຍານບໍຣິສດຸແລ້ວໃຫ້ເປັນພະຍານເຣື່ອງພຣະເຢຊູ. ໃນທີ່ສຸດ 
ອົງພຣະວນິຍານໄດ້ສະເດດັລົງມາໃນວນັເພັນເຕຄສໍະເຕ ພວກສາວົກໃນກຸງເຢຣຊູາເລັມໄດ້ມອບກາຍຖວາຍຕົວຕໍຄ່ໍາ 
ສອນ, ມີຄວາມສາມັກຄທີັມ, ກິນເຂົ້າຮ່ວມກັນ, ແລະອ້ອນກບັພວກອຄັສາວົກ,  
     ຂໍ້ສາໍຄັນໃນບົດນີທ້່ານໄດເ້ອົາອັນໃດມາໃຊພ້າຍໃນຊວີດິຂອງທ່ານແດ່? 

· ໃນພຣະຄັມພີໄດເ້ວ້ົາເຖິງອົງພຣະເຢຊູ ແລະແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ໃຫ້ເອາົຂາ່ວປະເສດີອອກໄປຫາຄນົທຸກ 
ຊາດທຸກພາສາໃນໂລກ. 

· ຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຄວນເປັນພະຍານເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊ.ູ 
· ຄຣສິຕະຈກັຄວນເຮັດພັນທະກດິເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກຄເືຮັດໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີທມັແລະເອົາໃຈໃນການນະ 

ມັສການ. 
 

 

v5x4a,3fp ]k;-k;gmuo[a[8ylla,rao www.lsbf.org.,by BV. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 
ວັນອາທດິທ ີ25 ສິງຫາ 2013 (8-25-2013) 

 

 

ພຣະເຈົາ້ຊງົໃຫເ້ຣືອ່ງສາໍເຣດັ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນນີ:້      ໂຢຮນັ 14:1-4; ພຣະນິມິດ 21:1-22:21 

ຂໍພ້ຣະຄມັພທີີສ່າໍຄັນ: ໂຢຮນັ 14:1-3; ພຣະນິມິດ -21:1-4; 22:1-5, 12-14 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິ:  ບົດຮຽນນີ້ຈະຊອ່ຍທ່ານມີຄວາມຍິນດີວ່າວນັນຶ່ງພຣະຄຣດິຈະສະເດັດກັບຄືນແລະ 

ພວກເຮົາຈະໄດ້ຢູເ່ມືອງຟ້າສວັນກັບພຣະອົງ. 

ບດົຮຽນນີເ້ວົາ້ຫຍງັ: ປະວດັຂອງພຣະເຈົາ້ອ້ອມໄປວຽນມາ.  ມະນດຸມີຄວາມສາມັກຄທີັມກັບພຣະເຈົາ້ໃນ 

ສວນເອເດນນັ້ນໄດ້ຖກືທໍາລາຍດ້ວຍຄວາມບາບ,   ແລະຜູ້ເຊືອ່ໃນພຣະເຈົາ້ກຍໍງັຈະ 
ປະເຊີນກບັຄວາມບາບໃນໂລກນີ ້ແຕໃ່ນທີສຸ່ດປະຊາກອນຂອງພຣະອົງຈະໄດ້ຢູກ່ັບ 
ພຣະອົງຕລອດໄປ. 

ເປນັຫຍງັບດົຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ: ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍປະວດັອນັຄບົຖ້ວນຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງບອກວາ່ຄາໍສນັ 

ຍາທີພ່ຣະເຢຊູຈະສະເດັດຄືນມານັນ້ເປນັຈິງ ແລະພຣະອົງຍງັໜູນໃຈຜູ້ເຊື່ອທັງຫຼາຍ 
ໃຫ້ໜັ້ນໃຈໃນຄໍາສນັຍານັນ້.    ໃນວນັສດຸທ້າຍຜູທ້ີ່ເຊື່ອບໍ່ຕອ້ງຢ້ານຫລືກງັວົນອນັໃດ 
ເລີຍ. 

ຄາໍຖາມໃນຊວີດິ: ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຈະໄດ້ຫຍັງແດ່ໃນສວນັ? 

 
ບດົນາໍ 

        ຂ້າພະເຈົາ້ເປັນຄຣສູອນສາສນາສາດໃນໂຮງຮຽນວິທຍາລຍັບບັຕສິ ພວກນກັຮຽນແລະຄົນອື່ນໄດ້ຖາມຄໍາຖາມ 
ເປັນໜ້າສົນໃຈ.      ສອງສາມປຜີ່ານມານີ້ມີໝູເ່ກົາ່ຂອງຂ້າພະເຈົາ້ມາຢາມທີ່ຫ້ອງການ ລາວມີຄໍາຖາມກ່ຽວກບັສວນັ.  
ທີ່ລາວຖາມນັນ້ບໍແ່ມ່ນຢາກຮູເ້ພາະພັຣຍາຂອງລາວຫາກຕໍາຍ  ແລະສວນັເປນັເຣື່ອງລາວຄດຶຕລອດມາ.   ລາວຖາມ 
ອີກວ່ານອກຈາກພຣະຄັມພີແລ້ວມີອັນໃດເພີ້ມບໍ່ທີ່ເວົ້າເຖິງສວນັ. 
     ເທົາ່ທີ່ທາ່ນສກຶສພຣະຄັມພີໃນອາທິດນີ້ເຖິງເຣື່ອງປະວດັຕອນສດຸທ້າຍຂອງພຣະເຈົາ້.  ຢ່າຫວງັວ່າການສຶກສາໃນ 
ອາທິດນີ້ຈະຕອບຄໍາຖາມຂໍຂ້້ອງໃຈທກຸຢ່າງເຖິງຊວີດິຂອງທ່ານໃນເມືອງຟ້າສວນັ ແຕ່ໃຫ້ເອາົໃຈໃສ່ຂໍສ້ໍາຄນັຕ່າງໆ ທີ ່
ພຣະຄັມພີເວ້ົາເຖິງຟ້າສວັນ. 
 

1. ບໍມ່ສີິງ່ອບັປໂຍດອກີຕໍໄ່ປ: (ໂຢຮັນ 14:1-3) 
       ອົງພຣະເຢຊູຮູ້ວ່າພວກສາວົກພາກັນກັງວົນ! ພວກເຂົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃຫ້ຫ້ອງຊັ້ນເທິງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ອົງ 
ພຣະເຢຊູທໍານວາຍໄວ້ແລ້ວວາ່ຢດູາຈະທໍຣະຍົດ ແລະເປໂຕຈະປະຕິເສດພຣະອົງສາມເທືອ່.   ເປໂຕປລາດໃຈຈິ່ງໄດ ້
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ຖາມວ່າ, ìນາຍເຈົາ້ເອຍີ ທ່ານຈະໄປໃສ?î (ໂຢຮັນ 3:36). 
     ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກພວກສາວົກທັງຫລາຍບໍ່ໃຫ້ຢ້ານກົວ ພວກເຂົາໄດ້ໄວວ້າງໃຈໃນພຣະບິດາແລ້ວ ແລະພວກເຂົາ 
ຕ້ອງເຊືອ່ຟັງພຣະບຸດເໝອືນກັນ.  ພວກເຂົາຢູ່ກບັອງົພຣະເຢຊນູານເທົ່າໃດກເໍຫັນແລະເຂົາ້ໃຈວ່າພຣະອົງມີຄວາມສັມ 
ພັນກັບພຣະບິດາຍິ່ງຂຶນ້.  ໃນບໍນ່ານມານີອົ້ງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ, ìເຮົາກັບພຣະບິດາເປັນອັນນຶ່ງອນັດຽວກັນî   (ໂຢ 
ຮັນ 10:30).  ພວກເຮົາໄດ້ສກຶສາບົດຮຽນວັນທີ 4 ເດືອນສິງຫາ ວ່າອົງພຣະເຢຊູເປນັພຣະທັມໄດ້ບງັເກີດເປນັມະນຸດ. 
(1:14). 
         ອົງພຣະເຢຊູໄດບ້ອກສາວົກວ່າພຣະອົງຈະໄປຈັດຕຽມບ່ອນສໍາລບັພວກເຂົາໃນເມືອງຟ້າສວນັ ແລະອີກບໍ່ນານ 
ພຣະອົງຄງົຈະສະເດດັກບັມາຮບັເອົາພວກເຂົາ.    ອົງພຣະເຢຊມູາຈາກອົງພຣະບິດາແລະບດັນີ້ພຣະອົງຈະກບັໄປຫາ 
ພຣະບິດາ (13:3).    ພຣະເຢຊູຍງັບອກອກີວາ່ໃນຜາສາດພຣະບິດາມີທີຢູ່່ຫລາຍບອ່ນ.   ສົມມຸດວ່າທ່ານແລະຂ້າພະ 
ເຈົາ້ຢູ່ຫ້ອງຊ້ັນເທງິໃນເວລານັ້ນພວກເຮົາຄວນຖາມອົງພຣະເຢຊເູຖິງສະພາບສວັນວ່າເປັນແນວໃດ! 
 

ເຣືອ່ງຂອງພຣະເຈົາ້ອນັສາໍຄນັນັນ້ແມນ່ພຣະອງົມພີຣະປະສງົຢາກມີຄວາມສາມກັຄທີມັກບັມະນດຸຜູທ້ີພ່ຣະອງົສາ້ງ 
ຂຶນ້ມາຕາມພຣະລກັສະນະຂອງພຣະອງົ.  ຄວາມບາບເປນັສິງ່ທີເ່ຮດັໃຫຄ້ວາມສາມກັຄທີມັນັນ້ສລາຍໄປ, ແຕຄ່ວາມ 
ເຊືອ່ໃນອງົພຣະເຢຊເູຮດັໃຫມ້ກີານຄນືດກີນັ.  ຄຣສິະຕຽນຈາໍເປນັຕອ້ງຢູໃ່ນໂລກແຫງ່ຄວາມບາບແລະກາໍລງັລຄໍອຍ 
ການສະເດດັມາຂອງອງົພຣະເຢຊ.ູ     ພຣະເຈົາ້ສນັຍາວາ່ຈະໃຫປ້ະວດັເຣືອ່ງຂອງພຣະອງົສາໍເຣດັຄວືາ່ອງົພຣະເຢຊ ູ
ຈະກບັຄນືມາຈາກຕາຍ ແລະກບັຄນືມາໃນໂລກນີຄ້ັງ້ທສີອງ.  ເວລານີອ້ງົພຣະເຢຊກູາໍລງັຈດັຕຽມບອ່ນຢູໃ່ນຜາສາດ 
ຂອງພຣະບດິາ ແລະເມືອ່ສາໍເຣດັແລວ້ພຣະອງົຈະສະເດດັລງົມາຮບັເອາົຜູທ້ີເ່ຊືອ່ໄປຢູກ່ບັພຣະອງົຕລອດໄປ. 

 
      ອົງພຣະເຢຊບູອກພວກສາວກົວາ່ພຣະອົງຈະສະເດັດຄນືມາອກີ.  ມີຜູຂ້ຽນພຣະຄັມພີໃໝ່ຫລາຍຄນົໄດບ້ອກເຖິງ 
ການສະເດັດຄືນມາຂອງອົງພຣະເຢຊູຢ່າງລະອຽດ,    ແຕ່ໃນຫ້ອງຊ້ັນເທງິອົງພຣະເຢບູອກພວກສາວກົງ່າຍໆວາ່ພຣະ 
ອົງຈະມາອກີ ພຣະອົງບໍ່ໄດບ້ອກເຖງິວັນເວລາແລະລາຍລະອຽດເຖງິສະພາບການ.  ສິ່ງສໍາຄັນໃນການສະເດັດຄນືມາ 
ຂອງອົງພຣະເຢຊູນັ້ນແມ່ນຜູ້ທີ່ເຊືອ່ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບອົງພຣະເຢຊູອີກ. 
     ພວກສາວົກອາດເປນັຫ່ວງເຖງິອະນາຄດົວາ່ຈະເຮດັແນວໃດໃນເມ່ືອພຣະອົງຈາກໄປ? ພວກເຂົາຈະຖກືຈບັເໝອືນ 
ກັນຫລບືໍ?່ ພວກເຂົາຈະຕອ້ງຕາຍໄວໆນີ້ຫລືບໍ?່  ພວກເຂົາອາດຕາຍຊາ້ໆຢ່າງທໍຣະມານຫລືບໍ.່   ພວກເຂົາຢາ້ນຫລັງ 
ຈາກຕາຍຝ່າຍຮ່າງກາຍ ແຕ່ອງົພຣະເຢຊູບອກພວກເຂົາວາ່ໃນວນັນີ້ພວກເຂົາຈະໄດຢູ້່ກບັພຣະອົງຕລອດໄປ! 
 

2.  ບໍ່ມີສິ່ງທີ່ບໍຮູ່້ຈັກອກີຕໍ່ໄປ: (ພນມ 21:1-4; 22:1-5) 
       ໃນພຣະຄັມພີປຶມ້ພຣະນິມິດເປນັປຶ້ມໜ້າສົນໃຈແລະເຂົາ້ໃຈຍາກຕໍ່ຄຣິສະຕຽນທັງຫລາຍ. ພວກນັກຮຽນພຣະຄັມ 
ພີເວົ້າສລູບໃນປຶ້ມພຣະນິມິດວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ໄດ້ຊັຍຊະນະ    ແນ່ນອນນໍ້າພຣະທັຍແລະຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າກ ໍ
ສໍາເຣດັລົງໃນທີ່ສດຸ.   ແນນ່ອນພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນທຸກສິ່ງຢ່າງລະອຽດ ແຕ່ພຣະເຈົາ້ໃຫ້ພວກເຮົາຮູຈ້ກັບາງ 
ຢ່າງໃນແຜນການອັນໃຫຍຂ່ອງພຣະອົງເພ່ືອພວກເຮົາຈະມີກາໍລງັໃຈໃນຄວາມເຊ່ືອແລະຮັບໃຊພ້ຣະອົງ. ບົດ 21ແລະ 
22 ໄດ້ຂຽນຂຶ້ນມາຫລັງຈາກພຍາມານໄດຖ້ືກຕັດສິນລົງໂທດ.  ພວກຜູ້ບໍເ່ຊ່ືອກເໍໝອືນກນັໄດຖ້ືກຕັດສິນແລະຖກືໂທດ  
ຕລອດໄປ.  ບົດສຸດທ້າຍໄດ້ເວ້ົາເຖິງແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ໃນອະນາຄດົຕໍປ່ະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. 
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      ໂຢຮນັໄດໄ້ປກາດວ່າໝົດທັງໂລກຈະໄດ້ຖກືປຽ່ນແປງໃນເວລາສດຸທ້າຍ.  ເພ່ິນໄດ້ເຫັນ ìສວນັແລະແຜນ່ດນິໂລກ 
ໃໝ.່î  ຫລາຍໆເທື່ອພວກເຮົາເປນັຫ່ວງແຕຕ່ົວເອງເລຍີລືມໄປວາ່ພຣະເຈົາ້ເປນັຫ່ວງໃຍຕໍ່ຄນົທັງໂລກ.     ໂລກທີ່ເຮົາ 
ເຫັນດຽວນີຈ້ະສລາຍໄປ ເພາະຄົນເຮາົຢ້ານນໍ້າໃຫຍ່ເພາະມັນເຄຍີຖ້ວມໂລກມາແລ້ວ  ໃນສມັຍຂອງໂນອາພຣະເຈົາ້ 
ໄດ້ໃຊ້ນໍ້າທໍາລາຍຄົນຊົ່ວ.    ໂຢຮັນໄດ້ເຫັນຟ້າສວັນໃໝ່ລົງມາ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າໃນປະວັດສາດຂອງພວກຢິວກຸງເຢຣູຊາ 
ເລັມໄດ້ຖກືທໍາລາຍຫລາຍເທື່ອ, ແຕກຸ່ງເຢຣຊູາເລັມໃໝນ່ີ້ຈະຕັ້ງຢູ່ເປັນນິດ.    ເມືອງໃໝນ່ີ້ເປັນເຈົ້າສາວຂອງອົງພຣະ 
ຄຣິດ (19:7-9). 
        ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາມີບັນຫາໃນການເຂົາ້ໃຈເຖິງເຣືອ່ງໂລກໃໝ ່ເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ ແຕ່ພວກເຮົາຫວັງວ່າພຣະເຈ້ົາ 
ຈະຢູ່ນາໍເຮົາຕລອດໄປ.  ບາງຄັ້ງພວກເຮົາອາດມີຄວາມຮູສ້ກຶວາ່ພຣະອົງຢູ່ຫ່າງໄກເພາະຍ້ອນຄວາມບາບ.  ຢ່າງໃດກ ໍ
ຕາມໃນທີສຸ່ດພວກເຮົາກໍຈະເປັນປະຊາຊນົຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງກຈໍະເປນັພຣະເຈົາ້ຂອງເຮົາ.  ຄໍາສັນຍານີ້ພຣະ 
ເຈົາ້ໄດ້ມີຕໍອ່ັບຣາຮາມມາກອ່ນແລະໄດ້ສາໍເຣດັລງົຕໍເ່ຊ່ືອສາຍຂອງທ່ານ.  ພຣະເຈົາ້ໄດຮ້ັກສາຄໍາສນັຍາຂອງພຣະອົງ 
(ອພຍ 6:7; ລພລ 26:2; ຢຣມ 7:23; 11:4). 
       ສິງ່ຊ່ົວຮ້າຍທງັໝົດໃນຊວີດິຂອງພວກເຮົາໃນໂລກນີຈ້ະສູນຫາຍໄປເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບອງົພຣະເຢຊູ. 
ìຄວາມໂສກເສົ້າ ການຮ້ອງໄຫ້ ແລະຄວາມເຈບັປວດຈະບໍ່ມີອີກຕໍໄ່ປ.    ຂ້າພະເຈົາ້ເປນັຜູແ້ຕ່ງບົດຮຽນນີ້ກໄໍດ້ພົບກບັ 
ຄວາມທຸກໂສກເພາະພ່ໍຂອງພັຣຍາຫາກຕໍາຍ ມີໝູ່ຄ ູ່ຫລາຍຄນົມີຮາ່ງກາຍບໍ່ສມົບນູໄປຫາໝເໍປັນປະຈໍາພວກເຂົາເຫຼົ່າ 
ນີ້ລຖໍ້າຢາກຈະໄປຢູກ່ັບພຣະຄຣດິບ່່ອນບໍ່ມີພັຍອນັຕະລາຍຢາ່ງໃດທັງສິ້ນ.   
          ບດົ 22 ໂຢຮນັໄດຢ້ຶມຈາກພຣະຄັມພີເດມີໃນປຶ້ມປະຖມົມະການ ບດົ 2-3 ຊຶ່ງໄດ້ອະທິບາຍເຖິງສະພາບຂອງ 
ສວນັ.  ເໝອືນພຣະເຈົາ້ໄດ້ມອບສວນເອເດນໃຫ້ອາດາມແລະເອວາຢູ່ ແລະປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົາ້ຈະໄດຢູ້່ໃກ້ກກົ 
ເຫງົາ້ຂອງຊວີດິອັນແທ້ຈງິ. ເປັນໜ້າເສົາ້ໃຈອາດາມແລະເອວາໄດ້ຖືກເນຣະເທດອອກຈາກສວນນັນ້ຍອ້ນພວກເຮົາໄດ ້
ເຮັດບາບ, ແຕ່ເຫັນວາ່ໃນປຶ້ມພຣະນິມິດ 22 ນີ້ໄດ້ເປັນການຄນືດີກບັເຂົ້າສູ່ສະພາບເດີມໃນສວນເອເດນ. ìແມ່ນໍ້າແຫ່ງ 
ຊີວິດî  ແມ່ນສິງ່ຜູປ້ະກາດພຣະທັມເອເຊກຽນບົດ 47 ໄດ້ກ່າວໄວ້.  ອົງພຣະເຢຊູກໍໄດກ້່າວເຖິງນໍ້າແຫ່ງຊີວິດຕໍ່ຍິງຊາວ 
ຊາມາເຣັຽທີ່ນໍ້າສ້າງ (ໂຢຮນັ 4:10-15).   
        ìຊີວິດອນັແທ້ຈິງî ໃນສວນເອເດນນັ້ນອາດາມແລະເອວາມີສິດເຕັມສ່ວນ ແຕ່ໃນເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ເຮດັຜິດບາບ 
ແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ໝົດສິດທບິໍ່ສາມາດຈະເຂົ້າໄປຫາຕົນ້ໄມ້ແຫ່ງຊີວິດນັ້ນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ (ປຖມ 3:22-24).    ໂຢຮັນໄດ້ 
ອະທິບາຍເຖິງຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດນັ້ນວ່າເປັນຕົ້ນໄມ້ເກີດຜົນດ,ີ  ເປັນຢາປວົພະຍາດ,   ນັ້ນໄດ້ບອກວາ່ປະຊາກອນຂອງ 
ພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ມີຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີກັບຕົ້ນໄມ້ນັ້ນອກີເທື່ອນຶ່ງ.    ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ນີຜູ້້ທີ່ເຊືອ່ໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ມາ 
ຫາຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາບໍ່ມີຊີວິດຢ່າງທັມມະດາເທົ່ານັນ້   ແຕ່ພວກເຮົາຈະມີຊີວິດຢ່າງຄົບບໍຣບິູນແລະກໍເປັນຢູ່ 
ຕລອດການ   ຊວີດິທີ່ມີຄວາມສັມພັນກັບອງົພຣະຄຣດິໃນໂລກນີ້ຈະສບຶຕໍ່ໃນເມືອງຟ້າສວນັ (ໂຢຮນັ 10:10).   ຜູ້ປະ 
ກາດພຣະທັມເຊຂາຣີຢາກໍຫວງັໄວ້ວ່າຄໍາສາບແຊງ່ໃນສວນເອເດນໄດ້ຖກືຍກົເລກີໃນຄໍາເທສນາເຣ່ືອງກງຸເຢຣູຊາເລັມ 
ໃໝ.່ (ຊຂຢ 14:11). 
      ຄວາມສວາ່ງໃນພຣະຄັມພີນັນ້ໝາຍເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງພຣະເຈົາ້ຕໍ່ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຢຊູກ່າວ 
ວາ່ພຣະອົງເປນັແສ່ງສວ່າງຂອງໂລກ (ໂຢຮນັ 8:12).  ໂຢຮນັຂຽນວາ່ ìພຣະເຈົາ້ເປນັຄວາມສວາ່ງî (1 ຢຮ 1:5).  ໃນ 
ຟ້າສວນັພຣະເຈົາ້ເອງຈະເປັນເຫງົາ້ຂອງແສ່ງສວາ່ງ ພວກເຮົາບໍ່ຕອ້ງການຕະກຽງຫລືແສງຕາເວັນອີກຕໍ່ໄປ. 
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3. ຊວີດິທີຄ່ວນຈະເປນັ: (ພນມ 22:12-14 

        ໃນຕອນຕົນ້ຂອງບດົຮຽນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ສກຶສາເຖິງການທໍານວາຍຂອງຜູປ້ະກາດພຣະທັມເອຊາຢາເວ້ົາເຖິງອົງ 
ພຣະເຢຊູເປນັຜູຮ້ັບໃຊຕ້້ອງທໍຣະມານ (ອຊຢ 53).  ໃນຕ້ອງສດຸທ້າຍອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ໄດ້ຮບັຊຍັຊະນະແລະຄືນມາ 
ຈາກຄວາມຕາຍແລະເປັນພຣະເຈົາ້.    ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າພຣະອົງຈະສະເດດັກບັຄືນມາອີກໃນບໍ່ນານນີ.້    ປໂຍກນີ້ບໍ ່
ໄດ້ໝາຍຄວາມເໝືອນດັ່ງພວກເຮົາຄດຶ.    ພຣະຄັມພີອະທິບາຍວ່າຈະສະເດັດກັບຄືນມາຂອງເອົາພຣະເຢຊູນັນ້ໃນຂໍ ້
12 ເປັນເໝອືນຟ້າແມບ (ມທ 24:27).  ແຕອ່ົງພຣະເຢຊູຈະສະເດັດກັບຄືນມາຍາມໃດກໍໄດ.້ 
       ເວລາອົງພຣະເຢຊູສະເດັດກັບຄນືມາແລວ້ພຣະອົງຈະຕດັສິນມະນສຸໂລກ.  ພວກເຮົາຕອ້ງເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມພ້ົນ 
ນັ້ນເປັນຂອງພຣະຣາຊທານບໍ່ແມ່ນເຮົາເຮດັເອງໄດ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບລາງວັນນັ້ນກບັສິ່ງພຣະເຢຊູຊົງເຮັດທີ່ໄມ້ກາງ 
ແຂນ.  ອາຈານໂປໂລໄດຂ້ຽນເຖິງເມືອງໂກຣິນໂທເຖິງເຣື່ອງຕດັສິນນີ ້(2 ກຣທ 5:10). 
     ພຣະເຢຊບູອກວາ່ພຣະອົງເປນັ ìອາລະຟາແລະໂອເມກາ,î  ແປວ່າເປນັກກົແລະເປນັປາຍໃນຕົວອກັສອນພາສາ 
ກຣກີ.  ໃນປໂຍກດຽວນີ້ໄດບ້ອກວາ່ພຣະເຈົາ້ພຣະບິດາ ແລະພຣະເຈົາ້ພຣະບຸດ.  ໂຢຮັນໄດ້ອະທບິາຍເຖິງຄວາມສຸກ; 
ນຶ່ງ, ໃນບົດ 1:3.  ໃນບົດ 22:14 ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາມີຄວາມສຸກຖ້າພວກເຮົາໄດ້ ìຊໍາຮະî.     ຄໍາເວົາ້ວາ່ຊໍາຮະ 
ໝາຍເຖິງການລ້າງໃຫ້ສະອາດດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງອົງພຣະເຢຊູທີໄ່ຫລອອກເວລາພຣະອົງສິ້ນພຣະຊນົທີ່ໄມ້ກາງ 
ແຂນ.  ພວກເຮົາຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບຕົນ້ໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ   ຕົນ້ໄມ້ນັນ້ໄດ້ເຄີຍຖືກຕດັຂາດເວລາອາດາມ 
ກັບເອວາໄດ້ເຮັດຄວາມບາບ (ປຖມ 3:22-24). 
 

ບດົຮຽນໃນຊວີດິ 
        ອົງພຣະຢຊໄູດ້ພົບກັບພວກລກູສດິໃນຫ້ອງຊ້ັນເທິງໃນຄນືທີ່ພຣະອົງໄດ້ຖືກຈັບ.  ພຣະອົງໄດ້ບອກພວກເຂົາວາ່ 
ພຣະອົງຕອ້ງໄປຈັດຕຽມບອ່ນໄວ້ສໍາລັບພວກເຂົາ   ເມ່ືອສໍາເຣດັແລ້ວພຣະອົງຈະກບັຄນືມາອກີມາຮບັເອົາພວກເຂົາ. 
ພວກເຂົາຈະໄດຢູ້່ກບັພຣະອົງໃນເມືອງຟ້າສວນັ.  ໂຢຮນັໄດເ້ຫັນຟ້າສວນັໃໝແ່ລະແຜນ່ດນິໂລກໃໝ່ ແລະກຸງເຢຣຊູາ 
ເລັມໃໝໃ່ນນິມິດ.  ພຣະເຈົາ້ຈະຢູ່ກບັພວກເຂົາ ຄວາມໂສກເສົ້າ ຄວາມເຈບັປວດຈະສູນຫາຍໄປຈາກຊວີດິ.    ປະຊາ 
ກອນຂອງພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ພົບນໍ້າແຫ່ງຊີວິດ ແລະຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ.  ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າໜ້າຕໍ່ໜ້າ.   
     ອັນໃດເປນັຄວາມຈິງໃນປະວດັຂອງພຣະເຈົາ້? 

· ພວກເຮົາບໍ່ຄວນເປນັຄນົຢ້ານຕໍ່ຄວາມຕາຍ.   ພວກເຮົາຄວນລໍຄອຍການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງອົງພຣະ 
ເຢຊ.ູ   

· ພຣະເຈົາ້ຈະເປັນຜູໄ້ດ້ຊັຍຊະນະໃນບັ້ນສຸດທ້າຍ   ຄືອົງພຣະເຢຊຈູະສະເດດັກບັຄນືມາເພ່ືອສບືຕໍ່ຄວາມສັມ 
ພັນກັບມະນຸສໂລກຜູ້ທີເ່ຊ່ືອໃນພຣະອົງ. 

· ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກະທໍາໃນຊວີດິນີ້ມີຜນົສະທ້ອນ.    ພວກເຮົາຄວນຕຽມຕົວຮບັຕອ້ນການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ 
ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄືເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮັບໃຊ.້ 
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