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ບດົຮຽນທ ີ1 
ພຣະເຈົາ້ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 1:26-31; ໂຣມ 5:1-11 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 1:26-21; ໂຣມ 5:1-11 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ພຣະເຈ້ົາສ້າງພວກເຮົາຂ້ຶນມາ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນອັນດີກັບ

ພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີການຄືນດີກັບພຣະອົງ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ພຣະເຈ້ົາສ້າງພວກເຮົາຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ ມີຄວາມໝາຍວາ່

ຢ່າງໃດ? ພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໃນການຊງົສ້າງຕາມພຣະລັກສະນະຂອງ  

ພຣະເຈ້ົາ ແລະເພ່ືອຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໃນການທ່ີພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ ພ້ວກເຮົາຄືນມີຄວາມສັມພັນກັບ  
ພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ. 
 

ຄໍານໍາ 
 
ພາກັນນ່ັງສາດ, ໜ້າບ້ານທ່ີແອ້ມດ້ວຍດິນຈີ,່ໂບກດ້ວຍຕົມ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງອ ຟັຣິກາ.   ຖ້າຈະເວ້ົາ
ແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງຢູ່ໃນສະພາບຄັບຂັນຫລາຍ ເພາະສົນທະນາກັບຄົນພ້ືນຖານອີມ່າມ ( Imam ) ຜູ້ນ ໍາ 
ມຸສລິມໃນໝູ່ບ້ານນ້ັນ.  ໂດຍຜ່ານຜູ້ແປພາສາ, ພວກເຮົາໄດ້ສົມທຽບການສອນຂອງພຣຄັມພີຂອງພວກເຮົາ 
ແລະຄ ັມພີຄໍຣານ( Koran ) ເພາະວ່າໝວດຂອງພວກເຮົາໄດ້ມາທ່ີໝູ່ບ້ານນ້ີຫລາຍຄ້ັງແລ້ວ, ສອງຄົນໃນໝູ່
ພວກເຮົາໄດ້ບອກວ່າ    ພວກເຮົາສາມາດສົນທະນາເຣືອ່ງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາແລະຂອງພວກເຂົາໄດ້
ຢ່າງສະບາຍ. 
 
ໃນການສົນທະນາກັນນ້ັນ, ມີຈຸດນ່ຶງທ່ີພວກ ອີມ່າມ ສົນໃຈທ່ີສຸດກໍຄືເຣ່ືອງເປ້ົາໝາຍຂອງມະນຸດ.  ເປັນຫຍັງ 
ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ມາຢູ່ທ່ີນ້ີ? ລາວຮູ້ດີວ່າຂ້າພະເຈ້ົາເປັນສິດຍາພິບານໃຫ້ແກ່ຄົນອະເມຣິກາ ແຕ່ 
ລາວບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າສິດຍາພິບານຄືຫຍັງແລະທໍາງານຢ່າງໃດ. ດ່ັງນ້ັນການເຂ້ົາໃຈໃນຄໍາວ່າຄຣສິຕຽນຂອງລາວ
ຈ່ຶງມີຂອບເຂດຈໍາກັດ ລາວຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນໜ້າທ່ີກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງມະນຸດ. ເປັນຫຍັງລາວຈ່ຶງວາງຄໍາຖາມທ່ີ
ສໍາຄັນນ້ີແລະຖາມເຖິງຊີວດິຂອງມະນຸດ, ກໍເພາະວ່າລາວເປັນມະນຸດ. 
 
ຄ າໍຖາມຂອງພວກອີມ່າມ ແມ່ນເປ້ົາໝາຍຢ່າງນ່ຶງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງສ້າງພວກເຮົາແຕ່ລະ
ຄົນຂ້ຶນມາ?   ພຣະເຈ້ົາມີເປ້ົາຫມາຍຫຍັງກັນແທ້. ພຣະອົງປາຖນາຫຍັງຈາກມະນຸດ? ພຣະອົງໄດ້ເອົາຫຍັງ
ແດ່ໃສ່ໃນຈິດໃຈຂອງມະນຸດ? ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ີ ພຣະອົງມີແຜນການອັນໃດແດ່? ເປັນຫຍັງມະນຸດຈ່ຶງມີການຜິດ
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ພາດຫລາຍແທ້ໃນຊວິີດຂອງພວກເຂົາ? ມີອັນໃດທ່ີຜິດພາດຫລາຍ? ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ໃນການຜິດ
ພາດຂອງມະນຸດນ້ີ? ພຣະເຈ້ົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດຕ່ໍຄວາມບາບແລະມານຊາຕານ. 
 
ຄໍາຖາມຕ່າງໆທ່ີຖາມຜ່ານມາໃນຂ້າງເທິງນ້ີ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄໍາຕອບໃນການສຶກສາພຣະຄ ັມພີຕ່ໍໄປນ້ີ 
    

1. ເປັນການເຂົາ້ໃຈຍາກໃນການຊົງເປນັຢູຂ່ອງພຣະເຈົາ້: (ປະຖົມມະການ 1:26-31) 
ປະຖົມມະການ 1:26-31    ມີອົງປະກອບທ່ີສໍາຄັນຫລາຍ ທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈພຣະຄັມພີທັງໝົດ
ໄດ້ ພຣະຜູ້ຊົງສ້າງໂລກຈັກວານນ້ີຂ້ຶນມາມີຈຸດປະສົງວາ່ຈະໃຫ້ແຜ ່ນດິນໂລກນ້ີເຕັມໄປດ້ວຍມະນຸດ. ມະນຸດ
ພວກນ້ີຈະເປັນພວກທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນມາພິເສດ ພວກເຂົາຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະມີຄວາມສາມາດຫຼາຍ. 
ພວກເຂົາສາມາດເວົາ້ລົມກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້ ສ່ິງຊງົສ້າງອ່ືນໆບ່ໍສາມາດທ່ີຈະສົນທະນາກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້.  
 
ປະຖົມມະການ 1:26     ພວກເຮົາຈະເຫັນຄໍາວ່າພຣະເຈ້ົາຕັດສ່ັງວ່າ ຈ່ົງໃຫ້ພວກເຮົາສ້າງມະນຸດຕາມພຣະ 
ລັກສະນະຂອງພວກເຮົາ ຕາມຢ່າງຂອງພວກເຮົາÖÖ... ໃນພຣະຄັມພີເດີມຄໍາວ່າ ພຣະເຈ້ົາແມ່ນຈໍານວນ
ຫລາຍພຣະອົງ(ຕຣີເອການຸພາບ) ບ່ໍໄດ້ກ່າວວ່າ ຂ້ອຍ, ຂ້າພະເຈ້ົາ,   ເຮົາເອງ ຊ່ຶງແມ່ນຄໍາເວ້ົາແທນຈໍານວນ
ໜ້ອຍ. ພາສາເຮັບເຣີ ຄໍາວ່າພຣະເຈ້ົາໃນຕອນນ້ີ ແມ່ນໃຊ້ຄໍາວ່າເອໂລອິມ ຊ່ຶງແມ່ນຈໍານວນຫລາຍ. ຢ່າງໃດ
ກໍຕາມແມ່ນ ພຣະເຈ້ົາອົງດຽວນ້ີ ເປັນຜູ້ສ້າງໂລກຈັກວານອັນນ້ີ. ຂ້ໍພຣະຄັມພີທ່ີສາມາດອ້າງອີງໄດ້ ເອຊາຢາ 
40:25-26 ແລະເຮັບເຣ ີ1:10-12.   ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວໄວຢ່້າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າພຣະເຈ້ົາອົງດຽວ ນ້ີແຫລະ 
ເປັນຜູ້ສ້າງໂລກຈັກວານນ້ີ. 
 
ເປັນຄໍາທ່ີແຖິງແມ່ນວ່າ ໃຜຈະກ່າວຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄໍາເວົາ້ຂອງພວກເຂົາກໍຈະບ່ໍພຽງພໍຈັກເທ່ືອ. ເພາະຄໍາວ່າ 
ເອໂລອິມ   ເປັນຊືຂ່ອງພຣະເຈ້ົາແລະກ ເໍປັນຈໍານວນຫລາຍຢູ່ແລ້ວ ທ່ີໃຊໃ້ນພຣະຄັມພີເດີມຫລາຍທ່ີສຸດເຖິງ 
4000 ເທ່ືອ.   ຂ້ໍພຣະຄັມພີທ່ີພົບຫລາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນຢູ່ໃນ ປຖກ. 18:30; ອພຍ. 34:23; ພຣະບັນຍັດ 10: 
17; ພສສ. 45:11; 114:7; ມລກ. 1:6. 
 
ຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີ ກໍຍັງຕົກມາເຖິງສມ ັຍພຣະຄັມພ ໃີໜ່ ແລະກໍຂຍາຍການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າໃນໂຮງຮຽນ ພຣະ 
ຄຣິສຕະທັມຄັມພີທຸກແຫ່ງ. ພຣະຄັມພີໃໝ່ກ່າວເຖິງພຣະອົງວ່າ ພຣະບິດາ ພຣະບຸດ ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິ
ສຸດ ຊ່ຶງພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ໃນມັດທາຍ 28:16-20; ໂຢຮັນ 8:58; 1ໂກຣິນໂທ 12:4-6; ເອເຟໂຊ 4:4-6. 
ການທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈພຣະເຈ້ົາເປັນການຍາກຫລາຍ.    ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາພຽງອົງດຽວ ແຕ່ຢູ່ໃນສະພາບຈໍາ
ນວນຫລາຍ. ພຣະອົງເປັນພິເສດ ພຣະອົງເປັນທຸກຢ່າງ. 
          

2.  ພຣະເຈົາ້ຊົງປະທານອໍານາດ: (ປະຖົມມະການ 1: 26-31) 
ໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສໍາແດງເຖິງການພົວພັນທ່ີພຣະອົງມີກັບມະນຸດ ເພ່ືອໃຫ້ສົມກັບວ່າພຣະອົງ
ສ້າງພວກເຂົາຂ້ຶນມາຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ.   ມະນຸດເປັນຜູ້ທ່ີຮູ້ຈັກໄຈ້ແຍກຄວາມດີແລະຄວາມ 
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ຊ່ົວໄດ້ ພວກເຂົາຈັດເປັນຜູ້ພິເສດກວ່າໝູ່ໃນການຊົງສ້າງທຸກຢ່າງ. ພຣະອົງໄດ້ເວ້ົາຈາກັບພວກເຂົາ ແລະໄດ້
ວາງຣະບຽບໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາທ່ີສວນເອເດນ. ໃນທ່ີສຸດພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ກ່າວແກ່ພວກເຂົາວ່າດີແລ້ວ (1:31) 

 
3. ຄວາມສມັພັນຖືກຕັດຂາດ: (ໂຣມ 5:1-11) 
ພໍເລ້ີມຕ້ົນ ບົດທີ 2 ພວກເຮົາກໍເຫັນຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ. ມະນຸດທ່ີວ່ານ້ີກໍຄືອາດາມແລະເອວາ ພຣະ
ເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ທຸກສ່ິງຢ່າງສວຍງາມແລະອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍອາຫານການກິນເພ່ືອພວກເຂົາທັງສອງ.     ແຕ່ 
ເມ່ືອມາເຖິງບົດທີ 3  ມະນຸດກໍໄດ້ກະບົດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ    ພວກເຂົາລືມສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາແລະ
ລືມຄໍາຕັກເຕືອນຂອງພຣະອົງ, ເມ່ືອພວກເຂົາບ່ໍເຊ  ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງກໍຈໍາເປັນຕ້ອງລົງໂທດ.  
 
ຢ່ ູໃນ ໂຣມ 5:1-11 ອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍເຖິງແຜນການຊງົໄຖ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ,   ພວກເຂົາຖືກຄວາມ
ຕາຍແລະຄວາມບາບຕັດຂາດແບ່ງແຍກພວກເຂົາອອກຈາກພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຖືກຕັດສິນລົງໂທດ 
ໃຫ້ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ. (ໂຣມ 3:23; ເອເຟໂຊ 2:1-3) ພຣະອົງໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເພ່ືອຈະມາຮັບ
ໂທດບາບແທນພວກເຂົາ  (ເຮັບເຣີ 1:1-4) ເພ່ືອມະນຸດຈະໄດ້ກັບຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ. ປັດຈຸບັນນ້ີ ຄຣິສຕຽນ 
ຢູ່ໃນຮ່ົມພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ     ແລະສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີໃນຄວາມຫວັງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຮັບ 
ຈາກພຣະອົງ.( ຣມ. 5:2).   ການຕັດສິນລົງໂທດບ່ໍໄດ້ຕົກມາສູ່ພວກເຮົາແລ້ວ.   ເພາະຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອນ້ັນ
ເອງຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງກັບມາຄືນດີກັນ. ພຣະອົງຍັງໄດ້ສ່ົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດລົງ
ມາຊ່ວຍພວກເຮົາ ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຍັງຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງຄວາມບາບນ້ີ,  ພວກທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອຄວນຈະດໍາ
ເນີນຊວິີດທ່ີເປັນຕົວຢ່າງໃນການໄດ້ຮັບພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຈາກພຣະອົງ, 
 
ໂປໂລໄດ້ຕັກເຕືອນພວກທ່ີອ່ານພຣະຄັມພີໂຣມໃນຕອນນ້ີວ່າ ຄວາມພ້ົນມີຈິງແລະກໍເປັນຄວາມຈິງ ທ່ີໄດ້ພິ
ສູດມາແລ້ວ. ພຣະເຢຊຄູຣິດຖືກສ່ົງລົງມາເພ່ືອໃຫ້ການຊົງໄຖ່ນ້ີສໍາເຣັດ (ຣມ. 5:6-8). ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າ
ພຣະເຈ້ົາຊົງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກະທໍາບາບຂອງມະນຸດ.  ເມ່ືອເຖິງເວລາຄົບກໍານົດແລ້ວພຣະເຈ້ົາ 
ກ ໄໍດ້ສ່ົງພຣະເຢຊູຄຣິດ,    ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງລົງມາ ປະສູດຈາກຍິງພົມມະຈາຣີ ເພ່ືອໄຖ່ຄວາມຜິດບາບ
ຂອງພວກເຮົາ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ: 

 
ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງມະນຸດຂ້ຶນມາເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ. ພຣະອົງສ້າງພວກເຮົາເປັນພິເສດ, ເຖິງ
ແມ່ນວ່າຄວາມບາບຈະແຍກພວກເຮົາອອກຈາກພຣະອົງ, ພຣະອົງກໍຍັງຫາວທີິທາງເອົາພວກເຮົາກັບຄືນມາ
ຫາພຣະອົງ.  ໃນທ່ີສຸດພວກເຮົາກໍໄດ້ກັບມາຫາພຣະອົງ ໃຫ້ພວກເຮົາດໍາເນີນຊວິີດຢູ່ໃນຮ່ົມພຣະຄຸນ ແລະມີ
ຄວາມຫວັງ ແລະເປັນຕົວຢ່າງໃຫ ້ແກ່ຊາວໂລກ.  ພວກເຮົາເທ່ົານ້ັນທ່ີມີໂອກາດທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມປາຖນາ
ຂອງພຣະອົງສໍາເຣດັ. 
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ຄໍາຖາມ: 
1. ທ່ານຈະສາມາດອະທິບາຍໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ຢ່າງໃດວາ່ ທ່ານຖືກສ້າງຂ້ຶນມາຕາມພຣະສາຍາຂອງພຣະ

ເຈົ້າ? 
 

2. ພຣະຄັມພີອະທິບາຍວ່າຢ່າງໃດ ກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະອົງ? 
 

3. ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມໝາຍຕອນນ້ີດີ ພຣະອົງສໍາແດງວາ່ພວກເຮົາແມ່ນພຣະສາຍາຂອງພຣະ
ອົງຢ່າງໃດ? 
 

4. ພຣະເຈ້ົາປະທານຄວາມພ້ົນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາເປັນຂອງຂວ ັນ,  ພຣະກິດຕິຄຸນທ່ີທໍາງານພາຍໃນຕົວ
ຂອງທ່ານມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງຢ່າງໃດ? 
 

5. ຄຣິສຕຽນຄວນຈະເຮັດຢ່າງໃດຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງຄວາມບາບອັນນ້ີ? 
 

 
ບ.ພ. 
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ບດົຮຽນທ ີ2 
ຕວົເຮາົເອງ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  1 ຊາມູເອນ 16:1-7; ເພງັສັຣເສີນ 139 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  1 ຊາມູເອນ 16:1-7; ເພັງສັຣເສີນ 139 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ຄວາມເປັນເອກລັກ ແລະຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບການຊົງຈັດ

ຕຽມຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແລະຂ້ຶນກັບມາຕຖານຂອງພຣະອົງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ແມ່ນຫຍັງຄືທ່ີມາຂອງຄວາມເປັນເອກລັກ ແລະຄຸນຄ່າຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ?  

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອເສີມຂຍາຍໃນຄວາມເປັນເອກລັກ ແລະຄຸນຄ່າທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບໃຫ້

ແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ແລ້ວນ້ັນ. 
 

ຄໍານໍາ 
ຂ້າພະເຈ້ົາກໍເປັນຜູ້ນ່ຶງທ່ີມີຄວາມສົນໃຈໃນຄອບຄົວຂອງເຈ້ົາຊີວິດໃນປະເທດອັງກິດ.  ຄ້ັງແລກທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາ
ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດອັງກິດ ແມ່ນໄດ້ໄປເຫັນພຣະຣາຊວັງຂອງກະສັດ,   ແລະໄດ້ເຫັນພຣະຣາຊ ິນີທ່ີວັດ
ກາໂທລິກແຫ່ງນ່ຶງ. ຕ່ໍມາສອງສາມປີ, ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂ້ົາໃນການໄປໄວ້ອາລ ັຍຂອງພຣະຣາຊ ິ 
ນີໄດແອນນາ, ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ເຫັນການຖ່າຍທອດສົດອອກໃນທີວີ.  ຮູບພາບນ້ັນໄດ້ຕິດຕາຂ້າພະເຈ້ົາ
ຢູ່ຕລອດເວລາ ເພາະວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ີກໍສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ໃນພຣະຣາຊວັງ. 
 
ຫລາຍວນັຕ່ໍມາ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ຍິນຂ່າວໂສກເສ້ົາເພາະການເສັຽຊີວດິຂອງຄຸນແມ່ເຕຣ ີຊ້າ, ແລະຂ້າພະເຈ້ົາ
ກໍໄດ້ຕິດຕາມການສ່ົງສະການຖ່າຍທອດສົດເໝືອນກັນ.     ໃນການຖ່າຍທອດ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຜູ້ບັລຍາຍ
ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ໄປສ່ົງສະການຣາຊ ິນີ ໄດແອນນາ ຄ້ັງນ້ັນເປັນການປະທັບໃຈຫລາຍ. 
 
ຄໍາເວ້ົາຢ່າງນ້ີ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທ່ີໂງ່ໆຄືຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈຍາກ,    ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າລາວໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງ
ໃດ. ຄຸນແມ່ເຕຣ ີຊ້າ ເປັນຜູ້ປະກາດເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ   ດ້ວຍຄວາມລໍາບາກຍາກເຂັນ, ອຶດຫິວ ໃຊຊີ້ວິດຢູ່
ກັບຜູ້ທ່ີທຸກຍາກ.   ສ່ວນຣາຊ ີນີິໄດແອນນາໃຊ້ຊີວ ດິຢ່າງຣຸງ້ໂຣດ ໄປທ່ີໃດກໍມີຄົນໃຫ້ກຽດ ມີຄົນໂຄຣົບນັບຖື. 
ຜູ້ບັລຍາຍກ່າວຕ່ໍໄປວ່າມະນຸດໃນສມັຍປັດຈຸບັນນ້ີ ພວກເຮົາເຫັນກັນແຕ່ພຽງຂ້າງນອກ ພວກເຮົາຕີຣາຄາມະ
ນຸດຕາມມາຕຖານທ່ີຫລຽວເຫັນເທ່ົານ້ັນ.   ສໍາລັບທ່ານເດ ທ່ານຄິດຢ່າງໃດ? ທ່ານຈະສະແດງອອກມາທາງ
ຂ້າງນອກຊ່ືໆບ່ໍ? ມີໃຜໃນສັງຄົມນ້ີ ສົນໃຈແລະໃຫ້ກຽດທ່ານຫລາຍສ່ໍາໃດ? 
 

1. ເບືອ້ງຫລັງ-ກະສດັສາໍລບັຄົນອິສຣາເອນ. 
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ດ້ວຍພລັງອໍານາດ,   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຊ່ວຍເຫລືອຄົນອິສຣາເອນ  ໃຫ້ອອກຈາກການເປັນຂ້າທາດຂອງຄົນອີ
ຢິບ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ໂມເຊເປັນເຄ່ືອງມື ໃນການໄປຊວ່ຍກູ້ຄ້ັງນ້ີ. ຄົນຜູ້ນ້ີ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງນໍາພາເຂົາເປັນເວ
ລາສ່ີສິບປີທ່ີຢູ່ໃນປ່າກັນດານ.  ຫລັງຈາກໂມເຊເສັຽຊີວດິແລ້ວ, ໂຢຊວຍກໍໄດ້ເປັນຜູ້ສືບຕ່ໍໃນການນໍາພາຄົນ 
ອິສຣາເອນເຂ້ົາສູ່ແຜ່ນດິນພຣະສັນຍາ. ແຜ່ນດິນການາອານໄດ້ກາຍມາເປັນບ້ານເຮືອນຂອງຊົນຊາດອິສຣາ
ເອນ, ຊົນຊາດອົບພະຍົບ. 

 
ປະຊາຊນົເຫລ່ົານ້ີ ໄດ້ແບ່ງປັນກັນເປັນຫລາຍເຜ່ົາຕາມເຂດແດນທ່ີພວກເຂົາອາສ ັຍຢູ່. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ວາງຄໍາ
ສ່ັງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາແລະລະບຽບການຕັດສິນໄວໃ້ຫ້ແກ່ທຸກເຜ່ົາ.   ຄົນເຫລ່ົານ້ີ ປົກຄອງກັນຕາມກໍາລັງຕາມ 
ຄວາມສາມາດ ຂອງຫົວໜ້າເຜ່ົາ. ພວກເຂົາໄດ້ນໍາພາຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນນ້ີດ້ວຍຄວາມຜາ
ສຸກຮ່ົມເຢັນ.   

 
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການເປັນຜູ້ນໍາທາງດ້ານວຽກງານຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຄົນບ່ໍສົນໃຈແລະປະຊາຊນົກໍບ່ໍມັກ.  ເປັນ 
ການຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ ໃນການນໍາພາຢູ່ໃນກຸ່ມຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ.    ຄົນອິສຣາເອນຈ່ຶງພາກັນຊອກຫາກະສັດເພ່ືອ
ຈະນໍາພາພວກເຂົາ.ໃນຄາວນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕັດຜ່ານຜູ້ທໍານວາຍຜູ້ທ່ີມີຊ່ືວ່າຊາມູເອນ.    ເພ່ິນເປັນຜູ້ນໍາ
ຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງຊົນຊາດນ້ີທັງໝົດ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົນໍາພາເພ່ິນໃຫ້ເຈີມຊາຍຄົນນ່ຶງທ່ີມີຊືວ່່າຊາອູນ ໃຫ້
ເປັນກະສັດຂອງຄົນອິສຣາເອນ. ຊາອູນເປັນຄົນທ່ີບ່ໍເຊືອ່ໃນພຣະເຈ້ົາ, ຊາມູເອນເປັນທຸກຫລາຍຍ້ອນຊາອູນ. 
(1 ຊາມູເອນ 15:35)   ພຣະເຈ້ົາກ່າວແກ່ຊາມູເອນວ່າ    ເຮົາຈະໃຊ້ເຈ້ົາໄປຫາຄອບຄົວແຈສຊີຊາວເບັດເລ
ເຮ ັມ ເພາະວ່າຢູ່ໃນໝູ່ພວກບຸດຂອງເຂົາ ເຮົາຈັດຕຽມກະສັດອົງນ່ຶງໄວແ້ລ້ວ. (1 ຊາມູເອນ 16:1)      
   

2. ການສະແດງອອກທາງນອກແລະຄວາມຈິງຂ້າງໃນ: (1 ຊາມູເອນ 16:1-7) 
ຊາມູເອນຮູ້ຈັກເດົາໄດ້ດີວ່າຊາອູນຈະເຮັດຫຍັງຖ້າລາວເສັຽໃຈ. ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາມາປາກົດແກ່ຊາມູເອນ ແລ ້ວ
ພຣະອົງກໍໃຫ້ຄໍາແນະນໍາວ່າທ່ານຄວນຈະເຮັດຢ່າງໃດແດ່.   ພຣະເຈ້ົາສ່ັງໃຫ້ຊາມູເອນໄປຫາຄອບຄົວແຈັສ
ຊີທ່ີເບັດເລເຮັມ.   ຊາມູເອນກໍຍອມຮັບຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ກໍຍັງຢ້ານຊາອູນຈະນໍາມາຂ້າຢູ່ເມ່ືອຊາອູນ 
ຫາກຮູ້ວ່າລາວໄປເຈີມກະສັດອົງໃໝ່. 
 
ແຈັສຊີເປັນຄົນເຜ່ົາຢູດາແລະສືບເຊ້ືອສາຍຕ່ໍມາຈາກນາງຣຸດແລະໂບອາດ (ຣຸດ 4:22). ຄົນຢິວເຊ່ືອກັນວ່າ 
ພຣະເມຊີອາຈະອອກມາຈາກຕະກຸນນ້ີ ຕົວຊາມູເອນເອງກໍຮູ້ຈັກດີ. ພຣະເຈ້ົາພົບຊາມູເອນ ກໍເພາະເຫດຜົນ

ນ້ີ. ເພ່ິນສ່ັງຊາມູເອນໃຫ້ເຜົາເຄ່ືອງຖວາຍໃຫ້ແກ່ເພ່ິນ, ສໍາລັບຄົນອ່ືນພຣະອົງບ່ໍເຫັນໃຜອີກແລ້ວ.  
 
ຊາມູເອນເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ.   ຜູ້ນໍາທ່ີເບັດເລເຮັມຮູ້ຈັກຊາມູເອນດີວ່າເພ່ິນມີອໍານາດຢ່າງໃດ.   (1 ຊາມູເອນ 
15:32-33) ພວກເຂົາກໍເກງກົວເພ່ິນ.  ໃນຂ້ໍ 5 ຊາມູເອນໄດ້ຕຽມພ້ອມຈິດໃຈແລ້ວກໍເວ້ົາວ່າເຮົາມາໂດຍສັນ 
ຕິວິທີ. ເມ່ືອຊາມູເອນກໍາລັງທໍາການຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ ທ່ານກໍໄດ້ພົບກັບແຈັສຊ ີແລະລູກຊາຍຂອງເພ່ິນ ຜູ້ທ່ີ
ພຣະເຈ້ົາຊງົເລືອກສັນໄວ້ນ້ັນ.   ເພ່ິນຮູ້ດີວ່າໃນຈໍານວນລູກທັງໝົດຂອງແຈັສຊີມີຄົນນ່ຶງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົເລືອກ
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ໄວ້ໃຫ ້ເປັນກະສັດຂອງອິສຣາເອນ. (1 ຊາມູເອນ 16:1) ຫລັງຈາກໄດ້ເຂ້ົາພົບເອລີຢາແລ້ວ ຊາມູເອນກໍສັນ 
ນິຖານວາ່ຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກຄົງຈະເປັນລູກຊາຍກົກ.  ເມ່ືອຊາມູເອນເຫັນ ແລ້ວກໍບ່ໍພໍໃຈປານໃດ (16: 
6) ຈ າໍໄວ້ວ່າຄ້ັງນ່ຶງຊາມູເອນໄດ້ເຈີມຊາອູນຊ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີມີຮູບຮ່າງດີ (1 ຊາມູເອນ 9:1-2)ໃນເທ່ືອນ້ີຊາມູເອນ
ກໍບ່ໍຢາກຜິດພາດອີກ.  
 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕອບຊາມູເອນວ່າຕ້ອງເບ່ິງທາງພາຍໃນຄົງຈະດີກວ່າ ພຣະອົງໄດ້ຊົງອະທິບາຍແກ່ຊາມູເອນ
ວ່າ ຢ່າຕັດສິນມະນຸດດ້ວຍປາກົດການພາຍນອກຢ່າງດຽວ,  ແຕ່ຕ້ອງເບ່ິງເລິກເຂ້ົາໄປເຖິງພາຍໃນຈິດໃຈ, (1 
ຊາມເູອນ 16:7) 
 
ບ່ໍວ່າຈະເປັນສມ ັຍຂອງຊາມູເອນຫລືສມ ຍັທຸກມ້ືນ້ີ      ສ່ວນຫລາຍແລ້ວພວກເຮົາກໍມັກຈະເບ່ິງກັນທາງພາຍ 
ນອກ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງບ່ໍເປັນດ່ັງນ້ັນ.   ພວກເຮົາຄວນຈະຮຽນຈາກບົດຮຽນຕອນນ້ີ. ພ່ີນ້ອງຜູ້ທ່ີມ ຄີວາມເຊ່ືອ
ທັງຫລາຍຢ່າມັກງາ່ຍ ຢ່າເບ່ິງເຜີນໆ ຢ່າເຫັນແຕ່ກຽດແລະຊ່ືສຽງເທ່ົານ້ັນ ຕ້ອງເບ່ິງໃຫ້ຄັກໆ ເພ່ືອຈະບ່ໍໄດ້ຜິດ
ພາດ, ເພາະຖ້າຜິດພາດແລ້ວການແກ້ໄຂຈະເປັນການຍາກກວ່າ.  
 

3. ເບືອ້ງຫລັງ-ກະສດັແລະຜູຂ້ຽນເພັງສຣັເສີນ 

ຊາມູເອນໄດ້ເຈີມລູກຊາຍຫລ້າຂອງແຈັສຊີ, ຊ່ືລາວວ່າດາວິດ, ໃຫ້ເປັນກະສັດຂອງຄົນອິສຣາເອນ. ການປົກ
ຄອງຂອງເພ່ິນດີຫລາຍ ທ່ົວໂລກກໍຮັບຮູ້. ຜູ້ທໍານວາຍໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ພຣະເມຊີອາຈະອອກມາຈາກເຊ້ືອສາຍ
ຂອງດາວິດ (ມັດທາຍ 21:1-11).    ຄັນຖອດຊາອູນແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຕ້ັງດາວິດຂ້ຶນເປັນກະສັດຂອງເຂົາ 
ແລະຊົງເປັນພະຍານກ່າວເຖິງດາວິດວ່າ ເຮົາໄດ້ພົບດາວິດບຸດຂອງແຈັສຊີ ເປັນຄົນທ່ີເຮົາຊອບໃຈ  ເປັນຜູ້ທ່ີ
ຈະທໍາໃຫ້ຄວາມປະສົງຂອງເຮົາສໍາເຣ ັດທຸກປະການ (ກິຈການ 21:22) 
 
ດາວິດເປັນຜູ້ຂຽນເພັງສັຣເສີນແລະເປັນນັກດົນຕຣີ, ລາວສາມາດຫລ້ິນເຄ່ືອງດົນຕຣີໄດ້ທຸກຢ່າງ. ເປັນເວລາ
ຫລາຍຮ້ອຍປີຜ່ານມາແລ້ວ ປ້ຶມເພັງສັຣເສີນທ່ີເພ່ິນຂຽນຂ້ຶນເພ່ືອໃຊ ້ໃນການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ ທຸກ ວນັນ້ີ
ກໍຍັງໃຊໄ້ດ້ດີຢູ່. ໃນປ້ຶມນ້ີປະກອບໄປດ້ວຍຄໍາກອນ, ບົດເພັງ, ຄ າໍສັຣເສີນ, ຄໍາອະທິຖານ...... 
 

4. ພຣະເຈົາ້ແຫ່ງຄວາມຮອບຮູ້: (ເພງັສັຣເສີນ 139:1-6)  
ໃນຂ້ໍ 1-4 ນ້ີ ໄດ້ກ່າວເຖິງການເປັນເອກລັກສ່ວນຕົວແລະຄວາມຮອບຮູ້ຂອງພຣະເຈ້ົາເອງ. ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກ
ທຸກຢ່າງແລະຮູ້ຈັກທຸກຄົນ.  ພຣະອົງຮູ້ໃນເວລາເຮົາຢືນຫລືນ່ັງ (139:2) ພຣະອົງຮູ້ເຖິງຄວາມຄິດຂອງພວກ
ເຮົາ.   ພຣະອົງຮູ້ໃນການເດີນທາງຂອງພວກເຮົາ. ພຣະອົງຮູ້ວາ່ພວກເຮົາຈະເວ້ົາຫຍັງອອກມາ. (139:2-3) 
ບ່ໍມີສ່ິງຢູ່ໃນຕົວຂອງພວກເຮົາທ່ີພຣະອົງບ່ໍຮູ້.  ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີມີອໍານາດຫລາຍ ຊຶງ່ພວກເຮົາບ່ໍອາດ
ຈະເອົາຄໍາເວ້ົາໃດມາທຽບໃສ່ພຣະອົງໄດ້.  
 

5. ພຣະເຈ້ົາແຫງ່ຈັກວານ: (ເພັງສັຣເສີນ 139:7-12) 
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ຫລັງຈາກທ່ີກ່າວໄປແລ້ວວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງຮອບຮູ້ທຸກຢ່າງ,  ພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງມະນຸດທັງປວງ   ດາ 
ວິດຍັງເພ້ີມເຕີມອີກວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກວານ. ໃນຂ້ໍ 7-12 ພຣະອົງຍັງເຂ້ົາໃຈໃນທັມຊາດ
ທຸກຢ່າງ.    ດາວິດກ່າວຢ່າງນ້ີວ່າ ພວກເຮົາຈະຫລີກໜີຜ່າຍພຣະອົງໄປທາງໃດ ເພາະພຣະອົງຊົງຢູ່ທຸກບ່ອນ 
ແມ່ນແຕ່ຄວາມມືດພຣະອົງກໍຊົງຂັບໄລ່ມັນໄປໄດ້,   ສໍາລັບພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ມືດຫລືສະວ່າງພຣະອົງກໍຊງົເຫັນ
ໄດ້ທຸກທີ.່ 
 

6. ສ້າງຂຶນ້ຕາມຈດຸປະສົງ: (ເພັງສຣັເສີນ 139:13-18) 

ກວ້າງໄກໄປກວ່ານ້ັນ ດາວິດຍັງກ່າວວ່າພຣະອົງຊົງສານພວກເຮົາຕອນຢູ່ໃນທ້ອງແມ່    ບ່ໍມີໃຜເກີດມາໂດຍ 
ບັງເອີນ.   ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນນັກສະຖາປານິກ(ອອກແບບ)ທ່ີເກ່ັງກ້າສາມາດຫລາຍ  ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງ 
ຊົງເປັນຜູ້ອອກແບບມະນຸດ ແມ່ນຈະຫລັບຕາພຣະອົງກໍຍັງຊງົເຫັນໂຄງຮ່າງສ່ວນທ່ີຢູ່ພາຍໃນຂອງພວກເຮົາ
ທຸກຊ້ິນສ່ວນ. ບ່ໍມີສ່ວນໃດທ່ີຈະພ້ົນໄປຈາກສາຍຕາຂອງພຣະອົງໄດ້. 
 
ແມ່ນວ່າຈະເປັນຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະອົງຊົງສ້າງຜູ້ໃດຂ  ້ຶນມາໂດຍມີແຜນການ ຢ່າງມີເຫດຜົນ ການອອກແບບ
ຂອງພຣະອົງຂອງແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງກັນໄປ.        
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
ທ່ານຄິດແດ່ບ່ໍວ່າ   ຊີວິດຂອງທ່ານມີຄຸນຄ່າຫລາຍສ່ໍາໃດ,   ພຣະອົງເປັນຫ່ວງເປັນໃຍທ່ານຫລາຍປານໃດ? 
ທ່ານຄວນຈະເຮັດສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງໃຫ້ແກ່ພຣະອົງແດ່ຈະໄດ້ຫລືບ່ໍ? ໃນບົດເພັງສັຣເສີນທ່ີພວກເຮົາຮຽນໃນວັນນ້ີ 
ພໍຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກແດ່ບ່ໍ? ພຣະເຈ້ົາຊງົເລ້ີມຕ້ົນສ້າງພວກເຮົາຕ້ັງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງແມ່, ຄວາມຮັກຂອງພຣະ
ອົງພຽງພໍບ່ໍທ່ີທ່ານຄວນຈະຄິດເຖິງພຣະອົງ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ເພັງສັຣເສີນສອນພວກເຮົາຢ່າງໃດ ກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາ? 

 
2. ຄໍາສອນໃນເພັງສັຣເສີນມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຄໍາສອນຂອງຊາວໂລກຢ່າງໃດ? 

 
3. ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ ສໍາຄັນຫລາຍທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເບ່ິງຂ້າງໃນ ບ່ໍແມ່ນເບ່ິງແຕ່ຂ້າງນອກຢ່າງດຽວ? 

 
4. ການຕັດສິນແຕ່ຂ້າງນອກມີການບົກພ່ອງຫລາຍບ່ໍ? 

 
5. ເຮົາຈະອະທິບາຍມະນຸດ, ສຶກສາມະນຸດຢ່າງໃດ ເພ່ືອບ່ໍຢາກໃຫ້ມີການຜິດພາດຫລາຍ? 

 
ບ.ພ. 
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ບດົຮຽນທ ີ3 
ເວົ້າເຣື່ອງຄູຄ່ອງ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຟໂຊ 5:21-23 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຟໂຊ 5:1-33 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້    ຄູ່ຄອງຄວນຈະປະຕິບັດຕ່ໍກັນດ້ວຍຄວາມຮັກອັນເຕັມປ່ຽມ  ແລະນັບຖື

ຄວາມສັມພັນອັນດີຕ່ໍກັນ ເໝືອນພຣະເຢຊປູະຕິບັດຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຄອບຄົວຄວນຈະເປັນຕົວຢ່າງແນວໃດໃນຄວາມສັມພັນກັນ ແລະຄວນຈະ

ເປັນຕົວຢ່າງແນວໃດໃນຄວາມສັມພັນຂອງພຣະອົງແລະຄຣິສຕະຈັກ   

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະເລືອກເອົາຄວາມສັມພັນແບບຄອບຄົວແລະພຣະເຢຊູແລະຄຣິສຕະ

ຈັກເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນ. 

ຄໍານໍາ 
ການຮັບໃຊ ້ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເລ້ີມຕ້ົນມາແຕ່ປີ 1981,    ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທໍາພິທີແຕ່ງງານໃຫ້ຫລາຍຄູ່
ດ້ວຍກັນ.  ສະເພາະລະດູແລ້ງຜ່ານມານ້ີມີພິທີແຕ່ງງານເຖິງ 11 ຄູ່ດ້ວຍກັນ.  ຂ້າພະເຈ້ົາດີໃຈຫລາຍແລະກ ໍ
ຮັກພວກເຂົາເຫລ່ົານ້ັນຫລາຍ. ໃນພິທີຢ່າງນ້ີ ແມ່ນພິທີທ່ີເຮັດໃຫ້ສອງຄົນເຂ້ົາມາເປັນອັນດຽວກັນ. 
 
ມີຄູ່ນ່ຶງທ່ີແຕກຕ່າງໝູ່ກໍຄືການແຕ່ງງານຂອງຊາວໄນຈ ເີຣັຽ ເພາະເຈ້ົາບ່າວເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງກະສັດຂອງປະ
ເທດນ້ັນ. ຫລານສາວຂອງລາວເປັນເຊ້ືອກະສັດໃນເຂດນ້ັນ. ພ່ໍຂອງລາວເປັນອົງມົງກຸດແລະລາວເອງກໍເປັນ 
ຣາຊ ນີິ. ການດໍາເນີນການແຕ່ງງານຮູ້ສຶກວາ່ງຽບແລະເຕັມໄປດ້ວຍຊາວ ໄນຈ ເີຣັຽ. 
 
ເມ່ືອພ່ໍຂອງເຈ້ົາສາວນໍາລູກສາວອອກມາ,  ທຸກຄົນໃນທ່ີນ້ັນກໍຢືນຂ້ຶນແລະກ້ົມຫົວລົງເພ່ືອໃຫ້ກຽດແກ່ຣາຊ ິນີ  
ນ້ີແມ່ນການກະທໍາທ່ີແປກປລາດຫລາຍ. ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຖາມວ່າ: ໃຜເປັນຜູ້ມອບຍິງຄົນນ້ີໃຫ້ແຕ່ງງານກັບ
ຊາຍຄົນນ້ີ?  ຜູ້ເປັນພ່ໍຈ່ຶງຫັນໜ້າໄປຫາແຂກທ່ີມາຮ່ວມແລ້ວກໍແນະນໍາໃນຄວາມເປັນກະສັດຂອງເພ່ິນ ແຂກ
ທັງຫລາຍກ ໍດີໃຈແລະຕົບມືໃຫ້.    ຫລັງຈາກນ້ັນເພ່ິນກໍຫັນໜ້າໄປຫາເຈ້ົາບ່າວແລ້ວຖາມວາ່: ເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈໃນ 
ລະບຽບການດີແລ້ວບ່ໍ ໃນການເປັນສາມີຂອງຣາຊ ິນີ?   ແລະເຈ້ົາກໍພ້ອມແລ້ວບໍທ່ີຈະເຮັດໜ້າທ່ີນ້ີແລະຮ່ວມ 
ຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງກະສັດ?   ໂດຍຂ້ານ້ອຍ  ນ້ີຄືຄໍາຕອບຂອງເຈ້ົາບ່າວ. ແລ້ວເພ່ິນກໍຖາມຕ່ໍໄປອີກວ່າ: ເຈ້ົາ 
ພ້ອມແລ້ວບໍທ່ີຈະສາບານຕົວຮັບລູກສາວຂອງເຮົາເປັນພັລຍາ?  ໂດຍຂ້ານ້ອຍ. ເຈ້ົາບ່າວຕອບດ້ວຍຄວາມ
ໝ້ັນໃຈ. ກະສັດຂອງ ໄນຈ ເີຣັຽ ຈ່ຶງຫັນໜ້າມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວກໍກ່າວວ່າ: ຂ້າພະເຈ້ົາເອງ ເປັນຜູ້ມອບລູກ
ສາວໃຫ້ແຕ່ງງານ. ແລ້ວລາວກໍຈັບມືລູກສາວໃສ່ມືເຈ້ົາບ່າວ. 
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ໃນຂະນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາສັງເກດຢູ່ນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍເຫັນການຖວາຍຕົວຊຶງ່ເປັນຮີດຄອງຂອງຄົນອ ຟັຣິກາ.  ຜູ້
ເປັນພໍເ່ຫັນວ່າເອົາຈິງເອົາຈັງຫລາຍ.   ການມອບລູກສາວແມ່ນການເຄ່ັງຂຶມບ່ໍມີການຍ້ິມຫົວໃດໆ, ການກະ 
ທໍາຢ່າງນ້ັນມັນໄດ້ຝັງຢູ່ໃນຫົວໃຈຂ້າພະເຈ້ົາມາຕລອດ. 
 

1.  ການຕຽມກ່ອນຈະແຕ່ງງານ:  
ຂ້າພະເຈ້ົາແລະພັລຍາໄດ້ຊ່ວຍໃນການຈັດຕຽມການແຕ່ງງານມາແລ້ວ 3 ເທ່ືອ.      (1) ງານພວກເຮົາເອງ; 
(2)ງານຂອງລູກສາວ; (3) ງານຂອງລູກຊາຍ. ຜ່ານການແຕ່ງງານນ້ີ,  ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບບົດຮຽນຫລາຍຢ່າງ 
ໃນການຈັດຕຽມ ຈະເຮັດອັນໃດກໍແລ້ວແຕ່ເພ່ືອຈະໃຫ້ສໍາເລັດລົງດ້ວຍດີຈະຕ້ອງມີການຈັດຕຽມທຸກຄ້ັງ ການ
ແຕ່ງງານສໍາເລັດລົງພາຍໃນນ່ຶງອາທິດ ແຕ່ການເປັນຄູ່ຄອງຕ້ອງຢູ່ດ້ວຍກັນຕລອດຊວິີດ. 
 
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ນໍາພາໂປໂລ ໃຫ້ຂຽນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີລົງໃນຈົດໝາຍຂອງເພ່ິນໄປເຖິງພ່ີນ້ອງຊາວເມືອງເອ
ເຟໂຊ. ໃນພຣະຄັມພີ ເອເຟໂຊ 5:21-33 ປະກອບດ້ວຍການແນະນໍາ, ສອນພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ເຖິງພ້ືນຖານໃນ
ການຢູຮ່່ວມກັນ.     ເອເຟໂຊ 5:15 ໂປໂລເຕືອນຜູ້ອ່ານທັງຫລາຍວ່າໃຫ້ຣະມັດຣະວັງໃນການດໍາເນີນຊວີິດ. 
ຢ່າເປັນຄົນໂງ່ ແຕ່ຈ່ົງເປັນຄົນສລາດ. ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈພຣະເຈ້ົາ, ຢ່າເປັນຄົນເມົາເຫລ້ົາ ແຕ່ຈ່ົງເມົາພຣະວິນຍານບໍ
ຣິສຸດ. (ເອເຟໂຊ 5:15-18) 
 
ເລີ້ມຈາກຂໍ້ທີ 18-21; ແຕ່ລະຂ້ໍເປັນຂ້ໍທ່ີຍາວ ເພາະໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານບໍ
ຣິສຸດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.    ຖ້າຄົນທ່ີມີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລ້ວການເວ້ົາຈາກ ຈໍະອອກມາຈາກເພັງສັຣ 
ເສີນ, ອອກມາຈາກບົດເພັງ, ອອກມາຈາກການຂອບພຣະຄຸນ ແລະກໍມີຄວາມຢໍາເກງຕ່ໍພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
            

2.  ຫລັງຈາກກັບຈາກການຮັນນີມູນແລວ້: (ເອເຟໂຊ 5:21-25) 
ໃນການສົນທະນານ້ີສໍາຄັນຫລາຍ ແມ່ນການເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດ. ໃນຂ້ໍທີ 21, ນ່ຶງໃນຄຸນລັກ
ສະນະຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອກ ໍແມ່ນການສົມຍອມໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຂ້ົາຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.   ພວກເຮົາ
ຕ້ອງຮຽນຮູ້ທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈກັນ, ຮຽນທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈຄວາມຮ  ູ້ສຶກຂອງຄົນອ່ືນດ້ວຍ,  ມີຄວາມໂຄຣົບແລະຍອມຟັງ
ຊ່ຶງກັນແລະກັນ. 
 
ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ຝ່າຍພັລຍາຕ ອ້ງຍອມຟັງສາມີຂອງຕົນ  ເໝືອນດ່ັງທ່ີພວກເຮົາຍອມຟັງອົງ ພຣະເຢ 
ຊູຄຣດິ. ການຍອມຟັງນ້ີຕ້ອງໃຫ້ເປັນທ່ີສົມຍອມຂອງພັລຍາ ບ່ໍແມ່ນໂດຍການບັງຄັບ (ເອເຟໂຊ 5:22)  ໂປ
ໂລໄດ້ປຽບທຽບສາມີເໝືອນເປັນສີສະ  ພຣະເຢຊເູປັນຕົວຢ່າງໃນການຮັກຄຣິສຕະຈັກ ແລະສາມີກໍຕ້ອງຮັກ
ຄອບຄົວສນັນ້ັນ. (ເອເຟໂຊ 5:23-24) 
 
ເປັນຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງເວ້ົາດ່ັງນ້ີ ເພາະໃນສມ ຍັກ່ອນສາມີບ່ໍຄ່ອຍຈະຮັກພັລຍາຂອງຕົນເທ່ົາໃດ.  ຜູ້ຊາຍມັກຈະ 
ຖືວ່າຜູ້ຍິງເກີດລູກແລ້ວກໍຢູ່ເຝ້ົາລູກຢູ່ບ້ານເທ່ົານ້ັນ.   ຜູ້ຊາຍສາມາດໄປທ່ຽວຊອກຫາຄວາມສຸກນອກບ້ານກໍ 
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ໄດ້ບ່ໍເປັນຫຍັງ ສໍາລັບຜູ້ຍິງແລ້ວແມ່ນໄປບ່ໍໄດ້ເດັດຂາດ.  ໃນພຣະຄັມພີທ່ີເປັນພາສາກຣີກ, ຄໍາວ່າຮັກຈ່ຶງມີ
ຫລາຍຄໍາ ແລະເວ້ົາແຕ່ລະບ່ອນກໍມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນ.  ໂປໂລທ້າທາຍຜົວທ່ີເປັນຄຣິສຕຽນໃຫ ຍົ້ກ 
ຄວາມຮັກນ້ີໄວ້ໃນລະດັບສູງ. 
 
ໃນຂ້ໍທີ 25 ໂປໂລກ່າວວ່າ ພຣະເຢຊຊົູງຮັກຄຣສິຕະຈັກຂອງພຣະອົງ    ແລະໄດ້ປະທານຊວິີດຂອງພຣະອົງ
ເອງໃຫ້ແກ່ຄຣິສຕະຈັກ.    ເພ່ິນຈ່ຶງປຽບທຽບພຣະເຢຊູເປັນເຈ້ົາບ່າວ ແລະຄຣສິຕະຈັກເປັນເຈ້ົາສາວ.  ຄຣິສ
ຕຽນຄວນຮັກພັລຍາຂອງຕົນແລະຮັບໃຊ້ພັລຍາຢ່າງຖວາຍຕົວ. ຄວາມຮັກຢ່າງນ້ີພວກເຮົາຈ່ຶງເອ້ີນວ່າຄວາມ
ຮັກທ່ີບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວ ແລະເປັນຄວາມຮັກທ່ີຖ່ອມຕົວ.    
 
ຄວາມສັມພັນຂອງຄອບຄົວແມ່ນການຮ່ວມແອກ ການຄຽງຄູ່ລະຫວາ່ງສາມີແລະພັລຍາ. ບ່ໍແມ່ນຄວາມສັມ
ພັນລະຫວ່າງຫົວໜ້າງານແລະລູກຈ້າງ. ບ່ໍແມ່ນຜົວເປັນຫົວໜ້າແລະກໍບ່ໍແມ່ນເມັຽເປັນລູກຈ້າງແຕ່ເມັຽກໍເປັນ
ທ່ີປຶກສາທ່ີດີ. ກ່ຽວກັບເມັຍ ຖ້າຈະເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງກໍເປັນຫົວໜ້າເຊ່ັນກັນ.   ທັງສອງໄດ້ນໍາກໍາລັງ, ເຮ່ືອແຮງ, 
ຄວາມຄິດມາຮ່ວມກັນ ເພາະທັງສອງຍອມຮັບແລະເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນແລ້ວ (ເອເຟໂຊ  5:21) ທັງສອງ
ຮ່ວມກັນເປັນຜູ້ນໍາຄອບຄົວ ຮ່ວມກັນຝຶກຝົນ ຜ່ອນໜັກຜ່ອນເບົາໃຫ້ແກ່ກັນແລະກັນ.  
 

3.  ພຣະຄຣດິແລະຄຣສິຕະຈັກ: (ເອເຟໂຊ  5:26-33) 
ໂປໂລໄດ້ຍົກຮູບພາບປະກອບວາ່ ພຣະເຢຊູຮັກຄຣສິຕະຈັກຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ
ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນຄວາມຮັກລະຫວ່າງສາມີພັລຍາ.    ຄວາມຮັກແລະຄວາມສັມພັນນ້ີແມ່ນຄວາມສັມພັນຢ່າງ 
ລຶກເຊ່ິງ, ທາງດ້ານຈິດວິນຍານດ້ວຍ.   ພຣະອົງໄດ້ທໍາຄວາມສະອາດໃຫ້ແກ່ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ ແລ້ວ  
ພຣະອົງກ ໍໄດ້ໃຫ້ຄຣສິຕະຈັກມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງໄປຕລອດການ. 
 
ຊີວດິຜົວເມັຍເປັນຊີວດິທ່ີຄຽງຄູ່ກັນໄປຕລອດ. ດ່ັງນ້ັນສາມີຕ້ອງຮັກພັລຍາເໝືອນຮັກກາຍຂອງຕົນເອງ, ບ່ໍມີ
ຜ  ູ້ໃດດອກທ່ີຈະບ່ໍຮັກກາຍຂອງຕົນເອງ. (ເອເຟໂຊ 5:28-33) 
            

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
ການແຕ່ງງານແມ່ນສ່ິງນ່ຶງທ່ີບໍຣິສຸດສໍາລັບປະເພນີຂອງພວກເຮົາ.  ໂດຍທ່ົວໆໄປແລ້ວໃນປະເທດຂອງພວກ
ເຮົາ,   ແຕ່ລະໝວດ ແຕ່ລະກຸ່ມມີການທໍາພິທີທ່ີແຕກຕ່າງກັນໄປ ເພ່ືອສະແດງເຖິງຮີດຄອງປະເພນີ  ໃນພິທີ
ແຕ່ງງານນ້ັນ.      ບາງໝວດກໍເຮັດແຕ່ພິທີໂດຍບ່ໍໄດ້ຄິດເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ຫລືຄວາມບໍຣສຸິດຂອງການແຕ່ງ
ງານນ້ັນ.    ຊີວດິການແຕ່ງງານຈ່ຶງຢູ່ກັນແບບຈືດຊດື, ຢູ່ດ້ວຍນ້ໍາຕາ ແລະບ່ໍນານພໍທ່ໍໃດຄອບຄົວກ ຖືໍກແຍກ 
ອອກຈາກກັນ. 
 
ໃນຖານະທ່ີພວກເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນ ພວກເຮົາຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດຕາມພຣະວິນຍານບໍຣສິ ດຸ.  ພວກເຮົາຈະບ່ໍ
ຍອມໃຫ້ຮີດຄອງຫລືປະເພນີໃດໆມາທໍາລາຍຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດ້.    ພຣະຄັມພີກ່າວໄວວ່້າ ຊາຍຄົນນ່ຶງ
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ແລະຍິງຄົນນ່ຶງທ່ີແຕ່ງງານກັນແມ່ນຕ້ອງຢູ່ນໍາກັນຈົນຕລອດຊີວດິ.  ເຮົາທັງຫລາຍເປັນຜູ້ທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອຕ້ອງ
ເຫັນຄວາມສໍາຄັນນ  ້ີ.  ພວກເຮົາເປັນຄຣສິຕະຈັກ ພວກເຮົາຕ້ອງຕຽມຄູ່ແຕ່ງງານໃຫ້ດີທ່ີສຸດ ເພ່ືອຖວາຍກຽດ
ແກ່ພຣະເຢຊູຄຣິດ.   ແນະນໍາສະມາຊິກທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະເຂ້ົາໃຈລະຫວ່າງຄຣິສ
ຕະຈັກແລະພຣະຄຣິດ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
       

1. ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍເຖິງການແຕ່ງງານຕາມປະເພນີຢ່າງໃດ? 
 

2. ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍ ຄວາມສັມພັນຂອງການແຕ່ງງານຄືແນວໃດ? 
ຄວາມສ ມັພັນລະຫວ່າງພຣະເຢຊູແລະຄຣິສຕະຈັກ ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍຢ່າງໃດ?  

 
3. ມີວິທີໃດອີກແດ່ບ່ໍ ທ່ີຄຣິສຕຽນຄວນຈະເປັນຕົວຢ່າງໃນການແຕ່ງງານ? 
 
4. ສ່ິງໃດທ່ີສະແດງອອກເຖິງການແຕ່ງງານທ່ີສົມບູນ? ການຢູ່ຮ່ວມກັນແບບມີຄວາມສຸກຄືຢ່າງໃດ? 
 
5. ມີຫຍັງແດ່ທ່ີທັງສອງຊວິີດນໍາຄວາມແຂງແຮງມາຮ່ວມກັນໃນຊວິີດແຕ່ງງານ? 
 
6. ມີຈັກບາດກ້າວທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການ ເພ່ືອຊີວດິແຕ່ງງານຈະລາບລ້ືນດີໄດ້?  

 
 
 

ບ.ພ. 
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ບດົຮຽນທ ີ4 
ລູກນອ້ຍ 

 

 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້      ເພງສັຣເສີນ 127:3-5; ສ ຸພາສິດ 22:6; ພຣະບັດຍັດທີສອງ 6:1-9 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ             ເພງສັຣເສີນ 127:1-5; ສ ພຸາສິດ 22:6; ພຣະບັດຍັດທີສອງ  6:1-9 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ລູກນ້ອຍເປັນພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ  ແລະຜູ້ເປັນພໍແ່ມ່ມີໜ້າທ່ີ

ຮັບຜິດຊອບສິດສອນເຖິງຄວາມເຊ່ືອດ້ານຈິດວິນຍານ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງສິດສອນ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບລູກນ້ອຍ ເພ່ືອສໍາຣວດເຖິງສ່ິງ

ທ່ີຈະເອົາມາສິດສອນເດັກຂອງຕົນເອງ. 

ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ເດັກນ້ອຍເປັນພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ.   ຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ມີໜ້າທ່ີຮັບ

ຜິດຊອບສິດສອນເຖິງຄວາມເຊ່ືອດ້ານຈິດວິນຍານ. 
 

ບົດນໍາ 
ລູກນ້ອຍເປັນພຣະພອນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ    ສ່ວນຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບໃຫ້ພວກເຂົາຈະເຣີນຂ້ຶນ.  
ຂ້າພະເຈ້ົາຈໍາໄດ້ດີເມ່ືອລູກສາວກົກເກີດມາເພາະລາວໄດ້ເກີດມາດ້ວຍການຜ່າຕັດອອກ.   ນາງໝໍໄດ້ບອກ
ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າອີກບ່ໍນານທ່ານໝໍຈະເຂ້ົາມາແລະກວດເບ ິ ່ງວ່າຈະເຮັດແນວໃດຕ່ໍໄປ ໃນທ່ີສຸດທ່ານໝໍກໍເຂ້ົາມາ
ເພ່ິນໄດ້ເບ່ິງໃນຈໍໂທຣະທັດແລະເຫັນວ່າລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢຸດຫັນໃຈ ເພ່ິນໄດ້ເບ່ິງໜ້າຂ້າພະເຈ້ົາແລະ
ກ່າວວ່າ ìພັລຍາຂອງທ່ານໄດ້ໃສ່ຢາສລົບແລ້ວ ບ່ໍຮູ້ວ່າມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ  ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງປາດເອົາ
ລູກອອກມາ ທ່ານຢູ່ທ່ີນ້ີອີກບ່ໍນານຂ້າພະເຈ້ົາຈະເອົາລູກຂອງທ່ານມາໃຫ້ທ່ານອູ້ມ.î 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວປ່ຽວໃຈ   ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຍາດພ່ີນ້ອງເປັນຈໍານວນຫລາຍຢູ່ໃນຫ້ອງລໍຖ້າ.    ປະ
ມານອີກສິບນາທີນາງໝໍໄດ້ເຂ້ົາມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍຮອຍຍ້ິມ     ແລະຢ່ຶນເດັກເກີດໃໝ່ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາອູ້ມ
ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ìເດັກຍິງຄົນນ້ີກໍາລັງຮ້ອງໄຫ້-ລາວຍັງມີຊີວດິຢູ່ແລະພັລຍາຂອງທ່ານກໍສະບາຍດີî  ນາງໝໍ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ìຂໍໃຫ້ທ່ານເປັນຜູ້ບອກກັບພັລຍາທ່ານວ່ານາງໄດ້ລູກສາວນ້ອຍເປັນຕາຮັກທ່ີສຸດ.î 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ນ່ັງລົງໃນຫ້ອງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບລູກສາວຜູ້ເກີດໃໝ່ທີ ໃ່ສ່ຊ່ືວາ່ຮັນນາຜູ້ທ່ີເຮ ັດໃຫ້
ຄວາມຝັນຂອງພ່ໍແມ່ກາຍເປັນຈິງ  ຂ້າພະເຈ້ົາແລະພັລຍາກາຍເປັນພ່ໍແມ່ແລະນ້ີເປັນການເລ້ີມຕ້ົນເທ່ົານ້ັນ. 
 



 15

1. ຄໍາຂອບພຣະຄຸນສໍາລັບຜູ້ເປັນລູກ: (ເພງສັຣເສີນ 127:3-5)  
ປັດຈຸບັນນ້ີລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ມີອາຍຸຊາວຫ້າປີແລ້ວ     ນາງໄດ້ສ້າງຄອບຄົວແລະຍັງມີຫລານສາວ
ນ້ອຍມາໃຫ້ອູ້ມອີກ. ຂ້າພະເຈ້ົາແລະຄອບຄົວມີຄວາມຍິນດີຫລາຍທ່ີຮັບເອົາສະມາຊິກຄົນໃໝ່ເຂ້ົາມາໃນຕະ
ກູນ.   ແນວໃດກໍຕາມພວກຂ້າພະເຈ້ົາສອງຜົວເມັຽຍັງເປັນພ່ໍແມ່ຂອງນາງຮ ັນນາຕລອດໄປຄືຍັງຮັບຜິດຊອບ
ໃນດ້ານຄວາມເຊ່ືອໂດຍການອ້ອນວອນອະທິຖານເພ່ືອ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຍັງສົນທະນາກັນເຖິງສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ສິດສອນໃນຖານະເປັນຄົນອາວຸໂສ    ໃຫ້ການແນະນໍາສິດສອນໃນດ້ານຄວາມເຊ່ືອສ ືບຕ່ໍໃຫ້ແກ່ລູກສາວ
ທັງໆທ່ີນາງຮ ນັນາກາຍເປັນແມ່ຂອງຄົນແລ້ວ. 
 
ເພງສັຣເສີນ 127 ໄດ້ມີຄໍາສອນທ່ີດີໃນຖານະເປັນພ່ໍແມ່.    ນັກປະພັນໄດ້ກ່າວວ່າເດັກນ້ອຍເປັນ ìມໍຣະດົກ 
ແລະລາງວັນຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.î   ຖ້າໄດ້ລູກຊາຍຍ່ິງເປັນສ່ິງດີທ່ີສຸດເພາະໃນສມັຍນ້ັນຖືເອົາລູກຊາຍ
ເປັນໃຫຍ່. ຜູ້ຊາຍຍ່ອມກາຍເປັນຜູ້ນໍາຕາມທໍານຽມ ໃນຂ້ໍສາມ ນັກປະພັນໄດ້ກ່າວເຖິງລູກຊາຍວ່າເປັນພຣະ
ພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ເຫັນວ່າຄວາມໝາຍທ່ີແທ້ນ້ັນເວ້ົາເຖິງທ ງັຍິງແລະຊາຍ. 
 
ຂ້ໍ 4-5, ໄດ້ກ່າວເຖິງຄໍາສອນວ່າການເປັນພ່ໍແມ່ນ້ັນເປັນພຣະພອນ.  ພວກອິສຣາອັນໄດ້ປະເຊີນກັບສ ດັຕຣູ 
ຮອບດ້ານ ພວກເຂົາຕ້ອງຕຽມຕົວເພ່ືອຢາກໃຫ້ມີຜູ້ຊາຍເປັນນັກຕ່ໍສູ້ໃນສົງຄາມ.  ດ່ັງນ້ັນ, ນັກປະພັນໄດ້ຍົກ
ເອົາຕົວຢ່າງຂອງອາວຸດໃນມືຂອງນັກຮົບ ຖ້າຜູ້ໃດມີລູກຊາຍເໝືອນກັບມີຜູ້ມາຊ່ອຍຍາມສົງຄາມ. 
 
ລູກຊາຍໝາຍເຖິງອະນາຄົດແລະຄວາມປອດພັຍດີ.    ລູກຊາຍເປັນມ ຣໍະດົກແລະເປັນຜູ້ສ ືບເຊື ້ອສາຍ ລູກ
ຊາຍປຽບເໝືອນລູກສອນຍິງໄປສູ່ອະນາຄົດ.   ຂ້ໍ 5 ນັກປະພັນໄດ້ໃຊ້ພາບໃນສມັຍບ ຮູານເພ້ີມອີກ ຖ້າຊາຍ
ໃດມີລູກຊາຍທ່ີຮັກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ລາວຈະບ່ໍກັງວົນວ່າລູກຊາຍນ້ັນເຮັດໃຫ້ພ່ໍແມ່ເສ ຽັໜ້າ.  ລູກກຸນແຈໄຂໃນ 
127:3-5  ນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາຢາກຈະອວຍພຣະພອນໃຫ້ຄອບຄົວໂດຍປະທານລູກຊາຍໃຫ້.    ຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່
ຄວນຂອບພຣະຄ ຸນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບລູກເຕ້ົາ. 
 

2. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລູກຂອງພວກເຮົາ: (ສຸພາສິດ 22:6) 
ສ ພຸາສິດ 22 ເປັນບົດທ່ີພວກຢິວແລະຄຣສິຕຽນມັກຍົກເອົາມາເວ້ົາ.  ເມ່ືອຜູ້ເປັນລູກໄດ້ເດີນອອກນອກທາງ 
ຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ກ ໍໃຊ້ຂ້ໍດ່ັງກ່າວນ້ີມາສິດສອນ.    ຫລາຍໆເທ່ືອເມ່ືອລູກກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວກໍຫັນໜີຈາກຫລັກ
ຄວາມເຊ່ືອ ຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ກໍຮູ້ສຶກຜິດຄ ດິວ່າເປັນການລົງໂທດຈາກພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາຍັງຄ ິດວ່າຖ້າພ່ໍແມ່ສິດ
ສອນລູກດີ ພວກລູກກໍຄົງບ່ໍຫັນໜີຈາກຄວາມເຊ່ືອທ່ີພ່ໍແມ່ເຄີຍສອນມາ. 
 
ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈພາບໃຫຍ່ໃນບົດນີໃ້ຫ້ດີ ພວກຢິວແລະພວກຄຣິສະຕຽນໄດ້ຕີຄວາມໝາຍວ່າພຣະຄັມ
ພີຕອນນ້ີໄດ້ເວ້ົາເຖິງດ້ານຈິດວິນຍານ.     ໝາຍຄວາມວ່າພ່ໍແມ່ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເປັນຕົວຢ່າງໃນການສິດ
ສອນລູກໃນດ້ານຄວາມເຊ່ືອທ່ີຖວາຍພຣະກຽດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ  ແລະຫວັງວ່າລູກໃຫຍ່ຂ້ຶນມາແລ້ວຈະເປັນຄົນມີ 
ສິນທັມ.  ຄວາມໝາຍບົດນ້ີແມ່ນຢາກໃຫ້ລູກເປັນຄົນເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ບ່ໍແມ່ນການຮັບປະກັນ. 
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ບົດນ້ີບ່ໍໄດ້ສອນວາ່ລູກເຕ້ົາຈະບ່ໍເດີນອອກນອກທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ     ພ່ໍແມ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ລ້ຽງລູກຊ່ຶງມີອ້າຍ
ນ້ອງຮ່ວມກັນຫລາຍຄົນ ເຫັນວ່າມີອ້າຍນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຄົນນ່ຶງເຊົາໄປວິຫານແລະບ່ໍຍອມກັບຄືນມາຫາ
ພຣະເຈ້ົາເດັດຂາດ ເຣືອ່ງນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ພ່ໍແມ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເສັຽໃຈຫລາຍ.   ສ່ວນຂ້າພະເຈ້ົາແລະນ້ອງຊາຍ
ອີກຄົນນ່ຶງກາຍເປັນສິດຍາພິບານ.  ຫລັກການໃນສຸພາສິດ ບົດ 22:6  ນ້ີໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງໃນຄອບຄົວ
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງຄົນທ່ົວໄປ. 
 

3. ເອົາຄວາມຈງິມາສອນເພືອ່ຈະໃຫລູ້ກເຕົ້າສົນໃຈ: (ພຣະບັດຍັດທີສອງ 6:1-9) 
ຖ້າມີເຣ່ືອງທ່ີຈະເອົາມາສອນເດັກນ້ອຍຕ້ອງຍົກເອົາພຣະບັນຍັດທີສອງ 6:1-9 ຂ້ຶນມາ      ເພາະພຣະຄັມພີ
ຕອນນ້ີເປັນພ້ືນຖານຂອງປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ປະວັດເບ້ືອງຫລັງຕອນນ້ີແມ່ນກ່ອນພວກອິສຣາເອັນ
ຈະເຂ້ົາໄປໃນດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາ ໂມເຊໄດ້ສອນພວກເຂົາເປັນຄ້ັງສຸດທ້າຍເພ່ືອປະຊາກອນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຈະສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໂດຍເວົາ້ເຖິງສ່ິງສໍາຄັນໃນການຮັກສາພຣະບັດຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
   
ຈາກສອງຂ້ໍທໍາອິດໂມເຊໄດ້ເຕືອນປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຮັກສາພຣະສັນຍາໃຫ້ດີ.    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໄຖ່
ພວກອິສຣາເອັນຈາກການເປັນທາດຈາກອີຢິບເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ ຈະກາຍ
ເປັນຄົນຮ່ັງມີ.    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ພຣະບັດຍັດມາແລ້ວທ່ີພູເຂົາຊນີາອີ ແຕ່ບັດນ້ີທ່ີພູໂມອາບໂມເຊໄດ້ເວ້ົາຊ້ໍາ
ວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງຮັກສາພຣະສັນຍານ້ັນຢ່າງເອົາໃຈໃສ່. 
 
ຂ້ໍ 4-5 ເປັນຟ້ຶນຖານຊີວິດຂອງພວກອິສຣາເອັນ ບ ົດນ້ີໄດ້ເລ້ີມດ້ວຍບັດຍັດທ່ີພວກຢິວເອ້ີນວ່າ ຊມີາ (ຊ່ຶງແປ
ຈາກພາສາເຮັບເຣີວ່າ ìໄດ້ຍິນî).    ທຸກວັນນ້ີພວກຢິວຍັງສືບຕ່ໍທ່ອງພຣະຄໍາບົດນ້ີເປັນການອ້ອນວອນອະທິ
ຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ (ພ້ອມດ້ວຍພຣະບັດຍັດທີສອງ 11:13-21 ແລະຈົດບັນຊີ 15:37-41).     ນ້ີເປັນການປະ
ພຶດຂອງພວກຢິວວ່າເຂົາເຊ່ືອຖືຢ່າງໃດ: ພຣະເຈ້ົາ (ຢາເວ) ຂອງພວກເຮົາ, ແມ່ນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວ. ບົດນ້ີໄດ້
ເປັນບົດທ່ີມີພລັງທ່ີກ່າວເຖິງພຣະເຈ້ົາອົງດຽວ     ແລະຍັງເປັນການສະແດງຂອງປະຊາກອນໃນການສັດຊືຕ່ໍ່    
ພຣະເຈ້ົາ.   ພວກເຂົາເຮັດຢ່າງນ້ີຄືຮັກພຣະເຈ້ົາດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈແລະສຸດກໍາລັງ.   ໃນພາສາອັງກິດຄໍາວ່າ
ຢາເວແປວ່າເປັນພຣະອົງເຈ້ົາ ຊຶງ່ເປັນພຣະນາມທ່ີຊາວອິສຣາເອັນຮູ້ວ່າເປັນຜູ້ໃຫ້ຄໍາສັນຍາຕ່ໍພວກເຂົາ(ເບ່ິງ 
ອົບພະຍົບ 3).   ພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນອິສຣາເອັນທັງຊາດໃຫ້ຢຶດໝ້ັນກັບພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ 

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ແຍກຊາດອິສຣາເອັນໄວ້ເປັນຊາດພິເສດຈາກຄົນທັງໂລກ   ເພ່ືອໃຫ້ເປັນຕົວແທນຂອງພຣະອົງ  
(ອພຍ 19:3-6). 
 
ໂມເຊໄດ້ສ່ັງໃຫ້ພ່ໍແມ່ເປັນຄົນສັດຊ່ືໃນຄວາມຈິງນ້ີເພ່ືອເຮັດໃຫ້ລູກເຕ້ົາເອົາເປັນຕົວຢ່າງ (ພບຍ 6:6-7).  ຜູ້
ເປັນພ່ໍແມ່ຕ້ອງຖ່າຍທອດຄວາມເຊືອ່ໃນພຣະອົງໄປໃຫ້ລູກຫລານສືບຕ່ໍໄປ.       ໂມເຊສ່ັງໃຫ້ພ່ໍແມ່ແບ່ງປັນ
ຄວາມຍິນດີທ່ີຮູ້ຈັກັບພຣະເຈ້ົານ້ີໃຫ້ຄົນອ່ືນເພ່ືອເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນໃນທຸກສະພາບການ.  
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     ແນ່ນອນ, ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງດໍາລົງຢູ່ໃນຄວາມຄິດ ແລະການປະພຶດ ສ່ິງ
ເຫລ່ົານ້ີພ່ໍແມ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາສິດສອນຜູ້ເປັນລູກໃນຫົນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ພ  ່ໍແມ່ເປັນຜູ້ທໍາອິດທ່ີຈະ
ສອນພຣະບັດຍັດໃຫ້ລູກ ບ່ໍແມ່ນຄຣິສຕະຈັກ.   ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນພ່ໍແມ່ຕ້ອງຊອກຫາໂອກາດສອນ ອາດຈະ
ແມ່ນເວລາກິນເຂ້ົາ, ຫລ້ິນກິລາ ຫລືໄປພັກຜ່ອນ. 
  

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້?  

ລູກເຕ້ົາເປັນພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ    ແລະພຣະອົງມອບພາຣະໃຫ້ຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ລ້ຽງລູກໃຫ້ດີ ໃຫ້ເຂົາເປັນ
ຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ.   ກ່ອນຈະເຮັດຢ່າງນ້ີໄດ້ພ່ໍແມ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຍ່າງໄປກັບພຣະເຈ້ົາກ່ອນ ພວກເຮົາ 

ຈະບ່ໍສາມາດເປັນຕົວຢ່າງທ່ີດີໄດ້ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍໃຊ້ເວລາເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາສິດສອນແລະສົນທະນາກັບເຮົາ.  
ເມ່ືອຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ມີຄວາມສັມພັນທ່ີດີກັບພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ລູກເຕ້ົາກໍຈະເຫັນຊີວດິປະຈໍາວັນອັນດີແລະພວກລູກ
ກໍຈະຍົກເອົາມາເປັນຕົວຢ່າງໃນຊີວິດແລະພວກເຂົາອາດເປັນຄົນສິດສອນລູກເຕ້ົາຂອງພວກເຂົາເໝືອນກັນ. 
 

ຄໍາຖາມ 
 

1. ວິທີໃດ ທ່ີພ່ໍແມ່ຂອງທ່ານໄດ້ສອນເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນຊວີິດ? 
2. ວິທີໃດ ທ່ານໄດ້ສິດສອນລ ູກຂອງທ່ານເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ? 
3. ເປັນຫຍັງ ຈ່ິງເປັນການສໍາຄັນທ່ີຖືວ່າເດັກນ້ອຍເປັນພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ? 
4. ວິທີທາງອັນດີທ່ີຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ຄວາມສ້າງຄວາມສັມພັນຕ່ໍລູກແລະຫລານ ເວລາພວກເຂົາເປັນຄົນເຕັມ

ກະສຽນ? 
5. ບາງເທ່ືອທ່ານຄຶດບໍວ່າທ່ານອາດປ່ຽນແນວທາງເພ່ືອຈະມອບຊີວິດແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອຕ່ໍລູກຂອງທ່ານ? 
6. ທ່ານໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອຈາກພ່ໍແມ່ຂອງທ່ານ? 

 
                                                                                            ສບ. ບນຸຈັນ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ບດົຮຽນທ ີ5 
ບດິາມານດາ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ອົບພະຍົບ 20:12; ລູກາ 2:45-52; ໂຢຮັນ 19:25-27 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ອົບພະຍົບ 20:12; ລູກາ 2:45-52; ໂຢຮັນ 19:25-27 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ລູກເຕ້ົາຄວນຮັກແລະນັບຖືບິດາມານດາຂອງຕົນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເຮັດແນວໃດຂ້າພະເຈ້ົາຈະຮັກແລະນັບຖືບິດາມານດາໄດ?້ 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຈະພິຣະນາຊອກທາງສະແດງຄວາມຮັກແລະນັບຖືບິດາ     

ມານດາ. 

ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ພວກເຮົາຮັກແລະນັບຖືບິດາມານດາ. ຕົວຢ່າງ

ຂອງອົງພຣະເຢຊູເວລາພຣະອົງເປັນເດັກແລະເວລາພຣະອົງເປັນ
ຜູ້ອາວຸໂສພຣະອົງໄດ້ຮັກແລະນັບຖືບິດາມານດາ. 

 

ບົດນໍາ 
ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໝົດກະສຽນຈາກບ່ອນເຮັດວຽກແລະເພ່ິນຍັງມີວຽກອ່ືນລໍຖ້າຄືເບ່ິງແຍງພ່ໍແມ່ຜູ້ແກ່ຊະ 
ຣາຂອງເພ່ິນຄືພາໄປຫາໝໍ, ທໍາຄວາມສະອາດ, ແຕ່ງອາຫານແລະເຮັດວຽກບ້ານອ່ືນໆ.     ຫລັງຈາກພ່ໍເຖ້ົາ
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຕາຍໄປ ແມ່ເຖ້ົາກໍຍ່ິງປ່ວຍລົງເຮັດໃຫ້ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກາຍເປັນແມ່ຂອງແມ່ເພ່ິນເອງ 
ເພາະໄດ້ປ້ອນເຂ້ົາ ອາບນ້ໍາໃຫ້...ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບົວລະບັດແມ່    ໄດ້ຢູ່ບ້ານນໍາຈົນເພ່ິນໄດ້ຕາຍຢ່າງ   
ສງົບສຸກ ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຮັກແລະນັບຖືພ່ໍແມ່ຂອງເພ່ິນໂດຍເບ່ິງແຍງເວລາພວກເພ່ິນແກ່ຊະຣາບ່ໍສາມາດ
ຊ່ອຍຕົນເອງໄດ້. 
 
ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນຈະເຮັດເໝືອນແມ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາສ່ັງໃຫ້ພວກເຮົາຮັກແລະນັບຖືພ່ໍແມ່ຂອງ
ຕົນ.   ຄໍາສອນນ້ີແມ່ນຕ່ໍທຸກຄົນທັງເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ທີ່ເປັນພ່ໍເປັນແມ່.  ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າພວກເຮົາຈະຮັກແລະ
ໃຫ້ກຽດແກ່ບິດາມານດາໄດ້ແນວໃດ? 

  

1. ພຣະເຈົາ້ສ່ັງ: ວທິກີະທາໍຕໍ່ບດິາມານດາ: (ອົບພະຍົບ 20:12)  
ອາຈານຂອງພວກຢິວແລະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຫຍ  ້ໍພຣະບັນຍັດໃນພຣະຄັມພີເດີມລົງມາເປັນສອງຂ້ໍຄື: ໃຫ້ ຮັກ 
ພຣະເຈ້ົາຈົນສຸດຂີດແລະຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ (ມັດທາຍ 22:34-40) ພຣະບັດຍັດສິບປະການ
ແມ່ນຢູ່ໃນສອງຂ້ໍນ້ີ.  ສ່ີຂ້ໍທໍາອິດໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສ ມັພັນລະຫວ່າງພວກເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະຫົກຂ້ໍຕ່ໍມາ 
ກໍເວ້ົາເຖິງຄວາມສ ມັພັນຂອງພວກເຮົາຕ່ໍກັນແລະກັນ ຊ່ຶງເລ້ີມຈາກບິດາມານດາ. 
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ຂ້ໍທີ 5 ຄືໃຫ້ນັບຖືບິດາມານດາ   ແມ່ນຂ້ໍສໍາຄັນທ່ີສຸດກ່ຽວກັບຄວາມສ ມັພັນຂອງມະນຸດ.     ພຣະເຈ້ົາສ່ັງໃຫ້
ພວກລູກປະຕິດບັດດີຕ່ໍພ່ໍແມ່ປະກອບດ້ວຍການໃຫ້ກຽດ ຍົກຍ້ອງ ແລະນັບຖື.     ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມພຣະເຈ້ົາສ່ັງແລ້ວພວກເຮົາຈະເຫັນຄ ຸນຄ າ່ແລະຮູ້ບຸນຄູນຂອງພ່ໍແມ່.     ພວກເຮົາຕ້ອງສະແດງອອກມາ
ດ້ວຍການກະທໍາບ່ໍແມ່ນເວ້ົາລ້າໆ.  ພຣະເຈ້ົາສ່ັງລູກຈ່ົງຮັກແລະໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່ສເມີກັນ. 
 
ຕາມຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີເດີມຖ້າໃຜປມາດບ່ໍໃຫ້ກຽດບິດາມານດາແລ້ວຕ້ອງຖືກໂທດໜັກ.  ພຣະເຈ້ົາສ່ັງ
ໃຫ້ປະຫານຜູ້ໃດທ່ີປມາດພ່ໍແມ່ ເປັນຄົນທ່ີກະບົດຫລືຕ່ໍສູ້ (ອພຍ 21:15, 17).  ລູກຫົວແຂງ, ລູກກະບົດຜູ້ທ່ີ 
ບ່ໍຟັງຄວາມພ່ໍແມ່ ແລະບ່ໍຍອມຮັບການສິດສອນຕ້ອງຖືກລົງໂທດໂດຍເອົາໝາກຫີນແກວ ່ງໃສ່ໃຫ້ຕາຍ(ພຣະ 
ບັດຍັດທສີອງ 21:18-21). 
 
ບັດຍັດຂ້ໍທີ 5 ປະກອບດ້ວຍຄໍາສັນຍາ:      ທ່ີຈະມີອາຍຸຍືນຍາວເທ່ິງແຜ່ນດິນໂລກຊຶງ່ພຣະເຈ້ົາປະທານແກ່
ທ່ານ.  ຖ້າລູກບ່ໍນັບຖືພ່ໍແມ່ຕ້ອງມີໂທດເຖິງແກ່ຊີວ ິດ.    ຜູ້ປະກາດເອເຊກຽນໄດ້ປະກາດວ່າເພາະການບ່ໍໃຫ້
ກຽດນັບຖືພ່ໍແມ່ພຣະເຈ້ົາຈ ຶ ່ງເຮັດໃຫ້ມະນຸດແຕກອອກໄປທ່ົວທຸກແຫ່ງ (ອຊກ 22:7, 15). 
 
ຄໍາສັງຂອງພຣະເຈ້ົາຕອນນ້ີໝາຍເຖິງລູກທຸກຄົນທຸກສມັຍ.  ລູກຜູ້ອາວຸໂສຄວນເບ່ິງແຍງຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ທ່ີບ່ໍສາ
ມາດຊອ່ຍຕົວເອງໄດ້.   ທຸກວັນນ້ີລູກມັກບ່ໍເອົາຫົວຊາກັບພ່ໍແມ່ຜູ້ແກ່ຊະຣາ   ພຣະເຈ້ົາຈ ຶ ່ງເນ້ັນເຖິງການເບ່ິງ
ແຍງພ່ໍແມ່  ອົງພຣະເຢຊໄູດ້ຕ່ໍາໜິຜູ້ນໍາສາສນາທ່ີພວກເຂົາປະລະບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ຊ່ອຍເຫລືອພ່ໍແມ່ເມ່ືອແກ່ຊະ
ຣາ (ມັດທາຍ 15:3-9) 
 

2. ຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊ:ູ ວທິລີູກປະຕິບດັຕໍພ່ໍແ່ມ:່ (ລູກາ 2:45-52) 
ໃນພຣະຄັມໃໝ່ມີສອງເຫດການໃນຊີວິດຂອງອົງພຣະເຢຊທ່ີູກ່າວເຖິງວິທີທ່ີພຣະອົງໄດ້ກະທໍາຕ່ໍພ່ໍແມ່. ຄ້ັງທີ
ນ່ຶງເວລາພຣະເຢຊູມີອາຍຸສິບສອງປີ.  ຢາກເປັນຄົນຢິວທ່ີສັດຊ່ື ມາຣີອາແລະໂຢເຊບໄດ້ໄປສລອງວັນປັສຄາ
ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມທຸກໆປີ,   ເປັນວັນທໍາອິດທ່ີກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງ.    ຕາມກົດບັດຍັດແລ້ວຜູ້ຊາຍຄົນຢິວ
ຕ້ອງເຂ້ົາຮ່ວມງານສລອງປະຈໍາປີສາມຄ້ັງ-ສິນປັສຄາ, ເພັນເຕຄອສເຕ,  ແລະງານສລອງຜ້າເຕ້ັນ.   ແຕ່ວ່າ
ຄົນສ່ວນຫລາຍເລືອກໄປສລອງໃນງານ-ສິນປັສຄາເພາະລະຍະທາງໄກແລະອິດເມ່ືອຍ  ຖ້າຈະໄປຮ່ວມທັງ 
ສາມງານໃຫຍ່ນ້ີ.    ງານປ ັສຄາເປັນງານສລອງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປົດປ່ອຍພວກອິສຣາເອັນອອກຈາກການເປັນ
ທາດຂອງປະເທດເອຢິບ.      ຕອນນ້ີລູກຊາຍກົກຂອງພວກເອຢິບຕາຍໝົດ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຜ່ານກາຍບ້ານ
ຂອງພວກຢິວທ່ີເອົາເລືອດແກະທາທ່ີປະຕູ.  (ອພຍ 12:1-39). 
 
ອົງພຣະເຢຊໄູດ້ໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມພ້ອມກັບມາຣີອາແລະໂຢເຊັບເວລາພຣະອົງມີອາຍຸສິບສອງປີ.  ບ່ໍໄດ້
ໝາຍຄວາມພຣະເຢຊູບ່ໍເຄີຍໄປມາກ່ອນ.   ຕາມທໍານຽມພວກຢິວເຊ່ືອວາ່ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍກາຍເປັນສິດກົດ
ບັນຍັດເມ່ືອມີອາຍຸສິບສາມປີ.  ເດັກນ້ອຍຢິວຕ້ອງໄປຮ່ວມງານນ້ີສອງປີກ່ອນຈະເຖິງອາຍຸສິບສາມປີເພ່ືອຈະ
ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງໜ້າທ່ີ.  ບາງທີອາດເປັນການຮຽນຮູ້ຂອງອົງພຣະເຢຊູທ່ີພຣະອົງໄປກັບພ່ໍແມ່ໃນຕອນນ້ີ. 
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ການເດີນທາງໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມໃຊ້ເວລາສອງວັນ   ຫລັງຈາກງານປັສຄາແລ້ວມາຣີອາກັບໂຢເຊັບກັບບ້ານ
ໄປຍັງເມືອງນາຊາເຣັດໂດຍບ່ໍຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູຍັງຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເພ່ືອເປັນການປອດພັຍຍາດພ່ີນ້ອງ 
ໄດ້ເດີນທາງຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່. ມາຣີອາກັບໂຢເຊບັຄຶດວ່າອົງພຣະເຢຊູອາດຍ່າງກັບບ້ານກັບພ່ໍແມ່ເດັກ
ຄົນອ່ືນໆ.  ຕອນເວລາພວກເຂົາພາກັນຢຸດພັກຄ້າງຄືນມາຣີອາກັບໂຢເຊັບຊອກພຣະເຢຊູບ່ໍເຫັນ. 
 
ມາຣີອາກັບໂຢເຊັບເລີຍກັບຄືນໄປຊອກຫາອົງພຣະເຢຊູທີ່ກຸງເຢຣຊູາເລັມ    ພວກເຂົາໄດ້ອອກມາປະມານ 
ຊາວຫ້າໄມແລະພວກເຂົາກໍຄືນໄປໃນວນັທີສອງ     ວັນທີສາມພວກເຮົາໄດ້ພົບອົງພຣະເຢຊູກໍາລັງສ່ັງສອນ
ຮ່ວມກັບພວກຜູ້ນໍາສາສນາ.  ພຣະວິຫານເປັນບ່ອນຮຽນແລະສິດສອນ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຟັງແລະກໍຖາມພວກ
ຜູ້ນໍາສາສນາ    ພວກທ່ີຟັງພຣະເຢຊູສົນທະນາເຣືອ່ງພຣະເຈ້ົາ  ພວກເຂົາກໍແປກປລາດໃຈໃນຄໍາສອນຂອງ 
ພຣະອົງ ເມ່ືອຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ໄດ້ຍິນກໍສົນໃຈໃນຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ. 
 
ເໝືອນກັບຜູ້ພ່ໍແມ່ທ່ົວໄປ ມາຣີອາໄດ້ເວ້ົາກັບອົງພຣະເຢຊູວ່່າ,   ìລູກເອີຍ ເປັນຫຍັງຈ ຶ ່ງເຮັດແນວນ້ີກັບພວກ
ເຮົາ?î ເພາະນາງກັບໂຢເຊັບໄດ້ຕາມຫາແລະເປັນຫ່ວງຊອກຫາທຸກບ່ອນ.    ອົງພຣະເຢຊູຕອບນ້ີບອກເຖິງ
ຄວາມສ ັມພັນອັນດີລະຫວ່າງພຣະອົງກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ສະຖິດໃນສວັນ. ພຣະອົງບອກວ່າຈໍາເປັນພຣະອົງຕ້ອງ
ຢູ່ໃນພຣະວິຫານບ່ອນຂອງພຣະບິດາ.  ເຖິງແມ່ນການເກີດຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສິບສອງປີຜ່ານມາແລ້ວວ່າ 
ພຣະອົງເປັນໃຜ ຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ກໍຍັງບ່ໍທັນເຂ້ົາໃຈລູກພິເສດຄົນນ້ີເລີຍ. 
 
ແນວໃດກໍຕາມອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຫັນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພຣະອົງມີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ໃນທ່ີສຸດພຣະອົງກ ໍຍອມຟັງ
ມາຣີອາກັບໂຢເຊັບດ້ວຍການກັບຄືນບ້ານກັບພວກເຂົາ.  ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຊ່ືອຟັງພ່ໍແມ່ໃນ
ໂລກນ້ີເໝືອນກັນ. ການເຮັດຢ່າງນ້ີທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັກແລະໃຫ້ກຽດຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່. ພຣະອົງໄດ້ຈະເຣນີໃຫຍ່
ຂ້ຶນທັງສະຕິປັນຍາ ທັງຮ່າງກາຍ ດ້ານຈິດວິນຍານ ແລະສັງຄົມ. 
 
ເມ່ືອອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາເຮັດຢ່າງນ້ີ    ແລ້ວພວກເຮົາເດ້ຜູ້ເປັນຄົນທັມມະດາ ແລະທ່ີ 
ເຊ່ືອໃນພຣະອົງຈະເຮັດແນວໃດ?     ພວກເຮົາຄວນເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ເພາະການເຊ່ືອຟັງເປັນ
ການສະແດງເຖິງຄວາມຮັກແລະການໃຫ້ກຽດແກ່ຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່. 
 

3. ເອົາຕວົຢາ່ງຂອງພຣະເຢຊູ:ວທິທີີພ່ຣະອົງປະຕິບດັຕໍພ່ໍແ່ມ:່ (ໂຢຮັນ 19:25-27) 
ທ່ີໄມ້ກາງແຂນກໍາລັງທ ຣໍະມານ ອົງພຣະເຢຊເູປັນຕົວຢ່າງໃນການປະຕິບັດຕ່ໍພ່ໍແມ່ຜູ້ແກ່ຊະຣາ. ເຖິງຈະເຈັບ
ປວດເທ່ົາໃດພຣະອົງຍັງເປັນຕົວຢ່າງທ່ີດີໃນຖານະເປັນອ້າຍກົກໃນການສະແດງຄວາມຮັກ ແລະນັບຖືພ່ໍແມ່.  
ເຈ້ົາເມືອງປີລາດໄດ້ມອບອົງພຣະເຢຊໃູຫ້ພວກທະຫານເອົາໄປຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ  ທະຫານສ່ີຄົນໄດ້ປັນ
ເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະອົງເພ່ືອໃຫ້ສໍາເຣັດໃນພຣະທັມສຸພາສິດ 22:18.      ຍັງມີພວກຜູ້ຍິງໄດ້ຢືນຢູ່ໃກ້ໄມ້ກາງ
ແຂນ.  ພວກຜູ້ຍ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນຄົນຮັກອົງພຣະເຢຊູແລະເຊືອ່ຟັງອົງພຣະເຢຊູທ່ີສຸດ.   
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ອົງພຣະເຢຊໄູດ້ເຫັນຜູ້ເປັນແມ່ແລະໂຢຮັນ, ສາວົກຄົນທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກ ຢູ່ໃກ້ໄມ້ກາງແຂນ ອົງພຣະເຢຊຊົູງ
ສ່ັງໃຫ້ໂຢຮັນຮັກນາງມາຣີອາເໝືອນກັບນາງເປັນແມ່ຂອງຕົນ ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວຕ່ໍມາຣີອາວ່າໃຫ້ຮັກໂຢ
ຮັນເປັນເໝືອນລູກຂອງຕົນເພ່ືອໂຢຮັນຈະຊ່ອຍເວລາພຣະເຢຊູຈາກໄປ.      ຕ່ໍຈາກນ້ັນມາໂຢຮັນໄດ້ຮັບຜິດ
ຊອບທໍາໜ້າທ່ີເປັນລູກຄືເບ່ິງແຍງຄວາມສຸກທຸກຕ່ໍມາຣອີາ.      ເຖິງວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນມາຣ ອີາວ່າ ìຍິງ
ເອີຍî ນ້ັນເປັນການສຸພາບໃນສັດຕະວັນທີນ່ຶງ ບ່ໍແມ່ນການເວ້ົາປມາດແຕ່ຢ່າງໃດ.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັກແລະ
ໃຫ້ກຽດພໍແ່ມ່ຈົນໃຈຂາດ ພຣະອົງໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງມາຣີອາມາກ່ອນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຕ້ອງການ.  
 

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້?  

ສັງຄົມເຮົາທຸກວັນນ້ີບ່ໍຄ່ອຍເອົາໃຈໃສ່ບັດຍັດຂ້ໍຫ້າ  ແລະຕີຄວາມໝາຍວ່າພຣະບັດຍັດຂ້ໍນ້ີແນ່ໃສ່ເດັກນ້ອຍ  
ບ່ໍແມ່ນຕ່ໍຜູ້ເປັນລູກຜູ້ອາວຸໂສ.     ຫລາຍໆຄົນບ່ໍຢາກສົນໃຈເບ່ິງແຍງພ່ໍແມ່ຜູ້ເຄີຍລ້ຽງດູພວກເຮົາເວລາພວກ
ເຮົາເປັນເດັກນ້ອຍ.  ການຈະຈັດຫາເວລາເບ່ິງແຍງພ່ໍແມ່ຊະຣານ້ັນຍາກຫລາຍ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງ ແລະອົງ
ພຣະເຢຊູເອງກໍເປັນຕົວຢ່າງທ່ີດີໃນການຮັກແລະນັບຖືພ່ໍແມ່.  ອັຄສາວົກໂປໂລຍັງກ່າວວາ່ຜູ້ໃດບ່ໍເອົາໃຈໃສ
ຕ່ໍຄອບຄົວຂອງຕົນເອງກໍປະຕິເສດຄວາມເຊ່ືອ ແລະຊ່ົວກວ່າຄົນບ່ໍຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາ (1 ຕີໂມທຽວ 5:8) 
 

ຄໍາຖາມ 
 

7. ການທ່ີລູກໄດ້ເຊ່ືອຟັງພ່ໍແມ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມດີຂ້ຶນແນວໃດ? 
8. ເດັກນ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດຕ່ໍພ່ໍແມ່ຕາມພຣະບັດຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ?  ຍາມໃດທ່ີເດັກຄວນຈະຢຸດ

ຟັງຄວາມພ່ໍແມ່? 
9. ຄົນເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພ່ືອສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກແລະໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່ ເມ່ືອຄວາມສັມພັນນ້ັນ

ໄດ້ຂາດໄປຍ້ອນບັນຫາຕ່າງໆ? 
10. ອົງພຣະເຢຊໄູດ້ສະແດງອອກເພ່ືອໃຫ້ເຫັນວາ່ພຣະອົງຊົງຮັກແລະໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່? ສ່ິງທ່ີພຣະອົງເຮັດ

ນ້ັນຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາປະຕິບັດຕ່ໍພ່ໍແມ່ແນວໃດ? 
 

                                                                                                             ສບ. ບນຸຈັນ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ບດົຮຽນທ ີ6 
ເພືອ່ນມດິສະຫາຍ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ປັນຍາຈານ 4:9-12; 1 ຊາມ ູເອນ 20:1-17, 27-42 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ປັນຍາຈານ 4:9-12; 1 ຊາມູເອນທ ີ20:1-17, 27-42 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອນທ່ີຈົງຮັກພັກດີເປັນພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເພ່ືອນທ່ີຈົງຮັກພັກດີຫລືບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ແລະສະແດງ

ຕ່ໍເພ່ືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. 

ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ເພ່ືອນທ່ີມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີມີຜົນດີ. ໂຢນາທານແລະກະສັດດາ

ວິດໄດ້ສະແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍກັນແລະກັນໂດຍຊວ່ຍເຫລືອ
ແລະຮັກສາຄໍາສັນຍາເອົາໄວ້. 

 

ບົດນໍາ 
ຊາຍຄົນນ່ຶງໄດ້ເອົາໝາກໄຂ່ຫລັງໃຫ້ຜູ້ເປັນເພ່ືອນອາຍຸ 30 ປີ.   ທະຫານສ່ຽງຕາຍໂດຍໄປຊອ່ຍເພ່ືອນທັງໆ 
ທ່ີສັດຕຣູຍິງປືນມາໃສ່.  ແມ່ຍິງໄດ້ຊອ່ຍເພ່ືອນບ້ານຫາລາຍໄດ້ເພາະເຮ ືອນຂອງເຂົາໄດ້ຖືກໄຟໄໜ້.  ຂ້າພະ
ເຈ້ົາຍັງຈໍາໄດ້ມີເພ່ືອນຮຽນໜັງສືນໍາກັນໄດ້ນ່ັງຣົດໄປນໍາເພາະລາວບ່ໍຢາກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຂ່ີຣົດໄປສໍາພາດຄົນ
ດຽວທ່ີໄປໄກເຖິງສາມຊ່ົວໂມງ.  ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີມີເພ່ືອນຜູ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີໃນຊີວິດ. 
 
ຄວາມຈົງຮັກພັກດີໝາຍເຖິງເພ່ິງພາໄດ້ແລະຍອມຊອ່ຍເວລາຈໍາເປັນ. ເພ່ືອນຜູ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີເປັນຄົນ
ສັດຊ່ື, ຖວາຍຕົວເອງ, ແລະບ່ໍມີຄວາມລ່ັງເລໃຈ    ພວກເຂົາຮັກສາຄວາມລັບເອົາໄວ້ ເປັນຫ່ວງຕ່ໍຄວາມຢູ່ດີ
ເປັນສຸກຂອງຄົນອ່ືນ ແລະເອົາຄົນອ່ືນກ່ອນຕົວເອງ.  ໃນພຣະຄັມພີເດີມກໍມີກະສັດດາວິດ ແລະໂຢນາທານ 
ເປັນເພ່ືອນຜູ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍກັນແລະກັນ.  ວັນນ້ີໃຫ້ພວກເຮົາສຶກສາເຖິງຄວາມຈົງຮັກພັກດີແລະເອົາ
ທັງສອງຄົນນ້ີມາເປັນຕົວຢ່າງ. 
  

1. ເພື່ອນດີມຜີົນປໂຍດ: (ປັນຍາຈານ 4:9-12)  
ປ້ຶມປັນຍາຈານເປັນປ້ຶມຢູ່ໃນໝວດກາບກອນໃນພຣະຄັມພີ-ໜັງສືແນວນ້ີໄດ້ສອນແລະຊ່ອຍໃຫ້ຄົນຮູ້ວິທີດໍາ
ລົງຊວິີດແຕ່ລະວນັ.  ຜູ້ຂຽນປ້ຶມນ້ີເອ້ີນຕົວເອງວາ່ເປັນນັກເທສນາ (ຫລືຄຣູສອນ, ບຸດຊາຍຂອງກະສັດດາວິດ 
ຜູ້ເປັນກະສັດໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ (ປຍຈ 1:1).  ນັກຂຽນພຣະທັມຕອນຜູ້ເອ້ີນຕົນເອງວ່ານັກເທສນາໄດ້ບອກ 
ວ່າໃຜກໍຕາມເມົາແຕ່ເຮັດວຽກເພ່ືອຫາເງິນ   ແລະບ່ໍມີພໍຈັກເທ່ືອໂດຍບ່ໍມີໝູ່ເພ່ືອນແລະຄອບຄົວຄົນນ  ້ັນເປັນ
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ຄົນໂງ່ເພາະວັນນ່ຶງສ່ິງທ່ີເຂົາຫາມານ້ັນຈະຕົກເປັນຂອງຜູ້ອ່ືນ.     ຄົນຢ່າງນ້ີບ່ໍມີໂອກາດມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດ 
(ປຍຈ 4:7-8). 
 
ກົງກັນຂ້າມນັກຂຽນວາ່ຢູ່ຄົນດຽວເປັນຄົນໂສກເສ້ົາ ເປັນຄົນຕ້ອງມີເພ່ືອນຝູງ: ສອງຄົນດີກວ່າຄົນດຽວ (4:9).  
ຜົນດີທ່ີມີເພ່ືອນຢ່າງນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນສມັຍພຣະຄັມພີເດີມເວລາເດີນທາງໄກ.  ກະສັດຊາໂລໂມນກໍໄດ້ກ່າວ
ເຖິງຜົນດີທ່ີມີເພ່ືອນຜູ້ຈົງຮັກພັກດີ.  ຜົນດີອັນທີ 1 ແມ່ນໄດ້ສ່ິງດີຈາກງານດີຂອງຕົນ.  ການຮັກວຽກຮ່ວມກັນ-
ຮ່ວມແຮງຮ່ວມມືມີຄຸນຄ່າສູງແລະເປັນລາງວັນອີກ.  ເມ່ືອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກໍໄດ້ວຽກຫລາຍກວ່າ ແລະຊ່ອຍ
ໜູນໃຈກັນໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມສໍາເຣັດ.  ຜົນດີອັນທີ 2 ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ອຍເຫລືອໃນຍາມມີບັນຫາ ຖ້າມີ
ຄົນນ່ຶງລ້ົມລົງອີກຄົນນ່ຶງຄົງຊ່ອຍໄດ້(4:10). ເພ່ືອນຜູ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຍ ອ່ມເຂ້ົາມາຊອ່ຍເຫລືອ ໃນຍາມ
ຂັດສົນເພ່ືອບັນເທົາທຸກ.   ຜົນດີອັນທີ 3 ແມ່ນແບ່ງປັນຊັບສິນຂອງໃຊ້. ໃນສມັຍພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ກ່າວເຖິງ
ຄົນເດີນທາງມັກພັກນອນເທິງດິນໃນຍາມໜາວ   ຖ້າມີສອງຄົນເດີນໄປຮ່ວມກັນພວກເຂົາສາມາດແບ່ງປັນ
ຜ້າຫ່ົມແລະໃຫ້ອາຍອຸ່ນຕ່ໍກັນໄດ້ (4:11).   
 
ນັກຂຽນ-ນັກເທດໄດ້ໃຊ້ຄໍາສອນນ້ີເປັນກາບກອນສິດສອນເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງການມີເພ່ືອນ ເຊືອກສາມ
ກຽວກໍຂາດໄດ້ຍາກ (4:12) ເພາະມັນມີກໍາລັງແລະອໍານາດຖ້າໂຮມກັນ.      ຄວາມອ່ອນແອມີຂ້ຶນເມ່ືອເຮັດ
ວຽກຫລືຢູ່ຄົນດຽວ.  ໃນການສ້າງຄວາມສ ມັພັນທ່ີດີຜົນດີກໍເກີດຂ້ຶນກັບທັງສອງຝ່າຍຄືຊ້ີນໄປປາມາ.  ເພ່ືອນ
ຜູ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຍ ອ່ມຍິນດີແບ່ງປັນຊັບສິນແລະຄວາມລໍາບາກ.       ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ທ່ານມີ
ເພ່ືອນຜູ້ຈົງຮັກພັກດີໃນຊີວິດຂອງທ່ານຫລືບ່ໍ? 
 

2. ເພືອ່ນຍອມຊອ່ຍກັນສເມ:ີ (1 ຊາມູເອັນ 20:1-17) 
ການເປັນເພ່ືອນຜູ້ຈົງຮັກພັກດີລະຫວ່າງດາວິດແລະໂຢນາທານຜູ້ເປັນລູກກະສັດຊາອູນເປັນຕົວຢ່າງທ່ີດີເຖິງ
ເຣ່ືອງການເປັນເພ່ືອນຢ່າງນ້ີ. ທັງສອງກາຍເປັນເພ່ືອນດີຕ່ໍກັນຫລັງຈາກດາວິດໄດ້ຂ້າສັດຕຣູໂກລີອາດຜູ້ເປັນ
ຍັກໃຫຍ່.    ທັງສອງຄົນມີຊີວດິຄ້າຍຄືກັນ-ກ້າຫານ, ນັກຮົບຜູ້ຊ າໍນານ ເປັນຊາຍສະກັນ, ແລະມີຄວາມເຊ່ືອ
ໃນພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຂົາໄດ້ສັນຍາຕ່ໍກັນຕອນເລ້ີມເປັນເພ່ືອນກັນ (1 ຊາມູເອັນ 18:3). 
 
ຫລັງຈາກດາວິດໄດ້ຊະນະໂກລີອາດ   ເຮັດໃຫ້ກະສັດຊາອູນສ່ົງດາວິດອອກໄປສົງຄາມຕ່ໍສູ້ພວກປາລີສຕີນ
ເປັນປະຈໍາ.  ຄວາມສໍາເຣັດທໍາສົງຄາມເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຍ້ອງຍໍດາວິດຫລາຍຈົນເປັນເຫດໃຫ້ກະສັດຊາອູນ
ອິດສາຈົນເພ່ິນພະຍາຍາມຫລາຍເທ່ືອເພ່ືອຈະຂ້າດາວິດດ້ວຍຕົນເອງ ເພ  ່ິນຍັງສ່ັງລູກຊາຍແລະຄົນໃຊ້ຂ້າດາ
ວິດ ແຕ່ເຫັນວ່າໂຢນາທານມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍດາວິດຈ່ິງບອກເຖິງຄໍາສ່ັງແລະແຜນການຮ້າຍຂອງກະສັດ
ຊາອູນ ຕ່ໍມາໂຢນາທານໄດ້ພະຍາຍາມບອກຜູ້ເປັນພ່ໍວ່າດາວດິບ່ໍມີຄວາມຜິດອັນໃດ(1 ຊາມູເອັນ 19:1-7). 
 
ດາວິດຈ ຶ ່ງເຂ້ົາໄປຫາໂຢນາທານບອກວ່າເພ່ິນຈໍາເປັນຕ້ອງໜີໄປ  ແລະຖາມໂຢນາທານວ່າດ້ວຍເຫດຜົນອັນ
ໃດກະສັດຊາອູນຈ ຶ ່ງຢາກຂ້າ.    ແຕ່ໂຢນາທານບ່ໍຄຶດວ່າພ່ໍຂອງຕົນຈະຂ້າເພ່ືອນຮັກເພາະຄຶດວ່າຜູ້ເປັນພ່ໍໄດ້
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ບອກແຜນການທຸກຢ່າງໃຫ້ຕົນເອງຮູ້ໝົດ.  ແຕ່ດາວິດສາບານຕ່ໍໂຢນາທານວ່າກະສັດຊາອູນມີແຜນການແທ້
ຈະຂ້າດາວິດ (20:3) ແລະໂຢນາທານສັນຍາວ່າຈະຊອ່ຍດາວດິໃນເຣ່ືອງນ້ີ: ສ່ິງໃດທ່ີທ່ານກ່າວ ເຮົາຈະເຮັດ
ເພ່ືອທ່ານ (20:4).  ດາວິດກ່າວກັບໂຢນາທານວ່າຖ້າຕົນເອງມີຄວາມຜິດກໍຈະຍອມຕາຍດ້ວຍມືຂອງເພ່ືອນ
ຮັກແທນທ່ີຈະຖືກຂ້າດ້ວຍສ ດັຕຣູ. 
 
ໂຢນາທານບອກດາວິດວ່າເພ່ິນຈະສ ບືສວນເບ່ິງວ່າພໍຂ່ອງຕົນມີແຜນການທ່ີຈະຂ້າດາວິດແທ້ບ່ໍ.    ພຣະເຈ້ົາ
ຄົງເປັນພະຍານເຖິງຄວາມຈິງໃນທ່ີສຸດ.    ເພ່ິນໄດ້ເອ້ີນພຣະເຈ້ົາພຣະເຢໂຮວາ ເພ່ິນສັນຍາກັບພຣະເຈ້ົາວ່າ
ຖ້າລາວບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍດາສິດແລ້ວຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາລົງໂທດຕົນເອງ   ໂຢນາທານອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາອວຍພຣະ 
ພອນແກ່ດາວດິເໝືອນເພ່ິນໄດ້ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາອວຍພຣະພອນແດ່ກະສັດຊາອູນ. 
 
ໂຢນາທານຕ້ອງການຢາກໃຫ້ດາວິດສັນຍາວ່າເມ່ືອດາວິດໄດ້ຊະນະພວກສັດຕຣູແລ້ວກາຍເປັນກະສັດແລ້ວ
ມີຄວາມສົງສານຕ່ໍສາຍເລືອດຂອງຕົນເອງເພາະໃນສມັຍນ້ັນຖ້າມີກະສັດຄົນໃໝ່ຂ້ຶນປົກຄອງແລ້ວເຊ້ືອສາຍ
ກະສັດຄົນເກ່ົາຕ້ອງຖືກປະຫານເພ່ືອບ່ໍຢາກໃຫ້ມີຄູ່ຕ່ໍສູ້.  ເຫັນວາ່ດາວິດໄດ້ຮັກສາສັນຍານ້ັນໄວ້ເຖິງແມ່ນໂຢ 
ນາທານໄດ້ຕາຍໄປ ຄືດາວິດໄດ້ມີຄວາມເມດຕາຕ່ໍລູກຊາຍຂອງໂຢນາທານຜູ້ມີຊືວ່່າຟີໂບເທດໂດຍຫາບ້ານ
ໃຫ້ຢູ່ (2 ຊມອ 9). 
 
ໂຢນາທານໄດ້ເຊ່ືອງດາວດິໄວ ້ໃນທ່ົງ ແລະທຸກວນັໂຢນາທານໄດ້ມາທ່ີທ່ົງນ້ີສົມມຸດວ່າຕົນເອງມາຝຶກຫັດຍິງ
ທະນູ    ແຕ່ເຫັນວາ່ການຍິງທະນູນ້ັນເປັນສານການຕິດຕ່ໍເວລາຍິງໄປແລ້ວຈະມີຂ່າວຕ່າງໆເວລາຄົນໃຊ້ໄປ
ເກັບເອົາລູກສອນຄືນ. ນ້ີບອກວ່າທັງສອງຄົນມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຮັກສາການເປັນເພ່ືອນດີຕ່ໍ
ກັນແລະກັນ ມີຄ້ັງນ່ຶງຄົນໃຊ້ໄດ້ບອກກັບດາວິດ ຖ້າທ່ານໜີໄປ  ໝາຍເຖິງຖ້າພຣະເຈ້ົານໍາໃຫ້ໜີໄປ (1 ຊມອ 
20:22).  ທ່ີສຸດໂຢນາທານຕັດສິນໃຈຊ່ອຍດາວິດຜູ້ເປັນເພ່ືອນເຖິງຈະເສັຽບັນລັງກໍຍອມໂດຍບ່ໍເຮັດຕາມຄໍາ
ສ່ັງຂອງພ່ໍຜູ້ໂຫດຮ້າຍແລະບ່ໍມີສິນທັມ.  ທ່ານເດຈະຍອມເຮັດດີຕ່ໍເພ່ືອນຜູ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີບ່ໍ? 
 

3. ເພື່ອນຮັກສາຄໍາໝັ້ນສັນຍາ: (1 ຊາມູເອນ 20:27-42) 
ເພ່ືອນທັງສອງໄດ້ຮ່ວມກັນຍອມຕາຍ    ໃນງານບຸນເດືອນເພັງກະສັດຊາອູນຫວັງວ່າຂ້າຣາຊການທຸກຄົນຈະ
ເຂ້ົາຮ່ວມ   ແຕ່ບ່ໍເຫັນດາວດິໄປຮ່ວມ ຄຶດວ່າດາວ ດິອາດບ່ໍສະອາດພໍຈະເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ ແຕ່ວັນທີສອງກໍບ່ໍເຫັນ
ອີກ ດ່ັງນ້ັນ, ກະສັດຊາອູນຈ່ິງຖາມໂຢນາທານເຖິງເຫດຜົນ ໂຢນາທານອໍາໄວ້ໂດຍກ່າວວາ່ດາວິດກັບໄປຍັງ
ເບັດເລເຮັມເພ່ືອຖວາຍຮ່ວມກັບຄອບຄົວ.     ກະສັດຊາອູນໃຈຮ້າຍໄດ້ຮ້ອງດ່າທຸກຄົນ: ໂຢນາທານເປັນລູກ 
ເຮັດໃຫ້ແມ່ເສັຽກຽດ ຈ່ຶງສ່ັງວາ່ໃຫ້ນໍາດາວິດກັບມາຂ າ້ຖ ິ ້ມເພາະເອົາຄອບຄົວຫລາຍກວ່າກະສັດ ໂຢນາທານ 
ໝົດສິດເປັນກະສັດເພາະເຂ້ົາຂ້າງດາວິດ ພ່ໍໃຈຮ້າຍຫລາຍຈົນຈະເອົາຫອກແທງໂຢນາທານ ໃນທ່ີສຸດໂຢນາ 
ທານກໍເຂ້ົາໃຈດີເຖິງຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງພ່ໍຢາກຂ້າດາວິດ. 
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ມ້ືຕ່ໍມາໂຢນາທານໄປຍິງທະນູໃນທ່ົງອີກເພ່ືອເອົາຂ່າວໄປບອກດາວິດໃຫ້ໜີໄປໄວໆ     ເພາະກະສັດຊາອູນ
ຢາກຂ້າແທ້ ຕອນນ້ີໂຢນາທານໄປຫາດາວິດໂດຍບ່ໍມີອາວຸດຊຶງ່ເປັນການຫວັງດີ  ໃນເມ່ືອດາວິດເຫັນໂຢນາ 
ທານດາວດິກໍຄໍານັບໂດຍການກາບລົງສາມເທ່ືອເພາະເປັນທໍານຽມເຮັດຕ່ໍກະສັດຄົນຕ່ໍໄປ.  ທັງສອງເຫັນກັນ
ແລ້ວກໍກອດຈູບແກ້ມກັນແລະຮ້ອງໄຫ້ (20:41) ເໝືອນໂຢເຊັບໄດ້ເຮັດຕ່ໍອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນ (ປຖມ 45:14-
15).     ເມ່ືອຈາກກັນໄປໂຢນາທານເຕືອນດາວິດເຖິງຄໍາສັນຍາ. ນ້ີເປັນຄ້ັງສຸດທ້າຍທ່ີທັງສອງໄດ້ພົບກັນ (1 
ຊມອ 23:16-18).    ໂຢນາທານສະແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍເພ່ືອນໂດຍບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວ   ມີຄວາມຮັກຢ່າງ
ຖວາຍຕົວ. ທັງສອງໄດ້ຮັກສາຄໍາໝ້ັນສັນຍາຢ່າງແທ້ຈິງ. 
  

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້?  

ການເປັນເພ່ືອນຜູ້ຈົງຮັກພັກດີເປັນພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ.  ເພ່ືອນດີຊອ່ຍເຫລືອອູ້ມຊູປອບໃຈເວລາມີບັນ
ຫາ ປົກປ້ອງຈາກສັດຕຣູ.  ເພ່ືອນດີຊ່ອຍກັນເຖິງຈະບ່ໍເປັນການສະດວກຫລືສ່ຽງຕ່ໍຊີວດິ.  ເພ່ືອນດີຮັກສາຄໍາ
ສັນຍາ ບ່ໍເຄີຍປ່ຽນໃຈ.  ການເປັນເພ່ືອນຜູ້ຈ່ົງຮັກພັກດີຄືເປັນຄົນສັດຊືແ່ລະທ່ຽງທັມ. 
 

ຄໍາຖາມ 
 

11. ເວລາໃດທ່ານເອົາເພ່ືອນເປັນໃຫຍ່ກວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ? 
 

12. ການເປັນເພ່ືອນຂອງໂຢນາທານກັບດາວິດເຮັດໃຫ້ທ່ານສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບຄົນອ່ືນແນວໃດ? 
 

13. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດຫຍັງເພ່ືອເຮົາທ່ີເປັນການສະແດງອອກມາວ່າພຣະອົງເປັນເພ່ືອນຜູ້ມີຄວາມຈ່ົງ
ຮັກພັກດີ? 

 
                                                                                 ສບ. ບນຸຈັນ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ບດົຮຽນທ ີ7 
ສດັຕຣ ູ

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 6: 27-36; ໂຣມ 12: 17-21 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 6: 27-36; ໂຣມ 12: 9-21 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດຕ້ອງຮັກສັດຕຣູ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈະເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຢຊູເຣືອ່ງຮັກສັດຕຣູວທິີໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອເລືອກທ່ີຈະເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຢຊູເຣ່ືອງຮັກສັດຕຣູ. 
 

ອາ່ນລວບ:  ພຣະເຢຊູຊົງຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງຮັກສັດຕຣູ, ເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຈ້ົາ

ເຣ່ືອງຄວາມຮັກແລະເມດຕາ ແລະການເອົາຊະນະຄວາມຊົວ່ດ້ວຍຄວາມດີ. 
 

ຄໍານາໍ 
ໃນການສໍາຣວດຜົນງານປະຈໍາປີ, ທ້າວ ຕ໋ອມ (ຜົວຂອງນາງໂຈແອນ) ໄດ້ຮັບຄະແນນຕ່ໍາໃນຫລາຍໆຢ່າງ; 
ນາຍຂອງທ້າວຕ໋ອມໄດ້ເວ້ົາແບບເຈັບປວດກັບລາວ; ແ    ຕ່ຕ໋ອມຮູ້ຕົວເອງວາ່ລາວເອງໄດ້ເຮັດດີທ່ີສຸດແລ້ວ
ໂດຍສະເພາະບ່ອນທ່ີຖືກຕິຕຽນ.  ຕ໋ອມຄິດວ່າເຈ້ົານາຍກໍາລັງຫາເຣ່ືອງຈະເອົາລາວອອກຈາກໜ້າທ່ີເໝືອນ
ດ່ັງທ່ີເຂົາໄດ້ເຮັດກັບພນັກງານຫລາຍຄົນທ່ີຜ່ານມາ. ໃນທ່ີສຸດ ນາງໂຈແອນກໍບ່ໍມັກໜ້ານາຍຂອງຕ໋ອມເພາະ
ເພ່ິນເຮັດບ່ໍຍຸດຕິທັມກັບສາມີຂອງຕົນ;  ນາງໄດ້ຕໍາໜິເຂົາຫລາຍຢ່າງແລະກ່າວຫາວ່ານາຍຜູ້ນ້ີບ່ໍມີສັກສີ. ໂຈ
ແອນຖືວ່ານາຍຂອງຕ໋ອມເປັນ "ສັດຕຣູ" ຂອງນາງ. 
 
ມ້ືນ່ຶງໂຈແອນໄດ້ອ່ານພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູທ່ີວ່າ,  "ຈ່ົງຮັກສັດຕຣູຂອງພວກທ່ານ....ຈ່ົງອ້ອນວອນເພ່ືອຜູ້ທ່ີ
ກ່າວຫຍາບຕ່ໍພວກທ່ານ" (ລູກາ 6: 27-28), ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ໂຈແອນຮູ້ສຶກຜິດໃນທັສນະ
ຂອງນາງກ່ຽວກັບນາຍຂອງຕ໋ອມ. ນາງຈ່ຶງເລ້ີມອ້ອນວອນເພ່ືອຄົນໆ ນ້ັນ.  ເມ່ືອເມັຽຂອງນາຍຮ້ອງຂໍໃຫ້ຊ່ວຍ
ວຽກໃນງານສັງຄົມ ໂຈແອນກໍອາສາສມັກຊ່ວຍ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ໂຈແອນເຮັດດີສໍາລັບສັດຕຣູຂອງນາງ. 
 
ພຣະເຢຊູຄຣິດຕ້ອງການຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງຮັກສັດຕຣູຂອງພວກເຂົາ.     ພຣະອົງໃຫ້ພວກເຮົາປະພຶດຕົວດີ 
ກວ່າຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ.   ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາທ້າທາຍນ້ັນບ່ໍ? 
 

1. ເລອືກເຮດັດວ້ຍຄວາມຮກັ: (ລູກາ 6: 27-31) 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສ່ັງພວກສາວົກໃນບ່ອນທ່ີບາງຄົນເອ້ີນວ່າບົດເທສນາຢູ່ທ່ົງພຽງ(ລກ 6: 20-49) ຊ່ຶງສ້ັນກວ່າ
ບົດເທສນາຢູ່ໂນນພູ (ມທ 5-7).  ໃນບົດເທສນານ້ີ, ພຣະອົງຊງົແນະນໍາພວກສາວົກເຣ່ືອງຄວາມສັມພັນກັບ 



 27

ຄົນທ່ົວໄປ. ພຣະເຢຊຊົູງສ່ັງວາ່: ຈ່ົງຮັກສັດຕູຂອງພວກທ່ານ (ລກ 6: 27).  ສັດຕຣູຄືຜູ້ທ່ີຕ່ໍສູ້ຫລືເປັນອັນຕະ
ລາຍຕ່ໍພວກເຮົາ;  ສັດຕຣູອາດຈະກຽດຊັງພວກເຮົາ,  ຂ່ົມຂູ່ພວກເຮົາ, ພຍາຍາມທໍາລາຍພວກເຮົາ, ຫລືຢຸດ 
ຢ້ັງພວກເຮົາບ່ໍໃຫ້ເຮັດບາງຢ່າງ.  
 
ສັດຕູຄືຜູ້ທ່ີພຍາຍາມທໍາລາຍປະເທດເຮົາເຊ່ັນ ໂອສາມາ ບິນ ລາເດັນ  ຜູ້ນໍາຂອງອາເຄດາຜູ້ສ່ັງທໍາລາຍຕຶກ 
ທ່ີນິວຢອກ ເດືອນ 9 ປີ 2001. ໃນປີ 2014 ກໍຍັງມີ ອາບຸ ບາ ອານແບກແດດດີ ຜູ້ນໍາຂອງໄອສິສ (ISIS) ທ່ີ
ພວກເຮົາຖືວ່າເປັນສັດຕຣູຂອງປະເທດອາເມຣກິາ. ນອກນ້ັນພວກເຮົາກໍມີສັດຕຣູຂອງເຮົາເອງ. ໃຜເປັນພັຍ
ຕ່ໍພວກເຮົາໃນສັງຄົມ,  ເຣ່ຶອງເສຖກິດ, ຕ່ໍຮ່າງກາຍ, ແລະຕ່ໍຈິດວິນຍານ?  ໃຜຕ່ໍສູ້ພວກເຮົາ? ໃຜເຮັດໃຫ້ເຮົາ
ເສັຍໃຈ? ໃຜຕໍາໜິເຮົາ? ໃຜດູຖູກເຮົາເພາະຄວາມເຊ່ືອ? ແນ່ນອນພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນມີລາຍຊ່ືບຸກຄົນພວກ
ດ່ັງກ່າວມາແລ້ວນ້ີ.  
 
ພຣະເຢຊູສ່ັງພວກສິດໃຫ້ສະແດງຄວາມຮັກແບບເສັຍສະລະ; ຮັກສັດຕຣູບ່ໍແມ່ນຮັກຈາກຄວາມຮູ້ສຶກ ແຕ່ຮັກ
ໂດຍເຈຕນາ; ເຮັດຄວາມດີກັບສັດຕຣໂູດຍບ່ໍຄໍານຶງວ່າເຂົາຈະຕອບຮັບຢ່າງໃດ. ພຣະເຈ້ົາຊົງຕ້ອງການພວກ
ເຮົາໃຫ້ແຕກຕ່າງກັບຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງຄວາມຜິດບາບ.  

1) ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງພວກເຮົາໃຫ້ເຮັດດີກັບຜູ້ທ່ີກຽດຊັງເຮົາ (ລກ 6: 27).  
2) ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ພວກເຮົາອວຍພອນ ແກ່ຜູ້ທີປ້ອຍດ່າພວກເຮົາ (ລກ 6: 28). 
3) ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງພວກເຮົາໃຫ້ອ້ອນວອນເພ່ືອຜູ້ທ່ີກ່າວຫຍາບຊ້າຕ່ໍພວກທ່ານ (ລກ 6: 29) 

 
ໃນ ລູກາ 6: 29,     ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ຕົວຢ່າງເຣືອ່ງການເລືອກທ່ີຈະສະແດງຄວາມຮັກເວລາປະສົບການຂ່ົມ
ເຫງ: "ຖ້າຜູ້ໃດຕົບແກ້ມຂອງທ່ານເບ້ືອງນ່ຶງ ຈົງ່ປ່ິນອີກເບ້ືອງນ່ຶງໃຫ້ເຂົາ ແລະຖ້າຜູ້ໃດຍາດເອົາເສ້ືອຊ້ັນນອກ
ຂອງທ່ານໄປ ຖ້າເຂົາຈະເອົາເສ້ືອໃນກໍຢ່າຫວງຫ້າມ." ຫລາຍຄົນພົບວາ່ຄໍາສ່ັງໃນຂ້ໍ 30 ເປັນການເວ້ົາໄດ້ແຕ່
ເຮັດຍາກ; ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງວ່າ "ຈ່ົງໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທ່ີຂໍຈາກທ່ານ ຖ້າຜູ້ໃດເອົາສ່ິງຂອງຂອງທ່ານໄປ ຢ່າຊູ່ທວງ
ເອົາຄືນ."   ຄໍາສອນທ່ີເປັນກົດສູງສຸດສໍາລັບມະນຸດທຸກຄົນແມ່ນຢູ່ໃນຂ້ໍ 31 ຄື: ຖ້າທ່ານຢາກໃຫ້ຄົນອ່ືນເຮັດ
ກັບທ່ານຢ່າງໃດ ທ່ານກໍຈ່ົງເຮັດກັບເຂົາຢ່າງນ້ັນເໜືອນກັນ.  
 
ພວກເຮົາສາມາດທ່ີຈະເຮັດຕາມພຣະດໍາຣັດສັ່ງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຢ່າງໃດ?    ພວກເຮົາສາມາດເລືອກຕອບ
ດ້ວຍຄວາມຮັກ; ເຮັດດີ ທັງທ່ີໃຈບ່ໍພ້ອມ; ເຮັດດີຕ່ໍສັດຕຣູ ເຖິງເຮົາຈະບ່ໍຮັກເຂົາ. ເ  ຮັດດີກັບຄົນອ່ືນໆໂດຍບ່ໍ
ຫວັງສ່ິງໃດຕອບແທນ. 
 

2. ເຮດັຕາມແບບຢາ່ງຂອງພຣະເຢຊ:ູ (ລູກາ 6: 32-36) 
ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ຕົວຢ່າງສາມອັນເພ່ືອສະແດງວິທີສໍາລັບຜູ້ເຊ່ືອທ່ີຈະເຮັດດີກວ່າຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອໃນການປະພຶດ: ຮັກ
ຜູ້ອ່ືນທ່ີບ່ໍຮັກເຮົາ; ເຮັດດີຕ່ໍຜູ້ອ່ືນທ່ີເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບປວດ; ແລະໃຫ້ຢືມໂດຍບ່ໍຫວງັໄດ້ຄືນ.  ຖ້າຄຣິສຕຽນເຮັດ 
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ສ່ິງທ່ີກ່າວມານ້ັນກັບຄົນທ່ີພວກເຮົາຮັກ, ພວກເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ; ເພາະຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ
ກໍເຮັດຢ່າງນ້ັນຢູ່ແລ້ວ; ພວກຄົນບ່ໍເຊ່ືອເຮັດຫລາຍໆຢ່າງເພ່ືອຫວັງຜົນຕອບແທນ.   ສະນ້ັນໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຈະຕ້ອງຮັກຄົນທ່ີຜູ້ບ່ໍຮັກພວກເຮົາ;  ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດດີກັບຜູ້ທ່ີຫວັງຮ້າຍຕ່ໍເຮົາ;  ພວກເຮົາຈະຕ້ອງ
ໃຫ້ຢຶມໂດຍບ່ໍຫວັງຫຍັງຄືນ. ພຣະວິນຍານຊົງສາມາດຊວ່ຍພວກເຮົາ, ຈ່ົງອ້ອນວອນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫື ອຼ. 
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາຈະໃຫ້ບໍາເໜັດກັບຜູ້ເຊ່ືອຟັງ (ລກ 6: 35), ຄືຜູ້ທ່ີຮັກສັດຕຣູແລະຜູ້ເຮັດດີກັບຄົນອ່ືນໆ; ຂ້ໍ 
36 ບອກວ່າ "ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງມີຄວາມເມດຕາກະຣຸນາເໝືອນຢ່າງພຣະບິດາຂອງທ່ານຊົງມີພຣະທັຍເມດ
ຕາກະຣຸນາ."  
 
ພວກເຮົາຈະຕິດຕາມຄໍາສ່ັງເຣືອ່ງຮັກສັດຕຣູໄດ້ຢ່າງໃດ? ພຣະເຢຊຄູຣິດຊງົໄດ້ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ພວກເຮົາ; 
ໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດຕາມພຣະອົງ    ແລະໃຫ້ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງປາກົດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເວລາ
ພວກເຮົາເຮັດກັບຄົນທ່ີກຽດຊງັພວກເຮົາ. 
 

3. ຊະນະຄວາມຊົວ່ດ້ວຍຄວາມດ:ີ (ໂຣມ 12: 17-21) 
ໂຣມ 12 ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ເຊ່ືອເຣືອ່ງການດໍາເນີນຊິວິດຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງຄວາມຜິດບາບ. ຄໍາສອນຂອງ
ໂປໂລແມ່ນຖ່າຍທອດມາຈາກຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນ ລູກາ 6. ໃນ ໂຣມ 12: 14-21   ແມ່ນສອນຄຣິສ
ຕຽນວິທີປະພຶດກັບຄົນທ່ີບ່ໍເປັນຄຣສິຕຽນ. ໃນຂ້ໍ 12: 17, ໂປໂລສອນບ່ໍໃຫ້ຕອບແທນການຊ່ົວແກ່ຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດ 
"ຈ່ົງພຍາຍາມເຮັດແຕ່ສ່ິງທ່ີທຸກຄົນເຫັນວາ່ດີ." ໂປໂລທ້າທາຍຜູ້ເຊ່ືອໃຫ້ປະພຶດຕົນແບບບ່ໍໃຫ້ມີທ່ີຕິໄດ້.  
 

ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງພຍາຍາມຢູ່ຢ່າງສງບົສຸກກັບຄົນທັງຫລາຍ(12: 18), ຖ້າເປັນໄປໄດ້. ແນ່ນອນພວກເຮົາບ່ໍ
ສາມາດຄວບຄຸມການປະພຶດຂອງຄົນອ່ືນໆ; ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາມີສ່ວນໃນການສ້າງບັນຫາ; ບາງຄ້ັງຄວາມເຊ່ືອ
ຂອງພວກເຮົາອາດຈະສ້າງບັນຫາໃຫ້ກັບຄົນອ່ືນ,  ແຕ່ພວກເຮົາຢ່າປະຄວາມຈິງເພ່ືອຮັກສາຄວາມສງົບສຸກ. 
ຂ້ໍ 12: 19 ສອນບ່ໍໃຫ້ແກ້ແຄ້ນ ເພາະການແກ້ແຄ້ນເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ (ພບຍ 32: 35).  ໃຫ້ພວກເຮົາຊ່ວຍ
ສັດຕຣູໃນສ່ິງທ່ີຂາດເຂີນ "ເພາະວ່າຖ້າເຮັດດ່ັງນ້ັນ ເປັນການກອງຖ່ານໄຟແດງໃສ່ໄວ້ເທິງຫົວຂອງເຂົາ" (12: 
20), ເວ້ົາງ່າຍໆວາ່ ຈ່ົງເຮັດດີໃຫ້ເຂົາອາຍເອງ.  ພຣະເຢຊຊົູງປະສົງໃຫ້ຄວາມດີໄດ້ຊະນະຄວາມຊ່ົວ; ຂ້ໍ 12: 
21 ໄດ້ເນ້ັນໃນເຣືອ່ງນ້ີວາ່ "ຢ່າໃຫ້ຄວາມຊ່ົວໄດ້ຊະນະເຈ້ົາ ແຕ່ຈ່ົງຊະນະຄວາມຊົວ່ດ້ວຍຄວາມດີ." 
 

ພວກເຮົາຈະຕິດຕາມຄໍາສ່ັງເຣືອ່ງຮັກສັດຕຣູໄດ້ຢ່າງໃດ?ພວກເຮົາສາມາດເອົາຊະນະຄວາມຊ່ົວດ້ວຍຄວາມ
ດີດ້ວຍການບ່ໍແກ້ແຄ້ນ. 
 

ນາໍບດົຮຽນໄປໃຊໃ້ນຊວີິດ 
ພວກເຮົາຢູ່ໃນສມັຍທ່ີຄົນທັງຫລາຍຮຽກຮ້ອງຂໍສິດທິ. ຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຄຣດິເຣ່ືອງຮັກສັດຕຣູ,   ເຣ່ືອງເຮັດດີ
ກັບຄົນທ່ີກຽດຊັງເຮົາ, ເຣ່ືອງຢ່າຕອບຄວາມຊ່ົວຊ້າຂອງຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ ນ້ັນຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບຜູ້ທ່ີຮຽກຮ້ອງຂໍສິດທິ. 
ໃນຖານະຜູ້ເຊືອ່ພວກເຮົາມີມາດຕະຖານສູງ, ພວກເຮົາບ່ໍຮຽນແບບຂອງຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ.    ພວກເຮົາຮຽນແບບ
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ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ;ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານພຣະວິນຍານໃຫ້ພວກເຮົາເພ່ືອໃຫ້ເຮັດທຸກຢ່າງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງ
ສອນໄວ້ ແລະໃຫ້ສະແດງພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກທ່ີບໍ່ແມ່ນທັມມະຊາດຂອງພວກເຮົາ.  
 
ຕ່ໍໄປນ້ີຈ່ົງໃຫ້ອະພັຍຄົນທ່ີເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດ, ຢ່າແກ້ແຄ້ນ ເພາະການໃຫ້ອະພັຍແລະການບ່ໍແກ້ແຄ້ນອາດຈະ
ເປັນຫົນທາງສ້າງມິຕພາບ. ການປະປ່ອຍຄວາມຄິດຢາກແກ້ແຄ້ນຈະຊວ່ຍລົດຄວາມງຸດງດິແລະຂົມຂ່ືນ. ຖ້າ
ພົບພ້ໍກັບຄົນທີ່ບ່ໍດີຕ່ໍທ່ານ,  ຈ່ົງຊວ່ຍເຂົາ, ອ້ອນວອນເພ່ືອເຂົາ, ສ່ົງຂອງຝາກໃຫ້ເຂົາ. ຄວາມຮູ້ສຶກດີ ມັກເກີດ
ມາຈາກການເຮັດດີ.  
 
ການຮັກສັດຕຣູແມ່ນການເຮັດດ້ວຍຄວາມຕ້ັງໃຈ. ພວກເຮົາຈະເຊ່ືອຟັງອົງພຣະເຢຊູບ່ໍ, ເຖິງວ່າມັນຈະຍາກ? 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ພວກເຮົາຈະສາມາດ "ປ່ີນແກ້ມອີກເບ້ືອງນ່ຶງໃຫ້ເຂົາ" ໄດ້ວິທີໃດ? (ໂດຍບ່ໍໃຫ້ກາຍເປັນສາດໃຫ້ຄົນ

ຢຽບຢູ່ສເມີ ຫລືຟ້ອງສານຖ້າຈໍາເປັນ) 
 

2. ການຮັກສັດຕຣູ ຈະຕ້ອງນໍາໄປສູ່ການບ່ໍມີກອງທັບຫລືອາວຸດສົງຄາມບ່ໍ?    ອະທິບາຍຄໍາຕອບຂອງ
ທ່ານ. 

 

3. ມີຫຍັງແດ່ທ່ີທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ເພ່ືອສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນທ່ີທ່ານເຫັນວ່າຍາກຫລາຍ? 
 

4. ການຮັກສັດຕຣູຈະເປີດໂອກາດເພ່ືອການປະກາດຂ່າວປະເສີດໄດ້ວິທີໃດ? 
 

5. ສັງຄົມພວກເຮົາຈະເປັນໃນຮູບໃດ ຖ້າບ່ໍມີການແກ້ແຄ້ນກັນແລະກັນ? 
 

ສ.ຄ. 
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ບດົຮຽນທ ີ8 
ເພືອ່ນບາ້ນ / ຄຸມ້ບາ້ນ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍບົ 20: 13-17; ລະບຽບພວກເລວີ 19: 16-18; ເຊຂາຣິຢາ 7:  

8-10; ມັດທາຍ 5: 13-16 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 20: 13-17; ລະບຽບພວກເລວີ 19: 16-18; ເຊຂາຣິຢາ 7: 8-10;  

ມັດທາຍ 5: 13-16 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໃຫ້ພວກເຮົານັບຖື, ຮັກ, ແລະຮັບໃຊ້ເພ່ືອນບ້ານເພ່ືອເປັນພຍານເຖິງຄວາມ 

ເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ຂ້ອຍໄດ້ນັບຖື, ຮັກ, ແລະຮັບໃຊ້ເພ່ືອນບ້ານເພ່ືອເປັນພຍານເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງ 

ຂ້ອຍບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອຫາວິທີທ່ີຈະນັບຖື, ຮັກ, ແລະຮັບໃຊ້ເພ່ືອນບ້ານເພ່ືອເປັນພຍານເຖິງ 

ຄວາມເຊ່ືອຂອງຂ້ອຍ. 
 

ອາ່ນລວບ:   ພຣະຄັມພີສ່ັງໃຫ້ນໍາຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊອູອກໄປຈົນເຖິງທ່ີສຸດປາຍຂອງໂລກ  ແລະ

ເລ້ີມຈາກຂ້ັນໃດບ້ານຂອງພວກເຮົາ.   ທ່ົງນາທໍາອິດແມ່ນເພ່ືອນບ້ານຜູ້ຕ້ອງການພົບຄວາມເຊ່ືອທ່ີແນ່ນອນ
ຂອງພວກເຮົາ. 

ຄໍານາໍ 
ຄົນທ່ີຢ່ ໃູນຄຸ້ມບ້ານດຽວກັນສ່ວນຫລາຍຈະມີຄວາມນິຍົມຄ້າຍຄືອັນ;   ເຂົາເຈ້ົາຢູ່ຄຸ້ມດຽວກັນເພາະຊອກຫາ
ຄວາມສງົບ, ຢາກຫລີກຂະໂມຍ, ຫລື ຢາກຢູ່ນໍາໄທດຽວກັນ.   ໃນມ້ືນ້ີ ພວກເຮົາຈະເບ່ິງພຣະຄໍາສ່ີພວກ ຊຶງ່ 
ກວມເວລາສໍາຄັນໃນປະວັດສາດຂອງຄົນຄຣິສຕຽນຢິວ,   ເລ້ີມແຕ່ສມັຍອົບພະຍົບຈາກເອຢິບຈົນເຖິງສມັຍ
ຂອງພຣະຄຣິດ. ໃຫ້ພວກເຮົາສັງເກດເບ່ິງຄວາມໝາຍ ແລະເບ່ິງວທີິທາງທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາກ່ຽວພັນກັນແລະ
ກັນ ແລະກ່ຽວພັນກັບພຣະເຈ້ົາ. ຄວາມເຊ່ືອ ແລະການສຶກສາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຕອນນ້ີ ອາດສາມາດ
ປ່ຽນແປງຊີວດິຂອງຫລາຍໆຄົນທ່ີຢູ່ໃກ້ບ້ານພວກເຮົາ. 
 

1. ເພື່ອນບ້ານທີປ່ະຕິບດັພື້ນຖານສິບປະການ: (ອພຍ 20: 13-17) 
ພ່ໍແມ່ມັກໃຊ້ຄໍາວ່າ "ບ່ໍ" ກັບລູກເພ່ືອຫ້າມລູກບ່ໍໃຫ້ເຮັດບາງຢ່າງທ່ີຈະເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍຕົນເອງ. ບອກວ່າ ບ່ໍ 
ອາດຈະເປັນການຊ່ວຍປ່ຽນແປງອຸປນິສັຍໃຫ້ດີຂ້ຶນ ຫລືໃຫ້ໄປໃນທາງດີ.    ຫລາຍຄົນເບ່ິງກົດບັນຍັດສິບປະ
ການໄປໃນທາງລົບ.   ອິສຣາເອັນໃນສມັຍເລ້ີມຕ້ົນກໍເປັນເໝືອນທາຣົກ; ພວກເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການຂອບເຂດ, 
ສ່ິງໃດທ່ີເຮັດໄດ້, ແລະສ່ິງໃດທ່ີອອກນອກຂອບເຂດ. 
 

ກົດບັດຍັດສ່ີຂ້ໍທໍາອິດແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ;   ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ວາ່ພຣະເຈ້ົາ 
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ຈະຕ້ອງມາກ່ອນທຸກຢ່າງ ແລະພວກເຮົາຢ່າເອົາສ່ິງອ່ືນມາແທນພຣະເຈ້ົາ.   ກົດບັນຍັດຫົກຂໍ້ຕ່ໍໄປແມ່ນກ່ຽວ
ຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງເຮົາແລະຄົນອ່ືນໆ ຊຶງ່ເລ້ີມດ້ວຍຄວາມສັມພັນກັບພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຮົາ. ພຣະເຈ້ົາຊົງ
ສ່ັງໃຫ້ພວກເຮົາຈ່ົງນັບຖືພ່ໍແມ່.   ພວກເຮົາຈະຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດຕາມພຣະດໍາຣັດສ່ັງຊ່ຶງເລ້ີມແຕ່ການຂ້າຄົນ
ເຖິງການຢ່າຢາກໄດ້ສ່ິງຂອງ ຂອງຄົນອ່ືນ.  ພຣະເຢຊໄູດ້ຂຍາຍເຣ່ືອງນ້ີໃນບົດເທສນາທ່ີໂນນພູໃນ ມັດທາຍ 
5 ເຖິງ 7. 
 
ກ້າຂ້າຄົນເວ້ົາເຖິງການວາງແຜນ ແລະຕ້ັງໃຈທ່ີຈະເອົາຊີວດິຄົນອ່ືນ.     ຊີວິດເປັນສ່ິງສໍາຄັນສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ 
ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊງົສ້າງມະນຸດຂ້ຶນມາຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ (ປະຖົມມະການ 1: 26).   ຄໍາສ່ັງ
ເຣ່ືອງຢ່າຂ້າຄົນບ່ໍໄດ້ເວົາ້ເຖິງການເສັຽຊວິີດໃນສົງຄາມຫລືຈາກອຸບັດຕິເຫດ. ພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ັງສອນ  "ຜູ້ໃດທ່ີ
ໂກດຮ້າຍເຄືອງໃຈ ຕ່ໍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງຕົນ ຈະຖືກນໍາຂ້ຶນສານສູງເພ່ືອຕັດສິນລົງໂທດ" (ມັດທາຍ 5: 21-27). 
 
ການຫລ້ີນຊູສູ່້ຜົວເມັຽຜູ້ອ່ືນເປັນການລ່ວງລະເມີດຄວາມສັກສິດຂອງການແຕ່ງງານ. ຄວາມສັມພັນໃນຄອບ
ຄົວຈະຕ້ອງຖືຮັກສາແລະໂຄຣົບ. ຜູ້ທ່ີຝ່າຝືນເຣ່ືອງນ້ີກໍເປັນຜູ້ເຮັດຜິດບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ (ປະຖົມມະການ 39). 
ການເຮັດຜິດເຣ່ືອງການຫລ້ິນຊູເ້ປັນການລຶບລ້າງສັນຍາຊ່ືງມີພຣະເຈ້ົາ,  ຜົວ,  ແລະເມັຽມີສ່ວນຢູ່ດ້ວຍ (ມັດ
ທາຍ 19: 4-6). 
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງບ່ໍໃຫ້ລັກ; ການລັກຂອງຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງກໍເປັນການລັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະທຸກຢ່າງເປັນຂອງພຣະ
ອົງແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເປັນຜູ້ພິທັກຮັກສາ (ພສສ 24: 1).      ການລັກເປັນການລະເມີດຫລັກ 
ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມວຸ້ນວາຍ. ໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ໂປໂລໄດ້ສອນໃຫ້ຄົນທ່ີເຄີຍລັກໃຫ້ເຊົາລັກ ແລະໃຫ້ທໍາ
ງານເພ່ືອຈະມີສ່ິງຂອງແບ່ງປັນຄົນອ່ືນໆ (ອຟຊ 4: 28). ພຣະເຈ້ົາຊົງປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຜູ້ເອົາໃຫ້. 
 
ກົດບັນຍັດສິບປະການຍັງຫ້າມເຣ່ືອງເວ້ົາຄວາມບ່ໍຈິງກ່ຽວກັບເພ່ືອນບ້ານ ການປະນາມ, ການເວ້ົາຂວັນ, ຫລື
ການສຽດສີເປັນການທໍາລາຍສັງຄົມ. ຄຣິສຕຽນຕ້ອງເວ້ົາ "ຄວາມຈິງດ້ວຍຄວາມຮັກ"(ອຟຊ 4: 15), ງົດເວ້ົາ
ໃນສ່ິງບ່ໍຈິງ ແລະເວ້ົາແຕ່ຄວາມຈິງກັບເພ່ືອນບ້ານ (ອຟຊ 4: 25). 
 
ກົດບັນຍັດສິບປະການຂ້ໍທໍາອິດຊ່ຶງສ່ັງບ່ໍໃຫ້ມີພຣະອ່ືນ ໄດ້ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊ່ືອ ໂດຍ
ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາມາກ່ອນທຸກຢ່າງ (ມັດທາຍ 6: 33). ກົດບັນຍັດຂ້ໍສຸດທ້າຍສັ່ງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ຢາກໄດ້ສ່ິງຂອງ ຂອງຜູ້
ອ່ືນ ກໍເປັນການເໝາະສົມດີ.     ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ "ຈ່ົງລະວງັແລະເຝ້ົາຮັກສາຕົນໄວ້ ໃຫ້ເວ້ັນຈາກຄວາມ
ໂລບທຸກຢ່າງ" (ລູກາ 12: 15).    ຄໍາສ່ັງຫ້າມໃນຂ້ໍ ອພຍ 20: 17   ເວ້ົາເຖິງທຸກຢ່າງທ່ີເປັນຂອງເພ່ືອນບ້ານ. 
ການລະເມີດບັນຍັດຂ້ໍນ້ີອາດຈະນໍາໄປສູ່ການລະເມີດບັນຍັດທັງໝົດ; ທັງຈະເປັນການທໍາລາຍມິຕພາບທ່ີສໍາ
ຄັນ. 
 

2. ເພື່ອນບ້ານທີຮ່ັກເພື່ອນບ້ານ: (ລະບຽບພວກເລວີ 19: 16-18) 
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ພຣະຄໍາໃນຕອນນ້ີແມ່ນກົດສໍາລັບການພົວພັນກັບຄົນອ່ືນໆ ແລະເປັນພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງບັນຍັດໃຫຍ່ທ່ີພຣະ
ເຢຊໄູດ້ຊົງສ່ັງສອນໄວ້ໃນ ມັດທາຍ 22: 34-40;  ບັນຍັດໃຫຍ່ຂ້ໍທໍາອິດໃຫ້ຮັກພຣະເຈ້ົາຈົນໝົດໃຈ ແລະຂ້ໍທີ
ສອງໃຫ້ຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ.  ບັນຍັດໃຫຍ່ສອງຂ້ໍໄດ້ສລຸບກົດບັນຍັດສິບປະການທັງສອງພາກ 
ເຊ່ັນຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບຄົນອ່ືນໆ. 
 
ລະບຽບພວກເລວີ 19: 16 ສ່ັງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເຮັດສ່ິງໃດທ່ີຈະເປັນພັຍຕ່ໍຊີວິດຂອງເພ່ືອນບ້ານ.   ແນ່ນອນສ່ິງນ້ັນ
ເປັນການປະພຶດທ່ີຖືກສ່ັງຫ້າມໃນກົດບັນຍັດ ຂ້ໍ 6-10 ເພາະແຕ່ການຂ້າຄົນ    ຈົນເຖິງການຢາກໄດ້ສ່ິງຂອງ
ຂອງເພ່ືອນບ້ານກໍເປັນພັຍຕ່ໍຊວິີດຂອງເພ່ືອນບ້ານຢ່າງແນ່ນອນ. ໃນຂ້ໍ 16 ນ້ີເນ້ັນວ່າ "ຢ່າທຽວຂ້ຶນທຽວລົງໃສ່
ຮ້າຍປ້າຍສີຄົນອ່ືນຖ້າມກາງຊົນຊາດຂອງຕົນ ແລະຢ່າປອງຮ້າຍຕ່ໍຊີວດິຂອງເພ່ືອນບ້ານ   ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ." ການໃສ່ຮ້າຍ ແລະການປອງຮ້າຍຈະຕ້ອງບ່ໍໃຫ້ມີທ່າມກາງໄພ່ພົນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  ພວກເຮົາ
ຈະຕ້ອງເຮັດທຸກຢ່າງເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງແທ້ຈິງ. 
 

3. ເພື່ອນບ້ານທີເ່ຮດັສິ່ງທີຖ່ືກຕ້ອງ: (ເຊຂາຣຢິາ 7: 8-10) 
ເຊຂາຣິຢາເປັນຜູ້ນໍາທາງສາສນາທ່ີຊ່ວຍພວກອົບພະຍົບທ່ີກັບຄືນຈາກການລ້ີພັຍທ່ີບາບີໂລນເພ່ືອສ້າງພຣະ
ວິຫານທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມປະມານປີ 520 ກ່ອນ ຄ.ສ; ແຕ່ເຊຂາຣິຢາມີຄວາມຮ້ອນຮົນຢາກເຫັນພວກເຂົາດໍາ
ເນີນຊວິີດຕາມຄວາມເຊ່ືອ.      ກົດລະບຽບແລະວຽກງານຂ້າງນອກທ່ີບ່ໍມີການປ່ຽນແປງຂ້າງໃນນ  ້ັນບ່ໍພຽງພໍ. 
ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາເກີດມາຈາກການນະມັສການພຣະເຈ້ົາຢ່າງແທ້ຈິງ.   ເຊຂາຣິຢາໄດ້ໃຫ້ຫລັກການສ່ີ
ຢ່າງເພ່ືອໃຫ້ໝ້ັນໃຈວາ່ຄວາມເຊ່ືອນ້ັນໄດ້ມີຜົນປາກົດໃນການປະພຶດ: 

· ບໍຣິຫານຄວາມຍຸດຕິທັມແທ້ 
· ສະແດງຄວາມເມດຕາ 
· ຫລີກເວ້ັນການຂ່ົມເຫງຄົນທ່ີຂັດສົນ (ຍິງໝ້າຍ, ເດັກກໍາພ້າ, ຄົນແປກໜ້າ, ຄົນທຸກຍາກ) 
· ຢ່າຄິດໃນທາງບ່ໍດີ ຫລືວາງແຜນຊ່ົວໃສ່ເພ່ືອນບ້ານ. 

 
ມີຄວາມເວ້ົາໃນທໍານອງນ້ີທ່ີ ເຊຂາຣິຢາ 8: 16-17.     ຄຣູທ່ີດີມັກເວ້ົາຊ້ໍາຄວາມເກ່ົາ; ພວກຜູ້ປະກາດກໍມັກ
ເຮັດເຊ່ັນນ້ັນເໝືອນກັນ. 
 

4. ເພື່ອນບ້ານທີຊ່ວ່ຍປຽ່ນແປງ: (ມັດທາຍ 5: 13-16) 
ໃນສມັຍທໍາອິດຂອງການຮັບໃຊ້,   ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຫລຽວເບ່ິງພວກສາວົກແລ້ວກ່າວວ່າ,  "ເຈ້ົາທັງຫລາຍ
ເປັນເກືອສໍາລັບມວນມະນຸດ"(ມທ 5: 13); ແລະ "ພວກເຈ້ົາເປັນແສງສະຫວ່າງສໍາລັບໂລກນ້ີ" (ມທ 5: 14). 
ພວກສາວົກອາດຈະບ່ໍເຊ່ືອໃນຄໍາເວ້ົານ້ີ ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງມີຄວາມຫວັງອັນຍ່ິງໃຫຍ່ສໍາລັບສາວົກຂອງ  ພຣະ
ອົງ. ພວກເຮົາຮູ້ກັນດີວ່າເກືອຊ່ວຍກັນເໜ່ົາແລະເພ້ີມຣົດຊາດ; ໄຟໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງ ແລະຊີທ້າງ ທັງອາດ
ຈະເຕືອນພັຍທ່ີຈະມາເຖິງ ພຣະເຢຊູຊງົບອກວ່າພວກສາວົກຈະເປັນທັງສອງຢ່າງ; ນັບວ່າເປັນຄວາມໝ້ັນໃຈ
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ອັນສໍາຄັນທ່ີພຣະອົງຊົງມີກ່ຽວກັບພວກສາວົກ.  ພຣະອົງຊົງມີຄວາມໝ້ັນໃຈເຊ່ັນນ້ັນສໍາລັບພວກເຮົາເໝືອນ
ກັນ; ເພາະພວກເຮົາກໍເປັນເກືອແລະແສງສະຫວາ່ງ. 
 
ແນ່ນອນເກືອຈະຕ້ອງອອກຈາກຂວດ ເພ່ືອຈະນໍາຣດົເຄັມໄປສູ່ໂລກ; ສະນ້ັນພວກເຮົາຈະຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດ
ທີຈ່ະເປັນພຍານ. ຄຣສິຕຽນຢູ່ແຕ່ໃນໂບດກໍຄົງຈະມີຜົນກະທົບຕ່ໍສັງຄົມນ້ອຍທ່ີສຸດ; ໄຟນໍາພາພວກເຮົາໃຫ້
ເຫັນບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຄວນໄປ;      ໄຟທ່ີຖືກງວມໄວ້ຈະເສັຽຣິດເດດໃນການຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມມືດຫາຍໄປ. 
ພວກເຮົາພົບກັນໃນຄຣິສຕະຈັກເພ່ືອນະມັສການ; ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງອອກໄປຂ້າງນອກເພ່ືອຈະປ່ຽນແປງຄຸ້ມ
ບ້ານ, ສັງຄົມ, ແລະກວ້າງອອກໄປ.  
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບດັ 
ອະເມຣິກາທ່ີເປັນບ້ານເມືອງຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະພອນອັນມາກມາຍ. ພວກເຮົາມີທີມທ່ີຕຽມພ້ອມຈະ
ຮັບສະພາບການຕ່າງໆ (ດັບເພີງ, ຕໍາຣວດ, ໜ່ວຍສຸກເສີນ, ແລະຕ່ໍໆໄປ); ພວກເຂົາເຈ້ົາພ້ອມທ່ີຈະປ້ອງກັນ 
ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສາມາດເປັນຜູ້ກູ້ພັຍໃນຄຸ້ມບ້ານ   ໂດຍການເອົາຂ່າວປະເສີດໄປໃຫ້ເຖິງທຸກ
ຄົນ; ພວກເຮົາສາມາດເຊີນເພ່ືອນບ້ານໃຫ້ໄປຢ້ຽມໂບດ. ຕ້ອນຮັບເພ່ືອນບ້ານໃໝ່, ໜູນໃຈຜູ້ມີບັນຫາ, ແລະ
ອ່ືນໆ. ພວກເຮົາສາມາດດໍາເນີນຊວິີດໂດຍເປັນ:ເພ່ືອນບ້ານທ່ີປະຕິບັດພ້ືນຖານສິບ, ເພ່ືອນບ້ານທ່ີຮັກເພ່ືອນ
ບ້ານ, ເພ່ືອນບ້ານເຮັດສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ, ແລະເພ່ືອນບ້ານທ່ີຊ່ວຍປ່ຽນແປງ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ເວລາເວ້ົາເຣ່ືອງນໍາຄວາມເຊ່ືອໄປປະຕິບັດ, ແມ່ນຫຍັງໜູນໃຈທ່ານຫລາຍ--ອາລົມ ຫລືກົດບັນຍັດ? 

ອະທິບາຍຄໍາຕອບ. 
 

2. ທ່ານຈະຊ່ວຍບຸກຄົນທ່ີບອກວ່າເຂົາກຽດຊັງຄົນບາງຄົນຢູ່ໃນໃຈໄດ້ວິທີໃດ (ລລວ 19: 17)? 
 

3. ໃນຄຸ້ມບ້ານຂອງທ່ານອາດຈະມີຄົນທ່ີອ່ອນແຮງ,  ຂາດເຂີນ,  ເຈັບຊ້ໍາ,  ຫລືຖືກເບ່ິງຂ້າມ.  ທ່ານຈະ
ຊ່ວຍເພ່ືອນບ້ານເຫລ່ົານ້ີໃຫ້ມ ສີະພາບດີຂ້ຶນໄດ້ວິທີໃດ? ຄົນຄຸ້ມບ້ານຂອງທ່ານຢູ່ໃນຖານະຢ່າງໃດ? 

 

4. ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເຣືອ່ງເກືອແລະແສງສະຫວາ່ງຈະຊ່ວຍຄົນທ່ີຖືວ່າຕົນເອງຕ່ໍາຕ້ອຍໄດ້ວິທີໃດ? 
 

5. ເກືອເສັຽຄວາມເຄັມເພາະບ່ໍບໍຣິສຸດ. ມີຫຍັງແດ່ທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ການເປັນພຍານກັບເພ່ືອນບ້ານບ່ໍມີປະ
ສິດທິພາບ? ມີສ່ິງໃດແດ່ທ່ີປົກຄຸມແສງສະຫວ່າງຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນ? 

 
ສ.ຄ. 
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ບດົຮຽນທ ີ9 
ເຈົາ້ນາຍ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຟໂຊ 6: 5-9; ໂກໂລຊາຍ 3: 22-25;  1 ຕີໂມທຽວ 6: 1-2;  

ຕີໂຕ 2: 9-11 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ    ເອເຟໂຊ 6: 5-9;     ໂກໂລຊາຍ 3: 22-25;    1 ຕີໂມທຽວ 6: 1-2;  

ຕີໂຕ 2: 9-11 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຄວາມປະພຶດໃນການງານບອກເຖິງການຖວາຍຕົວຂອງເຮົາໃຫ້ພຣະຄຣິດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ຄວາມປະພຶດຂອງຂ້ອຽໃນການງານບອກຫຍັງແດ່ເຖິງການຖວາຍຕົວໃຫ້ອົງພຣະ 

ຄຣິດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອສໍາຣວດເບ່ິງວ່າຄວາມປະພຶດຂອງຂ້ອຍໃນການງານບອກຫຍັງແດ່ 

ເຖິງການຖວາຍຕົວຂອງຂ້ອຽໃຫ້ອົງພຣະຄຣິດ. 
 

ອາ່ນລວບ: ພວກເຮົາໃຊ້ຊວິີດສ່ວນຫລາຍໃນການງານ. ບ່ໍວ່າພວກເຮົາຈະເປັນລູກນ້ອງ ຫລືເປັນນາຍຈ້າງ, 

ການປະພຶດຂອງພວກເຮົາໃນການງານຈະບອກເຖິງການຖວາຍຕົວຂອງພວກເຮົາໃຫ້ພຣະຄຣດິ. 
 

ຄໍານາໍ 
ສິດຍາພິບານຜູ້ນ່ຶງບອກຂ້ອຍວ່າ "ຂ້ອຍມັກການຮັບໃຊ້ ແຕ່ຂ້ອຍບ່ໍມັກຄົນ."  ເພ່ືອນຜູ້ນ່ຶງເວ້ົາວາ່  "ຂ້ອຍມັກ
ຄົນຢູ່ທ່ີທໍາງານ ແຕ່ບ່ໍມັກວຽກ."    ຫລາຍຄ້ັງພວກເຮົາພົບວ່າການຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງຊ່ັງຊາກັນກໍເປັນເຣືອ່ງ
ຍາກສົມຄວນ. ບາງເທ່ືອພວກເຮົາເຫັນວ່າ ການດໍາເນີນຊີວດິກໍເປັນເຣືອ່ງຍາກລໍາບາກ. ແຕ່ວ່າຖ້າພວກເຮົາ
ຕ້ັງໃຈວາ່ຈະຖວາຍກຽດພຣະຄຣິດໃນການງານ,  ພວກເຮົາມີໂອກາດທ່ີຈະຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບເພ່ືອນຮ່ວມງານ 
ແລະວຽກງານທ່ີກໍາລັງເຮັດຢູ່. 
 
ເບືອ້ງຫລັງ: ເຣືອ່ງຂອ້ຍຂາ້ 
ໂປໂລມັກໃຊ້ຄໍາວ່າ "ຂ້ອຍຂ້າ" ເວລາອະທິບາຍເຣ່ືອງຄຣິສຕຽນ. ພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍຮູ້ເຣ່ືອງຂ້ອຍຂ້າດີ ແຕ່
ກໍພໍເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນເຣ່ືອງທ່ີສັງຄົມສມັຍນ້ີປະນາມ. ໃນສມັຍພຣະສັນຍາໃໝ່ການເປັນຂ້ອຍຂ້າເປັນເຣືອ່ງທັມ
ມະດາ; ແລະຂ້ອຍຂ້າໃນຕອນນ້ັນບ່ໍໄດ້ກ່ຽວກັບຜິວພັນ ແຕ່ເປັນເຣ່ືອງເສຖກິດ.   ບາງຄົນບອກວ່າມີຄົນເປັນ
ຂ້ອຍຂ້າເຖິງຫົກພັນຄົນໃນຈັກພັດໂຣມັນ. ຫລາຍຄົນເປັນຂ້ອຍຂ້າຕລອດຊວິີດ ເພ່ືອລ້ຽງຄອບຄົວ. 
 
ຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນອາດຈະເປັນຂ້ອຍຂ້າໃນຕອນນ້ັນ ແລະບາງຄົນອາດຈະເປັນເຈ້ົານາຍ. ເຖິງພຣະສັນຍາ
ໃໝ່ບ່ໍໄດ້ປະນາມເຣ່ືອງຂ້ອຍຂ້າກໍຕາມ, ພຣະຄໍາຂ່າວປະເສີດໄດ້ມີການສອນເຣ່ືອງນ້ີ ເພ່ືອໃຫ້ຫລາຍຄົນໄດ້ 
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ຕ່ືນຕົວ ແລະໃຫ້ຄວາມເປັນທັມກັບຜູ້ເປັນຂ້ອຍຂ້າເພາະພວກເຂົາກໍເປັນມະນຸດດ້ວຍກັນ.     ໃນອະເມຣິກາ 
ເຣ່ືອງຂ້ອຍຂ້າໄດ້ກາຍເປັນເຣ່ືອງທ່ີຕ້ອງຫ້າມເມ່ືອປະມານ 150 ປີທ່ີຜ່ານມາ. ແຕ່ເຣ່ືອງຂ້ອຍຂ້າຍັງມີຜົນສະ
ທ້ອນຢູ່ໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາໃນທຸກມ້ືນ້ີ. 
 
ຄໍາວ່າ "ຂ້ອຍຂ້າ" ໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ສາມາດເປັນຢໂຍດສໍາລັບພວກເຮົາ.  ພຣະເຢຊເູອ້ີນພວກເຮົາວາ່ເປັນ
"ເພ່ືອນ"(ໂຢຮັນ 15: 15). ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວພວກເຮົາເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງພຣະອົງ ໂດຍຍອມເຮັດທຸກຢ່າງທ່ີ
ພຣະອົງຊົງຕ້ອງການໃນຊີວິດ; ພຣະອົງເປັນເຈ້ົານາຍໃນຊວິີດຂອງພວກເຮົາ; ສ່ິງນ້ີໃຫ້ພວກເຮົາໃສ່ໃຈສເມີ. 
 

1. ຂ້ອຍຂ້າ ແລະເຈົ້ານາຍ, ລູກຈາ້ງ ແລະນາຍຈ້າງ: (ເອເຟໂຊ 6: 5-9) 
ພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍເອ້ີນຕົວເອງວ່າເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງເຈ້ົານາຍທ່ີເປັນມະນຸດ    ແຕ່ຄໍາເວ້ົານ້ີຊ່ວຍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ
ຄວາມສັມພັນລະຫວາ່ງລູກຈ້າງແລະນາຍຈ້າງ, ຫົວໜ້າ, ແລະຜູ້ຄຸມງານ.    ພຣະຄໍາໃນຕອນນ້ີມີຫລັກການ
ຫລາຍຢ່າງທ່ີຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແລະໃນຄຣິສຕະຈັກ. 
 
ຫລັກການທີນ່ຶງບອກວ່າ "ຝ່າຍພວກຂ້ອຍຂ້າ, ຈ່ົງເຊືອ່ຟັງຄວາມນາຍຝ່າຍໂລກ" (ອຟຊ 6: 5). ສ າໍລັບພວກ
ເຮົາທຸກມ້ືນ້ີທ່ານອາດຈະແປວ່າ ຄົນງານຈ່ົງເຊ່ືອຟັງນາຍຈ້າງ.    ແນ່ນອນຖ້ານາຍຈ້າງພາເຮັດໃນສ່ິງທ່ີບ່ໍຖືກ
ຕ້ອງ ຫລືຜິດກົດໝາຍພວກເຮົາກໍບໍຕ້່ອງເຮັດຕາມ. 
 
ຫລັກການທີສອງສອນໃຫ້ເຮັດວຽກເໝືອນຈະເຮັດໃຫ້ພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ(ອຟຊ 6: 6). ເວລາພວກເຮົາເຮັດ
ວຽກດີ ນາຍກໍພໍໃຈ; ສໍາລັບຄຣສິຕຽນການເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນພໍໃຈກໍເປັນເຣືອ່ງສໍາຄັນ ແຕ່ການເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ
ພໍໃຈເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນກວ່າ. ແນ່ນອນເວລາພວກເຮົາເຮັດວຽກໃຫ້ເຈ້ົານາຍພໍໃຈ ພຣະເຈ້ົາກໍພໍໃຈໄປດ້ວຍ. 
 
ຫລັກທີສາມສອນໃຫ້ "ຮັບໃຊ້ນາຍດ້ວຍໃຈຊ່ືນບານ" (ອຟຊ 6:7).     ວຽກກໍຄືວຽກແລະພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ
ດ້ວຍອຸປະນິສັຍທ່ີດີ ແລະເຮັດຈົນໝົດແຮງ. ບ່ໍວ່າສະພາບການຈະເປັນຢ່າງໃດ  ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງເຮັດງານ
ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ເພາະພວກເຮົາໄດ້ຍອມຮັບຕໍາແໜ່ງນ້ັນ. 
 
ຫລັກການທີສ່ີສອນວ່າຜູ້ໃດເຮັດການດີ ຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບບໍາເໜັດຢ່າງດີ (ອຟຊ 6: 8). ໃນທ່ີນ້ີເວ້ົາເຖິງທຸກຄົນ 
ບ່ໍວ່າພວກເຮົາຈະເປັນຂ້ອຍຂ້າ ຫລືຜູ້ມີເສລີ, ພນັກງານຫລືນາຍ ການເຮັດດີເຖິງຄົນອ່ືນຈະບ່ໍເຫັນ  ແຕ່ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງເຫັນທຸກຢ່າງ. ໂປໂລໄດ້ສອນເຣືອ່ງການປູກ ແລະການເກັບກ່ຽວໃນຄາລາເຕັຽ 6: 7 ຊ່ຶງເວ້ົາເຖິງການ
ເກັບກ່ຽວສ່ິງທ່ີປູກ. ເຮັດວຽກໜັກກໍໄດ້ຮັບບໍາເໜັດຫລາຍ ບ່ໍວ່າຈະເປັນເງິນຫລືສ່ິງອ່ືນໆ.  
 
ພຣະຄໍາແຕ ຂ້ໍ່ 5 ເຖິງ 8 ເວ້ົາເຣ່ືອງຂ້ອຍຂ້າແລະລູກນ້ອງ ແຕ່ຂ້ໍ 9 ແນໃສ່ເຈ້ົານາຍ ຫລືນາຍຈ້າງ; ພຣະເຈ້ົາຜູ້
ໃຫ້ບໍາເໜັດຜູ້ເຮັດການດີ ກໍຈະໃຫ້ບໍາເໜັດເຈ້ົານາຍ ແລະນາຍຈ້າງເໝືອນກັນ. ທ່ີທໍາງານຕ້ອງມີບັນຍາກາດ 
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ທ່ີດີ ແລະບ່ໍແມ່ນບ່ອນສໍາລັບຂ່ົມເຫງລົງໂທດ ຫລືຂູ່ເຂັນພນັກງານ. ສ່ິງນ່ຶງທ່ີນາຍແລະລູກຈ້າງຕ້ອງຈົດຈໍາກໍ
ຄື  ພຣະເຈ້ົາຊງົເປັນເຈ້ົານາຍຂອງທຸກຄົນ. ພຣະເຈ້ົາຊງົວາງກົດໄວ້ເພ່ືອທຸກຄົນຈະໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມ
ຮັກ ແລະຈະໄດ້ດູແລຊ່ຶງກັນແລະກັນເປັນຢ່າງດີ. 
 

2. ຂ້ອຍຂ້າແລະເຈົາ້ນາຍ: (ໂກໂລຊາຍ 3: 22-25) 
ພຣະຄໍາໃນໂກໂລຊາຍຕອນນ້ີອາດຈະເວ້ົາຊ້ໍາຫລັກການທ່ີໄດ້ເບ່ິງກັນແລ້ວໃນເອເຟໂຊ ຄວາມຈິງແລ້ວພວກ
ເຮົາກໍຕ້ອງການໃຫ້ເຕືອນຢູ່ສເມີ; ສະນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງເນ້ັນເຣ່ືອງເກ່ົາໃນຈົດໝາຍທັງສອງສະບັບນ້ີ. ໃນເອເຟໂຊ 
ແລະໂກໂລຊາຍ, ໂປໂລໄດ້ເນ້ັນເຣ່ືອງສິດທິຂອງຂ້ອຍຂ້າ ແລະຄວາມຮັບຜິບຊອບຂອງເຈ້ົານາຍ. ພວກເຮົາ
ຈະເຫັນວ່າຄໍາສອນຕ່ໍໄປນ້ີມີສ່ວນຄືກັນ ກັບຄໍາສອນໃນເອເຟໂຊ ທ່ີເວ້ົາເຖິງຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງຂ້ອຍຂ້າ
ແລະເຈ້ົານາຍເຊ່ັນ: 

· ຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ 
· ເຮັດວຽກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ 
· ມໍຣະດົກ (ຄ່າບໍາເໜັດ) ຈາກພຣະເຈ້ົາ 
· ຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດ 

 
ໂກໂລຊາຍ 4: 1 ສລຸບຄໍາສອນນ້ີວ່າ:   "ຝ່າຍນາຍກໍຈ່ົງເຮັດແກ່ພວກຂ້ອຍຂ້າຂອງຕົນຕາມຄວາມຍຸດຕິທັມ 
ແລະ ສມ່ໍາສເມີກັນ ດ້ວຍຮູ້ແລ້ວວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍມີນາຍອົງນ່ຶງໃນສວັນເໝືອນກັນ."  ໃນສັຕວັດທ່ີນ່ຶງ ເຈ້ົາ
ນາຍເຮັດທຸກຢ່າງຕາມໃຈຕົວເອງ ແລະຂ້ອຍຂ້າມີສິດໜ້ອຍທ່ີສຸດ;   ສະນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງເນ້ັນເຣືອ່ງທຸກຄົນຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ (ໂຣມ 14: 12). ເຈ້ົານາຍແລະຂ້ອຍຂ້າຈະຕ້ອງເຮັດຕາມຫລັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

3. ໃຫກ້ຽດກນັ: (1 ຕີໂມທຽວ 6: 1-2) 
ການໃຫ້ກຽດກັນເປັນເຣືອ່ງສໍາຄັນໃນຄວາມສັມພັນ; ບາງຄົນກໍມັກຈ່ົມວ່າໝູ່ບ່ໍໃຫ້ກຽດ.   ໃນທ່ີນ້ີໂປໂລສອນ
ຂ້ອຍຂ້າ "ໃຫ້ຖືວ່ານາຍຂອງຕົນເປັນຜູ້ສົມຄວນຮັບກຽດທຸກຢ່າງ" (6: 1). ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນສອງຢ່າງກັບ
ຕີໂມທຽວເຣ່ືອງການໃຫ້ກຽດຜູ້ເປັນນາຍ:  1. ເພ່ືອວ່າພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄໍາໂອວາດຈະບ່ໍຖືກປະ
ໝາດ (6: 1); 2. ພວກຂ້ອຍຂ້າທ່ີມີນາຍເປັນຜູ້ທ່ີເຊືອ່ແລ້ວກໍເປັນພ່ີນ້ອງກັນ (6: 2). 
 

ອາດຈະມີເຫດການເກີດຂ້ຶນທ່ີເຮັດໃຫ້ໂປໂລຕ້ອງໄດ້ເນ້ັນເຣ່ືອງການໃຫ້ກຽດຜູ້ເປັນນາຍ. ຂ້ອຍຂ້າທ່ີມາເປັນ
ຄຣິສຕຽນອາດໃຊ້ສິດເສລີພາບໃນອົງພຣະຄຣິດໄປໃນທາງຜິດ ເຊ່ັນການບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ໃນໜ້າທ່ີ ຫລືເຮັດວຽກ
ແບບບ່ໍມີຄຸນພາບໃນຄອບຄົວຂອງເຈ້ົານາຍ. 
 

4. ເຮດັໃຫຄ້ວາມເຊືອ່ໄດ້ໜາ້: (ຕີໂຕ 2: 9-11) 
ໂປໂລແລະເປໂຕເປັນຫລັກເສົາຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍທໍາອິດ;  ທ່ານທັງສອງໄດ້ປ່ຽນແປງໂລກດ້ວຍຄໍາ 
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ພຍານແລະການຂຽນ; ພວກເພ່ິນໄດ້ສອນຫລາຍຢ່າງທ່ີຄ້າຍຄືກັນ.     ໃນຫລາຍບ່ອນເປໂຕໄດ້ສອນໃນທໍາ
ນອງທ່ີວ່າການປະພຶດທ່ີດີຂອງເຮົາອາດຈະຊ່ວຍຄົນອ່ືນໃຫ້ມີສັດທາໃນຂ່າວປະເສີດ  (1 ເປໂຕ 2: 12, 15; 
3: 1, 16). ບາງເທ່ືອພວກເຮົາສາມາດມີອິດທິພົນກັບຄົນອ່ືນດ້ວຍການປະພຶດ.  ໂປໂລອາດຈະບ່ໍໃຊ້ຄວາມ
ເວ້ົາຢ່າງດຽວກັບເປໂຕ    ແຕ່ທ່ານກໍເນ້ັນເຣ່ືອງການດໍາເນີນຊີວິດທ່ີຖືກຕ້ອງເພ່ືອຈະໄດ້ຖວາຍກຽດແດ່ພຣະ 
ຄຣິດແລະຄຣສິຕະຈັກ. ທັງຂ້ອຍຂ້າ ແລະນາຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງດຽວກັນ; ໃນຕີໂຕ, ໂປໂລເນ້ັນໃສ່
ສະເພາະພວກທ່ີເປັນຂ້ອຍຂ້າ. 
 

ໂປໂລສ່ັງຕີໂຕໃຫ້ສອນພວກຂ້ອຍຂ້າໃຫ້ພູມໃຈໃນຕໍາແໜ່ງ;  ຕີໂຕຕ້ອງສອນຂ້ອຍຂ້າໃຫ້ຟັງນາຍ, ເຮັດຖືກ
ໃຈນາຍ, ຢ່າຖຽງຄວາມນາຍ, ແລະຢ່າເຮັດສ່ິງໃດທ່ີຈະສ້າງຄວາມບ່ໍໄວ້ວາງໃຈ. ການປະພຶດທ່ີດີຈະເຮັດໃຫ້
ຄົນ "ເທີດທູນພຣະກຽດຄໍາສອນເຣືອ່ງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງໂຜດເຮົາທັງຫລາຍໃຫ້ພ້ົນ" (6: 10). ສລູບວ່າ ກ່ອນຄົນ
ອ່ືນຈະເຫັນພຣະຄຣິດ, ພວກເຂົາຈະຕ້ອງເຫັນພຣະອົງໃນພວກຜູ້ເຊ່ືອນ້ັນກ່ອນ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບດັ 
ຄຣິສຕຽນທໍາງານຢູ່ໃນທຸກສະພາບການ; ພວກເຮົາທໍາງານກັບຄົນທຸກປະເພດ; ບາງຄົນເປັນຄຣິສຕຽນ ແລະ
ບາງຄົນກໍບ່ໍເປັນ. ຫລາຍຄົນບ່ໍຮູ້ວ່າຄຣສິຕຽນຄວນປະພຶດຢ່າງໃດໃນຖານະນາຍ ຫລືລູກນ້ອງ.  ໃນກໍຣະນີທ່ີ
ບັນຍາກາດບ່ໍດີ, ຄຣິສຕຽນກໍມີໂອກາດທ່ີຈະສະແດງພຣະຄຣິດດ້ວຍການເຮັດວຽກຢ່າງດີທ່ີສຸດ. 
 
ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາສຶກສາພຣະຄໍາໃນຕອນນ້ີ     ໃຫ້ທຸກໆຄົນຫາວທີິທ່ີຈະສະແດງພຣະຄຣິດໃນທ່ີທໍາງານ
ໂດຍການເຮັກວຽກໃຫ້ດີທ່ີສຸດ; ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຄຣສິຕຽນ 24 ຊ່ົວໂມງ 7 ມ້ື ໃນທ່ີທໍາງານ, ໃນບ້ານ, ແລະ
ໃນໂບດ. ໃຫ້ຊີວດິຂອງພວກເຮົາເປັນປະຕູໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເຂ້ົາເຖິງພຣະຄຣິດ. 
 
ຄາໍຖາມ: 

1. ຖ້າເພ່ືອນຮ່ວມງານຈະເຮັດລາຍຊ່ືຂອງຜູ້ທ່ີເຮັດວຽກດີ ແລະເປັນຜູ້ທ່ີສະແດງພຣະຄຣິດໄດ້ດີ, ທ່ານ
ຈະມີຊ່ືຢູ່ໃນນ້ັນບ່ໍ? 

 

2. ທ່ານສາມາດຊ່ວຍຄົນອ່ືນໃຫ້ເຮັດຖືກໃຈພຣະເຈ້ົາຜ່ານການດໍາເນີນຊີວດິແລະການທໍາງານໄດ້ບ່ໍ? 
 

3. ທ່ານສາມາດທ່ີຈະໃຊ້ບໍາເໜັດໃນໂລກນ້ີ (ເງິນເດືອນ) ເພ່ືອປະກາດຂ່າວປະເສີດໄດ້ບ່ໍ? 
 

4. ແມ່ນຫຍັງແດ່ທ່ີທ່ານເຮັດຢູ່ໃນໂບດ ທ່ີເຫັນວ່າພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ? 
 

5. ມີໃຜແດ່ໃນທ່ີທໍາງານຂອງທ່ານ ທ່ີທ່ານຈະຕ້ອງໃຫ້ກຽດເຂົາ? 
 
 

ສ.ຄ. 
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ບດົຮຽນທ ີ10 
ຍອມຟັງພວກຜູປ້ົກຄອງ 

  
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຣມ 13:1-7; 1 ຕີໂມທຽວ 2:1-4  

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຣມ 13:1-7; 1 ຕີໂມທຽວ 2:1-4 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຊັກຊວນເຮົາຈະອ້ອນວອນເພ່ືອພວກຜູ້ປົກຄອງບ້ານເມືອງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຂ້າພະເຈ້ົາຈະອ້ອນວອນແລະຍອມເຊ່ືອຟັງໄດ້ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ຄຣິສຕຽນທ່ີດີຕ້ອງຈໍານົນແລະອ້ອນວອນເພ່ືອພວກຜູ້ປົກຄອງ.  

       
ບົດນາໍ 

ຄວາມຮັກອັນຮຸນແຮງໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບຄຣິສຕຽນ ດ້ວຍເຫດນ້ີຄຣສິຕຽນຈ່ຶງກ້າເວ້ົາໄດ້ວ່າ   ຖ້າພຣະເຈົາ້ຊົງໃຊ້
ແລ້ວຈະບ່ໍຢ້ານຕ່ໍສ່ິງໃດໆ ເພາະຄຣິສຕຽນເຂ້ົາໃຈວ່າມີພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີເປັນເຈ້ົານາຍແຫ່ງຊີວິດ  ແລະຈະ
ເຊ່ືອຟັງແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ.    ຖ້າດ່ັງນ້ັນເຣືອ່ງກົດໝາຍບ້ານເມືອງເດພຣະຄັມພີສອນເຮົາແນວໃດແດ່ນ້ັນ 
ເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ; 
 

1. ຍອມຢູໃ່ຕອ້ໍານາດຜູ້ປກົຄອງ:  (ໂຣມ 13:1-5).  
ທ່ານອາຈານໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍສະບັບນ້ີຈາກເມ່ືອງໂກຣິນໂທມາຍັງຄຣສິຕຽນທ່ີກຸງໂຣມ, ໃນຈົດໝາຍນ້ັນ
ມີຫລາຍເຣື່ອງທີ່ເພ ິ ່ນໄດ້ເນ້ັນໜັກ,  ສ່ວນໃນບົດ 13 ເພ່ິນໄດ້ເນ້ັນໜັກເຣ່ືອງຄຣິສຕຽນແລະອໍານາດການປົກ
ຄອງ. ໂປໂລໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນວ່າ "ທຸກຄົນຈ່ົງຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ມີອໍານາດປົກຄອງ ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີອໍານາດອັນໃດທ່ີ
ບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະຜູ້ທ່ີມີອໍານາດນ້ັນກໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນ" (ຂໍ ້1).   ແປວ່າ ຜູ້ມີອໍານາດ
ທຸກຄົນນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ແຕ່ງຕ້ັງເຂົາໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງ  ເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງແຕ່ງຕັ້ງຄົນເຫລ່ົານັ້ນແລວ້ 
ເຂົາຈະເປັນຄົນປະເພດໃດກໍຕາມ    ໃນຖານະທ່ີທ່ານທັງຫລາຍເປັນຜູ້ເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຍອມຢູ່ໃຕ້ອໍານາດ. 
ແປວ່າໃຫ້ຍອມເຊ່ືອຟັງພວກຜູ້ປົກຄອງ.  
 
ເກືອບວາ່ທຸກຄົນເຮົາມີວຽກມີການເຮັດເພ່ືອເຮົາຈະມີລາຍໄດ້ມາເປັນການຖວາຍແລະລ້ຽງຄອບຄົວ, ໃນຖາ
ນະທ່ີເຮົາເປັນຄົນງານເຮົາຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເຊືອ່ຟັງຜູ້ເປັນນາຍປົກຄອງເຮົາ, ໃນຖານະທ່ີເຮົາເປັນພົລເມືອງດີ 
ເຮົາສົມຄວນຈະປະຕິບັດກົດໝາຍບ້ານເມືອງເຊ່ັນ;   ປ່ອນບັດເລືອກຕ້ັງ,  ເສັຽພາສີ, ຂັບຣົດຕາມກົດຈາຣາ
ຈອນທຸກຄ້ັງທ່ີຂັບຣົດ. ເຮົາຈະບ່ໍສາມມາດອ້າງແລະເວ້ົາໄດ້ວ່າ ພຣະເຈ້ົາບອກຂ້ອຍບ່ໍຕ້ອງເຊ່ືອຟັງກົດເຫລ່ົາ
ນີ.້ 
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ອາຈານໂປໂລບອກແລ້ວວ່າຜູ້ເປັນນາຍຫລືຜູ້ມີອໍານາດປົກຄອງເຮົານ້ັນ ແມ່ນພຣະເຈ້ົາແຕ່ງຕ້ັງເຂົາມາເປັນ 
ນາຍ ເມ່ືອເຮົາຄຶດແລະເຂ້ົາໃຈແນວນ້ີມັນກໍເປັນການງາ່ຍແລະພໍໃຈທ່ີເຮົາຈະຟັງຄວາມຜູ້ເປັນນາຍປົກຄອງ
ເຮົານ້ັນ.   ໃນຂ້ໍ 2 ໂປໂລບອກຢ່າງແຈ້ງວ່າ "ເຫດສັນນ້ັນຜູ້ທ່ີຂັດຂືນອໍານາດນ້ັນ ກໍຂັດຂືນຜູ້ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊົງ
ແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນ ແລະຜູ້ທ່ີຂັດຂືນນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາລົງໂທດ" (ຂ້ໍ 2). ຄໍາວ່າພິພາກສາລົງໂທດນ້ີແມ່ນໂປ
ໂລເວ້ົາເຖິງພຣະເຈ້ົາລົງໂທດ ຍ່ິງໜັກກວ່າພວກເຈ້ົານາຍລົງໂທດໃນໂລກນ້ີ.   
 
ມັກຈະມີຄໍາຖາມເລ້ືອຍວ່າ ຖ້າຣັຖບານບ່ໍດີຈະຟັງຄວາມຢູ່ບ່ໍ?    ຄັນຊ້ັນພຣະເຈ້ົາແຕ່ງຕ້ັງຣຖັບານແນວນ້ີບ່ໍ? 
ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ມີການຖົກຖຽງກັນມາຫລາຍແລ້ວແລະເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດເຫັນລາງຄົນເວ້ົາ ຂ້ອຍໄດ້ຍ່າງອອກ
ການແລ້ວ, ໝູ່ຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶງ່ອອກ ລາວຕອບວາ່ ນາຍບ່ໍດີກະອອກລະເວີຍ.  ລາງຄົນກະເວ້ົາວາ່ ເຊົາ
ໄປໂບດແລ້ວເພາະອາຈານບ່ໍດີ. ການທ່ີກ້າເວ້ົາແນວນ້ີເພາະລາວລືມຄໍາສອນພຣະເຢຊູວາ່ "ເປັນຫຍັງ ທ່ານ
ຈ່ຶງຫລຽວເຫັນຂ້ີເຫຍ້ືອທ່ີຢູ່ໃນຕາພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານ  ແຕ່ໄມ້ທັງທ່ອນຢູ່ໃນຕາຂອງຕົນທ່ານບ່ໍຮູ້ສຶກ" (ມັດທາຍ 
7:3).    ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະຄຣິສຕຽນຕ້ອງເປັນຄົນສງົບສຸກຫາກຢາກອອກການກະຢ່າໄປຖ້ິມໂທດໃສ່ນາຍ, 
ຫາກຢາກເຊົາໄປໂບດກໍຢ່າຖ້ິມໂທດໃສ່ຜູ້ໃດກ່ອນໄປ "ຢ່າຖ້ິມໂທດໃສ່ຜູ້ໃດເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຖ້ິມໂທດໃສ່
ທ່ານ" (ມັດທາຍ 7:1).    ອາຈານໂປໂລຢ້ໍາອີກວ່າ "ເຫດສັນນ້ັນເຈ້ົາຈະຕ້ອງຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາ ບ່ໍໃຊ່ເພາະ
ເຫັນແກ່ຄວາມຮ້າຍຂາດແຕ່ສ່ິງດຽວ ແຕ່ເພາະໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບດ້ວຍ" (ໂຣມ 13:5).  
 

2. ໜາ້ທີຂ່ອງພລົເມອືງດີ: (ໂຣມ 13:6-7).  
ການເປັນພົລເມືອງໃນເມືອງທ່ີເຮົາອາສັຍຢູ່ນ້ັນເຮົາຈະຄຶດຊ່ອຍຣັຖບານບ່ໍ    ຫລືຈະຄຶດໃຫ້ແຕ່ເພ່ິນຊອ່ຍນ້ັນ
ມັນເປັນຄວາມຄຶດຂອງແຕ່ລະຄົນ ສ່ວນການເປັນຄຣິສຕຽນທ່ີດີນ້ັນນອກຈາກຍອມເຊ່ືອຟັງຣັຖບານ ຫລືຜູ້ມີ
ອໍານາດແລ້ວ    ອາຈານໂປໂລຍັງສອນໃຫ້ຊ່ອຍຣັຖບານໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນເຣ່ືອງການເສັຽພາສີອາ
ກອນໂປໂລເວົາ້ວ່າ "ເພາະເຫດຜົນຢ່າງດຽວກັນນ້ັນເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ເສັຽສ່ວຍສາອາກອນ ດ້ວຍວ່າຜູ້ມີອໍານາດນ້ັນ
ເປັນຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງພຣະເຈ້ົາແລະປະຕິບັດຫນ້າທ່ີນ້ີຢູ່ " (ຂໍ ້6).  ແປວ່າການເປັນພົລເມືອງດີຕ້ອງເສັຽພາສີອາ
ກອນໂດຍບ່ໍໃຫ້ຫລີກລ້ຽງ  ເຫດຜົນຢ່າງດຽວທ່ີໂປໂລກ່າວນ້ັນແມ່ນ ຜູ້ມີອໍານາດທ່ີກໍາລັງປະຕິບັດໜ້າທ່ີຢູ່ນ້ັນ
ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ດ່ັງນ້ັນເພ່ືອການເປັນພົລເມ່ືອງທີດີ່, ເປັນຄຣິສຕຽນທ່ີດີ, ເປັນຜູ້ນັບຖືຣັຖບານແລະກົດ
ໝາຍບ້ານເມືອງ ເຮົາທຸກຄົນຈະຕ້ອງເສັຽພາສີອາກອນຕາມພຣະຄັມພີໄດ້ບັນທຶກໄວ.້  ພຣະເຢຊູກ່າວເຣ່ືອງ
ພາສີອາກອນວ່າ    "ສ່ິງທ່ີເປັນຂອງກາຍຊາ ຈ່ົງຄືນຖວາຍແກ່ກາຍຊາ ແລະສ່ິງທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຄືນ
ຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ" (ມາຣະໂກ 12:17).  ແປວ່າສ່ິງທ່ີເປັນຂອງກາຍຊານ້ັນແມ່ນພາສີອາກອນ ເພາະກາຍ
ຊາເປັນຜູ້ປົກຄອງໃນເວລານ້ັນ ແລະສ່ວນທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຖວາຍຄືນແກ່ພຣະເຈ້ົາ ແມ່ນການຖວາຍ
ສິບຣົດ (ສິບເປີເຊນັ ຂອງລາຍໄດ້ທັງໝົດ). ໃນຖານະທ່ີຢູ່ຕ່າງປະເທດຄຣສິຕຽນເຮົາບ່ໍມີຂ້ໍຫລີກລ້ຽງໃນການ
ເສັຽພາສີ ເພາະທາງຫ້ອງການເພ່ິນຕັດອອກຈາກເຊກັແລ້ວ ແຕ່ສ່ວນທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນ ບ່ໍມີໃຜຕັດໄວ້ 
ແຕ່ຕ້ອງອາສັຍການເປັນພົລເມືອງທີດີ່ຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ.  ໂປໂລຢ້ໍາອີກວ່າ "ຢ າໍເກງຄວນມີແກ່ຜູ້ໃດຈ່ົງ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ນ້ັນ ກຽດຕິຍົດຄວນມີແກ່ຜູ້ໃດຈ່ົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນ້ັນ" (ຂໍ ້7).  
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3. ອ້ອນວອນເພື່ອຜູ້ມອີໍານາດ: (1 ຕີໂມທຽວ 1-4) 
ໃນພຣະທັມໂຢຮັນເຮົາເຫັນພຣະເຢຊູຊົງອ້ອນວອນວ່າ "ຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອຄົນເຫລ່ົານ້ີພວກດຽວ 
ແຕ່ເພ່ືອຄົນທັງປວງທ່ີວາງໃຈໃນຂ້ານ້ອຍ" (ໂຢຮັນ 17: 20). ເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອແຕ່
ຄົນທ່ີຢູ່ໃກ້ຊິດພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງຮວມທັງຜູ້ມີອໍານາດ
ປົກຄອງບ້ານເມືອງອີກດ້ວຍ. ໃນພຣະທັມຕີໂມທຽວໄດ້ກ່າວອີກວ່າ "ເຫດສັນນ ັ ້ນກ່ອນສ່ິງອ່ືນໃດ ເຮົາຂໍຮ້ອງ
ເຈ້ົາທັງຫລາຍໃຫ້ອ້ອນວອນ  ໄຫວວ້ອນ  ທູນຂໍ   ແລະຂອບພຣະຄຸນເພ່ືອຄົນທັງປວງເພ່ືອກະສັດທ ັງຫລາຍ 
ແລະເພ່ືອຄົນທັງປວງທ່ີມີຕໍາແຫນ່ງສູງ  ເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງງຽບໆ ແລະສງົບສຸກໃນ
ທາງທັມແລະສະງາ່ຜ່າເຜີຍທຸກຢ່າງ ການເຮັດແນວນ້ັນເປັນການດີ ແລະເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍ   ພຣະເຈ້ົາຜູ້
ຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນຂອງເຮົາທັງຫລາຍ" (ຂໍ ້1-3).     ແປວ່າຕີໂມທຽວຂໍຮ້ອງໃຫ້ຄຣິສຕຽນອ້ອນວອນ ໄຫວ້ວອນ
ເພ່ືອພວກກະສັດ ແລະຄົນທັງປວງທ່ີມີຕໍາແໜ່ງສູງ (ຫລືເຈ້ົານາຍ) ໃຫ້ເພ່ິນເຮັດໜ້າຂອງເພ່ິນດ້ວຍຄວາມສັດ
ຊ່ືແລະທ່ຽງທັມ ຕາມນ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ຊງົແຕ່ງຕ້ັງເພ່ິນໄວ້ໃນຕໍາແໜ່ງນ້ັນ,  ເມ່ືອເພ່ິນເປັນຄົນສັດຊ່ື 
ແລະທ່ຽງທັມເຮົາທັງຫລາຍຜູ້ເປັນປະຊາຊົນກໍຈະມີຊີວິດອັນງຽບສງົບສຸກ,   ແຕ່ການອ້ອນວອນຂອງເຮົານ້ັນ
ຢ່າໃຫ້ເປັນຄືຟາຣີຊາຍອ້ອນວອນທ່ີສາທາຣະນະ ແລະອ້ອນວອນດ້ວຍສຽງດັງວ່າ "ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ, ຂ້າພະ
ອົງຂໍໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະອົງ ທ່ີຂ້າພະອົງບ່ໍເໝືອນຄົນອ່ືນ ຊ່ຶງເປັນຄົນໂລບ" (ລູກາ 18:11). ເພາະການ
ອ້ອນວອນແນວນ້ີແມ່ນຂ່ົມເພ່ິນ ແຕ່ຍໍໂຕນ້ັນເອງ ໃນຕອນທ້າຍພຣະເຢຊູຊງົກ່າວວ່າ "ເພາະວ່າທຸກຄົນທ່ີຍົກ
ຕົວຂ້ຶນ ຈະຖ ືກຖອຍລົງ  ແຕ່ຜູ້ທ່ີຖ່ອມຕົວລົງຈະຖືກຍົກຂ້ຶນ" (ລູກາ 18: 14ຂ).  
 
ທຸກຄ້ັງທ່ີພວກເຮົາເວ້ົາເຣ່ືອງຣຖັບານ   ຫລືເຈ້ົານາຍຜູ້ປົກຄອງຈະມີການຖົກຖຽງກັນ,    ມ ີລາງຄົນຈະເວົ້າວ່າ    
ຄຣິສຕຽນມີເຈ້ົານາຍຜູ້ດຽວຄືພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ    ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາບ່ໍຄວນເຊ່ືອຟັງຄະນະຣຖັບານຜູ້ສ້ໍຣາດບັງ
ຫລວງນ້ີເລີຍ. ມ ເີຣ່ືອງເກ ດີຂ້ຶນໃນປະເທດສັງຄົມນິຍົມປະເທດນ່ຶງໄດ້ມີເຈ້ົາໜ້າທ່ີໄດ້ຈັບຄຣິສຕຽນໄປໃສ່ຄຸກ
ຍ້ອນການຊຸມນຸມທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພວກຜູ້ມີອໍານາດ, ເຈ້ົາໜ້າທ່ີໄປເຕືອນຄຣິສຕຽນບ່ໍໃຫ້ຊຸມນຸມກັນ 

ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບອານຸຍາດ    ແຕ່ຄຣສິຕຽນທ່ີເຊືອ່ເຂ້ັມແຂງກະອົດຖ້າບ່ໍໄດ້    ຈ່ຶງກ້າຊຸມນຸມແລະເວ້ົາດ້ວຍ
ຄວາມເຂ້ັມແຂງວ່າ ຈັບກະເຊີນມາຈັບໂລດ ບ່ໍຢ້ານແລະແລ້ວເຈ້ົາໜ້າທ່ີກໍມາຈັບແທ້ແລະກໍປ່ອຍໃນລະຍະຕ່ໍ
ມາ ແລະກໍໄປຈັບອີກຕ້ັງຫລາຍເທ່ືອໃນຄະດີດຽວກັນ.  ເຣ່ືອງນ້ີໃນມຸມມອງຂອງຄຣິສຕຽນແລ້ວເຫັນວ່າຜູ້ຖືກ
ຈັບນ້ັນເຂ້ັມແຂງໃນຄວາມເຊ່ືອຈັບຈັກເທ່ືອກໍບໍ ່ຢ້ານ  ອາເມນ.     ສ່ວນໃນມຸມມອງຂອງເຈ້ົາໜ້າທ່ີກໍເປັນອີກ
ແບບໜ່ຶງ ເຈ້ົາໜ້າທ່ີເຫັນວາ່ຄົນເຫລ່ົານ້ີຫົວແຂງ ບ່ໍນັບຖືກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ແລະບ່ໍນັບຖືມະນຸດໜ້າໃດ, ສິ່ງ
ໜ້າເປັນຫ່ວງທ່ີສຸດແມ່ນເຈ້ົາໜ້າທ່ີຖາມວ່າ ສາສນາພວກເຈ້ົາສອນບ່ໍໃຫ້ນັບຖືກົດໝາຍຊ້ັນບ່ໍ? ເພ່ິນເວ້ົາຢ່າງ
ເສັຽຫາຍ, ດ່ັງນ້ັນຄຣິສຕຽນຕ້ອງເປັນຄົນເຂ້ັມແຂງທາງຄວາມເຊືອ່ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນແຂງກະດ້າງ.  
 
 
ສລຸບບົດຮຽນ: ບົດຮຽນວນັນ້ີໄດ້ສອນໃຫ້ຄຣິສຕຽນຍອມເຊ່ືອຟັງເຈ້ົາໜ້າທ່ີຜູ້ປົກຄອງຈະສລຸບສາມຫົວຂໍ ້ສໍາ
ຄັນດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:  
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1. ພຣະເຢຊຊົູງສອນເຣ່ືອງພາສີອາກອນວ່າ  "ສ່ິງທ່ີເປັນຂອງກາຍຊາ ຈົງ່ຄືນຖວາຍແກ່ກາຍຊາ ແລະສ່ິງທ່ີ
ເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຄືນຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ" (ມາຣະໂກ 12:17). 
 
2. ອາຈານໂປໂລສອນວາ່ "ທຸກຄົນຈ່ົງຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ມີອໍານາດປົກຄອງ ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີອໍານາດອັນໃດທ່ີບ່ໍ
ໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະຜູ້ທ່ີມີອໍານາດນ້ັນກໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນ" (ໂຣມ 13:1). 
 
3. ອັຄສາວກົຕີໂມທຽວ ສອນວ່າ "ເຫດສັນນ ັ ້ນກ່ອນສ່ິງອ່ືນໃດ ເຮົາຂໍຮ້ອງເຈ້ົາທັງຫລາຍໃຫ້ອ້ອນວອນ ໄຫວ້ 

ວອນ ທູນຂໍ ແລະຂອບພຣະຄຸນເພ່ືອຄົນທັງປວງເພ່ືອກະສັດທ ັງຫລາຍ  ແລະເພ່ືອຄົນທັງປວງທ່ີມີຕໍາແຫນ່ງ
ສູງ ເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງງຽບໆ ແລະສງົບສຸກ ໃນທາງທັມແລະສະງ່າຜ່າເຜີຍທຸກຢ່າງ 

ການເຮັດແນວນ້ັນເປັນການດີ ແລະເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນຂອງເຮົາທັງຫລາຍ" (ຂ້ໍ 
1-3).  
 

ຄໍາຖາມ: 
 
1. ໂປໂລສອນໃຫ້ "ທຸກຄົນຈ່ົງຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ມີອໍານາດປົກຄອງ ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີອໍານາດອັນໃດທ່ີບ່ໍໄດ້ມາ
ຈາກພຣະເຈ້ົາ" (ໂຣມ 13:1). ເມ່ືອທ່ານເບ່ິງວ່າຣຖັບານ, ຜູ້ມີອໍານາດ, ນາຍບ່ໍດີນ້ັນ ທ່ານຄຶດວ່າແນວໃດ? 
ແຕ່ຢ່າລ ືມຄໍາວ່າ ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີອໍານາດອັນໃດທ່ີບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.  
 
2.ໂປໂລສອນອີກວ່າ  "ເຫດສັນນ້ັນຜູ້ທ່ີຂັດຂືນອໍານາດນ້ັນ ກໍຂັດຂືນຜູ້ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນ ແລະຜູ້ທ່ີ
ຂັດຂືນນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາລົງໂທດ" (ຂ້ໍ 2). ທ່ານເຂ້ົາໃຈແນວໃດ?  
 
3. ໂປໂລເວ້ົາວ່າ  "ເພາະເຫດຜົນຢ່າງດຽວກັນນ້ັນເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ເສັຽສ່ວຍສາອາກອນ ດ້ວຍວ່າຜູ້ມີອໍານາດນ້ັນ
ເປັນຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງພຣະເຈ້ົາແລະປະຕິບັດຫນ້າທ່ີນ້ີຢູ່ " (ຂ້ໍ 6). ແມ່ນເຫດຜົນອັນໃດ? 
 
4. ພຣະເຢຊກູ່າວເຣືອ່ງພາສີອາກອນວ່າ  "ສ່ິງທ່ີເປັນຂອງກາຍຊາ ຈ່ົງຄືນຖວາຍແກ່ກາຍຊາ ແລະສ່ິງທ່ີເປັນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຄືນຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ" (ມາຣະໂກ 12:17). ມັນກ່ຽວຫຍັງກັບຍອມເຊ່ືອຟັງຣັຖບານ.  
 
6. ເປັນຫຍັງຕີໂມທຽວຈ່ຶງຂໍໃຫ້ຄຣິສຕຽນອ້ອນວອນເພ່ືອພວກກະສັດແລະເຈ້ົານາຍ?    ແລະທ່ານຈະອ້ອນ 

ວອນແນວໃດ? 
 
         ຫ.ວ. 
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ບດົຮຽນທີ 11 
ຜູນ້າໍຄຣສິຕະຈກັ 

  
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອເຟໂຊ 11:-16; 1 ເທຊະໂລນິກ 5:12-13; ເຮັບເຣີ 13:13-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອເຟໂຊ 11:-16; 1 ເທຊະໂລນິກ 5:12-13; ເຮັບເຣີ 13:13-17 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເຮົາສົມຄວນນັບຖື, ສ່ົງເສີມ ແລະຍອມເຊ່ືອຟັງຜູ້ນໍາໂບດ.  

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຂ້າພະເຈ້ົາຈະນັບຖື, ສົ ່ງເສີມ ຜູ້ນໍາໂບດແນວໃດແດ່? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອກວດເບ່ິງລັກສະນະຂອງເຮົາທ່ີເຮັດກັບຜູ້ນໍາໂບດແນວໃດ? 

       
ບົດນາໍ 

ການຄິດສະເລ່ັຽຂອງຄະນະບັບຕິສການເປັນສິດຍາພິບານຫລືອາຈານ ຜູ້ນ່ຶງສອງປີເທ່ົານ້ັນ, ລາງຄົນເປັນອາ
ຈານຍາວເຖິງ 50 ປີ ແຕ່ລາງຄົນພຽງແຕ່ອາທິດດຽວກໍເຊົາແລ້ວ ດ້ວຍເຫດຜົນຫລາຍຢ່າງ. ມີເຣ່ືອງເລ່ົາວ່າມີ
ຊາຍຄົນນ່ຶງບອກເມັຽຂອງລາວວາ່ ວນັທິດນ້ີຂ້ອຍບ່ໍໄປໂບດດອກ   ເພາະມີແຕ່ຄົນຈອບເອົາເຣ່ືອງຂ້ອຍ ເມັຽ
ຂອງລາວຕອບລາວວ່າ ເຈ້ົາຕ້ອງໄປໂບດ ເພາະເຈ້ົາເປັນອາຈານ.  ດ່ັງນ້ັນເຮົາທຸກຄົນຄວນໃຫ້ກໍາລັງໃຈກັນ
ແລະກັນ. 
 

1. ຍອມຮຽນຈາກຜູນ້ໍາຂອງທ່ານ: (ເອເຟໂຊ 4:11-16) 
ຄໍາວ່າຜູ້ນໍາສາມາດແປໄດ້ຫລາຍຢ່າງ ເຊັນ່: ອາຈານ, ສິດຍາພິບານ, ນັກເທດ, ຜູ້ປົກຄອງ ຫລືມັກຄະນາຍົກ
ລາງໂບດບ່ໍມີ ອາຈານ ຫລືຍິດຍາພິບານ ແຕ່ກໍມີຜູ້ນໍາໂບດລາງເທ່ືອອາດເປັນເພດຍິງກໍມີໃນທຸກວັນນ້ີ. ພວກ
ຜູ້ນໍາຫລືອາຈານສ່ວນຫລາຍຈະມີແຕ່ຜູ້ດຽວໃນຖານະທ່ີເຮົາເປັນໂບດນ້ອຍບ່ໍເຖ ິງສາມຮ້ອຍຄົນ,     ແຕ່ເຮົາ
ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າເພ່ິນເປັນຜູ້ຮັບໃຊພ້ຣະເຈ້ົາຜູ້ດຽວທ່ີພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຖືກຕາມນ້ໍາພຣະທ ັຍພຣະເຈ້ົາ  ແລະ
ໃຫ້ຖືກໃຈສະມາຊິກທັງສາມຮ້ອຍຄົນນ້ັນມັນຍາກສໍາລັບເພ່ິນຫລາຍທ່ີຈະເຮັດແນວນ້ັນ  ເພາະວ່າສາມຮ້ອຍ
ຄົນໃນໂບດອາດມີເຖິງສ່ີຮ້ອຍຄວາມຄຶດກໍເປັນໄດ້ ແລະຄວາມຄຶດແຕກຕ່າງກັນນ້ັນບ່ໍຜິດອັນໃດດອກ ດ້ວຍ 

ວ່າພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ຄົນທ່ີມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນນ້ັນມາຢູ່ບ່ອນດຽວກັນ   ເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈ
ດຽວກັນໃນພຣະອົງ ແລະຮຽນຮູ້ຈັກຮັກແພງ ຜ່ອນສ້ັນຜ່ອນຍາວແກ່ກັນຈົນຈະເຣີນເຕີບໂຕໄປນໍາກັນ. ດ້ວຍ
ເຫດນ້ີແຫລະໂປໂລຈ່ຶງຂຽນຈົດໝາຍເຖິງຄຣິສຕະຈັກເມືອງເອເຟໂຊ  ໃຫ້ເຂົາເຂ້ົາໃຈໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໂຜດ
ປະທານສ່ິງບ່ໍຄືກັນກໍເພ່ືອເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ, ໂປໂລໄດ້ແຈ້ງມາຍັງເອເຟໂຊດ່ັງນ້ີ;" ຂອງພຣະ 

ຣາຊທານຂອງພຣະອົງກ ໍຄືໃຫ້ລາງຄົນເປັນອັຄສາວົກ   ລາງຄົນເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ   ລາງຄົນເປັນຜູ້ປະ
ກາດຂ່າວປະເສ ີດ ລາງຄົນເປັນສິດຍາພິບານແລະອາຈານ " (ຂໍ້ 11).  
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ປະການແຣກ ໂປໂລພະຍາຍາມອະທິບາຍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໃຫ້ທຸກຄົນເປັນອັຄສາວກົ, ບ່ໍໃຫ້ທຸກ
ຄົນເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ, ບ່ໍໃຫ້ທຸກຄົນເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດ, ບ່ໍໃຫ້ທຸກຄົນເປັນສິດຍາພິບານ ແລະ
ບ່ໍໃຫ້ທຸກຄົນເປັນອາຈານ      ນ້ັນໝາຍຄວາມວາ່ພຣະເຈ້ົາຊົງແບ່ງວຽກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນບ່ໍຄືກັນສຸດແລ້ວແຕ່ນ້ໍາ 
ພຣະທ ັຍພຣະອົງ   ແຕ່ຜ  ູ້ຮັບໃຊ້ທຸກຄົນນ້ັນຄວນເຮັດໜ້າທ່ີໆພຣະອົງຊງົມອບໝາຍໃຫ້ນ້ັນໃຫ້ດີທ່ີສຸດຕາມທ່ີ
ຕົນເອງເຮັດໄດ້ ແລະຜູ ້ຮັບໃຊ້ຄວນເຂ້ົາໃຈວ່າການເຮັດທຸກຢ່າງນ້ັນບ່ໍແມ່ນເພ່ືອຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວ ແຕ່ເຮັດ 

ເພ່ືອເສີມສ້າງພຣະກາຍ (ຄຣິສຕະຈັກ) ຂອງພຣະອົງໃຫ້ຈະເຣີນ, ແປວ່າຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດຈະເຣນີ
ຂຶ້ນ.      
 
ປະການທີສອງ ໂປໂລອະທິບາຍໜ້າທ່ີອັນສໍາຄັນຜູ້ນໍາເຫລ່ົານ້ີ "ເພ່ືອຈັດຕຽມໄພ່ພົນທັງຫລາຍຂອງພຣະອົງ
ໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີເຫມາະສົມ ເພ່ືອເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດໃຫ້ຈະເຣີນຂ້ຶນ"(ຂ ໍ  ້12). ຜູ້ນໍາມີໜ້າທ່ີ
ອັນສ ໍາຄັນແລະເປັນການຍາກໃນການຈັດຕຽມໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ແລະບໍແ່ມ່ນຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ ແບບຕາມວາດ ແຕ່ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີເໝາະສົມ, ດ້ວຍເຫດນ້ີຜູ້ນໍາທຸກຄົນກໍຄ້າຍກັບຄຣູຝຶກທະຫານ ຕ້ອງ
ໃຫ້ພວກທະຫານເຂ້ັມແຂງແລະມີຣະບຽບວິນັຍ ມັນຄ້າຍຄືນາຍຄຣທ່ີູສອນນັກຮຽນໃຫ້ພ້ອມທ່ີຈະຮູ້ແລະເຂ້ົາ
ໃຈໃນບົດຮຽນເພ່ືອຕຽມຂ້ຶນຫ້ອງສູງຕ່ໍໄປ,  ແລະມັນຄ້າຍຄືພ່ໍແລະແມ່ທ່ີຄອຍສອນລູກຫລາຍສ່ິງຫລາຍຢ່າງ
ໃນບ້ານເຮືອນຕລອດເຖ ິງລ່ໍາໄລເຣ່ືອງຮຽນໜັງສື   ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍຕອນລູກຍັງນ້ອຍນ້ັນລູກບ່ໍຄ່ອຍພໍໃຈຫລື
ຂອບໃຈພ່ໍແມ່ເລີຍ.  ພວກຜູ້ນໍາໂບດທຸກຄົນມີໜ້າທ່ີບອກສອນແລະຈັດຕຽມໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງດ່ັງນ້ັນເພ່ືອ
ເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະຄິດ ເວລານ້ີເຮົາອາຈບໍພໍ່ໃຈກັບຄໍາສອນຜູ້ນໍາເທ່ົາໃດ   ແຕ່ເຮົາກໍພະຍາມຍາມ
ເຮັດຕາມເພາະພຣະຄັມພີສອນແນວນ້ັນ     ແຕ່ວັນນ່ຶງຂ້າງໜ້າເມື່ອເຮົາເຂ້ົາປະຕູສວັນເຮົາຈະຮູ້ຈັກຂອບໃຈ
ພວກຜູ້ນໍາໃນເວລານ້ັນ, ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາທັງຫລາຍສົມຄວນຈະເຊືອ່ຟັງແລະປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຍິນດີ.  
 
ປະການທີສາມ  ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍໝາກຜົນຂອງການເຊືອ່ຟັງຜູ້ນໍານ້ັນແມ່ນ    "ເຮົາທຸກຄົນຈະບັນລຸເຖິງ    
ຄວາມເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນໃນຄວາມເຊ່ືອ" (ຂໍ ້13ກ).      ເພາະວ່າການເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນນ້ັນເປັນນ ໍ ້າ 
ພຣະທ ັຍຂອງພຣະເຢຊຄູຣິດດ່ັງທ່ີພຣະອົງໄດ້ອ້ອນວອນໃນພຣະໂຢຮັນ (ອ່ານ ໂຢຮັນ17:20-21). 
 
ປະການທີສ່ີ    ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍໝາກຜົນຂອງການເຊ່ືອຟັງນ້ັນ  ແມ່ນເຮົາຈະກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມສ່ວນ 
ແລະ ບ່ໍເປັນເດັກນ້ອຍອີກຕ່ໍໄປ "ຈົນກວ່າເຮົາຈະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມສ່ວນ ຄືເຕັມເຖ ິງຂນາດຄວາມສົມບູນຂອງ
ພຣະຄຣິດ ເພ່ືອເຮົາຈະບ່ໍກາຍເປັນເດັກນ້ອຍອີກຕ່ໍໄປ"(ຂໍ ້13ຂ-14). ສ່ວນຂ້ໍ15-16 ໂປໂລໄດ້ສົມທຽບພາກ
ສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍທ່ີຕິດຕ່ໍກັນ   ເມ່ືອແຕ່ລະພາກສ່ວນເຮັດໜ້າທ່ີໃຜລາວແລ້ວທັງຮ່າງກາຍກໍຈະເຣີນຂ້ຶນນໍາ
ກັນ.  
 

2. ຮັບຮູແ້ລະໃຫກ້ຽດຜູ້ນໍາ: (1 ເທຊະໂລນິກ 5:12-13) 
ຂະນະທ່ີອາຈານໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍສະບັບນ້ີໄປຍັງເມືອງເທຊະໂລນິກນ້ັນ ເວລານ້ັນໂບດນ້ັນຫາກໍເກີດໃໝ່
ສອງປີເທ່ົານ້ັນ ດ່ັງນ້ັນມີຫລາຍຢ່າງທ່ີເຂົາຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈ  ຕລອດເຖິງການໃຫ້ກຽດແລະນັບຖືຜູ້ນໍາຂອງເຂົາ. ມີ 
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ຫລາຍເທ່ືອທ່ີຜູ້ນໍາພາເຂົາເຮັດອັນໃດ ເຂົາກໍບ່ໍຄ່ອຍເຮັດນໍາ ລາງເທ່ືອຜູ້ນໍາມອບໝາຍວຽກງານອັນໃດເຂົາກໍ
ບ່ໍຄ່ອຍເອົາໃຈໃສ່, ແມ່ນການປະຊຸມໃນຖ້າມກາງພວກຜູ້ນໍາ ເຂົາກໍພາກັນລົມກັນແນວອ່ືນ ຊ ຶ ່ເປັນການບ່ໍໃຫ້
ກຽດຜູ້ນໍາ ແຕ່ຈະເລ່ັງໄວຫລາຍກໍບ່ໍໄດ້ ເພາະຄຣິສຕະຈັກເທຊະໂລນິກນ້ີຫາກໍເກີດສອງປີເທ່ົານ້ັນ.  ເພ່ືອໃຫ້
ເຂົາຈະເຣ ີນເຕີບໂຕວອ່ງໄວໂປໂລຈ່ຶງກ່າວໃນຕອນນ້ີວາ່ "ພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ ພວກເຮົາວອນຂໍໃຫ້ເຈ້ົາທັງ
ຫລາຍຮັບຮ ູ ້ຄົນທ່ີເຮັດການຫນັກຫນ່ວງຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາ ຄືຜູ້ຄຸ້ມຄອງແລະເຕືອນສະຕິພວກເຈ້ົາໃນພຣະ
ນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງນັບຖືແລະຮັກເຂົາຢ່າງຫລາຍທ່ີສຸດ ເພາະເນ່ືອງດ້ວຍການງານຂອງເຂົານ້ັນ 
ຈ່ົງຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກ" (ຂໍ ້21-13).     ຄໍາວ່າພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍທ່ີໂປໂລກ່າວນ້ັນແມ່ນເພ່ິນ
ກ່າວດ້ວຍຄວາມອ່ອນສຸພາບຕ່ໍພວກຜູ້ນໍາອ່ືນໆຕລອດເຖ ິງສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກທຸກຄົນ,  ໂປໂລຂໍວອນ 
ຫລືຂໍຮ້ອງໃຫ້ຮັບຮູ້ຜູ້ນໍາ (ອາຈານ) ທ່ີເຮັດການງານໜັກໜ່ວງ ດ້ວຍການເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາເພ່ືອສແວງຫາຄໍາ
ເທສນາ ແລະເຕືອນສະຕິສະມາຊິກໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ຄໍາວ່າຮັບຮູ້ແປວ່າ ຍອມຮັບ, ຍອມເຊືອ່
ຟັງ, ຍອມນັບຖືແລະໃຫ້ກຽດດ້ວຍໃຈຮັກ.  ຄໍາວ່າໃຫ້ກຽດນ້ີມີອາຈານຜູ້ນ່ຶງກ່າວວ່າ ໃຫ້ກຽດແມ່ນ ບ່ໍເວ້ົາຂວັນ
ລັບຫລັງເພ່ິນ, ບ່ໍເວ້ົາສອດໃນະຂະນະທ່ີເພ່ິນເວົາ້,  ບ່ໍວິຈານວ່າອາຈານເຣ່ືອງອາຈານ,  ບ່ໍຕໍາໜິທ່າທາງຂອງ
ເພ່ິນ, ແຕ່ໃຫ້ອ້ອນວອນເພ່ືອເພ່ິນ.  ສລຸບແລ້ວແມ່ນບ່ໍເວ້ົາແລະເຮັດໃຫ ຜູ້້ນໍາຂອງທ່ານເສັຽຫາຍນ້ັນເອງ. ໃນ
ຕອນທ້າຍນ້ີອາຈານໂປໂລກ່າວວາ່ ຈ່ົງຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກ.  

 
3. ເຊື່ອຟງັແລະອ້ອນວອນເພື່ອຜູ້ນໍາ:  (ເຮັບເຣີ 13:17-18).  
ພຣະທັມເຮັບເຣເີປັນພຣະທັມທ່ີພວກສາສນາສາດບ່ໍຮູ້ແນ່ນອນວ່າໃຜເປັນຜູ້ຂຽນ ສ່ວນເນ້ືອໃນຕອນລົງທ້າຍ
ຈົດໝາຍເພ່ິນໄດ້ເນ້ັນໜັກເຣ່ືອງຍອມຖ່ອມຕົວເຊ່ືອຟັງແລະຢູ່ໃນໂອວາດຂອງຜູ້ນໍາຝ່າຍຈິດວິນຍານ ດ່ັງຕ່ໍໄປ
ນີ:້ "ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງ ຍອມຟງັ ແລະຍອມ ຢູໃ່ນໂອວາດ ຜູ້ນໍາຂອງພວກທ່ານ ເພາະເຂົາເຫລ່ົານ້ັນດູແລຈິດ
ວິນຍານຂອງພວກທ່ານຢູ່ ເຫມືອນຜູ້ນ່ຶງທ່ີຈະຕ້ອງສເນ ີຣາຍງານ  ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ເຮັດງານນ້ີດ້ວຍຄວາມຊ່ືນ
ໃຈ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍຄວາມເສ້ົາໃຈ ຊ່ຶງຈະບ່ໍເປັນປໂຍດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງ ອອ້ນວອນ ເພ່ືອພວກເຮົາຢູ່ ເພາະ
ເຮົາເຊ່ືອແນ່ວ່າພວກເຮົາມີໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບອັນດີຢູ່ແລ້ວ ແລະປາຖນາທ່ີຈະດໍາເນີນຊວິີດຕາມຢ່າງດີ
ໃນທຸກສ່ິງ" (ຂ້ໍ 17-18). ຜູ້ຂຽນພຣະທັມໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຮັດສາມຢ່າງດ່ັງນ້ີ; 
 1. ໃຫ້ຍອມຟັງ Obey, listen to ຖ່ອມຕົວລົງຍອມຟັງຄໍາແນະນໍາແລະເຮັດຕາມ.  
 2. ໃຫ້ຢູ່ໃນໂອວາດ Sumit, surrender ບໍເ່ປັນຄົນຖຽງຄວາມ, ບ່ໍເປັນຄົນແຂງຂ້ໍຕ່ໍສູ້. 
 3. ໃຫ້ອ້ອນວອນເພ່ືອເພ່ິນ Pray ເອົາໃຈໃສ່ອ້ອນວອນເພ່ືອເພ່ິນ ແທນທ່ີຈະຕໍາໜິຕິຕຽນເພິ່ນ.  
 
ຈິງຢູ່ເຮົາບ່ໍສາມາດເອົາທຸກວັກທຸກຕອນຄວາມຕາມຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ນໍາ     ຫລືເຮັດທຸກຢ່າງທ່ີເພ່ິນມອບໝາຍ
ວຽກໃຫ້ແຕ່ເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງເພ່ິນມາເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍຈິດວິນຍານກໍເພ່ືອຜົນປໂຍດຂອງ
ເຮົາເອງ ດ່ັງນ້ັນເຮົາຄວນຄຶດພິຈາຣະນາວ່າສ່ິງໃດດີ, ສ່ິງໃດເປັນເປັນທ່ີຊອບພຣະທ ັຍພຣະເຈ້ົາ.    ຫາກການ
ນໍາພາຂອງເພ່ິນຖືກຕ້ອງຕາມພຣະຄັມພີ ເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດ,    ແຕ່ຫາກມີສ່ິງໃດອອກນອກເຣ່ືອງພຣະຄັມພີ
ແລ້ວເຮົາຄວນອ້ອນວອນຂໍການຊົງນໍາແລ້ວພຣະວນິຍານຂອງພຣະຈ້ົາຈະນໍາພາທ່ານເອງ.  
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ຄໍາຖາມ:  
 

1. ສົມມຸດວ່າທ່ານເປັນອາຈານ ຫລືຜູ້ນໍາ ທ່ານຈະນໍາພາພ່ີນ້ອງແນວໃດ ໃຫ້ຖືກຕາມພຣະຄັມພີ? 
 

2. ເປັນຫຍັງຄົນສ່ວນຫລາຍບ່ໍຢາກເປັນຜູ້ນໍາ ຫລືເປັນອາຈານ 
 

3. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເລືອກເອົາຜູ້ຮັບໃຊພ້ຣະອົງໃຫ້ມີຕ ໍາແໜ່ງບ່ໍຄືກັນ? 
 

4. ໂປໂລອະທິບາຍໜ້າທ່ີສ່ີຢ່າງຂອງຜູ້ນໍາໃຫ້ເຮົາຍອມຮຽນຈາກເພ່ິນໃນວັກທີ 1 ມີ ຫຍັງແດ່? 
 

5. ຍອມນັບຖືແລະໃຫ້ກຽດຜູ້ນ້ັນເຮົາຕ ້ອງເຮັດແນວໃດ? 
 

6. ເຊ່ືອຟັງ, ຢູ່ໃນໂອວາດ ແລະອ້ອນວອນເພ່ືອຜູ້ນໍາໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 
 

7. ເຮົາໄດ້ຮຽນບົດຮຽນອັນໃດທ່ີອິສຣເອນບ່ໍເຊ່ືອຟັງໂມເຊ? ຕລອດເຖິງສມັຍພຣະເຢຊມີູຫລາຍຄົນບ່ໍ
ເຊື່ອຟັງພຣະອົງ.  
 

 
 
         ຫ.ວ. 
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ບດົຮຽນທ ີ12 
ພີນ່້ອງຄຣສິຕຽນ 

  
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້    ກຈກ 4:32-37; 1 ກຣທ 12:12-27; ຄລຕ 6:9-10; ຮຣ10:24-25 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ           ກຈກ 4:32-37; 1 ກຣທ 12:12-27; ຄລຕ 6:9-10; ຮຣ10:24-25 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້          ເມ່ືອຄຣິສຕຽນພົບກັນແມ່ນຍາມເລ້ົາໂລມໃຈກັນໃນການຮັບໃຊ້. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້:        ຂ້າພະເຈ້ົາມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບອັນໃດຕ່ໍພ່ີນ້ອງຄຣ ິສຕຽນ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ:            ເພ່ືອຊັກຊວນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ ຶ ່ງກັນແລະກັນ. 

       
ບົດນາໍ 

  
1. ບົດຮຽນນ້ີຖືກແກ້ໄຂດັດແປງຈາກພາສາອັງກິດໃຫ້ຖືກກັບແບບຄົນລາວ ແລະເໝາະສົມກັບຊີວດິປະຈໍາ 
    ວັນ ດ່ັງນ້ັນບົດຮຽນນ້ີຈ່ຶງມີຄວາມຄ້າຍຄືພາອັງກິດແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍເທ່ົານ້ັນ.  
2. ເຣ່ືອງການຄົບຫາສະມາຄົມຄຣິສຕຽນເບ່ິງແລ້ວຄືເຮົາຈະເລືອກຄົບຫລືບ່ໍຄົບກັບຄຣິສຕຽນອ່ືນໆ  ຫລືແມ້ 
    ກະທ້ັງຄົນໃນໂບດດຽວກັນນ້ັນເຮົາມີສິດທິທ່ີຈະເລືອກຄົບກັບຜູ້ໃດຕາມນິສັຍໃຈຄໍຂອງແຕ່ລະຄົນແຕ່ເຮົາ 
    ຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າການທ່ີຈະເຮັດແນວນ້ັນບ່ໍແມ່ນນ້ໍາພຣະທ ັຍພຣະເຈ້ົາ   ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮ າົຈະເຮັດໃຫ້ຖືກ 
    ໃຈເຮົາບ່ໍ ຫລືຈະໃຫ້ເປັນຕາມນ້ໍາພຣະທ ັຍພຣະເຈ້ົາ?  
 

1. ຜູ້ເຊື່ອເພື່ອກັນ: (ກິຈການ 4:32-37) 
ການເລ້ີມແຣກຄຣິສຕະຈັກນ້ັນແມ່ນເລ້ີມໃນສມັຍພວກສາວົກທ່ີໄດ້ຮັບພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດ "ທ່ານທັງຫຼາຍ
ຈະໄດ້ພຣະຣາຊທານຣິດເດດ ເມ່ືອພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດສະເດ ດັມາເທິງທ່ານ    ແລະພວກທ່ານຈະເປັນພະ
ຍານຝ່າຍເຮົາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຕລອດແຂວງຢູດາຍກັບແຂວງຊາມາເຣຽັ  ຈົນເຖິງສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ" 
(ກິຈການ 1:8). ແລະຕ່ໍມາພຣະວນິຍານກໍໄດ້ສະເດ ັດລົງມາເທິງເຂົາຕາມຄໍາທີ່ພຣະເຢຊໄູດ້ກ່າວໄວ ້"ມີລ້ີນ
ເປັນຮູບເໝືອນແປວໄຟໄດ້ປາກົດໃຫ້ເຂົາເຫັນແລະລ້ີນນ້ັນແຕກກະຈາຍອອກໄປຢູ່ເທິງເຂົາທຸກຄົນຜູ້ລະລ້ີນ 

ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ     ແລະຕ້ັງຕ້ົນປາກພາສາຕ່າງໆຕາມທ່ີພຣະວິນຍານຊົງ
ໂຜດໃຫ້ເຂົາເວ້ົານ້ັນ" (ກິຈການ 2:3-4).     ເມ່ືອເຂົາໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານສະຖິດຢູ່ກັບເຂົາແລ້ວນ້ັນເຮັດໃຫ້
ພວກສາວົກເຫລ່ົານ້ັນມີຄວາມສັມພັນເປັນຄືຄອບຄົວອ້າຍນ້ອງຮ່ວມທ້ອງກັນດ່ັງທ່ີເຫັນໄດ້ດ່ັງນ້ີ; "ອັນນ່ຶງຄົນ
ທັງປວງທ່ີເຊ່ືອນ້ັນກໍເປັນນ້ໍານ ຶ ່ງໃຈດຽວກັນ   ແລະບ່ໍມີຈັກຄົນອ້າງວ່າສ່ິງຂອງທ່ີຕົນມີຢູ່ນ້ັນເປັນຂອງສ່ວນຕົວ  
ແຕ່ຖືວ່າສ່ິງຂອງທັງໝົດເປັນຂອງກາງ ຝ່າຍພວກອັຄສາວົກກໍເຕັມໄປດ້ວຍຣດິເດດອັນໃຫຍ່ແລະເປັນພຍານ 



 47

ວ່າພຣະເຢຊເູຈ້ົາໄດ້ຊົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວ  ແລະພຣະຄຸນອັນໃຫຍ່ໄດ້ຢູ່ກັບເຂົາທຸກຄົນເພາະວ່າໃນພວກເຂົາ
ນ້ັນບ່ໍມີຜູ້ໃດຂັດສົນ ດ້ວຍວ່າບຸກຄົນໃດມີໄຮ່ນາຫລືຢ້າວເຮືອນກໍໄດ້ຂາຍເສັຽ ແລະນໍາເງິນຄ່າຂອງທ່ີຂາຍໄດ້
ນ້ັນ" (ກິຈການ 4:32-34).     ລູກາຜູ້ບັນທຶກໄດ້ກ່າວເຖິງຈຸດເລິກຂອງຄຣິສຕຽນສມັຍເລ້ີມແຣກເປັນດ່ັງນ້ັນ, 
ການທ່ີເຂົາທັງຫລາຍຖືວ່າທຸກສ່ິງເປັນຂອງກາງນ້ັນບ່ໍແມ່ນດ້ວຍຈິດໃຈເຂົາເອງ  ແຕ່ແມ່ນດ້ວຍຣດິເດດພຣະ
ວິນຍານທ່ີຊ ຶມຊວ ່ານຢູ່ໃນຕົວເຂົາໆຈ່ຶງເຮັດໄດ້ ແມ່ນແຕ່ຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາກໍເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນດ້ວຍ.  
ພວກຄຣິສຕຽນໄດ້ພາກັນຂາຍສ່ິງຂອງທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ    "ມາມອບໄວ້ໃນມືຂອງພວກອັຄສາວົກ ແລ້ວຈຶງ່ມີການ 
ແຈກຢາຍໃຫ້ທຸກຄົນຕາມທ່ີຕ້ອງການ    ຝ່າຍໂຢເຊບທ່ີອັຄສາວກົເອ້ີນວ່າບາຣະນາບາ  (ແປວ່າ ຜູ້ມີໃຈອຸດ
ຫນ ູນ) ເປັນພວກເລວີໄທເກາະກຸບໂຣກໍໄດ້ຂາຍນາຂອງຕົນທ່ົງນ່ຶງ ແລ້ວນໍາເງິນຈໍານວນນ້ັນມາມອບໃຫ້ແກ່
ພວກອັຄສາວົກ" (ຂ້ໍ 35-37). ຊາຍຜູ້ນ່ຶງສາວົກຮ້ອງຊືລ່າວວາ່ບະຣະນາບາ ເຊ່ິງເປັນຊາວເລວີກໍໄດ້ຂາຍນາ
ຂອງຕົນແລ້ວເອົາເງິນທັງໝົດມາມອບໃຫ້ພວກສາວົກ ເພ່ືອແຈກຢາຍໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກແລະຂ ັດສນົ.   ດ້ວຍວ່າ 
ພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດເປັນຜູ້ບັນດານຈິດໃຈເຂົາ  ໃຫ້ເຮັດການດີນ້ີພວກຄຣິສຕຽນໃນຕອນນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍມີຜູ້ໃດຂັດ
ສົນ ຫລືມີລ່ືນເຫລືອກັນແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະເຂົາແຈກຢາຍໃຫ້ທຸກຄົນມີສເມີກັນ.  
 

2. ຜູ້ເຊື່ອຊ່ອຍກັນ:  (1 ໂກຣນິໂທ 12:12-27)   
ພຣະທັມ 1 ໂກຣ ນິໂທ 12     ໄດ້ເວ້ົາເຖິງໝາກຜົນຂອງຜູ້ເຊ່ືອທຸກຄົນໃນໂບດດຽວກັນນ້ັນເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍ 
ພຣະວິນຍານ   ພວກເຂົາຈະເປັນຄືຮ່າງກາຍຜູ້ນ່ຶງຜູ້ດຽວທ່ີປະກອບຫລາຍພາກສ່ວນເພ່ືອເຮັດວຽກງານຮ ່ວມ
ກັນໂດຍຮັບຜິດຊອບໜ້າທ່ີຂອງພາກສ່ວນຂອງກາຍນ້ັນ.   "ເຖິງວ່າຮ່າງກາຍເປັນອັນດຽວ ກໍຍັງມີອະວັຍວະ
ຫລາຍສ່ວນ ແລະອະວັຍວະເຫລ່ົານ້ັນ ແມ່ນຈະມີຫລາຍສ່ວນ ກໍຍັງເປັນກາຍອັນດຽວກັນສັນໃດ ພຣະຄຣິດ 
ກໍຊົງເປັນສັນນ້ັນ" (ຂໍ ້12).    ມີຄວາມໝາຍວາ່ຜູ້ເຊ່ືອພຣະເຈ້ົານ້ັນມາຈາກຫລາຍບ່ອນ,    ຫລາຍຊົນຊາດ, 
ຫລາຍເຊືອ້ຊາດ, ຫລາຍຊນົຊ້ັນຊນົເຜ່ົາ, ແມ່ນແຕ່ຄົນໃນຊາດດຽວກັນກໍບ່ໍຄືກັນ,  ແມ່ນແຕ່ອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງ
ຮ່ວມທ້ອງກໍບ່ໍຄືກັນ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງເຕ້ົາໂຮມຄົນເຫລ່ົານ້ີໄວ້ໃນໂບດດຽວກັນ  ອັນປຽບເໝືອນຮ່າງກາຍ ແຕ່
ລະພາກສ່ວນທ່ີບ່ໍຄືກັນ ແຕ່ຍັງຕິດໃນຂ່ໍ, ຕ່ໍໃນກະດູກແລ້ວຈ່ຶງກາຍເປັນກາຍດຽວເພ່ືອເຮັດວຽກງານຮ່ວມກັນ, 
ຊ ່ອຍກັນແລະກັນສັນໃດຜູ້ເຊ່ືອກໍສົມຄວນຊ່ອຍກັນແລະກັນສັນນ້ັນ.  
 
ໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຄໍາປຽບທຽບເຣ່ອືງຄຣສິຕຽນເບ່ິງແຍງຊ່ອຍເຫລືອຊ ຶ ່ງກັນແລະກັນນ້ັນມີຄວາມສໍາຄັນເປັນຄືຮ່າງ
ກາຍຂອງຄົນເຮົາຈາກຂ້ໍ 14-20 ດ່ັງນ້ີ; "ເພາະວ່າຮ່າງກາຍນ້ັນບ່ໍໄດ້ປະກອບດ້ວຍອະວຍັວະອັນດຽວ ແຕ່ໄດ້
ປະກອບດ້ວຍອະວຍັວະຫລາຍອັນຖ້າຕີນຈະກ່າວວ່າ,   ìເພາະຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ເປັນມື ຂ້ອຍຈຶງ່ບ່ໍໄດ້ເປັນສ່ວນໃດ
ໃນອະວັຍວະຂອງຮ່າງກາຍນ້ັນî ແລ້ວຕີນຈະບ່ໍເປັນສ່ວນໃນອະວັຍວະຂອງຮ່າງກາຍເພາະເຫດເວົາ້ຢ່າງນ້ັນ
ກໍບ່ໍໄດ້ຖ້າຫູຈະກ່າວວ່າ,    ìເພາະຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ເປັນຕາ ຂ້ອຍຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ເປັນສ່ວນໃດໃນອະວັຍວະຂອງຮ່າງກາຍ
ນ້ັນî ຫູຈະບ່ໍໄດ້ເປັນສ່ວນໃນອະວັຍວະຂອງຮ່າງກາຍ ເພາະເຫດເວ້ົາຢ່າງນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້" (ຂໍ້ 14-16).  
 
ໝາຍຄວາມວາ່ ການຊ່ອຍເຫລືອຊ ຶ ່ງກັນແລະກັນ, ການເບ່ິງແຍງຊ ຶ ່ງກັນແລະກັນ ດ້ວຍຄວາມຮັກນ້ັນເປັນສ່ິງ
ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີຂ້ຶນໃນເຂດວົງລ້ອມຂອງຜູ້ເຊ່ືອພຣະເຈ້ົານໍາກັນແລະຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີການ



 48

ຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນແລະທຸກຄົນຈະຕ້ອງເຮັດໜ້າທ່ີໆພຣະເຈ້ົາຊົງມອບໝາຍໃຫ້ ໂດຍບ່ໍມີການຈ່ົມຖົກຖຽງ
ກັນຢ່າງໃດ. ສັງເກດໂປໂລເວ້ົາວ່າ     "ຖ້າອະວັຍວະທັງຫມົດໃນຮ່າງກາຍເປັນຕາ ການໄດ້ຍິນຈະຢູ່ໃສ ຖ້າ
ຮ່າງກາຍທັງຫມົດເປັນຫູ ການດົມກ່ິນຈະຢູ່ໃສ     ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົຕ້ັງອະວັຍວະທ ກຸສ່ວນໄວ້ໃນຮ່າງກາຍ
ຕາມຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ" (ຂໍ ້17-18).   ແປວ່າພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບບ່ໍຄືກັນ ແຕ່
ຮັບໃຊ້ ພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກັນ   ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຮົາເຮັດ ອາດຈະບ່ໍແມ່ນໃຫ້ຜູ້ 

ນ້ັນຫລືຜູ້ນ້ີເຮັດ ເຮົາມີໜ້າທ່ີເຮັດງານທ່ີມອບໝາຍນ້ັນໃຫ້ດີທ່ີສຸດ.  "ຖ້າອະວັຍວະນ່ຶງເຈັບ ອະວັຍວະທັງໝົດ ກໍ

ເຈັບດ້ວຍກັນ   ຖ້າອະວັຍວະນ່ຶງໄດ້ຮັບກຽດ   ອະວັຍວະທັງຫມົດກໍຊົມຊືນ່ຍິນດີດ້ວຍກັນ" (ຂໍ ້26).  ໝາຍຄວາມ
ວ່າເມ່ືອມີເວລາເຈັບເປັນເຮົາຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເບ່ິງແຍງກັນ ທັງໃນລະຍະສ້ັນ    ແລະໃນລະຍະຍາວ ດ້ວຍ
ຄວາມຈິງໃຈ   ເມ່ືອການງານຂອງຜູ້ໃດໄດ້ຮັບກຽດຫລືຖືກຍ້ອງຍໍຈາກສັງຄົມຍ້ອນເຮັດການດີ ເຮົາທຸກຄົນກໍມີ
ພາກສ່ວນໃນການດີນ້ັນດ້ວຍ. 
 

3. ຜູ້ເຊື່ອຈະເຮັດແຕກ່ານດ:ີ  (ຄາລາເຕັຽ 6:9-10) 
ເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນຄົນເວົາ້ວ່າ ເຮັດດີສິບປີບ່ໍມີໃຜເຫັນ, ເຮັດຜິດພາດເທ່ືອດຽວຄົນຮູ້ຈັກທ່ົວເມືອງ, ຄໍາເວ້ົານ້ີໄດ້
ເຮັດໃຫ ້ຜູ້ພຍາຍາມເຮັດດີທ້ໍຖອຍຈົນບ່ໍຢາກເຮັດດີອີກຕ່ໍໄປ, ແຕ່ວັນນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາຂໍປ່ຽນຄວາມຄ ດິແບບທາງ
ລົບໃຫ້ມາເປັນທາງບວກລອງເບ່ິງ ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍໄປເຮັດພຣະຣາຊກິຈຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີປະເທດຫວງຫ້າມບ່ໍ
ໃຫ້ເວົ້າເຣື່ອງພຣະເຈົ້າ  ເມ່ືອໄປຮອດແລ້ວຮູ້ວ່າມີຄົນສ້ິງຊອມເພ່ືອປອງຮ້າຍ ຕອນຫົວທີຂ້າພຣະເຈ້ົາກໍຢ້ານ
ແລະຕົກໃຈຈົນເກືອບເຊົາພຸ ້ນລະ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນຄວາມນຶກຄຶດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈາກການເບ່ິງແບບທາງ
ລົບໃຫ້ມາເປັນທາງບວກ (ທາງບ່ໍດີ ໃຫ້ເປັນທາງດີ)     ເມ່ືອຄຶດໄດ້ແນວນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຍ່ິງຢາກໃຫ້ພວກຜູ້ສ້ິງ

ຊອມໄດ້ເບ່ິງທຸກບາດກ້າວທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຍ່າງ ເພ່ືອເຂົາຈະເຫັນການດີທ່ີຂ ້າພະເຈ້ົາເຮັດໃນພຣະນາມຂອງອົງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອຄົນເຫລ່ົານ້ັນເຫັນການດີທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດ  ແລ້ວເຂົາຈະໄດ້ເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການດີ 

ນ້ັນ. ດ້ວຍເຫດນ້ີທ່ານອາຈານໂປໂລຈ່ຶງຂຽນຈົດໝາຍໄປຍັງເມືອງຄາລາເຕັຽເພ່ືອເຕືອນສະຕິເຂົາໃຫ້ເຮັດດີຕ່ໍ
ໄປວ່າ   "ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາເມ່ືອຍລ້າໃນການເຮັດດີ ເພາະວ່າຖ້າໃຈພວກເຮົາບ່ໍທ້ໍຖອຍ ເຮົາກໍຈະໄດ້ເກັບກ່ຽວ
ຜົນຕາມເວລາສົມຄວນ  ເຫດສັນນ້ັນ ຕາມທ່ີມີໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດການດີຕໍຄົ່ນທັງປວງ ແລະເປັນຕ້ົນ
ວ່າຕ່ໍຄອບຄົວທ່ີຮ່ວມຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອ" (ຂໍ ້9-10).  
 
ພ່ີນ້ອງເອີຍ! ການເຮັດດີເຮົານ້ັນເຮົາຮູ້ວ່າບ່ໍໄດ້ຊອ່ຍໃຫ້ເຮົາຮັບຄວາມລອດພ້ົນ ແຕ່ເຮົາເຮັດການດີທ່ີບ່ໍຍອມ 

ທ້ໍຖອຍນ້ັນກໍຍ້ອນເຮົາມີຄວາມລອດພ້ົນໃນຕົວເຮົາ     ອັນປຽບເໝືອນເຄ່ືອງຈັກໃຫ້ເຮົາເຮັດການດີທຸກມ້ືທຸກ 

ວັນໂດຍບ່ໍຮູ້ຈັກອິດເມ່ືອຍ    ແລະການດີທ່ີເຮົາເຮັດນ້ັນແຫລະຈະເຮັດໃຫ ຜູ້້ອ່ືນເຫັນພຣະເຢຊູໃນເຮົາ  ແລ້ວ
ເມ່ືອນ້ັນຄວາມພ້ົນຈະມາເຖິງຜູ້ທ່ີເຫັນການດີທ່ີເຮົາເຮັດນ້ັນ   ແຕ່ການດີນ້ັນຕ້ອງແມ່ນເລ້ີມຈາກຄົນໃນຄອບ 

ຄົວຮ່ວມຄວາມເຊ່ືອສາກ່ອນ. ພຣະທັມເຮັບເຣີ ສອນວ່າ "ຈ່ົງຄ່ອຍພິຈາຣະນາເບ່ິງເຊ່ິງກັນແລະກັນ ເພ່ືອປຸກ
ໃຈເຊິງ່ກັນແລະກັນໃຫ້ມີຄວາມຮ ັກແລະເຮັດການດີງາມຢ່າປະການປະຊຸມກັນເຫມືອນຢ່າງລາງຄົນເຄີຍປະ
ນ້ັນ ແຕ່ຈ່ົງຫນ ູນໃຈກັນຫລາຍກວ່າເກ່ົາອີກ ເພາະທ່ານກໍຮູ້ກໍເຫັນຢູ່ວ່າວນັນ້ັນໃກ້ເຂ້ົາມາແລ້ວ" (ເຮັບເຣ ີ10-
24-25).  
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ຄໍາຖາມ: 
 
1. ເຮົາສາມາດເລືອກໜ້າຄົບຫາສະມາຄົມກັບຄຣິສຕຽນໄດ້ແນວໃດ? 
 
2. ຜູ້ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາໃນສມັຍເລ້ີມແຣກນ້ັນເປັນຫຍັງຈ່ຶງສາມາດຂາຍເຄ່ືອງຂອງໆ ຄົນທ່ີມີຢູ່ແລ້ວເອົາມາ   

ມອບໃຫ້ພວກສາວກົ? 
 
3. ເປັນຫຍັງຄົນເຫລ່ົານ້ັນຈ່ຶງເອົາເງິນທ່ີຂາຍນ້ັນມາມອບໃຫ້ສາວກົ? 
 
4. ຄຣ ິສຕຽນໃນສມັຍເລ້ີມແຣກເປັນຫຍັງຈ່ຶງບ່ໍມີຜູ້ໃດຂາດເຂີນ ຫລືມີຫລາຍແລະມີນ້ອຍກວ່າຜູ້ອ່ືນ? 
 
5. ເປັນຫຍັງອາຈານໂປຈຶງ່ວອນຂໍຜູ້ເຊ່ືອເຮັດແຕ່ການດີ? 
 
6. ຄໍາວ່າ ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາເມ່ືອຍລ້າໃນການເຮັດດີ   ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?  
 
 
 
         ຫ.ວ. 
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ບດົຮຽນທ ີ13 
ຕໍ່ຄົນບໍເ່ຊື່ອ 

  
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້    2 ໂກຣິນໂທ 5:11-21; 1 ເປໂຕ 3:14-16; ໂກໂລຊາຍ 4:2-6 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ           2 ໂກຣິນໂທ 5:11-21; 1 ເປໂຕ 3:14-16; ໂກໂລຊາຍ 4:2-6 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້          ຄຣສິຕຽນຖືກເອ້ີນມາເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ອ່ືນຮ  ູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້:       ຂ້ອຍໄດ້ຊອກຫາການຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ອ່ືນຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ:            ເພ່ືອຊກັຊວນທ່ານໃຫ້ນໍາຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອມາຫາພຣະເຈ້ົາ. 

       
ບົດນາໍ 

  
ກ. ບົດຮຽນນ້ີຖືກແກ້ໄຂດັດແປງຈາກພາສາອັງກິດໃຫ້ຖືກກັບແບບຄົນລາວ ແລະເໝາະສົມກັບຊີວິດປະຈໍາ 
    ວັນ ດ່ັງນ້ັນບົດຮຽນນ້ີຈ່ຶງມີຄວາມຄ້າຍຄືພາສາອັງກິດແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍເທ່ົານ້ັນ.   
ຂ. ມັນເປັນເຣື່ອງໜ້າທ້າທາຍທີ່ຄຣິສຕຽນໃຊ້ຊວິີດປະຈໍາວັນຮ່ວມກັບຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອພຣະອົງ ແຕ່ເມ່ືອເຮົາເຂ້ົາ 
    ໃຈວ່າເຮົາເປັນທູດທ່ີຖືກສ່ົງມາປະຈໍາບ່ອນທ່ີເຮົາຢູ່ເຮົາກໍມີໜ້າທ່ີນໍາຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໃຫ້ຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ. 
 

1. ໂດຍຄວາມຮກັຈາກພຣະຄຣດິ: (2 ໂກຣນິໂທ 5:11-15)  
ຈົດໝາຍທ່ີໂປໂລຂຽນໄປຍັງຄຣສິຕະຈັກໂກຣິນໂທເນ່ືອງຈາກວ່າຄຣິສຕະຈັກກັບຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໄດ້ມີການແບ່ງ
ແຍກກັນ ຫລືຢູ່ໃຜຢູ່ລາວໂດຍບ່ໍມີການໄປຫາມາສູ່ກັນແຕ່ຢ່າງໃດ,   ໂປໂລກ່າວວ່າ "ເພາະເຫດທ່ີເຮົາຮູ້ຈັກ
ຄວາມຢໍາເກງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ ເຮົາຈ່ຶງຊກັຊວນຄົນທ ັງຫລາຍ  ເຮົາເປັນຢ່າງໃດພຣະເຈ້ົາກໍຊົງຊາບຢູ່
ແລ້ວ ແລະເຮົາຫວັງໃຈວາ່ ໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບຂອງພວກເຈ້ົາຄົງຮູ້ຈັກເຮົາເຫມືອນກັນ" (ຂໍ ້11). ແປວ່າ
ໂປໂລເປັນອັຄສາວົກທ່ີຢໍາເກງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ຶງຊັກຊວນຄຣິສຕຽນທັງຫລາຍໃຫ້ຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາຄືກັນ,  
ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ຈັກວ່າໂປໂລເປັນອັຄສາວົກທ່ີຢໍາເກງພຣະອົງແລ້ວ   ແລະໂປໂລຍັງຫວັງໃຈວ່າຄຣິສ
ຕຽນທ່ີມີໃຈສໍານຶກຜິດຊອບນ້ັນຄົງເຂ້ົາໃຈໃນເຈຕະນາດີຂອງໂປໂລເຊ່ັນໃນຈົດໝາຍສະບັບນ້ີ.   ເມ່ືອໂປໂລ 

ແລະຄຣສິຕຽນໂກຣນິໂທຢໍາເກງແລ້ວໂປໂລຈ່ຶງຊກັຊວນຄຣິສຕຽນໂກຣິນໂທໃຫ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດໃຫ້ຄົນ 

ຕ່າງຊາດທ່ີບ່ໍແມ່ນຊາດຢິວດ້ວຍ ເພາະຢ້ານວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງພຣະພິໂຣດລົງມາເທິງຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ ດ່ັງນ້ັນຈ່ົງ
ໄປຊັກຊວນເຂົາໃຫ້ຄືນດີກັນກັບພຣະອົງກ່ອນທ່ີພຣະພິໂຣດຈະລົງມາເທິງເຂົາ.  
 
"ເພາະວ່າຖ້າເຮົາໄດ້ເຮັດຢ່າງຄົນເສັຽຈິດເຮົາກໍເຮັດເພາະເຫັນແກ່ພຣະເຈ້ົາ ຫລືຖ້າເຮົາເຮັດຢ່າງຄົນປົກກະຕິ 
ກໍເພາະເຫັນແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ" (ຂ້ໍ 13). ການທ່ີໂປໂລກ່າວວ່າທ່ານເອງເຮັດຢ່າງຄົນເສັຽຈິດເພາະວ່າໃນຂະ
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ນະທ່ີໂປໂລກ່າວຄໍາພຍານການຖ້ິມໃຈເກົາເອົາໃຈໃໝ່ເພ່ືອແກ້ຄະດີຂອງເພ່ິນນ້ັນ ມີຜູ້ນ່ຶງຊືວ່່າເຟຊະໂຕ ໄດ້
ເປ່ັງສຽງດັງຂ້ຶນວ່າ "ໂປໂລເອີຍ, ເຈ້ົາເປັນບ້າໄປແລ້ວ ການຮຽນຮູ້ຫລາຍຂອງເຈ້ົາກໍາລັງເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາເປັນບ້າ
ໄປເສັຽ" (ກິຈການ 26:24). ແປວ່າການທ່ີເພ່ິນເປັນຢູ່ກໍເພາະເພ່ິນແກ່ພຣະນາມພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປ່ຽນແປງເພ່ິນ 
ແລະຫາກເພ່ິນເຮັດເປັນຄົນປົກກະຕິກໍເພ່ືອຄຣິສຕຽນໂກຣິນໂທຈະໄດ້ຮຽນເອົາແບບຢ່າງອັນດີງາມນ້ີ, ສລຸບ
ແລ້ວໂປໂລບອກວ່າທ່ານເປັນຄົນປົກກະຕິບ່ໍໄດ້ເສັຽສະຕິເປັນບ້າຕາມທ່ີເຂົາກ່າວຫາ.  
 
ໂປໂລເຮັດທຸກຢ່າງ, ເປັນທຸກຢ່າງກໍເພາະວ່າ "ດ້ວຍວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣດິຊົງບັງຄັບເຮົາຢູ່ ເພາະເຮົາ
ໄດ້ຄຶດເຫັນຢ່າງນ້ີວ່າ ມີຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຕາຍແທນຄົນທັງປວງ ເຫດດ່ັງນ້ັນຄົນທັງປວງນ້ັນຈ່ຶງໄດ້ເຂ້ົາສ່ວນໃນຄວາມ
ຕາຍນ້ັນແລະພຣະອົງນ້ັນໄດ້ຊງົວາຍພຣະຊນົແທນຄົນທັງປວງ ເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍຜູ້ທ່ີມີຊີວດິຢູ່ນ້ັນ ຈະໄດ້ມີ
ຊີວດິເພ່ືອປໂຍດແກ່ຕົວເອງອີກຕ່ໍໄປ ແຕ່ຈະມີຊີວດິຢູ່ເພ່ືອພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້ິນພຣະຊົນ ແລະໄດ້ຊົງຖືກບັນດານ
ໃຫ້ຄືນພຣະຊົນເພາະເຫັນແກ່ເຂົາ" (ຂໍ ້14-15).   ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງບອກວ່າເພ່ິນຈະມີຊີວດິຢູ່ເພ່ືອຜູ້ອ່ືນ 
ເພາະວ່າພຣະຄຣດິໄດ້ຊົງວາຍພຣະຊົນແກ່ຄົນທັງປວງ ແລະພຣະອົງຍັງຟ້ືນພຣະຊົນເພ່ືອຄົນທັງປວງທ່ີເຊ່ືອ
ໃນພຣະອົງຈະໄດ້ພິສູດວ່າ ພຣະເຈ້ົາຂອງຄຣິສຕຽນເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີຊົງພຣະຊົນຢູ່.  
 

2. ອອກໄປບອກຂ່າວ: (2 ໂກຣນິໂທ 5:16-21) 
ເມ່ືອໂປໂລກ່າວເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາແລ ວ້ທ່ານບ່ໍໄດ້ເວ້ົາລ້າ ໆ   ເພ່ິນຍັງກ່າວເຖິງການປະຕິບັດອີກ
ດ້ວຍ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງທ່ານກ່າວວ່າ "ຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນຄົນທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ແລ້ວ" (ຂ້ໍ 
17ກ). "ຊົງໂຜດໃຫ້ເຮົາຄືນດີກັນກັບພຣະຄຣິດ" (ຂໍ ້18). "ບ່ໍໄດ້ຊົງຖືໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ ແລະຊງົ
ມອບຂ່າວເຣ່ືອງການທ່ີພຣະອົງໃຫ້ຄືນດີກັນນ້ັນໄວ້ກັບເຮົາ" (ຂໍ ້19).    ແປວ່າໃຫ້ອອກໄປຫາຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອດ້ວຍ
ຂ່າວປະເສີດ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງໂປໂລຢ້ໍາອີກວ່າ   "ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງເປັນທູດຂອງພຣະຄຣດິ ໂດຍທ່ີ 
ພຣະເຈ້ົາຊງົຂໍຮ້ອງເຈ້ົາທັງຫລາຍທາງເຮົາ  ເຮົາຈ່ຶງຂໍຮ້ອງພວກເຈ້ົາໃນນາມຂອງພຣະຄຣດິວ່າ ìຈ່ົງຍອມໃຫ້ 
ພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາຄືນດີກັນກັບພຣະອົງເທີນî (ຂ້ໍ 20). ຄໍາວ່າເປັນທູດໝາຍເຖ ິງເພ່ິນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ
ພຣະເຢຊູຄຣດິມາຫາຄົນທັງຫລາຍ   ເພ່ືອນໍາການຄືນດີຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຜ່ານທາງພຣະຄຣິດ  ໂດຍການປະ
ກາດຂອງໂປໂລນ້ັນ ຈ່ຶງຂໍໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍກັບຄືນຫາພຣະເຈ້ົາ.  
 

3. ພອ້ມທີຈ່ະກາ່ວຕອບຢ່າງສຸພາບ: (1 ເປໂຕ 3:15)  
ເປໂຕຂຽນເຣ່ືອງນ້ີຕອນມີການເມືອງເຂ້ັມຂ້ົນ   ແລະການປະກາດເຣືອ່ງພຣະເຢຊເູຂ້ັມແຂງ,    ຄຣິສຕຽນມີ
ຄວາມຫວັງທ່ີໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະວິນຍານພຣະເຈ້ົາທ່ີເບ່ິງບ່ໍເຫັນຄືພຣະທ່ົວໄປ(1ເປໂຕ 1:8).  ດ້ວຍເຫດນ້ີຄຣິສ
ຕຽນຈ່ຶງເຮັດແຕ່ການດີໃນຖ້າມກາງຂອງຄວາມທຸກລໍາບາກ  ດ້ວຍການຖືກຂ່ົມເຫງຈາກພັກການເມືອງບ່ໍໃຫ້
ເຊ່ືອ ແລະບໍ່ໃຫ້ປະກາດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.  
 
ໃນເວລານ້ັນທ່ານນີໂຣ ພັກການເມືອງຂອງຈັກກະພັດໂຣມໄດ້ສ່ັງກັກຂັງແລະສ່ັງຂ້າປະຫານຄຣິສຕຽນ ແລະ
ມັກຈະໂຈດຖາມຄຣິຕຽນເຖິງເຫດຜົນທ່ີເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາວ່າ  ເປັນຫຍັງຕ້ອງເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາທ່ີເບ່ິງບ່ໍເຫັນ, ແລະບ່ໍ
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ສາມາດຈັບບາຍໄດ້ນ້ີ ເປັນຫຍັງບ່ໍເຊ່ືອພຣະອັນຫລວງຫລາຍທ່ີເບ່ິງເຫັນ  ແລະສາມາດຈັບບາຍໄດ້ທ່ີມີຢູ່ທ່ົວ
ໄປນ້ີ? ເພ່ືອຕອບຄໍາຖາມນ້ີອັຄສາວົກເປໂຕແນະນໍາວ່າ    "ຈ່ົງມີໃຈພ້ອມຢູ່ສເມີ ເພ່ືອພວກທ່ານຈະສາມາດ
ຕອບແກ້ຕົວໄດ້ຕ່ໍທຸກຄົນທ່ີຖາມພວກທ່ານວ່າ ທ່ານມີເຫດຜົນປະການໃດຈ່ຶງມ ີຄວາມຫວັງຢ່າງນ້ີແຕ່ຈ່ົງຕອບ
ດ້ວຍໃຈສຸພາບແລະຢໍາເກງ" (1 ເປໂຕ 3:15).    ແປວ່າຄຣສິຕຽນຈະຕ້ອງຖແລງຄວາມເຊືອ່ຂອງຕົນຢ່າງສຸ
ພາບເພ່ືອໃຫ້ກຽດແກ່ຜູ້ຖາມເພ່ືອສະແດງຄວາມນັບຖືເພ່ິນໃນຖານະທ່ີເພ ິ ່ນມີອໍານາດໃນການປົກຄອງ.  
 

4. ດວ້ຍຄວາມສພຸາບສມົກັບເປນັຜູເ້ຊື່ອ: (1 ເປໂຕ 3:15ຂ-16) 
"ພວກທ່ານຈະສາມາດຕອບແກ້ຕົວໄດ້ຕ່ໍທຸກຄົນທ່ີຖາມພວກທ່ານວາ່ ທ່ານມີເຫດຜົນປະການໃດຈ່ຶງມ ີຄວາມ
ຫວັງຢ່າງນ້ີແຕ່ຈ່ົງຕອບດ້ວຍໃຈສຸພາບແລະຢໍາເກງ ແລະໃຫ້ມີໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບອັນເສາະໃສເພ່ືອວ່າ, 
ເມ່ືອພວກທ່ານຖືກປມາດນິນທາ ຄົນທ່ີກ່າວຫຍາບຊ້າຕ່ໍທັມນຽມຄຣິສຕຽນອັນດີຂອງພວກທ່ານນ້ັນກໍຈະໄດ້
ຮັບຄວາມອັບອາຍ" (ຂໍ ້15ຂ-16). ເພື່ອສະແດງຕົນເປັນຜູ້ທ່ີເຊືອ່ໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະສະແດງລັກສະນະຂອງ
ທາດແທ້ໃນການເປັນຄຣິສຕຽນອັນແທ້ຈິງ  ເຮົາທຸກຄົນຈະຕ້ອງຮຽນຕອບທຸກຄົນທ່ີຖາມເຮົາທຸກເຣືອ່ງ ດ້ວຍ
ໃຈອ່ອນສຸພາບ   ເພາະວ່າພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ສ່ັງສອນພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມອ່ອນຫວານດ່ັງໃນບົດ
ເພງສັຣເສີນກ່າວວ່າ  "ຄວາມເວ້ົາຂອງພຣະອົງຫວານກວ່ານ້ໍາເຜ້ິງ" (ເພງສັຣເສີນ 119:103).  ໃນພຣະທມັ 

ສຸພາສິດກ່າວໄວ້ວ່າ   "ຄໍາຕອບທ່ີອ່ອນຫວານລະງບັຄວາມໂກດໄດ້" (ສຸພາສິດ 15:1).  ແລະຄຣິສຕຽນຈະ
ຕອບດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາໂດຍບ່ໍແມ່ນຕອບແບບແກ້ຕົວເພ່ືອເອົາຕົວລອດ. ການຕອບຄໍາຖາມດ້ວຍ
ສຸພາບແລະອ່ອນຫວານ   ພ້ອມທັງຕອບດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈ້ົານ້ັນອາດພາໃຫ້ຜູ້ຢາກມາເຊື່ອ   ພຣະ
ເຈ້ົາກໍເປັນໄດ້. 
 

5. ອອ້ນວອນແລະຊອກຫາໂອກາດ: (ໂກໂລຊາຍ 4:2-6).  
ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູວ່້າໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍເປັນສ່ວນໃຫຍ່ໃນການປະກາດແລະເລ້ົາໂລມໃຈຄຣິສຕຽນແຕ່ລະ
ເມືອງຕາມເຫດການຂອງເມືອງນ້ັນ, ໃນເມືອງໂກໂລຊາຍນ້ີໂປໂລໄດ້ເນ້ັນໜັກເຣ່ືອງການອ້ອນວອນເພ່ືອຈະ
ໄດ້ມີໂອກາດປະຕິບັດຄວາມເຊ່ືອ ໂດຍປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊຄູຣິດໃຫ້ແກ່ຄົນພາຍນອກຢ່າງ 
ຄົບຖ້ວນຂ່າວປະເສີດ.   ເພາະມີແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະເປີດໂອກາດໃນເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ປະກາດເຣືອ່ງ
ຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະເອົາພຣະທັມຂອງພຣະອົງໃສ່ໃນປາກຂອງພວກເຮົາ ແລະຜົນຈະເປັນ
ຢ່າງໃດນ້ັນກໍສຸດແລ້ວແຕ່ນ້ໍາພຣະທ ັຍພຣະອົງ   ສ່ວນເຮົາທັງຫລາຍມີໜ້າທ່ີອ້ອນວອນແລະປະກາດຕາມທ່ີ   
ພຣະອົງຊົງເປີດໂອກາດໃຫ້. "ຈ່ົງຫມ່ັນພຽນໃສ່ໃຈໃນການອ້ອນວອນ ຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງຢູ່ໃນການນ້ັນດ້ວຍຂອບ
ພຣະຄຸນແລະອ້ອນວອນເພ່ືອພວກເຮົາດ້ວຍ   ເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ຊົງໂຜດໄຂປະຕູໄວສໍ້າລ ບັພຣະທັມນ້ັັນ 
ໃຫ້ພວກເຮົາກ່າວຂ້ໍລັບເລິກເຣືອ່ງພຣະຄຣິດ (ທ່ີເຮົາຖືກຈໍາຈອງຢູ່ກໍເພາະເຫດນ້ີ) " (ຂໍ ້2-3).  
 
ນອກຈາກອ້ອນວອນເພ່ືອຊອກຫາໂອກາດແລ້ວໂປໂລຍັງແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ສະຕິປັນຍາແລະວາຈາອັນປະກອບ
ດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາຈາກເບື້ອງເທິງ ພຣະຈົ້າຊົງເມດຕາເຮົາຢ່າງໃດ   ເຮົາກໍຄວນໃຊ້ກິຣຍິາວາຈາ
ດ້ວຍຄວາມເມດຕາຢ່າງດຽວກັນ, ສ່ິງສໍາຄັນອີກປະການນ່ຶງນ້ັນແມ່ນໃຫ້ປະສົມດ້ວຍເກືອ ໝາຍຄວາມວ່າ ມີ
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ຊີວິດທ່ເີໝາະສົມກັບເປັນຜູ້ເຊືອ່ພຣະເຈ້ົາ.   "ຈ່ົງປະຕິບັດຕ່ໍຄົນພາຍນອກດ້ວຍໃຊ້ສະຕິປັນຍາ ໂດຍສວຍ
ໂອກາດຈ່ົງໃຫ້ວາຈາຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍປະກອບດ້ວຍເມດຕາຄຸນຢູ ່ສເມີ   ປະສົມດ້ວຍເກືອ    ເພື່ອເຈົ້າທັງ
ຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ວ ິທ ີຕອບທ່ີຖືກໃຈແກ່ທຸກຄົນ" (ຂໍ ້5-6).  
 

ຄໍາຖາມ: 
 
1. ໂປໂລໄດ້ຊກັຊວນພ່ີນ້ອງໂກຣິນໂທເຮັດຫຍັງ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເຮັດ? 
 
2. ມີຫຍັງຂັດຂວາງທ່ານບ່ໍໃຫ້ເວ້ົາຄວາມຈິງເຣືອ່ງຂ່າວປະເສດີ? 
 
3. ທ່ານຈະຕອບຄົນທ່ີຖາມທ່ານວ່າ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງເຊືອ່ພຣະເຢຊູດ ້ວຍຄວາມສຸພາບແນວໃດ? 
 
4. ເປັນຫຍັງຄຣິສຕຽນຈ່ຶງອ້ອນວອນມ້ືນ່ຶງຕ້ັງຫລາຍເທ່ືອ? 
 
5. ມ້ືໃດເປັນເທ່ືອຫລ້າສຸດທ່ີທ່ານເວ້ົາເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໃຫ້ຜູ ້ອື່ນຟັງ? 
 
 
  ຫ.ວ. 
 


