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ບດົຮຽນທ ີ1

ຄວາມກວາ້ງຂວາງຂອງພຣະເຈົາ້

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 1:1; ເພັງສັຣເສີນບົດທີ 100; ໂຢຮັນ 3:16; 2 ໂກຣິນ

ໂທ 8:8-9; ຟີລິບປອຍ 2:5-8; ຢາໂກໂບ 1:17-18

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 1:1; ເພັງສັຣເສີນບົດທີ 100; ໂຢຮັນ 3:16; 2 ໂກຣິນໂທ

8:8-9; ຟີລິບປອຍ 2:5-8; ຢາໂກໂບ 1:17-18

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ໃນພຣະຄັມພີທັງໝົດຈະກ່າວເຖິງຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນ

ການຊົງສ້າງ, ໃນທມັຊາດ, ໃນການໄຖ່ ແລະໃນແຕ່ລະຊີວິດ

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງຫ່ວງໃຍບ່ໍ?, ມີໃຈຄັບແຄບບ່ໍ? ຫລື ວ່າມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ຊ້ີແຈງ ໃຫ້ເຫັນຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະອົງໃນທັມຊາດ, ໃນ

ການກະທໍາ, ແລະໃນຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ຄໍານໍາ

ເປັນສ່ິງສໍາຄັນຫລາຍທີພ່ວກເຮົາຄວນຈະຮູ້ເຖິງພຣະເຈ້ົາທີ່ພວກເຮົາເຊ່ືອຖືຢ່ ູນ້ີ  ແລະກໍຄວນຈະຮູ້ເໝືອນກັນ 

ກ່ຽວກັບສ່ິງທີບ່ໍ່ຄວນຮູ້ເໝືອນກັນ  . ທ່ານ Wright ເປັນ Chaplain ທີ່ Worcester College, Oxford,

England ໄດ້ແບ່ງປັນໃນຂນະທີທ່່ານຮັບໃຊ້ຢ່ ູ. ທ່ານກ່າວວ່າ ໃນແຕ່ລະປີທີ່ທ່ານພົບນັກຮຽນໃໝ່ ທ່ານໄດ້

ທໍາຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນພວກເຂົາທຸກຄົນ ກ່ອນທີຈ່ະຕ້ອນຮັບພວກເຂົາ.

ນັກຮຽນສ່ວນຫລາຍຈະດີໃຈທີ່ໄດ້ພົບກັບຂ້າພະເຈ້ົາ, ແຕ່ປານນ້ັນ ກໍຍັງມີຫລາຍຄົນທີ່ຍັງອາຍໆຢ່ ູ. ìພວກ

ທ່ານຈະບ່ໍເຫັນຂ້າພະເຈ້ົາເລ້ືອຍໄປ; ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາî ໜ້າສົນໃຈນໍ, ພຣະເຈ້ົາໃດເດ ທີ່

ທ່ານວ່າ ບ່ໍເຊ່ືອ? ພຣະເຈ້ົາໃນທ້ອງຟ້ານ້ັນບໍ? ພຣະເຈ້ົາທີ່ຢ່ ູໃນແຜ່ນດິນນ້ັນບ່ໍ? ຫລືພຣະເຈ້ົາທີ່ດົນໆສໍາແດງ 

ອັສຈັນເທື່ອນ່ຶງນ້ັນບ່ໍ? ຖ້າທ່ານບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາຢ່າງນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍແປກປລາດຫຍັງ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍ 

ເຊ່ືອເໝືອນກັນ.

1. ຈາກຄວາມຫວາ້ງເປົາ່: (ປະຖົມມະການ 1:1)

ໃນພຣະຄັມພີຄ້ັງແລກ ຊ່ຶງພິມເປັນພາສາເຮັບເຣີກ່າວວ່າ ìໃນປະຖົມມະການພຣະເຈ້ົາຊົງນີຣະມິດສ້າງຟ້າ

ແລະແຜ່ນດິນî ນ້ີຄືຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນກ່ຽວກັບການຊົງສ້າງ, ຄືພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງຂ້ຶນມາຈາກຄວາມ

ຫວ່າງເປ່ົາ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຈະຄິດເສີຍໆ, ແລະກໍບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາທີ່ຈະໄປເກັບຫາວັດຖຸຕ່າງໆທີ່ມີຢ່ ູແລ້ວ 

ມາປະກອບເຂ້ົາກັນ.
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ແຕ່ນັກສິລປະກັມ, ນັກອອກແບບ, ທີ່ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງວັດຖຸ ຄືນໍາເອົາສ່ິງຂອງມາດັດແປງໃຫ້ເປັນໄປຕາມ

ຈິນຕະນາການ ຫລືວ່າໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ. ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກວານຜ້ ູທີ່ເຮົາເວົ້າເຖິງນ້ີ 

ແມ່ນພຣະເຈ້ົາທີຊົ່ງສ້າງຂ້ຶນມາເອງດ້ວຍຄວາມປານີດງົດງາມ, ແລະບ່ໍມີການຫວງແຫນສ່ິງໃດເລີຍ.

2. ຈົງ່ຖວາຍໂມທະນາພຣະເຈົາ້: (ເພັງສັຣເສີນ 100)

ຖ ້າຈະເວົ້າແລ້ວ ໃນພຣະທັມບົດນ້ີ ຜ້ ູຂຽນໄດ້ໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນ ແລະສັຣເສີນໃນການຊົງສ້າງທຸກຢ່າງ 

ລວມທັງມະນຸດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍ. ຈ່ົງໂຫ່ຮ້ອງ, ຈ່ົງຮ້ອງເພັງສັຣເສີນພຣະອົງ ດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນທຸກ

ຢ່າງ. ຜ້ ູຂຽນຍັງໄດ້ບັລຍາຍເຖິງຄວາມຮັກທີ່ພຣະອົງຊົງມີຕ່ໍມວນມະນຸດທັງຫລາຍ, ເປັນຜ້ ູທີມີ່ຄວາມຫ່ວງ

ໃຍຫລາຍ. (ເໝືອນຜ້ ູລ້ຽງແກະທີ່ຮັກສາຝູງແກະຂອງຕົນເອງ) (ພສສ100:3) ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງກໍຍັງ

ເປັນຄວາມຮັກທີ່ໝັ້ນຄົງ.

îຄວາມຮັກທີ່ໝັ້ນຄົງî ແມ່ນຄວາມຮັກທີບ່ໍ່ມີການປ່ຽນແປງ, ແມ່ນຄວາມຮັກທີສັ່ດຊ່ືສຸຈະຣິດ. ຄວາມຮັກນ້ີຈະ

ດໍາຣົງຢ່ ູທຸກຊ່ົວຄົນ ແລະບ່ໍມີມ້ືສ້ິນສຸດ. (ພສສ 100:5)

3. ຄວາມຮກັທີມ່ຄີວາມເລກິເຊິງ່: (ໂຢຮັນ 3:16)

ພຣະທັມຄັມພີໃໝ່ໄດ້ສໍາແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກທີໝ່ັ້ນຄົງຄືບ່ໍວ່າຈະຢ່ ູໃນຊ່ວງໃດຫລືຍຸກໃດກໍຕາມພຣະອົງກໍ

ຍັງຮັກຢ່ ູຕລອດໄປເປັນນິດ. ຄວາມຮັກນ້ີໄດ້ປາກົດອອກມາໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຂ້ໍພຣະຄັມພີທີ່ຄົນສ່ວນ

ຫລາຍຮ ູ້ຈັກກໍຄື ການສົນທະນາຂອງພຣະເຢຊູແລະທ່ານຂຸນນາງຄົນນ່ຶງຂອງຊາວຢິວ (3:1), ແລະເປັນອາ 

ຈານຂອງຄົນອິສຣາເອນ (3:10) ຊ່ື ນິໂກເດມ. ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງຢ່ ູເໜືອໂລກ ແລະມີໄວ້ເພ່ືອ

ໂລກ ດ່ັງທີພ່ວກເຮົາເຫັນໃນພຣະທັມໂຢຮັນ 3:16.

ຄວາມຮັກທີພ່ຣະອົງຊົງມີນ້ີເກີນຄວາມຄິດ, ເກີນຄວາມຄາດໝາຍຂອງພວກເຮົາ. ວັຈນານຸກົມໄດ້ອະທິບາຍ 

ຄວາມຮັກດ້ວຍພາສາເວົ້າ, ດ້ວຍຄວາມຄິດ, ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກ. ແຕ່ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ບັລຍາຍ

ດ້ວຍການຖວາຍຕົວ, ດ້ວຍການບ່ໍມີຂອບເຂດ. ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ມີຕ່ໍພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຈະອະທິ 

ບາຍໄດ້ ເພາະເປັນຄວາມຮກັທີ່ເກີນຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດທີຈ່ະກະທໍາໄດ້. (ໂຢຮັນ:3:16)

4. ຄວນຈະເຫນັແກພ່ຣະອງົ: (2 ໂກຣິນໂທ 8:8-9)

ເມ່ືອພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງເພ່ືອພວກເຮົາດ່ັງນ້ີ, ພວກເຮົາກໍຄົງ

ໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮັກທີ່ເສັຍສລະ, ຄວາມຮັກທີ່ມີໃຈກວ້າງຂວາງໃນພຣະເຢຊູ. ໃນພຣະທັມ 2 ໂກຣິນໂທ 

ບົດທີ 8, ໂປໂລໄດ້ຍົກເອົາພຣະເຢຊູເປັນຕົວຢ່າງກໍແມ່ນເພ່ືອຢາກຮ້ ູວ່າ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເປັນຕົວຢ່າງແລ້ວ 

ພວກເຮົາຈະຕິດຕາມຕົວຢ່າງຫລືບ່ໍ. ຖ້າພວກເຮົາຫາກບ່ໍຕິດຕາມຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອແລະກໍບ່ໍຮັກ 

ພຣະອົງ.
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ໂປໂລຍັງໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງຄຣິສຕະຈັກເມືອງມາເກໂດເນັຍ (2 ໂກຣິນໂທ 8:1-2) ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ພະຍາ

ຍາມຕິດຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ. ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຢ່າງໃຈກວ້າງຂວາງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະທຸກຍາກ 

ຫລືລໍາບາກປານໃດກໍຕາມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກພວກເຮົາ ໄດ້ວາງຮາກຖານໄວ້ 

ແລ້ວໃນການໃຫ້.

5. ຈົງ່ມນີໍາ້ໃຈຕໍ່ກນັ (ຟີລິບປອຍ 2:5-8)

ອີກອັນນ່ຶງ ໂປໂລໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນ ຟີລິບປອຍ 2:5-8 ວ່າ îຈ່ົງມີນ້ໍາໃຈຕ່ໍກັນî ຄໍາຕ່ໍໄປກໍບອກວ່າ ເໝືອນຢ່າງທີ່ 

ມີຢ່ ູໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ຈະແຈ້ງໃນການທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຕິດຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ

ຄືພວກເຮົາຕ້ອງມີໃຈທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຕ້ອງກວ້າງຂວາງກວ່າທັມດາ

ພວກເຮົາມັກຕີຣາຄາຄວາມກວ້າງຂວາງທຽບກັບຜ້ ູອ່ືນ, ມັກຕີຣາຄາສ່ິງທີ່ເຮົາໄດ້ໃຫ້ອອກໄປ ເປັນຣາຄາເທົ່າ 

ໃດ? ເປັນຈໍານວນເທົ່າໃດ? ແຕ່ການຕີຣາຄາຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຕີຣາຄາສ່ວນທີ່ຍັງເຫລືອ. ເຣ່ືອງຍິງໝ້າຍ 

ຄົນນ່ຶງທີ່ພຣະອົງຊົງກ່າວເຖິງໃນພຣະທັມລູກາ 21:1-4 ລາວໄດ້ໃຫ້ຫລາຍກວ່າຄົນທັງປວງ, ລາວໄດ້ໃຫ້ 

ຫລາຍກວ່າເສດຖີ, ນ້ີຄືສາຍຕາຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ເບ່ິງພວກເຮົາທົ່ວໄປ. ຟີລິບປອຍ 2:7 ກ່າວວ່າ îແຕ່ພຣະອົງ 

ກັບຊົງສລະແລະຊົງຮັບສະພາບເປັນທາດ ຊົງຖືກໍາເນີດເປັນມະນຸດî

ໃຫ້ພວກເຮົາຄິດນໍາກັນລອງເບ່ິງວ່າພຣະອົງຊົງສລະຫຍັງ ແລ້ວພຣະອົງມາເຮັດຫຍັງ? ພຣະອົງສລະຄວາມ 

ເປັນພຣະເຈ້ົາກັບກາຍມາເປັນມະນຸດທັມມະດາ ແລະແລ້ວກໍມາຕາຍຢ່ ູເທິງກາງແຂນທົດແທນຄວາມບາບ 

ຂອງຄົນອ່ືນ. ພຣະອົງໃຫ້ໂດຍບ່ໍມີຫຍັງເຫລືອ ນ້ີລະຄືຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະອົງ.

6. ຂອງປະທານທີດ່:ີ (ຢາໂກໂບ 1:17-18)

ສາວົກຂອງພຣະອົງອີກທ່ານນ່ຶງ ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າ  ìຂອງປະທານທີ່ດີທຸກຢ່າງຍ່ອມມາຈາກເບ້ືອງເທິງ ແລະ

ສ່ົງລົງມາຈາກພຣະບິດາî (1:17) ເປັນຫຍັງພວກເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຂອງດີ? ເພາະພຣະອົງຊົງຖືກທົດ

ລອງດ້ວຍການທົນທຸກ, ການຂ່ົມເຫັງ, ການທໍຣະມານຈົນເຖິງຕາຍ ພຣະອົງກໍຊົງຜ່ານພ້ົນທຸກຢ່າງ.

ຢາໂກໂບຍັງໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍປ່ຽນແປງ. ພຣະເຈ້ົາຍັງເປັນຜ້ ູປະທານຂອງດີແກ່ພວກ

ເຮົາຢ່າງໃດ ພຣະອົງກໍຍັງຈະປະທານຂອງດີໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາຕ່ໍໄປ, ຄືແສງສວ່າງທີ່ບ່ໍມີເງົາ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕບິດັ

ຟີລິບປອຍໄດ້ທ້າທາຍພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ. ìພວກເຮົາເຄີຍຄິດ

ບ່ໍວ່າຈະພະຍາຍາມປະຕິບັດນິດສັຍຂອງຕົນເອງແລະຄໍາເວົ້າໃຫ້ຕົງກັນ.î (ຟີລິບປອຍ 2:5) ຢ່າລືມວ່າພຣະ

ເຢຊູຊົງສລະທຸກຢ່າງ.
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ພວກເຮົາຍັງມີໂອກາດຫລາຍທີ່ຈະເລືອກພຣະເຈ້ົາ(ພຣະເຢຊູ) ຫລືຈະເລືອກເອົາເງິນ. ພວກເຮົາຍັງຈະໃຊ້

ເວລາສ້າງຄວາມຝັນຕາມແນວຄິດຂອງຕົນເອງຢ່ ູບ່ໍ? ຫລືພວກເຮົາຍັງຢາກສໍາເຣັດໃນຄວາມປາຖນາຂອງ

ໂລກນ້ີຢ່ ູບ່ໍ? ຫລືພວກເຮົາຍັງຢາກຫາຄວາມສຸກສ່ວນຕົວໃນໂລກນ້ີຢ່ ູບ່ໍ? ຫລືວ່າພວກເຮົາຈະປະກາດຂ່າວ

ປະເສີດໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປຮ ູ້ເຣ່ືອງລາວຂອງພຣະເຢຊູ.

ພວກເຮົາຍັງຈະສະສົມຊັບສົມບັດເພ່ືອຕົນເອງຢ່ ູບ່ໍ? ຫລືວ່າຈະໃຫ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເໝືອນຢ່າງພຣະເຢຊູ?

ທຸກຢ່າງຕ້ອງມີການຕັດສິນໃຈ ເພາະທຸກຢ່າງມີການສົມທຽບ.

ຄໍາຖາມ:

1. ທ່ານຍັງເຫັນທາງໃດອີກແດ່ບ່ໍທີ່ສະແດງເຖິງການໃຫ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ?

2. ຄໍາວ່າîພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກໂລກî ມີຄວາມໝາຍວ່າຢ່າງໃດ? (ໂຢຮັນ 3:16)

3. ທ່ານເຄີຍຄິດບ່ໍ ຫລືສະແດງທ່າທຢ່ີາງໃດແດ່ບ່ໍ ຖ້າວ່າມີໃຜຜ້ ູນ່ຶງນໍາຂອງດີມາໃຫ້ທ່ານ?

4. ຈະເຮັດຢ່າງໃດເພ່ືອຈະຕິດຕາມການກະທໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ? ໃນເມ່ືອພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາເປັນມະນຸດ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທ ີ2

ພຣະເຈົາ້ຊົງເປນັຫ່ວງທາ່ນ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພັງສັຣເສີນ 23; 27:1-5; 116:1-9; ມັດທາຍ 6:25-33

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພັງສັຣເສີນ 23; 27;116:1-9; ມັດທາຍ 6:25-34

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄວາມກ້ວາງຂວາງແລະຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພຣະເຈ້ົາຍັງມີຢ່ ູຕ່ໍໄປ

ເລ້ືອຍໆ

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານຄິດວ່າ ພຣະເຈ້ົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງທ່ານບ່ໍ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ຊ້ີແຈງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະທັມທີກ່່າວມາວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຫ່ວງ

ມະນຸດ ຈະເປັນຄວາມຈິງແທ້ບ່ໍ, ແລະມີຄວາມໝາຍຕ່ໍຊີວິດຂອງພວກເຮົາ

ຢ່າງໃດ.

ຄໍານໍາ

ຖ້າພວກເຮົາຫາກສົມທຽບກັບຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຂອງຈັກວານນ້ີແລ້ວ, (ຈັກວານ ແມ່ນດາວເດືອນ

ທຸກໜ່ວຍ) ມະນຸດຂອງພວກເຮົາກໍບ່ໍທໍສ້່ຽວເລັບມື. ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາເວົ້າດ່ັງນ້ີ ທ່ານທັງຫລາຍກໍຄົງຈະເຂ້ົາໃຈ

ແລ້ວວ່າ ພວກເຮົານ້ອຍຫລາຍທີ່ສຸດ

ນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນນ່ຶງ ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເຣັດການເດີນທາງເຂ້ົາສູ່ອະວະກາດ ໃນເດືອນກັນຍາ ວັນທີ 5 ປີ 

1977, ທ່ານຄົນນ້ີ  ສ່ິງທີ່ລາວໄດ້ໄປເດີນອ້ອມຮອບດາວພຣະຫັດ Jupiter ແລະ ດາວພຣະເສົາ Saturn ຢ່ ູ

ເຖິງ 4 ຊ່ົວໂມງ, ແລະແລ້ວ ພວກເຂົາເຈ້ົາກໍຍັງສືບຕ່ໍໄປເຖິງດາວ ອູເຣນັສ (Uranus) ແລະດາວເນັບທູນ

(Neptune) ແລະກໍຍັງໄດ້ເຂ້ົາສູ່ບັນຍາກາດຂອງຣະບົບແສງພຣະອາທິດ ຊ່ຶງມີຄວາມໄວເຖິງ 40 ພັນໄມຕ່ໍ

ຊ່ົວໂມງ.

ກ່ອນກັບລົງສູ່ພ້ືນດິນ ນັກວິຊາການທາງໜ້າດິນໄດ້ສ່ັງກັບຄືນໄປວ່າ ໃຫ້ຊອກຫາຖ່າຍຮູບເອົາສະຖານທີ່ສົດ

ສວຍງົດງາມລົງມາໃຫ້ໄດ້. ພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍຮ້ ູດອກວ່າ ຮູບພາບທີ່ງາມແລະສວຍຫລາຍແມ່ນມີລັກສະນະ

ຢ່າງໃດ.

ເມ່ືອຖ່າຍຮູບໄດ້ແລ້ວກໍເຫັນວ່າໂລກຂອງເຮົານ້ີແມ່ນນ້ອຍຫລາຍ ຖ້າແມ່ນຮູບຂອງມະນຸດແລ້ວ  ແມ່ນເຫັນ

ເປັນຈຸດເມັດສີຟ້ານ້ອຍໆ, ໜ່ວຍໂລກຂອງພວກເຮົາກໍເປັນພາກສ່ວນນ້ອຍໆຂອງຈັກວານນ້ີ.

ແປກປລາດບ່ໍແມ່ນແຕ່ເຮົາຜ້ ູດຽວ ຜ້ ູຂຽນເພັງສັຣເສີນກໍຍັງສງົນສົນເທ້ຢ່ ູວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງໂລກນ້ີ ແລະ

ເປັນຫ່ວງພວກເຮົາຢ່າງໃດ. ìເວລາຂ້ານ້ອຍແຫງນໜ້າຂ້ຶນໄປເທິງຟ້າ ອັນເປັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ດວງ
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ດາວແລະດວງຈັນຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງໄວ້, ມະນຸດແມ່ນຜ້ ູໃດ ພຣະອົງຈ່ຶງຣະລຶກເຖິງພວກເຂົາ ແລະບຸດ

ມະນຸດເປັນໃຜ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສົງສານເຂົາ.î ເພັງສັຣເສີນ 8:3-4 ພຣະທັມຄັມພີກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ 

ພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງທ່ານ. ໃນຖານະທີ່ພວກເຮົາທັງຫລາຍເປັນພຽງແຕ່ຈຸດສີຟ້ານ້ອຍໆເທົ່ານ້ັນ.

1. ຜ້ ູລຽ້ງແກະທີໃ່ຈດີ ( ເພັງສັຣເສີນ ບົດທີ 23)

ພຣະທັມຕອນນ້ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຫລາຍຢ່າງໃນຄວາມຮກັແລະຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ນັກເທດຊ່ື

ດັງຄົນນ່ຶງຊ່ືຂອງລາວວ່າ Henry Ward Beecher (1813-1887) ໄດ້ກ່າວວ່າ:

îກະສັດດາວິດໄດ້ຂຽນບົດເພັງສັຣເສີນສ້ັນໆ ທີ່ມີຄວາມຫວານຊ້ຶງ, ມີຄວາມໝາຍຫລາຍ ໃນບົດທີ23.î

ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂອງດີທີ່ສຸດ ແຕ່ພວກເຮົາຊ້ໍາພັດບ່ໍເຂ້ົາໃຈ. ຮູບພາບຂອງການ

ລ້ຽງແກະເປັນຮູບພາບທີສໍ່າຄັນຫລາຍ. ຄິດເຖິງຮູບພາບການລ້ຽງແກະໃນພຣະຄັມພິເດີມ ແລະຜ້ ູທີ່ລ້ຽງແກະ

ເປັນອາຊີບ: ອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ຢາໂຄບ, ໂມເຊ, ດາວິດ, ຄໍາວ່າລ້ຽງແກະຈ່ຶງໄດ້ຕິດມາ ນ້ີຄືຄວາມສັມພັນ

ຣະຫວ່າງຜ້ ູລ້ຽງແລະແກະຜ້ ູຖືກລ້ຽງ. ເອເຊກຽນເຄີຍຕໍາໜິຜ້ ູລ້ຽງແກະທີບ່ໍ່ມີສະມັຕພາບ(ບ່ໍແຂງແຮງ  ອ່ອນ

ແອ.....) ເອເຊກຽນ 34. ຜ້ ູທໍານວາຍເອເຊກຽນໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ວ່າ  ເຮົາເອງຈະຄ້ົນຫາແກະຂອງເຮົາແລະ

ຈະທ່ຽວຫາມັນ ເຮົາຈະຮຽກຮ້ອງເອົາແກະຂອງເຮົາຄືນມາ. (ເອເຊກຽນ 34:11)

ຜ້ ູຂຽນເພັງສັຣເສີນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ìພຣະເຈ້ົາເປັນຜ້ ູລ້ຽງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເໝືອນຝູງແກະ ຂ້າພະ

ເຈ້ົາຈະບ່ໍຂັດສົນî (23:1) ແກະຢ່ ູແຖບອິສຣາເອນຢ່ ູດ້ວຍຄວາມຂັດສົນ ສ່ຽງຕ່ໍພັຍອັນຕະລາຍຫລາຍຢ່າງ 

ເຊ່ັນ: ຫິວອາຫານ, ສັດອ່ືນຈະມາຄຸບກິນ, ຫິວນ້ໍາ...... ການລ້ຽງແກະຈ່ຶງຂ້ຶນຢູ່ກັບຜ້ ູລ້ຽງ.

ນອກຈາກຄວາມຕ້ອງການຝ່າຍວັດຖຸແລ້ວ ດາວິດຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຈິດວິນຍານ (23:3) ພຣະອົງຊົງຟ້ືນຈິດວິນ

ຍານແລະຊົງນໍາໄປໃນທາງຊອບທັມ. ແມ່ນວ່າຂ້າພະອົງຈະເດີນຢ່ ູໃນເງົາມັດຈຸຣາດ ພຣະອົງຍັງສະຖິດຢ່ ູກັບ

ຂ້າພະອົງ (23:4) ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວ ພວກເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ພົບຜ້ ູປ້ອງກັນທີ່ເຂ້ັມແຂງ, ພວກເຮົາໄດ້ພົບເສຣີ

ພາບ, ພວກເຮົາໄດ້ພົບສັນຕິສຸກ, ພວກເຮົາໄດ້ພົບຄວາມຮັກ.(23:6)

2. ທີ່ປອ້ງກັນອນັເຂັມ້ແຂງ: (ເພັງສັຣເສີນ 27)

ເມ່ືອມາເຖິງບົດທີ່ 27 ຄํາເວົ້າແລະຄํາສັຣເສີນກໍຍັງຄ້າຍໆຄືເກ່ົາ  ແຕ່ເມ່ືອກ່າວເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງ

ເປັນໃຍ ແລ້ວ ແມ່ນກ່າວເໝືອນຄໍາເວົ້າຂອງທະຫານຄື ເປັນບ່ອນກໍາບັງທີ່ເຂ້ັມແຂງ ພຣະເຈ້ົາເປັນກໍາບັງທີ່

ແຂງໃນການປ້ອງກັນ. ພຣະເຈ້ົາເປັນທຸກຢ່າງເຊ່ັນ ພຣະອົງເປັນແສງສວ່າງ ພຣະອົງເປັນຄວາມພ້ົນ ພຣະ

ອົງເປັນບ່ອນລ້ີພັຍ.

ຄໍາອະທິບາຍກໍມີຢ່ ູວ່າ: ແສງສວ່າງໄດ ້ຂັບໄລ່ຄວາມມືດ. ຄໍາທູນຂໍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕິດປາກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ

ຕລອດໄປ ຄືຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຢ່ ູໃນພຣະຜາສາດຂອງພຣະອົງຕລອດເວລາ ເພ່ືອຈະໄດ້ຊົມຄວາມງົດງາມ

ຂອງພຣະອົງຕລອດໄປ. ຖ້າພວກເຮົາຫາກໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນແລ້ວໃຜຈະຕ່ໍສູ້ພວກເຮົາໄດ້. (27:4)
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ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອະທິບາຍໃນຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ຄວາມແຂງແຮງຂອງພຣະອົງພຽງພໍສໍາລັບຂ້າພະເຈ້ົາ. ພຣະອົງ

ໄດ້ຕ້ັງຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ໃນທີ່ສູງ ຢ່ ູເໜືອສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງ. ບັດນ້ີຂ້າພຣະອົງຈະຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ ແລະ

ຈະຣ້ອງເພັງສັຣເສີນ ຈະໂຫ່ຮ້ອງໃຫ້ສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງເຫັນ. (27:6-12)

3. ພຣະຜ ູ້ຊວ່ຍໃຫພ້ົນ້ຂອງພວກເຮາົ: (ເພັງສັຣເສີນ 116:1-9)

ໃນພຣະທັມບົດນ້ີ ເພັງສັຣເສີນ 116, ແມ່ນການທວນຄືນ ການໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນ ໃນການຊ່ວຍກ້ ູໃຫ້

ພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍ. ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະທນູພຣະອົງຕາບເທົ້າຊ່ົວຊີວິດທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງມີຢ່ ູ. ເຖິງ

ແມ່ນວ່າຂ້າພຣະອົງຈະມີບັນຫາຫລາຍປານໃດກໍຕາມ ຂ້າພຣະອົງກໍຍັງຈະຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະນາມພຣະອົງ 

ແລະຍັງຈະຖວາບເຄ່ືອງບູຊາຢ່ ູຕລອດໄປ. (116:4)

ພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນແຕ່ຈະຮັບຟັງຢ່າງດຽວ ແຕ່ພຣະອົງຍັງປະຕິບັດການດ້ວຍ (116:5). ພຣະເຈ້ົາມີນ້ໍາພຣະ

ທັຍທີ່ກວ້າງຂວາງ, ມີຄວາມຊອບທັມ, ແລະມີຄວາມເມດຕາກະຣຸນາ ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ພິຈາຣະນາໃຫ້ຖ່ີ

ຖ້ວນ ຢ່າໃຫ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຜ່ານພ້ົນໄປໂດຍບ່ໍມີປໂຢດ.

ຂ້ໍ 6 ຫາຂ້ໍ 9 ຜ້ ູຂຽນເພັງສັຣເສີນໄດ້ກ່າວຢ້ໍາເຖິງການຊ່ວຍກູ້. ຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີກໍານົດ ຈະ

ທຸກຍາກຂັດສົນ, ຈະຕົກຕ່ໍາ ອານາຖາ ພຣະອົງກໍຊົງຊ່ວຍກ້ ູໄດ້. ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາຈະມີພຽງພໍສໍາ

ລັບທຸກໆຄົນ.(116:6) ພຣະເຈ້ົາຍັງສາມາດຊ່ວຍກ້ ູພວກເຮົາໃຫ້ຜ່ານພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍກັບໄປເດີນຢ່ ູໃນ

ດິນແດນແຫ່ງຄົນເປັນ. (116:9)

4. ພຣະອງົເປນັຜ ູ້ຊງົຈດັຕຽມ: (ມັດທາຍ 6:25-33)

ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເຖິງຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະອົງບ່ໍແມ່ນແຕ່ຫ່ວງໃຍຊີວິດໃນໂລກນ້ີເທົ່ານ້ັນ 

ພຣະອົງຊົງຫ່ວງອະນາຄົດຂອງທຸກຄົນ (ຂ້ໍ 19-21) ມະນຸດມັກສະສົມຊັບສົມບັດຂອງຕົນເອງໄວ້ເພ່ືອໂລກ,

ແຕ່ວ່າຂ້ີສນິມແລະແມງມອດກໍກັດກິນໄດ້. ພຣະເຈ້ົາຊົງເຕືອນວ່າ ຈ່ົງສະສົມຊັບສົມບັດໄວ້ໃນສວັນ. ເວລາ

ເຮົາສະສົມສ່ິງຂອງໄວໃ້ນໂລກນ້ີແລ້ວ ຈິດໃຈຂອງເຮົາກໍບ່ໍຢ່ ູໃນສວັນ.

ພຣະເຢຊູ ບ່ໍຢາກໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມກະວົນກະວາຍ ເປັນຫ່ວງໃນໂລກນ້ີ. ພຣະອົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາອອກ

ຈາກຄວາມເປັນຫ່ວງ, ພຣະອົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາມີເສຣີພາບໃນການເດີນ. ອານາຈັກໃນສວັນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້

ຊົງຈັດຕຽມລໍຖ້າພວກເຮົາຢ່ ູແລ້ວ ພວກເຮົາບໍຈໍາເປັນຕ້ອງຕຽມຫຍັງຫລາຍດອກ ມີແຕ່ເຊ ື ່ອແລະຟັງຄວາມ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕບິດັ

ຖ້ອຍຄໍາໃນບົດຮຽນນ້ີໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຄວາມກວ້າງຂວາງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອພວກເຮົາທັງຫລາຍ

ຈະປະຕິບັດຕາມ. ພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕ່ໍຊີວິດຂອງພວກເຮົາບ່ໍ? ພຣະເຢຊູໄດ້ແນະນໍາພວກເຮົາຢ່າງ
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ຈະແຈ້ງແລ້ວ ໃນມັດທາຍ ບົດທີ 6:25 ìເຫດສັນນ້ັນເຮາົບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າຢ່າກະວົນກະວາຍເຖິງຊິວິດ

ຂອງຕົນ ວ່າຈະເອົາຫຍັງມາກິນ ຫລືຈະເອົາຫຍັງມາດ່ືມ ແລະຢ່າກະວົນກະວາຍເຖິງຮ່າງກາຍຂອງຕົນ ວ່າ

ຈະເອົາຫຍັງມາຫ່ົມ ຊີວິດສໍາຄັນຍ່ິງກວ່າອາຫານບ່ໍແມ່ນບໍ. ຫລືຮ່າງກາຍສໍາຄັນກວ່າເຄ່ືອງນຸ່ງບ່ໍແມ່ນບໍ. ດ່ັງ

ນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເປັນຫ່ວງຊີວິດຂອງທ່ານ ໃຫ້ເຊ່ືອແລະຟັງຄວາມຂອງພຣະອົງ. ຄໍາກົງກັນຂ້າງກັບຄໍາວ່າ 

ເຊ່ືອແລະຟັງຄວາມ ແມ່ນຄວາມກະວົນກະວາຍ. ຄວາມກະວົນກະວາຍທໍາໃຫ້ເກີດມີພຍາດແຊກແຊງຂ້ຶນ 

ມາຫລາຍຢ່າງ. ພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງພວກເຮົາ.

ຄໍາຖາມ:

1. ທ່ານມີຄວາມກະວົນກະວາຍໃນເຣ່ືອງທີ່ຜ່ານມາຫລາຍກວ່າກະວົນກະວາຍເຣ່ືອງໃນອະນາຄົດບ່ໍ? ຫລື

ວ່າຢ່າງໃດ?

2. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປົດປ່ອຍຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດໃນຜ່ານມາ?

3. ທ່ານຍັງຕ້ອງການອັນໃດອີກແດ່ບ່ໍ? (ເພັງສັຣເສີນ 23:1) ໃນເມ່ືອທ່ານໄດ້ອ່ານຖ້ອຍຄໍານ້ີແລ້ວ?

4. ທ່ານຈະເພ່ິງໃຜຫລາຍກວ່າ ìພຣະເຈ້ົາ ຫລື ຕົນເອງî ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທ ີ3

ຈົ່ງມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພັງສັຣເສີນ 116:12-19; ມາຣະໂກ 8:34-37; 2 ຕິໂມທຽວ 1:8-12

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພັງສັຣເສີນ 116; ມາຣະໂກ 8:27-37; 2 ຕິໂມທຽວ 1:1-12

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄວາມດີແລະຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະເຈ້ົາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາ 

ຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈແລະຖວາຍຕົວໃຫ້ກັບພຣະອົງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ພວກເຮົາຈະຕອບສນອງຄຸນງາມຄວາມດີອັນຫລາຍເຫລືອລ້ົນຂອງພຣະ

ເຈ້ົາຢ່າງໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ ພຣະອົງຊົງດີ

ຫລາຍ ພຣະອົງຊົງກວ້າງຂວາງຫລາຍ ເຮັດຢ່າງໃດຈ່ຶງຈະຕອບສນອງໄດ້.

ຄໍານໍາ

ພວກເຮົາຈະສະແດງທ່າທຢ່ີາງໃດ? ຖ້າມີຄົນນໍາຂອງຂວັນມາໃຫ້ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມດີໃຈ

ຫລາຍ. ຂອງຂວັນບາງຢ່າງພວກເຮົາຮູກ່້ອນແລ້ວວ່າຈະແມ່ນຫຍັງ ມີແຕ່ລໍຖ້າເວລາຈະມາເຖິງເທົ່ານ້ັນ.

ຖ້າເປັນຂອງຂວັນໃຫຍ່ໆເດ ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ? ເຊ່ັນ: ໂທຣະທັດໃຫຍ່, ເ ຮອືນ, ຣົດ ແລະອ່ືນໆອີກ 

ບາງທີກໍໄດ້ຮັບການໄປທ່ຽວຈາກບໍຣິສັດຫລືໂຮງງານ ເວລາກັບຄືນມາທຸກຢ່າງກໍປ່ຽນແປງງາມກວ່າເກ່ົາດ່ັງນ້ີ

ເປັນຕ້ົນ. ພຣະຄັມພີໄດ້ບັນທຶກຄວາມກວ້າງຂວາງຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການຊົງສ້າງ, ໃນການຊົງໄຖ່,

ໃນການປ້ອງກັນແລະໃນການອູ້ມຊູຍ້ ູໜູນໃນທຸກສ່ິງ ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜ້ ູສ້າງມະນຸດຢ່າງແທຈິ້ງ.

ຂອງຂວັນທີປ່ະເສີດສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ໂຢຮັນໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນພຣະທັມໂຢຮັນ 3:16 ìເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກ

ໂລກ ຈົນໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວ ເພ່ືອທຸກຄົນທີວ່າງໃຈເຊ ື ່ອໃນພຣະບຸດນ້ັນຈະບ່ໍຈິບຫາຍ ແຕ່ມີຊີວິດ

ອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. î ຄໍາວ່າຂອງປະທານກໍຄືຂອງຂວັນ ຖ້າເປັນຂອງທັມດາພວກເຮົາກໍອາດຈະກ່າວຄໍາ

ຂອບໃຈທັມດາແລ້ວກໍແລ້ວໄປ. ແຕ່ນ້ີເປັນຂອງຂວັນທີໃ່ຫຍ່ແລະມາຈາກຜ້ ູໃຫຍ່ດ້ວຍ.

ວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ມາສຶກສານໍາກັນວ່າຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຂອງຂວັນນ້ີຢ່າງໃດ? ເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ແກ່

ພວກເຮົາທັງໝົດທີ່ພຣະອົງມີ.

1. ຂອບພຣະຄນຸໃນຄວາມພົນ້: (ເພັງສັຣເສີນ 116:12-19)

ອາທິດຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າເຣ່ືອງການຊົງໄຖ່ໃນເພັງສັຣເສີນ ບົດທີ 116 ພາກຕ້ົນ. ເວົ້າເຣ່ືອງຄວາມ
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ກວ້າງຊວາງຂອງການຊົງໄຖ່ ການປົກປ້ອງ ການເຮັດໃຫ້ຊີວິດທີຕ່າຍແລ້ວກັບຄືນມາເປັນໃໝ່ອີກ. ຜ້ ູຂຽນ

ກ່າວວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະເອົາອັນໃດມາຕອບແທນພຣະເຈ້ົາໄດ້ ເນ່ືອງຈາກວ່າຣາຊກິດກັບພຣະຄຸນທີ່ມີຕ່ໍຂ້າ

ພຣະອົງî (116:12)

ຄໍາຕອບທີ 1 ກໍຄື: ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຍົກຖ້ວຍແຫ່ງຄວາມພ້ົນ ແລະຮ້ອງທູນອອກພຣະນາມພຣະເຈ້ົາ (116:13)

ນ້ີກໍໝາຍຄວາມວ່າຈະຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ, ຈະເຂ້ົາເຝ້ົາແລະຈະນະມັສການພຣະອົງ ໃຫ້ຄໍາສັນຍາຕ່ໍ

ພຣະເຈ້ົາວ່າຈະບ່ໍຫລົງລືມພຣະອົງ. ບ່ໍວ່າຈະກະທໍາສ່ິງໃດເຂົາຈະເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ.

ຄໍາຕອບທີ່ 2 ກໍຄື: ສາມຢ່າງໃນການຖວາຍຕົວ (ກ) ຈະເປັນຜ້ ູຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຂ)ຈະຖວາຍເຄ່ືອງສັກ 

ກາຣະບູຊາໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ (ຄ)ຖ້າມີສ່ິງໃດຂັດຂ້ອງຈະແກ້ໄຂຢ່ ູຕ່ໍໜ້າປະຊາຊົນ.

ຜ້ ູຂຽນໄດ້ຖວາຍຊີວິດຂອງຕົນເພ່ືອພຣະເຈ້ົາ ໂດຍຈະປະຕິບັດສາມຢ່າງທ ີ່ຢ່ ູຂ້າງເທິງນ້ີ. ຍອມຮັບໃຊ້ໃນພຣະ 

ເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕລອດໄປ.

2. ເສັ້ນທາງຂອງການເປັນສາວກົ: (ມາຣະໂກ 8:34-37)

ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເລ້ືອຍໆເຖິງຄົນທີ່ຕິດຕາມແລະຖວາຍຕົວແກ່ພຣະອົງວ່າເປັນສາວົກ. ຂອງປະທານທີ່ 

ພຣະເຈ້ົາປະທານອີກກໍຄື ການຕາຍແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ ເພ່ືອສາວົກທັງຫລາຍຈະໄດ້ເຫັນ

ຄຸນຄ່າ. ພຣະເຢຊູຊົງສອນໃນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດມາຣະໂກ 8:34-37, ຊ່ຶງໃນບົດທີ 1 ຂ້ໍ 1 ພຣະອົງຊົງ

ປະກາດຕົນເອງວ່າພຣະອົງເປັນພຣະຄຣິດ, ພຣະອົງເປັນບຸດມະນຸດ, ພຣະອົງເປັນບຸດພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງທຸກຄົນ

ໃນທີນ້ັ່ນກໍມີຄວາມປລາດໃຈຫລາຍ. ສາວົກທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງໄປພວກເຂົາກໍຟັງໄປ ພຣະອົງສັນຍາວ່າຈະ

ໃຫ້ພວກເຂົາ ìເປັນຜ້ ູຫາຄົນî (1:17) ຄອບຄົວຂອງພຣະອົງກໍເຂ້ົາໃຈວ່າ ພຣະອົງເປັນຄົນເສັຽຈິດໄປແລ້ວ 

(3:21) ພວກນັກທັມທີລົ່ງມາຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມກໍເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະອົງມີຜີສິງຢ່ ູ (3:22) ຈົນມາເຖິງບົດ 8:

29 ມີຄົນນ່ຶງໄດ້ກ່າວຕອບຕາມຄວາມເປັນຈິງ ìພຣະອົງເປັນພຣະຄຣິດî

ໃນຂ້ໍ 34-37 ຄໍາວ່າຕາມເສ້ັນທາງນ້ີ ມີຄວາມໝາຍວ່າຢ່າງໃດ? ຄໍາເວົ້ານ້ີບ່ໍແມ່ນຈະເວົ້າເຖິງແຕ່ສາວົກເທົ່າ 

ນ້ັນ ແມ່ນລວມເຖິງທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຍິນໃນທີ່ນ້ັນ. ìຖ້າî ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ທ້າທາຍກໍໄດ້, ເປັນຄໍາທີ່ຈະທໍາກໍໄດ້ ບ່ໍທໍາ 

ກໍໄດ້, ເປັນຄໍາທີ່ໃຫ້ໂອກາດ, ເປັນຄໍາທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບຫລືບ່ໍກໍໄດ້. ເຊ່ັນດຽວກັບຄໍາທີ່ວ່າ îໃຜມີຫູໃຫ້ຟັງເອົາî

ເປັນຄໍາທີ່ໃຫ້ສິດເສຣີພາບຢ່າງເຕັມປ່ຽມ. ຖ້າຈະເວົ້າອີກຢ່າງນ່ຶງກໍເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ບັງຄັບກໍເປັນໄດ້  ເພາະວ່າ

ທຸກຄົນກໍມີຫູ.

ìຖ້າຜ້ ູໃດຢາກຕາມເຮົາມາ ໃຫ້ຜ້ ູນ້ັນເອົາຊະນະຕົນເອງ ແລະຮັບແບກກາງແຂນຂອງຕົນທຸກວັນ ແລະຕາມ

ເຮົາມາ.î (8:34) ນ້ີຄືເສ້ັນທາງຂອງການເປັນສາວົກ. ການເປັນສາວົກແບບງ່າຍໆ ຄົງຈະບ່ໍມີອີກແລ້ວ. ພຣະ

ເຢຊູຮັກສາວົກຂອງພຣະອົງຢ່າງເຕັມທີ່ ແຕ່ກໍຈໍາເປັນ.
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ໃນຂ້ໍ 35 ພຣະອົງຍັງໄດ້ເນ້ັນເຖິງການໄດ້ແລະການເສັຍ. ການໄດ້ນ້ັນເປັນສ່ິງທີ່ຍ່ິງໃຫຍ່ຄືໄດ້ໃນຊີວິດນ້ີແລະ

ຊີວິດໜ້າດ້ວຍ. ການເສັຍເປັນການເສັຍທີເ່ລັກນ້ອຍແລະຊ່ົວຄາວເທົ່ານ້ັນ. ແຕ່ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍເບ່ິງ

ອີກໃນແງ່ອ່ືນ ຄືເຫັນຊີວິດຊ່ົວຄາວແລະສ້ັນໆນ້ີສໍາຄັນຫລາຍກວ່າຊີວິດທີ່ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ.

ຄໍາເວົ້າຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນຊ່ຶງບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະທັມສຸພາສິດ ບົດທີ 16:25 ì ມີທາງນ່ຶງຊ່ຶງຄົນເຮົາວ່າ

ຖືກ ແຕ່ມັນສ້ິນສຸດລົງທີ່ທາງຂອງຄວາມມໍຣະນາ.î ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສໍາແດງເສ້ັນທາງແກ່ພວກເຮົາ ພວກເຮົາ

ຄວນມອບຖວາຍຊີວິດທັງໝົດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ.

3. ສິງ່ທີຄ່ວນກະທາໍຂອງສາວກົ: (2 ຕິໂມທຽວ 1:8-12)

ຈົດໝາຍນ້ີ ຄົງຈະເປັນຈົດໝາຍສ່ວນຕົວ, ໂປໂລຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕິໂມທຽວ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຄໍາທ້າທາຍ

ໃຫ້ຖວາຍຕົວຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. ທ່ານຂຽນຈາກທີ່ຄຸມຂັງ, ເພ່ິນຮ ູ້ວ່າເວລາຕາຍຂອງເພ່ິນໄດ້ໃກ້ເຂ້ົາມາທຸກ

ຂະນະແລ້ວ (2 ຕິໂມທຽວ 4:6) ໃນຈົດໝາຍສະບັບນ້ີເພ່ິນໄດ້ມອບໜ້າທີ່ການປ່າວປະກາດໃຫ້ແກ່ຕິໂມທຽວ

ສືບຕ່ໍ.

ໃນຕອນນ້ີໂປໂລຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງພ້ືນຖານຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້ມາເປັນຜ້ ູ

ຮັບໃຊ້ໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ìແລະບັດນ້ີໄດ້ຊົງສໍາແດງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງແລ້ວໂດຍການທີ່ພຣະເຢຊູ

ຄຣິດພຣະຜ້ ູຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນຂອງເຮົາສະເດັດມາ ຜ້ ູໄດ້ຊົງກໍາຈັດຄວາມຕາຍໃຫ້ສູນສ້ິນໄປ ແລະໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້

ຊີວິດແລະສະພາບອໍາມະຕະກະຈ່າງແຈ້ງໂດຍຂ່າວປະເສີດ.î (2 ຕິໂມທຽວ 1:10)

ສ່ິງແຣກທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກະທໍາຄື: ìຢ່າລະອາຍທີຈ່ະເປັນພະຍານຝ່າຍອົງພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາî (1:8)

ຄົນໜຸ່ມຢ່າງຕິໂມທຽວອາດຈະມີຄວາມລ່ັງເລໃນທາງເດີນ ເພາະໂປໂລກໍຢ່ ູໃນສະພາບຖືກກັກຂັງທີ່ກຸງໂຣມ.

ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວໃນມາຣະໂກ 8, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເມື່ອພວກເຮົາຫາກຖືກເອ້ີນແລ້ວ ພວກຈໍາເປັນຕ້ອງມີ

ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນເສ້ັນທາງຂອງເຮົາ, ເຖິງແມ່ນວ່າເສ້ັນທາງຈະລໍາບາກປານໃດກໍຕາມ.

ສ່ິງທສີອງທີ່ໂປໂລບັນທຶກລົງໄປກໍຄື ìຈ່ົງມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ ເພ່ືອເຫັນແກ່ຂ່າວປະເສີດî

(1:8) ໂປໂລໄດ້ບັລຍາຍເຖິງຄວາມທຸກ, ການຖືກກັກຂັງ, ການຖືກຂ່ົມເຫັງ ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວ ການໃຊ້ຊີວິດ

ເປັນຄຣິສຕຽນ ບ່ໍແມ່ນສ່ິງງ່າຍ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕບິດັ

ຜ້ ູຂຽນເພັງສັຣເສີນຖາມວ່າ: ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະເອົາຫຍັງມາຕອບແທນພຣະເຈ້ົາໄດ້ ເນ່ືອງຈາກພຣະຣາຊກິດ 

ອັນມີພຣະຄຸນຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາî (ເພັງສັຣເສີນ 116:12) ຖ້າທ່ານເປັນຄົນຕອບທ່ານຈະຕອບຢ່າງໃດ? ໃນບົດ

ຮຽນນ້ີພວກເຮົາເນ້ັນໜັກໃນການນະມັສການ, ຊີວິດໃນການຮັບໃຊ້, ປະຕິເສດຕົນເອງ, ຊີວິດທີ່ເສັຍໄປຊີວິດ

ທີ່ໄດ້ຮັບ, ທ້າທາຍໃຫ້ເປັນພະຍານ, ແລະຮ່ວມໃນການທົນທຸກຮ່ວມກັບພຣະຄຣິດ.
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ຖ້າຈະເວົ້າເຖິງທັມນຽມຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ແມ່ນການຕິດຕາມຕົວຢ່າງ ຄືການຖວາຍຕົວ

ຂອງພຣະເຢຊູ. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາສນິດ, ຢືນຢັດເພ່ືອພຣະອົງ. ພວກເຮົາຍັງມີໂອກາດຕ່ໍການທ້າ

ທາຍຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການເປັນພະຍານ.

ພວກເຮົາຄວນຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການທີ່ພຣະອົງຊົງປະທານຄວາມພ້ົນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ, ຕອບສນອງ

ຕ່ໍການຮຽກເອ້ີນ, ແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງຈົນຕລອດຊີວິດ.

ຄໍາຖາມ:

1. ໃນເວລາມີບັນຫາ ທ່ານເຄີຍໄດ້ຕ່ໍວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? ທ່ານເຄີຍຮັກສາຄໍາສັນຍາຂອງທ່ານບ່ໍ?

2. ເທື່ອສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄໍາພະຍານເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຢ່ ູໃສ? ເວລາໃດ? ທ່ານຮູສຶ້ກຢ່າງໃດ?

3. ການປະຕິເສດຕົນເອງ ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານ?

4. ທ່ານຈະຕ່ືມ ຖ້ອຍຄໍານ້ີໃຫ ້ເຕັມຢ່າງໃດ? ìເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງເພ່ືອຂ້ອຍ, ຂ້ອຍຈະ

.................................................î

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທ ີ4

ຄນົຂອງພຣະເຈົາ້ມນີໍາ້ໃຈທີດ່ີ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 2:41-47; 4:32-35

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ກິຈການ 2:41-47; 4:32-35

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄຣິສຕະຈັກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເປັນແບບຢ່າງໃນຄວາມຊ່ືນຊົມໃນພຣະເຢຊູ 

ທີນໍ່າໄປສູ່ການແບ່ງປັນສ່ິງຂອງທີມີ່

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ຈະເຮັດຢ່າງໃດໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ ເພ່ືອທີ່ຈະກາຍເປັນຄຣິສຕະຈັກ

ຕົວຢ່າງໃນດ້ານການມີນ້ໍາໃຈ

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະອະທິບາຍປະສົບການຂອງຄຣິສຕະຈັກກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ໃຫ້ເຫັນວ່າ 

ຄຣິສຕຽນຄວນຈະມີນ້ໍາໃຈ ແລະຄຣິສຕະຈັກຄວນຈະຈະເຣີນຂ້ຶນຢ່າງນ້ັນ.

ຄໍານໍາ

ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາແລະສາມີເລ້ີມຮັກກັນ ບ່ໍວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄປໃສມາໃສ    ລາວຢາກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໂທຣະສັບ

ຫາລາວທຸກເວລາ ແລະທຸກໆບ່ອນທີຂ້່າພະເຈ້ົາໄປ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແລ້ວແມ່ນເວລາກັບຈາກໂຮງຮຽນ 

ຕອນກາງຄືນ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາຂັບຣົດກັບບ້ານພັກຄົນດຽວ. ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງກໍເປັນໄປດ້ວຍດີຕລອດມາ, ຈົນ

ມາເຖິງວັນນ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກັບມາເຖິງບ້ານພັກຊ້າ, ເມ່ືອມາເຖິງກໍຮູ້ວ່າໄຟໃນບ້ານພັກມອດໝົດທຸກຫລັງ.

ພວກເຮົາທີຢ່່ ູນໍາກັນບ່ໍມີມືຖື ແລະໂທຣະສັບຕ້ັງໂຕະກໍໃຊ້ບ່ໍໄດ້ຈັກໜ່ວຍເລີຍ. ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ໃນໃຈແລ້ວວ່າ

ແຟນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງເປັນຫ່ວງຢ່າງແນ່ນອນ. ເພ່ືອບ່ໍຢາກໃຫ້ລາວເປັນຫ່ວງ ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງຂັບຣົດ 

ອອກໄປຫາປ້ໍານ້ໍາມັນທີ່ມີໂທຣະສັບ ເພ່ືອຈະບອກໃຫ້ລາວຮ ູ້ວ່າມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ ນ້ີຄືແນວຄິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.

ຖ້າບ່ໍບອກໃຫ້ລາວຮ ູ້ແນ່ນອນລາວຕ້ອງຂັບຣົດມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງແນ່ນອນ.

ເມ່ືອພວກເຮົານ່ັງກິນເຂ້ົາ ແລະເວົ້ານົວຫົວມ່ວນນໍາກັນ, ລາວກໍກ່າວເຖິງການທີລ່າວເປັນຫ່ວງ ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ 

ວ່າລາວຮັກຂ້າພະເຈ້ົາຫລາຍ, ບ່ໍວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕ້ອງການສ່ິງໃດ ລາວກໍຫາມາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ--ລາວເບ່ິງ

ແຍງດູແລຕລອດເວລາ. ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຢ່ ູຮ່ວມກັນ ຊ່ວຍເຫລືອຊ່ຶງກັນແລະກັນ. ພວກ

ເຮົາໄປປ່າວປະກາດຮ່ວມກັນ, ນະມັສການພຣະເຈ້ົາຮວ່ມກັນ. ໃນຊີວິດແຕ່ງງານພວກເຮົາກໍພະຍາຍາມທີ່

ຈະໃຫ້ທຸກສ່ິງຮວມກັນ. ແນວຄິດທີ່ເຄີຍຄິດວ່າອັນນ້ັນຂອງຂ້ອຍອັນນ້ີຂອງເຈ້ົາ ກໍພະຍາຍາມຈະປ່ຽນເປັນ 

ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ.

ສໍາລັບຄຣິສຕະຈັກກໍເໝືອນກັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດວ່າກໍຄວນຈະເຕີບໂຕຂ້ຶນໃນທໍານອງນ້ີເຊ່ັນກັນ. ຄຣິສຕະຈັກ

ຄ້ັງທໍາອິດທີເ່ກີດຂ້ຶນ ພວກທີ່ເຊ່ືອພຣະເຢຊູກໍໄດ້ມາຮ່ວມກັນ ແລ້ວກໍເບ່ິງແຍງຊ່ຶງກັນແລະກັນ. ພວກເຂົາເປັນ 
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ອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ ພວກເຂົາຢ່ ູໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູອັນດຽວກັນ. ພວກເຂົາມີຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີແລະ

ມີຄວາມກວ້າງຂວາງ. ນ້ີຄືຄວາມເປັນມາຂອງກິຈການບົດທີ 2.

1. ໃຊຊ້ວີິດຮວ່ມກັນ: (ກິຈການ 2:41-47)

ຫລັງຈາກທີ່ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດສະເດັດຂ້ຶນສູ່ສວັນ ໄດ້ 50 ວັນ, ຄົນຢິວທີ່ຢ່ ູໃນທຸກສາຣະທິດຂອງໂລກກໍໄດ້

ພາກັນມາຮວມຢ່ ູທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມເພ່ືອສລອງວັນເພັນເຕຄອສ. ບັນດາສາວົກກໍມາຮວມກັນຢ່ ູບ່ອນດຽວວ່າ

ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດລົງມາຖ້າມກາງພວກເຂົາ ແລະເປໂຕກໍໄດ້ຂ້ຶນ

ເທສນາເປັນຄ້ັງທໍາອິດ. ບ່ໍວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາຈະມາຈາກທດິໃດ ພວກເຂົາເຈ້ົາກໍໄດ້ຍິນພຣະທັມຂອງພຣເຈ້ົາ

ເປັນພາສາຂອງຕົນເອງ. ແຕ່ບາງຄົນກໍຍັງກ່າວວ່າພວກສາວົກເມົາເຫລ້ົາ. ໃນວັນນ້ັນມີຄົນສາມພັນຄົນຮັບ

ເຊ່ືອແລະກໍໄດ້ຮັບສິນບັບຕິສະມາດ້ວຍ. ນ້ັນຄືການເກີດຂ້ຶນຂອງຄຣິສຕະຈັກ (ກິຈການ 2:1-41)

ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າທຸກສ່ິງຢ່າງເປັນປະສົບການໃໝ່ຂອງຄຣິສຕຽນ. ບ່ໍມີຄຣິສຕະຈັກອ່ືນໃດອີກ, ແລະບ່ໍມີສັງຄົມ 

ຄຣິສຕຽນອ່ືນໃດອີກ. ຄຣິສຕະຈັກນ້ີບ່ໍແມ່ນ First Baptist Jerusalem ແມ່ນຄຣິສຕະຈັກຂອງທົ່ວທຸກ

ບ່ອນ. ຜ້ ູຄົນທີ່ເຊ່ືອຢ່ ູໃນຄຣິສຕະຈັກແຫ່ງນ້ີກໍແມ່ນເຊ່ືອພຣະທັມຂອງພຣະເຢຊູ, ຈາກພຣະຄັມພີເດີມຊ່ຶງ

ນໍາພາໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທີ່ນໍາພາໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາມາຮ່ວມຊີວິດ

ຊ່ຶງກັນແລະກັນ? ຄໍາຕອບກໍຄືວ່າ: ຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໃນພຣະຜ້ ູຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນ.

ກິຈການ 2:42 ກ່າວວ່າ: ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ສຸມຈິດສຸມໃຈ ຮ່ວມກັນຟັງຄໍາສອນຂອງພວກອັຄທູດ (ຄຣູສອນ)

ຮ່ວມສາມັກຄີທັມ, ຮັບສິນລະນຶກ ແລະອ້ອນວອນອະທິຖານເປັນປະຈໍາ. ຫລາຍຄົນໃນພວກເຮົາອາດຈະຮ້ ູ

ແລ້ວວ່າ ໃນຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງມີການສິດສອນກັນ, ຕ້ອງມີການອະທິຖານ, ຕ້ອງມີຫລັກຄວາມເຊ່ືອຢ່າງດຽວ

ກັນແລະຕ້ອງມີເປ້ົາໝາຍຈຸດດຽວກັນ. ອັຄສາວົກອາດຈະນໍາພຣະຄັມມາສິດສອນຈາກພຣະຄັມພີເດີມ ແຕ່ 

ກໍແນເປ້ົາໃສ່ພຣະເມຊີອາ. (ພຣະເຢຊູຄຣິດ)

ìສາມັກຄີທັມî ໝາຍຄວາມວ່າມີສ່ວນໃນການແບ່ງປັນທຸກຢ່າງ. ຜ້ ູທີ່ເຊ່ືອໃນຍຸກແຣກນ້ີພວກເຂົາເຈ້ົາສົນ 

ທະນາກັນ, ປຶກສາກັນ, ສະເລ່ັຽກັນຕາມສົມຄວນ. ພວກເຂົາເຈ້ົາປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊ ື ່ອແລະຟັງຄວາມ 

ຂອງອັຄສາວົກຕາມທີ່ສິດສອນນ້ັນ.

ìຮ່ວມໃຈກັນໄປວິຫານî ການໄປວິຫານເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງການເຊ່ືອຟັງ: ຄືການເປັນພະຍານໃນການປ່າວ

ປະກາດ. ເປັນການໜູນໃຈຊ່ຶງກັນແລະກັນ ຄືຜ້ ູທີອ່່ອນເພັຽກໍຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ເລ້ົາໂລມຈິດໃຈ, ແລະທຸກ

ຄົນກໍຈະໄດ້ຮັບບົດຮຽນຈາກອັຄສາວົກ.

ìແລະຫັກເຂ້ົາຈ່ີແລະຮັບປະທານອາຫານຮ່ວມກັນî ນ້ີກໍເປັນການໃຫ້ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ແລະທຄົຸນກໍມີ

ຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີແລະຮຽນທີ່ຈະເປັນຄົນມີໃຈກວ້າງຂວາງ. ເມ່ືອຜ້ ູຄົນທັງຫລາຍເຫັນດ່ັງນ້ັນກໍມີຄວາມດີ
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ໃຈ, ພາກັນເຂ້ົາມາສັຣເສີນອົງພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາທຸກວັນ. (2:44-47)

ຈ່ົງຈໍາໄວ້ອີກວ່າ ບ່ໍແມ່ນພວກເຂົາເຈ້ົາເຮັດນ່ຶງອາທິດແລ້ວຢຸດໄປ, ນ່ຶງເດືອນແລ້ວຢຸດໄປການກະທໍາຂອງເຂົາ

ເຈ້ົາສືບຕ່ໍໄປຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ. ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ອະທິຖານແຕ່ເວລາຢ່ ູຕ່ໍໜ້າຄົນຫລາຍໆທີ່ໂບດເທົ່ານ້ັນ. ເຂົາເຈ້ົາ

ຍັງໃຊ້ເວລາສ່ວນຕົນ ແລະໃຊ້ເວລາພິເສດອະທິຖານຖວາຍຕົວແກ່ພຣະເຈ້ົາ. ດ່ັງນ້ັນແຫລະພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງທໍາ

ການອັສຈັນໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາເຫັນ ແລະຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາທັງຫລາຍກໍເພ້ີມຂ້ຶນ.

2. ເປນັນໍາ້ນຶ່ງໃຈດຽວກນັ: (ກິຈການ 4:32-35)

ຄຣິສຕຽນຍຸກແຣກ ເຫັນພວກເຂົາເຈ້ົາເຕີບໂຕຂ້ຶນພາຍໃນຈິດໃຈກ່ອນ. ພວກເຂົາເຈ້ົາມີຄຸນລັກສະນະທີດີ່

ໃນການເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ   ບ່ໍມີຄວາມຄິດແບ່ງແຍກ ພວກເຂົາເຈ້ົາມອບໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງນໍາ 

ພາ. ìພວກເຈ້ົາເຈ້ົາມີແນວຄິດຈິດໃຈໂປ່ງໃສຕ່ໍກັນî ບ່ໍມີຜ້ ູໃດຈະອວດອ້າງໃສ່ກັນ.

ຄຣິສຕະຈັກທຸກວັນນ້ີຢ່ ູດ້ວຍການອວດອ້າງ. ອວດວ່າຕົນເອງມີການສຶກສາສູງ, ອວດວ່າຕົນເອງມີຊັບສິນ

ເງິນຄໍາຫລາຍ, ບາງຄົນກໍຍັງອວດວ່າຕົນເອງມີຍົດສູງ ຖ້າຫາກຄຣິສຕະຈັກໃດຫາກເນ້ັນໃນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ອີກບ່ໍ 

ດົນຄຣິສຕະຈັກນ້ັນກໍຈະຫລ້ົມຈົມ.

ການໃຫ້ໂດຍບ່ໍຫວັງສ່ິງຕອບແທນ ແມ່ນການໃຫ້ຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູຄື ໃຫ້ດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ.

ບ່ໍແມ່ນແຕ່ການໃຫ້ພຽງຢ່າງດຽວ, ຍັງເບ່ິງແຍງຄວາມສຸກທຸກດ້ວຍ ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຫັນຄວາມທຸກແລະ

ຄວາມຮັ່ງມີແຕກຕ່າງກັນ. ທຸກໆຄົນທີ່ຢ່ ູໃນໂບດເທົ່າທຽມກັນ, ເປັນອ້າຍເປັນນ້ອງກັນ ການແຈກຈ່າຍກໍເທົ່າ

ທຽມສເມີກັນ.

ແຕ່ຫລາຍຄົນກໍຍັງເຂ້ົາໃຈຜິດໄປວ່າ    ວ່າພວກສມັຍເດີມຂາຍສ່ິງຂອງທີພ່ວກເຂົາມີຢ່ ູແລ້ວເອົາມາໃຫ້ໂບດ 

ໝົດ. ຕາມທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນພວກເຂົາເຈ້ົາໄປຮຽນພຣະຄັມພີເຮືອນຕ່ໍເຮືອນ ທຸກຄົນຖືເປັນກັນເອງ ແລະກໍຖື 

ເໝືອນດ່ັງເປັນເຮືອນຂອງຕົນເອງ. ດ່ັງພວກເຮົາເຫັນວ່າມາຣີແມ່ຂອງໂຢຮັນ ມາຣະໂກ ຍັງອາໃສຢ່ ູເຮືອນ 

ຂອງຕົນເອງ ລາວບ່ໍໄດ້ຂາຍເຮືອນຂອງລາວເອງ. (ກິຈການ 12:12)

ຜ້ ູທີ່ເຊ່ືອທັງຫລາຍຈ່ຶງບ່ໍແມ່ນໄດ້ຂາຍບ້ານຂາຍເຮືອນ ແລ້ວເອົາມາມອບໃຫ້ໂບດທັງໝົດ. ເຮົາບ່ໍຄວນຈະຕີ 

ຣາຄາວ່າໂບດຈະຮິບໂຮມເອົາວັດຖຸສ່ິງຂອງຂອງທ່ານ ໂດຍທີ່ທ່ານບ່ໍພໍໃຈໃຫ້. ແຕ່ຖ້າຫາກພວກເຮົາຫາກ

ສຶກສາຢ່າງຖ່ີຖ້ວນແລ້ວ ພວກເຮົາຈະເຫັນຄວາມສມັກໃຈຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນຢ່າງພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາ. ທຸກ

ຢ່າງທີ່ເຄີຍເອ້ີນວ່າຂອງຂ້ອຍຂອງເຈ້ົາ ບັດນ້ີມາປ່ຽນຄໍາເວົ້າວ່າຂອງພວກເຮົາ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕບິດັ
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ຫລາຍຄ້ັງທີ່ພວກເຮົາສຶກສາຈະເຫັນວ່າ ພຣະຄັມພີເດີມກ່າວເຖິງການຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບຢ່ ູເລ້ືອຍໆ     ແຕ່ບ່ໍ

ເຫັນໃນຄັມພີໃໝ່. ແມ່ນແລ້ວ. ເພາະໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ ພວກເຮົາກ່າວເຖິງການໃຫ້ທັງໝົດ ບ່ໍແມ່ນນ່ຶງສ່ວນ

ສິບ, ໃຫ້ໝົດທັງເງິນຄໍາ, ໃຫ້ໝົດທັງເວລາ, ໃຫ້ໝົດທັງພອນສວັນ, ໃຫ້ໝົດທັງຊີວິດຂອງເຮົາ.

ຄຣິສຕະຈັກກຸງເຢຣູຊາເລັມເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງນ້ີດີ ເວລາເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ຈ່ຶງບ່ໍມີບັນຫາ. ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່ານ່ຶງສ່ວນສິບເປັນ

ພ້ືນຖານ ບ່ໍແມ່ນເປັນສ່ວນປາຍ. ພວກເຂົາເຈ້ົາເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງມະນຸດແລະເຂ້ົາໃຈຊີວິດດີ ເຂົາເຈ້ົາ

ຈ່ຶງຢາກມີສ່ວນໃນຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ຄໍາຖາມ:

1. ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຈັກຊ່ົວໂມງໃນການເຄ່ືອນໄຫວຕ່າງໆ: ຫັດກາຍບໍຣິຫານ, ເບ່ິງໂທຣະທັດ, ທໍາງານ, ນອນ,

ກິນເຂ້ົາ, ຂັບຣົດ, ໄປໂບດ, ໄປຮຽນພຣະຄັມພີ, ສ່ິງໃດທີທ່່ານໃຊ້ເວລາຫລາຍກວ່າໝູ່?

2. ພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ ມີເປ້ົາຂອງການນໍາພາບ່ໍ? ນະມັສການ? ສຶກສາພຣະຄັມພີ? ອະທິຖານ?

3. ທ່ານເຫັນການເປັນເຈ້ົາຂອງວັດຖຸສ່ິງຂອງໃນຮູບໃດ? ໃນການເປັນຜ້ ູບົວລະບັດຂອງພຣະເຈ້ົາເດ?

4. ມີວິທໃີດທີ່ໂບດຂອງທ່ານ ປະກອບສ່ວນໃນການຊ່ວຍເຫລືອຄົນ?

5. ພາຍໃນໂບດຂອງທ່ານ ເຄີຍໄດ້ເວົ້າເຣ່ືອງຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນບ່ໍ? ຜົນອອກມາເປັນຢ່າງໃດ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທີ 5

ໃຫກ້າໍລັງໃຈສເມີ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 4:32-37; 11:19-26; 15:36-40

ເບືອ້ງຫລັງຂອງພຣະຄມັພ:ີ ກິຈການ 4:32-37; 9:26-27;11:19-26; 13:2-3; 14:8-12; 15:1-40

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົນີ:້ ບາຣະນາບາເປັນຄົນມີຈິດໃຈກວ້າງໃນຊີວິດຈ່ິງໄດ້ນໍາເອົາຄໍາໜູນໃຈຕ່ໍຄົນ

ອ່ືນແລະເປັນຜູ້ຕິດຕາມທີ່ດີຂອງອົງພຣະເຢຊູ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານໄດ້ຕິດຕ່ໍຫລືມັກໂທຫາໃຜເວລາທ່ານຕ້ອງການຄໍາໜູນໃຈ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຊອກຫາວິທີທາງທີ່ບາຣະນາບາໃຊ້ເພ່ືອເອົາມາເປັນສ່ິງວັດແທກ

ຕົວຢ່າງໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຖິງຄຸນນະວຸດທິທີ່ດີ.

ບົດນາໍ

ໃຫ້ເອົາຕົວຢ່າງຂອງບາຣະນາບາມາໃຊ້ໃນຊີວິດເພ່ືອຈະເປັນທີໜູ່ນໃຈດ້ວຍຄໍາເວົ້າ ແລະການປະພຶດ 

ເພ່ືອຮັບຕ້ອນຄົນອ່ືນເຂ້ົາມາໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຊ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ມີໂອກາດຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສ

ຕະຈັກ.

1. ໃຫດ້້ວຍໃຈກວາ້ງຂວາງ: ( ກິຈການ 4:36-37 )

ໃນບົດຮຽນ 4 ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການໃຫ້ຂອງຄຣິສຕະຈັກສມັຍທໍາອິດພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງປັນສ່ິງຂອງແລະ 

ຊັບສິນສ່ິງຂອງຕ່ໍຄົນອ່ືນຜູ້ມີຄວາມລໍາບາກໃນໝູ່ບ້ານ. ໃນກິຈການ 4:36, ລູກາໃຫ້ຕົວຢ່າງຂອງໂຢເຊບ ແຕ່

ຄົນສ່ວນຫລາຍຮູ້ຈັກວ່າແມ່ນບາຣະນາບາຊ່ຶງມີອີກຊ່ືນ່ຶງວ່າເປັນ, ìລູກຂອງຜູ້ໜູນໃຈ.î

ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ບາງຢ່າງໃນຂ້ໍນ້ີເຖິງຊີວິດຂອງບາຣະນາບາ. ນ່ຶງ, ລາວເປັນຕົວຢ່າງດີເຖິງການໃຫ້

ດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ. ລາວໄດ້ຂາຍຊັບສິນແລະນໍາເອົາເງິນມາໃຫ້ພວກອັຄສາວົກເພ່ືອຈະໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້

ຄົນທຸກຍາກ. ບາຣະນາບາໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໃນຄຣິສຕະຈັກສມັຍທໍາອິດ-ເພ່ືອສອນພວກເຮົາໃຫ້ເປັນຄົນ

ມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ.

ບາຣານາບາມີຊ່ືນ້ອຍເປັນພາສາອາຣາແມ໊ກວ່າ ບານາບີ ຊ່ຶງແປວ່າລູກຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ, ຊ່ຶງ

ບອກພວກເຮົາເຖິງທັມມະຊາດຂອງລາວ. ຊ່ຶງອາດເວົາ້ເຖິງໜ້າທີຂ່ອງລາວໃນສມັຍນ້ັນ (ກິຈການ 11:23,

13:1). ຂ້ໍເຫລ່ົານ້ີຍັງໄດ້ບອກພວກເຮົາເຖິງບຸກຄະລິກລັກສະນະຂອງລາວ. ບາຣານາບາເປັນຄົນມອງເຫັນ

ພຣະພອນແລະຄວາມສາມາດຂອງຄົນອ່ືນແລະມັກໜູນໃຈໃຫ້ມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ.

2. ຮບັຕອ້ນດວ້ຍຈດິໃຈກວາ້ງຂວາງ: ( ກິຈການ 11:19-26 )
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ເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈໃນເມ່ືອໄປບ່ອນບ່ໍເຄີຍໄປ ແຕ່ວ່າເວລາຍ່າງເຂ້ົາໄປແລ້ວພົບເຫັນຄົນທີເ່ຮົາຮູ້ຈັກ

ມາກ່ອນຢູ່ຫ້ັນ. ຄົນທີເ່ຮົາຮູນ້ັ້ນອາດຈະແນະນໍາໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກກັບຄົນອ່ືນເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມສົນທະນາກັນ. ຄວາມ

ຮູ້ສຶກແບບນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນພຣະຄັມພີຕອນນ້ີ: ຄົນທີເ່ຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງເປັນຄົນຕ່າງຊາດຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້

ອ່ືນຮັບຕ້ອນພວກເຂົາເຂ້ົາໄປໃນກຸ່ມຊາວຢິວໃນຄຣິສຕະຈັກ.

ຫລັງສະເຕຟາໂນຜູ້ຊ່ຶງເປັນນ ໍາຄົນນ່ຶງໃນຄຣິສຕະຈັກສມັຍທໍາອິດ ຫລັງຈາກລາວໄດ້ຖືກຂ້າແລ້ວມີການ

ຂ່ົມເຫງອັນໃຫຍ່ໄດ້ເກີດຂ້ຶນຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ (7:57-8:1). ຜູ້ເຊ່ືອໄດ້ຫລາຍຄົນໄດ້ແຕກກະ

ຈັດກະຈາຍໄປທົ່ວທຸກບ່ອນ ແຕ່ໃນບ່ອນໃດພວກເຂົາໄປນ້ັນພວກເຂົາໄດ້ເປັນພະຍານໂດຍການແບ່ງປັນ

ຂ່າວປະເສີດໃຫ້ຄົນອ່ືນໆ. ບາງຄົນໄດ້ມາເຖິງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽກໍໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນປະກາດກັບຄົນຕ່າງຊາດ, ຊ່ຶງ

ບ່ໍແມ່ນຄົນຊາດຢິວ. ຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ໄດ້ເຊ່ືອນ້ີກາຍເປັນຜູ້ຢໍາເກງພຣະເຈົ້າ ເຊ່ັນ: ໂກເນລີໂອ. ຜູ້ຢໍາເກງ

ພຣະເຈ້ົານ້ັນແມ່ນຜູ້ຍອມຮັບເອົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກຢິວ (10:1-2) ແຕ່ບ່ໍຍອມຮັບພິທີຕັດເພ່ືອຈະກາຍເປັນ

ຢິວຕາມທໍານຽມຫລືຮີດຄອງ.

ໃນເມ່ືອເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ໄປເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຄຣິສຕະຈັກກໍໄດ້ສ່ົງບາຣະນາມາມາເພ່ືອພິສູດເຖິງຄວາມຈິງ

ວ່າແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂ້ຶນ. ເຫດຜົນທີ່ພວກອັຄສາວົກໄດ້ສ່ົງບາຣະນາບາໄປນ້ັນອາດແມ່ນເພາະບາຣະນາ

ບາມີຊີວິດຈິດໃຈເໝືອນຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດທັງຫລາຍມາກ່ອນ ພວກເຫລ່ົານ້ັນມາຈາກເກາະກຸບໂຣ. ອີກ

ອັນນ່ຶງບາຣະນາບາຖືກເລືອກກໍເພາະນິສັຍໃຈຄໍຂອງລາວເປັນຄົນມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງຊ່ຶງປ້ຶມກິຈການໃສ່ຊ່ື

ໃຫ້ວ່າ, ìເປັນຄົນດີî (11:24). ລູກາບອກວ່າບາຣະນາບາເປັນຄົນທີ່ ìເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ

ແລະຄວາມເຊ່ືອ.î

ໃຫ້ຄຶດເຖິງຄົນໃດຄົນນ່ຶງຜູ້ເຄີຍຕ່ໍຕ້ານຂ່າວປະເສ ີດໃນໝູ່ບ້ານຂອງທ່ານ. ລອງວາດພາບເບ່ິງວ່າໃນເຊ້ົາ

ວັນອາທິດທ່ານຍ່າງເຂ້ົາໄປໃນຄຣິສຕະຈັກທ່ານເລີຍໄດ້ເຫັນຄົນນ້ັນນ່ັງຢູ່ທາງຫລັງ. ທ່ານແປກໃຈບ່ໍວ່າເປັນ

ຫຍັງຄົນນ້ັນຈ່ິງຢູ່ໃນທີ່ນ້ັນ? ທ່ານອາດຄຶດໃນໃຈວ່າເຖິງເວລາແລ້ວທີຄົ່ນນ້ັນຄວນຊໍາຮະຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ດີ

ຂ້ຶນ. ໃນເວລານ້ັນທ່ານຢາກໃຫ້ສິດຍາພິບານເທສນາເຖິງເຣ່ືອງໄຟຕົກຈາກຟ້າແລະໝໍ້ນະຮົກແມ່ນບ່ໍ?

ບາຣະນາບາບ່ໍເຄີຍມີຄວາມຄຶດຢ່າງນ້ັນ ເວລາລາວເບ່ິງຄົນອ່ືນແລ້ວລາວເຫັນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່

ໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ລາວມີຄວາມຍິນດີເມ່ືອໄດ້ເຫັນຄົນຕ່າງຊາດມາເຊ່ືອແລະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາທີ່ພຣະ

ອົງໄດ້ເອ້ີນພວກເຂົາໃຫ້ມາເຊ່ືອໃນພຣະອົງເໝືອນກັນ. ລາວໄດ້ໜູນໃຈພວກເຂົາໃຫ້ຕ້ັງໝັ້ນໃນພຣະເຈ້ົາ 

(11:23). ຖ້າມກາງການຮບັໃຊ້ຂອງບາຣະນາບາມີຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍໄດ້ເຂ້ົາມາຮັບເຊ່ືອໃນອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາ.

ອີກບ່ໍນານບາຣະນາບາຕ້ອງການຄົນອ່ືນຊ່ວຍຮັບໃຊ້ ລາວໄປຊອກຫາໂປໂລໃນເມືອງຕາໂຊ. ນ້ີໄດ້ບອກ

ເຖິງລັກສະນະຈິດໃຈຂອງບາຣະນາບາເພາະລາວເຫັນພຣະພອນແລະຄວາມສາມາດຂອງຄົນອ່ືນ. ບ່ໍເຫິງ

ມານ້ີຊີວິດຂອງໂປໂລຜູ້ເຄີຍເປັນຄົນຂ່ົມເຫງຄຣິສຕຽນ (8:1; 9:1-2). ຫລັງຈາກໂປໂລໄດ້ພົບກັບອົງພຣະ

ເຢຊູເວລາເດີນທາງໄປເມືອງດາມາເຊເພ່ືອຈະທໍາລາຍຄຣິສຕຽນ ແຕ່ໂປໂລໄດ້ພົບກັບອົງພຣະເຢຊູ. ຫລັງ

ຈາກນ້ັນແລ້ວ ບາຣະນາບາກໍໄປນໍາເອົາໂປໂລມາຫາພວກອັຄສາວົກແລະຢ້ັງຢືນວ່າໂປໂລໄດ້ກັບໃຈໃໝ່ແທ້.

(9:28-29). ມີຫລາຍຄົນບ່ໍເຊ່ືອແລະປອງຂ້າໂປໂລ ດ່ັງນ້ັນໂປໂລຈ່ິງກັບໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະຢູ່ທີນ້ັ່ນ

ອີກນານສົມຄວນ. ເວລານ້ີບາຣະນາບາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ໂປໂລຊ່ອຍເພາະໂປໂລເປັນຄຣູສອນຜູ້ຮູ້ຈັກ
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ພຣະຄັມພີດີໃນຖານະເປັນຜູ້ນໍາສາສນາ. ໂປໂລເວົ້າພາສາກຣີກແລະເປັນຄົນມີໂວຫານໃນການໂຕ ້ວາທີ.

ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງໂປໂລໃຫ້ປະກາດຕ່ໍພວກຕ່າງຊາດ (9:15-16). ໃນເມ່ືອບາຣະນາບາ

ພົບກັບໂປໂລແລ້ວທັງສອງກໍໄປຍັງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ. ຕອນນ້ັນບາຣະນາບາອາດບ່ໍຮູ້ເລີຍວ່າການໜູນໃຈ

ຂອງລາວຕ່ໍໂປໂລນ້ັນເປັນຜົນສະທ້ອນໃຫຍ່ໃນປະວັດສາດຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ໃນຊີວິດສຸດທາຍຂອງໂປໂລ

ນ້ັນລາວເປັນຄົນໄດ້ບັນທຶກ 13 ປ້ຶມໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ ລາວໄດ້ເທສນາຕ່ໍພວກອິສຣາເອັນ , ຕ່ໍຊາວເລບາ

ນອນ, ພວກເຕີກີ, ພວກຊີເຣັຽ, ພວກກຣີກ, ພວກອິຕາລີ, ສະເປນ ແລະຕ່ໍພວກເຮາົໄດ້ໃຊ້ໃນທຸກວັນນ້ີ.

ບາຣະນາບາແລະໂປໂລກັບຄືນໄປສ່ັງສອນ ແລະເທສນາໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽອີກເພາະມີຄົນຕ່າງຊາດ

ເຂ້ົາມາເຊ່ືອຢ່າງຫລາຍ. ໃນທີ່ສຸດຄົນໃນທີ່ນ້ັນໄດ້ສ່ັງເກດເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕະຈັກເພ້ີມຂ້ຶນ ບ່ໍຖືວ່າ

ເປັນບ່ອນເຕ້ົາໂຮມຂອງພວກຢິວພຽງເທົ່ານ້ັນ. ໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽຜູ້ເຊ່ືອໄດ້ເອ້ີນຊ່ືວ່າເປັນ ìຄຣິສຕຽນî

ເປັນເທື່ອທໍາອິດຊ່ຶງແປວ່າ (ພຣະເຢຊູນ້ອຍ) 11:26).

3. ມໃີຈຢາ່ງກວາ້ງແລະໃຫໂ້ອກາດຄັ້ງທສີອງ: ( ກິຈການ 15:36-40 )

ການໃຫ້ໂອກາດຄ້ັງທີສອງເປັນສ່ິງທີ່ດີເພາະພວກເຮາົຕ້ອງການໂອກາດຢ່າງນ້ັນ. ບັນຫານ້ີອາຈານໂປ

ໂບແລະບາຣະນາບາໄດ້ປະເຊີນໃນປ້ຶມກິຈການ 15. ການເດີນທາງອອກປະກາດຄ້ັງທີນ່ຶງອາຈານໂປໂລ

ແລະບາຣະນາບາໄດ້ເອົາໂຢຮັນ ຜູ້ເປັນພ່ີນ້ອງຂອງບາຣະນາບາໄປນໍາ. ໂຢຮັນ (ມາຣະໂກ)ໄດ້ໄປໄດ້ເຄ່ິງ

ທາງເທົ່ານ້ັນກໍເລີຍໜີກັບຄືນໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ (13:13). ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ບອກເຖິງເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ

ໂຢຮັນຈ່ິງກັບຄືນ, ແຕ່ເຫັນວ່າອາຈານໂປໂລຖືວ່າເປັນການແລ່ນໜີຈາກໜ້າທີ່ການ (15:38).

ການແລ່ນໜີຈາກໜ້າທີກ່ານຂອງໂຢຮັນນ້ັນເປັນເຫດໃຫ້ອາຈານໂປໂລແລະບາຣະນາບາບ່ໍຖືກຕ້ອງກັນ.

ຕ່ໍມາອາຈານໂປໂລຢາກກັບໄປຢາມຄຣິສຕະຈັກທີຕົ່ນເອງໄດ້ຕ້ັງຂ້ຶນຈາກການອອກໄປປະກາດຄ້ັງທີນ່ຶງວ່າ

ພວກເຂົາຢູ່ກິນຢ່າງໃດ. ບາຣະນາບາກໍເຫັນດີນໍາແລະຕ້ອງການເອົາໂຢຮັນ (ມາຣະໂກ) ໄປນໍາ ແຕ່ອາຈານ

ໂປໂລບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ແລ່ນໜີໄປຮ່ວມອີກ. ດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ິງມີການຖົກຖຽງກັນຢ່າງແຮງຈົນແຕກແຍກຈາກກັນ.

(15:37-39).

ຄໍາເວົ້າມີການຖົກຖຽງກັນນ້ັນເປັນຄໍາເວົ້າສຸພາບເກີນໄປ. ຕາມພາສາກຣີກແລ້ວແມ່ນຖຽງຈົນໜ້າແດງ 

ແລະສ່ັນຫົວເໝືອນພວກເຮາົເຫັນເວລາຄົນຜິດກັນ. ຕອນນ້ີເຫັນວ່າທັງສອງມີເຫດຜົນດີແລະຖືກຕ້ອງດ້ວຍ.

ອາຈານໂປໂລຕ້ອງການຄົນທີ່ເພ່ິງພາອາສັຍແລະໄວ້ໃຈໄດ້ຮ່ວມເດີນທາງໃນການອອກໄປປະກາດ. ຕົວ

ຢ່າງ: ອາຈານໂປໂລພົບກັບພວກຕ່ໍຕ້ານ (14:4-5) ແລະຕ້ອງການຜູ້ທີ່ເພ່ິນຊ່ອຍຊູໃນຍາມຈໍາເປັນ.

ສ່ວນບາຣະນາບານ້ັນມອງເຫັນສ່ິງດີຈາກຄວາມຜິດທີ່ຜ່ານໄປ. ລາວໃຫ້ໂອກາດຄ້ັງທີສອງແກ່ໂຢຮັນ 

(ມາຣະໂກ) ຄືເອົາລາວໄປນໍາໃນການປະກາດເພ່ືອໂຢຮັນຈະໄດ້ມີໂອກາດແກ້ຕົວເຖິງຄວາມສັດຊ່ື. ໃນເມ່ືອ

ອາຈານໂປໂລແລະບາຣະນາບາບ່ໍຕົກລົງກັນໃນເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍໄດ້ ທັງສອງໄດ້ແຍກເດີນທາງໄປຄົນລະບ່ອນ. ອາ

ຈານໂປໂລເອົາຊີລາໄປເປັນເພ່ືອຮ່ວມງານເພ່ືອໄປຢາມຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງຄາລາເຕັຽ. ສ່ວນບາຣະນາບາ

ເອົາໂຢຮັນ (ມາຣະໂກ) ອອກເດີນທາງໄປຍັງເກາະກຸບໂຣ. (15:38-40).

ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍສຸດແຕ່ເທົ່ານ້ີ. ຕອນນ້ີເຫັນວ່າຊ່ືບາຣະນາບາໄດ້ຖືກຍົກຂ້ຶນມາເວົ້າເປັນຄ້ັງ 

ສຸດທ້າຍໃນພຣະຄັມພີ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຍິນຊ່ືຂອງໂຢຮັນ (ມາຣະໂກ) ອີກ. ການໜູນໃຈແລະໃຫ້ໂອກາດ
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ຄ້ັງທີສອງແກ່ໂຢຮັນ (ມາຣະໂກ) ນ້ັນເປັນສ່ິງດີຍ່ິງເພ່ືອລາວຈະໄດ້ຜະລິດຜົນດີໃນອົງພຣະເຢຊູ. ຫລັງຈາກ

ນ້ັນປະມານ 12 ປີ ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍຈາກຄຸກໃນກຸງໂຣມ. ໂຢຮັນ (ມາຣະໂກ) ຜູ້ເຄີຍແລ່ນໜີ

ໄປຄ້ັງນ່ຶງໄດ້ຢູ່ຮ່ວມທີ່ນ້ັນຮ່ວມກັບອາຈານໂປໂລ ແລະຍັງສ່ົງຄວາມຄຶດເຖິງໄປຫາຄຣິສຕະຈັກທີ່ອາຈານໂປ

ໂລຂຽນຈົດໝາຍໄປເຖິງນ້ັນ (ໂຄໂລຊາຍ 4:10; ຟີເລໂມນ 24). ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງອາຈານໂປໂລໄດ້

ບອກໃຫ້ຕິໂມທຽວເອົາໂຢຮັນ (ມາຣະໂກ) ມາພົບ, ìລາວເປັນປໂຍດຕ່ໍເຮົາໃນການຮັບໃຊ້î (ຕິໂມທຽວ 4:

11). ອ້າງຕາມທໍານຽມແລ້ວເຊ່ືອວ່າໂຢຮັນຄົນນ້ີເປັນຄົນຂຽນປ້ຶມມາຣະໂກ. ການໜູໃຈນ້ັນເປັນສ່ິງທີມີ່ກໍາ

ລັງຢ່າງມະຫາສານ.

ເຣືອ່ງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັແດໃ່ນທກຸວນັນີ:້

ບາຣະນາບາມອງເຫັນໂລກແຕກຕ່າງກັບຄົນອ່ືນ. ບາງຄົນເຫັນຄົນຕ່າງຊາດມາເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາໃນ

ເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽແລະຖືວາ່ເປັນຄົນພາຍນອກ, ແຕ່ສ່ວນບາຣະນາບາແລ້ວເຫັນການທໍາງານຂອງພຣະເຈ້ົາ

ຕາກຫາກ. ໃນເມ່ືອເຫັນຄົນໜຸ່ມເຮັດຜິດຢ່າງມາກມາຍ, ບາຣະນາບາເຫັນຄວາມດີເກີນຄວາມຜິດພາດ 

ສ່ວນຄົນອ່ືນອາດມອງເຫັນແຕ່ຄວາມຜິດຜ່ານມາ. ບາຣະນາບາໃຊ້ຄໍາໜູນໃຈຕ່ໍຄົນຜິດເພ່ືອພວກເຂົາຈະມີ

ໂອກາດແກ້ຕົວກາຍເປັນຄົນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮັບໃຊ້ຢ່າງສັດຊ່ື ແລະຈະເຣີນຂ້ຶນໃນຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະ 

ຄຣິດ. ອັນຕີໂອເຂັຽເປັນສູນກາງສ່ົງຄົນອອກໄປປະກາດແລະຮັບໃຊ້. ໂຢຮັນ (ມາຣະໂກ) ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້

ກາຍເປັນນັກປະກາດຢ່າງສັດຊ່ື.

ໃນເມ່ືອພວກເຮົາມີໂອກາດຈ່ົງເຮັດເໝືອນບາຣະນາບາຄືໜູນໃຈດ້ວຍຄໍາເວົ້າແລະການກະທໍາ. ພວກ

ເຮົາຄວນຮຽນເບ່ິງໂລກໃນແງ່ດີ. ເຮົາອາດຄຶດວ່າມີບາງຄົນບ່ໍສົນໃຈເຖິງເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຄຶດວ່າຊາດນ້ີເຂົາຈະ

ບ່ໍມາຢຽບໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ. ທ່ານເຄີຍເຫັນພຣະເຈ້ົາທໍາງານກັບຄົນທີບ່ໍ່ເຊ່ືອມາກ່ອນບ່ໍ? ພວກ

ເຮົາຄວນໝັ້ນໃຈວ່າວັນນ່ຶງຄົນພວກນ້ັນຈະໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ ແລະເຮົາເອງຈະເປັນຄົນຕ້ອນຮັບພວກເຂົາເຂ້ົາ

ມາໃນຄຣິສຕະຈັກ. ມີໃຜບ່ໍໃນຖ້າມກາງທ່ານຕ້ອງການໂອກາດຄ້ັງທີສອງ? ການໝູນໃຈແລະໃຫ້ກໍາລັງໃຈ

ນ້ັນເປັນພລັງຢ່າງມະຫາສານ. ທ່ານຍິນດີຈະເປັນບາຣະນາບາຕ່ໍຄົນອ່ືນໆບ່ໍ?

ຄາໍຖາມ

1. ຄຶດເຖິງຊີວິດຂອງທ່ານແມ່ນໃຜເປັນຄົນໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ທ່ານ? ການໜູນໃຈທີ່ຄົນອ່ືນມອບໃຫ້ທ່ານ

ນ້ັນເປັນຜົນດີຢ່າງໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?

2. ພວກເຮົາຄວນຮຽນເບ່ິງຂ້າມຄວາມຜິດຂອງຄົນຢ່າງໃດ?

3. ມີຄົນກຸ່ມໃດບ່ໍໃກ້ຄຽງທ່ານຕ້ອງການການໜູນໃຈ ເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ້ມີຄວາມເຊ່ືອທີ່ດີເພ້ີມຂ້ຶນ?

4. ເມ່ືອໃດທ່ານຕ້ອງການໂອກາດຄ້ັງທີສອງ? ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ືນມີໂອກາດຄືທ່ານບ່ໍ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌



22

ບດົຮຽນທີ 6

ຖວາຍຕນົເອງກອ່ນ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 16:1-4; 2 ໂກຣິນໂທ 8:1-15; 9:6-15

ເບືອ້ງຫລັງຂອງພຣະຄມັພ:ີ ກິຈການ 24:17; ໂຣມ 15:25-29; 1 ໂກຣິນໂທ 16:1-4; 2 ໂກຣິນໂທ 

8-9; ຄາລາເຕັຽ 2:10

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົນີ:້ ການຮິບໂຮມເອົາຂອງຖວາຍຈະເປັນສ່ິງຂອງຫລືຊັບສິນໄປຊ່ອຍຜູ້ຮັບໃຊ້

ເພາະອົງພຣະເຢຊູເປັນຕົວຢ່າງກ່ອນ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ິງຖວາຍ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຊອກຫາແມ່ນຫຍັງເປັນເຫດໃຫ້ມີການຖວາຍຊັບສິນເພ່ືອຊ່ອຍຜູ້ຈໍາເປັນ 

ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕັດສິນໃຈຕອບສນອງສ່ິງນ້ັນໄດ້ຢ່າງໃດ?

ບົດນາໍ

ການຖວາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູຢ່າງສຸດຍອດນ້ັນຄວນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີຕ່ໍພວກເຮາົເອົາເປັນຕົວຢ່າງໃນການ

ຖວາຍ. ທ່ານ George W. Truett ຜູ ້ເປັນນັກເທສນາ, ສິດຍາພິບານ, ຜູ້ນໍາດັງຄົນນ່ຶງໃນຄະນະບັບຕິສ ໃນລະດູ

ຮ້ອນລາວມັກໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກໂດຍເທສນາຕ່ໍພວກລ້ຽງສັດຜູ້ເປັນ ìຄາວບອຍî ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງຣັດ 

ເທກຊັສ. ລາວໄດ້ເຫັນຄົນພວກນ້ີເຂ້ົາມາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຢ່າງຫລວງຫລາຍ.

ໃນຄໍາເທສນາຂອງທ່ານ Truett ລາວໄດ້ເວົ້າເຖິງການຖວາຍຊັບສິນ. ຄືນນ່ຶງມີເຈ້ົາຂອງສັດລ້ຽງຄົນນ່ຶງເຂ້ົາ

ໄປຖາມລາວຫລັງຈາກເທສນາແລ້ວ. ພວກເຂົາທັງສອງຍ່າງສົນທະນາກັນໄປແລະເຫັນວ່າເຈ້ົາຂອງສັດລ້ຽງ

ຄົນນ້ັນມີຄວາມຮູ້ສຶກຕ່ືນເຕ້ັນ. ເຈ້ົາຂອງລ້ຽງສັດຄົນນ້ັນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທ່ານ Truett ອ້ອນວອນເພ່ືອລາວເພາະ

ລາວຢາກຖວາຍຕົວຂອງຕົນເອງ. ລາວຮູ້ສຶກວ່າສັດທັງຫລາຍທີລ່າວມີນ້ັນບ່ໍແມ່ນຂອງລາວ ແຕ່ເປັນຂອງປະ

ທານຈາກພຣະເຈ້ົາ. ລາວຕ້ອງການຖວາຍສັດທັງໝົດໃຫ້ແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະລາວຂໍເປັນຜູ້ເບ່ິງແຍງ

ລ້ຽງດູສັດເທົ່ານ້ັນ. ທ່ານ Truett ມີຄວາມຍິນດີອ້ອນເພ່ືອໃນເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ. ທັງສອງໄດ້ອ້ອນຮ່ວມກັນ

ຖວາຍສັດສາວາສ່ິງ ແລະລູກຊາຍຜູ້ນ່ຶງທີ່ບ່ໍຟັງຄວາມຕ່ໍສູ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ໃນຕອນແລງວັນນ່ຶງຂອງການ

ນະມັສການລູກຊາຍຂອງເຈ້ົາຂອງສັດລ້ຽງໄດ້ໄປຮ່ວມຟ້ືນຟູ ລາວໄດ້ຍິນຄໍາເທສນາຂອງ Truett ລາວບ່ໍໄດ້ລໍ

ຖ້າໃຫ້ຈົນເຖິງເວລາເຊີນໃຫ້ມາເຊ່ືອ ລາວແລ່ນອອກໄປຮັບເອົາພຣະເຈ້ົາຢ່າງວ່ອງໄວ.

ໃນເມ່ືອເຮົາຖວາຍຕົວເອງກ່ອນໃຫ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທຸກຢ່າງທີເ່ຮົາມີນ້ັນກໍບ່ໍຍາກທີ່ຈະມອບຖວາຍໃຫ້

ແກ່ພຣະເຈ້ົາເໝືອນກັບເຈ້ົາຂອງສັດລ້ຽງຄົນນ້ັນ. ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເປັນເຈ້ົາຂອງອັນໃດໃນໂລກນ້ີ ພວກເຮົາ

ເປັນພຽງຜູ້ຮັກສາເບ່ິງແຍງທຸກສ່ິງທີ່ເຮົາມີເປັນຂອງອົງພຣະເຈ້ົາຕາກຫາກ. ເມ່ືອເຮາົເຂ້ົາໃຈຢ່າງນ້ັນແລ້ວກໍບ່ໍ

ເປັນການຍາກທີ່ຈະຊ່ອຍຄົນອ່ືນໃນເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມຕ້ອງການເກີດຂ້ຶນບ່ໍ?. ບົດຮຽນນ້ີອາຈານໂປໂລສອນຜູ້

ທີ່ເຊ່ືອໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍການຖວາຍ.
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1. ເກບັໂຮມຂອງຖວາຍເພືອ່ຜູຮ້ບັໃຊ:້ (1 ໂກຣິນໂທ 16:1-4)

ອາຈານໂປໂລໄດ້ຕອບຄໍາຖາມທີໄ່ດ້ຍົກຂ້ຶນມາໃນ 1 ໂກຣິນໂທ. ຄໍາຖາມອັນນ່ຶງກໍກ່ຽວກັບຂອງຖວາຍ

ທີ່ເກັບໂຮມເອົາໄວເ້ພ່ືອຊ່ອຍຜູ້ຮັບໃຊ້ (1 ກຣທ 16:1). ໃນກອງປະຊຸມຫລວງ ìກຸງເຢຣູຊາເລັມî ພວກເຂົາ

ຕົກລົງກັນວ່າຄົນຕ່າງຊາດທີ ່ມາເຊ່ືອນ້ັນບ່ໍຈໍາເປັນກາຍໄປຄົນຢິວ-ກ່ອນຕິດຕາມອົງພຣະຄຣິດ. (ກິຈການ 

15:1-29). ກອງປະຊຸມຫລວງຄ້ັງນ້ັນໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງອາຈານໂປໂລແລະບາຣະນາບາເປັນຜູ້ເທສນາຕ່ໍພວກຕ່າງ

ຊາດ ແລະບອກໃຫ້ຈ່ືຈໍາຄົນທຸກຍາກເປັນພິເສດ (ຄາລາເຕັຽ 2:10). ໃນເມ່ືອມີໂອກາດເທສນາໃຫ້ພວກຕ່າງ

ຊາດຟັງ ອາຈານໂປໂລບອກໃຫ້ພວກເຂົາເກັບໂຮມຂອງຖວາຍເພ່ືອເອົາໄປຊ່ອຍຄວາມຂັດສົນໃນຄຣິສຕະ

ຈັກກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ໃນບົດຮຽນທີ 4 ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າຄຣິສະຕຽນຕອນນ້ັນພວກເຂົາເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວ

ກັນໂດຍໄດ້ແບ່ງປັນສ່ິງຂອງຕ່ໍຜູ້ຍາກຈົນ. ອາຈານໂປໂລເຫັນວ່າການຖວາຍຊ່ອຍເຫລືອກັນນ້ັນປັນນ້ໍານ່ຶງ

ໃຈດຽວກັນລະຫວ່າງຊາວຢິວແລະພວກຕ່າງຊາດ. ພວກຕ່າງຊາດໄດ້ແບ່ງປັນສ່ິງຂອງໃຫ້ພວກຢິວເໝືອນ

ກັບພວກຢິວໄດ້ແບ່ງປັນມໍຣະດົກອັນປະເສີດດ້ານຄວາມເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກຕ່າງຊາດ. (ໂຣມ 15:26-28).

1 ໂກຣິນໂທ 16 ອາຈານໂປໂລໄດ້ສອນເຖິງວິທີເກັບຂອງຖວາຍ ຄືໃຫ້ເກັບຕ້ົນຂອງສັບປະດາ, ໃຫ້ທຸກ

ຄົນແຍກຂອງຖວາຍຂອງຕົນໄວ້ເວລາອາຈານໂປໂລມາແລ້ວຈະເອົາໃຫ້ໂລດ ເພ່ືອເອົາໄປບັນເທົາທຸກຄຣິສ

ຕຽນທີກຸ່ງເຢຣູຊາເລັມ. ອາຈານໂປໂລຍັງບອກໃຫ້ພວກເຂົາເລືອກເອົາຄົນນ່ຶງໃນຖ້າມກາງພວກເຂົາເປັນຄົນ

ຖືຂອງຖວາຍນ້ັນໄປມອບໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ເຮັດຢ່າງນ້ັນເພ່ືອເປັນການປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ້ມີ

ການເຂ້ົາໃຈຜິດ ແລະຂອງຖວາຍຈະໄປເຖິງດ້ວຍມືຂອງພວກເຂົາເອງ. ໃນຕອນນ້ີບ່ໍໄດ້ເວົ້າເຖິງຈໍານວນ

ຂອງການຖວາຍ; ໂປໂລພຽງກ່າວວ່າຈ່ົງໃຫ້ຕາມຄວາມສາມາດ (1 ກຣທ 16:2). ຈ່ົງໃຫ້ເທົ່າທີ່ພຣະເຈ້ົາ

ອວຍພຣະພອນໃຫ້ ພວກເຂົາຕ້ອງແຍກພາກສ່ວນນ່ຶງໄວ້ຈາກຄັງອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້.

ອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ຮ້ອງຂ້ໍຫລືບັງຄັບ ແລະຕ້ອງການໃຫ້ເອົາຕົວຢ່າງນ້ີໄປໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກ.

2. ເຮດັໃຫສ້າໍເຣດັກບັສິງ່ລົງມໄືປແລວ້: (2 ໂກຣິນໂທ 8:1-15)

ຂ້າພະເຈ້ົາແປກປລາດໃຈໃນເມ່ືອໄດ້ເຫັນຄົນຍາກຈົນມີຈິດໃຈໃນການຖວາຍຢ່າງເສັຽສະລະ. ໃນຍາມ

ຄຣິສມາດໃນຫ້ອງຮຽນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຕົກລົງກັນເກັບໂຮມຂອງຖວາຍເພ່ືອ Lottie Moon Christmas

Offering. ທຸກຄົນເຫັນດີນໍາກັນວ່າຈະເອົາເງິນເປັນຫລຽນມາຖອກໃຫ້ໂຖແກ້ວໃຫຍ່ສົມຄວນໃຫ້ເຕັມ. ຂ້າ

ພະເຈ້ົາເຫັນຍິງຄົນນ່ຶງຜູ້ຢູ່ໃນຄອບຄົວຍາກຈົນລາວເອົາເງິນປະມານ $ 5 ມາຖອກໃສ່ໂຖແກ້ວ. ລາວກ່າວຕ່ໍ

ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າລາວທ້ອນໂຮມເງິນນ້ັນນານສົມຄວນເພ່ືອຈະເອົາໄປຊ່ືສ່ິງທີ່ຕົນເອງຢາກໄດ້ໃນຍາມຄຣິສມາດ 

ແຕ່ລາວປ່ຽນໃຈເລີຍເອົາເງິນນ້ັນມາປະກອບສ່ວນໃນການຖວາຍ. ການເຮັດຢ່າງນ້ັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຜູ້

ເປັນຄຣູສອນຫ້ອງໂຮງຮຽນວັນອາທິດຄຶດເຖິງການຖວາຍຂອງຕົນເອງແລະຢາກເອົາຍິງຄົນນ້ັນເປັນຕົວຢ່າງ.

ຍິງຄົນນ້ັນມີຈິດໃຈເໝືອນກັບອາຈານໂປໂລທີກ່່າວເຖິງໃນ 2 ໂກຣິນໂທ 8. ເມືອງໂກຣິນໂທເປັນເມືອງ

ຮັ່ງມີ. ຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງມາກເກໂດເນັຽນ້ັນຍາກຈົນກວ່າ ທີແລກອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ຄຶດວ່າຈະເອົາຂອງ

ຖວາຍຈາກພວກເຂົາເພາະບ່ໍຍາກໃຫ້ເປັນພາຣະຕ່ໍຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ຫາກໍມາເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດ. ໃນເມ່ືອ

ຄຣິສຕະຈັກເມືອງມາກເກໂດເນັຽຮູ້ວ່າອາຈານໂປໂລນໍາຂອງຖວາຍໄປໃຫ້ກຸງເຢຣູຊາເລັມ ພວກເຂົາຂໍຮ້ອງ
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ຢາກມີພາກສ່ວນໃນການຖວາຍເຖິງຈະທຸກຈົນກໍຍາກໃຫ້ໂດຍການຖວາຍ ເພາະພວກເຂົາຖືກການຖວາຍ

ເປັນພຣະພອນໃນການໃຫ້.

ອາຈານໂປໂລທ້າທາຍຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນໂທໃຫ້ເອົາຕົວຢ່າງຂອງຄຣິສຕະຈັກເມືອງມາກເກໂດ

ເນັຽຄືເຮັດສ່ິງທີ່ລົງມືແລ້ວໃຫ້ສໍາເຣັດ. ອາຈານໂປໂລຍັງສອນໃຫ້ພວກເຂົາເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະຄຣິດ

ອີກ ìເຖິງແມ່ນພຣະອົງຮ່ັງມີແຕ່ຍັງຍອມເປັນຄົນຍາກຈົນເພາະເຫັນແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ.î (2 ກຣທ 8:9). ອົງ

ພຣະເຢຊູຍອມຖ້ິມສະງ່າຣາສີແລະກາຍມາເປັນມະນຸດເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ຖວາຍພຣະອົງເອງເພ່ືອໃຫ້ພວກ

ເຮົາໄດ້ຮັບສະງ່າຣາສີຮ່ວມກັບພຣະອົງ. ຖ້າອົງພຣະຄຣິດມີພຣະທັຍກວ້າງຂວາງຕ່ໍພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາ

ຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບຄົນອ່ືນ?

ເປ້ົາໝາຍຂອງຖວາຍທີ່ອາຈານໂປໂລເນັ້ນໜັກນ້ັນ ບ່ໍແມ່ນບັງຄັບໃຫ້ຄົນຖວາຍຈົນເປັນຄົນທຸກເພ່ືອ

ຊ່ອຍຄຣິສຕະຈັກກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ແຕ່ເພ່ືອຢາກສ້າງການເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວ ແລະສ້າງຄວາມສເມີພາບ (2

ກຣທ. 8:13-15). ໃນເວລານ້ີຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນໂທສົມບູນດີໃນດ້ານເສຖກິດສາມາດຊ່ອຍຄຣິສຕະ

ຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ ແລະຊ່ອຍທຸກຄົນອ່ືນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ.

ຖ້າມກາງເສຖກິດຕົກຕ່ໍາໃນບ່ໍນານມານ້ີ, ປະເທດອະເມຣິກາຍັງເປັນປະເທດຮັ່ງມີ. ທະນາຄານໂລກໄດ້

ສະເລ່ັຽວ່າຄົນເຄ່ິງໂລກຫາເງິນໄດ້ວັນນ່ຶງປະມານ $ 2.00 ມີພວກນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສໍາຣວດເບ່ິງວ່າຄົນ

ອະເມຣິກາໃຊ້ເງິນປະມານ $21 ໂກດຊ້ືນ້ໍາເປັນຂວດດ່ືມ ແລະຄົນເປັນໂກດໃນໂລກບ່ໍມີນ້ໍາສະອາດດ່ືມ.

ອີກຢ່າງນ່ຶງຄົນອະເມຣິກາມີອາຫານກິນຈົນຖ້ິມໄປເຄ່ິງນ່ຶງ ແລະເຫັນວ່າປະມານ 70% ເດັກນ້ອຍໃນໂລກນ້ີ

ຕາຍພວກເຂົາຂາດອາຫານກິນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານສ່ິງຂອງໃຫ້ພວກເຮົາຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຄໍາຖາມມີຢູ່

ວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດອັນໃດກັບສ່ິງທີ່ເຮົາມີນ້ັນ?

3. ພຣະເຈົາ້ຊງົຮກັຜູ້ຖວາຍດວ້ຍຄວາມຍິນດ:ີ (2 ໂກຣິນໂທ 9:6-15)

ຖ້າພວກເຮົາເບ່ິງງົບປະມານລາຍຈ່າຍມີສອງຢ່າງທີ່ເຮົາບ່ໍຢາກເຮັດ: ຖວາຍ ແລະມີລູກ. ໃນຄອບຄົວ

ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ມີຄວາມຄຶດຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນ ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນເກີນຄວາມເຂ້ົາ

ໃຈ. ຫລັງຈາກລູກຜູ້ທີສາມໄດ້ເກີດມາ ຂ້າພະເຈ້ົາຜົວເມັຽມີບັນຫາດ້ານການເງິນຢາກຈະຖວາຍພິເສດແດ່ 

ແລະຍັງຕ້ອງການຊ້ືແນວອ່ືນແດ່. ແຕ່ຖ້າເມ່ືອເຮົາສັດຊ່ືຖວາຍດ້ວຍຄວາມຍິນດີແລ້ວພຣະເຈ້ົາຈະອວຍ

ພຣະພອນໃຫ້ . ວັນນ່ຶງພວກຂ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບເງິນຈາກໂຮງພະຍາບານເພາະໄດ້ຈ່າຍຄ່າໂຮງໝໍເກີນ ໃນ

ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນພວກຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ມີເງິນພໍທີ່ຈະຖວາຍພິເສດໃນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ ແລະຍັງມີເງິນເຫລືອທີ່

ຈະຊ້ືຂອງແນວອ່ືນອີກ. ນ້ັນແຫລະເປັນວິທີທາງຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ທີ່ຮັກພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື.

ພຣະພອນແນວນ່ຶງຈາກການຖວາຍນ້ັນແມ່ນພວກເຮົາສາມາດເຫັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາຈັດຫາສ່ິງ

ຕ້ອງການໃຫ້. ນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຖ້າພວກເຮົາຖວາຍເງິນຫ້າໂດລາຫວັງວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຕອບແທນພວກ

ເຮົາສິບເທົ່າ. ຢ່າລືມວ່າພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ ແລະພຣະອົງຈະປະທານສ່ິງຕ້ອງ

ການໃຫ້ຈາກຄັງອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງ (9:8). ພຣະເຈ້ົາອວຍພຣະພອນແກ່ນຜັກທີ່ເຮົາຫວ່ານໃຫ້ມັນ

ຂຍາຍຕົວເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ເກັບກ່ຽວຢ່າງມາກມາຍ. ໃນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍອວຍພຣະພອນແກ່

ພວກເຮົາ ພວກເຮົາກໍຄວນມີຈິດໃຈຢາກເຮັດຢ່າງນ້ັນຕ່ໍພຣະອົງແລະຕ່ໍກັນແລະກັນ.
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ພຣະພອນອີກອັນນ່ຶງໃນການຖວາຍແມ່ນມັນເປັນການນໍາສງ່າຣາສີມາສູ່ພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາຂອບພຣະ

ຄຸນໃນທຸກສ່ິງທີພ່ຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບກຽດໃນເມ່ືອພວກເຮົາແບ່ງປັນສ່ິງຂອງ

ຕ່ໍກັນແລະກັນ. ເຫດທີເ່ປັນຢ່າງນ້ັນກໍເພາະພຣະເຈ້ົາເອງໄດ້ປ່ຽນຈິດໃຈອັນເຫັນແກ່ຕົວຂອງພວກເຮົາໃຫ້

ກາຍເປັນຈິດໃຈກວ້າງຂວາງຢາກຊ່ອຍເຫລືອຄົນອ່ືນ.

ສຸດທ້າຍການຖວາຍສ້າງຄວາມເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖິງ

ຄຣິສຕະຈັກກຸງເຢຣູຊາເລັມຈະອ້ອນວອນເພ່ືອ ໃນການຖວາຍອັນເຫລືອລ້ົນຂອງຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນ

ໂທ. (9:14). ສ່ິງນ້ີເປັນຄວາມຫວັງຂອງອາຈານໂປໂລວ່າການຖວາຍນ້ັນຈະສ້າງຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງ

ຢິວແລະພວກຕ່າງຊາດ ແລະແພ່ໄປເຖິງທົ່ວໂລກຊ່ຶງເລ້ີມຕ້ົນຈາກປ້ືມກິຈການ. ໃນເມ່ືອພວກເຮົາຖວາຍ

ເພ່ືອຊ່ວຍຄົນອ່ືນໃນຖານະພ່ີນ້ອງພວກເຮົາກໍກາຍເປັນຄອບຕົວໃຫຍ່ໃນອົງພຣະຄຣິດ. ພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບ

ພຣະກຽດໃນເມ່ືອພວກເຮົາຖວາຍ.

ເຣືອ່ງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັແດໃ່ນທກຸວນັນີ:້

ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກເຮົານ້ີມີຫລວງຫລາຍ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນ

ທຸກໆວັນ. ຄວາມທຸກນ້ັນອາດແມ່ນຄົນອ່ານໜັງສືບ່ໍໄດ້, ອານາຖາ, ຖືກຂ່ົມເຫັງ, ອຶດຫິວ, ສົງຄາມ, ບ່ໍມີໂອ

ກາດໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດ. ໃນເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ເຫັນດ່ັງນ້ີພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກຢາກຊ່ອຍດ້ວຍການຖວາຍ

ເພ່ືອບັນເທົາຄວາມທຸກຍາກຫລືບ່ໍ? ບາງເທື່ອໃນເມ່ືອເຫັນຄວາມຕ້ອງການຫລາຍຢ່າງນ້ີພວກເຮົາມັກຕັດ

ບັນຫາອອກຄຶດວ່າໂຕເອງຄົນດຽວເຮັດຫຍັງບ່ໍໄດ້.

ຄໍາຖາມ

1. ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຕົວຢ່າງໃນການຖວາຍຂອງຄຣິສຕະຈັກເມືອງມາກເກໂດເນັຽເພ່ືອໜູນໃຈຄຣິສ

ຕະຈັກໂກຣິນໂທຊ່ຶງຮັ່ງມີນ້ັນໃຫ້ມີຈິດໃຈຢາກຖວາຍ. ຕົວຢ່າງແນວໃດໄດ້ໜູນໃຈທ່ານໃນການຖວາຍ?

2. ການຂອບພຣະຄຸນເຖິງສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ນ້ັນໄດ້ເປັນຜົນສະທ້ອນຕ່ໍເຮົາເຖິງການຖວາຍຊັບສິນ

ຢ່າງໃດ?

3. ແມ່ນຫຍັງເປັນພຣະພອນຈາກການຖວາຍ? ທ່ານໄດ້ເຫັນພຣະພອນທີ່ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ຈາກການ

ຖວາຍຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?

4. ເວລາໃດທ່ານໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາປະທານສ່ິງຂອງໃຫ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ  ເພ່ືອພາຣະກິດຂອງພຣະອົງຈະ

ໄດ້ສໍາເຣັດລົງ?

5. ມີຄວາມຕ້ອງການອັນໃດຢູ່ໃນໃຈຂອງທ່ານທີທ່່ານຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ສໍາເຣັດ? ທ່ານຍິນດີທີຈ່ະ

ຖວາຍເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຝັນນ້ັນເປັນຈິງຫລືບ່ໍ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 7

ການໃຫ້ໄດຮ້ບັພຣະພອນຫລາຍຂຶນ້

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 20:187-35

ເບືອ້ງຫລັງຂອງພຣະຄມັພ:ີ ກິຈການ 20:1-35

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົນີ:້ ຊີວິດແລະການຮັບໃຊ້ຂອງອາຈານໂປໂລເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີເຖິງຄວາມ

ສໍາຄັນໃຫ້ມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນ

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ເຮັດແນວໃດຈ່ິງເປັນພຣະພອນໃນການໃຫ້ຫລາຍກວ່າການຮັບ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊອກຫາວິທທີີອ່າຈານໂປໂລເອົາມາປະກອບໃຊ້ເຖິງຄໍາສອນເຣ່ືອງ 

ການຖວາຍທີ່ວ່າການໃຫ້ໄດ້ພຣະພອນຫລາຍຂ້ຶນ ແລະເຮັດແນວ

ເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຢາກມີຈິດໃຈຖວາຍດ່ັງຄໍາສອນຂອງອາຈານໂປໂລ?

ບົດນາໍ

ໃນການປະກາດທີ່ເມືອງເອເຟໂຊ ອາຈານໂປໂລໄດ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ແລະ

ຍິນດີທີ່ຈະເຮັດທຸກສ່ິງຢ່າງເພ່ືອຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຕາມຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນແລ້ວການໃຫ້ນ້ັນເປັນ

ການຍິນດີແລະໄດ ້ພຣະພອນຫລາຍກວ່າການຮັບ.

ຫວ່າງບ່ໍນານມານ້ີ ຄຣິສຕະຈັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເປັນເຈ້ົາພາບຈັດງານຈົບໂຮງຮຽນຂ້ັນວິທະຍາລັຍ 

ແລະນັກຮຽນໄດ້ເຊີນໃຫ້ຄຣູຄົນນ່ຶງຜູ້ເປັນສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກເປັນຜູ້ກ່າວປາຖະກະຖາ. ຄຣູຄົນນ້ັນຈໍາ

ຊ່ືແລະປະວັດຂອງນັກຮຽນເກ ືອບທຸກຄົນໄດ້ດີເພາະລາວເປັນຄຣູສອນໃນໂຮງຮຽນນ້ອຍ. ຄຣູຄົນນ້ັນໄດ້ທ້າ

ທາຍຕ່ໍນັກຮຽນເພ່ືອພວກເຂົາຈະເອົາໄປນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຂ້າງໜ້າ. ຄຣູຄົນນ້ັນສາມາດທ້າທາຍຢ່າງແຂງແຮງ

ເປັນສ່ວນຕົວເພາະລາວໄດ້ມີຄວາມສັມພັນອັນດີແລະມີຄວາມຮັກຕ່ໍນັກຮຽນ.

ໃນສອງສາມເດືອນສຸດທ້າຍຂອງນັກຮຽນຜູ້ຈະຈົບແລະໄປສຶກສາຕ່ໍທີວ່ິທະຍາລັຍ ຫລືມະຫາວ ິທະຍາລັຍ 

ເວລານ້ັນສໍາຄັນທີສຸ່ດສໍາລັບຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່, ຜູ້ເປັນຄຣູ, ແລະນັກຮຽນ ເພາະນັກຮຽນຮູ້ແລ້ວວ່າຫລັງຈາກຈົບ

ໂຮງຮຽນໄປແລ້ວພວກເຂົາອາດຈະບ່ໍມີໂອກາດຢູ່ກິນເໝືອນເຄີຍເຮັດມາ. ສໍາລັບຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ແລ້ວຮູວ້່າລູກ

ຂອງພວກເຂົາຈະກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່. ສໍາລັບຄຣູກໍຮູ້ວ່າພວກເຂົາໄດ້ໝົດໜ້າທີສິ່ດສອນແລະຕຽມສ່ັງລາຜູ້ທີ່

ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ເວລາສິດສອນເປັນເວລາຫລາຍປີດ້ວຍຄວາມຮັກແລະເປັນຫ່ວງ.

ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວກັບພວກເຖ້ົາແກ່ໃນເມືອງໂກຣິນໂທນ້ັນ ກໍເປັນເໝືອນກ່າວໃນເວລາຈົບໂຮງຮຽນ

ໃນກິຈການ ບົດ 20. ຕອນນ້ີອາຈານໂປໂລອໍາລາພວກເຂົາທີ່ອາເຊັຽໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະບ່ໍອາດກັບ

ມາຫາພວກເຂົາອີກ. ການກ່າວຕອນນ້ີເໝືອນກັບຈົດໝາຍທີອ່າຈານໂປໂລຂຽນດ້ວຍຄວາມຮັກຕ່ໍຄຣິສຕະ 

ຈັກແລະຮູ້ແນ່ໃຈວ່າທັງສອງຝ່າຍອາດຈະບ່ໍໄດ້ພົບເຫັນກັນອີກ.
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1. ເຮດັໃຫສ້າໍເຣດັ: ( ກິຈການ 20:17-24 )

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການອອກປະກາດຄ້ັງທີສາມຂອງອາຈານໂປໂລ, ເພ່ິນໄດ້ນໍາຂອງຖວາຍຈາກຄຣິສ

ຕະຈັກຂອງພວກຕ່າງຊາດໄປມອບໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ (ເບ່ິງ ບົດຮຽນ 6). ອາຈານໂປໂລ

ຟ້າວໄປຮອດກຸງເຢຣູຊາເລັມກ່ອນວັນເທສການເພັນເຕຄໍສະເຕ ແລະລາວບ່ໍຢາກໄປເມືອງເອເຟໂຊຢ້ານຊ້າ

ທາງ. ເພ່ິນໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ນໍາຈາກເມືອງເອເຟໂຊໄປພົບທີ່ມີເລໂຕເພ່ືອຈະໄດ້ສ່ັງລາກັນ (ກິຈການ 21:16).

ໃນພຣະຄັມພີຕອນນ້ີໄດ້ບອກເຖິງຄວາມຮັກອັນເລິກຂອງອາຈານໂປໂລຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກ. ອາຈານໂປໂລ

ໄດ້ຮັບໃຊ້ຖ້າມກາງພວກເຂົາດ້ວຍການຖ່ອມໃຈແລະດ້ວຍນ້ໍາຕາ ເຖິງແມ່ນວ່າການຖ່ອມຕົວນ້ັນບ່ໍມີໃຜຢາກ

ເຮັດໃນສມັຍນ້ັນ (20:19). ເຫັນວ່າອາຈານໂປໂລຢູ່ເມືອງເອເຟໂຊສາມປີນານກວ່າທຸກໆບ່ອນໃນການເດີນ

ທາງອອກປະກາດຄ້ັງທີສາມນ້ີ. ເພ່ິນໄດ້ພົບກັບຜູ້ຕ່ໍຕ້ານການປະກາດແລະຮັບໃຊ້ຢ່າງໜັກ. ຕາມທໍານຽມ

ແລ້ວອາຈານໂປໄປເທສນາຢູ່ຕາມໂຮງທັມມະສາລາຈົນພວກຢິວຜູ້ທີ່ບ່ໍເຊ່ືອໄດ້ຮ່ວມກັນຕ່ໍຕ້ານແລ້ວ ອາຈານ

ໂປໂລກໍໜີໄປບ່ອນໃໝ່ (19:8-10). ຊ່າງຕີເຫລັກຜູ້ຂາຍຮູບປ້ັນໃນເມ່ືອອາຈານໂປໂລເທສນາມີຫລາຍຄົນ

ເຂ້ົາມາເຊ່ືອເລີຍເຮັດໃຫ້ການຂາຍຮູບປ້ັນນ້ັນຂາດທຶນ ດ່ັງນ້ັນ, ຊ່າງຕີເຫລັກກໍຊັກຊວນຄົນໃນເມືອງຕ່ໍຕ້ານ

ອາຈານໂປໂລ (19:23-29). ເຖິງແນວໃດກໍຕາມອາຈານໂປໂລບ່ໍຢຸດໃນການປະກາດເທສນາຕ່ໍພວກຢິວ

ແລະພວກຕ່າງຊາດເຖິງຄວາມຈິງ ìເຖິງເຣ່ືອງການຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມເຊ່ືອ

ໃນອົງພຣະເຢຊູî (20:21).

ບັດນ້ີອົງພຣະວິນຍານໄດ້ນໍາອາຈານໂປໂລຂ້ຶນໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ລາວຮູ້ຈັກວ່າສ່ິງນ້ັນຈໍາເປັນຕ້ອງ

ໄປ ແລະພຣະເຈ້ົາຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ອາຈານໂປໂລຮູ້ຈັກວ່າການຂ່ົມເຫັງກໍາລັງລໍຄອຍຢູ່ (21:10-11). ແຕ່

ແນວໃດກໍຕາມອາຈານໂປໂລຮູ້ແນ່ວ່າເຫດຮ້າຍຈະໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບຕົນແນ່ນນອນ. ເຖິງອາຈານໂປໂລຮູ້ເຖິງ

ຜົນຮ້າຍແຕ່ເພ່ືອຕ້ອງເຮັດເພ່ືອໃຫ້ສ່ິງທີ່ຕ້ັງໃຈໄວ້ແລ້ວນ້ັນສ ໍາເຣັດຊ່ຶງເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາເໝືອນກັນ,

ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖິງຂ່າວປະເສີດຊ່ຶງເປັນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ. (20:24). ເພ່ິນບ່ໍລືມສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາ

ທີ່ໄດ້ກະທໍາເພ່ືອຊີວິດຂອງເພ່ິນ. ອາຈານໂປໂລຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຢ່າງລ້ົນເຫລືອຊ່ຶງຫລ່ັງໄຫລເຂ້ົາໄປ

ໃນໃຈຈ່ິງເຮັດໃຫ້ເພ່ິນຖວາຍຕົວໃນການຮັບໃຊ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະຄຣິດ.

2. ການໃຫນ້ັ້ນເປນັພຣະພອນຫລາຍກວາ່ການຮບັ: ( ກິຈການ 20:25-35 )

ອາຈານໂປໂລຮູ້ວ່ານ້ີອາດເປັນຄ້ັງສຸດທ້າຍທີ ່ຈະໄດ້ພົບກັບຜູ້ນໍາໃນເມືອງເອເຟໂຊ. ເວລາທ່ານໄດ້ສ່ັງລາ

ແລະກ່າວວ່າ, ìເຮົາບ່ໍມີໂທດໃນຊະຕາກັມຂອງທຸກຄົນî (ກຈກ 20:26). ອາຈານໂປໂລໄດ້ບອກພວກເຂົາ

ເຖິງ ìຈຸດປະສົງທັງໝົດຂອງພຣະເຈ້ົາî (20:27). ບາງຄ້ັງພວກເຮົາມັກເວົ້າເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດທີ່ຫວານເທົ່າ

ນ້ັນເພ່ືອບ່ໍຢາກໃຫ້ຜູ້ໃດຜິດໃຈ ຖ້າເຮັດຢ່າງນ້ັນພວກເຮົາອາດບ່ໍໄດ້ບອກເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດຢ່າງຄົບຖ້ວນຄື

ວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນທາງດຽວເທົ່ານ້ັນໄປຫາພຣະບິດາໄດ້ ແລະບ່ໍມີນາມຊ່ືອ່ືນໃດທ ີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ

ຄວາມພ້ົນ (4:12). ເມ່ືອຫວນຄືນຫລັງອາຈານໂປໂລດີໃຈທີໄ່ດ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດໃນເມືອງນ້ີຢ່າງສຸດ

ຂີດແລະຄົບບໍຣິບູນ. ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍຮັບເອົາພຣະຄຣິດຄວາມຜິດແລະເລືອດຂອງຄົນນ້ັນກໍຕົກໃສ່ຫົວຂອງພວກ

ເຂົາເອງ ພວກເຂົາບ່ໍມີຂ້ໍແກ້ຕົວເພາະພວກເຂົາໄດ້ຍິນເຖິງຄວາມຈິງເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດນ້ັນແລ້ວ.
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ອາຈານໂປໂລຍັງເຕືອນພວກຜູ້ນໍາໃຫ້ລະວັງ. ພວກຜູ້ນໍານ້ັນແມ່ນ ìຜູ້ເບ່ິງແຍງ ຫລື ຄະນະເຖ້ົາແກ່î ໃນ

ຄຣິສຕະຈັກຜູ້ທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສອນແລະເທສນາເໝືອນເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະ. ອາຈານໂປໂລເວົ້າ

ເຖິງຜູ້ນໍາເປັນຜູ້ຮັກສາຝູງແກະຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຕີໂຕ 1:5-7). ອາຈານໂປໂລໄດ້ພົບກັບຄົນສອນປອມມາ

ແລ້ວ ແລະໃນເມ່ືອເພ່ິນບ່ໍຢູ່ກັບພວກເຂົາອີກຕ່ໍໄປແລ້ວຈະມີ ìໝາໄນî ມາຫລອກຫລວງໃຫ້ຝູງແກະຫລົງ

ທາງ. ຄົນສອນປອມນ້ັນອາດເກີດຂ້ຶນຈາກພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ (ກຈ. 20:30). ເຫດສັນນ້ັນ, ອາຈານໂປໂລ

ຈ່ິງບອກໃຫ້ລະວັງຈາກຄໍາສອນປອມນ້ັນ.

ອາຈານໂປໂລຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ນໍາໃນເມືອງເອເຟໂຊເອົາຕົວຢ່າງຂອງເພ່ິນໃນການສອນເຖິງຫລັກຄວາມ 

ເຊ່ືອອັນຖືກຕ້ອງ ແລະບອກໃຫ້ເຂົາເອົາຊີວິດໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງເພ່ິນມາປະກອບໃຊ້. ໃນສມັຍນ້ັນມີຜູ້

ສອນແລະຜູ້ປົວພະຍາດທ່ອງທຽວໄປມາໄດ້ສອນເພ່ືອຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວ. ອາຈານໂປໂລບອກວ່າເພ່ິນບ່ໍ

ເປັນເໝືອນຄົນພວກນ້ັນ. ເປັນເວລາສາມປີທີ່ເພ່ິນນໄດ້ຢູ່ຮ່ວມຮັບໃຊ້ໃນເມືອງເອເຟໂຊເພ່ິນບ່ໍໄດ້ຊອກຫາ

ຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວຈາກຄຣິສຕະຈັກເລີຍ. ເພ່ິນໄດ້ທໍາມາຫາລ້ຽງຊີບດ້ວຍມືຂອງເພ່ິນເອງບ່ໍພຽງແຕ່ຊ່ອຍ

ຕົວເອງເທົ່ານ້ັນແຕ່ເພ່ິນໄດ້ຊ່ອຍຜູ້ຮ່ວມທໍາງານອີກດ້ວຍ (20:33-34). ອາຈານໂປໂລໄດ້ຮັບການສຶກສາ

ເປັນອາຈານ ຈາກສາສດາຈານໃຫຍ່ ຄາມາລີເອນ ຜູ້ມີຊ່ືສຽງໃນຕອນນ້ັນ. ອາຈານໂປໂລມີອາຊີບເປັນນັກ

ຫຍິບຜ້າເຕັນ (18:1-3). ໃນເວລາເພ່ິນໄດ້ຢູ່ເມືອງໂກຣິນໂທ, ເພ່ິນໄດ້ຫຍິບຜ້າເຕັນຮ່ວມກັບອາກີລາແລະ

ປີຊະກິລາ.

ບ່ໍພຽງເທົ່ານ້ັນອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນວ່າມັນເປັນການເໝາະສົມຜູ້ຮັບໃຊ້ຄວນໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ (1 ກຣທ 

9:9-14). ແຕ່ເຫັນວ່າອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ຍຶດສິດທິຂອງຕົນ, ແຕ່ຢາກເພ່ິງຕົນເອງ. ເຫັນວ່າເພ່ິນມີເຫດຜົນ

ຫຼາຍຢ່າງໃນການເພ່ິງຕົນເອງນ້ັນ. ນ່ຶງ, ເພ່ິນບ່ໍຢາກໃຫ້ການກະທໍາຂອງເພ່ິນເປັນບັນຫາໃນການປະກາດ

ຂ່າວປະເສີດເພາະມີບາງຄົນອາດຄຶດວ່າເພ່ິນມີແຕ່ຕັນຫາ. ອີກອັນນ່ຶງເພ່ິນຕ້ອງການປະກາດຂ່າວປະເສີດ

ໃຫ້ຄົນຟັງລ້າໆ (1 ກຣທ 9:18). ເພ່ິນຍັງສອນໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອທັງຫລາຍເຮັດວຽກເພ່ືອລ້ຽງຕົນເອງແທນທີຈ່ະ

ເພ່ິງຄົນອ່ືນຫາມາໃຫ້ (2 ເທຊະໂລນິເກ 3:7-10).

ອາຈານໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍຕ່ໍສັງຄົມທົ່ວໄປຄືເພ່ິນບ່ໍໄດ້ເຮັດວຽກເພ່ືອລ້ຽງຕົນເອງເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ເຮັດເພ່ືອຄົນ

ທັງຫລາຍຜູ້ບ່ໍສາມາດຊ່ອຍຕົນເອງໄດ້. ອາຈານໂປໂລສອນໃຫ້ພວກເຂົາເອົາຕົວຢ່າງຂອງເພ່ິນເໝືອນກັບ

ອາຈານໂປໂລເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ໄດກ່າວວ່າ, ການໃຫ້ນ້ັນໄດ້ຮບັພຣະພອນຫລາຍກວ່າ

ການຮັບ (ກຈກ 20:35). ເປັນການແປກໃຈເພາະຄໍາສອນອັນນ້ີບ່ໍໄດ້ມີຢູ່ປ້ຶມຂ່າວປະເສີດອ່ືນໃດ ແຕ່ບ່ໍໄດ້

ໝາຍຄວາມວ່າບ່ໍສໍາຄັນເພາະມີຫລາຍຢ່າງອົງພຣະເຢຊູເຮັດແຕ່ບ່ໍໄດ້ຈົດໄວ້ໝົດ (ໂຢຮັນ 21:15). ມັນອາດ

ແມ່ນການອ້າງເຖິງເຣ່ືອງທີ່ເລ່ົາສູ່ກັນຟັງທີ່ບ່ໍໄດ້ຂຽນໄວ້. ຄວາມຄຶດຢ່າງນ້ີອາດບ່ໍມີຢູ່ໃນຄໍາສອນບູຮານ. ແຕ່

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ອາຈານໂປໂລສ່ັງໃຫ້ພວກຜູ້ນໍາເອົາຕົວຢ່າງຂອງເພ່ິນມາໃຊ້ໃນການໃຫ້ໂດຍທີ່ບ່ໍຫວັງອັນໃດ

ຕອບແທນ. ພວກເຂົາຄວນຮັບໃຊ້ຜູ້ອ່ອນແອ, ແທນທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເປັນຄົນຮັບໃຊ້. ພວກຜູ້ນໍາໄດ້ຮັບ

ຂ່າວປະເສີດລ້າໆ ເຊ່ັນກັນພວກເຮົາຕ້ອງປະກາດໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງໂດຍບ່ໍຄຶດຄ່າແຕ່ປະການໃດ.

ເຣືອ່ງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັແດໃ່ນທກຸວນັນີ:້

ທ່ານເຄີຍຄຶດບ່ໍຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ຈາກໄປແລ້ວຄຸນງາມຄວາມດີອັນໃດທ່ານຢາກປະໄວ້? ຂ້າພະເຈ້ົາ 
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ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທີ່ພ່ໍແມ່ຜູ້ຈາກໄປນ້ັນໄດ້ປະຄວາມເຊ່ືອໄວ້ໃຫ້ເປັນມໍຣະດົກ. ຫວັງວ່າລູກຫລານຂອງ

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະສືບຕ່ໍເອົາຕົວຢ່າງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຫລັງຈາກຕາຍໄປ.

ອາຈານໂປໂລບອກໃຫ້ຜູ້ນໍາໃນເມືອງໂກຣິນໂທ ເອົາຕົວຢ່າງຂອງເພ່ິນມາປະກອບໃຊ້ໃນການຮັບໃຊ້.

ອາຈານໂປໂລຮັບໃຊ້ດ້ວຍໃຈທີ່ຖ່ອມລົງ, ສແວງຫາທາງອວຍພອນບ່ໍແມ່ນຊອກຫາຜົນກໍາໄລ. ຖ້າມກາງ

ການຕ່ໍສູ້ ອາຈານໂປໂລບ່ໍລົດລະໃນການປະກາດຢ່າງກ້າຫານເພ່ືອໃຫ້ຄົນໄດ້ຍິນຄວາມຈິງເຣ່ືອງຂ່າວປະ

ເສີດ. ຕອນສຸດທ້າຍອາຈານໂປໂລໄດ້ສ່ັງລາແລະຮູ້ດີວາ່ການທີເ່ພ່ິນເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົານ້ັນອາດເຮັດໃຫ້ເພ່ິນ

ເສັຽຊີວິດໄປໄດ້.

ການເຫັນແກ່ຕົວນ້ັນທຸກຄົນມີໃນຊີວິດ. ໃນການຕັດສິນໃຈວ່າຈະຮັບໃຊ້ ເປັນພະຍານ ຈະຖວາຍເວລາ

ແລະສ່ິງຂອງ ຫລືຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມເຊ່ືອ ພວກເຮົາມັກມີສອງໃຈ, ຖ້າບ່ໍໄດ້ດີພວກເຮົາມັກເຊົາຕ່ໍຄວາມຕ້ັງໃຈ

ທີ່ມີນ້ັນຢ່າງສ້ິນເຊີງ.

ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ທ້າທາຍໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງ-ຍອມໃຫ້ເພາະມັນເປັນສ່ິງຖືກຕ້ອງໂດຍບ່ໍຕ້ອງ

ຢ້ານວ່າມັນຈະໄດ້ຜົນປໂຍດຫລືບ່ໍ. ໃຫ້ພວກເຮົາຈ່ືຕລອດໄປວ່າ ìໃນການໃຫ້ນ້ັນໄດ້ຮັບພຣະພອນຫລາຍ

ກວ່າການຮັບî (ກຈກ 20:35).

ຄາໍຖາມ

1. ບາງຄ້ັງແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານບ່ໍຢາກແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ ວ່າພຣະເຢຊູເທົ່ານ້ັນເປັນທາງໄປເຖິງຄວາມ

ພ້ົນ?

2. ອັນໃດເປັນຕົວຢ່າງທີດີ່ຂອງອາຈານໂປໂລເຖິງການມີຈິດໃຈກ້ວາງຂວາງຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກເມືອງເອເຟໂຊ?

ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈະເອົາຕົວຢ່າງທີ່ດີນ້ັນມາປະກອບໃຊ້ໄດ້ໃນຊີວິດ?

3. ອາຈານໂປໂລສອນຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກເມ ືອງເອເຟໂຊເຖິງການໃຫ້ແລະບ່ໍຕ້ອງຫວັງອັນໃດຕອບແທນ.

ເວລາພວກເຮົາເອົາອັນນ່ຶງອັນໃດໃຫ້ຄົນອ່ືນພວກເຮົາມັກຫວັງສ່ິງຕອບແທນ, ສ່ິງທີ່ຕອບ ແທນນ້ັນແມ່ນ

ຫຍັງ? ໃນທຸກວັນນ້ີແມ່ນຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຢາກໃຫ້ແລະບ່ໍຫວັງອັນໃດຕອບແທນ?

4. ການຮັບໃຊ້ຂອງອາຈານໂປໂລຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກເມືອງເອເຟໂຊນ້ັນ ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຮັກຂອງເພ່ິນມີຕ່ໍພຣະ

ເຈ້ົາ ແລະຕ່ໍຄຣິສຕຽນໃນເມືອງນ້ັນ. ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈ່ຶງຈະບອກຄົນອ່ືນວ່າເຮົາຢາກຮັບໃຊ້ດ້ວຍ

ຄວາມຈິງໃຈ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌



30

ບດົຮຽນທ ີ8

ດາໍເນນີຊີວດິແບບໂລບມາກແລະຂາດຄວາມຮູສ້ກຶ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ້: ລູກາ 12: 13-21; 16: 19-31; ຢາໂກໂບ 5: 1-6

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 12: 13-21; 16: 14-31; ຢາໂກໂບ 5: 1-6

ຈ ຸດສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການບ່ໍສົນໃຈໃນຄວາມຂັດສົນຂອງຄົນອ່ືນໆໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງສະສົມຊັບ

ສົມບັດເພ່ືອຕົວເອງຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມຈິບຫາຍ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເວົ້າວ່າຂ້ອຍຈະໃຊ້ຈ່າຍຕາມໃຈບ່ໍໄດ້ໃນເມ່ືອຂ້ອຍຫາມາໄດ້ດ້ວຍ

ຄວາມສັດຊ່ື?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພ່ືອຫາວິທຕີອບຂ້ໍຄວາມທີ່ວ່າ ບ່ໍສົນໃຈໃນຄວາມຂັດສົນຂອງຄົນອ່ືນໆໃນ

ຂະນະທີ່ກໍາລັງສະສົມຊັບສົມບັດເພ່ືອຕົວເອງຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມຈິບຫາຍ.

ຄໍານໍາ

ຊັບສົມບັດຂອງພວກເຮົາບ່ໍວ່າຈະໜ້ອຍຫລືຫລາຍ ວັນນ່ຶງຈະຕ້ອງໄດ້ປະຖ ິ ້ມໄວ້ ແຕ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້

ຕອບຄໍາຖາມວ່າພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຊັບສົມບັດນ້ັນໆແນວໃດແດ່.

ໃນສມັຍສ່ີສິບປີກ່ອນຢູ່ທີ່ອະມຣິກາ ພວກເຮົາຈະເຫັນເລ້ົາໃບຢາສູບຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນເຂດຊົນບົດ; ຊາວ

ສວນຢາທັງຫລາຍຄິດບ່ໍເຖ ິງວ່າສະພາບຈະປ່ຽນແປງ ສະນ້ັນພວກເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງພາກັນສ້າງເລ້ົາໄວເ້ພ່ືອການ

ເກັບກ່ຽວໃບຢາຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ແຕ່ໃນຕອນນ້ີພວກເຮົາບ່ໍເຫັນສວນຢາເລີຍ. ເລ້ົາໃບຢາສູບຫລາຍບ່ອນ

ຍັງຄົງເຫລືອຢ່ ູ ແລະຍັງເປັນພຍານເຖ ິງຄວາມອຸດົມສົມບ ູນທີໄ່ດ້ຫາຍສາບສ ູນໄປ. ເສດຖີໂງ່ຄົນນ່ຶງກໍເຄີຍ

ເຮັດເຊ່ັນນ້ັນເໝືອນກັນ; ລາວໄດ້ເວົ້າວ່າ “ເຮົາຈະເຮັດດ່ັງນ້ີ ຄືຈະມ້າງເລ້ົາທັງຫລາຍຂອງເຮົາເສັຽ ແລະຈະ

ສ້າງຂ້ຶນໃຫ້ ໃຫຍ່ກວ່າເກ່ົາî (ລູກາ 12:18) ແລະໃນທີສຸ່ດລາວກໍໄດ້ປະທຸກຢ່າງໄວ້ໃຫ້ຄົນອ່ືນ.

1. ຊອກຫາຕຸລາການ: (ລູກາ 12: 13-15)

ຊາຍຜູ້ນ່ຶງໃນຝ ູງຊົນໄດ້ຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູເປັນຕຸລາການ ຫລືຜູ້ແບ່ງສົມບັດຂອງລາວ. ພວກເຮົາອາດຈະສົມມຸດ

ວ່າອ້າຍນ້ອງໄດ້ສ່ວນແບ່ງບ່ໍສເມີກັນ ເພາະຕາມປະເພນີແລ້ວອ້າຍກົກຈະໄດ້ມໍຣະດົກຫລາຍກວ ່າຄົນອ່ືນໆ;

ຜູ້ເປັນນ້ອງກໍເລີຍຕ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊ່ວຍແກ້ໄຂ. ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງປະຕິເສດເພາະພຣະອົງຊົງຮ້ ູວ່າຕາມ

ປະເພນີແລ້ວ ເຣ່ຶອງຕຸລາການເປັນໜ້າທີ່ຂອງພວກອາຈານທັງຫລາຍໃນໂຮງທັມ.
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ຄວາມຈ ິງແລ້ວຊາຍຄົນນ້ັນຄົງເຄີຍໄດ້ຍິນຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເຣ່ຶອງຄວາມສເມີພາບ ແລະອາດຈະມີ

ຄວາມຫວັງວ່າພຣະອົງຈະສາມາດຊ່ວຍແບ່ງປັນສົມບັດດ້ວຍຄວາມສເມີພາບ. ແຕ່ໃນຄາວນ້ີຊາຍໜ່ ຸມຜິດ

ຫວັງ ແລະພຣະເຢຊູຊົງເຫັນຄວາມໂລບຢູ່ໃນໃຈເຂົາ; ພຣະອົງຊົງເຕືອນເຂົາວ່າ: ìຈ່ົງລະວັງ ແລະຮັກສາໄວ້

ຈາກການໂລບທຸກຢ່າງ ເພາະຊີວິດຂອງມະນຸດບ່ໍຂ້ຶນຢູ່ກັບເຂ້ົາຂອງອັນບໍຣິບູນທີ່ຕົນມີນ້ັນ” (ລູກາ 12:15).

2. ເຣ ື ່ອງເພືອ່ເນັ້ນຄາໍເຕອືນ: (ລູກາ 12: 16-21)

ຄໍາອຸປມາເຣ່ຶອງເສດຖີສ້າງເລ້ົາໃຫ້ພາບພົດຢ່າງງ່າຍໆ. ເບ ິ ່ງພາບທີ່ພືດຜົນກໍາລັງລ້ົນເລ້ົາຕົກລົງໃສ່ຂ້ີດິນ.

ເສດຖີຈະເຮັດຢ່າງໃດນໍກັບຄວາມອຸດົມສົມບ ູນນ້ັນ? ທັມມະຊາດມະນຸດບອກພວກເຮົາວ່າຈະຕ້ອງຫາວິທີ

ຮັກສາພືດຜົນ ເພາະນ້ັນຄືຊັບສົມບັດແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄອບຄົວ. ສະນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍມີໃຜທີ່ຈະກ້າປະນາມ

ລາວໃນການສະສົມໄວ້ເພ່ືອອະນາຄົດທີບ່ໍ່ແນ່ນອນ. ລາວສາມາດທີຈ່ະສ້າງເລ້ົາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເພ່ືອພືດຜົນທີ່

ເກັບກ່ຽວໄດ້ ເພາະລາວເປັນຄົນເຮັດວຽກເກ່ ັງ; ຫລັງຈາກນ້ັນລາວກໍຈະ “ຢູ່ສະບາຍ ກິນແລະດ່ືມດ້ວຍຄວາມ

ປິຕິຍິນດີ” (ລູກາ 12: 19).

ຄວາມຜິດຂອງເສດຖີຜູ້ນ້ີຄືລາວຮັ່ງມີເຣ່ຶອງຊັບສົມບັດ ແຕ່ລາວບ່ໍໄດ້ຮັ່ງມີເຣ່ຶອງພຣະເຈ້ົາ. ລາວຮັ່ງມີເຣ່ຶອງ

ວັດຖຸ ແຕ່ລາວຍາກຈົນຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ເລ້ົາໃຫຍ່ບ່ໍມີຄວາມໝາຍຫຍັງເມ່ືອລາວຕາຍໄປ. ຄໍາອຸປມານ້ີສາ

ມາດເຕືອນບາງຄົນໃນສມັຍນ້ີ ທີ ່ກໍາລັງຂົນຂວາຍເຂ້ົາຂອງເງ ິນທອງແລະຊ່ືສຽງ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຮຶ່ອງຈິດ

ວິນຍານຂອງຕົນເອງ. ດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງເຜ່ືອແຜ່ເພ່ືອພຣະເຢຊູຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນຄວາມພໍ ແລະໃຫ້

ພວກເຮົາມີສ່ວນໃນການຊ່ວຍເຫລືອຄົນຍາກຈົນທີ່ຢ່ ູອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ.

3. ດແູລຄົນຍາກຈນົ: (ລູກາ 16: 19-31)

ໃນການສົນທະນາກັບພວກຟາຣ ີຊາຍຜູ້ຮັກຊັບທັງຫລາຍ (16:14), ພຣະເຢຊູຊົງເຕືອນພວກເຂົາວ່າ “ຊ່ຶງ

ທ່ານເປັນທີ່ນັບໜ້າຖືຕາໃນຖ້າມກາງມະນຸດ ກໍເປັນທີ່ກຽດຊັງຈໍາເພາະພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ” (16:15); ພຣະ

ເຈ້ົາບ່ໍຊົງໃຫ້ຄະແນນຕາມຖົງເງ ິນວ່າຂອງໃຜໃຫຍ່ກວ່າເພ່ືອນ ແຕ່ຕາມການດໍາເນີນຊີວິດທີເ່ຜ່ືອແຜ່.

ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເລ່ົາເຣ ື ່ອງຊາຍສອງຄົນທີ່ໄດ້ຕາຍໄປ: ຄົນນ່ຶງແມ່ນເສດຖີຜູ້ບ່ໍໄດ້ອອກນາມແລະຄົນນ່ຶງແມ່ນ

ຄົນຍາກຈົນຊ່ືລາຊະໂຣ. ເສດຖີຄົນນ້ີ “ຫ່ົມເສ້ືອສີມ່ວງອ່ອນແລະຜ້າປ່ານເນ້ືອລະອຽດ ປິຕິຍິນດີດ້ວຍອາ

ຫານການກິນ ຢ່າງປະນີດທຸກໆວັນî (16:19). ທີປ່ະຕູບ້ານຂອງເສດຖີ ລາຊະໂຣນອນປ່ວຍລໍຖ້າກ ິນຂອງທີ່

ຕົກຈາກໂຕະຂອງເສດຖີ.

ຊີວິດຂອງຊາຍທັງສອງປຽບກັນບ່ໍໄດ້; ພວກຟາຣ ີຊາຍຖືວ່າຄວາມຮັ່ງມີບອກເຖ ິງພຣະພອນ ແລະຄວາມຍາກ 

ຈົນບອກເຖ ິງການຂາດພຣະກະຣ ຸນາຈາກພຣະເຈ້ົາ. ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າເສດຖີຕາຍແລ້ວໄດ້ໄປຢູ່ໃນ

ແດນມໍຣະນາກໍເປັນເຣ ື ່ອງທີ່ພວກຟາຣ ີຊາຍຮັບກັນບ່ໍໄດ້ ເພາະເຂົາເຈ້ົາເຊ່ືອວ່າລາຊະໂຣຄວນຈະໄປຢ່ ູທີ່ນ້ັນ.

ພຣະທັມໃນຕອນນ້ີບ່ໍໄດ້ບອກສາເຫດຂອງການຕາຍຂອງຄົນທັງສອງ ແລະກໍບ່ໍໄດ້ບອກວ່າຖ້າເສດຖີໄດ້ດູແລ
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ລາຊະໂຣໃນຕອນມີຊີວິດເຂົາຄົງຈະບ່ໍໄດ້ໄປຢູ່ແດນມໍຣະນາ. ແຕ່ການທີເ່ສດຖີບ່ໍໄດ້ສົນໃຈຫລືດູແລຄົນຍາກ

ຈົນທີຢ່່ ູຕ່ໍໜ້າຕົນ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເສດຖີບ່ໍໄດ້ຮັກເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ ຕາມທີອົ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສອນໄວ້.

ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກເຮົາຢ່າໄດ້ຕີຄວາມໝາຍເຣ ື ່ອງນ້ີວ່າເສດຖີຈະຕ້ອງໄປນະຮົກ ແລະຄົນຍາກຈົນຈະ

ໄດ້ໄປຢູ່ສວັນກັບພຣະເຈ້ົາສເມີໄປ; ພຣະເຢຊູຊົງເລ່ົາເຣ ື ່ອງນ້ີເພ່ືອສອນໃຫ້ຮູວ້່າການດູແລຄົນຍາກຈົນເປັນ

ເຣ ື ່ອງສໍາຄັນສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ. ຄວາມເຜ່ືອແຜ່ຂອງຜູ້ທີ່ເຊ່ືອບອກເຖ ິງຄວາມສັມພັນອັນດີລະຫວ່າງພວກເຂົາ

ແລະພຣະເຈ້ົາ. ນອກນ້ັນເຣ ື ່ອງນ້ີຍັງເຕືອນພວກຜູ້ທີຮັກຊັບທັງຫລາຍວ່າຊັບສົມບັດສາມາດເປັນພັຍຕ່ໍຄວາມ

ສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ. ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ເຜ່ືອແຜ່ເພ່ືອເຫັນແກ່ພຣະນາມພຣະເຢຊູຄຣິດ.

4. ເຕອືນເຣ ື ່ອງການໃຊຊ້ບັສມົບດັ: (ຢາໂກໂບ 5: 1-6)

ມາເຖ ິງຕອນນ້ີພວກເຮົາໄດ້ຮຽນສອງເຣ ື ່ອງແລ້ວທີ່ພຣະເຢຊູຊົງສອນກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີ່ໃຊ້ຊັບສົມບັດໃນທາງ

ຜິດ. ພຣະທັມຢາໂກໂບໃນຕອນນ້ີມີສ່ວນຄ້າຍຄຽງກັບບົດຮຽນເຣ ື ່ອງຊາຍຜູ້ສ້າງເລ້ົາໃຫຍ່ເພ່ືອຮັກສາຜົນທີ່

ເກັບກ່ຽວໄດ້. ຄົນຮັ່ງມີມັກຈະຄິດວ່າຕົວເອງສາມາດເຂ້ົາໃຈ ຫລືບັງຄັບສະພາບການຕ່າງໆໄດ້; ແຕ່ຫລາຍ

ຄົນໄດ້ພົບວ່າເສ້ືອຜ້າຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກແມງກັດກິນແລ້ວ ແລະເງິນຄໍາຂອງພວກເຂົາກໍາລັງເກີດຂ້ີໝ້ຽງ

(5: 2-3). ຫລາຍກວ່ານ້ັນຄົນຮັ່ງມີຫລາຍຄົນໄດ້ສ້ໍໂກງ ແລະທໍາລາຍຄົນອ່ືນໆເພ່ືອຈະໄດ້ຊັບສົມບັດສໍາລັບ

ຕົວເອງ. ຢາໂກໂບໄດ້ເຕືອນຄົນຮັ່ງມີວ່າ “ຄ່າຈ້າງຂອງຄົນທີ່ໄດ້ກ່ຽວເຂ້ົາໃນນາຂອງພວກເຈ້ົາຊ່ຶງພວກເຈ້ົາ

ໄດ້ສ້ໍໂກງໄວ້ນ້ັນກໍຮ້ອງຟ້ອງຂ້ຶນ ແລະສຽງຮ້ອງທຸກຂອງຄົນທີ່ກ່ຽວເຂ້ົານ້ັນໄດ້ຊົງຊາບແລ້ວເຖິງພຣະກັນຂອງ

ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງເປັນຈອມພົນ” (5: 4).

ການສ້ໍໂກງແມ່ນເປັນບາບ ແລະເປັນສ ິ ່ງທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເຣ ື ່ອງການເຜ່ືອແຜ່. ຄວາມ

ບາບບາງຢ່າງເຮັດໃຫ້ພິພາກສາໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ອີກບາງຢ່າງກໍເປັນເຣ ື ່ອງເບ ິ ່ງຍາກ. ຕົວຢ່າງ: ຄຣິສຕຽນຄວນຊ້ື

ສິນຄ້າທີເ່ຮັດໂດຍຄົນງານທີ່ຖືກນາຍຈ້າງບັງຄັບ ຫລືໃຫ້ຄ່າແຮງງານຕ່ໍາບ່ໍ? ເນ່ືອງຈາກພວກເຮົາຢ່ ູໃນສມັຍ

ເສຖກິດລໍາດັບໂລກ, ການຈະຮ້ ູເບ້ືອງຫລັງຂອງສິນຄ້າແຕ່ລະຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຊ້ືໃນຕລາດອາດຈະເປັນເຣ ື ່ອງ

ຍາກພໍສົມຄວນ. ຄຣິສຕຽນທີ່ຊ້ືສິນຄ້າຈາກໂຮງງານທີສ້ໍ່ໂກງຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ

ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິດັ

ການຍອມຮັບວ່າຕົວເອງເປັນຜູ້ຮັກຊັບເໝືອນດ່ັງພວກຟາຣ ີຊາຍກໍນັບວ່າເປັນເຣ ື ່ອງຍາກ; ບາງທກີານຢາກ

ເຮັດວຽກເພີ ້ມເພາະເຫັນຄົນອ່ືນໆມີເຮືອນໃຫຍ່ ຫລືຣົດງາມອາດຈະໝາຍຄວາມວ່າທ່ານເປັນຄົນຮັກຊັບ.

ບົດຮຽນໃນມ້ືນ້ີເຕືອນພວກເຮົາບ່ໍໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດແບບຟ ູມເຟືອຍ ແລະໃຫ້ມີສະຕິປັນຍາໃນການໃຊ້ຈ່າຍ 

ເຖ ິງແມ່ນພວກເຮົາຈະຫາທຸກຢ່າງມາໄດ້ດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື. ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງມີຈະຣິຍະທັມສູງ ແລະຮັບຮ ູ້

ສເມີວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງໃຫ້ເຫ່ືອແຮງເພ່ືອການຫາຊັບສິນຕ່າງໆ. ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຄົນເຜ່ືອແຜ່ເພາະ

ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ປະທານທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາມີ ແລະພວກເຮົາຈະຕ້ອງໃຊ້ຊັບສົມບັດຕາມຫລັກຂອງພຣະ
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ອົງ. ຄວາມເຜ່ືອແຜ່ບອກເຖ ິງຄວາມສັມພັນອັນດີທີເ່ຮາົມີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະບອກເຖ ິງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກ

ເຮົາທີ່ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປະທານສ ິ ່ງທີ່ຂາດເຂີນໃນຊີວິດ.

ຄາໍຖາມສາໍລບັພຈິາຣະນາ

1. ມີເລ້ົາທີ່ໃຫຍ່ກວ ່າຈັກຫລັງໃນຊີວິດທ່ານ? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານໄດ້ຊ້ືເພາະຄິດວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກ

ຢ່າງງ່າຍຂ ຶ ້ນ ແຕ່ສ ິ ່ງນ້ັນໆໄດ້ກາຍໄປເປັນຂອງອ່ັງບ້ານ? ທ່ານລໍຖ້າຫຍັງຢູ່ກ່ອນທີທ່່ານຈະປ່ອຍສ ິ ່ງ

ຂອງເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຫລືໃຫ້ຄົນອ່ືນ?

2. ອີງຕາມປະສົບການສ່ວນຕົວ, ມີເງ ິນຫລາຍເຮັດໃຫ້ທ່ານຫຍ້ ຸງຍາກໃຈຫລືສະບາຍໃຈ?

3. ທ່ານຄິດວ່າການສຶກສາເບ ິ ່ງເບ້ືອງຫລັງຂອງສິນຄ້າຕ່າງໆກ່ອນຈະຊ້ືເພ່ືອທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ສນັບສນຸນ

ນາຍຈ້າງທີ່ສ້ໍໂກງຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານ ເປັນເຣ່ຶອງໂພດໄປບ່ໍ?

4. ທ່ານຈະຈ່າຍແພງຫລາຍປານໃດສໍາລັບຄອມປິວເຕ້ີທີ່ເຮດັໂດຍໂຮງງານທີ່ສັດຊ່ື ແລະຈ່າຍຄ່າແຮງ

ທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ຄົນງານ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທ ີ9

ຮກັສ ິ ່ງຂອງຫລາຍກວາ່ພຣະເຢຊູ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 10: 17-31

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 10: 17-31

ຈ ຸດສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການຖືວ່າຊັບສົມບັດດີກວ່າການຕິດຕາມພຣະເຢຊູຈະນໍາໄປສູ່ຜົນຮ້າຍ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ຊັບສົມບັດແລະຊີວິດຂອງທ່ານ--ທ່ານຈະເລືອກອັນໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພ່ືອພິສູດເບ ິ ່ງການປະພຶດໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຽວ່າແມ່ນຫຍັງສໍາຄັນທີ່ສຸດ: ພຣະ

ເຢຊູ ຫລືຊັບສົມບັດ.

ຄໍານໍາ

ການເຜ່ືອແຜ່ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູໝາຍເຖ ິງການຍອມປະຊັບສ ິ ່ງຂອງໄວເ້ບ້ືອງຫລັງເພ່ືອຈະໄດ້ຊີວິດທີ່ສົມ

ບ ູນຝ່າຍຈິດວິນຍານ. 

ຂ້ໍຄວາມທີ່ວ່າ, ìທີ່ຄົນຮັ່ງມີຈະເຂ້ົາໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຍາກແທ້ໜໍ” ໃນມາຣະໂກ 10:23 ເຮັດ 

ໃຫ້ຂ້ອຽສະບາຍໃຈຫລາຍເພາະຂ້ອຽມາຈາກຄອບຄົວທີ່ຍາກຈົນ. ແລະຮູ້ວ່າຊັບສົມບັດຈະບ່ໍເປັນອຸປສັກສໍາ

ລັບຕົວເອງເພາະບ່ໍມີຫຍັງເລີຍ. ເມ່ືອເຕີບໃຫຍ່ແລ້ວກໍຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍໄດ້ເຂ້ົາໃຈຜິດພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູ,

ຊັບສົມບັດສາມາດເປັນອຸປສັກໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູສໍາລັບທຸກຄົນບ່ໍວ່າພວກເຮົາຈະຮັ່ງມີຫລືຍາກຈົນ.

ໃນຕອນນ້ີຂ້ອຽກໍມີທຸກຢ່າງທີ່ຕ້ອງການ; ເວລາຍ້າຍບ້ານຄາວສຸດທ້າຍຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ເຊ່ົາຣົດຢູຮອລສອງຄັນ

ເພ່ືອຂົນຂອງ. ຫລາຍປີຜ່ານມາຂ້ອຍສັງເກດເຫັນວ່າສ ິ ່ງຂອງຫລາຍຢ່າງຍັງຢ່ ູບ່ອນເກັບຂອງ; ບາງຄ້ັງຂ້ອຍ

ເຄີຍຄິດກັບຕົວເອງວ່າ ຖ້າສ ິ ່ງຂອງເຫລ່ົານ້ັນສ ູນເສັຽໄປຄົງຈະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂ້ອຍສະບາຍຂ ຶ ້ນ. ແຕ່ບ່ໍດົນເທົ່າ

ໃດຂ້ອຍກໍໄດ້ພົບວ່າຂ້ອຍຍັງຊ້ືສ ິ ່ງຂອງໃໝ່ເພີ ້ມຂ ຶ ້ນຕ່ືມອີກ.

ພວກເຮົາພາກັນເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າຊັບສ ິ ່ງຂອງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສະບາຍໃຈ; ບົດຮຽນໃນມ້ືນ້ີເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍ

ຕ້ອງຄິດຫລາຍຂ ຶ ້ນເຣ ື ່ອງການຮັກຊັບສົມບັດ.

1. ການຮກັຊບັສມົບດັ: ( ມາຣະໂກ 10: 17-22 )

ເສດຖີຜູ້ນ່ຶງເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຢຊູເພ່ືອຂໍຄໍາຕອບສໍາລັບບັນຫາຫຍ ຸ ້ງຍາກໃນຊີວິດ. ລາວໄດ້ຖາມພຣະອົງວ່າ,“ຂ້າ
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ນ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດຈຶ ່ງຈະໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດມາເປັນມໍຣະດົກ.” ຊາຍຄົນນ້ີໄດ້ເອ້ີນ

ພຣະເຢຊູວ່າ ìພຣະອາຈານຜູ້ປະເສີດ;î ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງຕອບລາວວ່າ, ” ບ່ໍມີໃຜປະເສີດ ເວັ້ນແຕ່ພຣະເຈ້ົາ

ອົງດຽວເທົ່ານ້ັນ.î ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະອົງໄດ້ຊົງເວົ້າໃນສ ິ ່ງທີ່ເສດຖີຮູ້ດີຄື ຈ່ົງຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດ; ແລ້ວຊາຍ

ຄົນນ້ັນກໍບອກວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ຂ້ໍເຫລ່ົານ້ັນຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮັກສາໄວ້ຕ້ັງແຕ່ເປັນເດັກນ້ອຍມາ.”

ຈາກຄໍາຕອບຂອງເສດຖີພວກເຮົາພໍເຂ້ົາໃຈໄດ້ວ່າ ແມ່ນແຕ່ບຸກຄົນທີຖື່ຮັກສາພຣະບັນຍັດກໍຍັງສົງສັຍຊີວິດ

ຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງຕົວເອງ. ເສດຖີໄດ້ຖາມພຣະເຢຊູວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດອີກ?î ຄຣິສຕຽນ

ຫລາຍຄົນກໍເຄີຍມີຄວາມສົງສັຍໃນທໍານອງນ້ີ. ຄໍາຕອບສໍາລັບຜູ້ເຊ່ືອກໍຄືພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາພຽງພໍແລ້ວ

ສໍາລັບພວກເຮົາ; ເຮົາບ່ໍຕ້ອງເພ ີ ້ມຫຍັງ ພຽງແຕ່ເຊ່ືອແລະຟັງຄວາມກໍພໍ.

ພຣະເຢຊູຊົງຮ ູ້ຈິດໃຈຂອງເສດຖີວ່າລາວຮັກຫຍັງທີ່ສຸດໃນຊີວິດ; “ພຣະເຢຊູເພ່ງເບ່ິງຜູ້ນ້ັນກໍຊົງຮັກທ່ານແລ້ວ 

ຊົງກ່າວວ່າ, ìທ່ານຍັງຂາດຢູ່ສ່ິງນ່ຶງ ຄືຈ່ົງໄປຂາຍບັນດາສ່ິງຂອງຊ່ຶງທ່ານມີຢູ່ແຈກທານແກ່ຄົນອະນາຖາ ແລ້ວ

ທ່ານຈະມີຊັບສົມບັດໃນສວັນ ແລະຈ່ົງຕາມເຮົາມາເສັຽ” (10:21). ຄໍາສົນທະນາຣະຫວ່າງເສດຖີແລະພຣະ

ເຢຊູບອກເຖ ິງຈຸດອ່ອນຂອງມະນຸດເຣ ື ່ອງຊັບສົມບັດ ແລະການບ່ໍສາມາດຊ່ອຍຕົວເອງໃຫ້ພ້ົນ; ສາວົກຂອງ

ພຣະເຢຊູຮ ູ້ວ່າບ່ໍມີທາງອ່ືນທີ່ຈະຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພ້ົນໄດ້ນອກຈາກສ ິ ່ງອັສຈັນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະຄ ໍາ

ບອກເຖ ິງການຕອບຮັບຂອງເສດຖີວ່າ “ເມ່ືອໄດ້ຍິນຄໍານ້ັນໜ້າຂອງທ່ານກໍເສ້ົາລົງ ຄົນນ້ັນກໍອອກໄປເປັນທຸກ

ໜັກໃຈ ເພາະຕົນມີຊັບສ່ິງຂອງຈໍານວນຫລາຍ” (10:22)

3. ສິງ່ທີພ່ຣະເຈົາ້ຊງົໃຫ ້ຫລຊືບັສ ິ່ງຂອງ: ( ມາຣະໂກ 10:23-27 )

ການເລືອກລະຫວ່າງຊີວິດນິຣັນ ແລະຊັບສົມບັດເປັນເຫດໃຫ້ຫລາຍຄົນຕ້ອງຕັດສິນໃຈຍາກ. ຖ້າເສດຖີບ່ໍ

ພ້ອມທີ່ຈະສລະຊັບສົມບັດ, ລາວສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດມາເປັນມໍຣະດົກບ່ໍ? ຄໍາ

ຖາມນ້ີຖືກກັບທຸກຄົນໃນສມັຍນ້ີບ່ໍ? ນ້ັນຄືສ ິ ່ງທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດຈະຊົງສອນຕ່ໍໄປ.

ພຣະທັມຕອນຕ່ໍໄປບອກວ່າ, “ພຣະເຢຊູທອດພຣະເນດທົ່ວຮອບ ແລ້ວຊົງກ່າວແກ່ພວກສາວົກວ່າ, ìທີ່ຄົນ

ຮັ່ງມີຈະເຂ້ົາໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຍາກແທ້ໜໍ.” ຄໍາຖາມ: ຄົນຮັ່ງມີເຂ້ົາຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະ

ເຈ້ົາຍາກແທ້ບໍ? ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າ, “ຕົວໂອດໂອຈະລອດຮູເຂັມກໍງ່າຍກວ່າຄົນຮັ່ງມີຈະເຂ້ົາໄປໃນຣາຊ

ແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ.” ບາງຄົນຕີຄວາມໝາຍພຣະຄໍາຕອນນ້ີວ່າພຣະເຢຊູຊົງເວົາ້ເຖ ິງປະຕູນ້ອຽທີ່ກໍາແພງ

ອ້ອມກຸງເຢຣູຊາເລັມ; ແຕ່ຄົງຈະບ່ໍແມ່ນຢ່າງນ້ັນເພາະໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູສ ິ ່ງດ່ັງກ່າວບ່ໍມີອີກແລ້ວ. ຫຼາຍ

ຄົນເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າເປັນຄໍາອຸປມາເໝືອນທີ່ພຣະອົງຊົງເວົ້າໃນມັດທາຍ 23:24 ເມ່ືອພຣະອົງເວົ້າ

ກັບພວກຟາຣ ີຊາຍວ່າ ìໂອພວກນາຍທາງຕາບອດເຮີຍ, ເຈ້ົາຕອງແມງມ່ີອອກເສັຽ ແຕ່ກືນໂອດໂອທັງໂຕ.”

ທ່ານອາດຈະເຂ້ົາໃຈພຣະຄໍານ້ີໄດ້ຫລາຍໆຢ່າງ ແຕ່ສ ິ ່ງສໍາຄັນກໍຄືມັນເປັນການຍາກທີ່ຢາກມີຊັບສົມບັດຢ່າງ

ມາກມາຍແລະເປັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ. ຊັບສົມບັດສາມາດເປັນອຸປະສັກໃນການເປັນສາວົກແລະດໍາເນີນ
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ຊີວິດຕາມຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ມະນຸດທຸກຄົນຕ້ອງອາສັຍພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຈະໄດ້ເຂ້ົາແລະດໍາ

ເນີນຊີວິດໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະອົງ; ມະນຸດຕ້ອງການສ ິ ່ງອັສຈັນທີພ່ຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດທີ່ໄມ້ກາງແຂນ.

ອຸປສັກຂອງການຕິດຕາມພຣະຄຣິດຈະມີຢ່ ູສເມີ, ຖ້າບ່ໍແມ່ນຊັບສົມບັດ ກໍຈະແມ່ນສ ິ ່ງອ່ືນໆ; ສະນ້ັນພວກ

ເຮົາຈະຕ້ອງເຊ່ືອແລະວາງໃຈວ່າ ເຣ ື ່ອງຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ

ຂ ຶ ້ນໄດ້, ແລະບ່ໍແມ່ນເຮົາ.

3. ສລະດຽວນີ້ ເພືອ່ຈະໄດໃ້ນມືໜ້າ້: ( ມາຣະໂກ 10:28-31 )

ພຣະຄໍາພາກຕ່ໍໄປບອກໃຫ້ຮູ້ເຖ ິງຄວາມຮ ູ້ສຶກຂອງພວກສາວົກ ເມ່ືອໄດ້ຍິນເຣ ື ່ອງຄວາມຮັ່ງມີແລະໂອດໂອ;

“ພວກສາວົກແຮ່ງປລາດໃຈຫລາຍຈ່ຶງເວົ້າກັນວ່າ, ìຖ້າຢ່າງນ້ັນໃຜຈະລອດພ້ົນໄດ້.” ເປໂຕກ່າວວ່າ, ìເບ່ິງ

ແມ, ຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍໄດ້ສລະຫມົດທຸກສ່ິງແລ້ວ ແລະໄດ້ຕາມທ່ານມາ” (10:28). ເປໂຕອາດຈະຄິດວ່າ 

ການສລະທຸກຢ່າງໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ; ຄວາມຈິງແລ້ວຊີວິດນິຣັນບ່ໍຢ່ ູທີກ່ານ

ຮັກສົມບັດ ຫລືການສລະທຸກຢ່າງ; ຊີວິດນິຣັນແມ່ນເຣ ື ່ອງຄວາມເຊ່ືອແລະພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ.

ໃນຕອນນ້ີພຣະເຢຊູຊົງໜຸນໃຈສາວົກທັງຫລາຍວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຈິງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ສລະ

ເຮືອນ ຫລືອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງ ຫລືພ່ໍແມ່ ຫລືລູກ ຫລືໄຮ່ນາ ເພາະເຫັນແກ່ເຮົາແລະເຫັນແກ່ຂ່າວປະເສີດໃນ

ໂລກນ້ີຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບຕອບແທນຮ້ອຍທໍ່ ຄືເຮືອນ ອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງ ພ່ໍແມ່ ລູກແລະໄຮ່ນາ” (10:29-30).

ພຣະອົງຊົງເພີ ້ມວ່າ, “ທັງຈະຖືກການຂ່ົມເຫັງດ້ວຍ.” ການເປັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດມີທັງການສລະ

ສົມບັດແລະການຈະຖືກຂ່ົມເຫັງ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດກໍຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ ຊ່ຶງອາດຈະບ່ໍແມ່ນຊັບສ ິ ່ງຂອງໃນໂລກນ້ີ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິດັ

ການຕ່ໍສູ້ຄວາມກົດດັນຈາກສັງຄົມເປັນເຣ ື ່ອງຍາກຫລາຍສໍາລັບຄຣິສຕຽນ. ພວກເຮາົມັກໄດ້ຍິນຄໍາໂຄສະນາ

ເລ້ືອຽໆວ່າ ìອັນນ້ີຄັກຫລາຍ ອັນນ້ັນກໍຄັກຫລາຍî ຫລື ìເຈ້ົາສົມຄວນມີສ ິ ່ງນ້ີ.î ນອກນ້ັນພວກເຮົາຍັງຖືກສອນ

ວ່າ ຖ້າຢາກໃຫ້ເສຖກິດຂອງຊາດດີຂ ຶ ້ນ ທຸກຄົນຈະຕ້ອງມີການຊ້ືຂາຍເພີ ້ມຂ ຶ ້ມ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນຄຣິສ

ຕຽນພາກັນພຍາຍາມດໍາເນີນຊີວິດແບບງ່າຍໆ ຫລີກເວັນ້ການຊ້ືສ ິ ່ງຂອງທີ່ບ່ໍຈໍາເປ ັນ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້

ຕິດຕາມພຣະເຢຊູງ່າຍຂ ຶ ້ນ.

ຊັບສ ິ ່ງຂອງເປັນອັນຕະລາຍສໍາລັບຊີວິດຄຣິສຕຽນເພາະຣາຄາ: ນ່ຶງ, ຄ່າທີ່ຈະຕ້ອງຊ້ື; ສອງ, ຣາຄາຊ້ອນໃນ.

ຊ້ືເຮືອນໃຫຍ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນໃນການບົວລະບັດ; ຊ້ືຣົດແພງຫາບ່ອນຈອດຍາກເພາະຢ້ານຄົນຂີດ ຫລືຕໍາ

ໃຫ້ເສັຽຫາຍ. ຂອງຫລ ິ ້ນໃນຊີວິດບາງຄ້ັງມີຣາຄາແພງກວ່າຣາຄາທີ່ຊ້ືໃນຕລາດ. ບາງຄ້ັງຣາຄາເຮັດໃຫ້ຈິດວິນ

ຍານປ່ັນປ່ວນ, ເຮັດໃຫ້ບ່ໍສາມາດຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ, ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຢຊູຈືດຈາງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຊວນຄິດ:

1. ມີຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດ ທີແ່ຍກທ່ານອອກຈາກພຣະເຈ້ົາ?
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2. ໃນມາຣະໂກ 10:21, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງ “ເພ່ງເບ່ິງຜູ້ນ້ັນກໍຊົງຮັກທ່ານ.î ມີຫຍັງທີ ່ພິເສດໃນຄວາມເວົ້າ

ນ້ີ? ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເມ່ືອໄດ້ພົບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູ?

3. ຊັບສົມບັດເປັນອຸປສັກສໍາລັບການເປັນສາວົກ. ທ່ານມີອຸປສັກແນວໃດແດ່ໃນການເປັນສາວົກ?

4. ເວລາອ່ານພຣະທັມສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີແລ້ວ ຫລາຍຄົນມັກມີຄວາມຄິດວ່າຄວາມເຜ່ືອແຜ່ໃນພຣະ

ນາມພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ສ ິ ່ງກີດຂວາງຂອງການເຂ້ົາແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາຫາຍອອກໄປ. ສ ິ ່ງນ້ັນເຮັດ

ໃຫ້ພວກເຮົາມີອິສລະໄດ້ຢ່າງໃດ? ຊັບສົມບັດປະເພດໃດເຮັດໃຫ້ທ່ານບ່ໍມີເວລາສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ?

ທ່ານຈະແກ້ໄຂກັບສ ິ ່ງນ້ັນໆຢ່າງໃດ?

5. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເຖ ິງການຖືກການຂ່ົມເຫງວ່າເປັນຜົນຂອງບຸກຄົນທີ່ສລະຊີວິດເພາະຂ່າວປະເສີດ.

ການຖືກຂ່ົມເຫັງເປັນຜົນໄດ້ວິທໃີດ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທ ີ10

ຂາດການເຜືອ່ແຜ່

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 25: 31-46

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມັດທາຍ 25: 31-46

ຈ ຸດສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການຂາດຄວາມເຜ່ືອແຜ່ກັບຄົນຕ່ໍາຕ້ອຍແລະຍາກຈົນ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກ

ເຮົາບ່ໍໄດ້ດູແລອົງພຣະເຢຊູ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງຖ່ອມຕົວລົງເພ່ືອຮັບໃຊ້ຄົນຕ່ໍາຕ້ອຍແລະຍາກຈົນ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພ່ືອເບ ິ ່ງວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ຂ້ອຽມີຄວາມເຜ່ືອແຜ່ກັບທຸກຄົນວິ

ທີໃດແດ່, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຂ້ອຽເຫັນວ່າເປັນຜູ້ຕ່ໍາຕ້ອຍແລະຍາກຈົນ.

ຄໍານໍາ

ຄວາມເຜ່ືອແຜ່ເພາະເຫັນແກ່ພຣະເຢຊູຄຣິດຈະມີຜົນໃນວັນພິພາກສາທີ່ຈະມາເຖ ິງ, ເພາະການສະແດງ

ຄວາມຮັກ ແລະຄວາມເມດຕາຖືວ່າເປັນສ ິ ່ງສໍາຄັນ.

ພວກເຮົາສາມາດເບ ິ ່ງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແບ້ແລະແກະເຖ ິງວ່າພວກເຮົາຈະບ່ໍແມ່ນຄົນລ້ຽງສັດ. ມັດ

ທາຍ 25 ສອນວ່າ ວັນນ່ຶງພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມາແລະພຣະອົງຈະແຍກຄົນທັງຫລາຍອອກຈາກກັນເໝືອນ

ຜູ້ລ້ຽງແກະແຍກແບ້ ອອກຈາກແກະຂອງຕົນ. ຄວາມແຕກຕ່າງກໍຄືພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ສະພາບແທ້ຈິງຂອງຄົນທັງ

ຫລາຍ ທີ່ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເບ ິ ່ງເຫັນ. ພຣະເຢຊູຈະຊົງຊອກຫາສ ິ ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ມ້ືນ້ີໃຫ້ພວກເຮົາສັງເກດ

ເບ ິ ່ງວ່າແມ່ນຫຍັງຄືສ ິ ່ງສໍາຄັນໃນພຣະເນດພຣະອົງ ແລະເບ ິ ່ງຄວາມໝາຍຂອງການເຜ່ືອແຜ່ໃນພຣະນາມ

ພຣະເຢຊູ.

1. ຂະນະທີພ່ວກເຮາົຢູຕ່ໍໜ່າ້ພຣະບນັລງັ: ( ມັດທາຍ 25:31-34 )

ພຣະຄໍາຕອນນ້ີເປີດສາກດ້ວຍການສະເດັດມາເຖ ິງຂອງບຸດມະນຸດຜູ້ຊົງເຕັມດ້ວຍພຣະຣັສມີ ພ້ອມຝ ູງເທວະ

ດາ ແລະຊົງປະທັບເທ ິງພຣະທີ່ນ່ັງ. ນ້ັນຄືສ ິ ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນເວລາພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດກັບມາ; ພຣະ

ອົງຈະປະທັບເທ ິງບັນລັງອັນຮ ຸ ່ງເຮືອງອ້ອມຮອບດ້ວຍຝ ູງເທວະດາ.

ພຣະຄໍາຕ່ໍໄປໃຫ້ຄວາມສະບາຍໃຈກັບຜູ້ຟັງ, “ບັນດາປະຊາຊາດຕ່າງໆ ຈະຖືກຊົງໂຮມກັນຕ່ໍພຣະພັກຂອງ

ພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຈະຊົງແຍກເຂົາອອກຈາກກັນî (25:32). ຫລາຍຄົນໃນສມັຍນ້ັນເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າພຣະ

ເຢຊູຈະຊົງແຍກຄົນຕ່າງຊາດອອກຈາກຊົນຊາດຢິວ; ແຕ່ຄວາມຈ ິງແທ້ການແຍກອອກຈາກກັນບ່ໍແມ່ນເຣ ື ່ອງ

ເຜ່ົາພັນ ແຕ່ແມ່ນເຣ ື ່ອງການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ. ພຣະເຢຊູຈະແຍກຄົນທັງຫລາຍອອກຈາກກັນໂດຍອີງໃສ່
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ສ່ິງທີ່ບຸກຄົນໄດ້ເຮັດໃນຊີວິດ ໂດຍສະເພາະກັບຄົນ ຕ່ໍາຕ້ອຍແລະຍາກຈົນ.

ແບ້ແລະແກະຕ່າງກໍຈະປລາດໃຈເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ເຫັນຖານະໃໝ່ທີ່ພຣະເຢຊູຈະ ຊົງມອບໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ.

2. ແກະແລະການທາໍດຂີອງພວກເຂາົ: ( ມັດທາຍ 25:35-40 )

ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງເລືອກຝ ູງແກະກໍເປັນເຣ ື ່ອງທີ່ເຫັນໄດ້ງ່າຍ ເພາະຜູ້ທີ່ຈະເຂ້ົາຢ່ ູໃນຝ ູງແກະຈະຕ້ອງເປັນຄົນ

ທີ່ສະແດງຄວາມເມດຕາກັບຄົນທີຕ່ໍ່າຕ້ອຍແລະຍາກຈົນ. ແຕ່ລະວັງຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນເຮັດການດີເພ່ືອ

ຈະຮັບຄວາມພ້ົນ; ພຣະເຢຊູຊົງບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ສາວົກຂອງພຣະອົງບັນທຶກການດີຂອງຕົນໄວ້ ເພ່ືອທຸກຄົນຈະ

ບ່ໍໄດ້ແຂ່ງຂັນ ຫລືປຽບທຽບກັນລະຫວ່າງການດີຂອງພວກຕົນ.

ພຣະເຢຊູຊົງປາຖນາໃຫ້ສາວົກທຸກຄົນເຮັດການດີສເມີໄປ ເພາະພວກເຮົາເປັນບຸກຄົນທີພ່ຣະອົງຊົງແຕ່ງຕ້ັງ

ໃຫ້ເປັນທູດຂອງພຣະອົງຢ່ ູໃນໂລກນ້ີ. ການຊົງແຍກຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ຢ່ ູໃນຝ ູງແບ້ແລະແກະແມ່ນເຈຕນາໜຸນ

ໃຈຜູ້ເຊ່ືອຫລາຍກວ່າການເຕືອນເຣ ື ່ອງພິພາກສາທີ່ຈະມາເຖ ິງ. ການເປັນຄົນຂອງຣາຊອານາຈັກສວັນແມ່ນ

ເຣ ື ່ອງຄວາມສ ັມພັນກັບຄົນທັງຫລາຍໃນໂລກ ແລະບ່ໍແມ່ນເຣ ື ່ອງການຖືກົດບັນຍັດຫລືພິທີກ ັມທາງສາສນາ.

ໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໃນທໍານອງນ້ີເຖ ິງຜູ້ເຊ່ືອທັງຫລາຍທີໂ່ກຣິນໂທວ່າ:

îສ່ິງທ ັງປວງນ້ີເກີດມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ເຮົາຄືນດີກັບພຣະອົງທາງພຣະຄຣິດ ແລະຊົງປະທານໃຫ້

ເຮົາມີໜາທີປ່ະຕິບັດໃນການຄືນດີນ້ັນຄືພຣະເຈ້ົາຜ ູ ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນອົງພຣະຄຣິດ ໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ມະນຸດຄືນ

ດ ີກັນກັບພຣະອົງ ບ່ໍໄດ້ຊົງຖືໂທດໃນການຜິດບາບຂອງເຂົາ ແລະຊົງມອບຂ່າວເຣ ື ່ອງການທີ່ພຣະອົງໃຫ້ຄືນດີ

ກັນນ້ັນໄວ້ກັບເຮົາເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງເປັນທູດຂອງພຣະຄຣິດ ໂດຍທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງຂໍຮ້ອງເຈ້ົາທັງຫລາຍທາງ

ເຮົາ ເຮົາຈ່ຶງຂໍຮ້ອງພວກເຈ້ົາໃນນາມຂອງພຣະຄຣິດວ່າ ìຈ່ົງຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາຄືນດີກັນ

ກັບພຣະອົງເທນີ” (2 ໂກຣິນໂທ 5: 18-20)

ພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອທຸກຄົນມີສ່ວນໃນວຽກງານການຄືນດີຂອງພຣະຄຣິດ; ໂປໂລເອ້ີນຄຣິສ

ຕຽນທັງຫລາຍວ່າທູດຜູ້ນໍາຂ່າວເຣ ື ່ອງການຄືນດີ. ສ ິ ່ງນ່ຶງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງສອນພວກສາວົກແມ່ນການຮັບໃຊ້ຜູ້ທີ່

ຕ່ໍາຕ້ອຍ. ພວກເຮົາໄດ້ກາຍເປັນແກະເພ່ືອຈະນໍາໂລກໃຫ້ຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ, ໂດຍເລີ ້ມຈາກການດີເລັກນ້ອຽ.

ການເປັນແກະເພ່ືອການຄືນດີບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າສ ິ ່ງທີ່ພວກຜູ້ເຊ່ືອເຮັດມີຄວາມສໍາຄັນໝົດ; ແນ່ນອນພວກເຮົາບ່ໍ

ໄດ້ເຮັດການດີເພ່ືອຈະຊ່ວຍຕົວເອງໃຫ້ລອດພ້ົນ, ແຕ່ການເຮັດດີຫລັງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນແລ້ວເປັນການ

ເຊ່ືອມໂຍງຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຢຊູຄຣິດແລະໂລກມະນຸດທີພ່ວກເຮົາອາສັຍຢ່ ູ. ຄວາມໃກ້ຊິດ

ກັບພຣະຄຣິດຊ່ວຍພວກເຮາົໃຫ້ເຫັນສະພາບຕົວຈິງຂອງຄົນທົ່ວໄປ ແລະຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຮັກແລະເມດ

ຕາຄົນທີກໍ່າລັງຢ່ ູໃນຄວາມທຸກລໍາບາກ. 
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3. ແບແ້ລະຄວາມບາບເພາະການເມນີເສຍີ: ( ມັດທາຍ 25: 41-46 )

ບ່ໍມີຜູ້ໃດໃນສມັຍພຣະເຢຊູທີ່ຢາກໃຫ້ຄົນອ່ືນປຽບຕົວເອງໃສ່ຕົວແບ້; ທຸກຄົນຮູ້ວ່າຕົວແບ້ບ່ໍມີຄວາມຫ່ວງໃຍ

ຄົນທີຕ່ໍ່າຕ້ອຍ; ທຸກຄົນຮ້ ູວ່າແບ້ເປັນສັດທີ່ມີຄ່ານິຍົມໜ້ອຽ.

ທີ່ພຣະທີ່ນ່ັງ, ພຣະເຢຊູຈະຊົງບອກຝ ູງແບ້ວ່າເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈ່ຶງຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນແບ້: ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ສະ 

ແດງຄວາມເມດຕາກັບຄົນທີ່ຂາດເຂີນ; ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ໃຫ້ອາຫານ, ເສ້ືອຜ້າ, ນ້ໍາດ່ືມ, ຫລືຄວາມຮັກກັບຜູ້ຕ່ໍາ

ຕ້ອຍ. ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ທີ່ພວກທ່ານໄດ້ເຮັດການເຫລ່ົານ້ິແກ່ຜູ້

ຕ່ໍາຕ້ອຍທີ່ສຸດຄົນນ່ຶງໃນພວກ ພ່ີນ້ອງເຮົານ້ິ ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາເໝືອນກັນÖເພາະວ່າເຮົາຢາກເຂ້ົາ ສູບ່ໍໄດ້ໃຫ້

ເຮົາກິນ ເຮົາຫິວນ້ໍາສູບ່ໍໄດ້ໃຫ້ເຮົາດ່ືມເຮົາ ເປັນແຂກບ້ານມາ ສູບ່ໍໄດ້ພາເຮົາເຂ້ົາໄປ ເຮົາເປືອຍຕົວແຕ່ສູບ່ໍ

ໄດ້ເອົາເຄ່ືອງມາໃຫ້ນຸ່ງ ເຮົາເຈັບປ່ວຍແລະຢູ່ໃນຄຸກແຕ່ສູບ່ໍໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມເຮົາ” (25: 40-43). ໃນຂະນະທີ່

ຝ ູງແກະໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະບິດາແລະໄດ້ເຂ້ົາສູ່ຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຍິນດີ, ຝ ູງແບ້ໄດ້

ຖືກໄລ່ໃຫ້ໜີໄປ “ໃນໄຟທີ່ໄໝ້ຢູ່ເປັນນິດຊ່ຶງຊົງຈັດຕຽມໄວ້ສໍາລັບພຍາມານກັບບໍຣິວານຂອງມັນ” (25:41).

ຮູບພາບການດູແລຄົນຍາກຈົນຂອງຝ ູງແກະເປັນພາບກົງກັນຂ້າມກັບຝູງແບ້ທີ່ດໍາເນີນຊີວິດແບບຂາດຄວາມ

ສົນໃຈກັບຄົນທັງຫລາຍທີ່ມີຄວາມທຸກລໍາບາກຢ່ ູໃນໂລກ. ຝູງແບ້ອາດຈະບ່ໍມີສ່ວນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍ

ຕ້ອງທຸກລໍາບາກ ແຕ່ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາແມ່ນເມີນເສີຍຕ່ໍສະພາບການ.

ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ຄວາມທຸກລໍາບາກໃນໂລກມະນຸດ ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງລົງມາເປັນມະນຸດ; ຖ້າພວກເຮົາມີ

ຄວາມສ ັມພັນອັນດີກັບພຣະອົງ, ພວກເຮົາຈະເປັນຫ່ວງຄົນທັງຫລາຍທີທຸ່ກລໍາບາກ ແລະພ້ອມທີຈ່ະສະແດງ

ຄວາມເຜ່ືອແຜ່ກັບພວກເຂົາ. ຝູງແບ້ຜິດພາດໄປ ເພາະພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເຫັນຄວາມທຸກລໍາບາກທີ່ອ້ອມຮອບ

ພວກເຂົາ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິດັ

ພຣະເຢຊູເລ່ົາເຣ ື ່ອງການຊົງແຍກເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາມີບົດບາດ ແລະໃຫ້ພວກເຮົາຢາກເປັນແກະໂດຍການກະ

ທໍາຂອງພວກເຮົາ. ເນ່ືອງຈາກພວກເຮົາຮູ້ເຣ ື ່ອງນ້ີ, ພວກເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ແປກໃຈໃນວັນພິພາກສາ ເພາະພວກ

ເຮົາຮູ້ວ່າຕົວເອງຈະຕ້ອງເຮດັຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ; ສາວົກພຣະເຢຊູຜູ້ຢາກເປັນຄົນເຜ່ືອແຜ່ຈະຕ້ອງເຮັດກັບ

ທຸກຄົນໂດບບ່ໍເລືອກໜ້າ. ຄົນໃນໂລກນ້ີເຫັນພຣະຄຣິດຜ່ານທາງພວກສາວົກ; ການຕ້ັງໃຈທີຈ່ະເປັນຄົນເຜ່ືອ

ແຜ່ເປັນເຣ ື ່ອງສໍາຄັນ.

ໃນຂະນະທີພ່ວກເຮົາບ່ໍອາດຈະຊ່ວຍຄົນຍາກຈົນທີ່ມີຫລວງຫລາຍໃນໂລກ, ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາ

ຈະບ່ໍເຮັດຫຍັງເລີຍ. ຈ່ົງເຮັດໃນສ ິ ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດໄດ້: ໃຫ້ນ້ໍາດ່ືມ, ຢ້ຽມຄົນປ່ວຍທີ່ໂຮງພະຍາບານ, ຫລື

ຢ້ຽມຄົນທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ກໍເປັນວິທທີີ່ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ອົງພຣະເຢຊູເອງ. 
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ສ່ີງສໍາຄັນຄືພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງສະຖິດຖ ້າມກາງພວກເຮົາ; ໂອກາດມີຢ່າງມາກມາຍສໍາລັບການ

ຮັບໃຊ້ລູກຂອງພຣະອົງ. ບາງຄ້ັງພຣະເຢຊູອາດຈະຢູ່ໃນໃບໜ້າຂອງຄົນຂໍທານ, ບາງຄ້ັງພຣະອົງອາດຈະຢ່ ູໃນ

ຊີວິດຂອງເພ່ືອນຜູ້ນ່ຶງທີ່ຕ້ອງການຄໍາປຶກສາ, ຫລືຢູ່ໃນເຍົາວະຊົນທີ່ຕ້ອງການການຮບັຮູ້ຈາກຜ້ ູສູງອາຍຸ. ດໍາ

ເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຜ່ືອແຜ່ເພ່ືອພຣະເຢຊູແມ່ນບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາໃນເວລານ້ີ; ພຣະຄ ັມພີມ້ືນ້ີສະແດງ

ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ຄວາມເຜ່ືອແຜ່ແມ່ນຫຍັງ.

ຄາໍຖາມ ເພືອ່ພຈິາຣະນາ

1. ແກະໃນບົດຮຽນນ້ີເຮັດການດີໂດຍບ່ໍຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພຍາຍາມ. ມັນເປັນເຣ ື ່ອງເກີດຂ ຶ ້ນເອງ. ທ່ານຈະ

ຕ້ອງປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່ເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນເຊ່ັນນ້ັນ?

2. ເປັນຫຍັງບາງເທື່ອທ່ານບ່ໍເຫັນຄວາມຂາດເຂີນຂອງຄົນອ່ືນທີ່ຢ່ ູໃກ້ທ່ານ?

3. ແບ້ຈະການເປັນແກະໄດ້ບ່ໍ? ຖ້າໄດ້, ແມ່ນເຮັດວິທໃີດ? ຖ້າບ່ໍ, ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນບ່ໍໄດ້?

4. ການຮັບໃຊ້ແນວໃດແດ່ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານທີຖື່ກກັບມາຕການຂອງພຣະເຢຊູເຣ່ຶອງການດູແລ 

ìຜ້ ູຕ່ໍາຕ້ອຍທີ່ສຸດຄົນນ່ຶງໃນພວກພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາ”?

5. ມີຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານຈະປ່ຽນແປງ ຖ້າທ່ານເລີ ້ມເຫັນຄວາມຂາດເຂີນໃນຄົນອ່ືນຫລາຍຂ ຶ ້ນ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທີ 11

ຜກູພນັດວ້ຍໃຈກວາ້ງຂວາງ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂກໂລຊາຍ 3:12-14; ເຮັບເຣີ 13:1-8, 14-16

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂກໂລຊາຍ 3:12-14; ເຮັບເຣີ 13:1-16

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອບອກສອນວ່າຄຣິສຕຽນຄວນມີຄວາມສັມພັນດ້ວຍໃຈກ້ວາງ

ຂວາງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານຈະສ ໍາແດງການມີໃຈກ້ວາງຂວາງແນວໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊັກຈູງໃຫ້ເຮົາໄດ້ສໍາແດງຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາດ້ວຍຄວາມ

ພໍໃຈໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.

ຄາໍນາໍ

ບົດຮຽນວັນນ້ີເປັນຄໍາສ່ັງໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍຮັກກັນແລະກັນດ້ວຍນ້ໍາໃສໃຈຈິງ, ຕ້ອນຮັບເຊ່ິງກັນແລະກັນດ້ວຍ

ຄວາມຍິນດີ ໂດຍບ່ໍເອົາຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກທີເ່ຮົາທງັຫລາຍປະເຊີນຢູ່ມາທຽບກັບສງ່າຣາສີທີຈ່ະມາຂ້າງ

ໜ້າ.

1. ນຸງ່ຫົມ່ຄວາມຮກັ: (ໂກໂລຊາຍ 3:12-14)

ການມີຊີວິດດ້ວຍຈິດໃຈກວ້າງຂວາງນ້ັນລາງຄົນກໍເປັນມາແຕ່ມ້ືເກີດ ພ້ອມກັນນ້ັນລາງຄົນກໍເປັນໃຈແຄບມາ

ແຕ່ມ້ຶເກີດເຊ່ັນກັນ ແຕ່ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍແມ່ນອຸປສັກແຕ່ປະການໃດ ຄືຫລັງຈາກເຮົາມາເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ

ແລ້ວສິ່ງເຫລ່ົານ້ີກໍລ່ວງກາຍໄປ ìເຫດສັນນ້ັນຖ້າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນຄົນທີ່ຖືກຊົງສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່

ແລ້ວ ຖານະເກ່ົາເຫລ່ົານ້ັນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ ເບ່ິງແມ໋, ກາຍເປັນສ່ິງໃຫມ່ທັງນ້ັນî (2ໂກຣິນໂທ 5:17). ແປວ່າ 

ເມ່ືອມາເຊ່ືອພຣະເຢຊູແລ້ວກໍກາຍເປັນຄົນໃໝ່ແລ້ວ ເວົາ້ອີກຢ່າງນ່ຶງແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໃຫ້ມາເປັນໄພ່

ພົນຂອງພຣະອົງ  ຄວາມຜິດບາບອັນເກ່ົາຂອງເຮົາຖືກລົບລ້າງແລ້ວດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູ ດັ່ງນ້ັນ

ເຮົາຈ່ຶງກາຍເປັນຄົນບໍຣິສຸດໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະເຮົາຖືກເລືອກໃຫ້ມາເປັນໄພ່ພົນຂອງ

ພຣະອົງ.

ìເຫດສັນນ້ັນໃນຖານະທີ່ເປັນພວກຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກ ແລະຊົງເລືອກໄວ້ໃຫ້ເປັນໄພ ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຈ່ົງ

ສວມໃນເມດຕາ ໃຈປານີ ໃຈຖ່ອມລົງ ໃຈອ່ອນສຸພາບ ໃຈອົດທົນດົນນານî (ຂ້ໍ 12). ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າໃນ

ຖານະທີເ່ຮົາເປັນຜູ້ທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງນ້ັນມີຫລັກຖານວ່າ ຊີວິດຂອງເຮົາຈະ

ຖືກປ່ຽນແປງໂດບບ່ໍຄໍານຶງວ່າຊີວິດຕ້ົນເດີມນ້ັນເປັນຢ່າງໃດ  ຫາກພຣະເຈ້ົາຊົງປ່ຽນຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງປ່ຽນໃຫ້ຖືກ

ລັກສະນະຂອງຄຣິສຕຽນຫ້າປະການຄື; 1. ສວມໃຈເມດຕາ 2. ໃຈປານີ 3. ໃຈຖ່ອມລົງ 4. ໃຈ
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ອ່ອນສຸພາບ ແລະ       5. ໃຈອົດທົນດົນນານ. ໂປໂລສ່ັງດ້ວຍຄໍາວ່າ ìສວມî (Cloth) ເປັນຄືສວມຫລືນຸ່ງ

ຫ່ົມເສ້ືອຜ້າປົກຄຸມຮ່າງກາຍບ່ໍໃຫ້ເປືອຍຕົວອີກຕ່ໍໄປ, ລາວຈະໄດ້ຮັບຄວາມອົບອ່ ຸນແລະເຮັດໃຫ້ລາວສວຍ 

ງາມຍ້ອນເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມສັນໃດ ຄຣິສຕຽນເຮົາຫາກສວມ    ìສວມໃຈເມດຕາ ໃຈປານີໃຈຖ່ອມລົງ ໃຈອ່ອນສຸ

ພາບ ໃຈອົດທົນດົນນານî ແລ້ວລາວກໍປະກາດໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ເລືອກໃຫ້ລາວປ່ຽນແປງສັນ

ນ້ັນ.

ìຈ່ົງຜ່ອນຫນັກຜ່ອນເບົາເຊ່ິງກັນແລະກັນ ແລະຖ້າແມ່ນຜູ້ໃດມີເຣ່ືອງຕ່ໍກັນ ກໍຈ່ົງຍົກໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນ ອົງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດຍົກໂທດໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍສັນໃດ ພວກເຈ້ົາກໍຈ່ົງຍົກໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນສັນນ້ັນ

ແລ້ວນອກຈາກສ່ິງທັງປວງນ້ີ ຈ່ົງເອົາຄວາມຮັກທີເ່ປັນສາຍຜູກມັດທຸກສ່ິງໄວ້ໃຫ້ເຖິງຄວາມຄົບຖ້ວນî (ຂ້ໍ 13-

14). ປະການອັນສໍາຄັນອັນທີສອງນ້ັນແມ່ນການຢູ່ຮ່ວມກັນ, ບ່ໍມີໃຜບອກແລະຮັປກັນວ່າ ເມ່ືອເວລາເຮົາ 

ເປັນຄຣິສຕຽນແລ້ວທຸກຢ່າງຈະດີໝົດ ດ່ັງນ້ັນເຮົາບ່ໍຄວນໄປໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາກັບຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອວ່າ îຫາກທ່ານ 

ເຈ້ົາມາເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາແລ້ວທຸກຢ່າງຈະດີî ແຕ່ໃນຖານະທີ່ເຮົາເປັນຄົນໃໝ່ແລ້ວ ເຮົາສົມຄວນຜ່ອນໜັກຜ່ອນ 

ເບົາຕ່ໍກັນແລະກັນ ເໝືອນດ່ັງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຜ່ອນແກ່ເຮົາຕລອດມາ. ຍ່ິງໄປ ກວ່ານ້ັນໂປໂລຍັງແນະນໍາວ່າໃຫ້ 

ເອົາຄວາມຮັກເປັນສາຍຜູ້ມັດ, ເພາະວ່າຖ້າເຮົາຮັກສ່ິງໃດຄວາມຮັກໃນ ສ່ິງນ້ັນຈະບັງຄັບເຮົາໃຫ້ເຮັດເພາະ 

ເຮົາຮັກ. ìເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກໂລກຈົນໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອທຸກຄົນທີວ່າງໃຈ

ເຊ່ືອໃນພຣະບ ຸດນ້ັນຈະບ່ໍຈິບຫາຍ ແຕ່ມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດî (ໂຢຮັນ 3:16). ພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະ 

ທານພຣະບຸດ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກ, ໃນທໍານອງດຽວກັນ ຫາກເຮົາຮັກຜູ້ໃດຜູ ້ນ່ຶງ ຄວາມຮັກທີ່ເຮົາມີຕ່ໍ

ເພ່ິນນ້ັນຈະຜູກມັດຫລືບັງຄັບໃຫ້ເຮົາເຮັດດີຕ່ໍເພ່ິນ ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະໂປໂລຈ່ຶງສ່ັງເຮົາວ່າ ìເອົາຄວາມຮັກທີ່

ເປັນສາຍຜູກມັດທຸກສ່ິງໄວ້ໃຫ້ເຖິງຄວາມຄົບຖ້ວນî.

2. ຄດຶເຫນັໃຈຜຸູ້ອືນ່: (ເຮັບເຣີ 13:1-8).

ການຄຶດເຫັນໃຈຜູ້ອ່ືນເປັນຂອງທັມມະດາທີ່ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງປະພຶດ   ແລະຍັງເປັນຄໍາສ່ັງໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍ

ຮັກກັນແລະກັນວ່າ ìຈ່ົງໃຫ້ຄວາມຮັກຢ່າງພ່ີນ້ອງມີຢູ່ຕ່ໍກັນສເມີໄປî (ຂ້ໍ 1) ໃນຄໍາສ່ັງນ້ີເຮົາເຫັນວ່າ ເພ່ິນໄດ້ສ່ັງ

ເຮົາໃຫ້ຮັກຢ່າງພ່ີນ້ອງຮັກກັນ ເພາະຕາມທໍາມະດາແລ້ວບ່ໍວ່າຊາດໃດ, ເຜ່ົາໃດກໍຕາມພ່ີນ້ອງຍ່ອມຈະຮັກກັນ 

ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອເຮົາໃຊ້ຄໍາເວົ້າວາ່ພ່ີນ້ອງຄຣິສຕຽນເຮົາກໍຄວນຮັກຢ່າງພ່ີນ້ອງຍ່ິງກວ່າພ່ີນ້ອງສາຍເລືອດ     ເພາະ

ເປັນພ່ີນ້ອງຮ່ວມຄວາມເຊ່ືອ.

ການຕ້ອນຮັບແຂກກໍເປັນສ່ິງສໍາຄັນອີກປະການນ່ຶງທີ່ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ການຕ້ອນຮັບທີ່ພຣະຄັມພີ

ສອນຕອນນ້ີແມ່ນການຕ້ອນຮັບຄົນແປກໜ້າທີ່ເດີນທາງຜ່ານໄປມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ປະກາດຂ່າວປະ

ເສີດມາເທສນາໃກ້ກັບເຂດຂອງທ່ານ. ຂ້ໍ 2 ເວົ້າວ່າ  ìເພາະວ່າດ້ວຍການເຮັດດ່ັງນ້ັນ ບາງຄົນກໍໄດ້ຕ້ອນຮັບ

ເທວະດາໂດຍຕົນບ່ໍທັນຮູ້î. ເມ່ືອເພ່ິນເວົ້າເຖິງເທວະດາ ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດເຫັນດ່ັງນ້ີ;

1. ສອງຜົວເມັຽເດີນທາງໄປເອມາອູດ ໃນລູກາ 24:28-31 ເຂົາໄດ້ຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູໂດຍບ່ໍຮູ້ສຶກ

ຕົວຈົນກວ່າພຣະອົງເຮັດໝາຍສໍາຄັນໂດຍການຫັກເຂ້ົາຈ່ີແລ້ວເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງຮູວ້່າແມ່ນພຣະອົງ.

2. ປະຖົມມະການ 18:1-14 ອັບຣາຮາມຕ້ອນຮັບເທວະດາໂດຍບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນເທວະດາ.
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3. ປະຖົມມະການ 19:1-3 ທ່ານໂລດໄດ້ຕ້ອນ ຮັບເທວະດາໂດຍບ່ໍຮູວ້່າແມ່ນເທວະດາ

ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະທັມເຮັບເຣີຈ່ຶງສອນວ່າ ìບາງຄົນກໍໄດ້ຕ້ອນຮັບເທວະດາໂດຍຕົນບ່ໍທັນຮູ້î. ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນຜູ ້ 

ຂຽນພຣະທັມຕອນນ້ີຍັງສອນໃຫ້ລະນຶກເຖິງຄົນໃນຄຸກ, ຄົນຖືກຂ່ົມເຫງນ້ັນມີຄວາມໝາຍວ່າ ໃນຖານະທີ່

ເປັນຄຣິສຕຽນເຮົາມີຫົວໃຈດຽວກັນ ຖ້າຜູ ້ນ່ຶງເປັນທຸກເຮາົກໍທຸກນໍາກັນ ຄົນເດີນທາງກໍເມ່ືອຍ, ຄົນໃນຄຸກຄຸມ

ຂັງກໍລໍາບາກ, ຄົນຜູ້ຖືກຂ່ົມເຫງກໍທໍຣະມານທັງກາຍແລະໃຈ ດ່ັງນ້ັນເຮົາຄວນແບ່ງເບົາກັນແລະກັນດ້ວຍການ

ຕ້ອນຮັບແຂກດ້ວຍຄວາມເຫລ້ືອມໃສ.

ìເວັ້ນຈາກການຮັກເງິນຄໍາ ຈ່ົງພໍໃຈໃນສ່ິງທີ່ຕົນມີຢູ່î (ຂ້ໍ 5ຂ). ມີເງິນຄໍາແມ່ນສ່ິງມະນຸດປາຖນາ ແລະພຣະ

ເຈ້ົາກໍມີນ້ໍາພຣະທັຍໃຫ້ລູກຂອງພຣະອົງມີຢູ່ມີກິນຢ່າງສນຸກສຸກສະບາຍ, ເຫັນໃນຊີວິດຂອງອັບຣາຮາມ

(ປຖກ 13:2) ເພ່ິນອອກຈາກບ້ານດ້ວຍມືເປ່ົາດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ    ສຸດທ້າຍເພ່ິນ

ກາຍເປັນຄົນຮັ່ງມີພ້ອມທັງເຊ້ືອສາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍເໝືອນດ່ັງເມັດຊາຍໃນທະເລ ( ປຖກ 17). ດ້ວຍເຫດ

ນ້ີການມີເງິນຄໍາ, ຮັ່ງມີເປັນດີບ່ໍຜິດອັນໃດ     ແຕ່ຫາກເຮົາຮັກເງິນຄໍາແລ້ວມັນກໍກາຍເປັນສາຍສະນວນແຫ່ງ

ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ìເພາະວ່າການຮັກເງິນຄໍາເປັນເຄ້ົາມູນຂອງຄວາມຊ່ົວທຸກຢ່າງî (1 ຕມທ 6:10). ປັນຍາຈານ

ກ່າວວ່າ ìຖ້າທ່ານຮັກເງິນ ທ່ານກໍຈະບ່ໍຮູ້ເມ່ືອພໍຈັກເທື່ອî (ປັນຍາຈານ 5:10ກ) ((ສະບັບໃໝ່ສີຟ້າ)).

ການພໍໃຈໃນສ່ິງຕົນເອງມີຢູ່ເຮັດໃຫ້ນອນຫລັບສະບາຍ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບ່ໍຕ້ອງເຮັດຕ້ອງຫາຫຍັງຈົນ

ກາຍເປັນຄົນຂ້ີຄ້ານ. ìການພໍໃຈກັບສ່ິງທີ່ຕົນມີຢູ່ ກໍດີກວ່າການປ່ອຍຕົວເລ້ືອຍໄປຕາມຕັນຫາຂອງຕົນî

(ປັນຍາຈານ 6:9ຂ) ((ສະບັບໃໝ່ສີຟ້າ)). ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເປັນພຣະບິດາຂອງເຮົາຊົງສັນຍາວ່າ ìເຮົາຈະບ່ໍປະ

ຖ້ິມເຈ້ົາຈັກເທື່ອî (ຂ້ໍ 5ຄ). ເປັນຄໍາສັນຍາອັນແນ່ນອນຂອງພຣະອົງຕ່ໍບັນດາລູກຂອງພຣະອົງ ດ້ວຍເຫດນ້ີ

ເຮົາຄວນມີໃຈກວ້າງຂວາງ ໃນການຕ້ອນຮັບແຂກໂດຍບ່ໍຄຶດວ່າເປັນການສ້ິນເປືອງ    ຫລືຢ້ານເຮົາຈະຂາດ

ເຂີນພາຍຫລັງ.

3. ມໃີຈກວາ້ງຂວາງ: (ເຮັບເຣີ 13:9-16 )

ການມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງເປັນປັດໃຈສໍາຄັນອັນສໍາລັບຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງມີໄວ້ສເມີ    ແຕ່ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີ

ຂອບເຂດໃນການກວ້າງຂວາງ ຈະກວ້າງໄປເຖິງໃສແດ່ຈະຕ້ອງອີງໃສ່ພຣະຄັມພີເປັນຫລັກ, ເຮາົສາມາດໄປ

ໃນງານສັງສັນຂອງເພ່ືອນຝູງທີ່ບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນໄດ້  ແຕ່ເຮົາຈະຕ້ອງຢືນໝັ້ນຄົງຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອແລະສັດຊ່ືຕ່ໍອົງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໂດຍບ່ໍເຮັດແບບ ìເຂ້ົາບ້ານຕາລ່ິວກໍລ່ິວຕາຕາມî ແປວ່າໄປບ່ອນໃດ ເພ່ິນເຮັດແນວໃດເຮັດ

ຕາມເພ່ິ່ນ. ພຣະເຢຊູກິນເຂ້ົາກັບຄົນເກັບພາສີແລະຄົນບາບໃນພຣະທັມລູກາ 15 ເປັນບົດຮຽນອັນສໍາຄັນແກ່

ເຮົາໃນການພົວພັນກັບຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອ ເພ່ິນໄດ້ວາງແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ເຮົາເປັນຢ່າງດີ. ການມີໃຈກວ້າງຂວາງຂອງ

ເຮົານ້ັນຮວມທັງໄປຮ່ວມເພ່ິນ ແລະເຊີນເພ່ິນມາດ້ວຍ   ìເມ່ືອທ່ານຈັດການກິນລ້ຽງຂ້ຶນນ້ອຍຫລືໃຫຍ່ກໍຕາມ 

ຢ່າເຊີນຈໍາເພາະບັນດາມິດສະຫາຍ ຫລືອ້າຍນ້ອງຍາດພ່ີນ້ອງ ເພ່ືອນບ້ານຜູ້ຮັ່ງມີ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະເຊີນທ່ານ

ອີກເປັນການຕອບແທນ ແຕ່ເມ່ືອທ່ານຈັດການກິນລ້ຽງຂ້ຶນ ຈ່ົງເຊີນຄົນຍາກຈົນ ຄົນພິການ ຄົນຂາເສ້ັງ ຄົນ
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ຕາບອດແລ້ວທ່ານຈະເປັນສຸກî (ລູກາ 14:12-13). ຄວາມສໍາຄັນອີກປະການນ່ຶງ    ເຮົາຕ້ອງຣະວັງຕົວໃຫ ້ດີ

ເມ່ືອເຮົາໄປຮ່ວມງານກັບຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອìຢ່າຍອມໃຫ້ຄໍາສອນອັນແຕກຕ່າງນ້ັນພາຕົວຫລົງໄປ ເພາະເປັນການ

ດີຢູ່ແລ້ວທີຈ່ະໃຫ ້ກໍາລັງແຂງຂ້ຶນດ້ວຍພຣະຄຸນ  ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍອາຫານການກິນ  ຊ່ຶງບ່ໍເປັນປໂຍດແກ່ຄົນທີ່ປະ 

ຕິບັດຕາມî (ຂ້ໍ 9).

ສ່ວນຂ້ໍ 10-16 ນ້ັນແມ່ນຄໍາສລຸບຂອງໂປໂລໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງການຖວາຍທີ່ແທ່ນບູຊາແລະການວາຍພຣະຊົນ

ຂອງພຣະເຢຊູ ເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງຖວາຍແທນຄວາມບາບຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍ, ໃນທີ່ສຸດໂປໂລໄດ້ເປີດເຜີຍ

ວ່າ ການຖວາຍທີພ່ຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍນ້ັນຄື ìຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະມີໃຈເຜ່ືອແຜ່ເຊ່ິງກັນແລະກັນນ້ັນຢ່າໄດ້

ລືມເສັຽ ເພາະເຄ່ືອງບູຊາຢ່າງນ້ີແຫລະ, ເປັນທີພໍ່ພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 16).

ຄາໍຖາມ:

1. ອີງຕາມ ໂກໂລຊາຍ 3:12 ຄົນທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຕ້ອງສວມຫຍັງແດ່?

2. ການຄຶດເຫັນໃຈຜູ້ອ່ືນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

3. ການມມີໃຈກວ້າງຂວາງນ້ັນມີຫຍັງແດ່? ກວ້າງໄປຮອດໃສ?

4. ແມ່ນຫຍັງເປັນເຄ່ືອງບູຊາທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 12

ໃຊຂ້ອງພຣະຣາຊທານຢາ່ງເໝາະສມົ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 12:4-31ກ; ເອເຟໂຊ 4:11-16; 1ເປໂຕ 4:10-11

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຣມ 12:1-8; 1 ໂກຣິນໂທ 12; ເອເຟໂຊ 4:1-16; 1ເປໂຕ 4:10-11

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານເພ່ືອເສີມສ້າງພຣະກາຍ

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານຈະໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານໃນການຖວາຍກຽດພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ໃຊ ້ຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ຖືກຕ້ອງເພ່ືອຖວາຍກຽດ 

ແດ່ພຣະເຈ້ົາ.

ຄາໍນາໍ

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເປັນທີມ່າຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາ, ຂອງພຣະ 

ຣາຊທານທີ່ປະທານໃຫ້ແຕ່ລະຄົນບ່ໍຄືກັນນ້ັນ ກໍເພ່ືອວ່າຈະເປັນການຄົບຖ້ວນທຸກພາກສ່ວນໃນແຜນການ

ຂອງພຣະອົງ ແລະຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບນ້ັນຄວນປະສານງານກັນດ່ັງທີໂ່ລໂປໄດ້ຍົກຕົວ 

ຢ່າງເຣ່ືອງຮ່າງກາຍທີ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງປະສານງານກັນ.

1. ຂອງພຣະຣາຊມາຈາກພຣະວນິຍານ: (1 ໂກຣິນໂທ 12:4-11)

ໂປໂລບ່ໍໄດ້ອະທິບາຍຂອງພຣະຣາຊທານໃນຕອນນ້ີ ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ບອກວ່າຂອງພຣະຣາຊທານທຸກຢ່າງໄດ້ມາ

ຈາກພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ, ເພ່ືອຈຸດປະສົງອັນດຽວກັນ (ຂ້ໍ 4). ແລະຂອງພຣະຣາຊທານທຸກຢ່າງນ້ັນຊົງ

ໄດ້ໂຜດປະທານໃຫ້ຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ (ຂ້ໍ 11). ແລະຊົງຖືວ່າຂອງພຣະຣາຊທານທຸກຢ່າງສເມີ

ກັນ ແຕ່ຜູ້ທີໄ່ດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງຫາກທີ່ຖືວ່າສ່ິງທີຕົ່ນເອງໄດ້ຮັບນ້ັນສູງກວ່າຂອງພຣະຣາຊທານ

ຂອງຜູ້ອ່ືນ ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງເວົ້າໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 13 ວ່າການເວົ້າພາສາແປກໆ, ການປະກາດພຣະທັມ,

ການມີຄວາມຮູ້ເຣ່ືອງພຣະຄັມພີທັງສ້ິນ, ການມີຄວາມເຊ່ືອຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຕລອດເຖິງການບໍຣິຈາກອັນຍ່ິງ

ໃຫຍ່ ຫາກບ່ໍມີຄວາມຮັກກໍບ່ໍໄດ້ປໂຍດຫຍັງໝົດ. ດ້ວຍເຫດນ້ີທຸກຄົນທີໄ່ດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານບ່ໍສົມຄວນ

ຈະເບ່ິງຜູ້ອ່ືນຕ່ໍາກວ່າຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ຕົນເອງໄດ້ຮບັ, ເປັນການສົມຄວນທີ່ຈະຕ້ອງປະສານງານກັນ 

ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາ (ຂ້ໍ 8).

ທ່ານອາຈານໂປໂລໄດ້ບັນທຶກເປັນບັນຊີຂອງພຣະຣາຊທານຝ່າຍພຣະວິນຍານ, ມາຈາກພຣະວິນຍານ ຈາກ 

ຂ້ໍ 8-10 ນ້ັນບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າອັນທີ່ເວົ້າກ່ອນມີຣາຄາຕ່ໍາກວ່າອັນເວົ້ານໍາຫລັງ   ແລະກໍບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມ

ວ່າອັນກ່າວນໍາຫລັງມີຄ່າຣາຄາຫລາຍກວ່າອັນເວົ້າກ່ອນ. ໂປໂລເວົ້າແນວນ້ີກັບຄຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທ

ເພ່ືອບອກໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮບັຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ  ຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ເຂົາໄດ້ຮັບນ້ັນມີພຣະ 
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ປະສົງໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊ   ການຮ່ວມກັນສ້າງໂບດໃນເມືອງໂກຣິນໂທໃຫ້ຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ 

ໂດຍໝູນໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ຕົນເອງໄດ້ຮັບສົມທບົກັບຂອງພຣະຣາຊທານຂອງຜູ້ອ່ືນ ແຕ່ຫາກຜູ້ໃດໃຊ້

ຂອງພຣະຣາຊທານເພ່ືອຜົນປໂຍດຢ່າງອ່ືນນ້ັນແມ່ນໄດ້ໃຊ້ຜິດ, ບັນຫາອັນນ່ຶງໂປໂລບ່ໍໄດ້ກ່າວເຖິງແມ່ນບັນ 

ຫາຜູ້ທີ່ມີຂອງພຣະຣາຊທານແລ້ວແຕ່ບ່ໍໃຊ້ເລີຽ ຫລືບ່ໍເຮດັຫຍັງເລີຽ ອາດເປັນເພາະຄຣິສຕຽນໃນສມັຍໂປໂລ

ບ່ໍຄ່ອຍມີບັນຫາເຣ່ືອງຂ້ີຄ້ານຫລາຍປານໃດ,ແຕ່ສມັຍນ້ີລາງຄົນເວົ້າວ່າ ບ່ໍຮູວ້່າຕົນເອງມີຂອງພຣະຣາຊທານ

ອັນໃດຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ເຮັດຫຍັງ ນັກເທດຜູ້ນ່ຶງເວົ້າວ່າ     ììສ່ິງໃດທີທ່່ານເຮັດໄດ້ກໍເຮັດສ່ິງນ້ັນໃຫ້ຫລາຍຂ້ຶນໃນພຣະ 

ນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດîî ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດວ່າເປັນຄໍາແນະນໍາທີດີ່  ìຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຕາລັນຕົນດຽວ ກໍໄດ້ໄປຂຸດ 

ຂຸມແລ້ວເຊ່ືອງເງິນນາຍໄວ້î (ມັດທາຍ 25:18)

2. ຮບັຜດິຊອບຂອງພຣະຣາຊທານ: (1 ໂກຣິນໂທ 12:12-31ກ; ເອເຟໂຊ 4:11-16)

ເຮົາແຕ່ລະຄົນມີໜ້າທີຮ່ັບຜິດຊອບຂອງໃຜລາວ    ບ່ໍວ່າແຕ່ຢູ່ໃນໂຮງຈັກໂຮງງານ ຫລືໃນຄອບຄົວຂອງເຮົາ,

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບນ້ີບ່ໍແມ່ນພາຣະ ສ່ິງໃດກໍຕາມທີ່ເຮົາຄຶດວ່າມັນເປັນພາຣະໜ້າທີ່ ເຮົາກໍຈະເຮັດສ່ິງນ້ັນດ້ວຍ

ຄວາມຝືນໃຈ. ມີຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຈ່ົມໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຟັງວ່າ ììພວກອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງຂ້ອຍໄດ້ເອົາພ່ໍກັບແມ່ທີເ່ຖ້ົາ

ແກ່ແລ້ວມາປະໄວ້ນໍາຂ້ອງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີພາຣະຢ່າງໜັກ ຢາກໄປໃສກໍບ່ໍໄດ້ໄປ  ຕ້ອງຄົວກິນເຊ້ົາ, ຄົວກິນ

ແລງ ທັງພາເພ່ິນໄປຫາໝຢູ່ໍເລ້ືອຽໆîî ຂ້າພະເຈ້ົາເວົ້າກັບລາວວ່າ ມັນເປັນໂອກາດ, ເປັນບຸນວາສານາຂອງ

ເຈ້ົາແລ້ວ ທີມີ່ໂອກາດຕອບບຸນແທນຄຸນເພ່ິນທີເ່ພ່ິນລ້ຽງເຈ້ົາມາ ດ່ັງນ້ັນຊີວິດເຈ້ົາຈະໄດ້ບຸນຫລາຍ. (ຂ້າພະ

ເຈ້ົາເວົ້າຕາມພາສາຄວາມເຊ່ືອຂອງລາວ ຫາກເປັນຄຣິສຕຽນຂ້າພະເຈ້ົາຈະເວົ້າອີກແບບນ່ຶງ) ເມ່ືອລາວໄດ້

ຟັງແລ້ວກໍມີກໍາລັງຂ້ຶນໂດຍເວົ້າຕອບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ììເອີ... ແມ່ນຄວາມເຈ້ົາໜໍ້îî ດ່ັງນ້ັນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ

ກໍເປັນດ່ັງນ້ັນແຫລະ ຫາກເຮົາໝູນໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານເຮົາມີຢ່າງເຕັມທີ່ກໍນັບວ່າເປັນໂອກາດຕອບສນອງ

ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ.

ເມ່ືອເຮົາຄຶດວ່າເປັນໂອກາດຕອບສນອງພຣະຄຸນ ເຮົາກໍຈະເຮັດດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີ    ແຕ່ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາ

ໃຈງ່າຍໆ ໂປໂລໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງຂອງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີຫລາຍພາກສ່ວນ ແຕ່ລະພາກສ່ວນມີໜ້າທີຂ່ອງ

ໃຜລາວ ຫວັງໃຈວ່າທຸກຄົນຄົງເຂ້ົາໃຈໄດ້ງ່າຍໆ ເພາະວ່າທຸກຄົນກໍມີຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງທີ່ປະກອບຫລາຍ

ພາກສ່ວນ, ໂປໂລຊ້ີໃຫ້ເຫັນພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໄດ້ຕິດຕ່ໍພົວພັນກັນຢ່າງສົມບູນ ບ່ໍມີພາກ 

ສ່ວນໃດພາກສ່ວນນ່ຶງແຍກອອກຈາກກັນ    ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍເຮັດໜາ້ທີ່ຂອງໃຜລາວສຸດແລ້ວ

ແຕ່ງານມາເຖິງ, ແຕ່ຫາກພາກສ່ວນໃດພາກສ່ວນນ່ຶງບ່ໍທໍາງານ ຫລືເຈັບເປັນແນວໃດແນວນ່ຶງ ທົ່ວທັງຮ່າງ 

ກາຍກໍມີຜົນສະທ ້ອນໄປນໍາກັນ. ìຖ້າອະວັຍວະນ່ຶງເຈັບອະວັຍວະທັງໝົດກໍເຈັບດ້ວຍກັນ ຖ້າອະວັຍວະນ່ຶງໄດ້ຮັບ

ກຽດອະວັຍວະທັງຫມົດກໍຊົມຊ່ືນຍິນດີດ້ວຍກັນî (ຂ້ໍ 26). ດ້ວຍເຫດນ້ີພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈໍາ

ເປັນຈະຕ້ອງປອງດອງກັນເພ່ືອຈະເປັນຮ່າງກາຍທີສົ່ມບູນ, ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນເຮົາຍັງຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຮັກສາຮ່າງ 

ກາຍຂອງເຮົາໃຫ ້ປາສຈາກມົນທິນຕ່າງໆເພາະວ່າ ìຮ່າງກາຍຂອງເຈ້ົາເປັນວິຫານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດî

(1 ໂກຣິນໂທ 6:19ກ).
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ຫລາຍເທື່ອເຮົາຄຶດໃນໃຈວ່າເປັນຫຍັງໂບດເຮົາຈ່ຶງບ່ໍຈະເຣີນ? ຫລືບ່ໍໄປບ່ໍມາໃສ, ພໍພຽງແຕ່ມີຄວາມຄຶດນ້ີ

ເທົ່ານ້ັນການທໍໃ້ຈກໍເລ້ີມມີຂ້ຶນ ເມ່ືອທໍໃ້ຈກະເລີຽຄຶດຢາກຍ້າຍໄປໂບດອ່ືນ. ມີສາສນາຈານຜູ້ນ່ຶງກ່າວວ່າ ຄໍາ

ຖາມທີ່ໜ້າຖາມກວ່ານ້ັນຄື; ເມືອເຮົາເວົ້າເຖິງໂບດແມ່ນເຮົາເວົ້າເຖິງຫຍັງ? ຕຶກຂອງໂບດບ່ໍ? ຫືຼຕົວບຸກຄົນ?

ຖ້າເປັນຕົວບຸກຄົນ ເຮົາຄວນຖາມຕົນເອງວ່າຕົນເອງຈະເຣີນແລ້ວບ່ໍ? ຈະເຣີນດ້ານໃດແດ່? ຕົວເຮົາມີຂອງ

ພຣະຣາຊທານອັນໃດ? ໄດ້ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານເພ່ືອຊ່ອຍໂບດ ແລະຄົນໃນໂບດບ່ໍ? ຫາກຕອບວ່າເຮດັ

ແລ້ວ ຈ່ົງຮັບຮູ້ເຖີດວ່ານ້ັນແມ່ນນ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາແລ້ວໃຫ້ທ່ານເຮັດຕ່ໍໄປເພ່ືອຊ່ອຍຜູ້ອ່ືນໃຫ້ຈະເຣີນຄືຕົວ

ທ່ານ ເມ່ືອຄົນໃນໂບດຈະເຣີນແລ້ວ ແນ່ນອນໂບດຕ້ອງຈະເຣີນດ່ັງຄາດໝາຍ. ໃນພຣະທັມເອເຟໂຊ 4 ໄດ້ 

ຂໍຮ້ອງພ່ີນ້ອງຄຣິສຕຽນໃນເມືອງເອເຟໂຊໃຫ້ເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ ໃນການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນນ້ັນເປັນ 

ຂໍກຸນແຈແຫ່ງຄວາມຈະເຣີນຂອງໂບດທຸກໂບດ. (ອ່ານ ເອເຟໂຊ 4:1-16).

3. ພຣະປະສງົໃນຂອງພຣະຣາຊທານ: (1ເປໂຕ 4:1-11)

ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອແຫ່ງຄວາມພ້ົນ ຈໍາຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດປະຈໍາວັນໃຫ້ເໝາະສົມກັບຕົນເອງເປັນຜູ້ໄດ້

ຮັບພຣະພອນແຫ່ງຄວາມພ້ົນ   ການເຮັດເຊ່ັນນ້ີນອກຈາກຈະເປັນພະຍານອັນດີແລ້ວຍັງຊ່ອຍປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ ້

ເຮົາເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງອີກ ìເພ່ືອຈະບ່ໍດໍາເນີນຊີວິດທີຍັ່ງເຫລືອຢູ່ໃນໂລກຕາມຄວາມປາຖນາຂອງມະນ ຸດ 

ແຕ່ດໍາເນີນໄປຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 2). ຄວາມຈິງແລ້ວຊີວິດຂອງເຮາົຢູ່ໃນໂລກນ້ີຍັງເຫືຼອຢູ່

ບ່ໍຫລາຍ ນັບມ້ືຍ່ິງນັບຖອຍຫລັງ ດ່ັງນ້ັນເຮົາຄວນໃຊ້ຊີວິດທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ໃນໂລກນ້ີຢ່າງຣະມັດຣະວັງ ແລະໃຊ້

ຊີວິດເພ່ືອພຣະຣາຊແຜ່ນດິນສວັນ   ìອະວະສານຂອງສ່ິງທັງປວງໃກ້ຈະມາເຖິງແລ້ວ ເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງ

ຫລາຍຈ່ົງມີສະຕິອັນດີ ແລະຄອຍລະວັງຕົວສໍາລ ັບການອ້ອນວອນທີ່ສໍາຄັນກວ່າສ່ິງອ່ືນໆທັງຫມົດກໍຄືຈ່ົງຮັກ

ເຊ່ິງກັນແລະກັນດ້ວຍເຕັມໃຈ ເພາະຄວາມຮັກປົກບັງຄວາມຜິດບາບໄວ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍî (ຂ້ໍ 7-8). ເຮົາທັງ 

ຫລາຍຮູແ້ລ້ວວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງປົກປິດຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສ່ົງພຣະບຸດ

ອົງດຽວຂອງພຣະອົງລົງມາຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ ດ້ວຍເຫດເຮົາຈ່ຶງບ່ໍມີຄວາມຜິດບາບອີກຕ່ໍໄປ.

ເຮົາເຄີຽຄຶດບ່ໍວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໂຜດປະທານຂອງພຣະຣາຊທານແກ່ເຮົາ? ເມ່ືອຊົງໂຜດປະແລ້ວເຮົາ

ໄດ້ໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະເໝາະສົມບ່ໍ? ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະໃນຈົດໝາຍຂອງໂປໂລທີ່ຝາກໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກ

ເອເຟໂຊວ່າ ìຕາມທີ່ທຸກຄົນໄດ້ຮັບສ່ິງທີຊົ່ງປະທານໃຫ້ແລ້ວ ກໍໃຫ້ໃຊ້ຂອງປະທານນ້ັນເພ່ືອປໂຍດແກ່ກັນ

ແລະກັນ ເຫມືອນຜູ້ຮັບມອບຫມາຍຜູ້ດີທີຮ່ັບໃຊ້ພຣະຄ ຸນນາໆປະການຂອງພຣະເຈ້ົາ ຖ້າຜູ້ໃດກ່າວ ກໍໃຫ້

ເຫມືອນຜູ້ກ່າວພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ຖ້າຜູ້ໃດເປັນຜູ້ບໍຣິຫານການຮັບໃຊ້ ກໍໃຫ້ບໍຣິຫານຮັບໃຊ ້ເຫມືອນຜູ້

ຮັບກໍາລັງທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ ເພ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໄດ້ກຽດໃນການທງັປວງໂດຍທາງພຣະເຢ

ຊູຄຣິດ ສະງ່າຣາສີແລະຣິດທານຸພາບຊົງມີແກ່ພຣະອົງສືບໆໄປເປັນນິດ ອາແມນî (ຂ້ໍ 10-11).

ຄໍາຖາມ

1. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໂຜດປະທານຂອງພຣະຣາຊທານອັນໃດໃຫ້ແກ່ທ່ານ?
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2. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໂຜດປະທານສ່ິງນ້ັນແກ່ທ່ານ?

3. ຂອງພຣະຣາຊທານຂອງທ່ານແລະຂອງຜູ້ອ່ືນອັນໃດດີກວ່າ ຫລືສູງກວ່າ?

4. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງຍົກຕົວຢ່າງເຣ່ືອງຮ່າງກາຍມາປຽບທຽບກັບຂອງພຣະຣາຊທານ?

5. ຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າເຮົາໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານຢ່າງຖືກຕ້ອງ?

6. ໂປໂລໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານເພ່ືອຫຍັງແດ່?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 13

ສດັຊື່ຕໍເ່ງນິຄາໍ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 21:1-4; 1 ຕິໂມທຽວ 6:6-10, 17-19

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 21:1-4; 1 ຕິໂມທຽວ 6

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ເຮົາມີເຮົາຄວນໃຊ້ເງິນຄໍາເພ່ືອຊ່ອຍຜູ້ອ່ືນ

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ເມ່ືອເຮົາຮັກເງິນຄໍາຫລາຍເຮາົຈະຕົດສິນໃຈໃຊ້ມັນຊ່ອຍຜູ ້ອ່ືນໄດ້ແນວໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອບອກວທິີໃຫ້ເຮົາໃຊ້ສ່ິງທີ່ເຮົາມີຊ່ອຍຜູ້ອ່ືນດ້ວຍຄວາມສັດທາ

ຄາໍນາໍ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ເຮົາມີເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ອ່ືນ      ດ່ັງທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັນຕົວຢ່າງຫລາຍຕອນ 

ແລະຂໍຍົກບາງຕອນເຊ່ັນ; ເສດຖີກັບລາຊະໂຣ, ເສດຖີມີເງິນ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຊ່ອຍຜູ້ອ່ືນ(ລູກາ 16). ເສດຖີນິໂກ  

ເດມມີເງິນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແຕ່ເງິນຄໍາບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວພໍໃຈ   ດ່ັງນ້ັນລາວຈ່ຶງມາຫາພຣະເຢຊູ ເພ່ືອຊອກ

ຫາທາງຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ (ໂຢຮັນ 3).

1. ຖວາຍດວ້ຍເຕມັໃຈ: (ລູກາ 21:1-4)

ຫາກເຮົາເບ່ິງຫວນຄືນຫລັງໃນພຣະທັມລູກາ 19 ແລ້ວເຮົາຈະເຫັນວ່າພຣະເຢຊູສະເດັດເຂ້ົາກຸງເຢຣູຊາເລັມ

ແລະພົບຊາຍຮັ່ງມີດ້ວຍການສ້ໍໂກງຜູ້ນ່ຶງຊ່ືວ່າຊັກຂາຍ, ເມ່ືອຊາຍຄົນນ້ີພົບກັບພຣະເຢຊູຊີວິດຂອງລາວກໍ

ປ່ຽນແປງ ແລ້ວຍອມຮັບວ່າເປັນຄົນຂ້ີໂລບ ລາວຕົກລົງກັບພຣະເຢຊູຈະສ່ົງຄືນສ່ິງທີ່ໄດ້ໂລບມາໃຫ້ເຈ້ົາຂອງ

ເຂົາເຖິງສ່ີເທົ່າ. ຈາກນ້ັນພຣະອົງຊົງສອນເຣ່ືອງເງິນມານາຝາກໄວກັ້ບຂ້າໃຊ້ ເປັນຄ້ັງທສີອງທີພ່ຣະອົງເວົ້າ

ເຣ່ືອງເງິນຄໍາ ແລະຄ້ັງທີສາມ ພຣະອົງໄດ້ຂັບໄລ່ຜູ້ຊ້ືຂາຍໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ສລຸບແລ້ວໃນພຣະທັມລູກ 

19 ໄດ້ເວົ້າເຖິງເງິນຄໍາສາມເທື່ອ. ໃນລູກາບົດ 20 ພຣະອົງຊົງສອນເຣ່ືອງເສັຽພາສີອາກອນ ອີງຕາມຮູບໃນ

ເງິນນ້ັນ (20:19-26).

ຕົກມາໃນລູກາ 21 ຜູ້ຄົນທງັຫລາຍໄດ້ຮັບຄໍາສອນແລ້ວຈ່ຶງພາກັນນໍາເງິນມາຖວາຍຍັງພຣະວິຫານຕາມຄໍາ

ສອນທີ່ໄດ້ຍິນ, ພຣະຄັມພີບອກວ່າພຣະເຢຊູເງີຍພຣະພັກຂ້ຶນອາຈແມ່ນຊົງເງີຍພຣະພັກຂ້ຶນຫລັງຈາກໄຫວ້

ວອນເພາະທີ່ນ້ັນເປັນບ່ອນໄຫວ້ວອນອະທິຖານ, ບ່ອນທີ່ຊາວຢິວນໍາການຖວາຍມາຍັງຫີບຖວາຍທີ່ຕ້ັງໄວ້  

ìເມ່ືອພຣະອົງຊົງເງີຍພຣະພັກຂ້ຶນ ກໍຊົງເຫັນພວກຄົນຮັ່ງມີກໍາລັງປ່ອນເງິນລົງໃນຕູ້ເກັບເງິນຖວາຍແລະພຣະ

ອົງຊົງເຫັນແມ່ໝ້າຍຍາກຈົນຄົນນ່ຶງ ເອົາຫລຽນທອງແດງສອງອັດປ່ອນລົງໃນຕູ້ນ້ັນî (ຂ້ໍ 1-2). ພວກຄົນຮັ່ງມີ

ແລະພວກຍາກຈົນເຂ້ົາມານະມັສການພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການຖວາຍຕາມຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາເພາະການຖວາຍ

ເປັນພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງການນະມັສການ, ໃນພຣະທັມອົບພະຍົບໄດ້ບັນທຶກພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າ ì
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ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດມາເຝ້ົາເຮົາໂດຍບ່ໍມີເຄ່ືອງຖວາຍເລີຍî (ອົພະຍົບ 34:20ຂ). ພຣະເຢຊູສັງເກດເຫັນການຖວາຍ

ຂອງຍິງໝ້າຍເປັນພິເສດ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບ່ໍສົນໃຈນໍາຂອງຖວາຍຄົນຮັ່ງມີເຫລ່ົານ້ັນ ການຖວາຍຈະ

ໜ້ອຍຫລືຫລາຍນ້ັນພຣະເຈ້ົາຊົງເຫັນ ເຫດທີພ່ຣະອົງຊົງສົນໃຈຍິງໝ້າຍເປັນພິເສດກໍເພາະວ່າ  ຍິງໝາຍນ້ັນ

ເປັນຄົນຍາກຈົນແທ້ໆ ລາວບ່ໍມີພ່ໍເຮືອນທີ່ນໍາລາຍໄດ້ເຂ້ົາມາໃນເຮືອນລາວກະຍັງກ້າຖວາຍທຸກຫລຽນທີ່ລາວ

ມີ.

ເມ່ືອຊົງເຫັນເຊ່ັນນ້ັນແລ້ວຈ່ຶງຊົງກ່າວກັບສາວົກວ່າ “ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ແມ່ໝ້າຍ

ຍາກຈົນຄົນນ້ີໄດ້ໃສ່ຫລາຍກວ່າຄົນທັງປວງນ້ັນî (ຂ້ໍ 3). ຈໍານວນທີນ່າງໝ້າຍຜູ້ນ້ີໄດ້ຖວາຍນ້ັນແມ່ນຈໍານວນ 

ໜ້ອຍທີສຸ່ດເພາະວ່າມີແຕ່ສອງຫລຽນທອງແດງເທົ່ານ້ັນ, ອີງຕາມການສ່ັງຕວງຂອງສາສນາສາດໄດ ້ຮວບ

ຮວມຂ້ໍມູນຂອງເງິນເດນາຣິອົນວ່າ, 128 ລຽນທອງແດງຈ່ຶງຈະເປັນນ່ຶງເດນາຣິອົນ. (ຕົວຢ່າງ: ນ່ຶງຮ້ອຍເຊັນ

ຈ່ຶງເປັນນ່ຶງໂດລາ) ແຕ່ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງບອກພວກສາວົກວ່າ ìແມ່ໝ້າຍຍາກຈົນຄົນນ້ີໄດ້ໃສ່ຫຼາຍກວ່າ

ຄົນທັງປວງî ? ເມ່ືອສາວົກຍັງບ່ໍທັນເຂ້ົາໃຈນ້ັນພຣະເຢຊູຈ່ຶງບອກແຈ້ງໃຫ້ເຂົາຟັງວ່າ ìເພາະວ່າຝ່າຍຄົນທັງ

ປວງນ້ັນ ໄດ້ເອົາເງິນຈາການເຫລືອໃຊ້ຂອງເຂົາມາປ່ອນລົງ ແຕ່ຍິງຄົນນ້ີໄດ້ເອົາເງິນສໍາລັບລ້ຽງຊີວິດຂອງ

ຕົນ ຈາກຄວາມຂັດສົນທີ່ສຸດໃສ່ຈົນໝົດ” (ຂ່ໍ 4).

2. ພໃໍຈໃນສິງ່ທີມ່:ີ (1ຕີໂມທຽວ 6:6-10)

ໂປໂລໄດ້ສ່ັງຕິໂມທຽວໃຫ້ຣະວັງພວກຄຣູສອນປອມ, ພວກເຂົາສອນວ່າຄົນດີມີສິນທັມຕ້ອງເປັນຄົນຮັ່ງມີ

ເປັນດີ, ເຂົາຄຶດວ່າ true godly ຕ້ອງແມ່ນຄົນລ້ໍາລວຍດ້ວຍຊັບສົມບັດ, ດ້ວຍຄໍາສອນນີ ້ເອງຄົນທັງຫລາຍ

ຈ່ຶງກາຍເປັນຄົນຮັກເງິນຄໍາຫລາຍກວ່າສ່ິງອ່ືນໃດ. ໂປໂລໄດ້ກ່າວແກ້ໄຂຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດຂອງເຂົາໂດຍຢ້ໍາ 

ບອກເຂົາວ່າ ìຈິງຢູ່, ການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງນ້ັນ ໄດ້ກໍາໄຣອັນມະຫາສານແກ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມພ ໍໃຈກັບ

ສ່ິງຂອງທີ່ຕົນມີຢູ່î (ຂ້ໍ 6). ການໄດ້ກໍາໄຣທີ່ໂປໂລບອກເຂົານ້ັນບ່ໍແມ່ນກໍາໄຣດ້ວຍດອກເບ້ັຽ ແບບຝາກທະ 

ນະຄານ ຫລືກໍາໄຣຈາກການຊ້ືຂາຍ ແຕ່ແມ່ນກໍາໄຣໃນຄວາມພໍໃຈໃນສ່ິງທີ່ຕົນເອງມີຢູ່  ເພາະຄົນທີ່ພໍໃຈໃນ

ສ່ິງທີຕົ່ນເອງມີຢູ່ກໍຢູ່ສະບາຍກວ່າເສດຖີທີ່ບ່ໍຮູ້ຈັກເມືອງພໍ, ແຕ່ເພ່ືອສອນຄົນທີ່ບ່ໍຢູ່, ບ່ໍເຊົາ, ບ່ໍຮູ້ຈັກເມືອງພໍໂປ

ໂລສອນຢ້ໍາເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຂົາເມ່ືອຍລ້າໃນການງານຂອງເຂົາໂດຍກ່າວອີກວ່າ ìເພາະວ່າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເອົາສ່ິງ

ໃດເຂ້ົາມາໃນໂລກສັນໃດ ເຮົາກໍຈະເອົາສ່ິງໃດອອກໄປຈາກໂລກບ່ໍໄດ້ສັນນ້ັນî (ຂ້ໍ 7). ແປວ່າ ພວກເຮົາເກີດ

ມາໃນໂລກນ້ີດ້ວຍຕົວເປ່ົາ   ເມ່ືອເຮົາອອກຈາກໂລກກໍຈະໄປຕົວເປ່ົາ, ເງິນຄໍາ, ເຄ່ືອງຂອງທີ່ຫາມາດ້ວຍ

ຄວາມຍາກລໍາບາກຈະຕ້ອງປະຖ້ິມໄວ້ໃນໂລກນ້ີ, ນັກປັຊະຍາຜູ້ນ່ຶງກ່າວວ່າ   ììເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທີ່ເກີດມາ

ຕ້ອງຮ້ອງໄຫ້ເປັນສັນຍານຂອງຊີວິດ ບ່ໍມີເດັກໃດໆເກີດມາແລ້ວຫົວເລາະຈັກຄົນ, ດ່ັງນ້ັນເວລາຕາຍຈະຕ້ອງ

ມີຜູ້ຮ້ອງໄຫ້îî ສລຸບແລ້ວໃນໂລກນ້ີມີແຕ່ການຮ້ອງໄຫ້ ແລະການຮ້ອງໄຫ້ເປັນພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງຊີວິດ. ມີສ່ີ

ຢ່າງທີ່ສາມາດຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ເຮົາພໍໃຈໃນສ່ິງທີ່ເຮົາມີຄື;

1. ເຮົາຕ້ອງພໍໃຈກັບສ່ິງພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານ.

2. ເຮົາບ່ໍຕ້ອງທຸກຮ້ອນໃຈນໍາສ່ິງຂອງທີເ່ຮົາບ່ໍມີ.

3. ເຮົາບ່ໍຄວນຄຶດຢາກໄດ້ຂອງໆຜູ້ອ່ືນມາເປັນຂອງຕົນ.
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4. ເຮົາຕ້ອງຮຽນຂອບພຣະຄຸນທຸກຢ່າງທີ່ຊົງປະທານໃຫ້ (1 ຕິໂມທຽວ 4:3-4).

ìແຕ່ຖ້າພວກເຮົາມີອາຫານການກິນກັບເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມກໍໃຫ້ເຮົາພໍໃຈກັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນî (ຂ້ໍ 8). ຄໍາສອນນ້ີເປັນ

ຄໍາສອນທີ່ຫລາຍຄົນບ່ໍຢາກໄດ້ຍິນ ດ້ວຍວ່າໃຜໆກໍຢາກຮັ່ງມີ, ແຕ່ຖ້າຫາກເຮົາເປັນຄົນຂາດເຂີນ ຫລືຕົກຢູ່

ໃນບ່ອນຖືກກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງເຮາົກໍຈະພໍໃຈກັບເຄ່ືອງນຸ່ງແລະອາຫານບ່ໍແມ່ນບ່ໍ? ຫລືຫາກເຮົາຢູ່ຫ່າງໄກຈາກ

ບ້ານເມືອງເຊ່ັນຫລົງຢູ່ໃນປ່າດົງ ເຮົາກໍຈະບ່ໍພໍໃຈກັບອາຫານແລະເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມບ່ໍແມ່ນບ່ໍ? ເຮົາທັງຫລາຍ

ເວົ້າເລ້ືອຍໆວ່າ ໂລກນ້ີບ່ໍແມ່ນບ້ານຖາວອນຂອງເຮົາ ເມ່ືອເຮົາຮັບວ່າໂລກນ້ີບ່ໍແມ່ນບ້ານຂອງເຮົາ ເຮົາກໍຈະ

ບ່ໍມີທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ  ແຕ່ວັນນ່ຶງຫາກເຮົາຫາກກັບບ້ານຂອງເຮົາແລ້ວເຮົາກໍຈະມີທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາຕ້ອງ 

ການ. ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຄົນຢາກລ້ໍາລວຍກໍຕົກຢູ່ໃນບ້ວງແຮວ້ຂອງມານຊາຕານໂດຍເຮັດທຸກຢ່າງເພ່ືອ

ຄວາມລ້ໍາລວຍ (ຂ້ໍ 9) ທ່ານຍັງບອກອີກວ່າ ìເພາະວ່າການຮັກເງິນຄໍາເປັນເຄ້ົາມູນຂອງຄວາມຊ່ົວທ ຸກຢ່າງî

(ຂ້ໍ 10ກ).

3. ຄຣສິຕຽນຈະຮຽນຮູຈ້ກັອັນໃດມາກອ່ນ: (1 ຕີໂມທຽວ 6:17-19).

ຄໍາລົງທ້າຍຈົດໝາຍໂປໂລເຖິງຕິໂມທຽວເປັນການຕັກເຕືອນຄົນຮັ່ງມີບ່ໍໃຫ້ເປັນຄົນມີໃຈອວດອ່ົງຖືຕົວ   ຫລື 

ວາງໃຈໃນສ່ິງຂອງທີ່ເຂົາມີ ìເຈ້ົາຈ່ົງສ່ັງຄົນທີຮ່ັ່ງມີຝ່າຍໂລກ ຢ່າໃຫ້ເຂົາເປ ັນຄົນມີໃຈອວດອ່ົງຖືໂຕ ຫລືວາງ

ໃຈໃນຊັບສິນອັນບ່ໍຫມັ ້ນທ່ຽງ ແຕ່ໃຫ້ໄວ້ໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງປະທານສ່ິງສາຣະພັດໃຫ້ແກ່ເຮົາທັງຫລາຍຢ່າງ

ບໍຣິບູນ ເພ່ືອຈະໃຫ້ພວກເຮາົໃຊ້ດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີî (ຂ້ໍ 17). ການຮັ່ງມີບ່ໍມີຫຍັງຜິດແຕ່ປະການໃດ ຄຣິສ 

ຕຽນຮັ່ງມີແລະເປັນເຖິງຂ້ັນເສດຖີກໍມີຫລາຍໃນໂລກປັດຈຸບັນ     ສ່ິງສໍາຄັນແມ່ນທຸກຄົນຄວນຂອບພຣະຄຸນ

ແລະໃຊ້ຈ່າຍຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງຜູ້ຊົງໂຜດປະທານໃຫ້, ໂປໂລສ່ັງຕິໂມທຽວ    ສອນພວກຜູ້ນໍາ,

ບັນດາອາຈານໃຫ້ຕັກເຕືອນໃນເຣ່ືອງນ້ີ, ດ່ັງນ້ັນພວກຜູ້ນໍາຈ່ຶງມີໜ້າທີ່ຈະຕ້ອງຕັກເຕືອນ ຫາກບ່ໍຕັກເຕືອນກໍບ່ໍ

ເປັນການຖືກຕ້ອງ    ແຕ່ຫາກເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄໍາຕັກເຕືອນຂອງຕິໂມທຽວກໍເປັນການຍາກໃຈທີ່ຄົນໃນ

ໂບດຈະຖ່ອມໃຈຟັງ. ການເທສນາເຣ່ືອງການຖວາຍ ແມ່ນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເທສນາຫລືສອນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຢ່າງ

ຄັກແນ່    ສະມາຊິກທີຮ່ັ່ງມີຫລືທຸກຈົນມີໜ້າທີ່ຖວາຍດ່ັງທີ່ເຫັນຕົວຢ່າງຂອງຍິງໝ້າຍມາແລ້ວ   ທຸກຄົນຄວນ

ຖວາຍຕາມທີ່ຕົນເອງມີຈ່ຶງເວົ້າໄດ້ວ່າ ìໃຊ້ດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີî (ຂ້ໍ 17ຂ).

ຄຸນງາມຄວາມດີ ຫລືຈາຣິຍະທັມຂອງຄຣິສຕຽນ ນ້ັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຢູ່ແລ້ວ   ແຕ່ຈະຕ້ອງ

ເຮັດໃຫ້ເຮັດຄຸນງານຄວາມດີໃຫ້ຫລາຍກວ່າເກ່ົາດ່ັງທີ່ໂປໂລສອນວ່າ ìຈ່ົງສ່ັງເຂົາໃຫ້ເຮ ັດແຕ່ຄຸນງາມຄວາມ

ດີ ໃຫ້ເຂົາຮັ່ງມີໃນການປະຕິບັດອັນດີງາມ ໃຫ້ເຂົາມີໃຈສັດທາເອ້ືອເຟ້ືອເຜ່ືອແຜ່ ແລະບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວî (ຂ້ໍ 

18). ດ້ວຍຄໍາສອນນ້ີເອງຈ່ຶງມີພວກເສດຖີຫລາຍຄົນໄດ້ພາກັນຮັບໃຊ້ແລະຊ່ອຍເຫລືອຄົນຍາກຈົນບ່ໍແມ່ນ

ແຕ່ເງິນຄໍາເທົ່ານ້ັນ ເຂົາເຈ້ົາເຮັດຄຸນງານຄວາມດີດ້ວຍການອອກແຮງໃນການປຸກສ້າງບ້ານເຮືອນແລະອ່ືນໆ

ໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູອີກດ້ວຍ. ìຢ່າງນ້ີຈ່ຶງຈະໄດ້ທ້ອນໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ສໍາລັບຕົນ ເພ່ືອເປັນຮາກ

ຖານອັນດີສໍາລັບຄາວພາຍຫນ້າ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຍຶດເອົາຊີວິດອັນທ່ຽງແທ້î (ຂ້ໍ 19).
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ຄໍາຖາມ:

1. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງເລືອກໄປຫາທ່ານຊັກຂາຍ ແທນທີ່ຈະໄປຫາພວກສິນທັມ?

2. ເມ່ືອພຣະເຢຊູໄປຫາຊັກຂາຍນ້ັນຊີວິດຂອງຊັກຂາຍປ່ຽນແປງແນວໃດ?

3. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງເວົ້າກັບສາວົກວ່າ ຍິງໝ້າຍຖວາຍຫລາຍກວ່າຜູ້ອ່ືນ?

4. ການຖວາຍຂອງຍິງໝ້າຍສອນຫຍັງທ່ານແດ່?

5. ໂປໂລສ່ັງຕິໂມທຽວໃຫ້ສອນພ່ີນ້ອງໃຫ້ພໍໃຈໃນສ່ິງທີ່ຕົນເອງມີຢູ່ນ້ັນທ່ານຄຶດວ່າແນວໃດ?

6. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ຕິໂມທຽວສອນເນ້ັນໜັກໄປທາງພວກຮັ່ງມີ? ການຮັ່ງມີນ້ັນຜິດບ່ໍ?

7. ການສ້າງຄຸນງານຄວາມດີມີຫຍັງແດ່?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌


