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ບດົຮຽນທ ີ1 
ການຈດັຕຽມທີຍ່ິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົາ້ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຟໂຊ ບົດທີ 1 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຟໂຊ ບົດທີ 1  

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້    ການຈັດຕຽມຄວາມພ້ົນທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ໂດຍຜ່ານທາງພຣະເຢຊູ,   ຜ້ ຊົູງເປັນ 

ພຣະເຈ້ົາທ່ີເໜືອທຸກສ່ິງຢ່າງ. 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້:  ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງຄິດວາ່ໜ້າທ່ີຂອງໂບດ  ຫລືຄິດຫາຫລາຍເງືອ່ນໄຂ 

ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງຈັດຕຽມຄວາມພ້ົນເພ່ືອພວກເຮົາຢ່ ແູລ້ວ. 
 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ຊີແ້ຈງເຖິງການຈັດຕຽມຄວາມພ້ົນທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ໂດຍຜ່ານທາງພຣະ 

ເຢຊູຄຣິດ 
 

ຄໍານໍາ 
ເມ່ືອສາມີແລະຂ້າພະເຈ້ົາຍັງສຶກສາຢ່ ູໃນໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີ, ພວກເຮົາໄດ້ຍ້າຍເຂ້ົາໄປໃນຫ້ອງແຖວນ້ອຍໆ 
ແຫ່ງນ່ຶງຕອນກາງເດືອນກໍຣະກະດາ(July). ອາທິດທໍາອິດພວກເຮົາກໍຢາກໄປໂບດ. ພວກເຮົາຍັງບ່ໍແນ່ໃຈວາ່ 
ຈະໄປໂບດໃດ. ແຕ່ພວກເຮົາກໍຫລຽວເຫັນໂບດນ່ຶງຊຶງ່ກົງກັນຂ້າມກັບຫ້ອງແຖວຂອງພວກເຮົາ ແລະກໍຕັດສິນ 
ໃຈໄປທ່ີນ້ັນ.   
 
ພວກເຮົາພາກັນເຂ້ົາໄປນ່ັງຢ່ ູທາງຫລັງ, ຮູ້ສຶກວ່າສະບາຍໃຈ ໃນເວລາຮ້ອງເພງແລະອ່ານພຣະຄໍາຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາ.   ໃນເວລານະມັສການພຣະເຈ້ົາເລີກແລ້ວ ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນຈາກພ່ີ 
ນ້ອງສະມາຊກິໂບດທຸກຄົນ.   ໃນນ້ັນກໍມີສາມີພັລຍາຄູ່ນ່ຶງໄດ້ເຊືອ້ເຊີນຂ້າພະເຈ້ົາໄປຮັປທານອາຫານດ້ວຍ. 
ການກະທໍາຢ່າງນ້ັນ   ກໍເປັນການຈະແຈ້ງສົມຄວນແລ້ວວ່າພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຮ່ວມກິຈກັມໃນ 
ໂບດແຫ່ງນ້ີ. 
 
Gambrell Street Baptist Church     ເປັນໂບດນ່ຶງທ່ີດີ ທ່ີນັກຮຽນພຣະຄັມພີຄວນໄປນະມັສການທ່ີນ້ັນ. 
ເພາະວ່າ ທ່ີນ່ັງແຖວທາງໜ້າສອງສາມແຖວເຕັມໄປດ້ວຍອາຈານແລະບັນດາພວກທ່ີອອກໄປປ່າວປະກາດ 
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ພວກນ້ີສາມາດແບ່ງປັນປະສົບການໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນໄດ້ດີຫລາຍ.    ເປັນບ່ອນທີ ່ພວກເຮົາຄວນຮັບໃຊ້,  ຮຽນ, 
ນະມັສການ ແລະກໍຮັບເອົາປະສົບການຈາກຫລາຍໆທ່ານດ້ວຍ. 
 
ໂບດຄວນຈະເປັນທ່ີໄດ້ຮັບພຣະພອນ, ແຕ່ບາງເທ່ືອ ພວກເຮົາກໍຄິດວາ່ເປັນການຈໍາເປັນທ່ີຈະຕ້ອງເຮັດ ເຊ່ັນ 
ວ່າ ໃບບີລຂອງທ່ານໝໍ, ຕໍາຣວດຕິດຕາມຣົດ, ລາຍການຂອງໂບດ ພວກເຮົາຄວນເຮັດ, ຈະນອນພັກຜ່ອນກໍ 
ບ່ໍໄດ້ນອນÖ. ຈ່ົງຄິດວ່າບ່ໍແມ່ນເຮົາເຮັດຕາມໂບດ ແຕ່ເຮັດຕາມພຣະເຈ້ົາ ເພາະເຮົາເປັນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
 

1.  ພວກເຮາົໄດ້ຮບັພຣະພອນ: (ເອເຟໂຊ 1:1-10) 
      ທຸກເທ່ືອ ໂປໂລຈະເປີດຈົດໝາຍຂອງເພິນ່ດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ. ໃນເອເຟໂຊນ້ີ ເພ່ິນເປີດ 
ຍາວແດ່    ເພ ິ ່ນໄດ້ກ່າວຄໍາສັຣເສີນເພາະພວກເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຮັບພຣະພອນຫລາຍຢ່າງ ຫລາຍທ່ີສຸດກໍຄື 
ການຊົງຊໍາຮະລ້າງດ້ວຍພຣະໂລຫິດ ແລະໄດ້ຮັບການອະພ ຍັບາບ. 
      ປີທໍາອິດທ່ີພວກເຮົາແຕ່ງງານກັນ ພວກເຮົາໄດ້ແຍກເງນິຈໍານວນນ້ອຍໆນ່ຶງເພ່ືອເປັນການຖວາຍ  ແລະ 
ກໍໄດ້ຮັກສາສ່ວນນ່ຶງໃວ້ ເມ່ືອທ້າຍປີມາພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ຊ້ືຂອງຂວັນໃຫ້ກັນແດ່. ຄຣິສມາດປີແລກພວກເຮົາ 
ກໍເຫັນວ່າເຫລືອເຊ່ືອ ເພາະການຮັກສາເງິນໃວ້ນ້ັນເປັນກ້ອນນ້ອຍໆ  ແຕ່ເວລາໄປຊ້ືແລ້ວກໍເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາ 
ອວຍພຣະພອນຫລາຍ ສ່ິງຂອງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການກໍໄດ້ທຸກຄົນແລະເງິນກໍຍັງເຫລືອອີກດ້ວຍ.   
     ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກພວກເຮົາ.  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງການຫຍັງຈາກພວກເຮົາ ພຣະອົງບ່ໍຂ້ີຖ່ີ.   ພຣະອົງເປັນຜ້ ູຊົງ 
ຈັດຕຽມການໃຫ້, ການຊ ໍາຮະ, ການອະພ ັຍ ແລະການອວຍພຣະພອນ.  ພຣະທັມເອເຟໂຊ 1:3 ພຣະອົງໄດ້ 
ຖອກເທພຣະພອນລົງມາຈາກສວັນສະຖານຂອງພຣະອົງເພ່ືອພວກເຮົາ.   ພວກເຮົາທຸກຄົນມີປະສົບການຄື 
ໄດ້ຮັບການຊົງຊາໍຮະລ້າງດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງທຸກຄົນ.   
       ພຣະພອນອີກອັນນ່ຶງກໍຄືວ່າ ພຣະອົງໄດ້ຊົງເລືອກເອົາພວກເຮົາ ກ່ອນທ່ີຈະເລ້ີມສ້າງໂລກ(1:4)  ພຣະ 
ອົງຊົງກໍານົດພວກເຮົາຕາມທ່ີພໍພຣະທ ຍັຂອງພຣະອົງ. (1:5)      ພຣະອົງຊົງຮູ້ທຸກຢ່າງກ່ອນທ່ີຈະສ້າງໂລກ 
ແລ້ວ. ພຣະອົງໄດ້ເຫັນຄວາມພາດລ້ົມຂອງມະນຸດ ພຣະອົງໄດ້ເຫັນຄວາມວຸນ້ວາຍຂອງໂລກນ້ີແລ້ວວ່າຈະ 
ເປັນຢ່າງໃດ.   ພຣະອົງເຫັນຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ, ພຣະອົງເຫັນເສິກສົງຄາມ, ພຣະອົງເຫັນຄວາມອຶດ 
ຫິວ, ພຣະອົງເຫັນຄວາມກຽດຊັງກັນຂອງມະນຸດແລະພຣະອົງກໍເຫັນວ່າໃຜເປັນຜ້ ູທ່ີເອົານາມຊ່ືຂອງພຣະອົງ 
ມາລ້ໍຫລ້ິນ.    ພຣະອົງເຫັນໄມ້ກາງແຂນ   ແລະກໍມີທາງດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດພ້ົນຈາກບາບໄດ້. 
ພຣະອົງຮູ້ວ່າຄ່າໄຖ່ນ້ັນສູງເທ່ົາໃດ. 
      ພຣະອົງຊງົເລືອກເອົາພວກເຮົາ ເພາະພຣະອົງມີພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ   ຄືຢາກໃຫ້ພວກເຮົາບໍຣິສຸດ,  
ບ່ໍມີທ່ີຕໍາໜິໄດ້.  ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງໄຖ່ພວກເຮົາໃຫ້ອອກຈາກຄວາມບາບ ໃຫ້ອອກຈາກການເປັນ 
ຂ້າທາດ. ຍ້ອນພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກອັນໃຫຍ່ຫລວງນ້ີ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງໃຫ້ພຣະເຢຊູຄຣິດລົງມາຕາຍແທນ 
ພວກເຮົາ. ຄ່າຕົວຂອງພວກເຮົາກໍແມ່ນພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິນ້ັນແຫລະ. ເມ່ືອພຣະອົງຈ່າຍເພ່ືອ 
ພວກເຮົາແລ້ວ ພຣະອົງກໍບ່ໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄ່າຕອບແທນອັນໃດເລີຍ (1:7) 



 4 

       ພຣະຄ ມັພີໄດ້ສອນພວກເຮົາເຖິງການໃຫ້ອະພ ັຍ.  ພວກເຮົາທັງຫລາຍມັກຈະມີຂອບເຂດໃນການກະ 
ທໍານ້ີ.    ພວກເຮົາຜິດພາດກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີຫລາຍ.  ຄວາມຈິງແລ້ວ ພວກເຮົາບ່ໍມີພຣະຄຸນເໝືອນພຣະເຈ້ົາ 
ພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງຍ່ິງໃຫຍ່ເໜືອຄວາມບາບ ພຣະອົງຈຶງ່ສາມາດທໍາໄດ້ທຸກຢ່າງ. 
      ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກພວກເຮົາ,   ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ອະພ ຍັແກ່ພວກເຮົາ ແລະອວຍພຣະພອນແກ່ພວກເຮົາ.  
ພຣະພອນອີກຢ່າງນ່ຶງຄືພຣະອົງໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈຄວາມເລິກລັບ   ພຣະອົງໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈຄວາມຮູ້ 
ແລະພຣະປັນຍາຂອງພຣະອົງ (1:9)   ເມ່ືອເປັນເຣ່ືອງເລິກລັບ ແຕ່ດຽວນ້ີພວກເຮົາກໍສາມາດຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈ 
ພຣະອົງໄດ້. 
 

2.  ພວກເຮາົໄດເ້ປນັຜ ູ້ຖກືເລືອກ (ເອເຟໂຊ 1:11-14)  
         ພວກເຮົາທຸກຄົນມີໂອກາດຕ່ໍພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນຄວາມເປັນອັນນຶງ່ອັນດຽວກັນ ແລະຄວາມ 
ຖ່ອມຕົວຕ່ໍພຣະຄຣິດ.  ເລ້ີມແລກພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກພວກເຮົາ ແລ້ວພຣະອົງກໍມອບເປ້ົາໝາຍແຫ່ງຊວິີດໃຫ້ 
ແກ່ພວກເຮົາ ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເອງ.   ບ່ໍແມ່ນເປ້ົາໝາຍເສ້ັນທາງຕາມມີຕາມເກີດ ຫລືໂດຍບັງ 
ເອີນ. ອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກນໍາພາດ້ວຍຄວາມຮັກແລະດ້ວຍການດັດແປງຂອງພຣະອົງທຸກຢ່າງ. 
          ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກພວກເຮົາ ພຣະອົງມີພຣະປະສົງ:   ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ສັຣເສີນສະງາ່ຣາສີຂອງ 
ພຣະອົງ (1:11-12) ສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງໄດ້ເລ່ືອມງໍາສ່ວນທ່ີຂາດເຂີນ, ສ່ວນທ່ີແຕກຫັກ ແລະກໍປ່ິນປົວ 
ພວກເຮົາຕລອດໄປ ແລະແລ້ວພວກເຮົາກໍເປັນຂອງພຣະອົງ ບ່ໍມີຄໍາວາ່ແຍກອອກຈາກກັນ. ຢິວຫລືຄົນຕ່າງ 
ຊາດ ພວກເຮົາເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ ເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດດ້ວຍກັນ. 
       ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເຫັນສັງຄົມແຫ່ງພຣະຄຸນ. ນ້ີກໍຄືວ່າສັງຄົມຂອງຄົນທ່ີມີຄວາມພ້ົນຢ່າງດຽວກັນ. ຈະເປັນ 
ຄົນຍາກຈົນຫລືຮ່ັງມີກໍຕາມ, ຈະເປັນຊົນຊາດໃດກໍຕາມ, ທຸກຄົນຈະເປັນຄົນຂອງພຣະຄຣິດຖ້າເຂົາມີຄວາມ 
ເຊ່ືອແລະຮັບຄວາມພ້ົນຈາກພຣະຄຣດິເໝືອນກັນ. 
         ເມ່ືອພວກເຮົາມີຄວາມເຊ່ືອ ພວກເຮົາກໍຖືກຕີກາໄວ້ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ,   ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າ 
ພຣະເຢຊູເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ພວກເຮົາຖືກຊືດ້້ວຍໂລຫິດແລ້ວ.  ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດກໍໄດ້ມັດຈໍາ 
ພວກເຮົາໄວ້ແລ້ວ ຊຶງ່ຮັປກັນໄດ້ວາ່ພວກເຮົາມີສ່ວນໄດ້ຮັບມໍຣະດົກຈາກພຣະອົງ. ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ເປັນຄວາມຈິງແລະແນ່ນອນ. 
 

3.  ພວກເຮົາໄດ້ຖືກຮັບຮູ ້(ເອເຟໂຊ 1: 15-23) 
         ຫລັງຈາກທ່ີກ່າວມາຢ່າງຍືດຍາວກ່ຽວກັບພຣະພອນ,    ໂປໂລກໍໄດ້ຫັນມາອ້ອນວອນອະທິຖານເພ່ືອ 
ພ່ີນ້ອງຊາວເມືອງເອເຟໂຊ.  ໂປໂລໄດ້ຮັບຂ່າວເຖິງເຣ່ືອງຄວາມເຊືອ່ແລະຄວາມຮັກຂອງໂບດນ້ີດີ. ເພ່ິນຈ່ຶງ 
ກ່າວເຖິງໃນຄໍາອ້ອນວອນທຸກຄ້ັງ.  ທ່ານໄດ້ອ້ອນວອນໃຫ້ພວກເຂົາມີສະຕິປັນຍາ ແລະປະຈັກແຈ້ງໃນເຣ່ືອງ 
ຄວາມຮ້ ູເຖິງເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາ, ແລະທ່ານຍັງຂໍໃຫ້ຕາ(ຕາໃຈ)ຂອງພວກເຂົາສວ່າງຂ້ຶນເພ່ືອຈະໄດ້ຮ້ ູເຖິງເຣ່ືອງ 
ການຊົງເອ້ີນນ້ັນ.   ໂປໂລຍັງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈເຖິງອໍານາດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພຣະອົງມອບໃຫ້ຜ້ ູທ່ີມີ 
ຄວາມເຊ່ືອ. (1:19) ອໍານາດນ້ີກໍເປັນອໍານາດດຽວທ່ີພຣະອົງຊົງເຮັດ ພຣະເຢຊູເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ, 
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ຊ ຶ ່ງເປັນອໍານາດທ່ີຢ່ ູໃນແຜ່ນດິນໂລກ ແລະໃນແຜ່ນດິນສວັນ ອີກອັນນ່ຶງກໍແມ່ນອໍານາດອັນຕລອດໄປເປັນ 
ນິດ.  
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
ພຣະເຈ້ົາມີຈຸດປະສົງທ່ີຢາກໃຫ້ມະນຸດທັງຫລາຍເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ,  ເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍ 

ຈະໄດ້ເຫັນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ບາງຄ້ັງການປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາກໍຍັງຂາດໆເຂີນໆໃນພຣະດໍາ 
ຣັດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໂບດເປັນບ່ອນທ່ີປ່ິນປົວ ແຕ່ບາງຄ້ັງໂບດກໍເປັນບ່ອນເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດຊ ໍ ້າກໍມີ. ບາງເທ່ືອ 
ພວກເຮົາກໍມີການຜິດພາດ ແລ້ວກໍຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດ. 

ໂບດເປັນບ່ອນທ່ີຄົນທ່ີຖືກໄຖ່ມາຮ່ວມກັນ ມາຮ່ວມສັຣເສີນ,  ມາຮ່ວມກັນປະກາດ,  ມາເຮັດໃຫ້ສະ 
ງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາຮຸ່ງເຮືອງອອກໄປ. ພວກເຮົາເປັນຕີນເປັນມືຂອງພຣະຄຣິດໃນໂລກນ້ີ   ພວກເຮົາຕ້ອງ 
ປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ກັບພຣະຄຣດິ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການໃນການໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານທາງໂບດບ່ໍ? 

 
2. ເປັນຫຍັງ, ບາງຄ້ັງ, ພວກເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຄິດວ່າ ການຊໍາຮະລ້າງຕ້ອງຜ່ານທາງໂບດ? 

ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 
 

3. ໂບດຂອງທ່ານສໍາແດງສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດໃຫ້ແກ່ໂລກນ້ີ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາໄດ້ເຫັນ? 
 

4. ສໍາລັບເຣ່ືອງຂອງທ່ານເອງເດ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຕີບໂຕຂ້ຶນຢ່າງໃດ?     
 

ບພ 
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ບດົຮຽນທ ີ2 
ຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົາ້ເຮດັໃຫແ້ຕກຕ່າງ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ເອເຟໂຊ 2:1-10 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເອເຟໂຊ 2:1-10 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ມີແຕ່ຄວາມຮັກ,  ຄວາມເມດຕາ,  ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ, 

ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນຄວາມດີຂອງພວກເຮົາ ທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມແຕກຕ່າງ. 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່ ູໃສ? ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່ ູໃສ? ຄວາມ 

ຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່ ໃູສ? ພວກເຮົາເຄີຍມີປະສົບການໃນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍ? 
 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້   ເພ່ືອຈະອະທິບາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງມີຄວາມເມດຕາ, 

ຄວາມຮັກ, ແລະພຣະຄຸນ ທ່ີມີຕ່ໍຊວິີດຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນແລະຕລອດໄປ. 
 

ຄໍານໍາ 
           ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຍັງນ້ອຍ, ລຸງແລະພ່ີນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາມັກໄປລ້າກວາງເປັນປະຈໍາ.   ມ້ືນ່ຶງພ່ໍຂອງ 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເອົາຂ້າພະເຈ້ົາໄປເບ່ິງຊຸມ້ລ້ີຍິງກວາງ.   ພວກເຮົາພາກັນຍ່າງໄປໃນປ່າ ແລ້ວກໍເຂ້ົາໄປລ້ີຢ່ ູໃນ 
ຊຸ້ມບ່ອນກວາງບ່ໍເຫັນ.  ເມ່ືອກັບມາເຖິງແຄ້ມກໍເຫັນລຸງແຂວນກວາງໄວຕົ້ວນ່ຶງແລ້ວ. ພວກເຮົາກໍພາກັນມາ 
ຖ່າຍຮູບຢ່ ູຂ້າງໆກວາງ.   ພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຢືນຢ່ ູໃກ້ໆກວາງນ້ັນ, ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍເຮັດ 
ຕາມໃຈເພ່ິນ.  
         ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາມາເຫັນຮູບເວລານ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍຮູ້ສຶກດີໃຈປານໃດ.  ເພາະເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດ 
ເຖິງຄວາມຕາຍທຸກຄ້ັງເມ່ືອເຫັນພາບນ້ີ.    ຕາຍແມ່ນຈຸດຈົບຂອງຊີວິດ, ແມ່ນການຖາວອນແລະແມ່ນການ 
ຖືກແຍກອອກ. ໂປໂລໄດ້ໃຊ້ພາບການຕາຍເພືອ່ຈະໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການຖືກແຍກອອກຈາກພຣະເຢຊູ.      
 

1.  ຕາຍໃນຄວາມບາບ: (ເອເຟໂຊ 2:1-3) 
ຖ້າແຍກຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວກໍແມ່ນພວກເຮົາຕາຍໃນຄວາມບາບ.    ຄວາມບາບເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ 

ຕາຍທັງຮ່າງກາຍແລະຈິດວິນຍານ. ຄວາມຕາຍໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກນ້ີຍ້ອນມະນຸດຄູ່ແລກ. ພວກເຮົາທຸກຄົນ 
ເປັນຄົນຕາຍທ່ີຍ່າງໄປມາໄດ້.   
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           ຄໍາວ່າ ìພວກເຮົາî ແລະຄໍາວ່າ ìທ່ານî  ເປັນສັພນາມທ່ີໂປໂລໃຊຕ້າງຄົນຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດໃນ 
ໂບດເມືອງເອເຟໂຊ. ແຕ່ວ່າຄໍານ້ີ ບາງຄ້ັງກໍອາດຈະລວມໄປເຖິງພວກເຮົາດ້ວຍ.    ພວກເຮົາຕາຍແລ້ວໃນ 
ຄວາມບາບຄືຂາດຈາກພຣະຄຣິດ.      ເມ່ືອກ່ອນພວກເຮົາດໍາເນີນຕາມວິຖີຊວິີດຂອງໂລກນ້ີ ຕາມອໍານາດ 
ແຫ່ງອາກາດ ຕາມໂລກແຫ່ງການບ່ໍເຊ່ືອຟັງ. (2:2)  ພວກເຮົາມັກເຮັດຕາມຄວາມຄິດຂອງເຮົາເອງ. ພວກ 
ເຮົາເຮັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາເອງ.  ພວກເຮົາເປັນລູກແຫ່ງຄວາມບາບ ຄົນອ່ືນເຂົາພາເຮັດພາທໍາ 
ຢ່າງໃດກໍເຮັດໄປຕາມເຂົາ. ເຂົາເຮັດທຸກຢ່າງເພ່ືອທ່ີຈະເອົາຕົວລອດແລະຢ່ ໄູດ້. ເຂົາຈະເຮັດທຸກຢ່າງ ຫລອກ 
ລວງ, ຫວາດກົວ, ຍຸຍົງ ເຮັດໃຫ້ຫລົງເຊືອ່, ເຮັດໃຫ້ຫລົງທາງຈາກພຣະເຈ້ົາ.     ຊາຕານຕ້ອງການໃຫ້ຈິດວິນ 
ຍານຂອງພວກເຮົາຕາຍ. ເມ່ືອກ່ອນເຮົາເປັນພວກດຽວກັບມັນ. (2:3)  
        ພວກເຮົາບາບກໍເພາະພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງດີພໍ.  ຄວາມບາບເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຍີ ້ຍ ິ ່ງໃນຄວາມດີ. 
ຖ້າຈະເຮັດຢ່າງໃດກໍຄິດວ່າຕົນເອງຖືກຕ້ອງໄປໝົດ. ບ່ໍມີການຄໍານຶງເຖິງຄົນອ່ືນເລີຍ ຢາກຈະເວ້ົາອັນໃດກໍໄດ້ 
ຄິດວ່າຕົນເອງເໜືອຄົນອ່ືນໄປໝົດ. ເມ່ືອພວກເຮົາປະຕິບັດຢ່າງນ້ີໄປເລ້ືອຍໆ ກໍເລີຍກາຍເປັນສັນດານແລະ 
ພວກເຮົາກໍຈະອອກຈາກມັນໄດ້ຍາກ. 
 
         ຍ້ອນຄວາມບາບນ້ີແຫລະ ພວກເຮົາຈ່ຶງສົມຄວນທ່ີຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດຈາກພຣະເຈ້ົາ(2:3)  ພຣະ 
ເຈ້ົາເປັນຜ້ ູບໍຣິສຸດ ແລະພຣະອົງເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ແ ລະພຣະອົງກໍຊົງເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍການຕັດ 
ສິນ.  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາຂ້າງຄວາມບາບ. ຄວາມບາບກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
 

2.  ແຕພ່ຣະເຈົາ້Ö: (ເອເຟໂຊ 2: 4-7) 
ພວກເຮົາຕາຍຍ້ອນຄວາມບາບ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາ... ພຣະອົງຊງົຮັກພວກເຮົາ.     ຄົນທ່ີເປັນໂຣກຫົວໃຈ 

ວາຍຈໍາເປັນຕ້ອງເພ່ິງໝໍ. ຄົນຕາຍຈະຊ່ວຍຕົວເອງບ່ໍໄດ້, ເຊ່ັນດຽວກັນ ພວກເຮົາຂາດກ ໍາລັງ, ພວກເຮົາຂາດ 
ພລັງທ່ີຈະຊ່ວຍຕົນເອງ. ພວກເຮົາບາບ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສໍາແດງພຣະເມດຕາກະຣຸນາ. ພວກເຮົາຢ່ ູໃນບ້ວງ 
ຂອງມານ,   ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊງົປົດປ່ອຍພວກເຮົາ.     ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ໜ້າຮັກ,  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍຊງົຮັກພວກເຮົາ. 
ພວກເຮົາຕາຍແລ້ວ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊີວດິແກ່ພວກເຮົາ. 

ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ມາເຖິງພວກເຮົາ ໂດຍບ່ໍໄດ້ກ່ຽວກັບອັນໃດເລີຍ ແຕ່ເປັນຄຸນລັກສະນະພິ 
ເສດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ມີແຕ່ພຣະເຈ້ົາຜ້ ຊົູງເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດກະທໍາໄດ້. ພຣະເຈ້ົາ 
ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຈະອະພ ັຍໂທດຢ່າງດຽວ: ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຫລາຍກວ່າທ່ີພວກເຮົາຈະຕ້ອງການ. ພຣະອົງຖວາຍຊ ີ 
ວິດໃຫ້ເປັນເຄ່ືອງບູຊາ ແລະເປັນຄ່າໄຖ່ຊ່ຶງພວກເຮົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຄິດວ່າພວກເຮົາຈະຈ່າຍໄດ້.    ພຣະອົງ 
ຍັງມອບຊີວດິໃໝ່ ແລະໃຫ້ພວກເຮົາມີສ່ວນຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູຄຣດິ.  ພວກເຮົາເຄີຍຖືກຈ່ອງຈໍາ ພຣະອົງຊົງ 
ແກ້ພວກເຮົາອອກ ແລະໃຫ້ສິດເສຣີພາບແກ່ພວກເຮົາ.   ຄວາມກະຣນຸາທ່ີພຣະເຈ້ົາມີນ້ີໄດ້ສະແດງອອກໃນ 
ການສ່ົງພຣະເຢຊູມາຕາຍແທນພວກເຮົາ.  ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງຊົງສ າໍແດງແກ່ພວກເຮົາ. 
 

3.  ພວກເຮົາລອດພົນ້ຍອ້ນພຣະຄນຸ: (ເອເຟໂຊ 2:8-10) 
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 ສ່ິງນ່ຶງ ທ່ີສາສນາຕ່າງໆໃນໂລກນ້ີມີຄໍາຖາມ ກໍຄືວ່າ ເມ່ືອຕາຍແລ້ວຊິໄປໃສ?  ບາງສາສນາກໍຕອບ 
ໄດ້. ແລ້ວແຕ່ການກະທໍາຂອງຄົນ ທໍາດີຫລືຊ່ົວ. ຖ້າເປັນດ່ັງນ້ີ ພວກເຮົາກໍຍັງຈະມີຄໍາຖາມອີກ ດີຫລາຍປານ 
ໃດ, ຊ່ົວຫລາຍປານໃດ?  ຄໍາຖາມຈະຍັງມີຫລາຍອີກຕ່ໍໄປບ່ໍມີສ້ິນສຸດ.  ສໍາລັບຄຣິສຕຽນເຮົາແລ້ວການເຮັດ 
ດີພວກເຮົາກໍຮັບຮູ້ວ່າເປັນການດີ ເຮັດຕາມຣະບຽບວິນ ຍັຂອງໂລກ.     

 
ພວກເຮົາມາເບ່ິງການສອນຢ່ ໃູນເອເຟໂຊນໍາກັນ.  ຄວາມພ້ົນບ່ໍໄດ້ມາດ້ວຍການກະທ ໍາເອົາເອງ ແຕ່ 

ພວກເຮົາໄດ້ດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມເຊ່ືອ.  ນ້ີກໍໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຈ້ົາເປັນຜ້ ູປະທານໃຫ້.   ແມ່ນຂອງ 
ປະທານ, ແມ່ນຂອງໃຫ້ຟຣີໂດຍບ່ໍໄດ້ຈ່າຍຄ່າອັນໃດເລີຍ. (2:8)     ຄວາມດີຂອງພວກເຮົາທ່ີພວກເຮົາເຮັດ 
ຜ່ານມາບ່ໍມີຫຍັງເລີຍຖ້າຈະປຽບທຽບໃສ່ຄວາມບໍຣສຸິດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

ພວກເຮົາຍັງມີຂ່າວອັນປະເສີດອີກ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງພຣະເຢຊູລົງມາເພ່ືອຮັບໂທດແທນພວກເຮົາ. 
ຄ່າຈ້າງຂອງຄວາມບາບຄືຄວາມຕາຍ    ແນ່ນອນພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດໂດຍບ່ໍມີການຫລີກລ ້ຽງ 
ຢ່າງໃດເລີຍ.   ມີແຕ່ພຣະເຢຊູພຽງຜ້ ດູຽວທ່ີສາມາດໄຖ່ທຸກໆຄົນໄດ້ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແລ້ວວ່າພວກເຮົາໄດ້ 
ຮັບພຣະຄຸນຢ່າງເຫລືອລ້ົນພ້ົນປະມານ.  

ຄວາມພ້ົນແມ່ນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາ. ງ່າຍໜ້ອຍດຽວຄືເອ້ີນອອກຊ່ືພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ເທ່ົານ້ັນທ່ານກໍໄດ້ຮັບແລ້ວ.     ພວກເຮົາເຮັດຢ່າງນ້ີ ເມ່່ືອພວກເຮົາຫາກສໍານຶກໃນຄວາມບາບຂອງຕົນເອງ. 
ຂໍຮ້ອງການອະພ ຍັໂທດຈາກພຣະເຈ້ົາແລະມອບຕົວໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະຈະບົວລະບັດຮັບໃຊ້ພຣະອົງ. 

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈ້ົາຈະສ ່ອງແສງສວາ່ງໃນຕົວຂອງ 
ພວກເຮົາ. ພຣະອົງຊົງປ່ິນປົວສ່ິງທ່ີຂາດເຂີນ ແລະລ້າງບາດແຜໃນສ່ວນທ່ີເຈັບປວດ.  ພວກເຮົາໄດ້ກາຍມາ 
ເປັນຜ້ ມີູສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາເປັນພາກສ່ວນຂອງພຣະອົງ ປ່າວປະກາດວ່າພຣະ 
ເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາເປັນພຣະເຈ້ົາແຫ່ງການຊົງໄຖ່.  ພຣະອົງຊົງໄຖ່ພວກເຮົາເພ່ືອການດີທຸກຢ່າງ. 

ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຈະມີປວັດການເປັນມາຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງສາມາດຊໍາຮະ 
ລ້າງໄດ້.    ບ່ໍມີຄວາມບາບໃດທ່ີຈະຍ່ິງໃຫຍ່ເກີນກວ່າອໍານາດຂອງພຣະອົງ  ບ່ໍມີໜ້ີສິນໃດທ່ີຈະຍ່ິງໃຫຍ່ເກີນ 
ກວ່າຄ່າຂອງພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງຊງົເຕັມດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກ.   
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
ພວກເຮົາຈະດໍາເນີນຊວິີດໃນແສງສວ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາມອບໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາຢ່າງໃດ?  ສ່ິງທ່ີພວກເຮົາ 

ຄວນຈະເຮັດນ້ັນກໍຄື ຂອບພຣະຄຸນໃນຄວາມເມດຕາກະຣຸນາ  ແລະໃນພຣະຄຸນອັນທ່ີເຫລືອຄະນານັບໄດ້.  
ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກເຂ້ົາໃຈແລ້ວວາ່ ຄວາມພ້ົນແມ່ນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ບໍແ່ມ່ນມາຈາກການກະທໍາຂອງເຮົາ 
ເອງ ພວກເຮົາກໍຄວນຈະຮັບໃຊພ້ຣະເຈ້ົາ.  ການຮັບໃຊ້ບ່ໍແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຮັກດອກ   ແຕ່ພວກເຮົາ 
ເຮັດເພ່ືອບຸນຄຸນທ່ີພຣະອົງຊງົຕາຍເພ່ືອພວກເຮົາຕ່າງຫາກ. 

ການຮູ້ບຸນຄຸນໃນຄວາມຮັກຄວນຈະຝັງຢ່ ູໃນຈິດໃຈຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ.   ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກໄດ້ 
ຮັບຄວາມພ້ົນຟຣີໆ  ເຮົາກໍຄວນແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອ່ືນຟຣີໆເຊ່ັນດຽວກັນ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຜີຍແຜ່ພຣະເມດຕາ 
ຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດ ພວກເຮົາກໍຄວນຈະກະທໍາຢ່າງນ້ັນດ້ວຍ.  ເລ້ີມຕ້ົນຈາກໂບດຂອງພວກເຮົາເອງກ່ອນ. 
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ພຣະເຢຊູກ່າວວາ່ໂລກນ້ີຈະຮູ້ພວກເຮົາກໍຍ້ອນພວກເຮົາຮັກກັນ. ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈ່ົງຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ ແລະ 
ໂລກນ້ີຈະຮູ້ວ່າພວກທ່ານເປັນສາວົກຂອງເຮົາ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ທ່ານຈະອະທິບາຍຢ່າງໃດ ຕ່ໍຄໍາວ່າ ìຕາຍຝ່າຍຈິດວນິຍານî? 

 
2. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງພະຍາຍາມຫລີກລ ຽ້ງຄວາມບາບຂອງຕົນເອງ? 

 
3. ແມ່ນຫຍັງທ່ີນໍາພາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ?   ດ້ວຍການກະທໍາດີບ່ໍ?   ດ້ວຍການຮັກສາສິນ 

ກິນທານບໍ່?............ 
 

4. ພວກເຮົາຮູ້ຢ່ ູແລ້ວວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນຍ້ອນພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກ.  ເປັນຫຍັງບາງຄ້ັງ 
ພວກເຮົາຍັງຢາກອວດຕົນເອງຢ່ ູ? 

 
5. ເຮັດຢ່າງໃດເພ່ືອຈະສໍາແດງຄວາມເມດຕາກະຣນຸາຂອງພຣະເຈ້ົາ,    ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະ 

ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາພາຍໃນໂບດຂອງພວກເຮົາ? 
 

ບພ 
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     ບດົຮຽນທ ີ3 
ຄຣສິຕະຈກັຕອ້ງເປນັນຶງ່ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຟໂຊ  2:11-22 

 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຟໂຊ  2:11-22 

 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຈ້ົາ-ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຊົງກະທໍາໃຫ້ເຂ້ົາມາເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ ຊ່ຶງ 

ເມ່ືອກ່ອນເຄີຍຢ່ ູຫ່າງໄກກັນ, ເຄີຍບ່ໍລົງຮອຍກັນ, ເຄີຍກຽດຊັງກັນÖÖÖ 
 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້:  ຖ້າຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນຫາກສໍາຄັນໃນຊີວດິຄຣິສຕຽນ, ເປັນຫຍັງ 

ໂບດທ່ົວໆໄປຈ່ຶງບ່ໍເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຊອກຫາໂບດດ່ັງກ່າວນ້ີຍາກແທ້?  
 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະອະທິບາຍເຖິງຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວ ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາໂດຍ 

ຜ່ານທາງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາຈະເລ້ີມແລະກ້າວຕ່ໍໄປຢ່າງໃດ  
 

ຄໍານໍາ 
            ການຂັດແຍ້ງກັນເກີດຂ້ຶນທ່ີຕ່ັງນ່ັງຂອງໂບດໃນວັນອາທິດ, ເມ່ືອທຸກຄົນເຫັນປ້ຶມເພງວາງຢ່ ບູ່ອນນ່ັງ.  
ຕົວຢ່າງປ້ຶມເພງໃໝ່ໄດ້ວາງໄວເ້ປັນປີໆແລ້ວ    ເພ່ືອທຸກຄົນຈະໄດ້ເຫັນແລະເພ່ືອຄົນທ່ີມີແນວຄິດດີໆຈະໄດ້ 
ອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະເພ່ືອທຸກຄົນຈະໄດ້ພ້ອມກັນຖວາຍ. ທ່ີປະຊຸມຍັງມີເວລາຫລາຍ ເພືອ່ລໍຖ້າ 
ຄໍາຕ່ໍວ່າຫລືຕອບຂ້ໍຂ້ອງໃຈຂອງສະມາຊກິ.    ແຕ່ກໍບ່ໍເຫັນມີຂ້ໍຂັດຂ້ອງຫລືຄໍາຖາມຢ່າງໃດເລີຍ ຈົນກວ່າຈະ 
ເຫັນປ້ຶມວາງຢ່ ູເທິງຕ່ັງນ່ັງ ຫລັງຈາກນ້ັນສຽງສົນທະນາຖົກຖຽງກໍເກີດຂ້ຶນຢ່າງອຶກທຶກ. ຫົວໜ້ານັກຮ້ອງເປັນຜ້ ູ 
ຕັດສິນໃຈຊ້ືປ້ຶມເພງໃໝ່ ເປັນຜ້ ທ່ີູຖືກໂຈມຕີໜັກກວ່າໝ່ ູ. 
      ທ່ີຈິງແລ້ວ ບ່ໍແມ່ນເປັນນໍາຊືປ້ຶ້ມເພງໃໝ່. ເຊ່ັນດຽວກັບສີຂອງພົມທ່ີປູພ້ືນ, ອາຈານກໍໄດ້ປະກາດມາເປັນ 
ເວລານານແລ້ວ ທຸກສ່ິງຢ່າງແມ່ນຂ  ້ຶນກັບແນວຄິດ. ແນວຄິດເປັນສ່ິງທ່ີສໍາຄັນຫລາຍ, ເປັນສ່ິງທ່ີເຮົາຈະປັບປຸງ 
ຍາກເພາະເຮົາບ່ໍເຫັນກັບຕາ. 
        ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກຮູ້ດ່ັງນ້ີແລ້ວ ກໍຮູ້ໄດ້ໂລດວ່າໃນໂບດແມ່ນເປັນການຍາກທ່ີສຸດທ່ີຈະຫລີກລ ຽ້ງການ 
ຂັດແຍ່ງໄດ້.ພວກເຮົາເປັນມະນຸດທັມດາ ພວກເຮົາຢ່ ູໃນສັງຄົມຂອງມະນຸດ ຢ່ ູດ້ວຍກັນກັບຫລາຍຄົນ. ພວກ 
ເຮົາຕ້ອງເບ່ິງຕົນເອງວ່າສັງຄົມໃດທ່ີເໝາະສົມກັບເຮົາ ເບ່ິງເຖິງຄອບຄົວ ເບ ິ ່ງເຖິງຮີດຄອງປະເພນີ, ເບ່ິງເຖິງ 
ຊົນຊັນ້, ແລະຕ້ອງເບ ິ ່ງເຖິງປະວັດການສຶກສາດ້ວຍ.  ບາງທີຄົນໂບດກໍໄປມີສັງຄົມກັບຄົນທ່ີບ່ໍໄປໂບດ, ນ້ີກໍ 
ເປັນເຫດນ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫ້ໂບດມີການຂັດແຍ່ງ. 
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       ພຣະເຢຊູຄຣດິມີຄວາມຫວັງຈາກພວກເຮົາຫລາຍ.  ໃນການສ້ິນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງໄດ້ຊົງ 
ພັງທະລາຍກໍາແພງທ່ີກີດຂວາງນ້ັນລົງ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນ 
ດຽວກັນໃນໂບດຂອງພຣະອົງ. 
 

1.  ເມືອ່ກອ່ນຍງັຢ ູ່ໄກ: (ເອເຟໂຊ 2:11-13) 
         ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດວ່າຍັງມີຫລາຍຄົນທ່ີຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນການອັສຈັນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງນໍາພວກເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາມາ 
ເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນຂອງພວກຢິວແລະພວກຕ່າງຊາດ.      ປວັດຜ່ານມາປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາກໍມີ 
ການແບ່ງຊ້ັນວນັນະຢ່ ູແລ້ວ.   ບ່ໍນານຜ່ານມານ້ີໃນຮ້ານອາຫານ ໂຕະສ ໍາລັບຄົນຂາວນ່ັງກໍມີແຕ່ຄົນຂາວນ່ັງ 
ໂຕະຄົນດໍາກໍຈະມີແຕ່ຄົນດໍາປະປົນກັນບ່ໍໄດ້.  ສມັຍກ່ອນໂບດຂອງຄົນຢິວຈະບໍມີ່ຄົນຕ່າງຊາດນ່ັງຮ່ວມ.  
             ຄົນຢິວເບ່ິງພວກຕ່າງຊາດຕ່ໍາ. ພວກທ່ີໄດ້ເຂ້ົາພິທີຕັດກໍອວດອ່ົງວ່າຕົນເອງໄດ້ເຂ້ົາພິທີຕັດແລະໄດ້ 
ເປັນຄົົນຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ພວກເຂົາຖືວ່າພວກຕ່າງຊາດເປັນຄົນນອກສາສນາ, ມີທາງດຽວທ່ີພວກຕ່າງຊາດ 
ຈະເຮັດໄດ້ກໍຄືຕ້ອງປ່ຽນສັນຊາດມາເປັນຢິວເສ ັຽກ່ອນ. ສ າໍລັບພວກຜ້ ູຊາຍກໍຕ້ອງໄດ້ຜ່ານພິທີຕັດແລະປະຕິ 
ບັດຕາມພຣະບັນຍັດເສັຽກ່ອນ. ນ້ີຄືການແບ່ງແຍກຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະພວກຢິວກໍພູມໃຈໃນສ່ິງທ່ີພວກຕົນໄດ້ 
ເຮັດສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ. 
         ໂປໂລໄດ້ເຕືອນພ່ີນ້ອງຕ່າງຊາດທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອທັງຫລາຍວ່າ ຈົງ່ຍຶດໝ້ັນຢ່ ູໃນພຣະຄຣດິ.     ຖ້າປາສ 
ຈາກພຣະຄິດແລ້ວຈະຮ່ວມໃນສັງຄົມຂອງຄົນທ່ີເຊ່ືອບ່ໍໄດ້.  ພວກເຂົາຈະບ່ໍມີຊ່ືຢ່ ໃູນບັນຊີຂອງ ìອິສຣາເອນî  
(2:12) ພວກເຂົາຈະເປັນຄົນຕ່າງຊາດເອງ,   ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ຢ່ ູໃຕ້ກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ກົດບັນຍັດນ້ີ 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ໄວ້ແກ່ອັບຣາຮາມ  ແລະລູກຫລານຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ຊ່ຶງພວກຍິວໄດ້ກ່າວໄວ້.    ຄົນຕ່າງ  
ຊາດບ່ໍມີສ່ວນໃນພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ    ແລະບ່ໍມີຄວາມຫວັງໃນການສະເດັດມາຂອງພຣະເມຊີອາ. 
ພວກເຂົາບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົານະມັສການຫລາຍພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
ພວກເຂົາບ່ໍມີຄວາມຫວັງຫຍັງເລີຍກັບພຣະເຈ້ົາ 
        ຄໍາເວ້ົາຕ່າງໆທ່ີຜ່ານມາຂ້າງເທິງນ້ີ ພຣະເຢຊູປ່ຽນແປງທັງໝົດແລ້ວດຽວນ້ີ ແຕ່ກ່ອນທ່ານຢ່ ູໄກແຕ່ດຽວ 
ນ້ີພຣະເຢຊູໄດ້ນໍາທ່ານເຂ້ົາໃກ ້ພຣະອົງແລ້ວ.(2:13) ຜ້ ທໍູານວາຍໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ   ມ້ືນ  ່ຶງພຣະເຈ້ົາຈະປະກາດ 
ໃຫ້ແກ່ຜ້ ຢູ່ ູໃກ້ແລະຢ່ ູໄກ. (ອຊຍ 57:19) ຄ າໍສັນຍານ້ີສໍາເຣັດໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ.    ຄົນຕ່າງຊາດທ່ີເຄີຍຢ່ ູ 
ຫ່າງໄກ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາເຂົາເຂ້ົາມາໃກ້ໂດຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ. ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຊົນຊາດຢິວຢ່າງດຽວ ແຕ່ 
ພ້ອມທັງຄົນຕ່າງຊາດແລະຄົນທ່ົວທັງໂລກດ້ວຍ. 

 

2.  ພຣະຄຣດິແມນ່ສັນຕິສກຸຂອງພວກເຮົາ: (ເອເຟໂຊ 2:14-18) 
         ໃນການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ ແມ່ນການທໍາລາຍມ້າງກໍາແພງກ້ັນຣະຫວ່າງຄົນຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດ.  
ຄົນຕ່າງຊາດໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ້ົານະມັສການໃນບໍຣເິວນພຣະວິຫານກຸງເຢຣຊູາເລັມໄດ້. ພຣະເຢຊູເປັນ 
ຜູ້ນໍາສັນຕິສຸກມາສູ່ພວກເຮົາ, ພຣະອົງຊົງເປັນຜ້ ູນໍາທັງສອງຝ່າຍໃຫ້ເຂ້ົາມາຫາກັນໃຫ້ເຂ້ົາມາເປັນອັນນ່ຶງອັນ 
ດຽວກັນ. (2:14)   ເມ່ືອກ່ອນຄົນຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດກໍເປັນປໍຣະປັກກັນ ທັງກົດບັນຍັດແລະທັງການຖືສິລ 
ແຕ່ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວວາ່ພວກເຮົາເປັນກາຍອັນດຽວກັນ ພວກເຮົາເປັນຄົນໃໝ່ 
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ໃນພຣະອົງທຸກຄົນ ດ່ັງນ້ັນແຫລະພວກເຮົາຈ່ຶງເກີດມີສັນຕິສຸກ. (2:15)  ແລະໂດຍໄມ້ກາງແຂນພຣະອົງຈ່ຶງ 
ຊົງທໍາລາຍການເປັນສັດຕຣູກັນ ການເປັນປໍຣະປັກຕ່ໍກັນ. ພຣະອົງມາປະກາດສັນຕິສຸກ ແກ່ຜ້ ູຢ່ ູໃກ້ແລະໄກ. 
ພຣະອົງໃຫ້ພວກເຮົາທັງສອງມີໂອກາດໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດອົງດຽວກັນ. (2:18)       
 

3.  ພີ່ນ້ອງທີມ່ຄີວາມເຊື່ອຢ່າງດຽວກັນ: (ເອເຟໂຊ 2:19-22) 
             ສອງປີຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ມີໂອກາດຕ້ອນຮັບນ້ອງໃພ້ຢ່າງອົບອຸ່ນ.   ລາວເປັນຄົນທ່ີມາຈາກທະ 
ວີບເອເຊັຍ.   ກ່ອນຈະແຕ່ງງານກັນ ນ້ອງຂອງຜົວຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງໄດ້ແລ່ນເອກສານເປັນຢ່າງໃຫຍ່. ເພ່ືອໃຫ້ 
ເປັນໄປຕາມຂັນ້ຕອນຂອງການປົກຄອງ.   ຂ້ັນທໍາອິດລາວຈະໄດ້ບັດຂຽວ ນ້ີກໍໝາຍຄວາມວ່າໄດ້ບັດຂຽວກໍ 
ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຢ່ ູໄດ້, ທ າໍງານໄດ້  ແຕ່ຍັງບ່ໍທັນເຕັມສ່ວນເໝືອນຄົນອະເມຣິກາ.   
            ແຕ່ວ່າຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄົນຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດ   ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະວນິຍານບໍຣິ 
ສຸດອົງດຽວກັນ.     ທໍານອງດຽວກັນ ພວກເຮົາກໍຖືກສ້າງຂ້ືນມາໃນຄອບຄົວດຽວກັນ ພວກເຮົາເປັນຄອບຄົວ 
ແຫ່ງຄວາມເຊືອ່ດ້ວຍກັນ ພວກເຮົາບ່ໍມີສັນຊາດຣະດັບນ່ຶງຣະດັບສອງ ພວກເຮົາມີຣະດັບດຽວ.  ພວກເຮົາມີ 
ຮາກຖານດຽວຄືພຣະເຢຊູຄຣດິເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ.     ພວກເຮົາເປັນໂຄງຮ່າງທ່ີຕ່ໍສນິດເຂ້ົາຫາກັນ ແລະຈະ 
ເຣີນໃນພຣະເຢຊູພຽງຜ້ ູດຽວ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
     ຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງຄົນຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດຄົງບ່ໍມີຄວາມໝາຍຫຍັງສໍາລັບພວກເຮົາໃນ 

ສມັຍນ້ີ ແຕ່ວ່າໃນຫລາຍສັຕວດັທ່ີຜ່ານມາແມ່ນມີຄວາມໝາຍຫລາຍ.  ແຕ່ປັດຈຸບັນນ້ີພວກເຮົາກໍຍັງເຫັນຢ່ ູ. 
ຢ່າງໃດກໍແລ້ວແຕ່ ການແບ່ງແຍກຂ້ັນອາຍຸ ເຊ້ືອຊາດ ເສຖກິດການຄ້າ ພວກເຮົາຍັງມີຢ່ ູທ່ົວໄປ. 

ພຣະເຢຊູສ້ິນພຣະຊົນກໍເພ່ືອທັບມ້າງກໍາແພງທ່ີຂວາງກ້ັນຣະຫວ່າງຄົນຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດ. ພວກ 
ເຮົາໄດ້ພົບຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໃນການນະມັສການຮ່ວມກັນ.   ພວກເຮົາເປັນອັນດຽວກັນໃນການ 
ປ່າວປະກາດພຣະເຢຊູ ແລະປະກາດຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ.       ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່ ູໃນພວກເຮົາ. 
ການຄືນພຣະຊົນຢ່ ໃູນຖ້າມກາງພວກເຮົາໃຫ້ພວກເຮົາປະກາດ  ພວກເຮົາສາມາດກ້າວໄປສູ່ການຝຶກຝົນໃນ 
ຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ, ຝຶກຝົນການໃຫ້ອະພ ັຍ ແລະການຄືນດີ.     ພວກເຮົາຄວນເອົາຕົວຢ່າງຂອງ 
ພຣະເຢຊູຄຣດິ.   ພວກເຮົາສາມາດອະທິຖານເພືອ່ກັນແລະກັນ ເພ່ືອການເຕີບໃຫຍ່ຂອງໂບດ.  
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ເປັນຫຍັງຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນຈ່ຶງເປັນສ່ິງທ້າທາຍໃນໂບດຂອງພວກເຮົາ?     ຖ້າຂາດສ່ິງ 

ນ້ີແລ້ວ ໂບດຂອງພວກເຮົາຈະເປັນຢ່າງໃດໃນການປ່າວປະກາດ? 
 

2. ເມ່ືອພວກເຮົາກ່າວຕ້ອນຮັບດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ, ພວກເຮົາໝາຍຄວາມແນວນ້ັນແທ້ບໍ? ຖ້າຢ່າງນ້ັນ 
ຍັງມີຫຍັງມາຂວາງກ້ັນຢ່ ູ? 
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3. ສົມມຸດວ່າພວກເຮົາຈະກ່ໍສ້າງໂບດດ້ວຍກັນ ພວກເຮົາຈະສ້າງອັນໃດກ່ອນ? ເອເຟໂຊ 2:22  ແມ່ນ 
ຫຍັງຈະເປັນສ່ິງທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ໂບດເຕີບໂຕໄດ້? 
 

4. ສ່ິງໃດທ່ີພວກເຮົາຄວນຈະຕັດອອກເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຂັດຂວາງການເຕີບໃຫຍ່ໃນສັງຄົມຄຣິສຕຽນຂອງພວກ  
ເຮົາ? ເຮັດຢ່າງໃດຄົນທັງຫລາຍຈ່ຶງຈະໄດ້ຍິນສຽງປ່າວປະກາດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣດິ? 

 
ບພ 
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ບດົຮຽນທ ີ4 
ການປະກາດ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄຣສິຕະຈັກ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ເອເຟໂຊ 3 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຟໂຊ 3 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກປະກາດ,   ຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງການ  

ພລັງຈາກພຣະເຈ້ົາ  ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະຄຣິດດໍາລົງຢູ່
ໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈໍາເປັນອ້ອນວອນອະທິຖານຫຍັງແດ່ເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກ

ຂອງພວກເຮົາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອສໍາຣວດກວດເບ່ິງວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຄຣສິຕະຈັກປະກາດ 

ແລະຊອກຫາທາງເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກຈະມີພລັງເຮັດໜ້າທ່ີຂອງຕົນ 
ໃຫ້ສໍາເຣັດ. 

 

ບົດນໍາ 
     ໜ້າທ່ີຂອງຄຣສິຕະຈັກຄືໃຫ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດ ສ່ິງນ້ັນຄວນເປັນສ່ິງເຕືອນໃຈພວກເຮົາໃຫ້ອ້ອນວອນ
ອະທິຖານເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປະທານກໍາລັງ, ຄວາມຮັກ, ແລະເຮັດໃຫ້ແຜນການສໍາເຣດັ.  
     ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກຟັງເຣືອ່ງຂອງຄົນໃດຄົນນ່ຶງຊຶງ່ຊີວິດຂອງເຂົາໄດ້ຖືກປ່ຽນໄປຍ້ອນຂ່າວປະເສີດເຊ່ັນ: ຄົນ
ເຄີຍຂາຍຢາເສບຕິດກາຍມາເປັນຜູ້ບົວລະບັດ,     ຄົນຂ້ີເຫລ້ົາໄດ້ຖ້ິມແກ້ວເຫລ້ົາແລ້ວຖືພຣະຄັມພີມາອ່ານ 
ແລະເທສນາໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງ,  ຄົນອິສລາມກາຍເປັນສາສນາທູດຂອງພຣະຄຣດິ-ຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມຍິນດີໃນ
ເມ່ືອໄດ້ຍິນອໍານາດຂອງຂ່າວປະເສີດໄດ້ຊ່ອຍຊີວິດຂອງຄົນໃຫ້ອອກຈາກຄວາມຜິດບາບ. ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າບ່ໍມີ
ໃຜຊ່ົວເກີນໄປ.   ພວກເຮົາຜູ້ເປັນສະມາຊິກຂອງຄຣສິຕະຈັກມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຕ່ໍພຣະຄຸນທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້
ມອບໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. ແມ່ນແທ້ພຣະເຈ້ົາອາດໃຊ້ເທວະດາ ຫລືຂຽນຂ່າວດີໃນທ້ອງຟ້າ, ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນ
ເອົາພວກເຮົາໃຫ້ເປັນຄົນເທສນາເຣືອ່ງຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ່ໍໂລກນ້ີ  ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຈະເປັນ
ຄົນອ່ອນແຮງແລະໄຮ້ປັນຍາ.       ການປະກາດທ່ີສໍາເຮັດໄດ້ກໍຕ້ອງອາສັຍພລັງແລະພຣະສະຕິປັນຍາຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ.  ເຫດສັນນ້ັນ, ພວກເຮົາຄວນຂຸເຄ່ົາລົງອະທິຖານເພ່ືອການປະກາດນ້ີ. 
       ໃນບົດ 3 ອາຈານໂປໂລເວ້ົາເຖິງຕົນເອງ ìເປັນຄົນໂທດຂອງພຣະຄຣິດເພ່ືອພວກຕ່າງຊາດî (ອຟຊ 3: 
1).  ການທ່ີອາຈານໂປໂລມີນ້ໍາໃຈຢາກເທສນາຕ່ໍຄົນຕ່າງຊາດເປັນເຫດໃຫ້ເພ່ິນໄດ້ຖືກຕິດຄຸກ.  ພວກຢິວໄດ້
ລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ແລະຫາເຣ່ືອງວາ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ນໍາຄົນຕ່າງຊາດເຂ້ົາໄປໃນພຣະວຫິານ (ກຈກ 21:27-32).  
ທ່ີສຸດເຫັນວ່ານ້ັນບ່ໍເປັນຄວາມຈິງ ແຕ່ອາຈານໂປໂລມີຄວາມຮັກຕ່ໍພວກຕ່າງຊາດຕ່າງຫາກ.   ເຖິງຈະມີບັນ
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ຫາອາຈານໂປໂລກໍຍັງບ່ໍໄດ້ຢຸດປະກາດ ເພ່ິນຍ່ິງເພ້ີມປະກາດເຣ່ືອງ ìເລິກລັບî  ຊ່ຶງຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະ
ມະຫາປະໂລຫິດຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈໄດ້.    ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນໄດ້ພ້ົນເທ່ົາ
ນ້ັນ; ພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ຄົນທັງໂລກໄດ້ພ້ົນຈາກບາບກັມຂອງພວກເຂົາ.    ອາຈານໂປໂລເຂ້ົາໃຈດີທ່ີວ່າຂ່າວ
ປະເສີດມາຫາພວກຢິວກ່ອນ ພວກຕ່າງຊາດເປັນໜ້ີ  ແຕ່ເປັນສະມາຊິກດຽວກັນໃນຮ່າງກາຍຂອງພຣະເຢຊູ 
ຄຣິດ (ອຟຊ 3:6).    ການທ່ີຈັບເອົາອາຈານໂປໂລໃສ່ຄຸກບ່ໍສາມາດໃຫ້ເພ່ິນຢ ຸດປະກາດເທສນາເຣ່ືອງຂອງ
ອົງພຣະຄຣດິເຈ້ົາ. 
      ອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ຖືວ່າການປະກາດນ້ັນເປັນພາຣະໜັກແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ເປັນຂອງພຣະຣາຊທານຈາກ 
ພຣະເຈ້ົາຕ່າງຫາກ.  ສໍາລັບອາຈານໂປໂລແລ້ວການມີໂອກາດໄດ້ເທສນາຕ່ໍຄົນຕ່າງຊາດເປັນພຣະກະຣນຸາ
ຈາກພຣະເຈ້ົາ.  ໃນເອເຟໂຊ 3 ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວ້ົາເຖິງສອງຄ້ັງເຣ່ືອງຮັບຜິດຊອບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
(3:2,9).  ຈາກພາສາກຣກີຄໍາວ່າຮັບຜິດຊອບແມ່ນເວ້ົາເຖິງການເບ່ິງແຍງສ່ິງຂອງຫລືມໍຣະດົກ ໃຫ້ດີ-ຄືເປ ັນ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບເບ່ິງແຍງແທນເຈ້ົາຂອງເວລາເພ່ິນບ່ໍຢູ່ຈົນເພ່ິນກັບຄືນມາ.      ນ້ັນແມ່ນການຮັບຜິດຊອບທ່ີອາ
ຈານໂປໂລມີຄືໃຫ້ເທສນາຕ່ໍຄົນຕ່າງຊາດ. 
         ການຮັບຜິດຊອບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນບ່ໍແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງອາຈານໂປໂລຄົນດຽວ ແຕ່ແມ່ນຂອງ 
ຄຣິສຕະຈັກຮ່ວມກັນ.  ພວກເຮົາເປັນໜ້ີພຣະຄຸນຄືໃຫ້ປະກາດເຣ່ືອງຂອງອົງພຣະຄຣດິໄປຫາຜູ້ຍັງບ່ໍໄດ້ຍິນ 
ທ່ົວໂລກ.   ພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍໃນຄຣສິຕະຈັກໃຫ້ປະກາດຕ່ໍ ìຜູ້ປົກຄອງ ຜູ້ມີອໍານາດໃນ
ສວັນສະຖານî (ອຟຊ 3:10).   ຜ່ານທາງຄຣິສຕະຈັກພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງເພ່ືອຈະເຮັດ
ໃຫ້ຊີວດິຂອງມະນຸດເຮົາດີຂ້ຶນ.    ເທວະດາແລະມານໄດ້ຮູ້ເຖິງອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາຄືເຮັດໃຫ້ຄົນຜິດບາບ
ກາຍເປັນຄົນດີຢ່າງສົມບູນໄດ້.   ເຖິງແມ່ນໄມ້ກາງແຂນອາດເປັນສ່ິງໂງ ່ສໍາລັບຊາວໂລກ ແລະຜູ້ມີອໍານາດ, 
ແຕ່ຄຣິສຕະຈັກຜູ້ມີຊັຍຊະນະຈໍາເປັນຕ້ອງປະກາດພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້.    ມັນເປັນແຜນ
ການຂອງພຣະເຈ້ົາແຕ່ດຶກດໍາບັນ :    ຄືພຣະອົງຢາກໃຫ້ຄົນທຸກຊາດທຸກພາສາໃນໂລກຜູ້ຖືກໄຖ່ໄດ້ເປັນພະ
ຍານເຖິງພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
        ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສໍາເຣັດລົງດ້ວຍອົງພຣະຄຣິດ, ຜ່ານທາງພຣະຄຣິດພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາ
ໄປຫາພຣະເຈ້ົາໄດ້ດ້ວຍຄວາມໝ້ັນໃຈ (ອຟຊ 3:12).  ຄໍາເວ້ົາທ່ີອາຈານໂປໂລໃຊ້ໃນຂ້ໍ 12 ໃນພາສາກຣກີ 
ນ້ັນພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ສົນທະນາລະຫວ່າງເພ່ືອນສນິດ ຄືໃນການສົນທະນາຢ່າງເປີດເຜີຍ, ສັດຊ່ື, ແລະຈິງໃຈ.  
ເມື ອ່ພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ໃກ້ຊິດເພ່ືອນສນິດພວກເຮົາກໍສະບາຍໃຈ ບ່ໍຕ້ອງຢ້ານວ່າເພ່ືອນຈະເຂ້ົາໃຈຜິດ.  ອົງພຣະ
ເຢຊກູ່າວວ່າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຖືວ່າເປັນຄົນໃຊ້, ແຕ່ເປັນເພ່ືອນ (ໂຢຮັນ 15:15).  ພວກເຮົາບ່ໍຢ້ານທ່ີຈະເຂ້ົາໄປ
ຫາພຣະເຈ້ົາເໝືອນດ່ັງຄົນໃຊ້ເຂ້ົາໄປຫານາຍອີກ. ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາຢ່າງໝ້ັນໃຈເໝືອນ
ເຂ້ົາໄປຫາເພ່ືອນສນິດ.  ຄວາມຮູ້ສຶກມີເສຣີພາບແລະກ້າຫານນ້ັນຄວນເປັນສ່ິງກະຕຸ້ນໃຈໃຫ້ພວກເຮົາອະທິ
ຖານອ້ອນວອນເພ່ືອຄຣສິຕະຈັກເປັນປະຈໍາ. 

 

1. ຄາໍອອ້ນວອນຂໍພລງັ: (ເອເຟໂຊ 3:14-21) 
  ໃນບົດ 3:14 ຂອງເອເຟໂຊອາຈານໂປໂລໄດ້ຫວນກັບຄືນໄປຫາຂ້ໍ 1 ອີກ.  ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຄຣສິຕະຈັກ

ຖືກສ້າງເໝືອນຕຶກເພ່ືອໃຫ້ອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດສະຖິດຢູ່ນໍາ (ອຟຊ. 2:22)  ຂໍ ້ນ້ີໄດ້ເປັນເຫດໃຫ້ອາຈານ
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ໂປໂລເລ້ີມອະທິຖານເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກໃນ ຂ້ໍ 14. ເພ່ິນໄດ້ອະທິບາຍເຖິງວິທີທໍາຕົວອະທິຖານຄືໃຫ້ ຄຸເຄ່ົາລົງ 
ຫລ  ືນ້ອມຕົວລົງ.   ຕາມປົກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາຮູ້ຈັກດີເວລາອ້ອນວອນໃຫ້ຄຸເຄ່ົາລົງ, ແຕ່ບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີພວກ
ຢິວໄດ້ປະຕິບັດ.  ຜູ້ຊາຍຢິວມັກຢຶນອ້ອນວອນ.     ແຕ່ຮ  ູ້ວ່າການຄຸເຄ່ົາລົງໝາຍເຖິງການໃຫ້ກຽດແລະນັບຖື.  
ໃຫ້ຈໍາເອົາໄວ້ວ່າພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາເໝືອນເພ່ືອນແຕ່ຢ່າລ ມືໄປວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາ. 

      ອາຈານໂປໂລຂ້ຶນຕ້ົນອະທິຖານໃຊ້ຄໍາເວ້ົາວ່າພຣະບິດາ, ìເພາະທຸກຄົນໃນໂລກນ້ີມາຈາກພຣະອົງ  
(3: 15).     ການມີຊ່ືໃນພຣະຄັມພີສໍາຄັນຫລາຍ, ເໝືອນກັບຊ່ືຂອງຄົນ.   ຊືກ່ ໍມີຄວາມໝາຍເລິກໃນພາສາ 
ກຣ ີກຄືກັນ.  ບາງຄົນເຊ່ືອວ່າການຮຽນຮູ້ຊືຂ່ອງວິນຍານສາມາດໄລ່ຜີໄດ້.   ວິນຍານຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະ 
ຜູ້ສ້າງໂລກຈັກກະວານ  ມະນຸດທຸກຄົນໃນໂລກນ້ີຕ ອ້ງຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ   ແລະພຣະອົງມີອໍານາດ
ເໜືອວິນຍານທັງຫລາຍ.  ການອ້ອນວອນຄວນໃຫ ້ອອກຈາກໃຈເພາະເຮົາຮູ້ວາ່ພຣະເຈ້ົາເປັນໃຜ. ເມ່ືອພວກ
ເຮົາໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກ  ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາມາຊ້ອງພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ມີຄວາມຮັກ  ແລະມີ
ອໍານາດເໜືອກວ່າທຸກສ່ິງ. 

 ອາຈານໂປໂລໄດ້ອ້ອນວອນວ່າ ìຕາມຄວາມອຸດົມສົມບູນແຫ ງ່ພຣະສະງາຣາສີຂອງພຣະອົງ ໂດຍເດດ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ (3:16).  ສ່ິງຄໍາຄັນທ່ີອາຈານໂປໂລໃຊ້ຂຽນຈົດໝາຍນ້ີແມ່ນເພ່ິນໄດ້ໃຊ້ຄຸນນາມ
ຊ່ຶງເປັນຫລາຍນາມໃນຕອນນ້ີ.      ພວກເຮົາມັກອ້າງວ່າເຄີຍອ້ອນວອນຢ່າງນ້ີເປັນສ່ວນຕົວ ແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວ
ການທ່ີປະສົບກັບພຣະກໍາລັງຂອງພຣະເຈ້ົາທາງດ້ານຈິດວິນຍານນ້ັນແມ່ນຢ ູ ່ຮ່ວມກັບຄົນຫລາຍຄົນໃນຄຣິສ
ຕະຈັກ.   ອາຈານໂປໂລອ້ອນວອນເພ່ືອພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ຮັບກໍາລັງສ່ວນເລ ິກໃນຈິດໃຈ ຫລືຈິດໃຈໄດ້ສົນທະ
ນາກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະສ ບືຕ່ໍເປັນພາກສ່ວນໃນຖານະພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງຂ້ຶນມາໃໝ່.    ອັນນ້ີບ່ໍແມ່ນອ້ອນວອນ
ອະທິຖານບ່ໍເຕັມຮ້ອຍເປີເຊັນ. ໃນບົດນ້ີອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງຍ ືດຍາວເຖິງພຣະສະງ າ່ຣາສີອັນຮຸ່ງ
ເຮືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  (ເບ່ິງ ບົດຮຽນທີ 1).  ຕອນນ້ີອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິຖານເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ປະສົບ
ກັບກໍາລັງດ້ານວິນຍານຕາມຄວາມສົມບູນຂອງພຣະເຈ້ົາ.     ໃນຍາມຮ້ອນ ເມ່ືອມີຄົນໃຊ້ໄຟຟ້າຫລາຍບາງ
ເທ່ືອໄຟຟ້າກໍມອດ.  ແຕ່ໃນພຣະເຈ້ົາກໍາລັງຂອງພຣະອົງບ່ໍເຄີຍໝົດຈັກເທ່ືອ.     ຄຣິສຕະຈັກກໍໄດ້ຮັບກໍາລັງ
ຈາກພຣະເຈ້ົາໂດຍກົງ.   

      ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພລັງແກ່ພວກເຮົາ  ເພ່ືອອົງພຣະຄຣິດຈະໄດ້ສະຖິດຢູ່ໃນໃຈດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ. (3:17).  
ສ່ິງນ້ີແມ່ນເວ້ົາເຖິງຄົນສ່ວນຮວມໃນຄຣິສຕະຈັກ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ນໍາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານ, 
ແຕ່ອົງພຣະຄຣິດໄດ້ສະຖິດນໍາພວກເຮົາເມ່ືອພວກເຮົາມາຮວມກັນກັບຜູ້ທີ ເ່ຊ່ືອເປັນກຸ່ມໃຫຍ່.     ພວກເຮົາບ່ໍ 
ພຽງແຕ່ສາມາດປະສົບກັບອໍານາດຂອງອົງພຣະຄຣິດສ່ວນຕົວແຕ່ສາມາດຮັບພລັງເໝືອນທ ມີຂອງນັກກິລາ.  
ຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດກໍແມ່ນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຫລາຍຄົນມາເຕ້ົາໂຮມກັນ  ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈຄົບເຖິງອໍາ
ນາດຂອງອົງພຣະຄຣິດຜູ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ ແລະຍັງຊງົພຣະຊນົຢູ່ໃນຖ້າມກາງພວກເຮົາ. 

ອາຈານໂປໂລອ້ອນວອນເພ່ືອພວກເຮົາ ìພ້ອມກັບໄພ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະອົງເຖິງຄວາມກວ້າງ, ຄວາມ
ຍາວ, ຄວາມສູງແລະຄວາມເລິກ ທັງຈະຮູ້ຈັກຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດຊຶງ່ເກີນຄວາມຮູ້ ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍ
ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຕັມບໍຣິບູນຂອງພຣະເຈ້ົາທຸກປະການ.î (3:18-19).    ການຮູ້ຈັກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ນ້ັນໄດ້ປ່ຽນສະພາບການໃນຊວິີດຂອງພວກເຮົາ.  ຄວາມຮັກທ່ີເຮັດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊຍູອມທົນຕ່ໍໄມ້ກາງແຂນ 
ນ້ັນເປັນຄວາມຮັກອັນບ່ໍມີຂອບເຂດ.     ການຮູ້ຈັກພຣະຄັມພີດີກວ່າຄວາມຮູ້ແລະຄວາມສລາດທຸກຢ່າງ ຊຶງ່
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ເປັນຄວາມຮູ້ວ່າເຮົາຖືກສ້າງຂ້ຶນຈາກພຣະເຈ້ົາ.    ດ້ວຍພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາພຣະອົງປະທານໃຫ້ພວກ
ເຮົາຮູ້ຈັກພຣະອົງເກີນຄວາມຮູ້ທຸກຢ່າງ-ເຫັນຄວາມຮັກອັນໃຫຍ່ແລະເລິກຂອງອົງພຣະຄຣດິ.   ດ້ວຍການຮູ້
ຈັກ ແລະປະສົບກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກຄົບບໍຣິບູນເຖິງເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  (3:19).  
ນ້ີເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງຮ່ວມແຮງກັນປະຕິບັດ.  ການທ່ີຮູ້ຈັກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຄົບນ້ັນບ່ໍສາມາດ
ເຮັດໄດ້ຄົນດຽວ. ບາງຄ້ັງພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໄດ້ດີເຣືອ່ງພຣະເຈ້ົາເມ່ືອພວກເຮົາຢູ່ຮ່ວມກັນກັບຄົນອ່ືນຜູ້ເຊ່ືອຟັງ
ພຣະເຈ້ົາ.  ໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດທ່ີຢູ່ໄກຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ; ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈເມ່ືອຄົນ
ອ່ືນມີພຣະຄ ນຸຕ່ໍເຮົາເມ່ືອເຮົາໄດ້ເຮັດຜິດ;    ພວກເຮົາປະສົບກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຊຶງ່ຜ່ານຈາກຊີວດິ
ຂອງເຮົາໄປຫາຄົນອ່ືນຜູ້ທ່ີພຣະອົງຮັກຄືກັນ.  ຖ້າຢາກຮູ້ຈັກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາແທ້ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ທຸກ
ຄົນໃນຄຣສິຕະຈັກພ້ອມກັນເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວ.   

  ອາຈານໂປໂລສລູບຄໍາອ້ອນວອນດ້ວຍກ່າວເຖິງການຍົກຍ້ອງສັນເສີນພຣະເຈ້ົາ: ìຂໍໃຫ້ພຣະກຽດຈ່ົງມີ
ແກ່ພຣະອົງ ຜູ້ຊງົຣິດສາມາດກະທໍານອກເໜືອສາຣະພັດ   ຫລືຊົງສາມາດກະທໍາເໜືອກວ່າທ່ີພວກເຮົາຈະຂໍ
ຫລືຄຶດໄດ້ ຕາມຣິດອໍານາດກ ໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ພາຍໃນຕົວເຮົາທັງຫລາຍ.   ຈ່ົງຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະອົງໃນ
ຄຣິສຕະຈັກແລະໃນພຣະເຢຊຄູຣິດ ທຸກຊ່ົວອາຍຸຄົນຕລອດໄປເປັນນິດ!  ອາແມນ. (3:20-21).     ຢ່າຖືວ່າ
ການທູນຂໍນໍາພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນການຂໍຫລາຍເກີນໄປ.   ພຣະຄ ນຸແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕ່ໍຄຣສິຕະຈັກ
ນ້ັນມີມາກຫລາຍເກີນຄວາມນຶກຄຶດຂອງພວກເຮົາ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບພາຣະໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຕາມນ້ໍາພຣະ
ທັຍຂອງພຣະອົງເພ່ືອໃຫ້ປະກາດພຣະກຽດຕິຄ ຸນຕລອດໄປ.  ນ້ັນເປັນໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຄວາມຍິນດີທ່ີ
ຈະໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ພຣະອົງ. 
 

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 

     ໃນຖານະເປັນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໜ້າທ່ີຂອງພວກເຮົາແມ່ນການຍົກຍ້ອງໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະອົງໂດຍ
ການປະກາດແລະເປັນພະຍານທ່ີດີ.  ເປັນໜ້າທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງອາສັຍພຣະກໍາລັງຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງ
ເທ່ົານ້ັນສາມາດໃຫ້ໄດ້ແຕ່ອົງດຽວ.   ແມ່ນແທ້ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຈະຊອກຫາອົງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ດ້ວຍຕົວ
ເຮົາເອງ.     ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈສ່ວນເລິກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈົນພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນຕ່ໍກັນດີຂ້ຶນ.  
ພວກເຮົາມີໜ້າທ່ີ ແຕ່ເຫັນວ່າການປະກາດຂ່າວປະເສີດນ້ັນໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ຄຣສິຕະຈັກເປັນຜູ້ເຮັດ ຊ່ຶງພວກ
ເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ແຜນການນ້ີສໍາເຣັດໄດ້ດ້ວຍການຮ່ວມມືຮ່ວມແຮງໃຈນໍາກັນ. 
     ການປະກາດຂ່າວປະເສີດນ້ັນຕ້ອງເລ້ີມດ້ວຍການອ້ອນວອນ.  ອ້ອນວອນເປັນສ່ິງຜູກພັນລະຫວ່າງພຣະ
ເຈ້ົາ, ພວກເຮົາ, ແລະຕ່ໍກັນແລະກັນ.  ໃນເມ່ືອພວກເຮົາອ້ອນເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກ ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນພຣະ
ພັກຂອງພຣະອົງຢ່າງໝ້ັນໃຈຜູ້ເປັນພຣະບິດາ ແລະເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ.  ພວກເຮົາໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອໃຫ້ມີພລັງ 
ຄວາມຮູ້    ແລະເຂ້ົາໃຈອັນເລິງຊ່ຶງເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ໄຫລໄປສູ່ຊວິີດຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທັງຫລາຍ.  
ການເຮັດໃຫ້ໜ້າທ່ີຂອງຄຣິສຕະຈັກສໍາເຣັດໄດ້ກໍຕ້ອງອາສັຍພລັງຈາກພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມຮັກຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ
ສະແດງອອກມາໂດຍການຮ່ວມໄມ້ ຮ່ວມມແືລະຮ່ວມຈິດໃຈດ້ວຍກັນ.   
 

ຄໍາຖາມ 
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1. ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານມີໜ່ວຍປະກາດບ່ໍ? ທ່ານຈະເປັນພາກສ່ວນຂອງໜ່ວຍປະກາດໄດ້ແນວໃດ? 
2. ທ່ານເຊ່ືອວ່າເປັນຄວາມຈິງບ່ໍວາ່ມີບາງຢ່າງພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈ ແລະປະສົບການເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ

ໄດ້ນ້ັນເພາະທ່ານເປັນພາກສ ວ່ນຂອງກຸ່ມຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ? ເປັນຫຍັງ? 
3. ວິທີໃດທ່ານສາມາດປະສົບກັບພລັງແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ຄຣິສ

ຕະຈັກ? 
4. ຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຜູ້ກພັນເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີພລັງແນວໃດ? 
5. ມີຄວາມແຕກຕ່າງແນວໃດເວລາທ່ານໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານໃຫ້ຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈ້ົາ

ຂອງເຮົາເປັນ, ìຜູ້ຊົງຣິດສາມາດກະທໍາເໜືອສາຣະພັດî (ອຟຊ 3:20). 
 

 
 
 

                                       ບວ 
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ບດົຮຽນທ ີ5 
ຄຣສິຕະຈັກໄດ້ເຮດັໜາ້ທີສ່າໍເຣດັລງົ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ເອເຟໂຊ 4 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຟໂຊ 4 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຄຣິສຕະຈັກຈໍາເປັນຕ້ອງມີຊີວິດຢູ່ໃຫ້ສົມກັບໄດ້ຖືກເອ້ີນໃຫ້ເປັນ

ຮ່າງກາຍຂອງອົງພຣະຄຣດິ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານໄດ້ສະແດງຄຸນສົມບັດອອກມາຢ່າງໃດໃນ

ຖານະເປັນຮ່າງກາຍຂອງອົງພຣະຄຣດິ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອສໍາຣວດກວດເບ່ິງຄຸນສົມບັດແລະການສະແດງຕົວອອກມາ

ວ່າຄຣສິຕະຈັກເປັນຮ່າງກາຍຂອງອົງພຣະຄຣດິ. 
 

ບົດນໍາ 
      ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີນ້ຄຣສິະຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ຮ່ວມໄມ ຮ່້ວມມືກັນໃນຄວາມສາມັກຄີທັມກັນແລະການຮັບໃຊ້, 
ໂດຍເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະຄຣິດ. 
      ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງມີຈົດໝາຍຈາກແມ່ເຖ້ົາໃຫຍ່ໄດ້ຂຽນໄປຫາແມ່ຂອງເພ່ິນລົງວັນທີ 31 ເດືອນ ກໍຣະກະດາ 
ປີ 1899  ໃນຈົດໝາຍນ້ັນເພ່ິນໄດ້ເວ້ົາເຖິງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມພ່ີນ້ອງໂດຍຂ່ີມ້າໄປຕາມຮ່ອມພູຈາກຣັດຈໍ
ເຈັຽໄປຫາຣດັຄາໂລລີນາ.  ມີຫລາຍຢ່າງທ່ີມີຄ່າເວລາເພ່ິນເວ້ົາເຖິງຄຣິສຕະຈັກ: ìໄດ້ໄປຮ່ວມປະຊຸມວານນ້ີ 
ອາຈານສະໂຕນໄດ້ເທສນາ ມີຄົນຫລາຍສົມຄວນໄປຮ່ວມ, ຄຶດວ່າມີປະມານ 25-30 ຄົນ, ໄດ້ຍິນເພງມວ່ນ
ຢ່າງບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ.    ພ່ໍເຖ້ົາໃຫຍ່ກ່າວວ່າເພ່ິນບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນຮ້ອງເພງມ່ວນປານນ້ັນຈັກເທ່ືອ.î   ນັ້ນ
ແຫລະເປັນທັສນະຂອງຊາຍໜຸ່ມອາຍຸ 17 ປີກ່ຽວກັບຄຣິສຕະຈັກໃນປີ 1899.    ໃຫ້ທ່ານລອງວາດພາບໃນ
ສມອງວາ່ຄຣິສຕະຈັກຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນ 30 ປີຕ່ໍມານ້ັນຈະເປັນຢ່າງໃດ? 
       ຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງເອເຟໂຊທຸກຄົນຈະເປັນຢິວຫລືຄົນຕ າ່ງຊາດພວກເຂົາໄດ້ປະຊຸມກັນໃນບ້ານເພ່ືອ
ຈະຊອກທາງສ້າງຄວາມສາມັກຄີທັມກັບພຣະເຈ້ົາແລະຕ່ໍກັນແລະກັນ.  ພວກເຂົາມີຄວາມຍິນດີຫລາຍທ່ີໄດ້
ຮັບຈົດໝາຍຈາກອາຈານໂປໂລຜູ້ເປັນອັຄສາວົກຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່.   ພວກເຂົາໄດ້ອ່ານເຖິງເຣ່ືອງຫລັກຄວາມເຊ່ືອ 
ແລະເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນບົດ 1-3,    ແລະໃນທ່ີສຸດພວກເຂົາກໍໄປອ່ານເຖິງເຣ່ືອງການດໍາລົງຊີວດິ.    ຄໍາ
ສອນທີແລກໃນບົດ 4 ແມ່ນຈ່ົງດໍາລົງຊີວດິໃຫ້ສົມກັບຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເອົາແລະໃຫ້ສົມກັບຜູ້ຕິດຕາມອົງ
ພຣະເຢຊູຄຣດິ.    ອາຈານໂປໂລກ່າວວາ່ການມີຊີວິດຢ່າງນ້ີເປັນສ່ິງຈໍາເປັນທ່ີສຸດ.   ຕ່ໍໄປພວກເຂົາໄດ້ອ່ານ
ເຖິງເຣືອ່ງການເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ, ຂອງພຣະຣາຊທານ, ການຈະເຣີນໃນດ້ານຈິດວິນຍານ, ທັມມະຈະຣິ
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ຍາ, ຊີວດິຄອບຄົວ, ແລະເຣ່ືອງອ່ືນໆອີກດ້ວຍ.    ນ້ີເປັນສິງ່ເລ້ີມຕ້ົນໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ:  ìໃຫ້ດໍາ
ເນີນຊວິີດໃຫ້ສົມກັບພວກທ່ານໄດ້ຖືກເອ້ີນເອົາແລ້ວî (ອຟຊ 4:1). 
 

1. ຄຣສິຕະຈັກເປັນອັນນຶງ່ອັນດຽວກນັ: (ເອເຟໂຊ 4:1-6) 
   ຊວີິດຄຣສິະຕຽນເລ້ີມຈາກການເອ້ີນໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນໂດຍທາງອົງພຣະເຢຊູ ຊ່ຶງເປັນການບັງເກີດ

ໃໝ່, ເລ້ີມຊວິີດໃໝ່.  ການມີຊວິີດໃຫ້ສົມກັບການເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນ.   ອາຈານໂປໂລໄດ້
ກ່າວເຖິງຊວິີດດີທ່ີຄຣິສະຕຽນທຸກຄົນຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາມາດໍາລົງຊີວດິປະຈໍາວັນ: ຈ່ົງມີໃຈຖ່ອມລົງ, ໃຈອ່ອນສຸ
ພາບ, ພຽນອົດທົນ, ແລະຜ່ອນໜັກຜ່ອນເບົາດ້ວຍຄວາມຮັກ (ອຟຊ 4:2).  ການຖ ອ່ມໃຈໝາຍເຖິງລົງມາຢູ່
ໃນໂລກ ບ່ໍແມ່ນອວດອ້າງວ່າເກ່ ງັ.    ໃຈອ່ອນສຸພາບແມ່ນມີນິສັຍທ່ີໄດ້ຖືກສິດສອນ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນແຂງກະດ້າງ 
ສ້າງຄວາມສ ັມພັນກັບຄົນອ່ືນດ້ວຍຄວາມສຸພາບ.   ພຽນອົດທົນແມ່ນການສຸກຂຸມແລະຮັກສາຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍ
ຕົນເອງແລະຄົນອ່ືນ.    ແມ່ນແທ້ມະນຸດເຮົາບ່ໍຄ່ອຍຖືກກັນປານໃດ ແຕ່ພວກເຮົາຖືກເອ້ີນໃຫ້ຜ່ອນໜັກຜ່ອນ
ເບົາຕ່ໍກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມຮັກ.    ພວກເຮົາເບ່ິງຄົນອ່ືນດ້ວຍຄວາມຮັກ ເພາະລັກສະນະຢ່າງນ້ີພວກເຮົາ
ໄດ້ເຫັນໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ   ແລະສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຄວນເກີດຂ້ຶນໃນຄຣິສຕະຈັກແລະຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກ
ເຮົາແຕ່ລະຄົນ. 

   ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະທານຄວາມພ້ົນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາເພ່ືອຈະບິນໄປໃນໂລກຄົນດຽວ ແຕ່ຕ້ອງຢູ່ຮ່ວມກັບ
ຄົນອ່ືນ. ການບັງເກີດໃໝ່ໝາຍເຖິງພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຄອບຄົວກັບອ້າຍເອ້ືອຍໃນອົງພຣະຄຣິດ.  ແທ້ 
ຈິງພຣະເຈ້ົາເປັນຕ້ົນຕໍຂອງການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ ພວກເຮົາໄດ້ເຊ່ືອມຕິດຕ່ໍເຂ້ົາກັນໃນພຣະກາຍຂອງ
ອົງພຣະຄຣດິໂດຍພຣະບິດາເຈ້ົາ; ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາເພ່ືອຈະບ່ໍບິນໄປໃນໂລກຄົນດຽວ ແຕ່ຕ້ອງຢູ່ຮ່ວມກັບຄົນ
ອ່ືນ.   ການບັງເກີດໃໝ່ໝາຍເຖິງພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຄອບຄົວກັບອ້າຍເອ້ືອຍໃນອົງພຣະຄຣິດ. ແທ້ຈິງ 
ພຣະເຈ້ົາເປັນຕ້ົນຕໍຂອງການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ ພວກເຮົາໄດ້ເສ່ືອມຕິດຕ່ໍເຂ້ົາກັນໃນ ພຣະກາຍຂອງອົງ
ພຣະຄຣິດໂດຍພຣະບິດາເຈ້ົາ;   ຄ າໍຖາມມີຢູ່ວ່າເຮັດຢ່າງໃດພວກເຮົາຈະສ ືບຕ່ໍການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ.  
ສ່ິງທ່ີດີທ່ີກ່າວມາກ່ອນນ້ີມີພາກສ່ວນໃນການເຮັດໃຫ ້ພວກເຮົາກາຍເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ.   ແນ່ນອນການ
ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວເກີດຂ້ຶນນ້ັນເປັນການລໍາບາກ, ແຕ່ຢ່າຊອກຫາຂ້ໍແກ້ຕົວ.  ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະ
ສົງໃຫ້ພວກເຮົາໃນຖານະເປັນຄົນເຊ່ືອຕ້ອງດ ໍາລົງຊວິີດດີໃນຄອບຄົວ.    ພວກເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້
ການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວເກີດຂ້ຶນຢ່າງແນ່ນອນ (ເບ່ິງ ໂຣມ 12:18; 1 ເປໂຕ 3:11). 

 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກາຍໄປຄຣສິຕະຈັກແຫ່ງນ່ຶງແລະເຫັນປ້າຍຂຽນວ່າ, ìຄຣສິຕະຈັກບັບຕິສສັມພັນ.î  ເຫັນ
ວ່າເປັນຊືດີ່ຫລາຍ.  ບ່ໍໄກເທ່ົາໃດຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກໍຜ່ານຄຣສິຕະຈັກອີກແຫ່ງນ່ຶງທ່ີມີຊ່ືວ່າ, ìຄຣິສຕະຈັກບັບຕິສ
ສັມພັນໃໝ່î.    ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າ ມີຫຍັງຜິດບ່ໍໃນຄຣິສຕະຈັກສັມພັນ?  ການເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນນ້ັນບ່ໍເປັນ
ຂອງເລັກນ້ອຍສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ, ມີຫລາຍຢ່າງເກີດຂ້ຶນເປັນສ່ິງລົບກວນເພາະຂາດຄຸນນະວຸດທິສ່ີຢ່າງທ່ີກ່າວ
ມານ້ັນໃນຂ້ໍ 2-ຖ ອ່ມໃຈ, ອ່ອນສຸພາບ, ພຽນອົດທົນ, ຜ່ອນໜັກຜ່ອນເບົາ.   ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນຄ້າຍກັນ
ໃນປຶມ້ຟິລິບປອຍ 2:1-11. 

  ສັງເກດເບ່ິງຄໍາເວ້ົາ ອັນດຽວ ໃນຂ້ໍ 4-6: ìຮ່າງກາຍດຽວ, ຈິດວິນຍານດຽວ, ຄວາມຫວງັດຽວ, ພຣະອົງ
ດຽວ,  ຄວາມເຊ່ືອດຽວ,  ບັບຕິສະມາດຽວ.  ພຣະບິດາອົງດຽວ.î  ໃຫ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມີຄວາມ
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ໝາຍຕ່ໍການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນບ່ໍ? ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ເປັນພຣະບິດາຊົງປາຖນາ
ໃຫ ພ້ວກເຮົາຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນ.  ຄໍາເວ້ົາທ່ີສໍາຄັນໃນຕອນນ້ີແມ່ນ ìອັນດຽວ.î   ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ າ່ວເຖິງ
ການເປັນຕົນເອງ ແລະກ່າວເຖິງການຢູ່ຮ່ວມກັບຄົນອ່ືນ.   ແນ່ນອນຄຣສິຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາປະກອບດ້ວຍ
ຄົນຫລາຍສັນຊາດ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຢຶດຖືເອົາການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນນ້ັນເປັນ
ສ່ິງສໍາຄັນ. ຊາວໂລກຈະເຫັນພວກເຮົາເປັນຄົນດີເພາະພວກເຮົາຮັກກັນຈົນເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ.  ເບ່ິງໂຢ
ຮັນ 13:34-35 ວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນເຖິງເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍ? 

 

2. ຄຣສິຕະຈັກໄດໃ້ຊຂ້ອງພຣະຣາຊທານ: (ເອເຟໂຊ 4:7-13) 
ພວກເຮົາອາດຍ່າງເຂ້ົາມາໃນຄຣິສຕະຈັກແຕ່ລະຄົນແລະຄົນລະເທ່ືອ ແຕ່ໃນທ່ີສຸດພວກເຮົາກໍກາຍເປັນ

ພາກສ່ວນກຸ່ມໃຫຍ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງອົງພຣະຄຣດິ.  ພວກເຮົາກໍຍັງກາຍເປັນພາກສ່ວນໃນແຜນການທ່ີເຮັດ
ໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາເຣັດ: ສິດສອນພຣະຄ ຸນຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງອົງພຣະຄຣິດແບ່ງປັນ (ອຟຊ 4:7).  
ພຣະຄ ນຸນ້ັນມີຫລາຍຄົນໄດ້ສັນນະສູດວ່າແມ່ນຄວາມຮັກແລະສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາມອບໃຫ້ທ່ີພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນ
ເລີຍ.     ໃນພຣະທັມຕອນນ້ີພຣະຄ ຸນແມ່ນຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຫາເອົາ
ໄດ້.  ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ ພວກເຮົາກໍບ່ໍສາມາດອວດອ າ້ງ ຫລືຕ່ໍວ່າຕ່ໍຂານໄດ້.  ດ່ັງນ້ັນ, ອາຈານໂປໂລ
ໄດ້ກ່າວວ່າ,  ຂອງພຣະຣາຊທານນ້ັນພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ເພ່ືອຈະເປັນຜົນປໂຍດຕ່ໍກັນແລະກັນ.  (1 ກຣທ 
12:7).  ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາມີຂອງພຣະຣາຊທານ, ຮູ້ບຸນຄ ຸນ, ມີຄ່າເທ່ົາທຽມກັນ ເປັນຄົນທ່ີແຕກຕ່າງ
ກັນແລະຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈກັນ. 

 ຂອງພຣະຣາຊທານໃນຂ້ໍ 11 ກ່າວເຖິງການປົກຄອງ ແລະການນໍາພາຄຣິສຕະຈັກ.  ເປັນອັຄສາວົກ, ຜູ້
ທໍານວຍ, ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ, ນັກເທສນາ, ສິດຍາພິບານ-ຄຣູສອນ  ເປັນປະວັດສາດຂອງຄຣິສຕະຈັກເດີມ
ໄດ້ໃຊ້ຄົນປະເພດນ້ີໃນການຮັບໃຊທ່ີ້ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນເອົາສິບສອງຄົນ.    ຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນ
ພຣະຊົນແລ້ວພວກເຫລ່ົານ້ີໄດ້ກາຍເປັນອັຄສາວົກ ເພາະພວກເຂົາໄດ້ເຄີຍຢູ່ຮ່ວມກັບອົງພຣະເຢຊູ.  ທຸກວັນ
ນ້ີພວກເຮົາເຫັນພວກສາສານາທູດເປັນເໝືອນພວກອັຄສາວົກ.  ຜູ້ປະກາດພຣະທັມແມ່ນຜູ້ກ້າຫານກ່າວອະ
ທິບາຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຜູ້ທໍານວາຍບ່ໍແມ່ນຜູ້ກ່າວເຖິງອະນາຄົດ ບາງຄົນຄຶດວາ່ໜ້າທ່ີຢ່າງນ້ີໄດ້ຕາຍ
ໄປໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ ແຕ່ບາງຄົນຍັງໃຊເ້ພາະໂລກປະຈຸບັນນ້ີຕ້ອງການໄດ້ຍິນ.      ນັກເທສນາເປັນຄົນຜູ້ມີ
ຄວາມສາມາດທ່ີກ່າວພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄົນບ່ໍເຊ່ືອໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງແລະເຂ້ົາໃຈໄດ້ດີ.   ອາຈານໂປໂລ
ໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຕີໂມທຽວໃຫ້ເປັນນັກເທສນາ (2 ຕມທ 4:5). ສຸດທ້າຍ ສິດຍາພິບານ-ຄຣສູອນອາດແມ່ນຄົນດຽວ
ກັນໄດ້. 

   ສິດຍາພິບານ-ຄຣູສອນມີໜ້າທ່ີພິເສດຮັບຜິບຊອບ: (1) ຈັດຕຽມຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຮັບໃຊ້; (2) ສ່ົງ
ເສີມພຣະກາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ; ແລະ (3) ຊ່ອຍຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ຈະເຣີນໃຫຍ່ຂ້ຶນ
ດ້ານຈິດວິນຍານ.  ສິດຍາພິບານອອກມາຈາກຄໍາເວ້ົາຜູ້ລ້ຽງແກະ.  ອົງພຣະເຢຊູເອງກ່າວວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້
ລ້ຽງທ່ີດີ (ໂຢຮັນ 10:11; 1 ເປໂຕ 5:1-4).  ທຸກວັນນ້ີຄົນສ່ວນຫລາຍເຂ້ົາໃຈວ່າສິດຍາພິບານເປັນຜູ້ເທສນາ, 
ສິດສອນ, ຮັກສາ ແລະນໍາພາ.  ຄໍາເວ້ົາຢ່າງນ້ັນມີຢູ່ໃນພຣະຄັມພີ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງລະວງັຢ່າເຂ້ົາໃຈຜິດເຖິງ
ໜ້າທ່ີແລກຄືຕຽມຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຮັບໃຊ້.    ຫລາຍຄ້ັງພວກເຮົາມັກໃຊ້ຄໍາວ່າຜູ້ຮັບໃຊ້ນ້ັນຕ້ອງເປັນຄົນ
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ເກ່ ງັ ແລະເປັນນັກອາຊີບ ແລະຕ້ອງຈ້າງຄົນເກ່ ງັມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້.    ຄວາມຈິງນ້ັນທ່ານບ່ໍສາມາດຈ້າງຄົນໃດ
ຄົນນ່ຶງເປັນຜູ້ມາເຮັດໜ້າທ່ີຂອງຕົນໃຫ້ສໍາເຣັດ.  ສິດຍາພິບານ ສິດສອນ ຊ່ອຍຄົນໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ສອນໃຫ້
ຄົນອ່ືນໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທາມໃຫ້ເປັນປໂຍດ. 

   ໃນປ້ຶມ ມາຣະໂກ 10:45, ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວາ່ພຣະອົງສະເດັດມາໃນໂລກບ່ໍແມ່ນໃຫ້ຄົນອ່ືນຮັບໃຊ້
ເພ່ິນ ແຕ່ພຣະອົງສະເດັດມາເພ່ືອເປັນຄົນຮັບໃຊ້.     ຢ່າແປກໃຈເວລາພຣະເຈ້ົາປະທານຄວາມພົນ້ໃຫ້ເພ່ືອ
ພວກເຂົາຈະກາຍເປັນຄຣິສຕະຈັກແລະປະທານໃຫ້ມີພຣະພອນໃນການນໍາພາ ໃນທ່ີສຸດພຣະເຈ້ົາກໍຫວັງວາ່
ພວກທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນນ້ັນຈະມີນ້ໍາໃຈຢາກເປັນຄົນຮັບໃຊ້ເໝືອນກັບອົງພຣະເຢຊູ. ເມ່ືອພວກເຮົາເຮັດຢ່າງ
ນ້ັນ ພວກເຮົາກໍດໍາລົງຊີວດິໃຫ້ສົມກັບທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເອົາ.  ທຸກວັນນ້ີຄຣິສຕະຈັກບ່ໍຂາດຂອງພຣະຣາຊ
ທານ    ແຕຄ່ຣສິຕະຈັກບ່ໍໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານຕ່າງຫາກຊ່ຶງເປັນການໃຫ້ພຣະກຽດແດ່  
ພຣະອົງແລະຊອ່ຍເຫລືອຄົນອ່ືນ. 

ໃນປ້ຶມ ເອເຟໂຊ 4:8-9, ອາຈານໂປໂລເວ້ົາເຖິງອົງພຣະເຢຊແູລະວິທີທ່ີພຣະອົງເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງ
ພຣະເຈ້ົາສໍາເຣັດລົງໃນປ້ຶມເພງສັຣເສີນ 68:18. ເມ່ືອອາຈານໂປໂລເວ້ົາເຖິງພຣະຄຣິດ ເພ່ິນໄດ້ຍົກຍ້ອງສັຣ
ເສີນ.  ຕອນນ້ີອາຈານໂປໂລໄດ້ອ້າງເຖິງການບັງເກີດເປັນເນ້ືອໜັງຂອງອົງພຣະຄຣດິ ແລະເວ້ົາເຖິງການຄືນ
ພຣະຊົນພ້ອມກັບການສະເດັດຂ້ຶນສວັນຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເພງສັຣເສີນວ່າ 
ຄົນເຮົາມີເສຣ ພີາບທ່ີຈະຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ ແລະໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານເພ່ືອຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.  ທຸກວັນ
ນ້ີສ່ິງນ້ັນຍັງເກີດຂ້ຶນຢູ່ເພາະມັນເປັນທັມມະຊາດຂອງຄຣສິຕະຈັກ ແລະເປັນຄວາມປະສົງຂອງອົງພຣະເຢຊູ 
ຄຣິດເຈ້ົາໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນຢ່າງນ້ັນ. 
 

3. ຄຣສິຕະຈັກຈະເຣນີຂຶ້ນ: (ເອເຟໂຊ 4:14-16) 
  ເມ່ືອລູກຂອງພວກເຮົາກໍາລັງໃຫຍ່ຂ້ຶນ, ພວກເຂົາໃຊ້ຄໍາເວ້ົາແຮງແລະບ່ໍສຸພາບຕ່ໍກັນແລະກັນ.  ລົມກັນ

ໃຊ້ອິນເຕີແນ ດັ, ìມຶງເປັນຄົນບ່ໍເຕັມ.î  ເຂົາອາດຈະເວ້ົາຖືກ ແຕ່ນິສັຍທ່ີໃຊ້ນ້ັນບ່ໍງາມ. ລອງຄຶດເບ່ິງເດັກນ້ອຍ
ອາຍຸແປດປີບອກເອ້ືອຍອາຍຸສິບສ່ີປີວ່າ, ìມຶງເປັນຄົນບ່ໍເຕັມî?  ເວລາພວກເຂົາໃຫຍ່ຂ້ຶນພວກເຂົາກໍບ່ໍໃຫ້ຄໍາ
ເວ້ົາທ່ີກວນໃຈກັນອີກຕ່ໍໄປ.  ຄຣິສະຕຽນຄວນເວົາ້ຄວາມຈິງດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະສ່ິງນ້ັນຄວນເປັນພາກສ່ວນ
ຊີວດິປະຈໍາວັນ.  ໃນເມ່ືອຄວາມຮັກບ່ໍເປັນສ່ິງຫລອມຊີວດິແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍມັກແຕກແຍກກັນເປັນຂອງທັມ
ມະດາ.   

ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານເດເປັນແນວໃດ?  ການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານເດເປັນຢ່າງໃດ?  ຫລາຍເທ່ືອເວລາພວກ
ເຮົາທຽບຕົນເອງໃສ່ຄົນອ່ືນແລ້ວ ພວກເຮົາມັກຍ້ອງຕົນເອງ ແຕ່ເຫັນວ່າອາຈານໂປໂລບ່ໍເຮັດຢ່າງນ້ັນ.  ມາດ 
ຕະຖານໃນການທຽບແລະການຈະເຣີນຂ້ຶນນ້ັນແມ່ນມີຊີວດິຢູ່ເໝືອນອົງພຣະຄຣິດ.    ເມ່ືອພວກເຮົາເອົາອົງ
ພຣະຄຣິດມາເປັນເປັນຫລັກໃນການວັດແທກແລ້ວພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາເຮັດວຽກບ່ໍຫລ້ອນດີໃນການເປັນ
ຜູ້ໃຫຍ່ໃນຄວາມເຊ່ືອ. 

ດ່ັງນ້ັນ, ພຣະຄັມພີໄດ້ສອນພວກເຮົາວາ່, ìພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ຈັກວິທີພວກເຮົາເປັນຮູບຮ່າງໃນທ້ອງຂອງແມ່î 
(ພສສ 103:14).   ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຢາກເຮັດໃຫ້ອັນນ່ຶງສໍາເຣັດ, ພຣະອົງຮູ້ວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດດີເລີດທ່ີຈະເຮັດສ່ິງນ້ັນ
ໄດ້.  ດ່ັງນ້ັນ, ຖ້າພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະອົງໃຫ້ພວກເຮົາພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ, ຊອກຫາທາງໃນ
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ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່,   ແຕ່ຈໍາເອົາໄວ້ວາ່ມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນສູງຫລາຍ ທ່ານບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍ
ກໍາລັງຂອງຕົນເອງ.   ອີກຢ່າງນ່ຶງ, ໃຫ້ພະຍາຍາມຊອກຫາມາດຕະຖານສ ງູເທ່ົາທ່ີຈະເຮັດໄດ້ (ອຟຊ 3:20).  
ໃຫ້ເບ່ິງຄໍາພະຍານຂອງອາຈານໂປໂລໃນປ້ືມຟີລິບປອຍ 3:12-16. 

ການເປັນຄຣິສະຕຽນບ່ໍເຕັມ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ມີອາຍຸແລ້ວແຕ່ຍັງມີຈິດວນິຍານເໝືອນເດັກນ້ອຍ.  ອາຈານໂປ
ໂລໃຊ້ຕົວຢ່າງປະກອບວ່າຄົນພວກນ້ີເປັນເໝືອນເຮືອຢູ່ໃນຖ້າມກາງລົມພະຍຸ ຖືກພັດໄປມາ.  ບັນຫາມີຢູ່ວ່າ
ພວກເຂົາບ່ໍໃຫຍ່ໃນດ້ານຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຄືອົງພຣະເຢຊູ (ອຟຊ 4:13).   ພວກເຂົາຟັງ
ພວກສອນປອມ.    ແນວໃດກໍຕາມອາຈານໂປໂລເຫັນພວກເຂົາດີເຊ່ືອວາ່ພວກເຂົາຈະໃຫຍ່ຂ້ຶນດ້ານຄວາມ
ເຊ່ືອວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນສີສະຂອງຄຣສິຕະຈັກ (4:15). 

ໝາຍເຫດ:  ຂ້ໍ 16 ໄດ້ສລູບພາບພົດຂອງຄຣິສຕະຈັກ.  ຮ່າງກາຍ-ຜູ້ທ່ີເຊືອ່ໄດ້ຕອບສນອງຕ່ໍການນໍາພາ
ຂອງຜູ້ເປັນຫົວ-ພຣະຄຣດິ; ຄຣສິຕະຈັກຈະເຣນີຂ້ຶນເພາະອົງພຣະຄຣິດ.   ນ້ັນເປັນພາບແນວໃດ?  ອາຈານ
ໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າມັນເປັນພາບເໝືອນຮ່າງກາຍທຸກສ່ວນໄດ້ຕິດຕ່ໍກັນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ເປັນບ່ອນມີຄວາມ
ຮັກເຮັດໃຫ້ທຸກສ່ິງຈະເຣນີຂ້ຶນ, ແລະເປັນບ່ອນເຫັນທຸກພາກສ່ວນເຮັດໜ້າທ່ີຂອງຕົນເອງ.  ນ້ັນແຫລະເປັນນິ
ມິດໝາຍອັນສູງ ແລະຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້. 
 

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 

     ຄຣສິຕະຈັກຖືກເອ້ີນໃຫ້ສະແດງຊີວິດອັນມີຄ່າໃຫ້ສົມກັບເປັນພຣະກາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດ.  ຖ້າຄຣິສຕະ
ຈັກເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະຄຣິສຕຈັກນ້ັນຄວນຊ່ອຍຄົນອ່ືນໃຫ້ມີສັນຕິສຸກກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະໃຫ້
ຢູ່ກັບຄົນອ່ືນຢ່າງປອງດອງກັນ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານພຣະພອນແກ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃຫ້ສືບຕ່ໍໃນການຮັບໃຊໃ້ນໂລກ 
ນີ.້      ຜູ້ນາໍໃນຄຣສິຕະຈັກພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກຕ້ອງເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູມາປະກອບໃຊ້ໃນຊວິີດ 
ເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີດີ. 
     ການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນນ້ັນເປັນໃຈຄວາມໃນພຣະຄັມພີໃນປ້ຶມເອເຟໂຊ 2:11-22 ແລະ 3:14-21.  
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິຖານເພ່ືອຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປໃນໂຢຮັນບົດ 17.  ມີນັກກິລາຫລ້ິນບັສເກດບອນເຖິງ
ກົດລັບຂອງທີມທ່ີຊະນະ.    ຜູ້ສັມພາດໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າທີມທ່ີຊະນະນ້ັນບ່ໍຄອຍມີສີມືດີເໝືອນທີມຄູ່ແຂ່ງ, 
ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແລະໃຫ ້ກໍາລັງໃຈໃຫ້ໃຊພ້ຣະພອນຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ.  ຄຣິສຕະຈັກ
ກໍເຊ່ັນກັນ ຖ້າເຮັດຢ່າງນ້ັນກໍຈະບັນລຸເຖິງເປ້ົາໝາຍໄດ້.  
  
 

ຄໍາຖາມ 
 

6. ຄຸນນະວຸດທິຢ່າງໃດທ່ີຫ້ອງຮຽນ ແລະຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຄວນສະແດງອອກໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້? 
7. ອາຈານໂປໂລມີນ້ໍາໃຈຮ້ອນຮົນເຖິງການ ìດໍາລົງຊ ີວິດໃຫ້ມີຄ່າ.î  ໃຫ້ອະທິບາຍຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ

ຂອງທ່ານຕ່ໍຈິດໃຈຮ້ອນຮົນນ້ັນເປັນແນວໃດ? 
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8. ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານແມ່ນໃຜເປັນຄົນສ້າງການເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນໃນຄຣສິຕະຈັກ?  ຖ້າມີຄົນ
ຕ້ັງຄໍາຖາມຢ່າງນ້ີຂ້ຶນມາໃນຫ້ອງຮຽນ ຊ່ືຂອງທ່ານຈະຖືກຍົກຂ້ຶນມາບ່ໍ?  ເປັນຫຍັງ? 

9. ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ດ້ານຄວາມເຊ່ືອເປັນເປ້ົາໝາຍ ໃນອາທິດໜ້ານ້ີຈ່ົງໃຊຊີ້ວິດຂອງທ່ານໃຫ້ດີກວ່າເກ່ົາ
ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

10. ການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໃນຫ້ອງຮຽນທ ່ານເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນສົນໃຈຢາກມາເປັນສະມາຊິກໃນຄຣິສ
ຕະຈັກຂອງທ່ານແນວໃດ? 

11. ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານຢ່າງເໝາະສົມຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົປະທານໃຫ້ແກ່ທ່ານບ່ໍ? 
 

 
 
 

ບວ 
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ບດົຮຽນທ ີ6 
ຈົງ່ດາໍລົງຊວີດິໃນທາງຂອງອງົພຣະຄຣດິ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ເອເຟໂຊ 4:17-5:20 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຟໂຊ 4:17-5:20 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຊີວດິຂອງຜູ້ເປັນສະມາຊິກໃນອົງພຣະຄຣິດຕ້ອງດໍາລົງຊີວິດໃນ   

ທາງຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ການປະພຶດປະຈໍາວັນຂອງທ່ານໄດ້ເປັນແສງສະທ້ອນຂອງອົງພຣະ

ເຢຊຢູ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງຄໍາສອນເຣ່ືອງຊີວິດປະຈໍາວັນໃນບົດນ້ີ    ແລະ

ເພ່ືອຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊວິີດທ່ີຕົນເອງໃນບ່ອນຕົນເອງບ່ໍສາ
ມາດເຮັດໄດ້. 

 

ບົດນໍາ 
     ເມ່ືອພວກເຮົາມີຊີວດິຢູ່ໃຫ້ສົມກັບການທ່ີພຣະເຈ້ົາເອ້ີນເອົາ (4:1), ຊີວິດປະຈໍາວນັຂອງເຮົາເອງເປັນຜົນ
ອອກມາຈາກມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ບ່ໍເປັນພຽງການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຕ້ອງເປັນຄົນໃຫ້
ກຽດຕ່ໍພຣະອົງໃນລົງໂລກນ້ີ.  
        ຜູເ້ປັນຕົວຢ່າງທ່ີດີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແມ່ນຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະເປັນຄົນໄດ້ຮັບການສິດສອນມາ
ເປັນຢ່າງດີໃນຄວາມເຊືອ່.  ວັນນ່ຶງທ່ານຄົນນ້ີໄດ້ເວ້ົາກັບຂ້າພະເຈ້ົາວາ່, ìທັມມະດາແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນ
ແປກປລາດ ແຕ່ເວລານີບ່ໍ້ເຫັນວ່າແປກປລາດອັນໃດ.î ເຫັນວ່າຄໍາເວ້ົາຢ່າງນ້ັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຕົກຕະລຶງ
ເພາະຄົນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເອົາມາເປັນຕົວຢ່າງກາຍເປັນຄົນບ່ໍຍິນດີກັບສ່ິງທ່ີຕົນເອງກໍາລັງຈະເປັນ. ເຫັນວ່າທ່ານ
ມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນບ່ໍ?.  ໃນຂນະທ່ີທ່ານສຶກສາຫລັກການໃນບົດຮຽນນ້ີ ໃຫ້ພິຈາຣະນາເຖິງສ່ິງ
ຍາກທ່ີທ່ານຈະເຮັດ.     ອາດຈະເປັນສ່ິງດີແລະສ່ິງບ່ໍດີໃນຊີວິດຂອງທ່ານ  ໃຫ້ທ່ານບອກຢ່າງໜ້ອຍອັນນ່ຶງທ່ີ
ທ່ານຕ້ັງໃຈນໍາມັນມາເພ່ືອທ່ານຈະສ້າງສັນຕິສຸກກັບພຣະເຈ້ົາ. 
 

1. ຈາກສ່ິງເກ່ົາ ເຂ້ົາໄປຫາສ່ິງໃໝ:່ (ເອເຟໂຊ 4:17-24) 
ໃນປ້ຶມເອເຟໂຊໄດ້ສອນເຖິງຫລັກການທ່ີຈະມີຊີວດິດີໃຫ້ສົມກັບທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເອົາ, ແຕ່ອາຈານໂປ

ໂລໄດ້ເນ້ັນໜັກເຖິງການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວຂອງສະມາຊກິໃນພຣະກາຍຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນຄຣິສຕະຈັກ.   ອາ
ຈານໂປໂລໄດ້ບອກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການດໍາລົງຊີວດິດີສາມາດປ່ຽນຄົນທ່ີຍັງຢູ່ຝ່າຍໂລກໃຫ້ສົນໃຈໃນເຣ່ືອງ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ບາງຄົນບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງປະວດັໃນສາສນາຂອງພວກຢິວ ອາຈານໂປໂລຈ່ິງກັບໄປສອນເຖິງພ້ືນ
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ຖານຫລັກຄວາມເຊ່ືອ. ເພ່ິນໄດ້ບອກໃຫ້ພວກທ່ີເຊືອ່ໃຫ້ແຍກຕົວເອງອອກຈາກເບ້ືອງຫລັງຈາກສາສນາເດີມ.  
ບາງຄ້ັງສ່ິງທ່ີອາຈານໂປໂລຂຽນບອກນ້ັນອາດເປັນສ່ິງງາ່ຍໆ    ແຕ່ຖ້າເອົາມາທຽບກັບທັມນຽມພວກເຮົາໃນ
ທຸກວັນນ້ີ ຄໍາສອນຂອງເພ່ິນໄດ້ອອກມາຈາກສັງຄົມທ່ີເປັນຄໍາສອນດີໃນຫລັກຄວາມເຊ່ືອ   ຫລືອາດເປັນສ່ິງ
ເຮັດໃຫ້ຫລົງທາງໄປ?  ຊີວດິຂອງພວກເຮົາແຕກຕ່າງເພາະວ່າອົງພຣະຄຣດິສະຖິດນໍາແມ່ນບ່ໍ? 

ສັງເກດເບ່ິງອາຈານໂປໂລກ່າວເຖິງຄົນໃນສມັຍທີນ່ຶງ. ການດ ໍາລົງຊວິີດຂອງພວກເຂົາບອກວ່າພວກເຂົາ
ບ່ໍຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ, ມີຈິດໃຈແຂງກະດ້າງຕ່ໍພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ມີການປະພຶດທ່ີບ່ໍສົນໃຈເຖິງ
ສ່ິງດີກວ່າສ່ິງຂອງໃນໂລກນ້ີຄືເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ.     ພວກເຂົາເປັນຄົນກ ັບກາຍສົນໃຈແຕ່ ìທຸກສ່ິງທ່ີມີມົນ
ທິນ, ແລະເຣ່ືອງຕັນຫາແລ້ວຕັນຫາອີກ.î  ອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ຫາເຣ່ືອງໃສ່ຄົນໃນເມືອງເອເຟໂຊວ່າເປັນຄົນ
ໂລບມາກ, ແຕ່ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມຍາກລໍາບາກທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງອົດທົນຕ່ໍການທົດລອງທ່ີນໍາໄປເຖິງ
ການບ່ໍໃຫ້ກຽດແດ່ອົງພຣະຄຣິດເລີຍ. 

ເຖິງແມ່ນສະມາຊິກໃນຄຣສິຕະຈັກໃນເມືອງເອເຟໂຊໄດ້ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູໃໝ່ໆ ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້
ຫົນທາງຂອງອົງພຣະຄຣິດ ແລະຈະເຣ ນີຂ້ຶນໃນຖານະເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ.  ພວກຄົນທ່ີເຊ່ືອນ້ີບ່ໍແມ່ນພວກທໍາອິດທ່ີ
ເຊ່ືອ, ອາຈານໂປໂລໄດ້ເນ້ັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເອ້ີນ (ອຟຊ 4:14-16)   ຈາກພຣະເຈ້ົາໃຫ້ດໍາລົງຊີ
ວິດຈະເຣນີຂ້ຶນທ່ີນໍາເອົາພຣະກຽດແລະເພ່ືອເປັນພະຍານຕ່ໍຊາວໂລກ    ບ່ໍແມ່ນແຕ່ມີຄວາມຮູ້ຈັກເຖິງເຣ່ືອງ
ຂອງອົງພຣະຄຣດິເທ່ົານ້ັນ.  ການນະມັສການໃນຄຣິສຕະຈັກນ້ັນສໍາຄັນ ແລະການດໍາລົງຊີວິດເພ່ືອເປັນພະ
ຍານກ ໍສໍາຄັນເໝືອນກັນ. 

ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຕົວຢ່າງປະກອບເພ່ືອຄົນຈະເຂ້ົາໃຈດີ ເພ່ິນໄດ້ຍົກເອົາເສ້ືອຜ້າຂ້ຶນມາເວ້ົາຄືວ່າການ
ປ່ຽນແປງນ້ັນບ່ໍເປັນສ່ິງເຮັດໃຫ້ງາມແຕ່ທາງນອກຊ່ືໆ  ແຕ່ໃຫ້ເອົາຂອງເກ່ົາອອກໄປອາດຈະເປັນການປະພຶດ 
ການນຶກຄິດ ການປາກເວົາ້ ແລະເອົາສ່ິງໃໝ່ເຂ້ົາມາ.  ເພ່ິນຮູ້ວ່າການປ່ຽນແທ້ນ້ັນຕ້ອງປ່ຽນພາຍໃນ: ìຈ່ົງໃຫ້
ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານຖືກຊົງຕ້ັງຂ້ຶນໃໝ່î (ອຟຊ 4:23-24).   ຕົວຢ່າງທ່ີຈະເອົາມາປະກອບໃຊໃ້ນການປ່ຽນ
ແປງຊີວດິນ້ັນແມ່ນຜູ້ທ່ີສແວງຫາພຣະເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຊອບທັມ ແລະຄວາມບໍຣິສຸດ  ພຣະຄັມພີທ່ີ
ສອນຢ່າງນ້ີກໍມີຢູ່ໃນບ່ອນຕ່າງໆເຊ່ັນ ໂຣມ 12:1-3 ເພ່ືອຈະເປັນປໂຍດໃນການສຶກສາໃນເຣືອ່ງນ້ີ. 

  

2. ຜິດບາບບາງຢ່າງທີຄ່ຣສິະຕຽນຍັງຈະເຮດັບາບ: (ເອເຟໂຊ 4:25-32) 
ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາເລ້ີມຮັບໃຊພ້ຣະເຈ້ົາໃນວ ັຍເຍົາ ພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນອູ້ມຊບ່ໍູວ່າຈະເປັນການເທສ

ນາຫລືສິດສອນເພ່ິນບ່ໍເຄີຍຕິຕຽນອັນໃດ.      ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າເພ່ິນເຫັນຄວາມຜິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຫລາຍສົມ
ຄວນ ແຕ່ທ່ີຈະເຮັດຢ່າງນ້ັນບ່ໍເປັນວິທີການຂອງເພ່ິນ.  ວັນນ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສົນທະນາຢ່າງເລ ກິເຊ່ິງກັບພ່ໍເຖິງ
ເຣ່ືອງບົດເທສນາ.      ໃນທ່ີສຸດເພ່ິນກ່າວວ່າ, ìບົດເທສນານ້ັນດີຫລາຍ ແຕ່ເຫັນວ່າມັນຍັງຂາດຈຸດສະເພາະ
ເຈາະຈົງ.î  ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມໝາຍທ່ີເພ່ິນກ່າວໄດ້ດີ.      ຕອນນ້ີອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ຂຽນປ້ຶມໃຫ້
ພວກນັກປາດອ່ານ   ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຫາບາງຢ່າງສະເພາະທ່ີເຮັດໃຫ້ຄຣິສຈະຈັກໃນເມືອງເອເຟໂຊ
ເສັຽຄໍາພະຍານຕ່ໍຊາວໂລກ. 

ອາຈານໂປໂລຮູ້ຈັກຄົນໃນເມືອງເອເຟໂຊດີ ìພວກໄພ ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນເມືອງເອເຟໂຊî (ອຟຊ 1:1) 
ບ່ໍເປັນເໝືອນພວກນັກບວດທັງຫລາຍເພາະມີບາງຄົນບ່ໍເປັນຄົນສັດຊືເ່ພາະພວກເຂົາໄດ້ບິດເບືອນພຣະຄັມ
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ພີຊ່ຶງບ່ໍສົມຄວນມີໃນຖ້າມກາງຄຣິສະຕຽນ.   ສັງເກດເຖິງຄໍາສ່ັງ:  ຢ່າຕົວະອີກ, ຢ່າໃຊ້ຄໍາຫຍາບຊ້າ, ຫລືຄໍາ
ປ້ອຍດ່າ (4:25,29,31).   ອາຈານໂປໂລສອນໃຫ້ເວ້ົາແຕ່ຄວາມຈິງຕ່ໍກັນດ້ວຍຄວາມຮັກ (4:15);  ໃຫ້ເວ້ົາ
ແຕ່ຄໍາໜູນໃຈເພ່ືອຄົນອ່ືນຈະໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດ ໃຫ້ຜູ້ຟັງຢາກຟັງອີກເຖິງເຣືອ່ງຄວາມເມດຕາແລະຄວາມໃຫ້
ອະພັຍກັນແລະກັນ (4:32). 
     ໂມໂຫແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງມະນຸດຊຶງ່ສາມາດບັງຄັບໄດ້ (4:26).  ໃນຖານະເປັນຄຣິສະຕຽນພວກເຮົາ
ຄວນບັງຄັບຄໍາເວ້ົາແລະການປະຕິບັດເພ່ືອໃຫ້ເປັນທ່ີຖວາຍພຣະກຽດແດ່ອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ.      ບາງຄ້ັງຖ້າ
ພວກເຮົາບ່ໍໂມໂຫເມ່ືອເຫັນສ່ິງບ່ໍເປັນທັມເກີດຂ້ຶນກໍເປັນເປັນບາບເໝືອນກັນ. ແນວໃດກໍຕາມໂມໂຫນ້ັນອາດ
ມີຂ້ຶນໃນບາງລະຍະ ແຕ່ຕ ້ອງລະວັງບ່ໍໃຫ້ພວກເຮົາມີນິສັຍໂມໂຫແລະກຽດຊງັຄົນອ່ືນ.    ພວກເຮົາຄວນເອົາ
ຫລັກການໂມໂຫຫລືຮ້າຍມາໃຊ້ ຄືວາ່ຮ້າຍກ ໍຮ້າຍໄດ້ແຕ່ບ່ໍໃຫ້ເຖິງຈົນຕາເວັນຕົກດິນ. 
     ອາຈານໂປໂລສອນເຖິງທັມມະຈະຣິຍາທ່ີມີຢູ່ໃນພຣະຄັມພີ. ເຫັນວ່າມີບາງຄົນມາເຊ່ືອເຄີຍມີອາຊ ີບເປັນ
ໂຈນ.      ແທນທ່ີຈະຊອກລັກສ່ິງຂອງອາຈານໂປໂລສອນໃຫ້ເຮັດວຽກຫາລ້ຽງຊ ບີຄວາມດີແລະຄວາມສັດຊ່ື.  
ການເຮັດດ່ັງນ້ີເພ່ືອເຂົາຈະສາມາດຊອ່ຍຄົນອ່ືນຜູ້ຍາກຈົນ (4:28).      ສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງແມ່ນບ່ໍໃຫ້ເອົາສ່ິງຂອງ
ຈາກຜູ້ຮ່ັງເພ່ືອຈະມາແບ່ງບັນກັບຜູ້ທຸກຍາກ.      ມືຂອງຄຣິສະຕຽນບ່ໍແມ່ນໃຊລັ້ກ ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ເພ່ືອເຮັດງານ
ແລະຊ່ອຍຄົນອ່ືນ. 
     ìຢ່າເຮັດໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາເສັຽພຣະທັຍî  ຮູ້ວ່າຄວາມບາບທຸກຢ່າງເຮັດໃຫ້ພຣະວນິ
ຍານເສັຽພຣະທັຍໄດ້ (4:30).  ຂ້ີຕົວະ, ຂ້ີລັກ, ແລະໂມໂຫຢ່າງບ່ໍບັງຄັບໄດ້ແມ່ນຄວາມບາບ ແລະບອກເຖິງ
ຜູ້ທ່ີເຮັດຢ່າງນ້ັນເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາຢ່າງຜິດ.     ໃນພຣະຄັມພີເດີມ, ເມັຽຂອງໂພຕີຟາໄດ້ທົດລອງໂຢເຊບັໃຫ້ໄປ
ນອນນໍາ ແຕ່ເຫັນວ່າໂຢເຊັບປະຕິເສດໂດຍກ່າວວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຮັດສ່ິງຊົວ່ຊ້າຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ?î 
(ປຖມ 39:9).      ຈ່ົງຮູ້ວ່າຄວາມບາບທຸກຢ່າງແມ່ນຄວາມບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະອົງເສັຽພຣະທັຍໃຫ້ເມ່ືອ
ພວກເຮົາເຮັດບາບໃນຊີວິດ. 
       ໃຫ້ອະພັຍເປັນສ່ິງສໍາຄັນໃນຊີວິດຂອງຄຣິສະຕຽນເຮົາ.  ການທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດບາບ
ແກ່ພວກເຮົາເປັນວິທີຂອງພຣະອົງ ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາມາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊຄູຣິດເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້
ເລ້ີມຕ້ົນຊວິີດໃໝ່.  ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ທ່ີຮັບການໃຫ້ອະພ ັຍນ້ັນມອບການອະພັຍດ່ັງກ່າວນ້ັນໃຫ້ຄົນອ່ືນ
ຕ່ໍໄປ (ມັດທາຍ 6:9:15).  ແມ່ນແທ້ການທ່ີພວກເຮົາໃຫ້ອະພັຍຄົນອ່ືນໄດ້ນ້ັນເປັນສ່ິງດີທ່ີສຸດທ່ີພວກເຮົາເຮັດ
ໄດ້.   ເມ່ືອພວກເຮົາໃຫ້ອະພັຍຄົນນ່ຶງຄົນໃດພວກເຮົາບ່ໍຈົດຈໍາຄວາມຜິດເດີມ ແຕ່ໃຫ້ໂອກາດພວກເຂົາເຈ້ົາ
ເລ້ີມຕ້ົນໃໝ່ໃນຄວາມສ ັມພັນກັບພວກເຮົາແລະຜູ້ອ່ືນໆ.  ຄວາມເມດຕາ, ສົງສານ, ແລະໃຫ້ອະພັຍ-ນ້ັນເປັນ
ຫົນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແລະເປັນສ່ິງພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເວ້ົາແລະປະຕິບັດ. 
       ເອເຟໂຊ 4 ໄດ້ສລູບປິດດ້ວຍສອນໃຫ້ມີການປະພຶດແລະນິສັຍທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຫລີກເວ້ັນ ແລະສອນໃຫ້
ໃຊ້ຄໍາເວົາ້ອັນສຸພາບ ມີຄວາມເມດຕາສົງສານແລະໃຫ້ອະພັຍ.  ພວກເຮົາທຸກຄົນອາດໄດ້ສຶກສາພຣະຄັມພີ
ໃນໂຮງຮຽນວນັອາທິດມານານສົມຄວນແລ້ວແມ່ນບ່ໍ    ຈົນພວກເຮົາໄດ້ທ່ອງຈໍາຂ້ໍພຣະຄັມພີໄດ້ບາງຂ້ໍເຊ່ັນ: 
ìຈ່ົງເມດຕາກັນແລະກັນî (ອຟຊ 4:32).    ຫລາຍເທ່ືອຂ້ໍງ່າຍໆທ່ີທ່ອງຈໍາໄດ້ແຕ່ເຫັນວ່າຈະເອົາມາປະຕິບັດ
ປະຈໍາຊີວິດນ້ັນຍາກຫລາຍ.   
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3. ໃຫມ້ຊີວີດິໃຫຄ້ືພຣະເຈົ້າ: (ເອເຟໂຊ 5:1-7) 
ອາຈານໂປໂລຂຽນເຖິງທັມມະຈະຣິຍາ ແລະການປະພຶດດີທ່ີສົມຄວນມີຢູ່ໃນຊີວດິຂອງຄຣິສະຕຽນ; ແຕ່

ເພ່ິນຍັງໄດ້ເພ້ີມນິສັຍບາງຢ່າງ: ìຈ່ົງເປັນຜູ້ດໍາເນີນຊີວິດຕາມແບບຢ່າງພຣະເຈ້ົາເໝືອນເປັນບຸດທ່ີຊງົຮັກî (ອ
ຟຊ. 5: 1).  ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນໃນບົດ 4:24 ໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຮົາໄດ້ຖືກ ìສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ຕາມແບບລັກສະ
ນະຢ່າງພຣະເຈ້ົາໃນຄວາມຊອບທັມແລະຄວາມບໍຣສຸິດທ່ີແທ້ຈິງ.î    ຕອນນ້ີອາຈານໂປໂລເອ້ີນຄຣິສຕະຈັກ
ວ່າ ìໄພ່ພົນບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.î  ກົກເຄ້ົາຂອງຄວາມເວ້ົາບໍຣສຸິດແມ່ນ ແຕກຕ່າງ.  ອົງພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະເຈ້ົາເປັນອົງບໍຣິສຸດແລະແຕກຕ່າງກັບວິນຍານທັງຫລາຍ.  ພຣະວິຫານໄດ້ຖືກເອ້ີນວ່າບໍຣສຸິດເພາະເປັນ
ບ່ອນແຕກຕ່າງກັບຕຶກອ່ືນໆ.  ພຣະຄັມພີບໍຣິສຸດເພາະເປັນປ້ຶມແຕກຕ່າງກັບປ້ຶມຕ່າງໆ.  ເຊ່ັນກັນພວກເຮົາຜູ້
ທ່ີເຊ ື ່ອຄວນເປັນຄົນບໍຣສຸິດ ແຕກຕ່າງເພາະພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພລັງໃຫ້ມີຊີວິດພິເສດເໝືອນພຣະອົງ.     ຜົນດີນ້ັນ
ແມ່ນພຣະອົງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວດິທ່ີໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະອົງ, ຄົນອ່ືນໄດ້ດີ, ແລະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງພໍໃຈ. ພວກ
ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ແລະຢູ່ໃນຊີວິດດ້ວຍຄວາມຮັກ (5:2)   ເພາະພຣະເຈ້ົາໃນອົງພຣະເຢຊູໄດ ້ເປັນແບບຢ່າງຂອງ
ພວກເຮົາ. 

      ອາຈານໂປໂລຍັງສ ບືຕ່ໍເອ້ີນໃຫ້ຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງເອເຟໂຊເປັນຄົນແຕກຕ່າງກັບຄົນຢູ່ຮອບໂລກ.  
ເພ່ິນບອກໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຄົນບໍຣສຸິດໃນການໃຊເ້ພດສ ມັພັນ     ເພາະຄົນສ່ວນຫລາຍໃນທ່ີນ້ັນມີເມັຽນ້ອຍ
ຫ້ອຍເມັຽຫລວງ, ໃນວິຫານຂອງນາງດາຍອານາມີຍິງໂສເພນີເປັນຮ້ອຍບໍຣກິານ.     ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວ
ເປັນລາຍການເປັນແຖວອອກມາເຖິງ: ການໃຊ້ເພດສ ັມພັນຜິດ,  ເບ່ິງສ່ິງເປ້ືອນ, ເວ້ົາເປ້ືອນ, ມີຕັນຫາ  ແລະ
ກ່າວຫລອກລວງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຢ່າໃຫ້ມີໃນຊີວິດຂອງຄຣສິະຕຽນ.    ບ່ໍເປັນສ່ິງພວກເຮົາບ່ໍເຮັດເທ່ົານ້ັນ   ແຕ່ຢ່າ
ເປັນເພ່ືອນກັບຄົນທ່ີເຮັດຜິດໃນເຣ່ືອງຢ່າງນ້ີເໝືອນກັນ (5:7).  ຊີວິດຢ່າງນ້ັນບ່ໍເປັນພາບດີຕ່ໍຄຣິສະຕຽນເລີຍ.  
ເມ່ືອຊາວເມ່ືອງເອເຟໂຊໄດ້ເຊ່ືອແລະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງເຣ່ືອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົົາ ແລະຂອງພຣະຄຣດິ
ແລ້ວ     ພວກເຂົາພາກັນຮູ້ເຖິງສ່ິງພຣະເຈ້ົາຊົງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ມີການປະພຶດບ່ໍດີໃນຖານະເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ແລະຖ້າຜູ້ໃດຍັງເຮັດຢູ່ກໍຈະຕ້ອງຖືກຕັດສິນ. 

 

4. ໃຫມ້ຊີວີິດເໝືອນເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົາ້: (ເອເຟໂຊ 5:8-14) 
  ເຣ່ືອງອາຈານໂປໂລຍົກເອົາມາທຽບຊີວດິເກ່ົາກັບຊີວິດທ່ີພວກເຮົາມີໃນອົງພຣະຄຣິດຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມ

ແຕກຕ່າງກັນຄືເພ່ິນໄດ້ເວົາ້ເຖິງເຣ່ືອງຄວາມມືດກັບຄວາມສະຫວ່າງ.     ແຕ່ກ່ອນພວກເຂົາເຄີຍຢູ່ໃນຄວາມ
ມືດດຽວນ້ີໄດ້ພົບແສງສະຫວ່າງແລ້ວ.  ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຂົາຄວນເປັນລູກແຫ່ງແສງສະຫວ່າງ (5:8).  ອົງພຣະ
ເຢຊເູອງໄດ້ກ່າວບອກວ່າພຣະອົງເປັນແສງສະຫວາ່ງຂອງໂລກ (ມທ 5:14).   ພຣະອົງໄດ້ສອນວ່າພວກສາ
ວົກຄວນສ່ົງແສງສະຫວ່າງນ້ັນໄປໃຫ້ຄົນໃນໂລກເຫັນແລະຮູ້ຈັກເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາແລະເຫັນ 
ຊີວິດດີຂອງຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງ (ມທ 5:15).   ອາຈານໂປໂລບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າຊວິີດຢູ່ໃນຄວາມສະ
ຫວ່າງຍ່ອມຜະລິດຜົນດີ, ຄວາມສິນທັມ, ແລະຄວາມຈິງສເມີໄປ. ເມ່ືອພວກເຮົາເຮັດດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາກໍເປີດ
ຄວາມມືດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງເຂ້ົາມາເພ່ືອໂລກຈະໄດ້ຮູ້ແລະໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍ. 

 

5. ໃຫມ້ຊີວີິດຢູຢ່່າງສລາດ: (ເອເຟໂຊ 5:15-20) 
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     ມີຄຣູຫລາຍຄົນໄດ້ກ່າວໃນຫ້ອງຮຽນວ່າ, ຈ່ົງຕ້ັງໃຈຟັງ.  ອາຈານໂປໂລຜູ້ເປັນຄຣູໃຫຍ່ໄດ້ກ່າວຄືກັນ 
ເພິ່ນຈິ່ງໄດ້ຂຽນວ່າ, ìຈ່ົງລະວັງໃນການໃຊ້ຊີວດິຢູ່-ບ່ໍແມ່ນແບບໂງ່ໆî (ອຟຊ 5:15). ເພ່ິນຍັງກ່າວເພ  ້ີມເຣ່ືອງ
ກະຕ ຸ ້ນໃຈອີກ: ìຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າອັນໃດເປັນນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງî (5:17). ການເຂ້ົາໃຈບ່ໍຄືກັນກັບການກະ
ທໍາ, ເພາະເພ່ິນຢາກໃຫ້ພວກທ່ີເຊ່ືອລົງມືເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.       ເຣ່ືອງຕ່ໍໄປເພ່ິນກ່າວເຖິງ
ເຣືອ່ງເມົາ.    ຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາຄຶດວ່າເມົານ້ັນຕ້ອງແມ່ນເຣ່ືອງກິນເຫລ້ົາຫລາຍ   ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວມັນ
ອາດແມ່ນເຣືອ່ງທ່ີພວກເຮົາທໍາລາຍຕົນເອງແລະຄົນອ  ່ືນກໍໄດ້ທ່ີບ່ໍເປັນພະຍານດີເຖິງອົງພຣະຄຣິດ.  ແນວໃດ
ກໍຕາມທຸກວັນນ້ີການມ ນຶເມົາຍັງເປັນບັນຫາຂອງຄົນຊາວໂລກແລະຄຣິສະຕຽນເໝືອນກັນ. 

ສ່ິງດີທ່ີອາຈານໂປໂລສອນວ່າ, ìຈ່ົງເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານî (5:18).  ຫລາຍເທ່ືອຄົນເຮົາຢ້ານຕ່ໍຄໍາ
ສອນຢ່າງນ້ັນ ຄຶດວ່າຕົນເອງຈະເຮັດສ່ິງແປກຊ່ຶງການກິນເຫລ້ົາອາດນໍາພາໃຫ້ເຮັດ.  ການທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍອົງ
ພຣະວິນຍານນ້ັນຈະເພ້ີມພລັງໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຮັກ   ແລະການບັງຄັບຕົນເອງເກີນຄວາມສາມາດ (2 ຕມທ 
1:7).  ຈ່ົງໃຫ້ອົງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາເຕັມລ້ົນໃນຊີວິດຂອງທ່ານເພາະພຣະເຈ້ົາເຮັດຕາມພຣະປະສົງ
ຂອງພຣະອົງຊຶງ່ເປັນສ່ິງປະເສີດຕ່ໍພວກເຮົາ (ຟລປ 2:13). 

     ອາຈານໂປໂລໄດ້ສລ ບູໃນຕອນນ້ີໂດຍການກ່າວຂອບພຣະຄ ນຸພຣະເຈ້ົາ (ອຟຊ 5:20).  ການກ່າວ
ຂອບພຣະຄ ນຸເໝາະສົມທຸກໂອກາດ.     ເຖິງຈະມີອັນໃດເກີດຂ້ຶນກັບພວກກເຮົາກໍຕາມ ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປະ
ທານພຣະພອນໃຫ້ຊຶງ່ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໄດ້ພຽງພາກສ່ວນ.  ພວກເຮົາຢ່າລືມໃນການຂອບພຣະຄ ນຸໃນຊີວິດ
ເພ່ືອພວກເຮົາຈະເປັນຄົນແຕກຕ່າງໃນໂລກ. 
  
ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 

     ຈ່ົງເຮັດໃນສ່ິງທ່ານສອນຄົນອ່ືນນ້ັນໄດ້ສອນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໃນພຣະຄັມພີ.  ສ່ິງທ່ີພວກເຮົາສາຣະພາບນ້ັນ
ພວກເຮົາຄວນປະຕິບັດຕລອດໄປ.     ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງການປະຕິບັດຍ້ອນເຮົາໄດ້ເຊ່ືອ ແລະຕ້ອງ
ຫລີກເວັ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບ.  ພວກເຮົາຈະເບ່ິງໃນຄໍາສອນອັນນ້ີຢ່າງໃດ?    ການດໍາລົງຊີວດິຂອງຄຣິສະ
ຕຽນນ້ັນບ່ໍແມ່ນໝາຍເຖິງແມ່ນໃຜຮັກສາແລະປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງໄດ້ດີ ແຕ່ມັນແມ່ນພາກສ່ວນຂອງການໃຊ້
ຊີວດິໃນຄວາມເຊ່ືອ. 
     ການຫລ້ິນເກມ ຫລືກິລາຍ່ອມມີກົດ ມີຂອບເຂດແລະເປ້ົາໝາຍສເມີ.  ການກະທໍາບາງຢ່າງຍ່ອມມີການ
ລົງໂທດ ແລະບາງຄ້ັງນໍາໄປເຖິງຊັຍຊະນະ.  ພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄຣິສະຕຽນຕ້ອງປະຕິບັດຕົນໃຫ້ຊອບພຣະທັຍ
ພຣະເຈ້ົາ.  ການເຮັດດີນ້ັນແມ່ນຜົນດີຈາກການມີຄວາມສັມພັນດີກັບພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຮົາອາດຈະເຮັດທຸກ
ສ່ິງດີເລີດບ່ໍໄດ້ ແຕ່ພວກເຮົາຄວນເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຕົນເອງສອນຄົນອ່ືນ.     ເມ່ືອພວກເຮົາເຮັດດ່ັງນ້ັນແລ້ວພວກ 
ເຮົາກໍຈະມີຄວາມຍິນດີໃນຊີວດິ ແລະຄົນອ່ືນຈະມີຄວາມຍິນດີນໍາອີກ. 
 

ຄໍາຖາມ 
 

12. ທ່ານຈໍາໄດ້ບ່ໍວ່າບ່ໍນານມານ້ີທ່ານໄດ້ມີຄວາມໂມໂຫຂ  ້ຶນມາ? ບົດຮຽນວັນນ້ີໄດ້ສອນໃຫ້ທ່ານເຮັດ
ແນວໃດກັບການໂມໂຫນ້ັນ? 
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13. ລັກສະນະຢ່າງໃດທ່ີເປັນຜົນດີທ່ີອາຈານໂປໂລກ່າວສອນໃນບົດຮຽນນ້ີ? 
14. ວິທີໃດທ່ີທ່ານຈະປະພຶດເພ່ືອໃຫ້ເປັນຜົນດີຕ່ໍຄົນທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ? 
15. ທ່ານໄດ້ສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງເກີດຂ້ຶນໃນຊີວດິຂອງທ່ານແນວໃດໃນເມ່ືອທ່ານມາເປັນຄຣສິະ

ຕຽນ? 
16. ໃນຫ້ອງຮຽນທ່ານມີຄົນຕ້ອງການຢາກໄດ ້ຍິນຄໍາເວ້ົາສຸພາບໜູນໃຈຈາກທ່ານບ່ໍ? 

 
 

ບວ 
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ບດົຮຽນທ ີ7 
ຊວິີດໃນຄອບຄວົຄຣິສຕຽນ 

 
ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຟໂຊ 5:21-6:9 
ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເອເຟໂຊ 5:21-6:9 
ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຄວາມຢໍາເກງພຣະຄຣິດເປັນຫລັກຂອງຄວາມສັມພັນທຸກຢ່າງໃນຄອບຄົວ. 
 ຄາໍຖາມເພື່ອຄົນ້ຄວາ້: ຄວາມເຊ່ືອຄຣສິຕຽນມີຄວາມສໍາຄັນວິທີໃດໃນຄອບຄົວ ແລະທ່ີທໍາງານ? 
ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອເບ່ິງຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນເວລາຂ້ອຍຍອມໃຫ້ຄວາມຢໍາເກງ 
ພຣະຄຣິດເປັນຫລັກຂອງຄວາມສໍາພັນໃນຄອບຄົວແລະໃນທ່ີທໍາງານ. 
 

ຄໍານາໍ 
ພຣະຄັມພີສາມາດຊວ່ຍພວກເຮົາເຣ່ືອງມະນຸດສັມພັນໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດໃນຄອບຄົວແລະ

ໃນທ່ີທໍາງານ. 
 
ຄຣິສຕຽນໃນສັຕວັດທີນ່ຶງອາດຈະສົງສັຍວ່າ, ຊີວດິໃນຄອບຄົວຈະເປັນຢ່າງໃດ? ພາກສຸດທ້າຍຂອງພຣະທັມ

ເອເຟໂຊ ໄດ້ໃຫ້ຫລັກສໍາລັບຄວາມສັມພັນໃນຄອບຄົວໃນສມັຍສັຕວດັທີນ່ຶງ.     ພວກເຮົາຈະເຫັນຫລັກຄໍາ

ສອນນ້ີອີກໃນ ໂກໂລຊາຍ 3:18ó4:1; ຕີໂຕ 2:1-10; ແລະ 1ເປໂຕ 2:18ó3:7.   ຜູ້ອ່ານຈົດໝາຍ

ຂອງໂປໂລໄດ້ຮູ້ແລ້ວວ່າຄວາມສັມພັນໃນໂລກເປັນຢ່າງໃດ; ຄໍາສອນຂອງໂປໂລໄດ້ບອກເຖິງຄວາມເຂ້ົາໃຈ

ຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ເວລາພວກເຂົາໄດ້ອ່ານຄວາມເວ້ົາຂອງໂປໂລແລ້ວ,  ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ເຫັນວາ່ທ່ານ 

ໄດ້ທ້າທາຍສັງຄົມຂອງພວກເຂົາຢ່າງຮຸນແຮງ. 
 
ພວກຜູ້ແປພຣະຄັມພີມີຄວາມເຫັນທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ.    ບາງຄົນວາດພາບເຫັນຜົວແລະພໍ່

ເປັນຜູ້ຢູ່ຫົວແຖວ. ພັຣຍາ, ລູກ, ແລະຂ້າທາດຢູ່ລຽງລົງມາ ແລະທຸກຄົນຕ້ອງຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງຜູ້ນໍາ.   ອີກ

ບາງຄົນເຫັນວ່າພັຣຍາແບ່ງການນໍາພາໃນຄອບຄົວ. ອີງຕາມທັສນະນ້ີ, ຫລັກການໃນ ເອເຟໂຊ 5:21 ເປັນ

ສ່ວນສໍາຄັນໃນຄວາມສັມພັນຕ່າງໆໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ.  ຄວາມແຕກຕ່າງ, ບ່ໍແມ່ນຄວາມເຫັນພ້ອມ, ເປັນ

ຈຸດເດ່ັນໃນການອະທິບາຍພຣະຄໍາຕອນນ້ີ.  
 
1. ຫລກັນໍາພາ: (ເອເຟໂຊ 5:21) 
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ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີແມ່ນສອນໃຫ້ຍອມຟັງຊຶງ່ກັນແລະກັນ  ເພາະຄວາມຢໍາເກງພຣະຄຣິດ. ໃນເອ

ເຟໂຊ 5:18, ໂປໂລຂຽນໄວ້ວ່າ, ìຈ່ົງເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານ.î  ມີຫລັກຄໍາສອນຫລາຍຢ່າງທ່ີອອກມາ

ຈາກພຣະຄໍາຂ້ໍນ້ີ, ແລະໃນນ້ັນກໍມີການຍອມຟັງຊ່ຶງກັນແລະກັນໃນເອເຟໂຊ 5:21.    ການຍອມຟັງຊຶງ່ກັນ

ແລະກັນມີຜົນສະທ້ອນເຖິງຄວາມສັມພັນໃນຄອບຄົວຊ່ຶງມີສາມີພັຣຍາ,    ພ່ໍແມ່ແລະລູກ,   ແລະນາຍແລະ

ຂອ້ຍໃຊ.້ ຂໍຢ່າລືມຫລັກນ້ີ. ພຣະທັມໃນພາກນ້ີສລຸບໂດຍປະກາດວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງເລືອກໜ້າຜູ້ໃດ (ອຟຊ 

6:9).   ເມ່ືອກ່ອນນ້ີ, ໂປໂລໄດ້ຂຽນວ່າ,   ìຈະບ່ໍເປັນຊາດຢິວຫລືຄົນຕ່າງຊາດ ຈະບ່ໍເປັນຂ້ອຍຂ້າຫລືເປັນ 

ອິສຣະ ຈະບ່ໍເປັນຊາຍຫລືຍິງ ເພາະວາ່ເຈ້ົາທັງປວງເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໃນພຣະຄຣດິຄືພຣະເຢຊູî (ຄລຕ 

3:28). 
 
2. ສາມແີລະພຣັຍາ: (ເອເຟໂຊ 5:22-33) 
ໃນການຂຽນກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານ,    ໂປໂລອ້າງເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງພຣະຄຣິດແລະຄຣສິຕະຈັກເພ່ືອ

ສອນພວກເຮົາເຣ່ຶອງຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງພັຣຍາແລະສາມີ.  ພຣະຄຣິດຊງົເປັນປະມຸກແລະພຣະຜູ້ໂຜດ

ຂອງຄຣິສຕະຈັກ; ພຣະຄຣິດຊງົຮັກຄຣິສຕະຈັກແລະຊົງຕາຍເພ່ືອ.    ພຣະຄຣິດຕ້ອງການຊໍາລະລ້າງຄຣສິ 

ຕະຈັກໃຫ້ບໍຣິສຸດແລະບ່ໍມີທ່ີຕິ. ພຣະຄຣິດຊງົຮັກສາຄຣສິຕະຈັກ, ລ້ຽງແລະດູແລໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  ໂປ

ໂລຍັງໄດ້ສອນວ່າຜູ້ຊາຍໄດ້ໜີຈາກແມ່ແລະພໍເ່ພ່ືອໄປຜູກພັນກັບພັຣຍາຊຶງ່ມີຄວາມໝາຍເລິກເຊ່ິງກ່ຽວກັບ

ຄວາມສັມພັນຂອງພຣະຄຣິດແລະຄຣິສຕະຈັກ--ພຣະຄຣິດຍອມສະລະສວັນລົງມາໃນໂລກ    ເພ່ືອຈະໄດ້

ສ້າງແລະເຂ້ົາຮ່ວມກັບຄຣິສຕະຈັກ. 
 
ໂປໂລໄດ້ເວົາ້ກັບພັຣຍາກ່ອນ ແຕ່ສ່ິງທ່ີທ້າທາຍທ່ີສຸດແມ່ນສໍາລັບສາມີ.   ເພາະສາມີແລະພັຣຍາໄດ້ຍອມຢູ່

ໃຕ້ພຣະເຈ້ົາແລະໄດ້ເປັນອັນດຽວກັນໃນຄວາມເຊືອ່, ເຂົາທັງສອງຈະຕ້ອງຍອມຟັງເຊິງ່ກັນແລະກັນ (ອຟຊ 

5:21). ໂປໂລໄດ້ຂຽນວາ່, ìຝ່າຍພັຣຍາ ຈົງ່ຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບສາມີຂອງຕົນÖî (ອຟຊ 5:22). ທ່ີຈິງແລ້ວ

ການທ່ີພັຣຍາຕ້ອງຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຂອງສາມີກໍບ່ໍເປັນເຣ່ືອງຍາກໃນສັຕວັດທີນ່ຶງ    ເພາະນ້ັນເປັນປະເພນີຢູ່

ແລ້ວ. ແຕ່ໂປໂລສອນໃຫ້ພັຣຍາຈ່ົງຍອມຢ່ ູໃຕ້ບັງຄັບຂອງສາມີແບບສມັກໃຈ. 
 
ໂປໂລໄດ້ບອກສາມີວາ່, ìຈ່ົງຮັກພັຣຍາຂອງຕົນ.  ຮັກໃນທ່ີນ້ີແມ່ນການຮັກແບບເສັຽສະລະຊ່ຶງເປັນການຮັກ

ຢ່າງພຣະເຈ້ົາ. ຮັກຫລາຍຈົນຍອມຕາຍແທນ. ແນ່ນອນຖ້າສາມີຮັກພັຣຍາໃນທໍານອງນ້ີ,   ພັຣຍາກໍຄົງບ່ໍມີ

ບັນຫາໃນການຍອມຢ່ ູໃຕ້ບັງຄັບແນ່ນອນ.ຖ້າສາມີຕ້ອງການຊວ່ຍໃຫ້ພັຣຍາໄດ້ມີສະງ່າຣາສີ, ບໍຣິສຸດ, ແລະ

ບ່ໍມີຕໍາໜິ (ອຟຊ 5:27), ການນໍາພາກໍຄົງບ່ໍເປັນເຣືອ່ງໜ້າວິຕົກ. ການຍອມຟັງເຊ່ິງກັນແລະກັນເປັນຫລັກ

ສໍາຄັນ. 
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ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງພຣະທັມພາກນ້ີ, ໂປໂລໄດ້ຢ້ໍາເຣ່ືອງໃຫ້ສາມີຮັກພັຣຍາຂອງຕົນອີກ; ພວກເຮົາບ່ໍແນ່

ໃຈວ່າສັງຄົມໃນສັຕວັດທີນ່ຶງຈະເປັນຢ່າງໃດຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ໂປໂລຕ້ອງໄດ້ສ່ັງສາມີໃຫ້ຮັກພັຣຍາເຖິງສອງ

ຄ້ັງ. ໂປໂລບອກວ່າ, ìພວກທ່ານທຸກຄົນຈ່ົງຮັກພັຣຍາຂອງຕົນເໝືອນຮັກຕົນເອງî (ອຟຊ 5:33); ສໍາລັບ

ພັຣຍາ, ໂປໂລໄດ້ເນ້ັນອີກວາ່ ìຈ່ົງຢໍາເກງສາມີຂອງຕົນ.î 
 
 
3. ບດຸແລະບດິາມານດາ: (ເອເຟໂຊ 6:1-4) 
ໃນວັທນະທັມສ່ວນໃຫຍ່, ລູກໄດ້ຖືກສ່ັງສອນໃຫ້ເຊ່ື ່ອຟັງບິດາມານດາຂອງຕົນ.    ໂປໂລເພີ້ມອີກຢ່າງນຶງ່ຄ ື     

ìເພາະເຫັນແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.î     ຖ້າພ່ໍແມ່ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ, ລູກກໍຄົງຢ່ ູໃນພຣະອົງເຊ່ັນກັນ; ສ່ິງນ້ັນຄື

ພ້ືນຖານຂອງການເຊ່ືອຟັງ; ຫລາຍກວາ່ນ້ັນ ລູກຄວນເຊ່ືອຟັງພ່ໍແມ່ເພາະເປັນການຖືກຕ້ອງ. 
 
ຄໍາສ່ັງໃຫ້ເຊ່ືອຟັງບິດາມານດາຍັງມີຄໍາສັນຍາໄວດ້້ວຍ (ອຟຊ 6:2-3); ຄໍາສ່ັງນ້ີບອກໃຫ້ລູກໆດໍາເນີນຊວິີດ

ທ່ີຈະນໍາກຽດມາສູ່ພ່ໍແມ່ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າພ່ໍແມ່ຈະເປັນຄົນມີກຽດຫລືບ່ໍ.    ການເຊ່ືອຟັງເປັນໜ້າທ່ີຂອງ

ລູກບ່ໍວ່າພ່ໍແມ່ຈະຢ່ ູໃນສະພາບໃດ, ແລະຄໍາສັນຍາສໍາລັບລູກກໍຄື ìຈະຢ່ ູເຢັນເປັນສຸກແລະມີອາຍຸໝ້ັນຍືນທ່ີ

ແຜ່ນດິນນ້ີ.î 
 
ໂປໂລໄດ້ບອກຜູ້ເປັນບິດາວ່າ ìຢ່າລົບກວນບຸດຂອງຕົນໃຫ້ຂັດເຄືອງໃຈ ແຕ່ຈົງ່ອົບຮົມເຂົາດ້ວຍການຕີສອນ 

ແລະການເຕືອນສະຕິ ຕາມຫລັກຄໍາສອນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.î ການອົບຮົມສ່ັງສອນລູກຕາມຫລັກຄໍາ

ສອນຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນໜ້າທ່ີຂອງພ່ໍແມ່ທຸກຄົນ. 
 
3. ຂອ້ຍຂ້າແລະນາຍ: (ເອເຟໂຊ 6: 5-9) 
ໃນພຣະທັມພາກນ້ີ ໂປໂລໄດ້ເນ້ັນເຣືອ່ງຈິດວິນຍານຢ່ ູສເມີ, ເຊັ່ນ: ຟັງພຣະຄຣດິ, ຂ້ອຍຂ້າພຣະຄຣິດ, ເຮັດ

ຕາມພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ, ຮັບໃຊອົ້ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ,    ແລະພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນນາຍຂອງເຂົາແລະຂອງທ່ານ

ທັງຫລາຍນ້ັນຢ່ ໃູນສວັນ. ຕາມທັສນະຂອງຊາວໂລກແລ້ວພວກຂ້ອຍຂ້າມີສິດນ້ອຍທ່ີສຸດ; ແຕ່ໃນພຣະຄຣດິ, 
ຂ້ອຍຂ້າແລະນາຍຢ່ ູໃນຖານະດຽວກັນເພາະຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຂົາກັບພຣະຄຣິດ ແລະກັບກັນແລະ

ກັນ. ຄໍາສັ່ງສອນໃນພຣະຄໍາເຣືອ່ງຂ້ອຍຂ້າເປັນເຫດໃຫ້ມີການປະນາມເຣ່ືອງຊ້ືຂາຍຂ້ອຍຂ້າໃນສມັຍນ້ັນ. 
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ໃນສມັຍນ້ີ ພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍມີນາຍ ຄືກັບພວກຂ້ອຍຂ້າມີນາຍ (ອຟຊ 6:5), ແຕ່ພວກເຮົາກໍເຮັດຕາມຄໍາ

ສ່ັງຂອງນາຍຈ້າງ ຫລືຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ປົກຄອງຖ້າເປັນວຽກອາສາສມັກ.  ພວກເຮົາພຍາຍາມເຮັດວຽກໃຫ້

ດີທ່ີສຸດເຖິງຈະບ່ໍມີຄົນຄຸມ (ອຟຊ 6:6)   ເພາະພວກເຮົາຖືວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນເຈ້ົານາຍແລະເຮົາຕ້ອງການ

ໃຫ້ພຣະອົງພໍພຣະທັຍໃນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາເຮັດ (ອຟຊ 6: 6-7).  ພຣະເຈ້ົາຊົງອ່ວຍພຣະພອນສໍາລັບການດີ 
ແລະຊົງໃຫ້ບໍາເໜັດວຽກງານທຸກຢ່າງ (ອຟຊ 6: 8). 
 
ໂປໂລໄດ້ສ່ັງພວກຜູ້ເປັນນາຍໃຫ້ເຮັດດີກັບພວກຂ້ອຍຂ້າຂອງຕົນ; ìຢ່າຂູ່ເຂັນເຂົາ ເພາະພວກທ່ານກໍຮູ້ແລ້ວ 

ວ່າ ພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນນາຍຂອງເຂົາແລະຂອງທ່ານທັງຫລາຍນ້ັນຢູ່ໃນສວັນî (ອຟຊ 6: 9); ແລະພຣະເຈ້ົາ 

ຊົງຖືວ່າຂ້ອຍຂ້າແລະນາຍມີຄວາມສໍາຄັນເທ່ົາກັນ.    ການເຮັດດີກັບຂ້ອຍຂ້າໃນຄໍາສອນນ້ີມີສ່ວນໃນການ 

ປົດປ່ອຍພວກຂ້ອຍຂ້າໃນຫລາຍສັຕວັດຕ່ໍມາ. 
 
 
ແຕນ່ັນ້ມາເຖງິຕອນນີ ້
ບາງຄ້ັງເວລາຂ້າພະເຈ້ົາສຶກສາພຣະທັມກັບພວກຊາວໜຸ່ມ, ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍຂໍໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາຂຽນປໂຍກນ້ີ

ໃຫ້ຈົບ: ìເຈ້ົາກໍຄືເຈ້ົາເວລາເຈ້ົາ_______.î ບາງຄົນຕ່ືມໃສ່ວ່າ: ìເວລາເຈ້ົາຢ່ ູບ້ານ.î   ຖ້າຄວາມເມດຕາ 

ເລ້ີມຈາກເຮືອນ, ຄວາມເຊ່ືອກໍເປັນພາກສ່ວນສໍາຄັນໃນຄອບຄົວ.     ການສ້າງຄອບຄົວທ່ີຖວາຍກຽດພຣະ 

ຄຣິດ, ສະທ້ອນພຣະຄຣິດ, ແລະເຕ້ົາໂຮມຄົນທັງຫລາຍອ້ອມພຣະຄຣິດເປັນເຣ່ືອງທ່ີໂລກກໍາລັງຕ້ອງການ. 
 
ìຈ່ົງຍອມຟັງເຊິງ່ກັນແລະກັນ ເນ່ືອງດ້ວຍເຈ້ົາມີຄວາມຢໍາເກງພຣະຄຣິດî ເປັນຫລັກນໍາເພ່ືອຫ່ໍ ຼຫລອມຄວາມ

ເຂ້ົາໃຈຂອງຄຣິສຕຽນເຣ່ືອງສາມີແລະພັຣຍາ, ບຸດແລະພ່ໍແມ່, ຂ້ອຍຂ້າແລະນາຍ (ອຟຊ 5:21).    ຫລັກ

ການເຣ່ືອງການຍອມຢ່ ູໃຕ້ບັງຄັບເປັນເຣ່ືອງທ່ີຂາດຄວາມນິຍົມໃນສັງຄົມ; ພວກເຮົາຖືກສອນໃຫ້ເປັນຕົວເຮົາ

ເອງ ແລະເຮັດຕາມວິທີຂອງເຮົາເອງ. ການຍອມຟັງເຊ່ິງກັນແລະກັນໝາຍເຖິງສາມີຍອມຟັງພັຣຍາ ແລະພັຣ 

ຍາຍອມຟັງສາມີເພາະເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມຢໍາເກງພຣະຄຣດິ.  ການຢໍາເກງພຣະຄຣິດເປັນຫລັກສໍາລັບທຸກຄົນ

ໃນຄອບຄົວໃນສມັຍສັຕວັດທີນ່ຶງ ແລະຍັງເປັນຫລັກສໍາຄັນສໍາລັບຄົນທັງຫລາຍໃນສັຕວັດນ້ີ. 
 
ຄໍາຖາມ: 

1. ການຢໍາເກງພຣະຄຣິດມີຄວາມໝາຍແນວໃດສໍາລັບທ່ານ? 
2. ຖ້າທ່ານສາມາດປ່ຽນແປງຊີວດິໃນຄອບຄົວ, ທ່ານຈະປ່ຽນຫຍັງແດ່? 
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3. ຄຣິສຕະຈັກສາມາດເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການສ້າງຄອບຄົວ? 
4. ຄໍາສອນຂອງໂປໂລເຣ່ືອງຂ້ອຍຂ້າແລະນາຍມີຜົນສະທ້ອນແນວໃດແດ່ກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນໃນທ່ີ

ທໍາງານໃນປັດຈຸບັນ? 
5. ພຣະທັມໃນມ້ືນ້ີເວ້ົາຫຍັງແດ່ກັບຄົນໂສດ ແລະຄົນທ່ີແຕ່ງງານແລ້ວແຕ່ບ່ໍມີລູກ? 
6. ຄໍາວ່າ ìພຣະອົງບ່ໍຊົງເລືອກໜ້າຜູ້ໃດຈັກເທ່ືອî ມີຜົນກະທົບແນວໃດກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຊີວດິຂອງ

ທ່ານ? 
 

ສຄ 
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ບດົຮຽນທ ີ8 
ແບບຢາ່ງເພືອ່ເຮດັຕາມ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ຕີໂມທຽວ 1:1-5, 12-19 
ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  1 ຕີໂມທຽວ 1 
ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂປໂລປະສົບການເຣ່ືອງພຣະຄຸນ ແລະຄວາມເມດຕາໄດ້ຫລ່ໍຫລອມຊວິີດ, 
ການຮັບໃຊ້, ແລະຄໍາສອນຂອງລາວ; ສ່ິງນ້ັນໆໄດ້ເປັນແບບຢ່າງເຣ່ືອງການນໍາພາແລະການຮັບໃຊສໍ້າລັບຕີ 
ໂມທຽວ. 
 ຄາໍຖາມເພື່ອຄົນ້ຄວາ້: ຜູ້ໃດເປັນແບບຢ່າງທ່ີດີເຣ່ືອງການນໍາພາແລະການຮັບໃຊ້ສໍາລັບທ່ານ? ທ່ານກໍາ 
ລັງເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ຄົນອ່ືນແນວໃດ? 
ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອເບ່ິງຄຸນລັກສະນະທ່ີໂປໂລໄດ້ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ຕີໂມທຽວເຣ່ືອງການ 
ນໍາພາແລະການຮັບໃຊທ່ີ້ຄວນຕິດຕາມ. 
 

ຄໍານາໍ 
ການຮັບໃຊ້ແລະການນໍາພາໃນຄວາມເຊ່ືອຄຣິສຕຽນສາມາດເປັນເຣ່ືອງຍາກ ເວລາພວກເຮົາຖືກຖາມເຖິງ 

ເຣ່ືອງຄວາມຮູ້ພ້ືນຖານຈາກພວກຄຣູສອນປອມ. ໂດຍສະເພາະໃນຕອນທ່ີພຣະຄຸນແລະພຣະເມດຕາຄວນ

ຈະເປັນພ້ືນຖານສໍາລັບການຮັບໃຊຂ້ອງພວກເຮົາ. 
 
ອາຈານຜູ້ນ່ຶງໃຫ້ຄໍາພຍານວາ່: ìຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນໃຫ້ຮັບໃຊ້ກັບພວກໝ່ ູຮ່ວມມະຫາວິທະ 

ຍາລັຍ, ແຕ່ການຕອບຮັບຂອງພວກເຂົາແມ່ນເຣ່ືອງທ່ີບ່ໍໜ້າເຊ່ືອແລະຄວາມຢ້ານ. ນ່ຶງ, ພວກເຂົາເວ້ົາວາ່ຂ້າ 

ພະເຈ້ົາຈະໄປເທສນາໄດ້ແນວໃດ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍໄດ້ແຕກຕ່າງກັບພວກເຂົາ-ພວກເຮົາເປັນຄົນບາບຄື

ກັນ.   ສອງ, ພວກເຂົາຢ້ານວາ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ຖືສາສນາເຄັ່ງຄັດເກີນກວາ່ຈະເປັນເພ່ືອນກັບພວກເຂົາ

ໄດ້. ຜ່ານການອ້ອນວອນ, ການສຶກສາພຣະທັມ, ແລະຄໍາປຶກສາທ່ີສລາດ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເປັນສິດຍາພິບານ

ທ່ີໝ້ັນໃຈມາໄດ້ເປັນເວລາ 25 ປີແລ້ວ.î 
 
1. ໂປໂລໝັນ້ໃຈໃນການຊງົເອີນ້: (1 ຕິໂມທຽວ 1:1-2) 
ໂປໂລໄດ້ບອກວ່າທ່ານໄດ້ ìເປັນອັຄສາວົກຂອງພຣະເຢຊຄູຣິດຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈ້ົາ.î ຄວາມເວ້ົາ 

ນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂປໂລບ່ໍໄດ້ຖືກເລືອກໂດຍພວກອັຄສາວົກ ຫລືໂດຍຜູ້ນ່ຶງຜ້ ູໃດ.   ທ່ີຈິງແລ້ວພວກເຮົາຮູ້

ວ່າໂປໂລເຄີຍເປັນຜູ້ຂ່ົມເຫງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣດິ;   ແລະເວລາໂປໂລຖືກເອ້ີນໃຫ້ເທສນາ, 
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ທ່ານກໍບ່ໍໄດ້ປຶກສາຜູ້ໃດ (ຄລຕ 1:13). ໂປໂລບ່ໍໄດ້ເປັນອັຄສາວົກໃນຕອນທ່ີພຣະເຢຊູຊງົພຣະຊນົຢູ່; ທ່ານ

ເປັນຄົນທ່ີມາຈາກຂ້າງນອກຂອງກຸ່ມອັຄສາວົກ. 
 
ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນ, ໂປໂລມີຄວາມໝ້ັນໃຈໃນການຊົງເອ້ີນ ເພາະປະສົບການສ່ວນຕົວກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ; 
ໂປໂລໄດ້ພົບພຣະອົງ (ເບ່ິງກິຈການ 9; 22; 26);      ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຜູ້ແຕ່ງຕ້ັງໂປໂລໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້. 
ການນໍາພາຂອງໂປໂລເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍຄວາມໝ້ັນໃຈເພາະຄວາມສໍາພັນສ່ວນຕົວກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ.    ຜູ້ນາໍ 

ທຸກຄົນຕ້ອງການຄວາມໝ້ັນໃຈເຣ່ືອງຄວາມສໍາພັນກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະການຊົງເອ້ີນໃຫ້ເຮັດວຽກງານ

ຂອງພຣະອົງ. 
 
2. ໂປໂລມຄີວາມກ້າຫານເພືອ່ພົບການຕໍ່ຕາ້ນ: (1 ຕິໂມທຽວ 1:3-4, 18-19) 
ໂປໂລໄດ້ປະຕີໂມທຽວໄວ້ທ່ີເອເຟໂຊ ແລະໄດ້ເດີນທາງຕ່ໍໄປທ່ີແຂວງມາເກໂດເນັຽ ບ່ອນທ່ີທ່ານເຄີຍໄດ້ໄປ

ຫລັງຈາກທ່ີໄດ້ນິມິດທ່ີເມືອງໂທອາດ (ກຈກ 16: 9).  ເມືອງເອເຟໂຊເປັນເມືອງໃຫຍ່ໃນເຂດອາເຊັຽນ້ອຍ 

ເປັນບ່ອນທ່ີມີວິຫານຂອງພຣະອາເຕມາ (ກຈກ19:23-28).  ໂປໂລ,  ອາໂປໂລ,  ປີຊະກີລາ, ອາກີລາ, 
ແລະຕີໂມທຽວໄດ້ຮັບໃຊ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນ. ຄຣິສຕະຈັກທ່ີເອເຟໂຊໄດ້ຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍສາສນາຕ່າງຊາດ ແລະໄດ້

ຕ່ໍສູ້ເພ່ືອຮັກສາຂ່າວປະເສີດ. 
 
ການຮັບໃຊ້ທີ່ເອເຟໂຊພົບການທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງ;   ຕີໂມທຽວຕ້ອງຕ່ໍສ້ ູກັບພວກທ່ີນະມັສການພຣະປອມ 

ແລະຕໍສ້່ ູລາງຄົນທ່ີສອນນອກຫລັກ ແລະສອນ ìເຣ່ືອງນິຍາຍຕ່າງໆ ແລະເຣືອ່ງເຊ້ືອສາຍອັນບ່ໍຮູ້ສ້ຽງສຸດ ຊ່ຶງ 
ເປັນເຫດໃຫ້ເກີດບັນຫາ ແທນທ່ີຈະໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາî  ( 1 ຕມທ 1:3-4). ìລາງ 

ຄົນî ອາດຈະແມ່ນ ອີເມນາໂຢ ແລະ ອາເລັກຊັນໂດ (1 ຕມທ 1:20) ແລະຄົນອ່ືນໆ (1 ຕມທ 1:6,19). 
 
ໂປໂລໄດ້ບອກວ່າລາງຄົນໄດ້ສອນຜິດ ແລະສອນນິຍາຍຕ່າງໆ;     ຄໍາສອນຜິດສ່ວນຫລາຍຈະແມ່ນເຣ່ືອງ 

ນິຍາຍກ່ຽວກັບພຣະຕ່າງໆຊ່ຶງໂປໂລເອ້ີນວ່າຄໍາສອນຜິດ. ໂປໂລກ່າວວ່າ ìບາງຄົນກໍໄດ້ຜິດຈຸດປະສົງ ຫລີກ

ໄປຈາກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄປຫາຄວາມເວ້ົາທ່ີໄຮ້ປໂຍດî (1 ຕມທ 1:6). ໂປໂລບອກຕີໂມທຽວໃຫ້ ìສ່ັງຫ້າມລາງ

ຄົນບ່ໍໃຫ້ເຂົາສອນຄໍາໂອວາດຢ່າງອ່ືນî (1 ຕມທ 1:3). ທ່ານໄດ້ໜຸນໃຈຕີໂມທຽວໃຫ້ ìໃຫ້ເຈ້ົາເຂ້ົາໃນການ 

ເສິກອັນດີ 19 ຈ່ົງຍຶດຖືຄວາມເຊ່ືອໄວ້  ແລະມີໃຈສໍານຶກວ່າຕົນຊອບ   ຊ່ຶງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີລາງຄົນໄດ້ປັດຖ້ິມເສັຽ 

ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາຈ່ຶງຫລ້ົມຈົມລົງເຫມືອນເຮືອແຕກî (1 ຕມທ 1:18-19). 
 
3. ໂປໂລຮັກຈງິໃຈກຽ່ວກບັຄໍາສອນຂອງທາ່ນ: (1 ຕິໂມທຽວ 1:5) 
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ໃນຂະນະທ່ີໂປໂລໄດ້ສ່ັງຕີໂມທຽວໃຫ້ຈັດການລາງຄົນທ່ີສອນອອກນອກທາງຂ່າວປະເສີດນ້ັນ, ທ່ານໄດ້ເນ້ັນ

ເປ້ົາໝາຍຂອງການສ່ັງນ້ັນວ່າ   ìຈຸດປະສົງຂອງຄວາມສ່ັງຫ້າມນ້ັນ ກໍຄືໃຫ້ມີຄວາມຮັກທ່ີເກີດມາຈາກໃຈອັນ 
ບໍຣິສຸດ ແລະຈາກໃຈສໍານຶກວ່າຕົນຊອບ ແລະຈາກຄວາມເຊ່ືອອັນຈິງໃຈ.î (1 ຕມທ 1:5). 
 
ພຣະຄໍາເຕືອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຄວາມຮັກ (1 ຢຮ 4:16).    ພຣະເຢຊູຊງົສອນວາ່ການຮັກພຣະ

ເຈ້ົາແລະຮັກຄົນອ່ືນໆເປັນບັນຍັດໃຫຍ່ (ມທ 22:37-38). ສະນ້ັນໂປໂລໄດ້ບອກຕີໂມທຽວວ່າ  ìອງົພຣະ 

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຊົງໂຜດປະທານພຣະຄຸນໃຫ້ເຮົາຫລາຍເຫລືອລ້ົນ  ພ້ອມດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ 

ແລະຄວາມຮັກຊ່ຶງມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊຄູຣິດî (1 ຕມທ 1:14).  ໂປໂລໄດ້ສອນວ່າຄວາມຮັກເກີດມາຈາກໃຈ

ບໍຣິສຸດ, ìໃຈສໍານຶກວາ່ຕົນຊອບ, ແລະຈາກຄວາມເຊ່ືອອັນແທ້ຈິງî (ຕມທ 1:5).     ແຕ່ການສອນເຣ່ືອງນິ 

ຍາຍ  ແລະເຣ່ືອງເຊ້ືອສາຍອັນບ່ໍຮ້ ສູ້ຽງສຸດຈະບ່ໍນໍາໄປເຖິງຄວາມຮັກ,  ໃຈບໍຣິສຸດ,   ໃຈສໍານຶກວ່າຕົນຊອບ, 
ແລະຄວາມເຊ່ືອອັນແທ້ຈິງ. 
 
4. ໂປໂລເຊືອ່ໃຈໃນຄວາມພົນ້ຂອງທາ່ນ: (1 ຕິໂມທຽວ 1:12-17) 
ໂປໂລບ່ໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສິດໃນການເປັນອັຄສາວົກຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມສໍາເຣັດທ່ີຜ່ານມາໃນຊີວດິ. 
ແຕ່ທ່ານໄດ້ຊີໃ້ສ່ການໄດ້ຖືກເອ້ີນໂດຍພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາຂອງອົງພຣະເຢຊູທ່ີ ìໄດ້ຊງົໂຜດປະທານ

ພຣະຄຸນໃຫ້ເຮົາຫລາຍເຫລືອລ້ົນ ພ້ອມດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຮັກຊ່ຶງມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດî (1:14).  
 
ຖ້າໂປໂລພຍາຍາມທ່ີຈະຢືນຢູ່ດ້ວຍກໍາລັງຂອງຕົນເອງ, ທ່ານຈະຕ້ອງພາດພ້ັງຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະທ່ານເອງ 

ìໄດ້ເປັນຄົນຫຍາບຊ້າ ຂ່ົມເຫັງ ແລະໝນປມາດພຣະອົງî (1:13). ໂປໂລໂອ້ອວດວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້

ໃຫ້ກໍາລັງໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດໄປທ່ົວໂລກ. ທ່ານປລາດໃຈທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຖືວ່າໂປໂລສັດຊ່ືແລະ

ໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ຮັບໃຊ້; ໂປໂລເຊ່ືອວ່າຄວາມສໍາເຣັດທັງໝົດແມ່ນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດທ່ານ. 
 
ໂປໂລໄດ້ຢ້ໍາເຣ່ືອງການກັບໃຈຂອງທ່ານ ແລະການຊງົເອ້ີນໃຫ້ຮັບໃຊ້ດ້ວຍຂ້ໍຄວາມນ້ີ: ìຄໍານ້ີເປັນຄໍາສັດຈິງ 

ແລະສົມຄວນທ່ີຄົນທັງປວງຈະຮັບໄວ້   ຄືວ່າພຣະເຢຊູຄຣດິໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາມາໃນໂລກເພ່ືອຈະຊົງໂຜດເອົາ 
ຄົນບາບໃຫ້ພົນ້ ແລະໃນຈໍາພວກຄົນບາບນ້ັນແມ່ນເຮົານ້ີແຫລະເປັນຜູ້ຕ້ົນî (1:15).ໂປໂລເຕືອນຕີໂມທຽວ

ວ່າສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົກະທໍາໃນຊວິີດຂອງທ່ານ, ພຣະອົງຈະຊົງກະທໍາກັບຊີວິດຄົນອ່ືນໆທ່ີເຊ່ືອ (1:16). 
ໂປໂລແມ່ນການ ìຊົງສະແດງຄວາມອົດກ້ັນພຣະທັຍî ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ (1:16). 
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ຜູ້ນໍາຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຕ້ອງຈົດຈໍາວ່າ   ແມ່ນພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາຊ່ຶງໄດ້ປະທານກໍາລັງເພ່ືອການນໍາ 

ພາ. ບ່ໍມີໃຜທ່ີສົມຄວນໄດ້ຮັບພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ;ທຸກຢ່າງໄດ້ມາເຖິງພວກເຮົາຜ່ານການ

ສະລະພຣະຊນົແລະການຄືນພຣະຊນົຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ. 
 
ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິັດ 
ໂດຍພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາ, ໂປໂລສາມາດເອົາຊະນະເບ້ືອງຫລັງທ່ີໂຫດຮ້າຍ ແລະກາຍມາເປັນຜູ້ນໍາ

ແລະຄຣສູອນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ ໃນຄວາມເຊ່ືອຄຣິສຕຽນ.  ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂປໂລມີຄວາມກ້າຫານທ່ີ

ຈະຕ່ໍສູ້ພວກຄຣູສອນປອມທັງຫລາຍດ້ວຍຄວາມຮັກ  ແລະໃຫ້ມີຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍຂ່າວປະເສີດອັນບໍຣິສຸດຂອງ

ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ໂປໂລບ່ໍມີຄວາມຢ້ານເພາະມີປະວັດບ່ໍດີ;  ທ່ານເຊ່ືອໝ້ັນວ່າພຣະເຢຊູຊົງສາມາດໂຜດທຸກ

ຄົນໃຫ້ພ້ົນ ເພາະທ່ານເອງກໍເຄີຍເປັນຕົວເອກໃນພວກຄົນບາບທັງຫລາຍ, ແຕ່ໄດ້ການຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນໂດຍ

ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ. 
 
ພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕານ້ີມີໄວເ້ພ່ືອທຸກຄົນໃນວນັນ້ີ. ໂດຍພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາ, ພວກເຮົາສາ 

ມາດຮັບຄວາມໝ້ັນໃຈ,  ຄວາມກ້າຫານ,  ຄວາມຮັກ,  ແລະຄວາມເຊ່ືອວາງໃຈທ່ີຈະເປັນຜູ້ນໍາຄຣິສຕຽນທ່ີ

ເກີດຜົນ. 
 
ຄໍາຖາມ: 

1. ມີຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດທ່ານທ່ີລັກເອົາຄວາມໝ້ັນໃຈໃນການເປັນຜູ້ນໍາຄຣສິຕຽນຂອງທ່ານ? 
2. ທ່ານຕອບບຸກຄົນທ່ີຟ້ືນເອົາຊວິີດເກ່ົາຂອງທ່ານທ່ີບ່ໍໄດ້ຖວາຍກຽດພຣະເຈ້ົາຄືນມາວິທີໃດ? 
3. ແມ່ນຫຍັງຄືວິທີທ່ີດີທ່ີສຸດສໍາລັບການໂຕ້ຕອບພວກຄຣູສອນປອມ? 
4. ທ່ານຈະສະແດງຄວາມຮັກກັບຜູ້ທ່ີສອນຂ່າວປະເສີດແບບບ່ໍບໍຣິສຸດວິທີໃດ? 

 
ສຄ 
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ບດົຮຽນທ ີ9 
ຄນຸສມົບັດຂອງຜູນ້າໍຄຣສິຕະຈກັ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ຕີໂມທຽວ 3: 1-13 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  1 ຕີໂມທຽວ 3: 1-13 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກຄວນຈະເປັນຜູ້ທ່ີມີຄຸນສົມບັດຝ່າຍຈິດວິນຍານສຸງ ແລະ 

ເປັນຜູ້ທ່ີດູແລຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຢ່າງດີ ພ້ອມດ້ວຍການຮັບໃຊ້ແລະການຕາງໜ້າທ່ີດີ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ເຮົາຄວນຊອກຫາຫຍັງແດ່ໃນຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອເບ່ິງຄໍາສອນກ່ຽວກັບຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກ ແລະເບ່ິງສ່ິງທ່ີພວກຜູ້ນໍາໃນ 

ຄຣິສຕະຈັກຂອງຂ້ອຍກໍາລັງເຮັດຢ່ ູ. 
 

ຄໍານາໍ 
ຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກທ່ີເກີດຜົນທ່ີສຸດແມ່ນຜູ້ທ່ີຖືເອົາຄົນເປັນຈຸດສູນກາງ ແລະເປັນຜູ້ມີລັກສະນະທ່ີເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້
ຄຣິສຕະຈັກ ຢ່າງສັດຊ່ືແລະຕາງໜ້າຄຣສິຕະຈັກຢ່າງດີ. 
 
ທ່ານຄິດເຖິງໃຜເວລາຄິດເຣືອ່ງຜູ້ນໍາຄຣສິຕະຈັກທ່ີສົມຄວນ? ຊາຍຜູ້ນ່ຶງຕອບວ່າ:   ຜູ້ນ່ຶງແມ່ນສິດຍາພິບານ
ຂອງຂ້ອຍສມັຍຍັງເປັນເດັກ, ແລະອີກຜູ້ນ່ຶງແມ່ນພ່ໍເມັຽຂ້ອຍ.  ສິດຍາພິບານຂອງຂ້ອຍກໍເປັນເໝືອນຜູ້ດູແລ 
ແລະພ່ໍເມັຽຂ້ອຽກໍເປັນມັກຄະນາຍົກ. ທ່ານທັງສອງເປັນຄົນອ່ອນຫວານ, ມີຄອບຄົວເຂ້ັມແຂງ, ແລະມີອຸປນິ
ສັຍດີ. ພວກເຂົາເຈ້ົາຮັບໃຊຄ້ຣິສຕະຈັກໄດ້ດີ; ພ່ໍເມັຽຂ້ອຍຍັງເຂ້ັມແຂງຢ່ ູໃນຄຣິສຕະຈັກ ເຖິງລາວຈະມີອາຍຸ
ຫລາຍກວ່າ 90 ແລ້ວກໍຕາມ. 
 

1. ຜູນ້ໍາໃນຄຣສິຕະຈກັຕ້ອງສົມຄວນກບັວຽກ: (1 ຕິໂມທຽວ 3:1) 
ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລສ່ວນນ້ີເລ້ີມດ້ວຍຄໍາທ່ີວ່າ ìຄໍານ້ີເປັນຄໍາຈິງî ອີກເປັນເທ່ືອທີສອງ (1 ຕມທ 1:15; 3:1). 
ຄໍາເວ້ົານ້ີມີຄວາມໝາຍສໍາລັບຄຣິສຕະຈັກ ແລະໃຫ້ຍອມຮັບວາ່ເປັນຄວາມຈິງ ຫລື   ìເປັນຄໍາຈິງ.î  ໂປໂລ
ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຕ້ັງໃຈເບ່ິງສ່ິງທ່ີຈະຕິດຕາມມາ. 
 
ສ່ິງນ້ັນກໍຄື ຄວາມປາຖນາທ່ີຈະເປັນຜູ້ດູແລ ຫລືຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກ. ບ່ໍວ່າຄຣສິຕະຈັກຈະຢ່ ູໃສ, ຄຣິສຕະຈັກ
ທຸກແຫ່ງຕ້ອງມີຜູ້ດູແລ ຫລືຜູ້ນໍາ. ຫລາຍຄົນປາຖນາຈະເປັນຜູ້ນໍາ  ແຕ່ຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກຈະຕ້ອງແມ່ນໄດ້
ຖືກແຕ່ງຕ້ັງໂດຍມະນຸດ ຫລື ໂດຍພຣະເຈ້ົາ.  ໃນກໍຣະນີຂອງໂປໂລ, ການເປັນຜູ້ນໍາຂອງທ່ານແມ່ນມາຈາກ
ພຣະເຈ້ົາ. ໂປໂລບອກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເພ່ິນຮັບໃຊ້ (1 ຕມທ 1:12). 
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ໃນກໍຣະນີຂອງພວກ ìຜູ້ດູແລî ທ່ີເມືອງເອເຟໂຊ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊງົເປັນຜູ້ແຕ່ງຕ້ັງພວກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ດູ
ແລຄຣິສຕະຈັກ (ກຈກ 20:28).    ສໍາລັບພວກຜູ້ດູແລໃນສັຕວັດທີນ່ຶງ, ປາກົດວ່າພວກອັຄສາວົກໄດ້ເປັນຜູ້
ແຕ່ງ ຕ້ັງພວກເຂົາເຈ້ົາທັງຫລາຍ (ກຈກ 11:23; ຕິໂຕ 1:5).     ຜູ້ດູແລແລະມັຄະນາຍົກເປັນຄົນຄອບຄອງ
ບ້ານເຮືອນຂອງຕົນໄດ້ດີ (1 ຕມທ 3:4,12). ìຄອບຄອງî ໃນທ່ີນ້ີມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ຄອບຄອງຖ້າຈະ
ແປໃຫ້ເຂ້ົາໃຈງ່າຍມີຄວາມໝາຍວ່າດູແລຮັກສາ,     ແລະອາດຈະເວ້ົາເຖິງການນໍາພາແລະການບົວລະບັດ 
ຄອບຄົວ. 
 
ສ່ິງນ້ັນກໍໝາຍຄວາມວາ່ຄົນໂສດ ຫລືຜົວເມັຽທ່ີບ່ໍມີລູກບ່ໍສາມາດທ່ີຈະເປັນຜູ້ດູແລ ຫລືມັຄະນາຍົກບໍ?     ບ່ໍ
ແມ່ນ. ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ທ່ີມີຄອບຄົວຕ້ອງຄອບຄອງຄອບຄົວຂອງຕົນໄດ້ດີ. ພຣະຄໍາບອກວ່າ ìຖ້າຊາຍ 
ຜູ້ໃດບ່ໍຮູ້ຈ ັກຄອບຄອງບ້ານເຮືອນຂອງຕົນ ຜູ້ນ້ັນຈະດູແລຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດî (1 ຕມທ 3:
5). ການນໍາພາໃນຄຣິສຕະຈັກເປັນວຽກທ່ີມີກຽດແລະຫນ້ານັບຖື. 
 

2. ການນາໍພາໃນຄຣສິຕະຈກັຈະຕອ້ງມຄີຸນສມົບັດດສີມົຄວນ: (1 ຕິໂມທຽວ 3:2-12) 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາພາຂອງຜູ້ດູແລຫລືມັກຄະນາຍົກ    ບ່ົງບອກເຖິງຄຸນລັກສະນະທັງໝົດຂອງພວກ 
ຜູ້ນໍາ.   ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນໍາຈະຕ້ອງສໍາຄັນກວ່າວຽກທ່ີຈະເຮັດ. ສະນ້ັນ, ໂປໂລຈຶງ່ເນ້ັນເຣ່ືອງຄຸນສົມບັດ
ຂອງຜູ້ນໍາ;   ແນ່ນອນຜູ້ທ່ີຈະເປັນຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກຈະຕ້ອງມີຂອງພຣະຣາຊທານແລະຄວາມສາມາດທ່ີເ
ໝາະສົມ. ຄຸນລັກສະນະນ່ຶງທ່ີຜ້ ນໍູາຈະຕ້ອງມີກໍແມ່ນ ìເປັນຄົນທ່ີບ່ໍມີໃຜຕິໄດ້.î (1 ຕມທ 3:2) 
 
ໂປໂລໄດ້ໃຊຄໍ້າວ່າ ìຕ້ອງເປັນî ຕ້ັງຫລາຍເທ່ືອເວລາທ່ານເວ້ົາເຖິງຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ນໍາ (1 ຕມທ 3:4,6, 9, 
10, ແລະ 12). ìຕ້ອງî ຊ້ີບອກເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການທ່ີຈະເປັນຜູ້ນໍາທ່ີເກີດຜົນໃນຄຣສິຕະຈັກ. ນອກນ້ັນ, 
ຜູ້ນໍາຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ມີຊືສ່ຽງດີໃນສັງຄົມດ້ວຍ.  
 
ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ດູແລ ທາງບວກ 6 ຢ່າງ: ເປັນຜົວຂອງຍິງຄົນດຽວ (ບ່ໍໃຫ້
ມີເມັຽສອງຄົນໃນເວລາດຽວກັນ), ເປັນຄົນຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົນເອງ, ມີສະຕິອັນດີຮອບຄອບ, ມີກິຣິຍາຮຽບຮ້ອຍ, 
ມີໃຈສັດທາເຫລ້ືອມໃສໃນການຮັບແຂກ, ແລະເໝາະສົມທ່ີຈະເປັນຄຣູ. 
 
ຫລັງຈາກນ້ັນໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄຸນສົມບັດ ຊ່ຶງມີຄໍາຫ້າມຕິດພ້ອມ: ບ່ໍເປັນຄົນເມົາເຫລ້ົາ, ບ່ໍເປັນຄົນຫຍາບຊ້າສາ 
ໂຫດ, ບ່ໍເປັນຄົນມັກຜິດຖຽງກັນ, ແລະ ບ່ໍເປັນຄົນເຫັນແກ່ເງນິ. ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເງິນໂປໂລໄດ້ເວ້ົາໃນ 1 ຕີໂມ
ທຽວ 6:10 ວ່າ ìການຮັກເງິນຄໍາເປັນເຄ້ົາມູນຂອງຄວາມຊ່ົວທ ຸກຢ່າງ.î ຜູ້ນໍາຫລາຍຄົນໄດ້ຕົກຈາກຕໍາແໜ່ງ
ເພາະການຮັກເງນິ. 
 
ນອກຈາກຄຸນສົມບັດທ່ີກ່າວມານ້ັນ, ໂປໂລໄດ້ສອນພວກຜູ້ບົວລະບັດວ່າ, ìຕ້ອງເປັນຄົນຍຶດໝນໃນຂ້ໍລັບ  
ເລິກແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອດ້ວຍໃຈສໍານຶກວ່າຕົນຊອບ.î ໂປໂລໄດ້ເຕືອນຄຣສິຕະຈັກວ່າ, ì ຈ່ົງລອງເບ່ິງຄົນເຫລ່ົາ  
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ນ້ີເສັຽກ່ອນ ແລະເມ່ືອເຫັນວ່າບ່ໍມີຂ້ໍຕິຕຽນໄດ້ ຈ່ຶງຕ້ັງເຂົາໄວ້ໃນຕໍາແໜງຜູ້ບົວລະບັດî  (1 ຕມທ 3:10).  ສໍາ 
ລັບພັຣຍາຂອງມັກຄະນາຍົກຫລືມັກຄະນາຍົກຍິງ, ໂປໂລເຕືອນວາ່, ìຕ້ອງເປັນຄົນເອົາການເອົາງານ ບ່ໍເປັນ  
ຄົນໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ແຕ່ຕ້ອງເປັນຄົນຣູ້ຈັກບັງຄັບຕົນ ແລະເປັນຄົນສັດຊ່ືໃນສ່ິງທັງປວງî (1 ຕມທ 3:11). 
 
ໝາຍເຫດ: ມັກຄະນາຍົກ ຄື ຜູ້ບົວລະບັດ  
 

3. ການນາໍພາໃນຄຣສິຕະຈກັແມນ່ມລີາງວັນລຄໍອຍ: (1 ຕິໂມທຽວ 3:13) 
ໃນຕອນນ້ີໂປໂລເນ້ັນເຖິງ ìຜູ້ທ່ີດໍາເນີນໜ້າທ່ີບົວລະບັດໄດ້ດີî ຈະໄດ ້ຮັບກຽດໃນສັງຄົມແລະໃນຄວາມເຊ່ືອ
ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພວກເຂົາຈະມີຊືສ່ຽງດີ ແລະຈະມີ ìໃຈກ້າຫານໃນຄວາມເຊ່ືອ;"  ນ້ັນແມ່ນລາງວັນສອງ
ປະເພດຂອງການນໍາສັດຊ່ືໃນຄຣສິຕະຈັກ. 
 
ໃນຄຣິສຕະຈັກຊາວເຕີນບັບຕິສສ່ວນຫລາຍການນໍາພາຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຂ້ຶນຢ່ ູກັບສິດຍາພິບານ, ພນັກງານ, 
ຜູ້ປົວລະບັດ, ແລະກັມມະການຕ່າງໆ. ສິດຍາພິບານໃນຄຣິສຕະຈັກຈະມີໜ້າທ່ີຄ້າຍກັບພວກຜູ້ດູແລ ແລະຜູ້
ປົກຄອງໃນຄຣິສຕະຈັກພຣະສັນຍາໃໝ່. ຄວາມຈິງແລ້ວພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຄໍາວາ່ ìຜູ້ດູແລî ແລະ ìຜູ້ປົກຄອງî 
ສັບປ່ຽນກັນ (ກິຈການ 20:17, 28 ແລະ ຕີໂຕ 1:5,7). 
 
ມັກຄະນາຍົກໃນໂບດບັບຕິສທໍາໜ້າທ່ີເປັນຜູ້ນໍາສະມາຊິກເຣືອ່ງການຮັບໃຊ້;    ການຮັບໃຊນີ້ ້ແມ່ນມາຈາກ
ແບບຢ່າງເຣ່ືອງການແຕ່ງຕ້ັງຊາຍ 7 ຄົນໃນກິຈການ 6:1-6   ເພ່ືອດູແລຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກຍິງໝ້າຍ
ໃນການແຈກຢາຍອາຫານໃນຄຣິສຕະຈັກສມັຍແລກ;  ຈຸດເນ້ັນໃນທ່ີນ້ີແມ່ນການຮັບໃຊ້  ເພາະພວກມັກຄະ 
ນາຍົກບ່ໍໄດ້ຖືກເອ້ີນ ຫລືຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ມາເພ່ືອປົກຄອງຄຣິສຕະຈັກ. 
 
ການດູແລແລະການຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖ່ີນ, ບ່ໍວ່າຈະແມ່ນຜູ້ປົກຄອງ ຫລືມັຄະນາຍົກ, ເປັນສ່ວນສໍາ 
ຄັນໃນຊວິີດຂອງຄຣສິຕະຈັກ ແລະນໍາກຽດມາໃຫ້ພວກຜູ້ນໍາທັງໝົດ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິັດ 
ໃນສັຕວັດທ່ີນ່ຶງຊຶງ່ຄວາມເຊືອ່ຄຣິສຕຽນຍັງຢ່ ໃູນວັຍເຍົາ.    ຄຣິສຕຽນໃນສມັຍແລກກໍບ່ໍມີພຣະຄໍາພີທ່ີພວກ
ເຮົາມີໃນປັດຈຸບັນເພ່ືອຊວ່ຍໃນຄວາມເຊ່ືອ.  ການມີພວກຜູ້ນໍາທ່ີເຂ້ັມແຂງຈ່ຶງເປັນເຣ່ືອງຈໍາເປັນທ່ີສຸດເພ່ືອດູ
ແລແລະນໍາພາພວກເຂົາເຈ້ົາໃນເຣ່ືອງຫລັກຄວາມເຊ່ືອ ແລະເຣ່ືອງການປະພຶດ.  ອັນຕະລາຍຈາກຄຣູສອນ
ປອມຈ່ຶງຢ່ ູໜ້າປະຕູເລ້ືອຍໄປສໍາລັບຜູ້ເຊືອ່ໃນສມັຍນ້ັນ. 
 
ເຖິງສມັຍນ້ີພວກເຮົາຈະມີພຣະຄັມພີຄົບຫົວ, ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການການນໍາພາໃນຄຣິສຕະຈັກພຣະສັນຍາໃ
ໝ່; ຄວາມຕ້ອງການການນໍາພາສ່ວນຫລາຍແມ່ນເຣ່ືອງການດູແລ ແລະການນໍາຄອບຄົວ.    ພຣະເຈ້ົາຊົງ
ເອ້ີນທ່ານໃຫ້ມີສ່ວນໃນການນໍາພາໃນຖານະຜູ້ດູແລ ຫລື ມັກຄະນາຍົກບ່ໍ? 
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ຄໍາຖາມ: 
1. ທ່ານຄິດວ່າຄຸນສົມບັດແນວໃດສໍາຄັນທ່ີສຸດສໍາລັບການນໍາພາໃນຄຣິສຕະຈັກປັດຈຸບັນ? 

 
2. ທ່ານຄິດວ່າການນໍາພາໃນຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍນ້ີຂາດຄຸນສົມບັດແນວໃດແດ່? 

 
3. ທ່ານມັກຄຸນສົມບັດແນວໃດຫລາຍທ່ີສຸດໃນຜູ້ດູແລ ຫລື ສິດຍາພິບານໃນປັດຈຸບັນນ້ີ? 

 
4. ມັກຄະນາຍົກຂອງທ່ານເຮັດຫຍັງໄດ້ດີທ່ີສຸດໃນການຮັບໃຊ້ຄອບຄົວໃນຄຣສິຕະຈັກ? 

 
ສຄ 
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ບດົຮຽນທ ີ10 
ຝຶກຕົນເອງໃຫເ້ປັນຄົນເຄັ່ງສິນທມັ 

 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ຕີໂມທຽວ 4 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ຕີໂມທຽວ 4 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ໂປໂລບອກໃຫ້ຕີໂມທຽວຝຶກຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນຄົນເຄ່ັງສິນທັມ 

ເພ່ືອຈະສາມາດຕ່ໍສູ້ກັບວິນຍານຊ່ົວ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານມີວິທີທາງຫຍັງທ່ີຕ້ອງຝຶກຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນເຄ່ັງໃນສິນທັມ 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຊອ່ຍທ່ານໃຊ້ຊອກຫາວິທີທາງຝຶກຕົນເອງ 

 

      ບົດນາໍ 
  
ມີຫລາຍຄົນພາກັນໄປຈິມເພ່ືອຝຶກຫັດກາຍໃຫ້ກາຍເປັນຄົນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ລາງຄົນໄປທຸກມ້ືຫັດກາຍ
ເອົາແທ້ເອົາວ່າຈົນກາຍເປັນຄົນກ້າມໃຫຍ່ແລະເຮັດໃຫ ້ຫຸ່ນງາມອີກດ້ວຍ.    ຄຣສິຕຽນເຮົາກໍມາໂບດທຸກວນັ 

ທິດ ຫາກເຮົາຕ້ັງຝຶກຫັດຄືເຮົາໄປຈິມຈິດວິນຍານເຮົາກໍຈະແຂງແຮງແລະງາມອີກຄືກັນ ແຕ່ຫາກໄປຈິມຊ່ືໆບ່ໍ
ຫັດກາຍ ການໄປກໍບ່ໍເປັນຜົນປໂຍດຫຍັງ ເຊ່ັນດຽວກັນກັບການມາໂບດ ແຕ່ບ່ໍຝຶກອັນໃດຈິດວິນຍານຈະເຂ້ັມ
ແຂງບ່ໍໄດ້.  
 

1. ອົດທົນຕໍກ່ານຝຶກຫັດ:  ( 1 ຕິໂມທຽວ 4:1-6)  

ທຸກວັນນ້ີຄົນສ່ວນຫລາຍມັກໃຊ້ເວລາກັບໂທຣະສັບ,  ໄອແພດ,  ເຟສບຸກ ຫລືເບ່ິງທີວີວັນນ່ຶງຫລາຍຊ່ົວໂມງ  
ສລຸບແລ້ວແມ່ນລາວຕິດສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແລ້ວ ລາວກາຍເປັນຄົນຊໍານານໃນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ, ຖາມອັນໃດລາວກໍຮູ້ໝົດ 
ທ້ັງໆທ່ີໃຊ້ເຄ່ືອງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍນານປານໃດ,    ຫາກເວ້ົາເຖິງການເປີດອ່ານພຣະຄັມພີແລ້ວບ່ໍຮູ້ຊ້ໍາວາ່ພຣະຄັມພີ 

ໃໝ່ມີຈັກເຫລ້ັມ.  ຄັນຖາມວ່າມາໂບດຈັກປີແລ້ວ ເພ່ິນຈະຕອບວ່າ ''ໂອ້ຍ!  ມາໂບດນ້ີກ່ອນອາຈານຊ້ໍາ, ພຸ້ນ 

...ມາຕ້ັງແຕ່ມາຕົກອະເມຣກິາພຸ້ນລະ''.  ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກທ້າທາຍຜູ້ຢູ່ກັບໂທຣະສັບ ຫລືຜູ້ຢູ່ກັບໄອແພດ ຫລື
ເຟສບຸກກະດີ ລອງໃຊເ້ວລາອ່ານພຣະຄັມພີເທ່ົາກັນເບ່ິງຈັກປີນ່ຶງລາວຈະເກ່ ັງແລະເຂ້ົາໃຈພຣະຄັມພີດີກວາ່
ເກ່ົາປານໃດ. ໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າຫາກເຮົາເຂ້ົາໃຈພຣະຄັມພີຄືເຮົາເຂ້ົາໃຈໂທຣະສັບ, ໄອແພດ ແລະເຟສບຸກຊີ
ວິດຈິດວິນຍານຂອງເຮົາຈະຕ້ອງຖືກຍົກຣະດັບສູງຢ່າງແນ່ນອນ. ''ພຣະວິນຍານຊົງກ່າວໄວ້ໂດຍແຈ່ມ
ແຈ້ງວ່າ ໃນຄາວພາຍຫນ້າຈະມີລາງຄົນປະຖ້ິມຄວາມເຊ່ືອ ໂດຍຫັນໄປເຊ່ືອຟັງວິນຍານທ່ີລ້ໍລວງ ແລະຟັງຄໍາ
ສອນຂອງພວກຜີຮ້າຍ'' (ຂໍ ້1).  
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ເຫດຜົນຂອງການຝຶກຫັດກາຍແມ່ນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຂ້ັມແຂງ,    ການຝຶກຫັດດ້ານຈິດວິນຍານກໍຍ່ິງສໍາຄັນ
ກວ່ານ້ັນອີກ ເພາະວ່າເມ່ືອຈິດວິນຍານເຂ້ັມແຂງແລ້ວຈະສາມາດຕ່ໍສູ້ກັບສ່ິງຊົວ່ຮ້າຍຕ່າງໆທ່ີຄອຍຖ້າຄຸບເຮົາ 
 
ເໝືອນກັບສັດປ່າທ່ີຄອຍຖ້າກັດຝູງແກະທ່ີມີຜູ້ລ້ຽງເຝ້ົາເບ່ິງແຍງຢູ່ນ້ັນ. ການຫັດກາຍນ້ັນໃຜໆກໍຮູ້ວ່າມັນດີ ແຕ່
ກໍຍອມເສັຽໄຊໃຫ້ຄວາມຄ້ານ, ຊ້ືອຸປກອນການຫັດກາຍຕ້ັງຫລາຍຢ່າງມາຕ້ັງໄວ້ເຮືອນດ້ວຍຕ້ັງໃຈວາ່ມ້ືໃດບ່ໍ
ຄ້ານກໍຈະເຮັດ ແຕ່ປາກົດວາ່ບ່ໍມີມ້ືໝ່ັນຈັກເທ່ືອ ສຸດທ້າຍອຸປະກອນເຫລ່ົານ້ັນກາຍເປັນບ່ອນຫ້ອຍເສ້ືອຜ້າໄປ
ຊ່ືໆ ເວ້ົາເຖິງພຣະຄັມພີກະມີຫລາຍຫົວຢູ່ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ອ່ານ.   ອາຈານໂປໂລເອ້ີນວ່າຄຣສິຕຽນທ່ີມີຈິດວິນຍານ
ກຽດຄ້ານ ບໍ່ມີວິນັຍໃນການຝຶກຝົກຕົນເອງຈົນກາຍເປັນຄຣສິຕຽນພິການດ້ານຈິດວິນຍານ. ເມ່ືອກາຍເປັນພິ
ການດ້ານຈິດວິນຍານກໍຈະຖືກພວກຄຣູສອນປອມເປ່ົາຫູໄດ້ງ່າຍດາຍ ເພາະບ່ໍເຂ້ົາໃຈພຣະຄັມພີ.  ພວກຄຣ ູ

ສອນປອມສອນເຂົາວ່າ ''ຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເອົາກັນເປັນຜົວເມັຽ ຫ້າມບໍຣິໂພກອາຫານບາງຊະນິດຊຶງ່ ພຣະເຈ້ົາໄດ້
ຊົງສ້າງໄວ'້' (ຂ້ໍ 3) ເຊ່ິງຄໍາສອນນ້ີຂັດຕ່ໍປະຖົມມະການ 2:18 ທ່ີກ່າວວ່າ ''ບ່ໍເປັນການສົມຄວນທ່ີຈະໃຫ້ຊາຍ
ຢູ່ໂດດດ່ຽວເຊ່ັນນ້ີ'' ແປວ່າຊາຍຍິງຕ ້ອງແຕ່ງງານກັນ ແລະຍັງຂັດເຣ່ືອງກິນໃນປະຖົມມະການ 1:31 ທຸກສ່ິງທ່ີ
ຊົງສ້າງນ້ັນດີໝົດ, ແປວາ່ທຸກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາສ້າງນ້ັນຫາກພຣະເຈ້ົາອະນຸຍາດແມ່ນຮັປທານໄດ້ໝົດ, ແຕ່ເຂົາ
ສອນບ່ໍໃຫ້ກິນບາງຊະນິດ.  
 
ໂປໂລເວ້ົາອີກວ່າຄົນເຫລ່ົານ້ີ "ເຂົາຈະຮວບຮວມຄຣູໄວ້ສໍາລັບເຂົາເອງ ເພ່ືອບັນເທົາຫູຄັນຂອງເຂົາ"   (2 ຕີ
ໂມທຽວ 4:3). ແປວ່າສອນຂ່າວປະເສີດຕາມກິເລດຕັນຫາຂອງເຂົາເອງ, ສອນເພ່ືອໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມ
ປາຖນາຂອງເຂົາ  ແລະສອນໃຫ້ຖືກໃຈຜູ້ຟັງ ແລະຜູ້ຟັງເອງກໍມັກຈະເລືອກຟັງສ່ິງທ່ີຕົນເອງຢາກຟັງເທ່ົານ້ັນ. 
ດ່ັງທ່ີເຮົາເຄີຍເຫັນວ່າ ຄົນຫລ້ິນຊູ້ ບ່ໍມັກອາຈານເທສນາເຣ່ືອງບ່ໍໃຫ້ຫລ້ິນຊູ້, ຄົນບ່ໍຖວາຍບ່ໍຢາກໃຫ້ອາຈານເທ
ສນາເຣືອ່ງການຖວາຍ ດ່ັງນ້ີເປັນຕ້ົນ; ສ່ວນອາຈານເອງເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນກໍເລີຍບ່ໍກ້າເທສນາໃນເຣ່ືອງທ່ີເຂົາ
ບ່ໍຢາກຟັງ ສລຸບແລ້ວທັງສອງແມ່ນປະຕິເສດເຣ່ືອງຄວາມຈິງ. ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງສອນວ່າ ''ດ້ວຍວ່າສ່ິງສາ
ຣະພັດຊຶງ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງໄວ້ນ້ັນກໍເປັນຂອງດີ ບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີຄວນປະຖ້ິມຈັກສ່ິງ ແຕ່ຄວນຮັບເອົາທຸກສ່ິງ
ດ້ວຍຂອບພຣະຄຸນ'' (ຂໍ ້4).  
 
ຄຣິສຕຽນບ່ໍຄວນເປັນຄົນກຽດຄ້ານແລະຂາດວິນັຍໃນການຝຶກຫັດຫລືເລືອກອ່ານ   ແລະຟັງພຣະຄັມພີບາງ
ຕອນເທ່ົານນ້ັນ, ເພາະວ່າ ''ພຣະຄັມພີທຸກຕອນໄດ້ຮັບການຊົງບັນດົນໃຈຈາກພຣະເຈ້ົາ    ແລະເປັນປໂຍດ
ໃນການສອນ ການກ່າວຕັກເຕ ອືນວ່າກ່າວ   ການປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ  ແລະການອົບຮົມໃນທາງຊອບ
ທັມເພ່ືອຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະບັນລຸຜົນສໍາເຣັດ  ແລະຈັດຕຽມໄວ້ພ້ອມສໍາລັບການດີທຸກຢ່າງ''  (2ຕີໂມທຽວ 
3:16-17). ພຣະເຢຊູຕອບມານວ່າ,  ìມີພຣະຄັມພ ຂີຽນໄວວ່້າ ມະນ ດຸຈະບ່ໍລ້ຽງຊວິີດດ້ວຍອາຫານສ່ິງດຽວî 
(ລູກາ 4:4).  ''ເພາະວ່າພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາປະກອບດ້ວຍຊີວິດແລະຣດິເດດ ຄົມກວ່າດາບສອງຄົມທຸກ 

ດວງແທງຊອດເຖິງຈິດໃຈແລະວິນຍານຕລອດທັງຄ່ໍກະດູກແລະໄຂໃນກະດູກຕິດຕ່ໍກັນ  ຈຶ່ງສັງເກດຮູ້ຄວາມ
ຄຶດແລະຄວາມມຸ້ງຫມາຍໃນໃຈໄດ້ ''(ເຮັບເຣີ 4:12) ຄຣສິຕຽນຄວນເປັນຄົນດຸໝ່ັນແລະອົດທົນໃນການຝຶກ
ຝົນຕົນເອງຢູ່ສເມີໂດຍເຂ້ົາໃຈວ່າຕົນເອງຖືກຊໍາຣະລ້າງໂດຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ''ຖ້າເຈ້ົາຈະໃຫ້ຄໍາ
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ແນະນໍາເຫລ່ົານ້ີແກ່ພວກພ່ີນ້ອງ ເຈ້ົາກໍຈະເປັນຜູ້ບົວລະບັດທ່ີດີຂອງພຣະເຢຊຄູຣິດ ບໍາຣງຸຕົນດ້ວຍຂ້ໍຄວາມ
ເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອ ແລະດ້ວຍຫລັກຄໍາສອນອັນດີທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຂັບຕາມນ້ັນ'' (ຂໍ ້6).  
 

2. ພລັງຂອງການຝຶກຫດັ: (1 ຕິໂມທຽວ 4:7-11) 

ເພື່ອຈະເປັນຄຣສິຕຽນທ່ີມີພລັງໂປໂລໄດ້ແນະນໍາຕີໂມທຽວວ່າ ''   ຈ່ົງເວ້ັນຫນີຈາກນິຍາຍປະໂລມໂລກ ທ່ີ
ພວກຜູ້ຍິງເຖ້ົາເຄີຍເລ່ົາໃຫ້ຟັງນ້ັນ ແຕ່ຈ່ົງຝຶກຕົນໃນການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເພາະການຝຶກຫັດທາງ 

ກາຍນັນ້ມີປໂຍດບາງຢ່າງ  ແຕ່ການນັບຖ ືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງມີປໂຍດທຸກຢ່າງ '' (ຂໍ ້7-8). ແປວ່າ  
   1. ຫລີກເວ້ັນເຣ່ືອງບ່ໍມີແກ່ນສານຄວາມຈິງຫລືນິຍາຍຂອງພວກກຣ ີກ     ດ້ວຍວ່ານິຍາຍເປັນເຣ່ືອງທ່ີແຕ່ງ 
      ຂ້ຶນຕາມຈິນຕະນາການຂອງຜູ້ແຕ່ງແລ້ວກໍມີພວກຜູ້ເຖ້ົາເວ້ົານິທານໃຫ້ລູກຫລານຟັງເພ່ືອຄວາມບັນເທີງ.  
   2. ຝຶກຕົນໃນການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ    ແມ່ນເລ້ີມຕົນ້ດ້ວຍການອ່ານແລະສຶກສາພຣະທັມຂອງ   
       ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ ເມ່ືອເຂ້ົາໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ ການປະຕິບັດນັບຖືຍ່ອມຈະຖືກຕ້ອງ. 
   3. ໂປໂລກ່າວເຖິງຜົນປໂຍດທາງກາຍມີປໂຍດບາງຢ່າງເທ່ົານ້ັນ     ສ່ວນການນັບຖື ແປວ່າເຊ່ືອຟັງນ້ັນມີ 
        ປໂຍດທຸກຢ່າງ.  
ແນ່ນອນທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາມັກຈະເວ້ົາລົມກັນເຣື່ອງນິທານເກ່ົາໆແດ່, ລົມກັນເຣ່ືອງການເມືອງແດ່ ໃນຂະນະ
ທ່ີເຮົາສາມັກຄີທັມກັນທ່ີໂບດແທນທ່ີຈະເວົາ້ເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາ ລາງເທ່ືອຜູ້ສອນກໍຊອກເຣ່ືອງຊວນຫົວຕລົກມາ
ປະກອບເພ່ືອຊຸກຍູ້ຂ້ໍພຣະຄັມພີ ສ່ວນຜູ້ຟັງກໍມັກຟັງແລະຮູ້ສຶກວ່າມ່ວນກວ່າພຣະຄັມພີ, ມີຜູ້ຟັງລາງຄົນເວ້ົາ
ວ່າ ''ອາຈານເອົາພຣະຄັມພີມາຕີຫົວເຮົາ'' ເມ່ືອເພ່ິນເທສນາເຣ່ືອງຄວາມຈິງ ທັງນ້ີກໍເພາະວ່າເຮົາລືມຄໍາສອນ
ຂອງໂປໂລສອນໃນຂ້ໍ 7-8 ນ້ັນເອງ. ດ້ວຍເຫດນ້ີທັງຜູ້ສອນແລະຜູ ້ຟັງຄວນຫລີກເວ້ັນນິຍາຍປະໂລມໂລກ. 
 
ໂປໂລບອກແຈ້ງວ່າເປັນຫຍັງການນັບຖ ພືຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງມີປໂຍດທຸກຢ່າງ? ຄໍາຄອບໃນຂ້ໍ 8 ບອກວ່າ '' 
ເພາະໄດ້ຮັບພຣະສັນຍາໄວ້ສໍາລັບຊີວດິໃນປັດຈຸບັນແລະໃນອະນາຄົດດ້ວຍ ''   ແປວ່າ ເປັນປໂຍດໃນຊີວິດ  

ປັຈຸບັນ ແລະຍັງເປັນປໂຍດຕ່ໍຊີວດິໃນຟ້າສວັນອີກ ຫາກຮູ້ຈັກນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ.   ນອກນ້ັນໂປໂລ
ຍັງຢືນຢັນວ່າເຣ່ືອງນ້ີເປັນຄວາມຈິງແລະຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄວນຍືດຖືໄວ້ '' ຂ້ໍຄວາມນ້ີກໍສັດຈິງ ແລະສົມຄວນທຸກຄົນ
ຄວນຈະໄດ້ຮັບເຊ່ືອເອົາໄວ້ ''(ຂໍ ້9). 
 

3. ສວ່ນເລິກຂອງການຝຶກຫັດ:  (1 ຕິໂມທຽວ 4:12-16)  

ຊາຍທ່ີມີກ້າມໃຫຍ່ ນັບວ່າເປັນຄົນແຂງແຮງ ແລະເປັນຄວາມງາມຂອງຜູ້ຊາຍອີກດ້ວຍ, ແຕ່ກ່ອນຈະມີກ້າມ
ນ້ັນລາວຈະຕ້ອງໄດ້ຝຶກຫັດເປັນປະຈໍາ ມ້ືນ່ຶງຕ້ັງຫລາຍຊ່ົວໂມງ,  ຄຣິສຕຽນເຮົາກໍຄືກັນຫາກເຮົາຝຶກຫັດອ່ານ
ພຣະຄັມພີແລະຮຽນຮູ້ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ  ແລ້ວນໍາໄປປະຕິບັດແຕ່ລະວັນໆກໍຈະກາຍເປັນຄົນເຂ້ັມແຂງຝ່າຍຄວາມ
ເຊ່ືອເມ່ືອນໍາມາເຖິງປະຕິບັດ. ໂປໂລສອນທີໂມທຽວວ່າ '' ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຫມ່ິນປມາດຄວາມຫນຸ່ມຂອງເຈ້ົາ ແຕ່
ຈ່ົງເປັນແບບຢ່າງແກ່ຄົນທັງປວງທ່ີເຊ່ືອ ທັງໃນທາງກິຣິຍາແລະວາຈາ ໃນຄວາມຮັກ ໃນຄວາມເຊ່ືອ ແລະໃນ
ຄວາມບໍຣິສ ດຸ ຈ່ົງຕ້ັງໃຈໃນການອ່ານຫນັງສື ໃນການເຕືອນສະຕິ ແລະໃນການສັງ່ສອນ '' (ຂໍ ້11-12).  ແປ
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ວ່າຢ່າໃຫ້ເຂົາເວ້ົາວາ່ເຈ້ົາເປັນເດັກນ້ອຍບ່ໍທັນມີປະສົບການ  ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຂົາເວົາ້ແນວນ້ີຕົວເຈ້ົາຕ ອ້ງພິສູດໃຫ້
ເຂົາເຫັນແບບຢ່າງທ່ີດີຂອງເຈ້ົາທັງກິຣິຍາ (ທ່າທີ, ການນຸ່ງຖື) ແລະວາຈາ (ການປາກເວົາ້) ຕ້ັງໃຈອ່ານໜັງສື 

ແປວ່າອ່ານພຣະຄັມພີເພ່ືອການເຕືອນສະຕິແລະການສ່ັງສອນຕ້ອງອອກມາຈາກພຣະຄັມພີ ເມ່ືອເຮັດເຊັນ່ນ້ີ
ເຂົາຈະບ່ໍກ້າຫມ່ິນປມາດຄວາມໜຸ່ມນ້ອຍຂອງເຈ້ົາ. '' ຈົນກວ່າເຮົາຈະມາ '' (ຂໍ ້13).  ແປວ່າໂປໂລຫວັງໃຈວ່າ
ຈະໄດ້ກັບຄືນມາຫາຕີໂມທຽວອີກເທ່ືອນ່ຶງ.  ເພ່ືອຈະເປັນຄົນເຂ້ັມແຂງຝ່າຍຈິດວິນຍານ ຈໍາເປັນເຮົາຕ້ອງມີ
ຣະບຽບວນັິຍໃນການຝຶກຫັດ, ຈົ ່ງສັງເກດການຮຽນທຸກຢ່າງທ່ີເຮົາເຄີຍຮຽນຫລືເຫັນຜູ້ອ່ືນຮຽນມາ ເຮົາເຫັນວາ່
ໂຮງຮຽນຫລືຄຣູໃຫ້ຫລັກຟ້ືນຖານບົດຮຽນເທ່ົານ້ັນ     ສ່ວນເຮົາຈະຊໍານານໜ້ອຍຫລືຫລາຍແມ່ນຂ້ຶນກັບການ
ຝືກຫັດຂອງເຮົາ;     ຕົວຢ່າງຜູ້ຫລ້ິນປີອາໂນໃນໂບດເຮົາ ທ່ີລາວຫລ້ິນເກ່ ັງຊໍາ່ນ້ີແມ່ນຍ້ອນລາວຝຶກຫັດຫລາຍ
ເດືອນຫລາຍປີມາແລ້ວ. ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະໂປໂລຈ່ຶງບອກຕີໂມທຽວອີກວ່າ. 
 
'' ຈ່ົງຕ້ັງໃຈໃນການອ່ານຫນັງສື ໃນການເຕືອນສະຕິ ແລະໃນການສ່ັງສອນ ຈົນກວ່າເຮົາຈະມາ ຢ່າເບີດເສ  ີີຍ ຕ່ໍ
ຄຸນທັມທ່ີມີຢູ່ໃນຕົວເຈ້ົາ   ທ່ີໄດ້ຊົງປະທານແກ່ເຈ້ົາດ້ວຍຄໍາທໍານວາຍເມ່ືອຄນະເຖ້ົາແກ່ໄດ້ວາງມືໃສ່ເຈ້ົາ '' (ຂ້ໍ 
15-16). ໂປໂລລົງທ້າຍດ້ວຍການກ່າວຕັກເຕ່ືອນມີໂມທຽວໃຫ້ຕ້ັງໃຈອ່ານໜັງສື ແປວ່າຕ້ັງໃຈອ່ານພຣະ ຄັມ
ພີຢູ່ບ່ໍຂາດ   ເພາະວ່າການອ່ານພຣະຄັມພີເປັນປະຈໍານ້ັນຈະເຮັດໃຫ ຈິ້ດວິນຍານເຂ້ັມແຂງຈົນກາຍເປັນຄົນ
ເຄ່ັງໃນຫລັກສິນທັມ. ໂປໂລຍັງສອນຕີໂມທຽວອີກວ່າ ນອກຈາກໝ ັ ່ນອ່ານໜັງສືແລ້ວ ຢ່າເບີດເສີຍຕ່ໍຄຸນນະ
ທັມ ແປວ່າໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສິດສອນຕົນເອງ   ແລະສອນຄົນອ່ືນຕາມສ່ິງທ່ີໄດ້ອ່ານໃນໜັງສື ເພາະວ່າ
ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນຂອງພຣະຣາຊທານມາຈາກເບ້ືອງເທິງ.  
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ນິຍາຍປະໂລມໂລກທ່ີໂປໂລກ່າວນ້ັນ ໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ? 
 
2. ທ່ານຄຶດວ່າທຸກວັນນ້ີຄຣິສຕຽນຢູກັ່ບໄອແພດ, ຫລືໂທຣະສັບ ຫລ ືເຟສບຸກ ວັນນ່ຶງຫລາຍປານໃດ?  
 
3. ໂປໂລມີເຫດຜົນອັນໃດຈ່ຶງສ່ັງສອນຕີໂມທຽວໃຫ້ອົດທົນຕ່ໍການຝຶກຫັດ? 
 
4. ຄົນທ່ີຫັດກາຍແລະຄົນທ່ີບ່ໍຫັດກາຍ ຕ່າງກັນແນວໃດ? ຄົນທ່ີອ່ານພຣະຄ ັມພແີລະບ່ໍອ່ານພຣະຄັມພີເດ    
    ເປັນແນວໃດ? 
 
5. ໂປໂລກ່າວກັບຕີໂມທຽວວ່າ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດປມາດຄວາມໜຸ່ມນ້ອຍຂອງເຈ້ົາໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ? 
 
           ຫວ 
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ບດົຮຽນທ ີ11 
ພຣະເຈົາ້ ຫລື ເງິນຄໍາ 

 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ຕີໂມທຽວ 6:3-19 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ຕີໂມທຽວ 6:3-19 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອສອນໃຫ້ຄຣິສຕຽນຊອກສແວງຫາພຣະເຈ້ົາຫລາຍກວ່າເງນິ

ຄໍາ, ແຕ່ຫາກມີຫລາຍກໍຄວນໃຊ້ມັນເພື່ອງານຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ເຮົາໄດ້ໃຊ້ເງນິຂອງເຮົາຄືພຣະເຢຊູສອນບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ເງິນຄໍາໃນການດີ 

 

      ບົດນາໍ 
 ບົດຮຽນອາທິດແລ້ວເຮົາໄດ້ເວ້ົາເຖິງການເລືອກຟັງພຣະທັມພຣະເຈ້ົາ ເພາະວ່າເມ່ືອເຮົາບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມ     
ພຣະຄັມພສ່ັີງສອນນ້ັນແລ້ວເຮົາກໍບ່ໍຢາກຟັງເຣ່ືອງນ້ັນ, ບົດຮຽນວັນນ້ີໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າຫລາຍຄົນໃນຈໍານວນ
ພວກເຮົາບ່ໍຢາກຟັງ ສ່ວນຜູ້ເທດແລະຜູ້ສອນກໍບ່ໍຄ່ອຍສະດວກໃຈໃນການເທດແລະສອນ   ແຕ່ເຮົາຈະຫລີກ
ລ້ຽງບ່ໍໄດ້ເພາະເປັນຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີ ແລະ ກໍເປັນປໂຍດແກ່ເຮົາຢ່າງຫລວງຫລາຍ.  
 

1. ພຣະເຢຊ ູຫລືປາຖນາເງນິຄໍາ:  (1 ຕິໂມທຽວ 6:3-5) 
ໃນພຣະທັມ 1 ຕີໂມທຽວນ້ີທ່ານອາຈານໂປໂລໄດ້ເນ້ັນໜັກ   ເຣ່ືອງຄໍາສອນທ່ີຜິດພ້ຽນໄປຈາກພຣະຄັມພີທ່ີ
ພວກຄຣູສອນປອມໄດ້ສອນ ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງສ່ັງສອນຕີໂມທຽວວ່າ ''  ຈ່ົງສ່ັງສອນ ແລະເຕືອນສະຕິຂ້ໍ
ຄວາມເຫລ່ົານ້ີ ຖ້າຜູ້ໃດສອນຜິດໄປຈາກນ້ີ  ແລະບ່ໍຍອມເຫັນຕາມພຣະທັມອັນມີຫລັກຂອງພຣະເຢຊຄູຣິດ
ເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ   ແລະຄໍາໂອວາດທ່ີສົມກັບການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ   ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນຄົນຈອງ
ຫອງ '' (ຂໍ ້3-4ກ). ແປວ່າໃຫ້ໃຊພ້ຣະຄັມພີໃນການສ່ັງສອນແລະເຕືອນສະຕິໂດຍປະຕິບັດຫລັກການຂອງ  
ພຣະເຢຊູໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ນ້ີເປັນຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານອາຈານໂປໂລ.        ຄໍາວ່າຜູ້ໃດທ່ີສອນຜິດຕອນນ້ີໝາຍ
ຄວາມວ່າຜູ້ສອນນອກຈາກເຣືອ່ງພຣະຄ ັມພີ     ຫລ ືສອນຕ່ໍຕ້ານພຣະຄັມພີ ຫລືຜູ້ທ່ີສອນຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ແລະຕີຄວາມໝາຍພຣະຄັມພີຕາມໃຈຕົນເອງໂດຍບ່ໍມີຫລັກການນ້ັນໂປໂລຮ້ອງຜູ້ນ້ັນວ່າ    (ຄົນຈອງຫອງ)  
Puff up with pride    ຄົນຈອງຫອງນ້ັນຕ້ົນເດີມມີຄວາມໝາຍວ່າ   (ຄົນນ້ີກາຍເປັນຄົນສາຍຕາສ້ັນເນ່ືອງ
ຈາກພູມໃຈໃນຄວາມຮູຂ້ອງຕົນເອງ).  
 
ໃນສມັຍນ້ັນໄດ້ມີພວກຜູ ້ສອນປອມເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ  ເພ່ືອປາກທ້ອງແລະຊ່ືສຽງໃນການເປັນຜູ້ນໍາ
ສາສນາ ເຣືອ່ງນ້ີໂປໂລກ່າວໃນ 2 ໂກຣິນໂທວ່າ     '' ດ້ວຍວ່າເຮົາບ່ໍເຫມືອນຫລາຍຄົນ ທ່ີເອົາພຣະທັມຂອງ     
ພຣະເຈ້ົາມາປອມແປງແລະຂາຍກິນ ແຕ່ເນ່ືອງດ້ວຍເຮົາໄດ້ຮັບໃຊມ້າຈາກພຣະເຈ້ົາ ເຮົາຈຶງ່ກ່າວດ້ວຍຄວາມ 
ສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຫມືອນຢ່າງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດ '' (2ໂກຣິນໂທ 2: 17).  ແປວ່າໃຫ້ເອົາ 
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ແບບຢ່າງໂປໂລ ຢ່າເອົາແບບຢ່າງ ຫລາຍຄົນທ່ີຮ້ອງວາ່ຄຣູສອນປອມນ້ັນ ດ້ວຍວ່າໂປໂລເປັນຜູ້ສອນພຣະ 
ທັມໂດຍມີຫລັກການ   ເມ່ືອສອນພຣະທັມອັນມີຫລັກການແລະສອນຕາມພຣະຄັມພີກໍໄດ້ຊ່ືວາ່ເປັນຄົນມີຊີ
ວິດຕາມພຣະຄັມພີ ຜູ້ນ້ີກໍໄດ້ກ ໍາໄລ ''ການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງນ້ັນເປັນທາງທ່ີຈະໄດ້ກໍາໄລ '' (ຂໍ ້5ຂ).  
ສ່ວນຄົນທ່ີສອນເພ່ືອຊືສ່ຽງແລະຄວາມຮ່ັງມີນ້ັນກໍໄດ້ຊ່ືວາ່ເປັນຄົນສອນເພ່ືອຊອກສແວງຫາປາກທ້ອງ  ແລະ
ຄວາມຮ່ັງມີຂອງຕົນເອງ. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ '' ເຫດວາ່ຖ້າຜູ້ໃດຈະໄດ້ສ່ິງຂອງໝົດທັງໂລກ ແຕ່ຕ້ອງເສັຽຊີ
ວິດອັນແທ້ຂອງຕົນ ຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ປໂຍດອັນໃດ ຫລືຜູ້ນ້ັນຈະນໍາເອົາສ່ິງໃດໄປແລກເອົາຊີວິດອັນແທ້ຂອງຕົນ
ກັບຄືນມາ'' (ມັດທາຍ 16:26).     ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະເຢຊູຈ່ຶງກ່າວອີກວ່າ '' ບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດເປັນຂ້າສອງເຈ້ົາ
ບ່າວສອງນາຍ ເພາະຈະຊັງນາຍຜູ້ນ້ີໄປຮັກນາຍຜູ້ນ້ັນ   ຫລືຈະຕິດພັນຢູ່ກັບນາຍຜູ້ນ້ີແລະປມາດນາຍຜູ້ນ້ັນ 
ທ່ານຈະເປັນຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຈະເປັນຂ້ອຍໃຊ້ຂອງເງນິຄໍາພ້ອມກັນບ່ໍໄດ້ ''     (ມັດທາຍ 6:24). 
ຄໍາວ່າ ການເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງເງິນຄໍາແມ່ນຄໍາເວ້ົາອອກມາຈາກພາສາກຣ ີກທ່ີຄົນຊີເຣຍັອອກສຽງວາ່ ''ແມມ 

ມອນ'' ແປວ່າ ປຽບເໝືອນເງນິເປັນພຣະ.     ຄົນທັງຫລາຍໄຝາຝັນຢາກໄດ້ຫລາຍ ຈົນກາຍເປັນຄົນຮັກເງິນ
ຫລາຍກວ່າຮັກພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້.  ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະເຢຊູຈ່ຶງກ່າວວາ່ '' ບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດເປັນຂ້າສອງເຈ້ົາ
ບ່າວສອງນາຍ'' ແປວ່າເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ແລະເງິນຄໍາມາທຽບເທ່ົາກັນບ່ໍໄດ້. 
 

2. ຜນົກໍາ ໄລອັນມະຫາສານ (1 ຕິໂມທຽວ 6:6-10)  
ນັກການເມືອງທຸກຄົນເປັນຜູ້ຊອກສແວງຫາອໍານາດສູງຂ້ຶນໄປເລີຍໆ,   ນັກທຸຣະກິດເປັນຄົນຊອກສແວງຫາ
ຜົນກ ໍາໄລທຸກຢ່າງທ່ີສ້າງຂ້ຶນມາ ແລະບ່ໍມີໃຜໃນໂລກນ້ີວາ່ຕົນເອງເປັນຄົນຮ່ັງພໍແລ້ວ ແຕ່ໂປໂລສອນວ່າຫາກ
ເຮົາພໍໃຈໃນສ່ິງທ່ີເຮົາມີຢູ່ແລະແບ່ງປັນຊ່ອຍເຫລືອຜູ ້ອ່ືນ ກໍນັບວ່າເປັນການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ      
ເພາະວ່າຜູ້ນ້ັນຟັງແລະປະຕິບັດຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ . ທ່ານອາຈານໂປໂລບອກຢ່າງແຈ້ງໃນຂ້ໍ 6 ວ່າ '' 
ການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງນ້ັນ ໄດ້ກໍາໄລອັນມະຫາສານແກ່ຜູ້ທ່ີມີຄວາມພ ໃໍຈກັບສ່ິງຂອງທ່ີຕົນມີຢູ່ '' 
(ຂໍ ້6).  
 
ທ່ານຄົງຮູ້ຈັກທ່ານ ບຽວ ເກດ ແລະນາງມະລິນດາ ເກດ ຊາວຄາໂຕລິກ ສອງຜົວເມັຍ ຜູ້ເຊ່ິງເປັນມະຫາເສດ 
ຖີທ່ີເປັນເຈ້ົາຂອງ ໄມໂຄຣຊ ໊ອບ ທ່ີໂລກນ້ີຮູ້ຈັກດີ. ທ່ານທັງສອງຖືກສໍາພາດທ່ີ ແວນຄູເວີ ແຄນາດາ, ທັງສອງ
ມີເງິນຫລວງຫລາຍແຕ່ກໍບ່ໍຮູ້ສຶກວ່າພໍ,     ແລະຍັງບ່ໍມີຄວາມສຸກໃຈເທ່ົາເມ່ືອໄດ້ເອົາຄວາມຮ່ັງມີນ້ັນອອກໄປ
ຊ່ອຍເຫລືອຄົນທຸກຍາກໃນອ ັຟຣິກາ ທ່ີຂາດຢາປົວພະຍາດ  ແລະຂາດອາຫານການກິນ,   ທັງສອງໄດ້ອອກ
ເງິນຕົນເອງແລະເງິນຊ່ອຍເຫລືອຈາກຜູ້ອ່ືນໄປຊ່ອຍພວກແມ່ຍິງດ້ອຍໂອກາດເຖິງ 2.6 ບິນລຽນໂດລາ   ໃນ
ເດືອນ 3 ທ່ີຜ່ານມານ້ີ.   ທ່ານບຽວເກດ ແລະນາງມາລິນດາ ເກດ ໄດ້ມີຄວາມສຸກຫລາຍກວ່າທ່ີຕົນເອງເກັບ
ເງິນໄວ້ໃນເມ່ືອຄົນທຸກຍາກຂາດຢາປົວພະຍາດ ແລະຂາດເຂ້ົາປາອາຫານ,  ນາງມາລິນດາບອກວ່າ ນາງມີ
ຄວາມສຸກໃຈຫລາຍ, ນ້ີແຫລະຄືຜົນກ ໍາໄລໃນຊີວດິ.  ໂປໂລເຂ້ົາໃຈແລະສອນວ່າ ''ເພາະວ່າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ 
ເອົາສ່ິງໃດເຂ້ົາມາໃນໂລກສັນໃດ ເຮົາກໍຈະເອົາສ່ິງໃດອອກໄປຈາກໂລກບ່ໍໄດ້ສັນນ້ັນ ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາມີອາ
ຫານການກິນກັບເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມກໍໃຫ້ເຮົາພໍໃຈກັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ'' (ຂ້ໍ 7-8). ແປວ່າເຮົາທຸກຄົນເກີດມາຕົວເປ່ົາ 
ເມ່ືອຈາກໂລກນ້ີໄປ ກໍຕ້ອງໄປດ້ວຍຕົວເປ່ົາ ດ້ວຍວ່າສ່ິງຂອງທ່ີຢູ່ໃນໂລກທຸກຢ່າງສ່ິງທ່ີຕາເຫັນແລະບ່ໍເຫັນ
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ຕ ່າງ ຫາກມັນເປັນຂອງໂລກມັນຕ້ອງຢູ່ກັບໂລກ, ສ່ວນຂອງທຸກສ່ິງທ່ີເປັນຂອງສວັນກໍຈະມີໄວ້ໃນສວັນ ບ່ໍມີຜູ້
ໃດເອົາສ່ິງຂອງຝ່າຍໂລກໄປປະປົນກັບສວັນໄດ້,  ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງສອນໃຫ້ພໍໃຈກັບສ່ິງທ່ີຕົນເອງມີຢູ່.  
 
'' ສ່ວນຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຢາກລ້ໍາລວຍກໍຕົກໃນການທົດລອງ ໃນບ້ວງແຮ້ວ ແລະໃນຕັນຫາອັນໂງ່ຫລາຍຢ່າງ 
ຊຶ່ງ ເປ ັນພັຍແກ່ຕົວທ່ີເຮັດໃຫ້ມະນຸດຈົມລົງໃນຄວາມວິນາດຈິບຫາຍເສ່ືອມສູນໄປ'' (ຂໍ ້9). ບໍໄ່ດ້ໝາຍຄວາມ
ວ່າຄວາມຮ່ັງມີລ້ໍາລວຍນ້ັນບ່ໍດີ ຫລືຕົກໃນບ້ວງແຮ້ວ ແຕ່ໝາຍຄວາມວາ່ຄົນທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກພໍ ຢາກລ້ໍາລວຍຕາມກິ
ເລດຕັນຫາລາງເທ່ືອກໍກາຍເປັນຄົນໂງກໍ່ເປັນໄດ້,   ຕົວຢ່າງຄົນເຮົາຖືກຜູ້ອ່ືນຕົວະຕ້ົມກໍແມ່ນຢາກລ້ໍາລວຍບ່ໍ
ແມ່ນບໍ່?  '' ເພາະວ່າການຮັກເງິນຄໍາເປັນເຄ້ົາມູນຂອງຄວາມຊ່ົວທ ຸກຢ່າງ    ແລະເພາະເຫດຄວາມໂລບນ້ີ
ແຫລະ ຈ່ຶງຊັກຈູງຜູ້ລາງຄົນໃຫ້ຫລົງໄປຈາກຄວາມເຊ່ືອ    ແລະແທງຕົວເອງຈົນຊອດດ້ວຍຄວາມເຈັບແສບ
ຫລາຍປະການ'' (ຂ້ໍ 10). ແປວ່າການຮັກເງິນຄໍາອາຈນໍາໄປເຮ ັດການຊົວ່ຮ້າຍ,  ແລະການໂລບມາກໂລພາ 

ນ້ີໄດ້ຊັກຈູງລາງຄົນໃຫ ຫ້ລົງຫາຍໄປຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ  ແລະຄໍາວ່າແທງຕົງເອງຈົນຊອດດ້ວຍຄວາມເຈັບ
ປວດນ້ັນ ແປວ່າເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເຈັບແສບເມ່ືອຫລົງທາງໄປຈາກພຣະເຈ້ົາກັບໄປເຮັດການຊົວ່ ທ່ີພາຕົນເອງ
ຖືກໂທດທັງໂລກນ້ີແລະໂລກໜ້າອີກ.  
 

3. ວທິໄີດກ້ໍາໄລດີ: (1 ຕິໂມທຽວ 6:11-19) 
ແນ່ນອນເຮົາບ່ໍຢາກເປັນຄົນແທງຕົວເອງຈົນຊອດແນວນ້ັນ ແຕ່ເພ່ືອການຫລີກເວ້ັນແທງຕົວເອງຈົນຊອດ ໂປ
ໂລແນະນໍາເຮົາທັງຫລາຍວ່າ   '' ແຕ່ເຈ້ົາຜູ້ເປັນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ  ຈ່ົງຫລີກຫນີຈາກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ແລະຈ່ົງຕິດ
ຕາມຄວາມຊອບທັມ ຄວາມນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ  ຄວາມສັດຊ່ື  ຄວາມຮັກ  ຄວາມຫມ່ັນພຽນ ແລະ
ຄວາມອ່ອນສຸພາບ ຈ່ົງອົດສາແຂ່ງຂັນສູ້ຕາມແນວທາງຂອງຄວາມເຊືອ່ ຈ່ົງຍຶດເອົາຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນ
ນິດໄວ້ ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນໃຫ້ເຈ້ົາຮ ບັນ້ັນ ໃນເມ່ືອເຈ້ົາໄດ້ຮັບເຊ່ືອ  ແລະປະຕິຍານຕົນຢ່າງດີຕ່ໍຫນ້າພະ 

ຍານຫລາຍຄົນ '' (ຂໍ ້11-12). ແປວ່າ ຫລີກໜຈີາກການຮັກເງີນຄໍາ ແລ້ວຕິດຕາມຄວາມຊອບທັມ ແລະນັບ
ຖືປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ ໂດຍຮຽນເປັນຄົນສັດຊ່ື,  ເປັນຄົນມີຄວາມຮັກໃນພຣະເຈ້ົາ,  ຮັກ
ແບບພຣະເຢຊຊົູງຮັກ, ເປັນຄົນໝ່ັນພຽນໃນການເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ, ເປັນຄົນອ່ອນສຸພາບໃນກິຣິຍາ ແລະວາ
ຈາ, ເປັນຄົນອົດທົນຕ່ໍສູ່ໃນການເຮັດດີທຸກຢ່າງ ໂດຍຕ້ັງຫລັກໝ້ັນໃນເຣືອ່ງຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ   ທີ ່   
ພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດໄວ້ໃຫ້ນ້ັນ ຫາກເຮົາປະຕິບັດຕາມນ້ີເຮ າົກໍຈະປັນຜູ້ໄດ້ກ ໍາໄລດີທ່ີສຸດແລ້ວ.  
 
ຈາກຂ້ໍ 13-16 ໂປໄດ້ຕັກເຕືອນຕີໂມທຽວໃຫ ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນທ່ານທັງສອງມາເປັນຜູ ້ຮັບໃຊ້ ແລະ
ຜູ້ຮັບໃຊ້ທຸກຄົນຄວນຮຽນເອົາແບບຢ່າງທ່ີພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ວາງໄວ້ແລ້ວ     ໃນຂະນະທ່ີພຣະອົງຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າ
ທ່ານປົນທຽວປີລາດໃນວນັນ້ັນ. '' ໃຫ້ເຈ້ົາຮັກສາຄໍາສ່ັງນ້ີໄວ້ ຢ່າໃຫ້ດ່າງພ້ອຍ ຢ່າໃຫ້ມີທ່ີຕິໄດ້ ''  
 
(ຂ້ໍ 14) ຄໍາວ່າ (ຮັກສາຄໍາສ່ັງນ້ີໄວ້) ແປວ່າເຊ່ືອຟັງແລະປະຕິບັດຕາມທຸກວັນເພ່ືອເປັນແບບຢ່າງອັນຈົບດີແກ່
ຜູ້ອ່ືນ, ແລະຄໍາວ່າ (ບ່ໍໃຫ້ດ່າງພ້ອຍ)  ແປວາ່ ຢ່າໃຫ້ມີຜູ້ໃດຕິສິນນິນທາວ່າທ່ານບ່ໍປະຕິບັດຕາມຄໍາຕັກເຕືອນ 
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ນ້ີດ້ວຍວ່າຄວາມເຊ່ືອຈະເຫັນໄດ້ໃນການປະຕິບັດ ແລະການປະຕິບັດກໍແມ່ນໝາກຜົນຂອງຄວາມເຊືອ່ ເພ່ືອ
ຮັກສາຄວາມເຊ່ືອໄວ້ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍຕິຕຽນໄດ້.  
 
ຈາກຂ້ໍ 16-19 ໂປໂລຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈວ່າລາງຄົນຮັກເງິນຄໍາຫລາຍກວ່າຮັກພຣະເຈ້ົາ,  ເງິນຄໍານ້ັນເປັນເຄ່ືອງ
ຈ່ອງດຶງເຂົາໃຫ້ອ່ອນແອໃນດ້ານຄວາມເຊ່ືອ ດ້ວຍເຫດນ້ີທ່ານຈ່ຶງສ່ັງຕີໂມທຽວວ່າ    '' ເຈ້ົາຈ່ົງສ່ັງຄົນທ່ີຮ່ັງມີ
ຝ່າຍໂລກ ຢ່າໃຫ້ເຂົາເປ ັນຄົນມີໃຈອວດອ່ົງຖືໂຕຫລືວາງໃຈໃນຊັບສິນອັນບ່ໍຫມ່ັນທ່ຽງ ແຕ່ໃຫ້ໄວ້ໃຈໃນພຣະ
ເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະທານສ່ິງສາຣະພັດໃຫ້ແກ່ເຮົາທັງຫລາຍຢ່າງບໍຣິບູນ ເພ່ືອຈະໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນ
ດີຈ່ົງສ່ັງເຂົາໃຫ້ເຮ ັດແຕ່ຄຸນງາມຄວາມດີ ໃຫ້ເຂົາຮ່ັງມີໃນການປະຕິບັດອັນດີງາມ   ໃຫ້ເຂົາມີໃຈສັດທາເອ້ືອ
ເຟ້ືອເຜ່ືອແຜ່ ແລະບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວຢ່າງນ້ີຈ່ຶງຈະໄດ້ທ້ອນໂຮມຊບັສົມບັດໄວ້ສໍາລັບຕົນ ເພ່ືອເປັນຮາກຖານອັນ 

ດີສໍາລັບຄາວພາຍຫນ້າ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຍຶດເອົາຊວິີດອັນທ່ຽງແທ້ '' (ຂໍ ້17-19).  ແປວ່າສອນໃຫ້ຄົນຮ່ັງມີບ່ໍ
ໃຫ້ວາງໃຈເຊ່ືອໃນຊັບສົມບັດອັນບ່ໍທ່ຽງໝັນ   ແຕ່ໃຫ້ເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ,     ສອນໃຫ້ເຂົາໃຊ້
ຄວາມຮ່ັງມີນ້ັນເອ້ືອເຟ້ືອເຜື ່ອແຜ່ແກ່ຄົນຍາກຈົນ ເພາະວ່າການທ່ີເຂົາເຮັດດ່ັງນ້ີເປັນການທ້ອນໂຮມຊັບສົມ
ບັດນ້ັນໄວສໍ້າລັບຕົນຂ້າງໜ້າ. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວາ່ ìຢ່າຮິບໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ສໍາລັບຕົນໃນໂລກ ຊ່ຶງເປັນ
ບ່ອນມອດແລະຂ້ີໝ້ຽງກັດກິນ ແລະເປັນບ່ອນທ່ີໂຈນເຈາະເຂ້ົາລັກເອົາໄດ້ແຕ່ຈ່ົງຮິບໂຮມຊັບສົມບັດສໍາລັບ
ຕົນໄວ້ໃນສວັນ ບ່ອນມອດແລະຂ້ີໝ້ຽງກັດກິນບ່ໍໄດ້ ແລະທັງໂຈນເຈາະ ແລະລັກເອົາບ່ໍໄດ້'' (ມັດທາຍ 6:19-
20).  
 

ຄໍາຖາມ: 
 
1. ເປັນຫຍັງຄົນເຮົາສ່ວນຫລາຍເລືອກເອົາເງິນຄໍາຫລາຍກວ່າເອົາພຣະເຈ້ົາ? 

2. ເປັນຫຍັງລາງຄົນຈ່ຶງຈະເຣີນເຕີບໃນພຣະເຈ້ົາໄວກວ່າລາງຄົນ? 

3. ໂປໂລໄດ້ສອນຕີໂມທຽວໃຫເຮັດແນວໃດໃນເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາແລະເງິນຄໍາ ໃນ ຂ້ໍ 3-5? 

4. ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນກ ໍາໄລອັນມະຫາສານທ່ີໂປໂລກ່ ່າວໃນ ຂ້ໍ 6? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງວາ່ແນວນ້ັນ? 

5. ວທີິທ່ີຈະໄດ້ກໍາໄລອັນມະຫາສານທີ່ໂປໂລສອນໃນ ຂ້ໍ 11-19 ມີຫຍັງແດ່? 

6. ບົດຮຽນທ່ີໂປໂລສອນຕິໂມທຽວນ້ັນເປັນປໂຍດສໍາລັບທ່ານໃນວັນນ້ີບ່ໍ?  

           ຫວ 
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ບດົຮຽນທ ີ12 
ຕື່ນເຖ ີດ ແລ້ວເດີນຕໍໄ່ປ 

 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ຕີໂມທຽວ 1:6-14; 2:1-15 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ຕີໂມທຽວ 1-2 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ໂປໂລເຕືອນຕີໂມທຽວໃຫ້ຕ້ັງໃຈຮັບໃຊ້ ແລະຕ້ັງໃຈໃນຄວາມເຊ່ືອ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານຕ້ອງການກໍາລັງໃຈອັນໃດໃນວັນນ້ີເພ່ືອຈະເຊ່ືອແລະຕິດຕາມ

ພຣະເຢຊູຕລອດໄປ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ  ່ືອຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ຕ່ືນຈາກຝັນແລ້ວຕ້ັງໜ ້າຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ 

 

      ບົດນາໍ 
ຄຣິສຕຽນເປັນຜູມີ້ວິນັຍໃນການຝຶກຝົນຕົນເອງໃນການຕິດຕາມຮັບໃຊ    ້ ແລະປະຕິບັດຕາມຄໍາສອນຂອງ        
ພຣະເຢຊູໃນທຸກສະພາບການ ໂດຍເລ້ີມຕ້ົນຈາກເປັນຄົນດຸໝ່ັນໃນການອ່ານໜັງສືທຸກວັນ. 
 

1. ປກຸໃຕຕ້ືນ່ໃນພຣະເຢຊູ: (2 ຕີໂມທຽວ 1:6-7) 
ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍຕັກເຕືອນຕີໂມທຽວຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບພຣະວນິຍານໃຫ້ເປັນຜູ້ມີຄຸນສົມບັດໃນການເປັນສິດຍາ 

ພິບານໃຫ້ເປ່ົາໄຟວິນຍານໃຫ້ຮ້ອນແຮງ, ຄໍາວ່າເປ່ົາທ່ີໂປໂລກ່າວນ້ັນມີຄວາມໝາຍວາ່ຄືເປ່ົາໄຟຈາກເຕົາໄຟ
ຖ່ານໃຫ້ລຸກຮ້ອນແຮງເວລາເຮົາເຮັດກິນດ້ວຍເຕົາໄຟຖ່ານ,   ເບ່ິງອີກຮູບນ່ຶງເປັນຄືຊ່າງຕີເຫລັກເປ່ົາໄຟດ້ວຍ
ທ່ີສູບລົມຈາກຂ້າງນອກແລ້ວເປ່ົາໃສ່ໃນເຕົາໄຟທ່ີເຜົາເຫລັກໃຫ ້ແດງກ້າເພ່ືອຈະທຸບຕີໃຫ້ເປັນໄປຕາມໃຈຊ່າງ
ຕີເຫລັກນ້ັນ,  ນ້ີເປັນປະການແຣກທ່ີໂປໂລປຸກເຕືອນຕີໂມທຽວ ປະການທີສອງ ແມ່ນໂປໂລຕັກເຕືອນບ່ໍໃຫ້
ຢ້ານໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ ຕ້ອງປະກາດໃນທຸກເຫດການ.   ''ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຂໍເຕືອນສະຕິເຈ້ົາໃຫ້
ເປ່ົາຄຸນທັມຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຢູ່ໃນເຈ້ົາດ້ວຍການວາງມືຂອງເຮົານ້ັນໃຫ້ລຸກຮຸ່ງເຮືອງຂ້ຶນໃຫມ່ ເພາະວ່າພຣະ
ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງປະທານໃຈອັນຢ້ານກົວໃຫ້ແກ່ເຮົາ  ແຕ່ໄດ້ຊົງປະທານໃຈອັນປະກອບດ້ວຍຣດິອໍານາດ ຄວາມ
ຮັກ ແລະການບັງຄັບຕົນໃຫ້ແກ່ເຮົາ'' (ຂ້ໍ 6-7).  
 
ຄໍາຕັກເຕ່ືອນທ່ີໂປໂລເຕືອນຕີໂມທຽວຄ້ັງນ້ີ ຍັງເປັນເປັນຄໍາເຕືອນມາເຖິງພວກເຮົາຜູ້ເປັນສິດຍາພິບານ, ອາ
ຈານ, ພວກຜູ້ປົກຄອງ ແລະຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ົວໄປໃຫ້ເຮົາເຮັດແນວດຽວກັນຄື;  
 1. ປຸກຈິດວິນຍານໃຫ້ຕ່ືນ ແລະຣະວັງຕົວສເມີ ໂດຍເປ່ົາໄຟຈິດວິນຍານທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ນ້ັນ 
               ໃຫ້ຮ້ອນແຮງກ້າຄືຊ່າງຕີເຫລັກເປ່ົາລົມໃສ່ເຕົາເຫລັກນ້ັນ.  
  2. ບ່ໍໃຫ້ຢ້ານກົວຕ່ໍເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນໂດຍໃຫ້ປະກາດທຸກເຫດການ ດ້ວຍຄວາມຮັກ. 
  3. ສ່ິງສໍາຄັນອີກປະການນ່ຶງແມ່ນຕ້ອງເປັນຄົນທ່ີຢູ່ໃນວິນັຍໂດຍມີຊີວດິເປັນແບບຢ່າງເພ່ືອເປັນ 
               ແສງສະຫວ່າງສໍາລັບຄົນທ່ົວໄປ.  
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2. ຈົນກວ່າຈະຜ່ານຜ່າບັນຫາ: (2 ຕີໂມທຽວ 1:8-14)  
ເວ້ົາເຖິງຄວາມຫຍຸ ້ງຍາກຫລືບັນຫາເຮົາສາມາເວົາ້ໄດ້ວ່າ ທຸກຄົນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະບັນຫາໝົດທຸກຄົນ 
ແມ່ນແຕ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ສ້າງຟ້າແລະສວັນ ພ້ອມທັງສ້າງມະນຸດທຸກຄົນເພ່ິນຍັງມີບັນຫາ ທ່ີມະນຸດບ່ໍໄດ້
ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ, ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງວາງເງືອ່ນໄຂໃຫ້ຕີໂມທຽວສາມປະການດ່ັງນ້ີ: 
 
 1. ບ່ໍມີຄຣິສຕຽນຜູ້ໃດຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ໂປໂລເວ້ົາ ''ຝ່າຍຕົວເຮົາທ່ີຖືກຈໍາຈອງຢູ່ເພາະເຫັນແກ່ພຣະອົງ 
ແຕ່ຈ່ົງມີສ່ວນໃນການລໍາບາກເພ່ືອເຫັນແກ່ຂ່າວປະເສີດ ໂດຍອາສັຍຣິດອໍານາດແຫ່ງພຣະເຈ້ົາ'' (ຂໍ ້8). ແປ
ວ່າໂປໂລເອງໄດ້ຖືກຈໍາຈອງຢູ່ກັບພຣະເຢຊຄູຣິດ ແລະພຣະເຢຊຄູຣິດກໍຢູ່ກັບເພ່ິນ ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງ
ຊັກຊວນຕີໂມທຽວໃຫ້ຮ່ວມການຖືກຈໍາຈອງນ້ີເພ່ືອຈະຢູ່ກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ   ແລະພຣະເຢຊຄູຣິດຊົງຢູ່ດ້ວຍ.  
ການເຮັດດ່ັງນ້ີຈະບ່ໍໄດ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວ.  ເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງ ການເປັນຄຣສິຕຽນບ່ໍຕ້ອງຢູ່ໂດດດ່ຽວເພາະເຮົາມີອ້າຍ
ນ້ອງຂອງເຮົາຮ່ວມຄວາມເຊ່ືອຕ້ັງຫລວງຫລາຍໃນໂບດ ແລະໃນໂລກນ້ີ. 
 
 2. ແນ່ໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນ. ໃນການຖືກຊງົເອ້ີນນ້ີໂປໂລໄດ້ວາງເງ່ືອນໄຂໃຫ້ຟັງ 5 ຢ່າງຄື; 
  ກ. ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ກໍາລັງໃນການຜ່ານຜ່າອຸປະສັກບັນຫາ. 
  ຂ. ຄວາມລອດພ້ົນເປັນຫລັກຄ້ໍາປະກັນເພ່ືອຜ່ານຜ່າອຸປສັກຊ່ົວຄາວນ້ີ. 
  ຄ. ຊົງເອ້ີນຄຣສິຕຽນແຕ່ລະຄົນຈາກຫລັກພ້ືນຖານຕ່າງໆນາໆ. 
  ງ. ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ທ່ານເຂ້ົາໄປສວນັມັນຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າບັນຫາ. 
  ຈ. ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຍ່ິງກວ່າທຸກສ່ິງໃນໂລກ. 
 
 3. ເຫດຜົນທີ 3 ແມ່ນການປະກາດຂ່າວປະເສີດນ້ັນຄຸ້ມຄ່າໃນການສ່ຽງພ ັຍ (ຂໍ ້10-14).  ເຖິງແມ່ນ 

ໂປໂລຢູ່ໃນຄຸກກໍບ່ໍໄດ້ລະອາຍແລະຢ້ານໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດແກ່ຄົນໃນຄຸກ (ໂຣມ 1:16).ເພາະວ່າ
ໂປໂລຮູ້ດີວ່າເພ່ິນຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ ເ້ປັນຜູ້ປະກາດ, ເປັນອັຄສາວົກ ແລະເປັນຄຣູສອນ (ຂ້ໍ 11).  ເນ່ືອງຈາກວ່າ
ເພ່ິນຮູ້ວ່າຖືກແຕ່ງຕ້ັງນ້ີເອງເພ່ິນຈ່ຶງອົດທົນດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນວ່າ   ພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ເພ່ິນຜ່ານຜ່າອຸປສັກທັງ
ໝົດໄດ້. ເມ່ືອເປັນເຊັນ່ນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງແນະນໍາຕີໂມທຽວໃຫ້ເອົາແບຢ່າງຂອງໂປໂລທ່ີວາງຕົວເປັນແບບຢ່າງ
ໄວ້ແລ້ວ.  
 

3. ຈົງ່ດໍາເນີນຮັບໃຊໂ້ດຍມວີນິັຍ: (2 ຕີໂມທຽວ 2:1-15)  
ການເປັນຄຣິສຕຽນກໍຄ້າຍຄືການເປັນທະຫານຝ່າຍຈິດວິນຍານ  ແລະທະຫານຂອງພຣະເຢຊຄູຣດິຈະຕ້ອງ
ເປັນຜູ້ຢູ່ໃນວິນັຍທຸກປະການ, ດ ້ວຍເຫດນ້ີໂປຈ່ຶງສ່ັງຕີໂມທຽວຜູ້ເປັນເໝືອນນ້ອງຊາຍ ດ່ັງນ້ີ;  
1. ຂ້ໍ 1. ຕ້ອງເປັນຄົນເຂ້ັມແຂງດ້ວຍພຣະຄຸນ,   ແປວ່າໃຫ້ຮູ້ເສັຽວ່າທ່ານຖືກເລືອກມາກໍດ້ວຍພຣະຄຸນພຣະ
ເຈ້ົາ, ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນການດີ ຫລືຊ່ົວທ່ີເຮົາກະທໍາ ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອຄຶດເຫັນພຣະຄຸນກໍຈະເຂ້ັມແຂງ.     ເພາະວາ່ທະ
ຫານຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເປັນຄົນເຂ້ັມແຂງ, ໃນການເຂ້ັມແຂງທ່ີໂປໂລກ່າວນ້ີມີສາມຢ່າງຄື;  
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 ກ. ຄວາມນຶກຄິດ mind.   
 ຂ. ຊີວິດຈິດໃຈ Spirit.  
 ຄ. ຈິດວິນຍານ Soul. 
ຄົນທ່ີເຂ້ັມແຂງຈະຢືນຕ່ໍສູ່ກັບອຸປະສັກໂດຍບ່ໍໜີໜ້າແລະແລ້ວລາວກໍຜ່ານພ້ົນໄດ້, ສ່ວນຄົນທ່ີເຂ້ັມແຂງກວ່າ
ຍັງຊ່ອຍຜູ ້ອ່ືນໄດ້ອີກ ດ ວ້ຍເຫດນ້ີໂປໂຈຈ່ຶງສ່ັງຕີໂມທຽວໃຫ້ຢູ່ໃນວິນັຍນ້ີເພ່ືອຈະຊ່ອຍຕົນເອງແລະຜູ້ອ່ືນໄດ້.  
 
2. ຂ້ໍ 2. ເປັນຄົນທ່ີໄດ້ຮັບໜ້າທ່ີມອບໝາຍ, ແປວາ່ມີໜ້າທ່ີໃນການສິດສອນແລະນໍາຜູ້ອ່ືນ ແຕ່ຈະຕ້ອງເປັນ 

ຜູ້ເບ່ິງຢ່າງຮອບດ້ານໃນການທ່ີຈະມອບຄໍາສອນຫລືສອນຜູ້ອ່ືນໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຕ່ໍໄປ 
 
3. ຂ້ໍ 3-4. ເປັນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທຸກດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ, ແປວ່າຜູ້ທ່ີມີໜ້າທ່ີມອບໝາຍຈະຕ້ອງທົນທຸກ.ໂປໂລ
ໄດ້ຍົກເອົາຕົວຢ່າງທະຫານມາໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າຫານ   ແຕ່ທະຫານທຸກຄົນມີຣະບຽບວິນັຍໃນການຕ່ໍສູ້ແລະ
ປ້ອງກັນຕົວ ບ່ໍແມ່ນຈະເຮັດຕາມໃຈ,    ດ ວ້ຍເຫດນ້ີຄຣິສຕຽນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີທຸກຍາກລໍາບາກໃນການປະ
ກາດຂ່າວປະເສີດ ແຕ່ຄຣິສຕຽນທ່ີເຂ້ັມແຂງນ້ັນຈະບ່ໍເຊົາເມ່ືອພົບກັບບັນຫາ.  
 
4. ຂ້ໍ 4 ໂປໂລເວ້ົາເຖິງຄົນສາມຄົນທ່ີຄຣສິຕຽນຈະຕ້ອງເປັນຄື;  
 ກ. ທະຫານ 
 ຂ. ນັກກິລາ 
 ຄ. ຊາວນາ 
 
5.  ຂ້ໍ 7. ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ. ແປວ່າຫາກມີສ່ິງໃດບ່ໍເຂ້ົາໃຈຈ່ົງທູນຂໍເພາະພຣະອົງຊົງເປັນ 
        ຄໍາຕອບ. 
 ຂ້ໍ 8. ຈ່ົງນຶກເຖິງພຣະເຢຊູ, ແປວ່າພຣະອົງຊົງຖືກທຸກທໍຣະມານຈົນຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນ ສ່ິງສໍາຄັນ 
         ນ້ັນແມ່ນ   ພຣະອົງຊະນະຄວາມຕາຍດ້ວຍການຟ້ືນພຣະຊນົມາອີກ.  
 ຂ້ໍ 14. ຈ່ົງເຕືອນສະຕິເຂົາ, ແປວ່າມັນກ່າວເຕ່ືອນສະຕິຄຣິສຕຽນເລ້ືອຍໆໃຫ້ຢູ່ໃນວິນັຍເຫລ່ົານ້ີ.  
 ຂ້ໍ 15. ຈ່ົງພະຍາຍາມເປັນຄົນເໝືອນພິສູດແລ້ວ, ແປວ່າເຮັດດີຈົນສຸດກໍາລັງ, ສຸດຄວາມຄິດໃຫ້ 
          ເໝາະສົມທ່ີພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກໃຫ້ມາເປັນຝ່າຍພຣະອົງ. 
 
 
 
 
 

ຄໍາຖາມ: 
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1. ໂປໂລບອກໃຫ້ຕີໂມທຽວເປ່ົາຄຸນນະທັມ ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?  

2. ໄຟຄຸນນະທັມຂອງທ່ານເປັນແນວໃດ? ສົມຄວນຈະເປ່ົາແນວໃດ? 

3 . ຄຣສິໃນໂບດເຮົາມີບັນຫາອັນໃດໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ? 

4. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງສ່ັງຕີໂມທຽວໃຫ້ເປັນຄຣສິຕຽນທ່ີມີວນັິຍ? 

5. ທ່ານໄດ້ຮຽນເຣ່ືອງວິນັຍຫຍັງແດ່ໃນວັນນ້ີ? 

6. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງແນະນໍາຕີໂມທຽວໃຫ້ເປັນຄົນສາມປະເພດໃນ ຂ້ໍ 4?  

 

          ຫວ 
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ບດົຮຽນທ ີ13 
ຄວາມຫວງັຂາ້ງໜາ້ 

 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ຕີໂມທຽວ 4:1-8, 16-18 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ຕີໂມທຽວ 4 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າຄວາມຫວງັຍັງລໍຄອຍຢູ່ຂ້າງໜ້າ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ເຮົາຈະປາບຄວາມຕ່ໍາຕ້ອຍນ້ອຍໃຈເວລານ້ີໄດ້ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ  ່ືອຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊງົຫ່ວງໃຍທ່ານສເມີ. 

 

      ບົດນາໍ 
ເມ່ືອຄົນເຮົາເມ່ືອທ້ໍໃຈມັນກໍເປັນຄືຣດົຄັນໃໝ່ໆດີໆງາມໆໝົດນ້ໍາມັນນ້ັນເອງ,  ຄວາມຫວັງນ້ັນເປັນຄືນ້ໍາມັນ
ເຊ້ືອເພີງເຕີມໃສ່ຣົດທ່ີກໍາລັງຈອດຢູ່ແຄມທາງ.  ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຍ່ິງກວ່ານ້ໍາມັນທ່ີເຕີມໃສ່ຣົດ ດ້ວຍເຫດ 

ນ້ີເຮົາທັງຫລາຍຄວນເຕີມພຣະວິນຍານບໍຣສຸິດທຸກໆ ວັນເພ່ືອຄວາມຫວັງຂອງເຮົາຈະຕ້ັງໝ້ັນຄົງ. 
  

1. ຄວາມຫວງັຢູ່ຂາ້ງໜາ້: (2 ຕິໂມທຽວ 4:1-5) 

ທ່ານອາຈານໂປໂລເບ່ິງການໄກກວ່າບັນຫາຊີວິດ ໃນຂະນະທ່ີຜູ້ອ່ືນເບ່ິງບັນຫາຊີວິດກີດກ້ັນການໄກ,  ເພາະ
ເພ່ິນເຂ້ົາໃຈວ່າວັນເວລາຂອງເພ່ິນໃນໂລກນ້ີນັບມ້ືສ້ັນເຂ້ົາທຸກມ້ື ແລະວັນທ່ີສ້ັນເຂ້ົາທຸກມ້ືນ້ີເອງເປັນກໍາລັງໃຈ 
ໃຫ້ເພ່ິນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເພາະວາ່ຫາກຍັງຢູ່ໃນໂລກກໍແມ່ນຫ່າງໃກຈາກພຣະເຈ້ົາ.    ດ້ວຍເຫດນ້ີທ່ານຈ່ຶງ

ແຈ້ງຄວາມຫວັງຫ້າປະການໃຫ້ຄຣິຕຽນໄດ້ເຂ້ົາໃຈດ່ັງນ້ີ; 

 1. ຂໍ ້1ກ.  ເຮົາທັງຫລາຍຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງສັພສ່ິງ ແລະເຂ້ົາໃຈທຸກສ່ິງໃນຊີວິດເຮົາ. 
 2. ຂໍ ້1ຂ. ເຮົາທັງຫລາຍຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະເຢຊພູຣະບຸດອົງດຽວທ່ີລົງມາເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່.  
 3. ຂໍ ້1ຄ. ພຣະເຈ້ົາແລະພຣະເຢຊູ ຈະຊງົເປັນຜູພິ້ພາກສາໃນຄາວສຸດທ້າຍ. 
 4. ຂໍ ້1ງ. ພຣະເຢຊູຈະຊງົມາປາກົດອີກໃນຄາວສຸດທ້າຍ, ເພາະວ່າເວລາທ່ີພຣະອົງຊົງຟ້ືນພຣະຊນົ  
     ນັ້ນພຣະອົງໄດ້ສະເດັດກັບໄປສູ່ສວັນຈົນເຖິງປັຈຸບັນນ້ີຍັງບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫັນພຣະອົງ ແລະວັນສຸດທ້າຍ                                                                        
ທຸກຄົນໃນໂລກຈະເຫັນພຣະອົງ ແລະຈະກ້ົມຂາບລົງທ່ີພຣະບາດພຣະອົງ. 
                 '' ທຸກຄົນຈະຄຸເຂ່ົາລົງຂາບໄຫວ້ເຮົາ ແລະທຸກສ່ິງຈະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ '' (ໂຣມ 14:11).  
 5. ຂໍ ້1ຈ. ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ສ້າງໄວ້ສ ໍາລັບຜູ ທ່ີ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ.  
 
ເມ່ືອເຫັນຄວາມຫວງັຢ່າງຊດັເຈນເຊ່ັນນ້ີແລ້ວ  ໂປໂລຈ່ຶງແນະນໍາໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປະກາດພຣະທັມໃນເວລທ່ີມີ
ໂອກາດແລະບ່ໍມີໂອກາດ (ຂ້ໍ 2)    ແປວ່າໃຫ້ຮ້ອນຮົນໃນການປະກາດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດ 
ແລະໃຫ້ຄຣິສຕຽນເຂ້ົາໃຈພຣະທັມ   ແລະປະຕິບັດພຣະທັມນ້ັນຢ່າງເຄ່ັງຄັດເພາະວ່າທຸກຄົນຈະໜີບ່ໍພ້ົນຂ້ໍ 1  
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ດ່ັງທ່ີໂປໂລແຈ້ງມາແລ້ວຫ້າປະການຂ້າງເທິງ.  '' ຈະມີເວລານ່ຶງທ່ີເຂົາຈະບ່ໍທົນຮັບເອົາຄໍາສອນອັນມີຫລັກ '' 
(ຂໍ ້2ຄ) ແປວ່າຄຣສິຕຽນຈະບ່ໍມີຊີວິດໃນຫລັກຄ າໍສອນ     ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນໂປໂລແນະນໍາອີກວ່າ '' ຈົ່ງຊັກ
ຊວນດ້ວຍເຫດຜົນ ຈ່ົງເຕືອນສະຕິ ແລະຕັກເຕືອນ ດ້ວຍຄວາມພຽນອົດທົນທຸກຢ່າງໃນການສອນ '' (ຂໍ ້2ຂ). 
ແປວ່າເມ່ືອຄຣສິຕຽນຫລົງທາງເຮົາທັງຫລາຍມີໜ້າທ່ີ (ຊັກຊວນ) ແລະ (ບອກສອນ) ຄວາມຈິງ  ແລະ (ເລ້ົາ
ໂລມ) ເຂົາໃຫ້ກັບຄືນມາມີຊີວິດຢູ່ໃນຫລັກຄໍາສອນ ດ້ວຍແຈ້ງໃຫ້ເຂົາເຫັນຄວາມຫວັງໃນຂ້ໍນ່ຶງຂ້າງເທິງນ້ັນ 
ເພາະວ່າພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຄືໄຟສາຍທ່ີສ່ອງແຈ້ງໃຫ້ເຂົາເຫັນຮຸ່ງໃນຍາມຄ່ໍາມືດ. 
 
ໂປໂລກ່າວອີກວ່າ  '' ເຂົາຈະຮວບຮວມຄຣູໄວ້ສໍາລັບເຂົາເອງ ເພ່ືອບັນເທົາຫູຄັນຂອງເຂົາ, ເຂົາຈະອວ່າຍຫູ
ຫນີຈາກຄວາມທ່ຽງທັມ ຕ່າວໄປຟັງນິຍາຍຕ່າງໆ '' (ຂໍ ້3ຂ-ຂ້ໍ 4) ແປວ່າຄຣິສຕຽນລາງຄົນບ່ໍຢາກຟັງຄໍາສອນ
ອັນມີຫລັກທ່ີສອນໃຫ້ເຂົາສໍານຶກຜິດແລ້ວກັບໃຈ,  ແຕ່ເຂົາມັກໄປຟັງຄໍາສອນທ່ີມ່ວນຫູຖືກໃຈຄ້າຍຄືນິຍາຍ
ໃນໂຮງລະຄອນໃນສມັຍນ້ັນ ແລະມາເຖ ິງບັດນ້ີຄຣິສຕຽນຍັງຊອກຟັງແຕ່ຄົນເວ້ົາຖືກຫູຢູ່ ຄໍານ້ີໂປໂລເວ້ົາວ່າ 
ບັນເທົາຫູຄັນຂອງເຂົາ, ຖືກຫູແລະຖືກໃຈນ້ັນ ບ່ໍເປັນການຖືກຕ້ອງຕາມນ້ໍາພຣະທ ັຍພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປ
ໂລຈ່ຶງສ່ັງຄຣິສຕຽນຜູ້ຢູ່ໃນຫລັກຄໍາສອນອີກວ່າ '' ແຕ່ຝ່າຍເຈ້ົາ ຈ່ົງລະວັງຕົວໃຫ້ດີໃນການທັງປວງ ຈ່ົງອົດທົນ
ຕ່ໍການຍາກລໍາບາກ ຈ່ົງເຮັດຫນ້າທ່ີຂອງຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດ ແລະຈ່ົງປະຕິບັດຫນ້າທ່ີການຂອງເຈ້ົານ້ັນ
ໃຫ້ສໍາເຣັດ '' (ຂໍ ້5).  
 

2. ຄວາມຫວງັທີສ່າໍເຣດັ: ( 2 ຕິໂມທຽວ 4:6-8) 

'' ເພາະວ່າຝ່າຍຕົວເຮົາ ກໍາລັງຈະຕົກເປັນເຄ່ືອງບູຊາຢູ່ແລ້ວ ແລະເຖິງເວລາແລ້ວທ່ີເຮົາຈະຈາກໄປ'' (ຂ້ໍ 6).  
ທ່ານອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຕົວເພ່ິນທ່ີຕົກເປັນເຄື ອ່ງບູຊາ ມີຄວາມໝາຍວ່າທ່ານຈະຕ້ອງຕາຍ,  ເຣ່ືອງນ້ີ
ມີຄວາມໝາຍມາຈາກພຣະທັມຈົດບັນຊີ 15:5-6, 28:7 ທ່ີວາງຣະບຽບເຄ່ືອງບູຊາແລະກ່າວເຖິງລູກແກະທ່ີ
ຖືກຂ້າຖວາຍທ່ີແທ່ນບູຊາ. ພຣະເຢຊູເອງເປັນລູກແກະນ້ອຍເຊ່ິງເປັນເຄ່ືອງບູຊາອັນມີຊີວດິ ເພ່ືອຄົນບາບທັງ
ຫລາຍຈະໄດ້ພ້ົນບາບກັມຂອງເຂົາ. ທ່ານອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວາ່ການຕາຍຂອງທ່ານຈະແທນທ່ີ 
ຂອງພຣະເຢຊູເພ່ືອໄຖ່ໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນທັງຫລາຍໄດ້ ແຕ່ເພ່ິນໝາຍຄວາມວ່າ ຊີວດິການຮັບໃຊ້ 
ຂອງເພ່ິນມີສ່ວນປະກອບໃນການປະກາດດ້ວຍຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ    ທີມີ່ພາກສ່ວນການວາຍພຣະຊນົ
ຂອງພຣະເຢຊດູ້ວຍ.  
 
ຂ້ໍ 7-8 ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມບາກບ່ັນອົດທົນວ່າ ''ເຮົາໄດ້ອົດສາສູ້ໃນການແຂ່ງຂັນ ເຮົາໄດ້ແລ່ນແຂ່ງຂັນ
ຈົນເຖິງທ່ີສຸດ ເຮົາໄດ້ຮັກສາຄວາມເຊ່ືອໄວ້ແລ້ວແຕ່ນ້ີຕ່ໍໄປພວງມາລັຍຄືລາງວັນແຫ່ງຄວາມຊອບທັມ ຊງົຈັດ
ໄວ້ຖ້າເຮົາແລ້ວ ຊຶງ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ພິພາກສາອັນຍຸດຕິທັມ ຈະຊົງປະທານແກ່ເຮົາໃນວັນນ້ັນ    ແລະບ່ໍ
ແມ່ນແກ່ເຮົາຜູ້ດຽວ ແຕ່ຈະຊງົປະທານແກ່ຄົນທັງປວງທ່ີມີໃຈຍິນດີໃນການຊງົສ່ອງສວ່າງມາປາກົດຂອງພຣະ
ອົງ ''   ການແລ່ນແຂ່ງຂັນທ່ີໂປໂລກ່າວແມ່ນແລ່ນແຂ່ງຂັນແມ່ນທ່ີປຽບທຽບໃສ່ນັກກິລາທ່ີກໍາລັງແລ່ນສຸດກໍາ 

ລັງມຸ້ງໜ້າສູ່ຫລັກຊ ັຍທ່ີປະຕິບັດກະຕິກາຢ່າງເຄ່ັງຄັດ  ເຣ່ືອງນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າເພ່ິນເອົາໃຈໃສ່ການປະກາດ
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ເຣ່ືອງພຣະເຢຊຄູຣິດໂດຍມີຫລັກການ ແລະປະກາດຢ່າງບ່ໍຢຸ່ດຍ້ັງທັງກາງເວັນແລະການຄືນ,  ທັງມີໂອກາດ 
ແລະບ່ໍມີໂອກາດ ດ້ວຍວ່າຄວາມຫວງັຂອງເພ່ິນນ້ັນຈະສໍາເຣັດເມ່ືອເຖິງຫລັກຊ ັຍ    ໂປໂລບ່ໍແມ່ນແລ່ນແຂ່ງ
ຂັນແບບຊງິດີຊງິເດ່ັນໃຫ້ຮັບລາງວັນທີນ່ຶງ ແຕ່ແລ່ນຈົນເຖິງຫລັກຊ ັຍ. ທ່ານແລະຂ້າພະເຈົາ້ກໍກ ໍາລັງແລ່ນຄືໂປ
ໂລແລ່ນໃນເວລານ້ັນ ເຖິງວ່າເຮົາຈະແລ່ນໄວຄືໂປໂລບ່ໍໄດ້ກໍຕາມ ເຮົາຄວນແລ່ນຈົນເຖິງຫລັກຊ ັຍ ໂດຍປະ
ຖ້ິມສ່ິງກ ີດຂວາງແລະທ່ວງດຶງນ້ັນອອກ ແລ້ວເຮົາຈະເຖິງຫລັກຊ ັຍແນ່ນອນ. 
 

3. ຄວາມຫວງັໃນພຣະເຈົາ້: (2 ຕິໂມທຽວ 4:16-18)  

ຫລາຍເທ່ືອເຮົາຄຶດວ່າເຮົາຖ ືກໝູ່ຄູ່ຖ້ິມເຮົາເມ່ືອເຮົາປະສົບຕ່ໍບັນຫາ   ແລະລາງເທ່ືອເຮົາຍັງຄຶດວ່າພຣະວິນ
ຍານບໍຣສຸິດບ່ໍໄດ້ຢູ່ກັບເຮົາ, ນາງມາທາແລະນາງມາຣິ ີອາໄດ້ກ່າວກັບພຣະເຢຊູໃນເມ່ືອນ້ອງຊາຍລາຊະໂຣ 
ຕາຍໄປແລ້ວວ່າ '' ຖ້າທ່ານຢູ່ທ່ີນ້ີນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຄົງບ່ໍຕາຍ ''  (ໂຢຮັນ 11:17-27).    ເຣ່ືອງນ້ີເປັນ
ຄວາມຈິງ ຖ້າຜູ້ໃດມີພຣະເຢຊູໃນຊີວິດຈິດໃຈ ຜູ້ນ້ັນຈະບ່ໍຕາຍ (ຂ  ້ໍ 26).      ໃນສອງຕີໂມທຽວ 4:16-18 ນ້ີ
ທ່ານອາຈານໂປໂລກໍຈ່ົມແລະນ້ອຍໃຈເມ່ືອເຫັນເພ່ືອນຮ່ວມງານປະຖ້ິມເພ່ິນໃນເວລາຂ້ຶນສານ. ໂປໂລກ່າວ
ວ່າ '' ເມ່ືອເຮົາໄດ້ເວົາ້ແກ່ຄະດີເທ່ືອທໍາອິດນ້ັນບ່ໍມີໃຜເຂ້ົາຂ້າງເຮົາຈັກຄົນ ທຸກຄົນໄດ້ປະຖ້ິມເຮົາຫມົດ (ຂໍຢ່າ
ຊົງຖືເປັນໂທດແກ່ເຂົາ) '' (ຂໍ້ 16).   ໂປໂລໄດ້ຈ່ົມໃຫ້ພວກພ່ີນ້ອງຄຣິສຕຽນ, ເພ່ືອນຄຣສິຕຽນດ້ວຍກັນທ່ີໜີ
ເອົາຕົວລອດແຕ່ເພ່ິນຍັງຢ້ານພຣະເຈ້ົາລົງໂທດພວກທ່ີປະຖ້ິມເພ່ິນ, ເພ່ິນຈ່ຶງອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າ '' ຂໍຢ່າ
ຖືໂທດເຂົາ ''. ແຕ່ຕອນນ້ັນຍັງມີລູກາແຕ່ຜູ້ດຽວຍັງຢູ່ກັບເພ່ິນ (ຂ້ໍ 11), ສ່ວນຕີໂມທຽວບ່ໍຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບເຣ່ືອງ 

ນ້ີຈົນເຖິງເວລາລາວຮັບຈົດໝາຍສະບັບນ້ີຈ່ຶງຮູ້ເຣືອ່ງຂອງໂປໂລ. ເຣ່ືອງນ້ີມີສຸພາສິດລາວເວົາ້ໄວ້ວາ່ (ເພ່ືອນ

ກິນຫາງາ່ຍ ເພ່ືອນຕາຍຫາຍາກ).   
 
ທ່ານຄົງຈໍາໄດ້ໃນຂະນະທ່ີເຂົາຈັບເພາະເຢຊູໄປຂ້ຶນສານນ້ັນ ມີຍິງຄົນນ່ຶງມາທ ້ວງເປໂຕວ່າ  '' ໂຕເຄີຍຢູ່ກັບ 

ໄທຄາລີເລ  ຄືເຢຊູນ້ັນເໝືອນກັນ ແຕ່ເປໂຕຕອບປະຕິເສດຕ່ໍໜ້າຄົນທັງປວງວ່າ    ìທ່ີເຈ້ົາເວ້ົານ້ັນຂ້ອຍບ່ໍຮູ້
ເຣື່ອງ. î(ມັດທາຍ 26:69-70). ເປໂຕເປັນສາວົກທ່ີຮັກແລະໃກ້ຊິດພຣະເຢຊູ ພໍມີເຣ່ືອງຄໍຂາດບາດຕາຍ ຊໍາ້
ພັດປະຕິເສດພຣະເຢຊູເພ່ືອເອົາຕົວລອດ.     ເມ່ືອຕົກມາເຖິງໂປໂລອັຄສາວກົຜູ້ເຮັດທຸກຢ່າງເພ່ືອພຣະເຢຊູ 
ແລະຍອມເປັນຄົນທຸກຊະນິດທ່ີຈະນໍາຄົນມາເຊ່ືອພຣະເຢຊູ,    ໂປໂລໄດ້ສ້າງສາວົກຕ້ັງຫລວງຫລາຍ ແຕ່ພໍ
ເມ່ືອເພ່ິນຖືກຈັບຂ້ຶນສານຍ້ອນປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊນ້ັູນ  ສາວົກອ່ືນໆກໍບ່ໍໄດ້ເວ້ົາອັນໃດເພ່ືອ
ຊ່ອຍເພ່ິນ, ເຣ່ືອງນ້ີເປັນບົດຮຽນສອນເຮົາທຸກຄົນໃຫ້ຣະມັດຣະຫວັງໃນຍາມມີເຣ່ືອງຕ່າງໆ  ຢ້ານວາ່ເຮົາຈະ 

ປະຕິເສດວ່າບ່ໍຮູຈັ້ກພຣະເຢຊໃູນຍາມອັດຕະຄັດ.  
 
 ເມ່ືອຖືກໝູ່ຄູ່ປະຖ້ິມ, ໂປໂລຈ່ຶງຕ້ັງຄວາມຫວັງໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ.    ໂປໂລກ່າວວ່າ    '' ແຕ່ອົງ      
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຂ້ົາຂ້າງເຮົາ ແລະຊົງຊູກໍາລັງຂອງເຮົາຂ້ຶນ ì   ໃຫ້ເຮົາປະກາດພຣະທັມຢ່າງຄົບຖ້ວນ     
ເພ່ືອໃຫ້ພວກຕ່າງຊາດທັງຫມົດໄດ້ຍິນ ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊງົໂຜດໃຫ້ເຮົາຫລຸດພ້ົນຈາກປາກສິງໂຕ 
ນ້ັນ '' (ຂ່ໍ 17). ໂປໂລເປັນຜູ້ຢ້ັງຢືນແກ່ເຮົາທັງຫລາຍວ່າ ເຖິງແມ່ນຜູ ອ່ື້ນຈະປະຖ ິ ້ມເຮົາແຕ່ພຣະເຈ້ົາຍັງຢູ່ຄຽງ 
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ຂ້າງເຮົາສເມີ,    ໂປໂລຍັງກ່າວອີກວ່າເພ່ິນເຄີຍຫລຸດຈາກປາກສິງໂຕໂດຍການຊອ່ຍເຫລືອຂອງອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາມາແລ້ວ ດ່ັງນ້ັນຄ້ັງນ້ີເພ ິ ່ນຈຶງ່ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊ່ອຍຊ ູກໍາລັງເພ່ິນໃນການຕ່ໍສູ້ຄະດີ,  ດ້ວຍເຫດນ້ີ
ເພ່ິນຈ່ຶງເວ້ົາດ້ວຍຄວາມໝັ ້ນໃຈວ່າ   '' ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງໂຜດໃຫ້ເຮົາພ້ົນຈາກການຊົວ່ຮ້າຍທຸກຢ່າງ 
ແລະຊົງໂຜດເຮົາລອດພ້ົນເຂ້ົາສູ່ຣາຊອານາຈັກ ຄືແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະອົງ  ພຣະຣັສມີຈ່ົງມີແກ່ພຣະອົງ
ສືບໆໄປເປັນນິດ ອາແມນ '' (ຂໍ ່18).  ການລອດພ້ົນການຊ່ົວຮ້າຍຕ່າງໆທ່ີໂປໂລກໍາລັງຕ່ໍສູ້ນ້ັນ ແມ່ນເຂົາຕ່ໍ
ສູ້ບ່ໍໃຫ້ເພ່ິນປະກາດເຣືອ່ງພຣະເຢຊູ, ເຂົາໄດ້ຈັບເພ່ິນໃສ່ຄຸກ ພ້ອມທັງທຸບຕີໃຫ້ເພ່ິນເຊົາປະກາດຂ່າວປະເສີດ
ແຫ່ງຄວາມລອດພ້ົນ ແຕ່ໂປໂລໄດ້ຕ້ັງເປ້ົາໝາຍໄວ້ແລ້ວວາ່      ເພ່ິນຈະປະກາດຫລາຍເທ່ົາທ່ີຈະຫລາຍໄດ້ 
ກ່ອນເພ່ິນຈະຂ້ຶນໄປຢູ ່ແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
 

ຄໍາຖາມ: 
 

1. ຄວາມຫວັງຂ້າງໜ້າ 5 ຢ່າງທ່ີໂປໂລກ່າວມີຫຍັງແດ່? ທ່ານມ ີຄວາມຫວັງແນວນ້ີບ່ໍ?  

2. ຄວາມຫວັງນ້ັນຈະສໍາເຣັດຢູ່ໃສ? 

3. ເມ່ືອເຮົາມີເຣ່ືອງແລ້ວຖືກໝູ້ຄ ູ ່ຜູ້ເຮົາຮັກແພງປະຖ້ິມບ່ໍຊ່ອຍເຮົາໆຈະໄປເພ່ິງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 

4. ເຮົາຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າພຣະເຈ້ົາຢູ່ຄຽງຂ້າງ ແລະຈະນໍາເຮົາໄປສູ່ແຜ່ນດິນສວນັຂອງພຣະອົງ? 

5. ເຮັດແນວໃດເຮົາຈ່ຶງຮຽນແບບຢ່າງຂອງໂປໂລໄດ້?  

          ຫວ 
 


