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ບດົຮຽນທ ີ1 
ຄາໍສອນວາ່:ຢາ່ລມືພຣະບດຸ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຮັບເຣີ 1:1-6; 14; 2:1-4 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຮັບເຣີ 1:1ó2:9 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ໃນເມ່ືອພວກເຮົາຫາກຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊງົເປັນສັພທຸກສ່ິງເໜືອຜ້ ທໍູານວາຍ, 

ເໜືອບັນດາເຫລ່ົາເທວະດາທັງປວງ ພວກເຮົາທັງຫລາຍກໍຄວນຈະຖວາຍກຽດໃຫ້ສົມກັບທ່ີພຣະອົງຊງົເປັນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ ພຣະເຢຊູຢ່ ູໃນຖານະອັນໃດ ໃນຊີວດິຂອງທ່ານ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຢາກຈະຊ່ັງຊາຕີຣາຄາວ່າ ພຣະເຢຊູຢ່ ູໃນຊີວດິຂອງທ່ານໃນຖານະອັນ 

ໃດ?  
 

ຄໍານໍາ 
ເມ່ືອພວກທ່ານຫາກມີ Smart Phone ຫລືວ່າ Computer ຢ່ ໜູ້າຈໍ ພວກທ່ານກໍຈະເຫັນ Icons ເຕັມຢ່ ໃູນ 
ໜ້າຈໍນ້ັນ.  Icons ນ້ັນ ແມ່ນຕົວແທນຂອງເອກສານ, ຮູບພາບ, ລາຍການ, ເກມ, Ö...ເມ່ືອທ່ານຄລິກແລ້ວ 
ທ່ານກໍຈະເຫັນລາຍລະອຽດຕ່າງໆອອກມາ.   ທ່ານຈະເຫັນການອະທິບາຍອັນຈະແຈ້ງ ແລ້ວທ່ານກໍຈະຮູ້ວາ່ 
ອັນໃດເປັນອັນໃດ. 
 
ຜ້ ູຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີໄດ້ປຽບທຽບພຣະເຢຊູເໝືອນກັບ Icons    ເມ່ືອຕ້ອງການຢາກສຶກສາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງ 
ພຣະເຈ້ົາ, ເຮົາກໍຄລິກ Icon ພຣະເຢຊູ ແລ້ວ Icons ກໍຈະດຶງເອົາເຣ່ືອງລາວຕ່າງໆກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາມາໃຫ້ 
ເຮົາເຫັນທັງໝົດ.     ເຫດຜົນກໍຄືວ່າພຣະເຢຊູຊງົເປັນພຣະເຈ້ົານ້ັນເອງ, ເວ້ົາງ່າຍໆ ກໍຄື ພຣະເຢຊູແມ່ນຮູບ 
ພາບຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແມ່ນພຣະເຈ້ົາຢ່ ູໃນຄາບຂອງມະນຸດ.    ຖ້າພວກເຮົາຢາກເຫັນພຣະເຈ້ົາແທ້ຈິງນ້ັນໃຫ້ 
ພວກເຮົາເບ່ິງພຣະເຢຊູ. 
 
ພຣະທັມເຮັບເຣີ ແມ່ນພຣະທັມທ່ີເນ້ັນໜັກໃສ່ການຍອມຮັບແລະການດໍາເນີນຊີວິດຕາມຂ່າວປະເສີດ   ຄໍາ 
ສອນນ້ີພວກເຮົາຮ້ ູບ່ໍຈະແຈ້ງວາ່ແມ່ນຜ້ ໃູດຂຽນ,  ແຕ່ກໍເນ້ັນໃສ່ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ,   ພຣະຄຸນຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາກໍແມ່ນການໜູນໃຈພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນແລະມີການຖວາຍຕົວໃຫ້ແກ່ພຣະເຢຊູ.  
 
ບົດຮຽນໃນວັນນ້ີ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮ້ ເູຖິງການຮຽກຮ້ອງວ່າ ຢ່າລືມພຣະບຸດ 
 

1.  ພຣະເຢຊແູມນ່ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້: (ເຮັບເຣີ 1:1-3) 
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        ໃນສມັຍຜ່ານມາ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວຜ່ານຜ້ ູທໍານວາຍແລະຜ້ ູຮັບໃຊ້ຫລາຍທ່ານ.    ພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ 
ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວາ່ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຢ່ ູລ້າ   ພຣະອົງພະຍາຍາມທ່ີຈະສ່ົງຖ້ອຍຄໍາສອນຂອງ 
ພຣະອົງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຢ່າງບ່ໍໄດ້ລົດລະ. ພຣະອົງຍັງໄດ້ໃຊ້ການອັສຈັນແລະເທວະດາຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອສ່ົງ 
ຖ້ອຍຄໍານ້ີມາເຖິງພວກເຮົາເປັນໄລຍະໆ.  ພຣະອົງໄດ້ສໍາແດງຜ່ານຖ້ອຍຄໍາກະວີຂອງກະສັດດາວິດ.  ພຣະ 
ອົງໄດ້ອະທິບາຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງໃນບົດເພງຂອງໂຊໂລໂມນ    ແລະໄດ້ສໍາແດງວາ່ພຣະອົງສາມາດ 
ຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນໄດ້ແມ່ນວ່າໂຢນາຈະຢ່ ູໃນທ້ອງປາເຖິງສາມວັນແລ້ວກໍຕາມ.  ພຣະເຢຊູເອງຍັງໄດ້ສໍາແດງພຣະ 
ອົງເອງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໃນຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງ,  ໃນຊີວດິຂອງພຣະອົງ,  ໃນອໍານາດຂອງພຣະອົງ  ໂດຍ 
ການສະເດັດລົງມາເປັນພຣະບຸດ.   
 
     ການສ້ິນພຣະຊນົ, ການຄືນພຣະຊນົ ແລະການສະເດັດຂ້ຶນສູ່ວັນຂອງພຣະອົງໄດ້ບ່ົງບອກວ່າໂລກນ້ີໄດ້ 
ກ້າວເຂ້ົາສູ່ຍຸກສມັຍໃໝ່ແລ້ວ.ໃນຍຸກສມັຍໃໝ່ນ້ີແມ່ນຍຸກສມັຍການລໍຖ້າການສະເດັດກັບຄືນມາຂອງພຣະ 
ອົງ. ໃນພຣະທັມກໍບ່ໍໄດ້ບອກວ່າອີກດົນນານປານໃດພຣະອົງຈະສະເດັດກັບຄືນມາອີກ. ໂລກທັງໂລກກໍໄດ້ 
ບອກໄວວ່້າແມ່ນວັນສຸດທ້າຍ. 
 
      ພຣະເຈ້ົາຊົງຕັດຜ່ານພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ? ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາຜ່ານທາງພຣະເຢຊູຢ່າງຄົບຖ້ວນແລະບໍຣິບູນ 
ຄືພຣະອົງສໍາແດງທາງພຣະຄໍາແລະການປະຕິບັດໄປພ້ອມໆກັນ. ພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ມະນຸດທັງຫລາຍເອົາຈິງ 
ເອົາຈັງກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ, ດ່ັງນ້ັນແຫລະພຣະອົງຈ່ຶງໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງລົງມາ.  ພຣະເຈ້ົາຮູ້ 
ວ່າຈິດວນິຍານຂອງມະນຸດປັດຈຸບັນນ້ີແມ່ນຢ່ ູໃນຂ້ັນອັນຕະລາຍຫລາຍ.  ພຣະອົງມີຈຸດປະສົງຢາກຊ່ວຍຈິດ 
ວິນຍານຂອງມະນຸດໃຫ້ລອດພ້ົນ ເພ່ືອເຂົາຈະມີຊວິີດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ   ແລະເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຮັບມໍຣະ 
ດົກຈາກພຣະອົງ. 
 
        ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງທຸກສ່ິງດ້ວຍສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງເອງ, ແລະສ້າງທຸກສ່ິງຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູຕ້ັງແຕ່ 
ເລ້ີມສ້າງໂລກ.   
 

2.  ພຣະເຢຊຊົູງເໜອືບັນດາເຫລົາ່ເທວະດາ: (ເຮບັເຣ ີ1: 4-6; 14) 
          ໃນພຣະທັມຕອນນ້ີເບ່ິງຄືວາ່ມີການຖົກຖຽງກັນ. ຢ່າງໃດກໍແລ້ວແຕ່ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງແມ່ນຍ່ິງ 
ໃຫຍ່ເໜືອເຫລ່ົາເທວະດາຫລາຍເທ່ົາ. (ຂ້ໍ 4)   ພຣະຄັມພີກ່າວໄວ້ຫລາຍວັກຫລາຍຕອນວ່າ ເທວະດາແມ່ນ 
ຜ້ ສ່ົູງຂ່າວຄາວຂອງພຣະເຈ້ົາ ແມ່ນຜ້ ປົູກປ້ອງທ່ີພຣະເຈ້ົາສ່ົງລົງມາໃຫ້ຮັກສາຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ພຣະເຢຊູ 
ຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ໃນພຣະທັມຄັມພີເຮັບເຣີ ຕ້ັງແຕ່ຂ້ໍ 4 ຫາ ຂ້ໍທີ 6 ນ້ີ ພວກເຮົາຈະເຫັນເຖິງ 
ການກ່າວເຖິງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່ ູຫລາຍຄ້ັງ. 
 
         ໃນຂ້ໍ 5  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ກ່າວແກ່ເທວະດາຕົນໃດເລີຍວາ່ທ່ານເປັນບຸດຂອງເຮົາ,  ວັນນ້ີເຮົາໃຫ້ກໍາເນີດ 
ແກ່ທ່ານແລະພຣະອົງກໍຍັງບ່ໍໄດ້ກ່າວແກ່ເທວະດາຕົນໃດເລີຍວ່າເຮົາຈະເປັນບິດາຂອງເຈ້ົາ. 



 4 

        ໃນຂ້ໍທີ 6 ພຣະເຈ້ົາຍັງໄດ້ກ່າວແກ່ພຣະບຸດວາ່  ໃຫ້ບັນດາພວກເທວະດາຂາບໃຫວ້ທ່ານ 
        ໃນຂ້ໍທີ 7 ສ່ວນພວກເທວະດານ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າພວກເຂົາຈະເປັນເໝືອນລົມ   ແລະພວກຜ້ ູຮັບ 
ໃຊ້ຈະເປັນເໝືອນແປວໄຟ.   
        ໃນຂ້ໍທີ 8 ສ່ວນພຣະບຸດນ້ັນ ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ພຣະເຈ້ົາຂ້າຂໍພຣະທ່ີນ່ັງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢ່ ູຕລອດ 
ໄປ ແຜ່ນດິນຂອງພຣະອົງຈະເປັນແຜ່ນດິນທ່ີທ່ຽງທັມ. 
        ໃນຂ້ໍທີ 9 ພຣະອົງຊົງຮັກແຕ່ສ່ິງທ່ີຊອບທັມ ແຕ່ພຣະອົງຊົງກຽດຊັງຄວາມອະທັມ.  ດ່ັງນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງ 
ໄດ້ຖືກເຈີມໄວ້ດ້ວຍນໍາ ້ມັນແຫ່ງຄວາມຍິນດີ. 
        ໃນຂ້ໍທີ 11 ສ່ິງຕ່າງໆຈະພິນາດໄປ ແຕ່ພຣະອົງຈະຊົງດໍາຣົງຢ່ ູ.  
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ສິດແກ່ພຣະບຸດຢ່າງຍ່ິງໃຫຍ່ ແຕ່ສໍາຫລັບເທວະດາເປັນແຕ່ພຽງວິນຍານຜ້ ປູະຕິບັດ ທ່ີພຣະ 
ອົງສ່ົງໄປເພ່ືອຊ່ວຍເຫລືອຜ້ ູທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ. (ຂ້ໍ 14)   
 

3.  ຈົງ່ເອາົໃຈໃສໃ່ນພຣະເຢຊ ູ(ເຮັບເຣີ 2: 1-4) 
         ຄົນເຮັບເຣີທັງຫລາຍເຄີຍມີປະສົບການມາແລ້ວໃນການບ່ໍເຊ່ືອຟັງ, ພວກເຂົາເຄີຍປະຕິເສດພຣະເຢຊູ 
ພວກເຂົາກໍາລັງຈະຖອຍຫລັງແລະຫັນໄປຕິດຕາມສ່ິງອ່ືນ.  ຜ້ ຂູຽນຈ່ຶງໄດ້ຂຽນຕັກເຕືອນຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອທັງຫລາຍວ່າ 
ຈ່ົງຮັບຟັງຄວາມຈິງແລະຕິດຕາມຂ່າວປະເສີດ ຈ່ົງຕິດຕາມຄວາມຈິງຈາກພຣະເຢຊູ.  ພວກເຮົາຄວນເອົາໃຈ 
ໃສ່ໃນຂ້ໍຄວາມທ່ີເຮົາໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ເພາະພຣະອົງຊົງຢູ່ເໜືອທຸກສ່ິງ. 
 
       ຄົນເຮັບເຣີທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈແລະຮູ້ເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງການບ່ໍເຊ່ືອຟັງດີ. ພວກເຂົາມີປະສົບການ 
ໃນການບ່ໍເຊ່ືອຟັງໃນການກະບົດຕ່ໍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ຖ້າຜ້ ໃູດຫາກຮູ້ແລ້ວ ແຕ່ບ່ໍຟັງແລະບ່ໍປະຕິບັດ 
ຕາມ ຄົນນ້ັນຈະຖືກລົງໂທດຢ່າງໜັກຈາກພຣະເຈ້ົາ.   
 
       ຜ້ ູຂຽນຍັງໄດ້ບັນລະຍາຍວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນຜ້ ູທ່ີຈະໃຫ້ຄວາມພ້ົນ.   ພຣະເຢຊູຊ່ວຍມະນຸດ. ພຣະນາມ 
ຂອງພຣະອົງໝາຍຄວາມວ່າ ຜ້ ູຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນ.   ພຣະອົງສາມາດຊ່ວຍຈິດວິນຍານໃຫ້ເກີດຂ້ຶນໃໝ່, ສາມາດ 
ໃຫ້ອະໄພໂທດແກ່ມະນຸດໄດ້, ສາມາດຍົກໂທດບາບໄດ້ ແລະສາມາດໃຫ້ຊີວດິອັນຕລອດໄປໄດ້. ສໍາລັບຜ້ ູ 
ທໍານວາຍແລະເທວະດາ ສາມາດສ່ົງຂ້ໍຄວາມ ສ່ົງຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູໄດ້   ແລະກໍໄດ້ຮັບການອູ້ມຊູຈາກ 
ພຣະເຈ້ົາພຽງຜ້ ດູຽວ. 
           

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
          ເຖິງແມ່ນໂລກນ້ີຈະວວັິທນາການກ້າວໜ້າໄປດ້ວຍວິທະຍາສາດ, ຢາປົວພະຍາດ, ເທັກໂນໂລຢີກໍ 
ຕາມ ແຕ່ວິທີທ່ີພິເສດທ່ີພວກເຮົາຄວນຈະສຶກສານ້ັນຄືພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງສຶກສາຈາກພຣະເຢຊູ. 
ເພາະພຣະອົງຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາແລະຊງົເປັນຢ່ ູຕລອດໄປແລະຊົງຄົບຖ້ວນສົມບູນຕລອດໄປ.   
 

ຄໍາຖາມ: 
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1. ຄົນເຮັບເຣພີວກນ້ີເຂົາປະລະພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູເພາະຍ້ອນການຂ່ົມເຫັງ. ຄົນທຸກວັນນ້ີປະລະ 
ຄວາມເຊ່ືອຍ້ອນເຫດຜົນອັນໃດ? 
     

2. ຜ້ ຂູຽນພຣະທັມເຮັບເຣີຂຽນພຣະທັມຈົນຍືດຍາວເພ່ືອໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນແກ່ພຣະເຢຊູ. ເປັນຫຍັງ 
ຄົນທຸກວັນນ້ີ ຍັງເລືອກເອົາທາງທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ? 
 

3. ມີການອັສຈັນອັນໃດແດ່ທ່ີພຣະເຢຊູສໍາແດງອໍານາດ ເພ່ືອໃຫ້ຄົນເຊ່ືອ? 
 

4. ຊື່ຂອງພຣະເຢຊູທ່ີທ່ານມັກທ່ີສຸດຄືຊື່ໃດ?  (ພຣະຜ້ ູຊ່ວຍ, ພຣະບຸດ, ພຣະເມຊີອາ,.............) 
 

5. ພຣະເຈ້ົາເປັນຜ້ ເູພ້ີມພລັງອໍານາດໃນຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ.  ທ່ານຈະເພ້ີມສ່ິງໃດໃນຄໍາສອນຂອງ 
ພຣະເຢຊ?ູ 
 

6. ທ່ານຈະອະທິບາຍຢ່າງໃດໃນຄວາມຮ້ ສຶູກທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງທ່ານ? 
 

ດຣ. ບນຸໂຮມ ພມົມະຈັນ 
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ບດົຮຽນທ ີ2 
ການເຊືອ່ຟັງ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຮັບເຣີ 3:7ó4:13 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເຮັບເຣີ 3:1ó4:13 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ການເຂ້ົາສູ່ຄວາມຍິນດີໃນຄວາມພົ ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາລົງຊວິີດຢ່ ູໃນຄວາມ 

ເຊ່ືອ, ບ່ໍແມ່ນເຊ່ືອແບບລົມໆແລ້ງໆ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ການດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມເຊ່ືອແລະໃນການເຊືອ່ຟັງພຣະເຈ້ົາແມ່ນເຫດ 

ຜົນທ່ີດີບ່ໍ? ຫລືວ່າເຊ່ືອແບບລົມໆແລ້ງໆກໍພໍ. 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້   ເພ່ືອຈະອະທິບາຍວ່າການເຊ່ືອແບບລົມໆແລ້ງໆ  ນ້ັນບ່ໍພຽງພໍທ່ີຈະໄດ້ຮັບ 

ຄວາມຍິນດີໃນຄວາມພົ ນ້. 
 

ຄໍານໍາ 
ວັນນ່ຶງທ່ານມີໂອກາດໄດ້ສົນທະນາກັບເພ່ືອນບ້ານຂອງທ່ານ, ທ່ານໄດ້ຖາມເຂົາວາ່ îທ່ານເປັນຄຣສິຕຽນບ່ໍ?î 
ແລ້ວເຂົາກໍຕອບທ່ານວ່າ îແມ່ນແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄຣິສຕຽນ.î   ຫລັງຈາກນັນ້ມາ, ເຂົາກໍດໍາເນີນໃນທາງ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພະຍາຍາມຕິດຕາມແລະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຕລອດມາ ແລະແລ້ວຊວິີດຂອງເຂົາກໍຄ່ອຍດີຂ້ຶນ, 
ກິຈການການຄ້າຂອງເຂົາກໍຄ່ອຍຈະເຣີນກ້າວໜ້າຂ້ຶນ. ແຕ່ການໄປໂບດຂອງເຂົາບ່ໍສມ່ໍາສເມີປານໃດ, ທ່ານ 
ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຄົນນ້ີວ່າຢ່າງໃດ? 
 
ວັນນ້ີ ພວກເຮົາຈະມາສຶກສາເຖິງການດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະການເຊ່ືອຟັງ.   
 

1.  ບດົຮຽນຈາກພຣະຄມັພເີດມີ (ເຮັບເຣີ 3:7-11) 
ຜ້ ູຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີໃຫ້ຂ້ໍອ້າງຈາກເພງສັຣເສີນ 95:7-11 ເພ່ືອເຕືອນຄຣິສຕະຈັກທ່ີເດີນທາງຜິດ 

ພວກບັນພະບຸຣດຸຂອງເຂົາຝ່າຝືນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ,   ພວກເຂົາພາກັນກະບົດ ພວກເຂົາກະທໍາເໝືອນກັບ 
ສມັຍຢ່ ໃູນຖ່ິນກັນດານ.  ຄົນອິສຣາເອນສມັຍນ້ັນພາກັນລ້ົມຕາຍຢ່ ໃູນຖ່ິນກັນດານ ເພາະພວກເຂົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງ 
ພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາບ່ໍເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະນໍາພວກເຂົາໄປເຖິງແຜ່ນດິນທ່ີຊົງສັນຍາໄວ້. ຜ້ ູຂຽນຍັງໄດ້ບັນທຶກ 
ໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວາ່ການບັນທຶກນ້ີແມ່ນການຊົງນໍາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ .  ເຖິງແມ່ນການບັນທຶກນ້ີຈະຢ່ ູ 
ໃນສມັຍຂອງໂມເຊກໍຕາມ ແຕ່ໃນສມັຍນ້ີກໍຍັງໃຊໄ້ດ້ຢ່ ູສເມີ. 

 
ຜ້ ູຂຽນຍັງໄດ້ເຕືອນອີກວາ່ຈ່ົງຢ່າຕົກຫລຸມຫລອກລວງ ແລະຢ່າໃຈແຂງກະດ້າງຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ. ເພາະ 

ວ່າຖ້າຜ້ ູໃດມີໃຈແຂງກະດ້າງແລ້ວຜ້ ນ້ັູນຈະຕົກຢ່ ູໃນອັນຕະລາຍແລະຈະຫັນກັບມາຫາພຣະເຈ້ົາຍາກ, ເພາະ 
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ວ່ານິດສັຍຕ່ໍຕ້ານມັນຈະຂຍາຍຕົວພາຍໃນຄົນນ້ັນ.  ນິດສັຍການບ່ໍເຊ່ືອຟັງໄດ້ຂຍາຍອອກໃນໝູ່ຂອງຄົນອິສ 
ຣາເອນໃນຂະນະເດີນທາງໄປສູ່ແຜ່ນດິນຊົງສັນຍາ. ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ຄົນຍຸກນ້ັນຕາຍໄປ 
ຕາມເສ້ັນທາງ.   ການຕັດສິນໃຈບ່ໍເຊືອ່ຟັງ, ການຕັດສິນໃຈກະບົດແມ່ນພວກເຂົາເຮັດເອງ ດ່ັງນ້ັນພວກເຂົາ 
ຈ່ຶງພົບກັບຄວາມຕາຍ.   

 
ເຮັບເຣີ 3:1-6 ແມ່ນການປຽບທຽບໂມເຊແລະພຣະເຢຊູ ແລະກໍເຫັນໄດ້ວ່າພຣະເຢຊູຊງົເໜືອກວ່າ 

ໂມເຊ.     ສໍາລັບຂໍ້ທີ 7 ຜ້ ູຂຽນໄດ້ກ່າວວ່າ  îວັນນ້ີî  ນ້ີໝາຍຄວາມວ່າພວກທ່ານໄດ້ເຫັນ, ພວກທ່ານໄດ້ຮູ້ 
ແລ້ວ, ພວກທ່ານມີປະສົບການແລ້ວຕ່ໍແຕ່ນ້ີໄປ ຕ່ໍແຕ່ວັນນ້ີໄປທ່ານຢ່າໄດ້ເຮັດອີກຕ່ໍໄປ. ຈ່ົງຣະວັງໃຫ້ດີບັນ 
ພະບຸຣດຸຂອງພວກທ່ານໄດ້ຜ່ານມາແລ້ວ.  ບົດ 3:3-11; 15 ແລະ 4:3;7. 

   

2.  ຢາ່ຮຽນແບບພວກທີຕ່ດິຕາມໂມເຊ: (ເຮັບເຣີ 3:12-19) 
           ບ່ໍຮ້ ູວ່າຜ້ ູໃດເປັນຄົນຂຽນໃນຕອນນ້ີ ເພາະມີຄໍາຂຽນວ່າພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍ  ໃນນ້ີອາດຈະໝາຍເຖິງພ່ີ 
ນ້ອງຄຣິສຕຽນກໍອາດເປັນໄດ້, ຫລືອາດຈະເປັນເຜ່ົາດຽວກັນກໍອາດເປັນໄປໄດ້. ຂ້າພະເຈ້ົາເຊ່ືອວ່າອາດເປັນ 
ພ່ີນ້ອງຄຣິສຕຽນ. 
         
           ໃນຕອນນ້ີ ແມ່ນເນ້ັນໃສ່ພວກທ່ີຕິດຕາມໂມເຊໂດຍສະເພາະ ໂດຍເຫດທ່ີພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນ 
ແຜ່ນດິນຊົງສັນຍາ.   ເຫດຜົນທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດນ້ັນກໍຄືວ່າຮາກຖານຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອ ພວກ 
ເຂົາຈ່ຶງບ່ໍຢາກປະຕິບັດຕາມ ແຕ່ລະເທ່ືອພວກເຂົາຈ່ຶງສະແດງຄວາມບ່ໍເຊືອ່ອອກມາດ້ວຍການກະບົດໃນທຸກ 
ແບບ. ພວກເຂົາຮຽກຮ້ອງຢາກກັບຄືນປະເທດອີຢິບແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາກັບຄືນ. ພວກເຂົາ 
ຢາກໄປເຖິງແຜ່ນດິນຊົງສັນຍາໄວໆ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເຂ້ົາໄປ. ໂທດຂອງພວກເຂົາກໍ 
ຄືພວກເຂົາຕ້ອງຕາຍຢ່ ໃູນປ່າກັນດານນ້ີເອງ.  ພວກເຂົາພາກັນດໍາລົງຊີວດິແບບບ່ໍເຊືອ່ຟັງ,   ຢ່ ດູ້ວຍການກະ 
ບົດ, ສ້າງບາບດ້ວຍການນັບຖືພຣະເຈ້ົາປອມ. 
              ຄວາມໝ້ັນໃຈທ່ີພວກເຮົາມີໃນພຣະເຈ້ົາບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂ້ໍອ້າງຫລືເງ່ືອນໄຂອັນໃດທັງສ້ິນກ່ຽວກັບ 
ຄວາມບາບດອກ. ຊີວດິທ່ີມີຄວາມບາບນ້ັນກໍຄືຊີວິດທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຢ່າງຈິງໃຈ. ພວກທ່ີຕິດຕາມໂມເຊບ່ໍແມ່ນພວກ 
ເຂົາບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາແຜ່ນດິນຊົງສັນຍາພຽງເທ່ົານ້ັນ,       ໃນການເດີນທາງຂອງພວກເຂົາກໍພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່ ູ 
ຕລອດ. ໂຢຊວຍແລະກາເລັບທັງສອງທ່ານນ້ີພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງໃຫ້ພວກເພ່ິນຕາຍ,   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ 
ເພ່ິນໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ.      ພວກເພ່ິນທັງສອງໄດ້ພາກັນສະແດງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄົນທັງ 
ຫລາຍໄດ້ເຫັນ ແລະກໍເປັນການສະແດງອອກໃນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ.       
 

3.  ຢ່າປອ່ຍໂອກາດ: (ເຮັບເຣີ 4:1-6) 
          ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາເປັນສ່ິງທ່ີຈໍາເປັນສໍາຫລັບພວກເຮົາທັງຫລາຍ     ພວກເຮົາຄວນຈະໄດ້ຮັບ 
ການພັກຜ່ອນຈາກພຣະເຈ້ົາ.      ການພັກຜ່ອນນ້ີພຣະອົງຈະມອບໃຫ້ແກ່ຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນໂດຍທາງ 
ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣດິ.  ຄວາມເຊ່ືອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະກອບສ່ວນທໍາງານໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາ, ຖ້າຜ້ ູ 
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ນ່ຶງຜ້ ູໃດຫາກບອກວ່າຕົນເອງເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ, ຮັກພຣະເຈ້ົາແຕ່ບ່ໍປະກອບສ່ວນທໍາງານໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາ ຜ້ ນ້ັູນ 
ກໍຈະບ່ໍໄດ້ພົບປະສົບການການພັກຜ່ອນນ້ີຈາກພຣະເຈ້ົາເລີຍ.   ເມ່ືອຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນຢ່າງແທ້ຈິງຈາກ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາແລ້ວ ຄົນນ້ັນຈະໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກຈາກພຣະເຈ້ົາ.    ເມ່ືອຄົນທ່ີເຊ່ືອຟັງແລະປະຕິບັດຕາມ 
ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຄົນນ້ັນກໍຈະໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກຈາກພຣະເຈ້ົາເໝືອນກັນ.  
 
       ຄົນໃນຍຸກສມັຍນ້ັນ, ທ່ີຜ້ ູຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣໄີດ້ຍົກມາເປັນອຸທາຫອນສອນໃຈກໍເພ່ືອຢາກໃ ຫ້ັຄົນໃນ 
ທຸກວັນນ້ີໄດ້ມີຄວາມເຊ່ືອຢ່າງແທ້ຈິງ.  ພວກທ່ີຕິດຕາມໂມເຊໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນທຸກຄົນ,  ແຕ່ພວກເຂົາປະຕິ 
ເສດທ່ີຈະປະຕິບັດຕາມໃນການເດີນທາງໄປສູ່ແຜ່ນດິນຊົງສັນຍາ (ຈົດບັນຊີ ບົດທີ 14) ພວກເຂົາພາກັນກະ 
ບົດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ, ພາກັນກະບົດຕ່ໍພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນທ່ີສຸດເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນເລີຍ. 
 
      ພວກທ່ີຕິດຕາມພຣະເຢຊທັູງຫລາຍ  ທຸກຄົນກໍມີຈຸດປະສົງທ່ີຈະໄປເຖິງສະຖານທ່ີພັກຜ່ອນແຫ່ງນ້ັນໃນ 
ອະນາຄົດ.  ແຕ່ທຸກຄົນຈໍາເປັນຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບໃນການເດີນທາງນ້ັນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. ຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອຢ່ ູໃນລະ 
ດັບນ້ີຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນແລະໄດ້ຮັບພລັງອໍານາດຈາກພຣະອົງ ແລະກໍຄົງຈະໄດ້ສັມຜັດກັບການພັກຜ່ອນ 
ຢ່າງນ້ີຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງໃນຊີວດິແລ້ວ. 
 
       ຜ້ ູຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີຍັງໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບການພັກຜ່ອນນ້ີວ່າ ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນທ່ີຕິດຕາມໂມເຊຈະ 
ໄດ້ເຂ້ົາສູ່ແຜ່ນດິນການາອານທຸກຄົນ (ຮຣ. 4:6) ອີກເທ່ືອນ່ຶງ ເພ່ິນຍັງເຕືອນອີກ ຜ້ ູທ່ີໄດ້ສັມຜັດການພັກຜ່ອນ 
ນ້ີມີແຕ່ຜ້ ທ່ີູເຊ່ືອແລະຟັງຄວາມເທ່ົານ້ັນ.   
 

4. ທີພ່ັກຜອ່ນນີຈ້ະດກີວາ່ທີພ່ັກຜອ່ນຂອງໂຢຊວຍ: ( ເຮັບເຣີ 4:8-10 )         
         ເຮັບເຣີ 4:8 ໄດ້ສົມທຽບຣະຫວາ່ງໂຢຊວຍແລະພຣະເຢຊູ.  ໂຢຊວຍໄດ້ນໍາພາປະຊາຊນົໄປສູ່ຊັຍຊະ 
ນະ ເຂ້ົາໄປຍຶດຄອງແຜ່ນດິນການາອານໄດ້. ຢ່າລືມລືມວ່າແຜ່ນດິນການາອານແມ່ນແຜ່ນດິນທ່ີພວກເຮົາຢ່ ູ 
ພຽງຊ່ົວຄາວ, ເປັນວັດຖຸແລະເປັນສ່ິງຂອງ. ຖ້າພຣະເຈ້ົາຫາກເຫັນວ່າ ການາອານເປັນສ່ິງທ່ີຖາວອນພຣະອົງ 
ກໍຄົງຈະບ່ໍກ່າວຜ່ານທາງດາວິດອີກ ຫລັງຈາກ 500 ປີ ໃນພຣະທັມເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 95.   
 
       ພຣະເຢຊູຊົງເໜືອໂຢຊວຍທຸກຢ່າງ. ການພັກເຊົາໃນພຣະອົງເປັນການພັກເຊົາທ່ີຕລອດໄປ ແມ່ນການ 
ປະສົບການທ່ີໜ້າຊ່ືນຊົມຍິນດີຫລາຍກວ່າ. ການພັກເຊົາແມ່ນຈັດຕຽມເພ່ືອຜ້ ທ່ີູມີຄວາມເຊ່ືອທັງຫລາຍ. 
 

5. ພຣະທມັແທງເຂົາ້ໄປເຖງິຫວົໃຈ: ( ເຮັບເຣີ 4:12-13 )   
        ພຣະທັມເຮັບເຣີ ບົດ4:12-13 ແມ່ນຄໍາເວ້ົາທ່ີແນໃສ່ຄົນທັງຫລາຍທັງຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອແລະບ່ໍເຊ່ືອ.  ສໍາລັບຜ້ ູ 
ທ່ີເຊ່ືອແລະຟັງຄວາມຜ້ ູນ້ັນຈະໄດ້ໄປເຖິງບ່ອນພັກຜ່ອນ.  ເພາະວ່າພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຖ້ອຍຄໍາທ່ີບ່ໍ 
ຕາຍແລະເປັນດາບສອງຄົມ. ເປັນຖ້ອຍຄໍາທ່ີຕັກເຕືອນໃຫ້ຄົນເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງ ແລະເປັນຄໍາສັນຍາແກ່ຜ້ ູ 
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ທ່ີເຊ່ືອ.  ຖ້ອຍຄໍາສາມາດແທງຊອດໄປເຖິງຈິດໃຈຂອງມະນຸດທຸກໆດວງ, ບ່ໍມີສ່ິງໃດຈະປິດບັງໄວ້ໄດ້ຈາກ 
ພຣະອົງ. 
 
        ຂ້ໍທີ 13  ໄດ້ກ່າວເຖິງຜ້ ູສ້າງແລະຜ້ ູທ່ີຖືກສ້າງ. ຜ້ ສູ້າງຈະຮູ້ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ.   ດ່ັງນ້ັນເຮົາຕ້ອງມີຄວາມ 
ສັມພັນທ່ີດີກັບຜ້ ທ່ີູສ້າງພວກເຮົາຂ້ຶນມາ.   ຖ້າຈະເວ້ົາແລ້ວບ່ໍມີສ່ິງໃດຈະບັງລັບໄວ້ຈາກສາຍພຣະເນດຂອງ 
ພຣະເຈົ້າ. 
  

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
           ພຣະທັມຄັມພີໄດ້ສອນພວກເຮົາວາ່    ຄຣິສຕຽນທ່ີຈະໄດ້ເຂ້ົາພັກຜ່ອນໃນພຣະອົງໃນເວລາທ່ີເຂົາ 
ມອບຕົວໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາ.   ແຕ່ວ່າທ່ີຈະໃຫ້ໄດ້ພັກຜ່ອນຢ່າງຖາວອນແລະສົມບູນແທ້ນ້ັນແມ່ນພັກຜ່ອນໃນ 
ແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າຊີວດິຂອງພວກເຮົາຫາກພົວພັນກັບຄວາມບາບຢ່  ູພວກເຮົາກໍຈະພາດໂອ 
ກາດທ່ີດີ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ມີອັນໃດອີກແດ່ບ່ໍ ທ່ີຄົນເຮັບເຣຄິີດກະບົດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ຢ່ ູໃນຖ່ິນກັນດານນ້ັນ? 

 
2. ເຫດໃດຄວາມບາບຈ່ຶງເກາະຕິດຈິດໃຈຂອງມະນຸດໜັກໜ່ວງແທ້? 

 
3. ເມ່ືອທ່ານເຫັນຄົນໆນ່ຶງ  (ເຂົາບອກວ່າເຂົາມີຄວາມເຊ່ືອ ແຕ່ເຂົາຍັງກະບົດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຢ່ ູ) ທ່ານຈະ 

ເຮັດຢ່າງໃດ? 
 

4. ຜ້ ູທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ ຈະມີປະສົບການໃນການພັກຜ່ອນໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 
 

5. ເມ່ືອທ່ານດໍາເນີນໃນຄວາມເຊ່ືອ ແມ່ນໃຜເປັນຜ້ ູໜູນໃຈທ່ານ? ເຂົາເຮັດຢ່າງໃດ? 
 

6. ພຣະຄັມພີຕອນໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຊ້ປ່ຽນແປງຈິດໃຈ ແລະນິດສັຍຂອງທ່ານ? 
 

7. ທ່ານຄິດຢ່າງໃດຕ່ໍຄໍາວາ່ ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ຈັກທຸກຢ່າງໃນຕົວທ່ານ? 
 
                                                                                            ດຣ. ບນຸໂຮມ ພມົມະຈັນ 
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ບດົຮຽນທ ີ3 
ໝັນ້ຄງົໃນພຣະເຢຊູຄຣດິ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຮັບເຣີ 4:14ó5:10 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຮັບເຣີ 4:14ó5:10 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເມ່ືອຮັບພຣະເມດຕາກະຣນຸາແລະພຣະຄຸນຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ  ເຮົາຕ້ອງ 

ຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢ່ ູໃນພຣະອົງ, ມະຫາປະໂຣຫິດໃຫຍ່. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານຈະອີງໃສ່ອັນໃດ? ອົງພຣະຄຣດິ (ມະຫາປະໂຣຫິດ) ຫລື ມະນຸດເພ່ືອ 

ຈະຮັບເອົາຄວາມພ້ົນ.   

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຢາກຈະບອກກ່າວວ່າ ຈ່ົງຕິດຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະຄຣດິຜ້ ູຊົງເປັນມະ 

ຫາປະໂຣຫິດຂອງພວກເຮົາ 

ຄໍານໍາ 
ການເປີດສັກຣາດຂອງພຣະທັມເຮັບເຣີ ຜ້ ູຂຽນໄດ້ສອດຄວາມສູງສຸດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໃນທຸກກໍຣະນີ. ແມ້ 
ກະທ້ັງພຣະຄັມພີເດີມທ່ີຜ່ານມາພຣະອົງກໍຍັງເໜືອກົດບັນຍັດຕ່າງໆ. ພຣະເຢຊູຊົງມີສະງ່າຣາສີ ເໜືອເຫລ່ົາ 
ເທວະດາ, ພຣະອົງຊົງເໜືອພວກຜ້ ູທໍານວາຍທຸກຄົນທ່ີຜ່ານມາ, ພຣະອົງຊົງເໜືອໂມເຊ, ແລະເໜືອໂຢຊວຍ 
ຜ້ ຊົູງສໍາເຣັດຫລາຍຢ່າງ. 
 
ຜ້ ຂູຽນພຣະທັມເຮັບເຣີຍັງເພ້ີມເຕີມແນວຄິດອີກວ່າ: ພຣະເຢຊູຄຣດິເປັນມະຫາປະໂຣຫິດໃຫຍ່ ຂໍໃຫ້ເຮົາທັງ 
ຫລາຍໝ້ັນຄົງໃນສາສນາຂອງພວກເຮົາ.  ເວລາສຶກສາບົດຮຽນນ້ີ ໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາຣະນາຄວາມຄິດນ້ີດ້ວຍ 
ວ່າມີຄວາມໝາຍໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາຫລືບ່ໍ. 
 

1.  ການປະກາດພຣະເຢຊວູາ່ເປນັມະຫາປະໂຣຫດິ: (ເຮັບເຣີ 4:14-15) 
ແມ່ນໃຜແມ່ນປະໂຣຫິດ? ແມ່ນໃຜເປັນຜ້ ູທ່ີເໜືອສຸດຂອງປະໂຣຫິດແຫ່ງອິສຣາເອນ? ພຣະທັມເຮັບ 

ເຣີບອກວ່າພຣະເຢຊູຄຣດິພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ (ເຮັບເຣີ 4:14)    ພຣະເຢຊູ  ມະຫາປະໂຣຫິດຜ້ ນ້ີູຢ່ ູໃກ້ໆ 
ພວກເຮົາແລະພຣະອົງກໍເປັນມະນຸດຢ່ ູກັບພວກເຮົາ. ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນມະຫາປະໂຣຫິດທ່ີຢ່ ູເໜຶອ 
ພວກເຮົາທຸກຄົນ.  ໃຫ້ພວກເຮົາມາພິຈາຣະນາແນວຄິດນ້ີຮ່ວມກັນ. 
 
          ຖ້າເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງຄໍາວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນມະຫາປະໂຣຫິດ ຊງົຮ້ ທຸູກຢ່າງແລະຊົງຮ້ ທຸູກຄົນວ່າຊີວິດມະ 
ນຸດຈະເປັນຢ່າງໃດໃນອະນາຄົດ. ພຣະອົງປະເຊີນກັບບັນຫາຕ່າງໆທ່ີພວກເຮົາພົບ, ພຣະອົງຊາບເຖິງຄວາມ 
ເຈັບປວດ, ພຣະອົງຊາບເຖິງຄວາມຫິວທ່ີພວກເຮົາມີ. ພຣະອົງຮູ້ສຶກອິດເມ່ືອຍເໝືອນກັບພວກເຮົາ. ພຣະອົງ 
ຊົງຕ່ໍສູ້ກັບມານຊາຕານເໝືອນພວກເຮົາ ພຣະອົງຮູ້ວ່າເປັນຢ່າງໃດ. 
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          ອີກອັນນ່ຶງ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເປັນເໜືອມະຫາປະໂຣຫິດ ເພາະວ່າ 
ພຣະອົງຊງົເປັນພຣະບຸດ ພຣະອົງຊົງແຕກຕ່າງພວກເຮົາ.   ພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດ 100 ເປີເຊັນ ພຣະອົງຊົງ 
ເປັນເໝືອນພວກເຮົາທຸກຢ່າງ,    ແຕ່ວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພຣະອົງນ້ັນ ກໍຄືວ່າພຣະອົງບ່ໍຍອມຕ່ໍການທົດ 
ລອງຂອງມານ. ພຣະອົງບ່ໍຍອມແພ້ຕ່ໍຄວາມບາບ, ພຣະອົງເປັນຜ້ ູປາສຈາກບາບ (ເຮັບເຣີ 4:15) 
 
            ມະຫາປະໂຣຫິດຂອງພວກເຮົາຜ້ ທ່ີູຮັກພວກເຮົາ,  ຜ້ ທ່ີູຮັບຮູ້ພວກເຮົາ ພຣະອົງກະທໍາທຸກຢ່າງເພ່ືອ 
ພວກເຮົາ. ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອພວກເຮົາຫາກມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພວກເຮົາຢ່ ູເທິງສວັນແລ້ວ ກໍຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຍຶດໝ້ັນຢ່ ູ 
ໃນພຣະອົງຢ່າໄດ້ລົດລະ.    ອາດກ່າວໄດ້ຫລາຍຢ່າງວ່າພຣະອົງສະເດັດຂ້ຶນສູ່ສວັນເພ່ືອຈັດຕຽມສະຖານທ່ີ 
ລໍຖ້າພວກເຮົາ.    ພຣະອົງສະເດັດຂ້ຶນເມືອເພ່ືອທໍາງານເພ່ືອພວກເຮົາ  ສໍາຫລັບພວກເຮົາແລ້ວແມ່ນໃຫ້ຕ້ັງ 
ໝັ້ນຄົງ ສັດຊື່ ທ່ຽງຕົງຕໍ່ພຣະອົງ.   

 

2.  ຈົ່ງພາກນັຮບັຜິດຊອບໃນໜາ້ທີຂ່ອງພວກເຮາົ: (ເຮັບເຣີ 4:16 ) 
       ພວກເຮົາຈະຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ?  ຜ້ ູຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີໄດ້ໜູນໃຈພວກເຮົາວ່າໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນ 
ຍຶດໝ້ັນໃນພຣະສາສນາ.    ນ້ີກໍໝາຍຄວາມວາ່ ຈ່ົງໃຫ້ພວກເຮົາຍຶດໝ້ັນຢ່ ູ ໃນຄວາມເຊ່ືອຖືຊ່ຶງພວກເຮົາປະ 
ກາດຢ່ ນ້ັູນ.   ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງຍຶດໝ້ັນ?  ພວກເຮົາຍຶດໝ້ັນກໍເພາະວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ມີປະສົບການຜ່ານ 
ມາແລ້ວ,  ພຣະອົງໄດ້ໄປສວນັແລ້ວ.  ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທ່ີຂອງພວກເຮົາ. 
 
       ເຫດສະນ້ັນ ໃຫ້ພວກເຮົາຈ່ົງພາກັນຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ ດ້ວຍຄວາມໝ້ັນໃຈໃຫ້ເຖິງບັນລັງຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອ 
ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບພຣະກະຣນຸາ ແລະພຣະຄຸນ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ຈະໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາໃນເວລາຈໍາເປັນ. (4:16)  
ຄໍາວ່າບັນລັງອາດຈະໝາຍຄວາມວ່າບ່ອນນ່ັງຂອງກະສັດອາດຈະທໍາດ້ວຍທອງຄໍາຫລືວັດຖຸພິເສດ.  ບັນລັງ 
ກໍຍັງເປັນບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົປະທັບ ຊງົປົກຄອງປະຊາຊົນອິສຣາເອນ.  ຖ້າເວ້ົາເຣ່ືອງສາສນາຂອງຊາວອິສ 
ຣາເອນແລ້ວ ຜ້ ູທ່ີຈະເຂ້ົາໃກ້ບັນລັງໄດ້ກໍມີແຕ່ປະໂຣຫິດເທ່ົານ້ັນ.     ພວກເຮົາມາສັງເກດນໍາກັນປະໂຣຫິດ 
ຂອງຊາວອິສຣາເອນ ແລະມະຫາປະໂຣຫິດຂອງພວກເຮົາຄືພຣະເຢຊູ.  
         ປະໂຣຫິດຂອງຊາວອິສຣາເອນ ຕ້ອງເຂ້ົາຫາແທ່ນບູຊາປີລະເທ່ືອ (ເລວີນິຕິ 16) ທ່ີຈະເຂ້ົາໄປນ້ັນຈະ 
ຕ້ອງເລືອກເຟ້ັນຢ່າງຄັກແນ່ເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດ.   ກ່ອນຈະເຂ້ົາໄປໃນຫ້ອງຊ້ັນໃນ ຜ້ ູຢ່ ູຂ້ອງນອກຕ້ອງໄດ້ເອົາ 
ເຊືອກມັດແອວຫລືມັດຂາໄວ້. ເພາະຖ້າເກີດອັນໃດຂ້ຶນມາແລ້ວຜ້ ູຢ່ ູຂ້າງນອກຕ້ອງໄດ້ດຶງອອກມາ. 
          ສາ ລັໍບພຣະສັນຍາໃໝ່  ມະຫາປະໂຣຫິດຂອງພວກເຮົາຄືພຣະເຢຊູ ຕ່ໍຄຣສິຕຽນທຸກໆຄົນພວກເຮົາ 
ສາມາດຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ບັນລັງຂອງພຣະອົງໄດ້ທຸກເວລາຕາມຄວາມຕ້ອງການ.  ໂດຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກ 
ບ່ໍແມ່ນປີລະເທ່ືອຫລືເດືອນລະເທ່ືອ    ພຣະອົງເປີດໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາຫາພຣະອົງໂດຍບ່ໍຕ້ອງຫວາດ 
ກົວ ແຕ່ໃຫ້ເຂ້ົາມາໂດຍຄວາມໝ້ັນໃຈ. 
 

3.  ຄຸນນະພາບຂອງມະຫາປະໂຣຫດິຂອງພວກເຮາົ: (ເຮັບເຣີ 5:1-10) 
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           ກ່ອນຈະເວ້ົາເຖິງເຣືອ່ງຄຸນນະພາບຂອງມະຫາປະໂຣຫິດຂອງພວກເຮົາ, ຜ້ ູຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີໄດ້ 
ບັລຍາຍເຖິງຄຸນນະພາບຂອງປະໂຣຫິດຂອງຄົນອິສຣາເອນ (5:1-4) ອະທິບາຍເຖິງສອງຢ່າງ: 1) ຕ້ອງເປັນ 
ປະຊາຊບົອິສຣາເອນ. ຕ້ອງຖືກເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກປະຊາຊນົອິສຣາເອນ (5:1).  2) ຕ້ອງເປັນຜ້ ູຕາງໜ້າ 
ປະຊາຊນົຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະຕ້ອງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພຣະເຈ້ົາຕ່ໍປະຊາຊນົ.(5:5-6)   ເຂົາຈະຕ້ອງເປັນຜ້ ທ່ີູພຣະ 
ເຈົ້າຊົງເອີ້ນ.(5:4)  
       ຫັນມາຫາທາງ ອົງພຣະເຢຊູ ມະຫາປະໂຣຫິດຂອງພວກເຮົາ, ຜ້ ູຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣກ່ີາວວາ່ພຣະອົງ 
ຊົງຄົບຖ້ວນທຸກຢ່າງຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການນ້ີ. ພຣະອົງສົມຄວນເປັນມະຫາປະໂຣຫິດຂອງພວກເຮົາ.  ພຣະອົງບ່ໍ 
ໄດ້ຍົກພຣະອົງເອງແຕ່ພຣະເຈ້ົາຍົກພຣະອົງຂ້ຶນ ແລະພຣະອົງຈະເປັນມະຫາປະໂຣຫິດຕລອດໄປ.  ໃນຂ້ໍ 5, 
ຜ້ ຂູຽນໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງບົດເພງສັຣເສີນ 2:7  ວັນນ້ີເຈ້ົາເປັນບຸດຂອງເຮົາແລ້ວ ເຮົາໄດ້ເປັນບິດາຂອງເຈ້ົາ. ນ້ີ 
ກໍໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງຊງົຖືກທົດສອບຜ່ານແລ້ວໃນຊີວິດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.     ພຣະອົງຊງົໄດ້ອຸທິດຕົນ, 
ຖ່ອມຕົນ, ຍອມຮັບຟັງຈົນເຖິງມໍຣະນາ.     ໃນທ່ີສຸດພຣະເຈ້ົາຊົງຍົກພຣະອົງຂ້ຶນເປັນມະຫາປະໂຣຫິດໃຫຍ່ 
ຕາມຣະບຽບການຂອງເມນຄີເຊເດັກ.   
            

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
          ຮູບພາບສອງຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ: ພຣະອົງມີຄວາມເປັນມະນຸດຢ່າງ 100 ເປີເຊັນ ແລະຊົງເປັນພຣະ 
ເຈ້ົາ 100 ເປີເຊັນ ເຊ່ັນກັນ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຮັບປະກັນເຖິງຄວາມຈິງແທ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.  ພຣະອົງມີການຕິດ 
ພັນກັບນຸດແລະຮູ້ເຖິງຄວາມເປັນມະນຸດໄດ້ດີ.  ຄົນທ່ີມີຊ່ືສຽງດັງຂອງອະເມຣິກາຄົນນ່ຶງກ່າວວ່າຖ້າເຮົາຫາກ 
ບ່ໍຕົກຢ່ ໃູນສະພາບເຊ່ັນດຽວກັນກັບເຂົາເຮົາກໍບ່ໍຄວນຈະເວ້ົາໃຫ້ເຂົາ.  ພຣະເຢຊູຢ່ ູກັບພວກເຮົາ ພຣະອົງຊົງ 
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ເພາະພຣະອົງເຂ້ົາໃຈພວກເຮົາ.   ພຣະອົງຈະຊງົໃຊໝົ້ດກໍາລັງ, ໝົດອໍານາດ 
ຂອງພຣະອົງເພ່ືອພວກເຮົາ ຈ່ົງໝ້ັນໃຈໃນພຣະອົງ. 
  

ຄໍາຖາມ: 
       

1. ແມ່ນຫຍັງຄືຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງຊົງເປັນມະຫາປະໂຣຫິດ? 
 

2. ພຣະເຢຊູຊົງເໜືອປະໂຣຫິດຊອງຊາວອິສຣາເອນຢ່າງໃດແດ່? 
 
3. ໃນແນວຄິດຂອງທ່ານ ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານສັບສົນໃນຄໍາວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາ 100 

ເປີເຊັນ ແລະເປັນມະນຸດ 100 ເປີເຊັນ. 
 
4. ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ ທ່ານຮູ້ສຶກເຂ້ົາໃຈວ່າຢ່າງໃດ? ພຣະເຢຊູເປັນຜ້ ທໍູານວາຍ, ພຣະເຢຊູເປັນປະ 

ໂຣຫິດ, ພຣະເຢຊູເປັນກະສັດ......  
                                                                                                        ດຣ. ບນຸໂຮມ ພມົມະຈັນ 
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ບດົຮຽນທ ີ4 
ເຂົາ້ສູໃ່ນການເປນັຜູໃ້ຫຍ ່

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ເຮັບເຮ ີ5:11-6:12 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຮັບເຮ ີ5:11-6:12 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ການປະຕິເສດບ່ໍຢາກກາຍເປັນຄຣິສະຕຽນຜູ້ໃຫຍ່ກໍໝາຍຄວາມ 

ວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ມີຈິດໃຈຖວາຍພຽງເຄ່ິງດຽວ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເປັນດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈິງບ່ໍກາຍເປັນຄຣິສະຕຽນທ່ີໃຫຍ່ຂ້ຶນ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອປະເມີນເບ່ິງການເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍຄໍາເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້ 

ຕົນເອງກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນດ້ານຄວາມເຊ່ືອ. 
 

ບົດນໍາ 
 ຖ້າພວກເຮົາປະຕິເສດການຈະເຣີນຂ້ຶນໃນດ້ານຄວາມເຊ່ືອແລ້ວ ພວກເຮົາກໍອາດຈະຕົກເປັນເຫຍ່ືອ 
ຂອງການຫລອກລວງຈາກພາຍນອກແລະພາຍໃນ.  ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຖືກເຊີນກັບໄປເທສນາຟ້ືນຟູທ່ີບ່ອນຂ້າ 
ພະເຈ້ົາເປັນຊາວໜຸ່ນ.  ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນວ່າມີຫລາຍຄົນກໍເອົາໃຈໃສ່ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຢ່າງສັດຊ່ື, ແຕ່ມີຄົນ 
ນ່ຶງທ່ີເຄີຍໄປຮຽນໜັງສືຢູ່ວິທະຍາລັຍກັບຂ້າພະເຈ້ົາເວລາເປັນວັຍລຸ້ນ  ຂ້າພະເຈ້ົາຖາມສິດຍາພິບານປະຈໍາ 
ຄຣິສຕະຈັກວາ່ໝູ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຄົນນ້ັນຍັງຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຢູ່ບ່ໍ   ສິດຍາພິບານບອກວ່າຄົນນ້ັນເຊົາມາດົນ 
ແລວ້.       
     ໃນຕອນແລງວັນນ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາເລີຍໄດ້ພົບກັບເພ່ືອນເກ່ົາຄົນນ້ັນໃນຮ້ານອາຫານກໍໄດ້ຖາມເຖິງການຮັບ 
ໃຊ້ກັບເພ່ືອນເກ່ົາຄົນນ້ັນລາວກໍໄດ້ຕອບເປັນໜ້າເສ້ົາໃຈວ່າລາວໝົດຄວາມສົນໃຈເຣ່ືອງໂບດຫລືເຣ່ືອງຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາແລ້ວເພາະເຄີຍຜິດໃຈກັບຄົນໃນໂບດ.  ເພ່ືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກາຍເປັນ ຄົນເກ່ົາແກ່ທ່ີເຄີຍໄປ 
ໂບດເທ່ົານ້ັນ. 

 
1.ບັນຫາ: ( ເຮັບເຣີ 5:11-14) 

ຄວາມສໍາຄັນໃນປ້ຶມເຮັບເຮີແມ່ນພາບຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະມະຫາປະໂຣຫິດໃຫຍ່.  ອົງພຣະເຢຊູ 
ເປັນມະນຸດຄົບຖ້ວນແລະກໍມີພລັງອໍານາດຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ    ພຣະອົງສົມຄວນເປັນພຣະໂຣຫິດຕົນ 
ໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ.   ຜູ້ຂຽນໄດ້ເຕືອນຜູ້ອ່ານວ່າພວກເຂົາມີປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ເປັນຜູ້ຊ່ອຍ ພວກເຂົາຄວນ 
ຮັກສາຄວາມເຊືອ່ໄວ້ໃຫ້ດີ ແລະຈົງ່ໝ້ັນໃຈໃນການເຂ້ົາໄປຫາພຣະທ່ີນ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຮຣ 4:16).  

 ຜູ້ຂຽນປ້ຶມເຮັບເຣີໄດ້ປະກາດເຖິງຄວາມຫວັງ. ມີອັນໃດເກີດຂ້ຶນໃນຄວາມນຶກຄຶດຂອງຜູ້ຂຽນຕອນນ້ີບ່ໍ?  
ມັນອາດແມ່ນຄວາມຢ້ານວ່າຜູ້ອ່ານບ່ໍອາດຮັບເອົາຄໍາແນະນໍາທ່ີເພ່ິນຈະກ່າວນ້ັນ ຫລືຢ້ານວ່າຜູ້ອ່ານອາດຈະ 
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ບ່ໍເຂ້ົາໃຈກັບສ່ິງເພ່ິນຈະເວ້ົາ.  ເຖິງແມ່ນຈະມີອັນໃດເກີດຂ້ຶນເຫັນວ່າຜູ້ຂຽນໄດ້ຢຸດຢູ່ເຄ່ິງແຖວ ແລະມອງເຫັນ 
ບັນຫາ.  ໃນທ່ີສຸດຜູ້ຂຽນກໍໄດ້ແນະນໍາຄໍາສອນຍາກທ່ີສຸດໃນປ້ຶມເຮັບເຣີນ້ີ. 

 ຜູ້ຂຽນໄດ້ຍອມຮັບເຖິງບັນຫາປະຈໍາວັນຂອງຜູ້ອ່ານ ຄືພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ຈະເຣນີໃຫຍ່ຂ້ຶນໃຫ້ສົມກັບຖານະ 
(ຮຣ 5:11-12).  ຜູ້ຂຽນໄດ້ກ່າວຫາວ່າຜູ້ອ່ານນ້ັນເປັນຄົນຊ້າໃນການຮຽນ (5:11).  ຕາມພຣະຄັມພີແປເປັນ 
ພາສາອະເມຣກິາແລ້ວແມ່ນ ìທ່ານເປັນຄົນໜູໜັກî ຄືຜູ້ອ່ານບ່ໍເປັນຄົນມີຄວາມສາມາດທາງຄວາມຄຶດແລະ 
ຮ່າງກາຍເຖິງສ່ິງຜູ້ຂຽນກໍາລັງຈະບອກ.   

ຜູ້ຂຽນໄດ້ຕ້ອງຕິຜູ້ອ່ານວ່າໝົດປັນຍາບ່ໍເຂົາ້ໃຈຫຍັງເລີຍ ເພາະພວກເຂົາມີຄວາມເຊ່ືອດົນນານມາແລ້ວ 
ແຕ່ຍັງບ່ໍໃຫຍ່ຂ້ຶນ ພວກເຂົາສົມຄວນກາຍເປັນຜູ້ສອນແລະແນະນໍາຄົນອ່ືນໄດ້, ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາຍັງຕ້ອງ 
ການຄົນອ່ືນຊ່ອຍຢູ່.  ພວກເຂົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍອ່ອນຍັງກິນນ້ໍານົມ ບ່ໍແມ່ນກິນອາຫານແຂງ.  ໃນເມ່ືອເປັນ 
ດ່ັງນ້ັນພວກເຂົາກໍບ່ໍສາມາດຮູ້ຈັກອັນໃດດີແລະອັນໃດຊ່ົວ. 

ຜູ້ອ່ານປ້ຶມເຮັບເຣີຄວນເຮັດຢ່າງໃດ?  ຄືບ່ໍໃຫ້ກັບຄືນໄປຫາ ìຄໍາສອນທ່ີເປັນຊັນ້ອະນຸບານî  (6:1).  ຄໍາ 
ເວ້ົາທ່ີວາ່ຊ້ັນນະນຸບານໝາຍເຖິງກັບຄືນໄປຮຽນພະຍັນຊະນະອີກ.     ການຮຽນພະຍັນຊະນະກໍດີແຕ່ບ່ໍແມ່ນ 
ຮຽນແຕ່ເທ່ົານ້ັນ ຂ້ັນຕ່ໍໄປແມ່ນເອົາພະຍັນຊະນະທ່ີຮຽນໄປແລ້ວນ້ັນເອົາມາເຂ້ົາກັນເປັນຄໍາເວ້ົາ ໝາຍຄວາມ 
ວ່າພວກເຂົາຄວນເປັນຄຣິສະຕຽນຈະເຣີນຂ້ຶນກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່.   ບັນຫາຂອງຄຣິສະຕຽນໃນສັດຕະວັດທີນ່ຶງ 
ນ້ີແມ່ນການບ່ໍໃຫຍ່ຂ້ຶນ ພວກເຂົາຄວນສາມາດກິນອາຫານແຂງໄດ້ແລ້ວ, ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາຍັງພາກັນກິນ 
ນ້ໍານົມເປັນອາການດ້ານຈິດວິນຍານ.    

 ເປັນຫຍັງການຈະເຣີນໃຫຍ່ຂ້ຶນຈ່ິງເປັນສ່ິງສໍາຄັນ?  ຜູ້ຂຽນປ້ຶມເຮັບເຣຕີອບຄໍາຖາມອັນນ້ີຢ່າງໜັກຖ້າມ 
ກາງພຣະຄັມພີທັງໝົດ.  ໃນເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຕົກໄປແລ້ວ ຜູ້ຂຽນກ່າວວາ່ຈະບ່ໍມີອັນໃດເຮັດໃຫ້ເຂົາຄືນດີໄດ້ 
(6:4-6).  ໃນເມ່ືອເປັນແນວນ້ັນພຣະຄັມພີຕອນນ້ີມີຄວາມໝາຍກັນຢ່າງໃດ?  ຂ້າພະເຈ້ົາຈະອະທິບາຍຕາມ 
ຄໍາເຂ້ົາໃຈຫລາຍໆດ້ານ. 

ພວກເຮົາອາດເຂ້ົາໃຈໄດ້ເຖິງຄໍາເວ້ົາວ່າ, ìເປັນໄປບ່ໍໄດ້î ໝາຍເຖິງເປັນການຍາກທ່ີຈະບອກເຖິງສ່ິງເປັນ 
ໄປບ່ໍໄດ້.  ໃນຕອນນ້ີຜູ້ຂຽນໄດ້ກ່າວວ່າເປັນການຍາກທ່ີຈະກັບຄືນມາໃນຄວາມເຊ່ືອໃນເມ່ືອໄດ້ຜິດພາດໄປ.  
ມັນບ່ໍອາດເປັນໄປບ່ໍໄດ້, ແຕ່ເຫັນວ່າເປັນການຍາກຫລາຍທ່ີຈະບອກເຖິງສ່ິງເປັນໄປບ່ໍໄດ້. 

ບາງທີພວກເຮົາອາດເຂ້ົາໃຈເຖິງຄໍາເວ້ົາວ່າ ìເປັນໄປບ່ໍໄດ້î ໝາຍເຖິງມະນຸດໝົດຄວາມສາມາດ. ຜູ້ຂຽນ 
ອາດໝາຍເຖິງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ ຜູ້ເຄີຍຊີມຣົດແຫ່ງຂ່າວປະເສີດແລ້ວແລະປະຖ້ິມໄປ.      ແນ່ນອນມະນຸດອາດໝົດ 
ຄວາມສາມາດ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຍັງເຮັດໄດ້ສເມີ. 

 ອີກອັນນ່ຶງຊຶງ່ຜູ້ຂຽນໄດ້ເຕືອນຜູ້ອ່ານວາ່ຖ້າມີການກະບົດແລ້ວກະບົດອີກ (6:6).  ໃນເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ີຜູ້ 
ຂຽນໄດ້ກ່າວວ່າມັນເປັນໄປບ່ໍໄດ້ທ່ີນໍາເອົາຄົນຢ່າງນ້ັນກັບຄືນ  ຜູ້ທ່ີເອົາພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາກັບຄືນໄປຄຶງ 
ທ່ີໄມ້ກາງແຂນອີກ ແລະຜູ້ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເສັຽພຣະກຽດ.  ແຕ່ຖ້າເມ່ືອຄົນໃດປະຖ້ິມຄວາມກະບົດນ້ັນດ້ວຍ 
ຈິງໃຈ ຄົນນ້ັນສາມາດຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້.  

 ບາງທີພວກເຮົາອາດເຂ້ົາໃຈໃນທາງນ້ີຄືຜູ້ຂຽນໄດ້ແນະນໍາວ່າທຸກສ່ິງເກີດຂ້ຶນໃນທາງອົງພຣະເຢຊູທ່ີເຫັນ 
ໃນເຮັບເຣີ 1:1-5:10 ແຕ່ຄົນນ້ັນບ່ໍຍອມເຊ່ືອ.  ໃນເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນແລ້ວເຫັນວ່າໝົດທາງເພາະຄົນນ້ັນບ່ໍເຊ່ືອ 
ແລະຫັນຫລັງໃສ່ອົງພຣະຄຣິດ.  ໝາຍຄວາມວ່າຄົນນ້ັນໄດ້ຊີມຣດົໃນພຣະຄຣິດແຕ່ບ່ໍຍອມ ກໍໝົດທາງແລະ 



 15

ໝົດໂອກາດຈ່ິງບ່ໍມີທາງອ່ືນອີກແລ້ວ.     ຄົນນ້ັນໄດ້ປະຕິດເສດພຣະໂລຫິດທ່ີສາມາດຊໍາຮະລ້າງຄວາມຜິດ 
ບາບໝົດທັງສ້ິນຂອງຕົນເອງ. 

  ບາງທີຜູ້ຂຽນບ່ໍໄດ້ປະກາດເຖິງຄວາມອົດທົນແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ສະແດງເຖິງຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບໃຊ້ເພາະເພ່ິນໄດ້ເຫັນຫລາຍຄົນຜູ້ສົມຄວນມີຄວາມເຊ່ືອດີໄດ້ຫັນໜີອອກໄປແລະເຫັນ 
ວ່າມີການຮ້ອງຂໍແລະອ້ອນວອນຫລາຍເທ່ົາໃດກໍບ່ໍສາມາດນໍາຄົນດ່ັງນ້ັນກັບຄືນມາໂບດໄດ້.   

   ຄໍາສອນທ່ີເປັນຄໍາປຽບທຽບໃນປ້ຶມເຮັບເຣີ 6:7-8 ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄໍາສອນໃນບົດ 6:6 ຫລືບ່ໍ?  ອີງ 
ຕາມຄໍາສອນນ້ີພວກເຂົາສາມາດສລູບໄດ້ວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແລະຖ້ິມໄປນ້ັນບ່ໍແມ່ນຄວາມເຊ່ືອທ່ີແທ້ຈິງແມ່ນບ່ໍ?  
ຄວາມເຊື່ອອັນແທ້ຈິງນ້ັນຈະເປັນໝາກຜົນ ແລະອົດທົນຈົນເຖິງທ່ີສຸດ. ຄວາມເຊ່ືອທ່ີຈົບລົງຈະບ່ໍນໍາໄປເຖິງ 
ຄວາມລອດພ້ົນ, ຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດໄດ້ລອດພ້ົນທ່ີປາສຈາກຄວາມເຊ່ືອທ່ີແທ້ຈິງ. 

 ຖ້ອຍຄໍາຂອງບົດນ້ີມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?  ຄໍາຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງນ້ັນ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງລະວັງບ່ໍໃຫ້ 
ຝ່າຝຶນຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ທ່ີກ່າວເຖິງຄວາມລອດພ້ົນຢ່າງໝ້ັນຄົງ.  ນ້ັນແມ່ນຊີວດິອັນຕລອດໄປເປັນ 
ນິດທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະທານໃຫ້ພວກເຮົາ (ໂຢຮັນ 3:16).  ສ່ິງນ້ີຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດເອົາອອກໄປຈາກຊີວິດຂອງ 
ພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ.      ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີ ພຣະອົງໄດ້ປະທານຄໍາສັນຍານ້ີ: ìເຮົາປະທານຊີວດິອັນ 
ຕລອດໄປເປັນນິດແກ່ແກະນ້ັນ ແລະເຂົາຈະບໍ່ຈິບຫາຍຈັກເທ່ືອ ບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະຍາດເຂົາອອກຈາກມືຂອງເຮົາ 
ໄດ້î (ໂຢຮັນ 10:28). ອາຈານໂປໂລກໍໄດ້ກ່າວໄວ້ຢ່າງດຽວກັນກັບຄຣິສຕຽນໃນກຸງໂຣມວາ່, ìເຫດວ່າເຮົາ 
ເຊ່ືອຢ່າງໝ້ັນຄົງວາ່ຄວາມຕາຍຫລືຊີວິດກໍດີ ເທວະດາຫລືຜູ້ປົກຄອງກໍດີ ສ່ິງມີຢູ່ດຽວນ້ີຫລືສ່ິງມີໃນພາຍໜ້າ 
ກໍດີ ຫລືຣິດເດດທັງຫລາຍ ຄວາມສູງຫລືຄວາມເລີກກໍດີຫລືສ່ິງອ່ືນໃດທ່ີໄດ້ຊົງສ້າງແລ້ວກໍດີ ກໍຈະບ່ໍສາມາດ 
ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຂາດຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍນ້ັນ.î 
(ໂຣມ 8:38-39). 
        ພວກເຮົາຕ້ອງຈ່ືຄໍາສັນຍານ້ັນແລະແນ່ໃຈຕ່ໍຄໍາເຕືອນໃນປ້ຶມເຮັບເຣີ 6:6-9.  ຜູ້ຂຽນໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ເຊ່ືອ 
ຄວນໝ້ັນໃຈໃນພຣະເຈ້ົາວ່າ ìພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍລືມການງານທ່ີພວກທ່ານໄດ້ເຮັດî (ຣຮ 6:10)  ພຣະພອນຈະ 
ມາເຖິງພວກເຮົາໃນທ່ີສຸດ (6:12) ບ່ໍແມ່ນພວກເຂົາດີ ແຕ່ແມ່ນຍ້ອນພຣະເຈ້ົາຕ່າງຫາກຄືພຣະອົງຊົງຮັກສາ 
ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງສເມີ.    ຜູ້ຂຽນຍັງໄດ້ກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງທ່ຽງທັມທ່ີສັນຍາກັບອັບຣາຮາມ ແລະຍັງ 
ບອກໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊືອ່ມີຄວາມຫວັງວ່າພວກເຮົາມີຄວາມສໍາພັນອັນຖາວອນກັບພຣະເຈ້ົາ.  (6:13-15).  ເພາະ 
ພຣະອົງຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຮັກສາຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ ແລະຜູ້ອ່ານຄວນຮັກສາຄໍາສັນຍາຂອງພວກເຂົາ 
ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເໝືອນກັນ. 
     ຢ່າງໃດກໍດີຜູ້ຂຽນຍັງເປັນຫ່ວງແລະຍັງຊກັຊວນໃຫ້ຜູ້ອ່ານສືບຕ່ໍໃນການຮັບໃຊພ້ຣະເຈ້ົາ ìເພ່ືອໃຫ້ຄວາມ 
ຫວັງຂອງພວກທ່ານປະສົບຄວາມສໍາເຣັດî (6:11).    ໃນພາສາກຣີກແລ້ວມີຄວາມໝາຍວ່າເຮັດໃຫ້ຄວາມ 
ຫວັງຄົບເຕັມ ຫລາຍກວ່າເຮັດໃຫ້ຄວາມຫວັງແນ່ນອນ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ຕີຄວາມໝາຍໃນຂ້ໍສຸດທ້າຍ (6:12) ຄືໃຫ້ 
ເຮັດຕາມຄວາມເຊ່ືອຊຶງ່ເປັນຕົວຢ່າງດີຈາກອະດີດ ແລະອະນາຄົດ.   ບ່ໍໃຫ້ເປັນຄົນກຽດຄ້ານເພາະຈະກາຍ 
ເປັນຄົນຍອມຖ້ິມຄວາມເຊ່ືອໄປ.  ຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມອົດທົນຈະນໍາພວກເຂົາໄປເຖິງເວລາຮັບມໍຣະດົກ 
ຈາກພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
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ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 
      ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈອີງຕາມເວລາປ້ຶມນ້ີຖືກຂຽນຂ້ຶນມາ.   ເວລານ້ັນເປັນເວລາຄຣິສຕຽນໄດ້ຮັບການ 
ຂ່ົມເຫັງ.    ມີຫລາຍຄົນຖືກບັງຄັບແລະມີຄວາມຢ້ານ ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງມີຫລາຍຄົນເຊືອ່ໃນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະຖ້ິມ 
ເພາະພວກເຂົາຢ້ານຕາຍ.  ຫລັງຈາກເວລາຖືກຂ່ົມເຫັງຜ່ານໄປແລ້ວພວກທ່ີປະຖ້ິມອົງພຣະເຢຊູໄປນ້ັນຢາກ 
ກັບມາໃນຄຣິສຕະຈັກອີກ.      ຄົນພວກນ້ັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕອບຄໍາຖາມ, ìທ່ານໄດ້ປະຕິເສດອົງພຣະເຢຊູ 
ເພ່ືອຈະຊ່ອຍຊີວດິຕົນເອງບ່ໍ?î     ຖ້າຄໍາຕອບວ່າ ແມ່ນແລ້ວ ຄົນພວກນ້ັນກໍຖືກປະຕິດເສດບ່ໍໃຫ້ກັບຄືນມາ 
ໃນຄຣິສຕະຈັກອີກເພາະພວກເຂົາມີສ່ິງອ່ືນສໍາຄັນກວ່າອົງພຣະຄຣດິ ໝາຍຄວາມວ່າພຣະຄຣດິບ່ໍໄດ້ເປັນອົງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.  ຕອນນ້ີຜູ້ຂຽນໄດ້ກ່າວເຖິງຄົນທ່ີຖ້ິມອົງພຣະເຢຊູໄປໃນຄໍາສອນໃນ 
ບົດນ້ີ.   
     ອີກຢ່າງນ່ຶງພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈໃນບົດນ້ີຂ້ຶນກັບພຣະຄັມພີໃໝ່ທັງໝົດ. ເຊ່ັນໃນໂຣມ 8:38-39, ໂຢຮັນ 
10:25-28,    ແລະເຮັບເຣີ 5:9 ທ່ີເວ້ົາເຖິງວ່າເມ່ືອໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນຄ້ັງນ່ຶງແລ້ວ ຄວາມພ້ົນນ້ັນຈະບ່ໍເສັຽໄປ.  
ໂຣມ 8:38-39   ບອກພວກເຮົາວ່າບ່ໍມີອັນໃດຈະແຍກພວກເຮົາອອກຈາກພຣະເຈ້ົາໄປໄດ້.       ໃນໂຢຮັນ 
10:27-28, ອົງພຣະເຢຊູສອນວາ່ບ່ໍມີອັນໃດສາມາດແຍກພວກເຮົາອອກຈາກພຣະອົງເລີຍ.    ຄໍາສອນດ່ັງ 
ກ່າວນ້ີໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງຄໍາເຕືອນໃນປ້ຶມເຮັບເຣີ. 
 

ຄໍາຖາມ 
 

1. ຄໍາແນະນໍາອັນໃດຊ່ອຍທ່ານແກ້ບັນຫາໃນປ້ຶມເຮັບເຣີ 6:4-6? 
2. ເປັນຫຍັງຄຣສິະຕຽນຫລາຍຄົນຈ່ຶງຕົກອອກໄປຈາກຄຣິສຕະຈັກ? 
3. ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດກັບຄົນທ່ີຫັນໜີຈາກຄຣິສຕະຈັກໄປ? 
4. ພຣະຄັມພີຕອນໃດສອນທ່ານເຖິງຄວາມໝ້ັນໃຈໃນຄວາມພ້ົນວ່າທ່ານໄດ້ພ້ົນແທ້? 

 
     ການຂ່ົມເຫງໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນປ້ຶມກິຈການ.  ການເທສນາຂອງສະເຕຟາໂນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຝູງຊນົຄຽດຈົນເປັນ 
ເຫດໃຫ້ເພ່ິນໄດ້ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ (ກຈກ 6-7).  ກະສັດເຮໂຣດໄດ້ຂ້າຢາໂກໂບໃນປີ ຄສ 44 (ກຈກ 12: 
2). ຜູ້ຖືມຂ່ົມເຫັງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ແຕກອອກໄປໃນແຂວງຢູດາ ແລະຄາລີເລ (ກຈກ 8:1).   ໂຊໂລຜູ້ 
ເປັນສະມາຊິກຂອງພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ລົງມືຂ່ົມເຫັງຄຣິສະຕຽນໃໝ່ (ກຈກ 9:1-2). ມີການຂ່ົມເຫັງຕອນນ້ີ 
ຄ້າຍຄືກັນໃນຄໍາສອນໃນປ້ຶມ ເຮັບເຣີ (ຮຣ 6:4-6). 
 

 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ5 
ເຂົາ້ໄປໃກ,້ ຈບັໃຫດ້,ີ ໜນູໃຈຄນົອືນ່ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ເຮັບເຮ ີ10:19-39 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຮັບເຮ ີ10:19-39 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ສ່ິງທ່ີອົງພຣະເຢຊູຄຣດິໄດ້ກະທໍາເພ່ືອນໍາເອົາຄວາມພ້ົນມາໃຫ້ 

ພວກເຮົານ້ັນເປັນສ່ິງປະເສິດ ແລະພຣະອົງຮຽກເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ 
ສແວງຫາພຣະອົງ ແລະມີຊວິີດຢູ່ໃນພຣະອົງຢ່າງສັດຊ່ື ແລະເປັນ 
ທ່ີໜູນນ້ໍາໃຈຄົນອ່ືນໃຫ້ເຮັດເໝືອນເຮົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານໄດ້ຊອກສແວງຫາແລະມີຊີວດິຢູ່ໃນພຣະອົງຢ່າງສັດຊ່ື ແລະ 

ໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ຄົນອ່ືນບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຊອກສແວງຫາທາງໃຫ້ມີຊີວິດຢ່າງສັດຊ່ືຕ່ໍອົງພຣະຄຣິດ ແລະ 

ໜູນໃຈໃຫ້ຄົນອ່ືນເຮັດຄືກັນ. 
 

ບົດນໍາ 
 ໃຫ້ຈ່ືຈໍາເອົາສ່ິງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາເພ່ືອເຮົາໃນອະດີດແລະຮູ້ວ່າພຣະອົງຈະເຮັດສືບຕ່ໍໄປໃນອະ 

ນາຄົດເພ່ືອພວກເຮົາຈະມີພລັງໃນການຕ້ັງໝ້ັນໃນຄວາມເຊ່ືອຈົດເຖິງທ່ີສຸດ. 
     ໃນປ້ຶມປະຖົມມະການ ເວລາໂຢເຊັບໄດ້ປົດປ່ອຍອອກຈາກຄຸກໃນປະເທດເອຢິບແລະເອົາໄປເປັນ 

ຜູ້ຮັບໃຊເ້ຈ້ົານາຍໃນເຮືອນຂອງໂປຕິຟາ.   ລາວກໍມີຄວາມຍິນດີຄຶດວ່າຕົນເອງມີວາສນາດີເພາະລາວຮູ້ວ່າ 
ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ອວຍພຣະພອນໃຫ້.  ໃນປະຖົມມະການ 39:2 ໄດ້ສລູບເຖິງຕໍາແໜ່ງໃນປໂຍກທ່ີວ່າ, ìພຣະ 
ເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບໂຢເຊັບ    ໂດຍບັນດານໃຫ້ທຸກສ່ິງເກີດເປັນຜົນດີແກ່ເຂົາໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນເຮືອນໂປຕິຟາ 
ນາຍຂອງເຂົາî  ໂຢເຊັບເຫັນວ່າຕົນເອງໄດ້ຮັບພຣະພອນນ້ັນຍ່ອມມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ.   ເມ່ືອພັຣຍາຂອງ 
ນາຍມີໃຈຢາກສົມສູ່ທາງເພດກັບລາວເພາະລາວເປັນຄົນເຈ້ົາຊູ້  ໂຢເຊັບກໍບອກກັບຜູ້ເປັນພັຣຍາຂອງນາຍ 
ວ່າສ່ິງນ້ັນເປັນການຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະນາຍຂອງຕົນ.    ລາວໄດ້ເວ້ົາວາ່ຜູ້ເປັນນາຍໄດ້ມອບທຸກສ່ິງໃຫ້ຢູ່ໃນ 
ການຄຸ້ມຄອງຂອງລາວເວ້ັນໄວ້ແຕ່ນາຍຜູ້ຍິງຜູ້ເປັນພັຣຍາຂອງທ່ານ.  ເມ່ືອເປັນແນວນ້ັນແລ້ວລາວໄດ້ກ່າວ 
ວ່າ,  ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຮັດຄວາມຊ່ົວຊ້ານ້ັນຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາແລະຕ່ໍສູ້ຜູ້ເປັນນາຍໄດ້ຢ່າງໃດ.  (ປຖມ 39:9). ໂຢ 
ເຊັບຮູ້ວາ່ຜູ້ທ່ີມີອໍານາດຍ່ອມມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລາຍ. (ລກ 12:48). 

     ປໂຍກທ່ີຫລາຍຄົນຮູ້ຈັກນ້ັນກໍເຫັນວ່າກາຍເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນໃນບົດຮຽນນ້ີ.  ຫລັງຈາກເວ້ົາເຖິງຊີວິດ 
ຄຣິສຕຽນທ່ີດີນ້ັນແລ້ວ,     ຜູ້ຂຽນປຶມ້ເຮັບເຣີໄດ້ເຕືອນຜູ້ອ່ານໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄວາມຮັບຜິດເໝືອນໂຢເຊັບຕ່ໍ 
ໜ້າທ່ີແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.  
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1.  ຄວາມຮັງ່ມໃີນຊວີດິຄຣສິຕຽນ: ( ເຮັບເຣີ 10:19-21 ) 

ຫລັງຈາກເວ້ົາເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນມະຫາປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່, ຜູ້ຂຽນໄດ້ເວົາ້ເຖິງ 
ຄວາມຮ່ັງມີບາງຢ່າງຂອງຜູ້ເຂ້ົາມາຫາມະຫາປະໂຣຫິດຄືອົງພຣະເຢຊູ ໃນທ່ີີສຸດກໍໄດ້ພົບທາງໃໝ່ຊ່ຶງນໍາເຂ້ົາ 
ໄປເຖິງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 

  ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຈັດຫົນທາງໃຫ້ເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາ (ຮຣ 10:19-20).  ຜູ້ຂຽນໄດ້ກ່າວເຖິງຜ້າເຕັນ 
ຊ່ຶງເປັນສູນກາງຂອງບ່ອນສັກສິດໃນຊວິີດຂອງພວກຢິວ.     ບ່ອນສັກສິດນ້ີຖືວ່າເປັນພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ແລະໄດ້ຂ້ັນໄວ້ໂດຍຜ້າກ້ັງ.   ປີນ່ຶງມີຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນສາມາດຜ່ານເຂ້ົາໄປໃນຜ້າກ້ັງນ້ັນໄດ້ ຜູ້ນ້ັນຕ້ອງເປັນມະ 
ຫາປະໂຣຫິດແຕ່ກໍຍັງຢ້ານກົວເວລາເຂ້ົາໄປໃກ້.   ແຕ່ມາບັດນ້ີມະຫາປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ຄືອົງພຣະເຢຊູໄດ້ 
ເປີດທາງໃຫ້ທຸກຄົນເຂ້ົາໄປຫາພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ບໍຣິສຸດໄດ້.     ຜູ້ຂຽນໄດ້ໃຊ້ສາມຄໍາອະທິບາຍເຖິງ 
ແຜນການຂອງອົງພຣະເຢຊູ, ìຮ່າງກາຍ, ໂລຫິດ, ແລະຊີວິດ.î    ຮ່າງກາຍໝາຍເຖິງອົງພຣະເຢຊູເກີດເປັນ 
ເນ້ືອໜັງ, ໂລຫິດໝາຍເຖິງການຖືກຕອກທ່ີໄມ້ກາງແຂນ,   ແລະຊີວດິໝາຍເຖິງໄດ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ.  
ໂດຍຜ່ານຊີວິດ, ການຕາຍ,  ແລະກາຍຄືນມາຈາກຕາຍນີ ້ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດທາງໃຫ້ມະນຸດຊາດເຂ້ົາໄປ 
ເຖິງພຣະເຈ້ົາຜູ້ບໍຣິສຸດໄດ້. 

  ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄົນບາບຈະເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາຜູ້ບໍຣສຸິດໄດ້ຢ່າງໃດ?   ອົງພຣະເຢຊູຜູ້ 
ເປັນມະຫາປະໂຣຫິດໄດ້ຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາຜູ້ບໍຣບິສຸດໄດ້ (ຮຣ 10:21).  ຕາມສາສນາ 
ຂອງພວກຢິວ ປະໂຣຫິດເປັນຄົນກາງລະຫວາ່ງພຣະເຈ້ົາກັບຄົນຜູ້ເຂ້ົາມານະມັສການ.  ປະໂຣຫິດເປັນຄົນ 
ຖວາຍສ່ິງຂອງຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເວ້ົາເຖິງສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊໍາຮະຜູ້ເຂ້ົານະມັສການໃຫ້ສະອາດ. ແນວ 
ໃດກໍຕາມປະໂຣຫິດໄດ້ເຮັດໜ້າທ່ີເປັນຄົນກາງຊ່ົວຄາວເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູເປັນມະຫາປະໂຣຫິດຕົນ 
ໃຫຍ່ແລະພຣະອົງໄດ້ເຮັດຄ້ັງດຽວເປັນການສ້ິນສຸດຕ່ໍມະນຸດຊາດທັງໝົດຕລອດໄປ. 

  ເວລາອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊອ່ຍພວກເຮົາໃຫ້ເປັນຄົນສະອາດດີເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຜູ້ບໍຣິສຸດຮັບເອົາໄດ້ (10: 
22).  ເຫັນວ່າຜູ້ຂຽນໄດ້ໃຊ້ລະບົບຖວາຍຂອງພວກຢິວເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງການຖວາຍບູຊາ.  ຄໍາສັນຍາເດີມ 
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະອາດໂດຍໂລຫິດ (ພົມ) ແລະນ້ໍາ (ຊໍາຮະລ້າງ).  ຜູ້ຂຽນໄດ້ອະທິບາຍວ່າໃນຄໍາສັນຍາໃໝ່ນ້ັນ 
ຈິດໃຈຂອງຜູ້ທ່ີີເຊ່ືອໄດ້ຖືກພົມດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງອົງພຣະເຢຊູ   ແລະຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກຊໍາ 
ຮະໃຫ້ສະອາດດ້ວຍນ້ໍາບໍຣິສຸດ.       ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຈ່ຶງເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາໄດ້.  
ເວລານ້ີພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງອຸດົມສົມບູນ.   
  

2.  ການຮບັຜດິຊອບໃນຊວີດິຄຣສິຕຽນ: ( ເຮັບເຣີ 10:22-25 ) 
        ຮັບເອົາພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົານ້ັນຍ່ອມມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຄືກັນ.  ຜູ້ຂຽນໄດ້ບອກເຖິງໜ້າທ່ີສາມ 
ປະການໃນປໂຍກທ່ີີວາ່ ìຈ່ົງໃຫ້ພວກເຮົາî ໃນຂ້ໍ 22-24.     ນ່ຶງຜູ້ຂຽນໄດ້ເຊີນໃຫ້ຜູ້ອ່ານ, ìຈ່ົງໃຫ້ພວກເຮົາ 
ເຂ້ົາໄປໃກ້ດ້ວຍຈິດໃຈ ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອອັນເຕັມບໍຣິບູນî (10:22).  ພຣະພອນມາຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ນ້ັນແມ່ນປະຕູເປີດກວ້າງໃຫ້ເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາໄດ້ ແລະຜູ້ຂຽນຍັງບອກໃຫ້ຜູ້ອ່ານໃຫ້ສວຍໂອກາດຮັບເອົາ 
ສິດພິເສດນ້ີ.  ໃຫ້ໃຊ້ສິດພິເສດນ້ີໃນເວລານະມັສການ, ເວລາສຶກສາສ່ວນຕົວ, ແລະການເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ.  
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ຢາໂກໂບກໍໄດ້ເວົາ້ເພ້ີມເວລາເພ່ິນຂຽນວ່າ, ìເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຈະສະເດັດມາ 
ໃກ້ພວກເຈ້ົາî (ຢກບ 4:8). 
     ຕໍ່ມາຜູ້ຂຽນໄດ້ທ້າທາຍຜູ້ອ່ານວ່າ, ìຈ່ົງຢຶດໝ້ັນໃນຄວາມຫວັງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ປະກາດຕົວວ່າໄດ້ຮັບໄວ້ 
ແລ້ວນ້ັນ ຢ່າໃຫ້ເຄ່ືອນໄຫວî (ຮຣ 10:23).  ພຣະພອນອັນໃຫຍ່ນ້ັນແມ່ນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ 
ໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະອົງ.  ຜູ້ຂຽນໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ອ່ານນ້ັນຕ້ອງຢຶດໝ້ັນໃນອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໃຫ້ຫວັນ່ 
ໄຫວ ໝາຍຄວາມວ່າບ່ໍໃຫ້ເອົາອັນໃດມາເພ້ີມຊອ່ຍ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ກ່າວເຖິງສະພາບຂອງຄົນທ່ີີເຊ່ືອໄດ້ອວ່າຍ 
ໜ້າໄປທາງເກ່ົາແທນທ່ີຈະມຸ້ງໜ້າເຂ້ົາໄປຫາອົງພຣະເຢຊູຊຶງ່ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍແລະນໍາທາງໃຫ້ໄປເຖິງຈຸດ ໝ
າຍປາຍທາງຢ່າງແນ່ນອນ.   
    ຕ່ໍມາເປັນການເຕືອນຜູ້ອ່ານ, ìຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຊຶງ່ກັນແລະກັນ ເພ່ືອປຸກໃຈຊຶງ່ກັນແລະກັນໃຫ້ມີຄວາມ 
ຮັກແລະເຮັດການງານດີງາມî (10:24).     ພຣະພອນຊ່ຶງຢູ່ເບ້ືອງຫລັງຄວາມຮັບຜິດຊອບນ້ີແມ່ນພຣະເຈ້ົາ 
ຍອມຮັບເອົາພວກເຂົາ. ໃນເມ່ືອເປັນຢ່າງນ້ັນພວກເຂົາຄວນຮ່ວມກັນເຂ້ົານະມັສການແລະສາມັກຄີທັມເພ່ືອ 
ໜູນໃຈກັນແລະກັນ (10:25). 
 

3.  ການສຽ່ງພຍັໃນຊວີດິຄຣສິຕຽນ: ( ເຮັບເຣີ 10:26-31 ) 
       ແທນທ່ີຈະຍອມຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮ່ັງມີຢ່າງອຸດົມສົມບູນຈາກພຣະເຈ້ົາ 
ບ່ໍແມ່ນຜູ້ອ່ານຫາໄດ້ເອງແຕ່ມາຈາກພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກເຂົາຕ່າງຫາກ.    ຕອນນ້ີ 
ການສ່ຽງພັຍນ້ັນແມ່ນຜູອ່້ານອາດຈະໝົດກໍາລັງໃຈຕ່ໍການຮັບຜິດຊອບໜ້າທ່ີຂອງພວກເຂົາ  ແລະກັບຄືນໄປ 
ເຮັດບາບຕາມເຄີຍ.  ດ່ັງນ້ັນ, ຜູ້ຂຽນຈ່ຶງກ່າວເຖິງເຣ່ືອງນ້ີໃນເຮັບເຣີ ບົດ 10:26-31. 
        ຖ້າຮູ້ວ່າພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາຫຸ້ມຫ່ໍຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ ຈະມີບາງຄົນຖາມວ່າ, ເປັນຫຍັງຈ່ຶງບ່ໍ 
ເຮັດບາບ?    ຄໍາຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງນ້ັນຜູ້ຂຽນໄດ້ກ່າວວ່າ ຖ້າຄົນໃດຕ້ັງໃຈເຮັດບາບແລະສືບຕ່ໍເຮັດເປັນປະຈໍາ 
ນ້ັນຄົນນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່    ແລະກໍບ່ໍມີອັນໃດຖວາຍບູຊາເພ່ືອຍົກຜິດຫລືໃຫ້ອະພັຍໄດ້.  
ການໃຫ້ອະພັຍນ້ັນໄດ້ຂຽນໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ, ìຖ້າເຮົາທັງຫລາຍສາຣະພາບຜິດບາບຂອງພວກເຮົາແລະ 
ພຣະອົງຊງົສັດຊືແ່ລະທ່ຽງທັມຈະຊົງໂຜດຍົກບາບຂອງພວກເຮົາ ແລະຈະຊົງໂຜດຊໍາຮະລ້າງເຮົາທັງຫລາຍ 
ຈາກການອະທັມທັງສ້ິນ.î (1 ໂຢຮັນ 1:9).     ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງສາຣະພາບຄວາມຜິດ 
ບາບນ້ັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບການອະພັຍຈາກພຣະອົງ. 
      ຜູ້ຂຽນໄດ້ໃຊ້ລະບົບພຣະຄັມພີເດີມຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາກັບພວກອິສຣາເອັນ. ຕາມກົດຂອງພຣະຄັມ 
ພີເດີມແລ້ວໃນເມ່ືອມີການເຮັດຜິດແລ້ວກໍມີການລົງໂທດຢ່າງໜັກ (10:26-28).  ເວລານ້ີໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຄໍາ 
ສັນຍາໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ນ້ັນຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າແລະຍັງໃຫ້ໂອກາດຄືນດີຫລາຍທ່ີສຸດ ແຕ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຫລາຍເຊ່ັນກັນ. ໃນເມ່ືອມີໂອກາດໃຫ້ຄືນດີແລະຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າກົດໃນພຣະຄັມພີເດີມ ຖ້າຕ້ັງໃຈເຮັດຜິດ 
ບາບກໍມີພັຍແສນສາຫັດ ບ່ໍແມ່ນໃຫ້ອະພັຍ. (10:29). 
       ມີຄວາມໝາຍອັນໃດແທ້ເມ່ືອຜູ້ຂຽນໄດ້ເຕືອນວ່າ, ìຖ້າພວກເຮົາຕ້ັງໃຈເຮັດບາບ...ບ່ໍມີການຖວາຍອັນ 
ໃດເຫລືອຢູ່ອີກແລ້ວî (10:26)?     ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົາ້ໃຈວ່າໃນພຣະຄັມພີເດີມພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານລະບົບ 
ການຖວາຍເພ່ືອໃຫ້ຄົນທ່ີເຮັດຜິດໂດຍບ່ໍໄດ້ຕ້ັງໃຈໃຫ້ຄືນດີກັບພຣະອົງ.  ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ຂຽນພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ 
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ເວ້ົາເຖິງການຖວາຍຂອງຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ຕ້ັງໃຈເຮັດບາບທ່ີກົງກັນຂ້າມກັບຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ (ລະບຽບພວກເລ 
ວີ 4:1-2) ແລະຄົນທ່ີເຮັດຜິດນ້ັນຕ້ອງທໍາຕາມຄໍາສອນໃນຂ້ໍຕ່ໍມາ ຄືຖວາຍບູຊາເພ່ືອຄວາມຮູ້ສຶກຜິດຕາມຄໍາ 
ສອນແລ້ວໃນລະບຽບພວກເລວ ີ5:14-15. 
      ດ່ັງນ້ັນ, ເມ່ືອເຮັດຜິດບາບໂດຍຄວາມບ່ໍຕ້ັງໃຈແລ້ວພຣະເຈ້ົາກໍປະທານໃຫ້ມີລະບົບຖວາຍ ແຕ່ພຣະອົງ 
ບ່ໍໄດ້ເວ້ົາຢ່າງລະອຽດວາ່ຈະເຮັດແນວໃດຢ່າງເຈາະຈົງ.    ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າຖ້າຄົນໃດເຮັດຜິດໂດຍຄວາມຕ້ັງ 
ໃຈແລ້ວ ຄົນນ້ັນຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການອະພັຍແມ່ນບ່ໍ?  ບ່ໍແມ່ນ, ແຕ່ໝາຍຄວາມວາ່ຄົນເຮັດບາບໂດຍ 
ຄວາມຕ້ັງໃຈນ້ັນບ່ໍໄດ້ຮັບຄໍາສອນໃຫ້ຖວາຍຢ່າງເຈາະຈົງເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ, ແຕ່ຄົນນ້ັນ
ຈໍາເປັນ ຕ້ອງກ້ົມລົງທ່ີພຣະບາດຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້ພຣະອົງເມດຕາປານີເທ່ົານ້ັນ. 
 

4. ຄໍາເຕືອນໃຫຄ້ຣສິຕຽນໃຫດ້າໍຣົງຊວີດິ:  ( ເຮັບເຣີ 10:32-39 ) 
       ມີການທົດລອງສອງຢ່າງຊຶງ່ປະເຊີນກັບຜູ້ຂຽນຄື ນ່ຶງ, ແມ່ນການຍອມຕ່ໍການທົດລອງແລະກັບຄືນໄປ 
ເຮັດຜິດບາບອີກ.  ໃນກໍຣະນີນ້ັນຜູ້ຖືກທົດລອງບ່ໍພິຈາຣະນາໃຫ້ດີໃນຊີວິດທ່ີຕົນເປັນຄຣສິຕຽນ.  ດ່ັງນ້ັນ, ຜູ້ 
ຂຽນຈ່ຶງໄດ້ຍົກເອົາເຣ່ືອງນ້ີມາເວ້ົາໃນຂ້ໍຕ່ໍໄປ.    ສອງ, ແມ່ນການຍອມແພ້ ໃນກໍຣະນີຢ່າງນ້ັນຜູ້ຖືກທົດລອງ 
ບ່ໍໄດ້ເຫັນຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນພຣະຄຣດິທ່ີອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນມະຫາປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່.   ຄຣິສຕຽນຈະ 
ຕ້ອງເຮັດອັນໃດ?  ພວກເຮົາຄວນຈ່ືເອົາໄວ້ຢ່າງນ້ີ:  ພວກເຮົາຈ່ົງຈ່ືໄວວ່້າພວກເຮົາໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະໂດຍອົງ 
ພຣະເຢຊູ (ຮຣ 10:32).  ເໝືອນຢ່າງທີມກິລາທ່ີໄດ້ຊັຍຊະນະ ຖ້າຫລ້ິນອີກກໍຈະມີຊັຍຄືເກ່ົາ ຫລືຄົນທ່ີເຊ່ືອ 
ໃນເມ່ືອໄດ້ຮັບການອະພັຍແລ້ວກໍຈະຮູ້ແນ່ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍປະຖ້ິມ. 
     ພວກເຮົາຕ້ອງຈ່ືເອົາໄວ້ເຖິງຄວາມສັມພັນທ່ີດີທ່ີເຮົາມີຢູ່ໃນອົງພຣະຄຣດິ (10:34-35).  ສ່ິງນ້ີໄດ້ເຕືອນ 
ໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງບ່ໍສ້ິນສຸດໃນການຊອ່ຍເຫລືອພວກເຮົາຢູ່ (ເບ່ິງ ໂຣມ 8:18; ຢາໂກໂບ 1:12).    ພວກ 
ເຮົາ ຜູ້ເປັນຄຣິສຕຽນໄດ້ມີອະນາຄົດຢ່າງແຈ້ງໃສເໝືອນດ່ັງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາເອົາໄວແ້ລ້ວ.   
     ສຸດທ້າຍນ້ີ ພວກເຮົາຄວນຈ່ືໄວ້ວ່າວນັເວລານ້ັນມັນສ້ັນເຫລືອເກີນ (10:36-39). ຄໍາສອນຢ່າງນ້ີມີຢູ່ໃນ 
ປ້ຶມພຣະຄັມພີເດີມ ຮາບາກຸກ 2:3-4,    ຜູ້ຂຽນໄດ້ກ່າວວ່າຄຣສິຕຽນເຮົາສາມາດຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫາໄດ້ເພາະຮູ້ 
ວ່າມັນເປັນຄວາມທຸກຊ່ົວຄາວເທ່ົານ້ັນ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາວ່ານ້ໍາຕາຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈະກາຍເປັນພຣະພອນ. 
 

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 
     ຄໍາຂວັນໃນປ້ຶມເຮັບເຣີນ້ັນແມ່ນຊີວິດທ່ີອຸດົມສົມບູນໃນອົງພຣະຄຣິດ.  ພວກເຮົາມີຜູ້ສໍາຄັນທ່ີສະຖິດຢູ່ 
ນໍາ, ຈະມີຊວີີດດີຢູ່ຕ່ໍໄປ, ແລະມີບ່ອນປະເສີດທ່ີຈະກ້າວໄປຫາ.  ມີຄົນນ່ຶງໄດ້ກ່າວວ່າຫລັງຈາກລາວໄດ້ຍິນ 
ເພງສັຣເສີນບົດ 23, ຈອກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຕັມແລະຈົນລ້ົນໄປຫາສ່ິງອ່ືນໆ.    ໃນເມື່ືອໄດ້ຮັບສິດທິຢ່າງນ້ັນ 
ກໍຍ່ອມມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລາຍຢ່າງ.     ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນດ້ວຍການກະທໍາດີຂອງ 
ເຮົາເອງ ແຕ່ໄດ້ພ້ົນດ້ວຍການກະທໍາອັນດີຂອງພຣະຄຣິດ (ເບ່ິງ ອຟຊ 2:10).   ເມ່ືອເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາໄດ້ 
ພ້ົນນ້ັນດ້ວຍພຣະຄຸນທາງຄວາມເຊື່ອ ແຕ່ຕ້ອງລະວງັເພາະມີຄວາມຫລອກລວງຫລາຍຢ່າງທ່ີເປັນປໍຣະປັກ 
ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕົກໄປ.  ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເອົາພວກເຮົາອອກຈາກບັນຫາແຕ່ພຣະອົງສັນຍາ 
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ວ່າຈະຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫາຕ່າງໆ.   ໃນໂລກນ້ີມີບັນຫາຫລາຍຢ່າງ.   ຄວາມຫວັງທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ 
ເຮົາຕ້ັງໜ້ັນໄດ້ນ້ັນຄືໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາສນິດ ມີຄວາມສັມພັນອັນດີກັບພຣະເຈ້ົາຜ່ານອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
       

ຄໍາຖາມ 
 

5. ແມ່ນຫຍັງຊ່ຶງເປັນຄວາມຮ່ັງມີຢ່າງອຸດົມສົມບູນຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນມະຫາປະໂຣຫິດຕົນ 
ໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ? 

6. ໃນທາງໃດທ່ີພວກເຮົາປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ການຫລອກລວງເຂ້ົາມາ ແລະບ່ໍຢາກຮັບຜິດຊອບໃນຊີວດິ 
ໃນຖານະເປັນຄຣິສຕຽນ? 

7. ມັນມີຄວາມໝາຍອັນໃດທ່ີວ່າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ພ້ົນດ້ວຍການກະທໍາດີ ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ 
ດ້ວຍວຽກທ່ີດີເລີດທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດ? 

8. ໃນວິທີທາງໃດທ່ີພວກເຮົາສາມາດຊອ່ຍໜູນໃຈກັນແລະກັນ ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມຮັກແລະການເຮັດດີ 
ງາມຂ້ຶນ? 

9. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຜູ້ຂຽນປ້ຶມເຮັບເຣີຈ່ຶງກ່າວວ່າໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ໃນອົງພຣະຄຣດິນ້ັນມີຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບຫລາຍກວ່າໃນພຣະສັນຍາເດີມທ່ີພຣະເຈ້ົາມອບໃຫ້ໂມເຊ? 
 

       ບ່ອນສັກສິດແມ່ນເວ້ົາເຖິງບ່ອນໃຈກາງພຣະວຫິານຊ່ຶງບັງໄວ້ຈາກຄົນທ່ົວໄປດ້ວຍຜ້າກ້ັງທ່ີກ່າວໃນປ້ຶມ 
ອົບພະຍົບ ບົດ 26:1.  ມີຫີບພຣະສັນຍາຢູ່ໃນບ່ອນສັກສິດນ້ີ ແລະຫຸ້ມດ້ວຍຄໍາສົດທ່ີເອ້ີນວ່າບ່ອນເມດຕາ. 
ກາງຫີບພຣະສັນຍານ້ັນມີພຣະບັນຍັດສິບປະການ.  ໃນສມັຍຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ມີເຊໂຣບິມຊ່ຶງເປັນ 
ໄມ້ໂອລີບສອງໂຕທ່ີຫຸ້ມດ້ວຍຄໍາສົດມີປີກໃຫຍ່ຈົນສຸດຝາເບ້ືອງນ້ີໄປຫາເບ້ືອງນ້ັນ (1 ກະສັດ 6:23-28) ຫີບ 
ພຣະສັນຍານ້ີໄດ້ຢູ່ກ້ອງຮູບອັນໃຫຍ່ສອງໂຕ.     ແຕ່ລະປີມີເທ່ືອດຽວທ່ີມະຫາປະໂຣຫິດໄດ້ເຂ້ົາໄປທາງໃນ 
ເພ່ືອຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາເພ່ືອຂໍການໃຫ້ອະພັຍຈາກພຣະເຈ້ົາ (ລະບຽບພວກເລວີ 16).   ກ່ອນເຂ້ົາໄປທາງໃນ 
ນ້ັນມະຫາປະໂຣຫິດ ຕ້ອງນຸ່ງເຄ່ືອງພິເສດເພ່ືອຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເພ່ືອປະຊາຊນົ. 
 
 

                                                                                                                         ສບ. ບນຸຈັນ ວງົສຣຸິດທ ໌
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ບດົຮຽນທ ີ6 
ມຄີວາມເຊືອ່ອນັໝັນ້ຄງົ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ເຮັບເຮ ີ11:1-2, 32-40; 12:1-3, 12-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຮັບເຮ ີ11:1-12:17 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ອົງພຣະເຢຊູເປັນຕົວຢ່າງອັນດີໃນການມີຄວາມເຊື່ອອັນໝ້ັນຄົງຕ່ໍ 

ພຣະເຈ້ົາເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີອັນໃດເກີດຂ້ຶນທ່ີເປັນບັນຫາກໍຕາມ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ອັນໃດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຂອບເຂດໃນການມີຄວາມເຊື່ອໃນ ພຣະ

ເຈ້ົາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອສໍາຣວດຄວາມເຊ່ືອຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໂດຍຮຽນຮູ້ຈາກຫລາຍ 

ຄົນຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອດີໃນພຣະຄັມພີໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນອົງ 
ພຣະເຢຊ.ູ 

 

ບົດນໍາ 
 ພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄຣິສຕຽນມີກໍາລັງໃຈເພາະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຫລາຍໆຄົນໃນພຣະຄັມພີທ່ີເປັນຕົວຢ່າງ 

ອັນດີເຖິງແມ່ນມີການທົດລອງແລະຂ່ົມເຫັງເກີດຂ້ຶນພວກເຂົາບ່ໍຍອມຖ້ິມຄວາມເຊ່ືອ.   
     ໃຜໆກໍຮູ້ດີຖ້າຢາກຮຽນຈົບຂ້ັນສູງຄົນນ້ັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາຢ່າງສມ່ໍາສເມີ.    ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ືໄດ້ເວ 

ລາເປັນນັກສຶກສາຢູ່ໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີ  ຂ້າພະເຈ້ົາຮຽນເຕັມເວລາແລະກໍຮັບໃຊ້ເປັນສິດຍາພິບານເຕັມເວ 
ລາເຊ່ັນກັນ.  ຂ້າພະເຈ້ົາຖາມຕົນເອງວາ່ຈະເຮັດທັງສອງຢ່າງນ້ີໃຫ້ດີໄດ້ແນວໃດເພາະມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ. ມີ 
ຄໍາຕອບອັນທີນ່ຶງ:  ຕ້ອງສຶບຕ່ໍ ຖ້າຢຸດເວລານ້ີກໍບ່ໍສາມາດຈົບການສຶກສາທ່ີຫວັງໃຈເອົາໄວ້.   ແລະສອງ: ສ່ິງ 
ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດນ້ີບ່ໍແມ່ນຂ້າພະເຈ້ົາເອງເປັນຄົນເຮັດກ່ອນໜູ່    ມີຄົນຢ່າງມາກມາຍໃນອະດີດເຄີຍເຮັດມາ 
ກ່ອນແລ້ວ.  ທາງດີທ່ີສຸດນ້ັນໃຫ້ຮັບໃຊ້, ສຶກສາໄປແຕ່ລະວັນ, ແລະບ່ໍຍອມແພ້ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ. 

  

1.  ຄວາມເຊືອ່ມຄີວາມໝາຍຢ່າງໃດ: ( ເຮັບເຣີ 11:1-2 ) 
     ຄວາມເຊ່ືອແມ່ນຫຍັງ?  ພວກເຮົາເຫັນວ່າຄວາມເຊ່ືອແມ່ນ ìການແນ່ໃຈແລະຕາຍໃຈî (ຮຣ 11:1). ຄໍາ 
ເວ້ົາທັງສອງຄໍານ້ີເປັນສ່ິງແປກເພາະພວກເຮົາບ່ໍສາມາດມອງເຫັນກັບຕາຫລືຈັບໄດ້.        ຄຣິສຕຽນເຊ່ືອວ່າ 
ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນດີທ່ີສຸດ ແລະຈະນໍາໄປເຖິງຊັຍຊະນະໃນຕອນສຸດທ້າຍ.    ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາ 
ເປັນສ່ິງທ່ີເບ່ິງບໍ ່ເຫັນກັບຕາ ແລະການມີຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອນ້ີຈະນໍາໄປເຖິງຄວາມສົມຫວັງໃນອະນາຄົດ. 
 

2.  ຄວາມເຊື່ອທີເ່ປັນຕວົຢາ່ງທີດ່ີ: ( ເຮັບເຣີ 11:3-40 ) 
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        ຄົນບູຮານທ່ີຖືກຍົກຍ້ອງໃນບົດ 11:2 ນ້ັນເປັນຢ່າງໃດ?  ຂ້ໍ 39 ໄດ້ເຫັນແຈ້ງວ່າ ìພວກເຂົາໄດ້ຖືກຍົກ 
ຍ້ອງເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອ...î    ລາຍຊ່ືຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອດີທ່ີຜູ້ຂຽນໄດ້ຍົກຂ້ຶນມາກ່າວນ້ັນສາມາດເອົາມາປະກອບ 
ໃຊ້ໄດ້ ຢ່າງໜ້ອຍມີເຫດຜົນສອງປະກາດ.   ນ່ຶງ, ເຫັນໄດ້ໃນບົດ 12:1, ìເຮົາທັງຫລາຍມີພຍານຢ່າງຫລວງ 
ຫລາຍອ້ອມຂ້າງ...î   ພວກເປັນພຍານເຫລ່ົານີໄ້ດ້ໄປກ່ອນໜ້າພວກເຮົາ ໄດ້ອົດຕ່ໍຄວາມຍາກລໍາບາກ ຖືກ 
ທອດລອງນາໆປະການ ພວກເຂົາບ່ໍຍອມແພ້  ແລະພວກເຮົາຜູ້ມາທີຫລັງຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດເໝືອນກັນຄືຮັກ 
ສາຄວາມເຊ່ືອໃຫ້ໝ້ັນຄົງ.    ອັນທີສອງ, ລາຍຊ່ືນ້ັນຈະເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ພວກເຮົາເອົາເປັນຕົວຢ່າງໂດຍສະ 
ເພາະແລ້ວ ແມ່ນອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນຕົວຢ່າງທີດີເລີດໃນຄວາມເຊ່ືອ (12:2). 
     ເຮັບເຣີ 11 ໄດ້ຈົດລາຍຊ່ືຜູ້ສໍາຄັນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄັມພີ.  ສາມຄົນໄດ້ມີຢູ່ໃນປ້ຶມປະຖົມມະການ 
ບົດ 1-11.   ເຮ່ືອງກາອິນແລະອາເບນ, ປ້ຶມເຮັບເຣີໄດ້ກ່າວວ່າການຖວາຍຂອງອາເບນດີກວາ່ແລະກໍໄດ້ຖືກ 
ຍົກຍ້ອງວ່າເປັນຄົນສິນທັມ (ຮຣ 11:4).   ຄວາມເຊ່ືອແລະຊືສ່ຽງຂອງອາເບນໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງຕ່ໍຄົນສມັຍນ້ີ.  
ບາງຄົນກໍມີປະວັດສ້ັນທ່ີສຸດແຕ່ມີຄວາມເຊ່ືອດີຄື ເອໂນກຊ່ຶງເຫັນໄດ້ (ປຖມ 5:19-24). ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາ 
ບ່ໍຮູ້ຈັກເອໂນກດີແຕ່ເພ່ິນເປັນຄົນຍ່າງໄປກັບພຣະເຈ້ົາ ເພ່ິນມີຄວາມເຊ່ືອດີຈົນເພ່ິນບ່ໍໄດ້ພົບຄວາມຕາຍເລີຍ 
(ປຖມ 5:24; ຮຣ 11:5).  ຕ່ໍມາແມ່ນໂນອາຜູ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ (ຮຣ 11:7).  ໂນອາຄົນນ້ີບ່ໍໄດ້ເບ່ິງເຫັນສ່ິງ 
ທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະໃຊທໍ້າລາຍໂລກ, ໂນອາໄດ້ກະທໍາຕາມຄວາມເຊ່ືອ ລາວໄດ້ຊອ່ຍຄອບຄົວຕົນເອງ ແລະກາຍ 
ເປັນຄົນຊອບທັມແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊືອ່ (11:7) 
      ຕ່ໍມາແມ່ນເຣ່ືອງຂອງບັນພະບຸຣຸດໃນບົດ 12-50.  ອັບຣາຮາມເປັນຄົນທ່ີພຣະຄັມພີເວ້ົາຫລາຍກວ່າໝູ່ 
(ຮຣ 11:8-19).   ເພ່ິນໄດ້ຕອບຄໍາຮຽກເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາໂດຍອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນແລະໄດ້ຕ້ັງ 
ຖ່ິນຖານຢູ່ຕ່າງແດນ.  ທັງສອງຜົວເມັຽອັບຣາຮາມແລະຊາຣາເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະປະທານລູກຊາຍໃຫ້ເວລາ 
ອາຍຸແກ່.  ຕ່ໍມາພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ສ່ັງໃຫ້ເອົາລູກຊາຍຄົນດຽວນ້ັນໄປຖວາຍເພ່ິນກໍເຊ່ືອ 
ຟັງເຖິງທ່ີສຸດ ເຖິງຈະເປັນການສູນເສັຽຄ້ັງຍ່ິງໃຫຍ່ກໍຕາມ. 
     ທັງສອງຄົນຄືອີຊາກ ແລະຢາໂຄບໄດ້ອວຍພອນແກ່ລູກຫລານຂອງເຂົາ (11:20-21).  ໂຢເຊັບ ຈໍາຄໍາ 
ສັນຍານ້ັນໄດ້ຄືກັນ (11:22).  ເຖິງແມ່ນລາວໄດ້ຕາຍໄປໃນປະເທດເອຢິບ ແຕ່ລາວໄດ້ກ່າວເຖິງວນັທ່ີພຣະ 
ເຈ້ົາຈະປົດປ່ອຍພວກອິສຣາເອັນໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ. 
     ໂມເຊແລະບັນພະບຸຣດຸຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອກໍໄດ້ຍົກຂ້ຶນເອົາມາກ່າວໃນຕອນຕ່ໍໄປ (11:23-29).  ໂມເຊໄດ້ 
ປະຄວາມສຸກໃນປະເທດເອຢິບ ການຍົກຍ້າຍນ້ີກໍມາຈາກຄວາມເຊ່ືອ ແລະນໍາລາວໄປເຖິງຈຸດທ່ີເຫັນພຣະ 
ເຈ້ົາຜູ້ຕາເບ່ິງບ່ໍເຫັນໄດ້ (11:27).  ເມ່ືອໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງສອນຈາກພຣະເຈ້ົາເຣືອ່ງສິນປັສຄາ ໂມເຊກັບຊາວອິສ 
ຣາເອັນກໍລົງມືເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຈຶງ່ບ່ໍໄດ້ພົບກັບພັຍອັນຕະລາຍເໝືອນພວກເອຢິບ. 
        ຫັນຈາກຄວາມເຊ່ືອຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນໄປເວົາ້ເຣື່ອງຄວາມເຊ່ືອຂອງຄົນເປັນກຸ່ມ ìຝູງຊົນî ມີສອງສະ 
ພາບການໄດ້ເກີດຂ້ຶນ: ຂ້າມທະເລແດງ ແລະຍ່າງອ້ອມເມືອງເຢຣິໂກ (11:29-30).  ນາງຣາຮາບກໍເປັນບັນ 
ພະບຸຣດຸແຫ່ງຄວາມເຊືອ່ ລາວໄດ້ຊ່ອຍຊວິີດຂອງຄອບຄົວຕົນເອງ ແລະກໍມີເຊ້ືອຍສາຍຕິດຕໍກັ່ບອົງພຣະເຢ 
ຊູຄຣິດ (11:31; ມັດທາຍ 1:5). 
        ໂອກາດຕ່ໍໄປແມ່ນພົງສາວະດານເຣ່ືອງຜູ້ຕັດສິນ ຕ່ໍມາກໍແມ່ນສມັຍຂອງກະສັດແລະຜູ້ປະກາດພຣະ 
ທັມຜູ້ເປັນຕົວແທນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ກິເດໂອນ, ບາຣັກ, ແຊມຊັນ, ແລະຈັບຕາເບ່ິງສມັຍຂອງຜູ້ຕັດສິນດ້ວຍ 
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ຄວາມເຊ່ືອພວກເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນພ້ົນຈາກອໍານາດຂອງສັດຕຣູ.  ທຸກຄົນຍ່ອມມີຈຸດອ່ອນ 
ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງໃຊພ້ວກເຂົາ     ນ້ີໄດ້ສອນວາ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ຄົນມີຄວາມເຊື່ອພຽງເລັກນ້ອຍຄືກັນ.  
ເໝືອນດ່ັງກະສັດດາວິດມີປົມດ້ອຍ ແຕ່ກະສັດດາວິດມີຄວາມເຊ່ືອດີ.     ຜູ້ຂຽນໄດ້ຈັດເອົາຊາມູເອນເຂ້ົາໃນ 
ພວກ ìຜູ້ປະກາດພຣະທັມî (11:32).    ຫລັງຈາກຊາມູເອັນໄດ້ເຈີມຊາອູນເປັນກະສັດປົກຄອງພວກອິສຣາ 
ເອັນ, ຊາອູນກໍໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍກະສັດ.  ການປະກາດຄວາມຈິງຕ່ໍຝູງຊົນເຖິງເຣືອ່ງພຣະເຈ້ົາ 
ນ້ັນຕ້ອງອາສັຍຄວາມເຊ່ືອເໝືອນຜູ້ປະກາດໃນພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ປະຕິບັດມາ. 
      ຜູ້ຂຽນໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເຊ່ືອທັງສອງດ້ານ.  ໂດຍຄວາມເຊ່ືອແລ້ວມີຫລາຍຢ່າງໄດ້ສໍາເຣັດຜົນ.  ພວກ 
ຜູ້ປົກຄອງແລະກະສັດກໍໄດ້ປົກຄອງແລະເອົາຊັຍຊະນະຢ່າງທ່ຽງທັມ (11:33).  ຈ່ືໄດ້ບ່ໍດານີເອນໄດ້ຖືກຖ້ິມ 
ລົງໃນຖ້ໍາສິງຄວາມເຊ່ືອຂອງລາວໃນພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ພຣະອົງອັດປາກສິງໂຕໄວ້. ພວກສາມຄົນເພ່ືອນຂອງ 
ດານີເອນກໍມີຄວາມເຊ່ືອເໝືອນກັນເວລາຖືກຖ້ິມເຂ້ົາໄປໃນເຕົາໄຟຮ້ອນກ້າພວກເຂົາກໍໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ 
ຈາກອົງພຣະເຈ້ົາເໝືອນພ້ົນຈາກຄົມດາບ. (11:34).      ແຊມຊັນເມ່ືອໄດ້ໝົດກໍາລັງຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອຂອງ 
ລາວພຣະເຈ້ົາເພ້ີມພລັງໃຫ້ໃນຍາມຈົນຕາແຈ (11:34),  ໂດຍປະທານໃຫ້ລາວມີແຮງດຶງເສົາຕຶກໃຫຍ່ເປັນ 
ເຫດໃຫ້ລາວໄດ້ສັງຫານພວກຟິລີສຕີນຫລາຍກວ່າເວລາລາວມີຊີວິດຢູ່ຊໍາ້.  (ຜູ້ປົກຄອງ 16:30).    ມີຜູ້ຍິງ 
ສອງຄົນລູກໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ໃນທ່ີສຸດຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອພວກເຂົາ ìໄດ້ລູກຄືນມາອີກຈາກຕາຍî   (ຮຣ 11: 
35; 1 ກະສດັ 17:7-24; 2 ກະສັດ 4:8-37).   
      ມີບາງຄ້ັງຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາໃນພຣະເຈ້ົາເວລາເຮົາອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະອົງ ບ່ໍໄດ້ຮັບຄໍາຕອບທັນຕາ.  ນ້ີ 
ແມ່ນເຣ່ືອງນ່ຶງຂອງຄວາມເຊ່ືອ.     ມີບາງຄົນຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຍັງປະເຊີນຄວາມທຸກລໍາບາກຢູ່ ຕົວຢ່າງຜູ້ປະ 
ກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາ ໄດ້ຖືກຕິດຄຸກຖືກຕີແຕ່ບ່ໍຍອມແພ້. (ຢຊມ 37-38). ພາສາທ່ີໃຊ້ວ່າເລ່ືອຍໃຫ້ເປັນ 
ສອງຕ່ອນ ນ້ັນເວ້ົາເຖິງການຕາຍຂອງຜູ້ປະກາດເອຊາຢາ ຫລືບາງຄົນຖືກແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່. ພວກເຮົາຕ້ອງ 
ຍົກຍ້ອງແລະເຫັນໃຈຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃນພຣະຄັມພີເດີມ ພວກເພ່ິນເປັນຄົນທຸກທໍຣະມານ ທຸກຍາກຫຼາຍ 
ພວກເພ່ິນໄປຢູ່ໃນຖ້ໍາ ທະເລຊາຍເພ່ືອຈະແຍກຕົວເອງອອກຈາກສັງຄົມ (ຮຣ 11:38). 
      ພວກເຮົາຖືກເອ້ີນໃຫ້ເປັນຄົນທ່ີມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອເໝືອນດ່ັງຄົນທ່ີອ່ານປ້ຶມນ້ີໃນສມັຍເດີມ. ນ້ັນ 
ເປັນສ່ິງດີສໍາລັບພວກເຮົາ (11:40).  ເວລານ້ີພວກເຮົາມີກຽດທ່ີໄດ້ຮູ້ຈັກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາໄວ້.  ເຫັນ 
ວ່າເວລານ້ີພວກເຮົາຍັງບ່ໍພ້ົນຈາກການຂ່ົມເຫັງເພາະຄວາມເຊ່ືອ    ແຕ່ເຫັນວ່າເປັນການດີທ່ີພວກເຮົາມີໂອ 
ກາດເປັນພະຍານວ່າ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜນການທຸກຢ່າງຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາເຣັດລົງ. 

 

3.  ພຣະເຢຊູ:ເປນັກົກແລະເປັນຜູປ້ະເສດິ: ( ເຮັບເຣີ 12:1-17 ) 
     ແມ່ນໃຜຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຄໍາໜູນໃຈຈາກລາຍຊ່ືຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ມາກ່ອນນ້ັນ?  ຖ້າເຫັນວ່ານ້ັນຍັງບ່ໍພຽງພໍ ພວກ 
ເຮົາຈະໄດ້ເຫັນຕົວຢ່າງສຸດທ້າຍຄື  ອົງພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ ìຈ່ົງພິຈາຣະນາຄຶດເຖິງພຣະອົງຜູ້ຊົງອົດ 
ທົນຕ່ໍການຂັດຂວາງຂອງຄົນບາບທ່ີຕ່ໍສູ້ພຣະອົງເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະບ່ໍໝົດກໍາລັງໃຈî (12:3).  ບ່ໍພຽງແຕ່ 
ເທ່ົານ້ີ ພວກເຮົາຄວນມີກໍາລັງໃຈໂດຍການເຂ້ົາຮ່ວມກັບຄວາມທຸກເພາະໄດ້ກາຍເປັນເຊືອ້ສາຍຂອງພຣະອົງ 
(12:7).  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນພວກເຮົາວ່າເປັນບຸດ ດ່ັງນ້ັນໃຫ້ພວກເຮົາຖືວ່າການລໍາບາກນ້ັນແມ່ນການຕີສອນ 
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ໃຫ້ມີລະບຽບ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ເກັບກ່ຽວສິນທັມແລະສັນຕິສຸກ (12:11).  ຜູ້ຂຽນຍັງໄດ້ອ້າງເຖິງສຸພາສິດ 
ໃນ(ຮຣ 12:5-6, 13; ເບ່ິງສຸພາສິດ 3:11-12; 4:26). 
        ເຮັບເຣີ 12:12-13 ໄດ້ກ່າວເຖິງພາບຂອງນັກກິລາໃນຂ້ໍ 1-2.  ຜູ້ຂຽນໄດ້ໜູນໃຈຜູ້ອ່ານໃຫ້ແຂນແລະ 
ຂາມີແຮງຂ້ຶນມາ      ເພ່ືອຈະໄດ້ເດີນໄປໃນທາງຖືກຕ້ອງ-ເພ່ືອເປັນນັກແລ່ນທົນໃນຖານະທ່ີເປັນຄຣິສຕຽນ 
(12:13).    ຄຣິສຕຽນຕ້ອງຮັກສາຄວາມເຊ່ືອໃຫ້ໝ້ັນຄົງເຖິງຈະຢູ່ໃນສະພາບໃດກໍຕາມ ເພາະນ້ັນແມ່ນວິທີ 
ແລະຫົນທາງຂອງຄຣິສຕຽນ.   
       ມີຄວາມສັດຊ່ືເຊືອ່ໃນພຣະເຈ້ົານ້ັນໄດ້ສະແດງອອກມາຈາກຫລາຍທາງ, ບາງຢ່າງໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນຂ້ໍ 14-
17. ສັນຕິສຸກແມ່ນຜົນແຫ່ງອົງພຣະວິນຍານ (ເບ່ິງ ຄາລາເຕັຽ 5:22) ນ້ັນແມ່ນເອ້ີນໃຫ້ເປັນຄົນບໍຣິສຸດ. ການ 
ທະເລາະວິວາດຜິດຖຽງກັນນ້ັນບ່ໍຄວນມີຂ້ຶນໃນຖ້າມກາງຄົວເຮືອນຂອງຄົນທ່ີເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ. ສຸດທ້າຍຜູ້ຂຽນ 
ໄດ້ຍົກເອົາຕົວຢ່າງຂອງເອຊາວຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອຢ່າງຜິດ.  ລາວເປັນຄົນບ່ໍຮັກສາຄວາມເຊ່ືອໃຫ້ໝ້ັນຄົງ. 
 

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 
      ພວກເຮົາມີບັນຫາຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມບາບເໝືອນກັບຄົນໃນສມັຍໃນປ້ຶມເຮັບເຣີ, ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ຈົນ 
ເຖິງເລືອດຕົກ (ຮຣ 12:4).  ລອງຖາມຕົວເອງເບ່ິງວ່າເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີຈະເຮັດໄດ້ເໝືອນຄົນສມັຍເດີມທ່ີປະ 
ເຊີນກັບບັນຫາຫລືບ່ໍ? ພວກເຮົາມີຂອບເຂດໃນການມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍ? 
 

ຄໍາຖາມ 
 

10. ທ່ານຄຶດບ່ໍວ່າໃນພຣະຄັມພີມີເວລາໃດສະດວກສະບາຍໃນການເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາໃນພຣະເຈ້ົາ? 
11. ເຮັບເຣີ 11:3 ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄົນໃນສມັຍນ້ັນບ່ໍໄດ້ຮັບສ່ິງທ່ີສັນຍາເອົາໄວ ້ແຕ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄํາສັນຍາຢູ່ 

ຫ່າງໄກພໍເບ່ິງເຫັນໄດ້.  ມີອັນໃດບ່ໍທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາຕ່ໍທ່ານແລະຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບເທ່ືອ ແຕ່ທ່ານພໍ 
ເບ່ິງເຫັນໄດ້ວ່າຈະເປັນຈິງໃນອະນາຄົດ? 

12. ອັນໃດເປັນການທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຕ່ໍຄວາມເຊືອ່ຂອງທ່ານ? 
13. ມີອັນໃດເຮັດໃຫ້ທ່ານເອົາສາຍຕາອອກໄປຈາກອົງພຣະເຢຊູ? (12:2) 
14. ແມ່ນຫຍັງເປັນຄວາມໝາຍວ່າອົງພຣະເຢຊູບ່ໍຖືການລະອາຍເປັນສ່ິງສໍາຄັນ (12:2)? ມີບົດຮຽນ ອັນ

ໃດບ່ໍທ່ີພວກເຮົາສາມາດເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຈາກບົດນ້ີ? 
 

     ວິທີນ່ຶງທ່ີພວກເຮົາຄວນຄຶດເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດ ໃຫ້ພວກເຮົາຄຶດເຖິງຄໍາວ່າ ພິເສດ.  ສ່ິງຂອງແລະຄົນທ່ີບໍ 
ຣິສຸດນ້ັນຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນພິເສດ ຫລືແຍກໄວ້ຕ່າງຫາກເພ່ືອຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ. 

 
 

                                                                               ສບ. ບນຸຈັນ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ບົດຮຽນທ ີ7 
ຢາ່ຕໍສູ່ກ້ານຊງົເອີນ້ ໃຫດ້າໍເນນີຊວີດິຢາ່ງສດັຊື ່

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຮັບເຣີ 12:25ó13:9,20-21 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເຮັບເຣີ 12:28ó13:25 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ຄຣິສຕຽນສັດຊ່ືໃນທຸກຢ່າງ--ສ່ວນຕົວ ແລະສັງ 

ຄົມ, ໃນທ່ີເລິກລັບແລະກາງຊຸມຊນົ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຄິດວ່າຕົວເອງສລາດເກີນກວ່າຈະເນ້ັນຄໍາເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະຮູ້ວິທີຕອບການຊົງເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ສັດຊ່ືໃນຊີວິດ. 
 

ຄໍານາໍ 
ເພາະພຣະເຈ້ົາເປັນຄວາມຮັກ ແລະຊງົປະທານສັນຕິສຸກແລະພຣະຄຸນໃຫ້ມະນຸດ, ພວກເຮົາຈະບ່ໍເອົາໃຈໃສ່
ໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງກໍເປັນສ່ິງບ່ໍສົມຄວນ.    ສັນຕິສຸກແລະພຣະຄຸນຈະຕ້ອງສມ່ໍາສເມີກັບຄວາມບໍຣິສຸດ
ແລະຄວາມຊອບທັມໃນຊີວດິຂອງຜູ້ເຊ່ືອ. 
 
ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງສັດຊືໃ່ນທຸກໆກໍຣະນີຂອງຊີວດິ;     ບາງຄົນມັກຈະເວ້ົາວ່າ  ìເຣ່ືອງເລັກນ້ອຍກໍຢ່າເຄ່ັງຄັດ
ຫລາຍ.î ຄວາມຈິງແລ້ວສໍາລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະອົງຊງົເຫັນວ່າທຸກເຣ່ືອງສໍາຄັນ. ທ່ານເອົາສໍຂຽນຈາກ
ໂຮງງານມາໃຊ້ຢ່ ູບ້ານ ແລະບ່ໍໄດ້ເອົາໄປຄືນ, ພຣະເຈ້ົາຈະຊງົຖືວ່າທ່ານເປັນຄົນຂ້ີລັກ.  
 

1. ສນັ່ນຫວັນ່ໄຫວອີກເທື່ອນຶ່ງ, ແລວ້ບໍມ່ອີີກ: ( ເຮັບເຮີ 12:25-29 ) 
ຄໍາເຕືອນໃນພຣະທັມເຮັບເຣີເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນ.  ພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງທຸກສ່ິງທ່ີມີຢູ່ໄດ້ຊົງສະແດງ
ພຣະຄຸນ, ຄວາມຮັກ, ແລະສັນຕິສຸກໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ;  ຂອງພຣະຣາຊທານສ່ິງນ້ັນໆບ່ໍແມ່ນຈະຄົງຢ່ ູ
ຕລອດໄປ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປະທານເສລີພາບ ແຕ່ຊົງໃຫ້ມະນຸດມີສິດເລືອກ; ພວກເຮົາສາມາດທ່ີຈະຮັບເອົາ 
ຫລືສາມາດທ່ີຈະປະຕິເສດ. 
 
ໃນພຣະຄໍາຂ້ໍ 12:18-24,  ຜູ້ຂຽນໄດ້ປຽບທຽບສ່ິງທ່ີດີສຸດແລະສ່ິງທ່ີດີ, ສ່ິງໃໝ່ກັບສ່ິງເກ່ົາ; ໃນຂ້ໍ 12:18-21, 
ທ່ານໄດ້ເວ້ົາເຖິງຕອນຊາວອິສຣາເອັນອົພຍົບອອກຈາກເອຢິບ,   ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເດີນທາງໄປພູເຂົາຊີນາຍ
ແລະໄດ້ພັກຢູ່ທ່ີນ້ັນ. ໂມເຊໄດ້ເປັນຜູ້ຢູ່ກາງລະວ່າງປະຊາຊົນ  ແລະພຣະເຈ້ົາ; ແລະໃນ ອົພຍົບ 19, ປະຊາ 
ຊົນກໍໄດ້ພົບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ການພົບພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງງາ່ຍ, ປະຊາຊນົໄດ້ຖືກສ່ັງໃຫ້ຕຽມຕົວ; ການ
ຊົງປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຕອນນ້ີ ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮ້ ູວ່າມີສຽງຟ້າຮ້ອງ ແລະຟ້າແມບ, ເຝ້ືອມືດດໍາເທິງ 
ພູເຂົາ ແລະສຽງແກດັງ. ໄຟປົກຄຸມພູເຂົາຊີນາຍເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊງົສະເດັດລົງມາ (ອພຍ 19:18). ໃນຂະນະ
ນ້ັນພູເຂົາເກີດສ່ັນສະເທືອນຢ່າງຮ້າຍແຮງ (ອພຍ 19: 18). ຫລາຍກວາ່ນ້ັນພຣະເຈ້ົາຊົງເຕືອນວາ່ບຸກຄົນໃດ
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ທ່ີແຕະຕ້ອງພູເຂົາຈະຕາຍ. ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຄວາມຮັກ; ພຣະອົງຊົງປ່ຽມລ້ົນດ້ວຍຄວາມເມດຕາແລະຄວາມ 
ຫ່ວງໃຍ. ນອກນ້ັນ ພຣະອົງຊົງບໍຣິສຸດແລະຈະບ່ໍຊົງໃຫ້ຜູ້ໃດລ່ວງລ້ໍາ. 
 
ຜູ້ອ່ານພຣະທັມເຮັບເຣບ່ໍີໄດ້ໄປທ່ີພູເຂົາຊີນາຍ ແຕ່ໄດ້ໄປທ່ີພູຊໂີອນ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ຍ້າຍຈາກສ່ິງທ່ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນໄປ
ສູ່ເຣ່ືອງເງາົຂອງຄວາມຈິງ ແຕ່ກໍຍັງເປັນຄວາມຈິງຢ່ ູ; ທຸກໆຢ່າງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນພູເຂົາຊນີາຍແມ່ນເພ່ືອແປງຫົນ 
ທາງໃຫ້ໄປເຖິງສ່ິງທ່ີດີກວ່າ. ພວກເຮົາເປັນພຍານແລະເປັນຜູ້ມີສ່ວນໃນສ່ິງທ່ີໃໝ່ແລະດີກວ່າຊຶງ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້
ຊົງເຮັດໃຫ້ສໍາເຣັດ. ພວກເຮົາໄດ້ມາເຖິງພຣະເຢຊູ ìຜູ້ຊົງເປັນຜູ້ກາງຝ່າຍຄໍາສັນຍາໃໝ່, ແລະມາເຖິງພຣະ
ໂລຫິດຊ່ຶງຊິດໃສ່ແລ້ວ ທ່ີມີສຽງຮ້ອງອັນດີກວ່າເລືອດຂອງອາເບນອີກî (ຮຣ 12:24). 
 
ໃນຂະນະດຽວກັນສ່ິງນ່ຶງທ່ີບ່ໍປ່ຽນແປງຄືພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງບໍຣິສຸດ; ພຣະອົງຍັງຊງົຕ້ອງການໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຈິງ
ໃຈກັບພຣະອົງ. ໃນຂ້ໍ 12:25, ມີຄໍາເຕືອນສໍາຄັນ; ìຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ່າປະຕິເສດບ່ໍຍອມຟັງພຣະອົງຜູ້ຊງົກ່າວ
ຢູ່ນ້ັນ    ເພາະຖ້າຄົນທັງຫລາຍທ່ີປະຕິເສດບ່ໍຍອມຟັງຄໍາເຕືອນຂອງພຣະອົງໃນໂລກ ບ່ໍພ້ົນໂທດທ່ີເຂົາປະຕິ 
ເສດນ້ັນ ພວກເຮົາຜູ້ອວ່າຍໜ້າຈາກພຣະອົງຜູ້ຊົງຕັກເຕືອນຈາກສວັນ ກໍຈະບ່ໍພ້ົນໂທດຫລາຍກວ່າເຂົາເຫລ່ົາ 
ນ້ັນເສັຽອີກ.î ແນ່ນອນຈະມີຜົນຮ້າຍສໍາລັບຜູທ່ີ້ປະຕິເສດພຣະອົງຜູ້ຊງົຕັດຜ່ານພຣະບຸດ ເພາະ ìໃນຄາວສຸດ
ທ້າຍນ້ີ    ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວແກ່ເຮົາທັງຫລາຍທາງພຣະບຸດ ຜູ້ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບສັພສ່ິງທັງ
ປວງເປັນມໍຣະດົກ ແລະດ້ວຍພຣະບຸດນ້ັນພຣະອົງໄດ້ຊງົສ້າງໂລກທັງຫລາຍî (ຮຣ 1:2).    ìແຜ່ນດິນຫວັນ່
ໄຫວî ໃນຂ້ໍ 12:28 ເວ້ົາເຖິງເວລາທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະຊົງພິພາກສາປະຊາຊາດທັງຫລາຍ   ແລະຈະຊງົສະຖາປະ 
ນາອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ແລະອານາຈັກນ້ັນຈະບ່ໍຫວັ່ນໄຫວເລີຍ. ສະນ້ັນເປັນການສົມຄວນທ່ີມະນຸດຈະໂຄ 
ຣົບຢໍາເກງພຣະອົງ. 
 

2. ຄວາມສັດຊືຈ່ະປາກົດ: ( ເຮັບເຮີ 13:1-9 ) 
ຜູ້ຂຽນຈົດໝາຍຕ່າງໆໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາທ່ີໄດ້ຂຽນໄວ.້  ຜູ້ຂຽນ
ພຣະທັມເຮັບເຣກໍີມີເຈຕນາເຊັນ່ນ້ັນເໝືອນກັນ. ເຮັບເຣີ 13 ເປັນຄໍາໜຸນໃຈ ຫລືຊັກຊວນໃຫ້ປະພຶດຕາມຄຸນ
ລັກສະນະຕ່າງໆຢ່າງສັດຊ່ື. 
 
ຄວາມຮັກເປັນສ່ິງສໍາຄັນແລະເປັນຈຸດເລ້ີມຕ້ົນ (ເບ່ິງ ມຣກ 12: 29-31; ຢຮ 15: 9-17; 1 ກຣທ 13). ຄຣິສ 
ຕຽນບ່ໍສາມາດທ່ີຈະເຕີບໂຕສູ່ການເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີເໝາະສົມ  ຖ້າບ່ໍສະແດງຄວາມຮັກທ່ີສອນໄວໃ້ນພຣະສັນ 
ຍາໃໝ່. ຂ້ໍ 12:2-3 ເວ້ົາເຣືອ່ງການຕ້ອນຮັບແຂກ ແລະເນ້ັນເຣ່ືອງຮັກເພ່ືອນບ້ານໂດຍບອກວາ່   ìຈ່ົງລະນຶກ
ເຖິງຄົນທັງຫລາຍທ່ີຖືກຂ່ົມເຫັງ ເພາະວາ່ພວກທ່ານກໍມີຮ່າງກາຍເໝືອນກັນî (13:3). 
 
ນອກນ້ັນຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງຮັກສາຄວາມບໍຣິສຸດທາງເພດ (13:4)  ຊ່ຶງໝາຍເຖິງຄົນໂສດ ແລະຄົນທ່ີສົມຣົດ
ແລ້ວ; ໃຫ້ຫລີກເວັນ້ຈາກການຮັກເງິນຄໍາ ແຕ່ຈ່ົງພໍໃຈໃນສ່ິງທ່ີຕົນມີຢ່ ູ (13:5). ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ຫ້າມບ່ໍໃຫ້ມີ 
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ເງິນຫລາຍແຕ່ຫ້າມບ່ໍໃຫ້ຮັກເງິນ    ເພາະການຮັກເງິນເປັນຕ້ົນຂອງຄວາມຊົວ່ຊາ້ທັງຫລາຍ (2 ຕມທ 6: 9-
10). ຄຣິສຕຽນທ່ີຊມົຊ່ຶນຍິນດີແມ່ນຜູ້ທ່ີເຊືອ່ວາງໃຈແລະສັດຊ່ືຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
 
ເຮັບເຣີ 13:7 ມີຄໍາເຕືອນທ່ີຕ້ອງຈົດຈໍາໃຫ້ດີ;  ຜູ້ຂຽນສອນຄຣິສຕຽນໃຫ້ລະນຶກເຖິງພວກຜູ້ນໍາ ແລະໃຫ້ພິຈາ 
ຣະນາເບ່ິງຜົນແຫ່ງຊີວດິຂອງພວກເຂົາ, ìແລະຈ່ົງປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງຄວາມເຊືອ່ຂອງເຂົາ.î  ຄຣິສຕຽນ
ຕິດຕາມພຣະເຢຊູໂດຍເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງຜູ້ເຊ່ືອທ່ີເຂ້ັມແຂງແລ້ວ; ໂປໂລແນະນໍາຄຣິສຕຽນທັງຫລາຍ
ໃຫ້ເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງທ່ານ (1 ກຣທ 4: 16; ຄລຕ 4:12; ຟລປ 3:17; 1 ທຊລ 1:6).   
 
ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຫລັກຄວາມເຊ່ືອ    ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີເຕືອນບ່ໍໃຫ້ຜູ້ອ່ານສແວງຫາຄໍາສອນອັນແຕກຕ່າງ 
ເພາະ ìພຣະເຢຊູຊົງເປັນຢ່ ູສເມີກັນທັງໃນມ້ືວານນ້ີ, ໃນມ້ືນ້ີ, ແລະສຶບໆໄປເປັນນິດî (ຮຣ 13:8). ການພຍາ
ຍາມປ່ຽນແປງຫລັກຄໍາສອນຂອງພຣະຄັມພີຍັງຄົງມີຢ່ ູບ່ໍແມ່ນແຕ່ໃນສມັຍນ້ີ;    ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມ ກັເກີດຂ້ຶນເມ່ືອ
ບາງຄົນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບສ່ິງທ່ີບ່ໍສໍາຄັນ. 
 
ໃຊ້ພາບພົດຈາກພຣະສັນຍາເດີມ,   ຜູ້ຂຽນເຮັບເຣີເນ້ັນອີກເທ່ືອນ່ຶງວ່າພຣະສັນຍາໃໝ ຢູ່່ສູງກວາ່ພຣະສັນຍາ
ເດີມ; ທ່ານຂຽນວາ່ການຖືກົດເຣ່ືອງອາຫານການກິນບ່ໍໄດ້ເປັນປໂຍດຫຍັງແກ່ຄົນທ່ີປະຕິບັດຕາມ; ມະນຸດບ່ໍ
ໄດ້ຖືກແບ່ງອອກລະຫວ່າງຜູ້ທ່ີບໍຣິສຸດພໍ ຫລືສົມຄວນພໍເພ່ືອມີສ່ວນຮ່ວມໃນພິທີສາສນາ ແລະຜູ້ທ່ີບ່ໍສົມຄວນ. 
ເຄ່ືອງບູຊາໃໝ່ໄດ້ຖືກຖວາຍແລ້ວ ແລະທຸກໆຄົນຖືກເຊີນໃຫ້ເຂ້ົາຮັບກາຍແລະໂລຫິດ (13:9-10). 
 
ເຖິງຄຣິສຕະຈັກຈະດໍາເນີນຕ່ໍໄປໃນຂ່າວປະເສີດ  ແຕ່ບາງພາກສ່ວນໃນພຣະສັນຍາເດີມກໍຍັງປາກົດແຈ້ງຢູ່. 
ໃນຖານະຄຣິສຕຽນ ພວກເຮົາບ່ໍ  ìເປັນກັນເອງî  ກັບລະບົບເກ່ົາ,  ແລະພວກເຮົາພົບວ່າຕົວເອງຢ່ ູທາງນອກ
ຄ້າຍ.   ບາງຄ້ັງກໍຄິດລະອາຍໃຈ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍດໍາເນີນຊວິິດຕ່ໍໄປດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືຕາມການຊົງເອ້ີນຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາຈະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ, ເຮັດສ່ິງທ່ີດີ, ເຊ່ືອຟັງກັນແລະກັນ, ອ້ອນວອນ, ແລະຄອຍເຝ້ົາເບ່ິງ 
ເມືອງໃໝ່ທ່ີຈະລົງມາແທນເມືອງເກ່ົາ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິັດ 
ຄໍາອວຍພອນອັນສວຍງາມໃນເຮັບເຣີ 13:20-21 ຊ່ວຍໃຫ້ມີກໍາລັງໃຈ.   ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາອົງສັນຕິ 
ຣາດ ແລະ ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຊະນະ. ເຖິງພຣະເຢຊູຈະຊງົສ້ິນພຣະຊນົ ìນອກຄ້າຍî ແລະຢ່າງບ່ໍມີກຽດ, ພຣະຜູ້
ລ້ຽງຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກບັນດານໃຫ້ຄືນຈາກຄວາມຕາຍ. ເວລາຄວາມຢ້ານກົວເຂ້ົາມາໃນຊີວດິຂອງພວກ
ເຮົາໃຫ້ເຮົາຄິດເຖິງພຣະອົງຜູ້ຊງົມີຣດິເດດເໜືອທຸກໆຢ່າງ ແມ່ນແຕ່ຄວາມຕາຍ.       ຄຣິສຕຽນບ່ໍຕ້ອງຢ້ານ
ຄວາມຕາຍ, ແຕ່ໃຫ້ຢ້ານວາ່ເປັນຫຍັງພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຫລັງຈາກການເກີດແລ້ວ. ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງ
ຊ່ວຍພວກເຮົາໃນຊີວິດນ້ີ;   ພຣະອົງຈະຊົງ    ìກະທໍາໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍເປັນຄົນຄົບຖ້ວນໃນການດີທຸກຢ່າງ 
ເພ່ືອຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມພຣະທັຍພຣະອົງ ແລະຊງົທໍາງານພາຍໃນທ່ານທັງຫລາຍຕາມທ່ີຊອບໃນສາຍພຣະ
ເນດຂອງພຣະອົງ ໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣດິ ສະງ່າຣາສີມີແດ່ພຣະຄຣດິສືບໆໄປເປັນນິດ ອາແມນî (13.21). 
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ຄໍາຖາມ: 

1. ເວລາສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກສນ່ັນຫວ່ັນໄຫວອີກເທ່ືອນ່ຶງ (12:26), ແມ່ນຫຍັງແດ່ຈະຖືກເອົາອອກ
ໄປເສັຽ? 
 

2. ເວລາທ່ານອ່ານວ່າ ìພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍຊງົເປັນໄຟທ່ີເຜົາຜານî (12:29), ທ່ານມີຄວາມ
ຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ? 

 
3. ທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອທ່ີຄົນອ່ືນຄວນເອົາແບບຢ່າງບ່ໍ? ຖ້າບ່ໍ, ເປັນຫຍັງ? 

 
4. ຫລັກຄໍາສອນທ່ີເປັນແກ່ນ (core)ຂອງຄຣິສຕຽນມີແນວໃດແດ່? 

 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30

ບດົຮຽນທ ີ8 
ເລ ້ີມຕົນ້ດວ້ຍການສຣັເສນີ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ເປໂຕ 1:1-12 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ເປໂຕ 1:1-12 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງສັຣເສີນພຣະອົງເຖິງຈະມີບັນຫາຊົວ່ຄາວ 

ເນ່ືອງຈາກຄວາມເຊ່ືອ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາສາມາດສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໄດ້ບ່ໍໃນຂະນະທ່ີມີບັນຫາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອອະທິບາຍວ່າໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາສາມາດສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ເຖິງວ່າຈະ 

ພົບກັບຄວາມຍາກລໍາບາກເພາະຄວາມເຊ່ືອ. 
 

ຄໍານາໍ 
ເລ້ີມຈາກພຣະເຢຊູຄຣດິມາເຖິງທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາ, ບັນຫາແລະການເຈັບປວດເປັນເຣືອ່ງທ່ີຫລີກບ່ໍໄດ້ສໍາ 
ລັບທຸກຄົນ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານສ່ິງຈໍາເປັນໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເພ່ືອເຂົາເຈ້ົາຈະສາມາດສູ້ທົນໄດ້. 
 
ຊີວດິປະກອບດ້ວຍການເລືອກ; ການເລືອກບາງຢ່າງອາດຈະຢູ່ລະຫວ່າງຊ່ົວແລະຊ່ົວຫລາຍ, ເຈັບປວດແລະ
ເຈັບປວດຫລາຍ. ພຣະເຢຊູຄຣິດຊງົສ້ິນພຣະຊົນຢ່າງທໍຣະມານ,   ຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງຖືກປະນາມ, ຂ່ົມເຫັງ, 
ຄຸມຂັງ, ຫລືຂ້າຕາຍ. ທ່ານເປໂຕຮູ້ເຣ່ືອງນ້ີດີ; ໃນຂະນະທ່ີທ່ານຂຽນຈົດໝາຍນ້ີເພ່ືອສ່ັງສອນ ໃຫ້ຄວາມຫວັງ
ແລະໜູນໃຈ, ຕົວທ່ານເອງອາດຈະຖືກຄຸມຂັງທ່ີກຸງໂຣມ  ແລະອາດຈະຕ້ອງຖືກປະຫານດ້ວຍມືຂອງກາຊາຍ
ນີໂຣ. ແຕ່ເມ່ືອຂຽນຈົດໝາຍສະບັບນ້ີເຖິງພວກຜູ້ເຊ່ືອ, ທ່ານບ່ໍໄດ້ຈ່ົມວ່າ ແຕ່ເລ້ີມດ້ວຍການສັຣເສີນ;  ìສາທຸ 
ການແດ່ພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍÖî (1 ປຕ 1:3). 
 

1. ຄວາມຈງິກຽ່ວກບັຊວີດິ: ( ເຮັບເຣີ 1:1-3 ) 
ເປໂຕເລ້ີມຈົດໝາຍໂດຍການແນະນໍາຕົວເອງວ່າເປັນອັຄສາວກົ ແລະໄດ້ເອ້ີນຜູ້ຮັບວ່າ ìພວກຄົນຕ່າງດ້າວî 
ຜູ້ທ່ີ ìກະຈັດກະຈາຍî (1 ປຕ 1:1). ກະຈັດກະຈາຍໝາຍເຖິງການແຕກໜີຈາກບ້ານເກີດເພາະການຖືກຂ່ົມ
ເຫັງ;      ຈາກຈົດໝາຍນ້ີ ພວກເຮົາພໍຈະເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມລໍາບາກຂອງພວກຜູ້ອ່ານທ່ີໄດ້ອົພຍົບຈາກບ້ານ
ເຮືອນຂອງຕົນ; ພວກເຂົາເຈ້ົາຖືກຄວາມທຸກລໍາບາກເພາະການຂ່ົມເຫັງທາງສາສນາໃນສັຕວັດທີນ່ຶງ.  ຊີວດິ
ຄວາມເປັນຈິງໃນສມັຍນ້ັນແມ່ນລໍາບາກເຕັມທີ. 
 
ເຖິງປານນ້ັນຄວາມຈິງຢ່າງອ່ືນກໍປາກົດແຈ້ງເຊ່ັນກັນ; ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາ.   ພຣະອົງໄດ້ຊົງເລືອກພວກ
ເຂົາ (1:2). ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຖືກຮັບເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ; ແຕ່ພຣະອົງກໍບ່ໍຊງົຢຸດຢູ່ທ່ີ
ນ້ັນ, ເພາະໃນຈົດໝາຍສະບັບທີສອງຂອງເປໂຕ ພຣະຄັມພີບອກວາ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງພຣະປະສົງໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ
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ຈິບຫາຍເສັຽ ແຕ່ ìຊົງປາຖນາທ່ີຈະໃຫ້ຄົນທັງປວງມາເຖິງການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ì (2 ປຕ 3:9).   ພຣະ 
ວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງທໍາງານໃນຄົນກ່ ມຸນ້ີໂດຍປ່ຽນແປງໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີຊວິີດທ່ີສັດຊ່ືແລະເຊື່ອ
ຟັງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 
ພຣະທັມ 1 ເປໂຕ 1:2 ໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະເຈ້ົາຕຣີເອກນຸພາບ: ພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາ, ພຣະວິນຍານ, ແລະພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ. ຄວາມຄົບບໍຣິບູນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງທໍາງານໃນຊີວດິຂອງພວກຜູ້ອ່ານທັງຫລາຍ. ຈົດໝາຍຂອງ
ເປໂຕຈະສືບຕ່ໍເນ້ັນເຣືອ່ງຣດິເດດແລະຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະຊ່ວຍຜູ້ທ່ີ  ìເປັນຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີອາສັຍ
ຢ່ ໃູນໂລກນ້ີî ໃຫ້ມີຊັຍຊະນະຕ່ໍມານແລະຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ.  
 
ເປໂຕໄດ້ອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະຄຸນແລະສັນຕິສຸກຂອງພຣະເຈ້ົາຈ່ົງເພ້ີມທະວີຄູນໃນຊີວດິຂອງຜູ້ອ່ານທັງຫລາຍ; 
ພຣະຄຸນບອກເຖິງຄວາມເມດຕາທ່ີພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນໄດ້ຮັບ; ສັນຕິສຸກບອກເຖິງສະພາບຄວາມສງົບແລະ
ຄວາມໝ້ັນໃຈ ໃນເວລາພຣະຄຸນໄດ້ທໍາງານ. ສລູບຄືວ່າ: ເວລາພວກເຮົາຮັບພຣະຄຸນ ແລະມີປະສົບການກັບ 
ພຣະຄຸນນ້ັນ, ພວກເຮົາຈະຮ້ ູຄວາມສັນຕິສຸກ. 
 

2. ສຣັເສນີພຣະເຈົາ້ສາໍລບັຄວາມຫວັງໃຈອນັມຊີວີິດ: ( ເຮັບເຣີ 1:3-9 ) 
ພຣະທັມຕອນນ້ີເລ້ີມດ້ວຍຄໍາຍ້ອງຍໍ ຊຶງ່ແມ່ນຄໍາສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບພຣະພອນອັນຍ່ິງໃຫຍ່. ມີຈຸດເນ້ັນຢ່ ູ
ສອງຢ່າງຄື ແນມເບ່ິງພຣະເຢຊູ ແລະເປີດເຜີຍພຣະພອນທ່ີຄຣິສຕຽນໄດ້ຮັບ. ໃນພຣະທັມ 1 ເປໂຕ, ພຣະເຢ
ຊູໄດ້ຖືກຍ້ອງຍໍວ່າເປັນຄວາມຫວັງ (1:3), ເປັນຜູ້ຊົງໂຜດ (1:18-19), ເປັນແບບຢ່າງ (2:21-24,; 4:1), 
ແລະເປັນພຣະເຈ້ົາ (3:15) ຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ. 
 
ສັງເກດເບ່ິງຂ້ໍ 3-8 ຊ່ຶງເປັນພຣະພອນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາ ແລະພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທັງ 
ຫລາຍ: 

· ìພຣະກະຣນຸາî ສ່ິງທ່ີພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນໄດ້ 
· ìການບັງເກີດໃໝ່î ທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເວ້ົາກັບນີໂກເດມ (ໂຢຮັນ 3:1-16) 
· ìຄວາມຫວັງໃຈî ເພາະພຣະຄຣດິຊົງຄືນຈາກຄວາມຕາຍ 
· ìມໍຣະດົກî ທ່ີບ່ໍເປ່ືອຍເນ່ົາຊຶງ່ໄດ້ຮັກສາໄວ້ໃນມະຫາສວັນເພ່ືອພວກເຮົາ 
· ìຣດິເດດຂອງພຣະເຈ້ົາî ຊົງເຝ້ົາຮັກສາຄວາມພ້ົນຂອງພວກເຮົາ 
· ຄວາມສາມາດໃນການ ìທົນຄວາມທຸກໂສກî ດ້ວຍການທົດລອງຕ່າງໆ 
· ຄຸນຄ່າຂອງ ìຄວາມເຊ່ືອî ຊ່ຶງນໍາໄປເຖິງພຣະພອນແລະຣດິເດດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
· ìຄວາມພ້ົນî ຂອງຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ 

 
ຄຣິສຕຽນໃນສມັຍທໍາອິດຮ້ ູເຣ່ືອງພຣະພອນນ້ີດີ;  ແຕ່ການທົດລອງແລະຄວາມທຸກລໍາບາກອາດຈະເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາເຈ້ົາສະດຸດໃຈວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງພົບສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ  ເພາະພວກຕົນເປັນພຽງຄົນຕ່າງດ້າວໃນໂລກນ້ີ.  
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ເວລາພົບຄວາມທຸກລໍາບາກຄຣິສຕຽນຈໍາເປັນຕ້ອງກັບໄປຫາພ້ືນຖານ; ໂດຍສະເພາະເຣືອ່ງພຣະເຢຊູຊງົຮັກ
ພວກເຮົາ ແລະເຣ່ືອງພຣະພອນທ່ີໄດ້ຮັບໃນເວລາຜ່ານມາ.  ການຮ້ ູວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ທໍາສ່ິງໃດໄວ້ໃຫ້ພວກ
ເຮົາ ແລະການຮ້ ູວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງຈັດຕຽມຫຍັງແດ່ໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາຈະເປັນເຣືອ່ງໜຸນໃຈໃຫ້ຕ່ໍສູ້ຊີວດິປະຈໍາ
ວັນດ້ວຍຄວາມໝ້ັນໃຈ. ພວກເຮົາຮ້ ູວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງຊງົຄວບຄຸມທຸກຢ່າງ ແລະຈະໃຫ້ພວກເຮົາສ່ິງທ່ີດີກວ່າໃນ
ເວລາສຸດທ້າຍ;   ອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ໜຸນໃຈພ່ີນ້ອງໃນສມັຍແລກເຣືອ່ງຄວາມຫວັງ,  ມໍຣະດົກ,  ແລະພຣະ 
ພອນທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບເພາະຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣດິ ເຖິງເຂົາເຈ້ົາກໍາລັງຈະຢູ່ໃນຄວາມລໍາບາກ. 
 
ການທົດລອງແລະຄວາມລໍາບາກເປັນເຣ່ືອງຈິງ ແລະເປໂຕຮູ້ວ່າສ່ິງຕ່າງໆຈະຮ້າຍແຮງຂ້ຶນ; ທ່ານໄດ້ໜູນໃຈ
ວ່າທຸກຢ່າງຈະມີຢ່ ູ ìຊ່ົວເວລານ່ຶງî ເທ່ົານ້ັນ (1 ປຕ 1:6), ແລະຄວາມທຸກລໍາບາກຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງການ 
ເຊ່ືອແທ້ (1 ປຕ 3:13-15).   ຈ່ົງໃຊ້ສ່ິງທ່ີມີແລະພຣະພອນເພ່ືອທົນຕ່ໍການທົດລອງຕ່າງໆ ເພາະພວກເຮົາຮູ້
ວ່າພຣະເຢຊູຊງົຫ່ວງໃຍພວກເຮົາ (1ປຕ 5:7). 
 
ຄວາມພ້ົນໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນຄວາມພ້ົນຕລອດໄປ; ພວກເຮົາໄດ້ພ້ົນແລ້ວ,  ກໍາລັງພ້ົນຢູ່,  ແລະ 
ຈະໄດ້ພ້ົນໃນເວລາສຸດທ້າຍ.   ເປ້ົາໝາຍຂອງຄວາມພ້ົນໃນທ່ີນ້ີແມ່ນຄວາມພ້ົນຝ່າຍວິນຍານຈິດ (1:9) ຊ່ຶງ 
ເປັນຈຸດຮວມຂອງບຸກຄົນ. 
 

3. ກຽ່ວກບັເຣືອ່ງຄວາມພົນ້: (ເຮັບເຣີ 1:10-12 ) 
ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະພວກເທວະດາເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ເຊ່ືອທ່ີມາຈາກປະເພນີຊາວຢິວ.  ເປ
ໂຕໃຊ້ທັງສອງເຣ່ືອງເພ່ືອອະທິບາຍເວລາພິເສດທ່ີຄຣິສຕຽນສມັຍທໍາອິດກໍາລັງປະສົບການ;  ເວລາພິເສດບ່ໍ
ແມ່ນເຣ່ືອງຄວາມລໍາບາກ ແຕ່ແມ່ນເຣືອ່ງພຣະເຈ້ົາຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ; ພວກຜູ້ປະ 
ກາດພຣະທັມໄດ້ລໍຄອຍເຣືອ່ງນ້ີ, ພວກເທວະດາຢາກຈະ ìພິຈາຣະນາເບ່ິງ,î  ແລະຄຣິສຕຽນສມັຍແລກກໍາ 
ລັງປະສົບການຢ່ ູ.  
 
ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມສອນເຣືອ່ງພຣະເຈ້ົາໃນພຣະສັນຍາເດີມ;   ພວກເຂົາເຈ້ົາເອງກໍໄດ້ລໍຄອຍການມາ
ຂອງພຣະເມຊີອາເພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ປັດຈຸບັນນ້ີຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນກໍລໍຄອຍເບ່ິງ 
ວ່າການສະເດັດກັບມາຄ້ັງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູຈະເປັນໃນທໍານອງໃດ. ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຢາກຮູ້ເພ້ີມ
ເຣ່ືອງການມາຄ້ັງທີນ່ຶງຂອງພຣະເຢຊູ.     1ເປໂຕ 1:11 ບອກວາ່  ìເຂົາໄດ້ສືບຄ້ົນຫາວ່າພຣະວິນຍານຂອງ 
ພຣະຄຣິດຜູ້ຊງົສະຖິດຢູ່ໃນເຂົາ ໄດ້ຊງົບ່ົງໄວ້ເຖິງຄາວໃດ ແລະເວລາຢ່າງໃດ;î ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະຄຣິດຊຶງ່ຊົງຢູ່ແຕ່ນິຣນັດອນ ໄດ້ຊົງບັງເກີດເປັນມະນຸດ (ໂຢຮັນ 1:14).  
ພວກເທວະດາຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແຕ່ນານມາກໍຢາກຮູ້ວ່ານິມິດທ່ີພວກຕົນໄດ້ເຫັນໃນຟ້າສວັນຈະປາກົດອອກ
ມາແນວໃດໃນແຜ່ນດິນໂລກ;   ສ່ິງທ່ີພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ຄ້ົນຄວ້າຫາ (1:10) ແລະສ່ິງທ່ີພວກເທວະ
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ດາໄດ້ລໍຄອຍທ່ີຈະພິຈາຣະນາ (1:12) ໄດ້ກາຍເປັນເຣືອ່ງຂ່າວປະເສີດທ່ີຄຣິສຕຽນກໍາລັງປະກາດໃນສັຕວັດ
ທີນ່ຶງ (1:12). 
 

ເມືອ່ກ່ອນ ແລະຕອນນີ ້
ເອຊາຢາ 52:13ó53:12  ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບພຣະເມຊອີາຊຶງ່ໄດ້ລົງມາພາຍຫລັງໂດຍພຣະເຢຊູ. 
ພຣະທັມເອຊາຢາທ່ີກ່າວເຖິງນ້ີໄດ້ອະທິບາຍວ່າ     ພຣະເມຊີອາເປັນຜູ້  ìໄດ້ຮັບຄວາມລໍາບາກແລະທົນຕ່ໍ
ຄວາມເຈັບປວດî (ອຊຢ 53:3).   ທຸກຄົນທ່ີເກີດມາດົນແລ້ວຈະຮູ້ສຶກວ່າພຣະຄໍານ້ີອະທິບາຍຕົວເຂົາເຈ້ົາຄື
ກັນ. ໂຢບໄດ້ຂຽນໄວ້ເຖິງຊວິີດມະນຸດວາ່ ເກີດມາເພ່ືອບັນຫາ (ໂຢບ 5: 7). ແນ່ນອນພວກເຮົາກໍພໍຮ້ ູວ່າບັນ 
ຫາຄືເພ່ືອນໃກ້ຊິດຜູ້ນ່ຶງ. ພວກເຮົາຈະໃຫ ້ຄວາມທຸກລໍາບາກເປັນຜູ້ຊີເ້ຣ່ືອງອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາບໍ? 
 
ສ່ວນບຸກຄົນ,  ພວກເຮົາຮູ້ພຣະຄຸນແລະສັນຕິສຸກຂອງພຣະເຈ້ົາ    ແລະພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະພອນຢ່າງລ້ົນ
ເຫລືອ.    ສ່ວນຮວມ, ໃນຖານະຄຣິສຕະຈັກ, ພວກເຮົາໄດ້ມີຜູ້ເຊ່ືອອ່ືນໆທ່ີກໍາລັງເດີນທາງຮ່ວມກັນ ແລະມີ
ພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກັນ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຣດິເດດໃນການຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນຍ່ິງໃຫຍ່ກ່ວາອໍານາດມານ;ພວກເຮົາຮູ້ວາ່ບ່ໍ
ມີຫຍັງຍາກສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຈະຊົງນໍາພາພວກເຮົາຜ່ານບັນຫາຕ່າງໆ;  ເຖິງບາງຄົນຈະຄິດວ່າ
ພວກເຮົາເປັນຄົນຕ່າງດ້າວໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ  ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາເປັນລູກພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງ
ຈະຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ສາມາດຜ່ານພ້ົນຄວາມລໍາບາກຕ່າງໆ. ພຣະເຈ້ົາຊົງສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະສັນຍາ. 
 

ຄໍາຖາມ:  
1. ທ່ານຈະອະທິບາຍການເກີດໃໝ່ໃນທໍານອງໃດ ຫລືວິທີໃດ? 

 
2. ພຣະທັມໃນມ້ືນ້ີບອກແນວໃດແດ່ກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງທ່ານ? 

 
3. ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ຂຽນຄໍາຍົກຍ້ອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ທ່ານຈະຂຽນແນວໃດແດ່? 

 
4. ຖ້າມີຄົນຂຽນຄໍາຍົກຍ້ອງພຣະເຈ້ົາເມ່ືອໄດ້ເຫັນທ່ານທົນຕ່ໍຄວາມທຸກລໍາບາກ, ຄົນນ້ັນຈະຂຽນແນວ

ໃດແດ່? 
 

5. ທ່ານຮູ້ສຶກວາ່ຕົວເອງເປັນເໝືອນຄົນຕ່າງດ້າວເພາະຄວາມເຊ່ືອບ່ໍ? ຖ້າຮູ້ສຶກ, ອະທິບາຍວາ່ເປັນ
ຫຍັງ? ຖ້າບ່ໍຮ້ ສຶູກ, ອະທິບາຍວາ່ເປັນຫຍັງ? 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ9 
ປະພດຶຕນົໃຫສ້ມົກບັເປນັລກູພຣະເຈົາ້ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ເປໂຕ 1:13ó2:10 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ເປໂຕ 1: 13ó2:10 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໃນຖານະຜູ້ພັກເຊົາ, ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງປະພຶດຕົນໃຫ້ສົມກັບຜູ້ເປັນລູກ 

ພຣະເຈ້ົາເຣ່ືອງຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງແລະຄຣສິຕຽນຄົນອ່ືນໆ 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ຄຣິສຕຽນບ່ໍໄດ້ປະພຶດຕົນໃຫ້ສົມກັບເປັນລູກພຣະເຈ້ົາວທີິໃດແດ່? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອວັດແທກເບ່ິງຊວິີດຂ້ອຍ ແລະຄຣິສຕະຈັກດ້ວຍຄໍາສອນຈາກພຣະທັມນ້ີ 

ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຊີວດິໃນຖານະລູກພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄໍານາໍ 
ພຣະເຈ້ົາຊົງເປີດເຜີຍວ່າພວກເຮົາແມ່ນໃຜ  ແລະຊົງບອກວທີິທ່ີພວກເຮົາຈະດໍາເນີນຊີວິດໃນເວລາທ່ີທຸກ
ລໍາບາກແລະເວລາທ່ີສະດວກສະບາຍ. ເວລາພວກເຮົາເຮັດຕາມພຣະນີມິດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາສາ 
ມາດໝ້ັນໃຈວ່າ ພວກເຮົາຈະປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາຕ່າງໆຂອງຊີວດິໄດ້ສເມີ. 
 
ຫລາຍຄົນດໍາເນີນຊີວິດຕາມໃຈຂອງຕົວເອງ ຫລືບ່ໍກໍເຮັດຕາມໃຈຕົວເອງ. ມະນຸດແຕ່ລະຍຸກສມັຍຕ່າງກໍໃຊ້ 
ຄໍາສັບຫລືພາສາຂອງໃຜລາວໃນການເວົາ້ສ່ິງດຽວກັນ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄົນທ່ົວໄປ, ເປໂຕທ້າທາຍພວກຜູ້
ເຊ່ືອ ຊຶງ່ຮວມທັງພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີ ໃຫ້ເຮັດທຸກໆຢ່າງຕາມແນວທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາມີສິດທ່ີຈະ
ເລືອກ. ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງເລືອກຕິດຕາມແລະເຊ່ືອຟັງນິມິດຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. 
 

1. ພອ້ມທີຈ່ະຊະນະ: ( 1 ເປໂຕ 1:13-22 ) 
ພວກລູກເສືອມັກເນ້ັນວ່າ ìຈ່ົງຕຽມພ້ອມ,î ພຣະເຈ້ົາກໍຊງົບອກພວກເຮົາເຊ່ັນດຽວກັນ. ຂ້ໍ 13 ບອກວາ່ ìຈ່ົງ
ຕຽມຕົວຕຽມໃຈຂອງພວກທ່ານໃຫ້ດີ.î ທ່ານອາດຈະວາດພາບເຫັນຄົນໃນສມັຍນ້ັນທ່ີນຸ່ງເຄ່ືອງຍາວແລະຮັດ
ສາຍແອວໃຫຍ່ເຄ່ິງຄີງ; ແລະເວລາພວກເຂົາເຈ້ົາຈະເຮັດວຽກ, ຈະແລ່ນ, ຫລືຈະອອກແຮງງານ, ເພ່ິນຈະຍົກ
ຜ້າຂ້ຶນແລ້ວຍັດສ່ວນນ່ຶງໄວທ່ີ້ສາຍແອວເພ່ືອຈະໄດ້ບ່ໍມີຫຍັງຂັດຂວາງ; ພ່ໍແມ່ພວກເຮົາອາດຈະວາ່ລ້ັນແຂນ 
ເສ້ືອຕຽມຕົວ. ຄຣິສຕຽນຊ່ຶງເປັນຜູ້ພັກເຊົາໃນໂລກ (1 ປຕ1:1) ຈະຕ້ອງ ìຕຽມຕົວຕຽມໃຈî (1 ປຕ 1:13). 
ພວກເຮົາຈະຕ້ອງມີສະຕິລະວັງຕົວເພ່ືອຈະຫລີກເວ້ັນຄວາມລໍາບາກ ແລະຈະມີກໍາລັງໃນການສູ້ທົນຮ່ວມກັບ
ຄົນອ່ືນ. ພວກເຮົາຕ້ອງການກໍາລັງເພ່ືອດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງສັດຊືແ່ລະເປັນພຍານກັບສັງຄົມທ່ີຕ່ໍຕ້ານພຣະເຈ້ົາ. 
 
ມີຫລາຍຢ່າງທ່ີພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ໃນ 1 ເປໂຕ 1:13-16, ແຕ່ທັງໝົດສລຸບໄດ້ດ່ັງນ້ີ: ìເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງ 
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ເປັນບໍຣສຸິດ ເພາະຝ່າຍເຮົາບໍຣສຸິດî (1:16). ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງບໍຣິສຸດ, ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ. ຫລັກ
ເຄ້ົາຂອງຄໍາວ່າ ບໍຣິສຸດ ໃນພາສາເດີມແມ່ນມາຈາກຄໍາວ່າ ແຕກຕ່າງ; ວິຫານແຕກຕ່າງກັບເຮືອນ; ພຣະທັມ
ຄັມພີແຕກຕ່າງກັບປ້ຶມທ່ົວໄປ. ພຣະວິນຍານຊົງບໍຣິສຸດ ແລະແຕກຕ່າງຈາກວິນຍານທ່ົວໄປ.   ຄຣິສຕຽນຈະ
ຕ້ອງບໍຣສຸິດ (ແຕກຕ່າງກັບໂລກ) ແລະຮຽນແບບພຣະເຈ້ົາເຣ່ືອງອຸປນິສັຍແລະການປະພຶດ. 
 
ເປໂຕແນະນໍາຫ້າຢ່າງເພ່ືອຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ປະສົບການເຣ່ືອງຄວາມບໍຣິສຸດ: 

· ìຕຽມຕົວຕຽມໃຈî (1:13) 
· ìມີສະຕລິະວັງຕົວî (1:13) 
· ìຕ້ັງຄວາມຫວັງໃຫ້ເຕັມບໍຣິບູນî (1:13) ໃນພຣະຄຸນ 
· îເປັນລູກຟັງຄວາມî (1:14), ແລ້ວເຊົາປະພຶດແບບສມັຍທ່ີບ່ໍໄດ້ເປັນຄຣິສຕຽນ 
· ìຈ່ົງກາຍເປັນຜູ້ບໍຣສຸິດî (1:5), ປ່າເບ່ິງແບບຢ່າງໂລກ ແຕ່ເບ່ິງແບບຢ່າງພຣະເຈ້ົາ 

 
ໃນຂ້ໍ 17-21, ເປໂຕໃຫ້ເຫດຜົນຂອງທ່ານ. ຄຣິສຕຽນພວກນ້ີ, ຜູ້ຖືກເອ້ີນວ່າ ìຜູ້ອາສັຍî ຫລືຄົນແປກໜ້າຢູ່
ໃນໂລກນີ້ (1:1,17), ຈະຕ້ອງແຍກຕົວເອງອອກຈາກຄວາມປະພຶດໃນສມັຍກ່ອນ;  ພວກເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງຕ້ັງໃຈ
ໃສ່ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີພວກຕົນໄດ້ປະສົບການ. ຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊງົພິພາກສາທຸກຄົນໂດຍບ່ໍເລືອກໜ້າ, 
ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະຕ້ອງດໍາເນີນຊວິີດສົມເປັນຜູ້ທ່ີຈະຕ້ອງລາຍງານຕົວເອງຕ່ໍບັນລັງພິພາກສາ (ໂຣມ 14:12). 
 

2. ດໍາເນີນຊວີດິສົມກັບຄົນທີເ່ກີດໃໝແ່ລ້ວ: ( 1 ເປໂຕ 1: 22ó2: 3 ) 
ພວກເຮົາໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ ìເກີດໃໝ່î ສອງເທ່ືອແລ້ວໃນ 1 ເປໂຕ (1:3,23). ການເກີດໃໝ່ແມ່ນໂດຍການສ້ິນ 
ພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູເທິງໄມ້ການແຂນ (1:19). ສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊງົກະທໍາເພ່ືອພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງ 
ບັງເອີນ ແຕ່ແມ່ນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົກໍານົດໄວ້ກ່ອນຊົງສ້າງໂລກ (1:20).    ຄວາມສຸກມີແກ່ຄຣິສຕຽນໃນ
ສັດຕະວັດທີນ່ຶງທ່ີໄດ້ເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະອົງ.  
 
ຂ້ໍ 22-25 ແມ່ນຜົນຈາກຊີວດິຂອງພວກເຂົາ.    ຄວາມບໍຣິສຸດ ແລະການເຊ່ືອຟັງເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາ  
ìມີຄວາມຮັກພວກພ່ີນ້ອງຢ່າງຈິງໃຈî (1:22). ພວກເຮົາໄດ້ເກີດໃໝ່ແລ້ວ ìບ່ໍແມ່ນເກີດຈາກແນວປູກທ່ີອາດ
ເປ່ືອຍເນ່ົາ ແຕ່ເກີດຈາກແນວປູກທ່ີບ່ໍອາດເປ່ືອຍເນ່ົາ ຄືເກີດຈາກພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາອັນຊງົຊີວິດແລະຕ້ັງ
ໝ້ັນຄົງî (1:23). ເຣ່ືອງນີ ແ້ມ່ນເຣ່ືອງໃໝ່ສໍາລັບພວກເຂົາເຈ້ົາ ເພາະພວກເຂົາໄດ້ຍິນພຣະທັມຊ່ຶງແມ່ນ ìຂ່າວ
ປະເສີດທ່ີໄດ້ປະກາດî ໃຫ້ຊາບມາກ່ອນແລ້ວ (1:25). 
 
ໃນ 1: 2:1-3, ເປໂຕໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ພວກຜູ້ອ່ານໄດ້ປະການປະພຶດ ແລະນິສັຍທ່ີບ່ໍເໝາະສົມກັບຊີວິດບໍຣິສຸດ: 

· ìຈ່ົງລະຖ້ິມຄວາມຄຶດຮ້າຍທັງປວງ (2:1) 
· ຈ່ົງລະຖ້ິມ ìກົນອຸບາຍທຸກຢ່າງî (2:1) 
· ຈ່ົງລະຖ້ິມ ìການໜ້າຊືໃ່ຈຄົດî (2:1) 
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· ຈ່ົງລະຖ້ິມ ìຄວາມອິດສາî (2:1) 
· ຈ່ົງລະຖ້ິມ ìຄໍາເວ້ົານິນທາທັງໝົດî(2:1) ຄໍາເວ້ົາແບບຂ່ົມເພ່ິນຍໍໂຕສາມາດທໍາລາຍຄວາມສາມັກຄີ. 

 
ຂ້ໍ 2:2-3 ປຽບທຽບການຊມີຣົດ ກັບຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ.    ຄຣິສຕຽນພວກນ້ີໄດ້ກ້າວໜ້າພໍສົມຄວນ
ແລ້ວກັບພຣະເຈ້ົາແລະພວກເຂົາເຈ້ົາຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາມີຣົດດີ ແລະຊວິີດຕາມທາງຂອງພຣະເຈ້ົາກໍມີຣົດດີ. ມາ
ເຖິງຕອນນ້ີ,  ເປໂຕຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການຢ່າງຈິງໃຈ ທຸກຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນ ແລະຊົງປາ 
ຖນາ;   ìຈ່ົງຮ້ອນໃຈປາຖນານ້ໍານົມອັນບໍຣິສຸດຝ່າຍວິນຍານ  ເພ່ືອດ້ວຍນ້ໍານົມນ້ັນຈະເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານຈະ
ເຣີນຂ້ຶນເຖິງຄວາມພ້ົນî (2:2). 
 
ຄຣິສຕຽນກ່ ມຸນ້ີເຕີບໃຫຍ່ໃນພຣະຄຣດິ ແຕ່ພວກເຂົາເຈ້ົາຍັງຈະຕ້ອງເຕີບໃຫຍ່ກວ່ານ້ັນອີກ. ທ່ານເດເປັນຢ່າງ
ໃດ? ທ່ານຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢ່ ບໍູ? ພວກເຮົາທຸກຄົນບ່ໍມີຜູ້ໃດໃຫຍ່ພໍເທ່ືອ; ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໃຫຍ່ຂ້ຶນອີກ. 
 

3. ສິງ່ທີພ່ຣະເຈົາ້ຊົງກະທາໍ: ( 1 ເປໂຕ 2:4-8 ) 
ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຄົນ, ຄົນທ່ີຮັກພຣະເຈ້ົາແລະຮັກຄົນອ່ືນ. ເວລາພວກເຮົາມາຫາພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າ 
ມາຫາພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນສີລາທ່ີຊົງຊີວິດຢູ່ (2:4), ພວກເຮົາກໍເປັນເໝືອນ ìຫີນທ່ີມີຊີວິດî (2:5). ພຣະເຢຊູ
ຊົງເອ້ີນເປໂຕວ່າ ìທ່ານຄືເປໂຕî ຫລືສີລາ (ມທ 16:18).   ພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະສົງທ່ີຈະສ້າງຄຣສິຕະຈັກ
ຂອງພຣະອົງຜ່ານພວກເຮົາທັງໝົດ. 
 
ຫີນເສົາເອກ ເປັນຫີນທ່ີດີທ່ີສຸດສໍາລັບຕຶກ; ຖ້າເປັນຫີນສ່ີລ່ຽມ, ຫີນກ້ອນອ່ືນໆກໍຈະເຂ້ົາຕິດພຽງລຽບດີ. ໃນຄໍາ
ອະທິບາຍຂອງເປໂຕ,  ພຣະເຢຊູຄຣິດຊງົເປັນເສົາເອກ (2:6) ແລະ ìເປັນຫີນທ່ີມີຄ່າອັນປະເສີດî  (ເບ່ິງ ເອ 
ຊາຢາ 28:16). ໂປໂລ ເອ້ີນຄຣິສຕະຈັກວ່າພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິ   ແລະພຣະເຢຊູຊົງເປັນສີສະ ຫລືຫົວ
ຂອງກາຍນ້ັນ (1 ກຣທ 12:12-17; ອຟຊ 4:15-17).  ເປໂຕແລະໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຕົວຢ່າງຕ່າງກັນ ແຕ່ໄດ້ແນ 
ໃສ່ຄວາມຈິງອັນດຽວກັນ. ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພືນ້ຖານ ແລະຜູ້ນໍາຂອງຄຣສິຕະຈັກ ແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ
ແມ່ນຄຣິສຕະຈັກ. 
 

4. ທັສນະຂອງພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບພວກເຮົາ: ( 1 ເປໂຕ 2: 9-10 ) 
ຈາກເຣ່ືອງຄຣິຕະຈັກຊ່ຶງເປັນຕຶກ, ເປໂຕຫັນມາເວ້ົາເຣ່ືອງຄຣິສຕະຈັກຊ່ຶງເປັນບຸກຄົນ. ເປໂຕໄດ້ຂຽນວ່າຄຣສິ 
ຕຽນ ìເປັນຊາດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວ ເປັນປະໂຣຫິດຫລວງ ເປັນປະຊາຊາດບໍຣິສຸດ ເປັນພົລເມືອງ
ຂອງພຣະເຈ້ົາເອງî (2:9).    ນາມຊ່ືທ່ີກ່າວມານ້ີເມ່ືອກ່ອນເປັນຂອງປະເທດອິສຣາເອັນ,  ແຕ່ໃນສມັຍນ້ີໄດ້ 
ກາຍເປັນນາມຊືຂ່ອງຄຣິສຕະຈັກ. 
 
ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນ ìຊາດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວî (2:9); ພຣະອົງໄດ້ຊົງເລືອກຄຣິສຕະຈັກໄວເ້ພ່ືອຈະ 
ໃຫ້ແຜນຂອງພຣະອົງສໍາລັບຍຸກນ້ີໄດ້ສໍາເຣັດ. ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍເຣ່ືອງນ້ີໃນເອເຟໂຊ 2:11-22. ພຣະເຈ້ົາ 
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ຊົງ îກະທໍາໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍເປັນຄົນໃໝຄົນດຽວໃນພຣະອົງ ຢ່າງນ້ັນແຫລະ,ຈ່ຶງຊົງບັນດານໃຫ້ເກີດສັນຕິສຸກ
ແລະເພ່ືອຈະຊງົກະທໍາໃຫ້ທັງສອງພວກຄືນດີກັນກັບພຣະເຈ້ົາ   ເປັນກາຍອັນດຽວກັນໂດຍໄມ້ກາງແຂນÖî 
(ອຟຊ 2:15-16).   ໂດຍທາງພຣະຄຣິດ,  ຄົນຕ່າງຊາດ ແລະຄົນຢິວ  ìທັງສອງພວກຈ່ຶງມີໂອກາດເຂ້ົາເຝ້ົາ 
ພຣະບິດາໂດຍພຣະວນິຍານອົງດຽວກັນî (ອຟຊ 2:18). 
 
ນອກນ້ັນ ຄຣິສຕຽນຍັງເປັນ ìປະໂຣຫິດຫລວງî (2:9); ປະໂຣຫິດຫລວງມີໜ້າທ່ີໃນການນໍາການນະມັສການ 
ແລະການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງພໍພຣະທັຍ; ສ່ິງນ້ີໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ເຊ່ືອທຸກຄົນສາມາດເຂ້ົາ
ຫາພຣະເຈ້ົາ; ຜູ້ເຊື່ອມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເປັນປະໂຣຫິດໃຫ້ກັນແລະກັນ ເພ່ືອຈະໄດ້ນໍາຄົນອ່ືນໆໃຫ້
ມາເຖິງພຣະເຈ້ົາ ແລະນໍາສັນຕິສຸກໃຫ້ໄປເຖິງຄົນທ່ົວໄປ. 
 
ຄຮິສຕຽນເປັນ ìຊາດບໍຣສຸິດî (2:9) ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ, ແຕກຕ່າງກັບຄົນອ່ືນໆ
ເຣ່ືອງອຸປນິສັຍແລະຈຸດປະສົງ, ມີປະສົປການຄວາມບໍຣິສຸດທ່ີຈະສະແດງເຖິງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
ຄຣິສຕຽນເປັນ ìພົລເມືອງຂອງພຣະເຈ້ົາເອງî (2:9); ພຣະອົງໄດ້ຊົງເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ອອກຈາກຄວາມມືດ 
ມາສ່ ູແສງສະວາ່ງ ແລະໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຂອງພຣະອົງ. 
 
ໃນຖານະຄົນພິເສດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້ ພວກເຮົາກໍມີໜ້າທ່ີພິເສດ; ພວກເຮົາມີໜ້າທ່ີເວ້ົາເຣ່ືອງພຣະ
ເຢຊູຄຣດິ, ແລະພວກເຮົາຕ້ອງປະກາດພຣະບາຣະມີຂອງພຣະເຈ້ົາ (2:9).   ເວລາພວກເຮົາເຮັດຕາມພຣະ 
ປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຕາມນິມິດໝາຍຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບເຣືອ່ງການດໍາເນີນຊີວິດ,    ພວກເຮົາກໍສາ 
ມາດສູ້ທົນກັບທຸກສ່ິງໂດຍພຣະກໍາລັງ; ພວກເຮົາຈະສາມາດສະແດງໃຫ້ພວກຜູ້ຕ່ໍຕ້ານທັງຫລາຍ ໃຫ້ໄດ້ເຫັນ
ຄຸນຄວາມດີຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  
 

ນໍາເອາົນມີິດໄປປະຕິບດັ 
ພຣະທັມໃນມ້ືນ້ີເນ້ັນເຣ່ືອງວ່າ ໃນພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາພວກເຮົາແມ່ນໃຜ    ແລະເຣ່ືອງວ່າພຣະອົງຊງົມີ 
ພຣະປະສົງແນວໃດສໍາລັບພວກເຮົາ ໃນຖານະທ່ີພວກເຮົາເປັນ ìຜູ້ອາສັຍì ຊ່ົວຄາວໃນໂລກມະນຸດ. ໜ້າທ່ີ
ຂອງພວກເຮົາຄືເຫັນພ້ອມກັບພຣະເຈ້ົາກ່ຽວກັບຕົວເອງ,   ເຫັນພ້ອມກັບພຣະນິມິດກ່ຽວກັບເຮົາ,   ແລະໃຫ້
ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເປັນຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາ. ເວລາພວກເຮົາເຮັດດັງ່ນ້ັນ, ເຮົາຈະກາຍເປັນບຸກຄົນ 
ຄົນທ່ີມີຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ ແລະຊົມຊືນ່ຍິນດີທ່ີສຸດ. 
 
ທ່ານຈະປັບປຸງແກ້ໄຂຊີວິດຂອງທ່ານແນວໃດແດ່? ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາ 
ເຣັດໃນຊີວິດທ່ານ ແລະຊີວິດຄົນອ່ືນໆ? ຈ່ົງຈົດຈໍາໄວ້ວ່າ ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງເອ້ີນທ່ານເຮັດສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງໂດຍບ່ໍ 
ຊົງໃຫ້ກໍາລັງແລະຣດິອໍານາດແກ່ທ່ານ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
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1. ຄໍາເວ້ົາ ຫລືປໂຍກໃດທ່ີບອກເຖິງຄຸນລັກສະນະ ຫລື ຕົວຂອງທ່ານ? 
 

2. ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຈະເກີດຜົນຫລາຍຂ້ຶນໂດຍການໃຊ້ມາຕຖານໃນ 1 ເປໂຕ 2:9-10 ໄດ້ວິທີ
ໃດ? 

 
3. ທ່ານຈະຕ້ອງປະຖ້ິມຫຍັງແດ່ເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນຜູ້ບໍຣສຸິດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງ? 

 
4. ຖ້າທ່ານເປັນປະໂຣຫິດຫລວງທ່ີແທ້ຈິງ, ທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ແຕ່ລະອາທິດເພ່ືອນໍາຄົນມາຫາພຣະ

ເຈ້ົາ ຫລືຊ່ວຍຄົນໃຫ້ຄືນດີກັບຄົນອ່ືນໆ? 
 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບົດຮຽນທ ີ10 
ເພື່ອຄົນອື່ນຈະໄດສ້ຣັເສີນພຣະເຈົາ້ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ເປໂຕ 2:11--3:17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ເປໂຕ 2:11--3:17 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຄວນມີຊີວດິເປັນຕົວຢ່າງເພ່ືອຜູ້ອ່ືນຈະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເປັນຫຍັງຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຈ່ຶງຍ້ອງຍໍພໍໃຈກັບຊີວິດຜູ້ເຊ່ືອ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ:  ເພ່ືອຊອກຄ້ົນຫາການມີຊີວິດການເປັນຕົວຢ່າງທ່ີດີ 

 

ຄໍານໍາ 
ການມີຊີວດິເປັນຢູ່ຕາມແບບຢ່າງທ່ີພຣະຄັມພີສ່ັງສອນນ້ັນ    ເປັນເຄ່ືອງຈູງໃຈທຸກຄົນຫລາຍກວ່າການກ່າວ
ພຣະຄັມພີໄດ້ເກັ່ງອີກ, ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວາ່ການເວ້ົາພຣະຄັມພີນ້ັນບ່ໍເປັນຜົນປໂຍດ ເພາະວ່າການເວ້ົາ
ຫລືສອນພຣະຄັມພີນ້ັນ ແມ່ນອາຫານສໍາລັບຄົນທ່ີເຊ່ືອແລ້ວຫລາຍກວ່າຄົນບ່ໍເຊ່ືອ. ດ້ວຍເຫດນ້ີຄໍາພະຍານ
ທ່ີດີສໍາລັບຄົນບ່ໍເຊ່ືອແມ່ນການປະຕິບັດຂອງເຮົາເປັນປະການແຣກ. 

 
1.  ມຊີວີດິໃຫຜູ້ອ້ືນ່ສະອອນ:   (1 ເປໂຕ 2:9-12)  
ອັຄສາວົກເປໂຕຊກັຊວນຄຣສິຕຽນໃຫ້ມີຊວິີດທ່ີເໝາະສົມຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນນ້ັນ ໝາຍຄວາມວາ່ໃຫ້ມີ
ລັກສະນະຂອງຄຣສິຕຽນ ເພາະນ້ັນເປັນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄຣສິຕຽນທຸກຄົນ. ເປໂຕກ່າວວ່າ  ìແຕ່
ທ່ານທັງຫລາຍເປັນຊາດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວແ້ລ້ວ, ເປັນປະໂຣຫິດຫລວງ, ເປັນປະຊາຊາດບໍຣສຸິດ ເປັນ
ພົລເມືອງຂອງພຣະເຈ້ົາເອງ    ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ປະກາດພຣະບາຣະມີຂອງພຣະອົງ ຜູ້ໄດ້ຊງົເອ້ີນ
ພວກທ່ານໃຫ້ອອກມາຈາກຄວາມມືດ ເຂ້ົາໄປສູ່ຄວາມສະຫວ່າງອັນມະຫັສຈັນຂອງພຣະອົງî (ຂໍ້ 9). ເປໂຕ
ໄດ້ເຕືອນສະຕິໃຫ້ຄຣິສຕຽນໄດ້ຈົດຈໍາວ່າ ເມ່ືອກ່ອນນ້ັນຢູ່ໃນຄວາມມືດ ການກະທໍາກໍກະທໍາແບບມືດໆບ່ໍຮູ້
ແຈ້ງວາ່ຕົນເອງເຮັດຫຍັງ ແຕ່ບັດນີໄດ້ມາຢູ່ຝ່າຍຄວາມສະຫວ່າງແລ້ວສົມຄວນເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ  ເພາະເຫັນ
ຮຸ່ງແຈ້ງໃນການກະທໍາທຸກຢ່າງ.  
 

ìທ່ານທ່ີຮັກທັງຫລາຍເອີຍ,   ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເຕືອນສະຕິພວກທ່ານ  ເຫມືອນເປັນຄົນຕ່າງຊາດທ່ີທ່ອງທ່ຽວໃນ
ໂລກນ້ີ ໃຫ້ງົດເວ້ັນຈາກຕັນຫາແນວມະນຸດ   ຊ່ຶງທໍາເສິກຕ່ໍສູ້ຈິດວນິຍານຈ່ົງດໍາເນີນຊີວິດອັນດີຖ້າມກາງຄົນ
ຕ່າງຊາດ ເພ່ືອໃນກໍຣະນີທ່ີເຂົາຕິຕຽນນິນທາພວກທ່ານວ່າເປັນຄົນເຮັດຊົວ່ນ້ັນ ເຂົາກໍຈະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ 
ໃນວັນທີ ພ່ຣະອົງສະເດັດມາ ເພາະເຂົາໄດ້ແລເຫັນການດີທ່ີພວກທ່ານປະຕິບັດນ້ັນî (ຂໍ1້1-12). 
 

ເພ່ືອຈະມີຊວິີດໃຫ້ຜູ້ອ່ືນສະອອນແລ້ວໃຫ້ເຂົາຢາກມາເປັນຄຣິສຕຽນນ້ັນເປໂຕແນະນໍາດ່ັງນ້ີ; 
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 1. ເຫມືອນເປັນຄົນຕ່າງຊາດທ່ີທ່ອງທ່ຽວໃນໂລກນ້ີ. (ຄຶດເສັຍວາ່ໂລກນ້ີບ່ໍແມ່ນບ້ານເຮ ືອນຂອງຕົນ). 
 2. ໃຫ້ງົດເວ້ັນຈາກຕັນຫາແນວມະນຸດ.  (ບ່ໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ສ່ິງຂອງຝ່າຍໂລກ, ຮູ້ຈັກແບ່ງປັນໂດຍເລັງ 

               ເປົ້າໝາຍໃສ່ຟ້າສວັນ ວ່າເມື່ອເຖິງສວັນທ່ານກໍຈະມີໝົດທຸກຢ່າງ). 
 3. ດໍາເນີນຊວິີດອັນດີຖ້າມກາງຄົນຕ່າງຊາດ. (ໃຊ້ຊີວດິອັນດີທຸກວນັເພ່ືອເປັນພະຍານແກ່ຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອ).  
ຫາກຄຣສິຕຽນປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍານ້ີຢ່າງແທ້ຈິງໃຫ້ຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອເຫັນ ເຂົາກໍຈະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໃນວັນ
ທ່ີພຣະອົງສະເດັດກັບຄືນມາຄ້ັງທີສອງ. 
 

2. ຍອມຮັບນັບຖກືານຈດັຕັງ້:  (1 ເປໂຕ 2: 13-25) 
ໃນສມັຍຂອງອັຄສາວົກເປໂຕມີຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກດ້ວຍການຖືກຂ່ົມເຫັງນິນທານາໆປະການ, ພຣະເຢ 
ຊູຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ ìເມ່ືອເຂົາຈະຕິຕຽນຂ່ົມເຫັງນິນທາວ່າຮ້າຍທ່ານທັງຫລາຍ ເປັນຄວາມບ່ໍຈິງທຸກຢ່າງ ເພາະ
ເຫັນແກ່ເຮົາ ພວກທ່ານກໍເປັນສຸກ ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີ ເພາະວ່າບໍາເໜັດຂອງທ່ານທັງຫລາຍມີບໍຣິບູນໃນສວັນ 
ເຫມືອນດ່ັງນ້ັນແຫລະ,  ເຂົາໄດ້ຂ່ົມເຫັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມທ່ີຢູ່ກ່ອນທ່ານທັງຫລາຍî (ມັດທາຍ 5:11-12). 
ພຣະເຢຊູເອງກໍຍັງຖືກຂ່ົມເຫັງຈົນຖືກເຂົາຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນຈົນສ້ິນລົມຫາຍໃຈ  ພຣະອົງຊົງທົນຄວາມເຈັບ
ປວດກໍເພ່ືອເປັນການໄຖ່ໂທດຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍທ່ີຍອມຮັບເຊືອ່ພຣະອົງວ່າຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ. 
ອັຄສາວົກເປໂຕສອນວາ່ ìເພາະເຫັນແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທ່ານທ ັງຫລາຍຈ່ົງຍອມຢ  ູ່ໃຕ້ຂ້ໍບັງຄັບທ່ີມະນຸດ
ຕ້ັງໄວທຸ້ກຢ່າງ ບ່ໍວ່າຜູ້ນ້ັນຈະເປັນມະຫາກະສັດຜູ້ສູງສຸດ ຫລືຈະເປັນຜູ້ປົກຄອງທ່ີໄດ້ຮັບສ່ັງຈາກພຣະມະຫາ 
ກະສັດນ້ັນ ໃຫ້ລົງໂທດຜູ້ທ່ີເຮັດຊົວ່ແລະຍົກຍ້ອງຜ  ູ້ທ່ີເຮັດດີî (ຂ້ໍ 13-14). ອີງຕາມຄໍາສອນຂອງໂປໂລໄດ້ຊ້ີ
ແຈງວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ປົກຄອງ ìທຸກຄົນຈ່ົງຍອມຢູ່ໃຕ້ອໍານາດປົກຄອງ ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີອໍານາດໃດທ່ີ 
ບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ   ແລະຜູ ້ມີອໍານາດນ້ັນກໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊງົແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນî (ໂຣມ 13:1).   ເຮົາຈະບ່ໍສາ 
ມາດເວົາ້ໄດ້ວ່າຈະບ່ໍຍອມຟັງຄວາມອາຈານໃຫຍ່ປະຈໍາໂບດ ແຕ່ຈະຟັງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ ບາງເທ່ືອເຮົາລືມ
ໄປວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງອາຈານໃຫຍ່ໃຫ້ມາປົກຄອງເຮົາ ເພ່ືອເຮົາຈະບ່ໍເຮັດຕາມໃຈຊອບຂອງເຮົາ.   
 
ໃນກໍຣະນີທ່ີເປໂຕສອນນ້ັນກໍເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຄຣິສຕຽນໄປແຂງຂ້ໍຕ່ໍສູ້ການປົກຄອງຂອງຣຖັບານໂຣມັນ ອີກປະການ
ນ່ຶງຍັງເປັນການສະແດງຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົວເໝືອນດ່ັງພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງຖ່ອມລົງ ຈົນຍອມຕາຍທ່ີໄມ້
ກາງແຂນດ້ວຍພຣະອົງເຊ່ືອວ່າການຕາຍຂອງພຣະອົງນ້ັນ    ເປັນການຕາຍເພ່ືອຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນທັງ
ປວງ.    ìເພາະນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນດ່ັງນ ີ ້ແຫລະ,  ຄືດ້ວຍການເຮັດດີî (1ເປໂຕ 2:15). ສ່ວນຄໍາ
ແນະນໍາຂ້ໍ 16-17 ນ້ັນສໍາຄັນດ່ັງນ້ີ; 
 1. ຈ່ົງດໍາເນີນຊີວດິເໝືອນເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 2. ຈ່ົງໃຫ້ກຽດແກ່ທຸກຄົນ 
 3. ຈ່ົງຮັກບັນດາພ່ີນ້ອງ 
 4. ຈ່ົງຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ 
 5. ຈ່ົງຖວາຍກຽດແດ່ມະຫາກະສັດ.  

3. ຣະບຽບການຢູກ່ິນຂອງຄຣສິຕຽນ:  (1 ເປໂຕ 3:1-7) 
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ນ້ີເປັນເທ່ືອທີສາມທ່ີເປໂຕສອນເຣ່ືອງໃຫ້ເຮົາສມັກໃຈຍອມຈໍານົນຕ່ໍອໍານາດການປົກຄອງ ແລະຍອມຮັບຊ່ຶງ 
ກັນແລະກັນ, ແລະອັຄສາວົກເປໂຕຍັງເວ້ົາເຣືອ່ງນ້ີອີກຫລາຍເທ່ືອໃນຈົດໝາຍສະບັບດຽວກັນນ້ີ.  ນອກຈາກ
ການຍອມຈໍານົນຕ່ໍອໍານາດການປົກຄອງແລ້ວເປໂຕຍັງສອນເຣ່ືອງຊີວດິການເປັນຢູ່ໃນຄອບຄົວອີກວ່າ ìທ່ານ
ທັງຫລາຍຜູ້ເປັນພັຣຍາກໍເໝືອນກັນ ຈ່ົງຍອມຟັງສາມີຂອງຕົນ ເພ່ືອຖ້າວາ່ສາມີຜູ້ໃດບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະທັມພຣະ
ເຈ້ົາ ການປະຕິບັດຂອງພັຣຍາກໍອາດຈະຈູງໃຈສາມີໄດ້î (ຂ້ໍ 1) ແປວາ່ດ້ວຍຄຸນງາມຄວາມດີທ່ີທ່ານມີຕ່ໍສາມີ
ທ່ີຍັງບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຈ້ົານ້ັນ ເມ່ືອລາວເຫັນພັຣຍາຂອງລາວດີມີຊວິີດຕາມພຣະທັມ ບາງທີສາມີອາດຈະກັບມາ
ເຊ່ືອດ້ວຍການເປັນພະຍານໃນການເຮັດດີຂອງພັຣຍາກໍເປັນໄດ້. ແນ່ນອນການເຮັດດີນ້ັນມັນຍາກທ່ີໃຜຜູ້ນ່ຶງ
ຈະຕ້ອງອົດ ແຕ່ຫາກເຮົາຄຶດວ່າເຮົາເຮັດດີເພ່ືອເປັນພະຍານຝ່າຍພຣະເຢຊູເຮົາກໍຈະເຮັດງ່າຍຂ້ຶນກວ່າເດີມ. 
ອີກປະການນ່ຶງການປະຕິບັດອັນດີຂອງພັຣຍາ   ກໍປຽບເໝືອນເຄ່ືອງປະດັບອັນສໍາຄັນກວ່າການປະດັບແຕ່ງ
ກາຍອີກອ່ານ (ຂໍ້ 3) ແຕ່ບ່ໍໄດ ໝ້າຍຄວາມວ່າສາມີເປັນເຈ້ົານາຍ ຫລືພັຣຍາເປັນຂ້ອຍຂ້າແຕ່ໝາຍຄວາມວາ່ 
ìດ້ວຍຈິດໃຈອ່ອນສຸພາບສງບົ ຊ່ຶງເປັນທ່ີມີຄ່າສູງໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 4). ສໍາລັບສາມີເປໂຕ
ສອນວ່າ ìທ່ານທັງຫລາຍທ່ີເປັນສາມີກໍເໝືອນກັນ, ຈ່ົງຢູ່ກິນກັບພັຣຍາດ້ວຍເຂ້ົາໃຈວ່ານາງເປັນເພດອ່ອນແອ 
ຈ່ົງນັບຖືພັຣຍາເໝືອນເປັນຜູ້ຮ່ວມກັນຮັບພຣະຄຸນແຫ່ງຊີວດິເປັນມໍຣະດົກ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງຂັດຂວາງ
ຄວາມອ້ອນວອນຂອງທ່ານî (ຂ ໍ7).  
 

4. ຢູດ່ວ້ຍຄວາມປອງດອງ: (1 ເປໂຕ 3:8-9) 
ອັຄສາວົກເປໂຕສລຸບລົງທ້າຍຈົດໝາຍທ່ີກ່າວມາຈາກບົດ 2:11--3:7 ມີໃຈຄວາມສໍາຄັນດ່ັງນ້ີ; 
 1. ເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ. 
 2. ເຫັນໃຈກັນແລະກັນ.  
 3. ຮັກກັນສັນພ່ີນ້ອງຮ່ວມທ້ອງ.  
 4. ມີໃຈເອັນດູ ແລະຖ່ອມລົງ.  
 5. ຢ່າຮ້າຍຕອບແທນການຮ້າຍ.  
ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານໄດ້ເອ້ີນທ່ານມາເພ່ືອເຮັດການເຫລ່ົານ້ີແຫລະ ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ຮັບພຣະ 
ພອນມາເປັນມໍຣະດົກ.  
 
ຄໍາຖາມ: 
1. ການມີຊີວິດເໝາະສົມກັນການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນມານ້ັນແມ່ນແນວໃດແດ່? 
2. ການເປັນພະຍານດ້ວຍການປາກເວົາ້ ແລະດ້ວຍການປະຕິບັດມີພລັງຕ່າງກັນແນວໃດ? 
3. ເພ່ືອມີຊ ີວິດໃຫ້ຜູ້ອ່ືນສະອອນເປໂຕສອນສາມຢ່າງນ້ັນມີຫຍັງແດ່? 
4. ເປໂຕສອນຫ້າຢ່າງນ້ໍາພຣະທ ັຍພຣະເຈ້ົາມີຫຍັງແດ່? 
5. ຫາກປະຕິບັດຫ້າຢ່າງນ້ີເປໂຕບອກວ່າຈະໄດ້ຮັບຫຍັງ? 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌  
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ບົດຮຽນທ ີ11 
ໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເຊື່ອ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ເປໂຕ 4:12--5:11 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ເປໂຕ 4:12--5:11 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊອກຫາຊ່ອງທາງໃຫ້ໝ້ັນຄົງໃນຄວາມເຊ່ືອເມ່ືອປະເຊີນຕ່ໍທຸກ

ເຫດການ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານເຄີຍຖືກທົດລອງແລະກາຍເປັນບົດຮຽນແນວໃດບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຊອ່ຍທ່ານໃຫ້ຕ້ັງໝ້ັນຄົງໃນຄວາມເຊ່ືອ. 

 

ຄໍານໍາ 
ເຮົາສາມາດຕ້ັງໝ້ັນຄົງໄດ້ທຸກກໍຣະນີຫາກເຮົາເຊ່ືອໝ້ັນໃນການຊົງນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງຈະຊງົຈັດການ
ກັບສ່ິງທ່ີຍາດດຶງເຮົາໃຫ້ປະຖ້ິມຄວາມເຊ່ືອຫາກເຮົາມອບຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນໄວ້ກັບພຣະອົງ. 
 

1. ການຍອມທນົທຸກຢ່າງຄຣສິຕຽນ:  (1 ເປໂຕ 4:12-19) 

ຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຈໍາເປັນຈະຕ້ອງທຸກທໍຣະມານເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບລາງວັນໃນວັນຂ້າງໜ້າ     ໂດຍບ່ໍຫົວຊາຕ່ໍ
ຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກໃນປັດຈຸບັນ    ດ້ວຍວ່າສາຍຕາຂອງຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູນ້ັນໄດ້ເລັງເປ້ົາໝາຍທ່ີຟ້າ
ສວັນ.  ຄຣິສຕຽນໃນຍຸກທໍາອິດຖືກຂ່ົມເຫງຫລາຍສ່ິງຫລາຍຢ່າງເລ້ີມແຕ່ການປົກຄອງຂອງໂຣມຕລອດເຖິງ
ອໍານາດການປົກຄອງແບບເອົາປຽບເອົາລັດ, ແຕ່ຄຣິສຕຽນເຫລ່ົານ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ຢຸດເຊ່ືອແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. 
ຫາກຄຣສິຕຽນໃນຍຸກນ້ັນບ່ໍອົດທົນຂ່າວປະເສີດຄົງບ່ໍມາຮອດພວກເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ. ເປໂຕຈ່ຶງຂຽນຈົດໝາຍ
ຕັກເຕືອນແລະເລ້ົາໂລມຄຣສິຕຽນໃນຍຸກນ້ັນໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນ ແລະຢ່າປລາດໃຈເມ່ືອຄວາມທຸກຍາກລໍາ
ບາກມາເຖິງ.   ìຢ່າປລາດໃຈທ່ີພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຮ້ອນຢ່າງແສນສາຫັດເປັນການລອງໃຈî (ຂ້ໍ 
12ກ).   ຫາກເຮົາຮັບຄວາມທຸກທໍຣະມານເພາະພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ເຮົາກໍມີສ່ວນຮ່ວມທຸກກັບພຣະອົງ 
ດ້ວຍເຫດນ້ີຄຣິສຕຽນໃນຍຸກນ້ັນຈ່ຶງຖືວາ່ການທຸກຮ້ອນຢ່າງແສນສາຫັດນ້ັນເປັນການລອງໃຈເບ່ິງຄວາມເຊ່ືອ 
ວ່າຈະໝ້ັນຄົງດີປານໃດ, ພວກເຮົາກໍອາຈຖືກການທົນລອງໃຈເຊ່ັນດຽວກັນແຕ່ບ່ໍຮູ້ວ່າການລອງໃຈນ້ີຈະລອງ
ດົນນານປານໃດ ແຕ່ເປໂຕບອກວ່າ ìເມ່ືອສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງມາປາກົດຂ້ຶນ  ພວກທ່ານກໍຈະໄດ້ຊມົຊ່ືນ 
ຍິນດີຢ່າງຫລວງຫລາຍເໝືອນກັນî (ຂ້ໍ 13).    ຄໍາວ່າສະງາ່ຣາສີພຣະເຈ້ົາມາປາກົດໝາຍເຖິງການສະເດັດ
ກັບຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ເມ່ືອໃດພຣະອົງສະເດັດມາເມ່ືອນ້ັນແຫລະຄຣິສຕຽນຈະມີຄວາມຊມົຊ່ືນຍິນ
ເປັນຢ່າງຍິ່ງ.    
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ລາງຄົນໄດ້ຮັບການທຸກຍາກລໍາບາກເພາະວ່າìເປັນຜູ້ຂ້າຄົນ, ເປັນຂະໂມຍ, ເປັນຜູ້ທໍາຮ້າຍ ຫລືເປັນຜູ້ຫຍຸ້ງ
ກ່ຽວນໍາທຸຣະຂອງຄົນອ່ືນî (ຂ້ໍ 15).     ອັຄສາວົດເປໂຕໄດ້ສົມທຽບການທົນທຸກທັງສອງຢ່າງ ຄືການທົນທຸກ
ຍ້ອນການເຮັດດີໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະການທົນທຸກຍ້ອນການເຮັດຊ່ົວ ການເຮັດດີແລະເຮັດ
ຊ່ົວນ້ັນເຂ້ົາຄຸກບ່ອນດຽວກັນໃນສມັຍນ້ັນ,     ເຊ່ັນພຣະເຢຊູທົນທຸກເວທະນາເພ່ືອຊ່ອຍຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ພ້ົນ
ຈາກບາບຍັງຖືກຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນຮ່ວມກັບຜູ້ຮ້າຍສອງຄົນໃນວນັນ້ັນ    ດ່ັງນ້ັນຄຣສິຕຽນຈະບ່ໍເປັນຜູ້ທົນທຸກ
ຍ້ອນເປັນຜູ້ຮ້າຍ ແຕ່ຈະທົນທຸກຍ້ອນຕົນເອງແລະເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍຈະໄດ້ພ້ົນຈາກບຶງໄຟນະຮົກ.  ìແຕ່ຖ້າ  
ຜູ້ໃດໄດ້ຮັບທຸກເພາະມີຊືວ່່າເປັນຄຣິສຕຽນ ກ ຢ່ໍາໃຫ້ຜູ້ນ້ັນມີຄວາມລະອາຍ ແຕ່ໃຫ້ຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະ
ເຈ້ົາເພາະຊືນ້ັ່ນî (ຂ້ໍ 16).  
 
ສ່ວນການທົນຄວາມອາຍນ້ັນກໍແມ່ນສ່ິງນ່ຶງທ່ີຄຣິສຕຽນໄດ້ທ້ໍຖອຍຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອ   ແຕ່ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວາ່ໃນວັນພິ 
ພາກສານ້ັນຄຣສິຕຽນຜູ້ທ່ີອົດທົນຕ່ໍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີກໍຈະພ້ົນຈາກການພິພາກສາລົງໂທດ   ສ່ວນຄົນທ່ີໝ່ິນປມາດ
ພຣະເຈ້ົານ້ັນຈະໄປຢູ່ໃສ? ìຖ້າຄົນຊອບທັມຈະລອດພ້ົນໄດ້ດ້ວຍຍາກ ຄົນປມາດພຣະເຈ້ົາແລະຄົນຜ ດິບາບ
ຈະໄປຢູ່ໃສເຫດສັນນ້ັນໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍທ່ີທົນທຸກທໍຣະມານຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຝາກຈິດວນິ
ຍານຂອງຕົນໄວ້ກັບພຣະອົງ    ດ້ວຍການປະຕິບັດອັນດີ ຄືໃຫ້ຝາກໄວ້ກັບພຣະອົງຜູ້ຊງົສ້າງ ຜູ້ທ່ຽງທັມî  (ຂ້ໍ 
18-19). ສລຸບຄໍາແນະນໍາຂອງເປໂຕໄດ້ສອງປະການຄື; 
 1. ເຊ່ືອໝ້ັນໃນພຣະເຈ້ົາ. 
 2. ເຮັດດີຕ່ໍໄປ. 
 

2. ຊີແ້ຈງຜູ້ລ້ຽງ ແລະຜູ້ຖືກລ້ຽງ: (1 ເປໂຕ 5:1-5)  
ເປໂຕເວົາ້ໃນຖານະທ່ານເອງເປັນ Elder ພຣະຄັມພີລາວແປວ່າ (ເຖ້ົາແກ່) ພາສາໄທແປວາ່ (ຜູ້ອາວຸໂສ)ພາ
ເດີມອອກສຽງວ່າ presbuteros ທ່ີມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນບາງເລັກນ້ອຍສໍາລັບແຕ່ລະນິກາຍ   ເພາະວ່າ
ຄວາມໝາຍຕ້ົນເດີມນ້ັນແປວ່າ; ພວກຜູ້ເຖ້ົາອາວຸໂສ, ເຊ່ັນພວກຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນໂບດດົນນານ, ຜູ້ເກີດກ່ອນອາບ
ນ້ໍາຮ້ອນນ້ໍາເຢັນກ່ອນ,   ພວກບັນພະບຸຣດຸ,  ພວກຄະນະທ່ີປຶກສາໃນສານແຊນຮິດຣິນ, ພວກຜູ້ປົກຄອງປະ 
ຊາຊນົ,   ໃນໂບດມີຄວາມໝາຍວ່າ presided over the assemblies   ແປວ່າເປັນຜູ ້ຊ້ີນໍາທ່ີຊຸມນຸມຄຣິສຕຽນ, 
ລາງນິກາຍໃຊ້ຄໍາວ່າ bishop ແປວາ່ ຕໍາແໜ່ງບາດຫລວງທ່ີມີອໍານາດປົກຄອງອ່ືນໆ (ຕົວຢ່າງ bishop TD. 
Jake ທີ່ໂບດ Potter House Dallas, Texas).      ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ໃຊ້ຄໍາເວົ້າຢູ່ສາມຢ່າງ ຄື;   Elder, 
bishop and pastor ແຕ່ຄໍາເວ້ົາເຫລ່ົານ້ີຍັງຕົກລົງກັນບ່ໍໄດ້ວ່າອັນໃດແມ່ນອັນໃດ ແຕ່ພໍຈະສລຸບໄດ້ຈາກຄໍາ
ເວ້ົາຂອງເປໂຕໃນຄໍາວາ່ ìເຖ້ົາແກ່î ແປວາ່ອາຈານນ້ັນເອງ,   ອີກປະການນ່ຶງເຮົາບ່ໍເຄີຍຮ້ອງເພ່ິນວ່າເຖ້ົາແກ່ 
ເປໂຕ ແຕ່ເຮົາຮ້ອງເພ່ິນວ່າ ອາຈານເປໂຕ ຫລືອັຄສາວົກເປໂຕ. 
 
ທ່ານອາຈານເປໂຕເປັນຜູ້ຮູ້ເຫັນພຣະເຢຊູດ້ວຍສາຍຕາຂອງເພ່ິນ    ດ່ັງນ້ັນເພ່ິນຈ່ຶງໄດ້ຕໍາແໜ່ງອັນສໍາຄັນທ່ີ
ຮ້ອງວ່າອັຄສາວົກ (ອ່ານກິຈການ 1:21-22). ເພາະທ່ານໄດ້ເປັນພະຍານຮູ້ເຫັນຂ້ໍເລິກລັບທ່ີໄດ້ເປີດເຜີຽໃຫ້ 



 44

ເພ່ິນຮູ້.    ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາອາດບ່ໍມີສ່ິງຂອງແລະເງິນຄໍາຢ່າງຫລວງຫລາຍທ່ີຈະໄປໂອ້ອວດຄົນອ່ືນໄດ້ 
ແຕ່ພວກຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ເຫັນຂ້ໍເລິກລັບແຫ່ງແຜ່ນດິນສວັນຊ່ຶງເປີດເຜີຽໃຫ້ຮູ້ ເພ່ືອຈະໄດ້ແຜ່ນດິນສວັນ
ມາເປັນມໍຣະດົກທ່ີບ່ໍມີສ່ິງໃດມີຄ່າພໍທ່ີຈະມາປຽບທຽບໄດ້,    ດ້ວຍເຫດນ້ີຜູ້ເປັນເຖ້ົາແກ່ທ່ີພຣະຄັມພີລາວໄດ້
ແປອອກນ້ັນແມ່ນຕົວອາຈານທ່ີໄດ້ຊ່ືວາ່ຜູ້ລ້ຽງແກະທ່ີໄດ້ກ່າວກັນໃນສັງຄົມຊາດຢິວ.     ເປໂຕກ່າວວ່າ ìຈ່ົງ
ເຕືອນສະຕິບັນດາເຖ້ົາແກ່ໃນຖ້າມການທ່ານທັງຫລາຍ   ຈ່ົງລ້ຽງຝູງແກະຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີຝາກໄວ້ກັບພວກ
ທ່ານ ຈ່ົງດູແລເຂົາບ່ໍແມ່ນດ້ວຍໃຈຂົມຂ່ືນ ແຕ່ດ້ວຍເຕັມໃຈຕາມນ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາî (ຂໍ ້1ຂ-2ກ). ແປວ່າ
ເຖ້ົາແກ່ (ອາຈານ)ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໜ້າທ່ີໃຫ້ເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະຂອງພຣະເຈ້ົາ (ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ) ທ່ີຝາກ
ໄວ້ກັບຕົນດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ລ້ຽງໄວ້ຈົນກວ່າເຈ້ົາຂອງແກະກັບມາ ຫລືຈົນກວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດກັບມາ.  
 
ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບພາຣະໜ້າທ່ີອັນໜັກໜ່ວງເທ່ົາທຸກວນັນ້ີ  ເພາະວ່າອາຈານຂອງທ່ານບ່ໍແມ່ນແຕ່ລ້ຽງ
ພຣະທັມເທ່ົານ້ັນ ເພ່ິນຍັງຊອ່ຍແກ້ໄຂທຸກເຣືອ່ງໃນຊວິີດຂອງສະມາຊິກອີກດ້ວຍ,     ສະມາຊິກສົມຄວນຈະ
ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການກະທໍາອັນດີງາມຕ່ໍຜູ້ລ້ຽງເຊ່ັນດຽວກັນ. ສໍາລັບຜູ້ລ້ຽງເປໂຕໃຫ້ກໍາລັງໃຈວ່າ 
ìເມ່ືອພຣະຜູ ້ລ້ຽງຍ່ິງໃຫຍ່ຊົງມາປາກົດ ທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບສະງ່າຣາສີເປັນພວງມາໄລທ່ີບ່ໍຮູ້ຫ່ຽວແຫ້ງ
ໄປî (ຂ້ໍ 4).     ສໍາລັບຜູ້ຖືກລ້ຽງ (ສະມາຊິກ) ເປໂຕເຕືອນວ່າ ìເຫມືອນດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ພວກທ່ານຜູ້ມີອາຍຸ
ອ່ອນກວ່າ ຈ່ົງນ້ອມຟັງພວກເຖ້ົາແກ່  ພວກທ່ານທຸກຄົນຈ່ົງເອົາຄວາມຖ່ອມໃຈເປັນເຄ່ືອງຄາດແອວໄວ້ ໃນ
ການປະຕິບັດເຊ່ິງກັນແລະກັນ ດ້ວຍວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຊົງຕ່ໍສູ້ຄົນທ່ີຈອງຫອງ ແຕ່ຊົງປະທານພຣະຄຸນແກ່ຄົນທ່ີ
ຖ່ອມໃຈລົງî (ຂໍ້ 5).  
 

3. ຣະບຽບການດາໍເນນີຊວີດິ:  ( 1 ເປໂຕ 5:6-9) 
ເປໂຕໄດ້ສອນການດໍາເນີນຊີວິດໃນຖານະເປັນຜູ້ເຊ່ືອແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດໃຫ້ພວກໜຸ່ມນ້ອຍ ຖ່ອມ 
ຕົວລົງຍອມເຊ່ືອຟັງພວກເຖ້ົາແກ່ (ອາຈານ) ບ່ໍໃຫ້ເປັນຄົນຈອງຫອງຕ່ໍສູ້ເພ່ິນ ເພາະວ່າ ìພຣະເຈ້ົາຊົງຕ່ໍສູ ຄົ້ນ
ຈອງຫອງ ແຕ່ຊົງປະທານພຣະຄຸນແກ່ຄົນທ່ີຖ່ອມໃຈລົງî  (ຂໍ ້5ຂ).  ການຖ່ອມຕົວລົງເປັນຄຸນງານ ຄວາມດີ
ຂອງຄຣິສຕຽນທ່ີໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມເຊ່ືອແລະຖ່ອມຕົວຊຶງ່ຮຽນເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະຢຊຄູຣິດຄື
ຖ່ອມຈາກຟາກຟ້າລົງມາສູ່ດິນ  ìເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຖ່ອມຕົງລົງໃຕ້ພຣະຫັດອັນຊົງຣິດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາເພ່ືອພຣະອົງຈະຊົງຍົກພວກທ່ານຂ້ຶນເມ່ືອເວລາອັນຄວນî (ຂ້ໍ 6).     ໃນການຖ່ອມຕົວນ້ີເປໂຕແນະນໍາ
ເພ້ີມດ່ັງນ້ີ;  
 1. ຈ່ົງປະຄວາມກະວົນກະວາຍຂອງທ່ານໄວ້ກັບພຣະອົງ (ຂ້ໍ 7). 
 2. ຈົ່ງຣະວັງຕົວ (ຂໍ ້8ກ). 
 3. ຈ່ົງຕ່ໍສູ້ກັບມານ (ຂ້ໍ 8ຂ-9ກ). 
 4. ໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເຊື່ອ (ຂໍ ້9ຂ).  
 5. ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າພ່ີນ້ອງທ່ົວໂລກກໍປະສົບຄວາມລໍາບາກ (ບ່ໍມີແຕ່ທ່ານຜູ້ດຽວ) (ຂ້ໍ 9ຄ).  
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ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນຄໍາແນະນໍາຂອງເປໂຕຕ່ໍຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ,     ຄໍາວ່າຄຣສິຕຽນແປວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແລະຕິດຕາມ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ,    ຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຊ່ືເປັນພາສາອັງກິດວ່າ disciple ຄໍາວ່າ disciple ອອກມາ
ຈາກຄໍາວ່າ discipline  ຄໍາວ່າ discipline ແປວ່າ ວິນັຍ,  ດ້ວຍເຫດນ້ີຄຣິສຕຽນທຸກຄົນເປັນຜູ້ອາສາສມັກ
ວາງວິນັຍໃສ່ຕົນເອງສາມປະການຄື; 1. ເປັນຜູ້ຕິດຕາມ.  2. ເປັນຜູ້ຮຽນຮູ້  ແລະ 3. ເປັນຜູ ້ປະຕິບັດໃນສິ່ງທີ່
ຮຽນຮູ້. ທັງສາມຢ່າງນ້ີເມ່ືອປະກອບເຂ້ົາກັນຈ່ຶງຮ້ອງວາ່ຜູ້ເຊ່ືອແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູ (disciple). ການເປັນ
ຜູ້ຕິດຕາມ   ແລະການເປັນຜູ້ຮຽນຮູ້ກໍນັບວ່າຍາກສົມຄວນ ແຕ່ສ່ິງທ່ີຍາກວ່ານ້ັນແມ່ນການປະຕິບັດໃນສ່ິງທ່ີ
ຮຽນຮູ້ ເມ ື ່ອເປັນເຊ່ັນນ້ັນເປໂຕຈ່ຶງແນະນໍາວ່າ ຈ່ົງເຝ້ົາອ້ອນວອນຢູ່ສເມີ.  
 

4. ເຝົາ້ອອ້ນວອນ: (1 ເປໂຕ 5:10)  
ແນ່ນອນຄຣິສຕຽນເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າການເຂ້ົາເຝ້ົາອ້ອນວອນສ່ວນຕົວເປັນການສົນທະນາໂອ້ລົມ,   ທູນຂໍ ຫລື
ເວ້ົາກັບພຣະເຈ້ົາໂດຍຕົງ   ດ້ວຍເຫດນ້ີການອ້ອນວອນຈ່ຶງເປັນກິຈການອັນສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທ່ີຈະຕ້ອງ
ເຮັດເປັນປະຈໍາ ເພາະວ່າ ìພຣະອົງເອງຈະຊງົໂຜດແປງໃຈພວກທ່ານໃຫ້ຕ້ັງຂ້ຶນໃຫມ່ ແລະຕ້ັງຫມ້ັນຄົງຢູ່ໃຫ້
ມີກໍາລ ງັຂ້ຶນ ແລະຊົງບັນດານໃຫ້ມີຮາກອັນແຫນ້ນຫນາî (ຂ້ໍ 10 ຂ).   ຄົນໃນສມັຍນ້ີເວົາ້ກັນວ່າເປັນການສ່ື 
ສານຕ່ໍກັນແລະກັນ ເພ່ືອຊາບຂ່າວຄາວແລະເຣືອ່ງດີແລະເຣືອ່ງຮ້າຍຕ່ໍກັນແລະກັນ, ດຽວນ້ີມີໂທຣະສັບທ່ີເວ້ົາ
ກັນໄດ້ທ່ົວໂລກໂດຍເຫັນໜ້າເຫັນຕາກັນ,  ມີຄອມພິວເຕີ, ມີອິນເຕີແນັດແລະອ່ືນໆອີກຫລາຍຢ່າງ ສ່ິງເຫລ່ົາ 
ນ້ີຊ່ອຍໃຫ້ຄົນທັງໂລກຕິດຕ່ໍຫາກັນໄດ້ທຸກເວລາ ແຕ່ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍເງິນພໍສົມຄວນຈ່ຶງຈະໃຊໄ້ດ້ ບັນ 
ຫາມີຢູ່ວ່າພວກຜູ້ເຖ້ົາລາງຄົນບ່ໍຮູ້ໃຊ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ,   ສ່ວນການເຝ້ົາອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍອັນ
ໃດ ແລະບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມຫລັກໃດໆທ່ີຈະເຝ້ົາອ້ອນວອນ ທຸກຄົນທຸກສມັຍສາມາດອ້ອນວອນ
ໄດ້ດ້ວຍພາສາຂອງຕົນເອງ,      ດ່ັງນ້ັນເຮົາສົມຄວນເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການອ້ອນວອນໄດ້ທຸກເມ່ືອທຸກ
ຍາມ ແລ້ວພຣະອົງຈະເປັນຜູ້ຊົງເລ້ົາໂລມທ່ານໃນທຸກເຣ່ືອງ.  
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ທ່ານໄດ້ຍອມທົນທຸກອັນໃດແດ່ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຍອມທົນທຸກຈົນວາຍພຣະຊົນເພ່ືອທ່ານ? 

2. ທ່ານອາດຈະບ່ໍເປັນອາຈານຫລືຜູ້ປົກຄອງໃດໆໃນໂບດ ແຕ່ທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອໂບດຂອງພຣະ

ເຈົ້າ? 

3. ຫ້າຢ່າງໃນການດໍາເນີນຊວິີດຄຣສິຕຽນມີສ່ິງໃດທີ່ທ່ານເຮັດໄດ້ ແລະເຮັດບ່ໍໄດ້? 

4. ທ່ານໄດ້ເຝ້ົາຣະວັງອ້ອນວອນວັນນ່ຶງຈັກເທ່ືອ? 

         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທ ີ12 
ບາດກາ້ວເປນັຜູໃ້ຫຍເ່ຕມັວຍັ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ເປໂຕ 1:1-12 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ເປໂຕ 1:1-12 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອເຮົາຈະຫາວິທີທາງເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມວັຍໂດຍເພ່ິງພຣະເຈ້ົາ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານໄດ້ເຮັດອັນໃດມາແລ້ວເພ່ືອຈະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມວຍັ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອເຮົາຈະຊອກຫາວິທີທາງໃຫ້ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມວຍັ 

 

ຄໍານໍາ 
ຄວາມເຊ່ືອເປັນອົງປະກອບອັນສໍາຄັນ  ທ່ີຈະໃຫ້ຊີວິດຄຣິສຕຽນຈະເຣີນເຕີບໂຕຈົນເຖິງຂ້ັນເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຖ້ວນ, 
ທ່ານອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ຊັກຊວນໃຫ ້ຄຣິສຕຽນໄດ້ເອົາລັກສະນະຕ່າງໆເພ້ີມໃສ່ຄວາມເຊ່ືອເພ່ືອຈະເກີດດອກ
ອອກຜົນໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເຮົາມັກຈະຖາມເດັກນ້ອຍເລ້ືອຍໆວາ່ໃຫຍ່ຂ້ຶນມາຢາກເປັນຫຍັງ? 
ແຕ່ບ່ໍແມ່ນວ່າສ່ິງທ່ີເຂົາຢາກເປັນຈະເປັນໄດ້ທຸກຢ່າງ ເຊັນ່ຄົນນ້ອຍ,   ຄົນຈ່ອຍຢາກເປັນນັກກິລາ ແບສເກັດ
ບອນ ຫລືໂວເລບອນ ລາວຈະເປັນບ່ໍໄດ້ ແຕ່ລາວຈະເປັນແນວອືນ່ໄດ້.  
 

1. ຄຣສິຕຽນຜູເ້ຕບີໃຫຍ:່ ( 2 ເປໂຕ 1:1-2)  

ຊ້າງເປັນສັດໃຫຍ່ທ່ີບ່ໍມີສັດອ່ືນໃດມາເຮັດອັນຕະລາຍໃດໆໄດ້, ເສ ືອກໍເປັນສັດຮ້າຍສາມາດລ້າກິນສັດອ່ືນໃນ
ປ່າຢ່າງອົງອາດ ແຕ່ສັດທັງສອງຕ້ອງໄດ້ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງລູກນ້ອຍຂອງມັນຕລອດເວລາ  ດ້ວຍເຫດນ້ີທັງແມ່ 
ຊ້າງແລະແມ່ເສືອກໍຢາກໃຫ້ລູກຂອງພວກມັນໃຫຍ່ເຕັມສ່ວນ  ເພ່ືອມັນຈະປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກອັນຕະລາຍ 
ຈາກສັດຮ້າຍອ່ືນໆ ແລະເມ່ືອມັນໃຫຍ່ເຕັມສ່ວນມັນກໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງເພ່ິງແມ່ຂອງມັນອີກໃນການຫາອາຫານ
ມາລ້ຽງຊີວດິຂອງມັນ. ເຊ່ັນດຽວກັບເຮົາລ້ຽງລູກ ເຮົາກໍຕ້ອງການໃຫ້ລູກໃຫຍ່ຝ່າຍຮ່າງກາຍແລະສະຕິປັນຍາ
ອີກດ້ວຍ,   ໃນທໍານອງດຽວກັນເມ່ືອເຮົາມາເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາຫລືບັງເກີດໃນໃໝ່ໃນພຣະເຈ້ົາ ແນ່ນອນນ້ໍາພຣະ
ທັຍຂອງພຣະອົງຄືໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍເຕີບໃຫຍ່.  
 
ແຕ່ຄໍາວ່າເຕີບໃຫຍ່ນ້ັນໝາຍຄວາມວາ່ຢ່າງໃດ?  ມາເບ່ິງເປໂຕໃຫ້ຕົວຢ່າງລອງເບ່ິງ. ກ່ອນອ່ືນເປໂຕເປັນຜູ້
ໃຫຍ່ຖ້ວນໃນຊີວິດຂອງຄຣສິຕຽນ  ເພາະວ່າເມ່ືອກ່ອນເພິນ່ກໍເປັນພຽງຄົນຫາປາ ເມ່ືອມາເຊ່ືອແລະຕິດຕາມ
ຕອນທໍາອິດເພ່ິນກໍລ້ົມລຸກຄຸກຄານເພາະບ່ໍເຂ້ົາໃຈ   ແຕ່ເມ່ືອຕິດຕາມໄດ້ສາມປີເພ່ິນກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ຈ່ຶງໄດ້ເອ້ີນ 
ຕົນເອງວ່າ ìຂ້ອຍໃຊ້î (ຂ ໍ1ກ).     ເພາະບ່ໍມີໃຜສາມາດເວ້ົາໄດ້ວ່າ ìຂ້ອຍໃຊ້î ນອກຈາກຜູ້ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມ
ແລ້ວບ່ໍມີໃຜສາມາດເວ້ົາແລະເຮັດຕາມຄໍາເວ້ົານ້ີ.     ເປໂຕໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍສ່ວນຮວມນ້ີມາຫາພວກທ່ີເຊ່ືອ          
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ໃນພຣະເຢຊູ ແຕ່ຍັງຄ້າງຄາເຣ່ືອງການເຕີບໃຫຍ່,     ຄຣິສຕຽນໃນສມັຍໃດກໍມັກຈະເວ້ົາວາ່ ແມ່ນແລ້ວເຈ້ົາ
ເປັນອາຈານ, ຫລືເປັນຜູ້ນໍາຕ້ອງມີຄວາມເຊ່ືອຫລາຍກວ່າຂ້ອຍແດ່ເປັນຂອງທັມມະດາວ່າຊັນ້ ແຕ່ເປໂຕກ່າວ
ວ່າ ìທ່ານທັງຫລາຍທ່ີໄດ ້ຮັບຄວາມເຊ່ືອອັນປະເສີດເທ່ົາທຽມກັນກັບເຮົາî (ຂໍ ້1ຂ). ແປວ່າເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອ
ນ້ັນພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໂຜດປະທານໃຫ້ພວກຜູ້ນໍາຫລາຍກວ່າສະມາຊກິ      ແຕ່ໂຜດປະທານສເມີເທ່ົາທຽມກັນ 
ດ້ວຍເຫດນ້ີຈ່ຶງເວົາ້ໄດ້ວ່າ ຄວາມເຊ່ືອເປັນອົງປະກອບໃຫ້ທຸກຄົນໃຫຍ່ຂ້ຶນຕາມຂນາດແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອ. ໃນ
ຈົດໝາຍສະບັບທໍາອິດ 1 ເປໂຕໄດ້ຂຽນສາມປີຜ່ານມານ້ັນເຫັນວ່າຫລາຍຄົນບ່ໍໄດ້ຜ່ານພ້ົນການທົດລອງ
ຍ້ອນການຖືກຂ່ົມເຫງຈາກຈອມຈັກກະພັດໂຣມ ແລ ້ວຍັງປະເຊີນກັນພວກຄຣູສອນປອມອີກ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້
ເຮັດໃຫ ້ເຂົາຫລົງຈາກຄວາມເຊ່ືອ ດ້ວຍເຫດນ້ີເປໂຕຈ່ຶງຂຽນມາອີກເພ່ືອອວຍພອນແລະເລ້ົາໂລມໃຫ້ທຸກຄົນ
ກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຈ່ຶງຈະສາມາດຕ່ໍສູ້ກັບສ່ິງຕ່າງໄດ້   ìຂໍໃຫ້ພຣະຄຸນແລະສັນຕິສຸກ ຈ່ົງເພ້ີມທະວີຄູນແກ່ທ່ານ 
ທັງຫລາຍ ໂດຍການຮູ້ຈັກໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະໃນພຣະເຢຊູອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາî (ຂໍ ້2).  
 

2. ພຣະເຈົາ້ຊົງຈດັຫາ: ( 2 ເປໂຕ 3-4) 
ໃນໂລກນ້ີມີເດັກກໍາພ້າແລະເດັກກໍາພອຍຢູ່ທຸກປະເທດຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເດັກເຫລ່ົານ້ີລາງຄົນຍັງມີພ່ີນ້ອງ
ເປັນຜູ້ລ້ຽງດູ ແຕ່ສ່ວນເດັກທ່ີບ່ໍມີຜູ້ລ້ຽງດູນ້ັນທາງຣັຖບານຂອງປະເທດນ້ັນກໍຄອຍຊ່ອຍເຫລືອບາງເລັກນ້ອຍ 
ພໍມີບ່ອນຢູ່ອາສັຍແລະມີອາຫານແບບອຶດໆຢາກໆ ແລະຫາກປະເທດນ້ັນມີໂຮງຣຽນ ພວກເດັກເຫລ່ົານ້ີກໍພໍ
ໄດ້ຮຽນໜັງສືບາງສ່ວນຂອງການສຶກສາ,  ມັນແຕກຕ່າງກັບລູກທ່ີມີພ່ໍແມ່ເປັນຜູ້ດູແລແລະອຸປະຖັມແມ່ນໄດ້ 
ກິນອ່ີມນຸ່ງອ່ ຸນໄດ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນຢ່າງດີ. ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກປຽບທຽບໃສ່ຊີວິດຄຣິສຕຽນທ່ີເປັນຜູ້ເຊືອ່ໃນພຣະເຈ້ົາ
ອົງທ່ຽງແທ້ແລະອົງຊງົພຣະຊົນຢູ່     ເວ້ົາແຈ້ງແລ້ວແມ່ນຄຣິສຕຽນທຸກຄົນມີພຣະບິດາຜູ້ຄອຍດູແລເບ່ິງແຍງ
ໂດຍຈັດຫາສ່ິງຈໍາເປັນໃນຊີວິດໃຫມ່ຢູ່ສເມີ  ດ່ັງນ້ັນເຮົາຄວນເຂ້ົາໃຈວາ່ຄຣິສຕຽນບ່ໍແມ່ນເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາທ່ີ
ຕາຍແລ້ວທ່ີປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອເປັນກໍາພ້ານ້ັນ      ແຕ່ເຮົາໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ແລະອົງຊົງພຣະຊນົຢູ່ 
ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາບ່ໍແມ່ນລູກກໍາພ້າຝ່າຍຄວາມເຊ່ືອ ແຕ່ແມ່ນລູກທ່ີພຣະບິດາເປັນຜູ້ຈັດຫາໃຫ້.  ìພຣະອົງໄດ້
ຊົງປະທານສ່ິງສາຣະພັດແກ່ພວກເຮົາî (ຂ ໍ3ຂ).  
 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເບ່ິງແຍງດູແລເຮົາຄ້າຍຄືພ່ໍແລະແມ່ຂອງເຮົາເບ່ິງແຍງເຮົາທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ ນອກນ້ັນພຣະອົງຍັງ
ສັນຍາວ່າເຮົາທັງຫລາຍຍັງຈະພ້ົນຈາກຄວາມເສ່ືອມໂຊມຂອງໂລກນ້ີ   ຫາກເຮົາມອບຄວາມເຊ່ືອແລະໄວ້ 
ວາງໃຈໃນພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ຈັດຫາໃຫ້ ìພວກທ່ານຈ່ຶງຈະຫນີພ້ົນໄດ້ຈາກການເສ່ືອມໂຊມທ່ີມີຢູ່ໃນໂລກນ້ີ
ເພາະຕັນຫາî (ຂ້ໍ 4).   ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຄວນຮຽນເປັນຄືລູກນ້ອຍຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້ຮ້ອນຮົນທຸກໃຈໃນເຣ່ືອງອັນ 
ໃດ ເພາະລູກນ້ອຍນ້ັນເຊ່ືອວ່າພ່ໍແມ່ຈະຈັດຫາໃຫ້ທຸກຢ່າງ, ຫາກເຮົາຄຶດແບບນ້ີເຮົາກໍຈະສະບາຍແລະບ່ໍເຮັດ
ຕາມຕັນຫາຂອງເຮົາ.  
 

3. ມັນຍາກທີຈ່ະໃຫຍ່: ( 2 ເປໂຕ 1:5-7)  
ການທ່ີໃຜຜູ້ນ່ຶງຈະມີກໍາລັງໃຈຫລືໝົດກໍາລັງໃຈນ້ັນ    ມັນຂ້ຶນຢູ່ກັບຄວາມຄຶດຂອງລາວວ່າລາວຈະສູ້ຫລືວ່າ
ຖອຍ, ຄົນເຮົາເກີດມານັບໄດ້ວ່າທຸກຄົນທ້ໍ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນຖອຍ. ການທ້ໍ (discourage) ເປັນຍ້ອນວ່າຜູ້
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ນ້ັນອ່ອນ ຫລືໝົດກໍາລັງໃຈເມ່ືອເບ່ິງບ່ໍເຫັນທາງອອກ,   ແຕ່ຫລາຍເທ່ືອນ້ັນທາງອອກບ່ໍສາມາດເບ່ິງດ້ວຍຕາ
ເປ່ົາໄດ້ ບາງທີຊັຍນະຊະອາດລໍຖ້າຢູ່ແລ້ວຫາກສູ້ຕ່ໍໄປ. ຄົນໝົດກໍາລັງໃຈນ້ັນປຽບເໝືອນຄົນລ້ົມແລ້ວບ່ໍລຸກ 
ຄົນທ່ີລ້ົມບ່ໍລຸກແມ່ນຄົນຕາຍແລ້ວ ສ່ວນຄົນທ່ີຍັງມີຊວິີດຢູ່ຍ່ອມລຸກສເມີ, ຢ່າງໃດກໍດີ ມັນເປັນການຍາກທ່ີ
ຄຶດໃຫ້ຕົນເອງໃຫຍ່ໃນພຣະເຈ້ົາ ນອກຈາກຄຶດເຫັນວາ່ຕົນເອງເປັນລູກນ້ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຈະເພ່ິງການ 
ຊົງຕຽມທຸກຢ່າງໃຫ້. 
 
ດ່ັງທ່ີໄດ ກ່້າວມາແລ້ວຂ້າງເທິງວ່າດ້ວຍຄວາມເຊືອ່ເປັນອົງປະກອບໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນເຕັມສ່ວນ ແຕ່ຖ້າບ່ໍມີຄວາມ
ເຊ່ືອເປັນບ່ອນບັງເກີດແລ້ວຄຣສິຕຽນຜູ້ນ້ັນຈະໃຫຍ່ຂ້ຶນບ່ໍໄດ້  ດ້ວຍເຫດນ້ີຈຶງ່ເວ້ົາໄດ້ວ່າຄວາມເຊ່ືອເປັນຈຸດ
ເລ້ີມຕ້ົນຂອງຄວາມຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງໃຫ້ຈະເຣີນເຕີບໂຕ  ແຕ່ການຈະເຣີນເຕີບໂຕນ້ັນມັນຍາກຫລາຍເປໂຕ
ຈ່ຶງເລ້ົາໂລມອີກວ່າ ìທ່ານທ ງັຫລາຍຈ່ົງອົດສາພຍາຍາມຈົນສຸດກໍາລັງ ເພ່ືອຈະເອົາຄຸນຄວາມດີເພ້ີມຄວາມ
ເຊ່ືອ, ແລະເອົາຄວາມຮູ້ເພ້ີມຄຸນຄວາມດີເອົາຄວາມຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົນເພ້ີມຄວາມຮູ້, ເອົາຄວາມຫມ້ັນໃຈເພ້ີມ
ຄວາມບັງຄັບຕົນ, ເອົາຄວາມເຫລ້ືອມໃສໃນພຣະເຈ້ົາເພ້ີມຄວາມຫມ້ັນໃຈເອົາຄວາມຮັກພີນ້່ອງເພ້ີມຄວາມ
ເຫລ້ືອມໃສໃນພຣະເຈ້ົາ, ແລະເອົາຄວາມຮັກຄົນທ່ົວໄປເພ້ີມຄວາມຮັກພ່ີນ້ອງî (ຂ້ໍ 5-7). ຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອ
ທຸກຄົນແນ່ນອນໄດ້ພະຍາຍາມໃຫ້ຕົນເອງໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແຕ່ອາດຈະບ່ໍໄດ້ພະຍາຍາມຈົນສຸດກໍາລັງ ມາບັດນ້ີເປ
ໂຕ ແນະນໍາອີກວ່າ ໃຫ້ພະຍາມອີກເທ່ືອນ່ຶງເບ່ິງ ແຕ່ເທ່ືອນ້ີແມ່ນພະຍາມຈົນສຸດກໍາລັງເນີ ແລະໃຫ້ເຮັດສ່ິງນ້ີ; 
 
Ø ເອົາຄຸນຄວາມດີ       ເພ້ີມ    ຄວາມເຊ່ືອ 
Ø ເອົາຄວາມຮູ້    ເພ້ີມ ຄຸນຄວາມດີ 
Ø ເອົາຄວາມຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົນ  ເພ້ີມ ຄວາມຮູ້, 
Ø ເອົາຄວາມຫມ້ັນໃຈ   ເພ້ີມ ຄວາມບັງຄັບຕົນ, 
Ø ເອົາຄວາມເຫລ້ືອມໃສໃນພຣະເຈ້ົາ ເພ້ີມ ຄວາມຫມ້ັນໃຈ 
Ø ເອົາຄວາມຮັກພ່ີນ້ອງ   ເພ້ີມ ຄວາມເຫລ້ືອມໃສໃນພຣະເຈ້ົາ, 
Ø ເອົາຄວາມຮັກຄົນທ່ົວໄປ   ເພ້ີມ ຄວາມຮັກພ່ີນ້ອງ 

 
ຫາກເຮົາເອົາຄໍາແນະນໍາຂອງເປໂຕແລ້ວເຮົາກໍຈະໃຫຍ່ເຕັມສ່ວນໂດຍບ່ໍມີບັນຫາໃດໆ ແມ່ນແຕ່ການມາ
ໂບດກະສິຕິວ່າຄືນານຮອດວັນອາທິດແທ້.  
 
 
 
ຄາໍຖາມ: 
 
1. ຄຣິສຕຽນທ່ີເຕີບໃຫຍ່ເຕັມສ່ວນນ້ັນເປັນແນວໃດ? 
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2. ທ່ານເຄີຽເຫັນຄຣິສຕຽນໃຫຍ່ເຕັມສ່ວນບ່ໍ? ເປັນຫຍັງລາວຈ່ຶງໃຫຍ່? 

3. ນັບແຕ່ມ້ືທ່ານມາຮັບເຊືອ່ພຣະເຢຊູມາພຸ້ນຊີວດິຂອງທ່ານໃຫຍ່ຂ້ຶນຫລາຍປານໃດ? 

4. ຖ້າທ່ານເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງເປໂຕ ຂ້ໍ 5-7 ທ່ານຄຶດວ່າຈະເປັນແນວໃດ? ທ່ານຈະເຮັດບ່ໍ? 

5. ເມ່ືອທ່ານມີພຣະບິດາເປັນພ່ໍເປັນຜູ້ລ້ຽງດູແລ້ວຊີວດິຝ່າຍວິນຍານທ່ານຕ່າງກັບຜູ້ບ່ໍມີພ່ໍແນວໃດ? 

                                  ດຣ. ຫຸມພັນ  ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທ ີ13 
ເຊື່ອວາ່ພຣະຊຈູະກັບຄນືມາແນ່ນອນ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ເປໂຕ 1:16--2:3; 3:1-18 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ເປໂຕ 1:16--3:18 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຄຣິສຕຽນຈະເວ້ົາເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຈົນກວ່າພຣະອົງຈະກັບມາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຫລັງຈາກສອງພັນປີຜ່ານໄປພຣະອົງຍັງບ່ໍມາ ເຮົາຍັງຈະເຊືອ່ຢູ່ບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອເຮົາຈະເຊືອ່ໝ້ັນຄົງວ່າຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງມີຈິງ. 

 

ຄໍານໍາ 
ໃນສາຍຕາແລະຄວາມນຶກຄຶດຂອງມະນຸດແລ້ວ   ເຫັນວ່າການສະເດັດກັບຄືນມາຄ້ັງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດນ້ັນຊກັຊ້າຫລາຍ ເພາະວ່າພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວໄວ້ຕ້ັງແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ ສໍາລັບພຣະເຈ້ົາອາດຈະບ່ໍ
ຊັກຊາ້ຍາວນານແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະວາ່ພຣອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີອົດທົນດົນນານໃຫ້ໂອກາດຄົນອີກຈໍານວນ
ລ້ານໆ ຄົນໄດ້ຫັນໜ້າມາຫາພຣະອົງ. 
 

1. ພຣະເຈົາ້ນານມາແທ້: ( 2 ເປໂຕ 1:16--2:3) 
ມັນຈະມີຄວາມໝາຍຫຍັງທ່ີຈະເຊືອ່ແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູ   ເມ່ືອການລໍຖ້າຕ້ັງຍາວນານພຣະອົງກໍບ່ໍມາ?, 
ຄໍາຖາມນ້ີແມ່ນຫລາຍຄົນໄດ້ຖາມ ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ລໍຖ້າເປັນປີໆມາແລ້ວ ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ລາງ
ຄົນໄດ້ປະລະຄວາມເຊ່ືອໄປໃຊ້ຊີວດິເດີມ. ພວກເຂົາໄດ້ຖືກພວກຄຣູສອນປອມທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຊາຕານມາ
ສ່ັງສອນເຂົາໃຫ້ຫລົງທາງໂດຍກ່າວປ້ີນຄວາມຈິງນາໆປະການ, ໃນຂະນະທ່ີຄົນຈໍານວນນ່ຶງໄດ້ຫລົງທາງໄປ
ນ້ັນ ເປໂຕໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍມາເຕືອນສະຕິຜູ້ທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ວ່າ ìເພາະເມ່ືອເຮົາໄດ້ປະກາດໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍ
ຊາບເຖິງຣດິເດດແລະການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ  ເຮົາບ່ໍໄດ້ກ່າວຕາມນິຍາຍທ່ີ
ເຂົາແຕ່ງຂ້ຶນດ້ວຍຄວາມສລາດ ແຕ່ເຮົາເປັນພຍານຜູ້ຮູ້ເຫັນເດຊານຸພາບຂອງພຣະອົງî (ຂ້ໍ 16). ແປວ່າສ່ິງທ່ີ
ເປໂຕປະກາດນ້ັນ  ແມ່ນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຜູ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເພ່ິນຮູ້ເຣ່ືອງຄວາມຈິງທ່ີພຣະເຢຊູຈະສະເດັດ
ກັບຄືນ, ເປໂຕບ່ໍໄດ້ແຕ່ງເຣືອ່ງຂ້ຶນມາສອນພວກທ່ານເໝືອນດ່ັງພວກຄຣູສອນປອມໄດ້ສອນໄດ້ເຮັດນ້ັນ.  
 
ເປໂຕຍັງກ່່າວຢ້ັງຢືນອີກວາ່ເມ່ືອພຣະເຢຊຊົູງປ່ຽນລັກສະນະພຣະກາຍເພ່ິນກໍຢູ່ທ່ີນ້ັນພ້ອມກັບພວກສາວົກ
ອື່ນໆ (ອ່ານ ມັດທາຍ 17:1-13; ມາຣະໂກ 9:2-13; ລູກາ 9:28-36).   ມັດທາຍກ່າວເຖິງເຫດການຕອນ
ນ້ັນວ່າ ìລັກສະນະພຣະກາຍຂອງພຣະອົງກໍປ່ຽນໄປຕ່ໍຫນ້າເຂົາ ພຣະພັກຂອງພຣະອົງກໍເໝືອນແສງອາທິດ 
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ສ່ອງແລະເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະອົງກໍຂາວຜ່ອງເໝືອນດ່ັງແສງສວ່າງແລະເບ່ິງແມ, ໂມເຊແລະເອລີຢາກໍມາປາ
ກົດແກ່ສາວກົເຫລ່ົານ້ັນ ເຝ້ົາສົນທະນາຢູ່ກັບພຣະອົງî (ມັດທາຍ 17:2). ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າໂມເຊ, ແລະເອລີຢາ 
ກໍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຄົນລະສມັຍກໍຍັງປາກົດຕົວສົນທະນາກັບພຣະເຢຊູ   ຊ່ຶງເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ເປີດເຜີຽໃຫ້ເຫັນວາ່ພຣະ
ເຢຊູຈະສະເດັດກັບມາຢ່າງແນ່ນອນ    ຂໍພຽງແຕ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູມີໃຈຈົດຈ່ໍລໍຖ້າວັນສະເດັດກັບຄືນມາ
ເທ່ົານ້ັນທຸກຄົນກໍຈະພົບກັບພຣະອົງໂດຍບ່ໍມີການສົງສັຍ.      ເປໂຕຍັງເຕືອນໃນຂະນະທ່ີລໍຖ້າວ່າໃຫ້ຣະວັງ
ພວກຄຣູສອນປອມທ່ີປ້ີນຄວາມຈິງເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອຫລົງຫາຍວ່າ ìຈະມີຫລາຍຄົນຕິດຕາມການຊ່ົວອັນຕ່ໍາຊາ້
ຂອງເຂົາ ແລະເພາະເນ່ືອງຈາກຄົນເຫລ່ົານ້ັນເປັນເຫດທາງຂອງຄວາມຈິງຈະຖືກປມາດແລະດ້ວຍໃຈໂລບ
ເຂົາຈະໄດ້ກໍາໄລຈາກພວກທ່ານດ້ວຍກ່າວຄໍາຕົວະ ການລົງໂທດຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີໄດ້ຖືກພິພາກສາດົນນານ
ມາແລ້ວກໍບ່ໍເສີຍຊາ້ຢູ່ ຄວາມຈິບຫາຍທ່ີຈະເກ ດີກັບເຂົານ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ລືມເຂົາî (2ເປໂຕ 2:2).  
 

2. ຢາ່ຟງັພວກເຂາົ: ( 2 ເປໂຕ 2:4-22).  
ເປໂຕກ່າວເຖິງການທ່ີພວກຄຣູສອນປອມເຫລ່ົານ້ັນຈະຕ້ອງຕັດສິນລົງໂທດທ່ີໄດ້ກ່າວປ້ີນຄວາມຈິງ, ເຣ່ືອງນ້ີ
ໄດ້ສອດຄ່ອງກັບຢາໂກໂບທ່ີກ່າວຕັກເຕືອນວ່າ ìພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍຂອງເຮົາເອີຍ, ຢ່າໄດ້ພາກັນເປັນອາຈານ
ຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ເພາະພວກເຈ້ົາກໍຮູ້ແລ້ວວ່າເຮົາທັງຫລາຍທ່ີເປັນຜູ້ສອນນ້ັນ ຈະໄດ້ຮັບການຊງົພິພາກ
ສາຫນັກຫນ່ວງກວ່າຜູ້ອ່ືນî (ຢາໂກໂບ 3:1). ບໍໄ່ດ້ໝາຍຄວາມວາ່ຢາໂກໂບຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເປັນອາຈານ ແຕ່ຫ້າມ
ເປັນພວກຜູ້ສອນປອມທ່ີພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງ ພ້ອມກັນນ້ັນຍັງມີຄວາມໝາຍອີກວາ່ ຫາກເຮົາສອນຜິດໄປ
ຈາກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຫ້ສອນເຮົາກໍຈະຖືກໂທດໜັກກວ່າຜູ້ອ່ືນ, ສ່ວນຄົນຊອບທັມນ້ັນພຣະເຈ້ົາຊງົຊອ່ຍໄວ້ດ່ັງ
ເປໂຕໄດ້ກ່າວເຖິງ ນ້ໍາຖ້ວມໂລກພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຊ່ອຍໂນອາ,   ການທໍາລາຍເມືອງໂຊໂດມ ແລະໂກໂມຣາ 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຊ່ອຍທ່ານໂລດແລະຄອບຄົວໃຫ້ພ້ົນ  ເຣ່ືອງນ້ີເປັນຮູບພາບຂອງຄົນຊອບທັມຈະລອດພ້ົນໃນ
ວັນທ່ີພຣະເຢຊູຄຣດິກັບຄືນມາພິພາກສາ.    ດ້ວຍເຫດນ້ີ ເປໂຕຈ່ຶງຫ້າມຕັກເຕືອນຢ່າງໜັກ ຢ່າຟັງພວກຄຣູ 
ສອນປອມເຫລ່ົານ້ັນ.  
 

3. ເປັນຫຍັງເວົາ້ຫລາຍແທ້:  ( 2 ເປໂຕ 3:1-10)  
ເປໂຕເປັນຫ່ວງຢ້ານວ່າຄຣິສຕຽນຈະຫລົງຫາຍໂດຍຫັນໄປເຊ່ືອຟັງພວກຄຣສູອນປອມຈ່ຶງໄດ້ກ່າວຕັກເຕືອນ
ມາຢ່າງຍືດຍາວ,  ຄຣິສຕຽນຄຶດວ່າຈາກວັນນ້ັນຈົນເຖິງວັນນ້ີພຣະເຢຊູກະຍັງບ່ໍມາຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ຄຣສິຕຽນມີໃຈ
ເສີຍຊ້າ ແລະຫັນໄປຟັງຄວາມພວກສອນປອມ ແລະຄົນທ່ີໄປຟັງເຂົານ້ັນນັບມ້ືຫລົງຫາຍຫລາຍຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ
ຈ່ຶງເປັນຕ້ົນເຫດໃຫ ້ ເປໂຕຂຽນຈົດໝາຍມາອີກ ìພວກທ່ີຮັກເອີຍ, ນ້ີແຫລະ ເປັນຈົດຫມາຍສະບັບທີສອງທ່ີ
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຂຽນມາເຖິງທ່ານທ ງັຫລາຍ ໃນຈົດຫມາຍທັງສອງສະບັບນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ປຸກເຕືອນຈິດໃຈອັນ
ສັດຊ່ືຂອງພວກທ່ານໃຫ້ລະນຶກເຖິງເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ຈ່ືຈໍາຖ້ອຍຄໍາທັງຫລາຍທ່ີພວກຜູ້ທໍານວາຍບໍຣິ 
ສຸດໄດ້ກ່າວໄວ້ເມ່ືອກ່ອນ ແລະຂ້ໍບັນຍັດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 1-2). ດ່ັງນ້ັນໃຜກໍຕາມທ່ີຕ້ັງໃຈຈົດຈ່ໍຕ່ໍ 
ການສະເດັດຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຊ່ອຍຜູ້ນ້ັນໃຫ ້ພ້ົນຈາກການຫລົງຫາຍ ຄືພຣະອົງໄດ້ 
ຊົງຊອ່ຍໂນອາໃຫ້ພ້ົນຈາກນ້ໍາຖ້ວມ   ແລະຊົງຊ່ອຍທ່ານໂລດໃຫ ້ພ້ົນຈາກໄຟໄໝ້ທ ງັສອງຕົວເມືອງໂຊໂດມ 
ແລະໂກໂມຣານ້ັນ. ຄໍາເຕືອນຂອງເປໂຕຍັງສະທ້ອນມາເຖິງຄົນໃນສມັຍນ້ີອີກດ້ວຍ ເພາະວາ່ພວກຄຣູສອນ
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ປອມເຫລ່ົານ້ັນຈະທຽວໄປມາຫາພວກທ່ີເຊ່ືອເປັນຕ້ົນຕໍ ເພ່ືອປ່ຽນແປງຄວາມຄຶດຂອງເຂົາ.      ມັກຈະມີຄໍາ
ຖາມເລ້ືອຍໆວາ່ ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາບ່ໍທໍາລາຍພວກຄຣູສອນປອມເຫລ່ົານ້ີເສັຽ? ເປໂຕໃຫ້ຄໍາຕອບວ່າ ìອົງ   
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງເສີຍຊາ້ໃນເຣ່ືອງພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ ເຫມືອນດ່ັງບາງຄົນຄຶດວ່າຊ້າ   ແຕ່ພຣະ 
ອົງຊົງອົດກ້ັນພຣະທັຍໄວ້ດົນນານເພາະເຫັນແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ   ພຣະອົງບ່ໍຊົງປະສົງທ່ີຈະໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຈິບ
ຫາຍເສັຽ ແຕ່ຊງົປາຖນາທ່ີຈະໃຫ້ຄົນທັງປວງມາເຖິງການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃຫມ່    ວັນຂອງອົງພຣະຜູ ້ເປັນ 
ເຈ້ົາຈະມາເຖິງເຫມືອນດ່ັງຂະໂມຍມາ ໃນວັນນ້ັນທ້ອງຟ້າຈະລ່ວງເສັຽໄປດ້ວຍສຽງດັງກ້ອງສນ່ັນ ໂລກທາດ
ຈະສລາຍໄປດ້ວຍໄຟ ແລະແຜ່ນດິນໂລກກັບສາຣະພັດທຸກສ່ິງຈະໄຫມ້ເສັຽຫມົດî (ຊໍ້ 9-10). ແປວ່າເຫດທີ່
ພຣະອົງຊ້ານ້ັນກໍເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຮັກມະນຸດທັງຫລາຍຈ່ຶງເປີດໂອກາດໃຫ້ເພ້ີມເຕີມເພ່ືອຄົນເຫລ່ົານ້ັນຈະ
ໄດ້ກັບໃຈໃໝ.່  
 

4. ໃນຂະນະທີລ່ຄໍອຍນີຄ້ວນເຮດັແນວໃດ?:  ( 2 ເປໂຕ 3:10-18) 
ພຣະຄັມພີຫລາຍຕອນໄດ້ສອນເຮົາໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດທ່ີຊ່ືສັດບໍຣສຸິດ,   ດໍາເນີນຊວິີດຢູ່ໂດຍປາສຈາກການເຮັດ
ຜິດບາບອັນໃດ ແລະພ້ອມທ່ີຈະເຮັດແຕ່ສ່ິງດີໆທັງນ້ັນ,   ເປໂຕຢ້ໍາອີກວ່າ ìທ່ານທັງຫລາຍຄວນຈະເປັນຄົນ
ຢ່າງໃດ ໃນການດໍາເນີນຊວິີດອັນບໍຣິສຸດແລະການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຈ່ົງຄອຍຖ້າແລະເຮ່ ງັຮີບໃຫ້ວັນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາມາເຖິງ ຊຶງ່ໃນວນັນ້ັນທ້ອງຟ້າຈະຖືກໄຟເຜົາສລາຍໄປ    ແລະໂລກທາດຈະຖືກໄຟຜານສລາຍໄປî (ຂ້ໍ 
10-11).   ຫາກຄຣິສຕຽນທັງຫລາຍພາກັນປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງເປໂຕແລ້ວຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ພົບກັບອົງ
ພຣະເຢຊູໃນສະພາບຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີມາຮັບຜູ້ນ້ັນໄປຢູ່ກັບພຣະອົງ  ແຕ່ຫາກຜູ້ໃດອົດທົນລໍຄອຍບ່ໍ 
ໄດ້ໂດຍຫລົງຈາກທາງແຫ່ງຄວາມຈິງການລໍຄອຍແບບເຄ່ິງທາງຜູ້ນ້ັນກໍຈະເສັຽເວລາໄປຊ່ືໆ  ເພາະວ່າຜູ້ນ້ັນ
ຈະໄດ້ພົບກັບອົງພຣະເຢຊູໃນຖານະຜູ້ຕັດສິນ.   ມັດທາຍ 25 ໄດ້ບັນທຶກຄໍາອຸປະມາເຣ່ືອງສາວປອດສິບຄົນ  
ມີຫ້າຄົນຂາດຄວາມອົດທົນ ແລະອີກຫ້າຄົນມີຄວາມອົດທົນ   ພວກຫ້າຄົນທ່ີອົດທົນນ້ີກໍໄດ້ຮັບເອົາເຈ້ົາບ່າວ
ຂອງຕົນສົມຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງເຂົາ ດ້ວຍເຫດນ້ີມັດທາຍຈຶງ່ກ່າວວ່າ ìເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈົງ່ເຝ້ົາຣະ 
ວັງຢູ່  ເພາະທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຈັກວນັຫລືໂມງນ້ັນî (ມັດທາຍ 25: 13).  
 
ເປໂຕລົງທ້າຍຈົດໝາຍດ້ວຍການອວຍພອນວ່າ   ìເພາະເຫດນ້ັນພວກທ່ີຮັກເອີຍ,   ເມ່ືອພວກທ່ານຮູ້ເຣ່ືອງ
ນ້ີກ່ອນແລ້ວກໍຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ເພາະຢ້ານວ່າພວກທ່ານຈະຫລົງໄປເຮັດຜິດ   ຕາມການຜິດຂອງຄົນຂາດສິນ
ທັມເຫລ່ົານ້ັນ    ແລະທ່ານທັງຫລາຍຈະຕົກເສັຽຈາກຄວາມຫນັກແຫນ້ນຫມ້ັນຄົງຂອງຕົນແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານທັງ 
ຫລາຍຈະເຣີນຂ້ຶນໃນພຣະຄຸນແລະໃນຄວາມຮູ້ ຊຶງ່ມາຈາກ  ພຣະເຢຊູຄຣິດອົງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ໂຜດ
ໃຫ້ພ້ົນຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ພຣະກຽດຈ່ົງມີແດ່ພຣະອົງນ້ັນທັງໃນປັດຈຸບັນແລະຕລອດໄປເປັນນິດ ອາແມນî 
(ຂໍ ້17-18).  
 

ຄໍາຖາມ 
 
1. ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດເມ່ືອມີຄົນມາບອກທ່ານວ່າ ພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມາມ້ືນ້ັນ ຫລືມືນ້ີ? 
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2. ທ່ານຈະວ່າແນວໃດເມ່ືອຄົນມາບອກວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍມາແລ້ວ? 

3. ທ່ານເຂ້ົາໃຈບ່ໍວາ່ເປັນຫຍັງພຣະອົງຄືນານມາແທ້? 

4. ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດເພ່ືອຈະບ່ໍຫລົງທາງຈາກຄວາມເຊືອ່? 

5. ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດແດ່ໃນຂະນະທ່ີລໍຖ້າພຣະເຢຊູກັບຄືນມາ? 

         ດຣ. ຫຸມພັນ  ວົງສຸຣດິທ໌ 
 


