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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 1 ທັນວາ 2019 (12-1-2019) 

 
ຈຳເປັນຕ້ອງປ້ອງກັນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາບ່ໍ? 

 
ແມ່ນຫຍັງທ່ີທ່ານເກືອບໄດ້ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານກັບສ່ິງນ້ັນ? 

 
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຈ້ົາສາມາດໃຊ້ທ່ານໃຫ້ສະແດງຄວາມຈິງແກ່ຄົນອ່ືນໆ. 

 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
   ບາງຄົນກໍຫົຼງໄຫຼກ່ຽວກັບກາເຟ. ຂ້າພະເຈ້ົາໝາຍເຖິງມັກແທ້ມັກວ່າ. ພວກເຂົາສາມາດກ່າວປ້ອງກັນການເລືອກກາ
ເຟຂອງພວກເຂົາແລະອະທິບາຍເຖິງກ່ິນອັນຫອມຫວນຂອງຣົດຊາດລະຫວ່າງກາເຟຍີ່ຫ້ໍ ອາຣາບີກາ ແລະ ໂຣບສັຕາ. 
ອັນນຶ່ງນ້ັນບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງເປັນນັກດື່ມກາເຟອາຊີບກໍເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານກາເຟໄດ້. 
     ມີເທ່ືອນ່ຶງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນັ່ງເຄ່ືອງບິນໃກກ້ັບຊາຍຄົນນ່ຶງແລະຜູ້ຍິງຄົນນຶ່ງທ່ີໄດ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບບານບ້ວງເປັນເວລາຫົກ
ສິບແປດນາທີ. (ແມ່ນແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຕ້ັງເວລາກັບພວກເຂົາ.)   ເປັນພິເສດແມ່ນຕອນທີ່ພວກເຂົາໂຕ້ຖຽງກັນວ່າຜູ້
ໃດທ່ີເປັນນັກຫ້ິຼນຍອດຍ້ຽມທ່ີສຸດຕລອດເວລາ:  ໄມໂກຈໍແດນ  ຫືຼ ເລບະລອນເຈມ.    ຕາມທ່ີຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ພວກເຂົາບໍ່
ແມ່ນນັກກິລາຫ້ິຼນບານບ້ວງອາຊີບຫືຼວ່າເປັນໂຄ໊ດແຕ່ຢ່າງໃດ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາເປັນແຟນທີ່ຕາຍໃຈນຳແທ້ໆ. 
    ຄົນເຮາົເບ່ິງເໝືອນວ່າເຂົາເລ່ົາເຣ່ືອງໃນສິ່ງທີ່ເຂົາມັກ. ເຖິງປານນ້ັນຄຣິສຕຽນຫຼາຍຄົນທີ່ມີຄວາມຮັກອັນເລິກເຊ່ິງຕ່ໍ  
ພຣະເຢຊູກບ່ໍໍຄິດວ່າເຂົາເຈ້ົາສາມາດເວ້ົາເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບໄດ້. 
     ຂ່າວດີນັ້ນກຄືໍວ່າທ່ານບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານ    ຫືຼມີປະຣິນຍາຄວາມຮອບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ. 
ທ່ານຢດູາໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າທຸກໆຄົນທ່ີເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູກໍສາມາດກ່າວປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອໄດ້. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, 3,) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. ຢູດາ 1-4 
1. ຈາກ ຢູດາ ຜູ້ເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະເປັນນ້ອງຊາຍຂອງຢາໂກໂບ   ຮຽນ ຄົນທັງຫຼາຍທີ່ຊົງເອ້ີນໄວ້
ແລ້ວ ຜູ້ຊ່ຶງເປັນທີ່ຮກັໃນພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ, ແລະຜູ້ຊ່ຶງຊົງຮັກສາໄວ້ເພ່ືອພຣະເຢຊູຄຣິດ.   2. ຂໍພຣະເມດຕາ, ສັນຕິ
ສຸກ, ແລະຄວາມຮັກຈົ່ງເພ້ີມທະວີຄູນແກ່ທ່ານທັງຫຼາຍເຖ້ີນ. 3. ພວກທ່ີຮັກເອີຍ, ຂ້າພະເຈ້ົາພຍາຍາມຈະຂຽນມາເຖິງ
ທ່ານທັງຫຼາຍ ກ່ຽວເຣ່ືອງຄວາມລອດພ້ົ້ົນທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ຮ່ວມກັນ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າຈຳເປັນຈະຕ້ອງຂຽນເຕືອນສະ
ຕພິວກທ່ານ ໃຫ້ຕ່ໍສູ້ເພ່ືອຫັຼກຄຳສອນທ່ີໄດ້ຊົງມອບໄວ້ກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າເທ່ືອດຽວເປັນການສິ້ນສຸດ. 4.ເພາະວ່າ
ມີລາງຄົນໄດ້ແອບແຝງເຂ້ົາມາ ຊ່ຶງພຣະຄັມພີໄດ້ບ່ົງໄວ້ແຕ່ດົນນານແລ້ວວ່າ ເຂົາຈະຖືກພິພາກສາລົງໂທດຢ່າງນີ້ ເຂົາ
ເຫ່ົຼານັ້ນເປັນຄົນບໍ່ນັບຖືພຣະເຈ້ົາ, ທ່ີຖເືອົາພຣະຄຸນແຫ່ງພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາທັງຫຼາຍເປັນເຫດໃຫ້ເຮົາຕາມກິເລດຕັນຫາ, 
ແລະປະຕເິສດພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນເຈົ້ານາຍແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາແຕ່ອົງດຽວ. 

 



 2 

     ອະດີດຂອງທ່ານບ່ໍໄດ້ເປັນສິ່ງກີດຂວາງທ່ານໄວ້. ທ່ານຢດູາໄດ້ຮູ້ເຣ່ືອງນ້ີດ.ີ ທ່ານເປັນນ້ອງຊາຍຝ່າຍເນ້ືອໜັງຂອງ
ພຣະເຢຊູ (ມັດທາຍ 13:55),  ແຕ່ວ່າທ່ານກໄໍດ້ເຫັນພຽງແຕ່ຜູ້ເປັນອ້າຍເທ່ົານ້ັນບ່ໍມີແນວອື່ນອກີ: ເປັນອ້າຍຂອງລາວ. 
ຢດູາໄດ້ຮ່ວມກັບອ້າຍນ້ອງຄົນອື່ນໆໃນການເຍາະເຍ້ີຍພຣະເຢຊູກັບການບ່ໍເຊ່ືອ(ໂຢຮັນ 7:3-5).  ຂອບພຣະຄຸນພຣະ
ເຈ້ົາ,  ຄວາມລະອາຍຂອງຄວາມເບ່ິງບໍ່ອອກຈັກໜ້ອຍນຶ່ງເຖິງຄວາມເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະເຢຊູຊ່ຶງເປັນພຽງຊ່ົວຂນະ
ນຶ່ງເທົ່ານ້ັນໃນຊີວິດຂອງຢດູາ,  ບໍ່ແມ່ນຍາວນານ.  ຢູດາໄດ້ຍ້າຍຈາກການສົງສັຍມາເປັນ “ຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ”; 
ໃນກິຈການ 1:14, ຕົວລາວ, ແລະອ້າຍນ້ອງຄົນອ່ືນໆຂອງພຣະເຢຊູ, ແລະມາຣີອາ,  ມານດາຂອງພຣະເຢຊູ ໄດ້ອ້ອນ 
ວອນອະທິຖານກັບພວກອັຄສາວົກທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  ຊີວິດຂອງຢດູາເຕືອນພວກເຮາົວ່າຄວາມເຊ່ືອນ້ັນແມ່ນກ່ຽວກັບ
ປັດຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ, ບ່ໍແມ່ນອະດີດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮາົຮຽນຈາກອະດີດຂອງພວກເຮົາ,  ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຈະ 
ບໍ່ຢ້ັງຢູ່ບ່ອນນ້ັນ; ມັນບໍ່ໄດ້ກຳນົດຄວາມໝາຍວ່າພວກເຮົາເປັນໃຜໃນພຣະຄຣິດ. 
      ການກ່າວປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອບ່ໍໄດ້ປາກົດໃຫ້ເຫັນໃນເປ້ົາໝາຍຕົ້ນຕໍການຂຽນຂອງທ່ານຢູດາ:  “ຂ້າພະເຈົ້າພຍາ 
ຍາມຈະຂຽນມາເຖິງທ່ານທັງຫຼາຍ ກ່ຽວເຣ່ືອງຄວາມລອດພ້ົ້ົນທ່ີພວກເຮົາມີຢູ່ຮ່ວມກັນ” (ຂ້ໍ 3). ແຕ່ວ່າ, ມີຂ່າວອັນໜ້າ
ລົບກວນມາເຖິງທ່ານຢູດາທ່ີຄວາມເຊ່ືອນັ້ນໄດ້ຖືກໂຈມຕຈີາກພາຍໃນ; ມັນມີ “ຄົນແອບແຝງເຂ້ົາມາ”( ຂ້ໍ 4). ທ່ານຢູ
ດາໄດ້ຕຽມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແກ້ໄຂແຜນການຕ່າງໆຂອງທ່ານແລະຮຽກຮ້ອງຄຣິສຕະຈັກໃຫ້   “ຕ່ໍສູ້ເພ່ືອຫັຼກຄຳສອນທ່ີ 
ໄດ້ຊົງມອບໄວ້ກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ືອດຽວເປັນການສິ້ນສຸດ" (ຂ້ໍ 3). 

ມີທາງໃດແດ່ທີ່ຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນໄດ້ຖືກທ້າທາຍໃນສມັຍນ້ີ? 

     ການຕ່ໍສູ້ສຳລັບຄວາມເຊ່ືອມັນບ່ໍແມ່ນບາງຢ່າງທ່ີຢດູາໄດ້ຖືກເອ້ີນໃຫ້ເລືອກສອງສາມຄົນໃຫ້ເຮັດ,  ຄກັືນກັບ “ກຸ່ມ 
ກຳລັງພິເສດ” ຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ທ່ານໄດ້ຂຽນເຖິງພວກທີ່ເຊ່ືອທຸກໆຄົນ.  ຄຣິສຕຽນທຸກໆຄົນຕ້ອງຢືນຢັນຄວາມເຊ່ືອ. 
ພວກເຮາົຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້ກ່າວຢືນຢັນ,    ຄຳເວ້ົາອັນນັ້ນແມ່ນໃຫ້ເຫັນພາບເຖິງຄວາມພະຍະຍາມຕ່ໍສູ້ຄວາມລຳບາກ. 
ຄຳເວ້ົານ້ີຍັງສາມາດມີຄວາມໝາຍກັບພວກນັກກິລາ.  ພວກຄຣິສຕຽນຄວນຈະລຸກຂ້ຶນແລະຄັດຄ້ານຕ່ໍຄຳສອນປອມ,
ການສອນຜິດ, ແລະການກ່າວອ້າງອີງທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງຂອງ  “ຫັຼກຄຳສອນທ່ີໄດ້ຊົງມອບໄວ້ກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າເທ່ືອ
ດຽວເປັນການສິ້ນສຸດ.”  ພວກເຮາົບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງອ່ອນຍອມຕ່ໍຄູ່ຕ່ໍສູ້ໃດໆ;   ແທນທ່ີຈະເຮດັແນວນ້ັນ, ພວກເຮົາພະຍາ
ຍາມໃຫ້ແນ່ນອນວ່າຄວາມຈິງຈະອອກມາໃຫ້ໄດ້ຍິນ. 
   ຂນະທ່ີຢດູາໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອ, ທ່ານໄດ້ປະແບບຢ່າງໄວ້ໃຫ້ພວກເຮາົສອງປະການ: 
ຖ່ອມຕົວ. ຢູດາທ່ີເປັນນ້ອງຝ່າຍເນ້ືອໜັງກັບພຣະເມຊີອາ, ແຕ່ລາວກໍບໍ່ໄດ້ອວດອ້າງເພ່ືອຖາກໜ້າຄົນອ່ືນ. ທ່ານຢດູາ 
ມີບັນຫາໜັກຕ່ໍການເປັນພະຍານແກ່ຊາວຢິວໃນສັດຕະວັດທຳອິດນ້ັນ. ເຖິງປານນ້ັນທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ເສັຽຄຳເວ້ົາເພ່ືອອວດ
ອ້າງຕົວເອງເລີຍ. ໃນການເລີ້ມຕົ້ນຈົດໝາຍສັ້ນໆຂອງລາວ, ຢດູາບ່ໍໄດ້ກ່າວເຖິງຄອບຄົວທີ່ມີສາຍສຳພັນກັບພຣະເຢ
ຊູແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ, ພຽງແຕ່ກ່າວວ່າເປັນນ້ອງຂອງຢາໂກໂບພຽງເທ່ົານັ້ນ. 
ກະທັດຮັດ(ສັ້ນ).ຈົດໝາຍຂອງທ່ານຢູດາແມ່ນນຶ່ງໃນຈຳນວນເຫ້ັຼມທ່ີສັ້ນໃນພຣະຄັມພີ. ອັນນ້ີແມ່ນ   “ການກ່າວທ່ີຍົກ 
ນ້ຳໜັກ” ຂອງທ່ານຢູດາທ່ີຕໍ່ຕ້ານກັບຄຳສອນປອມແລະການສອນຜິດ! ບາງໂອກາດອາດຈະໄດ້ໃຊ້ການຄ້ົນຄວ້າຢ່າງ
ເລິກເຊ່ິງໃນການກ່າວປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອ, ແຕ່ວ່າຫຼາຍໆຄ້ັງ, ການກ່າວປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮາົບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວ
ລາດົນຫືຼຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນຈົນເກີນໄປ. 
 

2. ຢູດາ 20-23 

20. ແຕ່ຝ່າຍທ່ານທ່ີຮັກທັງຫຼາຍເອີຍ,   ຈົ່ງສ້າງຕົວເອງຂຶ້ນເທິງຄວາມເຊ່ືອອັນສັກສິດທ່ີສຸດຂອງພວກທ່ານ   ແລະ ຈ່ົງ
ອ້ອນວອນໃນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 21. ຈ່ົງຮັກສາຕົວໄວ້ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ລໍຄອຍພຣະກະຣຸນາຂອງພຣະ 
ເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫຼາຍ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. 22. ຈ່ົງສະແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍລາງຄົນ 
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ທ່ີຍັງສົງສັຍ. 23. ຈົ່ງຍາດບາງຄົນໃຫ້ພ້ົ້ົນດ້ວຍດຶງເຂົາອອກຈາກໄຟ ຈ່ົງເມດຕາອີກບາງຄົນດ້ວຍຄວາມຈຽມຕົວ ແລະ
ຈົ່ງໜ່າຍຊັງຍັງເສ້ືອຜ້າທີ່ເປ້ືອນເປິະດ້ວຍຣາຄະຕັນຫາ. 
 
    ຕອນກ່ອນນ້ັນ, ທ່ານຢູດາໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າພວກຄຣູສອນປອມໄດ້ແອບແຝງເຂ້ົາມາໃນຄຣິສຕະຈັກ (ຂໍ້ 4), ແລະ
ວັກໃຫຍໃ່ນຈົດໝາຍຂອງລາວ(ຂ້ໍ 5-19, ທ່ານຢດູາໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງຄຸນສົມບັດແລະສັນດານຊ່ົວຂອງພວກຄົນເຫ່ົຼາ
ນີ້. ທ່ານຢາກໃຫ້ພວກທ່ີໄດ້ອ່ານຈົດໝາຍຂອງທ່ານຮູ້ຈັກຈຳແນກພວກເຂົາເພ່ືອວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາຈະສາມາດຢືນຢັດຕໍ່
ຕ້ານກັບພວກນັ້ນທີ່ຊອກຫາທາງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົງສັຍແລະສັບສົນຖ້າມກາງພວກທ່ີເຊ່ືອ. ບັດນີ້, ຢດູາໄດ້ແນະນຳ
ສະເພາະເຈາະຈົງສ່ີປະການທີ່ພວກເຮົາຄວນຈະປະຕບັິດຕາມໃນການກ່າວປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອ. 

1. ກໍ່ສ້າງຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ.   “ຈ່ົງສ້າງຕົວເອງຂ້ຶນເທິງຄວາມເຊ່ືອອັນສັກສິດທ່ີສຸດຂອງພວກທ່ານ” (ຂໍ້ 20). 
ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍ ຄຣິສຕຽນຫຼາຍໆຄົນໄດ້ມາເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ ແຕ່ເຂົາເຈ້ົາບໍ່ເຄີຍໃຫຍຂ້ຶ່ນໃນຄວາມເຊ່ືອນ້ັນ. ຍຸດທະ
ວິທີອັນນ່ຶງທີ່ຫຼາຍໆລັດທິສາສນາແລະສາສນາປອມນິຍົມໃຊ້ຄກືານແຍກພວກຄຣິສຕຽນທ່ີບໍ່ເຕີບໃຫຍ ່ແລະຈັບພວກ
ເຂົາຕອນທ່ີເຂົາເຜີຕົວ. ຈຸດໝາຍຂອງຢູດາກໍຄວ່ືາພວກເຮາົຕ້ອງຈົດຈ່ໍໃສກ່ານເຕີບໃຫຍຂ້ຶ່ນ. 

2. ອະທິຖານ. ໃນຂ້ໍ 19, ຢດູາໄດ້ບັນລະຍາຍພວກຄຣູສອນປອມວ່າ “ເປັນຄົນມີນິສັຍຕາມທັມມະດາໂລກແລະ
ບໍ່ມີພຣະວິນຍານ.” ແຕ່ພວກທີ່ເຊ່ືອທ່ີແທ້ຈິງກມີໍພຣະວິນຍານບຣິໍສຸດໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ແລະພວກເຮາົຕ້ອງ
ເພ່ິງອາສັຍພຣະວິນຍານຕລອດເວລາ. ຄຣິສຕຽນຈະບໍ່ສູນເສັຍການຊົງສະຖິດຢູ່ດ້ວຍຂອງພຣະວິນຍານ (ໂຣມ 8:9), 
ແຕ່ພວກເຮາົຕ້ອງເພ່ິງອາສັຍພຣະອົງຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງແລະໃຫ້ພຣະອົງຊົງເພ້ີມເຕີມພວກເຮົາໃຫ້ຄົບເຕັມ(ເອເຟໂຊ 5:18). 
ພວກເຮາົບ່ໍສາມາດກ່ໍສ້າງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮາົຂ້ຶນ   , ໂດຍພຽງແຕ່ການກ່າວປ້ອງກັນຢ່າງດຽວ,    ຖ້າປາສຈາກ  
“ການອະທິຖານໃນພຣະວິນຍານບຣິໍສຸດ.” 

3. ຮັກ.   ການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທ່ີຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮດັໃນມ້ືນ້ີ,    ໃນຖານະເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ, 
ແມ່ນຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. “ຈົ່ງຮັກສາຕົວໄວ້ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ລໍຄອຍພຣະກະຣຸ 
ນາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮາົທັງຫຼາຍ” (ຂໍ້ 21).  ຄຳວ່າຮັກສາແມ່ນການມີຜົນບັງຄັບໃຊ້. ພວກເຮາົບ່ໍໄດ້ “ຮັກ
ສາ”  ໃນແງ່ທີ່ມັດຂັງພວກເຮາົເອງໄວ້, ແຕ່ວ່າພວກເຮາົຮັກສາຈັບຕາເບ່ິງພວກເຮາົເອງວ່າແນ່ນອນ ພວກເຮົາບໍ່ເລ່ືອນ 
ໄຫຼໜີຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄຣິສຕຽນແມ່ນຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຮັກສາໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ດັ່ງນ້ັນໃຫ້
ພວກເຮາົຈັບຕາໃສສ່ິ່ງທັງປວງທ່ີເຮັດໃຫ້ເຮົາແນ່ໃຈວ່າຈະບ່ໍເຫີນຫ່າງໜີໄປ! 

 4. ສະແດງຄວາມເມດຕາ.      ການປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ສລາດທ່ີສຸດຢູ່ໃນຫ້ອງ.  
ເປ້ົາໝາຍບ່ໍແມ່ນເອົາຊະນະການຖົກຖຽງແລະສູນເສັຍຈິດວິນຍານ ເມ່ືອພວກເຮົາກ່າວປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອ, ພວກເຮາົ
ເຮດັດ້ວຍການສະແດງຄວາມເມດຕາ.   ພາບພົດນັ້ນມີພລັງຫຼາຍ.  ທ່ານຢູດາໄດ້ແນະນຳພວກເຮົາໃຫ້ຊ່ວຍຍາດເອົາ 
ບາງ ຄົນທີ່ຍັງສົງສັຍຢ່າງເມດຕາ, ບາງຄົນພວກເຮາົອາດຊ່ວຍເຂົາໂດຍການດຶງອອກຈາກໄຟ”(ຂ້ໍ 23). ໄຟອັນນີ້ແມ່ນ
ຫຍັງ? ມັນແມ່ນການຕາຍຕລອດໄປເປັນນິດທ່ີໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນສຳລັບມານຮ້າຍແລະບຣິໍວານຂອງມັນ. ສິ່ງເຫລ່ົານີ້ໄດ້
ຊຸກຍູ້ພວກເຮາົໃຫ້ສະແດງຄວາມດແີລະຄວາມເມດຕາ, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງອ່ອນຍອມ ຫລືປະນີປະນອມ. 

ພວກເຮາົຈະເຮັດໃຫ້ສົມດູນໄດ້ຢ່າງໃດຣະຫວ່າງສະແດງຄວາມເມດຕາແລະການກ່າວປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອ? 

 
3.  ຢູດາ 24-25 
ອັນນຶ່ງ, ຈົ່ງມີພຣະກຽດ, ພຣະເດຊານຸພາບ, ພຣະອານພຸາບ, ແລະສັກດານຸພາບແດ່ພຣະອົງ ຜູ້ຊົງສາມາດປ້ອງກັນຮັກ
ສາທ່ານທັງຫຼາຍບ່ໍໃຫ້ສະດຸດລ້ົ້ົມລົງ ແລະຊົງສາມາດຕັ້ງທ່ານທັງຫຼາຍ   ໃຫ້ໝ້ັນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກອັນຮຸ່ງເຮອືງຂອງພຣະອົງ
ໃຫ້ປາສຈາກຕຳໜິແລະມີຄວາມຍິນດີອັນເຫືຼອລົ້ົ້ນ.   25. ຄືແດ່ພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວ ພຣະຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້
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ພ້ົ້ົນຂອງເຮົາທັງຫຼາຍ ດ້ວຍພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ ທັງໃນອະດີດ, ປັດຈຸບນັ, ແລະໃນອະນາຄດົ
ຕລອດໄປເປັນນິດ   ອາແມນ. 

 
ອັນນີ້ແມ່ນຄຳສັຣເສີນອັນນຶ່ງທ່ີສຸດຍອດທ່ີສຸດໃນພຣະຄັມພີ. ຈົດໝາຍສະບັບນີ້ບ່ໍພຽງແຕ່ສົ່ງຕ່ໍໆກັນໄປແລະອ່ານ 

ຊ່ຶງພວກເຮາົປະຕບິັດເປັນປົກກະຕິໃນປັດຈຸບັນ ນັກສາສນາສາດບາງພວກໄດ້ຄາດຄະເນວ່າຄົງມີປະມານ 10 ເປີເຊັນ
ໃນອານາຈັກໂຣມັນສາມາດອ່ານ. ຈົດໝາຍຂອງທ່ານຢດູາຄົງໄດ້ຖືກອ່ານອອກສຽງເປັນແບບຄຳເທສນາໃນທີ່ຊຸມນຸມ
ຄຄືຣິສຕະຈັກຕາມບ້ານເຮືອນຫືຼທ່ີຊຸມນຸມກັນບ່ອນນ້ອຍໆ.  ດັ່ງນ້ັນໃນຖານະທ່ີເປັນພວກຜູ້ຟັງ ໃນຕອນທຳອິດນ້ັນໄດ້
ຍິນການຮຽກເອີ້ນໃຫ້ກ່າວປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອ, ເຂົາເຈ້ົາກຄົໍງໄດ້ຍິນຄຳສຣັເສີນນ້ີທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ເໜືອເຂົາເຈ້ົາ. 

 ດ່ັງນັ້ນແມ່ນຫຍັງຄພືຣະພອນໃນຈົດໝາຍຂອງຢູດາ? ບໍ່ແມ່ນທ່ານແຕ່ຜູ້ດຽວດອກ! ພຣະເຢຊູສະຖິດຢູ່ກັບທ່ານ, 
ປົກປ້ອງຮັກສາທ່ານຂນະທີ່ທ່ານຢືນກ່າວປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອ.  ໃນການຢືນຢັນເພ່ືອພຣະຄຣິດ, ຜູ້ນ້ັນຈະບ່ໍຢືນຢູ່ແຕ່ຜູ້ 
ດຽວ. ພຣະພອນບ່ໍໄດ້ຢຸດຢູ່ແຕ່ທ່ີນັ້ນ.  ພຣະເຢຊູຍັງປະທານຣິດອຳນາດແກ່ພວກເຮົາ   “ຕ້ັງທ່ານທັງຫຼາຍ ໃຫ້ໝັ້ນຢູ່ຕ່ໍ    
ພຣະພັກອັນຮຸ່ງເຮອືງຂອງພຣະອົງອີກດ້ວຍ.” ພວກເຮາົອາດຈະປະເຊີນໜ້າກັບຄູ່ຕ່ໍສູ້, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາສາມາດຢືນຢູ່ຕ່ໍ
ໜ້າພຣະອົງໂດຍ ປາສຈາກຕຳໜິແລະມີຄວາມຍິນດີອັນເຫືຼອລົ້ົ້ນ.” (ຂໍ້ 24). 

ຂໍ້ພຣະຄຳເຫ່ົຼານີ້ຊ່ວຍໜູນໃຈທ່ານຢ່າງໃດໃນຂນະທີ່ທ່ານຊອກຫາໂອກາດປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອ? 

ບໍ່ວ່າການທ້າທາຍອັນໃດທ່ີທ່ານປະເຊີນຢູ່ໃນວັນນ້ີ,    ທ່ານຈະບໍ່ປະທະກັບມັນແຕ່ຜູ້ດຽວເພາະວ່າພຣະອົງ   “ສາ 
ມາດ” ແມ່ນແລ້ວ, ສາມາດຢ່າງເຕັມສ່ວນທີ່ຕາງໜ້າທ່ານຢ່າງບໍ່ມີຕຳໜິໄດ້ ເໝືອນດ່ັງທ່ີທ່ານບ່ໍເຄີຍເຮັດຜິດບາບເລີຍ. 
ໃນພຣະຄຣິດ ທ່ານໄດ້ຖືກຍົກໂທດໃຫ້ແລ້ວ, ໄດ້ຖືກຊຳຮະລ້າງແລ້ວ, ເປ້ົາໝາຍຄົບເຕັມແລ້ວ, ຈົດຈໍ່ຢູ່ແລ້ວ, ແລະຖືກ 
ຮຽກເອ້ີນແລ້ວ. ການຄຸ້ມຄອງຮັກສາຂອງພຣະເຈົ້າແລະຣິດອຳນາດຢູ່ກັບພວກເຮົາ ສະນັ້ນພວກເຮາົສາມາດກ່າວປ້ອງ
ກັນຄວາມເຊ່ືອ. ພວກເຮາົບ່ໍໄດ້ເພ່ິງພາອາສັຍຕົວພວກເຮົາເອງ.  

ແມ່ນຫຍັງຄຂ້ັືນຕອນທີ່ທ່ານສາມາດເອົາມາໃຊ້ເພ່ືອເພ້ີມໃນການເວ້ົາປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອ? 

ນຳໃຊໃ້ນຊີວິດ 
ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາມີຄຸນຄ່າອັນມະຫາສານ.    ພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີເພ່ືອທ່ານຈະສາມາດແບ່ງ 
ປັນກັບຄົນອື່ນໄດ້ດີຂຶ້ນ. 
 ອະທິຖານ.   ທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສຳລັບຄວາມກ້າຫານໃນການທ່ີທ່ານຈະຢືນຢັດຕໍ່ສ່ິງທີ່ທ່ານເຊ່ືອ.  ທູນ 

ໃຫ້ພຣະອົງຍົກໂທດໃຫ້ເມ່ືອທ່ານມິດງຽບຢູ່  ແລະບ່ໍຕຽມຕົວຕອນທ່ີທ່ານມີໂອກາດກ່າວປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອ. 
 ທ່ອງຈຳ.  ເພ່ືອເປັນສິ່ງເຕືອນສະຕິຂອງການຊົງສະຖິດຢູ່ດ້ວຍ   ແລະຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການກ່າວ

ປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອ, ຈົ່ງທ່ອງຈຳ ຢູດາ 24-25: 
 ເຊ້ືອເຊີນ. ເໜືອກວ່າຫ້າບົດຕໍ່ໄປ, ກຸ່ມຂອງທ່ານຈະໄດ້ເຫັນບາງຄຳຖາມຊ່ຶງສ່ວນຫຼາຍຈະກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອ 

ຄຣິສຕຽນ.   ຈ່ົງໃຊ້ໂອກາດເຫ່ົຼານີ້ໃນການເຊ້ືອເຊີນບາງຄົນທ່ີມີຄຳຖາມ ຫືຼສົງສັຍກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອໃຫ້ຮຽນ
ເພ້ີມ. ອະທິຖານສຳລັບການເປີດໃຈຂອງເຂົາເຈ້ົາຕໍ່ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

ພວກເຮາົບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງເປັນອາຈານສອນຫືຼນັກສາສນາສາດ, ແຕ່ພວກເຮາົຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ຮັກແທ້ຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອ. ເຖິງເວ
ລາທ່ີຈະຕັດສິນໃຈໃນການກ່າວປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ ແລະແບ່ງປັນຄຳບັນຊາແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ 
ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ ຄືໃຫ້ຢືນຕຽມພ້ອມທ່ີຈະປະຕິບັດເຊ່ັນນ້ັນ. 
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