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ບດົຮຽນທ ີ1

ຈົ່ງຢູຮ່ວ່ມກນັ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1ໂກຣິນໂທ 1:1-17; 3:1-4

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1ໂກຣິນໂທ 1:1-4:19

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄຣິສຕຽນທີມີ່ສ່ວນຮ່ວມໃນການບ່ໍສຸພາບ, ແຕກພັກແຕກພວກ, ອິດສາຣິສ

ຍາ, ນິນທາສ່ໍສຽດ ແມ່ນຈະບ່ໍມີສ່ວນຮ່ວມໃນໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະຄຣິດ ແລະກໍຍັງເປັນເຄ່ືອງໝາຍຂອງ

ການບ່ໍເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານດ້ວຍ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ພວກເຮົາຈະມີຊ ັຍຊະນະຕ່ໍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຢ່າງໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະຊ້ີຊ່ອງທາງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວິທທີາງທີຈ່ະເອົາຊະນະທັງຊາວ

ໂລກແລະທັງຄຣິສຕຽນດ້ວຍ.

ຄໍານໍາ

ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດພວກເຮົາ ປະກອບດ້ວຍທາດຕ່າງໆຈ່ຶງເປັນຕົວຕົນຂ້ຶນມາໄດ້. ແຕ່ຍັງມີອີກຕົວນ່ຶງທີພິ່

ເສດຫລາຍກວ່າໝູ່ທີ່ແອບແຝງຢ່ ູໃນພິພົບໂລກນ້ີ ນ້ັນກໍຄືຄວາມບາບ.

ມະນຸດພວກເຮົາມັກຢາກຢ່ ູເປັນໝວດເປັນໝູ່ ເປັນທ ີມ, ເປັນຄະນະ, ເພາະມີຄວາມຕ້ອງການແຕກຕ່າງກັນ.

ແຕ່ຕົວທີ່ພິເສດຄືຕົວບາບ (ຕົວທີ່ເປັນພລັງແບ່ງແຍກ). ບ່ໍມີຜ້ ູໃດທີ່ຈະຕ້ານທານພລັງນ້ີໄດ້ນອກຈາກອົງພຣະ

ເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນ. ມັດທາຍ 18:20  “ດ້ວຍວ່າມີສອງຫລືສາມຄົນປະຊຸມກັນໃນນາມຂອງເຮົາຢ່ ູບ່ອນໃດ 

ເຮົາກໍຈະຢ່ ູຖ້າມກາງເຂົາບ່ອນນ້ັນແຫລະ.”

ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າຄວາມແຕກແຍກ (ຄວາມບາບ) ເກີດມາຈາກມະນຸດຄູ່ທໍາອິດຂອງໂລກ. (ປະຖົມມະ

ການ ບົດທີ 3) ເວລາພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບອາດາມພ້ອມກັບຄວາມບາບຂອງເພ່ິນໆກໍຕອບພຣະເຈ້ົາ

ໄປວ່າ “ຜ້ ູຍິງທີ່ພຣະອົງມອບໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍນ້ັນແຫລະເປັນຜ້ ູເອົາໝາກໄມ້ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ, ຂ້ານ້ອຍກໍໄດ້ກິນî

ປະຖົມມະການ 3:12

ເມ່ືອເວລາພຣະເຢຊູອ້ອນວອນອະທິຖານເພ່ືອພວກເຮົາ ໃນໂຢຮັນບົດທີ 17. ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ì ຂ້ານ້ອຍ

ບ່ໍໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອຄົນເຫລ່ົານ້ີພວກດຽວ ແຕ່ເພ່ືອຄົນທັງປວງທີ່ວາງໃຈໃນຂ້ານ້ອຍ ເພາະຖ້ອຍຄໍາຂອງ 

ເຂົາທັງໝົດຈະເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ ດ່ັງທີ່ພຣະອົງຄືພຣະບິດາຊົງສະຖິດຢ່ ູໃນຂ້ານ້ອຍ ແລະຂ້ານ້ອຍໃນ

ພຣະອົງ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາຢ່ ູໃນເຮົາທັງສອງເໝືອນກັນ ເພ່ືອໂລກຈະໄດ້ເຊ່ືອວ່າແມ່ນພຣະອົງແຫລະ ທີໃ່ຊ້ຂ້າ 

ນ້ອຍມາ.î (ໂຢຮັນ 17:20-21)
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ປວັດຄວາມເປັນມາຂອງໂບດແຕ່ລະໂບດ ພວກເຮົາຫລີກລຽງບ່ໍໄດ້ ຄືການຖົກຖຽງກັນ, ຢ້ານລ່ືນ, ອິດສາ, ບ່ໍ

ເປັນຣະບຽບ, ແບ່ງແຍກ, ບ່ໍເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ. ມີການແຍກຄະນະ, ມີການແຍກໝວດ (ຮວມທັງຄະນະ

ບັບຕິສດ້ວຍ) ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນຜົນຕາມມາກໍຈ ຶ ່ງບ່ໍດີເທົ່າທີຄ່ວນ. ໂປໂລໄດ້ກ່າວໄວ້ເຖິງຄວາມເສັຍຫາຍຂອງ

ຄວາມບ່ໍເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ. ເພ່ິນທໍາງານໜັກໃນງານນ້ີ ກ່ຽວກັບການຢາກໃຫ້ເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ,

ຂຽນຈົດໝາຍສ່ົງອອກໄປເພ່ືອເຕືອນສະຕິ. ເຖິງແມ່ນວ່າໂບດຂອງພວກເຮົາຈະບ່ໍເປັນຢ່າງນ້ັນກໍຕາມ ພວກ

ເຮົາກໍຄວນຈະຮັບຮູ້ແລະຮຽນເອົາໄວ້.

1. ການຂຶນ້ຕົ້ນຂອງຈດົໝາຍ: (1 ໂກຣິນໂທ 1:1-9)

ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ອ່ານຈົດໝາຍແລ ້ວ ພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າໂປໂລໄດ້ສເນີຕົວຂອງເພ່ິນເອງ ແລະ

ຕ່ໍມາເພ່ິນກໍໄດ້ກ່າວເຖິງຜູ້ທີ່ເພ່ິນມີຈຸດປະສົງຈະຂຽນຈົດໝາຍໄປຫານ້ັນ. (1:1-3)

ເມືອງໂກຣິນໂທເປັນເມືອງນ່ຶງຊ່ຶງຖືກທໍາລາຍໂດຍຜ້ ູປົກຄອງຂອງກຸງໂຣມ ໃນປີກ່ອນຄຣິສຕະສັກ 

ຣາດ 146, ແຕ່ກໍໄດ້ຟ້ືນຕົວຂ້ຶນໃໝ່ໃນສັຕວັດຕ່ໍມາ. ໂກຣິນໂທເປັນເມືອງຂ້ຶນຂອງກຸງໂຣມພາຍໃຕ້ການນໍາ

ພາຂອງກະສັດຊີຊາ. ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ນັກການຄ້າ ທີ່ຈະເດີນທາງໄປປະເທດກຣີກ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານເມືອງນ້ີ. ອີກ

ສອງທ່າເຮືອທີ່ອອກຈາກກຸງໂຣມຈະໄປທາງຕະເວັນອອກກໍຕ້ອງຜ່ານເໝືອນກັນ.

ເມືອງໂກຣິນໂທເປັນເມືອງທີ່ເຊ່ືອມໂຍງກັນຣະຫວ່າງນັກຮຽນຮູ້ ແລະນັກສາສນາ , ແລະກໍຍັງເປັນ

ບ່ອນທີ່ສ່ຽງໂຊກວາສນາອີກດ້ວຍ. ຄົນທຸກຍາກແລະຄົນຮັ່ງມີຈ່ຶງເຫັນໄດ້ຢ່າງກະຈ່າງແຈງ ຄົນທຸກປະເພດ 

ຈະຮວມກັນຢ່ ູທີ່ນ້ັນ.

ໃນຂນະທີ່ໂປໂລສ່ົງຈົດໝາຍຫລາຍສະບັບອອກໄປຫາພວກນັກບຸນທີ່ເມືອງນ້ັນ. ເພ່ິນໄດ້ສ່ົງໄປຫາ

ໂບດທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທກ່ອນ (1 ໂກຣິນໂທ 1:2) ເມືອງໂກຣິນໂທອາດຈະມີຫລາຍເຮືອນທີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນນະ 

ມັສການ. ຜ້ ູທີ່ຮັ່ງມີກໍມີເຮືອນຫລັງໃຫຍ່ກໍໃຊ້ເຮືອນຂອງຕົນເອງ. ນ້ີກໍເປັນສ່ິງນ່ຶງທີ່ເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດ

ການຂັດແຍ້ງກັນຣະຫວ່າງສະມາຊິກ. ເຮົາຕ້ອງມີຄວາມຣະມັດຣະວັງໃຫ້ຫລາຍໆທາງດ້ານສັງຄົມແລະທາງ

ດ້ານເສຖກິດດ້ວຍ.(1ໂກຣິນໂທ 11:17-22) ເມ່ືອເວົາ້ເຖິງເຣ່ືອງໂບດແລ້ວ ໂປໂລຕັກເຕືອນພວກເຂົາເຈ້ົາ

ວ່າ: ພວກເຮົາເປັນກາຍດຽວກັນ, ຈະຢ່ ູທີ່ໃດພວກເຮາົກໍຍັງມີພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮາົ.

(1:2)

ຫລາຍປໂຍກຍັງໄດ້ຕັກເຕືອນພວກເຂົາເຈ້ົາເຖິງເຣ່ືອງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດວ່າ: ພວກເຂົາ

ເຈ້ົາບ່ໍສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບຫລືບ່ໍສົມຄວນທີ່ຈະຖືກນໍາມາ. ພວກເຂົາເຈ້ົາເປັນຄຣິສຕຽນໂດຍການຊົງເອ້ີນ 

(1:2) ໂດຍພຣະຄຸນ (1:4) ໂດຍການຊົງປະທານ(1:5) ບ່ໍພຽງແຕ່ທໍນ້ັ່ນ ພວກເຂົາເຈ້ົາຍັງໄດ້ຮັບຄໍາສັນຍາທີ່
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ຢືນຢັນວ່າຈະນໍາພວກເຂົາເຈ້ົາໄປຈົນເຖິງທີສຸ່ດ. (1:8) ແລະຍັງຖືກເອ້ີນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມສັມພັນກັບພຣະອົງ 

(1:9)

2. ຮຽກເອີນ້ໃຫເ້ປັນອນັນຶ່ງອນັດຽວກນັ: (1 ໂກຣິນໂທ 1: 10-17)

ໂປໂລໄດ້ສ່ົງຂ້ໍໃຫຍ່ໃຈຄວາມອອກໄປ ໂດຍທີມີ່ເນ້ືອໃນອັນຄົບຖ້ວນໃນບົດທີ 1-4. ໃນ ຂ້ໍທີ 10

ເພ່ິນໄດ້ເອ້ີນພວກເຂົາເຈ້ົາໃຊ້ຄວາມເວົ້າທີຖື່ກຕ້ອງປອງດອງກັນ, ຢ່າຖືພັກຖືພວກ, ຈ່ົງເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວ

ກັນ, ແລະມີຈຸດປະສົງຢ່າງດຽວກັນ.

ໂປໂລໄດ້ຮັບຂ່າວຈາກນາງຂະໂລເອ(1:11) ວ່າໂບດມີການແຕກແຍກກັນ, ໂບດແບ່ງອອກເປັນ

ຫລາຍອັນແລ້ວ. ຝ່າຍນ່ຶງເປັນຝ່າຍໂປໂລ, ອີກຝ່າຍນ່ຶງເປັນຂອງອາໂປໂລ, ແລະອີກຝ່າຍນ່ຶງເປັນຂອງເປ

ໂຕ, ແລະອີກຝ່າຍນ່ຶງເປັນຂອງພຣະຄຣິດ. ໂປໂລໃຊ້ສໍານວນຄໍາເວົ້າແລະກໍໃຊ້ຄົນຕົວເອງເປັນຕົວຢ່າງ,

ເພາະວ່າຈົດໝາຍນ້ີອາດຈະອ່ານຢ່ ູຕ່ໍໜ້າຄົນທົ່ວໄປ.

ແຕ່ໂປໂລກໍໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍຄິດທີ່ສໍາຄັນອອກໄປວ່າມີຜ້ ູດຽວເທົ່ານ້ັນທີຕ່າຍແທນມະນຸດໄດ້, ແລະມີຜ້ ູດຽວ

ເທົ່ານ້ັນທີ່ຕາຍແລ້ວ 3 ວັນພຣະອົງຊົງຟ້ືນຄືນພຣະຊົນ, ຜ້ ູນ້ັນຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ໜູນໃຈຜ້ ູໃດໃຫ້

ເປັນຝ່າຍເພ່ິນ ພຽງແຕ່ກ່າວເຣ່ືອງບັບຕິສະມາພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານ້ັນ ໃນຂ້ໍ 14-17.

ໃນທຸກວັນນ້ີພວກເຮາົກໍປະເຊີນກັບບັນຫາແບ່ງແຍກເໝືອນກັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງການຄໍາໜູນໃຈຂອງ

ໂປໂລ ເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາຈະເຣີນຂ້ຶນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ວິທກີານເວົ້າແບບໃໝ່ ບ່ໍວ່າ

ຈະເປັນຄຣູສອນ, ນັກເທດ, ຫລືປັນຍາຊົນກໍຕາມຕ້ອງໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີສ້່າງສັນ.

3. ການຮວ່ມກັນ: (1 ໂກຣິນໂທ 1:18—2:16)

ໃນຕອນນ້ີພວກເຮົາພາກັນຫັນມາເບ ິ ່ງການທໍາງານທາງດ້ານແນວຄິດຂອງໂປໂລກ່ຽວກັບພຣະປັນ

ຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຄວາມຮູຂ້ອງໂລກ, ຄວາມໂງ່ຈ້າ, ກ່ຽວກັບຕົນເອງ, ແລະກ່ຽວກັບຄວາມເຂ້ົາໃຈພຣະ

ວິນຍານບໍຣິສຸດໃນຂ່າວປະເສີດ. ແຕ່ວ່າໂປໂລກໍຍັງບ່ໍລ້ົມເລີກໃນການທີຈ່ະເນ້ັນໜກັໃນຄວາມເປັນອັນນ່ຶງ

ອັນດຽວກັນ.

ໂປໂລເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການກ່າວໃຫ້ແກ່ພວກຢິວ ແລະພວກຕ່າງຊາດທີບ່ໍ່ເຊ່ືອວ່າພວກເຂົາກໍາລັງຈະ

ຈິບຫາຍ. ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າພຣະອົງຈະທໍາລາຍຄວາມສລາດຂອງຄົນທີ່ສລາດ. ຄົນມີປັນຍາຢ່ ູໃສ ນັກ

ທັມຢ່ ູໃສ ນັກໂຕ້ຕອບສມັຍນ້ີຢ່ ູໃສ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເຮັດໃຫ້ປັນຍາຂອງໂລກນ້ີກາຍເປັນຄົນໂງ ່. ນ້ີຄືແຜນການ

ຄວາມພ້ົນຂອງພຣະເຈ້ົາ.
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ໂປໂລຫັນມາຫາຕົວເອງວ່າບ່ໍມີສ່ິງໃດຈະມາໂອ້ອວດໄດ້  ເວັ້ນແຕ່ເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດທີ່ພຣະ 

ອົງຊົງຖືກຄຶງຢ່ ູທີ່ໄມ້ກາງແຂນ. ພວກເຈ້ົາຈ່ົງຢໍາເກງພຣະອົງຈົນຕົວສ່ັນ, ສ່ວນຄໍາເວົ້າແລະຄໍາເທສນາແລະ

ພລັງອໍານາດນ້ັນແມ່ນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເປັນຜ້ ູປະທານໃຫ້ແກ່ເຮົາ.

4. ການເຕີບໃຫຍຂ່ຶນ້: (1ໂກຣິນໂທ 3:1-4)

ເມ່ືອມາເຖິງບົດທີ 3 ໂປໂລຍິ່ງໄດ້ຣະວັງໃນການເວົ້າ ເພາະການແບ່ງແຍກທາງຝ່າຍຈິດວິນຍານ  

ແລະຄວາມບ່ໍເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນນ້ີໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມບ່ໍເຕີບໃຫຍ່ຂອງຊາວໂກຣິນໂທ. ເມ່ືອຈົດ

ໝາຍນ້ີຖືກອ່ານປາກົດວ່າໃນຫ້ອງທັງໝົດເຢັນຊາເໝືອນນ້ໍາກ້ອນ. ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຊາວໂກຣິນໂທ ຂ້າພະ

ເຈ້ົາຈະຮ້ ູສຶກຢ່າງໃດ.  ໂປໂລເນ້ັນຄໍາວ່າເມ່ືອພວກເຈ້ົາເວົ້າວ່າພວກເຈ້ົາເປັນຝ່າຍນ້ັນເປັນຝ່າຍນ້ີ ພວກເຈ້ົາບ່ໍ

ແມ່ນມະນຸດທັມມະດາບ່ໍ. ເມ່ືອພວກເຈ້ົາຍັງອິດສາແລະຜິດຖຽງກັນພວກເຈ້ົາກໍຍັງຢ່ ູຝ່າຍວິນຍານບ່ໍທັນໄດ້.

ຈ່ົງເບ່ິງຜ້ ູທີມີ່ຄວາມເຊ່ືອ  4:6-8 (ຈ່ົງຮຽນເອົາແບບຢ່າງ)

ຈ່ົງອ້ອນວອນອະທິຖານເພ່ືອໂບດຂອງພວກເຮົາ ຂໍຢ່າໃຫ້ມີການອິສາຜິດຖຽງກັນ

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕບິດັ

ເມ່ືອເຫັນວ່າບ່ໍມີອັນໃດເກີດຂ້ຶນໃນຖ້າມກາງພວກເຮົາ ບ່ໍມີການອິດສາບັງບຽດ ບ່ໍມີການແຕກແຍກ 

ແບ່ງພັກແບ່ງພວກ ໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາຄວາມສັມພັນແລະຄວາມສາມັກຄີຂອງໂບດເຮົາໄວ້. ໂປໂລເຕືອນ

ພວກເຮົາເປັນຈຸດໆຄືດ່ັງນ້ີ:

 ພວກເຮົາລອດພ້ົນດ້ວຍພຣະຄຸນ

 ພວກເຮົາຕ້ອງຣະມັດຣະວັງຄໍາສອນ ວ່າອອກມາຈາກພຣະຄັມພີຈິງຫລືບ່ໍ

 ພວກເຮົາຫລີກລຽງບ່ໍໄດ້ໃນການແບ່ງແຍກ ແຕ່ຕ້ອງຮຽນຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ

 ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຜ້ ູໃຫຍ່ພຽງພໍໃນດ້ານຈິດວິນຍານ

ຄໍາຖາມ:

1. ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີການຖົກຖຽງກັນ? (ຕາມປະສົບການຂອງພວກເຮົາ)

2. ມີວິທໃີດບ່ໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໄດ້?

3. ພວກເຮົາຈະໃຫ້ວິທກີານຂອງໂລກມາແບ່ງແຍກພວກເຮົາຜ້ ູຢ່ ູໃນໂບດບ່ໍ? ພວກເຮົາຈະຍຶດໝັ້ນໃນກາງ

ແຂນຂອງພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ?

4. ຄົນຮັ່ງມີແລະຄົນທຸກຈົນຈະຮ່ວມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໄດ້ຢ່າງໃດ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທ ີ2

ຢ ູ່ຢາ່ງມີຣະບຽບແລະມສີລິທມັ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1ໂກຣິນໂທ 5:1-13

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1ໂກຣິນໂທ 5: 1-13

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄຣິສຕະຈັກເປັນບ່ອນທີ່ເປັນຣະບຽບມີສິລທັມ ການເປັນຢ່ ູຕ້ອງເປັນຣະ 

ບຽບມີສິລທັມ ສະນ້ັນການຢ່ ູທີ່ບ່ໍເປັນຣະບຽບບ່ໍມີສິລທັມບ່ໍຄວນມີຢ່ ູໃນຄຣິສຕະຈັກ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ຄຣິສຕະຈັກຈະເປັນຣະບຽບມີສິລທັມໄດ້ຄືແນວໃດຖ້າຫາກຍັງມີພວກຟາຣີ

ຊາຍປະປົນຢ່ ູ.

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ສລຸບຄໍາສອນຂອງໂປໂລໃນການຢ່ ູຢ່າງເປັນຣະບຽບມີສິລທັມໃນ

ຄຣິສຕະຈັກ ແລະອະທິບາຍໃນຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ.

ຄໍານໍາ

ຕາມທັມດາແລ້ວ ໂບດບັບຕິສຈະມີຄົນຍ່າງອອກຫລືເຂ້ົາກໍແມ່ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການນະມັສການ ຄືຍ່າງ 

ອອກໄປຮັບເຊ່ືອຫລືຍ່າງອອກໄປຂ້າງນອກເທົ່ານ້ັນ. ມີໂບດບັບຕິສແຫ່ງນ່ຶງທີ່ ຣັດມີຊິກັນ (Michigan) ຍິງ

ຊະລາຄົນນ່ຶງ ອາຍຸ 71 ປີ ຖືກຕໍາຣວດນໍາຕົວອອກຈາກໂບດ ດ້ວຍການເຫັນພ້ອມຈາກສະມາຊິກທຸກໆ ຄົນ

ຍ້ອນລາວກະທໍາຜິດສ ິລທັມຫລາຍຢ່າງໃນໂບດ.

ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕັກເຕືອນຢ່ ູຕລອດເວລາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ, ເຖິງປານນ້ັນກໍຍັງມີຜ້ ູຝ່າຝືນຢ່ ູ. ໃນຈົດ 

ໝາຍຂອງໂປໂລທີ່ຂຽນໄປຫາພ່ີນ້ອງຊາວເມືອງໂກຣິນໂທສະບັບທໍາອິດ ບົດທີ 1-4, ເພ່ິນໄດ້ກ່າວເຖິງອັນ 

ຕະລາຍຂອງການແບ່ງແຍກ, ເພາະວ່າການເອົາເຮືອນເປັນບ່ອນນະມັສການ, ເຮດັໃຫ້ມີຫລາຍຜ້ ູນໍາ,ເຮັດ

ໃຫ້ມ ີການແຕກແຍກ.  ມີການແບ່ງຊ້ັນວັນນະໃນໝູ່ສະມາຊິກ  ຣະຫວ່າງຄົນຮັ່ງມີແລະຄົນທຸກ. (1 ໂກຣິນ

ໂທ 11:22) ບ່ໍພຽງແຕ່ທໍ່ນ້ັນ ຄຣິສຕຽນເມືອງນ້ີກໍຍັງມັກອວດອ່ົງທະນົງຕົວ (1ໂກຣິນໂທ 4:6,7,18) ພວກ

ເຂົາເຫັນສ່ິງຂອງໃນໂລກນ້ີມີຄຸນຄ່າຫລາຍກວ່າຄວາມຮັກແລະຈິດວິນຍານ. ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງບົດທີ 4

ໂປໂລຍັງ ກ່າວວ່າຈະໃຫ້ເຮົາເຮັດຢ່າງໃດກັບພວກທ່ານ, ພວກທ່ານຢາກໃຫ້ເຮົາຖືໄມ້ແສ້ມາພ້ອມບໍ, ຫລືຈະ

ໃຫ້ມາດ້ວຍຄວາມຮັກ. (4:21)

ເປັນຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງແທ້? ໃນບົດທີ 5 ແລະ 6 ຈະໃຫ້ຄໍາຕອບແກ່ທ່ານ. ບັນຫາໃນການ 

ແບ່ງແຍກ, ບັນຫາໃນການຜິດສ ິລທັມ (5:1-13) ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ທໍາລາຍຄໍາພະຍານທັງໝົດໃນໝູ່ປະຊາຊົນ.

1. ການຜດິປະເວນພີາຍໃນຄອບຄວົ: (1 ໂກຣິນໂທ 5:1-2)
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ບັນຫາເຣ່ືອງແມ່ຈ້າງນາງເລງ, ບັນຫາເຣ່ືອງເພດ ມັກຈະຖືເປັນເຣ່ືອງທັມດາໃນສັຕວັດທໍາອິດຂອງ

ກຸງ ໂຣມ. ມີຜ້ ູຍິງທີ່ຜິດສິລທັມຫລາຍຄົນຮັບໃຊ້ຢ່ ູໃນໂບດ. ໂບດທີ່ເມືອງນ້ີຈ່ຶງຕົກຕ່ ໍາຫລາຍ. ໂປໂລກ່າວຢ່ ູ

ໃນຕອນນ່ຶງວ່າ ແມ່ນແຕ່ພວກຕ່າງຊາດກໍບ່ໍມີເລີຍຄືຊາຍຄົນນ່ຶງເອົາແມ່ນ້າຂອງຕົນມາເປັນເມັຍ. (5:1) ປານ 

ນ້ັນພວກເຈ້ົາຍັງຈະອວດຕົວຢ່ ູບ່ໍ  ພວກເຈ້ົາຈ່ົງຕັດຄົນນ້ັນໃຫ້ອອກຈາກພວກເຈ້ົາໄປສາ.

ການແກ້ໄຂຂອງໂປໂລກໍຄືຕັດອອກຫລືແຍກຄົນນ້ີອອກ

ເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍຈະໄດ້ເຫັນຄວາມສໍາ ຄັນຂອງໂບດ, ແລະກໍເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຄົນໃດຄົນນ່ຶງກະທໍາອີກຕ່ໍໄປ.

ຄົນນ້ີອາດຈະເປັນຄົນຮັ່ງມີ, ອາດຈະມີເຮືອນ ຫລັງໃຫຍ່, ໃຫ້ເຮືອນເປັນບ່ອນນະມັສການພຣະເຈ້ົາໄດ້.

ໃນທັມນຽມຂອງພວກໂຣມັນ  ຖ້າຈະເວົ້າສ່ິງໃດ ຫລືເຮັດ

ອັນໃດແກ່ຜ້ ູທີ່ີມີອໍານາດທີ່ຢ່ ູໃນໂບດແລ້ວແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຣະມັດຣະວັງ ເ ພາະບັນຫາຈະຕາມມາພາຍ ຫລັງ,

ຫລືບ່ໍດ່ັງນ້ັນກໍແມ່ນເປັນການສ້າງສັດຕຣູໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ.

2. ຢ່ ູກບັຢາພດິ ຕອ້ງໄດຣ້ະວງັ: (1 ໂກຣິນໂທ 5: 3-8)

ຖ້າກ່າວເຖິງເຣ່ືອງພຣະວິນຍານແລ້ວ, ໂປໂລກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າເພ່ິນບ່ໍໄດ້ຢ່ ູນໍາພ່ີນ້ອງທາງດ້ານ 

ຮ່າງກາຍກໍຕາມ ແຕ່ຫົວໃຈຂອງເພ່ິນກໍຍັງຢ່ ູນໍາພວກເຂົາເຈ້ົາຢ່ ູ. ໃນການຕັດສິນນ້ີໂປໂລກໍມີສ່ວນຮ່ວມດ້ວຍ.

ໃນຂ້ໍ 5 ເມ່ືອອ່ານແລ້ວກໍຈະເຫັນວ່າມີຫລາຍຄໍາຖາມເກີດຂ້ຶນເຊ່ັນ: ໂບດປ່ອຍໃຫ້ຄົນຂອງຕົວເອງ 

ໃຫ້ມານຊາຕານຄືແນວໃດ? ມານຊາຕານຈະເຮັດສ່ິງໃດໃຫ້ແກ່ຄົນຜ້ ູນ້ີ? ນ້ີແມ່ນການຕັດສິນປະຫານຊີວິດ 

ຂອງຄຣິສຕຽນບໍ? ຕາມທີ່ຈິງແລ້ວໂປໂລໃຫ້ປ່ອຍຄົນໆນ້ີໃຫ້ໄປຢ່ ູໃຕ້ອໍານາດຂອງມານຊາຕານ.

ສໍາລັບໂບດສມັຍນ້ີ ຖ້າບ່ໍໃຫ້ໄປໂບດນ ຶ ່ງເຂົາກໍຈະໄປອີກໂບດນ່ຶງ ເພາະວ່າໂບດມີຖົມເຖໄປ. ແຕ່ວ່າ

ໃນສມັຍນ້ັນຈະບ່ໍມີໂບດຄຣິສຕຽນອ່ືນໃດອີກແລ້ວ. ທີ່ໂປໂລເຮັດໄປກໍເພາະເປັນຫ່ວງໂບດຢ້ານໂບດຈະຖືກ

ຢຽບຍ່ໍາທໍາລາຍ.

ຂ້ໍ 6-8 ìການທີ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍອວດອ້າງນ້ັນບ່ໍດີດອກ” ໂປໂລຍັງໃຊ້ສ ໍານວນຄໍາເວົ້າໃນສມັຍເກ່ົາ ຄື 

ຈາກພຣະຄັມພີເດີມ. (1) ເພ່ິນເວົ້າເຖິງເຊ້ືອແປ້ງທີ່ເປັນກ້ອນໜ້ອຍດຽວ ແລະແຜ່ຂຍາຍອອກໄປຈົນເຕັມ 

ທົ່ວທຸກກ້ອນ. ເພ່ິນທຽບໃສ່ວ່າຄົນໆນ້ີຖ້າຮັກສາໄວ້ກໍຈະເປັນເຫດມີບັນຫາໄປເຖິງຜ້ ູອ່ືນດ້ວຍ. ຜ້ ູອ່ືນກໍຈະເອົາ 

ຕົວຢ່າງທີ່ບ່ໍດີນ້ີໄປປະຕິບັດ ແລ້ວບັນຫາກໍຈະແຜ່ລາມອອກໄປ. (2) ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງຊໍາຮະເຊ້ືອແ ້ປງເກ່ົາ 

ອອກໄປ ເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະກາຍເປັນກ້ອນໃໝ່ (5:7) ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວ ກ້ອນເກ່ົາທີ່ມີເຊ້ືອແປ້ງທີ່ບ່ໍດີຕ້ອງ 

ໄດ້ເອົາອອກໄປຖ້ິມ. ນ້ີແຫລະຄືຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈ້ົາ. (3) ໂປໂລໄດ້ສອດຄໍາເວົ້າລົງໄປວ່າ 

ພຣະເຢຊູຄຣິດຂອງພວກເຮົາເປັນປັສຄາໃຫ້ພວກເຮົາແລ້ວ  ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງຖືກຂ້າເພ່ືອພວກເຮົາ 

ແລ້ວ ພວກເຮົາຄວນຈະເປັນກ້ອນໃໝ່.
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3. ການຕດັສິນທີຖ່ກືຕອ້ງ: (1 ໂກຣິນໂທ 5: 9-13)

ພາກສຸດທ້າຍຂອງຂ້ໍ  5 ແມ່ນຕຽມການທີ່ຈະຕັດສິນ ເພາະທີ່ຜ່ານມາແມ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບເຫດການ 

ຕ່າງໆແລ້ວ. ເພ່ິນໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍຕັກເຕືອນເຖິງອັນຕະລາຍທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນຕາມພາຍຫລັງ. ແຕ່ກໍຍັງມີຫລາຍ 

ຄົນທີ່ບ່ໍຍອມເຂ້ົາໃຈເໝືອນດ່ັງຄົນໃນປັດຈຸບັນນ້ີ. ໂປໂລບ່ໍໄດ້ຮຽກເອ້ີນໃຫ້ໂບດຕ້ອງຢ່ ູນອກໂລກຫລືອອກ 

ຈາກໂລກນ້ີໄປ.

ໃນຖານະທີ່ຄຣິສຕຽນກໍາລັງດໍາເນີນຊີວິດຢ່ ູໃນໂລກແຫ່ງຄວາມບາບນ້ີ, ຄຣິສຕະຈັກຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ 

ເບ່ິງ ໄດ້ເວົ້າ ໄດ້ເຫັນ. ໂປໂລສ່ັງວ່າແມ່ນແຕ່ກິນເຂ້ົາກໍຈ່ົງຢ່າກິນຮ່ວມກັບເຂົາ. ìເຮາົໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍບອກ 

ເຈ້ົາທັງຫລາຍແລ້ວວ່າຢ່າຄົບຫາກັບຄົນຫລ້ິນຊ້ ູ, ຫລືຄົນໂລບ, ຄົນຂ່ົມຂູ່, ຄົນຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມກໍດີ ແຕ່ບ່ໍ 

ໄດ້ໝາຍເຖິງຊາວໂລກ. ຖ້າເຂົາເປັນພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາແລ້ວ (ເປັນຄຣິສຕຽນແລ້ວ) ຢ່າຄົບຫາກັບຄົນນ້ັນ.

ຖ້າພວກເຂົາເປັນຊາວໂລກ ນ້ັນບ່ໍແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາຈະໄປຕັດສິນຄົນພາຍນອກ. ທຸຣະຂອງ 

ພວກເຮົາກໍຄືຕັດສິນລົງໂທດຄົນພາຍໃນ ບ່ໍແມ່ນບໍ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕບິດັ

ບ່ໍມີສັງຄົມໃດດອກທີ່ຈະບໍຣິສຸດປາສຈາກຂ້ໍຕໍານິ, ຄຣິສຕະຈັກກໍເໝືອນກັນ ຖ້າມີກໍມີນ້ອຍທີ່ສຸດ.

ຖ້າພວກເຮົາຫາກມາຄັດເລືອກເອົາຄົນບາບອອກຈາກໂບດໃຫ້ໝົດ ພວກເຮົາກໍຈະເຫັນມີຄົນໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ໂປໂລກ່າວເຖິງສັງຄົມຂອງຄຣິສຕຽນວ່າເປັນສັງຄົມທີ່ປາສຈາກຄວາມບາບ ເປັນສັງຄົມທີ່ບໍຣິສຸດ. ແຕ່ໂປ 

ໂລກໍບ່ໍໄດ້ບອກວ່າໃຫ້ພວກເຮົາອອກຈາກໂລກນ້ີໄປ. ພຽງແຕ່ວ່າຢ່າພົວພັນກັບຄົນຢ່າງນ້ັນ. ພວກເຮົາຍັງຢ່ ູ 

ໃນໂລກຂອງມານຊາຕານ ພຣະອົງຊົງຊົດຊ່ວຍພວກເຮົາທຸກເວລາ ແລະພຣະອົງກໍຊົງຈັດຕຽມທຸກຢ່າງເພ່ືອ 

ພວກເຮົາ.

ມັດທາຍ 18:15-18 ìຖ້າພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານເຮັດຜິດບາບ ຈ່ົງໄປແຈ້ງຄວາມຜິດນ້ັນແກ່ເພ່ິນສອງຕ່ໍ 

ສອງເທົ່ານ້ັນ ຖ້າເພ່ິນຍອມຟັງທ່ານກໍໄດ້ພ່ີນ້ອງກັບມາ………”

ການປັບປຸງແກ້ໄຂບ່ໍແມ່ນວ່າເປັນຂອງງ່າຍ. ຜ້ ູທີ່ເຮົາຕັກເຕືອນໃນການທ ໍາບາບນ້ັນບາງຄ້ັງກໍຄຽດ 

ແລະໜີໄປເລີຍກໍມີ. ບາງຄົນຢ່ ູໃນໂບດກໍບ່ໍຍອມໃຫ້ຄົນອ່ືນຕັກເຕືອນເລີຍ ຖືກຫລືຜິດກໍວ່າແຕ່ຕົນເອງຖືກ 

ເລີຍໆ ຄິດວ່າຕົນເອງອາຍຸແກ່ແລ້ວ, ຢ່ ູໂບດນ້ີມາດົນແລ້ວ….

ຄໍາຖາມ:

1. ແນວຄິດໃນການຕັດສິນ ໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 5:12-13 ຖືກຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍ?

îຢ່າກ່າວໂທດໃສ່ເຂົາ ເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງກ່າວໂທດໃສ່ທ່ານî (ມັດທາຍ 7:1)

2. ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດຖ້າມີຜ້ ູໃດຜ້ ູນ່ຶງຫາກເປັນຢ່າງໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 5:11

3. ຖ້າທ່ານຫາກຈະຍ້າຍຄົນຢ່າງນ້ັນອອກຈາກໂບດຂອງທ່ານ, ຈະມີຈັກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນ?
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4. ການຍ້າຍນ້ັນຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍໃຜແດ່ທີ່ເຫັນດີດ້ວຍ? ມີແຕ່ອາຈານຜ້ ູດຽວບ່ໍ? ຄະນະປົກຄອງບ່ໍ?

ຫລືວ່າຕ້ອງໝົດໂບດເຫັນດີດ້ວຍ?

5. ໂບດຂອງທ່ານຈະກ້າສ່ຽງຕ່ໍການກະທໍາຢ່າງນ້ີບ່ໍ? ຫລືທາງໂບດຈະທໍາຢ່າງໃດ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທ ີ3

ໂສດຫລແືຕ່ງງານ: ກຈໍົ່ງເປນັຄຣສິຕຽນ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1ໂກຣິນໂທ 7:1-17, 25-35

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 7

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຈະເປັນໂສດຫລືແຕ່ງງານກໍຕາມ, ຄຣິສຕຽນຕ້ອງດ ໍາເນີນຊີວິດທີ່ພໍພຣະ

ທ ັຍພຣະເຈ້ົາ .

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ຈະດໍາເນີນຊີວິດທີ່ເປັນໂສດຫລືແຕ່ງງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມນ້ໍາພຣະທ ັຍຂອງ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະອະທິບາຍຂ້ໍພຣະທັມກ່ຽວກັບການເປັນຢ່ ູໃນທຸກວັນນ້ີ ບ່ໍວ່າຈະເປັນ

ໂສດຫລືແຕ່ງງານ

ຄໍານໍາ

ພວກເຮົາເຄີຍນ່ັງຟັງເພ່ືອນຫລືຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາເວົ້າໂທຣະສັບຫລືບ່ໍ? ນ່ັງຟັງຂ້າງດຽວຂອງການສົນ 

ທະນາ: ໂອÖນໍ, ທກຸຄົນໂອເຄບ່ໍລະ? ເຂົາເອົາລາວໄປບ່ອນໃດ? Ö..ລາວເຈັບຫລາຍບ່ໍລະ?.......ຢ່ ູຫ້ອງ 

ໃດຫ້ັນ?.....ແລະເດັກນ້ອຍເດເປັນຢ່າງໃດ?.......ທ່ານໝໍກໍຢ່ ູຫ້ັນບໍ?..... ພວກເຮົາຈະໄປຮອດໄວໆໜີ້ລະ…

ການສົນທະນານ້ີ ອາດຈະເປັນການສົນທະນາແຕກຕ່າງກັນ . ອາດຈະເປັນຄົນກໍາລັງຈະເກີດລູກ ຫລືວ່າ 

ຄົນກໍາລັງເກີດອຸປຕິເຫດ. ຄົນທີ່ເວົ້າຢ່ ູອີກຝ່າຍນ່ຶງອາດຈະເປັນເພ່ືອນ, ຄົນຂ້າງບ້ານ, ຫລືວ່າລູກຂອງເຮົາ

ເອງພວກເຮົາອາດຄິດໄປໄດ້ຫລາຍແງ່ຖ້າພວກເຮົາຫາກຟັງແຕ່ຝ່າຍດຽວ.

ເຊ່ັນດຽວກັນກັບການອ່ານພຣະຄັມພີໃໝ່ເຮົາກໍເປັນຜ້ ູໄດ້ຍິນຝ່າຍດຽວ. ພຣະຄັມພີໂຣມກໍເປັນທໍານອງດຽວ 

ກັນ, ໂປໂລຢ່ ູໃສເວລາເພ່ິນຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາໂບດທີ່ເພ່ິນບ່ໍເຄີຍໄປຢ້ຽມຢາມຈັກເທື່ອ. ເພ່ິນເວົ້າແບບ

ລວມໆ ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ລົງໄປຫາລາຍລະອຽດ.

ໂປໂລແລະຄຣິສຕຽນຊາວເມືອງໂກຣິນໂທໄດ້ແບ່ງປັນພຣະພອນ ແລະຄວາມເປັນມາທາງປວັດສາດຮ່ວມ 

ກັນ. ໂປໂລໄດ້ວາງຮາກຖານຮ່ວມກັບພວກເຂົາເປັນເວລາ 18 ເດືອນ, ບັນທຶກຄວາມເປັນມາກ່ອນໜ້ານ້ັນ,

ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍລາຍງານຈາກພວກເຂົາເປັນຄົນແຣກ. ເພ່ິນຮູ້ຈັກວັທນະທັມຂອງເມືອງນ້ີດີ, ຮູ້ຈັກຜ້ ູນໍາໂບດ

ແລະໂບດຕ່າງໆດ້ວຍ. ເພ່ິນຮ້ ູຈັກຖນົນຫົນທາງດີ, ຮູ້ຈັກກ່ິນຄວັນຈາກເມືອງນ້ັນ, ຮູ້ຈັກວ່າການຂັດແຍ່ງວ່າ 

ຈະມີອັນໃດແດ່ ແລະຈະມີການເຍ້ົາຍວນຫລອກລວງຢ່າງໃດແດ່.
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ຈ່ົງຄິດເຖິງໃນເວລາທີ່ເຮົາພົບເພ່ືອນເກ່ົາຄົນນ່ຶງ ເຮົາອາດຈະຈ່ືຊ່ືໄດ້ບາງທີກໍອາດຈະຈ່ືບ້ານຈ່ືເມືອງໄດ້. ໃນ 

ການແບ່ງປັນຢ່າງນ້ີ ພວກເຮົາເອ້ີນວ່າທວນຄືນຄວາມຊົງຈໍາ. ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈດີ ເຮາົຄວນຈະພິຈາຣະນາໃຫ້ 

ຄັກແນ່ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້ດີ.

1. ຈະມຫີລຈືະຮກັສາ: (1ໂກຣິນໂທ 7:1-9)

ຟາກນ່ຶງຂອງໂທຣະສັບ ແມ່ນທັມຊາດຂອງຈົດໝາຍ 1 ໂກຣິນໂທ ທີ່ໄດ້ສເນີເຖິງຄວາມຂັດສົນຫຍຸ້ງ 

ຍາກແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈ. ຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຈຸດປະສົງຂອງໂປໂລແລ້ວວ່າເພ່ິນຢາກຕັກເຕືອນ 

ໂບດໃນການປະຕິບັດຕ່ໍກັນ. ໃນການແຕ່ງງານເພ່ືອປ້ອງກັນການຫລ້ິນຊູ້ ແລະກໍເປັນການປ້ອງກັນຊ່ືສຽງ 

ຂອງໂບດດ້ວຍ. ໜັກເຂ້ົາໄປອີກຄືເພ່ິນກ່າວວ່າຜ້ ູຊາຍຄວນມີເມັຍເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະຜ້ ູຍິງກໍຄວນມີຜົວ 

ເປັນຂອງຕົນເອງ.(7:2)

ຂ້ໍທີ 4 ເມັຍບ່ໍມີອໍານາດເໜືອຮ່າງກາຍຂອງຕົນແຕ່ອໍານາດນ້ັນແມ່ນຢ່ ູນໍາຜົວ. ເພ່ືອໃຫ້ສົມດຸນກັນ 

ຫລືກ້ໍາເກ່ິງກັນ ໂປໂລຍັງໄດ້ເວົ້າໃນທໍານອງດຽວກັນວ່າຜົວບ່ໍມີອໍານາດເໜືອຮ່າງກາຍຂອງຕົນ ແຕ່ເມັຍມີອໍາ

ນາດເໜືອຮ່າງກາຍຂອງຜົວ.

ໃນຂ້ໍທີ 7 ໂປໂລຕ້ອງການຢາກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບລາງວັນເໝືອນກັບເພ່ິນ ລາງວັນນ້ັນເປັນລາງວັນທາງຝ່າຍ 

ວິນຍານທີ່ຈະໄດ້ເວົ້າໃນບົດຕ່ໍໄປ (ບົດ 12-14)

ໃນຂ້ໍທີ 8ແລະ9 ສໍາລັບຄົນໂສດແລະພວກແມ່ໝ້າຍ ຈະຢ່ ູເປັນໂສດກໍດີຫລືແມ່ໝ້າຍຖ້າອົດໃຈບ່ໍໄດ້ກໍໃຫ້ 

ແຕ່ງງານກໍດີກວ່າ.

2. ຈນົກວາ່ຄວາມຕາຍຈະແຍກພວກເຮາົ: (1 ໂກຣິນໂທ 7:10-17)

ຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີທີ່ກ່າວມາ, ໂປໂລໄດ້ເວົ້າໄປເຖິງການຢ່າຮ້າງ. ຈໍາໄວ້ວ່າ ໃນຂ້ໍທີ 1 ບັນຫາຂອງ 

ຊາວເມືອງໂກຣິນໂທ. ໃນນ້ັນອາດມີທັງການຢ່າຮ້າງດ້ວຍ, ໃນສມັຍນ້ັນການຢ່າຮ້າງແມ່ນເປັນການງ່າຍ

ຫລາຍ, ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີກົດໝາຍອັນໃດເລີຍ.

ໂປໂລຈ່ຶງກ່າວເຖິງພຣະທັມມາຣະໂກຊ່ຶງເປັນຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູ   (ມາຣະໂກ 10:1-12) ໃນ

1 ໂກຣິນໂທ 7:12 ເພ່ິນໄດ້ກ່າວເຖິງຄຣິສຕຽນບ່ໍຄວນຈະມີການຢ່າຮ້າງກັນ, ຈະແມ່ນຜົວຫລືເມັຍທີ່ບ່ໍເປັນ 

ຄຣິສຕຽນກໍຕາມ ຢ່າປະ ຢ່າຮ້າງເຂົາ.

ຂ້ໍທີ 14-15, ໂປໂລໃຊ້ຄໍາວ່າການຊົງຊໍາຮະ, ຜົວທີ່ບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອກໍໄດ້ຮັບການຊົງຊໍາຮະຍ້ອນເມັຍ

ແລະເມັຍທີ່ບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອກໍຊົງໄດ້ຮັບການຊໍາຮະຍ້ອນຜົວ. ການທີ່ໂປໂລເວົ້າຢ່າງນ້ີກໍເພາະວ່າ ເມ່ືອພາຍ 

ຫລັງມາເຂົາຈະໄດ້ກາຍມາເປັນຄຣິສຕຽນດ້ວຍ.
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ມີຫລາຍວິທີທາງໃນຂ້ໍທີ 17. ແຕ່ວ່າໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ພຣະເຢຊູເອ້ີນເອົານ້ັນດໍາເນີນຕາມຖານະທີ່ອົງ

ພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາຊົງເອ້ີນມາ. ພຣະອົງຊົງປະທານແກ່ຕົນຢ່າງໃດ ພຣະອົງຊົງວາງຣະບຽບຢ່າງໃດກໍຈ່ົງເຮັດ 

ຕາມທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ແກ່ຄຣິສຕະຈັກ. ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ລົດລະໃນການເປັນຄຣິສຕຽນເພາະທຸກຄົນໄດ້ຖືກເອ້ີນມາແລ້ວ.

ຂໍກຸນແຈທີ່ພວກເຮົາຄວນຖືນ້ັນຄືດໍາເນີນດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະປາສຈາກການຜິດສິລທັມ. ຈ່ົງເປັນຄຣິສຕຽນ 

ບ່ໍວ່າເຈ້ົາຈະຢ່ ູບ່ອນໃດກໍແລ້ວແຕ່.

ໃນຂ້ໍ 17-24 ໂປໂລໃຊ້ຕົວຢ່າງສອງອັນຄືເມ່ືອມີໃຜຜ ູ ້ນ່ຶງທີ່ມີຄວາມເຊ່ືອແລ້ວກໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງຊ້ື

ໄວ້ແລ້ວ ຊົງໄຖ່ໄວ້ແລ້ວ. ສໍາລັບພິທີຕັດນ້ັນບ່ໍສໍາຄັນ ເພາະການຖືພຣະບັນຍັດນ້ັນຈະດີກວ່າ. ນ້ີໝາຍຄວາມ

ວ່າພວກເຮົາມີສິດທິເມ່ືອພຣະອົງຊົງເອ້ີນເອົາແລ້ວ.

3. ເຣືອ່ງຄົນໂສດແລະແມໝ່າ້ຍ: (1 ໂກຣິນໂທ 7: 25-35)

ຂ້ໍທີ 25 ໂປໂລໄດ້ຫັນຂ້ໍຄວາມໄປຫາພວກທີ່ເປັນໂສດແລະແມ່ໝ້າຍ. ເພ່ິນຂໍອອກຄວາມເຫັນວ່າ 

ຈ່ົງເປັນຜ້ ູທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້. ຈ່ົງໃຫ້ຕົນເອງຢ່ ູຕາມສະພາບທີ່ຕົນຢ່ ູໄດ້ . ຖ້າເຈ້ົາແຕ່ງງານກໍບ່ໍມີຜິດຫຍັງ ເພາະເຈ້ົາ

ຈະໄດ້ຜ້ ູຊ່ວຍ. ຖ້າເຈ້ົາມີເມັຍແລ້ວກໍຈ່ົງຢ່າຫາທາງແຍກຈາກກັນ. (7:27-28) ອີກຄໍານ່ຶງທີ່ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈ

ກໍຄືວ່າ ຢ່າມາກະວົນກະວາຍກັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈົນເກີນໄປ. ເວລາສ້ັນເຂ້ົາມາຫລາຍແລ້ວຈ່ົງເຮັດງານໃຫ້ອົງ

ພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາ (7:29-31)

ໂປໂລກ່າວວ່າ ຜູ້ທີ່ມີເມັຍກໍຈະຮ້ອນຮົນໃນຄອບຄົວຂອງຕົນ, ຜ້ ູທີ່ບ່ໍມີເມັຍກໍຈະຮ້ອນຮົນໃນວຽກງ

ານ ອົງພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອຈະໃຫ້ຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ. ທີ່ເພ່ິນກ່າວຢ່າງນ້ີກໍເພາະວ່າພວກເຮົາທັງ 

ຫລາຍຈະໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດ, ບ່ໍແມ່ນຈະຫ້າງແຮ້ວຫລືຜິປອງຫາຄວາມຜິດໃສ່ຜ້ ູໃດ.

ຍັງບ່ໍແລ້ວ ທຸກວັກທຸກຕອນໂປໂລຈະບອກພວກເຮົາວ່າຈ່ົງເປັນຄຣິສຕຽນ ຈ່ົງບົວຣະບັດອົງພຣະຜ້ ູ 

ເປັນເຈ້ົາ ຢ່າມີສອງໃຈ ຢ່າເປັນສອງກ້ໍາ ສອງຝ່າຍ. ຖ້າຄົນໃດທີ່ເປັນສອງກ້ໍາສອງຝ່າຍ ຈະເປັນການບ່ໍດີສໍາ  

ລັບຕົນເອງແລະເປັນຕົວຢ່າງບ່ໍດີສໍາລັບຜ້ ູອ່ືນດ້ວຍ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕບິດັ

ໃນວັນນ້ີ ສ່ວນຫລາຍໂປໂລຈະເວົ້າເຖິງການກະທໍາຂອງຊາວໂກຣິນໂທທີ່ປະຕິບັດຢ່ ູໃນໂບດ. ເພ່ິນ 

ເວົ້າເຖິງເຣ່ືອງການແຕ່ງງານ, ເຣ່ືອງການຮັບອິສຣະພາບ, ເຣ່ືອງຄວາມເປັນໂສດ, ເຣ່ືອງການເປັນໝ້າຍ,

ເຣ່ືອງການຢ່າຮ້າງ, ແລະເຣ່ືອງການໝັ້ນໝາຍ. ສ່ິງທັງໝົດເຫລ່ົານ້ີແມ່ນເພ່ືອຄຣິສຕຽນຊາວເມືອງໂກຣິນໂທ 

ຈະໄດ້ປັບປຸງຕົນເອງ, ປະຕິບັດຕົນເອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກຄໍາສອນ.

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ຄຣິສຕຽນເຮົາບ່ໍມັກທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມສ ິລທັມຂອງຄຣິສຕຽນ (1ໂກຣິນໂທ 7:2)

ìເພ່ືອປ້ອງກັນການຫລ້ິນຊູ້ຜ້ ູຊາຍທຸກຄົນຄວນມີເມັຍຂອງຕົນ ແລະແມ່ຍິງທຸກຄົນຄວນມີຜົວຂອງຕົນ” ພວກ
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ເຮົາຕ້ອງໂຄຣົບການແຕ່ງງານ ແລະຫລີກເວັ້ນການຢ່າຮ້າງ. ຊີວິດຄຣິສຕຽນຕ້ອງເປັນຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກ

ບ່ໍວ່າຈະແຕ່ງງານຫລືເປັນໂສດກໍຕາມ. ພວກເຮົາເປັນແສງສວ່າງຂອງໂລກ ເປັນແສງສວ່າງຂອງ ອະນາຄົດ 

ຈ່ົງຄິດວ່າພວກເຮົາເປັນຊັບສົມບັດຂອງແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ. (ມັດທາຍ 6:19-20) ìຢ່າຮິບໂຮມຊັບ

ສົມບັດໄວ້ສໍາລັບຕົນໃນໂລກ ຊ່ຶງເປັນບ່ອນມອດແລະຂ້ີໝ້ຽງກັດກິນ ແລະເປັນບ່ອນທີ່ໂຈນເຈາະເຂ້ົາລັກເອົາ

ໄດ້. ແຕ່ຈ່ົງຮິບໂຮມຊັບສົມບັດສໍາລັບຕົນໄວ້ໃນສວັນ ບ່ອນມອດແລະຂ້ີໝ້ຽງກັດກິນບ່ໍໄດ້ ແລະທັງໂຈນເຈາະ

ແລະລັກເອົາບ່ໍໄດ້.”

ຄໍາຖາມ:

1. ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງທີ່ກ້ັນກາງ ບ່ໍໃຫ້ພວກເຮົາຖວາຍຕົວໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ? (7:35)

2. ຖ້າທ່ານແຕ່ງງານແລ້ວ, ຄອບຄົວຂອງທ່ານຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຮ່ວມກັນບ່ໍ? ຫລືວ່າຍັງມີການຂັດຂ້ອງອັນ

ໃດ?

3. ການປ່າວປະກາດໃນເຂດອາຍຸຂອງທ່ານ ແລະຄວາມຮູ້ໃນດ້ານຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະຄຣິດ ມີຜົນສະ

ທ້ອນຫຍັງບ່ໍ ກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານ?

4. ຈະຫລີກລ ້ຽງການຜິດສ ິລທັມຢ່າງໃດ? (7:2)

5. ຖ້າເປັນໂສດພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຝ່າຍວິນຍານຫຍັງແດ່?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທີ 4

ຈົ່ງສລາດໃນການໃຊຊ້ີວດິກບັບອ່ນບໍແ່ຈ່ມແຈ້ງ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 8:1-13; 10:23-33

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ໂກຣິນໂທ 8:1-11:1

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເຖິງແມ່ນວ່າການປະພຶດຂອງເຮົານ້ັນບ່ໍຜິດຫຍັງກັບຄໍາສອນຂອງ 

ຄຣິສຕຽນ, ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍຄວນເຮັດຍ້ອນເຮົາມີຄວາມຮັກເພ່ືອ

ຢາກເປັນພະຍານຕ່ໍຄົນອ່ືນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ມີຫລັກການອັນໃດເພ່ືອຄຣິສຕຽນຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດ

ປະຈໍາວັນເມ່ືອບ່ໍມີຄໍາສອນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າອັນໃດຜິດແລະຖືກ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊອກເອົາຫລັກການແກ້ຕ່ໍບັນຫາໃນຊີວິດໃນເມ່ືອບ່ໍມີຄໍາສອນ

ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າອັນໃດຜິດແລະຊອບເກີດຂ້ຶນ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພລັງອໍານາດທີຈ່ະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ຄວາມຮູ້ເຖິງເສຣີພາບຂອງຄຣິສຕຽນນ້ັນຄວນເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃຫ້ດີເພ່ືອເຫັນແກ່ຄວາມຮັກໃນ

ການເປັນພະຍານຕ່ໍຄົນອ່ືນຜູ້ຍັງບ່ໍທັນເຂ້ົາໃຈເຖິງເສຣີພາບທີຄ່ຣິສຕຽນມີ. ເສຣີພາບແມ່ນໝາກຫົວໃຈຂອງ

ຂ່າວປະເສີດ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ, ìພວກທ່ານຈະຮູ້ຈັກຄວາມຈິງ ແລະຄວາມຈິງນ້ັນຈະ

ເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານເປັນອິສຣະ.î (ໂຢຮັນ 8:32). ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຮົາອອກຈາກການເປັນ

ທາດຂອງຄວາມບາບ ແຕ່ພວກເຮົາມີເສຣີພາບບ່ໍໃຫ້ເຮັດຄວາມຜິດບາບ. ອົງພຣະຢຊູໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຮົາ

ອອກຈາກກົດບັນຍັດຕ່າງໆ. ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃຕ້ກົດເກນ ແລະເຮັດຕາມຮີດຄອງສາສນາແຕ່ຢ່າງໃດເພ່ືອ

ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍ. ການທີໃ່ຫ້ພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍບ່ໍໄດ້ແມ່ນການກິນຊ້ີນໝູ ຫລືຍ່າງໄປໄກໃນວັນ

ຊາະບາໂຕ ຫລືເດີນທາງໄປສູ່ເມືອງບໍຣິສຸດ. ບ່ໍແມ່ນເຮັດຢ່າງນ້ັນ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນເພາະຍ້ອນ

ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນອົງພຣະຄຣິດຕ່າງຫາກ. ສ່ິງທີ່ກ່າວມານ້ີຄຣິສຕຽນທຸກໆຄົນຄວນຮູ້ຈັກແລະເຂ້ົາ

ໃຈດີເຖິງເຣ່ືອງເສຣີພາບນ້ີ.

ຊາວຄຣິສຕຽນບາງຄົນໃນເມືອງໂກຣິນໂທໄດ້ຄ້ົນພົບເສຣີພາບ. ພວກເຂົາໄດ້ພ້ົນຈາກການເປັນ

ທາດຂອງການເຮັດຕາມທໍາທຽມ    ຕາມຮີດຄອງປະເພນີຕາມສາສນາຄືທໍາພິທີຊໍາຮະລ້າງ ຫລືກິນອາຫານ

ຕາມທໍານຽມ. ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຄວາມພ້ົນນ້ັນມາດ້ວຍທາງພຣະຄຸນ ແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປະທານໃຫ້. ພວກ
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ເຂົາຍັງບ່ໍທັນເຂ້ົາໃຈດີ ແລະສັບສົນເຖິງຫລາຍເຣ່ືອງ, ແຕ່ພວກເຂົາຮູ້ຈັກວ່າພຣະອົງໄດ້ປົດປ່ອຍໃຫ້ເຂົາມີ

ອິສຣະ.

1. ຄາໍຖາມເຖງິເຣືອ່ງເສຣພີາບ:

ໃນທີສຸ່ດພວກຄຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທສັບສົນບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນເຣ່ືອງເສຣີພາບ. ພວກເຂົາພາກັນຜິດ

ຖຽງກັນ ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຂົາຮອ້ງຂໍໃຫ້ອາຈານໂປໂລສອນເຂົາເຖິງເຣ່ືອງເສຣີພາບນ້ີ.

ຄຣິສຕຽນບາງຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກບ່ໍສະບາຍໃຈທີ່ຄົນອ່ືນໃຊ້ເສຣີພາບເພາະພວກເຂົາຍັງບ່ໍຫລົງລືມຊີວິດ

ເກ່ົາທີ່ພວກເຂົາອອກມາ. ພວກທີ່ອອກຈາກສາສນາຢິວ ແລະພວກຕ່າງຊາດໃນເມ່ືອມາເປັນຄຣິສຕຽນແລ້ວ 

ພວກເຂົາຍັງບ່ໍລືມຊີວິດເກ່ົາ.

ໃນເມືອງໂກຣິນໂທມີວິຫານຂອງພວກຕ່າງຊາດ  ຄົນພວກນ້ີໄດ້ນໍາເອົາສັດຢ່າງດີໄປຖວາຍບູຊາຕ່ໍພຣະ

ຂອງພວກເຂົາ, ຊ້ີນຈໍານວນນ່ຶງພວກເຂົາໄດ້ເຜົາ ແລະຈໍານວນນ່ຶງເຈ້ົາຂອງນໍາເອົາກັບບ້ານ ຫລືເອົາໄປຂາຍ

ທີ່ຕລາດ. ຄຣິສຕຽນສ່ວນຫລາຍບ່ໍສາມາດສັງເກດໄດ້ວ່າຊ້ີນໃນຕລາດນ້ັນໄດ້ຖືກເອົາໄປຖວາຍໃນວິຫານ

ຂອງພວກຕ່າງຊາດຫລືບ່ໍ.

ມີຄຣິສຕຽນເຮັດຕາມກົດໝາຍໃນເມືອງໂກຣິນໂທເຊ່ືອວ່າການທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນແທນ້ັ້ນບ່ໍຕ້ອງກິນຊ້ີນທີ່

ເອົາໄປຖວາຍມາແລ້ວ ຖ້າກິນກໍເປັນການເຂ້ົາຮ່ວມກັບນະມັສການກັບພວກຕ່າງຊາດ. ຍັງມີຄຣິສຕຽນອີກ

ກຸ່ມນ່ຶງຜູ້ໄດ້ພົບກັບເສຣີພາບໃນຊີວິດໃນອົງພຣະຄຣິດ    ພວກເຂົາບ່ໍລັງກຽດໃນການກິນຊ້ີນທີ່ເອົາໄປຖວາຍ

ມາແລ້ວ ເພາະພວກເຂົາເຊ່ືອວ່າບ່ໍມີພຣະອ່ືນນອກຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ຊ້ີນທີພ່ວກຕ່າງຊາດຖວາຍນ້ັນ 

ບ່ໍມີຄວາມໝາຍອັນໃດເລີຍ ຈ່ິງເປັນສາຍເຫດໃຫ້ພວກເຂົາກິນໄດ້ຢ່າງສະບາຍ.

ໃນການໃຊ້ເສຣີພາບຢ່າງກ້າຫານນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນຜູ້ເຮັດຕາມກົດໝາຍຜິດໃຈ   ເພາະຢ້ານຄຣິສ

ຕຽນໃໝ່ພາກັນກິນຊ້ີນທີ່ຖວາຍມາແລ້ວ ແລ້ວພວກເຂົາຈະສະດຸດໃຈວ່າເປັນຫຍັງຄຣິສຕຽນຈ່ິງເຂ້ົາຮ່ວມກັບ

ການນະມັສການຂອງພວກຕ່າງຊາດ. ໃນເມ່ືອຄຣິສຕຽນອາວຸໂສກິນຊ້ີນທີ່ຖວາຍມາແລ້ວນ້ັນມັນ ອາດກາຍ

ເປັນທາງແນະນໍາເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນໃໝ່ຄຶດວ່າ   ການເຂ້ົາຮ່ວມກັບການນະມັສການກັບພວກຕ່າງຊາດບ່ໍຜິດ

ຫຍັງບ່ໍ?

ຈະເປັນແນວໃດໃນເມ່ືອເພ່ືອນບ້ານທີ່ເປັນຄົນຕ່າງຊາດເຊີນຄຣິສຕຽນຜູ້ຖືກຊໍາຮະມາແລ້ວໄປກິນບາບີ

ຄິວ ຫລື ສະເຕັກ, ແນ່ນອນຊ້ີນນ້ັນໄດ້ຖືກຖວາຍມາກ່ອນແລ້ວ. ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າ ທ່ານຈະຍອມກິນຊ້ີນທີ່

ຖວາຍມາແລ້ວນ້ັນບ່ໍ? ຫລືທ່ານຄຶດວ່າກິນໄດ້ເພາະຄຣິສຕຽນມີເສຣີພາບ ບ່ໍຕ້ອງຢ້ານອັນໃດ?

2. ເປນັການຜດິ ຫລກືານຖກື:

ການທີ່ກິນຊ້ີນທີຖ່ວາຍຮູບພຣະມາແລ້ວນ້ັນເປັນການຜິດ ຫລືການຖືກ? ຕາມຄໍາສອນຂອງອາຈານໂປ

ໂລແລ້ວຄໍາຕອບນ້ັນມັນຂ້ຶນກັບສະພາບການ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ອ້າງເຖິງຄໍາເວົ້າຂອງຄຣິສຕຽນທີ່ມີຄວາມ

ຮູ້ໃນບົດ 10:23 (ເບ່ິງ 1 ກຣທ 6:12), ເ ພ່ິນໄດ້ເວົ້າອອກມາຢ່າງວ່ອງໄວວ່າບາງສ່ິງຢ່າງເຮັດໄດ້ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນ

ທຸກຢ່າງທີ່ເຮັດນ້ັນເປັນການຖືກຕ້ອງ. ຄວາມຖືກຕ້ອງນ້ັນຈໍາເປັນຕ້ອງຂ້ຶນດ້ວຍຄວາມຮັກຫລາຍກວ່າຄວາມ

ຮູ້ (1 ກຣທ 8:1).
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ພວກຄຣິສຕຽນຜູ້ຖືກໄຖ່ມາແລ້ວນ້ັນເຊ່ືອວ່າພວກເຂົາມີສິດທໃິນການກິນຊ້ີນ. ອາຈານໂປໂລກໍເຫັນນໍາ

ພວກເຂົາດ້ວຍ. ອາຈານໂປໂລເຫັນດີນໍາກໍເພາະວ່າມີແຕ່ພຣະເຈ້ົາອົງແທ້ນ້ັນມີແຕ່ອົງດຽວ ຖ້າຈະກິນຊ້ີນ

ຖວາຍແກ່ພຣະອ່ືນນ້ັນກໍບ່ໍມີຄວາມໝາຍອັນໃດ. ແຕ່ເພ່ິນບອກໃຫ້ຄຣິສຕຽນເບ່ິງໃນສ່ວນເລິກຂອງຫລັກ 

ການຂອງຄວາມຮັກ ຫລາຍກວ່າສິດທິໃນການກິນຊ້ີນໄດ້.

ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພົບກັບຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືວ່າ ທ່ານຄິງ  ຊາຍຄົນນ້ີໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ

ຂອງຕົນໄດ້ 60 ປີມາແລ້ວເວລາລາວຍັງເປັນຊາຍໜຸ່ມອາຍຸ 20 ປີ. ຊາຍນ້ີໄດ້ເລ່ົາເຖິງຄາວລາວພົບພຣະ

ເຢຊູ ລາວອ້າງວ່າຕ້ັງແຕ່ລາວຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ ລາວປະການຫລ້ິນວາຍໂອລີນເພາະລາວຄຶດວ່າຖ້າຫລ້ິນ

ຄືເກ່ົາກໍເຫັນວ່າຊີວິດຂອງລາວບ່ໍໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງແຕ່ຢ່າງໃດ. ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງເຫດຜົນທີ່ທ່ານ 

ຄິງປະການຫລ້ິນວາຍໂອລີນເພາະໃນຄຣິສຕະຈັກພວກເຂົາຍັງມີຄົນຫລ້ິນວາຍໂອລີນໃນວົງດົນຕຣີໃຫຍ່. ມີ 

ເພ່ືອນຂອງລາວຄົນນ່ຶງບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຟັງວ່າການທີ່ທ່ານຄິງປະການຫລ້ີນວາຍໂອລີນນ້ັນເພາະທ່ານຄິງ

ເຄີຍຫລ້ິນໃນໂຮງແມ່ຈ້າງ ແລະບ່ອນເຕ້ັນລໍາຕ່າງໆ ຖ້າລາວຍັງຫລ້ິນຢູ່ລາວກໍຍັງຢູ່ກັບຊີວິດເກ່ົາ ນ້ັນແມ່ນ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈແລະເຫດຜົນທີ່ລາວປະການຫລ້ິນວາຍໂອລີນ.

ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ທ່ານຄິງເຂ້ົາໃຈວ່າອົງພຣະຄຣິດໄດ້ປົດປ່ອຍລາວແລ້ວ ແລະການຫລ້ິນວາຍໂອລີນບ່ໍ

ເຫັນວ່າຜິດອັນໃດ. ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າຖ້າທ່ານຄິງຫລ້ິນວາຍໂອລີນເປັນການຜິດບ່ໍ? ສໍາລັບທ່ານຄິງເປັນການ

ຜິດ ຄວາມສໍານຶກຜິດແລະຊອບບ່ໍໃຫ້ລາວເຮັດເໝືອນຊີວິດເກ່ົາ.

ມີຄຣິສຕຽນໃໝ່ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວແລະຫາກໍມາຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ. ພວກເຂົາເຄີຍກິນຊ້ີນຊ່ຶງເອົາໄປ

ຖວາຍຮູບພຣະມາແລ້ວ ໃນເມ່ືອເຮັດດ່ັງນ້ັນເປັນການເຂ້ົາຮ່ວມກັບການຂາບໄຫວ້. ໃນເມ່ືອພວກເຂົາມາ

ເປັນຄຣິສະຕຽນ ຄວາມສໍານຶກຜິດແລະຊອບຂອງພວກເຂົາບ່ໍຍອມໃຫ້ເຂົາເຮັດຄືເກ່ົາ. ສໍາລັບຄຣິສຕຽນມາ

ຈາກຕ່າງຊາດແລ້ວກິນຊ້ີນຊ່ຶງຖືກເອົາໄປໄຫວ້ພຣະທຽມນ້ັນເປັນການຜິດ.

3. ໃຫໃ້ຊເ້ສຣພີາບເພືອ່ປໂຍດຂອງຄນົອື່ນ:

ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າຄຣິສຕຽນອະນຸຍາດໃຫ້ກິນຊ້ີນຢ່າງໃດກໍໄດ້, ແຕ່ມັນອາດບ່ໍເປັນຜົນປໂຍດຕ່ໍບາງ

ຄົນ. ການກິນຊ້ີນຊ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ຄົນອ່ືນຕ້ອງສະດຸດໃຈໃນຄວາມເຊ່ືອ ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນກັບຄືນໄປຫາ

ສາສນາເດີມເປັນການບ່ໍດີ. ຍ່ິງໄປກ່າວນ້ັນ ຄົນບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນອາດບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງເສຣີພາບທີມີ່ໃນອົງພຣະ

ເຢຊູ ຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອອາດຕີຄວາມໝາຍຜິດ ແລະກາຍເປັນກໍາແພງໃນການເປັນພະຍານ. ເວົ້າໄດ້ອີກວ່າ ການກິນ

ຊ້ີນບ່ໍໄດ້ເປັນຄວາມສໍາຄັນອັນໃດຕ່ໍຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ມັນອາດມີຄວາມສໍາຄັນກັບຄົນອ່ືນໆ.

ພວກເຮົາອາດເປັນຄົນຖືກຕ້ອງ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຄຶດເຫັນຄົນອ່ືນນອກຈາກຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຮົາ. ທ່ານ

ອາດມີຫລັກຄວາມເຊ່ືອຖືກຕ້ອງດີ ແລະຍັງມີຄວາມຜິດເພາະຄົນອ່ືນຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈ. ເໝືອນກັບອາຈານໂປ

ໂລກ່າວ 1 ໂກຣິນໂທ 8:1 ìຄວາມຮູເ້ຮັດໃຫ້ອວດຕົວ ແຕ່ຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ຈະເຮນີຂ້ຶນ.î ເວົ້າໄດ້ອີກວ່າ 

ຄວາມຮັກຊະນະຄວາມຮູ້.

ບາງຄ້ັງພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຈັດການກັບນິສັຍທີ່ບ່ໍສົມຄວນໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນ. ຖ້າມີຄົນຖາມເພ່ືອເອົາ

ຊະນະເພາະຄວາມອິດສາ ພວກເຮົາກໍຕ້ອງຕອບດ້ວຍຄວາມຮັກ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍໃຈໂກດຮ້າຍ. ຄຣິສຕຽນຈໍາ

ເປັນຕ້ອງໃຊ້ເສຣີພາບໃນອົງພຣະຄຣິດໂດຍເຫັນແກ່ຄົນອ່ືນຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອໃໝ່    ແລະຜູ້ຍັງບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອ
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ເລີຍ. ຢ່າເຮັດໃຫ້ຄົນນ່ຶງຄົນໃດຫລົງຈາກຄວາມເຊ່ືອໄປດ້ວຍການປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາ. ຈະເປັນການ

ຫລ້ິນວາຍໂອລີນ ກິນຊ້ີນ ຫລືສ່ິງໃດໆທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນສະດຸດໃຈ. ຢ່າເຮັດໃຫ້ການເປັນພະຍານຂອງພວກ

ເຮົາເສັຽໄປ.

4. ບໍຕ່້ອງເຮດັສິງ່ຜດິເຖງິມເີສຣພີາບ:

ພວກເຮົາຮູແ້ກ່ໃຈວ່າພວກເຮົາໄດ້ກາຍເປັນຄົນເສຣີແລ້ວໃນອົງພຣະຄຣິດ, ແຕ່ຍ້ອນຄວາມຮັກພວກເຮົາ

ຍອມເສັຽສະລະບ່ໍໃຊ້ເສຣີພາບນ້ັນເພ່ືອໃຫ້ຄົນອ່ືນມີຄວາມເຊ່ືອເພ້ີມ. ເສຣີພາບນ້ັນບ່ໍໝາຍຄວາມວ່າພວກ

ເຮົາມີສິດທເິຮັດຫຍັງກໍໄດ້. ຄວາມຈິງແລ້ວເສຣີພາບນ້ັນແມ່ນພວກເຮົາມີເສຣີບ່ໍເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນມີຄວາມເຂ້ົາ

ໃຈຜິດ. ຄວາມຮັກບັງຄັບເສຣີພາບຂອງເຮົາ.

ມີນັກເທດຄົນນ່ຶງໃນສັຕະວັດທີຜ່່ານມາ, ດຣ. ໄອຣົນຊາຍ (1876-1951) ໄດ້ກ່າວຕ່ໍຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກ

ເວລາພັກໄປກິນເຂ້ົາປ່າວັນນ່ຶງເພາະໃນງານນ້ັນມີຄົນນ່ຶງມາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຈາກອິສລາມ. ມີຄົນນ່ຶງທີ່

ໄປໃນງານນ້ັນໄດ້ເອົາເຂ້ົາຈ່ີໃສ່ຊ້ີນກ້ອນນ່ຶງໃຫ້ຄົນເຊ່ືອໃໝ່ຄົນນ້ັນກິນ. ກ່ອນກິນຊາຍຄົນນ້ັນເລີຍຖາມວ່າໃນ

ເຂ້ົາຈ້ີນ້ັນມີຫຍັງ? ຜູ້ເອົາໃຫ້ກໍຕອບວ່າແມ່ນເຂ້ົາຈ່ີທາງໃນມີຊ້ີນໝູ. ຊາຍຄົນນ້ັນກໍບ່ໍຍອມຮັບເອົາເຂ້ົາຈ່ີ

ກ້ອນນ້ັນ. ຜູ້ເອົາໃຫ້ນ້ັນບ່ໍດີໃຈເລີຍກ່າວຕ່ໍຊາຍຄົນນ້ັນວ່າ ພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄຣິສະຕຽນໄດ້ຖືກໄຖ່ແລ້ວ ພວກ

ເຮົາມີເສຣີພາບກິນໄດ້ທຸກຢ່າງ.

ຄົນເຊ່ືອໃໝ່ຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຮູດີ້ວ່າຕົນເອງມີເສຣີໃນການກິນຊ້ີນໝູ, ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາມີເສຣີຄືກັນ

ໂດຍບ່ໍຕ້ອງກິນກໍໄດ້. ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງມີຄອບຄົວ ແລະໄປຍາມພວກເຂົາປີລະເທື່ອ ເວລາໄປເຖິງບ້ານຂອງພ່ໍ

ເພ່ິນຈະຖາມວ່າ, ພວກເຊ່ືອຜິດໄດ້ສອນເຈ້ົາໃຫ້ກິນຊ້ີນໝູນ້ັນຫລືບ່ໍ? ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາຕອບພ່ໍວ່າໄດ້ກິນ ຂ້າພະ

ເຈ້ົາກໍຈະຖືກຫ້າມບ່ໍໃຫ້ມາໃນບ້ານຂອງພ່ໍຕລອດໄປ. ແຕ່ຖ້າຕອບເພ່ິນວ່າ, ບ່ໍ, ຊ້ີນໝູບ່ໍເຄີຍເຂ້ົາໄປໃນປາກ

ຂອງລູກຈັກເທື່ອ ພວກພ່ໍແມ່ກໍຈະຕ້ອນຮັບໃຫ້ເຂ້ົາໄປໃນບ້ານ ແລະມີໂອກາດເປັນພະຍານຕ່ໍພວກເພ່ິນເຖິງ

ຄວາມຍິນດີທີ່ມີໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ດ່ັງນ້ັນ, ໃນເມ່ືອມາເປັນຄຣິສະຕຽນແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາມີເສຣີກິນຊ້ີນໝູ 

ຫລືບ່ໍກິນກໍໄດ້.î

ສ່ິງທີກ່່າວມານ້ັນກໍເປັນສ່ິງທີອ່າຈານໂປໂລມີຢູ່ໃນຈິດໃຈເວລາເພ່ິນກ່າວວ່າ, ìເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍກິນ

ແລະດ່ືມຫລືຈະເຮັດສ່ິງໃດກໍດີ ຈ່ົງເຮັດທຸກສ່ິງເພ່ືອຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຢ່າເປັນຕ້ົນເຫດເຮັດໃຫ້ພວກຢິວ 

ແລະພວກຕ່າງຊາດ ຫລືຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາສະດຸດໃຈ...ໂດຍບ່ໍເຫັນແກ່ປໂຍດສ່ວນຕົວ ແຕ່ເຫັນແກ່

ປໂຍດຂອງຄົນທັງຫລາຍ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ພ້ົນ.î (1 ໂກຣິນໂທ 10:31-33).

ເຣືອ່ງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທຸກວນັນີ?້

ຂ້າພະເຈ້ົາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທີຮູ່້ວ່າພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄຣິສຕຽນມີເສຣີພາບ. ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃຕ້

ອໍານາດຂອງກົດເກນ ຫລືເປັນຂ້າທາດຂອງຄົນນ່ຶງຄົນໃດ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມພວກເຮົາຕ້ອງລະວັງໃນເມ່ືອ

ຕັດສິນໃຈໃນການດໍາລົງຊີວິດ. ການຕັດສິນໃຈໃຊ້ເສຣີພາບທີເ່ຮົາໄດ້ຮັບນ້ັນຕ້ອງໄດ້ຂ້ຶນກັບຄວາມຮັກ

ຫລາຍກວ່າຄວາມຮູ້ ຫລືຄວາມສາມາດ. ຍ່ິງໄປຫລາຍກວ່ານ້ັນ, ໃຫ້ໃຊ ້ເສຣີພາບເພ່ືອນໍາເອົາຄໍາສັຣເສີນ
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ມາສູ່ພຣະເຈ້ົາ. ການໃຊ້ສິດທິກັບເສຣີພາບຂອງພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນເຮັດຕາມໃຈໄດ້, ເຮັດອັນໃດກໍໃຫ້ເປັນ

ການນໍາການສັຣເສີນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາ. ພວກເຮົາຈ່ົງເປັນຄົນສລາດໃນເຣ່ືອງນ້ີ.

ຄໍາຖາມ

1. ອ່ານໂຣມ 14:1-15:6. ຄໍາສອນໃນບົດນ້ີເອົາທຽບກັບຄໍາສອນຂອງອາຈານໂປໂລໄດ້ແນວໃດໃນ  

1 ໂກຣິນໂທ 8?

2. ມີບັນຫາອັນໃດຄຣິສຕຽນໃນທຸກວັນນ້ີ ຖ້າຈະເອົາໄປທຽບກັບບັນຫາເຖິງການກິນຊ້ີນຖວາຍບູຊາໃນ

ສມັຍທີ່ນ່ຶງໃນເມືອງໂກຣິນໂທ?

3. ການທີ່ມີເສຣີພາບນ້ີຄຣິສຕຽນມີສິດເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ແມ່ນບ່ໍ? ໃນສະພາບໃດຄຣິສຕຽນຈໍາເປັນຕ້ອງ

ໃຊ້ເສຣີພາບໃຫ້ມີຂອບເຂດ?

4. ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງກົດບັນຍັດເຖິງວັນຊະບາໂຕໃນສມັຍເດີມ. ການກະທໍາຂອງພຣະເຢຊູ

ເຮັດໃຫ້ພວກຢິວອຶດອັດ. ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາສອນຂອງໂປໂລ, ຫລືວ່າບາງຄ້ັງພວກເຮົາ

ຕ້ອງເປັນຕົວຢ່າງໃນການໃຊ້ເສຣີພາບ ເຖິງແມ່ນມີບາງຄົນບ່ໍດີໃຈນໍາແມ່ນບ່ໍ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 5

ໃຊຂ້ອງພຣະຣາຊທານເພືອ່ແບງ່ປນັສິ່ງທີ່ດີ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 12:1-14; 12:27-13:3

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ໂກຣິນໂທ 8:1-11:1

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ຄຣິສຕຽນຕ້ອງໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈ້ົາເພ່ືອແບ່ງປັນ 

ສ່ິງດີ ແລະເພ່ືອພຣະກາຍຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ

ໃນອົງພຣະຄຣິດ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ຕາມທໍານຽມຂອງພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນ ທ່ານເຫັນວ່າການແບ່ງປັນ

ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດນ້ັນມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍທ່ານບ່ໍ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊອກຫາທາງໃຫ້ລົງມືເພ່ືອໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານຂອງພຣະ

ເຈ້ົາໃນການແບ່ງປັນສ່ິງທີ່ດີ ແລະເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງພຣະ 

ຄຣິດເປັນອັນນ່ຶງກັນດຽວກັນ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພລັງອໍານາດທີຈ່ະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ອົງພຣະວິນຍານຝຶກສອນຄົນທີ່ເຊ່ືອໃຫ້ຮູ້ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານ ເພ່ືອເສີມສ້າງພຣະກາຍຄືພຣະວິ

ຫານ ແລະເຮັດໃຫ້ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາເຣັດ. ມີຄົນຫລາຍໆຄົນໄດ້ຖາມເຖິງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິ 

ສຸດໃນປະວັດຂອງຄຣິສຕະຈັກມາແລ້ວ. ພວກເຂົາໄດ້ເລ້ີມມີຄໍາຖາມເວລາອົງພຣະວິນຍານສະເດັດລົງມາ

ຫາພວກສາວົກໃນວັນເພນເຕຄອສເຕ ເວລານ້ັນພວກສາວົກພາກັນເວົ້າພາສາແປກໆ. ຝູງຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຫດ 

ການນ້ັນໄດ້ຖາມກັນແລະກັນວ່າ, ìສ່ິງນ້ີເປັນໄປດ້ວຍຢ່າງໃດ?î ແຕ່ມີບາງຄົນໄດ້ຫົວຂວັນ, ຄຶດວ່າພວກທີ່

ເວົ້າພາສາແປກນ້ັນເພາະພາກັນເມົາເຫລ້ົາ. (ກຈກ 2:12-13).

ຄໍາຖາມນ້ັນເປັນເຫດໃຫ້ຄົນໄດ້ແບ່ງແຍກອອກເປັນກຸ່ມແຕ່ນ້ັນມາ. ສໍາລັບພວກເຮົາທີເ່ປັນຄະນະ

ບັບຕິສແລ້ວບ່ໍຄ່ອຍເວົ້າເຖິງອົງພຣະວິນຍານເທົ່າໃດ   ຢ້ານວ່າຖ້າເວົ້າເຖິງອົງພຣະວິນຍານແລ້ວ ພວກເຮົາ

ອາດກາຍເປັນພວກຮ້ອງໄຫ້ ກາຍເປັນຄົນຍົກມືໃນເວລາຮ້ອງເພງແລະເທສນາ. ພວກເຮົາບ່ໍຢາກສ່ຽງແລະ

ບ່ໍເປີດໂອກາດຄົນເຮັດຢ່າງບ່ໍມີລະບຽບ.

ຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກຣິນໂທເປັນຄຣິສະຈັກແບ ່ງແຍກ. ບາງຄົນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເວົ້າເຖິງອົງພຣະ
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ວິນຍານຢ່າງໜັກໂດຍສະເພາະການເວົ້າພາສາແປກໆໃນເວລານະມັສການ. ແຕ່ບາງຄົນກໍເບ່ິງຕ່ໍາໃນການ

ເຮັດດ່ັງນ້ັນ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມພວກຄຣິສຕຽນທັງຫລາຍເຊ່ືອວ່າອົງພຣະວິຍານທໍາງານເວລາສິດສອນ 

ເທສນາ ແລະສຶກສາພຣະຄໍາຢ່າງສງົບເພ່ືອໃຫ້ເກີດມີຄວາມເຊ່ືອເພ້ີມຂ້ຶນ. ຢ່າງນ້ອຍ ຄຣິສຕຽນເຫັນວ່າຄົນ

ເຮົາແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະເວົ້າເຖິງໜ້າທີ່ຂອງພຣະວິນຍານໃນຄຣິສຕະຈັກ. ທຸກວັນນ້ີຄົງບ່ໍມີການປ່ຽນ

ແປງຫຍັງຫລາຍເຖິງເຣ່ືອງນ້ີແມ່ນບ່ໍ?

1. ເຂົາ້ໃຈເຖງິອງົພຣະວນິຍານ:

ພວກຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງໜ້າທີ່ອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທໍາງານໃນຊີວິດຂອງ

ພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຈະເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນໄດ້ຢ່າງໃດໃນເມ່ືອຄົນເຮົາບ່ໍຄືກັນ? ອົງພຣະວິນຍານມີ

ຫລາຍອົງບ່ໍທີ່ເຮັດວຽກກັບຫລາຍຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ?

ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນມີບາງຄົນຄຶດວ່າຕົນເອງເປັນຄຣິສຕຽນດີກວ່າຄົນອ່ືນເພາະພວກເຂົາເວົ້າພາກສາແປກໆ 

ໄດ້ ການເວົ້າພາສາແປກໆໄດ້ນ້ັນພວກເຂົາຄຶດວ່າຕົນເອງເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານ. ການເວົ້າອວດໂຕ

ຢ່າງນ້ັນບ່ໍຊ່ອຍອັນໃດໃນການສ້າງຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນ.

ອົງພຣະວິນຍານໄດ້ສະເດັດມາເພ່ືອຊ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໃນຄຣິສຕະຈັກ  ແຕ ່ເຫັນ

ວ່າເຂົາພາກັນຜິດຖຽງກັນ ແລະແຕກແຍກເຖິງເຣ່ືອງອົງພຣະວິນຍານ. ຄວາມຈິງແລ້ວອົງພຣະວິນຍານເປັນ

ຜູ້ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນພາກັນເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດ. ແຕ ່ຍ້ອນການຮູ້ເທົ່າບ່ໍເຖິງການນ້ັນເປັນ

ການທໍາລາຍຄຣິສຕະຈັກຊ້ໍາ.

ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຂົາຮ້ອງຂໍໃຫ້ອາຈານໂປໂລສອນເຂົາເຖິງເຣ່ືອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ກ່ອນອ່ືນອາ 

ຈານໂປໂລເຕືອນພວກເຂົາວ່າອົງພຣະວິນຍານນ້ັນມີແຕ່ອົງດຽວ, ຖ້າຜູ້ໃດຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາແມ່ນຜູ້ນ້ັນແຫລະມີອົງພຣະວິນຍານ. ແມ່ນພຣະວິນຍານອົງດຽວທໍາງານໃນຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນ

ເພ່ືອຊົງປະທານຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ຄົນມີພຣະພອນຫລາຍຢ່າງແຕກຕ່າງກັນ.

ອາຈານໂປໂລກ່າວເຖິງລາຍຊ່ືຂອງພຣະຣາຊທານເພ່ືອເສີມສ້າງຄຣິສຕະຈັກ. ລາຍຊ່ືຂອງພຣະຣາຊ 

ທານນ້ີຍັງມີຂຽນໄວຢູ່້ອີກຫລາຍບ່ອນໃນພຣະຄັມພີໃໝ່   ແລະລາຍຊ່ືທີ່ເວົ້າເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານບ່ໍມີແຕ່

ເທົ່ານ້ີ. ຍັງບັນທຶກໄວ້ໃນປ້ຶມໂຣມ 12:6-8; ເອເຟໂຊ 4:11; ແລະ 1 ເປໂຕ 4:10-11.

ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ພວກຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທຮູ້: ປັນຍາ,

ຄວາມຮູ້, ຄວາມເຊ່ືອ, ປົວພະຍາດ, ເຮັດການອິດທິຣິດ, ປະກາດພຣະທັມ, ສັງເກດວິນຍານຕ່າງໆ, ປາກພາ

ສາແປກໆ, ແປພາສາແປກໆ. ແລະເພ່ິນຍັງເພ້ີມລາຍຊ່ືຂອງພຣະຣາຊທານໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດ 12 ຄື:

ອັຄສາວົກ, ຄຣູບາອາຈານ, ຜູ້ປົກຄອງ. ຂອງພຣະຣາຊທານທຸກອັນນ້ັນກໍເພ່ືອເຮດັໃຫ້ພຣະຣາຊກິດຂອງ

ພຣະເຈ້ົາສໍາເຣັດ. ຂອງພຣະຣາຊທານເຫລ່ົານ້ີມາຈາກອົງພຣະວິນຍານອົງດຽວ, ແຕ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອເປັນຄົນ 

ແຕກຕ່າງກັນແລະຮູ້ຈັກຫລາຍໆວິທີ. ຜູ້ທີເ່ຊ່ືອທຸກໆຄົນມີຂອງພຣະຣາຊທານ, ແຕ່ບ່ໍມີທຸກຢ່າງທີ່ຂຽນມານ້ີ.

ໃນທຸກວັນນ້ີຜູ້ທີເ່ຊ່ືອມີຄໍາຖາມເຖິງເຣ່ືອງປາກພາສາແປກໆ. ໃນຕອນນ້ີໃນປ້ຶມໂກຣິນໂທ ການເວົ້າພາ 

ສາແປກໆອາດເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ບ່ໍມີປໂຍດໃນເວລາຄົນເວົາ້ນ້ັນບ່ໍມີຈິດໃຈຕິດຕ່ໍກັບພຣະເຈ້ົາ   ບ່ໍເໝືອນກັບວັນ

ເພັນເຕຄໍສະເຕ. ໃນຕອນນ້ີມີບາງຄົນເຊ່ືອວ່າການເວົ້າພາສາແປກໆນ້ັນໄດ້ຈົບແລ້ວຫລັງຈາກວັນນ້ັນ ບ່ໍຈໍາ



21

ເປັນຈະເອົາມາໃຊ້ເປັນສ່ິງວດັແທກຄວາມເຊ່ືອ. ແຕ່ບາງຄົນກໍຍັງເຊ່ືອວ່າການເວົ້າພາສາແປກໆນ້ັນຍັງເປັນ

ຂອງພຣະຣາຊທານສໍາຄັນຢູ່. ອາຈານໂປໂລຍັງມີຄ ໍາຖາມເວລາເວົ້າພາສາແປກໆໃນສະຖານນະມັສການ

ຮວມເປັນກຸ່ມໃຫຍ່.

2. ທກຸຄົນເປນັຮາ່ງກາຍດຽວ:

ມີເພງຊືວ່າ ìທະຫານຂອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາî ໄດ້ເວົ້າວ່າ ìພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ແຕກແຍກກັນ ພວກເຮົາເປັນຮ່າງ

ກາຍດຽວກັນî ຜູ້ແຕ່ງເພງນ້ັອາດໄດ້ອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 12 ນ້ີເປ ັນຢ່າງດີ. ອາຈານໂປໂລຍັງເວົ້າຊ້ໍາອີກວ່າ

ຄຣິສຕະຈັກເປັນເໝືອນຮ່າງກາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດເຈ້ົາ. ຮ່າງກາຍມີອະວຍັະວະຫລາຍຢ່າງແຕ່ເຮັດວຽກ

ຮ່ວມກັນເພ່ືອກາຍອັນດຽວກັນ. ຖ້າມີສ່ວນໃດຂາດໄປກໍເຫັນວ່າຮ່າງກາຍນ້ັນພິການ. ສົມມຸດວ່າທ່ານຂາດ

ນ້ິວມືໄປທ່ານຈະເປັນແນວໃດ? ທ່ານອາດຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ທ່ານຈະບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ດີເໝືອນມີນ້ິວ ມືຄົບ.

ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າມັນເປັນການລໍາບາກຖ້າຮ່າງກາຍມີແຕ່ໜ່ວຍຕາ, ບ່ໍມີຫູແລະພາກສ່ວນອ່ືນໆ.

ອະວ ັຍະວະໃນຮ່າງກາຍນ້ີບ່ໍຄວນຈະມີຄວາມອິດສາກັນ. ຖ້າຫູຄຶດວ່າຫູບ່ໍສໍາຄັນເໝືອນຕານ້ັນກໍເປັນ 

ຄວາມຄຶດຜິດເພາະໃນຮ່າງການຕ້ອງການທັງສອງຢ່າງ ເໝືອນທຸກພາກສ່ວນໃນຮ່າງກາຍ. ນ້ັນແມ່ນຮູບ

ພາບຂອງຄຣິສຕະຈັກ ພຣະກາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູບ່ໍເປັນທີ່ສົມບູນໄດ້ໃນເມ່ືອຂາດພາກສ່ວນໃດສ່ວນນ່ຶງໄປ.

ທ່ານບ່ໍສາມາດເວົ້າຕ່ໍຄົນອ່ືນວ່າຖ້າຜູ້ອ່ືນມີຂອງພຣະຣາຊທານແຕກຕ່າງກັບທ່ານແລ້ວ  ຂອງພຣະຣາຊຂອງ

ຄົນອ່ືນບ່ໍສໍາຄັນອັນໃດຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກ. ເຊ່ັນດຽວທ່ານບ່ໍສາມາດຕັດຕົວເອງອອກຈາກຄຣິສຕະຈັກເພາະທ່ານ

ມີຂອງພຣະຣາຊຕ່າງໝູ່.

ຂ້າພະເຈ້ົາກັບພັລຍາມັກໄປເບ່ິງດົນຕຣີ. ຂ້າພະເຈ້ົາມັກຄົນເຄາະລະຄັງສາມຫລ່ຽມ. ຄົນນ້ີນ່ັງທາງຫລັງ

ໝູ່    ລາວລໍຖ້າຈົນເຖິງຫົວໜ້າບອກໃຫ້ລາວຕີລາວກໍລຸກຂ້ຶນເຄາະລະຄັງປະສານສຽງກັບຄົນອ່ືນຢ່າງໜ້າສະ 

ອອນ. ຜູ້ຕີລະຄັງນ້ີອາດມີຄວາມສໍາຄັນນ້ອຍ ເປັນສຽງນ້ອຍ ແຕ່ຖ້າບ່ໍມີສຽງລະຄັງກໍເປັນການບ່ໍຄົບ. ລະຄັງ

ອາດເປັນພາກສ່ວນນ້ອຍ ແຕ່ຖ້າທຸກຄົນຕີແຕ່ລະຄັງ ກໍເຫັນວ່າບ່ໍມ່ວນ. ໃນເມ່ືອຫລາຍຄົນຫລ້ິນຄົນລະຢ່າງ

ໃນເມ່ືອຫລ້ິນພ້ອມກັນສຽງດົນຕຣີນ້ັນກໍຈັບໃຈແລະມ່ວນຫູທີສຸ່ດ. ດ່ັງນ້ັນ, ພວກນັກແຕ່ງ ແລະຂຽນດົນຕຣີ 

ຈ່ິງຂຽນໃຫ້ຜູ້ຫລ້ິນຄົນລະແນວເພ່ືອເອົາມາປະສານສຽງກັນ ຄົນລະພາກ ຄົນລະສ່ວນ.

ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ຍິນຄົນວາ່, ìຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ດີບ່ໍຕ້ອງການຄຣິສຕະຈັກ.î ນ້ັນເປັນ

ຄວາມຄຶດຜິດ ທ່ານມີຊີວິດຄຣິສຕຽນປາສຈາກຄຣິສຕະຈັກບ່ໍໄດ້ເລີຍ. ກໍເໝືອນຄົນເຄາະລະຄັງຄົນດຽວ. ບ່ໍ

ພຽງແຕ່ທ່ານຕ້ອງການຄຣິສຕະຈັກ ແຕ່ຄຣິສຕະຈັກກໍຕ້ອງການທ່ານໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ

ສົມບູນ. ເພ່ືອໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາເຣັດ ທຸກຄົນຕ້ອງໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ

ເຮັດໜ້າທີຂ່ອງຕົນ.

ຄຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທບ່ໍເຂ້ົາໃຈລະຫວ່າງການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວ ແລະການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມື.

ເປັນໜ້າເສັຽດ້າຍຄຣິສຕຽນບ່ໍມັກຄວາມແຕກຕ່າງໃນຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ ເພາະພວກເຂົາຄຶດວ່າ ຄວາມ

ແຕກຕ່າງກັນນ້ັນເຮັດໃຫ້ມີການຂັດຂ້ອງບ່ໍຖືກຕ້ອງກັນ. ແຕ່ໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ໃຫ້ຂອງພຣະຣາຊ 

ທານແລ້ວ    ພຣະອົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາສລອງຄວາມແຕກຕ່າງໃນການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນເພ່ືອ

ເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດໃຫ້ສໍາເຣັດ.
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3. ທາງທີດ່ເີລດີ:

ບັນຫາຂອງຄຣິສຕຽນໃນເມ່ືອງໂກຣິນໂທນ້ັນບ່ໍແມ່ນພວກເຂົາບ່ໍມີຂອງພຣະຣາຊທານ. ແຕ່ເຫັນວ່າພວກ

ເຂົາຂາດຄວາມຮັກ. ຄວາມແຕກຕ່າງຖ້າບ່ໍມີຄວາມຮັກແລ້ວກໍເປັນເຫດໃຫ້ຜິດຖຽງກັນ ແລະແຍກອອກເປັນ

ກຸ່ມ. ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າຖ້າແມ່ນທ່ານສາມາດເວົາ້ພາສາຂອງເທວະດາໄດ້ ແຕ່ຂາດຄວາມຮັກ, ຂອງ

ພຣະຣາຊທານທີ່ທ່ານມີນ້ັນກາຍເປັນຂອງໝົດຄ່າໄປແລ້ວ. ຖ້າແມ່ນທ່ານສາມາດເທສນາເໝືອນເປໂຕ ຫລື

ເປັນຄົນສລາດເໝືອນອາຈານໂປໂລ ຫລືມີຄວາມເຊ່ືອເໝືອນອັບຣາຮາມ ແຕ່ຂາດຄວາມຮັກໄປ ທ່ານກໍບ່ໍມີ

ປໂຍດ. ຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ທຸກສ່ິງຢ່າງເຂ້ົາກັນໄດ້.

ມັນບ່ໍແປກຫຍັງທີ່ຄຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທໄດ້ແຍກອອກໄປກຸ່ມນ້ັນກຸ່ມນ້ີ ເພາະພວກເຂົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈ

ເຖິງວຽງງານຂອງອົງພຣະວິນຍານ, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວທີແ່ຕກຕ່າງກັນນ້ີມາຈາກພວກເຂົາບ່ໍມີຄວາມຮັກຕ່ໍ

ກັນແລະກັນເລີຍ.

ຄວາມຮັກນ້ັນຕ້ອງເຮັດແຕ່ສ່ິງເປັນປໂຍດຕ່ໍຄົນອ່ືນບ່ໍແມ່ນແຕ່ຕົວເອງ. ຄວາມຮັກເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຄົນ

ອ່ືນເວລາຄົນອ່ືນນໍາເອົາຂອງພຣະຣາຊທານມາໃຊ້ເພ່ືອເສີມສ້າງຄຣິສຕະຈັກ. ຄວາມຮັກບ່ໍແມ່ນອິດສາຕ່ໍ 

ຂອງພຣະຣາຊທານທີຜູ້່ອ່ືນໄດ້ຮັບ, ແລະບ່ໍອວດອ້າງເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ຕົນມີຢູ່. ຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ມີ

ການສລອງຂອງພຣະຣາຊທານແຕກຕ່າງກັນເພ່ືອຮ່ວມມືຮັບໃຊ້ເພ່ືອເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.

ເຣືອ່ງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທຸກວນັນີ?້

ທ່ານ ຊາລີ ເປັນນັກບິນທີຈົ່ບຈາກໂຮງຮຽນການບິນຊ້ັນສູງຂອງທະຫານເຮືອ ລາວຂັບຍົນຮົບໃນປາງ

ສົງຄາມວຽດນາມ. ຫລັງຈາກບິນໄດ້ 75 ເທື່ອຍົນຂອງລາວຖືກຍິງຕົກໂດຍເຄ່ືອງຕ່ໍສູ້ອັນທັນສມັຍ. ສ່ວນ

ທ່ານ ຊາລີ ໄດ້ໂຕນຈ້ອງລົງແລະຖືກພວກສັດຕຣູຈັບເປັນຊະເລີຍ. ລາວຖືກຄຸກຂອງພວກຄອມມິວນິສເປັນ

ເວລາເຖິງຫົກປີ. ລາວໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງປະສົບການແກ່ຫລາຍຄົນໄດ້ຟັງຫລັງຈາກໄດ້ປົດປ່ອຍ.

ວັນນ່ຶງທ່ານ ຊາລີ ພາພັລຍາໄປກິນເຂ້ົາທີຮ່້ານອາຫານແຫ່ງນ່ຶງ ມີຄົນຈາກອີກໂຕະນ່ຶງເຂ້ົາມາທັກທາຍ

ວ່າ, ìເຈ້ົາແມ່ນ ຊາລີບ່ໍ? ເຈ້ົາເປັນນັກບິນທີ່ສັດຕຣູຍິງຕົກໃນປະເທດວຽດນາມແມ່ນບ່ໍ?î ທ່ານຊາລີ ເລີຍ

ຖາມຄືນວ່າ, ìທ່ານຮູ້ເຣ່ືອງຢ່າງນ້ີໄດ້ແນວໃດî ຄົນນ້ັນຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນພັບຈ້ອງໃຫ້ທ່ານ ເຫັນ

ວ່າຈ້ອງນ້ັນເຮັດໜ້າທີຂ່ອງມັນແມ່ນບ່ໍ?î ໃນທີ່ສຸດທັງສອງຄົນໄດ້ຈັບມືກັນ ແລະກ່າວວ່າຖ້າຈ້ອງນ້ັນບ່ໍດີຂ້າ 

ພະເຈ້ົາກໍບ່ໍມີຊີວິດມາເຖິງວັນນ້ີ ທ່ານ ຊາລີກ່າວຂ້ຶນ.

ທ່ານ ຊາລີກັບບ້ານແລະນອນບ່ໍຫລັບໝົດຄືນ ລາວພະຍາຍາມຫວນຄືນວ່າຄົນທີ່ທົບຈ້ອງໃຫ້ລາວນ້ັນ

ເປັນຄົນຢ່າງໃດເວລາເປັນທະຫານໜ ຸ່ມ. ຊາລີ ຄຶດວ່າລາວອາດໄດ້ພົບຄົນນ້ັນມາຫລາຍໆເທື່ອແລ້ວ ແຕ່ໃນ

ເວລານ້ັນບ່ໍເຄີຍຖາມສະບາຍດ ີເພາະຕົນເອງເປັນນັກຂັບຍົນຮົບເກັ່ງກ້າ ແລະຄົນພັບຈ້ອງນ້ັນເປັນພຽງທະ 

ຫານຊ້ັນນ້ອຍທໍາມະດາ.

ທ່ານ ຊາລີ ນ່ັງຄຶດຢູ່ຄົນດຽວວ່າ ທະຫານຜູ້ພັບຈ້ອງໃຫ້ລາວນ້ັນໃຊ້ເວລາຢູ່ໃນເຮືອຫລາຍຊ່ົວໂມງຕ່ໍວັນ 

ໂດຍບ່ໍມີໃຜເຫັນແລະຮູ້ຈັກ. ລາວເຮັດໜ້າທີຂ່ອງລາວຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ແລະລະມັດວັງໂດຍຮູ້ວ່າຊີວິດຂອງຄົນ

ໃຊ້ຈ້ອງນ້ັນຢູ່ກັບສີມືຂອງຕົນ. ສົມມຸດວ່າ ທະຫານຄົນນ້ັນບ່ໍຢາກເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນເພາະເປັນວຽກຕ່ໍາ ໂດຍ
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ຄຶດວ່າຖ້າບ່ໍໄດ້ເປັນນັກບິນແລ້ວກໍບ່ໍຢາກເຮັດວຽກດີ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມທະຫານຄົນນ້ັນເຮັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມ

ພໍໃຈ ແລະດີທີສຸ່ດຈິ່ງເປັນເຫດໃຫ້ຊີວິດຂອງນັກບິນຄືທາ່ນ ຊາລີ ລອດມາໄດ້.

ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ຄຣິສະຕຽນມີພຣະພອນເພ່ືອຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃຫ້ເປັນຜົນປໂຍດໃນການ 

ເສີມສ້າງຄຣິສຕະຈັກ. ບາງຄົນເປັນນັກບິນຂັບຍົນຮົບ ແລະຄົນອ່ືນບາງຄົນເປັນພຽງນັກພັບຈ້ອງ ແຕ່ທັງສອງ

ນ້ີຈໍາເປັນທີສຸ່ດ. ບ່ໍແມ່ນຂອງພຣະຣາຊທານທຸກອັນຮັບໃຊ້ທີຄົ່ນອ່ືນມອງເຫັນຄື: ນັກເທດ, ຄຣູສອນ, ຫລື

ຜູ້ນໍາ. ບາງຄົນເຮັດວຽກຮບັໃຊ້ທີ່ຄົນອ່ືນບ່ໍເຫັນ ແລະບ່ໍຍ້ອງ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມຖ້າທ່ານເຮັດໜ້າທີຕ່າມ

ຂອງພຣະຣາຊທານແລ້ວເພ່ືອພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ ຄົນທັງຫລາຍມີຊີວິດຢູ່ແລະໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ

ກໍຍ້ອນທ່ານເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍໜ້າທີ່.

ຄໍາຖາມ

5. ໃຫ້ຫວນຄຶດເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ອາຈານໂປໂລເວົາ້ມາ? ຂອງພຣະຣາຊຂອງທ່ານແຕ່ລະຢ່າງ

ໄດ້ເອົາປະກອບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານບ່ໍ?

6. ສໍາຣວດເບ່ິງຕົນເອງ. ຂອງພຣະຣາຊທານອັນໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ທ່ານ? ເອົາໄປທຽບໃນລາຍຊ່ື

ໃນພຣະຄັມພີວ່າທ່ານມີອັນໃດອີກແດ່? (ໂຣມ 12:6-8; ອຟຊ. 4:11 ແລະ 1 ປຕ 4:10-11) ທ່ານ

ຈະໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານຂອງທ່ານແນວໃດໃນຄຣິສຕະຈັກ?

7. ທ່ານຈະເຫັນພ້ອມບ່ໍກັບຄໍາເວົ້າວ່າ, ìເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ດີນ້ັນທ່ານຕ້ອງເປັນພາກສ່ວນຂອງຄຣິສຕະ 

ຈັກî ເປັນຫຍັງທ່ານເຫັນພ້ອມ ຫລືບ່ໍເຫັນພ້ອມ?

8. ທ່ານຄຶດໄດ້ບ່ໍວ່າມີຂອງພຣະຣາຊທານອັນໃດອີກທີ່ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ກ່າວມາ?

ຄວາມຈງິກ່ຽວກບັຂອງພຣະຣາຊທານ

1. ການໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານນ້ັນຕ້ອງເປັນການໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ອົງພຣະເຢຊູ (1 ກຣທ 12:3).

2. ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຕ້ົນຕໍຂອງພຣະຣາຊທານທຸກຢ່າງ. (12:6)

3. ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນມີຂອງພຣະຣາຊທານ (12:7)

4. ການໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານນ້ີເພ່ືອເຮັດການດີບ່ໍແມ່ນເອົາມາໃຊ້ເພ່ືອຕົນເອງ (12:7)

5. ຂອງພຣະຣາຊທານທຸກຢ່າງເໝາະສົມເພ່ືອຮັບໃຊ້ (12:14-26)

6. ຂອງພຣະຣາຊທານບາງອັນເປັນປໂຍດຫລາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ (12:31;14:19)

7. ຂອງພຣະຣາຊທານນ້ັນຕ້ອງໃຊ້ເພ່ືອສະແດງຄວາມຮັກເພ່ືອຜົນດີຂອງຄົນອ່ືນ (13:1-13)

8. ການໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ຖືກຕ້ອງນ້ັນຄືເພ່ືອສ້າງຄວາມເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ    ບ່ໍແມ່ນສ້າງ

ຄວາມແຕກແຍກ (1 ກຣທ. 12-13)

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 6

ຍດຶໝັນ້ຄວາມຫວັງໃນການຄນືພຣະຊນົ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 15:3-20. 35-44, 50-57

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ໂກຣິນໂທ 15

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ຄວາມຈິງໃນການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນບອກວ່າວັນນ່ຶງ

ພວກຄຣິສຕຽນກໍເປັນເໝືອນກັນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ມັນມີຄວາມສັມພັນພຽງເທົ່ານ້ີບ່ໍ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງຄໍາສອນຂອງອາຈານໂປໂລກ່ຽວກັບການຄືນ

ພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະບອກເຖິງຄວາມຫວັງກັບການຄືນ

ຈາກຕາຍຂອງຕົນເອງເໝືອນກັນ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພລັງອໍານາດທີຈ່ະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ອາຈານໂປໂລພະຍາຍາມຕອບຄໍາຂ້ອງໃຈຂອງໄທເມືອງໂກຣິນໂທຊ່ຶງເປັນເຣ່ືອງຍາກ. ເພ່ິນໄດ້ຕອບ

ເຣ່ືອງຍາກນ້ີຊ່ຶງກ່ຽວກັນການຄືນພຣະຊົນ. ເຣ່ືອງສັບສົນແມ່ນການແຕກແຍກເປັນກຸ່ມນ້ັນກຸ່ມນ້ີພາຍໃນ

ຄຣິສຕະຈັກ (1 ກຣທ 1:10). ການແຕກແຍກນ້ັນມາຈາກຫລາຍທາງ: ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍຜູ້ນໍາໃນ

ຄຣິສະຈັກບ່ໍຄືກັນ, ເຣ່ືອງການຢ່າຮ້າງ ແລະການແຕ່ງງານໃໝ່; ເຣ່ືອງຄຣິສຕຽນກິນຊ້ີນທ ີ່ເອົາໄປຖວາຍແກ່

ພຣະທຽມ, ແລະເຣ່ືອງຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ແລະທີ່ສຸດແມ່ນເຣ່ືອງການໃຊ້ເພດສັມພັນຜິດພາຍ

ໃນຄຣິສຕະຈັກ (1 ກຣທ 5:12). ຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນສ່ິງເຕືອນພວກເຮົາວ່າຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາບ່ໍ

ເປັນຄວາມງົມງາຍ. ໃນເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດກັບຄືນມາຄວາມຫວັງຂອງເຮົາຈະກາຍເປັນຈິງຄືເຮົາຈະໄດ້ຮັບ

ຮ່າງກາຍທີ່ຕາຍບ່ໍໍເປັນ.

ເວລານ້ໍາຖ້ວມຊູນາມິໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນປີ 2004 ທີປ່ະເທດອິນເດັຽ ມີວັດຂອງພວກຮິນດູຖືກທໍາລາຍເຫລືອ

ຝາກ້ໍານ່ຶງແລະ ຮູບພຣະປ້ັນຂນາດໃຫຍ່ເທົ່າຕົວຄົນເຮົາສອງສາມຮູບຕ້ັງຢູ່. ຮູບພຣະນ້ັນເນ້ິງທັບຝາ ແລະມີ

ໂຕໜັງສືຂຽນສລັກໄວ້ໃນຟ້ືນໄມ້ອັດວ່າ, ìຍັງມີຄວາມຫວັງສໍາລັບອົພຍົບເໝືອນເຮົາແດ່ບ່ໍ?î

ຫລາຍຄົນໃນພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ປະສົບກັບຄວາມສຸກເສີນເໝືອນຊູນາມິໃນປະເທດອິນເດັຽກໍຕາມ. ພວກ

ເຮົາໃນປະເທດອະເມຣິກາກໍພົບກັບຄວາມຕາຍ ຄວາມທຸກເລ້ືອຍໆ. ທາງຫລັງຄຣິສຕະຈັກກໍຍັງມີປ່າຊ້າຊ່ຶງ
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ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທໍາພິທີສ່ົງສະການໃຫ້ຫລາຍໆຄົນມາແລ້ວ. ພວກເຂົາຍັງມີຄວາມຫວັງຢູ່ບ່ໍ? ໃນອະນາຄົດ 

ພວກເຮົາຜູ້ຍັງມີຊີວິດຢູ່ໃນທຸກວັນນ້ີກໍຈະຖືກເອົາໄປຝັງໄວ້ກັບພວກເພ່ິນ ຫລືຕາມບ່ອນອ່ືນໆ. ຍັງມີຄວາມ

ຫວັງສໍາລັບພວກເຮົາຢູ່ບ່ໍ?

1. ພວກເຮາົໄດຮ້ບັໃຊພ້ຣະຜູຊ້ອ່ຍໃຫພ້ົນ້ແລະຍງັຊົງພຣະຊນົຢູ:່ (1 ໂກຣິນໂທ 15:3-11)

ອາຈານໂປໂລໄດ້ເຕືອນພວກຄຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທວ່າພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ

ແລ້ວ. ສ່ິງນ້ີເປັນຫົວໃຈຂອງຂ່າວປະເສີດ, ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາກໍຍຶດໝັ້ນໃນການຄືນພຣະຊົນນ້ີ. ຖ້າ

ພວກເຮົາບ່ໍເທສນາເຣ່ືອງການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ພວກເຮົາກໍບ່ໍມີອັນໃດທີຈ່ະເທສນາ ແລະ

ຊ້ໍາບ່ໍພໍພວກເຮົາກໍໝົດຄວາມຫວັງຢ່າງໜ້າສົງສານ.

ໃນເມ່ືອອາຈານໂປໂລໄດ້ເທສນາເຣ່ືອງການຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດນ້ັນ ແມ່ນເພ່ິນ

ໄດ້ຖ່າຍທອດທໍານຽມອັນດີເລີດ. ເພ່ິນຖືວ່າເປັນທໍານຽມກໍເພາະວ່າສ່ິງທີ່ເທສນານ້ັນສືບມາຈາກຄຣິສຕຽນ

ໃນສມັຍເດີມ. ມັນເປັນການຍາກທີຈ່ະບອກໃຫ້ວ່າທໍານຽມນ້ີໄດ້ເລ້ີມມາຈາກຂ້ໍໃດອາດຈະເລ້ີມມາຈາກຂໍ ້ 3

ແລະສລຸບລົງໃນຂ້ໍ 5. ຂ່າວປະເສີດຢ່າງສ້ັນໆມີຢູ່ວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນ ໄດ້ຖືກຝັງໄວ້ ແລະໄດ້ຄືນ

ມາຈາກຕາຍອີງຕາມພຣະຄັມພີກ່າວໄວ້   . ພຣະເຢຊູບ່ໍພຽງແຕ່ໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍເທົ່ານ້ັນ ພຣະອົງຍັງໄດ້

ປາກົດຕົວໃຫ້ຫລາຍຄົນໄດ້ເຫັນ   ຊ່ຶງເປັນພະຍານວ່າພຣະອົງໄດ້ຄືນມາແທ້ ແລະຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່. ສ່ິງນ້ີ

ແມ່ນໄດ້ຖ່າຍທອດມາໃຫ້ຊາວຄຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທ.

ເຫດຜົນອັນນ່ຶງທີ່ຊາວຄຣິສຕຽນໄດ້ເຊ່ືອກໍເພາະອົງພຣະເຢຊູປາກົດຕົວຫລັງຈາກຕາຍ. ໃຜຈະເຊ່ືອ

ເຣ່ືອງທີ່ເປັນໄປບ່ໍໄດ້ໃນເມ່ືອພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຄືນມາ? ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປາກົດຕົວຕ່ໍເປໂຕຜູ້

ອ່ອນພຽງທັ້ງໆທີ່ລາວມີຊ່ືເປັນໝາກຫີນ. ແຕ່ຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ລາວເຫັນພຣະອົງແລ້ວ ພຣະເຢຊູ

ກໍຍັງເອ້ີນໃຫ້ລາວຄືນມາຮັບໃຊ້. ສ່ວນສາວົກຜູ້ອ່ືນຍັງສົງສັຍຄື ໂທມາ ພຣະອົງກໍຍັງສະເດັດມາໃຫ້ເຫັນເ

ໝືອນກັນ. ພຣະເຢຊູຍັງປາກົດຕົວໃຫ້ຄົນເຫັນຫລາຍກວ່າ 500 ຄົນ. (1 ກຣທ 15:6). ພຣະເຢຊູກໍຍັງ

ປາກົດຕົວຕ່ໍນ້ອງຊາຍ ຢາໂກໂບ. ເຫັນວ່າຢາໂກໂບບ່ໍຈ່ືອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເພາະພຣະອົງຢູ່ໃນສະພາບຍ່ິງ

ໃຫຍ່. ສຸດທ້າຍ ອາຈານໂປໂລເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຜູ້ຄືນມາຈາກຕາຍໃນທາງເມືອງດາມາເຊ. ອາຈານໂປ

ໂລຜູ້ຂ່ົມເຫັງກັບກາຍມາເປັນອັຄສາວົກຄົນຄໍາສັນ.

2. ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮາົບໍ່ໄຮຜ້ົນ: (1 ໂກຣິນໂທ 15:12-20)

ຄຣິສຕຽນໃນເມ່ືອງໂກຣິນໂທມີບັນຫາໃນຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຜູ້ຄືນມາຈາກຕາຍ. ພວກເຂົາໄດ້

ຖືກພວກກຣີກຊັກຈູງຈິດໃຈ ບ່ໍໃຫ້ເຊ່ືອເຖິງເຣ່ືອງຄືນມາຈາກຕາຍ. ພວກເຂົາມີບັນຫາກັບຄໍາສອນເຣ່ືອງຈິດ

ວິນຍານທີ່ບ່ໍຮູ້ຕາຍ ແລະການຄືນມາຈາກຕາຍດ້ານຮ່າງກາຍເປັນສ່ິງໃໝ່ໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາ.

ຂ້າພະເຈ້ົາກໍເຫັນໃຈພວກໃນເມືອງໂກຣິນໂທທີ່ພວກເຂົາປະຕິເສດ ບ່ໍເຊ່ືອຄົນຕາຍແລ້ວຄືນມາ   ເພາະ

ຂ້າພະເຈ້ົາເອງກໍເຄີຍເຮັດພິທີສ່ົງສະການມາຫລາຍແລ້ວ ແລະກໍຍັງບ່ໍທັນເຫັນຄົນໃດຄືນມາເລີຍ. ຂ້າພະ

ເຈ້ົາເຫັນແຕ່ຊ່ືຜູ້ຕາຍລົງໜັງສືພິມ ແລະກໍຍັງໄດ້ອ່ານຂ່າວວ່າຄົນພວກນ້ັນບ່ໍຄືນມາຈັກຄົນ. ໃນຄວາມນຶກຄຶດ

ຂອງມະນຸດແລ້ວການຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນເປັນສ່ິງທີ່ເປັນໄປບ່ໍໄດ້.
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ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວົ້າສ່ິງກົງກັນຂ້າມ. ການຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນບ່ໍເປັນສ່ິງໄຮ້ສາຣະ 

ຫລືບ່ໍມີເຫດຜົນ ເພາະອົງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍແທ້. ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າການຄືນມາຈາກຕາຍບ່ໍມີຈັກ 

ເທື່ອນ້ັນ ພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈຜິດເຖິງອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຖ້າຄົນປະຕິເສດການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ ພວກເຂົາກໍໄດ້ປະຕ ິເສດຂ່າວປະເສີດທັງໝົດ.

ຖ້າປາສຈາກການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ     ຄໍາເທສນາທັງໝົດຂອງອາຈານໂປໂລກໍໄຮ້ຄວາມ

ໝາຍ ແລະເປັນໜ້າສົງສານທີ່ສຸດ. ຖ້າຄໍາເທສນານ້ັນຜິດກໍເຫັນວ່າຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາບ່ໍມີຄວາມ

ໝາຍອັນໃດ ພວກເຮົາເສັຽເວລາທີ່ໄດ້ເຊ່ືອໃນຜູ້ສອນປອມ.

ຕາມຄໍາເທສນາຂອງອາຈານໂປໂລແລ້ວ ພວກທີເ່ຊ່ືອໃນເມືອງໂກຣິນໂທມີຄວາມໝາຍ ແລະຄວາມ

ຫວັງຫລາຍທີ່ສຸດ. ຝູງຊົນເຊ່ືອວ່າສ່ິງທີອ່າຈານໂປໂລເທສນານ້ັນເປັນຄວາມຈິງແລະໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງ

ພວກເຂົາທີ່ສຸດ. ຖ້າຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາບ່ໍໄຮ້ປໂຍດ ຂ່າວປະເສ ີດນ້ັນກໍເປັນຄວາມຈິງວ່າອົງພຣະ 

ຄຣິດໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍແທ້.

ພຣະຄຣິດໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ ແລະພວກຄຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທໄດ້ຮູແ້ນ່ແທ້. ການຄືນມາ

ຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປັນເຄ່ືອງເຕືອນພວກເຮາົວ່າພຣະເຈ້ົາມີອໍານາດເໜອືຄວາມຕາຍຊ່ຶງເປັນສັດ 

ຕຣູອັນສຸດທ້າຍຂອງມະນຸດ.

3. ຮາ່ງກາຍດາ້ນຈດິວນິຍານ: (1 ໂກຣິນໂທ 15:35-44)

ຈະເປັນແນວໃດໃນເມ່ືອຄົນຕາຍແລ້ວຄືນມາມີຊີວິດໃໝ່? ຄົນທີຕ່າຍໃນທະເລ ແລະພວກເຂົາບ່ໍມີຊ້ີນ

ເຫລືອຢູ່? ສໍາລັບຄົນທີ່ຕາຍມານານແລ້ວ ຮ່າງກາຍກໍເປັນຂ້ີຝຸ່ນໝ ົດແລ້ວ? ສ່ວນຜູ້ຕາຍໃໝ່ແລະຮ່າງກາຍ

ກໍເອົາໄຟຈູດເຜົາແລ້ວ? ພວກເຂົາຈະຄືນມາໃນສະພາບຮ່າງກາຍຢ່າງໃດ? ຄໍາຖາມເຫລ່ົານ້ີອາດຈະຕອບ

ໄດ້ຍາກ, ແຕ່ອາຈານໂປໂລໃຫ້ຄໍາແນະນໍາວ່າເວລາຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນ   ພວກເຮາົຈະມີກາຍເປ ັນແນວໃດ

ແທ້. ເພ່ິນຈ່ິງແນະນໍາໃຫ້ຄຶດເຫັນຮ່າງກາຍດ້ານຈິດວິນຍານ.

ຮ່າງກາຍດ້ານຈິດວິນຍານນ້ັນແຕກຕ່າງກັບຮ່າງກາຍມະນຸດ. ມີນັກສາສນາສາດຫລາຍຄົນຄຶດວ່າເວລາ

ນ້ັນພວກເຮົາຈະມີຮ່າງກາຍເໝືອນອົງພຣະເຢຊູຫລັງຈາກພຣະອົງຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຄື ພຣະເຢຊູບ່ໍຢູ່ໃນ

ຂອບເຂດຂອງວັນເວລາ. ອາຈານໂປໂລທຽບຮ່າງກາຍໃໝ່ເປັນເໝືອນແກ່ນຜັກຕົກລົງໄປໃນດິນ ເມ່ືອເກີດ

ມາອີກກໍກາຍເປັນຢ່າງອ່ືນທີ່ດີແລະໃຫຍ່ກວ່າ. ຜົນລະປູກນ້ັນແມ່ນພາກສ່ວນຂອງແກ່ນນ້ັນ, ແຕ່ເຫັນວ່າ

ເວລາປ່ົງອອກກໍບ່ໍເໝືອນແກ່ນທີປູ່ກລົງດິນ.

ມີບ້ົງສອງຕົວເຫັນແມງກະເບ້ືອບິນຢູ່ເທິງຫົວ ຕົວນ່ຶງກ່າວວ່າ ໂຕບ່ໍສາມາດຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ບິນໄດ້ແມ່ນບ່ໍ

ເຖິງແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາເປັນລ້ານປີ. ບ້ົງສອງໂຕນ້ັນບ່ໍຮູ້ຈັກຄວາມຈິງ ເພາະອີກບ່ໍນານພວກເຂົາກໍຈະກາຍ

ເປັນແມງກະເບ້ືອທີ່ສວຍງາມແລະບິນໄດ້. ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງໄປດ່ັງນ້ັນແຫລະ.

ເວ ລານ້ີພວກເຮົາຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງວັນເວລາ ແຕ່ເຖິງຕອນນ້ັນພວກເຮົາມີຮ່າງກາຍຢູ່ເໝືອທັມມະຊາດ 

ເພາະພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດສ່ິງທີ່ເຮົາຄຶດບ່ໍອອກນ້ັນ.

4. ພວກເຮາົທຸກຄນົຈະໄດຖ້ືກປຽ່ນໄປ: (1 ໂກຣິນໂທ 15:50-57)
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ຮ່າງກາຍດ້ານຈິດວິນຍານນ້ັນແຕກຕ່າງຫລາຍ. ຮ່າງກາຍດ້ານຈິດວິນຍານນ້ີບ່ໍຢູ່ໃນຄວາມຈໍາກັດຂອງ

ໂລກນ້ີ ຄືມັນຈະບ່ໍເຈັບໄຂ້ໄດ້ພະຍາດ ຫລືຕາຍເປັນ. ຮ່າງກາຍດ້ານຈິດວິນຍານຈະໄດ້ຫ່ົມດ້ວຍກາຍທີ່ຕາຍ

ບ່ໍເປັນ. (15:53). ການປ່ຽນແປງນ້ີເປັນສ່ິງຈໍາເປັນເພ່ືອຈະຢູ່ໃນໂລກໜ້າໄດ້. ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າ, ຊ້ີນ

ແລະເລືອດບ່ໍສາມາເຂ້ົາໃນຣາຊອານາຈັກສວັນໄດ້. (15:50). ຮ່າງກາຍເຮົາດຽວນ້ີສາມາດຢູ່ໃນໂລກນ້ີໄດ້

ເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ຮ່າງກາຍດ້ານວິນຍານຈິດເໝາະສົມຢູ່ໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ການປ່ຽນແປງຢ່າງນ້ີຈະໄດ້ເກີດຂ້ຶນເວລາອົງພຣະເຢຊູສະເດັດກັບມາ. ເຊ່ືອວ່າບາງຄົນຄົງຍັງມີຊີວິດຢູ່

ໃນເວລານ້ັນ ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຮ່າງກາຍໃໝ່ໂດຍບ່ໍຕ້ອງຕາຍເລີຍ. ສໍາລັບພວກທີ່ຕາຍໄປແລ້ວນ້ັນຈະໄດ້

ຖືກບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາໂດຍສວມຮ່າງກາຍດ້ານຈິດວິນຍານຊ່ຶງຕາຍບ່ໍເປັນ.

ເຣ່ືອງນ້ີແມ່ນຂ່າວດີສໍາລັບຫລາຍຄົນ ແຕ່ສ່ວນຄຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທຮັບເອົາບ່ໍໄດ້ ເພາະພວກ

ເຂົາໄດ້ຖືກສອນຈາກປັສຍາຂອງພວກກຣີກ   ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮັບເອົາການເທສນາຂອງອາຈານໂປໂລ 

ຍາກ. ທໍານຽມຂອງພວກຕາເວັນຕົກກໍເຊ່ັນກັນໄດ້ຖືກສິດສອນດ້ວຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກກຣີກ ຖ້າຈະເຊ່ືອອັນ

ໃດນ້ັນຕ້ອງມີເຫດມີຜົນດີກ່ອນ ຕ້ອງເອົາວິທະຍາສາດມາໃຊ້. ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າການຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນ ຈະ

ເອົາຄວາມຮູ້ ຫລືວິທະຍາສາດມາໃຊ້ວັດແທກນ້ັນເປັນໄປບ່ໍໄດ້.

ແນວໃດກໍດີພວກເຮົາມີສ່ິງທີ່ບອກວ່າການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນເປັນຄວາມຈິງ. ໃນເມ່ືອ

ອົງພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ ນ້ັນເປັນສັນຍານວ່າພຣະເຈ້ົາມີອໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍ. ບ່ໍເປັນການ

ແປກທີ່ອາຈານໂປໂລອ້າງເຖິງພຣະຄັມພີເດີມ ເອຊາຢາ ແລະໂຮເຊອາວ່າ   ìຄວາມຕາຍໄດ້ຕົກເຖິງປະຣາ

ຊັຍແລ້ວ, ໂອ ຄວາມຕາຍເຮີຍ, ຊັຍຊະນະຂອງມຶງຢູ່ໃສ ໂອຄວາມຕາຍເຮີຍ, ໄລພິດຂອງມຶງຢູ່ໃສ” (15:54-

55).

ຄໍາຖາມ

9. ທ່ານມີບັນຫາແນວໃດໃນການເຊ່ືອການຄືນມາຈາກຕາຍ?

10.ມີບ່ອນໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານບ່ໍທີສ່າມາດເອົາມາໃຊ້ເພ່ືອບອກຄົນອ່ືນໄດ້ວ່າຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານບ່ໍ

ໄຮ້ປໂຍດ?

11. ຖ້າອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊົງຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວ ທາ່ນກໍຍັງເປັນເໝືອນຄົນຕາຍທັງເປັນ, ຊີວິດ

ຂອງທ່ານຈະປ່ຽນຢູ່ໃນສະພາບໃດ?

12.ທ່ານເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຮ່າງກາຍດ້ານວິນຍານຈິດ ແລະຮ່າງກາຍຫລັງຄວາມຕາຍບ່ໍ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທ ີ7

ໃຊຄ້ວາມທກຸລາໍບາກຂອງທາ່ນຊວ່ຍຄນົອືນ່ໆ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ໂກຣິນໂທ 1:1-11

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 1-11

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄວາມທຸກລໍາບາກໃນຊີວິດເປັນໂອກາດຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະ

ເຈ້ົາແລະໃຊ້ປະສົບການນ້ັນຊ່ວຍຄົນອ່ືນໆ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ພຣະເຈ້ົາຈະອາສັຍທ່ານໄດ້ບ່ໍໃນການນໍາເອົາການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບໄປ

ເລ້ົາໂລມຄົນອ່ືນໆ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອອະທິບາຍວິທີທາງຂອງໂປໂລເຣ ື ່ອງຄວາມທກຸລໍາບາກແລະຫາວິທີນໍາ

ຄວາມເລ້ົາໂລມຂອງພຣະເຈ້ົາໄປຫາຄົນອ່ືນໆ.

ຄໍານໍາ

ເພ່ືອປ່ິນປົວຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງໂປໂລແລະຊາວໂກຣິນໂທ, ເພ່ິນໄດ້ແນະນໍາການເລ້ົາໂລມທີ່ເພ່ິນໄດ້

ເຄີຍຮັບຈາກຄົນອ່ືນໆ. ຜູ້ເຊ່ືອຫລາຍໆຄົນໃນປະເທດລາວໄດ້ປະສົບກັບຄວາມທຸກໂສກເພາະການຂ່ົມເຫງ

ທາງສາສນາ; ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພົບຍ ິງໝ້າຍຫລາຍຄົນແລະໄດ້ຮຽນຮ້ ູເຖ ິງຄວາມທຸກໂສກຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ

ເພາະສາມີໄດ້ຖືກປະຫານຢ່າງໂຫດຮ້າຍ ຍ້ອນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ. ຍ ິງໝ້າຍເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຮັບຄວາມ

ລໍາບາກເກີນກວ່າຈະພັລນາໄດ້ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນພວກເຂົາເຈ້ົາກໍມີຄວາມໝັ້ນໃຈແລະຄວາມຫວັງໃນ

ຄວາມເຊ່ືອ ເໝືອນດ່ັງໂປໂລຜູ້ບ່ໍເຄີຍທໍ້ຖອຍເພາະຄວາມທຸກລໍາບາກ ແລະຄວາມຫວັງຂອງທ່ານກໍບ່ໍໄດ້ສ່ັນ

ສະເທືອນ (2ກຣທ 1:7). ພວກຍ ິງໝ້າຍທີ່ເຂ້ົາໃຈຄວາມທຸກໂສກໃນຊີວິດແລະໄດ້ຮັບການເລ້ົາໂລມໃຈຈາກ

ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພວກເຂົາເຈ້ົາກໍໄດ້ເປັນຜູ້ທີ່ນໍາການເລ້ົາໂລມຂອງພຣະເຈ້ົາໄປໃຫ້ຄົນອ່ືນໆທີ່ກໍາ

ລັງພົບກັບຄວາມທຸກໂສກ.

1. ຄາໍນບັ: (2 ໂກຣິນໂທ 1:1-2)

ໂປໂລເລີ ້ມຈົດໝາຍ 2 ໂກຣິນໂທ ດ້ວຍຄໍາທັກທາຍ (ຄໍານັບ) ຕາມປົກຕິ; ຕິໂມທຽວຜູ້ເປັນເພ່ືອນຮ່ວມງານ

ແລະພ່ີນ້ອງໃນພຣະຄຣິດເປັນຜູ້ຊ່ວຍຂຽນ. ຄຣິສຕຽນທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທຮ ູ້ຈັກຕິໂມທຽວດີ ເພາະທ່ານເຄີຍ

ຮັບໃຊ້ຢ່ ູທີ່ນ້ັນມາກ່ອນ. ໂປໂລເອ້ີນຕົວເອງວ່າ ìອັຄສາວົກî ແລະເອ້ີນຕິໂມທຽວວ່າ ìພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາ.”

ໂປໂລໄດ້ຮວມຄຣິສຕຽນທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທເຂ້ົາເປັນຄົນກ ຸ ່ມດຽວກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນແຂວງອະຂາ

ຢາ ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າຄຣິສຕຽນທຸກຄົນເປັນອັນດຽວກັນ ບ່ໍວ່າຈະຢ່ ູຕ່າງເຂດຫລືຕ່າງແດນກັນ.
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ໃນສມັຍນ້ີກໍເຊ່ັນກັນ; ເຖ ິງວ່າພວກເຮົາຈະແຍກຢາຍກັນຢູ່ທົ່ວທຸກມຸມໂລກ ພວກເຮົາກໍຍັງເປັນຄົນພວກດຽວ

ກັນ.

2. ພວກເຮາົບໍໄ່ດຢູ້ໂ່ດດດຽ່ວ: (2 ໂກຣິນໂທ 1: 3-5)

ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຢ່ ູໂດດດ່ຽວ; ພຣະເຈ້ົາ, ìພຣະບິດາຜູ້ຊົງເມດຕາî ແມ່ນ ìພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເລ້ົາລົມໃຈ

ທຸກຢ່າງî ແລະພຣະອົງຊົງພ້ອມສເມີທີ່ຈະຊ່ວຍພວກຜູ້ເຊ່ືອທັງຫລາຍ. ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ທຸກລ ໍາບາກຢູ່ພຽງຜູ້

ດຽວ. ສະນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງໄດ້ວາງພ້ືນຖານນ້ີໄວ້ໃນຈົດໝາຍນ້ີວ່າ “ພຣະອົງຊົງເລ້ົາໂລມໃຈເຮົາໃນການທຸກລໍາ

ບາກທຸກຢ່າງຂອງເຮົາ ເພ່ືອເຮົາຈະສາມາດໄດ້ເລ້ົາໂລມໃຈຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ທີ່ມີຄວາມທຸກລໍາບາກຢ່າງໃດຢ່າງ

ນ່ຶງ ດ້ວຍຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈທີ່ເຮົາເອງໄດ້ຮັບມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.”

ໂປໂລບ່ໍໄດ້ບອກຜູ້ທີ່ຖືກທຸກໂສກໃຫ້ພາກັນຢູ່ດີສະບາຍ ແຕ່ໄດ້ສ່ັງໃຫ້ນໍາການເລ້ົາໂລມທີ່ໄດ້ຮັບໄປຫາຄົນ

ອ່ືນໆ ຕ່ໍໄປ; ພຣະເຈ້ົາຜູ້ໄດ້ຊົງປົດປ່ອຍໂປໂລຈາກຄວາມທຸກລໍາບາກ ບ່ໍແມ່ນຜູ້ຊົງບ່ໍໃຫ້ມີຄວາມລໍາບາກ

ໄດ້ຊົງສັນຍາວ່າຈະຢ່ ູ ກັບລູກຂອງພຣະອົງທຸກຄົນຕລອດເວລາ.

3. ຄວາມຫວງັທີແ່ຈມ່ໃສສາໍລບັມືອ້ືນ່: (2 ໂກຣິນໂທ 1:6-7)

ໂປໂລໄດ້ຮັບການເລ້ົາໂລມຈາກພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສັດຊ່ືໃນຍາມທຸກລໍາບາກ; ທ່ານໄດ້ເລ້ົາໂລມຄົນອ່ືນໃນການ

ທຸກລໍາບາກຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຢູ່ນ ໍາພວກເຮົາເວລາທຸກໂສກ ຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮົານໍາ

ຄວາມຫວັງທີ່ແຈ່ມໃສໄປໃຫ້ຄົນອ່ືນໆ.

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົານໍາການເລ້ົາໂລມໄປໃຫ້ຄົນອ່ືນໆ ຈ່ົງຢ່າລືມວ່າການຕອບຮັບຄວາມທຸກໂສກຂອງແຕ່

ລະຄົນບ່ໍຄືກັນ; ສະນ້ັນສ ິ ່ງທີ່ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ເຮັດເພ່ືອປົດປ່ອຍຄວາມລໍາບາກຂອງຕົວເອງ ອາດຈະບ່ໍຊ່ວຍ

ຄົນອ່ືນ. ແຕ່ເປ້ົາ ໝາຍໃນທີ່ນ້ີຄືຜູ້ທີ່ເຄີຍທຸກໂສກຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ເຫັນອົກເຫັນໃຈຜູ້ທີ່ກໍາລັງທຸກໂສກຫລາຍ

ກວ່າບຸກຄົນມ່ີບ່ໍເຄີຍມີປະສົບການ.

ເພາະເຄີຍມີປະສົບການເຣ ື ່ອງຄວາມທຸກລໍາບາກ, ໂປໂລເຂ້ົາໃຈສະພາບການຂອງຜູ້ເຊ່ືອໃນເມືອງໂກຣິນ

ໂທດີ. ທ່ານ ໄດ້ມີກໍາລັງຈາກສ ິ ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນເພາະທ່ານກໍມີສ່ວນໃນຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ;

ໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າ, “ໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍພຽນສູ້ທົນເອົາຄວາມທຸກ ເໝືອນຢ່າງເຮົາສູ ້ທນົຢູ່ນ້ັນ ເຮົາຈ່ຶງມີຄວາມ

ຫວັງແນ່ນອນໃຈໃນເຈ ົ ້າທັງຫລາຍ ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຈ້ົາໄດ້ມີສ່ວນໃນຄວາມທກຸສັນໃດ ເຈ້ົາທັງຫລາຍ

ຈະໄດ້ມີສ່ວນໃນຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈຂອງເຮົາສັນນ້ັນî (ຂ້ໍ 6-7).

4. ຖກືທຸບຕ ີແຕກ່ບໍໍແ່ຕກ: (2 ໂກຣິນໂທ 1: 8-11)

ໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖ ິງຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງທ່ານເພ່ືອຊ່ວຍຄຣິສຕຽນໂກຣິນໂທໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ; ພວກເຮົາຈະໄດ້

ຮັບການໜ ູນໃຈ ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງຄົນອ່ືນ. ໂປໂລບອກວ່າ ” ເຮົາ
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ຢາກໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍຮູເ້ຖິງຄວາມທຸກລໍາບາກທີເ່ກີດຂ້ຶນແກ່ເຮົາໃນແຂວງອາເຊັຽ ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ເຮົາໜັກໃຈ

ເຫລືອກໍາລັງ ຈົນເຮົາໝົດຫວັງທີ່ຈະເອົາຊີວິດພ້ົນໄດ້î (ຂ້ໍ 8).

ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ແນ່ນອນວ່າແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂ ຶ ້ນກັບໂປໂລໃນຕອນນ້ັນ; ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້

ຊົງປົດປ່ອຍທ່ານຈາກຄວາມພິນາດ; ໂປໂລໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນພາຍຫລັງວ່າ, “ເຮົາຖືກຄວາມທຸກລໍາບາກອ້ອມ

ຂ້າງ ແຕ່ບ່ໍເຖິງອັຕຄັດ ເຮົາຈົນປັນຍາ ແຕ່ຍັງບ່ໍໝົດຫົນທາງອອກ” (2 ກຣທ 4: 8). ໂປໂລຮູ້ດີວ່າທ່ານມີຊີ

ວິດຢູ່ທຸກວັນບ່ໍແມ່ນດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງຕົວເອງ ແຕ່ແມ່ນດ້ວຍຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາ; ພຣະເຈ້ົາຊົງສັດ

ຊ່ືແລະໄດ້ຊົງປົດປ່ອຍໂປໂລຈາກພັຍອັນ ຕະລາຍຢ່ ູສເມີ. ໂປໂລໄດ້ຝັງຄວາມຫວັງຂອງຕົນໃນພ້ືນຖານອັນ

ໝັ້ນຄົງນ້ີ.

ໂປໂລຢາກໃຫ້ຄວາມຫວັງທີ່ທ່ານມີໄດ້ລາມໄປເຖ ິງຄົນອ່ືນໆ; ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າຜູ້ເຊ່ືອທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທໄດ້

ມີສ່ວນໃນຊັຍຊະນະຕ່ໍຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງທ່ານ ໂດຍການອ້ອນວອນຂອງພວກເຂົາ. ເພາະຜູ້ເຊ່ືອໃນໂກ

ຣິນໂທໄດ້ມ່ີສ່ວນໃນຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງໂປໂລ, ພວກເຂົາຈ່ຶງມີສ່ວນໃນຊັຍຊະນະ ແລະຄວາມຊົມຊ່ຶນ

ຍິນດີຂອງທ່ານດ້ວຍ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິດັ

ຄວາມທຸກລໍາບາກເປັນຄ່າຈ້າງອັນນ່ຶງທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເພາະຄວາມເຊ່ືອ. ໂປໂລໄດ້ພົບກັບຄວາມ

ທຸກລ ໍາບາກນາໆປະການເພາະຄວາມເຊ່ືອ ແລະຄວາມຕ້ັງໃຈທີ່ຈະນໍາຂ່າວປະເສີດໃຫ້ໄປເຖ ິງຄົນຕ່າງຊາດ.

ພຣະເຈ້ົາຊົງປົດປ່ອຍແລະເລ້ົາໂລມ. ຈາກຈົດໝາຍຂອງໂປໂລເຖ ິງຜູ້ເຊ່ືອທີ່ໂກຣິນໂທສະບັບນ້ີ ພວກເຮົາ

ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ປົດປ່ອຍ; ພຣະອົງຍັງຊົງທໍາງານຢ່ ູໃນສມັຍນ້ີ ແລະພວກເຮົາສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້

ວ່າພຣະອົງຈະຊົງປົດປ່ອຍພວກເຮົາໃນເວລາຂັດສົນ.

ເມ່ືອໄດ້ຮັບການເລ້ົາໂລມຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເລ້ົາໂລມຄົນອ່ືນຕ່ໍໆໄປ. ໂປໂລໄດ້ພົບ

ຄວາມທຸກລໍາບາກໃນຊີວິດ ເພ່ືອທ່ານຈະສາມາດເຂ້ົາໃຈຜ້ ູເຊ່ືອທີ່ຕົກຢ່ ູໃນຄວາມລໍາບາກ. ເຊ່ັນດຽວກັນເມ່ືອ

ພວກເຮົາຜ່ານຄວາມທຸກລໍາບາກແລ້ວ ພວກເຮົາກໍສາມາດເຂ້ົາໃຈຄົນທີ່ກໍາລັງຢູ່ໃນຄວາມລໍາບາກ ແລະຍັງ

ສາມາດທີ່ຈະເລ້ົາໂລມ ແລະໜ ູນໃຈພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້.

ພວກເຮົາຈໍາຕ້ອງມີສ່ວນກັບຜູ້ທີ່ກໍາລັງທຸກລໍາບາກ ແລະຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຊັຍຊະນະຂອງຜູ້ນ້ັນ. ຄົນທົ່ວໄປມັກ

ສົງສານຄົນທີ່ຖືກຄວາມລໍາບາກ ແຕ່ມັກອິດສາຜູ້ທີ່ໄດ້ຊັຍຊະນະ.

ແຕ່ໂປໂລເຊ່ືອວ່າພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ທັງສອງຢ່າງ ຄືຮ່ວມທຸກກັບຄົນທີ່ທຸກລໍາບາກ ແລະຊົມຊ່ືນຍິນດີ

ກັບຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ.



31

ຄໍາຖາມ:

1. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງຢາກໃຫ້ຊາວໂກຣິນໂທຮ້ ູເຖ ິງຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງທ່ານ?

2. ທ່ານຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມທຸກລໍາບາກບ່ໍ? ພຣະອົງຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມທຸກ 

ລໍາບາກເກີດຂ ຶ ້ນບ່ໍ?

3. ໂປໂລໄດ້ຮັບກໍາລັງ ຫລືສ ິ ່ງດີໆຢ່າງໃດແດ່ ໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ?

4. ຄິດເຖ ິງຄວາມທຸກລໍາບາກທີ່ເຄີຍເກີດຂ ຶ ້ນກັບທ່ານເອງ. ທ່ານໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ 

ຫລືປ່ຽນແປງແນວໃດແດ່?

5. ແມ່ນຫຍັງແດ່ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍທ່ານຫລາຍທີ່ສຸດໃນເວລາທ່ານກໍາລັງຢູ່ໃນຄວາມທຸກລໍາບາກ?

6. ທ່ານຈະບອກກັບບຸກຄົນທີ່ກໍາລັງໝົດຫວັງ ແລະຄິດວ່າຕົນເອງຈະຢູ່ຕ່ໍໄປບ່ໍໄດ້ແລ້ວ ແນວໃດແດ່?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທ ີ8

ປິນ່ປວົຄວາມສມັພນັທີຕ່ຶງຄຽດ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ໂກຣິນໂທ 1:12-2:13

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 12-2:13

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການປ ິ ່ນປົວຄວາມສ ັມພັນທີ່ກໍາລັງຕຶງຄຽດຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຈິງໃຈແລະ

ເປີດແປນໃນການສ່ືສານ ແລະມີຈິດໃຈທີ່ໃຫ້ອະພັຍ.

ຄໍາຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ມີວິທີໃດທີ່ດີທີ່ສຸດສ ໍາລັບການປ ິ ່ນປົວຄວາມສ ັມພັນທີ່ກໍາລັງຕຶງຄຽດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຫາວິທີທາງທີ່ຈະແກ້ໄຂຄວາມສ ັມພັນທີ່ກໍາລັງຕຶງຄຽດໃນຊີວິດຂ້ອຍ

ແລະເບ ິ ່ງວິທີທີ່ໂປໂລໃຊ້ເພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດຂອງເພ ິ ່ນ.

ຄໍານໍາ

ໂປໂລຕອບຄວາມສ ັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດກັບຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທໂດຍການເວົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ອະທິບາຍ

ທ່າທີຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມຮັກ, ພ້ອມທີ່ຈະອະພັຍ ແລະຈະສືບຕ່ໍການດູແລ.

ທ່ານອາດຈະມີປະສົບການເຣ ື ່ອງການປ ິ ່ນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ເຖ ິງຈະມີການອະ

ທິບາຍ ຫລືການຍົກໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນແລ້ວກໍຕາມ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມສັມພັນຫລັງຈາກການຄືນດີ

ຈະບ່ໍເປັນເໝືອນແຕ່ກ່ອນ; ຄວາມໃກ້ຊິດຈະຈືດຈາງລົງ; ການໄວ້ວາງໃຈກັນກໍຈະລົດໜ້ອຍລົງເຊ່ັນກັນ. ທຸກ

ຄົນທີ່ເຄີຍມີປະສົບການໃນທໍານອງນ້ີ ອາດຈະເຂ້ົາໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງໂປໂລກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນຂອງ

ທ່ານແລະຄຣິສຕະຈັກທີ່ໂກຣິນໂທ. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຫລີກເວັ້ນບັນຫາປະເພດນ້ີ.

1. ການອວດອາ້ງ: (2 ໂກຣິນໂທ 1: 12-14)

ຫລາຍຄົນຄິດວ່າໂປໂລເປັນຄົນມັກອວດອ້າງ; ເຣ ື ່ອງນ້ີອາດຈະເປັນຄວາມຈ ິງ, ແຕ່ໃນຕອນນ້ີພວກເຮົາຈະ

ເບ ິ ່ງວ່າເປັນ ຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງອວດອ້າງ. ໂປໂລມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງຕົນ; ຫລາຍເທື່ອພວກເຮົາ

ເຫັນການອວດອ້າງໃນຈົດໝາຍ, ແຕ່ໃນເທື່ອນ້ີໂປໂລບ່ໍໄດ້ອວດອ້າງເຣ ື ່ອງຕົວເອງ ແຕ່ໄດ້ອວດອ້າງເຣ ື ່ອງ

ພຣະເຈ້ົາແລະເຣ ື ່ອງຊາວຄຣິສຕຽນ ທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທ.

ໂປໂລເຊ່ືອວ່າເພ່ິນເອງໄດ້ປະພຶດຢ່າງມີສິລທັມ ໃນການເຮັດພັນທະກິດຂອງພຣະເຈ້ົາ; ເພ່ິນໄດ້ພິສູດຕົນ

ເອງແລະຮູ້ວ່າເພ່ິນໄດ້ເຮັດທຸກຢ່າງກັບຊາວໂກຣິນໂທ ìດ້ວຍນ້ໍາໃຈບໍຣິສຸດແລະດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈທີ່ມາຈາກ 

ພຣະເຈ້ົາ.” ໂປໂລ ອວດອ້າງໃນທຸກຢ່າງ ເພາະສ ິ ່ງເຫລ່ົານ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງເຮັດ ແລະເພ່ືອພຣະ
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ສງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ. ໃນກໍຣະນີນ້ີການອວດອ້າງກໍເປັນສ ິ ່ງທີ່ດີເພາະໄດ້ອວດອ້າງຄວາມຍ ິ ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະ

ເຈ້ົາແລະບ່ໍແມ່ນຂອງໂປໂລເອງ.

ໃນສມັຍນ້ີ, ນັກກິລາ, ນັກທຸຣະກິດ, ແລະນັກການເມືອງມັກຈະອວດອ້າງເຣ ື ່ອງຕົວເອງ; ນັກກິລາອວດສະຖິ

ຕິ; ນັກການເມືອງອວດອ້າງວ່າໄດ້ເຮັດຫລາຍໆຢ່າງເພ່ືອບ້ານເມືອງ;ນັກທຸຣະກິດອວດອ້າງສ ິ ່ງທີ່ຕົນໄດ້ຊ່ວຍ

ເຫລືອສັງຄົມ, ສ ິ ່ງແວດລ້ອມ, ແລະການສຶກສາ. ແຕ່ຄຣິສຕຽນຄວນຈະອວດອ້າງສ ິ ່ງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາ

ຜ່ານຊີວິດ ເພາະຫລາຍເທື່ອພວກເຮົາໄດ້ງຽບໂພດຈົນຄົນທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ມີໂອກາດຮູ ້ຄວາມຍ ິ ່ງໃຫຍ່ຂອງອົງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາ

2. ປຽ່ນແຜນການເດນີທາງ: (2 ໂກຣິນໂທ 1: 15-2:4)

ໃນສມັຍນ້ີການປ່ຽນແປງລາຍການເດີນທາງເກືອບຈະເປັນເຣ ື ່ອງທັມມະດາ. ພະຍຸຝົນ, ຖ້ຽວບ ິນຊ້າ, ຫລື 

ເຄ່ືອງບ ິນຕິດຂັດ ເປັນເຫດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ. ແຕ່ສໍາລັບໂປໂລ ເຫດຜົນດ່ັງກ່າວນ້ີບ່ໍແມ່ນເຣ ື ່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້

ເພ່ິນບ່ໍສາມາດກັບມາເຖ ິງໂກຣິນໂທຕາມນັດ. ໂປໂລຕ້ັງໃຈທີ່ຈະໄປແວ ່ໂກຣິນໂທຕອນທ່ານກັບໄປແຂວງ

ມາເກໂດເນັຽ. ການຜິດນັດ ຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຊາວໂກຣິນໂທຫລາຍຄົນເກີດຄວາມບ່ໍພໍໃຈ . ຫລາຍຄົນຄິດ

ວ່າໂປໂລເປັນຜູ້ໄວ້ໃຈບ່ໍໄດ້.

ເອ້ີນພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊົງເປັນພຍານ, ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນໃນການປ່ຽນແຜນເດີນທາງໄປໂກຣິນໂທວ່າ, “ທີ່ເຮົາ

ຍັງບ່ໍ ໄດ້ໄປເຖິງເມືອງໂກຣິນໂທນ້ັນກໍເພ່ືອຈະງົດໂທດຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍໄວ້ກ່ອນî (ຂ້ໍ 23). ໂປໂລສະແດງ

ຄວາມຈິງໃຈຂອງເພ່ິນ; ໂປໂລປ່ຽນແຜນການເດີນທາງໄປໂກຣິນໂທເພາະບ່ໍຢາກນໍາຄວາມທຸກໂສກມາໃຫ້

ພວກເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ໃຫ້ຕົວເພ່ິນເອງ (2 ກຣທ 2: 1-3). ເຫດຜົນທີ່ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍສະບັບນ້ີເພາະເພ່ິນ

ມີ “ຄວາມທຸກລໍາບາກ ແລະ ຄວາມທຸກຮ້ອນໃຈຫລາຍ ເຮົາຈ່ຶງໄດ້ຂຽນມາຍັງເຈ້ົາທັງຫລາຍນ້ັນດ້ວຍນ້ໍາຕາ

ໄຫລî (ຂ້ໍ 4).

ຈາກຄໍາເວົ້າຂອງໂປໂລໃນຈົດໝາຍສບັບນ້ີ, ພວກເຮົາພໍຈະສລຸບໄດ້ວ່າຜູ້ເຊ່ືອທີ່ໂກຣິນໂທ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ຮັບ

ແລະອ່ານຈົດໝາຍຄົງຍັງບ່ໍພໍໃຈໃນເຫດຜົນຕ່າງໆ; ສະນ້ັນການຢ້ຽມຢາມໃນຄ້ັງຕ່ໍໄປຈະຕ້ອງມີຄວາມທຸກ

ໂສກແນ່ນອນ.

3. ໝາກແອບເປີ້ນເໜົາ່ໜວ່ຍນຶງ່: (2 ໂກຣິນໂທ 2: 5-11)

ໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ ໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖ ິງບຸກຄົນທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມທຸກໂສກໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະພ່ີນ້ອງບາງຄົນໃນ

ເມືອງໂກຣິນໂທ. ພວກເຮົາບ່ໍຮ້ ູວ່າແມ່ນໃຜ; ແຕ່ມີນັກສາສນາສາດບາງຄົນບອກວ່າຄວນຈະແມ່ນຜູ້ທີ່ເຮັດ

ຜິດສິນທັມແລ້ວມາອວດອ້າງຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ (1 ກຣທ 5:1-8). ແຕ່ກໍບ່ໍມີພຣະທັມຂ້ໍໃດທີ່ບອກວ່າຄົນຜູ້

ນ້ັນມີເຈຕນາທີ່ຈະສ້າງບັນຫາ ໃຫ້ກັບໂປໂລແລະຄະນະຂອງເພ່ິນ.
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ຈາກພຣະທັມພາກຕ່ໍໄປພວກເຮົາຮຽນຮູ້ວ່າຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດ ໄດ້ຖືກລົງໂທດແລ້ວ (ຂ້ໍ 6). ນອກນ້ັນໂປໂລຍັງແນະ

ນໍາຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ “ຍົກໂທດໃຫ້ຜູ້ນ້ັນ ແລະໃຫ້ເພ່ິນໄດ້ຮັບຄວາມບັນເທົາທຸກກໍດີກວ່າ ຢ້ານວ່າຄົນນ້ັນຈະຈົມ

ລົງໃນຄວາມທຸກໂສກອັນເຫລືອລ້ົນî (ຂ້ໍ 7). ໂປໂລບອກວ່າ “ເຮົາວອນຂໍພວກເຈ້ົາໃຫ້ສະແດງຄວາມຮັກ

ຢ່າງຄັກແນ່ຕ່ໍຄົນນ້ັນອີກî (ຂ້ໍ 8). ການໃຫ້ອະພັຍ ແລະການສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍຜູ້ທີ່ກັບໃຈແລ້ວ ເປັນປັດຈ ັຍ

ສໍາຄັນໃນການຮັກສາຄວາມສາມ ັກຄີ ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດ.

4. ຄນືກະວນົກະວາຍທີເ່ມອືງໂທອາດ: (2 ໂກຣນິໂທ 2: 12-12)

ຕີໂຕຊ່ຶງເປັນເພ່ືອນຮັບໃຊ້ຂອງໂປໂລໄດ້ຄ້າງຢ່ ູເມືອງໂກຣິນໂທ; ເພ່ິນອາດຈະເປັນຜູ້ທີ່ນໍາຈົດໝາຍສະບັບ

ກ່ອນນ້ີມາໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກ ແລ້ວຈະຕ້ອງຮີບກັບໄປພົບໂປໂລທີ່ເມືອງໂທອາດ. ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລສະບັບ

ນ້ັນໄດ້ສ້າງຄວາມທຸກໂສກໃຫ້ກັບຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທຢ່າງຫລວງຫລາຍ.

ໃນຂະນະດຽວກັນໂປໂລກໍໄດ້ໄປທີ່ເມືອງໂທອາດເພາະ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງໄຂຊ່ອງທາງໃຫ້î (ຂ້ໍ 12).

ໂປໂລໄດ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ ື ່ອງພຣະຄຣິດຢ່ ູທີ່ນ້ັນ ແຕ່ “ເຖິງປານນ້ັນເຮົາກໍບ່ໍມີຄວາມສະບາຍໃຈ ເພາະ

ບ່ໍໄດ້ພົບຕີໂຕນ້ອງຂອງເຮົາທີ່ນ້ັນî (ຂ້ໍ 13).

ໂປໂລໄດ້ຢ່ ູທີ່ເມືອງໂທອາດພຽງໜ້ອຍດຽວເພາະຄວາມກະວົນກະວາຍເຣ ື ່ອງພ່ີນ້ອງທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທ ແລະ

ເຣ ື ່ອງບ່ໍໄດ້ພົບຕີໂຕຕາມນັັດໝາຍ. ໂປໂລເປັນນັກປະກາດຜູ້ຍ ິ ່ງໃຫຍ່ໃນສມັຍແຣກຂອງຄຣິສຕະຈັກ; ເພ່ິນ

ໄດ້ປະກາດຢ່າງເກີດຜົນ ທັ້ງໄດ້ຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກແລະຜູ້ນໍາໄວ້ຫລາຍໆແຫ່ງ. ແຕ່ຄວາມກະວົນກະວາຍເຣ ື ່ອງ

ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂປໂລປະກາດບ່ໍໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ຫລາຍຄ້ັງພວກເຮົາກໍເຄີຍເສັຽໂອກາດໃນການ

ປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຍ້ອນຄວາມກະວົນກະວາຍແລະຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ.

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ

ການຂັດແຍ ່ງຫລືການເຂ້ົາໃຈຜິດໃນຄວາມສ ັມພັນເປັນເຣ ື ່ອງທີ່ຫລີກໄດ້ຍາກ; ສະນ້ັນການແກ້ໄຂຄວາມເຂ້ົາ

ໃຈຜິດໃນຄອບຄົວ,ໃນໂຮງຮຽນ, ໃນຄຣິສຕະຈັກ, ຫລືໃນທີ່ທໍາງານຈະຕ້ອງອາສັຍພ້ືນຖານທີ່ໝັ້ນຄົງ. ຄວາມ

ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຫລັກສໍາລັບການແກ້ປັນຫາຕ່າງໆໃນຊີວິດຂອງໂປໂລ; ພວກເຮົາຜູ້ເຊ່ືອທັງ

ຫລາຍຈະຕ້ອງຕ້ັງຢ່ ູໃນພ້ືນຖານດຽວກັນ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຮ້ ູຈັກຜ່ອນສ້ັນຜ່ອນຍາວໃຫ້ກັນແລະກັນ ແລະ

ພ້ອມທີ່ຈະຟັງຄົນອ່ືນ ເຖ ິງວ່າການເຮັດເຊ່ັນນ້ີຈະສ້າງຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ຕົວເອງ.

ປັນຫາໃນຊີວິດຂອງໂປໂລສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄວາມເຊ່ືອຂອງເພ່ິນ, ຄວາມຮັກທີ່ເພ່ິນມີຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກ

ຂອງພຣະຄຣິດ, ແລະຄວາມປາຖນາທີ່ຈະສ້າງບັນຍາກາດໃຫ້ດີຂ ຶ ້ນ. ຈ່ົງເບ ິ ່ງຄວາມສັມພັນໃນຄຣິສຕະຈັກ

ຂອງທ່ານ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມສັມພັນທີ່ທ່ານຮູ້ວ່າກໍາລັງຈະແຕກຕ້ອງແຕກຕ່ໍໄປ; ມ້ືນ້ີຄືມ້ືທີ່ຈະຕ້ອງປ ິ ່ນປົວ

ຄວາມສ ັມພັນໃຫ້ດີຂ ຶ ້ນ. ຈ່ົງຮຽນຈາກປະສົບການຂອງໂປໂລເພາະນ້ັນຄືນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບ

ພວກເຮົາ.
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ຄາໍຖາມເພືອ່ພຈິາຣະນາ

1. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງໂອ້ອວດ? ການໂອ້ອວດເໝາະສົມໃນເວລາໃດ?

2. ໂປໂລໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ “ບັນດາພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຈິງໂດຍພຣະເຢຊູ ເພາະເຫດສັນນ້ີເຮົາຈ່ຶງ

ເວົ້າວ່າ “ອາແມນ” (2 ກຣທ 1:20). ໂປໂລໝາຍເຖ ິງຫຍັງ? ສ ິ ່ງເຫລ່ົານ້ີເປັນຈ ິງໃນຊີວິດຂອງ

ທ່ານບ່ໍ?

3. ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າເພ່ິນບ່ໍເດີນທາງໄປເມືອງໂກຣິນໂທໃນຕອນນ້ັນ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຄວາມທຸກໂສກ

ໄປເຖ ິງພ່ີນ້ອງໃນທີ່ນ້ັນ. ເວລາໃດແດ່ເປັນເວລາທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການຕິດຕ່ໍກັບຄົນອ່ືນເພ່ືອຫລີກ

ເວັ້ນການສ້າງ ຄວາມເຈັບປວດເພີ ້ມເຕີມ?

4. ໂປໂລພ້ອມທີ່ຈະຍົກໂທດບຸກຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເພ່ິນທຸກໂສກ ຖ້າຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທພ້ອມທີ່ຈະຍົກ

ໂທດໃຫ້ ຄົນໆນ້ັນ. ທ່ານເຄີຍຢູ່ໃນສະພາບເຊ່ັນນ້ັນບ່ໍ? ທ່ານເຄີຍເປັນຜູ້ບ່ໍຍອມຍົກໂທດໃນສະພາບ

ນ້ັນບ່ໍ?

5. ທ່ານຄິດວ່າໂປໂລຄວນເດີນທາງໄປໂກຣິນໂທບ່ໍ? ເຖ ິງວ່າການໄປຈະສ້າງຄວາມທຸກໂສກໃຫ້ກັບພ່ີ

ນ້ອງ? ທ່ານໄດ້ຮຽນຮ້ ູຫຍັງແດ່ຈາກໂປໂລ ແລະຜູ້ເຊ່ືອທີ່ໂກຣິນໂທໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທ ີ9

ປະເມນີຜນົງານຮບັໃຊ້ດວ້ຍມາຕຖານທີຖ່ກືຕອ້ງ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ໂກຣິນໂທ 2:17-3: 6; 4:1-6

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ໂກຣິນໂທ 2: 14-4:6

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການຮັບໃຊ້ຂອງຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງຖືກວັດແທກດ້ວຍມາຕຖານຂອງ

ຄຣິສຕຽນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ພວກເຮົາຈະປະເມີນຜົນງານຮັບໃຊ້ຂອງຄຣິສຕະຈັກໄດ້ວິທີໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຮ້ ູວິທທີີ່ໂປໂລໃຊ້ປະເມີນຜົນງານຮັບໃຊ້ຂອງເພ່ິນ ແລະເພ່ືອຈະໃຊ້ມາຕ

ຖານເຫລ່ົານ້ັນເພ່ືອປະເມີນຜົນງານຮັບໃຊ້ຂອງຂ້ອຍແລະຂອງ ຄຣິສຕະຈັກ.

ຄໍານໍາ

ຄວາມຊ່ືສັດໃນການຮັບໃຊ້ຂອງໂປໂລເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີ; ຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທເກີດຂ ຶ ້ນໄດ້ກໍເພາະ

ການປະກາດ ຄວາມຈ ິງຢ່າງງ່າຽໆຂອງທ່ານ: ພຣະເຢຊູຄຣິດຄືພຣະເຈ້ົາ.

ຫລາຍເທື່ອພວກເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າພວກຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ທໍາງານຢ່າງໜັກໜ່ວງທັງຫລາຍພາກັນເຮັດໃຫ້ຂ່າວປະ

ເສີດກາຍ ເປັນເຣ ື ່ອງທີ່ເຂ້ົາໃຈໄດ້ຍາກ; ແລະສ ິ ່ງນ້ີເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອຫລາຍໆຄົນປະຖ ິ ້ມຄວາມເຊ່ືອ. ໃນຂະນະ

ດຽວກັນພວກເຮົາໄດ້ ເຫັນພວກຄຣູສອນປອມດຶງດູດຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ເປັນສະມາຊິກໃນກ ຸ ່ມຂອງ ພວກເຂົາ.

ສ ິ ່ງເຫລ່ົານ້ີກໍບ່ໍແມ່ນເຣ ື ່ອງໃໝ່ ເພາະຄຣູສອນປອມແລະພວກໝາໄນໄດ້ເລ້ີມແຊກຊຶມເຂ້ົາໃນຄຣິສຕະຈັກ

ຂອງພຣະຄຣິດຕ້ັງແຕ່ສມັຍແຣກເປັນຕ້ົນມາ. ໂປໂລໄດ້ພຍາຍາມແບ່ງແຍກລະຫວ່າງຕົວເພ່ິນເອງແລະ

ພວກຄຣູສອນປອມທັງ ຫລາຍ. ສັດຕຣູຂອງຂ່າວປະເສີດພຍາຍາມທໍາລາຍຊ່ືສຽງຂອງໂປໂລແລະການ

ຮັບໃຊ້ຂອງເພ່ິນຕ່ໍໜ້າພວກຜູ້ເຊ່ືອທີ່ ເມືອງໂກຣິນໂທ; ແຕ່ໂປໂລບ່ໍໄດ້ທໍ້ຖອຍເພາະສ ິ ່ງຕ່າງໆ. ໂປໂລໄດ້ປະ

ເມີນຜົນງານການຮັບໃຊ້ຂອງເພ່ິນດ້ວຍມາຕ ຖານຂອງຄຣິສຕຽນ.

1. ຜູຮ້ບັໃຊສ້ດັຊື,່ ຖກືສົງ່ຈາກພຣະເຈົາ້: (2 ໂກຣິນໂທ 2:17-3:6)

ອີງຕາມສ ິ ່ງທີ່ໂປໂລໄດ້ຂຽນໃນຈົດໝາຍ 2 ໂກຣິນໂທ, ພວກເຮົາພໍຈະເຫັນພາບພົດຂອງຝ່າຍກົງ ກັນຂ້າມ

ວ່າ: (1) ພວກຄຣູເຫລ່ົານ້ັນເປັນຜູ້ປະກາດຕົວເອງ, ເປັນຜູ້ຍ້ອງຍໍຕົວເອງ, ແລະເປັນຜູ້ມີໜັງສືແນະນໍາຕົວ 

(2 ກຣທ 3:1) ເພ່ືອ ຈະໄດ້ຮັບການສນັບສນ ຸນທ່າທີຂອງຕົນຈາກຝ ູງຊົນ (2 ກຣທ 3:1; 4: 5). (2) ຜູ້ຕ່ໍສູ້ໂປ

ໂລເປັນຄົນຢິວທີ່ປະກາດ ແລະ ສນັບສນຸນພຣະສັນຍາເດີມ (3:3, 6-9). ທ້າຍສຸດ, ຜູ້ຕ່ໍສູ້ໂປໂລເປັນຜູ້ທີ່

ເວົ້າເກ່ ັງ ແລະເປັນຜູ້ສົງສັຍສິດທິຂອງໂປໂລ ເຣ ື ່ອງການຮັບ ໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ (10: 10; 11: 5-6).
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ຕ້ັງແຕ່ພາກຕ້ົນຂອງພຣະຄໍານ້ີ ໂປໂລໄດ້ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າເພ່ິນແລະຄະນະບ່ໍແມ່ນຜູ້ຂາຍພຣະວັຈນະ 

ແຕ່ເປັນ ພວກຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະສັນຍາໃໝ່ທີ່ສັດຊ່ື. ໂປໂລແລະຄະນະບ່ໍເໝືອນຄົນອ່ືນໆ ແຕ່ເປັນຜູ້ “ຮັບໃຊ້ມາ

ຈາກພຣະເຈ້ົາ” (2: 17) ທີ່ເຮັດທຸກຢ່າງດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື; ເປັນຜູ້ພຍາຍາມຊ່ວຍຜູ້ເຊ່ືອທັງຫລາຍໃຫ້ເປັນ

ເໝືອນພຣະຄຣິດ (3: 1-3); ເປັນ ຜູ້ເພ ິ ່ງພຣະເຈ້ົາໃນຄວາມສາມາດ (3: 5), ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຝ່າຍພຣະສັນ

ຍາໃໝ່ (3:6); ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ສະແດງຄວາມ ສັດຈິງໃຫ້ປາກົດແຈ້ງ (4:1-2); ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະເຢຊູ

ຄຣິດວ່າເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ (4: 5); ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຜູ້ອ່ືນ ເພາະເຫັນແກ່ພຣະເຢຊູຄຣິດ (4: 5).

ໂປໂລໄດ້ເນ້ັນວ່າພຣະສັນຍາໃໝ່ນ້ັນຢູ່ສູງກວ່າພຣະສັນຍາເດີມ; ການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະວິນຍານກໍມີຣັສມີ

ຫລາຍກວ່າການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະບັນຍັດ (3:7-14); ການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະສັນຍາເດີມໄດ້ເອົາຜ້າປົກໜ້າໄວ້,

ແຕ່ຜ້າປົກໜ້າໄດ້ຖືກ ເປ ີດອອກໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ (3: 14-16). ຈິດໃຈຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະສັນຍາເດີມປຶກ

ຕັນເພາະຜ້າປົກໜ້າ (3:14) ແຕ່ຣັສມີຂອງພຣະສັນຍາໃໝ່ໄດ້ສ່ອງແຈ້ງເພາະຜ້າປົກນ້ັນໄດ້ຖືກຍົກອອກ

ແລ້ວ (3:16). ຄຣິສຕຽນເປັນຜູ້ ìສະທ້ອນແສງ ແຫ່ງພຣະສງ່າຣາສີຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ແລະເປັນຜູ້ຖືກ

ປ່ຽນໃຫ້ມີລັກສະນະເໝືອນພຣະອົງ (3:18). ໂປໂລຊ້ີໃຫ້ ເຫັນຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງພຣະສັນຍາເດີມ

ແລະພຣະສັນຍາໃໝ່; ມາຕຖານສໍາລັບການຮັບໃຊ້ຂອງໂປໂລກໍ ແມ່ນການປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຜູ້ເຊ່ືອໃນ

ເມືອງໂກຣິນໂທ ຊ ຶ ່ງເປັນທີ່ປະຈັກຕາຂອງທຸກຄົນ.

2. ການຮບັໃຊທ້ີແ່ຈງ້ຂາວແລະສັດຊື:່ (2 ໂກຣິນໂທ 4: 1-6)

ໃນອີກຈົດໝາຍສະບັບນ່ຶງຂອງໂປໂລ ເພ່ິນໄດ້ສ່ັງຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກວັທນະທັມທີ່

ພວກເຂົາ ເຈ້ົາອາສັຍຢູ່ ແລະໃຫ້ເປັນ ìເໝືອນດ່ັງດາວສວ່າງຕ່າງໆທີ່ສ່ອງແຈ້ງໃນໂລກî (ຟີລິບປອຍ 2: 14-

15). ໂປໂລບ່ໍພຽງ ແຕ່ສອນຄົນອ່ືນ ເພ່ິນເອງກໍປະພຶດເຊ່ັນນ້ັນ. ທ່ານຮັບໃຊ້ແບບບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດມີເຫດຜົນດີພໍທີ່

ຈະຕ່ໍຕ້ານເພ່ິນ. ໂປໂລດໍາເນີນ ຊີວິດຢ່າງບ່ໍໃຫ້ຄົນຕິໄດ້. ໃນ 2 ໂກຣິນໂທ 4: 1-6, ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖ ິງການ

ປະພຶດຕ່າງໆທີ່ຈະບ່ໍໃຫ້ມີຢູ່ໃນຕົວເພ່ິນ ແລະຄະນະ. ບ່ໍມີໃຜທີ່ຈະສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເພ່ິນໄດ້ໃຊ້ “ການບັງ

ລັບອັນເປັນທີ່ໜ້າອັບອາຍ,î ຫລືບ່ໍມີໃຜຈະເວົ້າໄດ້ ວ່າໂປໂລແລະຄະນະໄດ້ ìປອມແປງພຣະທັມຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ” ເພາະເພ່ິນບ່ໍໄດ້ປະກາດເຣ ື ່ອງຕົວເອງ. ໂປໂລແລະຄະ ນະໄດ້ ìປະກາດພຣະຄຣິດຄືພຣະເຢຊູວ່າຊົງ

ເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະປະກາດຕົວເຮົາເອງວ່າເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍເພາະເຫັນແກ່ພຣະເຢ

ຊູî (ຂ້ໍ 5). ຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດສອງຄວາມສວ່າງເຂ້ົາໄປໃນໃຈຂອງຜູ້ຟັງ; ເພາະເປັນ “ຄວາມສວ່າງ

ແຫ່ງຄວາມຮູ້ເຖິງພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງປາກົດແຈ້ງໃນພຣະພັກຂອງພຣະ ຄຣິດî (ຂ້ໍ 6).

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີ ໃຫ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໃຫ້ກັບໂລກທີ່ຢ່ ູໃນ

ຄວາມມ ືດ; ການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍເປັນເໝືອນການຮັບໃຊ້ຂອງໂປໂລໃນສມັຍນ້ັນ ເພາະພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້ເຮັດສ ິ ່ງອັສຈັນ ຫລາຍໆຢ່າງຜ່ານຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງເພ່ືອໃຫ້ຄົນໄດ້ເຊ່ືອໃນສມັຍແຣກ. ໝ້າທີ່

ຂອງພວກເຮົາຄືການປະກາດພຣະ ຄຣິດ, ບ່ໍແມ່ນການປະກາດຕົວເອງ, ແລະໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເຮັດສ ິ ່ງອັສຈັນ
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ຂອງພຣະອົງ; ພວກເຮົາມີພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກັນ ກັບໂປໂລ ແລະພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ບ່ໍຊົງປ່ຽນແປງ. ຣິດ

ອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປ່ຽນແປງ; ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຜູ້ຊົງທໍາງານຜ່ານໂປໂລຊົງຢ່ ູກັບພວກເຮົາທີ່

ເຊ່ືອ. ເວລາພວກເຮົາຍອມໃຫ້ພຣະວິນຍານນໍາພາການຮັບໃຊ້ຂອງ ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນສ ິ ່ງຍ ິ ່ງ

ໃຫຍ່ເກີດຂ ຶ ້ນ. ຢ່າໃຊ້ມາຕຖານຂອງໂລກມາປະເມີນຜົນງານການຮັບໃຊ້ຂອງ ພວກເຮົາ, ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ມາຕ

ຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງເປັນຜູ້ຊົງເອ້ີນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະສັນຍາໃໝ່ທຸກໆຄົນ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິດັ

ເມ່ືອບ່ໍນານມານ້ີ ຜູ້ຮັບໃຊ້ກ ຸ ່ມຄົນໜຸ່ມຄົນນ່ຶງເກີດມີຄວາມກະວົນກະວາຍໃຈເພາະລາວເຫັນວ່າພວກຄົນ

ໜຸ່ມບ່ໍໄດ້ຕອບ ຮັບຂ່າວປະເສີດ; ສະນ້ັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຜູ້ນ້ີຈ່ຶງພຍາຍາມປ່ຽນໂຄງການຮັບໃຊ້ ແລະພຍາຍາມເຮັດ

ແຕ່ສ ິ ່ງທີ່ຈະໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ຕ່ືນເຕ້ັນ (ເກມ, ລາຍການ, ຕ່ໍໆໄປ). ເຣ ື ່ອງນ້ີໄດ້ກາຍເປັນເຫດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງ

ໄດ້ປະຊຸມກັນ.

ຫລາຍຄຣິສຕະຈັກຄິດວ່າຈະຕ້ອງພຍາຍາມເຮັດແຕ່ສ ິ ່ງທີ່ຄົນທັງຫລາຍຊອກຫາບ່ໍພົບໃນບ່ອນອ່ືນ; ຄົນໃນ

ສມັຍນ້ີຕ່າງ ກໍເປັນຜູ້ມີວຽກຫລາຍຢ່ ູແລ້ວ ແລະພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍມີເວລາສໍາລັບຫຍັງອີກແລ້ວ. ຫລາຍກວ່ານ້ັນ

ພວກນັກເທດກໍໄດ້ ພຍາຍາມເຮັດທຸກຢ່າງເພ່ືອໃຫ້ຄົນຕ້ັງໃຈຟັງ ແລະໃຫ້ຖວາຍ. ຜູ້ຮັບໃຊ້ບາງຄົນຫ່ວງໃຍ

ເຣ ື ່ອງການຖວາຍຫລາຍຈົນເກີນ ໄປຈົນລືມເບ ິ ່ງວ່າຄົນທັງຫລາຍກໍາລັງຖວາຍຫຍັງ. ຄວາມຈ ິງແລ້ວ, ຜູ້ຮັບ

ໃຊ້ແລະຄຣິສຕະຈັກຄວນເນ້ັນເຣ ື ່ອງຈິດວິນ ຍານຂອງສະມາຊິກ ແລະຂອງຄົນທົ່ວໄປເພາະເປັນສ ິ ່ງທີ່ເຂົາ

ເຈ້ົາຊອກຫາບ່ໍພົບຢູ່ໃນທີ່ອ່ືນໆ.

ຄຣິສຕະຈັກຄວນເປັນບ່ອນທີ່ນໍາພາຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ໄດ້ມີປະສົບການທາງຈິດວິນຍານ ແລະໃຫ້ໄດ້ພົບ

ຄວາມໝາຍສໍາ ລັບຊີວິດຂອງຕົນ. ຄຣິສຕະຈັກຄວນຮັບໃຊ້ຢ່າງແຈ້ງຂາວແລະສັດຊ່ື; ຄຣິສຕະຈັກບ່ໍຄວນ

ນໍາສ ິ ່ງອ່ືນໆມາປະປົນຂ່າວ ປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ແຕ່ຄວນປະກາດພຣະຄຣິດວ່າເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາ ເພ່ືອໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຍິນເຂ້ົາໃຈ.

ຄໍາຖາມ

1. ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຄົນມາຮູ້ພຣະຄຣິດບ່ໍ?

2. ແມ່ນຫຍັງແດ່ຄືຜົນງານການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານ?

3. ທ່ານຮູ້ໄດ້ວິທີໃດວ່າພັນທະກິດຂອງຄຣິສຕະຈັກເກີດຜົນຫລືບ່ໍ?

4. ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດກັບຂ້ໍຄວາມທີ່ວ່າ “ການຮັບໃຊ້ທີ່ແຈ້ງຂາວແລະສັດຊ່ືî?

ທ່ານເຫັນພ້ອມກັບຜູ້ຂຽນບ່ໍ? ເປັນ ຫຍັງຈ່ຶງເຫັນພ້ອມ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງບ່ໍເຫັນພ້ອມ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທ ີ10

ມຸມມອງຊວີິດນິຣນັ

ຂໍ້ພຣະຄັມພສີໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ 2ໂກຣິນໂທ 4:7--5:10

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄັມພ:ີ 2ໂກຣິນໂທ 4:7--5:10

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ເຮົາສາມາດຜ່ານຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆຕລອດເຖິງການຕາຍໂດຍ

ເພ່ິງຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ເຮົາຈະເຊ່ືອໝັ້ນໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດໃນຊີວິດນິຣັນດອນ?

ຈປຸສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຣິດອໍານາດຈະຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ພ້ົນ.

ຄໍານໍາ

ພວກຄຣູສອນປອມແລະພວກຕ່ໍສູ້ໂປໂລກ່າວຫາໂປໂລຕ່າງໆນາໆ  ເຂົາຖາມຫາໜັງສືແຕ່ງຕ້ັງຈາກສູນກາງ 

ແລະກ່າວຫາວ່າໂປໂລເປັນຄົນເວົ້າເກັ່ງໃນຈົດໝາຍຊ່ືໆແຕ່ຕົນເອງບ່ໍໄດ້ເກັ່ງຄືເວົ້າໃນຈົດໝາຍ, ໂປໂລບ່ໍໄດ້

ໂຕ້ຕອບ ແຕ່ໄດ້ບອກວ່າເຂົາວ່າໂປໂລມາປະກາດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣິດບ່ໍໄດ້ມາປະກາດຕົນເອງ.

1. ພາຊະນະດິນ: (2 ໂກຣິນໂທ 4:7-10)

ໃນສມັຍກ່ອນນິຍົມກັນໃຊ້ໄຫນ້ໍາດິນ, ໝໍ້ດິນ, ເປັນຄ່ານິຍົມເພາະວ່າມັນບ່ໍເຂ້ົາໝ້ຽງແລະຍັງເກັບຄວາມຊຸ່ມ

ຊ່ືນໄດ້ດີ, ຮ້ານອາຫານບາງແຫ່ງຍັງຫັນກັບຄືນໄປໃຊ້ໝໍ້ດິນອີກ ເພາະວ່າຣົດຊາດຂອງອາຫານນ້ັນດີກວ່າໝໍ້

ທີ່ສ້າງດ້ວຍໂລຫະອ່ືນໆ. ເມ່ືອຕ້ົນເດີມພຣະເຈ້ົາກໍສ້າງມະນຸດດ້ວຍດິນ ແລະເມ່ືອມະນຸດຕາຍໄປກໍກັບໄປ

ເປັນດິນອີກ ໂປໂລກ່າວວ່າ   ìແຕ່ວ່າຂອງມີຄ່ານ້ີເຮົາມີໃນພາຊນະດິນ ເພ່ືອໃຫ້ເຫັນວ່າຣິດເດດອັນເລີດປະ

ເສີດນ້ັນຈະເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍໃຊ່ເປັນຂອງເຮົາເອງî (ຂ້ໍ 7) ເພາະວ່າໃນສມັຍກ່ອນເພ່ິນໄດ້ເອົາດິນມາ

ສ້າງເປັນຕະກຽງແລະຍັງສ້າງຫລາຍຢ່າງດ້ວຍດິນອີກ, ດ້ວຍຕະກຽງດິນນ້ີຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຮັບແສງສວ່າງ

ໃນເວ ລານ້ັນ, ຕະກຽງແລະໝໍ້ຕ່າງໆທີ່ເຮັດດ້ວຍດິນຈະແຕກຫັກງ່າຍ ດ່ັງນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງເວົ້າວ່າເພ່ິນເປັນ

ພາຊະນະດິນທີ່ໃຫ້ແສງສວ່າງຄົນອ່ືນແລະພ້ອມແລ້ວທີຈ່ະແຕກຫັກຫລືຕາຍເພາະແສງສວ່າງທີ່ນໍາໄປເຖິງຜູ້

ອ່ືນ.ໂປໂລ ຖືກກ່າວວ່າເປັນຄົນເວົ້າເກັ່ງທາງຈົດໝາຍ ແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວເປັນຄົນອ່ອນແອ ດ້ວຍເຫດນ້ີເພ່ິນຈ່ຶງ

ກ່າວວ່າìຣິດເດດອັນເລີດປະເສີດນ້ັນຈະເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍໃຊ່ເປັນຂອງເຮົາເອງî ແປວ່າເພ່ິນຈະເປັນຄົນ

ອ່ອນແອຫລືເຂ້ັມແຂງຕາມຄໍາເວົ້າຂອງເຂົາຫລືບ່ໍນ້ັນເພ່ິນກໍບ່ໍສົນໃຈແລະບ່ໍຖືວ່າເປັນສ່ິງສໍາຄັນປະການໃດ

ເພ່ິນຖືກເຂົາດູຖູກເພ່ິນກໍບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ ແຕ່ເພ່ິນຕ່ໍສູ້ຜູ້ທີ່ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຂ່າວປະເສີດ ດ້ວຍເຫດນ້ີເພ່ິນຈ່ຶງກ້າເວົ້າວ່າ 

ìຣິດເດດອັນເລີດປະເສີດນ້ັນຈະເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາî ໂປໂລຍອມທົນທຸກເພ່ືອຂ່າວປະເສີດບ່ໍແມ່ນເພ່ືອຕົວ

ເພ່ິນເອງ. ໃນ ຂ້ໍ 8-9 ເພ່ິນໄດ້ເລ່ົາເຖິງການຍາກລໍາບາກໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ ແຕ່ເຖິງຈະຍາກ

ພຽງໃດກໍຕາມບ່ໍມີສ່ິງໃດຈ່ອງດຶງເພ່ິນໄວ້ໄດ້ ເພາະວ່າຂ່າວປະເສີດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຣິດອໍານາດນ້ັນເຮັດໃຫ້

ເພ່ິນຜ່ານໄດ້ທຸກຢ່າງ. ວັນນ້ີ, ຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດ ຕລອດເຖິງຜູ້ທີເ່ຊ່ືອໃນຂ່າວປະເສີດຍັງຖືກບີບບັງຄັບ

ຢູ່ທຸກວັນ ແຕ່ກໍບ່ໍເປັນຂອງປລາດທີຜູ້່ບ່ໍເຊ່ືອມາບີິບບັງຄັບຂ່ົມເຫງຜູ້ປະກາດແລະຜູ້ເຊ່ືອທົ່ວໄປ   ເພາະເຂົາ
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ເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍຢູ່ຝ່າຍພຣະ ອົງ ແຕ່ມັນເປັນການແປກປລາດທີ່ຜູ້ຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອອັນດຽວກັນຕ່ໍສູ ້ກັນເອງ, ຫາ

ເຣ່ືອງໃສ່ກັນໂດຍບ່ໍມີຫລັກຖານໃດໆ. ສັງເກດເຫັນວ່າບຸກຄົນທີ່ຕ່ໍສູ ້ໂປໂລລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນຄຣິສຕຽນ

ແລະຜູ້ມີອໍານາດຖ້າມກາງ ຄຣິສຕະຊົນທັງນ້ັນ ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງເວົ້າວ່າພວກຄຣູສອນປອມ. (2

ໂຢຮັນ1:7).

2. ຄວາມຍິນດີໃນພຣະເຈົາ້: (2 ໂກຣິນໂທ 4:10-18)

ìຕົວຂອງເຮາົຍອມຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມຕາຍເຫມືອນຢ່າງພຣະເຢຊູຢູ່ສເມີ ເພ່ືອຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຈະໄດ້ປາກົດ

ໃນຕົວເຮາົດ້ວຍເພາະວ່າເຮາົທີ່ມີຊີວິດຢ ູ ່ນ້ັນ ກໍຕ້ອງຖືກມອບໄວ້ແກ່ຄວາມຕາຍຢູ່ສເມີເພາະເຫັນແກ່ພຣະເຢ

ຊູ ເພ່ືອຊີວິດຂອງພຣະອົງຈະໄດ້ປາກົດໃນເນ້ືອກາຍອັນຕາຍເປັນຂອງເຮົາເຫມືອນກັນî (ຂ້ໍ 10-11). ໂປໂລ

ບອກວ່າຍິນດີແລະພ້ອມທີ່ຈະຕາຍເພາະການຕາຍຈາກຊີວິດເກ່ົາເທົ່ານ້ັນຈ່ຶງຈະກາຍເປັນຄົນໃໝ່ໄດ້, ຍ່ິງໄປ

ກວ່ານ້ັນໂປໂລຍັງຢາກບອກພ່ີນ້ອງອີກວ່າຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກດ້ວຍການຖືກກ່າວຫາແລະຖືກຂ່ົມເຫງນ້ັນ

ມັນເປັນເຄ່ືອງບ່ົງບອກວ່າເພ່ິນເປັນຝ່າຍພຣະເຢຊູຄຣິດ    ຈ່ຶງຍອມທົນທຸກເໝືອນພຣະເຢຊູໄດ້ຍອມທົນທຸກ

ເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍຈະໄດ້ພ້ົນຍ້ອນການເປັນທຸກຈົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍນ້ັນ. ìເຮົາຮູ້ວ່າພຣະອົງຜູ້ຊົງບັນດານ

ໃຫ້ພຣະເຢຊູເຈ້ົາຄືນພຣະຊົນ ກໍຈະຊົງບັນດານໃຫ້ເຮົາຄືນຂ້ຶນມາກັບພຣະເຢຊູເຫມືອນກັນ ແລະຈະຊົງນໍາ

ພາເຮົາເຂ້ົາມາເຝ້ົາພ້ອມກັນກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍî (ຂ້ໍ 14). ແປວ່າພຣະອາຈານເປັນແນວໃດສິດຍ່ອມຈະເປັນ

ແນວນ້ັນ, ພຣະອົງຊົງທົນທຸກຢ່າງໃດເຮົາກໍຈະທົນທຸກຢ່າງນ້ັນ ພຣະອົງຊົງຟ້ືນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວສະເດັດ

ໄປສູ່ສວັນແນວໃດ ຈິດວິນຍານຂອງເຮົາກໍຈະໄປຢູ່ສວັນເປັນນິດຮ່ວມກັບພຣະອົງຄືແນວນ້ັນ, ດ້ວຍວ່າໂປ

ໂລເຫັນອະນາຄົດອັນຍາວໄກໃນສວັນນ້ີເອງເພ່ິນຈ່ຶງຍິນດີທີ່ຈະຕາຍຍ້ອນຂ່າວປະເສີດ. ອີກປະການນ່ຶງມັນ

ເປັນຄໍາຕັກເຕືອນຂອງໂປໂລເຕືອນເຮົາທັງຫລາຍໃຫ້ຕຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັບຄວາມທຸກທໍຣະມານ ເພາະວ່າການ

ທົນທຸກທໍຣະມານນ້ີອາດເປັນການທົດລອງແລະທົດສອບເຮົາກໍບ່ໍຮູ້   ແຕ່ສ່ິງທີເ່ຮົາຮູແ້ນ່ນ້ັນແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາບ່ໍປະຖ້ິມເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ ລາງເທື່ອການທົດລອງນ້ັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາເມ່ືອ

ເຮົາຜ່ານພ້ົນມັນຢ່າງບ່ໍໜ້າເຊ່ືອ ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນຫາກເຮົາສຶກສາຄໍາທີ່ໂປກ່າວວ່າ. ìເຫດວ່າການທຸກລໍາບາກ

ອັນເບົາບາງທີມີ່ຢູ່ເປັນຊ່ົວຂນະນ່ຶງນ້ັນກໍກໍາລັງຈັດໃຫ້ເຮົາມີສະງ່າຣາສີຢ່າງຖາວອນຫລາຍ ຫາທີປ່ຽບບ່ໍໄດ້

ເພາະວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ເຫັນແກ່ສ່ິງທີ່ຕາເຫັນຢູ່ ແຕ່ເຫັນແກ່ສ່ິງທີ່ຕາບ່ໍເຫັນ ດ້ວຍວ່າສ່ິງທີຕ່າເຫັນຢູ່ນ້ັນກໍເປັນຂອງ

ຊ່ົວຄາວ ແຕ່ສ່ິງທີ່ຕາບ່ໍເຫັນນ້ັນກໍຖາວອນເປັນນິດî (ຂ້ໍ 17-18). ເຮົາຍ່ິງຈະມີກໍາລັງໃຈຢ່າງຫລວງຫລາຍ.

3. ເຮາົຈະໄດປ້າກດົຕົວຕໍໜ່າ້ຣາຊບັນລັງ: (2 ໂກຣິນໂທ 5:1-10)

ໃນສມັຍພຣະຄັມພີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສມັຍຂອງໂມເຊພາກັນເດີນທາງໄປຍັງແຜ່ນດິນພຣະສັນຍານນ້ັນ

ໄດ ້ປຸກເຮືອນຊ່ົວຄາວດ້ວຍຜ້າເຕັນ ພໍເມ່ືອເຖິງເວລາເດີນທາງຕ່ໍກໍຈະມ້າງມັນລົງເກັບເອົາວັດຖຸທີ່ພໍໃຊ້ໄດ້ໄປ

ປຸກຕ່ໍທາງໜ້າ ເຮັດແນວນ້ີເລ້ືອຍໄປຈົນກວ່າຮອດແຜ່ນດິນພຣະສັນຍາຈ່ຶງປຸກເຮືອນຖາວອນ. ໂປໂລຈ່ຶງປຽບ

ທຽບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາທີ່ອາສັຍໃນໂລກນ້ີເປັນຄືເຮອືນຜ້າເຕັນນ້ັນ, ຮູບພາບຂອງເຮືອນຜ້າເຕັນເປັນແນວ

ໃດຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາກໍຈະເປັນແນວນ້ັນຈົນກວ່າເຮາົເດີນທາງໄປເຖິງຈຸດໝາຍຂອງເຮົາຄືຟ້າສວັນເຮົາຈ່ຶງ

ຈະມີເຮືອນກາຍຢູ່ຢ່າງຖາວອນ. ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າເຮືອນທຸກຫລັງທີສ້່າງດ້ວຍມືຂອງມະນຸດ ຈະເປັນຣາຄາແພງ
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ຫລືຣາຄາຖືກ, ຈະປຸກຂ້ຶນດ້ວຍຕ້ົນໄມ້ໃບຫຍ້າ ຫລືກ່ໍຂ້ຶນດ້ວຍດິນຈ່ີຊີເມັນກໍຈະບ່ໍມີຫລັງໃດຢູ່ໄດ້ຕລອດໄປ 

ແຕ່ເຮືອນທີ່ຟ້າສວັນຈະເປັນຢູ່ຢ່າງຖາວອນ    ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະໂປໂລຈ່ຶງຍິນດີຕາຍຈາກເຮືອນຮ່າງກາຍນ້ີ

ເພ່ືອຈະໄດ້ໄປຢູ່ເຮືອນຮ່າງກາຍໃນຟ້າສວັນ. ìເພາະເຮົາຮູແ້ລ້ວວ່າ ຖ້າວ່າເຮືອນຂອງເຮາົໃນໂລກນ້ີຄືຮ່າງ

ກາຍນ້ັນໄດ້ຖືກມ້າງລົງເສັຽ ເຮົາກໍຍັງມີບ່ອນຢູ່ອາສ ັຍຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ ເປັນບ່ອນຢູ່ທີບ່ໍ່ໄດ້

ສ້າງດ້ວຍມືມະນຸດ ແລະຊົງຕ້ັງຢູ່ຖາວອນເປັນນິດໃນສວັນî (ຂ້ໍ 1)

ໃນເມືອງໂກຣິນໂທມີຊາວກຣີກທີ່ບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາມາອາສັຍຢູ່ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ພວກກຣີກເຫລ່ົານ້ີລ້ວນ

ແລ້ວແຕ່ຜູ້ມີອິດທິພົນຝ່າຍການປົກຄອງ ພວກເຂົາໄດ້ເຮດັໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອເກີດສົງສັຍໃນເຣື່ອງກາຍທີ່ຈະມາພາຍ

ໜ້າ    ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງຂຽນຈົດໝາຍນ້ີມາເພ່ືອຕັກເຕືອນແລະເພ່ືອອະທິບາຍເຣ່ືອງກາຍໃນໂລກແລະ

ກາຍທີ່ຈະມາວ່າມີຈິງ ໂປໂລເວົ້າເຖິງຄວາມຕ່ໍາຕ້ອຍຂອງຮ່າງກາຍໃນໂລກວ່າ ìເພາະວ່າທີຈິ່ງ ໃນຮ່າງກາຍ

ນ້ີເຮົາຍັງໂອ່ຍອາລັຍຢູ່ ປາຖນາຫາຢ່າງຮ້ອນຮົນຢາກຫ່ົມເອົາທີຢູ່່ຂອງເຮົາອັນມາແຕ່ສວ ັນເພ່ືອວ່າເມ່ືອເຮົາ

ຫ່ົມແລ້ວ ເຮົາຈະບ່ໍປາກົດເຫມືອນປະເປືອຍເພາະວ່າເຮົາຜູ້ອາສ ັຍໃນຮ່າງກາຍນ້ີ ຈ່ຶງໂອ່ຍອາລັຍເປ ັນທຸກໃຈ

ຢ່າງຫນັກຫນ່ວງ ບ່ໍໃຊ່ປາຖນາຢາກຢູ່ຕົວເປ່ົາ ແຕ່ປາຖນາຢາກຫ່ົມກາຍໃຫມ່ນ້ັນ ເພ່ືອວ່າຮ່າງກາຍທີຕ່າຍ

ເປ ັນນ້ີຈະໄດ້ຖືກຖ້ວມລ້ົນດ້ວຍຊີວິດî (ຂ້ໍ 2-4). ສ່ວນກາຍທີຈ່ະມານ້ັນໂປໂລບ່ໍມີຄໍາຕອບແຈ່ມແຈ້ງວ່າຈະມີ

ກາຍອັນໃດ ແຕ່ເພ່ິນບອກວ່າ ìແຕ່ແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ຈັດແຈ່ງເຮົາໄວ້ສໍາລັບການປ່ຽນແປງນ້ີ ແລະພຣະ

ອົງໄດ້ຊົງໂຜດປະທານພຣະວິນຍານເປັນເຄ່ືອງມັດຈໍາໄວ້ກັບເຮົາî (ຂ້ໍ 5). ສລຸບແລ້ວພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ບອກ

ວ່າເຮົາຈະມີຮ່າງກາຍໃນຮູບຮ່າງໃດ ແຕ່ບອກວ່າຈະເປັນກາຍທິບ, ອ່ານ 1 ໂກຣິນໂທ 15:46-58, ຟີລິ

ປອຍ 3:21 ແລະ ພຣະນິມິດ 21:4.

ໂປໂລໄດ້ຕັກເຕືອນໃຫ້ເຮົາຣະມັດຣະວັງໃນການໃຊ້ຊີວິດເປັນຢູ່ໃນກາຍນ້ີ, ຈິງຢູ່ເຮາົຈະບ່ໍເອົາກາຍທີ່ເຮົາມີຢູ່

ໃນຂະນະນ້ີຂ້ຶນໄປຍັງຟ້າສວັນ ແຕ່ຫາກເຮົາບ່ໍຮັກສາກາຍນ້ີໃຫ້ບໍຣິສຸດແລ້ວ   ກາຍນ້ີແຫລະຈະພາເຮົາເຂ້ົາສູ່

ການພິພາກສາລົງໂທດຕາມການກະທໍາຂອງກາຍນ້ີ. ìດ້ວຍວ່າຈໍາເປັນທີເ່ຮົາທ ຸກຄົນຈະຕ້ອງປາກົດຕົວຕ່ໍ

ຫນ້າບັນລັງພິພາກສາຂອງພຣະຄຣິດ ເພ່ືອທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບສົມກັບການທີຕົ່ວໄດ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍນ້ີ ແລ້ວ

ແຕ່ຈະດີຫລືຊ່ົວî (ຂ້ໍ 10). ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ີເຮົາບ່ໍຄວນເອົາກາຍຂອງເຮົາໄປເຮັດສ່ິງທີ່ບ່ໍດີຫລືເຮດັຕາມຣາຄະ

ຕັນຫາຂອງຮ່າງກາຍ, ໂປໂລຍັງກ່າວອີກວ່າ   ìເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຈ້ົາເປັນວຫິານຂອງ

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຜູ້ຊ່ຶງຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈ້ົາຊ່ຶງພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈ້ົາ ເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນເຈ້ົາຂອງ

ຕົວເອງî (1ໂກຣິນໂທ 6:19).

ຄໍາຖາມ:

1. ໂປໂລບອກວ່າເພ່ິນເປັນຄືພາຊະນະດິນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

2. ພວກໃດກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງໂປໂລ? ເປັນຫຍັງເຂ່ົາຈ່ຶງຂ່ົມເຫງ?
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3. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງອົດທົນຕ່ໍຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ?

4. ດ້ວຍເຫດໃດໂປໂລຈ່ຶງຍິນດີທີຈ່ະຕາຍຍ້ອນຂ່າວປະເສີດ?

5. ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໃນເວລານ້ີສໍາຄັນອັນໃດ?

6. ເມ່ືອເຮົາບ່ໍສາມາດເອົາກາຍນ້ີໄປຍັງຟ້າສວັນ ເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງຮັກສາໃຫ້ບໍຣິສຸດ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 11

ກາໍລັງໃຈຜູທ້ໍາງານໜກັ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 2ໂກຣິນໂທ 5:11-6:2

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2ໂກຣິນໂທ 5:11-6:2

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການຊົງໄຖ່ໄດ້ເປັນກໍາລັງໃຈຜູ້ເຊ ື ່ອທຸກຄົນ

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ເຮັດແນວໃດທ່ານຈ່ຶງຈະມີກໍາລັງໃຈ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊັກຊວນໃຫ້ໄວວ້າງໃຈໃນການຊ່ອຍເຫລືອຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຄາໍນາໍ

ການເຂ້ົາໃຈໃນພຣະທັມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນຄືກ່ອນອ່ືນຕ້ອງຢໍາເກງພຣະອົງເສັຍກ່ອນ      (ສຸພາສິດ 

1:7) ແຕ່ຫລາຍເທື່ອຄຣິສຕຽນບ່ໍເຂ້ົາໃຈທາດແທຄໍ້າວ່າຢໍາເກງຢ່າງຄັກແນ່ ດ້ວຍເຫດນ້ີແຕ່ລະໂບດຈ່ຶງຂາດວິ

ນ ັຍຫລາຍປະການ, ຍ້ອນການຂາດວິນ ັຍໃນການຢໍາເກງນ້ີເຮົາທັງຫລາຍອາດຈະຖືກແສ້ກໍເປັນໄດ້.

1. ຢາໍເກງອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້: (2 ໂກຣິນໂທ 5:11-13)

(Phobos) ໃນພາສາກຣີກມີຄວາມໝາຍວ່າ ນັບຖື, ໃຫ້ກຽດ    ຫລືຄວາມຢ້ານຢໍາເກງ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຍັງ

ເຂ້ົາໃຈຍາກຢູ່ດີ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າວ່າຊາວພຸດມີຄວາມຢໍາເກງໃນຂະນະທີເ່ຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາວັດເລ້ີມຈາກ 

ການປົດເກີບກ່ອນເຂ້ົາໃນສິມ, ເມ່ືອເຂ້ົາໄປຟັງເທດຟັງທັມເຂົາເຈ້ົາບ່ໍລົມກັນແລະທັງບ່ໍຍ່າງອອກຫລືຍ່າງເຂ້ົາ

ຫາກບ່ໍຈໍາເປັນ ສ່ວນພວກລູກແລະພວກເດັກນ້ອຍກໍພາກັນນ່ັງນົບແລະມິດງຽບຢູ່ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຖາມພ່ໍລູງຄົນ

ນ່ຶງວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງເຮັດແນວນ້ີ? ເພ່ິນຕອບຂ້າພະເຈ້ົາເປັນສຽງໄທຫລວງພຣະບາງວ່າ   ì ຢ້ານບາບໂອ້!...

ລາງເທື່ອກະເກງໃຈຄຣູບາອາຈານເພ່ິນແດ່.î ຄໍາຕອບຂອງເພ່ິນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່າການຢໍາເກງ

ນ້ັນມີຄວາມໝາຍວ່າ 1)ແມ່ນນັບຖື ຈ່ຶງຢ້ານດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບ. 2)ແມ່ນເກງກົວຢ້ານຈົນຕົວສ່ັນເພາະວ່າ

ພຣະເຈ້ົາມີອໍານາດເຕັມໃນການສັດສິນລົງໂທດແລະໃຫ້ລາງວັນຕາມການກະທໍາຂອງແຕ່ລະຄົນ, ໂດຍສະ

ເພາະຢ່າງຍິ່ງເມ່ືອເຮົາກັບຄືນໄປອ່ານ 2ໂກຣິນໂທ  5:10 ìດ້ວຍວ່າຈໍາເປັນທີ່ເຮົາທ ຸກ ຄົນຈະຕ້ອງປາກົດຕົວ

ຕ່ໍຫນ້າບັນລັງພິພາກສາຂອງພຣະຄຣິດ ເພ່ືອທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບສົມກັບການທີ່ຕົວໄດ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍນ້ີສຸດ

ແລ້ວແຕ່ຈະດີຫລືຊ່ົວî. ດ່ັງນ້ັນໃນຖານະທີເ່ຮົາເປັນຄຣິສຕຽນເຮົາຄວນຣະມັດຣະວັງໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈໍາ

ວັນບ່ໍວ່າຈະຢູ່ບ້ານເຮືອນ, ທີສ່າທາຣະນະຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ

ເຮົາຄວນຈຽມຕົວຈົນເຖິງທີ່ສຸດ.

ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນບາງໂບດມີປ້າຍເຕືອນດ່ັງນ້ີ: 1)ເວລາຍ່າງເຂ້ົາໂບດຈະມີປ້າຍນ່ຶງຕິດໄວ້ເທິງບານປະຕູເຂ້ົາ 

ຂຽນວ່າ ìເຂົາ້ໃນພຣະວຫິານຂອງພຣະເຈົ້າî , ເປັນການເຕືອນໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ວ່າຕົນເອງຢູ່ໃສ? ຄວນປະພຶດ

ຕົນຢ່າງໃດ? ຄວນນຸ່ງຖືແລະປາກເວົ້າຢ່າງໃດ? ແຕ່ຄົນສ່ວນຫລາຍຈະບ່ໍເຫັນປ້າຍນ້ັນ. 2)ກ່ອນຈະອອກ
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ຈາກໂບດໄປມີປ້າຍອີກອັນນ່ຶງຕິດໄວ້ທີເ່ທິງບານປະຕູຂຽນວ່າ ìເຂົ້າສູກ່ານເປນັພະຍານî ຈຸດປະສົງປ້າຍນ້ີ

ໄດ້ເຕືອນບອກວ່າເມ່ືອຍ່າງອອກຈາກປະຕູໂບດໄປກ້າວດຽວກໍໄດ້ອອກໄປເປັນພະຍານຝ່າຍພຣະເຢຊູຄຣິດ

ແລ້ວ ດ່ັງນ້ັນການກະທໍາຂອງເຮົາໃນໂບດແມ່ນຣະວ່າງເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະການກະທໍາທຸກຢ່າງນອກໂບດ

ແມ່ນການກະທໍາຂອງເຮົາເພ່ືອເປັນພະຍານເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຕ່ໍມະນຸດທົ່ວໄປ. ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງກ່າວວ່າ 

ìເພາະວ່າຖ້າເຮົາໄດ້ເຮັດຢ່າງຄົນເສັຽຈິດເຮົາກໍເຮັດເພາະເຫັນແກ່ພຣະເຈ້ົາ ຫລືຖ້າເຮົາເຮັດຢ່າງຄົນປົກກະຕິ 

ກໍເພາະເຫັນແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍî (ຂ້ໍ 13).

2. ຄວາມຮກັຂອງພຣະຄຣດິ: (2 ໂກຣິນໂທ 5:14-15)

ອັຄະສາວົກໂຢຮັນໄດ້ບັນທຶກ ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕອນນ່ຶງວ່າ ìບ່ໍມີຜູ້ໃດມີຄວາມຮັກ

ໃຫຍ່ກວ່ານ້ີ ຄືການທີ່ຜູ້ນ່ຶງຈະໄດ້ສລະຊີວິດຕາງມິດສະຫາຍຂອງຕົນî (ໂຢຮັນ 15:13). ສ່ວນອັຄສາວົກເປ

ໂຕໄດ້ບັນທຶກຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູຊ່ຶງເປັນຄໍາເຊ່ືອມຈາກການຍອມຕາຍຕາງມິດສະຫາຍວ່າ ìເພາະ

ຄວາມຮັກປົກບັງຄວາມຜິດບາບໄວ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍî (1ເປໂຕ 4:8) ແປວ່າການທີພ່ຣະເຢຊູຊົງຍອມຕາຍ

ຕາງມິດສະຫາຍນ້ັນແມ່ນພຣະອົງຮັກມິດສະຫາຍຫລາຍຈົນເຖິງຂ້ັນຍອມຕາຍ  ເພ່ືອປົກປິດຄວາມຜິດບາບ

ຂອງມິດສະຫາຍ ດ້ວຍເຫດນ້ີໃຜກໍຕາມທີຍ່ອມຮັບເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄວາມຜິດບາບອັນມະຫາສານນ້ັນກໍຖືກ

ປົກປິດໄວ້ແລ້ວໂດຍພຣະໂລຫິດ, ໂດຍຊີວິດຂອງພຣະອົງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ດ້ວຍຄວາມຮັກອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ພຣະເຢຊູມີແກ່ພວກເຮາົນ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຢ້ານຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ 

ແຕ່ບ່ໍແມ່ນແບບເຮົາຢ້ານຜູ້ຮ້າຍຫລືຢ້ານພວກສັດຕຣູ ເພາະວ່າພວກຜູ້ຮ້າຍແລະພວກສັດຕຣູບ່ໍມີຄວາມຮັກ,

ບ່ໍມີຄວາມເມດຕາປານີໃດໆ. ອັຄະສາວົກໂປໂລກ່າວວ່າ ìດ້ວຍວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດຊົງບັງຄັບເຮົາ

ຢູ່ ເພາະເຮົາໄດ້ຄຶດເຫັນຢ່າງນ້ີວ່າ ມີຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຕາຍແທນຄົນທັງປວງ ເຫດດ່ັງນ້ັນຄົນທັງປວງນ້ັນຈ່ຶງໄດ້ເຂ້ົາ

ສ່ວນໃນຄວາມຕາຍນ້ັນî (2ໂກຣິນໂທ 5:14). ໂປໂລເວົ້າວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ບ່ໍມີຄວາມຜິດບາບໄດ້ຕາຍ

ແທນຄົນທັງປວງນ້ັນມີຄວາມໝາຍວ່າໃຜກໍຕາມທີ່ຍອມຮັບວ່າ ຕົນເອງເປັນຄົນຜິດແລະຄົນບາບແລ້ວຍອມ 

ຮັບເຊ່ືອພຣະເຢຊູແປວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ແທນຜູ້ນ້ັນແລ້ວ. ìແລະພຣະອົງນ້ັນໄດ້ຊົງວາຍພຣະຊົນແທນຄົນທັງ

ປວງ ເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍຜູ້ທີມີ່ຊີວິດຢູ່ນ້ັນ ຈະໄດ້ມີຊີວິດເພ່ືອປໂຍດແກ່ຕົວເອງອີກຕ່ໍໄປ ແຕ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ເພ່ືອ

ພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້ິນພຣະຊົນ ແລະໄດ້ຊົງຖືກບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນເພາະເຫັນແກ່ເຂົາ (ຂ້ໍ 15).

3. ເປນັຄົນໃໝໃ່ນພຣະເຢຊ:ູ (2 ໂກຣິນໂທ 5:16-21)

ການເປັນຄົນໃໝ່ໃນພຣະເຢຊູນ້ັນເປັນຂ້ັນຕອນທີສາມ     ຄືຈາກການຮັບເຊ່ືອແລ້ວກາຍມາເປັນຄົນບໍຣິສຸດ 

ເມ່ືອບໍຣິສຸດແລ້ວຈ່ຶງກາຍເປັນຄົນໃໝ່ ເມ່ືອເຮົາເປັນຄົນໃໝ່ຄວາມຜິດແລະຄວາມບາບເກ່ົາບ່ໍສາມາດປົກຄຸມ

ເຮົາຕ່ໍໄປ ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງກ້າເວົ້າໄດ້ວ່າ    ìເຫດສັນນ້ັນຖ້າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນຄົນທີຖື່ກ

ຊົງສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ແລ້ວ ຖານະເກ່ົາເຫລ່ົານ້ັນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ ເບ່ິງແມ, ກາຍເປັນສ່ິງໃຫມ່ທັງນ້ັນî (ຂ້ໍ 17). ການມີ

ຖານະໃໝ່ນ້ັນເປັນນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຮົາມີການປ່ຽນແປງ ເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍຈະໄດ້ເຫັນວ່າຄົນ

ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມີການປ່ຽນແປງຢ່າງເໝາະສົມທີ່ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເຮົາຮູແ້ລ້ວວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດ
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ເຫັນພຣະເຈ້ົາເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນວິນຍານ  ດ່ັງນ້ັນຄົນຈ່ຶງເວົ້າວ່າບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາ ດ່ັງນ້ັນຜູ້ເຊ່ືອວ່າມີພຣະ

ເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ືນເຫັນພຣະເຈ້ົາໃນຕົວລາວໄດ້ ຄືລາວຕ້ອງປ່ຽນແປງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄໍາ 

ວ່າ ìກາຍເປັນສ່ິງໃໝ່ທັງນ້ັນî(ຂ້ໍ 17ຂ). ສ່ວນການປ່ຽນແປງແນວໃດແດ່ນ້ັນໃຫ້ອ່ານ (ໂກໂລຊາຍ 3).

ການເປັນຄົນໃໝ່ມີຖານະໃໝ່ເປັນຂ້ັນທີສາມຍັງບ່ໍທັນສ້ິນສຸດຢູ່ທີ່ນ້ັນ ຄືເຮົາຕ້ອງໄປຕ່ໍຂ້ັນຕອນທີສ່ີ ຄືເຮົາຮັບ 

ເອົາໜ້າທີ່ໃນການຄືນດີອີກ ìແລະຊົງປະທານໃຫ້ເຮົາມີຫນ້າທີ່ປະຕິບັດໃນການຄືນດີນ້ັນî (ຂ້ໍ 18ຂ). ແປວ່າ

ຊົງມອບໜ້າທີ່ນໍາຄົນມາຫາພຣະເຈ້ົາ  ດ້ວຍວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບເຮົາສັນໃດຜູ້ທີ່ເຮົານໍາ

ມາຫາພຣະອົງກໍຈະໄດ້ຮັບຢ່າງດຽວກັບເຮົາ ເມ່ືອຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຮັບການຊົງໄຖ່ຈາກຄວາມຜິດຄວາມບາບ

ແລ້ວຍ່ອມຈະມີຄວາມສັມພັນໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈ້ົາດ່ັງທີ່ເຄີຽເປັນມາໃນສມັຍປະຖົມມະການນ້ັນແທ.້ ເຮົາຍັງ

ຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທີ່ຊົງໃຊ້ເຮົາໃຫ້ເປັນຜູ້ນ່ຶງທີ່ມີງານສໍາຄັນອັນນ້ີ ເຮົາກາຍເປັນທູດຂອງພຣະຄຣິດ 

ທີ່ມີໜ້າທີ່ສ່ືສານໃນຣະຫວ່າງພຣະຄຣິດກັບມະນຸດ.

ມິດຊັນແນຣີ ແປວ່າສາສນາທູດ, ຜູ້ທີ່ໄປນ້ັນເປັນທູດຝ່າຍພຣະເຢຊູຄຣິດ ແຕ່ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈງ່າຍເພ່ິນຈ່ຶງ

ໃຊ້ຄໍາວ່າສາສນາທູດ. ເຮົາເຄີຽໄດ້ຍິນເພ່ິນວ່າທູດຈາກປະເທດນ່ຶງໄປປະຈໍາການຢູ່ອີກປະເທດນ່ຶງເພ່ືອພົວ 

ພັນກັນຫລາຍດ້ານຫລາຍປະການ ທູດແຕ່ລະຄົນເປັນຜູ ້ເວົ້າວ່າຕາງໜ້າປະເທດຂອງຕົນ ດ່ັງນ້ັນການສ່ົງທູດ

ແມ່ນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຄັດເລືອກຜູ້ມີຄຸນສ ົມບັດນາໆປະການ    ພ້ອມທັງຄວາມຊ່ືສັດຕ່ໍປະເທດຊາດຂອງຕົນ 

ຄວາມສັມພັນໃນຣະຫວ່າງສອງປະເທດຈະເປັນແນວໃດນ້ັນແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບທູດ. ໂປໂລເວົ້າວ່າ ìເຫດສັນນ້ັນ

ເຮົາຈ່ຶງເປັນທູດຂອງ ພຣະຄຣິດî (ຂ້ໍ 20). ດ້ວຍວ່າເພ່ິນຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນທູດເພ່ືອຕ່ໍສາຍສັມພັນຣະວ່າງ

ເຮົາແລະພຣະເຈ້ົາ, ເມ່ືອເຮາົຮັບເຊ່ືອແລ້ວພຣະອົງກໍແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເຮົາເປັນທູດຄືກັນ ìແລະຊົງປະທານໃຫ້ເຮົາ

ມີຫນ້າທີ່ປະຕິບັດໃນການຄືນດີນ້ັນî (ຂ້ໍ 18ຂ). ສລຸບແລ້ວເຮົາທຸກຄົນຜູ້ທີຮ່ັບຄວາມລອດພ້ົນແລ້ວກໍກາຍເປັນ

ທູດຂອງພຣະຄຣິດກັນທຸກຄົນ.

4. ຄາໍຂຮໍອ້ງຂອງໂປໂລ: (2 ໂກຣິນໂທ 6:1-2)

ກ່ອນອ່ືນຂໍອະທິບາຍຄໍາວ່າ (ອ້ອນວອນ) ໃນຂ້ໍ 1 ແປວ່າ ຂໍຮ້ອງ ບ່ໍແມ່ນອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ໂປໂລໄດ້ຂໍ

ຮ້ອງເພ່ືອນຮ່ວມງານ (ແປວ່າຜູ້ຮ່ວມຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົານໍາກັນ) ຢ່າໃຫ້ເສັຽປໂຍດ (ແປວ່າ ຢ່າໃຫ້ການຊົງໄຖ່ທີ່

ມີພຣະຄຸນເສັຽປໂຍດ) ຄໍາວ່າເສັຽປໂຍດທີ່ໂປໂລຂໍຮອ້ງມີຄວາມໝາຍວ່າຢ່າໃຫ້ພຣະຄຸນການຊົງໄຖ່ດ້ວຍ

ພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູນ້ັນຢຸດຢູ່ກັບທ່ານ   ໃຫ້ເວົ້າເຣ່ືອງພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງຕ່ໍກັນໄປດ້ວຍເອົາໃຈໃສ່ 

ໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍມີໂອກາດໄດ້ຮັບພຣະຄຸນການຊົງໄຖ່ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້ ເພາະວ່າເວລາກໍາ ໜົດທີ່

ພຣະອົງຈະສະເດັດກັບຄືນມານ້ັນກໍໃກ້ແລ້ວ ເມ່ືອນ້ັນທກຸຄົນຈະຕ້ອງປາກ ົດຕົວຕ່ໍບັນລັງພິພາກສາ ìດ້ວຍວ່າ

ຈໍາເປັນທີ່ເຮົາທ ຸກຄົນຈະຕ້ອງປາກົດຕົວຕ່ໍຫນ້າບັນລັງພິພາກສາຂອງພຣະຄຣິດ ເພ່ືອທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບສົມ

ກັບການທີ່ຕົວໄດ້ເຮັດໃນຮ່າງກາຍນ້ີ ແລ້ວແຕ່ຈະດີຫລືຊ່ົວî ( 2ໂກຣິນ 5:10). ໂປໂລໃຊ້ຄໍາວ່າ ìຄົນຮ່ວມ

ງານກັບພຣະອົງî ມີຄວາມໝາຍວ່າທຸກຄົນທີ່ຖືກຊົງໄຖ່ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາໄປ
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ຍັງຄົນທັງຫລາຍດ້ວຍຄວາມຮີບດ່ວນ     ເພາະວ່າເວລາທີ່ຍັງເຫລືອນ້ັນນັບມ້ືນັບໜ້ອຍລົງທຸກມ້ື ດ້ວຍເວລາ

ໜ້ອຍນ້ີເອງໂປຈ່ຶງຂໍຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນຮ່ວມງານກັນດ້ວຍເອົາໃຈໃສ່.

ຄາໍຖາມ

1. ທ່ານເຂ້ົາໃຈຄໍາວ່າຢໍາເກງແນວໃດ?

2. ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາແນວໃດແດ່ ທັງໃນໂບດແລະນອກໂບດ?

3. ຄວາມຮັກໃຫຍ່ທີພ່ຣະເຢຊູຊົງກ່າວແມ່ນຫຍັງ?

4. 1ເປໂຕ 4:8 ìເພາະຄວາມຮັກປົກບັງຄວາມຜິດບາບໄວ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍî ທ່ານເຂ້ົາໃຈແນວໃດ?

5. ພຣະຄັມພີເວົ້າວ່າ ຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດຜູ້ນ້ັນກໍເປັນຄົນໃໝ່ ແມ່ນໃໝ່ແນວໃດ? ທ່ານຄຶດວ່າທ່ານໃ

ໝ່ບ່ໍ?

6. ອີງຕາມ 5:18 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ທ່ານເຮັດຫຍັງ? ທ່ານໄດ້ເຮັດບ່ໍ?

7. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງກ່າວວ່າ ìຢ່າໃຫ້ເປັນການໄຮ້ປໂຍດ?î

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 12

ເປນັຜູຖ້ວາຍດ້ວຍໃຈກວາ້ງຂວາງ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 2ໂກຣິນໂທ 8:1-15; 9:7-8, 11-15

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2ໂກຣິນໂທ 8-9

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊັກຊວນໃຫ້ຖວາຍເພ່ືອວຽກງານຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານໄດ້ຖວາຍຕາມພຣະຄັມພີໃໝ່ສອນຫລາຍປານໃດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອເບ່ິງການສິດຂອງຂອງໂປໂລໃນການຖວາຍເພ່ືອພັນທະກິດ.

ຄາໍນາໍ

ໂຢຮັນ 3:16 ìເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກໂລກຈົນໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອທຸກຄົນທີ່

ວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະບ ຸດນ້ັນຈະບ່ໍຈິບຫາຍ ແຕ່ມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດî ພຣະທັມຂໍ ້ນ້ີເປັນຂ້ໍທີ່ບັນດາ

ຄຣິສ ຕຽນເກືອບວ່າໝົດທຸກຄົນສາມາດເລ່ົາໄດ້ກັບປາກ ຄ້າຍຄືນົກແກ້ວປາກໄດ້. ມັນເປັນການດີທີເ່ລ່ົາໄດ້ 

ກັບປາກແຕ່ຈະໃຫ້ດີກວ່ານ້ັນຄືເຮັດໄດ້. ສັງເກດເບ່ິງພຣະເຈ້ົາມີແຕ່ພຣະບຸດອົງດຽວກໍຊົງປະທານໃຫ້ເປັນຄ່າ

ໄຖ່ຄົນບາບທັງຫລາຍຊ້ໍາ, ເຮົາຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ໂດຍການຮຽນແບບຂອງພຣະອົງ.

1. ຖວາຍແມນ່ການສະແດງອອກເຖງິພຣະຄນຸ: (2 ໂກຣິນໂທ 8:1-9)

ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດປະທານໃຫ້ເຮົາທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງໂດຍສເພາະຢ່າງຍ່ິງພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດປະທານ

ພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງລົງມາເປັນຄ່າໄຖ່ເຮົາທັງຫລາຍໃຫ້ຫລຸດພ້ົນຈາກຄວາມຜິດບາບ  ເມ່ືອເຮົາໄດ້

ຫລຸດພ້ົນຈາກຄວາມຜິດບາບແລ້ວເຮົາເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາໂຜດປະທານອັນນ້ັນ ອັນນ້ີໃຫ້ແກ່ເຮົາ ແມ່ນແຕ່ເຂ້ົາ

ປາອາຫານເຮົາກໍເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ເຮົາໄດ້ຢູ່ໄດ້ກິນ. ເມ່ືອກ່ອນນ້ີເຮົາເຄີຽເວົ້າແລະຄຶດວ່າ

ທຸກສ່ິງຢ່າງທີ່ເຮົາມີນ້ັນແມ່ນເຮົາເຮັດເອົາເອງ ຫາມາເອງ ແຕ່ເມ່ືອເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງ

ໂຜດປະທານໃຫ້ແລ້ວເຮົາຈ່ຶງຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາປະທານ. ເມ່ືອເຮົາເຂ້ົາໃຈເຊ່ັນນ້ີໂປໂລຈ່ຶງຊັກຊວນເຮົາໃຫ້ສະ

ແດງການຮູບຸ້ນຄຸນດ່ັງຕົວຢ່າງສອງປະການຂ້າງລຸ່ມນ້ີ;

1. ທີ່ໂບດໃນແຂວງມາເກໂດເນັຽ (8:1-7). ທີຖື່ກທົດລອງດ້ວຍການຖືກຂ່ົມເຫງແລະຄວາມທຸກຍາກ

ລໍາບາກຕ່າງໆ ຈະເຫັນເພ້ີມໃນ ຟີລິປອຍ 1:29-30; 1 ເທຊະໂລນິກ 1:6; 2:14; 3:3-4. ຄຶດວ່າເຂົາຄົງບ່ໍ

ມີອັນໃດຖວາຍ ແຕ່ກັບຖວາຍພໍທີຈ່ະຊ່ອຍຜູ້ອ່ືນອີກ.

ປະຫວັດສາດບອກວ່າໂບດເມກາໂດເນັຽເປັນໂບດທຸກຍາກ   ສ່ວນໂບດໂກຣິນໂທເປັນໂບດຮັ່ງມີ  ທັງສອງ

ໂບດມີບັນຫາຕ່າງກັນ ແຕ່ທັງສອງໂບດບ່ໍໄດ້ຢຸດໃນການຖວາຍໃຫ້ໂບດອ່ືນໆຕາມຖານະຂອງໂບດໃຜລາວ.

ໂບດຂອງພວກເຮົາອາດຈະມີບັນຫາແດ່ ແຕ່ແນ່ນອນເຮົາຈະບ່ໍມີບັນຫາຖືກຂ່ົມເຫງບັງຄັບໃຫ້ເຊົາເຊ່ືອພຣະ 
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ເຢຊູ ໃນຖານະທີ່ເຮົາຢູ່ໃນປະເທດທີສາມນ້ີ     ບັນຫາໃຫຍ່ໃນໂບດພວກເຮົາໃນເວລານ້ີແມ່ນບັນຫາໃຈຄັບ 

ແຄບບ່ໍຢາກແບ່ງປັນຕາມແບບຢ່າງທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສະລະພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ. ພ່ີນ້ອງເອີຽ ຄໍາວ່າ

ແບ່ງປັນແມ່ນແບ່ງຕາມສ່ິງທີ່ມີ ບ່ໍແມ່ນສ່ິງຂອງທີເ່ຫລືອໃຊ້ເຫລືອຈ່າຍ, ຂໍໃຫ້ເຮົາໄດ້ແບ່ງປັນເພ່ືອສະແດງ

ເຖິງການຮູພ້ຣະຄຸນທີ່ມີຕ່ໍເຮາົເທີ້ນ.

2. ພຣະເຢຊູເອງ (8:8-9). ທຸກຄົນເຮົາຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະ 

ອົງຊົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັ່ງມີແລະກຽດຕິຍົດ ພຣະເຈ້ົາຍັງໂຜດປະທານໃຫ້ມາເປັນຄົນທຸກຍາກລໍາບາກຈົນ

ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ພ້ົນ ìເພາະວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍຮູ້ຈັກພຣະຄຸນຂອງ ພຣະເຢຊູ

ຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາແລ້ວວ່າ ເຖິງແມ່ນພຣະອົງຊົງຮັ່ງມີ ພຣະອົງກໍຍັງຊົງຍອມກາຍເປັນຄົນຍາກຈົນ

ເພາະເຫັນແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ກາຍເປັນຄົນຮັ່ງມີ ເນ່ືອງຈາກຄວາມຍາກຈົນຂອງ

ພຣະອົງî (ຂ້ໍ 9).

2. ສດັຊື່ໃນການຖວາຍ: (2 ໂກຣິນໂທ 8:10-15)

ເມ່ືອບ່ໍນານມານ້ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສົນທະນາກັບນາຍຄັງໂບດຫລັງນ່ຶງເຣ່ືອງການຖວາຍ    ລາວບອກກັບຂ້າພະ

ເຈ້ົາວ່າລາວບ່ໍໄດ້ຖວາຍເງິນ ແຕ່ໄດ້ຖວາຍເວລາຮັບໃຊ້ເປັນນາຍຄັງ. ຂ້າພະເຈ້ົາເວົາ້ວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນອາ 

ຈານ ຖວາຍທັງເວລາ ແລະຖວາຍສິບລົດ      ເພາະວ່າຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່າເວລາທີ່ຮັບໃຊ້ນໍາການເທສນາ,

ການຢ້ຽມຢາມ, ການຊ່ອຍເຫລືອສະມາຊິກເຣ່ືອງວຽກງານຕ່າງໆນ້ັນແມ່ນການຮັບໃຊ້ ແຕ່ໄດ້ຊ່ອຍມະນຸດ 

ສ່ວນການຖວາຍນ້ັນແມ່ນບັນຍັດທີ່ມີໃນພຣະຄັມພີແລະເງິນທີ່ຖວາຍໄປນ້ັນໄປປະກອບພາຣະກິດຂອງພຣະ

ເຈ້ົາຕາມທ້ອງຖ່ິນ ແລະຍັງຂຍາຍອອກໄປທົ່ວໂລກອີກ. ຄັນຊ້ັນຕ່ໍໄປນ້ີຂະນ້ອຍຈະຮຽນຖວາຍ, ລາວເວົ້າ.

ດ່ັງທີເ່ຮົາຮູ້ກັນວ່າການຖວາຍແມ່ນພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງການນະມັສການ(ອພຍ 23:15ຂ). ແລະຍັງແມ່ນພາກ 

ສ່ວນສ່ວນນ່ຶງທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມເຊ່ືອໂດຍມີການປະຕິບັດໂດຍຮູ້ພຣະຄຸນ. ອີກປະການນ່ຶງການຖວາຍເປັນ

ເຄ່ືອງວັດແທກຫົວໃຈຂອງຜູ້ຖວາຍ     ດ່ັງນ້ັນຜູ້ທີ່ຖວາຍໜ້ອຍຖວາຍຫລາຍນ້ັນແມ່ນຂ້ຶນກັບຄວາມເຊ່ືອແລະ

ຫົວໃຈຂອງລາວເອງຢູ່ໃນຣະດັບໃດ   ສ່ວນພຣະຄັມມີຣະດັບດຽວທີ່ເປັນມາຕຖານຄື ນ່ຶງສ່ວນສິບເທົ່ານ້ັນ ບ່ໍ

ເຄີຍມີການປ່ຽນແປງຈັກເທືອ່. ຄຣິສຕຽນສ່ວນຫລວງຫລາຍກໍຕ້ັງໃຈວ່າຈະປະຕິບັດຕາມພຣະຄັມພີແທ້ ລາງ

ຄົນກໍເຮັດໄດ້ແລ້ວ ແລະຍັງມີອີກຫລາຍຄົນຍັງເຮັດບ່ໍໄດ້ ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງກ່າວວ່າ ìເຮົາຈະອອກຄວາມ

ເຫັນໃນເຣ່ືອງນ້ີວ່າ ເຣ່ືອງທີພ່ວກເຈ້ົາໄດ້ຕ້ັງຕ້ົນກ່ອນເຂົາເມ່ືອປີກາຍນ້ີ ແລະບ່ໍແມ່ນພວກເຈ້ົາໄດ້ຕ້ັງຕ້ົນຈະ

ເຮັດເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ວ່າຍັງເຕັມໃຈໃນການເຮັດນ້ັນດ້ວຍ ບັດນ້ີກໍຄວນແລ້ວທີເ່ຈ້ົາທັງຫລາຍຈະເຮັດການນ້ັນໃຫ້

ສໍາເຣັດເສັຽ ເພ່ືອວ່າເມ່ືອພວກເຈ້ົາມີໃຈພ້ອມຢູ່ແລ້ວ ເຈ້ົາກໍສໍາເຣັດຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົນî

(ຂ້ໍ 10-11). ແປວ່າໂປໂລມີຄໍາເຫັນແລະແນະນໍາໃນການຕ້ັງໃຈຂອງເຂົາແນວໃດກໍເຮັດໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມ

ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາ, ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ບອກຈໍານວນການຖວາຍແຕ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສາມາດ ເພາະວ່າໂບດ

ໂກຣິນໂທເປັນໂບດຮັ່ງມີແຕ່ໄດ້ຖວາຍຕ່ໍາກວ່າຄວາມສາມາດຂອງເຂົາ. ຄົນຮັ່ງມີລາງເທື່ອກໍຖວາຍໜ້ອຍ 

ກວ່າຄົນຍາກຈົນອີກ ເພາະເຂົາລືມຄຶດໄປວ່າຄວາມຮັ່ງມີຂອງເຂົາສາມາດໃຫ້ຄົນອ່ືນໄດ້ຮັບພຣະພອນໂດຍ

ການຖວາຍຂອງເຂົາ, ດ່ັງນ້ັນ ຫາກທ່ານຕ້ັງໃຈແນວໃດໃນການຖວາຍວັນນ້ີເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດ

ໃຫ້ຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງທ່ານສໍາເຣັດ     ໂດຍເປັນຄົນສັດຊ່ືໃນການຖວາຍຕາມຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງຕົນ ຈ່ົງຮູ້ວ່າ.
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ìດ່ັງມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີແລ້ວວ່າ, ìຜູ້ໃດໄດ້ຫລາຍກໍບ່ໍເຫລືອ ແລະຜູ້ທີ່ໄດ້ຫນ້ອຍກໍບ່ໍຂາດເຂີນ” (ຂ້ໍ 

15).

3. ຖວາຍດວ້ຍທາ່ທທີີເ່ໝາະສມົ: (2 ໂກຣິນໂທ 9:7-8, 11-15)

ລາງເທື່ອເຮົາອາດຈະຖາມວ່າການຖວາຍແບບໃດຖືກແລະການຖວາຍແບບໃດບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ລາງຄົນເວົ້າວ່າ

ຖວາຍດ້ວຍທ່າທີຫລືວິທໃີດກໍແມ່ນຖວາຍບ່ໍມີຫຍັງຕ່າງກັນດອກ. ເມ່ືອເຮົາມາຟັງຄໍາສອນຂອງໂປໂລເຮົາຈະ

ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ ໂປໂລກ່າວສອນວ່າ  ìທຸກຄົນຈ່ົງໃຫ້ຕາມທີຕົ່ນໄດ້ຄຶດຫມາຍໄວ້ໃນໃຈ ບ່ໍໃຊ່ໃຫ້ດ້ວຍ

ຄຶດເສັຽດາຍ ຫລືດ້ວຍຂືນໃຈໃຫ້ ເຫດວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກຄົນນ້ັນທີ່ໃຫ້ດ້ວຍຊ່ືນໃຈຍິນດີî (ຂ້ໍ 7). ແປວ່າທຸກ

ຄົນ ບ່ໍແມ່ນທຸກຄອບຄົວ ເພາະການຖວາຍກໍດີ ຄວາມເຊ່ືອກໍດີ ທັງສອງຢ່າງເປັນຂອງສ່ວນຕົວ, ໂປໂລເວົ້າ

ວ່າ ບ່ໍໃຫ້ດ້ວຍຄວາມຂືນໃຈໃຫ້ ແປວ່າດ້ວຍໃຫ້ດ້ວຍຄຶດເສັຽດາຍ ຫລືບາງທີບ່ໍຢາກໃຫ້ແຕ່ຖ້າບ່ໍໃຫ້ພັດອາຍຜູ້

ອ່ືນ  ໃນຕອນທ້າຍໂປໂລຍັງຍົກຕົວຢ່າງພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກເຮົາດ້ວຍຄວາມຊ່ືນໃຈ   ບ່ໍແມ່ນຮັກເຮົາດ້ວຍຄວາມ

ຝືນໃຈ. ຮຽນຖວາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແບບວິທີການແລະຕາມຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີນ້ັນມັນຍາກ ແຕ່ຫາກ

ເຮົາວາງຣະບຽບແລະເປ້ົາໝາຍໄວ້ຢ່າງຄັກແນ່ເຮົາກໍຈະເຮັດໄດ້  ເພາະວ່າຫລາຍເທືອ່ແລ້ວເຮົາໄດ້ຕ້ັງໃຈໄວ້

ວ່າຈະຖວາຍຕາມພຣະຄັມພີສອນ  ຈົນມາເຖິງວັນນ້ີເຮາົຍັງບ່ໍໄດ້ເຮັດເທື່ອ ທັງນ້ີອາດຈະເປັນເພາະວ່າເຮົາບ່ໍ

ໄດ້ຕ້ັງວັນເວລາວ່າວັນໃດເຮົາຈະໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງເຮົາ.

ທ່ານລອງເອົາວິທີນ້ີໄປໃຊ້ລອງເບ່ິງ. 1. ອ້ອນວອນສາຣະພາບກັບພຣະເຈ້ົາວ່າຂ້ານ້ອຍຖວາຍບ່ໍໄດ້ຕາມ

ກໍາໜົດ. 2. ອ່ານພຣະຄັມພີເປັນປະຈໍາ ຫາກບໍຮູ້ວ່າຈະອ່ານບົດໃດໃຫ້ລອງອ່ານ (ມາລາຄີ 3:6-12, ມັດ 

ທາຍ 25:31-46). ແລະ 3. ວາງຣະບຽບ ເພ້ີມການຖວາຍແຕ່ລະອາທິດຢ່າງສມ່ໍາສເມີອາທິດລະດອນສອງ 

ດອນ ເຮັດແນວນ້ີໄປເລ້ືອຍໆວັນນ່ຶງທ່ານຈະບັນລຸເປ້ົາໝາຍຢ່າງແນ່ນອນ.

ການບໍຣິຈາກດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງເປັນປັດຈັຍທີ່ສໍາຄັນອີກອັນນ່ຶງທີ່ເຮົາຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຝຶກຫັດ   ໃຫ ້ຄຶດເສັຽ 

ວ່າ ການບໍຣິຈາກຂອງເຮົານ້ັນຈະບ່ໍເສັຽໄປຈັກເທື່ອ   ຫາກບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫັນເຮົາກໍເຊືອວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ

ເຫັນ ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງກ່າວວ່າ ìທ່ານບໍຣິຈາກຢ່າງກວ້າງຂວາງໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ ຄຸນຄວາມດີຂອງ

ທ່ານກໍຕ້ັງຢູ່ເປັນນິດ” (ຂ້ໍ 9) ແລະການບໍຣິຈາກດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງຄວນຈະເປັນນິສັຍຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ 

ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງອວຍພອນເຮົາ   ìບຸກຄົນທີ່ສະແດງໃຈກວ້າງຂວາງກໍຈະຮັບພອນ ເພາະເຂົາ

ແບ່ງສ່ວນອາຫານຂອງເຂົາແກ່ຄົນຍາກຈົນî (ສຸພາສິດ 22:9).

ປະການທີ່ສໍາຄັນອີກປະການນ່ຶງແມ່ນຖວາຍດ້ວຍການໂມທະນະພຣະຄຸນ  ìຊົງໂຜດໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍຮັ່ງມີ

ດ້ວຍສ່ິງຂອງຢ່າງບໍຣິບູນ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຈ້ົາມີສ່ິງຂອງແຈກຢາຍຢ່າງໃຈກວ້າງຂວາງ ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ນໍາໄປແຈກ 

ຢາຍຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ເກ ີດມີການຂອບພຣະຄຸນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 11). ແປວ່າສ່ິງຂອງຫລືເງິນຄໍາທີເ່ຂົາຖວາຍ

ໄປນ້ັນແມ່ນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ແລ້ວ ແລະເຂົາໄດ້ຖວາຍໃຫ້ໂບດແລ້ວໂປໂລໄດ້ນໍາໄປ

ແຈກຢາກຄົນຍາກຈົນ     ດ່ັງນ້ັນຜູ້ທີຖ່ວາຍໄປນ້ັນຄວນໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທີພ່ຣະອົງຊົງໂຜດ
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ປະທານໃຫ້ທ່ານມີເພ່ືອຈະໄດ້ແຈກຢາຍຄົນອ່ືນ. ìຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາເພາະຂອງພຣະຣາຊທານອັນ

ເຫລືອລ້ົນທີຈ່ະພັນລະນາໃຫ້ສ້ິນສຸດໄດ້î (ຂ້ໍ 15).

ຄາໍຖາມ:

1. ການຖວາຍແມ່ນການສະແດງເຖິງພຣະຄຸນແນວໃດ?.

2. ທ່ານເປັນຄົນສັດຊ່ືໃນການຖວາຍບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ?

3. ທ່ານຈະຕ້ອງປັບປຸງແກ ້ໄຂອັນໃດບ່ໍເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ຖວາຍຕາມຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງທ່ານ?

4. ຫາກທ່ານໄດ້ຖວາຍຕາມພຣະຄັມພີສອນແລ້ວ ທ່ານໄດ້ຖວາຍໃນທ່າທທີີ່ເໝາະສົມບ່ໍ?

5. ທ່ານຈະສັນຍາກັບພຣະເຈ້ົາບ່ໍວ່າຈະພະຍາຍາມປະຕິບັດຕາມຄໍາສອນແຕ່ວັນນ້ີເປັນຕ້ົນໄປ ໂດຍຕ້ັງ

ກໍານົດວັນເວລາສໍາລັບຕົນເອງ.

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທ ີ13

ເພິ່ງພຣະຄຸນ

ຂໍ້ພຣະຄັມພສີໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ 2ໂກຣິນໂທ 12:1-10

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄັມພ:ີ 2ໂກຣິນໂທ 10:1-13:13

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຮົາເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງດ້ວຍພຣະຄຸນ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາບັນລຸຜົນຢ່າງໃດ?

ຈປຸສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກເປັນບົດຮຽນສອນໃຫ້ເຮົາເພ່ິງພຣະຄຸນ.

ຄໍານໍາ

ໂປໂລໂອ້ອວດເຫັນນິມິດສວັນຊ້ັນຟ້າຂອງພຣະເຈ້ົາ     ແຕ່ບ່ໍໄດ ້ໝາຍຄວາມວ່າໂປໂລເປັນຄົນອ່ອນແອໃນ

ເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອ  ແຕ່ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງກາຍທີ່ເຮົາທັງຫລາຍບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້ຢ່າງ

ລະອຽດ. ໂປໂລໄດ້ອ້າງເຖິງ 14 ປີ ທີຜ່່ານມາ ຄືປະມານປີ ຄສ 42 ໃນເວລາທີ່ໂປໂລຍັງຢູ່ໃນເມືອງຕາໂຊ 

ກ່ອນໜ້າບານາບັດໄດ້ພາເພ່ິນໄປຍັງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ (ກຈກ 11:25).

1. ດວ້ຍພຣະຄນຸຈຶງ່ມີໂອກາດ: (2 ໂກຣິນໂທ 12:1-6)

ໂປໂລເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍຄໍາເວົ້າວ່າ ìເຖິງຈະບ່ໍມີປໂຍດອັນໃດກໍຕາມ ເຮົາກໍຈໍາເປ ັນຕ້ອງອວດຕົວî (ຂ້ໍ 1ກ). ອາດ 

ຈະໝາຍຄວາມວ່າໃຜຈະເຊ່ືອຫລືບ່ໍເຊ່ືອກໍຕາມ ແຕ່ຈະໂອ້ອວດການເຫັນນິມິດທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສໍາແດງໃຫ້

ເພ່ິນເຫັນ ເພາະເພ່ິນຄຶດວ່າມ ັນເປັນຣິດອໍານາດພິເສດທີເ່ຮັດໃຫ້ເຫັນຢ່າງນ້ີ, ໂປໂລກ່າວເຊ່ັນນ້ີເພາະເພ່ິນ

ເຂ້ົາໃຈວ່າຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດບ່ໍມີວັນຈະເຂ້ົາໃຈນິມິດນ້ີໄດ້ ນອກຈາກຈະເພ່ິງພຣະຄຸນເທົ່ານ້ັນຈ່ຶງຈະ

ເຂ້ົາໃຈໃນນິມິດນ້ີໄດ້. ການໂອ້ອວດນິມິດນ້ີໂປໂລກ່າວເຖິງຕົນເອງໃນສິບສ່ີປີທີ່ຜ່ານມາເພ່ິນໄດ ້ຖືກຮັບຂ້ຶນ

ໄປຍັງສວັນຊ້ັນທີສາມ (ຄໍາວ່າສວັນຊ້ັນທີສາມຍັງເປັນຄໍາປິສນາຢູ່) ສາສນາສາດລາງຄົນສັນນິຖານວ່າ ສວັນ

ຊ້ັນທສີາມນ້ັນອາດຈະໝາຍເຖິງ ພາຣາດາຍ ຫລືສວນທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍຜົລໄມ້ທຸກຢ່າງໃນທຸກຣະດູ ສ່ວນສາສ 

ນາສາດຜູ້ອ່ືນສັນນິຖານວ່າໃນຂະນະທີ່ຂ່ີມ້າໄປຂ່ົມເຫງຄຣິສຕຽນນ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພ່ິນຕົກຈາກຫລັງ

ມ້າແລະຕາບອດເຖິງສາມວັນ ຕອນນ້ີເອງເຮັດໃຫ້ເພ່ິນເຫັນນິມິດຂອງພຣະເຈ້ົາ (ກິຈການ 9). ດ້ວຍເຫດນ້ີ

ເພ່ິນຈ່ຶງກ່າວວ່າ  ìແຕ່ຈະໄປທັງກາຍຫລືນອກກາຍເຮົາກໍບ່ໍຮູ້ ພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນເປັນຜູ້ຊົງຊາບî (ຂ້ໍ 3). ສລຸບ

ແລ້ວບ່ໍມີໃຜສາມາດຮູ້ດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງຕົນ ແມ່ນແຕ່ໂປໂລເອງກໍຍັງບ່ໍຮູ້ວ່າຕົນເອງຂ້ຶນໄປສວັນໃນນິ  

ມິດ ໄດ້ຢ່າງໃດ ທີ່ຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້ກໍຕ່ໍເມ່ືອເພ່ິງພຣະຄຸນເທົ່ານ້ັນ ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງກ່າວຢ້ໍາອີກວ່າ ìຄົນນ້ັນ

ໄດ້ຍິນສຽງທີ່ຈະກ່າວອອກເປັນຄໍາບ່ໍໄດ້ ແລະເປັນສ່ິງທີ່ຫ້າມມະນຸດບ່ໍໃຫ້ເປີດເຜີຍສໍາລັບຄົນຜ ູ ້ນ້ັນແຫລະ,

ເຮົາອວດໄດ້ ແຕ່ສໍາລັບເຮົາເອງຈະບ່ໍອວດຕົວ ເວັ້ນແຕ່ຈະອວດໃນຄວາມອ່ອນແຮງຂອງເຮົາî (ຂ້ໍ 4-5). ແປ

ວ່າ ໂປໂລບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄັກແນ່    ຈ່ຶງອວດເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນອວດຕົນເອງ.

ìເພາະເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຢາກອວດຕົວ ເຮົາກໍບ່ໍເປັນຄົນໂງ່ ເພາະເຮົາກ່າວຕາມຄວາມຈິງ ແຕ່ເຮົາອົດກ້ັນໄວ້ 

ກໍເພາະຢ້ານວ່າຈະມີບາງຄົນຍົກຍ້ອງເຮົາ ເກີນກວ່າທີເ່ຂົາໄດ້ຮູ້ຈາກການເຫັນແລະຟັງເຮົານ້ັນî (ຂ້ໍ 6).
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2. ເພິງ່ພຣະຄນຸໃນຍາມເປນັທກຸ ( 12:7-8).

ໂປໂລໄດ້ຣະມັດຣະວັງໃນການໂອ້ອວດຂອງເພ່ິນໂດຍກ່າວວ່າ ìແລະເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຮົາຍົກຍ້ອງຕົວຈົນເກີນໄປ

ເນ່ືອງຈາກການຊົງສະແດງອັນຫລວງຫລາຍຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ມີສ້ຽນຫນາມ

ໃນເນ້ືອກາຍຂອງເຮາົ ເປັນບໍຣິວານຂອງຊາຕານທີ່ທຸບຕີເຮົາ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຮົາຍົກຍ້ອງຕົວຈົນເກີນໄປî (ຂ້ໍ 7).

ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າໂປໂລໄດ້ໂອ້ອວດເຣ່ືອງເຫັນສວັນຊ້ັນທີສາມຊ່ຶງເປັນຍ້ອນພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທີຊົ່ງບັນດານໃຫ້

ເພ່ິນເຫັນ ແຕ່ໃນເວລາຂະນະທີ່ເພ່ິນໄດ້ອວດວ່າເຫັນສວັນນ້ີເພ່ິນກໍຖ່ອມຕົວໂດຍກ່າວອີກວ່າ ìພຣະເຈ້ົາໄດ້

ຊົງບັນດານໃຫ້ມີສ້ຽນຫນາມໃນເນ້ືອກາຍຂອງເຮາົî ຈະເປັນສ້ຽນໜາມຫລືບັນຫາອັນໃດນ້ັນໂປໂລບ່ໍໄດ້

ບອກ ແຕ່ມີສາສນາສາດລາງຄົນສັນນິຖານວ່າ ໃນຂະນະທີ່ເພ່ິນເຫັນສວັນນ້ັນເພ່ິນໄດ້ເປັນໄຂ້ຢ່າງໜັກເນ່ືອງ 

ຈາກຕາທັງສອງເບ້ືອງ ຕາຂອງເພ່ິນບອດໃນຂະນະທີ່ເພ່ິນເຫັນແສງສວ່າງມາຈາກຟ້າ (ກິຈການ 9:3).

ຫາກເຮົາກັບຄືນໄປອ່ານບົດ 11:23-28 ເຮົາຈະເຫັນວ່າໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຫາເຣ່ືອງຖືກຄຸກ, ຖືກຂ້ຽນຕີ,

ຖືກເຂົາຄວ່າງຫີນໃສ່, ບັນຫາເຮືອຫລ້ົມ, ບັນຫາຖືກໂຈນປຸ້ນ, ບັນຫາການອົດຫລັບອົດນອນ, ບັນຫາພ່ີນ້ອງ 

ຮັບໃຊ້ນໍາກັນບ່ໍສັດຊ່ື, ບັນຫາຂາດເຂ້ົາປາອາຫານ, ບັນຫາໜາວສ່ັນເພາະບ່ໍມີເຄ່ື່ືອງນຸ່ງຫ່ົມພຽງພໍ ແລະອ່ືນໆ 

ແຕ່ທັງໝົດນ້ີໂປໂລເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນດ້ວຍພຣະຄຸນທີ່ຊົງເຮດັໃຫ້ເພ່ິນເຂ້ັມແຂງແລະລອດມາ ຈົນເຖິງເວລາທີ່

ເພ່ິນເລ່ົາເຣ່ືອງນິມິດເຫັນສວັນຊ້ັນທີສາມນ້ີ. ລາງເທື່ອສ້ຽນໜາມໃນຮ່າງກາຍຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາກາຍເປັນຄົນ

ຖ່ອມຕົວ ຫາກເຮົາມອບເຣ່ືອງທັງໝົດໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ລາງຄົນທີ່ບ່ໍສາມາດທົນຕ່ໍສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງ

ກາຍກໍໄດ້ໜີຈາກພຣະເຈ້ົາໄປແລ້ວ   ເພາະລາວບ່ໍໄດ້ມອບເຣ່ືອງໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາເພາະລາວພະຍາຍາມປົດ

ແກ້ສ້ຽນໜາມນ້ັນດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນຈໍານວນສ້ຽນໜາມທີ່ໂປໂລກ່າວມານ້ັນຈະຖືກເຮົາບາງຢ່າງເທົ່ານ້ັນແນ່ 

ນອນເຮົາຈະບ່ໍລອດຫາກເຮາົອາສັຍຄວາມຮູແ້ລະຄວາມສາມາດຂອງເຮົາເອງ     ເຮົາຄວນເພ່ິງພຣະຄຸນໃນ

ຍາມຍາກເຊ່ັນນ້ີຄືໂປໂລໄດ້ຊັຍຊະນະມາແລ້ວ. ເຮົາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທີ່ໂປໂລບ່ໍໄດ້ອ່ອນແອຕ່ໍສ້ຽນ

ໜາມນ້ັນ ແຕ່ໄດ້ເຂ້ັມແຂງໃນພຣະຄຸນເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ຮຽນເອົາແບບຢ່າງ. ພຣະຄຸນອັນມາແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້

ປົກປ້ອງໂປໂລຢ່າງໃດ ພຣະຄຸນອັນມາແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍຈະປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເຮົາຢ່າງດຽວກັນ 

3. ເພິ່ງພຣະຄນຸຈົນໝດົໃຈ: (2 ໂກຣິນໂທ 12:9-10)

ໂປໂລໄດ້ໂອ້ອວດວ່າເພ່ິນລອດພ້ົນສ້ຽນໜາມດ້ວຍພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທີ່ຊົງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເພ່ິນຢູ່ຕລອດເວ 

ລາ   ການກ່າວຂອງເພ່ິນເປັນການຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາທີ່ເຮົາທັງຫລາຍສົມຄວນຮຽນເອົາເປັນແບບຢ່າງ 

ໂປໂລຮູ້ດີວ່າ ພຣະຄຸນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຣິດອໍານາດເທົ່ານ້ັນຈະຊົງເພ້ີມເຕີມບ່ອນອ່ອນແອຂາດເຂີນໃຫ້ເຕັມ

ຕາມມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ິນຍັງເວົ້າອີກວ່າ ìແຕ່ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຮົາວ່າ,ìການທີ່ເຈ້ົາມີຄຸນຈາກ

ເຮົາ ກໍພໍສໍາລັບເຈ້ົາແລ້ວ ດ້ວຍວ່າຄວາມອ່ອນແອມີຢູ່ທີ່ໃດ ເດດຂອງເຮົາກໍມີຣິດຂ້ຶນເຕັມຂນາດຢູ່ທີ່ນ້ັນî

ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນບັນດາຄວາມອ່ອນແອຂອງເຮາົດີກວ່າ ເພ່ືອຣິດເດດຂອງພຣະ

ຄຣິດຈະບັງຮົ່ມເຮົາໄວ້î (ຂ້ໍ 9). ແປວ່າຍາມໃດຫາກເຮົາມີຄວາມອ່ອນແອຈະຊ່ອຍໃຫ້ຖ່ອມຕົວລົງເພ່ິງຣິດ

ເດດຂອງພຣະຄຣິດກໍຈະຊ່ອຍໃຫ ້ທົນຢູ່ໄດ້. ດອກໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ຕາມທ້ອງຕລາດຈະບ່ໍສ່ົງແສງໃດໆ   ຫາກບ່ໍໄດ້

ຫັນເຂ້ົາຕິດກັບຫົວດອກໄຟທີ່ມີພລັງໄຟມາຈາກໂຮງໄຟຟ້າທີສ່ົ່ງພະລັງອັນເບ່ິງບ່ໍເຫັນມາຍັງບ້ານເຮືອນຂອງ
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ເຮົາ, ຊີວດິເຮົາກໍເປັນຄືດອກໄຟນ້ັນແຫລະ  ຕາບໃດຫາກບ່ໍຕິດພັນກັບພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ທີ່ຊົງພະລັງອໍານາດ

ອັນເບ່ິງບ່ໍເຫັນດ້ວຍຕາເປ່ົາເຮົາກໍຈະບ່ໍມີແສງ ແຕ່ເຮົາຈະມີແສງກໍຕ່ໍເມ່ືອຊີວິດເຮົາຕິດກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

ເຮົາທັງຫລາຍກໍຈະເປັນເໝອືນດອກໄຟດອກນ່ຶງທີ່ສ່ົງແສງອອກໄປເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍຈະໄດ້ເຫັນຮຸ່ງ. ພຣະ

ເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ìພວກທ່ານຄືແສງສະວ່າງສໍາລັບໂລກ” (ມັດທາຍ 5:14).

ìເພາະເຫັນແກ່ພຣະຄຣິດເຮາົຈ່ຶງຊ່ືນໃຈໃນບັນດາຄວາມອ່ອນແອ ໃນການຖືກຫມ່ິນປມາດ ໃນຄວາມຍາກ

ລໍາບາກ ໃນການຖືກຂ່ົມເຫັງແລະໃນຄວາມຍາກຈົນ ເພາະວ່າເຮົາອ່ອນແອເມ່ືອໃດ ເຮົາກໍຈະແຂງແຮງເມ່ືອ

ນ້ັນî (ຂ້ໍ 10). ໃນທີ່ສຸດສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງກາຍທີໂ່ປໂລກ່າວມາຂ້າງເທິງກໍຖືກເປີດເຜີຍໃນຂ້ໍ 10 ນ້ີເອງ.

ຄວາມອ່ອນແອເມ່ືອຖືກໝິ່ນປມາດ, ຄວາມອ່ອນແອເມ່ືອຕົກຢູ່ໃນຄວາມຍາກລໍາບາກ, ຄວາມອ່ອນແອເມ່ືອ 

ຕົກຢູ່ໃນການຖືກຂ່ົມເຫັງນ້ີໃຜໆ ກໍອ່ອນກໍາລັງໃຈ    ແຕ່ໂປໂລກ່າວວ່າທຸກຄ້ັງເພ່ິນມີຄວາມອ່ອນແອ່ເພ່ິນໄດ້

ເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນໃນພຣະຄຣິດ. ຫາກໃນຊີວິດຂອງຄົນເຮົາເຮັດສ່ິງໃດກໍສໍາເຣັດທຸກຢ່າງ ເຮົາກໍຈະເປັນຄົນໂອ້

ອວດວ່າເຮົາເກັ່ງ ແຕ່ເມ່ືອເຮາົພົບບັນຫາເຮົາກໍທໍ້ຖອຍເພາະເຮົາເຮັດດ້ວຍກໍາລັງແລະເຫ່ືອແຮງຂອງຕົນເອງ 

ເຮົາຄວນມອບທຸກຢ່າງໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາ  ເພ່ືອວ່າເມ່ືອເຮາົອ່ອນເພັຽພຣະອົງຈະຊົງຊູກໍາລັງ ເມ່ືອເຮົາເຮັດໄດ້

ສໍາເຣັດພຣະອົງກໍໄດ້ຮັບກຽດ.

ໂປໂລໄດ້ມອບທຸກເຣ່ືອງໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາ ເພາະວ່າເພ່ິນໄດ້ໄວວ້າງໃນໃນພຣະເຈ້ົາຈົນສຸດອົກສຸດໃຈ ທີ່ເພ່ິນ

ຊະນະຕ່ໍການຍາກລໍາບາກຕ່າງໆນ້ັນ  ເພ່ິນຍອມຮັບວ່າເພ່ິນໄດ້ຜ່ານພ້ົນມັນດ້ວຍພຣະຄຸນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທີ່ມາ

ຈາກເບ້ືອງເທິງ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງໂປໂລກາຍເປັນແບບຢ່າງຕ່ໍຄົນລຸ້ນຫລັງ ìພວກເຮົາຮູແ້ລ້ວວ່າ

ພຣະເຈ້ົາຊົງຮ່ວມກັບຄົນທັງຫລາຍທີຮ່ັກພຣະອົງ ເພ່ືອໃຫ້ເກ ີດຜົນດີໃນທຸກສ່ິງ ຄືຄົນທັງປວງທີພ່ຣະອົງໄດ້ຊົງ

ເອ້ີນໄວຕ້າມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງî (ໂຣມ 8:28).

ຄໍາຖາມ:

1. ໂປໂລໄດ້ໂອ້ອວດອັນໃດ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງໂອ້ອວດ?

2. ທ່ານຄຶດວ່າທ່ານເປັນຄົນເໝາະສົມທີ່ຈະຮັບໃຊ້ບ່ໍ?

3. ໃນການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານໆ ຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາເອ້ີນທ່ານມາຮັບໃຊ້ຍ້ອນວ່າທ່ານມີຄວາມສາມາດຊ້ັນບ່ໍ?

4. ການທຸກຍາກລໍາບາກຂອງທ່ານກັບໂປໂລມີຫຍັງຄືກັນແດ່? ເຮັດແນວໃດໂປໂລຈ່ຶງລອດພ້ົນ?

5. ສ້ຽນໜາມຮ່າງກາຍອັນໃດທີ່ທ່ານຢາກຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເອົາອອກ?

6. ທ່ານຈະຮຽນເພ່ິງພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຢ່າງສຸດອົກສຸດໃຈແນວໃດ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌


