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ບດົຮຽນທີ 1

ການດາໍເນນີຊວີດິແບບຄຣສິຕຽນ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຢາໂກໂບ ບົດທີ 1

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຢາໂກໂບ ບົດທີ 1

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄວາມເຊ່ືອທີ່ແທ້ຈິງ ແມ່ນຕ້ອງສະແດງອອກໃນການກະທໍາຂອງຊີວິດ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງຊີວິດຄຣິສຕຽນອອກ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນແລ້ວບ່ໍ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອພິສູດຄວາມຈິງວ່າ ການສະແດງອອກຂອງເຮົາແມ່ນຊີວິດຄຣິສຕຽນຢ່າງ

ແທ້ຈິງ.

ຄາໍນາໍ

ຫລາຍປີຜ່ານມາ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນອາຈານຄົນນ່ຶງກ່າວເຖິງຜ້ ູຍິງທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງລາວວ່າ ຕໍາຣວດໄດ້

ພົບສົບຂອງຜ້ ູຍິງ ຄົນນ້ັນທີ່ບ້ານຂອງລາວເອງ. ອາຈານກໍຮີບໄປທັນທີ ເພາະວ່າຫລາຍວັນແລ້ວທີ່ບ່ໍໄດ້ຍິນ

ຂ່າວຈາກລາວ. ເມ່ືອໄປເຖິງແລ້ວຕໍາ ຣວດຄົນນ່ຶງທີ່ກໍາລັງທໍາການສືບສວນຢ່ ູ ກໍພົບແກ້ວຢາຢ່ ູປະມານ 75

ຊະນິດ ທີ່ບ່ໍໄດ້ໃຊ້. ລາວໄດ້ໄປພົບທ່ານໝໍເປັນປະຈໍາ, ທ່ານໝໍກໍສ່ັງຢາໃຫ້ລາວທຸກຄ້ັງ. ແຕ່ເວລາເອົາຢາ

ມາແລ້ວລາວບ່ໍຍອມກິນ. ລາວກາຍເປັນຜ້ ູສະສົມຢາ. ໃນບົດທໍາອິດຂອງ

ຢາໂກໂບນ້ີ, ພວກເຮົາຈະມາເວົ້ານໍາກັນກ່ຽວກັບການອ່ານພຣະຄັມພີ ແຕ່ບ່ໍມີການກະທໍາ. ການກະທໍາຢ່າງ

ນ້ັນແມ່ນການກະ ທໍາຂອງຄົນໂງ່ ແລະກໍທໍາໃຫ້ເສັຍຊີວິດໄປ ເໝືອນຜ້ ູຍິງທີ່ສະສົມຢາແຕ່ບ່ໍຍອມກິນຢາ.

1.ຈາກຄວາມສງົສຍັກາຍມາເປນັຄວາມເຊືອ່: ( ຢາໂກໂບ 1:1)

ຢາໂກໂບ, ອ້າຍນ້ອງຕ່າງພ່ໍກັບພຣະເຢຊູ, ຖ້າເບ່ິງຄັກໆແລ້ວ ແມ່ນຜ້ ູຂຽນຈົດໝາຍສະບັບນ້ີ. ຢາໂກໂບ

ເປັນຜ້ ູນ່ຶງໃນຈໍານວນ ນ້ອງຊາຍຂອງພຣະເຢຊູໃນມາຣະໂກ 6:3. ເພິ່ນບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອພຣະເຢຊູ, ແຕ່ວ່າຫລັງຈາກ

ການຄືນພຣະຊົນແລ້ວ, ພຣະເຢຊູໄດ້ ປາກົດຕົວແກ່ເພ່ິນ ແລ້ວເພ່ິນຈ່ຶງມີຄວາມເຊ່ືອ (1ໂກຣິນໂທ 15:7)

ໂປໂລກໍໄດ້ກ່າວເຖິງເພ່ິນວ່າເປັນນ້ອງຊາຍຂອງພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາ (ຄາລາເຕັຍ 1:19) ແລະກໍຍັງກ່າວ ເຖິງ

ການເປັນຜ້ ູນໍາໃນ ຄຣິສຕະຈັກອີກດ້ວຍ. (ຄາລາເຕັຍ 2:9; 12) ແລະກໍຍັງໄດ້ເຫັນວ່າເພ່ິນເປັນຜ້ ູ ນໍາຢ່ ູທີ່ເຢຣູ

ຊາເລັມດ້ວຍ (ກິຈການ 15:13)

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຫັນປ່ຽນຫົວໃຈທີ່ມີຄວາມສົງສັຍໃຫ້ກັບກາຍມາເປັນຜ້ ູທີ່ຖ່ອມໃຈ ແລະກາຍມາເປັນຜ້ ູ

ຕິດຕາມພຣະອົງ ໃນນ້ີກໍມີ ຢາໂກໂບແລະໂປໂລດ້ວຍ. ບ່ໍມີຜ້ ູໃດທີ່ຈະຢ່ ູເໜືອພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ ໄດ້.

ຢາໂກໂບບ່ໍແມ່ນແຕ່ເປັນນ້ອງຊາຍຂອງພຣະ ເຢຊູເທົ່ານ້ັນ ທ່ານຍັງເປັນຜ້ ູຮ່ວມຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ.
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ຈົດໝາຍສະບັບນ້ີ ແມ່ນຂຽນໄປເຖິງຄົນຢິວຄຣິສຕຽນທີ່ກະຈັດກະຈາຍຢ່ ູທົ່ວໄປ. ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ປະເຊີນ

ກັບການທ້າທາຍ ຫລາຍຢ່າງ, ປະເຊີນກັບການຖືກແບ່ງແຍກ, ປະເຊີນກັບຄວາມເຊ່ືອຕ່າງໆ.

2. ຈົງ່ຍດຶໝັນ້: ( ຢາໂກໂບ 1:2-4)

ຄົນຢິວທັງຫລາຍໄດ້ພົບຄວາມຫຍ້ ຸງຍາກກໍເພາະວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາຢ່ ູຖ້າມກາງຄົນຕ່າງຊາດ. ການທ້າທາຍທີ່

ໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດກໍ ຄືືການທ້າທາຍກັບຄົນຢິວດ້ວຍກັນ. ຄຣິສຕຽນທຸກວັນນ້ີກໍມີບັນຫາກັບຄົນ ຕົນເອງຫລາຍ

ກວ່າຈະມີບັນຫາກັບຄົນພາຍນອກ.

ຂ້ໍ 2, ”ພ່ີນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍເອີຍ, ເມ່ືອພວກທ່ານປະສົບການທົດລອງຕ່າງໆ ຈ່ົງຖືວ່າເປັນເຣ່ືອງ

ໜ້າຍິນດີທີ່ສຸດ” ການທົດລອງເປັນສ່ິງທີ່ຫລີກລຽງບ່ໍໄດ້. ພວກເຮົາອາດຈະພົບການທົດ ລອງແບບຕ່າງໆກັນ

ໄປເຊ່ັນ: ຄວາມເຈັບປ່ວຍ, ການ ປະຕິເສດ, ຄວາມໂສກເສ້ົາ, ການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ, ການຫາເຣ່ືອງຢ່າງ

ແຮງ…. ການທົດລອງນ້ີ ບ່ໍແມ່ນການລົງໂທດແຕ່ແມ່ນ ໂອກາດດີໃນການ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອຂອງ

ພວກເຮົາເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ. ຢາໂກໂບໜູນໃຈພວກເຮົາໃຫ້ຕ້ອນຮັບດ້ວຍຄວາມ ຍິນດີ. ຈ່ົງຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມ

ເຊ່ືອ ເພ່ືອຄວາມເຊ່ືອຈະໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເຣັດແລະຄົບຖ້ວນ.

3. ເມືອ່ຂາດສະຕປິນັຍາ: ( ຢາໂກໂບ 1:5-8 )

ຫລາຍຄ້ັງຄາວພວກເຮົາມັກຈະພົບກັບບັນຫາທີ່ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຄາດຄິດໃວ້ກ່ອນ. ເມ່ືອສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນເກີດຂ້ຶນ

ມາພວກເຮົາຈະ ເຮັດຢ່າງໃດ? ຢາໂກໂບໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າໃຫ້ທູນຂໍສະຕິປັນຍາຈາກ ພຣະເຈ້ົາ.ດ້ວຍ

ຄວາມເຊ່ືອຢ່າສົງສັຍ.

ຢາໂກໂບໄດ້ອະທິບາຍເພ້ີມໃນ 3:13-18 ກ່ຽວກັບສະຕິປັນຍາວ່າມີ 2 ຢ່າງຄື:

1. ສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈ້ົາ - ແມ່ນປັນຍາທີ່ສະແດງອອກໃນການປະພຶດດີ, ມີໃຈອ່ອນສຸພາບ,

ມີຈິດໃຈອ່ອນ ນ້ອມຖ່ອມຕົນ, ບ່ໍໜ້າຊ່ືໃຈຄົດ, ມັກສງົບສຸກ, ມີຄວາມເມດຕາ.

2. ສະຕິປັນຍາຈາກໂລກ- ແມ່ນປັນຍາທີ່ມີໃຈອິດສາຣິສຍາ, ມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງໂອ້ອວດ, ກ່ໍຄວາມ

ວຸ້ນວາຍແຕກພັກ ແຕກພວກ ປັນຍາຢ່າງນ້ີບ່ໍແມ່ນມາຈາກເບ້ືອງເທິງ.

1) ຢາ່ໂອອ້ວດໃນວດັຖຸສິງ່ຂອງ: ( ຢາໂກໂບ 1:9-11 )

ຄົນໃດທີ່ໂອ້ອວດໃນວັດຖຸສ່ິງຂອງ ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຄົນນ້ັນເປັນຄົນໂງ່. ຢາໂກໂບຕັກເຕືອນພວກເຮົາວ່າ

ຄຣິສຕຽນບ່ໍຄວນ ທີ່ຈະໂອ້ອວດໃນວັດຖຸສ່ິງຂອງ ເພາະວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ ແມ່ນສ່ິງຂອງທີ່ຢ່ ູໄດ້ພຽງຊ່ົວຄາວ

ເທົ່ານ້ັນ. ເພ່ິນປຽບທຽບໃສ່ກັບດອກ ຫຍ້າແລະຄວາມງາມຂອງ ມັນໆຈະຫ່ຽວແຫ້ງໄປໃນເວລາອັນສ້ັນໆ.
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2) ຈົງ່ອດົທນົຕໍກ່ານລໍລ້ວງ: ( ຢາໂກໂບ 1:12-18 )

ຊາຕານພະຍາຍາມທີ່ຈະຫລອກລວງພວກເຮົາ, ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາຫາກຫລົງກົນຫລອກລວງແລ້ວ ປາຍທາງ

ກໍຄືຄວາມຕາຍ. ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຫລອກລວງຜ້ ູໃດຈັກເທື່ອ. ຄົນທີ່ຖືກລ້ໍລວງນ້ັນແມ່ນກິເລດ ຕັນຫາໃນຕົວຂອງ

ເຂົາເອງທີ່ຊັກນໍາເຂົາ. ເມ່ືອມີຕັນ ຫາແລ້ວກໍຈະເຮັດບາບ ແລະເມ່ືອມີບາບແລ້ວກໍ ຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ.

ຢາໂກໂບເຕືອນວ່າ ”ພ່ີນ້ອງທີ່ຮັກຂອງເຮົາເອີຍ, ຢ່າໄດ້ຫລົງຜິດໄປ. ການປະທານອັນດີທຸກຢ່າງ ແລະ

ຂອງປະທານອັນດີເລີດທຸກຢ່າງຍ່ອມມາແຕ່ທາງເທິງ…(1:16-17) ຄຣິສຕຽນຕ້ອງຢູ່ຫ່າງໆ ຈາກການ

ຫລອກລວງ. ພຣະເຢຊູສອນພວກເຮົາ ໃຫ້ພວກເຮົາອະທິຖານຢ່ ູເລ້ືອຍໆ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະ ບ່ໍໄດ້ຕົກເປັນ

ເຫຍ່ືອຂອງການລ້ໍລວງ.

3) ຄາໍສັງ່ຂອງໝຈໍະບໍເ່ປນັປໂຢດອັນໃດເລຍີ, ຖາ້ພວກເຮາົຫາກບໍກ່ນິຢາ: ( ຢາໂກ

ໂບ 1:19-27 )

ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນກົດບັນຍັດແຫ່ງເສຣີພາບ. ຊີວິດຈະມີ: ເອກຣາດ, ເສຣີພາບ, ການໃຫ້ອະພັຍ.

ກົດບັນຍັດຫລື ຣະບຽບອັນໃດກໍຕາມຈະບ່ໍມີຜົນປໂຢດຫຍັງໝົດຖ້າພວກເຮົາຫາກບ່ໍປະຕິບັດ.

ພວກເຮົາທັງຫລາຍຢ່ ູໃນໂລກແຫ່ງຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ. ແຂ່ງຂັນກັນສ້າງຊ່ືສຽງ, ແຂ່ງຂັນກັນສ້າງອາວຸດ,

ແຂ່ງຂັນກັນສ້າງ ວັດຖຸ ເພ່ືອຫລອກລວງມະນຸດໃຫ້ຫລົງທາງຈາກພຣະເຈ້ົາ. ການຢ້ານລ່ືນຢ້ານເຫລືອ, ການ

ອິດສາບັງບຽດເກີດຂ້ຶນທຸກມຸມທຸກ ແຈ ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນຕົກເປັນເຫຍ່ືອສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ. ເຮັດຢ່າງໃດພວກ

ເຮົາຈ່ຶງຈະຫລີກລ້ຽງຈາກອໍານາດຂອງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້? (1)ຖ່ອມຕົວແລ້ວເຂ້ົາ ມາຫາພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ

(2)ສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ (2ຕີໂມທຽວ 3:16)

ຂ້ໍ 22 ”ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງກາຍເປັນຜ້ ູຂັບຕາມພຣະທັມນ້ັນ ບ່ໍແມ່ນເປັນແຕ່ພຽງຜ້ ູໄດ້ຍິນເທົ່ານ້ັນ ຊ່ຶງ

ເປັນການລ້ໍລວງຕົນ ເອງ” ພຣະຄັມພີໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງເຖິງຄົນທີ່ໄດ້ຟັງແລ້ວແຕ່ບ່ໍປະຕິບັດຕາມ ປຽບເໝືອນ

ຄົນທີ່ແຍງກະຈົກແລ້ວກໍລືມໄປວ່າໜ້າ ຂອງຕົນເອງເປັນແນວໃດ. ແຕ່ຜ້ ູທີ່ປະພຶດປະຕິບັດຕາມ ຜ້ ູນ້ັນກໍຈະມີ

ຄວາມສຸກ.

ແຕ່ຖ້າຜ້ ູໃດຄຶດວ່າຕົນເອງເປັນຄົນມີສິນທັມແລະບ່ໍໄດ້ຫ້າມລ້ີນຂອງຕົນ ແຕ່ລ້ໍລວງຕົນເອງ ສິລທັມ ຂອງຄົນ

ນ້ັນກໍບ່ໍມີປໂຢດ. ສິລທັມທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຄືຊ່ວຍເຫລືອ ຄົນທີ່ຂັດສົນ ແລະຄົນທີ່

ຈໍາເປັນທີ່ສຸດ. (1:26-27)

ຄາໍແນະນາໍແລະພາກປະຕິບດັ

ຢາໂກໂບກ່າວເຖິງຫລາຍຢ່າງໃນບົດທີ 1 ນ້ີ - ການທົດລອງ, ສະຕິປັນຍາ, ການຖ່ອມຕົວ,

ຄວາມຮັ່ງມີ, ການ
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ຫລອກ ລວງການເວົ້າ…….ເມ່ືອເບ່ິງແລ້ວຈະເຫັນໄດ້ວ່າຄົນທີ່ເຊ່ືອນ້ັນບ່ໍແມ່ນຄົນທີ່ເວົ້າເກ່ັງ, ສອນເກ່ັງເທົ່າ

ນ້ັນ, ແຕ່ຄົນທີ່ມີ ຄວາມເຊ່ືອທີ່ແທ້ຈິງນ້ັນ ແມ່ນຄົນທີ່ສໍາແດງຊີວິດຕົວຈິງທາງດ້ານການປະຕິບັດ.

ຄາໍຖາມ:

1. ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງການທົດລອງໃນຂ້ໍ 2 ແລະ ການຫລອກລວງ ຢ່ ູໃນຂ້ໍ 13?

2. ການເນ້ັນໜັກຂອງຢາໂກໂບກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ ແລະຄໍາສອນຂອງໂປໂລມີການຂັດແຍ້ງກັນບ່ໍ ທີ່

ສອນວ່າເຊ່ືອພຣະ

ເຢຊູພຽງເທົ່ານ້ັນ?

3. ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານໆປະຕິບັດກັບຄົນທຸກຍາກ ແລະຄົນທີ່ຮັ່ງມີ ແຕກຕ່າງກັນບ່ໍ?

4. ທ່ານເຄີຍໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການປ່າວປະກາດໃນເຂດຂອງທ່ານບ່ໍ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ



6

ບດົຮຽນທີ 2

ຖາ້ເຈົາ້ເປນັຄຣສິຕຽນທີ່ແທ້ຈິງ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຢາໂກໂບ ບົດທີ 2

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຢາໂກໂບ ບົດທີ 2

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ແທນທີ່ຈະສະແດງອອກໃນການເຊ່ືອສາສນາ, ຄຣິສຕຽນຄວນສະແດງ

ອອກໃນການກະ ທໍາດ້ວຍຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາຕ່ໍມວນຊົນທົ່ວໆໄປ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມເຊ່ືອທີ່ໃຊ້ການບ່ໍໄດ້?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະພິສູດເຖິງການກະທໍາຂອງພວກເຮົາຕ່ໍມວນຊົນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຄວາມ

ເຊ່ືອທີ່ພວກເຮົາ ມີຢ່ ູ.

ຄາໍນາໍ

ຫລັງຈາກທີ່ຍານາງ ທີລລີ ແລະຄອບຄົວຂອງລາວໄດ້ກັບຈາກການໄປປ່າວປະກາດທີ່ປະເທດເກົາຫລີ ແລ້ວ

ເພ່ິນແລະຄອບ ຄົວກໍຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາຄົງຈະໃຊ້ເພ່ິນພາຍໃນປະເທດອີກ. ທີ່ເມືອງ ອາລິງຕັນ,ຣັດເທັກຊັສ,

ເພ່ິນແລະໝູ່ກໍພາກັນເລ້ີມຕ້ົນປ່າວ ປະກາດອີກ.

ການປ່າວປະກາດທີ່ເມືອງອາລິງຕັນໄດ້ເກີດຂ້ຶນແລ້ວໂດຍຄວາມເຊ່ືອຂອງຍານາງ ທລີລີ ທີ່ຄຣິສຕະຈັກ

ເຟິສບັບຕິສ. ດ້ວຍ ການນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ການປ່າວປະກາດທີ່ເມືອງອາລິງຕັນຈ່ຶງຢືນຢ່ ູເຖິງ

ປັດຈຸບັນນ້ີ.

ການປ່າວປະກາດທີ່ເມືອງອາລິງຕັນໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່? ໃນປີ 2009.

 ນະມັສການ 294 ຄ້ັງ ສະເລ່ັຍຜ້ ູເຂ້ົາຮ່ວມ 4200 ; ມີຜ້ ູຕັດສິນໃຈຮັບເຊ່ືອ 140 ຄົນ

 ຮຽນພຣະຄັມພີຕາມບ້ານ, ຕາມອາພາດເມັນ, ຕາມໂມບີລໂຮມ ແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆຕາມທີ່ມີ

ໂອກາດ.

 ຊ່ວຍເຫລືອເດັກນັກຮຽນ ຫລັງຈາກເລີກໂຮງຮຽນ 1126 ຄ້ັງ

 ຊ່ວຍເຫລືອງານດ້ານສັງຄົມ 6959 ຄ້ັງ, ພາໄປກວດແຂ້ວ, ໄປພົບແພດ, ແລະຍົກຍ້າຍຕ່າງໆ

33285 ຄ້ັງ.

ຄຣິສຕະຈັກອາລິງຕັນ, ຣັດເທັກຊັສເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃນການທໍາງານຂອງພຣະເຈ້ົາແລະກໍຍັງເປັນ

ການສະແດງເຖິງ ຄວາມເຊ່ືອຢ່າງແທ້ຈິງ.

1.ຄວາມບາບຂອງການລາໍອຽງ: ( ຢາໂກໂບ 2:1-7 )

ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູ, ພິເສດແລ້ວແມ່ນບົດເທສນາຢ່ ູເທິງພູເຂົາ (ມັດທາຍ 5-7), ພວກເຮົາຈະ

ໄດ້ເຫັນໃນບົດ
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ຮຽນນ້ີ. ພຣະເຢຊູ ແລະຢາໂກໂບ ໄດ້ຄິດເຖິງຄົນທີ່ທຸກຍາກ ແລະເພ່ິນກໍໄດ້ເຫັນຄຸນຄ່າເທົ່າທຽມກັນ

ພ້ອມທັງພຣະພອນກໍ ໄດ້ຮັບເໝືອນກັນ. (ມັດທາຍ 5:3). ພວກເພ່ິນໄດ້ສອນເຖິງ

ຄວາມຊອບທັມທີ່ແທ້ຈິງ ຊ່ຶງເປັນຄວາມຊອບທັມທີ່ພວກນັກສາສນາທໍາກັນ. (ມັດທາຍ5:20).

ພຣະຄັມພີບອກວ່າ

ຢ່າ ລໍາອຽງ ແຕ່ກໍຍັງມີຫລາຍໂບດທີ່ຍັງຈໍາແນກແຍກແຍະ. ການນຸ່ງຖື, ການດໍາຣົງຊີວິດ, ການທໍາງານ ຍັງ

ມັກເຫັນຢ່ ູທົ່ວໄປ, ບາງຄ້ັງກໍຍັງເຫັນຈາກຕົວອາຈານເອງ ຖ້າເຫັນຄົນທີ່ນຸ່ງເຄ່ືອງບ່ໍງາມແດ່ ກໍບ່ໍຢາກໄປໄກ້.

ຖ້າເຫັນຄົນທີ່ນຸ່ງເຄ່ືອງງາມໆ ກໍມັກ ຈະເຊີນໃຫ້ນ່ັງທາງໜ້າ ເວົ້າຈາຕ້ອນຮັບອ່ອນຫວານ ເຊ້ືອເຊີນໃຫ້ເປັນ

ສະມາຊິກຢ່າງໄວວາ. ນ້ີແມ່ນການສະແດງອອກຂອງ ຄວາມເປັນຄົນໜ້າໄຫວ້ຫລັງຫລອກ.

ຢາໂກໂບຕັກເຕືອນພ່ີນ້ອງທີ່ຢ່ ູໃນອົງພຣະຄຣິດວ່າ ”ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກຄົນຍາກຈົນໃນໂລກນ້ີໃຫ້

ກາຍເປັນຄົນຮັ່ງມີໃນ ຄວາມເຊ່ືອແລະໃຫ້ເປັນຜ້ ູຮັບແຜ່ນດິນ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ວ່າຈະປະທານ ໃຫ້ແກ່

ຄົນທັງຫລາຍທີ່ຮັກພຣະອົງ” (2:5)

ເມ່ືອກ່າວເຖິງຄຣິສຕະຈັກແລ້ວ, ຄົນທຸກມີຈໍານວນຫລາຍກວ່າຄົນຮັ່ງມີ, ຄໍາວ່າທຸກ ແມ່ນຂາດເຂີນ

ຝ່າຍພຣະວິນຍານ. ໃນ ມັດທາຍ 5:3 ”ຜ້ ູໃດທີ່ຍາກຈົນຝ່າຍຈິດວິນຍານກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າແຜ່ນດິນ ສວັນ

ເປັນຂອງຜ້ ູນ້ັນ” ໝາຍຄວາມວ່າຜ້ ູທີ່ຂາດ ເຂີນຈະຫິວກະຫາຍ, ຜ້ ູນ້ັນຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການ ຕ້ອນຮັບ

ເອົາພຣະທັມ, ຮັບຜິດຊອບໃນຄວາມພ້ົນທີ່ຕົນເອງມີ, ຕ້ັງໃຈຮັບ ໃຊ້ຢ່ ູຕລອດເວລາ.

2. ບນັຍດັຂໍໃ້ຫຍ:່ ( ຢາໂກໂບ 2:8-13 )

ຜ້ ູທີ່ມີຄວາມເຊ່ືອທີ່ແທ້ຈິງ ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດບັນຍັດຂ້ໍໃຫຍ່ນ້ີໃຫ້ໄດ້. ”ຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນ

ເອງ” ເປັນບັນຍັດ ທີ່ຍ່ິງໃຫຍ່ໃນພຣະຄັມພີ, ເປັນບັນຍັດຂອງຜ້ ູປະກາດພຣະທັມ.

ໂປໂລ: ”ຢ່າເຮັດສ່ິງໃດໃນທາງຊິງດີຫລືຖືດີກັນ ແຕ່ຈ່ົງຖ່ອມໃຈລົງຖືວ່າຄົນອ່ືນດີກວ່າຕົນ” (ຟີລິບປອຍ 2:3-

4)

ພຣະເຢຊູ: ”ເຮົາໃຫ້ບັນຍັດໃໝ່ໄວ້ແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ ຄືໃຫ້ພວກເຈ້ົາຮັກກັນແລະກັນ ເຮົາຮັກເຈ້ົາທັງ ຫລາຍ

ມາແລ້ວຢ່າງໃດ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງຮັກກັນແລະກັນດ້ວຍຢ່າງນ້ັນ. ຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍມີຄວາມຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ

ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ຄົນທັງປວງກໍຈະ ໄດ້ຮູ້ວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນສາວົກຂອງເຮົາ.” (ໂຢຮັນ 13:34-35)

ການລໍາອຽງແມ່ນການກະທໍາບາບ. ການປະຕິບັດພຣະບັນຍັດກໍຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຖ້າເຮົາ ຫາກ

ຂາດຂ້ໍໃດຂ້ໍນ່ຶງເຮົາ ຜິດທັງໝົດ. ເຮົາບ່ໍຄວນຈະເລືອກເອົາຂ້ໍທີ່ເຮົາມັກແລ້ວນໍາມາປະຕິບັດ ສ່ວນຂ້ໍທີ່ບ່ໍມັກ

ແມ່ນບ່ໍກ່າວເຖິງເລີຍ. ຢ່າງນ້ີກໍແມ່ນ ການລໍາອຽງ.

3. ຄວາມເຊືອ່ ແລະ ການປະຕບິດັ: ( ຢາໂກໂບ 2:14-26 )
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ປ້ຶມຂອງທ່ານ ຈັກ ໂຄລຊັນ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນນ່ຶງວ່າ ”ສາສານາກໍາລັງມີບາດກ້າວອັນດີ, ມີຄົນຕັດສິນໃຈ

ເຊ່ືອຫລາຍຂ້ຶນ ” ທ່ານໂຄລຊັນ ໄດ້ຖືກສໍາພາດໂດຍນັກຂ່າວໂຮນລັງວ່າ: ”ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານ ປ້ຶມຂອງ

ທ່ານຊ່ຶງວ່າ ຄົນອະເມຣິກັນໄດ້ພາກັນ ຮັບເອົາພຣະເຈ້ົາ ແລະກໍບັງເກີດໃໝ່ເປັນຈໍານວນ ຫລວງຫລາຍ…..

ແຕ່ພວກເຮົາກໍຍັງພົບວ່າ ການທໍາແທ້ງຍັງເພ້ີມຈໍາ ນວນຂ້ຶນຢ່ ູເລ້ືອຍໆ, ບັນຫາ ຄອບຄົວກໍເພ້ີມຂ້ຶນ,

ຄະດີຂ້າກັນ-ຂ່ົມຂືນ-ປຸ້ນຈ້ີ ກໍຍັງເພ້ີມຂ້ຶນຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ. ທ່ານເວົ້າໄດ້ຢ່າງ ໃດວ່າ ມີຫລາຍຄົນໄດ້ບັງເກີດໃໝ່

ທັງໆທີ່ສັງຄົມຍັງເປິະເປ້ືອນຢ່ ູ? ”

ທົ່ວໂລກເຫັນວ່າປະເທດອະເມຣິກາເປັນປະເທດຄຣິສຕຽນ. ແຕ່ວ່າການກະທໍາແລ້ວ ບ່ໍປະຕິບັດເໝືອນຄຣິສ

ຕຽນ. ເມ່ືອເປັນ

ດ່ັງນ້ີເຮັດໃຫ້ການປ່າວປະກາດຊັກຊ້າຫລືວ່າຢຸດຊະງັກ. ຢາໂກໂບສອນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ຄວາມເຊ່ືອທີ່ບ່ໍມີ

ການປະຕິບັດແມ່ນ

ຄວາມເຊ່ືອທີ່ຕາຍແລ້ວ. ຖ້າພຣະເຢຊູຢ່ ູໃນຕົວເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄຸນລັກສນະເໝືອນພຣະອົງ.

ຖ້າທ່ານຢາກຮູ້ຈັກທັມຊາດທີ່ແທ້ຈິງຂອງໝາ ໃຫ້ເອົາແມວໄປວາງໄວ້ຕ່ໍໜ້າຂອງມັນ. ຖ້າທ່ານຢາກ ຮູ້ວ່າຜ້ ູ

ໃດມີຄວາມເຊ່ືອ ທີ່ແທ້ຈິງໃຫ້ເບ່ິງການກະທໍາຂອງເຂົາ ເວລາເຫັນຄົນຕ້ອງການໆຊ່ວຍເຫລືອ ເຂົາຈະເຮັດ

ຢ່າງໃດ.

ຢາໂກໂບກ່າວເຖິງຄວາມເຊ່ືອອີກວ່າ ” ຝ່າຍພວກເຈ້ົາກໍເຊ່ືອຕ້ີວ່າມີພຣະເຈ້ົາແຕ່ອົງດຽວນ້ັນກໍດີຢ່ ູແລ້ວ

ສ່ວນຜີຮ້າຍກໍເຊ່ືອ ເໝືອນກັນ ແລະຢ້ານຈົນຕົວສ່ັນ” (2:19)

ອັບຣາຮາມມີຄວາມເຊ່ືອເພ່ິນໄດ້ຖວາຍລູກຊາຍໃຫ້ເປັນເຄ່ືອງບູຊາ (ປຖກ. 22). ນາງຣາຮາບເປັນໂສເພນີ

ແຕ່ມີຄວາມເຊ່ືອ ໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອນັກສືບສອດແນມຊາວເຮັບເຣີ 2 ຄົນ. (ໂຢຊວຍ 2) ຄວາມເຊືອ່ທີແ່ທຈ້ງິ

ຕ້ອງມກີານປະຕບິັດ.

ມັດທາຍ 25:31-46 ພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການແຍກແກະແລະແບ້ອອກຈາກກັນ. ນ້ີພຣະອົງກໍໝາຍ

ຄວາມວ່າ ຄວາມ ເຊ່ືອຈິງແລະຄວາມເຊ່ືອປອມ. ອັບຣາຮາມກະທໍາໄປບ່ໍແມ່ນເຮັດໃຫ້ຖືກນ້ໍາພຣະທັຍພຣະ

ເຈ້ົາແຕ່ເພ່ິນເຮັດໄປເພາະຄວາມ ເຊ່ືອ.

ຄວາມຫມາຍແລະພາກປະຕບິດັ

ໃນຢາໂກໂບບົດທີ 2 ນ້ີ ເຮົາຈະເຫັນຄວາມເຊ່ືອທີ່ຈະແຈ້ງວ່າຄືອັນໃດ. ”ຄວາມເຊ່ືອທີ່ບ່ໍມີ

ການປະຕິບັດກໍບ່ໍມີ ປໂຍດ. ” (2:20) ”ຄວາມເຊ່ືອທີ່ບ່ໍມີການປະຕິບັດກໍເປັນຄວາມເຊ່ືອທີ່ຕາຍແລ້ວ.”

(2:26)
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ຄາໍຖາມ:

1. ຕົວຢ່າງທີ່ທ່ານມັກຫລາຍທີ່ສຸດໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຄືອັນໃດ?

2. ແມ່ນຫຍັງຄື ”ບັນຍັດຂ້ໍໃຫຍ່” ທີ່ຄົບຖ້ວນ (ຢາໂກໂບ 2:8). ຂ້ໍນ້ີກ່ຽວພັນກັບພຣະບັນຍັດ 10 ປະການບ່ໍ?

3. ອ່ານ ໂຣມ 1:17 ແລະອ່ານ ຢາໂກໂບ 2:24 ສົນທະນາ

4. ຍັງມີຄົນທີ່ທ່ານບ່ໍຢາກໃຫ້ເຂົາມານະມັສການກັບຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຢູ່ບ່ໍ?

5. ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນແມ່ນພວກໃດ? ຖ້າຢ່າງນ້ັນ ທ່ານຈະແບ່ງປັນຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທີ 3

ຄາໍເວົາ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມເຊືອ່-ຫລບືໍສ່ະແດງອອກ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຢາໂກໂບ 3:1-12

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຢາໂກໂບ 3:1-12

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄໍາເວົ້າມີພລັງແລະການຮັບໃຊ້ກໍເປັນເຄ່ືອງໝາຍຂອງຄວາມເຊ່ືອ

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານໄດ້ສໍາແດງອອກເຖິງຄວາມເຊ່ືອຫລືບ່ໍ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ນຫຍັງຄືຄໍາເວົ້າແລະຄໍາທີ່ຂຽນໄວ້ກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອ

ຂອງພວກເຮົາ.

ຄາໍນາໍ

ໃນບົດທີ 2 ຢາໂກໂບເຖິງການລໍາອຽງ ເພາະການລໍາອຽງແມ່ນການກະທໍາບາບ. ແລະເພ່ິນກໍຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງ

ຄວາມເຊ່ືອແລະ ການປະຕິບັດ, ຊ່ຶງເປັນສ່ິງສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບຄຣິສຕຽນ. (2:14-26) ຫລັງຈາກນ້ັນເພ່ິນກໍ

ໄດ້ຫັນມາເວົ້າເຖິງເຣ່ືອງການເວົ້າ ຊ່ຶງເວລາເປີດຫົວຂ້ໍຈົດໝາຍໃນບົດທີ 1 ເພ່ິນກໍໄດ້ກ່າວເຖິງໜ້ອຍນ່ຶງ.

(1:26) ແລະ (1:19) ເປັນຄໍາເຕືອນສໍາລັບຄຣິສຕຽນ ທຸກຄົນ ”ຈ່ົງໄວໃນການຟັງ ຈ່ົງຊ້າໃນການເວົ້າ.” ໃນ

ວັນນ້ີ ພວກເຮົາຈະມາຮຽນຮູ້ດ້ວຍກັນໃນຄໍາເຕືອນຂອງ ຢາໂກໂບ, ເພ່ິນ ຈະເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍຄຣູສອນເພາະ ຄຣູ

ສອນເປັນສູນກາງຂອງການເວົ້າ. ຖ້າຈະເວົ້າອີກຢ່າງນ່ຶງວ່າ ຢາໂກໂບໄດ້ຍົກກະຈົກຂ້ຶນ ຢ່ ູຕ່ໍໜ້າຂອງພວກ

ເຮົາ ທັງຄຣູສອນແລະຜ້ ູທີ່ມີຄວາມເຊ່ືອທຸກຄົນ. ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນຕົວຂອງພວກເຮົາເອງ.

1. ອນັຕລາຍໃນການສອນ: ( ຢາໂກໂບ 3:1-2 )

ເມ່ືອຢາໂກໂບເລ້ີມຕ້ົນບົດທີ 3 ພວກເຮົາກໍຮ້ ູໄດ້ທັນທີໂລດວ່າ ຈົດໝາຍຂອງເພ່ິນແມ່ນຂຽນເຖິງ ພ່ີນ້ອງທີ່ຢ່ ູ

ໃນຄຣິສຕະຈັກ. ຄໍາວ່າ ”ພ່ີນ້ອງ” ແມ່ນຈໍານວນຫລາຍ. ເມ່ືອພວກເຮົາຮຽນຕ່ໍໄປໃນຈົດໝາຍ ສະບັບນ້ີເພ່ິນ

ຈະກ່າວວ່າ ”ພວກເຮົາ.” ຢ່າພາ ກັນເປັນອາຈານຫລາຍຄົນ, ນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາ ບ່ໍ

ຕ້ອງການຄຣູສອນ ບ່ໍຕ້ອງການອາຈານ. ແຕ່ເພ່ິນຢາກບອກ ເຖິງອັນຕະລາຍຂອງການເວົ້າແມ່ນເວົ້າຢ່າງບ່ໍ

ຖືກເປ້ົາ ບ່ໍຄ້ົນຄວ້າບົດຮຽນ. ຈະເປັນຄຣູສອນນ້ັນຕ້ອງຄ້ົນຄວ້າການເວົ້າອອກ ໄປກໍຈ່ຶງຈະຈະແຈ້ງ, ເວົ້າຢ່າງ

ແມ່ນຢໍາ.

ຫລາຍຄົນອາດຈະຖາມວ່າ ຢາໂກໂບມີເປ້ົາໝາຍຂຽນຈົດໝາຍນ້ີເຖິງໃຜກັນແທ້. ກໍອາດຈະຂຽນໄປຫາຜ້ ູທີ່

ມີຄວາມເຊ່ືອທັງ ຫລາຍ ຜ້ ູທີ່ຍັງບ່ໍທັນເປັນຄຣູເທື່ອ ຫລືບາງທີ່ກໍອາດຈະຂຽນໄປເຖິງຄຣູທີ່ກໍາລັງສິດສອນຢ່ ູ.

ຫລືບາງເທື່ອເພ່ິນອາດຈະໄດ້ສັງ ເກດເຫັນຄຣູສິດສອນ ແລະກໍເວົ້າໄປແບບບ່ໍມີຈຸດໝາຍປາຍທາງ. ເພ່ິນ

ຍັງເນ້ັນໜັກເຖິງການລົງໂທດໃນການສອນຜິດ ຜ້ ູນ້ັນ ຈະໄດ້ຮັບໂທດຫລາຍເທົ່າ.
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ຢາໂກໂບນັບຕົວເອງເຂ້ົາສ່ວນໃນການເປັນຄຣູສອນ, ເພ່ິນກ່າວວ່າຖ້າຜ້ ູໃດຫາກບ່ໍຜິດທາງວາຈາຜ້ ູ ນ້ັນກໍເປັນ

ຄົນດີຮອບຄອບ ແລ້ວ ແລະສາມາດບັງຄັບທັງຕົວໄວ້ໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ຂຽນຈົດໝາຍນ້ີ ຄຣູບາງຄົນກໍຂາດ

ສະຕິ, ຄຸມຕົວເອງບ່ໍຢ່ ູ ປ່ອຍໃຫ້ຄໍາ ເວົ້າທີ່ບ່ໍເໝາະສົມອອກມາ. ຖ້າເປັນດ່ັງນ້ັນ ຄຣູກໍ ເລີຍກາຍເປັນຄົນ

ສອງໜ້າ ”ໜ້າເນ້ືອ ໃຈເສືອ” ຫລືອີກຄໍານ່ຶງກໍອາດເວົ້າ ໄດ້ວ່າ ”ໜ້າໄຫວ້ຫລັງຫລອກ” ບາງທີກໍສອນ

ອອກນອກກົດເກນ ສອນຕາມໃຈຕົວເອງ ບ່ໍຍອມຮຽນຈາກຜ້ ູອ່ືນການສອນກໍ ເລີຍຜິດພ້ຽນໄປ.

2. ອາໍນາດຂອງລີນ້: ( ຢາໂກໂບ 3:3-9 )

ຢາໂກໂບ 3:3-4 ເຮົາເຫັນຢ່ ູສອງຕົວຢ່າງທີ່ປຽບທຽບກັບລ້ີນ. (1) ມ້າເປັນສັດໃຫຍ່ສົມຄວນ (3:3) ແຕ່ຄົນຂ່ີ

ມ້າຈະໃຊ້ບັງຫຽນ ໃສ່ ປາກຂອງມັນເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ມັນໄປຖືກທາງໄດ້. ເໝືອນກັບຄໍາເວົ້າ ໜ້ອຍດຽວ

ຂອງຄຣູ ສາມາດເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນທັງຫ້ອງຕ້ອງຊູນສະດຸດກໍມີ. (2) ເຮືອກໍເປັນອີກສ່ິງນ່ຶງທີ່ໃຫຍ່ ແຕ່ໄມ້ໂທມ

ທ້າຍ (ໃບພັດ) ນ້ອຍໆ ກໍຍັງສາມາດບັງຄັບເຮືອໃຫ້ໄປຖືກທິດທາງໄດ້. (3:4)

ການສົມທຽບບັງຫຽນໃສ່ປາກມ້າແລະໄມ້ໂທມທ້າຍຂອງເຮືອ ກໍເໝືອນກັນກັບລ້ິນນ້ອຍໆທີ່ຢ່ ູໃນປາກຂອງ

ມະນຸດກໍສາມາດ ທໍາລາຍຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດໄດ້. ລ້ິນເປັນອະວັຍຍະວະນ້ອຍໆ ແລະເວົ້າອວດອ້າງເຣ່ືອງ

ໃຫຍ່ໆ (3:5) ໄຟໜ້ອຍດຽວກໍສາ ມາດຈູດເຜົາປ່າກວ້າງໄດ້. ບ່ໍພຽງແຕ່ເທົ່ານ້ັນ ຢາໂກໂບຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງ

ລ້ິນທີ່ເປັນໄຟ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົວເຮົາຊ່ົວມົວໝອງ ແລະໄຟນ້ີກໍເປັນໄຟທ່ີຕິດມາຈາກນະຮົກ. (3:6)

ຢາໂກໂບກ່າວຕ່ໍໄປອີກວ່າສັດເດັຍຣະສານ ມະນຸດຍັງຈັບມາຝຶກແອບໄດ້ ແຕ່ລ້ິນເປັນສ່ິງທີ່ຊ່ົວຮ້າຍທີ່ສຸດ ບ່ໍ

ມີມະນຸດຄົນໃດ ຝຶກແອບໄດ້. ມັນເປັນສ່ິງທີ່ເກີນຈະບັງຄັບໄດ້ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍພິດຮ້າຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຕາຍ.

(3:7-8)

ຖ້າພວກເຮົາຫາກຫັນມາຫາທາງໂບດ, ພວກເຮົາໃຊ້ລ້ີນສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ, ແລະດ້ວຍລ້ີນອັນດຽວກັນນ້ັນ

ພວກເຮົາຍັງປ້ອຍ ດ່າມະນຸດທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ. (3:9)

3. ຄນົສອງລີ້ນ: ( ຢາໂກໂບ 3:10-12 )

ຢາໂກໂບຂໍຮ້ອງພວກເຮົາວ່າ ”ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຂໍຢ່າໃຫ້ເກີດມີມາ.” (3:10) ເພ່ິນຍັງໄດ້ເອ້ີນເຖິງພວກເຮົາທຸກຄົນ

ວ່າ ”ພ່ີນ້ອງທັງ ຫລາຍຂອງເຮົາເອີຍ” ເພ່ິນບ່ໍເຄີຍປະປ່ອຍພວກເຮົາເລີຍ, ແລະຄໍາເຕືອນຂອງເພ່ິນ ກໍມາເຖິງ

ພວກເຮົາທຸກຄົນ.

ນ້ີຄືຄໍາເຕືອນຂອງຢາໂກໂບ: ບ່ໍນ້ໍາພຸຈະໃຫ້ທັງນ້ໍາຂົມແລະນ້ໍາຫວານບ່ໍໄດ້; ຕ້ົນເດ່ືອເທດຈະເກີດໝາກເປັນ

ໝາກກອກບ່ໍ ໄດ້; ເຄືອອະງຸ່ນຈະເກີດເປັນໝາກກອກເທດບ່ໍໄດ້; ບ່ໍນ້ໍາເຄັມຈະເກີດເປັນນ້ໍາຈືດບ່ໍໄດ້. (3:11-

12)
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ອົງພຣະເຢຊູຊົງກ່າວໄວ້ໃນມັດທາຍ 15:18 ”ແຕ່ສ່ິງທີ່ອອກມາຈາກປາກ ກໍອອກມາຈາກໃຈ ສ່ິງນ້ັນແຫລະ,

ທີ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດ ຊ່ົວມົວໝອງ” ເພາະຖ້າມີຄວາມຄຶດຊ່ົວຮ້າຍ ການຊ່ົວຮ້າຍທັງປວງກໍຈະອອກມາ, ແລ້ວກໍ

ຈະກະທໍາການຊ່ົວຮ້າຍ. ຢາໂກໂບ ກ່າວເຖິງຄົນສອງໃຈວ່າເປັນຄົນທີ່ບ່ໍແນ່ນອນແມ່ນແຕ່ ເສ້ັນທາງຂອງຕົນ

ເອງກໍບ່ໍແນ່ນອນ.

ຄວາມຫມາຍແລະພາກປະຕບິດັ

ຢ່າງໃດກໍຕາມທຸກຄົນທີ່ເຊ່ືອກໍເປັນຄຣູສອນກັນທຸກຄົນ. ພວກເຮົາສອນຄົນທີ່ຢ່ ູຂ້າງໆເຮົາ ທາງຄໍາເວົ້າແລະ

ທາງການກະທໍາ ດ້ວຍ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ເຖິງອໍານາດຂອງຄໍາເວົ້າ. ດ້ວຍຄໍາເວົ້ານ້ັນແຫລະ

ພວກເຮົາຈະສ້າງຂ້ຶນຫລືຈະມ້າງລົງ. ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ຄໍາພະຍານຂອງພຣະເຢຊູມີປະສິດທິພາບ

ໄດ້ ໂດຍຄໍາເວົ້າ ຫລືພວກເຮົາຈະທັບມ້າງການເປັນພະ ຍານຝ່າຍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄໍາເວົ້າ. ພວກເຮົາ

ສາມາດສ້າງຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ໂດຍ ຄໍາເວົ້າຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາກໍສາມາດ ແບ່ງແຍກຄຣິສຕະຈັກໂດຍຄໍາເວົ້າຂອງພວກເຮົາເຊ່ັນດຽວກັນ. ໃນວັນນ້ີ ຕາມ ຄວາມ

ເປັນຈິງແລ້ວຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານສໍາແດງຄວາມເຊ່ືອອອກມາຈາກສ່ວນເລິກຂອງຫົວໃຈບ່ໍ?

ຄາໍຖາມ:

1. ໃຫ້ຄິດເຖິງຄໍາເວົ້າທີ່ສິດສອນພວກເຮົາມາແຕ່ນ້ອຍ, ຄໍາເວົ້າທີ່ຫລ່ໍຫລອມພວກເຮົາມາໃຫ້ເປັນຄົນ

ຢ່າງນ້ີ ເປັນຫຍັງ ຄໍາເວົ້າເຫລ່ົານ້ີຍັງຝັງໃຈເຮົາຢ່ ູ?

2. ຄໍາເວົ້າທີ່ເຮົາເວົ້າອອກມາທຸກຄ້ັງມີຄວາມສໍາຄັນບ່ໍ? ຖ້າບ່ໍ ເປັນຫຍັງ?

3. ຄໍາຂຽນກັບຄໍາເວົ້າອອກຈາກປາກອັນໃດມີພລັງກວ່າກັນ?

4. ເປັນຫຍັງລ້ີນຈ່ຶງເປັນຈຸດສໍາຄັນ ເພ່ືອນໍາມາສິດສອນ, ເປັນຫຍັງລ້ີນຈ່ຶງບ່ໍມີໃຜສາມາດສິດສອນໄດ້?

5. ຄໍາເວົ້າປະເພດໃດ ທີ່ຜ້ ູທີ່ມີຄວາມເຊ່ືອທັງຫລາຍຄວນຈະສໍາແດງອອກໃນທາງເຊ່ືອ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທີ 4

ຢາກມສີນັຕສິກຸບໍ່? ເລີມ້ຕົນ້ໄດດ້ຽວນີ້

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຢາໂກໂບ 3:13-4:12

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຢາໂກໂບ 3:13-4:12

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ການເຫັນແກ່ຕົວແລະມີແຕ່ເອົາໃຈຕົນເອງເປັນເຫດກ່ໍໃຫ້ເກີດ

ຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະກໍບ່ໍເປັນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງຊາວຄຣິສະຕຽນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ຫລາຍປານໃດພວກເຮົາຜູ້ເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາຄວນຊອກທາງຮ່ວມ

ປຸກສ້າງຮ່ວມກັບຊາວບ້ານທັງຫລາຍ ແທນທີ່ຈະແຍກຕົວເອງຢູ່ຄົນດຽວ ຫລື

ເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອບອກເຖິງການເຫັນແຕ່ຕົວ ແລະເອົາແຕ່ໃຈຕົວເອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຊຶ່ງກ່ໍໃຫ້

ມີຄວາມຂັດແຍ້ງເກີດຂ້ຶນກັບຄົນອ່ືນໆ ແລະຄຣິສະຕຽນດ້ວຍກັນ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຄວນເລ ືອກເອົາປັນຍາຈາກພຣະເຈ້ົາແທ່ນທີ່ຈະເອົາຄວາມສລາດຂອງໂລກນ້ີ. ການທີ່ມີປັນຍາຈາກພຣະ

ເຈ້ົານ້ັນເລ້ີມຈາກການຍອມຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະສ້າງສັນຕິສຸກຖ້າມກາງຜູ້ທີ່ເຊື່ອນໍາກັນ.

ຫລາຍປີມາແລ້ວມີການຂັດແຍ້ງຢ່າງຂົມຂ່ືນໃນຄຣິສຕະຈັກບັບຕິສ. ສິດຍາພິບານໄດ້ຍ້ົກຍ້າຍໄປທີ່ອ່ືນສະມາຊິກກໍ

ພະຍາຍາມຢາກສ້າງໃຫ້ມີການເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວຂ້ຶນ. ໃນທີ່ສຸດຄຣິສຕະຈັກນ້ັນກໍໄດ້ຮັບພຣະພອນເພາະມີຜູ້ຮັບໃຊ້ຄົນໃໝ່ມາ

ປະຈໍາການຜູ້ນ້ີເຄີຍຮັບໃຊໃ້ນໂຮງພະຍາບານມາກ່ອນ. ອາຈານຄົນນ້ີມ ີຈິດໃຈອ່ອນໂຍນ, ສລາດ, ແລະເປັນຄົນມັກສັງເກດການ

-ເພິ່ນໃຊ້ເວລາຮູ້ຈັກສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກ. ຫລັງຈາກອ້ອນວອນອະທິຖານແລະສແວງຫາປັນຍາຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ, ເພິ່ນໄດ້

ເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍຈຸດສໍາຄັນທີ່ເປ ັນເຫດໃຫ້ແຕກແຍກ-ຄືໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ.

ສິດຍາພິບານຄົນນ້ີມປັີນຍາດີ  ເພິ່ນໄດ້ຈັດໃຫ້ມີສິນມະຫາສນິດຂ້ຶນຫລັງຈາກກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນທຸກໆຄ້ັງ. ບ່ໍ

ນານເທົ່າໃດກໍເຫັນວ່າການຂັດແຍ້ງກັນນ້ັນຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງ ສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກຮູ້ວ່າພວກເຂົາຕ້ອງເຂ້ົາຮ່ວມສິນມະຫາສ

ນິດຫລັງກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ  ເພາະສິນມະຫາສນິດໄດ້ເນ້ັນເຖິງຄວາມເສັຽສະລະ, ການຕາຍ, ແລະການຄືນມາຈາກຕາຍ

ຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະເປັນເວລາເວ້ົາເຖິງອົງພຣະເຢຊູໃຫອ້ະພັຍຕ່ໍທຸກໆຄົນຜູ້ຍອມຮັບເອົາພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ.

ໃນທີ່ສຸດ ຄໍາສອນເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຕົກລົງໃນຫູແລະກະຕຸ້ນຈິດໃຈຂອງຜູ້ມັກສ້າງບັນຫາ: ພວກເຂົາບ່ໍສາມາດກາຍເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ

ຕ່ໍໄປອີກ ໃນເມື່ອອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍອມຖວາຍພຣະອົງເອງເພື່ອພວກເຂົາ. ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນຄຣິສຕະຈັກດຽວກັນແລະກິນເຂ້ົາຈ່ີແລະ

ຈອກນ້ອຍຮ່ວມກັນໄດ້ແນວໃດໃນເມື່ອມີຄວາມຂົມຂ່ືນໃນຈິດໃຈຕ່ໍກັນ. ພວກເຂົາຈະໃຊ້ຄໍາເວ້ົາຍາບຊ້າຕ່ໍກັນໃນກອງປະຊຸມໄດ້

ຢ່າງໃດໃນເມື່ອຮູ້ວ່າຫລັງຈາກນ້ີແລ້ວຈະໄດ້ສລອງເຖິງສ່ິງອົງພຣະຄຣິດເຈ້ົາໄດ້ເຮັດເພື່ອພວກເຂົາ. ອີກບ່ໍນານກໍເຫັນວ່າພວກເຂົາ
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ມີຈິດໃຈດີຂ້ຶນ  ກັບມີຄວາມສໍາພັນທະໄມຕຣີຕ່ໍກັນຢ່າງສັນອ້າຍນ້ອງໃນອົງພຣະຄຣິດ ພວກເຂົາກໍສາ ມາດຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງສັນຕິ

ສຸກໃນຄຣິສຕະຈັກດຽວກັນ.

ໃນຕອນຕ້ົນຂອງບົດ 3 ໃນປ້ຶມຢາໂກໂບ ໄດ້ເວ້ົາເຖິງພະລັງຂອງຄໍາເວ້ົາ ແລະສະພາບຂອງຈິດໃຈ. ໃນຕອນທ້າຍ

ຂອງບົດນ້ີໃນປ້ຶມຢາໂກໂບ ເຫັນວ່າມີການຫັນປ່ຽນໄປເວ້ົາເຖິງປັນຍາຂອງໂລກແລະປັນຍາຈາກສວັນ   ແລະການຕັດສິນໃຈ.

ປັນຍາຂອງຄົນນ້ັນມັນອາດສາມາດມອງເຫັນໃນເມື່ອຄົນນ້ັນມີຊີວິດເກີດຜົນດີ. ຢາໂກໂບ ຍັງໄດ້ເວ້ົາຊໍ້າອີກວ່າໃນເມື່ອຍອມໃຫ້

ພຣະເຈ້ົາເປັນກົກເຄ້ົາຂອງປັນຍາແລ້ວ ພວກເຮົາອາດມອງເຫັນວ່າອັນໃດເປັນບັນຫາໃນຊີວິດໄດ້ ແລະຄົນນ້ັນກໍສາມາດ ມີຊີວິດ

ທີ ່ພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍ ແລະກໍນໍາໄປເຖິງສັນຕິສຸກ.

1. ກກົເຫງົາ້ຂອງປັນຍາ: ( ຢາໂກໂບ 3:13-18 )

ຢາໂກໂບໄດ້ຖາມວ່າ, ìໃນພວກເຈ້ົາມີຜູ້ໃດມີສະຕິປັນຍາແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈî (ຢກບ 3:13). ກ່ອນ

ພວກເຮົາຈະຕອບຄໍາຖາມນ້ີໄດ້ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າຄໍາຖາມນ້ັນໄດ້ຍົກຂ້ຶນມາຖາມໃຜກັນແທ້. ອາດມີ

ຄໍາຕອບສອງປະເດນຄ້າຍຄຽງກັນ. 1. ແມ່ນອາດເປັນຄໍາຖາມທົ່ວໄປຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກ. 2. ອາດເປັນຄໍາຖາມຕ່ໍ

ຜູ້ສອນໃນຄຣິສຕະຈັກ (3:1).

ຂ້ໍ 13 ກັບ 14 ມີຄວາມເວົ້າ ìແຕ່ວ່າî ມາຂ້ັນເພ່ືອໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງປັນຍາອັນຂົມຂ່ືນ ແລະ

ປັນຍາສຸພາບອ່ອນຫວານ. ໃນຂ້ໍ 15 ເວົ້າເຖິງປັນຍາອັນຂົມຂ່ືນນ້ັນໝາຍເຖິງປັນຂອງໂລກນ້ີ, ແຕ່ປັນຍາ

ສຸພາບອ່ອນສຸພາບແມ່ນປັນຍາມາຈາກ ìທາງເທິງ.î ປັນຍາອັນນ້ີມາຈາກສວັນ. ປັນຍາຂອງໂລກຄືການ

ອິດສາແລະການເຫັນແກ່ຕົວ (3:14)

ຂ້ໍ 14 ແລະ 16 ເປັນຂ້ໍເວົ້າຄ້າຍຄືກັນ. ການອິດສາແລະການເຫັນແກ່ຕົວຢ່າງມັກໃຫຍ່ໄຟ່ສູງ ແມ່ນເວົ້າ

ເຖິງປັນຍາຂອງໂລກນ້ີຕາມຂ້ໍ 14 ແລະນໍາໄປເຖິງຄວາມແຕກແຍກ ຄວາມຊ່ົວຊ້າ ແລະອ່ືນໆໃນຖ້າມການ

ກອງປະຊຸມ.

ຕ່ໍມາຢາໂກໂບ ໄດ້ເວົ້າເຖິງຜົນຂອງປັນຍາຂອງສວັນ (3:17-18). ສ່ິງທີ່ເວົ້າມານ້ີໃຊ້ເປັນຮູບພາບ

ຂອງຄຣິສຕະຈັກສົມ ບູນ ເພາະສະມາຊິກໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງສັນຕິວິທຢ່ີາງເປັນຄົນຂອງເມືອງຟ້າສວັນ.

ສ່ວນຜູ້ມີປັນຍາແຫ່ງສວັນນ້ັນມັກ  ສແວງ ສາຄວາມບໍຣິສຸດແລະສັນຕິສຸກ. ໃນເວລານ້ີຄໍາສອນທີ່ຈ້າຍພູ

ຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໃຈທີ່ວ່າ, ìຜູ້ໃດສ້າງຄວາມ

ສງົບສຸກກໍເປັນສຸກ...î (ມັດທາຍ 5:9).

2. ເຫງົາ້ຂອງການຂດັແຍງ້ ( ຢາໂກໂບ 4:1-6 )

ຢາໂກໂບໄດ້ມ້ວນທ້າຍດ້ວຍຄວາມໜູນໃຈວ່າສັນຕິສຸກນ້ັນຍັງມີຕ່ໍຜູ້ຊອກສແວງຫາ    ແຕ່ເພ່ິນຍັງໄດ້

ກ່າວເພ້ິມຕ່ໍຜູ້ຟັງວ່າຕັນຫາເຣ່ືອງຄວາມຂັດແຍກເປັນສ່ິງຕັນບ່ໍໃຫ້ກອງປະຊຸມມີສັນຕິສຸກ. ແມ່ນແລ້ວ   

ທ່ານຢາໂກໂບໄດ້ບອກເຖິງເຫງ້ົາຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງມາຈາກປັນຍາຂອງໂລກ. ເຣ່ືອງຢ່າງນ້ີເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່

ເຊ່ືອມີສັນຕິສຸກແລະມີຄວາມສໍາພັນອັນດີ. ໃນເມ່ືອຜູ້ທີ່ເຊ່ືອເອົາໃຈຕົນເອງແລະຊອກຫາຄວາມສຸກສ່ວນ

ຕົວເທົ່ານ້ັນກໍເປັນເຫດໃຫ້ມີຄວາມຜິດຖຽງກັນເກີິດຂ້ຶນໃນທີ່ສຸດຄຣິສຕະຈັກນ້ັນກໍໃຊ້ແຕ່ປັນຍາຫລືຄວາມ

ສລາດຂອງໂລກ. (ຢກບ 1:15).
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ໃນຢາໂກໂບ 4:3, ຄໍາເວົ້າວາ່ ìເຈ້ົາທັງຫລາຍຂໍແຕ່ບ່ໍໄດ້ຮັບ,î ໃນຕອນນ້ີຢາໂກໂບແນະນໍາວ່າ ìແຕ່ຖ້າ

ຄົນໃດໃນພວກທ່ານຂາດສະຕິປັນຍາ ກໍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນທູນຂໍຈາກພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ແກ່ຄົນທັງປວງ

ດ້ວຍພຣະກະຣຸນາ...ໃຫ້ຜູ້ນ້ັນທູນຂໍດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຢ່າໃຫ້ມີໃຈສົງສັຍ...î (1:5-8). ຢາໂກໂບກ່າວວ່າຝູງ

ຄົນບ່ໍໄດ້ຮັບເພາະພວກເຂົາຂໍຜິດ ເພ່ືອເອົາໃຊ້ໃນຄວາມສຸກສ່ວນຕົວ. ປັນຍາຝ່າຍໂລກໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊ່ືອ

ນ້ັນຢາໂກໂບບ່ໍເຫັນດີນໍາແລະກ່າວຕິຕຽນ.

ຢາໂກໂບເອ້ີນຄົນສແວງຫາຄວາມສຸກສ່ວນຕົວ   ແທນທີ່ຈະຊອກສແວງຫາປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນຄື

ພວກເຂົາເປັນຄົນ ìຫລ້ີນຊູ້î ຜູ້ມັກສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບຕັນຫາຂອງໂລກ. ໃນສັດຕະວັດທນ່ຶີງຜູ້ຊາຍ-ຜູ້ຊາຍ

ເປັນຜູ້ນໍາ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຢາໂກໂບຈ່ິງໃຊ້ຄໍາເວົ້າຄົນຫລ້ີນຊູ້ ເພາະຄໍາເວົ້ານ້ີໃຊ້ນໍາພວກຜູ້ຍິງ? ຄວາມ

ຄຶດຢ່າງນ້ີເລ້ີມຕ້ົນໃນພຣະຄັມພີເດີມ ພຣະເຈ້ົາຖືວ່າ ຄວາມສໍາພັນຂອງພຣະເຈ້ົາກັບພວກອິສຣາເອນຜູ້ເປັນ

ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນເໝືອນຊີວິດຂອງການແຕ່ງງານ (ເອຊາຢາ 54:5; ເຢເຣມີຢາ 3:14). ພວກ

ອິສຣາເອນບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປຽບເໝືອນເປັນຄົນຫລ້ິນຊູ້ (ເຢເຣມີຢາ 3:8; ເອເຊກຽນ 23:35-

37), ເວົ້າເຖິງການຫລ້ິນຊູ ້ຂອງພວກອິສຣາເອນ. ຢາໂກໂບກໍກ່າວກັບຜູ້ຟັງເປັນຢ່າງດຽວກັນວ່າບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍ

ພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລ້ວ   ພວກເຂົາມັກສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບໂລກຊ່ຶງພຣະ

ເຈ້ົາບ່ໍຊອບພຣະ ທັຍ.

ໃນຂ້ໍ 6 ຢາໂກໂບໄດ້ອ້າງເຖິງປັນຍາຈາກພຣະຄັມພີເດີມໃນປ້ຶມສຸພາສິດ. ພຣະເຈ້ົາຕ່ໍສູ້ຄົນອວດຕົວ ແຕ່

ພຣະອົງສໍາແດງພຣະຄຸນຕ່ໍຄົນຖ່ອມຕົວ (ສຸພາສິດ 3:34). ໝາຍເຖິງການຖ່ອມຕົວຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ຜູ້ນ້ັນ

ສາມາດຫັນໜຈີາກຄວາມບ່ໍສັດຊ່ືໄດ້ ແລະເລ້ີມຕ້ົນປະສົບກັບພຣະຄຸນ ແລະຄວາມອະພັຍຍະໂທດຈາກ

ພຣະເຈ້ົາ.

3. ເຫງົາ້ທີມ່າຈາກພຣະເຈົາ້: ( ຢາໂກໂບ 4:7-12 )

ຄໍາເວົ້າໃນຂ້ໍ 7, ຈ່ົງຍອມຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ອ້າງເຖິງຂ້ໍ 6. ຕ້ັງເປັນຄໍາຖາມວ່າດ້ວຍເຫດໃດຈ່ິງຍອມຕ່ໍອົງ

ພຣະເຈ້ົາ? ເພາະຕາມຢາໂກໂບເຂ້ົາໃຈແລ້ວວ່າພຣະເຈ້ົາຕ່ໍສູ້ຜູ້ຈອງຫອງ ìແຕ່ປະທານພຣະຄຸນແກ່ຜູ້ທີ່

ຖ່ອມໃຈລົງ.î (4:6). ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຄວນຖອມໃຈຍອມຟັງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະສະແຫວງຫາພຣະ

ປັນຍາຂອງພຣະອົງ. ໃນເມ່ືອເຮົາຍອມຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ພວກເຮົາກໍສາມາດຕ່ໍສູ້ກັບການທົດລອງໄດ້.

ຢາໂກໂບແນ່ໃຈວ່າໃນເມ່ືອຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຍອມຕ່ໍພຣະອົງແລ້ວມານກໍໜີອອກໄປ. ໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາສ

ນິດກັບພຣະເຈ້ົາທຸກໆວັນ ເພ່ືອມານຈະອອກໜີໄປ ແລະພຣະເຈ້ົາຈະສະເດັດເຂ້ົາມາໃກ້. ໃນເມ່ືອຄົນທີ່

ເຊ່ືອບັກຕາເບ່ິງພຣະຜູ້ສ້າງແທນທີຈ່ະມີແຕ່ສົງສັຍພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບສະຕິປັນຍາ-ຈາກພຣະເຈ້ົາ.

ຂ້ໍ 11-12, ຢາໂກໂບໄດ້ເພ້ີມຄໍາແນະນໍາອີກອັນນ່ຶງ  ເພ່ືອເປັນຄໍາເຕືອນຕ່ໍຜູ້ຍອມຖ່ອມຕົວລົງ: ຄົນ

ນ້ັນຕ້ອງປະຕິເສດ ìກ່າວຕ່ໍສູ້î ຄົນອ່ືນນ້ັນເປັນສ່ິງຕ້ອງເຮດັ ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກອັນແທຈິ້ງ. ໃນບົດ 3

ຢາໂກໂບໄດ້ເວົ້າເຖິງອໍານາດຂອງຄໍາເວົ້າໃຊ້ທໍາລາຍກັນ. ໃນເມ່ືອເຫັນວ່າຄໍາເວົາ້ໃຊ້ບ່ໍຖືກຕ້ອງນ້ັນເປັນກໍາ

ແພງກ້ັນບ່ໍໃຫ້ມີສັນຕິສຸກແລ້ວ ພວກເຮົາຕ້ອງຈ່ືຈໍາໄວໃ້ຫ້ດີວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນ ແລະພວກເຮົາຄວນ

ເວົ້າລົມກັນໃຫ້ເປັນທີ່ຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.
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ຄໍາຖາມ

1. ປັນຍາແມ່ນຫຍັງ?

2. ທ່ານເຄີຍເຫັນຕົວຢ່າງທີເ່ຫັນແກ່ຕົວເກີດຂ້ຶນໃນຖ້າມກາງຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ ແລະເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກແຕກ

ແຍກບ່ໍ?

3. ທ່ານເຄີຍເຫັນຕົວຢ່າງການປະພຶດດີເກີດຂ້ຶນໃນຖ້າມກາງຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ ແລະນໍາເອົາສັນຕິສຸກແລະການ

ເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນມາສູ່ຄຣິສຕະຈັກບ່ໍ?

4. ໃນທາງໃດປັນຍານໍາເອົາສັນຕິສຸກມາໃຫ້ຫລືການແຕກແຍກໄດ້?

5. ເຮັດແນວໃດຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຈ່ິງສາມາດເອົາສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈ້ົາໄດ້ ແລະອອກໜີຈາກສະຕິປັນຍາ

ຂອງໂລກ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 5

ມຊີີວດິຢູເ່ໝອືນວ່າພຣະເຈົາ້ບໍສ່າໍຄນັ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຢາໂກໂບ 4:13—5:6

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຢາໂກໂບ 4:13—5:6

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ມີຊີວິດຢູ່ເໝືອນກັບວ່າບ່ໍຕາຍຈັກເທື່ອແລະທ້ອນໂຮມຊັບສິນເ

ໝືອນກັບວ່າສ່ິງຂອງເປັນສ່ິງສໍາຄັນໃນຊີວິດ     ເຫັນວ່າເປັນການ

ໂງ່ຫລາຍຊ່ຶງຢາກມີຊີວິດໂດຍບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ໃນທາງໃດຄົນເຮົາກາຍເປັນໂງ່ເພາະຖືວ່າຄົນເຮົາເພິ່ງຕົນເອງໄດ້ ແລະມີຊີວິດຢູ່

ໂດຍບ່ໍສົນໃຈເຖິງເຣື່ອງພຣະເຈ້ົາ.

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງວິທີທາງເພື່ອຈະໃຊ້ເວລາ ແລະຊັບສິນຢ່າງສລຽວສລາດແທນທີ່

ຈະເປັນຄົນໂງ່

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ການເປັນຄຣິສະຕຽນຂອງເຮົາໄດ້ມີຜົນສະທ້ອນທີ່ດີໃນຊີວິດຕາມຄວາມນຶກຄິດຂອງເຮົາບ່ໍ? ພວກເຮົາໄດ້ເອົາພຣະ

ຈ້ົາເຂ້ົາມາປະກອບສ່ວນໃນການປະພຶດແລະແຜນການແນວໃດ? ພວກເຮົາອ້າງວ່າຕົນເອງໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ມີຊີວິດຢູ່ເ

ໝືອນດ່ັງພຣະເຈ້ົາບ່ໍສໍາຄັນອັນໃດແມ່ນບ່ໍ? ພຣະຄັມພີຕອນນ້ີສອນພວກເຮົາໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍຄໍາຖາມເຫລ່ົານ້ີ.

1. ວາງແຜນເໝອືນກບັວາ່ພຣະເຈົາ້ບໍສ່າໍຄນັຫຍງັ: ( ຢາໂກໂບ 4:13-14 )

ທ່ານໄດ້ວ່າງແຜນການອັນໃດແດ່ຫວ່າງບ່ໍນານມານ້ີ? ທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່? ທາ່ນໄດ້ໃຊ້ເງິນຊ້ືຫຍັງ

ແດ່ໃນເດືອນນ້ີ? ການວ່າງແຜນໃນຊີວິດນ້ັນມີເຫດຜົນດີ ແລະກໍສໍາຄັນອີກດ້ວຍ. ອົງພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ສອນ

ເຖິງການວາງແຜນເປັນຄໍາອຸປະມາ: (1) ວາງພ້ືນຖານໃຫ້ດີເວລາວາງແຜນ (ລູກາ 6:47-49); (2) ໃຫ້ພິ

ຈາຣະນາເຖິງມູນຄ່າໃນເມ່ືອທ່ານວາງແຜນການ (ລູກາ 14:28-30). ການວາງແຜນນ້ັນເປັນການດີ ແຕ່

ຄຣິສະຕຽນເຮົາຕ້ອງເອົາພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາໃນແຜນການນ້ັນ. ເປັນໜ້າເສ້ົາໃຈ, ຫລາຍເທື່ອຄຣິສະຕຽນເຮົາວາງ

ແຜນໂດຍບ່ໍໄດ້ສແວງຫາພຣະເຈ້ົາເລີຍ. ພວກເຮົາມັກຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງອວຍພຣະພອນທັງໆທີບ່ໍ່ໄດ້

ຊອກຫານ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງກ່ອນວ່າ ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍຢາກໃຫ້ເຮັດ?
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ຢາໂກໂບໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າໃຫ້ເອົາພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາຮ່ວມກັບແຜນການຂອງພວກເຮົາ. ຂ້ໍ 13 ເປັນຂ້ໍນັກ

ທຸລະກິດມັກໃຊ້ໃນທຸກວັນນ້ີ. ຄົນທີ່ມັກວາງແຜນແມ່ນຄົນຕ້ັງເປ້ົາໝາຍ ແຕ່ຢາໂກໂບຕ້ອງຕິເພາະມີແຕ່ເຫັນ

ແກ່ເງິນເວລາຕ້ັງເປ້ົາມາຍ (ນັກທຣຸະກິດຄຣິສະຕຽນຄວນເອົາເຫດຜົນອ່ືນດ້ວຍເວລາວາງແຜນການເຊ່ັນ:

ເຮັດຢ່າງໃດຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້? ເຮັດແນວໃດຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ິງສາມາດກາຍເປັນທໍ່ພຣະພອນຕ່ໍຄົນອ່ືນ

ໄດ້? ມີການທົດລອງອັນໃດອີກເປັນຜົນຮ້າຍຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອ?

ຢາໂກໂບໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າຊີວິດຂອງມະນຸດເຮົາສ້ັນ ເໝືອນນ້ໍາໝອກອີກບ່ໍນານກໍຫາຍໄປ. ຈາກ

ການລົງມືຂຽນຈົດໝາຍຂອງຢາໂກໂບມີຄົນຫຼາຍເປັນໂກດແລ້ວໄດ້ຕາຍໄປ. ຄົນພວກນ້ັນກໍໄດ້ມີການວາງ

ແຜນການ ແລະກໍໄດ້ຮັບສ່ິງທີ່ພວກເຂົາລົງມືຄືໄດ້ກໍາໄລຈາກການຄ້າຂາຍ. ທຸກວັນນ້ີກໍຍັງເຫັນບາງສ່ິງ

ບາງຢ່າງປະໄວ້ ແຕ່ຜູ້ວາງແຜນຄ້າຂ້າຍນ້ັນໄດ້ຕາຍໄປເສັຽແລ້ວ. ສ່ິງເລັກນ້ອຍທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດໄວ້ໃນໂລກນ້ີ 

ໃນທີສຸ່ດກໍເຫັນວ່າເປັນສ່ິງສໍາຄັນກວ່າຢ່າງອ່ືນ ເພາະຄຣິສະຕຽນພວກເຮົາໄດ້ທ້ອນໂຮມໄວ້ໃນຊີວິດຂອງຄົນ

ກໍເຫັນວ່າໄດ້ກໍາໄລຫລາຍທີ່ສຸດ. ບ່ໍມີອັນໃດໃນໂລກນ້ີສາມາດທຽບກັບລາງວັນທີເ່ຮົາໄດ້ຮັບໃນສວັນ.

ການວາງແຜນໂດຍບ່ໍຄໍານຶງເຖິງພຣະເຈ້ົານ້ັນແມ່ນການມີສາຍຕາສ້ັນເກີນໄປ. ສ່ິງດີທີສຸ່ດຂອງໂລກນ້ີກໍ

ແມ່ນຄວາມສຸກຊ່ົວຄາວ. ການເອົາພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາຮ່ວມໃນການວາງແຜນເຮັດໃຫ້ຄຣິສະຕຽນໄດ້ເກັບກ່ຽວ

ຜົນກໍາໄລຫລາຍທີສຸ່ດ ສ່ິງປະເສີດກວ່າໝູ່ແມ່ນຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ໃຫ້ຮູ້ເຖີດວ່າອາຈານໂປໂລ

ເປັນນັກວາງແຜນ ເພ່ິນວາງແຜນໄປຢ້ຽມເມືອງຕ່າງໆ: ຟີເຄັຽ ຄາລາເຕັຽ, ເຂດມີເຊັຽ, ບີທເີນັຽ, ແຕ່ພຣະວິນ

ຍານຂອງອົງພຣະເຢຊູຫ້າມບ່ໍອະນຸຍາດ (ກິຈການ 16:6-10). ໂປໂລ ປະໃຫ້ພຣະເຈ້ົາແນະນໍາທາງໃຫ້

ໄປເມືອງມາເກໂດເນັຽ. ແນວໃດກໍຕາມສ່ິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜນການທີ່ໂປໂລວາງໄວ້ນ້ັນຢຸດຊະງັກ

ໄປ. ຕ່ໍມາເພ່ິນຍັງໄດ້ຂຽນອີກວ່າເພ່ິນຈະໄປສະເປນ ແລະກຸງໂຣມ (ໂຣມ 15:23-24). ໂປໂລໄດ້ໄປເຖິງ

ກຸງໂຣມແທ້ ແຕ່ບ່ໍຮູ້ແນ່ນອນວ່າເພ່ິນໄປໄກກວ່ານ້ັນຫລືບ່ໍ. ໂປໂລໄດ້ວາງແຜນການຕາມການນໍາພາຂອງອົງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງເພ່ິນ.

2. ການຄດຶວາ່ພຣະເຈົາ້ບໍສ່າໍຄັນ: ( ຢາໂກໂບ 4:15-17 )

ຢາໂກໂບໄດ້ເລ້ີມໃນຂ້ໍ 15 ìແທນທີ່î ໄດ້ສະແດງໃຫ້ຮູວ້່າມັນອາດມີທາງອ່ືນກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຄຶດ

ວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍສໍາ ຄັນ. ເພ່ິນໄດ້ສ້າງສະພາບການເພ່ືອໃຫ້ຄຣິສະຕຽນເບ່ິງໂລກແຕກຕ່າງກັບຄົນທີບ່ໍ່ຮູ້ຈັກກັບ

ພຣະເຈ້ົາ. ຄຣິສະຕຽນຕ້ອງມີພຣະເຈ້ົາປະກອບໃນຊີວິດສເມີ.

ຢາໂກໂບໄດ້ເວົ້າວ່າຄວາມຄຶດຂອງຄຣິສະຕຽນໄດ້ຖືກປ້ັນນ້ັນເປັນນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ນ້ັນບ່ໍໄດ້

ແມ່ນຄໍາເວົ້າທັມມະດາເທົ່ານ້ັນ. ຖ້າຄຣິສະຕຽນວາງແຜນການໂດຍຕົນເອງໂດຍບ່ໍໄດ້ອາສັຍພຣະເຈ້ົາ

ນໍາພາແລ້ວພຽງແຕ່ໃຊ້ຄໍາເວົ້າ   ນ້ໍາ ພຣະທັຍເຂ້ົາໄປ ກໍເຫັນວ່າຄຣິສະຕຽນຄົນນ້ັນຜິດ. ນ່ຶງ, ພວກເຮົາຕ້ອງ

ສຶກສາເຖິງນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະກໍມີຈິດໃຈຢາກເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງອີກຄືຍອມໃຫ້

ພຣະເຈ້ົາຊາບຊຶມເຂ້ົາມາໃນຄວາມຄຶດ. ຄຣິສະຕຽນບ່ໍສາມາດມີສອງບຸຄລິກລັກຊະນະ, ນ່ຶງມີພຣະເຈ້ົາ 

ແລະ ສອງບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າເຮັດແນວນ້ັນກໍກາຍເປັນຄົນສອງໜ້າຮ້ອງຄຣິສະຕຽນຢ່າງນ້ັນວ່າເປັນຄົນບ່ໍສ

ເມີຕ້ົນສເມີປາຍ ແລະກາຍເປັນຜິດບາບ (ຢາໂກໂບ 1:8; 4:8).
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ຕົວຢ່າງດີທີສຸ່ດແມ່ນອົງພຣະເຢຊູ ພຣະອົງໄດ້ຮູ້ເຖິງນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາໂດຍຍິນດີເຂ້ົາໄປໃນໄມ້

ກາງແຂນ. ພຣະ ອົງເປັນສະພາບຢ່າງມະນຸດ ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ໃນເວລາພຣະອົງໄດ້ອ້ອນວອນວ່າ, ຂ້າແດ່

ພຣະບິດາ, ຖ້າທ່ານຊອບພຣະທັຍແລ້ວໃຫ້ຈອກນ້ີເລ່ືອນໄປຈາກລູກເທີ້ນ; ແຕ່ຢ່າໃຫ້ເປັນໄປຕາມໃຈຂອງຂາ

ນ້ອຍ ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງເທີ້ນ. (ລູກາ 22:42). ອົງພຣະເຢຊູຢາກໃຫ້ພວກສາວ ົກ

ເຮັດຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນ. ຢາໂກໂບໄດ້ເນ້ັນວ່າການກະທໍາທຸກຢ່າງຂອງຄຣິສະຕຽນຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດຕາມ

ພຣະປະສົງຫລືນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ການຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍສໍາຄັນອັນໃດແມ່ນການເຫັນແກ່ຕົວໂພດ. ຂ້ໍ 16 ເອ້ີນການກະທໍາຢ່າງນ້ີວ່າ  

ìຄວາມຊ່ົວî ແລະìອວດໂຕî ໝາຍເຫດ 1:9, ìໃຫ້ພ່ີນ້ອງທີຕ່ໍ່າຕ້ອຍຈ່ົງອວດອ້າງໃນການທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງຍົກ

ຕົວເອງຂ້ຶນ.î ການຖ່ອມຕົວໃນທຸກສະພາບການ ໄດ້ນໍາໄປເຖິງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຢ່າງມີຄວາມເຊ່ືອ (ແມ່ນ

ຄໍາສອນສໍາຄັນໃນບົດທີ 1). ການອວດຕົວໃນສ່ິງທີ່ຕົນເອງເຮັດເອງໄດ້ນ້ັນໂດຍບ່ໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍເປັນ

ການອວດຕົວໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນ.

ຢາໂກໂບໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມບາບທີ່ມອງຂ້າມ (4:17). ຄວາມບາບບ່ໍເປັນສ່ິງເຮັດຜິດເທົ່ານ້ັນ.

ຄວາມບາບຂອງການມອງຂ້າມແມ່ນບ່ໍເຮັດສ່ິງທີ່ດີ. ການປະລະບ່ໍຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາມີພາກສ່ວນໃນຊີວິດ

ເປັນການບາບ. ຮູຈັ້ກນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາແຕ່ບ່ໍຍອມປະຕິບັດຕາມກໍເປັນຄວາມບາບເໝືອນກັນ.

ມັນເປັນຄວາມບາບອີກໃນເມ່ືອພວກເຮົາມອງຂ້າມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທຸກຍາກອານາຖາຜູ້ຢູ່ໃກ້ເຮົາ.

3. ມຊີບັສິນຫລາຍໂດຍຖວືາ່ພຣະເຈົາ້ບໍສ່າໍຄນັ: ( ຢາໂກໂບ 5:1-3 )

ພຣະຄັມພີຫລາຍຕອນໄດ້ເວົ້າເຖິງຊັບສິນ. ຊັບສິນໃນຕົວມັນເອງກໍບ່ໍແມ່ນສ່ິງຊົ່ວ ແຕ່ໃນເມ່ືອມັນ

ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊ່ົວ ແລ້ວ ຄຣິສຕະຕຽນຄວນລະວັງເອົາໄວ້. ຂ້ໍ 1-3 ໄດ້ເວົ້າເຖິງລໍາດັບຂອງຄວາມຜິດ

ບາບ, ການຕັດສິນ, ແລະຜົນຂອງການຕັດ ສິນຢ່າງບ່ໍເປັນລໍາດັບກັນແຕ່ກົງກັນຂ້າມ. ໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ກໍ

ເປັນຄວາມບາບ (5:3). ຂ້ໍ 2 ບອກເຖິງການຕັດສິນໃຈເມ່ືອສູນເສັຽຊັບສົມບັດນ້ັນ. ຂ້ໍ 1 ໄດ້ບອກເຖິງຜົນ

ຂອງການຖືກຕັດສິນ: ຮ້ອງໄຫ້, ໂອ່ຍຄາງ, ແລະທຸກໂສກ.

ການໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ນ້ັນແມ່ນອາການຂອງຄວາມບາບຫລາຍໆປະການ. ການໂຮມຊັບສິນໄວ້ນ້ັນ

ແມ່ນການສະແດງເຖິງການເຊ່ືອໝັ້ນໃນຕົນເອງ ແທນທີ່ຈະອາສັຍພຣະເຈ້ົາ. ຄໍາອຸປະມາເຣ່ືອງເງິນມະນາ 

ແມ່ນເວົ້າເຖິງພຣະເຈ້ົາປະທານເງິນໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ເພ່ືອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ (ລູກາ 

19:12-27). ການໂຮມຊັບສິນໄວ້ເປັນການສະແດງເຖິງການບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ໃນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ 

ແລະເປັນການເຫັນແກ່ຕົວ; ນ້ັນເປັນຄວາມບາບຈາກການເບ່ິງຂ້າມ. ມັນ ຍັງເປັນການສະແດງເຖິງ ການ

ຂາດຄວາມຮັກ ແລະເບ່ິງຂ້າມຜູ້ທຸກຍາກລໍາບາກ. ຫລາຍກວ່ານ້ັນການໂຮມຊັບສິນໄວ້ຫລາຍ ແມ່ນ

ການສະແດງເຖິງການໂລບມາກໂລພາຊ່ຶງເປັນອາການຂອງຄົນບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ. (2 ຕມທ 3:2-5). ສລຸບ

ແລ້ວການ ໂຮມຊັບສິນໄວ້ຫລາຍນ້ັນເປັນການບ່ໍສລາດ    ເໝືອນກັບວ່າໄປຊອກເກັບເອົາເພັດພອຍໃນເຮືອ

ໃຫຍ່ຈົນຈະຫລ້ົມ  Titanic. ຊັບສິນຂອງມະນຸດບ່ໍມີຄ່າຕລອດໄປ.

ການຕັດສິນ (ຢາໂກໂບ 5:2) ໄດ້ເວົ້າຖືກຕ້ອງແລະເປັນຕົວຢ່າງດີໃນເຣ່ືອງຊັບສິນ. ເຫັນວ່າຄໍາມີຄ່າ

ສູງ ແລະບ່ໍຄົງທີຕ່ລອດໄປ. ຊັບສິນຍອມເສັຽໄປແລະເຂ້ົາມ້ຽງ. ຕົວຢ່າງຄໍາເຫັນວ່າມີຄ່າ ແຕ່ກໍຍັງຮູ້ດັບສູນ
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ໄປໄດ້. ທຸຣະກິດການຄ້າ, ຊັບສິນເງິນທອງ, ເຮືອນ, ແລະວຽງການກໍຫລຸບທຶນຖືກປິດໄປບ່ໍມີອັນໃດແນ່ນອນ.

ຄວາມໝັ້ນຄົງອັນຖາວອນແທ້ນ້ັນບ່ໍຢູ່ສ່ິງຂອງ  ແຕ່ຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາ.

ຂ້ໍ 1 ໄດ້ເປິດເຜີຍເຖິງເຣ່ືອງຫົວໃຈຂອງການໂຮມສົມບັດ. ການເປັນທຸກນ້ັນມາຈາກການຮ້ອງໄຫ້ ແລະ

ໂອຍຄາງຊ່ຶງເປັນຜົນຈາກສອງຢ່າງ: (1) ການເປັນທຸກອັນໃຫຍ່ນ້ັນເປັນການສະແດງເຖິງຕົວເອງໄດ້ເພ່ິງຊັບ

ສິນນ້ັນຢ່າງສ້ິນສຸດ ຫລື (2). ຫົວໃຈຂອງການກັບໃຈນ້ັນມາຈາກການຕົກຕະລຶງບ່ໍໄວ້ວາງໃຈ ແລະການສູນ

ເສັຽ. ເປັນການເສ້ົາໃຈເພາະມັນເປັນຄວາມຈິງທີ່ມີບາງຄົນໄດ້ຖືກຕັດສິນໃນວັນສຸດທ້າຍ-ຫລືຜູ້ຮູຕົ້ວວ່າຊັບ

ສິນເງິນຄໍານ້ັນກໍບ່ໍມີຄ່າອັນໃດໃນວັນສຸດທ້າຍ.

ການໂຮມຊັບສິນໄວ້ເໝືອນກັບວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍສໍາຄັນເປັນສ່ິງທໍາລາຍຕົນເອງ. ຈ່ົງຖືວ່າພຣະເຈ້ົາສໍາຄັນ

ຫລາຍ. ຊັບສິນທີ່ເຮົາມີນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ໃຊ້ເພ່ືອປໂຍດໃນຊີວິດ ເພ່ືອຢາກຮູ້ວ່າພວກເຮົາສັດຊ່ື

ຫລືບ່ໍ-ພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກທຸກສ່ິງທີ່ເຮົາກະທໍາ.

4. ປະພດຶຕໍ່ຄນົອື່ນເໝອືນກບັວາ່ພຣະເຈົາ້ບໍສ່ໍາຄນັ: ( ຢາໂກໂບ 5:4-5 )

ການປະພຶດຂອງພວກເຮົາຕ່ໍຄົນອ່ືນນ້ັນສໍາຄັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ມະນຸດເຮົາສໍາຄັນກວ່າຊັບສິນໃດໆທັງສິນ

ສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ; ເປັນໜ້າເສັຽໃຈມີບາງຄົນເຫັນຄົນອ່ືນເປັນສ່ິງຂອງເພ່ືອຕົນເອງຈະໃຊ້ຄູນຮັ່ງເພ້ີມຂ້ຶນ.

ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນມາແລ້ວວາ່ຊັບສິນນ້ັນບ່ໍຄົງຢູ່ຕລອດໄປ ແຕ່ຄວາມສໍາພັນຂອງເຮາົກັບຄົນອ່ືນນ້ັນຍັງຄົງ

ເຫລືອຢູ່. ຂ້ໍ 4-6 ໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງແກ່ພວກເຮົາວ່າວິທພີວກເຮົາໄດ້ກະທໍາຕ່ໍຄົນອ່ືນເໝືອນກັບວ່າພຣະເຈ້ົາ

ບ່ໍສໍາຄັນມີດ່ັງນ້ີ: ໃນທາງຕົງແລະທາງອ້ອມເຖິງສ່ິງບ່ໍທ່ຽງທັມ. ທາງຕົງແມ່ນໃຫ້ຄ່າຈ້າງບ່ໍພໍ. ໃນຂ້ໍ 4 ນ້ັນ

ໄດ້ເວົ້າເຖິງນາຍຈ້າງຈ່າຍຄ່າຈ້າງບ່ໍເຕັມສ່ວນ ນ້ັນເປັນການສ້ໍກົງ. ຂ້ໍ 6 ໄດ້ປະນາມການ ໃຊ້ອໍານາດໃນ

ທາງບ່ໍຖືກຕ້ອງໃນສານຕັດສິນ.

ມີຄຣິສະຕຽນຫລາຍຄົນບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ໃນຂ້ໍນ້ີໃນຊີວິດ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະມີຄວາມຜິດຖ້າພວກເຮົາບ່ໍປະພຶດ

ດີຢ່າງຖືກຕ້ອງຕ່ໍຄົນອ່ືນ. ຊ້ໍາບ່ໍພໍຖ້າພວກເຮົາບ່ໍເອົາຫູຊາຄວາມຮ້ອງທຸກຈາກຄົນອ່ືນຜູ້ຖືກຄົນໃຊ້ເປັນເຄ່ືອງ

ມີເພ່ືອຄວາມຮັ່ງມີ ພວກເຮາົກໍມີຄວາມຜິດເຊ່ັນກັນ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງເພ່ືອປ່ຽນໃຫ້

ໂລກນ້ີເປັນບ່ອນໜ້າຢູ່. ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຜົນກໍາໄລໃນເມ່ືອຄົນອ່ືນໃນໂລກນ້ີຖືກໃຊ້ເປັນເຄ່ືອງມືເຮັດວຽກ

ໜັກຈະຈ່າຍເງິນບ່ໍສົມຄວນໃຫ້ພວກເຂົາບ່ໍ? ທ່ານໄດ້ເຫັນແລ້ວ ກໍນ່ັງຢູ່ຊ່ືໆກັບຄົນບ່ໍມີຄວາມຜິດໄດ້ຖືກບັງ

ຄັບຊ້ັນບ່ໍ?

ໃນທາງອ້ອມໃນເມ່ືອງຄົນຮັງ່ມີໃຊ້ຄົນຈົນຢ່າງບ່ໍມີນ້ໍາໃຈ (5:5), ທ້ອນໂຮມຊັບສິນ (5:3), ມີຈິດໃຈດ້ານ

ຕ່ໍຄວາມຮ້ອງໄຫ້ຂອງຄົນຜູ້ຖືກຂ່ົມເຫງ (5:4), ໄດ້ເປິດໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງຄວາມຮັກຂອງເຮົາຕ່ໍອົງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ໂຢຮັນ ທີ 1 ໄດ້ເວົ້າເຖິງຈິດໃຈຜູ້ຮັກພຣະເຈ້ົາແທເ້ປັນຢ່າງໃດ, ìຝ່າຍເຮົາທັງຫລາຍຮູ້

ແລ້ວວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຍ້າຍອອກຈາກຄວາມຕາຍເຂ້ົາສູ່ຊີວິດແລ້ວ ກໍເພາະພວກເຮາົຮັກພ່ີນ້ອງ     ຜູ້ໃດທີ່ບ່ໍ

ຮັກຜູ້ນ້ັນກໍຍັງຢູ່ໃນຄວາມຕາຍ...ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດມີຊັບສົມບັດໃນໂລກນ້ີແລະເຫັນພ່ີນ້ອງຂອງຕົນຂັດສົນ ແລ້ວ

ຍັງບ່ໍຍອມມີໃຈເມດຕາຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ນ້ັນ    ຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຈະດໍາລົງຢູ່ໃນຕົນໄດ້ຢ່າງໃດ?î (1 ໂຢຮັນ 

3:4, 17). ສ່ິງທີເ່ຫັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍໆກໍແມ່ນໃນການປະພຶດທີ່ບ່ໍທ່ຽງທັມແມ່ນການເຫັນແກ່ຄວາມສນຸກສຸກ
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ສະບາຍຂອງຕົນເອງ ຫລາຍກວ່າຄວາມຮ້ອງໄຫ້ຂອງຄົນອ່ືນໆຜູ້ຖືກບັງຄັບ. ການມີຊີວິດຢ່າງໂອ ້ໂຖງນ້ັນ 

ວັນນ່ຶງຈະໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດເພາະການບ່ໍມີຈິດໃຈເມດຕາ.

ຄໍາຖາມ

6. ເວລາທ່ານຮັບເອົາວຽກງານໃໝ່ນ້ັນທ່ານໄດ້ຄຶດເຖິງພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍ? ທ່ານໄດ້ຄຶດເຖິງນ້ໍາພຣະທັຍ 

ຂອງພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍໃນເມ່ືອທ່ານວາງແຜນການໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະໃນບ້ານບ່ໍ?

7. ພຣະເຈ້ົານ້ັນເຂ້ົາມາໃນຄວາມນຶກຄິດເວລາທ່ານໄປນະມັສການເທົ່ານ້ັນບ່ໍ? ທ່ານມີຄວາມຄຶດເ

ໝືອນຄຣິສະຕຽນຄົນອ່ືນ ຫລືທ່ານມີຄວາມນຶກຄິດເໝືອນກັບຄົນບ່ໍເປັນຄຣິສະຕຽນ?

8. ທ່ານເຄີຍໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍບ່ໍ? ທ່ານໄດ້ກວດເບ່ິງເງິນຄໍາເປັນປະຈໍາບ່ໍ? ຊັບ

ສິນທີທ່່ານມີນ້ັນມີຈຸດປະສົງອັນໃດ? ຫລືພຽງແຕ່ເກັບມັນໄວ້ລ້າໆບ່ໍ? ທ່ານໄດ້ໂຮມຊັບສົມບັດ

ແລະບ່ໍໄດ້ໃຊ້ໃນພາຣະກິດຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? ປີທີ່ຜ່ານມານ້ັນ ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຊັບສິນໃຫ້ເປັນປໂຍດອັນ

ໃດບ່ໍ?

9. ທ່ານໄດ້ປະພຶດຕ່ໍຄົນອ່ືນເປັນຢ່າງດີບ່ໍ? ທ່ານມີຄວາມເມດຕາຕ່ໍຄົນອ່ືນຜູ້ຍາກຈົນບ່ໍ? ທ່ານເຄີຍຕ້ັງ

ໃຈບ່ໍຍອມຊ່ວຍເຫລືອຄົນອ່ືນບ່ໍໃນເມ່ືອທ່ານຮູ້ດີວ່າມັນຈະໄດ້ຫຍັງກັບຄືນມາບ່ໍ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 6

ມຊີີວດິຢູໃ່ນກຸ່ມຄຣສິະຕຽນ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຢາໂກໂບ 5:7-20

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ຢາໂກໂບ 5:7-20

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ກຸ່ມຄຣິສະຕຽນທີ່ແທຈິ້ງນ້ັນບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ຄົນອີກກຸ່ມນ່ຶງເທົ່ານ້ັນ       

ແຕ່ແມ່ນກຸ່ມຄຣິສະຕຽນຜູ້ມີຄຸນນະວຸດທິອັນດີທີ່ປະກອບດ້ວຍ

ຄວາມເຊ່ືອ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ໃນກຸ່ມຄຣິສະຕຽນອັນແທ້ຈິງແມ່ນຜູ້ມີຄຸນນະວຸດທິ ພວກເຮົາຄວນຢາກໃຫ້ເປັນ

ຢ່າງໃດ? ພວກເຮົາຄວນເຮັດຫຍັງແດ່?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອສໍາຣວດເບ່ິງຄຸນນະວຸດທິໃນຄຣິສຕະຈັກ ແລະໃນກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີວ່າ

ໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຢາໂກໂບນ້ັນຫລືບ່ໍ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ຄຣິສະຕຽນທີ່ມາໂຮມກັນຢູ່ເພື່ອກ່ໍຕ້ັງເປັນກຸ່ມໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອ, ເພື່ອຈັດຫາໃຫເ້ປັນບ່ອນມີຄວາມຈະເຣີນທາງດ້ານ

ວິນຍານຈິດ. ທ່ານທອມ ແຮັງ ເປັນພຣະເອກໜັງມີຊື່ສຽງດີໃນກຸ່ມໂຮລີວູດ ລາວສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຢູ່

ຮ່ວມກັນ. ລາວໄດ້ຂ່ີເຮືອບິນໄປແລະເຮືອນບິນນ້ັນໄດ້ຕົກໃນປ່າໃຫຍ່ດົງເລິກຄົນໄດ້ຕາຍໝົດເຫລືອແຕ່ລາວຄົນດຽວ ລາວ

ຕ້ອງການເພື່ອນ ໃນທີ່ສຸດລາວກໍໄດ້ເອົາໝາກບັນເປັນເພື່ອນປອບໃຈ.

ນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຢູ່ຮ່ວມກັບຄົນອ່ືນນ້ັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນແລະຈໍາເປັນ. ກຸ່ມຢູ່ດ້ວຍກັນຢ່າງມີຄວາມເຊື່ອໄດ້

ເກີດຂ້ຶນແລະຈໍາເປັນຕ້ອງຊ່ວຍກັນເຮັດໃຫ້ເຂ້ັມແຂງແລະໝ້ັນຄົງ. ຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອຈະສູນເສັຽຄວາມເຊື່ອລົງໄປໃນເມື່ອຕົນເອງ

ແຍກຕົວເອງອອກຢູ່ເກາະຄົນດຽວ. ຢາໂກໂບໄດ້ສໍາຣວດເຖິງສ່ີຈຸດສໍາຄັນໃນກຸ່ມຄຣິສະຕຽນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝ້ັນຄົງໄດ້: 1.

ຮຽນເປັນຄົນອົດທົນ, 2. ເຮັດໃຫ້ເປັນບ່ອນທີ່ຄົນອ່ືນເຊື່ອຖືແລະວາງໃຈໄດ້, 3. ຈັດໃຫ້ມີການອ້ອນວອນຂ້ຶນ, ແລະ 4. ເປັນບ່ອນໃຫ້

ຄວາມປອດພັຍແກ່ທຸກໆຄົນ.

1. ເປນັກຸມ່ທີມ່ຄີວາມອດົທົນ: ( ຢາໂກໂບ 5:7-11 )

ພວກເຮົາໄດ້ພາກັນຢູ່ໃນຖ້າມກາງໂລກທີບ່ໍ່ມີຄວາມອົດທົນ. ພວກເຮົາບ່ໍອົດທົນກັບການກະທໍາຂອງຄົນ

ອ່ືນ ຫລືອົດທົນຕ່ໍສ່ິງທີເ່ຮົາຕ້ອງການທັ້ງໆທີ່ເປັນຄຣິສະຕຽນ. ການສ້າງໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນເກີດຂ້ຶນເປັນ
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ຜົນກໍາໄລອັນນ່ຶງໃນກຸ່ມຄຣິສະຕຽນ. ຫ້າຂ້ໍນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມອົດທົນເພ່ືອຄຣິສະຕຽນຄວນເອົາໃຈໃສ່ແລະ

ອາສັຍພຣະເຈ້ົານໍາພາໃຫ້ເປັນຄົນອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ.

ການທີ່ມີຄວາມອົດທົນນ້ັນບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ນ່ັງລໍຢູ່ລ້າໆ ລໍໃຫ້ໂລກມູນປ່ຽນໄປ   ແຕ່ມັນເປັນຄວາມຫວັງ

ດ້ວຍຄວາມຕ້ັງໃຈເອົາໄວ້. ຢາໂກໂບໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງໃນເຣ່ືອງນ້ີສອງຢ່າງ: ພຣະຄຣິດຈະສະເດັດກັບຄືນມາ 

ແລະຊາວນາລໍຄອຍເກັບກ່ຽວເມ່ືອເຖິງເວລາ (5:7). ໃນສອງເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວາ່ການອົດທົນແມ່ນມີທັງ

ຄວາມຫວັງແລະຄວາມຕ້ັງໃຈເອົາໄວ້. ພຣະເຢຊູຈະສະເດັດຄືນມາແລະຜົນເກັບກ່ຽວຈະຕາມມາ. ລໍ

ດ້ວຍຄວາມຄວາມຕ້ັງໃຈ ແຕ່ໄວ້ໃຈໃນພຣະເຈ້ົາວ່າຄວາມຫວັງນ້ັນຈະ ກາຍເປັນຈິງນ້ັນສະແດງເຖິງຄວາມ

ອົດທົນຢ່າງມີເປ້ົາໝາຍ.

ຄວາມອົດທົນໃນກຸ່ມຄຣິສະຕຽນແມ່ນການອົດທົນຢ່າງໝັ້ນຄົງ. ìຈ່ົງອົດທົນແລະຕ້ັງໝັ້ນຄົງî (5:8)

ນ້ັນເປັນຄວາມສ່ັງເດັດຂາດຢູ ່ໃນໂລກແຫ່ງຄວາມບາບນ້ີ. ໃຫ້ຮູ້ເຖີດວ່າອົງພຣະເຢຊູຄຣິດສະເດັດກັບຄືນມາ

ອີກຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ຄຣິສະຕຽນມີຄວາມເຊ່ືອເພ້ີມຂ້ຶນ ແລະສາມາດຜ່ານພ້ົນການທົດລອງໄດ້ ເຮັດຢ່າງນ້ັນກໍເປັນ 

ຄວາມອົດທົນຢ່າງເດັດດ່ຽວ.

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນຕ່ໍກັນແລະກັນ (5:9). ເປັນການແປກໃຈພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍ

ແມ່ນໝົດຄວາມອົດທົນກັບຄົນໃກ້ຊິດເຮົາເຊ່ັນ: ຜົວເມັຽ, ລູກ, ອ້າຍນ້ອງ, ເພ່ືອນ, ແລະຄົນງານນໍາກັນ;

ແລະກັບຄົນຜູ້ຢູ່ໃນກຸ່ມໝູ່ບ້ານດຽວກັນ. ພວກເຮົາມັກຈ່ົມແລະຕ່ໍວ່າກັນແລະກັນຂ້ຶນ ນ້ັນເປັນການສະແດງ

ເຖິງຂາດຄວາມອົດທົນ. ຢາໂກໂບໄດ້ເຕືອນຢ່າງເດັດດ່ຽວ. ແນ່ນອນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະສະເດັດກັບ

ຄືນມານ້ັນໃກ້ແລ້ວ (5:8). ຜູ້ຕັດສິນກໍາລັງຢືນຢູ່ທີ່ປາກປະຕູ (5:9) ຕ່ໍຄົນມັກຈ່ົມແລະຕ່ໍວ່າກັນແລະກັນ. ໃຫ້

ພວກເຮົາເປັນຄົນສຸພາບອ່ອນຫວານຕ່ໍຄົນອ່ືນດ້ວຍຄວາມຮັກ.

ການອົດທົນແມ່ນຄວາມສາມາດຮັບເອົາຄວາມທຸກທໍຣະມານໄດ້. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃນພຣະຄັມພີ

ເດີມໄດ້ຮັບຄວາມ ທຸກທໍຣະມານຢ່າງມາກມາຍ (5:10)-ດ້ວຍມືຂອງກະສັດຊ່ົວ ເຊ່ັນເອລີຢາ, ເປັນສັດຕຣູຕ່ໍ

ຣັຖບານຄືດານີເອນ, ໄດ້ຖືກປະຕິເສດຈາກຄົນໃນສະມັຍນ້ັນຄື ເຢເຣມີຢາ...ການທີ່ມີຄວາມເຊ່ືອນ້ັນບ່ໍເຮັດ

ໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ປາສຈາກບັນຫາໃນໂລກນ້ີ, ແຕ່ຄວາມເຊ່ືອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຕ່ໍສູ່ກັບບັນຫານ້ັນໄດ້ ນ້ັນ

ໝາຍເຖິງມີຄວາມອົດທົນຕ່ໍໄຟ.

ອົດທົນດົນນານແມ່ນສ່ິງສຸດທ້າຍ. ອົດທົນໝາຍເຖິງການລໍຄອຍ. ໃນພຣະຄັມພີຕອນນ້ີ 5:7-8,10

ໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄວາມໝາຍຂອງຄວາມອົດທົນ. ໝາຍເຖິງການອົດທົນໃນທຸກກໍຣະນີນ້ັນເປັນ

ການ ສະແດງເຖິງຄວາມອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ.

ທ່ານເປ ັນຄົນອົດທົນຫລືບ່ໍ? ທ່ານເປັນຄົນຊ່ວຍຄົນອ່ືນໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນເໝືອນອົງພຣະຄຣິດຫລືບ່ໍ?

ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານເດ່ມີຄວາມອົດທົນ ຫລືເປັນກຸ່ມມັກຈ່ົມແລະຕ່ໍວ່າກັນແລະກັນ? ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນ

ກາຍເປັນກຸ່ມໝູບ້່ານທີ່ມີຄວາມອົດທົນ.

2. ກາຍເປນັກຸມ່ທີຄ່ົນອື່ນວາງໃຈແລະເຊືອ່ຖໄືດ:້ ( ຢາໂກໂບ 5:12 )

ຢາໂກໂບ 5:12 ໄດ້ອ້າງເຖິງຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນປ້ຶມມັດທາຍ 5:33-37. ຄຣິສະຕຽນຕ້ອງ

ເປັນຄົນຜູ້ອ່ືນນັບຖືໄດ້ໂດຍສະເພາະແລ້ວກັບຄໍາເວົ້າແລະການກະທໍາຂອງພວກເຮາົຕ້ອງໄປນໍາກັນ. ນ້ີໄດ້
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ເວົ້າເຖິງລ້ີນເປັນຄ້ັງທີສາມວ່າຄໍາທີ່ເຮົາເວົ້ານ້ັນສໍາຄັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ໃນຕອນກ່ອນນ້ັນຢາໂກໂບໄດ້ເຕືອນໃຫ້

ລະວັງໃນການໃຊ້ລ້ີນ (1:26) ຄືໃຫ້ໃຊ້ລ້ີນສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາແທນທີຈ່ະໃຊ້ໃນການປ້ອຍດ່າ (3:7-12).

ພວກເຮົາຄວນເປັນຄົນສັດຊ່ືຕ່ໍກັນໃນກຸ່ມຄຣິສະຕຽນ. ການຫ້າມບ່ໍໃຫ້ສາບານຕ່ໍສວັນຫລືແຜ່ນດິນໂລກນ້ັນ

ໄດ້ແນໃສ່ວ່າຄຣິສະຕຽນຄວນເປັນຄົນເວົ້າແຕ່ຄວາມຈິງບ່ໍຈໍາເປັນຈະສາບານເລີຍ.

ມີນັກຮຽນຫ້ອງປ. 5 ມັກເວົາ້ສເມີວ່າ ìຂ້ອຍມັກສາບານໃຊ້ພຣະຄັມພີເປັນກອງໃຫຍ່î ແຕ່ເຫ ັນວ່າບ່ໍມີຜູ້

ໃດເຊ່ືອລາວເຖິງແມ່ນໃຊ້ ້ຄັມພີເປັນກອງ. ພວກເຮົາຄວນເປັນຄົນງ່າຍໆຄືໃຫ້ເວົາ້ແຕ່ຄວາມຈິງແລະສັດຊ່ື

ເທົ່ານ້ັນ ບ່ໍຈໍາເປັນຈະສາບານອັນໃດ. ທ່ານເປັນຄົນໜ້ານັບຖືຫລືບ່ໍ? ທ່ານຄຶດວ່າຄຣິສຕະຈັກໃນບ້ານ

ເມືອງຂອງທ່ານສັດຊ່ືຕ່ໍກັນແລະກັນບ່ໍ ຫລືວ່າຍັງມີຄົນສອງໜ້າຢູ່?

3. ເປນັກຸມ່ອ້ອນວອນອະທຖິານ: ( ຢາໂກໂບ 5:13-18 )

ຄຣິສຕະຈັກຄວນເປັນກຸ່ມອ້ອນວອນ. ໃນພຣະຄັມພີຕອນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງສະຖານທີ່, ສິດທິ, ແລະອໍານາດ

ຂອງການອ້ອນ ວອນເພາະວ່າການອ້ອນວອນເປັນສູນກາງສໍາຄັນ. ການອ້ອນວອນເພ່ືອກັນແລະກັນນ້ັນ

ເປັນສ່ິງສົມຄວນໃນເວລາມີຄວາມ ທຸກລໍາບາກ ເວລາເຈັບ ຫລືເວລາຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ.

ເປັນສິດພິເສດເມ່ືອອ້ອນວອນເພ່ືອກັນ. ສ່ິງທີ່ຄຣິສະຕຽນເຮັດໄດ້ທຸກໂອກາດແລະງ່າຍໆນ້ັນແມ່ນ

ອ້ອນວອນເພ່ືອກັນໂດຍສະເພາະ ຄືໃຫ້ອອກຊ່ືຂອງຄົນຜູ້ເຮົາອ້ອນເພ່ືອ ແລະຂໍໃຫ້ຄົນນ້ັນຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈ

ໃນຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານນໍາ.

ການເອົານ້ໍາມັນທາເວລາອ້ອນວອນໃນສັດຕະວັດແລກນ້ັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນ ເພາະສມັຍນ້ັນບ່ໍມີຮ້ານຂາຍ

ຢາ. ມີຢາຫລາຍຊະນິດເປັນຢາເພ້ືນເມືອງຄືເອົານ້ໍາມັນໝາກກອກ ຫລືນ້ໍາເຜ້ິງມາໃຊ້ນໍາຄົນເຈັບ. ພວກ

ຄະນະອາຈານ ແລະຜູ້ບົວລະບັດຫລາຍຄົນມາຮ່ວມກັນອ້ອນວອນເພ່ືອຄົນເຈັບນ້ັນເປັນສ່ິງທີ່ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງກຸ່ມອ້ອນວອນ. ການເອົານ້ໍາມັນໝາກກອກຫລືເອົານ້ໍາເຜ້ິງທາຄົນເຈັບເທົ່າກັບພວກເຮົາ

ໃຊ້ຢາທາຜິວໜັງໃນທຸກວັນນ້ີ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມການໃຊ້ນ້ໍາມັນທານ້ັນມີຄວາມໝາຍໃນສມັຍນ້ັນແລະ

ຍັງຄົງມີຄວາມໝາຍເໝືອນເດີມໃນສມັຍນ້ີຄືກັນ.

ກຸ່ມຄຣິສະຕຽນຄວນເປັນກຸ່ມທີມີ່ຄວາມຮັກ ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕ່ໍກັນ. ການທີ່ເອົານ້ໍາມັນທານ້ັນໝາຍ

ເຖິງການເປັນຫ່ວງໄຍຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຕ່ໍຄົນເຈັບປ່ວຍ. ການທີ່ນໍາເອົາຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກມາເຕ້ົາໂຮມກັນ

ອ້ອນວອນເພ່ືອຄົນເຈັບນ້ັນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃນການເປັນກຸ່ມອະທິຖານ. ໃຫ້ວາດພາບເບ່ິງເວລາຜູ້ນໍາໃນ

ຄຣິສຕະຈັກມາຈັບມືກັນ ໂຮມຈິດໃຈ ແລະສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງໃຍ ແລະກໍເຂ້ົາຖວາຍຄວາມຕ້ອງການຕ່ໍ

ພຣະບິດາຜູ້ຢູ່ໃນສວັນ ຄົນເຈັບນ້ັນອາດເຫັນຄວາມສາມັກຄີທັມ, ການຮັບໃຊ້ ແລະການນະມັສການເກີດ

ຂ້ຶນ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບມີກໍາລັງໃຈ ແລະນໍາຄວາມເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວມາສູ່ກຸ່ມອ້ອນວອນນ້ັນ.

ອີກດ້ານນ່ຶງທີພ່ວກເຮົາອາດເຫັນໄດ້ຈາກກຸ່ມອ້ອນວອນຄືຈະມີການສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຕ່ໍກັນ

ແລະກັນຂ້ຶນ. ການສາລະພາບສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕ່ໍກັນ ເຊ່ືອໝັ້ນຕ່ໍກັນ ແລະຍອມໃຫ້ຄົນອ່ືນເຂ້ົາມາໃນ

ຊີວິດ. ພວກເຮົາເຮັດຜິດໃນເມ່ືອພວກເຮົາອ່ານຊ່ືຂອງຜູ້ສເນີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງບ່ໍຖືວ່າສໍາຄັນເວລາເລ້ີມ

ອ້ອນວອນ ເພາະຊ່ືນ້ັນເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ເຈັບປວດ, ກະວົນກະວາຍ, ໂສກເສ້ົາແລະອ່ືນໆ. ການເຂ້ົາໃຈ

ເຖິງຄວາມຕ້ອງການສ່ວນຕົວຂອງແຕ່ລະຄົນນ້ັນຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມຄຣິສະຕຽນຢູ່ນໍາກັນຢ່າງມີຄວາມເຊ່ືອ.
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ສ່ິງສໍາຄັນທີສຸ່ດໃນການອ້ອນວອນນ້ັນແມ່ນພະລັງຈາກພຣະເຈ້ົາ. ຢາໂກໂບ 5:16 ແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່

ເວົ້າເຖິງການອ້ອນ ວອນ, ìຄໍາອ້ອນວອນຂອງຜູ້ຊອບທັມມີຣິດສັກສິດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນ.î ກ່ອນໜ້າຂ້ໍນ້ີ

ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄໍາອ້ອນວອນທີ່ບ່ໍໄດ້ຜົນຕ່ໍຫລາຍໆຄົນ ເພາະພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ກວດເບ່ິງຊີວິດຈິດໃຈກ່ອນ. ການສໍາ

ຫລວດເບ່ິງເຖິງການໃຊ້ເວລາແຕ່ລະວັນ ແຕ່ລະອາທິດໃນການອ້ອນວອນສໍາຄັນ. ການໃຊ້ເວລາອ້ອນວອນ

ແຕ່ລະວັນເທົ່າໃດນ້ັນມີຄວາມໝາຍ. ທ່ານໃຊ້ເວລາອ້ອນວອນນ້ອຍກວ່າ 20 ນາທີບ່ໍ? ນ້ອຍກວ່າ 5

ນາທີບ່ໍ? ການອ້ອນວອນຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງແມ່ນການຖວາຍຕົວຈາກໃຈຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະເປັນຫ່ວງຕ່ໍສ່ິງ

ເຮົາເປັນຫ່ວງນ້ັນ.

ພາກທີສອງໄດ້ເວົ້າເຖິງພະລັງຂອງການອ້ອນວອນນ້ັນມາຈາກຜູ້ຊອບທັມ. ມີອາຈານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ

ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາເປັນນັກຮຽນໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີ ເພ່ິນບອກວ່າຂ້ໍນ້ີເປັນຄວາມຈິງຕ້ອງໃຫ້ມີຄົນປະມານ 40

ຄົນອ້ອນເພ່ືອ ແລະຢ່າງນ້ອຍໃຫ້ມີຜູ້ນ່ຶງເປັນຄົນຊອບທມັ. ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າການອ້ອນວອນທີມີ່ພະລັງ

ແມ່ນອ້ອນວອນຢ່າງຈິງຈັງປະກອບດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ແລະໃຫ້ມີຊີວິດຢ່າງອົດທົນເປັນໜ້ານັບຖືໄດ້.

4. ກຸມ່ໝູບ່າ້ນທີປ່ົກປອ້ງຮກັສາກັນແລະກນັ: ( ຢາໂກໂບ 5:19-20 )

ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າຂອງຢາໂກໂບ 5:19-20 ກັບຈົດໝາຍຂອງອາຈານໂປໂລ 6:1, ìພ່ີນ້ອງເອີຍ, ຖ້າຄົນໃດທີ່

ເຫັນຄົນຫລົງຜິດປະການໃດ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຜູ້ຢູ່ຝ່າຍວິນຍານ ຈ່ົງຊ່ອຍຄົນຢ່າງນ້ັນດ້ວຍຄວາມອ່ອນສຸພາບ

ໃຫ້ກັບຄືນດີໃໝ່ດ້ວຍໃຫ້ທຸກຄົນຄຶດເຖິງຕົນເອງ ຢ້ານວ່າຕົນຈະຖືກຈູງໃຫ້ຫລົງໄປ.î ອີກສ່ິງນ່ຶງສິດທິແລະ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນກຸ່ມໝູ່ບ້ານຄືການເປັນຫ່ວງໃຍຕ່ໍກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມຮັກ   ເພ່ືອປົກປ້ອງຮັກສາ 

ການເຮັດຢ່າງນ້ີໄດ້ກໍຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ສຶກຄຶດເຖິງກັນທາງດ້ານຈິດວິນຍານ. ພວກເຮາົຊ່ວຍກັນຖານະຢ່າງຄຣິ

ສະຕຽນຢ່າງອ້າຍນ້ອງໃນເມ່ືອຄົນໃດຄົນນ່ຶງຫລົງຜິດໄປ ແລະນໍາຄົນນ້ັນກັບມາດ້ວຍຄວາມຮັກແລະເປ ັນ

ຫ່ວງ.

ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍຄົນຜິດບາບຫລົງຜິດ, ຢາໂກໂບເຕືອນພວກເຮົາວ່າ ìຈ່ົງຮູ້ວ່າຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນບາບຄົນໃດ

ຄົນນ່ຶງຕ່າວຄືນມາຈາກຄວາມຜິດຂອງຕົນນ້ັນ ກໍໄດ້ຊ່ວຍຈິດວິນຍານຂອງຄົນນ້ັນໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍ   

ແລະທັງໃຫ້ຄວາມຜິດບາບຈໍານວນຫລວງຫລາຍໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ.î (ຢາໂກໂບ 5:20). ຄຣິສຕະຈັກ

ໃນກຸ່ມໝູບ້່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຊີວິດຂອງຄົນໃນເມ່ືອພວກເຂົາເດີນທາງໄປໃນທາງຜິດຕ່ໍ ìຄວາມ

ບາບî ເປັນຄວາມຈິບຫາຍຊ່ຶງນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ. ຈໍາໄວ້ວ່າກຸ່ມໝູ່ບ້ານຂອງຄຣິສະຕຽນບ່ໍແມ່ນບ່ອນ

ເອົາຄວາມພ້ົນໃຫ້ຄົນຜິດບາບ ແຕ່ເປັນບ່ອນຊ່ວຍນໍາຄົນນ້ັນໃຫ້ຮູ້ຈັກອົງພຣະຜູ້ຊ່ວຍອົງທ່ຽງແທ.້

ຄໍາຖາມ
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10.ທ່ານຄຶດວ່າທ່ານເປັນພາກສ່ວນຂອງກຸ່ມໝູ່ບ້ານຂອງຄຣິສະຕຽນບ່ໍ? ຫລືທ່ານເປັນຄົນຢູ່ຕ່າງຫາກ

ບ່ໍ? ເຮັດວິທໃີດທ່ານສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບຄົນອ່ືນໄດ້?

11.ທ່ານເປັນຄົນອົດທົນຫລືບ່ໍ? ແມ່ນຫຍັງເຮ ັດໃຫ້ທ່ານບ່ໍມີຄວາມອົດທົນຕ່ໍຄົນອ່ືນ? ຄຣິສຕະຈັກ

ຂອງທ່ານ ຫລືກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີເປັນຄົນອົດທົນໃນກຸ່ມສັງຄົມບ່ໍ?

12. ຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານນ້ັນຖືວ່າເປັນຄວາມຈິງແລະເຊ່ືອຖືໄດ້ຕລອດເວລາບ່ໍ? ທ່ານເປັນຄົນສັດຊ່ືໃນຊີວິດ

ຂອງທ່ານບ່ໍ? ມີຫຍັງແດ່ທ່ານຍັງບັງໄວ້ບ່ໍໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ຈັກ, ບັງຈາກພຣະເຈ້ົາ, ແລະຈາກຕົນເອງບ່ໍ?

ເຮັດຢ່າງໃດພວກເຮົາຈ່ິງຈະກາຍເປັນກຸ່ມໝູບ້່ານທີຄົ່ນອ່ືນໄວ້ໃຈແລະນັບຖືໄດ້?

13.ທ່ານຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຊີວິດອ້ອນວອນຂອງທ່ານເປັນປໂຍດຂ້ຶນບ່ໍ? ທ່ານສາມາດເວົ້າໄດ້ບ່ໍວ່າ

ທ່ານເປັນຄົນອ້ອນ ວອນຢ່າງປົກກະຕິບ່ໍ? ການອ້ອນວອນຂອງທ່ານມີພະລັງ, ມີຄວາມຮັກ ແລະ

ເຊ່ືອຖືໄດ້ບ່ໍ? ທ່ານຍິນດີທີຈ່ະສັນຍາກັບຄົນອ່ືນບ່ໍວ່າທາ່ນຈະເຮັດໃຫ້ຄໍາອ້ອນວອນຂອງທ່ານດີຂ້ຶນ

ໃນກຸ່ມຄຣິສະຕຽນ?

14.ທ່ານສົນໃຈໃນການປົກປ້ອງຮັກສາຄຣິສະຕຽນຄົນອ່ືນບ່ໍ? ເຮັດແນວໃດກຸ່ມຂອງທ່ານຈະກາຍເປັນ

ຄົນປົກປ້ອງຮັກ ສາຄົນອ່ືນໄດ້?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌



27

ບດົຮຽນທ ີ7

ໃຫພ້ຣະທັມແຫ່ງຊີວດິເປນັສ ູນກາງຂອງຊີວດິ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂຢຮັນ 1:1—2:2

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ໂຢຮັນ 1:1—2:2

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການຮັບເອົາຊີວິດທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານຜ່ານພຣະບຸດ ເປີດທາງໃຫ້

ພວກເຮົາໄດ້ມີຊີວິດ

ໃນຄວາມສາມ ັກຄີທັມກັບພຣະອົງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ການໃຫ້ພຣະຄຣິດເປັນຈຸດສ ູນກາງຂອງຊີວິດພວກເຮົາມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອພິຈະຣະນາເບ ິ ່ງວ່າຊີວິດຂອງຂ້ອຍມີພຣະຄຣິດເປັນຈຸດສ ູນກາງຫລືບ່ໍ.

ຄໍານໍາ

ຊີວິດທີໄ່ດ້ພົບກັບພຣະເຈ້ົາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດນໍາໄປສູ່ການດໍາເນີນຊີວິດທີ່ປະຖ ິ ້ມຄວາມບາບ ແລະສູ່ການ

ສາມ ັກຄີທັມກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະກັບຄົນອ່ືນໆ. ແຕ່ຫາກຄວາມບາບກັບມາ, ການສາຣະພາບຈະນໍາໄປ່ສູ່ການ

ອະພັຍບາບໂດຍທາງພຣະຄຣິດ. 

ຄໍາພຍານເຣ ື ່ອງຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ເປັນເຣ ື ່ອງທີ່ຄົນທັງຫລາຍປະຕິເສດໄດ້ຍາກ. ພຣະ 

ທັມ 1 ໂຢຮນັ ມີປະສິດທພິາບເພາະເຫດຜົນຫລາຍຢ່າງ, ແຕ່ຢ່າງນ່ຶງທີ່ແນ່ນອນຄື ນ້ີແມ່ນຄໍາພຍານຈາກ

ປະສົບການສ່ວນຕົວ.

1. ປະສົບການແທຈ້ ິງກບັພຣະຄຣດິ: ( ຢາໂກໂບ 1:1-4 )

ອັຄສາວົກໂຢຮັນໄດ້ເລືອກຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ; ແຕ່ລະຄໍາມີຄວາມໝາຍ; ໂຢຮັນພຍາຍາມ

ເຊ່ືອມໂຍງພຣະເຢຊູແລະການຊົງສ້າງໂລກໃນພຣະທັມໂຢຮັນ ແລະໃນຈົດໝາຍນ້ີໂດຍໃຊ້ຄໍາວ່າ “ຊ່ຶງມີຢູ່

ແຕ່ປະຖົມມະການ.” ໃນພຣະທັມໂຢຮັນ, ພຣະທັມຊົງເປັນຢູ່ແລະມີສ່ວນໃນການຊົງສ້າງໂລກ. ໃນທ ີ່ນ້ີ,

ໂຢຮັນບອກວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ມີປະສົບການກັບພຣະເຈ້ົາອົງນ້ັນໃນພຣະຄຣິດ.

ຄໍາເວົ້າທີວ່່າ “ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ຍິນ, ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ເຫັນກັບຕາ” ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າປະສົບການຂອງໂຢຮັນກັບພຣະເຢຊູ 

ເປັນປະສົບການສ່ວນຕົວຢ່າງແທຈ້ ິງ. ຄໍາວ່າ ìເຮົາ” ໄດ້ບອກໃຫ້ຮ້ ູເຖ ິງກ ຸ ່ມບຸກຄົນທີ່ໄດ້ມີປະສົບການດ້ວຍ

ກັນ. ນອກນ້ັນໂຢຮັນໄດ້ເວົ້າຕ່ໍໄປວ່າ, “ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງ ແລະມືຂອງເຮົາໄດ້ຈັບຕ້ອງນ້ັນ” ໄດ້

ບອກເຖ ິງປະສົບການອັນຄົບຖ້ວນ (ໄດ້ຍິນ, ໄດ້ເຫັນ, ໄດ້ຈັບ) ເຣ ື ່ອງພຣະເຢຊູຜ້ ູຊົງມາບັງເກີດເປັນມະນຸດ.
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ຄໍາເວົ້າວ່າ ìກ່ຽວກັບພຣະທັມອັນຊົງຊີວິດî ມີສັບສໍາຄັນຢູ່ສອງຄໍາ ìພຣະທັມî ແລະ ìຊີວິດ.” ìພຣະທັມ” ມີ

ສ່ວນພົວພັນກັບ

ພຣະຄໍາ ຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ໄດ້ຊົງກ່າວເວລາຊົງສ້າງໂລກ: ìພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງວ່າî (ປະຖົມມະການ 1: 3, 6,

9, 11, 14, 20,

24, 26, 29). ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງທຸກຢ່າງດ້ວຍພຣະຄໍາ. ຫລັງຈາກນ້ັນມາ, ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ

ທັງຫລາຍໄດ້ໃຊ້ຄໍາວ່າ

ìພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ມາເຖ ິງຜູ້ປະກາດພຣະທັມວາ່…” (ເບ ິ ່ງ ຕົວຢ່າງໃນ ໂຢນາ 1:1). ພຣະກິດຕິຄຸນ

ຂອງໂຢຮັນກໍໄດ້ບອກວ່າ ìພຣະທັມî ໄດ້ຢູ່ແຕ່ຕ້ົນເດີມ ແລະໃນຕອນນ້ີໄດ້ຊົງບັງເກີດເປັນມະນຸດ (ໂຢຮັນ 

1:1, 14). ໃນ 1 ໂຢຮັນ, ພວກເຮົາພົບພຣະທັມພົວພັນກັບຊີວິດ.

ສໍາລັບທ່ານໂຢຮັນ, ìຊີວິດî ມີຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່າລົມຫາຍໃຈແລະການເປັນຢູ່; ຊີວິດທີ່ພຣະເຢຊູ

ປະທານໃຫ້ເປັນຊີວິດ ທີຄົ່ບບໍຣິບ ູນ; ຊີວິດຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຊີວິດຄົບບໍຣິບ ູນ, ຊີວິດທີ່ມີຈຸດປະສົງ,ແລະຊີວິດ

ທີ່ກໍາລັງປ່ຽນແປງ. ຊີວິດນ້ີໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາຮູ້ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ (1 ໂຢຮັນ 1:2). ຜ້ ູຂຽນ

ໄດ້ພົບຊີວິດນ້ັນໃນພຣະເຢຊູເປັນທາງສ່ວນຕົວ.

“ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມສາມັກຄີທັມກ ັບພວກເຮົາî ຄືຈຸດປະສົງທີ່ໂຢຮັນໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍ

ສະບັບນ້ີ. ຄໍາວ່າ “ສາ ມັກຄີທັມî ໃນສມັຍນ້ັນອາດຈະມີຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່າທີພ່ວກເຮົາໄດ້ເຫັນການ

ສາມັກຄີທັມໃນປັດຈຸບັນ. ສາມັກຄີທັມ ໝາຍເຖ ິງຄວາມໃກ້ຊິດເພາະປະສົບການຢ່າງດຽວກັນ ìກັບ

ພຣະບິດາແລະກັບພຣະບຸດພຣະເຢຊູຄຣິດ;” ພວກເຮາົພົບພຣະເຈ້ົາຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະມີຄວາມ

ສາມັກຄີທັມກັບຄົນອ່ືນໆທີຮູ່້ຈັກພຣະອົງ.

ສາມັກຄີທັມເຮັດໃຫ້ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ; ໂຢຮັນໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍນ້ີເພ່ືອລາວແລະເພ່ືອນທັງຫລາຍຈະ

ມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທີ່ເຕັມບໍຣິບູນ (1:4). ທ່ານໄດ້ພົບຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີນ້ີແລ້ວຫລືຍັງ?

2. ພຣະເຈົາ້ຊງົເປັນຄວາມສວາ່ງ: ( ຢາໂກໂບ 1:5-7 )

ອີກເທື່ອນ່ຶງ, ໂຢຮັນໄດ້ເຊ່ືອມໂຍງຄວາມຄິດຂອງລາວໃນຕອນນ້ີກັບພຣະທັມປະຖົມມະການ ເວລາທ່ານ

ຂຽນວ່າ ìພຣະເຈ້ົາ ຊົງເປັນຄວາມສວ່າງ.” ໃນການສ້າງໂລກ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງວ່າ ìໃຫ້ແຈ້ງສ່ອງຂ ຶ ້ນî

(ປຖກ1:3); ໂຢຮັນ 1:4 ບອກວ່າ ìຊີວິດນ້ັນເປັນຄວາມສວ່າງຂອງມະນຸດໂລກ.î ການປຽບທຽບຄວາມມືດ

ແລະຄວາມສວ່າງມີຢູ່ໃນທກຸສັງຄົມ; ສໍາລັບໂຢຮັນ, ຄວາມສົມບ ູນຂອງຊີວິດໃນພຣະຄຣິດໃຫ້ຄວາມສວ່າງ

ສໍາລັບຊີວິດ; ຊີວິດນ້ັນກໍເປີດເຜີຍສ ິ ່ງຖືກແລະສ ິ ່ງຜິດ, ສ ິ ່ງດີແລະສ ິ ່ງຊ່ົວຮ້າຍ, ຄວາມບາບແລະຄວາມ

ຊອບທັມ. ໃນ 1 ໂຢ ຮັນ, ພວກເຮົາໄດ້ພົບວ່າ “ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຄວາມສວ່າງ ໃນພຣະອົງບ່ໍມີຄວາມມືດເລ
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 ີຍ” (1:5). ພຣະເຈ້ົາຄືບ່ໍຂອງຄວາມດີ, ຄວາມມີລະບຽບ, ແລະຄວາມຍຸດຕິທັມ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີຄວາມຊ່ົວ

ຊ້າໃນທັມມະຊາດແລະໃນການປະພຶດຂອງພຣະອົງ.

ສນ້ັນຄົນທີ່ມີການສາມັກຄີທັມກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ເປັນຄວາມສວ່າງ ຈະບ່ໍດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມມືດ ຊ່ຶງໝາຍ

ເຖ ິງການຕົວະແລະເວົ້າໃນສ ິ ່ງທີ່ຈ ິງແທ.້ ໃນພຣະຄ ັມພີ, ຄວາມຈ ິງຄືສ ິ ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ ແລະພວກເຮົາເຊ່ືອ.

ຄວາມເຊ່ືອແລະການກະ ທາໍແຍກກັນບ່ໍໄດ້; ຄວາມເຊ່ືອນໍາໄປສູ່ການກະທໍາ. ການສາມັກຄີທັມກັບພຣະ

ເຈ້ົາຈະຕ້ອງມີການເຊ່ືອຟັງຢູ່ດ້ວຍ. ພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດໃນທາງຊອບທັມ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ ຊອບ

ທັມ; ຊີວິດເຊ່ັນນ້ັນກໍເປັນພຍານໃຫ້ຮູວ້່າພຣະອົງຊົງຢູ່ໃນພວກເຮົາ. ຫລັງຈາກນ້ັນພວກເຮົາກໍມີຄວາມ

ສາມັກຄີທັມກັບຄົນອ່ືນໆຕ່ໍໄປ.

3. ເວລາຄວາມບາບເຂົາ້ມາ: ( ຢາໂກໂບ 1:8-2:2 )

ເຖ ິງວ່າພວກເຮົາຈະດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມສວ່າງ, ຄວາມບາບສາມາດທີ່ຈະເຂ້ົາມາໃນຊີວິດເຮົາໄດ້. ໂຢຮັນ

ກ່າວວ່າ “ຖ້າເຮົາທັງຫລາຍເວົ້າວ່າພວກເຮົາບ່ໍມີບາບ ພວກເຮົາກໍຫລອກລວງຕົນເອງ” (1:8). ນັກ

ຈິດຕະວິທະຍາມັກເວົ້າເຣ ື ່ອງພວກເຮົາມັກຈະຄິດວ່າຄົນອ່ືນໆກໍຄິດ ຫລືເຮັດຄືກັບເຮົາ; ພວກເຮົາມັກເຫັນ

ຄວາມຜິດຂອງຄົນອ່ືນ ໃນຂະນະທີ່ເບ ິ ່ງຂ້າມຄວາມຜິດຂອງຕົວເອງ; ພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ກ່າວເຣ ື ່ອງນ້ີໃນມັດ

ທາຍ 7:3-5.

ຫລາຍຄົນຍັງແບກນ້ໍາໜັກເຣ ື ່ອງການອະພັຍໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຖ ິງວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖ ິ ້ມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່

ແລ້ວ. ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ນ່ຶງໃນຄົນພວກນ້ັນໃຫ້ເບ ິ ່ງ 1 ໂຢຮັນ 1:9 ຊ່ຶງບອກວ່າ “ຖ້າເຮາົທັງຫລາຍສາຣະພາບ

ຜິດບາບຂອງພວກເຮາົ ພຣະອົງຊົງສັດຊ່ືແລະທ່ຽງທັມ ຈະຊົງໂຜດຍົກບາບຂອງພວກເຮົາ ແລະຈະຊົງໂຜດ

ຊໍາຮະລ້າງເຮາົທັງຫລາຍຈາກການອະທັມຫມົດສ ິ ້ນ.” “ຊໍາຮະລ້າງເຮາົທັງຫລາຍຈາກການອະທັມຫມົດສ ິ ້ນ”

ມາຍເຖິງໝົດສ ິ ້ນ, ບ່ໍມີຫຍັງເຫລືອອີກ. ເວລາພຣະເຈ້ົາຊົງອະພັຍໂທດໃຫ້ພວກເຮົາ, ພຣະອົງກໍຊົງ

ຊໍາຮະລ້າງພວກເຮົາດ້ວຍ.

ໃນ 1 ໂຢຮັນ 2, ທ່ານໂຢຮັນເລ່ີ ້ມຕ້ົນດ້ວຍຄໍາວ່າ ìລູກນ້ອຍທັງຫລາຍຂອງເຮົາເອີຍ,” ຄໍາເວົ້ານ້ີແມ່ນຄໍາ

ເວົ້າຂອງຄົນທີ່ໃກ້ ຊິດກັນເໝືອນຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງພ່ໍແມ່ແລະລູກຂອງຕົນ. ຜູ້ຂຽນຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ອ່ານ

ທັງຫລາຍຫລີກເວັ້ນຈາກການເຮັດຜິດ. ແຕ່ຖ້າມີໃຜໄດ້ເຮັດຜິດພາດໄປ “ພວກເຮົາກໍມີທະນາຍຄວາມ ຄືພຣ

ະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຊົງທ່ຽງທັມທີ່ສະຖິດຢູ່ກັບພຣະບິດາî (1 ໂຢຮັນ 2: 1). ພຣະໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດໄດ້

ຊໍາຮະລ້າງພວກເຂົາຈາກການຜິດບາບໝົດສ ິ ້ນ (1 ໂຢຮັນ 1:7, 9). ເວລາພຣະເຢຊູສ ິ ້ນພຣະຊົນເທ ິງໄມ້

ກາງແຂນ, ພຣະອົງໄດ້ຈ່າຍຄ່າຈ້າງຂອງຄວາມບາບຂອງມະນຸດທັງໝົດ (1 ໂຢຮັນ 2:2).

ຄວາມໝາຍສາໍລບັຊວີດິ

ໃຊ້ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີເພ່ືອທົບທວນເບ ິ ່ງ 1 ໂຢຮັນ 1:1—2:2 ແລ້ວນໍາຄວາມຈິງໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ:
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 ນ່ຶງ, ທ່ານເຂ້ົາໃຈຄໍາສອນໃນ 1 ໂຢຮັນ 1:1-4 ເຣ ື ່ອງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຂອງພຣະ

ເຢຊູຄຣິດບ່ໍ?

 ສອງ, ທ່ານເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງການດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມສວ່າງສະທ້ອນເຖ ິງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະ

ເຈ້ົາບ່ໍ?

 ສາມ, ທ່ານໄດ້ຍິນການຊົງເອ້ີນໃຫ້ຍອມຮັບວ່າໄດ້ເຮັດບາບ ແລະໃຫ້ສາຣະພາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເພ່ືອ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການອະພັຍບາບ ແລະການຊໍາຮະລ້າງຫລືບ່ໍ?

 ສຸດທ້າຍ, ທ່ານມີຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນແລະຍິນດີໃນຊີວິດເພາະທ່ານທີ່ໄດ້ມີປະສົບການກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງ

ພຣະຊົນຢູ່ຫລືບ່ໍ?

ຄໍາຖາມ:

1. ຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງທ່ານກັບພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃກ້ເທົ່າໃດ?

2. ຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ສະທ້ອນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາດີເທົ່າໃດ?

3. ພຣະທັມຂ້ໍໃດ ໃນມ້ືນ້ີທີຖື່ກກັບຕົວທ່ານຫລາຍທີສຸ່ດ ກ່ຽວກັບເຣ ື ່ອງຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ? ທ່ານໄດ້ຮັບ

ການຊົງອະພັຍໂທດແລ້ວຫລືຍັງ? ຖ້າຍັງ, ທ່ານຢາກຮບັບ່ໍ?

4. ພຣະທັມທີ່ຜ່ານມາເວົ້າແນວໃດແດ່ເຣ ື ່ອງການປະຕິເສດວ່າຕົວເອງບ່ໍໄດ້ເຮັດບາບ ຫລືບ່ໍມີຂ້ໍບົກພ່ອງ

ໃນການປະພຶດ

5. ຂອງຕົນ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທ ີ8

ຮ ູ້ວາ່ພວກເຮາົຮູ້ຈກັພຣະເຈົາ້

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ້: 1 ໂຢຮັນ 2:3-27

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ໂຢຮັນ 2: 3-27

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາແທຫ້ລືບ່ໍຢູ່ທີກ່ານເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ, ການພົວພັນຮັກ

ແພງກັບຄົນອ່ືນ

ແລະເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຄຣິດແທ.້

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ພວກເຮົາຈະຮູວ້່າພວກເຮົາຮ້ ູຈັກພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ?.

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອພິຈະຣະນາເບ ິ ່ງວ່າຂ້ອຍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາແທ້ຫລືບ່ໍ.

ຄໍານໍາ

ການທົດສອບສາມຢ່າງເພ່ືອຈະຮູວ້່າທ່ານຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍ. ນ່ຶງ, ເບ ິ ່ງການເຊ່ືອຟັງຄວາມຈ ິງຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ; ສອງ, ການພົວພັນຮັກແພງຂອງທ່ານກັບຄົນອ່ືນໆ; ສາມ, ທົບທວນເບ ິ ່ງວ່າທ່ານໄດ້ສາຣະພາບຮັບວ່າ 

ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາແລ້ວບ່ໍ.

ມີບາງຄົນມັກເວົ້າວ່າ ìມີຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດຫລາຍໂພດຢູ່ໃນໂບດ; ຂ້ອຍພົບຄົນພວກນ້ີຢ່ ູທຸກອາທິດ; ຂ້ອຍ

ເຫັນພວກເຂົາເຮັດ ສ ິ ່ງທີ່ຂ້ອຍບ່ໍກ້າຈະເຮັດ ຂນາດວ່າຂ້ອຍບ່ໍເຄີຍປະກາດວ່າຕົວເອງເປັນຄຣິສຕຽນ.”

ຂ້າພະເຈ້ົາ ເລີຍບອກເພ ິ ່ນວ່າ ìໂບດບ່ໍແມ່ນຫໍສະແດງພວກນັກບຸນ ແຕ່ເປັນໂຮງພຍາບານສ ໍາລັບຄົນປ່ວຍ

ຝ່າຍຈິດວິນຍານ.” ຄວາມຈ ິງແລ້ວຄວາມເວົ້ານ້ັນມີຄວາມໝາຍ; ເວລາຄົນເບ ິ ່ງທ່ານ ແລ້ວເຂົາຮູວ້່າທ່ານເປັນ

ຜູ້ເຊ່ືອບ່ໍ.

1. ດາໍເນນີຊວີດິດ້ວຍການເຊືອ່ຟງັ: ( 1 ໂຢຮັນ 2:3-6 )

ສໍາລັບທ່ານໂຢຮັນ, ຄວາມເຊ່ືອແລະການປະຕິບັດແຍກກັນບ່ໍໄດ້. ຖ້າທ່ານຢາກແນ່ໃຈວ່າທ່ານຮ ູ້ຈັກພຣະ

ເຢຊູແທ,້ ໃຫ້ທ່ານເຊ່ືອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ. ຖ້າທ່ານອ້າງວ່າຕົວເອງເປັນຄຣິສຕຽນແຕ່ບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງ,

ໂຢຮັນບອກວ່າທ່ານເປັນຄົນເວົ້າຕົວະ ແລະຄວາມຈ ິງບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນທ່ານແລ້ວ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສ ໍາລັບຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຟັງ, ການເຊ່ືອຟັງຂອງເຂົາເຈ້ົາສແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກເຂົາໄດ້ ìເປັນຜູ້ຮັກ

ພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບຖ້ວນî (1 ໂຢຮັນ 2:5). ຄວາມຮັກນໍາໄປສ່ ູການເຊ່ືອຟັງ; ເວລາທ່ານເຊ່ືອຟັງ, ທ່ານສະແດງ
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ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຮັກຂອງທ່ານໄດ້ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນ. ໂຢຮັນໄດ້ເນ້ັນວ່າ “ຜູ້ໃດເວົ້າ

ວ່າຕົນຢູ່ໃນພຣະອົງ ຜູ້ນ້ັນກໍຄວນດໍາເນີນຊີວິດຕາມທາງທີ່ພຣະຄຣິດຊົງດໍາເນີນນ້ັນເຫມືອນກັນ” (2:6)

2. ພຣະບັນຍດັໃໝ:່ ( 1 ໂຢຮັນ 2:7-11 )

ໂຢຮັນກ່າວວ່າ ìເຮົາບ່ໍໄດ້ຂຽນຂ້ໍບັນຍັດໃໝ່ມາເຖິງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ແຕ່ເປັນຂ້ໍບັນຍັດເກ່ົາຊ່ຶງເຈ້ົາທັງຫລາຍມີຢູ່

ຕ້ັງແຕ່ເດີມແລ້ວ” (2:7). ຜູ້ຂຽນອາດຈະໝາຍເຖ ິງບັດຍັດພຣະເຈ້ົາໃນ ພຣະບັນຍັດທສີອງ 6:4-5 ຊ່ຶງ

ສອນໃຫ້ຮັກພຣະເຈ້ົາສຸດໃຈ, ສຸດຈິດ, ແລະສຸດກໍາລັງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ເພີ ້ມອີກບັດຍັດນ່ຶງຄືໃຫ້ຮັກເພ່ືອນບ້ານ

ເໝືອນຮັກຕົນເອງ, ແຕ່ກໍຍັງເປັນບັດຍັດເກ່ົາຢ່ ູເພາະໄດ້ສອນໄວ້ກ່ອນແລ້ວໃນ ລະບຽບຂອງພວກເລວີ

19:18; ສະນ້ັນ ໂຢຮັນຈ່ຶງບອກວ່າ “ເຈ້ົາທັງຫລາຍມີຢູ່ຕ້ັງແຕ່ເດີມແລ້ວ.”

ຫລັງຈາກນ້ັນໂຢຮັນໄດ້ບອກວ່າ “ເຮົາຂຽນຂ້ໍບັນຍັດໃໝ່ມາເຖິງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ທີວ່່າໃໝ່ທັງຝ່າຍພຣະອົງ

ແລະຝ່າຍເຈ້ົາທັງຫລາຍນ້ັນ.” ຫລາຍຄົນເຊ່ືອວ່າອັຄສາວົກອາດຈະໝາຍເຖ ິງພຣະທັມໂຢຮັນ 13:34 ທີ່

ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນໃຫ້ສາວົກຮັກກັນແລະກັນເໝືອນພຣະອົງໄດ້ຮັກພວກເຂົາ.

ìຄວາມສວ່າງî ເປັນເຄ່ືອງໝາຍຂອງຄວາມຈ ິງ, ຄວາມດີ, ແລະຄວາມຮັກ. ທ່ານບ່ໍສາມາດເວົ້າວ່າທ່ານໄດ້

ດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມສວ່າງ ຖ້າທ່ານກຽດຊັງອ້າຍນ້ອງຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານ (1 ໂຢຮັນ 2:11). ພຣະສັນຍາ

ໃໝ່ເນ້ັນເຣ ື ່ອງຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ ແລະຄວາມສາມັກຄີທັມພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ; ຄວາມຮັກພາ

ພວກເຮົາໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະພາພວກເຮົາບ່ໍໃຫ້ເປັນເຫດທີ່ຈະໃຫ້ຄົນອ່ືນໆສະດຸດໃຈ (2:10).

3. ອາດຈະເປນັຄາໍກອນລະຫວາ່ງສາກ: ( 1 ໂຢຮັນ 2:12-17 )

ອີກເທື່ອນ່ຶງ, ໂຢຮັນກັບມາເວົ້າກັບຜູ້ອ່ານອີກເຣ ື ່ອງເກ່ົາ (1 ໂຢຮັນ 2:13-14). ທ່ານໃຊ້ຄໍາວ່າ ìລູກນ້ອຍ 

ທັງຫລາຍ,î ìພ່ໍທັງຫລາຍ,î ແລະ ìຄົນໜຸ່ມທັງຫລາຍî ໃນຕອນນ້ີ; ຄໍາວ່າ “ລ ູກນ້ອຍ” ອາດຈະໝາຍ

ເຖ ິງຜູ້ເຊ່ືອໃໝ່, ìພ່ໍ” ອາດຈະໝາຍເຖ ິງຜູ້ດູແລໃນຄຣິສຕະຈັກ, ແລະ ìຄົນໜຸ່ມ” ອາດຈະໝາຍເຖ ິງຄົນທົ່ວໄປ

ໃນຄຣິສຕະຈັກ. ໂຢຮັນເບ ິ ່ງຄຣິສຕະຈັກວ່າເປັນຄອບຄົວ, ຄອບຄົວທີດີ່, ແລະຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມຮັກ. ໃນ

ຄອບຄົວແຕ່ລະຄົນເປັນພາກສ່ວນຂອງກັນແລະກັນ.

1 ໂຢຮັນ 2:15-17 ອາດຈະເປັນຄໍາທັກທາຍ ຫລືພາກນ່ຶງຕ່າງຫາກ. ເຖ ິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂຢຮັນໄດ້

ໂຮມຄໍາຂວ ັນເຣ ື ່ອງ ຄວາມຮັກແລະການເຊ່ືອຟັງເຂ້ົາກັນ. ທ່ານສອນວ່າ “ຢ່າຮັກໂລກຫລືສ່ິງຂອງທີ່ຢູ່ໃນໂລກ 

ຖ້າຜູ້ໃດຮັກໂລກ ຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະບິດາບ່ໍຢູ່ໃນຜູ້ນ້ັນເພາະສາຣະພັດທີມີ່ຢູ່ໃນໂລກ ຄືຕັນຫາຂອງເນ້ືອກາຍ,

ຕັນຫາຂອງຕາ, ແລະຄວາມອວດອ້າງເປ່ົາໆໃນຊີວິດນ້ີ ບ່ໍໄດ້ເກີດມາຈາກພຣະບິດາ ແຕ່ເກີດມາຈາກໂລກ.”
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ໂຢຮັນຫລຽວເຫັນຄວາມຂັດແຍ່ງຂອງພວກຜູ້ເຊ່ືອແລະໂລກທີພ່ວກເຂົາຍັງອາສັຍຢ່ ູ; ທ່ານເຕືອນ

ເຖ ິງຄວາມບ່ໍຢ້ັງຢືນຂອງໂລກນ້ີວ່າ “ສ່ວນໂລກກັບຕັນຫາຂອງໂລກກໍາລັງເສ່ືອມສູນໄປ ແຕ່ຜູ້ເຮັດຕາມ

ພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ັງຢູ່ເປັນນິດ” (2:17).

4. ຄວາມເຊື່ອໃນເວລາສຸດທາ້ຍ: ( 1 ໂຢຮັນ 2: 18-27 )

“ເວລາສຸດທ້າຍ” ໃນພຣະສັນຍາເດີມໝາຍເຖ ິງວັນພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ; ໃນພຣະທັມອາໂມດ 5:18-20,

ຜູ້ປະກາດພຣະ ທັມປະນາມບຸກຄົນທີຢ່າກເຫັນ ìມ້ືຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.” ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຢາກຈະເຫັນພຣະ

ເຈ້ົາລົງມາແກ້ແຄ້ນສັດຕຣູຂອງພວກເຂົາ; ແຕ່ອາໂມດເຕືອນພວກເຂົາວ່າ ວັນນ້ັນ ìຈະເປັນມ້ືແຫ່ງຄວາມມືດ

ມົນ” ເພາະພວກເຂົາໄດ້ເຮດັຄວາມຜິດບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ (ອາໂມດ 5:18). 

ຄຣິສຕະຈັກໃນຕອນນ້ັນຮູ້ວ່າ ìຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດ” ຈະມາ; ແຕ່ໂຢຮັນໄດ້ບອກວ່າ ìບັດນ ີ ້ຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດກໍ

ເກີດມີມາຫລາຍແລ້ວ.” ທາ່ນກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ “ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ເວົ້າຕົວະ ຄັນບ່ໍແມ່ນຜູ້ນ້ັນທີ່ປະຕິເສດວ່າພຣະ

ເຢຊູບ່ໍແມ່ນພຣະຄຣິດ ຜູ້ທີປ່ະຕິເສດພຣະບິດາກັບພຣະບຸດ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ເປັນຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດ” (2:22).

ໂຢຮັນເຕືອນທຸກຄົນໃຫ້ຕ້ັງໝັ້ນໃນຄວາມເຊ່ືອ “ຈ່ົງໃຫ້ຂ້ໍຄວາມທີ່ພວກເຈ້ົາໄດ້ຍິນຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນມານ້ັນຕ້ັງຢູ່ກັບ

ພວກເຈ້ົາ ຖ້າຂ້ໍຄວາມທີ່ພວກເຈ້ົາໄດ້ຍິນແຕ່ຕ້ົນມານ້ັນຫາກຕ້ັງຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາ ພວກເຈ້ົາກໍຕ້ັງຫມ້ັນຄົງຢູ່

ໃນພຣະບຸດແລະໃນພຣະບິດາ ເຫມືອນກ ັນ” (2:24). ຜູ້ທີ່ຕ້ັງໝັ້ນຢູ່ເຖ ິງເວລາສຸດທ້າຍກໍຈະໄດ້ຊີວິດ

ອັນຕລອດໄປເປັນນິດຕາມທີ່ຊົງໄດ້ສັນຍາໄວ້ (2:25).

ໂຢຮັນເຕືອນຜູ້ອ່ານວ່າພວກເຂົາຈະພົບຄົນຕົວະແລະຄົນຫລອກລວງ (2:26), ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ເປັນຜູ້ທີ່

ຖືກຫົດສົງໄວ້ແລ້ວ ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຈະນ ໍາພາພວກເຂົາໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມຈ ິງ; “ພວກ

ເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ໃດອີກສອນ ເພາະການຊົງຫົດສົງຂອງພຣະອ ົງກໍາລັງສ່ັງສອນພວກເຈ້ົາເຖິງທຸກສ່ິງ ແລະ

ເປັນຄວາມຈິງບ່ໍແມ່ນການຕົວະ ການຊົງຫົດສົງໄດ້ສອນເຈ້ົາທັງຫລາຍຢ່າງໃດ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງຕ້ັງຫມ້ັນຄົງຢູ່ໃນ

ພຣະອົງຢ່າງນ້ັນ” (2:27).

ນາໍບົດຮຽນໄປໃຊກ້ບັຊວີດິ

ການເຊ່ືອຟັງ, ຄວາມຮັກ, ແລະຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດເປັນເຣ ື ່ອງສໍາຄັນສາມຢ່າງທີ່ເນ້ັນໃນພຣະທັມ

ຕອນນ້ີ. ຄຣິສຕຽນຕ້ອງການທັງສາມຢ່າງ; ການເຊ່ືອຟັງໝາຍເຖ ິງການເຮັດຕາມຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີ;

ຄວາມຮັກໝາຍເຖ ິງການມີຄວາມສັມ ພັນອັນດີກັບຜູ້ເຊ່ືອອ່ືນໆ; ທ້າຍສຸດ, ຄວາມເຊ່ືອໝາຍເຖ ິງຍອມໃຫ້

ພຣະຄຣິດເປັນພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຈິດໃຈ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ສ ິ ້ນພຣະຊົນເພ່ືອ

ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮາົ ແລະໄດ້ຖືກໃຫ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍເພ່ືອຈະມາຢູ່ໃນພວກເຮົາ.
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ຄໍາຖາມ:

1. ໂຢຮັນກ່າວວ່າຄວາມຈ ິງຄືສ ິ ່ງທີ່ທ່ານເຮັດ (2:4). ອີງຕາມການປະພຶດຂອງທ່ານ, ທາ່ນໄດ້ເຊ່ືອຟັງ

ພຣະຄຣິດຫລາຍເທົ່າໃດ?

2. ສ່ວນນ່ຶງຂອງການເຊ່ືອຟັງ ແມ່ນການຮັກຄົນອ່ືນໆ, ແລະຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ການເຊ່ືອຟັງງ່າຍຂ ຶ ້ນ.

ທ່ານຮັກພຣະເຈ້ົາ ແລະຮັກອ້າຍນ້ອງຄຣິສຕຽນໃນໂບດຫລາຍປານໃດ?

3. ທ່ານກໍາລັງເປັນທາດຂອງສັງຄົມຫລືບໍ? ທ່ານໄດ້ພົບກັບການທົດລອງເລ້ືອຍໆບໍ? ທາ່ນຈະແຍກຕົວ

ອອກຈາກສັງຄົມທີ່ກໍາລັງດຶງທ່ານໜີຈາກພຣະເຈ້ົາໄດ້ວິທີໃດ?

4. ການຮູ້ຈັກແນ່ນອນວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ໄດ້ສ້ີນພຣະຊົງເທີງໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອ

ທ່ານ ນໍາຄວາມ ພ້ົນມາໃຫ້ທ່ານ ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບທ່ານບ່ໍ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທ ີ9

ກາ້ວໄປສູອ່ະນາຄດົດວ້ຍຄວາມໝັນ້ໃຈ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂຢຮັນ 2:28—3:10

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ໂຢຮັນ 2: 28--3:10

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພວກເຮົາສາມາດຕຽມຕົວເພ່ືອອະນາຄົດໂດຍດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງລູກ

ພຣະເຈ້ົາໃນມ້ືນ້ີ.

ຄ ໍາຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ພວກເຮົາຈະກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້ຢ່າງໃດ?.

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຫາວິທທີາງທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ.

ຄໍານໍາ

ໂດຍການສແວງຫາຄວາມສັມພັນແບບໃກ້ຊິດກັບພຣະຄຣິດແລະການບ່ໍໂບ ່ມຄວາມຜິດບາບໄວໃ້ນຊີວິດ,

ພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງລູກພຣະເຈ້ົາໃນມ້ືນ້ີ ແລະສາມາດກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ.

ທຸກຄ້ັງທີ່ພວກເຮົາອ່ານໜັງສືພ ິມ, ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າມີຫລາຍໆຄົນທີ່ພຍາຍາມທາໍນວາຍເຣ ື ່ອງທີ່ຈະເກີດ

ຂ ຶ ້ນໃນອະນາຄົດ; ເປັນຫຍັງຄົນທັງຫລາຍຈ່ຶງຢາກຮ ູ້ອະນາຄົດ? ບາງທີພວກເຂົາຄິດວ່າການຮູ້ເຣ ື ່ອງລ່ວງ

ໜ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຕົວເອງໄດ້ຕຽມຕົວ.

ພຣະເຈ້ົາຜູ້ດຽວຊົງຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ ຶ ້ນໃນອະນາຄົດ. ພວກເຮົາບ່ໍຢາກຮູ້ວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂ ຶ ້ນໃນອະ

ນາຄົດ; ແຕ່ມີບາງຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຮູແ້ນ່ນອນຄື ພຣະເຈ້ົາຊົງຄອງຣາຊຢູ່ ແລະພຣະເຢຊູຈະສະເດັດກັບມາ

ເທື່ອທສີອງ. ມ້ືນ່ຶງ, ພຣະເຈ້ົາຈະພິ ພາກສາມະນຸດ; ສໍາລັບຄຣິສຕຽນ, ພວກເຮາົສາມາດພົບມ້ືນ້ັນດ້ວຍ

ຄວາມໝັ້ນໃຈເພາະພວກເຮາົໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງລູກພຣະເຈ້ົາໃນມ້ືນ້ີ.

1. ໝັນ້ໃຈເພາະການເຂົາ້ສນິດ: ( 1 ໂຢຮັນ 2:28-29 )

ໃນຂ້ໍ 28, ໂຢຮັນຊັກຊວນໃຫ້ພວກເຮົາ ìເຂ້ົາສນິດຢູ່ກັບພຣະອົງ,” ແລະເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງກັບມາພວກ

ເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ລ້ີໜ້າເພາະຄວາມລະອາຍ. ການດໍາເນີນຊີວິດໃນພຣະອົງມ້ືນ້ີໝາຍເຖ ິງວ່າພວກເຮົາຈະບ່ໍໄດ້

ອາຍເວລາພຣະອົງມາ. ຊີວິດນິຣັນໃນພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເລີ ້ມຕ້ົນຫລັງຈາກຄວາມຕາຍ ແຕ່ໄດ້ເລ ີ ້ມຕ້ົນຈາກວັນທີ່

ພວກເຮົາຮັບເຊ່ືອພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າເຣ ື ່ອງຊີວິດນິຣັນວ່າ, “ນ້ີແຫລະ, ແມ່ນຊີວິດອັນຕ

ລອດໄປເປັນນິດ ຄືທີເ່ຂົາຮູຈັ້ກພຣະອົງຜູ້ຊົງເປ ັນພຣະເຈ້ົາທ່ຽງແທອົ້ງດຽວ ແລະຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູຄຣິດທີ່ພຣະ
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ອົງຊົງໃຊ້ມາ” ( ໂຢຮັນ 17:3 ). ການເຂ້ົາສນິດໃນພຣະອົງຄືການຕຽມຕົວເພ່ືອອະນາຄົດ; ການມີຄວາມ

ສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາໃນມ້ືນ້ີ ຄືການຕຽມຕົວຂອງພວກເຮາົເພ່ືອການກັບມາຂອງພຣະເຢຊູ.

ເວລາພວກເຮົາເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ, ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາຈະປາກົດອອກຜ່ານຊີວິດພວກເຮົາ.

ເພາະພຣະເຈ້ົາ

ຊົງທ່ຽງທັມ, ທຸກຄົນທີ ່ປະພຶດຢ່າງທ່ຽງທັມກໍເປັນລູກພຣະອົງ; ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຊອບທັມຂອງ

ພຣະຄຣິດເມ່ືອເຮົາເຊ່ືອ. ເວລາພວກເຮົາຮັກແລະເຊ່ືອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ສະແດງ

ອອກຊ່ຶງຄວາມທ່ຽງທັມ. ຜູ້ໃດທີ່ມີຄວາມທ່ຽງທັມຜູ້ນ້ັນກໍເປັນຜູ້ທີ່ “ບັງເກ ີດມາຈາກພຣະອົງ” (2:29). [ຄວາມ

ຊອບທັມໃນພາສາອ ັງກິດແມ່ນ Righteousness; ແຕ່ຄວາມທ່ຽງທັມໃນພາສາອັງກິດແມ່ນ Justice.

ກະຣຸນາຢ່າຫລົງກັນ]

2.. ໝັນ້ໃຈໃນຄວາມຮກັຂອງພຣະອງົ: ( 1 ໂຢຮັນ 3:1-3 )

ພຣະເຈ້ົາຊົງສະແດງຄວາມຮັກອັນຍ ິ ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງໂດຍຊົງເອ້ີນພວກເຮົາວ່າ ìບຸດî ຂອງພຣະອົງ. ພວກ

ເຮົາບ່ໍໄດ້ຄວາມຮັກນ້ັນເພາະການດີຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຄວາມຮັກນ້ັນໃຫ້ພວກເຮົາ.

ໂລກນ້ີກຽດຊັງພວກເຮົາເພາະພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະອົງ ແລະໂລກນ້ີກໍບ່ໍຮູພ້ຣະຄຣິດເຊ່ັນກັນ (ໂຢຮັນ 1:10).

ໃນຖານະທີ່ເປັນລູກພຣະເຈ້ົາ, ຊີວິດພວກເຮົາຈະຕ້ອງສະທ້ອນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ; ເປ້ົາໝາຍຂອງ

ຊີວິດຄຣິສຕຽນຄືການມີລັກສະນະຄ້າຍພຣະເຢຊູໃຫ້ຫລາຍຂ ຶ ້ນທຸກໆວັນ. ທ່າທີ, ການປະພຶດ, ແລະການ

ຕອບຮັບ ບ່ໍວ່າຈະເປັນບຸກຄົນແລະສະ ພາບການຂອງພວກເຮົາ ຈະຕ້ອງເໝືອນພຣະເຢຊູໃນທຸກໆຢ່າງ.

ການປ່ຽນແປງໃນພວກເຮົາເກີດຂ ຶ ້ນເພາະການທໍາງານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ເວລາພວກເຮົາມອບຊີວິດ

ໃຫ້ພຣະອົງຊົງນໍາພາແລະຄວບຄຸມ.

ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງມະນຸດທຸກຄົນ, ແຕ່ຜູ້ທີໄ່ດ້ຮັບເຊ່ືອເອົາພຣະເຢຊູເຂ້ົາມາໃນຊີວິດກໍໄດ້ກາຍເປັນ ìບຸດ” ຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ (ໂຢ ຮັນ 1:12). ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາຄືຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາ ແລະຢືນຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກຂອງ

ພຣະອົງ. ສະນ້ັນພວກເຮົາຈະຕ້ອງຊໍາຮະລ້າງຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດຢ່ ູສເມີ; ພຣະຄ ັມພີກ່າວວ່າ “ທ ຸກຄົນທີມີ່ຄວາມ

ຫວັງໃນພຣະອົງດ່ັງກ່າວມານ້ີ ກໍຊໍາຮະລ້າງຕົນ ໃຫ້ບໍຣິສຸດເຫມືອນພຣະຄຣິດຊົງບໍຣິສຸດ” (3:3).

3. ໝັນ້ໃຈໃນຄວາມທຽ່ງທມັຂອງພຣະອງົ: ( 1 ໂຢຮັນ 3:4-10 )

ພຣະເຢຊູຊົງສ ິ ້ນພຣະຊົນເທ ິງໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາທັງຫລາຍ. 

ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອກໍໄດ້ຮັບການອະພັຍ ບາບແລະການຊົງຊໍາຮະລ້າງແລ້ວ. ໂຢຮັນສອນວາ່ບຸດທັງຫລາຍຂອງພຣະ

ເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຜູ້ຄົນ ທີ່ດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມຜິດ ບາບ; ເພາະ “ຜູ້ໃດທີ່ຍັງເຮັດບາບຕາມເຄີຍ ຜູ້ນ້ັນຍັງບ່ໍເຫັນພ

ຣະອົງ ແລະຍັງບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະອົງ” (3: 6). ໂຢຮັນໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນອີກວ່າ “ຜູ້ທີ່ເຮັດຕາມຄວາມທ່ຽງທັມກໍເປັນຜູ້
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ທ່ຽງທັມເຫມືອນພຣະຄຣິດຊົງທ່ຽງທັມî(3: 7). ໃນຂ້ໍ 3:10, ໂຢຮັນເນ້ັນອີກວ່າ “ຜູ້ໃດທີ່ບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມ

ຄວາມທ່ຽງທັມ ຫລືບ່ໍຮັກພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ ຜູ້ນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.”

ໂຢຮັນໄດ້ກ່າວໃນ 3:9 ວ່າ “ຜູ້ໃດເກີດຈາກພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍເຮັດບາບຕາມເຄີຍ ເພາະສະພາບຂອງພຣະອົງຊົງ

ດໍາຣົງຢູ່ໃນຜູ້ນ້ັນ.î ຄໍາເວົ້ານ້ີອາດຈະສ້າງຄວາມສັບສົນໃຫ້ຜູ້ອ່ານບາງຄົນໂດຍສະເພາະຕອນນ້ີ ìຜູ້ໃດ

ເກີດຈາກພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍເຮັດບາບຕາມ ເຄີຍ.” ພວກເຮາົອາດຈະເຂ້ົາໃຈວ່າ ຄຣິສຕຽນບ່ໍເຮັດບາບອີກ ເພາະ

ເກີດໃໝ່ແລ້ວ; ແຕ່ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈ ິງແລ້ວຄຣິສຕຽນສາມາດຕົກຢູ່ໃນຄວາມບາບເໝືອນກັນ.

ແມ່ນແຕ່ໂຢຮັນເອງຍັງໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ “ຖ້າເຮົາທັງຫລາຍເວົ້າວ່າພວກເຮົາບ່ໍມີບາບ ພວກເຮົາກໍຫລອກລວງ

ຕົນເອງ ແລະຄວາມຈິງບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນພວກເຮົາ” (1 ໂຢຮັນ 1:8). ໃນທີ່ນ້ີທ່ານກໍເວົ້າກັບຄົນທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນ

ແລ້ວ. ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່າໂຢຮັນອາດຈະເວົ້າເຖ ິງບຸກຄົນທີເ່ຄີຍເຮັດບາບເປັນນິສັຍແລະຫລັງຈາກມາຮ ູ້

ພຣະເຈ້ົາແລ້ວກໍຍັງເຮັດບາບຕ່ໍໄປ; ຜູ້ທີ່ປະພຶດຕົນເຊ່ັນນ້ັນກໍເປັນຜູ້ທີ່ຍັງບ່ໍເຫັນພຣະເຈ້ົາ ແລະບ່ໍຮູຈັ້ກພຣະອົງ

ແນ່ນອນ. ແຕ່ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທີພ່ຣະອົງພ້ອມທີ່ຈະອະພັຍບາບຖ້າພວກເຮົາສາຣະພາບແລະກັບ

ໃຈ; ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າ“ຖ້າເຮົາທັງຫຼາຍ ສາຣະພາບຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ ພຣະອົງຊົງສັດຊ່ືແລະທ່ຽງທັມ 

ຈະຊົງໂຜດຍົກບາບຂອງພວກເຮົາ ແລະຈະຊົງໂຜດຊໍາຮະ ລ້າງເຮົາທັງຫລາຍຈາກການອະທັມຫມົດສ ິ ້ນî (1

ໂຢຮັນ 1: 9). ຫລາຍຄົນໃນສມັຍຂອງທ່ານໂຢຮັນໄດ້ສວຍໂອກາດເຮັດບາບຢູ່ເລື ້ອຍເພາະຮູ້ວ່າພຣະ

ເຈ້ົາຊົງມີຄວາມຮັກແລະເມດຕາຢູ່ສເມີ.

ພຣະຄັມພີທີ່ສາມາດທົດສອບຄວາມເປັນ ìບຸດî ພຣະເຈ້ົາ ຫລືວ່າພວກເຮົາເປັນລູກມານ ແມ່ນ 1 ໂຢຮັນ 3:

10 ຊ່ຶງບອກວ່າ “ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ຈ່ຶງເຫັນໄດ້ວ່າຜູ້ໃດເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຜູ້ໃດເປັນລູກຂອງມານ ຄື

ວ່າຜູ້ໃດທີ່ບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມຄວາມທ່ຽງ ທັມຫລືບ່ໍຮັກພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ ຜູ້ນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. î ທາງ

ເລືອກມີຢູ່ສອງເສ້ັນຄື ຜູ້ທີ່ບ່ໍແມ່ນ ìບຸດ” ຂອງພຣະເຈ້ົາກໍ

ຍັງຢູ່ຝ່າຍມານຊາຕານ; ເຖ ິງວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊະນະມານແລ້ວກໍຕາມ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ມານ

ຄອງໂລກມະນຸດຢູ່ບາງສ່ວນ. ຄົນທີບ່ໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນກໍເປັນຜູ້ທີ່ດໍາເນີນຊີວິດຕາມທາງຂອງມານຊາຕານໂດ

ຍບ່ໍຮູຕົ້ວ.

ຄວາມໝາຍແລະການນໍາໄປປະຕບິດັ

ພວກຜູ້ທີເ່ຊ່ືອທັງຫລາຍໄດ້ຮັບສິດພິເສດໃນການຮູແ້ລະເຂ້ົາໃຈເຣ ື ່ອງທີ່ຈະເກີດຂ ຶ ້ນໃນ ìມ້ືຂອງພຣະເຈ້ົາ;” ມ້ື

ນ່ຶງ, ພຣະເຢຊູຈະສະເດັດກັບມາໃນໂລກຢ່າງຜູ້ຊັຍຊະນະ ແລະຈະຊົງລຶບຄວາມຜິດບາບແລະຄວາມ

ຕາຍອອກຈາກໂລກນ້ີ. ວັນນ້ັນຈະເປັນວັນສລອງວັນຍ ິ ່ງໃຫຍ່, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຈະເປັນວັນພິພາກສາ

ຄັ ້ງຍ ິ ່ງໃຫຍ່ເຊ່ັນກັນ. ພວກເຮົາທີເ່ຊ່ືອສາມາດໝັ້ນໃຈໃນການກັບມາຂອງພຣະເຢຊູໂດຍການດໍາເນີນ

ຊີວິດເພ່ືອພຣະອົງໃນມ້ືນ້ີ. ຄວາມຫວັງທີ່ຈະໄດ້ເຫັນພຣະອົງໜ ູນໃຈພວກເຮົາໃຫ້ຕຽມຕົວເພ່ືອວັນນ້ັນ.
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ໃນຂະນະທີພ່ວກເຮົາເຮັດໃນສ ິ ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຊ ໍາຮະຕົວເອງຈາກຄວາມບາບ, ແລະຮັກພ່ີນ້ອງຜູ້ເຊ່ືອ

ດ້ວຍກັນ, ພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າພວກເຮົາເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ; ເພາະເຮົາຮູ້ແນ່ນອນ,

ພວກເຮົາຈະບ່ໍອາຍທີ່ຈະຢືນຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ.

ຄໍາຖາມ:

1. ການຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດຈະຊົງສະເດັດມາອີກ ມີສ່ວນຜັກດັນຢ່າງໃດໃນການດໍາເນີນຊີວິດໃນ

ປັດຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ?

2. ໃນຖານະທີ່ເປັນ ìບຸດî ທັງຫລາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາໄດ້ສິດພິເສດແນວໃດແດ່ ແລະພວກເຮົາ

ມີໝ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບແນວໃດແດ່?

3. ທ່ານຈະອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຄິດຂອງບາງຄົນທີວ່່າ ພວກເຮາົທຸກຄົນເປັນ

ລູກຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນພຣະຄ ັມພີເຣ ື ່ອງ ການເປັນລູກພຣະເຈ້ົາ?

4. ການຮູ້ແນ່ນອນວ່າທ່ານເປັນ ìບຸດî ຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈເຣ ື ່ອງອະນາຄົດແນວໃດ?

5. ມີພາກສ່ວນໃດໃນຊີວິດທີ່ທາ່ນໄດ້ບ່ົມຄວາມຜິດບາບໄວ້ ແລະຕ້ອງການຖ ິ ້ມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທີ 10

ຮກັກນັດວ້ຍການກະທໍາ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂຢຮັນ 3:11-18; 4:7-12, 19-21

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ໂຢຮັນ 3:11--4:21

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄວາມສໍາຄັນໃນການເປັນຄຣິສຕຽນຕ້ອງຮັກດ ້ວຍການກະທໍາ

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ເປັນຫຍັງພຣະຄັມພີຈ່ຶງສອນວ່າຮັກແທຕ້້ອງມີການປະຕິບັດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອສອບເບ່ິງຮັກແທຂ້ອງເຮົາທີກ່່າວຄືພຣະເຈ້ົາຮັກເຮາົບ່ໍ?

ຄາໍນາໍ

ຮັກກັນແລະກັນທີ່ພຣະຄັມພີສອນບ່ໍແມ່ນຮັກແຕ່ປາກເວົ້າກັນຊ່ືໆ ຕ້ອງມີການກະທໍາຈ່ຶງຮ້ອງວ່າຮັກແທ້.

ສຸພາສິດລາວກ່າວໄວ້ວ່າ ຮກັແທ້ຍ່ອມເສັຽສະລະ ແມ່ນເພ່ິນເວົ້າຖືກແລ້ວ ໃນການເສັຽສະລະນ້ັນມີຫຍັງແດ່

ຈ່ຶງຮ້ອງວ່າເສັຽສະລະ ດ້ວຍວ່າພຣະ ບິດາໄດ້ເສັຽສະລະພຣະບຸດລົງມາຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບ  ແລະ

ພຣະບຸດຍອມເສັຽສະລະຊີວິດຂອງເພ່ິນເອງເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ພ້ົນ.

1. ຮກັບໍແ່ມນ່ກຽດຊງັ: (1ໂຢຮນັ 3:11-18 )

ດ່ັງທີເ່ຮົາໄດ້ຮຽນຜ່ານມາໃນອາທິດແລ້ວ ໂຢຮັນໄດ້ເວົ້າເຣ່ືອງຄວາມຮັກແທຕ້້ອງມີການພິສູດ, ທ່ານໄດ້

ເນ້ັນນັກການພິສູດຂອງຄວາມຮັກແທ້, ໂຢຮັນໄດ້ເຕືອນຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຊ່ຶງເປັນຜູ້ໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດ

ກ່ອນຄົນທັງຫລາຍ ຄວນຮັກກັນແລະກັນ. ìເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງຕ້ັງແຕ່ເດີມແລ້ວຄືໃຫ້ພວກເຮົາຮັກ

ເຊ່ິງກັນແລະກັນî (ຂ້ໍ 11). ຄຣິສຕຽນສ່ວນຫລາຍຈະເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາຮັກເຊ່ິງກັນແລະກັນ ແຕ່ເຮົາຈະຮູ້

ໄດ ້ຢ່າງໃດວ່າເຮົາກັນແລະກັນນ້ັນຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກຂອງພຣະຄັມພີ. ໃນພຣະທັມ ຄາລາເຕັຽ 5:22 ເວົ້າ

ເຖິງໝາກຜົນຂອງພຣະວິນຍານນ້ັນຄື ìຄວາມຮັກî ຖ້າຈ່ັງຊ້ັນໝາກຜົນຂອງຄວາມຮັກແມ່ນຫຍັງ? ທ່ານ

ລອງຂຽນຄໍາວ່າ ìໝາກຜົນຂອງຄວາມຮັກແມ່ນ.............î ແລ້ວພາກັນເຕີມຊ່ອງວ່າງແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ຄໍາ

ຕອບຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ໂຢຮັນໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງຄວາມຮັກຜິດພາດວ່າ  ìຢ່າໃຫ້ເປັນເໝືອນກາອິນຜູ້ມາຈາກມານ ແລະໄດ້ຂ້ານ້ອງ

ຂອງຕົນ ດ້ວຍເຫດ ໃດລາວຈ່ຶງຂ້ານ້ອງ ກໍເພາະການເຮດັຂອງຕົນຊ່ົວ ແລະການເຮດັຂອງນ້ອງນ້ັນຊອບທັມî

(ຂ້ໍ 12). ກາອິນໄດ້ຊ່ືວ່າເປັນຜູ້ຂ້າຄົນຜູ້ທໍາອິດໃນປະຫວັດສາດ, ກາອິນເລ້ີມເປັນຄົນຂ້າຄົນເມ່ືອໃຈຂອງລາວ

ເລ້ີມຕ້ົນອິດສານ້ອງຊາຍຂອງລາວ ຈາກຄວາມຄຶດໃນໃຈເລັກນ້ອຍນ້ັນເອງເຮັດໃຫ້ລາວກາຍເປັນຄົນເຮັດ

ການຊ່ົວ (ປຖກ 4). ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ບອກແຈ້ງວ່າກາອິນໄດ້ເຮັດການຊ່ົວອັນໃດກ່ອນຂ້ານ້ອງຊາຍຕົນເອງ 

ແຕ່ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າທັງສອງກໍຮັກແລະນັບຖືພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງນໍາເຄ່ືອງຖວາຍແກ່ພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງ
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ພໍພຣະທັຍກັບເຄ່ືອງຖວາຍຂອງອາເບນ ດ້ວຍເຫດນ້ີກາອິນຈ່ຶງຄຶດເສັຽໃຈທີ່ນ້ອງຊາຍຕົນເອງລ້ໍາໜ້າ. ເຣ່ືອງນ້ີ

ສອນເຮົາທັງຫລາຍວ່າ ຫາກເຮົາຄຶດແຂ່ງກັນໃນການຮັບໃຊ້ແລ້ວ  ເຮົາອາດເປັນຄືກາອິນ ກໍໄດ້. ໂຢຮັນຕັກ

ເຕືອນບ່ໍໃຫ້ເຮົາຄຶດຄືກາອິນ ເພາະວ່າການເປັນຄືກາອິນນ້ັນບ່ໍແມ່ນຄວາມຮັກ ແຕ່ແມ່ນຄວາມກຽດຊັງ ເມ່ືອ

ຄວາມກຽດຊັງໃຫຍ່ຂ້ຶນພໍແລ້ວຄວາມກຽດຊັງນ້ັນກໍຈະນໍາພາໃຫ້ໄປເຮັດບາບ. ìຜູ ້ທີ່ກຽດຊັງພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ 

ກໍເປັນຜູ້ຂ້າຄົນî (ຂ້ໍ 15ກ).

ìແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດມີຊັບສົມບັດໃນໂລກນ້ີແລະເຫັນພ່ີນ້ອງຂອງຕົນຂັດສົນ ແລ້ວຍັງບ່ໍຍອມມີໃຈເມດຕາຊ່ອຍ

ເຫລືອຜູ້ນ້ັນ ຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຈະດໍາຣົງຢູ່ໃນຕົນໄດ້ຢ່າງໃດ ລູກນ້ອຍທັງຫລາຍເອີຍ, ຢ່າໃຫ້ເຮົາຮັກກັນ

ດ້ວຍຄໍາເວົ້າດ້ວຍປາກເປ່ົາເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ຈ່ົງສແດງຄວາມຮັກອັນແທຈິ້ງດ້ວຍການທະທໍາî (ຂ້ໍ 17-18). ໂຢ

ຮັນກ່າວມານ້ັນເປັນການພິສູດຄວາມຮັກອັນແທຈິ້ງຄືການຮູ້ຈັກແບ່ງປັນ ຄໍາວ່າແບ່ງປັນມີຄວາມໝາຍວ່າ

ແບ່ງປັນໃນສ່ິງທີ່ມີ ແລະເຮົາບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເຮົາມີຊ່ໍາໃດກໍແບ່ງປັນຕາມນ້ັນ ຫາກເຮົາບ່ໍ

ຍອມແບ່ງປັນໂຢຮັນຮ້ອງຄວາມຮັກຂອງເຮົາວ່າ ຄວາມຮັກປາກເປ່ົາ ແລະເຮົາເອງກໍບ່ໍສົມ ຄວນຄຶດຢາກໄດ້

ແຕ່ຂອງເພ່ິນ, ສ່ວນຕົນເອງບ່ໍແບ່ງປັນເພ່ິນຈັກເທື່ອກໍເປັນການເຫັນແກ່ຕົວ.

2. ພຣະເຈົາ້ຊງົເປນັຄວາມຮກັ: ( 1ໂຢຮນັ 4:7-12 )

ໂຢຮັນສອນວ່າການທີ່ຄຣິສຕຽນຄວນຮັກກັນແລະກັນດ້ວຍການກະທໍານ້ັນກໍເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນແຫລ່ງ

ຂອງຄວາມຮັກ ìພວກທີ່ຮັກເອີຍ, ຈ່ົງໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍຮັກເຊ່ິງກັນແລະກັນ ເພາະວ່າຄວາມຮັກມາຈາກພຣະ

ເຈ້ົາ ທຸກຄົນທີ່ຮັກກໍບັງເກີດມາ ຈາກພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ທີ່ບ່ໍຮັກບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຄວາມ

ຮັກî (ຂ້ໍ 7-8). ຖ້າເຮົາສຶກສາຄໍາສອນຂອງໂຢຮັນຢ່າງຄັກແນ່ເຮົາຈະບ່ໍສາມາດຫລີກລ້ຽງການຮັກກັນແລະ

ກັນໄດ້ ເພາະເພ່ິນກ່າວຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າ  ìຈ່ົງໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍຮັກ ເຊ່ິງກັນແລະກັນ ເພາະວ່າຄວາມຮັກມາ

ຈາກພຣະເຈ້ົາî ແປວ່າຫາກເຮົາຮ້ອງຕົນເອງວ່າເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາເຮົາກໍມາຈາກພຣະເຈ້ົາເມ່ືອເຮົາມາ

ຈາກພຣະເຈ້ົາຄວາມຮັກທີ່ພຣະເຈ້ົາມີຕ່ໍມະນຸດກໍຈະຕິດມາກັບເຮົາດ້ວຍ, ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນໂຢຮັນຍັງບອກອີກ

ວ່າ ìຜູ້ທີ່ບ່ໍຮັກກໍບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາî ແປວ່າຫາກເຮົາຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາເຮົາກໍຕ້ອງຮັກເຊ່ິງກັນແລະກັນຫາກເຮົາຮັກ

ກັນບ່ໍໄດ້ເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງແທຈິ້ງ ìເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຄວາມຮັກî. ສລຸບແລ້ວການຮັກ

ກັນແລະກັນດ້ວຍການກະທໍາເປັນເຄ່ືອງບ່ົງບອກວ່າເຮົາເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາຫລືຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາແທ້ໆ.

ìເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກໂລກ ຈົນໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອທຸກຄົນທີ່ວາງໃຈເຊ່ືອໃນ 

ພຣະບຸດນ້ັນຈະ ບ່ໍຈິບຫາຍ ແຕ່ມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດî (ໂຢຮັນ 3:16). ຂ້າພະເຈ້ົາເຊ່ືອວ່າຄຣິສ

ຕຽນເກືອບທຸກຄົນຮູ້ຈັກຂ້ໍນ້ີດີ ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທີມີ່ຕ່ໍມະນຸດນ້ັນ

ເກີນກວ່າສ່ິງຂອງທຸກຢ່າງ ຄືພຣະອົງໄດ້ຊົງສ່ົງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງລົງມາຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບ

ຂອງເຮົາທັງຫລາຍເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ພ້ົນຈາກບຶງໄຟນະຮົກ    ສ່ວນເຮົາພໍພຽງແຕ່ເສັຽສະລະ, ເຂ້ົາປາອາຫານ,

ເງິນຄໍາແລະອືນໆ   ເພ່ືອສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍກັນແລະກັນ ທັງໝົດນ້ີເປັນພຽງສ່ິງຂອງນອກກາຍທັງນ້ັນ, ໂຢ

ຮັນບ່ໍໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ເຮົາສະລະຫຍັງຫລາຍໄປກວ່າສ່ິງຂອງທ່ານພຽງແຕ່ຂໍໃຫ້ຮັກແລະຊ່ອຍແບ່ງປັນກັນໃນສ່ິງ

ທີ່ເຮົາມີ, ອີກປະການນ່ຶງສ່ິງທີເ່ຮົາມີເຮົາກໍເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາໂຜດປະທານໃຫ້     ເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງຈະຊ່ອຍ
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ກັນບ່ໍໄດ້?. ìພວກທີ່ຮັກເອີຍ, ຖ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮັກເຮົາຫລາຍຢ່າງນ້ັນ ພວກເຮົາຄວນຈະຮັກເຊ່ິງກັນແລະ

ກັນî (ຂ້ໍ 11).

3. ເພາະວາ່ພຣະເຈົາ້ຊງົຮກັເຮາົກ່ອນ: ( 1ໂຢຮັນ 4:19-21 )

ໂຢຮັນໄດ້ສລຸບບົດສອນໂດຍເວົ້າຄໍາດຽວອັນສໍາຄັນດ່ັງນ້ີ; ìຝ່າຍເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຮັກ ເພາະພຣະອົງໄດ້

ຊົງຮັກພວກເຮົາກ່ອນî (ຂ້ໍ 19). ເຫດຜົນສາມຢ່າງທີ່ເຮາົຮັກພຣະເຈ້ົາມີດ່ັງນ້ີ;

1. ເຮົາຮັກພຣະເຈ້ົາເພາະພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຮັກເຮົາກ່ອນ.

2. ເຮົາຮັກພຣະເຈ້ົາເປັນການສົມຄວນເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ໂຜດໃຫ້ເຮົາພ້ົນ.

3. ເຮົາຮັກພຣະເຈ້ົາເພາະຄວາມຮັກອັນມີອໍານາດຂອງພຣະອົງນໍາພາໃຫ້ເຮົາຮັກພຣະອົງຄືນ.

ຖ້າຜູ້ໃດເວົ້າວ່າ, ììຂ້າພະເຈ້ົາຮັກພຣະເຈ້ົາîî ແລະຍັງກຽດຊັງພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນຄົນເວົ້າຕົວະ 

ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ບ່ໍຮັກພ່ີນ້ອງຂອງຕົນທີ່ຕາເຫັນແລ້ວ ກໍບ່ໍສາມາດຮັກພຣະເຈ້ົາທີ່ຕາບ່ໍເຫັນນ້ັນî (ຂ້ໍ 20). ແປ

ວ່າຄວາມຮັກຂອງຜູ້ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົານ້ັນຖືກທົດສອບດ້ວຍການຮັກພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ, ຄໍາວ່າພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ

ໝາຍເຖິງຜູ້ທີເ່ຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກັນ ບ່ໍວ່າຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດກໍຍັງເປັນພ່ີນ້ອງໃນຄວາມເຊ່ືອຢູ່. ຕ່ໍມາໂຢຮັນ

ໄດ້ເວົ້າເຖິງກຽດຊັງພ່ີນ້ອງຂອງຕົນນ້ັນແມ່ນໂຢຮັນໄດ້ແນໃສ່ພວກຢິວທີສ່ະແດງຕົນວ່າເປັນຄົນຮັກພຣະເຈ້ົາ

ແຕ່ກຽດຊັງຊົນຊາດອ່ືນທີບ່ໍ່ແມ່ນຊາດຢິວ (Jews, who pretended much love to God while they hated

the Gentiles). ເຊ່ັນດຽວກັນເມ່ືອເຮົາຮ້ອງຕົນເອງວ່າເປັນຄຣິສຕຽນກໍບ່ໍສົມຄວນຈະໄປກຽດຊັງຫລືໃສ່ຮ້າຍ

ຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອ. ìຂ້ໍບັນຍັດນ້ີເຮົາທັງຫລາຍກໍໄດ້ມາຈາກພຣະອົງ ຄືວ່າໃຫ້ຜູ້ທີຮ່ັກພຣະເຈ້ົານ້ັນ ຈ່ົງຮັກພ່ີນ້ອງຂອງ

ຕົນເໝືອນກັນî (ຂ້ໍ 21). ຢາໂກໂບກ່າວວ່າ ìຄວາມເຊ່ືອທີ່ບ່ໍມີການປະຕິບັດນ້ັນກໍໄຮ້ຜົນî (ຢາໂກໂບ 

2:20).

ຄາໍຖາມ

1. ຄວາມຮັກແທຂ້ອງຜູ້ທີເ່ຊ່ືອນ້ັນເປັນແນວໃດ?

2. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສໍາແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕ່ໍທ່ານແນວໃດ?

3. ຄໍາວ່າ  ìພຣະເຈ້ົາເປັນຄວາມຮັກî ແລະ ìຄວາມຮັກເປັນພຣະເຈ້ົາî ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

4. ເປັນຫຍັງການຮັກກັນແລະກັນໃນກຸ່ມຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຈ່ຶງສໍາຄັນແທ້? ຫາກບ່ໍຮັກກັນຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ?

5. ທ່ານຈະສະແດງຄວາມຮັກແທ້ຂອງທ່ານຕ່ໍຜູ້ອ່ືນແນວໃດໃນອາທິດນ້ີ.

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 11

ເຊືອ່ໃນພຣະບດຸຂອງພຣະເຈົາ້

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂຢຮັນ 4: 1-6, 13-16ກ

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ໂຢຮັນ 4: 1-6, 13-16ກ

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຄຣິສຕຽນເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ການເຊ່ືອຖືກຕ້ອງນ້ັນສໍາຄັນຢ່າງໃດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ      

ຄາໍນາໍ

ເຮົາທັງຫລາຍເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາທີຖື່ກສ່ົງລົງມາຕາຍແທນຄວາມຜິດ

ບາບຂອງທຸກຄົນທີຍ່ອມຮັບເອົາພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍຕົນເອງໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມບາບຂອງຕົນ   ດ່ັງນ້ັນ

ການເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຈ່ຶງເປັນຫົນທາງດຽວທີ່ມະນຸດທັງຫລາຍຈະພ້ົນຄວາມຜິດບາບໄດ້.

1. ການທດົສອບເບິງ່ວນິຍານ: ( 1ໂຢຮັນ 4:1-3 )

ພວກໂຣມັນມີກິຈກັມຝ່າຍຈິດວນິຍານຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເພາະພວກເຂົາມີພຣະຕ້ັງຫລວງຫລາຍ, ຜູ້ອ່ານ

ຈົດໝາຍຂອງໂຢ ຮັນຫລາຍຄົນໄດ້ຮູ້ຈັກຄ້ ຸນເຄີຍກັບສາສນາ Greco-Roman, Mothraism ເຊ່ິງເປັນ

ສາສນາເລິກລັບແລະສັບສົນຂອງຈັກ ກະພັດໂຣມ  ນອກຈາກນ້ີຍັງມີພວກຄຣູສອນປອມທີ່ອ້າງອີງຊ່ືຂອງ

ພຣະເຢຊູຄຣິດໃນການປະກາດຂອງເຂົາ ບັນຫາເຫລ່ົານ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທເ້ຂ້ົາໃຈ

ຜິດຕ່າງໆນາ ດ້ວຍເຫດນ້ີໂຢຮັນຈ່ຶງຂຽນຈົດໝາຍຕັກເຕືອນວ່າ   ìພວກທີ່ ຮັກເອີຍ, ຢ່າເຊ່ືອວິນຍານທຸກໆ

ດວງ ແຕ່ຈ່ົງພິສູດວິນຍານທັງຫລາຍນ້ັນວ່າມາຈາກພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍ ເພາະວ່າມີພວກຜູ້ທໍານວາຍປອມ

ຫລາຍຄົນໄດ້ອອກໄປໃນໂລກî (ຂ້ໍ 1). ບຸກຄົນເຫລ່ົານ້ີຈະອ້າງຊ່ືພຣະເຢຊູໃນການທໍານວາຍ, ໃນການສອນ,

ໃນການເທສນາຂອງເຂົາ      ຄຣິສຕຽນບ່ໍວ່າຈະຢູ່ໃນສມັຍໃດກໍຈະຫລົງເຊ່ືອເຂົາຫາກບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງຂອງ

ພຣະເຈ້ົາແລະມີຫລັກສາສນາສາດຢ່າງໝັ້ນຄົງ, ຄຣິສຕຽນເຮົາມັກຈະເວົ້າວ່າຫາກເຂົາຖືພຣະຄັມພີເຫລ້ັມ

ດຽວກັນມາແລ້ວແມ່ນໃຊ້ໄດ້. ໂຢຮັນແນະນໍາໃຫ້ເຮົາທົດສອບເບ່ິງວິນຍານທີ່ເຂົາອ້າງເຖິງໃນຂ້ໍ 2-3 ດ່ັງນ້ີ;

ìເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍຮູ້ຈັກພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຄືວິນຍານທັງປວງທີຍ່ອມຮັບຮູວ້່າ ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສ

ເດັດລົງມາຮັບຊາດເປັນມະນຸດ ວິນຍານນ້ັນກໍມາຈາກພຣະເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 2). ແປວ່າຫາກເຂົາເວົ້າວ່າພຣະເຢຊູ

ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະມາຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວບັງເກີດເປັນມະນຸດແທ້ໆຈ່ຶງເຊ່ືອໄດ້ວ່າວິນຍານທີ່

ເຂົາເວົ້າມານ້ັນມາຈາກພຣະເຈ້ົາແທ້, ແຕ່ຫາກວິນຍານທີເ່ຂົາກ່າວເຖິງນ້ັນບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາແທ້ ໂຢ

ຮັນບອກວ່າ ìວິນຍານທັງປວງທີ່ບ່ໍຍອມຮັບຮູ້ພຣະເຢຊູ ວິນຍານນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ວິນຍານນ້ັນ

ແຫລະ, ເປັນວິນຍານຂອງຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດî (ຂ່ໍ 3ກ). ແປວ່າວິນຍານຊ່ົວອ່ືນໆທີສິ່ງຢູ່ໃນຜູ້ທໍານວາຍປອມຈະ
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ບ່ໍຍອມຮັບຮູວ້່າພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ    ແລະບ່ໍຍອມຮັບຮູ້ອີກວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນ

ພຣະເຈ້ົາແລ້ວວິນຍານນ້ັນກໍເປັນວິນຍານຊ່ົວທີ່ມາຈາກຊາ ຕານເພ່ືອຄອຍຕ່ໍສູ້ພຣະເຢຊູທຸກປະການ.

ໃນພຣະທັມຄາລາເຕັຽໄດ້ຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກສັງເກດວິນຍານວ່າ  ìຝ່າຍຜົນຂອງພຣະວິນຍານນ້ັນຄື ຄວາມ

ຮັກ, ຄວາມຍິນດີ, ສັນຕິສຸກ, ຄວາມອົດກ້ັນໄວ້ນານ, ຄວາມປານີ, ຄວາມດີ, ຄວາມສັດຊ່ື, ຄວາມສຸພາບ

ອ່ອນຫວານ, ການຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົນî (ຄາລາເຕັຽ 5:22). ດ້ວຍເຫດນ້ີໃຜກໍຕາມທີມ່າອ້າງຊ່ືພຣະເຢຊູຄຣິດ 

ໃນການທໍານວາຍ, ການເທສນາ ຫລືການສອນຂອງເຂົາ  ທ່ານສາມາດສັງເກດເບ່ິງສິບຢ່າງທີ່ກ່າວມານ້ັນວ່າ

ຜູ້ທີ່ກ່າວນ້ັນມີສ່ິງນ້ີຫລືບ່ໍ? ຫລັກສາສນາສາດເຫລ່ົານ້ີເປັນເຄ່ືອງປົກປ້ອງທ່ານບ່ໍໃຫ້ຫລົງເຊ່ືອວິນຍານຊ່ົວ

ຮ້າຍ.

2. ຜູສ້ະຖດິນາໍທາ່ນນັ້ນກໃໍຫຍກ່ວາ່: ( 1ໂຢຮັນ 4:4-6 )

ìລູກນ້ອຍທັງຫລາຍເອີຍ, ສ່ວນເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍເປັນຝ່າຍພຣະເຈ້ົາ ແລະໄດ້ຊັຍຊະນະເຂົາເຫລ່ົານ້ັນແລ້ວ 

ເພາະວ່າພຣະ ອົງຜູ້ຊົງສະຖິດໃນພວກເຈ້ົາຊົງເປັນໃຫຍ່ກວ່າຜູ້ນ້ັນທີ່ຢູ່ໃນໂລກî (ຂ້ໍ 4). ໂຢຮັນໃຊ້ຄໍາວ່າ

ລູກນ້ອຍ ເພາະວ່າເພ່ິນຮັກພ່ີນ້ອງຄຣິສຕຽນຄືລູກນ້ອຍຂອງເພ່ິນເອງ, ເພ່ິນເວົ້າກັບພ່ີນ້ອງວ່າພວກທ່ານ

ທັງຫລາຍໄດ ້ພ້ົນຈາກພວກຜູ້ທໍານວາຍປອມນ້ັນ ເພາະ ວ່າພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຢູ່ນໍາທ່ານນ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານນະ

ຊະຕ່ໍການຫລອກລວງຂອງພວກຜູ້ທໍານວາຍປອມ. ການທີ່ທ່ານຊະນະນ້ັນບ່ໍແມ່ນທາ່ນເຮັດເອົາເອງແຕ່ແມ່ນ

ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ ້ຊົງເປັນໃຫຍ່ກວ່າຜູ້ຢູ່ໃນໂລກໃຫ້ທ່ານຊະນະ. ìສ່ວນເຂົາເຫລ່ົານ້ັນກໍເປັນຝ່າຍໂລກ 

ເຫດນ້ັນເຂົາຈ່ຶງເວົ້າຕາມໂລກ ແລະໂລກກໍເຊ່ືອຟັງເຂົາî (ຂ້ໍ 5). ໂຢຮັນໄດ້ບອກພ່ີນ້ອງໃນເຣ່ືອງການທົດ

ສອບວິນຍານເປັນເທື່ອທີສອງໂດຍປຽບທຽບໃສ່ຄົນທັງສອງປະເພດຄື; ປະເພດນ່ຶງເປັນຝ່າຍພຣະເຈ້ົາກໍຟັງ

ຄວາມພຣະເຈ້ົາ ແລະກໍໄດ້ຊັຍຊະນະຕ່ໍຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໂລກເຊ່ິງໂຢຮັນໝາຍເຖິງມານຊາຕານທີ່ມີອໍານາດໃນໂລກ.

ປະເພດທີສອງເປັນຝ່າຍໂລກ ຜູ້ເວົ້າກໍເວົ້າຕາມໂລກ, ຜູ້ຟັງກໍຟັງຕາມໂລກນ້ັນແປວ່າເປັນຝ່າຍຊາຕານ. ໃນ

ພຣະທັມ 2 ຕີໂມທຽວກ່າວວ່າ ìຈະມີເວລານ່ຶງທີ່ເຂົາຈະບ່ໍທົນຮັບເອົາຄໍາສອນອັນມີຫລັກ ແຕ່ຄວາມປາຖນາ

ຂອງເຂົານ້ັນ ເຂົາຈະຮວບຮວມຄຣູໄວ້ສໍາລັບເຂົາເອງ ເພ່ືອບັນເທົາຫູຄັນຂອງເຂົາ ເຂົາຈະອວ່າຍຫູໜີຈາກ

ຄວາມທ່ຽງທັມຕ່າວໄປຟັງນິຍາຍຕ່າງໆî (2 ຕີໂມທຽວ 4:3-4). ແປວ່າເຂົາຈະບ່ໍຮັບຄໍາສອນອັນແທຈິ້ງທີ່

ເຮັດໃຫ້ຊີວິດປ່ຽນແປງ ແຕ່ຈະກັບໄປຟັງຄໍາເວົ້າທີ່ເອົາອົກເອົາໃຈເທົ່ານ້ັນ.

ໂຢຮັນຢ້ໍາອີກວ່າ ìສ່ວນເຮົາທັງຫລາຍເປັນຝ່າຍພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ທີຮູ່້ຈັກພຣະເຈ້ົາກໍເຊ່ືອຟັງເຮົາ ຜູ້ທີບ່ໍ່ຢູ່ຝ່າຍພຣະ

ເຈ້ົາກໍບ່ໍເຊ່ືອຟັງເຮົາດ່ັງນ້ີແຫລະ, ເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຮູ້ວິນຍານຂອງຄວາມຈິງແລະວິນຍານຂອງຄວາມຜິດî (ຂ້ໍ 

6). ແປວ່າໂຢຮັນເປັນຜູ້ສອນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາແທບ່ໍ້ແມ່ນຄຣູສອນປອມ ດ້ວຍເຫດນ້ີຜູ້ໃດທີ່ຟັງໂຢຮັນ

ຜູ້ນ້ັນກໍຢູ່ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາ.

3.. ເຮາົຮູໂ້ດຍສິງ່ນີ:້ ( 1ໂຢຮັນ 4:12-16ກ )

ເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າເຮົາເອງຫລືຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທີ່ອ້າງຕົນເອງວ່າຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນເຮົາຫລືຢູ່

ໃນຜູ້ເພ່ິນເວົ້າ? ເປັນຄໍາຖາມກັນຢູ່ຕລອດ, ດ້ວຍວ່າເຮາົເອງກໍດີ, ພວກຜູ້ທໍານວາຍປອມກໍດີ, ຜູ້ປະກາດ
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ອ່ືນໆກໍດີມັກຈະອ້າງວ່າພວກເພ່ິນຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາແລະພຣະເຈ້ົາກໍຢູ່ໃນເພ່ິນ ການອ້າງເຊ່ັນນ້ີເຮັດໃຫ້ເຮົາ

ໄຈ້ແຍກໄດ້ຍາກຈົນບ່ໍສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າແມ່ນເພ່ິນຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາແທບ່ໍ້? ມີຫຍັງບ່ໍເປັນເຄ່ືອງຜອງຫລືພິສູດໃຫ້

ຮູ້ວ່າເຮົາຫລືຜູ້ເວົ້າອ້າງຊ່ືພຣະເຢຊູນ້ັນຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາ ຫລືພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນເພ່ິນແທ້ໆ? ສຸພາສິດລາວເວົ້າວ່າ 

(ລາຍຄົນລາຍໃນ ລາຍເສືອລາຍນອກ) ແປວ່າຄົນເຮົາຈະລາຍແນວໃດກໍເບ່ິງບ່ໍອອກແຕ່ ລາຍຂອງໂຕເສືອ

ນ້ັນເບ່ິງເຫັນແຈ້ງວ່ານ້ັນແມ່ນເສືອ. ໂຢຮັນບອກເຄັດລັບໃຫ້ເຮົາເພ່ືອເຮົາຈະເບ່ິງອອກວ່າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາ

ແທ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ   ìດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຮູວ້່າພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່

ໃນພວກເຮົາî (ຂ້ໍ 13ກ). ແມ່ນເພ່ິນແນໃສ່ຂ້ໍ 12 ທີກ່່າວວ່າ ìຖ້າເຮົາທັງຫລາຍຮກັເຊ່ິງກັນແລະກັນ ພຣະ

ເຈ້ົາກໍຊົງສະຖິດຢູ່ໃນເຮົາທັງຫລາຍ ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງກໍສົມບູນໃນພວກເຮົາî (ຂ້ໍ 12).

ການຮັກກັນແລະກັນໂດຍການປະຕິບັດນ້ັນເປັນເຄ່ືອງບ່ົງບອກວ່າຜູ້ນ້ັນເປັນຄຣິສຕຽນແທ້, ເປັນສາວົກແທ້,

ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມແທ້ ເພາະວ່າການທີລ່າວຮັກດ້ວຍການປະຕິບັດນ້ັນເປັນຂ້ໍແມ້ທີ່ເຫັນແຈ້ງຊັດເຈນ 

ແລະການເຮັດດ່ັງນ້ີເອງໂຢຮັນບອກວ່າພຣະເຈ້ົາກໍຢູ່ນໍາລາວ ແລະຄວາມຮັກທີ່ມາຈາກພຣະເຈ້ົານ້ັນກໍຈະ

ສົມບູນໃນລາວ ເພາະລາວເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ຮັກໂລກຈົນໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງ

ພຣະອົງ ເພ່ືອເປັນຄ່າໄຖ່ໂທດຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍ. ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາມີແຕ່ພຣະບຸດອົງດຽວກໍ

ຍັງໄດ້ໂຜດປະທານໃຫ້ມາຮັບທຸກຈົນຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອເຮົາ  ສ່ວນເຮົາເອງທີເ່ວົ້າວ່າຮັກພ່ີນ້ອງກໍ

ສົມຄວນຈະຕ້ອງຮຽນເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະອົງ ໂດຍຮຽນແບ່ງປັນສ່ິງທີ່ເຮົາມີໃຫ້ແກ່ພ່ີນ້ອງໃນຄວາມ

ເຊ່ືອຕລອດເຖິງຜູ້ທຸກຍາກດ້ວຍໃຈສັດທາ.

ìຝ່າຍເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນແລະເປັນພະຍານວ່າ ພຣະບິດາໄດ້ຊົງໃຊ້ພຣະບຸດມາເປັນຜູ້ໂຜດມະນຸສໂລກ 

ໃຫ້ລອດພ້ົນ ຜູ້ໃດຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຜູ້ນ້ັນ ແລະຜູ້

ນ້ັນກໍຕ້ັງຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 14-15). ແປວ່າຜູ້ໃດກ້າເວົາ້, ກ້າສາລະພາບແລະເປັນພະຍານວ່າພຣະເຢຊູ

ຄຣິດເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຖືກສົ່ງລົງມາເພ່ືອຊ່ອຍມະນຸສໂລກໃຫ້ພ້ົນ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງສະຖິດຢູ່ກັບຜູ້

ນ້ັນ  ເພາະການທີ່ລາວເຮັດເຊ່ັນນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສະຖິດນໍາລາວບັນດານໃຫ້ລາວເວົ້າແລະເຮັດ. ສລຸບ

ແລ້ວເຮົາຈະຮູວ້່າຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາແລະພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນຜູ້ນ້ັນແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວຂ້າງເທິງ.

ຄາໍຖາມ:

1. ໃນໂລກນ້ີມີຫລາຍວິນຍານ, ມີຫລາຍຜູ້ທໍານວາຍ ເຮັດແນວໃດເຮົາຈ່ຶງຈະຮູ້ວ່າວິນຍານນ້ັນມາຈາກພຣະ

ເຈ້ົາ.?

2. ທ່ານຮູໄ້ດ້ແນວໃດວ່າທ່ານມີພຣະເຈ້ົາຢູ່ກັບທ່ານ?

3. ການມີຄວາມຮູດ້້ານສາສນາສາດນ້ັນເປັນຜົນດີແນວໃດ?

4. ທ່ານຮູໄ້ດ້ແນວໃດວ່າຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານຖືກຕ້ອງ?

5. ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງກ້າເວົ້າວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ສ່ົງມາໂຜດມະນຸສໂລກ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 12

ຄວາມເຊືອ່ເຮດັໃຫມ້ຊີັຍ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂຢຮັນ 5

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ໂຢຮັນ 5

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຮັກແລະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ, ຮັກກັນແລະກັນ ແລະເຊ່ືອໃນພຣະບຸດ

ພຣະເຈ້ົາເຮົາ

ຈະມີຊັຍຊະນະໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ເຮັດແນວໃດເຮົາຈະຊະນະບັນຫາຊີວິດໃນວັນນ້ີແລະວັນໜ້າ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ການຜູກພັນກັບຄົນທີເ່ຊ່ືອຈະຊ່ອຍເປັນແຮງໃຈແນວໃດ?

ຄາໍນາໍ

ຄົນທີມີ່ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຍ່ອມຈະຝຶກຫັດຄວາມຮັກກັນສັນພ່ີນ້ອງ ໃນຄອບຄົວແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອຂອງ

ຕົນເປັນປະການແຣກຂອງການດໍາເນີນຊີວິດຝ່າຍຄວາມເຊ່ືອ. ໂດຍການຮັກກັນສັນພ່ີນ້ອງນ້ີເອງໂລກຈະໄດ້

ຮູ້ວ່າເຮົາເປັນສາວົກແທຂ້ອງພຣະເຢຊູ.

1. ປະຕບິດັຄວາມຮກັ ( 1ໂຢຮັນ 5:1-3 )

ເຮົາທຸກຄົນຮູ້ແນ່ແກ່ໃຈແລ້ວວ່າ   ຄົນເຮາົຮັກກັນຍາກຕ້ອງໃຊ້ເວລາທີຈ່ະຕ້ອງຮຽນຮູ້ເຊ່ິງກັນແລະກັນເສັຽ

ກ່ອນເຖິງແມ່ນວ່າຮູ້ກັນມາຕ້ັງດົນຕ້ັງນານກໍຍັງຮັກກັນບ່ໍໄດ້ເພາະວ່າການປາກເວົ້າ, ນິສັຍ, ການນຸ່ງຖື, ຄວາມ

ມັກ, ຄວາມເຊ່ືອບ່ໍຄືກັນເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງສລຸບໄດ້ວ່າເຂ້ົາກັນບ່ໍໄດ້. ສໍາລັບຄຣິສຕຽນແທ້ນ້ັນມີຄວາມຮັກ

ຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນເຄ່ືອງຊູໃຈໃຫ້ຮັກກັນແລະກັນເພາະ ວ່າມີພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກັນ ແປວ່າຄວາມເຊ່ືອຄືກັນ 

ແຕ່ເຖິງແມ່ນຍັງບ່ໍທັນຮັກເທືອ່ ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງຊອກຫາຊ່ອງທາງໃຫ ້ຮັກກັນຈົນໄດ້. ຂໍກຸນແຈສໍາຄັນຄືຫາກ

ເຮົາເບ່ິງເພ່ິນວ່າເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົານໍາກັນເຮົາກໍເປັນອ້າຍນ້ອງກັນໃນພຣະອົງ ເມ່ືອເຮົາເປັນອ້າຍນ້ອງກັນ

ໃນພຣະອົງເຮົາຈະຮັກກັນແລະກັນງ່າຍຂ້ຶນຄືເຮົາຮັກອ້າຍນ້ອງຮ່ວມທ້ອງມານດາໂດຍທມັມະຊາດ.

ìຜູ້ໃດທີເ່ຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຄຣິດ ຜູ້ນ້ັນກໍເກີດຈາກພຣະເຈ້ົາ ທຸກຄົນທີ່ຮ ັກພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງໃຫ້ກໍາ

ເນີດ ຜູ້ນ້ັນກໍຮັກລູກຂອງພຣະອົງເຫມືອນກັນî (ຂ້ໍ 1) ແປວ່າໃຜກໍຕາມທີເ່ຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຄຣິດ   

(ຄໍາວ່າພຣະຄຣິດ ແປວ່າພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນ) ຜູ້ນ້ັນກໍເກີດມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ແປວາ່ເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາ 

ເມ່ືອເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວຜູ້ນ້ັນກໍຈະຮັກລູກຂອງພຣະອົງ ແປວ່າຮັກອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງຕົນທີ່ເກີດ

ກ່ອນຫລືນໍາຫລັງນ້ັນກໍສຸດແລ້ວແຕ່ການບັງເກີດ. ໃນປະຖົມມະການເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງມະນຸ

ດດ້ວຍຝີພຣະຫັດ (ດ້ວຍມື) ຂອງພຣະ ອົງເອງ ມາບັດນ້ີເຮົາຍັງເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ສ້າງມະນຸດ ແຕ່ບ່ໍ
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ແມ່ນມະນຸດທຸກຄົນບັງເກີດໃນພຣະອົງ, ຄົນທີບັ່ງເກີດໃນພຣະອົງນ້ັນມີແຕ່ພວກທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະອົງເທົ່ານ້ັນ 

ແລະພວກທີເ່ຊ່ືອໃນພຣະອົງນ້ັນຈະຮັກກັນແລະກັນເພາະຮູ້ວ່າເປັນອ້າຍ ນ້ອງກັນໃນພຣະອົງ.

ໂຢຮັນໄດ້ຂໍໃຫ້ຜູ້ທີເ່ກີດໃນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັກກັນແລະກັນຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ ìໂດຍຂ້ໍນ້ີແຫລະ,

ເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຮູວ້່າພວກເຮົາຮັກລູກທັງຫລາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄືເມ່ືອພວກເຮົາຮັກພຣະເຈ້ົາ ແລະຖືຮັກສາ

ບັນດາຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະອົງເພາະ ນ້ີແຫລະ, ເປັນຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ຄືໃຫ້ເຮາົທັງຫລາຍຖືຮັກສາບັນ

ດາຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ແລະຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະອົງນ້ັນກໍບ່ໍຍາກນັກî (ຂ້ໍ 2-3). ແປວ່າຖານະທີເ່ຮົາເປັນຜູ້

ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາການຮັກແພງໃນຖານະອ້າຍນ້ອງໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນເຄ່ືອງບ່ົງບອກວ່າເຮົາເປັນຜູ້ທີມີ່

ພຣະເຈ້ົາໃນໃຈຢ່າງແທຈິ້ງ, ຄວາມຮັກເປັນບັນຍັດຂ້ໍສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນ ແລະການຮັກເຊ່ິງກັນແລະກັນນ້ັນ

ກໍບ່ໍເປັນການຍາກສໍາລັບທກຸຄົນທີ່ອາສັຍແຮງບັນດານຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ     ດ້ວຍເຫດນ້ີຄວາມຮັກ

ແມ່ນສ່ິງເຮົາທັງຫລາຍປະຕິບັດກັນຢ່ ູຕລອດມາ ເພາະວ່າເຮົາຮັກພຣະເຈ້ົາ ເຮົາກໍຕ້ອງຮັກບັນດາລູກຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ.

2. ຄວາມເຊືອ່ບໍແ່ມນ່ຄວາມຮູສ້ກຶ: ( 1ໂຢຮັນ 5:4-10 )

ìເພາະທຸກຄົນທີ່ເກີດຈາກພຣະເຈ້ົາກໍມີຊ ັຍຕ່ໍໂລກ ແລະຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົານ້ີແຫລະເປັນຊ ັຍຊະນະທີ່

ຊະນະໂລກໃຜ ຫນໍທີຊ່ ັຍຊະນະຕ່ໍໂລກ ຖ້າບ່ໍແມ່ນຜູ້ທີ່ເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 4-

5). ສັຕຣູໂຕສໍາຄັນກ່ອນໝູ່ແມ່ນຕົວເຮົາເອງ ເພາະວ່າແຕ່ລະວັນໆເຮົາໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມຄຶດຂອງເຮົາມ້ືນ່ຶງຕ້ັງ 

ຫລາຍເທື່ອວັນໃດຫາກເຮົາເສັຽຊັຍໃຫ້ຄວາມຄຶດເຮົາເອງເຮົາກໍໄປເຮັດສ່ິງບ່ໍດີ, ເວົ້າສ່ິງບ່ໍດີ, ເບ່ິງສ່ິງບ່ໍດີ ແລະ

ຟັງສ່ິງບ່ໍດີແລ້ວກໍກາຍເປັນການບາບ. ນອກນ້ີເຮົາຍັງຕ່ໍສູ້ກັບບັນ ຫາຕ່າງໆທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວເຮົາ, ບັນຫາ

ຄອບຄົວ, ບັນຫາໃນໂຮງຈັກໂຮງງານທີ່ເຮົາເຮັດ, ບັນຫາໃນໂຮງຮຽນທີ່ເຮົາໄປຫາກເປັນນັກຮຽນ ທີຈິ່ງແລ້ວ

ບັນຫາທັງໝົດນ້ັນບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບຮ່າງກາຍເຮົາເທົ່າໃດ     ແຕ່ມັນໄດ ້ຕ່ໍສູ້ຄວາມຄຶດຈິດວິນຍານຂອງເຮົາດ້ວຍ

ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນບຸກຄົນທີ່ຄຶດຕາມທັມມະດາຂອງໂລກ   ແຕ່ບັນຫາເຫລ່ົານ້ີຈະນ້ອຍລົງຫລືອາດ

ໝົດໄປຫາກ ເຮົາຄຶດເຖິງເບ້ືອງເທິງດ່ັງໂຢຮັນກ່າວໃນ ຂ້ໍ 4-5 ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນ.

ìນ້ີແຫລະ, ຄືຜ ູ ້ທີໄ່ດ້ມາໂດຍນ້ໍາແລະພຣະໂລຫ ິດ ຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍນ້ໍາສ່ິງດຽວ ແຕ່ດ້ວຍນ້ໍາ

ແລະພຣະໂລຫິດ ແລະພຣະວິນຍານຊົງເປັນພຍານ ເພາະພຣະວິນຍານຊົງເປັນຄວາມຈິງມີພຍານຢູ່ສາມປະ

ການ, ຄືພຣະວິນຍານ, ນ້ໍາ ແລະ ພຣະໂລຫິດ ແລະພຍານທັງສາມນ ີ ້ສອດຄ້ອງກ ັນî (ຂ້ໍ 6-8). ໂຢຮັນ ໄດ້

ກ່າວເຖິງສາມປະການສໍາຄັນເຊ່ິງ ມີສາສນາຈານ ໃຊ້ຄວາມໝາຍລາຍປະການ ລາງຄົນກໍແປວ່າ ເວລາເດັກ 

ເກີດໃໝ່ນ້ັນຈະມີນ້ໍາແລະເລືອດປົນກັນອອກມາ, ລາງຄົນເວົ້າວ່າເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍກ່ຽວກັບການບັງເກີດໃໝ່ໃນພຣະ

ເຢຊູ ແລ້ວເພ່ິນກໍຊ້ີໄປໃສ່ ໂຢຮັນ 3 ເຣ່ືອງຂອງນີໂກເດມ. ສາສນາຈານລາງຄົນເຂ້ົາໃຈວ່າຕອນທີເ່ຂົາແທງ

ພຣະເຢຊູທີໄ່ມ້ກາງແຂນນ້ັນມີນ້ໍາແລະເລືອດໄຫລອອກມາ (ໂຢຮັນ 19:35) ສາສນາຈານລາງຄົນເຂ້ົາໃຈ

ວ່າ ພຣະເຢຊູຮັບບັບຕິສມາດ້ວຍນ້ໍາແລະຫລ່ັງເລືອດທີ່ກາງແຂນ ແຕ່ເຣ່ືອງຂອງພຣະວິນຍານນ້ັນທຸກຄົນ

ເຂ້ົາໃຈດີ ກວ່າ. ສລຸບແລ້ວຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະອົງຈໍາຕ້ອງບັບຕິສະມາດ້ວຍນ້ໍາເຊ່ິງເປັນສັນຍາລັກຂອງການຖ້ິມ

ໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່, ແລະເຊ່ືອວ່າພຣະໂລຫິດອັນປະເສີດຂອງພຣະອົງທີໄ່ດ້ຫລ່ັງໄຫລ່ທີ່ໄມ້ກາງແຂນນ້ັນໄດ້

ຊໍາຣະລ້າງຄວາມຜິດບາບເກ່ົາ ແລະໃນທີສຸ່ດກໍເຊ່ືອວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງນໍາແຕ່ລະວັນໆ. ນ້ີແມ່ນ
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ຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນທີ່ເຊ່ືອໃນເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ທ່ານທັງຫລາຍມີຄວາມເຊ່ືອບ່ໍແມ່ນຄວາມ

ຮູ້ສຶກຊ່ືໆ.

3. ຊວີດິຕລອດໄປເລີມ້ວນັນີ:້ ( 1ໂຢຮັນ 5:11-13 )

ຫລາຍເທື່ອເຮົາມັກຈະເຂ້ົາໃຈວ່າ ເມ່ືອເຮົາຫລັບຕາລາໂລກນ້ີໄປເຮົາກໍຈະມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ

ໃນຟ້າສວັນກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ໂຢຮັນຢາກບອກທ່ານວ່າຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດນ້ັນແມ່ນເລ້ີມ

ແຕ່ວັນທີ່ທ່ານເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາພຸ້ນ ìຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ ີ ້ ເຮົາຂຽນມາເຖິງເຈ້ົາທັງຫລາຍທີເ່ຊ່ືອໃນ

ພຣະນາມພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພວກເຈ້ົາມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດî (ຂ້ໍ 

13). ຫາກເຮົາສຶກສາຄໍາເວົ້າຂອງໂຢຮັນເຮົາຈະເຫັນວ່າ;

1. ທຸກຄົນທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ (ພຣະເຢຊູຄຣິດ) ມີຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດ.

2. ຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດນ້ີແມ່ນເລ້ີມແຕ່ມ້ືເຮົາເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.

3. ຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດບ່ໍແມ່ນທີແ່ຜ່ນດິນໂລກນ້ີ ແຕ່ແມ່ນໂລກໜ້າ.

ເຫດຜົນທີ່ໂຢຮັນຂຽນບອກຜູ້ທີ່ເຊ່ືອນ້ັນກໍເພາະວ່າບ່ໍຢາກໃຫ້ຜູ້ໃດຕົກເຮັ່ຽເສັຍຫາຍຫລົງໄປຟັງພວກຜູ້

ປະກາດປອມ ຫລືພວກຄຣູສອນປອມ     ທີເ່ຂົາເອົາຄໍາສອນແນວອ່ືນມາສອນໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ

ຫລົງຜິດ. ທ່ານຄວນແນ່ໃຈວ່າຫາກທ່ານເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງແທ່ຈິງແລ້ວທ່ານ    ຈະບ່ໍເສັຽ

ຊີວິດນິຣັນເດັດຂາດ ດ່ັງນ້ັນຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຫລອກລວງທ່ານໃຫ້ຫລົງເລີຽ.

ìນ້ີແຫລະ, ເປັນພຍານຫລັກຖານນ້ັນ ຄືວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ້ເຮົາ

ທັງຫລາຍ ແລະ ຊີວິດນ້ີມີຢູ່ໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຜູ້ທີ່ມີພຣະບຸດກໍມີຊີວິດ ຜູ້ທີບ່ໍ່ມີພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ

ກໍບ່ໍມີຊີວິດî (ຂ້ໍ 11-12). ແປວ່າຫລັກຖານພຍານໃນເຣ່ືອງຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດນ້ັນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີພຣະ

ບຸດກໍມີຊີວິດ, ຄໍາວ່າມີແປວ່າເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈ, ມີພຣະອົງເປັນຜູ້ນໍາແຫ່ງຊີວິດແລະຈິດວິນຍານ ຫາກທ່ານ

ເຮັດດ່ັງນ້ີທ່ານກໍມີຫລັກຖານພຽງພໍແລ້ວ.

4. ຊວີດິຂຶ້ນກບັຄວາມເຊືອ່ໝັ້ນ: ( 1ໂຢຮັນ 5:14-21 )

ìຄືຖ້າພວກເຮາົທູນຂໍສ່ິງໃດທີ່ເປັນຕາມພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງກໍຊົງໂຜດຟັງພວກເຮາົî (ຂ້ໍ 14)

ການທູນຂໍທີໂ່ຢຮັນກ່າວມີຄວາມສໍາຄັນຢູ່ສອງປະການຄື; 1. ທູນຂໍຕາມນ້ໍາພຣະທັຍພຣະອົງ   2. ພຣະອົງ

ຊົງໂຜດຟັງ ແປວ່າຕອບຄໍາທູນຂໍນ້ັນ ìແລະຖ້າເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງໂຜດຟັງແລ້ວ ເມ່ືອພວກເຮົາ

ທູນຂໍສ່ິງໃດ ພວກເຮົາຈ່ຶງຮູວ້່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບສ່ິງທີພ່ວກເຮົາຂໍຈາກພຣະອົງນ້ັນî (ຂ້ໍ 15). ນ້ີເປັນຄວາມແນ່

ໃຈຂອງພວກເຮົາຄືວ່າ  1. ເຮົາໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ  2. ເຮົາຮູ້ຈັກວ່າຄວນທູນຂໍອັນໃດຈ່ຶງ

ເປັນຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ດ່ັງນ້ັນຕ່ໍໄປນ້ີເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄໍາຕອບໃນສ່ິງທີ່ເຮາົທູນຂໍເພາະເຮົາຮູ້ຈັກ

ການຂໍ. ມີຄົນບ່ໍເຊ່ືອທ້າທາຍຜູ້ເຊ່ືອວ່າ  ເຈ້ົາເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ ເປັນຫຍັງຄືທຸກກ່ອນຂ້ອຍແທ້? ລາງເທື່ອພຣະ

ເຈ້ົາໂຜດປະທານໃຫ້ທ່ານທຸກອາດເປັນເພາະການທົດລອງເບ່ິງຄວາມເຊ່ືອ ວ່າເຊ່ືອພຣະອົງແລ້ວຍັງທຸກຢູ່ນ້ັນ

ທ່ານຍັງຈະເຊ່ືອພຣະອົງ ຢູ່ບ່ໍ ຫາກຍັງເຊ່ືອຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານນ້ັນກໍແມ່ນຄວາມເຊ່ືອອັນແທ້ຈິງ.
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ໂຢຮັນໄດ້ສອນເພ້ີມເຣ່ືອງຄວາມຜິດບາບສອງຢ່າງ  ຄືບາບທີນໍ່າໄປສູ່ຄວາມຕາຍແລະບາບທີ່ບ່ໍນໍາໄປສູ່

ຄວາມຕາຍ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີໂຢຮັນຍັງບອກອີກວ່າບາບທຸກຢ່າງເປັນບາບ ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງມີຄໍາຖາມຕາມມາວ່າ 

ບາບແນວໃດນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ແລະບາບແນວໃດບ່ໍນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ? ຄໍາຕອບຂອງໂຢຮັນຕອບວ່າ 

ìເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າຄົນທີ່ເກີດຈາກພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍເຮັດໃຫ້ບາບຕາມເຄີຍ ແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຊົງບັງເກີດແຕ່ພ

ຣະເຈ້ົາ ກໍຊົງຮັກສາຄົນນ້ັນແລະມານຮ້າຍບ່ໍຈັບຕ້ອງຄົນນ້ັນî (ຂ້ໍ 18). ເມ່ືອເຮົາຟັງຄໍາຕອບຂອງໂຢຮັນແລ້ວ

ແທນທີເ່ຮົາຈະຖາມວ່າ ບາບແນວໃດນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ແລະບາບແນວໃດບ່ໍນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ເຮົາ

ຄວນຈະຖາມວ່າເຮົາໄດ້ບັງເກີດມາຈາກພຣະເຈ້ົາແທບ່ໍ້? ເພາະໂຢຮັນບອກວ່າ  ìຄົນທີ່ເກີດຈາກພຣະເຈ້ົາກໍ

ບ່ໍເຮັດໃຫ້ບາບຕາມເຄີຍî . ຢ່າງໃດກໍດີເພ່ືອເຮົາຈະບ່ໍຫລົງໄປເຮັດບາບໂຢຮັນເຕືອນອີກວ່າ ìຈ່ົງລະວັງຮັກສາ

ຕົນຈາກບັນດາ ພຣະທຽມî (ຂ້ໍ 21ຂ).

ຄາໍຖາມ:

1. ທ່ານເຄີຽເຫັນຜູ້ໃດທີເ່ປັນຄຣິສຕຽນທີຊ່ະນະຕ່ໍມານຮາ້ຍມາແລ້ວ.

2. ໃນເວລາໃດເປັນເວລາທີ່ທ່ານມອບຄວາມເຊ່ືອໄວ້ໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ?

3. ໃນຂະນະທີທ່່ານອ້ອນວອນທ່ານມັກອ້ອນວອນອັນໃດແດ່?

4. ເຮັດແນວໃດທ່ານຈ່ຶງເຊ່ືອວ່າທ່ານມີຊີວິດນິຮັນດອນມາແຕ່ວັນຮັບເຊ່ືອພຸ້ນ?

5. ຫາກມີຄົນຖາມວ່າທ່ານມີອັນໃດເປັນຫລັກຄ້ໍາປະກັນວ່າທ່ານມີຊີວິດນິຣັນ ທ່ານຈະຕອບແນວໃດ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 13

ເຮດັງານທີມ່ອບໝາຍ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ໂຢຮັນ 1-2, 7-11; 3 ໂຢຮັນ 1-11

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ໂຢຮັນ ແລະ 3 ໂຢຮັນ

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຢ່າງສລາດແລະບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານມີວິທີແບ່ງປັນຢ່າງສລາດແລະບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວແລ້ວບ່ໍ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພື່ອເພ້ີມວິທີການແບ່ງປັນຢ່າງສລາດແລະບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວ.

ຄາໍນາໍ

ການງານທຸກຢ່າງມີວິທກີານຂອງມັນ    ດ່ັງນ້ັນຫາກເຮົາຈະລົງມືເຮັດອັນໃດອັນນ່ຶງເຮົາຄວນຊອກຫາວິທີເສັຽ 

ກ່ອນ ເມ່ືອຮູວ້ິທີງານນ້ັນກໍຈະງ່າຍຂ້ຶນເຊ່ັນ;

1. ຫາກເຮາົຮກັພຣະເຢຊເູຮາົຈະຮກັໂບດ: ( 2 ໂຢຮັນ 1-2 )

ວິທຂີຽນຈົດໝາຍໃນສມັຍພຣະຄັມພີເດີມເປັນດ່ັງນ້ີ    ເນ່ືອງຈາກວ່າເພ່ິນບ່ໍມີກະດາດເຈ້ັຽເພ່ືອຂຽນຂ້ໍຄວາມ 

ການບັນທຶກພຣະຄັມພີ ເພ່ິນໄດ້ໃຊ້ແຜ່ນໜັງທີຮ່້ອງວ່າ Scroll ເປັນກ້ໍ ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນກໍເປັນເຫດຜົນອັນນ່ຶງ

ທີ່ເພ່ິນລົງຊ່ືຜູ ້ຂຽນກ່ອນຂຽນຈົດໝາຍ ເພ່ືອຜູ້ອ່ານຈະໄດ້ຮູ້ວ່າມາຈາກຜູ້ໃດ. ຫາກເຮົາຈະເວົ້າວ່າເປັນແບບ

ບູຮານກໍວ່າໄດ້ ແຕ່ໃນສມັຍນ້ີຈົດໝາຍທາງການກໍຍັງມີ Letter head ຈາກບໍຣິສັດຫລືອົງການໃດອົງການ 

ນ່ຶງຢູ່. ຈົດໝາຍສບັບທີ 2 ແລະ 3 ໂຢຮັນໄດ້ຂຽນໃນນາມຄະນະຜູ້ປົກຄອງ. ຄວາມຈິງແລ້ວໂຢຮັນເປັນຜູ້ນ່ຶງ

ໃນຈໍາ ນວນສາວົກ 12 ຄົນ ໂຢຮັນເປັນສາວົກຜູ້ທີມີ່ອາຍຸນ້ອຍກວ່າຜູ້ອ່ືນໃນຈໍານວນພວກສາວົກ ແຕ່ມີອາຍຸ

ຍືນຍາວມາຈົນເຖິງສັດຕະວັດທີ 1 ແລະໂຢຮັນຜູ້ນ້ີໄດ້ບັນທຶກພຣະທັມພຣະນິມິດ ດ້ວຍເຫດນ້ີເພ່ິນຈ່ຶງຂຽນ

ຈົດມາຍເຖິງຄຣິສຕະຈັກທີ່ເພ່ິນໄດ້ໄປປະກາດໂດຍໃຊ້ນາມວ່າ ເຖ້ົາແກ່ໂຢຮັນ.

ìຈາກ ຂ້າພະເຈ້ົາຜູ້ເຖ້ົາແກ່ ຮຽນ ທ່ານຍິງທີຊົ່ງເລືອກໄວ້ກັບບ ັນດາລູກຂອງທ່ານ ຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາຮັກເນ່ືອງ

ດ້ວຍຄວາມຈິງ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຜູ້ດຽວ ແຕ່ຄົນທັງປວງທີ່ຮູຈັ້ກຄວາມຈິງກໍຮັກເຫມືອນກັນî (ຂ້ໍ 1). ໂຢ 

ຮັນຮັກພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະດ້ວຍຄວາມຮັກພຣະເຢຊູຄຣິດນ້ີເອງເຮັດໃຫ້ເພ່ິນຮັກໄພ່ພົນ (ໂບດ) ຂອງພຣະ

ເຢຊູຄຣິດ, ເຖິງແມ່ນຕົວເພ່ິນຢູ່ຫ່າງໄກ ແຕ່ຈິດໃຈຂອງເພ່ິນຍັງຢູ່ໃກ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະຄຣິດ. ເວລານ້ີໂຢຮັນບ່ໍ 

ສາມາດມາຫາພ່ີນ້ອງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ ເພ່ິນຈ່ຶງຂຽນຈົດໝາຍມາຕາງໜ້າເພ່ືອຕັກເຕືອນພ່ີນ້ອງໃຫ້ຮັກແພງກັນ 

ແລະໃຫ້ຣະວັງພວກຫລອກລວງ   ຄືພວກທີ່ບ່ໍຮັບຮູວ້່າພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພະຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາລົງມາບັງ

ເກີດບ່ໍໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພວກນ້ີ ໂຢຮັນຍັງບອກອີກວ່າບ່ໍໃຫ້ຕ້ອນຮັບເຂົາ   ເພາະການຕ້ອນຮັບເຂົາກໍເປັນຝ່າຍເຂົາ

ແລ້ວ. ການຂຽນຈົດໝາຍຂອງໂຢຮັນຄ້ັງນ້ີແມ່ນເຖິງບັນດາພວກຜູ້ຍິງອາວຸໂສທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ໃຫ້
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ເປັນແບບຢ່າງຕ່ໍບັນດາໜຸ່ມນ້ອຍ. ໂຢຮັນຍັງບອກອີກວ່າບັນດາໜຸ່ມນ້ອຍເຫລ່ົານ້ັນໂຢຮັນໄດ້ຮັກພວກເຂົາ

ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຕາມຄວາມຈິງທີ່ໄດ້ສອນເຂົາມາ, ໂຢຮັນຍັງບອກອີກວ່າພວກໜຸ່ມນ້ອຍເຫລ່ົາ

ນ້ີຍັງເປັນທີຮ່ັກຂອງຄົນຮູ້ຈັກຄວາມຈິງຂອງພຣະຄຣິດອີກ.ìຍ້ອນຄວາມຈິງທີ່ຕ້ັງຢູ່ໃນເຮົາທັງຫລາຍ ແລະຊ່ຶງ

ຈະດໍາຣົງຢູ່ກັບພວກເຮົາສືບໆໄປເປັນນິດî (ຂ້ໍ 2).

2. ຫາກເຮາົຮກັເຮາົກປໍະຕິບດັຕາມຄາໍສອນ: (2 ໂຢຮັນ 7-11 )

ຫລັງຈາກໂຢຮັນບອກວ່າຮັກຈ່ຶງຂຽນມາຫາແລ້ວໂຢຮັນໄດ້ຕັກເຕືອນວ່າ   ìເພາະວ່າມີຜູ້ຫລອກລວງເປັນຈໍາ

ນວນຫລາຍໄດ້ອອກໄປໃນໂລກ ຄົນເຫລ່ົານ້ີບ່ໍຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສະເດັດລົງມາຮັບຊາດເປັນມະ

ນຸດ ຄົນນ້ັນແຫລະ, ເປັນຜູ້ຫລອກລວງແລະເປັນຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງລະວັງຕົວໃຫ້ດີ ເພ່ືອພວກ

ທ່ານຈະບ່ໍເສັຽຜົນປໂຍດໃນການເຮັດຂອງຕົນ ແຕ່ເພ່ືອພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບບໍາເຫນັດເຕັມສ່ວນî (ຂ້ໍ 7-8).

ການກະທໍາຂອງໂຢຮັນບ່ໍແຕກຕ່າງຫຍັງກັບພ່ໍຂອງເຮົາຄອຍເຕືອນສ່ັງສອນເຮົາດ້ວຍຄວາມຮັກ ແຕ່ວ່າຫລາຍ

ເທື່ອເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນການຕັກເຕືອນຂອງພ່ໍເຮົາທີເ່ຕືອນເຮົາດ້ວຍຄວາມຮັກ  ຈົນກວ່າເຮົາຈະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ສົມ 

ບູນ ຫລືຈົນເຮົາມີລູກຂອງເຮົາເອງ ດ້ວຍເຫດນ້ີຄຣິສຕຽນລາງຄົນຈ່ຶງຮັບເອົາຄໍາສອນຈາກຄະນະອ່ືນໂດຍບ່ໍຮູ້

ວ່າຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດຈະຕາມມາທີ່ຫລັງ ດ້ວຍເຫດນ້ີໂຢຮັນຈ່ຶງກ່າວວ່າ   ìຈ່ົງລະວັງຕົວໃຫ້ດີ ເພ່ືອພວກທ່ານ

ຈະບ່ໍເສັຽຜົນປໂຍດໃນການເຮັດຂອງຕົນ ແຕ່ເພ່ືອພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບບໍາເຫນັດເຕັມສ່ວນî.

ເນ່ືອງຈາກວ່າໂຢຮັນໃຊ້ເວລາສາມປີຕິດຕາມພຣະເຢຊູໝົດມ້ືໝົດຄືນຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ໂຢຮັນໄດ້ຍິນ, ໄດ້ຮຽນຮູ,້

ແລະເຫັນວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະຈ້ົາທີ່ລົງມາເກີດເປັນມະນຸດຢ່າງແທຈິ້ງ ດ້ວຍເຫດນ້ີໂຢຮັນຈ່ຶງ

ສາມາດບອກໄດ້ວ່າມີຫລາຍຄົນບ່ໍຍອມຮັບວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນພວກຕ່ໍສູ້ພຣະ 

ອົງ. ມີຫລາຍຄົນມີຄໍາຖາມວ່າ ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຄົນນ້ັນເປັນພວກຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດ? ໂຢຮັນບອກງ່າຍໆວ່າ 

ìຖ້າຜູ້ໃດມາຫາພວກທ່ານແລະບ່ໍນັບຖືພຣະໂອວາດນ້ີມານໍາ ຢ່າຮັບຜູ້ນ້ັນໄວ້ໃນເຮອືນ ແລະຢ່າສະແດງ

ຄວາມຄໍານັບຕ່ໍຜູ້ນ້ັນî (ຂ້ໍ 10). ແຕ່ຍັງມີຄົນຖາມອີກວ່າ ເຮັດແນວໃດເຮົາຈ່ຶງຈະຮູ້ວ່າຜູ້ນ້ັນບ່ໍຖືໂອວາດ? ຄໍາ

ຕອບ ìຜູ້ໃດລ່ວງເກີນແລະບ່ໍດໍາຣົງຢູ່ໃນພຣະໂອວາດຂອງພຣະຄຣິດຜູ້ນ້ັນກໍບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ໃດດໍາຣົງຢູ່ໃນ

ພຣະໂອວາດນ້ີ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ທັງມີພຣະບິດາແລະມີພຣະບຸດî (ຂ້ໍ 9). ແປວ່າໃຜກໍຕາມທີ່ບ່ໍດໍາເນີນຊີວິດ

ຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນຜູ້ບ່ໍຢູ່ໃນໂອວາດ ເມ່ືອບ່ໍຢູ່ໃນໂອວາດຜູ້ນ້ັນກໍກາຍເປັນຄົນຕ່ໍສູ້  ພວກນ້ີ

ແຫລະທີໂ່ຢຮັນບອກວ່າ ìຢ່າສະແດງຄວາມຄໍານັບຕ່ໍຜູ້ນ້ັນî ເພາະການຄໍານັບຮັບຕ້ອນນ້ັນໂຢຮັນບອກວ່າ 

ìເພາະວ່າຜູ້ທີ່ສະແດງຄວາມຄໍານັບຕ່ໍເຂົາ ກໍເຂ້ົາສ່ວນໃນການຊ່ົວຂອງເຂົາî (ຂ້ໍ 11).

3. ຖາ້ຮກັຈະລົງທນຶໃນຄຣສິຕະຈກັພຣະອງົ: ( 3 ໂຢຮັນ 1-11 )

ໂຢຮັນຜູ້ເປັນສາວົກໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໂດຍລົດຖານະວ່າ ທ່ານເປັນເຖ້ົາແກ່ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່ານ້ອຍໄປກວ່າ

ສາວົກ, ໂຢຮັນໄດ້ຂຽນເຖິງເຖ້ົາແກ່ຄາໂຢເຊ່ິງບ່ໍຄ່ອຍແຂງແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍແຕ່ຄວາມເຊ່ືອແລະຈິດວິນ 

ຍານຂອງເພ່ິນເຂ້ັມແຂງຫລາຍ. ໂຢຮັນໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍສບັບທີສາມນ້ີເຖິງທ່ານຄາໂຢເພ່ືອສະແດງເຖິງ 
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ຄວາມຮັກແລະຫ່ວງໃຍໃນສຸຂພາບຂອງຄາໂຢແລະຄຣິສຕະຈັກທີ່ເພ່ິນຮັບໃຊ້ຢູ່. ìຈາກຂ້າພະເຈ້ົາຜູ້ເຖ້ົາແກ່ 

ຮຽນທ່ານ ຄາໂຢທີ່ຮັກ ຜູ້ຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາຮັກເນ່ືອງດ້ວຍຄວາມຈິງທ່ານທີ່ຮັກເອີຍ, ຂ້າພະເຈ້ົາອ້ອນວອນຂໍໃຫ້

ທ່ານຈະເຣີນດີຂ້ຶນໃນທຸກສ່ິງ ແລະມີສຸຂພາບແຂງແຮງເຫມືອນຢ່າງຈິດວິນຍານຂອງທ່ານຈະເຣີນດີຢູ່ນ້ັນî

(ຂ້ໍ 1-2). ທ່ານຄາໂຢໄດ້ຮບັຕ້ອນໂຢຮັນໄວໃ້ນເຮືອນຂອງເພ່ິນໃນຂະນະທີ່ໂຢຮັນລົງມາປະກາດແຖວນ້ັນ,

ໂຢຮັນແລະຄາໂຢໄດ້ຮັກແພງກັນໃນຖານະຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກັນ    ການໃກ້ຊິດກັນນ້ີເອງເຮດັໃຫ້

ໂຢຮັນເປັນຫ່ວງນໍາສຸຂພາບຂອງຄາໂຢ. ໂຢຮັນປາຖນາໃຫ້ສຸຂພາບຂອງຄາໂຢເປັນຄືຈິດວິນຍານເພ່ິນ ìຂ້າ

ພະເຈ້ົາອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ທ່ານຈະເຣີນດີຂ້ຶນໃນທຸກສ່ິງ ແລະມີສຸຂພາບແຂງແຮງເຫມືອນຢ່າງຈິດວິນຍານຂອງ

ທ່ານî (ຂ້ໍ 2).

ມີພວກຜູ້ປະກາດລາງຄົນໄດ້ມາພັກເຊົາເຮືອນຂອງຄາໂຢ   ໄປບອກເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອຂອງຄາໂຢໃຫ້ໂຢຮັນ

ຟັງວ່າ ຄາໂຢໄດ້ນໍາພ່ີນ້ອງຫລາຍຄົນປະຕິບັດຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຢ່າງເຄ່ັງຄັດ ແລະຍັງເປັນແບບ 

ຢ່າງອັນດີງາມໃຫ້ພວກໜຸ່ມນ້ອຍອີກ. ດ້ວຍເຫດນ້ີໂຢຮັນຈ່ຶງຂຽນມາວ່າ   ìຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມຍິນດີຫລາຍ

ເມ່ືອພວກພ່ີນ້ອງລາງຄົນໄດ້ມາ ແລະເປັນພຍານເຖິງຄວາມສັດຈິງຂອງທ່ານ ເຫມືອນຢ່າງທ່ານໄດ້ປະຕ ິບັດ

ຕາມ ຄວາມສັດຈິງນ້ັນ ບ່ໍມີອັນໃດທີເ່ຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຍິນດີຫລາຍກວ່ານ້ີ ຄືທີ່ໄດ້ຍິນວ່າລູກທັງຫລາຍຂອງ

ຂ້າພະເຈ້ົາປະຕິບັດຕາມຄວາມສັດຈິງ (ຂ້ໍ 3-4). ໂຢຮັນໃຊ້ຄໍາວ່າລູກນ້ອຍກໍເພາະວ່າເພ່ິນຮັກຄຣິສຕຽນທີ່

ບັງເກີດໃໝ່ຄືຮັກລູກນ້ອຍຂອງເພ່ິນທຸກຄົນ.

ໂຢຮັນໄດ້ກາວຄໍາຍ້ອງຍໍໃນການເສັຽສລະລົງທຶນຂອງຄາໂຢໃນວຽກງານຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄືເພ່ິນລົງທຶນຮັບ

ແຂກຄົນມາພັກເຊົາເຮືອນຂອງເພ່ິນ    ສາສນາຈານມີຄໍາເຫັນວ່າຜູ້ທີ່ໄປເລ່ົາຂ່າວໃຫ້ໂຢຮັນຟັງຄົງໄດ້ມາພັກ

ເຊົາທີ່ບ້ານຂອງຄາໂຢຈ່ຶງເຫັນຄວາມເຊ່ືອແລະການເສັຍສລະຂອງເພ່ິນ ໂຢຮັນຍ້ອງຍໍວ່າ ìທ່ານທີ່ຮັກເອີຍ 

ເມ່ືອທ່ານສລະເຫ່ືອແຮງໃຫ້ພວກພ່ີນ້ອງ ເປັນຕ້ົນວ່າໃຫ້ແກ່ແຂກທີ່ມາເຮືອນ ກໍເປັນທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຈ່ົງ

ຮັກພັກດີຂອງທ່ານ ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ເປັນພຍານຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກໃນເຣ່ືອງຄວາມຮກັຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານຈະ

ຊ່ອຍສ່ົງເຂົາເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ສົມກັບການປະຕິບັດພຣະເຈ້ົາ ທ່ານກໍເຮັດດີເພາະເຂົາເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ອອກໄປເພາະ

ເຫັນແກ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ແລະບ່ໍໄດ້ຮັບສ່ິງໃດຈາກຄົນນອກສັນນ້ັນ ຝ່າຍເຮາົທັງຫລາຍຈໍາເປັນຕ້ອງ

ສນັບສນ ູນອຸ້ມຊູຄົນຢ່າງນ້ັນ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະກາຍເປັນຜູ້ຮ່ວມງານກັນໃນຄວາມຈິງî (ຂ້ໍ 5-8).

ມີຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືດີໂອເທເຟເປັນສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກທີ່ທ່ານຄາໂຢຮັບໃຊ້ຢູ່ ຊາຍຜູ້ນ້ີມີອິດທິພົນໃນຄຣິສ 

ຕະຈັກຫລັງນ້ີລາວໄດ້ຕ້ັງຕົວເອງເປັນໃຫຍ່ໃຊ້ອໍານາດໃນຄຣິສຕະຈັກຖືວ່າຕົນເອງເປັນຄົນສໍາຄັນ ລາວບ່ໍ

ຍອມຮັບໂຢຮັນ ìດີໂອເທເຟ ຜູ້ມັກຕ້ັງຕົວເປັນໃຫຍ່ເໜືອຫມູ່ ກໍບ່ໍຍອມຮັບເຮົາສັນນ້ັນ ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາມາຂ້າ

ພະເຈ້ົາຈະເຜີຍການທີເ່ຂົາເຮັດ ຄືທີ່ເຂົາໄດ້ກ່າວໃສ່ຮ້າຍຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມບ່ໍມີແກ່ນສານ ແລະເທົ່ານ້ັນ

ຍັງບ່ໍສົມໃຈ ຊ້ ໍາບ່ໍຫນໍາເຂົາຍັງປະຕິເສດບ່ໍຍອມຮ ັບຕ້ອນພ່ີນ້ອງເຫລ່ົານ້ັນ ແລ້ວຍັງກີດກັນຄົນທັງຫລາຍທີ່

ຢາກຮັບຕ້ອນເຂົາ ກັບທັງຕັດເຂົາອອກເສັຽຈາກî (ຂ້ໍ 9-10). ໂຢຮັນບ່ໍໄດ້ບອກວ່າດີໂອເທເຟໃສ່ຮ້າຍເພ່ິນ

ແນວໃດ ແຕ່ໄດ້ບອກວ່າພວກທີ່ຕ້ອນຮັບໂຢຮັນແລະພວກທີ່ຕ້ອນຮັບພວກຜູ້ປະກາດໃນກຸ່ມຂອງໂຢຮັນພວກ
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ນ້ີໄດ້ຖືກໂອເທເຟຕັດລາຍຊ່ືອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ເຮົາບ່ໍຮູ້ເຣ່ືອງຂອງໂອເທເຟດີ 

ແຕ່ເຮົາຮູ້ວ່າໂຢຮັນເປັນນ່ຶງໃນຈໍານວນພວກສາວົກ 12 ຄົນຈ່ຶງເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນສາວົກແທ້ ດ້ວຍເຫດນ້ີໂຢຮັນ

ຈ່ຶງສອນວ່າìຖ້າຜູ້ໃດມາຫາພວກທ່ານແລະບ່ໍນັບຖືພຣະໂອວາດນ້ີມານໍາ ຢ່າຮັບຜູ້ນ້ັນໄວ້ໃນເຮືອນ ແລະຢ່າ

ສະແດງຄວາມຄໍານັບຕ່ໍຜູ້ນ້ັນî (2 ໂຢຮັນ 10). ຢ່າງໃດກໍດີຄົນຄືທ່ານໂອເທເຟຍັງມີຢູ່ຈົນເທົ່າທຸກວັນນ້ີ. ດ່ັງ

ນ້ັນໂຢຮັນຈ່ຶງເຕືອນວ່າຢ່າເອົາແບບຢ່າງນ້ີມາໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ìທ່ານທີ່ຮັກເອີຍ ຢ່າເອົາການ

ຊ່ົວຮ້າຍເປັນແບບຢ່າງ ແຕ່ຈ່ົງເອົາການດີງາມ ຜູ້ທີ່ເຮັດການດີ ກໍເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ທີ່ເຮັດການຊ່ົວກໍບ່ໍໄດ້

ເຫັນພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍ 11).

ຄາໍຖາມ

1. ທ່ານຮັກຫຍັງຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂບດຂອງທ່ານ?

2. ໂບດຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານແລະຄອບຄົວປ່ຽນແປງແນວໃດ?

3. ໂບດຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ໃນທ້ອງຖ່ິນ, ໃນໂລກຮວມທັງການສ່ົງເງິນໄປຊ່ອຍວຽກງານພຣະເຈ້ົາ?

4. ທ່ານຈະເພ້ີມການຖວາຍເພ່ືອໂບດຈະເພ້ີມການຖວາຍໃຫ້ອົງການແນວໃດ?

5. ທ່ານຈະສ້າງຄວາມປອງດອງສໍາລັບທ່ານເອງແລະຄົນໃນໂບດແນວໃດ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌


