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 ບົດຮຽນທີ 1 
ການເລີ້ມຕ້ົນງານທີ່ມອບຫມາຍໃຫ້ 

 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາຫລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ປະຖົມມະການ 1:1; ເອຊາຍາ 46:5-9; ກິຈການ 17:24-31 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ປະຖົມມະການ 1:1; ເອຊາຍາ 44;6-28; 46:1-23;  ກິຈການ 17:22-31 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ:  ງານທີ່ພຣະເຈົ້າມອບຫມາຍໃຫ້ເລີ້ມຕົ້ນຈາກພື້ນຖານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພລັງອໍາ  
                                      ນາດທີ່ບໍ່ຈໍາກັດຂອບເຂດ 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ພຣະເຈົາ້ຂອງພວກເຮົາຍິ່ງໃຫຍ່ຫລາຍປານໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ຶອຈະພຈິາຣະນານໍາໃຊ້ແລະປະຕິບດັຕົວຈິງນັ້ນ ພວກເຮົາຄວນຈະຕິດຕາມ 
                                        ຫລັກຄວາມຈິງຈາກພຣະຄັມພີທີເ່ຕັມດ້ວຍພລັງອໍານາດ 
 

ຈົ່ງຮັບຮູ້ວ່າ:   
• ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງສັພທຸກສິ່ງ, ພຣະອົງເປັນເຈົ້າຂອງທຸກສິ່ງ 
• ງານຂອງພຣະເຈົ້າຈະຕ້ອງເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍພລັງອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າ, 

 
ຄໍານໍາ 

 
“ພຣະເຈົ້າຍິ່ງໃຫຍ”່   ຜ້ ູຂຽນເພັງສັຣເສີນໄດ້ປະກາດອອກໄປ ແລະຍັງບອກອີກວ່າສົມຄວນແກ່ການສັຣເສີນ 
ຫລາຍທີ່ສຸດ. (ພສສ. 48:1)  ໃນການເລີ້ມຕົ້ນສຶກສາພຣະຄັມພີໄຕຣມາດນີ້, ຄໍາເວົ້ານີ້ຄວນຈະປ່ຽນເປັນຄໍາ
ຖາມວ່າ “ພຣະເຈົ້າຍິ່ງໃຫຍຢ່່າງໃດ?” ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາມີຫລາຍເທົ່າໃດ ແລະເຫັນຮູບພາບຂອງ
ພຣະເຈົ້າເປັນຢ່າງໃດ? ໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາພາບຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຄືແນວໃດ?      ໃນຄວາມຮູ້ສຶກ 
ຂອງພວກເຮົາ ພຣະເຈົ້າຍັງເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ໃນຫມູ່ພວກເຮົາຢ່ ູບໍ່?  ໃນແຕ່ລະວັນພວກເຮົາຈະມີການຕິດຕໍ່ສັມ 
ພັນກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ? 
 
1.  ພລັງອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ບ່ໍຈໍາກັດຂອບເຂດ:  (ປະຖ ົມມະການ 1:1) 
ຖ້າຫາກການມອບຫມາຍງານເປັນຮາກຖານງານຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງແລ ້ວ, ການລົງມເືຮັດທີ່ຖືກຕ້ອງກໍ
ຕ້ອງແມ່ນເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍກດົຣະບຽບຂອງພຣະເຈົ້າ.     ຂໍ້ພຣະທັມໄດ້ບອກເຖິງພລັງອໍານາດແລະຄໍາສັ່ງຂອງ
ພຣະເຈົ້າ: “ໃນປະຖົມມະການພຣະເຈົ້າຊົງເນຣະມິດສ້າງຟ້າແລະແຜ່ນດິນ” (ປຖກ. 1:1)  ໃນການຊົງສ້າງນີ້ 
ສະແດງເຖິງວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນເກີດມາຈາກພຣະອົງ-ລວມທັງສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ. ບໍ່ພໍເທົ່ານັ້ນ ໃນ
ນີ້ຍັງກວມລວມໄປເຖິງດວງດາວທັງຫລາຍໃນຈັກກະວານ. ພຣະເຈົ້າເປັນຜ້ ູຊົງສ້າງທັງຫມົດ. 
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ຫລັງຈາກການຊົງສ້າງທັງຫມົດແລ້ວ,  ພຣະຄັມພກີໍຍັງໄດ້ກ່າວໄວ້ຫລາຍບົດຫລາຍຕອນ ເຖິງຄວາມດື້ດ້ານ
ຄວາມບິດເບືອນຄວາມຈິງຂອງມະນຸດ.   
 
ຫນ້າທີ່ຂອງຄົນອິສຣາເອນທັງຫລາຍກໍຄື ເຊື່ອຟັງແລະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າອົງນີ້ ອົງທີ່ສ້າງຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນ 
ໂລກພຽງອົງດຽວ.       ການປະຕິບັດຢ່າງນີ້ຢັ້ງຢືນວ່າຊາວອິສຣາເອນຈະບໍ່ຍອມລົດລະໃນຄວາມສັມພັນກັບ 
ພລັງອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າ ບໍວ່່າປະເທດເພື່ອນບ້ານຈະຄິດຢ່າງໃດກໍຕາມ.     ແຕ່ລະຫມວດແຕ່ລະຫມູ່ກມໍີ
ຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້ອຍດີ, ພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າບໍ່ດີ. 
 
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາດີຢ່າງໃດ?   ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວແກ່ເອຊາຢາ (ເອຊາຢາ 44:6; 8 ) ວ່າ    “ເຮົາເປັນຜ ູ້
ຕົ້ນແລະເຮົາເປັນຜ້ ູປາຍ  ນອກຈາກເຮົາແລ້ວບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ”(6)      “…ບໍ່ມີຫ ີນສີລາກ້ອນໃດອີກ ເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກ
ເລີຍ” (8) 
 
ເລີ້ມແຕ່ປະຖມົມະການບົດທີ 3 ເປັນຕົ້ນມາ  ຫລັງຈາກທີ່ມະນຸດເຮັດບາບແລ້ວພວກເຂົາທັງຫລາຍກໍພະຍາ
ຍາມຊອກຫາສິ່ງຍຶດໜ່ຽວຂອງຊີວິດ ລາງຄົນກໍຍຶດຫມັນ້ຢ່ ູໃນພຣະເຈົ້າ.   ແຕ່ສ່ວນຫລາຍແລ້ວພວກເຮົາມັກ
ຈະຈໍາກັດຂອບເຂດພຣະເຈົ້າ ແລະຈໍາກດັຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຕົນເອງ. ຖ້າພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຫາກນ້ອຍ
ເກີນໄປ ພວກເຮົາກໍຈະເຫັນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າພຣະເຈົ້າ ບາງທີກໍອາດຈະເປັນມະນຸດ,   ບາງທີກອໍາດ 
ຈະເປັນວັດຖຸສິ່ງຂອງກເໍປັນໄດ້.   
 
2.  ຮູບໂຄຣົບໃນພຣະຄັມພີເດີມ:  (ເອຊາຢາ 46:5-9) 
ຕາມທີ່ຈິງແລ້ວ, ພຣະຜ້ ູຊົງສ້າງແລະວັດຖຸທີ່ຖືກສ້າງຈະທຽບກັນບໍ່ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ.     ມະນຸດແລະວັດຖຸສິ່ງ
ຂອງຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອນະມັສການພຣະເຈົ້າແລະຮັບໃຊພ້ຣະເຈົາ້ ເຊັ່ນເປັນຜ້ ູອາຣັກຂາ (ຜ້ ູຮັກສາ).    ຮູບ
ໂຄຣົບທີ່ຖືກສາ້ງຂຶ້ນມາດ້ວຍມືມະນຸດນັ້ນເປັນວັດຖຸທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງຂຶ້ນມາແລວ້ປ່ຽນເປັນຮູບຕາມຈິດໃຈ
ຂອງພວກເຂົາ ແລ້ວກໍພາກັນຂາບໄຫວ້. 
 
ຜ້ ູປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາ ກ່າວໄວ້ໃນບົດທີ 44-46. ທ່ານກ່າວເຖິງຄວາມໂງ່ເຂົາຂອງການຂາບໄຫວ້ເທ 
ວະຮູບ.    ເລີ້ມຕົ້ນມາຈາກ ບົດ 40 ຊຶ່ງເປັນຈຸດທີ່ຕໍ່າສຸດໃນປວັດສາດຂອງອິສຣາເອນ: ( ກ່ອນຄຣິສຕະສັກ 
ຣາດ  597-538)   ປະຊາຊົນອິສຣາເອນຖືກກວາດຕ້ອນໄປເປັນຊະເລີຍ,   ກຸງເຢຣູຊາເລັມຖືກທໍາລາຍ, ວິ 
ຫານພຣະເຈົ້າຖືກໄຟໄຫມ,້     ຫີບພັນທະສັນຍາເສັຍໄປ ສິ່ງຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ພວກເຮົາບໍ່ອາດຈະລືມໄດ້ເພາະ
ເປັນການຕີສອນຂອງພຣະເຈົ້າ. 
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ການທົດລອງຢ່າງຫນັກຫນ່ວງເກີດຂຶ້ນແກ່ຊາວອິສຣາເອນ:      ເບິ່ງຄືວ່າຊາວບາບີໂລນໄດ້ຮັບຊ ັຍຊະນະທັງ
ສິ້ນ, ການປົກປ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ຜົນ, ພຣະຄັມພີ ໂທຣາ (ປຶ້ມຄັມພທີີ່ໂມເຊຂຽນຂຶ້ນ) ກໍບໍ່ມີຜົນອັນໃດ
ເລີຍ.  ການນະມັສການຮູບໂຄຣົບເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຫລາຍ,  ໃນສະພາບການຢ່າງນີ້ ເປັນຄວາມຈິງ 
 ພຣະເຈົ້າຄືວ່າຢ ູ່ຫ່າງໃກຈາກພວກເຂົາຫລາຍ. 
 
ເອຊາຢາຕັກເຕືອນ ໃນບົດ 46:5-9.    ເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າຜ ູ້ສ້າງທຸກສິ່ງ ເຈົ້າຈະປຽບທຽບເຮົາກັບຜ້ ູໃດ.  ເຂົາ
ເອົາທອງຄໍາມາສ້າງເປັນພຣະ,    ພຣະນັ້ນກໍເຫນັງຕີງບ່ ໍໄດ້,   ປາກກໍບໍ່ເປັນ,   ເວລາທູນຂພໍຣະນັ້ນກໍບໍ່ຕອບ.  
ໃນ 46:9  “ຈົ່ງຈໍາສິ່ງທີ່ຜ່ານມາໃນສມ ັຍກ່ອນໄວ້ ເພາະເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າ,  ບໍ່ມີອື່ນໃດອີກ,  ແລະບໍ່ມອີື່ນໃດ
ເຫມືອນເຮົາ.”  ການນະມັສການພຣະເຈົ້າແມ່ນສໍາຄັນ ບໍວ່່າຈະຢ່ ູໃນກໍຣະນີໃດຫລສືະພາບໃດກຕໍາມ. 
 
3.  ຮູບໂຄຣົບໃນພຣະຄັມພີໃຫມ່:  (ກິຈການ 17:24-31) 
ເມື່ອມາເຖິງສມ ັຍພຣະຄັມພີໃຫມກ່ໍຍັງມີຮູບໂຄຣົບ ແລະໂປໂລກໍຍັງໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບບັນດານັກຮຽນຮູ້ທັງຫລາຍຢ່ ູ
ກຸງອາແຖນ ຄາວອອກເດີນທາງໄປປ່າວປະກາດຄັ້ງທີສອງ.     ໂປໂລໄດ້ສັງເກດເຫັນຮູບໂຄຣົບເຕັມໄປທົ່ວ
ເມືອງນັ້ນ. ກິຈການ 17:16 ບັນທຶກເຖິງການສະແດງອອກຂອງໂປໂລ.  
 
ຂໍ້ 17-18 ໃນທັມມະສາລາ ໂປໂລກໍໂຕ້ຕອບກັບພວກຢິວ, ພວກນັບຖືພຣະເຈົ້າ, ພວກນັກປຣັຊຍາ. ບາງຄົນ 
ກໍກ່າວຫາວ່າຄົນບໍ່ມຄີວາມຮູ້ຈະມາກ່າວເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ, ບາງຄົນກໍກ່າວວ່າ ຈະນໍາພຣະຕ່າງປະເທດມາ
ເຜີຍແຜ່ ເພາະທ່ານປະກາດພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ ແລະເຣ່ືອງການຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ.  
 
ຂໍ້ 22-13 ເມື່ອໂປໂລທົນຟັງພວກເຂົາເວົ້າບໍໄ່ດ້ເພິ່ນຈຶ່ງລຸກຢືນຂຶ້ນແລະກ່າວວ່າ   ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຜ່ານກາຍ
ມາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແທ່ນບູຊາແທ່ນນຶ່ງຊຶ່ງຈາຣຶກໄວ້ວ່າ “ແດ່ພຣະເຈົ້າທີ່ບໍຮ່້ ູຈັກ”     ໂປໂລບອກພວກເຂົາ
ທັງຫລາຍວ່າພຣະເຈົ້າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍາລງັປະກາດຢ່ ູນີ້ແຫລະຄພືຣະເຈົ້າອົງນັ້ນ.(17:23)     ແລ້ວທ່ານກໍໄດ້
ອະທິບາຍເຖິງພຣະເຈົ້າອົງນີ້ ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາຟັງ. (17:24-31)  
 
ການນໍາໃຊ້ແລະການກະທໍາ: ຮູບໂຄຣົບໃນທຸກວັນນ້ີ 
ໃນສັຕວັດທີ 21 ນີ້,   ປະເທດສະຫະຣັດອະເມຣິກາ ກໍອາດຈະຄ້າຍກັບສມ ັຍອິສຣາເອນຖືກກວາດຕ້ອນໄປ 
ບາບີໂລນ, ແລະຊາວກຸງອາແຖນສມ ັຍກ່ອນທີ່ມີຫລາຍນັກປຣັຊຍາ, ຫລາຍນັກທັມ, ຫລາຍນັກຮຽນຮູ້ ການ 
ເຂົ້າແລະການຮຽນຮູ້ຈຶ່ງຜິດແປກໄປ. 
 
ໃນຖານະທີ່ພວກເຮົາເປັນຜ້ ູທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈໃນການນະມັສການພຣະເຈົ້າ,    ເຂົ້າໃຈໃນ
ການດໍາເນີນຊີວິດໃນພຣະເຈົ້າ,  ແລະຕ້ອງເຂົ້າໃຈອີກວ່າອັນໃດຄືຮູບໂຄຣົບແລະອັນໃດຄືພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ 
ແມ່ນຫຍັງຄືຮູບໂຄຣົບ?   ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຮູບປັ້ນແຕ່ຢາ່ງດຽວ, ຮູບໂຄຣົບໃນສມ ັຍນີ້ອາດຈະເປັນ:  ເງິນຄໍາ, 
ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ໂທຣະທັດ, ກິລາ, ຄອບຄວົ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ບ້ານເຮືອນ, ການງານ, ອໍານາດ, ຊື່ສຽງ… 
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ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຍິ່ງໃຫຍ່ຫລາຍປານໃດ?       ພຣະເຈົ້າພຽງຜ້ ູດຽວສົມຄວນແກ່ການສັຣເສີນໃນການ
ນະມັສການ ແລະສົມຄວນທີ່ຈະມອບກາຍຖວາຍຕົວໃຫ້.   ພວກເຮົາຈະບໍຣິສຸດເທົ່າທຽມພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ແຕ່
ພວກເຮົາຄວນຮັກສາຕົວໃຫ້ສົມກັບທີ່ເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ. ນີ້ຄືຮາກຖານງານຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມອບໃຫແ້ກ່
ພວກເຮົາ ຄືຍົກໃຫພ້ຣະເຈົ້າເປັນນຶ່ງໃນຊີວິດ. 
  
ຄໍາຖາມ: 

1.  ແມ່ນຫຍັງຄືຮູບໂຄຣົບສໍາລັບຄົນລາວ,ຄົນໄທຂອງພວກເຮົາ? 
 

2. ແມ່ນຫຍັງຄືຮູບໂຄຣົບສໍາລັບຄຣິສຕຽນອະເມຣິກັນ? 
 

3.  ເປັນທີ່ຮູ້ດີວ່າ ພຣະເຈົ້າມີພລັງອໍານາດ, ມີສິ່ງໃດໃນຊີວິດທີ່ຖ່ວງດຶງທ່ານໃຫ ້ອອກຈາກພຣະອົງ? 
 

4. ມີສິ່ງໃດບໍ່ທີຈ່ະເປັນສະພານສໍາລັບຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອແລະຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ? 
 

 
 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບົດຮຽນທີ 2 
ງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງພຣະເຈົ້າ 

 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະບັນຍັດສອງ 7:7-8; ເພັງສັຣເສີນ 136:1-11,23-26; ໂຢນາ  
                                               3:10-4:3; 9-11; ໂຢຮັນ 3:16; ໂຣມ 5:6-8 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄ ັມພີ: ພຣະບັນຍັດສອງ 7:7-8; ເພັງສັຣເສີນ 136; ໂຢນາ; ໂຢຮັນ 3:16; ໂຣມ 
                                       5:6-8 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ: ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຄືການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອໃຫເ້ຖິງຈິດວິນຍານໃນທົ່ວໂລກ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫພ້ຣະເຈົ້າເຄື່ອນໄຫວໃນຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍໂລກ 
                                          ນີ້? ແມ່ນຫຍັງທີ່ທໍາໃຫ້ພວກເຮົາມກີານເຄື່ອນໄຫວ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອສັ່ງຊາຕີຣາຄາຂອງພວກເຮົາວ່າ ເວລາເຮົາເຄື່ອນໄຫວງານຂອງພຣະເຈົ້າ 
                                       ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມພຣະຄັມພທີີ່ສອນເຖິງຄວາມຮັກບໍ່? 

 
ຄໍານໍາ 

ສັຕວັດຕໍ່ສັຕວັດຜ່ານມາ,   ຄຣິສຕຽນຕ້ອງຕໍ່ສ້ ູກັບບັນຫາ,   ສັບສົນໃນຄວາມຄິດກ່ຽວກັບໂລກຈກັວານແລະ
ພຣະເຈົ້າຕລອດມາ. ພວກເຮົາເຂົ້າໃນເຣື່ອງຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດວ່າຢ່າງໃດ? ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຢ່ ູດົນ
ປານໃດພຣະອົງຈຶ່ງເລີ້ມສ້າງໂລກ? ພວກເຮົາຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າຜ ູ້ສູງສຸດໄດ້ຢ່າງໃດ? ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງ
ສ້າງໂລກນີເ້ປັນແຫ່ງທໍາອິດ? ເປັນຫຍັງຄໍາຖາມພວກນີ້ຈຶ່ງຍັງຖືກຖາມຢ່ ູຕລອດມາ? ພຣະເຈົ້າຊ່າງຍິ່ງໃຫຍ່
ໄພສານ ແລະບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ,  ບໍມ່ີທາງທີ່ແນວຄິດອັນນ້ອຍໆຂອງພວກເຮົາຈະສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ທຸກຢ່າງໄດ້
ນອກຈາກທີ່ພຣະອົງຈະເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງໃຫແ້ກ່ພວກເຮົາໂດຍຜ່ານທາງພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ.  ຄວາມ
ສັມພັນຂອງພຣະເຈົ້າກັບມະນຸດ ຄືການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີພລັງອໍານາດຫລາຍ,   ການຍອມຖວາຍຕົວ,   ແລະ
ການຍອມຮັບເອົາຄວາມຮັກຈາກພຣະອົງ. ໃນຈົດຫມາຍສະບັບທໍາອິດຂອງໂຢຮັນ ເພິ່ນໄດ້ກ່າວຢ່າງ ງ່າຍໆ
ໄວ້ວ່າ “ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຄວາມຮັກ” (1ໂຢຮັນ 4:8) 
 
ໃນພາສາອັງກິດ ຄໍາວ່າ “ຮັກ” ໃຊ້ກັນຫລາຍເກີນໄປ ອັນໃດກໍຮັກໄປຫມົດເຊັ່ນ: ຂອ້ຍຮັກຄອບຄວົຂອງຂ້ອຍ, 
ຂ້ອຍຮັກເຮືອນຂອງຂ້ອຍ, I love chocolate, I love tv show, ບາງຄັ້ງກໍບອກວ່າຂ້ອຍຮັກພຣະເຈົ້າແຕ່ບໍ່ 
ມັກພຣະຄັມພີ. ພວກເຮົາເບິ່ງຄືວ່າເຊື່ອພຣະເຈົ້າແຕບ່ໍ່ເຊື່ອໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນຊີວິດ 
ຂອງພວກເຮົາ.  ຖ້າເບິ່ງຄັກໆ ໃນພຣະທັມຄັມພີຈຶ່ງຈະຮູ້ວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຝັງຢ່ ູໃນນັ້ນທັງຫມົດ. 
 
1.  ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຄວາມລອດພ້ົນ: (ໂຢຮັນ 3:16) 
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ຂໍ້ພຣະທັມທີ່ຄົນທັງຫລາຍມັກແລະກໍສາມາດທ່ອງຂຶ້ນໃຈໄດ,້  ບົ່ງບອກໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວ 
ຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.     ພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກັບຂໍ້ພຣະທັມນີ້ຫລາຍເກີນໄປ ກໍເລີຍ 
ຂາດການເອົາໃຈໃສ່ຄວາມຫມາຍ. (ການສົນທະນາຣະຫວ່າງພຣະເຢຊູແລະນິໂກເດມ) 
 
ໂຢຮັນອະທິບາຍນິໂກເດມ (3:1) ວ່າ: “ເປັນຄົນຟາຣີຊາຍ, ຂຸນນາງຂອງພວກຢິວ”  ນີ້ກໍສະແດງເຖິງວ່າເປັນ
ເຈົ້ານາຍໃຫຍຂ່ອງສະພາແຊນຮີດຣີນ.  ນິໂກເດມເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມລອດພົ້ນນັ້ນຕ ້ອງເປັນຄົນຢິວ ຖ້າບໍ່ເປັນ
ຢິວແມ່ນລອດພົ້ນບໍໄ່ດ້.   
 
ພຣະເຢຊູເຮັດໃຫນ້ິໂກເດມແປກປລາດໃຈໃນຂໍ້ທີ 5 ວ່າ     ຄວາມລອດພົ້ນຈະຕອ້ງໄດ້ຜ່ານການເກີດໃຫມ.່ 
ແມ່ນຫຍັງຈະດີໄປກວ່າການເກີດເປັນຄົນຢິວອີກຫນ?ໍ ນີຄ້ືຄວາມຄິດຂອງນິໂກເດມ. ຂໍ້ 9 ໄດ້ປາກົດເປັນວ່າ 
ນິໂກເດມຍິ່ງສົງສ ັຍຫລາຍຂຶ້ນ “ເຫດການຢ່າງນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ?” 
 
ພຣະເຢຊູອະທິບາຍໃນພຣະທັມໂຢຮັນ 3:16 ວ່າຄວາມລອດພົ້ນນີ ້    ຈໍາເປັນຕ້ອງມາຈາກຄວາມຮັກໂລກ 
ຂອງພຣະເຈົ້າ. ນິໂກເດມຍັງງົງຢ່ ູອີກ  ພຣະເຈົ້າຮັກໂລກຄືຢ່າງໃດ.  ຄໍາວ່າພຣະເຈົ້າຮັກຄົນອິສຣາເອນ ພຣະ
ເຈົ້າຊອບທັມໃນຄົນອິສຣາເອນ ຄໍາເວົ້ານີ້ບໍ່ແປກປລາດໃຈສໍາລັບລາວ.   ແຕ່ຄໍາວ່າ  “ພຣະເຈົາ້ຊົງຮັກໂລກ”  
ນີ້ແປກປລາດໃຈຫລາຍ. ຕາມທີ່ແທ້ຈິງແລ້ວ ຄໍາເວົ້ານີ້ຄວນຈະເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ເປີດຫລືເລີ້ມຕົ້ນພຣະຄ ັມພີເກົ່າ
ແລະໃຫມ,່    ເພາະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທໍາງານຢ ູ່ໃນຈິດໃຈແລະຄວາມຮັກນັ້ນກໍເຄື່ອນໄຫວ ທໍາຫນ້າທີ່
ອອກມາເຖິງພວກເຮົາທຸກໆຄົນ.    
 
2. ຂ້ັນຕອນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ: (ເພງສ ັຣເສ ີນ 136:1-11, 23-26) 
ເພັງສັຣເສີນ ບົດທີ 136 ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ, ເພາະຄໍາເວົ້າແຕລ່ະຂໍ້ຈະລົງທ້າຍດ້ວຍຄໍາວ່າ “ເພາະ
ຄວາມຮັກຫມັ້ນຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢ່ ູເປັນນິດ.” ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຄົງຈະເປັນການສັຣເສີນພຣະເຈົ້າເວລາ
ອ່ານພຣະຄໍາໃນເວລານະມັສການ.   
 
9 ຂໍ້ ທໍາອິດໄດ້ກ່າວເຖິງທັມຊາດແລະຄວາມດເີລີດຂອງພຣະເຈົ້າ    ແລະການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ.  ຂໍ້ 10 
ແລະ 11 ກ່າວເຖິງການອົພຍົບອອກຈາກອີຢິບ. ພວກເຮົາຈະຂ້າມໄປຫາ 4 ຂໍສຸ້ດທ້າຍ: ຄືຂໍ້ 23 ພຣະອົງຊົງ
ລະນຶກເຖິງພວກເຮົາ; ຂໍ້ 24 ພຣະອົງຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາ; ຂໍ້ 25 ພຣະອົງຊົງຈັດຕຽມເພື່ອພວກເຮົາ. ພວກເຮົາ
ສາມາດສລຸບຂັ້ນຕອນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ບໍ່? ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຄື: ພຣະອົງຊົງສ້າງ, ພຣະອົງ
ຊົງປົດປ່ອຍ, ພຣະອົງຊົງລະນຶກເຖິງ, ແລະພຣະອົງຊົງຈັດຕຽມ. 
 
3.  ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າເພ່ືອທຸກໆຄົນ: (ພຣະບັນຍັດ 7:7-8;ໂຢນາ 3:10-4:3, 9-11) 
ຖ ້ານໂິກເດມຫາກແປກປລາດໃນຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງຊົງຮັກໂລກນັ້ນ, ກໍຫມາຍຄວາມວ່າ ນິໂກ
ເດມເບິ່ງຂ້າມພຣະຄັມພໃີນພຣະຄັມພເີດີມ.     ຄໍາວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກໂລກປາກົດແຈ້ງໃນພຣະຄັມພເີດີມຢ່ ູ
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ແລ້ວ. ພຣະບັນຍັດສອງ 6:4 ນີ້ລະຄ ືໂຢຮັນ 3:16 ຂອງພຣະຄັມພເີດີມ. “ໂອຄົນອິສຣາເອນເອີຍ ຈົ່ງຟັງເຖີດ 
ພຣະເຢໂຮວາພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາທັງຫລາຍເປັນພຣະເຈົ້າດຽວ.” ຖ້ອຍຄໍາຕອນນີ້ແລະຂໍ້ຕໍ່ໄປໄດ້ຕັກເຕືອນໃຫ້
ພວກເຮົາລະລຶກເຖິງຄໍາສິດສອນຂອງພຣະເຈົ້າ.   
 
ພຣະບັນຍັດສອງ ບົດທີ 7 ດຶງພວກເຮົາໃຫຫ້ັນມາຫາຄໍາສອນໃນແຜ່ນດິນຊົງສັນຍາ,    ເພາະເປັນຄໍາເຕືອນ
ເຖິງການເຊື່ອຟັງແລະການນັບຖືຂອງຊາວການາອານທັງຫລາຍ.     ຂໍ ້6 ໄດ້ກ່າວວ່າຄົນອິສຣາເອນເປັນຊົນ
ຊາດບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລະໃນໂລກນີ້ ພຣະເຈົ້າກໍໄດ ້ເລືອກສັນໄວ້ໃຫເ້ປັນຄົນຂອງພຣະອົງແລ້ວ.  ຂໍ້ 7
ແລະ 8 ໄດ້ທວນຄວາມຊົງຈໍາໃຫແ້ກ່ພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ ພວກເຂົາຖືກເລືອກ ບໍ່ແມ່ນເພາະພວກເຂົາເປັນຄົນດີ, 
ບໍ່ແມ່ນພວກເຂົາເປັນຄົນມີຈະຣິຍະທັມດີ, ບໍ່ແມ່ນເພາະຊົນຊາດຂອງພວກເຂົາແຂງແຮງ. ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກ
ພວກເຂົາເພາະວ່າເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າຕ່າງຫາກ.    ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າກເໍພາະວ່າພຣະອົງຈະ
ໃຊ້ພວກເຂົາເປັນສື່ສານຄວາມຮັກນີ້ອອກໄປທົ່ວໂລກ. ເຫດການນີ້ຈະແຈ້ງຢູ່ທີ່ພຣະທັມໂຢນາ. 
 
ໂຢນາ 3:10-4:3, 9-11 ໂຢນາເປັນຜ້ ູປະກາດພຣະທັມໃນສັຕວັດທີ 8 ກ່ອນຄຣິສຕະສັກຣາດ ໃນອານາຈັກ
ພາກເຫນືອ.  ເມື່ອກ່າວເຖິງໂຢນາ, ມີຫຍງັເກີດຂຶ້ນສໍາລັບເພິ່ນ, ບົດທີ 1 ພຣະເຈົາ້ກ່າວແກ່ເພິ່ນວ່າ  “ຈົ່ງລຸກ
ຂຶ້ນ ໄປຍັງເມືອງນີນະເວ ນະຄອນໃຫຍ່ແລະຮ້ອງກ່າວໂທດເມືອງນັ້ນ ເຫດຄວາມຊົ່ວຂອງເຂົາທັງຫລາຍໄດ ້
ຂຶ້ນມາເຖິງເຮົາແລ ້ວ.” 
 
ນີນະເວ, ເມືອງຫລວງຂອງອັດຊີເຣັຍ, ໃນເວລານັ້ນເປັນເມືອງທີ່ຫນາ້ຢ້ານ ແລະໂຫດຫ້ຽມຫລາຍ. ໃຜຈະກ້າ
ໄປເວົ້າຫລືກ່າວຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງບໍ່ໄດ້ເລີຍ.      ໂຢນາບໍ່ເຫັນຫນາ້ແປກປລາດໃນຈດຸອ່ອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
ເລີຍວ່າຈະຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ ແລະເພິ່ນກໍບໍ່ຄິດເລີຍວ່າພຣະເຈົ້າຈະສົນໃຈໃນການສໍານຶກຜິດຂອງພວກເຂົາ. 
 
ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດທີ 3 ໂຢນາຫນຈີາກພຣະເຈົ້າ ແລະກໍຖືກນໍາກັບມາດ້ວຍປາໃຫຍ,່      ແລະແລ້ວການ
ປະກາດຂອງເພິ່ນກໍໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເຣັດ.   ບົດທີ 4 ຂໍ້ທີ 2 ໂຢນາຈຶ່ງອະທິບາຍເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງພຣະ
ເຈົ້າ, ເຫມືອນກັບໂມເຊໄດ້ບັນລະຍາຍຢ່ ູເທິງພູເຂົາຊີນາຍ.(ອົພຍົບ 34:6-7).     ບັນຫາຂອງໂຢນາກໍມີຢູ່ວ່າ 
ເພິ່ນຕ້ອງການໃຫຄ້ວາມຮັກແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າຕົກມາສູເ່ພິ່ນພຽງຜ ູ້ດຽວ,    ແລະຄົນຂອງເພິ່ນພວກ
ດຽວ. ສໍາລັບພວກອື່ນເພິ່ນຕ້ອງການໃຫພ້ຣະເຈົ້າຕັດສິນແລະລົງໂທດ.  ແຕ່ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າໃນພຣະ
ທັມໂຢນານີ້ແມ່ນເພື່ອຄົນຕ່າງຊາດດ້ວຍ. 
 
4.  ທັມຊາດຂອງຄວາມຮັກພຣະເຈົ້າ: (ໂຣມ 5:6-8) 
ຫລັງຈາກສມ ັຍຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວ, ຫລາຍຄົນກໍຍັງກ່າວວ່າພຣະເຈົ້າຮັກພຽງແຕຄ່ົນອິສຣາເອນເທົ່ານັ້ນ. ໃນ
ປຶ້ມກິຈການ, ງານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຍັງເຄື່ອນໄຫວໃນຫມ ູ່ຄົນຍິວ,    ຊາວຊະມາເຣັຍ ແລະຊາວຕ່າງ
ຊາດດ້ວຍ. “….ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກໂລກ” ແມ່ນພຣະເຈົ້າຊົງຮັກທຸກໆຄົນ, ທົ່ວໄປ. ໃນພຣະທັມໂຣມບົດ 5 ກ່ຽວ 
ກັບເຣ່ືອງຄວາມຮັກ, ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງສອງຢ່າງດ້ວຍກັນຄື: 
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(1) ໃນ 4 ບົດທໍາອິດຂອງໂຣມ: ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະກໄໍດ້ກ່າວເຖິງການຜິດ
ບາບຂອງມະນຸດບໍ່ວ່າແຕຄ່ົນຢິວ, ຄົນຕ່າງຊາດດ້ວຍ (ໂຣມ 3:23) “ເພາະວ່າທຸກຄົນກະທໍາບາບຈຶ່ງ
ຂາດຈາດພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈົ້າ” 

(2) ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດທີ 4 ດ້ວຍຄວາມເຊ ື ່ອໃນຄວາມຮັກຈາກພຣະເຈົ້າ, ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຈຶ່ງ
ປ່ຽນແປງໃຫພ້ວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າ. ໂຣມ 5:6-8. 

ສໍາຫລັບຊິວິດຕົວຈິງໃນວັນນ້ີ:                                                                                        
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ງານປ່າວປະກາດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະງານປ່າວປະກາດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາ 
ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າມີພລັງອໍານາດ, ພຣະອົງຮູ້ທຸກຢ່າງ, ພຣະອົງດໍາຣົງຢ່ ູປັນນິດ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າເປັນການດີທີ່
ສຸດ ທີ່ພຣະເຈົາ້ຊົງສ້າງພວກເຮົາ, ຮັກພວກເຮົາ, ແລະປະທານສິດເສຣີພາບໃຫແ້ກ່ພວກເຮົາ.  ເຖິງແມ່ນວ່າ
ມະນຸດທັງຫລາຍຈະກຽດຊັງພຣະອົງຫລາຍປານໃດກໍຕາມ     ພຣະອົງຊົງຕິດຕາມພວກເຮົາຈົນເຖິງໄມ້ກາງ
ແຂນ.   
 
ຖ ້າຜ ູ້ໃດຮັບເອົາຄວາມຮັກ ແລະຄວາມລອດພົ້ນນີ້ແລ້ວ ພວກເຮົາຕ້ອງສໍາແດງຄວາມຮັກນີ້ອອກມາ.    ເມື່ອ
ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງການປ່າວປະກາດ ແມນ່ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງ ການເຊື່ອຟັງ,  ຄວາມຈໍາເປັນ,  ແລະການຮຽກ 
ຮ້ອງຕ່າງໆ, ເພາະງານຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຝັງຢູ່ໃນຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ.   
 
ຄໍາຖາມ: 

1. ໃນຮີດຄອງປະເພນີຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມຮັກຢ່າງໃດ?  ແຕກຕ່າງຈາກຄວາມຮັກ
ໃນພຣະຄັມພີບໍ່? 

2. ພວກເຮົາຈະປຽບທຽບເມືອງນີນະເວຄືຜ້ ູໃດ? ພວກເຮົາວ່າແມ່ນໃຜຈະໄປເຖິງຄົນພວກນັ້ນ? 
3. ເຮົາຈະສໍາແດງຄວາມຮັກຂອງເຮົາໃຫຄ້ົນອື່ນເຫັນໄດ້ຢ່າງໃດ? 
4. ຈະທໍາຢ່າງໃດການປ່າວປະກາດຈຶ່ງຈະເປັນຊີວິດຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ, ແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມສໍາຄັນ

ທີ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເຮັດເທົ່ານັ້ນ. 
5. ຖ້າທ່ານເປັນຄົນຂຽນບົດເພັງສັຣເສີນ ບດົທີ 136 ທ່ານຈະຂຽນຄໍາເວົ້າຕອນນີວ່້າຢ່າງໃດ?             

“ເພາະຄວາມຮັກຫມັ້ນຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງເປັນນິດ”  

 

 
 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ  ພົມມະຈັນ 
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ບົດຮຽນທີ 3 
ຈຸດເນ້ັນຫນັກຂອງວຽກງານປ່າວປະກາດ 

 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ປະຖົມມະການ 12:1-3; ອົພຍົບ 19:1-6; ລູກາ 1:46-55 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ປະຖົມມະການ 12:1-7; ອົພຍົບ 19:1-6; ມັດທາຍ 1:1;  ລູກາ 1:25-56 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ: ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກທີ່ຈະທໍາງານຜ່ານຄົນໆນຶ່ງ, ເພື່ອຈະໄດ້ນໍາພຣະພອນໄປສູ່  
                                      ທຸກຄົນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງຄືການຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ອັບຣາຮາມ ຈະກຽ່ວຫຍັງກັບ 
                                           ພວກເຮົາແດ່ບໍ?່ 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອຈະໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມດຂີອງພຣະເຈົ້າ, ເພື່ອງານຂອງພຣະອົງ ແລະ 
                                       ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຄໍາຮຽກເອີ້ນອັບຣາຮາມ 

 
ຄໍານໍາ 

ສົມມຸດວ່າ ທ່ານກໍາລັງລໍຖ້າຖ້ຽວບິນຂອງທ່ານທີ່ສນາມບິນແຫ່ງນຶ່ງ, ຜ ູ້ຄົນກໍຄຸຍກັນເວ້ົາກັນ, ຖາມກັນເປັນທັມ
ດາ, ທ່ານຈະເວົ້າເຣ່ືອງຫຍັງ?  ……………....“ເຈົ້າກໍາລັງຈະອອກຈາກບ້ານ ຫລືກໍາລັງຈະກັບເມືອບ້ານ?” 
ໂອ້ ເຈົ້າມາຈາກຟອດເວີດບໍ່?   ຂ້ອຍກມໍີພີ່ນ້ອງຢ່ ູໃກ້ໆຫັ້ນ ຢ່ ູອາຣ ໌ລິງຕັ້ນ.     ບາງທີເຈົ້າອາດຮ້ ູຈັກເພິ່ນຊໍ້າ? 
ທ່ານອາດຈະສົນທະນາໃນທໍານອງນີ້ກໍເປັນໄດ້.    ຈັກພັກນຶ່ງ, ຄໍາຖາມທີ່ມັກໄດ້ຍິນເລື້ອຍໆ ກໍຖາມອອກມາ. 
ເອີ້, ນີ້ເຈົ້າເຮັດວຽກຫຍັງເນາະ?  ທີ່ຖາມດັ່ງນີ້ກໍແມ່ນເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າຄົນຜ້ ູນັ້ນຢ ູ່ໃນລະດັບໃດ?ຫລັງຈາກບອກ 
ເຖິງຕົວເອງແລ້ວ ຄໍາຖາມກໍຍ້ອນຄືນໄປວ່າ ແລ້ວເຈົ້າເດ້?  “ຂ້ອຍເປັນນັກບິນ” ໂທ້ ຫນ້າສົນໃຈນໍ້,   ເຈົ້າບິນ
ແຖວໃດ? ລາວຕອບວ່າ ບໍ່ໄດ້ບິນແຖວໃດ. ຂ້ອຍຖາມອີກວ່າຖ້າຢ່າງນັ້ນເຈົ້າກໍຄົງກິນເບັ້ຍບໍານານແລ້ວຕິ້ນໍ?້  
ລາວກໍຍັງຕອບວ່າ  “ ກິນເບັ້ຍບໍານານກໍບໍ່ແມ່ນ.” 
 
ບໍ່ຈໍາເປັນຕ ້ອງໃຊເ້ວລາຍາກຫຍັງດອກ, ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ. ນັກບິນບໍ່ເຄີຍບິນ, ແລະກໍບໍ່ເຄີຍໄປໃສ. ອາດຈະເປັນ
ເຫມືອນຄຣິສຕຽນທີ່ເອີ້ນຕົນເອງວ່າຄຣິສຕຽນ ແຕ່ບໍເ່ຄີຍທໍາງານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າຈັກເທື່ອ.    ການເປັນຄຣິສ 
ຕຽນກໍຄືການເປັນພນັກງານຂອງພຣະເຈົ້າ. ຖ ້າພນັກງານບໍ່ຍອມທໍາງານໂຮງງານຈະເປັນຢ່າງໃດ?.  
 
1.  ຕົວຢ່າງການທໍາງານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ: ອັບຣາຮາມ: (ປະຖົມມະການ 12:1-3) 
ປະຖົມມະການບົດທີ 12 ກ່າວເຖິງການຫນັປ່ຽນໃນພຣະທັມຄັມພ.ີ   ທຸກຢ່າງທີ່ຕາມຫລັງບົດນີ້ພວກເຮົາຈະ 
ເຫັນວ່າແຕກຕ່າງຫລາຍ.     ບົດທໍາອິດ ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວເຖິງການຊົງສ້າງແລະກ່າວເຖິງການພາດລົ້ມຂອງ
ມະນຸດ. ອາດາມແລະເອວາກະທໍາບາບ, ແລະກາອິນ ຂ້າອາເບນ. ຄວາມບາບທະວີຂຶ້ນເປັນລໍາດັບ ຈຶ່ງເປັນ
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ເຫດໃຫມ້ີນໍ້າຖ້ວມເກີດຂຶ້ນ. ໂນອາແລະຄອບຄົວເບ່ິງຄືວ່າຈະເລີ້ມຕົ້ນໃຫມໃ່ນປວັດສາດ, ແຕ່ຄວາມບາບບໍ່
ຍອມປ່ຽນແປງ. ບົດທີ 11,  ຫບໍາເບນຊຶ່ງເປັນຕົວແທນໃຫ້ການຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບ ແລະການເປັນສັດຕຣູຕໍ່
ພຣະເຈົ້າ.  
 
ໃນທີ່ສຸດພຣະເຈົ້າກໍໄດ ້ຮຽກເອີ້ນ ເອົາຄົນໆນຶ່ງຊຶ່ງມີອາຍຸ 75 ປີ   ໃຫອ້ອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ
ເອງ ໄປສູ່ດິນແດນທີ່ຕົນເອງບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ      ແລະບອກວ່າຈະໃຫເ້ປັນຊົນຊາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. 
ການຮຽກເອີ້ນນີ້ເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາເຂົ້າໃຈ ຄວາມສໍາຄັນໃນພຣະຄັມພ:ີ ກ່ຽວກັບການຊົງເລືອກຂອງພຣະເຈົ້າ 
 
ຫລາຍຄົນມີບັນຫາກ່ຽວກັບແນວຄິດເຊັ່ນນີ້ ເພາະວ່າເປັນການບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະເລືອກເອົາຜ ູ້ນັ້ນຜ້ ູນີ້.     ເມື່ອ
ຄອບຄົວມີການຮັກບັງຊັງບ່ຽງກໍຖືໄດ້ວ່າເປັນຄອບຄົວທີ່ບໍ່ຢ່ ູໃນຣະບົບທີ່ດີ.  (ໂຣມ 9:13)   “ຢາໂຄບນັ້ນເຮົາ
ຮັກ ແຕເ່ອຊາວນັ້ນເຮົາຊັງ.”  ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າກ່າວດັງ່ນີ້?   ພຣະເຈົ້າກໍາລັງຈະເຮັດໃຫຜ້້ ູນຶ່ງໄປສວັນແລະ
ໃຫ້ຜ ູ້ນຶ່ງໄປນະຮົກບໍ່.   
 
ພຣະຄ ໍາຂອງພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດ້ຫມາຍຄວາມວ່າຢ່າງນັ້ນ.     ເວລາພວກເຮົາອ່ານພຣະຄັມພີປະຖມົມະການບົດ 
12:1-3  ພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ດີວ່າ “ເຮົາຈະໃຫເ້ຈົ້າເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່,   ເຮົາຈະອວຍພອນແກ່ເຈົ້າ, ຈະໃຫ້
ເຈົ້າມີຊື່ສຽງ ແລ້ວເຈົ້າຈະຊ່ວຍໃຫຜ້້ ູອື່ນໄດ້ຮັບພອນ,     ເຮົາຈະອວຍພອນແກ່ຄົນທີ່ອວຍພອນເຈົ້າ, ເຮົາຈະ
ສາບແຊ່ງຄົນທີ່ສາບແຊ່ງເຈົ້າ, ບັນດາເຜົ່າພັນທົ່ວໂລກຈະໄດຮັບພອນເພາະເຈົ້າ.”   ຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ເລັງໃຫ້
ພວກເຮົາເຫັນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ.    ເປັນຈຸດທີ່ເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາເຫັນງານຂອງພຣະເຈົ້າຢ່ ູໃນໂລກນີ້. 
ພຣະເຈົ້າຢາກອວຍພຣະພອນໃຫແ້ກ່ທຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ. ພຣະເຈົ້າເລືອກເອົາອັບຣາຮາມ 
ກໍເພື່ອງານຂອງພຣະອົງ ຊີວິດຂອງເພິ່ນແມ່ນເປັນຊີວິດທີ່ມີຄວາມຮັກແລະການຮັບໃຊ,້  ບໍ່ແມ່ນພຣະອົງຊົງ
ຮັກແຕ່ຜ້ ູດຽວ. ຊີວິດຂອງເພິ່ນແມ່ນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າແລະເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ. ແຜນການນີ້ 
ກໍແມ່ນເພື່ອນໍາຄົນອິສຣາເອນໃຫມ້າຫາພຣະເຢຊູ ແລະນໍາພວກເຮົາດ້ວຍ. 
 
ການຖືກຮຽກເອີ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າບໍແ່ມ່ນສິ່ງງ່າຍໆ.     ການຕອບຮັບການຮຽກເອີ້ນກໍຄືການຖວາຍຕົວຮັບໃຊ້ 
ແລະການປະກາດງານຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
2.  ຫນ້າທີ່ຂອງຄົນອິສຣາເອນໃນວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ:  (ອົພຍົບ 19:1-6) 
ໃນປະຖົມມະການ ບົດທີ 1, ພຣະເຈົ້າກ່າວເຖິງການຊົງສ້າງ. ການຮຽກເອີ້ນເອົາອັບຣາຮາມ. ຊົນຊາດອິສຣາ
ເອນຖືກເລືອກໃຫ ້ເປັນຊົນເຜົ່າຂອງພຣະເຈົ້າ ກໍເພາະເຫດຜົນຢ່າງດຽວກັນຄື:  ພຣະປະສົງແລະງານປະກາດ
ຂອງພຣະອົງ. 
ອົພຍົບ 19 ອະທິບາຍເຖິງຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງອິສຣາເອນຄື: ບົດທີ 12 ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຣະບຽບການນັບຖືປັສຄາ. 
ບົດທີ 14 ໄດ້ກ່າວເຖິງພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນຂ້າມທະເລແດງແລະການໄລ່ຕິດຕາມຂອງທະຫານອີຍິບ.  ເມື່ອ
ມາເຖິງບົດທີ 19:5 “ເຫດສັນນັ້ນ ຖ້າເຈົ້າຟັງສຽງຂອງເຮົາແລະຮັກສາພັນທະສັນຍາຂອງເຮົາໄວ້ ເຈົ້າຈະເປັນ
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ກັມສິດຂອງເຮົາທີ່ເຮົາເລືອກສັນຈາກຖ້າມກາງຊົນຊາດທັງປວງ ເພາະແຜ່ນດິນທັງສິ້ນເປັນຂອງເຮົາ”  ແລະ 
19:6  “ເຈົ້າທັງຫລາຍຈະເປັນອານາຈັກປະໂຣຫິດ   ແລະເປັນຊົນຊາດບໍຣິສຸດສາໍລັບເຮົາ ນີ້ເປັນຖ ້ອຍຄໍາທີ່
ເຈົ້າຕ້ອງບອກໃຫ ້ຄົນອິສຣາເອນຟັງ.”   
ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ສັນຍາອັນປະເສີດນີ້ແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ.  ຖ ້າພວກເຮົາ
ຫາກພິຈາຣະນາໃຫ ້ຄັກ ບໍ່ເບິ່ງຂ້າມ ພວກເຮົາຈະເຫັນຄໍາວ່າ  “ເປັນອານາຈກັປະໂຣຫິດ” ປະໂຣຫິດ ແມ່ນຜ້ ູ
ທີ່ນໍາຄົນມາຫາພຣະເຈົ້າ.  ອິສຣາເອນເປັນຜ້ ູທີ່ເລືອກສັນໃຫເ້ປັນຜ້ ູນໍາຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າໄປສູ່ທຸກຄົນ 
ແລະໃຫເ້ປັນຜ້ ູນໍາຄົນມາຫາພຣະເຈົ້າ.   
ເຢເຣມີຢາ ກໄໍດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າອິສຣາເອນ ບໍ່ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ ພວກເຂົາໄດ້ຫັນເຫຈາກທາງຂອງ 
ພຣະອົງ. ໃນເຢເຣມີຢາ 4:1-2 “ອິສຣາເອນເອີຍ ຖ້າເຈົ້າຈະກັບມາ ເຈົ້າກໍຄວນຈະກັບມາຫາເຮົາແລ້ວ  ຖ ້າ
ເຈົ້າຍອມເອົາສິ່ງທີ່ຫນ້າສະອິດສະເອືອນໄປໃຫ້ພົ້ນຈາກຫນ້າຂອງເຮົາເສັຍ  ບໍ່ໂລເລ, ແລະຖ້າເຈົ້າສາ ບານ
ຢ່າງສັດຈິງ ຢ່າງຍຸດຕິທັມ ແລະຢ່າງທ່ຽງຕົງວ່າ ຕາບໃດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢ່ ູແລ້ວ    ບັນດາປະຊາຊາດ 
ຈະໃຫພ້ອນກັນໃນພຣະນາມພຣະອົງ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະອວດພຣະອົງ” 
3.   ພຣະເຢຊູແລະງານປ່າວປະກາດຂອງພຣະເຈົ້າ:  (ລູກາ 1:46-55) 
ຊິວິດຂອງພຣະເຢຊູແລະການປ່າວປະກາດຍັງສືບຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆບໍ່ມີຢຸດຢັ້ງ.  ໃນມັດທາຍ 1:1 ບັນທຶກໄວ້ວ່າ 
“ຫນັງສລືໍາດບັພົງພັນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຜ້ ູເປັນເຊື້ອສາຍຂອງດາວິດ,     ຜ ູ້ສືບຕະກຸນເນື່ອງມາຈາກອັບຣາ 
ຮາມ” ເພັງສັຣເສີນຂອງມາຣີອາເປັນບດົເພັງທີ່ດີເລີດ.(ລູກາ 1:46-55) 
 
ເພັງສັຣເສີນ ນໍາມາຊຶ່ງການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.   ຊາຄາຣີຢາ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທູດສວັນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່
ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະສັນຍາວ່າຈະປະທານລູກຊາຍໃຫ້ແກ່ເພິ່ນຄືໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ. ສ່ວນມາຣີອາກໄໍດ້ຮັບຄໍາ
ສັນຍາເຫມືອນກັນ.  ໃນລູກາ 1:39 ມາຣີອາຢ້ຽມຢາມເອລີຊາເບດ,   ພັລຍາຂອງຊາຄາຣີຢາ. (ລູກາ 1:41) 
ລູກຊາຍທີ່ຢ່ ູໃນທ້ອງຂອງເອລີຊາເບດ ເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງຂອງມາຣີອາກດໍ ີ ້ນ   ແລະນາງເອລີຊາເບດກໍເຕັມໄປ
ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ມາຣີອາມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຫລາຍຈຶ່ງຮ້ອງເພັງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ.     ເມື່ອເບິ່ງ
ແລ້ວ, ບົດເພັງຂອງມາຣີອາແລະບົດເພັງຂອງຮັນນາ ໃນ 1 ຊາມູເອນບົດທີ 2:1-10 ຄ້າຍຄກືັນ, ເປັນຄໍາສັຣ
ເສີນທີ່ແຂງແຮງແລະຍົກຍ້ອງໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນ. 
 
ອັບຣາຮາມແລະພວກເຮົາ: ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່າວປະກາດ 
ການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເຮົາໃນການປ່າວປະກາດຂອງພຣະເຈົ້າ. (ມັດທາຍ 28:18-20) ພວກເຮົາເປັນ
ພາກສ່ວນໃນແຜນການປ່າວປະກາດຂອງພຣະເຈົ້າ.         ບາດກ້າວນີ້ເລີ້ມມີມາຕັ້ງແຕ່ສມ ັຍພຣະຄັມພີເດີມ 
(ປຖກ. 12:1-3) ເຫມືອນດັ່ງອັບຣາຮາມ, ຊົນຊາດອິສຣາເອນ, ແລະອົງພຣະເຢຊູ ການຮຽກເອີ້ນບໍ່ແມ່ນເພື່ອ
ຜົນປໂຢດຂອງພວກເຮົາຢ່າງດຽວ.   ໃນຖານະທີ່ພວກເຮົາເປັນຊົນຊາດຂອງພຣະອົງ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງ
ປ່າວປະກາດ. ພຣະເຢຊູຕ້ອງການພວກເຮົາພຣະອົງຈຶງ່ຊົງເລືອກສັນພວກເຮົາ, ເ  ຫມືອນດັ່ງຊົນຊາດອິສຣາ
ເອນ. 
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ພຣະເຈົ້າມວິີທີການທີ່ຈະໃຊ້ທຸກຄົນໃຫເ້ປັນປໂຍດແກ່ພຣະອົງ.     ພວກເຮົາຖືກເອີ້ນໃຫອ້ອກໄປປະກາດ ບໍ່
ແມ່ນເອີ້ນໃຫມ້າເປັນສະມາຊິກລ້າໆ. 
ຄໍາຖາມ: 

1. ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ກີດກັ້ນ ບໍ່ໃຫເ້ຮົາເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າເຫມືອນອັບຣາຮາມເຊື່ອຟັງ? 
 

2. ພວກເຮົາພະຍາຍາມໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຈາກພຣະເຈົ້າ ຄືເປັນຄົນຂອງພຣະອົງ ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່
ຍອມຮັບການຮຽກເອີ້ນໃນການປ່າວປະກາດ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນຢ່າງນັ້ນ? 
 

3. ພຣະເຈົ້າສນບັສນູນພວກເຮົາ, ປັບປຸງພວກເຮົາ, ແລະໃຫພ້ວກເຮົາປ່າວປະກາດແກ່ຜ້ ູອື່ນຢ່າງໃດ? 
 

4. ພວກເຮົາຈະອອກໄປປະກາດບໍ່ ຖ ້າພຣະເຈົ້າຫາກຕ້ອງການພວກເຮົາ? ສະຖານທີ່ໃດກໄໍດ້ບໍ່? 
 

 
 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບົດຮຽນທີ 4 
ການປ່າວປະກາດໂດຍບໍ່ມຂີອບເຂດ 

 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:    ປະຖົມມະການ 12:1-3; ເອຊາຢາ 49:5-6; ລູກາ 2:25-32;    
                                                  ກິຈການ 1:8; ໂຣມ 10:12-13  
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ປະຖົມມະການ 12:1-3; ເອຊາຢາ 49:1-6; ລູກາ 2:21-35;    
                                        ກິຈການ 1:1-8; ໂຣມ 10:5-13 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ:  ການປ່າວປະກາດງານຂອງພຣະເຈົ້າແຜ່ຂຍາຍໄປເຖິງທຸກໆຄົນ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ມະນຸດພວກໃດທີ່ພຣະເຈົ້າບໍໃ່ຫ້ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອບົ່ງບອກທິດທາງວ່າ ຂ້ອຍຈະປະກອບສ່ວນໃນການປ່າວປະກາດງານ 
                                        ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫແ້ກ່ທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າສະຖານທີ່ໃດຫລືເວລາໃດ. 
 

ຈົ່ງຮັບຮູ້ວ່າ:   
• ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງສັພທຸກສິ່ງ, ພຣະອົງເປັນເຈົ້າຂອງທຸກສິ່ງ 
• ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຫ່ວງເປັນໃຍທຸກໆຄົນ 

ຄໍານໍາ 
 

ຄໍາແທນນາມເປັນຄໍາທີ່ສໍາຄັນຫລາຍ: ຂ້ອຍ, ເຈົ້າ, ມັນ, ລາວ(ຜ້ ູຍິງ), ລາວ(ຜ້ ູຊາຍ),  ພວກເຮົາ, ພວກເຈົ້າ, 
ພວກເຂົາ. ຈະປາກົດເຫັນເລື້ອຍໆໃນການຂຽນ, ແລະຈະໄດ້ຍິນເລື້ອຍໆ ໃນການເວົ້າ. ຕົວຢ່າງ: ເຈົ້າຄົງຈະ 
ຮູ້ຜ້ ູທີ່ຊ່ວຍເຫລືອຄົນ ແລະປວັດການກະທໍາຂອງພວກເຂົາດ້ວຍ. ບາງຄັ້ງພວກເຮົາກໃໍຊ້ຄໍາວ່າພວກເຂົາເອງ. 
ໃນການເວົ້າພວກເຮົາກໍມັກຈະໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າ, ຜ້ ູຂ້າ, ຂ ້ານ້ອຍ… ສຸດແລ້ວແຕ່ເຮົາຢາກໃຊ້. 
 
ສອງຄໍາທີ່ເຮົາຈະໃຊດ້້ວຍກັນຄື: ພວກເຮົາ ແລະພວກເຂົາ.  ເມື່ອເວ້ົາເຖິງຄໍາວ່າ ພວກເຮົາ ຫມາຍຄວາມວ່າ
ເຮົາໃຊໄ້ດ້ເກືອບທຸກລະດັບ, ບໍ່ວ່າຈະຢ່ ູໃນຄອບຄົວ,  ໃນປະເທດ,  ໃນຫມ ູ່ເຊື້ອຊາດ,  ຫລືໃນຫມູທ່ີ່ມຄີວາມ
ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູດ້ວຍກັນ.   ເມື່ອຫັນມາຫາຄໍາວ່າ ພວກເຂົາ,  ຍັງມີສອງຢ່າງຄື:  ຖ້າເວົ້າດ້ວຍຄວາມນັບຖື 
ພວກເຮົາກໍເວ້ົາວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຫລືວ່າ ພວກເພິ່ນ,   ແຕ່ຖ້າເວົ້າທັມດາແລ້ວ ກໍເວ້ົາວ່າ  ພວກເຂົາ  ຫລວ່ືາ 
ພວກມັນ.  ພຣະຄັມພີກໍມກີານຫລິ້ນຄໍາໃນການຂຽນ  ແຕວ່່າ ພວກເຮົາຈະເຂົ້າໃຈວ່າ  ພວກເຮົາເປັນໃຜບໍ່? 
ແລະເຂົ້າໃຈຜ ູ້ອື່ນເປັນໃຜບໍ?່ ເວລາພວກເຮົາມາເຊື່ອພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວ ພວກເຮົາເປັນໃຜ, ຢືນຢ່ ູຝ່າຍໃດ? 
ແລະພວກທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຊື່ອເດ ພວກເຂົາເປັນໃຜ, ຢືນຢ່ ູຝ່າຍໃດ?  
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1.  ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າແຫ່ງຈັກວານໄດ້ບອກໄວ້ແລ້ວ:  (ປະຖົມການ 12:1-3) 
ບົດຮຽນທີ 3 ໄດ້ກ່າວເຖິງຈຸດຫັນປ່ຽນໃນການທີ່ອັບຣາຮາມຖືກຮຽກເອີ້ນ ໃຫ້ໄປສູ່ດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາ. 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເລືອກເອົາອັບຣາຮາມແລະຊົງສັນຍາໄວ້ຫລາຍຢ່າງ: ແຜ່ນດິນ, ຊົນຊາດທີ່ໃຫຍ່, ແລະຈະໄດ້
ຮັບພຣະພອນ.    ຕົວອັບຣາຮາມເອງກໍມີຈຸດປະສົງໃນການຮຽກເອີ້ນນີ້ເຊັ່ນກັນ--ເປັນຄົນທີ່ຖືກເລືອກໃຫມ້າ
ທໍາງານໃຫແ້ກ່ພຣະເຈົ້າ, ເພາະໃນຕອນທ້າຍຂອງຂໍ້ ທີ 3 ບອກວ່າ “..ທຸກຄອບຄົວໃນໂລກນີ້ຈະໄດ້ຮັບພຣະ 
ພອນເພາະເຈົ້າ.”    ໃນພຣະຄັມພພີຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າຈະໄດ້ພຣະພອນພຽງຄົນດຽວ.    ພຣະປະສົງຂອງ
ພຣະອົງແມ່ນທຸກໆຄອບຄົວໃນທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ. 
 
ແຕ່ຕ້ອງຈ ື ່ໄວ້ວ່າສໍາລັບຄົນຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ, ທັງສມັຍກ່ອນແລະສມັຍນີ້ດ້ວຍ. ຫນ້າທີ່ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ 
ບໍ່ແມ່ນເຮັດຜົນປໂຍດເພື່ອຕົວເຮົາເອງ.  ພວກເຮົາເຮັດໄປກໍເພື່ອໃຫທຸ້ກຄົນໄດ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າແລະໄດ້ຮັບ
ຜົນປໂຍດດ້ວຍ. 
 
2.  ຫຍ້ໍເຂ້ົາມາແລະເບ່ິງທາງໃນຂອງພວກເຮົາ:  (ເອຊາຢາ 49:5-6; ລູກາ 2:25-32) 
ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ນັ້ນ ກໍຄືວ່າຂາດຄວາມຝັນ.  ສັນຊາດຍານການເຫັນແກ່ຕົວຂອງພວກເຮົາມີຫລາຍ. 
ພວກເຮົາເປັນຫ່ວງຕົວເອງ, ຕອບສນອງຄວາມປາຖນາຂອງຕົວເອງ,  ເຫັນແກ່ຄອບຄົວຕົວເອງຫລາຍກວ່າ
ການເຫັນແກ່ໂບດ. ພວກເຮົາໃຊເ້ວລາພຽງຫນ້ອຍດຽວຖ້າທຽບໃສໃ່ນເວລາ 7 ວັນ (1 ອາທິດ) 
 
ພຣະຄັມພເີດີມໄດ້ບອກຄວາມສໍາຄັນໃຫແ້ກ່ພວກເຮົາ: ເອຊາຢາ 49:5-6 .     ເມື່ອອານາຈັກພາກໃຕເ້ສັຍ
ຊັຍໃຫແ້ກ່ບາບີໂລນ. ຊາວບາບີໂລນກໄໍດ້ກວາດເອົາສິ່ງຂອງທີ່ມີຄາ່ຕ່າງໆໄປ ແລະໄດ້ທໍາລາຍໂບດວິຫານ
ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ຜ້ ູນໍາຄນົເຮ ັບເຣ ີກໍຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍ   ເປັນການຍາກທີ່ຈະຕັ້ງຫມັ້ນຄົງຢ່ ູໃນຄວາມ
ເຊື່ອຕລອດໄປ. ຖ້າຜ ູ້ໃດຫາກຈະຕັ້ງຫມັນ້ຢາງຈິງໃຈ ການທົດລອງຊໍ້າພັດຫນັກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ດານີເອນກັບ
ເພື່ອນຕ້ອງຖືກຖິ້ມລົງໃນເຕົາໄຟທີ່ຮ້ອນເຮັ່ງ. (ດານີເອນ ບົດທີ 3) ແລະຖືກໂຍນລົງໃນຖໍ້າສິງ (ດານເີອນບົດ
ທີ 6) 
 
“ແລະບັດນີ້ພຣະເຈົ້າຜ້ ູຊົງປັນ້ຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ຢ່ ູໃນທອ້ງຂອງແມໃ່ຫ້ເປັນຜ້ ູຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ…” (49:5) 
ຜ້ ູຮັບໃຊຂ້ອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງຊົງມີແຜນການລ່ວງຫນ້າໄວ້ກ່ອນແລ້ວ.     ຫລງັຈາກນັ້ນພຣະອົງກໍຈະໃຫ້
ປະສົບການແກ່ເຂົາ ເບິ່ງຄືວ່າເປັນສິ່ງເລັກນ້ອຍ. “….ເຮົາຈະມອບໃຫ້ເຈົ້າເປັນແສງສວ່າງແກ່ບນັດາປະຊາ 
ຊາດເພື່ອຄວາລອດພົ້ນຂອງເຮົາຈະເຖິງທີ່ສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ.” (49:6)  ນີ້ຄືແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
ພຣະຄັມພໃີຫມ່ກໍໄດ້ບອກຄວາມສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາເຊັ່ນກັນ: ລູກາ 2:25-32   “ເບິ່ງແມ, ມີຊາຍຄົນນຶ່ງ
ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຊື່ຊີເມໂອນ ເປັນຄົນຊອບທັມແລະຢໍາເກງພຣະເຈົ້າແລະຄອຍເວລາທີ່ພວກອິສຣາເອນຈະ
ໄດ້ຮັບຄວາມບັນເທົາທຸກ ແລະພຣະວິນຍານຊົງສະຖິດຢ່ ູກັບທ່ານ.” (ລູກາ 2:25) ທ່ານຄົນນີ້ອາດຈະໄດ້ອ່ານ
ເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດແລະໄດ້ລໍຖ້າຕລອດຊີວິດຂອງທ່ານ. 
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ຊີເມໂອນລໍຖ້າພຣະຜ້ ູຊ່ອຍ,    ລໍຖ້າການປົດປ່ອຍ ເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນການກັບຄືນຫາພຣະເຈົ້າຂອງຄົນອິສຣາ
ເອນ.   “ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຊົງສໍາແດງແກ່ທ່ານວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ຕາຍຈົນກວ່າຈະໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດຂອງ
ພຣະຜ້ ູເປັນເຈົ້າ.” (ລູກາ 2:26)  
 
ເມື່ອພຣະວິນຍານຊົງນໍາຊີເມໂອນ,   ຄັນເຖິງເວລາທີ່ຈະທໍາພິທແີລ້ວ ບິດາມານດາໄດ້ນໍາກຸມມານເຢຊູເຂົ້າ
ໄປພຣະວິຫານຕາມປະເພນີຂອງຢິວ.     ທ່ານຈຶ່ງອູ້ມເອົາກຸມມານແລ້ວກໍສັລເສີນພຣະເຈົ້າວ່າ: ພຣະອົງໃຫັ 
ຂ້ອຍໃຊຂ້ອງພຣະອົງມີຄວາມສຸກ, ພຣະເມດຕາຂອງພຣະອົງເຫມືອນແສງອະຣຸນສ່ອງມາສູໂ່ລກ, ເປັນແສງ
ສວ່າງສູ່ຄົນອິສຣາເອນແລະຊົນຊາດທົ່ວໂລກ.  
 
3.  ປລາດໃຈໃນຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ:  (ກິຈການ 1:8) 
ພຣະທັມກິຈການໄດ້ບັນທຶກຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການປ່າວປະກາດ,  ຄືເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍບັນດາສາວົກຂອງພຣະ
ເຢຊູທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ ລໍຖ້າການຊົງນໍາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.   ໃນ 1:6  ພວກເຂົາໄດ້ທູນຖາມພຣະອົງ 
“ພຣະອົງຈະຕັ້ງສ້າງອານາຈັກຂອງພຣະອົງຂຶ້ນໃຫມໃ່ຫ ້ແກ່ຊາວອິສຣາເອນເວລານີ້ຫລື?   ພຣະອົງຊົງກ່າວ
ຕອບວ່າ “ບໍ່ແມ່ນຫນ້າທີ່ຂອງທ່ານຈະຮູ້.” ພຣະອົງຢາກຈະບອກໃຫພ້ວກເຂົາຮ້ ູວ່າ ພວກທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ກັງວົນກັບເຣ່ືອງນີ້ ຫນາ້ທີ່ຂອງພວກທ່ານຄືລໍຖ້າຮັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລ້ວກໍເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ເຮົາໃຫ້
ເລີ້ມຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຈົນເຖິງທີ່ສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ.  
 
4.  ຄວາມລອດພ້ົນຊົງເປີດໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນ:  (ໂຣມ 10:12-13) 
ເປັນການເຫມາະສົມສໍາລັບໂປໂລ, ຜ້ ູປາ່ວປະກາດໃຫ້ໄປເຖິງຄົນຕ່າງຊາດ, ສເນີວ່າພຣະເຈົ້າເປັນພຣະເຈົ້າ
ແຫ່ງຈັກວານ.  ປວັດຂອງອິສຣາເອນໄດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າ ເປັນການຍາກທີ່ຈະແຍກຕົວອອກຈາກຄນົຕ່າງຊາດ.  
“ເພາະວ່າພວກຢິວແລະພວກຕ່າງຊາດນັ້ນ ບໍ່ຊົງຖືວ່າຕ່າງກັນ” (10:12)  ສມັຍກ່ອນ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄົນ
ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ນັ້ນຕ້ອງເຂົ້າໃນພິທີຕັດ, ຕ້ອງຢ່ ູໃນກດົບັນຍັດ, ຕ້ອງມີພໍແ່ມ່ເປັນຄົນຢິວ.   ໂປໂລກ່າວໃນ 
ໂຣມ 10:9 ວ່າ “ຖ ້າທ່ານຈະຮັບດ້ວຍປາກຂອງທ່ານວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນອົງພຣະຜ້ ູເປັນເຈົ້າ ແລະເຊື່ອໃນ
ຈິດໃຈວ່າ    ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຊຸບພຣະອົງໃຫເ້ປັນຂຶ້ນມາຈາກຄວາມຕາຍ ທ່ານຈະລອດພົ້ນ.”   ໂຣມ 10:13       
“ເພາະວ່າ ຜ ູ ້ທີ່ຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜ້ ູເປັນເຈົ້າຈະລອດພົ້ນ.” 
 
ການປ່າວປະກາດຂອງພວກເຮົາໃນທົ່ວໂລກ 
ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຈະແຈ້ງຢ່ ູແລ້ວ.  ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫມ້ະນຸດທຸກຄົນຮູ້ຈັກພຣະອົງແລະເຂົ້າ
ມາຫາພຣະອົງ. ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫຄ້ົນຂອງພຣະອົງທຸກຄົນເປັນພະຍານໃຫ້ພຣະອົງ. ນີ້ລະຈຶ່ງບອກໃຫ້ຮູ້
ວ່າຄໍາແທນນາມສໍາຄັນຫລາຍ. ຄໍາວ່າ “ພວກເຮົາ” ເປັນຄົນຂອງພຣະອົງ,     ພວກເຮົາຕ້ອງປະກາດໃຫ້ກັບ
ພຣະອົງ. ພວກເຮົາຕ້ອງຮ້ ູວ່າພວກເຮົາເຮັດຫຍັງໃຫ້ພຣະອົງແດ່? 
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ພວກເຮົາຕ້ອງບອກພວກເຂົາ, ພຣະອົງຕ້ອງການພວກເຂົາ,   ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະຢ່ ູທີ່ໃດ,  ພວກເຂົາຈະແຕກ
ຕ່າງສັນຊາດເຊື້ອຊາດກໍຕາມ, ພຣະອົງຢາກຮູ້ຈັກພວກເຂົາ.    
 
ຄໍາຖາມ: 

5.  ພວກໃດຍັງຕ້ອງການທີ່ຈະຮູ້ຈັກຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ? 
 

6. ພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມພວກເຮົາຢ່າງໃດໃນການທີ່ຈະເປັນພະຍານໃຫແ້ກ່ພວກເຂົາ? 
 

7.  ເປົ້າຫມາຍສໍາລັບຕົວຂອງເຮົາແລະຄອບຄົວຂອງເຮົາຄຢື່າງໃດ? ພວກເຂົາຈະເນັ້ນໃນພຣະປະສົງ
ຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ? 
 

 
 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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 ບົດຮຽນທີ 5 
ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າຄື: ໄຖ່ບາບແລະການຄືນດີກັນ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອົບພະຍົບ 5:22-6:8; 15:1-2; ເອຊາຢາ 55:6-7; ໂກ 
ໂລຊາຍ 1:13-14; ເຮັບເຮີ 9:11-14 

ພູມຫັຼງຂອງພຣະຄັມພີ:            ອົບພະຍົບ 5:22-6:8; 15:1-21; ເອຊາຢາ 55; ມາຣະ 
ໂກ 10:45; ໂກໂລຊາຍ 1:9-14; ເຮັບເຣີ 9:1-10:18.  

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າຄຫືາທາງໃຫມ້ະນຸດທຸກຄົນມີຄວາມສັມ
ພັນອັນດີກັບພຣະອົງ.                             

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ໃນວິທີທາງໃດທ່ານຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບຫົນທາງຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອຈະ
ຫາທາງເພື່ອໃຫ້ມກີານໄຖ່ບາບ ແລະການຄືນດີເກີດຂຶ້ນກັບຄົນ
ອື່ນໆ?            

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອຊອກຫາທາງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບຫົນທາງຂອງພຣະ
ເຈົ້າເພື່ອຈັດຫາໃຫມ້ີການໄຖ່ບາບ ແລະການຄືນດີເກີດຂຶ້ນກັບຄົນ
ອື່ນໆ. 

 

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ 
 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫເ້ຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫຄ້ວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ທ່ານມນີິມິດໝາຍໃຫຍປ່ານໃດໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ?   ເປ ັນໜ້າເສົ້າໃຈເພາະທຸກມື້ນີ້ມີຫລາຍໆ 

ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ໃຊແ້ບບໂຄສະນາຂອງຝ່າຍໂລກມາໃຊ້ເຊັ່ນ  ພາກກັນຈົກສະຫລາກຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຊັຍຊະນະກໍ
ເອົາປີ້ໃຫໄ້ປໃສ່ນໍ້າມັນຟຣີ.        ເຫັນວ່າເຮັດດັ່ງນີ້ມີຜົນເສັຽຫາຍຫລາຍກວ່າໄດ້  ເພາະວິທີນີ້ບໍ່ໄດ້ນໍາພາໃຫ້
ຄົນມີຄວາມເຊື່ອ   ແລະຄວາມສມັພັນດີກັບອົງພຣະເຢຊູເລີຍ.    ແມ່ນແທ້ເຮັດດັ່ງນີ້ມີຄົນສົນໃຈເຂົ້າມາ ແຕ່
ເປັນວິທີຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈຜິດຕີຣາຄາສເມີກັນວ່າຄຣິສຕະຈັກບໍ່ໄດ້ມກີານແຕກຕ່າງຢ່າງໃດກັບຊາວໂລກ.  
 
1.  ພຣະສັນຍາໃນການໄຖ່ບາບ:  (ອົບພະຍົບ 5:22-6:8) 

ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າໃນການໄຖ່ບາບນັ້ນມຢີູ່ໃນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຕໍພ່ວກອິສຣາເອັນ 
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ທັງໝົດ ແລະເປັນການສ່ວນຕົວ.     ອົບພະຍົບ 5:22-6:8 ໄດ້ບອກເຖິງພຣະເຈົ້າກ ໍາລັງຈັດຕຽມເພື່ອຈະໄດ້
ໄຖ່ເອົາຄົນຂອງພຣະອົງອອກຈາກການເປ ັນທາດຂອງປະເທດເອຢິບ.   ພຣະສັນຍານີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ໂມເຊ 
ໃຫ້ມພີາກສ່ວນເປັນຄົນໄປບອກປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ ເພື່ອເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມຮັກແລະຄວາມ
ເມດຕາຂອງພຣະອົງຕໍ່ຄົນຂອງພຣະອົງ.   

ສີ່ເທື່ອໃນບົດນີ້ (ອົບພະຍົບ 6:2, 6,7,8),  ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕັດວ່າ  “ເຮົາເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.”  ຈຸດ 
ສໍາຄັນໃນປຶ້ມອົບພະຍົບບໍ່ແມ່ນເວ້ົາເຖິງພວກອິສຣາເອັນ,  ບໍແ່ມ່ນກະສັດຟາໂຣ, ແຕ່ເວ້ົາເຖິງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງ
ມີຣິດອໍານາດອັນຍິ່ງໃຫຍສູ່ງສຸດ      ຜູ້ໄດ້ສະແດງຕົວໃຫຝູ້ງຊົນຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກ
ເຂົາແຕ່ລະຄນົເປັນທາງສວ່ນຕົວ.   ພຣະອົງໄດ້ຮູ້ແລະໄດ້ຍິນຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງພວກເຂົາ, ແລະພຣະອົງຈ່ິງມີ
ພຣະສັນຍາກັບພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມຮັກ (ອພຍ 2:24-25; 6:2).   ບົດນີ້ໄດ້ບອກເຖິງຈຸດສໍາຄນັທີ່ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ,    ມສີິ່ງນຶ່ງໃຫຮູ້້ຈັກພຣະກໍາລັງຂອງເຮົາ;   ເປັນສິ່ງໃໝ່ ແລະດເີລີດທີ່ຮູ້ຈັກເຮົາເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,   
“ທ່ານຈະເປັນປະຊາກອນຂອງເຮົາ,   ແລະເຮົາຈະເປັນພຣະເຈົ້າຂອງທ່ານ.     ທ່ານຄວນຮູ້ຈັກວ່າເຮົາເປັນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທ່ານ...” (ອພຍ 6:7) 
 
2. ພຣະສັນຍາໄດ້ສໍາເຣັດລົງ:  (ອົບພະຍົບ 15:1-2,13) 

   ໃນທ່ສີຸດພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫພ້ຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດລົງໂດຍການໄຖ່ປະຊາກອນອອກຈາກ 
ການເປັນທາດໂດຍສົ່ງໃຫໂ້ມເຊໄປປົດປ່ອຍ.    ຫລັງຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພາພວກອິສຣາເອັນ ຜ່ານນໍ້າທະ
ເລແລະທໍາລາຍກອງທະຫານຂອງກະສັດຟາໂຣຜູ້ຕິດຕາມມາທໍາລາຍ.     ພວກອິສຣາເອັນປາກບໍ່ອອກໃນ
ເມື່ອເຫັນການຊ່ວຍເຫລືອຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຕາຂອງພວກເຂົາ ພວກເຮົາມີແຕຮ່້ອງເພງສັຣເສີນເທົ່ານັ້ນວ່າ, 
“ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນກໍາລັງ ແລະອໍານາດຂອງຂ້າພຣະອົງ,   ພຣະອງົເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫພ້ົ້ນຂອງຂ້າ;    ນີ້
ແຫລະແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຂ້າ ຂາ້ຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນ ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ...” (ອພຍ 15:2).      ການຮ້ ູ ້ 
ສຶກດັ່ງນັ້ນແມ່ນການຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ທີ່ເປັນປະສົບການກັບພຣະເຈົ້າເຖິງການຊ່ອຍເຫລືອຂອງພຣະອົງຢ່າງປະຕິ
ເສດບໍ່ໄດ້.   

ພວກເຮົາທຸກໆຄົນອາດມຄີວາມຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຕົກຢູ່ໃຕອ້ໍານາດຂອງກະສັດຟາໂຣ.    ການບັງຄັບນັ້ນອາດ
ຈະເປັນຄວາມເຈັບປວດຕາມທັມມະຊາດ,     ເປັນພະຍາດໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ອາດຄວບຄຸມໄດ້.   ບາງເທື່ອອາດ
ເປັນຄວາມຢ້ານຕໍ່ອະນາຄົດ.  ບາດຄັ້ງອາດແມ່ນວຽກງານທີ່ບໍແ່ນ່ນອນ. 

ແມ່ນແທ້ ການບັງຄັບຈາກກະສັດຟາໂຣເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາຫລາຍຮູບແບບ ເໝືອນກັບພວກ
ອິສຣາເອັນໄດ້ຫລົງທາງໃນປ່າກັນດານເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ     ແຕ່ຄົນໃນທຸກວັນນີ້ຍັງມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ດັ່ງນັ້ນ.      ແຕ່ແນວໃດກຕໍາມ ພຣະເຈົ້າມີນໍ້າພຣະທັຍອັນຍິ່ງໃຫຍທ່ີ່ຈະຕຽມພ້ອມສເມີເພື່ອຊ່ອຍພວກເຮົາ.   
ຕາມທ ໍານຽມພວກຕາເວັນຕົກແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າມັກຖືຄໍາວ່າຕົວໃຜຕົວມັນ ແຕ່ໃນປຶ້ມອົບພະຍົບແຜນການ
ຊ່ວຍເຫລືອຂອງພຣະເຈົ້ານັນ້ແມ່ນຊ່ອຍໝົດທຸກໆຄົນເປັນກຸ່ມໃຫຍ ່ຄືຊົນຊາດອິສຣາເອັນ. ການທີ່ຈະຍອມ 
ຮັບເອົາຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມພົ້ນນັ້ນ   ແມ່ນເພື່ອໝົດທຸກຄົນນັ້ນອາດເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈຍາກໃນຄຣິສຕະ 
ຈັກໃນປັດຈຸບນັນີ້.         ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເທ ີ ້ນວ່າ ພຣະເຈົ້າ ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ພົນ້ເພື່ອພວກເຮົາຈະມີໂອກາດສະ
ແດງຄວາມຮັກຕໍ່ຄົນອື່ນ.   
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3. ນິມິດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນອັນດີກັບພຣະເຈົ້າ:   (ເອຊາຢາ 55:6-7) 

ພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງເຫັນນິມິດທີ່ພຣະເຈົ້າມໄີວ້ສໍາລບັພວກເຮົາຫລືບໍ່?   ນັ້ນເປັນຄໍາຖາມທີ່ຜູ້ປະກາດ 
ເອຊາຢາໄດ້ຖາມວ່າ, “ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶງ່ຈ່າຍເງິນຊື້ສິ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນອາຫານ? ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຈ່າຍໄປແຕ່ຍັງຫິວ
ຢູ່?  (ເອຊາຢາ 55:2).  ຕໍ່ມາເພິ່ນໄດ້ເອີ້ນໃຫພ້ວກເຮົາໃຫ ້  “ຊອກຫາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນເມື່ອມໂີອກາດ
ພົບກັບພຣະອົງໄດ້, ຮ້ອງຫາພຣະອົງໃນເມື່ອຢູ່ໃກ”້ ອຊຢ. 55:6).   

     ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາໄດ້ຮ້ອງຂໍຢ່າງຮ້ອນໃຈຢາກໃຫມ້ີການສະຖິດນໍາຂອງພຣະເຈົ້າເປັນພື້ນ 
ຖານຂອງຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.     ການມຄີວາມສມັພັນອັນດີກັບພຣະເຈົ້ານັ້ນເປັນ
ຂອງຂວັນອັນລໍ້າຄ່າ       ເພາະຊີວິດຂອງຄົນໃນສມັຍໃໝນ່ີ້ພວກເຂົາເອົາສິ່ງຂອງເປັນເໝືອນແຜ່ນດິນແຫ່ງ
ພຣະສັນຍາ.  ຜູປ້ະກາດພຣະທັມໄດ້ທ້າທາຍໃຫພ້ວກເຮົາເອົາສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດມາເປັນຕົ້ນໃນຊີວິດຄື:    ໃຫ້
ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ປົກຄອງກ່ອນສິ່ງອື່ນໆ.   
 
4. ການໄຖ່ບາບຂອງອົງພຣະເຢຊູ: (ມາຣະໂກ 10:45, ໂກໂລຊາຍ 1:13-14, ເຮັບ 
                                              ເຣີ 9:11-14) 
      ການໄຖ່ບາບໃນພຣະຄັມພເີດີມເປັນພື້ນຖານຂອງການໄຖ່ບາບໃນພຣະຄັມພີໃໝທ່ີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະ 
ທໍາ.ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນສຶກສາສາມບົດທີ່ມີຄ່າສູງເຖິງການໄຖ່ບາບຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 

ມາຣະໂກ 10:45 ໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຈິງຊຶ່ງຊີ້ນໍາທາງປະກອບຊີວິດ.     ໃນຂໍ້ນີ້ໄດ້ໃຊ້ພາສາເວົ້າ 
ເຖິງການໄຖ່ບາບທີ່ອົງພຣະເຢຊູເອົາຊີວິດເປັນຂອງຖວາຍ-     “ເພາະບຸດມະນຸດນັ້ນບໍ່ໄດ້ມາເພື່ອໃຫຄ້ົນອື່ນ
ປະຕິບັດຕົນ ແຕ່ມາເພື່ອປະຕິບັດເຂົາ      ແລະປະທານຊີວິດຂອງຕົນເປັນຄ່າໄຖ່ຄົນຈໍານວນຫລາຍ.”  ເຫັນ
ວ່າບົດນີ້ບໍແ່ມ່ນຫລັກສາສນາທັມມະດາສາມັນ ແຕ່ເລີກເຊິ່ງທີ່ສຸດ.      ໃນຂໍ້ນີ້ສອນໃຫພ້ວກເຮົາເຫັນຄວາມ
ຕ້ອງການວ່າ  ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຈກັຕົນເອງວ່າເປັນຄົນຕົກເປັນຂ້າທາດຂອງຄວາມຜິດບາບແລະຕ້ອງ 
ການຄວາມພົ້ນ ແລະມີເສຣີພາບ.       ພວກເຮົາຜິດບາບຫລາຍຈົນເຮັດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຕ້ອງຍອມທຸກທໍຣະ 
ມານຕາຍໄຖ່ພວກເຮົາ ເພື່ອຈະປະທານ   “ຊີວິດໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.”   

ໂກໂລຊາຍ 1:13-14   ແມ່ນຄໍາເໜ້ັນໜັກຂອງອາຈານໂປໂລທີ່ເພິ່ນໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄປເຖິງຄຣິດ 
ສະຕຽນໃນເມື່ອງນັ້ນໃຫຮູ້້ວ່າ  ອົງພຣະຄຣິດໄດ້ກະທໍາເພື່ອພວກເຮົາຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ.  ເໝືອນກັບມາຣະໂກ 
10:45 ໄດ້ກ່າວ. ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາມາແລ້ວວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຈົ້າ “ຊ່ອຍໃຫພ້ົ້ນຈາກ
ອໍານາດຂອງຄວາມມືດ”-       ໃຫເ້ຫັນຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ  ທີອ່ົງພຣະຄຣິດໄດ້ກະທໍາເທິງໄມ້ກາງ
ແຂນ-“ໄດ້ຊົງຍົກຍ້າຍພວກເຮົາໄປຕັ້ງໄວ້ໃນຣາຊອານາຈັກແຫ່ງພຣະບຸດ ທີຮ່ັກຂອງພຣະອົງ.  ໃນພຣະບຸດ
ນັ້ນພວກເຮົາທັງຫລາຍຈິ່ງໄດ້ຮັບການໄຖ່ໃຫພ້ົ້ນ ຄຊືົງໂຜດຍົກຜິດບາບທັງຫລາຍຂອງພວກເຮົາ.” 

ເຮັບເຣີ 9: 11-14 ໃຫເ້ຫັນຮູບພາບທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາ  ເພື່ອຈະເອົາມາທຽບກັບລະ ບົບຂອງ
ການໄຖ່ໃນພຣະຄັມພີເດີມ.  ການໄຖ່ໃນພຣະຄັມພເີດີມຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈໍາ.   ແຕ່ການໄຖ່ຂອງອົງພຣະເຢ 
ຊູເຮັດຄັ້ງດຽວເປັນການສິ້ນສຸດ. ໃນພຣະຄັມພເີດີມໄດ້ຖວາຍເລືອດຂອງສັດ ແຕ່ໃນພຣະຄັມພໃີໝ່ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ຖວາຍຕົນເອງ, “ພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູ”      ພວກເຮົາສົມຄວນທີ່ຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນເໝືອນກັບໂມ
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ເຊພາພວກອິສຣາເອັນຂ້າມທະເລ     ຫລັງຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ໄຖ່ພວກກອິສຣາເອັນໃຫພ້ົ້ນຈາກອໍານາດຂອງ
ພວກເອຢິບ. 
 
ສລຸບ: 
 ທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດ?      ພວກເຮົາພະຍາຍາມຊອກສແວງຫາຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງ 
ຄວາມເມດຕາ ຄວາມຮັກ ອັນມະຫາສານຂອງພຣະເຈົ້າ.   ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ ພວກເຮົາຈິ່ງໃຫ ້ປະສົບການ
ໃນປະເທດເອຢິບຂັດຂວາງພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ຕິດຕາມຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າເປັນຢ່າງດີ?   ຊີວິດໃນຕອນໃດຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າທີໄ່ດ້ເດີນໄປໃນທາງກົງກັນຂ້າມ  ແທນທີ່ຈະເດີນໄປຫາຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ?   
 ການມັກໃຫຍໄ່ຝ່ສູງ, ການເມືອງ ຫລສືາສນາ  ຄວາມທະເຍີທະຍານ ການຮູ້ສຶກບໍ່ໝັ້ນຄົງ; ເປັນຄົນ
ສິນທັມດ້ວຍຕົນເອງ; ຊາດ ຫລຊືັ້ນ,     ຄວາມເຈັບປວດທີ່ຜູ້ອື່ນເຮັດໃຫ້ ແມ່ນແທ້ສິ່ງເຫລ່ົານີ້ອາດເປັນປໍຣະ 
ປັກ ເໝືອນກັບກະສັດຟາໂຣ.  ຖ້າຮູ້ສຶກຢ່າງນີ້ ພວກເຮົາອາດບໍ່ສາມາດເດີນຂ້າມນໍ້າ ທະເລແດງໄປໄດ້ຢ່າງ
ເດັດຂາດ ແລະເຂົ້າໄປເຖິງດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ.   
 ນິມິດຂອງພວກເຮົາໃຫຍປ່ານໃດ?  ການຮຽກເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າຕໍໂ່ມເຊ    ເພື່ອໃຫ້ຄືນໄປ ຫາກະ 
ສັດຟາໂຣ ບອກໃຫເ້ພິ່ນປ່ອຍພວກອິສຣາເອັນໄປໃຫ້ມີເສຣີພາບ   ໃຫພ້ວກເຂົາອອກໄປຈາກເອຢິບນັ້ນໄດ້
ເຫັນພາບສໍາເຣັດແທ້ໃນອົງພຣະເຢຊູ.  ພຣະອົງສະເດັດມາເພື່ອຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນເພື່ອຈະຊ່ອຍພວກເຂົາໃຫໄ້ດ້
ພົ້ນ-ທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າຈາກສິ່ງທີ່ຜູກມັດພວກເຮົາໄວ້.  
 
ຄໍາຖາມ 
1. ໃຫ້ພິຈາຣະນາເບິ່ງຄໍາເວົ້ານີ້, “ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຊັຍຊະນະເຂົາ ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານນໍາພວກເຂົາໄປເຖິງ”   ທ່ານ 
    ຄຶດວ່າຄໍາເວົ້ານັ້ນມຄີວາມໝາຍຢ່າງໃດ?  ຄໍາເວົ້າເຫລົ່ານີ້ສໍາຄັນຫຍັງບໍຕ່ໍ່ການເຂົ້າໃຈເຖິງພຣະທັຍຂອງ 
   ພຣະເຈົ້າໃນການໄຖ່ບາບ ແລະຄືນດີກັນກັບພຣະອົງ? 
 
2. ວິທີທາງໃດທີ່ພວກເຮົາສາມາດແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດເຖິງການໄຖ່ ເພື່ອຈະນໍາຄົນມາຫາພຣະເຈົ້າຜູທ້ີ່ເອີ້ນ 
    ເອົາພວກເຮົາໃຫຕ້ິດຕາມພຣະອົງໄປໄດ້ຢ່າງໃດ? 
 
3.  ທ່ານມຄີວາມຮູ້ສຶກວ່າ ການໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນເຣ່ືອງຈິດວິນຍານ ຫລືເປັນເຣ່ືອງສງັຄົມ   ແລະ 
     ທາງດ້ານຮ່າງກາຍເທົ່ານັ້ນບໍ່? 

 
4. ພາບຂອງການໄຖ່ບາບຈາກພຣະເຈົ້າທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊ່ວຍຄົນອອກຈາກປະເທດເອຢິບນັ້ນສາມາດກາຍ 
    ເປັນເຄື່ອງໝາຍເຕືອນໃຈພວກເຮົາໃນທຸກມື້ນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ? 
 
 
       ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 6 
ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າຄື: ຄືນເຂ້ົາສະພາບເດີມແລະທ່ຽງທັມ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະບັດຍັດທີສອງ 15:1-11; ມກີາ 6:8; ເຢເຣມີຢາ 7:1-7; 
ລູກາ 4:16-21; ຢາໂກໂບ 1:27; 2:14-16. 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ພຣະບັດຍັດທີສອງ 15:1-11; ລະບຽບພວກເລວີ 25; ເອຊາຢາ 
61:1-3; ເຢເຣມີຢາ 7:1-15; ມກີາ 6:6-8; ລູກາ 4:14-30; ຢາ
ໂກໂບ 1:27-2:17 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າຄນືໍາໃຫ້ເຂົ້າຄນືໃນສະພາບເດີມ ແລະ
ທ່ຽງທັມຕໍ່ຄົນຜູ້ມີຄວາມປາຖນາຢ່າງນັ້ນ.                            

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ພຣະເຈົ້າເປ ັນຫ່ວງເປັນໃຍກັບຄົນຜູ້ທີ່ຖືກກົດຂີ່ແລະ ຖືກ ຂ່ົມເຫ່ງ. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອຊອກຫາທາງທີ່ຈະເຂົ້າຫຸ້ນສ່ວນກັບໂຄງການຂອງພຣະເຈົ້າ
ເພື່ອຈະຈັດຫາໃຫມ້ີການກັບຄືນໄປຢູ່ໃນສະພາບເດີມ ແລະມີ
ຄວາມທ່ຽງທັມຕໍ່ຄົນທຸກໆຄົນ. 

 

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ 
 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫເ້ຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫຄ້ວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດໃນເມື່ອຄວາມດີນັ້ນບໍ່ມີພຽງພຕໍໍ່ຫລາຍໆຄົນ?  ມີຄໍາຂວັນຕິດປ້າຍຣົດຂຽນໄວ້  

ວ່າ “ຜູມ້ີຂອງຫລິ້້ນຫລາຍກວ່າໝູຄ່ົນນັ້ນເປັນຄົນຊັຍຊະນະ”     ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ໃດຢູ່ເທິງຈອມພູຄົນນັ້ນມ ີ
ຊັຍຊະນະ ແລ້ວກໍເຮັດທຸກວິທີທາງເພື່ອບໍ່ໃຫຄ້ົນອື່ນຂຶ້ນໄປໄດ້.   

ຄໍາຢາກໄດ້ພະລັງອໍານາດທ່ີ ກາອິນ ຢາກໄດ້ນັ້ນເປັນເຣ່ືອງເກົ່າ ລາວຢາກເປັນຜູ້ສ້າງຊະຕາກັມຂອງ 
ຕົນເອງ, ເປັນຫວ່ງແຕ່ຕົນເອງ-ການທີມ່ີຊີວິດຢ່າງນັ້ນເປັນຊີວິດທີ່ບໍ່ທ່ຽງຕົງຕໍ່ຕົນເອງ    ແລະໃນສັງຄົມ.  ອດິ 
ສາ,  ໂລບມາກ,  ບໍທຸ່່ນທ່ຽງ,  ທະທົງຕົນ,  ແລະບໍ່ເອົາຫົວຊາຍ ່ອມເປັນພາກສ່ວນຂອງການບໍ່ທ່ຽງຕົງທັງນັ້ນ.  
ການທີ່ມີຊັບສິນຫລາຍຕົກຢູ່ໃນກໍາມືຂອງສອງສາມຄົນກໍເປັນເຫດໃຫ້ບໍ່ສເມພີາບກັນ.  

ໃນເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ພວກເຮົາໄດ້ຖືກເອີ້ນ 
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ຈາກພຣະເຈົ້າໃຫສ້ົນໃຈເບິ່ງໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ທ່ຽງຕົງນັ້ນ,    ຊອກຫາວິທີທາງເພ່ືອແກ້ໄຂ; ເພື່ອຈະໃຊ້ອໍານາດຂອງ
ພຣະຄັມພີ ບໍພ່ຽງແຕ່ໄຖ່ບາບ ແຕ່ເຮັດໃຫມ້ີການຢູ່ໃນສະພາບເດີມ ແລະທ່ຽງທັມເກີດຂຶ້ນເທົ່ານັນ້.   
 
1.  ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຢຸດພັກ:  (ພຣະບັນຍັດສອງ 15:1-11) 

ພຣະບັດຍັດທີສອງ 15:1 ປະກອບດ້ວຍຄໍາສັ່ງ    “ທ້າຍຂອງທຸກໆເຈັດປພີວກທ່ານຕ້ອງຫລຸດໜ້ີໃຫ້  
ຄົນ.”  ຂໍ້ 4-5 ໄດ້ເພີ້ມເຂົ້າ “ບໍ່ໃຫມ້ີຄົນລໍາບາກໃນພວກທ່ານ,     ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງອວຍ ພຣະພອນແກ່
ທ່ານໃນດິນແດນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້, ພຽງແຕ່ຂໍໃຫທ້່ານເຊື່ອຟັງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢ່າງເອົາໃຈໃສໃ່ນ
ຄໍາສັ່ງທີ່ເຮົາສັ່ງທ່ານໃນວັນນີ້”  ຂໍ ້7-11 ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫມ້ີໃຈກວ້າງຂວາງປະກອບໃນຂໍ້ເຫລົ່ານີ້: “ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາ
ໄດ້ສັ່ງເຈົ້າ ຊວ່ຍເຫລືອຄົນທຸກຍາກ ແລະຄົນຍາກຈົນໃນແຜ່ນດິນຂອງພວກທ່ານ.”      (ພຣະບັນຍັດທີສອງ 
15:11).    ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າເກີດຂຶ້ນໃນເມື່ອຄົນຂອງພຣະອົງມຈີິດໃຈເອື້ອເຟື້ອເພື່ອ
ແຜ່ຕໍ່ຄົນອື່ນ, ຄືຫລຸດໜ້ີເໝືອນພຣະເຈົ້າສັ່ງນັ້ນ.   

ລະບຽບພວກເລວີ ບົດ 25 ໄດ້ເພີ້ມຄໍາສອນເຖິງເຣ່ືອງນີ້;     ໃນນັ້ນໄດ້ສອນວ່າໃນເຈັດປີບໍ່ເປັນພຽງ 
ແຕ່ໃຫຫ້ລຸດໜ້ີເທົ່ານັ້ນ ແລະຍັງຢຸດພັກໃຫເ້ປັນປີສະບາໂຕ.  ພວກອິສຣາເອັນໄດ້ຖືກສອນວ່າຫ້ດິນພກັຜ່ອນ.  
ບໍ່ໃຫພ້ວກເຂົາເຮັດວຽກ ແຕ່ໃຫເ້ຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າເພື່ອຜົລະປຸກໃນທົ່ງນາຈະມີພຽງພໍ.   ການຫລຸດໜ້ີໃນປີຢຸດ
ພັກທີ່ເປັນປີສະບາໂຕ ເຮັດໃຫຄ້ວາມເຊື່ອແລະເສຖກິດເປັນພາກ ສ່ວນດຽວກັນ. ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຢຸດ
ພັກໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.  ໃຫ້ຮູວ່້າດິນນັ້ນເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ 
ເຖິງແມ່ນຊີວິດຂອງພວກເຮົາກໍເປັນຂອງພຣະເຈົ້າຄກືັນ.   ການຢຸດພັກໃນວັນສະບາໂຕເຮັດໃຫ້ພວກອິສຣາ
ເອັນເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຂົາເຄີຍເປັນຂ້າທາດ    ແຕ່ໃນວັນນີ້ພວກເຂົາໄດ້ມີເສຣີພາບແລະໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ.້     ວັນສະບາໂຕນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສເມີວ່າ ພຣະເຈົ້າຍັງໄດ້ສະຖິດໃນຖ້າມກາງ
ຂອງພວກເຂົາ.  ການຢຸດພັກຢ່າງນີ້ໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາວ່າ ແມ່ນແທ້ພວກເຂົາເປ ັນຜູ້ເບິ່ງແຍງນ້ອງນຸ່ງ  ແລະ
ເຊິ່ງກັນແລະກັນ.  
 
2. ພຣະເຈົ້າເອົາຈິງໃນເຣື່ອງນ້ີບ່ໍ?:   (ມີກາ 6:8) 

ຕາມທິສະດີແລ້ວ ການເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ກັນແລະກັນນັ້ນເປັນການດີ.  ແຕໃ່ນພາກປະຕິບັດແລ້ວພຣະ
ເຈົ້າເອົາຈິງໃນເຣື່ອງນີ້ບໍ່?  ຕາມສະພາບຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ  ພວກເຮົາຄວນເຮັດຕາມແທ້ ຫລື ເຣ່ືອງນີ້ເປັນ
ພາກສ່ວນຂອງພຣະຄໍາທີ່ພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງຂ້າມໄປໄດ້ຫລືບໍ່?  ມກີາ 6:8 ເປັນບົດສອນສໍາຄນັໃນພຣະ 
ຄັມພເີດີມ,   ບໍ່ໃຫສ້ົ່ງສັຍວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຫ່ວງໃຍທີ່ຄົນຂອງພຣະອົງເປັນຄົນທ່ຽງທັມ, ມຄີວາມຮັກເມດຕາ
ແລະຍ່າງໄປກັບພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວ. 

ຂໍ້ນີ້ໄດ້ສອນໃຫ້ຮູ້ແຈ້ງວ່າ ສິງ່ທີ່ກ່າວມານີ້ເປັນເຣ່ືອງທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ ຫລືບໍເ່ອົາຫົວຊາ. ຂໍເ້ຫລົ່ານີ້ພຣະ
ເຈົ້າເປັນຫ່ວງຫລາຍກວ່າການໄປຮ່ວມໃນຄຣິສຕະຈັກ ຫລທືໍາພິທີທາງສາສນາເທົ່ານັັ້ນ (ມກີາ 6:6-7).  ຂໍຕ້ໍ່
ມາໄດ້ປະນາມເຖິງການຮິບຊັບສົມບັດໄວ້; ເຮັດທຸຣະກິດບໍ່ສັດຊື,່   ມັກມນີິສັຍຫລອກກິນ (ມກີາ 6:10-12).  
ເຣ່ືອງຄວາມຜິດທີ່ເວ້ົາມານີ້ ບໍໄ່ດ້ເກີດຂຶ້ນໃນສມັຍສັດຕະວັດທີ 8  ເວລາຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາ; ທຸກມືນ້ີ້ກໍ
ເຫັນວ່າຍັງມບີັນຫາໃນເຣື່ອງນັ້ນເຊັ່ນກັນ ແລະພຣະເຈົ້າກເໍປັນຫ່ວງໃຍນໍາເໝືອນກັບສມຍັເກົ່າ.   
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3. ການຮຽກຮ້ອງດ່ວນ: (ເຢເຣມີຢາ 7:1-15) 

ຫລາຍສິບປີຫລັງຈາກຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາ,   ຜູ້ປະກາດພຣະທັມອີກຄົນນຶ່ງຊື່ວ່າ ເຢເຣມີຢາ ໄດ້ພົບ
ກັບບັນຫາຄາ້ຍຄືກັນໃນເມື່ອງຢູດາ ໃນທ້າຍສັດຕະວັດທີ 5 ຕໍສ່ັດຕະວັດທີ 6 ກ່ອນ ຄສ.  ອານາຈັກທັງພາກ
ໃຕຍ້ັງບໍ່ໄດ້ຮຽນບົດຮຽນເຖິງເຫດຜົນທີ່ວ່າອານາຈັກພາກເໜືອໄດ້ຖືກທໍາລາຍດ້ວຍພວກອັດຊີເຣັຍ.  ດັ່ງນັ້ນ, 
ພວກເຮົາຈິ່ງໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຮຽກຮ້ອງດ່ວນຜ່ານທາງຜູປ້ະ ກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາ,  “ຈົ່ງປ່ຽນທາງ
ດໍາເນີນຊີວິດແລະການກະທໍາຂອງພວກເຈົ້າເສັຽໃຫເ້ຮັດຕໍ່ກັນແລະກັນຢ່າງຍດຸຕິທັມ.   ຢ່າເອົາປຽບຄົນຕ່າງ
ດ້າວພ້ອມລູກໍາພ້າແລະແມໝ່້າຍ ໃຫຢຸ້ດປະຫັດປະຫານຜູ້ມີຄວາມຜິດໃນສະຖານສັກສິດນີ້     ແລະໃຫຢຸ້ດ
ຂາບໄຫວ້ພຣະອື່ນເສັຽເພາະວ່າການກະທໍາເຊັ່ນນີ້ເປັນການທໍາລາຍພວກເຈົ້າເອງ      ແລະເຮົາຈະໃຫພ້ວກ
ເຈົ້າອາສັຍຢູ່ໃນທີ່ນີ້ຕໍ່ໄປ ຄືຢູ່ໃນດິນແດນທີ່ເຮົາໄດ້ຍົກໃຫບ້ັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງຕລອດໄປ
ເປັນນິດນັ້ນ.” (ເຢເຣມີຢາ 7:5-7). ຕໍມ່າໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ສອບຖາມຕໍ່ໄປ.    “ເຈົ້າຢ່າລັກສິ່ງຂອງ 
ລັກຊັບ ລ່ວງເກີນຜົວເມັຽຜູ້ອື່ນ ສາບົດສາບານດ້ວຍຄວາມບໍຈ່ິງ ຖວາຍບູຊາແກ່ພຣະບາອານ ແລະໄຫວ້ພຣະ
ອື່ນທີ່ພວກເຈົ້າບໍຮູ່້ຈັກ ທໍາລາຍສິ່ງທີ່ເຮົາກຽດຊັງ ແລະມາຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງເຮົາ  ແລ້ວກໍເວ້ົາວ່າພວກເຮົາປອດ
ພັຍແລ້ວ ເຈົ້າຄຶດວ່າພຣະວິຫານຂອງເຮົາເປັນບ່ອນຫລົບລີ້ຂອງພວກເຈົ້າຊັ້ນບໍ?່     ທໍາລາຍສິ່ງເຮົາກຽດຊັງ 
ແລະມາຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໃນພຣະວິຫານຂອງເຮົາ.      ວິຫານທີ່ຮ້ອງອອກໃນນາມຂອງເຮົາ ກາຍເປັນຖໍ້າໂຈນໃນ
ສາຍຕາຂອງເຈົ້າໄປແລ້ວບໍ່?”  (ເຢເຣມີຢາ 7:9-10). 

ຄົນທັງຫລາຍກ່າວວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນຖສືາສນາ ແລະທໍາໜ້າທີ່ໃນສາສນາ.  ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງເພງວ່າ, 
“ພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ” (ຢຣມ 7:4).  ພຣະເຈົ້າຊງົຕັດວ່ານັ້ນບໍ່
ເປັນການດີພໍ,  “ເຮົາຈະໄລ່ພວກເຈົ້າອອກຈາກສາຍຕາຂອງເຮົາ” (ຢຣມ 7:5).   ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການສິນທັມ 
ບໍ່ແມ່ນເວ້ົາແຕ່ປາກເທົ່ານັ້ນ.   
 

4. ປີທີ່ພຣະເຈົ້າຊອບພຣະທັຍ:   (ລູກາ 4:16-21) 
       ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເໜ້ັນໜັກເຖິງຄວາມທ່ຽງທັມໃນບົດສອນຂອງພຣະອົງເວລາພຣະອົງເລີ້ມສິດ ສອນໃນ
ໂຮງທັມມະເທສນາໃນເມືອງນາຊາເຮັດ ບ້ານຂອງພຣະອົງເອງ.    ພຣະຄັມພີ ທີພ່ຣະອົງໃຊແ້ມ່ນປຶ້ມ ເອຊາ
ຢາ ບົດ 61:1-3, ໝາຍເຫດ: ມກີານຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບປີ ຈບູີລີ (ປຫີລຸດໜີ ້ໃຫ້ຄົນ)   ທີ່ໄດ້ເວ້ົາໃນປຶ້ມລະບຽບ 
ພວກເລວີ 25:10.  ກົດລະບຽບໃນບັນຍດັທີສອງ ບົດ 15 ແລະລະບຽບພວກເລວີ 25 ຕລອດເຖິງປຶ້ມເອຊາ
ຢາ 61:1-3 ຈົນມາເຖິງອົງພຣະເຢຊູ,    ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປັນຫ່ວງເຖິງ ຄວາມທ່ຽງທັມຕໍ່ຄົນທຸກຈົນ, ຄົນຖືກຂົ່ມ
ເຫ່ງ, ຄົນຕາບອດແລະພິການອື່ນໆ. 
 

5. ເຮັດແຕ່ສ່ິງຖືກຕ້ອງ:   (ຢາໂກໂບ 1:27; 2:14-16) 
ເວ້ົາຢ່າງສັ້ນໆ ແລະເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍເຖິງປີ ຈບູີລີ ໃນປື້ມລະບຽບພວກເລວີ, ເອຢາຊາ, ແລະ ປຶ້ມລູກາ 

ແມ່ນການຮ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າໃຫພ້ວກເຮົາເຮັດແຕ່ສິ່ງຖືກຕ້ອງ.    ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນປຶ້ມຢາໂກໂບໄດ້ເວ້ົາຊໍ້າຄືນ
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ຈາກປຶ້ມມກີາ ແລະປຶ້ມເຢເຣມີຢາ ເວ້ົາເຖິງສາສນາທີ່ແທ້ຈິງ,    “ທມັມະທີ່ບໍຣິສຸດບໍ່ແມ່ນການຊົ່ວມົວໝອງຕໍ່
ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າຜູເ້ປັນພຣະບິດາກມໍີດັ່ງນີ້ ຄກືານຢ້ຽມຢາມລູກກໍາ 
ພ້າແລະຍິງໝາ້ຍທີ່ມຄີວາມທຸກຮ້ອນ ແລະການຮັກສາຕົວຈາກການດ່າງພ້ອຍຂອງໂລກ” (ຢກບ 1:27). ຢາ
ໂກໂບຍັງເວ້ົາຕໍ່ໄປອີກວ່າ   ຄວາມເຊື່ອອນັແທ້ຈິງແມ່ນການລົງມີຊ່ວຍເຫລືອຄົນອື່ນ ບໍແ່ມ່ນການເວົ້າວ່າຈະ
ຊ່ອຍເທົ່ານັ້ນ. “ຖ້າພີ່ນ້ອງຊາຍຍິງຄົນໃດບໍ່ມີເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມແລະຂາດເຂີນອາ ຫານປະຈໍາວັນ, ແລະຄົນໃດໃນ
ພວກເຈົ້າເວົ້າຕໍ່ເຂົາວ່າ, “ຈົງ່ໄປເປັນສຸກເທີ້ນ, ຂໃໍຫອ້ົບອຸ່ນແລະກິນອີ່ມ” ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສິ່ງຂອງທີ່ເຂົາຕ້ອງການ
ສໍາລັບຕົວນັ້ນ ຈະເປັນປໂຍດອັນໃດ? (ຢກບ 2:15-16).      ໃນເມື່ອເຫັນຄໍາສອນແຈ້ງຢ່າງນີ້ ເປັນແນວໃດ
ພວກເຮົາຈິ່ງເຊື່ອວ່າ ຄວາມເຊື່ອນັ້ນເປັນຄໍາເວົ້າເທົ່ານັ້ນ    ບໍ່ແມ່ນການກະທໍາ, ເປັນພຽງເວົ້າເຖິງພຣະເຈົ້າບໍ່
ແມ່ນເວ້ົາເຖິງການລົງມືປະຕິບັດ ຊ່ອຍເຫລືອຄົນອື່ນຕາມຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ. 

ໃຫສ້ໍາຣວດປໂຍກຂ້າງລມຸນີ້: 
• ຄົນຫລາຍກວ່າໂກດໃນໂລກນີ້ໃຊເ້ງິນປະມານນຶ່ງໂດລາຕໍວັ່ນຊື້ອາຫານລ້ຽງຊີບ 
• ຫລາຍກວ່າ 800 ລ້ານຄົນໄດ້ປະສົບກັບການອຶດຫິວ 
• ຫລາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນ ທີ ່ເປັນເດັກນ້ອຍ ລູກຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຕາຍໄປກ່ອນມີອາຍຫຸ້າປີ

ແຕ່ລະປີ 
• ຫລາຍກວ່າ 500,000 ພັນຄົນໄດ້ຕາຍແຕ່ລະປີເວລາຄອດລູກເພາະບໍ່ມີຢາປົວພຽງພໍ 
• ຫລາຍກວ່າ 2.2 ລ້ານຄົນໄດ້ຕາຍເປ ັນພະຍາດເພາະນໍ້າດື່ມບໍ່ສະອາດ. 

 
ສລຸບ: 
 ໃນໂລກນີ້ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນໃຫພ້ວກເຮົາເຮັດແຕ່ສິ່ງຖືກຕ້ອງແລະມີສິນທັມ    ເພາະເປັນໂລກຂອງ
ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງ.  ທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນກັບຕານີ້ມາຈາກສີພຣະຫັດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.  ໃນເມື່ອ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫພ້ວກເຮົາໄດ້ຢູ່ອາສຍັແລ້ວ ພວກເຮົາຈົ່ງພາກັນເຮັດໃຫ້ໂລກນີ້ເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທີ່ພຣະ
ເຈົ້າຊອບພຣະທັຍ ຄໃືຫ້ເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງ ແລະຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ.   
 ພວກຢິວໃນສມັຍບູຮານເຂົ້າໃຈວ່າສິ່ງທີ່ມີນັ້ນມຂີອບເຂດ.     ການເປັນຄົນຮັ່ງມໝີາຍຄວາມວ່າຄົນ
ອື່ນຕ້ອງທຸກ.  ຄວາມຮັ່ງມໝີາຍຄວາມວ່າ ບໍມ່ີຫລາຍສໍາລັບຄົນອື່ນ.  ຖ້າມີຊັບສິນຫລາຍ ກໝໍາຍຄວາມວ່າ
ຄົນອື່ນຕ້ອງເປັນໜ້ີເປັນສິນ ທີ່ເປັນສາຍເຫດນໍາໄປເຖິງຄວາມທຸກຈົນ.       ດັ່ງນັນ້, ໃນປີ ຈບູລີີ (ປຫີລຸດໜ້ີ) 
ດິນທຸກຕອນນັ້ນຕ້ອງສົ່ງຄືນໃຫເ້ຈົ້າຂອງເກົ່າ,  ຍົກໜ້ີໃຫ້ຄົນອື່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝູບ່້ານແລະ ເສຖກິດກັບຄືນດີ
ເປັນປົກກະຕິຕາມເດີມ.   
 ສິ່ງທີ່ເວ້ົາມານັນ້ເປັນສິ່ງເຂົ້າໃຈຍາກ.     ຄົນທີ່ເຊື່ອກໍຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ຮູ້ຈັກຈະເຮັດແນວໃດກັບຄໍາ
ສອນຢ່າງນັ້ນ.  ແຕ່ສິ່ງນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫພ້ວກເຮົາປະຕິບັດຄື ເຮັດສິ່ງຖືກ ຕ້ອງ.  ການເປັນ
ຫ່ວງ ແລະເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນເປ ັນເຄື່ອງມືເພື່ອຈະນໍາຄົນມາຫາອົງພຣະເຢຊູເຈົ້າ.    ການຊອກສແວງຫາ 
ນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະຄຣິດຄືໃຫພ້ວກເຮົາເປັນຜູ້ຫຸ້ນສ່ວນຂອງພຣະເຈົ້າ ຕໍ່ໂລກທີ່ກໍາລັງເຈັບປວດ.   
 
ຄໍາຖາມ 
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1. ຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຄວນເອົາໃຈໃສເ່ຖິງຄໍາສອນຂອງປີ ຈບູີລີ (ປຍີົກໜ້ີ) ຫລາຍປານໃດ? 
 
2. ທ່ານຄຶດຢ່າງໃດວ່າ ເປັນຫຍັງຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຈິ່ງບໍ່ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ສິ່ງຖືກຕ້ອງ ມີສິນທັມຊຶ່ງ  
    ພຣະເຈົ້າເປັນຫວ່ງ? 
 
3.  ຫລາຍປານໃດທີ່ຄຣິສະຕຽນຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າເປັນຫ່ວງຕໍ່ຄົນທຸກຍາກ ແລະຜູ້ຖືກຫົ່ມ 
     ເຫງຖືກບັງຄັບ? 

 
4. ຄຣິສຕະຈກັຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ຕໍ່ຄົນທຸກຍາກ?  ສິ່ງທີ່ເຮັດນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນຄຣິສມາດເທົ່າ 
    ນັ້ນບໍ່? 
 
 
 
        ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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 ບົດຮຽນທີ 7 
ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ: ເຫນັຢູ່ໃນນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຢຊ ູ

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 11:2-6; 23:23-24; ໂຢຮັນ 1:10-14; ໂຣມ 3:21; 
ຟິລິບປອຍ 2:9-11 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເອຊາຢາ 45:23; ມັດທາຍ 11:2-6; 23:1-39; ໂຢຮັນ 1:1-18; 
ໂຣມ 3:21-26; ຟິລບິປອຍ 2:5-11 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຢູຮ່ວມກັບນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າຄເືພື່ອໄຖ່
ບາບ ແລະຄືນດີກັນ, ໃຫຢູ້່ໃນສະພາບເດີມ ແລະ ມສີິນທັມ.                         

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຊີວິດແລະການສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖິງຮູບ
ພາບຄົບເຕັມເຖິງນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອຖວາຍຕົວເອງໃຫ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປຕາມທີ່ພຣະອົງໄດ້
ຮ່ວມຢູ່ໃນນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ, ການຮັບໃຊທ້າງດ້ານ
ຮ່າງກາຍ ແລະຈິດວິນຍານ. 

 

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ 
 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມສ້າງຕົນເອງໃຫເ້ຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫຄ້ວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ທຸກໆປີໃນວັນເອກກະຣາດ ທີ່ເມືອງອາແລນຕາ  ພວກຄົນໄດ້ພາກັນສລອງໂດຍຈດັໃຫມ້ີການແລ່ນ 

ທົນ 10 ພັນກິໂມເມັດ.  ມປີຶ້ມເຫລັ້ມນ ຶ່ງໄດ້ຂຽນຂຶ້ນໂດຍມີຊື່ວ່າ ພັນບ່ອນຈໍາເປັນຕ້ອງເຫັນກ່ອນຕາຍ,   ຂ້າ
ພະເຈົ້າເອງ ໄດ້ອາສັຍຢູ່ຣັດຈໍເຈັຽ ມັນເປັນທໍານຽມຂອງຜູ້ຄົນທ່ີຢູ່ຣັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງມປີະສົບປະການໃນ
ເຣ່ືອງນີ້.   

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກະທໍາຕາມທໍານຽມ.  ການແລ່ນທົນເປັນໄປໄດ້ດີ.  ແຕ່ເຫັນວ່າຫລັງຈາກແລ່ນແລ້ວມີ 
ຫລາຍກວ່າ 200 ຄົນໄດ້ພາກັນຂີ່ຣົດໄຟກັບຄືນຫລັງຈາກແລ່ນໃນອາກາດຮ້ອນໃນເດືອນ 7   ໃນເມືອງ ອາ
ແລນຕາ.  ເມື່ອມີຫລາຍຄົນພາກັນຫຸ້ມຂີຣົ່ດໄຟ ໃຜໆກໍຮ້ອນແລະເມື ່ອຍ.     ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວ້ົາກັບຄົນຜູ້ທີ່ຢູ່ 
ທາງຂ້າງວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຕອ້ງການນັ່ງລົງ ຄົນນັ້ນເຫັນສີໜ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າປ່ຽນໄປ  ລາວເລີຍຍິນດີຫຍັບໃຫ້
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ນັ່ງນໍາ.    ຖ້າວ່າບໍ່ມຄີົນໃຫ້ນັ່ງ, ເອົານໍ້າເຢັນໃຫດ້ື່ມ, ແລະມີຄົນວີລົມໃສໜ້່າ ຂ້າພະເຈົ້າຄົງເປັນລົມໄປແລ້ວ 
ຢ່າງແນ່ນອນ.   

ຫລາຍໆຄັ້ງ ຊີວິດຂອງພວກເຮົາເປັນໄປຕາມທີ່ກ່າວມານັ້ນ.  ພວກເຮົາເບື່ອຊີວິດ, ຢູກ່ັບຄົນທີ່ມີແຕ່ 
ບັນຫານາໆປະການ.  ພວກເຮົາພາກັນຊອກທາງອອກຂອງຊີວິດທີ່ເຄັ່ງຕຶງ.    ພວກເຮົາຕ້ອງການລົມຫັນໃຈ.  
ພວກເຮົາລໍໃຫ້ຣົດໄຟແຫ່ງຊີວິດຢຸດແລະເດີນອອກໄປ.ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາກໍໄດ້ຖືກເຕືອນວ່າຊີວິດກໍເປັນຢ່າງ
ນັ້ນແຫລະ ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຫາ ພວກເຮົາຢາກເປີດປ່ອງຢ້ຽມເພື່ອຈະຢ່ ູໄດ້ເພີ້ມອີກມື້ນຶ່ງ. 
 
1.  ນ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈົ້າຄືເຮັດໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບເດີມແລະມີສິນທັມໃນອົງພຣະເຢຊູ:  

(ມັດທາຍ 11:2-6; 23:23-24) 
ບາງທີໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ  ມີສີໜ້າລ່າໄປເມື່ອເວລາຂ້າພະເຈົ້າຂີ່ຣົດໄຟເພາະລາວຖາມອົງພຣະເຢ 

ຊູວ່າ, “ທ່ານເປັນຜູ້ທີ່ຈະມານັ້ນຫລື ຫລຈືະຕ້ອງຄອງຖ້າຜູອ້ື່ນ?”  (ມດັທາຍ 11:2). ເວລາຖືກຂັງໃນຄຸກລາວ
ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຝາຄຸກນັ້ນຈະລົ້ມທັບລາວ   ເພາະລາວຢາກຮູ້ວ່າຜູທ້ີ່ຕົນເອງໄດ້ເຊື່ອນັ້ນກາຍເປັນຜູ້ສົງສຍັ, 
ໝາຍຄວາມວ່າລາວບໍແ່ນ່ໃຈການເປັນພຣະຜູ້ເປ ັນເຈົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູ.     ລາວຖາມຕົນເອງວ່າພຣະເຢຊູ
ເປັນໃຜກັນແທ້ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈິ່ງບໍ່ໄປປ່ອຍຕົນເອງອອກຈາກຄຸກເພາະພຣະອົງມີອໍານາດ.      ຫລາຍໆ
ຄັ້ງພຣະເຢຊູໄດ້ສັນຍາວ່າຈະປົດປ່ອຍຜູ້ຖືກຂົ່ມເຫ່ງໃຫ້ເປັນອິສລະ(ເບິ່ງ ລູກາ 4:18).    ການລົງໂທດທີ່ຕົນ
ເອງຄຶດວ່າຈະມານັ້ນມັນໄປຄ້າງຢູ່ໃສ? (ເບິ່ງ ມັດທາຍ 3:12) 

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາບໍຄ່ຶດວ່າ ໂຢຮັນບັບຕິສໂຕເປັນຄົນສົງສັຍ.      ພວກເຮົາພາກັນຄຶດວ່າ 
ລາວເປັນຄົນປ່າອາສັຍຢູ່ໃນປ່າດິນຊາຍ ກິນຕັກແຕນແລະນໍ້າເຜິ້ງເປັນອາຫານ.   ພວກເຮົາຄຶດວ່າລາວເປັນ
ຄົນສົ່ງສຽງຮ້ອງໃນປ່າ, ຮອ້ງໃຫຄ້ົນເຮັດຫົນທາງຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊື່ໄປແລະເຮັດພູສູງໃຫ້ພຽງເພື່ອທຸກຄົນຈະ
ໄດ້ເຂົ້າມາຮັບເອົາຄວາມພົນ້ຈາກພຣະເຈົ້າທີໄ່ດ້ເຫັນໃນອົງພຣະເຢຊູ (3:1-12). ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໂຢຮັນ
ເປັນຄົນສ ົງສັຍ ແລະມັກຕັ້ງຄໍາຖາມຂຶ້ນມາ, ແຕ່ລາວກໍບໍ່ໄດ້ຖືກຕ້ອງຕິແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.  

ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, “ຈົ່ງເປັນສຸກຕໍ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານເຮົາ” (11:6) ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຕ້ອງຕິຫລລືົງໂທດ 
ໂຢຮັນທີ່ໄດ້ສົງສັຍໂດຍມີຄໍາຖາມຂຶ້ນມາ.    ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກແກ່ຄົນທີ່ໂຢຮັນໄດ້ສົ່ງມາຫາພຣະອົງໃຫ້ກັບ
ໄປບອກໂຢຮັນເຖິງສິ່ງທີ່ເຂົາໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນຄື:   ຄົນຕາບອດເຫັນຮຸ່ງ,  ຄົນເປັ້ຽຍ່າງໄດ້, ຄນົຂີ້ທູດດີພະ 
ຍາດ, ຄົນຫູໜວກໄດ້ຍິນ, ຄົນຕາຍຄືນມາອີກ, ຄົນທຸກຍາກໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດ (11:4-5).  

ພຣະເຢຊູໄດ້ສັ່ງຄໍາດຽວໄດ້ສລູບເຖິງສິ່ງທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບົດທີ່ແລ້ວໄປ ໃນປຶ້ມຂ່າວປະເສີດມັດ 
ທາຍ.  ໃຫ້ຫວນຄືນໄປເບິ່ງສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເນັ້ນໜັກໃນຄໍາສອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເທສນາທີ່ຈ້າຍພູ ມດັ
ທາຍ 5-7, ແຕ່ເຫັນວ່າສິ່ງທີ່ໄດ້ຍິນນັ້ນອາດບໍ່ເປັນການພຽງພໍ.     ດັ່ງນັ້ນ, ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະທານໃຫຄ້ົນທີ່
ໂຢຮັນໄດ້ສົ່ງໄປຫານັ້ນມຄີໍາລາຍງານຫລາຍໆຢ່າງໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນ (ມທ 8-9).     ໃນບົດນີ້ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາສົງສານຕໍ່ຄົນ ແລະກໍເຮັດໃຫພ້ວກເຂົາຄືນດີກັບພຣະອົງ.  ພຣະເຢຊູເທສນາ
ໃຫພ້ວກເຂົາຟັງ ແລະເຮັດໃຫພ້ວກເຂົາເປັນຄົນຄົບບໍຣິບູນ. 

ເຊັ່ນດຽວກັນ ໃນເວລາຕໍ່ມາໂຢຮັນກໍເລີຍມີຄໍາຖາມຂຶ້ນມາເຖິງການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ, ລາວ  
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ອາດເຫັນພຣະເຢຊູສອນເຖິງຄວາມທ່ຽງທັມເປັນຢ່າງດີ.       ພຣະເຢຊູໄດ້ເຕືອນພວກຟາຣີຊາຍເຖິງ ວິບັດທີ່
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບເພາະພວກເຂົາມກີານປະພຶດທີ່ບໍ່ທ່ຽງທັມ.    ໃນປຶ້ມມັດທາຍ ໃນບົດ 23 ພຣະເຢຊູໄດ້ຖື
ເອົາຄວາມຜິດເພາະພວກຟາຣີຊາຍມີທ່າທີຊົ່ວຊ້າໃນການເຊື່ອຖືສາສນາຂອງພວກເຂົາ.       ການສອນເຖິງ 
ຄວາມທ່ຽງທັມໄດ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໃນ ມັດທາຍ 23:23-24.       ພຣະເຢຊູໄດ້ປະນາມພວກຟາຣີຊາຍທີ່
ພວກເຂົາບໍເ່ອົາຫົວຊາເຖິງ “ສິ່ງມີນໍ້າໜັັກ ຫລືສໍາຄັນໃນກົດບັນຍັດ:    ຄວາມທ່ຽງທັມ, ຄວາມເມດຕາ, ແລະ
ຄວາມເຊື່ອ” (23:23) 
 

2.  ນ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈົ້າຄືການໄຖ່ບາບແລະການຄືນດີໃນອົງພຣະເຢຊູ  (ໂຢຮັນ 1:10-14; 
                                                                                                ໂຣມ 3:21-26) 

ໃນອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງການໄຖ່ບາບ ແລະການຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າມັນເປັນ 
ຄວາມຈິງທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກໍາເນີດ ກາຍເປັນເນື້ອໜັງຢ່າງສະພາບມະນຸດ.     ໃຫ້ພິຈາຣະນາເບິ່ງສອງຂໍ້ສໍາ 
ຄັນໃນພຣະຄັມພໃີໝ່ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຈິງທີ່ອ້າງມານີ້. ໃນໂຢຮັນ ບົດ 10:10-14  

ຂໍ້ນີ້ໄດ້ສອນໃຫ້ສລູບເຖິງການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນທາງລົບແລະທາງບວກ.        ທາງລົບແມ່ນ 
“ໂລກນີ້ມີຫລາຍຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ ແລະປະຊາກອນຂອງພຣະອົງບໍ່ຍອມຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງ.”   (ໂຢ 
ຮັນ 1:10-11).  ທາງບວກແມ່ນ “ຜູໃ້ດກໍຕາມຍອມຮັບເອົາໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ, ພຣະອງົປະທານໃຫ້
ຄົນນັ້ນກາຍເປັນບຸດຍິງບຸດຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າ.”  (1:12).  ບໍແ່ມ່ນການແປກຫຍັງເລີຍ ໃຜກໍຕາມຮັບເອົາອົງ
ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ຮັບການຄືນດີກັບພຣະອົງ-ຄວາມສັມພັນທີ່ເຄີຍແຕກຫັກນັ້ນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ.່   ເຣ່ືອງນີ້ຈະ
ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ?   ເຣ່ືອງເກີດຂຶ້ນໄດ້ກໍເພາະຜູ້ທີ່ “ກາຍເປັນເນື້ອໜັງ ແລະສະຖິດໃນຖ້າມກາງພວກເຮົາ”  
ຜູ້ທີ່ເຮົາໄດ້ເຊື່ອແມ່ນ “ພຣະຄໍາ...ແລະພວກເຮົາໄດ້ເຫັນສະງ່າຣາສຂີອງພຣະອົງ,   ຊຶ່ງເປັນພຣະບຸດອົງດຽວ
ຂອງພຣະບິດາຊຶ່ງເປັນພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ” (ໂຢຮັນ 1:14) 

ໂຣມ 3:21-26 ໄດ້ແນໃສກ່ານປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນການໄຖ່ບາບຈາກມຸມອື່ນໆ.      ໃນຂໍ້ນີ້ອາ 
ຈານໂປໂລໄດ້ຊີ້ໃຫເ້ຫັນວ່າ     ຄວາມພະຍາຍາມຂອງມະນຸດເຮົາເຮັດສຸດຂີດກເໍຫັນວ່າຍັງຂາດເຂີນ ບໍເ່ຖິງ
ເປົ້າໝາຍ.    ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມທາງໄວ້ໂດຍອົງພຣະເຢຊູເພື່ອໃຫຄ້ົນເຮົາກາຍເປັນຄົນ “ສິນທັມໂດຍ
ພຣະຄຸນ ຊຶ່ງເປັນຂອງພຣະຣາຊທານໃຫລ້້າໆໂດຍການໄຖ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາມາແລ້ວ,    ການກະ  
ທໍາຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຖວ່ືາເປັນຂອງພຣະຣາຊທານອັນອັມມະຕະໂດຍພຣະໂລຫິດ,    ມີປໂຍດທີ່ 
ສຸດປະກອບດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ” (ໂຣມ 3:24-25). 
 
3. ນ້້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈົ້າແລະການເປັນພຣະເຈົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູ:  (ຟິລິບປອຍ 2:9-11) 

ໃນປຶ້ມຟິລິບປອຍ 2:9-11 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະກາດຂອງພຣະອົງຢ່າງເຕັມສ່ວນ-ທ່ຽງທັມ ແລະ
ການເຮັດໃຫຢູ້່ໃນສະພາບເດີມ,    ການໄຖ່ບາບ   ແລະການຄືນດີກັນ- ໃນເຣື່ອງນີ້ກໍເຫັນຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູ.  
ພຣະເຢຊູຖ່ອມພຣະທັຍລົງ ແລະກາຍ  “ເປັນຄົນເຊື່ອຟັງຈົນຕາຍ-ເຖິງຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນ...ເພື່ອພຣະເຈົ້າ 
ຈະໄດ້ຍົກພຣະອົງຂຶ້ນສູງແລະປະທານພຣະນາມເໜືອນາມຊື່ໃດທັງສິ້ນ, ໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູນັ້ນ 
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ທຸກຫົວເຂົ່າຈະຄຸລົງ ໃນສວັນແລະແຜ່ນດນິໂລກ, ແລະທຸກລີ້ນຈະສາຣະພາບວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ”  (ຟລິິບປອຍ 2:8-11).   

ໝາຍເຫດພາບພົດໃນຂໍ້ 10-11 ສາມາດຫວນຄືນໄປໃນພຣະຄັມພີເດີມໃນປຶ້ມ ເອຊາຢາ 45:23.  ໄດ້
ບອກເຖິງກຽດສັກສີຂອງອົງພຣະເຢຊູ ທີ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ກ່າວນັ້ນແມ່ນເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ. ເປັນຄວາມ
ຈິງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ມີພາກສວ່ນໃນການປະກາດຂອງພຣະບິດາ-ຄວາມທ່ຽງທັມ, ການເຮັດໃຫຢູ້່ໃນສະພາບ
ເດີມ, ການໄຖ່ບາບ ແລະການຄືນດີ-ພຣະເຢຊູເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ! 
 

ຄໍາຖາມ 
 

1. ໃຫ້ຫວນຄດຶເຖິງສະພາບຂອງໂຢຮັນ, ມັນເປັນການສົມຄວນບໍ່ທີ່ຖາມອົງພຣະເຢຊູວ່າ, “ທາ່ນເປັນຜູ້ນັ້ນ     
     ບໍ?່” 
 
2. ທ່ານເຄີຍຖາມເໝືອນໂຢຮັນບໍ່? ເວລາໃດທ່ານມຄີວາມສົງສ ັຍໃນຄວາມເຊື່ອ? 
 
3.  ພຣະເຢຊູໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ ເວລາພຣະອົງກ່າວວ່າ, “ຈົ່ງເປັນສໍາລັບຜູທ້ີ່ບໍ່ຕໍ່ຕ້ານເຮົາ?” 

 
4. ທ່ານເຂົ້າໃຈຫລາຍເທົ່າໃດຕໍ່ການຖວາຍຕົວຂອງທ່ານກັບອົງພຣະເຢຊູ ພ້ອມກັບການປະກາດ ຮັບໃຊ້- 
    ຄວາມທ່ຽງທັມ ແລະການເຮັດໃຫຢູ້່ໃນສະພາບເດີມ ພ້ອມກັບການຄືນດີກັບພຣະເຢຊູ? 
 
 
 
        ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 8 
ປະສົບການເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 19:1-10; ກິຈການ 9: 1-9, 19-22; 16:13-15, 25-34 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 19:1-10; ກິຈການ 9:1-22; 16:13-34 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ການມສີ່ວນໃນພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນເກດີມາຈາກການມີປະສົບ  
                                    ການສ່ວນຕົວກັບຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ການເປນັຄຣິສຕຽນມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນແນວໃດ?. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ຍອມຮັບວ່າການມີພາກສ່ວນໃນພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຜົນຈາກການ 
                                ເປັນຄຣິສຕຽນ ແລະພິສູດວ່າສິງ່ນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົາ້ແລ້ວ 
                                        ຫລືບໍ່. 

ຄໍານໍາ 
ບາງຄົນໄດ້ມກີານປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ; ແຕ່ບາງຄົນກໍກ້າວໄປຢ່າງຊ້າໆ.     ແຕ່ທຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນໃນພັນທະ 
ກິດຂອງພຣະເຈົ້າເພາະໄດມ້ີປະສົບການສ່ວນຕົວກັບຂ່າວປະເສີດ.  
 
ທ່ານແຟຣງ ແດງ ເກີດທີ່ ສປປ ວຽດນາມ.     ພໍ່ຂອງເພິ່ນເຄີຍເປັນທະຫານໝ ໍໃນກອງທັບວຽດນາມໃຕ ້ໃນ 
ສມັຍສົງຄາມ; ພໍ່ໄດ້ໜີອອກປະເທດເມື່ອແຟຣງ ມີອາຍຸໄດ້ແປດປ.ີ   ພໍ່ຂອງແຟຣງໄດ້ຮັບພຣະເຢຊູຢູ່ໃນສນູ 
ອົພຍົບ ແລະລາວໄດ້ໃຊ້ເວລາທ້ອນເງິນເຖິງສິບປີທີ່ນິວອອກລິນ      ເພື່ອຈະນໍາຄອບຄົວໃຫມ້າຢູ່ກັບລາວ. 
 
ແຟຣງມີອາຍສຸິບແປດປີເມືອ່ລາວໄດ້ຍິນເຣ່ືອງພຣະເຢຊູເທື່ອທໍາອິດ;  ລາວໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ມາໃນສາສນາພດຸ. 
ລາວຮູ້ວ່າພຣະພຸດບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າ ແຕລ່າວກໍບໍ່ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າແມນ່ໃຜ. ຫລັງຈາກມາເປັນຄຣິສຕຽນ, ລາວ 
ໄດ້ໃຊ້ເວລາຮຽນພາສາອັງກດິຢູ່ສອງປີ; ຫລັງຈາກນັ້ນກໄໍດ້ຮັບທຶນເພື່ອໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາລັຍຕຸເລນ 
ແລະໃນທີ່ສຸດລາວໄດ້ຮຽນຈົບສໍາເຣັດຂແນງຄະນິດສາດພ້ອມດ້ວຍກຽດພິເສດ. 
 

ຫລັງຈາກນັນ້ແຟຣງໄດ້ຮັບການຊົງເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າໃຫ້ໄປຮັບໃຊໃ້ນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະໄດ້ໄປ 
ຮັບໃຊ້ໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ ແລະເຂດເອເຊັຍ.     ສີ່ປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນອົງການ Worldconnex 
ແລະໄດ້ເຫັນໂອກາດຮັບໃຊ້ຫລາຍໆຢ່າງທີ່ພຣະເຈົ້າເປີດປະຕູໃຫໃ້ນສັຕວັດທີຊາວເອັດນີ້.  ການມີສ່ວນໃນ 
ພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຂອງທ່ານແຟຣງແມ່ນເກີດມາຈາກປະສົບການສ່ວນຕົວກັບຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະ 
ເຈົ້າໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 

1.  ງານລ້ຽງສ່ວນຕົວ: (ລູກາ 19:1-10) 
ການໄປຢ້ຽມເມືອງເຢຣິໂກຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນບັ້ນປາຍຂອງການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ   ແລະກ່ອນ  
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ການສະເດັດເຂົ້າກຸງເຢຣູຊາເລັມຢ່າງຜູ້ມຊີັຍ. ແລະບໍ່ທໍໃ່ດມື້ກ່ອນການຖືກປະຫານຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ. 
 
ເມືອງເຢຣິໂກເປັນເມືອງເກົ່າແກ່; ຫລາຍຄົນອາດຈະຈືເ່ຢຣິໂກໄດ້ໃນຕອນໂຢຊວາຍນໍາໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ 
ເຂົ້າສູ່ແຜ່ນດນິແຫ່ງພຣະສັນຍາ (ໂຢຊວາຍ 9).    ໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູເມືອງເຢຣິໂກກໍເປັນເມືອງທີ່ອຸດົມ 
ສົມບູນແລະໄດ້ຕັ້ງຢ່ ູໃກ້ໆກບັບ່ອນຢ່ ູປັດຈບຸັນ. 
 
ເຮືອນຂອງຄົນເກັບພາສີຊືຊ່ັກຂາຍຄົງຈະເປັນບ່ອນທີ່ທຸກຄົນບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າພຣະເຢຊູຈະໄປແວ່; ຊັກຂາຍເປັນ 
ຄົນເຕັ້ຽແຕ່ມີຊື່ສຽງໃຫຽ່ເພາະເປັນຄົນເກັບພາສີທີ່ຂ້ອນຂ້າງເກ່ັງໃນການສໍ້ໂກງ. ຄົນຢິວຖືວ່າພວກຄົນເກັບພາ 
ສີເປັນຄົນຂາຍຊາດເກີດຂອງຕົວເອງ. ຄນົສ່ວນຫລາຍບໍ່ຢາກພົວພັນກັບຄົນກ່ ຸມນີ້, ຍົກເວ້ັນແຕ່ ພຣະເຢຊູ. 
 
ເພາະຝູງຄົນໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຢ່າງໜາແໜ້ນ, ຊັກຂາຍຮູ້ວ່າລາວບໍ່ມີໂອກາດຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູເພາະ 
ຄວາມຕໍ່າຂອງຕົນ, ລາວຈຶງ່ແລ່ນອອກໜ້າຝູງຊົນ ແລ້ວປີນຂຶ້ນຕົ້ນຊຸກະໂມຣ ເພື່ອຈະໄດ້ເຫນັພຣະອົງ.  ຄນົ 
ທັງຫລາຍຕົກຕະລຶງເມື່ອໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູເອີ້ນຊື່ຊັກຂາຍ  ແລະຂໍໄປພັກທີ່ບ້ານຂອງລາວ. ຫລາຍຄົນພາກັນ 
ຈົ່ມວ່າ ເມື່ອເຫັນສິ່ງທີ່ກໍາລງັເກີດຂຶ້ນ. 
 
ການຢ້ຽມຢາມບ້ານຊັກຂາຍໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງເຈົ້າຂອງບ້ານ; ຫລັງຈາກພົບພຣະເຢຊູ, ຊກັຂາຍກັບໃຈ 
ແລະຮ້ ູວ່າລາວບໍ່ສາມາດທີຈ່ະດໍາເນີນຊວິີດຢ່າງທີ່ເຄີຍເປັນມາ.     ລາວກ່າວວ່າ "ຖ້າຂ້ານ້ອຍໄດ້ສໍ້ໂກງເອົາ 
ຂອງຂອງຜູ້ໃດ ຂ້ານ້ອຍກຍໍອມສົ່ງຄືນໃຫ້ສີ່ທໍ່" (19: 8). ຊັກຂາຍໄດ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ ແລະມີສ່ວນໃນພັນ 
ທະກິດຂອງພຣະອົງ ເພາະໄດ້ມີປະສົບການສ່ວນຕົວກັບຂ່າວປະເສີດ.   ພຣະເຢຊູຈຶ່ງໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ  "ວັນນີ້ 
ຄວາມພົ້ນໄດ້ມາເຖິງບ້ານຫລັງນີ້ ເພາະຄົນນີ້ເປັນລູກຫລານຂອງອບັຣາຮາມເໝອືນກັນ" (19: 10). 
 
2.  ແສງສວ່າງມາບມາຈາກຟ້າ: (ກິຈການ 9:1-9, 19-22) 
ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ທ່ານໃນຖານະອັຄສາວົກໂປໂລ; ແຕ່ຍັງໜຸ່ມຄອບຄົວແລະໝ່ ູເພື່ອນເອີ້ນທ່ານວ່າໂຊໂລ.  ໃນ 
ຕອນພຣະເຢຊູສິ້ນພຣະຊົນ ໂປໂລມີອາຍຸຊ່າວກວ່າປີ;   ລາວເປັນນກັປາດຜູ້ກໍາລງັກ້າວຂຶ້ນຕໍາແໜ່ງໃນກ່ ຸມ 
ການເມືອງຂອງຊາວຢິວ;   ລາວເປັນຄົນຢິວແຕ່ເປັນສັນຊາດໂຣມແຕ່ເກີດ    ແລະເຕີບໃຫຍ່ທີ່ເມືອງຕາໂຊ. 
ລາວເປັນນັກຮຽນຂອງອາຈານຊື່ດັງຄາມາລີເອນ ແລະໂປໂລເກ່ັງດ້ານພາສາກຣີກ ແລະພາສາເຮັບເຣີ. ທ່ານ 
ເປັນຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ມີຄວາມຊາດນິຍົມສູງ, ແລະເປັນຄົນໂຫດຮ້າຍ. ທ່ານມີອະນາຄົດດີໃນສັງຄົມ 
ຢິວ; ແຕ່ທຸກຢາ່ງໄດ້ປ່ຽນແປງໄປເທິງຫົນທາງລະຫວ່າງກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະເມືອງດາມາເຊ. 
 
ໂຊໂລແລະຜູ້ຕິດຕາມໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງດາມາເຊພ້ອມດ້ວຍໃບສັ່ງຈັບຄຣິສຕຽນທີ່ຢ່ ູໃນເມືອງນັ້ນ; ທາ່ນ 
ໄດ້ຈັບກຸມພວກຜູ້ເຊື່ອຫລາຍໆຄົນທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ໃນນັ້ນກໍມີຊະເຕຟາໂນຮ່ວມຢູ່ດ້ວຍ (ກຈິການ 8:1-3). 
ໂຊໂລແລະພັກພວກໄດ້ເດີນທາງໄປໃນຕອນກາງເວັນ,   "ໃນທັນໃດນັ້ນມີແສງສວ່າງມາບມາຈາກຟາ້ອ້ອມ 
ຮອບຕົວທ່ານ" ຈົນເຮັດໃຫລ້ົ້ມລົງແລະຕາກໍບອດ.    ພ້ອມດຽວກັນກໍມີສຽງຈາກສວັນສັ່ງໃຫ້ໂຊໂລເດີນທາງ  
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ຕໍ່ໄປຍັງເມືອງດາມາເຊ ແລະໃຫ້ລໍຟັງຄາໍສັ່ງເພີ້ມ.   
 
ພັກພວກຂອງລາວໄດ້ນໍາໂຊໂລຜູ້ຢ້ານກວົ ແລະຕາບໍ່ເຫັນຮູ່ງໄປເຖິງເມືອງ. ທ່ານໄດ້ນັ່ງລໍຢ່ ູໃນຫອ້ງມືດເປັນ 
ເວລາສາມວນັໂດຍບໍ່ຍອມຮັບອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ; ຄົນແປກໜ້າ ຊຶ່ງເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ທ່ານຈະໄປຈັບໄດ້ 
ມາຢ້ຽມຢາມ. ໂຊໂລຮູ້ວ່າມືຂອງຄົນແປກໜ້າໄດ້ມາຈບັບາຍລາວ ແລະຄົນຜູ້ນັ້ນໄດ້ອະທິບາຍສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດ 
ຂຶ້ນໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈ.      ເພິ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເລືອກໂຊໂລເພື່ອເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດ 
ຂອງພຣະເຈົ້າກັບປະເທດຊາດຂອງທ່ານ; ຫລັງຈາກນັ້ນໂຊໂລກໍສາມາດເບິ່ງເຫັນທກຸຢ່າງອີກ. 
 
"ໃນບັດດຽວນັ້ນ" ໂຊໂລກໍໄດ້ເລີ້ມປະກາດເຣື່ອງພຣະເຢຊູຄຣິດ;ໂຊໂລຜູ້ໄດ້ຮັບຊື່ໃໝ່ວ່າ ໂປໂລໄດ້ພົບພຣະ 
ເຢຊູ, ໄດ້ຮັບເຊື່ອ, ແລະໄດເ້ຂົ້າຮ່ວມໃນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ. ຄຣິສຕຽນໃນສມັຍທໍາອິດກຢໍູ່ໃນລັກສະນະ 
ນັ້ນ; ພວກເຂາົເຈົ້າໄດ້ພົບພຣະເຢຊູ, ໄດ້ຮັບເຊື່ອ, ແລະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ 
 
3.  ແມ່ນ້ໍາທີ່ງຽບ: ( ກິຈການ 16: 13-15) 
ສໍາລັບບາງຄນົ, ການກັບໃຈແລະເຊື່ອເປັນປະສົບການອັນງຽບໆ; ສິ່ງນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບນາງລີເດັຽ.   ໂປໂລ 
ແລະພວກຜູ້ປະກາດໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງເມືອງຟີລິບປອຍດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ.   ພວກເຂົາເຈົາ້ໄດ້ສແວງ 
ຫານິມິດຈາກພຣະເຈົ້າເຣ່ືອງການໄປປະກາດ.   ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສັ່ງຫ້າມພວກເຂົາເຈົ້າບໍໃ່ຫ້ໄປແຂວງ  
ເອເຊັຍ, ພວກເພິ່ນກໍໄດ້ເດີນທາງຕໍ່ໄປຍັງເມືອງໂທອາດ. "ໃນກາງຄືນໂປໂລໄດ້ເຫັນນິມິດ" ມີຊາຍ ຊາວມາ
ເກໂດເນັຽໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ໄປຊ່ວຍ (16: 6-10).     ໂປໂລແລະພັກພວກໄດ້ຮີບເດີນທາງໄປທີ່ເມືອງຟີລິປອຍຊຶ່ງ 
ເປັນເມືອງເອກຂອງເຂດມາເກໂດເນັຽ (16: 11-12). 
 

ຟິລິບປອຍເປນັເມືອງໃຫຍແ່ຕ່ບໍ່ມີສາລາໂຮງທັມ; ໂປໂລແລະພັກພວກໄດ້ພັກຢ່ ູທີ່ນັ້ນຫລາຍວັນ. ໃນວັນຊະ 
ບາໂຕ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພາກັນໄປແຄມຝັ່ງແມ່ນໍ້າ      ແລະຫວັງວ່າຄົນຢິວຈະພາກັນໄປອ້ອນວອນຢູ່ທີ່ນັ້ນ. 
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບພວກຜູ້ຍິງກຸ່ມນຶ່ງທີ່ມາໂຮມກັນຢູ່ເພື່ອໄຫວ້ວອນ ແລະໄດ້ພົບຍິງຄົນນຶ່ງຊື່ລເີດັຽ. ນາງລ ີ
ເດັຽເປັນຄົນຂາຍຜ້າສີມ່ວງອ່ອນ ຈາກເມອືງທົວເຕຣາ; ນາງເປັນຄົນຕ່າງຊາດແຕຢ່ໍາເກງພຣະເຈົ້າ, ເມື່ອໄດ້ 
ຟັງຂ່າວປະເສີດ ນາງກໍໄດຮ້ັບເຊື່ອ; ນອກນັ້ນນາງລີເດັຽຍັງໄດ້ອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ໂປໂລ ແລະພກັພວກໃຫ້ພັກທີ່ 
ເຮືອນຂອງລາວ (16:15). 
 

ຄວາມເຊື່ອຂອງນາງລີເດັຽໄດ້ລາມໄປເຖິງຄົນອື່ນໆ; ຫລາຍຄົນໃນຄອບຄົວຂອງລາວໄດ້ຮັບເຊື່ອ.  ຄຣິສຕະ 
ຈັກທີ່ເມືອງຟລິິບປອຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນກໍເພາະນາງລີເດັຽ ຜູ້ເປັນນັກທຸຣະກິດທີ່ມີອິທິພົນຫລາຍສມົຄວນ. 
 
4.  ພັຍຮ້າຍແຮງ:  ( ກິຈການ 16: 25-34) 
ແຜ່ນດິນໄຫວເປັນພັຍທັມມະຊາດທີ່ໜ້າຢາ້ນ;   ຕົວຢ່າງແຜ່ນດິນໄຫວໃນ ສປປ ຈນີ ໃນປ ີ2008    ໄດ້ເຮັດ 
ໃຫ້ມີຄົນເສັຽຊີວິດຈໍານວນຫລາຍພັນຄົນ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍລ້ານຄົນບໍ່ມີບ້ານຢ່ ູ.    ຂະນະທີ່ໂປໂລແລະ 
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ຊີລາໄດ້ຖືກຄມຸຂັງທີ່ເມືອງຟີລິບປອຍກໍໄດ້ເກີດມີແຜ່ນດິນໄຫວໃນອ້ອມເຂດຄຸກ    ແຕ່ກໍເປັນເຣ່ືອງໜ້າຢ້ານ 
ພໍສົມຄວນ.  
 
ບາງຄົນໄດ້ມາຮັບເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູຖ້າມກາງລົມພະຍຸ;   ສິ່ງນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບນາຍທັມມະໂຮງຜູ້ທີ່ພຣະ 
ທັມບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຊື່. ເພາະການປະກາດຂ່າວປະເສີດ,     ໂປໂລແລະຊີລາໄດ້ຖືກຈັບຂັງຄຸກ; ແຕ່ແທນທີ່ຈະ 
ຮ້ອງໃຫເ້ສົ້າໂສກໃຈ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ອ້ອນວອນແລະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ.    "ໃນປັດຈຸບັນນັ້ນກໍເກີດ 
ແຜ່ນດິນຫວັ່ນໄຫວໃຫຍ່ ຈົນຮາກຄຸກສະທ້ານສະເທືອນ ແລະໃນທັນໃດນັ້ນປະຕູຄຸກກໍໄຂອອກທຸກບານແລະ 
ເຄື່ອງຜູກມັດທຸກຄົນກໍຫລດຸເສັຍ."  ຫລງັຈາກອາການແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ສງົບລົງ ນາຍທັມມະໂຮງໄດ້ເຫັນປະ 
ຕູຄຸກໄຂ ກໍຄດິວ່ານັກໂທດໄດ້ໂດດໜີໝົດແລ້ວ; ເຂົາຈຶ່ງຕຽມພ້ອມທີ່ຈະຂ້າຕົວເອງ. 
 
ໂປໂລຈຶ່ງເອີ້ນບອກນາຍທັມມະໂຮງວ່າ "ຢ່າເຮັດຮ້າຍອັນໃດຕໍ່ຕົວເທາະ ພວກເຮາົຍັງຢ ູ່ທີ່ນີ້ທຸກຄົນ."    ນາຍ 
ທັມມະໂຮງແລ່ນມາຂາບລງົທີ່ຕີນຂອງໂປໂລແລ້ວຖາມວ່າ  "ທ່ານເອີຍ, ຂາ້ນ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດຕໍ່ໄປ 
ຈິ່ງຈະພົ້ນໄດ?້"  ໂປໂລຈຶ່ງໃຫ້ຄໍາຕອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນພຣະຄັມພີ: "ຈົ່ງເຊື່ອວາງໃຈ ໃນພຣະເຢຊູເຈົ້າແລ້ວ 
ທ່ານຈະໄດ້ພົນ້ ທັງຄົວເຮືອນຂອງທ່ານດວ້ຍ" (16: 31).  ຫລັງຈາກນັ້ນໂປໂລໄດ້ປະກາດພຣະທັມໃຫ້ນາຍ 
ທັມມະໂຮງແລະຄອບຄົວ ແລະເມື່ອທຸກຄົນໄດ້ຮັບເຊື່ອ ທ່ານຈຶ່ງໄດບ້ັບຕິສະມານາຍທັມມະໂຮງພ້ອມດ້ວຍ 
ຄອບຄົວຂອງລາວ.  ຕໍ່ຈາກນັ້ນໄປ, ນາຍທະຫານໂຣມຜູ້ນີ້ ແລະນາງລີເດັຽໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ປະກາດສໍາຄັນໃນ 
ຂົງເຂດເມືອງຟີລິບປອຍ ແລະເມືອງມາເກໂດເນັຽນັ້ນ. 
 
ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູມີເຣ່ືອງທີ່ຈະເລົ່າ; ຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຈາກເຫລົ້າ,   ຢາເສບຕິດ, 
ຫລືຄວາມລໍາບາກຕາ່ງໆໃນຊີວິດ. ບາງຄົນກໍບໍ່ມີຫຍັງພິເສດເໝືອນນາງລີເດັຽ; ແຕ່ທຸກຄົນມີເຣ່ືອງທີ່ຈະເລົ່າ 
ໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ.  ເຣ່ືອງຊີວິດຄຣິສຕຽນເປັນເຣ່ືອງທີ່ບໍ່ມີເຣ່ືອງອື່ນໃດທີ່ຈະປຽບທຽບໄດ້. 
 
ຄໍາຖາມ: 

1. ການຮັບເຊື່ອຂອງທ່ານເປນັແນວໃດ? ເຣ່ືອງຂອງທ່ານມີສ່ວນຄ້າຍຄືເຣ່ືອງຂອງຊັກຂາຍ,    ໂປໂລ, 
ນາງລີເດັຽ, ຫລືນາຍທັມມະໂຮງບໍ່? 

2. ຊີວິດຂອງທ່ານຢູ່ໃນສະພາບໃດ ກ່ອນການຮັບເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ? 
3. ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງທ່ານແນວໃດແດ?່ 
4. ທ່ານໄດ້ເວ້ົາເຣ່ືອງພຣະເຢຊູແລະປະສົບການສ່ວນຕົວກັບໃຜແດ່ແລວ້?     ຍັງມີໃຜແດ່ທີ່ທ່ານຢາກ 

ຈະເລົ່າເຣ່ືອງນີ້ໃຫ້ຟັງ? 
 
 

ດຣ. ສິດນີ  ຄານ 
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ບົດຮຽນທີ 9 
ດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈົ້າ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຣມ 12 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຣມ 12 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ການມສີ່ວນໃນພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໝາຍເຖີງການດໍາເນີນຊີວິດ  
                                 ໃນຄວາມສັດຊື່ຕໍພ່ຣະເຈົ້າ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ທຸກຄົນທີ່ເບິ່ງຊີວິດຂອງທ່ານສາມາດຮູ້ໄດ້ບໍ່ວ່າທ່ານເປັນຄຣິສຕຽນ?. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອພິຈາຣະນາເບິ່ງການປະພຶດທີ່ພຣະທັມໃນຕອນນີ້ບອກໃຫ້ເຮົາເຮັດ ແລະ 
                                        ຕັດສິນໃຈວ່າມີຫຍັງແດທ່ີ່ທ່ານຄວນແກ້ໄຂ. 
 

ຄໍານໍາ 
ຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດຈະຕ້ອງມີຊີວິດທີ່ປ່ຽນແປງ       ເພື່ອນິສັຍໃຈຄໍແລະການປະພຶດຂອງພວກເຂົາຈະ 
ສແດງເຖິງຄຸນຄ່າເຣ່ືອງອະນາຈັກສວັນພຣະເຈົ້າ  ຊຶ່ງແຕກຕ່າງກັບຄນຸຄ່າທີ່ຊາວໂລກຍອມຮັບກັນ. 
 
ໂລກທັງຫລາຍຕົກຕະລຶງ ເວລາ ຈອນ ແອຟ ເຄເນດີ້ ຢູເນັຽ, ພັລຍາ, ແລະນ້ອງສາວໄດ້ເສັຽຊີວິດເພາະເຄື່ອງ 
ບິນທີ່ເພິ່ນເປັນຄົນຂັບເອງໄດ້ຕົກລົງສູ່ມະຫາສມຸດອັດແລນຕິກ.     ຈາກການພິສດູຫລັກຖານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ 
ພົບວ່າທ່ານຈອນ ແອຟ ເຄເນດີ້ໄດ້ມີອາການງົງໃນການບັງຂັບເຄື່ອງ ເພາະຄວາມມືດ;  ທ່ານຄິດວ່າຕົວເອງ 
ບິນແບບປົກຕິ ແຕ່ເຄື່ອງບນິຂອງເພິ່ນໃນຕອນນັ້ນໄດ້ຢູ່ໃນສະພາບທ້ອງປີ້ນຂຶ້ນຟາ້; ເພິ່ນໄດ້ບັງຂັບເຄື່ອງບິນ 
ຊັດລົງໃສ່ນໍ້າທະເລ ໂດຍບໍ່ຮູ້ເມື່ອຄີງ.  
 
ຫລາຍຄົນຄິດວ່າຕົນເອງດໍາເນີນຊີວິດທີ່ຖືກຕ້ອງ;     ແຕ່ພໍປຽບທຽບໃສ່ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວ ຄົນທັງ 
ຫລາຍໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດແບບ "ທ້ອງປີ້ນຂຶນ້ຟ້າ." ໃນໂຣມ 12, ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ບົດຮຽນເຣື່ອງການດໍາເນີນຊີວິດ 
ແບບທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຄາໍຖາມສໍາລັບທຸກຄົນກໍຄື:  ທ່ານດໍາເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນແບບໃດ? ການດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງ 
ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງຢ່ ູໃນລັກສະນະໃດ? 
 
1.  ດໍາເນີນຊີວິດບໍຣິສຸດ:  (ໂຣມ 12:1-2) 
ໂປໂລຊັກຊວນໃຫ້ພວກຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍຈົ່ງຖວາຍຕົວເປັນເຄື່ອງບູຊາທີ່ມີຊີວິດແລະບໍຣິສຸດແກ່ພຣະເຈົ້າ "ຊຶ່ງ 
ເປັນການນະມັສການທີ່ສມົຄວນກັບຝ່າຍວິນຍານ" (12:1). ຖ້ອຍຄໍາຂອງໂປໂລວາດພາບທບູທຽນທີ່ຄົນຈູດ 
ໃນເວລານະມັສການ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຖວາຍຕົວເອງໃຫ້ເປັນເໝອືນທູບທຽນທີ່ຖືກຈູດເພື່ອຖວາຍແດ່ພຣະ 
ເຈົ້າດ້ວຍທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາມ ີແລະທຸກໆມື້ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.   ໂດຍພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະ  
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ຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດແບບບໍຣິສຸດ ແລະປ່ຽນແປງເພື່ອຈະເປັນທີ່ພໍພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ. 
 
ຊີວິດທີ່ປ່ຽນແປງເລີ້ມຈາກການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່; ຖິມ້ການປະພຶດເກົ່າທີບ່ໍ່ດີ ແລະຕື່ມນິສັຍທີ່ດີໃສ່ຊວິີດ 
ຂອງພວກເຮົາແຕ່ລະມື້. ຈົງ່ປ່ຽນແປງຄວາມນຶກຄິດຂອງພວກເຮົາ  ເພື່ອອຸປນິສັຍຂອງພວກເຮົາຈະປ່ຽນໃໝ່ 
(12: 2). ໂຢຮັນບັບຕິສໂຕສອນຄົນໃຫ້ຖິມ້ໃຈເກົ່າເອາົໃຈໃໝ່ (ມັດທານ 3:2);  ພຣະເຢຊູສອນເຣ່ືອງຄວາມ 
ສໍາຄັນຂອງການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ (ມັດທາຍ 4:17);  ພວກອັຄສາວົກສັ່ງສອນຄົນທັງຫລາຍເຣື່ອງການ 
ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອາົໃຈໃໝ ່(ມາຣະໂກ 6:12); ພຣະເຢຊູຊງົເຕືອນໃນຕອນນຶ່ງວ່າ    "ແຕ່ຖ້າໝົດທກຸຄົນບໍ່ຖິ້ມໃຈ 
ເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ ກໍຈະຈິບຫາຍໄປເໝືອນກັນ" (ລູກາ 13:5). 
 
2.  ດໍາເນີນຊີວິດແບບສະມາຊິກໃນພຣະກາຍ: ( ໂຣມ 12:3-8) 
ການປ່ຽນແປງບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງໂດດດ່ຽວ; ຄຣິສຕຽນຕ້ອງການຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ໂປໂລປຽບທຽບສັງ 
ຄົມຄຣິສຕຽນກັບຮ່າງກາຍ. ພວກເຮົາແຕກຕ່າງກັນ ແລະໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງກັນເພືອ່ໃຊ້ໃນການ 
ເສີມສ້າງພຣະກາຍ ຫລຄືຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
ໂປໂລໄດ້ເວ້ົາເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆໃນຕອນນີ;້ ພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງເຣ່ືອງຂອງພຣະຣາຊທານໄດ້ 
ເພີ້ມເຕີມໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 12. ສະມາຊກິຄຣິສຕະຈັກແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງກັນ   ແລະມີຂອງພຣະຣາຊທານ 
ຕ່າງກັນ;     ສະນັ້ນແຕ່ລະຄົນມີສິ່ງທີ່ຈະໃຫ້ກັບພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຂອງພຣະເຈົ້າໃນ 
ການໄຖ່ແລະການປ່ຽນແປງ. 
 
ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຈະຕ້ອງກ້າວໄປຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ  ໂດຍສະເພາະເຣື່ອງການຈັດຕຽມ 
ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເພື່ອປ່ຽນແປງໂລກ. ແທນທີ່ພວກເຮົາຈະຖາມວ່າ: ຄຣິສຕະຈກັຊ່ວຍຫຍັງໄດ້ແດ່? ພວກ 
ເຮົາຄວນຖາມວ່າ: ພຣະເຈົ້າມີນິມດິຫຍງັສໍາລັບພວກເຮົາ?      ພວກເຮົາມີຂອງພຣະຣາຊທານຫຍັງແດ?່ ມີ 
ຫຍັງແດ່ທີ່ພວກເຮົາເຮັດໄດ້ເພື່ອໃຫ້ນິມິດຂອງພຣະເຈົ້າສໍາເຣັດ  ແລະເພື່ອຈະໄດ້ຖວາຍກຽດພຣະອົງ? 
 
3.  ດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງສງ່າງາມ:  ( ໂຣມ 12:3, 10-13, 15) 
ມີບາງຄັ້ງ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດບໍ່ສໍາຄັນເທົາ່ກັບເຫດຜົນທີ່ເຮົາເຮັດ ຫລືວິທີທີ່ເຮົາເຮັດ.  ທັສນະຂອງພວກເຮົາ 
ສາມາດຊ່ວຍ ຫລືລົບລາ້ງການປະພຶດ.   ແຕ່ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າສາມາດປ່ຽນແປງທັສນະຂອງພວກເຮົາ 
ໃຫ້ດໍາເນີນຊວິີດທີ່ປ່ຽນແປງແລ້ວ. ໂປໂລຜູ້ເຄີຍເປັນຄົນອວດຕົວ, ຫລອກລວງ, ຫົວແຂງ, ແລະມັກຕໍ່ສ ູ້ໄດ້ມີ 
ປະສົບການເຣື່ອງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ ເພາະຊີວິດຂອງລາວໄດ້ປ່ຽນແປງຈາກຜູຂ້ົ່ມເຫັງຄຣິສຕຽນມາເປັນ 
ຜູ້ຂຽນ 1 ໂກຣິນໂທ 13 ຊຶ່ງເວ້ົາເຣ່ືອງຄວາມຮັກ. 
 
ເພາະພຣະຄນຸພຣະເຈົ້າ ໂປໂລໄດ້ກາຍເປັນຄົນຖ່ອມຕົວ. ພວກເຮາົກໍເຊັ່ນກັນ,  ພວກເຮົາບໍ່ມໜ້ີາທີ່ໃນການ  
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ຊອກຕໍາໜິພວກຜູ້ເຊື່ອດ້ວຍກັນ ແຕ່ໜ້າທີ່ຂອງເຮົາຄືການພິສູດຕົນເອງ (ມັດທາຍ 7: 3-5) ແລະການນັບຖື 
ແລະຮັກຄົນອື່ນໆ. 
 
3.  ດໍາເນີນຊີວິດແບບຂອງແທ້: ( ໂຣມ 12: 9-13) 
ກຸນແຈສໍາຄັນຂອງການດໍາເນີນຊີວິດທີ່ປ່ຽນແປງແລ້ວຄືການເປັນຂອງແທ້; ໝາຍຄວາມວ່າໃຫພ້ວກເຮົາ "ຮັກ 
ກັນເໝືອນສນັພີ່ນ້ອງ" (12:9); ບໍ່ແມ່ນທໍາທ່າຮັກ ແຕ່ໃຫ້ຮັກດ້ວຍໃຈຈິງ. ການເປັນຂອງແທ້ໝາຍເຖິງຄວາມ 
ສັດຊື່, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮາົຈະບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດໃນຊີວິດ.     ເງິນປອມອາດຈະມີຄຸນພາບດ ີ
ກວ່າເງິນແທ້, ແຕ່ເງິນປອມກໍຍັງເປັນເງິນປອມຢ ູ່.  
 
ການເປັນຂອງແທ້ແມ່ນຈຸດສໍາຄັນໃນຄາໍສັ່ງສອນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.      ພຣະອົງສແວງຫາບກຸຄົນທີ່ຈິງໃຈ 
ແລະເປັນຂອງແທ້; ຫລາຍຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣະເຢຊູໃນສມັຍແລກກບໍໍ່ແມ່ນບຸກຄນົທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດ ແຕ່ 
ພວກເຂົາເຈົ້າລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນບຸກຄົນທີ່ຢາກເປັນຂອງແທ້. ອັຄສາວົກແຕ່ລະຄົນເຊັ່ນ ເປໂຕ, ໂທມາ, ໂຢ 
ຮັນ, ແລະຢາໂກໂບ ຕ່າງກມໍີຄວາມບົກພອ່ງກັນທັງນັ້ນ. ພຣະເຢຊູເຄີຍເອີ້ນພວກເຂົາເຈົ້າວ່າເປນັພວກຜູ້ມີ 
ຄວາມເຊື່ອໜ້ອຍ (ມັດທາຍ 6: 30; 8: 26; 14: 31;16: 8; ລູກາ 12: 28). 
 
ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການດໍາເນີນຊີວິດທີ່ປ່ຽນແປງແລ້ວ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງປູກຝັງຄວາມຈິງໃນການປະພຶດ ແລະ 
ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງ "ກຽດຊັງສິ່ງຊົ່ວ" ແລະ "ຍຶດໝັ້ນໃນສິ່ງທີ່ດີ" (12: 9). ຄວາມ 
ຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນກໍໃຫ້ເປນັຄວາມຮັກຈາກໃຈຈງິ. 
 
4.  ສະແດງຊີວິດທີ່ປ່ຽນແປງແລ້ວ:  ( ໂຣມ 12:14-21) 
ໃນຂໍ້ 14-21, ໂປໂລບັລຍາຍເຣື່ອງຊີວິດທີ່ປ່ຽນແປງທີ່ເກີດມາຈາກການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່. ຄາໍບັລຍາຍ 
ໃນຕອນນີ້ມີສວ່ນຄ້າຍຄືກັບການ "ເທສນາຢູ່ຈ້າຍພູຂອງ" ພຣະເຢຊູ ໃນມັດທາຍ 5-7.  ການສກຶສາຄໍາເທສ 
ນາທີ່ຈ້າຍພູຈະເປັນບົດຮຽນທີ່ດີສໍາລັບຄຣິສຕຽນໃນການທີ່ຈະດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ພຣະເຢຊູຊົງສລຸບ 
ຄໍາສອນໃນຕອນນັ້ນວ່າ ການເຮັດຕາມຄໍາສອນເປັນປໂຍດກວ່າການຮູ້ຄໍາສອນ (ມັດທາຍ 7: 21, 24-27). 
 
ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດໂປໂລ ແຕ່ສມັຍຍັງໜ່ ຸມ ແລະຄໍາສອນຂອງທ່ານໃນຕອນນີ້.    ພຣະ 
ທັມກິຈການ 9:1 ເວ້ົາເຖິງໂປໂລວ່າ "ຝ່າຍໂຊໂລ ຫລໂືປໂລຍັງຂ່ ູເຂັນວ່າຈະຂ້າພວກສິດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນ 
ເຈົ້າເສັຽ." ກ່ອນພົບພຣະເຢຊູ, ໂປໂລເປັນຄົນໂຫດຮ້າຍ ແຕ່ຫລັງຈາກໄດ້ພົບພຣະເຢຊູ, ລາວໄດ້ຖິ້ມໃຈເກົາ່ 
ເອົາໃຈໃໝ່; ທ່ານໄດ້ຮຽນໃຫ້ພອນພວກສັດຕຣູຂອງທ່ານ,   ເຮັດຄວາມດີກັບຄົນທີ່ຂົ່ມເຫັງ ແລະຢຽບຫຍາມ 
ຕົວທ່ານ, ເຫັນແກ່ຄົນອື່ນຫລາຍກວ່າຊວິີດຂອງຕົນເອງ. ໂປໂລບໍ່ເຄີຍແກ້ແຄ້ນຄນົອື່ນແຕ່ອະພຍັສເມີ. ກ່ອນ 
ພົບພຣະເຢຊູໂປໂລໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດແບບບິນ "ທ້ອງປີ້ນທ້ອງຂຶ້ນຟ້າ" ແຕ່ຫລັງຈາກພົບພຣະເຢຊູ  ຊີວິດຂອງ 
ທ່ານໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ "ແບບໜ້າມືເປັນຫລັງມື" ເລີຍ. 
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ຄໍາຖາມ: 
1. ທ່ານມີປະສົບການແນວໃດເຣື່ອງການຖຶ້ມໃຈເກົ່າເອາົໃຈໃໝ່?  ການຖິ້ມໃຈເກົາ່ເອົາໃຈໃໝມ່ີຜນົສະ 

ທ້ອນແນວໃດແດ່ໃນຊີວິດທ່ານ? 
 
2. ພຣະເຈົ້າປະທານຂອງພຣະຣາຊທານແນວໃດໃຫ້ທ່ານເພື່ອຈະໄດ້ເປັນພຣະພອນໃຫ້ຄົນອື່ນໆ? 

ທ່ານໄດ້ເຫັນຂອງພຣະຣາຊທານແນວໃດແດ່ໃນຊີວິດຂອງພີ່ນ້ອງຜູເ້ຊື່ອໃນຄຣິສຕະຈັກ?  ພວກພີ່ 
ນ້ອງໄດ້ເຫັນຂອງພຣະຣາຊທານແນວໃດແດ່ໃນຕົວທ່ານ? 

 
3. ທ່ານເຄີຍໄດ້ເຫັນຜູ້ໃດຜ ູ້ນ່ຶງທີ່ເອົາຊະນະຄວາມຊົ່ວດ້ວຍຄວາມດີບໍ?່ 
 
4. ທ່ານຮູ້ວິທີທາງໃດແດ່ທີ່ຈະນໍາຄໍາສອນຂອງໂປໂລໃນໂຣມ 12  ນີ້ໄປປະຕິບັດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? 

 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39

ບົດຮຽນທີ 10 
ມີສ່ວນໃນພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຮ່ວມກັນ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກຈິການ 4: 32-35; 2 ໂກຣິນໂທ 8:1-9; 1 ໂກຣິນໂທ 12:4-13;  
                                     1 ເປໂຕ 2:6-10. 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ກິຈການ 4: 32-35; 1 ໂກຣິນໂທ 12 ; 2 ໂກຣິນໂທ 8—9; 1 ເປໂຕ 2  

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຈະຕ້ອງໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ແຕກຕາ່ງກັນເພື່ອ 
                                      ມີສ່ວນໃນພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຮ່ວມກັນ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ມອບໃຈຮັບໃຊພ້ຣະເຈົ້າໃຫຫ້ລາຍຂຶ້ນບໍ່ ເພື່ອຮ່ວມກັບ  
                                           ສະມາຊກິໂບດຄົນອື່ນໆ ແທນທີ່ຈະເຮັດຜູ້ດຽວ ຫລືບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອພິຈາຣະນາເບິ່ງວິທີທີ່ຈະໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານເພື່ອຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ  
                               ຮ່ວມກັບຄຣິສຕຽນຄົນອື່ນໆ. 
 

ຄໍານໍາ 
 
ຄຣິສຕຽນແທ້ຈະຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນກບັຜູ້ເຊື່ອດ້ວຍກັນ. ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ວ່າຈະນອ້ຍຫລືໃຫຍ,່ 
ທຸກຍາກຫລືຮັງ່ມີ, ຢູໃ່ນຊົນບົດຫລືຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ ່ສາມາດທີ່ຈະມສີວ່ນໃນວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າໄດ.້ ຈຸດ 
ສໍາຄັນບໍ່ໄດ້ຢູທ່ີ່ຖານະຫລືສິງ່ແວດລ້ອມ ແຕ່ຢ່ ູທີ່ນິມິດໝາຍແລະຄວາມຕ້ອງການ. ຄຣິສຕະຈກັສ່ວນຫລາຍ 
ໃນຄະນະຊາວເທີນບັບຕິດເປັນຄຣິສຕະຈັກນ້ອຍຊຶ່ງມສີະມາຊິກນ້ອຍກວ່າ 200 ຄົນ; ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າສາ 
ມາດເຮັດພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ທົ່ວໂລກເພາະຄວາມສັມພັນແລະການຮ່ວມມືກັນ. ຄຣິສຕະຈັກຂອງ 
ພຣະເຈົ້າໃນສມັຍທໍາອິດກມໍີລັກສະນະເຊັ່ນດຽວກັນ. 
 
1.  ທຸກສ່ິງເປັນຂອງກາງ: (ກິຈການ 4:32-35) 
ພຣະທັມໃນຕອນນີ້ເວ້ົາເຖິງຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍແລກ   ຫລັງຈາກຄວາມອັສຈັນເກີດຂຶ້ນໃນວັນເພັນເຕຄໍສະ 
ເຕ; ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສົ່ງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດລົງມາ   ຕາມທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ (ໂຢຮັນ 16: 7-15; 
ກິຈການ 1: 8; 2: 16-18).     ການນໍາທກຸຢ່າງມາເປັນຂອງກາງກໍມອີາຍຸພຽງສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ ແລະເຫດການ 
ຫລາຍຢ່າງໄດ້ເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນກໍຣະນີຂອງອານາເນັຽກັບຊະຟິຣາ (ກຈິການ 5) ແລະການຈົ່ມວ່າແມ່ໝ້າຍຊາວ 
ກຣີກ (ກິຈການ 6).    ແຕ່ກເໍປັນຮູບພາບທີ່ສວຍງາມເມື່ອຄຣິສຕຽມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ 
ສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມເພືອ່ແຜ່, ຄວາມສາມັກຄີ, ແລະຄວາມເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນ. 
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ເວລາພຣະກາຍຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເຕັມລົນ້ດ້ວຍພຣະວິນຍານ,   ພວກເຂົາເຈົ້າກໍເປັນນຶ່ງທາງໃຈແລະຈິດວິນ 
ຍານ. ພວກເຮົາບັບຕິສມີຊືສ່ຽງເຣື່ອງການໂຕ້ຖຽງກັນ;    ແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາມີສຸຂພາບດີໃນຖານະພຣະກາຍ 
ຂອງພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ເປັນນຶ່ງທາງໃຈແລະຈິດວິນຍານ.      ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຫ່ວງໃຍໃນເຣື່ອງນີ້ຊຶ່ງ  
ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຈາກການອ້ອນວອນຂອງພຣະອົງ (ໂຢຮັນ 17), "ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດອ້້ອນວອນເພື່ອຄົນເຫລົ່ານີ້ 
ພວກດຽວ ແຕ່ເພື່ອຄົນທັງປວງທີ່ວາງໃຈໃນຂ້ານ້ອຍ ເພາະຖ້ອຍຄາໍຂອງເຂົາ, ເພືອ່ເຂົາທັງໝົດຈະເປັນອັນນຶງ່ 
ອັນດຽວກັນ ດັ່ງທີ່ພຣະອົງຄືພຣະບິດາຊງົສະຖິດໃນຂາ້ນ້ອຍ ແລະຂ້ານ້ອຍໃນພຣະອົງ…" (ໂຢຮັນ 17: 21). 
 
ເວລາພຣະກາຍຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເຕັມລົນ້ດ້ວຍພຣະວິນຍານ, ພວກເຮົາຈະເປັນພຍານຢ່າງເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບ 
ພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງຄືນພຣະຊົນຈາກຄວາມຕາຍ.    ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍຄົນທີ່ມາຈາກວັທນະທັມ 
ຕ່າງໆກັນ: ອສິລາມ, ພຸດ, ຮິນດູ, ຢູດາຍ,   ແລະພວກຍຸກໃໝ.່ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ບໍ່ມີໃຜເໝອືນ ໃຫ້ກບັຝງູຊົນເຫລົ່ານີ.້ 
 
ເວລາພຣະກາຍຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເຕັມລົນ້ດ້ວຍພຣະວິນຍານ,      ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າຈະສອ່ງຜ່ານຊີວິດ 
ຂອງພວກເຮົາ.     ຢ່າໃຫພ້ຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າຂັງຢ ູ່ໃນຂອບເຂດຂອງຄຣິສຕະຈັກ ແຕ່ໃຫ້ພຣະຄຸນນັ້ນໄດ້ 
ສ່ອງແສງອອກໄປໃນສັງຄມົຂອງພວກເຮົາຕລອດເວລາ. 
 
2.  ຖວາຍເກີນຄວາມສາມາດ:  (2 ໂກຣິນໂທ 8: 1-9) 
ຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກຣິນໂທເປັນຄຣິສຕະຈັກທີ່ມຖີານະດີສົມຄວນ;    ໂປໂລໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ທີ່ນັ້ນເຖິງສິບ 
ແປດເດືອນ. ໂກຣິນໂທເປັນເມືອງທີ່ມີຄນົກຣີກຢ່ ູຫລາຍ ແລະເປັນເມືອງທີມັ່ງຄັ່ງສົມບູນດີ.  ເວລາເວົ້າເຣ່ືອງ 
ການຖວາຍກບັຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທ,    ໂປໂລໄດ້ເອີ່ຍເຖິງຄຣິສຕະຈັກທີ່ແຂວງມາເກໂດເນັຽເພື່ອເປັນຕົວ 
ຢ່າງ.   ຄຣິສຕະຈັກໃນແຂວງມາເກໂດເນັຽເປັນຄຣິສຕະຈັກທີ່ທຸກລໍາບາກ ຊໍ້າຍງັຖືກການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງຢ່າງ 
ໜັກ    ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີຄວາມຍິນດີໃນການຖວາຍໃຫ້ກັບພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ, "ຄວາມຍາກຈົນ 
ອັນເຫລືອປະມານຂອງເຂົານັ້ນ ກໍໄດ້ປາກົດລົ້ນອອກມາເປັນໃຈສດັທາອັນກວ້າງຂວາງ" (ຂໍ ້2). 
 
ຄຣິສຕຽນທີ່ເຄີຍທຸກລໍາບາກຍັງເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີເຣ່ືອງຄວາມເພື່ອແຜ່ໃນສມັຍນີ.້   ຄຣິສຕຽນເຜົ່າໂມ້ງທີ່ອົພ 
ຍົບມາຈາກປະເທດລາວຫລັງຈາກສົງຄາມວຽດນາມ       ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຄະນະສະຕຣີຂອງສະພາ 
ຣັດມີນີໂສຕາ; ພວກສະຕຣສີ່ວນຫລາຍເປັນຜູ້ສູງອະຍແຸລະມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍ. ເໝອືນດ່ັງຄຣິສຕຽນມາເກໂດ 
ເນັຽ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງອອກເຣື່ອງຄວາມເສັຽສະລະແລະການຖວາຍເພື່ອວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ.  
 
ຄຣິສຕຽນຊາວຂເມນ ທີ່ລອດແອງເຈີລສີກໍເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີອີກກຸ່ມນຶ່ງ;   ເຖິງຈະເປັນຄຣິສຕະຈັກນ້ອຍ ແລະ 
ມີສະມາຊິກທີມ່ີລາຍໄດ້ຕໍ່າ, ຄຣິສຕະຈັກນີ້ໄດ້ມີສ່ວນໃນການຕັ້ງຄຣິສຕະຈັກໃໝ່ 300 ແຫ່ງໃນພາກຕາເວັນ 
ຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດຂເມນ ແລະໄດ້ມີຜູ້ເຊື່ອເຖິງ 20,000 ຄົນ.     ຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນໂທ  ແລະ 
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ພວກເຮົາທັງຫລາຍຕ້ອງການຄໍາໜູນໃຈຈາກອ້າຍນ້ອງຄຣິສຕຽນຜູ້ທີ່ໄດ້ "ຖວາຍເກີນຄວາມສາມາດ"  ເພື່ອ 
ພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ  ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ກະທໍາຢ່າງດຽວກັນ. 
 
 
3.  ໃຫ້ຂອງພຣະຣາຊທານເພື່ອຈຸດປະສົງ: (1 ໂກຣິນໂທ 12:4-13) 
ພຣະເຈົ້າຊົງສາ້ງພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນບໍ່ເໝອືນກັນ.  ຫລາຍຄົນເສັຽເວລາ ແລະຊັບສິນເພື່ອຈະເປັນຄືຄົນອື່ນ. 
ຫລາຍເທື່ອພວກເຮົາຄິດວ່າຕົວເອງເປັນຜູ້ຜິດຫວັງ ເພາະເບິ່ງທາງນອກ; ແຕ່ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກ 
ເຮົາເບິ່ງຕົວເອງແຕ່ຂ້າງໃນອອກມາ.  ທ່ານມີຫຍັງແດ່ທີ່ພິເສດ?    ພຣະເຈົ້າໄດໃ້ຫ້ຂອງພຣະຣາຊທານຫຍງັ 
ແດ່ ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ເຮັດພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງໃຫສ້ໍາເຣັດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? 
 
ເບິ່ງຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ໂປໂລໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນພຣະທັມຕອນນີ້; ມຫີຍັງແດ່ທີ່ທ່ານມີ? ຖ້າບໍ່ມ ີກໍໃຫ້ພິສູດວ່າ 
ຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ທ່ານມີອາດຈະຕກົຢ່ ູໃນກຸ່ມນຶ່ງ.     ການຮູ້ຂອງພຣະຣາຊທານຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ອາດຈະ 
ເປັນເຣ່ືອງຍາກສໍາລັບບາງຄົນ, ແຕ່ຜູ້ນາໍຂອງທ່ານສາມາດທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂົາ້ໃຈຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ທາ່ນ.   ຈຸດສໍາຄັນກໍຄື ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ຂອງພຣະຣາຊທານຂອງຕນົ 
ເພື່ອຈະໄດ້ມີສ່່ວນໃນການເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ ຄືຄຣິສຕະຈັກ.  
 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ຄຣິສຕຽນທຸກໆຄົນ; ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບບໍ່ຄືກັນ; ແຕ່ເມື່ອຄຣິສ 
ຕຽນທຸກໆຄົນໄດ້ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ຕົນມີ  ສິ່ງອສັຈັນກໍຈະເກດີຂຶ້ນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດ. 
 
4. ປະໂລຫິດຫລວງ:  (1 ເປໂຕ 2: 6-10) 
ພຣະທັມນຶ່ງເປໂຕບົດທີສອງ ໄດ້ເຮັດໃຫຫ້ລາຍຄົນຕົກຕະລຶງ; ຄຣິສຕຽນສ່ວນຫລາຍບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າຕົວເອງເປັນ 
"ປະໂຣຫິດຫລວງ."  ສະມາຊິກຂອງໂບດຄາໂຕລິກຮູ້ວ່າປະໂຣຫິດແມ່ນໃຜ; ພວກເຮົາມັກເອີ້ນວ່າ  "ຄຸນພໍ່" 
ແຕ່ໃນກຸມ່ຂອງພວກບັບຕິດແລ້ວພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄໍາວ່າປະໂຣຫິດ ເວລາເວົ້າເຖິງພວກສິດຍາພບິານ ແລະ 
ອາຈານທັງຫລາຍ.  
 
ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນເປັນປະໂຣຫິດ; ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນສາມາດເຂົາ້ຫາພຣະເຈົ້າໂດຍທາງພຣະເຢຊູ. ພຣະອງົ 
ຊົງເປັນຫີນເສົາເອກ; ເພາະພວກເຮົາເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ,  ພຣະອົງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພວກເຮົາໃຫ້ເປັນປະໂຣ 
ຫິດຫລວງ ເພືອ່ປະກາດພຣະສະງ່າຣາສຂີອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເອີ້ນພວກເຮົາອອກມາຈາກຄວາມມືດ.    ພວກ 
ເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນພຍານເຣື່ອງຂອງຕົວເອງ ແຕ່ເປັນພຍານເຣື່ອງພຣະເຈົ້າແລະຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ. 
 
ຄຣິສຕຽນຫລາຍໆຄະນະໃນສມັຍນີ້ໄດ້ມກີານແຍກພວກຣະຫວ່າງອາຈານ (clergy) ແລະສະມາຊິກທົ່ວໄປ 
(laity). ແຕ່ໃນສມັຍທໍາອິດບໍ່ໄດ້ມີການແຍກພວກອາຈານ    ແລະພວກສະມາຊິກ ເພາະຖືວ່າຄຣິສຕຽນທຸກ 
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ຄົນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນພຣະກາຍ. ແຕ່ລະຄນົມີຂອງພຣະຣາຊທານແລະຄວາມສາມາດໃນການຈດັຕຽມຊຶ່ງກັນ 
ແລະກັນເພື່ອຮັບໃຊ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໃນການຂຍາຍອານາຈັກສວັນໃນໂລກມະນຸດ. 
 
ສລຸບ: 
ຄຣິສຕະຈັກກາ້ວໜ້າໄປດ້ວຍດີເວລາພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດຍອມເຮັດຕາມພຣະປະສົງ.  ຈຸດປະສົງຂອງ  
ຄຣິສຕະຈັກບໍແ່ມ່ນເຮັດໃຫສ້ະມາຊິກເພິ່ງພໍໃຈຫລາຍຂຶ້ນ;  ຄຣິສຕະຈັກບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີ 
ຄວາມສໍາເຣັດ;  ແຕ່ຄຣິສຕະຈັກຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຈະໃຫ້ຈຸດປະສງົຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຊຶ່ງແມ່ນການຕາມຫາ 
ຄົນທີ່ຫລົງທາງ ແລະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໃຫ້ພົນ້ໄດ້ສໍາເຣັດລົງ. ເວລາພວກຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍຮ່ວມມືກນັເຮັດພັນທະ 
ກິດຂອງພຣະເຈົ້າ,      ພວກເຂົາເຈົ້າໄດຮູ້້ຂອງພຣະຣາຊທານຂອງຕົວເອງ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງ 
ພຣະເຈົ້າສໍາເຣັດໃນໂລກ. 
 
ຄໍາຖາມ: 

1. ທ່ານໄດ້ຖວາຍຫລາຍປານໃດ ໃຫ້ກັບພນັທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນປີທີ່ຜ່ານມາ?  ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງ 
ຖວາຍ? ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດຫລັງຈາກໄດ້ຖວາຍແລ້ວ? 

2. ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຂອງພຣະຣາຊທານແນວໃດແດ່ກັບທ່ານ? ຄົນອື່ນໄດ້ເຫັນຂອງພຣະຣາຊທານແນວ 
ໃດແດ່ໃນຕົວທ່ານ? 

3. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການໃນຄຣິສຕະຈັກທີ່ເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍ່? 
4. ເວລາພຣະທັມ 1 ເປໂຕ 2: 9 ບອກວ່າທາ່ນຄື "ປະໂຣຫິດຫລວງ," ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຖວ່ືາເປັນຄວາມຮັບ 

ຜິດຊອບ ແລະເປັນກຽດສໍາລັບທ່ານເອງ? 
 
 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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 ບົດຮຽນທີ 11 
ນໍາຄວາມປອງດອງດ້ວຍຂ່າວປະເສີດ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົບຮຽນນ້ີ:  2 ໂກຣິນໂທ 5:11-21; ໂກໂລຊາຍ 1:24-29 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  2 ໂກຣິນໂທ 4--5; ໂກໂລຊາຍ 1:24-29 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ການປະກອບສ່ວນໃນພາຣະກິດພຣະເຈົ້າແມ່ນການໄດ້ບອກຜູ້ອື່ນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:  ທ່ານໄດ້ເຮັດອັນໃດປະກອບສ່ວນໃນການປະການໃນໂບດຂອງທ່ານແດ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອຊັກຊວນທ່ານໃຫປ້ະກອບສ່ວນໃນພາຣະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. 

ຄໍານໍາ 
ໂປໂລ ຜູ້ເປັນອັຄສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຊຶ່ງຖວາຍຕົນເອງເປັນອັຄສາວົກທີ່ຕາມນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ 

ໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍ  ເພື່ອກະຕຸ້ນຈິດໃຈພີ່ນ້ອງຄຣິສຕຽນທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທໃຫ້ໃຊ ້ເວລາທ່ີມີຢູ່ປອງດອງກັນໃນ 

ພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດ  ແລະນໍາຂ່າວການຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບນີອ້ອກໄປເວົ້າແລະຊັກຊວນຄົນ 

ທັງຫລາຍໃຫກ້ັບໃຈໜີຈາກທາງຊົ່ວຂອງເຂົາ ດ້ວຍວ່າພຣະເຈົ້າພ້ອມທີ່ຈະອະພັຍແກ່ເຂົາ ຫາກເຂົາກັບໃຈ. 
 

1.  ທີມ່າຂອງກໍາລັງໃຈ: (2 ໂກຣິນໂທ 5:11-14) 
ໂປໂລບອກວ່າເພິ່ນມີແຮງຈູງໃຈສອງປະການທີ່ເຮັດໃຫເ່ພິ່ນມີກໍາລັງວັງຊາໃນການປະກາດເຣື່ອງພຣະເຢຊູ

ຄຣິດຄື;   

1. ໂປໂລເປັນອັຄສາວົກທີຢ່ໍາເກງພຣະເຈົ້າ, ດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງນີ້ເອງເພິ່ນຈຶ່ງຮີບຮ້ອນໃຈຊັກຊວນຜູ້ເຊື່ອໃຫ້

ປະກາດ ແລະຊັກຊວນຜູ້ບໍ່ເຊື່ອໃຫກ້ັບມາເຊື່ອພຣະເຈົ້າ.  ໂປໂລເຂົ້າໃຈວ່າການປະກາດເຣື່ອງຂອງພຣະອົງ

ເຈົ້ານັ້ນເປັນຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນຊ່ອຍກັນປະກາດ.“ເພາະເຫດທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກຄວາມຢໍາເກງອົງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລ້ວ ເຮົາຈຶ່ງຊັກຊວນຄົນທັງຫລາຍ” (ຂໍ້ 11ກ). ໂປໂລຍັງຫວັງໃຈວ່າຜູ້ທີ່ເຊື່ອທຸກຄົນຄົງມໃີຈ

ຮັບຜິດຊອບໃນການປະກາດນີ້ເໝືອນກັນ, ຫລາຍເທື່ອເຮົາເຂົ້າໃຈຜິດວ່າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະກາດ

ຂ່າວປະເສີດທາງວາຈາຫລືການກະທໍາເປັນໜ້າທີ່ຂອງພວກອັຄສາວົກ, ພວກບັນດາສິດຍາພິບານ,  ຫລືບັນ 

ດາອາຈານເທົ່ານັ້ນ ການທີ່ຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍຄຶດດັ່ງນີ້ກໍເພາະລືມໄປວ່າ ພວກອັຄສາວົກກໍດີ,   ພວກສິດຍາພ ິ

ບານຫລອືາຈານກໍດີ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ລອດພົ້ນໂດຍພຣະຄຸນທາງຄວາມເຊື່ອກັນທັງນັ້ນ    ດັ່ງນັ້ນຫາກທຸກຄົນ

ເຫັນແກ່ພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກພ້ອມທັງຢໍາເກງກຈໍະເປັນເໝືອນໂປໂລ. ດ້ວຍເຫດນີ້ໂປໂລຈຶ່ງກ່າວກັບຜູທ້ີ່

ເຊື່ອວ່າ “ເຮົາຫວັງໃຈວ່າໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບຂອງພວກເຈົ້າຄົງຮູ້ຈັກເຮົາເໝືອນກັນ” (ຂໍ້ 11ຂ).  
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 2. ໂປໂລເຫັນແກ່ຄວາມຮັກອັນໃຫຍຫ່ລວງຂອງພຣະເຈົ້າທີໄ່ດ້ສົ່ງພຣະບຸດອົງດຽວລົງມາຕາຍແທນຄວາມ 

ຜິດບາບຂອງເພິ່ນໂດຍກ່າວວ່າ “ດ້ວຍວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດບັງຄັບເຮົາຢູ່” (ຂໍ້ 14). ແປວ່າຄວາມຮັກ 

ອັນໃຫຍຫ່ລວງຂອງພຣະຄຣິດ  ຕາຍແທນຄວາມຜິດຄວາມບາບຂອງເພິ່ນທີ່ໄມ້ກາງແຂນນັ້ນ ໄດ້ເປັນແຮງ

ກະຕຸ້ນຈິດໃຈຂອງເພິ່ນ     ໃຫປ້ະກາດແກ່ຜູ້ບໍ່ເຊື່ອທັງຫລາຍໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ  

ແລະຄວາມຮູ້ຈັກບຸນຄຸນຂອງພຣະເຢຊຄຣິດທີ່ມີຕໍ່ເພິ່ນນີ້ເອງ    ເພິ່ນຊັກຊວນທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໃຫຮູ້້ຈັກຢໍາເກງ

ພຣະເຈົ້າແລະຮູ້ຈັກພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ.  
 

2.  ນໍາຂ່າວສັນຕິສຸກ: (2ໂກຣິນໂທ 5:15-21) 
  ພຣະເຈົ້າຊົງມອບໝາຍໜ້າທີ່ອັນສໍາຄັນໃຫທຸ້ກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງໃຫເ້ປັນຜູ້ນໍາຂ່າວແຫ່ງຄວາມສັນຕິສຸກ 

ໄປຍັງຄົນທັງຫລາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຊື່ອພຣະອົງ,   ເຮົາທັງຫລາຍເປັນເໝືອນເອກອັຄຣາຊາທູດຣະວ່າງພຣະເຈົ້າ

ແລະມະນຸດທັງຫລາຍທີ່ກໍາລັງຫລົງທາງຜິດໃຫກ້ັບລ່າວຕ່າວຄືນຫາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.     ໃນອົງການຂອງ

ຄະນະບັບຕສິໄດ້ສົ່ງຜູ້ຮັບໃຊ້ອອກໄປທົ່ວໂລກທີ່ພວກເຮົາຮ້ອງເພິ່ນວ່າ  “ມິດຊັນແນຣີ”   ແປວ່າສາສນາທູດ, 

ພວກເພິ່ນເປັນທູດຂອງພຣະເຈົ້າຖືກສົ່ງອອກໄປເພື່ອນໍາຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຫລອືອກໄປປົວ

ແປງສັມພັນໃຫ້ ຄົນທັງຫລາຍກັບໃຈຫັນໜີຈາກທາງຜິດບາບແລ້ວກັບຄືນຫາພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງເຂົາທຸກຄົນ. 

ທ່ານອາດເຄີຽໄດ້ຍິນເຣ່ືອງທູດຈາກປະເທດນຶ່ງໄປປະຈໍາຢູປ່ະເທດນຶ່ງມາແລ້ວ      ໜ້າທີ່ຂອງທູດແມ່ນສ້າງ

ຄວາມສັມພັນໃນຣະວ່າງສອງປະເທດສັນໃດ       ຄຣິສຕຽນກໍມີໜ້າທີ່ສ້າງຄວາມສັມພັນໂດຍນໍາຄົນບາບທັງ 

ຫລາຍໃຫລ້ົບລ່າວຕ່າວຄືນຫາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສັນນັ້ນ, ສອງປະການທີ່ຜູນ້ໍາຂ່າວປະເສີດ  (ທດູຂອງພຣະ 

ເຈົ້າ) ອອກໄປຄື;        1.  ຄວນຄຶດສເມີວ່າທີ່ເປັນທູດຂອງພຣະເຈົ້າ ໄປປະຈາໍການໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະ

ເຢຊູຄຣິດ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຕົນເອງ.   2. ຕ້ອງເປັນຄົນສັດຊື່ຕໍ່ໜ້າທີ່ ໂດຍການເປັນສື່ຢ່າງແທ້ຈິງ. 
 

ເຮົາສັງເກດເຫັນຊີວິດພຣະເຢຊູທີ່ຖືກສົ່ງລົງມາຈາກພຣະບິດານັ້ນບໍໄ່ດ້ເຮັດຕາມໃຈເພິ່ນຈັກຢ່າງ     ແຕ່ຕາມ

ນໍ້າພຣະທັຍພຣະບິດາ, ດ້ວຍເຫດນີ້ໂປໂລຜູ້ເປັນອັຄສາວົກຈຶ່ງກ່າວວ່າ    “ແຕ່ນີ້ຕໍໄ່ປເຮົາຈະບໍ່ສັງເກດຮູ້ຜູ້ໃດ

ຕາມມາຕະກຖານຂອງມະນຸດ” (ຂໍ້ 16).  ແປວ່າເພິ່ນຈະບໍໃ່ຊ້ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຂອງເພິ່ນຕີຣາຄາມະ

ນຸດອີກຕໍ່ໄປ, ເພາະວ່າມະນຸດເຮົາມັກຈະເຫັນແຕ່ຄວາມຜິດຜູ້ອື່ນ     ສ່ວນໄມ້ທັງທ່ອນໃນຕາຂອງຕົນກໍບໍຮູ່້.   

ໂປໂລເອງເຄີຽຂົ່ມເຫັງຄຣິສຕຽນດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງມາກ່ອນ   ມາບັດນີ້ໂປໂລຈະເບິ່ງຄຣິສຕຽນເປັນຄົນບໍຣິ

ສຸດແລະໜ້າຮັກທັງນັ້ນ ເພາະໂປໂລເຂົ້າໃຈວ່າ   “ເຫດສັນນັ້ນຖ້າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຜູ້ນັ້ນກໍເປັນຄົນທີ່ຖືກ 

ຊົງສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ແລ້ວ ເບິ່ງແມ, ກາຍເປັນສິ່ງໃໝທ່ັງນັ້ນ” (ຂໍ ້17). ຊຶ່ງແປວ່າຄວາມຜິດບາບເກົ່ານັ້ນຖືກຊໍາຮະ 

ລ້າງແລ້ວ    ເມື່ອຄຣິສຕຽນກາຍເປັນຄົນແລ້ວພຣະເຈົ້າຈຶ່ງມອບໜ້າທີ່ອັນສໍາຄັນນີ້ໃຫໄ້ປນໍາຄົນຜິດບາບໃຫ້
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ກັບມາຫາພຣະອົງ ເພື່ອພຣະອົງຈໍາຊໍາຮະລ້າງເຂົາໃຫບ້ໍຣິສຸດ  “ຊົງປະທານໃຫເ້ຮົາມີໜ້າທີ່ປະຕິບັດໃນການ 

ຄືນດີກັນນັ້ນ” (ຂໍ້ 18). 
 

ໂປໂລຍັງບອກອີກວ່າ   “ບໍໄ່ດ້ຊົງຖືໂທດໃນການຜິດບາບຂອງເຂົາ ແລະມອບຂ່າວເຣື່ອງການທີ່ພຣະອົງໃຫ ້

ຄືນດີກັນນັ້ນໄວ້ກັບເຮົາ” (ຂໍ ້19).   ແປວ່າພຣະເຈົ້າພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ໂປໂລແລະໃຫອ້ະພັຍທຸກຄົນ ແລະມອບ

ເຣ່ືອງການຍົກໂທດບາບໄວ້ກັບໂປໂລແລະທຸກຄົນອີກ.     ເຣ່ືອງມອບການຍົກໂທດບາບນີ້ມີຢູ່ສອງຄວາມໝ

າຍດ້ວຍກັນຄື; 1. ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ອະພັຍຄວາມບາບຂອງເຮົາທັງຫລາຍແລ້ວ.  2: ໃຫເ້ຮົາອະພັຍຄົນອື່ນ 

ແລະນໍາຂ່າວການໃຫ້ອະພຍັນີ້ໄປບອກຜູ້ອື່ນອີກຕໍ່ໆໄປ.        ຄໍາຖາມມຢີູ່ວ່າ ທ່ານຈະໃຫ້ອະພຍັຜູ້ອື່ນແລ້ວ

ຍອມຮັບໜ້າທີ່ນີ້ໄປບອກຜູ້ອື່ນຕໍ່ໄປຫລືບໍ່?  ໂປໂລຂໍຮ້ອງວ່າ  “ຈົ່ງຍອມໃຫພ້ຣະເຈົ້າຊົງກະທໍາໃຫ້ເຈົ້າຄືນດີ

ກັນກັບພຣະອົງເທີ້ນ” (ຂໍ ້20). ເພາະວ່າການຄືນດີກັນກັບພຣະອົງນັ້ນມີໝາກຜົນອັນສໍາຄັນ “ເພື່ອພວກເຮົາ

ຈະໄດ້ສ່ວນໃນ ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າ” (ຂໍ້ 21).  
 

3.  ຮັບໜ້າທີ່ມອບໝາຍ:  (ໂກໂລຊາຍ 1:24-29). 
ໂປໂລບອກຮັບໜ້າທີ່ມອບໝາຍດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈເພື່ອຄົນທັງຫລາຍຈະໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງການນໍາ

ຂ່າວວ່າພຣະເຈົ້າຍິນດີຈະຍົກໂທດອະພັຍແກ່ທຸກຄົນທີ່ຍອມກັບຄືນມາຫາພຣະອົງ,   ໂປໂລນໍາຂ່າວນີ້ອອກ

ໄປດ້ວຍຄວາມທຸກດ້ານຮ່າງກາຍ ແຕ່ເພິ່ນກໍພໍໃຈໃນໜ້າທີ່ຂອງເພິ່ນ.  “ເຮົາໄດ້ມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຄຣິສຕະຈັກ

ນັ້ນ ຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງມອບພາຣະໃຫ້ເຮົາເພື່ອເຈົ້າທັງຫລາຍ  ເພື່ອຈະໄດ້ກ່າວຂ່າວພຣະທັມຂອງພຣະ

ເຈົ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນ”  (ຂໍ້ 25). ແປວ່າຍອມມອບຕົວຖວາຍໃຈໃຫ້ພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ໆ ຈຶ່ງຍອມທົນທຸກເພື່ອຄົນ

ທັງຫລາຍຈະໄດ້ຍິນຂ່າວພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າທຸກຢ່າງຕາມໜ້າທີ່ຂອງອັຄສາວກົ.  
 

ເຣ່ືອງການຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບເປັນເຣ່ືອງທີ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ຫາກອາສັຍຄວາມຮູ້ຂອງຕົນເອງ

ເປັນເຄື່ອງພິສູດ     ເພາະເຣື່ອງນີ້ເປັນເຣ່ືອງເກີນກວ່າຄວາມຮູ້ແລະຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດ ເຖິງແມ່ນວ່າ 

ພຣະເຢຊູໄດ້ທົນທຸກທໍຣະມານຈົນເຖິງຂັ້ນສະລະຊີວິດຂອງພຣະອົງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ  ເພື່ອເປັນຄົນກາງໃນຣະ 

ວ່າງມະນຸດກັບພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄືດີກັນນັ້ນເຂົາກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເພາະມັນເປັນຄວາມລັບສໍາລັບຜູ້ບໍ່ເຊື່ອນັ້ນເອງ.  
  
 “ຄວາມເລິກລັບທີ່ໄດ້ຊົງບັງໄວ້ແຕ່ຫລາຍເຊັ່ນແລະຫລາຍຊົ່ວອາຍນຸັ້ນ   ມາບັດນີ້ໄດ້ຊົງໂຜດໃຫປ້າກົດແຈງ້

ໃນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງແລ້ວ”  (ຂໍ້ 26).     ທ່ານເປັນເໝືອນຜູ້ຖືຂໍກຸນແຈແຫ່ງຄວາມເລິກລັບເຣ່ືອງແຜ່ນດິນ

ສວັນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,      ທ່ານຖືກພຣະເຈົ້າຍົກຂຶ້ນໃຫຮູ້້ເຣ່ືອງສໍາຄັນ“ພຣະເຈົ້າມພີຣະປະສົງ ທີ່ຈະ    

ສະແດງໃຫໄ້ພ່ພົນເຫລົ່ານັ້ນຮູ້ວ່າ      ໃນຖ້າມກາງຄົນຕ່າງຊາດອັນໃດເປັນຄວາມສົມບູນອັນປະກອບດ້ວຍ 
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ສງ່າຣາສແີຫ ່ງຂໍ້ເລິກລັບ” (ຂໍ້ 27).    ໂປໂລເຊື່ອວ່າພິ່ນເປັນບຸກຄົນສໍາຄັນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃນການນີ້ຈຶ່ງ

ຍອມທົນທຸກເພື່ອສະແດງຕົນເປັນອັຄສາວົກທີ່ຢໍາເກງພຣະເຈົ້າ     ແລະເພື່ອເປັນການຕອບສນອງພຣະຄຸນ

ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະບິດາທີ່ໄດ້ສົ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດມາຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພື່ອຄົນທັງປວງ ໂປໂລຈຶ່ງອົດ 

ທົນຕໍ່ຄວາມລໍາບາກທຸກປະການ “ເພື່ອການນີ້ແຫລະ, ເຮົາຈຶ່ງທົນການໜັກໜ່ວງດ້ວຍການຕໍ່ສູ້ ຕາມພະລັງ

ຂອງພຣະອົງຜູ້ຊົງໂຜດກະທໍາດ້ວຍຣິດອໍານາດໃນຕົວເຮົາ” (ຂໍ້ 29).  
 

ຄໍາຖາມ: 
 

1. ໂປໂລມີແຮງຈູງໃຈໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດສອງປະການມຫີຍັງແດ່? 

 

2. ທ່ານເດມີແຮງຈູງໃຈອັນໃດແດ່?  
 

3. ເທື່ອຫລ້າສຸດທີ່ທ່ານເວົ້າເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນເວ້ົາກັບໃຜ? ຢູໃ່ສ? ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ? 

 

4. ພວກສາສນາທູດມີໜ້າທີ່ສໍາຄັນອັນໃດ? ພຣະເຈົ້າໃຊ້ຜູໃ້ດໃຫເ້ປັນສາສນາທດູ? 

 

5. ໃນສາຍຕາຂອງໂປໂລເມື່ອກ່ອນເປັນຄຣິສຕຽນແລະຫລັງເປັນຄຣິສຕຽນຕ່າງກັນແນວໃດ? 

 

6. ດຽວນີ້ທ່ານເບິ່ງຍາດພີ່ນ້ອງໃນໂບດແລ້ວມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ? ເບິ່ງຄົນບໍ່ເຊື່ອເດ ທ່ານເຫັນແນວໃດ? 

 

7. ເປັນຫຍັງຂ່າວເຣ່ືອງການຄືນດີກັນກັບພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເປັນຂອງເລິກລັບສໍາລັບຄົນບໍ່ເຊື່ອ ແຕໄ່ດ້ເປີດເຜີຽໃຫ ້ 

    ທ່ານຮູ້?  
 

8. ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງອັນໃດເມື່ອທ່ານຮູ້ຈັກຂໍ້ເລິກລັບນີ້?  

 

 

 

 

         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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 ບົດຮຽນທີ 12 
ຊ່ອຍເຫລືອຄົນຂັດສົນ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບ ົດຮຽນນີ້:   ພຣະບັນຍັດສອງ 10:14-19; ອາໂມດ 5:21-24; ມັດທາຍ 25:31-46 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:   ພຣະບັນຍັດສອງ 10:14-19; ອາໂມດ 5:18-24; ມດັທາຍ 25:31-46 
       ລກູາ 10:25-37; 16;19-31. 
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ການຊ່ອຍຜູ້ຂັດສົນແມ່ນການປະກອບສ່ວນໃນພາຣະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:  ທ່ານແລະໂບດຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງເພື່ອຊ່ອຍຜູ້ຈໍາເປັນບໍ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຊັກຊວນທ່ານແລະໂບດຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດຕາມພຣະຄັມພີ. 
 

ຄໍານໍາ 
ເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຄວາມຮັກ ເນື່ອງຈາກວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຄວາມຮັກນີ້ເອງພຣະອົງ
ຈຶ່ງຮັກມະນຸດຢ່າງຫລວງຫລາຍພາຍມາກ    ເມື່ອພຣະອົງຊົງຮັກແລ ້ວພຣະອົງກໍມີພຣະປະສົງໃຫມ້ະນຸດຮັກ
ແລະຊ່ອຍເຫລືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ.         ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຄວນຮັກແລະຊ່ອຍພວກຍິງໝ້າຍ, 
ພວກທຸກຍາກຂາດເຂີນ, ພວກເດັກກໍາພາ້ ຕລອດເຖິງຜູ້ມີຄວາມເຈັບເປັນ ແລະຂັດສົນອື່ນໆ. ພຣະອົງຊົງສັ່ງ
ໃຫປ້ະຕິບັດຕໍ່ກັນແລະເລີ້ມແຕ່ພຣະຄັມພີເດີມຈົນເຖິງພຣະຄັມພໃີໝ່ບາງຕອນດັ່ງນີ້; 
 
1.  ຖ້າຮັກພຣະເຈົ້າຄວນຮັກຜູ້ອ່ືນ:   (ພຣະບັນຍັດສອງ 10:14-19 ) 
ຊື່ພຣະທັມພຣະບັນຍັດສອງໄດ້ຊື່ມາຈາກພຣະບັນຍັດສິບປະການເປັນເທື່ອທີສອງ  ທັງນີ້ເນື່ອງຈາກວ່າພຣະ 
ບັນຍັດຄັ້ງທີນຶ່ງໃນພຣະທັມອົພຍົບ 20  ໂມເຊໄດ້ໂຍນຖິ້ມເພາະວ່າເພິ່ນໃຈຮ້າຍທີ່ເຫັນປະຊາຊນົຂອງພຣະ
ເຈົ້າສ້າງຮ ູບງົວຄໍາເພື່ອຂາບໄຫວ້, ຈາກນັ້ນໂມເຊກໍກັບໄປຍັງພູເຂົາຊີນາຍແລ້ວພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໃຫ້ພຣະບັນ ຍັດ
ເປັນເທື່ອທີສອງໃນພຣະທັມອົພະຍົບ 34 ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວເຖິງໃນພຣະທັມພຣະບັນຍັດບົດ 10 ນີເ້ອງ,   ເຮົາເຫັນ
ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນພຣະຈົ້າທີ່ມີຄວາມຮັກດ້ວຍຄວາມອົດທົນດົນນານ. ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກພວກເຮົາ, 
ພຣະອົງຊົງເລືອກພວກເຮົາໃຫເ້ປັນປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງກໍນັບວ່າເປັນພຣະຄຸນອັນໃຫຍຫ່ລວງແລ້ວ, ເຮົາ 
ທັງຫລາຍຖືກພຣະເຈົ້າຜູຊ້ົງສ້າງທຸກສິ່ງຢ່າງທີ່ຕາເຫັນແລະຕາບໍ່ສາມາເບິ່ງເຫັນ   ພຣະອົງນັ້ນແຫລະຊົງເປັນ
ເຈົ້າຂອງຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ ໄດ້ເລືອກເຮົາໃຫເ້ປັນປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ (ຂໍ້ 14).     ພຣະອົງຊົງ
ເລືອກເອົາເຮົາທັງຫລາຍເພື່ອໃຫພ້ົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບທີ່ຕາມລ້າເຮົາທຸກໆມື້ຕລອດມາ      ເມື່ອເຮົາຖືກ
ເລືອກໄວ້ໃນອ້ອມແຂນອັນອົບອຸ່ນຂອງພຣະອົງແລ້ວ ພວກມານຊາຕາມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜິດແລະບາບ
ນັ້ນຈະບໍ່ສາມາດມາຮາວີເຮົາອີກຕໍ່ໄປ ເວ້ັນໄວ້ແຕເ່ຮົາອອກຈາກອ້ອມແຂນຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ.  
ໂມເຊເຕືອນອິສຣາເອນໃຫ້ເຂົາວາງຕົວເປັນປະຊາຊນົທີ່ຟັງຄວາມວ່າ    “ເຫດສນັນັ້ນແຫລະຕັ້ງແຕ່ບັດນີ້ໄປ 
ຈົ່ງຟັງຄວາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະເຊົາດື້ດືງສາ” (ຂໍ້ 16).  ແປວ່າ ຢາ່ເຮັດຕາມໃຈຊອບຂອງຕົນ ແຕ່ໃຫ້ປະຕ ິ
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ບັດຕາມຄາໍແນະນໍາຂອງອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,   ໂມເຊເຕືອນອິສຣາເອນຢ່າງສຸພາບອ້ອນນ້ອມຄ້າຍຄກືັບພໍ່ທີ່
ຕັກເຕືອນລູກນ້ອຍຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັກ    ໂມເຊຍັງບອກເຖິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍແ່ລະຄວາມຊື່ສັດຂອງພຣະ 
ເຈົ້າອີກວ່າ      “ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຈົ້າຍິ່ງໃຫຍ່ເໜືອບັນດາພຣະທງັໝົດ ແລະອາໍນາດທັງສິ້ນ, ພຣະອົງຍິ່ງ 
ໃຫຍ່, ຊົງຣິດອໍານາດ, ແລະເປັນທີ່ຢໍາເກງ, ພຣະອົງບໍ່ເຫັນແກ່ໜ້າຜູໃ້ດແລະບໍ່ເຫນັແກ່ສິນຈ້າງຮາງວັນໃດໆ” 
(ຂໍ້ 17).     ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນທັມແລະມຄີວາມເມດຕາກະຣຸນນາແກ່ທຸກໆຄົນໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກແມ່ 
ໝ້າຍ ທີ່ຂາດຫົວໜ້າຄອບຄົວເບິ່ງແຍງ  ແລະພວກຄົນຕ່າງດ້າວທີ່ເຂົ້າມາອາສັຍໃນແຜ່ນດິນຂອງປະຊາຊົນ
ຂອງພຣະອົງ  ນອກນີ້ພຣະເຈົ້າຍັງສັ່ງປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ຮັກແພງຊ່ອຍເຫລືອຄົນເຫລົ່ານີ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້
ເຂົາລືມວ່າ ຄັ້ງນຶ່ງເຂົາເຄີຽເປັນຄົນຕ່າງດ້າວໃນປະເທດເອຢິບຄືກັນ       “ດັ່ງນັ້ນແຫລະ ຈົ່ງຮັກຄົນຕ່າງດ້າວ 
ເພາະພວກເຈົ້າກເໍຄີຽເປັນຄົນຕ່າງດ້າວໃນປະເທດເອຢິບ” (ຂໍ້ 19).  
2.  ຮັກພຣະເຈົ້າຄວນເມດຕາຜ້ ູອ່ືນ:   (ອາໂມດ 5:21-24) 
ຜູ້ປະກາດຜູ້ມີຊື່ວ່າ ອາໂມດ ເປັນຄົນຈາກຢູດາ ແຕ່ໄດ້ເທສນາໃຫ້ພວກອິສຣາເອນຟັງໂດຍບໍ່ໄດ້ເລືອກເຊື້ອ
ຊາດແລະຜິວພັນອັນໃດ, ໃນສມັຍນັ້ນເປັນຄາວມທີຈ່ະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ   ແຕບ່ໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທັມເພາະພວກເຂົາ 
ຈະເຣີນດ້ວຍຊັບສິນພາກັນເອົາປຽບພວກທຸກຍາກ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເປີດເຜີຽເຣ່ືອງນີ້ໃຫທ້່ານອາໂມດມາກ່າວ
ຕັກເຕືອນອິສຣາເອນຢ່າງຮຸນແຮງຫລາຍປະການ  ແຕ່ວັນນີ້ເຮົາຈະເອົາຕອນສໍາຄັນຕອນນ່ຶງທີ່ອາໂມດກ່າວ
ກັບອິສຣາເອນ.    ໃນຕອນນີ້ພວກອິສຣາເອນເຮັດຫລາຍຢ່າງເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍໃຈໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງ
ເຂົາເຊັ່ນ; ໃນການນະມັສການນັ້ນ ພວກເຂົາຖວາຍເພື່ອຂໍພຣະພອນໃຫຕ້ົນເອງຢູ່ດີມີແຮງ, ພວກເຂົາພາກນັ
ຮ້ອງເພງສັຣເສີນປະກອບດ້ວຍສຽງດົນຕຣີນາໆປະການໂດຍຫວັງໃຈວ່າຈະໃຫພ້ຣະເຈົ້າອະພຍັໃນຄວາມຜິດ
ຂອງເຂົາທີ່ໄດ້ກະທໍາມາ ຄ້າຍຄືເປັນຄ່າຈ້າງຮາງວັນໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໃໍຈ. ຫາກເຮົາຄຶດຫວນຄືນພຣະທັມພຣະ 
ບັນຍັດສອງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ກ່າວວ່າ “ພຣະອົງບໍ່ເຫນັແກ້ໜ້າຜູ້ໃດ ແລະບໍ່ເຫັນແກ່ສິນຈ້າງຮາງວັນໃດໆ” 
(10:17ຂ).     ເຮົາກໍຈະເຫັນຄວາມສັດຊື່ແລະທ່ຽງທັມຂອງພຣະອົງ, ດ້ວຍເຫດນ ີ ້ແຫລະອາໂມດຈຶ່ງກ່າວກັບ
ເຂົາວ່າ “ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮົາກ່າວວ່າ ເຮົາກຽດຊັງການເທສນາຂອງໝູເ່ຈົ້າ; ເຮົາບໍຢ່າກເຫັນເລີຽ ເມື່ອໝູ່
ເຈົ້ານໍາເຄື່ອງເຜົາບູຊາແລະຜົນລະປູກມາຖວາຍບູຊາແກ່ເຮົາ ເຮົາຈະບໍ່ຮັບເອົາ;   ເຮົາຈະບໍ່ຮັບເອົາສັດທີ່ໝູ່
ເຈົ້າໄດ້ລ້ຽງໄວ້ໃຫ້ຕຸ້ຍພີ ແລະນໍາມາຖວາມຍບູຊາຂອບພຣະຄຸນແກ່ເຮົາ  ຈົ່ງເຊົາຮ້ອງເພງອຶກກະທຶກຂອງໝູ່
ເຈົ້ານັ້ນສາ ເຮົາບໍ່ຢາກຟັງສຽງດົນຕຣີຂອງໝູເ່ຈົ້າ” (ຂໍ ້21-23). ທັງນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການຖວາຍຕລອດ
ເຖິງການຮ້ອງເພງສັຣເສີນບໍ່ເປັນປໂຍດ      ເຫດທີ່ພຣະເຈົ້າບໍ່ຍອມຮັບແລະບໍ່ຢາກຟັງສຽງເພງສັຣເສີນຂອງ
ພວກເຂົາກເໍພາະວ່າ ການກະທໍາຂອງເຂົາໃນໂບດແລະນອກໂບດບໍ່ກົງກັນ,    ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້
ຊອບພຣະທັຍໃນສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊອບພຣະທັຍເມື່ອເຮົາເມດຕາສົງສານໂດຍການຊ່ອຍເຫລືອຜູ້
ອື່ນ ຖ້າເຮັດດັ່ງນີ້ເຄື່ອງຖວາຍບູຊາ ແລະສຽງເພງສັຣເສີນຂອງພວກເຮົາຈະເປັນສິ່ງຫອມແລະມ່ວນຕໍ່ຫູຂອງ
ພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ “ເຮົາປະສົງເມດຕາ ແລະບໍ່ປະສົງເຄື່ອງບູຊາ” (ມດັທາຍ 9:13ຂ).  
 
3.  ຮັກທີ່ສະແດງອອກ:  (ມັດທາຍ 25:31-46) 
ກ່ອນໜ້າທ່ີພຣະເຢຊູຈະຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນຈົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ    ແລະຖືກຝັງໄວ້ໃນອຸບໂມງສາມວັນ
ແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງຄືນພຣະຊົນແລະສະເດັດຂຶ້ນສູ່ສວັນນັ້ນ   ພຣະອົງຊົງບອກໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງວ່າ
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ພຣະອົງຈະເດັດກັບມາອີກໃນສະພາບຂອງຜູ້ພິພາກສາ,   ພຣະອົງຈະຊົງຊອກຫາຜູທ້ີ່ມຄີວາມເຊື່ອແລະປະ 
ຕິບັດຕໍ່ຄົນຍາກຈົນດັ່ງມັດທາຍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຢ່າງນີ້;   “ເມື່ອບຸດມະນດຸຊົງພຣະຣັສມີສະເດັດມາພ້ອມດ້ວຍ
ຝູງເທວະດາ ເມື່ອນັ້ນພຣະອົງຈະຊົງປະທັບພຣະທີ່ນັ່ງອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງ ບນັດາປະຊາຊາດຕ່າງໆຈະ
ຊົງຖືກໂຮມກັນຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ  ແລ້ວພຣະອົງຈະຊົງແຍກເຂົາອອກຈາກກັນ ເໝືອນຜູ້ລ້ຽງສັດແຍກ
ຝູງແກະອອກຈາກຝູງແບ້” (ຂໍ້ 31-32).   ຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີອ້າດເປັນຄໍາຕອບທີ່ສາວົກຖາມພຣະເຢຊູໃນມັດ
ທາຍ 24:3,   ອີງຕາມຄໍາບອກເລົ່າລ່ວງໜ້າຂອງສາວກົມັດທາຍແລ້ວເຮົາເຫັນວ່າ ການສະເດັດກັບຄືນມາສູ່ 
ໂລກຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູຈະບໍ່ແມ່ນມາເກີດເປັນລູກຂອງຄົນຍາກຈົນຄແືຕ່ກ່ອນ ແຕຈ່ະມາພ້ອມກັບຜູ້
ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຄືຝູງເທວະດາ ແລະມານັ່ງບັນລັງເພື່ອພິພາກສາການກະທໍາຂອງແຕ່ລະຄົນໃນທຸກຊາດ
ທຸກພາສາ    ພຣະອົງຈະຊົງແຍກຝູງແກະອອກຈາກຝູງແບ້ນັ້ນມຄີວາມໝາຍວ່າ ຈະຊົງແຍກຄົນດີມີສິນທັມ
ອອກຈາກຄົນຊົ່ວຊ້າບາບໜາ    ຫລແືຍກຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະອົງແລະບໍເ່ຊື່ອໃນພຣະອົງອອກຈາກກັນ ເພາະໃນ
ເວລານີ້ທັງຄົນເຊື່ອແລະບໍ່ເຊື່ອ    ຄົນບາບຫລືຄົນທີ່ໂຜດໃຫ ້ພົ້ນແລ້ວຍັງປະປົນກັນຢູ່ຈະບໍ່ໄດ້ຖກືແຍກຈາກ 
ກັນຈົນເຖິງວັນນັ້ນ.  ຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຊື່ວ່າ  “ຝູງແກະ”  ເພາະຕົວແກະບໍ່ໄດ້ເປັນອັນຕະລາຍແກ່ຜູ້
ໃດ  ແຖມຍັງເປັນສັດທີ່ບໍ່ດື້ດ້ານແລະຟັງຄວາມເຈົ້າຂອງໆມັນ ຂົນຂອງມັນຍັງສາມາດເປັນເຄື່ອງກັນໜາວ
ໃຫຜູ້້ຄົນໄດ້ອົບອ່ ຸນອີກ, ສ່ວນຝູງແບ້ນັ້ນທຸກຢ່າງແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບຝູງແກະ.  
ພຣະອົງຈະແຍກຝູງແກະໄວ້ເບື້ອງຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ແຕ່ພວກຝູງແບ້ນັນ້ຈະຊົງຈັດໄວ້ທີ່ເບື້ອງຊ້າຍ, 
ເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າເບື້ອງຂວາໄດ້ຮັບກຽດຫລືສໍາຄັນຫລາຍກວ່າເບື້ອງຊ້າຍ   ແຕ່ໃນຕອນນີ້ຝູງແບ້ 
ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຊາຍບໍ່ແມ່ນແຕ່ບໍ່ສໍາຄັນເທົ່ານັ້ນ ພວກມັນຍັງຈະຕ້ອງຖືກຖິ້ມລົງບຶງໄຟນະຮົກອີກ. ພຣະເຢຊູຈະຊົງ 
ກ່າວກັບພວກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງພຣະອົງວ່າ    “ພວກທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະບິດາຂອງເຮົາເອີຍ  
ຈົ່ງມາຮັບເອົາຣາຊອານາຈກັ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດີມໂລກ” (ຂໍ ້34).    ແປວ່າຜູ້ທີ່ເຂົ້າໃຈໃນພຣະ 
ບິດາວ່າ ພຣະອົງສົ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງລົງມາໂຜດ     ແລ້ວພາກັນຮັບເອົາພຣະບຸດເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້
ລອດພົ້ນ ຈາກບຶງໄຟນະຮົກຈະຖືກເຊີນເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນສວັນທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງໄວ້ໃນສມຍັສ້າງໂລກພຸ້ນ 
ຝູງແກະ ຫລຝືູງຊົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະບຸດກໍຈະເຂົ້າໄປສເວີຍສຸກຢູ່ທີ່ນັ້ນ.  

ຕໍ່ໄປພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເຖິງເຫດຜົນທີ່ເຂົາໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ “ເພາະວ່າເມື່ອເຮົາຢາກ
ເຂົ້າພວກທ່ານກໍໃຫເ້ຮົາກິນ ເຮົາຫິວນໍ້າພວກທ່ານກໍໃຫ້ເຮົາດື່ມ ເຮົາເປັນແຂກບ້ານພວກທ່ານກໍຕ້ອນຮັບເຮົາ
ໄວ້ ເຮົາເປືອຍຕົວພວກທ່ານກໍເອົາເຄື່ອງມາໃຫ້ເຮົານຸ່ງຫົ່ມ ເຮົາເຈັບປ່ວຍພວກທ່ານກໍມາຢ້ຽມຢາມເຮົາ ເຮົາ
ຢູ່ໃນຄຸກພວກທ່ານກມໍາຫາ” (ຂໍ ້35-36).  ເມື່ອມາເຖິງຕອນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດເຖິງຄໍາຖົກຖຽງກັນໃນໂຮງຮຽນ
ພຣະຄັມພທີີ່ຖຽງກັນວ່າ “ເຊື່ອເທົ່ານັ້ນຈະພົ້ນ ກັບ ເຊື່ອແລະປະຕິບດັຈຶ່ງຈະພົ້ນ” ຢາໂກໂບກ່າວວ່າ  “ຄວາມ
ເຊື່ອກໍຢ່າງດຽວກັນ ຖ້າບໍ່ມີການປະຕິບັດກໍຕາຍແລ້ວ” (ຢາໂກໂບ 2:17).  “ຄວາມເຊື່ອບໍ່ມີການປະຕິບັດກໍ
ໄຮ້ຜົນ” (ຢາໂກໂບ 2:20).       ພຣະທັມເຮັບເຣີເວ້ົາເຣ່ືອງຄວາມເຊື່ອໂດຍສະເພາະອ້າງໃສ່ທ່ານອາເບັນມີ
ຄວາມເຊື່ອຈຶງ່ນໍາການຖວາຍອັນຖືກຕ້ອງ (ເຮັບເຣີ 11:4). ໃນຂໍ້ 6 ບອກອີກວ່າ “ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອແລ້ວ
ຈະເປັນທີ່ພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້” (ເຮັບເຣີ 11:6).   ຍັງມີຂໍ້ພຣະຄັມພີອີກຫລາຍບ່ອນທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາມາ
ກ່າວໃນມືນ້ີ້ ແຕ່ພໍຈະສລຸບຈາກຂໍ້ພຣະທັມຂ້າງເທິງດັ່ງນີ້; ຄວາມເຊື່ອຄ້າຍຄສືາຍສະນວນຈູດຣະເບີດໃຫ້ຣະ
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ເບີດແຕກ        ດັ່ງນັ້ນຫາກຜູ້ໃດມີຄວາມເຊື່ອຜູ້ນັ້ນຕ້ອງມີການປະຕິບັດນໍາ. ຄົນທີ່ປະຕິບັດໃນຂໍ້ 35-36 ນີ້
ແຫລະແມ່ນພຣະເຢຊູຈະເຊີນຮັບເອົາຣາຊອານາຈັກທີ່ສ້າງໄວ້ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດີມມາແລ້ວ. 
ຫລັງຈາກຝູງຄົນທີ່ເຊື່ອເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນສວັນແລ ້ວ ພຣະເຢຊູຈະກ່າວກັບຜູທ້ີ່ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍວ່າ “ສູທັງຫ ຼາຍ 
ຜູ້ຖືກປ້ອຍເວນ, ຈົ່ງຖອຍໜີຈາກເຮົາເຂົ້າໄປໃນໄຟທີ່ໄໝ້ຢູເ່ປັນນິດ ຊຶ່ງຊົງຈັດຕຽມໄວ້ສໍາລັບພຍາມານກັບບໍ
ຣິວານຂອງມັນ” (ຂໍ ້41). ເຫດການເຫລົ່ານີຈ້ະເກີດຂຶ້ນໃນຄາວນັ້ນຢ່າງແນ່ນອນ  ເພາະເປັນການບອກເລົ່າ
ຂອງພຣະເຢຊູເອງທີ່ໄດ້ເຕືອນສາວົກຂອງພຣະອົງທຸກຄົນໃຫຮູ້້ລ່ວງໜ້າເພື່ອບັນດາສາວົກຈະໄດ້ບອກເຕືອນ
ຜູ້ທີ່ເຊື່ອທຸກຄົນໃຫມ້ີການປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ພຣະອົງຊົງຊອກຫາໃນມັດທາຍ 25:35-36 ນັ້ນ. 
ຄໍາຖາມ: 
1. ໂບດຂອງທ່ານແລະທ່ານໄດ້ປະຕິບັດຕາມມັດທາຍ 25 ບໍ່? 
2. ອາໂມດບອກວ່າພຣະເຈົ້າຊົງກຽດຊັງການຖວາຍ, ການເທສນາ ຕລອດເຖິງການຮ້ອງເພງຂອງພວກເຂົາ 
   ເປ ັນຫຍັງອາໂມດຈຶ່ງວ່າແນວນັ້ນ? 
3. ໂບດຂອງທ່ານແລະຕົວທ່ານເອງຕຽມພ້ອມທີ່ຈະຢືນຕໍ່ໜ້າພຣະເຢຊູໃນວັນນັ້ນແລ້ວບໍ່? 
 
 
 
 
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 13 
ຂ່າວປະເສີດສໍາລັບທຸກຄົນ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບ ົດຮຽນນີ້:   ມັດທາຍ 28:16-20; ກຈິການ 11:19-26; ພຣະນິມິດ 5:1-10 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:   ມັດທາຍ 28:16-20; ກິຈການ 11:19-26; ພຣະນິມິດ 5:1-14 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງພຣະຄັມພີ: ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນໃຫເ້ຮົາປະກາດແກ່ທຸກຄົນ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ເຮົາຈະປະກາດແກ່ທຸກຄົນແທ້ບໍ່ ຫລຈືະເວົ້າກັນຊື່ໆ? 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ: ເພື່ອຊັກຊວນໃຫພ້ວກເຮົາປະກາດແກ່ທຸກຄົນໂດຍບໍ່ເລືອກໜ້າ. 
 

ຄໍານໍາ 
ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ    ພຣະເຢຊູໄດ້ສັ່ງພວກສາວົກຂອງພຣະອົງໃຫ້ສ້າງສາວົກໃນທຸກ
ຊາດທຸກພາສາເມື່ອຄົນເຫລົ່ານັ້ນກາຍເປັນສາວົກ ເມື່ອເຂົາເປັນແລ້ວເຂົາກໍຈະສ້າງສາວົກຕໍ່ໆກັນໄປຈົນສຸດ
ປາຍແຜ່ນດິນໂລກ. Disciple ອອກມາຈາກຄໍາວ່າ Discipline (ຣະບຽບວິນັຍ) ໝາຍຄວາມວ່າສາວົກເປັນ
ຜູ້ຢູ່ໃນຣະບຽບວິນັຍ ແລະຣະບຽບວິນັຍຂອງສາວົກຄື;  1. ຕິດຕາມ.        2. ຮຽນຮູ້.        ແລະ     3. ຮັບ
ໃຊ້ປະຕິບັດງານ. 
1.  ສ່ັງໃຫ້ປະກາດແກ່ທຸກຊາດ:  (ມັດທາຍ 28:16-20) 
ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອແນ່ວ່າທຸກໆໂບດໄດ້ສອນມັດທາຍບົດ 28 ຫລາຍຄັ້ງມາແລ້ວ,  ຍັງຈະສອນແລະເທສນາອີກ 
ຢູ່ເລື້ອຍໆເພື່ອໃຫທຸ້ກຄົນໄດ້ຍິນແລະປະຕິບັດຕາມ     ພວກສາສນາສາດໃສ່ຊືມ່ັດທາຍ 28 ວ່າ      Great 
commission ແປວ່າພຣະມະຫາບັນຊາຫລືຄໍາສັ່ງສໍາຄັນຍິ່ງໃຫຍ ່ຫລືມອບໜ້າທີ່ອັນໃຫຍໃ່ຫຜູ້້ເຊື່ອທຸກຄົນ
ໄດ້ເຮັດ.   ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງຄືນມາຈາກຕາຍແລະພົບກັບພວກສາວກົທີ່ແຂວງຄາລີເລແລ້ວກໍຊົງເວ້ົາກັບສາ 
ວົກວ່າ “ອໍານາດທັງໝົດໃນສວັນແລະໃນແຜ່ນດິນໂລກກໍດີ ຊົງມອບແກ່ເຮົາແລ້ວ” (ຂໍ້ 18). ການທ່ີພຣະເຢຊູ
ເລີ້ມຕົ້ນບອກພວກສາວົກດັງ່ນີ້ກໍເພາະວ່າ        1. ພຣະອົງຢາກໃຫສ້າວົກເຂົ້າໃຈວ່າພຣະອົງໄດ້ຮັບອໍານາດ
ເຕັມທັງໃນສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ ຫລເືປັນໃຫຍໃ່ນສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ.      2. ພຣະອົງຊົງມີອໍານາດເ
ໜືອຄວາມຕາຍຊຶ່ງບໍ່ມີໃຜມີອໍານາດເຊັ່ນນີ້ແລະ  3. ເປັນຫລັກຄໍ້າປະກັນສາວົກວ່າເຂົາເປັນສາວົກຂອງຜູ້ມີ
ອໍານາດສູງສຸດ, ເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ບໍ່ຕາຍ.  
 
“ເຫດສັນນັ້ນພວກທ່ານຈົ່ງໄປ ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ທຸກຊາດເປັນລູກສິດ ໃຫເ້ຂົາບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິ 
ດາ, ພຣະບຸດ ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ” (ຂໍ ້19).   ຄາໍວ່າ “ເຫດສັນນັ້ນ” ເປັນຄໍາເວົ້າເຊື ່ອມໂຍງມາຈາກຂໍ້ 
18 ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ       ດ້ວຍວ່າພຣະອົງມີອໍານາດແລະຈະມອບອໍານາດນັ້ນໃຫສ້າວົກ ນໍານາດທີ່ພຣະ
ເຢຊູກໍາລັງຈະມອບໃຫສ້າວົກມີຢູ່ສາມປະການດ້ວຍກັນຄື;        1. ອໍານາດໃຫ້ທຸກຊາດເປັນລູກສິດ (ສ້າງ
ສາວົກ). 2. ອໍານາດໃຫ້ພວກສາວົກບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມພຣະເຈົ້າສາມພຣະພາກ     ແລະ  3. 



 52

ອໍານາດໃນການສິດສອນພຣະທັມ ໃນຂໍ້ 19 “ສັ່ງສອນເຂົາໃຫຖ້ືຮັກສາສາຣະພັດຊຶ່ງເຮົາໄດ້ສັ່ງພວກເຈົ້າໄວ້
ແລ້ວນັ້ນ ນີແ້ຫລະ, ເຮົາຢູກ່ັບພວກທ່ານທັງຫລາຍທຸກໆວັນຈົນໝົດກັບ” (ຂໍ້ 20). ໃນນີ້ເຮົາຈະເຫັນພຣະສັນ 
ຍາຂອງພຣະອົງວ່າ ພຣະອງົຈະຊົງຢູ່ກັບສາວົກທຸກໆຄົນຈົນໝົດກັບ,     ເປັນຄໍາທີ່ຊີ້ໃຫເ້ຫັນວ່າ ໃນຂະນະທີ່
ມອບສິດແລະອໍາໃຫ້ພວກສາວົກອອກໄປເຮັດໃຫ້ທຸກຊາດເປັນລູກສດິ,    ໃຫບ້ັບຕິສະມາໃນພຣະນາມພຣະ
ເຈົ້າສາມພຣະພາກ    ແລະສອນເຂົາໃຫ້ຮັກສາໆຣະພັດນັ້ນບໍ່ແມ່ນເຂົາຈະໄປຢ່າງໂດດດ່ຽວ ເພາະພຣະອົງ
ສັນຍາວ່າຈະຢູ່ກັບເຂົາ ແລະຈະຢູ່ກັບເຂົາຈົນໝົດກັບ ແປວ່າຈົນໂລກນີ້ສູນສິ້ນໄປ.  
 
ຄໍາຖາມມຢີູ່ວ່າ ພຣະອົງຊົງສັ່ງແຕ່ພວກສາວົກເທົ່ານັ້ນບໍ່? ແຕ່ກ່ອນຈະຕອບຄໍາຖາມນີ້ເຮົາຄວນຈະຖາມອີກ
ຄໍາຖາມນຶ່ງວ່າ ເຮົາເປັນຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູບໍ່? ຖ້າເຮົາຕອບວ່າເຊື່ອ     ເຮົາກໍກາຍເປັນສາວກົຂອງພຣະອົງ
ແລ້ວ. ໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນເຮົາຮຽນຮູ້ວ່າ ສາວົກແມ່ນ   1. ເປັນຜູ້ຕິດຕາມ.  2. ຜູ້ຮຽນຮູ້.  3. ຜູ້ຮັບໃຊ້ປະຕິບັດ
ງານ ຫລປືະກາດເຣື່ອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.    ສລຸບແລ້ວຄໍາສັ່ງແລະອໍານາດທີ່ເຄີຽມອບໃຫພ້ວກສາວົກແນວໃດ 
ຄໍາສັ່ງແລະອໍານາດກໍຈະມອບໃຫເ້ຮົາຄືກັນ,     ເຮົາຈະຟັງຄວາມພຣະອົງອອກໄປປະກາດຫລືບໍ່ຂຶ້ນກັບເຮົາ 
ເປັນສາວົກແນວໃດນັ້ນເອງ. 
 
2. ແບ່ງກັນອອກໄປປະກາດ:  (ກິຈການ 11:19-26) 
ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູມອບສດິແລະອໍານາດໃຫ້ພວກສາວົກເພື່ອປະກາດໃນມັດທາຍ 28 ແລ້ວ      ຕົກມາໃນ
ພຣະທັມກິຈການພຣະອົງໄດ້ສັນຍາກັບພວກສາວົກວ່າ   “ທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບພຣະຣາຊທານຣິດເດດ 
ເມື່ອພຣະວິນຍານບໍຮິສຸດຈະສະເດັດມາເຖິງທ່ານ   ແລະພວກທ່ານຈະເປັນພະຍານຝ່າຍເຮົາໃນກຸງເຢຣູຊາ 
ເລັມ, ຕລອດທົ່ວແຂວງຢູດາຍ, ກບັແຂວງຊາມາເຣັຽ,  ແລະຈົນເຖິງສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ” (ກຈິການ 1:8).  
ແລ້ວສາວົກຈຶງ່ແບ່ງກັນອອກໄປປະກາດຕາມຈຸດຕ່າງໆອ້ອມແອ້ມກຸງເຢຣູຊາເລັມ    ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະທັມ   
ກິຈການຈຶ່ງເປັນທີ່ມາຂອງການປະກາດຂອງພວກສາວກົ ທີ່ມຊີື່ວ່າ ກິຈການ ຂອງພວກສາວົກ.   
 
ການປະກາດເລີ້ມແຣກຂອງພວກສາວົກໄດ້ເລີ້ມຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມຕາມຄໍາສັ່ງພຣະເຢຊູ   ແລະກໍປະກາດ
ອອກກວ້າງຂວາງອອກໄປເມື່ອຖືກການຂົ່ມເຫງທີ່ກຸງຢາຣູຊາເລັມ ເຊັ່ນເຂົາຄວ່າງຫີນໃສ່ສະເຕຟາໂນຈົນເຖິງ
ແກ່ຄວາມຍ້ອນການປະກາດຂອງລາວ (ກິຈການ 7:54-60).  ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນພວກສາວົກຈຶ່ງພາກັນແຍກ
ຍ້າຍກັນອອກໄປປະກາດໄກໄປອີກ (ກຈິການ 8:1ຂ).  
“ຝ່າຍຄົນທັງຫລາຍທີ່ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປເພາະເຫັນສະເຊຟາໂນຖືກຂ້າຕາຍ     ຈຶ່ງພາກັນໄປຍັງເມືອງ
ຟອຍນເີກ, ເກາະກຸບໂຣ ແລະເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ ທີ່ນັ້ນເຂົາບໍ່ໄດ້ກ່າວພຣະທັມແກ່ຜູ້ໃດນອກຈາກພວກຢິວ 
ຝ່າຍດຽວ” (ກຈິການ 11:19). ໃນທີ່ສຸດເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽກໍກາຍເປັນສູນກາງການປະກາດເຣື່ອງພຣະເຢຊູ
ແຫ່ງແຣກ ແລະໃນເມືອງນີ້ເອງພວກທີ່ເຊື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ຊື່ໃຫມວ່່າ “ຄຣິສຕຽນ”    “ໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽນີ້ 
ພວກລູກສິດໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າຄຣິສຕຽນເປັນເທື່ອທໍາອິດ” (ຂໍ ້26ຂ). ການປະກາດຂອງພວກສາວກົທີ່ເມືອງອັນ
ຕີໂອເຂັຽບໍ່ໄດ້ຢຸດຢູ່ແຕ່ພວກຢິວເທົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າໃນເມືອງນີມ້ີພວກກຣີກອາສັຍຢູເ່ຂົາຈຶ່ງປະກາດແກ່ພວກ
ກຣີກ ຈຶ່ງເປັນຕົ້ນເຫດໃຫຄ້ົນຈໍານວນຫລາຍເຊື່ອພຣະເຢຊູຄຣິດເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. 
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ໃນພຣະທັມໂຣມກ່າວວ່າ “ຄວາມເຊື່ອເກີດຂຶ້ນໄດ້ກໍເພາະໄດ້ຍິນ” (ໂຣມ 10:17ກ). ຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະ
ເຢຊູບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດເຊື້ອຊາດຜິວພັນໃດໆ    ພວກສາວົກເລີ້ມຕົ້ນປະກາດໃຫ້ແຕ່ພວກຢິວເພາະເຂົາຄຶດວ່າຂ່າວ 
ປະເສີດແມ່ນສໍາລັບຄົນຢິວເທົ່ານັ້ນ   ແຕ່ເມື່ອເຂົາປະກາດໃຫ້ຄົນກຣີກແລ້ວຄົນກຣີກກໍເຊື່ອຄືກັນ ດ້ວຍເຫດ 
ນີ້ແຫລະພຣະທັມໂຣມຈຶ່ງເວ້ົາວ່າ “ຄວາມເຊື່ອເກີດຂຶ້ນໄດ້ກໍເພາະໄດ້ຍິນ”     ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາອາດມາໂບດ
ເປັນເວລາເຫິງນານແລ້ວ   ແລະເຂົ້າໃຈວາ່ຍາດຕພິີ່ນ້ອງຂອງເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າເຮົາເຊື່ອພຣະເຢຊູ ແມ່ນແລ້ວພີ ່
ນ້ອງເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ວ່າເຮົາເຊື່ອພຣະເຢຊູ ແຕບ່ໍ່ເຄີຽໄດ້ຍິນເຮົາເວົ້າໃຫຟ້ັງຈັກເທື່ອ ຫລວ່ືາເຮົາໄດ້ເວ້ົາໃຫ້ຟັງ
ແລ້ວເພິ່ນກະຍັງບໍ່ເຊື່ອ. ເຣ່ືອງເຊື່ອບໍ່ເຊື່ອນັ້ນບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ ໜ້າທີ່ຂອງເຮົາແມ່ນການເວົ້າແລະປະຕ ິ
ບັດຕາມພຣະຄັມພໃີຫ້ເພິ່ນເຫັນຊີວິດເຮົາເທົ່ານັ້ນກໍໝົດໜ້າທີ່ຂອງເຮົາແລ້ວ    ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນເຮົາຕ້ອງເວົ້າ
ດ້ວຍອ່ອນສຸພາບພເໍພິ່ນຈະຮັບຟັງໄດ້,    ຢ່າເວົ້າໜັກຈົນເກີນໄປ    ຈົ່ງຄຶດເສັຽວ່າຄັ້ງນຶ່ງເຮົາກໍເປັນຄືເພິ່ນນັ້ນ
ແລ້ວ.  
 
3.  ຕ້ອງປະກາດແກ່ທຸກຄົນ:  (ພຣະນິມິດ 5:1-10) 
ພຣະເຈົ້າຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ໂຢຮັນເຫັນການນະມັສການທີ່ຟ້າສວັນ ເພື່ອໃຫ້ໂຢຮັນບັນທຶກໄວ້ ດ້ວຍເຫດນີ້
ພຣະທັມນີ້ຈຶ່ງໄດ້ຊື່ວ່າພຣະນິມິດ ຊຶ່ງເຮົາຈະສຶກສາກັນບາງຕອນສໍາຄັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້;    ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້
ທ່ານອ່ານເລີມ້ຕົ້ນຈາກບົດ 4  ເປັນຕົ້ນມາ ເພາະວ່າບົດຮຽນວັນນີ້ຈະເວົ້າຈາກບົດ 5 ເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນບົດ 5 
ນີ້ໂຢຮັນບັນທຶກວ່າ ທ່ານໄດ້ເຫັນໜັງສືມ້ວນຂ້າງຣາຊບນັລັງຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕາປະທັບໄວ້ທັງເຈັດດວງຊຶ່ງ
ໜັງສືມ້ວນນີ້ໄດ້ບັນທຶກພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ,   ໂຢຮັນຍັງບອກວ່າເພິ່ນໄດ້ຫັນເທວະດາປະກາດວ່າ “ຜູ ້
ໃດ ໜໍເປັນຜູສ້ົມຄວນຈະແກະຕາປະທັບແລະມາຍມ້ວນໜັງສືນີ້ອອກ ບໍມ່ີຜູ້ໃດໃນສວັນ, ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ 
ຫລື ໃຕ້ແຜ່ນດິນກໍດີ ທີສ່າມາດມາຍມ້ວນໜັງສືນັ້ນອອກ ຫລເືບິ່ງໜັງສືນັ້ນໄດ້” (ຂໍ້ 2-3).   ເມື່ອບໍ່ມຜີູ້ໃດໃນ
ສວັນ, ບໍ່ມີຜູ້ໃດເທິງ ແຜ່ນດນິໂລກ ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດລຸ່ມແຜ່ນດິນໂລກພໍທີ່ຈະເປີດໜັງສືມ້ວນນັ້ນອອກອ່ານໄດ້ 
ໂຢຮັນຈຶ່ງຮ້ອງໄຫ້ລັ່ງນໍ້າຕາດ້ວຍຄວາມເສັຍໃຈ ເພາະຄຶດວ່າໝົດຫວັງເສັຽແລ້ວ. 
 
“ແລ້ວມຜີູ້ນຶ່ງໃນພວກອາວຸໂສນັ້ນບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ, ຢ່າຮ້ອງໄຫ້   ເບິ່ງແມ,   ສິງແຫ່ງກະກູນຢູດາ, ໜ່ໍເຊື້ອ
ຂອງດາວິດໄດ້ຊັຍຊະນະແລ້ວ ຈຶ່ງສາມາດແກະຕາເຈັດແລະມາຍໜັງສືມ້ວນນັ້ນອອກ” (ຂໍ້ 5).     ຄາໍວ່າສິງ
ແຫ່ງຢູດານັ້ນແມ່ນໝາຍເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຊະນະຄວາມຕາຍແລ້ວ,    ພຣະເຢຊູມີສາຍານາມວ່າສິງແຫ່ງ
ຢູດາຊຶ່ງແມ່ນເຊື້ອສາຍຂອງດາວິດ ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ສະເດັດມາໃນໂລກແບບສິງ    ແຕ່ໄດສ້ະເດັດມາໃນສະ 
ພາບຂອງລູກແກະທີ່ຈະຕ້ອງຖືກຂ້າຖວາຍບູຊາຈຶ່ງໄດ ້ຊື່ວ່າ “ພຣະເມສານ້ອຍ”     ແປວ່າລູກແກະທີ່ສະລະຊີ 
ວິດຕົນເອງ ເປັນຄ່າໄຖ່ໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນທັງປວງ. ຜູອ້າວຸໂສນັ້ນກໍາລັງບອກໂຢຮັນບໍ່ໃຫ້ຮ້ອງໄຫ້ 
ເພາະວ່າສິງແຫ່ງຢູດາ (ພຣະເຢຊູ)ຊັຍຊະນະແລ້ວ (ສໍາເຣັດແລ້ວ)    ພຣະອົງນັ້ນແຫລະຈະເປັນຜູ ້ເປີດໜັງສື
ມ້ວນ     (ເປີດເຜີຽນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ). ໂຢຮັນຍັງເຫັນ ພຣະເມສານ້ອຍມີເຂົາເຈັດອັນ ໝາຍເຖິງອໍານາດ
ອັນສົມບູນ ແລະຕາເຈັດໜ່ວຍ ຫມາຍເຖິງຄວາມຮູ້ອັນຄົບຖ້ວນ ເພື່ອຈະປົກຄອງແລະເບິ່ງແຍງໂລກ   “ພຣະ
ເມສານ້ອຍມີເຂົາເຈັດອັນ  ມີຕາເຈັດໜວ່ຍຊຶ່ງເປັນວິນຍານທັງເຈັດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຊົງໃຊອ້ອກໄປທົ່ວແຜ່ນ 
ດິນໂລກ” (ຂໍ ້6).   
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“ພຣະເມສານ້ອຍນັ້ນໄດ້ເຂົ້າມາຮັບໜັງສືມ້ວນນັ້ນຈາກພຣະຫັດຂວາຂອງພຣະອົງ” (ຂໍ້ 7). ເມືອ່ພຣະເມສາ
ຮັບໜັງສືມ້ວນນັ້ນແລ້ວ ແປວ່າຮັບໜ້າທີ່ເປັນທາງການ, ພວກຜູ້ອາວຸໂສທັງຊາວສີ່ທ່ານກກໍົ້ມຂາບລົງນະມັສ 
ການພຣະເມສານ້ອຍ ແລະພວກນັກຮ້ອງນັກດົນຕຣີກໍພາກັບຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະອົງ     “ເມື່ອພຣະອົງຊົງ
ຮັບໜັງສືນັ້ນແລ້ວ        ສັດທັງສີ່ກັບພວກອາວຸໂສຊາວສີ່ທ່ານນັ້ນ ກໍຂາບລົງຖວາຍບັງຄົມພຣະເມສານ້ອຍ”      
(ຂໍ້ 8).  ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງມອບໃຫພ້ຣະເຢຊູສະເດັດລົງມາໃນໂລກເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາແລ້ວ, 
ຈົນພຣະເຢຊູຄຣິດເອງຍອມວາຍພຣະຊົນທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພື່ອໄຖ່ໂທດຂອງຄົນທັງປວງ  ແລະວັນຖ້ວນສາມ
ພຣະອົງກໍຊົງຄືນພຣະຊົນ   ແລ້ວພຣະອົງຈຶ່ງມອບອໍານາດທີ່ພຣະອົງໄດ້ຮັບນັ້ນໃຫ້ແກ່ພວກສາວົກຂອງພຣະ 
ອົງ “ອາໍນາດທັງໝົດໃນສວັນແລະໃນແຜ່ນດິນໂລກກໍດີ ຊົງມອບແກ່ເຮົາແລ້ວ“ເຫດສັນນັ້ນພວກທ່ານຈົ່ງໄປ 
ຈົ່ງເຮັດໃຫທຸ້ກຊາດເປັນລູກສິດ ໃ ຫ້ເຂົາບັບຕສິະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດ” (ຂໍ້ 18-19).  
 
ຄໍາຖາມ:  
1. ຄໍາວ່າ Disciple (ສາວົກ) ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດແດ່? 
2. ພຣະເຢຊູມອບອໍານາດອັນໃດໃຫ້ສາວົກ? 
3. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງມອບອໍານາດໃຫສ້າວົກ? 
4. ເລີ້ມຕົ້ນຂ່າວປະເສີດນັ້ນປະກາດແຕ່ພວກຢິວ ດ້ວຍເຫດໃດຈຶ່ງອອກຈາກຢິວໄປຫາຄົນທົ່ວໂລກ? 
5. ໂຢຮັນເຫັນໄດ້ເຫັນນິມິດໃນເຣື່ອງອັນໃດໃນສວັນ?  
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
 
 


