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ບົດຮຽນທ ີ1 
ສຶກສາພຣະຄັມພ ີ

       

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ເພງັສັຣເສີນ 119: 9-16; ກິຈການ 17:10-12; 2 ຕີໂມທຽວ 3:14-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເພັງສັຣເສີນ 119: 9-16; ກິຈການ 17:10-12; 2 ຕີໂມທຽວ 3:14-17 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ບັນດາເຫລ່ົາສາວົກພາກັນສຶກສາ, ພາກັນອ່ານ, ພາກັນທ່ອງຈໍາ ແລະກໍພາ 

ກັນດໍາເນີນຊີ ວດິຕາມພຣະທັມນ້ັນ  

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:    ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນດ້ວຍຄວາມຮູ້ ແລະຈະຈະເຣີນຂ້ຶນຕາມ 

ພຣະທັມຂອງ ພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້   ເພ່ືອຈະເສີມຂຍາຍແບບແຜນຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ຄຸນນະພາບ ແລະໝ້ັນຄົງໃນ

ການສຶກສາຫາ ຄວາມຈງິໃນພຣະຄັມພີ  
 

ຄໍາແນະນາໍ 
ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາເລ້ີມຕ້ົນປ່າວປະກາດເປັນສິດຍາພິບານ, ພຣະເຈ້ົາຊົງດີກັບຂ້າພະເຈ້ົາຫລາຍພໍ ເພາະເປັນ
ໂບດນ້ອຍໆສົມ ກັບເຫ່ືອແຮງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ໃນການຮັບໃຊ້ນ້ັນສ່ວນຫລາຍແມ່ນຮັບໃຊ້ພ່ີນ້ອງທ່ີເຮັດວຽກ 
ຢ່ ໂູຮງງານຂ້າສັດ.   ຂ້າພະເຈ້ົາ ຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮັບພຣະພອນຫລາຍທ່ີໄດ້ທໍາງານກັບພ່ີນ້ອງເຫລ່ົານ້ີ.  
 
ວັນນ່ຶງ ເຖ້ົາແກ່ຢ່ ໃູນໂບດໄດ້ພາຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໄປທ່ຽວທ່ີໂຮງງານ ແລະກໍເຫັນວ່າພວກເຂົາທໍາງານໜັກແທ້.    
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ ຕາມ ເຖ້ົາແກ່ຄົນນ້ັນກໍໄດ້ຫັນເຂ້ົາມາຫາຝ່າຍທາງຈິດວິນຍານ  ແລະລາວກໍໄດ້ຂອບຄຸນພຣະ
ເຈ້ົາວ່າພວກເຮົາຍັງມີວຽກເຮັດ ງານທໍາ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມພວກເຮົາ. 
 
ລາວມີຈິດໃຈເຊ່ືອໝ້ັນໃນພຣະເຈ້ົາດີ.     ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເລືອກຊ້ັນວນັນະ ພຣະອົງໄດ້ຈັດຕຽມວຽກງານໄວ້ຖ້າ
ພວກເຮົາເນາະ, ອາຈານ.  ນ້ີເປັນຄໍາເວ້ົາຂອງເຖ້ົາແກ່ຄົນນ້ັນ ຄວາມຈິງກໍເປັນດ່ັງນ້ັນແທ້.  ພວກເຮົາຈະມາ 
ສຶກສາຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງຮ່ວມ ກັນໃນວັນນ້ີ.       
 

1.  ຖ້ອຍຄາໍຂອງພຣະອງົມີຄນຸຄາ່ຫລາຍ : (ເພງສັຣເສີນ 119:9-16) 
      ໃນເພງສັຣເສີນບົດທີ 119 ນ້ີ, ຜ້ ູຂຽນໄດ້ຍົກຍ້ອງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ .    ເຂົາບອກວ່າຖ້ອຍຄໍາຂອງ 
ພຣະອົງຊວ່ຍຊາໍຮະ ຄວາມບາບໃຫ້ເຂົາ ແລະເຂົາກໍມີຄວາມຍິນດີຫລາຍ.  ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງດຽວ
ທ່ີເຮັດໃຫ້ເຂົາພົບກັບຄວາມຈິງແຫ່ງ ຊວິີດ. (ເພງສັຣເສີນ 119:14)  
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          ໃນຂ້ໍ 11 ພວກເຮົາຈະເຫັນພລັງອໍານາດ, ເປັນອໍານາດທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ເໜືອສ່ິງທັງປວງ ແລະເໜືອຄວາມ
ບາບທັງປວງດ້ວຍ.  ເມ່ືອພວກເຮົາກ່າວເຖິງຂ້ໍພຣະຄັມພີ ໂຢຮັນບົດທີ 8:32  ì..ແລະທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ 
ຮູ້ຄວາມຈິງ ແລະຄວາມຈິງນ້ັນແຫລະ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນອິສຣະ.î  ການທ່ອງຈໍາເປັນສ່ິງທ່ີຍາກແຕ່ວາ່ຖ້າ
ທ່ອງໄດ້ແລ້ວຈະເຫັນວ່າຄຸ້ມຄ່າອ່ີຫລີ.      ພວກເຮົາເຄີຍ ທ່ອງຈໍານໍສເບີ ໂຊໂຊລ, ທ່ອງຈໍາວັນເດືອນປີເກີດ
ຂອງລູກ, ທ່ອງຈໍາເບີໂທຣະສັບ, ທ່ອງຈໍາສຸພາສິດ, ທ່ອງຈໍາເນ້ືອເພງ, ທ່ອງ ຈໍາທ່ີຢ່ ູ  ຄຸ້ມຄ່າຫລາຍແມ່ນບໍ.   
 
          ໃນຂ້ໍທີ 15 ຂ້າພຣະອົງຈະຄໍານຶງເຖິງຂ້ໍບັງຄັບຂອງພຣະອົງ   ນ້ີກໍໝາຍຄວາມວ່າຈະຈົດຈໍາ ຫລືທ່ອງ 
ຈໍາຂ້ໍບັນຍັດຂອງ ພຣະອົງ,  ແລະຈະເອົາໃຈໃສ່ທາງຂອງພຣະອົງ ນ້ີແມ່ນຈະເຊ່ືອຟັງຕິດຕາມທາງຂອງພຣະ
ອົງ. ຜ້ ູຂຽນໄດ້ເວ້ົາເຖິງການເຊ່ືອມ ໂຍງຣະຫວ່າງການທ່ອງຈໍາເອົາຄວາມຈິງແລະການປະຕິບັດຄວາມຈິງ.   
 
       ບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີຈະມາທຽບທຽມກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້. ພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງຄຸ້ມຄ່າ ແລະມີຄວາມ
ໝາຍຫລາຍຕ່ໍ ຊວິີດຂອງພວກເຮົາ. ເປັນເສ້ັນທາງດຽວທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງເຮົາຈະເຣີນເຕີບໂຕໄດ້.  
ສຶກສາຫາຄວາມຈິງແລ້ວນໍາ ມາປະກອບໃສ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ    ແລ້ວຄວາມສໍາເຮັດຂອງຊີວດິກໍຈະເກີດ
ຂຶ້ນ. (ຮຣ. 4:12)   
 
ຜ້ ູຂຽນຍັງໄດ້ກ່າວໃນຂ້ໍ 11  ຂ້າພຣະອົງໄດ້ສະສົມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະອົງໄວ້ໃນໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ ເພ່ືອ
ຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍ ໄດ້ກະທໍາບາບ.  ພຣະຄໍາຍັງເປັນສ່ິງປົກປ້ອງຊວິີດຂອງພວກເຮົາອີກ.  
 

2.  ຈົ່ງຕັງ້ໃຈສຶກສາຮໍ່າຮຽນ: (ກິຈການ 17: 10-12) 
       ພຣະເຈ້ົາຊງົນໍາພາໂປໂລແລະຊລີາໃຫ້ເດີນທາງໄປມາເກໂດເນັຽເພ່ືອປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣືອ່ງພຣະ 
ເຢຊູຢ່ ູທ່ີນ້ັນ  (ກຈ. 16:9-10). ພວກເຂົາເຈ້ົາພາກັນເດີນທາງໄປ ໃນທ່ີສຸດກໍມາເຖິງຟີລິບປອຍ. ເມືອງນ້ີໃນ
ສັຕວັດທໍາອິດເປັນເມືອງທ່ີມີທະຫານ ໂຣມັນຫລາຍ ແລະກໍບ່ໍເຄີຍມີວິຫານ.    ໂປໂລແລະຊີລາໄດ້ແບ່ງປັນ
ຂ່າວປະເສີດ ເຣຶອ່ງພຣະເຢຊູໃຫ້ແກ່ລີເດັຍ ແລະຄອບຄົວ ແລ້ວພວກເຂົາກໍເຊ່ືອແລະຮັບບັບຕິສະມາໝົດທັງ
ຄອບຄົວ.  ຫລັງຈາກໃຊ້ເວລາທ່ີຟີລິບປອຍຊ່ົວໄລຍະນ່ຶງພວກເຂົາກໍພາກັນ ເດີນທາງໄປອີກເຖິງ 100 ກວ່າ
ໄມ ກວ່າຈະໄປເຖິງເມືອງເທຊະໂລນິກ     ຊ່ຶງເປັນເມືອງໃຫຍ່ທ່ີສຸດຢ່ ູໃນແຂວງມາເກໂດເນັຍ. ບາງຄ້ັງພວກ
ເຂົາເຈ້ົາກໍເທສນາຢ່ ູທ່ີນ້ັນ ແລະກໍຖືກໄລ່ໜີ,  ແລະຈາກນ້ັນກໍໄປເມືອງເບຣອຍ,   ຕາມນິດສັຍທ່ີເຄີຍເຮັດມາ
ພວກເຂົາກໍພາກັນໄປໃນວິຫານແລະສ່ັງສອນໃນທ່ີນ້ັນ. 
 
         ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກຕ້ັງຈິດຕ້ັງໃຈຮ່ໍາຮຽນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຈິງໃຈ ຄ້ົນຄວ້າເບ່ິງພຣະຄໍາຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາທຸກວັນ ຄ້ົນຫາຄວາມຈິງ ແລ້ວພວກເຮົາກໍຈະພົບຄວາມຈິງ.  ເພາະເຫດນ້ັນແຫລະຈ່ຶງມີຫລາຍຄົນ
ເຂ້ົາມາເຊ່ືອ ບ່ໍວ່າຜ້ ຍິູງຫລືຜ້ ູຊາຍ. 
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      ພວກເຮົາທັງຫລາຍຈະມີຂ້ໍແກ້ຕົວບ່ໍໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ, ຖ້າມີໂອກາດພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງປ່າວປະກາດ
ທັນທີເພາະປະເທດນ້ີເປັນປະເທດທ່ີມີສິດເສຣີທ່ີຈະເວົາ້ເຣ່ືອງຈິງ, ເວ້ົາຄວາມຈິງ. ອຸປກອນການປ່າວປະກາດ 
ກໍມີຢ່າງມະຫາສານຖ້າພວກ ເຮົາຫາກຕ້ອງການ.    ພຣະຄັມພີເປັນຫໍສມຸດແຫ່ງຄວາມຈິງ ທ່ີລໍຖ້າຄົນໄປຄ້ົນ 
ຄວ້າແລ້ວນໍາເອົາໄປສິດສອນຕ່ໍໄປ.    
    

3. ສຶກສາແລະປະຕບິັດຕາມ: (2 ຕີໂມທຽວ 3:14-17) 
          ໂປໂລໄດ້ເລ້ີມການປ່າວປະກາດຄ້ັງທີສອງຊຶງ່ເລ້ີມຈາກເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽຮ່ວມກັບຊີລາ. (ກິຈການ 
16:40) ໃນຂະນະທ່ີ ຢ້ຽມຢາມເມືອງຄາລາເຕັຍ ໂປໂລກໍໄດ້ພົບກັບຕີໂມທຽວລູກຊາຍຂອງຢູນິສ,   ຫລານ
ຂອງແມ່ຕ້ ູຫລຸຍ. (ກິຈການ 17:1-3;  2 ຕີໂມທຽວ 1:3-7) ເພ່ິນໄດ້ເຊີນຕີໂມທຽວໃຫ້ຮ່ວມການເດີນທາງໄປ
ດ້ວຍ.   ຕີໂມທຽວເປັນຄົນເຄ່ິງກຣກີແລະເຮັບເຣີ ເໝາະ ສົມໃນການປະກາດແກ່ຄົນຫລາຍເຊ້ືອຊາດ. ໃນເວ 
ລານ້ັນມີຄົນປະສົມຫລາຍ (ລູກຊອດ) ປະປົນກັນຢ່ ູໃນທຸກຫົວເມືອງ. 
 
        ຫລັງຈາກທ່ີຂຽນຈົດໝາຍ ເຖິງຕີໂມທຽວສະບັບທໍາອິດແລ້ວ ໃນເວລານ້ັນກໍາລັງຖືກກັກຂັງຢູ່ທ່ີກຸງໂຣມ. 
(1 ຕີໂມທຽວ), ໂປໂລກໍໄດ້ສ່ົງຈົດໝາຍກ້ານທີສອງອີກ (2 ຕີໂມທຽວ).   ເພ່ິນໄດ້ເອ້ີນຕີໂມທຽວວາ່ເປັນລູກ
ໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະໄດ້ຕັກເຕືອນຕີ ໂມທຽວວ່າຢ່າລືມຄໍາສອນທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຮຽນມາຈາກຄອບຄົວຂອງເຈ້ົາ  ແລະ
ຈາກຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ.   
 
        ຂ້ໍທີ 16-17  ໂປໂລຍັງໄດ້ອະທິບາຍເຖິງພຣະຄັມພີວ່າເປັນການຊົງບັນດົນໃຈຈາກພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍ 16). 
ພຣະຄັມພີທຸກວັກ ທຸກຕອນແມ່ນອອກມາຈາກການຊງົບັນດົນໃຈຈາກພຣະເຈ້ົາ ນ້ີຄືພລັງແລະອໍານາດຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ.  ເວລາຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈະສິດສອນພຣະຄໍາຕ້ອງສິດສອນດ້ວຍຄວາມຈິງ,  ຕ້ອງສິດສອນດ້ວຍ
ຄວາມເຕັມໃຈແລະສອນຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຫລາຍຄົນສິດສອນບິດເບືອນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາແລະ 
ສິດສອນບ່ໍຖືກຕາມຫລັກຄໍາສອນ. 
 
           ຖ້າພວກເຮົາຫາກສິດສອນຕາມຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜົນທ່ີຕາມອອກມາກໍອອກມາຈາກຄວາມ
ຈິງຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຄໍາ ສອນກໍຈະກັບກາຍມາເປັນຄົນທ່ີມີຄວາມຈິງ ເພາະໄດ້ຝຶກຝົນມາຈາກຄວາມຈິງ(ຂ້ໍທີ 17)  
ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຕ່ໍຄວາມຈິງນີ້, ພວກເຮົາມີໜ້າທ່ີໃນການເປັນສາວກົທຸກໆຄົນ ພວກ
ເຮົາຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  

 

ແນະນາໍໃຫ້ນາໍໄປໃຊ້ ແລະປະຕິບດັຕາມ    
         ບົດຮຽນນ້ີ ເປັນບົດຮຽນທ່ີມີການທ້າທາຍຫລາຍຕ່ໍຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາໃນຖານະທ່ີພວກ
ເຮົາເປັນສາວກົ ຂອງພຣະຄຣດິ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສໍາແດງພຣະອົງເອງໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໂດຍຜ່ານພຣະຄໍາຂອງ 
ພຣະອົງເອງ. ເປັນຄວາມຈິງພຣະ ຄໍາຂອງພຣະອົງເພ່ືອພວກເຮົາ ບ່ໍວາ່ຈະເປັນພາສາໃດກໍຕາມ.  ພວກເຮົາ
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ສາມາດຄ້ົນຫາໄດ້ສຶກສາໄດ້ ແຕ່ສ່ິງນ່ຶງທ່ີພວກເຮົາ ຈະເຮັດໄດ້ນ້ັນກໍຄືເຮົາຕ້ອງສຶກສາດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ຫລັງ 
ຈາກນ້ັນເຮົາກໍຄວນຈະຖວາຍຕົວຂອງເຮົາຍອມຈໍານົນຮັບເອົາ ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ຈາກເພງສັຣເສີນ 119 ກ່ຽວກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ?    ແລະພຣະຄໍາ

ຂອງພຣະເຈ້ົາມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງບ່ໍກັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາ? 
 

2. ເຮົາຈະອະທິບາຍຢ່າງໃດ ຕ່ໍຄໍາທ່ີວ່າຮັບເອົາຄວາມຈິງຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາເໝືອນຄົນເບຣອຍ
ໃນສມັຍຂອງ ໂປໂລ? 

 
3. ພວກເຮົາຈະສແວງຫາສຶກສາພຣະຄັມພີຢ່າງໃດເພ່ືອຈະນໍາໄປໃຊ້ ເພ່ືອຈະອອກຜົນໃນຊີວິດ? 

 
4. ມີວິທີໃດບ່ໍເພ່ືອທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີນິດສັຍຢາກສຶກສາພຣະຄັມພີ? 

 
5. ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີຫຍຸ້ງຍາກທ່ີສຸດໃນການສຶກສາຮ່ໍາຮຽນພຣະຄັມພີແລະການດໍາເນີນຊີວິດໃນພຣະ

ຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ?  ເປັນຫຍັງ? 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ  ພົມມະຈັນ 
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ບົດຮຽນທ ີ2 
ສາຣະພາບ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 51; 1 ໂຢຮັນ 1:9 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 51; 1 ໂຢຮັນ 1:9  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ບັນດາເຫລ່ົາສາວົກທັງຫລາຍພາກັນສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຕ່ໍພຣະ

ເຈ້ົາແລະພວກເຂົາ ກໍໄດ້ຮັບການອະພັຍໂທດແລະການປັບປຸງແກ້ໄຂ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ພວກເຮົາຈະເຂ້ົາໃຈໃນການອະພັຍບາບນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ນໍາພາໃນຊີວດິຂອງພວກເຮົາແລະ

ພວກເຮົາມີຄວາມສັດຊືໃ່ນການສາຣະພາບບາບພຽງໃດ. 
 

ຄໍານໍາ 
ອາຈານສອນທ່ີໂຮງຮຽນພຣະຄຣສິຕະທັມຄັມພີໄດ້ແບ່ງປັນເຣ່ືອງນ້ີໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຟັງໃນປີທ່ີຜ່ານມາ. ເພ່ິນ
ໄດ້ສັນຍາກັບທາງ ໂຮງຮຽນວ່າຈະປະຕິບັດຕາມຣະບຽບຂອງໂຮງຮຽນທຸກຢ່າງ. ໃນນ້ັນ ມີຂ້ໍນ່ຶງຊ່ຶງກ່າວວາ່
ຫ້າມອາຈານສອນຄົນໃດຄົນນ່ຶງກ່າວ ຮ້າຍປ້າຍສີເພ່ືອນຄຣູດ້ວຍກັນ.  
 
ແຕ່ພໍຜ່ານໄປໄດ້ອາທິດດຽວ, ອາຈານຄົນນ້ັນກໍໄປເຫັນພ້ອມເຂ້ົາຂ້າງນັກຮຽນທ່ີໃສ່ຮ້າຍອາຈານສອນ. ພາຍ 
ຫລັງຕ່ໍມາເພ່ິນ ກໍຮູ້ສຶກຕົນເອງວ່າໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍສັນຍາຣະບຽບຂອງໂຮງຮຽນ. ເພ່ິນກ່າວວ່າເພ່ິນໄດ້ນ່ັງທ່ີຫ້ອງ 
ການຂອງເພ່ິນເປັນເວລາດົນ ນານ ຄິດໄປຄິດມາແລ້ວກໍຮູ້ສຶກຕົວເອງ.    ລາວໄດ້ສາລະພາບບາບຜິດນ້ັນຕ່ໍ 
ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາອະພັຍໂທດໃຫ້, ແລ້ວກໍປະຕິຍານຕົວເອງວ່າຈະບ່ໍເຮັດບາບອີກ.    ຕ່ໍຈາກນ້ັນ 
ລາວກໍໄດ້ເດີນໄປຫາເພ່ືອນອາຈານສອນດ້ວຍກັນເພ່ືອຈະໄປສາ ຣະພາບບາບນ້ັນ.  ລາວຂໍຮ້ອງໃຫ້ເພ່ືອນ
ຄົນນ້ັນອະພັຍບາບໃຫ້ແກ່ລາວ. 
 
ລາວກ່າວວາ່ບ່ໍເປັນສ່ິງທ່ີງາ່ຍທ່ີຈະເຮັດຢ່າງນ້ັນໄດ້.    ການສາລະພານແລະການສໍານຶກຕົວນ້ີເປັນການຍາກ
ຫລາຍແທ້ທ່ີຄົນ ເຮົາຈະກະທໍາໄດ້. ແຕ່ວ່າຄັນຖ້າຫາກໃຜຜ້ ໃູດກະທໍາໄດ້ຈະເປັນການປະເສີດຫລາຍຕ່ໍຊີວດິ. 
ຫວັງວ່າຖ້າພວກເຮົາຫາກສາລະ ພາບບາບ,   ສໍານຶກໃນຄວາມຜິດ ແລະປົວແປງຊີວິດຕົນເອງ--ພວກເຮົາ
ຈະບ່ໍມີວນັລືມຈັກເທ່ືອແລະກໍຈະເປັນປະສົບການທ່ີ ປະເສີດທ່ີສຸດໃນການກະທໍາຢ່າງນ້ີ. 
 

1. ຮອ້ງໄຫຫ້າຄວາມສງົສານ: (ເພງສັຣເສີນ 51:1-2) 
ພຣະຄັມພີເພງສັຣເສີນໄດ້ກ່າວເຖິງຄໍາອ້ອນວອນຂອງຜ້ ູຂຽນວ່າໂຜດເມດຕາຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ ຂໍຄວາມຮັກ
ໝ້ັນຄົງຂອງພຣະ ອົງຢູ່ນໍາຂ້ານ້ອຍແດ່ ໂຜດໄດ້ກໍາຈັດຄວາມບາບໃຫ້ອອກຈາກຂ້ານ້ອຍ ແດ່ທ້ອນ.   ໂຜດ 
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ຊໍາຮະຄວາມຊ່ົວອອກຈາກຂ້ານ້ອຍແດ່.      ບົດເພງສັຣເສີນບົດທີ 51 ນ້ີ ເປັນບົດທ່ີກະສັດດາວິດໄດ້ກະທໍາ
ບາບກັບນາງບັດເຊບາຜ່ານມາແລ້ວ. 
 
ເຣ່ືອງທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ີເປັນເຣ່ືອງທ່ີກະສັດດາວິດໄດ້ກະທໍາຜ່ານມາ.   ເພ່ິນໄດ້ເປັນຜ້ ູວາງແຜນຂ້າສາມີຂອງນາງ
ບັດເຊບາແລ້ວກໍ ເອົານາງເຂ້ົາມາຢ່ ູໃນພຣະຣາຊວັງດ້ວຍ.   ເມ່ືອຢ່ ດູ້ວຍກັນແລ້ວນາງກໍໄດ້ຄອດລູກຄົນນ່ຶງ. 
ຢ່າງໃດກໍຕາມພາຍໃນນ່ຶງປີກະສັດ ດາວິດກໍໄດ້ສາຣະພາບຄວາມບາບຂອງຕົນເອງ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້
ທ່ານໄດ້ມາພົບກັບຜ້ ູທໍານວາຍໂຢນາທານ (2 ຊາມູ ເອນ 12)  ແລ້ວດາວິດກໍໄດ້ຂຽນເພງສັຣເສີນບົດທີ 51 
ນ້ີຂ້ຶນມາ.  
 
ເພ່ິນໄດ້ເປີດການຂຽນຂອງເພ່ິນດ້ວຍການຂໍຮ້ອງເພ່ືອຂໍຄວາມເມດຕາ, ອະທິບາຍເຖິງການກະທໍາ,    ອະທິ 
ບາຍເຖິງຄວາມຊົວ່ ທັງໝົດ.      ດາວິດໄດ້ກ່າວເຖິງສາມຄໍາຄື: ໂຜດປັດການບາບ, ໂຜດຊໍາຮະຄວາມຊ່ົວ,  
ແລະໂຜດທໍາໃຫ້ສະອາດ.       
 

2. ຄວາມສັດຊືເ່ປັນການດທີີ່ສດຸ: (ເພງສັຣເສີນ 51:3-6) 
           ດາວິດສາຣະພາບຄວາມບາບໃນຂ້ໍທີ 3-6 ວ່າເພ່ິນເປັນຜ້ ູເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ເພ່ິນໄດ້ຍອມຈໍານົນ
ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ເພ່ິນ ບ່ໍໄດ້ກ່າວຕິຕຽນບາງບັດເຊບາແມ່ນແຕ່ຄໍາດຽວເລີຍຫລືຜ້ ູອ່ືນຜ້ ໃູດທັງນ້ັນ. ໃນເວລາເຂ້ົາ
ເຝ້ົາດ່ຽວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ (51:3)   ນ້ີລະ ຄືພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຄວນເຮັດ. 
 
           ດາວິດຮູ້ການກະທໍາຂອງເພ່ິນດີວາ່ເພ່ິນໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັດເຊບາມີຄວາມເສັຍໃຈ   ໂດຍສະເພາະແລ້ວ
ນາງກໍໄດ້ເສັຍ (ອູ ຣອີາ) ສາມີຂອງນາງໄປ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ດາວິດຜ້ ູເປັນກະສັດກໍຄວນກະທໍາຕົນໃຫ້ສົມກັບ
ເປັນກະສັດ. ເພ່ິນເປັນຜ້ ູມີຄວາມ ສາມາດທາງດ້ານການເມືອງ,  ທ່ີຄວາມສາມາດທາງດ້ານທະຫານ,  ແລະ 
ເປັນຜ້ ທ່ີູຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງແຂງແຮງບ່ໍ ຄວນຈະມາຜິດພາດເຣຶ່ືອງຢ່າງນ້ີ.  
 
           ຜົນສຸດທ້າຍພວກເຮົາກໍຮູ້ແລ້ວວາ່ພຣະເຈ້ົາສັດຊ່ືແລະທ່ຽງທັມ.   ແມ່ນວ່າດາວິດຈະຮ້ອງຂໍການອະ 
ພັຍໂທດປານໃດ ກໍຕາມ ພຣະອົງຈະປ່ອຍປະລະເລີຍໄປບ່ໍໄດ້ເດັດຂາດ. ໃນທ່ີສຸດໃນຂ້ໍ 6 ດາວິດກໍຮູ້ຢ່ ູແລ້ວ 
ພຣະອົງຊົງຕ້ັງຢ່ ໃູນຄວາມຈິງແລະ ຄວາມສັດຊ່ື. ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງຕັດສິນເພ່ິນຢ່າງແນ່ນອນ. ຄໍາເວ້ົາທ່ີວ່າຂໍໃຫ້
ແນວຄິດເຕັມດ້ວຍພຣະສະຕິປັນຍາກໍໝາຍຄວາມ ວາ່ຂໍໃຫ້ຄວາມສລາດຂອງພຣະອົງເຕັມຢ່ ູໃນສມອງຂອງ
ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເຖີດ ຂໍຢ່າໄດ້ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຫລົງອີກເລີຍ. 
 
           ຖ້າພວກເຮົາຫາກມີຄວາມສັດຊືຢ່່າງແທ້ຈິງແລ້ວ  ແລະຕ້ັງໃຈທ່ີຈະປ່ຽນແປງຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ   ກໍບ່ໍ
ເປັນການຍາກໃນ ການຕ້ັງຕ້ົນຊີວິດ. ຈ່ົງຢ່າກາຍເປັນຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດ ເມ່ືອເຮົາເປັນຄົນຜິດເຮົາກໍຕ້ອງຍອມ 
ຮັບຜິດ (ມັດທາຍ 7:3-5)    ດາວິດ ເຂ້ົາໃຈດີວ່າພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ລາວກາຍເປັນຄົນທ່ີສັດຊື ່ແລະ
ຢາກໃຫ້ລາວສາຣະພາບ.  
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3. ຊວີດິອີກຟາກນ່ຶງ: (ເພງສັຣເສີນ 51:7-12)            

           ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍຮູ້ແລ້ວວ່າຖ້າພວກເຮົາຫາກເຮັດບາບຜິດພາດຕ່ໍນໍາ ້ພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ, 
ເຖິງພວຫເຮົາຈະຮ້ອງຂໍອະພັຍໂທດປານໃດ ຄວາມບາບມັນກໍຍັງຫລອນມາເກາະກິນໃຈຂອງພວກເຮົາຢູ່ນັ້ນ
ລະ.   ມີຫລາຍຄົນທ່ີເຮັດບາບໃນ ໄລຍະສ້ັນໆ ແລະກໍຍັງທໍາໄປເລ້ືອຍໆຖືວ່າບ່ໍແມ່ນບາບຫລືວາ່ບາບກໍຄົງບ່ໍ
ບາບຫລາຍປານໃດ. ພວກເຮົາຢາກຈະກ້າວໄປຫາ ບາດກ້າວຕໍໄ່ປ, ພວກເຮົາບ່ໍຢາກບາບແລ້ວບາບອີກ,ອະ 
ພັຍແລ້ວອະພັຍອີກເໝືອນສາສນາອ່ືນທ່ີເຂົາເຮັດກັນຢ່ ູ.  ດາວິດທູນ ຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຂົາມີຊີວິດ 
 
        ໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂນ້ີເຮົາຕ້ອງມີການປະຕິບັດ, ພວກເຮົາຕ້ອງມີປະສົບການຄືຕ້ອງຮັບຮູ້ໃນສິດທິທ່ີ
ເຮົາໄດ້ຮັບມາແລະ ກໍຕ້ອງຮັບຮູ້ໃນການອະພັຍໂທດທ່ີພຣະເຈ້ົາມອບໃຫ້ນ້ັນ. (ກິຈການ 3:19)        ດາວິດ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍປັບປຸງຊີວດິ ຂອງເພ່ິນຄືນໃໝ່,   ຊ່ວຍປັບປຸງໃຫ້ເພ່ິນໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ືນຊມົຍິນດີ
ຄືນໃໝ່. (ເພງສັຣເສີນ 51:8).  ເພ່ິນໄດ້ທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຈ່ົງ ໃຫ້ຫົວໃຈທ່ີບໍຣິສຸດກັບຄືນມາຫາເພ່ິນອີກ ແລະ
ຈິດວິນຍານທ່ີເຂ້ັມແຂງດ້ວຍ. ດາວິດເຄີຍບວບຊໍາ ້ມາຫລາຍແລ້ວດ້ວຍການ ກະທໍາຜິດ. ເພ່ິນຢາກມີຊິວດິໃ
ໝ່ໃນວັນໃໝ່. 
 
        ກ່ອນໜ້ານ້ັນດາວິດເຄີຍເປັນຄົນທ່ີດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມບໍຣສຸິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ເພ່ິນມີຄວາມຢໍາເກງ
ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຢ່າງແທ້ຈິງ. (ເພງສັຣເສີນ 51:11) ເວລາໃດທ່ີເຮົາຍັງມີບາບຢ່ ູ ເວລານ້ັນເຮົາຍັງຈະຫາຄວາມຍິນ
ດີບ່ໍໄດ້.   ເພ່ິນຕ້ອງການຊວິີດຂ້າງໜ້າເປັນຊີວິດທ່ີສົດຊ່ືນແຈ່ມໃສ. 
 

4. ຖືກແກໄ້ຂແລວ້ນາໍມາໃຊ:້ (ເພງສັຣເສີນ 51:13-19)   

         ຫລັງຈາກທ່ີພວກເຮົາໄດ້ທໍາຄວາມຜິດບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລ້ວ, ພຣະເຈ້ົາຍັງຈະໃຊພ້ວກເຮົາອີກຕ່ໍໄປຢ່ ູ
ບໍ?  ສັຣເສີນພຣະ ເຈ້ົາພຣະອົງຍັງຈະໃຊ້ພວກເຮົາຢ່ ູ.  ຈ່ົງເບິ່ງຊວິີດຂອງດາວິດພຣະອົງຍັງໃຫ້ດາວິດໃຊ້ເປັນ 
ຄໍາພະຍານເພ່ືອເຕືອນຈິດໃຈຂອງ ຄົນອ່ືນ.   ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຖ່ອມໃຈແລະສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງ (ເພງສັຣ
ເສີນ 51:13-17) ດາວິດເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມສົນໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຕ່ໍມະນຸດ,   ບ່ໍແມ່ນແຕ່ການນະມັສການ 
ຫລືພິທີຣີຕອງເທ່ົານ້ັນ (ເພງສັຣເສີນ 51:16-17)   ແຕ່ການສາລະ ພາບແລະການສໍານຶກຜິດຂອງພວກເຮົາ 
ທ່ີຕ້ອງອອກມາຈາກໃຈຈິງ.  ທ່າທີການກະທໍາຂອງພວກເຮົາທາງນອກແມ່ນສະແດງ ອອກມາຈາກທາງໃນ.  
ພວກເຮົາຄວນສະແດງພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ ແລະຊ້ີໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຢ່ ູໃນຊີວດິໃໝ່ຂອງເຮົາແທ້. 
 
          ສ່ິງທ່ີດີເລີດນ້ັນກໍຄືວ່າພວກເຮົາຍັງໃຊ້ໄດ້ຢ່ ູ ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຈະຜິດພາດປານໃດພຣະອົງຊົງມີພຣະ
ຄຸນຕ່ໍພວກເຮົາ ຫລາຍ, ປັບປຸງແກ້ໄຂດ້ວຍຄວາມເມດຕາກະຣນຸາ ແລະໃຫ້ພລັງເພ່ືອພວກເຮົາຈະເປັນຄົນທ່ີ
ໃຊ້ໄດ້ອີກ. 
 

5.  ດາໍເນີນໃນຄວາມສະວາ່ງ: (1ໂຢຮັນ 1:9) 
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       ໃນ 1 ໂຢຮັນບົດທີນ່ຶງ, ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູອີກຄົນນ່ຶງໄດ້ທ້າທາຍພວກເຮົາທັງຫລາຍວ່າໃຫ້ພວກເຮົາ
ດໍາເນີນຊີວດິໃນ ຄວາມສະວ່າງ.  ການເດີນທາງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເສ້ັນທາງຂອງຄຣສິຕຽນ ພວກເຮົາຍັງມີ
ຫລາຍຄົນທ່ີເດີນໄປກັບພວກເຮົາ.    ເສ້ັນທາງເດີນຂອງພວກເຮົາແມ່ນເສ້ັນທາງທ່ີແຄບ ຊ່ຶງອົງພຣະເຢຊູໄດ້
ບອກພວກເຮົາໄວ້ແລ້ວ. (ມັດທາຍ 7:13-14) 
 
    ໃນການເດີນທາງນ້ີ ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງມີການຜິດພາດ, ຕ້ອງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ຖ້າພວກເຮົາຫາກຜິດ 
ພາດພວກເຮົາ ຕ້ອງສໍານຶກຕົວແລ້ວຂໍອະພັຍໂທດຈາກພຣະອົງ.   ພຣະອົງຜ້ ູຊົງມີຄວາມຮັກກໍຈະອະພັຍໃຫ້
ພວກເຮົາທັນທີທັນໃດ, ແຕ່ສ່ິງທ່ີ ຫຍຸ້ງຍາກແດ່ກໍຄືການລ້າງໃຫ້ສະອາດແລະນໍາມາປັບປຸງໃໝ່. 
 

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດແລະພາກປະຕິບັດ: 
      ພວກເຮົາທຸກຄົນເປັນຄົນບາບ (ໂຣມ 3:23) ພວກເຮົາຖືກຫລອກລວງແລ້ວກໍບ່ໍຟັງຄວາມຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
ກຸນແຈທ່ີສໍາຄັນສໍາ ລັບພວກເຮົານ້ັນແມ່ນຕ້ອງຕິດຕ່ໍກັບພຣະເຈ້ົາທຸກວັນບ່ໍຂາດ,  ເພາະພວກເຮົາອາດຈະທໍາ
ບາບໄດ້ທຸກເວລານາທີ, ພວກເຮົາ ຄວນສັດຊ່ືຕ່ໍຕົວເອງແລະຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ນ້ັນຄືການຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາທາງຈິດ
ວິນຍານ.   ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຈະຍົກໂທດໃຫ້ກັບ ພວກເຮົາ ແລະຕ້ອງການຈະສ້າງພວກເຮົາຄືນໃໝ່.  ພຣະ
ອົງມີຄວາມສາມາດສ້າງຈິດໃຈພວກເຮົາຄືນໃໝ່ໄດ້.  ພຣະອົງສາ ມາດສ້າງຄວາມຍິນດີໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໄດ້.  
ການຊໍາຮະລ້າງໃຫ້ສະອາດແລະທໍາໃຫ້ບໍຣິສຸດພຣະອົງເຮັດໄດ້ແລະເປັນຄວາມຈິງ.   ພຣະອົງມີຊວິີດອັນປະ 
ເສີດທ່ີຈະປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໃນຊວິີດພາຍໜ້າໄດ້ ນ້ີເປັນຄວາມຈິງ.    
 

ຄໍາຖາມ: 
1.  ເວລາດາວິດປະເຊີນໜ້າກັນຜ້ ູທໍານວາຍນາທານ ແລ້ວເພ່ິນກ່າວຢ່າງໃດກ່ຽວກັບບັດເຊບາ? ດາວິດ

ເວົ້າວ່າຢ່າງໃດ ກັບຕົວເອງ? 
2. ຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ ຖ້າພວກເຮົາຫາກສາຣະພາບແລະສໍານຶກບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ? 
3. ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີຂວາງກ້ັນ ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ເຮົາບ່ໍສັດຊ່ືແລະບ່ໍເປີດໃຈກັບພຣະເຈ້ົາ? 
4. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຫຍັງແດ່ໃນການສຶກສາຮ່ໍາຮຽນໃນວນັນ້ີ? 
5. ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ ກັບການສາມັກຄີທັມກັບພຣະ

ເຈົ້າ? 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ  ພົມມະຈັນ 
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ບົດຮຽນທ ີ3 
ຄວາມເຊືອ່ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ສຸພາສິດ 3:5-6; ຄາລາເຕັຍ 2:15-21; ເອເຟໂຊ 2:8-10 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ສຸພາສິດ 3:5-6;ຄາລາເຕັຍ 2:15-21;ເອເຟໂຊ 2:8-10  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ເຫລ່ົາສາວົກຂອງພຣະເຢຊູເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງໂດຍທາງຄວາມເຊືອ່ ແລະ

ໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດ ຕາມຄວາມເຊ່ືອ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາມາຫາພຣະເຢຊູໂດຍທາງຄວາມເຊືອ່  ແລະໄດ້ດໍາເນີນ

ຊີວິດຕາມຄວາມ ເຊ່ືອແລ້ວບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ຮ້ ູວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາມາຫາພຣະເຢຊູຕາມບາດກ້າວຂອງຄວາມ

ເຊ່ືອແລ້ວບ່ໍ? ແລະໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນແລ້ວບ່ໍ? ຫລືວ່າໄດ້ດໍາເນີນຕາມບາດກ້າວ ເພ່ືອຈະທໍາງານໃຫ້ແກ່ພຣະ
ອົງແລ້ວບ່ໍ? 

ຄໍານໍາ 
 
      ຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ ູດີວ່າການເປັນຜ້ ນໍູາໂບດເປັນການຍາກຫລາຍ. ໂບດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄປຮັບໃຊ້ນ້ັນເປັນໂບດທ່ີ
ມີບັນຫາ.  ໂບດແບ່ງແຍກກັນເປັນສອງພັກສອງພວກ.     ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຮູ້ດີວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະແກ້ໄຂໄດ້
ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍຮູ້ແລ້ວວ່າຈະແກ້ ໄຂຢ່າງໃດ.   
         ຂ້າພະເຈ້ົາເລ້ີມໄປຢ້ຽນຢາມ,ເປັນຄອບຄົວ, ເປັນສ່ວນຕົວ, ແລະເປັນຄູ່ຜົວເມັຍ ອະທິບາຍຂ້ໍຂ້ອງໃຈ 
ຄິດວ່າພວກເຂົາຈະໃຫ້ກຽດແລະນັບຖືອາຈານຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ແລ້ວຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົາ້ກໍຜິດພາດ
ໄປ ເພາະບັນຫາແທນທ່ີຈະດີຂ້ຶນ ຊ້ໍາພັດຍ່ິງໜັກໄປກວ່າເກ່ົາ. 
         ເມັຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍເລ້ີມຖາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ: ເຈ້ົາໃຊ້ສະຕິປັນຍາຂອງເຈ້ົາເອງຫລືສະຕິປັນຍາຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ? ເມ່ືອ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄໍາຖາມນ້ີກໍເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດທັນທີ. ຂ້າພະເຈ້ົາກໍເລ້ີມຫັນມາສແວງ
ຫາສະຕິປັນຍາຂອງພະເຈ້ົາ ເວລາ ຂ້າພະເຈ້ົາຫັນມາຫາພຣະເຈ້ົາແລ້ວ  ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາແລະແຜນ 
ການຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍເຫັນວ່າສອດຄ່ອງກັນ   ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍເຊືອ່ຟັງແລະປະຕິບັດຕາມການນໍາພາຂອງ 
ພຣະອົງທຸກຢ່າງ. ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາໃນການຊົງນໍາພາໃນຄ້ັງນ້ີ. 
 

1. ຈົງ່ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົາ້: (ສຸພາສິດ 3:5-6) 
           ນ້ໍາໜັກຂອງຄວາມເຊ່ືອເປັນສ່ິງນ່ຶງທ່ີຍາກໃນການຊ່ັງຊາ ພວກເຮົາຫລາຍຄົນກໍບອກວ່າເຊ່ືອ.  ລອງ
ມາຄິດນໍາກັນລອງເບ່ິງ ຄັກໆດູວ່າເປັນຢ່າງໃດ. ແຕ່ລະວັນພວກເຮົາເອົາອັນໃດມາຢ້ັງຢືນ?      ທ່ານຂັບຣົດ
ຕາມເລນຂອງທ່ານ ແລະທ່ານ ກໍຄິດຢ່ ບ່ໍູວ່າ ຄົນອ່ືນຈະເຮັດຄືທ່ານດ້ວຍ?   ທ່ານຝາກຈົດໝາຍທ່ີມີເຊັກເປັນ
ຈໍານວນເງິນຢ່າງຫລວງຫລາຍທ່ານເຊ່ືອບ່ໍວ່າ ເງິນຈະບ່ໍເສັຍ?   ທ່ານເຊ່ືອທ່ານໝໍບ່ໍວາ່ເພ່ິນຂຽນໃບສ່ັງຢາທ່ີ
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ຖືກຕ້ອງແລ້ວໃຫ້ແກ່ທ່ານ?  ທ່ານເຊ່ືອບ່ໍວ່າຮ້ານຂາຍຢາຈະເອົາ ຢາທ່ີຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ທ່ານ?  ເຮົາມີຊີວດິຢ່ ູ
ຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອແມ່ນຫລືບ່ໍ? 
 
          ຄວາມເຊ່ືອແມ່ນສ່ິງນ່ຶງທ່ີພວກເຮົາບ່ໍເຫັນກັບຕາ ຄືພຣະວິນຍານ ເປັນວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງ. ພວກ
ເຮົາຢ່ ໄູດ້ໃນທຸກວັນນ້ີກໍ ຍ້ອນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນ້ີລະ.  ຄວາມເຊ່ືອແມ່ນຄວາມສລາດຊ່ຶງພົວພັນກັບພຣະ
ວິນຍານ ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງເປັນສ່ິງສໍາຄັນຫລາຍກັບພຣະເຈ້ົາ.     ເພາະວ່າຖ້າບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອແລ້ວຈະເປັນທ່ີພໍພຣະ
ທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍໄດ້. (ເຮັບເຣີ 11:6) 
 
             ຊີວດິຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍຫລາຍເຫດຜົນໃນການເລືອກ. ພວກເຮົາເລືອກເອົາສ່ິງນ້ອຍສ່ິງ
ໃຫຍ່ຢ່ ູສເມີ.   ພວກເຮົາຈະ ພັກພາອາສັຍຢ່ ູໃສ? ຈະປະກອບສ່ວນວຽກງານຢ່າງໃດ?    ຈະກິນແລງມ້ືນ້ີກັບ
ຫຍັງ?  ຈະມີໜັງເຣືອ່ງຫຍັງນໍທ່ີເຮົາຊິ ເບ່ິງ?  ຈະ ແຕ່ງງານຫລືຈະຢ່ ເູປັນໂສດໜໍ? ຈະແຕ່ງງານກັບຜ້ ູນ້ີບ່ໍຫລື
ຈະແຕ່ງກັບຜ້ ູອ່ືນ? ຈະມີລູກບ່ໍນໍ? ຈະຍ້າຍໄປຢ່ ຣັູດອ່ືນ ບ່ໍ? ຖ້າທ່ານໝໍຖາມຈະຕອບເພ່ິນວ່າຢ່າງໃດ? ພວກ
ເຮົາຕັດສິນໃຈຢ່ ູທຸກມ້ືທຸກວັນ.   
 
             ຖ້າພວກເຮົາຫາກມີການຖວາຍຕົວໃຫ້ກັບພຣະອົງ ພຣະອົງກໍຈະປັບປຸງເສ້ັນທາງຂອງພວກເຮົາໃຫ້
ຊ່ືຕຣງົ. ຢ່າອີງຄວາມຮອບ ຮູ້ຂອງຕົນເອງ. ຢ່າຖືວ່າຕົນເອງມີປະສົບການແລ້ວ. ຜົນປໂຍດທ່ີພວກເຮົາຈະໄດ້
ຮັບຈາກພຣະເຈ້ົາແມ່ນຄວາມ ຈະເຣນີຮ່ັງມີຢ່າງເຕັມປ່ຽມ   ພຣະອົງເປັນທ່ີໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ພຣະອົງຈະສະຖິດ
ຂ້າງໆພວກເຮົາທຸກຍາມ ແຜນການຂອງພຣະ ອົງເປັນແຜນການທ່ີຖືກຕ້ອງຕລອດໄປ. ພຣະອົງຊົງປາຖນາດີ
ຕໍ່ພວກເຮົາເລື້ອຍມາ.                  
 

2.  ຈົງ່ເລີມ້ບາດກາ້ວທາໍອິດ: (ຄາລາເຕັຍ 2:15-21) 
ຝຶກຝົນການວາງໃຈໃຫ້ໝົດຈິດໝົດໃຈ ແມ່ນການເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍຄວາມເຊືອ່.   ມະນຸດຂອງພວກເຮົາ

ເວລາມີຄວາມ ເຊືອ່ກໍເຊ່ືອໄປເປັນບາງອັນເປັນບາງຢ່າງ ແຕ່ການຕັດສິນໃຈຈະເຮັດອັນໃດກໍຍັງເຮັດໄປຕາມ 
ໃຈຂອງຕົນເອງຢ່ ູ.     ນ້ີຄືການສຶກ ສາແບບເຜີນໆ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ມັນກໍເປັນຄວາມຈິງແລະກໍເປັນການຜິດ 
ພາດຫລາຍ.     ພວກເຮົາຕ້ອງສແວງຫານໍາ ້ພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາກ່ອນ.    ພຣະເຈ້ົາຜ້ ທ່ີູເຮົາບອກວ່າເຊ່ືອ
ຫລາຍ.  ພຣະເຈ້ົາຜ້ ຊົູງສ້າງຊີວດິຂອງພວກເຮົາ. 

 
ຜ້ ູທ່ີຕິດຕາມພຣະເຢຊູໃນສມັຍນ້ັນ, ສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນເປັນຄົນສັນຊາດຢິວ.  ພວກເຂົາຮັບເອົາ 

ພຣະເຢຊູໃນຖາ ນະເປັນພຣະເມຊີອາແລະຕິດຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ.  ຢ່າງໃດກໍຕາມການເຕີບໂຕຂ້ຶນ
ຍ່ອມມີການຂັດແຍ່ງເພາະບາງຄົນ ກໍຢາກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງຊາດດ້ວຍ.   

 
   ໂປໂລໄດ້ນໍາໂບດໄປສູ່ຄວາມພ້ົນ.  ເພ່ິນພະຍາຍາມອະທິບາຍໃຫ້ຜ້ ຕິູດຕາມພຣະເຢຊທັູງຫລາຍ 
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ເຂ້ົາໃຈໃນການຮັບ ຄວາມພ້ົນວ່າ ຄວາມພ້ົນໄດ້ມາໂດຍຄວາມເຊືອ່ໃນພຣະເຢຊບ່ໍູໄດ້ມາດ້ວຍການ
ປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ. ມີໃຜແດ່ທ່ີປະຕິ ບັດຕາມພຣະບັນຍັດແລ້ວໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ ພວກທ່ີເປັນຄົນຢິວ
ກໍເໝືອນກັນທ່ີຈະເປັນຄົນຊອບທັມໄດ້ກໍຕ້ອງແມ່ນໂດຍທາງ ຄວາມເຊືອ່ໃນພຣະຄຣດິ ບ່ໍແມ່ນປະຕິບັດ
ຕາມພຣະບັນຍັດທ່ີບ່ົງໄວ້. (ຄາລາເຕັຍ 2:15-16) 

 
ພວກເຮົາມີຊີວິດຢ່ ູທຸກວັນນ້ີກໍແມ່ນພຣະເຢຊູມີຊວິີດຢ່ ູໃນພວກເຮົາ.   ຊີວດິທ່ີພວກເຮົາດໍາເນີນຢ່ ທຸູກ

ວັນນ້ີແມ່ນຊີວດິ ທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ    ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັກເຮົາແລະສະລະຊີວດິເພ່ືອພວກເຮົາ. 
(ຄາລາເຕັຍ 2:20)  

  

3 . ຈົງ່ຮບັເອາົຂອງປະທານ: (ເອເຟໂຊ 2:8-10) 
            ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລທ່ີຂຽນໂປເຖິງເມືອງເອເຟໂຊ,    ຖ້າຈະເວ້ົາແລ້ວກໍຄ້າຍໆຈົດໝາຍວຽນເພາະ
ບ່ໍແມ່ນສະເພາະ ແຕ່ພ່ີນ້ອງຊາວເອເຟໂຊເທ່ົານ້ັນ, ທຸກຄົນ ທຸກໂບດກໍຄວນຈະເປັນດ່ັງນ້ັນ.   ໂປໂລເຫັນວ່າ
ຈະມີຫລາຍໂບດທ່ີຢ່ ູອ້ອມໆເມືອງ ເອເຟໂຊຢ່ ູ.   ຈົດໝາຍນ້ີເປັນຈົດໝາຍທ່ີຕອບຂ້ໍຂ້ອງໃຈໃນເຣ່ືອງຄວາມ
ເຊ່ືອ, ລະຫວ່າງຄົນຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດ. 
 
             ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວກ່ຽວກັບພ້ືນຖານຂອງຄວາມເຊ່ືອ.    ໃນຂ້ໍ 8 ເພ່ິນໄດ້ບອກ
ວ່າ ...ຊ່ຶງທ່ານທັງ ຫລາຍພ້ົນນ້ັນ ກໍພ້ົນໂດຍພຣະຄຸນເພາະຄວາມເຊ່ືອ ບ່ໍແມ່ນໂດຍຕົວເອງ.   ນ້ີກໍເຂ້ົາໃຈດີ
ແລ້ວວ່າຄວາມພ້ົນນ້ັນບ່ໍໄດ້ມາດ້ວຍ ການກະທໍາ, ຈະສ້າງເອງທໍາເອງບ່ໍໄດ້.   ຄໍາວ່າພ້ົນໂດຍພຣະຄຸນເພາະ
ຄວາມເຊ່ືອ, ແມ່ນຫຍັງຄືພຣະຄຸນ?    ພຣະຄຸນແມ່ນ ຂອງຂວັນທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ
ລ້າໆ. ພວກເຮົາທຸກຄົນບ່ໍເໝາະສົມກັບຂອງຂວັນນ້ີແຕ່ພຣະອົງກໍມອບ ໃຫ້ພວກເຮົາເພາະພຣະອົງເປັນພຣະ
ເຈ້ົາແຫ່ງພຣະຄຸນ.    ພຣະອົງໄດ້ມອບຄວາມພ້ົນນ້ີໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນ ແຕ່ມີຂ້ໍແມ້ຢ່ ູຢ່າງດຽວ ຄືຕ້ອງຜ່ານທາງ 
ພຣະເຢຊູ.    
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ເປັນການຍາກຫລາຍບ່ໍທ່ີຈະຢຸດເຊ່ືອໝ້ັນຕົວເອງ ແລ້ວຫັນມາເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ? ລອງຍົກຕົວຢ່າງມາ

ໃຫ້ເຫັນເບ່ິງດຸວ່າ ເຊືອ່ຕົນເອງດີກວ່າເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ. 
 

2.  ທ່ານເຂ້ົາໃຈຄວາມພ້ົນຄືແນວໃດ? ຄວາມພ້ົນແມ່ນຫຍັງ? 
 

3. ອະທິບາຍຄໍາວ່າ ພຣະຄຸນ 
 

4. ດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມເຊ່ືອຄືຢ່າງໃດ? ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ທ່ານໄດ້ຕິດຕາມທາງຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ
ບໍ?່                                                                            ດຣ. ບຸນໂຮມ  ພົມມະຈັນ 
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ບດົຮຽນທ ີ4 
ຖສິືນອດົອາຫານ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ 2 ຂ່າວຄາວ 20:1-4, 13-15; ມັດທາຍ 6:16-18; ກິຈການ 

13:1-3 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 2 ຂ່າວຄາວ 20:1-7; ມັດທາຍ 6:16-18; ກ ຈິການ 13:1-3 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພວກສາວົກພາກັນຖືສິນອົດອາຫານເພ່ືອສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ ແລະ

ຈຸດປະສົງຂອງ  ພຣະອົງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ພຣະເຈ້ົານໍາພາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຖືສິນອົດຫາອານ (ບ່ໍກິນເຂ້ົາ ຫລືສ່ິງ

ອ່ືນໆ) ເພ່ືອຈະ ສແວງຫາພຣະເຈ້ົາແລະຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງ. 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ຖືສິນອົດອາຫານເປັນຄໍາສອນຈາກພຣະຄັມພີແລະຄວນເອົາມາ

ປະຕິບັດໃນຄຣິສ ຕະຈັກໃນທຸກວັນນ້ີ. 
 

ບົດນໍາ 
        ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນຄົນເວ້ົາດ່ັງນ້ີບ່ໍ? ìຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດວ່າຖືສິນອົດອາຫານບ່ໍເປັນການດີ.î  ìທ່ານໝໍຂອງຂ້າ
ພະເຈ້ົາບ່ໍຍອມໃຫ້ຕົນເອງຖືສິນອົດອາຫານ.î   ການຖືສິດອົດອາຫານແມ່ນພວກເຊ່ືອທ່ີຜິດພາດເຮັດກັນໃນ
ທຸກວັນນ້ີແມ່ນບ່ໍ?î ìຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງກິນເຂ້ົາ-ຖືສິນອົດອາຫານບ່ໍໄດ້ດອກ.î  ຄໍາດ່ັງກ່າວມາຢ່າງນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາ
ໄດ້ຍິນຈາກຄຣິສະຕຽນຜູ້ອ່ືນ.   ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງໄດ້ຍິນບາງຄົນກ່າວວ່າຖ້າຖືສິນອົດອາຫານເຖິງສາມວ ນັອາດ
ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງເສັຽຊີວິດໄດ້. 
     ຫລັງຈາກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເທສນາເຖິງເຣ່ືອງຖືສິນອົດອາຫານ ມີແມ່ຕູ້ຄົນນ່ຶງມາເວ້ົາກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìລູກ
ຊາຍຂອງຂ້ອຍໄດ້ຖືສິນອົດອາຫານເພາະໄດ້ຍິນທ່ານເທສນາ. ຂ້ອຍຄຶດວ່າເຈ້ົາອາດດີໃຈຫລາຍî  ບ່ໍເຄີຍຄຶດ
ເລີຍວາ່ເຣ່ືອງການຖືສິນອົດອາຫານຈະເປັນເຣ່ືອງໂຕ້ຖຽງກັນໃຫຍ່. 
       ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນນ້ີ, ພວກເຮົາຈະພາກັນຮຽນເຖິງເຣ່ືອງຖືສິນອົດອາຫານ ເພ່ືອເອົາມາປະກອບໃຊ້
ໃນຊີວິດ.   ການທ່ີຈະເອົາເຣ່ືອງອົດອາຫານມາສຶກສານ້ີບ່ໍເປັນຂອງແປກ ແຕ່ເຫັນວ່າຜົນຮ້າຍແລະຜົນດີນ້ັນ
ເປັນເຣືອ່ງຫລາຍຄົນຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈດີ. 

      

1.  ຖກືອ້ອມໄວແ້ລະເປນັໜ້າຢາ້ນ: ( 2 ຂ່າວຄາວ 20:1-4, 13-15) 
ທ່ານຮູ້ສຶກຖືກອ້ອມໄວ້ບ່ໍ?  ຖ້າເຄີຍທ່ານກໍເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຢໂຮຊາຟ ັດກະສັດຂອງປະເທດ

ຢູດາ.  ເພ່ິນໄດ້ປົກຄອງກຸງເຢຣູຊາເລັມເປັນເວລາ 25 ປີຢ່າງສໍາເຣັດເປັນຢ່າງດີ (871-848 ກຄສ).   ເພ່ິນ
ໄດ້ປະພຶດຕົນເໝືອກະສັດດາວິດແລະເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະເພ່ິນໄດ້ທໍາລາຍການກະທໍາຜິດ
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ຂອງຜູ້ເປັນພ່ໍ.  ໃນການປົກຄອງບ້ັນສຸດທ້າຍເພ ິ ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບການທົດລອງຄ້ັງຍ່ິງໃຫຍ່ໃນຖານະເປັນກະ
ສັດປົກຄອງປະເທດ. 
     ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານຈາກ 2 ຂ່າວຄາວ 20:1 ວ່າພວກພັນທະມິດໄດ້ວາງແຜນໂຈມຕີກຸງເຢຣູຊາເລັມ ພວກ
ມີກໍາລັງໃຫຍ່ໄດ້ຂ້າມທະເລຕາຍ ແລະກໍາລັງລໍຢູ່ເມືອງເອນເກດີ ປະມານ 35 ໄມຫ່າງຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  
ພວກທະຫານເຫລ່ົານ້ີຄຶດວ່າກະສັດເຢໂຮຊາຟ ດັຈະຢ້ານແລະຈະສ່ົງທະຫານຂອງຕົນມາຕ່ໍສູ້ທ່ີທົ ່ງພຽງບ່ອນ
ແຄມໆນ້ີ.     ພວກເຂົາຈະໃຊດ່້ານທະເລເພ່ືອເອົາຊະນະແລະວາງແຜນສະກັດທະຫານລະຫວ່າງຢູດາແລະ
ກຸງເຢຣູຊາເລັມເພ່ືອຈະຕັດກໍາລັງທະຫານຂອງກະສັດເຢໂຮຊາຟ ັດ.  ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນພວກທະຫານຂອງພວກ
ສດັຕຣຈູາກທິດຕາເວນັອອກກໍຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າທະຫານຂອງກະສັດເຢໂຮຊາຟ ັດ   ຖ້າຈະຕ່ໍສູ້ກັນກໍເຫັນວາ່ບ່ໍມີ
ທາງເອົາຊະນະພວກສັດຕຣູໄດ.້  (20:12) 
         ກະສັດເຢໂຮຊາຟ ດັມີພຶດຕິກ ມັຢ່າງໃດ?  ເບ່ິງຂ້ໍ 3-ເພ່ິນມີຄວາມຢ້ານ! ຂ່າວດີມີຢູ່ວ່າການຢ້ານຂອງ
ເພ່ິນນ້ັນເຮັດໃຫ້ເພ່ິນສແວງຫາພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຂໍສະຕິປັນຍາ ແທນທ່ີຈະໄວ້ໃຈໃນກໍາລັງຂອງທະຫານ    ແຕ່
ເຫັນວ່າກະສັດໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ປະຊາຊນົທັງຊາດໃຫ້ອ້ອນວອນແລະຖືສິນອົດອາຫານຊ່ຶງເປັນຄວາມຫວັງທ່ີຈະ
ເອົາຊະນະຕ່ໍສັດຕຣູ (20:3). 
         ປະຊາຊນົຮູ້ຈັກເຖິງການຖືສິນອົດອາຫານດີ.  ປີລະເທ່ືອໃນວັນຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາເພ່ືອຄວາມຜິດບາບ 
ພວກອິສຣາເອັນພາກັນຖືສິນອົດອາຫານ (ລະບຽບພວກເລວີ 16:29-31).    ຕ້ອງເຂົາໃຈວ່າການຖືສິນອົດ
ອາຫານນ້ີແມ່ນການບ່ໍກິນເຂ້ົາເພ່ືອຈຸດປະສົງດ້ານຄວາມເຊ່ືອ.   ປະຊາຊນົເຂ້ົາໃຈດີ ພວກເຂົາຖືສິນອົດອາ
ຫານເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຈິດວິນຍານໄດ້ຮັບຜົນສໍາເຣັດ.     ພວກເຂົາພາກັນຮ້ອງຫາພຣະ
ເຈ້ົາໃຫ້ພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃນຍາມລໍາບາກ.    ພວກເຂົາບ່ໍສົນໃຈດ້ານຮ່າງກາຍຊ່ຶງເປັນສັນຍາລັກວາ່
ພວກເຂົາເອົາໃຈໃສ ່ໃນຄໍາຮ້ອງຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊອ່ຍຢ່າງແທ້ຈິງ. 
      ຝູງຊົນພາກັນໄປເຕ້ົາໂຮມຢູ່ພຣະວິຫານທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເພາະພວກເຂົາຮູ້ວ່າພວກສັດຕຣູກໍາລັງອ້ອມ
ພຽງ 35 ໄມທາງໃຕ້ໄກຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  ໃນທ່ີສຸດຜູ້ເປັນກະສັດກໍກາຍເປັນຜູ້ນໍາດ້ານຄວາມເຊ່ືອໄດ້ຢຶນ
ຢູ່ຖ້າມກາງປະຊາຊົນເໝືອນກັບກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ເຮັດເວລາເພ  ່ິນໄດ້ຖວາຍພຣະວິຫານ   (2 ຂ່າວຄາວ 
6:12-42).  ເພ່ິນໄດ້ນໍາພາປະຊາຊນົພາກັນອ້ອນ ວອນແລະທູນຂໍນໍາພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຂົາທັງໝົດພາກັນຖື
ສິນອົດອາຫານແລະລໍຄໍາຕອບຈາກພຣະເຈ້ົາ. 
     ໃນທ່ີສຸດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາມາດ້ວຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມຢາຮາຊີເອນ (20:14). ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນ
ຄໍາອ້ອນວອນຖືສິນອົດອາຫານຂອງພວກເຂົາ ແລະພຣະອົງໄດ້ຕອບ.  ພຣະອົງສັນຍາວ່າພຣະອົງຈະເປັນຜູ້
ຕໍ່ສູ້ແທນພວກເຂົາ (20:15-17). 
        ສໍາລັບພວກເຮົາໃນທຸກມ້ືນ້ີ ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເອົາການຖືສິນອົດອາຫານມາປະກອບໃຊ້ເວລາພົບກັບບັນ
ຫາ.  ດ່ັງນ້ັນ, ບາງຄ້ັງພວກເຮົາຈ  ່ຶງຖືກອ້ອມດ້ວຍບັນຫາແລະມີຄວາມຢ້ານກົວ.  ພວກເຮົາຄວນເອົາຕົວຢ່າງ
ຂອງກະສັດເຢໂຮຊາຟ ດັ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອນໍາພາໃຫ້ພວກເຮົາມີປັນຍາຕ່ໍສູ້ກັບ
ບັນຫາໃນຊີວິດ.       ການຖືສີນອົດອາຫານເປັນຄໍາສອນແຕ່ເດ ິກດໍາບັນໃນພຣະຄັມພີຊ່ຶງຊອ່ຍໃຫ້ພ້ົນຈາກ
ບັນຫານາໆປະການຊ່ຶງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີຄວນເອົາມາປະກອບໃຊ້ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ປໂຍດດ້ານຄວາມເຊ່ືອ. 
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2. ເວລາທາ່ນຖືສນິອົດອາຫານ: (ມັດທາຍ 6:16-18). 
     ໃນປ້ຶມມັດທາຍ 6:16-18 ອົງພຣະເຢຊໄູດ້ສອນພວກສາວົກເຖິງເຣ່ືອງການຖືສິນອົດອາຫານ.  ສັງເກດ
ເບ່ິງຂ້ໍ 16 ບ່ອນອົງພຣະເຢຊກູ່າວວ່າ   ìເວລາທ່ານຖືສິນອົດອາຫານ.î     ພຣະເຢຊູຮູ້ແລ້ວວ່າພວກສາວົກ
ພາກັນຖືສິນອົດອາຫານມາແລ້ວ.  ປໂຍກນ້ີໄດ້ກ່າວຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຖືສິນອົດອາ
ຫານບ່ໍເໝືອນປີລະຄ້ັງ    ຕາມທໍານຽມແລ້ວພວກຢິວໄດ້ທໍາພິທີຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາເພ່ືອຄວາມຜິດບາບ (ວັນ
ນ້ັນຝູງຊນົທຸກຄົນໄດ້ຖືສິນອົດອາຫານ).    ຕອນນ້ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນເຖິງການຖືສິນອົດອາຫານສ່ວນຕົວ 
ເພາະພວກສາວົກເປັນຄົນຢິວຍ່ອມຮູ້ຈັກທໍານຽມພິທີການສລອງງານຕ່າງໆ. ອົງພຣະເຢຊູນໍາພາພວກສາວົກ
ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈດີເຖິງສ່ວນເລິກຂອງຄວາມເຊ່ືອ.    ພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ພວກສາວົກພາກັນເຮັດບ່ໍເກີນພິທີກົດບັນ
ຍັດ ແລະບ່ໍແມ່ນການສະແດງອອກພຽງພາຍນອກເພ່ືອໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນຄົນເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ. 
      ໃນພຣະຄໍາຕອນນ້ີພວກເຮົາສາມາດຄ້ົນພົບເຖິງຂ້ໍຄວາມສໍາຄັນເພ່ືອພວກເຮົາຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນ
ຊີວດິຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີ.  ນ່ຶງ, ການຖືສິນອົດອາຫານນ້ີເປັນການຝຶກຫັດດ້ານຄວາມເຊ່ືອຂອງທຸກຄົນ 
ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຄຣສິະຕຽນທ່ີເປັນຜູ້ນໍາພາກັນປະຕິບັດຫລືຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອດີເທ່ົານ້ັນ. ສອງ, ພວກເຮົາຢ່າເຮັດເພ່ືອ
ສະແດງໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນເທ່ົານ້ັນ.  ອົງພຣະເຢຊູປະນາມຜູ້ທ່ີຖືສິນອົດອາຫານແລ້ວອວດໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້.  ການຖື
ສິນອົດອາຫານເປັນການປະຕິບັດສ່ວນຕົວ.     ອົງພຣະເຢຊູສອນໃຫ້ພວກສາວົກຖືສິນອົດອາຫານແລະທໍາ
ຄວາມສະອາດຕາມເຄີຍ (6:17).  ການຖືສິນອົດອາຫານນ້ີບ່ໍແມ່ນເຮັດເພ່ືອສະແດງຕົນເອງວາ່ເປັນຄົນເຊືອ່
ພຣະເຈ້ົາດີກວ່າຄົນອ່ືນ! 
     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວ້ົາເຖິງການພົວພັນລະຫວ່າງການຖືສິອົດອາຫານແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ອົງ
ພຣະເຢຊູໄດ້ເວ້ົາຄວາມຈິງທ່ີວ່ພຣະເຈ້ົາສົນພຣະທັຍເຖິງການກະທໍາຂອງພວກເຮົາ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ພວກ
ເຮົາກະທໍາບາງຢ່າງເພ່ືອເປັນປໂຍດເວລາພົບກັບບັນຫາໃນຊີວດິ.  ການຖືສິນອົດອາຫານເປັນການຝຶກຫັດ
ດ້ານວນິຍານຈິດເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາແລະພວກເຮົາຈົດຈ່ໍຕ່ໍສ່ິງເກີດຂ້ຶນນ້ັນ. 
        ການຖືສິນອົດອາຫານເປັນການຕັດສິນໃຈເຮັດສ່ວນຕົວ.  ເວລາພວກເຮົາຖືສິນອົດອາຫານພວກເຮົາ
ຕ້ອງບອກຄົນໃກ້ຊິດອະທິຖາເພ່ືອ ພວກເຫລ່ົານ້ີຈະເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ດ້ວຍການອະທິຖານເພ່ືອ.     ແຕ່ບ່ໍໃຫ້
ປະກາດໃຫ້ຄົນທັງໂລກຮູ້ວ່າເຮົາຖືສິນອົດອາຫານເພ່ືອສະແດງ.  ພວກເຮົາພາກັນຖືສິນອົດອາຫານເປັນພຽງ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວນິຍານຈິດ.  ນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາກະທໍາໃນດ້ານວິນຍານຈິດ-ບ່ໍແມ່ນການອອກກາຍ
ຍະບໍຣິຫານເພ່ືອໃຫ້ຫລຸດນ້ໍາໜັກ. 
  

3. ຖສືິນອົດອາຫານແລະການປະຊມຸຂອງຄຣສິຕະຈັກ: (ກິຈການ 13:1-3) 
     ໃນປ້ຶມກິຈການ 13:1-3 ນ້ີແມ່ນການຕອບສນອງຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽຕ່ໍຄໍາເອ້ີນຈາກ 
ພຣະເຈ້ົາ. ໃນກິຈການ 11:19-21,  ທ່ານລູກາໄດ້ຂຽນໄວ້ວາ່ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າຈະປະກາດຕ່ໍຄົນ
ຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດໃນເມືອງອັນ ຕີໂອເຂັຽ. ອາຈານໂປໂລແລະບາຣະນາບາໄດ້ຮ່ວມໃຈກັນກາຍເປັນຜູ້ນໍາ
ໃນຄຣສິຕະຈັກເມືອງນ້ີ ແລະເປັນຜູ້ກ່ໍຕ້ັງເຖິງເຣ່ືອງ ການປະກາດ.   ຫລັງຈາກນໍາເອົາປັດຈ ຍັໄປຊ່ອຍຄຣ ິສະ
ຕຽນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ  ທັງສອງກໍກັບຄືນໄປຍັງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽເພ່ືອຂໍການແນະນໍາ
ອີກ. 
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       ຄ້ັງນ່ຶງມີຄົນເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸມໃນຄຣສິຕະຈັກເພ່ືອນະມັສການແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້
ຈັກແຜນການເພ່ືອປະກາດ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກເອົາອາຈານໂປໂລແລະບາຣະນາບາເພ່ືອໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດ
ກຸ່ມແລກຈາກຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖ່ິນ.  ຂ່າວປະເສີດໄດ້ປະກາດທ່ົວແຂວງໃນໂລກສມັຍເດີມໃນເວລານ້ັນໂດຍ
ຈາກຫລາຍພວກເຊ່ັນ:  ພ່ໍຄ້າ,   ພວກຂ້າທາດ,  ເຈ້ົາຂອງການຄ້າ, ນາຍຊ່າງທັງຍິງທັງຊາຍ, ນັກສິລປິນແລະ
ພວກອ່ືນໆ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຕຽມເອົາອາຈານໂປໂລ ແລະບາຣະນາບາເປັນສາສນາທູດອອກຈາກຄຣສິຕະ
ຈັກທ້ອງຖ່ິນເພ່ືອອອກໄປປະກາດ. 
         ໝາຍເຫດ: ໃນຄຣສິຕະຈັກໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ພາກັນຖືສິນອົດອາຫານ.  ພວກເຂົາໄດ້
ຮ່ວມກັນເຮັດຢ່າງນ້ີແລະນະມັສການພຣະເຈ້ົາ.   ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄໍາສອນແລະຖືກທ້າທາຍໃຫ້ເຊ່ືອຟັງຜູ້ນໍາ
ສອງຄົນນ້ີໃນການປະກາດ.    ພວກເຮົາຍອມຮັບໂດຍຈັດໃຫ້ມີການຖືສິນອົດອາຫານແລະອ້ອນວອນ (ກຈກ 
13:3).     ໃນທ່ີສຸດ ຫລັງຈາກອ້ອນວອນອະທິຖານແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ວາງມືໃສ່ທັງສອງທ່ານ  ແລະສ່ົງອອກ
ໄປປະກາດຕ່ໍຄົນທັງໂລກໃຫ້ໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ. 
       ຄຣິສຕະຈັກທ່ີເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽບ່ໍຮູ້ມາກ່ອນວາ່ການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາຈະເປັນສ່ິງສໍາຄັນຫລາຍ
ໃນການປະກາດ ພວກເຂົາພຽງແຕ່ເຊືອ່ຟັງໃຫ້ພຣະເຈ້ົານໍາພາ.    ເຫດຜົນທ່ີພວກເຂົາເຮັດໄປນ້ັນຂ້ຶນກັບສະ
ຕິປັນຍາທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານ ແລະການເອົາໃຈໃສ່ການນໍາພາຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣສຸິດ.  ພວກເຂົາໄດ້ຖື
ສິນອົດອາຫານແລະອ້ອນວອນກ່ອນລົງມືເຮັດອັນໃດອັນນຶງ່.   ຍ້ອນເຫດຜົນຢ່າງນ້ີພວກເຂົາໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນສ່ົງ
ນ່ວຍປະກາດອອກໄປທ່ົວໂລກໃນສມັຍນ້ັນເປັນຄ້ັງແລກ.  ອາຈານໂປໂລກາຍເປັນຜູ້ປະກາດຄົນຍ່ິງໃຫຍ່ໃນ
ປະວັດສາດຂອງຄຣິສຕະຈັກ.    ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ອາຈານໂປໂລກ່ໍຕ້ັງຄຣສິຕະຈັກໃນໂລກ ແລະໃຫ້ເປັນຜູ້ຈົດ 
ຂ້ໍຄວາມຂອງພຣະເຈ້ົາຫລາຍກວ່າໝູ່ຊ່ຶງມີ 13 ປ້ຶມໃນພຣະຄັມພີໃໝ່!       ດ້ວຍການຖືສິນອົດອາຫານແລະ
ອ້ອນວອນຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽໄດ້ເລ້ີມສ່ົງອາຈານໂປໂລໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດ. 
        ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າຄຣສິຕະຈັກຂອງທ່ານເຄີຍອ້ອນວອນຖືສິນອົດອາຫານບ່ໍ?  ຫລາຍໆເທ່ືອພວກເຮົາຕັດ
ສິນໃຈເຮັດອັນໃດອັນນ່ຶງໂດຍອາສັຍເຫດຜົນແລະຄວາມຮູ້ສຶກໂດຍບ່ໍໄດ້ໃຫ້ພຣະເຈ້ົານໍາພາ.  ຂ້າພະເຈ້ົາແນ່
ໃຈວ່າການທ່ີຄຣິສຕະຈັກຈະຍອມສ່ົງອາຈານໂປໂລແລະບາຣະນາບາອອກໄປເປັນຜູ້ປະກາດນ ັ ້ນອາດເປັນ
ການຕັດສິນໃຈຍາກ  ຈະມີບາງຄົນຖາມໃນເວລາມີການປະຊມຸປະຈໍາເດືອນວ່າ, ìພວກເຮົາຈະອຸດໜຸນພວກ
ເຂົາໄດ້ຢ່າງໃດ?î ຫລື ìພວກເຮົາບ່ໍຄວນສ່ົງພວກເຂົາອອກໄປ ພວກເຮົາຕ້ອງການເຂົາຊ່ອຍໃນຄຣິສຕະຈັກ
ທ່ີນ້ີ.î     ແຕ່ເຫັນວາ່ຫລັງຈາກຖືສິນອົດອາຫານແລະອ້ອນວອນແລ້ວທາງຄຣິສຕະຈັກໄດ້ສ່ົງພວກເຂົາອອກ
ໄປໂດຍຄວາມເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄົນທັງໂລກໄດ້ຮັບພຣະພອນ! 
     

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 
 
     ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ທ້າທາຍພວກເຮົາເປັນທາງສ່ວນຕົວແລະສ່ວນຮວມ.  ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາພ້ອມດ້ວຍ
ຄຣິສຕະຈັກຄວນຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງການຖືກສິນອົດອາຫານແລະອ້ອນວອນ.  ການຖືສິນອົດອາຫານນ້ີເປັນສ່ິງສໍາ
ຄັນໃນຊີວດິປະຈໍາວນັຂອງປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນເວລາຍາວນານ.  ການຖືສິນອົດອາຫານເປັນການ
ກະທໍາທ່ີຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ເມ່ືອຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຈ້ົານໍາພາໃນກິຈກັມຕ່າງໆ. 
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ຄໍາຖາມ 
 

1. ໃນພຣະທັມສຶກສາວັນນ້ີໄດ້ສອນເຖິງການຖືສິນອົດອາຫານຂອງປະຊາກອນເມືອງຢູດາ   ແລະໃນ   
ຄຣິສຕະຈັກເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ການຖືສິນອົດອາຫານເພ່ືອຊອ່ຍພວກເຂົາຢ່າງໃດ? 

2. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນເຖິງການຖືສິນອົດອາຫານນ້ີແນວໃດ? 
3. ທ່ານເຄີຍຖືສິນອົດອາຫານບ່ໍ?     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ການຖືສິນອົດອາຫານໃນຊວິີດຂອງທ່ານເພ່ືອພ

ຣະອົງຈະໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດໃນຕົວທ່ານຢ່າງໃດ? 
4. ທ່ານເປັນຫ່ວງໃນເຣືອ່ງການຖືສິນອົດອາຫານນ້ີແນວໃດ? 
5. ທ່ານຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາຈະໃຊ້ການຖືສິນອົດອາຫານໃນຊີວດິຂອງທ່ານຢ່າງໃດ? 
6. ເວລາໃດ ແລະວິທີໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຊ້ການຖືສິນອົດອາຫານໃນຊີວິດຄຣສິຕະຈັກທ່ີທ່ານສັງກັດຢູ່? 

 
ຖືສິນອົດອາຫານ-ບ່ໍກິນເຂ້ົາປາອາຫານເພ່ືອຈຸດປະສົງດ້ານຄວາມເຊ່ືອ 
 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ5 
ສາມກັຄທີມັ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ກ ິຈການ 2:3-13 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ກິຈການ 2:42-47; ໂຣມ 12:3-13 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພວກສາວົກປະສົບຜົນປໂຍດແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເມ່ືອມີ

ການສາມັກຄີທັມໃນຄຣິສະຕຽນເກີດຂ້ຶນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດແລະຮັບຜິດຊອບໃນຖາ

ນະເປັນຄຣິສະຕຽນຫລືບໍ່? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຊອກຫາແລະຮັບເອົາຜົນປໂຍດຢ່າງບໍຣິບູນ ແລະຮັບຜິດຊອບ

ໃນເມ່ືອມີການສາມັກຄີທັມເກີດຂ້ຶນໃນຖານະທ່ີເປັນຄຣິສະຕຽນ. 
 

ບົດນໍາ 
          ຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍເດີມໄດ້ຮຽນໃນການມີຊວິີດກັບອົງພຣະຄຣິດ ນ້ັນມີຄວາມໝາຍວາ່ໃຫ້ມີຊີວດິດີ
ຮ່ວມກັບຄົນອ່ືນສເມີ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ສ່ັງສອນແລະແນະນໍາໃຫ້ຄຣິສະຕຽນໃນສັດຕະວັດທໍາອິດປະພຶດຕົນ
ໃນການສ້າງຄວາມສັມພັນຕ່ໍກັນແລະກັນ ເພ່ິນຍັງກ່າວເຖິງຜົນປໂຍດແລະການຮັບຜິດຊອບຂອງການສາມັກ
ຄີທັມນ້ັນ. 
       ສົມມຸດວ່າທ່ານມີເວລາພຽງຊ່ົວໂມງດຽວຈະສອນໃຫ້ຄຣິສະຕຽນໃໝ່ ທ່ານຄຶດວາ່ທ່ານຈະເອົາຫຍັງມາ
ສອນ? ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ປະສົບການຢ່າງນ້ັນເວລາຮັບໃຊ້ໃນປະເທດອາຊີເພາະມີຍິງສາວຄົນນ່ຶງໄດ້ຫາມາເຊ່ືອ
ໃນອົງພຣະເຢຊູ.    ຍິງຄົນນ້ີບ່ໍເຄີຍໄປໂບດວິຫານມາກ່ອນ,   ບ່ໍເຄີຍຮູ້ຈັກກັບຄຣິສະຕຽນຄົນອ່ືນມາກ່ອນ, ບ່ໍ
ເຄີຍເຫັນພຣະຄັມພີມາກ່ອນຈົນນາງໄດ້ມາພົບຂ້າພະເຈ້ົາໃນວັນນ້ັນ.   ນາງມີຄໍາຖາມເຖິງວິທີການຈະໃຊ້ຊີ
ວິດໃນຄວາມເຊ່ືອ: ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ນາງເຮັດ? ນາງຈະມີກິຣຍິາທ່າທີຕ່ໍຄຣິສະຕຽນຄົນ
ອ່ືນແນວໃດ?       ໂດຍການນໍາພາຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຂ້າພະເຈ້ົາພານາງສຶກສາພຣະຄັມພີບົດນ້ີ
ເພາະໄດ້ເວ້ົາເຖິງໂຄງຮ່າງ-ສະເພາະການປະພຶດຄືວິທີໃຫ້ມີຊີວິດຮ່ວມສາມັກຄີທັມກັບຄົນອ່ືນໆ. 

      

1.  ຊວີດິຂອງຄຣສິຕະຈັກ: (ກິຈການ 2:42-47) 
 ການສະເດັດມາຂອງອົງພຣະວິນຍານໃນວນັເພັນເຕຄ ໍສະເຕຫາກໍເກີດຂ້ຶນ.  ຫລັງຈາກການກັບຄືນມາ

ຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ     ມີຄົນປະມານສາມພັນຄົນເຂ້ົາມາເປັນລູກສິດຮ່ວມກັບພວກສາວົກທ່ີກໍາລັງ
ຮ່ວມກັນອ້ອນວອນອະທິຖານ.       ຜູ້ທ່ີເຂ້ົາມາເຊ່ືອນ້ີບ່ໍແມ່ນຄົນຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ; ພວກຄົນເຫລ່ົານ້ີໄດ້
ເດີນທາງມາແຕ່ໄກເພ່ືອມາຮ່ວມງານສລອງທ່ີພຣະວິຫານ ຊ່ຶງເປັນວັນຄົບຄອບຫ້າສິບວນັທ່ີອົງພຣະເຢຊູສະ
ເດັດຄືນສູ່ຟ້າສວັນ. ພວກເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຮຽນຫລາຍໆຢ່າງແລະບ່ໍຢາກກັບບ້ານງ່າຍ.  ແມ່ນໃຜບ່ໍຢາກຮຽນກັບ 
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ຄົນທ່ີຢູ່ກັບອົງພຣະເຢຊູເວລາພຣະອົງມາປະກາດຢູ່ໃນໂລກ. 
       ກຈິການ 2:42 ໄດ້ສລຸບເຖິງສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນວັນນ້ັນ.  ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນສ່ີເຣ່ືອງ:  ການສິດ

ສອນ, ສາມ ກັຄີທັມ, ສິນມາຫາສະນິດ, ແລະ ອ້ອນວອນ.  ພວກສາວົກໄດ້ສິດສອນໂດຍອົງພຣະເຢຊູ; ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຖ່າຍທອດບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນຜູ້ບ່ໍມ ໂີອກາດໄດ້ຍິນຄໍາສອນຈາກອົງພຣະເຢຊູໂດຍກົງ.  ທ່ານ
ສາມາດວາດພາບເຫັນບ່ໍວ່າມີບາງຢ່າງພວກສາວົກໄດ້ແບ່ງປັນຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ຂຽນໄວ້?  ໃຫ້ຈໍາໄວ້ວາ່ຄໍາສອນຂອງ
ອົງພຣະເຢຊູໃນເວລານ້ັນໄດ້ເລ່ົາໃຫ້ກັນຟັງເປັນເຣ່ືອງໆ ເພາະປ້ຶມຂ່າວປະເສີດຍັງບ່ໍໄດ້ທັນໄດ້ຮວບຮວມຈົດ 
ເອົາໄວ້ເທື່ອ. 

      ໃນພາສາກຣ ກີຄໍາເວ້ົາວ່າ "ສາມ ັກຄີທັມ" ແມ່ນຄອຍໂອນີນຽນ.  ແມ່ນສະມາຄົມ, ການສ້າງຄວາມ
ສັມພັນໃກ້ຊິດກັນ, ແລະແບ່ງປັນສ່ິງຂອງ.     ຄົນທັງຫລາຍທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມກັນແມ່ນພວກເຂົາມີຄວາມຄຶດ, ສັນ
ຊາດ, ອາຊ ີບ, ແລະຄວາມມັກຄ້າຍຄ ືກັນ.          ຄົນທ່ີເຂ້ົາມາເຊ່ືອໃນສມັຍນ້ັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຈາກ
ຫລາຍໆສັງຄົມ, ອາຊ ີບ ແລະທໍານຽມ.  ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ປາກພາສາດຽວກັນ  ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີສ່ິງຄືກັນ 
ພວກເຂົາມີຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊຜູູ້ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນ ພວກເຂົາຈ  ່ຶງຢູ່ໃຫ້ຊດິກັນຢ່າງສນິດ. 

ການກິນເຂ້ົາຮ່ວມກັນອາດໝາຍເຖິງສິນມະຫາສນິດ.    ພວກຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ຢູ່ໂຮມກັນສົນທະນາແລະລ້ຽງ
ດູກັນເປັນຢ່າງດີ.  ໃຫ້ຫວນຄຶດເຖິງເວລາທ່ານໄດ້ສົນທະນາກັບຄົນອ່ືນ ມີຈັກເທ່ືອທ່ານໄດ້ເວ້ົາເຖິງການກິນ
ເຂ້ົາກິນນ້ໍາ? 

  ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອນ້ັນສາມາດອ້ອນວອນອະທິຖານຢູ່ໃສແລະຍາມໃດກໍໄດ້ ແຕ່ພວກເຂົາເຕ້ົາໂຮມກັນຢູ່ໃນພຣະ
ວິຫານ  ມັນອາດຈະເປັນທໍານຽມຂອງຊາວຢິວທ່ີເຮັດຢ່າງນ້ັນ.  ພຣະວິຫານເປັນສູນການເພ່ືອເປັນພຍານໃນ
ການແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອໃໝ່ໃນອົງພຣະເຢຊ ູ. 

  ຄໍາເວ້ົາວ່າ ìທຸກຄົນî ໃນຂ້ໍ 34 ໝາຍເຖິງຄົນໃນກຸ່ມໝູ່ບ້ານທັງໝົດ.   ເພ່ືອນບ້ານຂອງຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນອົງ
ພຣະເຢຊູໄດ້ມີຄວາມຍໍາເກງເພາະພວກເຂົາໄດ້ເຫັນການອັສຈັນທ່ີພວກອັຄສາວົກໄດ້ເຮັດ.   ຂ້ໍ 44-45 ໄດ້
ບອກເຖິງຈິດໃຈອັນກວ້າງຂວາງຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ ພວກເຂົາເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວໃນຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະຕ່ໍ
ກັນແລະກັນ ຈົນບ່ໍມີຜູ້ໃດຂັດສົນໃນຖ້າມການຄົນທ່ີເຊ່ືອ.   ຈ່ົງຈໍາໄວວ່້າພວກທ່ີມາເຊ່ືອນ້ີເປັນຄົນຕ່າງເມືອງ 
ຄົນພວກນ້ີບ່ໍມີງານທໍາເພ່ືອລ້ຽງຄອບຄົວເວລາມາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແຕ່ຄົນທ່ີເຊ່ືອໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອພ່ີນ້ອງໃນ
ຄວາມເຊ່ືອໃໝ່ນ້ີດ້ວຍຄວາມຍິນດີ.   

ສັງເກດໃນຂ້ໍ 46 ບອກວ່າພວກທ່ີເຊ່ືອໄດ້ພາກັນເຕ້ົາໂຮມກັນຢູ່ສອງບ່ອນ:  ໃນພຣະວິຫານແລະໃນບ້ານ
ສ່ວນຕົວ.  ພຣະວິຫານສາມາດບັນຈຸຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ຄ້ັງດຽວ    ແລະເປັນບ່ອນຄົນມີໂອກາດພົບ
ກັນໃນຂະນະສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ.     ບ້ານສ່ວນຕົວເປັນບ່ອນໃຊ້ສົນທະນາກັນເປັນເວລານານຢ່າງສະບາຍ
ໂດຍບ່ໍມີໃຜລົບກວນ.    ນ້ີເປັນເວລານະມັສການແລະ ໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນ
ໃຫ້ພວກເຂົາຄືໃຫ້ເພ່ືອນບ້ານເຫັນດີ ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນເຂ້ົາມາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເພ້ີມເປັນຈໍານວນ
ຫລາຍ. 

 

2. ຊວີິດທີມ່ຄີວາມສັມພັນກັບຄນົອືນ່: (ໂຣມ 12:3-8) 
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        ຈົດໝາຍຂອງອາຈານໂປໂລຂຽນໄປຫາຄຣສິຕະຈັກກຸງໂຣມໄດ້ແບ່ງເປັນສອງພາກສ່ວນໃຫຍ່:  ບົດ 
1-11 ທ່ີເວ້ົາເຖິງຫລັກຄວາມເຊ່ືອ,   ແລະບົດ 12-16 ອະທິບາຍເຖິງວິທີໃຊ້ຊີວດິປະຈໍາວັນ.  ຫລັງຈາກເວ້ົາ
ເຖິງຊີວດິຄຣິສະຕຽນໃຫ້ເປັນເຄ່ືອງຖວາຍອັນມີຊີວິດຢູ່ແລ້ວ   ຜູ້ໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງ ບ່ໍແມ່ນເຮັດຕາມຢ່າງ
ໂລກນ ີ ້, ອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຊີວິດທ່ີມີ 
ຄວາມເຊ່ືອ ແລະຄວາມສາມັກຄີທັມທ່ີເຫັນໄດ້ກັບຕາ. 
      ບ່ໍມີອັນໃດເປັນຢາເບ່ືອທໍາລາຍຄວາມສາມັກຄີທັມຫລາຍກວ່າການອວດຕົວ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ເຕືອນ
ໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນກຸງໂຣມໃຫ້ເບ່ິງຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງຕາມສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຕາມຂອງພຣະຣາ
ຊທານ (12:3).      ການມີຊີວິດທ່ີຖ່ອມຕົວນ້ັນເປັນການກະທໍາທ່ີສົມມາສົມຄວນ ການທ່ີຄຶດວ່າຕົນເອງບ່ໍມີ
ຄ່ານ້ັນບ່ໍເປັນການໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ  ເພາະພຣະອົງໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດມາຕາຍເພ່ືອທ່ານ.   ອີກອັນນ່ຶງ 
ການທ່ີເຫັນວ່າຕົນເອງດີກວ່າຄົນອ່ືນໂດຍບ່ໍເຫັນວ່າທ່ານເປັນໜ້ີພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາກໍເປັນສ່ິງຜິດ. 
           ການທ່ີເອົາຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດມາເປັນຕົວຢ່າງກໍເພ່ືອໃຫ້ຮູ້ວ່າຄວາມສັມພັນຂອງຜູ້ທ່ີເຊ ື ່ອນ້ັນຖືກ
ຕ້ອງດີ.   ໃຫ້ຄຶດເຖິງຮ່າງກາຍປະກອບດ້ຍຍອະໄວຍະວະຫລາຍຢ່າງ ແຕ່ຮັບໃຊ້ແລະມີໜ້າທ່ີແຕກຕ່າງກັນ 
ເຊ່ັນນ້ັນແຫລະຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດມີຂອງພຣະຣາຊທານແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ທຸກພາກສ່ວນຈໍາເປັນເພ່ືອຈະ
ໃຫ້ຮ່າງກາຍນ້ັນສົມບູນດີ (12:4-6).    ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວົາ້ເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານເຈັດຢ່າງ: ທໍານວາຍ, 
ຮັບໃຊ້, ສ່ັງສອນ, ໜູນໃຈ, ຖວາຍ, ນໍາພາ, ແລະເມດຕາ (12:6ຂ-8). 
            ການທໍານວາຍນ້ັນບ່ໍແມ່ນແຕ່ພຽງບອກເຖິງອະນາຄົດເທ່ົານ້ັນ; ແຕ່ແມ່ນຂອງພຣະຣາຊທານທ່ີສາ 
ມາດກ່າວເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຄົນອ່ືນຟັງແລ້ວສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້ດີ.      ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມຄຣສິະຕຽນທຸກຄົນ
ຖືກເອ້ີນໃຫ້ຮັບໃຊ້, ບາງຄົນມີຂອງພຣະ ຣາຊທານໃຫ້ມອງເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນແລະລົງມືີຊວ່ຍ
ເຫລືອ.   ບາງຄົນມີຂອງພຣະຣາຊທານໃນການສິດສອນເຖິງຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດ. ການຮູ້ຈັກຄວາມ
ຈິງນ້ັນຍັງບ່ໍເປັນການພຽງພໍ;  ສ່ວນຜູ້ມີຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ໜູນໃຈສາມາດຊອ່ຍຄົນອ່ືນໃຫ້ມີກໍາລັງໃຈທ່ີ
ຈະເອົາຄວາມຈິງມາໃຊ້ໃນຊີວດິ. 
           ບາງຄົນມີຂອງພຣະຣາຊທານຮູ້ຈັກວິທີແລະວນັເວລາທ່ີຈະເອົາຊັບສິນຂອງຕົນເອງຊ່ອຍໃຫ້ເປັນປ
ໂຍດ.  ອົງພຣະເຢຊູ   ຄຣິດໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍໃໝ່ໃນການນໍາພາ;    ຜູ້ທ່ີມີຂອງພຣະຣາຊທານໃນການນໍາ
ພານ້ີໄດ້ໃຊ້ເພ່ືອຊ່ອຍນໍາພາຕົນໃຫ້ດີຂ້ຶນ  ບ່ໍແມ່ນເພ່ືອນໍາພາຈະນໍາຊ່ືສຽງຫລ ືນໍາເອົາຄວາມຮ່ັງມີໃຫ້ແກ່ຕົນ.  
ຂອງພຣະຣາຊທານໃນຄວາມເມດຕານ້ັນແມ່ນເວລາຊ່ອຍເຫລືອຄົນອ່ືນກໍເຮັດດ້ວຍຄວາມຄວາມດີໃຈ:  
ເຫັນໃຈແລະຍິນດີໃຫ້, ບ່ໍແມ່ນເວລາຊ່ອຍຄົນອ່ືນແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄົນທ່ີໄດ້ຮັບນ້ັນ ມີຄວາມຮູ້ສຶກບ່ໍສະບາຍໃຈ. 
     ທ່ີຈະມີຂອງພຣະຣາຊທານອັນໃດກໍຕາມ    ອາຈານໂປໂລໄດ້ສອນໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນເອົາມາຝຶກຫັດ
ປະກອບໃຊ້ໃນຊີ ວດິດ້ວຍການເຕັມໃຈແລະຖ ອ່ມຕົວ, ເພ່ືອຈະນໍາຜົນດີມາສູ່ຜູ້ທ່ີເຊ ື ່ອດ້ວຍກັນ.   
 

3. ການກະທາໍຊວີິດທີມ່ພີຣະຄຸນ: (ໂຣມ 12:9-13) 
            ອາຈານໂປໂລແນະນໍາຜູ້ອ່ານເຖິງຊີວດິທ່ີເຕັມດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໃນປໂຍກຕ່ໍໄປມີສິບສາມຂ້ໍທັງໝົດ.  
ນ່ຶງ, ຄວາມຮັກຕ້ອງຈິງໃຈ (12:9).   ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຈິງໃຈແມ່ນບ່ໍເວົາ້ຢ່າງນ່ຶງແລະເຮັດອີກຢ່າງນ່ຶງ.  
ຄວາມຮັກບ່ໍມີຄ່າອັນໃດຖ້າເຮັດເພ່ືອເຫັນແກ່ໜ້າ.     ທ່ານເຄີຍພົບກັບຄົນທ່ີບອກວ່າເຂົາຮັກທ່ານບ່ໍ ແຕ່ການ
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ເຮັດຂອງເຂົານ້ັນເພ່ືອຢາກໄດ້ຜົນປໂຍດໃສ່ເຂົາເອງເທ່ົານ້ັນ? ຖ້າປາສຈາກຄວາມຮັກແທ້ແລ້ວ ການກະທໍາ
ໃນສ່ິງອ່ືນໆກໍໄຮ້ປໂຍດ. (ເບ່ິງ 1 ກຣທ 13:1-3) 
      ອາຈານໂປໂລຮຽກຮ້ອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃຫ້ກຽດຊງັຄວາມຊົວ່ (12:9). ຄໍາກ ຣິິຍາໃນຂ້ໍນ້ີໄດ້ບອກໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ
ການກະທໍານ້ັນຍັງຄົງສຶບຕ່ໍໄປເລ້ືອຍໆ. ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ພຽງກຽດຊງັການກະທໍາຊົວ່ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຝຶກຫັດ
ໃຫ້ມີຊີວິດທ່ີຄວາມຊ່ົວກຽດຊັງນໍາ.    ກົງກັນຂ້າມກັບການກຽດຊງັຄວາມຊົວ່ແມ່ນການຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍສ່ິງທ່ີດີ.   
ຄໍາກ ິຣຍິາ ìຈັບໃຫ້ແໜ້ນî ໄດ້ໃຊ້ໃນພຣະຄັມພີຂ້ໍອ່ືນ ຄືໃຊ້ກັບຍິງແລະຊາຍໃນການແຕ່ງງານ.      ພວກເຮົາ
ຄວນແຕ່ງງານດ້ວຍຊີວດິທ່ີມີຄວາມທ່ຽງທັມຊ່ຶງຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມສັດຊືທ່ີ່ສຸດ. 
        ຈົງຮັກພັກດີ ບອກເຖິງຄວາມຮັກລະຫວ່າງພ່ໍແມ່ມີຕ່ໍລູກ; ຄວາມຮັກແບບອ້າຍນ້ອງແມນ່ຄວາມຮັກລະ
ຫວ່າງອ້າຍນ້ອງທ່ີເກີດຮ່ວມທ້ອງດຽວກັນ.  ເຊ່ັນນ້ັນແຫລະຄວາມຮັກຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄວນເຂ້ັມແຂນເໝືອນໃນ
ຄອບຄົວ (12:10).     ຄວາມສ ມັພັນຢ່າງນ້ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນທ່ີເຊ່ືອໃນອົງ   
ພຣະຄຣິດເໜືອຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ. 
     ຄໍາເວົ້າ ìຢາກເຮັດî ໝາຍເຖິງຄວາມໄວ. ມີຄົນເຄີຍສັນຍາກັບທ່ານບ່ໍວ່າເຂົາຈະຊອ່ຍ ແຕ່ແກ່ເວລາຍາວ
ນານໄປຈົນການຈະຊ່ອຍຈາກເຂົານ້ັນບ່ໍເປັນການຊ່ອຍອັນໃດເລີຍແມ່ນບ່ໍ?  ຂ້ໍຕ່ໍໄປໝາຍຄວາມວາ່ຮ້ອນຮົນ
ໃນຈິດໃຈ ພວກເຮົາຄວນມີຄວາມຮ້ອນໄໝ້ໃນຈິດໃຈຢາກຊ່ອຍຄົນອ່ືນ    ເວລາມີໂອກາດກໍເຮັດໂລດຢ່າງບ່ໍ
ລ່ັງເລໃຈເໝືອນດ່ັງເຮົາໄດ້ຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ (12:11).   ຄວາມຫວັງຂອງຄຣສິະຕຽນນ້ັນບ່ໍເປັນພຽງ
ຄວາມປາຖນາເທ່ົານ້ັນ;  ແຕ່ມັນແມ່ນການໝ້ັນໃຈໃນອະນາຄົດເພາະອົງພຣະຄຣິດໄດ້ກະທໍາເພ່ືອຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ.  
ໃນເມ່ືອພວກເຮົາຕ້ັງໃຈໃນຄວາມຫວັງ ພວກເຮົາກ ໍມ ີຄວາມຍິນດີ.     ແຕ່ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າການທ່ີພວກເຮົາມີ
ຄວາມຫວັງຢ່າງນ້ີບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວດິປາສຈາກບັນຫາ.     ໃນເມ່ືອມີບັນຫາເຂ້ົາມາໃນຊີວິດແລ້ວ 
ພວກເຮົາຕ້ອງອົດທົນດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານ (12:12). ອາຈານໂປໂລຮູ້ຈັກດີວ່າພວກເຮົາມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍແຕ່ລະວັນຈົນບ່ໍເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີເວລາອ້ອນວອນເລີຍ ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍສັດຊ່ືກັບຄວາມສໍາ
ພັນກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ. 
      ສມັຍຂອງອາຈານໂປໂລນ້ັນບ່ໍມີອົງການຣັຖບານຊ່ອຍເຫລືອປະຊາຊົນ.  ຄົນທຸກຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂາຍສ່ິງ
ຂອງທ່ີຕົນມີ-ບາງຄ້ັງເຂົາຂາຍເສຣພີາບຫລືສິດທິ.  ຄຣິສະຕຽນຜູ້ມີອາຫານການກິນພຽງພໍຍອມແບ່ງປັນໃຫ້
ຄົນທຸກຍາກເພ່ືອໃຫ້ທຸກຄົນມີເວລາຮັບໃຊ້ແທນທ່ີຈະເປັນຫ່ວງນໍາແຕ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຮ່າງກາຍ 
(12:13). 
              ການຮັບຕ້ອນແຂກບ່ໍແມ່ນເຊີນເອົາສອງສາມຄົນມາກິນເຂ້ົາໃນບ້ານ, ຜູ້ຄົນທ່ີທ່ອງທ່ຽວໄປມາສາ
ມາດມາພັກເຊົານໍາ.     ຄົນທ່ີເຊ່ືອຜູ້ມີຄວາມຍິນດີເປີດບ້ານຂອງຕົນຮັບຕ້ອນແຂກຕ່າງເມືອງມາພັກເຊົານໍາ
ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມປອດພັຍ     ແລະຕຽມອາຫານຮັບຕ້ອນ.  ຖ້າວ່າຄົນເດີນທາງໄປນ້ັນເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະ
ເຢຊເູຈ້ົາຂອງບ້ານກໍໃຊ້ໂອກາດນ້ັນສ້າງຄວາມສັມພັນເພ່ືອໜູນໃຈ ແຕ່ຖ້າຜູ້ເດີນທາງນ້ັນຍັງບ່ໍທັນເຊ່ືອໃນອົງ 
ພຣະເຢຊູກໍເປັນໂອກາດດີທ່ີສຸດທ່ີຈະແບ່ງປັນຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດດ້ວຍມີຈິດໃຈຮັບຕ້ອນດ້ວຍຄວາມ
ຍິນດີ. 
 

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 



 22

           ການຈະນໍາເອົາຄົນອ່ືນມາເປັນສາວົກນ້ີບ່ໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນເອງ   ເຣ່ືອງນ້ີເກີດຂ້ຶນກໍເພາະມີການຝຶກຫັດຢູ່
ເບ້ືອງຫລັງຫລືສ່ວນຕົວ,     ພວກເຮົາສາມາດນໍາເອົາຄົນອ່ືນມາເປັນສາວົກໄດ້ຍ້ອນຊ່ອຍເຫລືອຄວາມຕ້ອງ
ການດ້ານຮ່າງກາຍຂອງຄົນອ່ືນ.    ຄວາມ ສາມັກຄີທັມເປັນຫົນທາງທ່ີໃຊ້ເພ່ືອແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ແລະປະສົບ
ການ ແລະໜູນໃຈຄົນທ່ີເຊືອ່ດ້ວຍກັນ.      ໃນເຣ່ືອງການຮັບແລະການໃຫ້ນ້ີພວກເຮົາຍັງມີຫລາຍສ່ິງທ່ີຕ້ອງ
ຮຽນຮູ້-ແລະກ ໍມີຫລາຍຢ່າງທ່ີຈະຕ້ອງສອນຄືກັນ.  ຈໍາໄວ້ວາ່ການສາມັກຄີທັມຂອງຄຣິສະຕຽນສາມາດຖືທໍາ
ລາຍໄດ້ເມ່ືອມີຄົນອວດຕົວໃນກຸ່ມ;  ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນສ້າງຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນດ້ວຍ  ຖ່ອມຕົວແລະ
ຈິງໃຈ.     ເໝືອນກັບພວກເຮົາໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ເພ່ືອເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງ   
ພຣະຄຣິດ,    ພວກເຮົາມີສິດທິແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບເພ່ືອສ້າງຄວາມຮັກແລະຄວາມສັມພັນດີກັບຄົນໃນ
ຄອບຄົວຂອງອົງພຣະຄຣິດເຈ້ົາ. 
  

ຄໍາຖາມ 
 

7. ການມີຄົນແຕກຕ່າງກັນໃນຄຣິສຕະຈັກສມັຍເດີມນ້ັນເຮັດໃຫ້ມີພລັງ ຫລ ືເຮັດໃຫ້ອ່ອນແຮງບ່ໍ? ເປັນ
ຫຍັງ? 

8. ທ່ານຢາກເວ້ົາບັນຫາເຣືອ່ງຈິດວິນຍານໃນຫ້ອງຮຽນ ຫລືໃນໂຕະກິນເຂ້ົາ?  ໃນສະພາບໃດທ່ານຮູ້
ສຶກສະບາຍໃຈໃນການແບ່ງປັນຄວາມເຊືອ່ຂອງທ່ານ? 

9. ວິທີໃດທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີຄ້ົນພົບເພ່ືອທ່ານຈະບ່ໍມີຄວາມອວດຕົວໃນຊີວດິ? 
10. ຂອງພຣະຣາຊທານອັນໃດທ່ີທ່ານເຫັນວ່າໃຊ້ເປັນປໂຍດໄດ້ງາ່ຍແລະດີທ່ີສຸດ? 
11. ວິທີໃດທ່ານຝຶກຫັດໃນຊີວິດໃຫ້ມີຄວາມຮັກແທ້ຈິງ?  ແລະວິທີໃດທ່ານຫລີກຈາກຄວາມຮັກປອມ? 

 
ຄອຍໂນນຽນ ແມ່ນພາສາກຣ ີກທ່ີມີຄວາມໝາຍວາ່ ສາມ ັກຄີທັມ. 
 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທີ 6 
ຄວາມຮກັ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ສຸພາສິດ 17:17; 1 ໂຢຮັນ 4:7-21 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ສຸພາສິດ 17:17; 1 ໂຢຮັນ 4:7-21 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພວກສາວົກໄດ້ຮັກກັນແລະກັນກໍເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງທ່ີ

ດີແລະກ ໍຍັງເປັນຄໍາສ່ັງຂອງອົງພຣະເຢຊອີູກ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ມີອັນໃດບ່ໍເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຕິດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາຄືໃຫ້ມີ

ຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນອ່ືນ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດຂາດວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍ

ຄົນອ່ືນໃນອາທິດໜ້ານ້ີເພາະມັນເປັນຜົນສະທ້ອນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້
ຮັບຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 

 

ບົດນໍາ 
         ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນການໄດ້ຮັບຄວາມຮັກຈາກຄົນອ່ືນ; ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນການ
ຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດຂາດເພ່ືອຈະຊ່ອຍຄົນອ່ືນເໜືອຄວາມຕ້ອນການຂອງຕົນເອງ. 
        ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາເປັນນັກສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທຍາລັຍ ໃນຕອນຣະດູຮ້ອນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສມັກໄປຮັບໃຊ້.  
ຂ້າພະເຈ້ົາມີໂອກາດສອນເດັກນ້ອຍ ແລະໄດ້ພາພວກເຂົາຮ້ອງເພງທ່ີມີຊ່ືວ່າ, ìຄວາມຮັກແມ່ນທຸງຊາດທ່ີປິວ
ຢູ່ສູງເທິງຕຶກໃຫຍ່ພາຍໃນຈິດໃຈຂອງຂ້າ...ເຈ້ົາຊີວິດໄດ້ຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນ.î ຂ້າພະເຈ້ົາມີໂອກາດໄດ້ອະທິບາຍເຖິງ
ເບ້ືອງຫລັງຂອງເພງນ້ັນສູ່ເດັກນ້ອຍຟັງວ່າ: ໃນປະເທດອັງກິດ ມີທຸງໃຫຍ່ເປັນພິເສດໄດ້ປັກສູງແລະປິວຢູ່ເທິງ
ພຣະຣາຊວັງຊ່ຶງບອກວ່າເຈ້ົາຊີວິດແລະມະເຫສີໄດ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນເພ່ືອໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ອ້ອມນ້ັນຮູ້ວ່າເຊ້ືອກະສັດໄດ້ຢູ່
ໃນຖ້າມກາງພວກເຂົາ. 
      ໃນທໍານອງດຽວກັນ ຄວາມຮັກຕ້ອງຢູ່ໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເພ່ືອເປັນຫລັກຖານວ່າເຈ້ົາຊີວດິຂອງເຈ້ົາຊີ
ວິດໄດ້ຢູ່ໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ.  ຕົວຢ່າງອັນນ້ີອາດເປັນການເຂ້ົາໃຈຍາກສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ສ່ວນຂ້າພະເຈ້ົາ
ເປັນຜູ້ສອນນ້ັນບ່ໍສາມາດຫລົງລືມໄດ້ເລີຍ.  ເຮັດແນວໃດເພ່ືອຄົນອ່ືນຈະໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຢູ່ໃນຊີ
ວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຖ້າທຸງແຫ່ງຄວາມຮັກນ້ັນບ່ໍໄດ້ປິວເພ່ືອເປັນຫລັກຖານ?  ດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ົງໃຫ້ທຸງນ້ັນປິວສູງຂ້ຶນ
ເທິງຟ້າ ເພ່ືອໃຫ້ຄົນທັງໂລກໄດ້ຮູ້ວ່າເຈ້ົາຊີວິດຂອງເຈ້ົາຊີວດິໄດ້ສະຖິດໃນທ່ີນ້ັນ. 
      

1.  ຄວາມຮັກຕໍ່ເພື່ອນ: (ສຸພາສິດ 17:17) 
ໃນຂ້ໍນ້ີແມ່ນຂ້ໍນ່ຶງໃນຈໍານວນຫລາຍບ່ອນທ່ີເວ້ົາເຖິງຄວາມຕ່ໍຮັກເພ່ືອນ.  ໃນພາສາເຮັບເຣີແລ້ວຄໍາເວ້ົາ

ວ່າຮັກນ້ີໝາຍເຖິງການຕິດພັນແລະຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນ.   ໃນພາສາອັງກິດຄໍາເວ້ົາວ່າຮັກນ້ັນໄດ້ຢູ່ໃນພຣະຄັມພີ
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ເດີມໃນຫລາຍສະພາບການເຊັນ່: ຮັກ ລູກເຕ້ົາ,  ຮັກຜົວເມັຽ,   ຮັກອາຫານການກິນ, ຮັກເງິນຄໍາ, ຮັກຄວາມ
ຈິງ, ແລະຮັກພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ຄວາມຮັກນ້ີແມ່ນເອົາໃຊ້ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຕ່ໍປະຊາກອນ ແລະຄົນຂອງພຣະອົງຄວນຈະມີຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະອົງເໝືອນກັນ. 

  ມັນເປັນສ່ິງງ່າຍຈະຮັກຄົນທ່ີຮັກເຮົາ ແຕ່ຈະຮັກຄົນບ່ໍເປັນຕາໜ້າຮັກຄົງເປັນການຍາກ.  ຄວາມຮັກນ້ັນ
ເປັນສ່ິງວັດແທກການເປັນເພ່ືອນ ການເປັນເພ່ືອນທ່ີດີນ້ັນບ່ໍແມ່ນເລືອກຮັກເປັນຍາມຫລືເວລາສະດວກເທ່ົາ
ນ້ັນ.  ການທ່ີຈະສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍເພ່ືອນຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມສໍາເຣັດອາດເປັນການຍາກຄືກັນເພາະຄວາມຄຶດ
ອິດສາອາດເຂ້ົາມາໃນສມອງກໍໄດ້. ແຕ່ເພ່ືອນທ່ີແທ້ຈິງນ້ັນຍ່ອມມີຄວາມຮັກສເມີບ່ໍວ່າໃນຍາມເປັນທຸກຫລືສ
ນ ກຸສຸກສະບາຍ ຍາມຍິນດີຫລືຍາມໂສກເສ້ົາ. 

   ຄໍາເວ້ົາວ່າ ìອ້າຍນ້ອງî ເປັນສ່ິງກົງກັນຂ້າມຫລ ເືປັນສ່ິງເພ້ີມເຖິງການເປັນເພ່ືອນ?  ແນ່ນອນການເປັນ
ເພ່ືອນນ້ັນກໍເປັນເໝືອນຄົນໃນຄອບຄົວດຽວກັນ.  ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມການເປັນເພ່ືອນນ້ັນບ່ໍແມ່ນຍາມດີເທ່ົາ
ນ້ັນ ແຕ່ໃນຍາມລໍາບາກດ້ວຍ. 

  

2. ຄວາມຮັກຈາກພຣະເຈົາ້: (1 ໂຢຮັນ 4:7-12) 
       ຄໍາສ່ັງໃນປ້ຶມໂຢຮັນນ້ີເພ່ິນໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຜູ້ອ່ານທັງຫລາຍຮັກກັນແລະກັນ, ເພາະເພ່ິນໄດ້ອ້າງເຖິງຖ້ອຍຄໍາ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນ (ໂຢຮັນ 15:1-2).   ພຣະເຈ້ົາກົກເຫງົາ້ຂອງຄວາມຮັກແລະຄວາມຮັກຢ່າງນ້ີຄວນເປັນ
ສ່ິງໜູນໃຫ້ພວກເຮົາຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ. ຄວາມຮັກຢ່າງນ້ີເປັນແບບຢ່າງບອກວ່າພວກເຮົາໄດ້ບັງເກິດມາໃໝ່ 
ແລະກໍໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນຄວາມຮູ້ໃນພຣະເຈ້ົາ.  ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງຂ້ໍ 7 ສາມາດເຮັດຄົນເຂ້ົາໃຈຍາກ;  ໂຢຮັນ
ບ່ໍໄດ້ເວ້ົາວ່າຄົນທ່ີມີຄວາມຮັກຢ່າງນ້ີແມ່ນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ເພາະພວກເຮົາຖືກສ້າງຂ້ຶນມາຕາມພຣະລັກ 
ສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ   ແລະພວກເຮົາສາມາດຮູ້ຈັກຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງໄດ້.  ບາງເທ່ືອທ່ານຮູ້ຈັກຄົນທ່ີບ່ໍ
ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາຊຶງ່ພວກເຂົາເຈ້ົາເປັນຄົນດີແລະມີຄວາມຮັກ.    ແຕ່ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າຄວາມຮັກຂອງມະນຸດ 
ຍ່ອມມີຂອບເຂດ;  ມັດອາດເປັນຄວາມຮັກທ່ີຢາກໄດ້ຜົນປໂຍດເທ່ົານ້ັນ.    ສ່ວນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ
ມີຂອບເຂດ ຫລືພົມແດນ ເພາະມັນເປັນຄວາມຮັກອັນອ ມັະຕະຊ່ຶງບ່ໍຕ້ອງການສ່ິງໃດຕອບແທນ. 
       ຖ້າວ່າຄົນນ່ຶງຄົນໃດບ່ໍສາມາດມອບຄວາມຮັກເໝືອນພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຕ່ໍຄົນອ່ືນ ໝາຍຄວາມວ່າຄົນນ້ັນຍັງ 
ບ່ໍທັນຮູ້ຈັກັບພຣະເຈ້ົາເທ່ືອ (4:8). ການຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົານ້ັນໄດ້ປ່ຽນຄວາມຄຶດແລະການກະທໍາຂອງພວກ
ເຮົາ.     ໃນເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ    ແລະຮູ້ຈັກພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ
ແລ້ວ ພວກເຮົາກໍມີຄວາມຢາກເປັນເໝືອນພຣະອົງຍ່ິງຂ້ຶນ.     ຄົນໃດທ່ີບ່ໍມີປະສົບການຢ່າງນ້ັນກໍບ່ໍສາມາດ
ເປັນຜົນສະທ້ອນໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
     ບາງຄົນມະນຸດເຮົາໄດ້ປ່ຽນແປງພຣະຄ າໍຂອງພຣະເຈ້ົາເຊັ ່ນ: ìພຣະເຈ້ົາເປັນຄວາມຮັກî (4:8) ເຂົາປ່ຽນ
ເປັນ ìຄວາມຮັກເປັນພຣະເຈ້ົາ.î      ຄວາມເວ້ົາສອງປໂຍກນ້ັນບ່ໍໄດ້ມີຄວາມໝາຍຄືກັນເລີຍ.    ຄວາມຮັກ
ເປັນພາກສ່ວນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາໃນສ່ວນເລ ິກຂອງພຣະເຈ້ົາກໍເຕັມເປັນດ້ວຍຄວາມຮັກ. ຄວາມ
ຮັກເຮັດໃຫ້ທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງກະທໍານ້ັນເປັນຮູບມີສີສັນ.  ແຕ່ກົງກັນຂ້າມເຖິງແມ່ນຄວາມຮັກນ້ັນຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີ 
ສຸດກໍຍັງບ່ໍສາມາດກາຍເປັນສ່ິງທ່ີພວກເຮົານະມັສການໄດ້. 



 25

         ໃນຂ້ໍທີ 9 ສາມາດເປັນຄູ່ຄຽງກັບໂຢຮັນ 3:16.  ໃຈຄວາມສໍາຄັນທັງສອງຂ້ໍນ້ີບອກວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກ
ພວກເຮົາ      ພຣະອົງໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງເພ່ືອພວກເຮົາຈະມີຊວິີດໂດຍທາງພຣະອົງ.  
ໝາຍເຫດໃນໂຢຮັນ 3:16, ພຣະເຈ້ົາຊງົຮັກ ìໂລກî ໃນ 1 ໂຢຮັນ 4:9, ພຣະເຈົ້າໄດ ້   ìສະແດງຄວາມຮັກ
ຂອງພຣະອົງໃນຖ້າມກາງພວກເຮົາ.î    ທັງສອງປໂຍດນ້ີ  ບ່ໍໄດ້ມີຄວາມໝາຍຕ່າງກັນ:   ພຣະເຈ້ົາສາມາດ
ສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕ່ໍໂລກນ້ີໂດຍຜ່ານບຸດຍິງບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງໝາຍເຖິງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນ. 
      ໂຢຮັນໄດ້ເຕືອນຜູ້ອ່ານໃນຂ້ໍ 10 ວ່າ ຄວາມຮັກນ້ັນບ່ໍໄດ້ເລ້ີມຈາກພວກເຮົາເລີຍ.  ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຮ້ອງຂໍ
ຢາກໃຫ້ພຣະອົງ ອ່ືນຜູ້ຫລ່ັງເລໃຈມອບຄວາມຮັກໃຫ້ພວກເຮົາ. ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາແມ່ນພຣະເຈ້ົາຜູ້ປະ
ທານຄວາມຮັກໃຫ້ພວກເຮົາກ່ອນ ພວກເຮົາຈ ຶ ່ງໄດ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ.  ຄວາຈິງແລ້ວພຣະຄັມພີໄດ້ບອກພວກ
ເຮົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ     ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຮັດອັນໃດເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຄວາມຮັກຈາກພຣະອົງ ພວກເຮົາບ່ໍສົມ
ຄວນໄດ້ຮັບສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດເພ່ືອພວກເຮົາເລີຍ. 
         ທາງທ່ີເຫັນໄດ້ງ່າຍທ່ີວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕ່ໍພວກເຮົານ້ັນແມ່ນການທ່ີພຣະ
ອົງໄດ້ຈັດຫາທາງໃຫ້ພວກເຮົາຄືນດີກັບພຣະອົງໂດຍສ່ິງທ່ີພຣະບຸດຂອງພຣະອົງໄດ້ຖວາຍ.  ຄວາມຮັກຂອງ
ມະນຸດເຮົາອາດຈືດຈາງໄປໄດ້ຖ້າທຽບກັບຄວາມຮັກອັນອັມະຕະຂອງພຣະອົງ.  ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມໃຫ້ພວກ
ເຮົາສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍອ້າຍນ້ອງເໝືອນອົງພຣະເຢຊຄູຣິດໄດ້ກະທໍາ (4:11).  ສິດທິທ່ີເປັນບຸດຍິງບຸດຊາຍ
ຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນແມ່ນສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕ່ໍຄົນອ່ືນ     ເພາະພຣະອົງໄດ້ສະຖິດຢູ່ນໍາພວກເຮົາ 
ແລະຄົນອ່ືນຄວນເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 

 

3. ຈົ່ງຮັກຄົນອື່ນເພາະພຣະເຈົາ້: (1 ໂຢຮັນ 4:13-21) 
         ການທ່ີມີຄວາມຮັກຢູ່ໃນຊວິີດນ້ັນແມ່ນສັນຍາລັກອັນນ່ຶງທ່ີບອກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ໃນຊີວິດຂອງ
ພວກເຮົາແລະພວກເຮົາໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ກັບອົງພຣະຄຣດິ (4:13).    ໃນເມ່ືອອົງພຣະຄຣິດໃຫ້ພລັງ ພວກເຮົາກໍ 
ສາມາດເປັນພະຍານໄດ້ເຖິງເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ.  ອີກຄ້ັງນ່ຶງພວກເຮົາສາມາດເວົາ້ເໝືອນໂຢຮັນ 3:16 ໃນ 1 
ໂຢຮັນ 4:14 ຄືອົງພຣະບິດາໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດອົງດຽວມາເປັນ ìພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຂອງໂລກ.î 
     ໃນຕອນຕ້ົນຂອງໂຢຮັນ ບົດ 4, ໂຢຮັນໄດ້ເວ້ົາເຖິງຜູ້ປະກາດປອມ ìວິນຍານຂອງຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣດິî (4:3) 
ແລະໃນວິທີໃດພວກເຮົາຈ່ຶງຈະຮູ້ໄດ້       ຜູ້ທ່ີຍອມຮັບວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ມາບັງເກີດເປັນເນ້ືອໜັງກໍຄືຜູ້ເວ້ົາ
ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ຂ້ໍ 15,ແລະຜູ້ໃດຮັບຮູ້ວາ່ພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍມ ີສິດທິໃນພຣະ
ເຈ້ົາ.   ອາຈານໂປໂລໄດ້ບອກອີກວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແທ້ຈິງສາມາດເວົາ້ໄດ້ວ່າພຣະເຢຊູຊງົເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
(1 ກຣທ 12:3).  ບໍແ່ມ່ນເວົາ້ຈາກຄວາມສລາດເທ່ົານ້ັນ; ການທ່ີເວ້ົາວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ    ແລະເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນມີຄວາມໝາຍວາ່ ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ
ຟັງ.   ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບການກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ ແລະກໍອາສັຍເພ່ິງພາພຣະອົງ. (1 ໂຢຮັນ 4:16). 
     ເພາະວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຕັມລ້ົນໃນພວກເຮົາ, ສ່ວນພວກເຮົາທີມີຊວິີດເໝືອນອົງພຣະເຢຊູ
ນ້ັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໂລກຮູ້ຈັກ.  ໃນເອເຟໂຊ 5:1 ບອກພວກເຮົາໃຫ້ເອົາຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຈະສະແດງ
ຄວາມຮັກ.    ຍ້ອນສິງ່ນ້ີແຫລະພວກເຮົາຈະບ່ໍຖືກຕັດສິນໃນວນັສຸດທ້າຍ.  ແຕ່ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າພວກເຮົາບ່ໍຖືກ
ຕັດສິນນ້ັນກໍເພາະອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ. (1 ໂຢຮັນ 4:17). 
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      ພວກເຮົາຄວນມີຄວາມຢ້ານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຄືຢໍາເກງ ແລະນັບຖືຢ່າງສຸດໃຈ.  ບ່ໍແມ່ນພວກເຮົາ
ຢ້ານວ່າພຣະອົງຈະລົງໂທດ ແຕ່ຮູ້ວ່າພຣະອົງຈະປະທານຂອງປະເສີດແກ່ພວກເຮົາ.         ຄວາມຢ້ານແລະ
ຄວາມຮັກບ່ໍສາມາດຢູ່ໃນຫົວໃຈອັນດຽວກັນໄດ້.  ຄວາມຈິງແລ້ວຄວາມຮັກຂັບໄລ່ຄວາມຢ້ານ (4:18).  ຖ້າ
ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຮັກເຮົາແທ້ ພວກເຮົາກໍບ່ໍຢ້ານຄົນນ້ັນວາ່ຄົນນ້ັນຈະເຮັດຫຍັງກັບເຮົາ.    ຖ້າພວກ
ເຮົາຮັກຄົນໃດຄົນນ່ຶງພວກເຮົາກໍບ່ໍຢ້ານວ່າຄົນນ້ັນຈະເຮັດຫຍັງກັບເຮົາ ເພາະພວກເຮົາຫວັງດີຈາກຈິດໃຈ. 
         ໃນຂ້ໍ 19, ໂຢຮັນໄດ້ບອກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນແຫ່ງຄວາມຮັກໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊືອ່.  ພວກເຮົາຮັກ   
ພຣະອົງນ້ັນກໍເພາະເປັນການຕອບສະໜອງຕ່ໍພຣະອົງເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ.  ໝາຍເຫດ: ການຕອບສນອງນ້ັນບ່ໍແມ່ນ
ວ່າຮັກຕ່ໍຄົນທ່ີມີຄວາມຮັກພວກເຮົາ, ແຕ່ຈ່ົງຮັກຜູ້ທ່ີບ່ໍສາມາດຮັກພວກເຮົາຄືນໄດ້.    ນ້ີເປັນສ່ິງວັດແທກເຖິງ
ຄວາມຮັກວ່າຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນຈິງຫລ ບ່ໍື.      ມີຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະກຽດຊງັ
ຄົນອ່ືນນ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີໄປນໍາກັນບ່ໍໄດ້ເດັດຂາດ (4:20).     ເພາະພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຫັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ກັບຕາ 
ແລະມັນເປັນໄປບ່ໍໄດ້ທ່ີຈະມີຄົນໃດອ້າງວ າ່ຕົນເອງຮັກພຣະເຈ້ົາ  ແລະຍັງກຽດຊັງຄົນອ ື ່ນທ່ີເຮົາສາມາດເຫັນ
ແລະຈັບບາຍໄດ້. ມັນເປັນການຍາກທ່ີຈະມີຄວາມຮັກປອມຕ່ໍຄົນອ່ືນເພາະພວກເຂົາກໍຈະເຫັນຄວາມຈິງໃນ
ວັນໃດວັນນ່ຶງໄດ້.  ໂຢຮັນໄດ້ໃຫ້ເຫັນສ່ິງທ່ີໃຫຍ່ກວ່ານ້ີຄື ເພ່ິນໄດ້ເຕືອນຜູ້ອ່ານທັງຫລາຍໃຫ້ຮັກກັນແລະກັນ
(4:21). 
 

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 
 
        ຄວາມຮັກເປັນພ້ືນຖານຂອງອຸປະນິດສັຍຂອງພວກສາວົກ.  ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເອົາຄວາມຮັກແທ້ 
ມາປະກອບໃຊ້ ທ ຸກຢ່າງທ່ີເຮົາປະຕິບັດນ້ັນກໍບ່ໍມີຄວາມໝາຍອັນໃດ   ແລະນໍາພວກເຮົາໃຫ ເ້ປັນຄົນອວດຕົວ 
ແທນທ່ີຈະເປັນຄົນທ່ີຈະເຣີນຂ້ຶນໃນ ພຣະເຈ້ົາ.     ຄວາມຮັກບ່ໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນຈາກສ່ິງແວດລ້ອມ;  ພວກເຮົາສາ
ມາດມີຄວາມຮັກໃນຍາມລໍາບາກ. ເໝືອນກັບພຣະເຈ້ົາເມ່ືອພວກເຮົາບ່ໍເປັນຕາຮັກ-ເປັນຄົນຜິດບາບ ຫລືບ່ໍ
ໜ້າຮັກ   ພຣະອົງກໍຍັງຮັກພວກເຮົາສເມີ.  ດ່ັງນ້ັນ, ໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນອ່ືນທັງຜູ້ສາມາດຫລືບ່ໍສາ
ມາດຕອບແທນ.     ຄວາມຮັກນ້ັນອອກມາຈາກຄວາມປາຖນາບ່ໍແມ່ນອອຈາກຄວາມຮູ້ສຶກ.  ພຣະເຈ້ົາເປັນ
ກົກເຫງ້ົາຂອງຄວາມຮັກທ່ີພວກເຮົາຄວນເອົາເປັນຕົວຢ່າງ. 
  

ຄໍາຖາມ 
12. ບອກເຖິງຕອນທ່ີເພ່ືອນໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກແທ້ຕ່ໍທ່ານມີບ່ໍ? 
13. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ິງບ່ໍສາມາດສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນອ່ືນໄດ້? 
14. ໃນສະພາບໃດທ່ີພວກເຮົາສາມາດສະແດງຄວາມຮັກໄດ້ດີກວ່າ ໃນຕອນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເຣັດ ຫລືເວ

ລາຫລ້ົມຈົມ?  ເປັນຫຍັງ? 
15. ແມ່ນຫຍັງເປັນສັນຍາລັກສະແດງເຖິງຄວາມຮັກແທ້?  ທ່ານຈະສ້າງອຸປະນິດສັຍທີ ີ ່ມີຄວາມຮັກແທ້

ໄດ້ຢ່າງໃດ? 
             ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ7 
ການເຊືອ່ຟງັ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ 1 ຊາມເູອນ 15: 1-35 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ 1 ຊາມູເອນ 15: 1-35 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພວກສາວົກໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບຖ້ວນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ຂ້ອຍໄດ້ເຊືອ່ຟັງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບຖ້ວນບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອຈະໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນທຸກກໍຣະນີຂອງຊວິີດ. 
 

ຄໍານາໍ 
ການເຊືອ່ຟັງບາງສ່ວນ ຫລືການເຊືອ່ຟັງແບບມີຂ້ໍແມ້ບ່ໍແມ່ນການເຊ່ືອຟັງຢ່າງແທ້ຈິງ. ພຣະເຈ້ົາຊົງຕ້ອງການ
ໃຫ້ພວກເຮົາເຊ່ືອຟັງພຣະອົງຈົນໝົດໃຈ ແລະໃຫ້ພວກເຮົາເຊ່ືອຟັງພຣະດໍາຣດັສ່ັງຂອງພຣະອົງ. 
 
ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍບ່ໍມັກໃຫ້ຄົນອ່ືນບອກໃຫ້ເຮັດນ້ັນເຮັດນ້ີ   ເຖິງວ່າການເຮັດສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນຈະເປັນປໂຍດ
ແກ່ເຮົາເອງ. ບາງຄ້ັງພວກເຮົາກໍພາກັນເຮັດໃນທໍານອງດຽວກັນກັບພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈ້ົາ;     ພວກເຮົາ
ອາດຈະຄິດວ່າຕົວເອງຮູ້ວິທີດີກວ່າໃນການເຮັດພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງໃຫ້ສໍາເຣັດ. ຊາອູນຜູ້ເປັນກະສັດຄົນ
ທໍາອິດຂອງອິສຣາເອັນກໍໄດ້ຕົກຢ່ ໃູນສະພາບເຊ່ັນນ້ັນ. 
 

1. ການປະພດຶແບບບໍເ່ຊືອ່ຟງັ: (1 ຊາມເູອນ 15:1-9) 
ປະຊາຊນົອິສຣາເອັນໄດ້ຖືກປົກຄອງໂດຍພວກຜູ້ປົກຄອງມາຫລາຍປີ;    ແຕ່ໃນຕອນນ້ີພວກເຂົາໄດ້ຂໍໃຫ້ຜູ້
ປະກາດພຣະທັມ ຊາມູເອນຈ່ົງຂໍກະສັດຈາກພຣະເຈ້ົາສໍາລັບພວກຕົນ.     ຊາມູເອນພຍາຍາມຕັກເຕືອນວ່າ
ພວກເຂົາຈະຜິດຫວັງໃນການມີກະສັດ,ແຕ່ປະຊາຊນົໄດ້ພາກັນຢາກໄດ້ ເພາະປະເທດໃກ້ຄຽງຕ່າງກໍມີກະສັດ
ປົກຄອງຂອງໃຜລາວ.   ພຣະເຈ້ົາຊົງບັນຊາໃຫ້ຊາມູເອນໄປຫົດສົງຊາອູນໃຫ້ເປັນກະສັດຄົນທໍາອິດຂອງອິສ 
ຣາເອນ.      ກະສັດຊາອູນເປັນຄົນກ້າຫານ ແລະໄດ້ຊະນະສົງຄາມຫລາຍເທ່ືອ ແຕ່ທ່ານເປັນຄົນທະນົງຕົວ
ແລະໃຊ້ອາລົມ.      ຊາອູນເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະດໍາຣັດສ່ັງ ເມ່ືອລາວໄດ້ເຮັດພິທີ ìຖວາຍບູຊາຕາມທ່ີຕົນຮູ້ສຶກî (1 
ຊມອ 13:12) ໂດຍທ່ີລາວເອງບ່ໍມີສິດໃນເຣ່ືອງນ້ີ; ກະສັດຊາອູນໄດ້ກາຍເປັນຄົນບ່ໍເຊ່ືອຟັງແຕ່ນ້ັນມາ. 
 
ພຣະທັມໃນມ້ືນ້ີເວ້ົາເຖິງຄວາມຜິດພາດໃນການເປັນກະສັດຂອງຊາອູນ.   ຜ່ານທາງຊາມູເອນ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້
ສ່ັງໃຫ້ກະສັດຊາ ອູນໄປເຮັດພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງທ່ີໄດ້ໃຫ້ໄວ້ໃນສມັຍຂອງໂມເຊ (ອພຍ 17: 15-16).  
ຊາວອາມາເຫລັກໄດ້ຕ່ໍຕ້ານຊາວອິສຣາເອນສມັຍອອກເດີນທາງມາຈາກປະເທດເອຢິບ ແລະພວກເຂົາຍັງ
ສືບຕ່ໍໃນການລົບກວນຊາວອິສຣາເອນທ່ີອາສັຍຢ່ ູໃກ້ພວກເຂົາ.      ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງໃຫ້ຊາອູນໄປໂຈມຕີ
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ທໍາລາຍຊາວອາມາເຫລັກໂດຍບ່ໍໃຫ້ມີສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງເຫລືອຢ່  ູເພ່ືອພຣະສັນ ຍາທ່ີໄດ້ຊົງໃຫ້ໄວ້ກັບຊາວອິສຣາ
ເອດຈະໄດ້ສໍາເຣດັ (1 ຊມອ 15:3).  
 
ກະສັດຊາອູນໄດ້ເຕ້ົາໂຮມທະຫານຂອງຕົນແລະໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງເມືອງອາມາເຫລັກ;     ຊາອູນໄດ້ສ່ົງຄໍາ
ເຕືອນໄປບອກຊາວເກນິດໃຫ້ອອກໜີຈາກຊາວອາມາເຫລັກກ່ອນການໂຈມຕີ ເພາະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດການ 
ດີກັບຊາວອິສຣາເອນ.  ຫລັງຈາກນ້ັນ, ກອງທັບຂອງກະສັດຊາອູນໄດ້ບຸກໂຈມຕີແລະເອົາຊະນາຊາວອາມາ
ເຫລັກ;     ຊາອູນໄດ້  ìຈັບເຈ້ົາອາກາກະສັດຂອງອາມາເຫລັກໄດ້ທັງເປັນແລະໄດ້ຂ້າປະຊາຊນົທັງໝົດຖ້ິມ. 
ແຕ່ກະສັດຊາອູນແລະທະຫານຂອງເພ່ິນປ່ອຍໃຫ້ເຈ້ົາອາກາມີຊີວດິຢ່ ທັູງບ່ໍໄດ້ຂ້າແກະ   ແລະງົວໂຕຕ້ ຍຸພີດີ 
ພ້ອມດ້ວຍລູກງວົÖî (1 ຊມອ 15: 8-9).  
 
ການຮັກສາຊີວດິຂອງສັດທ່ີຕ້ ຍຸງາມໄວ້ອາດຈະເປັນເຣືອ່ງທ່ີພໍເຂ້ົາໄຈໄດ້,  ແຕ່ເປັນຫຍັງກະສັດຊາອູນຈ່ຶງຮັກ 
ສາຊີວິດຂອງກະ ສັດທ່ີເປັນສັດຕຣູ?      ບາງທ່ີຊາອູນອາດຈະເກີດຄວາມສົງສານກະສັດຄືກັນ, ບາງທີອາດ
ຈະຫວັງເອົາສິນບົນ, ຫລືບາງທີອາດຈະຮັກສາໄວ້ເພ່ືອເປັນຍຸທວິທີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ກະສັດຊາອູນບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອ
ຟັງພຣະດໍາຣດັສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາທັງໝົດ. 
 

2. ການບໍເ່ຊືອ່ຟງັແບບຂາດເຫດຜນົ: (1 ຊາມເູອນ 15:10-23) 
ພຣະເຈ້ົາຊົງບອກຊາມູເອນວາ່ກະສັດຊາອູນບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ.  ພຣະອົງຊົງເສັຍໃຈຫລາຍທ່ີ
ໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງຊາອູນໃຫ້ເປັນກະສັດ.   ຊາມູເອນກໍໃຈຮ້າຍດ້ວຍເພາະທ່ານໄດ້ໃຊ້ເວລາກັບຊາອູນເພ່ືອຢາກໃຫ້
ເຂົາໄດ້ສໍາເຣັດໃນການເປັນກະສັດ (1 ຊມອ 15: 11).   ຊາມູເອນບ່ໍໄດ້ລໍຖ້າແລະມ້ືຕ່ໍມາທ່ານໄດ້ອອກເດີນ 
ທາງໄປພົບກະສັດຊາອູນແຕ່ເຊ້ົາໆ; ຊາມູເອນບ່ໍໄດ້ພົບກະສັດຊາອູນເພາະລາວໄດ້ເຄ່ືອນກອງທະຫານອອກ
ໄປທ່ີເມືອງກິນການ.  
 
ເມ່ືອຊາມູເອນໄປຮອດເມືອງກິນການ,         ກະສັດຊາອູນກໍໄດ້ສແດງຄວາມນັບຖືຕ່ໍເພ່ິນແລະໄດ້ລາຍງານ
ຄວາມສໍາເຣັດໃນກິຈ ການທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງມອບໃຫ້ເຮັດ.    ແຕ່ສຽງງົວແລະສຽງແກະຮ້ອງເປັນພຍານເຖິງ
ການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂອງກະສັດຊາອູນ.      ເວລາຊາມູເອນທວງຖາມເຖິງທ່ີມາຂອງສັດເຫລ່ົານ້ັນກະສັດຊາອູນກໍ
ຕອບວາ່ຄົນຂອງເຂົາໄດ້ເອົາມາຈາກຊາວອາມາເຫລັກ  ເພ່ືອມາເປັນເຄ່ືອງບູຊາຖວາຍແກ່ພຣະເຈ້ົາ.     ໃນ
ຕອນນ້ີ, ກະສັດຊາອູນໄດ້ຖ້ິມຄວາມຜິດໃສ່ພວກທະຫານໃນການຮັກສາຊວິີດສັດ. 
 
ຊາມູເອນໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຊາອູນອີກເທ່ືອນ່ຶງ:   ໃຫ້ໄປສູ້ຮົບຊາວອາມາເຫລັກແລະຂ້າ
ພວກເຂົາຖ້ິມໝົດ; ທ່ານຖາມກະສັດຊາອູນວ່າ: ìແລ້ວເປັນຫຍັງເຈ້ົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ?î (ຂ້ໍ 19). 
ກະສັດຊາອູນໄດ້ຕອບຢ່າງໜ້າດ້ານວາ່, ìຂ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຊ່ືອຟັງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 20).    ຊາອູນໄດ້
ເວ້ົາຕ່ໍໄປວ່າລາວໄດ້ຂ້າຊາວອາມາເຫລັກທຸກຄົນຖ້ິມ ແລະໄດ້ຈັບກະສັດອາກາເປັນຊະເລີຍ;   ກະສັດຊາອູນ
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ລາຍງານອີກເທ່ືອນ່ຶງວ່າພວກທະຫານໄດ້ຮັກສາແກະແລະງົວໂຕດີໄວເ້ພ່ືອຖວາຍບູຊາແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຂອງຊາມູເອນ.  ກະສັດຊາອູນພຍາຍາມແກ້ຕົວວ່າທຸກຢ່າງທ່ີເຂົາໄດ້ເຮັດແມ່ນມີເຈຕ ນາດີ. 
 
ຄໍາຕອບຂອງຊາມູຸເອນໃນຂ້ໍ 22-23 ເປັນຄໍາກອນ;    ທ່ານໄດ້ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ
ຕ້ອງການໆເຊ່ືອຟັງຫລາຍກວ່າການຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ;      ການບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາເປັນການຊ່ົວຊ້າເທ່ົາກັບ
ການໃຊ້ເວດມົນຄາຖາ,    ແລະຄວາມອວດດີກໍເທ່ົາກັບການໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບ.     ເພາະການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງ
ຂອງ ພຣະເຈ້ົາ ຊາອູນຈ່ຶງໄດ້ຖືກປົດຈາກການເປັນກະສັດ ຂອງອິສຣາເອນ. 
 

3. ຜົນຮ້າຍຂອງການບໍ່ເຊື່ອຟງັ: (1 ຊາມເູອນ 15:24-35) 
ໃນທ່ີສຸດກະສັດຊາອູນກໍຍອມຮັບວາ່ໄດ້ເຮັດບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ;     ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນຊາອູນຍັງແກ້ໂຕວ່າ ìເກງ
ໃຈທະຫານÖຈ່ຶງເຮັດຕາມທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງການî (ຂ້ໍ 24). ການບ່ໍຍອມຮັບຜິດຊອບໄດ້ເລ້ີມມາແຕ່ສວນເອ
ເດນ (ອາດາມຖ້ິມໂທດເອວາ ແລະເອວາກໍໂທດງູ ສໍາລັບການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂອງພວກຕົນ). ປາກົດວ່າໃນຕອນ 
ນ້ີກະສັດຊາອູນຢາກຈະຕ້ັງຕ້ົນໃໝ່. 
 
ແຕ່ຊາມູເອນໄດ້ຕອບຊາອູນວ່າມັນຊ້າເກີນໄປແລ້ວ, ìເຈ້ົາໄດ້ປະຖ້ິມຄໍາສ່ັງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກໍປະຖ້ິມເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 26).    ຊາມູເອນກໍາລັງຈະຫັນຫລັງໜີໄປ, ແຕ່ຊາອູນໄດ້ດຶງສາຍເສ້ືອຄຸມ
ຂອງເພ່ິນຈົນຂາດ; ຊາມູເອນຈ່ຶງກ່າວກັບຊາອູນວ່າ,    ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຈີກອານາຈັກອິສຣາເອນອອກ
ຈາກເຈ້ົາໃນມ້ືນ້ີî (ຂ້ໍ 28).      ຊາມູເອນໄດ້ເນ້ັນໃຫ້ຮູ້ ວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງປ່ຽນໃຈເຣ່ືອງຄວາມທຸກລໍາບາກ
ແລະຜົນຂອງຄວາມຜິດບາບ. 
 
ກະສັດຊາອູນໄດ້ສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບແລະໄດ້ຂໍຄວາມເຫັນໃຈຈາກຊາມູເອນອີກເທ່ືອນ່ຶງ;  ແລ້ວຊາມູ
ເອນກໍຍອມເດີນ ທາງຄືນເມືອເມືອງກິນການກັບກະສັດຊາອູນ;    ຊາມູເອນໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ກະສັດອາກາມາພົບ 
ແລະກໍໄດ້ສັງຫານເຈ້ົາອາກາ ຊ່ຶງເປັນສ່ິງທ່ີກະສັດຊາອູນຄວນຈັດການໃຫ້ສໍາເຣັດ (ຂ້ໍ 32-33).  
 
ຫລັງຈາກແລ້ວພາຣະກິດ,   ຊາມູເອນກໍໄດ້ກັບໄປຍັງເມືອງຣາມາ; ພຣະທັມບອກວ່າຊາມູເອນບ່ໍໄດ້ເຫັນກະ 
ສັດຊາອູນອີກຈັກເທ່ືອຕລອດຊ່ົວຊີວດິຂອງຊາມູເອນ. ທັງຊາມູເອນແລະ ìອົງພຣະຜ້ ເູປັນເຈ້ົາເສັຍໃຈຫລາຍ
ທ່ີໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງຊາອູນໃຫ້ເປັນກະສັດຂອງຊາວອິສຣາເອນ.î 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິັດ 
ພວກເຮົາມັກແກ້ຕົວເວລາພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບບໍຣບູິນ.   ພວກເຮົາອາດຈະ 
ໃຫ້ເຮັດຜົນຫລາຍຢ່າງວ່າເປັນຫຍັງຈ່ຶງບ່ໍສາມາດເຮັດໃຫ້ສຸດສ້ິນ ແລະບາງຄ້ັງພວກເຮົາອາດຈະຖ້ິມໂທດໃສ່
ຄົນອ່ືນ;    ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນບ້າ; ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງສ່ັງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດໃນສ່ິງທ່ີເຮັດບ່ໍໄດ້;  ພວກເຮົາຢ່າ
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ໄປສົງສັຍພຣະເຈ້ົາ ແລ້ວເຮັດວຽກຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍວິທີຂອງເຮົາເອງ.  ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຊືອ່ຟັງໂດຍບ່ໍສ້ໍ
ຖາມແລະບ່ໍລ່ັງເລໃຈ. ນ້ັນຄືວິທີທ່ີຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ ແລະໄດ້ຢ່ ູໃນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ທ່ານເຄີຍຫງຸດຫງດິກັບເດັກຜູ້ທ່ີພຍາຍາມເຮັດນ້ອຍທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີຈະເຮັດໄດ້ ຫລືເຮັດບ່ໍແລ້ວໃນວຽກ 

ທ່ີຖືກມອບໝາຍໃຫ້ບ່ໍ? ທ່ານຄິດວາ່ພຣະເຈ້ົາຈະຮູ້ສຶກແນວໃດເວລາພວກເຮົາເຮັດຢ່າງນ້ັນກັບພຣະ
ອົງ? 
 

2. ກະສັດຊາອູນໄດ້ແກ້ຕົວແນວໃດແດ່ ເມ່ືອເຂົາບ່ໍໄດ້ເຊືອ່ຟັງພຣະເຈ້ົາແບບຄົບບໍຣບູິນ? 
 

3. ພວກເຮົາເຄີຍເອົາວທີິທາງຂອງຕົນເອງມາແທນວິທີທາງຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງໄດ້ຊົງບອກໄວ້ຢ່າງແຈ່ມ
ແຈ້ງ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດບ່ໍ? 

 
4. ທ່ານຈະສາມາດໝ້ັນໃຈວ່າທ່ານໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບບໍຣິບູນໄດ້ວິທີໃດ? 

 
 
 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ8 
ການອອ້ນວອນອະທຖິານ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 11: 1-13; 18: 1-8 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ລູກາ 11: 1-13; 18: 1-8 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພວກສາວົກພາກັນອ້ອນວອນຢ່າງສັດຊ່ືຫາພຣະເຈ້ົາເປັນປະຈໍາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ຂ້ອຍໄດ້ອ້ອນວອນຢ່າງສັດຊ່ືຫາພຣະເຈ້ົາເປັນປະຈໍາບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອພິຈາຣະນາເບ່ິງເວລາທ່ີຂ້ອຍໃຊ້ໃນການອ້ອນວອນແລະເລືອກທ່ີຈະ 

ອ້ອນວອນຢ່າງສັດຊ່ືຫາພຣະເຈ້ົາເປັນປະຈໍາ. 
 

ຄໍານາໍ 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊງົສອນພວກສາວກົແບບຢ່າງໃນການອ້ອນວອນຊຶງ່ປະກອບດ້ວຍການນະມັສການ, ການອ້ອນ 
ວອນຂໍ, ແລະການໄຫວ້ວອນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເນ້ັນເຣ່ືອງຣິດອໍານາດຂອງການອ້ອນວອນຢ່າງບ່ໍລົດລະຕ່ໍອົງ 
ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊງົຮັກເມດຕາ.  
 

ການຈັດຕຽມເວລາໄວ້ເພ່ືອການອ້ອນວອນເປັນເຣ່ືອງທ່ີຫລີກບ່ໍໄດ້     ຖ້າຄຣິສຕຽນຕ້ອງການຣິດອໍານາດໃນ
ການດໍາເນີນຊີວິດ; ສ່ິງອັສຈັນຈະເກີດຂ້ຶນເວລາພວກເຮົາໃຊ້ເວລາເຊ້ົາ, ທ່ຽງວັນ, ແລະຄ່ໍາມືດເພ່ືອການອ້ອນ
ວອນອະທິຖານຫາພຣະຜູເ້ປັນເຈ້ົາ ຂອງພວກເຮົາ. 
 

1. ພຣະເຢຊຊູງົສັງ່ສອນເຣືອ່ງການອອ້ນວອນ: (ລກ 11:1-13) 
ບາງຄົນຖາມວ່າຄຣສິຕຽນຄວນຈະທ່ອງຂ້ຶນໃຈຄໍາອ້ອນວອນຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍ ຫລືຈະໃຊເ້ປັນຕົວຢ່າງໃນການ
ອ້ອນວອນ.   ຄໍາຕອບກໍຄື ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ທັງສອງຢ່າງ; ແຕ່ເຈຕນາທ່ີແທ້ໃນພຣະຄໍາຕອນນ້ີແມ່ນ
ໃຫ້ພວກເຮົາຮຽນອ້ອນວອນຕາມແບບຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 
  
ລູກາ 11:1-13 ສາມາດແບ່ງອອກເປັນສ່ີພາກຄື:   (1) ຄໍາຮ້ອງຮຽນຂອງພວກສາວົກ;   (2) ແບບຢ່າງການ
ອ້ອນວອນ; (3) ຄໍາອຸປມາສອນບໍໃ່ຫ້ລົດລະໃນການອ້ອນວອນ;(4) ຄໍາອຸປມາເນ້ັນເຣືອ່ງຄວາມຮັກເພ່ືອແຜ່
ຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

2. ຄາໍຮອ້ງຮຽນຂອງພວກສາວກົ: (ລກ 11:1) 
ພວກສາວົກໄດ້ຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູສັງ່ສອນເຣ່ືອງການອ້ອນວອນ ເໝືອນຢ່າງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕໄດ້ສອນລູກສິດ
ຂອງຕົນ. ໂຢຮັນໄດ້ເປັນຜູ້ບັບຕິສະມາພຣະເຢຊູຄຣິດ  ແລະໄດ້ລະຍະນ່ຶງໂຢຮັນແລະພຣະເຢຊູກໍໄດ້ຮັບໃຊ້ 
ຢ່ ູພ້ອມໆກັນໃນທາງພາກໃຕ້ຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍດາເນ.   ຫລັງຈາກໂຢຮັນໄດ້ຖືກຈັບແລ້ວ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຍ້າຍຂ້ຶນ 
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ໄປຮັບໃຊ້ຢ່ ູທາງຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງທະເລຄາລີເລ.   ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຫລາຍຄົນເຄີຍເປັນສາວົກ
ຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ (ຢຮ 1:35-42);   ພວກເຂົາເຈ້ົາກໍໄດ້ຮຽນວທີິອ້ອນວອນຈາກໂຢຮັນ. 
 

ທ່ີຈິງສາວົກຄົງຈະບ່ໍຕ້ອງການພຣະເຢຊູໃຫ້ສ່ັງສອນວທີິອ້ອນວອນໂດຍທ່ົວໄປ;  ແຕ່ພວກເຂົາເຈ  ້ົາໄດ້ສັງເກດ
ເຫັນວາ່ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜ້ ທ່ີູອ້ອນວອນເປັນປະຈໍາ (ລກ 3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28-29; 18:1; 22:41, 
44). ວັນນ່ຶງຫລັງຈາກທ່ີໄດ້ເຫັນອົງພຣະເຢຊູອ້ອນວອນ,   ພວກສາວົກຈ່ຶງໄດ້ຂໍພຣະອົງໃຫ້ຊງົສ່ັງສອນພວກ
ຕົນຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະອົງ; ພວກສາວົກຕ້ອງ ການມີປະສົບການເຣ່ືອງຣິດເດດແລະເຣ່ືອງເກີດຜົນຂອງ
ການອ້ອນວອນຂອງພຣະເຢຊູ. 
 

3. ແບບຢາ່ງການອອ້ນວອນ: (ລກ 11:2-4) 
ການອ້ອນວອນຂອງພຣະເຢຊູປະກອບດ້ວຍການສັຣເສີນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ,   ການອ້ອນວອນເພ່ືອ, ແລະ 
ການອ້ອນວອນຂໍ.      ແຖວຕ້ົນຂອງແບບຢ່າງການອ້ອນວອນຊອງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກເຖິງຄວາມສັມພັນຣະ
ຫວ່າງພຣະເຢຊູແລະພຣະເຈ້ົາ; ພຣະເຢ ຊູໄດ້ເອ້ີນພຣະເຈ້ົາວ່າພຣະບິດາຊ່ຶງແປວ່າພ່ໍ.       ໃນການສັຣເສີນ 
ພຣະບິດາ,    ພຣະເຢຊູໄດ້ຂໍໃຫ້ພຣະນາມເປັນທ່ີໂຄຣົບບູຊາ ແລະໃຫ້ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕ້ັງຢູ່; 
ມັດທາຍໄດ້ເພ້ີມໃນຕອນນ້ີວ່າ   ìໃນຟ້າສວັນເປັນຢ່າງໃດກໍໃຫ້ເປັນຢ່າງນ້ັນທ່ີ ແຜ່ນດິນໂລກî (ມທ 6: 10).    
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເອ້ີນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊງົສໍາແດງຣດິອໍານາດຂອງພຣະອົງໃຫ້ເປັນທ່ີເຫັນແຈ້ງໃນ ແຜ່ນດິນໂລກ.     
ພວກເຮົາອາດຈະຂໍໃຫ້ພຣະນາມພຣະເຈ້ົາເປັນທ່ີໂຄຣົບບູຊາໃນແຜ່ນດິນ   ເວລາພວກເຮົາສັຣເສີນພຣະອົງ 
ເພາະວັນນ່ຶງ ທຸກເຂ່ົາໃນສວັນແລະໃນແຜ່ນດິນໂລກຈະຄຸລົງຂາບພຣະອົງ (ຟລປ 2:10-11). 
 

ໃນພາກຕ່ໍໄປພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຄ່ືອນຈາກການສັຣເສີນໄປສູ່ການອ້ອນວອນເພ່ືອ;   ການຂໍອາຫານບອກເຖິງ
ຄວາມຫ່ວງໃຍຫລືຄວາມຂາດເຂີນຂອງໂລກນີ້;  ອາຫານເປັນສ່ິງຈໍາເປັນສໍາລັບຮ່າງກາຍ; ຄໍາວ່າ ìອາຫານî   
ອາດຈະຖືກໃຊ້ເປັນຄໍາສົມມຸດ ເຣ່ືອງການຊົງປະທານຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຢຮ 6:48). ໃນປ່າກັນດານຕອນຊາວ
ເຮັບເຣີອອກມາຈາກເອຢິບ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະ ທານມານາແລະນົກຂຸ້ມແຕ່ລະວັນໆໄປ.    ພຣະເຢຊູຊງົຂໍ
ອາຫານປະຈໍາວັນບອກເຖິງວາ່ພວກເຮົາບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຫ່ວງໃຍຫຍັງ ຫລາຍນອກຈາກຄວາມພຽງພໍແຕ່ລະມ້ື. 
 

ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງແບບຢ່າງການອ້ອນວອນແມ່ນຄໍາອ້ອນວອນຂໍຊຶງ່ແບ່ງເປັນສອງພາກ: (1) ຂໍໂຜດຍົກ 
ໂທດບາບ; ແລະ (2) ຂໍຢ່ານໍາເຂ້ົາໄປໃນການທົດລອງ.    ຫລັງຈາກອ້ອນວອນເພ່ືອຄົນທັງໂລກແລ້ວ, ພຣະ
ເຢຊູຊົງໃຫ້ສາວົກອ້ອນວອນເຣ່ືອງ ຈິດວິນຍານຂອງພວກຕົນ. ແນ່ນອນພວກເຮົາຈະບໍສ່າມາດຊ່ວຍໂລກໄດ້
ຕ່ໍໄປຖ້າພວກເຮົາຍັງຈົມຢ່ ູໃນຄວາມບາບ;    ເວລາ ໂປໂລສອນພວກຜູ້ນໍາທ່ີເອເຟໂຊໃຫ້ດູແລຄຣິສຕະຈັກ,    
ທ່ານໄດ້ສ່ັງພວກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ດູແລຈິດວິນຍານຂອງພວກຕົນກ່ອນ (ກຈ 20:28). 
 

4. ຄາໍອປຸມາເຣຶອ່ງການອອ້ນວອນບໍ່ລດົລະ: ( ລກ 11:5-10) 
ຫລັງຈາກການອ້ອນວອນແລ້ວ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວຄໍາອຸປມາ.  ເຈຕນາຂອງຄໍາອຸປມານ້ີແມ່ນສອນພວກ
ສາວົກບ່ໍໃຫ້ລົດລະແລະໃຫ້ສັດຊ່ືໃນການອ້ອນວອນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຊເ້ຣ່ືອງທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາຄຸ້ນເຄີຍເພາະ
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ໃນຊີວິດຊນົນະບົດ ການແບ່ງປັນເຂ້ົາຂອງເປັນສ່ິງທ່ີຈໍາເປັນສໍາລັບການຢ່ ລູອດ. ຄໍາອຸປມານ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຄວາມກົດດັນຂອງສັງຄົມໃຫ້ແບ່ງປັນສ່ິງຂອງ ແລະຄວາມລໍາບາກໃນການແບ່ງປັນສໍາລັບຜ້ ູທ່ີມີ; ແຕ່ສ່ິງ 
ນ້ັນຄືປັດຈັຍສໍາຄັນສໍາລັບຊີວດິຂອງຊາວຢິວທ່ີຢ່ ູໃຕ້ການປົກຄອງຂອງກຸງໂຣມ. 
 

ໃນຄໍາອຸປມານ້ີ,  ຊາຍຄົນນ່ຶງໄດ້ມາຫາເພ່ືອນບ້ານຂອງລາວໃນເວລາທ່ຽງຄືນເພ່ືອຂໍຢຶມເຂ້ົາຈ່ີໄປຮັບແຂກທ່ີ
ເດີນທາງມາແວ່.     ແນ່ນອນເພ່ືອນບ້ານອາດຈະມີສ່ິງຂອງທ່ີຈະແບ່ງປັນ ແຕ່ກໍຕ້ອງຮູ້ສຶກລໍາຄານເພາະຮົບ
ກວນເວລາກາງຄືນ; ມີວິທີດຽວທ່ີຊາຍຄົນນ້ັນຈະໄດ້ສ່ິງທ່ີຕົນຕ້ອງການຄືຕ້ອງຂໍຢ່ ບ່ໍູເຊົາຈົນກວ່າເພ່ືອນບ້ານ
ຂອງລາວຍອມໃຫ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. 
 

ຈາກຄໍາອຸປມານ້ີພວກເຮົາຮຽນຮູ້ວ່າ ເຖິງເພ່ືອນບ້ານຈະບ່ໍຢາກເອົາເຂ້ົາຈ່ີໃຫ້ປານໃດກໍຕາມ  ເພາະ ìການດ້ື
ຂອງສະຫາຍນ້ັນ ເພ່ິນກໍຈະລຸກຂ້ືນເອົາໃຫ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການî (ຂໍ ້8).     ພຣະເຢຊູຊົງເນ້ັນວ່າການອ້ອນ 
ວອນຂໍຢ່າງບ່ໍຍອມລົດລະກໍຈະເກີດຜົນເຊ່ັນກັນ. 
 

ລູກາ 11:9-10 ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດໃຫ້ຫລາຍໆຄົນ;     ຄໍາອຸປມານ້ີບ່ໍໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ິງຂອງທ່ີພວກ
ເຮົາອ້ອນວອນຂໍ, ແຕ່ໄດ້ກ່ຽວກັບການບ່ໍລົດລະໃນການອ້ອນວອນຂໍຈາກພຣະເຈ້ົາ.    ບ່ໍມີຫຍັງໃນພຣະທັມ
ຕອນນ້ີທ່ີສັນຍາວ່າພຣະເຈ້ົາຈະປະທານທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາທູນຂໍ     ໂດຍສະເພາະແມ່ນການອ້ອນວອນຂໍ
ແບບເຫັນແກ່ຕົວ; ແລະພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊງົຕອບຄໍາອ້ອນວອນຂໍຂອງພວກເຮົາສເມີ. 
 

5. ຄໍາອຸປມາເຣຶອ່ງພຣະເຈົ້າຜູຊ້ົງຮັກ: ( ລກ 11:11-13) 
ພຣະເຢຊູຊົງປິດທ້າຍການສັງ່ສອນຂອງພຣະອົງດ້ວຍຄໍາອຸປມາອີກເຣ່ືອງນ່ຶງ.   ຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງນ້ີເປັນເຣືອ່ງ
ປຽບທຽບນິສັຍຂອງມະນຸດທັມມະດາກັບພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຮັກ. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວແບບຄໍາ
ຖາມ: ìຖ້າລູກຂໍປາ ພໍຈ່ະບ່ໍເອົາງູໃຫ້ແກ່ລູກຕ້ີ?î (11:11).     ຄໍາຕອບກໍຄື ìບ່ໍ.î ຖ້າພ່ໍແມ່ທ່ີເປັນຄົນບາບຍັງ
ຮູ້ຈັກໃຫ້ຂອງຂວັນທ່ີດີກັບລູກ, ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດໃນສວນັແຫ່ງຈະບ່ໍຮູ້ໃຫ້ສ່ິງຂອງທ່ີດີໃຫ້ແກ່ລູກຂອງພຣະ
ອົງທັງຫລາຍບ່ໍ? 
 

6. ຍິງແມໝ່້າຍຜູ້ບໍ່ລົດລະ: (ລກ 18:1-8) 
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຄໍາອຸປມາອີກເຣືອ່ງນ່ຶງເພ່ືອເນ້ັນຄໍາສ່ັງສອນທ່ີຜ່ານມາ.      ພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກໄດ້
ເວ້ົາກັນເຣ່ືອງຣາຊ ອານາຈັກສວັນທ່ີຈະມາເຖິງ; ໃນຂະນະທ່ີພວກເຂົາລໍຄອຍຢ່ ູ,   ພຣະອົງໄດ້ຊົງໜຸນໃຈໃຫ້
ເຂົາເຈ້ົາອ້ອນວອນຢູ່ສເມີ  ໂດຍສະເພາະໃນຍາມທຸກລໍາບາກ (18:1). 
 
ເຣ່ືອງມີຢ່ ູວ່າ ມີຕຸລາການຜູ້ນ່ຶງທ່ີບ່ໍຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາແລະບ່ໍນັບຖືມະນຸດ;     ມີຍິງແມ່ໝ້າຍທຸກຍາກຄົນນ່ຶງໄດ້ 
ມາຂໍໃຫ້ທ່ານຕຸລາການຕັດສິນເຣ່ືອງຂອງນາງດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທັມ, ແຕ່ຕຸລາການໄດ້ປະຕິເສດ.  ຕຸລາການ
ທຸກຄົນໃນສມັຍນ້ັນເຮັດວຽກໃຫ້ຈັກພັດກຸງໂຣມ; ພວກຕຸລາການບ່ໍສົນໃນເຣ່ືອງຄວາມຍຸດຕິທັມ ແຕ່ເຂົາເຈ້ົາ
ຕ້ອງການຄວາມສງົບ.   ສະນ້ັນຕຸລາການຜູ້ນ້ີກໍບ່ໍໄດ້ເອົາຫົວຊາກັບຍິງໝ້າຍທ່ີຂໍຄວາມເປັນທັມ. 
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ຍິງແມ່ໝ້າຍມີສ່ິງນ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫ້ຕຸລາການຜູ້ນ້ີເມີນເສີຍຕ່ໍໄປບ່ໍໄດ້ ຄືຄວາມບ່ໍລົດລະຂອງນາງ;   ເຖິງຕຸລາການ
ຈະບ່ໍຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາແລະບ່ໍບັບຖືມະນຸດກໍຕາມ, ແຕ່ເພ່ິນຕ້ອງການບ່ໍໃຫ້ມີຄວາມວຸ້ນວາຍເກີດຂ້ຶນ.   ສະນ້ັນ
ຖ້າຢາກໃຫ້ຍິງແມ່ໝ້າຍໜີໄປໃຫ້ໄກ,   ຕຸລາການຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນຢ່າງຍຸດຕິທັມໃຫ້ນາງ;    ຕຸລາການ
ຍອມຮັບວ່າ     ìເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທັມແກ່ນາງ  ຢ້ານວ່ານາງຈະມາຢ່ ູເລ້ືອຍ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສັຽກໍາລັງໃຈî 
(11:5). 
 

ພຣະເຢຊູຊົງສລຸບໃຫ້ເຫັນວາ່ຕຸລາການຜ້ ູບ່ໍມີໃຈຮັກ ຍັງເຮັດສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ;   ສະນ້ັນຕຸລາການອົງບໍຣສຸິດໃນ 
ຟ້າສວັນຍ່ິງຈະເຮັດສ່ິງທ່ີດີກວາ່ນ້ັນ. ອີກເທ່ືອນ່ຶງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍພຣະບິດາໃນສວນັຜູ້ຊົງຮັກເມດ
ຕາແລະທ່ຽງທັມ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການນາໍໄປປະຕິບດັ 
ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງສອນສາວົກຂອງພຣະອົງວິທີອ້ອນວອນອະທິຖານ     ແລະຊົງໜຸນໃຈໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງລົດ
ລະໃນການອ້ອນວອນ. ຄຣິສຕຽນຄວນນະມັສການພຣະເຈ້ົາທຸກໆວັນຜ່ານການອ້ອນວອນອະທິຖານ. ພຣະ 
ເຢຊູຊົງສ່ັງສາວົກໃຫ້ອ້ອນວອນເພ່ືອຄົນອ່ືນໆ ແລະອ້ອນວອນເພ່ືອການເຕີບໃຫຍ່ທາງຈິດວິນຍານຂອງພວກ
ຕົນດ້ວຍ.  ພວກເຮົາຄວນເຮັດເຊ່ັນດຽວກັນ; ເວ ລາພວກເຮົາອ້ອນວອນຕາມແບບຢ່າງການອ້ອນວອນຂອງ
ພຣະເຢຊູ,    ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີ ວດິເຮົາ. ໃ  ນການອ້ອນວອນອະທິຖາມ, 
ພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບວ່າພວກເຮົາມີພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຮັກແລະຫ່ວງໃຍ ແລະພຣະອົງຊົງຍິນດີທ່ີຈະຕອບຄໍາອ້ອນ 
ວອນຂອງພວກເຮົາ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ມີຫຍັງແດ່ທ່ີທ່ານໄດ້ອ້ອນວອນຂໍຈາກພຣະເຈ້ົາເປັນເວລາດົນນານຈ່ຶງໄດ້ຮັບຄໍາຕອບ? ທ່ານຮູ້ສຶກ

ແນວໃດແດ່ໃນເວລາລໍຄອຍ? 
 

2. ທ່ານເຄີຍອ້ອນວອນຢ່າງບ່ໍລົດລະເພ່ືອຫຍັງແດ່? 
 

3. ການອ້ອນວອນຊວ່ຍທ່ານແນວໃດແດ່? ມັນໄດ້ປ່ຽນແປງທ່ານວິທີໃດແດ່? 
 

4. ເວລາພຣະເຈ້ົາບ່ໍຕອບຄໍາອ້ອນວອນ ທ່ານໄດ້ເຮັດແນວໃດ? 
 

5. ຖ້າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊງົຮັກແລະຫ່ວງໃຍ, ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍຕອບທຸກໆ ຄົນທ່ີອ້ອນວອນຂໍ? 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
 

 



 35

ບດົຮຽນທ ີ9 
ຄວາມບຣໍສິດຸ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 24:1-6; ເອເຟໂຊ 5:1-16 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ເພງສັຣເສີນ 24:1-6; ເອເຟໂຊ 5:1-16 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພວກສາວົກສແວງຫາຊີວິດທ່ີບໍຣສຸິດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ຂ້ອຍຈະສາມາດສແວງຫາຄວາມບໍຣສຸິດໃນໂລກທ່ີບ່ໍບໍຣສຸິດໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອເລືອກທ່ີຈະສແວງຫາຄວາມບໍຣສຸິດໃນຄວາມຄິດ, ນິສັຍ, ຄໍາເວ້ົາ, 

ແລະການປະພຶດ. 
 

ຄໍານາໍ 
ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງໃຫ້ດໍາເນີນຊີວດິຢ່າງບໍຣສຸິດໃນຖ້າມກາງໂລກທ່ີເປິະເປ້ືອນ;   ການເຮັດ
ເຊ່ັນນ້ັນຈະນໍາໄປ ສູ່ການນະມັສການທ່ີແທ້ຈິງ ທັງຈະເປັນແສງສະວາ່ງຂອງພຣະຄຣິດສ່ອງໄປເຖິງທຸກຄົນ. 
 
ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍລະວັງ, ສ່ິງເປິະເປ້ືອນສາມາດຫລ່ັງເຂ້ົາມາໃນຊວິີດຂອງພວກເຮົາ.   ຄວາມຈິງແລ້ວການເປັນ
ທາດຂອງຄວາມບາບບ່ໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນພຽງວັນດຽວ;   ແຕ່ໄດ້ເກີດຂ້ຶນເພາະການສະສົມຄວາມຄິດ, ນິສັຍ, ແລະ
ການປະພຶດທ່ີຊ່ົວຊ້າໄວລ້ະຍະຍາວນານ. ພຣະຄັມພີເອ້ີນໃຫ້ບໍຣິສຸດເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນຢາແກ້ສໍາລັບຊວິີດທ່ີໜາ
ແໜ້ນດ້ວຍຄວາມຜິດບາບ. 
 

1. ນະມສັການບຣໍສຸິດ: (ພສສ 24:1-6) 
ເພງສັຣເສີນ 24   ກ່າວເຖິງຣດິອໍານາດແລະການຊົງຄອງຣາຊບັນລັງຢ່ ູຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເປັນກະສັດເໜືອ 
ທຸກຢ່າງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງໄວ້. ເພງສັຣເສີນບົດນ້ີສລຸບດ້ວຍການນະມັສການພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງເປັນການຕອບ
ອັນສົມຄວນຕ່ໍພຣະອົງຜູ້ບ່ໍພຽງແຕ່ດູແລຮັກສາ ແຕ່ເປັນອົງຊົງຣດິຜູ້ຊົງສ້າງທຸກໆຢ່າງ. ເພງສັຣເສີນ 24:1-6 
ແບ່ງອອກເປັນສອງພາກ: (1) ຄໍາບັລຍາຍເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງ (1-2), ແລະ (2) ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງຜູ້ທ່ີ
ຈະເຂ້ົາໄປນະມັສການພຣະເຈ້ົາ (3-6). 
 

2. ພຣະເຈົາ້ຜູຊ້ງົສ້າງ: (ພສສ 24:1-2) 
ຜູ້ຂຽນເລ້ີມເວ້ົາເຖິງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງທຸກໆຢ່າງ;   ພຣະອົງຊົງສ້າງທຸກຢ່າງທ່ີມີຢ່ ໃູນແຜ່ນດິນແລະທ່ີມີຢ່ ໃູນ 
ໂລກ.     ໂລກໃນທ່ີນ້ີໝາຍເຖິງສ່ິງທ່ີຢ່ ູເໜືອແຜ່ນດິນ. ຂໍ ້2 ເວ້ົາເຖິງການຊົງສ້າງໂລກໃນປະຖົມມະການຊ່ຶງ
ພຣະເຈ້ົາ ìໄດ້ຊົງສ້າງແຜ່ນດິນຂ້ຶນແລະຕ້ັງມັນໄວ້ເທິງໜ້ານ້ໍາ.î ຄົນໃນສມັຍກ່ອນເຊ່ືອວ່າ ກ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ຊົງສ້າງທຸກຢ່າງ, ນ້ໍາທະເລໃນປົກຄຸມດິນໄວ້.  ສ່ິງນ້ີຍັງ ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວາ່ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຢ່ ກູ່ອນທຸກຢ່າງ. 
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3. ຂໍກ້າໍໜດົເພືອ່ການນະມສັການ: (ພສສ 24:3-6) 
ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງປະສົງການນະມັສການ, ທຸກຄົນຈະຕ້ອງຕຽມຕົວກ່ອນຈະນະມັສການພຣະເຈ້ົາ.   ຜູ້ຂຽນ  
ໄດ້ຖາມໃນເຣ່ືອງນ້ີ ແລະໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບດ້ວຍ;    ຄໍາຖາມທັງສອງເປັນປັດຈັຍສໍາຄັນເຣ່ືອງການນະມັສການ 
(24:3). ພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນທ່ີຈະໄປຢືນຢ່ ຕ່ໍູພຣະພັກຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງບໍຣິສຸດ,  ຊົງຣິດເດດ, ຊົງ
ຮ້ ທຸູກຢ່າງ, ແລະຊົງສະຖິດທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ເພາະພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເປັນເໝືອນພຣະອົງ.   ຄໍາຖາມທີນ່ຶງ:  ຜູ້ໃດ
ມິສິດຂ້ຶນໄປຍັງເນີນພູຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ແດ່? ພູເຂົາທ່ີນ້ີໝາຍເຖິງພູຊີໂອນທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມທ່ີພຣະ
ວິຫານໄດ້ຕ້ັງຢ່ ູ. ທ່ີນ້ີໄດ້ເຊ່ືອວ່າເປັນສະຖານທ່ີສັກສິດທ່ີສຸດເພາະເປັນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເວ້ົາກັບມະນຸດ.  
 
ຄໍາຖາມທີສອງ: ຜູ້ໃດອາດເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານອັນບໍຣິສຸດ? ຊ່ຶງໝາຍເຖິງຕຶກພຣະວຫິານ.     ພຣະວິຫານ
ເປັນບ່ອນຕ້ອງຫ້າມສໍາລັບຜູ້ຄົນທ່ີບ່ໍບໍຣິສຸດ ຫລືຜູ້ທ່ີຢ່ ູນອກພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ນອກນ້ັນຄົນທ່ີຈະເຂ້ົາ
ໄປໃນພຣະວິຫານຈະຕ້ອງຜ່ານການສໍາຮະລ້າງໃຫ້ບໍຣິສຸດເສັຽກ່ອນ;   ບັນໃດຂ້ຶນໄປຫາພຣະວຫິານກໍມີອ່າງ
ນ້ໍາໄວ້ຕາມທາງຂ້ຶນເພ່ືອຜູ້ມານະມັສການຈະໄດ້ສໍາຮະ ລ້າງຕົວເອງ.  ເຄ່ືອງຖວາຍທຸກຢ່າງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການ
ກວດສອບໂດຍປະໂລຫິດຜ້ ູຢ່ ູເວນຍາມ; ຖ້າມີສ່ິງດ່າງພ້ອຍ ຫລືພິການ,   ສັດທ່ີນໍາມາເປັນເຄ່ືອງຖວາຍກໍຈະ
ຖືກປະຕິເສດ. 
 
ໃນສັຕວັດທີນ່ຶງ ເຈ້ົາໜ້າທ່ີຂອງພຣະວິຫານໄດ້ວາງລະບົບໄວ້ສໍາລັບຜູ້ນະມັສການທ່ີມາຈາກທາງໄກ;  ພວກ
ເຂົາເຈ້ົາສາມາດຊືສັ້ດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລ້ວສໍາລັບການຖວາຍຈາກບໍຣິເວນໃກ້ພຣະວິຫານ.      ສິ່ງນັ້ນກໍ
ເພ່ືອຄວາມບໍຣິສຸດຂອງທຸກໆຢ່າງທ່ີໄດ້ຈະນໍາເຂ້ົາໄປໃນພຣະວຫິານ. 
 
ຜູ້ຂຽນໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບສໍາລັບຄໍາຖາມສອງຂ້ໍທ່ີຜ່ານມາວ່າ:    ຜູ້ນະມັສການພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ທ່ີມີມືສະ 
ອາດ ແລະໃຈບໍຣ ິສຸດ (24:4). ມືສະອາດໝາຍເຖິງການປະພຶດທ່ີຊອບທັມ ແລະໃຈບໍຣິສຸດໝາຍເຖິງຄວາມ
ບໍຣິສຸດໃນຈຸດປະສົງ; ທຸກຢ່າງແມ່ນເນ້ັນໃສ່ການຖືກົດບັນຍັດຂອງໂມເຊຢ່າງເຄ່ັງຄັດ.      ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປກໍຄື: 
ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງຕອບແທນສໍາລັບຜູ້ທ່ີສແວງຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍມືທ່ີສະອາດແລະໃຈບໍຣິສຸດ? ພວກເຮົາພົບຄໍາ
ຕອບຢ່ ູໃນ 24:5 ວ່າພຣະເຈ້ົາ ìຈະອວຍພອນທັງຊວ່ຍພວກເຂົາໃຫ້ພ້ົນພັຍ.î   ຄໍາສັນຍານ້ີມີທັງການຊົງປະ 
ທານແລະການຊົງປົກປັກຮັກສາສໍາ ລັບພວກຜູ້ນະມັສການ; ນອກນ້ັນພວກເຂົາຈະມີຄວາມສັມພັນອັນດີກັບ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະ  ìພວກເຂົາຈະບ່ໍມີຜິດໃດໆ ທັງນ້ັນî (24:5-6). 
 

4. ຊວີິດບຣໍິສດຸໃນໂລກທີ່ບໍບ່ຣໍິສດຸ: (ເອເຟໂຊ 5:1-16) 

ໃນຂະນະທ່ີໂປໂລພຍາຍາມຊ່ວຍຄຣສິຕະຈັກທ່ີເອເຟໂຊໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ,       ທ່ານມີຄວາມຫ່ວງໃຍເຣ່ືອງອໍາ 
ນາດຂອງສັງຄົມໃນ ເມືອງນ້ີ; ທ່ານຫ່ວງວ່າຄຣສິຕຽນຈະນໍາເອົາປະເພນີຕ່າງໆຂອງຊາວເອເຟໂຊເຂ້ົາມາໃນ
ຄຣິສຕະຈັກ.     ຊາວເອເຟໂຊສ່ວນຫລາຍເປັນຜູ້ຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ; ໂປໂລຊັກຊວນຄຣິສຕຽນທ່ີເອເຟໂຊ
ໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດທ່ີແຕກຕ່າງກັບສັງຄົມ  ແລະໃຫ້ແຍກຕົວເອງອອກຈາກປະເພນີເກ່ົາ ເພ່ືອພວກເຂົາເຈ້ົາຈະ
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ໄດ້ເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດໃນການນະມັສການພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້.   ໂປໂລເອ້ີນພວກຄຣິສຕຽນໃຫ້ຮັກສາໃຈໃຫ້ບໍຣິ
ສຸດ ແລະຮັກສາຊວິິດໃຫ້ຂາວສະອາດ (ອຟຊ 5:8-12). 
 
ຄວາມຈິງແລ້ວການເອ້ີນຂອງໂປໂລໃນ ເອເຟໂຊ 5:1-14    ແມ່ນການເອ້ີນຄຣິສຕຽນທັງໝົດໃຫ້ກ້າວໄປສູ່
ຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະ ຄຣິດ. ກ່ອນນ້ັນໂປໂລກໍໄດ້ເອ້ີນຄຣິສຕຽນໃຫ້ດໍາເນີນຊີວດິສົມກັບທ່ີໄດ້ຖືກຊົງເອ້ີນ (ອຟຊ 
4:1-2).   ມາເຖິງຕອນນ້ີທ່ານໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ທຸກຄົນ ìດໍາເນີນຊວິີດຕາມແບບຢ່າງພຣະເຈ້ົາເໝືອນເປັນບຸດ
ທ່ີຊົງຮັກ (ອຟຊ 5:1).       ມຫີລາຍຢ່າງທ່ີເຮັດໃຫ້ໂປໂລເກີດຄວາມຫ່ວງໃຍຄຣສິຕຽນທັງຫລາຍເຊັນ່: ການ
ຫລ້ິນຊ້ ູ,  ຄວາມໂລພາຕັນຫາ,  ການກ່າວຄໍາຫຍາບຊ້າ,  ແລະອ່ືນໆໃນທໍານອງນ້ີ;  ໂປໂລໄດ້ປຽບສ່ິງເຫລ່ົາ 
ນ້ັນວ່າເປັນເໝືອນການໄຫວ້ພຣະທຽມ (ອຟຊ 5:5),  ເພາະຜູ້ເຮັດເຊ່ັນນ້ັນເປັນຜູ້ເຫັນແກ່ຕົວ. 
 
ການໄຫວພ້ຣະທຽມເປັນເຣ່ືອງຜິດທ່ີສຸດສໍາລັບຜູ້ນະມັສການພຣະເຈ້ົາ; ອີງຕາມບັນຍັດຂອງໂມເຊ, ຖ້າພວກ
ເຮົາຖືວາ່ສ່ິງໃດ ສ່ິງນ່ຶງສໍາຄັນກວ່າພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຮັດຜິດໃນຖານະຜູ້ໄຫວ້ພຣະທຽມ (ອພຍ 20:3-
4). ແລະເວລານ້ັນພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ       ເພາະພວກເຮົາປະພຶດແບບເຫັນແກ່ຕົວໂດຍເອົາສ່ິ
ງອ່ືນມາໄວ້ກ່ອນໜ້າພຣະເຈ້ົາ.     ພຣະຄໍາກ່າວວ່າ, ìພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາຈ່ິງຕົກໃສ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີບ່ໍ
ຍອມເຊືອ່ຟັງî (ອຟຊ 5:5-7). 
 
ໃນທ່ີສຸດ ໂປໂລໄດ້ປຽບທຽບຜູ້ຢ່ ູໃນຄວາມສະວ່າງ ແລະຜູ້ຢ່ ູໃນຄວາມມືດ. ທ່ານໄດ້ແນະນໍາຄຣິສຕຽນບ່ໍໃຫ້
ຄົບຫາສະມາຄົມກັບຄົນທ່ີເຮັດຄວາມຊົວ່ຊ້າ (5:7);  ພວກເຂົາເຄີຍຢ່ ູໃນຄວາມມືດ ແຕ່ດຽວນ້ີພວກເຂົາໄດ້
ມາຢ່ ູໃນຄວາມສະວ່າງແລ້ວ (5:8); ດ້ວຍເຫດນ້ັນ,  ໂປໂລຈ່ຶງຊັກຊວນໃຫ້ຄຣິສຕຽນທັງຫລາຍຈ່ົງດໍາເນີນຊີ 
ວິດສົມກັບຜູ້ຢູ່ໃນຄວາມສະວ່າງຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ (5: 8-10). 
 
ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ລັກສະນະຂອງຜູ້ທ່ີຢ່ ູໃນຄວາມສະວ່າງເຊ່ັນຄວາມດີ, ຄວາມຊອບທັມ, ແລະຄວາມຈິງທຸກຢ່າງ; 
ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນຜົນຂອງພຣະວິນຍານຊ່ຶງປະກົດໃນຊີວດິຂອງຜູ້ທ່ີດໍາເນີນຊວິີດໃນຄວາມສະວາ່ງ   (ຄລຕ 5:
22-23). ແລະສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນກໍເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ (5:10);     ໂປໂລຊັກຊວນຄຣິສຕຽນບ່ໍໃຫ້ມີ
ສ່ວນໃນກິຈການຂອງຄວາມມືດ ແຕ່ໃຫ້ເປີດເຜີຍກິຈ ການນ້ັນໃຫ້ປາກົດ (5:11-12). ທ້າຍສຸດໂປໂລຂຽນ
ວ່າ, ìສ່ິງສາຣະພັດຖືກເປີດເຜີຍອອກໂດຍຄວາມສະວາ່ງÖî (5:13). 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິັດ 
ຜູ້ຂຽນບົດເພງສັຣເສີນເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ນະມັສການພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເປັນພຣະຜູ້ສ້າງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່  ແລະງົດງາມ. 
ແຕ່ກ່ອນນ້ັນພວກເຮົາຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ທ່ີມີໃຈບໍຣິສຸດ ແລະມີມືທ່ີສະອາດຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍການດໍາເນີນຊວິີດທ່ີ
ຖືກຕ້ອງ.   ໂປໂລເອ້ີນຄຣສິຕຽນທ່ີເອເຟໂຊໃຫ້ດໍາເນີນຊີວດິທ່ີບໍຣິສຸດໃນຄວາມຄິດ, ອຸປນິສັຍ,    ແລະການ
ກະທໍາ.     ໝາຍຄວາມວ່າ ຄຣສິຕຽນຈະຕ້ອງດໍາເນີນຊວິີດແຕກຕ່າງກັບສັງຄົມທ່ີຢ່ ູອ້ອມຂ້າງພວກຕົນ  ຈົນ
ຄົນທ່ົວໆໄປສາມາດເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ.  ແນ່ນອນຄຣິສຕຽນມີໜ້າທ່ີຮັກຄົນທັງຫລາຍ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະບ່ໍ
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ເອົາແບບຢ່າງການດໍາເນີນຊວິີດຂອງຄົນໃນສັງຄົມ    ໃນຂະນະດຽວກັນຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງຍອມຮັບເມ່ືອໄດ້
ເຮັດຜິດບາບ, ແລ້ວສາຣະພາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ຊົງອະພັຍຄວາມຜິດບາບນ້ັນ. 
 

ຄໍາຖາມ 
1. ມີຫຍັງແດ່ທ່ີທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ເພ່ືອປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກຄວາມຄິດແລະການປະພຶດທ່ີບ່ໍບໍຣິສຸດ? 

 
2. ຕ້ົນຕໍຂອງຄວາມຄິດແລະການປະພຶດທ່ີບ່ໍບໍຣິສຸດມີແນວໃດແດ່? 

 
3. ທ່ານສາມາດຕຽມຕົວໄດ້ຢ່າງໃດເພ່ືອການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ? 

 
4. ທ່ານເຄີຍແກ້ຕົວແນວໃດແດ່ເມ່ືອໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດບາບ? 

 
5. ຄວາມບໍຣິສຸດມີລັກສະນະແນວໃດໃນສມັຍນ້ີ? ແຕກຕ່າງກັບສມັຍກ່ອນບ່ໍ? 

 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ10 
ການປະຕິບດັຮບັໃຊ ້

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 10:35-45; ໂຢຮັນ 13:12-17; ຢາໂກໂບ 2:14-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ມາຣະໂກ 10:35-45; ໂຢຮັນ 13:12-17; ຢາໂກໂບ 2:14-17  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພວກສາວົກເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູໃນການປະຕິບັດຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ຂ້ອຍຈະເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູໃນການປະຕິບັດຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອເລືອກທ່ີຈະເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູໃນການປະຕິບັດຮັບໃຊ້ຄົນ 

ອ່ືນໆໃນອາທິດນ້ີ. 
 

ຄໍານາໍ 
ພຣະເຢຊູຊົງສອນພວກສາວົກວ່າການເປັນຜູ້ປະຕິບັດຮັບໃຊ້ເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນທ່ີສຸດສໍາລັບຄຣສິຕຽນ.  ພຣະ 
ເຢຊູໄດ້ຊົງວາງແບບຢ່າງໃນການຮັບໃຊ ້ແລະໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະອົງ. 
 
ໃນຂະນະທ່ີກໍາລັງຂຽນບົດເທສນາຢ່ ູ, ອາຈານຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຕ້ັງຄໍາຖາມສໍາລັບໝູ່ໃນ Facebook ວ່າ: ìແມ່ນຫຍັງ
ຄືເຣ່ືອງຍາກໃນການປະຕິບັດຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ?î      ໝ່ ເູພ່ືອນຫລາຍຄົນໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບ; ແລະໃນນ້ັນກໍມີຄໍາ
ຕອບສອງຢ່າງນ້ີ: 

· ìການຮັບໃຊເ້ປັນເຣ່ືອງຍາກເພາະບ່ໍມີເວລາ.     ເຊ່ັນເວລາຂ້ອຍໄປຍ່າງອອກກໍາລັງກາຍ ຫລືນອນ
ອາບນ້ໍາໃນອ່າງ,    ພ່ໍແມ່ຜູ້ຊະຣາຂອງຂ້ອຍຕ້ອງການໃຫ້ຂ້ອຍຕຽມຢາປະຈໍາວັນໄວ້ໃຫ້ເພ່ິນ, ແລ່ນ
ວຽກບາງຢ່າງໃຫ້ເພ່ິນ,  ຫລືໃຊ້ເວລາຢ່ ູກັບເພ່ິນ.î 

· ìການຮັບໃຊເ້ປັນເຣ່ືອງຍາກຫລາຍ ເພາະຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນກໍບ່ໍມີສ້ິນສຸດ.   ຂ້ອຍບ່ໍຢາກສ່ຽງ 
ເພາະຢ້ານຈະ ກາຍເປັນຜູ້ເຮັດວຽກແທນຄົນອ່ຶນໆຕລອດໄປ. 

 
ຄໍາຕອບທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາມັກທ່ີສຸດແມ່ນ: ìແມ່ນຫຍັງຄືເຣືອ່ງຍາກໃນການປະຕິບັດຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ? ຄົນອ່ືນໆ!î 
ການແກ້ຕົວເປັນເຣ່ືອງງາ່ຍເວລາເຮົາບ່ໍຢາກຮັບໃຊ້; ແຕ່ການຮັບໃຊຄົ້ນອ່ືນໆເປັນໜ້າທ່ີຂອງຄຣິສຕຽນ. 
 

1. ເປນັໃຫຍ່ = ຮບັໃຊ້: (ມາຣະໂກ 10: 35-45) 
ສອງນ້ອງອ້າຍ, ຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນ, ໄດ້ເຂ້ົາທູນຂໍກັບພຣະເຢຊູ. ສັງເກດເບ່ິງການທູນຂອງເຂົາເຈ້ົາ:  ìຂ້າ 
ນ້ອຍທັງສອງປາຖນາຈະຂໍໃຫ້ທ່ານໂຜດຕາມຄໍາຂໍຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ.î ຄໍາຂໍແບບນ້ີເປັນຄໍາຂໍແບບບ່ໍໃຫ້ປະ 
ຕິເສດ; ຜູ້ຂໍບ່ໍໄດ້ບອກວ່າຈະຂໍຫຍັງ ແຕ່ຕ້ອງການຜູ້ໃຫ້ເອົາໃຫ້ຕາມຄໍາຂໍ. ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເຣ່ືອງການ
ອ້ອນວອນທູນຂໍໃນມາຣະໂກ 11:24  ອາດຈະມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ສອງນ້ອງອ້າຍກ້າທູນຂໍໃນທໍານອງນ້ີ;   ພວກ
ເຂົາເຈ້ົາທູນຂໍພຣະເຢຊູໃນສ່ິງທ່ີພວກຕົນຕ້ອງການແລະເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຈະປະທານໃຫ້, ບ່ໍວ່າຈະຂໍສ່ິງໃດ. 
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ຢາໂກໂບ ແລະໂຢຮັນໄດ້ຂໍນ່ັງທ່ີເບ້ືອງຂວາແລະເບ້ືອງຊ້າຍຂອງພຣະເຢຊູເວລາພຣະອົງກັບມາພ້ອມກັບຣາ
ຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ.    ການນ່ັງທ່ີເບ້ືອງຊ້າຍແລະເບ້ືອງຂວາທ່ີບັນລັງຂອງກະສັດເປັນຕໍາແໜ່ງທ່ີສໍາຄັນ 
ທ່ີສຸດ;   ການທູນຂໍຕໍາແໜ່ງທ່ີມີອິດ ທິພົນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງສາວົກສອງຄົນນ້ີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກ
ເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈຜິດໃນຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູ. 
 
ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງການເປັນຜູ້ໃຫຍ່,       ພຣະເຢຊູຊົງເຄີຍແກ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດຂອງພວກສາວົກກ່ອນໜ້ານ້ີວ່າ,  
ìຖ້າຜູ້ໃດຢາກເປັນຜູ້ຕ້ົນ ກໍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນເປັນຜູ້ປາຍແລະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງຄົນທັງປວງî (ມຣກ 9:35).  ແຕກ່ານ
ຂໍຕໍາແໜ່ງສໍາຄັນຂອງຢາໂກໂບ ແລະໂຢຮັນໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ອ່ານຮູ້ວ່າທ່ານທັງສອງເຂ້ົາໃຈໃນເຣ່ືອງທ່ີຈະເກີດ
ຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຣ່ືອງຣາຊ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໃນແຜ່ນດິນໂລກ.  
 
ເຖິງສາວົກຂອງພຣະເຢຊູໃນສມັຍນ້ັນຈະບ່ໍແນ່ໃຈກັບເຫດການທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນກໍຕາມ,  ສໍາລັບຢາໂກໂບແລະ
ໂຢຮັນແລ້ວ ເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການຮູ້ຕໍາແໜ່ງຂອງພວກຕົນເມ່ືອເວລານ້ັນມາເຖິງ.    ພຣະເຢຊູໄດ້ຊງົຖາມສອງ
ນ້ອງອ້າຍວ່າພວກເຂົາພ້ອມແລ້ວບໍ ທ່ີຈະຈ່າຍຣາຄາແພງສໍາລັບສ່ິງເຂົາເຈ້ົາທູນຂໍ;  ພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຊ້ຄໍາອຸປ
ມາເຊ່ັນການດ່ືມຈາກຈອກ, ຈອກຂອງຄວາມທຸກລໍາ ບາກ;  ພຣະອົງຊົງໝາຍເຖິງຈອກທ່ີສວນເຄັດເຊມາເນ
ໃນຄືນກ່ອນການຊົງສ້ິນພຣະຊົນ (ມຣກ 14:36);     ຈອກຂອງການສະ ລະພຣະຊົນເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງຖວາຍ. 
ຢາໂກໂບໄດ້ຕອບພຣະເຢຊູວ່າ ພວກຕົນພ້ອມແລ້ວ; ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ,  ìຈອກທ່ີເຮົາຈະດ່ືມທ່ານກໍຈະ
ດ່ືມແທ້ ແລະບັບຕິສະມາທ່ີເຮົາຮັບທ່ານກໍຈະຮັບແທ້î (ມຣກ 10:39).  ແຕ່ທ່ີຈະນ່ັງຂ້າງຊ້າຍແລະຂ້າງຂວາ 
ນ້ັນພຣະເຢຊູຊງົກ່າວວາ່  ìບ່ໍແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງເຮົາຈະຈັດໃຫ້ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈັດໄວ້ສໍາລັບຜູ້ໃດກໍເປັນຂອງ
ຜູ້ນ້ັນî   (ມຣກ  
10: 40). 
 
ສາວົກຄົນອ່ືນໆທ່ີໄດ້ຍິນການທູນຂໍຂອງຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນເຣ່ືອງຕໍາແໜ່ງ ìກໍຕ້ັງຕ້ົນເຄືອງໃຈî (ມຣກ 10:
41). ພວກເຮົາຮູ້ວ່າເຣືອ່ງການຖົກຖຽງກ ັນກ່ຽວກັບຕໍາແໜ່ງ ແລະຄວາມຫຶງຫວງໄດ້ເກີດຂ້ຶນຢ່ ູສເມີທ່າມກາງ 
ພວກອັຄສາວົກ; ແຕ່ລະຄົນກໍຕ້ອງການສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດເພາະໄດ້ຢູ່ໃກ້ຊິດອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ອີກເທ່ືອນ່ຶງ, ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ຊົງເຕືອນພວກສາວົກກ່ຽວກັບຕໍາແໜ່ງແລະອໍານາດໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ:     ຜູ້ຮັບໃຊ້ຈະ 
ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລະມີອໍານາດ  ພຣະອົງໄດ້ຊງົກ່າວເຖິງພຣະອົງເອງວາ່, ìບຸດມະນຸດນ້ັນບ່ໍໄດ້ມາໃຫ້ຄົນອ່ືນປະ 
ຕິບັດຕົນ ແຕ່ມາເພ່ືອປະຕິບັດເຂົາ   ແລະປະທານຊີວດິຂອງຕົນໃຫ້ເປັນຄ່າໄຖ່ຄົນຈໍານວນຫລາຍî (ມຣກ 
10:45). 
 
ພຣະເຢຊູຊົງເປັນແບບຢ່າງໃນຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງ:     ໄດ້ຊົງສະລະພຣະຊົນເພ່ືອເປັນຄ່າໄຖ່ພວກເຮົາ
ຈາກຄວາມຜິດບາບ; ໄດ້ຊົງດໍາເນີນຊວິີດໃນຖານະຜູ້ຮັບໃຊ້ຄົນທັງຫລາຍ;    ໄດ້ທົນທຸກລໍາບາກໃນຖານະຜູ້
ຮັບໃຊ້  ແລະໄດ້ຊົງໃຫ້ແບບຢ່າງເຣ່ືອງ ການຍອມຖ່ອມຕົວໂດຍການຊົງລ້າງຕີນຂອງພວກສາວົກ. 
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2. ແບບຢ່າງທີພ່ວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ: (ໂຢຮັນ 13:12-17) 
ຄືນກ່ອນການສ້ິນພຣະຊນົ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສລອງປັສຄາແລະຮັບອາຫານກັບພວກສາວົກ.  ວັນປັສຄາເປັນ
ວັນລະນຶກເຖິງ ການຊົງໂຜດຈາກການເປັນທາດທ່ີປະເທດເອຢິບ.     ພຣະເຢຊູຊງົໃຫ້ຄວາມໝາຍແນວໃໝ່ 
ເມ່ືອ ພຣະອົງໄດ້ປຽບທຽບເຂ້ົາຈີ ່ແລະ ເຫລ້ົາອະງຸນ່ໃສ່ພຣະກາຍແລະພຣະໂລຫິດ.    ພຣະອົງໄດ້ຊົງຕ້ັງອາ 
ຫານໃຫ້ເປັນການລະນຶກເຖິງການຊົງໄຖ່ເທິງໄມ້ ກາງແຂນ; ຫລັງຈາກຮັບປະທານອາຫານແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້
ຊົງເຮັດແບບຢ່າງເຣືອ່ງການເປັນສາວກົຂອງພຣະອົງ;   ພຣະເຢຊູ ໄດ້ ìຊົງຖອກນ້ໍາໃສ່ອ່າງແລ້ວຊົງລ້າງຕີນ
ຂອງພວກສາວົກ ແລະເຊັດດ້ວຍຜ້າມັດແອວî (ຢຮ 13:5). 
 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊງົເນ້ັນຄວາມໝາຍຂອງການລ້າງຕີນ;   ພຣະອົງໄດ້ຊງົຕັດກ່ອນນ້ັນວ່າພວກສາວົກນ້ັນເປັນຜູ້
ສະອາດແລ້ວ (ໂຢ ຮັນ 13:10).   ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງເວ້ົາເຖິງແບບຢ່າງທ່ີພວກສາວົກຈະຕ້ອງເຮັດຕາມ; ຖ້າ 
ພຣະອົງຜູ້ຊງົເປັນນາຍແລະອາຈານໄດ້ລ້າງຕີນຂອງພວກເຂົາ,  ພວກສາວກົ ìກໍຄວນລ້າງຕີນຂອງກັນແລະ
ກັນເໝືອນກັນî (ຢຮ 13:14). ພຣະເຢຊູໄດ້ຊງົສອນ ວາ່ເປ້ົາໝາຍຂອງການເປັນສາວກົ ຄືການເປັນເໝືອນ 
ຄຣູຫລືອາຈານຂອງຕົນ (ຢຮ 13:13-15). ສະນ້ັນພວກສາວົກກໍຕ້ອງເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງອາຈານ ໂດຍ
ລ້າງຕີນໃຫ້ກັນແລະກັນ (ຢຮ 13:17). 
 

3. ຄວາມເຊື່ອທີສ່ະແດງອອກ: (ຢາໂກໂບ 2:14-17) 
ການຊງົເອ້ີນໃຫ້ເຮັດຕາມຄວາມເຊ່ືອຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ປາກົດອີກເທ່ືອນ່ຶງໃນພຣະທັມຢາໂກໂບ.  ຢາໂກໂບ
ເນ້ັນເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອແລະການປະຕິບັດນ້ັນແຍກກັນບ່ໍໄດ້;  ທ່ານໄດ້ຂຽນວ່າ,    ìພີ ່ນ້ອງທັງຫລາຍຂອງເຮົາ
ເອີຍ,  ຖ້າຜູ້ໃດເວ້ົາວ່າຕົນມີຄວາມເຊ່ືອແຕ່ບ່ໍມີການປະຕິບັດຈະໄດ້ປໂຍດອັນໃດ ຄວາມເຊ່ືອນ້ັນອາດຈະໃຫ້
ຕົນພ້ົນໄດ້ຫລືî (ຢກບ 2:14).    ຄໍາຕອບໃນຕອນນ້ີ ກໍຄື ìບ່ໍ.î ຄວາມເຊ່ືອທ່ີຂາດການປະຕິບັດກໍເປັນຄວາມ
ເຊື່ອທ່ີບໍ່ພຽງພໍ ແລະວ່າງເປົ່າ.  
 
ຄວາມໝາຍຂອງຢາໂກໂບກໍຄືການເວ້ົາລ້າໆບ່ໍມີປໂຍດຫຍັງເລີຍ;    ການປະຕິບັດດີກໍບ່ໍໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຕົນພ້ົນ 
ແຕ່ການປະຕິບັດຂອງຄຣສິຕຽນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມເຊືອ່ແທ້. ຢາໂກໂບເຊ່ືອວ່າຄວາມເຊ່ືອ
ແລະການປະຕິບັດຈະຕ້ອງຄູ່ຄຽງກັນໄປ;  ເໝືອນດ່ັງຄວາມຮັກພຣະເຈ້ົາແລະຮັກຄົນອ່ືນໆຈະຕ້ອງເປັນຄູ່ກັນ 
(ມຣກ 12: 28-31). 
 
ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງລ້າງຕີນຂອງພວກສາວົກ ແລະໄດ້ຊົງສ່ັງໃຫ້ພວກເຂົາລ້າງຕີນໃຫ້ກັນແລະກັນແລ້ວ
, ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ,   ìດ່ັງນ້ີແຫລະ, ຄົນທັງປວງກໍຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນສາວົກຂອງເຮົາî (ຢຮ 
13:35).      ຢາໂກໂບຢ້ັງຢືນວ່າຄົນທັງປວງຈະໄດ້ຮູ້ວາ່ທ່ານຮັກພວກເຂົາເວລາທ່ານສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ; 
ຢາໂກໂບຂຽນວາ່, ìຄວາມເຊ່ືອກໍຢ່າງດຽວກັນ ຖ້າບ່ໍ ມີການປະຕິບັດກໍຕາຍແລ້ວî (ຢກບ 2:17). 
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ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິັດ 
ເວລາສາວົກສອງຄົນພາກັນຂໍຕໍາແໜ່ງໃຫຍ່ໃນຣາຊອານາຈັກ,  ພຣະເຢຊູໄດ້ຊງົຖືໂອກາດສອນພວກສາວົກ
ເຣ່ືອງການປະຕິ ບັດຮັບໃຊ້ໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະອົງຊົງເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄວາມຕ້ອງ 
ການຂອງຄົນອ່ືນ   ຫລາຍກວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາເອງ; ຊົງເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິບັດຄົນອ່ືນໆ. 
ພຣະອົງໄດ້ຊງົວາງແບບຢ່າງເຣ່ືອງການລ້າງຕີນໃຫ້ພວກສາວົກ. 
 
ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຕ້ອງພ້ອມທ່ີຈະເຮັດວຽກຕ່ໍາຕ້ອຍ;    ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຫາໂອກາດເພ່ືອຮັບໃຊ້ບ່ໍວາ່ຈະ
ເປັນວຽກປະເພດໃດ.     ຫລາຍກວ່ານ້ັນ, ຢາໂກໂບເຕືອນຄຣສິຕະຈັກວ່າ ຄວາມເຊ່ືອທ່ີຂາດການປະຕິບັດກໍ
ໄຮ້ປໂຍດ. ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ    ສະແດງຄວາມເຊືອ່ໂດຍການພົວພັນກັບຄົນອ່ືນໆ; ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຫາ
ໂອກາດໃນການສະແດງຄວາມເຊືອ່ໂດຍການປະຕິ ບັດຮັບໃຊ້. ຄຣິສຕະຈັກທ່ີເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະ
ເຢຊູຈະມີອິດທິພົນໃນສັງຄົມໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊ່ືອແລະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ມີສ່ິງໃດແດ່ທ່ີທ່ານສາມາດປະຕິບັດຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ, ນອກຈາກຄອບຄົວຕົວເອງ? 

 
2. ມີຫຍັງແດ່ໃນສມັຍນ້ີ ທ່ີເທ່ົາທຽມກັບການລ້າງຕີນໃນສມັຍພຣະເຢຊູ? 

 
3. ມີວິທີໃດແດ່ທ່ີທ່ານຈະສາມາດເອົາຄົນອ່ືນໄວ້ກ່ອນຕົວເອງ? 

 
4. ມີຫຍັງແດ່ທ່ີຄຣິສຕະຈັກຈະສາມາດຮັບໃຊ້ສັງຄົມທ່ີຢູ້ຂ້າງຄຽງ? 

 
5. ມີວິທີໃດແດ່ທ່ີທ່ານຈະສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊ່ືອ? 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ11 
ເຮາົທຸກຄົນຢູ່ໃນຖານະຜູ້ຈັດການ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະບັນຍັດສອງ 8:1-18; ມັດທາຍ 25:14-30 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ພຣະບັນຍັດສອງ 8:1-20; ມັດທາຍ 25:1-46 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຊົງມອບໜ້າທ່ີຜູ້ຈັດການໃຫ້ສາວົກຜູ້ທ່ີພຣະອົງໄວໃ້ຈ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນສາວົກທ່ີພຣະເຈ້ົາວາງໃຈບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອສລຸບແລະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເປ ນັສາວົກທ່ີວາງໃຈໄດ້. 

       
ບົດນາໍ 

  
ທຸກຢ່າງທ່ີຊົງໃຫ້ເຮົາຮັບຜິດຊອບນ້ັນຄວນເກີດດອກອອກຜົນໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະອົງໃນວັນນ່ຶງ  ດ້ວຍ 
ເຫດນ້ີເຮົາຈະຕ້ອງຕຽມຕົວລາຍງານໃນວັນທ່ີພຣະເຢຊກັູບຄືນມາ.  
 

1. ການສັ່ງລາ:  (ພຣະບັນຍັດ 8:1-18) 
 ໂມເຊໄດ້ຈັດຕຽມສ່ັງສອນອິສຣາເອນກ່ອນໜ້າເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາຈະມອບໃຫ້ອິສ
ຣາເອນ    ເພາະວ່າໂມເຊຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນນ້ັນຫລັງຈາກ 40 ປີທ່ີເພ່ິນນໍາພາຊາວອິສຣາເອນມາ.  
"ທຸກສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກສອນທ່ານໃນວັນນ້ີ ຈ່ົງທໍາຕາມດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະມີຊີ
ວິດຢູ່ ມີລູກຫລານຫລາຍ  ແລະໄດ ເ້ຂ້ົາຍຶດຄອງແຜ່ນດິນ ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົສັນຍາໄວ້ກັບພວກບັນພະບຸ
ຣຸດຂອງທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງລະນຶກວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານໄດ້ຊງົນໍາພາພວກທ່ານເດີນທາງຢູ່ໃນຖ່ິນກັນ
ດານຕລອດສ່ີສິບປີນ້ັນເປັນຢ່າງໃດພຣະອົງຊົງທົດສອບທ່ານດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກ ເພ່ືອຢາກຈະຊົງຮູ້ວ່າ
ຈິດໃຈຂອງພວກທ່ານເປັນຢ່າງໃດ    ແລະທ່ານຈະເຊ່ືອຟັງຂ້ໍຄ ໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງຫລືບ່ໍ '' (ຂໍ ້1-2). ໂມ
ເຊເຊ່ືອວາ່ຂໍກຸນແຈຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນຊວິີດນ້ັນແມ່ນ ການເຊືອ່ຟງັ "ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ຈ່ົງເຮັດຕາມຄໍາ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກສອນ    ຄືປະພຶດຕາມບົດບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ແລະໂຄຣບົຢໍາເກງພຣະອົງ" (ຂໍ ້6).   
ສລຸບຄໍາສອນຂອງໂມເຊແລ້ວເຫັນເປັນຈຸດໃຫຍ່ສໍາຄັນວາ່    (ຢ່າຫລົງລືມອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເມ່ືອເຂ້ົາໄປຢູ່
ບ່ອນສນຸກສຸກສະບາຍແລ້ວ).  

 

2. ຕັກເຕອືນບໍໃ່ຫລ້ມືພຣະເຈົາ້: (ພຣະບັນຍັດ 8:10-11) 
ໂມເຊໄດ້ເນ້ັນໜັກສອນໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນ ໃ  ຫ້ຈົດຈໍາພຣະເຈ້ົາໂດຍຈ່ືຈໍາພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ    ໂດຍມີ
ຄວາມສັມພັນໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງທຸກເມ່ືອ, ໂມເຊຕັກເຕືອນໃຫ້ຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນໃຜ? ແລະຢູ່ໃນສະພາບໃດ
ມາກ່ອນ?   ໂມເຊບອກເຂົາວ່າເມ່ືອພຣະອົງຊົງໄຖ່ອອກຈາກຊີວິດຂ້ອຍຂ້າ ດ່ັງນ້ັນອິສຣາເອນຈ່ຶງຕິດໜີ ້ບຸນ 
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ຄຸນພຣະເຈ້ົາຈົນຫາຍັງປຽບບ່ໍໄດ້ ການເດີນທາງໃນປ່າທະເລຊາຍອັນແຫ້ງແລ້ງຍ່ອມຈະມີການອຶດຢາກຂາດ
ເຂີນ  ເພາະບ່ໍມີອາຫານແລະນ້ໍາໃນທະເລຊາຍ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍຍັງໂຜດປະທານອາຫານມາຈາກທ້ອງຟ້າໃຫ້
ອິສຣາເອນໄດ້ກິນເຊ່ັນໃດ   ເມ່ືອຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍມີຄວາມອົດຢາກ
ຂາດເຂີນເປັນແນ່.  ພຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາຈະມອບແຜ່ນດິນອັນອຸດົມສົມບ ູນແກ່ເຂົາ ແຕ່ການທ່ີຈະເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນທ່ີຊົງປະທານໃຫ້ນ້ັນອິສຣາເອນຈະຕ້ອງຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊງົເປັນເຈ້ົາຂອງ, ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີຊົງພຣະ
ຄຸນ ດ້ວຍເຫດນ້ີໂມເຊຈ່ຶງຕັກເຕືອນອິສຣາເອນບ່ໍໃຫ້ຫລົງລືມພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຢ່າງເດັດຂາດ.  
 

3. ຢ້ານວ່າຈະຫລົງລືມງ່າຍໆ: (ພຣະບັນຍັດ 8:12-14) 
ໂມເຊຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຕັກເຕືອນອິສຣາເອນຢ່າງໜັກວ່າ   ຫາກຫລົງລືມພຣະເຈ້ົາແລ້ວພຣະອົງລົງໂທດຕາມ
ການກະທໍາຂອງເຂົາ ແຕ່ຫາກເຂົາເຊ່ືອຟັງບ່ໍຫລົງລືມພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາໃນແຜ່ນດິນອັນອຸດົມສົມບູນນ້ັນພຣະ
ເຈ້ົາກໍຈະຊົງອວຍພອນເຂົານາໆປະການ, ໂມເຊໄດ້ວາງຣະບຽບນ້ີເພ່ືອໃຫ້ຈິດໃຈຂອງເຂົາຢູ່ໃກ້ກັບພຣະເຈ້ົາ 
ເພາະວ່າເມ່ືອຄົນເຮົາໄດ້ສນຸກສຸກສະບາຍແລ້ວມັກຈະຫລົງລືມຕົນເອງວ່າຕົນເອງເປັນໃຜ?    ມາຈາກໃສ? 
ດ້ວຍເຫດໃດຈ່ຶງເປັນຄົນຄືວັນນ້ີ? ກົດຣະບຽບທ່ີໂມເຊສ່ັງສອນເຂົາໃນວນັນ້ີຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາສໍານຶກວ່າ ຄວາມ
ສໍາເຣັດທ່ີເຂົາເຮັດໄດ້ນ້ັນແມ່ນເນ່ືອງມາດ້ວຍພຣະຄຸນ ຫາກໂມເຊບ່ໍວາງຣະບຽບນ້ີເຂົາຈະຕ້ອງຄຶດວ່າຄວາມ
ສໍາເຮັດໃນແຜ່ນດິນໃໝ່ນ້ັນແມ່ນຄວາມສາມາດເຂົາເອງ.  
 
ໂມເຊໄດ້ຕັກເຕືອນເຂົາວ່າ ''ເມ່ືອພວກທ່ານມີອາຫານການກິນຕາມຄວາມຕ້ອງການ ໄດ້ສ້າງບ້ານເຮືອນດີໆ
ຢູ່ມີຝູງງົວຄວາຍ ແລະຝູງແກະ ມີເງີນຄໍາແລະສ່ິງຂອງອ່ືນໆເພ້ີມທະວີຫລາຍຂ້ຶນແລ້ວພວກທ່ານຈ່ົງລະວງັ ຢ່າ
ໄດ້ຈອງຫອງພອງຕົວຈົນຫລົງລ ມືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງນໍາທ່ານທັງຫລາຍອອກມາຈາກເອຢິບ ບ່ອນຕົກເປັນ
ທາດ'' (ຂ້ໍ 12-14)    . ແປວ່າ ເມ່ືອທ່ານເຂ້ົາໄປຢູ່ແຜ່ນດິນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານແລ້ວ  ຫລາຍຄົນໃນພວກ
ເຂົາຈະກາຍເປັນຄົນຮ່ັງມີດ້ວຍຊັບສິນຕ່າງໆຮວມທັງມີບ້ານເຮືອນ ດີໆຢູ່ອາສັຍ,  ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແມ່ນພຣະພອນ
ອັນນ່ຶງທ່ີພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເປັນພຣະບິດາມີນ້ໍາພຣະທັຍໃຫ້ລູກຂອງພຣະອົງໄດ້ຢູ່ດີກິນດີ, ດ້ວຍເຫດນ້ີຄວາມຮ່ັງ
ມີເປັນດີນ້ັນບ່ໍຜິດອັນໃດ ແຕ່ເມ່ືອຮ່ັງມີເປັນດີແລ້ວເກີດມີຄວາມຈອງຫອງວ່າຕົນເອງເກ່ ງັແລະຄຶດວ່າທຸກຢ່າງ
ແມ່ນຕົນເອງຫາມາໄດ້  ໂດຍລືມຄຶດໄປວ່າຕົນເອງຄ້ັງນ່ຶງຕົນເອງເປັນພຽງຂ້າທາດໃນເອຢິບ ບ່ໍມີສິດ, ມີສຽງ
ອັນໃດ ຫາກພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄຖ່ຕົນເອງແລ້ວໃຫ້ມາຢູ່ທ່ີນ້ີຕົນເອງຈະມີຊີວິດເປັນຄືແນວນ້ີບ່ໍ?   ຄວາມຮ່ັງມີເປັນດີ 
ນ້ັນບ່ໍຜິດ ແຕ່ສ່ິງທ່ີຜິດນ້ັນແມ່ນການຫລົງລືມພຣະຄຸນຕ່າງຫາກ.  
 

4. ຂໍກນຸແຈຂອງຄວາມຈໍາ:  (ພຣະບັນຍັດ 8:15-16) 
ໂມເຊກ່າວວ່າ ທ່ານຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າ     ''ພຣະອົງຊງົນໍາພາພວກທ່ານຜ່ານຖ່ິນກັນດານອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ   

ແລະເປ ັນຕາຫນ້າຢ້ານ ຊຶງ່ມີງຮູ້າຍແລະແມງງອດ ເມ່ືອຢູ່ໃນດິນແຫ້ງແລະບ່ໍມີນ້ໍາກໍເຮັດໃຫ້ມີນ້ໍາໄຫລອອກ
ມາຈາກຫີນໃຫ້ພວກທ່ານດ່ືມໄດ້ຊົງປະທານມານາໃຫ້ກິນໃນຖ່ິນກັນດານ    ຊ່ຶງເປັນອາຫານທ່ີບັນພະບຸຣຸດ
ຂອງພວກທ່ານບ່ໍເຄີຍມີມາກ່ອນ ຊົງທົດສອບພວກທ່ານດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກເພ່ືອວາ່ໃນບ້ັນປາຍຈະຊົງ
ປະທານຂອງດີໃຫ້ທ່ານ''  (ຂ  ້ໍ 15-16).      ແປວ່າພຣະອົງໄດ້ພາເຂົາຜ່ານພ້ົນຖ່ິນກັນດານແລະອັນຕະລາຍ
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ພ້ອມທັງການອຶດເຂ້ົາອຶດນ້ໍາ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຂາດເຂີນຫາກຟັງຄວາມພຣະອົງ ຫາກບ່ໍເຊ່ືອຟັງແມ່ນແຕ່ຈະເຂ້ົາໄປຢູ່
ບ່ອນອຸດົມສົມບູນກໍຈະຂາດເຂີນ. ''ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າ ພວກທ່ານຮ່ັງມີຍ້ອນເຫ່ືອແຮງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານ
ໃຫ ້   ພຣະອົງຊົງກະທໍາດ່ັງນ້ີ ກ ໍຍ້ອນວ່າຊົງສັດຊ່ືຕ່ໍຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີຊົງໃຫ້ໄວກັ້ບບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານທັງ
ຫລາຍ ແລະຍັງຊົງສັດຊ່ືຕ່ໍຄໍາຫມ້ັນສັນຍານ້ັນຈົນເທ່ົາທຸກມ້ືນ້ີ'' (ຂໍ ້ 18).  
 

5. ຄໍາອປຸະມາເຣື່ອງເງິນຕາລັນຕົນ: (ມັດທາຍ 25:14-30) 
ພຣະອົງຊົງກ່າວເປັນຄໍາອຸປະມານ້ີເພ່ືອສາວົກຈະເຂ້ົາໃຈວ່າຄຣິສຕຽນທຸກຄົນມີຂອງພຣະຣາຊທານທຸກຄົນ,       
ລາງຄົນກໍມີຫລາຍຢ່າງ, ລາງຄົນກໍມີຢ່າງດຽວ ແຕ່ຊົງໃຫ້ຕາມຄວາມສາມາດແຕ່ລະຄົນ (ຂ້ໍ 15).     ແຕ່ຈະ
ຖືກມອບໃຫ້ໜ້ອຍຫລືຫລາຍ ນ້ັນບ່ໍແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງເຮົາຈະໄປຖຽງເອົາວ່າຕົນເອງມີຄວາມສາມາດຫລາຍກ
ວ່າຊງົປະທານໃຫ້,      ດ້ວຍວ່າພຣະອົງຊງົຮູ້ຈັກລູກຂອງພຣະອົງເໝືອນເຮົາຮູ້ຈັກລູກຂອງເຮົາແຕ່ລະຄົນມີ
ຄວາມສາມາດອັນໃດ, ດ້ວຍເຫດນ້ີການທ່ີເຮົາຈະມີຂອງພຣະຣາຊທານໜ້ອຍຫລືຫລາຍຈ່ຶງບ່ໍສໍາຄັນສໍາລັບ
ເຮົາ   ສ່ິງສໍາຄັນນ້ັນແມ່ນການເກີດດອກອອກຜົນຕາມສ່ິງທ່ີເຮົາໄດ້ຮັບຈາກພຣະອົງຫລືບ່ໍ?.  
 
ສັງເກດເຫັນວ່າພຣະອົງມອບໃຫ້ຜູ້ທີນ່ຶງ ຫ້າຕາລັນຕົນ,    ຜູ້ທີສອງໆຕາລັນຕົນ ແລະຜູ້ທີສາມ ນ່ຶງຕາລັນຕົນ   
ແລ້ວພຣະອົງກໍອອກເດີນທາງໄປ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ບອກເຂົາວ່າໃຫ້ເຂົາເອົາໄປເຮັດຫຍັງ,   ແຕ່ຜູ້ທ່ີໄດ້ຫ້າຕາລັນຕົນ
ນ້ັນເອົາໄປເຮັດການຄ້າທັນທີແລະໄດ້ກ າໍໄລເທ່ົາຕົວ ແປວ່າຈາກຫ້າມາເປັນສິບ(ຂ້ໍ 16),    ສ່ວນຜູ້ທີສອງທ່ີ
ໄດ້ສອງຕາລັນຕົນນ້ັນອາດຈະໄປເຮັດການຄ້າຄືກັນເພາະພຣະຄັມພີບອກວ່າລາວກໍໄດ້ກ ໍາໄລເທ່ົາຕົວ   ແປ
ວ່າຈາກສອງເປັນສ່ີ (ຂ້ໍ 17), ສ່ວນຜູ ້ທີສາມທ່ີໄດ້ຮັບຕາລັນຕົນດຽວນ້ັນກໍເອົາເງິນນ້ັນໄປຝັງດິນໄວ້ເພາະຢ້ານ
ວ່າຊັບສົມບັດຂອງເຈ້ົານາຍຈະເສັຽຫາຍ (ຂ້ໍ 18).  ''ຢູ່ດົນນານຕ່ໍມານາຍຂອງຂ້ອຍໃຊ້ເຫລ່ົານ້ັນກໍກັບມາຄິດ
ບັນຊີກັບເຂົາ'' (ຂ້ໍ 19). ເຣ່ືອງນ້ີເກີດມີການຖົກຖຽງກັນມາຫລາຍສມັຍແລ້ວເພາະວ່າແຕ່ລະຄົນເຂ້ົາໃຈຕ່າງ
ກັນ,  ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະຈ່ຶງມີລາງໂບດ, ລາງຄົນໄດ້ເອົາຊັບທ່ີມີຢູ່ໃນໂບດໄປເຮັດການຄ້າ, ລາງຄົນເອົາຊັບ
ທ່ີມີໃນໂບດ ນ້ັນໄວ້ເຮັດວຽກງານພຣະເຈ້ົາຢ່າງດຽວ (ອັນນ້ີແມ່ນເຣ່ືອງຊັບໃນໂບດ)    ແຕ່ມີລາງຄົນເຂ້ົາໃຈ
ວ່າເພ່ິນບ່ໍໄດ້ເວ້ົາເຣືອ່ງໂບດ ແຕ່ແມ່ນເວ້ົາເຣືອ່ງສ່ວນຕົວທ່ີຊົງມອບໃຫ້ຕາມຄວາມສາມາດແຕ່ລະບຸກຄົນ.  
 
ຫາກເພ່ິນເວົາ້ເຖິງບຸກຄົນ ແປວາ່ສອງຄົນແຣກນ້ັນແມ່ນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເຫັນວາ່ລາວມີຄວາມສາມາດ ດ້ວຍ 
ຄວາມສາມາດທັງສອງຈ່ຶງເກີດດອກອອກຜົນເທ່ົາຕົວ ''ຝ່າຍນາຍກໍຕອບວ່າ ìດີແລ້ວ, ຂ້ອຍໃຊ້ຜູ້ດີແລະສັດ 
ຊ່ືເອີຍ  ເຈ້ົາເປັນຜ ູ ້ສັດຊ່ືໃນຂອງເລັກນ້ອຍ ເຮົາຈະຕ້ັງໃຫ້ເຈ້ົາເປ ນັຜູ້ເບ່ິງແຍງຂອງຫລາຍຢ່າງ  ຈ່ົງເຂ້ົາຮ່ວມ
ຄວາມຍິນດີກັບນາຍເຈ້ົາເທີນîຜ  ູ້ທ່ີໄດ້ຮັບສອງຕາລັນຕົນນ້ັນໄດ້ເຂ້ົາມາເໝືອນກັນແຈ້ງວາ່ ìນາຍເອີຍ, ນາຍ
ໄດ້ຝາກເງິນສອງຕາລັນຕົນໄວ້ນໍາຂ້ານ້ອຍ ນ້ີແຫລະ, ຂ້ານ້ອຍໄດ້ກໍາໄລອີກສອງຕາລັນຕົນî.  ຝ່າຍນາຍກໍ
ຕອບວ່າ ìດີແລ້ວ, ຂ້ອຍໃຊຜູ້້ດີແລະສັດຊ່ືເອີຍ  ເຈ້ົາເປັນຜູ້ສັດຊ່ືໃນຂອງເລັກນ້ອຍເຮ ົາຈະຕ້ັງໃຫ້ເຈ້ົາເປັນຜູ້
ເບ່ິງແຍງຂອງຫລາຍຢ່າງ ຈ່ົງເຂ້ົາຮ່ວມຄວາມຍ ນິດີກັບນາຍເຈ້ົາເທີນî.  (ຂ້ໍ 21-23).   ຢ່າເຂ້ົາໃຈຜິດວາ່ເຮົາ
ທຸກຄົນຈໍາຕ້ອງອອກການມາຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ  ແຕ່ໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າເຮົາມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງພຣະຣາຊ
ທານໃຫ້ເກີດ ດອກອອກຜົນຕາມຄວາມສົມຄວນ. ຄໍາອຸປະມາເຣືອ່ງເຄືອອະງຸນ່ໃນ ໂຢຮັນ 15 ໄດ້ບອກຢ່າງ
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ແຈ້ງວ່າ ກ່ິງທ່ີເຂ້ົາສນິດຕິດກັບເຄືອເທ່ົານ້ັນຈ່ຶງຈະເກີດຜົນ    ສ່ວນກິ ່ງທ່ີບ່ໍເກິດອກອອກຜົນນ້ັນຈະຖືກຕັດຕ້ິມ 
ໃສ່ເຕົາໄຟເສັຽ   ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວວ່າ ''ເຮົາເປັນ ເຄືອອະງຸ່ນທ່ານທ ງັຫລາຍເປັນກ່ິງ ຜູ້ທ່ີເຂົາສນິດຢູ່ໃນເຮົາ 
ແລະເຮົາເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນຜູ້ນ້ັນ ແມ່ນຜູ້ນ້ັນແຫລະ,ຈະເກີດຜົນຫລາຍ ເພາະຖ້າແຍກຈາກເຮົາແລ້ວພວກທ່ານ
ບ່ໍອາດເຮັດສ່ິງໃດໄດ້ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນເຮົາ   ຜູ້ນ້ັນກໍຕ້ອງຖືກຕັດຖ້ິມເສັຽເໝື ອືນກ່ິງ ແລ້ວກໍຫ່ຽວແຫ້ງ 
ໄປແລະຖືກເກັບເອົາໄປເຜົາໄຟເສັຽ'' (ໂຢຮັນ 15:5-6).  
 
ຜູ້ທ່ີສາມແມ່ນຜູ້ໄດ້ຮັບຕາລັນຕົນດຽວແລະເອົາໄປຝັງດິນໄວ້ນ້ັນຄໍາອຸປະມາບອກວ່າ   ''ສ່ວນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຕາ
ລັນຕົນດຽວນ້ັນກໍ ໄດ້ເຂ້ົາມາເຫມືອນກັນແຈ້ງວ່າ ìນາຍເອີຍ,   ຂ້ານ້ອຍຮູ້ຈັກທ່ານແລ້ວວ່າທ່ານເປັນຄົນໃຈ
ແຂງ    ເຄີຍກ່ຽວຜົນບ່ອນຕົນບ່ໍໄດ້ຫວ່ານແລະຮິບໂຮມເອົາບ່ອນຕົນບ່ໍໄດ້ຝັດ ຂ້ານ້ອຍຢ້ານຈ່ຶງໄດ້ເອົາເງິນ
ຕາລັນຕົນຂອງທ່ານໄປເຊ່ືອງໄວໃ້ຕ້ພ້ືນດິນ ນ້ິແຫລະ   ,ສ່ິງທ່ີເປັນຂອງທ່ານກໍໄດ້ແລ້ວ    îນາຍຈ່ຶງຕອບວ່າ 
ìອ້າຍຂ ອ້ຍໃຊ້ຊົວ່ແລະຂ້ີຄ້ານເຮີຍ   ໂຕຮູ້ຫລືວ່າເຮົາເຄີຍເກັບຜົນບ່ອນເຮົາ ບ່ໍໄດ້ຫວ່ານ ແລະຮິບໂຮມເອ ົາ
ບ່ອນເຮົາບ່ໍໄດ້ຝັດ''' (ຂ້ໍ 24-26).    ລາວເປັນຂ້າໃຊ້ຜູ້ມັກໂຕ້ຖຽງ, ມັກແກ້ຕົວ, ເປັນຄົນຫລົບລ້ີນປ້ີນຄວາມ, 
ເປັນຄົນກຽດຄ້ານບ່ໍເອົາການເອົາງານ  ດ້ວຍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີລາວຈ່ຶງເອົາເງິນນ່ຶງຕາລັນຕົນໄປຝັງເຊ່ືອງໄວ້ໃນດິນ 
ລາວຄຶດວ່າຮັກສາບ່ໍໃຫ້ຕົກເຮ່ັຽເສັຽຫາຍກໍດີແລ້ວ   ແຕ່ເຈ້ົານາຍບ່ໍມັກຄົນແນວນ້ີຈ່ຶງສ່ັງວ່າ ''ສນ້ັນຈ່ຶງຍົກເງິນ 
ຕາລັນຕົນດຽວ ນ້ັນໄປຈາກມັນເສັຽ ເອົາໃຫ້ຜູ້ທ່ີມີສິບຕາລັນຕົນ'' (ຂ້ໍ 28).    ໝາຍເຖິງວ່າພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຂອງ
ປະທານແລ້ວແຕ່ບ່ໍໃຊຂ້ອງປະທານນ້ັນ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ແມ່ນໃຜກ່າວສ່ັງລາອິສຣາເອນ? ການສ່ັງລານ້ັນແມ່ນເພ່ິນເນ້ັນໜັກອັນໃດ? 

2. ຂໍກຸນແຈການຈົດຈໍາທ່ີໂມເຊເຕືອນນ້ັນແມ່ນອັນໃດ? 

3. ໃນຄໍາອຸປະມາເຣ່ືອງເງິນຕາລັນຕົນນ້ັນທ່ານຄຶດວາ່ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູບ່ໍຝາກເງິນໄວ້ນໍາຂ້ອຍໃຊ້ເທ່ົາກັນ? 

4. ຫາກທ່ານເປັນນ່ຶງໃນຈໍານວນຂ້ອຍໃຊ້ສາມຄົນນ້ັນທ່ານຄຶດວາ່ທ່ານແມ່ນຜູ້ໃດ? 

5. ເມ່ືອນາຍກັບມາເພ່ິນເຮັດແນວໃດກັບຂ້ອຍໃຊສ້າມຄົນນ້ັນ? 

6. ທ່ານພ້ອມທ່ີຈະລາຍງານໃນວັນທ່ີພຣະເຢຊູກັບຄືນມາແລ້ວບ່ໍ? 

         ດຣ. ຫຸມພັນ  ວົງສຸຣດິທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ12 
ຂອບພຣະຄຸນ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເພງສັຣເສີນ 103; ລູກາ 17:11-19 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເພງສັຣເສີນ 103; ລູກາ 17:11-19 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ການຂອບພຣະຄຸນເປັນຂອງປົກກະຕິຂອງສາວກົ ແຕ່ການຮູ້ບຸນ

ຄຸນຂອງຜູ້ອ່ືນເປັນສ່ິງເຮົາຈະຕ້ອງຮຽນເຮັດ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາແທ້ບ່ໍ? ຕ່ໍຜູ້ອ່ືນທ່ານໄດ້ຂອບໃຈບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາແລະຮູ້ຈັກບຸນຄຸນຜູ້ທ່ີກະທໍາຕ່ໍເຮົາ

ເປັນທ່ີມາຂອງພຣະພອນອີກອັນນ່ຶງ. 

       
ບົດນາໍ 

  
ກະສັດດາວິດຮູ້ຈັກຂອບພຣະຄຸນຫລາຍຂ້ຶນເມ່ືອເພ່ິນຄິດເຖິງແຕ່ສມັຍເລ້ີມຕ້ົນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກ,     ຊົງ
ຊ່ອຍ, ຊົງສອນ ທັງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຕລອດມາ.   ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຄວນຫວນຄຶດເບ່ິງແຕ່ຄ້ັງກ່ອນຊີວິດຂອງ
ເຮົາເປັນຢ່າງໃດ?    ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນແລະຊໍາຮະລ້າງເຮົາມາແນວໃດຈ່ຶງເປັນຄົນຄືວັນນ້ີ? ເມ່ືອເຮົາກໍຈະຮູ້
ຈັກຂອບພຣະຄຸນຫລາຍຂ້ຶນ.  
 
1. ສິ່ງເຕືອນໃຈໃຫສ້ັຣເສີນ:  (ເພງສັຣເສີນ 103:3-5) 
ກະສັດດາວິດໄດ້ຮ້ອງເປັນເພງສັຣເສີນພັລນາເຖິງຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາຫ້າປະການທ່ີເປັນສ່ິງເຕືອນໃຈ
ຂອງເພ່ິນແລະທັງຫ້າຢ່າງນ້ີຍັງກາຍເປັນບົດຮຽນສໍາລັບຄຣິສຕຽນທຸກຄົນດ້ວຍ. ດາວິດຮ້ອງເປັນເພງວ່າ '' ພ
ຣະອົງຊງົໃຫ້ອະພັຍຄວາມບາບທັງສ້ິນຂອງຂ້າ    ແລະປ່ິນປົວພຍາດໂຣຄາຕ່າງໆຂອງຂ້າໃຫ້ດີ ພຣະອົງຊງົ
ຊ່ອຍຂ້າໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຕາຍ ແລະຊົງອວຍພອນຂ້າດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ຊີວດິ
ຂອງຂ້າເຕັມໄປດ້ວຍສ່ິງທ່ີດີ   ດ່ັງນ້ີ ຂ້າຈ່ຶງຫນຸ່ມແຫນ້ນແລະແຂງແຮງເຫມືອນດ່ັງນົກອິນຊີ.'' (ຂໍ ້ 3-5). ເພື່ອ
ເປັນຄວາມເຂ້ົາໃຈງ່າຍຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງແຍກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາກະທໍາກັບດາວິດດ່ັງນ້ີ;  
 1. ໃຫ້ອະພັຍຄວາມບາບທັງສ້ິນ. 
 2. ປ່ິນປົວພຍາດໂຣຄາ. 
 3. ຊ່ອຍຂ້າໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຕາຍ. 
 4. ຊົງອວຍພອນ. 
 5. ໃຫ້ຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍສ່ິງທ່ີດີ ດ່ັງນ້ັນເພ່ິນຫນຸ່ມແຫນ້ນແລະແຂງແຮງເຫມືອນດ່ັງນົກອິນຊ.ີ 
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ເພາະວ່າທັງຫ້າຢ່າງທ່ີດາວິດກ່າວມານ້ັນແມ່ນເກິດຂ້ຶນກັບຕົວເພ່ິນທັງນ້ັນ       ແຕ່ສ່ິງສໍາຄັນທ່ີສຸດແມ່ນພຣະ
ເຈ້ົາຊງົໃຫ້ອະພ ັຍຄວາມຜິດບາບທັງສ້ິນນ້ັນມີຄວາມໝາຍວ່າ ບາບໃດກໍຕາມເມ່ືອດາວິດສາຣະພາບ   ພຣະ
ເຈົ້າກໍຊົງສັດຊືທ່່ຽງທັມອະພັຍໃຫ້ທັງໝົດ.    ໃນພຣະທັມ 2 ຊາມູເອນ 12 ດາວິດໄດ້ເຈັບປ່ວຍຍ້ອນເຮັດບາບ    
ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງປ່ິນປົວເພ່ິນເມ່ືອເພ່ິນກັບໃຈສາຣະພາບ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍດາວິດໃຫ ພ້ົ້ນຈາກຕາຍ ແລະອວຍ
ພອນນ້ັນເຮົາເຫັນໃນພຣະຄັມພີຫລາຍບ່ອນ ແຕ່ສ່ິງທ່ີຫ້າທ່ີດາວິດພັລນາກ່າວເຖິງນົກອິນຊີນ້ັນ  ເພາະວ່າໃນ
ພຣະທັມເອຊາຢາ 40:31 ກ່າວວາ່ ນົກອິນຊີເປັນສັນຍາລັກຂອງຜູ້ມຊີ ຍັຊະນະ,    ຜູ້ແຂງແຮງເໜືອນົກອ່ືນໆ.   
ດາວິດມີເຫດຜົນຫ້າຢ່າງນ້ີ ເພ່ິນຈ່ຶງສັຣເສີນຂອງພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ທ່ານເດມີອັນໃດແດ່ສົມຄວນຈະສັຣເສີນ
ຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງ? 
 

2. ຊົງຕັດສິນ, ຊົງເປັນຜູລ້້ຽງ ແລະເປນັພຣະບດິາ: ( ເພງສັຣເສີນ 103:6-14)  
ຈາກຂ້ໍ 6-14 ເປັນສ່ວນຕ່ໍຈາກວັກທີໜ່ຶງທ່ີດາວິດມີເຫດຜົນຫ້າຢ່າງທ່ີດາວິດສັຣເສີນໂມທະນາພຣະຄຸນ, ດາ
ວິດໄດ້ຮ້ອງເປັນເພງສັຣເສີນຕ່ໍໄປວ່າ ''ພຣະເຈ້ົາຊົງແກ້ແຄ້ນແລະໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທ ັມແກ່ຜູ້ຖືກຂ່ົມເຫັງ'' (ຂໍ ້6) 
ແປໄດ້ສອງຢ່າງ 1. ພຣະເຈ້ົາຊົງແກ້ແທນດາວດິ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທັມອີກຝ່າຍນ່ຶງ. 2. ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງແກ້ແຄ້ນແທນດາວດິ ເພາະດາວິດເອງເປັນຜູ້ຖືກຂ່ົມເຫັງ ໃນຂ້ໍ 6 ນ້ີສາມາດເວົາ້ໄດ້ວ່າພຣະອົງຊງົຕັດ
ສິນ ແຕ່ຂໍ ້ 6 ຍັງເຊ່ືອມຕ່ໍຂ້ ໍ 8 ວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງເມດຕາ, ຊົງຮັກໝ້ັນຄົງ ແລະບ່ໍພຣະພິໂຣດງ່າຍ  ແປວ່າກ່ອນທ່ີ
ພຣະອົງຈະຕັດສິນລົງໂທດນ້ັນແມ່ນອົດກ້ັນໄວ້ຈົນເຫລືອເຫດເຫລືອຜົນແລ້ວຈ່ຶງຕ ັດສິນລົງໂທດ. 
 
''ພຣະອົງຊງົບອກແຜນການຂອງພຣະອົງແກ່ໂມເຊ'' (ຂໍ ້7)    ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຄ້າຍຄືຜູ້ລ້ຽງແກະທ່ີດີທ່ີນໍາ
ພາຝູງແກະໄປຍັງ ຫົນທາງອັນປອດພ ັຍແລະເພ່ືອນໍາຝູງແກະນ້ັນໄປຍັງທ່ົງຫຍ້າອັນຂຽວສົດງົດງາມ.     ເຈ້ົາ
ຂອງແກະຈໍາຕ້ອງຮຽນຮູ້ຈັກທາງທ່ີປອດພ ັຍ, ບ່ອນໃດມີທ່ົງຫຍ້າຂຽວສົດ ແລະທ່ີນ້ັນປອດພ ັຍຈາກພ ັຍອັນຕະ
ລາຍກໍນັບວາ່ເປັນຜູ ້ລ້ຽງແກະທ່ີດີ.   ດາວິດໄດ້ຮ້ອງເພງ ສັຣເສີນນ້ີເພາະເພ່ິນຄຶດເຖິງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໄຖ່ແລະ  

ນໍາຊົນຊາດອິສຣະເອນຈາກການເປັນຂ້າທາດທ່ີປະເທດເອຢິບແລ້ວພາພວກເຂົາໃຫ້ໄປຢູ່ອາສັຍໃນດິນແດນ
ອັນອຸດົມສົມບູນ ດ້ວຍເຫດນ້ີດາວດິຈ່ຶງເວ້ົາໄດ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີ. 
 
ສຸດທ້າຍດາວິດເວົາ້ວ່າ ພຣະເຈ້ົາເປັນຄືພຣະບິດາ  " ພ່ໍເມດຕາກະຣນຸາຕ່ໍລູກຫລາຍເທ່ົາໃດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ກໍຊງົເມດຕາກະຣນຸາຕ່ໍຜູ້ທ່ີຢໍາເກງພຣະອົງຫລາຍເທ່ົານ້ັນ    ພຣະອົງຊົງຮູ້ດີວ່າພວກເຮົາຖືກສ້າງມາຢ່າງໃດ  
ແລະຊົງຈ່ືຈໍາສເມີວ່າພວກເຮົາເປັນ ຂ້ີຝຸ່ນດິນ" (ຂ້ໍ 13-14). ດາວິດປຽບພຣະເຈ້ົາເປັນເໝືອນພ່ໍຜູ້ໃຫ້ກໍາເນີດ
ຮັກລູກສັນໃດ ພຣະເຈ້ົາກໍຮັກເຮົາສັນນ້ັນ,  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຮັກແລະສົງສານເຮົາເທ່ົານ້ັນພຣະອົງຍັງເຂ້ົາໃຈ
ໃນໃຈສ່ວນເລິກຂອງເຮົາອີກ    ''ພຣະອົງຊົງຮູ້ດີວ່າພວກເຮົາຖືກສ້າງມາຢ່າງໃດ ແລະຊົງຈ່ືຈໍາສເມີວ່າພວກ
ເຮົາເປັນຂ້ີຝຸ່ນດິນ'' (ຂ້ໍ 14). ແປວ່າພຣະອົງຊົງຮູ້ທ່ີໄປທ່ີມາຂອງເຮົາຢ່າງຄົບຖ້ວນ.  
 

3. ລົງທາ້ຍເວົ້າເຣືອ່ງມະນຸດ: ( ເພງສັຣເສີນ 103:15-22 ) 
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''ສ່ວນມະນຸດນ້ັນ ຊີວິດຂອງເຂົາປຽບເຫມືອນຕ້ົນຫຍ້າ ເຂົາຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນເຫມືອນດ່ັງດອກໄມ້ປ່າ ເມ່ືອ
ລົມພັດມັນກໍລ້ົມຫັກເສັຽໄປ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫັນມັນອີກ'' (ຂໍ ້15-16).  ດາວິດສລຸບເພງສັຣເສີນດ້ວຍເຫັນວ່າ
ໃນຣະຫວາ່ງພຣະເຈ້ົາແລະມະນຸດຊ່າງຫ່າງໄກກັນເຫລືອເກີນ      ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງມະນຸດໃຫ້ເປັນຢູ່ຊ່ົວຄາວ
ເໝືອນດ່ັງຕ້ົນຫຍ້າເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະຕ້ອງແຫ ້ງຫ່ຽວໄປຕາມຣະດູການ,  ດາວິດເຫັນວ່າຕົນ້ຫຍ້າຈະງອກງາມປານ
ໃດກໍຕາມເມ່ືອເຖິງຣະດູການມັນຈະຕ້ອງຫ່ຽວແຫ້ງແລະຕາຍໄປ  ສ່ວນ ພຣະເຈ້ົາຍັງຊງົເປັນຢູ່ຕລອດໄປເປັນ
ນິດ ດ້ວຍເຫດນ້ີດາວດິຈ່ຶງຊກັຊວນໃຫ້ທຸກຄົນສັຣເສີນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

4. ຮອ້ງໄຫຂ້ຄໍວາມເມຕາ:  (ລູກາ 17:11-13) 
ໃນເຣ່ືອງຄົນຂ້ີທູດສິບຄົນຮ້ອງໄຫ້ຂໍຄວາມເມຕານ້ັນສ່ວນຫລາຍເຮົາມັກຈະເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນເຣ່ືອງການສໍາແດງ
ການອັສຈັນ  ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວເປັນເຣ່ືອງການຮູ້ຈັກການສັຣເສີນຂອບພຣະຄຸນຫລາຍກວ່າ.  ດ້ວຍວາ່ພຣະ
ຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາມີໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ  ແຕ່ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນຮູ້ຈັກຂອບພຣະຄຸນ. ເວລານ້ັນພຣະເຢຊກູໍາລັງມຸ້ງໜ້າ
ໄປເຢຣຊູາເລັມ ຜ່ານແຂວງຊາມາເຣຽັແລະແຂວງຄາລີເລໄປເຖິງໝູ້ບ້ານແຫ່ງນ່ຶງກໍມີຄົນຂ້ີທູດສິບຄົນຮູ້ວ່າພ
ຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງພາກັນຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍສຽງດັງຂໍຄວາມເມດຕາຂໍໃຫ້ເຂົາດີຂ້ີທູດ,    ພວກຂ້ີທູດທັງສິບ
ຄົນຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ ìເຢຊູ ຜູ້ເປັນອາຈານເຈ້ົາເອີຍ, ຂໍເມດຕາພວກຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນî (ຂ້ໍ 13). ດ້ວຍວ່າພະຍາດ
ຂ້ີທູດນ້ັນມີກົດບັງຄັບໃນພຣະທັມລະບຽບການຂອງພວກເລວີບົດ 13-14.  
 

5. ເຮັດຕາມຄໍາແນະນາໍ:  (ລູກາ 17:14) 
ມີເຣ່ືອງທໍານອງດຽວກັນໃນພຣະທັມພົງກະສັດສອງ 5:1-19       ທ່ີເປັນເຣືອ່ງຂອງທ່ານນາຍພົນຜູ້ນ່ຶງທ່ີຊ່ືວາ່ 
ນາຍພົນນາອາມານ, ທ່ານເປັນຮອດນາຍພົນທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍອໍານາດ   ແຕ່ປົມດ້ອຍຂອງເພ່ິນແມ່ນເປັນຂ້ີທູດ    
ອ າໍນາດແລະເງິນຄໍາທ່ີເພ່ິນມີບ່ໍສາມາດຊ່ອຍເພ່ິນໄດ້ ຈ່ຶງຕັດສິນໃຈຖ່ອມຕົວລົງຈາກການເປັນນາຍພົນມາຫາ
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຊາ   ເພາະເພ່ິນຮູ້ວາ່ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີຊ່ອຍເພ່ິນໄດ້.  ສ່ວນພວກຂ້ີທູດທັງສິບຄົນນ້ີ  
ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ບອກວ່າເຂົາເປັນຂິີທູ້ດມາດົນນານປານໃດແລ້ວ ແລະເຂົາໄດ ້ໄປເຮັດແນວໃດມາແລ້ວເພ່ືອ
ຊ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງດີຂ້ີທູດ ແຕ່ເຮົາຮູ້ວາ່ເຂົາໄດ້ຢູ່ເປັນກຸ່ມຄົນຂ້ີທູດເທ່ົານ້ັນ ດ່ັງນ້ັນວັນນ້ີໂອກາດທ່ີເຂົາຈະດີໄດ້
ມາເຖິງເຂົາແລ້ວ     ແລະເຂົາກໍຮູ້ດີວ່າພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນທ່ີຊ່ອຍໄດ້ ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງພາກັນຮ້ອງຂໍຄວາມເມຕາ 
ເມ່ືອພຣະອົງຊງົຟັງແລ້ວຈ່ຶງບອກເຂົາວ່າ ''ຈ່ົງໄປສະແດງຕົວຕ່ໍພວກປະໂຣຫິດ'' (ຂໍ ້14ກ).      ແລ້ວເຂົາກໍໄປ
ຕາມພຣະອົງຊົງສ່ັງ ''ເມ່ືອອອກຈາກບ່ອນນ້ັນໄປເຂົາກໍດີສະອາດແລ້ວ'' (ຂໍ ້14ຂ). ເຂົາດີເພາະເຂົາເຊ່ືອແລະ
ຟັງຄວາມ. 
 

6. ຂີ້ທູດຂອບພຣະຄຸນ: (ລູກາ 17:15-19)  
ທ່ານ ດ.ຣ ແກຣ ີຄຸກ ປະທານໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາລັຍບັບຕິສດາລັດກ່າວວາ່     'ລາງບ່ອນທ່ີທ່ານໄປຄົນ 

ໃຫ້ກຽດທ່ານ  ແຕ່ ບ່ໍ ໄດ້ຮັກທ່ານ, ລາງບ່ອນຄົນຮັກທ່ານ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໃຫ້ກຽດທ່ານ' ຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາເພ ີ ້ມວ່າລາງ
ບ່ອນບ່ໍຮັກແລະບ່ໍໃຫ້ກຽດທ່ານທັງສອງຢ່າງເລີຍ.    ພວກຂ້ີີທູດສິບຄົນທ່ີຮ້ອງໄຫ້ວິງວອນຂໍພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້
ເຂົາຫາຍດີຈາກພະຍາດຂ້ີທູດ     ພວກເຂົາທັງໝົດຫາຍດີໝົດທຸກຄົນແຕ່ມີແຕ່ຜູ້ດຽວກັບຄືນມາຖວາຍກຽດ
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ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຢຊູ  ''ສ່ວນຄົນນ່ຶງໃນພວກນ້ັນເມ່ືອເຫັນວ່າຕົນດີພະຍາດແລ້ວ ກໍກັບຄືນມາສັຣເສີນພຣະ
ເຈ້ົາດ້ວຍສຽງອັນດັງ ແລະຂາບລົງທ່ີພຣະບາດພຣະເຢຊູ  ໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະອົງ ຄົນນ້ັນເປັນໄທຊະມາ
ເຣັຽ'' (ຂໍ ້15-16).  
 
ພຣະເຢຊຸໄດ້ຖາມຊາຍນ້ັນວ່າ ''ມີສິບຄົນທ່ີດີສະອາດບ່ໍແມ່ນຫລື ແຕ່ເກ້ົາຄົນນ້ັນຢູ່ໃສ?'' (ຂໍ ້17).    ເຮົາບ່ໍຮູ້
ວ່າເປັນຫຍັງເຂົາຈ່ຶງບ່ໍກັບມາຫລືວ່າເຂົາຄຶດວ່າເຂົາດີເອງ ຫລືເຂົາຫາກຫລົງລືມພຣະຄຸນ ແຕ່ຄໍາຖາມຂອງພ
ຣະເຢຊໄູດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໜັກໃຈ ເພາະວ່າໃນໂບດຂອງເຮົາພຣະເຢຊໄູດ້ຊ່ອຍມາແລ້ວຫລາຍຄົນແລ້ວ
ລາງຄົນກໍຫາຍໄປ ຫາກພຣະເຢຊູຖາມເຮົາວ່າ ''ຄົນນ້ັນຢູ່ໃສ'' ເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າຈະຕອບເພ່ິນຢ່າງໃດ  ຫາກເຮົາບ່ໍ
ໄດ້ໄປນໍາເພ່ິນຄືນມາຫາພຣະເຢຊູເພ່ືອຂອບພຣະຄຸນດ້ວຍຊີວິດ.  ອີກຄໍາຖາມໜ່ຶງທ່ີໜ້າຖາມຕົນເອງວາ່ໃນ
ຈໍານວນສິບຄົນນ້ີທ່ານຄຶດວາ່ທ່ານແມ່ນຜູ້ຄືນມາໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນແມ່ນບ່ໍ? ຫາກທ່ານຕອບວ່າແມ່ນ 
ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປແມ່ນທ່ານພໍໃຈກັບການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົໄຖ່ທ່ານບ່ໍ?       ຫາກພໍໃຈແລ້ວ,  ວັນນ້ີທ່ານຂອບພຣະ
ຄຸນຕາມແບບຢ່າງຊາຍຂ້ີທູດທ່ີກັບຄືນມາຂອບພຣະຄຸນແນວໃດ?  ''ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນໃນທຸກສ່ິງ'' ເທຊະໂລ
ນິກ 5:18  
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ມີອັນໃດເຕືອນໃຈກະສັດດາວິດ ຈະຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ? 

2. ກະສັດດາວິດໄດ້ພັນລະນາເຖິງພຣະເຈ້ົາສາມຢ່າງແນວໃດແດ່ຈາກໃນພົດເພງສັຣເສີນ 103: 6-14 

3. ກະສັດດາວິດເວ້ົາໃນຕອນທ້າຍວ່າຊວິີດມະນຸດຄືອັນໃດ? 

4. ໃນພຣະທັມລູກາ ແມ່ນໃຜຮ້ອງໄຫ້ເປ່ັງສຽງຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊຊູ່ອຍ? 

5. ພຣະເຢຊໄູດ້ຊ່ອຍເຂົາແນວໃດ? 

6. ມີຈັກຄົນກັບຄືນມາໂມທະນະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຢຊ?ູ 

          ດຣ. ຫມຸພັນ  ວົງສຣຸິດທ ໌
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ບົດຮຽນທ ີ13 
ເປັນພະຍານ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຣມ 10:8-15; 1 ໂກຣິນໂທ 15:1-8 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຣມ 10:8-15; 1 ໂກຣິນໂທ 15:1-8 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ສາວົກປະກາດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາເຣ່ືອງພຣະເຢຊູໃຫ້ຜູ້ອ່ືນຟັງບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຕ້ັງໃຈວ່າອາທິດນ້ີຈະປະກາດໃຫ້ໃຜຟັງ? 

      ບົດນາໍ 
  
ທ່ານອາຈານໂປໂລເປັນສາວົກທ່ີພຣະຄ ັມພີເວ້ົາເຖິງຫລາຍກວ່າຜູ້ອ່ືນໃນຈໍານວນພວກສາວົກ  ທັງນ້ີກໍເພາະ
ວ່າທ່ານເປັນຜູ້ທ່ີທ່ອງທ່ຽວປະກາດແບບບຸກນ້ໍາລຸຍໄຟໂດຍບ່ໍຫວ່ັນໄຫວຕ່ໍອຸປະສັກໃດໆ    ເພາະທ່ານຮູ້ດີວ່າ    

ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີມີພຣະຄຸນອັນໃຫຍ່ຫລວງເໜືອຊວິີດຂອງເພ່ິນ. 
 

1. ຄວາມເຊື່ອ ແລະກົດເກນ: (ໂຣມ 10:8) 
ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ຮັບພຣະດໍາຣັດໃນການດໍາຣງົຊວິີດປະຈໍາວນັໂດຍການນໍາຂອງໂມເຊຊ ຶ ່ງຮັບພຣະບັນຊາ 

ຕ່າງໆມາຈາກອົງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນປະພຶດຕົວອັນຖືກຕ້ອງຕ່ໍສາຍພຣະເນດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ ກົດຣະບຽບນ້ັນຮວມທັງແບບແຜນນະມັສການອີກດ້ວຍ.     ຄວາມຈິງແລ້ວກົດເຫລ່ົານ້ີເປັນເງົາທ່ີຈະນໍາ
ເຂົາໄປເຖ ິງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຜູ້ຈະສະເດັດມາພາຍໜ້າ.      ທ່ີກຸງໂຣມໂປໂລໄດ້ສອນເຖິງຄວາມເຊືອ່
ແລະກົດຕ່າງໆ  ສອນວ່າທັງສອງຢ່າງກໍມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ພຣະຄັມພີເດີມແມ່ນກົດທ່ີພຣະເຈ້ົາມອບໃຫ້ໂມ
ເຊເພື່ອໃຫ້ອິສຣາເອນຢູໃນຣະບຽບສລຸບແລ້ວພຣະຄັມພີເດີມແມ່ນເນ້ັນໜັກໃສ່ການປະຕິບັດຣະບຽບ, ສ່ວນ 

ພຣະຄັມພ ໃີໝ່ເວ້ົາເຖິງພຣະເຈ້ົາສ່ົງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງລົງມາເກີດທ່ີຮ້ອງວ່າເຣືອ່ງຂ່າວປະເສີດເຣືອ່ງພຣະ
ເຢຊຄູຣິດ ສລຸບແລ້ວພຣະຄັມພີໃໝ່ເນ້ັນໜັກເຣ່ືອງຄວາມເຊືອ່ນໍາໄປເຖິງທ່ີພ້ົນ  ແຕ່ຄວາມເຊ່ືອບ່ໍມີການປິຕິ
ບັດນ້ັນກໍໄຮ້ເຫດຜົນ ແລະຄວາມເຊ່ືອທ່ີບ່ໍມີການປະຕິບັດນ້ັນກໍຕາຍແລ້ວ (ຢາໂກໂບ 2: 20, 26).  
 
ໃນໂຣມ 10:8 ໂປໂລໄດ້ສົມທຽບພຣະບັນຍັດສອງ 30:11-14  ກັບພຣະຄັມພີໃໝ່ແລ້ວເຫັນວ່າພຣະທັມບັງ
ເກີດເປັນມະນຸດ ຫລືເວ້ົາແຈ້ງກວ່ານ້ັນພຣະທັມແມ່ນພຣະເຢຊູຄຣດິ  ດ້ວຍເຫດນ້ີຈ່ຶງເວ້ົາໄດ້ວາ່ບັດຍັດທ່ີໂມ
ເຊນໍາມານ້ັນໄດ້ສໍາເຮັດເມ່ືອພຣະເຢຊູລົງມາເກີດໃນໂລກນ້ີ,    ໂມເຊຮັບຄໍາສ່ັງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ     ''ບັດນ້ີ 
ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍໃຫ້ທ່ານເລືອກເອົາລະຫວ່າງຊີວດິກັບຄວາມຕາຍ ລະຫວ່າງພຣະພອນກັບຄໍາສາບແຊ່ງຂອງພ
ຣະເຈ້ົາ ຂໍສ່ິງສັກສິດໃນສວັນແລະໂລກ ຈ່ົງເປັນພຍານຕ່ໍການເລືອກນ້ີ ສະນ້ັນຂໍໃຫ້ທ່ານເລືອກເອົາຊີວິດເທີນ     
ຈ່ົງຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຊ່ືອຟັງແລະຕິດພັນຢູ່ກັບພຣະອົງ ເພ່ືອວ່າທ່ານກັບເຊືອ້ 
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ສາຍຂອງທ່ານ    ຈະມີອາຍຸຫມ້ັນຍືນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາວ່າຈະຍົກໃຫ້ບັນພະບຸ ຸຣຸດຂອງທ່ານ 

ຄືອັບຣາຮາມ   ອີຊາກ ແລະຢາໂຄບນ້ັນî (ພຣະບັນຍັດສອງ 30:19-20).   ແປວ່າເຊ່ືອແລະຟັງຄວາມຈຶ່ງຈະ
ໄດ້ຊີວິດ, ດ້ວຍວ່າລາງເທ່ືອເຮົາເຊືອ່ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຟັງຄວາມ      ລາງເທ່ືອເຮົາຟັງຄວາມເພາະຢ້ານການລົງໂທດ 

ເພາະມີບັນຍັດໄວ້ແລ້ວ     ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງສອນພ່ີນ້ອງວ່າຫາກປະຊາຊນົຂອງພຣະເຈ້ົາເຊ່ືອພຣະເຢຊ ູ   

ຄຣິດດ້ວຍໃຈ, ສາຣະພາບດ້ວຍປາກແລ ້ວຈະໄດ້ຊີວດິ.  
 

2. ສາຣະພາບແບບຖກືຕ້ອງ: (ໂຣມ 10:9-10) 
''ຄ ວ່ືາຖ້າເຈ້ົາຈະຮັບດ້ວຍປາກຂອງເຈ້ົາວ່າ,  ìພຣະເຢຊູຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ແລະເຊ່ືອໃນຈິດໃຈວ່າ    
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດບັນດານໃຫ້ພຣະອົງຊົງຄືນຂ້ຶນມາຈາກຕາຍແລ້ວເຈ້ົາກໍຈະໄດ້ພ້ົນເຫດວ່າທ່ີມະນຸດໄດ້
ເຊ່ືອກໍເຊ່ືອດ້ວຍໃຈຂອງຕົນ   ຈ່ຶງ ໄດ້ຊົງຖືວ່າເປ ັນຄົນຊອບທັມ ແລະທ່ີໄດ້ຍອມຮັບກໍຍອມຮັບດ້ວຍປາກ ຈ່ຶງ
ຖືກຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນ'' (ຂໍ ້9-10).      ຄົນຖາມວາ່ຈະເປັນຄຣິສຕຽນໄດ້ແນວໃດ? ພຣະຄັມພີສອງຂ້ໍນ້ີເປັນຄ ໍາ
ຕອບຂອງການເປັນຄຣສິຕຽນ. ຄໍາສາຣະພາບທ່ີຖືກຕ້ອງຈະຕ້ອງກ້າເວ້ົາວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ ແລະ
ເຊື່ອວ່າພຣະຊຊົູງຄືນມາຈາກຕາຍ ຫລືເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແຕ່ຕ້ອງແມ່ນເຊ່ືອຈາກໃຈແລະສາຣະ
ພາບຄວາມຜິດບາບອອກຈາກປາກຕົນເອງ ແລ້ວຍອມຮັບເອົາພຣະເຢຊເູທ່ົານ້ັນມາເປັນພຣະຜູ້ຊອ່ຍໃຫ້ພ້ົນ 
ນ້ີຈ່ຶງແມ່ນຄໍາສາຣະພາບອັນຖືກຕ້ອງ. 
 
ຂ້ັນຕ່ໍໄປແມ່ນການເປັນພະຍານແລະປ່າວປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣືອ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງຜູ້ເຊ່ືອ
ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດທຸກຄົນ,     ມັນກໍເປັນການຈໍາເປັນທ່ີເຮົາຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ເວ້ົາໃຫ້ແຈ້ງໂດຍແບບແຜນທ່ີຊ່ຽວ 

ຊານສ້າງບົດຮຽນໄວ້ແລ້ວ.  ການເປັນພະຍານສາມາດເປັນພະຍານໄດ້ສອງແບບຄື 1. ເປັນພະຍານວາ່ພຣະ
ເຢຊຊົູງເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະຊົນຢູ່.     2. ພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນແປງຄົນທັງໂລກຮວມທັງຕົວທ່ານດ້ວຍ. ສ່ວນການ
ປ່າວປະກາດນ້ັນແມ່ນປ່າວປະກາດເຣືອ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຕ້ອງເລ້ີມຕົນປະກາດໃຫ້ຄົນໃກ້ຄຽງສາ
ກ່ອນດ ້ວຍການເວ້ົາຊູ່ເພ່ິນຟັງ ແລະສ່ິງສໍາຄັນແມ່ນທ່ານໄດ້ປ່ຽນເປັນຄົນໃໝ່ແລະເຮັດຕາມສ່ິງທ່ີທ່ານເວ້ົານ້ັນ 
ເພາະວ່າຄວາມເຊ່ືອແລະການປະຕິບັດຕ້ອງໄປຄຽງຄູ່ກັນ.    ເມ່ືອຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຍອມຮັບເຊ່ືອກໍເຊີນໃຫ້ເພ່ິນຮັບ
ເຊ່ືອແລະເຊີນພຣະເຢຊມູາເປັນພຣະເຈ້ົາໃນຊີວດິດ ວ້ຍໃຈທີເ່ຊ່ືອແທ້, ແລ້ວໃຫ້ເພ່ິນສາຣະພາບດ້ວຍປາກວ່າ
ເປັນຄົນຜິດບາບຕ້ອງການພຣະເຢຊູຄຣດິຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍ ເທ່ົານ້ີເພ່ິນກໍເປັນຄຣສິຕຽນແລ້ວ.  ສ່ິງສໍາ
ຄັນອີກອັນນ້ຶງແມ່ນເຊີນເພ່ິນມາໂບດເພ່ືອມານະມັສການແລະພົບກັບອ້າຍນ້ອງຂອງເພ່ິນ. 
 

3. ຂ ່າວປະເສີດສໍາລັບທກຸຄົນ: (ໂຣມ 10:11-15) 
ໃນໂລກນ້ີມີຫລາຍເຊ້ືອຊາດ,  ຫລາຍສັງຄົມ ແມ່ນແຕ່ບ້ານເມືອງດຽວກັນກໍມີຫລາກຫລາຍປະປົນກັນຢູ່ ແຕ່
ເຖິງຈະຢູ່ປະປົນກັນກໍຕາມ ຜູ້ຄົນກໍມັກໄປມາຫາສູ່ກັນຕາມເຊື ້ອຊາດແລະສັງຄົມຕົນເອງ ລາງເທ່ືອກໍແຍກຊົນ
ຊ້ັນອີກຢ່າງນ່ຶງ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນຂອງທ ັມມະດາຂອງຄົນໃນໂລກແຕ່ມັນຜິດປົກກະຕິສໍາລັບຄຣິສຕຽນ. ໂປໂລ
ສອນວ່າ ìເຫດວາ່ພວກຢິວແລະພວກຕ່າງຊາດນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງຖືວ່າຕ່າງກັນ   ດ້ວຍວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ອົງດຽວຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຄົນທັງປວງ   ແລະຊົງໂຜດຢ່າງບໍຣບູິນແກ່ຄົນທັງປວງທ່ີທູນຂໍຕ່ໍພຣະ
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ອົງເພາະວ່າ, ìທຸກຄົນທ່ີຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຈະພ້ົນî (ຂ້ໍ 12-13). ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງ
ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຢ່າງຍ່ິງທ່ີບ່ໍເລືອກໜ້າ ຫາກຂ່າວປະເສີດເລືອກໜ້າຂ້າພະເຈ້ົາແນ່ໃຈວາ່ຈະ
ບ່ໍໄດ້ຍິນຢ່າງແນ່ນອນ   ເພາະວ່າຈະບ່ໍມີເຈ້ົານາຍຫລືເສດຖີຜູ້ໃດດອກຈະໄປປະກາດໃຫ້ຂ້າພະເຈົາ້ຟັງເພາະ
ວ່າບ່ໍມີຫຍັງຈະໃຫ້ເພ່ິນ. ແມ່ນແທ້ລາງຄົນໃນຈໍານວນພວກເຮົາອາດຈະມີຖານະເປັນເຈ້ົານາຍຫລືຄົນຮ່ັງມີມາ 

ກ່ອນ, ພວກຢິວໃນສມັຍນ້ັນມັກຈະເວ້ົາວ່າຂ່າວປະເສີດມີໄວ້ສໍາລັບຢິວເທ່ົານ້ັນ   ແຕ່ພຣະເຢຊູບ່ໍວ່າແນວນ້ັນ   
ດ້ວຍເຫດນ້ີໃຜກໍຕາມທ່ີຍອມຮັບເຊ່ືອຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ພ້ົນ,  ຜູ້ທ່ີປະຕິເສດພຣະອົງຜູ້ຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາ, ຜູ້ນ້ັນກໍນໍາ
ຕົນເອງໄປສູ່ຄວາມຕາຍຄ້ັງທີສອງນ້ັນເອງ.  
 
ແຕ່ມັນບ່ໍຍຸດຕິທັມຫາກຜູ້ທ່ີບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊຄູຣິດຈະຕ້ອງຖືກພິນາດຈິບຫາຍ, ຍັງມີ
ຄົນຫລາຍຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາຕຽມໃຈເຂົາໄວ້ແລ້ວເພ່ືອຈະຮັບຂ່າວປະເສີດ ìແຕ່ຜູ້ທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງນ້ັນ  
ເຂົາຈະທູນຂໍຕ່ໍພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດ ແລະຜູ້ທ່ີຍັງບ່ໍໄດ ຍິ້ນເຖິງເຣ່ືອງພຣະອົງນ້ັນ ຈະເຊ່ືອໃນພຣະອົງອົງໄດ້ຢ່າງ
ໃດ ແລະເມ່ືອບ່ໍມີຜູ້ໃດປະກາດໃຫ້ເຂົາຟັງ ເຂົາຈະໄດ້ຍິນເຖິງເຣ່ືອງພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດແລະຖ້າບ່ໍມີໃຜໃຊ້ເຂົາ
ໄປ ເຂົາຈະປະກາດໄດ້ຢ່າງໃດ ດ່ັງມີຄໍາຂຽນໄວໃ້ນພຣະຄັມພີແລ້ວວ່າ, ìຕີນຂອງພວກຄົນທ່ີນໍາຂ່າວດີມາກໍ
ງົດງາມປານໃດຫນໍî (ຂໍ ້14-15).  
 

4. ຂາ່ວປະເສີດຈະຕ້ອງໄປທົວ່: (1ໂກຣິນໂທ 15:1-2)  
ຄໍາວ່າຂ່າວປະເສີດພາສາອັງກິດແມ່ນ Gospel ອັນໝາຍເຖິງພຣະຄັມພີສ່ີເຫລ້ັມທໍາອິດຂອງພຣະຄ ັມພີໃໝ່ 

ມັດທາຍ, ມາຣະໂກ, ລູກາ ແລະໂຢຮັນ.      ຂ່າວປະເສີດພາສາກຣ ີກແມ່ນ ອີແວນເຈີລີອອນ ແປວ່າ good 
news  ຫາກແປຕາມໂຕຈາກພາສາອັງກິດ     ແປວ່າຂ່າວດີ ແຕ່ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມນັກແໜ້ນກວ່າ ພວກຄຣິສ
ຕຽນດ້ັງເດີມຂອງເຮົາໄດ້ແປວາ່ຂ່າວປະເສີດທ່ີເຫັນວາ່ມີນ້ໍາໜັກກວ່າຂ່າວດີ, ແລະຂ່າວປະເສີດພໍສລຸບຫຍ້ໍໆ
ວ່າ 1. ແມ່ນຂ່າວການເກີດຂອງພຣະເຢຊນໍູາຍິງພົມມະຈາຣີ (ຍິງສາວບໍຣິສຸດ) ເພ່ືອໄຖ່ໂທດຄວາມຜິດບາບ
ຂອງຄົນທັງຫລາຍ.     2. ແມ່ນການທົນທຸກທໍຣະມານຈົນວາຍພຣະຊົນທ່ີໄມ້ກາງແຂນແທນຄວາມຜິດບາບ
ຂອງຂອງທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອ. 3. ການຟ້ືນພຣະຊົນໃນວັນຖ ້ວນສາມແລ້ວສະເດັດຂຶນ້ສູ່ສວັນຊ ຶ ່ງເປັນການພິສູດໃຫ້
ເຫັນແຈ້ງວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້. ຂ່າວນ້ີຈະຕ້ອງແຜ່ອອກໄປທ່ົວໂລກໂດຍສາວກົຂອງພຣະ
ອົງ ເພ່ືອວ່າເມ່ືອຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຍິນແລ້ວເຂົາຈະໄດ້ເຊ່ືອໃນຂ່າວປະເສີດນ້ັນ. 
 
ໃນການຟ້ືນພຣະຊົນພຣະເຢຊູໃນເວລານ້ັນໄດ້ມີການຖົກຖຽງກັນໃນສັງຄົມຢິວວ່າພຣະອົງຊົງຄືນມາເປັນຄົນ
ແທບ້ໍ່?   ຫລືຄືນເປັນແບບວິນຍານ?. ໂປໂລໄດ້ສອນພ່ີນ້ອງໂກຣິນໂທໃຫ້ຕ້ັງໝ້ັນຕ່ໍຫລັກຄວາມເຊ່ືອຢ່າຫລົງ
ເຊ່ືອໃນຄໍາເປ່ົາປິວ.        ດ້ວຍວ່າມີ ພວກຄຣສູອນປອມໄດ້ສອນຕາມວັທະນະທັມຂອງຊາວກຣ ີກ ໂດຍເອົາ
ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດມາສອນກັນອັນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົງສັຍໃນເຣ່ືອງຈິດວນິຍານ, ເຣ່ືອງນ້ີກາຍເປັນເຣືອ່ງໃຫ
ຍ່ໃນສັງຄົມຢິວທ່ີຕົກຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງກຣ ີກໃນເວລານ້ັນແລະມັນຍັງລາມມາເຖິງເວລານ້ີດ້ວຍ.   ດ້ວຍເຫດ 

ນ້ີໂປໂລຈ່ຶງເວ້ົາວ່າພຣະຄຣດິຊົງວາຍພຣະຊົນແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາທັງຫລາຍ    ຕາມທ່ີຂຽນໄວ້ໃນ   

ພຣະຄັມພີແລະຊົງຖືກວາງໄວໃ້ນອຸບໂມງ   ແລ້ວວັນຖ້ວນສາມໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນຂ້ຶນມາຕາມທ່ີຂຽນ
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ໄວ້ໃນພຣະຄັມພີນ້ັນ  ìພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຂໍແຈ້ງໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍຄໍານຶງເຖິງຂ່າວປະເສີດທ່ີເຮົາໄດ້
ປະກາດແກ່ພວກເຈ້ົາແລ້ວ  ຊ່ຶງພວກເຈ້ົາໄດ້ຍອມຮັບເອົາໄວ້ແລະຕ້ັງຢູ່ໃນຂ່າວປະເສີດນ້ັນແລະຊ່ຶງເປັນເຫດ
ທ່ີກໍາລັງໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ພ້ົນ ຖ້າພວກເຈ້ົາຍັງຍຶດຖືຂ  ້ໍຄວາມທ່ີເຮົາໄດ້ປະກາດເປັນຂ່າວປະເສີດແກ່ພວກ
ເຈ້ົານ້ັນ ເວ້ັນເສັຽແຕ່ພວກເຈ້ົາຫາກເຊືອ່ຢ່າງບ່ໍຈິງໃຈî (ຂໍ ້1-2).  
 

5. ຫລັກຟື້ນຖານຂ່າວປະເສີດ:  (1 ໂກຣນິໂທ 15:3-8) 
ເນ່ືອງຈາກວ່າຄຣສິຕຽນໂກຣນິໂທໄດ້ຫັນເຫແລະສົງສັຍເຣືອ່ງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,   ໂປໂລ
ໄດ້ເວ້ົາສ່ີຢ່າງໆແຈ່ມແຈ້ງໃຫ້ພ່ີນ້ອງເມືອງໂກຣິນໂທຟັງວາ່; 
 1. ພຣະເຢຊຄູຣິດໄດ້ວາຍພຣະຊົນ (ຕາຍ) ແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາທັງຫລາຍເຫັນໃນບົດເພງ
ສັຣເສີນ 16:10;  ເອຊາຢາ53:8-10. ທີຄ່ຣສູອນປອມວ່າບໍມີ່ຄວາມຈິງ ແຕ່ໂປໂລກ່າວຕອບວ່າ   ''ພຣະຄ
ຣິດຊງົວາຍພຣະຊົນແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາທັງຫລາຍຕາມທ່ີຂຽນໄວໃ້ນພຣະຄັມພີ ແລະຊົງຖືກວາງ 

ໄວ້ ແລ້ວວັນຖ້ວນສາມໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນຂ້ຶນມາ ຕາມທ່ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີນ້ັນ'' (ຂ້ໍ 2-4).  
 2. ພຣະອົງຖືກຝັງໄວ້. ໝາຍຄວາມວາ່ພຣະອົງຊົງສ້ິນພຣະຊົນ (ຕາຍ)ແທ້.    ເພາະເຂົາຊ ່າລືກັນວ່າ   

ພຣະເຢຊູບ່ໍຕາຍ ພໍພຽງແຕ່ສລົບ       ຊ ຶ ່ງເປັນຂ້ໍແກ້ຕົວຂອງເຂົາບ່ໍຢາກໃຫ້ຄົນເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງຄືນມາຈາກ
ຕາຍ.  ມັນເປັນການສໍາຄັນທ່ີສາວົກຢ່າງພວກເຮົາທ່ີຕ້ອງເຊື ່ອວ່າການຕາຍແລະຄືນພຣະຊນົນ້ັນມີຈ ິງ.  
 3. ພຣະເຢຊຊູົງຄືນພຣະຊົນ ແປວ່າຄືນມາຈາກຕາຍໃນວັນຖ້ວນສາມ   ເພາະວ່າໃນອຸບໂມງຝັງສົບ
ນ້ັນບ່ໍມີຮ່າງຂອງ  ພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ັນ ແຕ່ເຂົາພັດເວົາ້ວ່າສາວົກຂອງພຣະອົງມາລັກເອົາສົບໄປ. 
 4. ຊົງປາກົດຕົວຕ່ໍສາວກົເປໂຕແລະສາວົກທັງໝົດ ແລະອີກຫລາຍຄົນອີກ, ໂປໂລເປັນພະຍານວ່າ
ທ່ານເອງກໍໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະອົງເວ້ົາກັບເພ່ິນຈາກສວັນ (ກິຈການ 9).  
 

ຄໍາຖາມ:  
1. ຄົນໃນພຣະຄັມເດີມເລ ັງໃສ່ການປະຕິບັດບັນຍັດ ຄຣິສຕຽນໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ເລ ັງໃສ ່ຄວາມເຊ່ືອ ທ່ານ 

    ຄຶດວ່າແນວໃດ? 

2. ທ່ານມີຄວາມຄຶດແນວໃດກັບຂ່າວປະເສີດ?  

3. ເມື່ອໃດທ່ານຈຶ່ງຈະປະກາດຂ່າວປະເສີດໃຫ້ຜູ້ອ່ືນຟັງ? 

4. ເມ່ືອມີຄົນຮັບເຊ່ືອທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ?  

 

          ດຣ. ຫມຸພັນ  ວົງສຣຸິດທ ໌
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ບດົຮຽນທ ີ14 
ນະມສັການ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ເອຊາຢາ 6:1-8; ພຣະນິມິດ 4:1-11 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ເອຊາຢາ 6:1-8; ພຣະນິມິດ 4:1-11 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຕອບສນອງພຣະເຈ້ົາໂດຍການນະມັສການ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຂ້າພະເຈົາ້ຈະຕອບສນອງໂດຍນະມັສການພຣະອົງຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຈະນະມັສການພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈ 

 

      ບົດນາໍ 
  
ການທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈໃນການນະມັສການພຣະເຈ້ົານ້ັນ ເຮົາລອງວາດພາບຕອນເຮົາໄປຕັດແວ່ນຕາຈໍາຕ້ອງແທກ
ສາຍສາກ່ອນບ່ໍແມ່ນບ່ໍ? ມັນເປັນການງາ່ຍທ່ີຈະອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຄີຍໄປແທກສາຍຕາມາແລ້ວ ເພາະລາວຮູ້
ວ່າຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ.      ເມ່ືອໄດ້ໃບສ່ັງແລ້ວພະແນກຕັດແວ່ນຕາກໍເຮັດຕາມໃບສ່ັງນ້ັນ ເມ່ືອໄດ້ແວ່ນຕາ
ໃໝ່ມາແລ້ວຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງແວ່ນຕາກໍເຫັນຮຸ່ງແຈ້ງທັນທີ.    ອິສຣາເອນໄດ້ເລ ັງເປ້ົາໝາຍໃນການນະມັສການ 
ແຕ່ເມ່ືອສາຍຕາບ່ໍດີຈ່ຶງນະມັສການຜິດເປ້ົາໝາຍ   ຄືຕອນບ່ໍທັນຕັດແວ່ນຕານ້ັນແລ້ວ.  
 

1. ພຣະເຈົາ້ຊົງນັ່ງບັນລັງ:   (ເອຊາຢາ 6:1-4) 
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາໄດ້ລົງບັນທຶກແບບບ ູຮານວ່າ ''ໃນປີທ່ີກະສັດອຸສຊີຢາສ້ິນພຣະຊົນ''  ຄໍານ້ີຄ້າຍຄື
ຄົນລາວລຸ ້ນເກ່ົາທ່ີມີອາຍຸເວ້ົາກັນວ່າ (ປີນ້ໍາຖ້ວມວຽງຈັນ) ການເວ້ົາດ່ັງນ້ັນພວກເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນແນ່ນອນບ່ໍຮູ້
ວ່າແມ່ນປິໃດແທ້.   ດ້ວຍເຫດນ້ີນັກສາສານາສາດຈ່ຶງມາຄໍານວນກັນດ່ັງນ້ີ;     ກະສັດກະສັດອຸສຊີຢາປົກຄອງ
ເຢຣຊູາເລັມຫ້າສິບສອງປິແລະເພ່ິນເສັຽຊີວິດປີກ່ອນ ຄສ 740 (ຂ່າວຄາວ 26:3).      ສະແດງວາ່ແມ່ນປີ ຄສ 
740. ທ່ານອຸສຊີຢາເປັນກະສັດທ່ີນັບຖືພຣະເຈ້ົາຈົນເຖິງຂ້ັນເພ່ິນພະຍາຍາມຈູດເຄ່ືອງຫອມບູຊາທ່ີແທ່ນບູຊາ
ເຊ່ິງເປັນໜ້າທ່ີຂອງປະໂຣຫິດເທ່ົານ້ັນ ການເຮັດດ່ັງນ້ີຖືວາ່ເປັນການລ່ວງເກີນໜ້າທ່ີປະໂຣຫິດ.     ອຸສຊີຢາຈ່ຶງ 

ເປັນຂີ້ເຮື້ອນທີ່ໜ້າຜາກແລະກໍເສັຽຊີວດິຍ້ອນພະຍາດຂ້ີເຮ້ືອນນ້ີ.  
 
ເມ່ືອກະສັດອຸສຊຢີາຕາຍແລ້ວອິສຣາເອນກໍຂາດຜູ້ປົກຄອງ, ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໂຜດປະທານເອຊາ
ຢາໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາທ່ີເວ້ົາເຣ່ືອງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈາກບັນລັງຂອງອຸສຊີຢາ ທ່ານໄດ້ບອກອິສຣາເອນວ່າ  ''ຂ້າ
ພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທັບເທິງບັນລັງສູງແລະສະງາ່ຣາສີ  ແລະເຄ່ືອງສລອງຂອງພຣະອ ງົໄດ້
ເຕັມພຣະວິຫານ'' (ຂໍ ້1ຂ).   ເອຊາຢາກ່າວ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ບອກວ່າເພ່ິນແຫງນໜ້າເບ່ິງໜ້າພຣະເຈ້ົາ. ໃນພຣະທັມ
ໂຢຮັນກ່າວວ່າ    ''ບ່ໍມີໃຜເຫັນພຣະເຈ້ົາຈັກເທ່ືອ ແຕ່ພຣະບຸດອົງດຽວ   ຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຊຶງ່ຊງົສະຖິດຢູ່ໃນ     

ພຣະຊວງພຣະບິດາ ພຣະອົງນ້ັນແຫລະ, ໄດ້ຊົງສະແດງໃຫ້ຮູ້'' (ໂຢຮນັ 1:18).   ເອຊາຢາກ່າວອີກວ່າ  
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"ເຊລາພິມ ແຕ່ລະອົງມີຫົກປີກໃຊ້ສອງປ ກີປົກຫນ້າ ແລະສອງປີກປົກຕົວ ແລະອີກສອງປີກບີນໄປ ຕ່າງກໍຮ້ອງ
ຕ່ໍກັນແລະກັນວ່າ,  ìບໍຣິສຸດ  ບໍຣິສຸດ   ບຣໍສຸິດ     ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານຊົງບໍຣິສຸດ ພຣະຣສັມີຂອງ     

ພຣະອົງແຜ່ກະຈາຍໄປທ່ົວໂລກî (ເອຊາຢາ 6:2-3). ເພ່ິນກ່າວບອກນ້ີເພ່ືອບອກໃຫ້ປະຊາຊນົຮູ້ວ່າການນະ
ມັສການອັນແທ້ຈຶງທ່ີສວັນເປັນດ່ັງນ້ີ.  
 
ເທວະດາເຊລາພິມມີທັງໝົດຫົກປີກ, ໄດ້ໃຊ້ສອງປີກແຣກປົກໜ້າອັນໝາຍເຖິງບ່ໍສົມຄວນຈະເຫັນໜ້າພຣະ
ເຈ້ົາ ເພາະຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແລະສັກສິດຂອງພຣະອົງ. ສອງປີກຄູ່ທີສອງປົກຕົວ, ແລະສອງປີກຄູ່ທີສາມໃຊ້ບິນ 

ແລະພາກັນຮ້ອງສັຣເສີນວ່າ ''ບໍຣິສຸດ, ບໍຣິສຸດ, ບໍຣິສຸດ'' (ຂໍ ້3).    ທັງນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າ ເທວະດາເຫລ່ົານ້ີ
ພາກັນມີໃຈຈົດຕ່ໍການນະມັສການຢ່າງດຽວ ດ່ັງນ້ັນ  ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຄວນເອົາແບບຢ່າງຂອງເທວະດາເມ່ືອ
ນະມັສການກໍບ່ໍເໜັງຕີງເຄ່ືອນໄຫວຍ່າງໄປມາແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ, ຢ້ານວ່າຈະຖືກໂທດກັມ.  
 

2. ເອຊາຢາຮູວ້າ່ຮບັເຄາະກມັ:  (ເອຊາຢາ 6:5) 
ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບເຄາະກັມແລະຫມົດຫວັງແລ້ວ ຄໍາເວ້ົາທຸກໆຄໍາທ່ີອອກຈາກປາກຂ້າພະເຈ້ົາລ້ວນແຕ່ເປັນ
ບາບແລະຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ນໍາຊົນຊາດທ່ີເວ້ົາແຕ່ບາບຫຍາບຊາ້ ບັດນ້ີຕາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນກະສັດ ຄືພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານກັບຕາຕົນເອງແລ້ວî (ຂໍ ້5).   ເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ວ່າເອຊາຢາເປັນຜູ້ປະກາດທ່ີມີສິນ
ທັມ ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນເພ່ິນເວ້ົາວ່າເພ່ິນໄດ້ຮັບເຄາະກັມແລະບາບ   ດ້ວຍການທ່ີເພ່ິນເວ້ົາແນວນ້ີເມ່ືອປຽບໃສ່
ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເທວະດາພາກັນຮ້ອງວ່າ ''ບໍຣິສຸດ, ບໍຣິສຸດ, ບໍຣິສຸດ''   ນ້ັນຈ່ຶງສໍານຶກວ່າຕົນເອງ
ບາບ ເພ່ິນຍັງເວ້ົາວ່າ ຄໍາເວ້ົາທຸກຄໍາທ່ີອອກຈາກປາກເພ່ິນນ້ັນບາບ,  ຢູ່ນໍາຊົນຊາດທ່ີເວ້ົາແຕ່ບາບ.   ເມ່ືອເອ
ຊາຢາບາບເຮົາເດຈະເປັນແນວໃດ?   ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາບ່ໍຄວນຕິຕຽນເຊິງ່ກັນແລະກັນ    ເພາະວ່າເຮົາທຸກຄົນ
ບາບ.  
 

3. ຊໍາຮະບາບດວ້ຍພຣະຄຸນ: (ເອຊາຢາ 6:6-7) 
ìຕ່ໍມາ ຕົນນ່ຶງໃນເຊຣາພິມບິນມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາ   ເທວະດາຕົນນ້ີໄດ້ຄີບຖ່ານໄຟແດງມາຈາກແທ່ນບູຊາແລະ     
ເອົາຖ່ານນ້ັນແປະໃສ່ປາກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາພ້ອມກັບເວ້ົາວ່າ, ìສ່ິງນ້ີໄດ້ຖືກຕ້ອງປາກຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ຄວາມຜິດ
ຂອງເຈ້ົາກໍຖືກຍົກເລີກ ແລະບາບກໍໄດ້ຮັບອະພັຍî (ຂ້ໍ 6-7). ເນ່ືອງຈາກວ່າເອຊາຢາໄດ້ສາຣະພາບບາບເພ່ິນ
ຈຶ່ງຖຶກຊໍາຮະບາບ ຄືເທວະດາຕົນນ່ຶງໄດ້ເອົາຖ່ານໄຟແດງຈາກແທ່ນບູຊາ ອັນມີຄວາມໝາຍເຖິງການສັກສິດ
ຂອງແທ່ນບູຊາມາເຜົາໄໝ້ຄວາມບາບນ້ັນເສັຍ. 
 

4. ຄໍາເຊື້ອເຊີນອັນໃຫຍ່:   (ເອຊາຢາ 6:8)  
ìແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົຖາມວ່າ,    ìເຮົາຈະໃຊ້ຜູ້ໃດໄປ ແລະໃຜ
ຈະເປັນຜູ້ສ່ົງຂ່າວຕາງເຮົາî ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາທູນຕອບວ່າ,    ìຂ້າພຣະອົງນ້ີຈະໄປດອກ ໂຜດໃຊ້ຂ້າພຣະອົງ
ທ້ອນî (ຂ້ໍ 8). ຫລັງຈາກເອຊາຢາຖືກຊໍາຮະຄວາມຜິດບາບແລ້ວເພ່ິນຈ່ຶງພ້ອມທ່ີຈະຮັບໃຊ ້ພຣະເຈ້ົາ ໃນຂະ
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ນະທ່ີພຣະເຈ້ົາຖາມວ່າ   ìເຮົາຈະໃຊ້ຜູ້ໃດໄປ ແລະໃຜຈະເປັນຜູ້ສ່ົງຂ່າວຕາງເຮົາî  ວັນນ້ີຄໍາຖາມນ້ີກໍມາເຖິງ
ໂບດຂອງເຮົາດ້ວຍ, ເຮົາຈະຕອບເພ່ິນແນວໃດ? ໃຜຈະໄປ? 
 

5. ຄໍາຖາມສັ້ນເຫັນອີກບ່ອນນຶ່ງ:  (ພຣະນິມດິ 4:1-7) 
ໂຢຮັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິບາຍເຣ່ືອງເພ່ິນເຫັນນິມິດການນະມັການທ່ີຟ້າສວັນ  ມີຫລາຍສ່ິງຫລາຍ
ຢ່າງທ່ີເຮົາບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງເຮົາ.    ນັກສາສນາສາດສັນນິຖານວ່າ ຜູ້ທ່ີເຊນີໂຢຮັນນ້ັນ 
ແນ່ນອນວາ່ແມ່ນພຣະເຢຊ ູìຂ້າພະເຈ  ້ົາໄດ້ເບ່ິງແລະດ່ັງນ້ີ ມີປະຕູໄຂຢູ່ໃນສວັນແລະພຣະສຸຣະສຽງທໍາອິດທ່ີ
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນ ຊົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາເຫມືອນດ່ັງສຽງແກວ່າ, ìຈ່ົງຂ້ຶນມາທ່ີນ້ີ ແລະເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ເຈ້ົາ
ເຫັນເຫດການທ່ີຕ້ອງເກີດຂ້ຶນໃນພາຍຫນ້າî (ຂໍ ້1).   ແລ້ວໂຢຮັນກໍຂ້ຶນໄປທັນທີ, ເມ່ືອຂ້ຶນໄປໂຢຮັນໄດ້ເຫັນ 

ວ່າ    ìມີຣາຊບັນລັງຕ້ັງຢູ່ໃນສວັນ  ມີທ່ານອົງນ່ຶງປະທັບເທິງບັນລັງນ້ັນທ່ານຜູ້ປະທັບເທິງບັນລັງນ້ັນມີລັກສະ
ນະເຫມືອນແກ້ວມະນີໂຊດ ແລະແກ້ວພິລາ ມີຮຸ້ງກິນນ້ໍາລ້ອມຮອບຣາຊບັນລ ັງນ້ັນຄ້າຍຄືແສງແກ້ວມ ໍຣະກົດî 
(ຂ້ໍ 2-3). ແປວ່າທ່ານໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາປະທັບທ່ີບັນລັງທ່ີປະກອບໄປດ້ວຍສະງ ່າຣາສີຕ່າງໆທ່ີເຕັມໄປດດ້ວຍ
ແສງສີຈົນເຫລ້ືອມຕາຈົນບ່ໍສາມາດເບ່ິງເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້.    ຕີໂມທຽວໄດ້ພັລະນາເຣ່ືອງນ້ີວ່າ ìອົງ  

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນ ອະມະຕະ ແລະຊງົສຖິດຢູ່ໃນຄວາມສະວ່າງ ຊ່ຶງບ່ໍມີຄົນໃດເຂ້ົາໄປເຖິງ ເປັນອົງທ່ີມະ
ນຸດບ່ໍໄດ້ເຫັນຈັກເທ່ືອ  ແລະບ່ໍສາມາດ ຈະເຫັນໄດ້î (1 ຕີໂທທຽວ 6: 16). ແສງຮຸ້ງກິນນ້ໍາທ່ີໂຢຮັນເຫັນນ້ັນມີ
ຄວາມໝາຍວາ່ ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຕ່ໍມະນຸດທ່ີເປັນຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາກັບໂນອາສມັຍນ້ໍາຖ້ວມ
ພຸ້ນ. (ປະຖົມມະການ 9:12-15).  
 
ໂຢຮັນຍັງບອກອີກວ່າທ່ານໄດ້ເຫັນ ìບັນລັງນ້ັນມີບັນລັງອີກຊາວສ່ີອັນ ແລະມີຜູ້ອາວຸໂສຊາວສີ່ທ່ານນ່ັງເທິງ
ບັນລັງເຫລ່ົານ້ັນî (ຂ້ໍ 4) ອັນໝາຍເຖ ິງອິສຣາເອນສິບສອງຕະກຸນ     ແລະສາວກົຂອງພຣະເຢຊູສິບສອງຄົນ 
ອີງຕາມ(ພຣະນິມິດ 21:12-14).  ພວກຜູ້ອາວຸໂສນຸ່ງຂາວອັນໝາຍເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດ,       ສ່ວນມົງກຸດນ້ັນ
ໝາຍເຖິງການໄດ້ຮັບກຽດອັນສູງສ່ົງ ແລະມ ົງກຸດນ້ີບ່ໍເໝືອນມົງກຸດໃນໂລກທ່ີຈະຕ້ອງມອບໃຫ້ຜູ້ອ່ືນເມ່ືອໝົດ
ສມັຍຂອງຕົນ ແຕ່ເປັນມົງກຸດທ່ີສວມໄວ້ເປັນນິດ. ນອກນ້ັນໂຢຮັນຍັງເຫັນສັດໂລກສ່ີຕົວ ອັນໝາຍເຖິງເທວະ
ດາທັງສ່ີອົງທ່ີປົກປ້ອງບັນລັງ,   ແລະເທວະດາເຫລ່ົານ້ີຍັງມີໜ້າທ່ີນໍາພາໃນການຮ້ອງເພງສັຣເສີນອີກ .    ສັດ

ໂລກສ່ີຕົວນ້ີຜູ ້ປະກາດເອເຊກຽນກໍໄດ້ກ່າວແລະທໍານວາຍໄວ້ແລ້ວໃນ (ເອເຊກຽນ 1:10).  
 

6. ສຣັເສນີພຣະເຈົາ້:  (ພຣະນິມດິ 4:8-11) 
ìສັດທັງສ່ີໂຕ ທຸກໂຕມີປີກຫົກປີກ    ແລະມີຕາເຕັມຂ້າງນອກແລະຂ້າງໃນ    ສັດເຫລ່ົານ້ັນຮ້ອງຕລອດເວນັ        

ຕລອດຄືນບ່ໍຢຸດບ່ໍເຊົາວ່າ, ìບໍຣິສຸດ ບໍຣສຸິດ ບໍຣິສຸດ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊງົຣດິທານຸພາບສູງສຸດ ຜູ້ຊົງດໍາຣົງ
ຢູ່ໃນອະດີດ   ຜູ້ຊົງດໍາຣົງຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະຜູ້ຈະສະເດັດມາî (ຂໍ ້8).    ແປວ່າເທວະດາທັງສ່ີໄດ້ນໍາພາການ
ຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຢູ່ທັງວັນທັງຄືນ ແລະຮ້ອງປະສານສຽງກັນວ່າ  ìບໍຣສຸິດ  ບໍຣສຸິດ  ບໍຣິສຸດ  ອົງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງຣິດທານຸພາບສູງສຸດ ຜູ້ຊົງດໍາຣງົຢູ່ໃນອະດີດ ຜູ້ຊງົດໍາຣົງຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະຜູ້ຈະສະເດັດມາî 
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ເທວະດາທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ພາກັນຮ້ອງສັຣເສີນທັງເວັນທັງຄືນໂດຍບ່ໍຮູ້ຈັກອິດເມ່ືອຍ
ແຕ່ຢ່າງໃດ, ດ້ວຍເຫດນ້ີຄຣິຕຽນທຸກຄົນທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານກໍຈະບ່ໍເມ່ືອຍໃນການນະມັສການພຣະ
ເຈ້ົາເຊ່ັນກັນ.   
 
 
ìເມ່ືອນ້ັນບັນດາຜູ້ອາວຸໂສຊາວສ່ີທ່ານກໍຂາບລົງຖວາຍບັງຄົມພຣະອົງຜູ້ປະທັບເທິງຣາຊບັນລັງນ້ັນ   ນະມັສ
ການພຣະອົງຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢ ູ ່ຕລອດໄປເປັນນິດ ແລ້ວຖອດພວງມາລັຍອອກວາງລົງຕ່ໍຫນ້າຣາຊບັນລັງຮ້ອງ 

ວ່າ,      ìຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ      ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ພຣະອົງຊົງສົມຄວນທ່ີຈະ
ໄດ້ຮັບຄໍາສັຣເສີນ ພຣະກຽດ ແລະຣິດເດດ    ເພາະວ່າ    ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງສັພສ່ິງທັງປວງ ແລະສັພສ່ິງທັງ
ປວງນ້ັນກໍຊົງສ້າງຂ້ຶນແລ້ວ   ແລະດໍາຣົງຢູ່ຕາມຊອບພຣະທັຍພຣະອົງî (ຂໍ ້10-11).   ເມ່ືອເທວະດາທັງສ່ີນໍາ
ພາຮ້ອງສັຣເສີນ  ພວກອາວຸໂສທັງຊາວສ່ີທ່ານກໍມາຂາບລົງໂດຍຖອດເອົາພວງມາລັຍອອກ ວາງຕ່ໍໜ້າພຣະ
ອົງ,    ອັນມີຄວາມໝາຍວາ່ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີສົມຄວນໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດ ແລະຍັງໝາຍຄວາມອີກວ່າກຽດທ່ີ
ພວກອາວໂຸສທັງຊາວສ່ີຄົນໄດ້ຮັບມານ້ັນກ ແໍມ່ນຍ້ອນພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນເອງ ດ້ວຍເຫດນ້ີພວກເພ ິ ່ນ
ຈ່ຶງຖອດມາວາງຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາ.  
 

ຄໍາຖາມ: 
 
1. ທ່ານຄຶດວ່າຄົນອິສຣາເອນຈະເຮັດແນວໃດ ຫາກພວກເຂົາໄດ້ເຫັນຄືຜູ້ປະກາດເອຊາຢາໄດ້ເຫັນ? 

2. ການທ່ີເອຊາຢາໄດ້ກ່າວເປັນພະຍານ ແລະໂຢຮັນກໍກ່າວເປັນພະຍານ ຈະປ່ຽນແປງການນະມັສການ 

     ທ່ານແນວໃດ? 

3. ຫາກທ່ານສົມທຽບການທ່ີທ່ານມານະມັສການທຸກວັນທິດ ແລະການນະມັສການທ່ີພຣະເຈ້ົາສ່ັງ ທ່ານເຫັນ 

    ສ່ິງໃດແດ່ທ່ານ ບົກພ່ອງ? 

4. ທ່ານຈະຕ້ອງປ່ຽນແປງການນະມັສການຂອງທ່ານແນວໃດນັບແຕ່ມ້ືນ້ີໄປ?  (ບ່ໍແມ່ນເວ້ົາເຖິງໂບດ ແຕ່ 

    ເວົ້າເຖິງຕົວທ່ານ)  

5. ພວກອາວຸໂສທັງຊາວສ່ີທ່ານໄດ້ຖອດພວງມາລັຍວາງໄວ້ຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາ ສອນຫຍັງທ່ານແດ່? 

6. ທ່ານຈະຊອ່ຍລູກແລະຫລານຂອງທ່ານທ່ີມານະມັສການນ າໍທ່ານທຸກວນັອາທິດແນວໃດແດ ່? 

 

          ດຣ. ຫມຸພັນ  ວົງສຣຸິດທ ໌


