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ບົດຮຽນທີ 1
ຮູຈ
້ ກ
ັ ພຣະເຈົາ້ ໃນຊີວດ
ິ ປະຈໍາວັນ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 139: 1-12, 23-24; ສຸພາສິດ 3:5-6
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 139; ສຸພາສິດ 3:5-6
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຈົ້າຊົງເຫັນຄວາມສໍາຄັນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ

ແລະ

ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍຄວນທີ່ຈະຊອກສແວງຫາພຣະອົງ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ພຣະເຈົ້າຊົງກະທໍາງານໃນແຜ່ນດິນໂລກນີ້ຄືຢ່າງໃດ, ໃນສັງຄົມຂອງພວກ

ເຮົາພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານຢ່າງໃດ, ແລະພາຍໃນບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຮົາເດ, ແລະໃນແຕ່ລະເວລານາທີຂອງ
ຊີວິດ ພຣະອົງຊົງກະທໍາການຢ່າງໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຢ່າງໃດ.
ຄໍານໍາ
“ໄດ້ຍິນຂ້ອຍບໍ່?”

ນີ້ຄົງຈະເປັນຄໍາທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຫູຂອງພວກເຮົາ ເພາະເປັນຄໍາໂຄສະນາຂອງບໍຣິສັດໂທຣະ

ສັບມືຖື. ການໂຄສະນານີ້ ແມ່ນຊາຍຄົນນຶ່ງຊຶ່ງກໍາລັງເວົ້າໂທຣະສັບຢູ່ໃນຄວາມມືດ, ສະແດງເຖິງວ່າ ບໍ່ວ່າ
ຈະຢູ່ທີ່ໃດໂທຣະສັບນີ້ຈະໃຊ້ໄດ້ດີ.
ການໂຄສະນານີ້ອາດຈະດີສໍາລັບຜູ້ອື່ນ

ແຕ່ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວໃຊ້ບໍ່ໄດ້ເພາະເວລາຂ້າພະເຈົ້າຂັບຣົດ

ຂຶ້ນພູລົງພູ ບາງຄັ້ງກໍຮັບໄດ້ບາງຄັ້ງສັນຍານກໍຂາດໄປ. ”ໄດ້ຍິນຂ້ອຍບໍ່?” ເປັນຍ້ອນໂທຣະສັບຂອງຂ້ອຍ

ຫລືຂອງເຈົ້າ? ບໍຣິສັດໂຄສະນາກ່າວວ່າ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃສໂທຣະສັບນີ້ໃຊ້ໄດ້ທຸກສະຖານທີ່. ບໍ່ແມ່ນ, ບໍ່ແມ່ນ….
ໃນພຣະຄັມພີຕອນນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ທຸກໆສະຖານທີ່. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກໍານົດສະຖານທີ່ ແລະ
ພຣະອົງກໍບໍ່ໄດ້ຫ່າງຈາກພວກເຮົາຈັກເທື່ອ. ເມື່ອພວກເຮົາອ່ານພຣະທັມຕອນນີ້ ພວກເຮົາກໍຮູ້ໄດ້ວ່າພຣະອົງ
ຊົງຢູ່ທຸກໆບ່ອນ, ທຸກໆເວລານໍາພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງຊອກຫາພຣະອົງ.

1. ພຣະເຈົາ້ ຊົງຮູພ
້ າຍໃນຂອງພວກເຮົາທຸກຢ່າງ: ( ເພງສັຣເສີນ. 139:1-6)

ສອງສາມປີຜ່ານມາ, ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ໄປກວດໂດຍຜ່ານແສງຣັງສີໄຟຟ້າ. ບໍ່ແມ່ນຕລົກ ແຕ່ເປັນໜ້າແປກ
ປລາດຊໍ້າ. ທ່ານໝໍມີເຄື່ອງມືສໍາລັບຄົ້ນຄວ້າຫາພະຍາດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ປາດໄດ້ຄົວເລີຍ. ເພິ່ນຮູ້ສ່ວນທາງ
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ໃນຂອງພວກເຮົາໂດຍການກວດເລືອດ, ການສ່ອງໄຟຟ້າ ແຕ່ຢ່າງນຶ່ງທີ່ເພິ່ນຮູ້ເຫັນບໍ່ໄດ້ຄືຈິດວິນຍານຂອງ
ພວກເຮົາຊຶ່ງມີແຕ່ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ໄດ້.
ເພງສັຣເສີລ 139:1-6 ໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ຈັກພວກເຮົາດີ. ຂໍ້ 1.”ຮູຈ
້ ກ
ັ ” ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ພວກ
ເຮົາໃຊ້ເປັນເຜີນໆ ແຕ່ຖ້າຈະຮູ້ຈັກແທ້ນັ້ນແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ທາງໃນ. ຫລາຍຄົນອາດຈະຮູ້ພວກເຮົາວ່າມີ
ເຮືອນສາມຫ້ອງນອນ, ສອງຊັ້ນ, ຫ້ອງນ້ໍາສອງຫ້ອງ, ຢູ່ຖນົນນັ້ນ ຖນົນນີ້…ແຕ່ວ່າ ພວກເພິ່ນຈະບໍ່ຮູ້ຈັກພວກ
ເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງຖ້າເພິ່ນຫາກບໍ່ໄດ້ມາຢູ່ໃກ້ຊິດກັບພວກເຮົາສາກ່ອນ. ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ຈັກພວກເຮົາໂດຍວິທີນີ້
ລະ ຄືພຣະອົງຊົງຢູ່ໃກ້ຊິດກັບພວກເຮົາ.
ຂໍ້ 2 ແລະ 3 ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງການຊົງຮູ້ຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອີກວ່າ ແມ່ນແຕ່ຈະອອກໄປທາງ
ໄກ ຫລືວ່າລຸກຂຶ້ນຫລືນັ່ງລົງ ພຣະອົງກໍຊົງຮູ້. ພຣະອົງຊົງຮູ້ແມ້ກະທັ້ງເວລາພວກເຮົາທໍາງານເວລາພວກເຮົາ
ໄປທ່ຽວ ແລະເວລາພວກເຮົານະມັສການກໍເໝືອນກັນ.
ຂໍ້ 4-6 ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຍັງໄດ້ກ່າວກວ້າງອອກໄປເຖິງການເວົ້າຈາປາສັຍອີກ, ພຣະອົງຍັງຮອບຮູ້ທຸກຢ່າງ
ແມ່ນແຕ່ລີ້ນຂອງພວກເຮົາຈະກ່າວອັນໃດອອກໄປ. ແຕ່ວ່າພຣະອົງຊົງກະທໍາການອັສຈັນໃນພວກເຮົາຄືປົກ
ປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ອ້ອມລ້ອມ ນໍາໜ້າພາທາງ ຊຶ່ງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຫັນພຣະອົງໄດ້.
ສ່ວນຫລາຍພວກເຮົາເອງ ບາງທີກໍບໍ່ສະບາຍໃຈ, ເພາະພຣະອົງຊົງສະຖິດທົ່ວທຸກບ່ອນທຸກສະຖານທີ່ ແລະ
ຮູ້ເລິກເກີນໄປໂພດ ແລະເຂົ້າໃຈຫລາຍໂພດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະເຈົ້າຮັກພວກເຮົາຫລາຍ ນີ້ຄືການຮັບປະ
ກັນວ່າພຣະອົງເປັນຂອງພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາກໍບໍ່ຄວນຢ້ານກົວພຣະອົງເລີຍ.

2. ພຣະເຈົາ້ ຊົງສະຖິດກັບພວກເຮົາໃນທຸກໆສະຖານທີ:່ ( ເພງສັຣເສີນ. 139:7-12)

ໃນຂໍ້ທີ 7 ບອກວ່າ ແມ່ນວ່າຂ້າພຣະອົງຈະໄປທາງໃດຈະໄປທາງໃດ ທີ່ຈະໄປໃຫ້ພົ້ນຈາກພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະອົງ ແລະຫ່າງຈາກພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ແມ່ນບໍ່ມີທາງທີ່ຈະຫລີກໄດ້.
ຂໍ້ 8 ຜູ້ຂຽນໄດ້ບັລຍາຍເຖິງຄວາມສູງແລະຄວາມເລິກຂອງພຣະເຈົ້າ.

ສວັນເປັນສະຖານທີ່ສູງສຸດແລະນະ

ຮົກເປັນສະຖານທີ່ຕໍ່າສຸດ ພຣະອົງກໍຢູ່ທີ່ນັ້ນດ້ວຍ. ນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງຈະຕົກນະຮົກ ແຕ່ພຣະອົງ
ຊົງຫລິງເຫັນທຸກທີ່ ແລະພຣະອົງຊົງຊົດຊ່ວຍໄດ້ທຸກທີ່.
ຂໍ້ 9-10 ຜູ້ຂຽນໄດ້ກ່າວເຖິງຂອບເຂດຂອງໂລກ.

ໃນທີ່ນີ້ ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວຈະກ່າວເຖິງແຂນຂອງພຣະອົງ

ວ່າມີຄວາມຍາວຈັກປານໃດ. ພວກເຮົາມັກຈະເວົ້າກັນວ່າ ນໍ້າທະເລຍາວສຸດຊົ່ວຕາ ກໍໝາຍ ຄວາມວ່າສຸດ
ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າຍັງໄປເຖິງໄດ້.
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ຂໍ້ 11-12 ຜູ້ຂຽນກ່າວເຖິງຄວາມມືດແລະຄວາມສວ່າງ.

ຄວາມມືດແມ່ນກາງຄືນ ຄົນສ່ວນຫລາຍຢ້ານ

ຄວາມມືດ ເພາະຄວາມມືດເຮັດໃຫ້ຄົນຫລົງທາງ, ຄວາມມືດເຮັດໃຫ້ຄົນຕໍາສະດຸດ….ແລະຜູ້ ອື່ນກໍບໍ່ສາ
ມາດເຫັນເຂົາດ້ວຍ. ພຣະທັມຕອນນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສະ ພາບການຢ່າງໃດ
ພຣະເຈົ້າຈະຢູ່ທີ່ນັ້ນກັບເຮົາ.

3. ພຣະເຈົາ້ ຊົງນໍາພາພວກເຮົາໄປໃນເສັນ
້ ທາງນິຣນ
ັ ດອນ: ( ເພງສັຣເສີນ.139:23-24)
ໃນຂໍ້ທີ 23-24 ຜູ້ຂຽນກ່າວວ່າ ພຣະອົງຍັງໄດ້ຄົ້ນເບິ່ງຫົວໃຈຂອງເພິ່ນວ່າເປັນຢ່າງໃດ.

ຖ້າຫາກຍັງມີ

ຄວາມຊົ່ວມົວໝອງຢູ່ ກໍຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊົງທອດພຣະເນດຂອງພຣະອົງດູແລຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ.
ເວລາຂ້າພະເຈົ້າໄປທ່ຽວໃນຖໍ້າແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ຣັດນິວແມກຊີໂກ

ເມື່ອຜູ້ທ່ອງທ່ຽວທັງຫລາຍມາເຖິງຖໍ້າທຸກຄົນ

ແລ້ວ ຜູ້ນໍາພາກໍບອກພວກເຮົາວ່າ ພວກເຮົາຈະປິດໄຟໝົດ.

ຫລັງຈາກນັ້ນເຂົາກໍປິດໄຟ, ບໍ່ສາມາດເຫັນ

ສິ່ງໃດເລີຍ ແມ່ນແຕ່ມືຂອງຕົນເອງກໍຍັງບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້.

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງແລກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ພົບກັບຄວາມ

ມືດທີ່ສຸດໃນຊີວິດ.
ດວງໃຈຂອງມະນຸດກໍອາດຈະດໍາ,

ໃຈດໍາຕໍ່ຄົນອື່ນ ເຖິງຈະດໍາປານໃດກໍຕາມແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງເຫັນໄດ້ຢ່າງ

ຈະແຈ້ງ ເພາະພຣະເຈົ້າເປັນຄວາມສວ່າງ ບໍ່ມີສິ່ງໃດຈະປິດບັງຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້. ຜູ້ຂຽນຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ
ຂໍພຣະອົງຊົງສ່ອງສວ່າງໃນດວງໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງທ້ອນ.

ນີ້ກໍໝາຍຄວາມວ່າຂໍພຣະອົງຊົງຊ່ວຍຊໍາຮະ

ຄວາມບາບທີ່ຊ້ອນຢູ່ໃນຕົວຂອງຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ. ຖ້າມີສິ່ງໃດທີ່ຂ້າພຣະອົງ ຍັງຕໍ່ສູ້ພຣະອົງ ຂໍພຣະອົງຊົງ
ຊົດຊ່ວຍ ເພາະຂ້າພຣະອົງຕ້ອງການເສັ້ນທາງຊີວິດນິຣັນດອນ.

4. ພຣະເຈົາ້ ຊົງຮຽກເອີນ
້ ໃຫ້ພວກເຮົາວາງໃຈໃນພຣະອົງ: (ສຸພາສິດ 3:5-6)

ໃນສຸພາສິດຕອນນີ້ ພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາເລີ້ມສ້າງສາຍສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ ດ້ວຍການວາງໃຈ
ໃນພຣະອົງຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກ ເຮົາແລ້ວບໍ່ວ່າ
ພວກເຮົາຈະໄປໃສ, ຢູ່ທີ່ໃດ ພວກເຮົາຕ້ອງສໍານຶກຫາພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາທຸກເວລາ. ອີກອັນນຶ່ງພວກເຮົາ
ຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາຊົງສະຖິດໄດ້ທຸກໆບ່ອນພຣະເຈົ້າຊົງເຕືອນເຖິງຄວາມຈົງຮັກພັກດີ

ແລະ

ຄວາມຊື່ສັດນີ້ຢ່າໃຫ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຫ່າງເຫີນຈາກເຈົ້າ, ຈົ່ງແຂວນມັນໃວ້ທີ່ຄໍແລະຈົ່ງຈາລຶກມັນໄວ້ທີ່ຫົວໃຈຂອງ
ເຈົ້າ. ຢ່າເພິ່ງຄວາມຮອບຮູ້ຂອງຕົນເອງ ຈົ່ງ ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າດ້ວຍສຸດໃຈຂອງເຈົ້າ.

ຄໍາແນະນໍາແລະພາກປະຕິບດ
ັ

ບາງທີພວກເຮົາອາດຈະມີບົດຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານວ່າ ພວກເຮົາມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ເວລາວ່າງກໍທໍາຄວາມສະອາດ
ບ້ານ, ທໍາຄວາມສະອາດຣົດ, ໄປໂຮງຮຽນ….ພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກພວກເຮົາດີ.
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ພວກເຮົາຈະມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ? ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນພວກເຮົາທຸກຄົນ. ພຣະອົງ
ຊົງເຂົ້າໃຈຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ, ພຣະອົງສະຖິດຢູ່ທຸກໆບ່ອນພວກເຮົາກໍຮູ້.

ແຕ່ພາກສ່ວນຂອງພວກ

ເຮົາແມ່ນຫຍັງ? ພວກເຮົາຕ້ອງສແວງຫາການນໍາພາຂອງພຣະເຈົ້າ ເພື່ອວັນຕໍ່ໆໄປ ຕ້ອງເພີ້ມເຕີມເສີມສ້າງ
ຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ.

ຄໍາຖາມ:

1. ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດຕໍ່ການຮູ້ຈັກທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຂອງພຣະເຈົ້າ? ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ້ານກົວ ຫລື
ວ່າຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈໃນພຣະເຈົ້າ?
2. ເວລາໃດທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈໃນການສະຖິດນໍາພາຂອງພຣະເຈົ້າ?

ແລະເວລາໃດທີ່ທ່ານອຶດອັດ

ໃຈຫລາຍທີ່ສຸດ?
3. ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດກ່ຽວກັບການທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າສໍາຣວດຈິດວິນຍານຂອງທ່ານ?
ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມບາບຂອງທ່ານ?
4. ທ່ານຈະເພີ້ມຄວາມວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ?
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ແລະຂໍໃຫ້ທ່ານ

ບົດຮຽນທີ 2
ທໍາງານດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ
ພຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ອົບພະຍົບ 35:30-35; ສຸພາສິດ 6:6-11; ໂກໂລຊາຍ 3:23-24;
2 ເທຊະໂລນິກ 3:10-13

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົບພະຍົບ 35:30-35; ສຸພາສິດ 6:6-11; ໂກໂລຊາຍ 2:23-24;
2 ເທຊະໂລນິກ 3:10-13

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ການງານແລະຄວາມຊໍານິຊໍານານຕ່າງໆ ແມ່ນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈົ້າ
ແລະກໍແມ່ນ ການຈັດຕຽມຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ພຣະເຈົ້າຊົງມີຄວາມພົວພັນຢ່າງໃດກັບການງານຂອງພວກເຮົາ? ການງານ
ຂອງພວກເຮົາມີການພົວພັນຢ່າງໃດກັບພຣະເຈົ້າ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອເສີມຂຍາຍທາງແຫ່ງຄວາມສັມພັນ, ຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບຊີວິດເພື່ອພຣະ
ເຈົ້າແລະຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.

ຄໍານໍາ

“ມືສໍາລັບທໍາງານ, ຫົວໃຈສໍາລັບພຣະເຈົາ້ ” ນີ້ແມ່ນຄໍາເວົ້າຂອງກຸ່ມພວກນັບຖືສາສນາທີ່ມາເຖິງສະຫະຣັດ
ອະເມຣິກາ ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບສົງຄາມ. ພວກນີ້ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຊົງໄຖ່ໂລກນີ້ໄດ້. ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນ
ໄດ້ໃນການອອກແຮງງານດ້ວຍມື, ແລະຖວາຍຕົວໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງພວກເຂົາເຈົ້າ, ແລະຍັງໄດ້ຈັບ
ກັນເປັນກຸ່ມເປັນກ້ອນໃນການກໍ່ສ້າງໝູ່ບ້ານ.
ກຸ່ມທີ່ເຊື່ອກໍພາກັນສໍາແດງການນະມັສການພຣະເຈົ້າແລະການຊົງໄຖ່ຖອນຂອງພຣະເຈົ້າ.

ແນວຄິດນີ້ໄດ້

ຂຍາຍອອກໄປຫລາຍໃນກຸ່ມຕ່າງຊາດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນການຖວາຍຕົວເຊັ່ນ ມອບຕົວ
ໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ, ຮັບໃຊ້ວຽກງານພຣະເຈົ້າ. ບາງຄົນກໍໄດ້ອອກຈາກວຽກງານ ມາຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າເຕັມເວລາ.
ການມີແນວຄິດຢ່າງນີ້ກໍເປັນພື້ນຖານຂອງຄຣິສຕຽນຢູ່ແລ້ວ.
ວັນນີ້ພວກເຮົາຈະມາໃຊ້ຄໍາທີ່ວ່າ “ຮຽກເອີນ
້ ” ຄໍານີ້ເປັນຄໍາທີ່ທຸກຄົນຄຸ້ນເຄີຍ. ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມບໍ່ໃຊ້

ຄໍານີ້ກ່ຽວກັບການທໍາງານອື່ນໆ. ພຣະທັມໃນວັນນີ້ແມ່ນການຮຽກເອີ້ນໃຫ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະງານ
ທີ່ເຮົາກະທໍານັ້ນແມ່ນຕອບສນອງການຮຽກເອີ້ນຫລືບໍ່.
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1. ພຣະເຈົາ້ ຊົງປະທານຄວາມຊໍານິຊາໍ ນານໃນວຽກງານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ:
(ອົບພະຍົບ 35:30-35)

ອົບພະຍົບບົດທີ 35 ກ່າວກ່ຽວກັບການຈັດຕຽມການກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ນະມັສການພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງ
ຮຽກເອີ້ນສອງຄົນ ຄືເບຊາເລລ ແລະຜູ້ຊ່ວຍຂອງລາວຄືໂອໂຮລີອັບ.

ພວກເຂົາມີຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນ

ການຄິດປະດິດສ້າງເຣື່ອງຄວັດແລະແກະສລັກແລະເຈັຍຣະໄນແກ້ວຕ່າງໆ.
ໂມເຊຜູ້ນໍາຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍພຣະວິນຍານ ກ່າວວ່າ ພຣະເຈົ້າເອີ້ນຄົນພວກນີ້ ເພື່ອງານຂອງພຣະອົງໂດຍສະ
ເພາະ. ການສ້າງສາສະຖານທີ່ນະມັສການພຣະເຈົ້າ ແມ່ນງານທີ່ສະມັກໃຈແລະຖວາຍຕົວ. ຫລາຍຄັ້ງຄາວ
ພວກເຮົາຄິດວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານຜ່ານ ອາຈານ, ຜ່ານຄຣູສອນ ຫລື ຜ່ານຜູ້ທໍາ ນວາຍເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ໃນ
ພຣະທັມຕອນນີ້ ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ຮຽກເອີ້ນຜູ້ທີ່ມີສີມືດີ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນວຽກງານ ເພື່ອສະຖານທີ່ຂອງ
ພຣະອົງຈະເປັນທີ່ສັກກາຣະບູຊາ.
ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຂອງປະທານແລະການຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໃນຄຣິສຕະຈັກບໍ່ໄດ້ກໍາໜົດ, ບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດ
ຂອບເຂດ. ພຣະເຈົ້າຮຽກເອີ້ນ ຖ້າພວກເຮົາຫາກຕອບສນອງ, ຫລັງຈາກນັ້ນພຣະອົງກໍຈະມອບຂອງພຣະ
ຣາຊທານໃຫ້ຕາມທີຫລັງ. ພວກເຮົາມັກເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະປະທານແຕ່ຝ່າຍ ວິນຍານເທົ່ານັ້ນ, ເບິ່ງດຸ
ວ່າເບຊາເລລ ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາມີສີມືດີໄດ້.

2. ພຣະເຈົາ້ ປະທານງານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ-ກໍແມ່ນເພືອ
່ ຕົວຂອງພວກເຮົາເອງ:
(ສຸພາສິດ 6:6-11)

ໃນຂະນະທີ່ພຣະທັມອົບພະຍົບ 35:30-35
ເຈົ້າ, ແຕ່ພຣະທັມສຸພາສິດ 6:6-11

ກ່າວເຖິງການໃຊ້ຮ່າງກາຍໃຫ້ເປັນປໂຍດແກ່ງານຂອງພຣະ

ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ປະທານກໍຕາມ ແຕ່ກໍເພື່ອ

ຕຽມພວກເຮົາເອງ. ພຣະທັມສຸພາສິດຫລາຍຕອນໄດ້ໃຊ້ສັດເປັນຕົວຢ່າງໃນການສັ່ງສອນມະນຸດ ເຊັ່ນມົດ.
ທຸກຄົນພວກເຮົາຮູ້ຈັກດີວ່າມົດເປັນສັດຢ່າງໃດ.
ຂຽນຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງ “ຄົນຂີຄ
້ ້ານ” ແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ມັກເຮັດວຽກ ຫລືວ່າເຮັດແບບແປະໆບາງໆ ບໍ່ເອົາຈິງເອົາຈັງ
ຜູ້ຂຽນພຣະທັມສຸພາສິດກ່າວວ່າ “ຄົນຂີ້ຄ້ານເອີຍ, ຈົ່ງເບິ່ງເອົາຊີວິດຂອງມົດ ເຈົ້າຈຶ່ງຈະເປັນ ຄົນສລາດ.”
ຄໍາວ່າສລາດແມ່ນສາມາດນໍາຄອບຄົວໄປໄດ້.

ຂໍ້ 7 ແລະ 8 ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງມົດ ພວກມັນບໍ່ມີຫົວໜ້າ ມັນກໍຍັງສະສົມອາຫານໃນຍາມຮ້ອນ ເພື່ອຕຽມໃສ່
ໜ້າໜາວຈະມາເຖິງ. ຂໍ້ 9 ຄົນຂີ້ຄ້ານເອີຍ ເຈົ້າຈະນອນຢູ່ດົນປານໃດ. ຄົນທີ່ນອນຫລາຍຈະເປັນຄົນທີ່ທໍາ
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ງານໜ້ອຍ. ຂໍ້ 10 ຄົນຂີ້ຄ້ານຈະກ່າວວ່າ ນອນຈັກໜ້ອຍກ່ອນ, ນອນຈັກໜ້ອຍກ່ອນ. ຂໍ້ 11 ກ່າວວ່າໃນຂະ
ນະທີ່ເຂົານອນຢູ່ນັ້ນ ຄວາມທຸກກໍຫຍັບເຂົ້າມາຫາເຂົາ ມາບຽດບຽນເຂົາເໝືອນຄົນມາປຸ້ນ.
ພຣະເຈົ້າສ້າງພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາທໍາງານ. ພຣະຄັມພີປະຖົມມະການ 2:15 ກ່າວວ່າພຣະເຈົ້າຊົງ
ສ້າງອາດາມແລະເອວາ ແລ້ວສັ່ງພວກເຂົາໃຫ້ຮັກສາສວນ.

ນີ້ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ພວກເຂົາ

ທໍາງານ. ຫລັງຈາກທີ່ອາດາມແລະເອວາຕົກຢູ່ໃນຄວາມບາບແລ້ວ ພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງໃຫ້ ທໍາງານໜັກຂຶ້ນເຈົ້າ
ຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ, ເຈົ້າຕ້ອງເຮັດວຽກຈົນເຮື່ອໄຫລໃຄຍ້ອຍ.(ປຖກ. 3:17-19) ພຣະເຈົ້າຊົງມີພຣະປະ
ສົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນທີ່ມັກທໍາງານເພື່ອຕົວຂອງເຮົາເອງ.

3. ພວກເຮົາສາມາດຮັບໃຊ້ພຣະເຈົາ້ ດ້ວຍງານຂອງພວກເຮົາ: (ໂກໂລຊາຍ 3:23-24)

ໃນພຣະທັມຕອນນີ້ ໂປໂລກ່າວເຖິງຄອບຄົວຂອງຄຣິສຕຽນ. ເລີ້ມຈາກຂໍ້ 22 ເພິ່ນກ່າວເຖິງຂ້ອຍຂ້າວ່າໃຫ້
ຟັງຄວາມຜູ້ທີ່ເປັນນາຍໃນທຸກຢ່າງ ບໍ່ແມ່ນແກ້ງຟັງຄວາມ ຫລືວ່າຢ່າຖແລງແປງລີ້ນ. ໃນຂໍ້ 23 ຈົ່ງເຮັດດ້ວຍ
ນໍ້າໃສໃຈຈິງ ແລະດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈາ.
ໃນກໍຣະນີຂອງ ບີຊາເລລ ພວກເຮົາອາດຄິດວ່າບໍ່ແມ່ນງານກ່ຽວກັບຈິດວິນຍານເລີຍ ແຕ່ງານຈໍາພວກນີ້ ທີ່ບີ
ຊາເລລໄດ້ຮັບໃຊ້ແມ່ນການທໍາງານເພີ້ມຈາກທີ່ເຮົາຫາລ້ຽງຊີວິດປະຈໍາວັນແລ້ວ. ນີ້ລະຄືການຮຽກເອີ້ນແລະ
ວິຊາອາຊີບທີ່ເຮົາສາມາດຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ. ວິຊາອາຊີບຍັງມີຫລາຍຢ່າງທີ່ພຣະເຈົ້າຈະເອີ້ນໃຊ້. ຈົ່ງໄປອອກ
ແຮງທໍາງານແລະຈົ່ງມີຄວາມເຊື່ອດ້ວຍ.

4. ພວກເຮົາຕ້ອງທໍາງານເພືອ
່ ອາຫານປະຈໍາວັນ: (2ເທຊະໂລນິກ 3:10-13)

ໃນ 2ເທຊະໂລນິກ ບົດທີ 3:10 “ເພາະເມື່ອເວລາເຮົາຍັງຢູ່ນໍາພວກເຈົ້າ ເຮົາໄດ້ສັ່ງເຈົ້າແລ້ວວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່
ມີນໍ້າໃຈຢາກເຮັດການກໍຢ່າໃຫ້ຜູ້ນັ້ນກິນ” ເມື່ອເຫັນຄໍາເວົ້າຂອງໂປໂລແລ້ວກໍເຫັນໄດ້ວ່າ ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ໜັກ
ຫລາຍ. ພວກເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າໂປໂລເປັນຄົນທໍາງານໜັກ ເພ່ິນເປັນຊ່າງ ຫຍິບຜ້າເຕັນ.

(ກິຈການ

18:3) ເພິ່ນທໍາງານທັງກາງເວັນແລະທັງກາງຄືນ ທັງຫຍິບຜ້າເຕັນແລະທັງ ເທສນາ.
ຂໍ້ 11-12 ຕ້ອງເຕືອນສະຕິກັນບໍ່ໃຫ້ຢູ່ລ້າໆ ໃຫ້ທໍາງານຫາກິນແລະຢູ່ດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກ.
ຂໍ້ 13 “ຢ່າອ່ອນກໍາລັງໃຈທີ່ຈະເຮັດການດີ” ຖ້າພວກເຮົາຫາກອ່ອນກໍາລັງໃຈ ກໍເໝືອນກັບພວກເຮົາ ເປີດ
ໂອກາດໃຫ້ມານຈູ່ໂຈມຕີເຮົາໄດ້. ເມື່ອພວກເຮົາຫາກທໍາການດີພຣະເຈົ້າຈະຊົງອວຍພຣະພອນ

ຄໍາແນະນໍາແລະປະຕິບດ
ັ :

ສໍາລັບຄຣິສຕຽນພວກເຮົາທຸກວັນນີ້ ສ່ວນຫລາຍທໍາງານຈົນບາງທີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າກໍຂາດເຂີນໄປ.
ພວກເຮົາຕ້ອງສແວງຫາພຣະເຈົ້າ ແລະຕ້ອງຕອບສນອງຄໍາຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ.
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ພວກເຮົາເຫັນຕົວເຮົາເອງສໍາຄັນຫລາຍເກີນໄປ, ທໍາງານໃຫ້ກັບຕົນເອງຫລາຍເກີນໄປ ເລີຍເຫັນຄວາມສັມ
ພັນກັບພຣະເຈົ້າບໍ່ສໍາຄັນ.

ຄໍາຖາມ:

1. ທ່ານເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານງານອັນໃດໃຫ້ແກ່ທ່ານ? ແລະທ່ານໃຊ້ງານນີ້ຢ່າງໃດ?
2. ໃນເວລາທໍາງານ ທ່ານພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ ເມື່ອມີຫົວໜ້າເຝົ້າເບິ່ງຢູ່?

3. ທ່ານພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກວ່າທ່ານທໍາງານໃຫ້ແກ່ພຣະເຢຊູຄຣິດ?
4. ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດເມື່ອທ່ານຫາກທໍາງານບໍ່ໄດ້ແລ້ວ? ທ່ານຈະສາມາດຮັບໃຊ້ພຣະເຢຊູໄດ້ບໍ່?

5. ຖ້າທ່ານຫາກເຫັນວ່າທ່ານກະທໍາຢ່າງນຶ່ງເພື່ອນະມັສການພຣະເຈົ້າ ແລະທ່ານກໍາລັງມີສ່ວນ ຮ່ວມໃນ
ວຽກງານການໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຈົ້າ ທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ

9

ບົດຮຽນທີ 3
ວັນຊະບາໂຕເປັນວັນພັກຜ່ອນ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ພຣະບັນຍັດສອງ 5:12-15; ເພງສັຣເສີນ 127:1-2; ມາຣະໂກ
6:30-32

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົບພະຍົບ 20:8-10; ພຣະບັນຍັດສອງ 5:12-15; ມາຣະໂກ 4:35-41;
6:30-32

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ພັກຜ່ອນ, ມັກທໍາງານ , ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນການພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ຊີວິດ
ມະນຸດ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ພວກເຮົາຖືກບັງຄັບໃຫ້ທໍາງານແລະທ່ຽວຫລິ້ນ ຈົນບໍ່ສາມາດຈະຮັບວັນຊະ
ບາໂຕໄດ້ຊັ້ນບໍ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຊ່ອຍພວກເຮົາໃນການຕັດສິນໃຈ ວ່າຈະຮັບເອົາຄໍາສອນກ່ຽວກັບວັນຊະ
ບາໂຕນີ້ເຂົ້າໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.

ຄໍານໍາ

ເວລາຂ້າພະເຈົ້າຍັງນ້ອຍ, ວັນອາທິດເປັນວັນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມັກທີ່ສຸດ. ນອນຕື່ນສວາຍກວ່າທັມດາແດ່, ພໍຕື່ນ
ຂຶ້ນມາກໍແຕ່ງຕົວໄປໂບດ. ພໍໄປເຖິງໂບດກໍໄປຫ້ອງຮຽນ, ຮຽນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເຊັ່ນວ່າ “ຈົ່ງຮັກຊຶ່ງກັນ
ແລະກັນ” (ໂຍຮັນ 13:14) ແລະຮ້ອງເພງເຊັ່ນ “ສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ, ສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ” ຫລັງຈາກນັ້ນກໍເຂົ້າ

ຮ່ວມນະມັສການກັບໂບດໃຫຍ່. ຮ້ອງເພງໃນປຶ້ມເພງໃຫຍ່ເຊັ່ນ “ຈົ່ງຊື່ນໃຈຍິນດີ”. ແນ່ນອນຕ້ອງມີການເທສ
ນາ ເວລານີ້ຂ້າພະເຈົ້າກໍມີໂອກາດແຕ້ມຮູບໃສ່ໃນເຈັ້ຍລາຍການ.
ໄປໂບດແມ່ນດີຫລາຍ, ແຕ່ວ່າເວລາກັບມາບ້ານແລ້ວຍິ່ງສະບາຍໃຈ. ພໍ່ແມ່ແລະຍາດພີ່ນ້ອງກໍພາກັນໄປ ແວ່
ທີ່ບ້ານຂອງພໍ່ຕູ້ ແມ່ຕູ້. ຢູ່ທີ່ນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ແລ່ນຫລິ້ນ, ຫລິ້ນບານ…. ນັ້ນແມ່ນວັນຊະບາໂຕ. ປັດຈຸບັນນີ້,
ຫລັງຈາກທີ່ພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເສັຍໄປແລ້ວທຸກຢ່າງກໍປ່ຽນໄປ.
ກັນ,

ພໍ່ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍ ແຍກທາງ

ລູງແລະປ້າກໍຍ້າຍໄປຢູ່ຕ່າງຣັດ, ເວລາທີ່ພວກເຮົາພົບກັນກໍມີເວລາດຽວຄືພິທີສົບເທົ່ານັ້ນ.

ໃນບົດຮຽນນີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເວົ້າເຖິງ “ການພັກຜ່ອນວັນຊະບາໂຕ” ໃນວັນນີ້ ພວກເຮົາພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້
ເປັນວັນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ການກະທໍາເຊັ່ນນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງພາດສິ່ງທີ່ດີໆຫລາຍຢ່າງ.

1. ພຣະເຈົາ້ ສັງ່ ໃຫ້ຢດ
ຸ ,ເຂົາ້ ມາຢູ່ໃນພຣະອົງ, ແລະພັກຜ່ອນ:(ພຣະບັນຍັດສອງ 5:12-15)
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ພຣະທັມພຣະບັນຍັດສອງ ແມ່ນປຶ້ມທີ່ໂມເຊກ່າວຄືກົດໝາຍຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຄົນອິສຣາເອນ ກ່ອນຈະເຂົ້າ
ໄປການາອານ. ພຣະບັນຍັດສອງ 5:6-21 ໄດ້ສເນີພຣະບັນຍັດ 10 ປະການ. 4 ຂໍ້ທໍາອິດແມ່ນກ່ຽວກັບພຣະ
ເຈົ້າກັບມະນຸດ. (1) 5:7 ຕ້ອງນະມັສການພຣະເຈົ້າພຽງຜູ້ດຽວ. (2) 5:8-10 ຢ່າສ້າງຮູບໂຄຣົບກາບໄຫວ້

(3) 5:11 ຢ່າອອກພຣະນາມພຣະເຈົ້າຢ່າງບໍ່ສົມຄວນ (4) 5:12-15 ຈົ່ງນັບຖືວັນຊະບາໂຕ ຈົ່ງຖືວ່າເປັນວັນ
ບໍຣິສຸດ.
ໃນພາສາເຮັບເຣີ ຄໍາວ່າ “ຊະບາໂຕ” ຊຶ່ງມາຈາກຄໍາວ່າ “ຢຸດ” ພຣະເຈົ້າມີຄໍາສັ່ງຢ່າງນີ້ກໍເພາະວ່າເປັນວັນບໍ
ຣິສຸດ. ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງທໍາງານຫົກວັນ. ອາທິດຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ຮຽນວ່າວຽກງານຕ່າງໆ ພຣະເຈົ້າ
ມີສ່ວນຮ່ວມກັບພວກເຮົາ. ສໍາລັບວັນທີເຈັດເປັນວັນທີ່ມອບໃຫ້ພຣະເຈົ້າ.

ເປັນວັນທີ່ຕ້ອງເຂົ້າມາສັຣເສີນ

ພຣະເຈົ້າ, ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າ, ຍົກຍ້ອງພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າ.
ໃນຂໍ້ 14 ພຣະທັມພຣະບັນຍັດສອງ 5:14 ກ່າວອອກໄປເຖິງຮອດລູກຫລານ, ຂ້ອຍໃຊ້, ແລະສັດລ້ຽງ, ສັດ
ທໍາງານ ກໍຕ້ອງຢຸດໃນວັນນັ້ນ.
ພາຍຫລັງຕໍ່ມາສມັຍຂອງພຣະເຢຊູ,

ການສລອງວັນຊະບາໂຕນີ້ໄດ້ມີການຂັດແຍ້ງກັນຣະວ່າງພຣະເຢຊູ

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

ພຣະເຢຊູ

ກ່າວວ່າ “ວັນຊະບາໂຕນັ້ນຊົງຕັ້ງໄວ້ເພື່ອມະນຸດ ບໍ່ແມ່ນຊົງສ້າງມະນຸດໄວ້ສໍາລັບວັນຊະບາໂຕ” (ມກ. 2:
27) ເຫດສະນັ້ນ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນໃຫຍ່ກວ່າວັນຊະບາໂຕ (ມກ. 2:28)

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

ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນວັນຊະບາໂຕນີ້ ແມ່ນການວາງຂອບເຂດຂອງການທໍາງານ
ສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ.

ແລະການມີຄວາມ

ຂໍ້ພຣະທັມຕອນນີ້ກ່າວວ່າ ແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະສ້າງເຮືອນ, ແມ່ນວ່າຈະມີທະຫານ

ຍາມ, ຫລືວ່າເຮັດວຽກໜັກໜາປານໃດກໍຕາມ ພວກເຮົາກໍຈະພັກຜ່ອນບໍ່ໄດ້, ການພັກຜ່ອນແມ່ນອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າປະທານໃຫ້.
ຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າເປັນຈຸດສໍາຄັນກວ່າທຸກຢ່າງ,

ຖ້າພວກເຮົາຫາກມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ

ແລ້ວ, ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າກໍຈະບັງເກີດຂຶ້ນ ພຣະອົງກ່າວໃນຕອນທ້າຍຂອງຂໍ້ທີ 2 ວ່າພຣະອົງຈະປະ
ທານການພັກຜ່ອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ພຣະອົງຊົງຮັກ.

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

ມາຣະໂກ 6:30-32 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູແລະສາວົກຂອງພຣະອົງກໍາລັງຫຍຸ້ງຍາກ.

ພຣະອົງຊົງ

ເທສນາ, ສິດສອນ, ປິ່ນປົວຄົນ ພຣະອົງຊົງອິດເມື່ອຍ ເພາະມີຄົນຫລາຍຜ່ານໄປມາຈົນພຣະອົງບໍ່ມີເວລາ
ຈະຮັບປະທານອາຫານ.
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ພຣະອົງແລະເຫລົ່າສາວົກຂອງພຣະອົງ ຖືກລົບກວນຕລອດວັນ. ພຣະເຢຊູກ່າວຕໍ່ພວກເຂົາວ່າ “ພວກເຮົາ
ຈົ່ງພາກັນໄປໃນບ່ອນສງັດ ໃຫ້ພວກທ່ານພັກເຊົາເມື່ອຍຈັກໜ້ອຍນຶ່ງ” (6:31)

ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າສາວົກ

ຂອງພຣະອົງອິດເມື່ອຍຫລາຍ. ການອົບຮົມສັມນາຄັ້ງນີ້ບໍ່ແມ່ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ບໍ່ວ່າຍາມໃດເວລາໃດເມື່ອ
ພຣະອົງຊົງມີໂອກາດ ພຣະອົງຊົງສັມນາສາວົກຂອງພຣະອົງ.

ຫລາຍຄົນພວກເຮົາເຄີຍໄປສັມນາ, ເຄີຍໄປອົບຮົມເປັນບາງໂອກາດ, ແຕ່ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍ ມັກເບິ່ງວິວ
ມັກເບິ່ງສະຖານທີ່ແປກໆຕ່າງໆ. ຫລັງຈາກກັບຈາກສັມນາແລ້ວ ພວກເຮົາມັກຈົດຈໍາວິວ ຈົດຈໍາສະຖານທີ່.
ສ່ວນບົດຮຽນທີ່ອົບຮົມມາ ເມ່ືອເຖິງບ້ານກໍລືມໄປແລ້ວ. ພວກເຮົາຄວນຈະໃຊ້ເວລາອົບຮົມ ຝຶກຝົນຕົນເອງ
ແລະຄອບຄົວໃຫ້ຮູ້ຈັກການໃຊ້ເວລາ ແລະເນັ້ນໜັກກັບພຣະເຈົ້າໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.

ການນໍາໃຊ້ແລະພາກປະຕິບດ
ັ :


ຄໍາຮຽກຮ້ອງໃນວັນຊະບາໂຕ ຄືຕ້ອງຢຸດທໍາງານ. ຖ້າພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງທໍາງານຕ້ອງຮູ້
ຈັກວ່າມາຈາກນາຍຈ້າງ ຫລືມາຈາກຕົວເຮົາເອງຢາກເຮັດ.



ຄໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພັກຜ່ອນ.

ບາງຄັ້ງພວກເຮົາອາດຈະຫຍຸ້ງຍາກໃນການພັກຜ່ອນຢ່າງອື່ນ

ຕ້ອງຖາມຕົນເອງວ່າ ເຮົາກໍາລັງພັກຜ່ອນ ຫລືຍິ່ງທໍາງານໜັກກວ່າເກົ່າ.


ຄໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບພຣະເຈົ້າແລະຜູ້ອື່ນ. ຈຸດປະສົງຂອງວັນຊະບາໂຕ ແມ່ນເພື່ອ
ໃຫ້ພວກເຮົາຢຸດທໍາງານຢ່າງອື່ນທັງໝົດ.



ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ.

ພວກເຮົາຫຍຸ້ງຍາກໃນວຽກງານຕ່າງໆ ແລະວຽກງານອະດິເຣກຫລາຍ ຈົນບໍ່ມີຊ່ອງວ່າງໃຫ້
ກັບພຣະເຈົ້າເລີຍ. ຊະບາໂຕ ຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ໄດ້ມີເວລາພັກຜ່ອນ. ພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວພັກ

ຜ່ອນກັບຍາດພີ່ນ້ອງ ໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ນີ້ເປັນການໜູນໃຈທັງຜູ້ອື່ນແລະຕົວ
ເຮົາເອງນໍາ.

ຄໍາຖາມ:

1. ມີວິທີໃດແດ່ບໍ່ທີ່ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງພວກເຮົາ ແລະຊົງໄຖ່ຖອນພວກເຮົາ
ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ວັນຊະບາໂຕຂອງພຣະເຈົ້າ?

2. ມີວິທີໃດ ທີ່ທ່ານສາມາດຈະສໍາແດງວັນຊະບາໂຕຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນແຕ່ລະອາທິດຂອງທ່ານ?
3. ມີວິທີໃດທີ່ທ່ານຈະສາມາດພົບປະກັບເພື່ອສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານໃນວັນອາທິດ?
4. ມີວິທີໃດທີ່ທ່ານຈະສາມາດພົບກັບຄອບຄົວຫລືຍາດພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານໃນວັນອາທິດ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບົດຮຽນທີ 4
ພົບຄວາມຍິນດີທພ
ີ່ ຣະເຈົາ້ ປະທານໃຫ້

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

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

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ໃນເມື່ອພວກເຮົາຕິດຕາມແນວທາງຊີວິດໃນພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ເຮັດວິທີໃດຈະໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຮູ້ວ່າຄຣິສຕຽນມີຄວາມຍິນດີຢ່າງແທ້ຈິງ ແທນທີ່

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ຈະໄດ້ພົບຄວາມຍິນດີ
ຈະໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນໃນທາງກົງກັນຂ້າມ?

ເພື່ອບອກໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ວ່າຄວາມຍິນດີໃນຊີວິດນີ້ຄົງເພີ້ມຂຶ້ນໄດ້
ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:



ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ
ໃນເມື່ອພວກເຮົາຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າກະທໍາຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ໃນທີ່ສຸດຄວາມຍິນດີກໍໄດ້

ບັງເກີດຂຶ້ນເພາະຄວາມຍິນດີນັ້ນເປັນຂອງຄຣິສຕຽນຢູ່ແລ້ວ,
ຫລືຫລັ່ງໄຫລສະດວກດີໃນຊີວິດ.

ແລະພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຍິນດີນັ້ນຄູນທະວີຂຶ້ນໄດ້

ຊີວິດຄົນເຮົາຫລາຍເທ່ືອພົບແຕ່ຄວາມຜິດຫວັງ ຖ້າບໍ່ແມ່ນວັນນີ້ກໍວັນໜ້າ. ພວກເຮົາສາມາດແຍກ

ຕົວອອກການຈົ່ມແລະກ່າວວ່າ, ຂ້າພະເຈົ້າເກີດມາເປັນຄົນດັ່ງນັ້ນ, ຫລື ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຕົນເພາະຄົນອື່ນເຮັດໃຫ້ມີ
ຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງນັ້ນ? ພວກເຮົາສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມຄຶດ ຫລືການປະພຶດຢ່າງນັ້ນໄດ້ບໍ່? ພວກເຮົາສາມາດກາຍເປັນຄົນມີ

ຄວາມຍິນດີໄດ້ບໍ່? ພຣະຄັມພີສອນພວກເຮົາວ່າເຮົາສາມາດເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກໄດ້. ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນສຶກສາວ່າພວກເຮົາ
ຈະພົບກັບຄວາມຍິນດີໄດ້ຢ່າງໃດ?

1.ຄວາມຍິນດີນເີ້ ກິດຂຶນ
້ ໃນບ່ອນພຣະເຈົາ້ ສະຖິດຢູ:່ (ເພງສັຣເສີນ 16:7-11)

ກະສັດດາວິດເປັນຄົນສໍາຄັນໃນພຣະຄັມພີເດີມ, ໃນເມື່ອນໍາມາສຶກສາກໍເຫັນວ່າເພິ່ນມີຊີວິດຂຶ້ນໆລົງໆ.

ເພິ່ນຮູ້ສຶກຜິດກັບການຫລິ້ນຊູ້ກັບນາງເບັດເຊບາແລະນາຍທະຫານ ອູຣິຢາ (ເພງສັຣເສີນ 32 ແລະ 51), ໃນ
ເພງສັຣເສີນນີ້ຍັງມີການຍົກຍ້ອງແລະຄວາມຍິນດີເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທໍາໃນຊີວິດຂອງຄົນທີ່ຍອມຜິດ. ກະ
ສັດດາວິດກໍຍັງເປັນຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຊອບພຣະທັຍ (ກິຈການ 7:46), ເຫັນວ່າກະສັດດາວິດມີບຸຄລິກລັກສະນະ
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ເໝືອນພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້. ພວກເຮົາເສົ້າໃຈໃນເມື່ອບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ດີໃນຊີວິດ. ໃນເພງສັຣເສີນ 16
ແມ່ນຄໍາອ້ອນວອນຂອງກະສັດດາວິດໃນເວລາເພິ່ນມີຄວາມຮູ້ສຶກດີເປັນພິເສດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.
ພຣະຄຸນແລະຄວາມເຊື່ອໄດ້ເປີດເຜີຍໃນຄໍາອ້ອນວອນແລະບົດເພງ. ໃຫ້ຄຶດເຖິງຄໍາພະຍານທີ່ກະສັດດາວິດ
ໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ:


ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍປັນຍາຕໍ່ກະສັດດາວິດ (16:7)



ກະສັດດາວິດໄດ້ເຊື່ອໃນການປົກປ້ອງຮັກສາຊີວິດ ແລະຈະບໍ່ປະຖິ້ມພຣະເຈົ້າໃນເວລາຕາຍ (16:910). ບາງທີກະສັດດາວິດອາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພຣະເຈົ້າແລະຊີວິດຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນໆ.



ບົດເພງນີ້ຍັງໄດ້ປິດດ້ວຍການເວົ້າເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງກະສັດດາວິດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍຫົນທາງ
ອັນຖືກຕ້ອງໃຫ້ມີຊີວິດທີເ່ ຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຍິນດີອັນຍິ່ງໃຫຍ່. (16:11)

ກະສັດດາວິດໄດ້ຕອບສນອງເຖິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ແລະເປັນພຣະເຈົ້າ ແລະສິ່ງພຣະອົງໄດ້ກະທໍາ. ສັງເກດເບິ່ງ
ເຫດການຂອງຄວາມເຊື່ອໃນເພງສັຣເສີນນີ້. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກກັບຊີວິດຂອງທ່ານບໍ່?


ກະສັດດາວິດສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ (16:7)



ກະສັດດາວິດຮູຕ
້ ົວເອງວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຕລອດໄປ (16:8)



ກະສັດດາວິດມີຄວາມຍິນດີ ແລະເຊື່ອໝັ້ນຄົງໃນພຣະເຈົ້າ (16:9)



ກະສັດດາວິດມີຄວາມຫວັງໃນພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດນີ້ແລະຕລອດໄປເປັນນິດ (16:10)



ກະສັດດາວິດຍິນດີທີ່ຕົນເອງເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ. ເພິ່ນມີແຕ່ຄວາມສຸກໃນຊີວິດ (16:11).

ພຣະຄຸນແລະຄວາມເຊື່ອໄປຄຽງຄູ່ກັນ (ເບິ່ງ ເອເຟໂຊ 2:8-9).
ຂອງກະສັດດາວິດເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຍິນດີ.

ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຄວາມເຊື່ອ

ທ່ານບໍ່ອາດກ່າວເໝືອນກະສັດດາວິດກ່າວວ່າ,

ìຂ້າພະເຈົ້າເອົາພຣະເຈົ້າເປັນນຶ່ງຕລອດໄປî ຫລື ìຈິດໃຈຍິນດີແລະລີ້ນກ່າວຄວາມຊົມຊນî (16:8-9).
ແມ່ນແລ້ວພວກເຮົາມີເວລາບໍ່ພໍໃຈໃນເມື່ອພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອດີ.

ຖ້າທ່ານຮູສ
້ ຶກດັ່ງນັ້ນກໍຂໍພຽງທ່ານ

ຍອມຮັບ ແລະສາລະພາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າສາ ແລ້ວທ່ານກໍຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າຕັ້ງພຣະທັຍໃຫ້ທ່ານເປັນ,
ແລ້ວຊີວິດຂອງທ່ານຈະພົບກັບຄວາມຍິນດີເໝືອນກະສັດດາວິດ.

2. ເປັນການດີທມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມຊົມຊືນ
່ ຍິນດີໃນຊີວດ
ິ : (ປັນຍາຈານ 5:18-20)

ເຫັນວ່າໃນປຶ້ມປັນຍາຈານນີ້ໄດ້ມີແຕ່ເວົ້າເຖິງທາງກົງກັນຂ້າມຂອງຊີວິດ. ìອານິດຈັງ! ອານິຈັງ!...ສິ່ງທີບ
່ ໍ່

ມີຄວາມໝາຍ! ທຸກສິ່ງຢ່າງກໍເປັນສິ່ງບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງທັງນັ້ນ!î

ນັ້ນແມ່ນເລມຕົ້ນຂອງປຶ້ມນີ້ (ປັນຍາ

ຈານ 1:2). ແຕ່ຕໍ່ມາກໍພົບເຫັນສິ່ງດີຫລາຍໆຢ່າງທີ່ຄຣິສຕຽນໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ຊອກສແວງຫາ. ບົດ 5:1820 ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສຸກຂອງຊີວິດ.
ໃນຕອນນີ້ ໄດ້ກ່າວເຖິງການປຽບທຽບກັບຄໍາອຸປະມາໃນປຶ້ມລູກາ 12:13-21 ຊຶ່ງກ່າວເຖິງເຣື່ອງຂອງ
ເສດຖີໂງ່ຜູ້ມັກກ່າວວ່າ ìມີຄວາມສຸກແລ້ວ ກິນແລະດື່ມດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເທາະî (ລູກາ 12:13-21).
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ບັນຫາຂອງເຣື່ອງນັ້ນບໍ່ແມ່ນມີແຜນການຢາກມີຄວາມສຸກ ແຕ່ແມ່ນບັນຫາການເຫັນແກ່ຕົວ ແລະປະຕິເສດ
ພຣະເຈົ້າ ພ້ອມດ້ວຍເພື່ອນມະນຸດຄົນອື່ນໆ. ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງຄໍາເວົ້າໃນຂໍ້ນີ້ຊຶ່ງຄຸນນາມ, ຂ້ອຍ, ຂອງຂ້ອຍ,
ຂອງຕົນ ໃນພຽງສອງຂໍ້ໃນ ລູກາ 12:18-19)

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

10), ພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບເຫັນວ່າເປັນຄໍາສອນໃຫ້ສແວງຫາຄວາມສຸກໃນຊີວິດ.
ຕ້ອງທີ່ຈະມີສິ່ງຂອງ ຊັບສິນເງິນທອງ ແລະຊີວິດດີ.

ມັນເປັນການດີແລະຖືກ

ແຕ່ມັນກາຍເປັນບັນຫາໃນເມື່ອພວກເຮົາຈະໃຊ້ສິ່ງ

ເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ເປັນທີຖ
່ ວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າເຊັ່ນ: ປະກອບສ້າງຄຣິສຕະຈັກ ຊ່ອຍເຫລືອຄົນອະນາຖາ.
ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປຶ້ມປັນຍາຈານຈິ່ງເວົ້າເປັນສຽງດັງວ່າ ເອົາເລີຍ ມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດສາ ເພາະເປັນຄວາມ

ທຸກໃນຕົວມັນຢູ່ແລ້ວ.

ແຕ່ຄວາມຄຶດຢ່າງນັ້ນຢ່າໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນເລີຍ.

ຄວາມຍິນດີໃນຊີວິດນັ້ນມີເຫດຜົນດີ

ພວກເຮົາມີ

ໃນເມື່ອເອົາມາປຽບກັບຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີທກ
ີ່ ່າວເຖິງໃຊ້ຊັບສິນ

ເງິນຄໍາເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊອບພຣະທັຍແລະເປັນກຽດ. ໃນເມື່ອພວກເຮົາພາກັນເຮັດໃຫ້ຖືກຕາມຄໍາສອນໃນ
ພຣະຄັມພີແລ້ວຄືບໍ່ພຽງແຕ່ສະບາຍຄົນດຽວ ແຕ່ເພື່ອຄົນອື່ນ ພວກເຮົາກໍພົບກັບຄວາມຍິນດີຢ່າງທຽງແທ້.

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

ອົງພຣະເຢຊູມີບັນຫາກັບພວກສາສນາຫລາຍກວ່າຄົນທັມະດາສາມັນ. ໃຫ້ກັບໄປເບິ່ງມັດທາຍຄົນເກັບ

ພາສີຄົນນີ້ມີຊື່ວ່າ ເລວີ ລາວມີການປ່ຽນແປງເກິີດຂຶ້ນໃນເມ່ືອອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນເອົາລາວມາເປັນສາວົກ
ລາວໄດ້ມີຄວາມຍິນດີຫລາຍໂດຍຈັດໃຫ້ມີການກິນລ້ຽງສລອງ ເພື່ອລາວຈະໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຍິນດີນັ້ນກັບ
ເພື່ອນຄົນອື່ນ-ອົງພຣະເຢຊູກໍໄດ້ໄປໃນງານນັ້ນຄືກັນ (ລູກກາ 5:27-30)!

ແຕ່ສ່ວນພວກຫົວໜ້າສາສນາ

(ຟາຣີຊາຍ ແລະຄຣູສອນ) ກໍ ໄປຮ່ວມ ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີແຕ່ຕໍ່ວ່າ ແລະຫາເຣື່ອງວ່າອົງພຣະເຢຊູໄປ
ພົວພັນກັບຄົນບາບ ແລະຄົນເກັບພາສີ.

ຕໍ່ມາໃນບົດ 7 ອົງພຣະເຢຊູກ່າວເຖິງຜູ້ນໍາຄົນສໍາຄັນໃນດ້ານວິນຍານຄືໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ, ແລະພຣະ
ອົງຊົງກ່າວກັບຜູ້ນໍາທາງສາສນາວ່າພວກເຮົາຄວນຈະຮັບເອົາໂຢຮັນແລະພຣະອົງ. ຖ້າຜູ້ນໍາເຫລົ່ານີ້ບໍ່ຍອມ
ຮັບເອົາການປະກາດ, ການເທສນາ, ການນຸ່ງຖື, ແລະການກິນອາຫານ

ພວກເຂົາກໍໝົດທາງທ່ີຈະຮູ້ຈັກ

ຄວາມຈິງ. ຊໍ້າບໍ່ພໍພວກເຂົາຍັງກ່າວຫາວ່າໂຢຮັນເປັນຄົນບ້າ. ພວກຫົວໜ້າສາສນາກໍບໍ່ຍອມຮັບເອົາອົງ
ພຣະເຢຊູອີກເພາະພຣະອົງເຫັນມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນຜິດຄົນບາບ.

ອົງພຣະເຢຊູມີຊີວິດຢ່າງມີລະບຽບ ແຕ່ພຣະອົງຍັງມີຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີໃນຊີວິດ. ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາ
ການອັສຈັນຄັ້ງທໍາອິດໃນງານແຕ່ງງານ (ໂຢຮັນ 2)

ພຣະອົງຊົງກ່າວກ່ອນພຣະອົງໄດ້ຖືກຄຶງເທິງໄມ້ກາງ

ແຂນ, ìຈົ່ງຊື່ນໃຈເທາະ ຝ່າຍເຮົາໄດ້ຊະນະໂລກແລ້ວî (ໂຢຮັນ 16:33). ຄວາມຍິນດີທ່ກ
ີ ່າວມານີ້ໄດ້ມີຂຶ້ນ
ໃນຜູ້ທີ່ເຊື່ອຄືໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີໃຫ້ສົມກັບອົງພຣະເຢຊູມີພຣະປະສົງໃນພວກ

ເຮົາ. ຖ້າພວກເຮົາຢາກມີຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີແລ້ວ ພວກເຮົາຄວນເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນມີຊີວິດ
ດີຂຶ້ນເໝືອນກັບເຮົາເອົງ.
ໃນການຮັບໃຊ້ໃນລະຍະສັ້ນໆຂອງອົງພຣະເຢຊູນີ້ພຣະອົງໄດ້ພົບກັບນັກສາສນາສາດ ນັກກົດໝາຍຜູ້
ເຮັດຕາມທໍານຽມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະເຫັນວ່າພວກຜູ້ນໍາເຫລົ່ານີ້ບໍ່ມັກອົງພຣະເຢຊູເພາະພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍ
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ຄວາມບົກພ່ອງຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຖືວ່າພວກຕົນມີຊີວິດຢູ່ເຄັ່ງຄັດຫລາຍກວ່າພຣະເຢຊູ ພວກເຂົາຍັງ
ຫາເຣື່ອງວ່າພຣະເຢຊູມີຄວາມສຸກແລະມີເສຣີຈົນເກີນໄປ, ຄົບຄ້າສະມາຄົມກັບຄົນຜິດບາບ. ໃນເມື່ອພວກ
ຜູ້ນໍາພາກັນອວດຕົວ ແລະກາຍເປັນຄົນສິນທັມດ້ວຍຕົນເອງຈິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຂາດຄວາມຍິນດີໃນຊີວິດ.
ຄົນໃນສມັຍໃໝ່ນີ້ກໍຍັງພາກັນເຮັດຄວາມຜິດເໝືອນພວກຜູ້ນໍາສາສນາໃນສັດຕະສັດທີນຶ່ງ.

ຄໍາຖາມ
1. ຄວາມຍິນດີຂອງກະສັດດາວິດນັ້ນເປັນຜົນງານຈາກພຣະຄຸນແລະຄວາມເຊື່ອໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ?
2. ຈໍາເປັນມີສິ່ງໃດຕ້ອງເກີດຂຶ້ນເພື່ອທ່ານຈະມີຄວາມຍິນດີເພີ້ມ?
3. ອາຈານໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງຟີລິບປອຍວ່າ, ìເຮັດໃຫ້ຄວາມຍິນດີຂອງ
ເຮົາຄົບເຕັມî (2:2). ເຮັດຢ່າງໃດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຍິນດີຄົບເຕັມໃນຊີວິດຂອງຄົນອື່ນໄດ້?
4. ມີຄົນອື່ນໃດເຄີຍເວົ້າກັບທ່ານວ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ເປັນເພື່ອນກັບທ່ານບໍ່? ເປັນຫຍັງ
ພວກເຂົາຈິ່ງຮູ້ສຶກດັ່ງນັ້ນ?
5. ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຄວນຈັດໃຫ້ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນເພື່ອຈະສ້າງໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີທັມ ແລະເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຍິນດີປາກົດຂຶ້ນໄດ້?

6. ມີອັນໃດບໍ່ທີ່ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານເຮັດນັ້ນເໝືອນກັບອົງພຣະເຢຊູເຮັດເພາະພຣະອົງມີຄວາມຍິນດີ
ທີ່ໄປຮ່ວມ ìຄົນເກັບພາສີ ແລະຄົນບາບî (ລູກາ 7:34)?
ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 5
ປຸກສ້າງເປັນໝູບ
່ າ້ ນ

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້

ປະຫວັດກະສັດທີສອງ 7:3-9, 16; ເນເຫມີຢາ 2:17-18; 4:6; ລູກາ 10:2527

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ປະຫວັດກະສັດທີສອງ 6:24-7:16; ເນເຫມີຢາ 2:1-4-6; ລູກາ
10:25-37; 22:24-27

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າຄວນປຸກສ້າງໝູ່ບ້ານຮ່ວມກັບເພື່ອນມະ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ນຸດດ້ວຍກັນ
ຫລາຍປານໃດພວກເຮົາຜູ້ເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າຄວນຊອກທາງຮ່ວມ
ປຸກສ້າງຮ່ວມກັບຊາວບ້ານທັງຫລາຍ ແທນທີ່ຈະແຍກຕົວເອງຢູ່ຄົນດຽວ ຫລື

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ?
ຊອກຫາທາງເພື່ອຕົວເອງຈະມີພາກສ່ວນໃນການປຸກສ້າງໝູ່ບ້ານ ຮ່ວມກັບເພື່ອ
ນມະນຸດດ້ວຍກັນແທນທີ່ຈະແຍກຕົວເອງອອກຢູ່ຕ່າງຫາກ ຫລືກາຍເປັນຄົນ
ເຫັນແກ່ຕົວ

ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:



ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ໃນເມື່ອພວກເຮົາກາຍເປັນຄຣິສຕຽນພວກເຮົາໄດ້ກາຍເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າ ເພື່ອເຊື່ອມ ສັມພັນກັບຄົນ
ອື່ນໆໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າແລະຄົນອື່ນໃນເມື່ອພວກເຮົາສ້າງຄວາມສັມພັນກັບຄົນ
ອື່ນດີຂຶ້ນ.

ເມື່ອມາເຖິງວັນຢຸດພັກເຊັ່ນວັນເອກກະຣາດ ພວກເຮົາໄດ້ພາກັນສລອງດ້ວຍການຈູດບັັ້ງໄຟ, ເດີນ

ສວນສນາມ ແລະອື່ນໆເພື່ອສະແດງຄວາມຍິນດີ. ໃນວັນທີ 4 ເດືອນ 7, 1776 ປະເທດອະເມຣິກາໄດ້ຮັບເອກກະຣາດຈາກປະ
ເທກອັງກິດ. ຄໍາເວົ້າ ìພວກເຮົາî ໄດ້ເອົາມາໃຊ້ເລື້ອຍໆໃນການຂຽນຄໍາປະກາດເປັນເອກກະຣາດເປັນທາງການນັ້ນ. ໄດ້ສັນຍາຕໍ່
ກັນແລະກັນວ່າຈະສນັບສນຸນ ເພື່ອຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກຄວາມ ອຸດົມສົມບູນ ແລະໃຫ້ກຽດຊຶ່ງກັນແລະກັນ.
ພຣະຄັມພີໃນຕອນນີ້ໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ປຸກສ້າງກຸ່ມໝູ່ບ້ານ.
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ໃຫ້ຈໍາໄວ້ວ່າມໍຣະດົກໃນອະດີດ

ແລະປະສົບປະການໃນເວລານີ້ຄືເສຣີພາບໃນກຸ່ມໝູ່ບ້ານໄດ້ມາດ້ວຍຣາຄາແພງ.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບໄມ້ກາງແຂນ, ພວກບັນ

ພະບຸຣຸດໄດ້ຖືກຂົ່ມເຫັ່ງ, ມີທະຫານຫລາຍໆພັນຄົນໄດ້ເສັຽຊີວິດເພື່ອນໍາເອົາເສຣີນີ້ມາເພື່ອພວກເຮົາຈະມີໂອກາດຮ່ວມສາມັກຄີ
ທັມກັບຄົນອື່ນຢ່າງທ່ຽງແທ້.

ເວົ້າເຣ່ືອງຄວາມເຊື່ອ ພວກເຮົາຄວນເຂົ້າໃຈເຖິງການປະກາດເປັນເອກກະຣາດນັ້ນ. ໃຫ້ມອງເຫັນ

ພາບກ່າວເຖິງເຣື່ອງການເປັນພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດໃນຄໍາສອນຂອງອາຈານໂປໂລ. ໃນ ນັ້ນສອນພວກເຮົາວ່າ
ພວກເຮົາແຕ່ກຕ່າງກັນ ແຕ່ເປັນພາກສ່ວນຂອງກັນແລະກັນ. ພວກເຮົາເພິ່ງພຣະເຈົ້າ ແລະເພິ່ງຊຶ່ງກັນແລະກັນກັບຜູ້ມີຄວາມ
ເຊື່ອ. ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເທີ້ນວ່າພວກເຮົາຢູ່ຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ ຄໍາບູຮານຍັງກ່າວວ່າ, ìນໍ້າເພິ່ງເຮືອ ເສືອເພິ່ງປ່າî...

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

ເອລີຊາໄດ້ຮັບເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມແທນເອລີຢາໃນທາງພາກເໜືອຄື ອິສຣາເອນ. ການຮັບໃຊ້ຂອງ

ທ່ານໄດ້ມີລະຍະຍາວຈົນມາເຖິງກາງສັດຕະວັດທີ 9 ກ່ອນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເວລານັ້ນເປັນເວລາສຸກເສີນ ຊີ
ວິດມີຄວາມລໍາບາກຫລາຍໃນພາກເໜືອຊຶ່ງຊາມາເຣັຽເປັນເມືອງເອກ. ມີເສິກສົງຄາມເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈໍາ
ມີຕອນນຶ່ງເມືອງນີ້ໄດ້ຖືກຕັດຂາດດ້ວຍສົງຄາມ ປະຊາຊົນພາກັນອຶດຫິວ. ຊີວິດມີຄວາມລໍາບາກຫລາຍຄົນ
ໝົດຄວາມຫວັງໂດຍສະເພາະແລ້ວຄົນສີ່ຄົນເປັນຂີ້ທູດຜູ້ຂໍທານທີ່ປະຕູເຂົ້າເມືອງ.

ຕາມພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວໄວ້ນັ້ນພວກອິສຣາເອນບໍ່ມີທາງອອກ ພວກເຂົາລໍວັນຕາຍເທົ່ານັ້ນ ຫລືພວກເຂົາ
ຕ້ອງຍອມຈໍານົນຕໍ່ພວກສັດຕຣູ-ອາເມນຽນຜູ້ກໍາລັງປິດລ້ອບເມືອງຢູ່ບາງທີສັດຕຣູອາດປະໃຫ້ມີຊີວິດຕໍ່ໄປກໍ
ໄດ້. ແຕ່ມີສິ່ງອັສຈັນເກີດຂື້ນຄືໃນເວລາກາງຄືນພວກທະຫານໄດ້ຍິນສຽງແປກທີ່ສຸດໂດຍທີບ
່ ໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາ
ກ່ອນຄືສຽງກອງທັບຣົດມ້າເຂົ້າມາໃນຄ້າຍ ພວກເຂົາພາກັນຢ້ານຫລາຍຈິ່ງພາກັນໜີອອກໄປໝົດ. ຄົນຂີ້ທູດ
4 ຄົນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຄ້າຍຂອງທະຫານອາເມນຽນກໍໄດ້ພົບສະບຽງອາຫານຢ່າງຫລວງຫລາຍ ພວກເຂົາກໍພາ
ກັນກິນແລະດື່ມ.
ໃນເມື່ອພວກຂີ້ທູດ 4 ຄົນກິນແລະດື່ມຢ່າງມີຄວາມສຸກ ພວກເຂົາຮູວ
້ ່າຕົນເອງເຮັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ( ປະຫວັດ
ກະສັດທີສອງ 7:9). ພວກເຂົາຮູວ
້ ່າປະຊາຊົນໃນເມືອງຊາມາເຣັຽກໍາລັງອຶດຫິວຢູ່, ຢ້ານກົວຕໍ່ການລ້ອມຂອງ
ພວກທະຫານ.

ພວກຂີ້ທູດບໍ່ຄຶດເຖິງປະຊາຊົນຊາດດຽວກັນ ລັງກຽດບໍ່ຫົວຊາແລະນານາປະການ. ພວກ

ເຂົາກັບໄປບອກຂ່າວດີຕໍ່ປະຊາຊົນແລະແບ່ງປັນຫາອານການກິນ ແທນທີ່ຈະເກັບອາຫານໄວ້ກິນສ່ວນຕົວ
ຫລືກາຍເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ.

ຂ່າວນີ້ໄດ້ໄປເຖິງກະສັດ ແຕ່ເຫັນວ່າເພິ່ນບໍ່ຟັງ ແລະເພິ່ນໄດ້ສົ່ງຄົນໄປເບິ່ງແລະກັບມາລາຍງານ. ພວກ
ເຂົາໄດ້ພົບເຫັນຄ້າຍຫວ້າງເປົ່າ ແລະປະສະບຽງອາຫານຢ່າງຫລວງຫລາຍຈົນສາມາດລ້ຽງປະຊາຊົນໄດ້ໝົດ
ທຸກຄົນ. ìມື້ນີ້ເປັນວັນດີ,î ພວກເຂົາກ່າວ (ປະຫວັດກະສັດທີສອງ 7:9) ຂ່າວດີນີ້ຕ້ອງແບ່ງປັນໃຫ້ຜູ້ອື່ນນໍາ.
ທຸກວັນນີ້ກໍເໝືອນກັນ ພວກເຮົາອາດບໍ່ໄດ້ຕົກຂຸມເງິນຂຸມຄໍາເພື່ອຈະແບ່ງປັນກັບຄົນອື່ນ, ແຕ່ພວກເຮົາມີ

ພອນສວັນທຸກຄົນພ້ອມດ້ວຍສິ່ງຂອງ ໃນເມື່ອເຮົາເອົາມາປະກອບໃຊ້ເພື່ອເສີມສ້າງຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ
ແລ້ວກໍເປັນການພໍໃຈ.

ໃຫ້ພວກເຮົາຄຶດວ່າວັນນຶ່ງ ìເຮົາທຸກຄົນຈະຕ້ອງຂາບທູນເຣື່ອງລາວຂອງຕົນເອງຕໍ່

ພຣະເຈົ້າ.î (ໂຣມ 14:12), ພວກເຮົາມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບກັບການເຂົ້າຮ່ວມແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າໃນໂລກ
ນີ້.
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2. ຮ່ວມມືກັນເຮັດວຽກ: (ເນເຫມີຢາ 2:17-18; 4:6)

ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເນເຫມີຢາມີຊີວິດໃນສັດຕະວັດທີ 5 ປະມານ 450 ປີຫລັງຈາກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ

ເອລີຊາ ແລະຄົນຂີ້ທູດ 4 ຄົນ. ປະຊາຊົນພວກນີ້ໄດ້ກັບມາຈາກການເປັນທາດໃນປະເທດບາບີໂລນເກືອບ
ຮອດສັດຕະວັດແລ້ວ.

ແຕ່ມີບາງຄົນຍັງບໍ່ທັນກັບມາເທື່ອພ້ອມດ້ວຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເນເຫມີຢາ ແລະ

ພວກເຂົາຍັງເປັນຫ່ວງກັບບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງພວກບັນພະບູຣຸດ.
ຣູຊາເລັມມີຄວາມທຸກລໍາບາກກໍເຮັດໃຫ້ ເນເຫມີຢາເປັນທຸກ.

ໃນເມື່ອເຣື່ອງປະຊາຊົນໃນກຸງເຢ

ເພິ່ນເລີ້ມອ້ອນວອນອະທິຖານ ແລະກໍຮູ້ສຶກ

ໃຫ້ເຮັດອັນໃດອັນນຶ່ງ.
ເນເຫມີຢາເປັນຂ້າຣາຊການໃນພຣະຣາຊວັງ. ເປັນຄົນຖືຈອກຊຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍກວ່າຄົນໃຊ້.

ເພິ່ນມີສິດເຂົ້າຫາກະສັດໄດ້ ແລະຂໍອະນຸຍາດກັບຄືນໄປສ້າງສາບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນເອງ. ຈິງແທ້
ໃນເມື່ອເນເຫມີຢາສເນີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ກະສັດໄດ້ຍິນ

ກະສັດກໍອະນຸຍາດໃຫ້ພ້ອມດ້ວຍສັນຍາວ່າຈະ

ຊ່ວຍຈັດຫາເຄື່ອງອຸປະກອນ ແລະຄວາມປອດພັຍໃຫ້ເວລາເດີນທາງ. ໃນເມື່ອເນເຫມີຢາໄປເຖິງກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມ ເພິ່ນໄດ້ເກັບແຜນການໄວ້ຈົນເຖິງເວລາສໍາຣວດ ແລະມີແຜນສ້າງແລ້ວ ເພິ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ນໍາຜູ້ສໍາຄັນ
ຮູ້ເທົ່ານັ້ນ.

ໃນເມື່ອຜູ້ນໍາເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຍິນເຖິງແຜນການ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍເຫັນດີນໍາແລະກ່າວວ່າ, ìໃຫ້ພວກເຮົາສ້າງ

ກໍາແພງî (ເນເຫມີຢາ 2:18). ປະເທດເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງພາກັນຫົວຂວັນ ແລະຍັງກ່າວຫາວ່າ ເນເຫມີຢາມີ
ແຜນການໂຄ່ນລົ້ມກະສັດເປີເຊັຽ, ແຕ່ເຫັນວ່າເພິ່ນແລະປະຊາຊົນບໍ່ຍອມປະໃນການສ້າງນັ້ນ. ພວກເຂົາມີ
ແຜນການຈໍາເປັນຕ້ອງລົງມື ໃນທີສ
່ ຸດກໍສໍາເຣັດລົງໂດຍໃຊ້ເວລາສັ້ນໆເພາະພວກເຂົາພາກັນຕັ້ງໃຈເຮັດດ້ວຍ
ຄວາມຍິນດີ. (ເນເຫມີຢາ 4:6).

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

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບຄໍາຖາມຂອງນັກທັມບັນຍັດຂອງພວກຢິວທີ່ວ່າ ìເຮັດແນວໃດຈິ່ງໄດ້ຊີວິດອັນ

ຕລອດໄປເປັນນິດ?î (ລູກາ 10:25). ພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບຄໍາຖາມດ້ວຍການຖາມຄືນວ່າກົດບັນຍັດໄດ້ເວົ້າ
ຢ່າງໃດ. ຄົນນັ້ນໄດ້ຕອບໂດຍກ່າວເຖິງ ພຣະບັນຍັດຂໍ້ໃຫຍ່: ຄືຮັກພຣະເຈົ້າ ແລະຮັກເພື່ອນບ້ານເໝືອນຮັກ
ຕົນເອງ. ອົງພຣະເຢຊູຈິ່ງຍົກຍ້ອງຄໍາຕອບອັນຖືກຕ້ອງນັ້ນ.

ຕໍ່ມານັກທັມບັນຍັດຖາມຂຶ້ນວ່າ ìແມ່ນໃຜເປັນເພື່ອນບ້ານ?î (10:29). ຄໍາຖາມນັ້ນໄດ້ບອກເຖິງບຸຄ

ລິກລັກສະນະຂອງນັກກົດໝາຍນັ້ນ ແລະເຮັດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູມີໂອກາດນໍາເຣື່ອງນີ້ຂຶ້ນມາສອນ.
ຖາມນັ້ນນັກກົດໝາຍຊອກທາງໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເຖິງຄວາມຮັກຢ່າງມີຂອບເຂດ.

ໃນຄໍາ

ຄວາມຮັກແທ້ບໍ່ຄວນມີ

ຂອບເຂດຫລືກໍາແພງລ້ອມ.
ປະວັດເຣື່ອງຊາວຊາມາເຣັຽໃຈດີແມ່ນເຣື່ອງທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ຈັກດີ. ແມ່ນເວົ້າເຖິງຊາຍສອງຄົນເດີນທາງ

ຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປຫາເມືອງເຢຣິໂກ.

ລາຍແລະກໍເປັນທາງບ່ຽວປະມານຊາວໄມ.

ຜູ້ຟັງທັງຫລາຍຮູບ
້ າດດຽວວ່າການເດີນໃນເສັ້ນທາງນັ້ນອັນຕະ
ຄົນເດີນທາງມັກຖືກປຸ້ນ ຖືກຕີ ແລະຖືກປະໄວ້ໃຫ້ຕາຍເອງ.

ມີຊາຍສອງຄົນເປັນເຣື່ອງທີ່ຍົກເອົາມາເປັນຕົວຢ່າງໃນການເປັນເພື່ອນບ້ານດີ ໃນເມື່ອເຫັນຄົນຖືກປຸ້ນ ຖືກຕີ
19

ພວກເຂົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ. ຊາຍທີນຶ່ງເມື່ອເຫັນຄົນທີຖ
່ ືກຂັດສົນກໍບໍ່ເອົາຫົວຊາ ເລີຍຍ່າງກາຍເວັ້ນໄປ. ຕໍ່ມາ
ກໍມີຊາຍຄົນທີສອງເປັນຊາວຊາມາເຣັຽ
ແລະຍອມເສັຽເງິນຄ່າປົວໃຫ້.
ພຣະເຢຊູ.

ເມື່ອເຫັນຄົນຢູ່ໃນອັນຕະລາຍກໍເລີຍຊ່ອຍ, ພາໄປພັກໃນໂຮງແຮມ

ຊາວລາມາເຣັຽບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນມີຊື່ສຽງເພາະຄົນຊາດອື່ນກຽດຊັງໃນສະມັຍອົງ

ໃນສມັຍໃໝ່ນີ້ພວກອາຈານ ຜູ້ບົວລະບັດບໍ່ມັກສົນໃຈ, ແຕ່ວ່າ...............(ໃຫ້ຕື່ມຊື່ຄົນ ຫລືກຸ່ມ

ຄົນທີ່ທ່ານບໍ່ມັກ) ຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູກ່າວຈົບແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ຖາມຂຶ້ນວ່າແມ່ນໃຜເປັນເພື່ອນບ້ານ.
ພວກນັກທັມກໍໃຫ້ຄໍາຕອບທີເ່ ຫັນໄດ້ງ່າຍໆວ່າ ìແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເມດຕາî (10:37). ດັ່ງນັ້ນ, ອົງພຣະເຢຊູ
ກໍບອກວ່າ

ຈົ່ງໄປເຮັດຢ່າງດຽວກັນເນີ. ອົງພຣະເຢຊູສອນໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເມດຕາສົງສານ ຊ່ວຍເຫລື

ອຄົນອື່ນ.

ຄໍາຖາມ
7. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດການເປັນກຸ່ມໝູ່ບ້ານ-ເປັນກຸ່ມສາມັກຄີທັມແທ້ຈິງທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍກັນ-ເປັນສິ່ງ
ສໍາຄັນຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະຕໍ່ພວກເຮົາ?
8. ໃຫ້ພິຈາຣານາເຖິງຄໍາສອນໃນຕອນນີ້-ແບ່ງປັນກັບຄົນອື່ນ, ຮ່ວມກັນເຮັດໃນສິ່ງດີ, ເອົາຄວາມຮັກ
ແທ້ມາປະກອບໃຊ້, ມີຄວາມສົງສານຕໍ່ຄົນອະນາຖາ. ເຮັດວິທໃີ ດສະມາຊິກໃນຫ້ອງຂອງທ່ານຈະ
ເອົາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ມາປະກອບໃຊ້ເພື່ອປຸກສ້າງກຸ່ມເປັນໝູ່ບ້ານ?
9. ໃນເມື່ອເວົ້າເຖິງຄຣິສຕະຈັກແລ້ວການເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ນັ້ນດີກວ່າກຸ່ມນ້ອຍແມ່ນບໍ່?
10. ແມ່ນໃຜເປັນຄົນມີຄວາມຕ້ອງການ ຜູ້ທີ່ທ່ານຄວນເປັນເພື່ອນບ້ານນໍາໃນເຂດຂອງທ່ານ?
11. ນອກຈາກການຮັບໃຊ້ໃນກຸ່ມຂອງທ່ານແລ້ວ ມີອັນໃດອີກບໍ່ທຄ
ີ່ ຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຄວນສ້າງຄວາມ
ສັມພັນກັບຄົນອື່ນໆບໍ່?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 6
ຕ້ອນຮັບແຂກເຖິງຈະແມ່ນຄົນຕ່າງດ້າວ

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້

ພຣະບັນຍັດທີສອງ 10:17-19; ມັດທາຍ 25:34-40; ລູກາ 14:12-14; ເຮັບ
ເຮີ 13:1-2

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ພຣະບັນຍັດທີສອງ 10:17-19; ມັດທາຍ 25:34-40; ລູກາ 14:12-14; ເຮັບ
ເຮີ 13:1-2

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາພວກເຮົາ

ແລະສໍາແດງໃຫ້

ເຫັນນໍ້າພຣະທັຍອັນກ້ວາງຂວາງ, ພວກເຮົາຄວນຕ້ອນຮັບຄົນອື່ນ
ຜູ້ແຕກຕ່າງກັບພວກເຮົາ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ພວກເຮົາຈໍາເປັນບໍ່ທີ່ຕ້ອງສະແດງເຖິງຈິດໃຈອັນກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປັນເພື່ອນ
ກັບຄົນຜູ້ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງເຮົາ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອສລຸບເຖິງຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີໃນເຣື່ອງມີຈິດໃຈກວ້າງ ຂວາງ ແລະເປັນ
ເພື່ອນກັບຄົນຜູ້ແຕກຕ່າງກັບເຮົາ

ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:


ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ການສະແດງເຖິງຈິດໃຈກວ້າງຂວາງຢ່າງມີຄວາມຮັກຕໍ່ຜູ້ເຊື່ອພຣະເຈົ້ານໍາກັນ, ຕໍ່ຜູ້ແຕກຕ່າງກັນກັບ
ເຮົານັ້ນແມ່ນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າມີຕໍ່ມະນຸດໂດຍການຖວາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ນ້ໍາໃຈຮັບແຂກອັນແທ້ຈິ່ງນັ້ນປະເສີດຫລາຍ.
ໃນລະດູຮ້ອນຫລັງຈາກໂຮງຮຽນປິດ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດນໍາເອົາກຸ່ມຊາວໜຸ່ມໄປຊ່ອຍຄຣິສຕະຈັກຫລາຍໆແຫ່ງໃນງານຟື້ນຟູ.
ພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງກັນເປັນກຸ່ມນ້ອຍເພື່ອໄປພັກຕາມບ້ານຂອງສະມາຊິກໃນໂບດ. ພວກເຮົາໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດີຄື: ກິນ
ອາຫານ, ພັກນອນ ແລະກໍມີຄົນເອົາເຄື່ອງ ນຸ່ງໄປຊັກໃຫ້.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າການມີນໍ້າໃຈກວ້າງຂວາງຮັບແຂກນັ້ນ ສໍາຄັນ

ຫລາຍເພາະມັນເປັນການຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຂກຜູ້ມາພັກນໍາ. ເຈົ້າຂອງບ້ານຕ້ອງການໃຫ້ແຂກໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກ
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ສະບາຍ, ປອດພັຍເຖິງແມ່ນວ່າແຂກບາງຄົນອາດເປັນຄົນແຕກຕ່າງກັບເຮົາ. ການເຮັດຢ່າງນີ້ແມ່ນການສະແດງເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ເຮັດຕໍ່ພວກເຮົາທຸກໆຄົນມາແລ້ວ.

1.ໃຫ້ພວກເຮົາເລີມ
້ ງານລ້ຽງສລອງໄດ້: (ພຣະບັນຍັດທີສອງ 10:17-19)

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສະແດງເຖິງພຣະຄຸນອັນລົ້ນເຫລືອຕໍ່ມວນມະນຸດຊາດແຕ່ທໍາອິດ ພຣະອົງໄດ້ປະທານຜັກ

ແລະພືດພັນໃຫ້ເປັນອາຫານ (ປະຖົມມະການ 1:28-30).

ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ແລະກໍປະ

ທານສິ່ງນັ້ນໃຫ້ ແຕ່ມັນອາດບໍ່ແມ່ນສິ່ງມີຄ່າສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ພຣະອົງເຈົ້າຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເອົາການ
ກະທໍານັ້ນເປັນຕົວຢ່າງປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດໃນການມີຈິດໃຈເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ຕໍ່ແຂກແລະຄົນອື່ນໆ.

ໃນປຶ້ມພຣະບັນຍັດທີສອງນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າກັບພວກອິສຣາເອນ. ໃນຂໍ້ 17 ພຣະ

ເຈົ້າໃຊ້ຊື່ພຣະສັນຍາຄື, ເຢໂຮວາ (ແມ່ນແປເປັນພາສາອັງກິດ), ແລະໝາຍເຖິງ ìພຣະເຈົ້າຂອງທ່ານî ແລະ
ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າມີນໍ້າພຣະທັຍອັນກວ້າງຂວາງ ແລະຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເປັນເໝືອນພຣະອົງ
ໃນການຕ້ອນຮັບຄົນແປກໜ້າ.
ການທີມ
່ ີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງຕ້ອນຮັບແຂກນັ້ນບໍ່ແມ່ນສໍາລັບພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເພື່ອຄົນທຸກຍາກລໍາ

ບາກເຊັ່ນເດັກກໍາພ້າ ພວກແມ່ໝ້າຍ. ໃນສມັຍບູຮານຄົນແປກໜ້າມັກຖືກຄົນອື່ນເອົາປຽບແລະໃຊ້ໃຫ້ເປັນ
ເຄື່ອງມືຫາເງິນ. ໃນພາສາເຮັບເຮີ ìຄົນຕ່າງດ້າວî (10:18-19) ນັ້ນຄື ເຈີ, ແລະຄໍາສັ່ງໃຫ້ຮັບຄົນແປກໜ້າ
ນັ້ນມີໃນຄໍາສອນເລື້ອຍໆ. ຄວາມຈິງແລ້ວໃນປຶ້ມລະບຽບພວກເລວີ 19: 33-34 ໄດ້ສອນໂດຍສະ ເພາະບໍ່
ໃຫ້ເອົາປຽບພວກຄົນຕ່າງດ້າວ

ແຕ່ໃຫ້ກະທໍາຕໍ່ພວກເຂົາເໝືອນຄົນ ìຊາດດຽວກັນî ແລະຮັກພວກເຮົາເ

ໝືອນຮັກຕົນເອງ.

ການທີ່ມີນໍ້າໃຈກວ້າງຂວາງນັ້ນບໍ່ແມ່ນແຕ່ມີຄວາມຮູສ
້ ຶກ ແຕ່ຕ້ອງເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາ

ວັນ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ສອນໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງສະແດງເຖິງຄວາມຮັກເວລາຖວາຍອາຫານແລະເຄື່ອງ
ໃຊ້ (10:18),

ແລະຍັງເຕືອນພວກເຂົາວ່າຢ່າລືມ ຄັ້ງນຶ່ງພວກເຂົາເຄີຍເປັນຄົນຕ່າງດ້າວໃນປະເທດອີຢິບ

(12:19). ຄົນເຮົາມັກລືມພວກຂາດທີ່ເພິ່ງ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອໃນພຣະອົງ ຄຶດເຖິງຄົນ
ທຸກຍາກລໍາບາກ. ໃນພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ສັ່ງສອນເຖິງການຮັບແຂກ ແລະອົງພຣະເຢຊູກໍຍັງໄດ້ບັນລະຍາຍ
ເພີ້ມເຖິງເຣື່ອງນີ້ໃນພຣະສັນຍາໃໝ່.

2. ອ້ອນວອນອະທິຖານຢ່າງມີຈດ
ຸ ປະສົງ: (ລູກາ 14:12-14)

ຫລາຍໆເທື່ອພວກເຮົາຈັດໃຫ້ມີງານລ້ຽງຂຶ້ນເພາະພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງດີເຊັ່ນ: ງານວັນເກີດ, ວັນພັກ,

ວັນຈົບໂຮງຮຽນ ແລະອື່ນໆ...ອົງພຣະເຢຊູຈັດງານເພາະພຣະອົງມີຈຸດປະສົງ: ເພື່ອຈະອວຍພຣະພອນຜູ້ບໍ່
ສາມາດຕອບສນອງຜູ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານໄດ້.

ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກຫົວໜ້າສາສນາອຶດອັດຈິດໃຈໃນເມື່ອພຣະອົງໄດ້ຖືກເຊີນໄປໃນງານຊຶ່ງສະ

ມາຊິກຂອງສານສັ້ນສູງຈັດຂຶ້ນ. ໃນນັ້ນພຣະອົງໄດ້ປົວຄົນທ້ອງໃຫຍ່ (ລູກາ 14:1-3). ໃນງານນັ້ນ ພຣະອົງ
ໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດີຈາກຜູ້ສໍາຄັນຕ່າງໆ ພຣະອົງອາດຖືກຈັດໃຫ້ນັ່ງໃກ້ເຈົ້າພາບຊຶ່ງເປັນບ່ອນສໍາຄັນ
ຫລາຍ. (14:7).
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ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງສອງຢ່າງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຂຶ້ນ: ຢ່າງທີນຶ່ງຕໍ່ຜູ້ເປັນແຂກນໍາກັນ: ຜູ້ທີ່ຍົກຕົນເອງຂຶ້ນຈະ
ຕ້ອງຖອຍລົງແລະຜູ້ທຖ
ີ່ ືກຖອຍລົງຈະໄດ້ຍົກຂຶ້ນ (14:11). ຄໍາເວົ້າຢ່າງນີ້ເປັນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງອົງພຣະ
ເຢຊູ ແລະວັນນຶ່ງພຣະອົງຈະຕ້ອງຖືກຍົກຂຶ້ນສູງ (ຟີລິບປອຍ 2:5-11).

ຄໍາເວົ້າຢ່າງນີ້ພຣະອົງໄດ້ກ່າວຕໍ່

ເຈົ້າພາບເພື່ອເຂົາຈະເຫັນໃຈຄົນທຸກຍາກຜູ້ຂາດຄົນເຫັນໃຈ ຜູ້ບໍ່ສາມາດຕອບສນອງຕໍ່ເຈົ້າພາບໄດ້ ແຕ່ຮວ
ູ້ ່າ
ພຣະເຈົ້າຈະເປັນຄົນຕອບແທນ. (14:14). ອົງພຣະເຢຊູບອກເຈົ້າພາບບໍ່ຈໍາເປັນເຫັນແກ່ໜ້າເທົ່ານັ້ນ (ມັດ
ທາຍ 6:1-6), ແລະໃຫ້ມີຄວາມຮັກ, ການໃຫ້ອະພັຍ, ໃຫ້ຢືມແກ່ຄົນບໍ່ສົມຄວນຢືມ. (ລູກາ 6:32-35).
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເທີ້ນ ອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານເຖິງຈັດງານລ້ຽງ ໃນປຶ້ມຂ່າວປະເສີດພຣະເຢຊູໄດ້ກິນເຂົ້າກັບ
ພວກທີ່ພຣະອົງຊົງຮັກ (ໂຢຮັນ 12:2).

ແຕ່ພວກຟາຣີລີຊາຍໄດ້ເອີ້ນພຣະເຢຊູວ່າເປັນຄົນໄປຮ່ວມກັບຄົນ

ເກັບພາສີ ແລະຄົນບາບ (ລູກາ 7:34) ມີຫລາຍຄົນເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າແຕ່ພາກັນສ້າງກໍາແພງຂັດຂວາງ ເປັນ
ຄົນລັງກຽດຜິວພັນ ບໍ່ຢາກຮັບຕ້ອນຄົນແປກໜ້າ ຫລືແຕກຕ່າງກັບຕົນ.

ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮ່ວມກັບທຸກໆ

ຄົນໂດຍບໍ່ເລືອກໜ້າ ເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ປະທານຄວາມຮັກແກ່ພວກເຂົາ. ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາ
ຕ້ອນຮັບເອົາຍິງໝ້າຍ, ເດັກກໍາພ້າ, ປົວຄົນເຈັບໄຂ້, ຄົນຂີ້ທູດ. ອົງພຣະເຢຊູຕ້ອນຮັບເອົາທຸກໆຄົນຢ່າງບໍ່ມີ
ຂອບເຂດ. ໃຫ້ເບິ່ງລາຍຊື່ແຂກຜູ້ມາໃນງານລ້ຽງ.

3. ລາຍຊືຂ
່ ອງຜູ້ເປັນແຂກ: (ມັດທາຍ 25:34-40)

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ນັ່ງລົງທີ່ພູໝາກກອກເທດ ພວກສາວົກໄດ້ເຂົ້າມາຫາພຣະອົງ ພວກເຂົາພາກັນຖາມເຖິງ

ວັນສຸດທ້າຍຂອງໂລກນີ້ (ມັດທາຍ 24:3).
ປະມາ.

ສອງບົດຕໍ່ມາອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດເຜີຍສ່ວນຫລາຍເປັນຄໍາອຸບ

ມັດທາຍ 25:31-33 ເປັນຮູບຂອງຄົນລ້ຽງສັດແຍກແກະຢູ່ເບື້ອງຂວາແລະແບ້ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ. ອົງ

ພຣະເຢຊູໄດ້ອວຍພຣະພອນແກ່ຝູງແກະເພາະພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຊ່ອຍຕົນເອງໄດ້ແລະພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ລ້ຽງ
ຂອງພວກເຂົາ.

ພວກເຂົາຄວນເຮັດຢ່າງໃດເພື່ອຈະໄດ້ແຜ່ນດິນສວັນມາເປັນມໍຣະດົກ? ພວກເຂົາຄວນປະຕິບັດຮັບໃຊ້
(25:35-36) ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກສອນຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ຂໍໃຫ້ມີຈິດ
ໃຈຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຮັກ.
ອາຫານແລະນໍ້າເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ບໍາລຸງຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງມະນຸດເຮົາ. ບ່ອນຢູ່ແລະເຄື່ອງນຸ່ງກໍເປັນ

ສິ່ງຈໍາເປັນຫລຸດລົງມາ. ທີ່ສຸດການເປັນຫ່ວງແລະອອກໄປຢ້ຽມຢາມຄົນທຸກຍາກລໍາບາກ ຜູ້ຖືກຈ່ອງຈໍາໃນ
ຄຸກ ໃນເຮືອນຜູ້ເຖົ້າ ຖ້າເຮັດຢ່າງນັ້ນພວກເຮົາກໍໄດ້ປະຕິບັດຮັບໃຊ້ອົງພຣະເຢຊູແລ້ວເພາະສິ່ງນີ້ແມ່ນສິ່ງຈໍາ
ເປັນຂອງຜູ້ຄົນທີ່ເຊື່ອ.

ຂໍ້ 37-39 ເປັນຂໍ້ແປກໃຈເພາະພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ

ໄດ້ຢ່າງໃດ. ມີຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າເວລາພວກເຂົາເດີນທາງໄປຍັງປະເທດອິສຣາເອນແຕ່ພວກເຮົາ
ຜູ້ມີຊີວິດຢູ່ໃນສັດຕະວັດທີ 21 ນີບ
້ ໍ່ມີໂອກາດໄປທາງສ່ວນຕົວ. ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູກ່າວວ່າຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງໄດ້ຮັບ
ໃຊ້ຜູ້ນ້ອຍທີສ
່ ຸດໃນຖ້າມກາງພວກພີ່ນ້ອງ ແລະຄົນອື່ນໆ ຜູ້ນັ້ນກໍໄດ້ຮັບໃຊ້ອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ.

ຕອບຄໍາໃນຂໍ້ 40 ນັ້ນພວກຄຣິສຕຽນໄດ້ຍົກມາເປັນຄໍາຖາມເລື້ອຍໆ ຄືໃຜເປັນຄົນນ້ອຍທີ່ສຸດໃນຖ້າມ
ກາງພີ່ນ້ອງທີ່ພຣະຄຣິດໝາຍເຖິງ? ສໍາລັບນັກສາສນາສາດ ທ່ານລູເຕີ ຫລືທ່ານເຄວິນແລ້ວໝາຍເຖິງຜູ້ທຸກ
ຍາກແລະຖືກຂົ່ມເຫັງເທົ່ານັ້ນ.

ແຕ່ວ່າຄົນສ່ວນຫລາຍເຂົ້າໃຈວ່າອົງພຣະເຢຊູໝາຍເຖິງນັ້ນແມ່ນຄົນທຸກໆ
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ຄົນແລະທຸກໆຊາດໃນໂລກນີ້ (ເອຊາຢາ 53:3). ດັ່ງນັ້ນ, ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຕ້ອນຮັບໝົດທຸກຄົນ ເພາະ
ບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ເປັນຄົນສໍາຄັນສໍາລັບພຣະເຢຊູ.

ທຸກຄົນຜູ້ມີຄວາມຕ້ອງການຊ່ອຍສົມຄວນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ

ເຫລືອຈາກພວກເຮົາ-ອາດແມ່ນເທວະດາ.

4. ນັນ
້ ແມ່ນການລື້ນເລີງມ່ວນຊື່ນ!: (ເຮັບເຣີ 13:1-2)

ໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງ ຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບຕ້ອນແຂກຄົນເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຕົນ ເພາະພວກເຂົາໄດ້

ຮັບການຂົ່ມເຫງ ແລະໜີພັຍອັນຕະລາຍ. ໂຮງແຮມ ແລະທີພ
່ ັກໃນສມັຍຂອງໂຣມັນເປັນບ່ອນອັນຕະລາຍ
ສໍາລັບຄຣິສຕຽນ. ຜູ້ທີ່ບໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນກໍຍັງປະຕິບັດຮັບຕ້ອນແຂກຄົນແປກໜ້າເພາະເປັນໜ້າທີ່ ແລະສິ່ງດີ
ເລີດ. ຊາວຕ່າງຊາດຄືພວກກຣີກມີກົດໝາຍບອກໃຫ້ຮັບຕ້ອນຄົນຕ່າງດ້າວ ເພາະສາສນາຂອງພວກເຂົາຍັງ
ສອນວ່າພຣະຂອງພວກເຂົາຈະລົງໂທດຜູ້ບໍ່ຮັບແຂກ.

ການສອນໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ໄດ້ບອກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັບແຂກເພາະມັນເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກ
ເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນໄດ້ (3 ໂຢຮັນ; ໂຣມ 16:1-2; ຕີໂຕ 3:13; ຟິເລໂມນ)

ການຕ້ອນຮັບແຂກນັ້ນປະ

ກອບດ້ວຍ (1) ແລກປ່ຽນຄໍາແນະນໍາ; (2) ຮັບແຂກເຂົ້າບ້ານ (3) ສົ່ງແຂກອອກບ້ານໄປດ້ວຍຈັດຫາຂອງໃຊ້
ຈໍາເປັນໃຫ້. ໃນພຣະຄັມພີເດີມການຮັບແຂກນັ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດເພາະມັນເປັນຕົວຢ່າງຂອງອັບຣາຮາມທີ່

ໄດ້ຮັບຕ້ອນຕໍ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ (ປຖກ 18:1-16). ອົງພຣະເຢຊູກໍສັ່ງໃຫ້ພວກສາວົກໃຫ້ຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ
(ໂຢຮັນ 13:34). ເຮັບເຣີ 13:1 ໃຫ້ຮັກກັນດັ່ງສັນພີ່ນ້ອງ ເພາະການຮັບແຂກນັ້ນເປັນພື້ນຖານຂອງຄວາມ
ເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນ.
ແນວໃດກໍຕາມການຮັບຕ້ອນແຂກນັ້ນອາດເປັນການສ່ຽງແດ່. ໃນສມັຍເດີມໃນສັດຕະວັດທີສອງຄຣິສ
ຕະຈັກມີກົດຂຽນໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນໂລບໃຊ້ຊື່ປອມຫລອກລວງເອົາສິ່ງຂອງໄດ້. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າແຂກຄົນໃດພັກ
ຢູ່ໃນບ້ານຫລາຍກວ່າສອງວັນແລະຂໍເງິນພ້ອມພວກເຂົາເປັນຄົນປອມ.

ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມໃນປຶ້ມເຮັບເຣີ

ສອນວ່າ ເວລາພວກເຮົາຕ້ອນຮັບແຂກແປກໜ້ານັ້ນພວກເຮົາອາດຕ້ອນຮັບເທວະດາກໍໄດ້ (13:2). ການຮັບ
ຕ້ອນແຂກເຂົ້າໃນບ້ານແມ່ນຕົວຢ່າງຈາກພຣະເຈົ້າ ເພາະນັ້ນແຫລະເປັນພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າຕໍ່ພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງແດນ.

ຄໍາຖາມ
12. ການຮັບຕ້ອນແຂກເຂົ້າບ້ານຂອງທ່ານມີຂອບເຂດຫລາຍເທົ່າໃດ?
13. ທ່ານຄຶດວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ນັ່ງຢູ່ບ່ອນໃດໃນບ້ານຂອງພວກຟາຣີຊາຍໃນປຶ້ມລູກາ 14? ເປັນຫຍັງ?
14. ເປັນການຍາກປານໃດທີທ
່ ່ານຈະຮັບຕ້ອນແຂກຄົນຜູ້ມີຖານະ ຜິວພັນແຕກຕ່າງກັນເຂົ້າບ້ານຂອງ
ທ່ານ? ທ່ານມີບັນຫາໃນການຕ້ອນຮັບຄົນອື່ນໆຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ຄົນເສັຽອົງຄະ ແລະ
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ເພດວັຍ ແລະຄົນຖືສາສນາອື່ນເຂົ້າບ້ານໄດ້ບໍ່? ເຮັດແນວໃດທ່ານຈິ່ງຈະເຮັດໄດ້ຕາມຄໍາສອນຂອງ
ອົງພຣະເຢຊູ?
15. ແມ່ນຫຍັງເປັນຜົນດີ ແລະຜົນຮ້າຍທີ່ຕ້ອນຮັບແຂກເຂົ້າໃນບ້ານຂອງທ່ານໂດຍສະເພາະຄົນແຕກ
ຕ່າງກັບທ່ານ?
16. ໃນພຣະຄັມພີຜູ້ເປັນຕົວຢ່າງດີສໍາລັບທ່ານໃນການຕ້ອນຮັບແຂກຄົນເຂົ້າບ້ານມີບໍ່? ຖ້າມີແມ່ນໃຜ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 7
ຍົກໂທດຄົນທີເ່ ຮັດໃຫ້ທາ່ ນເຈັບ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ມັດທາຍ 6: 12, 14-15; 18: 21-35; ໂກໂລຊາຍ 3:12-14
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 6:7-15; 18:21-35; ໂກໂລຊາຍ 3:12-14
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ເພາະພຣະເຈົ້າຊົງຍົກໂທດພວກເຮົາ, ພວກເຮົາບໍ່ມີສິດທີ່ຈະເກັບຄວາມ
ຂົມຂນ ແລະການຍົກໂທດໄວ້.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະຍົກໂທດຄົນທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ພວກເຮົາວິທີໃດ?.
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອສລຸບຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີພຣະສັນຍາໃໝ່ເຣອງການຍົກໂທດຄົນ

ອື່ນແລະໂອກາດສໍາລັບການຍົກໂທກຄົນ ແລະການຮັບການອະພັຍໂທດ
ຈາກຄົນອື່ນດ້ວຍ.

ຄໍານໍາ

ພຣະເຢຊູຊົງວາງມາຕະຖານໄວ້ສູງສໍາລັບຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍ

ເຣອງການຍົກໂທດຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ພວກເຂົາ.

ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເອົາພຣະຄຸນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ເຮົາມາເປັນຫລັກເຣອງນີ້.
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເກ່ັງເຣອງເລກ ແຕ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າຫລັກການຂອງເລກບໍ່ປ່ຽນແປງ; ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຊາດໃດ ຫລືພາ
ສາໃດ, ຫລັກການເຣອງບວກລົບຄູນຫານຍັງບໍ່ມີປ່ຽນແປງ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ພວກເຮົາມີເລກ
ເພື່ອເຕືອນເຖິງການບໍ່ຊົງປ່ຽນແປງຂອງພຣະອົງ. ສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ເປັນເຣອງແປກ ກ່ຽວກັບການຍົກໂທດ, ພຣະ
ເຢຊູຊົງປະທານຫລັກການທີ່ສູງ ແລະບໍ່ປ່ຽນແປງ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນປະເທດໃດ ຫລືພາສາໃດ.

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

ເວລາພວກສາວົກຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູສອນພວກເຂົາເຣອງການອ້ອນວອນ, ພຣະອົງຊົງສອນແບບຢ່າງເຣອງການ
ສັຣເສີນ, ການທູນຂໍສິ່ງຂາດເຂີນ, ແລະການຂໍການຍົກໂທດ. ໃນຄໍາອ້ອນວອນນີ້ ພຣະອົງໄດ້ເນັ້ນເຣອງການ
ຍົກໂທດຄວາມຜິດຂອງເພື່ອນມະນຸດ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ແມ້ເຣອງຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຍົກໂທດຄວາມຜິດຂອງພວກເຂົາ.
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ມັດທາຍຜູ້ຂຽນພຣະຄໍານີ້ໄດ້ຂຍາຍເຣອງການຍົກໂທດຫລາຍກວ່າພາກອື່ນໆ; "ຖ້າທ່ານບໍ່ຍົກໂທດÖ" (ຂໍ້
15-16). ການບໍ່ຍົກໂທດຄົນອື່ນເປັນອຸປສັກຂອງການອ້ອນວອນ ແລະຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງຜູ້ອ້ອນວອນ
ແລະພຣະເຈົ້າ.
ພຣະເຢຊູຊົງບອກໃຫ້ພວກເຮົາຍົກໂທດ ບໍ່ແມ່ນພຽງການທໍາທ່າ ຫລືພຍາຍາມລືມຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ເຮົາ; ພຣະ
ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຊົງທໍາທ່າລືມຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນກັນ.

ຫລາຍຄົນຄິດວ່າຖ້າຍົກໂທດເທື່ອນຶ່ງແລ້ວ,

ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຍົກໂທດຢູ່ເລື້ອຍໄປ. ນັ້ນຄືຄໍາສອນທີ່ຈະເບິ່ງກັນຕໍ່ໄປ.

2.ບົດຮຽນເຣອງເລກ: (ມັດທາຍ 18:21-35)

ອັຄສາວົກເປໂຕເຂົ້າໃຈດີເຣອງຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນມື້ນັ້ນ; ເພິ່ນຕ້ອງການເປັນຜູ້ໃຈດີເຣອງນີ້ໂດຍກ່າວ
ວ່າ "ຖ້າພີ່ນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍເຮັດຜິດຕໍ່ຂ້ານ້ອຍຫລາຍເທືອ
່

ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງຍົກຜິດໃຫ້ເພິ່ນເຖິງຈັກເທື່ອ ເຖິງ

ເຈັດເທື່ອຫລື" (ຂໍ້ 21). ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ "ເຈັດສິບເທື່ອຄູນກັບເຈັດ" (ຂໍ້ 22). ເປົ້າໝາຍໃນຄໍາສອນນີ້ບໍ່
ແມ່ນໃຫ້ເຮົານັ່ງນັບ ແຕ່ໃຫ້ການຍົກໂທດເປັນອຸປນິສັຍຂອງພວກເຮົາ.

ເພາະພຣະເຈົ້ງໄດ້ຊົງອະພັຍໂທດ

ພວກເຮົາ, ເຮົາຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຍົກໂທດໃຫ້ຄົນອື່ນໆ; ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ຄໍາອຸປມາເຣອງຂ້າໃຊ້ຜູ້ບໍ່ຍອມຍົກໜີ້

ໃຫ້ເພື່ອນຂ້າໃຊ້ດ້ວຍກັນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການຍົກໂທດຄວາມຜິດຂອງເພື່ອນມະນຸດ.
ເພາະເຂົາບໍ່ສາມາດໃຊ້ໜີ້ຂອງກະສັດໄດ້,

ຂ້າໃຊ້ຜູ້ນຶ່ງໄດ້ຂໍກະສັດໃຫ້ໂພດຜ່ອນຜັນໜີ້ຈໍານວນໝື່ນຕາລັນ

ຕົນຂອງເຂົາ. ກະສັດຜູ້ມີໃຈເມດຕາກໍໄດ້ຍົກໜີ້ໃຫ້ຂ້າໃຊ້ຄົນນັ້ນ (ຂໍ້ 27). ແຕ່ໃນເວລາຕໍ່ມາຂ້າໃຊ້ຜູ້ນັ້ນໄດ້
ພົບຂ້າໃຊ້ດ້ວຍກັນ "ຊຶ່ງເປັນໜີ້ຕົນຮ້ອຍເດນາຣິອົນ" (ຂໍ້ 28); ລາວຈຶ່ງສັ່ງຄົນນີ້ໃຫ້ໃຊ້ໜີ້ທັງໝົດດຽວນີ້; ຂ້າ
ໃຊ້ຜູ້ເປັນລູກໜີ້ກໍຂາບລົງອ້ອນວອນຂໍການຜ່ອນຜັນ.

ແຕ່ແທນທີ່ຈະອະພັຍໜີ້ຂ້າໃຊ້ທີ່ເປັນເຈົ້າໜີ້ "ຈິ່ງຈັບ

ລູກໜີ້ຜູ້ນັ້ນໄປຂັງໄວ້ຈົນກວ່າຈະໃຊ້ໜີ້ນັ້ນ" (ຂໍ້ 30). ເມືອ
່ ຂ້າໃຊ້ຄົນອື່ນໆເຫັນເຫດການອັນບໍ່ຍຸດຕິທັມ ພວກ
ເຂົາພາກັນທຸກໃຈຈຶ່ງໄປລາຍງານເຣອງນີ້ຕໍ່ກະສັດ;
ຈາກປະນາມຄວາມຊົ່ວຊ້າຂອງເຂົາແລ້ວ,

ກະສັດໄດ້ເອີ້ນຂ້າໃຊ້ຜູ້ໂຫດຮ້າຍນັ້ນມາເຝົ້າ;

ຫລັງ

ພຣະອົງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ນໍາຂ້າໃຊ້ຊົ່ວນັ້ນໄປຂັງໄວ້ຈົນກວ່າຈະໃຊ້ໜີ້

ໃຫ້ໝົດ (ຂໍ້ 32-34).
ພຣະເຢຊູຊົງເນັ້ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຊື່ອເຣອງການຍົກໂທດ; ເພາະພຣະຄຸນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງ
ພ້ອມທີ່ຈະອະພັຍໂທດພວກເຮົາ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນໂທດກັມແລະການພິພາກສາກໍກໍາລັງລໍຄອຍຄົນທີ່ບໍ່
ຍອມອະພັຍໂທດເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ. ຄຣິສຕຽນທີ່ບໍ່ຍອມອະພັຍຄົນອື່ນໆ ເປັນຜູ້ເຊື່ອທີ່ຂາດຄວາມເຂົ້າ
ໃຈຫລັກການເຣອງການຍົກໂທດ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຮັບໂທດແທນພວກເຮົາ; ພວກເຮົາສາມາດສະແດງຕົວ
ວ່າພວກເຮົາຮັກພຣະອົງໂດຍການຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ (ໂຢຮັນ 14: 15-24).

3. ບໍມ
່ ກ
ີ ານແບ່ງແຍກ: (ໂກໂລຊາຍ 3: 12-14)
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ພຣະເຢຊູຊົງສອນເຣອງຄວາມອ່ອນຫວານ, ຄວາມກະຣຸນາ, ແລະຄວາມສງົບສຸກ (ມັດທາຍ 5:3-9). ອັຄ
ສາວົກໂປໂລໄດ້ສອນໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອຈົ່ງມີໃຈເມດຕາຕໍ່ກັນ ແລະອະພັຍໂທດໃຫ້ກັນ "ເໝືອນດັ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງ
ອະພັຍໂທດໃຫ້ພວກທ່ານໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດນັ້ນ" (ເອເຟໂຊ 4:32). ການມີໃຈເມດຕາຕໍ່ກັນ ແລະອະພັຍ
ໂທດໃຫ້ກັນບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມອ່ອນແອ, ແຕ່ເປັນການສະແດງເຖິງກໍາລັງຂອງຜູ້ເຊື່ອ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງກັບ
ການປະພຶດທີ່ເວົ້າເຖິງໃນ ໂກໂລຊາຍ 3:8 ທີ່ເປັນນິສັຍຂອງຊີວິດເກົ່າ.
ໂປໂລສອນຜູ້ເຊື່ອໃຫ້ "ສວມໃຈເມດຕາ, ໃຈປານີ, ໃຈຖ່ອມລົງ, ໃຈອ່ອນສຸພາບ, ໃຈອົດທົນດົນນານ…"
ເພາະຖ້າຂາດສງເຫລົ່ານັ້ນພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຜ່ອນໜັກຜ່ອນເບົາເຊງກັນແລະກັນ ຫລືຍົກໂທດໃຫ້ກັນ
ແລະກັນ. ຄວາມຮັກ (1 ກຣທ 13) ຜູກມັດທຸກສງໃຫ້ຢູ່ດ້ວຍກັນໃນພຣະຄຣິດ (ກລຊ 3:14). ການອວດຕົວ

ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກແຍກ ແລະເມື່ອທຸກຄົນສວມໃຈປານີ ແລະໃຈອົດທົດດົນນານ, ຄອບຄົວຂອງຄວາມ
ເຊື່ອກໍຈະເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ, ບໍ່ມີການແບ່ງແຍກກັນ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິດ

ການຖືຜິດ ແລະການແກ້ແຄ້ນເປັນນິສັຍຂອງຝ່າຍໂລກ; ຄຣິສຕຽນຕ້ອງການພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ ແລະບໍ່ຄິດ

ເຣອງການແກ້ແຄ້ນ. ການອະພັຍໂທດອາດຈະບໍ່ຍຸດຕິທັມ ແຕ່ມັນເປັນຜົນຂອງຄວາມເມດຕາ. ພຣະເຢຊູຊົງ
ເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເມດຕາ ແລະຍອມໃຫ້ອະພັຍ.
ພວກເຮົາຈະອະພັຍຄົນອື່ນຢ່າງໃດ:
1. ລະນຶກເຖິງພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ເຮົາເຣອງຄວາມບາບ (ໂຣມ 3:23; ເອເຟໂຊ 2:3-5).
2. ສະລະສິດເຣອງຄວາມແກ້ແຄ້ນ (ໂຣມ 12:19).

3. ປົດປ່ອຍຄວາມເຈັບປວດອອກໄປຈາກຊີວິດ ມອບໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
4. ກັບຄືນຫາພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບຊີວິດທ່ານ.
5. ສ້າງມິດເພື່ອຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອກັນຍາມຍາກລໍາບາກ.
6. ຕອບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ດ້ວຍຄວາມດີ (ໂຣມ 12:21)

ຄໍາຖາມ:

1. ອະທິຍາຍການອະພັຍໂທດ? ທ່ານວາງຂອບເຂດການອະພັຍໂທດຂອງທ່ານບໍ່?
2. ໃນຄໍາອຸປມາຂອງພຣະເຢຊູ,

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຂ້າໃຊ້ຜູ້ທີນຶ່ງບໍ່ສາມາດເຫັນການອ້ອນວອນຂອງ

ຕົວເອງ ໃນຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າໃຊ້ດ້ວຍກັນ ທີ່ຂໍຜ່ອນຜັນໜີ້?
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3. ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຊົງກ່າວເຖິງວ່າກະສັດໄດ້ປ່ອຍຂ້າໃຊ້ຜູ້ທີສອງຈາກການຄຸມຂັງ.

ທ່ານຄິດວ່າເປັນ

ຫຍັງ? ຄໍາອຸປມາເຣອງນີ້ຍັງຂາດຫຍັງແດ່?
4. ການອະພັຍຂອງພຣະເຈົ້າມີຂອບເຂດບໍ່? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງມີການພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ? ສອງຢ່າງ
ນີ້ກົງກັນຂ້າມກັນບໍ່?

5. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການເຣອງການອະພັຍໂທດ ຫລືເຣອງການໄດ້ຮັບການອະພັຍໂທດບໍ່?
6. ຈົ່ງສັດຊື່ກັບຕົວເອງ. ມີຫຍັງບໍ່ທີ່ທ່ານຍັງເກັບໄວ້ໃນໃຈ ເຣອງການຍົກໂທດ? ທ່ານຄິດວ່າໂທດທີ່ຄົນ
ອື່ນໄດ້ເຮັດກັບທ່ານ ນັ້ນໜ້ອຍກວ່າໂທດທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດຕໍ່ພຣະເຈົ້າບໍ່?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 8
ຈັດລະດັບໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງໃນໂລກທີຖ
່ ເື ງິນເປັນໃຫຍ່
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 12: 15-31; 1 ຕິໂມທຽວ 6: 6-10, 17-19
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 12: 13-34; 1 ຕິໂມທຽວ 6: 2-10, 17-19; ເຮັບເຣີ 13:5
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ຄຣິສຕຽນທີ່ດໍາເນີນຊີວິດໃນໂລກ ຈະຕ້ອງຈັດລະດັບຂອງວັດຖຸໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ເມືອ
່ ຫລຽວເບິ່ງຄວາມສັມພັນຂອງຕົນກັບພຣະເຈົ້າ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ຄຣິສຕຽນທີ່ດໍາເນີນຊີວິດໃນໂລກທີ່ຖືເງິນເປັນໃຫຍ່ ຈະໃຊ້ຊີວິດໃນຄໍາສອນຂອງ
ພຣະເຢຊູໄດ້ວິທີໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອເບິ່ງເຣອງເງິນແລະວັດຖຸຂອງຕົນເອງ ຕາມຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີ.
ຄໍານໍາ

ອີງຕາມພຣະຄັມພີ, ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຈະຕ້ອງຈັດເຣື່ອງວັດຖຸໃຫ້ຢູ່ຖືກລະດັບໃນຊີວິດ. ຖ້າບໍ່ລະວັງໃຫ້ດີ, ວັດ
ຖຸສາມາດທີ່ຈະມາແທນບ່ອນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້.
ເງິນແລະວັດຖຸມີອໍານາດຫລາຍໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ເງິນສັນຍາວ່າຈະສາມາດເຮັດໄດ້ຫລາຍຢ່າງໃນສັງ
ຄົມຂອງພວກເຮົາ ເຊັ່ນ: ຄວາມສຸກ, ຄວາມຍິນດີ, ອໍານາດ, ຄວາມສງົບ, ຕໍາແໜ່ງ, ແລະຄວາມປອດພັຍ.
ແຕ່ສິ່ງທີ່ເງິນແລະວັດຖຸໄດ້ນໍາມາໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍກໍຄື: ຄວາມກະວົນກະວາຍ, ຄວາມອິດສາ, ໜີ້ສິນ, ມ້າງ
ເພຄວາມສັມພັນ,

ແລະຄວາມຜິດຫວັງ. ພຣະຄັມພີ ໂດຍສະເພາະພຣະກິດຕິຄຸນ ໄດ້ສອນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ

ກ່ຽວກັບທັສນະທີ່ຖືກຕ້ອງເຣື່ອງເງິນຄໍາແລະວັດຖຸ ໃນຊີວິດຂອງຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດທັງຫລາຍ.

1. ລົງທຶນໃນສິງ່ ຊົວ
່ ຄາວ: (ລູກາ 12:15-21)

ເງິນເປັນເຣື່ອງນຶ່ງທີ່ປາກົດຕົວຢູ່ເລື້ອຍໃນການຂຽນຂອງທ່ານລູກາ, ທັງໃນພຣະທັມລູກາ ແລະພຣະທັມກິຈ

ການ. ນອກນັ້ນ ເພງຂອງມາຣິອາ (ລູກາ 1:46-55), ບົດເທສນາທໍາອິດຂອງພຣະເຢຊູ (4:18-18), ຄວາມ
ສຸກແລະວິບັດ (6:20-26), ຄໍາອຸປມາເຣື່ອງຜູ້ຫວ່ານ (8:5-15), ສາວົກສິບສອງຄົນອອກໄປປະກາດ (9: 35; 10:2-12), ຄໍາອຸປມາເຣື່ອງເສດຖີແລະລາຊາໂຣ (16:19-31), ເຣື່ອງເສດຖີໜຸ່ມ (18:18-27), ຄໍາອຸປ
ມາເຣື່ອງເງິນມະນາ (19: 11-27), ແລະ ເງິນຖວາຍຂອງຍິງໝ້າຍ (21:1-4) ຕ່າງກໍໄດ້ເວົ້າເຣື່ອງເງິນ ແລະ
ລະດັບທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງມັນໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊື່ອ.
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ໃນລູກາ 12 ພຣະເຢຊູຊົງສອນໂດຍກົງເຣື່ອງເງິນ. ພຣະອົງກໍາລັງສະເດັດໄປສູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ; ຝູງຄົນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍກໍເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ (12:1). ໃນຂະນະທີ່ພຣະເຢຊູກໍາລັງສັ່ງສອນຢູ່ກໍມີຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ທູນຂໍໃຫ້
ພຣະອົງເປັນຜູ້ແບ່ງມໍຣະດົກໃນຄອບຄົວຂອງຕົນ (ຂໍ້ 14);

ພຣະອົງຊົງສວຍໂອກາດສັ່ງສອນເຣື່ອງຄວາມ

ໂລບມາກໂດຍໃຊ້ຄໍາອຸປມາເຣື່ອງເສດຖີໂງ່.
ເສດຖີຄົນນຶ່ງໄດ້ຜົລປູກຫລາຍຈົນບໍ່ມີບ່ອນເກັບ; ເຂົາຈຶ່ງວາງແຜນທີ່ຈະເກັບຜົນປູກຂອງຕົນໄວ້ເພື່ອມື້ໜ້າ
ໂດຍ ການສ້າງເລົ້າເພີ່ມອີກ; ລາວພູມໃຈໃນສງຂອງທີ່ມີແລະບອກກັບຕົວເອງວ່າ "ຈົ່ງຢູ່ສະບາຍ ກິນແລະ
ດື່ມດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເທາະ" (ຂໍ້ 19). ໃນຂະນະດຽວກັນ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງກ່າວຕໍ່ເຂົາວ່າ "ໂອ
ຄົນໂງ່ເອີຍ, ໃນຄືນວັນນີ້ ເຂົາຈະເອີ້ນເອົາຈິດໃຈຂອງເຈົ້າໄປຈາກເຈົ້າ ແລ້ວສິ່ງຂອງທັງຫລາຍທີ່ເຈົ້າຈັດແຈ່ງ
ໄວ້ນັ້ນຈະຕົກເປັນຂອງໃຜ?" (ຂໍ້ 20).
ບໍ່ມີໃຜໃນພວກເຮົາທີ່ຢາກຈະເຫັນຄໍາພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າເຊັ່ນນັ້ນໃນຊີວິດ.

ເສດຖີຄົນນີ້ໄດ້ເຮັດຫຍັງ

ຜິດ? ຄວາມຈິງແລ້ວການວາງແຜນໃນຊີວິດບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງລາວ, ແຕ່ການບໍ່ມີພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດຄື

ຄວາມຜິດຂອງເສດຖີໃນເຣື່ອງນີ້. ຄໍາວ່າຄົນໂງ່ໃນພຣະຄັມພີບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຄົນນັ້ນບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ (ພສສ 14:
1). ເສດຖີໄດ້ເພິ່ງໃນຊັບສິນຂອງຕົນ ແທນທີ່ຈະເພິ່ງພຣະເຈົ້າ; ເຂົາຮັ່ງມີໃນໂລກ ແຕ່ຍາກຈົນໃນພຣະເຈົ້າ.

2. ຝູງກາ ແລະດອກໄມ້: (ລູກາ 12: 22-31)

ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ໂອກາດນັ້ນເພື່ອສັ່ງສອນພວກສາວົກເຣື່ອງຊັບສົມບັດ ແລະຄວາມກະວົນກະວາຍ ທີ່ພວກ
ເຂົາກໍາລັງມີຢູ່. ຄົນໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູສ່ວນຫລາຍເປັນຊາວນານ້ອຍ ແລະຄວາມກະວົນກະວາຍຂອງ

ພວກເຂົາແມ່ນເຣື່ອງເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະການຢູ່ກິນປະຈໍາວັນ; ພຣະທັມຂໍ້ 22-23 ໄດ້ເວົ້າເຖິງເຣື່ອງນີ້. ພຣະ
ເຢຊູຊົງສອນພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ປັກຕາໃສ່ພາຣະທີ່ກໍາລັງແບກຢູ່ ແຕ່ໃຫ້ປັກຕາໃສ່ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
ໃນພຣະທັມຂໍ້ 24-25, ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ຕົວຢ່າງເຣື່ອງຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ທຸກໆສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້

ຊົງສ້າງໄວ້; ຖ້າພຣະເຈົ້າຊົງດູແລຝູງກາ, ພຣະອົງຈະບໍ່ຊົງດູແລພວກເຮົາຫລາຍກວ່າພວກກາຫລື? ຖ້າພຣະ
ເຈົ້າຊົງດູແລດອກໄມ້, ພຣະອົງຈະບໍ່ຊົງດູແລພວກເຮົາຫລາຍກວ່າດອກໄມ້ຫລື? ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງສອນພວກ
ສາວົກໃຫ້ສແວງຫາພຣະເຈົ້າແລະໄດ້ໃຫ້ພຣະສັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ຄວາມຂາດເຂີນໃນຊີວິດ ແລະພຣະອົງ
ຈະເພີ້ມເຕີມສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ (ຂໍ້ 31).
ສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຢາກໄດ້ສິ່ງຂອງຫລາຍຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ:

ພຍາຍາມຫລາຍຂຶ້ນ,

ກະວົນກະວາຍຫລາຍຂຶ້ນ, ແລະບາງຄັ້ງລົງທຶນໃສ່ບ່ອນຜິດ.

3. ພັສດຸອັນຕະຣາຍ, ຈັບດ້ວຍຄວາມຣະວັງ: (1 ຕິໂມທຽວ 6: 6-10, 17-19)
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ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ເນັ້ນຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນເຣື່ອງນີ້ໃນຈົດໝາຍເຖິງຕິໂມທຽວ. ໃນ 1 ຕິໂມທຽວ 6,
ໂປໂລໄດ້ສອນຈຸດສໍາຄັນຂອງຈົດໝາຍ: ພວກຄຣູສອນປອມໄດ້ຫວ່ານຄວາມສັບສົນຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.

ພວກເຂົາໄດ້ສອນວ່າ "ການນັບຖືພຣະເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງນັ້ນເປັນທາງທີ່ຈະໄດ້ກໍາໄລ" (6:5).

ພວກຜູ້ຕໍ່ຕ້ານໂປໂລກໍາລັງເດີນໄປສູ່ຄວາມພິນາດ ເພາະໄດ້ໃຊ້ພຣະສາສນາເພື່ອຜົນປໂຍດເຣື່ອງເງິນ.

ເໝືອນສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວກັບພຣະເຢຊູ, ຄວາມໂລບມາກຂອງຄົນໃນຕອນນີ້ເປັນເຫດໃຫ້ໂປໂລຕ້ອງເວົ້າ
ເຣື່ອງເງິນ. ໃນຂໍ້ 6, ໂປໂລໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ "ການນັບຖືພຣະເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງນັ້ນ ໄດ້ກໍາໄລ
ຢ່າງມະຫາສານແກ່ຜູ້ຄົນທີ່ມີຄວາມພໍໃຈກັບສິ່ງຂອງທີ່ຕົນມີຢູ່."
ຍິນດີໃນສິ່ງທີ່ຕົນມີຢູ່.

ທັສນະທີ່ຖືກຕ້ອງເຣື່ອງສິ່ງຂອງ ຄືຄວາມ

ໃນພຣະທັມຂໍ້ 9-10, ໂປໂລໄດ້ສອນຜົນຂອງຄວາມໂລບມາກໃນຊີວິດ.

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະທຸກຍາກ ຫລືຮັ່ງມີ,

ຈິດໃຈທີ່ປັກໃສ່ຊັບສົມບັດຈະນໍາ "ມະນຸດຈົມລົງໃນຄວາມວິນາດຈິບຫາຍເສື່ອມສູນໄປ." ໂປໂລໄດ້ເຕືອນ
ຕໍ່ໄປວ່າ "ການຮັກເງິນຄໍາເປັນເຄົ້າມູນຂອງຄວາມຊົ່ວທຸກຢ່າງÖລາງຄົນຫລົງໄປຈາກຄວາມເຊື່ອ ແລະແທງ
ຕົວເອງຈົນຊອດດ້ວຍຄວາມເຈັບແສບຫລາຍປະການ" (ຂໍ້ 10).

ໃນພຣະທັມຂໍ້ 17-19, ໂປໂລໄດ້ເຕືອນບຸກຄົນທີ່ໄວ້ໃຈໃນຄວາມຮັ່ງມີວ່າ "ຢ່າເປັນຄົນມີໃຈອວດອົ່ງຖືຕົວ"
ແຕ່ໃຫ້ໄວ້ໃຈໃນພຣະເຈົ້າ "ຜູ້ຊົງປະທານສິ່ງສາຣະພັດໃຫ້ແກ່ເຮົາທັງຫລາຍຢ່າງບໍຣິບູນ." ຈິດໃຈເປັນຈຸດສໍາ
ຄັນໃນເຣື່ອງຊັບສົມບັດ; ໂປໂລສອນວ່າໃຫ້ຄົນຮັ່ງມີ ຈົ່ງຮັ່ງມີໃນການປະຕິບັດອັນດີງາມ" (ຂໍ້ 8).
ລົງທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຈະຄົງຢູ່ຊົ່ວນິຣັນ.

ນີ້ຄືການ

ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູ ແລະຂອງໂປໂລກົງກັນເຣື່ອງການບໍຣິຫານຊັບສົມບັດທີ່ຈະມີຜົນຊົ່ວນິຣັນ. ການຈັດ
ລະດັບຂອງຊັບສົມບັດແລະສິ່ງຂອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊື່ອທີ່ກໍາລັງຢູ່ໃນໂລກ ຊຶ່ງຖືເງິນເປັນໃຫຍ່
ເປັນເຣື່ອງສໍາຄັນ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບດ
ັ

ຄໍາສອນໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ເຣື່ອງເງິນເປັນເຣື່ອງທີ່ແຈ້ງຂາວ. ພວກທີ່ຮັກເງິນຫລາຍກວ່າພຣະເຈົ້າພາພວກ
ເຮົາວຸ້ນວາຍ, ຫລົງໄຫລໄຝ່ຝັນ, ແລະຂາດຄວາມຍິນດີ. ພຣະທັມທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສອນໃຫ້ພວກເຮົາຫລີກເວັ້ນ
ການຮັກສິ່ງຂອງ.
ນຶ່ງ, ພຣະເຈົ້າຈະຕ້ອງເປັນນຶ່ງໃນຊີວິດພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຊື່ອຟັງ ແລະສແວງຫາຣາຊອານາຈັກ
ພຣະເຈົ້າກ່ອນທຸກຢ່າງ.
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ສອງ, ພວກເຮົາຕ້ອງສແວງຫາຄວາມພໍໃຈ. ເຖິງຈະເປັນໄດ້ຍາກ ແຕ່ກໍເປັນເຣື່ອງທີ່ເຮັດໄດ້. ຫລີກເວັ້ນສິ່ງ
ທີ່ຈະຫລອກລວງໃຈ ເຊັ່ນຮ້ານຂາຍສິ່ງຂອງ ແລະອື່ນໆໃນທໍານອງນີ້.
ສາມ, ຮຽນເປັນຄົນເພື່ອແຜ່ ໂດຍນໍາເອົາສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ໃຊ້ແລ້ວໄປໃຫ້ຄົນອື່ນທີ່ຂາດເຂີນ. ການເອົາສິ່ງຂອງທີ່
ມັດໃຈອອກຈາກຊີວິດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາລະຖີ້ມຄວາມໂລບ.

ຄໍາຖາມ:

1. ສິ່ງຂອງແນວໃດແດ່ທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງການທົດລອງໃນຊີວິດທ່ານ (ເຄື່ອງນຸ່ງ, ຣົດ, ເຄື່ອງອີເລກ
ໂຕຣນິກ, ແລະຕໍ່ໆໄປ)
2. ແມ່ນຫຍັງເປັນຕົ້ນເຫດຂອງຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃນຊີວິດທ່ານ
3. ແມ່ນຫຍັງແດ່ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈະເຣີນຂຶ້ນໃນພຣະເຈົ້າ?
4. ສິ່ງຂອງແນວໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານກະວົນກະວາຍ?
5. ມີໃຜແດ່ ໃນພຣະຄັມພີທີ່ມີບັນຫາເພາະຄວາມໂລບ, ເງິນ, ແລະຊັບສົມບັດ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 9
ເຮັດທຸຣະກິດຢ່າງສັດຊື່ແລະທ່ຽງທັມ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ສຸພາສິດ 11:1; ມີກາ 2:1-3; 6:8-15
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ສຸພາສິດ 11:1; ມີກາ 2:1-3; 6: 6-16
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ເຮັດແຕ່ສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນທຸຣະກິດ
ປະຈໍາວັນ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ຄວາມເຊື່ອຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານມີສ່ວນແນວໃດແດ່ໃນການດໍາເນີນທຸຣະກິດ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າຈະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຄຣິສຕຽນເປັນຫລັກໃນທຸຣະກິດ.
ຄໍານໍາ

ຈຸດສໍາຄັນຂອງການດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມເຊື່ອຢູ່ທີ່ວິທີພວກເຮົາດໍາເນີນທຸຣະກິດ.
ເຣື່ອງຄວາມສັດຊື່ແລະກຽດສັກສີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ.
ໃນຍຸກຂອງຄວາມກ້າວໜ້າທາງເຣື່ອງເທກໂນໂລຢີນີ້,

ພຣະເຈົ້າຊົງຫ່ວງໃຍ

ພວກເຮົາຈໍາຕ້ອງເພິ່ງຄົນອື່ນສເມີໄປບໍ່ວ່າຈະເປັນ

ເຣື່ອງແພດໝໍ, ເຣື່ອງການສ້ອມແປງ, ຫລືເຣື່ອງບໍຣິຫານເງິນຄໍາ.

ມີຫລາຍໆຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຂາດຄວາມຮູ້

ແລະຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຮັດດ້ວຍຕົວເອງ ແລະຕ້ອງເພິ່ງຄວາມສັດຊື່ແລະສັກສີຂອງຄົນທີ່ຊ່ວຍເຮົາ.
ໃນຂະນະດຽວກັນພວກເຮົາຕ້ອງຖາມຕົວເອງວ່າ, ມີໃຜແດ່ທີ່ເພິ່ງຄວາມສັດຊື່ ຫລືກຽດສັກສີຂອງພວກເຮົາ?
ພວກເຮົາເຄີຍເຮັດວຽກບໍ່ດີ, ໂກງເວລາຂອງນາຍຈ້າງ, ໂກງເວລາຂອງພະນັກງານ ຫລືເພື່ອນຮ່ວມງານບໍ່?
ພຣະທັມໃນຕອນນີ້ສອນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງວິທີທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດວຽກງານ

ແລະທຸຣະກິດປະຈໍາວັນ

ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເຊື່ອ.

1. ທຸຣະກິດຢ່າງມີສກ
ັ ສີ: ຕາຊິງທີຖ
່ ກ
ື ຕ້ອງ: (ສຸພາສິດ 11:1)

ເວລາຄິດເຖິງ "ຕາຊັ່ງຂີ້ລັກ" ແລະ "ຕາຊັ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ," ພວກເຮົາອາດຈະເຫັນພາບຂອງຕາຊັ່ງທີ່ຫ້ອງການ
ທ່ານໝໍ ຊິຶ່ງພຍາບານໃຊ້ຊັ່ງພວກເຮົາກ່ອນຈະເຂົ້າຫ້ອງກວດ.

ຄວາມຫວັງຂອງແຕ່ລະຄົນກໍຄືຢາກເຫັນ

"ຕາຊັ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ." ຕາຊັ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດໃນສມັຍພຣະສັນຍາເດີມ; ການຄ້າຂາຍ, ການແລກປ່ຽນ,
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ແລະຫລາຍໆຢ່າງຕ້ອງໃຊ້ຕາຊັ່ງເປັນຫລັກ. ພຣະບັນຍັດທີສອງ 25: 13-16 ກ່າວປະນາມການໃຊ້ເຄື່ອງຊັ່ງ
ສອງອັນ: ເຄື່ອງນຶ່ງເພື່ອຊື້ ແລະອີກເຄື່ອງນຶ່ງເພື່ອຂາຍ; ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງກຽດຊັງຄົນສໍ້ໂກງ.
ໃນສຸພາສິດ 11, ຜູ້ຂຽນກ່າວວ່າ "ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກຽດຊັງຜູ້ທີ່ໃຊ້ຕາຊັ່ງຂີ້ຫລັກ." ການເຮັດທຸຣະກິດແບບບໍ່
ສັດຊື່ເປັນການລ່ວງລະເມີດພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ

ແລະພຣະອົງຊົງຖືວ່າສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນມີໂທດເທົ່າກັບ

ການໄຫວ້ພຣະທຽມ ຫລືໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບ (2 ຂ່າວຄາວ 34:33; ເຢຣະມີຍາ 16:18; ເອເສກຽນ 7: 20; 16:
36). ແຕ່ການດໍາເນີນທຸຣະກິດຢ່າງມີສັກສີກໍເປັນທີ່ພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ.

2. ອໍານາດນໍາສູ່ການສໍໂ
້ ກງ: (ມີກາ 2:1-3)

ໃນຕອນນີ້ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາໄດ້ກ່າວເຖິງຕົວຢ່າງການສໍ້ກົງຫລາຍໆຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ
ແລະຢູດາ. ມີກາເຕືອນວ່າພັຍພິບັດຈະມາເຖິງບຸກຄົນທີ່ສໍ້ໂກງ, ຜູ້ທີ່ວາງແຜນເຮັດຊົ່ວ "ຂະນະທີ່ນອນຢູ່ເທິງ
ຕຽງນອນ;" ຄວາມໝາຍກໍຄືວ່າ ຄົນສໍ້ໂກງຈະວາງແຜນໂກງໄວ້ລ່ວງໜ້າ ບໍ່ວ່າເຂົາຈະກິນຫລືນອນ. ພວກຜູ້ມີ
ໃນສມັຍຂອງມີກາພາກັນໂລບ, ຍຶດເອົາ, ແລະລັກຊັບສົມບັດຂອງປະຊາຊົນ.
ມີຕົວຢ່າງນຶ່ງໃນ 1 ກະສັດ 21 ດັ່ງນີ້: ກະສັດອາຮາບຢາກໄດ້ສວນອະງຸ່ນຂອງນາໂບດຊຶ່ງຢູ່ໃກ້ດິນຂອງຕົນ.
ເພາະເປັນມໍຣະດົກໃນຄອບຄົວ, ນາໂບດບໍ່ຍອມຂາຍໃຫ້ກະສັດອາຮາບ; ອາຮາບເກີດຄວາມໂສກເສົ້າເພາະ
ບໍ່ໄດ້ຕາມໃຈ.

ໃນທີ່ສຸດນາງເຢເສເບນເມັຍຂອງເພິ່ນກໍຊ່ວຍວາງແຜນທໍາລາຍອາໂບດຈົນສໍາເຣັດ ແລ້ວກໍ

ໄດ້ຍຶດເອົາສວນຂອງອາໂບດ. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາໄດ້ປະນາມການກະທໍາຂອງກະສັດອາຮາມ; ພຣະ
ທັມມີກາ 2 ກ່າວໂທດບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ສັດຊື່ ແລະບອກເຖິງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຕຽມໄວ້ສໍາລັບເຂົາ.

3. ເຄືອ
່ ງຖວາຍບູຊາປະຈໍາວັນ: (ມີກາ 6: 8-15)

ພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ອງການສິ່ງໃດຈາກພວກເຮົາທັງຫລາຍ? "ຂ້າພຣະເຈົ້າຈະນໍາເອົາລູກງົວໂຕຕຸ້ຍພີດີທີ່ສຸດມາ
ເຜົາເປັນເຄື່ອງບູຊາຖວາຍແກ່ພຣະອົງບໍ່?" (ຂໍ້ 6). ຄໍາຕອບກໍຄື: ພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາ "ເຮັດ
ສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສະແດງຄວາມຮັກອັນໝັ້ນຄົງ, ແລະໃຊ້ຊີວິດໃນຄວາມສາມັກຄີທັມກັບພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ເຮົາດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈ" (ຂໍ້ 8). ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ເນັ້ນເຣື່ອງນີ້ອີກໃນພຣະທັມ ໂຣມ 12:1. ພຣະເຈົ້າ
ຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາປາກົດໃນຊີວິດແຕ່ລະມື້ໆໄປ.

ພຣະທັມມີກາ 6: 8 ເນັ້ນເຣື່ອງຄວາມສັດຊື່ທ່ຽງທັມໃນການເຮັດທຸຣະກິດ, ຄວາມຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ, ແລະ
ໃຊ້ຊີວິດດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈ. ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ອງການຈາກໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ໃນຂໍ້ 9, ມີກາໄດ້
ເຕືອນຜູ້ອ່ານທັງຫລາຍວ່າ "ການຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນການສລາດ," ແລ້ວປ່ຽນຄໍາເວົ້າຈາກເຣື່ອງໃນ
ພຣະວິຫານໄປເວົ້າເຣື່ອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເມືອງ. ຂໍ້ 10 ແລະ ຂໍ້ 11 ເວົ້າເຣື່ອງການໄດ້ຊັບສົມບັດໂດຍການ
ສໍ້ໂກງ ແລະໄດ້ເນັ້ນອີກເທື່ອນຶ່ງເຣື່ອງພຣະເຈົ້າຊົງກຽດຊັງການໃຊ້ຕາຊິງປອມ.
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ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຖາມວ່າ

"ເຮົາຈະຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ຕາຊັ່ງແລະຕາຊິງປອມໄດ້ບໍ່?" ຄົນຮັ່ງມີຫາຜົນປໂຍດນໍາຄົນຍາກຈົນ (ຂໍ້ 12)
ແລະການພິພາກສາອັນຮ້າຍຂາດຈະມາເຖິງຜູ້ບໍ່ສັດຊື່ (ຂໍ້ 13-16).

ມີຜນ
ູ້ ງຶ່ ທີ່ກາໍ ລັງເບິງ່ ຢູ່

ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນກໍພົບກັບບັນຫາເຣື່ອງກຽດສັກສີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຄອບຄົວແລະວຽກງານ.
ພວກເຮົາມັກຄົນທີ່ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ຫລືເຮັດວຽກບໍ່ດີບໍ່? ພວກເຮົາເຄີຍແກ້ຕົວຕາງຄົນອື່ນບໍ່? ພວກເຮົາເຄີຍເອົາ
ປຽບຄົນອື່ນບໍ່? ພວກເຮົາເຄີຍຕື່ມເວລາວຽກ, ເພີ້ມຄວາມ, ຫລືເວົ້າເພີ້ມບໍ່?
ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາລືມ ສຸພາສິດ 11:1. ພຣະເຈົ້າຈະພິພາກສາທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ, ພຣະອົງຈະພໍພຣະທັຍ

ຫລືຈະຊົງກຽດຊັງ. ໂປໂລໄດ້ສອນຄຣິສຕຽນທີ່ໂກໂລຊາຍວ່າ "ຈົ່ງເຮັດດ້ວຍນໍ້າໃສໃຈຈິງ ດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ສິ່ງນຶ່ງສິ່ງໃດທີ່ເຈົ້າເຮັດນັ້ນ

ຈົ່ງເຮັດດ້ວຍເຕັມໃຈ ເໝືອນເຮັດຖວາຍແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າÖອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຊົງໃຫ້ເຈົ້າທັງຫລາຍໄດ້ຮັບມໍຣະດົກເປັນຄ່າບໍາເໜັດເພາະວ່າຜູ້ທີ່ເຈົ້າທັງຫລາຍ
ຮັບໃຊ້ ນັ້ນກໍແມ່ນພຣະຄຣິດເຈົ້າ" (ໂກໂລຊາຍ 3:23-24).

ບົດຮຽນນີ້ ແລະຊີວດ
ິ

ການສໍ້ໂກງຕາຊິງອາດຈະເປັນເຣື່ອງທີ່ພວກເຮົາຄິດບໍ່ເຖິງໃນຊີວິດນີ້, ແຕ່ບົດຮຽນນີ້ກໍາລັງເວົ້າກັບພວກເຮົາ
ທຸກຄົນ. ບາງຄົນຄິດວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ໄກຈາກພວກເຮົາແລະພຣະອົງບໍ່ຊົງສົນໃຈໃນເຣື່ອງເລັກນ້ອຍໃນຊີວິດ
ຂອງພວກເຮົາ.

ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຊົງຢູ່ໃກ້ທຸກຄົນທີ່ເອີ້ນອອກພຣະນາມຂອງພຣະອົງໃນ

ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພຣະອົງຊົງຫ່ວງໃຍເຣື່ອງວຽກງານ, ເຣື່ອງອຸປນິສັຍ, ເຣື່ອງກຽດສັກສີຂອງພວກເຮົາ.
ພຣະທັມໃນຕອນນີ້ສອນໃຫ້ພວກເຮົາລະວັງເຣື່ອງຂອງເລັກນ້ອຍເຊັ່ນການເຮັດວຽກພໍແຕ່ແລ້ວ, ການຕົວະ
ເລັກນ້ອຍ, ການຊ່ວຍຕົວເອງກັບສິ່ງຂອງຜູ້ອື່ນ, ຫລືການເຮັດແບບບໍ່ເຕັມຮ້ອຍ. ພຣະເຈົ້າຊົງກຽດຊັງຜູ້ໂກງ
ຕາຊິງຫລືຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດເວລາບໍ່ມີຄົນເບິ່ງ. ກຽດສັກສີໝາຍເຖິງຄວາມສັດຊື່ ແລະການຖ່ອມໃຈໃນການນະມັສ
ການພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາໃນວັນອາທິດ ຈະຕ້ອງປາກົດແຈ້ງຢູ່ໃນການເຮັດວຽກ ແລະການດໍາເນີນຊີວິດ
ຂອງພວກເຮົາພາຍໃນສັປດາດ້ວຍ.

ຄໍາຖາມ:

1. ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເວລາຫົວໜ້າ ຫລືນາຍຈ້າງ ສັ່ງໃຫ້ເຮັດບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທັມ ຫລືອາດເປັນ
ພັຍຕໍ່ຄົນອື່ນໆ?
2. ທ່ານເຄີຍເຫັນບຸກຄົນທີ່ເຮັດທຸຣະກິດແບບຜິດຈັນຍາ (unethical) ຫລືສໍ້ໂກງແກ້ຕົວວິທີໃດແດ່?
3. ມີການທົດລອງປະເພດໃດແດ່ໃນວຽກງານຂອງທ່ານ ທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄໍາສອນໃນບົດຮຽນນີ້?
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4. ທ່ານຈັດການ ຫລືແກ້ໄຂກັບເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ເຮັດຜິດຈັນຍາວິທີໃດ?
5. ມີຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທັມ, ຄວາມຮັກອ່ອນຫວານ, ແລະຄວາມຖ່ອມໃຈ
ໃນວຽກງານ ແລະໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 10
ຍິນດີໃນຄວາມສັມພັນຂອງການສົມຣົດ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ປະຖົມມະການ 2: 18-25; ເຮັບເຣີ 13:4
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ປະຖົມມະການ 2: 18-25; ເຮັບເຣີ 13:4
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານຄືໃຫ້ສາມີພັລຍາສັດຊື່ໃນຄວາມສັມພັນແລະຍິນ
ດີໃນຄວາມໃກ້ຊິດ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ມີວິທີໃດແດ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງຄູ່ສົມຣົດແໜ້ນໜຽວຂຶ້ນ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອນໍາພຣະຄໍານີ້ໄປໃຊ້ໃນການເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງຄູ່ສົມຣົດແໜ້ນ
ໜຽວຂຶ້ນ.

ຄໍານໍາ

ພຣະຄັມພີສອນພວກເຮົາເຣື່ອງເປົ້າໝາຍຂອງການສົມຣົດ. ພຣະເຈົ້າຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ການສົມຣົດເປັນ
ບ່ອນສໍາລັບຄວາມສັມພັນອັນສັດຊື່ ແລະຄວາມຊົມຊນຍິນດີລະຫວ່າງຊາຍແລະຍິງ.
ຫລາຍຄົນບໍ່ຢາກເວົ້າເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງການສົມຣົດເພາະມັນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄິດເຖິງຄວາມເຈັບປວດ
ທີ່ໄດ້ປະສົບມາ. ແນ່ນອນທີ່ສຸດຫລາຍຄົນໃນສມັຍນີ້ໄດ້ເຫັນຄວາມລົ້ມເຫຼວ ແລະຜົນຮ້າຍຂອງການຢ່າຮ້າງ.
ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີຫລາຍຄົນມີປະສົບການດີໃນຄອບຄົວ; ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສັມພັນດີ ແລະຊົມຊື່ນ
ຍິນດີໃນຄວາມສັມພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄູ່ສົມຣົດມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ ແລະແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເກີດຄວາມຂົມຂື່ນ? ຄໍາ
ຕອບມີຫລາຍເຕັມທີ; ແຕ່ພຣະຄັມພີໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບການສົມຣົດ. ພຣະ
ເຈົ້າຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ສາມີພັລຍາມີຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ກັນ ແລະໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຊົມຊື່ນຍິນດີໃນຄວາມໃກ້ຊິດ.

1. ບໍມ
່ ຄ
ີ ທ
ູ່ ເີ່ ໝາະສົມ: (ປະຖົມມະການ 2: 18-20)
ພຣະຜູ້ສ້າງເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງການສົມຣົດ.

ໃນປະຖົມມະການພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ

ແລະຫລັງຈາກນັ້ນພຣະອົງໄດ້ຊົງເຫັນວ່າທຸກຢ່າງດີຫລາຍ. ແຕ່ໃນຂໍ້ 18, ພຣະເຈົ້າຊົງເຫັນວ່າ "ບໍ່ເປັນການ
ດີ" ທີ່ຜູ້ຊາຍຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງຂຶ້ນນັ້ນຈະຕ້ອງຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ.
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ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພຣະຄັມພີ ແລະປະສົປການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານພຣະພອນໃຫ້
ບາງຄົນຢູ່ເປັນໂສດ; ສະນັ້ນພວກເຮົາກໍບໍ່ຄວນປະນາມບຸກຄົນທີ່ຕັດສິນໃຈຢູ່ໃນສະພາບນັ້ນ, ແລະພຣະເຢຊູ
ຄຣິດເອງກໍຊົງເປັນໂສດເວລາພຣະອົງຊົງມາເກີດເປັນມະນຸດ.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງສັດທັງຫລາຍຂຶ້ນມາເພື່ອເປັນເພື່ອນຂອງອາດາມ ແຕ່ປາກົດວ່າ "ບໍ່ມີສັດໂຕໃດ
ເລີຍເປັນຜູ້ຊ່ອຍຊູທີ່ເໝາະສົມແກ່ລາວ" (ຂໍ້ 20).

ສັດບໍ່ສາມາດສື່ສານກັບມະນຸດໂດຍລະອຽດໄດ້ ແລະ

ນອກນັ້ນມະນຸດຢູ່ຖານະສູງກ່ວາສັດໃນການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າ.

2. ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົາ້ ຊົງປະທານ: (ປະຖົມມະການ 2:21-25)

ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ທັນທີວ່າອາດາມຕ້ອງການເພື່ອນປະເພດໃດ; ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ຊົງສ້າງຜູ້ຍິງ ຈາກກະດູກຊີກນຶ່ງ
ຂອງຜູ້ຊາຍ. "ແລ້ວພຣະເຈົ້າແຫ່ງຈັກກະວານກໍຊົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍນັ້ນ ນອນຫຼັບສນິດÖພຣະອົງເອົາກະດູກ
ຂ້າງມາສ້າງເປັນຜູ້ຍິງ ແລະນໍານາງມາມອບໃຫ້ລາວ" (ຂໍ້ 21-22).
ອາດາມຊົມຊື່ນຍິນດີເມື່ອລາວໄດ້ຜູ້ຍິງມາເປັນຜູ້ຊ່ວຍ;

"ດ້ວຍເຫດນີ້ ຜູ້ຊາຍຈຶ່ງຈາກພໍ່ແມ່ແລະໄປຕິດພັນ

ກັບເມັຽຂອງຕົນ ແລະທັງສອງກໍກາຍເປັນນຶ່ງ" (ຂໍ້ 24). ໃນການສົມຣົດ, ຊາຍແລະຍິງຊຶ່ງເປັນສອງໄດ້ກາຍ
ເປັນນຶ່ງ.

ສະນັ້ນການແຍກຈາກກັນເພາະການຢ່າຮ້າງ ຫລືການຕາຍຈຶ່ງນໍາຄວາມໂສກເສົ້າມາສູ່ຄອບຄົວ.

ການຮ່ວມເພດເປັນສິ່ງເຊື່ອມໂຍງເນື້ອກາຍແລະຈິດວິນຍານຂອງຄູ່ສາມີພັລຍາໃຫ້ "ເປັນນຶ່ງ," ຄຣິສຕຽນຢ່າ
ຖືວ່າການຮ່ວມເພດເປັນເຣື່ອງຫລິ້ນ

ເພາະການຮ່ວມເພດນອກການສົມຣົດເປັນເຣື່ອງຜິດຕໍ່ພຣະຄໍາຂອງ

ພຣະເຈົ້າ. ການຮ່ວມເພດແມ່ນຂອງຄູ່ສາມີພັລຍາເທົ່ານັ້ນ. ອາດາມແລະຜູ້ຍິງ "ໄດ້ເປືອຍກາຍຢູ່ ແຕ່ເຂົາບໍ່

ຮູ້ສຶກລະອາຍກັນເລີຍ" (ຂໍ້ 25). ພວກເຂົາໄດ້ມີຄວາມສັມພັນອັນບໍຣິບູນກັບພຣະເຈົ້າແລະກັບກັນແລະກັນ.
ຄວາມບາບຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາໃນໂລກ ແລະພວກເຂົາຢູ່ດ້ວຍກັນຢ່າງບໍຣິສຸດ ເພາະພວກເຂົາກໍາລັງຢູ່ໃນສວັນ.

3. ສວັນເສັຽແລ້ວບໍ?
່ : (ເຮັບເຣີ 13:4)

ສວັນບໍ່ໄດ້ເສັຽໄປໂດຍຈະບໍ່ກັບມາອີກ. ເວລາຄວາມບາບເຂົ້າມາໃນໂລກ, ພາບພົດອັນສວຍງາມທີ່ພຣະເຈົ້າ
ຊົງສ້າງໄວ້ສໍາລັບຄູ່ສົມຣົດກໍເລີ້ມເປິະເປື້ອນ.

ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງລົດລະທີ່ຈະໃຫ້ຮູບ

ພາບອັນສວຍງາມຂອງການສົມຣົດນັ້ນ ໄດ້ກັບຄືນມາອີກ. ຄູ່ສົມຣົດໃນປັດຈຸບັນພົບກັບອຸປສັກຫລາຍຢ່າງ.
ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີໄດ້ໜູນໃຈຄຣິສຕຽນໃນສມັຍແລກໃຫ້ພາກັນນັບຖືການສົມຣົດ "ແລະໃຫ້ຕຽງສົມຣົດ
ເວັ້ນຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ" ເພາະພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ສະຖາປະນາສະຖາບັນການສົມຣົດ. ພຣະອົງຊົງມີພຣະ
ປະສົງໃຫ້ຄູ່ສົມຣົດສັດຊື່ຕໍ່ກັນ.
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ເພາະການສົດຣົດເປັນຄວາມສັມພັນຂອງຄົນສອງຄົນທີ່ກາຍມາເປັນນຶ່ງດຽວ, ການຫລິ້ນຊູ້ກໍເປັນເຣື່ອງຕ້ອງ
ຫ້າມ; "ພຣະເຈົ້າຈະຊົງພິພາກສາລົງໂທດ ຄົນທີ່ເຮັດຜິດປະເວນີ" (ຂໍ້ 4). ຂໍໃຫ້ຄູ່ສົມຣົດຈົ່ງຊົມຊື່ນຍິນດີໃນ
ກັນແລະກັນ ແລະໃຫ້ພຍາຍາມຮັກສາສວັນຢູ່ໃນໂລກມະນຸດໄວ້.

ບົດຮຽນນີ້ ແລະຊີວດ
ິ

ທ່ານຈະຮັກສາການສົມຣົດໄວ້ໃຫ້ງົດງາມແລະໝັ້ນຄົງຢູ່ໄດ້ຢ່າງໃດ? ຄໍາຕອບທີ່ງ່າຍກໍຄື: ຈົ່ງສນິດຢູ່ກັບພຣະ
ເຈົ້າແລະສນິດຢູ່ກັບກັນແລະກັນ. ເວລາສາມີພັລຍາຢູ່ໃກ້ພຣະເຈົ້າ, ພວກເຂົາເຈົ້າຈະພຍາຍາມເຮັດແຕ່ສິ່ງທີ່
ຈະຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າ ໃນຄອບຄົວ. ຫລາຍຄອບຄົວແຕກຮ້າງເພາະມີຝ່າຍດຽວທີ່ສນິດກັບພຣະເຈົ້າ;
ເມື່ອສາມີແລະພັລຍາແຕ່ລະຄົນຢູ່ໃກ້ພຣະເຈົ້າ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະຢູ່ໃກ້ກັນ ຢ່າງອັຕະໂນມັດ.
ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບພຣະເຢຊູຄຣິດຂອງພວກເຮົາ; ເຖິງວ່າຫລາຍຄອບຄົວກໍາລັງແຕກແຫງ, ພຣະອົງ
ຊົງໃຫ້ໂອກາດພວກເຮົາທີ່ຈະຄືນດີກັນໄດ້. ຖ້າຄອບຄົວທ່ານມີຄວາມສຸກ ໃຫ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ ແລະ
ໃຫ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ. ແຕ່ຖ້າຄອບຄົວຂອງທ່ານກໍາລັງຊຸດໂຊມຢູ່, ຈົ່ງຢ່າລືມວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງສາມາດທີ່
ຈະປນປົວຄວາມສັມພັນ ຫລືຫົວໃຈທີ່ແຕກແຫງໃຫ້ຄືນດີໄດ້.

ຄໍາຖາມ:

1. ປະຖົມມະການ 3:7 ເວົ້າວ່າ, "ຫລັງຈາກກິນໝາກໄມ້ແລ້ວ ພວກເຂົາກໍມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນທັນໃດ
ແລະທັງຮູ້ວ່າພວກເຂົາເປືອຍກາຍ." ປຽບທຽບໃສ່ ປະຖົມມະການ 2:25 ທີ່ວ່າ, "ຊາຍແລະຍິງໄດ້
ເປືອຍກາຍຢູ່ ແຕ່ເຂົາບໍ່ຮູ້ສຶກລະອາຍກັນເລີຍ."

ການບໍ່ຮູ້ສຶກລະອາຍກັນໜີໄປໃສແລ້ວ? ຄວາມ

ບາບມີຜົນຮ້າຍແນວໃດຕໍ່ການສົມຣົດ?
2. ທ່ານເຫັນພ້ອມຫລືບໍ່ໃນຄໍາເວົ້າຕໍ່ໄປນີ້: "ຖ້າຜູ້ໃດຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະອອກຈາກເຮືອນພໍ່ແມ່, ຜູ້ນັ້ນກໍບໍ່
ພ້ອມທີ່ຈະແຕ່ງງານ"?
3. ຄິດເຖິງສາມີພັລຍາຄູ່ນຶ່ງໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງງານກັນມາຫລາຍກວ່າ
50 ປີແລ້ວ. ແມ່ນຫຍັງແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສໍາເຣັດ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 11
ຊ່ອຍເດັກໃຫຍ່ເປັນຜູໃ້ ຫຍ່
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້

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

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ເພງສັຣເສີນ 128; ມັດທາຍ 19:13-15;

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້

ພຣະເຈົ້າຊົງໂຜດປະທານລູກເປັນສົມບັດອັນລໍ້າຄ່າດ້ວຍເຫດ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:

ເຮົາຈະເປັນຕົວຢ່າງແນວໃດໃນບ້ານ, ໃນໂບດ ແລະທີ່ສາທາຣະ

ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ມີຊີວິດໃນພຣະທັມເພື່ອເປັນແບບຢ່າງ

ເອເຟໂຊ 5: 25--6:4

ນີ້ເຮົາຄວນຈະເບິ່ງແຍງແລະນໍາພາໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.

ນະຕ່າງໆເພື່ອເປັນແບບຢ່າງອັນດີງາມແກ່ລູກ?

ໃຫ້ລູກກໍາລັງຮຽນດ້ວຍການເບິ່ງ.

ຄໍານໍາ

ທ່ານຄົງຈື່ໄດ້ກ່ອນໜ້າທ່ານຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນນັ້ນ ຈະຕ້ອງມີອາຍຸຫົກປີທາງໂຮງຮຽນຈຶ່ງຮັບເຂົ້າເປັນນັກຮຽນ,
ລາງຄົນນ້ອຍບໍ່ໜ້າຈະເຖິງຫົກປີແຕ່ພໍ່ແມ່ຢາກໃຫ້ໄປໂຮງຮຽນ ແຕ່ທາງໂຮງຮຽນພັດມີວິທີແທກອາຍຸໂດຍເອົາ
ມືຂ້າມຫົວໄປແຕະຫູຂ້າງນຶ່ງຫາກອາຍຸລາວຄົບຫົກປີມືລາວກໍຈະເຖິງຫູ. ສໍາລັບໃນຕ່າງປະເທດອາຍຸຫ້າປີກໍ
ສາມາດໄປໂຮງຮຽນອານຸບານໄດ້ແລ້ວ.

ແຕ່ກ່ອນໜ້າໄປໂຮງຮຽນພວກລູກຫລານຂອງເຮົາໄດ້ຮຽນວັນລະ

24 ຊົ່ວໂມງຈາກພໍ່ແມ່ຂອງລາວ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃກ້ກັບພວກລູກຫລານຄວນຣະວັງໃນການໃຊ້ຊີ
ວິດຂອງຕົນເປັນແບບຢ່າງອັນດີງາມແກ່ລູກຫລານຂອງຕົນ.

1. ບໍາເໜັດຂອງຜູ້ຂບ
ັ ຕາມ: (ເພງສັຣເສີນ 128)

ເພງຍອດນິຍົມໃນໂບດ Protestant ທຸກວັນນີ້ແມ່ນເພງສັ້ນ (Contemporary music)
ປື້ມບົດເພງສັຣເສີນ (Hymnal) ນັ້ນໄດ້ຈືດຈາງຫາຍໄປເກືອບທຸກໂບດທຸກພາສາ.

ທ່ານຄົງເຂົ້າໃຈຄໍາວ່າ

Protestant ແປວ່າ ຄຣິສຕຽນບໍ່ແມ່ນ Catholic or eastern Church. ດັ່ງນັ້ນ Catholic
ເອງວ່າຄຣິສຕຽນ.
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ສ່ວນເພງຈາກ
ຈຶ່ງບໍ່ຮ້ອງຕົນ

ບົດເພງສັຣເສີນໃນພຣະທັມຄັມພີເປັນບົດເພງທີ່ເກົ່າແກ່ຫລາຍກວ່າ Hymnal ແຕ່ເປັນເພງສັ້ນທີ່ກະສັດໄດ້
ແຕ່ງຂຶ້ນດ້ວຍອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກເພື່ອສັ່ງສອນຕັກເຕືອນປະຊາຊົນໂດຍໃຊ້ທາງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ, ມາເຖິງສມັຍນີ້ຄຣິສຕຽນຍັງສືບຕໍ່ຄວາມຄຶດຂອງກະສັດດາວິດ,

ແລະກະສັດໂຊໂລໂມນ ຄຣິສຕຽນ

ທັງຫລາຍໄດ້ແຕ່ງເພງສັ້ນເພື່ອຮ້ອງສັຣເສີນແລະຮ້ອງເພື່ອຕັກເຕືອນສັ່ງສອນຄຣິສຕຽນ ແລະຮ້ອງເພື່ອຜູ້ຟັງ
ຈະໄດ້ຟັງແລ້ວກັບໃຈເຊື່ອພຣະເຢຊູ. ສລຸບແລ້ວເພງສັ້ນທີ່ໂບດທັງຫລາຍນິຍົມກັນຮ້ອງໃນໂບດທຸກວັນນີ້ ບໍ່
ແມ່ນເຣື່ອງໃໝ່ ແຕຍັງເກົ່າໄປກວ່າ Hymnal ອີກຕັ້ງຫລາຍເທົ່າ.
ໃນບົດເພງສັຣເສີນ 128 ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍຄໍາວ່າ ìຄວາມສຸກî ສ່ວນຫລາຍເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມສຸກແມ່ນ
ການຢູ່ດີກິນດີ, ມີເງິນຄໍາດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ພຣະທັມຕອນນີ້ໄດ້ເວົ້າເລິກໄປກວ່ານັ້ນຄື ຄວາມສຸກອັນແທ້ຈິງ

ເປັນຂອງຜູ້ທີ່ຢ້ານຢໍາເກງພຣະເຈົ້າ ແປວ່າຜູ້ທີ່ເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ (ຂໍ້ 1). ເຣື່ອງນີ້ມີຄວາມໝາຍ
ວ່າໃຜກໍຕາມທີ່ເຮັດຕາມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະເຈົ້າຈະມີຄວາມສຸກ. ເພງສັຣເສີນ 128 ໄດ້ຍົກຊີວິດຊາວນາ
ມາເປັນຮູບພາບໃນ ຂໍ້ 2-3 ຮູບພາບຕອນນີ້ຄ້າຍຄືຊາວນາທີເ່ ຮັດງານດ້ວຍເຫື່ອແຮງຂອງຕົນບໍ່ໄດ້ລັກໂລບ
ດ້ວຍວ່າຢໍາເກງ,

ສໍາລັບເມັຽຂອງລາວຈະເປັນຄືຕົ້ນອະງຸ່ນທີ່ເກີດໝາກອອກຜົນເປັນຮ້ອຍເປັນພັນນັ້ນມີ

ຄວາມໝາຍວ່າ ບັນດາລູກຫລານທີເ່ ກີດມາຕັ້ງຫລວງຫລາຍນັ້ນຈະເປັນລູກຫລານທີ່ຢູ່ໃນໂອວາດຂອງບິດາ

ມານດາ ແລ້ວພວກລູກຫລານເຫລົ່ານັ້ນກໍຈະເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ເພາະພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າເປັນ
ແບບຢ່າງອັນຈົບງາມສໍາລັບເຂົາແລ້ວ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຫັ້ນແລ້ວî (ຂໍ້ 4).

ìພອນຢ່າງນີ້ແມ່ນໃຜເດຈະໄດ້ຮັບໜໍ ແນ່ນອນກໍແມ່ນຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງ

ຄອບຄົວຮັກຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ, ບໍ່ລັກໃຈກັນ, ລູກເຕົ້າຢູ່ໃນໂອວາດ

ຂອງພໍ່ແມ່ ແລະຍັງຕິດຕາມເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າເພາະພໍ່ແມ່ເປັນແບບຢ່າງ ພອນນີ້ຍິ່ງກວ່າຢູ່ດີກິນດີຕັ້ງຫລາຍ
ເທົ່າ.

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

ຊົງເຫັນເດັກນ້ອຍມີຄ່າເທົ່າກັບຜູ້ໃຫຍ່ ເປັນພຣະທັມສັ້ນໆ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍເລິກ,
ມານໍາພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາ

ເດັກນ້ອຍທີກ
່ ່າວນີ້ ໄດ້

ìຂນະທີເ່ ຂົາໄດ້ພາພວກເດັກນ້ອຍມາຫາພຣະອົງ ເພື່ອຈະໃຫ້ພຣະອົງວາງພຣະຫັດ

ແລະອ້ອນວອນເພື່ອເຂົາî (ຂໍ້ 13ກ). ພຣະທັມຕອນນີ້ສອນເຮົາໃຫ້ເອົາແບບຢ່າງພໍ່ແມ່ນໍາລູກມາຫາພຣະເຢ

ຊູເພື່ອຂໍພຣະພອນ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເຮົາພາລູກມາໂບດຄວນຄຶດສເມີວ່າເຮົາຈະນໍາພາລູກຂອງເຮົາມາຫາພຣະ
ເຢຊູເພື່ອຂໍພຣະພອນ, ìແຕ່ພວກສາວົກໄດ້ຫ້າມປາມî (ຂໍ້ 13ຂ). ເພາະວ່າ;
1. ພວກສາວົກເຫັນວ່າເດັກນ້ອຍບໍ່ສໍາຄັນເທື່ອ.

2. ພວກສາວົກຮັກພຣະເຢຊູ ບໍ່ຢາກໃຫ້ພຣະອົງເມື່ອຍແລະເສັຽເວລານໍາເດັກນ້ອຍ.
ຫລາຍເທື່ອເຮົາມັກຈະຕິສາວົກວ່າຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍມາຫາພຣະເຢຊູ ແຕ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ເບິ່ງວ່າສາວົກຮັກພຣະ
ເຢຊູບໍ່ຢາກໃຫ້ເສັຽເວລານໍາເດັກນ້ອຍ. ພວກເຮົາພາລູກມາໂບດທຸກວັນອາທິດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ພາມາຫາພຣະເຢຊູ

ດ້ວຍວ່າເຮົາບໍ່ສົນໃຈນໍາເດັກນ້ອຍເທົ່າໃດ ເມ່ືອເຮົາບໍ່ຊອກຫາລູກໃນໂມງນະມັສການຄືຊອກຫາລູກຍາມກິນ
ເຂົ້າ ລູກເຮົາກໍຈະແລ່ນຫລິ້ນຊື່ໆບໍ່ໄດ້ຮັບອາຫານຝ່າຍຈິດວິນຍານ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອໃຫຍ່ມາເຂົາຈຶ່ງເຊົາມາໂບດ.
ພຣະເຢຊູຊົງຮັກເດັກນ້ອຍແລະຕ້ອງການໃຫ້ເດັກນ້ອຍມາຫາພຣະອົງບໍ່ແມ່ນມາໂບດຊື່ໆ ìຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ເດັກ

ນ້ອຍມາຫາເຮົາ ຢ່າຊູ່ຫ້າມເຂົາî (ຂໍ້ 14ກ).
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ìເພາະວ່າຣາຊອານາຈັກແຜ່ນດິນເປັນຂອງ ຄົນທີ່ເປັນເໝືອນເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານີ້ແຫລະî (ຂໍ້ 14ຂ). ໝາຍ

ຄວາມວ່າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ມີໃຈຢາກມາຫາພຣະອົງຄືເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະເຈົ້າ
ເປັນມໍຣະດົກ. ອີກປະການນຶ່ງພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ìເຫດສັນນັ້ນຖ້າຜູ້ໃດຖ່ອມຕົວລົງເໝືອນເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ ຜູ້

ນັ້ນແຫລະ, ເປັນໃຫຍ່ໃນຣາຊອານາຈັກສວັນ ຖ້າຜູ້ໃດຈະຮັບເດັກນ້ອຍຜູ້ນຶ່ງຢ່າງນີ້ໄວ້ໃນນາມຂອງເຮົາ ຜູ້

ນັ້ນກໍໄດ້ຮັບເຮົາ ຖ້າຜູ້ໃດເຮັດໃຫ້ຄົນນຶ່ງໃນໝູ່ເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານີ້ທີ່ເຊື່ອເຮົາໃຫ້ຫລົງຜິດ ຖ້າເອົາຫີນໂມ້ກ້ອນ
ໃຫຍ່ຜູກຄໍຜູ້ນັ້ນຈົມລົງທະເລເລິກກໍດີກວ່າî (ມັດທາຍ 18:4-6).

ແປວ່າ 1. ຍອມຮັບເຂົາໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ. 2. ວາງມືອວຍພອນເຂົາ.

ìຊົງວາງພຣະຫັດໃສ່ເດັກນ້ອຍî (ຂໍ້ 15).

3. ພໍແ
່ ມ່ແລະລູກ: (ເອເຟໂຊ 6:1-4)

ຈາກຂໍ້ 1-3 ແມ່ນໂປໂລເວົ້າກັບພວກລູກຂອງຄຣິສຕຽນ ທີ່ສາມາດແຍກອອກເປັນສອງພາກໃຫຍ່ດັ່ງນີ້;
1. ເປັນພຣະບັນຍັດຂໍ້ 5 ໃນພຣະບັນຍັດສິບປະການ. (ອົພຍົບ 20:12).
2. ເປັນຫລັກຈະຣິຍະທັມຂອງຄຣິສຕຽນ (Christian ethic).
ຄໍາວ່າຈະຣິຍະທັມເປັນຄໍາເວົ້າທີເ່ ຮົາບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຄໍາເວົ້າຄໍານີ້ ແມ່ນແຕ່ຈະສະກົດຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ແນ່ໃຈ
ວ່າຈະສະກົດແນວໃດ
ແຕ່ຄໍາເວົ້ານີ້ແປວ່າ ຄວາມຄຶດແລະການປະພຶດດີຫລືບໍ່ດີຂອງຄຣິສຕຽນ. (the
discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation).
ຄວາມສໍາຄັນເພື່ອກະຕຸ້ນຈິດໃຈພວກລູກທັງຫລາຍໃຫ້ເຊື່ອຟັງພໍ່ແມ່ຂອງຕົນມີຢູ່ສີ່ປະການຄື;
1. ìເຊື່ອຟັງບິດາມານດາ ເພາະເຫັນແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າî (ຂໍ້ 1ກ).
2. ìເປັນການຖືກຕ້ອງî (ຂໍ້ 1ຂ).

3. ìເປັນພຣະບັນຍັດຂໍ້ຕົ້ນî (ຂໍ້ 2).

4. ìເພື່ອຢູ່ເຢັນເປັນສຸກແລະມີອາຍຸໝັ້ນຍືນî (ຂໍ້ 3).

ຄໍາເວົ້າສອງຄໍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ບໍ່ຄືກັນເຊັ່ນ ຄໍາວ່າ ìເຊືອ
່ ຟັງ ແລະ ໃຫ້ກຽດî (Obeying and honoring)


ເຊື່ອຟັງ ແມ່ນເຮັດຕາມຄໍາບອກສັ່ງໃຫ້ເຮັດ (To do as one is told).



ໃຫ້ກຽດ ແມ່ນ ຮັກແລະນັບຖື (Respect and love).

ດ້ວຍເຫດນີ້ໂປໂລຈຶ່ງເວົ້າກັບພວກເດັກນ້ອຍຜູ້ເປັນລູກວ່າ ìເຊື່ອຟັງບິດາມານດາ ເພາະເຫັນແກ່ອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າî ມີຄວາມໝາຍວ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າເຈົ້າຮັກແລະນັບຖືພຣະເຈົ້າ ຈົ່ງເຊື່ອຟັງບິດາມານດາຂອງເຈົ້າໃນ
ຂະນະທີເ່ ຈົ້າຍັງຢູ່ໃນການປົກຄອງ, ຢູ່ໃນສາຍຄາເຮືອນຂອງບິດາມານດາ ສ່ວນການນັບຖືບິດາມານດານັ້ນ

ແມ່ນຕ້ອງນັບຖືຕລອດຊີວິດ. ຫາກເຮົາທັງຫລາຍຟັງບໍ່ຄັກເຮົາຈະເຂົ້າໃຈວ່າ ເຮົາເຊື່ອຟັງບິດາມານດາ ເພາະ
ເຫັນແກ່ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ, ການເຊື່ອຟັງບິດາມານດາເປັນໜ້າທີ່ຂອງພວກລູກຈະຕ້ອງເຊື່ອຟັງຢູ່ແລ້ວ ຍິ່ງໄປ
ກວ່ານັ້ນຍັງເປັນຫລັກຈະຣິຍະະທັມທົ່ວໄປ ແຕ່ຖານະທີ່ເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນຫາກບໍ່ເຊື່ອຟັງບິດາມານດາຂອງ
ຕົນແລ້ວເຮົາກໍຊົ່ວກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າຕັ້ງຫລາຍເທົ່າ. ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ìຈົ່ງນັບຖືບິດາມານດາຂອງ

ເຈົ້າ ແລະຜູ້ໃດໝິ່ນປມາດບິດາມານດາ ຜູ້ນັ້ນຈະຕ້ອງມີໂທດເຖິງຕາຍî (ມັດທາຍ 15:4).
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ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້

ກ່າວມາແລ້ວຂ້າງເທິງ ເຣື່ອງການເຊື່ອຟັງແລະການນັບຖືມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແຕ່ຫາກນັບຖືກໍຄວນເຊື່ອ
ຟັງ.

ìຝ່າຍທ່ານທີເ່ ປັນບິດາ, ຢ່າລົບກວນບຸດຂອງຕົນໃຫ້ຂັດເຄືອງໃຈ ແຕ່ຈົ່ງອົບຮົມເຂົາດ້ວຍການຕີສອນ ແລະ
ການເຕືອນສະຕິຕາມຫລັກຄໍາສອນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າî (ຂໍ້ 4).

ໃນສມັຍຂອງໂປໂລແລະໃນສັງຄົມ

ຂອງຊາດຢິວຜູ້ເປັນພໍ່ເວົ້າຫຍັງແລ້ວກໍແລ້ວພວກລູກໆບໍ່ມີການຕໍ່ວ່າຫລືຖາມແຕ່ຢ່າງໃດເລີຽ
ຕ້ອງນັບຖືໃຫ້ກຽດປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງພໍ່

ພວກລູກຈໍາ

ເຖິງແມ່ນບໍ່ທ່ຽງທັມກໍຍັງຕ້ອງເຮັດຕາມເພາະເປັນການໃຫ້

ກຽດ. ພຣະເຈົ້າຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ພໍ່ມີອໍານາດກໍຈິງ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ອໍານາດໂດຍທາງຜິດເຊັ່ນບັງຄັບຂົ່ມ
ເຫງຂ້າຕີລູກຢ່າງບໍ່ມີເຫດຜົນ ແຕ່ຖ້າລູກຜິດຈົ່ງສັ່ງສອນເຂົາໃນທາງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ເພື່ອເຂົາຈະ

ກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ສ່ວນການຕີສອນນັ້ນກໍຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບ
ເຂດ.

ຄໍາຖາມ:

1. ສິ່ງນຶ່ງທ່ານຈື່ຈໍາຄໍາສັ່ງສອນຂອງພໍ່ແມ່ກ່ອນເຂົ້າໂຮງຮຽນ?
2. ສິ່ງນຶ່ງທີ່ທ່ານຈື່ໄດ້ຕອນມາໂບດໃໝ່ໆ?

3. ໃນບົດເພງສັຣເສີນ 128 ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບພອນ? ເປັນຫຍັງ?
4. ດ້ວຍເຫດໃດສາວົກຈຶ່ງບໍ່ຢາກໃຫ້ເດັກນ້ອຍມາຫາພຣະເຢຊູ? ສອນຫຍັງທ່ານແດ່?
5. ໂປໂລສອນຄວາມສັມພັນພໍ່ກັບລູກແນວໃດ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິທຮ໌
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ບົດຮຽນທີ 12
ຍາມເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຍາມແຂງແຮງ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້

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

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

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

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ເຮົາອ້ອນວອນດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:

ເຮົາຈະເຊື່ອໃນການອ້ອນວອນຍາມເຮົາເຈັບປ່ວຍແນວໃດ?

ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຫ່ວງເຮົາສມີ.

ຄໍານໍາ

ການເຈັບປ່ວຍເປັນສັດຕຣູອັນສໍາຄັນຂອງທຸກຄົນ ແຕ່ກໍບໍ່ມີໃຜຫລີກລ້ຽງຈາກຄວາມເຈັບເປັນໄດ້ ທຸກຄັ້ງທີ່
ເຮົາເຈັບປ່ວຍເຮົາມັກຈະທໍ້ໃຈໃນການງານຕ່າງໆຈົນເຖິງຂັ້ນບໍ່ຢາກໄດ້ບໍ່ຢາກດີອັນໃດເລີຽ, ເຮົາອາດທໍ້ໄດ້
ແຕ່ຢ່າຖອຍ ເພາະການຖອຍເປັນການປຣາຊັຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ. 1. ເພງສັຣເສີນ 116 ເຮົາຈະສຶກສາຕົວຢ່າງ
ກະສັດທໍ້ແຕ່ບໍ່ຖອຍ. 2. ລູກາ 4:38-40 ການຊົງໂຜດໃຫ້ດີໄຂ້.
ສໍາລັບຄົນເຈັບ.

ແລະ 3. ຢາໂກໂບ 5:13-15 ອ້ອນວອນ

1. ຄໍາອ້ອນວອນຂອງດາວິດ: (ເພງສັຣເສີນ 116:1-9)

ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່ານັກປະພັນບົດເພງສັຣເສີນແມ່ນກະສັດສອງອົງມີຊື່ວ່າ ກະສັດດາວິດ ແລະກະສັດໂຊໂລໂມນ
ເປັນຜູ້ປະພັນຫລາຍກວ່ານັກປະພັນອື່ນໆ. ຈຸດປະສົງຂອງນັກປະພັນເຫລົ່ານີ້ແມ່ນ ເພື່ອການນະມັສການໃຫ້
ມີປະສິດທິພາບໃນການຍ້ອງຍໍສັຣເສີນ ໂດຍແຕ່ງກາບກອນເປັນພາສາເຮັບເຣີແລ້ວຮ້ອງອອກມາເປັນສຽງ

ເພງເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມເຊື່ອອັນໜັກແໜ້ນຂອງຜູ້ນະມັສການ, ໃນນັ້ນມີທັງການສາຣະພາບຄວາມຜິດ
ບາບ, ການຂອບພຣະຄຸນ, ການເລົ້າໂລມຜູ້ຟັງ, ການທູນຂໍໃນເຣື່ອງຕ່າງໆ ດັ່ງໃນບົດເພງສັຣເສີນ 116 ທ່ານ
ຈະເຫັນເປັນພາກສ່ວນດັ່ງນີ້;
ກ. ຂໍ້ 1-4 ກະສັດດາວິດຮ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າໃນຂະນະເພິນ
່ ມີການເຈັບປ່ວຍໜັກ.

ສັງເກດເຫັນດາວິດເລີ້ມດ້ວຍຄໍາວ່າ ìຂ້ານ້ອຍຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າî ເປັນຂໍກຸນແຈເປີດທາງການໂອ້ລົມກັບ

ພຣະເຈົ້າໂດຍການຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງພຣະອົງ, ດາວິດເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ ìພຣະອົງຊົງຟັງຂ້ານ້ອຍ ທຸກເທື່ອ
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ທີ່ຂ້ານ້ອຍຮ້ອງຫາພຣະອົງî (ຂໍ້ 1ຂ-2ກ). ມີນັກເທດຄົນນຶ່ງວາດພາບໃນບົດເທດຂອງເພິ່ນວ່າ ພຣະເຈົ້ານັ່ງ
ເນີ້ງຕົວງ່ຽງຫູຟັງຄໍາອ້ອນວອນຂອງກະສັດດາວິດ ເປັນພາບທີງ່ ົດງາມຕາມຄໍາສັຣເສີນຂອງດາວິດ.
ຂ. ຂໍ້ 5-7 ກະສັດດາວິດຮ້ອງເພງຍົກຍ້ອງພຣະເຈົາ້

ìພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເມດຕາແລະຊອບທັມî (ຂໍ້ 5ກ) ìພຣະເຈົ້າຊົງຄຸ້ມຄອງຜູ້ທຂ
ີ່ າດບ່ອນເພິ່ງພາອາສັຍ ເມື່ອ
ຂ້ານ້ອຍຕົກຕໍ່າລໍາບາກ ພຣະອົງກໍຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ພົ້ນ ຈິດໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍເອີຽຈົ່ງສງົບເທີ້ນ ເພາະພຣະອົງ
ດີຕໍ່ຂ້ານ້ອຍî (ຂໍ້ 6-7).

ຄ. ຂໍ້ 8-11 ພຣະເຈົາ້ ຊົງຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ
1. ຊົງຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມຕາຍ ເພາະເພິ່ນປ່ວຍໜັກໃນເວລານັ້ນ.
2. ຊົງລະງັບນໍ້າຕາ ແປວ່າເພິ່ນເຊົາຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມນ້ອຍໃຈ.
3. ຊົງຊ່ອຍບໍ່ໃຫ້ພ່າຍແພ້ຕໍ່ຄວາມເຈັບເປັນ.
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ດາວິດດໍາເນີນຊີວິດຂອງເພິ່ນຢູ່ໃຕ້ພຣະພັກຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
ງ. ຂໍ້ 12-19 ດາວິດກ່າວຄໍາກອນເພືອ
່ ນະມັສການພຣະເຈົ້າ

ດາວິດໄດ້ກ່າວຄໍາກອນເພື່ອເປັນການນະມັສການໂດຍການຂອບພຣະຄຸນທີຊ
່ ົງຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມຕາຍ
ໃນຄັ້ງນີ້, ເປັນການກ່າວດ້ວຍໃຈໂມທະນາພຣະຄຸນ ໂດຍຄຶດວ່າບໍ່ມີສິ່ງໃດເໝາະສົມທີ່ຈະຖວາຍແກ່ພຣະອົງ
ດ້ວຍເຫດນີ້ເພິ່ນຈຶ່ງສັນຍາວ່າຈະຖວາຍບູຊາດ້ວຍການນະມັສການສັຣເສີນພຣະເຈົ້າຢູ່ສເມີ.

2. ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດໃຫ້ດໄ
ີ ຂ້: (ລູກາ 4:38-40)

ທ່ານຄົງຈື່ໄດ້ວ່າລູກາເປັນອະດີດທ່ານໝໍກ່ອນໜ້າມາເປັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ, ໃນນີ້ລູກບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງອາ
ການໄຂ້ໜັກຂອງແມ່ເມັຽເປໂຕກໍເພາະວ່າທ່ານຮູ້ຈັກເຣື່ອງໄຂ້ຍຸງດີ ແຕ່ລູກາຢາກເນັ້ນນັກເຣື່ອງຣິດອໍານາດ
ຂອງພຣະເຢຊູດັ່ງນີ້;

1. ພຣະເຢຊູມີອໍານາດເໜືອຄວາມເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ພຽງແຕ່ພຣະອົງຊົງຫ້າມໄຂ້ເທົ່ານັ້ນນາງກໍດີ.
2. ລູກາເຫັນການອັສຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເພາະທ່ານຮູ້ວ່າຄົນທີ່ຟື້ນຈາກໄຂ້ຍຸງຈະຕ້ອງພັກຟື້ນຫລາຍວັນ
ຈຶ່ງມີແຮງ, ໃນກໍຣະນີຂອງແມ່ເມັຽເປໂຕໄດ້ມີແຮງໃນທັນທີທັນໃດໂລດ ບໍ່ມີທ່ານໝໍໃດເຮັດໄດ້
ແນວນີ້.

3. ແມ່ເມັຽເປໂຕຍິນດີຮັບໃຊ້ພຣະອົງແລະສາວົກຂອງພຣະອົງໃນເວລານັ້ນເລີຽ.
4. ພຣະເຢຊູຊົງປິ່ນປົວອີກຫລາຍຄົນໃນແລງວັນນັ້ນ, ລູກາເຄີຽເປັນທ່ານໝໍບໍ່ສາມາດປົວຄົນຫລາຍ
ປານນີ້ໃນແລງດຽວ.

3. ອ້ອນວອນເພືອ
່ ຄົນເຈັບ: (ຢາໂກໂບ 5:13-16)

ມີຄຣິສຕຽນອາວຸໂສຜູ້ນຶ່ງຫຍຸ້ງຍາກກັບການງານຈົນບໍ່ມີເວລາອ່ານພຣະຄັມພີ

ທັງບໍ່ມີເວລາລາອ້ອນວອນ

ຕາມສົມຄວນ. ຢູ່ມາວັນນຶ່ງລາວເກີດເຈັບໜັກຈົນໄດ້ເຂົ້າໂຮງພະຍາບານທີ່ວຽງຈັນຫລາຍວັນ, ທ່ານຄົງວາດ

ພາບເຫັນວ່າໂຮງພະຍາບານສາມສິບປີຜ່ານມາ, ບໍ່ມີໂທຣະສັບ, ບໍ່ມີທວ
ີ ີ, ບໍ່ມີຫ້ອງແອ ແລະກໍບໍ່ມີຫ້ອງສ່ວນ
ຕົວອີກ. ດັ່ງນັ້ນການນອນໂຮງພະຍາບານຫ້າມື້ກໍເປັນເວລາຍືດເຍື້ອຍາວນານກວ່າປົກກະຕິ, ວັນນຶ່ງທ່ານໝໍ
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ມາກວດເທື່ອດຽວແລ້ວລໍຖ້າຈົນຮອດມື້ອື່ນທ່ານໝໍຈຶ່ງກັບມາກວດອາການໄຂ້ອີກເທື່ອນຶ່ງ. ດ້ວຍຄວາມອ້າງ
ວ້າງເປົ່າປ່ຽວລາວຈຶ່ງຄົ້ນຖົງຍ່າມທີ່ລາວຖືໄປນໍາ ບັງເອີນໄປຈັບຖືກພຣະຄັມພີກໍເລີຽຈັບມາອ່ານ ໃນທັນໃດ
ນັ້ນລາວກໍຊວາດຮູເ້ ມື່ອຄີງວ່າລາວໄດ້ຫ່າງເຫີນພຣະເຈົ້າຍ້ອນການງານອັນຫຍຸ້ງຍາກຈົນບໍ່ມີເວລາອ່ານພຣະ
ຄັມພີຫລືອ້ອນວອນແຕ່ຢ່າງໃດ ເວລານີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ລາວພັກຜ່ອນເພື່ອຈະມີເວລາໃຫ້ພຣະເຈົ້າ, ລາວໄດ້

ຮ້ອງໃຫ້ຂໍອະພັຍນໍາພຣະເຈົ້າ. ເຣື່ອງນີ້ສອນໃຫ້ເຮົາຮູວ
້ ່າເຮົາຕ້ອງອ່ານພຣະຄັມພີອ້ອນວອນເພື່ອຈິດວິນຍານ
ຂອງເຮົາເອງ ແລະເຮົາຄວນອ້ອນວອນເພື່ອກັນແລະກັນຢູ່ສເມີ.

ìມີຜູ້ໃດໃນພວກເຈົ້າທົນທຸກຫລື ຈົ່ງໃຫ້ຜູ້ນັ້ນອ້ອນວອນ ມີຜູ້ໃດຊົມຊື່ນຍິນດີຫລື ໃຫ້ຜູ້ນັ້ນຮ້ອງເພງສັຣເສີນ.

ມີຜູ້ໃດເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍຫລື ຈົ່ງໃຫ້ຜູ້ນັ້ນເຊີນບັນດາເຖົ້າແກ່ໃນຄຣິສຕະຈັກມາອ້ອນວອນສໍາລັບຕົນî (ຂໍ້ 1314ກ). ìຈົ່ງອ້ອນວອນເພື່ອກັນແລະກັນ ເພື່ອເຈົ້າທັງຫລາຍຈະໄດ້ດີພະຍາດ ຄໍາອ້ອນວອນຂອງຜູ້ຊອບທັມກໍ

ມີຣິດສັກສິດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນî (ຂໍ້ 16ຂ).

ເຮົາທັງຫລາຍຮູແ
້ ນ່ແກ່ໃຈແລ້ວວ່າການອ້ອນວອນແມ່ນການໂອ້

ລົມກັບພຣະເຈົ້າ ໃນການໂອ້ລົມນີ້ເອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາກັບພຣະເຈົ້າມີຄວາມສັມພັນອັນໃກ້ຊິດສ່ວນຕົວ ໃນ
ຄວາມໃກ້ຊິດສ່ວນຕົວນີ້ເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງຢູ່ໃກ້ ເມື່ອເຮົາຫາກຮູວ
້ ່າພຣະອົງຢູ່ໃກ້ເຮົາກໍຈະມີຄວາມ

ອົບອຸ່ນພາຍໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາ ເມື່ອເຮົາມີຄວາມອົບອຸ່ນພາຍໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາເຮົາກໍຈະກາຍເປັນຄົນຊອບ
ທັມເພີ້ມຂຶ້ນເປັນລໍາດັບໄປ. ດັ່ງທີ່ຢາໂກໂບກ່າວເຖິງຄົນຊອບທັມວ່າ ìຄໍາອ້ອນວອນຂອງຜູ້ຊອບທັມກໍມີຣິດ

ສັກສິດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນî (ຂໍ້ 16ຂ). ແປວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຟັງແລະຕອບສນອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ຕອນຕົ້ນຂອງບົດຮຽນເຮົາເຫັນວ່າກະສັດດາວິດໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກ ແລະຫາຍດີຈາກຄວາມເຈັບເປັນເພາະເພິ່ນ
ອ້ອນວອນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ມາຕອນທ້າຍນີ້ຢາໂກໂບຍັງບອກອີກວ່າ ຫາກເຮົາ

ມີທຸກ ຈົ່ງອ້ອນວອນ ເພື່ອຈະໄດ້ຊົມຊື່ນຍິນດີ, ຫາກມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ ຈົ່ງຮ້ອງເພງເພື່ອສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ,
ແຕ່ຫາກມີຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງມີຄວາມເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ຈົ່ງເຊີນບັນດາເຖົ້າແກ່, ຜູ້ຮັບໃຊ້ມາອ້ອນວອນສໍາລັບຕົນ ການ
ເຮັດດັ່ງນີ້ເປັນການໃຫ້ກຽດພຣະເຈົ້າດ້ວຍ ເພາະເຮົາສແວງຫາພຣະເຈົ້າກ່ອນສິ່ງອື່ນໃດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມ
ວ່າບໍ່ໃຫ້ໄປຫາທ່ານໝໍເພື່ອກວດພະຍາດຕາມຍຸກສມັຍ

ພຣະເຈົ້າອາດເຮັດການອັສຈັນປົວທ່ານຜ່ານທາງ

ທ່ານໝໍກໍເປັນໄດ້. ເຣື່ອງການເຊີນພວກເຖົ້າແກ່ຫລືຜູ້ປົກຄອງມາອ້ອນວອນນັ້ນຂຶ້ນກັບສະພາບຂອງຜູ້ປວ່ຍ
ແລະບັນດາເຖົ້າແກ່ນັ້ນກໍສຸດແລ້ວແຕ່ທ້ອງຖິ່ນອີກ

ເພາະວ່າໃນສມັຍຂອງຢາໂກໂບແລະສມັຍນີ້ມີຄວາມ

ແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນທີວີ, ໄດ້ຍິນໃນວິທະຍຸ ແລະໂທຣະສັບ ພວກເພິ່ນກໍອ້ອນວອນເພື່ອກັນແລະກັນ
ຕາມສະພາບການຂອງໃຜລາວຜ່ານທີວີ, ຜ່ານວິທະຍຸ ແລະຜ່ານໂທຣະສັບອີກ.

ນາຍທະຫານຜູ້ນຶ່ງມາອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດຂ້ອຍໃຊ້ເປັ້ຽລ່ອຍທີ່ເມືອງອື່ນ ພຣະເຢຊູຕົກລົງຈະໄປ
ໂຜດຊາຍເປັ້ຽນັ້ນ ແຕ່ນາຍຮ້ອຍຜູ້ນີ້ຮູ້ຈັກຣິດອໍານາດພຣະເຢຊູຈຶ່ງທູນວ່າ ìຂໍທ່ານກ່າວເທົ່ານັ້ນຄົນໃຊ້ຂອງ

ຂ້ານ້ອຍກໍຈະດີພະຍາດî (ມັດທາຍ 8: 8). ນາຍຮ້ອຍຜູ້ນີ້ມີຄວາມເຊື່ອຈົນພຣະເຢຊູຍ້ອງວ່າ ìແມ່ນໃນພວກ

ອິສຣາເອນເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ພົບຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່ທໍ່ນີ້î (ມັດທາຍ 8:10ຂ). ຢາໂກໂບເນັ້ນໜັກເຣື່ອງການອ້ອນວອນ
ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອວ່າ ìຄໍາອ້ອນວອນທີ່ປະກອບດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍນັ້ນລອດພົ້ນ ແລະອົງພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຊົງໂຜດໃຫ້ຜູ້ນັ້ນລຸກຂຶ້ນດີເປັນປົກກະຕິ ແລະຖ້າຜູ້ນັ້ນໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ພຣະອົງກໍຈະຊົງໂຜດ
ອະພັຍໃຫ້î (ຢາໂກໂບ 5:15).
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ດັ່ງນັ້ນການອ້ອນວອນຜ່ານທາງທີວີ, ຜ່ານທາງວິທະຍຸ ຫລືຜ່ານທາງໂທຣະສັບກໍດີ ທຸກຢ່າງເກີດຜົນໄດ້ຫາກ
ຜູ້ອ້ອນວອນມີຄວາມເຊື່ອ ຫລືຜູ້ຂໍໃຫ້ອ້ອນວອນມີຄວາມເຊື່ອຈະເກີດຜົນ,

ໃນກໍຣະນີຜູ້ປ່ວຍບໍ່ເຊື່ອແຕ່ຜູ້

ອ້ອນວອນເຊື່ອແລະຊອບທັມກໍເກີດຜົນໄດ້ຄືກັນ ìຄໍາອ້ອນວອນຂອງຜູ້ຊອບທັມກໍມີຣິດສັກສິດເຮັດໃຫ້ເກີດ

ຜົນî (ຢາໂກໂບ 5:16ຂ).

ຄໍາຖາມ:

1. ກະສັດດາວິດປ່ວຍເກືອບຕາຍເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີໃຈອ້ອນວອນ?
2. ພຣະເຈົ້າໄດ້ປົວກະສັດດາວິດຢ່າງໃດ?
3. ເປັນຫຍັງດາວິດຈຶ່ງດໍາເນີນຊີວິດພາຍໃຕ້ການນໍາຂອງພຣະເຈົ້າ?
4. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊ່ອຍຫຍັງແມ່ເມັຽຂອງສາວົກເປໂຕ?
5. ດົນປານໃດນາງຈຶ່ງດີເປັນປົກກະຕີ?
6. ເມື່ອດີແລ້ວນາງເຮັດຫຍັງ?
7. ເປັນຫຍັງຢາໂກໂບຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ຄຣິສຕຽນອ້ອນວອນ?
8. ຄໍາອ້ອນວອນຂອງຄົນແນວໃດຈຶ່ງເກີດຜົນ.
ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິທຮ໌
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ບົດຮຽນທີ 13
ຕ້ອງເພິງ່ ພຣະເຈົ້າ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້

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

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

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

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້

ເມື່ອມີຜູ້ເສັຽຊີວິດເຮົາຄວນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:

ເຮົາຈະຮ້ອງຫາພຣະເຈົ້າແນວໃດເມື່ອມີຜູ້ເສັຽຊີວິດ?

ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອສອນເຮົາໃຫ້ຮຈ
ູ້ ັກເຮັດຢ່າງໃດເມື່ອມີຄົນເສັຽຊີວິດ.

ຄໍານໍາ

ການຕາຍເປັນສິ່ງທີເ່ ຮົາບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນ ເພາະວ່າມັນເປັນການໂສກເສົ້າທີ່ສຸດທີຜ
່ ູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງທີ່ເຮົາຮັກໄດ້ຈາກ
ໄປ

ອີກປະການນຶ່ງການສູນເສັຽຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງໃນຄອບຄົວນັ້ນຖານະການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວຍ່ອມຈະມີການ

ປ່ຽນແປງໄປໃນທາງລົບ ແຕ່ໂລກນີ້ຊ່າງອານິຈັງຈຶ່ງບໍ່ມີໃຜຫລີກລ້ຽງຄວາມຕາຍໄດ້. ຖານະທີເ່ ຮົາເປັນຜູ້ເຊື່ອ
ພຣະເຈົ້າເຮົາຄວນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຈັດຫາໃຫ້ທັງຜູ້ຢູ່ແລະຜູ້ໄປ.

1. ຣິດອໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍ: (ໂຢຮັນ11:17-26)

ລາຊະໂຣຜູ້ເປັນນ້ອງຊາຍຂອງນາງມາຣິອາແລະນາງມາທາເກີດການເຈັບປ່ວຍຢ່າງໜັກ ດັ່ງນັ້ນທັງສອງໄດ້
ໃຊ້ຄົນໃຊ້ໃຫ້ໄປຫາທູນຂໍ້ຄວາມຕໍ່ພຣະເຢຊູໂດຍຫວັງໃຈວ່າເພິ່ນຈະໄດ້ມາວາງມືຫລືປົວລາວໃຫ້ດີຈາກການ
ປ່ວຍນັ້ນ,

ເມື່ອພຣະເຢຊູຮັບຊາບແລ້ວກໍຍັງບໍ່ໄປແຕ່ສັ່ງຄວາມຕໍ່ຜູ້ມາສົ່ງຂ່າວວາ່ ìການປ່ວຍນີ້ບໍ່ເຖິງແກ່

ຄວາມຕາຍດອກ ແຕ່ເກີດຂຶ້ນເພື່ອກຽດຕິຍົດຂອງພຣະເຈົ້າ ເພື່ອພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຮັບກຽດຕິຍົດ

ເພາະການປ່ວຍນີ້î (ຂໍ້ 4). ພຣະເຢຊູຊົງຊາບແລ້ວວ່າລາຊະໂຣຈະຕາຍແລະກັບຄືນມາມີຊີວິດອີກເພື່ອເປັນ

ໂອກາດໃຫ້ສະແດງການອັສຈັນອັນໃຫຍ່ ແຕ່ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງພາກັນເຂົ້າໃຈວ່າລາຊະໂຣຈະບໍ່ຕາຍ
ຍ້ອນການປ່ວຍຄັ້ງນີ້. ຕໍ່ມາລາຊະໂຣກໍຕາຍແລະເຂົາເອົາສົບໄປໄວ້ໃນອຸບໂມງຕາມຮີດຄອງປະເພນີ.

ຫລັງເສັດພາຣະແລ້ວພຣະເຢຊູຈຶ່ງເວົ້າກັບພວກສາວົກວ່າ ìລາຊະໂຣເພື່ອນຂອງເຮົາກໍຫລັບໄປແລ້ວ ແຕ່ເຮົາ

ຈະໄປປຸກລາວໃຫ້ຕື່ນ ພວກສາວົກຈຶ່ງທູນພຣະອົງວ່າ ນາຍເຈົ້າເອີຍ, ຖ້າຜູ້ປ່ວຍນອນຫລັບ ລາວຄົງຈະດີ

ປ່ວຍî (ຂໍ້ 11) ຄໍາວ່າ ìເພື່ອນî ທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຢຊູມີຄວາມສໍາພັນກັບລາຊະ
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ໂຣຢ່າງໃກ້ຊິດ ìລາຊະໂຣເພື່ອນຂອງເຮົາກໍຫລັບໄປî

ພຣະເຢຊູເວົ້າວ່າຄົນທີຕ
່ າຍໃນຄວາມເຊື່ອນັ້ນຖືວ່າ

ເປັນການນອນຫລັບ ແຕ່ພວກສາວົກເຂົ້າໃຈວ່າການນອນຫລັບເປັນການພັກຟື້ນຈາການປ່ວຍເພື່ອມີແຮງ
ຈຶ່ງທູນວ່າ ìນາຍເຈົ້າເອີຍ, ຖ້າຜູ້ປ່ວຍນອນຫລັບ ລາວຄົງຈະດີປ່ວຍî.

ດ້ວຍເຫດວ່າສາວົກບໍ່ເຂົ້າໃຈນີ້ເອງ

ພຣະເຢຊູຈຶ່ງກ່າວຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ìລາຊະໂຣຕາຍແລ້ວî (ຂໍ້ 14).

ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າວັນເວລາແລະວິທກ
ີ ານຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນຕ່າງກັບມະນຸດທົ່ວໄປ, ຄືພຣະອົງບໍ່ໄດ້ໄປຕາມ
ເຊີນຂອງນາງມາທາແລະນາງມາຣີອາໃຫ້ໄປເບິ່ງລາຊະໂຣຕອນລາວນອນປ່ວຍຢູ່
ເວລາຈົນເຖິງເວລາທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງກໍາໜົດຄືເວລາທີ່ລາຊະໂຣຕາຍແລ້ວ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ນ່ວງນ່ຽວ

ພຣະເຢຊູໄດ້ຊວນສາວົກໄປຫາ

ລາຊະໂຣ ìພວກເຮົາພາກັນໄປຫາລາວເທາະî (ຂໍ້ 15ຂ). ເມື່ອພຣະເຢຊູມາເຖິງນາງມາທາຈຶ່ງທູນວ່າ ìນາຍ

ເຈົ້າເອີຍ, ຖ້າທ່ານຢູ່ທນ
ີ່ ີ້ນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຄົງບໍ່ຕາຍî (ຂໍ້ 21). ເຮົາບໍ່ຮູ້ແນ່ນອນວ່ານາງມາທາກໍາລັງຕິ

ຕຽນພຣະເຢຊູທີ່ເພິ່ນບໍ່ມາຕອນລາຊະໂຣປ່ວຍ ຫລືນາງມີຄວາມເຊື່ອວ່າຖ້າພຣະອົງຢູ່ຄົງປົວລາວໃຫ້ດີແລ້ວ,
ຫາກນາງມີຄວາມເຊື່ອແນວນັ້ນກໍເປັນການຖືກຕ້ອງ ເພາະວ່າຜູ້ໃດທີມ
່ ີພຣະເຢຊູຢູ່ດ້ວຍຜູ້ນັ້ນຈະບໍ່ຕາຍຈັກ
ເທື່ອທາງດ້ານຈິດວິນຍານ. ìທຸກຄົນທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ແລະວາງໃຈເຊື່ອໃນເຮົາ ກໍຈະບໍ່ຕາຍຈັກເທື່ອ ເຈົ້າເຊື່ອຂໍ້

ນີ້ຫລືî (ຂໍ້ 26).
38-44).

ແລະຕໍ່ມາພຣະອົງກໍເຮັດການອັສຈັນອັນໃຫຍ່ເອີ້ນລາຊະໂຣໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ (ຂໍ້

2. ຮັກເໜືອຄວາມຕາຍ: (ໂຣມ 8:38-39)

ເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວແຜ່ນດິນໄຫວ, ຂ່າວໄຟໄໝ້, ຂ່າວເຣື່ອງນໍ້າຖ້ວມ, ຂ່າວອຸປະຕິເຫດ, ຂ່າວການຂ້າຟັນລັ່ນ
ແທງ, ຂ່າວການຂ້າເຈົ້າເອົາຂອງ, ຕລອດເຖິງຂ່າວການຂົ່ມເຫງຄຣິສຕຽນ ຈົນໄລ່ອອກຈາກໝູ່ບ້ານ ຫລືຖືກ
ຂ້າຢ່າງທໍຣະມານ ຂ່າວເລົ່ານີ້ເປັນຂ່າວໜ້າຕື່ນຕົກໃຈແລະເສົ້າໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ

ຂ່າວເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້

ເຮົາໂສກເສົ້າກໍຈິງ ແຕ່ຂ່າວທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສົ້າໃຈໄປກວ່ານັ້ນຄືຂ່າວຮ້າຍເກີດຂຶ້ນໃນຄອບຄົວເຮົາເອງ. ສິ່ງທີ່

ໜ້າແປກແມ່ນເກືອບທຸກຄົນ ທັງຜູ້ເຊື່ອແລະບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຈະພາກັນຮ້ອງຫາພຣະເຈົ້າໃນຍາມມີຂ່າວ
ຫລືປະເຊີນກັບເຄາະຮ້າຍ ມັນເປັນການຖືກຕ້ອງທີ່ຈະຕ້ອງຮ້ອງຫາພຣະອົງດັ່ງທີ່ນາງມາຣິອາແລະນາງມາ
ທາໄດ້ໃຊ້ຄົນໄປຫາພຣະເຢຊູໃຫ້ມາຊ່ອຍລາຊະໂຣ.
ອັຄສາວົກໂປໂລເລົ້າໂລມໃຈພີ່ນ້ອງຄຣິສຕຽນໃນພຣະທັມໂຣມ 8

ບໍ່ໃຫ້ທໍ້ຖອຍຕໍ່ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ

ໂດຍສເນີໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຕື່ນຕົກໃຈກໍດີ, ການໂສກເສົ້າ, ການທຸກທໍຣະມານ ຕລອດເຖິງການຖືກຂົ່ມເຫງ
ເພາະພຣະເຢຊູກໍດີ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດມາທຽບສະງ່າຣາສີທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຮັບໃນຂ້າງໜ້າບໍ່ໄດ້ແທ້ ເພາະສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ຈະເກີດຂຶ້ນນໍາເຮົາກໍພຽງຊົ່ວຄາວ

ສ່ວນສະງ່າຣາສີທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຮັບນັ້ນຈະຮັບຕລອດໄປເປັນນິດ.

ìດ້ວຍວ່າການເອົາໃຈໃສ່ຢູ່ໃນຝ່າຍມະນຸດນັ້ນກໍຄືຄວາມຕາຍ ແລະການເອົາໃຈໃສ່ຝ່າຍພຣະວິນຍານນັ້ນກໍ

ຄືຊີວິດແລະສັນຕິສຸກî (ຂໍ້6). ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຈະບໍ່ມີຄວາມໂສກເສົ້າຕໍ່ເຫດການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ເຮົາໂສກເສົ້າເສັຽໃຈໄດ້ ແຕ່ຢ່າເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນເປັນພິເສດ ແຕ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເຣື່ອງພຣະວິນຍານກໍ
ດີກວ່າ ເພາະວ່າການເອົາໃຈໃສ່ຝ່າຍພຣະວິນຍານນັ້ນສາມາດຂັບໄລ່ຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກໄດ້.
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ìເຫດວ່າເຮົາເຊື່ອຢ່າງໝັ້ນຄົງວ່າ ຄວາມຕາຍຫລືຊີວິດກໍດີ, ເທວະດາຫລືຜູ້ປົກຄອງກໍດີ, ສິ່ງທີ່ມີຢູ່ດຽວນີ້ ຫລື
ສິ່ງທີຈ
່ ະມາໃນພາຍໜ້າກໍດີ, ຫລືຣິດເດດທັງຫລາຍ, ຄວາມສູງ, ຫລືຄວາມເລິກກໍດີ, ຫລືສິ່ງອື່ນໃດທີ່ໄດ້ຊົງ

ສ້າງແລ້ວກໍດີ ກໍຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຂາດຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ
ເຈົ້າຂອງເຮົາທັງຫລາຍນັ້ນî (ຂໍ້ 38-39).

ໂປໂລກ່າວຄໍາຢືນຍັນອັນໜັກແໜ້ນດ້ວຍເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູເປັນ

ປ້ອມກໍາບັງແລະເປັນຄວາມລອດພົ້ນຂອງຜູ້ເຊື່ອ.

ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າເໜືອສິ່ງທັງປວງ ບໍ່ມີຄວາມ

ທຸກຍາກລໍາບາກອັນໃດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກຣະວ່າງພຣະເຢຊູກັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງແຍກຈາກກັນໄດ້
ພຣະອົງໄດ້ຊົງຍອມຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພາະຊົງຮັກໂລກ

ແຕ່ແລ້ວໃນວັນຖ້ວນສາມພຣະອົງກໍຊົງຟື້ນຄືນ

ມາຈາກຕາຍແລ້ວສະເດັດຂຶ້ນສວັນທັງເປັນ. ໂປໂລໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງພຣະເຢຊູ ຄືພຣະ
ອົງສະເດັດລົງມາສູ່ໂລກບໍ່ແມ່ນມາສ່ຽງຕາຍເພື່ອຊ່ອຍມະນຸດໃຫ້ພົ້ນ ແຕ່ພຣະະອົງມາຕາຍແທນຄວາມຜິດ
ບາບຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງໃຫ້ພົ້ນ ດັ່ງນັ້ນໂປໂລຈຶ່ງກ້າເວົ້າວ່າ ìຄວາມຕາຍຫລືຊີວິດກໍດີî ແປວ່າແມ່ນຈະ
ຫ້າມປາມບໍ່ໃຫ້ເຊື່ອຫລືຖືກຂ້າຕາຍກໍຈະບໍ່ລືມຄວາມຮັກແລະພຣະຄຸນພຣະເຢຊູູທີ່ມີຕໍ່ເຮົາ
ຄວາມຮັກຫລາຍຈົນບໍ່ຢ້ານຕໍ່ຄວາມຕາຍ

ພຣະເຢຊູມີ

ໂປໂລກໍກ່າວຕອບສນອງວ່າໂປໂລກໍຮກ
ັ ພຣະເຢຊູຫລາຍຈົນບໍ່

ຢ້ານຕໍ່ການຖືກຂົ່ມເຫງຈົນຖືກຂ້າຕາຍ ເພາະການຕາຍໃນພຣະເຢຊູເປັນຜົນກໍາໄຣ.

3. ຜູເ້ ຊືອ
່ ບໍ່ຂາດຄວາມຫວັງ: (1ເທຊະໂລນິກ 4:13-18)

ເຮົາຮູແ
້ ລ້ວວ່າເຣື່ອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງທີ່ຈະເຂົ້າໃຈງ່າຍດາຍ ເພາະວ່າເຣື່ອງຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດບໍ່ສາມາດເອົາຄວາມຮູ້ມາພິສູດໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້, ຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈເຣື່ອງພຣະເຢຊູຄຣິດຈໍາຕ້ອງອາສັຍຄວາມ
ເຊື່ອແລະການຊົງເປີດເຜີຍຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະເຂົ້າໃຈໄດ້. ໂປໂລໄດ້ສອນຄຣິສຕຽນໃຫ້
ມີໃຈຈົດຈໍ່ລໍຄອຍວັນສະເດັດກັບຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ພີ່ນ້ອງກໍຍອມຮັບຟັງ ແຕ່ເມື່ອເຂົາມີຄົນຮັກແພງ
ຕາຍໃນຄວາມເຊື່ອເຂົາຈຶ່ງມີຄໍາຖາມຂຶ້ນມາວ່າ ຄົນທີ່ຕາຍໃນຄວາມເຊື່ອເດ ເມື່ອພຣະເຢຊູສະເດັດກັບມາ
ເຂົາຈະຢູ່ໃນກາຍໃດ? ແລະຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຕາຍເດ ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດມາຈະເປັນແນວໃດ? ຄໍານີ້ຖາມຍັງ
ເປັນຄໍາຖາມຂອງນັກສາສນາສາດທົ່ວໂລກ

ດ້ວຍເຫດນີ້ໂປໂລຈຶ່ງພິຈາຣະນາຕອບຄວາມຂ້ອງໃຈຂອງພີ່

ນ້ອງເມືອງເທຊະໂລນິກດ້ວຍຄວາມຣະມັດຣະວັງຢ່າງນີ້; ìພີ່ນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ເຈົ້າທັງ

ຫລາຍຮູ້ຈັກຄວາມຈິງເຣື່ອງຄົນທີ່ຫລັບໄປນັ້ນ

ເພື່ອພວກເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ໂສກເສົ້າເໝືອນດັ່ງຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ມີ

ຄວາມຫວັງî (ຂໍ້ 13). ìພຣະເຈົ້າຈະຊົງນໍາບັນດາຄົນທີ່ຫລັບໄປແລ້ວນັ້ນໃຫ້ກັບມາກັບພຣະອົງî (ຂໍ້ 14ຂ).
ຄໍາວ່າ ìຄົນທີຫ
່ ລັບໄປî ແມ່ນຄໍາເວົ້າດຽວກັນທີພ
່ ຣະເຢຊູເວົ້າວ່າ ììລາຊະໂຣເພື່ອນຂອງເຮົາກໍຫລັບໄປîî
ດ້ວຍວ່າຄົນທີ່ຕາຍໃນຄວາມເຊື່ອມີຄໍາສັບວ່າ ìຫລັບî ເພາະວ່າ ìພຣະເຈົ້າຈະຊົງນໍາບັນດາຄົນທີ່ຫລັບໄປ

ແລ້ວນັ້ນໃຫ້ກັບມາກັບພຣະອົງî (ຂໍ້ 14ຂ). ສາສນາຈານຝ່າຍພຣະຄັມພີໃໝ່ຜູ້ນຶ່ງຖາມແລະຕອບຄໍາຖາມນີ້
ວ່າ; ìຖ້າດັ່ງນັ້ນພຣະເຢຊູຟື້ນພຣະຊົນໃນຮ່າງກາຍໃດ?î ຖ້າຈະເວົ້າວ່າຮ່າງກາຍເດີມ ເປັນຫຍັງພວກສາວົກ
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ຈື່ພຣະອົງ? ຖ້າຈະເວົ້າວ່າຮ່າງກາຍໃໝ່ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຮອຍບາດແຜໃຫ້ສາວົກພິສູດ? ຄໍາ
ຖາມແລະຄໍາຕອບຂອງສາສນາຈານຝ່າຍພຣະຄັມພີໃໝ່ຜູ້ນີ້ຍັງເປັນປິສນາ.

ໂປໂລຕອບຄໍາຖາມຂອງພີ່ນ້ອງເມືອງໂກຣິນໂທຢ່າງຢຶດຍາວໃນ 1ໂກຣິນໂທ 15:34-58 ໂດຍເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍ
ຕົວຢ່າງເມັດພືດທີວ
່ ່ານລົງດິນຈະຕ້ອງຮັບການປ່ຽນແປງເມື່ອເກີດຂຶ້ນເປັນຕົ້ນຫລືເປັນເຄືອ, ໃນຂ້ໍ 42 ໂປໂລ
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ເວົ້າເຖິງຮ່າງກາຍທີຖ
່ ືກຝັງລົງດິນເພາະຮ່າງກາຍມາຈາກດິນຈຶ່ງເນົ່າເປື່ອຍ ເມື່ອຮ່າງກາຍໃຫມ່ປາກົດກໍຈະມີ
ຍົດແລະມີສະງ່າຣາສີ.

ເຖິງແມ່ນຄຣິສຕຽນຈະອ່ານອີກຈັກເທື່ອຄໍາຕອບຂອງສາສນາຈານຝ່າຍພຣະຄັມພີ

ໃໝ່ແລະຄໍາຕອບຂອງໂປໂລຍັງເປັນປິສນາຢູ່.

ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອເຊກຽນຖືກສ່ັງໃຫ້ປະກາດໃຫ້ກະດູກຫລ້ອນ

ໝາຍເຖິງຄົນທີ່ຕາຍໄປຕັ້ງດົນນານຈົນ

ກາຍເປັນກະດູກຫລ້ອນ ໃນເວລານັ້ນພຣະເຈົ້າຊົງຖາມເອເຊກຽນວ່າ ìມະນຸດເອີຍ, ກະດູກເຫລົ່ານີ້ຄືນມີຊີ

ວິດອີກໄດ້ບໍ່? î (ເອເຊກຽນ 37:3ກ). ສັງເກດຄໍາຖາມເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍຄໍາວ່າ ìມະນຸດເອີຍî ບໍ່ແມ່ນເອເຊກຽນ

ເອີຍ ບາງທີຄໍາຖາມນີ້ອາດມາເຖິງມະນຸດທຸກຄົນ, ໃນຕອນນັ້ນເອເຊກຽນທູນຕອບພຣະເຈົ້າວ່າ ìຂ້າແດ່ພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ເຣື່ອງນີ້î (ເອເຊກຽນ 37:3ຂ).
ເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.

ແມ່ນແລ້ວບໍ່ມີໃຜຮູ້ແນ່ນອນນອກຈາກພຣະ

ໂປໂລໄດ້ແນະນໍາພີ່ນ້ອງເມືອງເທຊະໂລນິກບໍ່ໃຫ້ໂສກເສົ້າຮ້ອງໄຫ້ໃນເມື່ອມີຄົນຮັກແພງໄດ້ຕາຍໄປ ເພາະ

ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າທີຕ
່ າຍໄປແລ້ວຈະຄືນມາໃນວັນສຸດທ້າຍ ìພວກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດທີ່ຕາຍໄປແລ້ວ

ກໍຈະຄືນມາກ່ອນ

ຫລັງຈາກນັ້ນເຮົາທັງຫລາຍຜູ້ມີຊີວິດຍັງເປັນຢູ່ກໍຈະຖືກຮັບຂຶ້ນໄປໃນເມກພ້ອມກັບຄົນ

ພວກນັ້ນ ແລະຈະພົບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນຟ້າອາກາດ ຢ່າງນັ້ນແຫລະ, ພວກເຮົາກໍຈະຢູ່ນໍາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ເປັນນິດî (ຂໍ້ 16-17).

ສລຸບແລ້ວແມ່ນສອນໃຫ້ເຮົາມີໃຈຈົດຈໍ່ລໍຄອຍວັນນັ້ນ ແທນທີ່ຈະມາຮ້ອງໃຫ້ແບບ

ຄົນບໍ່ມີຄວາມຫວັງ.

ຄໍາຖາມ:

1. ໃນຂະນະທີທ
່ ່ານມີບັນຫາລາງເທື່ອເບິ່ງຄືພຣະເຈົ້າບໍ່ຢູ່ນໍາບໍ່?
2. ບົດຮຽນວັນນີ້ເລົ້າໂລມໃຈທ່ານຢ່າງໃດ?

3. ການສະເດັດຄືນມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູຊ່ອຍເຊີດຊູຈິດໃຈທ່ານຢ່າງໃດ?
4. ແມ່ນໃຜຮູ້ແນ່ນອນວ່າເຮືອ
່ ງຜູ້ທີ່ຕາຍໄປແລ້ວຈະຄືນມາໃນຮ່າງກາຍໃດ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິທຮ໌
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