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ບົດຮຽນທີ 1
ຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະເຈົາ້
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 1:1; ເພັງສັຣເສີນບົດທີ 100; ໂຢຮັນ 3:16; 2 ໂກຣິນ
ໂທ 8:8-9; ຟີລິບປອຍ 2:5-8; ຢາໂກໂບ 1:17-18

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ປະຖົມມະການ 1:1; ເພັງສັຣເສີນບົດທີ 100; ໂຢຮັນ 3:16; 2 ໂກຣິນໂທ
8:8-9; ຟີລິບປອຍ 2:5-8; ຢາໂກໂບ 1:17-18

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ໃນພຣະຄັມພີທັງໝົດຈະກ່າວເຖິງຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນ
ການຊົງສ້າງ, ໃນທັມຊາດ, ໃນການໄຖ່ ແລະໃນແຕ່ລະຊີວິດ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ພຣະເຈົ້າບໍ່ຊົງຫ່ວງໃຍບໍ່?, ມີໃຈຄັບແຄບບໍ່? ຫລື ວ່າມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະໄດ້ຊີ້ແຈງ ໃຫ້ເຫັນຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະອົງໃນທັມຊາດ, ໃນ
ການກະທໍາ, ແລະໃນຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ຄໍານໍາ

ເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫລາຍທີພ
່ ວກເຮົາຄວນຈະຮູ້ເຖິງພຣະເຈົ້າທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອຖືຢູ່ນີ້ ແລະກໍຄວນຈະຮູ້ເໝືອນກັນ
ກ່ຽວກັບສິ່ງທີບ
່ ໍ່ຄວນຮູ້ເໝືອນກັນ . ທ່ານ Wright ເປັນ Chaplain ທີ່ Worcester College, Oxford,
England ໄດ້ແບ່ງປັນໃນຂນະທີທ
່ ່ານຮັບໃຊ້ຢູ່. ທ່ານກ່າວວ່າ ໃນແຕ່ລະປີທີ່ທ່ານພົບນັກຮຽນໃໝ່ ທ່ານໄດ້
ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພວກເຂົາທຸກຄົນ ກ່ອນທີຈ
່ ະຕ້ອນຮັບພວກເຂົາ.
ນັກຮຽນສ່ວນຫລາຍຈະດີໃຈທີ່ໄດ້ພົບກັບຂ້າພະເຈົ້າ, ແຕ່ປານນັ້ນ ກໍຍັງມີຫລາຍຄົນທີ່ຍັງອາຍໆຢູ່. ìພວກ

ທ່ານຈະບໍ່ເຫັນຂ້າພະເຈົ້າເລື້ອຍໄປ; ເພາະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຊື່ອພຣະເຈົ້າî ໜ້າສົນໃຈນໍ, ພຣະເຈົ້າໃດເດ ທີ່
ທ່ານວ່າ ບໍ່ເຊື່ອ? ພຣະເຈົ້າໃນທ້ອງຟ້ານັ້ນບໍ? ພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນັ້ນບໍ່? ຫລືພຣະເຈົ້າທີ່ດົນໆສໍາແດງ
ອັສຈັນເທື່ອນຶ່ງນັ້ນບໍ່? ຖ້າທ່ານບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າຢ່າງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ແປກປລາດຫຍັງ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່
ເຊື່ອເໝືອນກັນ.

1. ຈາກຄວາມຫວ້າງເປົາ່ : (ປະຖົມມະການ 1:1)

ໃນພຣະຄັມພີຄັ້ງແລກ ຊຶ່ງພິມເປັນພາສາເຮັບເຣີກ່າວວ່າ ìໃນປະຖົມມະການພຣະເຈົ້າຊົງນີຣະມິດສ້າງຟ້າ
ແລະແຜ່ນດິນî ນີ້ຄືຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນກ່ຽວກັບການຊົງສ້າງ, ຄືພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງຂຶ້ນມາຈາກຄວາມ
ຫວ່າງເປົ່າ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຈະຄິດເສີຍໆ, ແລະກໍບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ຈະໄປເກັບຫາວັດຖຸຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
ມາປະກອບເຂົ້າກັນ.
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ແຕ່ນັກສິລປະກັມ, ນັກອອກແບບ, ທີ່ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງວັດຖຸ ຄືນໍາເອົາສິ່ງຂອງມາດັດແປງໃຫ້ເປັນໄປຕາມ
ຈິນຕະນາການ ຫລືວ່າໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ.

ພຣະເຈົ້າແຫ່ງຈັກວານຜູ້ທີ່ເຮົາເວົ້າເຖິງນີ້

ແມ່ນພຣະເຈົ້າທີຊ
່ ົງສ້າງຂຶ້ນມາເອງດ້ວຍຄວາມປານີດງົດງາມ, ແລະບໍ່ມີການຫວງແຫນສິ່ງໃດເລີຍ.

2. ຈົງ່ ຖວາຍໂມທະນາພຣະເຈົາ້ : (ເພັງສັຣເສີນ 100)

ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວ ໃນພຣະທັມບົດນີ້ ຜູ້ຂຽນໄດ້ໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນ ແລະສັຣເສີນໃນການຊົງສ້າງທຸກຢ່າງ
ລວມທັງມະນຸດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍ. ຈົ່ງໂຫ່ຮ້ອງ, ຈົ່ງຮ້ອງເພັງສັຣເສີນພຣະອົງ ດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນທຸກ
ຢ່າງ. ຜູ້ຂຽນຍັງໄດ້ບັລຍາຍເຖິງຄວາມຮັກທີ່ພຣະອົງຊົງມີຕໍ່ມວນມະນຸດທັງຫລາຍ, ເປັນຜູ້ທມ
ີ່ ີຄວາມຫ່ວງ
ໃຍຫລາຍ. (ເໝືອນຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ຮັກສາຝູງແກະຂອງຕົນເອງ) (ພສສ100:3) ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງກໍຍັງ
ເປັນຄວາມຮັກທີ່ໝັ້ນຄົງ.

îຄວາມຮັກທີ່ໝັ້ນຄົງî ແມ່ນຄວາມຮັກທີບ
່ ໍ່ມີການປ່ຽນແປງ, ແມ່ນຄວາມຮັກທີສ
່ ັດຊື່ສຸຈະຣິດ. ຄວາມຮັກນີ້ຈະ
ດໍາຣົງຢູ່ທຸກຊົ່ວຄົນ ແລະບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດ. (ພສສ 100:5)

3. ຄວາມຮັກທີມ
່ ຄ
ີ ວາມເລິກເຊິງ່ : (ໂຢຮັນ 3:16)

ພຣະທັມຄັມພີໃໝ່ໄດ້ສໍາແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກທີໝ
່ ັ້ນຄົງຄືບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຊ່ວງໃດຫລືຍຸກໃດກໍຕາມພຣະອົງກໍ
ຍັງຮັກຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດ. ຄວາມຮັກນີ້ໄດ້ປາກົດອອກມາໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຂໍ້ພຣະຄັມພີທີ່ຄົນສ່ວນ
ຫລາຍຮູ້ຈັກກໍຄື ການສົນທະນາຂອງພຣະເຢຊູແລະທ່ານຂຸນນາງຄົນນຶ່ງຂອງຊາວຢິວ (3:1), ແລະເປັນອາ
ຈານຂອງຄົນອິສຣາເອນ (3:10) ຊື່ ນິໂກເດມ.

ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ເໜືອໂລກ ແລະມີໄວ້ເພື່ອ

ໂລກ ດັ່ງທີພ
່ ວກເຮົາເຫັນໃນພຣະທັມໂຢຮັນ 3:16.
ຄວາມຮັກທີພ
່ ຣະອົງຊົງມີນີ້ເກີນຄວາມຄິດ, ເກີນຄວາມຄາດໝາຍຂອງພວກເຮົາ. ວັຈນານຸກົມໄດ້ອະທິບາຍ
ຄວາມຮັກດ້ວຍພາສາເວົ້າ, ດ້ວຍຄວາມຄິດ, ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກ. ແຕ່ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ ໄດ້ບັລຍາຍ
ດ້ວຍການຖວາຍຕົວ, ດ້ວຍການບໍ່ມີຂອບເຂດ. ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈະອະທິ
ບາຍໄດ້ ເພາະເປັນຄວາມຮັກທີ່ເກີນຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດທີຈ
່ ະກະທໍາໄດ້. (ໂຢຮັນ:3:16)

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

ເມື່ອພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງເພື່ອພວກເຮົາດັ່ງນີ້, ພວກເຮົາກໍຄົງ
ໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮັກທີ່ເສັຍສລະ, ຄວາມຮັກທີ່ມີໃຈກວ້າງຂວາງໃນພຣະເຢຊູ.

ໃນພຣະທັມ 2 ໂກຣິນໂທ

ບົດທີ 8, ໂປໂລໄດ້ຍົກເອົາພຣະເຢຊູເປັນຕົວຢ່າງກໍແມ່ນເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າ ເມື່ອພຣະອົງຊົງເປັນຕົວຢ່າງແລ້ວ
ພວກເຮົາຈະຕິດຕາມຕົວຢ່າງຫລືບໍ່. ຖ້າພວກເຮົາຫາກບໍ່ຕິດຕາມຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ເຊື່ອແລະກໍບໍ່ຮັກ
ພຣະອົງ.
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ໂປໂລຍັງໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງຄຣິສຕະຈັກເມືອງມາເກໂດເນັຍ (2 ໂກຣິນໂທ 8:1-2)
ຍາມຕິດຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ.
ຫລືລໍາບາກປານໃດກໍຕາມ.
ແລ້ວໃນການໃຫ້.

ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພະຍາ

ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຢ່າງໃຈກວ້າງຂວາງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະທຸກຍາກ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຂອງພວກພວກເຮົາ ໄດ້ວາງຮາກຖານໄວ້

5. ຈົງ່ ມີນາໍ້ ໃຈຕໍ່ກນ
ັ (ຟີລິບປອຍ 2:5-8)

ອີກອັນນຶ່ງ ໂປໂລໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນ ຟີລິບປອຍ 2:5-8 ວ່າ îຈົ່ງມີນໍ້າໃຈຕໍ່ກັນî ຄໍາຕໍ່ໄປກໍບອກວ່າ ເໝືອນຢ່າງທີ່
ມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ຈະແຈ້ງໃນການທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຕິດຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ຄືພວກເຮົາຕ້ອງມີໃຈທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຕ້ອງກວ້າງຂວາງກວ່າທັມດາ
ພວກເຮົາມັກຕີຣາຄາຄວາມກວ້າງຂວາງທຽບກັບຜູ້ອື່ນ, ມັກຕີຣາຄາສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ໃຫ້ອອກໄປ ເປັນຣາຄາເທົ່າ
ໃດ? ເປັນຈໍານວນເທົ່າໃດ? ແຕ່ການຕີຣາຄາຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຕີຣາຄາສ່ວນທີ່ຍັງເຫລືອ. ເຣື່ອງຍິງໝ້າຍ
ຄົນນຶ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງກ່າວເຖິງໃນພຣະທັມລູກາ 21:1-4 ລາວໄດ້ໃຫ້ຫລາຍກວ່າຄົນທັງປວງ, ລາວໄດ້ໃຫ້
ຫລາຍກວ່າເສດຖີ, ນີ້ຄືສາຍຕາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເບິ່ງພວກເຮົາທົ່ວໄປ. ຟີລິບປອຍ 2:7 ກ່າວວ່າ îແຕ່ພຣະອົງ
ກັບຊົງສລະແລະຊົງຮັບສະພາບເປັນທາດ ຊົງຖືກໍາເນີດເປັນມະນຸດî
ໃຫ້ພວກເຮົາຄິດນໍາກັນລອງເບິ່ງວ່າພຣະອົງຊົງສລະຫຍັງ ແລ້ວພຣະອົງມາເຮັດຫຍັງ? ພຣະອົງສລະຄວາມ
ເປັນພຣະເຈົ້າກັບກາຍມາເປັນມະນຸດທັມມະດາ ແລະແລ້ວກໍມາຕາຍຢູ່ເທິງກາງແຂນທົດແທນຄວາມບາບ
ຂອງຄົນອື່ນ. ພຣະອົງໃຫ້ໂດຍບໍ່ມີຫຍັງເຫລືອ ນີ້ລະຄືຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະອົງ.

6. ຂອງປະທານທີດ
່ :ີ (ຢາໂກໂບ 1:17-18)

ສາວົກຂອງພຣະອົງອີກທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າ ìຂອງປະທານທີ່ດີທຸກຢ່າງຍ່ອມມາຈາກເບື້ອງເທິງ ແລະ
ສົ່ງລົງມາຈາກພຣະບິດາî (1:17) ເປັນຫຍັງພວກເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຂອງດີ? ເພາະພຣະອົງຊົງຖືກທົດ
ລອງດ້ວຍການທົນທຸກ, ການຂົ່ມເຫັງ, ການທໍຣະມານຈົນເຖິງຕາຍ ພຣະອົງກໍຊົງຜ່ານພົ້ນທຸກຢ່າງ.
ຢາໂກໂບຍັງໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງ.

ພຣະເຈົ້າຍັງເປັນຜູ້ປະທານຂອງດີແກ່ພວກ

ເຮົາຢ່າງໃດ ພຣະອົງກໍຍັງຈະປະທານຂອງດີໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາຕໍ່ໄປ, ຄືແສງສວ່າງທີ່ບໍ່ມີເງົາ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ

ຟີລິບປອຍໄດ້ທ້າທາຍພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ. ìພວກເຮົາເຄີຍຄິດ
ບໍ່ວ່າຈະພະຍາຍາມປະຕິບັດນິດສັຍຂອງຕົນເອງແລະຄໍາເວົ້າໃຫ້ຕົງກັນ.î (ຟີລິບປອຍ 2:5) ຢ່າລືມວ່າພຣະ
ເຢຊູຊົງສລະທຸກຢ່າງ.
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ພວກເຮົາຍັງມີໂອກາດຫລາຍທີ່ຈະເລືອກພຣະເຈົ້າ(ພຣະເຢຊູ) ຫລືຈະເລືອກເອົາເງິນ.

ພວກເຮົາຍັງຈະໃຊ້

ເວລາສ້າງຄວາມຝັນຕາມແນວຄິດຂອງຕົນເອງຢູ່ບໍ່? ຫລືພວກເຮົາຍັງຢາກສໍາເຣັດໃນຄວາມປາຖນາຂອງ
ໂລກນີ້ຢູ່ບໍ່? ຫລືພວກເຮົາຍັງຢາກຫາຄວາມສຸກສ່ວນຕົວໃນໂລກນີ້ຢູ່ບໍ່? ຫລືວ່າພວກເຮົາຈະປະກາດຂ່າວ
ປະເສີດໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປຮູ້ເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູ.

ພວກເຮົາຍັງຈະສະສົມຊັບສົມບັດເພື່ອຕົນເອງຢູ່ບໍ່? ຫລືວ່າຈະໃຫ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເໝືອນຢ່າງພຣະເຢຊູ?
ທຸກຢ່າງຕ້ອງມີການຕັດສິນໃຈ ເພາະທຸກຢ່າງມີການສົມທຽບ.

ຄໍາຖາມ:

1. ທ່ານຍັງເຫັນທາງໃດອີກແດ່ບໍ່ທີ່ສະແດງເຖິງການໃຫ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ?
2. ຄໍາວ່າîພຣະເຈົ້າຊົງຮັກໂລກî ມີຄວາມໝາຍວ່າຢ່າງໃດ? (ໂຢຮັນ 3:16)
3. ທ່ານເຄີຍຄິດບໍ່ ຫລືສະແດງທ່າທີຢ່າງໃດແດ່ບໍ່ ຖ້າວ່າມີໃຜຜູ້ນຶ່ງນໍາຂອງດີມາໃຫ້ທ່ານ?
4. ຈະເຮັດຢ່າງໃດເພື່ອຈະຕິດຕາມການກະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ? ໃນເມື່ອພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາເປັນມະນຸດ.

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບົດຮຽນທີ 2
ພຣະເຈົາ້ ຊົງເປັນຫ່ວງທ່ານ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ເພັງສັຣເສີນ 23; 27:1-5; 116:1-9; ມັດທາຍ 6:25-33
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເພັງສັຣເສີນ 23; 27;116:1-9; ມັດທາຍ 6:25-34

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ຄວາມກ້ວາງຂວາງແລະຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພຣະເຈົ້າຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໄປ
ເລື້ອຍໆ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ທ່ານຄິດວ່າ ພຣະເຈົ້າມີຄວາມເປັນຫ່ວງທ່ານບໍ່?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະທັມທີກ
່ ່າວມາວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຫ່ວງ

ມະນຸດ ຈະເປັນຄວາມຈິງແທ້ບໍ່, ແລະມີຄວາມໝາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ
ຢ່າງໃດ.

ຄໍານໍາ

ຖ້າພວກເຮົາຫາກສົມທຽບກັບຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຂອງຈັກວານນີ້ແລ້ວ,

(ຈັກວານ ແມ່ນດາວເດືອນ

ທຸກໜ່ວຍ) ມະນຸດຂອງພວກເຮົາກໍບໍ່ທສ
ໍ່ ້ຽວເລັບມື. ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າດັ່ງນີ້ ທ່ານທັງຫລາຍກໍຄົງຈະເຂົ້າໃຈ
ແລ້ວວ່າ ພວກເຮົານ້ອຍຫລາຍທີ່ສຸດ

ນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນນຶ່ງ ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເຣັດການເດີນທາງເຂົ້າສູ່ອະວະກາດ

ໃນເດືອນກັນຍາ ວັນທີ 5 ປີ

1977, ທ່ານຄົນນີ້ ສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ໄປເດີນອ້ອມຮອບດາວພຣະຫັດ Jupiter ແລະ ດາວພຣະເສົາ Saturn ຢູ່
ເຖິງ 4 ຊົ່ວໂມງ,

ແລະແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຍັງສືບຕໍ່ໄປເຖິງດາວ ອູເຣນັສ (Uranus) ແລະດາວເນັບທູນ

(Neptune) ແລະກໍຍັງໄດ້ເຂົ້າສູ່ບັນຍາກາດຂອງຣະບົບແສງພຣະອາທິດ ຊຶ່ງມີຄວາມໄວເຖິງ 40 ພັນໄມຕໍ່
ຊົ່ວໂມງ.
ກ່ອນກັບລົງສູ່ພື້ນດິນ ນັກວິຊາການທາງໜ້າດິນໄດ້ສັ່ງກັບຄືນໄປວ່າ ໃຫ້ຊອກຫາຖ່າຍຮູບເອົາສະຖານທີ່ສົດ
ສວຍງົດງາມລົງມາໃຫ້ໄດ້. ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ດອກວ່າ ຮູບພາບທີ່ງາມແລະສວຍຫລາຍແມ່ນມີລັກສະນະ
ຢ່າງໃດ.

ເມື່ອຖ່າຍຮູບໄດ້ແລ້ວກໍເຫັນວ່າໂລກຂອງເຮົານີ້ແມ່ນນ້ອຍຫລາຍ ຖ້າແມ່ນຮູບຂອງມະນຸດແລ້ວ ແມ່ນເຫັນ
ເປັນຈຸດເມັດສີຟ້ານ້ອຍໆ, ໜ່ວຍໂລກຂອງພວກເຮົາກໍເປັນພາກສ່ວນນ້ອຍໆຂອງຈັກວານນີ້.
ແປກປລາດບໍ່ແມ່ນແຕ່ເຮົາຜູ້ດຽວ ຜູ້ຂຽນເພັງສັຣເສີນກໍຍັງສງົນສົນເທ້ຢູ່ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຫ່ວງໂລກນີ້ ແລະ
ເປັນຫ່ວງພວກເຮົາຢ່າງໃດ. ìເວລາຂ້ານ້ອຍແຫງນໜ້າຂຶ້ນໄປເທິງຟ້າ ອັນເປັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ດວງ
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ດາວແລະດວງຈັນຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງໄວ້,

ມະນຸດແມ່ນຜູ້ໃດ ພຣະອົງຈຶ່ງຣະລຶກເຖິງພວກເຂົາ ແລະບຸດ

ມະນຸດເປັນໃຜ ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງສົງສານເຂົາ.î ເພັງສັຣເສີນ 8:3-4 ພຣະທັມຄັມພີກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ
ພຣະເຈົ້າເປັນຫ່ວງທ່ານ. ໃນຖານະທີ່ພວກເຮົາທັງຫລາຍເປັນພຽງແຕ່ຈຸດສີຟ້ານ້ອຍໆເທົ່ານັ້ນ.

1. ຜູ້ລຽ້ ງແກະທີໃ່ ຈດີ ( ເພັງສັຣເສີນ ບົດທີ 23)

ພຣະທັມຕອນນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຫລາຍຢ່າງໃນຄວາມຮັກແລະຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພຣະເຈົ້າ. ນັກເທດຊື່
ດັງຄົນນຶ່ງຊື່ຂອງລາວວ່າ Henry Ward Beecher (1813-1887) ໄດ້ກ່າວວ່າ:
îກະສັດດາວິດໄດ້ຂຽນບົດເພັງສັຣເສີນສັ້ນໆ ທີ່ມີຄວາມຫວານຊຶ້ງ, ມີຄວາມໝາຍຫລາຍ ໃນບົດທີ23.î
ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂອງດີທີ່ສຸດ ແຕ່ພວກເຮົາຊໍ້າພັດບໍ່ເຂົ້າໃຈ. ຮູບພາບຂອງການ

ລ້ຽງແກະເປັນຮູບພາບທີສ
່ ໍາຄັນຫລາຍ. ຄິດເຖິງຮູບພາບການລ້ຽງແກະໃນພຣະຄັມພິເດີມ ແລະຜູ້ທີ່ລ້ຽງແກະ
ເປັນອາຊີບ: ອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ຢາໂຄບ, ໂມເຊ, ດາວິດ, ຄໍາວ່າລ້ຽງແກະຈຶ່ງໄດ້ຕິດມາ ນີ້ຄືຄວາມສັມພັນ
ຣະຫວ່າງຜູ້ລ້ຽງແລະແກະຜູ້ຖືກລ້ຽງ. ເອເຊກຽນເຄີຍຕໍາໜິຜູ້ລ້ຽງແກະທີບ
່ ໍ່ມີສະມັຕພາບ(ບໍ່ແຂງແຮງ ອ່ອນ
ແອ.....) ເອເຊກຽນ 34. ຜູ້ທໍານວາຍເອເຊກຽນໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ວ່າ ເຮົາເອງຈະຄົ້ນຫາແກະຂອງເຮົາແລະ
ຈະທ່ຽວຫາມັນ ເຮົາຈະຮຽກຮ້ອງເອົາແກະຂອງເຮົາຄືນມາ. (ເອເຊກຽນ 34:11)
ຜູ້ຂຽນເພັງສັຣເສີນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ìພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ລ້ຽງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນເໝືອນຝູງແກະ ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະບໍ່ຂັດສົນî (23:1)

ແກະຢູ່ແຖບອິສຣາເອນຢູ່ດ້ວຍຄວາມຂັດສົນ ສ່ຽງຕໍ່ພັຍອັນຕະລາຍຫລາຍຢ່າງ

ເຊັ່ນ: ຫິວອາຫານ, ສັດອື່ນຈະມາຄຸບກິນ, ຫິວນໍ້າ...... ການລ້ຽງແກະຈຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ລ້ຽງ.
ນອກຈາກຄວາມຕ້ອງການຝ່າຍວັດຖຸແລ້ວ ດາວິດຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຈິດວິນຍານ (23:3) ພຣະອົງຊົງຟື້ນຈິດວິນ
ຍານແລະຊົງນໍາໄປໃນທາງຊອບທັມ. ແມ່ນວ່າຂ້າພະອົງຈະເດີນຢູ່ໃນເງົາມັດຈຸຣາດ ພຣະອົງຍັງສະຖິດຢູ່ກັບ
ຂ້າພະອົງ (23:4) ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວ ພວກເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ພົບຜູ້ປ້ອງກັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ພວກເຮົາໄດ້ພົບເສຣີ
ພາບ, ພວກເຮົາໄດ້ພົບສັນຕິສຸກ, ພວກເຮົາໄດ້ພົບຄວາມຮັກ.(23:6)

2. ທີ່ປອ
້ ງກັນອັນເຂັມ
້ ແຂງ: (ເພັງສັຣເສີນ 27)

ເມື່ອມາເຖິງບົດທີ່ 27 ຄํາເວົ້າແລະຄํາສັຣເສີນກໍຍັງຄ້າຍໆຄືເກົ່າ ແຕ່ເມື່ອກ່າວເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງ
ເປັນໃຍ ແລ້ວ ແມ່ນກ່າວເໝືອນຄໍາເວົ້າຂອງທະຫານຄື ເປັນບ່ອນກໍາບັງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ພຣະເຈົ້າເປັນກໍາບັງທີ່
ແຂງໃນການປ້ອງກັນ.

ພຣະເຈົ້າເປັນທຸກຢ່າງເຊັ່ນ ພຣະອົງເປັນແສງສວ່າງ ພຣະອົງເປັນຄວາມພົ້ນ ພຣະ

ອົງເປັນບ່ອນລີ້ພັຍ.
ຄໍາອະທິບາຍກໍມີຢູ່ວ່າ: ແສງສວ່າງໄດ້ຂັບໄລ່ຄວາມມືດ. ຄໍາທູນຂໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕິດປາກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຕລອດໄປ ຄືຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢູ່ໃນພຣະຜາສາດຂອງພຣະອົງຕລອດເວລາ ເພື່ອຈະໄດ້ຊົມຄວາມງົດງາມ
ຂອງພຣະອົງຕລອດໄປ. ຖ້າພວກເຮົາຫາກໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນແລ້ວໃຜຈະຕໍ່ສູ້ພວກເຮົາໄດ້. (27:4)
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ພຣະເຈົ້າໄດ້ອະທິບາຍໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມແຂງແຮງຂອງພຣະອົງພຽງພໍສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ. ພຣະອົງ
ໄດ້ຕັ້ງຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ໃນທີ່ສູງ ຢູ່ເໜືອສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງ.

ບັດນີ້ຂ້າພຣະອົງຈະຖວາຍເຄື່ອງບູຊາ ແລະ

ຈະຣ້ອງເພັງສັຣເສີນ ຈະໂຫ່ຮ້ອງໃຫ້ສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງເຫັນ. (27:6-12)

3. ພຣະຜູ້ຊວ
່ ຍໃຫ້ພນ
ົ້ ຂອງພວກເຮົາ: (ເພັງສັຣເສີນ 116:1-9)

ໃນພຣະທັມບົດນີ້ ເພັງສັຣເສີນ 116, ແມ່ນການທວນຄືນ ການໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນ ໃນການຊ່ວຍກູ້ໃຫ້
ພົ້ນຈາກຄວາມຕາຍ. ດັ່ງນັ້ນແຫລະ ຂ້າພະເຈົ້າຈະທູນພຣະອົງຕາບເທົ້າຊົ່ວຊີວິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີຢູ່. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າຂ້າພຣະອົງຈະມີບັນຫາຫລາຍປານໃດກໍຕາມ

ຂ້າພຣະອົງກໍຍັງຈະຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະນາມພຣະອົງ

ແລະຍັງຈະຖວາບເຄື່ອງບູຊາຢູ່ຕລອດໄປ. (116:4)

ພຣະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນແຕ່ຈະຮັບຟັງຢ່າງດຽວ ແຕ່ພຣະອົງຍັງປະຕິບັດການດ້ວຍ (116:5).

ພຣະເຈົ້າມີນໍ້າພຣະ

ທັຍທີ່ກວ້າງຂວາງ, ມີຄວາມຊອບທັມ, ແລະມີຄວາມເມດຕາກະຣຸນາ ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ພິຈາຣະນາໃຫ້ຖີ່
ຖ້ວນ ຢ່າໃຫ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຜ່ານພົ້ນໄປໂດຍບໍ່ມີປໂຢດ.
ຂໍ້ 6 ຫາຂໍ້ 9 ຜູ້ຂຽນເພັງສັຣເສີນໄດ້ກ່າວຢໍ້າເຖິງການຊ່ວຍກູ້.

ຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ມີກໍານົດ ຈະ

ທຸກຍາກຂັດສົນ, ຈະຕົກຕໍ່າ ອານາຖາ ພຣະອົງກໍຊົງຊ່ວຍກູ້ໄດ້. ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າຈະມີພຽງພໍສໍາ
ລັບທຸກໆຄົນ.(116:6) ພຣະເຈົ້າຍັງສາມາດຊ່ວຍກູ້ພວກເຮົາໃຫ້ຜ່ານພົ້ນຈາກຄວາມຕາຍກັບໄປເດີນຢູ່ໃນ
ດິນແດນແຫ່ງຄົນເປັນ. (116:9)

4. ພຣະອົງເປັນຜູ້ຊງົ ຈັດຕຽມ: (ມັດທາຍ 6:25-33)
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເຖິງຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນແຕ່ຫ່ວງໃຍຊີວິດໃນໂລກນີ້ເທົ່ານັ້ນ

ພຣະອົງຊົງຫ່ວງອະນາຄົດຂອງທຸກຄົນ (ຂໍ້ 19-21) ມະນຸດມັກສະສົມຊັບສົມບັດຂອງຕົນເອງໄວ້ເພື່ອໂລກ,
ແຕ່ວ່າຂີ້ສນິມແລະແມງມອດກໍກັດກິນໄດ້. ພຣະເຈົ້າຊົງເຕືອນວ່າ ຈົ່ງສະສົມຊັບສົມບັດໄວ້ໃນສວັນ. ເວລາ
ເຮົາສະສົມສິ່ງຂອງໄວ້ໃນໂລກນີ້ແລ້ວ ຈິດໃຈຂອງເຮົາກໍບໍ່ຢູ່ໃນສວັນ.
ພຣະເຢຊູ ບໍ່ຢາກໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມກະວົນກະວາຍ ເປັນຫ່ວງໃນໂລກນີ້. ພຣະອົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາອອກ
ຈາກຄວາມເປັນຫ່ວງ, ພຣະອົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາມີເສຣີພາບໃນການເດີນ. ອານາຈັກໃນສວັນ ພຣະເຈົ້າໄດ້
ຊົງຈັດຕຽມລໍຖ້າພວກເຮົາຢູ່ແລ້ວ ພວກເຮົາບໍຈໍາເປັນຕ້ອງຕຽມຫຍັງຫລາຍດອກ ມີແຕ່ເຊື່ອແລະຟັງຄວາມ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ

ຖ້ອຍຄໍາໃນບົດຮຽນນີ້ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຄວາມກວ້າງຂວາງພຣະເຈົ້າ ເພື່ອພວກເຮົາທັງຫລາຍ

ຈະປະຕິບັດຕາມ. ພຣະເຈົ້າເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາບໍ່? ພຣະເຢຊູໄດ້ແນະນໍາພວກເຮົາຢ່າງ
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ຈະແຈ້ງແລ້ວ ໃນມັດທາຍ ບົດທີ 6:25 ìເຫດສັນນັ້ນເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າຢ່າກະວົນກະວາຍເຖິງຊິວິດ
ຂອງຕົນ ວ່າຈະເອົາຫຍັງມາກິນ ຫລືຈະເອົາຫຍັງມາດື່ມ ແລະຢ່າກະວົນກະວາຍເຖິງຮ່າງກາຍຂອງຕົນ ວ່າ
ຈະເອົາຫຍັງມາຫົ່ມ ຊີວິດສໍາຄັນຍິ່ງກວ່າອາຫານບໍ່ແມ່ນບໍ. ຫລືຮ່າງກາຍສໍາຄັນກວ່າເຄື່ອງນຸ່ງບໍ່ແມ່ນບໍ. ດັ່ງ
ນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເປັນຫ່ວງຊີວິດຂອງທ່ານ ໃຫ້ເຊື່ອແລະຟັງຄວາມຂອງພຣະອົງ.
ເຊື່ອແລະຟັງຄວາມ ແມ່ນຄວາມກະວົນກະວາຍ.

ຄໍາກົງກັນຂ້າງກັບຄໍາວ່າ

ຄວາມກະວົນກະວາຍທໍາໃຫ້ເກີດມີພຍາດແຊກແຊງຂຶ້ນ

ມາຫລາຍຢ່າງ. ພຣະເຈົ້າເປັນຫ່ວງພວກເຮົາ.

ຄໍາຖາມ:

1. ທ່ານມີຄວາມກະວົນກະວາຍໃນເຣື່ອງທີ່ຜ່ານມາຫລາຍກວ່າກະວົນກະວາຍເຣື່ອງໃນອະນາຄົດບໍ່? ຫລື
ວ່າຢ່າງໃດ?

2. ພຣະເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດໃນຜ່ານມາ?
3. ທ່ານຍັງຕ້ອງການອັນໃດອີກແດ່ບໍ່? (ເພັງສັຣເສີນ 23:1) ໃນເມື່ອທ່ານໄດ້ອ່ານຖ້ອຍຄໍານີ້ແລ້ວ?
4. ທ່ານຈະເພິ່ງໃຜຫລາຍກວ່າ ìພຣະເຈົ້າ ຫລື ຕົນເອງî ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບົດຮຽນທີ 3
ຈົ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ເພັງສັຣເສີນ 116:12-19; ມາຣະໂກ 8:34-37; 2 ຕິໂມທຽວ 1:8-12
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເພັງສັຣເສີນ 116; ມາຣະໂກ 8:27-37; 2 ຕິໂມທຽວ 1:1-12

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ຄວາມດີແລະຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຣະເຈົ້າ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາ
ຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈແລະຖວາຍຕົວໃຫ້ກັບພຣະອົງ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະຕອບສນອງຄຸນງາມຄວາມດີອັນຫລາຍເຫລືອລົ້ນຂອງພຣະ
ເຈົ້າຢ່າງໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ ພຣະອົງຊົງດີ

ຫລາຍ ພຣະອົງຊົງກວ້າງຂວາງຫລາຍ ເຮັດຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະຕອບສນອງໄດ້.

ພວກເຮົາຈະສະແດງທ່າທີຢ່າງໃດ?

ຄໍານໍາ

ຖ້າມີຄົນນໍາຂອງຂວັນມາໃຫ້ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມດີໃຈ

ຫລາຍ. ຂອງຂວັນບາງຢ່າງພວກເຮົາຮູກ
້ ່ອນແລ້ວວ່າຈະແມ່ນຫຍັງ ມີແຕ່ລໍຖ້າເວລາຈະມາເຖິງເທົ່ານັ້ນ.
ຖ້າເປັນຂອງຂວັນໃຫຍ່ໆເດ ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ? ເຊັ່ນ: ໂທຣະທັດໃຫຍ່, ເ ຮືອນ, ຣົດ ແລະອື່ນໆອີກ
ບາງທີກໍໄດ້ຮັບການໄປທ່ຽວຈາກບໍຣິສັດຫລືໂຮງງານ ເວລາກັບຄືນມາທຸກຢ່າງກໍປ່ຽນແປງງາມກວ່າເກົ່າດັ່ງນີ້
ເປັນຕົ້ນ. ພຣະຄັມພີໄດ້ບັນທຶກຄວາມກວ້າງຂວາງຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າໃນການຊົງສ້າງ, ໃນການຊົງໄຖ່,
ໃນການປ້ອງກັນແລະໃນການອູ້ມຊູຍູ້ໜູນໃນທຸກສິ່ງ ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ສ້າງມະນຸດຢ່າງແທ້ຈິງ.
ຂອງຂວັນທີປ
່ ະເສີດສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ໂຢຮັນໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນພຣະທັມໂຢຮັນ 3:16 ìເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກ

ໂລກ ຈົນໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວ ເພື່ອທຸກຄົນທີວ
່ າງໃຈເຊື່ອໃນພຣະບຸດນັ້ນຈະບໍ່ຈິບຫາຍ ແຕ່ມີຊີວິດ

ອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. î ຄໍາວ່າຂອງປະທານກໍຄືຂອງຂວັນ ຖ້າເປັນຂອງທັມດາພວກເຮົາກໍອາດຈະກ່າວຄໍາ
ຂອບໃຈທັມດາແລ້ວກໍແລ້ວໄປ. ແຕ່ນີ້ເປັນຂອງຂວັນທີໃ່ ຫຍ່ແລະມາຈາກຜູ້ໃຫຍ່ດ້ວຍ.

ວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ມາສຶກສານໍາກັນວ່າຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂອງຂວັນນີ້ຢ່າງໃດ? ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ແກ່
ພວກເຮົາທັງໝົດທີ່ພຣະອົງມີ.

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

ອາທິດຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າເຣື່ອງການຊົງໄຖ່ໃນເພັງສັຣເສີນ ບົດທີ 116 ພາກຕົ້ນ.
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ເວົ້າເຣື່ອງຄວາມ

ກວ້າງຊວາງຂອງການຊົງໄຖ່ ການປົກປ້ອງ ການເຮັດໃຫ້ຊີວິດທີຕ
່ າຍແລ້ວກັບຄືນມາເປັນໃໝ່ອີກ.

ຜູ້ຂຽນ

ກ່າວວ່າ ìຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາອັນໃດມາຕອບແທນພຣະເຈົ້າໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າຣາຊກິດກັບພຣະຄຸນທີ່ມີຕໍ່ຂ້າ

ພຣະອົງî (116:12)

ຄໍາຕອບທີ 1 ກໍຄື: ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍົກຖ້ວຍແຫ່ງຄວາມພົ້ນ ແລະຮ້ອງທູນອອກພຣະນາມພຣະເຈົ້າ (116:13)
ນີ້ກໍໝາຍຄວາມວ່າຈະຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ,

ຈະເຂົ້າເຝົ້າແລະຈະນະມັສການພຣະອົງ ໃຫ້ຄໍາສັນຍາຕໍ່

ພຣະເຈົ້າວ່າຈະບໍ່ຫລົງລືມພຣະອົງ. ບໍ່ວ່າຈະກະທໍາສິ່ງໃດເຂົາຈະເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ.
ຄໍາຕອບທີ່ 2 ກໍຄື: ສາມຢ່າງໃນການຖວາຍຕົວ (ກ) ຈະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າ (ຂ)ຈະຖວາຍເຄື່ອງສັກ
ກາຣະບູຊາໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ (ຄ)ຖ້າມີສິ່ງໃດຂັດຂ້ອງຈະແກ້ໄຂຢູ່ຕໍ່ໜ້າປະຊາຊົນ.

ຜູ້ຂຽນໄດ້ຖວາຍຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອພຣະເຈົ້າ ໂດຍຈະປະຕິບັດສາມຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້. ຍອມຮັບໃຊ້ໃນພຣະ
ເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕລອດໄປ.

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

ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເລື້ອຍໆເຖິງຄົນທີ່ຕິດຕາມແລະຖວາຍຕົວແກ່ພຣະອົງວ່າເປັນສາວົກ.

ຂອງປະທານທີ່

ພຣະເຈົ້າປະທານອີກກໍຄື ການຕາຍແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ ເພື່ອສາວົກທັງຫລາຍຈະໄດ້ເຫັນ
ຄຸນຄ່າ. ພຣະເຢຊູຊົງສອນໃນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດມາຣະໂກ 8:34-37, ຊຶ່ງໃນບົດທີ 1 ຂໍ້ 1 ພຣະອົງຊົງ
ປະກາດຕົນເອງວ່າພຣະອົງເປັນພຣະຄຣິດ, ພຣະອົງເປັນບຸດມະນຸດ, ພຣະອົງເປັນບຸດພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງທຸກຄົນ
ໃນທີນ
່ ັ້ນກໍມີຄວາມປລາດໃຈຫລາຍ. ສາວົກທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງໄປພວກເຂົາກໍຟັງໄປ ພຣະອົງສັນຍາວ່າຈະ

ໃຫ້ພວກເຂົາ ìເປັນຜູ້ຫາຄົນî (1:17) ຄອບຄົວຂອງພຣະອົງກໍເຂົ້າໃຈວ່າ ພຣະອົງເປັນຄົນເສັຽຈິດໄປແລ້ວ
(3:21)

ພວກນັກທັມທີລ
່ ົງມາຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມກໍເຂົ້າໃຈວ່າພຣະອົງມີຜີສິງຢູ່ (3:22) ຈົນມາເຖິງບົດ 8:

29 ມີຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕອບຕາມຄວາມເປັນຈິງ ìພຣະອົງເປັນພຣະຄຣິດî
ໃນຂໍ້ 34-37 ຄໍາວ່າຕາມເສັ້ນທາງນີ້ ມີຄວາມໝາຍວ່າຢ່າງໃດ? ຄໍາເວົ້ານີ້ບໍ່ແມ່ນຈະເວົ້າເຖິງແຕ່ສາວົກເທົ່າ
ນັ້ນ ແມ່ນລວມເຖິງທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຍິນໃນທີ່ນັ້ນ. ìຖ້າî ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ທ້າທາຍກໍໄດ້, ເປັນຄໍາທີ່ຈະທໍາກໍໄດ້ ບໍ່ທໍາ

ກໍໄດ້, ເປັນຄໍາທີ່ໃຫ້ໂອກາດ, ເປັນຄໍາທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບຫລືບໍ່ກໍໄດ້. ເຊັ່ນດຽວກັບຄໍາທີ່ວ່າ îໃຜມີຫູໃຫ້ຟັງເອົາî
ເປັນຄໍາທີ່ໃຫ້ສິດເສຣີພາບຢ່າງເຕັມປ່ຽມ. ຖ້າຈະເວົ້າອີກຢ່າງນຶ່ງກໍເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ບັງຄັບກໍເປັນໄດ້ ເພາະວ່າ
ທຸກຄົນກໍມີຫູ.
ìຖ້າຜູ້ໃດຢາກຕາມເຮົາມາ ໃຫ້ຜູ້ນັ້ນເອົາຊະນະຕົນເອງ ແລະຮັບແບກກາງແຂນຂອງຕົນທຸກວັນ ແລະຕາມ
ເຮົາມາ.î (8:34) ນີ້ຄືເສັ້ນທາງຂອງການເປັນສາວົກ. ການເປັນສາວົກແບບງ່າຍໆ ຄົງຈະບໍ່ມີອີກແລ້ວ. ພຣະ
ເຢຊູຮັກສາວົກຂອງພຣະອົງຢ່າງເຕັມທີ່ ແຕ່ກໍຈໍາເປັນ.
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ໃນຂໍ້ 35 ພຣະອົງຍັງໄດ້ເນັ້ນເຖິງການໄດ້ແລະການເສັຍ. ການໄດ້ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຄືໄດ້ໃນຊີວິດນີ້ແລະ
ຊີວິດໜ້າດ້ວຍ. ການເສັຍເປັນການເສັຍທີເ່ ລັກນ້ອຍແລະຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ.

ແຕ່ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍເບິ່ງ

ອີກໃນແງ່ອື່ນ ຄືເຫັນຊີວິດຊົ່ວຄາວແລະສັ້ນໆນີ້ສໍາຄັນຫລາຍກວ່າຊີວິດທີ່ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ.
ຄໍາເວົ້າຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນຊຶ່ງບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະທັມສຸພາສິດ ບົດທີ 16:25 ì ມີທາງນຶ່ງຊຶ່ງຄົນເຮົາວ່າ

ຖືກ ແຕ່ມັນສິ້ນສຸດລົງທີ່ທາງຂອງຄວາມມໍຣະນາ.î ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສໍາແດງເສັ້ນທາງແກ່ພວກເຮົາ ພວກເຮົາ
ຄວນມອບຖວາຍຊີວິດທັງໝົດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ.

3. ສິງ່ ທີຄ
່ ວນກະທໍາຂອງສາວົກ: (2 ຕິໂມທຽວ 1:8-12)

ຈົດໝາຍນີ້ ຄົງຈະເປັນຈົດໝາຍສ່ວນຕົວ, ໂປໂລຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕິໂມທຽວ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຄໍາທ້າທາຍ
ໃຫ້ຖວາຍຕົວຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. ທ່ານຂຽນຈາກທີ່ຄຸມຂັງ, ເພິ່ນຮູ້ວ່າເວລາຕາຍຂອງເພິ່ນໄດ້ໃກ້ເຂົ້າມາທຸກ
ຂະນະແລ້ວ (2 ຕິໂມທຽວ 4:6) ໃນຈົດໝາຍສະບັບນີ້ເພິ່ນໄດ້ມອບໜ້າທີ່ການປ່າວປະກາດໃຫ້ແກ່ຕິໂມທຽວ
ສືບຕໍ່.
ໃນຕອນນີ້ໂປໂລຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງພື້ນຖານຂອງປະທານຈາກພຣະເຈົ້າ.

ພວກເຮົາຖືກຮຽກເອີ້ນໃຫ້ມາເປັນຜູ້

ຮັບໃຊ້ໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ìແລະບັດນີ້ໄດ້ຊົງສໍາແດງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງແລ້ວໂດຍການທີ່ພຣະເຢຊູ
ຄຣິດພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຂອງເຮົາສະເດັດມາ ຜູ້ໄດ້ຊົງກໍາຈັດຄວາມຕາຍໃຫ້ສູນສິ້ນໄປ ແລະໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້
ຊີວິດແລະສະພາບອໍາມະຕະກະຈ່າງແຈ້ງໂດຍຂ່າວປະເສີດ.î (2 ຕິໂມທຽວ 1:10)
ສິ່ງແຣກທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກະທໍາຄື:

ìຢ່າລະອາຍທີຈ
່ ະເປັນພະຍານຝ່າຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮົາî (1:8)

ຄົນໜຸ່ມຢ່າງຕິໂມທຽວອາດຈະມີຄວາມລັ່ງເລໃນທາງເດີນ ເພາະໂປໂລກໍຢູ່ໃນສະພາບຖືກກັກຂັງທີ່ກຸງໂຣມ.
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວໃນມາຣະໂກ 8, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກຖືກເອີ້ນແລ້ວ ພວກຈໍາເປັນຕ້ອງມີ
ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນເສັ້ນທາງຂອງເຮົາ, ເຖິງແມ່ນວ່າເສັ້ນທາງຈະລໍາບາກປານໃດກໍຕາມ.
ສິ່ງທີສອງທີ່ໂປໂລບັນທຶກລົງໄປກໍຄື ìຈົ່ງມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ ເພື່ອເຫັນແກ່ຂ່າວປະເສີດî
(1:8) ໂປໂລໄດ້ບັລຍາຍເຖິງຄວາມທຸກ, ການຖືກກັກຂັງ, ການຖືກຂົ່ມເຫັງ ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວ ການໃຊ້ຊີວິດ
ເປັນຄຣິສຕຽນ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງງ່າຍ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ
ຜູ້ຂຽນເພັງສັຣເສີນຖາມວ່າ:

ìຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາຫຍັງມາຕອບແທນພຣະເຈົ້າໄດ້ ເນື່ອງຈາກພຣະຣາຊກິດ

ອັນມີພຣະຄຸນຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າî (ເພັງສັຣເສີນ 116:12) ຖ້າທ່ານເປັນຄົນຕອບທ່ານຈະຕອບຢ່າງໃດ? ໃນບົດ

ຮຽນນີ້ພວກເຮົາເນັ້ນໜັກໃນການນະມັສການ, ຊີວິດໃນການຮັບໃຊ້, ປະຕິເສດຕົນເອງ, ຊີວິດທີ່ເສັຍໄປຊີວິດ
ທີ່ໄດ້ຮັບ, ທ້າທາຍໃຫ້ເປັນພະຍານ, ແລະຮ່ວມໃນການທົນທຸກຮ່ວມກັບພຣະຄຣິດ.
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ຖ້າຈະເວົ້າເຖິງທັມນຽມຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ແມ່ນການຕິດຕາມຕົວຢ່າງ ຄືການຖວາຍຕົວ
ຂອງພຣະເຢຊູ. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າສນິດ, ຢືນຢັດເພື່ອພຣະອົງ.

ພວກເຮົາຍັງມີໂອກາດຕໍ່ການທ້າ

ທາຍຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການເປັນພະຍານ.
ພວກເຮົາຄວນຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການທີ່ພຣະອົງຊົງປະທານຄວາມພົ້ນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ, ຕອບສນອງ
ຕໍ່ການຮຽກເອີ້ນ, ແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງຈົນຕລອດຊີວິດ.

ຄໍາຖາມ:

1. ໃນເວລາມີບັນຫາ ທ່ານເຄີຍໄດ້ຕໍ່ວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່? ທ່ານເຄີຍຮັກສາຄໍາສັນຍາຂອງທ່ານບໍ່?

2. ເທື່ອສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄໍາພະຍານເຣື່ອງພຣະເຢຊູຢູ່ໃສ? ເວລາໃດ? ທ່ານຮູສ
້ ຶກຢ່າງໃດ?
3. ການປະຕິເສດຕົນເອງ ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດຕໍ່ຊີວິດຂອງທ່ານ?
4. ທ່ານຈະຕື່ມ ຖ້ອຍຄໍານີ້ໃຫ້ເຕັມຢ່າງໃດ? ìເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພື່ອຂ້ອຍ, ຂ້ອຍຈະ
.................................................î

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບົດຮຽນທີ 4
ຄົນຂອງພຣະເຈົາ້ ມີນາໍ້ ໃຈທີດ
່ ີ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 2:41-47; 4:32-35
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ 2:41-47; 4:32-35

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ຄຣິສຕະຈັກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເປັນແບບຢ່າງໃນຄວາມຊື່ນຊົມໃນພຣະເຢຊູ
ທີນ
່ ໍາໄປສູ່ການແບ່ງປັນສິ່ງຂອງທີມ
່ ີ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ຈະເຮັດຢ່າງໃດໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ ເພື່ອທີ່ຈະກາຍເປັນຄຣິສຕະຈັກ
ຕົວຢ່າງໃນດ້ານການມີນໍ້າໃຈ

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະອະທິບາຍປະສົບການຂອງຄຣິສຕະຈັກກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ໃຫ້ເຫັນວ່າ
ຄຣິສຕຽນຄວນຈະມີນໍ້າໃຈ ແລະຄຣິສຕະຈັກຄວນຈະຈະເຣີນຂຶ້ນຢ່າງນັ້ນ.

ຄໍານໍາ

ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າແລະສາມີເລີ້ມຮັກກັນ ບໍ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປໃສມາໃສ

ລາວຢາກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໂທຣະສັບ

ຫາລາວທຸກເວລາ ແລະທຸກໆບ່ອນທີຂ
່ ້າພະເຈົ້າໄປ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແລ້ວແມ່ນເວລາກັບຈາກໂຮງຮຽນ
ຕອນກາງຄືນ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຂັບຣົດກັບບ້ານພັກຄົນດຽວ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກໍເປັນໄປດ້ວຍດີຕລອດມາ, ຈົນ
ມາເຖິງວັນນຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກັບມາເຖິງບ້ານພັກຊ້າ,

ເມື່ອມາເຖິງກໍຮູ້ວ່າໄຟໃນບ້ານພັກມອດໝົດທຸກຫລັງ.

ພວກເຮົາທີຢ
່ ູ່ນໍາກັນບໍ່ມີມືຖື ແລະໂທຣະສັບຕັ້ງໂຕະກໍໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກໜ່ວຍເລີຍ.
ແຟນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເປັນຫ່ວງຢ່າງແນ່ນອນ.

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ໃນໃຈແລ້ວວ່າ

ເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ລາວເປັນຫ່ວງ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂັບຣົດ

ອອກໄປຫາປໍ້ານໍ້າມັນທີ່ມີໂທຣະສັບ ເພື່ອຈະບອກໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ນີ້ຄືແນວຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
ຖ້າບໍ່ບອກໃຫ້ລາວຮູ້ແນ່ນອນລາວຕ້ອງຂັບຣົດມາຫາຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ.

ເມື່ອພວກເຮົານັ່ງກິນເຂົ້າ ແລະເວົ້ານົວຫົວມ່ວນນໍາກັນ, ລາວກໍກ່າວເຖິງການທີລ
່ າວເປັນຫ່ວງ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້
ວ່າລາວຮັກຂ້າພະເຈົ້າຫລາຍ, ບໍ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະຕ້ອງການສິ່ງໃດ ລາວກໍຫາມາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ--ລາວເບິ່ງ
ແຍງດູແລຕລອດເວລາ. ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ຮ່ວມກັນ ຊ່ວຍເຫລືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ພວກ
ເຮົາໄປປ່າວປະກາດຮ່ວມກັນ, ນະມັສການພຣະເຈົ້າຮ່ວມກັນ. ໃນຊີວິດແຕ່ງງານພວກເຮົາກໍພະຍາຍາມທີ່
ຈະໃຫ້ທຸກສິ່ງຮວມກັນ.

ແນວຄິດທີ່ເຄີຍຄິດວ່າອັນນັ້ນຂອງຂ້ອຍອັນນີ້ຂອງເຈົ້າ ກໍພະຍາຍາມຈະປ່ຽນເປັນ

ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ.
ສໍາລັບຄຣິສຕະຈັກກໍເໝືອນກັນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າກໍຄວນຈະເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນທໍານອງນີ້ເຊັ່ນກັນ. ຄຣິສຕະຈັກ

ຄັ້ງທໍາອິດທີເ່ ກີດຂຶ້ນ ພວກທີ່ເຊື່ອພຣະເຢຊູກໍໄດ້ມາຮ່ວມກັນ ແລ້ວກໍເບິ່ງແຍງຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ພວກເຂົາເປັນ
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ອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ ພວກເຂົາຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູອັນດຽວກັນ. ພວກເຂົາມີຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີແລະ
ມີຄວາມກວ້າງຂວາງ. ນີ້ຄືຄວາມເປັນມາຂອງກິຈການບົດທີ 2.

1. ໃຊ້ຊວ
ີ ິດຮ່ວມກັນ: (ກິຈການ 2:41-47)

ຫລັງຈາກທີ່ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດສະເດັດຂຶ້ນສູ່ສວັນ ໄດ້ 50 ວັນ, ຄົນຢິວທີ່ຢູ່ໃນທຸກສາຣະທິດຂອງໂລກກໍໄດ້
ພາກັນມາຮວມຢູ່ທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມເພື່ອສລອງວັນເພັນເຕຄອສ. ບັນດາສາວົກກໍມາຮວມກັນຢູ່ບ່ອນດຽວວ່າ
ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດລົງມາຖ້າມກາງພວກເຂົາ ແລະເປໂຕກໍໄດ້ຂຶ້ນ
ເທສນາເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ບໍ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະມາຈາກທິດໃດ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ຍິນພຣະທັມຂອງພຣເຈົ້າ
ເປັນພາສາຂອງຕົນເອງ. ແຕ່ບາງຄົນກໍຍັງກ່າວວ່າພວກສາວົກເມົາເຫລົ້າ. ໃນວັນນັ້ນມີຄົນສາມພັນຄົນຮັບ
ເຊື່ອແລະກໍໄດ້ຮັບສິນບັບຕິສະມາດ້ວຍ. ນັ້ນຄືການເກີດຂຶ້ນຂອງຄຣິສຕະຈັກ (ກິຈການ 2:1-41)
ຈົ່ງຈໍາໄວ້ວ່າທຸກສິ່ງຢ່າງເປັນປະສົບການໃໝ່ຂອງຄຣິສຕຽນ.

ບໍ່ມີຄຣິສຕະຈັກອື່ນໃດອີກ, ແລະບໍ່ມີສັງຄົມ

ຄຣິສຕຽນອື່ນໃດອີກ. ຄຣິສຕະຈັກນີ້ບໍ່ແມ່ນ First Baptist Jerusalem

ແມ່ນຄຣິສຕະຈັກຂອງທົ່ວທຸກ

ບ່ອນ. ຜູ້ຄົນທີ່ເຊື່ອຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກແຫ່ງນີ້ກໍແມ່ນເຊື່ອພຣະທັມຂອງພຣະເຢຊູ,

ຈາກພຣະຄັມພີເດີມຊຶ່ງ

ນໍາພາໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ນໍາພາໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມຊີວິດ
ຊຶ່ງກັນແລະກັນ? ຄໍາຕອບກໍຄືວ່າ: ຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນໃນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ.
ກິຈການ 2:42 ກ່າວວ່າ: ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສຸມຈິດສຸມໃຈ ຮ່ວມກັນຟັງຄໍາສອນຂອງພວກອັຄທູດ (ຄຣູສອນ)
ຮ່ວມສາມັກຄີທັມ, ຮັບສິນລະນຶກ ແລະອ້ອນວອນອະທິຖານເປັນປະຈໍາ. ຫລາຍຄົນໃນພວກເຮົາອາດຈະຮູ້
ແລ້ວວ່າ ໃນຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງມີການສິດສອນກັນ, ຕ້ອງມີການອະທິຖານ, ຕ້ອງມີຫລັກຄວາມເຊື່ອຢ່າງດຽວ

ກັນແລະຕ້ອງມີເປົ້າໝາຍຈຸດດຽວກັນ. ອັຄສາວົກອາດຈະນໍາພຣະຄັມມາສິດສອນຈາກພຣະຄັມພີເດີມ ແຕ່
ກໍແນເປົ້າໃສ່ພຣະເມຊີອາ. (ພຣະເຢຊູຄຣິດ)
ìສາມັກຄີທັມî ໝາຍຄວາມວ່າມີສ່ວນໃນການແບ່ງປັນທຸກຢ່າງ.
ທະນາກັນ, ປຶກສາກັນ, ສະເລັ່ຽກັນຕາມສົມຄວນ.

ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນຍຸກແຣກນີ້ພວກເຂົາເຈົ້າສົນ

ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊື່ອແລະຟັງຄວາມ

ຂອງອັຄສາວົກຕາມທີ່ສິດສອນນັ້ນ.
ìຮ່ວມໃຈກັນໄປວິຫານî ການໄປວິຫານເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການເຊື່ອຟັງ:

ຄືການເປັນພະຍານໃນການປ່າວ

ປະກາດ. ເປັນການໜູນໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຄືຜູ້ທອ
ີ່ ່ອນເພັຽກໍຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ເລົ້າໂລມຈິດໃຈ, ແລະທຸກ
ຄົນກໍຈະໄດ້ຮັບບົດຮຽນຈາກອັຄສາວົກ.

ìແລະຫັກເຂົ້າຈີ່ແລະຮັບປະທານອາຫານຮ່ວມກັນî

ນີ້ກໍເປັນການໃຫ້ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ແລະທຸຄົນກໍມີ

ຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີແລະຮຽນທີ່ຈະເປັນຄົນມີໃຈກວ້າງຂວາງ. ເມື່ອຜູ້ຄົນທັງຫລາຍເຫັນດັ່ງນັ້ນກໍມີຄວາມດີ
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ໃຈ, ພາກັນເຂົ້າມາສັຣເສີນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທຸກວັນ. (2:44-47)
ຈົ່ງຈໍາໄວ້ອີກວ່າ ບໍ່ແມ່ນພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດນຶ່ງອາທິດແລ້ວຢຸດໄປ, ນຶ່ງເດືອນແລ້ວຢຸດໄປການກະທໍາຂອງເຂົາ
ເຈົ້າສືບຕໍ່ໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ອະທິຖານແຕ່ເວລາຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄົນຫລາຍໆທີ່ໂບດເທົ່ານັ້ນ. ເຂົາເຈົ້າ

ຍັງໃຊ້ເວລາສ່ວນຕົນ ແລະໃຊ້ເວລາພິເສດອະທິຖານຖວາຍຕົວແກ່ພຣະເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນແຫລະພຣະເຈົ້າຈຶ່ງທໍາ
ການອັສຈັນໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນ ແລະຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາທັງຫລາຍກໍເພີ້ມຂຶ້ນ.

2. ເປັນນໍາ້ ນຶ່ງໃຈດຽວກັນ: (ກິຈການ 4:32-35)

ຄຣິສຕຽນຍຸກແຣກ ເຫັນພວກເຂົາເຈົ້າເຕີບໂຕຂຶ້ນພາຍໃນຈິດໃຈກ່ອນ.

ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄຸນລັກສະນະທີດ
່ ີ

ໃນການເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນ ບໍ່ມີຄວາມຄິດແບ່ງແຍກ ພວກເຂົາເຈົ້າມອບໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງນໍາ
ພາ. ìພວກເຈົ້າເຈົ້າມີແນວຄິດຈິດໃຈໂປ່ງໃສຕໍ່ກັນî ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະອວດອ້າງໃສ່ກັນ.
ຄຣິສຕະຈັກທຸກວັນນີ້ຢູ່ດ້ວຍການອວດອ້າງ.

ອວດວ່າຕົນເອງມີການສຶກສາສູງ, ອວດວ່າຕົນເອງມີຊັບສິນ

ເງິນຄໍາຫລາຍ, ບາງຄົນກໍຍັງອວດວ່າຕົນເອງມີຍົດສູງ ຖ້າຫາກຄຣິສຕະຈັກໃດຫາກເນັ້ນໃນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ອີກບໍ່
ດົນຄຣິສຕະຈັກນັ້ນກໍຈະຫລົ້ມຈົມ.

ການໃຫ້ໂດຍບໍ່ຫວັງສິ່ງຕອບແທນ ແມ່ນການໃຫ້ຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູຄື ໃຫ້ດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ.
ບໍ່ແມ່ນແຕ່ການໃຫ້ພຽງຢ່າງດຽວ,

ຍັງເບິ່ງແຍງຄວາມສຸກທຸກດ້ວຍ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຫັນຄວາມທຸກແລະ

ຄວາມຮັ່ງມີແຕກຕ່າງກັນ. ທຸກໆຄົນທີ່ຢູ່ໃນໂບດເທົ່າທຽມກັນ, ເປັນອ້າຍເປັນນ້ອງກັນ ການແຈກຈ່າຍກໍເທົ່າ
ທຽມສເມີກັນ.

ແຕ່ຫລາຍຄົນກໍຍັງເຂົ້າໃຈຜິດໄປວ່າ
ໝົດ.

ວ່າພວກສມັຍເດີມຂາຍສິ່ງຂອງທີພ
່ ວກເຂົາມີຢູ່ແລ້ວເອົາມາໃຫ້ໂບດ

ຕາມທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນພວກເຂົາເຈົ້າໄປຮຽນພຣະຄັມພີເຮືອນຕໍ່ເຮືອນ ທຸກຄົນຖືເປັນກັນເອງ ແລະກໍຖື

ເໝືອນດັ່ງເປັນເຮືອນຂອງຕົນເອງ.

ດັ່ງພວກເຮົາເຫັນວ່າມາຣີແມ່ຂອງໂຢຮັນ ມາຣະໂກ ຍັງອາໃສຢູ່ເຮືອນ

ຂອງຕົນເອງ ລາວບໍ່ໄດ້ຂາຍເຮືອນຂອງລາວເອງ. (ກິຈການ 12:12)

ຜູ້ທີ່ເຊື່ອທັງຫລາຍຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນໄດ້ຂາຍບ້ານຂາຍເຮືອນ ແລ້ວເອົາມາມອບໃຫ້ໂບດທັງໝົດ. ເຮົາບໍ່ຄວນຈະຕີ
ຣາຄາວ່າໂບດຈະຮິບໂຮມເອົາວັດຖຸສິ່ງຂອງຂອງທ່ານ ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ພໍໃຈໃຫ້.

ແຕ່ຖ້າຫາກພວກເຮົາຫາກ

ສຶກສາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນແລ້ວ ພວກເຮົາຈະເຫັນຄວາມສມັກໃຈຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນຢ່າງພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາ. ທຸກ
ຢ່າງທີ່ເຄີຍເອີ້ນວ່າຂອງຂ້ອຍຂອງເຈົ້າ ບັດນີ້ມາປ່ຽນຄໍາເວົ້າວ່າຂອງພວກເຮົາ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ
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ຫລາຍຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາສຶກສາຈະເຫັນວ່າ ພຣະຄັມພີເດີມກ່າວເຖິງການຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບຢູ່ເລື້ອຍໆ

ແຕ່ບໍ່

ເຫັນໃນຄັມພີໃໝ່. ແມ່ນແລ້ວ. ເພາະໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ ພວກເຮົາກ່າວເຖິງການໃຫ້ທັງໝົດ ບໍ່ແມ່ນນຶ່ງສ່ວນ
ສິບ, ໃຫ້ໝົດທັງເງິນຄໍາ, ໃຫ້ໝົດທັງເວລາ, ໃຫ້ໝົດທັງພອນສວັນ, ໃຫ້ໝົດທັງຊີວິດຂອງເຮົາ.
ຄຣິສຕະຈັກກຸງເຢຣູຊາເລັມເຂົ້າໃຈເຣື່ອງນີ້ດີ ເວລາເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຈຶ່ງບໍ່ມີບັນຫາ. ຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່ານຶ່ງສ່ວນສິບເປັນ
ພື້ນຖານ ບໍ່ແມ່ນເປັນສ່ວນປາຍ.

ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງມະນຸດແລະເຂົ້າໃຈຊີວິດດີ ເຂົາເຈົ້າ

ຈຶ່ງຢາກມີສ່ວນໃນຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ຄໍາຖາມ:

1. ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຈັກຊົ່ວໂມງໃນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ: ຫັດກາຍບໍຣິຫານ, ເບິ່ງໂທຣະທັດ, ທໍາງານ, ນອນ,
ກິນເຂົ້າ, ຂັບຣົດ, ໄປໂບດ, ໄປຮຽນພຣະຄັມພີ, ສິ່ງໃດທີທ
່ ່ານໃຊ້ເວລາຫລາຍກວ່າໝູ່?
2. ພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ ມີເປົ້າຂອງການນໍາພາບໍ່? ນະມັສການ? ສຶກສາພຣະຄັມພີ? ອະທິຖານ?
3. ທ່ານເຫັນການເປັນເຈົ້າຂອງວັດຖຸສິ່ງຂອງໃນຮູບໃດ? ໃນການເປັນຜູ້ບົວລະບັດຂອງພຣະເຈົ້າເດ?
4. ມີວິທໃີ ດທີ່ໂບດຂອງທ່ານ ປະກອບສ່ວນໃນການຊ່ວຍເຫລືອຄົນ?

5. ພາຍໃນໂບດຂອງທ່ານ ເຄີຍໄດ້ເວົ້າເຣື່ອງຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນບໍ່? ຜົນອອກມາເປັນຢ່າງໃດ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບົດຮຽນທີ 5
ໃຫ້ກາໍ ລັງໃຈສເມີ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 4:32-37; 11:19-26; 15:36-40

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

ບາຣະນາບາເປັນຄົນມີຈິດໃຈກວ້າງໃນຊີວິດຈິ່ງໄດ້ນໍາເອົາຄໍາໜູນໃຈຕໍ່ຄົນ
ອື່ນແລະເປັນຜູ້ຕິດຕາມທີ່ດີຂອງອົງພຣະເຢຊູ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ທ່ານໄດ້ຕິດຕໍ່ຫລືມັກໂທຫາໃຜເວລາທ່ານຕ້ອງການຄໍາໜູນໃຈ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ຊອກຫາວິທີທາງທີ່ບາຣະນາບາໃຊ້ເພື່ອເອົາມາເປັນສິ່ງວັດແທກ
ຕົວຢ່າງໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຖິງຄຸນນະວຸດທິທີ່ດີ.

ບົດນໍາ

ໃຫ້ເອົາຕົວຢ່າງຂອງບາຣະນາບາມາໃຊ້ໃນຊີວິດເພື່ອຈະເປັນທີໜ
່ ູນໃຈດ້ວຍຄໍາເວົ້າ

ເພື່ອຮັບຕ້ອນຄົນອື່ນເຂົ້າມາໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ

ແລະການປະພຶດ

ແລະຊ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ມີໂອກາດຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສ

ຕະຈັກ.

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

ໃນບົດຮຽນ 4 ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການໃຫ້ຂອງຄຣິສຕະຈັກສມັຍທໍາອິດພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງປັນສິ່ງຂອງແລະ

ຊັບສິນສິ່ງຂອງຕໍ່ຄົນອື່ນຜູ້ມີຄວາມລໍາບາກໃນໝູ່ບ້ານ. ໃນກິຈການ 4:36, ລູກາໃຫ້ຕົວຢ່າງຂອງໂຢເຊບ ແຕ່
ຄົນສ່ວນຫລາຍຮູ້ຈັກວ່າແມ່ນບາຣະນາບາຊຶ່ງມີອີກຊື່ນຶ່ງວ່າເປັນ, ìລູກຂອງຜູ້ໜູນໃຈ.î
ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ບາງຢ່າງໃນຂໍ້ນີ້ເຖິງຊີວິດຂອງບາຣະນາບາ.

ນຶ່ງ, ລາວເປັນຕົວຢ່າງດີເຖິງການໃຫ້

ດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ. ລາວໄດ້ຂາຍຊັບສິນແລະນໍາເອົາເງິນມາໃຫ້ພວກອັຄສາວົກເພື່ອຈະໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້
ຄົນທຸກຍາກ. ບາຣະນາບາໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໃນຄຣິສຕະຈັກສມັຍທໍາອິດ-ເພື່ອສອນພວກເຮົາໃຫ້ເປັນຄົນ
ມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ.

ບາຣານາບາມີຊື່ນ້ອຍເປັນພາສາອາຣາແມ໊ກວ່າ ບານາບີ ຊຶ່ງແປວ່າລູກຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ, ຊຶ່ງ

ບອກພວກເຮົາເຖິງທັມມະຊາດຂອງລາວ.

ຊຶ່ງອາດເວົາ້ ເຖິງໜ້າທີຂ
່ ອງລາວໃນສມັຍນັ້ນ (ກິຈການ 11:23,

13:1). ຂໍ້ເຫລົ່ານີ້ຍັງໄດ້ບອກພວກເຮົາເຖິງບຸກຄະລິກລັກສະນະຂອງລາວ. ບາຣານາບາເປັນຄົນມອງເຫັນ
ພຣະພອນແລະຄວາມສາມາດຂອງຄົນອື່ນແລະມັກໜູນໃຈໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ.

2. ຮັບຕ້ອນດ້ວຍຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ: ( ກິຈການ 11:19-26 )
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ເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈໃນເມື່ອໄປບ່ອນບໍ່ເຄີຍໄປ ແຕ່ວ່າເວລາຍ່າງເຂົ້າໄປແລ້ວພົບເຫັນຄົນທີເ່ ຮົາຮູ້ຈັກ
ມາກ່ອນຢູ່ຫັ້ນ. ຄົນທີເ່ ຮົາຮູນ
້ ັ້ນອາດຈະແນະນໍາໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກກັບຄົນອື່ນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມສົນທະນາກັນ. ຄວາມ
ຮູ້ສຶກແບບນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນພຣະຄັມພີຕອນນີ້:

ຄົນທີເ່ ຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຊຶ່ງເປັນຄົນຕ່າງຊາດຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້

ອື່ນຮັບຕ້ອນພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນກຸ່ມຊາວຢິວໃນຄຣິສຕະຈັກ.

ຫລັງສະເຕຟາໂນຜູ້ຊຶ່ງເປັນນໍາຄົນນຶ່ງໃນຄຣິສຕະຈັກສມັຍທໍາອິດ ຫລັງຈາກລາວໄດ້ຖືກຂ້າແລ້ວມີການ
ຂົ່ມເຫງອັນໃຫຍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ (7:57-8:1). ຜູເ້ ຊື່ອໄດ້ຫລາຍຄົນໄດ້ແຕກກະ
ຈັດກະຈາຍໄປທົ່ວທຸກບ່ອນ

ແຕ່ໃນບ່ອນໃດພວກເຂົາໄປນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ເປັນພະຍານໂດຍການແບ່ງປັນ

ຂ່າວປະເສີດໃຫ້ຄົນອື່ນໆ. ບາງຄົນໄດ້ມາເຖິງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽກໍໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນປະກາດກັບຄົນຕ່າງຊາດ, ຊຶ່ງ
ບໍ່ແມ່ນຄົນຊາດຢິວ.

ຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ໄດ້ເຊື່ອນີ້ກາຍເປັນຜູ້ຢໍາເກງພຣະເຈົ້າ ເຊັ່ນ: ໂກເນລີໂອ.

ຜູ້ຢໍາເກງ

ພຣະເຈົ້ານັ້ນແມ່ນຜູ້ຍອມຮັບເອົາພຣະເຈົ້າຂອງພວກຢິວ (10:1-2) ແຕ່ບໍ່ຍອມຮັບພິທີຕັດເພື່ອຈະກາຍເປັນ
ຢິວຕາມທໍານຽມຫລືຮີດຄອງ.
ໃນເມື່ອເຣື່ອງນີ້ໄດ້ໄປເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຄຣິສຕະຈັກກໍໄດ້ສົ່ງບາຣະນາມາມາເພື່ອພິສູດເຖິງຄວາມຈິງ
ວ່າແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.

ເຫດຜົນທີ່ພວກອັຄສາວົກໄດ້ສົ່ງບາຣະນາບາໄປນັ້ນອາດແມ່ນເພາະບາຣະນາ

ບາມີຊີວິດຈິດໃຈເໝືອນຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດທັງຫລາຍມາກ່ອນ ພວກເຫລົ່ານັ້ນມາຈາກເກາະກຸບໂຣ. ອີກ
ອັນນຶ່ງບາຣະນາບາຖືກເລືອກກໍເພາະນິສັຍໃຈຄໍຂອງລາວເປັນຄົນມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງຊຶ່ງປຶ້ມກິຈການໃສ່ຊື່
ໃຫ້ວ່າ, ìເປັນຄົນດີî (11:24). ລູກາບອກວ່າບາຣະນາບາເປັນຄົນທີ່ ìເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ
ແລະຄວາມເຊື່ອ.î
ໃຫ້ຄຶດເຖິງຄົນໃດຄົນນຶ່ງຜູ້ເຄີຍຕໍ່ຕ້ານຂ່າວປະເສີດໃນໝູ່ບ້ານຂອງທ່ານ. ລອງວາດພາບເບິ່ງວ່າໃນເຊົ້າ

ວັນອາທິດທ່ານຍ່າງເຂົ້າໄປໃນຄຣິສຕະຈັກທ່ານເລີຍໄດ້ເຫັນຄົນນັ້ນນັ່ງຢູ່ທາງຫລັງ. ທ່ານແປກໃຈບໍ່ວ່າເປັນ
ຫຍັງຄົນນັ້ນຈິ່ງຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນ? ທ່ານອາດຄຶດໃນໃຈວ່າເຖິງເວລາແລ້ວທີຄ
່ ົນນັ້ນຄວນຊໍາຮະຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ດີ
ຂຶ້ນ. ໃນເວລານັ້ນທ່ານຢາກໃຫ້ສິດຍາພິບານເທສນາເຖິງເຣື່ອງໄຟຕົກຈາກຟ້າແລະໝໍ້ນະຮົກແມ່ນບໍ່?
ບາຣະນາບາບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຄຶດຢ່າງນັ້ນ ເວລາລາວເບິ່ງຄົນອື່ນແລ້ວລາວເຫັນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່
ໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ລາວມີຄວາມຍິນດີເມື່ອໄດ້ເຫັນຄົນຕ່າງຊາດມາເຊື່ອແລະສັຣເສີນພຣະເຈົ້າທີ່ພຣະ
ອົງໄດ້ເອີ້ນພວກເຂົາໃຫ້ມາເຊື່ອໃນພຣະອົງເໝືອນກັນ.

ລາວໄດ້ໜູນໃຈພວກເຂົາໃຫ້ຕັ້ງໝັ້ນໃນພຣະເຈົ້າ

(11:23). ຖ້າມກາງການຮັບໃຊ້ຂອງບາຣະນາບາມີຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຮັບເຊື່ອໃນອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ.

ອີກບໍ່ນານບາຣະນາບາຕ້ອງການຄົນອື່ນຊ່ວຍຮັບໃຊ້ ລາວໄປຊອກຫາໂປໂລໃນເມືອງຕາໂຊ. ນີ້ໄດ້ບອກ
ເຖິງລັກສະນະຈິດໃຈຂອງບາຣະນາບາເພາະລາວເຫັນພຣະພອນແລະຄວາມສາມາດຂອງຄົນອື່ນ.

ບໍ່ເຫິງ

ມານີ້ຊີວິດຂອງໂປໂລຜູ້ເຄີຍເປັນຄົນຂົ່ມເຫງຄຣິສຕຽນ (8:1; 9:1-2). ຫລັງຈາກໂປໂລໄດ້ພົບກັບອົງພຣະ
ເຢຊູເວລາເດີນທາງໄປເມືອງດາມາເຊເພື່ອຈະທໍາລາຍຄຣິສຕຽນ ແຕ່ໂປໂລໄດ້ພົບກັບອົງພຣະເຢຊູ. ຫລັງ

ຈາກນັ້ນແລ້ວ ບາຣະນາບາກໍໄປນໍາເອົາໂປໂລມາຫາພວກອັຄສາວົກແລະຢັ້ງຢືນວ່າໂປໂລໄດ້ກັບໃຈໃໝ່ແທ້.
(9:28-29). ມີຫລາຍຄົນບໍ່ເຊື່ອແລະປອງຂ້າໂປໂລ ດັ່ງນັ້ນໂປໂລຈິ່ງກັບໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະຢູ່ທນ
ີ່ ັ້ນ
ອີກນານສົມຄວນ.

ເວລານີ້ບາຣະນາບາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ໂປໂລຊ່ອຍເພາະໂປໂລເປັນຄຣູສອນຜູ້ຮູ້ຈັກ
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ພຣະຄັມພີດີໃນຖານະເປັນຜູ້ນໍາສາສນາ.

ໂປໂລເວົ້າພາສາກຣີກແລະເປັນຄົນມີໂວຫານໃນການໂຕ້ວາທີ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ພຣະເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໂປໂລໃຫ້ປະກາດຕໍ່ພວກຕ່າງຊາດ (9:15-16). ໃນເມື່ອບາຣະນາບາ
ພົບກັບໂປໂລແລ້ວທັງສອງກໍໄປຍັງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ. ຕອນນັ້ນບາຣະນາບາອາດບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າການໜູນໃຈ

ຂອງລາວຕໍ່ໂປໂລນັ້ນເປັນຜົນສະທ້ອນໃຫຍ່ໃນປະວັດສາດຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ໃນຊີວິດສຸດທາຍຂອງໂປໂລ
ນັ້ນລາວເປັນຄົນໄດ້ບັນທຶກ 13 ປຶ້ມໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ ລາວໄດ້ເທສນາຕໍ່ພວກອິສຣາເອັນ , ຕໍ່ຊາວເລບາ
ນອນ, ພວກເຕີກີ, ພວກຊີເຣັຽ, ພວກກຣີກ, ພວກອິຕາລີ, ສະເປນ ແລະຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ໃນທຸກວັນນີ້.
ບາຣະນາບາແລະໂປໂລກັບຄືນໄປສັ່ງສອນ ແລະເທສນາໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽອີກເພາະມີຄົນຕ່າງຊາດ
ເຂົ້າມາເຊື່ອຢ່າງຫລາຍ. ໃນທີ່ສຸດຄົນໃນທີ່ນັ້ນໄດ້ສັ່ງເກດເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕະຈັກເພີ້ມຂຶ້ນ ບໍ່ຖືວ່າ
ເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມຂອງພວກຢິວພຽງເທົ່ານັ້ນ.

ໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽຜູ້ເຊື່ອໄດ້ເອີ້ນຊື່ວ່າເປັນ ìຄຣິສຕຽນî

ເປັນເທື່ອທໍາອິດຊຶ່ງແປວ່າ (ພຣະເຢຊູນ້ອຍ) 11:26).

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

ການໃຫ້ໂອກາດຄັ້ງທີສອງເປັນສິ່ງທີ່ດີເພາະພວກເຮົາຕ້ອງການໂອກາດຢ່າງນັ້ນ. ບັນຫານີ້ອາຈານໂປ

ໂບແລະບາຣະນາບາໄດ້ປະເຊີນໃນປຶ້ມກິຈການ 15.

ການເດີນທາງອອກປະກາດຄັ້ງທີນຶ່ງອາຈານໂປໂລ

ແລະບາຣະນາບາໄດ້ເອົາໂຢຮັນ ຜູ້ເປັນພີ່ນ້ອງຂອງບາຣະນາບາໄປນໍາ. ໂຢຮັນ (ມາຣະໂກ)ໄດ້ໄປໄດ້ເຄິ່ງ
ທາງເທົ່ານັ້ນກໍເລີຍໜີກັບຄືນໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ (13:13).

ພຣະຄັມພີບໍ່ໄດ້ບອກເຖິງເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ

ໂຢຮັນຈິ່ງກັບຄືນ, ແຕ່ເຫັນວ່າອາຈານໂປໂລຖືວ່າເປັນການແລ່ນໜີຈາກໜ້າທີ່ການ (15:38).
ການແລ່ນໜີຈາກໜ້າທີກ
່ ານຂອງໂຢຮັນນັ້ນເປັນເຫດໃຫ້ອາຈານໂປໂລແລະບາຣະນາບາບໍ່ຖືກຕ້ອງກັນ.
ຕໍ່ມາອາຈານໂປໂລຢາກກັບໄປຢາມຄຣິສຕະຈັກທີຕ
່ ົນເອງໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນຈາກການອອກໄປປະກາດຄັ້ງທີນຶ່ງວ່າ
ພວກເຂົາຢູ່ກິນຢ່າງໃດ. ບາຣະນາບາກໍເຫັນດີນໍາແລະຕ້ອງການເອົາໂຢຮັນ (ມາຣະໂກ) ໄປນໍາ ແຕ່ອາຈານ

ໂປໂລບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ແລ່ນໜີໄປຮ່ວມອີກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງມີການຖົກຖຽງກັນຢ່າງແຮງຈົນແຕກແຍກຈາກກັນ.
(15:37-39).
ຄໍາເວົ້າມີການຖົກຖຽງກັນນັ້ນເປັນຄໍາເວົ້າສຸພາບເກີນໄປ. ຕາມພາສາກຣີກແລ້ວແມ່ນຖຽງຈົນໜ້າແດງ
ແລະສັ່ນຫົວເໝືອນພວກເຮົາເຫັນເວລາຄົນຜິດກັນ. ຕອນນີ້ເຫັນວ່າທັງສອງມີເຫດຜົນດີແລະຖືກຕ້ອງດ້ວຍ.
ອາຈານໂປໂລຕ້ອງການຄົນທີ່ເພິ່ງພາອາສັຍແລະໄວ້ໃຈໄດ້ຮ່ວມເດີນທາງໃນການອອກໄປປະກາດ.
ຢ່າງ: ອາຈານໂປໂລພົບກັບພວກຕໍ່ຕ້ານ (14:4-5) ແລະຕ້ອງການຜູ້ທີ່ເພິ່ນຊ່ອຍຊູໃນຍາມຈໍາເປັນ.
ສ່ວນບາຣະນາບານັ້ນມອງເຫັນສິ່ງດີຈາກຄວາມຜິດທີ່ຜ່ານໄປ.

ຕົວ

ລາວໃຫ້ໂອກາດຄັ້ງທີສອງແກ່ໂຢຮັນ

(ມາຣະໂກ) ຄືເອົາລາວໄປນໍາໃນການປະກາດເພື່ອໂຢຮັນຈະໄດ້ມີໂອກາດແກ້ຕົວເຖິງຄວາມສັດຊື່. ໃນເມື່ອ
ອາຈານໂປໂລແລະບາຣະນາບາບໍ່ຕົກລົງກັນໃນເຣື່ອງນີ້ບໍ່ໄດ້ ທັງສອງໄດ້ແຍກເດີນທາງໄປຄົນລະບ່ອນ. ອາ
ຈານໂປໂລເອົາຊີລາໄປເປັນເພື່ອຮ່ວມງານເພື່ອໄປຢາມຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງຄາລາເຕັຽ. ສ່ວນບາຣະນາບາ
ເອົາໂຢຮັນ (ມາຣະໂກ) ອອກເດີນທາງໄປຍັງເກາະກຸບໂຣ. (15:38-40).
ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າເຣື່ອງນີ້ບໍ່ສຸດແຕ່ເທົ່ານີ້.

ຕອນນີ້ເຫັນວ່າຊື່ບາຣະນາບາໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາເວົ້າເປັນຄັ້ງ

ສຸດທ້າຍໃນພຣະຄັມພີ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຍິນຊື່ຂອງໂຢຮັນ (ມາຣະໂກ) ອີກ. ການໜູນໃຈແລະໃຫ້ໂອກາດ
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ຄັ້ງທີສອງແກ່ໂຢຮັນ (ມາຣະໂກ) ນັ້ນເປັນສິ່ງດີຍິ່ງເພື່ອລາວຈະໄດ້ຜະລິດຜົນດີໃນອົງພຣະເຢຊູ. ຫລັງຈາກ
ນັ້ນປະມານ 12 ປີ ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍຈາກຄຸກໃນກຸງໂຣມ. ໂຢຮັນ (ມາຣະໂກ) ຜູ້ເຄີຍແລ່ນໜີ
ໄປຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ຢູ່ຮ່ວມທີ່ນັ້ນຮ່ວມກັບອາຈານໂປໂລ ແລະຍັງສົ່ງຄວາມຄຶດເຖິງໄປຫາຄຣິສຕະຈັກທີ່ອາຈານໂປ
ໂລຂຽນຈົດໝາຍໄປເຖິງນັ້ນ (ໂຄໂລຊາຍ 4:10; ຟີເລໂມນ 24). ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງອາຈານໂປໂລໄດ້

ບອກໃຫ້ຕິໂມທຽວເອົາໂຢຮັນ (ມາຣະໂກ) ມາພົບ, ìລາວເປັນປໂຍດຕໍ່ເຮົາໃນການຮັບໃຊ້î (ຕິໂມທຽວ 4:
11). ອ້າງຕາມທໍານຽມແລ້ວເຊື່ອວ່າໂຢຮັນຄົນນີ້ເປັນຄົນຂຽນປຶ້ມມາຣະໂກ. ການໜູໃຈນັ້ນເປັນສິ່ງທີມ
່ ີກໍາ
ລັງຢ່າງມະຫາສານ.

ເຣືອ
່ ງນີມ
້ ຄ
ີ ວາມໝາຍຫຍັງແດ່ໃນທຸກວັນນີ:້

ບາຣະນາບາມອງເຫັນໂລກແຕກຕ່າງກັບຄົນອື່ນ. ບາງຄົນເຫັນຄົນຕ່າງຊາດມາເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າໃນ

ເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽແລະຖືວາ່ ເປັນຄົນພາຍນອກ, ແຕ່ສ່ວນບາຣະນາບາແລ້ວເຫັນການທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າ
ຕາກຫາກ. ໃນເມື່ອເຫັນຄົນໜຸ່ມເຮັດຜິດຢ່າງມາກມາຍ,

ບາຣະນາບາເຫັນຄວາມດີເກີນຄວາມຜິດພາດ

ສ່ວນຄົນອື່ນອາດມອງເຫັນແຕ່ຄວາມຜິດຜ່ານມາ. ບາຣະນາບາໃຊ້ຄໍາໜູນໃຈຕໍ່ຄົນຜິດເພື່ອພວກເຂົາຈະມີ
ໂອກາດແກ້ຕົວກາຍເປັນຄົນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮັບໃຊ້ຢ່າງສັດຊື່ ແລະຈະເຣີນຂຶ້ນໃນຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະ
ຄຣິດ. ອັນຕີໂອເຂັຽເປັນສູນກາງສົ່ງຄົນອອກໄປປະກາດແລະຮັບໃຊ້.

ໂຢຮັນ (ມາຣະໂກ) ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້

ກາຍເປັນນັກປະກາດຢ່າງສັດຊື່.
ໃນເມື່ອພວກເຮົາມີໂອກາດຈົ່ງເຮັດເໝືອນບາຣະນາບາຄືໜູນໃຈດ້ວຍຄໍາເວົ້າແລະການກະທໍາ.

ພວກ

ເຮົາຄວນຮຽນເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ. ເຮົາອາດຄຶດວ່າມີບາງຄົນບໍ່ສົນໃຈເຖິງເຣື່ອງພຣະເຈົ້າຄຶດວ່າຊາດນີ້ເຂົາຈະ
ບໍ່ມາຢຽບໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ. ທ່ານເຄີຍເຫັນພຣະເຈົ້າທໍາງານກັບຄົນທີບ
່ ໍ່ເຊື່ອມາກ່ອນບໍ່? ພວກ

ເຮົາຄວນໝັ້ນໃຈວ່າວັນນຶ່ງຄົນພວກນັ້ນຈະໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ແລະເຮົາເອງຈະເປັນຄົນຕ້ອນຮັບພວກເຂົາເຂົ້າ
ມາໃນຄຣິສຕະຈັກ. ມີໃຜບໍ່ໃນຖ້າມກາງທ່ານຕ້ອງການໂອກາດຄັ້ງທີສອງ? ການໝູນໃຈແລະໃຫ້ກໍາລັງໃຈ
ນັ້ນເປັນພລັງຢ່າງມະຫາສານ. ທ່ານຍິນດີຈະເປັນບາຣະນາບາຕໍ່ຄົນອື່ນໆບໍ່?

ຄໍາຖາມ

1. ຄຶດເຖິງຊີວິດຂອງທ່ານແມ່ນໃຜເປັນຄົນໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ທ່ານ? ການໜູນໃຈທີ່ຄົນອື່ນມອບໃຫ້ທ່ານ
ນັ້ນເປັນຜົນດີຢ່າງໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?

2. ພວກເຮົາຄວນຮຽນເບິ່ງຂ້າມຄວາມຜິດຂອງຄົນຢ່າງໃດ?
3. ມີຄົນກຸ່ມໃດບໍ່ໃກ້ຄຽງທ່ານຕ້ອງການການໜູນໃຈ ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ມີຄວາມເຊື່ອທີ່ດີເພີ້ມຂຶ້ນ?
4. ເມື່ອໃດທ່ານຕ້ອງການໂອກາດຄັ້ງທີສອງ? ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນມີໂອກາດຄືທ່ານບໍ່?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 6
ຖວາຍຕົນເອງກ່ອນ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 16:1-4; 2 ໂກຣິນໂທ 8:1-15; 9:6-15

ເບືອ
້ ງຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ 24:17; ໂຣມ 15:25-29; 1 ໂກຣິນໂທ 16:1-4; 2 ໂກຣິນໂທ
8-9; ຄາລາເຕັຽ 2:10

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດນີ:້

ການຮິບໂຮມເອົາຂອງຖວາຍຈະເປັນສິ່ງຂອງຫລືຊັບສິນໄປຊ່ອຍຜູ້ຮັບໃຊ້
ເພາະອົງພຣະເຢຊູເປັນຕົວຢ່າງກ່ອນ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈິ່ງຖວາຍ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ຊອກຫາແມ່ນຫຍັງເປັນເຫດໃຫ້ມີການຖວາຍຊັບສິນເພື່ອຊ່ອຍຜູ້ຈໍາເປັນ
ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະຕັດສິນໃຈຕອບສນອງສິ່ງນັ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ?

ບົດນໍາ

ການຖວາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູຢ່າງສຸດຍອດນັ້ນຄວນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີຕໍ່ພວກເຮົາເອົາເປັນຕົວຢ່າງໃນການ
ຖວາຍ. ທ່ານ George W. Truett ຜູ້ເປັນນັກເທສນາ, ສິດຍາພິບານ, ຜູ້ນໍາດັງຄົນນຶ່ງໃນຄະນະບັບຕິສ ໃນລະດູ
ຮ້ອນລາວມັກໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກໂດຍເທສນາຕໍ່ພວກລ້ຽງສັດຜູ້ເປັນ ìຄາວບອຍî ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງຣັດ
ເທກຊັສ. ລາວໄດ້ເຫັນຄົນພວກນີ້ເຂົ້າມາເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ໃນຄໍາເທສນາຂອງທ່ານ Truett ລາວໄດ້ເວົ້າເຖິງການຖວາຍຊັບສິນ. ຄືນນຶ່ງມີເຈົ້າຂອງສັດລ້ຽງຄົນນຶ່ງເຂົ້າ

ໄປຖາມລາວຫລັງຈາກເທສນາແລ້ວ. ພວກເຂົາທັງສອງຍ່າງສົນທະນາກັນໄປແລະເຫັນວ່າເຈົ້າຂອງສັດລ້ຽງ
ຄົນນັ້ນມີຄວາມຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ. ເຈົ້າຂອງລ້ຽງສັດຄົນນັ້ນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທ່ານ Truett ອ້ອນວອນເພື່ອລາວເພາະ

ລາວຢາກຖວາຍຕົວຂອງຕົນເອງ. ລາວຮູ້ສຶກວ່າສັດທັງຫລາຍທີລ
່ າວມີນັ້ນບໍ່ແມ່ນຂອງລາວ ແຕ່ເປັນຂອງປະ
ທານຈາກພຣະເຈົ້າ. ລາວຕ້ອງການຖວາຍສັດທັງໝົດໃຫ້ແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະລາວຂໍເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງ
ລ້ຽງດູສັດເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານ Truett ມີຄວາມຍິນດີອ້ອນເພື່ອໃນເມື່ອໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນ.

ທັງສອງໄດ້ອ້ອນຮ່ວມກັນ

ຖວາຍສັດສາວາສິ່ງ ແລະລູກຊາຍຜູ້ນຶ່ງທີ່ບໍ່ຟັງຄວາມຕໍ່ສູ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ໃນຕອນແລງວັນນຶ່ງຂອງການ
ນະມັສການລູກຊາຍຂອງເຈົາ້ ຂອງສັດລ້ຽງໄດ້ໄປຮ່ວມຟື້ນຟູ ລາວໄດ້ຍິນຄໍາເທສນາຂອງ Truett ລາວບໍ່ໄດ້ລໍ
ຖ້າໃຫ້ຈົນເຖິງເວລາເຊີນໃຫ້ມາເຊື່ອ ລາວແລ່ນອອກໄປຮັບເອົາພຣະເຈົ້າຢ່າງວ່ອງໄວ.
ໃນເມື່ອເຮົາຖວາຍຕົວເອງກ່ອນໃຫ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ທຸກຢ່າງທີເ່ ຮົາມີນັ້ນກໍບໍ່ຍາກທີ່ຈະມອບຖວາຍໃຫ້
ແກ່ພຣະເຈົ້າເໝືອນກັບເຈົ້າຂອງສັດລ້ຽງຄົນນັ້ນ.

ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງອັນໃດໃນໂລກນີ້ ພວກເຮົາ

ເປັນພຽງຜູ້ຮັກສາເບິ່ງແຍງທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາມີເປັນຂອງອົງພຣະເຈົ້າຕາກຫາກ. ເມື່ອເຮົາເຂົ້າໃຈຢ່າງນັ້ນແລ້ວກໍບໍ່
ເປັນການຍາກທີ່ຈະຊ່ອຍຄົນອື່ນໃນເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຕ້ອງການເກີດຂຶ້ນບໍ່?. ບົດຮຽນນີ້ອາຈານໂປໂລສອນຜູ້
ທີ່ເຊື່ອໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຖວາຍ.
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1. ເກັບໂຮມຂອງຖວາຍເພືອ
່ ຜູຮ
້ ບ
ັ ໃຊ້: (1 ໂກຣິນໂທ 16:1-4)

ອາຈານໂປໂລໄດ້ຕອບຄໍາຖາມທີໄ
່ ດ້ຍົກຂຶ້ນມາໃນ 1 ໂກຣິນໂທ. ຄໍາຖາມອັນນຶ່ງກໍກ່ຽວກັບຂອງຖວາຍ

ທີ່ເກັບໂຮມເອົາໄວ້ເພື່ອຊ່ອຍຜູ້ຮັບໃຊ້ (1 ກຣທ 16:1). ໃນກອງປະຊຸມຫລວງ ìກຸງເຢຣູຊາເລັມî ພວກເຂົາ
ຕົກລົງກັນວ່າຄົນຕ່າງຊາດທີ່ມາເຊື່ອນັ້ນບໍ່ຈໍາເປັນກາຍໄປຄົນຢິວ-ກ່ອນຕິດຕາມອົງພຣະຄຣິດ.

(ກິຈການ

15:1-29). ກອງປະຊຸມຫລວງຄັ້ງນັ້ນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງອາຈານໂປໂລແລະບາຣະນາບາເປັນຜູ້ເທສນາຕໍ່ພວກຕ່າງ
ຊາດ ແລະບອກໃຫ້ຈື່ຈໍາຄົນທຸກຍາກເປັນພິເສດ (ຄາລາເຕັຽ 2:10). ໃນເມື່ອມີໂອກາດເທສນາໃຫ້ພວກຕ່າງ
ຊາດຟັງ ອາຈານໂປໂລບອກໃຫ້ພວກເຂົາເກັບໂຮມຂອງຖວາຍເພື່ອເອົາໄປຊ່ອຍຄວາມຂັດສົນໃນຄຣິສຕະ
ຈັກກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ໃນບົດຮຽນທີ 4 ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າຄຣິສະຕຽນຕອນນັ້ນພວກເຂົາເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວ
ກັນໂດຍໄດ້ແບ່ງປັນສິ່ງຂອງຕໍ່ຜູ້ຍາກຈົນ.

ອາຈານໂປໂລເຫັນວ່າການຖວາຍຊ່ອຍເຫລືອກັນນັ້ນປັນນໍ້ານຶ່ງ

ໃຈດຽວກັນລະຫວ່າງຊາວຢິວແລະພວກຕ່າງຊາດ.

ພວກຕ່າງຊາດໄດ້ແບ່ງປັນສິ່ງຂອງໃຫ້ພວກຢິວເໝືອນ

ກັບພວກຢິວໄດ້ແບ່ງປັນມໍຣະດົກອັນປະເສີດດ້ານຄວາມເຊື່ອພຣະເຈົ້າຕໍ່ພວກຕ່າງຊາດ. (ໂຣມ 15:26-28).
1 ໂກຣິນໂທ 16 ອາຈານໂປໂລໄດ້ສອນເຖິງວິທີເກັບຂອງຖວາຍ ຄືໃຫ້ເກັບຕົ້ນຂອງສັບປະດາ, ໃຫ້ທຸກ
ຄົນແຍກຂອງຖວາຍຂອງຕົນໄວ້ເວລາອາຈານໂປໂລມາແລ້ວຈະເອົາໃຫ້ໂລດ ເພືອ
່ ເອົາໄປບັນເທົາທຸກຄຣິສ

ຕຽນທີກ
່ ຸງເຢຣູຊາເລັມ. ອາຈານໂປໂລຍັງບອກໃຫ້ພວກເຂົາເລືອກເອົາຄົນນຶ່ງໃນຖ້າມກາງພວກເຂົາເປັນຄົນ
ຖືຂອງຖວາຍນັ້ນໄປມອບໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ.

ເຮັດຢ່າງນັ້ນເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີ

ການເຂົ້າໃຈຜິດ ແລະຂອງຖວາຍຈະໄປເຖິງດ້ວຍມືຂອງພວກເຂົາເອງ.

ໃນຕອນນີ້ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຈໍານວນ

ຂອງການຖວາຍ; ໂປໂລພຽງກ່າວວ່າຈົ່ງໃຫ້ຕາມຄວາມສາມາດ (1 ກຣທ 16:2).
ອວຍພຣະພອນໃຫ້

ຈົ່ງໃຫ້ເທົ່າທີ່ພຣະເຈົ້າ

ພວກເຂົາຕ້ອງແຍກພາກສ່ວນນຶ່ງໄວ້ຈາກຄັງອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້.

ອາຈານໂປໂລບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍ້ຫລືບັງຄັບ ແລະຕ້ອງການໃຫ້ເອົາຕົວຢ່າງນີ້ໄປໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກ.

2. ເຮັດໃຫ້ສາໍ ເຣັດກັບສິງ່ ລົງມືໄປແລ້ວ: (2 ໂກຣິນໂທ 8:1-15)

ຂ້າພະເຈົ້າແປກປລາດໃຈໃນເມື່ອໄດ້ເຫັນຄົນຍາກຈົນມີຈິດໃຈໃນການຖວາຍຢ່າງເສັຽສະລະ. ໃນຍາມ

ຄຣິສມາດໃນຫ້ອງຮຽນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງກັນເກັບໂຮມຂອງຖວາຍເພື່ອ Lottie Moon Christmas
Offering. ທຸກຄົນເຫັນດີນໍາກັນວ່າຈະເອົາເງິນເປັນຫລຽນມາຖອກໃຫ້ໂຖແກ້ວໃຫຍ່ສົມຄວນໃຫ້ເຕັມ. ຂ້າ

ພະເຈົ້າເຫັນຍິງຄົນນຶ່ງຜູ້ຢູ່ໃນຄອບຄົວຍາກຈົນລາວເອົາເງິນປະມານ $ 5 ມາຖອກໃສ່ໂຖແກ້ວ. ລາວກ່າວຕໍ່
ຂ້າພະເຈົ້າວ່າລາວທ້ອນໂຮມເງິນນັ້ນນານສົມຄວນເພື່ອຈະເອົາໄປຊື່ສິ່ງທີ່ຕົນເອງຢາກໄດ້ໃນຍາມຄຣິສມາດ
ແຕ່ລາວປ່ຽນໃຈເລີຍເອົາເງິນນັ້ນມາປະກອບສ່ວນໃນການຖວາຍ.

ການເຮັດຢ່າງນັ້ນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຜູ້

ເປັນຄຣູສອນຫ້ອງໂຮງຮຽນວັນອາທິດຄຶດເຖິງການຖວາຍຂອງຕົນເອງແລະຢາກເອົາຍິງຄົນນັ້ນເປັນຕົວຢ່າງ.
ຍິງຄົນນັ້ນມີຈິດໃຈເໝືອນກັບອາຈານໂປໂລທີກ
່ ່າວເຖິງໃນ 2 ໂກຣິນໂທ 8. ເມືອງໂກຣິນໂທເປັນເມືອງ

ຮັ່ງມີ. ຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງມາກເກໂດເນັຽນັ້ນຍາກຈົນກວ່າ ທີແລກອາຈານໂປໂລບໍ່ໄດ້ຄຶດວ່າຈະເອົາຂອງ
ຖວາຍຈາກພວກເຂົາເພາະບໍ່ຍາກໃຫ້ເປັນພາຣະຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ຫາກໍມາເຊື່ອໃນອົງພຣະຄຣິດ.

ໃນເມື່ອ

ຄຣິສຕະຈັກເມືອງມາກເກໂດເນັຽຮູ້ວ່າອາຈານໂປໂລນໍາຂອງຖວາຍໄປໃຫ້ກຸງເຢຣູຊາເລັມ ພວກເຂົາຂໍຮ້ອງ
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ຢາກມີພາກສ່ວນໃນການຖວາຍເຖິງຈະທຸກຈົນກໍຍາກໃຫ້ໂດຍການຖວາຍ

ເພາະພວກເຂົາຖືກການຖວາຍ

ເປັນພຣະພອນໃນການໃຫ້.
ອາຈານໂປໂລທ້າທາຍຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນໂທໃຫ້ເອົາຕົວຢ່າງຂອງຄຣິສຕະຈັກເມືອງມາກເກໂດ

ເນັຽຄືເຮັດສິ່ງທີ່ລົງມືແລ້ວໃຫ້ສໍາເຣັດ.

ອາຈານໂປໂລຍັງສອນໃຫ້ພວກເຂົາເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະຄຣິດ

ອີກ ìເຖິງແມ່ນພຣະອົງຮ່ັງມີແຕ່ຍັງຍອມເປັນຄົນຍາກຈົນເພາະເຫັນແກ່ເຈົ້າທັງຫລາຍ.î (2 ກຣທ 8:9). ອົງ
ພຣະເຢຊູຍອມຖິ້ມສະງ່າຣາສີແລະກາຍມາເປັນມະນຸດເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ຖວາຍພຣະອົງເອງເພື່ອໃຫ້ພວກ
ເຮົາໄດ້ຮັບສະງ່າຣາສີຮ່ວມກັບພຣະອົງ. ຖ້າອົງພຣະຄຣິດມີພຣະທັຍກວ້າງຂວາງຕໍ່ພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາ
ຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບຄົນອື່ນ?

ເປົ້າໝາຍຂອງຖວາຍທີ່ອາຈານໂປໂລເນ້ັນໜັກນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນບັງຄັບໃຫ້ຄົນຖວາຍຈົນເປັນຄົນທຸກເພື່ອ

ຊ່ອຍຄຣິສຕະຈັກກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ແຕ່ເພື່ອຢາກສ້າງການເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວ ແລະສ້າງຄວາມສເມີພາບ (2
ກຣທ. 8:13-15). ໃນເວລານີ້ຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນໂທສົມບູນດີໃນດ້ານເສຖກິດສາມາດຊ່ອຍຄຣິສຕະ
ຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ ແລະຊ່ອຍທຸກຄົນອື່ນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ.
ຖ້າມກາງເສຖກິດຕົກຕໍ່າໃນບໍ່ນານມານີ້, ປະເທດອະເມຣິກາຍັງເປັນປະເທດຮັ່ງມີ. ທະນາຄານໂລກໄດ້

ສະເລັ່ຽວ່າຄົນເຄິ່ງໂລກຫາເງິນໄດ້ວັນນຶ່ງປະມານ $ 2.00

ມີພວກນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສໍາຣວດເບິ່ງວ່າຄົນ

ອະເມຣິກາໃຊ້ເງິນປະມານ $21 ໂກດຊື້ນໍ້າເປັນຂວດດື່ມ ແລະຄົນເປັນໂກດໃນໂລກບໍ່ມີນໍ້າສະອາດດື່ມ.
ອີກຢ່າງນຶ່ງຄົນອະເມຣິກາມີອາຫານກິນຈົນຖິ້ມໄປເຄິ່ງນຶ່ງ ແລະເຫັນວ່າປະມານ 70% ເດັກນ້ອຍໃນໂລກນີ້
ຕາຍພວກເຂົາຂາດອາຫານກິນ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານສິ່ງຂອງໃຫ້ພວກເຮົາຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຄໍາຖາມມີຢູ່
ວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດອັນໃດກັບສິ່ງທີ່ເຮົາມີນັ້ນ?

3. ພຣະເຈົາ້ ຊົງຮັກຜູ້ຖວາຍດ້ວຍຄວາມຍິນດີ: (2 ໂກຣິນໂທ 9:6-15)

ຖ້າພວກເຮົາເບິ່ງງົບປະມານລາຍຈ່າຍມີສອງຢ່າງທີ່ເຮົາບໍ່ຢາກເຮັດ: ຖວາຍ ແລະມີລູກ. ໃນຄອບຄົວ

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີຄວາມຄຶດຢ່າງນັ້ນເໝືອນກັນ ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ອວຍພຣະພອນເກີນຄວາມເຂົ້າ
ໃຈ.

ຫລັງຈາກລູກຜູ້ທີສາມໄດ້ເກີດມາ ຂ້າພະເຈົ້າຜົວເມັຽມີບັນຫາດ້ານການເງິນຢາກຈະຖວາຍພິເສດແດ່

ແລະຍັງຕ້ອງການຊື້ແນວອື່ນແດ່.

ແຕ່ຖ້າເມື່ອເຮົາສັດຊື່ຖວາຍດ້ວຍຄວາມຍິນດີແລ້ວພຣະເຈົ້າຈະອວຍ

ພຣະພອນໃຫ້ . ວັນນຶ່ງພວກຂ້າພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບເງິນຈາກໂຮງພະຍາບານເພາະໄດ້ຈ່າຍຄ່າໂຮງໝໍເກີນ ໃນ
ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ມີເງິນພໍທີ່ຈະຖວາຍພິເສດໃນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ ແລະຍັງມີເງິນເຫລືອທີ່
ຈະຊື້ຂອງແນວອື່ນອີກ. ນັ້ນແຫລະເປັນວິທີທາງຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມສັດຊື່.
ພຣະພອນແນວນຶ່ງຈາກການຖວາຍນັ້ນແມ່ນພວກເຮົາສາມາດເຫັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າຈັດຫາສິ່ງ
ຕ້ອງການໃຫ້. ນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຖ້າພວກເຮົາຖວາຍເງິນຫ້າໂດລາຫວັງວ່າພຣະເຈົ້າຈະຕອບແທນພວກ
ເຮົາສິບເທົ່າ.

ຢ່າລືມວ່າພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ ແລະພຣະອົງຈະປະທານສິ່ງຕ້ອງ

ການໃຫ້ຈາກຄັງອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງ (9:8).

ພຣະເຈົ້າອວຍພຣະພອນແກ່ນຜັກທີ່ເຮົາຫວ່ານໃຫ້ມັນ

ຂຍາຍຕົວເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ເກັບກ່ຽວຢ່າງມາກມາຍ.

ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍອວຍພຣະພອນແກ່

ພວກເຮົາ ພວກເຮົາກໍຄວນມີຈິດໃຈຢາກເຮັດຢ່າງນັ້ນຕໍ່ພຣະອົງແລະຕໍ່ກັນແລະກັນ.
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ພຣະພອນອີກອັນນຶ່ງໃນການຖວາຍແມ່ນມັນເປັນການນໍາສງ່າຣາສີມາສູ່ພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຂອບພຣະ
ຄຸນໃນທຸກສິ່ງທີພ
່ ຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບກຽດໃນເມື່ອພວກເຮົາແບ່ງປັນສິ່ງຂອງ
ຕໍ່ກັນແລະກັນ.

ເຫດທີເ່ ປັນຢ່າງນັ້ນກໍເພາະພຣະເຈົ້າເອງໄດ້ປ່ຽນຈິດໃຈອັນເຫັນແກ່ຕົວຂອງພວກເຮົາໃຫ້

ກາຍເປັນຈິດໃຈກວ້າງຂວາງຢາກຊ່ອຍເຫລືອຄົນອື່ນ.

ສຸດທ້າຍການຖວາຍສ້າງຄວາມເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖິງ
ຄຣິສຕະຈັກກຸງເຢຣູຊາເລັມຈະອ້ອນວອນເພື່ອ ໃນການຖວາຍອັນເຫລືອລົ້ນຂອງຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນ
ໂທ. (9:14). ສິ່ງນີ້ເປັນຄວາມຫວັງຂອງອາຈານໂປໂລວ່າການຖວາຍນັ້ນຈະສ້າງຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງ
ຢິວແລະພວກຕ່າງຊາດ ແລະແພ່ໄປເຖິງທົ່ວໂລກຊຶ່ງເລີ້ມຕົ້ນຈາກປື້ມກິຈການ.

ໃນເມື່ອພວກເຮົາຖວາຍ

ເພື່ອຊ່ວຍຄົນອື່ນໃນຖານະພີ່ນ້ອງພວກເຮົາກໍກາຍເປັນຄອບຕົວໃຫຍ່ໃນອົງພຣະຄຣິດ. ພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ
ພຣະກຽດໃນເມື່ອພວກເຮົາຖວາຍ.

ເຣືອ
່ ງນີມ
້ ຄ
ີ ວາມໝາຍຫຍັງແດ່ໃນທຸກວັນນີ:້

ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກເຮົານີ້ມີຫລວງຫລາຍ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນ

ທຸກໆວັນ. ຄວາມທຸກນັ້ນອາດແມ່ນຄົນອ່ານໜັງສືບໍ່ໄດ້, ອານາຖາ, ຖືກຂົ່ມເຫັງ, ອຶດຫິວ, ສົງຄາມ, ບໍ່ມີໂອ

ກາດໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດ. ໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ເຫັນດັ່ງນີ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກຢາກຊ່ອຍດ້ວຍການຖວາຍ
ເພື່ອບັນເທົາຄວາມທຸກຍາກຫລືບໍ່?

ບາງເທື່ອໃນເມື່ອເຫັນຄວາມຕ້ອງການຫລາຍຢ່າງນີ້ພວກເຮົາມັກຕັດ

ບັນຫາອອກຄຶດວ່າໂຕເອງຄົນດຽວເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້.
ຄໍາຖາມ

1. ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຕົວຢ່າງໃນການຖວາຍຂອງຄຣິສຕະຈັກເມືອງມາກເກໂດເນັຽເພື່ອໜູນໃຈຄຣິສ
ຕະຈັກໂກຣິນໂທຊຶ່ງຮັ່ງມີນັ້ນໃຫ້ມີຈິດໃຈຢາກຖວາຍ. ຕົວຢ່າງແນວໃດໄດ້ໜູນໃຈທ່ານໃນການຖວາຍ?
2. ການຂອບພຣະຄຸນເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ນັ້ນໄດ້ເປັນຜົນສະທ້ອນຕໍ່ເຮົາເຖິງການຖວາຍຊັບສິນ
ຢ່າງໃດ?
3. ແມ່ນຫຍັງເປັນພຣະພອນຈາກການຖວາຍ?
ຖວາຍຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?

ທ່ານໄດ້ເຫັນພຣະພອນທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ຈາກການ

4. ເວລາໃດທ່ານໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າປະທານສິ່ງຂອງໃຫ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເພື່ອພາຣະກິດຂອງພຣະອົງຈະ
ໄດ້ສໍາເຣັດລົງ?
5. ມີຄວາມຕ້ອງການອັນໃດຢູ່ໃນໃຈຂອງທ່ານທີທ
່ ່ານຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ສໍາເຣັດ?

ທ່ານຍິນດີທຈ
ີ່ ະ

ຖວາຍເພື່ອໃຫ້ຄວາມຝັນນັ້ນເປັນຈິງຫລືບໍ່?
ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 7
ການໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ພຣະພອນຫລາຍຂຶນ
້
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ກິຈການ 20:187-35
ເບືອ
້ ງຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ 20:1-35
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດນີ:້

ຊີວິດແລະການຮັບໃຊ້ຂອງອາຈານໂປໂລເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີເຖິງຄວາມ
ສໍາຄັນໃຫ້ມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ເຮັດແນວໃດຈິ່ງເປັນພຣະພອນໃນການໃຫ້ຫລາຍກວ່າການຮັບ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອຊອກຫາວິທທ
ີ ອ
ີ່ າຈານໂປໂລເອົາມາປະກອບໃຊ້ເຖິງຄໍາສອນເຣື່ອງ
ການຖວາຍທີ່ວ່າການໃຫ້ໄດ້ພຣະພອນຫລາຍຂຶ້ນ ແລະເຮັດແນວ
ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຢາກມີຈິດໃຈຖວາຍດັ່ງຄໍາສອນຂອງອາຈານໂປໂລ?

ໃນການປະກາດທີ່ເມືອງເອເຟໂຊ

ບົດນໍາ

ອາຈານໂປໂລໄດ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ແລະ

ຍິນດີທີ່ຈະເຮັດທຸກສິ່ງຢ່າງເພື່ອຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຕາມຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູນັ້ນແລ້ວການໃຫ້ນັ້ນເປັນ
ການຍິນດີແລະໄດ້ພຣະພອນຫລາຍກວ່າການຮັບ.
ຫວ່າງບໍ່ນານມານີ້ ຄຣິສຕະຈັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານຈົບໂຮງຮຽນຂັ້ນວິທະຍາລັຍ
ແລະນັກຮຽນໄດ້ເຊີນໃຫ້ຄຣູຄົນນຶ່ງຜູ້ເປັນສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກເປັນຜູ້ກ່າວປາຖະກະຖາ. ຄຣູຄົນນັ້ນຈໍາ
ຊື່ແລະປະວັດຂອງນັກຮຽນເກືອບທຸກຄົນໄດ້ດີເພາະລາວເປັນຄຣູສອນໃນໂຮງຮຽນນ້ອຍ. ຄຣູຄົນນັ້ນໄດ້ທ້າ
ທາຍຕໍ່ນັກຮຽນເພື່ອພວກເຂົາຈະເອົາໄປນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຂ້າງໜ້າ. ຄຣູຄົນນັ້ນສາມາດທ້າທາຍຢ່າງແຂງແຮງ
ເປັນສ່ວນຕົວເພາະລາວໄດ້ມີຄວາມສັມພັນອັນດີແລະມີຄວາມຮັກຕໍ່ນັກຮຽນ.
ໃນສອງສາມເດືອນສຸດທ້າຍຂອງນັກຮຽນຜູ້ຈະຈົບແລະໄປສຶກສາຕໍ່ທວ
ີ່ ິທະຍາລັຍ ຫລືມະຫາວິທະຍາລັຍ
ເວລານັ້ນສໍາຄັນທີສ
່ ຸດສໍາລັບຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່, ຜູ້ເປັນຄຣູ, ແລະນັກຮຽນ ເພາະນັກຮຽນຮູ້ແລ້ວວ່າຫລັງຈາກຈົບ
ໂຮງຮຽນໄປແລ້ວພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ມີໂອກາດຢູ່ກິນເໝືອນເຄີຍເຮັດມາ. ສໍາລັບຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ແລ້ວຮູວ
້ ່າລູກ
ຂອງພວກເຂົາຈະກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່.

ສໍາລັບຄຣູກໍຮູ້ວ່າພວກເຂົາໄດ້ໝົດໜ້າທີສ
່ ິດສອນແລະຕຽມສັ່ງລາຜູ້ທີ່

ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ເວລາສິດສອນເປັນເວລາຫລາຍປີດ້ວຍຄວາມຮັກແລະເປັນຫ່ວງ.
ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວກັບພວກເຖົ້າແກ່ໃນເມືອງໂກຣິນໂທນັ້ນ ກໍເປັນເໝືອນກ່າວໃນເວລາຈົບໂຮງຮຽນ
ໃນກິຈການ ບົດ 20. ຕອນນີ້ອາຈານໂປໂລອໍາລາພວກເຂົາທີ່ອາເຊັຽໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະບໍ່ອາດກັບ
ມາຫາພວກເຂົາອີກ. ການກ່າວຕອນນີ້ເໝືອນກັບຈົດໝາຍທີອ
່ າຈານໂປໂລຂຽນດ້ວຍຄວາມຮັກຕໍ່ຄຣິສຕະ
ຈັກແລະຮູ້ແນ່ໃຈວ່າທັງສອງຝ່າຍອາດຈະບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນກັນອີກ.
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1. ເຮັດໃຫ້ສາໍ ເຣັດ: ( ກິຈການ 20:17-24 )

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການອອກປະກາດຄັ້ງທີສາມຂອງອາຈານໂປໂລ, ເພິ່ນໄດ້ນໍາຂອງຖວາຍຈາກຄຣິສ

ຕະຈັກຂອງພວກຕ່າງຊາດໄປມອບໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ (ເບິ່ງ ບົດຮຽນ 6).

ອາຈານໂປໂລ

ຟ້າວໄປຮອດກຸງເຢຣູຊາເລັມກ່ອນວັນເທສການເພັນເຕຄໍສະເຕ ແລະລາວບໍ່ຢາກໄປເມືອງເອເຟໂຊຢ້ານຊ້າ
ທາງ. ເພິ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ນໍາຈາກເມືອງເອເຟໂຊໄປພົບທີ່ມີເລໂຕເພື່ອຈະໄດ້ສັ່ງລາກັນ (ກິຈການ 21:16).

ໃນພຣະຄັມພີຕອນນີ້ໄດ້ບອກເຖິງຄວາມຮັກອັນເລິກຂອງອາຈານໂປໂລຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກ. ອາຈານໂປໂລ
ໄດ້ຮັບໃຊ້ຖ້າມກາງພວກເຂົາດ້ວຍການຖ່ອມໃຈແລະດ້ວຍນໍ້າຕາ ເຖິງແມ່ນວ່າການຖ່ອມຕົວນັ້ນບໍ່ມີໃຜຢາກ
ເຮັດໃນສມັຍນັ້ນ (20:19). ເຫັນວ່າອາຈານໂປໂລຢູ່ເມືອງເອເຟໂຊສາມປີນານກວ່າທຸກໆບ່ອນໃນການເດີນ
ທາງອອກປະກາດຄັ້ງທີສາມນີ້. ເພິ່ນໄດ້ພົບກັບຜູ້ຕໍ່ຕ້ານການປະກາດແລະຮັບໃຊ້ຢ່າງໜັກ.

ຕາມທໍານຽມ

ແລ້ວອາຈານໂປໄປເທສນາຢູ່ຕາມໂຮງທັມມະສາລາຈົນພວກຢິວຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອໄດ້ຮ່ວມກັນຕໍ່ຕ້ານແລ້ວ ອາຈານ
ໂປໂລກໍໜີໄປບ່ອນໃໝ່ (19:8-10). ຊ່າງຕີເຫລັກຜູ້ຂາຍຮູບປັ້ນໃນເມື່ອອາຈານໂປໂລເທສນາມີຫລາຍຄົນ
ເຂົ້າມາເຊື່ອເລີຍເຮັດໃຫ້ການຂາຍຮູບປັ້ນນັ້ນຂາດທຶນ ດັ່ງນັ້ນ, ຊ່າງຕີເຫລັກກໍຊັກຊວນຄົນໃນເມືອງຕໍ່ຕ້ານ
ອາຈານໂປໂລ (19:23-29).

ເຖິງແນວໃດກໍຕາມອາຈານໂປໂລບໍ່ຢຸດໃນການປະກາດເທສນາຕໍ່ພວກຢິວ

ແລະພວກຕ່າງຊາດເຖິງຄວາມຈິງ ìເຖິງເຣື່ອງການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະຄວາມເຊື່ອ
ໃນອົງພຣະເຢຊູî (20:21).

ບັດນີ້ອົງພຣະວິນຍານໄດ້ນໍາອາຈານໂປໂລຂຶ້ນໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ລາວຮູ້ຈັກວ່າສິ່ງນັ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໄປ ແລະພຣະເຈົ້າຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ອາຈານໂປໂລຮູ້ຈັກວ່າການຂົ່ມເຫັງກໍາລັງລໍຄອຍຢູ່ (21:10-11). ແຕ່
ແນວໃດກໍຕາມອາຈານໂປໂລຮູ້ແນ່ວ່າເຫດຮ້າຍຈະໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບຕົນແນ່ນນອນ. ເຖິງອາຈານໂປໂລຮູ້ເຖິງ
ຜົນຮ້າຍແຕ່ເພື່ອຕ້ອງເຮັດເພື່ອໃຫ້ສິ່ງທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ແລ້ວນັ້ນສໍາເຣັດຊຶ່ງເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າເໝືອນກັນ,
ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖິງຂ່າວປະເສີດຊຶ່ງເປັນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ. (20:24). ເພິ່ນບໍ່ລືມສິ່ງທ່ີພຣະເຈົ້າ

ທີ່ໄດ້ກະທໍາເພື່ອຊີວິດຂອງເພິ່ນ. ອາຈານໂປໂລຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າຢ່າງລົ້ນເຫລືອຊຶ່ງຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າໄປ
ໃນໃຈຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເພິ່ນຖວາຍຕົວໃນການຮັບໃຊ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະຄຣິດ.

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

ອາຈານໂປໂລຮູ້ວ່ານີ້ອາດເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ຈະໄດ້ພົບກັບຜູ້ນໍາໃນເມືອງເອເຟໂຊ. ເວລາທ່ານໄດ້ສັ່ງລາ

ແລະກ່າວວ່າ, ìເຮົາບໍ່ມີໂທດໃນຊະຕາກັມຂອງທຸກຄົນî (ກຈກ 20:26).

ອາຈານໂປໂລໄດ້ບອກພວກເຂົາ

ເຖິງ ìຈຸດປະສົງທັງໝົດຂອງພຣະເຈົ້າî (20:27). ບາງຄັ້ງພວກເຮົາມັກເວົ້າເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດທີ່ຫວານເທົ່າ
ນັ້ນເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ຜູ້ໃດຜິດໃຈ ຖ້າເຮັດຢ່າງນັ້ນພວກເຮົາອາດບໍ່ໄດ້ບອກເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດຢ່າງຄົບຖ້ວນຄື
ວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນທາງດຽວເທົ່ານັ້ນໄປຫາພຣະບິດາໄດ້ ແລະບໍ່ມີນາມຊື່ອື່ນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ
ຄວາມພົ້ນ (4:12).

ເມື່ອຫວນຄືນຫລັງອາຈານໂປໂລດີໃຈທີໄ
່ ດ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດໃນເມືອງນີ້ຢ່າງສຸດ

ຂີດແລະຄົບບໍຣິບູນ. ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ຮັບເອົາພຣະຄຣິດຄວາມຜິດແລະເລືອດຂອງຄົນນັ້ນກໍຕົກໃສ່ຫົວຂອງພວກ
ເຂົາເອງ ພວກເຂົາບໍ່ມີຂໍ້ແກ້ຕົວເພາະພວກເຂົາໄດ້ຍິນເຖິງຄວາມຈິງເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດນັ້ນແລ້ວ.
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ອາຈານໂປໂລຍັງເຕືອນພວກຜູ້ນໍາໃຫ້ລະວັງ. ພວກຜູ້ນໍານັ້ນແມ່ນ ìຜູ້ເບິ່ງແຍງ ຫລື ຄະນະເຖົ້າແກ່î ໃນ
ຄຣິສຕະຈັກຜູ້ທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສອນແລະເທສນາເໝືອນເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະ. ອາຈານໂປໂລເວົ້າ
ເຖິງຜູ້ນໍາເປັນຜູ້ຮັກສາຝູງແກະຂອງພຣະເຈົ້າ (ຕີໂຕ 1:5-7).

ອາຈານໂປໂລໄດ້ພົບກັບຄົນສອນປອມມາ

ແລ້ວ ແລະໃນເມື່ອເພິ່ນບໍ່ຢູ່ກັບພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປແລ້ວຈະມີ ìໝາໄນî ມາຫລອກຫລວງໃຫ້ຝູງແກະຫລົງ

ທາງ. ຄົນສອນປອມນັ້ນອາດເກີດຂຶ້ນຈາກພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ (ກຈ. 20:30). ເຫດສັນນັ້ນ, ອາຈານໂປໂລ
ຈິ່ງບອກໃຫ້ລະວັງຈາກຄໍາສອນປອມນັ້ນ.
ອາຈານໂປໂລຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ນໍາໃນເມືອງເອເຟໂຊເອົາຕົວຢ່າງຂອງເພິ່ນໃນການສອນເຖິງຫລັກຄວາມ
ເຊື່ອອັນຖືກຕ້ອງ ແລະບອກໃຫ້ເຂົາເອົາຊີວິດໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງເພິ່ນມາປະກອບໃຊ້. ໃນສມັຍນັ້ນມີຜູ້
ສອນແລະຜູ້ປົວພະຍາດທ່ອງທຽວໄປມາໄດ້ສອນເພື່ອຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວ.

ອາຈານໂປໂລບອກວ່າເພິ່ນບໍ່

ເປັນເໝືອນຄົນພວກນັ້ນ. ເປັນເວລາສາມປີທີ່ເພິ່ນນໄດ້ຢູ່ຮ່ວມຮັບໃຊ້ໃນເມືອງເອເຟໂຊເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຊອກຫາ
ຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວຈາກຄຣິສຕະຈັກເລີຍ.

ເພິ່ນໄດ້ທໍາມາຫາລ້ຽງຊີບດ້ວຍມືຂອງເພິ່ນເອງບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ອຍ

ຕົວເອງເທົ່ານັ້ນແຕ່ເພິ່ນໄດ້ຊ່ອຍຜູ້ຮ່ວມທໍາງານອີກດ້ວຍ (20:33-34).

ອາຈານໂປໂລໄດ້ຮັບການສຶກສາ

ເປັນອາຈານ ຈາກສາສດາຈານໃຫຍ່ ຄາມາລີເອນ ຜູ້ມີຊື່ສຽງໃນຕອນນັ້ນ. ອາຈານໂປໂລມີອາຊີບເປັນນັກ
ຫຍິບຜ້າເຕັນ (18:1-3). ໃນເວລາເພິ່ນໄດ້ຢູ່ເມືອງໂກຣິນໂທ, ເພິ່ນໄດ້ຫຍິບຜ້າເຕັນຮ່ວມກັບອາກີລາແລະ
ປີຊະກິລາ.
ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນວ່າມັນເປັນການເໝາະສົມຜູ້ຮັບໃຊ້ຄວນໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ (1 ກຣທ
9:9-14). ແຕ່ເຫັນວ່າອາຈານໂປໂລບໍ່ໄດ້ຍຶດສິດທິຂອງຕົນ, ແຕ່ຢາກເພິ່ງຕົນເອງ. ເຫັນວ່າເພິ່ນມີເຫດຜົນ
ຫຼາຍຢ່າງໃນການເພິ່ງຕົນເອງນັ້ນ.

ນຶ່ງ, ເພິ່ນບໍ່ຢາກໃຫ້ການກະທໍາຂອງເພິ່ນເປັນບັນຫາໃນການປະກາດ

ໃຫ້ຄົນຟັງລ້າໆ (1 ກຣທ 9:18).

ເພິ່ນຍັງສອນໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊື່ອທັງຫລາຍເຮັດວຽກເພື່ອລ້ຽງຕົນເອງແທນທີຈ
່ ະ

ຂ່າວປະເສີດເພາະມີບາງຄົນອາດຄຶດວ່າເພິ່ນມີແຕ່ຕັນຫາ.

ອີກອັນນຶ່ງເພິ່ນຕ້ອງການປະກາດຂ່າວປະເສີດ

ເພິ່ງຄົນອື່ນຫາມາໃຫ້ (2 ເທຊະໂລນິເກ 3:7-10).
ອາຈານໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ສັງຄົມທົ່ວໄປຄືເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອລ້ຽງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເຮັດເພື່ອຄົນ
ທັງຫລາຍຜູ້ບໍ່ສາມາດຊ່ອຍຕົນເອງໄດ້.

ອາຈານໂປໂລສອນໃຫ້ພວກເຂົາເອົາຕົວຢ່າງຂອງເພິ່ນເໝືອນກັບ

ອາຈານໂປໂລເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ໄດກ່າວວ່າ, ການໃຫ້ນັ້ນໄດ້ຮບ
ັ ພຣະພອນຫລາຍກວ່າ
ການຮັບ (ກຈກ 20:35).

ເປັນການແປກໃຈເພາະຄໍາສອນອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ມີຢູ່ປຶ້ມຂ່າວປະເສີດອື່ນໃດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້

ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ສໍາຄັນເພາະມີຫລາຍຢ່າງອົງພຣະເຢຊູເຮັດແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈົດໄວ້ໝົດ (ໂຢຮັນ 21:15). ມັນອາດ
ແມ່ນການອ້າງເຖິງເຣື່ອງທີ່ເລົ່າສູ່ກັນຟັງທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຽນໄວ້. ຄວາມຄຶດຢ່າງນີ້ອາດບໍ່ມີຢູ່ໃນຄໍາສອນບູຮານ. ແຕ່
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ອາຈານໂປໂລສັ່ງໃຫ້ພວກຜູ້ນໍາເອົາຕົວຢ່າງຂອງເພິ່ນມາໃຊ້ໃນການໃຫ້ໂດຍທີ່ບໍ່ຫວັງອັນໃດ
ຕອບແທນ. ພວກເຂົາຄວນຮັບໃຊ້ຜູ້ອ່ອນແອ, ແທນທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເປັນຄົນຮັບໃຊ້. ພວກຜູ້ນໍາໄດ້ຮັບ
ຂ່າວປະເສີດລ້າໆ ເຊັ່ນກັນພວກເຮົາຕ້ອງປະກາດໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງໂດຍບໍ່ຄຶດຄ່າແຕ່ປະການໃດ.

ເຣືອ
່ ງນີມ
້ ຄ
ີ ວາມໝາຍຫຍັງແດ່ໃນທຸກວັນນີ:້

ທ່ານເຄີຍຄຶດບໍ່ຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ຈາກໄປແລ້ວຄຸນງາມຄວາມດີອັນໃດທ່ານຢາກປະໄວ້? ຂ້າພະເຈົ້າ
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ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າທີ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ຈາກໄປນັ້ນໄດ້ປະຄວາມເຊື່ອໄວ້ໃຫ້ເປັນມໍຣະດົກ. ຫວັງວ່າລູກຫລານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ເອົາຕົວຢ່າງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫລັງຈາກຕາຍໄປ.
ອາຈານໂປໂລບອກໃຫ້ຜູ້ນໍາໃນເມືອງໂກຣິນໂທ ເອົາຕົວຢ່າງຂອງເພິ່ນມາປະກອບໃຊ້ໃນການຮັບໃຊ້.

ອາຈານໂປໂລຮັບໃຊ້ດ້ວຍໃຈທີ່ຖ່ອມລົງ,
ການຕໍ່ສູ້

ສແວງຫາທາງອວຍພອນບໍ່ແມ່ນຊອກຫາຜົນກໍາໄລ. ຖ້າມກາງ

ອາຈານໂປໂລບໍ່ລົດລະໃນການປະກາດຢ່າງກ້າຫານເພື່ອໃຫ້ຄົນໄດ້ຍິນຄວາມຈິງເຣື່ອງຂ່າວປະ

ເສີດ. ຕອນສຸດທ້າຍອາຈານໂປໂລໄດ້ສັ່ງລາແລະຮູ້ດີວາ່ ການທີເ່ ພິ່ນເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້ານັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເພິ່ນ
ເສັຽຊີວິດໄປໄດ້.
ການເຫັນແກ່ຕົວນັ້ນທຸກຄົນມີໃນຊີວິດ. ໃນການຕັດສິນໃຈວ່າຈະຮັບໃຊ້ ເປັນພະຍານ ຈະຖວາຍເວລາ

ແລະສິ່ງຂອງ ຫລືຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມເຊື່ອ ພວກເຮົາມັກມີສອງໃຈ, ຖ້າບໍ່ໄດ້ດີພວກເຮົາມັກເຊົາຕໍ່ຄວາມຕັ້ງໃຈ
ທີ່ມີນັ້ນຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ທ້າທາຍໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງ-ຍອມໃຫ້ເພາະມັນເປັນສິ່ງຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງ
ຢ້ານວ່າມັນຈະໄດ້ຜົນປໂຍດຫລືບໍ່.

ໃຫ້ພວກເຮົາຈື່ຕລອດໄປວ່າ ìໃນການໃຫ້ນັ້ນໄດ້ຮັບພຣະພອນຫລາຍ

ກວ່າການຮັບî (ກຈກ 20:35).

ຄໍາຖາມ

1. ບາງຄັ້ງແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ຢາກແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ ວ່າພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນເປັນທາງໄປເຖິງຄວາມ
ພົ້ນ?
2. ອັນໃດເປັນຕົວຢ່າງທີດ
່ ີຂອງອາຈານໂປໂລເຖິງການມີຈິດໃຈກ້ວາງຂວາງຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກເມືອງເອເຟໂຊ?
ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈະເອົາຕົວຢ່າງທີ່ດີນັ້ນມາປະກອບໃຊ້ໄດ້ໃນຊີວິດ?

3. ອາຈານໂປໂລສອນຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກເມືອງເອເຟໂຊເຖິງການໃຫ້ແລະບໍ່ຕ້ອງຫວັງອັນໃດຕອບແທນ.
ເວລາພວກເຮົາເອົາອັນນຶ່ງອັນໃດໃຫ້ຄົນອື່ນພວກເຮົາມັກຫວັງສິ່ງຕອບແທນ, ສິ່ງທີ່ຕອບ ແທນນັ້ນແມ່ນ
ຫຍັງ? ໃນທຸກວັນນີ້ແມ່ນຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຢາກໃຫ້ແລະບໍ່ຫວັງອັນໃດຕອບແທນ?
4. ການຮັບໃຊ້ຂອງອາຈານໂປໂລຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກເມືອງເອເຟໂຊນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຮັກຂອງເພິ່ນມີຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າ ແລະຕໍ່ຄຣິສຕຽນໃນເມືອງນັ້ນ. ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈຶ່ງຈະບອກຄົນອື່ນວ່າເຮົາຢາກຮັບໃຊ້ດ້ວຍ
ຄວາມຈິງໃຈ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 8
ດໍາເນີນຊີວດ
ິ ແບບໂລບມາກແລະຂາດຄວາມຮູສ
້ ກ
ຶ

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ້: ລູກາ 12: 13-21; 16: 19-31; ຢາໂກໂບ 5: 1-6
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 12: 13-21; 16: 14-31; ຢາໂກໂບ 5: 1-6

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ການບໍ່ສົນໃຈໃນຄວາມຂັດສົນຂອງຄົນອື່ນໆໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງສະສົມຊັບ
ສົມບັດເພື່ອຕົວເອງຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມຈິບຫາຍ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເວົ້າວ່າຂ້ອຍຈະໃຊ້ຈ່າຍຕາມໃຈບໍ່ໄດ້ໃນເມື່ອຂ້ອຍຫາມາໄດ້ດ້ວຍ
ຄວາມສັດຊື່?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຫາວິທຕ
ີ ອບຂໍ້ຄວາມທີ່ວ່າ ບໍ່ສົນໃຈໃນຄວາມຂັດສົນຂອງຄົນອື່ນໆໃນ
ຂະນະທີ່ກໍາລັງສະສົມຊັບສົມບັດເພື່ອຕົວເອງຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມຈິບຫາຍ.

ຄໍານໍາ
ຊັບສົມບັດຂອງພວກເຮົາບໍ່ວ່າຈະໜ້ອຍຫລືຫລາຍ ວັນນຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ປະຖິ້ມໄວ້
ຕອບຄໍາຖາມວ່າພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຊັບສົມບັດນັ້ນໆແນວໃດແດ່.

ແຕ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້

ໃນສມັຍສີ່ສິບປີກ່ອນຢູ່ທີ່ອະມຣິກາ ພວກເຮົາຈະເຫັນເລົ້າໃບຢາສູບຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນເຂດຊົນບົດ; ຊາວ
ສວນຢາທັງຫລາຍຄິດບໍ່ເຖິງວ່າສະພາບຈະປ່ຽນແປງ

ສະນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງພາກັນສ້າງເລົ້າໄວ້ເພື່ອການ

ເກັບກ່ຽວໃບຢາຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ແຕ່ໃນຕອນນີ້ພວກເຮົາບໍ່ເຫັນສວນຢາເລີຍ. ເລົ້າໃບຢາສູບຫລາຍບ່ອນ
ຍັງຄົງເຫລືອຢູ່ ແລະຍັງເປັນພຍານເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບູນທີໄ
່ ດ້ຫາຍສາບສູນໄປ.
ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນເໝືອນກັນ; ລາວໄດ້ເວົ້າວ່າ

ເສດຖີໂງ່ຄົນນຶ່ງກໍເຄີຍ

“ເຮົາຈະເຮັດດັ່ງນີ້ ຄືຈະມ້າງເລົ້າທັງຫລາຍຂອງເຮົາເສັຽ ແລະຈະ

ສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າî (ລູກາ 12:18) ແລະໃນທີສ
່ ຸດລາວກໍໄດ້ປະທຸກຢ່າງໄວ້ໃຫ້ຄົນອື່ນ.

1. ຊອກຫາຕຸລາການ: (ລູກາ 12: 13-15)

ຊາຍຜູ້ນຶ່ງໃນຝູງຊົນໄດ້ຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູເປັນຕຸລາການ ຫລືຜູ້ແບ່ງສົມບັດຂອງລາວ. ພວກເຮົາອາດຈະສົມມຸດ
ວ່າອ້າຍນ້ອງໄດ້ສ່ວນແບ່ງບໍ່ສເມີກັນ ເພາະຕາມປະເພນີແລ້ວອ້າຍກົກຈະໄດ້ມໍຣະດົກຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນໆ;
ຜູ້ເປັນນ້ອງກໍເລີຍຕ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊ່ວຍແກ້ໄຂ. ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງປະຕິເສດເພາະພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າຕາມ
ປະເພນີແລ້ວ ເຣຶ່ອງຕຸລາການເປັນໜ້າທີ່ຂອງພວກອາຈານທັງຫລາຍໃນໂຮງທັມ.
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ຄວາມຈິງແລ້ວຊາຍຄົນນັ້ນຄົງເຄີຍໄດ້ຍິນຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເຣຶ່ອງຄວາມສເມີພາບ

ແລະອາດຈະມີ

ຄວາມຫວັງວ່າພຣະອົງຈະສາມາດຊ່ວຍແບ່ງປັນສົມບັດດ້ວຍຄວາມສເມີພາບ. ແຕ່ໃນຄາວນີ້ຊາຍໜຸ່ມຜິດ
ຫວັງ ແລະພຣະເຢຊູຊົງເຫັນຄວາມໂລບຢູ່ໃນໃຈເຂົາ; ພຣະອົງຊົງເຕືອນເຂົາວ່າ: ìຈົ່ງລະວັງ ແລະຮັກສາໄວ້
ຈາກການໂລບທຸກຢ່າງ ເພາະຊີວິດຂອງມະນຸດບໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຂົ້າຂອງອັນບໍຣິບູນທີ່ຕົນມີນັ້ນ” (ລູກາ 12:15).

2. ເຣື່ອງເພືອ
່ ເນັ້ນຄໍາເຕືອນ: (ລູກາ 12: 16-21)

ຄໍາອຸປມາເຣຶ່ອງເສດຖີສ້າງເລົ້າໃຫ້ພາບພົດຢ່າງງ່າຍໆ.
ເສດຖີຈະເຮັດຢ່າງໃດນໍກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນນັ້ນ?

ເບິ່ງພາບທີ່ພືດຜົນກໍາລັງລົ້ນເລົ້າຕົກລົງໃສ່ຂີ້ດິນ.
ທັມມະຊາດມະນຸດບອກພວກເຮົາວ່າຈະຕ້ອງຫາວິທີ

ຮັກສາພືດຜົນ ເພາະນັ້ນຄືຊັບສົມບັດແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄອບຄົວ.

ສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະກ້າປະນາມ

ລາວໃນການສະສົມໄວ້ເພື່ອອະນາຄົດທີບ
່ ໍ່ແນ່ນອນ. ລາວສາມາດທີຈ
່ ະສ້າງເລົ້າທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເພື່ອພືດຜົນທີ່

ເກັບກ່ຽວໄດ້ ເພາະລາວເປັນຄົນເຮັດວຽກເກ່ັງ; ຫລັງຈາກນັ້ນລາວກໍຈະ “ຢູ່ສະບາຍ ກິນແລະດື່ມດ້ວຍຄວາມ
ປິຕິຍິນດີ” (ລູກາ 12: 19).
ຄວາມຜິດຂອງເສດຖີຜູ້ນີ້ຄືລາວຮັ່ງມີເຣຶ່ອງຊັບສົມບັດ ແຕ່ລາວບໍ່ໄດ້ຮັ່ງມີເຣຶ່ອງພຣະເຈົ້າ.

ລາວຮັ່ງມີເຣຶ່ອງ

ວັດຖຸ ແຕ່ລາວຍາກຈົນຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ເລົ້າໃຫຍ່ບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງເມື່ອລາວຕາຍໄປ. ຄໍາອຸປມານີ້ສາ
ມາດເຕືອນບາງຄົນໃນສມັຍນີ້ ທີ່ກໍາລັງຂົນຂວາຍເຂົ້າຂອງເງິນທອງແລະຊື່ສຽງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຮຶ່ອງຈິດ
ວິນຍານຂອງຕົນເອງ. ດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງເຜື່ອແຜ່ເພື່ອພຣະເຢຊູຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນຄວາມພໍ ແລະໃຫ້
ພວກເຮົາມີສ່ວນໃນການຊ່ວຍເຫລືອຄົນຍາກຈົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ.

3. ດູແລຄົນຍາກຈົນ: (ລູກາ 16: 19-31)

ໃນການສົນທະນາກັບພວກຟາຣີຊາຍຜູ້ຮັກຊັບທັງຫລາຍ (16:14),

ພຣະເຢຊູຊົງເຕືອນພວກເຂົາວ່າ “ຊຶ່ງ

ທ່ານເປັນທີ່ນັບໜ້າຖືຕາໃນຖ້າມກາງມະນຸດ ກໍເປັນທີ່ກຽດຊັງຈໍາເພາະພຣະພັກພຣະເຈົ້າ” (16:15);

ພຣະ

ເຈົ້າບໍ່ຊົງໃຫ້ຄະແນນຕາມຖົງເງິນວ່າຂອງໃຜໃຫຍ່ກວ່າເພື່ອນ ແຕ່ຕາມການດໍາເນີນຊີວິດທີເ່ ຜື່ອແຜ່.
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເລົ່າເຣື່ອງຊາຍສອງຄົນທີ່ໄດ້ຕາຍໄປ: ຄົນນຶ່ງແມ່ນເສດຖີຜູ້ບໍ່ໄດ້ອອກນາມແລະຄົນນຶ່ງແມ່ນ
ຄົນຍາກຈົນຊື່ລາຊະໂຣ.

ເສດຖີຄົນນີ້ “ຫົ່ມເສື້ອສີມ່ວງອ່ອນແລະຜ້າປ່ານເນື້ອລະອຽດ ປິຕິຍິນດີດ້ວຍອາ

ຫານການກິນ ຢ່າງປະນີດທຸກໆວັນî (16:19). ທີປ
່ ະຕູບ້ານຂອງເສດຖີ ລາຊະໂຣນອນປ່ວຍລໍຖ້າກິນຂອງທີ່
ຕົກຈາກໂຕະຂອງເສດຖີ.
ຊີວິດຂອງຊາຍທັງສອງປຽບກັນບໍ່ໄດ້; ພວກຟາຣີຊາຍຖືວ່າຄວາມຮັ່ງມີບອກເຖິງພຣະພອນ ແລະຄວາມຍາກ

ຈົນບອກເຖິງການຂາດພຣະກະຣຸນາຈາກພຣະເຈົ້າ. ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າເສດຖີຕາຍແລ້ວໄດ້ໄປຢູ່ໃນ
ແດນມໍຣະນາກໍເປັນເຣື່ອງທີ່ພວກຟາຣີຊາຍຮັບກັນບໍ່ໄດ້ ເພາະເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າລາຊະໂຣຄວນຈະໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ພຣະທັມໃນຕອນນີ້ບໍ່ໄດ້ບອກສາເຫດຂອງການຕາຍຂອງຄົນທັງສອງ ແລະກໍບໍ່ໄດ້ບອກວ່າຖ້າເສດຖີໄດ້ດູແລ
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ລາຊະໂຣໃນຕອນມີຊີວິດເຂົາຄົງຈະບໍ່ໄດ້ໄປຢູ່ແດນມໍຣະນາ. ແຕ່ການທີເ່ ສດຖີບໍ່ໄດ້ສົນໃຈຫລືດູແລຄົນຍາກ
ຈົນທີຢ
່ ູ່ຕໍ່ໜ້າຕົນ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເສດຖີບໍ່ໄດ້ຮັກເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ ຕາມທີອ
່ ົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງສອນໄວ້.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກເຮົາຢ່າໄດ້ຕີຄວາມໝາຍເຣື່ອງນີ້ວ່າເສດຖີຈະຕ້ອງໄປນະຮົກ ແລະຄົນຍາກຈົນຈະ
ໄດ້ໄປຢູ່ສວັນກັບພຣະເຈົ້າສເມີໄປ; ພຣະເຢຊູຊົງເລົ່າເຣື່ອງນີ້ເພື່ອສອນໃຫ້ຮວ
ູ້ ່າການດູແລຄົນຍາກຈົນເປັນ
ເຣື່ອງສໍາຄັນສໍາລັບພຣະເຈົ້າ. ຄວາມເຜື່ອແຜ່ຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອບອກເຖິງຄວາມສັມພັນອັນດີລະຫວ່າງພວກເຂົາ
ແລະພຣະເຈົ້າ. ນອກນັ້ນເຣື່ອງນີ້ຍັງເຕືອນພວກຜູ້ທີຮັກຊັບທັງຫລາຍວ່າຊັບສົມບັດສາມາດເປັນພັຍຕໍ່ຄວາມ
ສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ. ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ເຜື່ອແຜ່ເພື່ອເຫັນແກ່ພຣະນາມພຣະເຢຊູຄຣິດ.

4. ເຕືອນເຣື່ອງການໃຊ້ຊບ
ັ ສົມບັດ: (ຢາໂກໂບ 5: 1-6)

ມາເຖິງຕອນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນສອງເຣື່ອງແລ້ວທີ່ພຣະເຢຊູຊົງສອນກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີ່ໃຊ້ຊັບສົມບັດໃນທາງ
ຜິດ. ພຣະທັມຢາໂກໂບໃນຕອນນີ້ມີສ່ວນຄ້າຍຄຽງກັບບົດຮຽນເຣື່ອງຊາຍຜູ້ສ້າງເລົ້າໃຫຍ່ເພື່ອຮັກສາຜົນທີ່
ເກັບກ່ຽວໄດ້. ຄົນຮັ່ງມີມັກຈະຄິດວ່າຕົວເອງສາມາດເຂົ້າໃຈ ຫລືບັງຄັບສະພາບການຕ່າງໆໄດ້; ແຕ່ຫລາຍ
ຄົນໄດ້ພົບວ່າເສື້ອຜ້າຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກແມງກັດກິນແລ້ວ

ແລະເງິນຄໍາຂອງພວກເຂົາກໍາລັງເກີດຂີ້ໝ້ຽງ

(5: 2-3). ຫລາຍກວ່ານັ້ນຄົນຮັ່ງມີຫລາຍຄົນໄດ້ສໍ້ໂກງ ແລະທໍາລາຍຄົນອື່ນໆເພື່ອຈະໄດ້ຊັບສົມບັດສໍາລັບ
ຕົວເອງ. ຢາໂກໂບໄດ້ເຕືອນຄົນຮັ່ງມີວ່າ “ຄ່າຈ້າງຂອງຄົນທີ່ໄດ້ກ່ຽວເຂົ້າໃນນາຂອງພວກເຈົ້າຊຶ່ງພວກເຈົ້າ
ໄດ້ສໍ້ໂກງໄວ້ນັ້ນກໍຮ້ອງຟ້ອງຂຶ້ນ ແລະສຽງຮ້ອງທຸກຂອງຄົນທີ່ກ່ຽວເຂົ້ານັ້ນໄດ້ຊົງຊາບແລ້ວເຖິງພຣະກັນຂອງ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ຊົງເປັນຈອມພົນ” (5: 4).

ການສໍ້ໂກງແມ່ນເປັນບາບ ແລະເປັນສິ່ງທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເຣື່ອງການເຜື່ອແຜ່. ຄວາມ
ບາບບາງຢ່າງເຮັດໃຫ້ພິພາກສາໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ອີກບາງຢ່າງກໍເປັນເຣື່ອງເບິ່ງຍາກ. ຕົວຢ່າງ: ຄຣິສຕຽນຄວນຊື້
ສິນຄ້າທີເ່ ຮັດໂດຍຄົນງານທີ່ຖືກນາຍຈ້າງບັງຄັບ ຫລືໃຫ້ຄ່າແຮງງານຕໍ່າບໍ່? ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາຢູ່ໃນສມັຍ
ເສຖກິດລໍາດັບໂລກ, ການຈະຮູ້ເບື້ອງຫລັງຂອງສິນຄ້າແຕ່ລະຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຊື້ໃນຕລາດອາດຈະເປັນເຣື່ອງ
ຍາກພໍສົມຄວນ.
ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.

ຄຣິສຕຽນທີ່ຊື້ສິນຄ້າຈາກໂຮງງານທີສ
່ ໍ້ໂກງຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບດ
ັ

ການຍອມຮັບວ່າຕົວເອງເປັນຜູ້ຮັກຊັບເໝືອນດັ່ງພວກຟາຣີຊາຍກໍນັບວ່າເປັນເຣື່ອງຍາກ; ບາງທີການຢາກ
ເຮັດວຽກເພີ້ມເພາະເຫັນຄົນອື່ນໆມີເຮືອນໃຫຍ່

ຫລືຣົດງາມອາດຈະໝາຍຄວາມວ່າທ່ານເປັນຄົນຮັກຊັບ.

ບົດຮຽນໃນມື້ນີ້ເຕືອນພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດແບບຟູມເຟືອຍ

ແລະໃຫ້ມີສະຕິປັນຍາໃນການໃຊ້ຈ່າຍ

ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຈະຫາທຸກຢ່າງມາໄດ້ດ້ວຍຄວາມສັດຊື່. ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງມີຈະຣິຍະທັມສູງ ແລະຮັບຮູ້
ສເມີວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຊົງໃຫ້ເຫື່ອແຮງເພື່ອການຫາຊັບສິນຕ່າງໆ.

ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຄົນເຜື່ອແຜ່ເພາະ

ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ປະທານທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາມີ ແລະພວກເຮົາຈະຕ້ອງໃຊ້ຊັບສົມບັດຕາມຫລັກຂອງພຣະ
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ອົງ.

ຄວາມເຜື່ອແຜ່ບອກເຖິງຄວາມສັມພັນອັນດີທເີ່ ຮົາມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະບອກເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກ

ເຮົາທີ່ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງປະທານສິ່ງທີ່ຂາດເຂີນໃນຊີວິດ.

ຄໍາຖາມສໍາລັບພິຈາຣະນາ
1. ມີເລົ້າທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຈັກຫລັງໃນຊີວິດທ່ານ?

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານໄດ້ຊື້ເພາະຄິດວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກ

ຢ່າງງ່າຍຂຶ້ນ ແຕ່ສິ່ງນັ້ນໆໄດ້ກາຍໄປເປັນຂອງອັ່ງບ້ານ? ທ່ານລໍຖ້າຫຍັງຢູ່ກ່ອນທີທ
່ ່ານຈະປ່ອຍສິ່ງ
ຂອງເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ພຣະເຈົ້າຫລືໃຫ້ຄົນອື່ນ?
2. ອີງຕາມປະສົບການສ່ວນຕົວ, ມີເງິນຫລາຍເຮັດໃຫ້ທ່ານຫຍຸ້ງຍາກໃຈຫລືສະບາຍໃຈ?
3. ທ່ານຄິດວ່າການສຶກສາເບິ່ງເບື້ອງຫລັງຂອງສິນຄ້າຕ່າງໆກ່ອນຈະຊື້ເພື່ອທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ສນັບສນຸນ
ນາຍຈ້າງທີ່ສໍ້ໂກງຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານ ເປັນເຣຶ່ອງໂພດໄປບໍ່?
4. ທ່ານຈະຈ່າຍແພງຫລາຍປານໃດສໍາລັບຄອມປິວເຕີ້ທີ່ເຮັດໂດຍໂຮງງານທີ່ສັດຊື່ ແລະຈ່າຍຄ່າແຮງ
ທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ຄົນງານ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 9
ຮັກສິ່ງຂອງຫລາຍກວ່າພຣະເຢຊູ

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 10: 17-31
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາຣະໂກ 10: 17-31

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ການຖືວ່າຊັບສົມບັດດີກວ່າການຕິດຕາມພຣະເຢຊູຈະນໍາໄປສູ່ຜົນຮ້າຍ.
ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ຊັບສົມບັດແລະຊີວິດຂອງທ່ານ--ທ່ານຈະເລືອກອັນໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອພິສູດເບິ່ງການປະພຶດໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຽວ່າແມ່ນຫຍັງສໍາຄັນທີ່ສຸດ: ພຣະ
ເຢຊູ ຫລືຊັບສົມບັດ.

ຄໍານໍາ
ການເຜື່ອແຜ່ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູໝາຍເຖິງການຍອມປະຊັບສິ່ງຂອງໄວ້ເບື້ອງຫລັງເພື່ອຈະໄດ້ຊີວິດທີ່ສົມ
ບູນຝ່າຍຈິດວິນຍານ.
ຂໍ້ຄວາມທີ່ວ່າ, ìທີ່ຄົນຮັ່ງມີຈະເຂົ້າໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າກໍຍາກແທ້ໜໍ” ໃນມາຣະໂກ 10:23 ເຮັດ
ໃຫ້ຂ້ອຽສະບາຍໃຈຫລາຍເພາະຂ້ອຽມາຈາກຄອບຄົວທີ່ຍາກຈົນ. ແລະຮູ້ວ່າຊັບສົມບັດຈະບໍ່ເປັນອຸປສັກສໍາ
ລັບຕົວເອງເພາະບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ.

ເມື່ອເຕີບໃຫຍ່ແລ້ວກໍຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍໄດ້ເຂົ້າໃຈຜິດພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູ,

ຊັບສົມບັດສາມາດເປັນອຸປສັກໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູສໍາລັບທຸກຄົນບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະຮັ່ງມີຫລືຍາກຈົນ.
ໃນຕອນນີ້ຂ້ອຽກໍມີທຸກຢ່າງທີ່ຕ້ອງການ; ເວລາຍ້າຍບ້ານຄາວສຸດທ້າຍຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ເຊົ່າຣົດຢູຮອລສອງຄັນ
ເພື່ອຂົນຂອງ. ຫລາຍປີຜ່ານມາຂ້ອຍສັງເກດເຫັນວ່າສິ່ງຂອງຫລາຍຢ່າງຍັງຢູ່ບ່ອນເກັບຂອງ; ບາງຄັ້ງຂ້ອຍ
ເຄີຍຄິດກັບຕົວເອງວ່າ ຖ້າສິ່ງຂອງເຫລົ່ານັ້ນສູນເສັຽໄປຄົງຈະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂ້ອຍສະບາຍຂຶ້ນ. ແຕ່ບໍ່ດົນເທົ່າ
ໃດຂ້ອຍກໍໄດ້ພົບວ່າຂ້ອຍຍັງຊື້ສິ່ງຂອງໃໝ່ເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ.
ພວກເຮົາພາກັນເຂົ້າໃຈຜິດວ່າຊັບສິ່ງຂອງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສະບາຍໃຈ;

ບົດຮຽນໃນມື້ນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍ

ຕ້ອງຄິດຫລາຍຂຶ້ນເຣື່ອງການຮັກຊັບສົມບັດ.

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

ເສດຖີຜູ້ນຶ່ງເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຢຊູເພື່ອຂໍຄໍາຕອບສໍາລັບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນຊີວິດ. ລາວໄດ້ຖາມພຣະອົງວ່າ,“ຂ້າ
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ນ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດມາເປັນມໍຣະດົກ.”

ຊາຍຄົນນີ້ໄດ້ເອີ້ນ

ພຣະເຢຊູວ່າ ìພຣະອາຈານຜູ້ປະເສີດ;î ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງຕອບລາວວ່າ, ” ບໍ່ມີໃຜປະເສີດ ເວັ້ນແຕ່ພຣະເຈົ້າ
ອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ.î ຫລັງຈາກນັ້ນພຣະອົງໄດ້ຊົງເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ເສດຖີຮູ້ດີຄື ຈົ່ງຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດ; ແລ້ວຊາຍ
ຄົນນັ້ນກໍບອກວ່າ, ìອາຈານເອີຍ, ຂໍ້ເຫລົ່ານັ້ນຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮັກສາໄວ້ຕັ້ງແຕ່ເປັນເດັກນ້ອຍມາ.”

ຈາກຄໍາຕອບຂອງເສດຖີພວກເຮົາພໍເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າ ແມ່ນແຕ່ບຸກຄົນທີຖ
່ ືຮັກສາພຣະບັນຍັດກໍຍັງສົງສັຍຊີວິດ
ຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງຕົວເອງ. ເສດຖີໄດ້ຖາມພຣະເຢຊູວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດອີກ?î ຄຣິສຕຽນ
ຫລາຍຄົນກໍເຄີຍມີຄວາມສົງສັຍໃນທໍານອງນີ້. ຄໍາຕອບສໍາລັບຜູ້ເຊື່ອກໍຄືພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າພຽງພໍແລ້ວ
ສໍາລັບພວກເຮົາ; ເຮົາບໍ່ຕ້ອງເພີ້ມຫຍັງ ພຽງແຕ່ເຊື່ອແລະຟັງຄວາມກໍພໍ.

ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ຈິດໃຈຂອງເສດຖີວ່າລາວຮັກຫຍັງທີ່ສຸດໃນຊີວິດ; “ພຣະເຢຊູເພ່ງເບິ່ງຜູ້ນັ້ນກໍຊົງຮັກທ່ານແລ້ວ
ຊົງກ່າວວ່າ, ìທ່ານຍັງຂາດຢູ່ສິ່ງນຶ່ງ ຄືຈົ່ງໄປຂາຍບັນດາສິ່ງຂອງຊຶ່ງທ່ານມີຢູ່ແຈກທານແກ່ຄົນອະນາຖາ ແລ້ວ
ທ່ານຈະມີຊັບສົມບັດໃນສວັນ ແລະຈົ່ງຕາມເຮົາມາເສັຽ” (10:21). ຄໍາສົນທະນາຣະຫວ່າງເສດຖີແລະພຣະ

ເຢຊູບອກເຖິງຈຸດອ່ອນຂອງມະນຸດເຣື່ອງຊັບສົມບັດ ແລະການບໍ່ສາມາດຊ່ອຍຕົວເອງໃຫ້ພົ້ນ; ສາວົກຂອງ
ພຣະເຢຊູຮູວ
້ ່າບໍ່ມີທາງອື່ນທີ່ຈະຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົ້ນໄດ້ນອກຈາກສິ່ງອັສຈັນຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພຣະຄໍາ

ບອກເຖິງການຕອບຮັບຂອງເສດຖີວ່າ “ເມື່ອໄດ້ຍິນຄໍານັ້ນໜ້າຂອງທ່ານກໍເສົ້າລົງ ຄົນນັ້ນກໍອອກໄປເປັນທຸກ
ໜັກໃຈ ເພາະຕົນມີຊັບສິ່ງຂອງຈໍານວນຫລາຍ” (10:22)

3. ສິງ່ ທີພ
່ ຣະເຈົາ້ ຊົງໃຫ້ ຫລືຊບ
ັ ສິ່ງຂອງ: ( ມາຣະໂກ 10:23-27 )

ການເລືອກລະຫວ່າງຊີວິດນິຣັນ ແລະຊັບສົມບັດເປັນເຫດໃຫ້ຫລາຍຄົນຕ້ອງຕັດສິນໃຈຍາກ.

ຖ້າເສດຖີບໍ່

ພ້ອມທີ່ຈະສລະຊັບສົມບັດ, ລາວສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດມາເປັນມໍຣະດົກບໍ່? ຄໍາ
ຖາມນີ້ຖືກກັບທຸກຄົນໃນສມັຍນີ້ບໍ່? ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດຈະຊົງສອນຕໍ່ໄປ.
ພຣະທັມຕອນຕໍ່ໄປບອກວ່າ, “ພຣະເຢຊູທອດພຣະເນດທົ່ວຮອບ ແລ້ວຊົງກ່າວແກ່ພວກສາວົກວ່າ, ìທີ່ຄົນ
ຮັ່ງມີຈະເຂົ້າໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າກໍຍາກແທ້ໜໍ.”

ຄໍາຖາມ: ຄົນຮັ່ງມີເຂົ້າຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະ

ເຈົ້າຍາກແທ້ບໍ? ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າ, “ຕົວໂອດໂອຈະລອດຮູເຂັມກໍງ່າຍກວ່າຄົນຮັ່ງມີຈະເຂົ້າໄປໃນຣາຊ
ແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າ.” ບາງຄົນຕີຄວາມໝາຍພຣະຄໍາຕອນນີ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງເວົາ້ ເຖິງປະຕູນ້ອຽທີ່ກໍາແພງ
ອ້ອມກຸງເຢຣູຊາເລັມ; ແຕ່ຄົງຈະບໍ່ແມ່ນຢ່າງນັ້ນເພາະໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູສິ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ມີອີກແລ້ວ. ຫຼາຍ
ຄົນເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າເປັນຄໍາອຸປມາເໝືອນທີ່ພຣະອົງຊົງເວົ້າໃນມັດທາຍ 23:24 ເມື່ອພຣະອົງເວົ້າ
ກັບພວກຟາຣີຊາຍວ່າ ìໂອພວກນາຍທາງຕາບອດເຮີຍ, ເຈົ້າຕອງແມງມີ່ອອກເສັຽ ແຕ່ກືນໂອດໂອທັງໂຕ.”

ທ່ານອາດຈະເຂົ້າໃຈພຣະຄໍານີ້ໄດ້ຫລາຍໆຢ່າງ ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນກໍຄືມັນເປັນການຍາກທີ່ຢາກມີຊັບສົມບັດຢ່າງ
ມາກມາຍແລະເປັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ. ຊັບສົມບັດສາມາດເປັນອຸປະສັກໃນການເປັນສາວົກແລະດໍາເນີນ
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ຊີວິດຕາມຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າ. ມະນຸດທຸກຄົນຕ້ອງອາສັຍພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າແລະດໍາ
ເນີນຊີວິດໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະອົງ; ມະນຸດຕ້ອງການສິ່ງອັສຈັນທີພ
່ ຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດທີ່ໄມ້ກາງແຂນ.
ອຸປສັກຂອງການຕິດຕາມພຣະຄຣິດຈະມີຢູ່ສເມີ, ຖ້າບໍ່ແມ່ນຊັບສົມບັດ ກໍຈະແມ່ນສິ່ງອື່ນໆ; ສະນັ້ນພວກ
ເຮົາຈະຕ້ອງເຊື່ອແລະວາງໃຈວ່າ ເຣື່ອງຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນພຣະເຈົ້າຈະຊົງເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ຂຶ້ນໄດ້, ແລະບໍ່ແມ່ນເຮົາ.

3. ສລະດຽວນີ້ ເພືອ
່ ຈະໄດ້ໃນມືໜ
້ າ້ : ( ມາຣະໂກ 10:28-31 )

ພຣະຄໍາພາກຕໍ່ໄປບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກສາວົກ ເມື່ອໄດ້ຍິນເຣື່ອງຄວາມຮັ່ງມີແລະໂອດໂອ;
“ພວກສາວົກແຮ່ງປລາດໃຈຫລາຍຈຶ່ງເວົ້າກັນວ່າ,

ìຖ້າຢ່າງນັ້ນໃຜຈະລອດພົ້ນໄດ້.” ເປໂຕກ່າວວ່າ, ìເບິ່ງ

ແມ, ຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍໄດ້ສລະຫມົດທຸກສິ່ງແລ້ວ ແລະໄດ້ຕາມທ່ານມາ” (10:28). ເປໂຕອາດຈະຄິດວ່າ
ການສລະທຸກຢ່າງໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ; ຄວາມຈິງແລ້ວຊີວິດນິຣັນບໍ່ຢູ່ທກ
ີ່ ານ
ຮັກສົມບັດ ຫລືການສລະທຸກຢ່າງ; ຊີວິດນິຣັນແມ່ນເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອແລະພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ.
ໃນຕອນນີ້ພຣະເຢຊູຊົງໜຸນໃຈສາວົກທັງຫລາຍວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຈິງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ສລະ
ເຮືອນ ຫລືອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ຫລືພໍ່ແມ່ ຫລືລູກ ຫລືໄຮ່ນາ

ເພາະເຫັນແກ່ເຮົາແລະເຫັນແກ່ຂ່າວປະເສີດໃນ

ໂລກນີ້ຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບຕອບແທນຮ້ອຍທໍ່ ຄືເຮືອນ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ພໍ່ແມ່ ລູກແລະໄຮ່ນາ” (10:29-30).
ພຣະອົງຊົງເພີ້ມວ່າ, “ທັງຈະຖືກການຂົ່ມເຫັງດ້ວຍ.”

ການເປັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດມີທັງການສລະ

ສົມບັດແລະການຈະຖືກຂົ່ມເຫັງ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດກໍຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ ຊຶ່ງອາດຈະບໍ່ແມ່ນຊັບສິ່ງຂອງໃນໂລກນີ້.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບດ
ັ

ການຕໍ່ສູ້ຄວາມກົດດັນຈາກສັງຄົມເປັນເຣື່ອງຍາກຫລາຍສໍາລັບຄຣິສຕຽນ. ພວກເຮົາມັກໄດ້ຍິນຄໍາໂຄສະນາ
ເລື້ອຽໆວ່າ ìອັນນີ້ຄັກຫລາຍ ອັນນັ້ນກໍຄັກຫລາຍî ຫລື ìເຈົ້າສົມຄວນມີສິ່ງນີ້.î ນອກນັ້ນພວກເຮົາຍັງຖືກສອນ
ວ່າ ຖ້າຢາກໃຫ້ເສຖກິດຂອງຊາດດີຂຶ້ນ ທຸກຄົນຈະຕ້ອງມີການຊື້ຂາຍເພີ້ມຂຶ້ມ.

ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນຄຣິສ

ຕຽນພາກັນພຍາຍາມດໍາເນີນຊີວິດແບບງ່າຍໆ ຫລີກເວັນ
້ ການຊື້ສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ
ຕິດຕາມພຣະເຢຊູງ່າຍຂຶ້ນ.

ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້

ຊັບສິ່ງຂອງເປັນອັນຕະລາຍສໍາລັບຊີວິດຄຣິສຕຽນເພາະຣາຄາ: ນຶ່ງ, ຄ່າທີ່ຈະຕ້ອງຊື້; ສອງ, ຣາຄາຊ້ອນໃນ.
ຊື້ເຮືອນໃຫຍ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນໃນການບົວລະບັດ; ຊື້ຣົດແພງຫາບ່ອນຈອດຍາກເພາະຢ້ານຄົນຂີດ ຫລືຕໍາ
ໃຫ້ເສັຽຫາຍ. ຂອງຫລິ້ນໃນຊີວິດບາງຄັ້ງມີຣາຄາແພງກວ່າຣາຄາທີ່ຊື້ໃນຕລາດ. ບາງຄັ້ງຣາຄາເຮັດໃຫ້ຈິດວິນ
ຍານປັ່ນປ່ວນ, ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ, ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຢຊູຈືດຈາງ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຊວນຄິດ:

1. ມີຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດ ທີແ
່ ຍກທ່ານອອກຈາກພຣະເຈົ້າ?
36

2. ໃນມາຣະໂກ 10:21, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງ “ເພ່ງເບິ່ງຜູ້ນັ້ນກໍຊົງຮັກທ່ານ.î ມີຫຍັງທີ່ພິເສດໃນຄວາມເວົ້າ
ນີ້? ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເມື່ອໄດ້ພົບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູ?
3. ຊັບສົມບັດເປັນອຸປສັກສໍາລັບການເປັນສາວົກ. ທ່ານມີອຸປສັກແນວໃດແດ່ໃນການເປັນສາວົກ?
4. ເວລາອ່ານພຣະທັມສໍາລັບບົດຮຽນນີ້ແລ້ວ

ຫລາຍຄົນມັກມີຄວາມຄິດວ່າຄວາມເຜື່ອແຜ່ໃນພຣະ

ນາມພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ສິ່ງກີດຂວາງຂອງການເຂົ້າແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າຫາຍອອກໄປ. ສິ່ງນັ້ນເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາມີອິສລະໄດ້ຢ່າງໃດ? ຊັບສົມບັດປະເພດໃດເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ມີເວລາສໍາລັບພຣະເຈົ້າ?
ທ່ານຈະແກ້ໄຂກັບສິ່ງນັ້ນໆຢ່າງໃດ?
5. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເຖິງການຖືກການຂົ່ມເຫງວ່າເປັນຜົນຂອງບຸກຄົນທີ່ສລະຊີວິດເພາະຂ່າວປະເສີດ.
ການຖືກຂົ່ມເຫັງເປັນຜົນໄດ້ວິທໃີ ດ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 10
ຂາດການເຜືອ
່ ແຜ່
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 25: 31-46
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 25: 31-46

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ການຂາດຄວາມເຜື່ອແຜ່ກັບຄົນຕໍ່າຕ້ອຍແລະຍາກຈົນ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກ
ເຮົາບໍ່ໄດ້ດູແລອົງພຣະເຢຊູ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຖ່ອມຕົວລົງເພື່ອຮັບໃຊ້ຄົນຕໍ່າຕ້ອຍແລະຍາກຈົນ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອເບິ່ງວ່າພຣະເຈົ້າຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ຂ້ອຽມີຄວາມເຜື່ອແຜ່ກັບທຸກຄົນວິ
ທີໃດແດ່, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຂ້ອຽເຫັນວ່າເປັນຜູ້ຕໍ່າຕ້ອຍແລະຍາກຈົນ.

ຄໍານໍາ

ຄວາມເຜື່ອແຜ່ເພາະເຫັນແກ່ພຣະເຢຊູຄຣິດຈະມີຜົນໃນວັນພິພາກສາທີ່ຈະມາເຖິງ,

ເພາະການສະແດງ

ຄວາມຮັກ ແລະຄວາມເມດຕາຖືວ່າເປັນສິ່ງສໍາຄັນ.
ພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແບ້ແລະແກະເຖິງວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ແມ່ນຄົນລ້ຽງສັດ. ມັດ
ທາຍ 25 ສອນວ່າ ວັນນຶ່ງພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມາແລະພຣະອົງຈະແຍກຄົນທັງຫລາຍອອກຈາກກັນເໝືອນ
ຜູ້ລ້ຽງແກະແຍກແບ້ ອອກຈາກແກະຂອງຕົນ. ຄວາມແຕກຕ່າງກໍຄືພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ສະພາບແທ້ຈິງຂອງຄົນທັງ
ຫລາຍ ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນ. ພຣະເຢຊູຈະຊົງຊອກຫາສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ມື້ນີ້ໃຫ້ພວກເຮົາສັງເກດ
ເບິ່ງວ່າແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງສໍາຄັນໃນພຣະເນດພຣະອົງ
ພຣະເຢຊູ.

ແລະເບິ່ງຄວາມໝາຍຂອງການເຜື່ອແຜ່ໃນພຣະນາມ

1. ຂະນະທີພ
່ ວກເຮົາຢູຕ
່ ໜ
ໍ່ າ້ ພຣະບັນລັງ: ( ມັດທາຍ 25:31-34 )

ພຣະຄໍາຕອນນີ້ເປີດສາກດ້ວຍການສະເດັດມາເຖິງຂອງບຸດມະນຸດຜູ້ຊົງເຕັມດ້ວຍພຣະຣັສມີ ພ້ອມຝູງເທວະ
ດາ ແລະຊົງປະທັບເທິງພຣະທີ່ນັ່ງ. ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນເວລາພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດກັບມາ; ພຣະ
ອົງຈະປະທັບເທິງບັນລັງອັນຮຸ່ງເຮືອງອ້ອມຮອບດ້ວຍຝູງເທວະດາ.
ພຣະຄໍາຕໍ່ໄປໃຫ້ຄວາມສະບາຍໃຈກັບຜູ້ຟັງ, “ບັນດາປະຊາຊາດຕ່າງໆ ຈະຖືກຊົງໂຮມກັນຕໍ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຈະຊົງແຍກເຂົາອອກຈາກກັນî (25:32). ຫລາຍຄົນໃນສມັຍນັ້ນເຂົ້າໃຈຜິດວ່າພຣະ
ເຢຊູຈະຊົງແຍກຄົນຕ່າງຊາດອອກຈາກຊົນຊາດຢິວ; ແຕ່ຄວາມຈິງແທ້ການແຍກອອກຈາກກັນບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງ
ເຜົ່າພັນ ແຕ່ແມ່ນເຣື່ອງການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ. ພຣະເຢຊູຈະແຍກຄົນທັງຫລາຍອອກຈາກກັນໂດຍອີງໃສ່
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ສິ່ງທີ່ບຸກຄົນໄດ້ເຮັດໃນຊີວິດ ໂດຍສະເພາະກັບຄົນ ຕໍ່າຕ້ອຍແລະຍາກຈົນ.
ແບ້ແລະແກະຕ່າງກໍຈະປລາດໃຈເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ເຫັນຖານະໃໝ່ທີ່ພຣະເຢຊູຈະ ຊົງມອບໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ.

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

ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງເລືອກຝູງແກະກໍເປັນເຣື່ອງທີ່ເຫັນໄດ້ງ່າຍ ເພາະຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຢູ່ໃນຝູງແກະຈະຕ້ອງເປັນຄົນ
ທີ່ສະແດງຄວາມເມດຕາກັບຄົນທີຕ
່ ໍ່າຕ້ອຍແລະຍາກຈົນ. ແຕ່ລະວັງຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນເຮັດການດີເພື່ອ
ຈະຮັບຄວາມພົ້ນ; ພຣະເຢຊູຊົງບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ສາວົກຂອງພຣະອົງບັນທຶກການດີຂອງຕົນໄວ້ ເພື່ອທຸກຄົນຈະ
ບໍ່ໄດ້ແຂ່ງຂັນ ຫລືປຽບທຽບກັນລະຫວ່າງການດີຂອງພວກຕົນ.
ພຣະເຢຊູຊົງປາຖນາໃຫ້ສາວົກທຸກຄົນເຮັດການດີສເມີໄປ ເພາະພວກເຮົາເປັນບຸກຄົນທີພ
່ ຣະອົງຊົງແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫ້ເປັນທູດຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນໂລກນີ້. ການຊົງແຍກຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ຢູ່ໃນຝູງແບ້ແລະແກະແມ່ນເຈຕນາໜຸນ
ໃຈຜູ້ເຊື່ອຫລາຍກວ່າການເຕືອນເຣື່ອງພິພາກສາທີ່ຈະມາເຖິງ. ການເປັນຄົນຂອງຣາຊອານາຈັກສວັນແມ່ນ
ເຣື່ອງຄວາມສັມພັນກັບຄົນທັງຫລາຍໃນໂລກ ແລະບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງການຖືກົດບັນຍັດຫລືພິທີກັມທາງສາສນາ.
ໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໃນທໍານອງນີ້ເຖິງຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍທີໂ
່ ກຣິນໂທວ່າ:

îສິ່ງທັງປວງນີ້ເກີດມາຈາກພຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ເຮົາຄືນດີກັບພຣະອົງທາງພຣະຄຣິດ ແລະຊົງປະທານໃຫ້

ເຮົາມີໜາທີປ
່ ະຕິບັດໃນການຄືນດີນັ້ນຄືພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນອົງພຣະຄຣິດ ໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ມະນຸດຄືນ

ດີກັນກັບພຣະອົງ ບໍ່ໄດ້ຊົງຖືໂທດໃນການຜິດບາບຂອງເຂົາ ແລະຊົງມອບຂ່າວເຣື່ອງການທີ່ພຣະອົງໃຫ້ຄືນດີ
ກັນນັ້ນໄວ້ກັບເຮົາເຫດສັນນັ້ນເຮົາຈຶ່ງເປັນທູດຂອງພຣະຄຣິດ ໂດຍທີພ
່ ຣະເຈົ້າຊົງຂໍຮ້ອງເຈົ້າທັງຫລາຍທາງ
ເຮົາ ເຮົາຈຶ່ງຂໍຮ້ອງພວກເຈົ້າໃນນາມຂອງພຣະຄຣິດວ່າ
ກັບພຣະອົງເທີນ” (2 ໂກຣິນໂທ 5: 18-20)

ìຈົ່ງຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງກະທໍາໃຫ້ເຈົ້າຄືນດີກັນ

ພຣະເຈົ້າຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນມີສ່ວນໃນວຽກງານການຄືນດີຂອງພຣະຄຣິດ; ໂປໂລເອີ້ນຄຣິສ
ຕຽນທັງຫລາຍວ່າທູດຜູ້ນໍາຂ່າວເຣື່ອງການຄືນດີ. ສິ່ງນຶ່ງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງສອນພວກສາວົກແມ່ນການຮັບໃຊ້ຜູ້ທີ່

ຕໍ່າຕ້ອຍ. ພວກເຮົາໄດ້ກາຍເປັນແກະເພື່ອຈະນໍາໂລກໃຫ້ຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າ, ໂດຍເລີ້ມຈາກການດີເລັກນ້ອຽ.
ການເປັນແກະເພື່ອການຄືນດີບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ພວກຜູ້ເຊື່ອເຮັດມີຄວາມສໍາຄັນໝົດ; ແນ່ນອນພວກເຮົາບໍ່
ໄດ້ເຮັດການດີເພື່ອຈະຊ່ວຍຕົວເອງໃຫ້ລອດພົ້ນ, ແຕ່ການເຮັດດີຫລັງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນແລ້ວເປັນການ
ເຊື່ອມໂຍງຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຢຊູຄຣິດແລະໂລກມະນຸດທີພ
່ ວກເຮົາອາສັຍຢູ່.

ຄວາມໃກ້ຊິດ

ກັບພຣະຄຣິດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນສະພາບຕົວຈິງຂອງຄົນທົ່ວໄປ ແລະຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຮັກແລະເມດ
ຕາຄົນທີກ
່ ໍາລັງຢູ່ໃນຄວາມທຸກລໍາບາກ.
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3. ແບ້ແລະຄວາມບາບເພາະການເມີນເສີຍ: ( ມັດທາຍ 25: 41-46 )

ບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນສມັຍພຣະເຢຊູທີ່ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນປຽບຕົວເອງໃສ່ຕົວແບ້; ທຸກຄົນຮູ້ວ່າຕົວແບ້ບໍ່ມີຄວາມຫ່ວງໃຍ
ຄົນທີຕ
່ ໍ່າຕ້ອຍ; ທຸກຄົນຮູ້ວ່າແບ້ເປັນສັດທີ່ມີຄ່ານິຍົມໜ້ອຽ.
ທີ່ພຣະທີ່ນັ່ງ, ພຣະເຢຊູຈະຊົງບອກຝູງແບ້ວ່າເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນແບ້: ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ສະ
ແດງຄວາມເມດຕາກັບຄົນທີ່ຂາດເຂີນ; ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ອາຫານ, ເສື້ອຜ້າ, ນໍ້າດື່ມ, ຫລືຄວາມຮັກກັບຜູ້ຕໍ່າ
ຕ້ອຍ. ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ທີ່ພວກທ່ານໄດ້ເຮັດການເຫລົ່ານິ້ແກ່ຜູ້

ຕໍ່າຕ້ອຍທີ່ສຸດຄົນນຶ່ງໃນພວກ ພີ່ນ້ອງເຮົານິ້ ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາເໝືອນກັນÖເພາະວ່າເຮົາຢາກເຂົ້າ ສູບໍ່ໄດ້ໃຫ້
ເຮົາກິນ ເຮົາຫິວນໍ້າສູບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຮົາດື່ມເຮົາ ເປັນແຂກບ້ານມາ ສູບໍ່ໄດ້ພາເຮົາເຂົ້າໄປ

ເຮົາເປືອຍຕົວແຕ່ສູບໍ່

ໄດ້ເອົາເຄື່ອງມາໃຫ້ນຸ່ງ ເຮົາເຈັບປ່ວຍແລະຢູ່ໃນຄຸກແຕ່ສູບໍ່ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມເຮົາ” (25: 40-43). ໃນຂະນະທີ່

ຝູງແກະໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະບິດາແລະໄດ້ເຂົ້າສູ່ຣາຊອານາຈັກພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຍິນດີ, ຝູງແບ້ໄດ້
ຖືກໄລ່ໃຫ້ໜີໄປ “ໃນໄຟທີ່ໄໝ້ຢູ່ເປັນນິດຊຶ່ງຊົງຈັດຕຽມໄວ້ສໍາລັບພຍາມານກັບບໍຣິວານຂອງມັນ” (25:41).
ຮູບພາບການດູແລຄົນຍາກຈົນຂອງຝູງແກະເປັນພາບກົງກັນຂ້າມກັບຝູງແບ້ທີ່ດໍາເນີນຊີວິດແບບຂາດຄວາມ

ສົນໃຈກັບຄົນທັງຫລາຍທີ່ມີຄວາມທຸກລໍາບາກຢູ່ໃນໂລກ. ຝູງແບ້ອາດຈະບໍ່ມີສ່ວນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍ
ຕ້ອງທຸກລໍາບາກ ແຕ່ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາແມ່ນເມີນເສີຍຕໍ່ສະພາບການ.
ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ຄວາມທຸກລໍາບາກໃນໂລກມະນຸດ ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງລົງມາເປັນມະນຸດ;

ຖ້າພວກເຮົາມີ

ຄວາມສັມພັນອັນດີກັບພຣະອົງ, ພວກເຮົາຈະເປັນຫ່ວງຄົນທັງຫລາຍທີທ
່ ຸກລໍາບາກ ແລະພ້ອມທີຈ
່ ະສະແດງ
ຄວາມເຜື່ອແຜ່ກັບພວກເຂົາ. ຝູງແບ້ຜິດພາດໄປ ເພາະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຫັນຄວາມທຸກລໍາບາກທີ່ອ້ອມຮອບ
ພວກເຂົາ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບດ
ັ

ພຣະເຢຊູເລົ່າເຣື່ອງການຊົງແຍກເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີບົດບາດ ແລະໃຫ້ພວກເຮົາຢາກເປັນແກະໂດຍການກະ
ທໍາຂອງພວກເຮົາ. ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາຮູ້ເຣື່ອງນີ້, ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ແປກໃຈໃນວັນພິພາກສາ

ເພາະພວກ

ເຮົາຮູ້ວ່າຕົວເອງຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ; ສາວົກພຣະເຢຊູຜູ້ຢາກເປັນຄົນເຜື່ອແຜ່ຈະຕ້ອງເຮັດກັບ

ທຸກຄົນໂດບບໍ່ເລືອກໜ້າ. ຄົນໃນໂລກນີ້ເຫັນພຣະຄຣິດຜ່ານທາງພວກສາວົກ; ການຕັ້ງໃຈທີຈ
່ ະເປັນຄົນເຜື່ອ
ແຜ່ເປັນເຣື່ອງສໍາຄັນ.
ໃນຂະນະທີພ
່ ວກເຮົາບໍ່ອາດຈະຊ່ວຍຄົນຍາກຈົນທີ່ມີຫລວງຫລາຍໃນໂລກ, ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາ

ຈະບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍ. ຈົ່ງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດໄດ້: ໃຫ້ນໍ້າດື່ມ, ຢ້ຽມຄົນປ່ວຍທີ່ໂຮງພະຍາບານ, ຫລື
ຢ້ຽມຄົນທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ກໍເປັນວິທທ
ີ ີ່ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ອົງພຣະເຢຊູເອງ.
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ສີ່ງສໍາຄັນຄືພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງສະຖິດຖ້າມກາງພວກເຮົາ; ໂອກາດມີຢ່າງມາກມາຍສໍາລັບການ
ຮັບໃຊ້ລູກຂອງພຣະອົງ. ບາງຄັ້ງພຣະເຢຊູອາດຈະຢູ່ໃນໃບໜ້າຂອງຄົນຂໍທານ, ບາງຄັ້ງພຣະອົງອາດຈະຢູ່ໃນ
ຊີວິດຂອງເພື່ອນຜູ້ນຶ່ງທີ່ຕ້ອງການຄໍາປຶກສາ, ຫລືຢູ່ໃນເຍົາວະຊົນທີ່ຕ້ອງການການຮັບຮູ້ຈາກຜູ້ສູງອາຍຸ. ດໍາ

ເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຜື່ອແຜ່ເພື່ອພຣະເຢຊູແມ່ນບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາໃນເວລານີ້; ພຣະຄັມພີມື້ນີ້ສະແດງ
ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ຄວາມເຜື່ອແຜ່ແມ່ນຫຍັງ.

ຄໍາຖາມ ເພືອ
່ ພິຈາຣະນາ

1. ແກະໃນບົດຮຽນນີ້ເຮັດການດີໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພຍາຍາມ. ມັນເປັນເຣື່ອງເກີດຂຶ້ນເອງ. ທ່ານຈະ
ຕ້ອງປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່ເພື່ອຈະໄດ້ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ?
2. ເປັນຫຍັງບາງເທື່ອທ່ານບໍ່ເຫັນຄວາມຂາດເຂີນຂອງຄົນອື່ນທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ?
3. ແບ້ຈະການເປັນແກະໄດ້ບໍ່? ຖ້າໄດ້, ແມ່ນເຮັດວິທໃີ ດ? ຖ້າບໍ່, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນບໍ່ໄດ້?
4. ການຮັບໃຊ້ແນວໃດແດ່ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານທີຖ
່ ືກກັບມາຕການຂອງພຣະເຢຊູເຣຶ່ອງການດູແລ
ìຜູ້ຕໍ່າຕ້ອຍທີ່ສຸດຄົນນຶ່ງໃນພວກພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາ”?
5. ມີຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານຈະປ່ຽນແປງ ຖ້າທ່ານເລີ້ມເຫັນຄວາມຂາດເຂີນໃນຄົນອື່ນຫລາຍຂຶ້ນ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 11
ຜູກພັນດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

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

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອບອກສອນວ່າຄຣິສຕຽນຄວນມີຄວາມສັມພັນດ້ວຍໃຈກ້ວາງ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:

ທ່ານຈະສໍາແດງການມີໃຈກ້ວາງຂວາງແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ຂວາງ.
ເພື່ອຊັກຈູງໃຫ້ເຮົາໄດ້ສໍາແດງຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາດ້ວຍຄວາມ
ພໍໃຈໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.

ຄໍານໍາ

ບົດຮຽນວັນນີ້ເປັນຄໍາສັ່ງໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍຮັກກັນແລະກັນດ້ວຍນໍ້າໃສໃຈຈິງ, ຕ້ອນຮັບເຊິ່ງກັນແລະກັນດ້ວຍ
ຄວາມຍິນດີ ໂດຍບໍ່ເອົາຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກທີເ່ ຮົາທັງຫລາຍປະເຊີນຢູ່ມາທຽບກັບສງ່າຣາສີທຈ
ີ່ ະມາຂ້າງ
ໜ້າ.

1. ນຸງ່ ຫົມ
່ ຄວາມຮັກ: (ໂກໂລຊາຍ 3:12-14)

ການມີຊີວິດດ້ວຍຈິດໃຈກວ້າງຂວາງນັ້ນລາງຄົນກໍເປັນມາແຕ່ມື້ເກີດ ພ້ອມກັນນັ້ນລາງຄົນກໍເປັນໃຈແຄບມາ
ແຕ່ມຶ້ເກີດເຊັ່ນກັນ ແຕ່ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນອຸປສັກແຕ່ປະການໃດ ຄືຫລັງຈາກເຮົາມາເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ
ແລ້ວສ່ິງເຫລົ່ານີ້ກໍລ່ວງກາຍໄປ ìເຫດສັນນັ້ນຖ້າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຜູ້ນັ້ນກໍເປັນຄົນທີ່ຖືກຊົງສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່

ແລ້ວ ຖານະເກົ່າເຫລົ່ານັ້ນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ ເບິ່ງແມ໋, ກາຍເປັນສິ່ງໃຫມ່ທັງນັ້ນî (2ໂກຣິນໂທ 5:17). ແປວ່າ

ເມື່ອມາເຊື່ອພຣະເຢຊູແລ້ວກໍກາຍເປັນຄົນໃໝ່ແລ້ວ ເວົາ້ ອີກຢ່າງນຶ່ງແມ່ນພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກໃຫ້ມາເປັນໄພ່

ພົນຂອງພຣະອົງ ຄວາມຜິດບາບອັນເກົ່າຂອງເຮົາຖືກລົບລ້າງແລ້ວດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູ ດ່ັງນັ້ນ
ເຮົາຈຶ່ງກາຍເປັນຄົນບໍຣິສຸດໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າ

ເພາະເຮົາຖືກເລືອກໃຫ້ມາເປັນໄພ່ພົນຂອງ

ພຣະອົງ.

ìເຫດສັນນັ້ນໃນຖານະທີ່ເປັນພວກຊຶ່ງພຣະເຈົ້າຊົງຮັກ ແລະຊົງເລືອກໄວ້ໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ

ຈົ່ງ

ສວມໃນເມດຕາ ໃຈປານີ ໃຈຖ່ອມລົງ ໃຈອ່ອນສຸພາບ ໃຈອົດທົນດົນນານî (ຂໍ້ 12). ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າໃນ
ຖານະທີເ່ ຮົາເປັນຜູ້ທພ
ີ່ ຣະເຈົ້າຊົງເລືອກໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງນັ້ນມີຫລັກຖານວ່າ

ຊີວິດຂອງເຮົາຈະ

ຖືກປ່ຽນແປງໂດບບໍ່ຄໍານຶງວ່າຊີວິດຕົ້ນເດີມນັ້ນເປັນຢ່າງໃດ ຫາກພຣະເຈົ້າຊົງປ່ຽນຜູ້ນັ້ນຈະຕ້ອງປ່ຽນໃຫ້ຖືກ
ລັກສະນະຂອງຄຣິສຕຽນຫ້າປະການຄື; 1. ສວມໃຈເມດຕາ
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2. ໃຈປານີ

3. ໃຈຖ່ອມລົງ

4. ໃຈ

ອ່ອນສຸພາບ ແລະ

5. ໃຈອົດທົນດົນນານ. ໂປໂລສັ່ງດ້ວຍຄໍາວ່າ ìສວມî (Cloth) ເປັນຄືສວມຫລືນຸ່ງ

ຫົ່ມເສື້ອຜ້າປົກຄຸມຮ່າງກາຍບໍ່ໃຫ້ເປືອຍຕົວອີກຕໍ່ໄປ,

ລາວຈະໄດ້ຮັບຄວາມອົບອຸ່ນແລະເຮັດໃຫ້ລາວສວຍ

ງາມຍ້ອນເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມສັນໃດ ຄຣິສຕຽນເຮົາຫາກສວມ

ìສວມໃຈເມດຕາ ໃຈປານີໃຈຖ່ອມລົງ ໃຈອ່ອນສຸ

ພາບ ໃຈອົດທົນດົນນານî ແລ້ວລາວກໍປະກາດໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ເລືອກໃຫ້ລາວປ່ຽນແປງສັນ
ນັ້ນ.

ìຈົ່ງຜ່ອນຫນັກຜ່ອນເບົາເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະຖ້າແມ່ນຜູ້ໃດມີເຣື່ອງຕໍ່ກັນ ກໍຈົ່ງຍົກໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນ ອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງໂຜດຍົກໂທດໃຫ້ເຈົ້າທັງຫລາຍສັນໃດ ພວກເຈົ້າກໍຈົ່ງຍົກໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນສັນນັ້ນ

ແລ້ວນອກຈາກສິ່ງທັງປວງນີ້ ຈົ່ງເອົາຄວາມຮັກທີເ່ ປັນສາຍຜູກມັດທຸກສິ່ງໄວ້ໃຫ້ເຖິງຄວາມຄົບຖ້ວນî (ຂໍ້ 1314). ປະການອັນສໍາຄັນອັນທີສອງນັ້ນແມ່ນການຢູ່ຮ່ວມກັນ,

ບໍ່ມີໃຜບອກແລະຮັປກັນວ່າ ເມື່ອເວລາເຮົາ

ເປັນຄຣິສຕຽນແລ້ວທຸກຢ່າງຈະດີໝົດ ດັ່ງນັ້ນເຮົາບໍ່ຄວນໄປໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອວ່າ îຫາກທ່ານ

ເຈົ້າມາເຊື່ອພຣະເຈົ້າແລ້ວທຸກຢ່າງຈະດີî ແຕ່ໃນຖານະທີ່ເຮົາເປັນຄົນໃໝ່ແລ້ວ ເຮົາສົມຄວນຜ່ອນໜັກຜ່ອນ
ເບົາຕໍ່ກັນແລະກັນ ເໝືອນດັ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້ຜ່ອນແກ່ເຮົາຕລອດມາ. ຍິ່ງໄປ ກວ່ານັ້ນໂປໂລຍັງແນະນໍາວ່າໃຫ້
ເອົາຄວາມຮັກເປັນສາຍຜູ້ມັດ, ເພາະວ່າຖ້າເຮົາຮັກສິ່ງໃດຄວາມຮັກໃນ ສິ່ງນັ້ນຈະບັງຄັບເຮົາໃຫ້ເຮັດເພາະ

ເຮົາຮັກ. ìເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກໂລກຈົນໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ ເພື່ອທຸກຄົນທີວ
່ າງໃຈ

ເຊື່ອໃນພຣະບຸດນັ້ນຈະບໍ່ຈິບຫາຍ ແຕ່ມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດî (ໂຢຮັນ 3:16). ພຣະເຈົ້າຊົງໂຜດປະ
ທານພຣະບຸດ ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກ,

ໃນທໍານອງດຽວກັນ ຫາກເຮົາຮັກຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ຄວາມຮັກທີ່ເຮົາມີຕໍ່

ເພິ່ນນັ້ນຈະຜູກມັດຫລືບັງຄັບໃຫ້ເຮົາເຮັດດີຕໍ່ເພິ່ນ ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫລະໂປໂລຈຶ່ງສັ່ງເຮົາວ່າ ìເອົາຄວາມຮັກທີ່

ເປັນສາຍຜູກມັດທຸກສິ່ງໄວ້ໃຫ້ເຖິງຄວາມຄົບຖ້ວນî.

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

ການຄຶດເຫັນໃຈຜູ້ອື່ນເປັນຂອງທັມມະດາທີ່ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງປະພຶດ ແລະຍັງເປັນຄໍາສັ່ງໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍ
ຮັກກັນແລະກັນວ່າ ìຈົ່ງໃຫ້ຄວາມຮັກຢ່າງພີ່ນ້ອງມີຢູ່ຕໍ່ກັນສເມີໄປî (ຂໍ້ 1) ໃນຄໍາສັ່ງນີ້ເຮົາເຫັນວ່າ ເພິ່ນໄດ້ສັ່ງ

ເຮົາໃຫ້ຮັກຢ່າງພີ່ນ້ອງຮັກກັນ ເພາະຕາມທໍາມະດາແລ້ວບໍ່ວ່າຊາດໃດ, ເຜົ່າໃດກໍຕາມພີ່ນ້ອງຍ່ອມຈະຮັກກັນ
ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເຮົາໃຊ້ຄໍາເວົ້າວ່າພີ່ນ້ອງຄຣິສຕຽນເຮົາກໍຄວນຮັກຢ່າງພີ່ນ້ອງຍິ່ງກວ່າພີ່ນ້ອງສາຍເລືອດ
ເປັນພີ່ນ້ອງຮ່ວມຄວາມເຊື່ອ.

ເພາະ

ການຕ້ອນຮັບແຂກກໍເປັນສິ່ງສໍາຄັນອີກປະການນຶ່ງທີ່ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ການຕ້ອນຮັບທີ່ພຣະຄັມພີ
ສອນຕອນນີ້ແມ່ນການຕ້ອນຮັບຄົນແປກໜ້າທີ່ເດີນທາງຜ່ານໄປມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ປະກາດຂ່າວປະ

ເສີດມາເທສນາໃກ້ກັບເຂດຂອງທ່ານ. ຂໍ້ 2 ເວົ້າວ່າ ìເພາະວ່າດ້ວຍການເຮັດດັ່ງນັ້ນ ບາງຄົນກໍໄດ້ຕ້ອນຮັບ

ເທວະດາໂດຍຕົນບໍ່ທັນຮູ້î. ເມື່ອເພິ່ນເວົ້າເຖິງເທວະດາ ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດເຫັນດັ່ງນີ້;

1. ສອງຜົວເມັຽເດີນທາງໄປເອມາອູດ ໃນລູກາ 24:28-31 ເຂົາໄດ້ຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກ
ຕົວຈົນກວ່າພຣະອົງເຮັດໝາຍສໍາຄັນໂດຍການຫັກເຂົ້າຈີ່ແລ້ວເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຮູວ
້ ່າແມ່ນພຣະອົງ.
2. ປະຖົມມະການ 18:1-14 ອັບຣາຮາມຕ້ອນຮັບເທວະດາໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນເທວະດາ.
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3. ປະຖົມມະການ 19:1-3 ທ່ານໂລດໄດ້ຕ້ອນ ຮັບເທວະດາໂດຍບໍ່ຮວ
ູ້ ່າແມ່ນເທວະດາ
ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະທັມເຮັບເຣີຈຶ່ງສອນວ່າ ìບາງຄົນກໍໄດ້ຕ້ອນຮັບເທວະດາໂດຍຕົນບໍ່ທັນຮູ້î. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຜູ້
ຂຽນພຣະທັມຕອນນີ້ຍັງສອນໃຫ້ລະນຶກເຖິງຄົນໃນຄຸກ, ຄົນຖືກຂົ່ມເຫງນັ້ນມີຄວາມໝາຍວ່າ

ໃນຖານະທີ່

ເປັນຄຣິສຕຽນເຮົາມີຫົວໃຈດຽວກັນ ຖ້າຜູ້ນຶ່ງເປັນທຸກເຮົາກໍທຸກນໍາກັນ ຄົນເດີນທາງກໍເມື່ອຍ, ຄົນໃນຄຸກຄຸມ
ຂັງກໍລໍາບາກ, ຄົນຜູ້ຖືກຂົ່ມເຫງກໍທໍຣະມານທັງກາຍແລະໃຈ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນແບ່ງເບົາກັນແລະກັນດ້ວຍການ
ຕ້ອນຮັບແຂກດ້ວຍຄວາມເຫລື້ອມໃສ.

ìເວັ້ນຈາກການຮັກເງິນຄໍາ ຈົ່ງພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົນມີຢູ່î (ຂໍ້ 5ຂ).

ມີເງິນຄໍາແມ່ນສິ່ງມະນຸດປາຖນາ ແລະພຣະ

ເຈົ້າກໍມີນໍ້າພຣະທັຍໃຫ້ລູກຂອງພຣະອົງມີຢູ່ມີກິນຢ່າງສນຸກສຸກສະບາຍ,

ເຫັນໃນຊີວິດຂອງອັບຣາຮາມ

(ປຖກ 13:2) ເພິ່ນອອກຈາກບ້ານດ້ວຍມືເປົ່າດ້ວຍຄວາມເຊື່ອແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ

ສຸດທ້າຍເພິ່ນ

ກາຍເປັນຄົນຮັ່ງມີພ້ອມທັງເຊື້ອສາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍເໝືອນດັ່ງເມັດຊາຍໃນທະເລ ( ປຖກ 17). ດ້ວຍເຫດ
ນີ້ການມີເງິນຄໍາ, ຮັ່ງມີເປັນດີບໍ່ຜິດອັນໃດ

ແຕ່ຫາກເຮົາຮັກເງິນຄໍາແລ້ວມັນກໍກາຍເປັນສາຍສະນວນແຫ່ງ

ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ìເພາະວ່າການຮັກເງິນຄໍາເປັນເຄົ້າມູນຂອງຄວາມຊົ່ວທຸກຢ່າງî (1 ຕມທ 6:10). ປັນຍາຈານ
ກ່າວວ່າ ìຖ້າທ່ານຮັກເງິນ ທ່ານກໍຈະບໍ່ຮູ້ເມື່ອພໍຈັກເທື່ອî (ປັນຍາຈານ 5:10ກ) ((ສະບັບໃໝ່ສີຟ້າ)).

ການພໍໃຈໃນສິ່ງຕົນເອງມີຢູ່ເຮັດໃຫ້ນອນຫລັບສະບາຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ຕ້ອງເຮັດຕ້ອງຫາຫຍັງຈົນ
ກາຍເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານ.

ìການພໍໃຈກັບສິ່ງທີ່ຕົນມີຢູ່ ກໍດີກວ່າການປ່ອຍຕົວເລື້ອຍໄປຕາມຕັນຫາຂອງຕົນî

(ປັນຍາຈານ 6:9ຂ) ((ສະບັບໃໝ່ສີຟ້າ)). ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເປັນພຣະບິດາຂອງເຮົາຊົງສັນຍາວ່າ ìເຮົາຈະບໍ່ປະ
ຖິ້ມເຈົ້າຈັກເທື່ອî (ຂໍ້ 5ຄ).

ເປັນຄໍາສັນຍາອັນແນ່ນອນຂອງພຣະອົງຕໍ່ບັນດາລູກຂອງພຣະອົງ ດ້ວຍເຫດນີ້

ເຮົາຄວນມີໃຈກວ້າງຂວາງ ໃນການຕ້ອນຮັບແຂກໂດຍບໍ່ຄຶດວ່າເປັນການສິ້ນເປືອງ

ຫລືຢ້ານເຮົາຈະຂາດ

ເຂີນພາຍຫລັງ.

3. ມີໃຈກວ້າງຂວາງ: (ເຮັບເຣີ 13:9-16 )

ການມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງເປັນປັດໃຈສໍາຄັນອັນສໍາລັບຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງມີໄວ້ສເມີ

ແຕ່ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີ

ຂອບເຂດໃນການກວ້າງຂວາງ ຈະກວ້າງໄປເຖິງໃສແດ່ຈະຕ້ອງອີງໃສ່ພຣະຄັມພີເປັນຫລັກ, ເຮົາສາມາດໄປ
ໃນງານສັງສັນຂອງເພື່ອນຝູງທີ່ບໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນໄດ້ ແຕ່ເຮົາຈະຕ້ອງຢືນໝັ້ນຄົງຕໍ່ຄວາມເຊື່ອແລະສັດຊື່ຕໍ່ອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໂດຍບໍ່ເຮັດແບບ ìເຂົ້າບ້ານຕາລິ່ວກໍລິ່ວຕາຕາມî ແປວ່າໄປບ່ອນໃດ ເພິ່ນເຮັດແນວໃດເຮັດ
ຕາມເພ່ິ່ນ. ພຣະເຢຊູກິນເຂົ້າກັບຄົນເກັບພາສີແລະຄົນບາບໃນພຣະທັມລູກາ 15 ເປັນບົດຮຽນອັນສໍາຄັນແກ່

ເຮົາໃນການພົວພັນກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອ ເພິ່ນໄດ້ວາງແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ເຮົາເປັນຢ່າງດີ. ການມີໃຈກວ້າງຂວາງຂອງ
ເຮົານັ້ນຮວມທັງໄປຮ່ວມເພິ່ນ ແລະເຊີນເພິ່ນມາດ້ວຍ ìເມື່ອທ່ານຈັດການກິນລ້ຽງຂຶ້ນນ້ອຍຫລືໃຫຍ່ກໍຕາມ

ຢ່າເຊີນຈໍາເພາະບັນດາມິດສະຫາຍ ຫລືອ້າຍນ້ອງຍາດພີ່ນ້ອງ ເພື່ອນບ້ານຜູ້ຮັ່ງມີ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະເຊີນທ່ານ

ອີກເປັນການຕອບແທນ ແຕ່ເມື່ອທ່ານຈັດການກິນລ້ຽງຂຶ້ນ ຈົ່ງເຊີນຄົນຍາກຈົນ ຄົນພິການ ຄົນຂາເສັ້ງ ຄົນ
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ຕາບອດແລ້ວທ່ານຈະເປັນສຸກî (ລູກາ 14:12-13). ຄວາມສໍາຄັນອີກປະການນຶ່ງ

ເຮົາຕ້ອງຣະວັງຕົວໃຫ້ດີ

ເມື່ອເຮົາໄປຮ່ວມງານກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອìຢ່າຍອມໃຫ້ຄໍາສອນອັນແຕກຕ່າງນັ້ນພາຕົວຫລົງໄປ ເພາະເປັນການ

ດີຢູ່ແລ້ວທີຈ
່ ະໃຫ້ກໍາລັງແຂງຂຶ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນ ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍອາຫານການກິນ ຊຶ່ງບໍ່ເປັນປໂຍດແກ່ຄົນທີ່ປະ
ຕິບັດຕາມî (ຂໍ້ 9).

ສ່ວນຂໍ້ 10-16 ນັ້ນແມ່ນຄໍາສລຸບຂອງໂປໂລໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງການຖວາຍທີ່ແທ່ນບູຊາແລະການວາຍພຣະຊົນ
ຂອງພຣະເຢຊູ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງຖວາຍແທນຄວາມບາບຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍ, ໃນທີ່ສຸດໂປໂລໄດ້ເປີດເຜີຍ
ວ່າ ການຖວາຍທີພ
່ ຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍນັ້ນຄື ìຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະມີໃຈເຜື່ອແຜ່ເຊິ່ງກັນແລະກັນນັ້ນຢ່າໄດ້

ລືມເສັຽ ເພາະເຄື່ອງບູຊາຢ່າງນີ້ແຫລະ, ເປັນທີພ
່ ໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າî (ຂໍ້ 16).

ຄໍາຖາມ:

1. ອີງຕາມ ໂກໂລຊາຍ 3:12 ຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຕ້ອງສວມຫຍັງແດ່?
2. ການຄຶດເຫັນໃຈຜູ້ອື່ນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
3. ການມມີໃຈກວ້າງຂວາງນັ້ນມີຫຍັງແດ່? ກວ້າງໄປຮອດໃສ?
4. ແມ່ນຫຍັງເປັນເຄື່ອງບູຊາທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະທັຍ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 12
ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານຢ່າງເໝາະສົມ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້

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

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

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

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:

ທ່ານຈະໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານໃນການຖວາຍກຽດພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ?

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານເພື່ອເສີມສ້າງພຣະກາຍ
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ຖືກຕ້ອງເພື່ອຖວາຍກຽດ
ແດ່ພຣະເຈົ້າ.

ຄໍານໍາ

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເປັນທີມ
່ າຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາ, ຂອງພຣະ
ຣາຊທານທີ່ປະທານໃຫ້ແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນນັ້ນ
ຂອງພຣະອົງ

ກໍເພື່ອວ່າຈະເປັນການຄົບຖ້ວນທຸກພາກສ່ວນໃນແຜນການ

ແລະຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບນັ້ນຄວນປະສານງານກັນດັ່ງທີໂ
່ ລໂປໄດ້ຍົກຕົວ

ຢ່າງເຣື່ອງຮ່າງກາຍທີ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງປະສານງານກັນ.

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

ໂປໂລບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຂອງພຣະຣາຊທານໃນຕອນນີ້ ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ບອກວ່າຂອງພຣະຣາຊທານທຸກຢ່າງໄດ້ມາ
ຈາກພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ, ເພື່ອຈຸດປະສົງອັນດຽວກັນ (ຂໍ້ 4). ແລະຂອງພຣະຣາຊທານທຸກຢ່າງນັ້ນຊົງ
ໄດ້ໂຜດປະທານໃຫ້ຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ (ຂໍ້ 11). ແລະຊົງຖືວ່າຂອງພຣະຣາຊທານທຸກຢ່າງສເມີ
ກັນ ແຕ່ຜູ້ທໄ
ີ່ ດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງຫາກທີ່ຖືວ່າສິ່ງທີຕ
່ ົນເອງໄດ້ຮັບນັ້ນສູງກວ່າຂອງພຣະຣາຊທານ
ຂອງຜູ້ອື່ນ ດ້ວຍເຫດນີ້ໂປໂລຈຶ່ງເວົ້າໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 13 ວ່າການເວົ້າພາສາແປກໆ, ການປະກາດພຣະທັມ,
ການມີຄວາມຮູ້ເຣື່ອງພຣະຄັມພີທັງສິ້ນ,

ການມີຄວາມເຊື່ອຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຕລອດເຖິງການບໍຣິຈາກອັນຍິ່ງ

ໃຫຍ່ ຫາກບໍ່ມີຄວາມຮັກກໍບໍ່ໄດ້ປໂຍດຫຍັງໝົດ. ດ້ວຍເຫດນີ້ທຸກຄົນທີໄ
່ ດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານບໍ່ສົມຄວນ
ຈະເບິ່ງຜູ້ອື່ນຕໍ່າກວ່າຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ຕົນເອງໄດ້ຮບ
ັ ,

ເປັນການສົມຄວນທີ່ຈະຕ້ອງປະສານງານກັນ

ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາ (ຂໍ້ 8).
ທ່ານອາຈານໂປໂລໄດ້ບັນທຶກເປັນບັນຊີຂອງພຣະຣາຊທານຝ່າຍພຣະວິນຍານ, ມາຈາກພຣະວິນຍານ ຈາກ
ຂໍ້ 8-10 ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າອັນທີ່ເວົ້າກ່ອນມີຣາຄາຕໍ່າກວ່າອັນເວົ້ານໍາຫລັງ ແລະກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມ
ວ່າອັນກ່າວນໍາຫລັງມີຄ່າຣາຄາຫລາຍກວ່າອັນເວົ້າກ່ອນ. ໂປໂລເວົ້າແນວນີ້ກັບຄຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທ
ເພື່ອບອກໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ເຂົາໄດ້ຮັບນັ້ນມີພຣະ
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ປະສົງໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊ ການຮ່ວມກັນສ້າງໂບດໃນເມືອງໂກຣິນໂທໃຫ້ຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ
ໂດຍໝູນໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ຕົນເອງໄດ້ຮັບສົມທົບກັບຂອງພຣະຣາຊທານຂອງຜູ້ອື່ນ ແຕ່ຫາກຜູ້ໃດໃຊ້
ຂອງພຣະຣາຊທານເພື່ອຜົນປໂຍດຢ່າງອື່ນນັ້ນແມ່ນໄດ້ໃຊ້ຜິດ, ບັນຫາອັນນຶ່ງໂປໂລບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງແມ່ນບັນ
ຫາຜູ້ທີ່ມີຂອງພຣະຣາຊທານແລ້ວແຕ່ບໍ່ໃຊ້ເລີຽ ຫລືບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຽ ອາດເປັນເພາະຄຣິສຕຽນໃນສມັຍໂປໂລ
ບໍ່ຄ່ອຍມີບັນຫາເຣື່ອງຂີ້ຄ້ານຫລາຍປານໃດ,ແຕ່ສມັຍນີ້ລາງຄົນເວົ້າວ່າ ບໍ່ຮວ
ູ້ ່າຕົນເອງມີຂອງພຣະຣາຊທານ
ອັນໃດຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງ ນັກເທດຜູ້ນຶ່ງເວົ້າວ່າ

ììສິ່ງໃດທີທ
່ ່ານເຮັດໄດ້ກໍເຮັດສິ່ງນັ້ນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນໃນພຣະ

ນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດîî ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າເປັນຄໍາແນະນໍາທີດ
່ ີ ìຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຕາລັນຕົນດຽວ ກໍໄດ້ໄປຂຸດ

ຂຸມແລ້ວເຊື່ອງເງິນນາຍໄວ້î (ມັດທາຍ 25:18)

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

ບໍ່ວ່າແຕ່ຢູ່ໃນໂຮງຈັກໂຮງງານ ຫລືໃນຄອບຄົວຂອງເຮົາ,

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບນີ້ບໍ່ແມ່ນພາຣະ ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ເຮົາຄຶດວ່າມັນເປັນພາຣະໜ້າທີ່ ເຮົາກໍຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນດ້ວຍ
ຄວາມຝືນໃຈ. ມີຜູ້ນຶ່ງໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຟັງວ່າ ììພວກອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງຂ້ອຍໄດ້ເອົາພໍ່ກັບແມ່ທເີ່ ຖົ້າ
ແກ່ແລ້ວມາປະໄວ້ນໍາຂ້ອງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີພາຣະຢ່າງໜັກ ຢາກໄປໃສກໍບໍ່ໄດ້ໄປ ຕ້ອງຄົວກິນເຊົ້າ, ຄົວກິນ
ແລງ ທັງພາເພິ່ນໄປຫາໝໍຢູ່ເລື້ອຽໆîî ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບລາວວ່າ ມັນເປັນໂອກາດ, ເປັນບຸນວາສານາຂອງ

ເຈົ້າແລ້ວ ທີມ
່ ີໂອກາດຕອບບຸນແທນຄຸນເພິ່ນທີເ່ ພິ່ນລ້ຽງເຈົ້າມາ ດັ່ງນັ້ນຊີວິດເຈົ້າຈະໄດ້ບຸນຫລາຍ. (ຂ້າພະ
ເຈົ້າເວົ້າຕາມພາສາຄວາມເຊື່ອຂອງລາວ ຫາກເປັນຄຣິສຕຽນຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າອີກແບບນຶ່ງ) ເມື່ອລາວໄດ້
ຟັງແລ້ວກໍມີກໍາລັງຂຶ້ນໂດຍເວົ້າຕອບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ììເອີ... ແມ່ນຄວາມເຈົ້າໜໍ້îî ດັ່ງນັ້ນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ
ກໍເປັນດັ່ງນັ້ນແຫລະ ຫາກເຮົາໝູນໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານເຮົາມີຢ່າງເຕັມທີ່ກໍນັບວ່າເປັນໂອກາດຕອບສນອງ
ພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ.

ເມື່ອເຮົາຄຶດວ່າເປັນໂອກາດຕອບສນອງພຣະຄຸນ ເຮົາກໍຈະເຮັດດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີ

ແຕ່ເພື່ອຄວາມເຂົ້າ

ໃຈງ່າຍໆ ໂປໂລໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງຂອງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີຫລາຍພາກສ່ວນ ແຕ່ລະພາກສ່ວນມີໜ້າທີຂ
່ ອງ
ໃຜລາວ ຫວັງໃຈວ່າທຸກຄົນຄົງເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍໆ ເພາະວ່າທຸກຄົນກໍມີຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງທີ່ປະກອບຫລາຍ

ພາກສ່ວນ, ໂປໂລຊີ້ໃຫ້ເຫັນພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນຢ່າງສົມບູນ ບໍ່ມີພາກ
ສ່ວນໃດພາກສ່ວນນຶ່ງແຍກອອກຈາກກັນ
ແຕ່ງານມາເຖິງ,

ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍເຮັດໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວສຸດແລ້ວ

ແຕ່ຫາກພາກສ່ວນໃດພາກສ່ວນນຶ່ງບໍ່ທໍາງານ ຫລືເຈັບເປັນແນວໃດແນວນຶ່ງ ທົ່ວທັງຮ່າງ

ກາຍກໍມີຜົນສະທ້ອນໄປນໍາກັນ. ìຖ້າອະວັຍວະນຶ່ງເຈັບອະວັຍວະທັງໝົດກໍເຈັບດ້ວຍກັນ ຖ້າອະວັຍວະນຶ່ງໄດ້ຮັບ

ກຽດອະວັຍວະທັງຫມົດກໍຊົມຊື່ນຍິນດີດ້ວຍກັນî (ຂໍ້ 26). ດ້ວຍເຫດນີ້ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈໍາ

ເປັນຈະຕ້ອງປອງດອງກັນເພື່ອຈະເປັນຮ່າງກາຍທີສ
່ ົມບູນ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນເຮົາຍັງຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຮັກສາຮ່າງ
ກາຍຂອງເຮົາໃຫ້ປາສຈາກມົນທິນຕ່າງໆເພາະວ່າ ìຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າເປັນວິຫານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດî
(1 ໂກຣິນໂທ 6:19ກ).
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ຫລາຍເທື່ອເຮົາຄຶດໃນໃຈວ່າເປັນຫຍັງໂບດເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຈະເຣີນ? ຫລືບໍ່ໄປບໍ່ມາໃສ, ພໍພຽງແຕ່ມີຄວາມຄຶດນີ້
ເທົ່ານັ້ນການທໍໃ້ ຈກໍເລີ້ມມີຂຶ້ນ ເມື່ອທໍໃ້ ຈກະເລີຽຄຶດຢາກຍ້າຍໄປໂບດອື່ນ. ມີສາສນາຈານຜູ້ນຶ່ງກ່າວວ່າ ຄໍາ
ຖາມທີ່ໜ້າຖາມກວ່ານັ້ນຄື; ເມືອເຮົາເວົ້າເຖິງໂບດແມ່ນເຮົາເວົ້າເຖິງຫຍັງ? ຕຶກຂອງໂບດບໍ່? ຫຼືຕົວບຸກຄົນ?
ຖ້າເປັນຕົວບຸກຄົນ ເຮົາຄວນຖາມຕົນເອງວ່າຕົນເອງຈະເຣີນແລ້ວບໍ່? ຈະເຣີນດ້ານໃດແດ່? ຕົວເຮົາມີຂອງ

ພຣະຣາຊທານອັນໃດ? ໄດ້ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານເພື່ອຊ່ອຍໂບດ ແລະຄົນໃນໂບດບໍ່? ຫາກຕອບວ່າເຮັດ
ແລ້ວ ຈົ່ງຮັບຮູ້ເຖີດວ່ານັ້ນແມ່ນນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າແລ້ວໃຫ້ທ່ານເຮັດຕໍ່ໄປເພື່ອຊ່ອຍຜູ້ອື່ນໃຫ້ຈະເຣີນຄືຕົວ
ທ່ານ ເມື່ອຄົນໃນໂບດຈະເຣີນແລ້ວ ແນ່ນອນໂບດຕ້ອງຈະເຣີນດັ່ງຄາດໝາຍ. ໃນພຣະທັມເອເຟໂຊ 4 ໄດ້
ຂໍຮ້ອງພີ່ນ້ອງຄຣິສຕຽນໃນເມືອງເອເຟໂຊໃຫ້ເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ ໃນການເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນນັ້ນເປັນ
ຂໍກຸນແຈແຫ່ງຄວາມຈະເຣີນຂອງໂບດທຸກໂບດ. (ອ່ານ ເອເຟໂຊ 4:1-16).

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

ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອແຫ່ງຄວາມພົ້ນ ຈໍາຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດປະຈໍາວັນໃຫ້ເໝາະສົມກັບຕົນເອງເປັນຜູ້ໄດ້
ຮັບພຣະພອນແຫ່ງຄວາມພົ້ນ ການເຮັດເຊັ່ນນີ້ນອກຈາກຈະເປັນພະຍານອັນດີແລ້ວຍັງຊ່ອຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້
ເຮົາເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງອີກ ìເພື່ອຈະບໍ່ດໍາເນີນຊີວິດທີຍ
່ ັງເຫລືອຢູ່ໃນໂລກຕາມຄວາມປາຖນາຂອງມະນຸດ

ແຕ່ດໍາເນີນໄປຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າî (ຂໍ້ 2). ຄວາມຈິງແລ້ວຊີວິດຂອງເຮົາຢູ່ໃນໂລກນີ້ຍັງເຫຼືອຢູ່

ບໍ່ຫລາຍ ນັບມື້ຍິ່ງນັບຖອຍຫລັງ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນໃຊ້ຊີວິດທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ໃນໂລກນີ້ຢ່າງຣະມັດຣະວັງ ແລະໃຊ້
ຊີວິດເພື່ອພຣະຣາຊແຜ່ນດິນສວັນ ìອະວະສານຂອງສິ່ງທັງປວງໃກ້ຈະມາເຖິງແລ້ວ ເຫດສັນນັ້ນທ່ານທັງ

ຫລາຍຈົ່ງມີສະຕິອັນດີ ແລະຄອຍລະວັງຕົວສໍາລັບການອ້ອນວອນທີ່ສໍາຄັນກວ່າສິ່ງອື່ນໆທັງຫມົດກໍຄືຈົ່ງຮັກ

ເຊິ່ງກັນແລະກັນດ້ວຍເຕັມໃຈ ເພາະຄວາມຮັກປົກບັງຄວາມຜິດບາບໄວ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍî (ຂໍ້ 7-8). ເຮົາທັງ

ຫລາຍຮູແ
້ ລ້ວວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງປົກປິດຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສົ່ງພຣະບຸດ
ອົງດຽວຂອງພຣະອົງລົງມາຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ ດ້ວຍເຫດເຮົາຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຜິດບາບອີກຕໍ່ໄປ.
ເຮົາເຄີຽຄຶດບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໂຜດປະທານຂອງພຣະຣາຊທານແກ່ເຮົາ? ເມື່ອຊົງໂຜດປະແລ້ວເຮົາ
ໄດ້ໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະເໝາະສົມບໍ່? ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫລະໃນຈົດໝາຍຂອງໂປໂລທີ່ຝາກໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກ
ເອເຟໂຊວ່າ ìຕາມທີ່ທຸກຄົນໄດ້ຮັບສິ່ງທີຊ
່ ົງປະທານໃຫ້ແລ້ວ ກໍໃຫ້ໃຊ້ຂອງປະທານນັ້ນເພື່ອປໂຍດແກ່ກັນ

ແລະກັນ ເຫມືອນຜູ້ຮັບມອບຫມາຍຜູ້ດີທຮ
ີ່ ັບໃຊ້ພຣະຄຸນນາໆປະການຂອງພຣະເຈົ້າ ຖ້າຜູ້ໃດກ່າວ ກໍໃຫ້

ເຫມືອນຜູ້ກ່າວພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ ຖ້າຜູ້ໃດເປັນຜູ້ບໍຣິຫານການຮັບໃຊ້ ກໍໃຫ້ບໍຣິຫານຮັບໃຊ້ເຫມືອນຜູ້

ຮັບກໍາລັງທີພ
່ ຣະເຈົ້າຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ ເພື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງໄດ້ກຽດໃນການທັງປວງໂດຍທາງພຣະເຢ
ຊູຄຣິດ ສະງ່າຣາສີແລະຣິດທານຸພາບຊົງມີແກ່ພຣະອົງສືບໆໄປເປັນນິດ ອາແມນî (ຂໍ້ 10-11).
ຄໍາຖາມ
1. ພຣະເຈົ້າໄດ້ໂຜດປະທານຂອງພຣະຣາຊທານອັນໃດໃຫ້ແກ່ທ່ານ?
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2. ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໂຜດປະທານສິ່ງນັ້ນແກ່ທ່ານ?
3. ຂອງພຣະຣາຊທານຂອງທ່ານແລະຂອງຜູ້ອື່ນອັນໃດດີກວ່າ ຫລືສູງກວ່າ?
4. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈຶ່ງຍົກຕົວຢ່າງເຣື່ອງຮ່າງກາຍມາປຽບທຽບກັບຂອງພຣະຣາຊທານ?
5. ຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າເຮົາໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານຢ່າງຖືກຕ້ອງ?
6. ໂປໂລໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານເພື່ອຫຍັງແດ່?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 13
ສັດຊື່ຕເໍ່ ງິນຄໍາ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

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

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງປະທານໃຫ້ເຮົາມີເຮົາຄວນໃຊ້ເງິນຄໍາເພື່ອຊ່ອຍຜູ້ອື່ນ
ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ເມື່ອເຮົາຮັກເງິນຄໍາຫລາຍເຮົາຈະຕົດສິນໃຈໃຊ້ມັນຊ່ອຍຜູ້ອື່ນໄດ້ແນວໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອບອກວິທີໃຫ້ເຮົາໃຊ້ສິ່ງທີ່ເຮົາມີຊ່ອຍຜູ້ອື່ນດ້ວຍຄວາມສັດທາ

ຄໍານໍາ

ພຣະເຈົ້າໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ເຮົາມີເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ອື່ນ

ດັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັນຕົວຢ່າງຫລາຍຕອນ

ແລະຂໍຍົກບາງຕອນເຊັ່ນ; ເສດຖີກັບລາຊະໂຣ, ເສດຖີມີເງິນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຊ່ອຍຜູ້ອື່ນ(ລູກາ 16).

ເສດຖີນິໂກ

ເດມມີເງິນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແຕ່ເງິນຄໍາບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວພໍໃຈ ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງມາຫາພຣະເຢຊູ ເພື່ອຊອກ
ຫາທາງຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ (ໂຢຮັນ 3).

1. ຖວາຍດ້ວຍເຕັມໃຈ: (ລູກາ 21:1-4)

ຫາກເຮົາເບິ່ງຫວນຄືນຫລັງໃນພຣະທັມລູກາ 19 ແລ້ວເຮົາຈະເຫັນວ່າພຣະເຢຊູສະເດັດເຂົ້າກຸງເຢຣູຊາເລັມ
ແລະພົບຊາຍຮັ່ງມີດ້ວຍການສໍ້ໂກງຜູ້ນຶ່ງຊື່ວ່າຊັກຂາຍ,

ເມື່ອຊາຍຄົນນີ້ພົບກັບພຣະເຢຊູຊີວິດຂອງລາວກໍ

ປ່ຽນແປງ ແລ້ວຍອມຮັບວ່າເປັນຄົນຂີ້ໂລບ ລາວຕົກລົງກັບພຣະເຢຊູຈະສົ່ງຄືນສິ່ງທີ່ໄດ້ໂລບມາໃຫ້ເຈົ້າຂອງ
ເຂົາເຖິງສີ່ເທົ່າ. ຈາກນັ້ນພຣະອົງຊົງສອນເຣື່ອງເງິນມານາຝາກໄວ້ກັບຂ້າໃຊ້

ເປັນຄັ້ງທີສອງທີພ
່ ຣະອົງເວົ້າ

ເຣື່ອງເງິນຄໍາ ແລະຄັ້ງທີສາມ ພຣະອົງໄດ້ຂັບໄລ່ຜູ້ຊື້ຂາຍໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ສລຸບແລ້ວໃນພຣະທັມລູກ
19 ໄດ້ເວົ້າເຖິງເງິນຄໍາສາມເທື່ອ. ໃນລູກາບົດ 20 ພຣະອົງຊົງສອນເຣື່ອງເສັຽພາສີອາກອນ ອີງຕາມຮູບໃນ
ເງິນນັ້ນ (20:19-26).

ຕົກມາໃນລູກາ 21 ຜູ້ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຮັບຄໍາສອນແລ້ວຈຶ່ງພາກັນນໍາເງິນມາຖວາຍຍັງພຣະວິຫານຕາມຄໍາ
ສອນທີ່ໄດ້ຍິນ, ພຣະຄັມພີບອກວ່າພຣະເຢຊູເງີຍພຣະພັກຂຶ້ນອາຈແມ່ນຊົງເງີຍພຣະພັກຂຶ້ນຫລັງຈາກໄຫວ້
ວອນເພາະທີ່ນັ້ນເປັນບ່ອນໄຫວ້ວອນອະທິຖານ,

ບ່ອນທີ່ຊາວຢິວນໍາການຖວາຍມາຍັງຫີບຖວາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້

ìເມື່ອພຣະອົງຊົງເງີຍພຣະພັກຂຶ້ນ ກໍຊົງເຫັນພວກຄົນຮັ່ງມີກໍາລັງປ່ອນເງິນລົງໃນຕູ້ເກັບເງິນຖວາຍແລະພຣະ
ອົງຊົງເຫັນແມ່ໝ້າຍຍາກຈົນຄົນນຶ່ງ ເອົາຫລຽນທອງແດງສອງອັດປ່ອນລົງໃນຕູ້ນັ້ນî (ຂໍ້ 1-2). ພວກຄົນຮັ່ງມີ

ແລະພວກຍາກຈົນເຂົ້າມານະມັສການພຣະເຈົ້າດ້ວຍການຖວາຍຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາເພາະການຖວາຍ
ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງການນະມັສການ, ໃນພຣະທັມອົບພະຍົບໄດ້ບັນທຶກພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈົ້າວ່າ ì
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ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດມາເຝົ້າເຮົາໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງຖວາຍເລີຍî (ອົພະຍົບ 34:20ຂ). ພຣະເຢຊູສັງເກດເຫັນການຖວາຍ

ຂອງຍິງໝ້າຍເປັນພິເສດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ສົນໃຈນໍາຂອງຖວາຍຄົນຮັ່ງມີເຫລົ່ານັ້ນ ການຖວາຍຈະ
ໜ້ອຍຫລືຫລາຍນັ້ນພຣະເຈົ້າຊົງເຫັນ ເຫດທີພ
່ ຣະອົງຊົງສົນໃຈຍິງໝ້າຍເປັນພິເສດກໍເພາະວ່າ ຍິງໝາຍນັ້ນ

ເປັນຄົນຍາກຈົນແທ້ໆ ລາວບໍ່ມີພໍ່ເຮືອນທີ່ນໍາລາຍໄດ້ເຂົ້າມາໃນເຮືອນລາວກະຍັງກ້າຖວາຍທຸກຫລຽນທີ່ລາວ
ມີ.
ເມື່ອຊົງເຫັນເຊັ່ນນັ້ນແລ້ວຈຶ່ງຊົງກ່າວກັບສາວົກວ່າ

“ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ແມ່ໝ້າຍ

ຍາກຈົນຄົນນີ້ໄດ້ໃສ່ຫລາຍກວ່າຄົນທັງປວງນັ້ນî (ຂໍ້ 3). ຈໍານວນທີນ
່ າງໝ້າຍຜູ້ນີ້ໄດ້ຖວາຍນັ້ນແມ່ນຈໍານວນ
ໜ້ອຍທີສ
່ ຸດເພາະວ່າມີແຕ່ສອງຫລຽນທອງແດງເທົ່ານັ້ນ,

ອີງຕາມການສັ່ງຕວງຂອງສາສນາສາດໄດ້ຮວບ

ຮວມຂໍ້ມູນຂອງເງິນເດນາຣິອົນວ່າ, 128 ລຽນທອງແດງຈຶ່ງຈະເປັນນຶ່ງເດນາຣິອົນ. (ຕົວຢ່າງ: ນຶ່ງຮ້ອຍເຊັນ
ຈຶ່ງເປັນນຶ່ງໂດລາ) ແຕ່ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງບອກພວກສາວົກວ່າ ìແມ່ໝ້າຍຍາກຈົນຄົນນີ້ໄດ້ໃສ່ຫຼາຍກວ່າ

ຄົນທັງປວງî ? ເມື່ອສາວົກຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈນັ້ນພຣະເຢຊູຈຶ່ງບອກແຈ້ງໃຫ້ເຂົາຟັງວ່າ ìເພາະວ່າຝ່າຍຄົນທັງ
ປວງນັ້ນ ໄດ້ເອົາເງິນຈາການເຫລືອໃຊ້ຂອງເຂົາມາປ່ອນລົງ ແຕ່ຍິງຄົນນີ້ໄດ້ເອົາເງິນສໍາລັບລ້ຽງຊີວິດຂອງ
ຕົນ ຈາກຄວາມຂັດສົນທີ່ສຸດໃສ່ຈົນໝົດ” (ຂໍ່ 4).

2. ພໍໃຈໃນສິງ່ ທີມ
່ :ີ (1ຕີໂມທຽວ 6:6-10)

ໂປໂລໄດ້ສັ່ງຕິໂມທຽວໃຫ້ຣະວັງພວກຄຣູສອນປອມ,

ພວກເຂົາສອນວ່າຄົນດີມີສິນທັມຕ້ອງເປັນຄົນຮັ່ງມີ

ເປັນດີ, ເຂົາຄຶດວ່າ true godly ຕ້ອງແມ່ນຄົນລໍ້າລວຍດ້ວຍຊັບສົມບັດ, ດ້ວຍຄໍາສອນນີ້ເອງຄົນທັງຫລາຍ
ຈຶ່ງກາຍເປັນຄົນຮັກເງິນຄໍາຫລາຍກວ່າສິ່ງອື່ນໃດ. ໂປໂລໄດ້ກ່າວແກ້ໄຂຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຂອງເຂົາໂດຍຢໍ້າ
ບອກເຂົາວ່າ ìຈິງຢູ່, ການນັບຖືພຣະເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງນັ້ນ ໄດ້ກໍາໄຣອັນມະຫາສານແກ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມພໍໃຈກັບ

ສິ່ງຂອງທີ່ຕົນມີຢູ່î (ຂໍ້ 6).

ການໄດ້ກໍາໄຣທີ່ໂປໂລບອກເຂົານັ້ນບໍ່ແມ່ນກໍາໄຣດ້ວຍດອກເບັ້ຽ ແບບຝາກທະ

ນະຄານ ຫລືກໍາໄຣຈາກການຊື້ຂາຍ ແຕ່ແມ່ນກໍາໄຣໃນຄວາມພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງມີຢູ່ ເພາະຄົນທີ່ພໍໃຈໃນ
ສິ່ງທີຕ
່ ົນເອງມີຢູ່ກໍຢູ່ສະບາຍກວ່າເສດຖີທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກເມືອງພໍ, ແຕ່ເພື່ອສອນຄົນທີ່ບໍ່ຢູ່, ບໍ່ເຊົາ, ບໍ່ຮູ້ຈັກເມືອງພໍໂປ
ໂລສອນຢໍ້າເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົາເມື່ອຍລ້າໃນການງານຂອງເຂົາໂດຍກ່າວອີກວ່າ ìເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເອົາສິ່ງ

ໃດເຂົ້າມາໃນໂລກສັນໃດ ເຮົາກໍຈະເອົາສິ່ງໃດອອກໄປຈາກໂລກບໍ່ໄດ້ສັນນັ້ນî (ຂໍ້ 7). ແປວ່າ ພວກເຮົາເກີດ
ມາໃນໂລກນີ້ດ້ວຍຕົວເປົ່າ ເມື່ອເຮົາອອກຈາກໂລກກໍຈະໄປຕົວເປົ່າ, ເງິນຄໍາ, ເຄື່ອງຂອງທີ່ຫາມາດ້ວຍ
ຄວາມຍາກລໍາບາກຈະຕ້ອງປະຖິ້ມໄວ້ໃນໂລກນີ້, ນັກປັຊະຍາຜູ້ນຶ່ງກ່າວວ່າ ììເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທີ່ເກີດມາ
ຕ້ອງຮ້ອງໄຫ້ເປັນສັນຍານຂອງຊີວິດ ບໍ່ມີເດັກໃດໆເກີດມາແລ້ວຫົວເລາະຈັກຄົນ, ດັ່ງນັ້ນເວລາຕາຍຈະຕ້ອງ
ມີຜູ້ຮ້ອງໄຫ້îî ສລຸບແລ້ວໃນໂລກນີ້ມີແຕ່ການຮ້ອງໄຫ້ ແລະການຮ້ອງໄຫ້ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຊີວິດ. ມີສີ່
ຢ່າງທີ່ສາມາດຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ເຮົາພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮົາມີຄື;

1. ເຮົາຕ້ອງພໍໃຈກັບສິ່ງພຣະເຈົ້າຊົງໂຜດປະທານ.
2. ເຮົາບໍ່ຕ້ອງທຸກຮ້ອນໃຈນໍາສິ່ງຂອງທີເ່ ຮົາບໍ່ມີ.
3. ເຮົາບໍ່ຄວນຄຶດຢາກໄດ້ຂອງໆຜູ້ອື່ນມາເປັນຂອງຕົນ.
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4. ເຮົາຕ້ອງຮຽນຂອບພຣະຄຸນທຸກຢ່າງທີ່ຊົງປະທານໃຫ້ (1 ຕິໂມທຽວ 4:3-4).

ìແຕ່ຖ້າພວກເຮົາມີອາຫານການກິນກັບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມກໍໃຫ້ເຮົາພໍໃຈກັບສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນî (ຂໍ້ 8). ຄໍາສອນນີ້ເປັນ
ຄໍາສອນທີ່ຫລາຍຄົນບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນ ດ້ວຍວ່າໃຜໆກໍຢາກຮັ່ງມີ, ແຕ່ຖ້າຫາກເຮົາເປັນຄົນຂາດເຂີນ ຫລືຕົກຢູ່
ໃນບ່ອນຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມເຫງເຮົາກໍຈະພໍໃຈກັບເຄື່ອງນຸ່ງແລະອາຫານບໍ່ແມ່ນບໍ່?

ຫລືຫາກເຮົາຢູ່ຫ່າງໄກຈາກ

ບ້ານເມືອງເຊັ່ນຫລົງຢູ່ໃນປ່າດົງ ເຮົາກໍຈະບໍ່ພໍໃຈກັບອາຫານແລະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມບໍ່ແມ່ນບໍ່?

ເຮົາທັງຫລາຍ

ເວົ້າເລື້ອຍໆວ່າ ໂລກນີ້ບໍ່ແມ່ນບ້ານຖາວອນຂອງເຮົາ ເມື່ອເຮົາຮັບວ່າໂລກນີ້ບໍ່ແມ່ນບ້ານຂອງເຮົາ ເຮົາກໍຈະ
ບໍ່ມີທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ແຕ່ວັນນຶ່ງຫາກເຮົາຫາກກັບບ້ານຂອງເຮົາແລ້ວເຮົາກໍຈະມີທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາຕ້ອງ
ການ.

ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຄົນຢາກລໍ້າລວຍກໍຕົກຢູ່ໃນບ້ວງແຮ້ວຂອງມານຊາຕານໂດຍເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອ

ຄວາມລໍ້າລວຍ (ຂໍ້ 9) ທ່ານຍັງບອກອີກວ່າ ìເພາະວ່າການຮັກເງິນຄໍາເປັນເຄົ້າມູນຂອງຄວາມຊົ່ວທຸກຢ່າງî
(ຂໍ້ 10ກ).

3. ຄຣິສຕຽນຈະຮຽນຮູຈ
້ ກ
ັ ອັນໃດມາກ່ອນ: (1 ຕີໂມທຽວ 6:17-19).

ຄໍາລົງທ້າຍຈົດໝາຍໂປໂລເຖິງຕິໂມທຽວເປັນການຕັກເຕືອນຄົນຮັ່ງມີບໍ່ໃຫ້ເປັນຄົນມີໃຈອວດອົ່ງຖືຕົວ ຫລື
ວາງໃຈໃນສິ່ງຂອງທີ່ເຂົາມີ ìເຈົ້າຈົ່ງສັ່ງຄົນທີຮ
່ ັ່ງມີຝ່າຍໂລກ ຢ່າໃຫ້ເຂົາເປັນຄົນມີໃຈອວດອົ່ງຖືໂຕ ຫລືວາງ

ໃຈໃນຊັບສິນອັນບໍ່ຫມັ້ນທ່ຽງ ແຕ່ໃຫ້ໄວ້ໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊົງປະທານສິ່ງສາຣະພັດໃຫ້ແກ່ເຮົາທັງຫລາຍຢ່າງ

ບໍຣິບູນ ເພື່ອຈະໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີî (ຂໍ້ 17). ການຮັ່ງມີບໍ່ມີຫຍັງຜິດແຕ່ປະການໃດ ຄຣິສ
ຕຽນຮັ່ງມີແລະເປັນເຖິງຂັ້ນເສດຖີກໍມີຫລາຍໃນໂລກປັດຈຸບັນ

ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນທຸກຄົນຄວນຂອບພຣະຄຸນ

ແລະໃຊ້ຈ່າຍຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງຜູ້ຊົງໂຜດປະທານໃຫ້, ໂປໂລສັ່ງຕິໂມທຽວ

ສອນພວກຜູ້ນໍາ,

ບັນດາອາຈານໃຫ້ຕັກເຕືອນໃນເຣື່ອງນີ້, ດັ່ງນັ້ນພວກຜູ້ນໍາຈຶ່ງມີໜ້າທີ່ຈະຕ້ອງຕັກເຕືອນ ຫາກບໍ່ຕັກເຕືອນກໍບໍ່
ເປັນການຖືກຕ້ອງ

ແຕ່ຫາກເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄໍາຕັກເຕືອນຂອງຕິໂມທຽວກໍເປັນການຍາກໃຈທີ່ຄົນໃນ

ໂບດຈະຖ່ອມໃຈຟັງ. ການເທສນາເຣື່ອງການຖວາຍ ແມ່ນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເທສນາຫລືສອນໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງ
ຄັກແນ່

ສະມາຊິກທີຮ
່ ັ່ງມີຫລືທຸກຈົນມີໜ້າທີ່ຖວາຍດັ່ງທີ່ເຫັນຕົວຢ່າງຂອງຍິງໝ້າຍມາແລ້ວ ທຸກຄົນຄວນ

ຖວາຍຕາມທີ່ຕົນເອງມີຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ìໃຊ້ດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີî (ຂໍ້ 17ຂ).

ຄຸນງາມຄວາມດີ ຫລືຈາຣິຍະທັມຂອງຄຣິສຕຽນ ນັ້ນເປັນໜ້າທີ່ຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຈະຕ້ອງ
ເຮັດໃຫ້ເຮັດຄຸນງານຄວາມດີໃຫ້ຫລາຍກວ່າເກົ່າດັ່ງທີ່ໂປໂລສອນວ່າ ìຈົ່ງສັ່ງເຂົາໃຫ້ເຮັດແຕ່ຄຸນງາມຄວາມ

ດີ ໃຫ້ເຂົາຮັ່ງມີໃນການປະຕິບັດອັນດີງາມ ໃຫ້ເຂົາມີໃຈສັດທາເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່ ແລະບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວî (ຂໍ້

18). ດ້ວຍຄໍາສອນນີ້ເອງຈຶ່ງມີພວກເສດຖີຫລາຍຄົນໄດ້ພາກັນຮັບໃຊ້ແລະຊ່ອຍເຫລືອຄົນຍາກຈົນບໍ່ແມ່ນ
ແຕ່ເງິນຄໍາເທົ່ານັ້ນ ເຂົາເຈົ້າເຮັດຄຸນງານຄວາມດີດ້ວຍການອອກແຮງໃນການປຸກສ້າງບ້ານເຮືອນແລະອື່ນໆ
ໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູອີກດ້ວຍ. ìຢ່າງນີ້ຈຶ່ງຈະໄດ້ທ້ອນໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ສໍາລັບຕົນ ເພື່ອເປັນຮາກ

ຖານອັນດີສໍາລັບຄາວພາຍຫນ້າ ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຍຶດເອົາຊີວິດອັນທ່ຽງແທ້î (ຂໍ້ 19).
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ຄໍາຖາມ:
1. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງເລືອກໄປຫາທ່ານຊັກຂາຍ ແທນທີ່ຈະໄປຫາພວກສິນທັມ?
2. ເມື່ອພຣະເຢຊູໄປຫາຊັກຂາຍນັ້ນຊີວິດຂອງຊັກຂາຍປ່ຽນແປງແນວໃດ?
3. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງເວົ້າກັບສາວົກວ່າ ຍິງໝ້າຍຖວາຍຫລາຍກວ່າຜູ້ອື່ນ?
4. ການຖວາຍຂອງຍິງໝ້າຍສອນຫຍັງທ່ານແດ່?
5. ໂປໂລສັ່ງຕິໂມທຽວໃຫ້ສອນພີ່ນ້ອງໃຫ້ພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງມີຢູ່ນັ້ນທ່ານຄຶດວ່າແນວໃດ?
6. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ຕິໂມທຽວສອນເນັ້ນໜັກໄປທາງພວກຮັ່ງມີ? ການຮັ່ງມີນັ້ນຜິດບໍ່?
7. ການສ້າງຄຸນງານຄວາມດີມີຫຍັງແດ່?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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