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ບດົຮຽນທີ 1

ຮູຈ້ກັພຣະເຈົາ້ໃນຊວີດິປະຈາໍວນັ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 139: 1-12, 23-24; ສຸພາສິດ 3:5-6

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 139; ສຸພາສິດ 3:5-6

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພຣະເຈ້ົາຊົງເຫັນຄວາມສໍາຄັນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ ແລະ

ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍຄວນທີ່ຈະຊອກສແວງຫາພຣະອົງ

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວ ້າ: ພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາງານໃນແຜ່ນດິນໂລກນ້ີຄືຢ່າງໃດ, ໃນສັງຄົມຂອງພວກ

ເຮົາພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາງານຢ່າງໃດ, ແລະພາຍໃນບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຮົາເດ, ແລະໃນແຕ່ລະເວລານາທີຂອງ

ຊີວິດ ພຣະອົງຊົງກະທໍາການຢ່າງໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາງານໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຢ່າງໃດ.

ຄາໍນາໍ

“ໄດ້ຍິນຂ້ອຍບ່ໍ?” ນ້ີຄົງຈະເປັນຄໍາທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຫູຂອງພວກເຮົາ ເພາະເປັນຄໍາໂຄສະນາຂອງບໍຣິສັດໂທຣະ

ສັບມືຖື. ການໂຄສະນານ້ີ ແມ່ນຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ຶງກໍາລັງເວົ້າໂທຣະສັບຢ່ ູໃນຄວາມມືດ, ສະແດງເຖິງວ່າ ບ່ໍວ່າ

ຈະຢ່ ູທີ່ໃດໂທຣະສັບນ້ີຈະໃຊ້ໄດ້ດີ.

ການໂຄສະນານ້ີອາດຈະດີສໍາລັບຜ້ ູອ່ືນ ແຕ່ສໍາລັບຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວໃຊ້ບ່ໍໄດ້ເພາະເວລາຂ້າພະເຈ້ົາຂັບຣົດ

ຂ້ຶນພູລົງພູ ບາງຄ້ັງກໍຮັບໄດ້ບາງຄ້ັງສັນຍານກໍຂາດໄປ. ”ໄດ້ຍິນຂ້ອຍບ່ໍ?” ເປັນຍ້ອນໂທຣະສັບຂອງຂ້ອຍ

ຫລືຂອງເຈ້ົາ? ບໍຣິສັດໂຄສະນາກ່າວວ່າ ບ່ໍວ່າຈະຢ່ ູໃສໂທຣະສັບນ້ີໃຊ້ໄດ້ທຸກສະຖານທີ່. ບ່ໍແມ່ນ, ບ່ໍແມ່ນ….

ໃນພຣະຄັມພີຕອນນ້ີ ໄດ້ກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢ່ ູທຸກໆສະຖານທີ່. ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ກໍານົດສະຖານທີ່ ແລະ

ພຣະອົງກໍບ່ໍໄດ້ຫ່າງຈາກພວກເຮົາຈັກເທື່ອ. ເມ່ືອພວກເຮົາອ່ານພຣະທັມຕອນນ້ີ ພວກເຮົາກໍຮູ້ໄດ້ວ່າພຣະອົງ

ຊົງຢ່ ູທຸກໆບ່ອນ, ທຸກໆເວລານໍາພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງຊອກຫາພຣະອົງ.

1. ພຣະເຈົາ້ຊງົຮູພ້າຍໃນຂອງພວກເຮາົທກຸຢາ່ງ: ( ເພງສ ັຣເສ ີນ. 139:1-6)

ສອງສາມປີຜ່ານມາ, ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງໄດ້ໄປກວດໂດຍຜ່ານແສງຣັງສີໄຟຟ້າ. ບ່ໍແມ່ນຕລົກ ແຕ່ເປັນໜ້າແປກ

ປລາດຊ້ໍາ. ທ່ານໝໍມີເຄ່ືອງມືສໍາລັບຄ້ົນຄວ ້າຫາພະຍາດ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງໄດ້ປາດໄດ້ຄົວເລີຍ. ເພ່ິນຮູ້ສ່ວນທາງ
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ໃນຂອງພວກເຮົາໂດຍການກວດເລືອດ, ການສ່ອງໄຟຟ້າ ແຕ່ຢ່າງນ່ຶງທີ່ເພ່ິນຮູ້ເຫັນບ່ໍໄດ້ຄືຈິດວິນຍານຂອງ

ພວກເຮົາຊ່ຶງມີແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນທີ່ຮ້ ູໄດ້.

ເພງສັຣເສີລ 139:1-6 ໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ຈັກພວກເຮົາດີ. ຂ້ໍ 1.”ຮູຈ້ກັ” ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ພວກ

ເຮົາໃຊ້ເປັນເຜີນໆ ແຕ່ຖ້າຈະຮູ້ຈັກແທ້ນ້ັນແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ທາງໃນ. ຫລາຍຄົນອາດຈະຮູ້ພວກເຮົາວ່າມີ

ເຮືອນສາມຫ້ອງນອນ, ສອງຊ້ັນ, ຫ້ອງນ້ ໍາສອງຫ້ອງ, ຢ່ ູຖນົນນ້ັນ ຖນົນນ້ີ…ແຕ່ວ່າ ພວກເພ່ິນຈະບ່ໍຮ້ ູຈັກພວກ

ເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງຖ້າເພ່ິນຫາກບ່ໍໄດ້ມາຢ່ ູໃກ້ຊິດກັບພວກເຮົາສາກ່ອນ. ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ຈັກພວກເຮົາໂດຍວິທີນ້ີ

ລະ ຄືພຣະອົງຊົງຢູ່ໃກ້ຊິດກັບພວກເຮົາ.

ຂ້ໍ 2 ແລະ 3 ຜ້ ູຂຽນເພງສັຣເສີນຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງການຊົງຮ້ ູຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາອີກວ່າ ແມ່ນແຕ່ຈະອອກໄປທາງ

ໄກ ຫລືວ່າລຸກຂ້ຶນຫລືນ່ັງລົງ ພຣະອົງກໍຊົງຮູ້. ພຣະອົງຊົງຮູ້ແມ້ກະທັ້ງເວລາພວກເຮົາທໍາງານເວລາພວກເຮົາ

ໄປທ່ຽວ ແລະເວລາພວກເຮົານະມັສການກໍເໝືອນກັນ.

ຂ້ໍ 4-6 ຜ້ ູຂຽນເພງສັຣເສີນຍັງໄດ້ກ່າວກວ ້າງອອກໄປເຖິງການເວົ້າຈາປາສ ັຍອີກ, ພຣະອົງຍັງຮອບຮູ້ທຸກຢ່າງ

ແມ ່ນແຕ່ລ້ີນຂອງພວກເຮົາຈະກ່າວອັນໃດອອກໄປ. ແຕ່ວ່າພຣະອົງຊົງກະທໍາການອັສຈັນໃນພວກເຮົາຄືປົກ

ປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ອ້ອມລ້ອມ ນໍາໜ້າພາທາງ ຊ່ຶງພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຫັນພຣະອົງໄດ້.

ສ່ວນຫລາຍພວກເຮົາເອງ ບາງທີກໍບ່ໍສະບາຍໃຈ, ເພາະພຣະອົງຊົງສະຖິດທົ່ວທຸກບ່ອນທຸກສະຖານທີ່ ແລະ

ຮ້ ູເລິກເກີນໄປໂພດ ແລະເຂ້ົາໃຈຫລາຍໂພດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະເຈ້ົາຮັກພວກເຮົາຫລາຍ ນ້ີຄືການຮັບປະ

ກັນວ່າພຣະອົງເປັນຂອງພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາກໍບ່ໍຄວນຢ້ານກົວພຣະອົງເລີຍ.

2. ພຣະເຈົາ້ຊງົສະຖດິກບັພວກເຮາົໃນທກຸໆສະຖານທີ:່ ( ເພງສ ັຣເສ ີນ. 139:7-12)

ໃນຂ້ໍທີ 7 ບອກວ່າ ແມ່ນວ່າຂ້າພຣະອົງຈະໄປທາງໃດຈະໄປທາງໃດ ທີ່ຈະໄປໃຫ້ພ້ົນຈາກພຣະວິນຍານ

ຂອງພຣະອົງ ແລະຫ່າງຈາກພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ແມ່ນບ່ໍມີທາງທີ່ຈະຫລີກໄດ້.

ຂ້ໍ 8 ຜ້ ູຂຽນໄດ້ບັລຍາຍເຖິງຄວາມສູງແລະຄວາມເລິກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ສວັນເປັນສະຖານທີ່ສູງສຸດແລະນະ

ຮົກເປັນສະຖານທີ່ຕ່ໍາສຸດ ພຣະອົງກໍຢ່ ູທີ່ນ້ັນດ້ວຍ. ນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງຈະຕົກນະຮົກ ແຕ່ພຣະອົງ

ຊົງຫລິງເຫັນທຸກທີ່ ແລະພຣະອົງຊົງຊົດຊ່ວຍໄດ້ທຸກທີ່.

ຂ້ໍ 9-10 ຜ້ ູຂຽນໄດ້ກ່າວເຖິງຂອບເຂດຂອງໂລກ. ໃນທີ່ນ້ີ ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວຈະກ່າວເຖິງແຂນຂອງພຣະອົງ

ວ່າມີຄວາມຍາວຈັກປານໃດ. ພວກເຮົາມັກຈະເວົ້າກັນວ່າ ນ້ໍາທະເລຍາວສຸດຊ່ົວຕາ ກໍໝາຍ ຄວາມວ່າສຸດ

ເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາຍັງໄປເຖິງໄດ້.
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ຂ້ໍ 11-12 ຜ້ ູຂຽນກ່າວເຖິງຄວາມມືດແລະຄວາມສວ່າງ. ຄວາມມືດແມ່ນກາງຄືນ ຄົນສ່ວນຫລາຍຢ້ານ

ຄວາມມືດ ເພາະຄວາມມືດເຮັດໃຫ້ຄົນຫລົງທາງ, ຄວາມມືດເຮັດໃຫ້ຄົນຕໍາສະດຸດ….ແລະຜ້ ູ ອ່ືນກໍບ່ໍສາ

ມາດເຫັນເຂົາດ້ວຍ. ພຣະທັມຕອນນ້ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ບ່ໍວ່າຈະຢ່ ູໃນສະ ພາບການຢ່າງໃດ

ພຣະເຈ້ົາຈະຢ່ ູທີ່ນ້ັນກັບເຮົາ.

3. ພຣະເຈົາ້ຊງົນາໍພາພວກເຮາົໄປໃນເສັນ້ທາງນຣິນັດອນ: ( ເພງສ ັຣເສ ີນ.139:23-24)

ໃນຂ້ໍທີ 23-24 ຜ້ ູຂຽນກ່າວວ່າ ພຣະອົງຍັງໄດ້ຄ້ົນເບ່ິງຫົວໃຈຂອງເພ່ິນວ່າເປັນຢ່າງໃດ. ຖ້າຫາກຍັງມີ

ຄວາມຊ່ົວມົວໝອງຢ່ ູ ກໍຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊົງທອດພຣະເນດຂອງພຣະອົງດູແລຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ.

ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາໄປທ່ຽວໃນຖ້ໍາແຫ່ງນ່ຶງຢ່ ູຣັດນິວແມກຊີໂກ ເມ່ືອຜ້ ູທ່ອງທ່ຽວທັງຫລາຍມາເຖິງຖ້ໍາທຸກຄົນ

ແລ້ວ ຜ້ ູນໍາພາກໍບອກພວກເຮົາວ່າ ພວກເຮົາຈະປິດໄຟໝົດ. ຫລັງຈາກນ້ັນເຂົາກໍປິດໄຟ, ບ່ໍສາມາດເຫັນ

ສ່ິງໃດເລີຍ ແມ່ນແຕ່ມືຂອງຕົນເອງກໍຍັງບ່ໍສາມາດເຫັນໄດ້. ນ້ີແມ່ນຄ້ັງແລກທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ພົບກັບຄວາມ

ມືດທີ່ສຸດໃນຊີວິດ.

ດວງໃຈຂອງມະນຸດກໍອາດຈະດໍາ, ໃຈດໍາຕ່ໍຄົນອ່ືນ ເຖິງຈະດໍາປານໃດກໍຕາມແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງເຫັນໄດ້ຢ່າງ

ຈະແຈ້ງ ເພາະພຣະເຈ້ົາເປັນຄວາມສວ່າງ ບ່ໍມີສ່ິງໃດຈະປິດບັງຈາກພຣະເຈ້ົາໄດ້. ຜ້ ູຂຽນຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ

ຂໍພຣະອົງຊົງສ່ອງສວ່າງໃນດວງໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງທ້ອນ. ນ້ີກໍໝາຍຄວາມວ່າຂໍພຣະອົງຊົງຊ່ວຍຊໍາຮະ

ຄວາມບາບທີ່ຊ້ອນຢ່ ູໃນຕົວຂອງຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ. ຖ້າມີສ່ິງໃດທີ່ຂ້າພຣະອົງ ຍັງຕ່ໍສູ້ພຣະອົງ ຂໍພຣະອົງຊົງ

ຊົດຊ່ວຍ ເພາະຂ້າພຣະອົງຕ້ອງການເສ້ັນທາງຊີວິດນິຣັນດອນ.

4. ພຣະເຈົາ້ຊງົຮຽກເອີນ້ໃຫພ້ວກເຮາົວາງໃຈໃນພຣະອງົ: (ສຸພາສິດ 3:5-6)

ໃນສຸພາສິດຕອນນ້ີ ພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາເລ້ີມສ້າງສາຍສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍການວາງໃຈ

ໃນພຣະອົງຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າ ໃນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢ່ ູກັບພວກ ເຮົາແລ້ວບ່ໍວ່າ

ພວກເຮົາຈະໄປໃສ, ຢ່ ູທີ່ໃດ ພວກເຮົາຕ້ອງສໍານຶກຫາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາທຸກເວລາ. ອີກອັນນ່ຶງພວກເຮົາ

ຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຊົງສະຖິດໄດ້ທຸກໆບ່ອນພຣະເຈ້ົາຊົງເຕືອນເຖິງຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ແລະ

ຄວາມຊ່ືສັດນ້ີຢ່າໃຫ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຫ່າງເຫີນຈາກເຈ້ົາ, ຈ່ົງແຂວນມັນໃວ້ທີ່ຄໍແລະຈ່ົງຈາລຶກມັນໄວ້ທີ່ຫົວໃຈຂອງ

ເຈ້ົາ. ຢ່າເພ່ິງຄວາມຮອບຮູ້ຂອງຕົນເອງ ຈ່ົງ ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາດ້ວຍສຸດໃຈຂອງເຈ້ົາ.

ຄາໍແນະນາໍແລະພາກປະຕິບດັ

ບາງທີພວກເຮົາອາດຈະມີບົດຕ່ໍວ່າຕ່ໍຂານວ່າ ພວກເຮົາມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ເວລາວ່າງກໍທໍາຄວາມສະອາດ

ບ້ານ, ທໍາຄວາມສະອາດຣົດ, ໄປໂຮງຮຽນ….ພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກພວກເຮົາດີ.
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ພວກເຮົາຈະມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນພວກເຮົາທຸກຄົນ. ພຣະອົງ

ຊົງເຂ້ົາໃຈຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ, ພຣະອົງສະຖິດຢ່ ູທຸກໆບ່ອນພວກເຮົາກໍຮູ້. ແຕ່ພາກສ່ວນຂອງພວກ

ເຮົາແມ່ນຫຍັງ? ພວກເຮົາຕ້ອງສແວງຫາການນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອວັນຕ່ໍໆໄປ ຕ້ອງເພ້ີມເຕີມເສີມສ້າງ

ຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ.

ຄາໍຖາມ:

1. ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດຕ່ໍການຮູ້ຈັກທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງຂອງພຣະເຈ້ົາ? ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ້ານກົວ ຫລື

ວ່າຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ?

2. ເວລາໃດທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈໃນການສະຖິດນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາ? ແລະເວລາໃດທີ່ທ່ານອຶດອັດ

ໃຈຫລາຍທີ່ສຸດ?

3. ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດກ່ຽວກັບການທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາສໍາຣວດຈິດວິນຍານຂອງທ່ານ? ແລະຂໍໃຫ້ທ່ານ

ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມບາບຂອງທ່ານ?

4. ທ່ານຈະເພ້ີມຄວາມວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທີ 2

ທໍາງານດ້ວຍຄວາມເຕມັໃຈ

ພຣະຄມັພສີາໍລບັບດົຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 35:30-35; ສຸພາສິດ 6:6-11; ໂກໂລຊາຍ 3:23-24;

2 ເທຊະໂລນິກ 3:10-13

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 35:30-35; ສຸພາສິດ 6:6-11; ໂກໂລຊາຍ 2:23-24;

2 ເທຊະໂລນິກ 3:10-13

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການງານແລະຄວາມຊໍານິຊໍານານຕ່າງໆ ແມ່ນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາ

ແລະກໍແມ່ນ ການຈັດຕຽມຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວ ້າ: ພຣະເຈ້ົາຊົງມີຄວາມພົວພັນຢ່າງໃດກັບການງານຂອງພວກເຮົາ? ການງານ

ຂອງພວກເຮົາມີການພົວພັນຢ່າງໃດກັບພຣະເຈ້ົາ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອເສີມຂຍາຍທາງແຫ່ງຄວາມສັມພັນ, ຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບຊີວິດເພ່ືອພຣະ

ເຈ້ົາແລະຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.

ຄາໍນາໍ

“ມືສໍາລັບທາໍງານ, ຫວົໃຈສາໍລບັພຣະເຈົາ້” ນ້ີແມ່ນຄໍາເວົ້າຂອງກຸ່ມພວກນັບຖືສາສນາທີ່ມາເຖິງສະຫະຣັດ

ອະເມຣິກາ ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບສົງຄາມ. ພວກນ້ີເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງໄຖ່ໂລກນ້ີໄດ້. ພວກເຂົາເຈ້ົາເຫັນ

ໄດ້ໃນການອອກແຮງງານດ້ວຍມື, ແລະຖວາຍຕົວໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາຜ້ ູຊົງສ້າງພວກເຂົາເຈ້ົາ, ແລະຍັງໄດ້ຈັບ

ກັນເປັນກຸ່ມເປັນກ້ອນໃນການກ່ໍສ້າງໝ່ ູບ້ານ.

ກຸ່ມທີ່ເຊ່ືອກໍພາກັນສໍາແດງການນະມັສການພຣະເຈ້ົາແລະການຊົງໄຖ່ຖອນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແນວຄິດນ້ີໄດ້

ຂຍາຍອອກໄປຫລາຍໃນກຸ່ມຕ່າງຊາດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນການຖວາຍຕົວເຊ່ັນ ມອບຕົວ

ໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ, ຮັບໃຊ້ວຽກງານພຣະເຈ້ົາ. ບາງຄົນກໍໄດ້ອອກຈາກວຽກງານ ມາຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາເຕັມເວລາ.

ການມີແນວຄິດຢ່າງນ້ີກໍເປັນພ້ືນຖານຂອງຄຣິສຕຽນຢ່ ູແລ້ວ.

ວັນນ້ີພວກເຮົາຈະມາໃຊ້ຄໍາທີ່ວ່າ “ຮຽກເອີນ້” ຄໍານ້ີເປັນຄໍາທີ່ທຸກຄົນຄຸ້ນເຄີຍ. ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມບ່ໍໃຊ້

ຄໍານ້ີກ່ຽວກັບການທໍາງານອ່ືນໆ. ພຣະທັມໃນວັນນ້ີແມ່ນການຮຽກເອ້ີນໃຫ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະງານ

ທີ່ເຮົາກະທໍານ້ັນແມ່ນຕອບສນອງການຮຽກເອ້ີນຫລືບ່ໍ.
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1. ພຣະເຈົາ້ຊງົປະທານຄວາມຊາໍນຊິາໍນານໃນວຽກງານໃຫແ້ກພ່ວກເຮາົ:

(ອົບພະຍົບ 35:30-35)

ອົບພະຍົບບົດທີ 35 ກ່າວກ່ຽວກັບການຈັດຕຽມການກ່ໍສ້າງສະຖານທີ່ນະມັສການພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ

ຮຽກເອ້ີນສອງຄົນ ຄືເບຊາເລລ ແລະຜ້ ູຊ່ວຍຂອງລາວຄືໂອໂຮລີອັບ. ພວກເຂົາມີຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນ

ການຄິດປະດິດສ້າງເຣ່ືອງຄວັດແລະແກະສລັກແລະເຈັຍຣະໄນແກ້ວຕ່າງໆ.

ໂມເຊຜ້ ູນໍາຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍພຣະວິນຍານ ກ່າວວ່າ ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນຄົນພວກນ້ີ ເພ່ືອງານຂອງພຣະອົງໂດຍສະ

ເພາະ. ການສ້າງສາສະຖານທີ່ນະມັສການພຣະເຈ້ົາ ແມ່ນງານທີ່ສະມັກໃຈແລະຖວາຍຕົວ. ຫລາຍຄ້ັງຄາວ

ພວກເຮົາຄິດວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາງານຜ່ານ ອາຈານ, ຜ່ານຄຣູສອນ ຫລື ຜ່ານຜ້ ູທໍາ ນວາຍເທົ່ານ້ັນ. ແຕ່ໃນ

ພຣະທັມຕອນນ້ີ ພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ຮຽກເອ້ີນຜ້ ູທີ່ມີສີມືດີ ຜ້ ູທີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນວຽກງານ ເພ່ືອສະຖານທີ່ຂອງ

ພຣະອົງຈະເປັນທີ່ສັກກາຣະບູຊາ.

ນ້ີໝາຍຄວາມວ່າຂອງປະທານແລະການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄຣິສຕະຈັກບ່ໍໄດ້ກໍາໜົດ, ບ່ໍໄດ້ຈໍາກັດ

ຂອບເຂດ. ພຣະເຈ້ົາຮຽກເອ້ີນ ຖ້າພວກເຮົາຫາກຕອບສນອງ, ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະອົງກໍຈະມອບຂອງພຣະ

ຣາຊທານໃຫ້ຕາມທີຫລັງ. ພວກເຮົາມັກເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຈະປະທານແຕ່ຝ່າຍ ວນິຍານເທົ່ານ້ັນ, ເບ່ິງດຸ

ວ່າເບຊາເລລ ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາມີສີມືດ ີໄດ້.

2. ພຣະເຈົາ້ປະທານງານໃຫແ້ກພ່ວກເຮາົ-ກແໍມນ່ເພືອ່ຕວົຂອງພວກເຮາົເອງ:

(ສຸພາສິດ 6:6-11)

ໃນຂະນະທີ່ພຣະທັມອົບພະຍົບ 35:30-35 ກ່າວເຖິງການໃຊ້ຮ່າງກາຍໃຫ້ເປັນປໂຍດແກ່ງານຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ, ແຕ່ພຣະທັມສຸພາສິດ 6:6-11 ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຜ້ ູປະທານກໍຕາມ ແຕ່ກໍເພ່ືອ

ຕຽມພວກເຮົາເອງ. ພຣະທັມສຸພາສິດຫລາຍຕອນໄດ້ໃຊ້ສັດເປັນຕົວຢ່າງໃນການສ່ັງສອນມະນຸດ ເຊ່ັນມົດ.

ທຸກຄົນພວກເຮົາຮູ້ຈັກດີວ່າມົດເປັນສັດຢ່າງໃດ.

ຂຽນຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງ “ຄົນຂີຄ້້ານ” ແມ່ນຄົນທີ່ບ່ໍມັກເຮັດວຽກ ຫລືວ່າເຮັດແບບແປະໆບາງໆ ບ່ໍເອົາຈິງເອົາຈັງ

ຜ້ ູຂຽນພຣະທັມສຸພາສິດກ່າວວ່າ “ຄົນຂ້ີຄ້ານເອີຍ, ຈ່ົງເບ່ິງເອົາຊີວິດຂອງມົດ ເຈ້ົາຈ່ຶງຈະເປັນ ຄົນສລາດ.”

ຄໍາວ່າສລາດແມ່ນສາມາດນໍາຄອບຄົວໄປໄດ້.

ຂ້ໍ 7 ແລະ 8 ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງມົດ ພວກມັນບ່ໍມີຫົວໜ້າ ມັນກໍຍັງສະສົມອາຫານໃນຍາມຮ້ອນ ເພ່ືອຕຽມໃສ່

ໜ້າໜາວຈະມາເຖິງ. ຂ້ໍ 9 ຄົນຂ້ີຄ້ານເອີຍ ເຈ້ົາຈະນອນຢ່ ູດົນປານໃດ. ຄົນທີ່ນອນຫລາຍຈະເປັນຄົນທີ່ທໍາ
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ງານໜ້ອຍ. ຂ້ໍ 10 ຄົນຂ້ີຄ້ານຈະກ່າວວ່າ ນອນຈັກໜ້ອຍກ່ອນ, ນອນຈັກໜ້ອຍກ່ອນ. ຂ້ໍ 11 ກ່າວວ່າໃນຂະ

ນະທີ່ເຂົານອນຢ່ ູນ້ັນ ຄວາມທຸກກໍຫຍັບເຂ້ົາມາຫາເຂົາ ມາບຽດບຽນເຂົາເໝືອນຄົນມາປຸ້ນ.

ພຣະເຈ້ົາສ້າງພວກເຮົາເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາທໍາງານ. ພຣະຄັມພີປະຖົມມະການ 2:15 ກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງ

ສ້າງອາດາມແລະເອວາ ແລ້ວສ່ັງພວກເຂົາໃຫ້ຮັກສາສວນ. ນ້ີກໍໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ພວກເຂົາ

ທໍາງານ. ຫລັງຈາກທີ່ອາດາມແລະເອວາຕົກຢ່ ູໃນຄວາມບາບແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ ທໍາງານໜັກຂ້ຶນເຈ້ົາ

ຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ, ເຈ້ົາຕ້ອງເຮັດວຽກຈົນເຮື່ອໄຫລໃຄຍ້ອຍ.(ປຖກ. 3:17-19) ພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະ

ສົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນທີ່ມັກທໍາງານເພ່ືອຕົວຂອງເຮົາເອງ.

3. ພວກເຮາົສາມາດຮບັໃຊພ້ຣະເຈົາ້ດວ້ຍງານຂອງພວກເຮາົ: (ໂກໂລຊາຍ 3:23-24)

ໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ ໂປໂລກ່າວເຖິງຄອບຄົວຂອງຄຣິສຕຽນ. ເລ້ີມຈາກຂ້ໍ 22 ເພ່ິນກ່າວເຖິງຂ້ອຍຂ້າວ່າໃຫ້

ຟັງຄວາມຜ້ ູທີ່ເປັນນາຍໃນທຸກຢ່າງ ບ່ໍແມ່ນແກ້ງຟັງຄວາມ ຫລືວ່າຢ່າຖແລງແປງລ້ີນ. ໃນຂ້ໍ 23 ຈ່ົງເຮັດດ້ວຍ

ນ້ໍາໃສໃຈຈິງ ແລະດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈາ.

ໃນກໍຣະນີຂອງ ບີຊາເລລ ພວກເຮົາອາດຄິດວ່າບ່ໍແມ່ນງານກ່ຽວກັບຈິດວິນຍານເລີຍ ແຕ່ງານຈໍາພວກນ້ີ ທີ່ບີ

ຊາເລລໄດ້ຮັບໃຊ້ແມ່ນການທໍາງານເພ້ີມຈາກທີ່ເຮົາຫາລ້ຽງຊີວິດປະຈໍາວັນແລ້ວ. ນ້ີລະຄືການຮຽກເອ້ີນແລະ

ວິຊາອາຊີບທີ່ເຮົາສາມາດຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. ວິຊາອາຊີບຍັງມີຫລາຍຢ່າງທີ່ພຣະເຈ້ົາຈະເອ້ີນໃຊ້. ຈ່ົງໄປອອກ

ແຮງທໍາງານແລະຈ່ົງມີຄວາມເຊ່ືອດ້ວຍ.

4. ພວກເຮາົຕອ້ງທາໍງານເພືອ່ອາຫານປະຈາໍວນັ: (2ເທຊະໂລນິກ 3:10-13)

ໃນ 2ເທຊະໂລນິກ ບົດທີ 3:10 “ເພາະເມ່ືອເວລາເຮົາຍັງຢ່ ູນໍາພວກເຈ້ົາ ເຮົາໄດ້ສ່ັງເຈ້ົາແລ້ວວ່າ ຖ້າຜ້ ູໃດບ່ໍ

ມີນ້ໍາໃຈຢາກເຮັດການກໍຢ່າໃຫ້ຜ້ ູນ້ັນກິນ” ເມ່ືອເຫັນຄໍາເວົ້າຂອງໂປໂລແລ້ວກໍເຫັນໄດ້ວ່າ ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ໜັກ

ຫລາຍ. ພວກເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າໂປໂລເປັນຄົນທໍາງານໜັກ ເພິ່ນເປັນຊ່າງ ຫຍິບຜ້າເຕັນ. (ກິຈການ

18:3) ເພ່ິນທໍາງານທັງກາງເວັນແລະທັງກາງຄືນ ທັງຫຍິບຜ້າເຕັນແລະທັງ ເທສນາ.

ຂ້ໍ 11-12 ຕ້ອງເຕືອນສະຕິກັນບ່ໍໃຫ້ຢ່ ູລ້າໆ ໃຫ້ທໍາງານຫາກິນແລະຢ່ ູດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກ.

ຂ້ໍ 13 “ຢ່າອ່ອນກໍາລັງໃຈທີ່ຈະເຮັດການດີ” ຖ້າພວກເຮົາຫາກອ່ອນກໍາລັງໃຈ ກໍເໝືອນກັບພວກເຮົາ ເປີດ

ໂອກາດໃຫ້ມານຈູ່ໂຈມຕີເຮົາໄດ້. ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກທໍາການດີພຣະເຈ້ົາຈະຊົງອວຍພຣະພອນ

ຄາໍແນະນາໍແລະປະຕິບດັ:

ສໍາລັບຄຣິສຕຽນພວກເຮົາທຸກວັນນ້ີ ສ່ວນຫລາຍທໍາງານຈົນບາງທີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາກໍຂາດເຂີນໄປ.

ພວກເຮົາຕ້ອງສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ ແລະຕ້ອງຕອບສນອງຄໍາຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ.
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ພວກເຮົາເຫັນຕົວເຮົາເອງສໍາຄັນຫລາຍເກີນໄປ, ທໍາງານໃຫ້ກັບຕົນເອງຫລາຍເກີນໄປ ເລີຍເຫັນຄວາມສັມ

ພັນກັບພຣະເຈ້ົາບ່ໍສໍາຄັນ.

ຄາໍຖາມ:

1. ທ່ານເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານງານອັນໃດໃຫ້ແກ່ທ່ານ? ແລະທ່ານໃຊ້ງານນ້ີຢ່າງໃດ?

2. ໃນເວລາທໍາງານ ທ່ານພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບ່ໍ ເມ່ືອມີຫົວໜ້າເຝ້ົາເບ່ິງຢ່ ູ?

3. ທ່ານພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບ່ໍ ເມ່ືອທ່ານຮູ້ສຶກວ່າທ່ານທໍາງານໃຫ້ແກ່ພຣະເຢຊູຄຣິດ?

4. ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດເມ່ືອທ່ານຫາກທໍາງານບ່ໍໄດ້ແລ້ວ? ທ່ານຈະສາມາດຮັບໃຊ້ພຣະເຢຊູໄດ້ບ່ໍ?

5. ຖ້າທ່ານຫາກເຫັນວ່າທ່ານກະທໍາຢ່າງນ່ຶງເພ່ືອນະມັສການພຣະເຈ້ົາ ແລະທ່ານກໍາລັງມີສ່ວນ ຮ່ວມໃນ

ວຽກງານການໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທີ 3

ວນັຊະບາໂຕເປນັວນັພກັຜອ່ນ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະບັນຍັດສອງ 5:12-15; ເພງສັຣເສີນ 127:1-2; ມາຣະໂກ

6:30-32

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ອົບພະຍົບ 20:8-10; ພຣະບັນຍັດສອງ 5:12-15; ມາຣະໂກ 4:35-41;

6:30-32

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພັກຜ່ອນ, ມັກທໍາງານ , ແມ່ນສ່ວນນ່ຶງຂອງແຜນການພຣະເຈ້ົາທີ່ມີຕ່ໍຊີວິດ

ມະນຸດ

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວ ້າ: ພວກເຮົາຖືກບັງຄັບໃຫ້ທໍາງານແລະທ່ຽວຫລ້ິນ ຈົນບ່ໍສາມາດຈະຮັບວັນຊະ

ບາໂຕໄດ້ຊ້ັນບໍ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊ່ອຍພວກເຮົາໃນການຕັດສິນໃຈ ວ່າຈະຮັບເອົາຄໍາສອນກ່ຽວກັບວັນຊະ

ບາໂຕນ້ີເຂ້ົາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.

ຄາໍນາໍ

ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາຍັງນ້ອຍ, ວນັອາທິດເປັນວັນທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາມັກທີ່ສຸດ. ນອນຕ່ືນສວາຍກວ່າທັມດາແດ່, ພໍຕ່ືນ

ຂ້ຶນມາກໍແຕ່ງຕົວໄປໂບດ. ພໍໄປເຖິງໂບດກໍໄປຫ້ອງຮຽນ, ຮຽນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາເຊ່ັນວ່າ “ຈ່ົງຮັກຊ່ຶງກັນ

ແລະກັນ” (ໂຍຮັນ 13:14) ແລະຮ້ອງເພງເຊ່ັນ “ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ, ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ” ຫລັງຈາກນ້ັນກໍເຂ້ົາ

ຮ່ວມນະມັສການກັບໂບດໃຫຍ່. ຮ້ອງເພງໃນປ້ຶມເພງໃຫຍ່ເຊ່ັນ “ຈ່ົງຊ່ືນໃຈຍິນດີ”. ແນ່ນອນຕ້ອງມີການເທສ

ນາ ເວລານ້ີຂ້າພະເຈ້ົາກໍມີໂອກາດແຕ້ມຮູບໃສ່ໃນເຈ້ັຍລາຍການ.

ໄປໂບດແມ່ນດີຫລາຍ, ແຕ່ວ່າເວລາກັບມາບ້ານແລ້ວຍ່ິງສະບາຍໃຈ. ພ່ໍແມ່ແລະຍາດພ່ີນ້ອງກໍພາກັນໄປ ແວ ່

ທີ່ບ້ານຂອງພ່ໍຕ້ ູ ແມ່ຕ້ ູ. ຢ່ ູທີ່ນ້ັນພວກເຮົາໄດ້ແລ່ນຫລ້ິນ, ຫລ້ິນບານ…. ນ້ັນແມ່ນວັນຊະບາໂຕ. ປັດຈຸບັນນ້ີ,

ຫລັງຈາກທີ່ພ່ໍຕູ້ແມ່ຕ້ ູຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເສັຍໄປແລ້ວທຸກຢ່າງກໍປ່ຽນໄປ. ພ່ໍແມ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍ ແຍກທາງ

ກັນ, ລ ູງແລະປ້າກໍຍ້າຍໄປຢ່ ູຕ່າງຣັດ, ເວລາທີ່ພວກເຮົາພົບກັນກໍມີເວລາດຽວຄືພິທີສົບເທົ່ານ້ັນ.

ໃນບົດຮຽນນ້ີ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເວົ້າເຖິງ “ການພັກຜ່ອນວັນຊະບາໂຕ” ໃນວັນນ້ີ ພວກເຮົາພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້

ເປັນວັນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ການກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ ພວກເຮົາຕ້ອງພາດສ່ິງທີ່ດີໆຫລາຍຢ່າງ.

1. ພຣະເຈົາ້ສັງ່ໃຫຢ້ດຸ,ເຂົາ້ມາຢ ູ່ໃນພຣະອງົ, ແລະພກັຜ່ອນ:(ພຣະບັນຍັດສອງ 5:12-15)
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ພຣະທັມພຣະບັນຍັດສອງ ແມ່ນປ້ຶມທີ່ໂມເຊກ່າວຄືກົດໝາຍຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄົນອິສຣາເອນ ກ່ອນຈະເຂ້ົາ

ໄປການາອານ. ພຣະບັນຍັດສອງ 5:6-21 ໄດ້ສເນີພຣະບັນຍັດ 10 ປະການ. 4 ຂ້ໍທໍາອິດແມ່ນກ່ຽວກັບພຣະ

ເຈ້ົາກັບມະນຸດ. (1) 5:7 ຕ້ອງນະມັສການພຣະເຈ້ົາພຽງຜູ້ດຽວ. (2) 5:8-10 ຢ່າສ້າງຮູບໂຄຣົບກາບໄຫວ ້

(3) 5:11 ຢ່າອອກພຣະນາມພຣະເຈ້ົາຢ່າງບ່ໍສົມຄວນ (4) 5:12-15 ຈ່ົງນັບຖືວັນຊະບາໂຕ ຈ່ົງຖືວ່າເປັນວັນ

ບໍຣິສຸດ.

ໃນພາສາເຮ ັບເຣ ີ ຄໍາວ່າ “ຊະບາໂຕ” ຊ່ຶງມາຈາກຄໍາວ່າ “ຢຸດ” ພຣະເຈ້ົາມີຄໍາສ່ັງຢ່າງນ້ີກໍເພາະວ່າເປັນວັນບໍ

ຣິສຸດ. ຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຕ້ອງທໍາງານຫົກວັນ. ອາທິດຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ຮຽນວ່າວຽກງານຕ່າງໆ ພຣະເຈ້ົາ

ມີສ່ວນຮ່ວມກັບພວກເຮົາ. ສໍາລັບວັນທີເຈັດເປັນວັນທີ່ມອບໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ. ເປັນວັນທີ່ຕ້ອງເຂ້ົາມາສັຣເສີນ

ພຣະເຈ້ົາ, ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາ, ຍົກຍ້ອງພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ໃນຂ້ໍ 14 ພຣະທັມພຣະບັນຍັດສອງ 5:14 ກ່າວອອກໄປເຖິງຮອດລູກຫລານ, ຂ້ອຍໃຊ້, ແລະສັດລ້ຽງ, ສັດ

ທໍາງານ ກໍຕ້ອງຢຸດໃນວັນນ້ັນ.

ພາຍຫລັງຕ່ໍມາສມ ັຍຂອງພຣະເຢຊູ, ການສລອງວັນຊະບາໂຕນ້ີໄດ້ມີການຂັດແຍ້ງກັນຣະວ່າງພຣະເຢຊູ

ແລະພວກຢິວທີ່ເປັນຫົວໜ້າສາສນາ(ພວກຟາຣີຊາຍ) ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ. (ມທ. 12:1-2) ພຣະເຢຊູ

ກ່າວວ່າ “ວັນຊະບາໂຕນ້ັນຊົງຕ້ັງໄວ້ເພ່ືອມະນຸດ ບ່ໍແມ່ນຊົງສ້າງມະນຸດໄວ້ສໍາລັບວັນຊະບາໂຕ” (ມກ. 2:

27) ເຫດສະນ້ັນ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນໃຫຍ່ກວ່າວັນຊະບາໂຕ (ມກ. 2:28)

2. ຂອບເຂດຂອງການທາໍງານ: (ເພງສັຣເສີນ 127:1-2)

ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນວັນຊະບາໂຕນ້ີ ແມ່ນການວາງຂອບເຂດຂອງການທໍາງານ ແລະການມີຄວາມ

ສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ. ຂ້ໍພຣະທັມຕອນນ້ີກ່າວວ່າ ແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະສ້າງເຮືອນ, ແມ່ນວ່າຈະມີທະຫານ

ຍາມ, ຫລືວ່າເຮັດວຽກໜັກໜາປານໃດກໍຕາມ ພວກເຮົາກໍຈະພັກຜ່ອນບ່ໍໄດ້, ການພັກຜ່ອນແມ່ນອົງພຣະຜ້ ູ

ເປັນເຈ້ົາປະທານໃຫ້.

ຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາເປັນຈຸດສໍາຄັນກວ່າທຸກຢ່າງ, ຖ້າພວກເຮົາຫາກມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ

ແລ້ວ, ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຈະບັງເກີດຂ້ຶນ ພຣະອົງກ່າວໃນຕອນທ້າຍຂອງຂ້ໍທີ 2 ວ່າພຣະອົງຈະປະ

ທານການພັກຜ່ອນໃຫ້ແກ່ຜ້ ູທີ່ພຣະອົງຊົງຮັກ.

3. ຄວາມຈາໍເປນັໃນການແບງ່ເວລາ: (ມາຣະໂກ 6:30-32)

ມາຣະໂກ 6:30-32 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູແລະສາວົກຂອງພຣະອົງກໍາລັງຫຍຸ້ງຍາກ. ພຣະອົງຊົງ

ເທສນາ, ສິດສອນ, ປ່ິນປົວຄົນ ພຣະອົງຊົງອິດເມ່ືອຍ ເພາະມີຄົນຫລາຍຜ່ານໄປມາຈົນພຣະອົງບ່ໍມີເວລາ

ຈະຮັບປະທານອາຫານ.
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ພຣະອົງແລະເຫລ່ົາສາວົກຂອງພຣະອົງ ຖືກລົບກວນຕລອດວັນ. ພຣະເຢຊູກ່າວຕ່ໍພວກເຂົາວ່າ “ພວກເຮົາ

ຈ່ົງພາກັນໄປໃນບ່ອນສງັດ ໃຫ້ພວກທ່ານພັກເຊົາເມ່ືອຍຈັກໜ້ອຍນ່ຶງ” (6:31) ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າສາວົກ

ຂອງພຣະອົງອິດເມ່ືອຍຫລາຍ. ການອົບຮົມສັມນາຄ້ັງນ້ີບ່ໍແມ່ນເປັນຄ້ັງທໍາອິດ ບ່ໍວ່າຍາມໃດເວລາໃດເມ່ືອ

ພຣະອົງຊົງມີໂອກາດ ພຣະອົງຊົງສັມນາສາວົກຂອງພຣະອົງ.

ຫລາຍຄົນພວກເຮົາເຄີຍໄປສັມນາ, ເຄີຍໄປອົບຮົມເປັນບາງໂອກາດ, ແຕ່ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍ ມັກເບ່ິງວິວ

ມັກເບ່ິງສະຖານທີ່ແປກໆຕ່າງໆ. ຫລັງຈາກກັບຈາກສັມນາແລ້ວ ພວກເຮົາມັກຈົດຈໍາວິວ ຈົດຈໍາສະຖານທີ່.

ສ່ວນບົດຮຽນທີ່ອົບຮົມມາ ເມື່ອເຖິງບ້ານກໍລືມໄປແລ້ວ. ພວກເຮົາຄວນຈະໃຊ້ເວລາອົບຮົມ ຝຶກຝົນຕົນເອງ

ແລະຄອບຄົວໃຫ້ຮູ້ຈັກການໃຊ້ເວລາ ແລະເນ້ັນໜັກກັບພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຫລາຍຂ້ຶນ.

ການນາໍໃຊແ້ລະພາກປະຕິບດັ:

 ຄໍາຮຽກຮ້ອງໃນວັນຊະບາໂຕ ຄືຕ້ອງຢຸດທໍາງານ. ຖ້າພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງທໍາງານຕ້ອງຮູ້

ຈັກວ່າມາຈາກນາຍຈ້າງ ຫລືມາຈາກຕົວເຮົາເອງຢາກເຮັດ.

 ຄໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພັກຜ່ອນ. ບາງຄ້ັງພວກເຮົາອາດຈະຫຍຸ້ງຍາກໃນການພັກຜ່ອນຢ່າງອ່ືນ

ຕ້ອງຖາມຕົນເອງວ່າ ເຮົາກໍາລັງພັກຜ່ອນ ຫລືຍ່ິງທໍາງານໜັກກວ່າເກ່ົາ.

 ຄໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມກັບພຣະເຈ້ົາແລະຜ້ ູອ່ືນ. ຈຸດປະສົງຂອງວັນຊະບາໂຕ ແມ່ນເພ່ືອ

ໃຫ້ພວກເຮົາຢຸດທໍາງານຢ່າງອ່ືນທັງໝົດ. ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ເນ້ັນໜັກໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາ.

 ພວກເຮົາຫຍຸ້ງຍາກໃນວຽກງານຕ່າງໆ ແລະວຽກງານອະດິເຣກຫລາຍ ຈົນບ່ໍມີຊ່ອງວ່າງໃຫ້

ກັບພຣະເຈ້ົາເລີຍ. ຊະບາໂຕ ຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ໄດ້ມີເວລາພັກຜ່ອນ. ພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວພັກ

ຜ່ອນກັບຍາດພ່ີນ້ອງ ໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ນ້ີເປັນການໜູນໃຈທັງຜ້ ູອ່ືນແລະຕົວ

ເຮົາເອງນໍາ.

ຄາໍຖາມ:

1. ມີວິທີໃດແດ່ບ່ໍທີ່ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງພວກເຮົາ ແລະຊົງໄຖ່ຖອນພວກເຮົາ

ໃຫ້ເຂ້ົາສູ່ວັນຊະບາໂຕຂອງພຣະເຈ້ົາ?

2. ມີວິທີໃດ ທີ່ທ່ານສາມາດຈະສໍາແດງວັນຊະບາໂຕຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນແຕ່ລະອາທິດຂອງທ່ານ?

3. ມີວິທີໃດທີ່ທ່ານຈະສາມາດພົບປະກັບເພ່ືອສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານໃນວັນອາທິດ?

4. ມີວິທີໃດທີ່ທ່ານຈະສາມາດພົບກັບຄອບຄົວຫລືຍາດພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານໃນວັນອາທິດ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທີ 4

ພບົຄວາມຍນິດທີີພ່ຣະເຈົາ້ປະທານໃຫ້

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 16:7-11; ປັນຍາຈານ 5:18-20; ລູກາ 7:31-35

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ 16; ປັນຍາຈານ 5:18-20; ລູກາ 7:31-35

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ໃນເມ່ືອພວກເຮົາຕິດຕາມແນວທາງຊີວິດໃນພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາ

ຈະໄດ້ພົບຄວາມຍິນດີ

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ເຮັດວິທີໃດຈະໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຮູ້ວ່າຄຣິສຕຽນມີຄວາມຍິນດີຢ່າງແທ້ຈິງ ແທນທີ່

ຈະໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນໃນທາງກົງກັນຂ້າມ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ ື ່ອບອກໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ວ່າຄວາມຍິນດີໃນຊີວິດນ້ີຄົງເພີ້ມຂ້ຶນໄດ້

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ໃນເມື່ອພວກເຮົາຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາກະທໍາຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ໃນທີ່ສຸດຄວາມຍິນດີກໍໄດ້

ບັງເກີດຂ້ຶນເພາະຄວາມຍິນດີນ້ັນເປັນຂອງຄຣິສຕຽນຢູ່ແລ້ວ, ແລະພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຍິນດີນ້ັນຄູນທະວີຂ້ຶນໄດ້ 

ຫລືຫລ່ັງໄຫລສະດວກດີໃນຊີວິດ.

ຊີວິດຄົນເຮົາຫລາຍເທ່ືອພົບແຕ່ຄວາມຜິດຫວັງ ຖ້າບ່ໍແມ່ນວັນນ້ີກໍວັນໜ້າ. ພວກເຮົາສາມາດແຍກ

ຕົວອອກການຈ່ົມແລະກ່າວວ່າ, ຂ້າພະເຈ້ົາເກີດມາເປັນຄົນດ່ັງນ້ັນ, ຫລື ນ້ັນບ່ໍແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຕົນເພາະຄົນອ່ືນເຮັດໃຫ້ມີ

ຄວາມຮູ້ສຶກດ່ັງນ້ັນ? ພວກເຮົາສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມຄຶດ ຫລືການປະພຶດຢ່າງນ້ັນໄດ້ບ່ໍ? ພວກເຮົາສາມາດກາຍເປັນຄົນມີ

ຄວາມຍິນດີໄດ້ບ່ໍ? ພຣະຄັມພີສອນພວກເຮົາວ່າເຮົາສາມາດເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກໄດ້. ໃຫພ້ວກເຮົາພາກັນສຶກສາວ່າພວກເຮົາ

ຈະພົບກັບຄວາມຍິນດີໄດ້ຢ່າງໃດ?

1.ຄວາມຍິນດນີີເ້ກດິຂຶນ້ໃນບອ່ນພຣະເຈົາ້ສະຖິດຢູ:່ (ເພງສັຣເສີນ 16:7-11)

ກະສັດດາວິດເປັນຄົນສໍາຄັນໃນພຣະຄັມພີເດີມ, ໃນເມ່ືອນໍາມາສຶກສາກໍເຫັນວ່າເພ່ິນມີຊີວິດຂ້ຶນໆລົງໆ.

ເພ່ິນຮູ້ສຶກຜິດກັບການຫລ້ິນຊູ້ກັບນາງເບັດເຊບາແລະນາຍທະຫານ ອູຣິຢາ (ເພງສັຣເສີນ 32 ແລະ 51), ໃນ

ເພງສັຣເສີນນ້ີຍັງມີການຍົກຍ້ອງແລະຄວາມຍິນດີເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາໃນຊີວິດຂອງຄົນທີ່ຍອມຜິດ. ກະ 

ສັດດາວິດກໍຍັງເປັນຜູ້ທີ່ພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍ (ກິຈການ 7:46), ເຫັນວ່າກະສັດດາວິດມີບຸຄລິກລັກສະນະ
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ເໝືອນພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີ. ພວກເຮົາເສ້ົາໃຈໃນເມ່ືອບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ດີໃນຊີວິດ. ໃນເພງສ ັຣເສີນ 16

ແມ່ນຄໍາອ້ອນວອນຂອງກະສັດດາວິດໃນເວລາເພ່ິນມີຄວາມຮູ້ສຶກດີເປັນພິເສດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.

ພຣະຄຸນແລະຄວາມເຊ່ືອໄດ້ເປີດເຜີຍໃນຄໍາອ້ອນວອນແລະບົດເພງ. ໃຫ້ຄຶດເຖິງຄໍາພະຍານທີ່ກະສັດດາວິດ

ໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ:

 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍປັນຍາຕ່ໍກະສັດດາວິດ (16:7)

 ກະສັດດາວິດໄດ້ເຊ່ືອໃນການປົກປ້ອງຮັກສາຊີວິດ ແລະຈະບ່ໍປະຖ້ິມພຣະເຈ້ົາໃນເວລາຕາຍ (16:9-

10). ບາງທີກະສັດດາວິດອາດມີຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນພຣະເຈ້ົາແລະຊີວິດຫລາຍກວ່າຄົນອ່ືນໆ.

 ບົດເພງນ້ີຍັງໄດ້ປິດດ້ວຍການເວົ້າເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງກະສັດດາວິດທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປ ີດເຜີຍຫົນທາງ

ອັນຖືກຕ້ອງໃຫ້ມີຊີວິດທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຍິນດີອັນຍ່ິງໃຫຍ່. (16:11)

ກະສັດດາວິດໄດ້ຕອບສນອງເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແລະເປັນພຣະເຈ້ົາ ແລະສ່ິງພຣະອົງໄດ້ກະທໍາ. ສັງເກດເບ່ິງ

ເຫດການຂອງຄວາມເຊ່ືອໃນເພງສັຣເສີນນ້ີ. ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຖືກກັບຊີວິດຂອງທ່ານບ່ໍ?

 ກະສັດດາວິດສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ (16:7)

 ກະສັດດາວິດຮູຕົ້ວເອງວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຕລອດໄປ (16:8)

 ກະສັດດາວິດມີຄວາມຍິນດີ ແລະເຊ່ືອໝັ້ນຄົງໃນພຣະເຈ້ົາ (16:9)

 ກະສັດດາວິດມີຄວາມຫວັງໃນພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດນ້ີແລະຕລອດໄປເປັນນິດ (16:10)

 ກະສັດດາວິດຍິນດີທີ່ຕົນເອງເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເພ່ິນມີແຕ່ຄວາມສຸກໃນຊີວິດ (16:11).

ພຣະຄຸນແລະຄວາມເຊ່ືອໄປຄຽງຄູ່ກັນ (ເບ່ິງ ເອເຟໂຊ 2:8-9). ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມເຊ່ືອ

ຂອງກະສັດດາວິດເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຍິນດີ. ທ່ານບ່ໍອາດກ່າວເໝືອນກະສັດດາວິດກ່າວວ່າ,

ìຂ້າພະເຈ້ົາເອົາພຣະເຈ້ົາເປັນນ່ຶງຕລອດໄປî ຫລື   ìຈິດໃຈຍິນດີແລະລ້ີນກ່າວຄວາມຊົມຊນî (16:8-9).

ແມ່ນແລ້ວພວກເຮົາມີເວລາບ່ໍພໍໃຈໃນເມ່ືອພວກເຮົາບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອດີ. ຖ້າທ່ານຮູສຶ້ກດ່ັງນ້ັນກໍຂໍພຽງທ່ານ

ຍອມຮັບ ແລະສາລະພາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາສາ ແລ້ວທ່ານກໍຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ພຣະເຈ້ົາຕ້ັງພຣະທັຍໃຫ້ທ່ານເປັນ,

ແລ້ວຊີວິດຂອງທ່ານຈະພົບກັບຄວາມຍິນດີເໝືອນກະສັດດາວິດ.

2. ເປັນການດທີີມ່ຄີວາມຊມົຊືນ່ຍິນດໃີນຊວີດິ: (ປັນຍາຈານ 5:18-20)

ເຫັນວ່າໃນປ້ຶມປັນຍາຈານນ້ີໄດ້ມີແຕ່ເວົ້າເຖິງທາງກົງກັນຂ້າມຂອງຊີວິດ. ìອານິດຈັງ! ອານິຈັງ!...ສ່ິງທີບ່ໍ່

ມີຄວາມໝາຍ! ທຸກສ່ິງຢ່າງກໍເປັນສ່ິງບ່ໍມີຄວາມໝາຍຫຍັງທັງນ້ັນ!î ນ້ັນແມ່ນເລມຕ້ົນຂອງປ້ຶມນ້ີ (ປັນຍາ

ຈານ 1:2). ແຕ່ຕ່ໍມາກໍພົບເຫັນສ່ິງດີຫລາຍໆຢ່າງທີ່ຄຣິສຕຽນໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ຊອກສແວງຫາ. ບົດ 5:18-

20 ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສຸກຂອງຊີວິດ.

ໃນຕອນນ້ີ ໄດ້ກ່າວເຖິງການປຽບທຽບກັບຄໍາອຸປະມາໃນປ້ຶມລູກາ 12:13-21 ຊ່ຶງກ່າວເຖິງເຣ່ືອງຂອງ

ເສດຖີໂງ່ຜູ້ມັກກ່າວວ່າ   ìມີຄວາມສຸກແລ້ວ ກິນແລະດ່ືມດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເທາະî (ລູກາ 12:13-21).
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ບັນຫາຂອງເຣ່ືອງນ້ັນບ່ໍແມ່ນມີແຜນການຢາກມີຄວາມສຸກ ແຕ່ແມ່ນບັນຫາການເຫັນແກ່ຕົວ ແລະປະຕິເສດ

ພຣະເຈ້ົາ ພ້ອມດ້ວຍເພ່ືອນມະນຸດຄົນອ່ືນໆ. ໃຫ້ສັງເກດເບ່ິງຄໍາເວົ້າໃນຂ້ໍນ້ີຊ່ຶງຄຸນນາມ, ຂ້ອຍ, ຂອງຂ້ອຍ,

ຂອງຕົນ ໃນພຽງສອງຂ້ໍໃນ ລູກາ 12:18-19)

ໃຫ້ກັບໄປໃນປ້ຶມປັນຍາຈານ ມີຫລາຍຕອນ (2:24-25; 3:12-13;22;8:15; 9:7-10; ແລະ 11:7-

10), ພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບເຫັນວ່າເປັນຄໍາສອນໃຫ້ສແວງຫາຄວາມສຸກໃນຊີວິດ. ມັນເປັນການດີແລະຖືກ 

ຕ້ອງທີ່ຈະມີສ່ິງຂອງ ຊັບສິນເງິນທອງ ແລະຊີວິດດີ. ແຕ ່ມັນກາຍເປັນບັນຫາໃນເມ່ືອພວກເຮົາຈະໃຊ້ສ່ິງ

ເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ເປັນທີຖ່ວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາເຊ່ັນ: ປະກອບສ້າງຄຣິສຕະຈັກ ຊ່ອຍເຫລືອຄົນອະນາຖາ.

ດ່ັງນ້ັນ, ໃນປ້ຶມປັນຍາຈານຈ່ິງເວົ້າເປັນສຽງດັງວ່າ ເອົາເລີຍ ມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດສາ ເພາະເປັນຄວາມ

ທຸກໃນຕົວມັນຢູ່ແລ້ວ. ແຕ່ຄວາມຄຶດຢ່າງນ້ັນຢ່າໃຫ້ເກ ີດຂ້ຶນໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນເລີຍ. ພວກເຮົາມີ

ຄວາມຍິນດີໃນຊີວິດນ້ັນມີເຫດຜົນດີ ໃນເມ່ືອເອົາມາປຽບກັບຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີທີກ່່າວເຖິງໃຊ້ຊັບສິນ 

ເງິນຄໍາເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍແລະເປັນກຽດ. ໃນເມ່ືອພວກເຮົາພາກັນເຮັດໃຫ້ຖືກຕາມຄໍາສອນໃນ

ພຣະຄັມພີແລ້ວຄືບ່ໍພຽງແຕ່ສະບາຍຄົນດຽວ ແຕ່ເພ່ືອຄົນອ່ືນ ພວກເຮົາກໍພົບກັບຄວາມຍິນດີຢ່າງທຽງແທ້.

3. ຄນົອື່ນສາມາດມອງເຫນັຄວາມຍນິດໃີນທາ່ນໄດບ້ໍ່?: (ລູກາ 7:31-35)

ອົງພຣະເຢຊູມີບັນຫາກັບພວກສາສນາຫລາຍກວ່າຄົນທ ັມະດາສາມັນ. ໃຫ້ກັບໄປເບ່ິງມັດທາຍຄົນເກັບ

ພາສີຄົນນ້ີມີຊ່ືວ່າ ເລວີ ລາວມີການປ່ຽນແປງເກິ ີດຂ້ຶນໃນເມື່ອອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນເອົາລາວມາເປັນສາວົກ 

ລາວໄດ້ມີຄວາມຍິນດີຫລາຍໂດຍຈັດໃຫ້ມີການກິນລ້ຽງສລອງ ເພ່ືອລາວຈະໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຍິນດີນ້ັນກັບ

ເພ່ືອນຄົນອ່ືນ-ອົງພຣະເຢຊູກໍໄດ້ໄປໃນງານນ້ັນຄືກັນ (ລູກກາ 5:27-30)! ແຕ່ສ່ວນພວກຫົວໜ້າສາສນາ 

(ຟາຣີຊາຍ ແລະຄຣູສອນ) ກໍ   ໄປຮ່ວມ ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີແຕ່ຕ່ໍວ່າ ແລະຫາເຣ່ືອງວ່າອົງພຣະເຢຊູໄປ

ພົວພັນກັບຄົນບາບ ແລະຄົນເກັບພາສີ.

ຕ່ໍມາໃນບົດ 7 ອົງພຣະເຢຊູກ່າວເຖິງຜູ້ນໍາຄົນສໍາຄັນໃນດ້ານວິນຍານຄືໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ, ແລະພຣະ 

ອົງຊົງກ່າວກັບຜູ້ນໍາທາງສາສນາວ່າພວກເຮົາຄວນຈະຮັບເອົາໂຢຮັນແລະພຣະອົງ. ຖ້າຜູ້ນໍາເຫລ່ົານ້ີບ່ໍຍອມ 

ຮັບເອົາການປະກາດ, ການເທສນາ, ການນຸ່ງຖື, ແລະການກິນອາຫານ    ພວກເຂົາກໍໝົດທາງທ່ີຈະຮູ້ຈັກ

ຄວາມຈິງ. ຊ້ໍາບ່ໍພໍພວກເຂົາຍັງກ່າວຫາວ່າໂຢຮັນເປັນຄົນບ້າ. ພວກຫົວໜ້າສາສນາກໍບ່ໍຍອມຮັບເອົາອົງ

ພຣະເຢຊູອີກເພາະພຣະອົງເຫັນມີຄວາມສ ັມພັນກັບຄົນຜິດຄົນບາບ.

ອົງພຣະເຢຊູມີຊີວິດຢ່າງມີລະບຽບ ແຕ່ພຣະອົງຍັງມີຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີໃນຊີວິດ. ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາ

ການອັສຈັນຄ້ັງທໍາອິດໃນງານແຕ່ງງານ (ໂຢຮັນ 2) ພຣະອົງຊົງກ່າວກ່ອນພຣະອົງໄດ້ຖືກຄຶງເທິງໄມ້ກາງ

ແຂນ, ìຈ່ົງຊ່ືນໃຈເທາະ ຝ່າຍເຮົາໄດ້ຊະນະໂລກແລ້ວî (ໂຢຮັນ 16:33). ຄວາມຍິນດີທ ີ່ກ່າວມານ້ີໄດ້ມີຂ້ຶນ

ໃນຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຄືໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃຫ້ສົມກັບອົງພຣະເຢຊູມີພຣະປະສົງໃນພວກ

ເຮົາ. ຖ້າພວກເຮົາຢາກມີຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີແລ້ວ ພວກເຮົາຄວນເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນມີຊີວິດ

ດີຂ້ຶນເໝືອນກັບເຮົາເອົງ.

ໃນການຮັບໃຊ້ໃນລະຍະສ້ັນໆຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ີພຣະອົງໄດ້ພົບກັບນັກສາສນາສາດ ນັກກົດໝາຍຜູ້

ເຮັດຕາມທໍານຽມຢ່າງເຄ່ັງຄັດ ແລະເຫັນວ່າພວກຜູ້ນໍາເຫລ່ົານ້ີບ່ໍມັກອົງພຣະເຢຊູເພາະພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍ
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ຄວາມບົກພ່ອງຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຖືວ່າພວກຕົນມີຊີວິດຢູ່ເຄ່ັງຄັດຫລາຍກວ ່າພຣະເຢຊູ ພວກເຂົາຍັງ

ຫາເຣ່ືອງວ່າພຣະເຢຊູມີຄວາມສຸກແລະມີເສຣີຈົນເກີນໄປ, ຄົບຄ້າສະມາຄົມກັບຄົນຜິດບາບ. ໃນເມ່ືອພວກ

ຜູ້ນໍາພາກັນອວດຕົວ ແລະກາຍເປັນຄົນສິນທັມດ້ວຍຕົນເອງຈ່ິງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຂາດຄວາມຍິນດີໃນຊີວິດ.

ຄົນໃນສມັຍໃໝ່ນ້ີກໍຍັງພາກັນເຮັດຄວາມຜິດເໝືອນພວກຜູ້ນໍາສາສນາໃນສັດຕະສັດທີນ່ຶງ.

ຄໍາຖາມ

1. ຄວາມຍິນດີຂອງກະສັດດາວິດນ້ັນເປັນຜົນງານຈາກພຣະຄຸນແລະຄວາມເຊ່ືອໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ?

2. ຈໍາເປັນມີສ່ິງໃດຕ້ອງເກ ີດຂ້ຶນເພ່ືອທ່ານຈະມີຄວາມຍິນດີເພ້ີມ?

3. ອາຈານໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງຟີລ ິບປອຍວ່າ, ìເຮັດໃຫ້ຄວາມຍິນດີຂອງ

ເຮົາຄົບເຕັມî (2:2). ເຮັດຢ່າງໃດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຍິນດີຄົບເຕັມໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນໄດ້?

4. ມີຄົນອ່ືນໃດເຄີຍເວົ້າກັບທ່ານວ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ເປັນເພ່ືອນກັບທ່ານບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ

ພວກເຂົາຈ່ິງຮູ້ສຶກດ່ັງນ້ັນ?

5. ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຄວນຈັດໃຫ້ມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນເພ່ືອຈະສ້າງໃຫ້ມີຄວາມສາມ ັກຄີທັມ ແລະເພ່ືອ

ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຍິນດີປາກົດຂ້ຶນໄດ້?

6. ມີອັນໃດບ່ໍທີ່ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານເຮັດນ້ັນເໝືອນກັບອົງພຣະເຢຊູເຮັດເພາະພຣະອົງມີຄວາມຍິນດີ

ທີ່ໄປຮ່ວມ ìຄົນເກັບພາສີ ແລະຄົນບາບî (ລູກາ 7:34)?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 5

ປກຸສາ້ງເປນັໝູບ່າ້ນ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຫວັດກະສັດທີສອງ 7:3-9, 16; ເນເຫມີຢາ 2:17-18; 4:6; ລູກາ 10:25-

27

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຫວັດກະສັດທີສອງ 6:24-7:16; ເນເຫມີຢາ 2:1-4-6; ລູກາ 

10:25-37; 22:24-27

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາຄວນປຸກສ້າງໝູ່ບ້ານຮ່ວມກັບເພ່ືອນມະ 

ນຸດດ້ວຍກັນ 

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ຫລາຍປານໃດພວກເຮົາຜູ້ເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາຄວນຊອກທາງຮ່ວມ

ປຸກສ້າງຮ່ວມກັບຊາວບ້ານທັງຫລາຍ ແທນທີ່ຈະແຍກຕົວເອງຢູ່ຄົນດຽວ ຫລື

ເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຊອກຫາທາງເພື່ອຕົວເອງຈະມີພາກສ່ວນໃນການປຸກສ້າງໝູ່ບ້ານ ຮ່ວມກັບເພື່ອ

ນມະນຸດດ້ວຍກັນແທນທີ່ຈະແຍກຕົວເອງອອກຢູ່ຕ ່າງຫາກ ຫລືກາຍເປັນຄົນ

ເຫັນແກ່ຕົວ

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ໃນເມື່ອພວກເຮົາກາຍເປັນຄຣ ິສຕຽນພວກເຮົາໄດ ້ກາຍເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພື່ອເຊ່ືອມ ສັມພັນກັບຄົນ

ອ່ືນໆໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາແລະຄົນອ່ືນໃນເມື່ອພວກເຮົາສ້າງຄວາມສ ັມພັນກັບຄົນ

ອ່ືນດີຂ ຶ ້ ້ນ.

ເມື່ອມາເຖິງວັນຢຸດພັກເຊັ່ນວັນເອກກະຣາດ ພວກເຮົາໄດ້ພາກັນສລອງດ້ວຍການຈູດບັ ັ ້ງໄຟ, ເດີນ

ສວນສນາມ ແລະອ່ືນໆເພື່ອສະແດງຄວາມຍິນດີ. ໃນວັນທີ 4 ເດືອນ 7, 1776 ປະເທດອະເມຣິກາໄດ້ຮັບເອກກະຣາດຈາກປະ

ເທກອັງກິດ. ຄໍາເວ້ົາ ìພວກເຮາົî ໄດ້ເອົາມາໃຊ້ເລ້ືອຍໆໃນການຂຽນຄໍາປະກາດເປັນເອກກະຣາດເປັນທາງການນ້ັນ. ໄດ້ສັນຍາຕ່ໍ

ກັນແລະກັນວ່າຈະສນັບສນຸນ ເພື່ອຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກຄວາມ ອຸດົມສົມບູນ ແລະໃຫ້ກຽດຊຶ່ງກັນແລະກັນ.

ພຣະຄັມພີໃນຕອນນ້ີໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫປຸ້ກສ້າງກຸ່ມໝູ່ບ້ານ. ໃຫ້ຈໍາໄວ້ວ່າມໍຣະດ ົກໃນອະດ ີດ
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ແລະປະສົບປະການໃນເວລານ້ີຄືເສຣີພາບໃນກຸ່ມໝູ່ບ້ານໄດ້ມາດ້ວຍຣາຄາແພງ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບໄມ້ກາງແຂນ, ພວກບັນ

ພະບ ຸຣຸດໄດ້ຖືກຂ່ົມເຫັ່ງ, ມີທະຫານຫລາຍໆພັນຄົນໄດ້ເສັຽຊີວິດເພື່ອນໍາເອົາເສຣີນ້ີມາເພື່ອພວກເຮົາຈະມີໂອກາດຮ່ວມສາມ ັກຄີ

ທັມກັບຄົນອ່ືນຢ່າງທ່ຽງແທ້.

ເວ້ົາເຣ່ືອງຄວາມເຊື່ອ ພວກເຮົາຄວນເຂ້ົາໃຈເຖິງການປະກາດເປັນເອກກະຣາດນ້ັນ. ໃຫ້ມອງເຫັນ

ພາບກ່າວເຖິງເຣື່ອງການເປັນພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດໃນຄໍາສອນຂອງອາຈານໂປໂລ. ໃນ ນ້ັນສອນພວກເຮົາວ່າ

ພວກເຮົາແຕ່ກຕ່າງກັນ ແຕ່ເປັນພາກສ່ວນຂອງກັນແລະກັນ. ພວກເຮົາເພິ່ງພຣະເຈ້ົາ ແລະເພິ່ງຊຶ່ງກັນແລະກັນກັບຜູ້ມີຄວາມ

ເຊື່ອ. ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເທີ້ນວ່າພວກເຮົາຢູ່ຄົນດຽວບ່ໍໄດ້ ຄໍາບ ູຮານຍັງກ່າວວ່າ, ìນ້ໍາເພິ່ງເຮືອ ເສືອເພິ່ງປ ່າî...

1.ຄນົໝດົຫວງັແລະກາຍເປັນຄນົມຫີວງັ: (ກະສັດທີສອງ 7:3-9. 16)

ເອລີຊາໄດ້ຮັບເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມແທນເອລີຢາໃນທາງພາກເໜືອຄື ອ ິສຣາເອນ. ການຮັບໃຊ້ຂອງ

ທ່ານໄດ້ມີລະຍະຍາວຈົນມາເຖິງກາງສັດຕະວັດທີ 9 ກ່ອນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເວລານ້ັນເປັນເວລາສຸກເສີນ ຊີ

ວິດມີຄວາມລໍາບາກຫລາຍໃນພາກເໜືອຊ່ຶງຊາມາເຣັຽເປັນເມືອງເອກ. ມີເສ ິກສົງຄາມເກ ີດຂ ຶ ້ນເປັນປະຈໍາ  

ມີຕອນນ່ຶງເມືອງນ້ີໄດ້ຖືກຕັດຂາດດ້ວຍສົງຄາມ ປະຊາຊົນພາກັນອຶດຫິວ. ຊີວິດມີຄວາມລໍາບາກຫລາຍຄົນ

ໝົດຄວາມຫວັງໂດຍສະເພາະແລ້ວຄົນສ່ີຄົນເປັນຂ້ີທູດຜູ້ຂໍທານທີ່ປະຕູເຂ້ົາເມືອງ.

ຕາມພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວໄວ້ນ້ັນພວກອິສຣາເອນບ່ໍມີທາງອອກ ພວກເຂົາລໍວັນຕາຍເທົ່ານ້ັນ ຫລືພວກເຂົາ 

ຕ້ອງຍອມຈໍານົນຕ່ໍພວກສ ັດຕຣູ-ອາເມນຽນຜູ້ກໍາລັງປິດລ້ອບເມືອງຢູ່ບາງທີສ ັດຕຣູອາດປະໃຫ້ມີຊີວິດຕ່ໍໄປກໍ

ໄດ້. ແຕ່ມີສ່ິງອັສຈັນເກີດຂ້ືນຄືໃນເວລາກາງຄືນພວກທະຫານໄດ້ຍິນສຽງແປກທີ່ສຸດໂດຍທີບ່ໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາ 

ກ່ອນຄືສຽງກອງທັບຣົດມ້າເຂ້ົາມາໃນຄ້າຍ ພວກເຂົາພາກັນຢ້ານຫລາຍຈິ ່ງພາກັນໜີອອກໄປໝົດ. ຄົນຂ້ີທູດ 

4 ຄົນໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນຄ້າຍຂອງທະຫານອາເມນຽນກໍໄດ້ພົບສະບຽງອາຫານຢ່າງຫລວງຫລາຍ ພວກເຂົາກໍພາ 

ກັນກິນແລະດື ່ມ.

ໃນເມ່ືອພວກຂ້ີທູດ 4 ຄົນກິນແລະດື ່ມຢ່າງມີຄວາມສຸກ ພວກເຂົາຮູວ້່າຕົນເອງເຮັດບ່ໍຖືກຕ້ອງ ( ປະຫວັດ 

ກະສັດທີສອງ 7:9). ພວກເຂົາຮູວ້່າປະຊາຊົນໃນເມືອງຊາມາເຣັຽກໍາລັງອ ຶດຫິວຢູ່, ຢ້ານກົວຕ່ໍການລ້ອມຂອງ 

ພວກທະຫານ. ພວກຂ້ີທູດບ່ໍຄຶດເຖິງປະຊາຊົນຊາດດຽວກັນ ລັງກຽດບ່ໍຫົວຊາແລະນານາປະການ. ພວກ

ເຂົາກັບໄປບອກຂ່າວດີຕ່ໍປະຊາຊົນແລະແບ ່ງປັນຫາອານການກິນ ແທນທີ່ຈະເກັບອາຫານໄວ້ກິນສ ່ວນຕົວ 

ຫລືກາຍເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ.

ຂ່າວນ້ີໄດ້ໄປເຖິງກະສັດ ແຕ່ເຫັນວ່າເພ ິ ່ນບ່ໍຟັງ ແລະເພ ິ ່ນໄດ້ສົ ່ງຄົນໄປເບ່ິງແລະກັບມາລາຍງານ. ພວກ

ເຂົາໄດ້ພົບເຫັນຄ້າຍຫວ້າງເປ່ົາ ແລະປະສະບຽງອາຫານຢ່າງຫລວງຫລາຍຈົນສາມາດລ້ຽງປະຊາຊົນໄດ້ໝົດ

ທຸກຄົນ. ìມ້ືນ້ີເປັນວັນດີ,î ພວກເຂົາກ່າວ (ປະຫວັດກະສັດທສີອງ 7:9) ຂ່າວດີນ້ີຕ້ອງແບ່ງປັນໃຫ້ຜູ້ອ່ືນນໍາ.

ທຸກວັນນ້ີກໍເໝືອນກັນ   ພວກເຮົາອາດບ່ໍໄດ້ຕົກຂຸມເງິນຂຸມຄໍາເພ່ືອຈະແບ່ງປັນກັບຄົນອ່ືນ, ແຕ່ພວກເຮົາມີ

ພອນສວັນທຸກຄົນພ້ອມດ້ວຍສ່ິງຂອງ ໃນເມ່ືອເຮົາເອົາມາປະກອບໃຊ້ເພ່ືອເສີມສ້າງຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ

ແລ້ວກໍເປັນການພໍໃຈ. ໃຫ້ພວກເຮົາຄຶດວ່າວັນນ່ຶງ ìເຮົາທຸກຄົນຈະຕ້ອງຂາບທູນເຣ່ືອງລາວຂອງຕົນເອງຕ່ໍ

ພຣະເຈ້ົາ.î (ໂຣມ 14:12), ພວກເຮົາມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບກັບການເຂ້ົາຮ່ວມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາໃນໂລກ

ນ້ີ.
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2. ຮວ່ມມກື ັນເຮດັວຽກ: (ເນເຫມຢີາ 2:17-18; 4:6)

ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເນເຫມີຢາມີຊີວິດໃນສັດຕະວັດທີ 5 ປະມານ 450 ປ ີຫລັງຈາກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ 

ເອລີຊາ ແລະຄົນຂ້ີທູດ 4 ຄົນ. ປະຊາຊົນພວກນ້ີໄດ້ກັບມາຈາກການເປັນທາດໃນປະເທດບາບີໂລນເກືອບ

ຮອດສັດຕະວັດແລ້ວ. ແຕ່ມີບາງຄົນຍັງບ່ໍທັນກັບມາເທື່ອພ້ອມດ້ວຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເນເຫມີຢາ ແລະ

ພວກເຂົາຍັງເປັນຫ່ວງກັບບ້ານເກ ີດເມືອງນອນຂອງພວກບັນພະບູຣຸດ. ໃນເມ່ືອເຣ່ືອງປະຊາຊົນໃນກຸງເຢ 

ຣູຊາເລັມມີຄວາມທຸກລໍາບາກກໍເຮັດໃຫ້ ເນເຫມີຢາເປັນທຸກ. ເພ່ິນເລ້ີມອ້ອນວອນອະທິຖານ ແລະກໍຮູ້ສຶກ

ໃຫ້ເຮັດອັນໃດອັນນ່ຶງ.

ເນເຫມີຢາເປັນຂ້າຣາຊການໃນພຣະຣາຊວັງ. ເປັນຄົນຖືຈອກຊ່ຶງມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍກວ່າຄົນໃຊ້.

ເພ່ິນມີສິດເຂ້ົາຫາກະສັດໄດ້ ແລະຂໍອະນຸຍາດກັບຄືນໄປສ້າງສາບ້ານເກ ີດເມືອງນອນຂອງຕົນເອງ. ຈິງແທ້

ໃນເມ່ືອເນເຫມີຢາສເນີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ກະສັດໄດ້ຍິນ ກະສັດກໍອະນຸຍາດໃຫ້ພ້ອມດ້ວຍສັນຍາວ່າຈະ

ຊ່ວຍຈັດຫາເຄ່ືອງອຸປະກອນ ແລະຄວາມປອດພັຍໃຫ້ເວລາເດີນທາງ. ໃນເມ່ືອເນເຫມີຢາໄປເຖິງກຸງເຢຣູຊາ

ເລັມ ເພ່ິນໄດ້ເກັບແຜນການໄວ້ຈົນເຖິງເວລາສໍາຣວດ ແລະມີແຜນສ້າງແລ້ວ ເພ່ິນໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ນໍາຜູ້ສໍາຄັນ

ຮູ້ເທົ່ານ້ັນ.

ໃນເມ່ືອຜູ້ນໍາເຫລ່ົານ້ັນໄດ ້ຍິນເຖິງແຜນການ ພວກເຂົາເຈ້ົາກໍເຫັນດີນໍາແລະກ່າວວ່າ, ìໃຫ້ພວກເຮົາສ້າງ

ກໍາແພງî (ເນເຫມີຢາ 2:18). ປະເທດເພ່ືອນບ້ານໃກ້ຄຽງພາກັນຫົວຂວັນ ແລະຍັງກ ່າວຫາວ່າ ເນເຫມີຢາມີ

ແຜນການໂຄ ່ນລ້ົມກະສັດເປີເຊັຽ, ແຕ່ເຫັນວ່າເພ່ິນແລະປະຊາຊົນບ່ໍຍອມປະໃນການສ້າງນ້ັນ. ພວກເຂົາມີ

ແຜນການຈໍາເປັນຕ້ອງລົງມື ໃນທີສຸ່ດກໍສໍາເຣັດລົງໂດຍໃຊ້ເວລາສ້ັນໆເພາະພວກເຂົາພາກັນຕ້ັງໃຈເຮັດດ້ວຍ

ຄວາມຍິນດີ. (ເນເຫມີຢາ 4:6).

3. ພຣະມະຫາບນັຊາອນັທນີຶ່ງ: (ລູກາ 10:25-37)

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບຄໍາຖາມຂອງນັກທັມບັນຍັດຂອງພວກຢິວທີ່ວ່າ   ìເຮັດແນວໃດຈ່ິງໄດ້ຊີວິດອັນ 

ຕລອດໄປເປັນນິດ?î (ລູກາ 10:25). ພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບຄໍາຖາມດ້ວຍການຖາມຄືນວ່າກົດບັນຍັດໄດ້ເວົ້າ 

ຢ່າງໃດ. ຄົນນ້ັນໄດ້ຕອບໂດຍກ່າວເຖິງ ພຣະບັນຍ ັດຂ້ໍໃຫຍ່: ຄືຮັກພຣະເຈ້ົາ ແລະຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກ

ຕົນເອງ. ອົງພຣະເຢຊູຈ່ິງຍົກຍ້ອງຄໍາຕອບອັນຖືກຕ້ອງນ້ັນ.

ຕ່ໍມານັກທັມບັນຍັດຖາມຂ້ຶນວ່າ ìແມ່ນໃຜເປັນເພ່ືອນບ້ານ?î (10:29). ຄໍາຖາມນ້ັນໄດ້ບອກເຖິງບຸຄ

ລິກລັກສະນະຂອງນັກກົດໝາຍນ້ັນ ແລະເຮັດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູມີໂອກາດນໍາເຣ່ືອງນ້ີຂ້ຶນມາສອນ. ໃນຄໍາ

ຖາມນ້ັນນັກກົດໝາຍຊອກທາງໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເຖິງຄວາມຮັກຢ່າງມີຂອບເຂດ. ຄວາມຮັກແທບ່ໍ້ຄວນມີ

ຂອບເຂດຫລືກໍາແພງລ້ອມ.

ປະວັດເຣ່ືອງຊາວຊາມາເຣັຽໃຈດີແມ່ນເຣ່ືອງທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ຈັກດີ. ແມ່ນເວົ້າເຖິງຊາຍສອງຄົນເດີນທາງ

ຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປຫາເມືອງເຢຣິໂກ. ຜູ້ຟັງທັງຫລາຍຮູບ້າດດຽວວ່າການເດີນໃນເສ້ັນທາງນ້ັນອັນຕະ 

ລາຍແລະກໍເປັນທາງບ່ຽວປະມານຊາວໄມ. ຄົນເດີນທາງມັກຖືກປຸ້ນ ຖືກຕີ ແລະຖືກປະໄວ້ໃຫ້ຕາຍເອງ.

ມີຊາຍສອງຄົນເປັນເຣ່ືອງທີ່ຍົກເອົາມາເປັນຕົວຢ່າງໃນການເປັນເພ່ືອນບ້ານດີ ໃນເມ່ືອເຫັນຄົນຖືກປຸ້ນ ຖືກຕີ
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ພວກເຂົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ. ຊາຍທີນ່ຶງເມ່ືອເຫັນຄົນທີຖື່ກຂັດສົນກໍບ່ໍເອົາຫົວຊາ ເລີຍຍ່າງກາຍເວັ້ນໄປ. ຕ່ໍມາ

ກໍມີຊາຍຄົນທີສອງເປັນຊາວຊາມາເຣັຽ ເມ່ືອເຫັນຄົນຢູ່ໃນອັນຕະລາຍກໍເລີຍຊ່ອຍ, ພາໄປພັກໃນໂຮງແຮມ 

ແລະຍອມເສັຽເງ ິນຄ່າປົວໃຫ້. ຊາວລາມາເຣັຽບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນມີຊ່ືສຽງເພາະຄົນຊາດອ່ືນກຽດຊັງໃນສະມັຍອົງ

ພຣະເຢຊູ. ໃນສມັຍໃໝ່ນ້ີພວກອາຈານ ຜູ້ບົວລະບັດບ່ໍມັກສົນໃຈ, ແຕ່ວ່າ...............(ໃຫ້ຕ່ືມຊ່ືຄົນ ຫລືກຸ່ມ

ຄ ົນທີ່ທ່ານບ່ໍມັກ) ຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູກ່າວຈົບແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ຖາມຂ້ຶນວ່າແມ່ນໃຜເປັນເພ່ືອນບ້ານ.

ພວກນັກທັມກໍໃຫ້ຄໍາຕອບທີເ່ຫັນໄດ້ງ່າຍໆວ່າ ìແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເມດຕາî (10:37). ດ່ັງນ້ັນ, ອົງພຣະເຢຊູ

ກໍບອກວ່າ    ຈ່ົງໄປເຮັດຢ່າງດຽວກັນເນີ. ອົງພຣະເຢຊູສອນໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເມດຕາສົງສານ  ຊ່ວຍເຫລື

ອຄົນອ່ືນ.

ຄໍາຖາມ

7. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດການເປັນກຸ່ມໝູ່ບ້ານ-ເປັນກຸ່ມສາມ ັກຄີທັມແທຈິ້ງທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍກັນ-ເປັນສ່ິງ

ສໍາຄັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະຕ່ໍພວກເຮົາ?

8. ໃຫ້ພິຈາຣານາເຖິງຄໍາສອນໃນຕອນນ້ີ-ແບ່ງປັນກັບຄົນອ່ືນ, ຮ່ວມກັນເຮັດໃນສ່ິງດີ, ເອົາຄວາມຮັກ

ແທມ້າປະກອບໃຊ້, ມີຄວາມສົງສານຕ່ໍຄົນອະນາຖາ. ເຮັດວິທໃີດສະມາຊິກໃນຫ້ອງຂອງທ່ານຈະ

ເອົາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມາປະກອບໃຊ້ເພ່ືອປຸກສ້າງກຸ່ມເປັນໝູ່ບ້ານ?

9. ໃນເມ່ືອເວົ້າເຖິງຄຣິສຕະຈັກແລ້ວການເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ນ້ັນດີກວ່າກຸ່ມນ້ອຍແມ່ນບ່ໍ?

10.ແມ່ນໃຜເປັນຄົນມີຄວາມຕ້ອງການ ຜູ້ທີ່ທ່ານຄວນເປັນເພ່ືອນບ້ານນໍາໃນເຂດຂອງທ່ານ?

11.ນອກຈາກການຮັບໃຊ້ໃນກຸ່ມຂອງທ່ານແລ້ວ ມີອັນໃດອີກບ່ໍທີຄ່ຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຄວນສ້າງຄວາມ

ສ ັມພັນກັບຄົນອື ່ນໆບ່ໍ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 6

ຕອ້ນຮບັແຂກເຖິງຈະແມນ່ຄນົຕາ່ງດາ້ວ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະບັນຍັດທີສອງ 10:17-19; ມັດທາຍ 25:34-40; ລູກາ 14:12-14; ເຮັບ

ເຮີ 13:1-2

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ພຣະບັນຍັດທີສອງ 10:17-19; ມັດທາຍ 25:34-40; ລູກາ 14:12-14; ເຮັບ

ເຮີ 13:1-2

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາພວກເຮົາ ແລະສ ໍາແດງໃຫ້

ເຫັນນ້ໍາພຣະທັຍອັນກ້ວາງຂວາງ, ພວກເຮົາຄວນຕ ້ອນຮບັຄົນອ່ືນ

ຜູ້ແຕກຕ່າງກັບພວກເຮົາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ພວກເຮົາຈໍາເປັນບ່ໍທີ່ຕ້ອງສະແດງເຖິງຈິດໃຈອັນກວ ້າງຂວາງ ແລະ ເປັນເພື່ອນ

ກັບຄົນຜູ້ບ່ໍແມ່ນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງເຮົາ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອສລຸບເຖິງຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີໃນເຣື່ອງມີຈິດໃຈກວ ້າງ ຂວາງ ແລະເປັນ

ເພື່ອນກັບຄົນຜູ້ແຕກຕ່າງກັບເຮົາ

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ການສະແດງເຖິງຈິດໃຈກວ ້າງຂວາງຢ່າງມີຄວາມຮັກຕ່ໍຜູ້ເຊື່ອພຣະເຈ້ົານໍາກັນ, ຕ່ໍຜູ້ແຕກຕ່າງກັນກັບ

ເຮົານ້ັນແມ່ນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາມີຕ່ໍມະນຸດໂດຍການຖວາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ນໍ້າໃຈຮັບແຂກອັນແທ້ຈ່ິງນ້ັນປະເສີດຫລາຍ.

ໃນລະດູຮ້ອນຫລັງຈາກໂຮງຮຽນປິດ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ມີໂອກາດນໍາເອົາກຸ່ມຊາວໜຸ່ມໄປຊ່ອຍຄຣິສຕະຈັກຫລາຍໆແຫ່ງໃນງານຟື້ນຟູ.

ພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງກັນເປັນກຸ່ມນ້ອຍເພື່ອໄປພັກຕາມບ້ານຂອງສະມາຊິກໃນໂບດ. ພວກເຮົາໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດ ີຄື: ກິນ

ອາຫານ, ພັກນອນ ແລະກໍມີຄົນເອົາເຄ່ືອງ ນຸ່ງໄປຊັກໃຫ້. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າການມີນ້ໍາໃຈກວ ້າງຂວາງຮັບແຂກນ້ັນ ສໍາຄັນ

ຫລາຍເພາະມັນເປັນການຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຂກຜູ້ມາພັກນໍາ. ເຈ້ົາຂອງບ້ານຕ້ອງການໃຫ້ແຂກໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກ
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ສະບາຍ, ປອດພັຍເຖິງແມ່ນວ່າແຂກບາງຄົນອາດເປັນຄົນແຕກຕ່າງກັບເຮົາ. ການເຮັດຢ່າງນ້ີແມ່ນການສະແດງເຖິງສ່ິງທີ່ພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້ເຮັດຕ່ໍພວກເຮົາທຸກໆຄົນມາແລ້ວ.

1.ໃຫພ້ວກເຮາົເລີມ້ງານລຽ້ງສລອງໄດ:້ (ພຣະບັນຍັດທີສອງ 10:17-19)

ພຣະເຈ້ົາໄດ ້ສະແດງເຖິງພຣະຄຸນອັນລ້ົນເຫລືອຕ່ໍມວນມະນຸດຊາດແຕ່ທໍາອິດ ພຣະອົງໄດ້ປະທານຜັກ

ແລະພືດພັນໃຫ້ເປັນອາຫານ (ປະຖົມມະການ 1:28-30). ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ແລະກໍປະ 

ທານສ່ິງນ້ັນໃຫ້ ແຕ່ມັນອາດບ່ໍແມ່ນສ່ິງມີຄ່າສູງ. ດ່ັງນ້ັນ, ພຣະອົງເຈ້ົາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເອົາການ

ກະທໍານ້ັນເປັນຕົວຢ່າງປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດໃນການມີຈິດໃຈເອ້ືອເຟ້ືອເພ່ືອແຜ່ຕ່ໍແຂກແລະຄົນອ່ືນໆ.

ໃນປ້ຶມພຣະບັນຍັດທີສອງນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາກັບພວກອິສຣາເອນ. ໃນຂ້ໍ 17 ພຣະ 

ເຈ້ົາໃຊ້ຊ່ືພຣະສັນຍາຄື, ເຢໂຮວາ (ແມ່ນແປເປັນພາສາອັງກິດ), ແລະໝາຍເຖິງ ìພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານî ແລະ 

ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາມີນ້ໍາພຣະທັຍອັນກວ້າງຂວາງ  ແລະຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເປັນເໝືອນພຣະອົງ 

ໃນການຕ້ອນຮັບຄົນແປກໜ້າ.

ການທີມີ່ຈິດໃຈກວ້າງຂວາງຕ້ອນຮັບແຂກນ້ັນບ່ໍແມ່ນສໍາລັບພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ເພ່ືອຄົນທຸກຍາກລໍາ 

ບາກເຊ່ັນເດັກກ ໍາພ້າ ພວກແມ່ໝ ້າຍ. ໃນສມັຍບ ູຮານຄົນແປກໜ້າມັກຖືກຄົນອ່ືນເອົາປຽບແລະໃຊ້ໃຫ້ເປັນ

ເຄ່ືອງມືຫາເງ ິນ. ໃນພາສາເຮັບເຮີ ìຄົນຕ່າງດ້າວî (10:18-19) ນ້ັນຄື ເຈີ, ແລະຄໍາສັ ່ງໃຫ້ຮັບຄົນແປກໜ້າ 

ນ້ັນມີໃນຄໍາສອນເລ້ືອຍໆ. ຄວາມຈິງແລ້ວໃນປ ຶ ້ມລະບຽບພວກເລວີ 19: 33-34 ໄດ້ສອນໂດຍສະ ເພາະບ່ໍ

ໃຫ້ເອົາປຽບພວກຄົນຕ່າງດ້າວ     ແຕ່ໃຫ້ກະທໍາຕ່ໍພວກເຂົາເໝືອນຄົນ  ìຊາດດຽວກັນî ແລະຮັກພວກເຮົາເ

ໝືອນຮັກຕົນເອງ.

ການທີ່ມີນ້ໍາໃຈກວ້າງຂວາງນ້ັນບ່ໍແມ່ນແຕ່ມີຄວາມຮູສຶ້ກ ແຕ່ຕ້ອງເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາ

ວັນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສອນໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງສະແດງເຖິງຄວາມຮັກເວລາຖວາຍອາຫານແລະເຄ່ືອງ

ໃຊ້ (10:18), ແລະຍັງເຕືອນພວກເຂົາວ່າຢ່າລືມ ຄ້ັງນ່ຶງພວກເຂົາເຄີຍເປັນຄົນຕ່າງດ້າວໃນປະເທດອີຢິບ 

(12:19). ຄົນເຮົາມັກລືມພວກຂາດທີ່ເພ່ິງ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາເຊ່ືອໃນພຣະອົງ ຄຶດເຖິງຄົນ

ທຸກຍາກລໍາບາກ. ໃນພຣະຄ ັມພີເດີມໄດ້ສ່ັງສອນເຖິງການຮັບແຂກ ແລະອົງພຣະເຢຊູກໍຍັງໄດ້ບັນລະຍາຍ

ເພ້ີມເຖິງເຣ່ືອງນ້ີໃນພຣະສັນຍາໃໝ່.

2. ອ້ອນວອນອະທຖິານຢາ່ງມຈີດຸປະສົງ: (ລູກາ 14:12-14)

ຫລາຍໆເທື່ອພວກເຮົາຈັດໃຫ້ມີງານລ້ຽງຂ້ຶນເພາະພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງດີເຊ່ັນ: ງານວັນເກ ີດ, ວັນພັກ,

ວັນຈົບໂຮງຮຽນ  ແລະອ່ືນໆ...ອົງພຣະເຢຊູຈັດງານເພາະພຣະອົງມີຈຸດປະສົງ: ເພ່ືອຈະອວຍພຣະພອນຜູ້ບ່ໍ

ສາມາດຕອບສນອງຜູ້ເປັນເຈ້ົາພາບຈັດງານໄດ້.

ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກຫົວໜ້າສາສນາອຶດອັດຈິດໃຈໃນເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ຖືກເຊີນໄປໃນງານຊ່ຶງສະ 

ມາຊິກຂອງສານສ້ັນສູງຈັດຂ້ຶນ. ໃນນ້ັນພຣະອົງໄດ້ປົວຄົນທ້ອງໃຫຍ່ (ລູກາ 14:1-3). ໃນງານນ້ັນ ພຣະອົງ

ໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດີຈາກຜູ້ສໍາຄັນຕ່າງໆ  ພຣະອົງອາດຖືກຈັດໃຫ້ນ່ັງໃກ້ເຈ້ົາພາບຊ່ຶງເປັນບ່ອນສໍາຄັນ

ຫລາຍ. (14:7).
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ໃຫ້ສັງເກດເບ່ິງສອງຢ່າງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຂ້ຶນ: ຢ່າງທີນ່ຶງຕ່ໍຜູ້ເປັນແຂກນໍາກັນ: ຜູ້ທີ່ຍົກຕົນເອງຂ້ຶນຈະ

ຕ້ອງຖອຍລົງແລະຜູ້ທີຖື່ກຖອຍລົງຈະໄດ້ຍົກຂ້ຶນ (14:11). ຄໍາເວົ້າຢ່າງນ້ີເປັນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງອົງພຣະ

ເຢຊູ ແລະວັນນ່ຶງພຣະອົງຈະຕ້ອງຖືກຍົກຂ້ຶນສູງ (ຟີລິບປອຍ 2:5-11). ຄໍາເວົ້າຢ່າງນ້ີພຣະອົງໄດ້ກ່າວຕ່ໍ

ເຈ້ົາພາບເພ່ືອເຂົາຈະເຫັນໃຈຄົນທຸກຍາກຜູ້ຂາດຄົນເຫັນໃຈ ຜູ້ບ່ໍສາມາດຕອບສນອງຕ່ໍເຈ້ົາພາບໄດ້ ແຕ່ຮູວ້່າ

ພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຄົນຕອບແທນ. (14:14). ອົງພຣະເຢຊູບອກເຈ້ົາພາບບ່ໍຈໍາເປັນເຫັນແກ່ໜ້າເທົ່ານ້ັນ (ມັດ

ທາຍ 6:1-6), ແລະໃຫ້ມີຄວາມຮັກ, ການໃຫ້ອະພັຍ, ໃຫ້ຢືມແກ ່ຄົນບ່ໍສົມຄວນຢືມ. (ລູກາ 6:32-35).

ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເທີ້ນ ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຕ່ໍຕ້ານເຖິງຈັດງານລ້ຽງ ໃນປ ຶ ້ມຂ່າວປະເສ ີດພຣະເຢຊູໄດ້ກິນເຂ້ົາກັບ

ພວກທີ່ພຣະອົງຊົງຮັກ (ໂຢຮັນ 12:2). ແຕ່ພວກຟາຣີລີຊາຍໄດ້ເອ້ີນພຣະເຢຊູວ່າເປັນຄົນໄປຮ່ວມກັບຄົນ

ເກັບພາສີ ແລະຄົນບາບ (ລູກາ 7:34) ມີຫລາຍຄົນເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາແຕ່ພາກັນສ້າງກໍາແພງຂັດຂວາງ ເປັນ

ຄົນລັງກຽດຜິວພັນ ບ່ໍຢາກຮບັຕ້ອນຄົນແປກໜ້າ ຫລືແຕກຕ່າງກັບຕົນ. ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮ່ວມກັບທຸກໆ

ຄົນໂດຍບ່ໍເລືອກໜ້າ ເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ປະທານຄວາມຮັກແກ່ພວກເຂົາ. ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາ

ຕ້ອນຮັບເອົາຍິງໝ້າຍ, ເດັກກ ໍາພ້າ, ປົວຄົນເຈັບໄຂ້, ຄົນຂ້ີທູດ. ອົງພຣະເຢຊູຕ້ອນຮັບເອົາທຸກໆຄົນຢ່າງບ່ໍມີ

ຂອບເຂດ. ໃຫ້ເບ່ິງລາຍຊ່ືແຂກຜູ້ມາໃນງານລ້ຽງ.

3. ລາຍຊືຂ່ອງຜູ້ເປນັແຂກ: (ມັດທາຍ 25:34-40)

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ນ່ັງລົງທີ່ພູໝາກກອກເທດ ພວກສາວົກໄດ້ເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງ ພວກເຂົາພາກັນຖາມເຖິງ

ວັນສຸດທ້າຍຂອງໂລກນ້ີ (ມັດທາຍ 24:3). ສອງບົດຕ່ໍມາອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດເຜີຍສ່ວນຫລາຍເປັນຄໍາອຸບ 

ປະມາ. ມັດທາຍ 25:31-33 ເປັນຮູບຂອງຄົນລ້ຽງສັດແຍກແກະຢູ່ເບ້ືອງຂວາແລະແບ້ຢູ່ເບ້ືອງຊ້າຍ. ອົງ

ພຣະເຢຊູໄດ້ອວຍພຣະພອນແກ່ຝູງແກະເພາະພວກເຂົາບ່ໍສາມາດຊ່ອຍຕົນເອງໄດ້ແລະພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ລ້ຽງ

ຂອງພວກເຂົາ.

ພວກເຂົາຄວນເຮັດຢ່າງໃດເພ່ືອຈະໄດ້ແຜ່ນດິນສວັນມາເປັນມໍຣະດົກ? ພວກເຂົາຄວນປະຕິບັດຮັບໃຊ້ 

(25:35-36) ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກສອນຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ຂໍໃຫ້ມີຈິດ

ໃຈຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຮັກ.

ອາຫານແລະນ້ໍາເປັນສ່ິງຈໍາເປັນທີ່ບໍາລຸງຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງມະນຸດເຮົາ. ບ່ອນຢູ່ແລະເຄ່ືອງນຸ່ງກໍເປັນ

ສ່ິງຈໍາເປັນຫລຸດລົງມາ. ທີ່ສຸດການເປັນຫ່ວງແລະອອກໄປຢ້ຽມຢາມຄົນທຸກຍາກລໍາບາກ ຜູ້ຖືກຈ່ອງຈໍາໃນ

ຄຸກ ໃນເຮືອນຜູ້ເຖ້ົາ ຖ້າເຮັດຢ່າງນ້ັນພວກເຮົາກໍໄດ້ປະຕິບັດຮັບໃຊ້ອົງພຣະເຢຊູແລ້ວເພາະສ່ິງນ້ີແມ່ນສ່ິງຈໍາ

ເປັນຂອງຜູ້ຄົນທີ່ເຊ່ືອ. ຂ້ໍ 37-39 ເປັນຂ້ໍແປກໃຈເພາະພວກເຂົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ

ໄດ້ຢ່າງໃດ. ມີຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາເວລາພວກເຂົາເດີນທາງໄປຍັງປະເທດອິສຣາເອນແຕ່ພວກເຮົາ

ຜູ້ມີຊີວິດຢູ່ໃນສັດຕະວັດທີ 21 ນ້ີບ່ໍມີໂອກາດໄປທາງສ່ວນຕົວ. ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູກ່າວວ່າຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຮັບ

ໃຊ້ຜູ້ນ້ອຍທີສຸ່ດໃນຖ້າມກາງພວກພ່ີນ້ອງ ແລະຄົນອ່ືນໆ ຜູ້ນ້ັນກໍໄດ້ຮັບໃຊ້ອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ.

ຕອບຄໍາໃນຂ້ໍ 40 ນ້ັນພວກຄຣິສຕຽນໄດ້ຍົກມາເປັນຄໍາຖາມເລ້ືອຍໆ ຄືໃຜເປັນຄົນນ້ອຍທີ່ສຸດໃນຖ້າມ 

ກາງພ່ີນ້ອງທີ່ພຣະຄຣິດໝາຍເຖິງ? ສໍາລັບນັກສາສນາສາດ ທ່ານລູເຕີ ຫລືທ່ານເຄວ ິນແລ້ວໝາຍເຖິງຜູ້ທຸກ

ຍາກແລະຖືກຂ່ົມເຫັງເທົ່ານ້ັນ. ແຕ່ວ່າຄົນສ່ວນຫລາຍເຂ້ົາໃຈວ່າອົງພຣະເຢຊູໝາຍເຖິງນ້ັນແມ່ນຄົນທຸກໆ
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ຄົນແລະທຸກໆຊາດໃນໂລກນ້ີ (ເອຊາຢາ 53:3). ດ່ັງນ້ັນ, ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຕ້ອນຮັບໝົດທຸກຄົນ ເພາະ

ບ່ໍມີຜູ້ໃດທີ່ບ່ໍເປັນຄົນສໍາຄັນສໍາລັບພຣະເຢຊູ. ທຸກຄົນຜູ້ມີຄວາມຕ້ອງການຊ່ອຍສົມຄວນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ

ເຫລືອຈາກພວກເຮົາ-ອາດແມ່ນເທວະດາ.

4. ນັນ້ແມນ່ການລ ື້ນເລງີມວ່ນຊື່ນ!: (ເຮັບເຣີ 13:1-2)

ໃນສັດຕະວັດທນ່ຶີງ ຜູ້ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຕ້ອນແຂກຄົນເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຂອງຕົນ ເພາະພວກເຂົາໄດ້

ຮັບການຂ່ົມເຫງ ແລະໜພັີຍອັນຕະລາຍ. ໂຮງແຮມ ແລະທີພັ່ກໃນສມັຍຂອງໂຣມັນເປັນບ່ອນອັນຕະລາຍ

ສໍາລັບຄຣິສຕຽນ. ຜູ້ທີ່ບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນກໍຍັງປະຕິບັດຮບັຕ ້ອນແຂກຄົນແປກໜ້າເພາະເປັນໜ້າທີ່ ແລະສ່ິງດີ

ເລີດ. ຊາວຕ່າງຊາດຄືພວກກຣ ີກມີກົດໝາຍບອກໃຫ້ຮັບຕ້ອນຄົນຕ່າງດ້າວ ເພາະສາສນາຂອງພວກເຂົາຍັງ

ສອນວ່າພຣະຂອງພວກເຂົາຈະລົງໂທດຜູ້ບ່ໍຮັບແຂກ.

ການສອນໃນພຣະຄ ັມພີໃໝ່ໄດ້ບອກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັບແຂກເພາະມັນເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກ

ເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໄດ້ (3 ໂຢຮັນ; ໂຣມ 16:1-2; ຕີໂຕ 3:13; ຟິເລໂມນ) ການຕ້ອນຮັບແຂກນ້ັນປະ 

ກອບດ້ວຍ (1) ແລກປ່ຽນຄໍາແນະນໍາ; (2) ຮັບແຂກເຂ້ົາບ້ານ (3) ສ່ົງແຂກອອກບ້ານໄປດ້ວຍຈັດຫາຂອງໃຊ້

ຈໍາເປັນໃຫ້. ໃນພຣະຄັມພີເດີມການຮັບແຂກນ້ັນຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດເພາະມັນເປັນຕົວຢ່າງຂອງອັບຣາຮາມທີ່

ໄດ້ຮັບຕ ້ອນຕ່ໍຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ (ປຖກ 18:1-16). ອົງພຣະເຢຊູກໍສ່ັງໃຫ້ພວກສາວົກໃຫ້ຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ 

(ໂຢຮັນ 13:34). ເຮັບເຣີ 13:1 ໃຫ້ຮັກກັນດ່ັງສັນພ່ີນ້ອງ ເພາະການຮັບແຂກນ້ັນເປັນພ້ືນຖານຂອງຄວາມ

ເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນ.

ແນວໃດກໍຕາມການຮບັຕ້ອນແຂກນ້ັນອາດເປັນການສ່ຽງແດ່. ໃນສມັຍເດີມໃນສັດຕະວັດທີສອງຄຣິສ 

ຕະຈັກມີກົດຂຽນໄວ້ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຄົນໂລບໃຊ້ຊ່ືປອມຫລອກລວງເອົາສ່ິງຂອງໄດ້. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າແຂກຄົນໃດພັກ

ຢູ່ໃນບ້ານຫລາຍກວ່າສອງວນັແລະຂໍເງິນພ້ອມພວກເຂົາເປັນຄົນປອມ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມໃນປ້ຶມເຮັບເຣີ

ສອນວ່າ ເວລາພວກເຮົາຕ້ອນຮັບແຂກແປກໜ້ານ້ັນພວກເຮົາອາດຕ້ອນຮັບເທວະດາກໍໄດ້ (13:2). ການຮັບ

ຕ້ອນແຂກເຂ້ົາໃນບ້ານແມ່ນຕົວຢ່າງຈາກພຣະເຈ້ົາ ເພາະນ້ັນແຫລະເປັນພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະ

ເຈ້ົາຕ່ໍພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງແດນ.

ຄໍາຖາມ

12.ການຮັບຕ້ອນແຂກເຂ້ົາບ້ານຂອງທ່ານມີຂອບເຂດຫລາຍເທົ່າໃດ?

13.ທ່ານຄຶດວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ນ່ັງຢູ່ບ່ອນໃດໃນບ້ານຂອງພວກຟາຣີຊາຍໃນປ້ຶມລູກາ 14? ເປັນຫຍັງ?

14.ເປັນການຍາກປານໃດທີທ່່ານຈະຮັບຕ້ອນແຂກຄົນຜູ້ມີຖານະ   ຜິວພັນແຕກຕ່າງກັນເຂ້ົາບ້ານຂອງ

ທ່ານ? ທ່ານມີບັນຫາໃນການຕ້ອນຮັບຄົນອ່ືນໆຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ຄົນເສັຽອົງຄະ ແລະ
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ເພດວ ັຍ ແລະຄົນຖືສາສນາອ່ືນເຂ້ົາບ້ານໄດ້ບ່ໍ? ເຮັດແນວໃດທ່ານຈ່ິງຈະເຮັດໄດ້ຕາມຄ ໍາສອນຂອງ

ອົງພຣະເຢຊູ?

15.ແມ່ນຫຍັງເປັນຜົນດີ   ແລະຜົນຮ້າຍທີ່ຕ້ອນຮັບແຂກເຂ້ົາໃນບ້ານຂອງທ່ານໂດຍສະເພາະຄົນແຕກ

ຕ່າງກັບທ່ານ?

16.ໃນພຣະຄັມພີຜູ້ເປັນຕົວຢ່າງດີສໍາລັບທ່ານໃນການຕ້ອນຮັບແຂກຄົນເຂ້ົາບ້ານມີບ່ໍ? ຖ້າມີແມ່ນໃຜ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທ ີ7

ຍກົໂທດຄນົທີເ່ຮດັໃຫ້ທາ່ນເຈບັ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ມັດທາຍ 6: 12, 14-15; 18: 21-35; ໂກໂລຊາຍ 3:12-14

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມັດທາຍ 6:7-15; 18:21-35; ໂກໂລຊາຍ 3:12-14

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງຍົກໂທດພວກເຮົາ, ພວກເຮົາບ່ໍມີສິດທີ່ຈະເກັບຄວາມ 

ຂົມຂນ ແລະການຍົກໂທດໄວ້.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ພວກເຮົາຈະຍົກໂທດຄົນທີ່ເຮັດຜິດຕ່ໍພວກເຮົາວິທີໃດ?.

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອສລຸບຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີພຣະສັນຍາໃໝ່ເຣອງການຍົກໂທດຄົນ

ອ່ືນແລະໂອກາດສໍາລັບການຍົກໂທກຄົນ ແລະການຮັບການອະພັຍໂທດ

ຈາກຄົນອ່ືນດ້ວຍ.

ຄໍານໍາ

ພຣະເຢຊູຊົງວາງມາຕະຖານໄວ້ສູງສໍາລັບຜູ້ເຊ່ືອທັງຫລາຍ ເຣອງການຍົກໂທດຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດຕ່ໍພວກເຂົາ.

ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເອົາພຣະຄຸນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ມີຕ່ໍເຮົາມາເປັນຫລັກເຣອງນ້ີ.

ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເກັ່ງເຣອງເລກ ແຕ່ໄດ້ຮຽນຮ້ ູວ່າຫລັກການຂອງເລກບ່ໍປ່ຽນແປງ; ບ່ໍວ່າຈະຢູ່ໃນຊາດໃດ ຫລືພາ 

ສາໃດ, ຫລັກການເຣອງບວກລົບຄູນຫານຍັງບ່ໍມີປ່ຽນແປງ. ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພວກເຮົາມີເລກ 

ເພ່ືອເຕືອນເຖິງການບ່ໍຊົງປ່ຽນແປງຂອງພຣະອົງ. ສະນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍເປັນເຣອງແປກ ກ່ຽວກັບການຍົກໂທດ, ພຣະ

ເຢຊູຊົງປະທານຫລັກການທີ່ສູງ ແລະບ່ໍປ່ຽນແປງ ບ່ໍວ່າຈະຢ່ ູໃນປະເທດໃດ ຫລືພາສາໃດ.

1.ການຍກົໂທດຊຶງ່ກັນແລະກນັ: (ມັດທາຍ 6:12, 14-15)

ເວລາພວກສາວົກຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູສອນພວກເຂົາເຣອງການອ້ອນວອນ, ພຣະອົງຊົງສອນແບບຢ່າງເຣອງການ 

ສັຣເສີນ, ການທູນຂໍສ່ິງຂາດເຂີນ, ແລະການຂໍການຍົກໂທດ. ໃນຄໍາອ້ອນວອນນ້ີ ພຣະອົງໄດ້ເນ້ັນເຣອງການ 

ຍົກໂທດຄວາມຜິດຂອງເພ່ືອນມະນຸດ ຊ່ຶງເປັນຂ້ໍແມ້ເຣອງຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຍົກໂທດຄວາມຜິດຂອງພວກເຂົາ.



27

ມັດທາຍຜູ້ຂຽນພຣະຄໍານ້ີໄດ້ຂຍາຍເຣອງການຍົກໂທດຫລາຍກວ່າພາກອ່ືນໆ; "ຖ້າທ່ານບ່ໍຍົກໂທດÖ" (ຂ້ໍ 

15-16). ການບ່ໍຍົກໂທດຄົນອ່ືນເປັນອຸປສັກຂອງການອ້ອນວອນ ແລະຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງຜູ້ອ້ອນວອນ 

ແລະພຣະເຈ້ົາ.

ພຣະເຢຊູຊົງບອກໃຫ້ພວກເຮົາຍົກໂທດ ບ່ໍແມ່ນພຽງການທໍາທ່າ ຫລືພຍາຍາມລືມຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດຕ່ໍເຮົາ; ພຣະ 

ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງທໍາທ່າລືມຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາເຊ່ັນກັນ. ຫລາຍຄົນຄິດວ່າຖ້າຍົກໂທດເທື່ອນ່ຶງແລ້ວ,

ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຍົກໂທດຢູ່ເລ້ືອຍໄປ. ນ້ັນຄືຄໍາສອນທີ່ຈະເບ່ິງກັນຕ່ໍໄປ.

2.ບົດຮຽນເຣອງເລກ: (ມັດທາຍ 18:21-35)

ອັຄສາວົກເປໂຕເຂ້ົາໃຈດີເຣອງຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນມ້ືນ້ັນ; ເພ່ິນຕ້ອງການເປັນຜູ້ໃຈດີເຣອງນ້ີໂດຍກ່າວ 

ວ່າ "ຖ້າພ່ີນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍເຮັດຜິດຕ່ໍຂ້ານ້ອຍຫລາຍເທືອ່ ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງຍົກຜິດໃຫ້ເພ່ິນເຖິງຈັກເທື່ອ ເຖິງ 

ເຈັດເທື່ອຫລື" (ຂ້ໍ 21). ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ "ເຈັດສິບເທື່ອຄູນກັບເຈັດ" (ຂ້ໍ 22). ເປ້ົາໝາຍໃນຄໍາສອນນ້ີບ່ໍ 

ແມ່ນໃຫ້ເຮົານ່ັງນັບ ແຕ່ໃຫ້ການຍົກໂທດເປັນອຸປນິສັຍຂອງພວກເຮົາ. ເພາະພຣະເຈ້ົງໄດ້ຊົງອະພັຍໂທດ 

ພວກເຮົາ, ເຮົາຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຍົກໂທດໃຫ້ຄົນອ່ືນໆ; ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ຄໍາອຸປມາເຣອງຂ້າໃຊ້ຜູ້ບ່ໍຍອມຍົກໜີ້

ໃຫ້ເພ່ືອນຂ້າໃຊ້ດ້ວຍກັນເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການຍົກໂທດຄວາມຜິດຂອງເພ່ືອນມະນຸດ.

ເພາະເຂົາບ່ໍສາມາດໃຊ້ໜີ້ຂອງກະສັດໄດ້, ຂ້າໃຊ້ຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຂໍກະສັດໃຫ້ໂພດຜ່ອນຜັນໜີ້ຈໍານວນໝື່ນຕາລັນ 

ຕົນຂອງເຂົາ. ກະສັດຜູ້ມີໃຈເມດຕາກໍໄດ້ຍົກໜີ້ໃຫ້ຂ້າໃຊ້ຄົນນ້ັນ (ຂ້ໍ 27). ແຕ່ໃນເວລາຕ່ໍມາຂ້າໃຊ້ຜູ້ນ້ັນໄດ້ 

ພົບຂ້າໃຊ້ດ້ວຍກັນ "ຊ່ຶງເປັນໜີ້ຕົນຮ້ອຍເດນາຣິອົນ" (ຂ້ໍ 28); ລາວຈ່ຶງສ່ັງຄົນນ້ີໃຫ້ໃຊ້ໜີ້ທັງໝົດດຽວນ້ີ; ຂ້າ

ໃຊ້ຜູ້ເປັນລູກໜີ້ກໍຂາບລົງອ້ອນວອນຂໍການຜ່ອນຜັນ. ແຕ່ແທນທີ່ຈະອະພັຍໜີ້ຂ້າໃຊ້ທີ່ເປັນເຈ້ົາໜີ້ "ຈ່ິງຈັບ 

ລູກໜີ້ຜູ້ນ້ັນໄປຂັງໄວ້ຈົນກວ່າຈະໃຊ້ໜີ້ນ້ັນ" (ຂ້ໍ 30). ເມ່ືອຂ້າໃຊ້ຄົນອ່ືນໆເຫັນເຫດການອັນບ່ໍຍຸດຕິທັມ ພວກ

ເຂົາພາກັນທຸກໃຈຈ່ຶງໄປລາຍງານເຣອງນ້ີຕ່ໍກະສັດ; ກະສັດໄດ້ເອ້ີນຂ້າໃຊ້ຜູ້ໂຫດຮ້າຍນ້ັນມາເຝ້ົາ; ຫລັງ

ຈາກປະນາມຄວາມຊ່ົວຊ້າຂອງເຂົາແລ້ວ, ພຣະອົງໄດ້ສ່ັງໃຫ້ນໍາຂ້າໃຊ້ຊ່ົວນ້ັນໄປຂັງໄວ້ຈົນກວ່າຈະໃຊ້ໜີ້ 

ໃຫ້ໝົດ (ຂ້ໍ 32-34).

ພຣະເຢຊູຊົງເນ້ັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຊ່ືອເຣອງການຍົກໂທດ; ເພາະພຣະຄຸນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ 

ພ້ອມທີ່ຈະອະພັຍໂທດພວກເຮົາ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນໂທດກັມແລະການພິພາກສາກໍກໍາລັງລໍຄອຍຄົນທີ່ບ່ໍ

ຍອມອະພັຍໂທດເພ່ືອນມະນຸດດ້ວຍກັນ. ຄຣິສຕຽນທີ່ບ່ໍຍອມອະພັຍຄົນອ່ືນໆ ເປັນຜູ້ເຊ່ືອທີ່ຂາດຄວາມເຂ້ົາ 

ໃຈຫລັກການເຣອງການຍົກໂທດ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຮັບໂທດແທນພວກເຮົາ; ພວກເຮົາສາມາດສະແດງຕົວ 

ວ່າພວກເຮົາຮັກພຣະອົງໂດຍການຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ (ໂຢຮັນ 14: 15-24).

3. ບໍມ່ກີານແບ່ງແຍກ: (ໂກໂລຊາຍ 3: 12-14)
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ພຣະເຢຊູຊົງສອນເຣອງຄວາມອ່ອນຫວານ, ຄວາມກະຣຸນາ, ແລະຄວາມສງົບສຸກ (ມັດທາຍ 5:3-9). ອັຄ 

ສາວົກໂປໂລໄດ້ສອນໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອຈ່ົງມີໃຈເມດຕາຕ່ໍກັນ ແລະອະພັຍໂທດໃຫ້ກັນ "ເໝືອນດ່ັງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ 

ອະພັຍໂທດໃຫ້ພວກທ່ານໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດນ້ັນ" (ເອເຟໂຊ 4:32). ການມີໃຈເມດຕາຕ່ໍກັນ ແລະອະພັຍ 

ໂທດໃຫ້ກັນບ່ໍໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມອ່ອນແອ, ແຕ່ເປັນການສະແດງເຖິງກໍາລັງຂອງຜູ້ເຊ່ືອ ຊ່ຶງແຕກຕ່າງກັບ 

ການປະພຶດທີ່ເວົ້າເຖິງໃນ ໂກໂລຊາຍ 3:8 ທີ່ເປັນນິສັຍຂອງຊີວິດເກ່ົາ.

ໂປໂລສອນຜູ້ເຊ່ືອໃຫ້ "ສວມໃຈເມດຕາ, ໃຈປານີ, ໃຈຖ່ອມລົງ, ໃຈອ່ອນສຸພາບ, ໃຈອົດທົນດົນນານ…"

ເພາະຖ້າຂາດສງເຫລ່ົານ້ັນພວກເຮົາຈະບ່ໍສາມາດຜ່ອນໜັກຜ່ອນເບົາເຊງກັນແລະກັນ ຫລືຍົກໂທດໃຫ້ກັນ 

ແລະກັນ. ຄວາມຮັກ (1 ກຣທ 13) ຜູກມັດທຸກສງໃຫ້ຢູ່ດ້ວຍກັນໃນພຣະຄຣິດ (ກລຊ 3:14). ການອວດຕົວ 

ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກແຍກ ແລະເມ່ືອທຸກຄົນສວມໃຈປານີ ແລະໃຈອົດທົດດົນນານ, ຄອບຄົວຂອງຄວາມ 

ເຊ່ືອກໍຈະເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ, ບ່ໍມີການແບ່ງແຍກກັນ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕດິ

ການຖືຜິດ ແລະການແກ້ແຄ້ນເປັນນິສັຍຂອງຝ່າຍໂລກ; ຄຣິສຕຽນຕ້ອງການພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ແລະບ່ໍຄິດ 

ເຣອງການແກ້ແຄ້ນ. ການອະພັຍໂທດອາດຈະບ່ໍຍຸດຕິທັມ ແຕ່ມັນເປັນຜົນຂອງຄວາມເມດຕາ. ພຣະເຢຊູຊົງ 

ເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເມດຕາ ແລະຍອມໃຫ້ອະພັຍ.

ພວກເຮົາຈະອະພັຍຄົນອ່ືນຢ່າງໃດ:

1. ລະນຶກເຖິງພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທີ່ມີຕ່ໍເຮົາເຣອງຄວາມບາບ (ໂຣມ 3:23; ເອເຟໂຊ 2:3-5).

2. ສະລະສິດເຣອງຄວາມແກ້ແຄ້ນ (ໂຣມ 12:19).

3. ປົດປ່ອຍຄວາມເຈັບປວດອອກໄປຈາກຊີວິດ ມອບໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

4. ກັບຄືນຫາພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຊີວິດທ່ານ.

5. ສ້າງມິດເພ່ືອຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອກັນຍາມຍາກລໍາບາກ.

6. ຕອບຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ດ້ວຍຄວາມດີ (ໂຣມ 12:21)

ຄໍາຖາມ:

1. ອະທິຍາຍການອະພັຍໂທດ? ທ່ານວາງຂອບເຂດການອະພັຍໂທດຂອງທ່ານບ່ໍ?

2. ໃນຄໍາອຸປມາຂອງພຣະເຢຊູ, ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຂ້າໃຊ້ຜູ້ທີນ່ຶງບ່ໍສາມາດເຫັນການອ້ອນວອນຂອງ 

ຕົວເອງ ໃນຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າໃຊ້ດ້ວຍກັນ ທີ່ຂໍຜ່ອນຜັນໜີ້?
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3. ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊົງກ່າວເຖິງວ່າກະສັດໄດ້ປ່ອຍຂ້າໃຊ້ຜູ້ທີສອງຈາກການຄຸມຂັງ. ທ່ານຄິດວ່າເປັນ 

ຫຍັງ? ຄໍາອຸປມາເຣອງນ້ີຍັງຂາດຫຍັງແດ່?

4. ການອະພັຍຂອງພຣະເຈ້ົາມີຂອບເຂດບ່ໍ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຕ້ອງມີການພິພາກສາຄ້ັງສຸດທ້າຍ? ສອງຢ່າງ 

ນ້ີກົງກັນຂ້າມກັນບ່ໍ?

5. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການເຣອງການອະພັຍໂທດ ຫລືເຣອງການໄດ້ຮັບການອະພັຍໂທດບ່ໍ?

6. ຈ່ົງສັດຊ່ືກັບຕົວເອງ. ມີຫຍັງບ່ໍທີ່ທ່ານຍັງເກັບໄວ້ໃນໃຈ ເຣອງການຍົກໂທດ? ທ່ານຄິດວ່າໂທດທີ່ຄົນ 

ອ່ືນໄດ້ເຮັດກັບທ່ານ ນ້ັນໜ້ອຍກວ່າໂທດທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາບ່ໍ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທ ີ8

ຈດັລະດບັໃຫຖ້ກືຕອ້ງໃນໂລກທີຖ່ເືງນິເປນັໃຫຍ່

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 12: 15-31; 1 ຕິໂມທຽວ 6: 6-10, 17-19

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 12: 13-34; 1 ຕິໂມທຽວ 6: 2-10, 17-19; ເຮັບເຣີ 13:5

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄຣິສຕຽນທີ່ດໍາເນີນຊີວິດໃນໂລກ ຈະຕ້ອງຈັດລະດັບຂອງວັດຖຸໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ເມ່ືອຫລຽວເບ່ິງຄວາມສັມພັນຂອງຕົນກັບພຣະເຈ້ົາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ຄຣິສຕຽນທີ່ດໍາເນີນຊີວິດໃນໂລກທີ່ຖືເງິນເປັນໃຫຍ່ ຈະໃຊ້ຊີວິດໃນຄໍາສອນຂອງ 

ພຣະເຢຊູໄດ້ວິທີໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອເບ່ິງເຣອງເງິນແລະວັດຖຸຂອງຕົນເອງ ຕາມຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີ.

ຄໍານໍາ

ອີງຕາມພຣະຄັມພີ, ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຈະຕ້ອງຈັດເຣ່ືອງວັດຖຸໃຫ້ຢູ່ຖືກລະດັບໃນຊີວິດ. ຖ້າບ່ໍລະວັງໃຫ້ດີ, ວັດ 

ຖຸສາມາດທີ່ຈະມາແທນບ່ອນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້.

ເງິນແລະວັດຖຸມີອໍານາດຫລາຍໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ເງິນສັນຍາວ່າຈະສາມາດເຮັດໄດ້ຫລາຍຢ່າງໃນສັງ 

ຄົມຂອງພວກເຮົາ ເຊ່ັນ: ຄວາມສຸກ, ຄວາມຍິນດີ, ອໍານາດ, ຄວາມສງົບ, ຕ ໍາແໜ່ງ, ແລະຄວາມປອດພັຍ.

ແຕ່ສ່ິງທີ່ເງິນແລະວັດຖຸໄດ້ນໍາມາໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍກໍຄື: ຄວາມກະວົນກະວາຍ, ຄວາມອິດສາ, ໜີ້ສິນ, ມ້າງ 

ເພຄວາມສັມພັນ, ແລະຄວາມຜິດຫວັງ. ພຣະຄັມພີ ໂດຍສະເພາະພຣະກິດຕິຄຸນ ໄດ້ສອນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ 

ກ່ຽວກັບທັສນະທີ່ຖືກຕ້ອງເຣ່ືອງເງິນຄໍາແລະວັດຖຸ ໃນຊີວິດຂອງຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດທັງຫລາຍ.

1. ລງົທຶນໃນສິງ່ຊົວ່ຄາວ: (ລູກາ 12:15-21)

ເງິນເປັນເຣ່ືອງນ່ຶງທີ່ປາກົດຕົວຢູ່ເລ້ືອຍໃນການຂຽນຂອງທ່ານລູກາ, ທັງໃນພຣະທັມລູກາ ແລະພຣະທັມກິຈ 

ການ. ນອກນ້ັນ ເພງຂອງມາຣິອາ (ລູກາ 1:46-55), ບົດເທສນາທໍາອິດຂອງພຣະເຢຊູ (4:18-18), ຄວາມ 

ສຸກແລະວິບັດ (6:20-26), ຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງຜູ້ຫວ່ານ (8:5-15), ສາວົກສິບສອງຄົນອອກໄປປະກາດ (9: 3-

5; 10:2-12), ຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງເສດຖີແລະລາຊາໂຣ (16:19-31), ເຣ່ືອງເສດຖີໜຸ່ມ (18:18-27), ຄໍາອຸປ

ມາເຣ່ືອງເງິນມະນາ (19: 11-27), ແລະ ເງິນຖວາຍຂອງຍິງໝ້າຍ (21:1-4) ຕ່າງກໍໄດ້ເວົ້າເຣ່ືອງເງິນ ແລະ

ລະດັບທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງມັນໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊ່ືອ.
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ໃນລູກາ 12 ພຣະເຢຊູຊົງສອນໂດຍກົງເຣ່ືອງເງິນ. ພຣະອົງກໍາລັງສະເດັດໄປສູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ; ຝູງຄົນຢ່າງ 

ຫລວງຫລາຍກໍເຕ້ົາໂຮມກັນຢູ່ (12:1). ໃນຂະນະທີ່ພຣະເຢຊູກໍາລັງສ່ັງສອນຢູ່ກໍມີຊາຍຄົນນ່ຶງໄດ້ທູນຂໍໃຫ້ 

ພຣະອົງເປັນຜູ້ແບ່ງມໍຣະດົກໃນຄອບຄົວຂອງຕົນ (ຂ້ໍ 14); ພຣະອົງຊົງສວຍໂອກາດສ່ັງສອນເຣ່ືອງຄວາມ 

ໂລບມາກໂດຍໃຊ້ຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງເສດຖີໂງ່.

ເສດຖີຄົນນ່ຶງໄດ້ຜົລປູກຫລາຍຈົນບ່ໍມີບ່ອນເກັບ; ເຂົາຈ່ຶງວາງແຜນທີ່ຈະເກັບຜົນປູກຂອງຕົນໄວ້ເພ່ືອມ້ືໜ້າ

ໂດຍ ການສ້າງເລ້ົາເພ່ີມອີກ; ລາວພູມໃຈໃນສງຂອງທີ່ມີແລະບອກກັບຕົວເອງວ່າ "ຈ່ົງຢູ່ສະບາຍ ກິນແລະ

ດ່ືມດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເທາະ" (ຂ້ໍ 19). ໃນຂະນະດຽວກັນ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວຕ່ໍເຂົາວ່າ "ໂອ

ຄົນໂງ່ເອີຍ, ໃນຄືນວັນນ້ີ ເຂົາຈະເອ້ີນເອົາຈິດໃຈຂອງເຈ້ົາໄປຈາກເຈ້ົາ ແລ້ວສ່ິງຂອງທັງຫລາຍທີ່ເຈ້ົາຈັດແຈ່ງ

ໄວ້ນ້ັນຈະຕົກເປັນຂອງໃຜ?" (ຂ້ໍ 20).

ບ່ໍມີໃຜໃນພວກເຮົາທີ່ຢາກຈະເຫັນຄໍາພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາເຊ່ັນນ້ັນໃນຊີວິດ. ເສດຖີຄົນນ້ີໄດ້ເຮັດຫຍັງ 

ຜິດ? ຄວາມຈິງແລ້ວການວາງແຜນໃນຊີວິດບ່ໍແມ່ນຄວາມຜິດຂອງລາວ, ແຕ່ການບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຄື 

ຄວາມຜິດຂອງເສດຖີໃນເຣ່ືອງນ້ີ. ຄໍາວ່າຄົນໂງ່ໃນພຣະຄັມພີບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຄົນນ້ັນບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາ (ພສສ 14: 

1). ເສດຖີໄດ້ເພ່ິງໃນຊັບສິນຂອງຕົນ ແທນທີ່ຈະເພ່ິງພຣະເຈ້ົາ; ເຂົາຮັ່ງມີໃນໂລກ ແຕ່ຍາກຈົນໃນພຣະເຈ້ົາ.

2. ຝງູກາ ແລະດອກໄມ:້ (ລູກາ 12: 22-31)

ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ໂອກາດນ້ັນເພ່ືອສ່ັງສອນພວກສາວົກເຣ່ືອງຊັບສົມບັດ ແລະຄວາມກະວົນກະວາຍ ທີ່ພວກ 

ເຂົາກໍາລັງມີຢູ່. ຄົນໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູສ່ວນຫລາຍເປັນຊາວນານ້ອຍ ແລະຄວາມກະວົນກະວາຍຂອງ 

ພວກເຂົາແມ່ນເຣ່ືອງເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມ ແລະການຢູ່ກິນປະຈໍາວັນ; ພຣະທັມຂ້ໍ 22-23 ໄດ້ເວົ້າເຖິງເຣ່ືອງນ້ີ. ພຣະ 

ເຢຊູຊົງສອນພວກເຂົາບ່ໍໃຫ້ປັກຕາໃສ່ພາຣະທີ່ກໍາລັງແບກຢູ່ ແຕ່ໃຫ້ປັກຕາໃສ່ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ໃນພຣະທັມຂ້ໍ 24-25, ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ຕົວຢ່າງເຣ່ືອງຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍທຸກໆສ່ິງທີ່ພຣະອົງໄດ້ 

ຊົງສ້າງໄວ້; ຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງດູແລຝູງກາ, ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງດູແລພວກເຮົາຫລາຍກວ່າພວກກາຫລື? ຖ້າພຣະ

ເຈ້ົາຊົງດູແລດອກໄມ້, ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງດູແລພວກເຮົາຫລາຍກວ່າດອກໄມ້ຫລື? ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງສອນພວກ 

ສາວົກໃຫ້ສແວງຫາພຣະເຈ້ົາແລະໄດ້ໃຫ້ພຣະສັນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ຄວາມຂາດເຂີນໃນຊີວິດ ແລະພຣະອົງ 

ຈະເພ້ີມເຕີມສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ (ຂ້ໍ 31).

ສັງຄົມແລະສ່ິງແວດລ້ອມເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຢາກໄດ້ສ່ິງຂອງຫລາຍຂ້ຶນໂດຍບ່ໍຮູ້ຕົວ: ພຍາຍາມຫລາຍຂ້ຶນ,

ກະວົນກະວາຍຫລາຍຂ້ຶນ, ແລະບາງຄ້ັງລົງທຶນໃສ່ບ່ອນຜິດ.

3. ພສັດອຸັນຕະຣາຍ, ຈບັດວ້ຍຄວາມຣະວງັ: (1 ຕິໂມທຽວ 6: 6-10, 17-19)
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ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ເນ້ັນຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນເຣ່ືອງນ້ີໃນຈົດໝາຍເຖິງຕິໂມທຽວ. ໃນ 1 ຕິໂມທຽວ 6,

ໂປໂລໄດ້ສອນຈຸດສໍາຄັນຂອງຈົດໝາຍ: ພວກຄຣູສອນປອມໄດ້ຫວ່ານຄວາມສັບສົນຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງ 

ພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາໄດ້ສອນວ່າ "ການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງນ້ັນເປັນທາງທີ່ຈະໄດ້ກໍາໄລ" (6:5).

ພວກຜູ້ຕ່ໍຕ້ານໂປໂລກໍາລັງເດີນໄປສູ່ຄວາມພິນາດ ເພາະໄດ້ໃຊ້ພຣະສາສນາເພ່ືອຜົນປໂຍດເຣ່ືອງເງິນ.  

ເໝືອນສ່ິງທີ່ໄດ້ເກີດຂ້ຶນແລ້ວກັບພຣະເຢຊູ, ຄວາມໂລບມາກຂອງຄົນໃນຕອນນ້ີເປັນເຫດໃຫ້ໂປໂລຕ້ອງເວົ້າ 

ເຣ່ືອງເງິນ. ໃນຂ້ໍ 6, ໂປໂລໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າ "ການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງນ້ັນ ໄດ້ກໍາໄລ 

ຢ່າງມະຫາສານແກ່ຜູ້ຄົນທີ່ມີຄວາມພໍໃຈກັບສ່ິງຂອງທີ່ຕົນມີຢູ່." ທັສນະທີ່ຖືກຕ້ອງເຣ່ືອງສ່ິງຂອງ ຄືຄວາມ 

ຍິນດີໃນສ່ິງທີ່ຕົນມີຢູ່.

ໃນພຣະທັມຂ້ໍ 9-10, ໂປໂລໄດ້ສອນຜົນຂອງຄວາມໂລບມາກໃນຊີວິດ. ບ່ໍວ່າທາ່ນຈະທຸກຍາກ ຫລືຮັ່ງມີ,

ຈິດໃຈທີ່ປັກໃສ່ຊັບສົມບັດຈະນໍາ "ມະນຸດຈົມລົງໃນຄວາມວິນາດຈິບຫາຍເສ່ືອມສູນໄປ." ໂປໂລໄດ້ເຕືອນ 

ຕ່ໍໄປວ່າ "ການຮັກເງິນຄໍາເປັນເຄ້ົາມູນຂອງຄວາມຊ່ົວທຸກຢ່າງÖລາງຄົນຫລົງໄປຈາກຄວາມເຊ່ືອ ແລະແທງ 

ຕົວເອງຈົນຊອດດ້ວຍຄວາມເຈັບແສບຫລາຍປະການ" (ຂ້ໍ 10).

ໃນພຣະທັມຂ້ໍ 17-19, ໂປໂລໄດ້ເຕືອນບຸກຄົນທີ່ໄວ້ໃຈໃນຄວາມຮັ່ງມີວ່າ "ຢ່າເປັນຄົນມີໃຈອວດອ່ົງຖືຕົວ"

ແຕ່ໃຫ້ໄວ້ໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ "ຜູ້ຊົງປະທານສ່ິງສາຣະພັດໃຫ້ແກ່ເຮົາທັງຫລາຍຢ່າງບໍຣິບູນ." ຈິດໃຈເປັນຈຸດສໍາ 

ຄັນໃນເຣ່ືອງຊັບສົມບັດ; ໂປໂລສອນວ່າໃຫ້ຄົນຮັ່ງມີ ຈ່ົງຮັ່ງມີໃນການປະຕິບັດອັນດີງາມ" (ຂ້ໍ 8). ນ້ີຄືການ 

ລົງທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຈະຄົງຢ່ ູຊ່ົວນິຣັນ.

ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູ ແລະຂອງໂປໂລກົງກັນເຣ່ືອງການບໍຣິຫານຊັບສົມບັດທີ່ຈະມີຜົນຊ່ົວນິຣັນ. ການຈັດ

ລະດັບຂອງຊັບສົມບັດແລະສ່ິງຂອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊ່ືອທີ່ກໍາລັງຢູ່ໃນໂລກ ຊ່ຶງຖືເງິນເປັນໃຫຍ່

ເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິດັ

ຄໍາສອນໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ເຣ່ືອງເງິນເປັນເຣ່ືອງທີ່ແຈ້ງຂາວ. ພວກທີ່ຮັກເງິນຫລາຍກວ່າພຣະເຈ້ົາພາພວກ 

ເຮົາວຸ້ນວາຍ, ຫລົງໄຫລໄຝ່ຝັນ, ແລະຂາດຄວາມຍິນດີ. ພຣະທັມທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສອນໃຫ້ພວກເຮົາຫລີກເວັ້ນ

ການຮັກສ່ິງຂອງ.

ນ່ຶງ, ພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງເປັນນ່ຶງໃນຊີວິດພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຊ່ືອຟັງ ແລະສແວງຫາຣາຊອານາຈັກ

ພຣະເຈ້ົາກ່ອນທຸກຢ່າງ.
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ສອງ, ພວກເຮົາຕ້ອງສແວງຫາຄວາມພໍໃຈ. ເຖິງຈະເປັນໄດ້ຍາກ ແຕ່ກໍເປັນເຣ່ືອງທີ່ເຮັດໄດ້. ຫລີກເວັ້ນສ່ິງ

ທີ່ຈະຫລອກລວງໃຈ ເຊ່ັນຮ້ານຂາຍສ່ິງຂອງ ແລະອ່ືນໆໃນທໍານອງນ້ີ.

ສາມ, ຮຽນເປັນຄົນເພ່ືອແຜ່ ໂດຍນໍາເອົາສ່ິງຂອງທີ່ບ່ໍໃຊ້ແລ້ວໄປໃຫ້ຄົນອ່ືນທີ່ຂາດເຂີນ. ການເອົາສ່ິງຂອງທີ່ 

ມັດໃຈອອກຈາກຊີວິດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາລະຖ້ີມຄວາມໂລບ.

ຄໍາຖາມ:

1. ສ່ິງຂອງແນວໃດແດ່ທີ່ເປັນຕ້ົນເຫດຂອງການທົດລອງໃນຊີວິດທ່ານ (ເຄ່ືອງນຸ່ງ, ຣົດ, ເຄ່ືອງອີເລກ

ໂຕຣນິກ, ແລະຕ່ໍໆໄປ)

2. ແມ່ນຫຍັງເປັນຕ້ົນເຫດຂອງຄວາມບ່ໍພໍໃຈໃນຊີວິດທ່ານ

3. ແມ່ນຫຍັງແດ່ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈະເຣີນຂ້ຶນໃນພຣະເຈ້ົາ?

4. ສ່ິງຂອງແນວໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານກະວົນກະວາຍ?

5. ມີໃຜແດ່ ໃນພຣະຄັມພີທີ່ມີບັນຫາເພາະຄວາມໂລບ, ເງິນ, ແລະຊັບສົມບັດ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທ ີ9

ເຮດັທຸຣະກດິຢາ່ງສດັຊື່ແລະທ່ຽງທມັ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ສຸພາສິດ 11:1; ມີກາ 2:1-3; 6:8-15

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ສຸພາສິດ 11:1; ມີກາ 2:1-3; 6: 6-16

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ເຮັດແຕ່ສ່ິງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນທຸຣະກິດ

ປະຈໍາວັນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ຄວາມເຊ່ືອຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານມີສ່ວນແນວໃດແດ່ໃນການດໍາເນີນທຸຣະກິດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຕັດສິນໃຈວ່າຈະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອຄຣິສຕຽນເປັນຫລັກໃນທຸຣະກິດ.

ຄໍານໍາ

ຈຸດສໍາຄັນຂອງການດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມເຊ່ືອຢູ່ທີ່ວິທີພວກເຮົາດໍາເນີນທຸຣະກິດ. ພຣະເຈ້ົາຊົງຫ່ວງໃຍ

ເຣ່ືອງຄວາມສັດຊ່ືແລະກຽດສັກສີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ.

ໃນຍຸກຂອງຄວາມກ້າວໜ້າທາງເຣ່ືອງເທກໂນໂລຢີນ້ີ, ພວກເຮົາຈໍາຕ້ອງເພ່ິງຄົນອ່ືນສເມີໄປບ່ໍວ່າຈະເປັນ

ເຣ່ືອງແພດໝໍ, ເຣ່ືອງການສ້ອມແປງ, ຫລືເຣ່ືອງບໍຣິຫານເງິນຄໍາ. ມີຫລາຍໆຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຂາດຄວາມຮ້ ູ

ແລະຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຮັດດ້ວຍຕົວເອງ ແລະຕ້ອງເພ່ິງຄວາມສັດຊ່ືແລະສັກສີຂອງຄົນທີ່ຊ່ວຍເຮົາ.

ໃນຂະນະດຽວກັນພວກເຮົາຕ້ອງຖາມຕົວເອງວ່າ, ມີໃຜແດ່ທີ່ເພ່ິງຄວາມສັດຊ່ື ຫລືກຽດສັກສີຂອງພວກເຮົາ?

ພວກເຮົາເຄີຍເຮັດວຽກບ່ໍດີ, ໂກງເວລາຂອງນາຍຈ້າງ, ໂກງເວລາຂອງພະນັກງານ ຫລືເພ່ືອນຮ່ວມງານບ່ໍ?

ພຣະທັມໃນຕອນນ້ີສອນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງວິທີທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດວຽກງານ ແລະທຸຣະກິດປະຈໍາວັນ

ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເຊ່ືອ.

1. ທຣຸະກດິຢາ່ງມສີກັສ:ີ ຕາຊງິທີຖ່ກືຕອ້ງ: (ສຸພາສິດ 11:1)

ເວລາຄິດເຖິງ "ຕາຊ່ັງຂ້ີລັກ" ແລະ "ຕາຊ່ັງທີ່ຖືກຕ້ອງ," ພວກເຮົາອາດຈະເຫັນພາບຂອງຕາຊ່ັງທີ່ຫ້ອງການ 

ທ່ານໝໍ ຊ່ຶິງພຍາບານໃຊ້ຊ່ັງພວກເຮົາກ່ອນຈະເຂ້ົາຫ້ອງກວດ. ຄວາມຫວັງຂອງແຕ່ລະຄົນກໍຄືຢາກເຫັນ 

"ຕາຊ່ັງທີ່ຖືກຕ້ອງ." ຕາຊ່ັງເປັນສ່ິງທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດໃນສມັຍພຣະສັນຍາເດີມ; ການຄ້າຂາຍ, ການແລກປ່ຽນ,
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ແລະຫລາຍໆຢ່າງຕ້ອງໃຊ້ຕາຊ່ັງເປັນຫລັກ. ພຣະບັນຍັດທີສອງ 25: 13-16 ກ່າວປະນາມການໃຊ້ເຄ່ືອງຊ່ັງ 

ສອງອັນ: ເຄ່ືອງນ່ຶງເພ່ືອຊ້ື ແລະອີກເຄ່ືອງນ່ຶງເພ່ືອຂາຍ; ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກຽດຊັງຄົນສ້ໍໂກງ.

ໃນສຸພາສິດ 11, ຜູ້ຂຽນກ່າວວ່າ "ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກຽດຊັງຜູ້ທີ່ໃຊ້ຕາຊ່ັງຂ້ີຫລັກ." ການເຮັດທຸຣະກິດແບບບ່ໍ

ສັດຊ່ືເປັນການລ່ວງລະເມີດພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຊົງຖືວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນມີໂທດເທົ່າກັບ

ການໄຫວ້ພຣະທຽມ ຫລືໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບ (2 ຂ່າວຄາວ 34:33; ເຢຣະມີຍາ 16:18; ເອເສກຽນ 7: 20; 16:

36). ແຕ່ການດໍາເນີນທຸຣະກິດຢ່າງມີສັກສີກໍເປັນທີ່ພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.

2. ອາໍນາດນາໍສູ່ການສໍໂ້ກງ: (ມີກາ 2:1-3)

ໃນຕອນນ້ີ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາໄດ້ກ່າວເຖິງຕົວຢ່າງການສ້ໍກົງຫລາຍໆຢ່າງທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ

ແລະຢູດາ. ມີກາເຕືອນວ່າພັຍພິບັດຈະມາເຖິງບຸກຄົນທີ່ສ້ໍໂກງ, ຜູ້ທີ່ວາງແຜນເຮັດຊ່ົວ "ຂະນະທີ່ນອນຢູ່ເທິງ 

ຕຽງນອນ;" ຄວາມໝາຍກໍຄືວ່າ ຄົນສ້ໍໂກງຈະວາງແຜນໂກງໄວ້ລ່ວງໜ້າ ບ່ໍວ່າເຂົາຈະກິນຫລືນອນ. ພວກຜ້ ູມີ 

ໃນສມັຍຂອງມີກາພາກັນໂລບ, ຍຶດເອົາ, ແລະລັກຊັບສົມບັດຂອງປະຊາຊົນ.

ມີຕົວຢ່າງນ່ຶງໃນ 1 ກະສັດ 21 ດ່ັງນ້ີ: ກະສັດອາຮາບຢາກໄດ້ສວນອະງຸ່ນຂອງນາໂບດຊ່ຶງຢູ່ໃກ້ດິນຂອງຕົນ.

ເພາະເປັນມໍຣະດົກໃນຄອບຄົວ, ນາໂບດບ່ໍຍອມຂາຍໃຫ້ກະສັດອາຮາບ; ອາຮາບເກີດຄວາມໂສກເສ້ົາເພາະ

ບ່ໍໄດ້ຕາມໃຈ. ໃນທີ່ສຸດນາງເຢເສເບນເມັຍຂອງເພ່ິນກໍຊ່ວຍວາງແຜນທໍາລາຍອາໂບດຈົນສໍາເຣັດ ແລ້ວກໍ 

ໄດ້ຍຶດເອົາສວນຂອງອາໂບດ. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາໄດ້ປະນາມການກະທໍາຂອງກະສັດອາຮາມ; ພຣະ

ທັມມີກາ 2 ກ່າວໂທດບັນດາຜູ້ທີ່ບ່ໍສັດຊ່ື ແລະບອກເຖິງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ຕຽມໄວ້ສໍາລັບເຂົາ.

3. ເຄືອ່ງຖວາຍບູຊາປະຈາໍວນັ: (ມີກາ 6: 8-15)

ພຣະເຈ້ົາຊົງຕ້ອງການສ່ິງໃດຈາກພວກເຮົາທັງຫລາຍ? "ຂ້າພຣະເຈ້ົາຈະນໍາເອົາລູກງົວໂຕຕ້ ຸຍພີດີທີ່ສຸດມາ 

ເຜົາເປັນເຄ່ືອງບູຊາຖວາຍແກ່ພຣະອົງບ່ໍ?" (ຂ້ໍ 6). ຄໍາຕອບກໍຄື: ພຣະເຈ້ົາຊົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາ "ເຮັດ 

ສ່ິງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສະແດງຄວາມຮັກອັນໝັ້ນຄົງ, ແລະໃຊ້ຊີວິດໃນຄວາມສາມັກຄີທັມກັບພຣະເຈ້ົາຂອງພວກ 

ເຮົາດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈ" (ຂ້ໍ 8). ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ເນ້ັນເຣ່ືອງນ້ີອີກໃນພຣະທັມ ໂຣມ 12:1. ພຣະເຈ້ົາ 

ຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາປາກົດໃນຊີວິດແຕ່ລະມ້ືໆໄປ.

ພຣະທັມມີກາ 6: 8 ເນ້ັນເຣ່ືອງຄວາມສັດຊ່ືທ່ຽງທັມໃນການເຮັດທຸຣະກິດ, ຄວາມຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ, ແລະ 

ໃຊ້ຊີວິດດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈ. ນ້ັນຄືສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຕ້ອງການຈາກໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ໃນຂ້ໍ 9, ມີກາໄດ້ 

ເຕືອນຜູ້ອ່ານທັງຫລາຍວ່າ "ການຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນການສລາດ," ແລ້ວປ່ຽນຄໍາເວົ້າຈາກເຣ່ືອງໃນ

ພຣະວິຫານໄປເວົ້າເຣ່ືອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເມືອງ. ຂ້ໍ 10 ແລະ ຂ້ໍ 11 ເວົ້າເຣ່ືອງການໄດ້ຊັບສົມບັດໂດຍການ

ສ້ໍໂກງ ແລະໄດ້ເນ້ັນອີກເທື່ອນ່ຶງເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຊົງກຽດຊັງການໃຊ້ຕາຊິງປອມ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຖາມວ່າ 
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"ເຮົາຈະຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ຕາຊ່ັງແລະຕາຊິງປອມໄດ້ບ່ໍ?" ຄົນຮັ່ງມີຫາຜົນປໂຍດນໍາຄົນຍາກຈົນ (ຂ້ໍ 12)

ແລະການພິພາກສາອັນຮ້າຍຂາດຈະມາເຖິງຜູ້ບ່ໍສັດຊ່ື (ຂ້ໍ 13-16).

ມຜີູນ້ຶງ່ທີ່ກາໍລງັເບິງ່ຢູ່

ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນກໍພົບກັບບັນຫາເຣ່ືອງກຽດສັກສີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນບ່ໍວ່າຈະຢູ່ໃນຄອບຄົວແລະວຽກງານ.

ພວກເຮົາມັກຄົນທີ່ບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ ຫລືເຮັດວຽກບ່ໍດີບ່ໍ? ພວກເຮົາເຄີຍແກ້ຕົວຕາງຄົນອ່ືນບ່ໍ? ພວກເຮົາເຄີຍເອົາ 

ປຽບຄົນອ່ືນບ່ໍ? ພວກເຮົາເຄີຍຕ່ືມເວລາວຽກ, ເພ້ີມຄວາມ, ຫລືເວົ້າເພ້ີມບ່ໍ?

ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາລືມ ສຸພາສິດ 11:1. ພຣະເຈ້ົາຈະພິພາກສາທຸກສ່ິງທີ່ພວກເຮົາເຮດັ, ພຣະອົງຈະພໍພຣະທັຍ

ຫລືຈະຊົງກຽດຊັງ. ໂປໂລໄດ້ສອນຄຣິສຕຽນທີ່ໂກໂລຊາຍວ່າ "ຈ່ົງເຮັດດ້ວຍນ້ໍາໃສໃຈຈິງ ດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງ 

ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດທີ່ເຈ້ົາເຮັດນ້ັນ ຈ່ົງເຮັດດ້ວຍເຕັມໃຈ ເໝືອນເຮັດຖວາຍແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນ 

ເຈ້ົາÖອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຮັບມໍຣະດົກເປັນຄ່າບໍາເໜັດເພາະວ່າຜູ້ທີ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ

ຮັບໃຊ້ ນ້ັນກໍແມ່ນພຣະຄຣິດເຈ້ົາ" (ໂກໂລຊາຍ 3:23-24).

ບົດຮຽນນີ ້ແລະຊວີດິ

ການສ້ໍໂກງຕາຊິງອາດຈະເປັນເຣ່ືອງທີ່ພວກເຮົາຄິດບ່ໍເຖິງໃນຊີວິດນ້ີ, ແຕ່ບົດຮຽນນ້ີກໍາລັງເວົ້າກັບພວກເຮົາ 

ທຸກຄົນ. ບາງຄົນຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ໄກຈາກພວກເຮົາແລະພຣະອົງບ່ໍຊົງສົນໃຈໃນເຣ່ືອງເລັກນ້ອຍໃນຊີວິດ 

ຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາຊົງຢູ່ໃກ້ທຸກຄົນທີ່ເອ້ີນອອກພຣະນາມຂອງພຣະອົງໃນ 

ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພຣະອົງຊົງຫ່ວງໃຍເຣ່ືອງວຽກງານ, ເຣ່ືອງອຸປນິສັຍ, ເຣ່ືອງກຽດສັກສີຂອງພວກເຮົາ.

ພຣະທັມໃນຕອນນ້ີສອນໃຫ້ພວກເຮົາລະວັງເຣ່ືອງຂອງເລັກນ້ອຍເຊ່ັນການເຮັດວຽກພໍແຕ່ແລ້ວ, ການຕົວະ

ເລັກນ້ອຍ, ການຊ່ວຍຕົວເອງກັບສ່ິງຂອງຜູ້ອ່ືນ, ຫລືການເຮັດແບບບ່ໍເຕັມຮ້ອຍ. ພຣະເຈ້ົາຊົງກຽດຊັງຜູ້ໂກງ

ຕາຊິງຫລືຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດເວລາບ່ໍມີຄົນເບ່ິງ. ກຽດສັກສີໝາຍເຖິງຄວາມສັດຊ່ື ແລະການຖ່ອມໃຈໃນການນະມັສ

ການພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາໃນວັນອາທິດ ຈະຕ້ອງປາກົດແຈ້ງຢູ່ໃນການເຮັດວຽກ ແລະການດໍາເນີນຊີວິດ

ຂອງພວກເຮົາພາຍໃນສັປດາດ້ວຍ.

ຄໍາຖາມ:

1. ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເວລາຫົວໜ້າ ຫລືນາຍຈ້າງ ສ່ັງໃຫ້ເຮັດບາງຢ່າງທີ່ບ່ໍຍຸດຕິທັມ ຫລືອາດເປັນ 

ພັຍຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ?

2. ທ່ານເຄີຍເຫັນບຸກຄົນທີ່ເຮັດທຸຣະກິດແບບຜິດຈັນຍາ (unethical) ຫລືສ້ໍໂກງແກ້ຕົວວິທີໃດແດ່?

3. ມີການທົດລອງປະເພດໃດແດ່ໃນວຽກງານຂອງທ່ານ ທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄໍາສອນໃນບົດຮຽນນ້ີ?
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4. ທ່ານຈັດການ ຫລືແກ້ໄຂກັບເພ່ືອນຮ່ວມງານທີ່ເຮັດຜິດຈັນຍາວິທີໃດ?

5. ມີຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທັມ, ຄວາມຮັກອ່ອນຫວານ, ແລະຄວາມຖ່ອມໃຈ 

ໃນວຽກງານ ແລະໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທ ີ10

ຍນິດໃີນຄວາມສມັພນັຂອງການສມົຣດົ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 2: 18-25; ເຮັບເຣີ 13:4

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ປະຖົມມະການ 2: 18-25; ເຮັບເຣີ 13:4

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຄືໃຫ້ສາມີພັລຍາສັດຊ່ືໃນຄວາມສັມພັນແລະຍິນ

ດີໃນຄວາມໃກ້ຊິດ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ມີວິທີໃດແດ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງຄູ່ສົມຣົດແໜ້ນໜຽວຂ້ຶນ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອນໍາພຣະຄໍານ້ີໄປໃຊ້ໃນການເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງຄູ່ສົມຣົດແໜ້ນ

ໜຽວຂ້ຶນ.

ຄໍານໍາ

ພຣະຄັມພີສອນພວກເຮົາເຣ່ືອງເປ້ົາໝາຍຂອງການສົມຣົດ. ພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ການສົມຣົດເປັນ 

ບ່ອນສໍາລັບຄວາມສັມພັນອັນສັດຊ່ື ແລະຄວາມຊົມຊນຍິນດີລະຫວ່າງຊາຍແລະຍິງ. 

ຫລາຍຄົນບ່ໍຢາກເວົ້າເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງການສົມຣົດເພາະມັນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຄິດເຖິງຄວາມເຈັບປວດ

ທີ່ໄດ້ປະສົບມາ. ແນ່ນອນທີ່ສຸດຫລາຍຄົນໃນສມັຍນ້ີໄດ້ເຫັນຄວາມລ້ົມເຫຼວ ແລະຜົນຮ້າຍຂອງການຢ່າຮ້າງ.

ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີຫລາຍຄົນມີປະສົບການດີໃນຄອບຄົວ; ພວກເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມສັມພັນດີ ແລະຊົມຊ່ືນ 

ຍິນດີໃນຄວາມສັມພັນຂອງເຂົາເຈ້ົາ.

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄູ່ສົມຣົດມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແລະແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເກີດຄວາມຂົມຂ່ືນ? ຄໍາ 

ຕອບມີຫລາຍເຕັມທີ; ແຕ່ພຣະຄັມພີໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບການສົມຣົດ. ພຣະ 

ເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ສາມີພັລຍາມີຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍກັນ ແລະໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຄວາມໃກ້ຊິດ.

1. ບໍມ່ຄີູທ່ີເ່ໝາະສມົ: (ປະຖົມມະການ 2: 18-20)

ພຣະຜູ້ສ້າງເປັນຜູ້ກ່ໍຕ້ັງການສົມຣົດ. ໃນປະຖົມມະການພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ 

ແລະຫລັງຈາກນ້ັນພຣະອົງໄດ້ຊົງເຫັນວ່າທຸກຢ່າງດີຫລາຍ. ແຕ່ໃນຂ້ໍ 18, ພຣະເຈ້ົາຊົງເຫັນວ່າ "ບ່ໍເປັນການ

ດີ" ທີ່ຜູ້ຊາຍຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງຂ້ຶນນ້ັນຈະຕ້ອງຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ.
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ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພຣະຄັມພີ ແລະປະສົປການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານພຣະພອນໃຫ້ 

ບາງຄົນຢູ່ເປັນໂສດ; ສະນ້ັນພວກເຮົາກໍບ່ໍຄວນປະນາມບຸກຄົນທີ່ຕັດສິນໃຈຢ່ ູໃນສະພາບນ້ັນ, ແລະພຣະເຢຊູ 

ຄຣິດເອງກໍຊົງເປັນໂສດເວລາພຣະອົງຊົງມາເກີດເປັນມະນຸດ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງສັດທັງຫລາຍຂ້ຶນມາເພ່ືອເປັນເພ່ືອນຂອງອາດາມ ແຕ່ປາກົດວ່າ "ບ່ໍມີສັດໂຕໃດ

ເລີຍເປັນຜູ້ຊ່ອຍຊູທີ່ເໝາະສົມແກ່ລາວ" (ຂ້ໍ 20). ສັດບ່ໍສາມາດສ່ືສານກັບມະນຸດໂດຍລະອຽດໄດ້ ແລະ 

ນອກນ້ັນມະນຸດຢູ່ຖານະສູງກ່ວາສັດໃນການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈ້ົາ.

2. ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົປະທານ: (ປະຖົມມະການ 2:21-25)

ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ທັນທີວ່າອາດາມຕ້ອງການເພ່ືອນປະເພດໃດ; ພຣະອົງຈ່ຶງໄດ້ຊົງສ້າງຜູ້ຍິງ ຈາກກະດູກຊີກນ່ຶງ 

ຂອງຜູ້ຊາຍ. "ແລ້ວພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານກໍຊົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍນ້ັນ ນອນຫັຼບສນິດÖພຣະອົງເອົາກະດູກ 

ຂ້າງມາສ້າງເປັນຜູ້ຍິງ ແລະນໍານາງມາມອບໃຫ້ລາວ" (ຂ້ໍ 21-22).

ອາດາມຊົມຊ່ືນຍິນດີເມ່ືອລາວໄດ້ຜູ້ຍິງມາເປັນຜູ້ຊ່ວຍ; "ດ້ວຍເຫດນ້ີ ຜູ້ຊາຍຈ່ຶງຈາກພ່ໍແມ່ແລະໄປຕິດພັນ 

ກັບເມັຽຂອງຕົນ ແລະທັງສອງກໍກາຍເປັນນ່ຶງ" (ຂ້ໍ 24). ໃນການສົມຣົດ, ຊາຍແລະຍິງຊ່ຶງເປັນສອງໄດ້ກາຍ 

ເປັນນ່ຶງ. ສະນ້ັນການແຍກຈາກກັນເພາະການຢ່າຮ້າງ ຫລືການຕາຍຈ່ຶງນໍາຄວາມໂສກເສ້ົາມາສູ່ຄອບຄົວ.

ການຮ່ວມເພດເປັນສ່ິງເຊ່ືອມໂຍງເນ້ືອກາຍແລະຈິດວິນຍານຂອງຄູ່ສາມີພັລຍາໃຫ້ "ເປັນນ່ຶງ," ຄຣິສຕຽນຢ່າ

ຖືວ່າການຮ່ວມເພດເປັນເຣ່ືອງຫລ້ິນ ເພາະການຮ່ວມເພດນອກການສົມຣົດເປັນເຣ່ືອງຜິດຕ່ໍພຣະຄໍາຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ. ການຮ່ວມເພດແມ່ນຂອງຄູ່ສາມີພັລຍາເທົ່ານ້ັນ. ອາດາມແລະຜູ້ຍິງ "ໄດ້ເປືອຍກາຍຢູ່ ແຕ່ເຂົາບ່ໍ 

ຮ້ ູສຶກລະອາຍກັນເລີຍ" (ຂ້ໍ 25). ພວກເຂົາໄດ້ມີຄວາມສັມພັນອັນບໍຣິບູນກັບພຣະເຈ້ົາແລະກັບກັນແລະກັນ.

ຄວາມບາບຍັງບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກ ແລະພວກເຂົາຢູ່ດ້ວຍກັນຢ່າງບໍຣິສຸດ ເພາະພວກເຂົາກໍາລັງຢູ່ໃນສວັນ.

3. ສວນັເສັຽແລວ້ບໍ?່: (ເຮັບເຣ ີ13:4)

ສວັນບ່ໍໄດ້ເສັຽໄປໂດຍຈະບ່ໍກັບມາອີກ. ເວລາຄວາມບາບເຂ້ົາມາໃນໂລກ, ພາບພົດອັນສວຍງາມທີ່ພຣະເຈ້ົາ 

ຊົງສ້າງໄວ້ສໍາລັບຄູ່ສົມຣົດກໍເລ້ີມເປິະເປ້ືອນ. ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງລົດລະທີ່ຈະໃຫ້ຮູບ 

ພາບອັນສວຍງາມຂອງການສົມຣົດນ້ັນ ໄດ້ກັບຄືນມາອີກ. ຄູ່ສົມຣົດໃນປັດຈຸບັນພົບກັບອຸປສັກຫລາຍຢ່າງ.

ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີໄດ້ໜູນໃຈຄຣິສຕຽນໃນສມັຍແລກໃຫ້ພາກັນນັບຖືການສົມຣົດ "ແລະໃຫ້ຕຽງສົມຣົດ 

ເວັ້ນຈາກຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ" ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ສະຖາປະນາສະຖາບັນການສົມຣົດ. ພຣະອົງຊົງມີພຣະ

ປະສົງໃຫ້ຄູ່ສົມຣົດສັດຊ່ືຕ່ໍກັນ.
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ເພາະການສົດຣົດເປັນຄວາມສັມພັນຂອງຄົນສອງຄົນທີ່ກາຍມາເປັນນ່ຶງດຽວ, ການຫລ້ິນຊ້ ູກໍເປັນເຣ່ືອງຕ້ອງ 

ຫ້າມ; "ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງພິພາກສາລົງໂທດ ຄົນທີ່ເຮັດຜິດປະເວນີ" (ຂ້ໍ 4). ຂໍໃຫ້ຄູ່ສົມຣົດຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນ 

ກັນແລະກັນ ແລະໃຫ້ພຍາຍາມຮັກສາສວັນຢູ່ໃນໂລກມະນຸດໄວ້.

ບົດຮຽນນີ ້ແລະຊວີດິ

ທ່ານຈະຮັກສາການສົມຣົດໄວ້ໃຫ້ງົດງາມແລະໝັ້ນຄົງຢ່ ູໄດ້ຢ່າງໃດ? ຄໍາຕອບທີ່ງ່າຍກໍຄື: ຈ່ົງສນິດຢູ່ກັບພຣະ 

ເຈ້ົາແລະສນິດຢູ່ກັບກັນແລະກັນ. ເວລາສາມີພັລຍາຢູ່ໃກ້ພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະພຍາຍາມເຮັດແຕ່ສ່ິງທີ່ 

ຈະຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາ ໃນຄອບຄົວ. ຫລາຍຄອບຄົວແຕກຮ້າງເພາະມີຝ່າຍດຽວທີ່ສນິດກັບພຣະເຈ້ົາ;

ເມ່ືອສາມີແລະພັລຍາແຕ່ລະຄົນຢູ່ໃກ້ພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຂົາເຈ້ົາກໍຈະຢູ່ໃກ້ກັນ ຢ່າງອັຕະໂນມັດ.

ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບພຣະເຢຊູຄຣິດຂອງພວກເຮົາ; ເຖິງວ່າຫລາຍຄອບຄົວກໍາລັງແຕກແຫງ, ພຣະອົງ 

ຊົງໃຫ້ໂອກາດພວກເຮົາທີ່ຈະຄືນດີກັນໄດ້. ຖ້າຄອບຄົວທ່ານມີຄວາມສຸກ ໃຫ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ແລະ 

ໃຫ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ. ແຕ່ຖ້າຄອບຄົວຂອງທ່ານກໍາລັງຊຸດໂຊມຢູ່, ຈ່ົງຢ່າລືມວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງສາມາດທີ່ 

ຈະປນປົວຄວາມສັມພັນ ຫລືຫົວໃຈທີ່ແຕກແຫງໃຫ້ຄືນດີໄດ້.

ຄໍາຖາມ:

1. ປະຖົມມະການ 3:7 ເວົ້າວ່າ, "ຫລັງຈາກກິນໝາກໄມ້ແລ້ວ ພວກເຂົາກໍມີຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນທັນໃດ 

ແລະທັງຮູ້ວ່າພວກເຂົາເປືອຍກາຍ." ປຽບທຽບໃສ່ ປະຖົມມະການ 2:25 ທີ່ວ່າ, "ຊາຍແລະຍິງໄດ້ 

ເປືອຍກາຍຢູ່ ແຕ່ເຂົາບ່ໍຮ້ ູສຶກລະອາຍກັນເລີຍ." ການບ່ໍຮູ້ສຶກລະອາຍກັນໜີໄປໃສແລ້ວ? ຄວາມ 

ບາບມີຜົນຮ້າຍແນວໃດຕ່ໍການສົມຣົດ?

2. ທ່ານເຫັນພ້ອມຫລືບ່ໍໃນຄໍາເວົ້າຕ່ໍໄປນ້ີ: "ຖ້າຜູ້ໃດຍັງບ່ໍພ້ອມທີ່ຈະອອກຈາກເຮືອນພ່ໍແມ່, ຜູ້ນ້ັນກໍບ່ໍ 

ພ້ອມທີ່ຈະແຕ່ງງານ"?

3. ຄິດເຖິງສາມີພັລຍາຄູ່ນ່ຶງໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ ທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ແຕ່ງງານກັນມາຫລາຍກວ່າ 

50 ປີແລ້ວ. ແມ່ນຫຍັງແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມສໍາເຣັດ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທີ 11

ຊ່ອຍເດກັໃຫຍເ່ປນັຜູໃ້ຫຍ່

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 128; ມັດທາຍ 19:13-15; ເອເຟໂຊ 6:1-4

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ 128; ມັດທາຍ 19:13-15;

ເອເຟໂຊ 5: 25--6:4

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານລູກເປັນສົມບັດອັນລ້ໍາຄ່າດ້ວຍເຫດ

ນ້ີເຮົາຄວນຈະເບ່ິງແຍງແລະນໍາພາໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ເຮົາຈະເປັນຕົວຢ່າງແນວໃດໃນບ້ານ, ໃນໂບດ ແລະທີ່ສາທາຣະ

ນະຕ່າງໆເພ່ືອເປັນແບບຢ່າງອັນດີງາມແກ່ລູກ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ມີຊີວິດໃນພຣະທັມເພ່ືອເປັນແບບຢ່າງ

ໃຫ້ລູກກໍາລັງຮຽນດ້ວຍການເບ່ິງ.

ຄາໍນາໍ

ທ່ານຄົງຈ່ືໄດ້ກ່ອນໜ້າທ່ານຈະເຂ້ົາໂຮງຮຽນນ້ັນ  ຈະຕ້ອງມີອາຍຸຫົກປີທາງໂຮງຮຽນຈ່ຶງຮັບເຂ້ົາເປັນນັກຮຽນ,

ລາງຄົນນ້ອຍບ່ໍໜ້າຈະເຖ ິງຫົກປີແຕ່ພ່ໍແມ່ຢາກໃຫ້ໄປໂຮງຮຽນ ແຕ່ທາງໂຮງຮຽນພັດມີວິທີແທກອາຍຸໂດຍເອົາ

ມືຂ້າມຫົວໄປແຕະຫູຂ້າງນ່ຶງຫາກອາຍຸລາວຄົບຫົກປີມືລາວກໍຈະເຖ ິງຫູ. ສໍາລັບໃນຕ່າງປະເທດອາຍຸຫ້າປີກໍ

ສາມາດໄປໂຮງຮຽນອານຸບານໄດ້ແລ້ວ. ແຕ່ກ່ອນໜ້າໄປໂຮງຮຽນພວກລູກຫລານຂອງເຮົາໄດ້ຮຽນວັນລະ 

24 ຊ່ົວໂມງຈາກພ່ໍແມ່ຂອງລາວ   ດ່ັງນ້ັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃກ້ກັບພວກລູກຫລານຄວນຣະວັງໃນການໃຊ້ຊີ 

ວິດຂອງຕົນເປັນແບບຢ່າງອັນດີງາມແກ່ລູກຫລານຂອງຕົນ.

1. ບາໍເໜດັຂອງຜູ້ຂບັຕາມ: (ເພງສັຣເສີນ 128)

ເພງຍອດນິຍົມໃນໂບດ Protestant ທຸກວັນນ້ີແມ່ນເພງສ້ັນ (Contemporary music) ສ່ວນເພງຈາກ    

ປ້ືມບົດເພງສັຣເສີນ (Hymnal) ນ້ັນໄດ້ຈືດຈາງຫາຍໄປເກືອບທຸກໂບດທຸກພາສາ. ທ່ານຄົງເຂ້ົາໃຈຄໍາວ່າ 

Protestant ແປວ່າ ຄຣິສຕຽນບ່ໍແມ່ນ Catholic or eastern Church. ດ່ັງນ້ັນ Catholic ຈ່ຶງບ່ໍຮ້ອງຕົນ

ເອງວ່າຄຣິສຕຽນ.
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ບົດເພງສັຣເສີນໃນພຣະທັມຄັມພີເປັນບົດເພງທີ່ເກ່ົາແກ່ຫລາຍກວ່າ Hymnal ແຕ່ເປັນເພງສ້ັນທີ່ກະສັດໄດ້

ແຕ່ງຂ້ຶນດ້ວຍອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກເພ່ືອສ່ັງສອນຕັກເຕືອນປະຊາຊົນໂດຍໃຊ້ທາງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາ, ມາເຖ ິງສມັຍນ້ີຄຣິສຕຽນຍັງສືບຕ່ໍຄວາມຄຶດຂອງກະສັດດາວິດ, ແລະກະສັດໂຊໂລໂມນ ຄຣິສຕຽນ

ທັງຫລາຍໄດ້ແຕ່ງເພງສ້ັນເພ່ືອຮ້ອງສັຣເສີນແລະຮ້ອງເພ່ືອຕັກເຕືອນສ່ັງສອນຄຣິສຕຽນ  ແລະຮ້ອງເພ່ືອຜູ້ຟັງ

ຈະໄດ້ຟັງແລ້ວກັບໃຈເຊ່ືອພຣະເຢຊູ. ສລຸບແລ້ວເພງສ້ັນທີ່ໂບດທັງຫລາຍນິຍົມກັນຮ້ອງໃນໂບດທຸກວັນນ້ີ ບ່ໍ

ແມ່ນເຣ່ືອງໃໝ່ ແຕຍັງເກົ ່າໄປກວ່າ Hymnal ອີກຕ້ັງຫລາຍເທົ່າ.

ໃນບົດເພງສັຣເສີນ 128 ໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍຄໍາວ່າ  ìຄວາມສຸກî ສ່ວນຫລາຍເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າຄວາມສຸກແມ່ນ 

ການຢູ່ດີກິນດີ, ມີເງິນຄໍາດ່ັງນ້ີເປັນຕ້ົນ ແຕ່ພຣະທັມຕອນນ້ີໄດ້ເວົ້າເລິກໄປກວ່ານ້ັນຄື ຄວາມສຸກອັນແທຈິ້ງ

ເປັນຂອງຜູ້ທີ່ຢ້ານຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ ແປວ່າຜູ້ທີ່ເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍ 1). ເຣ່ືອງນ້ີມີຄວາມໝາຍ 

ວ່າໃຜກໍຕາມທີ່ເຮັດຕາມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະເຈ້ົາຈະມີຄວາມສຸກ. ເພງສັຣເສີນ 128 ໄດ້ຍົກຊີວິດຊາວນາ

ມາເປັນຮູບພາບໃນ ຂ້ໍ 2-3 ຮູບພາບຕອນນ້ີຄ້າຍຄືຊາວນາທີເ່ຮັດງານດ້ວຍເຫ່ືອແຮງຂອງຕົນບ່ໍໄດ້ລັກໂລບ

ດ້ວຍວ່າຢໍາເກງ, ສໍາລັບເມັຽຂອງລາວຈະເປັນຄືຕ້ົນອະງຸ່ນທີ່ເກີດໝາກອອກຜົນເປັນຮ້ອຍເປັນພັນນ້ັນມີ

ຄວາມໝາຍວ່າ ບັນດາລູກຫລານທີເ່ກີດມາຕ້ັງຫລວງຫລາຍນ້ັນຈະເປັນລູກຫລານທີ່ຢູ່ໃນໂອວາດຂອງບິດາ

ມານດາ ແລ້ວພວກລູກຫລານເຫລ່ົານ້ັນກໍຈະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ ເພາະພ່ໍແມ່ຂອງເຂົາໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາເປັນ

ແບບຢ່າງອັນຈົບງາມສໍາລັບເຂົາແລ້ວ. ìພອນຢ່າງນ້ີແມ່ນໃຜເດຈະໄດ້ຮັບໜໍ ແນ ່ນອນກໍແມ່ນຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຟັງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫ້ັນແລ້ວî (ຂ້ໍ 4). ຄອບຄົວຮັກຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ, ບ່ໍລັກໃຈກັນ, ລູກເຕ້ົາຢູ່ໃນໂອວາດ 

ຂອງພ່ໍແມ່   ແລະຍັງຕິດຕາມເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາເພາະພ່ໍແມ່ເປັນແບບຢ່າງ ພອນນ້ີຍ່ິງກວ່າຢູ່ດີກິນດີຕ້ັງຫລາຍ 

ເທົ່າ.

2. ຊງົເຫນັເດກັນອ້ຍມຄີຸນຄາ່: (ມັດທາຍ 19:13-15)

ຊົງເຫັນເດັກນ້ອຍມີຄ່າເທົ່າກັບຜູ້ໃຫຍ່ ເປັນພຣະທ ັມສ້ັນໆ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍເລິກ, ເດັກນ້ອຍທີກ່່າວນ້ີ ໄດ້

ມານໍາພ່ໍແມ່ຂອງເຂົາ ìຂນະທີເ່ຂົາໄດ້ພາພວກເດັກນ້ອຍມາຫາພຣະອົງ ເພ່ືອຈະໃຫ້ພຣະອົງວາງພຣະຫັດ

ແລະອ້ອນວອນເພ່ືອເຂົາî (ຂ້ໍ 13ກ). ພຣະທັມຕອນນ້ີສອນເຮົາໃຫ້ເອົາແບບຢ່າງພ່ໍແມ່ນໍາລູກມາຫາພຣະເຢ

ຊູເພ່ືອຂໍພຣະພອນ ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອເຮົາພາລູກມາໂບດຄວນຄຶດສເມີວ່າເຮົາຈະນໍາພາລູກຂອງເຮົາມາຫາພຣະ

ເຢຊູເພ່ືອຂໍພຣະພອນ, ìແຕ່ພວກສາວົກໄດ້ຫ້າມປາມî (ຂ້ໍ 13ຂ). ເພາະວ່າ;

1. ພວກສາວົກເຫັນວ່າເດັກນ້ອຍບ່ໍສໍາຄັນເທື່ອ.

2. ພວກສາວົກຮັກພຣະເຢຊູ ບ່ໍຢາກໃຫ້ພຣະອົງເມ່ືອຍແລະເສັຽເວລານໍາເດັກນ້ອຍ.

ຫລາຍເທື່ອເຮົາມັກຈະຕິສາວົກວ່າຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເດັກນ້ອຍມາຫາພຣະເຢຊູ  ແຕ່ເຮົາບ່ໍໄດ້ເບ່ິງວ່າສາວົກຮັກພຣະ

ເຢຊູບ່ໍຢາກໃຫ້ເສັຽເວລານໍາເດັກນ້ອຍ. ພວກເຮົາພາລູກມາໂບດທຸກວັນອາທິດ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ພາມາຫາພຣະເຢຊູ 

ດ້ວຍວ່າເຮົາບ່ໍສົນໃຈນໍາເດັກນ້ອຍເທົ່າໃດ ເມື່ອເຮົາບ່ໍຊອກຫາລູກໃນໂມງນະມັສການຄືຊອກຫາລູກຍາມກິນ

ເຂ້ົາ ລູກເຮົາກໍຈະແລ່ນຫລ້ິນຊ່ືໆບ່ໍໄດ້ຮັບອາຫານຝ່າຍຈິດວນິຍານ  ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອໃຫຍ່ມາເຂົາຈ່ຶງເຊົາມາໂບດ.

ພຣະເຢຊູຊົງຮັກເດັກນ້ອຍແລະຕ້ອງການໃຫ້ເດັກນ້ອຍມາຫາພຣະອົງບ່ໍແມ່ນມາໂບດຊ່ືໆ ìຈ່ົງປ່ອຍໃຫ້ເດັກ

ນ້ອຍມາຫາເຮົາ ຢ່າຊູ່ຫ້າມເຂົາî (ຂ້ໍ 14ກ).
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ìເພາະວ່າຣາຊອານາຈັກແຜ່ນດິນເປັນຂອງ ຄົນທີ່ເປັນເໝືອນເດ ັກນ້ອຍເຫລ່ົານ້ີແຫລະî (ຂ້ໍ 14ຂ). ໝາຍ

ຄວາມວ່າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ມີໃຈຢາກມາຫາພຣະອົງຄືເດັກນ້ອຍເຫລ່ົານ້ີຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ 

ເປັນມໍຣະດົກ. ອີກປະການນ່ຶງພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ìເຫດສັນນ້ັນຖ້າຜູ້ໃດຖ່ອມຕົວລົງເໝືອນເດັກນ້ອຍຜູ້ນ້ີ ຜູ້

ນ້ັນແຫລະ, ເປັນໃຫຍ່ໃນຣາຊອານາຈັກສວັນ ຖ້າຜູ້ໃດຈະຮັບເດັກນ້ອຍຜູ້ນ່ຶງຢ່າງນ້ີໄວ້ໃນນາມຂອງເຮົາ ຜູ້

ນ້ັນກໍໄດ້ຮັບເຮົາ  ຖ້າຜູ້ໃດເຮັດໃຫ ້ຄົນນ່ຶງໃນໝູ່ເດ ັກນ້ອຍເຫລ່ົານ້ີທີ່ເຊ່ືອເຮົາໃຫ້ຫລົງຜິດ ຖ້າເອົາຫີນໂມ້ກ້ອນ

ໃຫຍ່ຜູກຄໍຜູ້ນ້ັນຈົມລົງທະເລເລິກກໍດີກວ່າî (ມັດທາຍ 18:4-6). ìຊົງວາງພຣະຫັດໃສ່ເດັກນ້ອຍî (ຂ້ໍ 15).

ແປວ່າ 1. ຍອມຮັບເຂົາໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມ. 2. ວາງມືອວຍພອນເຂົາ.

3. ພໍແ່ມແ່ລະລກູ: (ເອເຟໂຊ 6:1-4)

ຈາກຂ້ໍ 1-3 ແມ່ນໂປໂລເວົ້າກັບພວກລູກຂອງຄຣິສຕຽນ ທີ່ສາມາດແຍກອອກເປັນສອງພາກໃຫຍ່ດ່ັງນ້ີ;

1. ເປັນພຣະບັນຍັດຂ້ໍ 5 ໃນພຣະບັນຍັດສິບປະການ. (ອົພຍົບ 20:12).

2. ເປັນຫລັກຈະຣິຍະທັມຂອງຄຣິສຕຽນ (Christian ethic).

ຄໍາວ່າຈະຣິຍະທັມເປັນຄໍາເວົ້າທີເ່ຮົາບ່ໍຄຸ້ນເຄີຍກັບຄໍາເວົ້າຄໍານ້ີ ແມ່ນແຕ່ຈະສະກົດຂ້າພະເຈ້ົາກໍຍັງບ່ໍແນ່ໃຈ

ວ່າຈະສະກົດແນວໃດ        ແຕ່ຄໍາເວົ້ານ້ີແປວ່າ ຄວາມຄຶດແລະການປະພຶດດີຫລືບ່ໍດີຂອງຄຣິສຕຽນ. (the

discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation).

ຄວາມສໍາຄັນເພ່ືອກະຕ້ ຸນຈິດໃຈພວກລູກທັງຫລາຍໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພ່ໍແມ່ຂອງຕົນມີຢູ່ສ່ີປະການຄື;

1. ìເຊ່ືອຟັງບິດາມານດາ ເພາະເຫັນແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 1ກ).

2. ìເປັນການຖືກຕ້ອງî (ຂ້ໍ 1ຂ).

3. ìເປັນພຣະບັນຍັດຂ້ໍຕ້ົນî (ຂ້ໍ 2).

4. ìເພ່ືອຢູ່ເຢັນເປັນສຸກແລະມີອາຍຸໝັ້ນຍືນî (ຂ້ໍ 3).

ຄໍາເວົ້າສອງຄໍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ບ່ໍຄືກັນເຊ່ັນ ຄໍາວ່າ ìເຊືອ່ຟງັ ແລະ ໃຫກ້ຽດî (Obeying and honoring)

 ເຊ່ືອຟັງ ແມ່ນເຮັດຕາມຄໍາບອກສ່ັງໃຫ້ເຮັດ (To do as one is told).

 ໃຫ ້ກຽດ ແມ່ນ ຮັກແລະນັບຖື (Respect and love).

ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງເວົ້າກັບພວກເດັກນ້ອຍຜູ້ເປັນລູກວ່າ  ìເຊ່ືອຟັງບິດາມານດາ ເພາະເຫັນແກ່ອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາî ມີຄວາມໝາຍວ່າ ເນ່ືອງຈາກວ່າເຈ້ົາຮັກແລະນັບຖືພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງເຊ່ືອຟັງບິດາມານດາຂອງເຈ້ົາໃນ

ຂະນະທີເ່ຈ້ົາຍັງຢູ່ໃນການປົກຄອງ, ຢູ່ໃນສາຍຄາເຮືອນຂອງບິດາມານດາ ສ່ວນການນັບຖືບິດາມານດານ້ັນ

ແມ່ນຕ້ອງນັບຖືຕລອດຊີວິດ. ຫາກເຮົາທັງຫລາຍຟັງບ່ໍຄັກເຮົາຈະເຂ້ົາໃຈວ່າ ເຮົາເຊ່ືອຟັງບິດາມານດາ ເພາະ

ເຫັນແກ່ພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນ, ການເຊ່ືອຟັງບິດາມານດາເປັນໜ້າທີ່ຂອງພວກລູກຈະຕ້ອງເຊ່ືອຟັງຢູ່ແລ້ວ ຍ່ິງໄປ

ກວ່ານ້ັນຍັງເປັນຫລັກຈະຣິຍະະທັມທົ່ວໄປ ແຕ່ຖານະທີ່ເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນຫາກບ່ໍເຊ່ືອຟັງບິດາມານດາຂອງ

ຕົນແລ້ວເຮົາກໍຊ່ົວກວ່າຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາຕ້ັງຫລາຍເທົ່າ. ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ìຈ່ົງນັບຖືບິດາມານດາຂອງ 

ເຈ້ົາ ແລະຜູ້ໃດໝິ່ນປມາດບິດາມານດາ ຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງມີໂທດເຖ ິງຕາຍî (ມັດທາຍ 15:4). ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ 
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ກ່າວມາແລ້ວຂ້າງເທິງ   ເຣ່ືອງການເຊ່ືອຟັງແລະການນັບຖືມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແຕ່ຫາກນັບຖືກໍຄວນເຊ່ືອ 

ຟັງ.

ìຝ່າຍທ່ານທີເ່ປັນບິດາ, ຢ່າລົບກວນບຸດຂອງຕົນໃຫ້ຂັດເຄືອງໃຈ ແຕ່ຈ່ົງອົບຮົມເຂົາດ້ວຍການຕີສອນ ແລະ

ການເຕືອນສະຕິຕາມຫລັກຄໍາສອນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 4). ໃນສມັຍຂອງໂປໂລແລະໃນສັງຄົມ

ຂອງຊາດຢິວຜູ້ເປັນພ່ໍເວົ້າຫຍັງແລ້ວກໍແລ້ວພວກລູກໆບ່ໍມີການຕ່ໍວ່າຫລືຖາມແຕ່ຢ່າງໃດເລີຽ    ພວກລູກຈໍາ

ຕ້ອງນັບຖືໃຫ້ກຽດປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພ່ໍ     ເຖ ິງແມ່ນບ່ໍທ່ຽງທ ັມກໍຍັງຕ້ອງເຮັດຕາມເພາະເປັນການໃຫ້

ກຽດ. ພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ພ່ໍມີອໍານາດກໍຈິງ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ອໍານາດໂດຍທາງຜິດເຊ່ັນບັງຄັບຂົ ່ມ

ເຫງຂ້າຕີລູກຢ່າງບ່ໍມີເຫດຜົນ ແຕ່ຖ້າລູກຜິດຈ່ົງສ່ັງສອນເຂົາໃນທາງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ    ເພ່ືອເຂົາຈະ 

ກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ສ່ວນການຕີສອນນ້ັນກໍຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບ

ເຂດ.

ຄາໍຖາມ:

1. ສ່ິງນ່ຶງທ່ານຈື ່ຈໍາຄໍາສ່ັງສອນຂອງພ່ໍແມ່ກ່ອນເຂ້ົາໂຮງຮຽນ?

2. ສ່ິງນ່ຶງທີ່ທ່ານຈ່ືໄດ ້ຕອນມາໂບດໃໝ່ໆ?

3. ໃນບົດເພງສັຣເສີນ 128 ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບພອນ? ເປັນຫຍັງ?

4. ດ້ວຍເຫດໃດສາວົກຈ່ຶງບ່ໍຢາກໃຫ້ເດັກນ້ອຍມາຫາພຣະເຢຊູ? ສອນຫຍັງທ່ານແດ່?

5. ໂປໂລສອນຄວາມສ ັມພັນພ່ໍກັບລູກແນວໃດ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິທຮ໌
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ບດົຮຽນທີ 12

ຍາມເຈບັປວ່ຍ ແລະ ຍາມແຂງແຮງ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 116; ລູກາ 4:38-40; ຢາໂກໂບ 5:13-16

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ພສສ 116; ລູກາ 4:38-40; 2ກຣທ 12:1-10; ຢກບ 5:13-16

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊັກຊວນໃຫ້ເຮົາອ້ອນວອນດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ເຮົາຈະເຊ່ືອໃນການອ້ອນວອນຍາມເຮົາເຈັບປ່ວຍແນວໃດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຫ່ວງເຮົາສມີ.

ຄາໍນາໍ

ການເຈັບປ ່ວຍເປັນສັດຕຣູອັນສໍາຄັນຂອງທຸກຄົນ   ແຕ່ກໍບ່ໍມີໃຜຫລີກລ້ຽງຈາກຄວາມເຈັບເປັນໄດ້ ທຸກຄ້ັງທີ່

ເຮົາເຈັບປ່ວຍເຮົາມັກຈະທໍ້ໃຈໃນການງານຕ່າງໆຈົນເຖ ິງຂ້ັນບ່ໍຢາກໄດ້ບ່ໍຢາກດີອັນໃດເລີຽ, ເຮົາອາດທໍ້ໄດ້ 

ແຕ່ຢ່າຖອຍ ເພາະການຖອຍເປັນການປຣາຊ ັຍຢ່າງສ້ິນເຊີງ. 1. ເພງສັຣເສີນ 116 ເຮົາຈະສຶກສາຕົວຢ່າງ

ກະສັດທໍ້ແຕ່ບ່ໍຖອຍ. 2. ລູກາ 4:38-40 ການຊົງໂຜດໃຫ້ດີໄຂ້. ແລະ 3. ຢາໂກໂບ 5:13-15 ອ້ອນວອນ

ສໍາລັບຄົນເຈັບ.

1. ຄາໍອອ້ນວອນຂອງດາວດິ: (ເພງສ ັຣເສ ີນ 116:1-9)

ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່ານັກປະພັນບົດເພງສັຣເສີນແມ່ນກະສັດສອງອົງມີຊ່ືວ່າ ກະສັດດາວິດ ແລະກະສັດໂຊໂລໂມນ

ເປັນຜູ້ປະພັນຫລາຍກວ່ານັກປະພັນອ່ືນໆ. ຈຸດປະສົງຂອງນັກປະພັນເຫລ່ົານ້ີແມ່ນ ເພ່ືອການນະມັສການໃຫ້

ມີປະສິດທິພາບໃນການຍ້ອງຍໍສັຣເສີນ   ໂດຍແຕ່ງກາບກອນເປັນພາສາເຮັບເຣີແລ້ວຮ້ອງອອກມາເປັນສຽງ 

ເພງເພ່ືອສະແດງເຖ ິງຄວາມເຊ່ືອອັນໜັກແໜ້ນຂອງຜູ້ນະມັສການ, ໃນນ້ັນມີທັງການສາຣະພາບຄວາມຜິດ

ບາບ, ການຂອບພຣະຄຸນ, ການເລ້ົາໂລມຜູ້ຟັງ, ການທນູຂໍໃນເຣ່ືອງຕ່າງໆ ດ່ັງໃນບົດເພງສັຣເສີນ 116 ທ່ານ

ຈະເຫັນເປັນພາກສ່ວນດ່ັງນ້ີ;

ກ. ຂໍ ້1-4 ກະສັດດາວດິຮອ້ງສຣັເສີນພຣະເຈົ້າໃນຂະນະເພິນ່ມີການເຈບັປ່ວຍໜກັ.

ສັງເກດເຫັນດາວິດເລ້ີມດ້ວຍຄໍາວ່າ   ìຂ້ານ້ອຍຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ເປັນຂໍກຸນແຈເປີດທາງການໂອ້ລົມກັບ

ພຣະເຈ້ົາໂດຍການຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງພຣະອົງ, ດາວິດເວົ້າຕ່ໍໄປວ່າ ìພຣະອົງຊົງຟັງຂ້ານ້ອຍ ທຸກເທື່ອ
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ທີ່ຂ້ານ້ອຍຮ້ອງຫາພຣະອົງî (ຂ້ໍ 1ຂ-2ກ). ມີນັກເທດຄົນນ່ຶງວາດພາບໃນບົດເທດຂອງເພ່ິນວ່າ  ພຣະເຈ້ົານ່ັງ

ເນ ີ ້ງຕົວງ່ຽງຫູຟັງຄໍາອ້ອນວອນຂອງກະສັດດາວິດ ເປັນພາບທີງົ່ດງາມຕາມຄໍາສັຣເສີນຂອງດາວິດ.

ຂ. ຂໍ ້5-7 ກະສັດດາວດິຮອ້ງເພງຍົກຍອ້ງພຣະເຈົາ້

ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເມດຕາແລະຊອບທ ັມî (ຂ້ໍ 5ກ) ìພຣະເຈ້ົາຊົງຄຸ້ມຄອງຜູ້ທີຂ່າດບ່ອນເພ່ິງພາອາສ ັຍ ເມ່ືອ

ຂ້ານ້ອຍຕົກຕ່ໍາລໍາບາກ ພຣະອົງກໍຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ພ້ົນ ຈິດໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍເອີຽຈ່ົງສງົບເທີ້ນ ເພາະພຣະອົງ

ດີຕ່ໍຂ້ານ້ອຍî (ຂ້ໍ 6-7).

ຄ. ຂໍ ້8-11 ພຣະເຈົາ້ຊົງຊ່ອຍໃຫພ້ົ້ນ

1. ຊົງຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍ ເພາະເພ່ິນປ່ວຍໜັກໃນເວລານ້ັນ.

2. ຊົງລະງັບນ້ໍາຕາ ແປວ່າເພ່ິນເຊົາຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມນ້ອຍໃຈ.

3. ຊົງຊ່ອຍບ່ໍໃຫ້ພ່າຍແພ້ຕ່ໍຄວາມເຈັບເປັນ.

ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເຮັດໃຫ້ດາວິດດໍາເນີນຊີວິດຂອງເພ່ິນຢູ່ໃຕ້ພຣະພັກຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

ງ. ຂໍ ້12-19 ດາວດິກ່າວຄາໍກອນເພືອ່ນະມສັການພຣະເຈົ້າ

ດາວິດໄດ້ກ່າວຄໍາກອນເພ່ືອເປັນການນະມັສການໂດຍການຂອບພຣະຄຸນທີຊົ່ງຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍ 

ໃນຄ້ັງນ້ີ, ເປັນການກ່າວດ້ວຍໃຈໂມທະນາພຣະຄຸນ ໂດຍຄຶດວ່າບ່ໍມີສ່ິງໃດເໝາະສົມທີ່ຈະຖວາຍແກ່ພຣະອົງ 

ດ້ວຍເຫດນ້ີເພ່ິນຈ່ຶງສັນຍາວ່າຈະຖວາຍບູຊາດ້ວຍການນະມັສການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຢູ່ສເມີ.

2. ພຣະເຢຊຊູົງໂຜດໃຫດ້ໄີຂ:້ (ລູກາ 4:38-40)

ທ່ານຄົງຈ່ືໄດ້ວ່າລູກາເປັນອະດ ີດທ່ານໝໍກ່ອນໜ້າມາເປັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ, ໃນນ້ີລູກບ່ໍໄດ້ເວົ້າເຖິງອາ 

ການໄຂ້ໜັກຂອງແມ່ເມັຽເປໂຕກໍເພາະວ່າທ່ານຮູ້ຈັກເຣ່ືອງໄຂ້ຍຸງດີ ແຕ່ລູກາຢາກເນ້ັນນັກເຣ່ືອງຣິດອໍານາດ 

ຂອງພຣະເຢຊູດ່ັງນ້ີ;

1. ພຣະເຢຊູມີອໍານາດເໜືອຄວາມເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ພຽງແຕ່ພຣະອົງຊົງຫ້າມໄຂ້ເທົ່ານ້ັນນາງກໍດີ.

2. ລູກາເຫັນການອັສຈັນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ເພາະທ່ານຮູ້ວ່າຄົນທີ່ຟ້ືນຈາກໄຂ້ຍຸງຈະຕ້ອງພັກຟ້ືນຫລາຍວັນ

ຈ່ຶງມີແຮງ, ໃນກໍຣະນີຂອງແມ່ເມັຽເປໂຕໄດ້ມີແຮງໃນທັນທທີັນໃດໂລດ ບ່ໍມີທ່ານໝໍໃດເຮັດໄດ້

ແນວນ້ີ.

3. ແມ່ເມັຽເປໂຕຍິນດີຮັບໃຊ້ພຣະອົງແລະສາວົກຂອງພຣະອົງໃນເວລານ້ັນເລີຽ.

4. ພຣະເຢຊູຊົງປ່ິນປົວອີກຫລາຍຄົນໃນແລງວັນນ້ັນ, ລູກາເຄີຽເປັນທ່ານໝໍບ່ໍສາມາດປົວຄົນຫລາຍ

ປານນ້ີໃນແລງດຽວ.

3. ອອ້ນວອນເພືອ່ຄົນເຈບັ: (ຢາໂກໂບ 5:13-16)

ມີຄຣິສຕຽນອາວຸໂສຜູ້ນ່ຶງຫຍ້ ຸງຍາກກັບການງານຈົນບ່ໍມີເວລາອ່ານພຣະຄັມພີ     ທັງບ່ໍມີເວລາລາອ້ອນວອນ

ຕາມສົມຄວນ. ຢູ່ມາວັນນ່ຶງລາວເກີດເຈັບໜັກຈົນໄດ້ເຂ້ົາໂຮງພະຍາບານທີ່ວຽງຈັນຫລາຍວັນ, ທ່ານຄົງວາດ 

ພາບເຫັນວ່າໂຮງພະຍາບານສາມສິບປີຜ່ານມາ, ບ່ໍມີໂທຣະສັບ, ບ່ໍມີທວີີ, ບ່ໍມີຫ້ອງແອ ແລະກໍບ່ໍມີຫ້ອງສ່ວນ

ຕົວອີກ. ດ່ັງນ້ັນການນອນໂຮງພະຍາບານຫ້າມ້ືກໍເປັນເວລາຍືດເຍ້ືອຍາວນານກວ່າປົກກະຕິ, ວັນນ່ຶງທ່ານໝໍ
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ມາກວດເທື່ອດຽວແລ້ວລໍຖ້າຈົນຮອດມ້ືອ່ືນທ່ານໝໍຈ ຶ ່ງກັບມາກວດອາການໄຂ້ອີກເທື່ອນ່ຶງ. ດ້ວຍຄວາມອ້າງ

ວ້າງເປ່ົາປ່ຽວລາວຈ່ຶງຄ້ົນຖົງຍ່າມທີ່ລາວຖືໄປນໍາ ບັງເອີນໄປຈັບຖືກພຣະຄັມພີກໍເລີຽຈັບມາອ່ານ ໃນທັນໃດ

ນ້ັນລາວກໍຊວາດຮູເ້ມ່ືອຄ ີງວ່າລາວໄດ້ຫ່າງເຫີນພຣະເຈ້ົາຍ້ອນການງານອັນຫຍ້ ຸງຍາກຈົນບໍ ່ມີເວລາອ່ານພຣະ 

ຄັມພີຫລືອ້ອນວອນແຕ່ຢ່າງໃດ ເວລານ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ລາວພັກຜ່ອນເພ່ືອຈະມີເວລາໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ, ລາວໄດ້

ຮ້ອງໃຫ້ຂໍອະພັຍນໍາພຣະເຈ້ົາ. ເຣ່ືອງນ້ີສອນໃຫ້ເຮົາຮູວ້່າເຮົາຕ້ອງອ່ານພຣະຄັມພີອ້ອນວອນເພ່ືອຈິດວິນຍານ

ຂອງເຮົາເອງ ແລະເຮົາຄວນອ້ອນວອນເພ່ືອກັນແລະກັນຢູ່ສເມີ.

ìມີຜູ້ໃດໃນພວກເຈ້ົາທົນທຸກຫລື ຈ່ົງໃຫ້ຜູ້ນ້ັນອ້ອນວອນ ມີຜູ້ໃດຊົມຊ່ືນຍິນດີຫລື ໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຮ້ອງເພງສັຣເສີນ.

ມີຜູ້ໃດເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍຫລື ຈ່ົງໃຫ້ຜູ້ນ້ັນເຊີນບັນດາເຖ້ົາແກ່ໃນຄຣິສຕະຈັກມາອ້ອນວອນສໍາລັບຕົນî (ຂ້ໍ 13-

14ກ). ìຈ່ົງອ້ອນວອນເພ່ືອກັນແລະກັນ ເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ດີພະຍາດ ຄໍາອ້ອນວອນຂອງຜູ້ຊອບທັມກໍ

ມີຣິດສັກສິດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນî (ຂ້ໍ 16ຂ). ເຮົາທັງຫລາຍຮູແ້ນ່ແກ່ໃຈແລ້ວວ່າການອ້ອນວອນແມ່ນການໂອ້

ລົມກັບພຣະເຈ້ົາ  ໃນການໂອ້ລົມນ້ີເອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາມີຄວາມສັມພັນອັນໃກ້ຊິດສ່ວນຕົວ ໃນ

ຄວາມໃກ້ຊິດສ່ວນຕົວນ້ີເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງຢູ່ໃກ້ ເມ່ືອເຮົາຫາກຮູວ້່າພຣະອົງຢູ່ໃກ້ເຮົາກໍຈະມີຄວາມ

ອົບອ່ ຸນພາຍໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາ ເມ່ືອເຮົາມີຄວາມອົບອຸ່ນພາຍໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາເຮາົກໍຈະກາຍເປັນຄົນຊອບ 

ທັມເພ້ີມຂ້ຶນເປັນລໍາດັບໄປ. ດ່ັງທີ່ຢາໂກໂບກ່າວເຖ ິງຄົນຊອບທັມວ່າ ìຄໍາອ້ອນວອນຂອງຜູ້ຊອບທັມກໍມີຣິດ

ສັກສິດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນî (ຂ້ໍ 16ຂ). ແປວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຟັງແລະຕອບສນອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ຕອນຕ້ົນຂອງບົດຮຽນເຮົາເຫັນວ່າກະສັດດາວິດໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກ ແລະຫາຍດີຈາກຄວາມເຈັບເປັນເພາະເພ່ິນ

ອ້ອນວອນຂໍຄວາມຊ ່ວຍເຫລືອຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ມາຕອນທ້າຍນ້ີຢາໂກໂບຍັງບອກອີກວ່າ ຫາກເຮົາ

ມີທຸກ ຈ່ົງອ້ອນວອນ ເພ່ືອຈະໄດ້ຊົມຊ່ືນຍິນດີ, ຫາກມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ຈ່ົງຮ້ອງເພງເພ່ືອສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ,

ແຕ່ຫາກມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງມີຄວາມເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ຈ່ົງເຊີນບັນດາເຖ້ົາແກ ່, ຜູ້ຮັບໃຊ້ມາອ້ອນວອນສໍາລັບຕົນ ການ

ເຮັດດ່ັງນ້ີເປັນການໃຫ້ກຽດພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ ເພາະເຮົາສແວງຫາພຣະເຈ້ົາກ່ອນສ່ິງອ່ືນໃດ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມ

ວ່າບ່ໍໃຫ້ໄປຫາທ່ານໝໍເພ່ືອກວດພະຍາດຕາມຍຸກສມັຍ ພຣະເຈ້ົາອາດເຮັດການອັສຈັນປົວທ່ານຜ່ານທາງ

ທ່ານໝໍກໍເປັນໄດ້. ເຣ່ືອງການເຊີນພວກເຖ້ົາແກ່ຫລືຜູ້ປົກຄອງມາອ້ອນວອນນ້ັນຂ້ຶນກັບສະພາບຂອງຜູ້ປວ່ຍ 

ແລະບັນດາເຖ້ົາແກ່ນ້ັນກໍສຸດແລ້ວແຕ່ທ້ອງຖ່ິນອີກ     ເພາະວ່າໃນສມັຍຂອງຢາໂກໂບແລະສມັຍນ້ີມີຄວາມ

ແຕກຕ່າງກັນ ດ່ັງທີ່ເຫັນໃນທີວີ, ໄດ້ຍິນໃນວິທະຍຸ  ແລະໂທຣະສັບ ພວກເພ່ິນກໍອ້ອນວອນເພ່ືອກັນແລະກັນ

ຕາມສະພາບການຂອງໃຜລາວຜ່ານທີວີ, ຜ່ານວິທະຍຸ ແລະຜ່ານໂທຣະສັບອີກ.

ນາຍທະຫານຜູ້ນ່ຶງມາອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດຂ້ອຍໃຊ້ເປ້ັຽລ່ອຍທີ່ເມືອງອ່ືນ ພຣະເຢຊູຕົກລົງຈະໄປ

ໂຜດຊາຍເປ້ັຽນ້ັນ ແຕ່ນາຍຮ້ອຍຜູ້ນ້ີຮູ້ຈັກຣິດອໍານາດພຣະເຢຊູຈ່ຶງທູນວ່າ   ìຂໍທ່ານກ່າວເທົ່ານ້ັນຄົນໃຊ້ຂອງ

ຂ້ານ້ອຍກໍຈະດີພະຍາດî (ມັດທາຍ 8: 8). ນາຍຮ້ອຍຜູ້ນ້ີມີຄວາມເຊ່ືອຈົນພຣະເຢຊູຍ້ອງວ່າ ìແມ່ນໃນພວກ

ອິສຣາເອນເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ພົບຄວາມເຊ່ືອໃຫຍ່ທໍ່ນ້ີî (ມັດທາຍ 8:10ຂ). ຢາໂກໂບເນ້ັນໜັກເຣ່ືອງການອ້ອນວອນ

ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອວ່າ ìຄໍາອ້ອນວອນທີ່ປະກອບດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ ່ວຍນ້ັນລອດພ້ົນ ແລະອົງພຣະ 

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງໂຜດໃຫ້ຜູ້ນ້ັນລຸກຂ້ຶນດີເປັນປົກກະຕິ ແລະຖ້າຜູ້ນ້ັນໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ພຣະອົງກໍຈະຊົງໂຜດ

ອະພັຍໃຫ້î (ຢາໂກໂບ 5:15).
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ດ່ັງນ້ັນການອ້ອນວອນຜ່ານທາງທີວີ, ຜ່ານທາງວິທະຍຸ ຫລືຜ່ານທາງໂທຣະສັບກໍດີ ທຸກຢ່າງເກີດຜົນໄດ້ຫາກ

ຜູ້ອ້ອນວອນມີຄວາມເຊ່ືອ ຫລືຜູ້ຂໍໃຫ້ອ້ອນວອນມີຄວາມເຊ່ືອຈະເກີດຜົນ, ໃນກໍຣະນີຜູ້ປ່ວຍບ່ໍເຊ່ືອແຕ່ຜູ້

ອ້ອນວອນເຊ່ືອແລະຊອບທັມກໍເກີດຜົນໄດ້ຄືກັນ ìຄໍາອ້ອນວອນຂອງຜູ້ຊອບທັມກໍມີຣິດສັກສິດເຮັດໃຫ້ເກີດ

ຜົນî (ຢາໂກໂບ 5:16ຂ).

ຄາໍຖາມ:

1. ກະສັດດາວິດປ່ວຍເກືອບຕາຍເປັນຫຍັງຈ່ຶງມີໃຈອ້ອນວອນ?

2. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປົວກະສັດດາວິດຢ່າງໃດ?

3. ເປັນຫຍັງດາວິດຈ່ຶງດໍາເນີນຊີວິດພາຍໃຕ້ການນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ?

4. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊ່ອຍຫຍັງແມ່ເມັຽຂອງສາວົກເປໂຕ?

5. ດົນປານໃດນາງຈ່ຶງດີເປັນປົກກະຕີ?

6. ເມ່ືອດີແລ້ວນາງເຮັດຫຍັງ?

7. ເປັນຫຍັງຢາໂກໂບຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ຄຣິສຕຽນອ້ອນວອນ?

8. ຄໍາອ້ອນວອນຂອງຄົນແນວໃດຈ່ຶງເກີດຜົນ.

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິທຮ໌
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ບດົຮຽນທີ 13

ຕອ້ງເພິງ່ພຣະເຈົ້າ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 11:17-26; ໂຣມ 8:38-39; 1ເທຊະໂລນິກ 4:13-18

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 11:1-26; ໂຣມ 8:31-39; 1ເທຊະໂລນິກ 4:13-18

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ເມ່ືອມີຜູ້ເສັຽຊີວິດເຮົາຄວນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ເຮົາຈະຮ້ອງຫາພຣະເຈ້ົາແນວໃດເມ່ືອມີຜູ້ເສັຽຊີວິດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອສອນເຮົາໃຫ້ຮູຈັ້ກເຮັດຢ່າງໃດເມ່ືອມີຄົນເສັຽຊີວິດ.

ຄາໍນາໍ

ການຕາຍເປັນສ່ິງທີເ່ຮົາບ່ໍຢາກໄດ້ຍິນ   ເພາະວ່າມັນເປັນການໂສກເສ້ົາທີ່ສຸດທີຜູ້່ໃດຜູ້ນ່ຶງທີ່ເຮົາຮັກໄດ້ຈາກ

ໄປ ອີກປະການນ່ຶງການສູນເສັຽຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃນຄອບຄົວນ້ັນຖານະການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວຍ່ອມຈະມີການ

ປ່ຽນແປງໄປໃນທາງລົບ ແຕ່ໂລກນ້ີຊ່າງອານິຈັງຈ່ຶງບ່ໍມີໃຜຫລີກລ້ຽງຄວາມຕາຍໄດ້. ຖານະທີເ່ຮົາເປັນຜູ້ເຊ່ືອ

ພຣະເຈ້ົາເຮົາຄວນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຈັດຫາໃຫ້ທັງຜູ້ຢູ່ແລະຜູ້ໄປ.

1. ຣດິອາໍນາດເໜອືຄວາມຕາຍ: (ໂຢຮັນ11:17-26)

ລາຊະໂຣຜູ້ເປັນນ້ອງຊາຍຂອງນາງມາຣິອາແລະນາງມາທາເກີດການເຈັບປ່ວຍຢ່າງໜັກ ດ່ັງນ້ັນທັງສອງໄດ້ 

ໃຊ້ຄົນໃຊ້ໃຫ້ໄປຫາທູນຂ້ໍຄວາມຕ່ໍພຣະເຢຊູໂດຍຫວັງໃຈວ່າເພ່ິນຈະໄດ້ມາວາງມືຫລືປົວລາວໃຫ້ດີຈາກການ 

ປ່ວຍນ້ັນ, ເມ່ືອພຣະເຢຊູຮັບຊາບແລ້ວກໍຍັງບ່ໍໄປແຕ່ສ່ັງຄວາມຕ່ໍຜູ້ມາສ່ົງຂ່າວວາ ່ ìການປ ່ວຍນ້ີບ່ໍເຖ ິງແກ່

ຄວາມຕາຍດອກ ແຕ່ເກີດຂ້ຶນເພ່ືອກຽດຕິຍົດຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮັບກຽດຕິຍົດ

ເພາະການປ່ວຍນ້ີî (ຂ້ໍ 4). ພຣະເຢຊູຊົງຊາບແລ້ວວ່າລາຊະໂຣຈະຕາຍແລະກັບຄືນມາມີຊີວິດອີກເພ່ືອເປັນ 

ໂອກາດໃຫ້ສະແດງການອັສຈັນອັນໃຫຍ່ ແຕ່ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງພາກັນເຂ້ົາໃຈວ່າລາຊະໂຣຈະບ່ໍຕາຍ

ຍ້ອນການປ ່ວຍຄ້ັງນ້ີ. ຕ່ໍມາລາຊະໂຣກໍຕາຍແລະເຂົາເອົາສົບໄປໄວ້ໃນອຸບໂມງຕາມຮີດຄອງປະເພນີ.

ຫລັງເສັດພາຣະແລ້ວພຣະເຢຊູຈ່ຶງເວົ້າກັບພວກສາວົກວ່າ ìລາຊະໂຣເພ່ືອນຂອງເຮົາກໍຫລັບໄປແລ້ວ ແຕ່ເຮົາ

ຈະໄປປຸກລາວໃຫ້ຕ່ືນ ພວກສາວົກຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ ນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ຖ້າຜູ້ປ່ວຍນອນຫລັບ ລາວຄົງຈະດີ

ປ ່ວຍî (ຂ້ໍ 11) ຄໍາວ່າ ìເພ່ືອນî ທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຢຊູມີຄວາມສໍາພັນກັບລາຊະ
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ໂຣຢ່າງໃກ້ຊິດ ìລາຊະໂຣເພ່ືອນຂອງເຮົາກໍຫລັບໄປî ພຣະເຢຊູເວົ້າວ່າຄົນທີຕ່າຍໃນຄວາມເຊ່ືອນ້ັນຖືວ່າ

ເປັນການນອນຫລັບ ແຕ່ພວກສາວົກເຂ້ົາໃຈວ່າການນອນຫລັບເປັນການພັກຟ້ືນຈາການປ່ວຍເພ່ືອມີແຮງ 

ຈ່ຶງທູນວ່າ ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ຖ້າຜູ້ປ່ວຍນອນຫລັບ ລາວຄົງຈະດີປ ່ວຍî. ດ້ວຍເຫດວ່າສາວົກບ່ໍເຂ້ົາໃຈນ້ີເອງ

ພຣະເຢຊູຈ່ຶງກ່າວຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ìລາຊະໂຣຕາຍແລ້ວî (ຂ້ໍ 14).

ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າວັນເວລາແລະວິທກີານຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນຕ່າງກັບມະນຸດທົ່ວໄປ, ຄືພຣະອົງບ່ໍໄດ້ໄປຕາມ 

ເຊີນຂອງນາງມາທາແລະນາງມາຣີອາໃຫ້ໄປເບ່ິງລາຊະໂຣຕອນລາວນອນປ່ວຍຢູ່    ພຣະເຢຊູໄດ້ນ່ວງນ່ຽວ

ເວລາຈົນເຖ ິງເວລາທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງກໍາໜົດຄືເວລາທີ່ລາຊະໂຣຕາຍແລ້ວ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊວນສາວົກໄປຫາ

ລາຊະໂຣ ìພວກເຮົາພາກັນໄປຫາລາວເທາະî (ຂ້ໍ 15ຂ). ເມ່ືອພຣະເຢຊູມາເຖ ິງນາງມາທາຈ່ຶງທູນວ່າ ìນາຍ 

ເຈ້ົາເອີຍ, ຖ້າທ່ານຢູ່ທີນ້ີ່ນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຄົງບ່ໍຕາຍî (ຂ້ໍ 21). ເຮົາບ່ໍຮູ້ແນ່ນອນວ່ານາງມາທາກໍາລັງຕິ 

ຕຽນພຣະເຢຊູທີ່ເພ່ິນບ່ໍມາຕອນລາຊະໂຣປ່ວຍ ຫລືນາງມີຄວາມເຊ່ືອວ່າຖ້າພຣະອົງຢູ່ຄົງປົວລາວໃຫ້ດີແລ້ວ,

ຫາກນາງມີຄວາມເຊ່ືອແນວນ້ັນກໍເປັນການຖືກຕ້ອງ ເພາະວ່າຜູ້ໃດທີມີ່ພຣະເຢຊູຢ່ ູດ້ວຍຜູ້ນ້ັນຈະບ່ໍຕາຍຈັກ

ເທື່ອທາງດ້ານຈິດວິນຍານ. ìທຸກຄົນທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ແລະວາງໃຈເຊ່ືອໃນເຮົາ ກໍຈະບ່ໍຕາຍຈັກເທື່ອ ເຈ້ົາເຊ່ືອຂ້ໍ

ນ້ີຫລືî (ຂ້ໍ 26). ແລະຕ່ໍມາພຣະອົງກໍເຮັດການອັສຈັນອັນໃຫຍ່ເອ້ີນລາຊະໂຣໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ (ຂ້ໍ 

38-44).

2. ຮກັເໜອືຄວາມຕາຍ: (ໂຣມ 8:38-39)

ເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວແຜ່ນດິນໄຫວ, ຂ່າວໄຟໄໝ້, ຂ່າວເຣ່ືອງນ້ໍາຖ້ວມ, ຂ່າວອຸປະຕິເຫດ, ຂ່າວການຂ້າຟັນລ່ັນ 

ແທງ, ຂ່າວການຂ້າເຈ້ົາເອົາຂອງ, ຕລອດເຖ ິງຂ່າວການຂ່ົມເຫງຄຣິສຕຽນ ຈົນໄລ່ອອກຈາກໝູ່ບ້ານ ຫລືຖືກ 

ຂ້າຢ່າງທໍຣະມານ ຂ່າວເລ່ົານ້ີເປັນຂ່າວໜ້າຕ່ືນຕົກໃຈແລະເສ້ົາໃຈເປັນຢ່າງຍ່ິງ      ຂ່າວເຫລ່ົານ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ 

ເຮົາໂສກເສ້ົາກໍຈິງ ແຕ່ຂ່າວທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສ້ົາໃຈໄປກວ່ານ້ັນຄືຂ່າວຮ້າຍເກີດຂ້ຶນໃນຄອບຄົວເຮົາເອງ. ສ່ິງທີ່

ໜ້າແປກແມ່ນເກືອບທຸກຄົນ   ທັງຜູ້ເຊ່ືອແລະບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຈະພາກັນຮ້ອງຫາພຣະເຈ້ົາໃນຍາມມີຂ່າວ 

ຫລືປະເຊີນກັບເຄາະຮ້າຍ  ມັນເປັນການຖືກຕ້ອງທີ່ຈະຕ້ອງຮ້ອງຫາພຣະອົງດ່ັງທີ່ນາງມາຣິອາແລະນາງມາ 

ທາໄດ້ໃຊ້ຄົນໄປຫາພຣະເຢຊູໃຫ້ມາຊ່ອຍລາຊະໂຣ.

ອັຄສາວົກໂປໂລເລ້ົາໂລມໃຈພ່ີນ້ອງຄຣິສຕຽນໃນພຣະທັມໂຣມ 8 ບ່ໍໃຫ້ທໍ້ຖອຍຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ 

ໂດຍສເນີໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຕ່ືນຕົກໃຈກໍດີ, ການໂສກເສ້ົາ, ການທຸກທໍຣະມານ ຕລອດເຖ ິງການຖືກຂ່ົມເຫງ 

ເພາະພຣະເຢຊູກໍດີ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍສາມາດມາທຽບສະງ່າຣາສີທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຮັບໃນຂ້າງໜ້າບ່ໍໄດ້ແທ້ ເພາະສ່ິງ 

ເຫລ່ົານ້ີຈະເກີດຂ້ຶນນໍາເຮົາກໍພຽງຊ່ົວຄາວ ສ່ວນສະງ່າຣາສີທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຮັບນ້ັນຈະຮັບຕລອດໄປເປັນນິດ.

ìດ້ວຍວ່າການເອົາໃຈໃສ່ຢູ່ໃນຝ່າຍມະນຸດນ້ັນກໍຄືຄວາມຕາຍ ແລະການເອົາໃຈໃສ່ຝ່າຍພຣະວິນຍານນ້ັນກໍ 

ຄືຊີວິດແລະສັນຕິສຸກî (ຂ້ໍ6). ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຈະບ່ໍມີຄວາມໂສກເສ້ົາຕ່ໍເຫດການຕ່າງໆທີ່ເກ ີດຂ້ຶນ 

ເຮົາໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈໄດ້ ແຕ່ຢ່າເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນເປັນພິເສດ ແຕ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເຣ່ືອງພຣະວິນຍານກໍ

ດີກວ່າ ເພາະວ່າການເອົາໃຈໃສ່ຝ່າຍພຣະວິນຍານນ້ັນສາມາດຂັບໄລ່ຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກໄດ້.
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ìເຫດວ່າເຮົາເຊ່ືອຢ່າງໝັ້ນຄົງວ່າ ຄວາມຕາຍຫລືຊີວິດກໍດີ, ເທວະດາຫລືຜູ້ປົກຄອງກໍດີ, ສ ິ ່ງທີ່ມີຢູ່ດຽວນ້ີ ຫລື

ສ່ິງທີຈ່ະມາໃນພາຍໜ້າກໍດີ, ຫລືຣິດເດດທັງຫລາຍ, ຄວາມສູງ, ຫລືຄວາມເລິກກໍດີ, ຫລືສ່ິງອ່ືນໃດທີ່ໄດ້ຊົງ

ສ້າງແລ້ວກໍດີ ກໍຈະບ່ໍສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຂາດຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ 

ເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍນ້ັນî (ຂ້ໍ 38-39). ໂປໂລກ່າວຄໍາຢືນຍັນອັນໜັກແໜ້ນດ້ວຍເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູເປັນ 

ປ້ອມກໍາບັງແລະເປັນຄວາມລອດພ້ົນຂອງຜູ້ເຊ່ືອ. ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາເໜືອສ່ິງທັງປວງ ບ່ໍມີຄວາມ 

ທຸກຍາກລໍາບາກອັນໃດ   ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກຣະວ່າງພຣະເຢຊູກັບຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະອົງແຍກຈາກກັນໄດ້ 

ພຣະອົງໄດ້ຊົງຍອມຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພາະຊົງຮັກໂລກ ແຕ່ແລ້ວໃນວັນຖ້ວນສາມພຣະອົງກໍຊົງຟ້ືນຄືນ 

ມາຈາກຕາຍແລ້ວສະເດັດຂ້ຶນສວັນທັງເປັນ. ໂປໂລໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງພຣະເຢຊູ ຄືພຣະ 

ອົງສະເດັດລົງມາສູ່ໂລກບ່ໍແມ່ນມາສ່ຽງຕາຍເພ່ືອຊ່ອຍມະນຸດໃຫ້ພ້ົນ  ແຕ່ພຣະະອົງມາຕາຍແທນຄວາມຜິດ 

ບາບຂອງຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະອົງໃຫ້ພ້ົນ ດ່ັງນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງກ້າເວົ້າວ່າ ìຄວາມຕາຍຫລືຊີວິດກໍດີî ແປວ່າແມ່ນຈະ

ຫ້າມປາມບ່ໍໃຫ້ເຊ່ືອຫລືຖືກຂ້າຕາຍກໍຈະບ່ໍລືມຄວາມຮັກແລະພຣະຄຸນພຣະເຢຊູູທີ່ມີຕ່ໍເຮົາ       ພຣະເຢຊູມີ

ຄວາມຮັກຫລາຍຈົນບ່ໍຢ້ານຕ່ໍຄວາມຕາຍ ໂປໂລກໍກ່າວຕອບສນອງວ່າໂປໂລກໍຮກັພຣະເຢຊູຫລາຍຈົນບ່ໍ

ຢ້ານຕ່ໍການຖືກຂົ ່ມເຫງຈົນຖືກຂ້າຕາຍ ເພາະການຕາຍໃນພຣະເຢຊູເປັນຜົນກໍາໄຣ.

3. ຜູເ້ຊືອ່ບໍ່ຂາດຄວາມຫວງັ: (1ເທຊະໂລນິກ 4:13-18)

ເຮົາຮູແ້ລ້ວວ່າເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງທີ່ຈະເຂ້ົາໃຈງ່າຍດາຍ   ເພາະວ່າເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູ

ຄຣິດບ່ໍສາມາດເອົາຄວາມຮູ້ມາພິສູດໃຫ້ເຂ້ົາໃຈໄດ້, ຄົນທີ່ເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣິດຈໍາຕ້ອງອາສັຍຄວາມ

ເຊ່ືອແລະການຊົງເປີດເຜີຍຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເທົ່ານ້ັນຈ່ຶງຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້. ໂປໂລໄດ້ສອນຄຣິສຕຽນໃຫ້

ມີໃຈຈົດຈ່ໍລໍຄອຍວັນສະເດັດກັບຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ພ່ີນ້ອງກໍຍອມຮັບຟັງ ແຕ່ເມ່ືອເຂົາມີຄົນຮັກແພງ

ຕາຍໃນຄວາມເຊ່ືອເຂົາຈ່ຶງມີຄໍາຖາມຂ້ຶນມາວ່າ ຄົນທີ່ຕາຍໃນຄວາມເຊ່ືອເດ ເມ່ືອພຣະເຢຊູສະເດັດກັບມາ

ເຂົາຈະຢູ່ໃນກາຍໃດ? ແລະຜູ້ທີ່ຍັງບ່ໍທັນຕາຍເດ   ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາຈະເປັນແນວໃດ? ຄໍານ້ີຖາມຍັງ

ເປັນຄໍາຖາມຂອງນັກສາສນາສາດທົ່ວໂລກ     ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງພິຈາຣະນາຕອບຄວາມຂ້ອງໃຈຂອງພ່ີ

ນ້ອງເມືອງເທຊະໂລນິກດ້ວຍຄວາມຣະມັດຣະວັງຢ່າງນ້ີ; ìພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ເຈ້ົາທັງ

ຫລາຍຮູ້ຈັກຄວາມຈ ິງເຣ່ືອງຄົນທີ່ຫລັບໄປນ້ັນ ເພ່ືອພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ໂສກເສ້ົາເໝືອນດ່ັງຄົນອ່ືນທີ່ບ່ໍມີ 

ຄວາມຫວັງî (ຂ້ໍ 13). ìພຣະເຈ້ົາຈະຊົງນໍາບັນດາຄົນທີ່ຫລັບໄປແລ້ວນ້ັນໃຫ້ກັບມາກັບພຣະອົງî (ຂ້ໍ 14ຂ).

ຄໍາວ່າ ìຄົນທີຫ່ລັບໄປî ແມ່ນຄໍາເວົ້າດຽວກັນທີພ່ຣະເຢຊູເວົ້າວ່າ  ììລາຊະໂຣເພ່ືອນຂອງເຮົາກໍຫລັບໄປîî

ດ້ວຍວ່າຄົນທີ່ຕາຍໃນຄວາມເຊ່ືອມີຄໍາສັບວ່າ ìຫລັບî ເພາະວ່າ  ìພຣະເຈ້ົາຈະຊົງນໍາບັນດາຄົນທີ່ຫລັບໄປ

ແລ້ວນ້ັນໃຫ້ກັບມາກັບພຣະອົງî (ຂ້ໍ 14ຂ). ສາສນາຈານຝ່າຍພຣະຄັມພີໃໝ່ຜູ້ນ່ຶງຖາມແລະຕອບຄໍາຖາມນ້ີ

ວ່າ; ìຖ້າດ່ັງນ້ັນພຣະເຢຊູຟ້ືນພຣະຊົນໃນຮ່າງກາຍໃດ?î ຖ້າຈະເວົ້າວ່າຮ່າງກາຍເດີມ ເປັນຫຍັງພວກສາວົກ

ເປັນຫຍັງຈ່ຶງບ່ໍຈ່ືພຣະອົງ? ຖ້າຈະເວົ້າວ່າຮ່າງກາຍໃໝ່ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງມີຮອຍບາດແຜໃຫ້ສາວົກພິສູດ? ຄໍາ

ຖາມແລະຄໍາຕອບຂອງສາສນາຈານຝ່າຍພຣະຄັມພີໃໝ່ຜູ້ນ້ີຍັງເປັນປິສນາ.

ໂປໂລຕອບຄໍາຖາມຂອງພ່ີນ້ອງເມືອງໂກຣິນໂທຢ່າງຢຶດຍາວໃນ 1ໂກຣິນໂທ 15:34-58 ໂດຍເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍ

ຕົວຢ່າງເມັດພືດທີວ່່ານລົງດິນຈະຕ້ອງຮັບການປ່ຽນແປງເມ່ືອເກີດຂ້ຶນເປັນຕ້ົນຫລືເປັນເຄືອ, ໃນຂ້ ໍ 42 ໂປໂລ 
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ເວົ້າເຖ ິງຮ່າງກາຍທີຖື່ກຝັງລົງດິນເພາະຮ່າງກາຍມາຈາກດິນຈ່ຶງເນ່ົາເປ່ືອຍ ເມ່ືອຮ່າງກາຍໃຫມ່ປາກົດກໍຈະມີ

ຍົດແລະມີສະງ່າຣາສີ. ເຖ ິງແມ່ນຄຣິສຕຽນຈະອ່ານອີກຈັກເທື່ອຄໍາຕອບຂອງສາສນາຈານຝ່າຍພຣະຄັມພີ

ໃໝ່ແລະຄໍາຕອບຂອງໂປໂລຍັງເປັນປິສນາຢູ່.

ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອເຊກຽນຖືກສັ່ງໃຫ້ປະກາດໃຫ້ກະດູກຫລ້ອນ    ໝາຍເຖ ິງຄົນທີ່ຕາຍໄປຕ້ັງດົນນານຈົນ

ກາຍເປັນກະດູກຫລ້ອນ ໃນເວລານ້ັນພຣະເຈ້ົາຊົງຖາມເອເຊກຽນວ່າ  ìມະນຸດເອີຍ, ກະດູກເຫລ່ົານ້ີຄືນມີຊີ 

ວິດອີກໄດ້ບ່ໍ? î (ເອເຊກຽນ 37:3ກ). ສັງເກດຄໍາຖາມເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍຄໍາວ່າ ìມະນຸດເອີຍî ບ່ໍແມ່ນເອເຊກຽນ 

ເອີຍ ບາງທີຄໍາຖາມນ້ີອາດມາເຖ ິງມະນຸດທຸກຄົນ, ໃນຕອນນ້ັນເອເຊກຽນທູນຕອບພຣະເຈ້ົາວ່າ ìຂ້າແດ່ພຣະ 

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງເທົ່ານ້ັນທີ່ຮູ້ເຣ່ືອງນ້ີî (ເອເຊກຽນ 37:3ຂ). ແມ່ນແລ້ວບ່ໍມີໃຜຮູ້ແນ່ນອນນອກຈາກພຣະ 

ເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນ.

ໂປໂລໄດ້ແນະນໍາພ່ີນ້ອງເມືອງເທຊະໂລນິກບ່ໍໃຫ້ໂສກເສ້ົາຮ້ອງໄຫ້ໃນເມ່ືອມີຄົນຮັກແພງໄດ້ຕາຍໄປ  ເພາະ 

ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາທີຕ່າຍໄປແລ້ວຈະຄືນມາໃນວັນສຸດທ້າຍ ìພວກຄົນທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດທີ່ຕາຍໄປແລ້ວ 

ກໍຈະຄືນມາກ່ອນ ຫລັງຈາກນ້ັນເຮົາທັງຫລາຍຜູ້ມີຊີວິດຍັງເປັນຢູ່ກໍຈະຖືກຮັບຂ້ຶນໄປໃນເມກພ້ອມກັບຄົນ

ພວກນ້ັນ ແລະຈະພົບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນຟ້າອາກາດ ຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ພວກເຮົາກໍຈະຢູ່ນໍາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

ເປັນນິດî (ຂ້ໍ 16-17). ສລຸບແລ້ວແມ່ນສອນໃຫ້ເຮົາມີໃຈຈົດຈ່ໍລໍຄອຍວັນນ້ັນ ແທນທີ່ຈະມາຮ້ອງໃຫ້ແບບ

ຄົນບ່ໍມີຄວາມຫວັງ.

ຄາໍຖາມ:

1. ໃນຂະນະທີທ່່ານມີບັນຫາລາງເທື່ອເບ່ິງຄືພຣະເຈ້ົາບ່ໍຢູ່ນໍາບ່ໍ?

2. ບົດຮຽນວັນນ້ີເລ້ົາໂລມໃຈທ່ານຢ່າງໃດ?

3. ການສະເດັດຄືນມາຄ້ັງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູຊ່ອຍເຊີດຊູຈິດໃຈທ່ານຢ່າງໃດ?

4. ແມ່ນໃຜຮູ້ແນ່ນອນວ່າເຮືອ່ງຜູ້ທີ່ຕາຍໄປແລ້ວຈະຄືນມາໃນຮ່າງກາຍໃດ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິທຮ໌


