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ບົດຮຽນທ ີ1 
ມີຂ່າວປະເສີດອັນດຽວເທົ່ານັນ້ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄາລາເຕັຽ 1:1-10 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ຄາລາເຕຽັ 1:1-10 
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ມີຂ່າວປະເສີດອັນດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຈາກພຣະບ ິ 
                                           ດາເຈົ້າແລະພຣະເຢຊູເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ມີຈຸດໃດ  ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງປະຕິເສດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຈະນໍາພານັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຮູ້ຈັກວ່າ ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ 
                                         ແມ່ນຢ ູ່ໃນພຣະເຢຊູ ແລະອະທິບາຍວ່າ ພວກເຮົາຈະມີຄວາມຮບັຜິດຊອບ 
                                         ຢ່າງໃດຕໍຄ່ໍາເວົ້າຂອງໂປໂລ. 
 

ຄໍານໍາ 
ຄົນສ່ວນຫລາຍເຂົ້າໃຈວ່າ ການຮັບຮູ້ສະພາບການໃຫມ່ເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫລາຍ.  ແຕ່ການຮັບຮູ້ນັ້ນກໍມຫີລາຍ
ຄົນທີ່ບໍ່ພໍໃຈ.  ມີຊາຍຄົນນຶງ່ຊື່ຄາມາລີເອັນ ໄດ້ລຸກຢືນຂຶ້ນແລະກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາແຊນແຮນດຣີນຮັບຮູ້
ຄົນພວກນີ້ ແລະທ່ານກໍໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງເຖິງສມັຍຂອງທູດາແລະສມັຍຂອງຢູດາ ໄທຄາລເີລ. (ກິຈການ 5:34 
-39) ທ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ ພວກເຮົາກໍເຫມືອນກັນ ຕ້ອງການໆປ່ຽນແປງແລະຕ້ອງການໆຮັບຮູ້ສະພາບການ
ໃຫມ່ໆເຫມືອນກັນ.     ແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນເປັນຫວ່ງນັ້ນ ແມ່ນຢ້ານວ່າຈະປ່ຽນແປງໄປເກີນກວ່າຄວາມ
ຕ້ອງການ ແລະກໍຢ້ານວ່າຈະເຫັນການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕອ້ງ. 
ໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າຊາວຄຣິສຕຽນເມືອງຄາລາເຕັຽ ມີການກະທໍາທີ່ຜິດພາດຫລາຍ. ການບໍຍ່ອມປ່ຽນແປງນັ້ນ
ກໍບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຫລາຍປານໃດ.  ແຕ່ຫລາຍໄປກວ່ານັ້ນກຄໍື ພວກເຂົາພາກັນປ່ຽນແປງ
ຫລາຍເກີນໄປໂພດ:   ໄປຮັບເອົາຄໍາສອນທີ່ຜິດໆ,  ໄປຮັບເອົາຄໍາສອນທີ່ວ່າອັນໃດກໍດີຫມົດ,ໄປຮັບເອົາຄໍາ
ສອນຂອງພວກທີ່ບິດເບືອນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູ. (ຄາລາເຕັຽ 1:7) 
 
1. ໂປໂລຮຽກຮ້ອງ:   ( ຄາລາເຕັຽ 1:1-2 ) 
ໃນການເລີ້ມຕົ້ນຈົດຫມາຍນີ້, ສ່ວນຫລາຍແລ້ວກໍເຫມືອນກັບຈົດຫມາຍສະບັບຕ່າງໆ,   ໂປໂລຈະແນະນໍາ
ຕົວເອງກ່ອນ ແລ້ວຈະບອກວ່າ ຈົດຫມາຍນີ້ແມ່ນເຖິງຄຣິສຕຽນຊາວຄາລາເຕັຽ.  ຈົດຫມາຍນີແ້ມ່ນມາຈາກ
ພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ເປັນຜ້ ູແຕ່ງຕັງ້ຂຶ້ນ ບໍ່ແມ່ນມາຈາກມະນຸດທັມດາ.   
ໂປໂລໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການໂຕ້ຕອບ ຄໍາກ່າວຫາຂອງພວກຢິວທັງຫລາຍ.    (1) ພວກເຂົາກ່າວວ່າໂປໂລບໍ່ 
ແມ່ນອັຄທູດ; ແຕໂ່ປໂລກໍຕອບພວກເຂົາໄປວ່າ ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ພຣະເຈົ້າເປັນຜ້ ູຊົງເອີ້ນເອົາທ່ານ. (2) ພວກ
ເຂົາກ່າວວ່າຂ່າວປະເສີດບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ເພາະວ່າທ່ານບໍ່ມີສິດທີ່ຈະກ່າວກົດຫມາຍຂອງພຣະເຈົ້າ. ໂປໂລ 
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ກໍໄດ້ຕອບໄປໃນບົດທີ 3 ແລະ 4. ໂດຍໃຊ້ຕົວຢ່າງຂອງອັບຣາຮາມ, ທ່ານກ່າວເຖິງຄວາມຊອບທັມໂດຍທາງ
ຄວາມເຊື່ອ ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍການກະທໍາ. (3) ພວກເຂົາກ່າວວ່າຂ່າວປະເສີດຂອງໂປໂລເຮັດໃຫ ້ຄົນບໍ່ມີສິດເສຣີ 
ພາບ. ໂປໂລກໍຕອບພວກເຂົາ ໃນບົດທີ 5 ແລະ 6 ວ່າເສຣີພາບຂອງມະນຸດນັ້ນແມ່ນມາຈາກຂ້າງໃນ ບໍແ່ມ່ນ
ເສຣີພາບທາງຂ້າງນອກ.   
 
2. ໂປໂລເຕືອນໃຫ້ຕ້ັງໝັ້ນຄົງ:  ( ຄາລາເຕັຽ 1:3-5) 
ການຮຽກເອີ້ນຂອງໂປໂລເປັນຮາກຖານທີ່ສໍາຄັນຫລາຍໃນການຕັ້ງຫມັ້ນຄົງຢ່ ູໃນພຣະຄຣິດ.   ພຣະອົງເປັນ
ໃຜ ແລະພຣະອົງໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ?່ ໂປໂລຍັງໄດ້ກ່າວໄປເຖິງ  “ພຣະຄຸນແລະສັນຕິສຸກ” ທີ່ມີຢ່ ູໃນ “  ພຣະບິ 
ດາແລະພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ ” ດ້ວຍ.  (1:3)   
 
ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດຫຍັງເພື່ອພວກເຮົາແດ່?  ພຣະອົງຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫພ້ົ້ນຈາກຄາວຊົ່ວຮ້າຍ (1:4) ໃນຄໍາ
ເວ້ົາຕອນນີ້  ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງ ຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນແລະ ການນັບຖືສາສ 
ນາອື່ນໆ.  ສາສນາອື່ນໆ ແມ່ນເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍມະນຸດແລວ້ຈຶ່ງມາເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ.  ແຕ່ຄຣິສຕຽນ
ແມ່ນເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າກ່ອນ.  ຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ເອງ ຄວາມພົ້ນຈຶ່ງມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນ.   
ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດຫຍັງເພື່ອພວກເຮົາອີກແດ່? ຫລາຍເທື່ອພຣະຄັມພີໃຫມໄ່ດ້ກ່າວເຖິງການໄຖ່ບາບ,   ການ
ແກ້ໄຂການຖກືມັດດ້ວຍຄວາມບາບ (ມກ.10:45).  ພຣະເຢຊູໄດ້ຖວາຍຊີວິດເພື່ອພວກເຮົາ(ເຮັບເຣີ 9:11-
12) ພຣະເຢຊູຊົງເປັນທະນາຍຄວາມເພື່ອພວກເຮົາຕໍ່ຫນ້າຜ້ ູຕັດສິນ (1ໂຢຮັນ 2:1)   ໃນບົດນີ້ພຣະເຢຊູຊົງ
ເປັນຜ້ ູຊ່ວຍກູ້ (ຄຕ. 1:4) ພວກເຮົາຕ້ອງການໆຊ່ວຍກ້ ູເພາະວ່າ ພວກເຮົາຢ່ ູໃນຄາວຊົ່ວຮ້າຍ.(1:4) 
ໂປໂລຢັ້ງຢືນຢ່າງແຂງຂັນວ່າ  ພຣະເຢຊູຊ່ວຍກ້ ູພວກເຮົາດ້ວຍການສລະຊີວິດຂອງພຣະອົງເພື່ອຄວາມບາບ
ຂອງພວກເຮົາ (1:4)    ພຣະອົງພໍພຣະທັຍທີ່ຈະກະທໍາ, ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຊອບທັມຫລຍື້ອນຄວາມດີຂອງ
ພວກເຮົາ. ພຣະອົງຊົງຊາບດີວ່າມະນຸດຈະຊ່ວຍຕົນເອງບໍ່ໄດ້.   ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງ ຂໍ້ 4 ນີໂ້ປໂລຍັງກ່າວ
ອີກວ່າ ນີ້ເປັນໄປຕາມນໍ້າພຣະທ ັຍຂອງພຣະບິດາ, ຊຶ່ງພຣະອົງຊົງມແີຜນການໄວ້ແລ້ວ. 
 
3. ໂປໂລມີຄວາມເປັນຫ່ວງ:  ( ຄາລາເຕັຽ 1:6-10) 
ໂປໂລມຄີວາມປລາດໃຈຫລາຍທີ່ເຫັນຄຣິສຕຽນຊາວຄາລາເຕັຽໄດ້ປະລະພຣະເຈົ້າໄປຢ່າງວ່ອງໄວ.    ເປັນ 
ຫຍັງ?    ພຣະເຈົ້າຊົງໄຖ່ພວກເຮົາອອກມາຈາກຄວາມບາບດ້ວຍພຣະຄຸນ ແຕ່ພວກເຮົາກັບຫັນໄປຫາຂ່າວ 
ອື່ນໆ ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູ. ໂປໂລຮ້ ູດີວ່າມີຄຣູສອນປອມເກີດຂຶ້ນ ແລ້ວກໍບິດເບືອນ
ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍສົງສັຍ. (1:7) ໃນພາສາລາວເຮົາອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ປັ່ນ
ປ່ວນ, ຫາເຣື່ອງ.  ໂປໂລຍັງກ່າວອີກວ່າ ໃຜກໍຕາມ, ຈະເປັນຂ້າພະເຈົ້າຫລືທູດສວັນກໍຕາມ, ທີ່ປະກາດສິ່ງທີ່
ຂັດຂວາງກັບຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູ ຜ ູ້ນັ້ນກໍຈະຖືກສາບແຊ່ງ. (1:9) 
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ໂປໂລຈຶ່ງເອີ້ນຄຣິສຕຽນຊາວຄາລາເຕັຽທັງຫລາຍວ່າ     ຂ່າວປະເສີດອັນໃດເປັນຄວາມຈິງ ອັນໃດເຮັດໃຫມ້ີ
ພຣະຄຸນທີ່ສາມາດຊ່ວຍກູ້ພວກເຮົາໄດ້ ເພື່ອໃຫພ້ວກເຮົາໄດ້ຄິດຕຶກຕອງຢ່າງຄັກແນ່.       ຜ້ ູໃດສາມາດໃຫ້
ຄວາມພົ້ນແກ່ພວກເຮົາໄດ້?  ເປໂຕເທສນາ (ກິຈການ 4:12)  “ໃນຜ້ ູອື່ນຄວາມພົ້ນບໍ່ມີ  ດ້ວຍວ່າບໍ່ມີນາມຊື່
ອື່ນທົ່ວໃຕ້ຟ້າ ທີ່ຊົງປະທານແກ່ມະນຸດ ເພື່ອໃຫເ້ຮົາທັງຫລາຍຕ້ອງໄດ ້ພົ້ນ”  ອີກອັນນຶ່ງ ພວກເຮົາຄວນຄິດໃຫ້
ຄັກໆວ່າ  “ດ້ວຍວ່າຊຶ່ງທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຖືກໂຜດໃຫພ້ົ້ນນັ້ນ  ກໍຍ້ອນພຣະຄຸນດ້ວຍທາງຄວາມເຊື່ອສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້ບໍ່ໃຊພ່ວກທ່ານເຮັດເອົາເອງ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານໃຫ ້ ຄວາມພົ້ນນັ້ນບໍ່ໃຊ່ມີມາຍ້ອນການປະຕິບັດເພື່ອ 
ບໍ່ໃຫຄ້ົນນຶ່ງຄົນໃດອວດໄດ້” (ເອເຟໂຊ 2:8-9) 
ພຣະທັມຄັມພີ ເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອຖື, ພຣະຄັມພີກໍໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າ ຄວາມພົ້ນມຢີ່ ູໃນອົງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດພຽງເທົ່ານັ້ນ, ນີ້ເປັນຄວາມຈິງ. ເຮົາຈະເອົາໃຈຜ້ ູໃດ ຈະເອົາໃຈພຣະເຈົ້າຫລວ່ືາຈະເອົາໃຈມະນຸດ?  ໂປ
ໂລເອີ້ນໃຫ້ພຈິາຣະນາວ່າຂ່າວປະເສີດໃດເປັນຂ່າວປະເສີດທີ່ແທ້.  
 
ແນະນໍາແລະໜູນໃຈໃຫ້ນໍາໄປໃຊ້: 
ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢ່ ູໃນຂ່າວປະເສີດ. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕັ້ງໝັ້ນ?   (1) ເພາະວ່າຈະມຫີລາຍຢ່າງທີ່
ຕໍ່ສູ້ພວກເຮົາ ແລະການຕໍ່ສູ້ນີ້ຈະມີຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ.    (2) ເພາະວ່າຈະມີຜ້ ູບິດເບືອນຫລອກລວງເຮັດໃຫພ້ວກ
ເຮົາສົງສັຍ ແລະຫລົງໄປໃນຂ່າວປະເສີດອື່ນ.  “ຢ່າລືມວ່າເວລານີ້ເປັນຄາວຊົ່ວຮ້າຍ” 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ສັດຕຣູຂອງໂປໂລກາ ່ວຫາເຣື່ອງໃສ່ເພ່ິນຫຍັງແດ?່ 

2. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈຶ່ງບໍ່ດີໃຈນໍາຄຣິສຕຽນຊາວຄາລາເຕັຽ? 

3. ຖ ້າມາເບິ່ງໃສກ່ັບໂບດຂອງພວກເຮົາທຸກວັນນີ້ ພວກເຮົາເຫັນເປັນຢ່າງໃດ? 

4. ເປັນຫຍັງການຕໍ່ສູ້ນີ້ຍັງຕົກມາເຖິງພວກເຮົາອີກ ບໍ່ແລ້ວຈັກເທື່ອ? 

5. ຄິດອອກແດບ່ໍ່ວ່າ ພວກເຮົາບໍມ່ີຄວາມອົດທົນຫຍັງແດ່? 

6. ຄິດອອກແດບ່ໍ່ວ່າ ພວກເຮົາຄວນຈະມີຄວາມອົດທົນຫຍັງແດ່? 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບົດຮຽນທີ 2 
 ຂ່າວປະເສີດເຮັດໃຫມ້ີຄວາມແຕກຕ່າງ 

 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຄາລາເຕັຽ 1:11-24 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ຄາລາເຕັຽ 1:11-24 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ປະສົບການຂອງໂປໂລກັບພຣະເຢຊູໄດ້ນໍາພາເພິ່ນໃຫເ້ຫັນຊີວິດທີ່ມີຄວາມ 
                                        ແຕກຕ່າງ 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ມີທາງໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາຈະສຶກສາໃນປະສົບການຂອງຊີວິດ    ເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນ 
                                   ຄວາມແຕກຕ່າງ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອນໍາພາການເລືອກວ່າຈະສຶກສາໃນການມີປະສົບການຂອງຊີວິດດີກວ່າ 
                                         ເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງໂດຍຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູ 
 

ຄໍານໍາ 
 

ອາຈານສອນທີ່ມະຫາວິທະຍາລັຍແຫ່ງນຶ່ງກ່າວວ່າ: ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າສອນຫ້ອງຮຽນທີ່ມີຊື່ວ່າ “ແນະນໍາເຂົ້າສູ່
ການປະກາດ”  ໃນຫ້ອງຮຽນນີ້   ສ່ວນຫລາຍຈະເປັນນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມເຊື່ອແລະຖືກເອີ້ນໃຫເ້ປັນຜ້ ູຮັບໃຊ.້ 
ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄົນນຶ່ງຖາມຂ້າພະເຈົ້າເຖິງເປົ້າໝາຍຂອງຫອ້ງຮຽນນີ້.  ຂ້າພະເຈົ້າກໍຕອບໄປວ່າ ເຄິ່ງ 
ນຶ່ງແມ່ນຖືກເອີ້ນແລະອີກເຄິ່ງນຶ່ງແມ່ນພໍແ່ມ່ເປັນຜ້ ູຊັກຈູງໃຫມ້າຮຽນ. 
 
ພໍ່ແມບ່າງຄົນກໍເຫັນວ່າເປັນງານທີ່ມກີຽດແລະສັດຊື່ທ່ຽງທັມດີ. ແຕ່ລູກຂອງຕົນຊໍ້າພັດບໍ່ມຂີອງປະທານທາງ
ນັ້ນ.  ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການຮັບໃຊ້ນີ້ ຈະຕ້ອງແມ່ນການຮຽກເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າ. ໂປໂລກ່າວວ່າຂ່າວປະ 
ເສີດທີ່ລາວກ່າວອອກໄປບໍ່ແມ່ນອອກມາຈາກຕົວລາວເອງ    ແລະບໍ່ແມ່ນອອກມາຈາກມະນຸດ ແຕ່ອອກມາ
ຈາກພຣະເຈົ້າ.    ນີ້ຄືບົດຮຽນທີ່ເຮົາຈະສຶກສານໍາກັນໃນວັນນີ້ ລາວຈະກ່າວເຖິງການຮຽກເອີ້ນແລະຄໍາສອນ
ຂອງລາວ. 
 
1. ຄວາມເປັນມາຂອງຂ່າວປະເສີດ:  ( ຄາລາເຕັຽ 1:11-12 ) 
ໂປໂລກ້າເວົ້າໄດ້ວ່າ ຂ່າວປະເສີດຂອງລາວທີ່ກ່າວອອກໄປນັ້ນ ບໍໄ່ດ້ອອກມາຈາກຕົວລາວເອງ, ແຕ່ອອກມາ
ຈາກພຣະເຈົ້າໂດຍກົງ.  ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຢ່ ູໃນຈິດໃຈຂອງມະນຸດນັ້ນ ແມ່ນຢັ້ງຢືນເຖິງຊີວິດຂອງ
ຜ້ ູທີ່ເຊື່ອ. 
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ໂປໂລເຄີຍເປັນຜ້ ູທີ່ຕໍ່ສູ້ຄຣິສຕະຈັກ,  ໄດ້ກະທໍາທຸກຢ່າງເພື່ອຈະທໍາລາຍ ດ້ວຍອໍານາດທີ່ເພິ່ນມີ.    ແຕປ່ານ
ນັ້ນ ເພິ່ນກໍໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງໃນເສັ້ນທາງໄປດາມາເຊ.   ຫລັງຈາກທີເ່ພິ່ນໄດ້ປ່ຽນແປງແລ ້ວ ຊີວິດຂອງເພິ່ນກໍ
ຖືກຫັນປ່ຽນແລ້ວກໍເດີນທາງເສັ້ນໃໝ.່   ແທນທີ່ຈະຊອກສແວງຫາທໍາລາຍຄຣິສຕະຈັກ, ເພິ່ນຊໍ້າພັດຫາທາງ
ສ້າງຄຣິສຕະຈັກ. ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍການປ່ຽນແປງນີ້ຢ່າງໃດ?  ຄໍາຕອບຂອງໂປໂລເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ:  ມີ
ແຕ່ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະສາມາດກະທໍາໄດ້. ດັ່ງນັ້ນແຫລະ ເພິ່ນຈຶ່ງກ້າເວົ້າໄດ້ວ່າ ຂ່າວປະເສີດທີ່ເພິ່ນກ່າວ
ອອກໄປຈຶ່ງບໍແ່ມ່ນອອກມາຈາກມະນຸດ ແຕ່ອອກມາຈາກພຣະເຈົ້າ.   
 
ໃນທຸກວັນນີ້ ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າຂ່າວປະເສີດທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະຂ່າວປະເສີດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກ
ພຣະເຈົ້າ.  ເພາະວ່າມຫີລາຍສາສນາ ມີຫລາຍຄໍາສອນ ອັນໃດກໍດີຫມົດ.  ຜ້ ູທີ່ເຊື່ອພຣະເຢຊູທັງຫລາຍ, ຖ້າ 
ພວກເຮົາຫາກເຊື່ອພຣະເຢຊູຢ່າງແທ ້ຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະມີປະສົບການໃນການໜ ຸນໃຈແນວໃໝ,່ ມີຄວາມ
ຮັກແບບໃໝ,່ ແລະມີຄວາມຍິນດແີບບໃໝ່ ພວກເຮົາຈະຊອກຫາຈາກທີ່ອື່ນບໍ່ໄດ້.    
 
2. ກ່ອນພຣະເຈົ້າຮຽກເອີ້ນ:  ( ຄາລາເຕັຽ 1:13-16 ) 
ພຣະເຈົ້າຮຽກເອີ້ນໂປໂລໃຫ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດໄປທົ່ວໂລກ.     ໃນເວລາທີ່ຄໍາຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າມາ 
ເຖິງໂປໂລນັ້ນ,  ເພິ່ນກໍກໍາລັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການອອກໄປລົບກວນ,  ວຸ້ນວາຍ,  ຕໍ່ສູ້ຄຣິສຕະຈັກ.  ກີ
ດຽນກໍເໝືອນກັນ ໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນກໍາລງັຫຍຸ້ງຍາກຢ່ ູ ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າກໄໍດ້ມາເຖິງເພິ່ນ.  ໂປໂລຢາກ
ທໍາລາຍຄຣິສຕະຈັກ(1:13)   ໂປໂລຖືກຂນານນາມວ່າ ສັດຕຣູຕົວສໍາຄັນ,   ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນເມື່ອໄດ້ຍິນຊື່
ແລ້ວກໍຢ້ານກວົເປັນການໃຫຍ່.   ຄັນຖ້າຈະເວົ້າເຖິງການເປັນຄົນຢິວແລ້ວ ເພິ່ນກໍເປັນຄົນທີ່ກ້າວໜ້າກວ່າໝ່ ູ
ໃນລຸ້ນລາວຄາວດຽວກັນ. (1:14)ໃນຂໍ້ຕໍ່ມາ ເພິ່ນກ່າວວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງສນັເພິ່ນແລະໄດ້ຊົງເລືອກສັນ
ເພິ່ນໄວ້ຕັ້ງແຕ່ຢ່ ູໃນຄັນມານດາ (1:15).    ໂດຍພຣະຄຸນນີ້ແຫລະ ເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ອາດສາມາດລືມໄດ້.  ຖ້າພຣະ
ເຈົ້າຈະເອົາໂປໂລ ພຣະອົງຈະເອົາເວລາໃດກໍໄດ້,  ແຕ່ພຣະອົງຊົງປ່ອຍໃຫໂ້ປໂລເຕີບໃຫຍຂ່ຶ້ນ ພ້ອມກັບປະ 
ສົບການໃນຊີວິດ ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ນໍາມາເປັນພະຍານຫລັກຖານໃຫແ້ກ່ຄົນອື່ນໆ. 
 
ຈົ່ງຮູ້ດ້ວຍກັນວ່າ ໂປໂລຖືກເອີ້ນໃຫມ້າເປັນຜ້ ູປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ.   ພຣະອົງຊົງຊາບເຖິງຈິດໃຈ
ຂອງເພິ່ນດ ີໂດຍເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບອານາເນັຽ ໃນພຣະທັມກິຈການ 9:15; ແລະຕົວຂອງໂປໂລເອງກໍໄດ້ກ່າວ 
ຢັ້ງຢືນໄວ້ໃນຫລາຍໂອກາດເຊັ່ນ: ໃນຄາລາເຕັຽ 2:2; 2:8;  ເອເຟໂຊ 3:8;  ແລະ 1 ຕິໂມທຽວ 2:7. 
 
3. ຫລັງຈາກທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນແລ້ວ:  ( ຄາລາເຕັຽ 1:16-20 ) 
ເພື່ອຢັ້ງຢືນອີກວ່າເປັນການຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ,    ເພິ່ນຍັງກ່າວຢໍ້າອີກວ່າ ບໍ່ມມີະນຸດຄົນໃດ 
ເປັນຜ້ ູນໍາພາແລະບໍ່ມມີະນຸດຄົນໃດທີ່ໄດ້ແນະນໍາເພິ່ນທາງດ້ານນີ້ (1:16)   ຜ ູ້ທີ່ເພິ່ນເວ້ົານໍານັ້ນແມ່ນອານາ
ເນັຽພຽງຄົນດຽວ.(ກິຈການ 9:17-18) ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ມີທີມ, ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ມີຄະນະ  ເພິນ່ເດີນທາງໄປອາຣາເບັຽພຽງ
ຄົນດຽວ. (1:7) 
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ໂປໂລໄປເຮັດຫຍັງທີ່ທະເລຊາຍ ອາຣາເບັຽ? ເພິ່ນບໍ່ເວ້ົາກັບໃຜ ແລະກໍບໍ່ບອກໃຜ. ຕາມທີ່ຈິງແລ ້ວເພິ່ນອອກ
ໄປອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ຊີວິດຂອງເພິ່ນຖືກປ່ຽນແປງຢ່າງອັສຈັນ. ເພິ່ນຮຽນເພີ້ມກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າທີ່ຈະສໍາ
ເຣັດໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເພິ່ນມີຄວາມສັມພັນຢ່າງສນິດກັບພຣະເຈົ້າ, ແລະຈັດຕຽມໃຈຕົວເອງ ເພື່ອງານຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃຫສ້ົມກັບທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນເພິ່ນ.(1:17) 
 
ເມື່ອເຂົ້າໃຈໃນການຮຽກເອີ້ນເປັນຢ່າງດແີລ ້ວ, ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ຂຶ້ນໄປທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ (1:18)  ພັກຢ່ ູກັບເກຟາ 
15 ວັນ ແລະແລ້ວກໍໄດ້ໄປ ກັບຢາໂກໂບ ນ້ອງຊາຍຂອງພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ.  ໂປໂລຢໍ້າອີກວ່າສິ່ງທີ່ລາວເວົ້າ
ມາເປັນຄວາມຈິງ (1:20) 
 
4. ຕິດຕາມການຮຽກເອີ້ນ:  ( ຄາລາເຕັຽ 1:21-24 ) 
ຫລັງຈາກ 15 ວັນ ທີ່ພັກຢ່ ູເຢຣູຊາເລັມແລ້ວມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ?    ເພິ່ນກໍເລີ້ມທໍາງານທັນທີ--ປະກາດຂ່າວປະ
ເສີດແກ່ຄົນຕ່າງຊາດ ຈົນເຂົ້າໄປໃນເຂດຊີເຣັຽແລະຊີລີເຊັຽ (1:21)     ຊີເຣັຽຕັ້ງຢ່ ູຣະຫວ່າງກາງປາແລັສໄຕ 
ແລະເມໂຊໂປຕາເມັຽ, ດາມາເຊເປັນເມອືງຫລວງຂອງຊີເຣັຽ.    ອັນຕີໂອກຊຶ່ງເປັນເມືອງທີ່ແທນໃຫເ້ຢຣູຊາ
ເລັມ, ໃນສັຕວັດທໍາອິດ ບັນດາຜ້ ູປະກາດທັງຫລາຍຈະໄປແວ່ເຊົາທີ່ນັ້ນ.    ຊາວຕ່າງຊາດມີຫລາຍໃນຊີເຣັຽ, 
ໂປໂລໃຊເ້ປັນບ່ອນທີ່ປະກາດຂ່າວປະເສີດ.  ຊີລີເຊັຽ ຕັ້ງຢ່ ູທາງຕາເວັນຕົກຂອງ ຊີເຣັຽ, ຈະກວມໄປຮອດຕາ
ເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງທະເລແມດີແຕຣາເນ.   ຕາໂຊ--ບ້ານເກີດຂອງໂປໂລ--ແມ່ນຢ່ ູໃນແຂວງຊີລີເຊັຽນີ້
ເອງ ແລະກໍຍັງເປັນບ່ອນທີ່ເພິ່ນເຕີບໃຫຍຂ່ຶ້ນ, ມີຊາວຕ່າງຊາດຕັ້ງຫລັກຖານຢ່ ູທີ່ນີ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ໂປໂລ
ບໍ່ຍອມໃຫ້ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກມາຂັດຂວາງການປ່າວປະກາດຂອງເພິ່ນ,  ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ເພິ່ນຈະຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນການປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
ຊື່ສຽງຂອງໂປໂລກໍໂດ່ງດັງ ອອກໄປ, ເພິ່ນກໍໄດ້ຂຍາຍຄຣິສຕະຈັກອອກໄປຈົນເຖິງຢູເດັຽ.   ແຕຢູ່ເດັຽກໍເປັນ 
ເມືອງຄຣິສຕຽນຢ່ ູແລ້ວ, ພວກເຂົາເຈົ້າເຄຍີໄດ້ຍິນກິດຕິສັບທີ່ບໍ່ດີຈາກໂປໂລມາແລ້ວ (1:22)   ແຕ່ວ່າ ເມື່ອ 
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ໂປໂລໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງ ແລະໄດ້ປ່າວປະກາດເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ  ພວກ 
ເຂົາເຈົ້າກໍພາກັນສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ. (1:23-24) 
 
ຄໍາແນະນໍາແລະການກະທໍາ 
ພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນທຸກໆຄົນ.    ການຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຕ້ອງມາກ່ອນສເມີ  ມາກ່ອນແຜນການ 
ສ່ວນຕົວ, ມາກ່ອນຄວາມປາຖນາສ່ວນຕວົ ດັ່ງນັ້ນການຮຽກເອີ້ນຕ້ອງເປັນປະການແຣກຂອງຊີວິດ.  ນີ້ໝາຍ  
ຄວາມວ່າຢ່າງໃດ?  ພວກເຮົາກໍຄົງເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ແນ່ນອນແມ່ນບໍ?່    ບໍ່ແມ່ນຢ່າງນັ້ນດອກ.    ພວກເຮົາສາ 
ມາດເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ ແຕ່ວ່າເມື່ອມີການຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າແລວ້ ພວກເຮົາຕອ້ງເຮັດດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ 
ໃຫ້ສົມກັບວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນຢ່າງແທ້ຈິງ. ໃຫ້ຖືວ່າງານຂອງພຣະເຈົ້າເປັນທີນຶ່ງ. 
ພຣະເຈົ້າຈະເອີ້ນພວກເຮົາໃນເວລາແຕກຕ່າງກັນ:   ບາງຄົນກໍຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ,   ບາງຄົນກໍຮຽກເອີ້ນຕອນແກ່ 
ແລ້ວ, ບາງຄົນກໍເອີ້ນຕອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີການສຶກສາ, ບາງຄົນກໍເອີ້ນເວລາມີການສກຶສາສູງ ແລະອື່ນໆ. 
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ຄໍາຖາມ:  
1. ມີຈັກວິທີທາງທີ່ຈະດໍາເນີນຊີວິດຕາມແບບຢ່າງຂ່າວປະເສີດ? 
2. ທ່ານເຄີຍເຫັນໃຜແດ່ບໍ ່ທີ່ຊີວິດຂອງເຂົາຖືກປ່ຽນແປງໂດຍພຣະເຢຊູ? 
3. ທ່ານເຄີຍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຮຽກເອີ້ນທ່ານໃຫ້ອອກໄປປະກາດບໍ?່ 
4. ທ່ານເຄີຍທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ໃຫ້ເພິ່ນເອີ້ນໃຊ້ທ່ານ ໃນການອອກໄປປ່າວປະກາດບໍ?່ 
5. ໃຜຈະເປັນຜ ູ້ທີ່ຊ່ວຍທ່ານ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນການຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້? 

 
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບົດຮຽນທີ 3 
 ຮວ່ມກັນເພາະເຫັນແກ່ຂ່າວປະເສີດ 

 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຄາລາເຕັຽ 2:1-10 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ຄາລາເຕັຽ 2:1-10 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເມື ່ອພວກເຮົາຫາກຖືກເອີ້ນວ່າເປັນຄຣິສຕຽນແລ້ວ, ໂດຍຂ່າວປະເສີດບໍ່ແມ່ນ 
                                        ຍ້ອນຮີດຄອງປະເພນີ, ພວກເຮົາກໍເຂົ້າມາຢ່ ູໃນຈຸດດຽວກັນ ຄືຊີວິດແລະການ 
                                        ຮັບໃຊ້. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄ້ວາ: ຕ້ອງເຮັດຢ່າງໃດ ພວກເຮົາທຸກໆຄົນຈຶ່ງຈະເຂົ້າໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນໄດ້? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຈະສອນໃຫເ້ຫັນຈຸດສໍາຄັນຂອງໂປໂລ, ບາຣະນາບາ, ແລະຕີໂຕ ກັບ 
                                        ພວກຜ້ ູນໍາທັງຫລາຍທີ່ຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ໃຫ້ເຫັນພຣະຄັມພເີປັນຈຸດສູນ 
                                        ກາງ ແລະໃຫເ້ຂົ້າມາຫາກັນ. 
 

ຄໍານໍາ 
ຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ສໍາເຣັດຜົນ ໃນການເປັນໂຄດຊ໌ຂອງທີມກິລາຟຸດບອລ    ຄືທ່ານ ແບຣ ບຣາຍແອນ    (Bear 

Bryant) ທ່ານເປັນໂຄດຊ ໌ທີມ ມະຫາວິທະຍາລັຍ ອາລາບາມາ. ທ່ານກ່າວເຖິງເຫດຜົນໃນການນໍາທິີມຂອງ
ທ່ານເອງວ່າ  “ຂ້າພະເຈົ້າເປັນເຄື່ອງມນື້ອຍໆອັນນຶ່ງທີ່ມາຈາກຣັດ ອາແຄນຊໍ,   ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຮຽນມາ
ເປັນປີໆ ວ່າຈະນໍາທີມຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງໃດ,  ແຕ່ລະຄົນຫົວໃຈເຕັ້ນບໍ່ເໝືອນກັນ,    ຜ້ ູໃດຄວນຈະຍົກຂຶ້ນ 
ແລະຜ້ ູໃດຄວນຈະດຶງລົງເພື່ອຈະໃຫ້ສມໍ່າສເມີກັນ. ໃນທີ່ສຸດ ທຸກຫົວໃຈກໍເຕັ້ນຢ່ ູໃນຈັງຫວະດຽວກັນ, ຫລັງ
ຈາກນັ້ນ ນັກກິລາທຸກຄົນກໍຮວມກັນໄດ້ ແລະກໍກາຍເປັນທີມທີ່ພ້ອມພຽງກັນ. 
 
ນີ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການສໍາເຣັດຜົນຂອງຄົນຜ້ ູນຶ່ງ, ໃນການນໍາຄົນໃຫຮ້່ວມກັນເປັນທີມໄດ້ ຖືວ່າສໍາຄັນຫລາຍ 
ປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາກໍຕ້ອງເປັນຄົນຢ່າງນັ້ນທີ່ທໍາງານໃຫແ້ກ່ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.     ໃນບົດຮຽນນີ້ 
ພວກເຮົາຈະເຫັນຕົວຢ່າງຈາກພຣະຄັມພີໃໝ.່   ຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆຈະສໍາແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາເຣັດຂອງຄຣິສ 
ຕະຈັກໃນສັຕວັດແຣກ. ພວກເຂົາເຈົ້າພ້ອມໃຈກັນທໍາງານເປັນທີມ    ພວກເຮົາຈະມາເບິ່ງດ້ວຍກັນວ່າພວກ
ເຂົາເຈົ້າເຮັດຢ່າງໃດ. 
 
1. ການເດີນທາງໄປເຢຣູຊາເລັມຂອງໂປໂລ: ( ຄາລາເຕັຽ 2:1-6 ) 
ການເປີດຂໍ້ຄວາມໃນຕອນນີ້, ໂປໂລກ່າວເຖິງການໄປເຢຣູຊາເລັມ (2:1)  ເຮັດໃຫ ້ມີຄໍາຖາມຢ່ ູ 3 ຄໍາຖາມ.  
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ຄໍາຖາມທີ 1.  ການເດີນທາງຂອງໂປໂລໄປເຢຣູຊາເລັມ ແມ່ນການເດີນທາງດຽວກັນບໍ່ ທີ່ປາກົດໃນພຣະທັມ 
ກິຈການ 11:27-30? ເພາະໃນບາງໂອກາດໂປໂລແລະບາຣະນາບາ ກໍໄດ້ຮັບເອົາຂອງຖວາຍໄປກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມ ເພື່ອບັນເທົາທຸກຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນ.     ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການເດີນທາງໄປເຢຣູຊາເລັມ  ໃນຄາລາເຕັຽນີ້
ແມ່ນເນັ້ນໜັກໄປໃນເຣື່ອງຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດ.   ໂປໂລກ່າວຢ່າງລະອຽດໃນພຣະ 
ທັມກິຈການບົດທີ 15. ໂປໂລໄດ້ປະຊຸມຢ່ ູໃນສະພາກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະກໍໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມພົນ້ຂອງຄຣິສ 
ຕຽນ.    ທີ່ປະຊຸມແລະໂປໂລກໍເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັນທັງໝົດວ່າ ຄວາມພົ້ນແມ່ນມາດ້ວຍຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ.  
 
ຄໍາຖາມທີ 2. ໂປໂລໄປເຮັດຫຍັງຢ ູ່ທີ່ໃດຈົນເຖິງ 14 ປີ?     ພຣະທັມກິຈການຈະເປັນປຶ້ມທີ່ເພີ້ມເຕີມໃຫແ້ກ່
ພວກເຮົາ ວ່າໂປໂລໄປເຮັດຫຍັງຢ່ ູໃສ.  ໂປໂລໄປເທສນາສັ່ງສອນຢ່ ູທີ່ເມືອງຕາໂຊຈາກນັ້ນ ກໍໄປທີ່ເມືອງອັນ
ຕີໂອກພ້ອມກັບ ບາຣະນາບາ (ກິຈການ 11:19-26) ຫລັງຈາກນັ້ນຄາວນຶ່ງ   ພວກເພິ່ນກໍພາກນັໄປເຢຣູຊາ
ເລັມ ໃນເວລານີ ້ພວກເພິ່ນໄປເໝືອນຜ້ ູປະກາດເພື່ອໄປບັນເທົາທຸກ.(ກິຈການ 11:30)   ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບ
ພຣະພອນທີ່ຄຣິສຕະຈັກເມືອງອັນຕີໂອກແລ້ວ   ເພິ່ນຈຶ່ງເດີນທາງອອກໄປທົ່ວເອເຊັຽນ້ອຍ  ຊຶ່ງພວກເຮົາທັງ 
ຫລາຍເອີ້ນກັນວ່າ ການເດີນທາງປ່າວປະກາດຂອງໂປໂລເທ່ືອທໍາອິດ.(ກິຈການບົດທີ 13)   ມາເຖິງນີ້ພວກ
ເຮົາກໍສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ 14 ປີແຫ່ງການປ່າວປະກາດພຣະກິຕິຄຸນ ເພື່ອຕອບສນອງຄໍາຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະ
ເຈົ້າ. 
 
ຄໍາຖາມທີ 3. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈຶ່ງໄປເຢຣູຊາເລັມ? ໄປຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສໍາແດງໃຫແ້ກ່ເພິ່ນ. (2:2)  ພວກ
ເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນການທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສໍາແດງແກ່ເພິ່ນຢາ່ງໃດ. ພຣະເຈົ້າຊົງນໍາພາໂປໂລແຕ່ລະວິທີແຕກຕ່າງ
ກັນ ຊຶ່ງພວກເຮົາກໍຮູ້ຜ່ານມາແລ້ວໃນພຣະທັມກິຈການ.     ໃນການເດີນທາງໄປດາມາເຊ, ພຣະເຈົ້າຊົງສໍາ
ແດງດ້ວຍການປາກົດໃຫເ້ຫັນ ດ້ວຍການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ.(ກິຈການ ບົດທີ 9) ໃນກິຈການ 9:17
ພຣະເຈົ້າຊົງສໍາແດງພຣະອົງໂດຍຜ່ານມະນຸດຄົນນຶ່ງຊື່ ອານາເນັຽ. ໃນກິຈການ 16:9  ພຣະເຈົ້າຊົງສໍາແດງ
ໃນຄວາມຝັນ. ໃນກິຈການ 22:17-21   ເມື່ອອ່ານແລ້ວພວກເຮົາກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າ ພຣະອົງຊົງປາກົດການ
ໃນຮູບໃດແກ່ໂປໂລ. 
 
ເປັນຫຍັງໂປໂລຈຶ່ງໄປເຢຣູຊາເລັມ? ການໄປນີ້ ເປັນການສໍາຄັນຫລາຍ   ເໝືອນດັ່ງໄດ້ເວ້ົາຜ່ານໄປແລ້ວວ່າ 
ພຣະເຈົ້ານໍາພາ, ແລະອີກສິ່ງນຶ່ງກໍຄ ືເພື່ອຈະຕໍ່ຕ້ານຄໍາສອນປອມທີ່ມີບາງຄົນລັກລອບເຂົ້າມາສືບສອດແນມ
ເອົາຄວາມຜິດຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າເພິ່ນຫາກບໍ່ໄດ້ຈະແຈ້ງໃນເຣື່ອງນີ້ ທຸກສິ່ງທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຮັດໄປກໍຈະບໍ່ມີຄວາມ
ໝາຍຫຍັງເລີຍ. ຢ່ ູເຢຣູຊາເລັມມສີອງພວກດ້ວຍກັນຄື ພວກທີ່ເປັນຫລັກໃຫຄ້ຣິສຕະຈັກເຊັ່ນ ຢາໂກໂບ, ເປ
ໂຕແລະໂຢຮັນ(2:9) ຢາໂກໂບຜ້ ູເປັນນ້ອງຊາຍຊອງພຣະເຢຊູຊຶ່ງເມື່ອກ່ອນກໍຍັງບໍ່ທັນເຊື່ອ (ໂຢຮັນ 7:1-5)  
ເປໂຕ ແມ່ນຜ້ ູນຶ່ງໃນຈໍານວນສາວົກ 12 ຄົນຂອງພຣະເຢຊູ ແລະໂຢຮັນກໍແມ່ນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູເຊັ່ນກັນ 
ຊຶ່ງເປັນລູກຊາຍຂອງເຊເບດາຍ. ທັງສາມທ່ານນີ້ແມ່ນເຫັນດີເຫັນພອ້ມກັບຄໍາສອນຂອງໂປໂລວ່າຄວາມພົ້ນ
ນັ້ນແມ່ນມາໂດນທາງຄວາມເຊື່ອພຽງເທົ່ານັ້ນ.  
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ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບການແນະນໍາ,    ແລະອະທິບາຍແລ້ວວ່າຕີໂຕເປັນຄົນກຣີກ ແລະເຂົາກໍບໍໄ່ດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້
ເຂົ້າພິທີຕັດ(ພິທີຂອງຊາວຢິວ)ກໍຕາມ,       ເຂົາກໄໍດ້ຖືກຮັບໃຫເ້ປັນພີ່ນ້ອງໃນພຣະຄຣິດຢ່າງສົມບູນ.(2:3) 
ເຣ່ືອງຂອງເປໂຕກາຍມາເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນໃນເຢຣູຊາເລັມ.     ແຕ່ໂປໂລກໍບອກວ່າພວກນັ້ນເປັນພີ່ນ້ອງທີ່
ຈອມປອມ.(2:4) ດັ່ງທີ່ຜ່ານມາໃນຄາລາເຕັຽ 1:6-9  ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍແລ ້ວວ່າ ຖ້າຜ້ ູໃດບິດເບືອນຂ່າວ
ປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ ຜ້ ູນັ້ນຈະຖືກສາບແຊ່ງ. ໂປໂລບໍ່ໄດ້ຍອມອ່ອນຂໍ້ຕໍ່ຜ້ ູໃດທັງສິ້ນ(2:5) ເພິ່ນກ່າວໃນຂໍ້ຕໍ່
ໄປວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເພີ້ມເຕີມສິ່ງໃດໆແກ່ເພິ່ນເລີຍ(2:6)  
 
2. ຜົນທີ່ຕາມມາ:  ( ຄາລາເຕັຽ 2:7-10 ) 
ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວການເດີນທາງໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມຄັ້ງນີ້, ລາຍລະອຽດແມ່ນເຫັນຢ ູ່ໃນກິຈການບົດທີ 15. ເມ່ືອ 
ໂປໂລແລະຜ ູ້ນໍາຄຣິສຕຽນໄດ້ຕົກລົງກັນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ  ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າມີສາມຢ່າງທ່ີໜ້າເປັນຫ່ວງຄື: 
ຄວາມພົ້ນ:  ຄົນຜ້ ູນຶ່ງທີ່ຈະພົ້ນໄດ້ຕ້ອງເຮັດຢ່າງໃດ? ຜ້ ູນໍາທຸກຄົນທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມເຫັນພ້ອມວ່າດ້ວຍຄວາມ
ເຊື່ອ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນຕ່າງຊາດຫລືຄົນຢິວກໍຕາມ.  
 
ການສາມັກຄທີັມ:  ຄົນຢິວກັບຄົນຕ່າງຊາດຈະສາມັກຄີທັມກັນຢ່າງໃດ?  ທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, 
ອ້ອນວອນອະທິຖານແລະນະມັສການພຣະເຈົ້າແລະອອກປ່າວປະກາດຂ່າວປະເສີດ.   ຮ່າງກາຍຂອງພວກ
ເຮົາບໍ່ແມ່ນຂອງເຮົາຕໍ່ໄປແລ້ວ ແຕ່ແມ່ນພຣະກາຍຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.  
 
ການປ່າວປະກາດ:  ເຮົາຈະນໍາຄົນໃນໂລກນີ້ ໃຫ້ກັບມາຫາພຣະເຢຊູໄດ້ຄືແນວໃດ?  ການທໍາງານຮ່ວມກນັ 
ບໍ່ແມ່ນການແຂ່ງຂັນຊ ີງດີຊ ີງເດັ່ນກັນ ນັ້ນຄືກຸນແຈອັນສໍາຄັນດອກນຶ່ງ. ໂປໂລໄດ້ໃຊ້ໃຫເ້ປໂຕອອກໄປຫາຄົນ
ຕ່າງຊາດທີ່ບໍ່ໄດ້ມີພິທີຕັດເໝືອນກັນ.    ສໍາລັບຢາໂກໂບແລະເກຟາ ແລະໂຢຮັນຜ້ ູທີ່ເຂົານັບຖວ່ືາເປັນຫລັກ
ນັ້ນ ພວກນີ້ກໍໄດ້ພາກັນຈັບມືອ້ອນວອນອະທິຖານ    ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວ ຜ້ ູໃດທີ່ມີພອນສວັນທາງໃດກໍຮ່ວມກັນ
ທໍາງານເພື່ອງານຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
ໃນຂໍ້ສຸດທ້າຍທີ່ໂປໂລກໍາຊັບທີ່ສຸດກໍຄືວ່າ ຢ່າລືມຄົນຈົນ. (2:10) ຈິດໃຈຂອງຄຣິສຕຽນທີ່ແທ້ຈິງ ຄືມອງເຫັນ
ຄົນທຸກຍາກ ເຫັນຄວາມຂັດສົນ ເຫັນຄວາມຈໍາເປັນ ນີລ້ະຄືບາດກ້າວຂອງຄຣິສຕຽນ. 
 
ຄໍາແນະນໍາແລະການກະທໍາ 
ໃນບົດຮຽນນີ້ ສອນພວກເຮົາໃຫເ້ຫັນວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບຂອງພຣະຣາຊໃຫແ້ກ່ພວກເຮົາແຕກຕ່າງກັນໄປ 
ແລະການຮຽກເອີ້ນກໍແຕກຕ່າງກັນແຕ່ລະບຸກຄົນ.    ທຸກວັນນີ້ ພວກເຮົາເຫັນແກ່ຊື່ສຽງ ເຫັນແກ່ໃບປະກາດ. 
ໃນສມັຍຄຣິສຕະຈັກຄາວແຣກ ເຂົາເຈົ້າເຫັນເປໂຕມີຂອງປະທານໃນການປະກາດໃຫແ້ກ່ຄົນຍິວ. ສ່ວນໂປ
ໂລຈະມີຂອງປະທານໃນການປະກາດແກ່ຊາວຕ່າງຊາດ.  
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ພວກເຮົາໜ້າຈະພູມໃຈນໍາຄົນທີ່ມີຂອງປະທານຈາກພຣະເຈົ້າໃນການປ່າວປະກາດ. ຢ່າໄດ້ອິດສາກັນ ຖ້າ
ພວກເຮົາຫາກມີສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໃນຈິດໃຈ ພວກເຮົາຈະພາກັນໄປບໍ່ເຖິງໃສ. 
ຄໍາຖາມ:  

6. ເປັນຫຍັງພວກຢິວຈຶ່ງພາກນັຕໍ່ຕ້ານການປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງໂປໂລ? 
7. ພວກເຮົາເຫັນຈຸດໃດບໍ່ ທີ່ຈະເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາມີບັນຫາໃນບົດຮຽນນີ້? 
8. ຕີໂຕໄດ້ເຮັດສິ່ງໃດທີ່ດີ ໃນບົດຮຽນນີ້? 
9. ໃນກິຈການບົດທີ 15 ພວກເຮົາສຶກສາດ້ວຍກັນມີຈັກຈຸດທີ່ສໍາຄັນ?  ອັນໃດແດ່? 
10. ມີສິ່ງໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດ ນໍາມາໝູນໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ? 

 
 
 

                                                                                                      ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບົດຮຽນທີ 4 
ການເປັນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄາລາເຕັຽ 2:11-21 

ພູມຫລັງຂອງຣະຄັມພີ: ຄາລາເຕັຽ 2:11-21 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ແນ່ນອນໃນເມື່ອຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດມາໃນຊີວິດແລ້ວ ຍ່ອມມີ
ການປ່ຽນແປງໃນຄວາມສັມພັນກັບສັງຄົມ, ເຮັດໃຫ້ ພວກເຮົາ
ຍອມຮັບເອົາທຸກໆຄົນຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຍ້ອມຮັບ.                       

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະທໍາລາຍກໍາແພງກີດກັ້ນ ພວກ
ເຮົາກັບຄຣິສະຕຽນຄົນອື່ນທີ່ແຕກຕ່າງກບັພວກເຮົາຫລາຍໆວິທີ
ການ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອຊອກທາງທີ່ຈະໃຫຂ້້າພະເຈົ້າເປີດໃຈກວ້າງອອກຮັບເອົາທຸກໆ
ຄົນທີ່ເປັນຄົນເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ.  

 
ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ 

 
• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມສ້າງຕົວເອງໃຫໃ້ຫຍຂ່ຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມຊີີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ອາຈານ ໂປໂລ ໄດ້ບອກໃຫ້ ເປໂຕ   ໃຫ້ເປັນຄົນສເມີຕົ້ນສເມີປາຍໃນການປະຕິບັດຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດ 

ເພາະເຫັນວ່າຫລາຍຄົນຖືວ່າຄົນຕ່າງຊາດເປັນປະຊາຊົນສັ້ນສອງໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະຈົາ້.    ມັນເປັນ
ການລໍາບາກຫລາຍທ່ີຈະເປັນຄົນເຊື່ອຟງັຢ່າງສັດຊື່ຕໍ່ຂ່າວປະເສີດ,   ຕົວຢ່າງໃນສມັຍ 1930 ທີ່ປະເທດເຍັຽ 
ຣະມັນ.   ພວກນາຊີ ໄດ້ເຮັດໃຫມ້ີບັນຫາໜັກເກີດຂຶ້ນຊຶ່ງເປ ັນຜົນສະທ້ອນບໍ່ດີຕໍ່ທຸກໆຄົນຈົນໄປເຖິງຄຣິສຕະ 
ຈັກ.    ພວກຄຣິສະຕຽນຄົນເຍັຽຣະມັນມີຄວາມຢ້ານຖືກລົງໂທດ ຫລືມຄີວາມຕ້ອງການ ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ດີກວ່າ
ເລີຍຍອມເປັນຄົນບໍ່ເຂັັັ້ມແຂງໃນຄວາມເຊື່ອເພາະເວລານັ້ນ ທ່ານຮິດເລີ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ທຸກໆຄົນໃນປະເທດ
ໃຫກ້ຽດ,     ນັບຖື ແລະຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ຕນົເອງເທົ່ານັ້ນ   ຖ້າໃຜຂືນຄາໍສັ່ງມບີັນຫາໃຫຍ-່ຖືກຈໍາຄຸກຍາວນານ.  
ທ່ານ Dietrich Bonhoeffer ຜູບ້ໍ່ຍອມຈາໍນົນເພາະມີຄວາມເຊື່ອດຕີໍ່ອົງພຣະເຢຊູຈົນໄດ້ເສັຽຊີວິດໄປ, 
ແຕ່ທ່ານ Martin Niemoeller ໄດ້ອົດທົນຕໍ່ການລົງໂທດຈໍາຄຸກແຕ່ໄດ້ລອດພົ້ນ ໃນທີ່ສຸດການທີ່ທ່ານມປີະ 
ສົບການໃນຄຸກນັ້ນເຮັດໃຫທ້່ານກາຍເປັນຜູ້ນໍາຄົນສໍາຄັນຫລັງຈາກສົງຄາມສງົບລົງ.  
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 ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ເອົາໃຈໃສຖ່ວາຍຕົວຕໍ່ຂ່າວປະເສີດໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງ.  ເພິ່ນເປັນເໝືອນເຂັມຊີ້ 
ທິດບອກທາງຂອງການປະກາດຂ່າວປະເສີດ   ແລະເພິ່ນບໍ່ຫວ່ັນໄຫວຕໍ່ຄວາມລໍາບາກທີ່ຄົນທາງນອກ ແລະ
ຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນດັ່ງພວກເຮົາໄດ້ເຫັນມາແລ້ວໃນປຶ້ມກຈິການ. 
 
1. ບັນຫາ:   ( ຄາລາເຕັຽ 2:11-13 ) 

ເປໂຕ ຫລື ເກຟາທີອ່າຈານໂປໂລໄດ້ຮ້ອງເພິ່ນຕາມພາສາກຣີກ.     ເປໂຕໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດໃີນ 
ຖານະເປັນຄົນຢິວ.     ຕາມທັມມະດາແລ້ວຄົນຢິວໃນສມັຍທີນຶ່ງພວກເຂົາບໍ່ມກີານຄົບຄ້າສະມາຄົມກັບຄົນ
ຕ່າງຊາດ.  ເປໂຕເຄີຍເປັນຄົນດັງມາກ່ອນຈົນກະທັ້ງພຣະເຈົ້າໄດ້ສໍາຜັດໃນຊີວິດຈິດໃຈຂອງເພິ່ນ.  ເພິ່ນໄດ້ມີ
ປະສົບການກບັ ໂກເນລີໂອ ແລະໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ, “ພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດ້ເລືອກໜ້າຜູ້ໃດ.”  (ກິຈການ 10:34). ເປໂຕ
ໄດ້ເວ້ົາເຖິງເຮື່ອງນີ້ໃນກອງປະຊຸມຫລວງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຊຶ່ງໄດ້ຈົດໄວ້ໃນປຶ້ມກິຈການ 15.   ເພິ່ນໄດ້ກ່າວ
ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບເອົາພວກຕ່າງຊາດເຂົ້າຮ່ວມໃນຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ.     ເພິ່ນໄດ້ສລຸບດັ່ງນີ້: “ແຕ່ພວກ
ເຮົາເຊື່ອວ່າເຮົາຈະໄດ້ພົ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງເຈົ້າເຢຊູເໝືອນຢ່າງເຂົາ.” (ກິຈກາກນ 15:11).                

ໃນທີ່ສຸດ ເປໂຕ ໄດ້ເດີນຜ່ານຊີວິດຂອງພວກຢິິວທີ່ເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕວົ    ບໍ່ຢາກພວົພັນກັບຄົນຕ່າງ 
ຊາດ ແລະຮັບເອົາຕ່າງຊາດຢ່າງເສຣີ (ຄາລາເຕັຽ 2:12).    ການທີ່ເປໂຕຍອມຮັບເອົາຄົນຕາ່ງຊາດນັ້ນເປັນ
ເຫດໃຫຄ້ົນຢິວຈາກກຸງເຢຣູຊາເລ ັມປັບຕົວເໝືອນກັນ.  ໃນເມື່ອພວກຢິວຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມມາເຖິງ ເປໂຕ 
ໄດ້ຖອນຕົວອອກໄປເພາະຢ້ານຖືກຕ້ອງຕິ.  ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ?  ການປະພຶດຢ່າງນີ້ຂອງ ເປໂຕ ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າ ພວກຕ່າງຊາດບໍ່ມສີະພາບເທົ່າທຽມກັບຄົນຢິວຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າເໝືອນກັບວ່າຂ່າວປະເສີດ
ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຊົນຊາດອື່ນໆ. 

ໃນຕອນນີ້ອາຈານໂປໂລໄດ້ຕ້ອງຕິການກະທໍາຂອງເປໂຕວ່າສິ່ງທີ່ຕົນເຮັດນັ້ນເປັນການຝ່າຝືນຫລັກ 
ການຂອງການປະກາດທົ່ວໂລກ   ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂ່າວປະເສ ີດໃນສມັຍສັດຕະ ວັດ
ທີນຶ່ງໄດ້ແມ່ນເພື່ອທຸກໆຄົນທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ.    ຫລັກການໃດໆທີ່ເປໂຕຝ່າຝືນນັ້ນ ທ່ານອາຈານ
ໂປໂລປະເຊີນໜ້າເພາະເປໂຕໄດ້ແຍກຕົວເອງອອກໃນເມື່ອເຫັນພວກຢິວເຂົ້າມາ.      ໂປໂລ ໄດ້ກ່າວວ່າ, “
ເຮົາໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ໜ້າເພາະເພິ່ນມີການຜິດພາດແທ້.” (ຄລຕ. 2:11),     ກ່າວວ່າເປໂຕ ເປັນຄົນເວ້ົາບໍ່ສັດຊື່. 
(ຄລຕ 2:13).          

ເພື່ອໃຫເ້ຂົ້າໃຈວ່າ ອາຈານໂປໂລວ່າເປໂຕເວົ້າບໍ່ສັດຊື່ ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈເຖິງຊີວິດກ່ອນຂອງເປ 
ໂຕ ເພາະລາວເປັນສາວົກວົງໃນກັບອົງພຣະເຢຊູ ໄດ້ພົບເຫັນແລະປະສົບການໃນການກະທໍາຂອງອົງ ພຣະ
ເຢຊູດີ ພຣະອົງໄດ້ຮັບເອົາຄົນທຸກຊາດ ຈະເປ ັນຊາດຢິວຫລືຄົນຕ່າງຊາດ (ມັດທາຍ 8:11; ລູກາ 4:16-30).  
ເປໂຕຍັງໄດ້ຍນິທີ່ພຣະເຢຊູຍອມຮັບຮູ້ວ່າພວກທີ່ເຊື່ອເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ  (ລູກາ 14:23; ໂຢຮັນ 4:42).  
ເປໂຕໄດ້ເຫັນກັບຕາວ່າພຣະເຢຊູຕ້ອນຮັບຄົນທຸກໆຊາດເຂົ້າໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່າທຽມກັນ.   

ເປໂຕໄດ້ພົບກັບ ໂກນີເລໂອ (ກຈິການ 10) ໄດ້ຮັບບົດຮຽນດີຈາກອົງພຣະເຢຊູ, ໃນຂະນະທີ່ເປໂຕ 
ໄດ້ນອນພັກຕອນສວາຍ ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫເ້ປໂຕເຫັນນິມິດສາມເທື່ອ ທີ່ສອນວ່າບໍ່ມີຈັກສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງ
ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຖືວ່າບໍ່ສະອາດ.  ຕໍມ່າເປໂຕຈິ່ງໄປຫາ ໂກນີເລໂອ ຜູ້ເປັນຄົນຕ່າງຊາດ ແລະກໍໄດ້ຮັບ ປະທານ
ອາຫາຮ່ວມກັນ.  ເປໂຕໄດ້ເຫັນກັບຕາອີກທີ່ອົງພຣະວິນຍານໄດ້ສະເດັດລົງມາຕໍ່ໂກນີເລໂອ ແລະສະມາຊິກ
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ໃນຄອບຄົວ ເໝືອນກັບທ່ານໄດ້ເຫັນອົງພຣະວິນຍານໄດ້ສະເດັດລົງມາສູຊ່າວຢິວ.  ເປໂຕ ເຄີຍເປັນພະຍານ
ໃຫຢ້ິວຢ່າງກ້າຫານວ່າພຣະເຈົ້າບໍເ່ຫັນແກ່ໜ້າຄົນ (ກຈິການ 11:1-8).   ເປໂຕຮູ້ດີເຖິງ ການກະທໍາຂອງຕົນ
ໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ,    ດັ່ງນັ້ນແຫລະ ທ່ານອາຈານໂປໂລຈິ່ງກ້າກ່າວວ່າ ເປໂຕເປັນ ຄົນເວ້ົາແລະກະທໍາບໍ່
ກົງກັນ-ບໍ່ສັດຊື່. 

ແຕ່ເຫັນວ່າແປກປລາດບໍ່ແມ່ນເຣ່ືອງການບໍ່ສັດຊື່ຂອງເປໂຕໃນຂໍ້ນີ້. ແຕແ່ມ່ນເຣ່ືອງຂອງບາຣະນາບ 
ກໍຖືກເຮັດຜິດທີ່ເຮັດເໜືອນເປໂຕ (ຄລຕ 2:13)      ເພາະເຫັນວ່າທຸກຂໍ້ທີ່ຂຽນໄວ້ໃນປຶ້ມກິຈການໄດ້ເວ້ົາແຕ່
ຄວາມດີຂອງບາຣະນາບາ ທ່ານເປັນຄົນໃຫຄ້ວາມໜຸນໃຈແກ່ຄົນອື່ນຕລອດ.    ແຕ່ໃນບົດຮຽນນີ້ ທ່ານກາຍ
ເປັນຄົນບໍ່ສັດຊືເພາະການກະທໍາຂອງເປໂຕເຖິງເຣ່ືອງຄົນຕ່າງຊາດໄດ້ເຂົ້າມາໃນຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດເຈົ້າ.   
 
2.  ຫລັກການຄວາມເຊື່ອ:  ( ຄາລາເຕັຽ 2:14-16 ) 

ໃນການຕອບສນອງຂອງອາຈານໂປໂລຕໍ່ເປໂຕທີ່ເປັນຄົນເຮັດຜິດ   ອາຈານໂປໂລໄດ້ສເນີຫລັກການທີ່
ເຫັນວ່າທໍາອິດນັ້ນເປັນການຍາກທີ່ຈະຮັບເອົາ (2:14).   ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນສຶກສາເປັນຕອນໆໄປໃນຫລັກ 
ການຂອງອາຈານໂປໂລສເນີ.   ເປໂຕເອງເປັນຄົນຢິວຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງສັຍ ຄໍາທີ່ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າ ເປໂຕ 
ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ເໝືອນຄົນຕ່າງຊາດນັ້ນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ?  ບາງທີສິ່ງທີ່ອາຈານໂປໂລອ້າງເຖິງແມ່ນປະສົບ 
ການຂອງເປໂຕກັບ ໂກນເີລໂອ ພ້ອມຄອບຄົວ ເວລາເດີນທາງໄປກັບສາມຄົນຜູ້ເປັນຄົນຕ່າງຊາດ ເປໂຕໄດ້ 
ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ ແລະກິນເຂົ້າກັບຄອບຄົວ ໂກນີເລໂອ.     ເປໂຕໄດ້ເຮ ັດເໝືອນຄົນນອກຊາດໃນເວລານັ້ນ 
ແລະດຽວນີ້ເປໂຕສັ່ງໃຫຄ້ຣິສຕຽນຢິວບໍ່ໃຫເ້ຮ ັດເໝືອນຕົນ.   ດັ່ງນັ້ນ, ອາຈານໂປໂລຈຶ່ງກ່າວວ່າ ເປໂຕ ເປັນ
ຄົນກະທໍາຜິດ. 

ອາຈານໂປໂລ ຕັ້ງຫລັກຄວາມເຊື່ອ ຄໃືຫ້ຍອມຮັບເອົາພວກຢິວ     ແລະພວກຕ່າງຊາດຊຶ່ງຂຶ້້ນກັບຫລັກ
ພຣະສາສນາ:   “ບໍມ່ີຜູ້ໃດຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມດ້ວຍການປະຕບິັດຕາມພຣະບັນຍັດ, ແຕ່ໃນທາງຄວາມ
ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດເທົ່ານັ້ນ.  (2:15).    ການເປັນຄົນຊອບທັມນັ້ນເປັນການກະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ທີພ່ຣະອົງ
ປະກາດວ່າຄົນບາບກາຍເປັນຄົນສິນທັມຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ.  ສິ່ງທີ່ອາຈານໂປໂລສເນີນີ້ ແມ່ນເປັນຄໍາ
ຖາມເຖິງສິ່ງຈໍາເປັນໃນຊິວິດ:  ເຮ ັດວິທີໃດມະນຸດຈຶ່ງກາຍເປັນຄົນສິນທັມຕໍ່ພຣະເຈົ້າໄດ້? 

ຄໍາຕອບຈາກຂໍ້ເທິງນັ້ນສາມາດສລຸບໄດ້ວ່າເຂົ້າໄປໄດ້ສອງທາງ:  ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໄປຫາພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ດ້ວຍສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດເອງ ຫລື ສິ່ງທີພ່ຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດເພື່ອເຮົາແລ້ວ.  ບາງຄົນຄຶດວ່າຕົວເອງເຂົ້າໄປຫາພຣະ
ເຈົ້າ ໄດ້ດ້ວຍການກະທໍາຂອງຕົນເອງຄືການນັບຖືສິນ-ກົດບັນຍັດ ຫລືເຮັດໃນທາງສາສນາ.  ໝາຍຄວາມວ່າ
ຖ້າເຮົາເຮັດດີທໍາດີໄດ້ຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ ພຣະເຈົ້າກຮໍັບເອົາເຮົາໄດ້.    ຈື່ໄດ້ບໍ່ ໃນປື້ມ ໂຢຮັນ ບົດ 3 ນີ
ໂກເດັມເຂົ້າມາຫາພຣະເຢຊູໃນວເລາກາງຄືນ ຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູບໍ່ເຮ ັດໃຫລ້າວເຂົ້າໃຈເຖິງການຮັບ
ເອົາຄວາມພົນ້ໄດ້.  ທ່ານ ນີໂກເດັມ ເປັນຄົນນັບຖສືາສນາຢ່າງເຄັ່ງຄັດໃນສມັຍນັ້ນ, ຖ້າວ່າຄົນສາມາດເຮັດ
ເອົາໂດຍການນັບຖືກົດສາສນາ ທ່ານຄນົນີ້ຄົງໄດ້ໄປສວັນແນ່. ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວ້ົາຕໍ່ນີໂກເດັມວ່າ, “ເຮົາ
ບອກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ບັງເກີດໃໝ່ ຜູນ້ັນ້ຈະເຫັນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດ້.”    (ໂຢ 
ຮັນ 3:3). 
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ໃນປື້ມພຣະຄັມພໃີໝ່ໄດ້ມີຂໍ້ພຣະຄັມພບີອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ   ມະນຸດເຮົາບໍ່ສາມາດພົ້ນຈາກບາບໄດ້
ໂດຍການນັບຖືກົດບັນຍັດ.  ແຕວ່່າເປັນຫຍັງຄົນເຮົາຈິ່ງຍັງຍຶດຖືການກະທໍາຢ່າງນັ້ນຢູ່?     ຄໍາຕອບກໍເພາະ 
ວ່າຄົນມັກຊອກຫາເຫດຜົນ ແລະພວກເຮົາໄດ້ຖືກສອນວ່າ,   ບໍ່ມີໃຜເອົາອັນໃດໃຫລ້້າໆ.   ມັນເປັນເຫດຜົນ 
ດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດເພື່ອຈະໃຫພ້ຣະເຈົ້າຮັກແລະຊອບພຣະທັຍໃນຕນົເອງ. 

ຄວາມຄຶດເປັນດັ່ງນັ້ນເພາະຈະເປັນການປອບໃຈຕົວເອງ.   ບາງເທື່ອການທະນົງຕົວເປັນເຫດໃຫມ້ະນຸດ
ເປັນຄົນມັກເພິ່ງຕົນເອງ ພວກເຮົາບໍ່ຍາກຍອມຮັບເອົາການເປັນຄົນເພິ່ງພາອາສັຍຜູ້ອື່ນ   ຫລືເຮົາບໍ່ຍອມຮັບ
ວ່າຕົວເອງເປັນຄົນອ່ອນແອ.  ດັ່ງນັ້ນ, ມະນຸດເຮົາພາກັນສືບຕໍ່ວ່າຕົວເອງມີຄວາມສາມາດຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ດ້ວຍການກະທໍາຂອງຕນົເອງ. 

ອາຈານໂປໂລ ໄດ້ປະກາດຂ່າວປະເສ ີດຕໍ່ຊາວເມືອງ ຄາລາເຕັຽວ່າ ການທີ່ມະນຸດເຮົາຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ ຍ້ອນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທໍາຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.    ພວກເຮົາຄວນເປັນຄົນຍອມຮັບເອົາສິ່ງພຣະ
ເຈົ້າ ໄດ້ກະທໍາໄວ້ແລ້ວດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ   ຄືການຍອມຮັບວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດແກ້ບັນຫາໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ 
ແຕ່ຕ້ອງຮັບເອົາຂອງພຣະຣາຊທານດ້ວຍຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ.    ພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນສິນທັມໄດ້    “ດ້ວຍ
ຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ“ (ຄາລາເຕັຽ 2:16). 
 
3. ຈັດຫາທາງໃຫ້:   ( ຄາລາເຕັຽ 2:17-21 ) 

ອາຈານໂປໂລ ຕັ້ງຮາກຖານເຖິງການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູວ່າ   ພຣະອົງໄດ ້ຈັດທາງໄວ້ໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊື່ອ
ໃນພຣະອົງ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ຕອບເຖິງຂໍ້ຕ້ອງຕຫິລັກຄວາມເຊື່ອອັນດຽວທີ່ເຮັດໃຫພ້ົ້ນໄດ້.  ມຄີວາມຕ້ອງ
ຕິເປັນເຣ່ືອງດັງ່ຕໍ່ໄປນີ້: ຫລັກຄວາມເຊື່ອຊຶ່ງກ່າວວ່າເຊື່ອແຕ່ເທົ່ານັ້ນເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍ.  ການທີ່ຍົກເລີຍກົດ
ບັນຍັດເປັນການຍົກເລີກທັມມະຈະຣິຍາອັນດີແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ.    ຖ້າຄົນເຮົານັບວ່າເປັນຄົນສິນທັມ
ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຕາຍເພື່ອພວກເຂົາ,     ຊຶ່ງເປັນເຫດໃຫພ້ວກເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຂົາມເີສ
ຣີພາບໃນການເຮັດຜິດບາບຕາມໃຈໄດ້.   ດັ່ງນັ້ນ, ການທີ່ເປັນຄົນສິນທັມໄດ້ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ ເປັນ 
ການສນັບສນຸນຄົນໃຫເ້ຮັດບາບ.   ຄວາມຄຶດຢ່າງນັ້ນ ເປັນເຫດໃຫ້ອາຈານໂປໂລຕອບແບບງາ່ຍໆວ່າ   “ບໍ່
ແມ່ນດັ່ງນັ້ນດອກ!” (2:17). 

ອາຈານໂປໂລໄດ້ຕອບວ່າຫລັກຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັ້ນຈຶງ່ພົ້ນໄດ້ ບໍແ່ມ່ນວິທີການພ້ອມຄົນໃຫເ້ຮັດບາບ ແຕ່
ກົງກັນຂ້ານ ການຮັກສາກົດບັນຍັດນັ້ນເອງເປັນສິ່ງພ້ອມຄົນໃຫເ້ຮັດບາບ (2:18).    ການທີ່ກໍ່ສ້າງຄວາມສໍາ 
ພັນກັບພຣະເຈົ້າດ້ວຍການຮັກສາບັນຍັດຕ່າງໆ ບໍມ່າສາດເອົາຄວາມຜິດບາບອອກຈາກຊີວິດຂອງມະນຸດໄດ້ 
ຫລືເຮັດໃຫເ້ຮົາຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ ແຕ່ການເຮັດຢ່າງນີ້ເປັນການເຮັດບາບເພີມ້ຂຶ້ນ.  ແຕ່ຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດ
ວ່າກົດບັນຍັດນັ້ນບໍ່ມຄີຸນຄ່າອັນໃດ. ມີຄຸນຄ່າ ແຕ່ກົດບັນຍັດນັ້ນບໍສ່າມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຄືນດີ ຫລືຖືກຕ້ອງກັບ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ ແຕ່ໄດ້ຂັບໄລ່ເຮົາອອກໄກຈາກພຣະຄຣິດ.  (ຄລຕ 2:19). 

ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວໄປໄກກວ່ານັ້ນອີກ.      ຄໍາເວົ້າທີ່ກ່າວວ່າການເປັນຄົນສິນທັມໂດຍຄວາມເຊື່ອບໍ່
ແມ່ນດ້ວຍກົດບັດຍັດເປັນການບອກໃຫຄ້ົນເຮັດບາບນັ້ນເຂົ້າໃຈຜິດເຖິງກົດບັນຍັດ    ແລະຄໍາສອນຂອງອົງ 
ພຣະເຢຊູອີກດ້ວຍໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອ.  (2:20).  ໃນເມື່ອພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນສິນທັມດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ 
ນັ້ນ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຄົນດຽວ ພວກເຮົາມອີົງພຣະເຢຊູຄຣິດສະຖິດຢູ່ນໍາດ້ວຍ.  ພວກເຮົາມີພະລັງໜຸນໃຈ
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ຈາກອົງພຣະເຢຊູ. ການທີ່ເພິ່ງຕົນເອງ ແລະເຮັດເອົາເອງນັ້ນບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫພ້ຣະເຈົ້າຊອບພຣະທັຍເພາະ 
ຍັງຂາດຄຸນນະພາບ ແຕ່ຖ້າອາສັຍພະລັງຈາກອົງພຣະຄຣິດແລ້ວ ພວກເຮົາສາມາດກະທໍາຫລາຍໆຢ່າງເປັນ 
ສິ່ງອັສຈນັ.   

    ອາຈານໂປໂລສລຸບໄວ້ວ່າ  ຖ້າພວກເຮົາສາມາດເປັນຄົນສິນທັມໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງດ້ວຍການກະທໍາດີ 
ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາໄດ້ປະຖິ້ມພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ ທີພ່ຣະເຢຊູໄດ້ສິ້ນພຣະຊົນທີ່ໄມ້ກາງແຂນ.  ດັ່ງ 
ນັ້ນ, ອາຈານໂປໂລເວົ້າເດັດຂາດວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ (2:21).      ຄວາມພົ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນທາງຄວາມເຊື່ອນັ້ນ
ເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍການສິ້ນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ ນັ້ນເປັນຂ່າວປະເສີດທີ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ປະກາດຕໍ່ຊາວ 
ເມືອງຄາລາເຕັຽ ເວລາເພິ່ນໄດ້ຕັ້ງຄຣິສຕະຈັກໃນທີ່ນັ້ນ.  ທາ່ນອາຈານໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍເພື່ອຊັກຊວນໃຫ ້
ຊາວເມືອງນັນ້ເຊື່ອໝັ້ນຕໍຂ່່າວປະເສ ີດ. 

 

ຄໍາຖາມ 
1. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດເປໂຕຈຶ່ງໜີອອກຈາກໂຕະກິນເຂົ້າກັບພວກຕ່າງຊາດທ ີ່ເມືອງ ອັນຕິໂອເຂັຽ    ແລະໄປ 
    ຮ່ວມໂຕະກັບພວກຢິວ? 
 
2. ເປໂຕໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ໃນການປະສົບການກັບ ໂກເນີລີໂອ? 
 
3.  ທ່ານຄຶດວ່າເປັນຫຍັງອາຈານໂປໂລຈຶ່ງປະທະຫລືຕິຕຽນເປໂຕທີ່ແຍກຕົວເອງອອກ? 

 
4. ທ່ານສາມາດຫວນຄຶດຄືນຫລັງແລະໄດ້ເຫັນຄົນໃດຄົນນຶ່ງລຸກຂຶ້ນປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຜິດເພື່ອສິ່ງທີ່ 
    ຖືກຕ້ອງເຖິງມັນຈະເປັນບັນຫາໃນຄຣິສຕະຈັກກໍຕາມນັ້ນ ມບີໍ່? 
 
 
                                                                                                         ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 5 
ຄວາມເຊ່ືອສຸດຂີດ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄາລາເຕັຽ 3:1-18, 26-29 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ຄາລາເຕັຽ 3:1-29 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຄວາມເຊື່ອເປັນສິ່ງດຽວທີ່ພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບເອົາ ພຣະຄຸນ
ຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຖືກຕ້ອງກັບພຣະອົງໄດ້ຢ່າງສິ້ນສດຸ.                 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະເອົາສິ່ງໃດເຂົ້າມາເພີ້ມນອກເໜືອຄວາມເຊື່ອເພື່ອໃຫ້
ພວກເຮົາຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າໄດ້? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເມື່ອກັບຄືນໄປສຶກສາເຖິງເຫດຜົນຕົ້ນຕໍທີ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ຍົກຂຶ້ນ
ມາກ່າວ ແມນ່ຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາຖືກຕ້ອງກັບ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ ແລະບອກວ່າສິ່ງນັ້ນແຫລະມີຄວາມໝາຍອັນແທ້ຈິງ
ໃນຊີວິດ. 

 

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ 
 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມສ້າງຕົວເອງໃຫໃ້ຫຍຂ່ຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມຊີີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ການເປັນຄົນສິນທັມດ້ວຍຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮັດໃຫຄ້ຣິສຕະຈັກຢູ່ໃນສະພາບສເມີກັນ, ນັນ້ແມ່ນ 
ມະນຸດເຮົາທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າມາຫາພຣະເຈົ້າໃນຫົນທາງດຽວ-ໂດຍຄວາມເຊື່ອ.  ແມ່ນຫຍັງເປັນຄໍາຖາມທີ່
ທ້າທາຍໃນຊີວິດທີ່ທ່ານເຄີຍຍົກເອົາມາຖາມ? ໃນເວລານະມັສການຕອນຂ້າພະເຈົ້າສອນເດັກນ້ອຍ. ມບີາງ
ຄົນໃນພວກເຂົາໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈົ້າ ຊຶ່ງເປັນຄໍາຖາມໜ້າຄຶດວ່າ, “ພຣະເຈົ້າມີນໍາ້ໜັກເທ່ົາໃດ?”  ມເີດັກນ້ອຍ
ຄົນນຶ່ງໄດ້ຖາມພໍຂ່ອງຕົນວ່າ,   ຖາ້ທ່ານໝໍເຈັບ ທ່ານໝໍຄົນນັ້ນໄປຫາທ່ານໝໍ ແລະທ່ານໝປໍົວກັນແນວໃດ?  
ມີຫລາຍຄໍາຖາມພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ ເໝືອນຄໍາຖາມເຖິງນໍ້າໜັກຂອງພຣະເຈົ້າ.    ຄໍາຖາມເປັນສິ່ງ
ທ້າທາຍສມອງໃຫພ້ວກເຮົາຄຶດຊອກຫາຄໍາຕອບ.    ດັ່ງນັ້ນ, ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຊວິ້ທີຕັ້ງຄໍາຖາມນີ້ໃນຂໍ້ທໍາ
ອິດໃນບົດທີ 3 ຂອງປຶມ້ ຄາລາເຕັຽ.  ເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ຄໍາຖາມ 5 ຢາ່ງເຮັດໃຫຄ້ຣິສຕຽນໃນທີ່ນັ້ນຄຶດ ແລະເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາພິຈາຣະນາເຖິງເຫດຜົນທີ່ພວກເຂົາພາກັນປະລະເລີຍຂ່າວປະເສິດທີ່ເພິ່ນໄດ້ເທສນາໃຫ້ພວກເຂົາ 
ຟັງມາແລ້ວນັ້ນເວລາຢູ່ຮ່ວມກັນ. 
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1. ຄໍາຖາມເຖິງແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ:  ( ຄາລາເຕັຽ 3:1-5 ) 

ຄໍາຖາມທໍາອິດເປັນສິ່ງແປກປລາດ ແລະເສົ້າໃຈເປັນການກ່າວຫາ.    ອາຈານໂປໂລແປກໃຈເພາະ 
ມີບາງຄົນໄດ້ເປົ່າພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ”ຫລອກລວງຫລືຕົບຕາ”  ຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງຄາລາເຕັຽ (ຄາ
ລາເຕັຽ 3:1).  ຄໍາເວົ້າຫລອກລວງຕົບຕາບໍ່ແມ່ນໃຊເ້ວດມົນຄາຖາ.  ແຕ່ຄໍາເວົ້າໄດ້ໃຊ້ເປັນຄໍາປຽບທຽບເຖິງ 
ພວກຢູດາຍທີໃ່ຊ້ຄໍາເວົ້າບໍ່ຈິງເຮັດໃຫຄ້ຣິສະຕຽນໃນເມືອງນັ້ນຫລົງໄປ.   ການທີ່ຫລົງເຊື່ອຄໍາເວົ້າຂອງພວກ
ຢູດາຍນັ້ນເປັນສິ່ງໂງ່ ເພາະພວກຢູດາຍສອນໃຫເ້ຮັດຕາມກົດຂອງສາສນາ    ຊຶງ່ເປັນການກັບໄປເປັນທາດ
ອີກ.  ແຕ່ຂ່າວປະເສີດໄດ້ນໍາເອົາເສຣີພາບແລະຄວາມໝັ້ນຄົງມາເຖິງຜູ້ທີ່ເຊື່ອ. 

ອາຈານໂປໂລໄດ ້ຍົກເອົາເຣ່ືອງອົງພຣະວິນຍານຂຶ້ນມາກ່າວ.     ການທ່ີຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງຄາລາ 
ເຕັຽໄດ້ຮັບເອົາພຣະວິນຍານນັ້ນເປັນດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດຫລບືໍ່?     ຫລພືວກເຂົາໄດ້ຮັບອົງ
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເພາະດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ? (ຄລຕ 3:2).  ພວກສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຮັບພຣະວິນ 
ຍານດ້ວຍການກະທໍາຂອງພວກເຂົາເອງ  ແຕ່ພວກເຂົາເຫັນວ່າການທີ່ໄດ້ຮັບອົງພຣະວິນຍານນັ້ນເປັນຂອງ 
ພຣະຣາຊທານຕ່າງຫາກ.    ພວກເຊື່ອໃໝ່ໃນປຶ້ມກິຈການໃນວັນຊະບາໂຕກໍບໍ່ໄດ້ຮັບອົງພຣະວິນຍານດ້ວຍ
ການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ (ກຈກ 2).      ຈົ່ງຈືໄ່ວ້ວ່າ ການທີ່ໄດ້ຮັບອົງພຣະວິນຍານນັ້ນເປັນຂອງ ຂວັນໃຫ້
ລ້າໆ.  ຄອບຄົວ ໂອນີລີໂອ ໄດ້ຮັບອົງພຣະວິນຍານເປັນຂອງຂວັນ (ກຈກ 10) ເຊ່ັນດຽວກັນ ຄຣິສະຕຽນໃນ
ເມືອງຄາລເຕັຽໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານເປັນຂອງຂວັນໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມບັນຍັດໃດໆ.  ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ອົງພຣະວິນຍານເພາະພວກເຂົາໄດ້ເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ເຂົາໄດ້ຍິນ. 

ອາຈານໂປໂລຍົກເອົາຄໍາຖາມທີສາມຂຶ້ນມາກ່າວຕໍ່ຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງຄາລາເຕັຽເພື່ອໃຫເ້ຂົາເຫັນ 
ເຖິງການຈະເຣີນໃນດ້ານຄວາມເຊື່ອດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຟັງ      ບໍ່ແມ່ນການປະຕິບັດຕາມບັນຍັດ (ຄລຕ 3:3).  
ໃນເມື່ອພວກເຂົາຮູ້ແລ້ວວ່າການທີ່ໄດ້ຮັບອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດດວ້ຍຄວາມເຊື່ອ   ແລະເປັນດ້ວຍເຫດໃດ 
ພວກເຂົາຈຶ່ງກາຍເປັນໂງ່     ຄືຢາກກັບໄປເຮັດໃຫຊ້ີວິດນີ້ຄົບບໍຣິບູນຄືກາຍເປັນຄົນອາວຸໂສທາງຄວາມເຊື່ອ
ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມບັນຍັດອີກ-ແລະເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ອາສັຍຄວາມເຊື່ອສຸດຂີດແຕ່ເທົ່ານັ້ນ? 

ຄໍາຖາມທີສີ່ເຫັນວ່າມີຫລາຍໆຄົນເຂົ້າໃຈຜິດ.  ອາຈານໂປໂລຖາມວ່າ,   “ການທີເ່ຈົ້າທັງຫລາຍໄດ້ 
ອົດທົນມາຫລາຍແລ້ວນັ້ນເປັນການເສັຽປໂຍດຫລື-ຖາ້ເປັນການເສັຽປໂຍດແທ້?”  (ຄາລາເຕັຽ 3:4). ເຣ່ືອງ 
ລາວຕອນນີ້ອາດໃຊ້ຄໍາເວົ້າ.  ອາຈານໂປໂລອາດຖາມດັ່ງນີ້: ທ່ານເຄີຍໃຊເ້ວລາແລະກໍາລັງຫລາຍໃຫ້ແຜນ 
ການກາຍເປັນຄົນສິນທັມດ້ວຍຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ດຽວນີ້ທ່ານໂຍນມັນຖິ້ມໄປຊັ້ນບໍ່?   ຖ້າເຮັດດັ່ງນັ້ນກໍ 
ປຽບເໝືອນ ດຣ. ບິນລແີກລແຮມ ປະກາດຕົນເອງວ່າບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະຄັມພີອີກຕໍໄ່ປແລ້ວ.    ພວກເຮົາອາດ 
ຖາມທ່ານຄືນວ່າ,   “ທ່ານໃຊ້ເວລາແລະກໍາລັງຢ່າງຫລວງຫລາຍປະກາດຄວາມຈິງ ເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດແລະ
ບັດນີ້ທ່ານຍອມປະຖິ້ມໄປຊັ້ນບໍ່?  

ຄໍາຖາມອັນທີຫ້າແມ່ນກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫແ້ກ່ຄຣິສະຕຽນເມືອງຄາລາເຕັຽໃນເມື່ອ 
ເຂົາໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອອົງພຣະຄຣິດ (3:5).     ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວ້ົາເຖິງສອງຢ່າງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທໍາເພື່ອ 
ຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງນີ້.  ນຶງ່, ພຣະອົງປະທານອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃຫ້.  ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ພຣະອົງຍັງທໍາ 
ການອັສຈັນໃນຖ້າມກາງພວກເຂົາອີກ.    ການກະທໍາຂອງ ພຣະເຈົ້າຕໍພ່ວກເຂົານັ້ນບໍ່ແມ່ນພວກເຂົາໄດ້ປະ 
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ຕິບັດຕາມບັນຍັດໃດໆ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ.  ໃນເມື່ອອາຈານໂປໂລໄດ້ຍົກຄໍາຖາມຂຶ້ນມາກ່າວເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ມອງເຫັນຕົ້ນຕໍກັບສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານກໍາລັງ ນາໍພາແລະຊ່ວຍເຫລືອພວກເຂົາ. 

  
2.  ຕົວຢ່າງແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າໃນປະວັດສາດ: ( ຄາລາເຕັຽ 3:6-18 ) 

ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວຫວນກັບຄືນໄປໃນປະວັດສາດ ແລະໄດ້ຍົກເອົາອັບຣາຮາມຂຶ້ນມາເວົ້າເພາະນັ້ນ
ເປັນການເລີ້ມຕົ້ນສັນຍາຄວາມສມັພັນຂອງພຣະເຈົ້າຕໍປ່ະຊາຊົນ  ທີ່ເປັນຕົວຢ່າງເຖິງການກາຍເປັນຄົນສິນ
ທັມໄດ້ໂດຍອາສັຍຄວາມເຊື່ອແຕ່ເທົ່ານັ້ນ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຕົ້ນຕໍພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ 
ຕໍ່ຄົນຂອງພຣະອົງໂດຍອັບຣາຮາມ,  ກເໍໝືອນດັ່ງພຣະສັນຍາໃໝໂ່ດຍຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດກໍຂຶ້ນກັບ
ຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ.  ເພິ່ນໄດ້ຍົກເອົາພຣະຄັມພີເດີມປຶ້ມປະຖົມມະການ 15:6, ຊຶ່ງໄດ້ເຕືອນຄຣິສະຕຽນໃນ
ເມືອງນັ້ນວ່າອັບຣາຮາມ  “ໄດ້ເຊື່ອຟັງ”    ແລະພຣະເຈົາ້ຖວ່ືາຖືກຕ້ອງທີ່ກາຍເປ ັນຄົນສິນທັມນັນ້ຕ້ອງອາສັຍ
ຄວາມເຊື່ອແຕ່ເທົ່ານັ້ນ. (ຄລຕ 3:6).   ແນ່ນອນ ອັບຣາຮາມບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກອັນໃດເພື່ອຈະກາຍເປັນຄົນສິນ
ທັມ ແຕ່ຍ້ອນພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ປະທານໃຫ້ຜ່ານທາງຄວາມເຊື່ອ.  ໃນທີ່ສຸດພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກາດວ່າເພິ່ນກາຍ
ເປັນຄົນສິນທັມແລ້ວ ກ່ອນເພິ່ນໄດ້ຮັບພິທີຕັດ, ກ່ອນເພິ່ນຖວາຍລູກຊາຍ ອຊີາກ, 400 ປີກ່ອນມີກົດບັດຍັດ
ຂອງໂມເຊ.   ດັ່ງນັ້ນ, ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມເຊື່ອ-ບໍ່ແມ່ນການປະຕິດບັດຕາມບັນຍັດ-ໃນທີ່ສຸດພຣະເຈົ້າຖືວ່າ
ອັບຣາຮາມຖືກຕ້ອງແລະມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າໄດ້.   

ອາຈານໂປໂລເອົາຕົວຢ່າງຂອງອັບຣາຮາມມາໃຊ້ໃນຊີວິດໄດ້ຢ່າງໃດ? ຕາມທໍານຽມແລ້ວພວກຢິວເຊື່ອ 
ວ່າພວກເຂົາເປັນເຊື້ອສາຍມາຈາກອັບຣາຮາມນັ້ນເປນັການພຽງພແໍລ້ວ.    ແຕ່ອາຈານ ໂປໂລໄດ້ສເນີຂໍ້ຄິດ 
ເຫັນແຕກຕ່າງກັນຄືວ່າ ການທ່ີເປັນເຊື້ອສາຍຂອງອັບຣາຮາມນັ້ນບໍຈ່ໍາເປັນເກີດມາຈາກສາຍເລອືດແຕ່ແມ່ນ 
ຄົນຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອຢ່າງດຽວກັນ.  (3:7).   ເໝືອນດັ່ງພວກເຮົາໃນເວລານີ້ ບໍຈ່າໍເປັນຈະເປັນສາຍເລືອດ ແຕ ່
ໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອເຖິງຈະເປັນຄົນຊາດໃດກໍຕາມສາມາດ ກາຍເປັນຄນົສິນທັມໄດ້.     ຄາໍສັນຍານີ້ໄດ້ຖືກສັນ 
ຍາຕໍ່ອັບຣາຮາມແລ້ວວ່າ ທຸກຊາດທຸກພາສາໃນໂລກນີ້ຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນຜ່ານທາງອັບຣາຮາມ.  

  ອາຈານໂປໂລ ໄດ້ຍົກເອົາການກາຍເປນັຄົນສິນທັມໂດຍຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ  ແລະການປະຕິບັດຂອງ 
ພວກຢິວ (3:8-9).    ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ອາຈານໂປໂລຍັງກ່າວຊໍ້້າວ່າການເປັນຄົນສິນທັມດວ້ຍຄວາມເຊື່ອ 
ນັ້ນກໍຕ້ອງມີການກະທໍາສົມຄວາມເຊື່ອແທ້.  ຄົນໃດກຕໍາມຈະເປັນຊາດຢິວ  ຫລຄືົນຕ່າງຊາດຕ້ອງກາຍເປນັ 
ຄົນສິນທັມດວ້ຍຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ.    ແຜນການທີ່ວ່າຕ້ອງກະທໍາຕາມພຣະບັນຍັດນັ້ນພຣະເຈົ້າບໍ່ຖືວ່າຖືກ 
ຕ້ອງໃນສມຍັກ່ອນຫລືໃນສມັຍນີ້.    ໃຫລ້ະວັງຜູ້ທີ່ອາສັຍບັນຍັດຈະເປັນຄົນຜິດຫວັງເພາະບໍ່ມຜີູ້ໃດສາມາດ 
ປະຕິດບັດຕາມບັນຍັດໄດ້ທຸກໆຂໍ້ໄດ້ຄົບໂດຍບໍ່ເຮັດຜິດແຕ່ສິ່ງໃດ.  (3:10-11).   

ເຮັດແນວໃດມະນຸດເຮົາຈຶ່ງສາມາດຖກືຕອ້ງກັບພຣະເຈົ້າໄດ?້   ພຣະສັນຍາທັງສອງພາກໃນພຣະຄັມພີ 
ເດີມຜ່ານທາງອັບຣາຮາມ ແລະພຣະສັນຍາໃໝ່ຜາ່ນທາງອົງພຣະເຢຊູ,     ຈະເປັນຢິວຫລືກຣີກຄໍາຕອບນັ້ນ 
ເໝືອນກັນຄື: ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າໄດ້ ແລະຖືກຕ້ອງກັບພຣະອົງໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອແຕ່ເທົ່າ 
ນັ້ນ.  ກົດບັນຍັດຂອງພວກຢິວໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ເພາະກົງກັນຂາ້ມກັບຂ່າວປະເສີດ (3:12).     ກົດບັນຍັດບໍ່ສາມາດ   
ນໍາເຮົາເຂົ້າໄປຫາພຣະເຈົາ້ໄດ້ແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະຍັງເຮດັໃຫ້ພວກເຮາົຖືກສາບແຊງ່.  ຄາໍຖາມມຢີູ່ວ່າເຮັດເປັນ  
ແນວໃດພວກເຂົາຈຶງ່ສາມາດອອກຈາກການສາບແຊ່ງຂອງ ພຣະເຈົາ້ພາຍໃຕ້ກົດບັນຍັດນັ້ນ?  ຄໍາຕອບເຫັນ 
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ວ່າເປັນໜ້າເສົ້າເພາະວ່າ ບໍ່ຕ້ອງເຮັດອັນໃດ.  ແຕ່ຂາ່ວດີມີຢູ່ວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດອັນໃດໄດ້, ແຕ່ພຣະ 
ເຈົ້າໄດ້ເຮັດເພື່ອພວກເຮົາແລ້ວຜ່ານທາງໄມ້ກາງແຂນ.    “ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງໄຖ່ພວກເຮົາໃຫພ້ົ້ນຈາກຄວາມ 
ປ້ອຍດ່າຂອງພຣະບັນຍັດໂດຍພຣະອົງຖືກປ້ອຍດ່າແທນພວກເຮົາ” (3:13). 

 ອາຈານໂປໂລໄດ ້ເວ້ົາເຖິງສິ່ງດີສອງຢ່າງເວລາພວກເຮົາເຂົ້າມາເຊື່ອ (3:14).    ນຶ່ງ, “ພຣະພອນຊຶ່ງໄດ້ 
ປະທານແກ່ ອັບຣາຮາມ.”    ຄາໍນີ້ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນປຶ້ມປະຖົມມະການ 12:3,   ບ່ອນພຣະເຈົ້າສັນຍາວ່າຈະປະ 
ທານພຣະພອນແກ່ “ທຸກຄົນໃນໂລກ.”  ເວ້ົາອີກຢ່າງນຶ່ງກໍແມ່ນການສີ້ນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູທີ່ໄມ້ກາງ
ແຂນເຮັດໃຫພ້ຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າສາໍເຣັດລົງ.    ສອງ, ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າ, “ສັນຍາຈະປະທານອົງ
ພຣະວິນຍານ.”  ຄໍານີ້ໄດ້ອ້າງເຖິງກິຈການ 1:8.     ທີນ່ີ້ພຣະເຢຊູໄດ້ສັນຍາວ່າຈະປະທານອົງພຣະວິນຍານ
ບໍຣິສຸດໃຫເ້ພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດໄປທົ່ວໂລກ.  ໝາຍຄວາມວ່າການສິ້ນພຣະຊົນຂອງອົງ
ພຣະເຊຢູປະທານອໍານາດໃຫຜູ້້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງ.   

ອາຈານໂປໂລໄດ້ສລູບເຖິງພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າກັບອັບຣາຮາມ.   ຄໍາເວົ້າໃນພຣະສັນຍາມີຄວາມ 
ໝາຍສອງຢ່າງ.  ນຶງ່, ອາຈານໂປໂລໃຊ້ຄໍາເວົ້າຂອງຄໍາສັນຍາຂອງຄົນຕໍ່ຄົນ ຫລ ືເອກກະສານສັນຍາ.  ຕົວ
ຢ່າງໜັງສືພນິັຍກັມ  ໃນເມື່ອຄົນສັນຍາຕາຍໄປ ຄົນທີ່ມີຊື່ເປັນເຈົ້າຂອງດິນນັ້ນກກໍາຍເປັນເຈົ້າຂອງຄົນຕໍ່ໄປ
ຕາມທີ່ຈົດໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຄໍາສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນໄປນ້ັນບໍ່ສາມາດຕື່ມຫລຕືັດຂໍ້ນຶ່ງຂໍ້ໃດໄດ້ຢ່າງ
ເດັດຂາດ.  ສອງ, ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄໍາສັນຍາລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າກັບຄົນ.    ໃນເມື່ອຄໍາສັນຍາຂອງ
ຄົນເຮົາຍັງບໍສ່າມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຄໍາສັນຍຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະມະນຸດແຮ່ງຕາຍຕົວແລະເປັນ
ຂອງສັກສິດກັບສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາກັບອັບຣາຮາມ (3:15-18) 
 
3. ຜົນຂອງແຜນການພຣະເຈົ້າ:   ( ຄາລາເຕັຽ 3:26-29 ) 

  ອາຈານໂປໂລ ໄດ້ກ່າວວ່າແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກພວກເຮົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ    ພວກເຮົາມີ
ຄວາມສັມພັນດີກັບພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດ້ໂດຍສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດເອງ ແຕ່ແມ່ນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດເພື່ອພວກເຮົາ
ແລ້ວທີ່ໄມ້ກາງແຂນ (3:26-27).  ພວກເຮົາກາຍເປັນພາກສ່ວນໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າບໍແ່ມ່ນພວກເຮົາ
ພາກັນປະຕິບັດຕາມກົດບັນຍັດ,  ຊໍາຮະຄວາມເປື້ອນ,    ຫລືເຮົາມາຈາກຄອບຄົວດີ ແຕ່ຍ້ອນພຣະເຢຊູສິ້ນ 
ພຣະຊົນ ແລະຄືນມາຈາກຕາຍ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ກໍາຈັດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດເຖິງການຄືນດີ  ແລະກາຍເປັນ
ຄົນສິນທັມຈາກແນວທາງຂອງພວກຢິວໃນພຣະຄັມພ.ີ ຄາລາເຕັຽ 3:28.   

ກໍຣະນີນີ້ມີຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງອາຈານໂປໂລສເມີ.   ເພິ່ນໄດ້ຍົກເອົາເຣ່ືອງນີ້ມາເວົ້າເຖິງສາມຢ່າງໃນຊີວິດ
ປະຈໍາວັນຂອງເພິ່ນ: ທາງສັງຄົມ, ທມັມະຈະຣິຍາ, ແລະລະຫວ່າງຜູຊ້າຍຜູ້ຍິງ.   ອາຈານໂປໂລບໍ່ໄດ້ເວ້ົາວ່າ 
ພຣະເຢຊູສະເດັດມາເພື່ອທໍາລາຍກໍາແພງໃນເຣື່ອງນີ້, ແຕ່ຍັງມຢີູ່ໃນສມັຍຂອງເພິ່ນມີຊີວິດຢູ່.  ເພິ່ນໄດ້ສອນ
ວ່າໃນພຣະເຈົ້າຄວາມແຕກຕ່າງບໍ່ເຫັນວ່າສໍາຄັນຕໍ່ໄປ.   ຕົວຢ່າງ:  ຄົນຮັ່ງມີ, ຖານະສັກສີ,  ອາຊີບ,  ຜິວພັນ 
ຫລືເພດວັຍ      ເຣ່ືອງດັ່ງກ່າວນີ້ພຣະເຈົ້າບໍ່ເຫັນວ່າເປັນກໍາແພງທີ ່ພຣະເຈົ້າຈະມີຄວາມສັມພັນອນັດີກັບຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນ. 
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ຄໍາສອນຂອງອາຈານໂປໂລບໍ່ໄດ້ບອກວ່າໃຫພ້ວກເຮົາປະຕິເສດກໍາແພງລະຫວ່າງບຸກຄົນ ແຕ່ສອນພວກ
ເຮົາໃຫຕ້ອບສນອງຕໍ່ຄວາມແຕກຕ່າງ.  ໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າພວກເຮົາມຄີວາມສັມພັນອັນໃໝ່ຕໍ່
ກັນແລະກັນ, ຄວາມສັມພັນໃນດ້ານສັງຄົມ.   

ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຄໍາສອນຢ່າງນີ້ເພື່ອແກ້ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງຄາລາເຕັຽ, ເພາະ
ຄໍາສອນຂອງພວກຢິວກ່າວວ່າ  ພວກຕ່າງຊາດມີຄວາມສັມພັນນ້ອຍກວ່າ ຫລເືວ້ົາອີກທາງນຶ່ງວ່າພວກຢິວມີ
ຄຸນຄ່າ ຫລດືີກວ່າພວກຕ່າງຊາດ (3:29).  ອາຈານໂປໂລສລຸບໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈງ້ວ່າ.  ການທີ ່ເປັນເຊື້ອສາຍ
ຈາກອັບຣາຮາມນັ້ນບໍ່ຂຶ້ນກັບສາຍເລືອດທີ່ໄຫລໄປຕາມຕົວຕົນ ແຕ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ຖືກຊໍາຮະລ້າງໂດຍພຣະໂລຫິດ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ.  

 

ຄໍາຖາມ 
1. ສິ່ງໃດໃນຊີວິດຂອງຄຣິສະຕຽນ-ການເລີ້ມຕົນ, ການຈົບລົງທີ່ພວກເຮົາມັກເອົາມາໃຊຜ້ິດເຖິງຄວາມສໍາ  
   ເຣັດໃນຊີວິດ?  
 
2. ຕາມຄວາມຄິດຂອງທ່ານແລ້ວ ເປັນຫຍັງອາຈານໂປໂລຈຶ່ງຍົກເອົາຕົວຢ່າງຂອງອັບຣາຮາມຂຶ້ນ    
    ມາເວົ້າເຖິງການເປັນຄົນສິນທັມດ້ວຍຄວາມເຊື່ອແຕ່ຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ? 
 
3.  ຫລັກການໃນຄາລາເຕັຽ 3:29 ເອົາມາໃຊກ້ັບຄົນທີ່ເຂົ້າມາເປັນຄຣິສະຕຽນ ຫລື ສາມາດເອົາມາໃຊ້ໃນ 
     ການສ້າງຄວາມສັມພັນກັບຄຣິສະຕຽນຄົນອື່ນໄດ້ບໍ່?  ເປັນດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈິງ່ເວ້ົາສລຸບຢ່າງນີ້? 

 
4. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາຈຶ່ງມັກເອົາຄວາມສໍາເຣັດດ້ານມະນຸສທັມ ເຂົ້າມາໃຊ້ໃນການສ້າງ 
    ຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ? 
 
                                                                                             ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 6 
ມີເສຣີພາບໃນການເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄາລາເຕັຽ 4:1-10; 5:1 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ຄາລາເຕັຽ 4:1-5:1 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ໃນເມື່ອພວກເຮົາເຂົ້າມາຫາພຣະເຈົ້າທາງຄວາມເຊື່ອ, ພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາມີເສຣີຈາກສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຈ່ອງດຶງພວກເຮົາໄວ້ 
ແລະມີຊີວິດໃນຖານະເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງເສຣີໄດ້.               

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຮັບເອົາເສຣີພາບຈາກພຣະເຈົ້າໃນສະພາບຢາ່ງໃດເພື່ອ
ໃຫມ້ີຊີວິດສົມບູນໃນຖະນະເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ອາຈານໂປໂລໄດ້ເຕືອນຄຣິສະຕຽນເມືອງຄາລາເຕັຽເຖິງເສຣີພາບ
ໃນພຣະຄຣິດ ແລະບອກພວກເຂົາໃຫຍ້ຶດຖືເອົາໄວ້ໃຫ້ດີເພື່ອບໍ່ໃຫ້
ມີສິ່ງໃດທັບມ້າງເສຣີພາບນັ້ນໄດ້.  

 

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ 
 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມສ້າງຕົວເອງໃຫໃ້ຫຍຂ່ຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມຊີີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ແມ່ຕູ້ຄົນນຶ່ງຜູ້ມີຊື່ວ່າ ເບີຕາ ອາດາມ ມີນໍາ້ໜັກພຽງ 50 ປອນ  ແລະມີອາຍຸ 71 ປີ ອີງຕາມລາຍງານ 

ຈາກໜັງສືພິມ.  ແມ່ຕູ້ຄົນນີ້ຫາລ້ຽງຊີບດ້ວຍການຂໍທານຕາມບ່ອນຕ່າງໆ.  ເຄື່ອງນຸ່ງກໍໃສແ່ຕ່ຂອງເກົ່າໆທີ່ຄົນ
ໃຫທ້ານ.  ໃນທີ່ສຸດແມ່ຕູ້ຄນົນີ້ກໍໄດ້ຕາຍເພາະຂາດອາຫານແລະບ່ອນພັກໃນຣັດ ຟໍຣິດາ.   ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຣັດ 
ນັ້ນໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ   ແມ່ຕູຄ້ົນນີ້ເປັນຄົນຮັ່ງມີລາວໄດ້ປະມໍຣະດົກຕົກໄປມູນຄ່າຫລາຍກວ່າລ້ານຫລຽນໂດລາ 
ແລະມີເງິນສົດປະໃນຕູຝ້າກຄະນາຄານເຖິງ  $ 800,000 ແລະຍັງມີຂອງອີກຫລາຍຢ່າງມີຣາຄາແພງ.  ແມ່ 
ຕູ້ຄົນນີ້ມທີຸກຢ່າງທີ່ລາວຕ້ອງການ ແຕ່ເຫັນວ່າລາວມີຊີວິດຢູ່ບໍ່ສົມຖານະເປັນຄົນທີ່ມີເງິນ.   

ຄຣິສະຕຽນຫລາຍໆຄົນມຊີີວິດຢູ່ເໝືອນແມ່ຕູ້ຄົນນັ້ນ, ພວກເຂົາມສີິ່ງຂອງທຸກຢ່າງຕາມຄວາມຕ້ອງ 
ການແຕຍ່ັງມີຊີວິດຢູ່ບໍ່ສົມຖານະ.      ພວກເຂົາປະລະເສຣີທີ່ອົງພຣະຄຣິດໄດ້ມອບໃຫເ້ພາະພວກເຂົາຢ້ານ
ຄວາມຕ້ອງຕິຈາກຄົນອື່ນ.    ພວກຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງນັ້ນໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບດຽວກັບແມ່ຕູ້ຄົນນັ້ນ, ພວກ
ເຂົາໄດ້ຫັນຫລັງໃສເ່ສຣີພາບໃນອົງພຣະຄຣິດ ແລະຍອມກັບໄປຟັງຄໍາສອນປອມຂອງພວກຢູດາຍ ຜູເ້ຂົ້າມາ
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ແຊກແຊງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ.    ດັ່ງນັ້ນ, ອາຈານໂປໂລຈຶ່ງທ້າທາຍພວກເຂົາໃຫຮ້ັບເອົາເສຣີພາບນັນ້
ໄວ້ ແລະມີຊີວິດຢູ່ໃຫສ້ົມເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.  
 
1. ກ່ອນເຂ້ົາມາຫາພຣະຄຣິດ:  ( ຄາລາເຕັຽ 4:1-3 ) 

ຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍເຣ່ືອງລາວນາໆປະການ   ຊຶ່ງພວກເຮົາພາກັນຜ່ານຈາກຈຸດນຶ່ງເຂົ້າໄປອີກຈຸດນຶ່ງ. 
ຈາກການປ່ຽນແປງນັ້ນພວກເຮົາຄວນຮັບຜິດຊອບ.  ໃນຂໍ້ເລີ້ມຕົ້ນໃນບົດທີ 4, ອາຈານ ໂປໂລກ່າວເຖິງການ
ປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນຜ່ານທາງໃນອົງພຣະເຢຊູເຈົ້າ.    ເພື່ອຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງຄໍາກ່າວຂອງອາຈານໂປໂລ 
ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຄວາມເວົ້າ, ຕາມທໍານຽມແລະການເປັນຢູ່ຂອງຊາວຢິວ.   

ໃນສມັຍບູຮານຂອງຊາວຢິວ ເວລາເດັກນ້ອຍຍັງບໍທ່ັນເຕັມກະສຽນ ຖານະຂອງພວກເຂົາເປັນເໝືອນ 
ຂ້າທາດ.  ເດັກນັ້ນບໍ່ມີສິດທິແນວໃດ ແລະເດັກນັ້ນຢູ່ໃຕຄ້ວາມເບິ່ງແຍງຂອງຄຣູສອນ ຫລຜືູ້ປົກຄອງ.   

ອາຈານໂປໂລໃຊສ້ະພາບການຂອງພຣະເຈົ້າທີມ່ີຕໍ່ພວກອິສຣາເອັນ ກ່ອນອົງພຣະຄຣິດໄດ້ສະເດັດ 
ເຂົ້າມາໃນໂລກ.    ເໝືອນໃນພຣະຄັມພເີດີມ ພວກອິສຣາເອນເປັນເໝືອນເດັກນ້ອຍ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດມີ
ຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າໃນຖານະຄົນອາວຸໂສ ພຣະເຈົ້າຈິ່ງໃຊກ້ົດລະບຽບແລະກົດຕ່າງໆເພືອ່ສິດສອນໃຫ້
ພວກເຂົານັບຖື.  ໃນເມື່ອອົງພຣະຄຣິດສະເດັດມາແລ້ວ ສະພາບແລະສິດທິນັ້ນກໍໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງໄປ. 

ອາຈານໂປໂລໃຊລ້ະບົບການຢ້ານກົວໃນສະພາບຂອງມະນຸດຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃນເມື່ອກົດບັນຍັດຍັງໃຊ້ 
ໃນການປົກຄອງຢູ່ກ່ອນພຣະຄຣິດສະເດັດມາ ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຍັງຢູໃ່ຕ້ບັນຍັດແລະຍັງເປັນຂ້າທາດ
ຢູ່.  ພວກເຂົາບໍ່ມີເສຣີພາບແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະເປັນທາດຂອງ “ທັມມະດາແຫ່ງສາກນົຈັກກະວານ.” (ຄາລາເຕຽັ 
4:3). 

ນັກປາດຫລາຍໆຄົນບໍ່ເຫັນດີ ຫລຕືົກລົງກັນເຖິງຄໍາເວົ້າຂອງອາຈານໂປໂລທີ່ກ່າວວ່າ, “ທັມມະດາ 
ແຫ່ງສາກົນຈັກກະວານ”     ຄໍາເວົ້ານີ້ອາດໝາຍເຖິງອໍານາດແຫ່ງຄວາມສັກສິດໃນໂລກນີ້ ຫລໝືາຍເຖິງຄໍາ
ສອນກ່າວເຖິງກົດລະບຽບຕ່າງໆທີ່ມະນດຸປະຕິບັດເພື່ອໃຫບ້ັນລຸເຖິງຄວາມພົ້ນ. ໃນເມື່ອເປັນເຊັ້ນນັ້ນຄວາມ
ເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາກໍເປັນພຽງພື້ນຖານເບື້ອງຕົ້ນທີ່ນໍາເຂົາເຂົ້າໄປຫາການເປັນຂ້າທາດອີກ.  ອາຈານໂປໂລ
ໃຊ້ຊີວິດຕາມທໍານຽມຂອງຄົນທີ່ຢູ່ເມືອງຄາລາເຕັຽ  ເພື່ອສອນໃຫ້ເຂົາມຄີວາມເຂົ້າໃຈເຖິງສະພາບເກົ່າກ່ອນ
ພວກເຂົາເຂົ້າມາຫາອົງພຣະຄຣິດເຈົ້າ.  

 
2.  ຫລັງຈາກອົງພຣະຄຣິດໄດ້ມາ:   ( ຄາລາເຕັຽ 4:4-7 ) 

ຫລັງຈາກເຂົ້າມາຫາອົງພຣະເຢຊູແລ້ວເຫັນວ່າທຸກສິ່ງຢ່າງໄດ້ປ່ຽນແປງໄປໝົດ.  “ເມື່ອຄົບກໍານດົແລ້ວ” 
ພຣະເຈົ້າກໄໍດ້ສົ່ງພຣະບຸດເຂົ້າມາຕາມພຣະສັນຍາ.  ນັ້ນມຄີວາມໝາຍຢ່າງໃດ?  ບາງທອີາດໝາຍເຖິງສັນ
ຕິພາບຈາກການເປັນທາດຂອງກຸງໂຣມ   ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປົກຄອງໄປທົ່ວມຸມໂລກ ຫລອືາດຈະໝາຍເຖິງຫົນ 
ທາງເສັ້ນໃຫຍ່ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຈັກກະພັດກາຍຊາ ຫລືໝາຍເຖິງການຄົມມະນາຄົມອັນໃຫຍຂ່ອງຊາວກຣີກ 
ທີ່ໂລກຍັງບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນມາກ່ອນເລີຍ.       ຫລອືາດໝາຍເຖິງການສ້າງຕຶກໃຫຍມ່ະຫຶມາຂອງພວກຢິວຕາມ
ບ່ອນຕ່າງໆ ທີ່ເປັນບ່ອນເຮັດໃຫສ້າສນາທູດສາມາດຕິດຕໍ່ກັບຄຣິສະຕຽນທົ່ວໄປໄດ້ຢ່າງສະດວກ. ຫລໝືາຍ
ເຖິງເຣ່ືອງຈິດວິນຍານຂອງໂລກ ທີ່ກໍາລັງຕົກໄປໃນຄວາມບາບ ແມ່ນແຕ່ພວກບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ເຫັນດີ
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ນໍາດ້ວຍ.      ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນກໍເປັນການສົມຄວນແລ້ວທີ່ພຣະເຈົ້າຈະສົ່ງອົງພຣະເຢຊູເຂົ້າມາໃນປະວັດ
ສາດຂອງມະນຸດເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມະນດຸມີສັນຕສິຸກ.  ແນ່ນອນເຖິງເວລາສົມຄວນແລ້ວ ພຣະເຈົ້າກກໍະທໍາ
ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.  

ເມື່ອເຖິງເວລາແລ້ວ ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງອົງພຣະເຢຊູລົງມາ “ບັງເກີດກັບຜູ້ຍິງ (4:4).   ບາງນັກປາດຄຶດວ່າ 
ອາຈານໂປໂລໄດ້ເອົາການເປັນຍິງພົມມະຈາຣີິເຂົ້າມາໃຊ້.  ພວກເຂົາພາກັນແປປໂຍກທີ່ວ່າ: ເກີດຈາກຜູ້ຍິງ
ທີ່ບໍ່ມີມະນຸດເປັນພໍ່.     ຄໍາເວົ້າເຖິງການເກີດບໍຣິສຸດນີ້ໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນປຶ້ມມັດທາຍບົດ 1:18-25 ແລະລູກາ 1:
34-35.     ນອກຈາກນັ້ນອາຈານໂປໂລເວົ້າເຖິງການເປັນມະນຸດຂອງອົງພຣະເຢຊູ ຄວ່ືາ ພຣະອົງເປັນພຣະ 
ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ-ນັ້ນເປັນການສັກສິດ   ຖ້້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງກໍບໍ່ສາມາດປະທານຄວາມພົ້ນໃຫ້ແກ້ຜູ້ທີ່ເຊື່ອ
ໄດ້.    ການທີ່ພຣະເຢຊູເປັນທັງມະນຸດແລະພຣະເຈົ້ານັ້ນເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພື່ອພຣະອົງໄຖ່ເອົາມະນຸດຊາດໃຫ້
ພົ້ນດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາ  ແລະການໄຖ່ດ້ວຍການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ. ຄໍາເວົ້າທີ ່ວ່າໃນຂໍ້ 4-“ເກີດ
ໃນໃຕ້ກົດໝາຍ” ໄດ້ບອກເຖິງສະພາບຂອງພຣະອົງວ່າ ພຣະອົງສະເດັດເຂົ້າມາໃນໂລກເພື່ອຊ່ວຍໃຫມ້ະນຸດ
ໄດ້ລອດພົ້ນ.  

ອາຈານໂປໂລໄດ້ເນັ້ນໃນຄວາມສໍາຄັນໃນຂໍ້ນີ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເວ້ົາເຖິງການເປັນມະນຸດ     ແຕເ່ວ້ົາເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະ 
ອົງໄດ້ປະທານແກ່ມະນຸດຊາດ.   ພຣະອົງ “ໄດບ້ັງເກີດໃຕກ້ົດບັນຍັດ” ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃຕ້ຄວາມຜິດບາບ
ເລີຍ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະຕິບັດດຕາມກົດບັດຍັດນັ້ນຫລາຍກວ່າມະນຸດຄົນອື່ນໃດ.  ໃນທີ່ສຸດ 
ພຣະອົງໄດ້ໄຖ່ມະນຸດຜູ້ຢູ່ໃຕ້ບັນຍັດ ແລະເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາມີສິດກບັກາຍເປັນບຸດຍິງບຸດຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ (4:5).  

ສິ່ງທ່ີພຣະເຢຊູຈັດຫາໃຫແ້ກ່ພວກເຮົານັ້ນໄດ້ປ່ຽນສະພາບການສ້າງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ.   ພວກ
ເຮົາສາມາດເອີ້ນພຣະເຈົ້າວ່າ “ພຣະບິດາ”  (4:6).  ແລະສະພາບການຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ຖືກປ່ຽນໄປຕໍ່ສາຍ 
ພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າ-ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນຂ້າທາດອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ    ແຕ່ມີສິດທິກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ 
ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາໄວ້ກ່ອນນັ້ນ (4:7). ສິ່ງນັ້ນເປັນການປ່ຽນແປງຢ່າງປລາດໃນຊີວິດຂອງພວກ 
ເຮົາໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບເອົາເຮົາເຂົ້າໃນຄອບຄົວຂອງພຣະອົງຕລອດໄປ.  (3:10-11).   
 
3.  ຄ ໍາເຕືອນໃຫ້ລະວັງ:  ( ຄາລາເຕັຽ 4:8-10 ) 

ອາຈານໂປໂລ ໄດ້ທຽບຊີວິດທາງດ້ານຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສະຕຽນຊາວເມືອງ ຄາລາເຕັຽກ່ອນພວກເຂົາ
ເຂົ້າມາ ແລະຫລັງຈາກເຂົ້າມາຫາອົງພຣະເຢຊູ.  ສະພາບຂອງພວກເຂົາກ່ອນມາຫາອົງພຣະເຢຊູນັ້ນ ພວກ
ເຂົາມຊີີວິດຢູ່ຢ່າງໃດ?  ພວກເຂົາເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງສິ່ງຕ່າງໆ ຊຶ່ງທັມມະດາແລ້ວມັນບໍ່ແມ່ນພຣະແທ້. (4:8).  
ສິ່ງບໍ່ແມ່ນພຣະແທ້ນັ້ນ ແມ່ນຮູບປັ້ນທີ່ພວກເຂົາພາກນັຂາບໄຫວ້ກ່ອນພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດເຈົ້າ. 

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປທ່ອງທ່ຽວເມືອງໄທຍ     ໄດ້ເຫັນໃນວັດນ້ອຍໆແຫ່ງນຶ່ງທີ່ມີຜູ້ຄົນໄດ້ຖວາຍບູຊາຕໍ່ພຣະ
ຫລາຍອົງ ເພາະບໍຮູ່້ວ່າອົງໃດສັກສິດກວ່າ.   ສິ່ງເຫລົ່ານີກ້ໍເໝືອນຊາວເມືອງຄາລາເຕັຽພາກັນເຮັດຢູ່ເປັນປະ 
ຈໍາກ່ອນພວກເຂົາມາຮູ້ ແລະຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.    ໃນເມື່ອຮັບເອົາພຣະເຢຊູ
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ແລ້ວສະພາບການໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ ເພາະພວກເຂົາຮູ້ດີຂຶ້ນວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າອົງສັກສິດແລະທ່ຽງ
ແທ້ແຕ່ອົງດຽວ.   

ໃນເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນອາຈານໂປໂລໄດ້ທຽບເຖິງຊີວິດຂອງຊາວເມືອງຄາລາເຕັຽວ່າ      ການກະທໍາຂອງ
ພວກເຂົານັ້ນໄດ້ສະແດງບອກເຖິງການກັບໄປເຮັດກັບສິ່ງເກົ່າໆທີ່ພວກເຂົາຈາກມາ.   ພວກເຂົາ ກັບຄືນໄປ
ຫາຄວາມຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ ແລະການເປັນທາດ.  ສິ່ງທີ່ເຂົາເຮັດນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດໃໝ່ ເພາະພຣະເຢຊູໄດ້
ຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫພ້ົ້ນມາແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນຫົນທາງໃໝ.່    ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫເ້ຂົາໄດ້ມີຄວາມ
ຕິດຕໍ່ກັບພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້  ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຢາກກັບຄືນກາຍເປັນຂ້າທາດອີກ ຄກືັບໄປປະຕິບັດຕາມຄໍາ
ສອນຂອງພວກຢູດາ ຄເືຮ ັດຕາມກົດທໍານຽມຕ່າງໆເຫລົ່ານັ້ນ.   
 ອາຈານໂປໂລເປັນຫ່ວງເຖິງການ “ນັບຖມືື້ ວັນເດືອນ ປີ” (4:10).  ເພິ່ນໄປຫ່ວງເຖິງການຍອມເຮັດ
ຕາມຄໍາສອນຂອງພວກຢູດາຍ   ເພາະເພິ່ນຖືວ່າການເຮັດຕາມພວກຢູດານັ້ນເປັນເໝືອນຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອໃນ
ພຣະເຈົ້າ ເພາະພວກເຂົານັບຖືເດືອນດາວ.    ການປະຕິດບັດຂອງພວກເຂົານັ້ນໄດ້ຍອມໃຫມ້ານມີໂອກາດ
ເຂົ້າມາແຊກຊຶມ ແລະກາຍເປັນທາດຂອງມານ. 
 
4. ທ້າທາຍໃຫ້ຮຽກຮ້ອງເອົາເສຣີພາບ:  ( ຄາລາເຕັຽ 5:1 ) 

ທຽບກັບການສູນເສັຽເສຣີພາບເພາະຍອມປະຕິບັດຕາມກົດບັນຍັດຂອງພວກຢູດາຍ, ອາຈານໂປໂລໄດ້
ເວ້ົາເຖິງການທີ່ມີເສຣີພາບອັນແທ້ຈິງນັ້ນມີໃນອົງພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ.  ເສຣີພາບນັ້ນແມ່ນການອອກຈາກແລະ
ສໍາລັບເພື່ອ.  ພວກເຮົາມເີສຣີອອກຈາກການສາບແຊ່ງຂອງກົດບັນຍດັ.    ກົດບັດຍັດໄດ້ນໍາຄໍາປ້ອຍດ່າຫລື
ສາບແຊ່ງຕໍ່ມະນຸດຜູ້ພະຍາຍາມເພິ່ງຕົນເອງໃຫເ້ປັນຄົນສິນທັມ.      ແຕອ່ົງພຣະຄຣິດໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້
ພົ້ນດ້ວຍຍອມເປັນຜູ້ຮັບເອົາຄວາມສາບແຊ່ງແທນພວກເຮົາ (ຄາລາເຕັຽ 3:13). ພວກເຮົາໄດ້ມີເສຣີໃນຊີວິດ
ເພື່ອພຣະເຈົ້າ, ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດເອງໄດ້.    ແຕ່ດຽວນີພ້ວກເຮົາເຮັດໄດ້ຄືກາຍເປັນຄົນສິນ      
ທັມດ້ວຍການນໍາພາຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.  ໃນທີ່ສຸດ ພວກເຮົາຖືກເຮັດໃຫ້ມເີສຣີພາບຄືໃຫກ້າຍເປັນ
ຜູ້ທີ່ອົງພຣະຄຣິດໄດ້ໄຖ່ໃຫເ້ປັນດັ່ງພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. (ໂຣມ 8:3-4) 

ການມີເສຣີພາບນັ້ນບາງຄັ້ງກໍເຮັດໃຫຢ້້ານກົວ  ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເສຣີພາບນັ້ນກໍເປັນການຍາກ 
ທີ່ຈະເຮັດ.  ເປັນການງ່າຍເກີນໄປທີ່ຈະກັບຄືນຫາຊີວິດເດີມຄືເຮັດຕາມກົດບັນຍັດຕ່າງໆ.     ນີເ້ປັນຄວາມຮູ ້ 
ສຶກຂອງຄຣິສະຕຽນເມືອງຄາລາເຕັຽປະເຊີນຢູ່.    ດັ່ງນັນ້, ອາຈານໂປໂລຈຶ່ງທ້າທາຍພວກເຂົາໃຫ້ຍຶດໝັ້ນຕໍ່
ສັນຕິພາບທີ່ໄດ້ຮັບມາໃນອົງພຣະເຢຊູນັ້ນໃຫດ້ີ.  ພວກຢູດາຍໄດ້ຊັກຈູງໃຫ້ພວກເຂົາກັບຄືນໄປເຮັດຕາມກົດ
ບັນຍັດທີ່ພວກເຂົາເຄີຍເຮັດມາແລ້ວ ຄືກາຍເປັນຂ້າທາດຂອງກົດທັມນຽມ.     ອາຈານໂປໂລຈິ່ງຂຽນວ່າຢ່າ
ພາກັນເຮັດ. “ໃຫຍ້ຶດໝັ້ນ.”    ເພາະພວກຢູດາຍ ໄດ້ຕັ້ງບ້ວງແຮ ້ວໃສ່ພວກເຂົາໃຫກ້ັບຄືນໄປປະຕິດບັດຕາມ
ບັດຍັດ ເປັນເໝືອນລັກເອົາພວກເຂົາອອກຈາກເສຣີພາບທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບໃນອົງພຣະຄຣິດເຈົ້າ.   ອາຈານ
ໂປໂລຈຶງ່ຂຽນໄປເຕືອນເປັນປະຈໍາວ່າ, “ຢ່າຍອມເຂົ້າໄປທຽມແອກເປັນຂ້ອຍຂ້າອີກ.”  ອົງພຣະຄຣິດໄດ້ເຮັດ
ໃຫຄ້ຣິສະຕຽນເຮົາມີສັນຕພິາບຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ.     ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເຂົາຈຶ່ງຢາກກັບໄປເປັນຂ້າທາດ
ຂອງກົດບັນຍດັອີກ? 
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ໃນທຸກວັນນີ້ພວກເຮົາບໍ່ຈ ໍາເປັນເບິ່ງໄປໄກເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນຄຣິສະຕຽນເປັນຄົນຜິດເໝືອນກັບຄຣິສະຕຽນ
ໃນເມືອງຄາລາເຕັຽ ພວກເຂົາມີຊີວິດຢູ່ເປັນໜ້າສັງເວດ.     ພວກເຂົາຄວນປະສບົກັບຄວາມສກຸສໍາລານໃນ
ຊີວິດ ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນໂສກເສົ້າເຫງົາໃຈ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບແຕ່ຄວາມກົດດັນໃນຊີວິດ.  ພວກເຂົາ
ຄວນເປັນຄົນມີພະລັງແລະອໍານາດຈາກພຣະເຈົ້າ ແຕ່ພວກເຂົາກາຍເປັນຄົນອ່ອນກໍາລັງ ເປັນເໝືອນຄົນເປັ້ຽ 
ແລະຢ້ານກົວ. ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງຄົນຂາດຖານະ. 

ໃນອົງພຣະຄຣິດພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄຣິສະຕຽນໄດ້ຖືກຍົກສູງຂຶ້ນໃຫຢູ້່ໃນຖານະໃໝ ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບສັພະ 
ທຸກສິ່ງກັບຄວາມຮັ່ງມຂີອງອົງພຣະເຈົ້າ.  ໃນເມື່ອພວກເຮົາເຫັນຄຸນຄາ່ທີ່ອົງພຣະຄຣິດໄດ້ປະທານໃຫແ້ລ້ວ 
ນັ້ນ ພວກເຮົາຈິ່ງສາມາດປະສົບກັບສັນຕສິຸກ,  ເສຣີພາບ,  ພະລັງ,  ແລະໝັ້ນໃຈທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານສິດໃຫ້
ເປັນບຸດຍິງຊາຍຂອງພຣະອົງ.   

 

ຄໍາຖາມ 
1. ໃນຫົນທາງໃດທີ່ທ່ານຍງັໄດ້ເຫັນຄຣິສະຕຽນມີຊີວິດຢູ່ບໍ່ສົມຖານະໃນທຸກວັນນີ?້ 
 
2. ແມ່ນຫຍັງເປັນພາກສ່ວນເຮັດໃຫຄ້ຣິສະຕຽນໃນສັດຕະວັນນຶ່ງສົມຄວນເຂົ້າມາຮັບເອົາອົງພຣະຄຣິດ? 
 
3.  ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນອັນໃດທີ່ເຫັນວ່າເປັນການຫລອກລວງໃນຄໍາເວົ້າ, “ເກີດຈາກຜູ້ຍິງ” ຄລຕ 4:4? 

 
4. ເປັນຫຍັງຕ້ອງເຂົ້າໃຈເຖິງການເປັນມະນຸດ ແລະພຣະເຈົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູເພ່ືອຈະເຂົ້າໃຈວ່າພຣະອົງ  
    ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫພ້ົ້ນຂອງໂລກ? 
 
        ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 7 

ຍ່າງໄປດ້ວຍພຣະວນິຍານ 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄາລາເຕັຽ 5:13-26 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ຄາລາເຕັຽ 3:2-26 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍພຣະວິນຍານແທນທີ່ຮັກສາພຣະບັນຍັດ ເຮັດໃຫ້
ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າມີຄວາມຮັກຕໍ່ຄົນອື່ນ ແລະສະແດງໃຫ້
ເຫັນຜົນຂອງອົງພຣະວິນຍານ, ບໍແ່ມ່ນການກະທໍາດ້ານເນື້ອໜັງ.                

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ການມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາມີ
ຊີວິດຖືກຕ້ອງກວ່າການຮັກສາພຣະບັນຍັດບໍ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອປຽບທຽບການມີຊີວິດດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ກັບຊີວິດ
ຢາກໄດ້ຮັບຄວາມສໍາເຣັດດ້ານເນື້ອໜັງ ແລະເພື່ອຈະຄໍານວນ
ເຖິງຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດໃນຖານະເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານ
ໃນຊີວິດ 

 

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ 
 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມສ້າງຕົວເອງໃຫໃ້ຫຍຂ່ຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມຊີີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ພວກເຮົາມເີສຣີພາບດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ,   ບໍແ່ມ່ນການຮັກສາພຣະບັນຍັດ.  ອົງພຣະວິນ 

ຍານນໍາພາໃນຊີວິດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນຫລາຍໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊື່ອ-ຜົນດີເພື່ອແບ່ງປນັກັບຄົນອື່ນ. 
ຂອງຂວັນທໍາອິດຈາກພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຣົດຍົນ   ຣົດຄັນນັ້ນເຮັດໃຫຂ້້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບກັບເສຣີິ 

ໃໝ່ຄື: ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດອອກໄປທ່ຽວຫລິ້ນທຸກວັນສຸກ, ຂັບໄປໂຮງຮຽນ,  ຫລໄືປຫາເພື່ອນເພື່ອສຶກສານໍາ
ກັນ.  ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າໃນຖານະມີຣົດນັ້ນກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລາຍຄືກັນວ່າຕົນເອງສາມາດ
ໄປທ່ຽວຫລິ້ນ ຫລືໄປເຮັດວຽກໄດ້ ແຕ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າປະກັນພັຍ, ຄ່ານໍ້າມັນ, ແລະຄ່າຊ້ອມແຊມ.  ຄຣູ 
ສອນຂັບຣົດຍັງບອກວ່າການມີຣົດນີ້ມີພະລັງໃນທາງຜດິໄດ້ຖ້າບໍ່ລະວັງ. 

ອາຈານໂປໂລກໍສອນຄ້າຍໆກັນໃນເຣື່ອງເສຣີພາບແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປຶ້ມ ຄາລາເຕັຽ 5:13 
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 -26.  ແມ່ນແທ້ຜ້ ູຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູນີ້ມີເສຣີພາບຈາກກົດບັນຍັດໃດໆ.  ແລະເພິ່ນໄດ້ເວ້ົຕໍ່ໄປວ່າໃນເສຣີ 
ພາບນັ້ນເຮັດໃຫມ້ີຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນໃຫຍຫ່ລວງ ທີ່ສາມາດສລູບໄດ້ໃນຄໍາເວົ້າດຽວ, “ຈົ່ງຮັກເພື່ອນບ້ານ
ເໝືອນຮັກຕົນເອງ” (ຄາລາເຕັຽ 5:14). 

ຄຣິສຕຽນໃໝ່ຫລາຍໆຄົນອາດຄຶດວ່າຕົນເອງມີເສຣີພາບແລ້ວອາດຄຶດວ່າ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບພຣະ 
ຄຸນຈາກພຣະເຈົ້າແລ້ວ ແລະຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດຕາມໃຈຊອບ.      ແຕ່ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່
ແລ້ວກໍຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບເຖິງຣົດທີ່ພໍ່ຊື່ໃຫ.້  ພວກເຮົາຄວນກາຍເປັນຜູ້ອາວຸໂສທາງດ້ານຄວາມເຊື່ອ ແລະຮູ້
ເຖິງເຣ່ືອງພຣະຄຸນ ທີໃ່ຫ້ພວກເຮົາມີເສຣີພາບນັ້ນ-ບໍ່ແມ່ນເຊັນໃບອະນຸຍາດໃຫເ້ຮັດຜິດບາບເລີຍ.    ໜ້າທີ່
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ພຣະຄຸນຄື: “ຮັບໃຊກ້ັນແລະກັນໃນຄວາມຮັກ” (ຄລຕ 5:13). 
 
1.  ເສຣີພາບ ແລະຄວາມຮັກ:  ( ຄາລາເຕັຽ 5:13-15 ) 

ອາຈານໂປໂລໄດ້ສອນໃຫຮ້ັກເພື່ອນບ້ານນັ້ນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນຄູ່ຄຽງກັບເສຣີພາບ   ທີ່ 
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໃນອົງພຣະຄຣິດ. ການໃຫຮ້ັກເພື່ອນບ້ານນັ້ນເປັນການຮຽກຮ້ອງຢ່າງສູງເພື່ອໃຫເ້ປັນຄົນສິນ
ທັມ, ເປັນມາດຕະຖານອັນສູງໃນຊີວິດ.        ອາຈານໂປໂລຮູ້ຊີວິດຂອງມະນຸດເຮົາມັກເຮັດຄວາມຜິດບາບ
ຫລາຍກວ່າ, ຫລອກລວງພວກເຮົາໃຫເ້ຮັດຜິດເໝືອນຊີວິດກ່ອນຮູ້ຈກັອົງພຣະຄຣິດ.  

ອາຈານໂປໂລຮັບຮູ້ວ່າບາບນັ້ນເປັນສິ່ງຫລີກບໍໄ່ດ້,  ພວກເຮົາຮູ້ດີກວ່າ.  ບາງທີທ່ານອາດໄດ້ພົບກັບ 
ບາງຄົນເຖິງເຣ່ືອງຢ່າງນີ້ມາແລ້ວ, ແຕ່ທ່ານອາດຮູ້ດີກວ່າທີ່ເຮັດຢ່າງນີ້!  ຄາໍເວົ້ານີ້ອາດໃຊ້ ກັບເດັກວັຍລຸ ້ນວ່າ
ຈົ່ງລະວັງແຕໃ່ນທີ່ສຸດເຂົາກໍເລືອກເອົາທາງຜິດ.   ອາດແມ່ນຄົນງານຖືກເຕືອນເລື້ອຍໆເພາະບໍ່ເອົາໃຈໃສໃ່ນ
ວຽກງານ ແຕ່ໃນທີ່ສດຸກໍຍັງຜິດພາດຢ ູ ່ເໝືອນເດີມ.     ທ່ານຄວນ ຮູ້ດີກວ່າ ແຕ່ຍັງເຮັດຜິດຢູ່.  ທາ່ນຮູ້ດີກວ່າ 
ເຣ່ືອງເພດກົງກັນຂ້າມ. ຜູຊ້າຍກັບຍິງຖ້າບໍ່ແມ່ນຜົວເມັຽ ອ້າຍນ້ອງກັນແລ້ວຫ້າມບໍ່ໃຫມ້ີຄວາມໃກ້ຊິດກັນຈົນ
ເກີນໄປ, ຖ້າບໍ່ລະວັງອາດຈະມີການຫລິນ້ຊູ້ເກີດຂຶ້ນເພາະເຣື່ອງຢ່າງນີ້ມັກເກີດຂຶ້ນຈາກສິ່ງເລກັນ້ອຍ:  ດ້ວຍ 
ສາຍຕາ ແລະຄໍາເວົ້າ.  

ແນວໃດກໍຕາມພວກເຮົາຖືກເອີ້ນໃຫມ້ີຊີວິດທີ່ເປັນຕົວຢ່າງເໝືອນອົງພຣະເຢຊູ.    ພວກເຮົາຄວນມີ 
ຊີວິດດີ ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາໄດ້ຍອມຟັງສຽງທີ່ອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຢູ່ພາຍໃນເຮົາ-ຜູ້ບອກເຖິງສິ່ງທີ່
ຜິດແລະສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ.  ໃຫ້ຍອມຟັງສຽງອົງພຣະວິນຍານ ແຕ ່ຕອບເພິ່ນວ່າ,   ແມນ່ແລ້ວ ຂ້ານອ້ຍຮູ້ດີກວ່າ.   
ເຖິງມັນຈະເປັນການຕໍ່ສູ້ຈາກເໜ້ືອໜັງກໍຕາມ. 

ການທີ່ຈະເດີນເຂົ້າໄປໃນຊີວິດຢ່າງນີຕ້້ອງເປັນສິ່ງຕັ້ງໃຈ, ໃຊຄ້ວາມຄຶດ ແລະມອງເຫັນວ່າວິທີການ 
ຂອງເສຣີພາບ ແລະຄວາມຮັກນັ້ນມັນເຂົ້າກັນໄດ້ແນວໃດ.    ຄວາມຮັກ, ໃນເມື່ອຝຶກຊ້ອມແລ້ວກໍເຮັດໃຫ້ມີ
ເສຣີພາບຕໍ່ຕົນເອງແລະຕໍ່ຄົນອື່ນ.     ຮູບພາບທີ່ອາຈານໂປໂລໃຊ້ວ່າ, “ກັດກັນແລະກິນເນື້ອກັນ”  ໄດ້ບອກ
ເຖິງການເຫັນແກ່ຕົວ (5:15).    ພວກເຮົາຄວນມີຊີວິດຕິດຕໍ່ກັນໃນໝູ່ບ້ານ.  ຄວາມຈິງແລ້ວ ຖາ້ພວກເຮົາມີ
ຊີວິດໃນຄວາມບາບ ພວກເຮົາກໍທໍາລາຍເສຣີພາບແລະໃນທີ່ສຸກກໍເກີດການເສັຽຫາຍໃນໝູ່ບ້ານແລະສັງຄົມ 
ກັບຄົນອື່ນ.  
 
2.  ຫລັກສະນະຂອງຄວາມບາບ: ( ຄາລາເຕັຽ 5:16-18 ) 
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ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບຄໍາເວົ້າຂອງອາຈານໂປໂລທີ່ເວ້ົາເຖິງຄວາມປາຖນາຂອງ “ລັກສະນະຂອງ
ຄວາມບາບ ກັບຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ?   ເວລາພວກເຮົາກັບໄປອ່ານໃນປຶ້ມປະຖົມມະການ ພວກເຮົາເຫັນວ່າ
ທຸກສິ່ງພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງນັ້ນດີໝົດ (1:31).   

ໃຫເ້ຂົ້າໃຈເອົາໄວ້ວ່າ ອາຈານໂປໂລບໍ່ໄດ້ເວ້ົາວ່າສິ່ງຂອງ ຫລມືະນຸດເຮົາເປັນສິ່ງຊົ່ວໃນຕົວມັນເອງ. ແຕ່
ອາຈານໂປໂລເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາມີສອງຢ່າງທ່ີຈະເລືອກເອົາໃນຊີວິດ.      ພວກເຮົາສາມາດເລືອກຕາມຝ່າຍ
ໂລກ (ເນື້ອໜັງ) ຕາມສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ ຫລເືລືອກເອົາກັບສິ່ງທີ່ຕາເຫ ັນບໍ່ໄດ້ (ຝ່າຍວິນຍານ).  ອາຈານໂປໂລໄດ້
ຮ້ອງຂໍໃຫຄ້ຣິສະຕຽນໃນເມືອງຄາລາເຕັຽເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ຕາເບິ່ງບໍ່ເຫນັ ເປັນສິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມນຶກຄດິ
ຂອງໂລກ.   

ອາຈານໂປໂລບໍ່ໄດ້ຂຽນເປັນຂໍ້ຕ່າງໆເຖິງສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ.    ຖ້າເຮັດຢ່າງນັ້ນກໍເໝືອນກັບວ່າກັບໄປປະ 
ຕິບັດຕາມກົດບັນຍັດຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ເພິ່ນຕໍ່ຕ້ານ.  
 
3. ການກະທໍາຂອງຄວາມຜິດບາບ: ( ຄາລາເຕັຽ 5:19-21 ) 

ອາຈານໂປໂລ ໄດ້ບອກວ່າໃຫເ້ອົາຄວາມຫວັງທັງໝດົ, ຄວາມສໍາເຣັດ, ແລະຄວາມພໃໍຈໃນຈິດວິນຍານ
ໃນອົງພຣະວິນຍານ, ບໍໃ່ຫ້ເອົາໃຈໃສໃ່ນສິ່ງຂອງໃນໂລກນີ້.    ໃຫພ້ິຈາຣະນາເບິ່ງການກະທໍາ ຕ່າງໆໃນຂ້າງ
ລຸ່ມນີ້ຊຶ່ງເປັນສິ່ງບໍ່ສາມາດໃຫຄ້ວາມພໃໍຈ. 

“ການຫລິ້ນຊູ້, ການບໍ່ສະອາດ, ການໂລພະຕັນຫາ”       ຄວາມຜິດບາບດ້ານເພດສັມພັນ-ອາດເຮັດໃຫ້
ຄວາມພໍໃຈຊົ່ວຄາວໃນດ້ານເນື້ອໜັງ.      ຄວາມສັມພນັທາງດ້ານຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມພໍໃຈ
ເກີດຂຶ້ນນອກຈາກການແຕ່ງງານ ເປັນຜວົເມັຽກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 

“ການໄຫວ້ພຣະທຽມ, ການເຊື່ອເວດມົນຄາຖາ”  ຖ້າເຮົາເຮັດກໍແມ່ນວ່າເອົາສິ່ງນີ້ໄປກ່ອນເອົາແຜນການ
ຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ເຮົານະມສັການແລະຍົກຍ້ອງ. ພຣະປອມບໍສ່າມາດໃຫຄ້ວາມສຸກ, ຄວາມມ່ວນຊື່ນ, ແລະ  
ເປັນສາສນາທີ່ບໍ່ໃຫ້ຊ້ີວິດຄົບບໍຣິບູນ.  

“ການເປັນສັດຕຣູກັນ, ການວິວາດຜິດຖຽງກັນ, ການເຫິງສາກັນ,  ການຄຽດແຄ້ນກັນ,  ການໄຝ່ສູງຕໍ່ກັນ
ການແຕກແຍກກັນ” ເປັນສິ່ງເຮັດໃຫ ້ເປັນສັດຕຣູຕໍ່ກັນ.  ເວ້ົາຂວັນກັນອາດເຮັດໃຫຕ້ົນເອງສະບາຍໃຈຊົ່ວລະ 
ຍະນຶ່ງ ເພາະໄດ້ເປີດອົກດ້ວຍຄວາມຮ້າຍ.      ແຕ່ຫລັງຈາກນັ້ນທ່ານອາດກິນແໜງໃຈເພາະເປັນການບໍ່ສົມ 
ຄວນ.  ໃນທີ່ສຸດກໍເຮັດໃຫຂ້າດຄວາມສັມພັນທີ່ດີກັບຄົນເຫລົ່ານັ້ນຢ່າງໜ້າເສັຽດາຍ. 

“ການຖືພັກຖືພວກ ເຫັນແກ່ຕົວ”   ສິ່ງນີ້ເປັນການທ້າທາຍໃນສັງຄົມ ແລະໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ
ໃນທຸກວັນນີ້ເພາະທຸກຄົນມັກໄດ້ໃນທາງສ່ວນຕົວ. 

“ການເສບສຸຣາຢາເມົາ ຫລກືານກິນລ້ຽງຢ່າງຊົ່ວຊ້າ”   ໃນສອງຢ່າງນີ້ໄດ້ເວ້ົາເຖິງການເສັຽຄວາມບັງຄັບ
ຕົນເອງ.  ຫລາຍໆຄົນເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເພາະຢາກປ່ອຍຄວາມກົດດັນຂອງຊີວິດອອກໄປ.   ພວກເຂົາຄຶດວ່າ
ຖ້າເອົາຄວາມກົດດັນອອກໄປຊົ່ວລະຍະນຶ່ງມັນອາດຈະດີຂຶ້ນ.   ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສ່ວນຜູ້ທີ່ມີພຣະວິນຍານ
ແລ້ວຄວນຊອກຫາວິທີເອົາຄວາມກົດດັນອອກຈາກຊີວິດໃນທາງດີກວ່ານີ້:  ເຊັ່ນ: ອ້ອນວອນ,  ນະມັສການ, 
ແລະສາມັກຄີທັມກັບຄົນອື່ນໆ. 
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ອາຈານໂປໂລໃຊຄ້ໍາເວົ້າໃນປໂຍກສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການກະທໍາຂອງຄວາມບາບ 5:21“  ແລະອື່ນໆໃນ
ທໍານອງນີ້ອີກ” ເໝືອນກັບພວກທະນາຍຄວາມໃຊ້ໃນກົດໝາຍທ່ີວ່າ, ທັງໝົດນີ້, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດ. ອາຈານໂປ
ໂລຮູ້ວ່າລາຍລະອຽດທີ່ເວ້ົາໄປນັ້ນອາດບໍ່ຄົບທຸກຢ່າງ.  ສິ່ງອື່ນໆທີ່ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ນີ້ອາດມຄີວາມສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ເສັຽຫາຍຄືກັນ.     ຜູ້ທີ່ອາວຸໂສໃນຄວາມເຊື່ອຕ້ອງມແີສງຕາໄກເບິ່ງເຫັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນປໂຍດໄດ້ດ້ວຍ
ຄວາມນໍາພາຂອງອົງພຣະວິນຍານບຣິໍສຸດ 

ອາຈານໂປໂລໄດ້ປິດທ້າຍດ້ວຍຄວາມຄຶດເຫັນເລິກໃນຂໍ້ 21. ຜູທ້ີ່ເຮັດຕາມຄວາມປາຖນາຂອງເນື້ອໜັງ
ຈະບໍໄ່ດ້ຮັບຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າເປັນມໍຣະດົກ.       ການທີ່ເຮັດຕາມເນື້ອໜັງເປັນຜົນສະທ້ອນທີ່ເສັຽ 
ຫາຍ.  ຄາໍເວົ້າທີ່ອາຈານໂປໂລໃຊ້ເຖິງຜົນຂອງຄວາມເຮັດຜິດບາບນັ້ນ ໄດ້ບອກວ່າໃຜກໍຕາມທີ່ເຮັດຕາມສິງ່
ທີ່ເພິ່ນເວ້ົາມານັ້ນຈະໄດ້ແຍກອອກຈາກແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ເຫັນວ່າເປັນສິ່ງກົງກັນຂ້າມໃນເມື່ອເວ້ົາ
ເຖິງພຣະຄຸນ ແລະກົດບັນຍດັ.    ສິ່ງອາຈານໂປໂລເວົ້ານີ້ແມ່ນເພິ່ນໄດ້ເອີ້ນໃຫພ້ວກເຮົາລະວັງ ເອົາອົງພຣະ 
ວິນຍານນໍາພາ,   ແມ່ນຊີວິດທີ່ມີຄຸນນະວຸທິ ແລະມາດຕະຖານສູງເພື່ອໃຫເ້ປັນຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າຖວ່ືາຖືກຕ້ອງ
ແລະທ່ຽງທັມ. 
 
4. ການກະທໍາຂອງອົງພຣະວິນຍານ:  ( ຄາລາເຕັຽ 5:22-26 ) 

ເພາະບົດ 5:13-26 ເປັນບົດສອນເຖິງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເສຣີພາບທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຫ້
ເຫັນຮູບພາບຂອງການຮັບຜິດຊອບນັ້ນເປັນຢ່າງໃດແທ້. ຜົນຂອງອົງພຣະວິນຍານນັ້ນເປັນສິ່ງພວກເຮົາຄວນ
ເອົາມາໃຊ້ນໍາພາຊີວິດ.  ພວກເຮົາສາມາດເປັນໝາກຜນົຂອງອົງພຣະວິນຍານໃນເມື ່ອພວກເຮົາ 

• ພວກເຮົາເຫັນຄົນນຶ່ງຄົນໃດມີຄວາມປິຕິຍິນດີໃນຊີວິດເຖິງແມ່ນມີບັນຫາ 
• ພວກເຮົາເຫັນຄົນນຶ່ງຄົນໃດເຮັດດີຖ້າມກາງຄວາມຊົ່ວຊ້າ 
• ພວກເຮົາເຫັນຄົນນຶ່ງຄົນໃດຍັງຖວາຍຕົວບໍ່ຍອມເຊົາໃນເມື່ອມພີາຣະຫລາຍ 
• ພວກເຮົາເປັນຄົນນຶ່ງຄົນໃດຍິ້ມຕໍ່ຄົນທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ຕົນເອງ 
 

ຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫພ້ວກເຮົາໄດ້ເຫັນວິທີອົງພຣະວິນຍານເຮ ັດວຽກພາຍໃນຊີວິດຂອງຄົນ 
ຜູ້ທີ່ເຊື່ອແທ້ຈິງ.  ໃນເມື່ອພວກເຮົາຍ່າງໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ພວກເຮົາຍ່ອມເຫັນຜົນຂອງພຣະວິນຍານ.  ຖາ້
ພວກເຮົາກັບໄປຫາຄໍາສັ່ງທີ່ອາຈານໂປໂລໃນຕອນຫວົທີ-ໃຫ້ຮັກຄນົອື່ນເໝືອນຮັກຕົນເອງ, ຄາໍສັ່ງນັ້ນແມ່ນ
ເຮັດເພື່ອຄົນອື່ນ ເພາະຜົນຂອງພຣະວິນຍານແມ່ນສອນເຮົາແບ່ງປັນຄົນອື່ນ ບໍແ່ມ່ນການສະສົມໄວ້ເພື່ອຕົນ
ເອງ. 

ໃນເມື່ອພວກເຮົາເກີດຜົນແຫ່ງພຣະວິນຍານ   ພວກເຮົາກກໍາຍເປັນເໝືອນພຣະຄຣິດ-ພວກເຮົາຍອມຕໍ່
ຄົນອື່ນໄດ້.  ອາຈານໂປໂລສອນວ່າ “ຈົງ່ດໍາເນີນຊີວິດໄປຕາມພຣະວິນຍານດ້ວຍ.”  ບົດ 5:25.   ເໝືອນດັ່ງ
ພວກທະຫານເດີນສວນສນາມຍ່າງໄປດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈເພື່ອຖວາຍຕົວ.   
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ຄໍາຖາມ 
 

1. ໃນບ່ອນໃດທ່ານໄດ້ເຫັນອົງພຣະວິນຍານທໍາງານ?  ທ່ານໄດ້ກາຍເປັນພາກສ່ວນຂອງພຣະ 
    ວິນຍານນັ້ນບໍ່? 
 
2. ເພີ້ມຈາກຜົນຂອງອົງພຣະວິນຍານ (5:22-26) ທ່ານມີຕົວຢ່າງເພີ້ມເຕີມປະກອບບໍ່? 
 
3.  ວິທີໃດທີ່ທ່ານສາມາດເບິ່ງເຫັນຄວາມແຕ່ກຕ່າງລະຫວ່າງຈາກສິ່ງນໍາພາໃຫເ້ຮັດບາບ ແລະຈາກ 
     ການທີ່ເຮົາມເີສຣີພາບໃນອົງພຣະຄຣິດ? 
 
4. ເປັນຫຍັງການທີ່ຖືກນໍາພາດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານ (5:22-23) ເປັນຜົນດີກວ່າການຮັກສາບັນຍັດ 
     ຕາ່ງໆ? 
 
        ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທ ີ8 
ຊີວິດໃນຄຣິສຕະຈັກທ່ີດີ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄາລາເຕັຽ 6:1-10, 14-16 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ຄາລາເຕັຽ 6 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ຊີວິດຄຣິສຕະຈັກດີ ຊ່ວຍເຫລືອສະມາຊິກຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດຜິດບາບ, ພິສູດເບິ່ງ  
                                 ຊວິີດຕົນເອງ, ສນັບສນູນພວກຜູ້ນໍາ, ບໍລ່ດົລະໃນການເຮັດດີ, ແລະຈົດຈໍ່  
                                           ໃສ່ພຣະຄຣິດ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຊີວິດໃນຄຣິສຕະຈັກດ ີມີລັກສະນະແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ພິຈາຣະນາເບິ່ງຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ 
ອີງຕາມຄາໍສອນຂອງໂປໂລເຣື່ອງ 
                                ການປະພຶດຂອງຄຣິສຕະຈັກ ແລະເບິ່ງວ່າມີຫຍັງແດທ່ີ່ຂ້ອຍສາມາດເຮັດໄດ້ 
                                         ເພື່ອຊ່ວຍຄຣິສຕະຈັກ. 
 

ຄໍານໍາ 
 
ຊີວິດໃນຄຣິສຕະຈັກທີ່ດີປະກອບດ້ວຍການແບ່ງປັນເຊັ່ນ:    ພາຣະອນັໜັກຂອງກັນແລະກັນ,   ຊັບສິ່ງຂອງ, 
ການເກັບກ່ຽວ, ແລະຂາ່ວປະເສີດ.   ຊີວິດໃນຄຣິສຕະຈັກທີ່ດີເປັນເຣ່ືອງຍາກທີ່ຈະອະທິບາຍສາໍລັບບາງຄົນ 
ເພາະຄຣິສຕະຈັກຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ພຣະຄຣິດຊົງເອີ້ນໃຫ້ເຮັດ; ແຕ່ສາໍລັບອີກຫລາຍຄົນ ເຣ່ືອງນີ້ 
ເປັນຂອງທັມມະດາ ເພາະພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດຢ່ ູເປັນປະຈໍາ.    ອີງຕາມທັມມະຊາດຂອງມະນດຸເຮົາເຣ່ືອງ 
ຄວາມຜິດບາບແລ້ວ ຫລາຍຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກກໍມີຄວາມສາມັກຄີກນັດີ     ແຕອ່ກີຫລາຍໆຄຣິສຕະຈັກກໍບໍ່ 
ເຄີຍມີຊີວິດທີ່ມີສັນຕິສຸກເລຍີ. 
 
1. ຊ່ວຍຮັບພາຣະ:  ( ຄາລາເຕັຽ 6:1-5 ) 
ໃນຄາລາເຕັຽ 6: 1-5,  ໂປໂລສັ່ງສອນເຣື່ອງການຊ່ວຍສະມາຊິກທີຫ່ລົງຜິດແລະໄດ້ຖືກຕັດອອກຈາກຄຣິສ 
ຕະຈັກ; ທ່ານໄດ້ສອນເຣ່ືອງການຊ່ວຍຮບັພາຣະອັນໜັກຂອງກັນແລະກັນໃນຄຣິສຕະຈັກ.    ໂປໂລເຫັນວ່າ 
ຄວາມສັມພັນແລະການຊ່ວຍຄົນທີ່ຜິດພາດໃຫ້ກັບຄືນດ ີ  ມີຄວາມສາໍຄັນຫລາຍກວາ່ການສາໍຮະລ້າງຄຣິສ 
ຕະຈັກໃຫ້ຂາວສະອາດ. 
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ໂປໂລແນະນໍາຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ຊ່ວຍຄົນທີໄ່ດ້ຫລົງຜິດໄປໃຫ້ກັບຄືນດ ີດ້ວຍຄວາມອ່ອນສຸພາບ ເພື່ອຜູ້ທີ່ທໍາ 
ຜິດຈະບໍ່ໄດ້ມກີານອັບອາຍຂາຍໜ້າ.   ບາງຄັ້ງມີຄຣິສຕຽນຫລາຍຄນົທີ່ພຍາຍາມຊ່ວຍຄົນອື່ນໃຫ້ກັບຄືນດີ 
ໄດ້ພົບຕົວເອງຢູ່ໃນສະພາບດຽວກັນ. ສະນັ້ນໂປໂລຈຶ່ງສອນໃຫ້ທຸກຄົນຈົ່ງມີຄວາມຣະມັດຣະວັງໃນເຣ່ືອງນີ້.  
 
ການຊ່ວຍຄຣິສຕຽນທີ່ຫລົງຜິດໄປໃຫ້ຄືນດີ ມີຄວາມສາໍຄັນກວ່າຄວາມຕິສິນນິນທາຈາກຂາ້ງນອກ;     ພວກ  
ເຮົາຈະຕ້ອງເປີດປະຕູຮັບຄນົຜິດທີ່ໄດ້ມີການກັບໃຈ; ພຣະເຢຊູຕ້ອນຮັບຄົນເກັບພາສີ, ໂສເພນ,ີ  ແລະຄົນຂີ ້ 
ທູດ ໃນຂະນະທີ່ສັງຄົມບໍ່ຍອມຮັບຄົນພວກດັ່ງກ່າວນັ້ນ.   ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ໂອກາດທຸກໆຄົນ ຄາໍອຸປມາເຣື່ອງ 
ການອະພັຍໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນ ເປັນຄໍາສອນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຮົາ (ມດັທາຍ 18: 21-33). 
 
2. ແບກພາຣະຂອງຕົນເອງແລະຊ່ວຍແບກຂອງຄົນອ່ືນ:  ( ຄາລາເຕັຽ 6:5 ) 
ຄາລາເຕັຽ 6: 2 ສອນໃຫ ້"ຊ່ອຍຮັບພາຣະອັນໜັກຂອງກັນແລະກັນ" ແລະ 6: 5 ສອນວ່າ "ທຸກຄົນຕ້ອງຮັບ 
ຜິດຊອບຕໍ່ພາຣະຂອງຕົນ."  ຫລາຍຄົນຄດິວ່າພຣະທັມສອງຂໍ້ນີ້ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ; ແຕ່ຄວາມຈິງມຢີູ່ວ່າພຣະ 
ທັມສອງຂໍ້ນີ້ເວ້ົາຄົນລະເຣື່ອງ.    ແນນ່ອນພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕວົເອງຕໍ່ໜ້າພຣະພັກຂອງ 
ພຣະເຈົ້າໃນວນັພິພາກສາ; ພວກເຮົາຊ່ວຍກັນບໍ່ໄດ້ໃນວັນນັ້ນ.  ການຊ່ອຍຮັບພາຣະໜັກຂອງກັນແລະກັນ 
ເວ້ົາເຖິງປັດຈຸບັນ; ມີບາງຢາ່ງພວກເຮົາແບກເອງໄດ້ ແຕ່ມີຫລາຍຢາ່ງພວກເຮົາຕ້ອງການຄົນອືນ່ແບກຊ່ວຍ. 
 
ການຊ່ອຍຮັບພາຣະໜັກຂອງກັນແລະກນັເປັນໜ້າທີ່ສໍາຄັນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.  ເວລາສະມາຊກິ 
ຄົນນຶ່ງພົບຄວາມລໍາບາກ,  ສະມາຊິກຄົນອື່ນໆຈະຕ້ອງຊ່ວຍແບກພາຣະຊຶ່ງອາດຈະເປັນເຂົ້າຂອງເງິນທອງ, 
ການສນັບສນນຸ, ການອ້ອນວອນອະທິຖານ, ແລະການໜຸນໃຈໃນເວລາທີ່ຂັດສົນ. ການຊ່ວຍເຫລືອຄົນອື່ນໆ 
ນໍາຄວາມຍິນດີມາສູ່ຕົວເອງ,     ທັງເປັນການເຊື່ອຟັງພຣະທັມຄໍາສອນ ແລະນໍາກຽດໄປໃຫ້ພຣະຄຣິດດ້ວຍ. 
 
ການຊ່ອຍຮັບພາຣະໜັກຂອງກັນແລະກນັເປັນເຣ່ືອງທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ເພາະພວກເຮົາເປັນພາກສ່ວນໃນພຣະ
ກາຍດຽວກັນຂອງພຣະຄຣິດ ແລະ "ຖາ້ອະວັຍວະນຶ່ງເຈັບ ອະວັຍວະທັງໝົດກໍເຈບັດ້ວຍກັນ    ຖ້າອະວັຍວະ 
ນຶ່ງໄດ້ກຽດ  ອະວັຍວະທັງໝົດກໍຊົມຊື່ນຍິນດີດ້ວຍກັນ" (1 ໂກຣິນໂທ 12: 26). 
 
3. ຈົ່ງແບ່ງປັນສ່ິງທີ່ດີ: ( ຄາລາເຕັຽ 6:6 ) 
ຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນເຂົ້າໃຈດີວ່າພຣະທັມຕອນນີ້ເປັນຄໍາເຕືອນຄຣິສຕະຈັກ ເຣ່ືອງການລ້ຽງດູພວກຜູ້ຮັບໃຊ້ 
ໃນຄຣິສຕະຈກັທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາເຈົາ້;    ແຕ່ໂປໂລອາດຈະຄິດໄກກວ່ານັ້ນອີກ    ເຊັ່ນພວກຜູ້ສອນທັງ 
ຫລາຍທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເພາະພວກຜູ້ສອນພຣະທັມໃນສມັຍນັ້ນແມ່ນອອກມາຈາກທີ່ນັ້ນ.  
 
ມີຫລາຍຢາ່ງທີ່ຄຣິສຕະຈັກສາມາດດູແລພວກຜູ້ຮັບໃຊເ້ຊັ່ນ:    (1) ການໃຫ້ເງິນເດືອນແລະເງິນອື່ນໆ; ຜູ້ຮັບ 
ໃຊ້ສ່ວນຫລາຍໄດ້ລົງທຶນສ່ວນຕົວຫລາຍສົມຄວນເພື່ອຕຽມຕົວ, ທັງເວລາແລະຊັບສິນກ່ອນຈະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້; 
(2) ການສນບັສນຸນສະຖາບັນທີ່ສອນພຣະຄຣິສຕະທັມເພາະທີ່ນັ້ນເປັນບ່ອນອົບຮົມພວກຜູ້ຮັບໃຊ້; (3) ການ 
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ເປີດຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ເປັນບອ່ນຝຶກງານສາໍລັບພວກຜູ້ຮບັໃຊ້ທີ່ກໍາລັງຢູ່ໃນການອົບຮົມ;     ຄຣິສຕະຈັກອະນາ 
ຄົດມີຄວາມຕອ້ງການຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ໄດ້ຜ່ານການອົບຮົມຈາກສະຖາບັນ;     ຜູ້ຮັບໃຊ້ທີທ່່ານຊ່ວຍເຫລືອໃນມື້ນີ ້
ອາດຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ແຕ່ງງານໃຫ້ລກູຫລານຂອງທາ່ນໃນມື້ໜ້າ. 
 
4. ມີສ່ວນໃນການເກັບກ່ຽວ: ( ຄາລາເຕັຽ 6: 7-10 )  
ຊີວິດໃນຄຣິສຕະຈັກທີ່ດີໝາຍເຖິງການຫາໂອກາດເພືອ່ການຫວ່ານພືດທີ່ຈະນໍາໄປສູ່ການເກັບກ່ຽວ   "ຊີວິດ 
ອັນຕລອດໄປເປັນນິດ" (6:8).   ພຣະທມັໃນຕອນນີ້ເຕືອນພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ເມື່ອຍລ້າໃນການຫວ່ານພຣະທັມ; 
ໂປໂລຂຽນໄວ້ໃນ 6:9 ວ່າ "ຢ່າໃຫ້ເຮົາເມື່ອຍລ້າໃນການເຮັດດີ."       ຫລາຍເທື່ອພວກເຮົາພາກັນຍອມແພ ້
ເພາະບໍ່ເຫັນໝາກຜົນໃນທັນທີທັນໃດ. ການເກັບກ່ຽວຈະມາເຖິງຕາມກໍາໜົດເວລາຂອງພຣະເຈົາ້. 
 
ລໍຖ້າຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເກັບກ່ຽວເປັນເຣ່ືອງຍາກສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຢູ່ໃນຍຸກທີ່ບໍ່ມີຄວາມອດົທົນໃນການ
ລໍຄອຍ; ພວກເຮົາຕ້ອງການທຸກຢ່າງທີ່ໄວໆ. ແຕ່ເວລາຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ເໝືອນເວລາຂອງມະນຸດ; ພຣະອົງຊົງ 
ໃຫ້ທຸກຢ່າງເກີດຂຶ້ນຕາມວນັເວລາທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງກໍານົດໄວ້. ໂປໂລຈຶ່ງເນັ້ນໃຫພ້ວກເຮົາຈົ່ງເຮັດການດີໄປ 
ເລື້ອຍໆ ເພາະເວລາຂອງການເກັບກ່ຽວເປັນຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເປັນເຈົ້າຂອງນາ. 
 
5. ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ: ( ຄາລາເຕັຽ 6:14-16 ) 
ບາງຄົນທີ່ຄຣິສຕະຈັກຄາລາເຕັຽໄດ້ອວດເຖິງຄວາມສາມາດ ເຣ່ືອງການນໍາຄົນຕາ່ງຊາດໃຫມ້າຮູ້ພຣະຄຣິດ; 
ໂປໂລເຕືອນພວກເຂົາເຈົ້າວ່າສໍາລັບຕົວທ່ານເອງ ຈະບໍ່ອວດສິ່ງອື່ນໃດໆ "ນອກຈາກເຣື່ອງໄມ້ກາງແຂນຂອງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ" ເທົ່ານັ້ນ (6:14).  
 
ການອວດເຣື່ອງໄມ້ກາງແຂນຂອງໂປໂລຄວນຈະເປັນຕົວຢ່າງສໍາລັບພວກເຮົາ.   ຍາມທຸກລາໍບາກ, ໂປໂລ 
ເນັ້ນເຣ່ືອງໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະຄຣິດ. ຍາມມີຄວາມສຸກສໍາລານ,       ໂປໂລເນັ້ນເຣ່ືອງໄມ້ກາງແຂນຂອງ 
ພຣະຄຣິດ; ໃນລະດູ ແລະນອກລະດູ, ໂປໂລອວດເຣື່ອງໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະຄຣິດ.    ການອວດຂອງໂປ 
ໂລ ເຣ່ືອງໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະຄຣິດຊ່ວຍທ່ານໃນການແບ່ງປັນຂາ່ວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ຊີວິດໃນ 
ຄຣິສຕະຈັກທີ່ດີຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດໃນວິທີຕ່າງໆ. 
 
ສໍາລັບໂປໂລ, ສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຊົງກະທໍາໃນຊີວິດເປັນຈຸດເດັ່ນຂອງທ່ານ. ເລີ້ມຕົ້ນຈາກການມາເປັນ 
ຄຣິສຕຽນໃນຂະນະທີ່ກໍາລງັເດີນທາງໄປດາມາເຊ ເຮດັໃຫ້ທ່ານລມືບໍ່ໄດ້; ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ທີ່ໃດ ທ່ານຈະປະກາດ 
ເຣ່ືອງພຣະຄຣິດເລື້ອຍໄປ. ຈາກການເປນັຜູ້ຂົ່ມເຫງ ມາເຖິງການເປນັຜູ້ປະກາດ ແລະປ ຸກຕັ້ງຄຣິສຕະຈັກຜູ້  
ບໍ່ຍອມອິດເມືອ່ຍ ເພາະພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ໂປໂລປະກາດໄມກ້າງແຂນ ແລະການຄືນ 
ພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ. 
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ການອວດເຣື່ອງໄມ້ກາງແຂນຂອງໂປໂລໝາຍເຖິງການແບ່ງປັນຂາ່ວປະເສີດໃຫ້ກັບທຸກໆຄົນທີ່ທ່ານພົບພໍ້. 
ຂ່າວປະເສີດໝາຍເຖິງເສລີພາບຈາກພຣະບັນຍັດ,ໂດຍສະເພາະເຣື່ອງພິທີຕັດ,  ສໍາລັບຄຣິສຕະຈັກຄາລາ 
ເຕັຽ. ການແບງ່ປັນຂ່າວປະເສີດເປັນພາກສ່ວນໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕະຈັກທີ່ດີ. 
 
 
ຄວາມໝາຍສໍາລັບພວກເຮົາ 
ຊີວິດໃນຄຣິສຕະຈັກໝາຍເຖິງການຮູ້ຈັກຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວ, ຄວາມສັດຊື່,   ແລະຄວາມຮັກ. ມີຄໍາເວົ້າໃນ 
ທໍານອງນີ້ "ຫຍ້າຂຽວດີ ຢ ູ່ຟາກຮົ້ວເຮົາ."     ຄາໍປຶກສາຂອງໂປໂລສໍາລັບຄຣິສຕະຈກັຄາລາເຕັຽແລະສໍາລັບ 
ພວກເຮົາຄື "ຫຍ້າຂຽວດີ ຢູບ່່ອນທີ່ມີການຫົດນໍ້າ." 
 
ຫລາຍຄົນຍາ້ຍໂບດເພາະເຫັນວ່າບ່ອນອືນ່ດີກວ່າ; ແຕສ່ໍາລັບຄຣິສຕຽນໃນຄາລາເຕັຽ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີໂອ 
ກາດເຊັ່ນນັ້ນ. ໂປໂລຈຶ່ງສອນພວກເຂົາເຈົາ້ໃຫ້ຕັ້ງໝັ້ນຢ ູ່ກັບທີ່, ປູກຝັງຄວາມສັມພັນ,   ຊ່ອຍຮັບພາຣະໜັກ 
ຂອງກັນແລະກັນດ້ວຍພຣະຄຸນ ແລະຄວາມຮັກ. ພວກເຮົາຄວນນໍາຄໍາສອນນີ້ໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ ແລ້ວຊີວິດໃນ 
ຄຣິສຕະຈັກຈະເປັນປະສົບການທີ່ໜ້າຊມົຊຶ່ນຍິນດ.ີ 
 
ຄໍາຖາມ:  

1. ທ່ານເຄີຍຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກທີ່ມີບາງຄົນໄດ້ຖືກໄລ່ອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກບໍ?່ ຄົນທີ່ຖືກໄລ່ໄດ້ 
ຖືກຮັບກັບມາອີກບໍ່ ໃນພາຍຫລັງ? ໂປໂລໝາຍເຖິງຫຍັງເວລາທ່ານສອນວ່າ "ຈົ່ງຊ່ອຍຄົນຢ່າງນັ້ນ 
ດ້ວຍຄວາມສພຸາບໃຫ້ກັບຄນືດີໃໝ່" (ຄາລາເຕັຽ 6:1)? 

2. ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງໂປໂລຈຶ່ງເຕືອນວ່າ "ຢ້ານວາ່ຕນົຈະຖືກຊັກຈງູໃຫ້ຫລົງໄປ" (6:2) ເວລາຊ່ວຍ 
ຄົນອື່ນໃຫ້ຄືນດີ? 

3. ຄຣິສຕະຈັກຈະເຮັດວິທີໃດ  ເວລາວາງງົບປະມານເຣື່ອງເງິນເດືອນ  ແລະເງິນພະລາການຂອງຜູ້ຮັບ 
ໃຊ້? 

4. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການດີ ໃນ "ຊີວິດຄຣິສຕະຈັກບໍ"່?  
5. ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຄຣິສຕະຈັກຄວນເຮັດນອກຈາກສິ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນບົດຮຽນນີ້? 
6. ໂປໂລອວດເຣື່ອງຫຍັງ? ເປັນຫຍັງສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນຈຶ່ງເປັນເຣ່ືອງທີ່ໂປໂລມັກອວດ? 
7. ບົດຮຽນນີ້ສອນວ່າສະມາຊກິທີ່ດີຂອງຄຣິສຕະຈັກຈະຕອ້ງຊ່ວຍຮັບພາຣະໜັກຂອງກັນແລະກັນ, 

ແບ່ງປັນຊັບສິງ່ຂອງ, ຮ່ວມໃນການເກັບກ່ຽວ, ແລະແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ. ມີຫຍງັແດ່ທີ່ທ່ານຢາກຈະ 
ເພີ້ມເຕີມໃສອ່ີກ? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານຢາກເອົາອອກ? 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບົດຮຽນທ ີ9 
ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບບາງຄຣິສຕະຈັກ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ເທຊະໂລນິກ 1 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ເທຊະໂລນິກ 1; 2:13-14; 3: 6-9; 2 ເທຊະໂລນິກ 1:1-4; 2: 13 

ຈ ຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ຂອບຄນຸພຣະເຈົ້າສາໍລັບຄຣິສຕະຈັກທີ່ເປັນຕົວຢ່າງເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອ, 
                                ຄວາມຫວັງ, ແລະຄວາມຮັກ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບຄຣິສຕະຈັກຂອງທາ່ນໃນເຣື່ອງໃດແດ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເບິ່ງຫລາຍໆຢ່າງໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງຂ້ອຍ ທີ່ຂ້ອຍຈະຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນ  
                                        ພຣະເຈົ້າແລະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າເວລາຂ້ອຍເຫນັສິ່ງດີໆໃນຄຣິສຕະຈັກ. 
 

ຄໍານໍາ 
ເທຊະໂລນິກເປັນຄຣິສຕະຈກັແບບຢ່າງ--ຄຣິສຕະຈັກດ ີ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສມົບູນທຸກຢ່າງ. ພຈິາຣະນາເບິ່ງສິ່ງທີ່ດີ 
ໃນຄຣິສຕະຈກັນີ້ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫພູ້ມໃຈ ແລະໃຫ້ຕັ້ງໃຈໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນເພື່ອຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຈະມ ີ
ສ່ວນໃນການປ່ຽນແປງສັງຄົມ. 
 
ພໍ່ແມ່ພຍາຍາມສອນລູກໃຫມ້ີບຸຄລິກລັກສະນະທີ່ດີ;     ສອນໃຫ້ເດກັນ້ອຍຮູ້ຈັກເວ້ົາວ່າ  "ຂອບໃຈ"  ກໍເປັນ 
ສິ່ງທີ່ຕ້ອງບອກເຕືອນຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພື່ອຈະໄດ້ເກີດເປັນນິສັຍ. ເດັກນອ້ຍມັກຈະປະພຶດຕົວດີກັບຄົນອື່ນໆ  ແຕ ່
ເວລາຢູ່ກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ກໍເປັນອີກເຣ່ືອງນຶ່ງ.    ມະນຸດຮູ້ຕົວດີວ່າບໍ່ໄດ້ເກີດມາຢູ່ໃນໂລກພຽງຜູ້ດຽວ ແຕ່ 
ພວກເຂົາຈໍາຕ້ອງມີການພວົພັນກັບຄົນອື່ນໆ.    ຫລາຍຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງສິ່ງທີ່ສໍາຄັນກວ່າທກຸຢ່າງ ຄືການຮູ້ 
ຈັກຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ພວກເຮົາຢ່າງລົ້ນເຫລືອ. ພວກເຮົາເພິ່ງພຣະເຈົ້າໃນທຸກ 
ເຣ່ືອງ, ສະນັນ້ພວກເຮົາຄວນສະແດງການຮູ້ບຸນຄຸນຕໍພ່ຣະອົງ. 
 
ເມືອງເທຊະໂລນິກເປັນເມືອງໃຫຍ່ໃນສຕັວັດທີນຶ່ງ, ມຄີວາມສໍາຄັນເຣ່ືອງການທຸຣະກິດການຄາ້ ແລະໄດ້ຮັບ 
ອະນຸຍາດຈາກກຸງໂຣມໃຫ້ເປັນເມືອງເສລີ. ອາເລັກຊານເດີ ຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ເຄີຍຢ່ ູທີ່ມາເກໂດເນັຽ, ແລະຂົງເຂດນີ້ 
ມີວັທນະທັມ ແລະສາສນາຂອງອາແຖນ ແລະໂຣມ ເປັນຕົວເດັ່ນ. ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີຄົນຢວິຕັ້ງຖິ່ນຖານ 
ຢ່ ູທີ່ນ ັ ້ນ. ໂປໂລແລະຄະນະໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງເມືອງເທຊະໂລນິກ ຫລັງຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໃຫ້ນິມິດ ແລະ 
ໄດ້ເຫັນຜູ້ຊາຍຈາກມາເກໂດເນັຽເອີ້ນໃຫ້ມາຊ່ວຍທີ່ນັນ້ (ກິຈການ 16:9). ໂປໂລແລະຊີລາໄດ້ຢຸດພັກຫລາຍ 
ບ່ອນກ່ອນຈະມາເຖິງມາເກໂດເນັຽ (ກິຈການ 17).    ຫລັງຈາກຮັບໃຊ້ໄດ້ປະມານສອງສັປດາ ກມໍີພວກຢິວ 
ແລະຄົນກຸ່ມນຶງ່ອອກມາຕໍ່ຕາ້ນແລະໃສ່ຄວາມ. ພວກເຂົາໄດ້ຊອກຫາໂປໂລແລະຄະນະ ທີ່ບ້ານຂອງຢາຊົນ; 
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ເມື່ອຫາບໍ່ພົບເຂົາກໍພາກັນລາກຢາຊົນ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ເຊື່ອໄປໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງ. ຕອນນັ້ນກເໍກີດມີການວຸນ້ 
ວາຍຂຶ້ນຢ່າງໃຫຍ່, ແຕ່ເຈົາ້ໜ້າທີ່ໄດ້ປົດປ່ອຍຢາຊົນ ແລະຄົນອື່ນໆ ຫລັງຈາກມຜີູ້ຮັບປະກັນຕວົໄປ. 
 
ໂປໂລແລະຊີລາໄດ້ໜີອອກຈາກເມືອງເມກາໂດເນັຽ ແລະໄດ້ເດີນທາງຕໍ່ໄປທີ່ເບຮອຍອາ.   ໃນທີ່ສຸດໂປໂລ 
ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງກຸງອາແຖນ   ແລະເດນີທາງຕໍ່ໄປເຖິງໂກຣິນໂທ ບ່ອນທີ່ຕິໂມທຽວໄດ້ມາລາຍງານເຣື່ອງ 
ຄຣິສຕະຈັກທີ່ເທຊະໂລນິກ. ໂປໂລໄດ້ຕອບຂ່າວດັ່ງກ່າວດ້ວຍຈົດໝາຍໜູນໃຈຊາວເທຊະໂລນິກ. 
 
1. ການຂອບພຣະຄຸນ:  ( 1 ເທຊະໂລນິກ 1:1-2) 
ພວກຜູ້ເຊື່ອມີຫລາຍໆຢ່າງທີ່ຈະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ.   ໂປໂລຂອບພຣະຄຸນພຣະຈົ້າເມື່ອໄດ້ຍິນຂ່າວດີ 
ຈາກເມືອງເທຊະໂລນິກ, "ພວກເຮົາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບພວກເຈົ້າທັງປວງຢູ່ສເມີ" (1: 2). ໂປໂລ 
ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບຊາວເທຊະໂລນິກຢ່ ູຕລອດໄປ (1 ເທຊະໂລນິກ 2:13 ແລະ 3:9; 2 ເທຊະໂລ 
ນິກ 1:3 ແລະ 2:13). ເວລາໃດທີ່ໂປໂລຄິດເຖິງພວກເທຊະໂລນິກ, ທ່ານກໍຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າທັນທ.ີ 
 
ໂປໂລບໍ່ໄດ້ຢູ່ເມືອງເທຊະໂລນິກດົນ ແຕພ່ວກເຂົາໄດ້ກາຍເປັນພວກທີ່ຮັກຂອງທ່ານ.     ໂປໂລຂອບໃຈໃນ 
ຄວາມສັດຊື່ຕໍພ່ຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາໃນເວລາຖືກທຸກລາໍບາກ     ແລະໃນການຊ່ວຍເຫລືອຂອງພວກເຂົາ. 
 
ຫລາຍໆຄັ້ງພວກເຮົາລືມຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບພຣະພອນ; ພວກເຮົາຮຽນນິສັຍບໍ່ດີຈາກໄພ່ພົນຂອງ 
ພຣະເຈົ້າໃນສມັຍພຣະສັນຍາເດີມ (ພຣະບັນຍັດທີສອງ 8:17). ພວກເຮົາບໍ່ຄວນເປັນຄົນລືມງ່າຍ, ແຕ່ໃຫມ້ີ 
ຊີວິດທີ່ເປັນການຂອບພຣະຄຸນ, ຊີວິດທີ່ຖວາຍກຽດພຣະເຈົ້າ, ແລະຊວິີດທີ່ເປັນພຣະພອນເພື່ອຄນົອື່ນໆ. 
 
2. ລັກສະນະຂອງຄຣິສຕະຈັກແບບຢ່າງ:  ( 1 ເທຊະໂລນິກ 1: 3-8 ) 
ຄຣິສຕະຈັກທີ່ເທຊະໂລນິກເປັນຄຣິສຕະຈກັແບບຢ່າງເຣ່ືອງຄວາມເຊື່ອ, ຄວາມຫວັງ, ແລະຄວາມຮັກ (1:3). 
ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ລ້າໆ, ແລະການດີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເກີດຂຶ້ນເພາະຄວາມເຊືອ່.  ຄວາມເຊືອ່ໝາຍເຖິງ 
ການຍອມຮັບສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານ ແລະການຍອມເຮັດຕາມທີພ່ຣະອົງຊົງສັ່ງ. ຄຣິສຕະຈກັແບບຢ່າງມ ີ
ທັງຄວາມເຊື່ອແລະການປະຕິບັດ; ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເກີດຂຶນ້ແລະໄດ້ກໍາລັງຈາກຄວາມຮັກ.   ພຣະເຈົ້າເປັນບໍ່ເກີດ 
ຂອງຄວາມຮກັປະເພດນີ.້   ຄຣິສຕະຈັກແບບຢ່າງຕັ້ງໝັ້ນໃນວຽກງານ;   ຄວາມອົດທົນເກີດມາຈາກຄວາມ 
ຫວັງ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຫວັງໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 
ຄຣິສຕະຈັກແບບຢ່າງຮູ້ວ່າພວກຕົນຢູ່ເພື່ອຫຍັງ;  "ພີ່ນອ້ງທັງຫລາຍຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງພຣະເຈົ້າເອີຍ… ພຣະ 
ເຈົ້າໄດ້ຊົງເລືອກເຈົ້າທັງຫລາຍ" (1: 4).    ຄຣິສຕະຈກັແບບຢ່າງຮູວ່້າພວກຕົນເປັນລູກຂອງພຣະອົງ; ພຣະ 
ວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານຖ້າມກາງພວກເຂົາ (1: 5); ແລະພວກເຂາົມີແບບຢ່າງທີ່ດີ (1: 6). 
ໂປໂລ, ຊີລາ, ແລະຕິໂມທຽວໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກເທຊະໂລນິກ.    ຄຣິສຕະຈັກແບບຢ່າງຮັບໃຊ ້
ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມອົດທນົ ແລະໝັ່ນພຽນ; ພວກເຂົາເຈົ້າຢືນຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງໝັ້ນຄົງ (1: 8). 
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ຄຣິສຕະຈັກແບບຢ່າງໄດ້ຖກືການຂົ່ມເຫງ ແລະຄວາມທຸກລໍາບາກຢາ່ງບໍ່ມີໃຜທຽບໄດ້ ແຕ່ໄດ້ພາກັນອົດທົນ  
ແລະພາກພຽນ "(1: 6; 2:13-14). ໂປໂລຊົມເຊີຍວິທີຕໍ່ສູ້ຄວາມທກຸລໍາບາກຂອງຄຣິສຕະຈັກເທຊະໂລນິກ  
(2 ທຊນ 1: 4). ການຖືກຂົມ່ເຫງບໍ່ແມ່ນເຣ່ືອງແປກປລາດສໍາລັບຄຣິສຕຽນ;    ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຊົງເຕືອນ 
ໃນເຣື່ອງນີ້ໄວ້ກ່ອນແລ້ວ; ພຣະອົງຊົງກ່າວໄວ້ໃນຕອນນຶ່ງວ່າ, "ເມື່ອເຂົາຂົ່ມເຫງພວກທ່ານໃນເມືອງນຶ່ງ  ຈົ່ງ 
ໜີໄປຍັງເມືອງອື່ນ" (ມດັທາຍ 10: 16-25).    ພວກເຮົາຜູ້ບໍ່ເຄີຍພບົການຖືກຂົ່ມເຫງ ແລະການຖືກຄວາມ 
ທຸກລໍາບາກສາມາດຮຽນຮູຈ້າກພວກຄຣສິຕຽນທີ່ເທຊະໂລນິກ ເພື່ອພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ມີຈິດໃຈຂົມຂື່ນເວລາ 
ສິ່ງນັ້ນເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຮົາ ແລະເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ຄົນອື່ນໆຕໍ່ໄປ. 
 
3. ພວກຜູ້ຮັບໃຊ້:  ( 1 ເທຊະໂລນິກ 1: 9-10 ) 
ການ "ຮັບໃຊພ້ຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ແລະຜູ້ທ່ຽງທັມ" ເປັນກຽດອັນສູງ ແລະເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນສໍາ 
ຄັນ.    ການທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໄວ້ໃຈພວກເຮົາ ແລະຊົງເລືອກພວກເຮົາໃຫ້ເປັນຕົວແທນພຣະອົງ ບໍ່ແມ່ນເຣ່ືອງ 
ຫລິ້ນ. ພຣະອົງຊົງເລືອກພວກເຮົາໃຫ້ເປນັຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງຢູ່ໃນໂລກນີ້ ເພື່ອປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະ 
ເຢຊູຄຣິດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງລໍຄອຍການກັບມາຂອງພຣະຄຣິດ (1:10) 
 
ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ຕໍ່ໄປວ່າຄຣິສຕະຈັກເທຊະໂລນິກບໍ່ແມ່ນຄຣິສຕະຈັກທີ່ຄົບບຣິໍບູນ; ມີຫລາຍຢ່າງທີ່ພວກ 
ເຂົາເຈົ້າຍັງຂາດເຂີນ ໂດຍສະເພາະແມນ່ເຣ່ືອງຄວາມເຊື່ອແລະການປະພຶດ. ແຕ່ພວກເຂົາເຈົາ້ໄດ້ປ່ຽນແປງ 
ສັງຄົມໃນຂົງເຂດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າອາສັຍຢູ ່ ພ້ອມຍັງໄດ້ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ຄຣິສຕຽນໃນທີ່ຕ່າງໆ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ 
ໄດ້ຊົງລໍຖ້າໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຄົບບໍຣິບູນກ່ອນ ຈຶ່ງຈະເອີ້ນໃຊ້ພວກເຮົາ ແຕ່ພຣະອົງຊົງສາມາດໃຊ້ທຸກໆຄົນ 
ທີ່ຍອມເຊື່ອຟງັ ແລະປະຕິບດັຕາມ. 
 
ຄວາມໝາຍສໍາລັບພວກເຮົາ 
ຫລາຍຄັ້ງພວກເຮົາໄດ້ຍິນຄໍາສອນດີໆ ແລະພວກເຮົາມັກຈະເວົ້າວ່າ "ບົດຮຽນນີຄ້ັກຫລາຍ."  ແຕ່ພວກເຮົາ  
ບໍ່ ໄດ້ນໍາໄປປະຕິບັດເພື່ອປຽ່ນແປງຊີວິດ; ແມ່ນແຕ່ຜູ້ຂຽນເອງ ກໍເຄີຍເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.  ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນເຣ່ືອງ 
ຄຣິສຕະຈັກເທຊະໂລນິກ, ຕໍ່ໄປນີ້ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງແດ່ກັບຄວາມຮູ້ນີ້?  ນີຄ້ສືິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນນໍາໄປ 
ປະຕິບັດໃນຊວິີດ: 

• ອ້ອນວອນເພື່ອຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ເປັນຄຣິສຕະຈັກແບບຢ່າງ ແລະໃຫ້ມີຄຸນວຸດທ ິ
ເໝືອນດັ່ງຄຣິສຕະຈັກເທຊະໂລນິກ. 

• ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບສິ່ງທີ່ດີໃນຄົນອື່ນໆ ແລະໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ. 
• ເປັນຜູ້ໜຸນນໍ້າໃຈຄົນອື່ນໆ ພາຍໃນ ແລະນອກຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ. 
• ສັງເກດເບິ່ງເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ ແລະຄຣິສຕະຈັກ ວ່າເໝາະສົມກບັຄົນທີ່ເປັນສະ 

ມາຊິກໃນຄຣສິຕະຈັກແບບຢ່າງບໍ່? ຖ້າບໍ ່ ຄວນແກໄ້ຂ. 
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• ຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊົງນໍາພາເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ. ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງບນັດົນ 
ໃຈຜູ້ຂຽນພຣະທັມໃນພຣະຄັມພີ ຈະຊົງບັນດົນໃຈພວກເຮົາໃຫ້ມີການປະພຶດແລະປ່ຽນແປງ. 

 
ຄໍາຖາມ:  

1. ມີຫຍັງແດ່ທີ່ທາ່ນຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າໃນຄຣິສຕະຈກັຂອງທ່ານ? ຄົນໃນສັງຄົມຂ້າງ 
ນອກເຫັນຢ່າງດຽວກັນກັບທ່ານບໍ່ ເວລາເຂົາເຈົ້າຫລຽວເບິ່ງຄຣິສຕະຈັກ? 

2. ໃຜເປັນແບບຢ່າງເຣຶື່ອງຄວາມເຊື່ອສໍາລບັທ່ານ? ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີຊີວິດຢູ່, ທ່ານເຄີຍ 
ຂອບໃຈ ພວກເຂົາເຈົ້າ ໂດຍທາງໂທຣະສັບ ຫລືຈດົໝາຍນ້ອຍບໍ?່ 

3. ຖ້າທ່ານຈະຂຽນຄໍາອ້ອນວອນເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະໃຫ້ພອນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ, 
ທ່ານຈະເວົ້າຫຍັງແດ?່ 

4. ທ່ານກໍາລັງເຮດັຫຍັງແດ່ເພືອ່ສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າທ່ານ " ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ 
ແລະຜູ້ທ່ຽງທັມ" (1 ທຊລນ 1:9)? 

 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບົດຮຽນທ ີ10 
ການນໍາທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ອງການ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ເທຊະໂລນິກ 2:1-12 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ເທຊະໂລນິກ 2:1-12; 5:12-13 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ພວກຜ ູູ ້ນໍາທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ອງການຮັບໃຊ້ພຣະອົງ ແລະຮັບໃຊ້ຄຣິສຕະຈັກ 
                                  ດວ້ຍກຽດສັກສີ,   ຄວາມອອ່ນສຸພາບ,   ຄວາມຮັກ,   ຄວາມດຸໝັ່ນ, ແລະ 
                                           ຄວາມສດັຊື່. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຄຣິສຕະຈັກຈະຕ້ອງຊອກຫາຄຸນວຸດທິແນວໃດແດ່ໃນຜູ້ນໍາທັງຫລາຍ?. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເບິ່ງຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ນໍາທັງຫລາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຮູ້ແລະຕິດ 
                                 ຕາມພວກເຂົາເຈົ້າ. 
 

ຄໍານໍາ 
ໂປໂລໄດ້ສໍາແດງການຮັບໃຊ້ທີ່ມີກຽດສກັສີ, ມີຄວາມອ່ອນສຸພາບ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມດຸໝັ່ນ,   ແລະຄວາມ 
ສັດຊື່ຖ້າມກາງຊາວເທຊະໂລນິກ. ແບບຢາ່ງຂອງໂປໂລເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກຄວນຕິດຕາມ ເພື່ອຄຣິສ 
ຕະຈັກຈະມຄີວາມສົມບູນແບບ. 
 
ຖ້າພວກເຮົາເບິ່ງຊີວິດການຮັບໃຊ້ໃນຕອນນີ້,  ຕາມທສັນະຂອງຊາວໂລກ,   ພວກເຮົາອາດຈະສລຸບວ່າເປັນ 
ການຮັບໃຊ້ທີລ່ົ້ມເຫລວ.  ໂປໂລເລີ້ມຕົ້ນຈາກໂກຣິນໂທ; ກ່ອນຈະໄປເຖິງມາເກໂດເນັຽ ທ່ານໄດ້ຖືກຈໍາຄຸກທີ ່
ເມືອງຟີລິບປອຍ; ທ່ານໄດອ້ອກຄຸກແຫ່ງນັ້ນເພາະມີແຜ່ນດິນໄຫວ.  ທ່ານໄດ້ຮັບໃຊ້ຢູ່ເທຊະໂລນິກພຽງສອງ 
ອາທິດ ແລະໄດ້ສ້າງຄວາມຫວຸ້ນວາຍ; ຖ້າໜີບໍ່ທັນກໍຄົງຈະໄດ້ຕິດຄຸກຢ່ ູທີ່ນັ້ນອີກ. ຢາຊົນເປັນຜູ້ຮັບເຄາະກັມ.  
 
ຊາວຢິວ ແລະຄົນຕ່າງຊາດຫລາຍຄົນຕັງ້ຕົນ ເປັນຜູຕ້ໍ່ຕ້ານໂປໂລ; ແຕ່ສໍາລັບພວກຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍ, ໂປໂລ 
ເປັນຜູ້ຮັບໃຊທ້ີ່ເປັນຕົວຢ່າງ. ສໍາລັບຄຣິສຕຽນທີ່ເທຊະໂລນິກພວກເຂົາເຈົ້າມີສັດທາເຫລື້ອມໃສໃນຕົວຂອງ 
ໂປໂລ ແລະການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານ (1 ທຊລນ 2:1); ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວ້ົາແຕ່ສິ່ງດີໆກ່ຽວກັບທ່ານ. 
 
1. ກຽດສັກສີ:  ( 1 ເທຊະໂລນິກ 2: 2-6 ) 
ຕັ້ງແຕ່ເປັນຜູ້ຂົ່ມເຫງຄຣິສຕຽນຈົນກາຍມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ໂປໂລເປັນຄົນກະຕືລືລົນ້ຕລອດເວລາ;    ທ່ານໄດ ້
ເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດຢ່າງຈິງຈັງ; ທາ່ນຮັບໃຊ້ແບບບໍ່ມີອິດເມື່ອຍໃນກຸ່ມຄົນຕາ່ງໆ.   ໂປໂລບໍ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ 
ດ້ວຍກໍາລັງຂອງທ່ານເອງ ແຕ່ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ "ພຣະເຈົາ້ຂອງເຮົາທັງຫລາຍ" (2: 2). ເປົາ້ໝາຍ 
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ໃນການຮັບໃຊ້ຂອງໂປໂລຄື "ບໍ່ໃຊ່ເພື່ອໃຫ້ຊອບໃຈມະນຸດ ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ຊອບພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ" (2:4); ທ່ານ 
ເຄີຍບອກກັບຊາວເທຊະໂລນິກວ່າ "ເຮາົບໍ່ໄດ້ສແວງຫາກຽດຕິຍົດຈາກມະນຸດ ບໍ່ວ່າຈະມາຈາກພວກເຈົ້າຫລື  
ຈາກຄົນອື່ນ" (2:6).  
 
ຄໍາວ່າກຽດສກັສີໝາຍເຖິງຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຄວາມສັດຊື່, ຄວາມຈິງໃຈ, ການເປັນຜູ້ເພິ່ງໄດ້, ການເຮັດໃນສິ່ງ 
ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໂປໂລເປັນຜູ້ທີ່ຄົນອື່ນບໍ່ຕ້ອງສົງສັຍ ເພາະທ່ານເຄີຍເຮັດມາທຸກຢ່າງແລ້ວ. ຄຣິສຕຽນທີ່ເທຊະໂລ 
ນິກໄດ້ເຫັນຊີວິດຂອງໂປໂລ ແລະໄດ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການເປນັຜູ້ນໍາຂອງທາ່ນ.    ໂປໂລບໍ່ຍອມທີ່ຈະ 
ເຮັດຜິດອຸດົມການຂອງທ່ານເພື່ອຫາຄວາມນິຍົມຊມົຊອບຈາກຄົນທົວ່ໄປ ທ່ານຈະເວົ້າແຕ່ຄວາມຈິງ, ຄວາມ 
ຈິງທັງໝົດ, ແລະຄວາມຈິງເທົ່ານັ້ນ. 
 
2. ຄວາມສຸພາບອ່ອນໂຍນ:  ( 1 ເທຊະໂລນິກ 2: 6-7 ) 
ຫລາຍຄົນຄິດບໍ່ເຖິງວ່າໂປໂລຈະເປັນຄົນອ່ອນສຸພາບ ເພາະທ່ານເປນັນັກຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມຈິງ. ທີຈ່ິງແລ້ວທ່ານ 
ເປັນຜູ້ເຂັ້ມແຂງຢູ່ໃນຄວາມຈິງ ແລະເປນັຜູ້ອ່ອນສຸພາບໄປພ້ອມໆກັນ.    ໂປໂລກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ໃນ 
ຖ້າມກາງພວກເຈົ້າດ້ວຍໃຈສຸພາບອ່ອນໂຍນ    ເໝືອນດັ່ງແມ່ທີ່ລ້ຽງລູກອ່ອນນ້ອຍຂອງຕົນ"  (2: 7)   ແລະ 
"ເຮົາ ໄດ້ເຮັດນໍາພວກເຈົ້າທຸກຄົນເໝືອນພໍ່ກັບລູກຂອງຕົນ" (2:11). ໂປໂລໄດ້ວາດຮູບພາບເຣື່ອງຄວາມສໍາ 
ພັນລະຫວ່າງພໍ່ແມ່ແລະລກູໃຫ້ພວກເຮາົເຫັນເຖິງຄວາມຮັກແລະຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງທ່ານສໍາລັບພວກຜູ້ເຊື່ອ
ທັງໝົດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພໍ່ແມ່ອາດຈະຕີສອນລູກເຕົ້າຂອງຕົນ "ເພື່ອໃຫ້ດໍາເນນີຊີວິດຕາມຢາ່ງສົມຄວນ 
ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ" (2:12). 
 
ຄວາມສຸພາບອ່ອນໂຍນເປັນຜົນຂອງພຣະວິນຍານ (ຄາລາເຕັຽ 5:23).   ຜົນໄມ້ເກີດຈາກຕົ້ນໄມ້ ແລະເມື່ອ 
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເຕີມຕົ້ນໄມ້ໃນຊວິີດຂອງບຸກຄົນໃຫ້ເຕັມ,   ໝາກຜົນຊະນິດນຶ່ງທີ່ເກີດ 
ຂຶ້ນ ຄືຄວາມສຸພາບອ່ອນໂຍນ; ຄົນສພຸາບອ່ອນໂຍນບໍ່ແມ່ນຄົນອ່ອນແອ.    ຄນົສຸພາບອ່ອນໂຍນເປັນຜູ້ທີ່ມີ 
ສັກສີ; ຄວາມຮັກ, ກຽດສັກສີ ແລະຄວາມສຸພາບອ່ອນໂຍນຈະຢູ່ຄູ່ກນັໄປ. 
 
3. ຄວາມຮັກແລະຫ່ວງໃຍ:  ( 1 ເທຊະໂລນິກ 2: 8 ) 
ໂປໂລເປັນຄົນແປກໝ້າເວລາທ່ານໄປເຖິງເມືອງເທຊະໂລນິກ;  ຫລັງຈາກຢ ູ່ທີ່ນັ້ນພຽງສອງສປັດາ ທ່ານໄດມ້ີ 
ຄວາມຮັກຕໍ່ພວກຜູ້ເຊື່ອໃນຂົງເຂດນັ້ນຕລອດຊີວິດຂອງທ່ານ. ທາ່ນບອກວ່າ ທາ່ນ "ພ້ອມທີ່ຈະສລະຊີວິດຈດິ 
ໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ແກ່ເຈົ້າດ້ວຍ ເພາະວ່າພວກເຈົ້າເກີດເປັນທີ່ຮັກແພງຂອງເຮົາ" (2:8). 
 
ສິດຍາພິບານສ່ວນຫລາຍເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັກຫ່ວງໃຍ; ສິ່ງນີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລບັຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ ເພາະ 
ສິດຍາບິບານເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ຢູ່ລອງຈາກຜູ້ລ້ຽງແກະຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ ່ຄອືົງພຣະເຢຊູຄຣິດ     (1 ເປໂຕ 5: 1-4).  
ຄວາມຮັກຫ່ວງໃຍຂອງສິດຍາພິບານທີ່ສະແດງອອກ   ອອກມາຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ    ແຕກ່ານສະແດງ 
ຄວາມຮັກ ແລະຫ່ວງໃຍຈະຕ້ອງເປັນອຸປນິສັຍຂອງຄຣິສຕຽນທຸກໆຄົນເຊັ່ນກັນ.  
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4. ວຽກງານໜັກ:  ( 1 ເທຊະໂລນິກ 2: 9 ) 
ຫລາຍຄົນຄິດວ່າວຽກແມ່ນຂອງສາບແຊງ່ຈາກພຣະເຈົາ້ໃນສວນເອເດັນ;    ແຕ່ເມືອ່ພິຈາຣະນາໃຫ້ດີ ພວກ 
ເຮົາກໍຮູ້ວ່າວຽກງານເປັນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນແລ້ວ. "ແລ້ວພຣະເຈົ້າແຫ່ງຈກັວານກໍເອົາ  
ຊາຍທີ່ພຣະອົງໄດ້ສ້າງມານັນ້ ໄປເຝົ້າຮັກສາແລະເບິ່ງແຍງສວນ" (ປະຖົມການ 2:15). ເມື່ອຄວາມຜິດບາບ  
ໄດ້ເຂົ້າມາໃນໂລກ, ທຸກໆຊີວິດ ແລະວຽກງານທີ່ພວກເຮົາເຮັດມີການປ່ຽນແປງໄປ.  ຫລາຍຄນົໃນເທຊະໂລ 
ນິກມີບັນຫາເຣ່ືອງວຽກງານ, ພວກເຂົາພາກັນຢູ່ລ້າໆ; ໂປໂລບໍ່ໄດ້ສອນໃຫ້ຄົນຢູ່ລາ້ໆ  ແຕ່ໃຫ້ດໝຸັ່ນໃນການ 
ງານ. ທາ່ນໄດ້ແນະນໍາໃຫມ້ີການໜຸນໃຈກັນໃນເຣື່ອງວຽກງານ (1 ທຊລນ 5:14). 
 
ໂປໂລເປັນຄົນເຮັດວຽກໜັກໃນຂະນະທີອ່າສັຍຢູ່ເມືອງເທຊະໂລນິກ;  ທາ່ນກ່າວວ່າ,  "ເຮາົໄດ້ເຮັດການທັງ 
ກາງເວັນແລະກາງຄືນ" (2: 9). ໂປໂລເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າເຕັມເວລາ;  ແຕ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນພາຣະໜັກແກ່ 
ຄຣິສຕະຈັກ, ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຂ້າງນອກເພື່ອລ້ຽງຕົວເອງ ແລະເພືອ່ນຮ່ວນງານ.   ສິ່ງສໍາຄັນທີພ່ວກເຮົາຈະ 
ຕ້ອງຈົດຈາໍຈາກບົດຮຽນໃນຕອນນີ້ກໍຄື ໂປໂລເປັນຄົນເຮັດວຽກໜັກຕລອດເວລາ. 
 
5. ສັດຊື່ສເມີໄປ:  ( 1 ເທຊະໂລນິກ 2: 10-12 ) 
ໃນພຣະທັມ 2 ຕິໂມທຽວ 4: 7, ໂປໂລບອກວ່າ "ເຮາົໄດ້ອົດສາສູໃ້ນການແຂ່ງຂັນ ເຮົາໄດ້ແລ່ນແຂ່ງຂັນຈນົ 
ເຖິງທີ່ສຸດ ເຮົາໄດ້ຮັກສາຄວາມເຊື່ອໄວ້;"   ຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ ໂປໂລໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນບັ້ນປາຍຂອງຊີວິດ   ຂຽນ 
ເຖິງຕິໂມທຽວຜູ້ເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານໃນເມືອງເທຊະໂລນິກ.    ແຕຕ່ົ້ນເຖິງຈົບ ໂປໂລເປັນຄົນສັດຊື່ສເມີໄປ; 
ທ່ານບໍ່ຍອມຢດຸ ແຕ່ມຸ້ງໜ້າຕໍ່ໄປຢ່າງສມ ່ ໍາສເມີ ໃນການດໍາເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ. 
 
ຖ້າມກາງຊາວເທຊະໂລນິກ ໂປໂລເວົ້າເຖິງຊີວິດຂອງທ່ານວ່າ  "ເຮາົໄດ້ປະຕິບັດຕົນຢ່າງບໍຣິສດຸ,   ທ່ຽງທັມ, 
ແລະບໍ່ມີຂໍ້ຕິຕຽນໄດ້" (2:10); ແລະ   "ເຮົາໄດ້ເຕືອນສະຕິໜຸນໃຈພວກເຈົ້າ ແລະສັ່ງເນັ້ນພວກເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ 
ດໍາເນີນຊີວິດຕາມຢ່າງສົມຄວນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ" (2: 12).  ເຈຕນາໃນການກ່າວເຖິງສິງ່ຕ່າງທ່ີຜ່ານມານີ້ບໍ່ແມ່ນ 
ເພື່ອກຽດຕິຍົດຂອງຕົວເອງ;  ໂປໂລໃຊ້ຊີວິດຂອງທ່ານເອງເພື່ອໜຸນໃຈຜູ້ອ່ານໃຫ້ເຫັນໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ 
ຊົງທໍາໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.   ໂປໂລເຄີຍເອີ້ນຕົນເອງວ່າ  "ໃນຈາໍພວກຄົນບາບນັ້ນ ແມ່ນເຮົານີ້ແຫລະເປັນຜູ ້
ຕ ົ ້ນ" (1 ຕິໂມທຽວ 1:15). ພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ຄົນທີ່ສັດຊື່ ເຖິງວ່າຄົນໆນັ້ນຈະບໍ່ຄົບສມົບູນຮ້ອຍເປີເຊັນ. 
 
6. ການຮັບຮູ້ຜູ້ນໍາ:  ( 1 ເທຊະໂລນິກ 5: 12-13 ) 
ໃນໂລກແຫ່ງຄວາມຝັນ,   ທຸກຄົນຢາກໃຫ້ຜູ້ນໍາມີຄຸນລກັສະນະດີຄົບບໍຣິບູນທຸກຢ່າງ ແລະໃຫ້ສະມາຊິກທຸກ 
ຄົນມີຄຸນທັມ, ສັດຊື່, ແລະເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນໃນການທໍາງານຮວ່ມກັບຜ້ ູນໍາ.     ແຕ່ໜ້າເສຽັດາຍ ເພາະ 
ຄຣິສຕະຈັກປະເພດນີ້ ບໍ່ມຢີູ່ໃນໂລກນີ້; ຜູ້ນໍາທັງຫລາຍຕ່າງກໍມີພຣະພອນບໍ່ເໝືອນກັນ ແລະການເຕີບໃຫຍ ່
ຂອງເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ສເມີກັນ. ສະນັ້ນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າກໍຢູ່ໃນສະພາບພໍໆກນັ. 
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ຄຣິສຕະຈັກຈະຕ້ອງຕິດຕາມຜູ້ນໍາ ແລະນັບຖືພວກເຂົາເຈົ້າ (5: 12); ສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກຈະຕ້ອງ "ຢ ູ່ 
ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມສງົບສກຸ" (5: 13). ຜູ້ນໍາຕ້ອງການຜູ້ສນັບສນນຸ; ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຈະນອ້ຍລົງ ຖ້າທກຸ 
ຄົນຕັ້ງໃຈອ້ອນວອນເພື່ອພວກຜູ້ນໍາຂອງພວກຕົນ.   ຖາ້ຜູ້ນໍາບໍ່ສມົຄວນໄດ້ຮັບການນັບຖື ພວກເຮົາຈະເຮັດ 
ຢ່າງໃດ?  ຜູນ້ໍາຜູ້ບໍ່ສົມຄວນ ຄວນຈະຖກືປົດອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ແຕ່ການປົດພວກຜູ້ນໍາອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ 
ຈະຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະອ່ອນໂຍນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ຈົ່ງເລືອກຜູ້ນໍາທີ່ມີລກັສະນະຖືກຕອ້ງ ແລ້ວຕິດ 
ຕາມແລະນັບຖືພວກເຂົາ.  
 
ຄວາມໝາຍສໍາລັບພວກເຮົາ 
ພວກຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກປ່ຽນແປງ;    ສິງ່ນີກ້ໍໝາຍຄວາມວ່າ ປະເພດຂອງການນໍາໃນຄຣິສຕະຈກັກໍຕ້ອງປ່ຽນ 
ແປງໄປພ້ອມໆກັນ. ບາງຄັງ້ຜູ້ນໍາຍົກຍ້າຍ,  ລາອອກໃຫ້ຜູ້ອື່ນນໍາ, ຫລືໄປຢູ່ນໍາພຣະເຈົ້າ.   ເປັນຂອງທັມມະ 
ດາທີ່ພວກເຮົາເຫັນຄຣິສຕະຈັກປ່ຽນຜູ້ນາໍ;   ການສັບປ່ຽນຜູ້ນໍາໃນລໍາດັບຕ່າງໆໃນຄຣິສຕະຈກັກໍເປັນເຣ່ືອງ 
ທັມມະດາ. ຄຣິສຕະຈັກໃຫຍ່ໆສ່ວນຫລາຍ ຈະມີການປ່ຽນແປງຜູ້ນໍາຢູ່ເປັນປະຈາໍ. 
 
ເພາະຄຣິສຕະຈັກບໍ່ຄົບບໍຣິບູນ, ຜູ້ນາໍກໍຕອ້ງບໍ່ຄົບບໍຣິບູນເຊັ່ນກັນ; ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ? ພວກເຮົາຈະ 
ຕ້ອງຍອມແພບ້ໍ່ ຫລືພວກເຮົາຈະເບິ່ງສະພາບການໃນທັສນະຂອງພຣະຄັມພີ ແລະຍອມຮັບຄວາມຈິງ. ສິ່ງທີ ່
ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຄືການເລືອກຜູ້ນໍາໃຫ້ເໝາະສົມກັບວຽກງານ ແລ້ວສນບັສນຸນພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນຕາໍ 
ແໜ່ງເຫລົ່ານັ້ນ. ໂປໂລຂຽນໄວ້ວ່າ "ພວກເຮົາກໍຍັງມີໃຈກ້າໃນພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາທັງຫລາຍ" (2: 2).  ເພາະ 
ພຣະເຈົ້າຊົງທາໍງານໃນຊີວິດຂອງຜູ້ນໍາຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນສິ່ງອັສຈັນເກີດຂຶ້ນ;  ໜ້າທີ່ຂອງ 
ພວກເຮົາຄືຕ້ອງມີຄວາມສດັຊື່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະດາໍເນີນຊີວິດຕາມນໍາ້ພຣະທັຍພຣະອົງ.  ຫລັງຈາກນັ້ນພຣະ 
ເຈົ້າຈະຊົງໃຫທຸ້ກຢ່າງເປັນຜົນດີ (ໂຣມ 8: 28). 
 
ຄໍາຖາມ:  

1. ອີງຕາມຄາໍເວົ້າຂອງໂປໂລໃນ 1 ເທຊະໂລນິກ 2:1-16, ມີຫຍັງແດ່ທີພ່ວກຕໍ່ຕ້ານ ຫລືສັດຕຣູຂອງ 
ທ່ານເບິ່ງຊີວິດຂອງທ່ານ? 

2. ການເບິ່ງຄຣິສຕະຈັກໃນທາງບວກຂອງສະມາຊິກຊ່ວຍໃຫ້ພວກຜູ້ນາໍຮູ້ໄດ້ແນວໃດ ວ່າພວກເຂາົເຈົ້າ 
ໄດ້ຮັບການສນັບສນູນ?  

3. ອີງຕາມບົດຮຽນນີ້, ຄຣິສຕະຈັກຄວນຈະເຮັດແນວໃດແດ່ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກນີ ້ ເຣ່ືອງການພັທນາຜູ້ນໍາ 
ແລະການເລອືກຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກ? 

4. ເພາະ "ການເຮັດວຽກໜັກ" ເປັນບຸຄລິກຂອງພວກຜູ້ນໍາທີ່ດີ, ມີວິທີໃດແດ່ທີ່ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ 
ໄດ້ເຮັດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ນໍາໄດ້ເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບບໍ່ເບືອ່ໜ່າຍ? 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບົດຮຽນທີ 11 
ຢູ່ເພື່ອຖວາຍກຽດ  

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົບຮຽນນ້ີ:  1 ເທຊະໂລນິກ 4:1-12;  5:14-24 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  1 ເທສະໂລນິກ 4:1-12;  5:14-24 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງຢູ່ເພື່ອຖວາຍກຽດພຣະເຈົ້າ ແລະເປັນທີ່ຍົກຍ້ອງ 
                                                      ຂອງຜູ້ອື່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນພາຍນອກ 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ເຮົາຈະມີຊີວິດແຕກຕ່າງກັບຄົນທັມມະດາເພື່ອເປັນພະຍານແກ່ຄົນພາຍ 
                                           ນອກຢ່າງໃດ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອໃຫທ້່ານຕັດສິນໃຈມີຊວິີດເພື່ອຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າແລະເປັນທີ່ 
                                           ນັບຖືຂອງຄົນທັງຫລາຍທີ່ບໍເ່ຊື່ອ. 
 

ຄໍານໍາ 
ການທີ່ຈະມີຊີວິດດີ    ເໝາະສົມໃນການເປັນພະຍານຝ່າຍພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຫລັກມາຕຖານຂອງຜ້ ູຮັບໃຊ້
ແລະຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນ ດ້ວຍເຫດນີ້ໂປໂລຈຶ່ງວາງໂຄງຮ່າງຣະບຽບຜູ້ດູແລຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າໃນພຣະທັມ
ຕີໂມທຽວ ດ້ວຍວ່າຜູ້ທີ່ເຮັດດີຫລືບໍດ່ີແມ່ນພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ໄດ້ພຣະກຽດແລະເສັຽພຣະກຽດ. 
 
1. ມີຊີວິດທີ່ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທ ັຍ:    ( 1 ເທຊະໂລນິກ 4:1-8 ) 
ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ກ່າວຕັກເຕືອນຄຣິສຕຽນເມືອງເທຊະໂລນິກ      ໃນການຢ້ຽມຢາມເທື່ອຫລ້າສຸດຫລາຍ
ປະການໂດຍສເພາະແມ່ນການມີຊີວິດທີ່ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍ    ເປັນສິ່ງສໍາຄັນອັນດັບນຶ່ງໃນຊີວິດຂອງຄຣິສ 
ຕຽນ,    ໂປໂລຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາຫລັງຫລາຍປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊື່ອຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຢາກໃຫ້ເຂົາເຂັ້ມງວດ 
ຂຶ້ນອີກ ເພາະວ່າຫາກເຂົາປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດພຣະເຈົ້າກໍຈະເປີດປະຕູການເຮັດດີຂອງທ່ານໃຫກ້ວ້າງໄປ
ອີກໃນວຽກງານຂອງພຣະອົງ,   ແຕ່ຫາກເຮັດການດີເພື່ອໃຫຜູ້້ອື່ນຍ້ອງຍໍນັ້ນທ່ານກໍໄດ້ແຕ່ສຽງຕົບມືຢ່າງອຶກ 
ກະທຶກເທົ່ານັ້ນ.   “ພວກເຈົາ້ໄດ້ຮຽນຈາກເຮົາແລ້ວວ່າຈາໍເປັນຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງໃດ   ຈຶ່ງຈະເປັນທີ່ຊອບ    
ພຣະທັຍ      ພຣະເຈົ້າເຫມອືນດັ່ງພວກເຈົ້າກໍາລັງປະຕິບັດຢູ່ແລ້ວ ກໍຈົ່ງປະຕິບັດດັ່ງນັ້ນໃຫຫ້ລາຍກວ່າເກົ່າ”.  
(ຂໍ້ 2).   ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ພຣະເຈົ້າຈະພໍພຣະທ ັຍນໍາຄຣິສຕຽນໄປຫລາຍກວ່າການປະຕິບັດຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ  
ບໍ່ແມ່ນຟັງຄໍາສອນຂອງພຣະອົງຊື່ໆ,     ເມື່ອຄຣິສຕຽນປະຕິບັດຕົວຕາມຄໍາສອນຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວລາວກໍຈະ
ເປັນຄົນບໍຣິສຸດ ເມື່ອລາວບໍຣິສຸດລາວຈຶ່ງກາຍເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທ ັຍ   “ອັນນີ້ແຫລະ, ເປັນນໍ້າ  
ພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າຄໃືຫ້ເຈົ້າທັງຫລາຍເປັນຄົນບໍຣິສຸດ” (ຂໍ້ 3). ລູກທີ່ດີນັ້ນຍ່ອມຈະເຊື່ອຟັງບິດາມານດາ
ຂອງຕົນ, ການເຊື່ອຟັງບິດາມານດານເປັນຫົນທາງແຫ່ງຄວາມສໍາເຣັດ (ອ່ານພຣະທັມສຸພາສິດບົດ 2).  ຄາໍ  
ວ່າບໍຣິສຸດເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ສໍາຄັນໃນພຣະຄັມພເີປັນພິເສດ   ເພາະວ່າຄໍາວ່າບໍຣິສຸດໃນພຣະຄັມພີເດີມນັ້ນໄດ້
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ກ່າວເຖິງຕຶກພຣະວິຫານບຣິໍສຸດ ເພາະບໍແ່ມ່ນຕຶກອາຄານທ ັມມະດາທົ່ວໄປ, ພຣະຄັມພບີໍຣິສຸດ  ເພາະແຕກ
ຕ່າງປ ຶ ້ມຕ່າງໆໃນໂລກນີ້, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ເພາະແຕກຕ່າງກັບວິນຍານຕ່າງໆ, ດັ່ງນັ້ນຄຣິສຕຽນເປັນຄົນ
ບໍຣິສຸດ ເພາະການດໍາດົງຊີວິດບໍ່ຄືກັນກັບຄົນທົ່ວໄປ.  ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າເຮົາໄດ້ດໍາຣົງຊີວິດຕາມພຣະທັມຂອງ
ພຣະເຈົ້າແທ້ບໍ່? ໂປໂລກ່າວວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍຖືກເອີ້ນມາໃຫມ້າເປັນຄົນບໍຣິສຸດ (ຂໍ້ 7). ລາງເທື່ອເຮົາຈະໄດ້
ຍິນຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອເວ້ົາວ່າ    “ຂ້ອຍເປັນຄົນບໍ່ດີຈຶ່ງບໍ່ຢາກໄປໂບດ ຍັງກິນເຫລົ້າເມົາຢາຢູ່”  ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວ້ົາວ່າ 
ທ່ານບໍຈ່ໍາເປັນຄົນດີເພື່ອໄປໂບດເພື່ອເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າ  ແຕ່ການໄປໂບດເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້ານັ້ນເປັນການເລີ້ມ 
ຕົ້ນໃນການເປັນຄົນດີ ແລ ້ວກໍຈະກາຍເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດຫາກເຊື່ອຟັງ.   ຄໍາວ່າບໍຣິສຸດແປວ່າ ຖືກຊໍາຮະລ້າງດ້ວຍ
ພຣະໂລຫິດ ແລະພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ.  
ໃຈຄວາມສໍາຄັນໃນຂໍ້ 3 ແລະຂໍ້ 7 ຄໃືຫເ້ຮົາເປັນຄົນບໍຣິສຸດ   ແລະດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງຄົນບໍຣິສຸດໃນຂະນະທີ່ 
ໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນໃນໂລກໃຫ້ເວ້ັນຈາກການຜິດຊາຍຍິງ (ລ່ວງປະເວນີ)  ຢ່າຜິດຖຽງກັນ,   ໃຫ້ຮກັກັນຫລາຍ
ກວ່າເກົ່າ, ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ຫລືຕັ້ງໃຈວ່າຈະຢູ່ດ້ວຍກັນຢ່າງສງົບສຸກ, ບໍ່ເຮັດໃຫຜູ້້ອື່ນເດືອດຮ້ອນ, ໃນການເຮັດ
ດັ່ງນີ້ ໂປໂລບອກວ່າຄົນພາຍນອກຫລຄືົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າຈະນັບຖື   ເມື່ອເຂົານັບຖືແລະເຫນັວ່າດີທ່ານກໍ
ເປັນພະຍານທີ່ດີແລ້ວ   “ເພື່ອການດໍາເນີນຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າຈະເປັນທີ່ນັບຖືແກ່ຄົນພາຍນອກ ແລ້ວພວກ
ເຈົ້າຈະບໍ່ຕ້ອງອາສ ັຍຄົນອື່ນ ” (ຂ ໍ້ 12).  
 
2. ຮັກຄົນໃນໂບດຄືຄົນໃນບ້ານ:   ( 1 ເທຊະໂລນິກ 4:9-10 ) 
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນສາສນາຈານຜູ້ນຶ່ງກ່າວ “ການເປັນຄຣິສຕຽນນີ້ຫາກເອົາບ້ານເປັນໂບດ ແລະເອົາໂບດເປັນ
ບ້ານ ແມ່ນສດຸຍອດຄຣິສຕຽນເລີຽ”      ເພິ່ນໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງແຈມ່ແຈ້ງແລະມີຄວາມໝາຍດີທີ່ສຸດຄື ຫາກ
ຄຣິສຕຽນຫາກເອົາບ້ານເປັນໂບດລາວກໍຈະປະຕິບັດຕົນທຸກຢ່າງໃນບ້ານຄືລາວປະພຶດຕົນໃນໂບດ    ເພາະ
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຄຣິສຕຽນເມື່ອມາໂບດກໍພະຍາຍາມເຮັດດີທີ່ສຸດໃນທຸກວິທີທາງ,     ແລະການເອົາໂບດ
ເປັນບ້ານນັ້ນລາວກໍຈະໝັ່ນເຊັດໝັ ່ນຖູຮັກສາຄວາມສະອາດປົວແປງບ່ອນບໍ່ສວຍງາມໃຫ້ສວຍງາມພ້ອມກັນ
ນັ້ນລາວກຈໍະຮັກຄົນໃນໂບດຄືກັນກັບລາວຮັກຄອບຄົວຂອງລາວ.   ດ້ວຍເຫດນີ້ໂປໂລຈຶ່ງກ່າວວ່າ    “ສ່ວນ 
ເຣ່ືອງການຮັກພີ່ນ້ອງທັງຫລາຍນັ້ນ, ເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຈະຂຽນຝາກມາໃຫພ້ວກເຈົ້າເພາະເຈົ້າເອງກໍໄດ້ຮັບການຊົງ
ສັ່ງສອນຈາກພຣະເຈົ້າແລ້ວວ່າ ໃຫຮ້ັກກັນແລະກັນ” (ຂໍ ້9).    ໂປໂລບອກວ່າເພິ່ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງບອກໃນ
ເຣ່ືອງຮັກກັນສັນພີ່ນ້ອງນັ້ນ ເຮັດໃຫຂ້້າພຣະເຈົ້າຄຶດເຖ ິງພຣະບັນຍັດສິບປະການໃນຂໍ້ 7 ສັ່ງວ່າ   “ຈົ່ງນັບຖື
ບິດາມານດາຂອງເຈົ້າ” ເຮົາຈໍາເປັນບໍ່ທີ່ຈະໃຫພ້ຣະເຈົ້າອອກຄໍາສັ່ງໃຫເ້ຮົາເປັນກົດບັງຄັບໃຫ້ເຮົານັບຖືບິດາ
ມານດາຂອງເຮົາ ແມ່ນແຕ່ຄົນບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າກນໍັບຖືບິດາມານຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ແລ້ວ, ຫາກເຮົາບໍນ່ັບຖືບິດາ
ມານດາຂອງເຮົາແລ້ວເຮົາກໍຊົ່ວກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈ ົ ້າເສັຽອີກ. ພຣະເຈົ້າສັ່ງໃຫນ້ັບຖືບິດາມານດາເພາະ
ພຣະອົງຊົງເຫັນວ່າລູກບໍນ່ັບຖືພໍ່ແມຕ່າມສມົຄວນເພິ່ນຈຶງ່ອອກກົດໝາຍບັງຄັບ ດັ່ງນັ້ນຖ້າຜູ້ໃດຝ່າຝືນກ ົດນີ້ກໍ
ໄດ້ຝ່າຝືນສອງກົດດ້ວຍກັຍຄື; 1. ຝ່າຝືນກົດພໍ່ແມຂ່ອງຕົນ ແລະ   2. ຝ່າຝືນກົດຂອງພຣະເຈົ້າ. ການຮັກກັນ
ສັນພີ່ນ້ອງເປັນຄໍາສອນທີ່ຄຣິສຕຽນໄດ້ຍິນເປັນປະຈໍາແລະຫລາຍຄົນກໍປະຕິບັດຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ເຫດທີ່ໂປໂລຢໍ້າ
ອີກຄັ້ງນຶ່ງເພາະທ່ານຢາກໃຫ້ຄຣິສຕຽນຮັກແລະຊ່ອຍເຫລືອກັນແທ້ໆ ບໍ່ແມນ່ຮັກແຕ່ຄໍາເວົ້າເທົ່ານັ້ນ. 
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3. ຄົນນອກນັບຖື:  ( 1 ເທຊະໂລນິກ 4:11-12 ) 
ເຣ່ືອງຈະໃຫຄ້ົນອື່ນນັບຖືນີເ້ປັນຂອງທ ັມມະດາທີ່ໃຜໆກໍຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນນັບຖື  ເມື່ອຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງນັບຖືທ່ານເພິ່ນ
ກໍມີສັດທາໃນຕົວທ່ານ, ເມື່ອເພິ່ນມສີັດທາໃນຕົວທ່ານຈະເວົ້າຫຍັງເພິ່ນກໍຢາກຟັງ   ແຕ່ການທີ່ຈະໃຫຜູ້້ໃດຜູ້
ນຶ່ງນັບຖືແລະສັດທານັ້ນບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍທີ່ຈະໄດ້ມັນມາ ສິ່ງນັ້ນຄື; ຄວາມເຊື່ອທີ່ມກີານປະຕິບັດ, ຄວາມຮັກ
ທີ່ມີການຊ່ອຍເຫລືອ, ການຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບຈາກໃຈຈິງ, ຄວາມດີ, ຄວາມເມດຕາສົງສານ, ການປາກ
ເວ້ົາ, ເປັນຄົນອ່ອນສຸພາບ, ເປັນຄົນຈິງຈັງ, ເປັນຄົນມີຄວາມຮູ້ ແລະຮູ້ຄວາມ,  ເປັນຄົນບໍ່ຖືຕົວ,  ເປັນຄົນສັດ
ຊື່, ເປັນຄົນສິນທັມແລະການດີອື່ນໆອີກ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແຫລະຄົນພາຍນອກຈະນັບຖືແລະມີສັດທາໃນຕົວທ່ານ.  
ໂປໂລຊັກຊວນວ່າ “ຈົ່ງຕັ້ງເປົ້າໝາຍວ່າຈະຢູ່ຢ່າງສງົບ,   ເຮັດການກ່ຽວກັບທຸຣະກິດສ່ວນຂອງຕົນ,   ທັງເຮ ັດ 
ວຽກດ ້ວຍມືຂອງຕົນເອງ, ຕາມດັ່ງພວກເຮົາໄດ້ສັ່ງເຈົ້າທັງຫລາຍໄວ້ແລ້ວ” (ຂໍ ້11). ແປວ່າໃຫ້ຮຽນຢູ່ຮ່ວມກັນ 
ກັບພີ່ນ້ອງໃນໂບດດ້ວຍສງົບ, ບໍເ່ປັນຄົນເວ້ົາເຣ່ືອງຜູ້ອື່ນ, ບໍເ່ປັນຄົນກຽດຄ້ານບໍເ່ຮັດການງານອັນໃດ ການປະ 
ຕິບັດຕົນເປັນຄົນດັ່ງນີ້ມຜີົນປໂຍດວ່າ     “ເພື່ອການດໍາເນີນຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າຈະເປັນທີ່ນັບຖືແກ່ຄົນພາຍ
ນອກ ແລ້ວພວກເຈົ້າຈະບໍ່ຕ້ອງອາສັຍຄົນອື່ນ” (ຂໍ ້12).  
 
4. ເປັນຫລັກຖານຊີວິດໃໝ່:  ( 1 ເທຊະໂລນິກ 5:14-24 ) 
ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າຄົນໃນໂບດຂອງເຮົາມຄີົນຫລາຍປະເພດ ແລະຄົນເຫລົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຄົນທີ່ຖືກຊໍາຮະລ້າງ
ຄວາມຜິດບາບແລ້ວ ແຕຍ່ັງມີອີກຫລາຍຢ່າງທີ່ເຂົາຈະຕ້ອງຮຽນຊໍາຮະລ້າງໃຫ້ສະອາດ, ລາງເທື່ອຈໍາເປັນຈະ
ຕ້ອງເພິ່ງຍາດພີ່ນ້ອງໃນໂບດຊ່ອຍລາວຊໍາຮະລ້າງນິສັຍທີ່ຍັງຕິດຄ້າງໃຫໝ້ົດອີກດ້ວຍ.    ໂປໂລແນະນໍາໃນ
ຕອນທ້າຍວ່າ “ໃຫ້ເຕືອນສະຕິຄົນບໍ່ຢູ່ໃນຣະບຽບ ຈົ່ງຊູໃຈຜູ້ນ້ອຍໃຈ, ຈົ່ງຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ທີ່ອ່ອນກໍາລັງ, ຈົ່ງອົດ
ທົນຕໍ່ຄົນທັງປວງ,  ຈົ່ງຣະວັງໃຫດ້ີ ຢາ ່ໃຫຜູ້້ໃດເຮັດຊົ່ວຕອບແທນການຊົ່ວ ແຕ່ຈົ່ງສແວງຫາທາງເຮັດດີຕໍ່ກັນ
ແລະກັນຢູ່ສເມີແລະຕໍ່ຄົນທັງປວງດ້ວຍ” (ຂໍ້ 14-15). ການເປັນຄຣິສຕຽນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເປັນຄົນມີຣະບຽບ 
ຄໍາວ່າຄຣິສຕຽນແປວ່າ Disciple ຄໍາວ່າ Disciple ມາຈາກຄໍາວ່າ Discipline, discipline ແປວ່າຣະບຽບ 
ດັ່ງນັ້ນຫາກຜູ້ໃດໃຜຜູ້ນຶ່ງບໍ່ຢູ່ໃນຣະບຽບຂອງຄຣິສຕະຈັກ, ບໍມ່ຊີີວິດເໝາະສົມເປັນຄຣິສຕະຊົນທີ່ດີ, ເຮົາຈະ
ຕ້ອງຊ່ອຍກັນຕັກເຕືອນລາວດ້ວຍຄວາມອ່ອນສຸພາບ,  ເຮົາຈະຕ້ອງຮຽນເປັນຄົນໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ຜູ້ນ້ອຍໃຈ 
ແຕ່ຢ່າເວົ້າຕົວະໃຫລ້າວດີໃຈຊື່ໆ,    ເຮົາບໍສ່ົມຄວນຈະເຮັດຊົ່ວຕອບແທນຊົ່ວ ເພາະການເຮັດດັ່ງນັ້ນບໍແ່ມ່ນ
ຫົນທາງຂອງພຣະຄຣິດ ພຣະອົງໄດ້ເອົາສັດຕຣູມາເປັນມິດ ເຮົາຈະຕ້ອງຮຽນເປັນຄົນຍຸດຕິການຜິດຖຽງກັນ
ຢ່າງໄຮ້ປໂຍດ  ໂດຍຕັ້ງເປົ້າໝາຍວ່າ   ຈະຢູ່ສງົບສຸກກັບຄົນທັງປວງດ້ວຍການອົດທົນເໝືອນພຣະອາຈານ 
ຂອງພວກເຮົາ,        ຜູ້ໃດທີ່ເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້ຜູ້ນັ້ນກໍຕັ້ງຕົນເປັນພະຍານຫລັກຖານຊີວິດໃໝໃ່ນພຣະຄຣິດແລ້ວ. 
“ຢ່າຫັກຫ້າມພຣະວິນຍານ, ຢ່າປມາດຄໍາທໍານວາຍ ແຕ່ຈົ່ງທົດລອງເບິ່ງທຸກສິ່ງ ສິ່ງໃດດີຈົ່ງຍຶດຖືໄວ້ໃຫໝ້ັ້ນ 
ຈົ່ງເວ້ັນຈາກຄວາມຊົ ່ວທຸກຊະນິດ” (ຂໍ ້19-22). ໃຈຄວາມສໍາຄັນສອງປະການຄື; 1. ຢ່າຫັກຫ້າມພຣະວິນ
ຍານ ມຄີວາມໝາຍວ່າຍອມໃຫພ້ຣະວິນາຍານນໍາພາ ໂດຍບໍ່ເອົາການງານອື່ນໃດມາຂັດຂວາງຫລືຈ່ອງດຶງບໍ່
ໃຫທ້່ານປະຕິບັດຕາມພຣະວິນຍານ.  2. ຢ່າປມາດຄໍາທໍານວາຍ ມຄີວາມໝາຍວ່າຫາກເຮົາບໍ່ເອົາໃຈໃສໃ່ນ
ການປະກາດພຣະທັມທີ່ກ່າວເຖ ິງເຫດການຂ້າງໜ້າຄົນທັງຫລາຍຈະເຊື່ອໄດ້ຢ່າງໃດ?     ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງປະກາດ
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ຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າໃຫທຸ້ກຄົນຟັງ ໂປໂລບອກອີກວ່າ  “ຈົ່ງທົດລອງເບິ່ງທຸກສິ່ງ ສິ່ງໃດດີຈົ່ງຍຶດຖືໄວ້
ໃຫໝ້ັ້ນ”  ແປວ່າຈົ່ງປະຕິບັດຫາກສິ່ງໃດເກີດຜົນກໍຈົ່ງດໍາເນີນຕໍ່ໄປ.  
 
ຄໍາຖາມ: 
1. ເມື ່ອຄຣິສຕຽນປະຕິບັດຄວາມເຊື່ອຢາ່ງເຂັ້ມງວດຈະມີຫຍັງເກ ີດຂຶ້ນ? 
2. ພຣະເຈົ້າຈະພໍພຣະທ ັຍນໍາຄຣິສຕຽນປະເພດໃດ? 
3. ພຣະເຈົ້າເອີ້ນເຮົາທັງຫລາຍມາເພື່ອຫຍັງ? 
4. ໂປໂລສອນວ່າ ເຮົາຄວນວາງຕົວໃຫຄ້ົນນອກນັບຖືນັ້ນ ທ່ານຄຶດວ່າເຮັດແນວໃດຄົນນອກຈຶ່ງຈະນັບຖື? 
5. ຜົນປໂຍດຂອງຄົນນອກນັບຖືແມ່ນຫຍັງ? 
6. ໃນຊີວິດທ່ານມີຫຍັງເປັນຫລັກຖານວ່າທ່ານມີຊີວິດໃໝໃ່ນພຣະເຢຊູຄຣິດ? 
7. ທ່ານເຄີຽເຮັດໃຫຕ້ົວເອງພ້ອມທີ່ຈະເຮັດຕາມພຣະວິນຍານບຣິໍສຸດຊົງນໍາບໍ່? ເມື່ອໃດ? ເປັນຫຍັງ? 
8. ເມື່ອໃດເປັນເທື່ອຫລ້າສຸດທີ່ທ່ານປະກາດໃຫ້ຄົນນອກຟັງ? 
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 12 
ຄວາມຫວງັນິຣັນ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົບຮຽນນ້ີ:  1 ເທຊະໂລນິກ 4:13--5:11 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  1 ເທຊະໂລນິກ 4:13--5:11; 2 ເທຊະໂລນິກ 1:5--2:12 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ຄວາມຫວັງຂອງຄຣິສຕຽນຂຶ້ນກັບການຄືນພຣະຊົນແລະການຈະສະເດັດ 
                                            ກັບຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູ ເປັນສະພານແຫ່ງກໍາລັງໃຈໃນປັດຈຸບັນແລະ 
                                          ເປັນຫລັກຄໍ້າປະກັນຊີວິດອັນຕລອດໄປ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຄວາມຫວັງທີ່ພຣະເຢຊູສັນຍາກັບທ່ານມີຄວາມໝາຍຫຍັງສໍາລັບຊີວິດທ່ານ 
                                         ໃນວັນນີ້ ແລະອະນາຄົດຢ່າງໃດ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອຈະເວົ້າວ່າສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູຈະມອບໃຫ້ນັ້ນມຄີວາມໝາຍຕໍ່ຊີວິດຂ້ອຍ 
                                           ໃນມື້ນີ້ແລະຈະມີຄວາມໝາຍຕລອດໄປ. 
 

ຄໍານໍາ 
ການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເປັນທີ່ຍັ້ງຢືນວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ຊະນະຄວາມຕາຍ    ແລະ
ການຄືນມາຈາກຕາຍນີ້ເອງເຮັດໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍໝັ້ນໃຈວ່າເຮົາເຊື່ອຖືກແລ້ວ ດ້ວຍເຫດນີ້ເຮົາຈຶງ່ແນ່ນອນ
ໃຈວ່າເຮົາຈະມີຊີວິດນີຣັນຮ່ວມກັບພຣະອົງໃນຟ້າສວັນ. 
 
1. ຄວາມບ່ໍຮູ້, ຄວາມໂສກເສົ້າ, ແລະຄວາມຫວັງ: ( 1 ເທຊະໂລນິກ 4:13-18 ) 
ກ່ອນອື່ນເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍສະບັບນີ້ໄປຫາຄຣິສຕຽນເທຊະໂລນິກ  ເຊີ່ງເປັນຄຣິສຕຽນ
ຊາວຕ່າງຊາດ, ເວ້ົາເຣ່ືອງຄົນຕ່າງຊາດແລ້ວແນ່ນອນວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມປະທັບໃຈຍ່ອມຈະບໍຄ່ືກັນກັບ
ຊາດອື່ນຄົນຊາດນຶ່ງ.     ຕົວຢ່າງເຣື ່ອງຕລົກບາງເຣື່ອງຕລົກສໍາລັບຊາວອະເມຣິກັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຕລົກສໍາລັບຄົນ 
ລາວເຮົາ. ດ້ວຍເຫດນີ້ໂປໂລຈຶ່ງເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ     “ຢາກໃຫພ້ວກເຈົ້າທັງຫລາຍຮູ້ຈັກຄວາມຈິງເຣ່ືອງ ຄົນທີ່
ຫລັບໄປ” (ຂໍ ້13ກ). ໂປໂລໃຊ້ຄໍາວ່າຫລບັໄປ (ຕາຍ) ໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນ
ເຊື່ອວ່າຫາກວິນຍານອອກຈາກຮ່າງແລ້ວວິນຍານນັ້ນກໍໄປຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ  ສ່ວນຮ່າງກາຍນັ້ນຄືກັບຄົນນອນ
ຫລັບໄປຊື່ໆ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າຮ່າງປາສຈາກວິນຍານກໍໃຊກ້ານຫຍັງບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ຈະເນົ່າເປື່ອຍເທົ່ານັ້ນ,  ດ້ວຍ
ເຫດນີ້ແຫລະໂປໂລຈຶ່ງເລົ້າໂລມໃຈເຂົາວ່າ   “ບໍ່ໂສກເສົ້າເໝືອນດັ່ງຄົນບໍ່ມີຄວາມຫວັງ” (ຂໍ້ 13ຂ).   ຄວາມ
ຫວັງທີ່ໂປໂລກ່າວນັ້ນໝາຍເຖ ິງຄວາມຫວັງເມື່ອວິນຍານອອກຈາກໂລກນີ້ກໍຈະມບີ່ອນຢູ່ໃນສວັນນິຣັນ.  ແຕ່ 
ຄວາມຕາຍນັ້ນໄດ້ນໍາຄວາມໂສກເສົ້າມາສູຄ່ອບຄົວ     ເປັນຂອງທ ັມມະດາມະນດຸທີ່ຈະຕ້ອງໂສກເສົ້າເພາະ
ຄວາມຮັກແລະຄຶດເຖ ິງ ແຕ່ຫາກຄຣິສຕຽນເມືອງເທຊະໂລນິກເຂົ້າໃຈເຣື່ອງນີ້ໂປໂລຄົງຈະບໍ່ເວ້ົາວ່າ   “ຢາກ 
ໃຫເ້ຈົ້າທັງຫລາຍຮູ້ຄວາມຈິງເຣື ່ອງຄົນທີ່ຫລັບໄປ”    ເລິກໄປກວ່ານັ້ນໂປໂລຍັງເວ້ົາອີກວ່າ “ພຣະເຈົ້າຈະຊົງ
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ບັນດານຄົນທີ່ຫລັບໄປແລ້ວນັ້ນໃຫມ້າກັບພຣະອົງ” (ຂໍ ້14).  ເຮົາອາດຈະຖາມວ່າ ຄົນທີ່ຕາຍໄປຕັ້ງຫລາຍ
ຟ້າຫລາຍປີນັ້ນຈະກັບຄືນມາໃນສະພາບໃດ?  ໃນຮ່າງກາຍແບບໃດ? ເຮົາບໍ່ຮູ້ແນ່ນອນວ່າຄົນທີ່ຕາຍໄປຈະ
ຄືນມາໃນຮ່າງກາຍໃດ ແຕ່ເຮົາຮູ້ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນແນ່ນອນ ດັ່ງທີ່ມີເຣ່ືອງເກີດຂຶ້ນໃນພຣະຄັມພຕີອນນຶ່ງ  ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ  “ເຮົາຈະເອົາລົມຫາຍໃຈເຂົ້າໄປໃນພວກມັນ ຈະໃຫ້ມີຊີວິດມີເສັ້ນເອັນ   ມີກ້າມຊີ້ນແລະມີ
ໜັງປົກຫຸ້ມອີກ ແລ້ວພວກມັນຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ” (ເອເຊກຽນ 37:5).   ເມື່ອອ່ານຈາກພຣະທັມ 
ເອເຊກຽນ ແລະພິຈາຣະນາຄໍາເວົ້າຂອງໂປໂລຢ່າງຖ້ວນຖີ່ແລ້ວ ເຮົາຈະເຫັນວ່າຄົນທີ່ຕາຍໄປນັ້ນຄືກັບຫລບັ
ໄປດັ່ງທີ່ໂປໂລກ່າວນັ້ນແທ້. ໂປໂລຍັງກາ່ວອີກວ່າ   “ພວກເຮົາຜູ້ຍັງເປັນຢູ່ຈະຄອຍຖ້າການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຮົາຈະລ່ວງໜ້າໄປກ່ອນພວກຄົນທີ່ຫລັບໄປແລ້ວນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ແທ້” (ຂໍ້ 15).   ໝາຍຄວາມວ່າ
ຄົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຕາຍເມື່ອພຣະເຢຊູຄຣິດສະເດັດມາ ກຈໍະຖືກຕັດສິນພ້ອມກັນ, ສລຸບແລ້ວພວກທີ່ຕາຍໄປນັ້ນ 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈດັບ່ອນຢູ່ສໍາລບັວິນຍານພວກນັ້ນແລ້ວ ເພື່ອລໍຖ້າວັນທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດສະເດັດກັບຄືນມາດ້ວຍ
ເຫດນີ້ໂປໂລຈຶ່ງກ່າວວ່າ “ພຣະເຈົ້າຈະຊົງບັນດານຄົນທີ່ຫລັບໄປແລ້ວນັ້ນໃຫ້ມາກັບພຣະອົງ” (ຂໍ້ 14). ທ່ານ
ຄົງຈໍາເຣ່ືອງຂອງຣາຊາໂລໄດ້ໃນ ໂຢຮັນ 11 ທີ່ພຣະເຢຊູເອີ້ນໃຫລ້າວຄືນມາຫລັງຈາກຖືກຝັງໄວ້ໃນອຸບໂມງ
ສາມວັນແລ້ວລາວໄດ້ຄືນມາໃນຮ່າງເດີມ. ໂປໂລກ່າວຢໍ້າອີກວ່າ  “ພວກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດທີ່ຕາຍ
ໄປແລ້ວກໍຈະຄືນຂຶ້ນມາກ່ອນ” (ຂໍ ້16). ເມື່ອເຂົ້າໃຈແລ້ວໂປໂລສັ່ງໃຫເ້ລົ້າໂລມກັນແລະກັນໃນຂໍ ້ 18.  
 
2. ວັນສະເດັດມາ:  ( 1 ເທຊະໂລນິກ 5:1-11 ) 
ວັນນຶ່ງພວກເຮົາພາກັນຮ້ອງເພງ (Hymn)   “ເມື່ອຄວາມສຸກສໍາຣານ”   ໂດຍສະເພາະໃນຂໍ້ສຸດທ້າຍຮ້ອງວ່າ  
“ຂໍໂຜດເລັ່ງເວລາທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ຂ້າໄດ້ເຫັນ” ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ກ້າຮ້ອງ ແລະຢາກປ່ຽນເນື້ອເພງວ່າ   “ຂໍໂຜດຕໍ່ເວລາ 
ໃຫຜູ້້ຂ້າໄດ້ເພີ້ມຄວາມເຊື່ອ ແທ່ນທີ່ຈະຮ້ອງວາໂຜດເລັ່ງເວລາ”   ເພາະຄໍາວ່າເລັ່ງເວລາແປວ່າ ຂຕໍາຍໄວໆ 
ຫລືໃຫພ້ຣະເຈົ້າມາໄວໆສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ. ໂປໂລບອກວ່າວັນເວລາຂອງພຣະເຈົ້າຈະສະເດັດມານັ້ນບໍ່ມີໃຜ
ຮູ້ ພຣະອົງຈະສະເດັດມາເໝືອນດັ່ງຂະໂມຍມາ, ຂະໂມຍບໍ່ເຄີຽບອກເຈົ້າຂອງເຮືອນວ່າເຂົາຈະມາລັກຍາມ
ໃດ ແຕ່ຖ້າຫາກບອກລ່ວງໜ້ານັ້ນບໍ່ແມນ່ຂະໂມຍ   ແຕ່ແມ່ນນັກເລງເທົ່ານັ້ນ.   ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ   “ແຕ່
ເຣ່ືອງວັນແລະໂມງນັ້ນບໍ່ມີໃຜຮູ້ ແມ່ນແຕ່ເທວະດາໃນສວັນຫລືພຣະບຸດກໍບໍ່ຮູ້ ຮູ້ແຕ່ພຣະບິດາອົງດຽວ”  (ມັດ
ທາຍ 24:36).  ຄັ້ງນຶ່ງສາວົກຂອງພຣະອົງໄດ້ຖາມພຣະອົງເຖິງວັນເວລາທີ່ຈະສ້າງຣາຊອາຈັກຂອງພຣະອົງ
ຂຶ້ນໃໝນ່ັ້ນພຣະ ອົງຕອບເຂົາວ່າ “ບໍແ່ມ່ນໜ້າທີ່ພວກທ່ານທີ່ຈະຮູ້ຈກັເວລາຫລືຍາມກໍານົດ ຊຶ່ງພຣະບິດາໄດ້
ຊົງຕັ້ງໄວ້ດ້ວຍສິດ ຂອງພຣະອົງເອງ” (ກິຈການ 1:7).    ແປວ່າໜ້າທີ່ຂອງພວກທ່ານຄືວາງຕົວໃຫ້ພ້ອມຫລື 
ໃຫຕ້ຽມພ້ອມທຸກຍາມ ດ້ວຍເຫດນີ້ໂປໂລຈຶ່ງເຕືອນວ່າ  “ເມື່ອໃດເຂົາຫາກເວົ້າວ່າ ສງົບສຸກແລະປອດພ ັຍຢູ່
ແລ້ວ ເມື່ອນັ້ນແຫລະ, ຄວາມວິນາດກໍຈະມາເຖິງເຂົາທັນທີ” (ຂໍ້ 3).  ປະມານສິບປີຜ່ານມາ ມຄີຣິສຕຽນກຸ່ມ
ນຶ່ງບອກວ່າ ພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມາຍັງເມືອງ ກາແລນ ເທັກຊັສ  (ເມືອງນີ້ຕິດກັບ ດາລັສ ເທັກຊັສ)    ເຂົາ
ບອກວ່າໃນມື້ນັ້ນ, ວັນທີເທົ່ານັ້ນພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມາຍັງເມືອງກາແລນ  ຕ້ອນນັ້ນມີຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນ
ພາກັນຫລົງເຊື່ອພວກຄຣູສອນປອມ ຫລືພວກນັກຕົມ້ເຫລົ່ານັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫເ້ສັຽຄວາມເຊື່ອໄປ ເພາະເຂົາລືມ
ຄໍາເຕືອນຂອງພຣະເຢຊູທີ່ເຕືອນວ່າ “ໃນເວລານັ້ນຖ້າຜູ້ໃດຈະບອກພວກທ່ານວ່າ ເບິ່ງແມ , ອົງພຣະຄຣິດຢູ່ 
ທີ່ນີ້ ຫລື ຢູທ່ີ່ນັ້ນ ຢ່າຊູ່ເຊື່ອ” (ມັດທາຍ 24:23).  
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ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລ້ວ    ຍ່ອມຈະມຄີວາມຕຽມພ້ອມຕ້ອນຮັບໃນວັນກັບຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູທຸກຍາມ  
ໂປໂລໃຊຄ້ໍາເວົ້າວ່າ “ພວກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມມືດແລ້ວ”     (ຂໍ້ 4) ແປວ່າພວກເຈົ້າຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈເຣື່ອງນີ້
ແລ້ວ  ການທີ່ໂປໂລເວົ້າເພີ້ມກໍເພື່ອເຕືອນພີ່ນ້ອງເທຊະໂລນິກໃຫມ້ີສະຕິຣະວັງຕົວເພີ້ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າໃນຂະ 
ນະທີ່ເຂົາໃຊຊ້ີວິດໃນໂລກນີ້ພວກເຂົາຈະພົບກັບບັນຫາແລະອຸປສັກນາໆປະການ,    ໂປໂລໄດ້ເວ້ົາກັບເຂົາ
ເປັນຄໍາອຸປະມາວ່າ   “ເອົາຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມຮັກເປັນເຄື່ອງປ້ອງກັນເອິກໄວ້ ແລະເອົາຄວາມໄວ້ໃຈວ່າ
ຈະໄດ້ພົ້ນເປັນເຄື່ອງຄຽນປ້ອງກັນຫົວ” (ຂໍ້ 8).    ໃນຖານະທີ່ຄຣິສຕຽນມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຫລືຢູ່ຝ່າຍ
ພຣະເຈົ້າແລວ້ ພວກມານຊາຕານກໍຖືວ່າຄຣິສຕຽນທຸກຄົນເປັນສັດຕຣູຕໍ່ພວກມັນ ແລະພວກມັນພ້ອມຈະທໍາ
ລາຍຄຣິສຕຽນໃນທຸກວິທີທາງ. ເພື່ອປ້ອງກັນຕົວໂປໂລຈຶ່ງບອກໃຫ້ເອົາຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມຮັກເປັນເຄື່ອງ
ປ້ອງກັນເອ ິກແປວ່າຢູ່ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຢາ່ຫວັ່ນໄຫວຕໍ່ເຫດການໃດໆ   ແລະຄວາມເຊື່ອນັ້ນຕ້ອງມາຈາກໃຈ 
ແລະໃຈທີ່ມີຄວາມເຊື່ອນັ້ນກໍຈະເປັນໃຈທີ່ພ້ອມທີ່ຈະຕໍ່ສູ້, ພ້ອມທີ່ຈະໃຫອ້ະພ ັຍ.  ໂປໂລຍົກຕົວຢ່າງທະຫານ
ໂຣມັນສວມເຄື່ອງປ້ອງກັນນີ້ໃນສມັຍນັ້ນສາມາດຊ່ອຍຊີວິດທະຫານຫລາຍຄົນມາແລ້ວ   ຫາກແມ່ນສມັຍນີ້
ໂປໂລອາຈເວົ້າວ່າຫົ່ມເສື້ອກັນກະສຸນປືນ,   ສວມໝວກເຫລັກຂອງພວກທະຫານ ເພາະສິ່ງເຫລົ່ານີສ້າມາດ 
ຊ່ອຍຊີວິດທະຫານຫລາຍຄົນມາແລ້ວ.  
ໂປໂລກ່າວຄໍາເລົ້າໂລມໃຈອີກວ່າ   “ເຫດວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຊົງແຕ່ງຕັ້ງເຮົາທັງຫລາຍໄວ້ສໍາລັບພຣະພິໂຣດ 
ແຕ່ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມພົນ້ດ້ວຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ” (ຂໍ້ 9). ຄໍາວ່າແຕ່ງຕັ້ງທີ່ເຮົາອ່ານ
ໃນຕອນນີ້ບໍ່ແມ່ນແຕ່ງຕັ້ງຄ້າຍຄືແຕ່ງຕັ້ງສິດຍາພິບານ, ຫລແືຕ່ງຕັ້ງຜູ້ປົກຄອງດັ່ງທີ່ເຮົາເຄີຽເຫັນໂບດຕ່າງໆ
ແຕ່ງຕັ້ງ. ກ່ອນອື່ນຂໍນໍາທ່ານໄປຫາພາສາເດີມກ່ຽວກັບຄໍາວ່າ ແຕ່ງຕັ້ງ, ພາສາເດີມອອກສຽງວ່າ ti,qhmi 
tithemi {tith'-ay-mee} ແປວ່າ ກໍານົດໄວ້,  ຫລືວາງໄວ້,   ຫລືຕັ້ງໄວ້ ຫລເືອີ້ນມາໄວ້ສໍາລັບຮັບຄວາມພົ້ນ 
ແຕ່ຄວາມພົ້ນນັ້ນບໍ່ແມ່ນມາຈາກທາງອື່ນໃດນອກຈາກມາທາງພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ.   ດັ່ງນັ້ນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະ
ເຈົ້າທຸກຄົນມີຄວາມຫວັງໃຈວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ. “ເພື່ອວ່າເຖິງແມ່ນເຮົາຈະຕື່ນຫລຫືລັບຢູ່ກໍດີ ເຮົາ
ທັງຫລາຍຈະໄດ້ມີຊີວິດດ້ວຍກັນກັບພຣະອົງ” (ຂໍ ້10). ແປວ່າເຖ ິງແມ່ນເຮົາຕາຍໄປແລ້ວ   (ຫລບັໄປແລ້ວ) 
ຫລືຍັງມີຊີວິດຢູ່ເຮົາກໍຈະມີຊີວິດຢູ່ກັບພຣະອົງ ຫລເືວ້ົາໄດ້ວ່າຜູ້ທີ່ຕາຍໃນພຣະອົງ     ແລະຜູຍ້ັງມີຊີວິດຢູ່ໃນ
ພຣະອົງ ທັງສອງກໍຢູ່ໃນພຣະອົງນັ້ນເອງ. ໃນວັນສຸດທ້າຍທີ່ພຣະອົງສະເດັດກັບມານັ້ນຜູ້ທີ່ຕາຍແລ້ວ ແລະຜູ້
ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຕາຍຈະໄດ້ມາຢນືຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຢຊູທຸກຄົນ   ເພື່ອພິພາກສາ ແລະເພື່ອໃຫຮ້າງວັນຕາມການຂອງ
ເຂົາ ອ່ານພຣະນິມິດ 20:12. 
 
ຄໍາຖາມ: 
1. ການທີ່ພຣະເຢຊູຕາຍແລ້ວຄືນພຣະຊົນຄືນມາໃນວັນຖ້ວມສາມແລ້ວສະເດັດກັບສູ່ສວັນນັ້ນມີຄວາມໝາຍ 
   ຫຍັງຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານ? 
2. ຄຣິສຕຽນເມືອງເທຊະໂລນິກເປັນຄຣິສຕຽນໃນສະພາບໃດ? 
3. ເປັນຫຍັງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຄຣິສຕຽນເທຊະໂລນິກ ຈຶ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບຊາວຢິວ? 
4. ດ້ວຍເຫດໃດໂປໂລຈຶ່ງກ່າວກັບເຂົາວ່າ “ຢາກໃຫພ້ວກເຈົ້າທັງຫລາຍຮູ້ຈັກຄວາມຈິງເຣ່ືອງ ຄົນທີ່ຫລັບໄປ” 
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5. ເປັນຫຍັງໂປໂລເວົ້າວ່າຄົນທີ່ຕາຍໃນພຣະເຈົ້າວ່າ ຄນົທີ່ຫລັບໄປ? 
6. ໂປໂລບອກວ່າຄົນທີ່ຕາຍໄປແລ້ວກໍຈະຄືນມາໃນວັນທີ່ພຣະເຢຊູກັບຄືນມານັ້ນ ທ່ານຄຶດເຫັນແນວໃດ? 
7. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງຈະກັບມາເໝອືນຂະໂມຍມາ? 
8. ແມ່ນໃຜແດ່ຈະມາກັບພຣະອົງ? ມາໃນສະພາບໃດ? 
9. ທ່ານຈະເລົ້າໂລມໃຈຜູ້ທີ່ເສັຽຄົນຮັກໃນຄອບຄົວ ຫລືຄອບຄົວຄົນຕາຍແນວໃດ? 
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 13 
ຕ້ອງເດີນໜ້າຕໍ່ໄປ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົບຮຽນນ້ີ:  2 ເທຊະໂລນິກ 3:1-16 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  2 ເທຊະໂລນິກ 3:1-16 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເມື່ອຄຣິສຕະຈັກມອີຸປະສັກແມ່ນຍາມຕ້ອງເພິ່ງຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າ 
                                            ແລະການຊູກໍາລັງໃຈຈາກເພື່ອນຝູງ ເພື່ອຄວາມເຊື່ອນັ້ນຈະໝັ້ນຄົງ  ແລະ 
                                            ກ້າວໜ້າຕໍໄ່ປ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ເມ ື່ອຄຣິສຕະຈັກມີອຸປະສັກທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:   ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າແລະຊັກຊວນໝູໃ່ຫ້ອ້ອນວອນເພື່ອເປັນສິ່ງຖືກຕ້ອງ. 
 

ຄໍານໍາ 
ບໍ່ມີຄຣິສຕະຈກັທີ່ສົມບູນໃນໂລກ, ບໍມ່ີຄຣິສຕະຈັກໃດທີ່ປາສຈາກບັນຫາ ຄຣິສຕະຈັກນ້ອຍກມໍີບັນຫານ້ອຍ 
ຄຣິສຕະຈັກໃຫຍ່ກໍມບີັນຫາຫລາຍ    ແຕ່ເມື່ອພົບກັບບັນຫາທ່ານຄົງຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງເຂົ້າເພິ່ງຣິດອໍານາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າແລະຂໍໃຫໝູ້່ເພື່ອນ ອ ້ອນວອນເພື່ອຊ່ອຍຊູກາໍລັງເປັນການຖືກຕ້ອງຂອງຜູ້ເຊື່ອ. 
 
1. ກ່ອນອ່ືນຕ້ອງອ້ອນວອນ  ( 2 ເທຊະໂລນິກ 3:1-5 ) 
ການອ້ອນວອນເປັນກິຈການປະຈໍາວັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ,    ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງອ້ອນວອນຢ່າງນ້ອຍຫ້າ
ເທື່ອຕໍ່ມື້ນຶ່ງເຊັ່ນ; 1. ຕຶ່ນເຊົ້າມາອ້ອນວອນຂອບພຣະຄຸນສໍາລັບວັນໃໝ່ ພ້ອມທັງຂໍການຊົງນໍາສໍາລັບວັນນັ້ນ.  
2. ອ້ອນວອນສໍາລັບອາຫານເຊົ້າ. 3. ອ້ອນວອນຂອບພຣະຄຸນສໍາລບັອາຫານທ່ຽງ. 4. ອ້ອນວອນຂອບພຣະ 
ຄຸນສໍາລັບອາຫານແລງ ແລະ 5. ອ້ອນວອນຂອບພຣະຄຸນກ່ອນເຂົ້ານອນ ແລະຂໍການຊົງຄ້ ຸມຄອງສໍາລັບຄໍ່າ
ຄືນນັ້ນ. ຄຣິສຕຽນລາງຄົນ  ອາດຈະອ້ອນວອນເກີນກວ່າຫ້າເທື່ອນັ້ນຂຶ້ນກັບຄວາມໃກ້ຊິດໃນຣະວ່າງລາວກັບ
ພຣະເຈົ້າມຫີລາຍປານໃດ. ສລຸບແລ້ວຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງອ້ອນວອນຢູ່ບໍ່ຂາດໃນທຸກສະພາບການ ດັ່ງເຮົາຈະ
ເຫັນຕົວຢ່າງໂປໂລໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫຄ້ຣິສຕຽນເທຊະໂລນິກອ້ອນວອນເພື່ອກຸ່ມປ່າວປະກາດຂອງເພິ່ນ  ຕອນລົງ 
ທ້າຍຈົດໝາຍດັ່ງນີ້;. 
 
“ທ້າຍສຸດນີ້ ຈົ່ງອ້ອນວອນສໍາລັບພວກເຮົາ ເພື່ອພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້ແຜ່ໄປ” (ຂໍ້ 1). ເຮົາໄດ້
ເຫັນຄວາມຖ່ອມຕົວຂອງໂປໂລເປັນປັດຈ ັຍສໍາຄັນ,  ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າໂປໂລເປັນນັກປະກາດທີ່ເກ່ ັງກ້າສາມາດ 
ເປັນນັກປະກາດທີ່ຜ່ານຜ່າອຸປສັກຕ່າງໆນາໆຫລາຍກວ່າສາວົກໃດໆໃນພຣະຄັມພີ    ການທີ່ເພິ່ນຂໍຮ້ອງໃຫ ້ 
ພີ່ນ້ອງເທຊະໂລນິກອ້ອນວອນເພື່ອເພິ່ນນັ້ນກໍເພາະວາ່ ເພິ່ນຢາກສອນໃຫຄ້ຣິສຕຽນອ້ອນວອນເພື່ອກັນແລະ 
ກັນ,    ແລະການຂໍຮ້ອງຂອງເພິ່ນນັ້ນແມ່ນເພິ່ນຢາກໃຫພ້ຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າແຜ່ກວ້າງອອກໄປເກີນກວ່າ
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ຄວາມສາມາດຂອງເພິ່ນ ສງັເກດຄໍາເວົ້າຂອງເພິ່ນທີ່ເວ້ົາວ່າ   “ເພື່ອພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້ແຜ່
ໄປ” ນີມ້ີຢູ່ສອງປະເດັນດ້ວຍກັນຄື;  1. ໂດຍທີມງານຂອງເພິ່ນ ໂດຍສເພາະແມ່ນສີລາແລະຕ ິໂມທຽວທີ່ເຮັດ
ງານໃນຖ ້າມກາງການຂົ່ມເຫັງຂອງພວກຢ ິວທີ່ເມືອງເທຊະໂລນິກນີ້, ດ້ວຍເຫດນີ້ໂປໂລຈຶ່ງກ່າວວ່າເພື່ອພວກ
ເຮົາຈະຖືກຊົງໂຜດໃຫພ້ົ້ນຈາກການຊົ່ວຮ້າຍ (ເບື້ອງຫລັງເຣ່ືອງນີ້ໃຫ້ອ່ານກິຈການ 17). ແລະ  2. ເພື່ອພຣະ 
ທັມຂອງພຣະເຈົ້າຈະແຜ່ອອກໄປໂດຍການປະກາດຂອງພີ່ນ້ອງເທຊະໂລນິກນີ້ເອງ. ໂປໂລບອກວ່າເພິ່ນໄວ້
ໃຈໃນພີ່ນ້ອງເມືອງເທຊະໂລນິກເພາະເຫັນການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາ ແລ້ວອວຍພອນເຂົາໃນຂໍ້ 5. 
 
2. ຕ້ອງມີຣະບຽບ: ( 2 ເທຊະໂລນິກ 3:6-15 ) 
ຕົກມາໃນຂໍ້ 6    ທ່ານອາດແປກໃຈວ່າເປັນຫຍັງໂປໂລຈຶ່ງປ່ຽນເຣ່ືອງຈາກຂໍໃຫອ້້ອນວອນເພື່ອທີມງານຂອງ
ເພິ່ນມາເປັນການສັ່ງສອນເຣື່ອງໃຫ້ຕັ້ງໝັ້ນໃນຣະບຽບ.   “ພີ່ນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ພວກເຮົາສັ່ງເຈົ້າທັງຫລາຍ
ໃນນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າວ່າ ຈົ່ງຜີກໜີອອກຈາກພີ່ນ້ອງທຸກຄົນທີ່ດໍາເນີນຊີວິດນອກຣະບຽບ  ແລະບໍ່
ເຮັດຕາມຄໍາສອນທີ່ສືບມາ” (ຂໍ ້6).     ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນບໍ່ຢູ່ໃນຣະບຽບຂອງຄຣິສຕຽນທັງ
ໃນໂບດແລະນອກໂບດ, ພວກຄົນເຫລົ່ານີ້ເປັນຄົນເຮັດຕາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາໂດຍບໍ່ຮູ້ຈັກໂຄຣົບຢໍາເກງ
ຫລືໃຫກ້ຽດຜູ້ນໍາຂອງພວກເຂົາແຕ່ຢ່າງໃດ ໂປໂລສັ່ງວ່າໃຫຄ້ົນທີ່ຢູ່ໃນຣະບຽບຜີກໜີຈາກພວກນີ້ ແປວ່າໃຫຕ້ີ
ຕົວຫ່າງ, ບໍຄ່ົບຫາສະມາຄມົກັບຄົນເຫລົ່ານັ້ນອີກ ທັງນີ້ອາດເປັນວິທີການລົງໂທດຂອງຊາວຢິວເພື່ອສັ່ງສອນ
ຄົນທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນຣະບຽບໃຫຮູ້້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ຢູ່ໃນຣະບຽບ ແຕ່ເມື່ອລາວຫາກກັບຄືນມາຢູ່ໃນຣະບຽບແລ້ວການ
ພົວພັນກຈໍະມີເໝືອນເດີມ.  ໂປໂລໄດ້ເວ້ົາຢ່າງຮຸນແຮງ  ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ເວ້ົາເຣ່ືອງຣະບຽບການນີ້ແລ້ວໃນ
ຈົດໝາຍສບບັທີ 1 ແລ້ວແຕ່ກໍບໍ່ເຫັນວ່າມີຫຍັງດີຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເວົ້າຢ່າງຮຸນແຮງແນວນີ້. 
 
ອີກປະການນຶ່ງບົດຮຽນອາທິດແລ້ວໄດ້ເວ້ົາເຣ່ືອງໃຫ້ລໍຄອຍການສະເດັດກັບຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ “ວັນ
ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະມາເໝືອນຂະໂມຍມາໃນເວລາກາງຄືນ”  (1ເທຊະໂລນິກ 5:3)  ເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້
ຫລາຍຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກເມືອງເທຊະໂລນິກພາກັນເຂົ້າໃຈຜິດຈົນລາງຄົນຢຸດບໍ່ເຮັດວຽກການງານໃດໆໂດຍ
ຫວັງໃຈວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດຈະມາໄວໆ.   ໂປໂລບໍ່ໄດ້ບອກໃຫຢຸ້ດເຮັດວຽກການງານໃດໆ ແຕ່ບອກໃຫຕ້ັ້ງໃຈ
ລໍຄອຍ ດ້ວຍເຫດນີ້ໂປໂລຍົກຕົວຢ່າງເພິ່ນເອງວ່າ “ເຮົາບໍ່ໄດ້ແກ່ມອາຫານການກິນກັບໃຜ ແຕ່ເຮົາໄດ້ອອກ
ເຫື່ອແຮງເຮັດການໜັກໜ່ວງທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ  ເພື່ອບໍ່ໃຫເ້ປັນພາຣະອັນໜັກແກ່ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງໃນພວກ
ເຈົ້າ” (ຂໍ້ 8).     ໂປໂລໄດ້ວາງແບບຢ່າງການທໍາມາຫາກິນລ້ຽງຊີບ ເພື່ອຄຣິສຕຽນທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮຽນເອົາ
ແບບຢ່າງ ເພາະມລີາງຄົນບໍ່ເຮັດການງານໃດໆຈຶ່ງກາຍເປັນພາຣະຂອງຜູ້ອື່ນ,  ຄົນແບບນີ້ໂປໂລສັ່ງວ່າ “ຖາ້ 
ຜູ້ໃດບໍ່ມໃີຈຢາກເຮັດການກໍຢ່າໃຫຜູ້້ນັ້ນກິນ” (ຂໍ ້10). ແປວ່າຄ້ານຫລາຍບໍ່ຕ້ອງກິນ. 
 
ມີຫລາຍຄົນບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນເຣື່ອງນີ້ຈຶ່ງພາກນັເວ້ົາວ່າ  “ຄນັຊັ້ນເປັນຫຍງັພວກບັນດາອາຈານຫລາຍຄົນຈຶ່ງບໍ່ໄປ
ເຮັດການເພື່ອລ້ຽງຊີບຕົນເອງ?  ກ່ອນອື່ນເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າໂປໂລເປັນນັກປະກາດທີ່ເອີ້ນວ່າ Evangelist 
ແປວ່າຜູ້ປະກາດເພື່ອຊັກຊວນໃຫຄ້ົນມາເຊື ່ອພຣະເຢຊູຄຣິດ ເພິ່ນໄດ້ເດີນທາງໄປເລື້ອຍໆໂດຍບໍ່ໄດ້ປະຈໍາຢູ່
ໂບດໃດໂບດນຶ່ງ ຍັງມີຫລາຍຄົນຖືກເອີ້ນໃຫເ້ປັນ Evangelist ຢູ່ໃນທຸກວັນນີ້ ແລະ Evangelist ເຫລົ່ານີກ້ໍ
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ເຮັດຄືໂປໂລນັ້ນແຫລະຕ້ອງຊອກຫາດ້ວຍຕົນເອງແລ້ວອອກໄປເທສນາ ແລະສອນຕາມບ່ອນຕ່າງໆທີ່ພຣະ
ເຈົ້າສົ່ງໄປ.  ສ່ວນພວກອາຈານ, ສາສນາຈານ,    ຫລືສິດຍາພິບານ Pastor ແມ່ນຜູ້ລ້ຽງລູກແກະຂອງພຣະ
ເຈົ້າທີ່ປະຈໍາການໃນໂບດໃດໂບດນຶ່ງ ຄາ້ຍຄປືະໂຣຫິດໃນສມັຍເດີມ, ອາຈານເຮັດໜ້າທີ່ນີ້ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖ ິງ
ເວລາເຮັດພາຣະກິດຂອງພຣະເຈົ້າທັງໃນໂບດແລະນອກໂບດ ເພິ່ນມີໜ້າທີ່ລ້ຽງດູຈິດວິນຍານຂອງສະມາຊິກ
ໃນໂບດ ສ່ວນຍາດພີ່ນ້ອງໃນໂບດມີໜ້າທີ່ລ້ຽງຮ່າງກາຍຂອງເພິ່ນເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ມີເຫື່ອແຮງສຶກສາພຣະທັມ
ແລ້ວມາແບ່ງປັນແກ່ພີ່ນ້ອງ. (ອາ່ນ 1 ຊາມູເອນ 17:3; ໂຢຮັນ 10:11; 1ໂກຣິນໂທ 9:13).  
 
“ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າພວກເຮົາສັ່ງແລະເຕືອນສະຕິຄົນທັງຫລາຍທີ່ເຮັດຢ່າງນັ້ນວ່າ  ໃຫເ້ຂົາເຮັດ
ການດ້ວຍໃຈສງົບແລະກິນອາຫານຂອງຕົນເອງ” (ຂໍ ້12).  ໂປໂລບໍ່ໄດ້ສັ່ງດ້ວຍນາມຊື່ຂອງເພິ່ນເອງ ແຕ່ໄດ້
ສັ່ງໃນນາມຊື່ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໃຫ້ເຂົາເຮັດການເພື່ອລ້ຽງຕົນເອງ    ຫາກເຂົາຍັງບໍ່ປະຕິບັດໂປໂລສັ່ງບໍ່ໃຫ້
ຄົບຫາສະມາຄົມກັບຄົນທີ່ບໍ່ຟັງຄວາມນັນ້ອີກ “ຖາ້ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງບໍ່ຟັງຂໍ້ຄວາມຂອງພວກເຮົາໃນຈດົໝາຍສະບັບ 
ນີ້ ຈົ່ງໝາຍຜູ້ນັ້ນໄວ້ ຢ່າຄົບຫາສະມາຄົມກັບຜູ້ນັ້ນເພື່ອລາວຈະລະອາຍ ແລະຢ່າຖືຜູ້ນັ້ນວ່າເປັນສັດຕຣູ ແຕ່
ຈົ່ງເຕືອນສະຕິເໝືອນດັ່ງພີ່ນ້ອງ” (ຂໍ ້14-15).  
 
3. ຂໍພຣະອົງຊົງນໍາ: ( 2 ເທຊະໂລນິກ 3:16 ) 
ຫລັງຈາກໂປໂລໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫເ້ຂົາອ້ອນວອນເພື່ອເພິ່ນ   ແລະທີມງານຂອງເພິ່ນແລ້ວເພິ່ນກໍໄດ້ສັ່ງສອນເຂົາ
ໃນເຣື່ອງພວກບໍ່ຢູ່ໃນຣະບຽບທີ່ເຮັດໃຫຄ້ຣິສຕະຈັກເດີນໜ້າດ້ວຍຄວາມລໍາບາກ ໃນນັ້ນມທີັງຄົນບໍ່ເຮັດການ
ເພື່ອລ້ຽງຊີບຕົນເອງ ຕົກເປັນພາຣະຂອງຄົນອື່ນແລະຄຣິສຕະຈັກອີກ ໂປໂລເຫັນວ່າຄຣິສຕະຈັກຍັງມີບັນຫາ
ທີ່ຈະຕ້ອງແກໄ້ຂຈຶ່ງອ້ອນວອນຕໍ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າ “ຂໃໍຫ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ຊົງປະທານສັນຕິສຸກ   ຊົງ
ໂຜດປະທານສັນຕິສຸກໃຫແ້ກ່ເຈົ້າທັງຫລາຍທຸກເວລາແລະທຸກຢ່າງ ຂໃໍຫພ້ຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາເຈົ້າ
ທັງປວງເທີ້ນ” (ຂໍ້ 16). ຄຣິສຕະຈັກທຸກໜ່ວຍ, ສະມາຊິກທຸກຄົນຕ້ອງການໃຫຄ້ຣິສຕະຈັກແລະຕົນເອງກ້າວ 
ໜ້າຝ່າຍຈິດວິນຍານແລະຝ່າຍຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍຄຣິສຕະຈັກບໍກ່້າວໜ້າໄປຕາມສົມ 
ຄວນ      ຄຣິສຕະຈັກເມືອງເທຊະໂລນິກເປັນບັນຫາຕົວຢ່າງເພື່ອເປັນບົດຮຽນສໍາລັບຄຣິສຕະຈັກທຸກວັນນີ້, 
ຄົນທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກການງານ,     ຄົນທີ່ຈ່ອງດ ຶງໂບດບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວວ່າຕົນເອງເປັນຕົ້ນເຫດສ້າງຄວາມບໍ່ສງົບ ດ້ວຍ
ເຫດນີ້ໂປໂລຈຶ່ງອ້ອນວອນດັ່ງທີ່ເຫັນໃນຂໍ້ 16 ນັ້ນ ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ມີຊີວິດຕາມນໍ້າພຣະທ ັຍພຣະເຈົ້າ.  
 
ມີຄຣິສຕະຈັກແຫ່ງນຶ່ງປະຊຸມເລືອກຊື່ຄຣິສຕະຈັກເພື່ອຈະມຊີື່ຖືກຕ້ອງຕາມທາງການ,    ວັນນັ້ນການປະຊຸມ 
ໃຊ້ເວລາກວ່າສອງຊົ່ວໂມງໃນເຣື່ອງຊື່ຂອງໂບດ ຈົນລາງຄົນເກີດມີປາກມີສຽງກັນ    ໃນທີ່ສຸດມີຜູ້ນຶ່ງເວ້ົາວ່າ         
“ເຣ່ືອງຊື່ໂບດນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າບໍ່ສໍາຄັນ  ເທົ່າກັບຄວາມສາມັກຄີປອງດອງຂອງພວກເຮົາດອກ ຖ້າເຮົາ
ຈະຕັ້ງຊື່ວ່າ Fellowship Church ກໍຈະໄດ້ແຕ່ຊື່ຫາກຄົນບໍ່ Fellowship   ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າປ່ອຍ 
ໃຫອ້າຈານແລະພວກເຖົ້າແກ່ລົມກັນຕ່າງຫາກ ສາ” ມາຮອດຕອນນີ້ກອງປະຊຸມກປໍິດລົງດ້ວຍດີ. ເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າ 
ຄຣິສຕະຈັກເມືອງເທຊະໂລນິກນັ້ນຊື່ວ່າແນວໃດເພາະພຣະຄັມພບີໍ່ໄດ້ບອກ  ແຕ່ຫາກຄຣິສຕະຈັກທຸກໜ ່ວຍ
ມີຣະບຽບຕາມແບບແຜນທີ່ໂປໂລສອນມານັ້ນຄຣິສຕະຈັກນັ້ນກໍຈະກ້າວໜ້າໄປເລື້ອຽໆ. 



 56

 
ຄໍາຖາມ: 
1. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈຶ່ງຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາຄຣິສຕະຈັກເມືອງເທຊະໂລນິກ? 
 
2. ໂປໂລມີບັນຫາອັນໃດຈຶ່ງຂໍໃຫພ້ີ່ນ້ອງເທຊະໂລນິກອ້ອນວອນເພື່ອ? 
 
3. ທ່ານໄດ້ອ້ອນວອນມື້ນຶ່ງຈັກເທື່ອ? ແລະທ່ານໄດ້ອ້ອນວອນເພື່ອອາຈານ, ເພື່ອຄອບຄົວຂອງທ່ານບໍ່? 
 
4. ໂປໂລເວົ້າວ່າລາງຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກເທຊະໂລນິກບໍ່ຢູ່ໃນຣະບຽບແນວໃດ? 
 
5. ທ່ານເດ! ຮູ້ສຶກວ່າທ່ານເປັນຄົນຢູ່ໃນຣະບຽບທັງນອກແລະໃນຄຣິສຕະຈັກບໍ່? 

6. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈຶ່ງສັ່ງຜກີໜີຈາກຄົນບໍ່ຢູ່ໃນຣະບຽບ? 

7. ໂປໂລກ່າວວ່າ “ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງບໍ່ຟັງຂໍ້ຄວາມຂອງພວກເຮົາໃນຈດົໝາຍສະບັບນີ້ ຈົ່ງໝາຍຜູ້ນັ້ນໄວ້ຢ່າຄົບ 
     ຫາສະມາຄົມກັບຜູ້ນັ້ນເພື່ອລາວຈະລະອາຍ” ທາ່ນເຂົ້າໃຈແນວໃດ? 
 
8. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈຶ່ງອ້ອນວອນເພື່ອພີ່ນ້ອງເທຊະໂລນິກ?  
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 

 
 
 


