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ບດົຮຽນທ ີ1 
ຣດິອໍານາດຂອງຂ່າວປະເສດີ 

  
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຣມ 1:1-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຣມ 1:1-17 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຂ່າວປະເສ ີດມີຣິດເດດຊ່ອຍໃຫ ທຸ້ກຄົນພ້ົນໄດ້ຖ້າຫາກເຊືອ່. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຂ່າວປະເສີດນ້ັນມີມາແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ  ່ືອຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈຣິດເດດຂ່າວປະເສີດ. 

       
ບົດນາໍ 

ເລ້ີມຕ້ັງແຕ່ໂປໂລເປັນຕ້ົນມາ ຣິດເດດຂອງຂ່າວປະເສີດໄດ້ບັນດານໃຈໃຫ້ໂປໂລປະກາດ    ແລະດ້ວຍຣດິ
ເດດອັນດຽວກັນຍັງໄດ້ບັນດານໃຈໃຫ້ຄຣິສຕຽນປະກາດ  ແລະຍັງຈະບັນດານໃຈຄຣສິຕຽນທຸກສມັຍໃຫ້ປະ
ກາດຂ່າວປະເສີດນ້ີຕ່ໍ ໆ ກັນໄປຈົນກວ່າພຣະເຢຊູສະເດັດກັບມາ. 

 

1. ອາໍນາດຂອງຂ່າວປະເສີດ: (ໂຣມ 3:1-7) 

ຄົນໃນເມືອງໃຫຍ່ເພ່ິງພາອາສັຍໄຟຟ້າເປັນປັດຈ ັຍອັນສໍາຄັນທ່ີສຸດ   ໂດຍສເພາະໂຮງຈັກໂຮງງານຍ່ິງຕ້ອງ
ການໄຟຟ້າຫລາຍກວ່າບ້ານເຮືອນເສັຽອີກ. ຄ້ັງນ່ຶງມີພາຍຸພັດຢ່າງແຮງທ່ີເມືອງເສຖກິດແຫ່ງນ່ຶງເຮັດໃຫ້ບ່ອນ
ເກັບພລັງໄພຟ້າທັງເມືອງຂາດ ພະນັກງານໄຟຟ້າກໍເຮັດງານທັງວັນທັງຄືນເພ່ືອສ້ອມແປງການເພພັງໃຫ້ຄືນ
ມາເປັນປົກຕິ.    ໃນຂະນະທ່ີບ່ໍມີໄຟຟ້ານ້ັນໂຮງງານກໍຖືກປິດເປັນອາທິດ,  ຜູ້ຄົນໃນຂົງເຂດນ້ັນພາກັນໄປຊ້ື
ເຄ່ືອງຈັກໄຟຟ້ານ້ອຍເພ່ືອຈະໃຫ້ບ້ານເຮືອນຂອງຕົນໄດ້ຮັບໄຟຟ້າ ບັນຫາມີຢູ່ວ່າເຄ່ືອງຈັກຜະລິດໄຟຟ້າໃນ
ສອງແຂວງທ່ີໃກ້ຄຽງນ້ັນບ່ໍພໍຂາຍ.   ສອງອາທິດຕ່ໍມາເມືອງນ້ັນກໍກັບມີໄຟອີກ ແລະມີຂ່າວລາຍງານວ່າໂຮງ
ງານຂາດທຶນເປັນຮ້ອຍໆລ້ານ,  ສ່ວນບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນທັງໝົດໄດ້ເສັຽອາຫານທ່ີເກັບໄວ້ທ່ີ ຟຣີເຊ ີ ເນົ່າ
ເປ່ືອຍເສັຽຫາຍເປັນຈໍານວນຮ້ອຍລ້ານ.    ນ້ີເປັນພຽງພລັງໄຟຟ້າຂາດໄປພຽງສອງອາທິດເທ່ົານ້ັນ, ເມ່ືອມາ
ທຽບໃສ່ຂ່າວປະເສີດແລ້ວມີພລັງອໍານາດຫລາຍພັນເທ່ົາ ເພາະຂ່າວປະເສີດໄດ້ຊ່ອຍຈິດວິນຍານຄົນໃຫ້ພ້ົນ
ຈາກບ ຶງໄຟນະຮົກ   ດ່ັງນ້ັນຫາກເມືອງໃດ,  ແຂວງໃດ,  ປະເທດໃດຂາດຂ່າວປະເສີດຄວາມເສັຽຫາຍຈະມີ
ຫລາຍເທ່ົາໃດໜໍ?. ຄົນບາບທັງຫລາຍຕ້ອງການຂ່າວປະເສີດຫລາຍກວ ່າເຂົາຕ້ອງການໄຟຟ້າ ແຕ່ເຂົາບ່ໍຮູ້
ວ່າເຂົາຕ້ອງການຂ່າວປະເສີດ ທ່ານອາຈານໂປໂລຮູ່ວ່າເຂົາຕ້ອງການຂ່າວປະເສີດ, ທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ 
ວ່າຄົນທັງໂລກຕ້ອງການຂ່າວປະເສີດ    ດ້ວຍເຫດນ້ີທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕ້ອງເລ່ັງເອົາຂ່າວປະເສີດໄປ
ບ່ອນທ່ີເຮົາໄປທຸກວັນນ້ີ.   ເພ່ືອຈະຮູ້ວ່າຄົນບາບຕ້ອງການພຣະເຈ້ົາຫລາຍປານໃດ ທ່ານສາມາດວາດພາບ
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ເບ່ິງວ່າ ຫາກເຮືອນຂອງທ່ານບ່ໍມີໄຟຟ້າສອງອາທິດໃນຣະດູຮ້ອນຈະເປັນແນວໃດ?  ເມ່ືອທ່ານວາດພາບນ້ີ
ອອກໄດ້ທ່ານກໍຈະຮູ້ວາ່ຄົນບາບຕ້ອງການພລັງອໍານາດຂ່າວປະເສີດຫລາຍປານໃດເພ່ືອຊີວດິຈະໄດ້ຮັບການ
ປ່ຽນແປງ.    ດ້ວຍຣິດອໍານາດຂ່າວປະເສີດທ່ີເຜົາໄໝ້ຈິດວິນຍານຂອງໂປໂລ ເພ່ິນຈ່ຶງມີໃຈຮ້ອນຮົນໃນການ
ປະກາດຂ່າວປະເສີດ ເຖິງແມ່ນຕົວຢູ່ໄກ ເມ່ືອໄປບ່ໍໄດ້ເພ່ິນກໍຂຽນຈົດໝາຍແນະນໍາຕົວເອງຕ່ໍຄຣິສຕຽນໂຣມ
ໂດຍເລ້ີມຕ້ົນແນະນໍາຕົວເອງວາ່ ;  
 1. ຜ  ູ້ຮັບໃຊ້(ຂ້າໃຊ້) ຂອງພຣະເຢຊຄູຣິດ,  ໂປໂລເອົາຕົວເອງລົງຕ່ໍາເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊຄູຣິດ 
ນ້ັນແປວ່າໂປໂລຍົກເອົາພຣະເຢຊຄູຣິດຊົງເປັນເຈ້ົານາຍແຫ່ງຊວິີດ, ຄວາມໝາຍທ່ີເລິກໄປກວ່ານ້ັນແມ່ນຂ້າ
ໃຊ້ຕ້ອງເຊ ່ືອຟັງຄວາມເຈ້ົານາຍຂອງຕົນໂດຍບ່ໍມີເງ່ືອນໄຂ.  

 2. ຜູ້ຖືກເອ້ີນໃຫ້ເປັນອັຄສາວົກ, ແປວ່າ   

  ກ. ເປັນຜູ້ຕິດຕາມປະຕິບັດພຣະອາຈານ. 

  ຂ. ເປັນຜູ້ຮຽນຮູ້ສ່ິງສາຣະພັດທ່ີພຣະອາຈານສ່ັງສອນ. 

  ຄ. ເປັນຜູ້ປະຕິບັດທຸກຄໍາສ່ັງ.  

 

 3. ຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດ, ເຣ່ືອງການເກີດ, ການຕາຍ  ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
ແປວ່າຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສ ດີແມ່ນປະກາດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ເພາະວ່າພຣະອົງເປັນຂ່າວປະເສີດ ໂປໂລ 
ຖືກພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໃນຂະນະທ່ີທ່ານເປັນປໍຣະປັກຕ່ໍຂ່າວປະເສີດ    ຊ ຶ ່ງເປັນເຄ່ືອງບ່ົງບອກວ່າຣດິອໍານາດ
ຂອງຂ່າວປະເສີດນ້ັນສາມາດປ່ຽນໄດ້ທຸກຄົນຫາກພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຈະໃຫ້ຄົນນ້ັນໄດ້ພ້ົນ ພຣະເຢຊໄູດ້
ຮ້ອງເອົາໂປໂລໃນຂະນະທ່ີທ່ານຂ່ີມ ້າໄປເພ່ືອຈັບກຸມຜູ້ທ່ີເຊ່ືອພຣະເຢຊູຄຣດິໄປໃສ່ຄຸກ (ກິຈການ 9).  ຫລັງ
ຈາກໂປໂລໄດ້ຮັບການຊໍາຮະລ້າງຈິດໃຈແລ້ວທ່ານກໍກາຍເປັນຄົນໃໝ່ດ່ັງທ່ີທ່ານໄດ້ກ່າວມາຂ້າງ ເທິງນ້ັນ. 

  

2. ຂາ່ວປະເສີດປຸກໃຈ: (ໂຣມ 1:8-15)  

ໃນໂລກນ້ີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບຂ່າວປະເສີດແລ້ວຜູ້ນ້ັນກໍຈະພ້ົນຈາກການກະທໍາຝ່າຍໂລກ, ແລະໃນໂລກໜ້າຜູ້ນ້ັນກໍ
ຈະໄດ້ໄປຢູ່ສວັນຊັນ້ຟ້າກັບພຣະເຈ້ົາ.     ດ້ວຍຣິດອໍານາດຂອງຂ່າວປະເສີດນ້ັນເອງໄດ້ປຸກໃຈຂອງໂປໂລຢູ່
ຫ້າຢ່າງໃນຕອນນ້ີຄື;  

 

1. ຄວາມເຊືອ່ຂອງຄຣິສຕຽນທ່ີກຸງໂຣມຊ່າລືກັນໄປທ່ົວໂລກ (ຂ້ໍ 8).  

2. ພຣະເຈ້ົາເປັນພຍານຝ່າຍໂປໂລ (ຂ້ໍ 9ກ).  

3. ໂປໂລອຸທິດຕົນໄຫວວ້ອນເພືອ່ກຸງໂຣມ (ຂ້ໍ 9ຂ).  

4.ໂປໂລມີໃຈປາຖນາຢາກໄປເວ້ົາຂ່າວປະເສີດໜ້າຕ່ໍໜ້າ (ຂ້ໍ 10-12).  
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5. ໂປໂລຮູ້ສຶກເປັນໜ້ີທ່ີຈະມາປະກາດ (14).  

ສ່ິງສໍາຄັນນ້ັນແມ່ນໂປໂລຮັກພຣະເຈ້ົາ ແລະເພ່ິນໄດ້ເປັນໜ້ີພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງໄດ້ເມດຕາສົງສານ 

ຊໍາຮະຄວາມຜິດແລະຄວາມບາບທ່ີທ່ານໄດ້ກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງຄຣິສຕຽນ,ເມ່ືອເພ່ິນຄຶດເຫັນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແລ້ວຈ່ຶງມີ
ໃຈຫ້າວຫັນໃນການປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູ.  ພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກັນທ່ີເມດຕາສົງສານໂປໂລກໍ
ໄດ້ສົງສານເຮົາເຊັນ່ກັນ    ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາທັງຫລາຍຄວນຈະຮີບຮ້ອນໃຈພາກັນອອກໄປປະກາດເພ່ືອເປັນ
ການຮັບໃຊແ້ທນພຣະຄຸນແດ່ພຣະອົງ.   ໂປໂລເວ້ົາວ່າ "ພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຢາກໃຫ້ພວກເຈ້ົາຮູ້ວ່າ 
ເຮົາໄດ້ຕ້ັງໃຈຫລາຍເທ່ືອແລ້ວວ່າຈະມາຢາມພວກເຈ້ົາ  ເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບຜົນບາງຢ່າງໃນຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາ 
ເຫມືອນດ່ັງໄດ້ຮັບຜົນໃນຖ້າມກາງຊາວຕ່າງປະເທດແລ້ວ ແຕ່ຈົນເຖິງບັດນ້ີກໍຍັງມີເຫດຂັດຂວາງຢູ່" (ຂໍ ້13).  
ເຮົາບ່ໍແນ່ໃນວ່າອາຈານໂປໂລກໍາລັງເວ້ົາຫຍັງທ່ີເພ່ິນກ່າວວ່າ        "ຮັບຜົນບາງຢ່າງໃນຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາ  
ເໝືອນດັງ່ໄດ້ຮັບຜົນໃນຖ້າມກາງຊາວຕ່າງປະເທດແລ້ວ"  ແຕ່ມີສາສນາສາດຕີຄວາມໝາຍວ່າ ແນ່ນອນອາ
ຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ເວ້ົາເຖ ິງເຣ່ືອງເງິນຄ ໍາ,  ແຕ່ໂປໂລກໍາລັງບອກວ່າ ທັງສອງຝ່າຍແມ່ນໄດ້ຮຽນຮູ້ແລະນໍາຂ່າວ
ປະເສີດອອກໄປດ້ວຍກັນ ເພ່ືອນໍາຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ຮັບເຊືອ່ດ້ວຍກັນ.   ສລຸບແລ້ວແມ່ນຄົນໃນກຸງໂຣມກໍໄດ້
ຮັບຜົນປໂຍດໃນການມາຂອງໂປໂລ ແລະໂປໂລກໍໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດທ່ີມີຜູ້ຊ່ອຍຢູ່ທ່ີນ້ັນ.   ສຸພາສິດລາວມັກ
ຈະເວ້ົາວ່າ ຕ້ົນກ້ວຍຄ້ໍາໄມ້ ແລະໄມ້ຄ້ໍາຕ້ົນກ ້ວຍ.  
 

3. ຣິດເດດຂາ່ວປະເສີດນໍາຄວາມພົນ້: (ໂຣມ 1:16-17)  
ໂປໂລເປັນພຍານວ່າຂ່າວປະເສີດທ່ີຈະກ່າວນ້ັນເປັນຂ່າວປະເສີດທ່ີບ່ໍມີຂ່າວໃດໆທ່ີປ່ຽນແປງຊວິີດຂອງຄົນ
ໄດ້, ໂປໂລຮູ້ກໍເພາະວ່າຂ່າວປະເສີດໄດ້ປ່ຽນແປງເພ່ິນມາແລ້ວຈົນກາຍເປັນຄົນໃໝ່   ຄືເມ່ືອກ່ອນເພ່ິນກຽດ
ຊັງຄຣສິຕຽນຈົນໃຊອໍ້ານາດຂູ່ເຂັນແລະຈັບຄຣິສຕຽນໄປຂັງຄຸກ ແຕ່ເມ່ືອເພ່ິນໄດ້ຮັບຂ່າວປະເສີດແລ້ວ ຊວິີດ
ກັບປ່ຽນຈາກໜ້າມືເປັນຫລັງມື ຄວາມກຽດຊັງຄຣິສຕຽນນ້ັນບ່ໍຮູ້ວ່າມັນຫາຍໄປທາງໃດໝົດ   ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ
ເພ່ິນຍັງຮັກແລະປົກປ້ອງຄຣິສຕຽນດ້ວຍຊີວດິຂອງເພ່ິນອີກ, ດ້ວຍເຫດນ້ີເພ່ິນຈ່ຶງສາມາເວ້ົາໄດ້ວາ່ "ເພາະວ່າ
ເຮົາບ່ໍມີຄວາມລະອາຍໃນຂ່າວປະເສີດ ດ້ວຍວາ່ຂ່າວປະເສ ີດນ້ັນເປັນຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອໃຫ້ທຸກຄົນ
ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ ພວກຢິວກ່ອນແລະພວກຕ່າງຊາດດ້ວຍ ເພາະໃນຂ່າວປະເສີດນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົ
ສະແດງໃຫ້ມີຄວາມຊອບທັມດ້ວຍອາສ ັຍຄວາມເຊ່ືອແຕ່ສ່ິງດຽວ  ເຫມືອນມີຄໍາຂຽນໄວໃ້ນພຣະຄັມພີແລ້ວ
ວ່າ, ìຜູ້ທ່ີຊົງຖືວາ່ເປັນຄົນຊອບທັມເພາະດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ຈະໄດ້ຊີວດິî (ຂ້ໍ 16-17).  
 
ໂປໂລແນ່ໃຈວ່າ ໃນຂ່າວປະເສີດໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວດິຂອງເພ່ິນ    ແລະເພ່ິນຈະບ່ໍລະອາຍຫລືບ່ໍຢ້ານທ່ີຈະປະ
ກາດ ບອກເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດນ້ີໃຫ້ແກ່ຜູ້ອ່ືນຕ່ໍໄປ ໂປໂລໄດ້ເວ້ົາໄວ້ໃນ (2 ໂກຣິນໂທ 11:16-33 ເຊີນອ່ານ). 
ເພາະວ່າໃນເວລານ້ັນມີຄົນເວ້ົາຢຽບຍ່ໍາດູຖູກແລະເຮັດຫລາຍຢ່າງໃຫ້ໂປໂລອັບອາຍຂາຍໜ້າ ແຕ່ເພ່ິນບ່ໍໄດ້
ອ່ອນແອທໍ ້ຖອຍຕ່ໍສ່ິງທ່ີເຂົາເຮັດກັບເພ່ິນ.           ແຮງກໍາລັງສອງຢ່າງທ່ີເປັນພລັງໃຫ້ໂປໂລບ່ໍລະອາຍແມ່ນ  
1. ຄວາມຊອບທັມ ແລະ 2. ຄວາມພ້ົນ ທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບ່ອນປາຍຂ້ໍ 17. ແປວ່າ ທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນຂ່າວປະ
ເສີດຈະກາຍເປັນຄົນຊອບທັມໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ ເມ່ືອເຂົາເປັນຄົນຊອບທັມໃນສາຍພຣະເນດ
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ຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວເຂົາກໍຈະໄດ້ຊີວິດ ແປວ່າເຂົາໄດ້ພ້ົນຈາກຕາຍແລ້ວຖືກໂຍນຖ້ິມໃນບຶງໄຟນະຮົກ ແຕ່ຈະ
ຢູ່ສວັນຊ້ັນຟ້າກັບພຣະເຈ້ົາ.  
ຄວາມຊອບທັມແລະຄວາມພ້ົນທ່ີໂປໂລກ່າວນ້ັນຍັງມີໄວ້ແກ່ທຸກຄົນທ່ີຍອມຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດ (ພຣະເຢຊູ) 
ເງ່ືອນໄຂທ່ີຈະກາຍເປັນຄົນຊອບທັມແລະຮັບຄວາມພ້ົນນ້ັນມີແຕ່ສ່ິງດຽວ ຄືເຊ່ືອໃນຂ່າວປະເສີດ ຫລືເຊ່ືອໃນ
ພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນຈ່ຶງຈະພ້ົນ. ຄໍາວ່າເຊ່ືອໃນທ່ີນ້ີມີຄວາມໝາຍວາ່ ເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ຊອ່ຍໃຫ້ພົ້ນ, 
ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊເູປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເປັນພຣະເຈ້ົາ ແລ້ວເຊີນພຣະອົງເຂົ ້າມາເປັນພຣະເຈ້ົາໃນ
ຈິດໃຈເທ່ົານ້ັນລາວກໍຈະພ້ົນທັນທີ.  

 

ຄໍາຖາມ 
 
1. ໂປໂລແນະນໍາເພ່ິນເອງວ່າ ເປັນຂ້າຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ຫລື ເປັນຂ້າທາດນ້ັນຕ່າງກັນແນວໃດ? 

2. ຄໍາວ່າອັຄສາວົກແປວ່າ ຜູ້ສ່ົງຂ່າວປະເສີດ ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າ ຈະເປັນຜູ້ສ່ົງຂ່າວປະເສີດໄດ້ແນວໃດ? 

3. ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາຊງົໃຊ້ທ່ານເຮັດອັນໃດອັນນ່ຶງບ່ໍ? ທ່ານຈະຕອບພຣະອົງແນວໃດ? 

4. ແມ່ນຫຍັງເປັນເຄ່ືອງດຶງດູດຈິດໃຈໃຫ້ທ່ານປະກາດຂ່າວປະເສີດ? 

5. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງອຸທິດຕົນເອງຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ? 

6. ການຮັບໃຊພ້ຣະເຈ້ົາໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດມີຫຍັງແດ່? 

         ຫວ 
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ບດົຮຽນທ ີ2 
ເອາົຄວາມຕວົະມາປຽ່ນຄວາມຈງິຂອງພຣະເຈົາ້ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຣມ 1: 18-32 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຣມ 1: 18-32 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເມີນເສີຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມບາບທະວີຂ້ຶນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ແມ່ນຫຍັງເປັນເຫດແລະເປັນຜົນຂອງການເມີນເສີຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອຈະຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງເປັນເຫດແລະເປັນຜົນຂອງການເມີນເສີຍຕ່ໍພຣະ 

ເຈົ້າ. 

ອາ່ນລວບ: ຄວາມບາບເພ້ີມທະວຂ້ຶີນເວລາພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວດິທ່ີບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາ.     ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ 

ພວກເຮົາເມີນເສີຍຕ່ໍພຣະອົງ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຍອມຮັບຜົນທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນໃນຊີວດິ. 
 

ຄໍານາໍ 
ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈຶງ່ຊງົອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມບາບເພ້ີມທະວຂ້ຶີນ?  ໂລກນ້ີຈະຊ່ົວຮ້າຍໄປເລ້ືອຍໆບໍ? ໃນສັງ
ຄົມ ທ່ີປ່ຽນແປງຢູ່ສເມີ, ຄວາມບາບກໍຍັງເປັນຄວາມບາບຢູ່ບໍ? ບາງຄ້ັງກໍປາກົດວ່າໃຜຈະດໍາເນີນຊວິີດແບບ
ໃດກໍໄດ້ ເໝືອນກັບວ່າບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາ.   ຫລາຍຄົນກໍພາກັນເຮັດບາບຕ່ໍໆໄປແບບບ່ໍສົນໃຈ ແລະໂລກນ້ີກໍໄດ້
ເສ່ືອມລົງໄປເລ້ືອຍໆ. ພຣະຄໍາໃນມ້ືນ້ີ, ໂຣມ 1: 18-32, ຈະເວ້ົາໃນເຣືອ່ງນ້ີ.  ພຣະຄໍາຈະເວ້ົາເຖິງເຫດແລະ
ຜົນທ່ີເກີດຂ້ຶນເພາະການເມີນເສີຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ   ແລະຍັງຈະບອກວ່າພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຄວາມ
ບາບວາ່ເປັນສ່ິງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນແນ່ນອນ. 
 

1. ພຣະພໂິຣດຂອງພຣະເຈົາ້: (ໂຣມ 1: 18) 
ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນເຣືອ່ງທ່ີຄົນທັງຫລາຍນິຍົມຊົມຊອບ.     ພຣະຄໍາຂ້ໍນ້ີໄດ້ຕິດຕາມພຣະຄໍາ 
ສອງຂ້ໍທ່ີເວ້ົາເຖິງການບ່ໍລະອາຍໃນຂ່າວປະເສີດ;     ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນພາກສ່ວນຂອງຂ່າວປະ
ເສີດ.   ພຣະເຈ້ົາຈະຈັດການກັບບຸກຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ; ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາແຕກຕ່າງກັບຄວາມ
ໂຫດຮ້າຍຂອງມະນຸດ. ຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງມະນຸດເປັນເຣ່ືອງຄວບຄຸມບ່ໍໄດ້ ແລະມັກຈະເກີດຂ້ຶນຈາກການ
ອິດສາ, ບັງບຽດ, ການແກ້ແຄ້ນ, ຫລືຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາເກີດ
ຂ້ຶນຈາກຄວາມຈິງ ແລະເປັນວທີິຕອບຢ່າງຖືກຕ້ອງສໍາລັບຄວາມບາບ. ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງບໍຣິສຸດບ່ໍສາມາດເມີນ
ເສີຍຕ່ໍຄວາມຜິດບາບ; ຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງປ່ອຍໃຫ້ຄວາມບາບເພ້ີມທະວີໄປເລ້ືອຍໂດຍບ່ໍມີການລົງໂທດ ພຣະ
ອົງກໍບ່ໍເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຍຸດຕິທັມ. ຄວາມເມດຕາ ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະລັກສະນະ
ສອງຢ່າງຂອງພຣະອົງທ່ີໄດ້ສະແດງອອກໃນຄວາມຮັກແລະພຣະພິໂຣດໄປພ້ອມໆກັນ;     ຄວາມຊອບທັມ
ຂອງພຣະເຈ້ົາກຽດຊັງຄວາມບາບ ເພາະຄວາມບາບແຍກຄົນບາບອອກຈາກພຣະອົງ. 

2. ສາເຫດຫກົຢ່າງທີເ່ຮດັໃຫເ້ມນີເສີຍຕໍ່ພຣະເຈົ້າ: (ໂຣມ 1: 18-24) 
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ສາເຫດຫລືເຫດຜົນທ່ີເຮັດໃຫ້ມະນຸດເມີນເສີຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ຕ່ໍຄວາມບໍຣິສຸດ   ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະ
ອົງໃນສມັຍຂອງໂປໂລ ກໍຍັງເປັນຄວາມຈິງຢູ່ໃນສມັຍນ້ີ. 

1. ຄວາມຊົວ່ຮ້າຍ (1: 18). ຂັດຂວາງຄວາມຈິງ, ມ້ົວໃນຄວາມບາບ, ອອກຈາກຄວາມຈິງ, ແລະອ່ືນໆ. 
ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍນໍາຄົນອອກໜີຈາກພຣະເຈ້ົາ ໃນຂະນະດຽວກັນ ການດໍາເນີນຊວິີດໃນພຣະເຈ້ົາ ນໍາ
ຄົນອອກຈາກຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ. 

2. ບ່ໍຖວາຍກຽດພຣະເຈ້ົາ (1: 21). ໜ້າທ່ີຂອງມະນຸດຄືໃຫ້ສະງ່າຣາສີແດ່ພຣະເຈ້ົາ ແລະຊມົຊ່ືນຍິນດີ
ໃນພຣະອົງຕລອດໄປ (1ປຕ 4: 11; 1ກຣທ 10: 31).  ໂມເຊຕ້ອງການຢາກເຫັນສະງາ່ຣາສີຂອງ   
ພຣະເຈ້ົາ (ອພຍ 33: 18) ແລະພຣະເຢຊກູ່າວວາ່ ສະງາ່ຣາສີເປັນກາວ(ໜຽວ)ຣະຫວ່າງພຣະບິດາ
ແລະ ພຣະບຸດ ແລະໄດ້ແຜ່ຂຍາຍມາເຖິງຄຣິສຕຽນທຸກໆຄົນ (ຢຮ 17: 20-23). 

3. ບ່ໍໄດ້ໂມທະນາພຣະຄຸນ (1: 21).  ບ່ໍຮູ້ບຸນຄຸນຊຶງ່ເນ່ືອງມາຈາກຈິດໃຈທ່ີເຫັນແກ່ຕົວ. ມະນຸດລືມວ່າ
ທຸກຢ່າງທ່ີດີແມ່ນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ; ພວກເຂົາພາກັນເພ່ິງຕົວເອງ, ເພ່ິງຄວາມສາມາດ, ແລະຄວາມ
ສລຽວສລາດຂອງຕົວເອງ.   ການບ່ໍຮູ້ບຸນຄຸນເຮັດໃຫ້ບ່ໍມີການຖວາຍຕົວ ແລະໃຫ້ມີການເມີນເສີຍຕ່ໍ   
ພຣະຜູ້ຊົງສ້າງທຸກຢ່າງ. 

4. ຄວາມຄຶດທ່ີເສັຽປໂຍດ (1: 21-22). ການບ່ໍຍອມຮັບຮູ້ພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍໃສ່ໃຈໃນປັດ
ຈຸບັນ   ແທນທ່ີຈະໃສ່ໃຈສ່ິງສໍາຄັນຄືສ່ິງທ່ີຈະຢູ່ຊົວ່ນິຣນັ.    ມະນຸດບ່ໍມັກຄິດພິຈາຣະນາ ແຕ່ເມົານໍາ
ຄວາມສນຸກສນານຈົນລືມຄິດວ່າທຸກຢ່າງໃນໂລກລ້ວນແຕ່ອະນິຈັງ. ມະນຸດລືມພຣະເຈ້ົາ. 

5. ສແວງຫາສະງາ່ຣາສີໃນສ່ິງຂອງ (1: 23) ຖ້າມະນຸດບ່ໍໃຫ້ສະງ່າຣາສີກັບພຣະເຈ້ົາຊຶງ່ເປັນໜ້າທ່ີຂອງ
ເຂົາ ພວກເຂົາກໍຈະຫາສ່ິງອ່ືນໆມາຖົມຄວາມຫວ້າງເປ່ົາໃນໃຈຂອງຕົນ. ພວກເຮົາມີສິດທ່ີຈະຊມົຊ່ືນ
ຍິນດີໃນຄວາມງາມຂອງພູເຂົາ, ນ້ໍາຕົກຕາດ, ລູກຫລານທ່ີພວກເຮົາໄດ້ລ້ຽງດູ, ຄວາມສໍາເຣັດໃນຊີ
ວິດ, ຫລືຊັບສ່ິງຂອງທ່ີຫາມາໄດ້.  ແຕ່ເວລາພວກເຮົາໄປໃຫ້ສະງ່າຣາສີກັບສ່ິງອ່ືນໆ ພວກເຮົາກໍພາ
ກັນເມີນເສີຍຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. 

6. ນະມັສການສ່ິງທ່ີສ້າງໄວ້ (1: 23-24). ເວລາພວກເຮົາເລ້ີມນະມັສການສ່ິງທ່ີສ້າງໄວ້ ພວກເຮົາກໍໄດ້
ເມີນເສີຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ; ພວກເຮົານໍາເອົາສ່ິງອ່ືນໆມາແທນພຣະເຈ້ົາຜູ້ສ້າງພວກເຮົາ; ພວກເຮົານະມັສ
ການທັມມະຊາດ, ນະມັສການສ່ິງທ່ີໄດ້ຊືມ້າດ້ວຍການຕິດໜ້ີ;   ພວກເຮົາລືມເວ້ົາເຖິງພຣະເຈ້ົາ ຫລື
ນະມັສການພຣະອົງ ແຕ່ໄດ້ໃຫ້ສ່ິງຂອງຕ່າງ ໆ ເຕັມຢູ່ໃນຊີວດິແລະຈິດໃຈ. 

 

3. ຜນົຂອງການເມີນເສີຍຕໍພ່ຣະເຈົ້າ: (ໂຣມ 1: 24-31) 
ຂ້ໍ 24 ເລ້ີມດ້ວຍຄໍາວ່າ "ເພາະສັນນ້ັນ" ຊ່ຶງອາດຈະໝາຍເຖິງການກ່າວພິພາກສາ. ເພາະມະນຸດໄດ້ເມີນເສີຍ
ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງພົບກັບຜົນຂອງການກະທໍານ້ັນ.   ໂປໂລໄດ້ເວ້ົາໄວ້ຫລາຍຢ່າງ ແຕ່ພໍສລຸບໄດ້
ເປັນຈຸດໃຫຍ່ສາມຢ່າງ, ຄວາມຜິດ 23 ຢ່າງ, ແລະການພິພາກສາຄ້ັງສຸດທ້າຍ.  
 
ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາອາດຈະປາກົດແຈ້ງ ຫລືຊຸກຊ້ອນຢູ່. ໃນໂຣມ 1 ນ້ີ ການພິພາກສາຖືວ່າຍັງຊກຸ
ຊ້ອນຢູ່. ການເມີນເສີຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເປັນການເປີດປະຕູຮັບສ່ິງຊົວ່ຮ້າຍເຂ້ົາມາໃນຊີວິດ;   ພຣະເຈ້ົາອະນຸຍາດ
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ໃຫ້ພວກເຮົາມ ຊີີວດິຢູ່ຕ່ໍໄປ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນຕາມທັມມະຊາດຂອງມັນ. ຕົວຢ່າງ: ຄົນທ່ີດ່ືມເຫລ້ົາຫລາຍກໍ
ຈະມີປັນຫາເຣ່ືອງສຸຂພາບ; ຖ້າທ່ານມັກນິນທາ ຄົນອ່ືນກໍຈະບ່ໍໄວໃ້ຈທ່ານ;  ນ້ີແມ່ນການພິພາກສາແບບຊກຸ
ຊ້ອນຢູ່. ໂປໂລສລຸບຜົນຂອງພຣະພິໂຣດສາມຢ່າງຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຂ້ໍຄວາມທ່ີວ່າ  "ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊງົປ່ອຍ
ເຂົາ." ພຣະເຈ້ົາປ່ອຍຄົນບາບໃຫ້ກັບຄວາມມັກບາບໃນໃຈຂອງເຂົາ (1: 24).  ພຣະອົງຊົງປ່ອຍຄົນເຮັດຜິດ
ທາງເພດໃຫ້ກັບຣາຄະຕັນຫາຂອງພວກເຂົາ (1:24, 26). "ພຣະອົງຈ່ຶງຊງົປ່ອຍໃຫ້ເຂົາມີໃຈຊົວ່ແລະເຮັດສ່ິງ
ທ່ີບ່ໍສົມຄວນ" (1: 28). ສ່ິງທ່ີກ່າວມາແລ້ວນ້ີເວ້ົາເຖິງການເປັນມະນຸດຊ່ຶງມີ:  ຄວາມຮູ້ສຶກ, ຄວາມຕ້ອງການ, 
ເນ້ືອໜັງ, ແລະປັນຍາ. ເວລາຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດເມີນເສີຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຜົນຮ້າຍກໍເກີດຂ້ຶນກັບຄວາມເປັນມະນຸດທັງໝົດ. 
 
ພຣະທັມໂຣມ 1: 24-31 ເວ້ົາເຖິງຄວາມຜິດບາບຕ່າງໆເພາະການເມີນເສີຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.  ຄວາມບາບສອງ
ຢ່າງຕ່ໍຮ່າງກາຍ: ການຜິດປະເພນີແລະການຮ່ວມເພດສັມພັນກັບເພດດຽວກັນ (1: 24-27). ສັງຄົມອາດຈະ
ຍອມຮັບແຕ່ ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາຈະມາເຖິງຄົນທ່ີປະພຶດເຊ່ັນນ້ີ. ໂປໂລເວ້ົາເຖິງຄວາມບາບທ່ົວໄປສ່ີ
ຢ່າງໃນຂ້ໍ 29: ການອະທັມ ການຊ່ົວຮ້າຍ ຄວາມໂລບ ຄວາມປອງຮ້າຍ. ຄວາມບາບອີກເຈັດຢ່າງທ່ີກ່ຽວກັບ
ມະນຸດສັມພັນ:   ດ້ວຍຄວາມເຫິງສາ ການຂ້າຟັນ  ການວິວາດ  ການລ້ໍລວງ ການຜູກພຍາບາດ ການສັບສ່ໍ 
ການເວ້ົານິນທາ ການກຽດຊັງພຣະເຈ້ົາ (1: 29-30). ຄວາມບາບສ່ີຢ່າງເກີດຈາກການທະນົງຕົວ: ຂ້ີອ່ົງ ໝ່ິນ 
ປມາດ ຈອງຫອງ ອວດຕົວ.   ຄວາມບາບກ່ຽວກັບການເມີນເສີຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາສອງຢ່າງ: ປະດິດຄຶດແຕ່ງການ
ຊ່ົວຂ້ຶນ ບ່ໍຟັງຄວາມພ່ໍແມ່ (1: 30).   ຄວາມບາບສ່ີຢ່າງສຸດທ້າຍແມ່ນ: ໃຈບ່ໍສັງເກດການດີແລະຊົວ່ ບ່ໍຖືຄໍາ
ໝ້ັນສັນຍາ ຂາດຄວາມຮັກທັມມະດາ ບ່ໍມີຄວາມເມດຕາເອັນດູ (1: 31).  
 
ຜົນສຸດທ້າຍຂອງການເມີນເສີຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແມ່ນຄວາມຕາຍ (1: 31).   ມະນຸດທຸກຄົນຈະຕ້ອງປາກົດຕົວຕ່ໍ
ໜ້າພຣະເຈ້ົາໃນວັນນ່ຶງ (ໂຣມ 14: 12). ການປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາຈະມີຜົນຮ້າຍສາມຢ່າງ: 1) ຕາຍຈົນຊົວ່ນິ
ຣັນ ຫລືຖືກແຍກຈາກພຣະເຈ້ົາຕລອດໄປ; 2) ຕາຍຝ່າຍວນິຍານຊຶງ່ຈະມີຜົນຮ້າຍກັບຊີວິດໃນປັດຈຸບັນ; 3)  
ພຣະເຢຊູຈໍາຕ້ອງໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນທ່ີໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອເປັນຄ່າໄຖ່ມະນຸດທ່ີໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດບາບ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບດັ: 
ຄົນສ່ວນຫລາຍບ່ໍໄດ້ເມີນເສີຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໂດຍເຈຕນາ ຫລືມີໃຈຊ່ົວ.  ແຕ່ຫລາຍຄົນໄດ້ເມີນເສີຍເພາະບ່ໍໄດ້
ໃສ່ໃຈ. ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນສັບສົນກັບຊີວິດປະຈໍາວັນ ເລີຍລືມຄິດເຖິງພຣະເຈ້ົາ ຫລືບ່ໍໄດ້ໃຊ້ເວລາກັບພຣະ
ອົງ. ເວລາພວກເຮົາເມີນເສີຍຕ່ໍພຣະອົງ ຄວາມຮັກທ່ີມີກໍເລ້ີມຈາງຫາຍໄປ. ເວລາພວກເຮົາບ່ໍໃສ່ໃຈກັບພຣະ
ເຈ້ົາ ພວກເຮົາກໍປ່ອຍໃຫ້ສ່ິງທ່ີສ້າງຂ້ຶນມານໍາພາຊີວິດ. ພຣະພິໂຣດແບບຊກຸຊ້ອນປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮ ົາດໍາເນີນ
ຊີວດິຕ່ໍໄປໃນທັມມະຊາດຂອງຄວາມບາບ, ແລະນໍາພວກເຮົາໄກອອກຈາກພຣະເຈ້ົາໄປເລ້ືອຍໆ. ເຖິງປານ
ນ້ັນພວກເຮົາກໍຍັງຮູ້ວ່າຕົນເອງບ່ໍໄດ້ເຮັດສ່ິງທ່ີຄວນ ແລະພົວພັນກັບສ່ິງທ່ີຄວນຫລີກເວ້ັນ. ຄວາມຫວັງກໍຄືວ່າ 
ວັນນ່ຶງພວກເຮົາຮູ້ສຶກຕົວວ່າເຮົາຕ້ອງການພຣະເຈ້ົາ ແລະຫັນກັບຄືນຫາພຣະອົງ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊງົພຣະປະສົງ
ໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນຊວິີດທ ີ ່ເປັນສັດຕຣກັູບພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະອົງກໍຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ເກີດຂ້ຶນ ພ້ອມກັບຜົນຮ້າຍ
ທ່ີຕິດຕາມມາ. ໃຫ້ພວກເຮົາເລືອກທ່ີຈະນະມັສການພຣະເຈ້ົາ, ຮັກແລະບູຊາພຣະອົງ. 
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ຄໍາຖາມ:  
1. ສົນທະນາຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງພຣະພິໂຣດທ່ີຊຸກຊອ້ນຢູ່ ແລະພຣະພິໂຣດທ່ີປາກົດແຈ້ງ. 

 
2. ທ່ານຄິດຢ່າງໃດກ່ຽວກັນພຣະພິໂຣດແບບຊຸກຊອ້ນ ຄືພຣະອົງປ່ອຍເຮົາໃຫ້ກັບຄວາມບາບ? ສົນທະ

ນາຄວາມໝາຍຂອງການປ່ອຍໃຫ້ກັບຄວາມບາບໃນໃຈ ຫລືການບ່ໍຮູ້ສັງເກດການດີຫລືຊ່ົວ. 
 

3. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການກັບການຕົກຕ່ໍາເພາະໄດ້ເມີນເສີຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາບ່ໍ?   ແມ່ນຫຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ
ປ່ຽນແປງ? 

 
4. ທ່ານເຄີຍເຫັນຜົນຂອງການເມີນເສີຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງຜູ້ອ່ືນໆບ່ໍ? ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? ທ່ານ

ໄດ້ເຫັນຫຍັງແດ່? 
 
 
 

ສຄ 
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ບດົຮຽນທ ີ3 
ເຮດັພຽງທາງນອກແລະການເຊືອ່ຟງັແທ້ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ໂຣມ 2 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຣມ 2 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຫລີກເວັນ້ບ່ໍໃຫ້ພົບກັບການຕັດສິນນ້ັນຕ້ອງເຊ່ືອຟັງ,  ບ່ໍແມ່ນ 

ເປັນຄົນເຊືອ່ຖືສາສນາເຄ່ັງຄັດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາໄວວ້າງໃຈໃນສາສນາເພ່ືອເວັນ້ຈາກການຕັດສິນແມ່ນບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ເຊ່ືອໝ້ັນວ່າການເຊ່ືອຟງັພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນວິທີທາງດີເພ່ືອ ໃຫ້ພຣະເຈົ້າ

ພພໍຣະທັຍເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຕັດສິນຢ່າງທ່ຽງທັມ. 
 

ບົດນໍາ 
          ພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງເຖິງການເຊ່ືອຟງັຂອງພວກເຮົາຫລາຍກວ່າການເຮັດດີທາງນອກ.  ພວກອ່ານຈົດ ໝາຍຂອງອາຈານ
ໂປໂລທ່ີເປັນຄົນຢິວເຫັນດີກັບສ່ິງເພ່ິນເວ້ົາໃນບົດທີ 1.  ແຕ່ເຫັນວ່າບົດຕ່ໍມາເພ່ິນໄດ້ປ່ຽນ ສໍານຽງອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນ
ຊອບຂອງພວກຢິວນ້ັນຫລຸດນ້ອຍລົງ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າພວກ ຕ່າງຈະຖືກຕັດສິນໃນເມ່ືອຫລົງລືມພຣະເຈ້ົາໄປ (1:18-
32), ແລະພວກຢິວກໍຈະເປັນເຊ່ັນດຽວກັນ ສາສນາ ທີເ່ຂົານັບຖືນ້ັນບ່ໍອາດສາມາດປົກປ້ອງຈາກການຕັດສິນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້.   
ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກເອົາດາ ວິດເປັນກະສັດ ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຊາມເູອັນວ່າ,    ìມະນຸດເບ່ິງພາຍນອກ
ແຕ່ເຮົາເບ່ິງ ພາຍໃນî (1 ຊມອ 16:7).    ພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງພາຍໃນຈິດໃຈຂອງມະນຸດ   ບ່ໍແມ່ນກາຍພາຍນອກວ່າຕົນ ເອງເປັນ
ຄົນສິນທັມດ້ວຍການແຕ່ງກາຍຊ່ຶງບ່ໍມນ້ໍີາໜັກເຖິງດ້ານຈິດວິນຍານອັນໃດ (ໂຣມ 2:29). 

 

1. ກາຍພາຍນອກ: ກາຍເປັນຄນົໜ້າຊືໃ່ຈຄດົໄດ້: (ໂຣມ 2:1-11) 
 ຂ້ໍດ່ັງກ່າວມານ້ີໄດ້ເວ້ົາເຖິງລັກສະນະຂອງຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດ.    ນ່ຶງ, ຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດຖ້ິມໂທດໃຫ້ຄົນອ່ືນ 

ທັງໆທ່ີຕົນເອງກໍເຮັດຜິດເໝືອນກັນ (2:1).  ມັນເປັນການສະດວກຈະກ່າວເຖິງຄວາມບາບຕ່າງໆທ່ີຂຽນໄວ້ 
ໃນ ໂຣມບົດ 1, ແຕ່ມັນອາດເປັນການຍາກທ່ີຈະກວດເບ່ິງຈິດໃຈຂອງຕົນເອງແລະຍອມຮັບເອົາຄວາມຜິດ 
ດ້ວຍສັດຊ່ື.  ເຫັນວ່າມະນຸດເຮົາມັກຊອກຫາຂ້ໍແກ້ຕົວເມ່ືອຕົນເອງເຮັດບາບ ພວກເຮົາມັກອ້າງວ່າເປັນຍ້ອນ 
ຄົນອ່ືນສເມີ ອ້າງວາ່ສ່ິງຕົນເອງເຮັດນ້ັນສົມຄວນແລ້ວ.  ກະສັດດາວິດໄດ້ປະນາມຄົນທ່ີລັກເອົາລູກແກະໃນ 
ປະວັດຂອງໂຢນາທານ,    ແຕ່ບ່ໍເຫັນຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງຈົນຈັບໄດ້ຄາມືເພາະມັນຖືກຕົນເອງ (2 ຊມອ 
12).  ພວກເຮົາອາດບ່ໍມີຄວາມຜິດທັງໝົດທ່ີໄດ້ກ່າວເອົາໄວ້ໃນໂຣມ 1,    ແຕ່ພວກເຮົາເຮັດບາບ ແລະບ່ໍມີ 
ຄ່າອັນໃດທ່ີຈະຕັດສິນຄົນອ່ືນ. 

  ການເປັນຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດແມ່ນຫວັງບາງພາກສ່ວນຈາກພຣະເຈ້ົາ (2:2-3). ຕາມຄໍາສອນໃນຄໍາອຸປະ
ມາຂອງພຣະເຢຊເູຖິງເຣ່ືອງຂ້າໃຊ້ທ່ີບ່ໍຍອມອະພັຍໃຫ້ຄົນອ່ືນ (ມທ. 18:21-35)   ໄດ້ບອກວ່າພຣະເຈ້ົາອະ
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ພັຍຍົກໜ້ີຈໍານວນຫລວງຫລາຍໃຫ້ຕົນເອງ ແຕ່ຄົນອ່ືນເປັນໜ້ີພຽງເລັກນ້ອຍກໍບ່ໍຍອມຍົກໜ້ີໃຫ້.    ເຊ່ັນດຽວ
ກັນ ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມເມດຕາຈາກຄົນອ່ືນແລະຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເອົາເຣ່ືອງຄົນອ່ືນເມ່ືອເຂົາເຮັດຜິດ
ເລັກນ້ອຍເທ່ົານ້ັນ ໂດຍສະເພາະແລ້ວເວລາຄົນອ່ືນເຮັດຜິດຕ່ໍເຮົາ.   ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເລືອກຊັນ້
ວັນນະຫລືເຫັນແກ່ໜ້າຄົນນ່ຶງຄົນໃດ. 

 ການເປັນຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດມັກອ້າງວ່າຕົນເອງເປັນຄົນສິນທັມ (2:4-7).  ຕົວຢ່າງ: ພວກເຮົາບ່ໍມັກຍອມ
ຮັບຄວາມຜິດແລະຍອມປ່ຽນແປງຈິດໃຈ.    ຄົນທ່ີອ້າງວ່າຕົນເປັນຄົນມີສິນທັມມັກເບ່ິງຂ້າມ ຫລືມັກເວ້ົາວ່າ
ບາບນ້ອຍບ່ໍເປັນຫຍັງ ແລະມັກລືມພຣະຄ ນຸຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍສະແດງຄວາມເມດຕາເພ່ືອໃຫ້ພວກ
ເຮົາຮູ້ສຶກດີໃຈເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ພຣະອົງມ ີພຣະປະສົງເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ ແລະເຊ່ືອຟັງພຣະ
ອົງ.  ການເປັນຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດນ້ັນຄືຢາກອອກຈາກຄຸກແຕ່ບ່ໍມີຄວາມກິນແໜງແລະປ່ຽນແປງພາຍໃນຊີວິດ
ຈິດໃຈເລີຍ.     ມັນເປັນການຍາກທ່ີຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດຈະປ່ຽນຈິດໃຈ (2 ພຣະບັດຍັດທີ 10:16;   ເຢເຣມີຢາ 
4:4).  ໃນວັນນ່ຶງຂ້າງໜ້າຄົນເຮົາຈະໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງເພາະຄວາມເຊືອ່ຂອງພວກເຂົາ ຫລືລົງໂທດເພາະມີໃຈ
ແຂງກະດ້າງບ່ໍຢາກປ່ຽນແປງ (ໂຣມ 14:12); 1 ກຣທ 3:10-15; 2 ກຣທ 5:10; ມທ 24-25). 

ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນການເປັນຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດແມ່ນການສແວງຫາຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວ, ການປະຕິເສດຄວາມ
ຈິງ, ແລະການປະພ ດຶຊ່ົວ (ໂຣມ 2:8-11).   ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຕອນນ້ີອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄົນຕ່າງຊາດ
ທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ເວ້ົາເຖິງພວກຢິວຜູ້ເພ່ິງຕົນເອງເປັນຄົນສິນທັມ.  ພຣະເຈ້ົາຈະອວຍພຣະພອນ
ແຕ່ຜູ້ສແວງຫາພຣະອົງແລະຮັກຄົນອ່ືນ,   ແຕ່ສ່ວນຜ  ູ້ເຫັນແກ່ຕົວແລະເຮັດຄວາມຊ່ົວຈະໄດ້ຮັບພຣະພິໂຣດ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

  

2. ຖກືຕັດສິນເພາະຂາດຄວາມເຊືອ່: (ໂຣມ2:12-24) 
        ພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງແລະສົນໃຈກັບຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະອົງຫລາຍກວ່າຄວາມສາມາດອ່ືນໆຂອງເຮົາ.     ການຮູ້ຈັກແລະ 
ນັບຖືກົດບັດຍັດເທ່ົານ້ັນບ່ໍເປັນການພຽງພໍ ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຟັງພຣະບັດຍັດຈ່ິງຖືວ່າຊອບທັມ (2:13), ແຕ່ມີພຽງພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕ້ັງມາດຕະຖານໃນການເຊ່ືອຟງັພຣະບັດຍັດ   ຜູ້ທີ່ມພີຣະບັດຍັດກໍຈະຖືກຕັດສິນດ້ວຍພຣະບັດຍັດ    
ສ່ວນຄົນທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະບັດຍັດກໍຈະຖືກຕັດສິນໂດຍບ່ໍອ້າງພຣະບັດຍັດ.  ເຫັນວ່າຄໍາສອນຢ່າງນ້ີໂຫດຮ້າຍ, ແຕ່ອາຈານໂປໂລໄດ້
ຍົກເອົາເຣ່ືອງນ້ີຂ້ຶນມາໃຊ້ໃນໂຣມ 3:10 (ບ່ໍມີຄົນສິນທັມ)  ແລະໂຣມ 3:23 (ທຸກຄົນເປັນຄົນຜິດບາບ)  ແລະໂຣມ 3:24 (ທຸກຄົນ
ຈະກາຍເປັນຄົນສິນທັມໂດຍອົງພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນ). 
        ຜູທ່ີ້ບ່ໍເຊ່ືອຟັງຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາກໍຈະຖືກຕັດສິນ ແລະພວກທ່ີຮູ້ຈັກພຣະບັນຍັດກໍຖືກລົງໂທດໂດຍພຣະບັນຍັດນ້ັນເພາະພວກເຂົາ
ບ່ໍປະຕິບັດຕາມ  ນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະບັດຍັດກໍພ້ົນຈາກການຕັດສິນ.  ພວກຕ່າງຊາດກໍຮັບຜິຊອບຕ່ໍຄວາມບາບ
ຂອງພວກເຂົາ    ຍ້ອນມີຄວາມຮູ້ສຶກສໍານຶກຜິດແລະຊອບ (2:15).  ພວກເຂົາຮູ້ຈັກພາຍໃນຈິດໃຈເຖິງສ່ິງຖືກແລະສ່ິງຜິດເຖິງແມ່ນ
ພວກເຂົາບ່ໍມີພຣະບັນຍັດກໍຕາມ. 
     ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະນັບຖືສາສນາຫລືບ່ໍກໍຕາມ ທກຸຄົນຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາພາຍໃນຊີວິດ ແລະຈະບ່ໍມີຂ້ໍແກ້ຕົວ
ໃດໆທັງສ້ິນ.  ຂ້ໍ 15 ໄດ້ກ່າວວ່າທຸກຄົນ-ຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດຮູ້ຈັກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການ.  ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແລະຊອບນ້ັນເປັນ
ພະຍານວ່າພວກເຮົາຜິດຫລືຖືກ ຄວາມຈິງແລ້ວບ່ໍມີຜູ້ໃດປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດໄດ້ຄົບຖ້ວນ. 
     ພວກຢິວມີເຫດຜົນດີຈະຕ້ອງອວດອ້າງເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກພວກເຂົາເປັນຕົວແທນພຣະອົງ ພວກເຂົາມີພຣະບັດຍັດ 
ແລະມຄີວາມສັມພນັກັບພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຮົາອ້າງວ່າຕົນເອງຮູ້ຈັກນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຮູ້ຈັກວິທີທີ່ຈະມຊີີວິດຢູ່ເຫມືອນ
ຊາດອື່ນ   ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາບ່ໍສາມາດອວດອ້າງວ່າຕົນເອງໄດ້ຮັກສາພຣະທັມທັງໜົດໄດ້ ພວກເຂົາກໍຄືກັນໄດ້ຂາດຈາກພຣະຣັ
ສມຂີອງພຣະເຈົາ້ (ໂຣມ 3:23). 
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        ຂ້ໍ 21-23 ໄດ້ຂຽນເອົາໄວ້ເຖິງການເປັນຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດ: ສອນຄົນອ່ືນແລະບ່ໍສອນຕົນເອງ, ເທສນາບ່ໍໃຫ້ລັກ ແຕ່ຕົວເອງ
ກາຍເປັນໂຈນ;   ປະນາມຄົນຫລ້ິນຊູ້  ແຕ່ຕົນຍັງເຮັດຢູ່ແລະຍັງລັກເງິນຈາກພຣະວິຫານ.  ເຫັນວ່າພວກຢິວແລະພວກຕ່າງຊາດຍັງ
ຫລົງຜິດເໝືອນກັນ.  ພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນເປັນຄົນບ່ໍເຊ່ືອຟັງແລະສົມ ຄວນຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດ. 
 

3. ການເຊືອ່ຟງັແລະຄວາມເຊືອ່ແທ:້ (ໂຣມ 2:25-29) 
       ອາຈານໂປໂລໃຊ້ຄํາເວົາ້ ìພິທີຕັດî ເປັນຕົວແທນຂອງຄົນທ່ີໄດ້ຮັບພຣະບັດຍັດ. ສໍາລັບພວກຢິວແລ້ວ ພຕັິດເປັນ
ການສະແດງອອກພາຍນອກວ່າເຂົາໄດ້ເຊ່ືອຟັງແລະຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາ. ການກະທໍາຢ່າງນ້ີອາດບ່ໍ ມີຄວາມໝາຍອັນໃດຖ້າຈິດໃຈ
ຂອງຄົນນ້ັນຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ; ຄວາມເຊ່ືອທ່ີແທ້ຈິງຕ້ອງສະແດງອອກມາຈາກໃຈ ແລະມີການປ່ຽນແປງເກີດຂ້ຶນ.   ກົດບັດຍັດໃດໆກໍ
ຕາມຈະເປັນສ່ິງໂມເຊຍອມຮັບ ຫລືກົດບັນຍັດທ່ີຂຽນໃນ ຈິດໃຈຂອງຄົນ ຖ້າເຮັດແຕ່ທາງນອກຊ່ືໆກໍໝົດຄວາມໝາຍ. 
      ການເຊ່ືອຟັງແລະຄວາມເຊ່ືອແທ້ບອກວ່າພວກເຮົາເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ ອະທິບາຍເພ້ີມເຖິງ
ການເປັນຄົນຢິວ (2:28-29).  ການທ່ີຄົນຢິວໃສ່ເຄ່ືອງນຸ່ງແລະມີເຄ່ືອງໝາຍຂຽນໄວ້ນ້ັນ ອາດມີຄວາມໝາຍນ້ອຍກວ່າຄົນເປັນຢິວ
ທາງຈິດໃຈ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍວ່າຜູ້ຮັບພິທຕັີດທາງໃຈ ໂດຍອົງພຣະວິຍານບໍຣິສຸດຄົນນ້ັນກໍໄດ້ກາຍເປັນບຸດຍິງບຸດຊາຍ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ໝາຍຄວາມວ່າການມີສາ ສນາ, ຂນົບທັມນຽມແລະປະເພນີນ້ັນບ່ໍມີຄວາມໝາຍອັນໃດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງ
ບ່ໍໄດ້ເຫັນແກ່ໜ້າຄົນ ນ່ຶງຄົນໃດເລີຍ.  ພຣະອົງຮັບເອົາທຸກຄົນຜູ້ສແວງຫາພຣະອົງດ້ວຍໃຈຈິງ. 

      

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້?  

       ທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາບ່ໍຖືເອົາຂນົບປະເພນີຂອງພວກຢິວ ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຮົາຍັງກ່ໍສ້າງສ່ິງອ່ືນໆມາແທນ 
ເພ່ືອພວກເຮົາຈະຕັດສິນຄົນອ່ືນ.  ພວກເຮົາອາດຖືວາ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປໂບດ ບ່ໍກິນເຫລ້ົາ, ບ່ໍຫລ້ິນຊູ້ແລະອ່ືນໆ 
ເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະຊອບພຣະທັຍແລະຖືວາ່ເປັນຄົນເຊືອ່ແທ້.  ອາຈານໂປໂລອະທິບາຍວ່າພວກເຮົາກາຍເປັນ 
ຄົນສິນທັມດ້ວຍຄວາມເຊືອ່ເທ່ົານ້ັນ ບ່ໍແມ່ນການປະຕິບັດເອົາເອງ ແລະພວກເຮົາບ່ໍຄວນເປັນຄົນຕັດສິນຄົນ 
ອ່ືນວ່າເຮົາຖືກເຂົາຜິດຢ່າງນ້ີເປັນຕ້ົນ.     ອາຈານໂປໂລຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເຊືອ່ດ້ວຍໃຈ ບ່ໍແມ່ນເຮັດພຽງແຕ່ 
ພາຍນອກເພ່ືອອວດອ້າງ. 
 

ຄໍາຖາມ 
 

1. ຖ້າຄຣິສຕຽນເປັນຄົນສັດຊື ່ພວກເຮົາຍອມຜິດວ່າພວກເຮົາຍັງຕັດສິນຄົນອ່ືນຢູ່   ເຖິງແມ່ນເຮົາເອງ 
ຍັງເຮັດບາບຄືຄົນອ່ືນ.  ແມ່ນຫຍັງຈະຊອ່ຍປົວແປງການເປັນຄົນໜ້າຊືໃ່ຈຄົດນ້ີໄດ້? 

2. ໂຣມ 2:5 ພວກເຮົາໄດ້ກອງຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງພຣະເຈ້ົາໄວໃ້ນວັນຕັດສິນ?     ເຣ່ືອງນ້ີປະກອບ 
ດ້ວຍຄຣິສະຕຽນເຮົາຫລືບ່ໍ?   

3. ໃນທາງໃດແດ່ທ່ີຄຣິສະຕຽນເປັນຄົນເລືອກຊ້ັນວັນນະແນວໃດ?    ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານເດ່ມັກຮັກ 
ຫລັງຊັງບ່ຽງຢ່າງໃດ? 

4. ໃຫ້ທ່ານອະທິບາຍໂດຍໃຊ້ຄໍາເວ້ົາຂອງຕົນເອງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ພິທີຕັດທາງນອກແລະພິ 
ທີຕັດໃນໃຈ. 
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5. ພວກເຮົາສາມາດມີຊີວດິຢູ່ຢ່າງມີຄວາມຜິດຕລອດ  ທັງໆທ່ີອົງພຣະຄຣດິໄດ້ອະພັຍຄວາມຜິດບາບ 
ໃຫ້ແລ້ວ?  ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບສັນຕິສຸກອັນແທ້ຈິງໂດຍບ່ໍຖືເອົາຄວາມຜິດຂອງຕົນ 
ເອງໃນຊີວດິໃນເມ່ືອອົງພຣະຄຣິດອະພັຍໃຫ້ແລ້ວ? 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ4 
ເປນັຄນົສນິທມັດ້ວຍຄວາມເຊືອ່ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ໂຣມ 3:21-31 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຣມ 3:21-31 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພວກເຮົາໄດ້ຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ  

ຄຣິດເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈະໄວ້ວາງໃຈໃນສ່ິງໃດເພ່ືອໃຫ້ເຮົາຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພື່ອໃຫຮູ້້ແນ່ວ່າຄວາມເຊ່ືອເທ່ົານ້ັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄືນດີກັບ    ພຣະເຈ້ົາ ເພື່ອ

ພວກເຮົາຈະໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະຄຣິດໝົດໃຈ. 
 

ບົດນໍາ 
           ໂຣມບົດ 3:21-31 ເປັນບົດທ່ີເວ້ົາເຖິງແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງລະອຽດທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະກະທໍາຕ່ໍຄວາມຜິດບາບຂອງ
ພວກເຮົາ.  ບດົ 1 ແລະ ບດົ 2 ໄດ້ນໍາເຖິງຈຸດນ້ີໂດຍສະເພາະ. ພວກຕ່າງຊາດບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນສິນທັມເພາະພວກເຂົາໄດ້ຢູ່ຫ່າງໄກ
ຈາກພຣະບັດຍັດ.   ສ່ວນພວກຢິວບ່ໍເປັນຄົນສິນທັມເພາະພວກເຂົາໄດ້ຢູ່ໃຕ້ພຣະບັດຍັດ. ພຣະເຈ້ົາຕັດສິນຢ່າງຖືກຕ້ອງທ່ີວ່າບ່ໍມີ
ຈັກຄົນເປັນຄົນສິນທັມ (ໂຣມ 3:10-12) ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເປັນຄົນສິນທັມດ້ວຍຕົນເອງ,     ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດເປັນຄົນສິນ
ທັມດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເທ່ົານ້ັນ. 

 

1. ການເປນັຄົນສິນທມັຈາກພຣະເຈົາ້ໄດຖ້ືກເປດີເຜຍີຂຶນ້: (ໂຣມ 3:21-22ກ) 
    ໃນເມ່ືອອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາມາໃນໂລກມາສະຖິດຢູ່ກັບມະນຸດ ພຣະອົງເປັນອົງສິນທັມແລະ

ໄດ້ມາເປີດເຜີຍສ່ິງທ່ີກົດບັດຍັດແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມທໍານວາຍເອົາໄວ້.    ອົງພຣະເຢຊເູປັນພຣະເຈ້ົາແຕ່
ພຣະອົງໄດ້ຍອມຖ ່ອມຕົວລົງມາເປັນມະນຸດ ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍເຄີຍເຮັດບາບຈັກດ້ີ.  ພຣະອົງກ່າວວາ່ມະນຸດບ່ໍມີ
ຄວາມສາມາດມີຊີວິດຢູ່ຕາມມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງເດັດຂາດ-ຄືໄປສວັນໄດ້ ຈໍາເປັນພຣະອົງຕ້ອງ
ສະເດັດເຂ້ົາມາໃນໂລກເພ່ືອມາຊ່ອຍພວກເຮົາ. 

  ການສ້ິນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາຜ່ອນຄາຍຕ່ໍຄວາມຜິດບາບຂອງ
ພວກເຮົາ (ຄວາມຜິດບາບທ່ີກ່າວໄວໃ້ນບົດ 1 ແລະ 2).    ການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະຄຣິດໄດ້ບອກເຖິງ  
ພລັງແລະອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄວາມຕາຍ ແລະຄວາມບາບ.    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ແກ້ບັນຫາຄວາມບາບຂອງ
ມະນຸດ (ຢິວ ແລະຄົນຕ່າງຊາດ).  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນຄ້ັງດຽວເປັນການສ້ິນສຸດເພ່ືອເຮັດໃຫ້   ພຣະ
ພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍມະນຸດສ້ິນສຸດລົງ.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມສິນທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເອ້ີນ
ໃຫ້ພວກເຮົາຮັບເອົາເພ່ືອເປັນຂອງຂວັນອັນປະເສ ດີທີ່ສຸດ. 
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2. ການເປນັຄົນສິນທມັຈາກພຣະເຈົາ້ໄດຖ້ືກຮັບເອາົໄວ:້ (ໂຣມ 3:22-23) 
       ໂຣມ 3:23 ໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກາຍເປັນຄົນສິນທັມ ແຕ່ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າສ່ິງນ້ີເຮັດເອງບ່ໍໄດ້ ເພາະມັນ
ເປັນຂອງພຣະຣາຊທານ.  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານໂດຍຄວາມເຊ່ືອ ຄືການໄວ້ວາງໃຈໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຫາໃຫ້
ໃນປັດຈຸບັນ ແລະຈະມີຊີວ ດິອັນຕລອດໄປໃນອະນາຄົດ  ພຣະສັນຍານ້ີເປັນຄວາມຈິງ ແຕ່ບ່ໍສາມາດເອົາມາພສູິດໄດ້ດ້ວຍຕາຂອງ
ມະນຸດ. 
     ຄວາມເຊ່ືອແມ່ນສ່ິງຈັບບາຍບ່ໍໄດ້ແລະເກີນຄວາມສລາດແລະເບ່ິງບ່ໍໄດ້ດ້ວຍສາຍຕາ.  ຄວາມເຊ່ືອແມ່ນການປະຕິດບັດຊ່ຶງມີຊີ
ວິດຢູ່   ເປັນການຮັບເອົາຈາກສ່ວນເລິກ  ແລະເປັນການໄວ້ວາງໃຈຢ່າງມີຄວາມຫວັງ (ເຮັບເຣ ີ11:1).  ຜູຮັ້ບເອົາອົງພຣະເຢຊູ
ຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ືອເທ່ົານ້ັນຈ່ຶງກາຍເປັນຄົນສິນທັມໄດ້.  ໃນຂ້ໍ 22-23 ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຊຄໍ້າເວ້ົາວ່າ ìທຸກຄົນî ເປັນຄົນຜິດ
ບາບ,  ເພ່ິນຍັງເວ້ົາຊ້ໍາອີກວ່າຜູ້ທ່ີຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູກາຍເປັນຄົນສິນທັມ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ.  ສ່ິງນ້ີ
ແມ່ນພຣະເຈົ້າຈັດໃຫເ້ພ່ືອທຸກຄົນໃນໂລກ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຢ່າງອັດຕະໂນມັດ. 
        ໂຣມ 3:23  ຂໍນ້ີ້ເປັນຂ້ໍທ່ີພວກເຮົາມັກເຫລ່ົາໄດ້ກັບປາກທ່ີກ່າວເຖິງຄວາມຜິດບາບ ຜິດພາດຈາກເປ້ົາໝາຍຂອງພຣະເຈ້ົາໃນ
ຊວິີດຂອງພວກເຮົາ ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ຖືກໂທດ.    ແມ່ນແທ້ບາງຄ້ັງພວກເຮົາເຮັດດີ ແຕ່ບ່ໍເຮັດດີໄດ້ຕລອດໄປຕາມມາດ
ຕະຖານທ່ີພຣະເຈ້ົາວາງໄວ້.  ການທ່ີພວກເຮົາຂາດຈາກພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົານ້ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງການພຣະເຈ້ົາເພ້ີມຂ້ຶນ
ເພື່ອໃຫພ້ຣະພໂິຣດຂອງພຣະເຈ້ົາໝົດໄປຍ້ອນຄວາມຜິດບາບນ້ັນ.   ອົງພຣະເຢຊູຖືກຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນແທນພວກເຮົາເພ່ືອໃຫ້ພ
ຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາໝົດໄປ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະສາມາດກາຍເປັນຄົນສິນທັມ ມີສັນຕິສຸກໄດ້ຍ້ອນອົງພຣະເຢຊູເອງ. 
 

3. ການເປນັຄົນສິນທມັຈາກພຣະເຈົາ້ໄດຖ້ືກກໍ່ຂຶນ້ອີກ: (ໂຣມ 3:24-26) 
       ຂໍເ້ຫລ່ົານ້ີໄດ້ກ່າວເຖິງສາມຄໍາທ່ີເຂ້ົາໃຈຍາກແລະສໍາຄັນໃນຫລັກສາສນາສາດເຊ່ັນ: ເປັນຄົນຖືກຕ້ອງ, ການໄຖ່ບາບ, ການ
ຖວາຍເພ່ືອບາບ.  ທຸກຄົນຕ້ອງການຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາເພາະພວກເຮົາໄດ້ຂາດຈາກພຣະຣັສມຂີອງພຣະເຈ້ົາ  ດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພ
ຣະອົງນ້ັນເອງພວກເຮົາຈ່ຶງໄດ້ຮັບສະພາບເປັນຄົນສິນທັມຄືນອີກໃໝ່.  ຄໍາເວ້ົາໃນກົດໝາຍແມ່ນ ເປັນຄົນຖືກຕ້ອງ ໝາຍຄວາມວ່າ
ຫົວໜ້າສານປະກາດບ່ໍໃຫ້ມີຄວາມຜິດອັນໃດເລີຍ. ເຊ່ັນກັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະກາດວ່າພວກເຮົາບ່ໍມີຄວາມຜິດ ແຕ່ພຣະອົງຍັງບອກ
ວ່າພວກເຮົາບ່ໍຖືກລົງໂທດໃດໆທັງສ້ິນ. ສ່ິງນ້ີເກີດຂ້ຶນກັບພວກເຮົາລ້າໆສໍາລັບຜູ້ທ່ີຍອມຮັບເຊ່ືອ ບ່ໍແມ່ນການປະຕິບັດຕາມກົດບັນ
ຍັດ (3:20). 
     ìການໄຖ່ບາບî ແມ່ນການກະທໍາເພ່ືອພວກເຮົາຈະກາຍເປັນຄົນສິນທັມໄດ້.  ຄືເປັນການຊ້ືເອົາສ່ິງຂອງທ່ີເສັຽໄປນ້ັນຄືນອີກ.  
ຕາມປ້ຶມລະບຽບພວກເລວີ 25 ໄດ້ກ່າວເຖິງສະມາຊກິໃນຄອບຄົວຖືກຂາຍໄປເປັນທາດແລະໃນທ່ີສຸດໄດ້ຖືກໄຖ່ຄ ນື   ຫລືເອົາສ່ິງ
ຂອງໄປຈໍານໍາເມ່ືອມເີງິນແລ້ວກໍໄປໄຖ່ຫລືຊ້ືເອົາຄືນ.   ການໄຖ່ຄືນນ້ັນມີຄ່າເພາະອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຖືກຊືຄ້ ືນ
ດວ້ຍຣາຄາອັນແພງ (1 ກຣທ 6:20). 
           ອງົພຣະເຢຊເູອງຊົງເປນັຄ່າໄຖ່ຈາກຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ ຖ້າຈະໃຊ້ຄໍາເວ້ົາທາງກົດໝາຍແລ້ວແມ່ນ ການຖວາຍເພ່ືອ
ບາບ.    ໃນພາສາເຮັບເຣີແມ່ນ ກັບປ໋າ ໝາຍຄວາມວ່າ ìປົກເອົາໄວ້î  ໃນພຣະຄັມພີເດີມແລ້ວແມ່ນການເອົາສັດມາຂ້າຖວາຍແທ
ນທີແ່ທ່ນບູຊາເພ່ືອຄວາມຜິດບາບຂອງຜູ້ທ່ີເຂ້ົາໄປນະມັສການໃນ  ພຣະວິຫານ.  ຄໍານ້ີໝາຍເຖິງຂ້ີຊີທ່ີໂນອາເອົາມາຕາບເຮືອ 
ເພື່ອຊ່ອຍຊວິີດຂອງຄົນແລະສັດໃນເຮືອນ້ັນໃນ  ສມັຍພ ຍັວິບັດນ້ໍາຖ້ວມໂລກ. 
            ຂໍ ້26  ກາ່ວວ່າພຣະເຈົາ້ໄດສ້ະແດງຄວາມບຣິໍສຸດຕ່ໍສະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາທ່ີພວກເຮົາສົມຄວນໄດ້ຮັບ
ການຕັດສິນລົງໂທດ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງຄືນໃໝ່ໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນສະພາບບໍຣິສຸດດ້ວຍອົງພຣະເຢຊູຊຶ່ງເປນັພຣະຄນຸຊອ້ນພຣະຄນຸ.    
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ ແລະໄດ້ເປັນຜູ້ປະທານຄວາມບໍຣິສຸດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີເຊື່ອ. 

      

4. ການເປນັຄົນສິນທມັຈາກພຣະເຈົາ້ໄດຖ້ືກຮບັຮູ:້ (ໂຣມ 3:27-31) 
       ຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເທ່ົານ້ັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ, ບ່ໍແມ່ນການເຮັດເອົາເອງໄດ້.  ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້
ປະທານໃຫ້ເພ່ືອບ່ໍໃຫຄົ້ນນ່ຶງຄົນໃດອວດຕົວໄດ້.  ການເຮັດດີທໍາດີກໍໄດ້ດີ ເຊ່ືອໃນສາສນາເປັນສ່ິງດີ, ແຕ່ບ່ໍສາມາດຮັບຄວາມລອດ
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ພ້ົນຈາກບາບໄດ້.  ອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ປະຕິເສດບ່ໍໃຫ ເ້ຮັດດີ ແຕ່ຄວາມເຮັດດີນ້ີເປັນຜົນນໍາໄປໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພ
ຣະເຢຊູ.   
      ການກາຍເປັນຄົນສິນທັມໂດຍພຣະຄຸນທາງຄວາມເຊ່ືອ; ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມກົດບັດຍັດເພາະມັນນໍາໄປເຖິງໃຫ້ມີການເຊ່ືອ
ຟັງ ເພ່ືອຖືກແຍກອອກໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການເປັນຄົນສິນທັມນ້ີບ່ໍແມ່ນເຮັດຕາມກົດໝາຍ ແຕ່ແມ່ນການປະ
ຕິດບັດໃນຄວາມເຊ່ືອຟັງອົງພຣະເຢຊູ.  ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ພຣະອົງສະເດັດມາເພ່ືອຈະປະທານຊີວິດໃຫຢ່້າງຄົບບໍຣິບູນ (ໂຢຮັນ 
10:10). 
         ການຈະເຣີນຂ້ຶນເປັນເໝືອນອົງພຣະເຢຊູນ້ັນບ່ໍແມ່ນພວກເຮົາເຮັດໄດ້ຢ່າງຄົບບໍຣິບູນໃນຊີວິດນ້ີ,  ແຕ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ພ ົບ
ກັບສັນຕິສຸກພ້ອມກັບຄວາມຍິນດີເພາະພຣະອົງປະທານໃຫ້ເປັນຄົນສິນທັມ. ສິນທັມນໍາພາພວກເຮົາໃຫ້ປ່ຽນແປງທາງໃນຈິດໃຈ 
(12:1-2) ຖິ້ມຊວິີດເກ່ົາແລະເອົາຊີວິດໃໝ່, ເປັນຄົນສິນທັມ (ເອເຟໂຊ 4:20-24). ພວກເຮົາອາດເວ້ົາເໝືອນອາຈານໂປໂລວ່າ ບ່ໍ
ແມ່ນຕົວເອງເຮັດໄດ້ໝົດ ຫລືຕົວເອງເປັນຄົນປະເສີດ, ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ຫລັກໄຊຕາມທ່ີອົງພຣະຄຣິດໄດ້ປະທານໃຫ້. (ຟ
ລປ 3:12) 

 
ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້?  

     ໃນບົດຮຽນປະກາດເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດໄດ້ໃຊ້ປ້ຶມໂຣມປະກາດໃຫ້ຄົນຮັບເອົາຄວາມພ້ົນແບບງ່າຍໆ. ສ່ີຂ້ໍ
ຂ້າງລຸ່ມນ້ີສາມາດເອົາປະກອບໃຊໃ້ນການປະກາດກັບຄົນອ່ືນ: 
 

1. ໂຣມ 3:23 ປະກາດວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນເປັນຄົນຜິດບາບ  ແລະຂາດຈາກພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

2. ໂຣມ 6:23 ບອກພວກເຮົາວ່າຄ່າຈ້າງຂອງຄວາມບາບຄືຄວາມຕາຍ. 
 

3. ໂຣມ 5:8 ຍ້ັງຢືນວ່າໃນຂນະພວກເຮົາຍັງເປັນຄົນຜິດບາບ ພຣະເຈ້ົາຍັງຮັກພວກເຮົາ, ແລະອົງພຣະ
ຄຣິດໄດ້ຕາຍແທນບ່ອນເຮົາ. 

 
4. ໂຣມ 10:9 ສັນຍາວາ່ຖ້າພວກເຮົາຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູເປັນເຈ້ົາຊວິີດແລະເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ

ປະທານໃຫ້ພຣະເຢຊຄືູນມາຈາກຕາຍ ພວກເຮົາກ ໍໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນ. 
 
ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້ແຍກເຮົາອອກຈາກພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມທ່ຽງທັມຂອງ
ພຣະອົງຕ່ໍພວກເຮົາຜ່ານທາງພຣະຄໍາແລະອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ    ດ້ວຍການສ້ິນພຣະຊົນເປັນຄ່າໄຖ່ບາບ 
ແລະດ້ວຍພຣະຄຸນທ່ີມີຕ່ໍພວກເຮົາ ພວກເຮົາຈ່ຶງໄດ້ເຊ່ືອຟັງ   ໃນທ່ີສຸດພຣະເຈ້ົາຖືວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນຊອບ
ທັມ.   ທ່ານຍອມທ່ີຈະຮັບເອົາຂອງພຣະຣາຊທານທ່ີໃຫ້ລ້າໆຈາກອົງພຣະເຢຊູແລ້ວບ່ໍ? ທ່ານຍອມທ່ີຈະຮັບ
ເອົາຄວາມພ້ົນມາເປັນຂອງຂວັນໂດຍການເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູບ່ໍ? 
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ຄໍາຖາມ 
 

1. ຕາມບົດຮຽນໃນວັນນ້ີ ໃຫ້ທ່ານອະທິບາຍຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຕົນເອງຕາມຄໍາທ່ີເວ້ົາວາ່:ເປັນຄົນ
ສິນທັມ, ບາບ, ເປັນຄົນຖືກຕ້ອງ, ການໄຖ່ບາບ, ແລະການຖວາຍເພ່ືອຄວາມບາບ. 
 

2. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມເມດຕາກັບພຣະຄຸນເປັນແນວໃດ? 
 
 

3. ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງເຖິງການປະຕິບັດເພ່ືອຈະກາຍເປັນຄົນສິນທັມ    ແລະມີຄວາມເຊ່ືອໃນ 
ພຣະເຈ້ົາ. 
 

4. ອະທິບາຍວິທີຮັບເອົາຄວາມພ້ົນເປັນຂອງພຣະຣາຊທານ     ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດ
ບາບໃນຊີວດິເປັນປະຈໍາ. 

 
 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ5 
ຕວົຢາ່ງຂອງຄວາມເຊືອ່ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ໂຣມ 4 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຣມ 4 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຊີວດິຂອງອັບຣາຮາມເປັນຊີວິດຂອງຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອດີ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເຮັດວທີິໃດທ່ີພວກເຮົາຈະສະແດງຄວາມເຊ່ືອເໝືອນອັບຣາຮາມ

ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພື່ອໃຫມ້ຄີວາມເຊ່ືອຢ່າງນ້ັນ   ກໍຕ້ອງມີຄວາມສັມພນັທ່ີດີກັບອົງ    ພຣະຜ ູ ້ເປັນ

ເຈ້ົາ ແລະຕັດສິນໃຈທ່ີຈະເອົາຕົວຢ່າງຈາກຄວາມເຊ່ືອຂອງຮັບຣາຮາມມາປະ
ກອບໃຊ້ໃນຊີວດິ. 

 
ບົດນໍາ 

        ອັບຣາຮາມໄດ້ຖືກປະກາດວ່າເປັນຄົນຊອບທັມຈາກພຣະເຈ້ົາກ່ອນຈະມີພຣະບັດຍັດຕ່າງໆ.  ດ່ັງນ້ັນ,   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາຕ່ໍ
ເພ່ິນວ່າ   ເພ່ິນເປັນຄົນສິນທັມແລະໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງເພ່ິນເປັນຄົນສິນທັມໂດຍຄວາມເຊ່ືອຢ່າງດຽວ.   ບົດຮຽນວັນນ້ີພວກເຮົາຈະ
ໄດ້ສຶກສາວ່າການເປັນຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາຖືວ່າຖືກຕ້ອງຫລືມີສິນທັມນ້ັນບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນຢູ່ກັບການກະທໍາຂອງມະນຸດ ແຕ່ຕ້ອງອາສັຍຄວາມ
ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ. 

 

1. ການປະຕບິັດໃຊກ້ານບໍໄ່ດ້: (ໂຣມ 4:1-8) 
  ອາຈານໂປໂລ ໄດ້ເວົາ້ເຖິງການເປັນຄົນສິນທັມດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະຍ້ັງຢືນວ່າໂດຍທາງນ້ີເທ່ົານ້ັນທ່ີ

ມະນຸດຈະກາຍເປັນຄົນສິນທັມໄດ້.  ເພ່ິນຍັງອ້າງເຖິງພຣະຄັມພີເດີມເປັນຕ້ົນເຫດຈາກປະວດັສາດໃນຊວິີດ
ຂອງພວກຢິວເຊ່ັນ: ອັບຣາຮາມ ແລະດາວິດຜູ້ເປັນກະສັດຂອງພວກຢິວ. 

   ປະວັດສາດຂອງພວກຢິວຜູ້ເປັນຊາດທ່ີພຣະເຈ້ົາເລ ືອກນ້ັນບ່ໍໄດ້ເລ້ີມຈາກການຮັບພຣະບັດຍັດສິບປະ
ການທີ່ພູເຂົາຊນີາຍ ແຕ່ແມ່ນເລີ ້ມຈາກອັບຣາຮາມ ຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງຄວາມສັມພັນຊ່ຶງເປັນຜົນສະທ້ອນ
ໄປຫາຄົນທັງໂລກ (ປຖມ 12:3).     ອາຈານໂປໂລໄດ້ບອກວ່າ ອັບຣາຮາມບ່ໍເປັນບິດາຂອງພວກເຮົາທາງ
ດ້ານຮ່າງກາຍ (ໂຣມ 4:1) ແຕ່ເປັນພ່ໍແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອຊ່ຶງຖືວ່າເປັນຄົນສິນທັມ (ໂຣມ 4:3).    ການທ່ີເປັນບິ
ດາແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອນ້ີຮວມທັງຄົນຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ທ່ີເຂ້ົາມາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ (ຄາລາເຕັຽ 3:6-8). 

ພວກຢິວຖືວາ່ອັບຣາຮາມເປັນພ່ໍຂອງຊາດເຂົາ ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ອັບຣາຮາມເປັນ
ຜູ້ສໍາຄັນຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າອັບຣາຮາມໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ເຖິງເຣ່ືອງການເປັນຄົນສິນທັມ
ຊ່ຶງບ່ໍຂ້ຶນກັບກົດບັດຍັດໃນຂ້ໍທີ 1.      ອັບຣາຮາມໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງການກາຍເປັນຄົນສິນທັມໂດຍການປະຕິບັດ
ຕາມ ຄວາມເຊືອ່ ຄືເພ່ິນຍອມຖວາຍອີຊາກຜູ້ເປັນລູກຊາຍ (ປຖມ 22).  ມັນເປັນຄວາມຜິດທ່ີພວກຢິວເຊ່ືອ
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ວ່າອັບຣາຮາມໄດ້ສໍາເຣັດຕາມມາຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ   ເພາະເພ່ິນໄດ້ເຊືອ່ຟັງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການຖວາຍ
ລູກຊາຍເທິງພູເຂົານ້ັນແລະກ ຍັໍງມີຫລາຍໆສາສນາທ່ີເຊືອ່ຢ່າງນ້ັນຄືກັນໃນທຸກວນັນ້ີ. ແຕ່ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈໃຫ້ຖືກ
ຕ້ອງວ່າການທ່ີພຣະເຈ້ົາຖືວາ່ມະນຸດກາຍເປັນຄົນສິນທັມນ້ັນຕ້ອງອາສັຍຄວາມເຊືອ່ຟັງເທ່ົານ້ັນ. 

 ອັບຣາຮາມໄດ້ຮຽນຮູ້ບາງສ່ິງຢ່າງທ່ີບ່ໍເໝືອນຄວາມນຶກຄຶດຂອງຄົນທ່ົວໄປເພາະເພ່ິນໄດ້ກ່າວວ່າການທ່ີ
ເປັນຄົນສິນທັມນ້ັນບ່ໍໄດ້ມີມາຍ້ອນການປະຕິບັດ. (ປຖມ 15:6) ບາງຄົນເຊ່ືອວ່າຄົນໃນສມັຍພຣະຄັມພີເດີມ
ໄດ້ພ້ົນດ້ວຍການປະຕິບັດ  ແລະຄົນໃນສມັຍພຣະຄັມພີໃໝ່ໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ.   ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ
ວ່າທັງພວກຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນດ້ວຍພຣະຄ ນຸທາງຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນ. 

 ເພ່ືອອະທິບາຍວ່າການເປັນຄົນສິນທັມດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອນ້ັນ ອາຈານໂປໂລໃຫ້ສ່ິງປະກອບເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາ
ໃຈວ່າເປັນເໝືອນກັບໄດ້ຮັບຂອງຂວັນ. ເມ່ືອຄົນເຮັດວຽກການກໍໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານເປັນຂອງທັມມະດາ ແຕ່
ເມ່ືອຄົນບ່ໍໄດ້ເຮັດຫຍັງແລະໄດ້ຮັບນ້ັນກໍເປັນຂອງຂວັນເໝືອນຢ່າງຄວາມພ້ົນ. ຂອງຂວັນຫລືພຣະຄ ນຸໄດ້ມາ
ແທນການລົງໂທດເພາະບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດມີຊີວິດຢ່າງບໍຣິສຸດໄດ້. ໂຣມ 6:23 ໄດ້ກ່າວວ່າຄ່າຈ້າງຂອງຄວາມ
ບາບຄືຄວາມຕາຍ ແຕ່ຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈ້ົາຄືຊີວດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ
ເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ. 

 ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງການເປັນຄົນສິນທັມດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຊ່ຶງບ່ໍຂ້ຶນກັບການປະຕິບັດ ເພ່ິນໄດ້ຍົກ
ເອົາພຣະຄັມເດີມທ່ີກະສັດດາວິດໄດ້ກ່າວໃນເພງສັຣເສີນ 23.  ກະສັດດາວິດໄດ້ເຮັດຜິດບາບໂດຍການຫ້ິຼນ
ຊູ້ກັບນາງບັດເຊບາ ແລະຂ້າອູຣິຢາຜູ້ເປັນສາມີຂອງນາງ (2 ຊາມູເອັນ 11).   ກະສັດດາວິດຮູ້ວ່າສ່ິງນ້ັນເປັນ
ການລ່ວງເກີນ (ຜິດກົດໝາຍ) ແລະເປັນບາບຫລືຜິດພາດ. ເຫັນວາ່ພຣະເຈ້ົາຈະເອົາສ່ິງນ້ັນມາຕ່ໍສູ້ພວກເຮົາ 
ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ປົກປ ດິຫລືອັດໄວ້ ແລະບ່ໍຖືເປັນຄວາມຜິດເພາະພວກເຮົາທ່ີໄດ້ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຊຶ່ງພວກ
ເຮົາບ່ໍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍການເພ່ິງຕົນເອງ. 

  

2. ການເຮດັຕາມພທິຕີັດກໍຍ ັງບໍພ່ຽງພ:ໍ (ໂຣມ 4:9-12) 
      ພິທຕັີດໄດ້ຈົດໄວ້ໃນປະຖົມມະການ 17:10-14 ຊ່ຶງເປັນສັນຍາລັກລະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາກັບອັບຣາຮາມ.  ພຣະເຈ້ົາສັນຍາວ່າ
ພຣະອົງຈະອວຍພຣະພອນຕ່ໍໂລກຜ່ານທາງອັບຣາຮາມ (ຄລຕ 3:8).     ອາຈານໂປໂລຖາມວ່າພຣະພອນຈະມີຕ່ໍຜູ້ຮັບພິທີຕັດ
ເທ່ົານ້ັນຫລືບ່ໍ ເພາະເພ່ິນເປັນຄົນກ່າວວ່າການເປັນຄົນສິນທັມບ່ໍແມ່ນດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອທີ່
ອັບຣາຮາມມໃີນພຣະເຈ້ົາ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ນໍາພາໃຫຜູ້້ອ່ານຄິດເຖິງເວລາອັບຣາຮາມເປັນຄົນສິນທັມກ່ອນເພ່ິນໄດ້ຮັບພທິຕັີດ.    
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເອົາອັບຣາຮາມ ບົດ 12 ແລະປະກາດວ່າເພ່ິນເປັນຄົນສິນທັມຕາມປ້ຶມປະຖົມມະການບົດ 15.   14 ປີຕ່ໍມາອັບ
ຣາຮາມໄດ້ຮັບພິທີຕັດໃນບົດ 17     ຊ່ຶງບອກວ່າອັບຣາຮາມບ່ໍເປັນຄົນສິນທັມດ້ວຍການຮັບພິທີຕັດ ແຕ່ພທີິຕັດເປັນສັນຍາລັກວ່າ
ເພ່ິນເປັນຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາເລືອກເອົາໄວ້ຕ່າງຫາກ. 
     ພວກອັຄສາວົກໄດ້ປະເຊີນກັບຄໍາຖາມເຖິງພິທີຕັດເວລາປະຊຸມກັນທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມເພາະມີບາງຄົນມາຈາກເມືອງອັນຕິໂອກ
ສອນວ່າ ທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນເລີຍ ຈົນທ່ານໄດ້ຮັບພິທີຕັດຕາມທໍານຽມຂອງໂມເຊ (ກຈກ 15:1).  ເປໂຕໄດ້ບອກຄົນທ່ີມາ
ປະຊຸມກັນນ້ັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກເອົາເພ່ິນເປັນຄົນປະກາດຕ່ໍຄົນຕ່າງຊາດ.  ເພ່ິນໄດ້ປະກາດຕ່ໍໄປວ່າ, ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຮູ້ເຖິງຈິດ
ໃຈໄດ້ບອກວ່າພຣະອົງໄດ້ຮັບເອົາພວກເຂົາໂດຍການປະທານອົງພຣະວິນຍາບໍຣິສຸດໃຫ້ ເໝືອນກັບພວກຢິວໄດ້ຮັບ.   ພຣະເຈົ້າບໍ່
ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄົນຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊໍາຮະຈິດໃຈດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ. (ກຈກ 15:8-9). 
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       ມຄີວາມໝາຍຢ່າງໃດທ່ີວ່າອັບຣາຮາມໄດ້ຮັບພິທຕັີດເປັນສັນຍາລັກ ແລະຖືກຕີກາໃຫ ້ເປັນຄົນສິນທັມດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ?   
ການທ່ີອັບຣາຮາມຮັບພິທີຕັດໄດ້ບອກເຖິງຄວາມເຊ່ືອ ແລະເພ່ິນກາຍເປັນຄົນຊອບທັມກ່ອນຮັບພິທີຕັດ.  ໃນທ່ີສຸດເພ່ິນໄດ້ກາຍ
ເປັນພ່ໍຂອງຄວາມເຊ່ືອ ບໍແ່ມ່ນພ່ໍຂອງການຮັບພິທີຕັດ. 
  

3. ກດົບັດຍັດຍງັມຂີອບເຂດ: (ໂຣມ 4:13-17) 
       ຖ້າວ່າການກະທໍາບ່ໍດີພໍ ແລະພິທຕັີດກໍບ່ໍສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາເປັນຄົນຊອບທັມໄດ້ ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າການເຊ່ືອຟັງພຣະບັດ
ຍັດເດພຽງພໍບ່ໍ? ພຣະເຈ້ົາສັນຍາກັບອັບຣາຮາມໃຫ້ເປັນຄົນຊອບທັມນ້ັນມີກ່ອນສິນພິ ທີຕັດຮ້ອຍປີກ່ອນພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານພຣະ
ບັດຍັດສິບປະການ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍວ່າກົດບັດຍັດບອກໃຫ້ມະນຸດເຮົາຮູ້ເຖິງຄວາມຜິດບາບເພ່ືອພວກເຮົາຈະຕ້ອງ
ເພ່ິງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫພ້ົ້ນ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນໃນປ້ຶມ ຄາລາເຕັຽ 2:21 ວ່າ, ìເຮົາຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນໂມ
ຄະ ເພາະວ່າຖ້າຄວາມຊອບທັມໄດ້ມາທາງພຣະບັດຍັດແລ້ວ ພຣະຄຣິດກໍຊົງສ້ິນພຣະຊົນໂດຍບ່ໍມີປໂຍດ.î 
        ຄໍາເວ້ົາພຣະສັນຍາໃນປ້ຶມໂຣມ 4:16 ໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍອັບຣາຮາມໃນປ້ຶມປະຖົມມະການ ບົດ 
17:2-4 ແລະໄດ້ສໍາເຮັດໃນອົງພຣະເຢຊູ.  ໃນຄາລາເຕັຽ 3:16 ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນວ່າ, ìບັນດາພຣະບັນຍັດທ່ີຊົງກ່າວແກ່ອັບ
ຣາຮາມ ແລະແກ່ເຊ້ືອສາຍຂອງເພ່ິນນ້ັນ ບ່ໍໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ  ìແລະເຊ້ືອສາຍທັງຫລາຍ ເໝືອນກັບວ່າແກ່ຄົນທັງຫລາຍ ແຕ່ເໝືອນ
ກັບວ່າແກ່ຄົນຜູ້ດຽວ ຄືແກ່ເຊ້ືອສາຍຂອງທ່ານຊ່ຶງເປັນພຣະຄຣິດ.î ການທ່ີເຮັດຕາມພຣະບັດຍັດນ້ັນມີກົດຈໍາກັດທ່ີຈະກ້າວໄປເຖິງ
ຄວາມຊອບທັມ.  ຢາໂກໂບໄດ້ຂຽນວ່າ ຖ້າພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະບັດຍັດຂ້ໍດຽວພວກເຮົາກໍເຮັດຜິດທັງໝົດ (ຢກບ 2:10).  
ດ່ັງນ້ັນ, ການເປັນຄົນຊອບທັມຕ້ອງມາຈາກຄວາມເຊ່ືອຟັງ ບ່ໍແມ່ນການປະຕິດບັດ. 

      

4. ຄວາມເຊືອ່ເທົາ່ນ້ັນພຽງພ:ໍ (ໂຣມ 4:18-25) 
       ເຖິງຈະໝົດຫວັງຕາມສາຍຕາມະນຸດແລ້ວເພາະຜູ້ເປັນພັລຍາແລະຕົນເອງມີອາຍຸແກ່ເກີນຄວນ ອັບຣາຮາມມີຫວັງເພາະໄດ້
ເຊ່ືອ (4:18ກ)   ໃນຄວາມຫວັງນ້ັນໄດ້ຊ້ີນໍາເຖິງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນຍາຈະປະທານເຊ້ືອສາຍໃຫ້. ອັບ
ຣາຮາມເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອໝ້ັນໃນຕົນເອງ ເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຈະເຮັດສ່ິງທ່ີມະນຸດເຮັດໄດ້ຍາກ.     ດ່ັງນ້ັນ,  ອັບຣາຮາມຈ່ຶງ
ກາຍເປັນພ່ໍຂອງຄວາມເຊ່ືອ (4:22).   ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມຜິດເພາະເປັນມະນຸດ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊງົຖືວ່າເພ່ິນເປັນຄົນເຕັມປ່ຽມ
ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ. 
       ອາຈານໂປໂລໄດ້ເຊ່ືອມຄວາມເຊ່ືອຂອງອັບຣາຮາມໃສ່ພຣະເຈ້ົາວ່າ ພຣະອົງຈະປະທານເຊ້ືອສາຍໃຫ້ ແລະພຣະເຈ້ົາຜູ້ນ້ັນ
ແຫລະຈະເຮັດໃຫອົ້ງພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ (4:24).     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ້ິນ   ພຣະຊົນເພ່ືອຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ 
ແລະພຣະອົງໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນສິນທັມ (4:25).  ຕົວຢ່າງຄວາມເຊ່ືອຂອງອັບຣາຮາມບອກພວກເຮົາ
ວ່າການປະຕິດບັດ, ພຣະບັນຍັດ, ພິທຕັີດບ່ໍສາມາດເຮັດໃຫ້ມະນຸດເປັນຄົນຊອບທັມໄດ້, ແຕ່ຄວາມເຊ່ືອເທ່ົານ້ັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ
ຢຶນຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້. (ຄລຕ 3:6-7). 

  
ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້?  

        ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ໃນຊີວດິຂອງອັບຣາຮາມ ແລະກະສັດດາວິດ.  ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ມອງເຫັນຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນຜິດບາບ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ຊວິີດຂອງສອງຄົນຜູ້
ເປັນຄົນບາບ ໃຫ້ຄົນນ່ຶງເປັນພ່ໍຂອງຊາດໃຫຍ່ແລະພ່ໍຂອງຄວາມເຊືອ່ (ອັບຣາຮາມ) ແລະປະທານໃຫ້ອີກຄົນ
ນ່ຶງເປັນຜູ້ມີພລັງແລະຜູ້ນໍາທ່ີສັດຊືເ່ຖິງຈະມີຊວິີດຜິດພາດ (ກະສັດດາວິດ).  ໃນສອງຄົນນ້ີພຣະເຈ້ົາຖືວ່າເປັນ
ຄົນຊອບທັມເພາະເປັນຂອງຂວັນຈາກພຣະເຈ້ົາຊຶງ່ພວກເຂົາເຮັດເອງບ່ໍໄດ້.    ພວກເຮົາໄດ້ກາຍເປັນຄົນສິນ
ທັມກໍດ້ວຍພຣະຄຸນທາງຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊຄູຣິດເທ່ົານ້ັນ.   
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ຄໍາຖາມ 
1. ການກະທໍາຂອງພວກເຮົາໃນການອ້ອນວອນ, ຖວາຍ, ແລະອືນ່ໆກາຍເປັນທາງທ່ີພວກເຮົາໃຊ້ໃຫ້

ເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍໃນຕົວເຮົາຢ່າງໃດ? 
 

2. ເປັນຫຍ ັງການທ່ີເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າຍັງຜິດພາດຢູ່? 
 

3. ເປັນຫຍັງຈ  ່ຶງເປັນການຍາກທ່ີຈະຮັບເອົາຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈ້ົາໃນການເປັນຄົນສິນທັມ? 
 

4. ວິທີໃດທ່ີຂ້າພຣະເຈ້ົາຈະໃຊ້ຄວາມຫວັງໃນຊີວດິເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຫວັງນ້ັນກາຍເປັນຈິງ? 
 

5. ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ?   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ6 
ຕວົຢາ່ງຂອງຄວາມເຊືອ່ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ໂຣມ 5:1-11 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຣມ 5:1-11 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງອອກມາໃນການຖວາຍຕົວ

ຂອງອົງພຣະເຢຊູຊຶງ່ເປັນຕ້ົນຕໍຂອງຄວາມຫວັງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ມີຄໍາຖາມວ່າ ທ່ານຍິນດີທ່ີຈະຕາຍເພ່ືອສັດຕຣູບໍ?່ 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພື່ອໃຫມ້ຄີວາມຮູ້ຈັກຄວາມຮັກອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ   ແລະປະສົບກັບ

ຄວາມຫວັງພ້ອມດ້ວຍຄວາມຍິນດີທ່ີພຣະອງົມໃີຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີເຊື່ອ. 

ບົດນໍາ 
         ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົາ້ທີ່ໄດ້ສະແດງອອກມາຜ່ານການຖວາຍຕົວຈົນສ້ິນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູເພ່ືອມະນຸດຊາດໄດ້
ນໍາເອົາຄວາມຫວັງແລະຄວາມຍິນດີມາສູ່ຊວີິດ.    ພຣະເຈົາ້ໄດປ່້ຽນສັດຕຣູໃຫກ້າຍມາເປັນເພ່ືອນໄດ້. 

 

1. ຄາໍພະຍານເຖງິເຣືອ່ງພຣະຄຸນ: (ໂຣມ 5:1-4) 
ທຸກເຣ່ືອງທ່ີອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນຈາກບົດ 1 ເຖິງບົດ 4 ໃນປ້ຶມໂຣມນ້ີໄດ້ປ ູທາງມາເຖິງບົດ 5. ອາຈານ

ໂປໂລໃຊ້ຄໍາເວ້ົາ ເຫດສັນນ້ັນເພ່ືອຫັນປ່ຽນເນື ອ້ຄວາມໃນຂ້ໍ 1 ໃນບົດ 4 ຄືວ່າອັບຣາຮາມບ່ໍໄດ້ກາຍເປັນຄົນ
ສິນທັມຍ້ອນການປະຕິບັດ, ໂດຍພິທີຕັດຫລືໂດຍພຣະບັດຍັດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ. ຄວາມຊອບທັມໄດ້ມາ 
ໂດຍເຊ່ືອໃນການໄຖ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູ  ເພາະທຸກຄົນທ່ີເຊືອ່ເທ່ົານ້ັນກໍໄດ້ຖືກປະກາດຈາກພຣະເຈ້ົາວ່າເປັນ
ຄົນຊອບທັມ. 

     ຄໍາເວ້ົາວ່າເປັນຄົນຖືກຕ້ອງນ້ັນມີຄວາມໝາຍວາ່ໄດ້ສໍາເຣັດແລ້ວ ບ່ໍແມ່ນກໍາລັງຈະສໍາເຣັດ ຄືຄວາມ
ບາບໄດ້ຖືກແກ້ແລ້ວດ້ວຍການສ້ິນພຣະຊົນແລະການຟ້ຶນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊຄູຣິດ. ໃນໂຣມ 5:2 ຄໍາ
ເວ້ົາ ທ່ີຖືກຕ້ອງນ້ັນແມ່ນເປັນທາງໄປຫາ ໃຫ້ເຂ້ົາໄປໄດ້ເພ່ືອຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.     ໄດ້ຮັບ ຫລືຢືນຢູ່ 
ເປັນຄໍາກິຣຍິາທ່ີບອກເຖິງສໍາເຣັດຜ່ານມາຈາກອະດ ດີແລະຍັງມີຜົນດີໃນປັຈຸບັນ (ອຟຊ 3:12). ຄໍາວາ ່ຢືນຢູ່
ໝາຍເຖິງໝ້ັນຄົງໃນຄວາມເຊ່ືອ.  ພວກເຮົາມີທາງເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາໄດ້ (ເຮັບເຣີ 4:16). 

ສັນຕິສຸກກໍເໝືອນກັບການຖືກຕ້ອງແມ່ນການກະທໍາຂອງພຣະເຈ້ົາເພາະມະນຸດບ່ໍສາມາດຈະກະທໍາໃຫ້
ມີສັນຕິສຸກໄດ້ເລີຍ.  ຄວາມໝາຍຂອງສັນຕິສຸກແມ່ນສ່ິງທ່ີໄດ້ແຍກອອກໄປແລະໄດ້ກັບຄືນດີກັນ.  ສັນຕິສຸກ
ນໍາໄປເຖິງຄວາມຊອບທັມໂດຍບ່ໍຢ້ານທ່ີຈະໄປຢືນຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງພຣະເຈ້ົາ 

ໄດ້ຫາຍໄປກັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເມ່ືອພວກເຮົາຮັບເອົາອົງພຣະຄຣິດຜູ້ນໍາສັນຕິສຸກມາໃຫ້. 
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ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າຊີວດິສັນຕິສຸກນ້ີບ່ໍແມ່ນວ່າບ່ໍມີບັນຫາອັນໃດ;  ບັນຫາຕ່າງໆນ້ັນບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອບ່ໍມີ
ສັນຕິສຸກກັບພຣະເຈ້ົາ. ຂ້ໍ 3-4 ອາຈານໂປໂລຍັງບອກເຖິງບັນຫາທ່ີເພ່ິນປະເຊີນ.  ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຍັງມີບັນຫາແລະ
ບັນຫານ້ັນບ່ໍແມ່ນການລົງໂທດອັນໃດ ຫລືຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາປະຖ້ິມ.   

ບ້ັນປາຍໃນຊວິີດຂອງຄຣິສຕຽນຈະພົບຄວາມສໍາເຣດັແລະຊຍັຊະນະ. ອາຈານໂປໂລສອນວ່າຄຣິສຕຽນ
ຄວນມີຄວາມຍິນດີຖ້າມກາງຄວາມເປັນທຸກ (5:3-4).   ສໍາລັບອາຈານໂປໂລແລ້ວສະພາບປັດຈຸບັນບ່ໍແມ່ນ
ສ່ິງສຸດທ້າຍ     ເພາະຄວາມເຈັບໄຂ້ໄດ້ພະຍາດນໍາໄປສູ ່ການຕາຍດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະຄວາມເຊືອ່ຖ້າມກາງ
ຄວາມເປັນທຸກເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນພຣະຄ ນຸຂອງພຣະເຈ້ົາຫລາຍຂ້ຶນ. 

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຄວາມທຸກເວດທະນາກ່ອນພຣະອົງໄດ້ຖືກຍົກຂ້ຶນສູງ (ອຊຢ 52:13-53:12).  ການ
ຮັບໃຊ້ຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ຂອງອາຈານໂປໂລເປັນເຫດໃຫ້ເພ່ິນໄດ້ຖືກຄຸກແລະຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອໃນສັດຕະວັດທີນຶ ່ງ 
ກໍໄດ້ຮັບຄວາມທຸກເໝືອນກັນ.    ອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ປະກາດຄວາມຮ່ັງມີແລະສຸຂພາບດີ ເພ່ິນຮູ້ດີເຖິງຊີວດິ
ຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູໃນໂລກນ້ີ (2 ກຣທ 7:5, 11:32).     ອາຈານໂປໂລຮູ້ດີວາ່ຄວາມເປັນທຸກທໍາ
ລາຍຄວາມເຊ່ືອ   ຄວາມທຸກຈະພາເຮົາເຂ້ົາເພ່ິງພຣະເຈ້ົາຜູ້ສາມາດປະທານຄວາມພ້ົນແລະຄວາມຫວັງໃຫ້. 

   ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມີຄວາມຫວັງເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນແລະຄືນພຣະຊົນ   ສ່ິງນ້ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີ
ຄວາມຫວັງແທ້ໃນຊີວິດເຖິງວ່າຈະມີອັນໃດເກີດຂ້ຶນກໍຕາມ. 

   

2. ຄວາມຮກັໄດຜ້ົນດີ: (ໂຣມ 5:5-8) 
     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖອກຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງເຂ້ົາມາໃນໃຈຂອງພວກເຮົາ.  ຕາມພາສາກຣີກແລ້ວບອກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖອກ
ຄວາມຮັກອັນມະຫາສານເໝືອນດ່ັງຝົນຕົກລົງມາຫ່າໃຫຍ່.  ໜ້າທ່ີຂອງອົງພຣະວິນຍານກໍຄືເພ່ິນໄດ້ປະທານຄວາມຮັກຂອງພຣະ
ເຈ້ົາມາເຖິງພວກເຮົາ    ສ່ິງນ້ີເປັນຂອງພຣະຣາຊທານເຮັດໃຫ້ຄວາມຫວັງຂອງຄຣິສຕຽນເປັນຈິງເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງໃຫ້
ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນທ່ີໄມກ້າງແຂນ ຊ່ຶງເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອອົດທົນຕ່ໍຄວາມທຸກທໍຣະມານ. 
     ຄວາມຮັກອັນໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ ສ້ະແດງອອກມາໃນອົງພຣະເຢຊູນ້ັນປລາດສຸດເພາະພຣະອົງຊົງຮັກທຸກຄົນສເມີກັນ.    ພ
ຣະເຢຊໄູດ້ຕາຍເພ່ືອຄົນບາບ ເພ່ືອສັດຕຣູ ບ່ໍພຽງແຕ່ໝູ ເ່ພ່ືອນເທ່ົານ້ັນຕາມພຣະຄັມ ພີໂຢຮັນ 15:13.     ສິ່ງນີຄ້ວນເຮັດໃຫພ້ວກ
ເຮົາຖ່ອມຕົວຕ່ໍຄົນອ່ືນເຖິງເຂົາຈະເປັນຄົນທ່ີເຊ່ືອຫລືບ່ໍເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດກໍຕາມ. ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຮັກທຸກຄົນໃນໂລກເພາະ
ພວກເຂົາກໍຖືກສ້າງຂ້ຶນມາຈາກພຣະເຈ້ົາຄືກັນກັບພວກເຮົາ. 
     ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍຜູ້ທ່ີຊອ່ຍຕົນເອງບ່ໍໄດ້.  ພຣະເຢຊໄູດ້ສ້ິນພຣະຊົນແທນຜູ້ອ່ອນແອ ແລະເປັນຄົນຜິດບາບ.  (5:8).  ພຣະເຈ້ົາຊງົ
ສະແດງຄວາມຮັກທັນເວລາສເມີ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄວາມຈິງນ້ີໃນຄາລາເຕັຽ 4:4 ì...ໃນເມ່ືອເວລາມາເຖິງ.î     ຕາມພາ
ສາກຣີກແລ້ວອາຈານໂປໂລໃຫ້ຄໍາເວ້ົາ ຄາຍໂຣດ ແປວ່າເວລາ ຕາມລະດູ ບ່ໍໃຫ້ໃຊ ້ໂຄຣໂນຊຶງ່ແປວາ່ 24/7. ພຣະເຈົາ້ໃຊ້ຄາຍ
ໂຣດເປັນຕົວຢ່າງເວລາພຣະອົງ ໄດ້ກ່າວກັບພວກສາວົກໃນປ້ຶມກິຈການ 1:7,   ìບ່ໍແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງພວກທ່ານຈະຮູ້ເວລາຫລືຍາມ
ກາໍນົດ ຊຶງ່   ພຣະບດິາ 
ຊົງຕ້ັງໄວ້ດ້ວຍສິດຂອງພຣະອົງເອງ.î  ຄາຍໂຣດແມ່ນເວລາໂອກາດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
     ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຫວັງໃນສະງ່າຣາສີຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ນ້ີແມ່ນຄວາມຫວັງອັນສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ
ແລະໄດ້ຖືກແຍກອອກເອົາໄວ້ດ້ວຍອົງພຣະຄຣິດ.  ນ້ີເປັນຄວາມຫວັງທ່ີຊົງສັນຍາເອົາໄວ້ດ້ວຍການຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ນ້ີບ່ໍ
ແມ່ນຄວາມຫວັງຕາມຄວາມປາຖນາເອົາໄວ້, ແຕ່ເປັນຄວາມຫວັງຂ້ຶນກັບການສ້ິນພຣະຊນົເພ່ືອຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາຕ່າງ
ຫາກ.  ອງົພຣະເຢຊໄູດ້ປ່ຽນສະພາບບ່ໍໃຫພ້ວກເຮົາກາຍເປັນສັດຕຣູຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ເປັນມິດສະຫາຍ ແລະຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ. 
       ການທີພ່ວກເຮົາເປັນຄົນຖືກຕ້ອງນ້ັນກໍເນ່ືອງດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງອົງພຣະເຢຊູຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫພ້ົນຈາກພຣະພິໂຣດຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ.     ຄໍາໝ້ັນໃຈຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົານ້ັນນໍາຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ (5:11).  ການເປັນຄົນຖືກຕ້ອງນ້ັນແມ່ນຂ້ຶນກັບ
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ຄວາມທ່ຽງທັມຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ການທ່ີພຣະເຈ້ົາຖືວ່າຖືກຕ້ອງນ້ັນບ່ໍແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກພາຍໃນໃຈເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ມັນເປັນສ່ິງ
ແນ່ນອນແລະບ່ໍປ່ຽນແປງ. 
        ພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ຄືນດີກັບພຣະອົງຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຊ່ຶງນໍາສັນຕິສຸກມາ. ສ່ິງນ້ີແມ່ນພຣະເຈ້ົາເຮັດເພ່ືອພວກເຮົາເໝືອນ
ກັບເຣ່ືອງລູກຜູ້ຫລົງເສັຽ (ລກ 15:11-32) ເປັນຮູບໃນການຄືນດີ.  ລູກຜູ້ທໍຣະຍົດແລະພ່ໍຜູ້ຍິນດີໃຫ້ອະພັຍແລະຍົກໂທດ ຖືວ່າລູກ
ຕາຍໄປແລ້ວຄືນມາອີກ. 
       

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້?  

     ເມ່ືອພວກເຮົາມອງເຫັນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນມິດສະຫາຍຂອງພຣະອົງດ້ວຍ
ການສິນ້ພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ ພວກເຮົາຄວນມີຄວາມຫວັງແລະຊ່ືນຊົມຍິນດີເປັນຢ່າງຍ່ິງ.   ເມ່ືອ
ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງອົງພຣະເຢຊູມາຊ່ອຍເຫລືອພວກເຮົາຕາມວັນເວລາໂດຍຍອມ
ຕາຍເພ່ືອຄວາມບາບທ່ີເຮົາມີ. ການທ່ີເປັນມິດສະຫາຍກັບພຣະເຈ້ົານ້ີບ່ໍແມ່ນພວກເຮົາເຮັດເອງໄດ້ ແຕ່ຍ ອ້ນ  
ພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕ່າງຫາກ.   
     ໃນຖານະທ່ີພວກເຮົາເປັນເພ່ືອນມິດສະຫາຍຂອງພຣະອົງພວກເຮົາຈະບ່ໍຖືກລົງໂທດ ເພາະອົງພຣະເຢຊູ
ໄດ້ຮັບໂທດນ້ັນແທນແລ້ວ.  ຖ້າມກາງຄວາມທຸກລໍາບາກພວກເຮົາຍັງມີຄວາມຫວັງເພາະພຣະອົງໄດ້ສະຖິດ
ຢູ່ນໍາພວກເຮົາ.     ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງທ່ີມີຕ່ໍພວກເຮົານ້ັນມີຫລວງຫລາຍຜ່ານທາງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິ
ສຸດ.    ເຖິງພວກເຮົາຈະເປັນໃຜ ຫລືຢູ່ແຫ່ງໃດກໍຕາມພວກເຮົາຈະມີສັນຕິສຸກແລະຄວາມຍິນດີ ຍ້ອນຄວາມ
ຮັກທ່ີພຣະອົງໄດ້ຖອກເທເທິງພວກເຮົາຢ່າງຫລວງຫລາຍນ້ັນ.   
 

ຄໍາຖາມ 

1. ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມສົງສັຍວ່າພຣະເຈ້ົາອາດຈະບ່ໍຮັບເອົາຕົນເອງໄດ້? 
 

2. ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງທ່ີຂ້າພຣະເຈ້ົາຢ້ານທ່ີສຸດໃນຊວິີດ? 
 
 

3. ຂ້າພະເຈົາ້ຈະເອົາພຣະຄ ນຸຂອງພຣະເຈ້ົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຢ່າງໃດ? 
 

4. ຄວາມເປັນທຸກເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາມີຄໍາຖາມເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຊີວິດແນວໃດ? 
 
 

5. ໃນທາງໃດທ່ີເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີນໍາຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີທ່ີສຸດມາສູ່ຊວິີດ? 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ7 
ຈາກຄວາມຕາຍສູຊ່ວິີດ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຣມ 6 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຣມ 6 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຂ່າວປະເສີດໃຫ້ຫົນທາງໄປສູ່ຊີວິດ ແລະບ່ໍແມ່ນຄໍາແກ້ຕົວເພ່ືອເຮັດບາບ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາໃຊ້ພຣະຄຸນທ່ີປະທານໃຫ້ຜ່ານຂ່າວປະເສີດເປັນຄໍາແກ້ຕົວເພ່ືອເຮັດ 

ບາບບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອສໍາຣວດເບ່ິງວ່າພວກເຮົາໄດ້ໃຊພ້ຣະຄຸນທ່ີປະທານໃຫ້ຜ່ານຂ່າວປະ 

ເສີດເປັນຄໍາແກ້ຕົວເພ່ືອເຮັດບາບບ  ່ໍ. 

ອາ່ນລວບ: ຜູ້ເຊ່ືອບາງຄົນໄດ້ເບ່ິງວ່າພຣະຄຸນເປັນເຣ່ືອງງ່າຍ ແລະບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນຊວິີດຕາມພຣະຄໍາ. 
 

ຄໍານາໍ 
 

ມີອາຈານຜູ້ນ່ຶງໄດ້ເທສນາວ່າ, "ທ່ານສາມາດຮັບເອົາພຣະຄຣິດ, ດໍາເນີນຊວິີດຕາມໃຈຊອບ, ແລະຍັງໄດ້ໄປ
ສວັນຢູ່." ເຈຕນາຂອງນັກເທດຜູ້ນ້ີຢາກບອກຜູ້ຟັງໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ພ້ົນໂດຍພຣະຄຸນ ແລະບ່ໍແມ່ນ
ການດີຂອງມະນຸດ.     ທ່ານຄິດວ່ານ້ັນຄືສ່ິງທ່ີໂປໂລຢາກສອນບ່ໍ ໃນເວລາທ່ານຂຽນວາ່ຄວາມພ້ົນເປັນຂອງ
ຂວັນຈາກພຣະເຈ້ົາ? 
 

ໂປໂລຕ້ອງການແກ້ຄວາມຄິດຜິດທ່ີວ່າ,  "ຂ້ອຍສາມາດພ້ົນໄດ້ໂດຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣດິ ແຕ່ຂ້ອຍ 
ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນແປງວິຖີຊວິີດ."   ໂປໂລສອນວາ່ຄຣິສຕຽນຢ່າໄປຮັບໃຊ້ແຜນການຂອງໂລກແຫ່ງຄວາມ
ບາບ; ແຕ່ພວກເຂົາຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ສນັບສນູນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບໂລກຂອງພຣະອົງ.  ຄຣິສຕຽນ
ຈະຕ້ອງຖວາຍຕົວໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ ແທນທ່ີຈະດໍາເນີນຊີວດິໃນຄວາມຜິດບາບ. 
 

1. ຖິມ້ຄວາມຄິດ: (ໂຣມ 6: 1-5) 
ໂຣມ 6 ແບ່ງເປັນສອງພາກໃຫຍ່. ຂ້ໍ 1-14   ເນ້ັນເຣ່ືອງເສລີພາບຈາກຄວາມບາບ,   ແລະ ຂ້ໍ 15-23  ເນ້ັນ
ເຣ່ືອງເສລີພາບໃນການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ. ໂປໂລເນ້ັນພຣະຄຸນບ່ໍແມ່ນເສລີພາບໃຫ້ເຮັດບາບ.   ບາງຄົນໄດ້
ສອນວາ່ເພາະພຣະຄຸນ ພວກເຮົາຈ່ຶງບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີວິນັຍ; ບາງຄົນໄດ້ດໍາເນີນຊວິີດໃນຄວາມບາບ ແທນທ່ີ
ຈະດໍາເນີນຊີວດິແບບຮູ້ບຸນຄຸນໃນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄໍາຖາມຂອງໂປໂລກໍຄື:  ພວກເຮົາຄວນສືບຕ່ໍເຮັດບາບ ເພ່ືອໃຫ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາມີຫລາຍຂ້ຶນຕ່ືມຊ້ັນ
ບໍ?   ໂປໂລອາດຈະໝາຍເຖິງຄໍາເວ້ົາຂອງທ່ານໃນ ໂຣມ 5: 20 ທ່ີວ່າ,   "ແຕ່ທ່ີໃດມີຄວາມຜິດບາບປາກົດ 
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ຫລາຍຂ້ຶນ ພຣະກະຣຸນາຄຸນກໍຈະມີຫລາຍລ່ືນຂ້ຶນໃນທ່ີນ້ັນ." ບາງຄົນຄິດວ່າຖ້າພວກເຮົາເຮັດບາບ ພຣະເຈ້ົາ
ກໍຈະມີໂອການສະແດງພຣະຄຸນ.    ພວກເຮົາເຫັນຄໍາຕອບຢູ່ໃນ 6: 2, "ບ່ໍເປັນຢ່າງນ້ັນດອກ."  ຄໍາຕອບອີກ
ແບບນ່ຶງກໍຄື, ໃຫ້ "ຖ້ິມຄວາມຄິດ" ໃນທໍານອງນ້ັນ. ພວກເຮົາທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດໄດ້ຕາຍຕ່ໍບາບ; ຄວາມ
ບາບບ່ໍໄດ້ເປັນນາຍພວກເຮົາອີກແລ້ວ.  ຖ້າພວກເຮົາຫລົງເຮັດບາບ ພວກເຮົາຕ້ອງສາຣະພາບກັບພຣະເຈ້ົາ 
ເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ຊງົອະພັຍບາບນ້ັນໆ ແລະຊໍາຮະລ້າງພວກເຮົາໃຫ້ສະອາດ (1 ຢຮ 1: 9). 
 
ໃນຂ້ໍ 6: 3-4, ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ພາບພົດຂອງການບັບຕິສະມາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ;  ຄົນຕາຍໄດ້ຖືກຝັງໃນຫລຸມ   ແລະໄດ້ 
ຖືກໃຫ້ເປັນຄືນມາເພ່ືອດໍາເນີນຊີວດິໃໝ່;  ນ້ັນຄືຄວາມໝາຍຂອງການສ້ິນພຣະຊົນ, ການຖືກຝັງ, ແລະການ
ຄືນ ພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິ. ການບ ບັຕິສະມາແມ່ນການຖືກຈຸ່ມລົງໄປໃນນ້ໍາຈົນຖ້ວມໝົດຕົວ. ໃນຄຣິ
ສຕະຈັກພຣະສັນຍາໃໝ່ແມ່ນຕ້ອງເຊ່ືອກ່ອນຈ່ຶງບັບຕິສະມາ ນ້ັນແມ່ນວິທີສະແດງເຖິງໄດ້ຄວາມພ້ົນ (ກກ 2: 
41;  8: 37;  9: 18;  10: 48).    ຄຣິສຕຽນໄດ້ເຂ້ົາເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໂດຍການບັບຕິດສະມາເຂ້ົາໃນ
ຄວາມຕາຍຢ່າງພຣະຄຣິດດ້ວຍກັນ (6: 5). 
 

2. ຕາຍເພືອ່ຈະມຊີວີດິ: (ໂຣມ 6: 6-11) 
ໂປໂລໄດ້ຂຽນສອງຢ່າງໄວ້ໃນ 6: 6 ທ່ີຄົນບ່ໍເຊ່ືອຈະບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈ: 1. ຊີວດິເກ່ົາຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກຄຶງ
ໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນກັບອົງພຣະຄຣິດໃນເວລາທ່ີເຊ່ືອ;  2. ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເປັນທາດຂອງຄວາມບາບອີກຕ່ໍໄປ. 
ໂປໂລໄດ້ເວ້ົາໃນ ຄາລາເຕັຽ 2: 19-20 ໃນທໍານອງນ້ີວ່າ, "ເຮົາໄດ້ຖືກຄຶງໄວ້ກັບພຣະຄຣິດແລ້ວ ເຮົາຈ່ຶງບ່ໍມີ
ຊີວິດຢູ່ ແຕ່ແມ່ນພຣະຄຣິດທ່ີຊົງມີຊີວິດຢູ່ໃນເຮົາÖ"  ພວກເຮົາຕາຍກັບພຣະຄຣິດ, ຫລືຕາຍຕ່ໍຄວາມບາບ, 
ເພ່ືອຈະໄດ້ມີຊີວິດໃນຄວາມຊອບທັມ; ສລຸບວາ່ພວກເຮົາຕ້ອງຕາຍເພ່ືອຈະມີຊີວິດ. 
 
ໃນໂກໂລຊາຍ 2: 13-14, ໂປໂລປະກາດວ່າການສ້ິນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດນ້ັນພຽງພໍສໍາລັບການເອົາຊະ
ນະອໍານາດຂອງຄວາມບາບ; "13 ແລະຝ່າຍເຈ້ົາທັງຫລາຍທ່ີຕາຍໄປແລ້ວດ້ວຍການຫລົງຜິດຂອງພວກເຈ້ົາ 
ແລະດ້ວຍເຫດທ່ີເນ້ືອກາຍຂອງພວກເຈົາ້ບ່ໍໄດ້ຮັບພິທີຕັດ  ພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພວກເຈ້ົາມີຊີວດິຮ່ວມ
ກັນກັບພຣະອົງ ແລະຊົງໂຜດຍົກໂທດການຫລົງຜິດທັງຫລາຍຂອງພວກເຮົາ 14   ພຣະອົງໄດ້ຊງົລຶບລ້າງຂ້ໍ
ກົດທ່ີຜູກມັດເຮົາດ້ວຍບັນຍັດຕ່າງໆຊ່ຶງຂັດຂວາງພວກເຮົານັນ້ແລະໄດ້ຊົງຍົກເລີກເສັຽໂດຍຕອກຕິດໄວ້ທ່ີໄມ້
ກາງແຂນ." ການຕາຍຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາສໍາລັບຄວາມຜິດບາບ (ໂຣມ 8: 3). 
 

2. ຈົ່ງຕອບວາ່ບໍ່: (ໂຣມ 6:12-14) 
ໂປໂລສ່ັງໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອ "ຈ່ົງບອກວ່າບ່ໍ" ກັບຄວາມບາບທ່ີປົກຄອງຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ຢ່າໃຊ້ຮ່າງກາຍເພ່ືອ
ເປັນເຄ່ືອງໃຊ້ຂອງຄວາມຜິດບາບ. ທ່ານກ່າວວ່າ, "ຈ່ົງມອບອະວຍັວະຂອງເຈ້ົາຖວາຍແກ່ພຣະເຈ້ົາເປັນການ
ສ້ິນສຸດ ເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງໃຊ້ໃນການຊອບທັມຕ່ໍໄປ" (6: 13). ການຖືກທົດລອງບ່ໍແມ່ນເຮັດບາບເພາະອົງພຣະ 
ເຢຊເູອງກໍໄດ້ຊົງຖືກທົດລອງ (ຮຣ 4: 15). ແຕ່ການຍອມແພ້ຕ່ໍການທົດລົງແມ່ນການເຮັດບາບ. 
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ໂປໂລໃຊຄໍ້າວ່າ "ຢ່າໃຫ້" (6: 12) ແລະ "ຢ່າມອບ" (6: 13) ເພ່ືອສອນໃຫ້ຮູ້ວາ່ຜູ້ເຊ່ືອຕ້ອງຕັດສິນໃຈເອງວ່າ
ຈະດໍາເນີນຊີວດິໃໝ່ຫລືບ່ໍ; ພວກເຮົາເອງຕ້ອງຕ້ັງໃຈປະຕິເສດຄວາມຜິດບາບ ເວລາພົບພ້ໍກັບໂອກາດໃນທໍາ
ນອງນ້ັນໆ. ການມອບຊີວິດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າພຣະອົງໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຮົາ
ຈາກຄວາມຕາຍສູ່ຊີວິດ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດສົມກັບທ່ີເປັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຖືກສ້າງຂ້ຶນ
ໃຫ້ປະກອບການດີ ຕາມທ່ີພຣະອົງໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ແລ້ວສໍາລັບພວກເຮົາ (ເອເຟໂຊ 2: 10). 
 

3. ໃຜຄເືຈົາ້ນາຍ: (ໂຣມ 6:15-23) 
ໂປໂລຊັກຊວນໃຫ້ຄຣິສຕຽນຈ່ົງສັດຊ່ືຕ່ໍການຊງົຄອບຄອງຂອງພຣະເຈ້ົາ; ຜູ້ເຊ່ືອຕ້ອງຮູ້ສເມີວ່າ ພວກເຮົາບ່ໍຢູ່
ໃຕ້ກົດບັນຍັດ ແຕ່ພວກເຮົາຢູ່ໃຕ້ຮ່ົມພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະບ່ໍແມ່ນໂອກາດທ່ີຈະເຮັດບາບ.   ຜູ້ເຊ່ືອທ່ີ
ຫລົງເຮັດຄວາມບາບບ່ໍວ່າຫລາຍຫລືນ້ອຍ ກໍຈະຕົກເປັນທາດຂອງຄວາມບາບອີກຄ້ັງ.  ສະນ້ັນຜູ້ເຊືອ່ມີທາງ
ເລືອກວ່າຈະເປັນທາດຂອງຄວາມບາບຊ່ຶງນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ    ຫລືຈະເປັນທາດຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງນໍາໄປສູ່ 
ຄວາມຊອບທັມ. 
 
ເວລາໂປໂລເວ້ົາວາ່ຜູ້ເຊ່ືອທັງຫລາຍໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍຈາກຄວາມບາບ  ແລະໄດ້ກາຍມາເປັນທາດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ, ທ່ານຢາກຈະບອກວ່າຜູ້ເຊ່ືອນ້ັນໄດ້ຍອມໃຫ້ພຣະເຢຊູເປັນເຈ້ົານາຍໃນຊີວິດ.   ພຣະເຢຊໄູດ້ຊົງເປັນຜູ້
ຮັບຜິດຊອບຊີວດິປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນທຸກ ໆ ຢ່າງ.   ການມີພຣະຄຣິດເປັນເຈ້ົານາຍນໍາໄປສູ່ຜົນຂອງ
ຄວາມຊອບທັມ ຫລືຊີວິດທ່ີໄດ້ຖືກແຍກໄວ້ສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ. 
 
ໂປໂລສລຸບ ໂຣມ 6 ດ້ວຍການປຽບທຽບຄ່າຈ້າງຂອງຄວາມບາບ   ແລະຂອງພຣະຣາຊທານຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
ຄ່າຈ້າງແມ່ນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບຈາກການງານ; ເວລາພວກເຮົາເປັນເຄ່ືອງມືຂອງຄວາມບາບ, ພວກເຮົາກໍ
ໄດ້ຮັບຄວາມຕາຍເປັນຄ່າຈ້າງ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເວລາພວກເຮົາມອບຕົວເປັນເຄ່ືອງມືຂອງພຣະເຈ້ົາພຣະ 
ອົງຊົງເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນຊອບທັມ ແລະຂອງຂວັນທ່ີເຮົາໄດ້ຮັບກໍຄືຊວິີດນິຣນັໃນອົງພຣະຄຣິດ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບດັ 
ມະນຸດທຸກຄົນຮັບໃຊແ້ນວໃດແນວນ່ຶງ. ການຮັບໃຊກໍ້ມີຄ່າຈ້າງ; ສະນ້ັນທຸກຄົນຕ້ອງຕັດສິນໃຈເອງວ່າຈະຮັບ
ໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ຫລືຮັບໃຊ້ຊາຕານ; ຈະໃຊ້ຮ່າງກາຍເພ່ືອຄວາມຊົວ່ຊາ້ ຫລືເພ່ືອຄວາມຊອບທັມ. ສໍາລັບຜູ້ເຊ່ືອ 
ການຕັດສິນໃຈໃນເຣ່ືອງນ້ີແມ່ນມີພ້ືນຖານມາຈາກການມີສ່ວນໃນການຕາຍແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະ
ເຢຊຄູຣິດ.   ຜູ້ເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດໄດ້ຮັບຣິດເດດເພ່ືອດໍາເນີນຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະອົງ.  ແທນທ່ີຈະໄດ້ຮັບຄວາມ
ຕາຍເປັນຄ່າຈ້າງ,    ຜູ້ເຊ່ືອໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານຄືຊີວິດນິຣນັໂດຍທາງພຣະເຢຊຄູຣິດຜູ້ເປັນພຣະເຈ້ົາ
ຂອງພວກເຮົາ. 
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ຄໍາຖາມ 
1. ມີ "ໂອກາດເຮັດບາບ" ແນວໃດແດ່ ທ່ີທົດລອງທ່ານຢູ່ເລ້ືອຍ? 

 
2. ຊີວດິຂອງທ່ານໄດ້ປ່ຽນແປງແນວໃດແດ່ ຫລັງຈາກມາເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ? 

 
3. ທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ທ່ີສໍາຄັນ ໃນຖານະຜູ້ເປັນເຄ່ືອງມືຂອງຄວາມຊອບທັມ? 

 
4. ແມ່ນຫຍັງທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຕິເສດ ບ່ໍຍອມເຮັດບາບ? 

 
5. ທ່ານມີຂອງພຣະຣາຊທານປະເພດໃດແດ່? 

 
 

ສຄ 
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ບດົຮຽນທ ີ8 
ຊວີິດທີຄ່ວບຄຸມໂດຍພຣະວິນຍານ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຣມ 8: 1-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຣມ 8: 1-17 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຍອມຈໍານົນໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ໄດ້ຮັບຊີວດິ, ສັນຕິສຸກ, ແລະການຢ້ັງ

ຢຶນວ່າເປັນລູກພຣະເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ແມ່ນຫຍັງແດ່ຄືລັກສະນະແລະຜົນຂອງການດໍາເນີນຊີວດິທ່ີຄວບຄຸມໂດຍພຣະ 

ວິນຍານ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອຮູ້ແລະຮັບລັກສະນະແລະຜົນຂອງການດໍາເນີນຊີວິດທ່ີຄວບຄຸມໂດຍ 

ພຣະວິນຍານ. 

ອາ່ນລວບ: ທັມມະຊາດບາບຂອງພວກເຮົາແລະພຣະວິນຍານບໍຣສຸິດ ຍາດກັນຄວບຄຸມຊີວດິພວກເຮົາ.  

ຍອມຈໍານົນໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຮັບຊີວດິ. 
 

ຄໍານາໍ 
 
ຫລາຍຄົນທ່ີເຄີຍໃຊ້ຊວິີດໃຕ້ຣະບອບການປົກຄອງແບບຄອມມຸນິດເຊ່ັນເກົາຫລີເໜືອ    ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງ
ການບ່ໍມີເສລີພາບ; ໃຕ້ຜະເດັດການຄອມມຸນິດ ປະຊາຊນົຕ້ອງໄດ້ລະວງັຄວາມປາກ ເພາະຢ້ານຈະໄປແຕະ
ຕ້ອງພັກແລະຣດັ;  ການເດີນທາງໄປມາກໍມີຂອບເຂດຈໍາກັດ ຫລືອາດຈະໄດ້ລາຍງານຕົວເວລາໄປຕ່າງຖ່ິນ. 
ປະຊາຊນົພວກນ້ີຕ້ອງຕຽມຕົວສເມີທ່ີຈະໃຫ້ຄໍາຕອບສໍາລັບເຣືອ່ງຕ່າງໆໃນຊີວດິ.    ປະຊາຊນົເກົາຫລີເໜືອ
ຫລາຍຄົນສ່ຽງຊີວິດໂຕນໜີອອກຈາກອໍານາດການປົກຄອງປ່າເຖ່ືອນ ມາເຖິງປະເທດເກົາຫລີໃຕ້; ພວກເຂົາ
ເຈ້ົາໄດ້ເຫັນບັນຍາກາດທ່ີແຕກຕ່າງ ແລະໄດ້ພົບຄວາມເສຣີທ່ີເກີນຄິດຝັນໄວ້.   ມະນຸດຫລັງຈາກຄວາມຜິດ
ບາບໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກ ພາກັນຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງຄວາມບາບ; ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບເອົາພຣະຄຣິດເປັນພຣະເຈ້ົາ ກໍໄດ້
ຮັບເສຣພີາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພຣະອົງປະທານໃຫ້. 
 

1. ໃຊຊ້ວີດິຢາ່ງເສຣ:ີ (ໂຣມ 8: 1-4) 
ການລົງໂທດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເນ່ືອງມາຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ ແລະການເປັນກະບົດຕ່ໍພຣະ
ເຈ້ົາ. ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຜິດແທ້ ແລະກໍຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງຜິດ; ນອກນ້ັນພວກເຮົາຍັງຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາ 
ແລະລົງໂທດ;   ອັນນ້ີ ນັບວ່າເປັນເຣ່ືອງໃຫຍ່. ແຕ່ວ່າຄວາມຈິງແລ້ວ ກໍບ່ໍແມ່ນໜົດທຸກຄົນຈະຖືກພິພາກສາ 
ແລະລົງໂທດ ເພາະພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊງົສັດຊ່ືໄດ້ອຸທອນໄວ້ແລ້ວ. ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາກ່າວວ່າ, "ບັດນ້ີການລົງ
ໂທດຈ່ຶິງບ່ໍມີແກ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ" (ໂຣມ 8: 1). 
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ຄໍາທ່ີວ່າ "ການລົງໂທດຈ່ຶງບ່ໍມີ" ບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນຢູ່ກັບການກະທໍາຂອງຄົນຜິດບາບ ຊ່ຶງແປວາ່ບ່ໍແມ່ນຄົນບາບໄດ້ຊາໍ
ຮະລ້າງຕົວເອງຫລືໄດ້ໄຖ່ບາບຂອງຕົວເອງ; ການປະກາດວ່າການລົງໂທດບ່ໍມີແມ່ນຂ້ຶນກັບການຍອມເຂ້ົາຢູ່
ໃນພຣະຄຣິດ; ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແລະຮັບເອົາພຣະຄຣິດເປັນພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດ ກໍໄດ້ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ.  ພຣະບັນຍັດບ່ໍ
ສາມາດໃຫ້ເສຣພີາບ ຫລືໃຫ້ຊີວດິໃຫມ່ສໍາລັບມະນຸດ (ໂຣມ 8: 3);   ແຕ່ພຣະເຢຊຄູຣິດໄດ້ຊງົເຮັດໃຫ້ພຣະ
ບັນຍັດເຣືອ່ງການໄຖ່ບາບໄດ້ສໍາເຣດັຢ່າງບໍຣິບູນ; ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງເປັນເຄ່ືອງບູຊາທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍ, 
ສະນ້ັນການລົງໂທດຈ່ຶງບ່ໍມີສໍາລັບຜູ້ທ່ີຍອມຮັບເຊ່ືອ. 
 
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ,   ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າເວລານ້ັນໃກ້ຈະເຖິງ ແລະບັດນ້ີມາເຖິງ
ແລ້ວ ຄືເມ່ືອຜູ້ຕາຍແລ້ວຈະໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງແຫ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນຈະມີ
ຊີວດິ" (ຢຮ 5:24). ເວລາພວກເຮົາຮັບເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານຈາກຄວາມຕາຍໄປສູ່ຊີວດິ, 
ຈາກຄວາມຜິດໄປສູ່ການລົງໂທດບ່ໍມີ. ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເປັນທາດຂອງຄວາມບາບຕ່ໍໄປ; ພຣະຄຣິດ "ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ເຮົາພ້ົນຈາກກົດຂອງຄວາມຜິດບາບແລະຄວາມຕາຍ" (ໂຣມ 8: 2). 
 

2. ຊວີິດຝ່າຍວິນຍານ: (ໂຣມ 8: 5-10) 
ຄົນມັກຕຶກປາ ກໍຈະໃສ່ໃຈກັບຄັນເບັດແລະສ່ິງປະກອບຕ່າງໆ ໃນທໍານອງນ້ັນ; ຄົນທ່ີຢູ່ຝ່າຍມະນຸດ ກໍຈະໃສ່
ໃຈເຣ່ືອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເນ້ືອໜັງ (8: 5). ຜູ້ທ່ີເອົາໃຈໃສ່ກັບຝ່າຍມະນຸດ ກໍຈະບ່ໍຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາເພາະມັນເປັນບ່ໍໄດ້ (8: 7).  
 
ພຣະຄໍາບອກວ່າ "ການເອົາໃຈໃສ່ກັບຝ່າຍມະນຸດກໍຄືຄວາມຕາຍ" (8: 6).  ແຕ່ຜູ້ທ່ີເອົາໃຈໃສ່ຝ່າຍວິນຍານ
ກໍຈະໄດ້ຊີວິດແລະສັນຕິສຸກ (8: 6).  ຄົນທ່ີຢູ່ຝ່າຍວິນຍານກໍເອົາໃຈໃສ່ໃນສ່ິງທ່ີເປັນຝ່າຍວິນຍານ (8: 5) ຊ່ຶງ
ນໍາຊີວິດມາໃຫ້ພວກເຮົາ (8: 10).   ມະນຸດທ່ີຢູ່ໃນຄວາມບາບຈະມາຢູ່ຝ່າຍວິນຍານໄດ້ຢ່າງໃດ? ໂດຍການ
ປະຖ້ິມຄວາມຜິດບາບ  ແລະຫັນໜ້າມາຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງຕົນ.   ຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບ   
ພຣະວິນຍານ ເພາະຜູ້ທ່ີບ່ໍມີພຣະວິນຍານ ກໍຈະບ່ໍໄດ້ເປັນຂອງພຣະອົງ. 
 

3. ຊວີດິດວ້ຍຣດິແຫງ່ພຣະວນິຍານ: (ໂຣມ 8: 11-14) 
ຢູ່ໃນຜູ້ເຊ່ືອທຸກຄົນແມ່ນຣດິອໍານາດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສາມາດຟ້ືນຄົນຕາຍໃຫ້ມີຊີວດິ. ໂຣມ 8:11 ອະທິບາຍວ່າ
ຜູ້ທ່ີຊົງຢູ່ໃນຜູ້ເຊ່ືອ ກໍຄືພຣະວິນຍານບໍຣສຸິດ. ແລະ "ພຣະອົງຜູ້ຊງົບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງຄືນພຣະຊນົ
ແລ້ວນ້ັນ ກໍຈະຊງົບັນດານໃຫ້ກາຍທ່ີຕ້ອງຕາຍຂອງພວກເຈ້ົາຄືນມີຊີວິດໃຫມ່." ພວກເຮົາຈະຕ້ອງປະຖ້ິມທັມ
ມະຊາດຝ່າຍເນ້ືອໜັງ ແລະບ່ໍຍອມເຮັດຕາມນິສັຍຂອງມັນ (8: 12); ເພາະການດໍາເນີນຊີວິດຕາມຝ່າຍເນ້ືອ
ໜັງຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ (8: 13) ຊ່ຶງກົງກັນຂ້າມກັບຊວິີດຝ່າຍວິນຍານຊ່ຶງໃຫ້ຊີວດິ. 
 
ໂດຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານ ພວກເຮົາຕ້ອງທໍາລາຍການງານຂອງຝ່າຍເນ້ືອກາຍ (8: 13) ເພ່ືອພວກ
ເຮົາຈະໄດ້ເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາ (8: 14)   ແລະຈະເອ້ີນພຣະເຈ້ົາວ່າ "ອັບບາ,  ພຣະບິດາ" (8: 15). ເມ່ືອ
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ພວກເຮົາເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ພວກເຮົາກໍເປັນຜູ້ຮັບມໍຣະດົກແລະ "ເປັນຜູ້ຮ່ວມຮັບມໍຣະດົກກັບພຣະ
ຄຣິດ" ຊ່ຶງເປັນມໍຣະດົກແຫ່ງຄວາມທໍຣະມານ ແລະສະງ່າຣາສີກັບພຣະອົງ (8: 17).    ແນ່ນອນ  "ພຣະວິນ
ຍານນ້ັນຊົງຮ່ວມເປັນພຍານກັບວິນຍານຂອງເຮົາທັງຫລາຍວ່າ ພວກເຮົາເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ" (8: 16).  
 
ບ່ໍວ່າພວກເຮົາຈະຢູ່ຝ່າຍເນ້ືອກາຍ ຫລືຝ່າຍວນິຍານ, ຄວາມຕາຍກໍຈະມາເຖິງໃນວັນນ່ຶງ. ຖ້າພວກເຮົາປ່ອຍ
ໃຫ້ຝ່າຍເນ້ືອກາຍນໍາພາ ພວກເຮົາກໍຈະຕາຍໄປທັງກາຍແລະວນິຍານ; ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຖ້າພວກເຮົາໃຫ້
ຝ່າຍວິນຍານນໍາພາ, ການງານຂອງເນ້ືອກາຍກໍຈະໝົດໄປ ແລະພວກເຮົາກໍຈະມີຊີວິດຢູ່ຕ່ໍໄປ. ທ່ານສາມາດ
ເລືອກໄດ້ໃນຂະນະທ່ີມີຊີວິດຢູ່ນ້ີ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບດັ 
ການແບກຄວາມບາບ ແລະການລົງໂທດເປັນເຣ່ືອງທ່ີໜ້າຢ້ານ. ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດທ່ີຈະມີເສຣີພາບຈາກ
ການລົງໂທດນ້ັນໄດ້ ຖ້າພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ; ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຮັດໃຫ້ພຣະອົງພໍພຣະທັຍໄດ້ຖ້າ
ພວກເຮົາດໍາເນີນຊວິີດຕາມຝ່າຍເນ້ືອກາຍ ການດໍາເນີນຊວິີດຕາມຝ່າຍວິນຍານນໍາໄປສູ່ຊີວດິແລະສັນຕິສຸກ
ຊ່ຶງມາຈາກຣິດອໍານາດແຫ່ງການຄືນພຣະຊນົທ່ີຢູ່ໃນພວກເຮົາ.     ພຣະວິນຍານໃນເຮົາ ນໍາເຮົາໃຫ້ເປັນລູກ
ຝ່າຍວິນຍານ ແລະພວກເຮົາໄດ້ກາຍເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາຮ່ວມກັບມໍຣະດົກໃນສວັນ.    ພວກເຮົາຈະຕ້ອງ 
ຍອມໃຫ້ພຣະວິນຍານນໍາພາ    ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ຊມົຊ່ືນຍິນດີກັບຜົນຂອງຊີວິດທ່ີກ້າວໄປດ້ວຍຣດິແຫ່ງ    
ພຣະວິນຍານ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ມີຫຍັງແດ່ທ່ີຊີວດິຝ່າຍເນ້ືອກາຍຕ້ອງການ? 
 

2. ຄົນທ່ີດໍາເນີນຊວິີດຕາມຝ່າຍເນ້ືອກາຍຈະມີການປະພຶດແນວໃດແດ່? 
 

3. ທ່ານເຄີຍເຫັນການເອົາໃຈໃສ່ກັບບາງສ່ິງບາງຢ່າງ ປ່ຽນແປງບຸກຄົນບ່ໍ? 
 

4. ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງມັກຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? ທ່ານໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມຮູ້ສຶກນ້ັນວິທີໃດ? 
 

5. ທ່ານຈະປ່ອຍໃຫ້ການປະພຶດຂອງຝ່າຍເນ້ືອກາຍຕາຍໄດ້ວທີິໃດ? 
 

6. ການສາມາດເອ້ີນພຣະເຈ້ົາວ່າເປັນ "ພຣະບິດາ" ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ? 
 

ສຄ 
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ບດົຮຽນທ ີ9 
ພຣະເຈົ້າຊົງຢູຝ່າ່ຍເຮາົ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຣມ 8: 18-39 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຣມ 8: 18-39 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາງານເພ່ືອໃຫ້ເກີດຜົນດີກັບຄົນທ່ີຮັກພຣະອົງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາເຊ່ືອບ່ໍວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ຝ່າຍເຮົາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອໝ້ັນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ຝ່າຍຂ້ອຍ ບ່ໍວາ່ສ່ິງໃດຈະເກີດຂ້ຶນ. 

ອາ່ນລວບ: ຈາກຜູ້ທ່ີກໍາລັງຢູ່ໃນຄວາມທໍຣະມານໄປສູ່ການເປັນຜູ້ທ່ີມີຊຍັຊະນະ, ພຣະເຈ້ົາຊງົທໍາງານເພ່ືອ 

ໃຫ້ເກີດຜົນດີແກ່ພວກເຮົາຕລອດໄປ. 
 

ຄໍານາໍ 
ການຮູ້ວ່າມີຄົນຢູ່ຄຽງຂ້າງເວລາຂັດສົນກໍນັບວ່າເປັນເຣ່ືອງດີທ່ີສຸດ. ມີຄົນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ໜູນໃຈ, ປ້ອງກັນ, 
ແລະທໍາງານເພ່ືອເຮົາເມ່ືອມີສະພາບການເກີດຂ້ຶນ. ພວກເຮົາຮູ້ສຶກມີຄວາມປອດພັຍເມ່ືອຮູ້ວ່າມີຄົນຢູ່ຂ້າງ
ຫລັງ. ນັບວ່າເປັນພຣະພອນ ຖ້າພວກເຮົາມີເພ່ືອນໃນທໍານອງນ້ີ.  
 
ສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມອົບອຸ່ນທ່ີສຸດສໍາລັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອວາງໃຈໃນອົງພຣະຄຣິດກໍຄື  ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງໂລກຈັກ
ວານຊົງຢູ່ຄຽງຂ້າງພວກເຮົາສເມີ. ເຖິງເຮົາຈະບ່ໍເຫັນ ຫລືຮູ້ສຶກກໍຕາມ, ພວກເຮົາສາມາດເຊ່ືອໄດ້ວ່າພຣະອົງ
ຊົງທໍາງານຕລອດເວລາ ແລະຊງົເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງເປັນຜົນດີແກ່ພວກເຮົາ ແລະພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ. 
ພຣະອົງຊົງຢູ່ຝ່າຍເຮົາ! 
 

1. ສະງ່າຣາສີ: ບ່ໍມຫີຍັງປຽບ: (ໂຣມ 8: 18-21) 
ໃນຊີວດິນ້ີ ພວກເຮົາມີການປຽບທຽບຢູ່ສເມີ; ພວກເຮົາປຽບທຽບລູກຫລານ,  ປຽບທຽບຄະແນນ,  ປຽບທຽບ
ເຄ່ືອງນຸ່ງ, ຣົດ, ບ້ານເຮືອນ, ແລະສ່ິງອ່ືນໆ. ການປຽບທຽບສ້າງຄວາມດີໃຈແລະເສັຽໃຈໃຫ້ກັບພວກເຮົາເອງ; 
ນອກນ້ັນການປຽບທຽບຍັງເປັນບ່ໍເກີດຂອງຄວາມອິດສາ, ຄວາມຮ້າຍ, ແລະຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ. 
 
ໃນພຣະຄໍາຕອນນ້ີ, ໂປໂລໄດ້ປຽບທຽບອີກປະເພດນ່ຶງ. ທ່ານໄດ້ຂຽນວາ່, "ຄວາມທຸກລໍາບາກໃນສມັຍປັດຈຸ 
ບັນ ບ່ໍສົມຄວນທ່ີຈະເອົາປຽບກັບສະງ່າຣາສີທ່ີຈະເຜີຍໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍເຫັນ" (8: 18). ຄວາມລໍາບາກເປັນ
ເຄ່ືອງທົດສອບພວກເຮົາແລະບາງຄ້ັງອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເກີດຄວາມອົດທົນ. ພຣະຄໍາເວ້ົາວ່າຄວາມ
ລໍາບາກເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ັມແຂງແລະສອນຄວາມສໍາຄັນໃນການອົດທົນເມ່ືອສ່ິງນ້ັນເກີດຂ້ຶນ. ຫລາຍເທ່ືອ
ພວກເຮົາໃສ່ໃຈແຕ່ກັບປັດຈຸບັນ ຈົນລືມເບ່ິງສ່ິງຈະເຫັນໃນອະນາຄົດ. ທ່ານອາດຈະພົບຫລາຍບັນຫາໃນປັດ
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ຈຸບັນ, ແຕ່ພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາຈະປາກົດ   ແລະພຣະອົງຈະປົດປ່ອຍທ່ານຈາກຄວາມລໍາບາກທັງ
ໝົດ. ຄວາມສະງາ່ຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາຈະນໍາຄວາມຍິນດີມາໃຫ້ທ່ານຖ້າມກາງຄວາມທຸກລໍາບາກ. 
 
ບ່ໍມີພຽງແຕ່ພວກເຮົາເທ່ົານ້ັນທ່ີລໍຄອຍພຣະສະງ່າຣາສີ, ພຣະຄໍາກ່າວວ່າ, "ດ້ວຍວ່າສັພສ່ິງທ່ີຊົງສ້າງແລ້ວ ມີ
ຄວາມພຽນຄອຍຖ້າປາຖນາໃຫ້ບຸດທັງຫລາຍຂອງພຣະເຈ້ົາປາກົດ" (8:19). ເພາະທຸກຢ່າງ "ໄດ້ຕົກຢູ່ໃຕ້ອໍາ
ນາດຂອງອະນິຈັງ" (8: 20).      ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສາບແຊງ່ໂລກນ້ີ ຫລັງຈາກອາດາມໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດບາບ   
(ປຖກ 3: 17). ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ "ສັພສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນຈະໄດ້ພ້ົນຈາກອໍານາດຂອງຄວາມເສ່ືອມສູນ" (8: 21); 
ໂລກມະນຸດກໍາລັງລໍຄອຍຖ້າ "ເຂ້ົາໃນເສຣີພາບອັນຮຸ່ງເຮືອງແຫ່ງບຸດທັງຫລາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ" (8: 21). 
 

2. ສພັສິງ່ກໍາລັງໂອ່ຍຄາງ: (ໂຣມ 8: 22-25) 
ສັພສ່ິງໃນໂລກກໍາລັງໂອ່ຍຄາງເໝືອນກັບພວກເຮົາ.    ພຣະຄໍາບອກວ່າ "ໂອ່ຍຄາງແລະເປັນທຸກເຈັບປວດ
ດ້ວຍກັນມາຈົນທຸກວັນນ້ີ" (8: 22).  ສັພສ່ິງໃນໂລກ ແລະພວກເຮົາ "ຍັງໂອ່ຍຄາງຄອຍຖ້າການທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ຊົງຮັບເປັນບຸດ" (8: 23). ວັນນ່ຶງອົງພຣະເຢຊູຄຣດິຈະສະເດັດມາ ແລະເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງໄດ້ຄືນດີເປັນປົກຕິ. 
 
ການຊງົຮັບເປັນບຸດເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນ.  ຄວາມຈິງແລ້ວພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກພວກເຮົາໃຫ້ເປັນບຸດກ່ອນການ
ຊົງສ້າງໂລກ ໂດຍທາງພຣະເຢຊຄູຣິດ (ອຟຊ 1:5); ແລະຜູ້ທ່ີຮັບແລະເຊ່ືອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງໄດ້ຮັບ
ສິດໃຫ້ເປັນບຸດພຣະເຈ ົ ້າ (ຢຮ 1: 12).   ໃນຖານະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາສາມາດທ່ີຈະຮຽນຮູ້ພຣະຄຸນ 
ແລະຮູ້ການອະພັຍບາບໃນຂະນະທ່ີລໍຄອຍການກັບມາຂອງພຣະຄຣິດ. ໃນວັນນ່ຶງພວກເຮົາ "ຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊງົ
ເອ້ີນມານ້ັນ ພຣະອົງກໍຊງົຖືເປັນຄົນຊອບທັມ    ແລະຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊງົຖືວາ່ເປັນຄົນຊອບທັມນ້ັນ ພຣະອົງກໍຊົງ
ໂຜດໃຫ້ມີສະງ່າຣາສີດ້ວຍ" (8: 30)   ແລະເນ້ືອຍກາຍຂອງພວກເຮົາກໍຈະຖືກຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນຈາກຕາຍ (8: 
23).  ພວກເຮົາໄດ້ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ແລະກໍາລັງຈະໄດ້ເປັນບຸດໃນກາຍທ່ີບ່ໍຕາຍ "ແຕ່ຖ້າເຮົາທັງ 
ຫລາຍຄອຍຫວັງໃນສ່ິງທ່ີເຮົາຍັງບ່ໍໄດ້ເຫັນ ເຮົາຈ່ຶງມີຄວາມພາກພຽນຄອຍຖ້າສ່ິງນ້ັນ" (8: 25). 
 

3. ພຣະວິນຍານຊົງຊ່ອຍຂໍແບບບໍອ່ອກສຽງ: (ໂຣມ 8: 26-30) 
ສັພສ່ິງໃນໂລກໂອ່ຍຄາງ; ພວກຜູ້ເຊ່ືອໂອ່ຍຄາງ; ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊງົໂອ່ຍຄາງ ການໂອ່ຍຄາງຂອງ
ພຣະວິນຍານແຕກຕ່າງກັບການໂອ່ຍຄາງຂອງພວກເຮົາ; ພວກເຮົາໂອ່ຍຄາງເພາະເຮົາລໍຄອຍແລະມີຄວາມ
ຫວັງ; ພຣະວິນຍານໂອ່ຍຄາງເພ່ືອຊ່ອຍພວກເຮົາໃນການອ້ອນວອນຂໍ. ໂປໂລຂຽນວາ່ "ແຕ່ອົງພຣະວນິຍານ
ຊົງຊ່ອຍຂໍແທນພວກເຮົາ ດ້ວຍການຖອດຫຸ່ນຢ່າງຫາຄໍາເວ້ົາບ່ໍໄດ້" (8: 26).   ພຣະວິນຍານຊົງຂໍເພ່ືອຊ່ອຍ
ພວກເຮົາເມ່ືອເຮົາອ່ອນກໍາລັງ. 
 
ບາງຄ້ັງພວກເຮົາໄດ້ພົບຄວາມລໍາບາກ   ຫລືສັບສົນຈົນບ່ໍຮູ້ຈະເອ່ີຍອ້ອນວອນຂໍສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດຈາກພຣະເຈ້ົາ; 
ແຕ່ພຣະວິນຍານຊົງຮູ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາໃນທຸກກໍຣະນີ; ພຣະວິນຍານຈ່ຶງຊງົຊ່ອຍເຮົາໃນການອ້ອນ 
ວອນຂໍ. ບ່ໍມີໃຜຮູ້ຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈ້ົານອກຈາກພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ (1ກຣທ 2:11). ພຣະອົງຜູ້ 
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ຊົງຮູ້ໃຈຂອງພວກເຮົາ "ກໍຊົງຊາບຄວາມນຶກຄຶດຂອງພຣະວິນຍານ" (8: 27).  ການທູນຂໍຂອງພຣະວິນຍານ
ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບພວກເຮົາສເມີ (8: 27).   ສະນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງມີຄວາມ
ໝ້ັນໃຈວາ່ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງເປັນຜົນດີສໍາລັບຜູ້ທ່ີຮັກພຣະອົງ (8: 28). 
 

4. ພຣະເຈົາ້ຊງົຢູ່ຝ່າຍເຮາົ: (ໂຣມ 8: 31-39) 
ພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ຝ່າຍພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະອົງ.  ທ່ານອາດຈະເວ້ົາແບບຈຽມໃຈ ແຕ່ພຣະຄໍາ
ຂອງພຣະອົງໄດ້ເວ້ົາໄວ້ເຊ່ັນນ້ັນແທ້ (8: 31).  ພວກເຮົາຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ຝ່າຍເຮົາ? ພຣະເຈ້ົາ
ອາດໄດ້ຊົງໂປດປານຫລາຍໆຢ່າງໃນຊີວດິ: ຄອບຄົວ, ການງານ, ແລະຕອບຄໍາອ້ອນວອນ. ຖ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້
ຊົງປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ (8: 32)  ແກ່ພວກເຮົາ, ພຣະອົງກໍຄົງ  "ປະທານສ່ິງສາຣະພັດໃຫ້
ພວກເຮົາດ້ວຍ" (8: 32). 
 
ມີຫຍັງອີກແດ່ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ພວກເຮົາ? ພຣະອົງໄດ້ຊົງເອ້ີນພວກເຮົາ (8: 30) ແລະໃຫ້ເຮົາເປັນ
ຄົນຊອບທັມ (8: 30, 33).   ຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນຊອບທັມ, ແມ່ນໃຜຈະເປັນຜູ້ລົງໂທດພວກເຮົາ
ອີກ? ຄໍາຕອບກໍຄື "ບ່ໍມີໃຜ."   ຫລາຍກວ່ານ້ັນພວກເຮົາຍັງມີອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ສະຖິດຢູ່ກ້ໍາຂວາພຣະຫັດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊົງເປັນຜູ້ອ້ອນວອນເພ່ືອພວກເຮົາທັງຫລາຍ (8: 34) ເໝືອນດ່ັງພຣະວິນຍານຊົງເຮັດຢູ່. 
 
ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ຝ່າຍພວກເຮົາ,   ຈ່ຶງບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີຈະມາແຍກເຮົາອອກຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ (8: 
35, 39);  ແນ່ແລ້ວ ພວກເຮົາໄດ້ເປັນຜູ້ "ມີຊັຍຊນະຢູ່ຢ່າງເຫລືອລ້ົນ ດ້ວຍພຣະອົງຜູ້ຊົງຮັກເຮົາທັງຫລາຍ" 
(8: 37).   ພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ຝ່າຍເຮົາ, ບ່ໍມີໃຜຈະຕ່ໍສູ້ພວກເຮົາໄດ້ (8: 31). ໂປໂລຂຽນວ່າ "38Öຄວາມຕາຍ
ຫລືຊີວິດກໍດີ   ເທວະດາຫລືຜູ້ປົກຄອງກໍດີ ສ່ິງທ່ີມີຢູ່ດຽວນ້ີຫລືສ່ິງຈະມີມາໃນພາຍໜ້າກໍດີ   ຫລືຣິດເດດທັງ 
ຫລາຍ.   39 ຄວາມສູງ ຫລືຄວາມເລິກກໍດີ ຫລືສ່ິງອ່ືນໃດທ່ີໄດ້ຊົງສ້າງແລ້ວນ້ັນກໍດີ ກໍຈະບ່ໍສາມາດເຮັດໃຫ້
ພວກເຮົາຂາດຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊຶງ່ມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ" (8: 38-39). 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບດັ 
ເວລາປຽບທຽບສ່ິງຂອງ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງປຽບທຽບສ່ິງທ່ີຄ້າຍຄືກັນ ເຊ່ັນຕ້ອງປຽບທຽບໝາກແອບເປ  ້ີນ ກັບ
ໝາກແອບເປ້ີນ ເພ່ືອຈະຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີແທ້ຈິງ.   ຖ້າພວກເຮົາປຽບທຽບໝາກແອບເປ້ີນ ກັບໝາກກ້ຽງ 
ມັນກໍຈະເປັນເຣ່ືອງຍາກທ່ີຈະຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງເພາະເປັນໝາກໄມ້ຕ່າງຊະນິດກັນ.  ສະນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງສອນ
ພວກເຮົາບ່ໍໃຫ້ປຽບທຽບຄວາມທຸກລໍາບາກໃນປັດຈຸບັນນ້ີ (ໝາກແອບເປ້ີນ)    ກັບສະງ່າຣາສີໃນອະນາຄົດ 
(ໝາກກ້ຽງ) ທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະເປີດເຜີຍໃນພວກເຮົາ. 
 
ໃນຄວາມທຸກລໍາບາກແລະອ່ອນແຮງ,  ພວກເຮົາສາມາດມີກໍາລັງໃຈໄດ້ເພາະພຣະວິນຍານຊົງອ້ອນວອນຂໍ 
ເພ່ືອພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສາມາດໝ້ັນໃຈໄດ້ວ່າຄໍາອ້ອນວອນຂອງພຣະອົງແມ່ນຢູ່ໃນພຣະປະສົງຂອງພຣະ 
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ເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້ທຸກຢ່າງເປັນຜົນດີສໍາລັບເຮົາ.   ພຣະເຈ້ົາຊງົຢູ່ຝ່າຍເຮົາ ແລະບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີຈະມາແຍກພວກເຮົາ
ອອກໄປຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ; ພຣະອົງຊົງໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຜູ້ມີຊັຍຊນະຢູ່ຢ່າງລ້ົນເຫລືອ. 
 
ພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປາກົດ;  ພຣະວິນຍານອ້ອນວອນເພ່ືອທ່ານ; ເຖິງວ່າຫລາຍຢ່າງບ່ໍດີໃນ
ຕອນນ້ີ, ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງເປັນຜົນດີສໍາລັບທ່ານ ແລະພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ.   ຄວາມ
ຮັກຂອງພຣະຄຣິດຜູກມັດພວກເຮົາໄວ້ຕລອດນິຣັນ. ເມ່ືອຮູ້ຢ່າງນ້ີແລ້ວ, ທ່ານຈະຕອບຮັບວິທີໃດ? 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ທ່ານຄິດວ່າຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງທ່ານໜັກຂນາດໃດ    ເມ່ືອປຽບທຽບໃສ່ຄວາມລໍາບາກຂອງຄົນ

ອື່ນໆ? 
 
2. ທ່ານເຄີຍໄດ້ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊວິີດບ່ໍ? 

 
3. ທ່ານຄິດວ່າການໂອ່ຍຄາງ "ຢູ່ທາງໃນ" ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? 

 
4. ທ່ານເຄີຍລໍາບາກໃຈ ຈົນບ່ໍມີຄໍາເວ້ົາທ່ີຈະໃຊໃ້ນການອ້ອນວອນບ່ໍ? ອະທິບາຍເພ້ີມເຕີມ. 

 
5. ແມ່ນຫຍັງສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ອ້ອນວອນ "ຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ?" 

 
6. ມີຫຍັງແດ່ທ່ີທ່ານສາມາດບອກໄດ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ຝ່າຍທ່ານ? 

 
 

ສຄ 
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ບດົຮຽນທ ີ10 
ເຮດັຕາມນໍາ້ພຣະທ ັຍ 

  
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຣມ 9:1-8, 10:1-21  

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ໂຣມ 9--11 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຊົງເປິດເຜີຍຕ່ໍຊາວອິສຣາເອນ ເພ່ືອທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອຈະໄດ້ພ້ົນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ການໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດແລະການປະຕິບັດຂ່າວປະເສ ີດຕ່າງກັນ

ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈສ່ວນຕົວເຖິງການປະຕິບັດຂ່າວປະເສີດ 

ພ້ອມທັງສາຣະພາບນ້ັນບ່ໍແມ່ນແບບເຊືອ່ສາສນາບ ູຮານ.  

       
ບົດນາໍ 

ແຕ່ລະບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຮົາມີເຄ່ືອງສັນຍານເຕືອນພັຍເພ່ືອເປັນສັນຍານເຕືອນວ່າມີໄຟໄໝ້,   ເມ່ືອມັນ ມີ
ສຽງດັງຂ້ຶນມາສະແດງວ່າມີຫຍັງຜິດປົກກະຕິແລ້ວ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນບ່ໍມີໄຟໄໝ້ ແຕ່ແມ່ນຄວັນ    ຫລືກ່ິນ
ຫລືອາຍຂອງອາຫານທ່ີເຮົາຄົວກິນທ່ີເບ່ິງບ່ໍເຫັນກັບຕານ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນດັງ, ລາງເທ່ືອມີຄົນໃສ່ນ້ໍາຫອມທ່ີມີ
ກ່ິນແຮງມັນກໍດັງຄືກັນ. ດ່ັງນ້ັນທຸກຄ້ັງທ່ີ ເຄ່ືອງສັນຍານເຕືອນພັຍ ສ່ົງສຽງເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ເພ່ືອເຮົາຈະໜີພ້ົນ
ເມ່ືອເວລາມີເຫດຮ້າຍ. ໃນຊີວດິຂອງຄຣິສຕຽນກໍເປັນດ່ັງນ້ັນ ເມ່ືອມີຫຍັງຜິດປົກກະຕິໃນຊີວິດຂອງເຮົາໆກໍ
ຄວນເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ.  
 

1. ພຣະເຈົາ້ຊົງເປດີເຜີຍ:  (ໂຣມ9:1-9).  

ໃນໂຣມບົດທີ 1-8 ນ້ັນແມ່ນໂປໂລໄດ້ສອນເຣືອ່ງປະສິດທິພາບຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍມະນຸດ, ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງ
ຄວາມຜິດບາບນ້ັນເປັນສ່ິງກີດກ້ັນບ່ໍໃຫ້ມະນຸດເຫັນຫລືເຂ້ົາໃຈຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ, ໂປໄດ້ກ່າວເຖິງ
ພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍອມວາຍພຣະຊົງທັງປວງເພ່ືອທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູນ້ັນ
ຈະໄດ້ພົນ້ບາບ (5:8). ມີລາງຄົນມັກເວ້ົາອ້າງວາ່ນັບແຕ່ມ້ືເກີດມາບ່ໍເຄີຍເຮັດບາບແລະບ່ໍຄຶດວ່າຕົນເອງເປັນ
ຄົນບາບແລະເປັນຄົນຢູ່ໃນສິນກິນໃນທັມຕລອດມາ,  ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງເວ້ົາຢ່າງແຈ້ງວ່າ   "ບ່ໍມີຄົນ
ຊອບທັມຈກັຄົນດຽວ" (3:10). ແຕ່ຂ່າວດີສໍາລັບທຸກຄົນແມ່ນຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣິດຊງົເປັນພຣະ
ຜູ້ນໍາຄວາມລອດພ້ົນລົງມາສູ່ມະນຸດ, ໂປໂລກ່າວອີກວ່າ   "ດ້ວຍວາ່ຂ່າວປະເສ ີດນ້ັນເປັນຣິດເດດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ ເພ່ືອທຸກຄົນທ່ີເຊືອ່ໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ ພວກຢິວກ່ອນແລະພວກຕ່າງຊາດດ້ວຍ" (1:16).     ສ່ວນໃນບົດ 
12--15 ນ້ັນໂປໂລໄດ້ບອກວິທີການທ່ີຈະເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາ ຄື; 
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12:1 ໂປໂລຊັກຊວນໃຫ້ຖວາຍຕົວ. 15:5-9 ເວ້ົາເຖິງທຸກຄົນເປັນພາກສ່ວນຫ່າງກາຍຂອງພຣະຄິດ, ດ່ັງນ້ັນ
ຜູ້ປະກາດກໍຄວນປະກາດຕາມຂນາດແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອ    ແປວ່າວ່າບ່ໍເວ້ົາເກີນທີຕົ່ນເຊ່ືອແລະປະຕິບັດ,  ຖ້າ
ເໝາະສົມໃນການສ່ັງສອນ ກໍໃຫ້ສ່ັງສອນ, ຖ້າເປັນການເຕືອນກໍຈ່ົງເຕືອນ, ຖ້າເປັນການບໍຣິຈາກຈ່ົງບໍຣຈິາກ
ດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ, ຈ່ົງຮັກດີ ໜີຊ່ົວ ດ່ັງນ້ັນເປັນຕ້ົນ.  ໃນບົດ 13:1 ໃຫ້ຄຣິສຕຽນຍອມຮັບແລະນັບຖືຜູ້ປົກ
ຄອງບ້ານເມືອງ. 14;-15:1-13  ແມ່ນໂປໂລສອນການປະຕິບັດຕ່ໍກັນແລະກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີຊີວດິ
ເພ ື ່ອເປັນພຍານກັບຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ. ນ້ີເປັນດ້ານໜ້າແລະດ້ານຫລັງຂອງບົດຮຽນທ່ີຈະກ່າວໃນວັນນ້ີ. 
 
ສ່ວນບົດ 9--11 ນ້ີມັນເປັນຄ້າຍຄືຕ່ອນຊ້ີນທ່ີຢູ່ໃນຣະວ່າງກາງ Sandwiched ຫາກບ່ໍມີຕ່ອນຊ້ີນຕ່ອນກາງ
ແລ້ວລັບລອງວ່າບ່ໍເປັນຕາກິນເລີຍ. ໂປໂລກ່າວວ່າທ່ານເວ້ົາຄວາມຈິງຢ່າງເປີດເຜີຍວ່າ "ເພາະເຂົາເປັນຊົນ
ຊາດອິສຣາເອນ ໄດ້ຮັບການຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້
ປາກົດແກ່ເຂົາ ເຂົາໄດ້ຮັບບັນດາພຣະສັນຍາ" (9:4). ອສິຣາເອນແມ່ນຊົນຊາດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໃຫ້ເປັນ
ບຸດຂອງພຣະອົງ    ດ້ວຍເຫດນ້ີອິສຣາເອນຈ່ຶງຖືວາ່ເປັນເໝືອນຕ່ອນຊ ີ ້ນໃຈກາງ Sanswich ເພາະເປັນຊນົ
ຊາດທ່ີຊົງເລືອກ.   ແລະພຣະເຢຊຄູຣິດກໍໄດ້ບັງເກີດເປັນເຊ້ືອຊາດຂອງເຂົາດ້ວຍ (ຂ້ໍ 5). ສລຸບຂ້ໍ 4-5 ມີໃຈ
ຄວາມສໍາຄັນດັ່ງນີ້;    1. ເຂົາຊົງແຕ່ຕ້ັງໃຫ້ເປັນບຸດ.       2.  ຄວາມສງາ່ຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາປາກົດແກ່ເຂົາ.  
3. ເຂົາໄດ້ຮັບພຣະສັນຍາ.  4. ຊົງປະທານພຣະບັນຍັດ.  5. ເຂົາໄດ້ຮັບແບບແຜນພິທີນະມັສການ.  6. ຄໍາ
ປະຕິຍານເປັນຂອງບັນພະບຸຣດຸຂອງເຂົາ.  7. ພຣະຄຣິດຊງົບັງເກີດໃນເຊືອ້ຊາດຂອງເຂົາ. ດ້ວຍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ
ແຫລະຊາວອິສຣາເອນຈ່ຶງເປັນຊນົຊາດທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດ ຍ່ິງກວ່າຕ່ອນຊ້ີນຢູ່ຣະວ່າງກາງ Sandwich ແຕເ່ຖິງ
ປານນ້ັນເຂົາຍັງປະຕິເສດບ່ໍຍອມເຊ່ືອພຣະອົງ.  
 

2. ພາຊະນະບໍຖ່ືກຕ້ອງ:  (ໂຣມ10:1-13)  
ພຣະເຈ້ົາຈະບອກປະຊົນຊນົຢ່າງແຈ້ງຂາວຊັດເຈນຢ່າງໃດ?     ພຣະອົງຈະອະທິບາຍເຣືອ່ງຄວາມເປັນທັມ, 
ຄວາມຮັກ, ຄວາມເມດຕາ ແລະຄວາມລອດພ້ົນໃຫ້ປະຊາຊົນເຂ້ົາໃຈຢ່າງໃດ? ໃນພຣະຄັມພີເດີມນ້ັນພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເອົາຊາວອິສຣາເອນໃຫ້ມີຊວິີດທ່ີແຕກຕ່າງກັບຊາວໂລກທ່ົວໄປໂດຍໃຊ້ຊວິີດຢ່າງຜູ້ເຊ່ືອໃນພຣະ
ເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ເບ່ິງເປັນແບບຢ່າງ ແຕ່ຊາວອິສຣະເອນບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງແລະ
ບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຂົາຈ່ຶງກາຍເປັນພາຊະນະທ່ີບ່ໍເໝາະສົມແລະບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມນ້ໍາພຣະ 

ທ ັຍພຣະເຈ້ົາ.  "ດ້ວຍວ່າບ່ໍຮ ູ ້ຈັກຄວາມຊອບທັມທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ ແຕ່ໄດ້ພຍາຍາມຕ້ັງຄວາມຊອບ
ທັມຂອງຕົວເອງຂ້ຶນ ເຂົາຈ່ຶງບ່ໍຍອມຕົວຢູ່ໃຕ້ຄວາມຊອບທັມທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ" (ຂ້ໍ 3). ແທນທ່ີຊາວອິສຣາ

ເອນຈະເຊືອ່ຖືເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ  ພວກເຂົາກັບຕ້ັງຕົນເອງເປັນຄົນຊອບທັມ ໂດຍອ້າງອີງເອົາພຣະນາມຂອງ 

ພຣະເຈ້ົາມາເປັນສາກບັງໜ້າ,   ເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍໄດ້ຢຸດທ່ີພວກອິສຣາເອນໃນສມັຍເດີມເທ່ົານ້ັນມັນຍັງແຜ່ລາມມາ
ເຖິງຄຣິສຕຽນວັນນ້ີອີກດ້ວຍ ແລະເມ່ືອເປັນເຊັນ່ນ້ັນຜູ້ນ້ັນກໍກາຍເປັນພາຊະນະທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມນ້ໍາພຣະທ ັຍ

ພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຢາກໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດໄດ້ຮູ ວ່້າຄົນເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍໄດ້ຢູ່ເພ່ືອພຣະເຈ້ົາ.  
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ການເປີດເຜີຍຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈໍາກັດທ່ີຈະເລ ອືກເອົາສ່ິງທ່ີຄົນອ່ືນເຫັນວ່າບ່ໍມີປໂຍດແລ້ວ,  ພຣະອົງ
ຊົງເລືອກຊາດຢິວ, ຄົນການາອານ, ຄົນເອຢິບ  ຕລອດເຖ ິງທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ຊ່ືວ່າເປັນຄົນຜິດບາບ 
ທຸກຄົນສາສມາດເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາໂດຍສາຣະພາບດ່ັງນ້ີ; " ຄ ວ່ືາຖ້າເຈ້ົາຈະຮັບດ້ວຍປາກຂອງເຈ້ົາວ່າ,   ìພຣະ
ເຢຊຊົູງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ແລະເຊ່ືອໃນຈິດໃຈວາ່ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດບັນດານໃຫ້ພຣະອົງຊງົຄືນຂ້ຶນ
ມາຈາກຕາຍແລ້ວເຈ້ົາກໍຈະໄດ້ພ້ົນ ເຫດວາ່ທ່ີມະນຸດໄດ້ເຊ່ືອກໍເຊ່ືອດ້ວຍໃຈຂອງຕົນ ຈ່ຶງໄດ້ຊົງຖືວ່າ ເປ ນັຄົນ
ຊອບທັມ ແລະທ່ີໄດ້ຍອມຮັບກໍຍອມຮັບດ້ວຍປາກ ຈ່ຶງຖືກຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນ" (ຂໍ ້9-10).  
 

3. ສາຍເລອືດບໍຖ່ືກຕ້ອງ:  (ໂຣມ 10:14-21 )  
ການທ່ີຈະຮ້ອງອອກພຣະນາມພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຂໍຄວາມລອດພ້ົນນ້ັນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະອົງ
ສາກ່ອນ     ແຕ່ຄົນທ່ີບ່ໍຮູ້ແລະເຄີຍໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງນ້ັນເຂົາຈະເຊ່ືອແລະຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງ     
ພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດ?  ແລະການທ່ີມີໂອກາດໄດ້ຍິນນ້ັນກໍຂ້ຶນຢູ່ກັບຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຂອງພຣະເຈ້ົາອີກ 

ດ້ວຍ     "ແຕ່ຜູ້ທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງນ້ັນ ເຂົາຈະທູນຂໍຕ່ໍ ພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດ ແລະຜູ້ທ່ີຍັງບ່ໍໄດ ຍິ້ນເຖິງ 

ເຣ່ືອງພຣະອົງນ້ັນ ຈະເຊືອ່ໃນພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດ ແລະເມ່ືອບ່ໍມີຜູ້ໃດປະກາດໃຫ້ເຂົາຟັງ ເຂົາຈະໄດ້ຍິນເຖິງ
ເຣ່ືອງພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດແລະຖ້າບ່ໍມີໃຜໃຊ້ເຂົາໄປ ເຂົາຈະປະກາດໄດ້ຢ່າງໃດ ດ່ັງມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມ
ພີແລ້ວວ່າ, ì ຕີນຂອງພວກຄົນທ່ີນໍາຂ່າວດີມາກໍງດົງາມປານໃດຫນໍ î (ຂໍ ້14-15).    ດ້ວຍເຫດນ້ີຜູ້ປະກາດ
ຂ່າວດີເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣິດຈ່ຶງກາຍເປັນຄົນທ່ີມີຄຸນຄວາມດີກັບພວກເຮົາທຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດ 

ນ້ັນ, ແຕ່ກໍໜ້າເສັຍດາຍທ່ີທຸກຄົນໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດແລ້ວມີແຕ່ລາງຄົນເທ່ົານ້ັນຍອມຮັບເອົາ "ແຕ່ບ່ໍແມ່ນ
ທຸກຄົນໄດ້ເຊ່ືອຟັງຂ່າວປະເສີດນ້ັນ ເພາະເອຊາຢາໄດ້ກ່າວໄວ້ວາ່ , ìພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ, ມີໃຜແດ່ໜໍໄດ້ເຊື່ອ 

ຟັງຕາມທ່ີເຂົາໄດ້ຍິນຈາກພວກເຮົານ້ັນ î (ຂໍ ້16).   ດ້ວຍເຫດນ້ີຈ່ຶງເວ້ົາໄດ້ວ່າຄວາມລອດພ້ົນມາຈາກການ 

ໄດ້ຍິນ ແລະຮັບເອົາເທ່ົານ້ັນຈ່ຶງຈະລອດພ້ົນໄດ້ ແຕ່...ຍັງມີຄົນຈໍານວນຫລວງຫລາຍໃນໂລກນ້ີທ່ີບ່ໍເຄີຍໄດ ້  ຍິ
ນຈັກເທ່ືອ ຄໍໍາຖາມໜ້າຖາມວ່າ ແມ່ນໃຜຈະໄປເວ້ົາໃຫ້ພວກເພ່ິນຟັງ   ຄັນບ່ໍແມ່ນທ່ານເອງເປັນຜູ້ໄປເວ້ົາ. 
"ດ່ັງນ້ັນຄວາມເຊືອ່ເກີດຂ້ຶນໄດ້ກໍເພາະການໄດ້ຍິນ ແລະການໄດ້ຍິນເກີດຂ້ຶນໄດ້ກ ເໍພາະການປະກາດເຣ່ືອງ  
ພຣະຄຣິດ " (ຂ້ໍ17).   
 
ໃຜໆກໍຮ  ູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກອິສຣາເອນໃຫ້ເປັນຊົດຊາດຂອງພຣະອົງ ຈົນເຖິງຂ້ັນພຣະບິດາໄດ້ສ່ົງພຣະ
ບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງຄືພຣະເຢຊູຄຣິດລົງມາເກີດເປັນຊນົຊາດອິສຣາເອນ ແຕ່ເຂົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈແລະບ່ໍໄດ້ຍິນ
ສຽງທ່ີໄດ້ປະກາດຜ່ານຫູຂອງເຂົາໄປແລ້ວ   "ແຕ່ເຮົາຖາມວ່າ,   ìເຂົາບ່ໍໄດ້ຍ ິນຫລືî  ແທ້ຈິງເຂົາໄດ້ຍິນແລ້ວ 
ແລະຖ້ອຍຄ າໍຂອງເຂົາກໍເຖິງທ່ີສຸດພິພົບໂລກî ຝ່າຍເຮົາຖາມອີກວ່າ, ìພວກອິສຣາເອນບ່ໍໄດ້ຮູ້ຫລືî ຕອນຕ້ົນ 
ໂມເຊໄດ້ກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະຍົວະໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍອິດສາຊົນຊາດທ່ີຍັງບ່ໍເປັນປະເທດ   ເຮົາຈະຍົວະໃຫ້ເຈ້ົາ
ເຄືອງແຄ້ນປະເທດທ່ີເປັນຊ ົນຊາດໂງ່î ແລ້ວເອຊາຢາກ້າກ່າວວ່າ, ìຄົນເຫລ ົ ່ານ້ັນທ່ີບ່ໍໄດ້ສແວງຫາເຮົາໄດ້ພົບ
ເຮົາ ແລະເຮົາໄດ້ປາກົດແກ່ຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ຖາມຫາເຮົາî  ແຕ່ທ່ານກ່າວເຖິງພວກອິສຣາເອນວ່າ,  ìເຮົາໄດ້ຍ່ືນມື
ຂອງເຮົາອອກຕລອດມ້ືຄອຍຮັບໄພ່ພົນຈໍາພວກນ່ຶງທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງແລະດ້ືດ້ານî (ຂໍ ້18-21).  
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ດ້ວຍວ່າເຂົາປະຕິເສດພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີລົງມາເກ ດີເປັນຊນົຊາດຂອງເຂົາໆຈ່ຶງກາຍເປັນສາຍເລືອດ 
ທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ,     ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນຂ່າວປະເສີດເຣືອ່ງພຣະເຢຊຈ່ຶູງຖ ືກສ່ົງອອກໄປຍັງຊົນຊາດອ່ືນທ່ີບ່ໍແມ່ນສາຍ
ເລືອດອິສຣາເອນໃຫ້ມີໂອກາດໄດ້ກາຍເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
 
1. ທ່ານຄຶດວາ່ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງເປີດເຜີຍຄົນຕ່ໍຄົນຕ່ໍໄປເລ້ືອຍໆ? 

2. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເລືອກຊາດອິສຣາເອນກ່ອນ ແລ້ວຈ່ຶງມາເຖິງພວກເຮົາ? 

3. ອິສຣາເອນມີທ່າທີແນວໃດກັບພຣະເຈ້ົາ? ເຮົາໄດ້ເຮັດຫຍັງຄືເຂົາບ່ໍ? 

4. ອີງຕາມ ໂຣມ 10:9-13 ນ້ັນຊາດຢິວແລະບ່ໍແມ່ນຊາດຢິວຕ່າງກັນຢ່າງໃດ? 

5. ທ່ານຈ່ືໄດ້ບ່ໍທ່ານໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດຄ້ັງແຣກນ້ັນຢູ່ໃສ? ທ່ານຮັບເອົາໂລດບ່ໍ?  

 
         ຫວ 
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ບດົຮຽນທ ີ11 
ມຊີວີດິນະມສັການ 

  
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຣມ 12:1-21 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຣມ 12:1-21 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ສອນເຮົາໃຫ້ປະຕິບັດພຣະຄັມພີໃນຊີວດິປະຈໍາວັນ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເຮົາຈະມີຊວິີດຢູ່ເພ່ືອນະມັສການຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຖວາຍຕົວ,   ປະຕິບັດຕາມຂອງພຣະຣາຊທານ 

ດ້ວຍຄວາມຮັກ. 

       
ບົດນາໍ 

 TV remote Control ກດີໍ, ຄ້ືນຂອງໂທຣະສັບກໍດີ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເຮົາບ່ໍສາມາເບ່ິງເຫັນດ້ວຍຕາເປ່ົາ ແຕ່ມັນກໍ
ເຮັດວຽກທຸກເທ່ືອ,   ຄວາມບາບກໍຄ້າຍຄືກັນ ເບ່ິງບ່ໍເຫັນກັບຕາ ແຕ່ມັນເປັນຜົນສະທ້ອນໃນຊວິີດປະຈໍາວັນ, 
ຄວາມບາບນ້ັນບ່ໍມີອັນໃດປາບມັນໄດ້ ເມ່ືອປາບມັນບ່ໍໄດ້ຄົນເຮົາກໍເລີຍໄປເພ່ິງສິລທັມ ພໍໃຫ້ອົບອຸ່ນພາຍໃນ
ຈິດໃຈຂອງຕົນເອງ   ແຕ່ຍັງອີກສ່ິງນ່ຶງທ່ີເຮົາຄຶດບ່ໍເຖິງເລີຍ ນ້ັນແມ່ນສ່ິງທ່ານອາຈານໂປໂລແນະນໍາຄື;   ໃຫ້
ພວກເຮົາຖວາຍຕົວແກ່ພຣະເຈ້ົາ ເພາະວ່າການຖວາຍຕົວເປັນສ່ິງດຽວທ່ີທໍາລາຍຄວາມບາບໄດ້.  
 

1. ນະມສັການໂດຍໃຊໃ້ຈໃໝ່: (ໂຣມ 12:1-2).  
ໃນພຣະທັມໂຣມຈາກບົດ 1-11 ແມ່ນໄດ້ເວ້ົາເຖິງຫລັກສາສນາສາດເລິກພໍສົມຄວນ ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອໄດ້ປະຕິ
ບັດຢ່າງເຄ່ັງຄັດ ແລະຕົກມາໃນບົດ 12 ນ້ີທ່ານອາຈານໂປໂລໄດ້ເນ້ັນໜັກເຖິງການປະຕິບັດໃນສ່ິງທ່ີໄດ້ຮຽນ
ຮູ້ຜ່ານມາໂດຍກ່າວວ່າ   "ເຫດສັນນ້ັນພີ ່ນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ,  ໂດຍເຫັນແກ່ພຣະເມດຕາກະຣນຸາຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ ເຮົາຈ່ຶງຊັກຊວນພວກເຈ້ົາໃຫ້ຖວາຍຕົວແກ່ພຣະອົງ   ເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງບູຊາທ່ີມີຊີວິດ,    ເປັນອັນບໍຣິສ ຸດ, 
ແລະເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງເປັນການນະມັສການທ່ີສົມກັບຝ່າຍວິນຍານຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ" (ຂ້ໍ 
1). ແປວາ່ ເພ່ືອເປັນການຕອບສນອງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ຊົງເມດຕາໄຖ່ໃຫ້ພ້ົນ ເຮົາຄວນຈະມອບ
ເນ້ືອຖວາຍຕົວຂອງຕົນເອງໃຫ້ພຣະອົງອັນເປັນເໝືອນເຄ່ືອງບູຊາຖວາຍທ່ີມີຊີວດິ ທ່ີແຕກຕ່າງກັບສມັຍເດີມ
ເອົາສັດມາຂ້າຖວາຍເພ່ືອໄຖ່ບາບ.  ເມ່ືອມອບຕົວໃຫ້ພຣະອົງແລ້ວທັງໝົດຕົນຕົວຂອງເຮົາກໍເປັນຂອງພຣະ
ອົງ ເມ່ືອເປັນຂອງພຣະອົງແລ້ວພຣະອົງກໍຈະປົກປັກຮັກສາຈາກການດ່າງພ້ອຍຕ່າງໆ ເມ່ືອບ່ໍມີຈຸດດ່າງພ້ອຍ
ແປວ່າບ່ໍມີບາບ. ການຖວາຍຕົວເປັນວິທີດຽວທ່ີເຮົາຈະກໍາຈັດຄວາມບາບອອກຈາກຊີວິດຈິດໃຈຂອງເຮົາໄດ້. 
 
ການຖວາຍຕົວເປັນການສຸດຍອດຂອງການຖວາຍ   ດ້ວຍເຫດນ້ີຄຣິສຕຽນທຸກຄົນສົມຄວນຈະເຮັດໄດ້ເພ່ືອ 
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ທໍາລາຍຄວາມຜິດບາບໃນຕົວເຮົາ.   ຈາກນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງບອກເຄັດລັບອີກວ່າ "ຢ່າດ າໍເນີນຊວິີດເຫມືອນຢ່າງ 
ຊາວໂລກນ້ີ ແຕ່ຈ່ົງຮັບການຊົງປ່ຽນແປງຈິດໃຈ ແລ້ວອຸປນິສັຍຂອງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງຈະປ່ຽນໃຫມ່   ເພ່ືອເຈົ້າທ ັງ
ຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈະໄດ້ຮູ້ວາ່ອັນໃດດີ ອັນໃດເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍ ແລະອັນໃດດີທ່ີ
ສຸດ" (ຂໍ ້2).    ເມ່ືອເຮົາເຮັດຕາມເຄັດລັບຂອງອາຈານໂປໂລແນະນໍາການຖວາຍຕົວຂອງເຮົາກໍຈະງາ່ຍຂ້ຶນ 

ກວ່າເດີມ.   ແປວ່າ 1. ບ່ໍໃຊ້ຊີວດິເປັນເໝືອນຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ.   2. ຮັບການຊງົປ່ຽນຈິດໃຈ ແປວ່າຍອມໃຫ້ພຣະ 

ເຈ້ົາປ່ຽນຄວາມຄຶດແບບໃໝ່ ຫລືໃຫ້ເຮົາຄຶດແບບພຣະເຈ້ົາຄຶດ. 3. ແມ່ນຜົນປາກົດຄືເມ່ືອຈິດໃຈຖືກປ່ຽນໃໝ່
ແລ້ວ ນິສັຍໃຈຄໍ, ການປາກເວ້ົາກໍຈະປ່ຽນໄປດ້ວຍ.   4. ຜົນປາກົດອັນທີສອງ ແມ່ນຈະຮູ້ວາ່ອັນໃດດີສໍາລັບ
ຕົນ, ອັນໃດເປັນນ້ໍາພຣະທ ັຍພຣະເຈ້ົາ ແລະຮູ້ເລິກເຖິງອັນໃດດີທ່ີສຸດ.    ເພາະວ່າໃນໂລກນ້ີຍັງມີຫລາຍສ່ິງ
ຫລາຍຢ່າງທ່ີເຮົາບ່ໍຮູ້,  ເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ສ່ວນເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຍ່ິງເລິກໄປກວ່າໂລກນ້ີຕ້ັງຫລາຍເທ່ົາ ຫາກເຮົາບ່ໍ
ຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປ່ຽນຈິດໃຈໃໝ່ແມ່ນເຮົາຈະເຂ້ົາໃຈພຣະອົງບ່ໍໄດ້ແນ່ນອນ.  
 
ເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາໃນສມັຍພຣະຄັມພີເດີມນ້ັນມີການຂ້າສັດຖວາຍບູຊາຕາມຣະດູການຕ່າງ ໆ , ການຖວາຍ
ເງິນຄໍາເພ່ືອການກໍ ່ສ້າງບ່ອນນະມັສການກໍມີ    ແຕ່ຕົກມາໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ການຖວາຍໄດ້ຖືກປ່ຽນໄປເປັນ
ບາງຢ່າງດ່ັງທ່ີອາຈານໂປໂລໄດ້ຊັກຊວນຄ ສິຕຽນທ່ີກຸງໂຣມຄື;       1. ໃຫ້ "ຖວາຍຕົວ" ຊ ຶ ່ງເປັນການສ້ິນສຸດ 
ເພາະວ່າການຖວາຍທັງໝົດໃນຊີວິດນ້ີ.  2.  "ຢ່າດໍາເນີນຊວິີດເຫມືອນຢ່າງຊາວໂລກນ້ີ"  ແປວ່າ ຄຣິສຕຽນ
ຈະຕ້ອງອຸທິດຕົນເອງດໍາເນີນຊວິີດໃນການຊົງນໍາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 3. "ຮັບການຊົງປ່ຽນແປງຈິດໃຈ", 
ແປວ່າຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປ່ຽນແປງຈິດໃຈ ເມ່ືອຈິດໃຈປ່ຽນແລ້ວອຸປນິສັຍຈ່ຶງຈະປ່ຽນ.  
 

2. ໃຊຂ້ອງພຣະຣາຊທານ: (ໂຣມ12:3-8).  
ການນະມັສການພຣະເຈ້ົານ້ັນໂປໂລສອນວ່າຕ້ອງນະມັສການພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຄຶດຈິດໃຈ ແລະຈິດວິນ
ຍານ ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈຶ ່ງເຕ່ືອນເຣ່ືອງຄວາມຄຶດວ່າ "ຢ່າຄຶດຖືຕົວເກີນທ່ີຕົນຄວນຈະຄຶດນ້ັນ ແຕ່ຈ່ົງຄຶດໃຫ້
ພໍສົມກັບຂນາດແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ" (ຂ້ໍ 3). ແປວ່າ ຢ່າຄຶດໃນໃຈ
ຂອງຕົນເອງວ່າຕົນເອງເປັນຄົນສໍາຄັນກວ່າຜູ້ອ່ືນ, ຫລືຢ່າຄຶດວ່າຕົນເອງຮູ້ຫລາຍກວ່າຜູ້ອ່ືນ ຫລືຢ່າຄຶດວ່າມີ
ຄວາມເຊ່ືອຫລາຍກວ່າຜູ້ອ່ືນ, ແຕ່ໃຫ້ຄຶດຕາມຂນາດແຫ່ງຄວາມເຊືອ່ຂອງຕົນ ດ້ວຍວ່າທຸກຄົນຈະໄດ້ຢືນຕ່ໍ
ໜ້າບັນລັງພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາບ່ໍຄວນຖືຕົວວາ່ເຊ່ືອຫລາຍກວ່າຜູ້ອ່ືນ ຄວາມເຊ່ືອນ້ັນຢູ່
ໃນໃຈຂອງຕົນ ແລະຄວາມເຊ່ືອນ້ັນຈະເຫັນໄດ້ໃນການປະຕິບັດ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ເນ້ັນໜັກຄໍາວ່າ "ຢ່າຄຶດ 
ແລະ ຈ່ົງຄຶດ" ເປັນຈຸດສໍາຄັນ ເພາະກິຣິຍາທ່າທາງການປາກເວ້ົາຂອງຄົນເຮົາສ່ວນຫລາຍນ້ັນອອກມາຈາກ
ສ່ິງທ່ີເຮົາຄຶດ ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຄວນຣະມັດຣະວັງ, ແລະຮ  ູ້ຈັກບັງຄັບຕົນໃນສ່ິງທ່ີເຮົາຄຶດ.   ແຕ່ຫາກເຮົາຍອມ
ຮັບການຊງົປ່ຽນແປງຈິດໃຈແລ້ວເຮົາຈະບ່ໍລໍາບາກໃນການບັງຄັບຕົນເອງໃນສ່ິງທ່ີເຮົາຄຶດ ເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້
ເອົາຄວາມຄຶດໃໝ່ໃສ ່ໃນໃຈເຮົາແລ້ວ.  
 
ຜູ້ນະມັສການພຣະເຈ້ົາທ່ີແທ້ຈິງທ່ີໂປໂລກ່າວມານ້ັນ ແມ່ນຜູ້ບ່ໍຖືໂຕເໜືອຜູ້ອ່ືນ, ຜູ້ຖ່ອມຕົວລົງ,  ຜູ້ທີ່ເຫັນວ່າ 

ຜູ້ອ່ືນດີກວ່າຕົນດ້ັງນ້ີເປັນຕ້ົນ, ໂປໂລຍັງໄດ້ປຽບທຽບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທັງຫລາຍເປັນຄືອະວ ັຍະວະຂອງຮ່າງກາຍເຮົາ
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ນ້ັນມີຄວາມສໍາຄັນທຸກພາກສ່ວນ  ສ່ິງສໍາຄັນແມ່ນແຕ່ລະພາກສ່ວນເຮັດໜ້າທ່ີຂອງໃຜລາວໃຫ້ດີທ່ີສຸດ.  ໃນ   
ຄຣິສະຕະຈັກເຮົາກໍເຊ່ັນດຽວກັນ ທຸກຄົນສໍາຄັນຕ່ໍຄຣິສະຕະຈັກແລະສໍາຄັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍເຫດນ້ີເມ່ືອເຮົາ
ນະມັສການເຮົາຄວນໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານທ່ີເຮົາມີມາຮັບໃຊ້ການນະມັສການ.  
 
ແຕ່ກ່ອນອ່ືນເຮົາຕ້ອງຮູ້ວ່າເຮົາມີຂອງພຣະຣາຊທານອັນໃດສາກ່ອນ  ເຊັ່ນ; ອາຈານມີຂອງພຣະຊະທານໃນ 

ການເທສນາສ່ັງສອນແລະເຕືອນສະຕິໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ລາງຄົນເປັນຄຣູ
ສອນ, ລາງຄົນມີພຣະພອນເຣ່ືອງເຊນີຄົນມາໂບດ, ລາງຄົນມີພຣະພອນເຣືອ່ງເວົາ້ນໍາຜູ້ອ່ືນ,  ລາງຄົນຫລ້ິນ
ດົນຕຣີ ແລະຮ້ອງເພງສັຣເສີນ, ລາງຄົນເຮັດເຂ້ົາປາອາຫານມາສູ່ພີນ້່ອງກິນ  ແລະອ່ືນໆທ່ີເຮົາໄດ້ກະທໍາໃນ
ໂບດນ້ັນລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນການນະມັສການທັງນ້ັນ. ເມ່ືອເວລາເຮົາເຂ້ົາເຝ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາເຮົາຄວນ
ຣະມັດຣະວັງຕລອດເຖິງການປາກເວົາ້, ການນຸ່ງຖື, ບ່ໍສົມຄວນຍ່າງອອກເຂ້ົາຫາກບ່ໍຈໍາເປັນ, ບ່ໍຄວນລົມກັນ
ໃນຍາມຜູ້ອ່ືນຮ້ອງເພງ    ລາງເທ່ືອເຮົາລືມໄປວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ີລ້ວນແລ້ວແມ່ນການນະມັສການທັງນ້ັນ   ການ
ຖວາຍຍ່ິງເປັນພາກສ່ວນສໍາຄັນຂອງການນະມັສການ    ເມ່ືອເຮົາບ່ໍຖວາຍການນະມັສການຂອງເຮົາກໍບ່ໍຄົບ
ຖ້ວນ.    ດ່ັງນ້ັນເພ່ືອເປັນການຄົບຖ້ວນໃນການນະມັສການຂອງເຮົາໆທຸກຄົນຄວນນໍາການຖວາຍຂອງເຮົາ 

ມາທຸກຄ້ັງທ່ີເຮົາມານະມັສການ. 
 

3. ໂດຍຮກັກນັແລະກນັ: (ໂຣມ 12:9-21).  

ການນະມສັການບ່ໍໄດ້ຈົບລົງທ່ີໄດ້ກ ່າວມາແລ້ວຂ້າງເທິງ   ແຕ່ການນະມັສການຍັງກວ້າງອອກໄປດ່ັງທ່ີທ່ານ 

ຈະເຫັນຈາກຂ້ໍ 9-21 ນ້ັນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນການນະມັສການທັງນ້ັນ.     ໃນຈໍານວນນ້ີມີສາມຢ່າງທ່ີເຮົາສັງ
ເກດເຫັນຄື;  

 1. (ຈົ່ງ) ມເີຖິງ 21 ຄ້ັງ  ແມ່ນຄໍາສ່ັງໃຫ້ເຮົາປະຕິບັດຕາມ. 

 2. (ຢ່າ) ມີເຖິງ 7ຄ້ັງ ແມ່ນຄໍາຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເຮັດ.   

 3. (ຖ້າ) ມເີຖິງ 3 ຄ້ັງ ແມ່ນຄໍາແນະນໍາໃຫ້ເຮັດ.   

ແຕ່ກ່ອນອ່ືນເຮົາມາເວົາ້ກັນເຖິງຂ້ໍ 9 ໃນຄໍາວ່າ (ຮັກ) ເປັນຂໍກະແຈໄຂເຂ້ົາໄປໃນຈຸດສໍາຄັນ. ຄໍາວ່າຮັກ (ອາ
ກາເປ) ແມ່ນພາສາກຣ ີກ ທ່ີເຮົາໄດ້ຍິນພວກອາຈານໃຫຍ່ເພ່ິນມັກເວ້ົາເຖິງເລ້ືອຍໆນ້ັນມີຄວາມໝາຍວາ່ ຮັກ
ໂດຍບ່ໍມີເງ່ືອນໄຂ, ຮັກບ່ໍອໍາອຽງ,  ຮັກດ້ວຍຈິງໃຈ,  ຮັກແລະເຮັດດີນໍາ,   ບ່ໍແມ່ນຮັກປາກເປ່ົາ, ດ່ັງນ້ີເປັນຕ້ົນ 
ແລະຄໍາວ່າຮັກຕອນນ້ີຍັງເປັນຄໍາສ່ັງໃຫ້ເຮົາຮັກກັນແລະກັນເປັນດ້ວຍ. ສ່ວນຂ້ໍ 10 ນ້ັນໂປໂລສ່ັງອີກວ່າ ຈ່ົງ 

ຮັກເໝືອນສັນພ່ີນ້ອງ, ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈເພີ ້ມໃຫ້ເຮົາຄຶດເຫັນພ່ີນ້ອງຮ່ວມສາຍເລືອດຂອງເຮົາ ແລ້ວເຮົາຈະ
ເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມຮັກສັນພີນ້່ອງຮ່ວມຄວາມເຊ່ືອດີກວ່າເດີມ. ສ່ວນການໃຫ້ກຽດຊ ຶ ່ງກັນແລະກັນນ້ັນເປັນການ
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ດີທ່ີສຸດຫາກເຮົາຄຶດວ່າຜູ້ອ່ືນດີກວ່າເຮົາມັນກໍຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຖ່ອມຕົວລົງແລະຍອມຮັບເພ່ິນແລະເພ່ິນຈະພໍ
ໃຈໃນຕົວເຮົາ.  

ຄວາມຮັກທ່ີໂປໂລສ່ັງສອນຕອນນ້ີເກີນກວ່າຮັກແບບທ ັມມະດາສາມັນອີກ    ເພາະເພ່ິນຍັງສອນຮອດອວຍ
ພອນຜູ້ຂ່ົມເຫັງຫລືເວ້ົາໄດ້ວ່າຜູ້ນ້ັນແມ່ນສັດຕຣອີູກເພ່ິນກະຍັງບ່ໍໃຫ້ປ່ອຍດ່າ   ແຕ່ໃຫ້ອວຍພອນ  "ຈົ່ງອວຍ
ພອນແກ່ຄົນທ່ີຂ່ົມເຫັງເຈ້ົາ ຈ່ົງໃຫ້ພອນ ຢ່າປ້ອຍດ່າ" (ຂໍ ້14).    ຜູ້ຂົ ່ມເຫັງທ່ີໂປໂລກ່າວໃນຕອນນ້ີແມ່ນຈັກ 

ກະພັດໂຣມຂ່ົມເຫັງຊາດຢິວ.   ໂປໂລສອນໃຫ້ອ້ອນວອນເພ່ືອເຂົາ ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາສ່ົງຄວາມພ້ົນໄປເຖິງເຂົາ
ແລ້ວເຂົາຈະກາຍເປັນອ້າຍນ້ອງຂອງທ່ານໃນໂອກາດໜ້າ. ການເຮັດແນວນ້ີເປັນການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ 

ທ່ີຖືກຕ້ອງແລະເໝາະສົມຕາມແບບຢ່າງພຣະເຢຊູອ້ອນວອນເພ່ືອພວກທະຫານທ່ີແທງຂ້າງພຣະອົງໃນວັນ
ນັ້ນ.   ພຣະເຢຊູຍັງສອນອີກວ່າ "ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຈ່ົງຮັກສັດຕຣູຂອງທ່ານ ຈ່ົງອ້ອນວອນສໍາລັບ ຜູ້ທີ່ຂົ່ມເຫັງ

ທ່ານ" (ມັດທາຍ 5:39). "ເຫດສັນນ້ັນ ທາ່ນທັງຫລາຍຕ້ອງເປັນຄົນດີທ່ີສຸດ ເຫມອືນຢ່າງພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນ

ສວັນຊົງເປັນຜູ້ດີທ່ີສຸດ" (ມັດທາຍ 5:48). ເຮົາທັງຫລາຍຖືກເອ້ີນມາເພ່ືອເຮັດການດີໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະໂປໂລຈ່ິງສອນວ່າ "ຖ້າເປັນໄດ້ໃນເຣືອ່ງທ່ີຂ້ຶນຢູ່ກັບພວກເຈ້ົານ້ັນ ຈ່ົງຢູ່ຢ່າງສງົບສຸກ
ກັບຄົນທັງປວງ" (ໂຣມ 12:18).  

ຄໍາຖາມ:  

1. ລາງເທ່ືອທ່ານອ່ານພຣະຄ ໍາບາງຕອນແລ້ວ ຄຶດໃນໃຈວ່າ (ໂອຍ..ເຮັດບ່ໍໄດ້ດອກ) ແນວນ້ີມີບ່ໍ?  ຫາກນັກ
ຮຽນຕອບວ່າມີໃຫ້ເພ່ິນເວົາ້ເບ່ິງວ່າແມ່ນອັນໃດທ່ີເຮັດບ່ໍໄດ້?  

2. ຖາມນັກຮຽນວ່າ ທ່ານຮູ້ຈັກຂອງພຣະຣາຊທານຂອງທ່ານບ່ໍ? ຫລືຫາກວ່າບ່ໍຮູ້ ໃຫ້ຜູ້ອ່ືນເຫັນວ່າລາວມີອັນ
ໃດໃນສາຍຕາຂອງຜູ້ອ່ືນ. 

3. ເມ່ືອທ່ານຮູ້ແລ້ວ ທ່ານຈະເອົາຂອງພຣະຣາຊທານນ້ັນຊອ່ຍທ່ານນະມັສການແນວໃດ? 

4. ການຖວາຍຕົວທ່ີໂປໂລກ່າວນ້ັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? 

5.  ເປັຍຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງສອນໃຫ້ອ້ອນວອນເພ່ືອຜູ້ທີກົ່ດຂ່ີຂ່ົມເຫັງ? 

6. ຄໍາວ່າ "ຢ່າໃຫ້ຄວາມຊ່ົວໄດ້ຊະນະເຈ້ົາ ແຕ່ຈ່ົງຊະນະຄວາມຊ່ົວດ້ວຍຄວາມດີ" (ຂ້ໍ 21) ທ່ານເຂ້ົາໃຈແນວ
ໃດ?  

         ຫວ 
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ບດົຮຽນທ ີ12 
ຮກັເພືອ່ນບາ້ນ, ນບັຖຣືຖັບານ 

  
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຣມ 13 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຣມ 13 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ສອນເຮົາໃຫ້ນັບຖືຣັຖບານ ແລະຮັກເພ່ືອນບ້ານ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຂ້າພະເຈ້ົາມີໜ້າທ່ຮັີບຜິດຊອບຫຍັງກັບຣັຖບານ ແລະເພື່ອນບ້ານ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອສອນເຮົາໃຫ້ຍອມຈໍານົນຕ່ໍຣັຖບານ ແລະສະແດງຄວາມຮັກ

ກັບເພ່ືອນບ້ານຂອງເຮົາ. 

       
ບົດນາໍ 

ຄຣິສຕຽນຖືກເອ້ີນໃຫ້ມາເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາອັນມີຄວາມໝາຍວ່າໄດ້ພ້ົນຈາກການຄອບງໍາຂອງຄວາມ
ຜິດບາບທ່ີນໍາພາໃຫ້ເຮັດການຝ່າຍມືດແລ້ວ ແຕ່ຄຣສິຕຽນຍັງມີຊີວດິຢູ່ໃນໂລກຮ່ວມກັບຄົນທ່ົວໄປ ລາງເທ່ືອ
ຄຣິສຕຽນກໍຢູ່ພາຍໃຕ ກ້ານປົກຄອງຂອງຣັຖບານທ່ີບ່ໍເປັນທັມ   ຫລືເພ່ືອນບ້ານບ່ໍດີ ແຕ່ໃນຖານະທ່ີເປັນຄຣສິ
ຕຽນ ພຣະຄັມພີສອນໃຫ້ຄຣິສຕຽນນັບຖືຣັຖບານ   ຕລອດເຖິງອໍານາດການປົກ  ແລະຍັງສອນໃຫ້ຮັກເພ່ືອນ

ບ້ານທຸກປະເພດອີກດ້ວຍ. 
 

1. ຮບັຜິດຊອບໃຫນ້ັບຖືຣຖັບານ:  (ໂຣມ 13:1-7) 

ໂປໂລຮູ້ວາ່ຣັຖບານໂຣມັນໄດ້ກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງຊາດຢິວດ້ວຍອໍານາດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງເຂົາ, ໂປໂລຮູ້ວ່າເຂົາເປັນ
ຜູ້ຕັດສິນຄະດີຄຶງພຣະເຢຊູທ່ີໄມ້ກາງແຂນ, ໂປໂລເຫັນເຂົາຂັບໄລ່ຄົນຢິວອອກຈາກບ້ານເມ່ືອງຂອງເຂົາ ແຕ່
ໂປໂລກ ໍຍັງຂໍໃຫ້ຄຣິສຕຽນທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນເຂດປົກຂອງຂອງຈັກກະພັດໂຣມໃຫ້ເຊ່ືອຟັງແລະນັບຖືເຂົາ    ເປັນ
ຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງສອນແນວນ້ັນ ແທນທ່ີຈະສອນໃຫ້ຄຣິສຕຽນພາກັນຕ່ໍສູ້ເພ່ືອອິສຣະພາບ?ເຣ່ືອງເປັນດ່ັງນ້ີິ; ໂປ
ໂລຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈວ່າ    ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ ້ຈັດຕ້ັງແລະແຕ່ງຕ້ັງຄົນເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ເປັນຜູ້ມີອໍານາດໃນການປົກ
ຄອງ  "ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີອໍານາດອັນໃດທ່ີບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະຜູ້ທ່ີມີອໍານາດນ້ັນກໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງ
ຕ້ັງຂ້ຶນ" (ຂໍ ້1ຂ). ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງສອນໃຫ້ຄຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຍອມຖ່ອມຕົວລົງໂດຍກ່າວວ່າ "ທຸກຄົນ
ຈ່ົງຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ມີອໍານາດປົກຄອງ" (ຂໍ ້1ກ). ຈ່ົງສັງເກດຄໍາສອນຂອງໂປໂລວ່າ (ທຸກຄົນ) ຈ່ົງຍອມຢູ່
ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ມີອໍານາດປົກຄອງ ແປວ່າໃຫ້ນັບຖືບ່ໍຕ່ໍຕ້ານເພ່ິນ.   ໃນພຣະທັມ ດານີເອນ 4:17 "ຈ່ົງໃຫ້ຄົນທັງ   
ປວງທຸກທ່ີທຸກບ່ອນຮູ້ວາ່ ພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດຊງົມີເດຊານຸພາບເຫນືອຣາຊອານາຈັກຂອງມະນຸດ ພຣະອົງຊົງ
ແຕ່ງຕ້ັງກະສັດຂອງຊາດໃດຊາດນ່ຶງຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນຄົນຕ່ໍາຕ້ອຍກໍຕາມî 
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ພຣະເຢຊູກໍຍອມຮັບວ່າພຣະເຈ້ົາຊງົໃຫ້ປີລາດມີອໍານາດ   "ເວ້ັນແຕ່ອໍານາດນ້ັນຈະຊົງປະທານແຕ່ທາງເທິງ 

ໃຫ້ແກ່ທ່ານ" (ໂຢຮັນ 19:11ຂ).    ເມ່ືອເປັນເຊັນ່ນ້ັນເຮົາທັງຫລາຍແມ່ນໃຜຈ່ຶງບ່ໍຍອມຮັບແລະນັບຖືຜູ້ມີອໍາ
ນາດ,  ພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ມີອໍານາດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມ
ໃຈຂອງເຮົາ     ແລະດ້ວຍການຖືກກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງນ້ີໄດ້ມີຄົນຈໍານວນຫລວງຫລາຍທ່ົວພິພົບເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາ
ດ້ວຍ,  ເຮົາທັງຫລາຍເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີບັນທຶກໄວ້ແລ້ວໃນຟ້າສວັນ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວາ່ ເຮົາ
ຖືກງົດບ່ໍໃຫ້ນັບຖືຜູ້ມີອໍານາດຝ່າຍໂລກນ້ິ້ີ.    ໂປໂລສ່ັງໃຫ້ເຮົາທຸກຄົນຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ມີອໍານາດປົກຄອງ 
ດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບ ແລະນັບຖື ເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍຈະບ່ໍໄດ້ເວ້ົາວ່າ ຄຣິສຕຽນເປັນຄົນບ່ໍມີຣະບຽບວິນັຍ, ບ່ໍນັບ
ຖືໃຜ. ຄຣສິຕຽນຈະຕ້ອງເຂ້ັມແຂງອົດທົດຕ່ໍສ່ິງທັງປວງ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນແຂງກະດ້າງຈົນບ່ໍຟັງໃຜ. "ເຫດສັນນ້ັນຜູ້ 

ທ່ີຂັດຂືນອໍານາດນ້ັນ ກໍຂັດຂືນຜູ້ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນ   ແລະຜູ້ທ່ີຂັດຂືນນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາລົງ
ໂທດ" (ຂໍ ້2).  ຫາກເຮົາຂັດຂືນບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີພຣະເຈ້ົາແຕ່ງຕ້ັງເຂົາ ເຮົາກໍກາຍເປັນຄົນຂັດຂືນຕ່ໍ  

ພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວກໍຈະຖືກພິພາກສາລົງໂທດ.  

ຂ້ໍ 7 ໂປໂລໄດ້ເວ້ົາຢ່າງແຈ້ງໃນການເສັຽພາສີອາກອນທ່ີຄຣິສຕຽນຈໍາຕ້ອງເສັຽ "ສ່ວຍສາອາກອນຄວນໃຫ້ຜູ້
ໃດຈ່ົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນ້ັນ ພາສີຄວນເສັຽໃຫ້ຜູ້ໃດຈ່ົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນ້ັນ" (ຂໍ້ 7ຂ).     ພຣະເຢຊກໍູໄດ້ຊົງສອນໄວ້ວາ່ "ສິ່ງທີ ່
ເປັນຂອງກາຍຊາ   ຈ່ົງຖວາຍແກ່ກາຍຊາ ແລະສ່ິງທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຄືນຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ" (ມາຣະ
ໂກ 12:17).     ພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນຢຸດຢູ່ແຕ່ການເສັຽພາສີໃຫ້ກາຍຊາ ແຕ່ຍັງຊງົສອນໃຫ ້ຄຣສິຕຽນຖວາຍແດ່    

ພຣະເຈົ້າອີກ. ຄຣສິຕຽນຄວນເຂ້ົາໃຈວ່າ ເມ່ືອເຮົາຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ ສ່ິງເຮົາຖວາຍນ້ັນກໍກັບມາໃຊ້ໃນວຽກ
ງານຂອງພຣະເຈ້ົາດ່ັງທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນໂບດຂອງທ່ານໃນທຸກວັນນ້ີ.  ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອເຮົາເສັຽພາສີອາກອນ ກໍແມ່ນ
ເຮົາເຊືອ່ຟັງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ   ແລະເມ່ືອເຮົາຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາກໍນັບວ່າການຖວາຍນ້ັນໄດ້ນໍາພຣະພອນຄືນ 

ມາຫາເຮົາ.  

2. ຮບັຜດິຊອບຮກັເພືອ່ນບາ້ນ: (ໂຣມ 13:8-10).  
ຈິງຢູ່ຄຣິສຕຽນຖືກເອ້ີນອອກມາຈາກຝ່າຍໂລກ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ເອ້ີນອອກໄປຈາກໂລກ, ຄຣິສຕຽນຍັງຈະຕ້ອງໃຊຊີ້
ວິດໃນໂລກນ້ີປະປົນກັບຄົນທຸກຊະນິດທ່ົວໄປ,  ນອກນ້ັນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາກໍໄດ ້ຕ້ອນຮັບຄົນທຸກ
ປະເພດທ່ີຍອມເຊ່ືອແລະເຂ້ົາມານະມັສການພຣະອົງ ດ້ວຍເຫດນ້ີຄວາມເຊ່ືອແລະການປະຕິບັດຂອງຄົນໃນ
ໂບດຈ່ຶງບ່ໍສມ່ໍາສເມີກັນ ແຕ່ສ່ິງສໍາຄັນໃນຄໍາສອນຂອງໂປໂລສອນຕອນນ້ີວ່າ "ຢ່າເປັນຫນ້ີສ່ິງໃດແກ່ໃຜນອກ
ຈາກຄວາມຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ      ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີຮັກເພ່ືອນມະນຸດກໍປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ
ແລ້ວ" (ຂ້ໍ 8). ແປວ່າບ່ໍໃຫ້ຄຣິສຕຽນເປັນໜ້ີເງນິຄໍາຫລືສ່ິງຂອງໃດໆຕ່ໍກັນ ແຕ່ໃຫ້ເປັນໜ້ີຄວາມຮັກ, ແຕ່ບ່ໍໄດ້
ໝາຍຄວາມວ່າຄຣສິຕຽນຢືມກັນບ່ໍໄດ້ ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າຢືມແລ້ວໃຫ້ສ່ົງຄືນຕາມກໍາໜົດເວລາ ເມ່ືອສ່ົງຄືນ
ແລ້ວຖືວ່າເປັນການສ້ິນສຸດບ່ໍເປັນໜ້ີອີກ  ແຕ່ເຣ່ືອງຄວາມນ້ັນຄວນເປັນໜ້ີຫລືມີຢູ່ຕລອດໄປ ແລະຄວາມຮັກ 

ທ່ີໂປໂລກ່າວວຕອນນ້ີຫາກເຮົາຮັກເພ່ືອນມະນຸດດ້ວຍກັນເຮົາກໍໄດ້ປະຕິບັດຄໍາສ່ັງ (ບັນຍັດ)   ຢ່າງຄົບຖ້ວນ 

ແລວ້.  
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"ເພາະວ່າຂ້ໍບັນຍັດທ່ີກ່າວວ່າ,  ìຢ່າຫລ້ິນຊູ້ ຢ່າຂ້າຄົນ ຢ່າລັກຊັບ ຢ່າໂລບî ທັງບັນຍັດຂ້ໍອ່ືນໆກໍຮວມຢູ່ໃນຂ້ໍ  

ນ້ີຄື, ìຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ້ານເຫມືອນຮັກຕົນເອງ" (ຂ້ໍ 9). ເຣ່ືອງຮັກຕົນເອງນ້ັນໃຜໆກໍເຂ ົ ້າໃຈດີວ່າຕົນຮັກຕົນເອງ
ແນວໃດ ບ່ໍມີໃຜດອກຈະທໍາຮ້າຍຕົນເອງ ນ້ີແຫລະແມ່ນສ່ິງທ່ີໂປໂລໄດ້ກ່າວສອນວ່າ "ຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນ
ຮັກຕົນເອງ" ຄວາມໝາຍທ່ີເລິກໄປກວ່ານ້ັນແມ່ນ ເມ່ືອເຮົາເຫັນເພ່ືອນບ້ານອຶດຫິວ ເຮົາກໍສົມຄວນເອົາເຂ້ົາ
ປາອາຫານໃຫ້ລາວ,  ເມ່ືອລາວບ່ໍມີເຄ່ືອນຸ່ງຫ່ົມ ເຮົາກໍຄວນແບ່ງປັນໃຫ້ລາວ, ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ìພວກທ່ານ ທີ່

ໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະບິດາຂອງເຮົາເອີຍ  ຈ່ົງມາຮັບເອົາຣາຊອານາຈັກ ຊຶງ່ໄດ້ຊົງຈັດຕຽມໄວ້ສໍາລັບທ່ານຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນເດີມໂລກ
ເພາະວ່າເມ່ືອເຮົາຢາກເຂ້ົາ  ພວກທ່ານກໍໃຫ້ເຮົາກິນ  ເຮົາຫິວນ້ໍາ  ພວກທ່ານກໍໃຫ້ ເຮົາດ່ືມ  ເຮົາເປັນແຂກບ້ານ ພວກທ່ານກໍໄດ້
ຕ້ອນຮັບເຮົາໄວ້  ເຮົາເປືອຍຕົວ ພວກທ່ານກໍໄດ້ເອົາເຄ່ືອງມາ ໃຫເ້ຮົານຸ່ງຫ່ົມ ເຮົາເຈັບປ່ວຍ ພວກທ່ານກ ມໍາຢ້ຽມຢາມເຮົາ ເຮົາຢູ່

ໃນຄຸກພວກທ່ານກໍໄດ້ມາຫາî (ມັດທາຍ 25:34-36).  

ໂປໂລຢ້ໍາອີກວ່າ "ຄວາມຮັກບ່ໍເຮັດອັນຕະລາຍແກ່ເພ່ືອນບ້ານ ເຫດສັນນ້ັນຄວາມຮັກຈ່ຶງ  ເປ ນັການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍບັນຍັດຢ່າງຄົບຖ ວ້ນ" (ໂຣມ 13:10). ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ "ພຣະບັນຍັດຂ້ໍເອກນ້ັນຄືດ່ັງນ້ີ ìຊາວອິສຣາເອນ

ເອີຍ,   ຈ່ົງຟັງເທີນ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາທງັຫລາຍຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວແລະພວກເຈ້ົາຈ່ົງຮັກອົງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົ

າດ້ວຍສຸດໃຈ ດ້ວຍສຸດຈິດ ດ້ວຍສຸດຄວາມຄຶດ ແລະດ້ວຍສຸດກໍາລັງຂອງເຈ້ົາî ພຣະບັນຍັດຂ້ໍທີສອງນ້ັນຄື ìຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ້ານເ

ໝືອນຮັກຕົນເອງî ພຣະບັນຍັດຂ້ໍອ່ືນທ  ່ີໃຫຍ່ກວ່າພຣະບັນຍັດສອງຂ້ໍນ້ີບ່ໍມີî (ມາຣະໂກ 12:29-31).  

 

3. ຕຽມພອ້ມໃນການສະເດດັຄນືມາ:  (ໂຣມ 13:11-14).  
ການເຮັດດີຂອງຄຣິສຕຽນນ້ັນແມ່ນເພ່ືອຕຽມຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຄ້ັງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູ,    ດ້ວຍວ່າ 

ການກັບຄືນມາຄ້ັງນ້ີພຣະອ ົງຈະບ່ໍນໍາຂ່າວປະເສີດມາອີກແລ້ວ      ແຕ່ການສະເດັດກັບຄືນມາຂອງພຣະອົງ 

ແມ່ນມາພິພາກສາລົງໂທດ ແລະໃຫ້ລາງວນັແກ່ຜູ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ (ອ່ານ 2ເປໂຕ 3:8-13) ແລະ (ມັດທາຍ 
25:31-46). ດ້ວຍເຫດນ້ີຄຣິສຕຽນທັງຫລາຍມີໜ້າທ່ີລໍຄອຍການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດດ້ວຍການ
ເຮັດດີດ້ວຍການນັບຖືຣັຖບານ ແລະຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ.    ໂປໂລບອກເຫດຜົນໃນການເຮັດ
ດີຂອງຄຣ ິສຕຽນວ່າ "ທ່ີຄວນຈະເຮັດດ່ັງນ້ີກໍເພາະພວກເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ຈັກກາລະເວລາແລ້ວວ່າ ບັດນ້ີເປັນເວລາທ່ີ
ເຈ້ົາຄວນຈະຕ່ືນຈາກຫລັບແລ້ວ ດ້ວຍວ່າເວລາທ່ີພວກເຮົາຈະພ້ົນນ້ັນໃກ້ກວ່າເວລາທ່ີເຮົາຫາກໍເຊ່ືອນ້ັນກາງ
ຄືນກໍລ່ວງໄປຫລາຍແລ້ວ ແລະຮຸ່ງເຊົາ້ກໍໃກ້ເຂ້ົາມາ  ເຫດສັນນ້ັນພວກເຮົາຈ່ົງເລີກເຮັດການຝ່າຍຄວາມມືດ 
ແລະຈ່ົງປະກອບຕົວດ້ວຍອາວຸດແຫ່ງຄວາມສວ່າງ   ພວກເຮົາຈ່ົງປະຕິບັດຕົວໃຫ້ເຫມາະສົມກັບເວລາກາງ
ເວັນ ບ່ໍແມ່ນໃນການລ້ຽງດ້ວຍເສບສຸຣາຢາເມົາ ບ່ໍແມ່ນໃນການວິວາດເຫິງສາກັນ" (ໂຣມ 13:11-13). ແປ
ວ່າ ພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນແລ້ວ ດ່ັງນ້ັນພວກເຈ້ົາຄວນຕ່ືນຈາກຫລັບ ເພາະວ່າຄົນທ່ີນອນຫລັບບ່ໍຮູ້
ວ່າຕົນເອງເຮັດຫຍັງ ເມ່ືອພວກເຈ້ົາຕ່ືນຈາກຫລັບ  ຫລືໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນແລ້ວຈ່ົງເລີກເຮັດການມືດ ຫລືເລີກ
ເຮັດສ່ິງບ່ໍດີ ຈ່ົງວາງຕົວໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ. 

ຄໍາວ່າ ເຮັດການຝ່າຍຄວາມມືດໂປໂລໄດ້ເວ້ົາແຈ້ງໃນຂ້ໍ 14 ວ່າ   "ຢ່າຈັດຫາອັນໃດເພ່ືອບໍາຣຸງຕັນຫາຂອງ
ເນ້ືອກາຍ" (ຂໍ ້14ຂ).     ແປວ່າ ຢ່າຫລ້ິນຊູ້, ຢ່າລັກໂລບ, ຢ່າຫາຜົນກ ໍາໄລໃນທາງທຸດຈະຣດິ, ຢ່າອິດສາບັງ
ບຽດ,  ຢ່າເປັນຄົນຈອງຫອງ,  ຢ່າເປັນຄົນມັກຜິດຖຽງກັນ,  ຢ່າມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງ,  ຢ່າເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ, ຢ່າ
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ເປັນຄົນມັກເວ້ົາຂວັນ, ຢ່າເປັນຄົນເວ້ົາຕົວະ, ຢ່າເຮັດຊ່ົວທຸກຢ່າງ   "ແຕ່ຈ່ົງປະຕິບັດຕົວດ້ວຍພຣະເຢຊຄູຣິດ
ເຈ້ົາ" (ຂໍ ້14ກ). ແປວ່າເຮັດຕາມແບບຢ່າງພຣະເຢຊູທ່ີໄດ້ຕ້ັງແບບຢ່າງໄວ້ແລ້ວ, ພຣະເຢຊເູຮັດແນວໃດເຮົາ
ກໍຄວນເຮັດແນວນ້ັນ    ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນໃນພຣະເຢຊ ູດ້ວຍວາ່ເຮົາໄດ້ເຊ່ືອແລະຮັບ  
ບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູແລວ້.  

ຄໍາຖາມ: 

1. ພຣະທັມໂຣມຖືກຂຽນໃນຂະນະທ່ີຈັກກະພັດໂຣມປົກຄອງຊາດຢິວໂດຍບ່ໍເປັນທັມ ແຕ່ໂປໂລພັດສອນ
ໃຫ້ເຊ່ືອຟັງແລະນັບຖືຣັຖບານໂຣມ, ທ່ານຄຶດວ່າແນວໃດ? 

2. ເປັນຫຍັງຄຣິສຕຽນຢິວຕ້ອງໂຄຣົບຢໍາເກງ ຫລືເຊ່ືອຟັງຣັຖບານທ່ີກົດຂ່ີຂົມເຫັງເຂົາ? 

3. ໃນຂ້ໍ 2 ຜູ້ຂັດຂືນບ່ໍເຊືອ່ຟັງຈະເປັນແນວໃດ? 

4. ເຣ່ືອງຮັກເພ່ືອນບ້ານໂປໂລສອນບ່ໍໃຫ້ເປັນໜີ ້ ແລະໃຫ້ເປັນໜ້ີນ້ັນມີຫຍັງແດ່? 

5. ຮັກເພ່ືອບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 

6. ເປັນຫຍັງຄຣິສຕຽນຈ່ຶງສອນໃຫ້ຍອມເຊືອ່ຟັງຣຖັບານ ແລະສອນໃຫ້ຮັກເພ່ືອນບ້ານດ້ວຍ? 

 

        ຫວ 
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ບດົຮຽນທ ີ13 
ສດິທສິ່ວນຕົວ ແລະ ການພວົພນັກັບຜູ້ອື່ນ 

  
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຣມ 14:1-21 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຣມ 14:1-21 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຄຣິສຕຽນບ່ໍໃຊ້ສິດ ແລ້ວຕ້ອງຢູ່ດ້ວຍຄວາມປອງດອງ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຄວາມມັກເອົາແຕ່ໃຈ ເຮັດໃຫ້ບ່ໍຖືກກັນໃນໂບດແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາມີຄວາມປອງດອງແທນທ່ີຈະເອົາແຕ່ໃຈ. 

       
ບົດນາໍ 

ຄຣິສຕຽນຖືກເອ້ີນມາບ່ໍແມ່ນແຕ່ມາຮັບຄວາມລອດພ້ົນເທ່ົານ້ັນ    ແຕ່ຍັງຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ຢູ່ດ້ວຍຄວາມ   
ສງົບສຸກ ແລະນໍາສັນຕິສຸກຈາກເບ້ືອງເທິງໄປຫາທຸກຄົນດ້ວຍ.   ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິງ່ຕ້ອງຮຽນປ ້ອງກັນໃຫ້ 
ຫລາຍທ່ີສຸດໃນຂະນະທ່ີມາໂບດດຽວກັນ ເພ່ືອຈະໄດ້ເສີມສ້າງພຣະກາຍພຣະຄຣິດນໍາກັນ.  
 

1. ຢາ່ຜດິຖຽງກັນໃນເຣືອ່ງເລັກນ້ອຍ: (ໂຣມ 14:1-9).  
ໂປໂລສອນຄົນສອງກຸ່ມໃນຄຣິສຕະຈັກທ່ີກຸງໂຣມ ຄືກຸ່ມນ່ຶງເຂ້ັມແຂງ ແລະອີກກຸ່ມນ່ຶງອ່ອນແອ,  ໂປໂລເລ ັງ
ເປ້ົາໝາຍໃສ່ກຸ່ມເຂ້ັມແຂງວ່າ "ສ່ວນຄົນທ່ີອ່ອນໃນຄວາມເຊືອ່ນ້ັນ ຈ່ົງຮັບເຂົາໄວ້  ແຕ່ບ່ໍໃຊ່ເພ່ືອຖົກຖຽງກັນ
ໃນເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອທ່ີແຕກຕ່າງກັນ" (ຂໍ ້1).   ແປວ່າບ່ໍໃຫ້ຟ້າວຕັດສິນຜູ້ໃດວ່າເປັນຄົນອ່ອນແອຫລ້າຊ້າໄປ
ໃສກະບ່ໍທັນໝູ່, ຫລືປະລາວໄວໂດຍບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ລາວ, ຄວາມເຊ່ືອແຕກຕ່າງກັນນ້ັນໂປໂລບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມ
ວ່າເຂົາເຊ່ືອໃນພຣະອ່ືນ  ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າຄວາມເຊືອ່ບ່ໍເທ່ົາທຽມກັນ,   ເຫດສັນນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງກ່າວອີກວ່າ 
"ຄົນນ່ຶງຖືວ່າຈະກິນອັນໃດກໍໄດ້ຫມົດ ແຕ່ຄົນທ່ີຍັງອ່ອນໃນຄວາມເຊ່ືອກໍກິນແຕ່ຜັກເທ່ົານ້ັນ" (ຂໍ ້2). ໂປໂລ
ປຽບທຽບໃສ່ຄົນທ່ີຮັບຟັງພຣະທັມພຣະເຈ້ົາໃສ່ກັບຄົນເຮົາກິນເຂ້ົາປາອາຫານ,     ຄົນທ່ີກິນຫຍັງໄດ້ໝົດນ້ັນ
ໝາຍເຖິງຮັບຟັງຄໍາເທສນາໄດ້ທຸກປະເພດ,  ສ່ວນຄົນກິນໄດ້ແຕ່ຜັກນ້ັນໝາຍເຖິງຄົນທ່ີຍັງອ່ອນຝ່າຍຄວາມ
ເຊ່ືອ, ຍັງມີຫລາຍຢ່າງທ່ີລາວຈະຮັບຟັງຍັງບ່ໍທັນໄດ້ ແຕ່ເພ່ືອຄວາມປອງດອງແລະເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນໂປ
ໂລສອນວາ່ "ຢ່າໃຫ້ຄົນທ່ີກິນນ  ້ັນຫມ່ິນປມາດຄົນທ່ີບ່ໍກິນ ແລະຢ່າໃຫ້ຄົນທ່ີບ່ໍກິນກ່າວໂທດຄົນທ່ີກິນ ດ້ວຍວ່າ   
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົໂຜດຮັບເອົາຜູ້ນ້ັນແລ້ວ" (ຂ້ໍ 3). ແປວ່າຢ່າວ່າໃຫ້ກັນ ຫລືກ່າວໂທດຊ່ຶງກັນແລະກັນ ກ່ອນຈະ
ກ່າວໂທດຄວນຄຶດເສັຽວ່າເຮົາແມ່ນໃຜຈ່ຶງກ່າວໂທດພ່ີນ້ອງ ໃນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງຮັບເອົາຜູ້ນ້ັນແລ້ວ.  ຫາກຜູ້ 

ເຂ້ັມແຂງຕິຕຽນຜູ້ອ່ອນຝ່າຍຄວາມເຊ່ືອ   ຫລືຜູ້ອ່ອນຝ່າຍຄວາມເຊ່ືອເວ້ົາໃຫ້ຜູ້ເຂ້ັມແຂງ ທັງສອງກໍມີຄວາມ
ຜິດນໍາກັນທັງສອງ ແລະການເຮັດແນວນ້ັນເປັນຈຸດເລ້ີມຕ້ົນຂອງການແບ່ງແຍກແລະຜິດຖຽງກັນດ້ວຍ.  
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"ເຈ້ົານ້ັນແມ່ນໃຜຈ່ຶງກ່າວໂທດໃສ່ບ່າວຂອງຜູ້ອ່ືນ ບ່າວນ້ັນຈະຕ້ັງຫມ້ັນຢູ່ຫລ ລ້ົືມລົງກໍສຸດແລ້ວແຕ່ນາຍຂອງ
ຕົນ   ແລະເຂົາຄົງຈະຕ້ັງຫມ້ັນຢູ່ເປັນແນ່ ດ້ວຍວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຣດິອາດໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຕ້ັງຫມ້ັນຢູ່ໄດ້" (ຂ້ໍ 
4).    ແປວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດມີໜ້າທ່ີກ່າວໂທດຫລືຕິຕຽນກັນແລະກັນ ດ້ວຍວາ່ທຸກຄົນເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາທັງ
ໝົດ, ຂ້າໃຊ້ແຕ່ລະຄົນມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງໃຜລາວ ຂ້າທາດແຕ່ລະຄົນມີໜ້າທ່ເີຮັດຕາມວຽກງານທ່ີໄດ້
ມອບໝາຍໃຫ້ນ້ັນໃຫ້ດີທີສຸ່ດ ສ່ວນການທ່ີຈະລ້ົມຫລືຈະເຣີນຂ້ຶນກໍສຸດແລ້ວແຕ່ນາຍ (ພຣະເຈ້ົາ) ຫລືບາງທີຜູ້
ທ່ີເຮົາຄຶດວ່າອ່ອນຝ່າຍຄວາມເຊ່ືອນ້ັນຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນແລະຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່ໄດ້. "ໃນພວກເຮົາບ່ໍມີຜູ້ໃດມີຊີ
ວິດຢູ່ເພ່ືອຕົນເອງຝ່າຍດຽວ  ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດຕາຍເພ່ືອຕົນເອງຝ່າຍດຽວ ດ້ວຍວ່າຖ້າເຮົາທັງຫລາຍມີຊີວດິຢູ່ກໍ
ເພ່ືອອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ" (ຂໍ ້7).  
 
ພຣະເຈ້ົາຊງົເອ້ີນເຮົາມາໂດຍພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຫວັງໃຫ້ເຮົາເຮັດທຸກຢ່າງສໍາເຮັດ ແຕ່ພຣະອົງຊົງເອ້ີນເຮົາມາເພ່ືອ
ໃຫ້ເຮົາມີຄວາມເຊ່ືອຢ່າງສັດຊື່ໝ້ັນຄົງບ່ໍທ້ໍຖອຍຕ່ໍບັນຫາຕ່າງໆນາໆ, ພຣະອົງຊົງເອ້ີນເຮົາມາເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້
ຮັບຄວາມລອດພ້ົນແລະແລ້ວເຮົາຈ່ຶງຈະມີຈິດໃຈຮັບຮູ້ຈັກພຣະຄຸນໂດຍຖວາຍຕົວຮັບໃຊ້ພຣະອົງ. ໂປໂລເວ້ົາ
ວ່າ "ຖ້າເຮົາຕາຍກໍຕາຍເພ່ືອອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຫດສັນນ້ັນຖ້າເຮົາທັງຫລາຍມີຊີວດິຫລືຕາຍກໍດີ ເຮົາກໍເປັນ
ຄົນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ" (ຂ້ໍ 8). ແປວ່າໂປໂລຄົນເດີມນ້ັນໄດ ຕ້າຍແລ້ວໃນຄວາມຜິດບາບ ແຕ່ໂປໂລຄົນ 

ໃໝ່ນ້ັນມີຊວິີດຢູ່ໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ດ່ັງນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງກ້າເວ້ົາວ່າຈະຢູ່ຫລືຈະຕາຍແມ່ນຖວາຍກຽດ 

ແກ່ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ. 
 

2. ຢ່າຕັດສິນຜູ້ໃດ: (ໂຣມ 14:9-12).  
ໂບດໃນກຸງໂຣມສມັຍນ້ັນຄົງບ່ໍມີຫຍັງຫລາຍແຕກຕ່າງກັບໂບດພວກເຮົາໃນເວລານ້ີ,      ທ່ີກຸງໂຣມໄດ້ມີຄົນ
ຫລາຍເຊືອ້ຊາດປະປົນກັນ, ໂບດລາວພວກເຮົາກະມີຄົນທຸກເພດທຸກວ ັຍ, ໄທໃຕ້, ໄທເໜືອ, ໄທກາງມາເຕ້ົາ
ໂຮມກັນໃນໂບດດຽວກັນ, ຄົນລາວແຕ່ລະບ້ານເມືອງມີສຽງປາກເວ້ົາ ແລະນິສັຍບ່ໍຄືກັນ,     ໃນນ້ັນມີທັງຜູ້ມີ
ການສຶກສາສູງ ແລະຜູ້ຂາດການສຶກສາ ດ້ວຍເຫດນ້ີມັນຈ່ຶງກາຍເປັນຂອງທ ັມມະດາທ່ີຄຣິສຕຽນໃນໂບດດຽວ
ກັນມີຄວາມຄຶດຕ່າງກັນ,   ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນໂບດລາວໃນຕ່າງປະເທດກໍຍັງມີຄົນຕ່າງປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມນະມັສ
ການດ້ວຍ, ຄົນຕ່າງປະເທດແຮງຄຶດໄກໄປຈາກຄວາມຄຶດຄົນລາວ ແຕ່ຫາກທຸກຄົນເອົາຄວາມແຕກຕ່າງມາ
ເວ້ົາກັນມັນກໍຈະເຂ້ົາກັນບ່ໍໄດ້ ດ່ັງນ້ັນຫາກທຸກຄົນເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກແລະເອ້ີນເຮົາທຸກຄົນທ່ີມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານຄວາມຄຶດແລະຈິດໃຈຕລອດເຖິງຜິວພັນນ້ັນປະໄວ້ ແລ້ວມາເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນໃນ
ອົງພຣະຄຣິດເຮົາກໍຈະຢູ່ກັນຢ່າງສງົບສຸກ.   ເພາະວ່າໃນພຣະຄິດນ້ັນເຮົາທັງຫລາຍເໝືອນກັນໝົດ. " ເພາະ
ເຫດນ້ີແຫລະ,   ພຣະຄຣິດຈ່ຶງໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນແລະໄດ້ຊົງຄືນພຣະຊົນອີກ ເພ່ືອຈະໄດ້ຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຂອງຄົນຕາຍແລະຂອງຄົນເປັນ ແຕ່ຕົວເຈ້ົາເດ,  ເຫດໃດເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວໂທດໃສ່ພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ ຫລືເຈ້ົາຜູ້
ເປັນອີກຝ່າຍນ່ຶງ ເຫດໃດຈ່ຶງຫມ່ິນປມາດພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ ດ້ວຍວາ່ເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງຢືນຢູ່ຫນ້າບັນລັງພິພາກສາ
ຂອງພຣະເຈົາ້" ( ຂໍ ້9-10).  
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ແປວ່າ ພຣະຄຣດິໄດ້ຊົງສ້ິນພຣະຊົນ ແລະຄືນມາເພ່ືອຄົນທຸກເພດທຸກວ ັຍໂດຍບ່ໍຄໍານຶງເຖ ິງເຊືອ່ຊາດແລະຜິວ
ພັນ, ແມ່ນແຕ່ຄົນທ່ີຕາຍໄປແລ້ວພຣະອົງຍັງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນເຮົາບ່ໍຄວນກ່າວໂທດ
ຫລືຕິສິນນິນທາຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ ເພາະວ່າເຮົາທຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ປາກົດຕົວຕ່ໍຣາຊບັນລັງພິພາກສາໃນວັນທ່ີ ພຣະ
ອົງສະເດັດມາ   ແລ້ວທຸກຄົນຈະຕ້ອງຕຽມຕອບຄໍາຖາມໃນວັນນ້ັນ."ເພາະມີຄໍາຂຽນໄວໃ້ນພຣະຄັມພີແລ້ວ
ວ່າ, ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊງົກ່າວໄວ້ວ່າ ເຮົາມີຊີວິດຢູ່ທ່ຽງແທ້ສັນໃດ ທ ກຸຄົນຈະຄຸເຂ່ົາລົງຂາບໄຫວເ້ຮົາ 
ແລະທຸກສິ່ງຈະສັຣເສີນພຣະເຈົ້າî    ດ່ັງນ້ັນເຮົາທຸກຄົນຈະຕ້ອງກາບທູນເຣືອ່ງຣາວຂອງຕົນເອງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ" 
(ຂໍ ້ 10-12).    ພຣະເຊູຊຊົູງກ່າວວາ່ " ຢ່າກ່າວໂທດໃສ່ເຂົາ ເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງກ່າວໂທດໃສ່ທ່ານ ເພາະວ່າທ່ານຈະ

ກ່າວໂທດໃສ່ເຂົາຢ່າງໃດ   ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງກ່າວໂທດໃສ່ທ່ານຢ່າງນ້ັນ ພວກທ່ານຈະຕວງ ໃຫ້ເຂົາດ້ວຍເຄ່ືອງຜອງອັນໃດ   ພຣະ

ເຈ້ົາຈະຊົງຕວງໃຫ້ພວກທ່ານດ້ວຍເຄ່ືອງຜອງອັນນ້ັນ" (ມັດທາຍ 7:1-2). ຄໍາວ່າກ່າວໂທດແມ່ນການປາກເວ້ົາ, ພຣະ
ເຈ້ົາສ້າງປາກໃຫ້ຄົນເຮົາປາກເວ້ົາແລະສັຣເສີນພຣະອົງ, ປະເທດອະເມຣິກາເປັນປະເທດມີສິດທິໃນການ
ປາກເວ້ົາ  ແຕ່ເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າບ່ໍແມ່ນການເວ້ົາທຸກຢ່າງເປັນຜົນປໂຍດແກ່ເຮົາຫລືເປັນປໂຍດແກ່ຜູ້ອ່ືນ, 
ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຝຶກປາກ (ລ້ີນ) ຂອງເຮົາໃຫ້ເວ້ົາແຕ່ອັນດີ (ອ່ານ ຢາໂກໂບ 3: 5-9).  
 

3. ຮັກດວ້ຍການກະທໍາ: (ໂຣມ 14:13-21) 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງອອກຈາກບ້ານເມືອງບ່ອນທ່ີພວກເພ່ິນຢູ່ສນຸກສຸກສໍາບາຍ ໃຫ້ອອກໄປ
ທ່ົວພິພົບ ໂດຍບ່ໍເລືອກວ່າຈະເປັນປະເທດນ້ອຍຫລືປະເທດໃຫຍ່,  ຜູ້ຮັບໃຊ້ເຫລ່ົານ້ີພາກັນເຂ້ົາປ່າ,   ຂຶ້ນພູ, 
ລ່ອງເຮືອ, ລ່ອງແພ, ບຸກນ້ໍາລຸຍຕົມຕາມແບບຢ່າງໂປໂລທ່ີໄດ້ວາງໄວ້. ເມ່ືອຜູ້ຮັບໃຊ້ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໄປເຖິງຍັງຈຸດ
ໝາຍແລ້ວຍັງມີຫລາຍຢ່າງທ່ີພວກເພ່ິນຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ເຊ່ັນສັງຄົມວັທະນະທໍາ,  ການນຸ່ງຖື,  ການຢູ່ກິນເພ່ືອ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄົນໃນບ້ານເມືອງນ້ັນ ທັງນ້ີກໍເພາະວ່າບ່ໍໃຫ້ຄົນໃນບ້ານເມືອງນ້ັນຕ້ອງສະດຸດ. ອາຫານທ່ີບ່ໍ
ເຄີຍກິນ ພວກເພ່ິນກໍຕ້ອງຮຽນກິນ, ເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມທ່ີບ່ໍເຄີຍໃສ່ເພ່ິນກໍຮຽນໃສ່, ພາສາທ່ີບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ
ເພ່ິນກໍຮຽນປາກເວ້ົາ ການກະທໍາແບບນ້ີແມ່ນພວກເພ່ິນຮັກພຣະເຈ້ົາແລະເພ່ືອຈະນໍາຂ່າວປະເສີດໄປສູ່ມະ  

ນຸດທຸກຊາດທຸກພາສາ, ພວກເພ່ິນປັບຕົວຢູ່ກິນໃຫ້ຄ້າຍຄືກັບຄົນຊາດນ້ັນ ເມ່ືອເພິນ່ເຂ້ົາກັບຄົນຊາດນ້ັນໄດ້ດີ
ແລ້ວຄົນຊາດນ້ັນກໍຈະຍິນດີຟັງຂ່າວປະເສີດຈາກເພ່ິນ.   ໂປໂລສອນພ່ີນ້ອງໃນກຸງໂຣມຕອນນ້ີວ່າ      "ເຫດ 

ສັນນ້ັນພວກເຮົາຢ່າກ່າວໂທດໃສ່ກັນແລະກັນອີກຕ່ໍໄປ ແຕ່ວ່າຈ່ົງຕ້ັງໃຈເຮັດດ່ັງນ້ີດີກວ່າ ຄື ຢ່າໄດ ້ເອົາສ່ິງໃດ
ເປັນເຫດໃຫ້ຊ ູນສະດ ຸດຫລືລ້ົມລົງມາຂວາງທາງຂອງພ່ີນ້ອງ" (ຂໍ ້13).  ແປວ່າໃຫ ຍຸ້ຕິການກ່າວໂທດຫລືເວ້ົາ
ໃຫ້ກັນ ແຕ່ໃຫ້ຕ້ັງໃຈໃນການປາກເວ້ົາແລະການຢູ່ກິນ,  ການປາກການເວ້ົາຄວນຣະມັດຣະວ ງັຢ່າເວົາ້ສຽດສີ 
ຫລືເວ້ົາຄໍາຫຍາບຊາ້ ຫລືເວ້ົາຂັດໃຈພ່ີນ້ອງ ສ່ວນການກິນນ້ັນຈ່ົງລະນຶກເຖິງຜູ້ອ່ືນດ້ວຍ ຢ່າເຮັດໃຫ້ການປາກ
ເວ້ົາແລະການກິນຂອງເຮົາເຮັດໃຫ້ພ່ີນ້ອງສະດຸດໃຈແລ້ວລ້ົມລົງ   ເພາະເມ່ືອມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງສະດຸດແລະລ້ົມລົງ
ແລ້ວ ມັນຈະເປັນການຂວາງທາງຜູ້ອ່ືນໃຫ້ລ ້າຊ້າໃນການຈະເຣນີເຕີບໂຕ. 
 
"ຖ້າພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາເປ ັນທຸກໃຈເພາະອາຫານທ່ີເຈ້ົາກິນ ເຈ້ົາກໍບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດໄປຕາມທາງແຫ່ງຄວາມຮັກເສັຽ
ແລ້ວ ພຣະຄຣິດຊົງສ້ິນພຣະຊົນເພ່ືອຜູ້ໃດ ກໍຢ່າໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຈິບຫາຍເພາະອາຫານທ່ີເຈ້ົາກິນນ້ັນ" (ຂໍ ້15). ແຜ່ນ
ດິນສວັນຂອງພຣະເຈ້ົາຍ່ິງໃຫຍ່ໄປກວ່າການດ່ືມກິນ ດ້ວຍເຫດນ້ີຫາກການດ່ືມກິນຂອງເຮົາເຮັດໃຫ້ເຮົາມີບັນ
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ຫາ ຫລືເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ືນທຸກໃຈ ເຮົາຄວນພິຈາຣະນາດີກວ່າ.  ພຣະເຢຊຊົູງສອນວາ່ "ຖ້າຜ  ູ້ໃດເຮັດໃຫ້ຄົນນ່ຶງໃນໝູ່

ເດັກນ້ອຍເຫລ່ົານ້ີທ່ີເຊ່ືອໃນເຮົາຫລົງຜິດ  ຖ້າເອົາຫີນໂມກ້້ອນໃຫຍ່ຜູກຄໍຜ  ູ້ນ້ັນຈົມລົງນ້ໍາທະເລເລິກເສັຽກໍດີກວ່າວິບັດແກ່ໂລກນ້ິ 
ເພາະເຫດທີ່ໃຫເ້ກີດການຫລົງຜິດ ເພາະວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງມີເຫດໃຫ້ຫລົງຜິດ ແຕ່ວິບັດແກ່ຜູ  ູ້ ້ ້ທ່ີກ່ໍເຫດໃຫເ້ກີດການຫລົງຜິດນ້ັນຖ້າມື
ຫລືຕີນຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຕົນຫລົງຜິດ ຈ່ົງຕັດຖ້ິມເສັຽ ທ່ີຈະເຂ້ົາໃນຊີວິດດ້ວຍມືແລະຕີນກຸດຫລືພກິານ    ຍັງດີກວ່າມີມແືລະຕີນ
ສອງເບ້ືອງ ແຕ່ຕ້ອງຖືກຖ້ິມໃສ່ໄຟທີໄ່ຫມຢູ່້ເປັນນິດຖ້າຕາຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຕົນຫລົງຜິດ    ຈ່ົງຄວັດອອກຖ້ິມເສັຽ ທ່ີຈະເຂ້ົາໃນຊີວິດ

ດ້ວຍຕາເບ້ືອງດຽວ ຍັງດີກວ່າມີຕາສອງເບ້ືອງ ແຕ່ຕ້ອງຖືກຖ້ິມໃສ່ໄຟນະຮົກ" (ມັດທາຍ 18:6-9).  
 

ຄໍາຖາມ: 

1. ເຮົາຈະຊ່ອຍຜູ້ອ່ອນແອຝ່າຍຄວາມເຊ່ືອໄດ້ແນວໃດ? 

2. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງສອນບ່ໍໃຫ້ເຮົາກ່າວໂທດຊ ຶ ່ງກັນແລະກັນ? 

3. ການກ່າວໂທດນ້ັນເວົາ້ແນວໃດຈ່ຶງເວ້ົາວ່າກ່າວໂທດ? 

4. ພວກສາສນາທູດ (ມິສເຊິນແນຣີ) ຕ້ອງປັບຕົວແນວໃດໃຫ້ເຂ້ົາກັບກຸ່ມຊົນນ້ັນ? ເພ່ືອຫຍັງ? 

5. ເປັນຫຍັງພວກສາສນາທູດຈ່ຶງບ່ໍເຮັດຕາມຕົນເອງທ່ເີຄີຍເຮັດຢູ່ບ້ານເມືອງຂອງຕົນ? 

 

 

         ຫວ 
 
 


