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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 7 ກັນຍາ 2008 (9-7-2008) 

 
ອະພັຍໃຫ້ຢ່າງໄວແລະອະພັຍໃຫ້ສເມ ີ

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:    ມັດທາຍ 18: 21-35 

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ 
ທ່ານຈະຖືກທາ້ທາຍໃຫ້ອະພັຍແກ່ຄົນອືນ່ໆໂດຍບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກດັເພາະວ່າທ່ານກໍໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ 
ຈາກພຣະເຈົ້າຢ່າງບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດ. 
ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າກ່ຽວກັບຫຍັງ  

ຄວາມຫມາຍແທ້ຂອງການສິດສອນຂອງພຣະເຢຊູຕໍ່ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ ເຣ່ືອງການປະຕບິັດແລະສັມ 
ພັນກັບຄົນອືນ່(ມັດທາຍ 18:1-20),  ເປໂຕໄດ້ຖາມເຖິງຈຳນວນຂອບເຂດທີ່ລາວຕ້ອງອະພັຍໃຫ້ແກ່ພີ່ນ້ອງ. 
ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກເປັນຄຳອຸປມາເຣື່ອງຂ້າໃຊ້ທີ່ບໍ່ຍອມໃຫ້ອະພຍັແກ່ຜູ້ອື່ນ   ແລະເນັ້ນຫນັກແກ່ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມ 

ພຣະອົງວ່າບໍ່ຄວນມີຂອບເຂດຈຳກັດຕໍ່ການໃຫ້ອະພັຍຂອງພວກເຂົາ. 

ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນ້ີຈຶ່ງສຳຄັນ  
ການແກ້ແຄ້ນຄອບງວຳຢູ່ຕລອດມື,້ ປະເທດຕໍ່ປະເທດກໍໃຊ້ການຍ-ຸແຍ່ທາງການເມືອງ.  ພວກສມັກຫາສຽງ 
ດ້ານການເມ ືືອງກໍໂຕ້ຕອບການໂຄສະນາຂອງຄູ່ແຂ່ງດ້ວຍຕົວເອງ.  ບາງທີສິ່ງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງຄົນ 
ແກ່ກະສຽນກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເສັຽຊີວິດໄດ້.  ແມ້ແຕ່ ່ໃນຄຣສິຕະຈັກ,   ຊຶ່ງເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະ 
ຄຣິດ, ບາງຄົນກໍເກັບຄວາມເຈັບແຄ້ນທີມ່ີຕໍ່ຄົນອື່ນໄວ້ເປັນປີໆ, ເກັບຮັກສາຄວາມເຂົ້າໃຈຜດິ ໄວ້ຢ່າງຈິງຈັງ.   
 ພາບນຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດລມືໄດ້ໃນສົງຄາມວຽດນາມຄືພາບຂອງແຟນທີກມິຟຶກ,   ເດັກຍິງອາຍ ຸ 9  ປີທີ່ 
ປະເປືອຍທີ່ຖືກໄຫມ້ກຳລັງແລ່ນຜ່າຍລູກລະເບີດເນປານ.   ໃນປີ 1972, ຈອນ ພະລຳເມີ  ຊຶ່ງເປັນຫົວຫນ້າ 
ຂະບວນໄປຖິ້ມລະເບີດໃສບ່້ານ  ທແຣງບັງ  ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບລາຍງານເຖິງສອງເທື່ອວ່າບໍ່ມີປະຊາຊົນທີ່ນັ້ນ. 
ພາບຂອງນາງກິມຟຶກທີ່ກຳລັງແລ່ນໃນບາ້ນນັ້ນກໍຫລອກຫລອນລາວ ແລະລາວກຢໍາກໄປຂໍອະພັຍໂທດກັບ  
ລາວເປັນການສ່ວນຕົວ. ຫລັງຈາກນັ້ນ,ພະລຳເມີ ໄດ້ກາຍເປັນຄຣິສຕຽນແລະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ. ໃນປ ີ
1996, ລາວໄດ້ຊາບວ່າ ກມິຟຶກ ໄດ້ມາອາສັຍຢູ່ທີ່ເມອືງໂຕຣົນໂຕ ປະເທດການາດາ.   ຫລັງຈາກນັ້ນມາບໍ ່
ດົນ, ລາວກໍຮູ້ລາຍລະອຽດເຖິງພັຍວິບັດທັງຫມົດທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບລາວ, ນາງກິມຟກຶໄດ້ນອນຢູ່ໂຮງຫມໍເຖິງ 
14 ເດືອນ, ແລະສູນເສັຍສະມາຊິກໃນຄອບຄົວອີກຫລາຍຄົນ.
 ເມື່ອກິມຟຶກມາກ່າວປາສັຍເນື່ອງໃນງານຈດົຈຳພວກນັກຮົບເກົ່າວຽດນາມທີ່ວໍຊິງຕັນດີຊີ.  ພະລຳເມີ  
ກໍ ໄດ້ໄປຟັງລາວ. ລາວໄດ້ຍິນກິມຟຶກເວ້ົາວ່າຖ້າລາວໄດ້ພົບນັກບິນຄົນນັ້ນລາວກຈໍະຍົກໂທດໃຫ້. ພະລຳເມ ີ
ຍັງຈົດຈຳການພົບປະກັນຕອນນັ້ນໄດ້ດີລາວອ້າແຂນໂອບກອດຂ້ອຍ. ຂ້ອຍສາມາດເວົ້າໄດ້ແຕ່ພຽງວ່າຂ້ອຍ 
ຂໍໂທດ ຂ້ອຍຂໍໂທດ ຂ້ອຍຂໍໂທດເວົ້າຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ. ໃນຂນະດຽວກັນ, ລາວໄດ້ເວ້ົາວ່າ "ບໍ່ເປັນຫຍັງ ດອກ; 
ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ; ຂ້ອຍອະພັຍໃຫ້ແລ້ວຂອ້ຍອະພັຍໃຫແ້ລ້ວ." ເຄີຍເຕີບໂຕໃນສາສນາພຸດ, ກິມຟຶກໄດ້ກາຍ  
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ເປັນຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດໃນປີ 1982, ແລະໄດ້ຮຽນບົດຮຽນທີ່ສຳຄັນຄືການໃຫ້ອະພັຍໂທດ.  (ຄັດອອກ 
ມາຈາກ Fresh Illustrations for Preaching and Teaching;   From Leadership Journal, edited by  Edward K. 

Rowell, Grand Rapids; Baker Book House,1997, ຫນ້າທີ76-77.) 
 ໃນບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້, ພວກເຮົາຈະສໍາຣວດເບິ່ງເຣ່ືອງທີ່ພຣະເຢຊູກ່າວ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນ 
ຂອງການອະພັຍໂທດແກ່ຄົນອື່ນ ແລະການອະພັຍໂທດຂອງພວກເຮົາບໍ່ຄວນມີຂອບເຂດຈຳກດັ   ເພາະວ່າ 
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍໂທດຈາກພຣະເຈົ້າຢາ່ງບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດ. 
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ຫນີ້ຖືກຍົກເລີກ (ມັດທາຍ 18: 21-27) 
ພວກຄຣູສອນສາສນາຢິວໃນສມັຍພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດຢູ່ນັ້ນໄດ້ສອນວ່າການໃຫ້ອະພັຍໂທດແກ່ຜູ້ອື່ນເຖິງ 
ສາມເທື່ອກໍພແໍລ້ວ.   ເປໂຕຫລັງຈາກທີໄ່ດ້ຟັງການສດິສອນຂອງພຣະເຢຊູກ່ຽວເຣ່ືອງການສ້າງຕັ້ງພີ່ນ້ອງທີ ່
ໄດ້ເຮັດບາບຕໍ່ຊຶ່ງກັນແລະກັນ(ມັດທາຍ 18:15-20), ໄດ້ຖາມພຣະເຢຊູວ່າຖ້າອະພັຍໂທດໃຫຄ້ົນອື່ນຮອດ 
ເຈັດເທື່ອກໍຄວນພໍແລ້ວບໍ່. ມີບາງຄັ້ງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນເຖິງການໃຫ້ອະພັຍແກຄ່ົນອື່ນຄວນຈະເຮັດຢໍ້າອີກ 
ເຈັດເທື່ອໃນມື້ນັ້ນຖ້າຫາກຈຳເປັນ(ລູກາ 17:4).   ການໃຫ້ອະພັຍແກ່ຜູ້ອື່ນເຖິງເຈດັເທື່ອຖືວ່າຫລາຍເກີນໄປ 
ແລ້ວສຳລັບການສອນຂອງພວກຄຣູສອນສາສນາ. 
 ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນວ່າການໃຫ້ອະພັຍບໍ່ຄວນມີກຳນົດຂອບເຂດ,    ເປໂຕຄຶດວ່າເຈັດເທື່ອກໍຫລາຍຢູ ່
ແລ້ວ, ແຕ່ວ່າເຈັດສິບຄູນເຈັດ, ຖ້າທຽບໃສ່ກັນກໍບໍ່ມີບອ່ນສຸດ. ພຣະເຢຊູຢາກໃຫພ້ວກສາວົກຂອງພຣະອົງຮູ້ 
ວ່າໃນແຜ່ນດນິສວັນ, ການໃຫ້ອະພັຍບໍພ່ຽງແຕ່ເປັນການກະທຳເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ວ່າມນັເປັນນິສັຍ.   ເພື່ອຢໍ້າໃຫ ້
ເຂົ້າໃຈວ່າເປນັຫຍັງການໃຫ້ອະພັຍໂທດຈຶ່ງບໍ່ມີກຳນດົຂອບເຂດ,  ພຣະເຢຊູຈຶ່ງກ່າວເປັນຄຳອຸປມາເຣື່ອງຂ້າ 
ໃຊ້ທີ່ບໍ່ໃຫ້ອະພັຍແກ່ຜູ້ອື່ນ. 
 ກະສັດອົງນຶ່ງຊົງປະສົງຢາກຄິດບັນຊີເງິນທີ່ພວກຂ້າໃຊ້ເປັນຫນີ້.    ໃນຂນະນີ້ກໍມຂີ້າໃຊ້ຄົນນຶ່ງຢືນຢູ່ 
ຕໍ່ຫນ້າກະສັດເປັນຫນີ້ຈຳນວນຫລວງຫລາຍຄື 10 000 ຕາລັນຕົນ.  ຈຳນວນເງິນນີ້ອາດຈະແປໄດ້ວ່າ  "ນັບ 
ບໍ່ໄດ້,"ແລະເປັນຈຳນວນທີບ່ໍ່ສາມາດຈະຈ່າຍຄືນໃຫ້ໄດ້. ພວກເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າລາວຕິດຫນີ້ "ນຶ່ງໂກດ 
ໂດລາ." 
 ກະສັດຄຶດຢາກຈະຂາຍຂາ້ໃຊ້ຄົນນັ້ນ,      ຄອບຄົວຂອງລາວແລະທຸກສິ່ງທີ່ລາວມຢີູ່ເພື່ອມາໃຊຫ້ນີ້. 
ເຖິງປານນັ້ນກະສັດອົງນັ້ນກໍບໍ່ສາມາດໄດ້ເງິນຄືນທັງຫມົດຈາກການຂາຍຂ້າໃຊຄ້ົນນັ້ນ, ການທີ່ຈະເຮັດຢ່າງ 
ນັ້ນກໍທ່ຽງທ ັມຢູ່ແລ້ວ. ແຕ່ວ່າ, ຂ້າໃຊ້ຄົນນັ້ນກົ້ມຂາບລງົອ້ອນວອນຂໍເວລາເພື່ອຫາເງິນມາໃຊ້ຫນີຄ້ືນ. ກະສັດ 
ມີຄວາມສົງສານແລະໂຕ້ຕອບເກີນຄວາມຄາດຫມາຍຂອງຂ້ອຍໃຊຜູ້້ນັ້ນ.     ກະສັດອົງນັ້ນປ່ອຍໃຫ້ລາວໄປ 
ແລະກໍຍົກຫນີໃ້ຫ້ດ້ວຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກະສັດອົງນັ້ນເຕັມໃຈທີຈ່ະເສັຍເງິນຂອງຕົນ.  ການກະທຳຂອງ 
ກະສັດອົງນັ້ນແມ່ນເກີນຄວາມເຂົ້າໃຈແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການອະພັຍໂທດທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດ. 
 ພຣະເຈົ້າເຕັມພຣະທັຍທີ່ຈະຍົກຫນີ້ຄວາມບາບໃຫ້ແກພ່ວກເຮົາຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ອັສຈັນແລະເກີນຄວາມ
ເຂົ້າໃຈຕໍ່ການກະທຳທີ່ເຕັມດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາກະຣຸນາ.   ໂປໂລກ່າວໄວ້ດັ່ງນີ້,  "ດ້ວຍວ່າທຸກ 
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ຄົນເປັນຄົນຜິດບາບແລະຂາດຈາກພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈົ້າ" (ໂຣມ 3:23) ແລະ   "ຄ່າຈ້າງຂອງຄວາມຜິດ 
ບາບຄືຄວາມຕາຍ,  ແຕ່ຂອງ ພຣະຣາຊທານອັນໂຜດມາແຕ່ພຣະເຈົ້າຄືຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃນພຣະ 
ຄຣິດຄືພຣະເຢຊູເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ" (ໂຣມ 6:23).   ເພາະວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ເປັນຄົນຜິດບາບ,  ພວກ 
ເຮົາທັງຫມົດຈຶ່ງເປັນຫນີ້ພຣະເຈົ້າທີ່ບໍ່ສາມາດທີຈ່ະໃຊ້ຄືນໄດ້. ອັນທີ່ນຶ່ງ, ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າພວກເຮົາ 
ເປັນຄົນຜິດບາບແລະຕ້ອງການຄວາມໃຫ້ອະພັຍໂທດ.    ຕໍ່ຈາກນັ້ນ,   ພວກເຮົາຕ້ອງເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູເປັນ 
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າແລະໂດຍຜ່ານທາງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະມກີານໃຫ້ອະພຍັໂທດ. ອັນທສີາມ,  ພວກ 
ເຮົາຕ້ອງສາຣະພາບວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າແລະພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ. ຫລັງຈາກນັ້ນພຣະເຈົ້າກໍຈະປະ 
ທານການອະພັຍໂທດທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດແລະຄວາມລອດພົ້ນບາບແກ່ພວກເຮົາ.    ຂອງພຣະຣາຊທານ  
ນີ້ແມ່ນຄິດຄ່າຈາກຄວາມທຣໍະມານແລະຄວາມຕາຍຂອງພຣະຄຣິດ.    ການໃຫອ້ະພັຍທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນຈຳເປັນ 
ທີ່ຜູ້ໃຫ້ອະພັຍນັ້ນຕ້ອງມີຄວາມຮັກຫລືມໃີຈສົງສານແກຜູ່້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມໃຫ້ອະພັຍໂທດ.    ຍັງບໍ່ພຽງແຕ່ 
ເທົ່ານັ້ນຜູ້ທີ່ໃຫ້ອະພັຍແກຄ່ົນອື່ນຕ້ອງຍອມຮັບເອົາຄວາມເຈັບປວດທີ່ຜູ້ໄດ້ເຮັດຜິດກໍ່ຂ ຶ້ນ. ໃນຄຳອຸປມາ, ກະ 
ສັດອົງນັ້ນຍອມຮັບເອົາ "ຄວາມເຈັບປວດ"  ຄືເສັຽເງິນເພື່ອຂ້າໃຊຈ້ະບໍ່ເປັນຫນີ້ອກີຕໍ່ໄປ.  ໃນຄວາມສົງສານ 
ຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູຍອມທົນທຸກທໍຣະມານແລະຍອມຕາຍ,ປະສົບການກັບຄວາມເຈັບປວດຂອງຄວາມ  
ຜິດບາບຢ່າງເຕັມຂນາດ, ເພື່ອຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການໃຫອ້ະພັຍ. ການໃຫອ້ະພັຍມີຄ່າ 
ແພງຫລາຍ,   ແຕ່ບໍ່ຄວນມຂີອບເຂດຈຳກັດ-ຄືດັ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ   ໂດຍຜ່ານພຣະ 
ຄຣິດ. 
 
2. ຫົວໃຈແຂງກະດ້າງ (ມັດທາຍ 18: 28-30) 
ຂ້າໃຊ້ຄົນນັ້ນເມື່ອອອກຈາກພຣະຣາຊວັງຂອງກະສັດແລ້ວກໍໄດ້ພົບກັບເພື່ອນຂ້າໃຊ້ດ້ວຍກັນທີຕ່ິດຫນີ້ລາວ 
ນຶ່ງຮ້ອຍເດນາຣິອົນ. ນຶ່ງເດນາຣິອົນກໍມີມນູຄ່າເທົ່າກັບຄ່າເຮັດວຽກຂອງມື້ນຶ່ງ(ມັດທາຍ 20:1-16). ຖ້າສົມ 
ທຽບກັບຫນີ້ທີ່ກະສັດໄດ້ຍົກເລີກໃຫ້ລາວແມ່ນເປັນຈຳນວນທີ່ຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. 
 ແທນທີ່ລາວຈະຝຶກແອບຈາກປະສົບການທີ່ລາວໄດ້ປະເຊີນຜ່ານມາ, ຂ້າໃຊຄ້ົນນັນ້ກໍຂົ່ມເຫງຄນົອື່ນ 
ດ້ວຍກຳລັງຂອງລາວເອງ, ແລະອອກຄຳສັ່ງຢ່າງເດັດຂາດໃຫໃ້ຊ້ຫນີຄ້ືນໂດຍດ່ວນ. ເພື່ອນຂາ້ໃຊ້ຄົນນັ້ນກ ໍ
ກົ້ມຫມູບຫນາ້ແລະຂໍຮ້ອງຄວາມເມດຕາຈາກລາວ. ຂນະທີ່ຂ້າໃຊທ້ີ່ຖືກຍົກໂທດຈາກກະສັດໄດ້ໃຊ້ວິທີການ 
ອັນດຽວກັນໃນການຂໍຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຢ່າງຫນອ້ຍລາວກໍຄົງຈະສຳນຶກໄດຈ້າກປະສົບການທີ່ລາວໄດ້ 
ພົບເມື່ອບໍ່ນານມານັ້ນ.    ແຕ່ວ່າ, ຂ້າໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍຜູນ້ັ້ນອອກຄຳສັງ່ຢ່າງບໍ່ປະນປິະນອມແລະ 
ເອົາເພື່ອນໄປໃສ່ຄຸກຈົນກວາ່ຈະໃຊຫ້ນີ້ໃຫ້ຈົນຫມົດ. 
 ຂ້າໃຊ້ຄົນທຳອິດນັ້ນໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພຍັໂທດອັນໃຫຍ່ຫລວງ, ລາວບໍ່ສະແດງຄວາມກະຣຸນາຕໍ່ຂ້າ 
ໃຊ້ຄົນທີ່ສອງທີ່ເປັນຫນີ້ຕົນພຽງເລັກຫນ້ອຍ. ລາວໄດ້ລືມປະສົບການທີ່ລາວໄດ້ຮັບພຣະຄຸນແລະການອະພັຍ 
ໂທດຈາກກະສັດອົງນັ້ນຢ່າງຮີບດ່ວນ. ຄວາມປະພຶດທີຂ່າດມາຣະຍາດຂອງລາວນັ້ນກໍຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະ 
ບຽບຢູ່. ແຕ່ວ່າຖ້າຫາກເວົ້າເຖິງພຣະຄຸນ, ຄວາມເມດຕາ, ແລະການໃຫ້ອະພັຍໂທດ-ການກະທຳແລະນິສັຍ 
ຂອງລາວແມນ່ບໍ່ສາມາດແກ້ຕົວໄດ້. ໂດຍທີ່ບໍ່ສາມາດອະພັຍໂທດໃຫ້ແກ່ເພື່ອນຂາ້ໃຊ້ດ້ວຍກັນແລະບໍ່ຍອມ 
ຝຶກແອບໃຊ້ຄວາມທ່ຽງທຳດ້ານຄວາມເມດຕາກະຣຸນາ, ຂ້າໃຊ້ຄົນທີ່ນຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດສິ່ງທີ່ຫນ້າອັບອາຍ 
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ຕໍ່ຂ້າໃຊ້ຄົນທີສ່ອງ. 
         ໃນຖານະທີ່ພວກເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອ, ພວກເຮົາຕ້ອງເບິ່ງພວກທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ພວກເຮົາໃນແງ່ຂອງ 
ຄວາມເມດຕາກະຣຸ ຸນາແທນທີ່ຈະເຮັດຕາມກົດລະບຽບ.   ຕາມກົດລະບຽບແລ້ວຜູ້ທີ່ເປັນຫນີ້ຄົນອື່ນຕ້ອງໄດ້ 
ໃຊ້ຫນີ້(ບາບ)ນັ້ນຈົນຫມົດ.   ໂດຍຜ່ານທາງແຫ່ງພຣະຄຸນ, ຄວາມເມດຕາສົງສານເນັ້ນເຈາະຈງົໃສ່ຜູ້ທີ່ເປັນ 
ເຈົ້າຂອງຫນີບ້ໍ່ແມ່ນແຕ່ໜ້ີຢ່າງດຽວ. ການຍົກໂທດຂອງພຣະເຈົ້າຕໍຫ່ນີ້ອັນໃຫຍຫ່ລວງ(ບາບ)ຂອງພວກເຮົາ 
ຊີ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຝຶກແອບການໃຫອ້ະພັຍແກ່ຜູ້ອື່ນຢ່າງບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດ     ຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ພວກເຮົາ. 
ຄວາມຜິດຕ່າງໆທີ່ຄົນອື່ນເຮັດຕໍ່ພວກເຮົານັ້ນມັນນ້ອຍເກີນໄປ  ຖ້າທຽບໃສ່ຄວາມບາບທີ່ພວກເຮົາມີຕໍ່ພຣະ 
ເຈົ້າ. ພຣະເຢຊູໄດ້ສິດສອນສາວົກຂອງພຣະອົງໃຫ້ອະທິຖານ,   "ຂໍຊົງໂຜດຍົກໂທດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເຫມືອນ 
ຂ້າພຣະອົງຍກົໂທດໃຫ້ແກຜູ່້ທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ຂ້າພຣະອົງນັນ້" (ມັດທາຍ 6:12). ຖ້າວ່າພວກເຮົາຈະຂໍຄວາມເມດ  
ຕາແລະການອະພັຍໂທດຈາກອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ,    ພວກເຮົາຕ້ອງເຕັມໃຈໃຫ້ຄວາມເມດຕາແລະການອະ 
ພັຍໂທດໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນດ້ວຍ. ຖ້າວ່າພວກເຮົາຫາກບໍ່ສາມາດຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນຫລັງຈາກທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
ຊົງຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາແລ້ວ,  ພວກເຮົາຢືນຢູ່ໃນຂັ້ນອັນຕລາຍຄືໃນການພພິາກສາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ໋ສິ່ງ 
ທີ່ຫນ້າອັບອາຍທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຕໍ່ພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງແລະຕໍ່ຜູອ້ື່ນໆ. 
 
3. ຫວັງຈະໄດ້ຮັບການໃຫອ້ະພັຍໂທດ (ມັດທາຍ 18:31-35) 
ເພື່ອນຂ້າໃຊຄ້ົນອື່ນໆໄດ້ເຫັນເຫດການທີ່ຂ້າໃຊ້ຄົນທຳອິດທີ່ໄດ້ເຮັດຕໍ່ຂ້າໃຊ້ຄົນທີ່ສອງກໍພາກນັເປັນທຸກໜັກ
ໃຈຕໍ່ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວກໍໄປລາຍງານຕໍ່ກະສັດ.   ບາງທີພວກເຂົາເຫລົ່ານີ້ກແໍມ່ນຂ້າໃຊ້ທີຖ່ືກຮ້ອງໃຫ ້
ເຂົ້າມາຄິດບນັຊີຫນີ້ຂອງພວກເຂົາ(ຂໍ້ 23)ແລະເປັນພຍານຕໍ່ຄວາມເມດຕາກະຣຸນາທີ່ກະສັດມຕີໍ່ຂ້າໃຊ້ຄົນ 
ທີ່ນຶ່ງນັ້ນ. ອັນນີ້ກໍແນ່ນອນວ່າມັນຍິ່ງຈະເພີ້ມຄວາມເຈບັປວດລວດລ້າວຂອງພວກເຂົາ, ຖ້າວ່າຫາກບໍ່ເຫນືອ 
ກວ່າການເຮດັຕໍ່ຂ້າໃຊ້ຄົນທີ່ສອງໄດ້ຮັບນັ້ນ. 
 ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຍິນຄຳລາຍງານ, ກະສັດກໍອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ນຳຕົວຂາ້ໃຊ້ຄົນທີ່ນຶ່ງເຂົ້າມາພົບແລະຮ້ອງ 
ຜູ້ນັ້ນວ່າຂ້າໃຊ້ຊົ່ວຜູ້ທີ່ບໍ່ສະແດງຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຕໍ່ຜູ້ອື່ນເຫມອືນດັ່ງທີ່ຕົນໄດ້ຮັບ. ກະສັດອົງນັ້ນຍັງໄດ້ 
ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ນຳຂ້າໃຊ້ຄນົທີນຶ່ງນັ້ນຈຳຄຸກ,  ແລະມອບໄວ້ກັບນາຍທ ັມມະໂຮງຈົນກວ່າຜູ້ນັ້ນຈະໃຊ້ຫນີ້ເກົາ່ 
ນັ້ນໃຫ້ຈົນຫມດົ. ໃນຂນະທີກ່ານໃຊ້ຫນີ້ທີມ່ັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຢູ່ແລ້ວ,    ປີການທີ່ຈະຢູໃ່ນຄຸກຄົງບໍ່ມວັີນສິ້ນສຸດ 
ເປັນແນ່. 
 ເມື່ອພວກທີ່ມີຄວາມເຊື່ອປະສົບການການໃຫ້ອະພັຍໂທດທີ່ບໍ່ມີອັນໃດປຽບໄດ້ຈາກພຣະເຈົ້າແຕ່ປະ
ຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ອະພັຍໂທດແກ່ຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ພວກເຂົາແລ້ວ,   ກໍເຫມືອນກັບວ່າພວກເຂົາຖືກຄຸກແຫ່ງຄວາມ 
ຂົມຂື່ນ. ສິ່ງແນວນີ້ບໍ່ຄວນຈະເກີດຂ ຶ້ນກັບພົລເມືອງແຫງ່ຣາຊອານາຈກັສວັນ, ພຣະເຈົ້າປະທານການໃຫ້ອະ 
ພັຍໂທດທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດໃນຣາຊອານາຈກັ, ດັງ່ນັ້ນການປະພຶດທີ່ຖືກຕ້ອງຄືໃຫ້ການອະພັຍໂທດທີ່ບໍ່ມີ 
ຂອບເຂດຈຳກັດແກ່ຜູ້ອື່ນໆເຫມືອນກັນ. 
        ການສາມ ັກຄີທັມກັບພຣະບິດາກະສັດແຫ່ງສວັນຂອງພວກເຮົາແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແມນ່ຂ ຶ້ນກັບການ 
ຍອມຝຶກແອບການໃຫອ້ະພັຍໂທດແກ່ຄົນອື່ນໆ.     ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຮົາບໍ່ເຕັມໃຈຍົກໂທດໃຫ້ຄົນອື່ນ 
ແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍເປັນຜູ້ຫກັຫລັງຕໍ່ການອະພັຍໂທດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບການຜາ່ນພຣະຄຣິດ. ການໃຫ້ອະ 
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ພັຍບໍ່ໄດ້ແມ່ນລຶບລ້າງໂທດກັມຂອງບາບອອກໄປສເມີ. ການອະພຍັໃຫ້ແມ່ນແນ່ນອນທີ່ສຸດວ່າບໍແ່ມ່ນການ 
ແກ້ຕົວຈາກຄວາມບາບ. ຫລືບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີຖ່ືກເຄາະກັມຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ອະພັຍ ແຕວ່່າມັນເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ໃຫ້ອະ 
ພັຍມີເສຣີພາບ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັນ້, ພວກເຮົາຍັງຈະຖືກກັກຕົວແລະປິດບັງບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາມີທາງຕິດຕໍ່ກັບພຣະເຈົ້າ 
ໄດ້ເພາະການຂາດຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຂອງພວກເຮົາ. 

ບົດຮຽນຊີວິດ 
ການອະພັຍໂທດທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດຂອງພຣະເຈົ້າແກ່ພວກເຮົາ  ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫພ້ວກເຮົາອະພັຍແກ່ຄົນ 
ອື່ນໂດຍບໍ່ມີຂອບເຂດຈໍາກດັ.ພຣະເຢຊູໃຊ້ເຣ່ືອງຂ້າໃຊທ້ີ່ບໍ່ຍອມໃຫອ້ະພັຍແກ່ຜູ້ອືນ່ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ການໃຫ້ອະພຍັບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການຕັດສນິໃຈຂອງພວກເຮົາວ່າຄວນພຽງພໍຫລືບໍ,່   ແຕ່ວ່າມັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທຳສຳລັບພວກເຮົາ ພວກເຮົາສາມາດນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນໄວ້ມາໃຊ້ຢ່າງ 
ໃດ? 

• ເອົາປະສົບການຂອງການຍົກໂທດທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຂອງພຣະເຈົ້າຕໍທຸ່ກໆຄົນໂດຍຜ່ານອົງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ. 

• ຈົດຈຳໄວ້ສເມີວ່າການຍົກໂທດຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບການກະທຳບຸນຂອງພວກເຮົາ,ແຕ່ຂຶນ້ກັບ 
ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າທັງຫມົດ. 

• ສົມທຽບມາດຕະຖານບຸນຄນຸອັນຫລວງຫລາຍຂອງພວກເຮົາກັບມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈົ້າ. 
• ບັງຄັບນິສັຍຂອງພວກເຮົາເອງຕໍ່ການໃຫອ້ະພັຍ, ບໍ່ວ່າຜູ້ທີ່ກໍ່ເຣ່ືອງຈະເປັນໃຜກໍຕາມ, ຫລືຈະຢູໃ່ສ 

ກໍຕາມ. 
• ມອງໃຫ້ເຫັນຈຸດອ່ອນທີ່ບໍ່ເຕັມໃຈຝຶກແອບການໃຫອ້ະພັຍຊຶ່ງຈະກັກຂັງແລະທໍຣະມານຕໍ່ຄວາມຂຸ່ນ 

ເຄຶອງໃຈ, ບໍ່ແມ່ນຜູ້ເຮັດຜິດນັ້ນ. 
ມີສອງຄອບຄວົທີ່ຖືກຄົນຮ້າຍຂ້າສະມາຊກິໃນຄອບຄົວແລ້ວຄົນຮ້າຍກໍຖືກຈັບ, ຂຶ້ນສານ, ແລະຖກືຕັດສິນ 
ຈຳຄຸກ. ຄອບຄົວນຶ່ງບອກວ່າພວກເຂົາຍກົໂທດໃຫ້ຄົນຮ້າຍຜູ້ນັ້ນ. ອກີຄອບຄົວນຶ່ງກໍປະກາດຢ່າງ ເປີດແປນ 
ເຖິງຄວາມຄຽດແຄ້ນຕໍ່ຜູ້ຮ້າຍຄົນນັ້ນທີ່ໄດ້ກະທຳຕໍ່ສະມາຊິກທີ່ແສນຮກັໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາແລະຄົງ 
ຈະບໍ່ມີວັນໃຫອ້ະພັຍໄດ້. 
 ຄອບຄົວທີ່ໃຫກ້ານຍົກໂທດນັ້ນສາມາດເວົ້າເຖິງເຣ່ືອງການສູນເສັຽນັ້ນຢ່າງບໍ່ມີຄວາມຂົມຂື່ນແລະບໍ່
ມີຄວາມໂມໂຫ. ພວກເຂາົດຳເນີນຊີວິດຢ່າງມີຫມາກຜົນແລະຫວິດຈາກເຣື່ອງໃນອະດີດ. ອີກຄອບຄົວນຶ່ງບໍ່ 
ໄດ້ເປັນດັ່ງນັ້ນເລີຍ,ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາເວົ້າເຣ່ືອງຜູ້ຮ້າຍທີ່ໄດ້ກະທຳຕໍ່ສະມາຊິກຄອບຄວົຄວາມໂມ 
ໂຫຂຸ່ນເຄືອງໃຈກໍປາກົດອອກໃຫ້ເຫັນ.      ພວກເຂົາ ຍັງໃຈຮ້າຍໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ຍົກໂທດໃຫ້ຜູຮ້້າຍນັ້ນດ້ວຍ 
ພວກເຂົາຍັງມີຄວາມຄຽດຮ້າຍຕໍ່ຄົນຮ້າຍນັ້ນມາເປັນເວລາຫລາຍໆປີ.     ຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍ 
ຄວາມອົນລະຫົນວຸ້ນວາຍ, ແລະສາຍສ ັມພັນຂອງພວກເຂົາກໍແຕກສລາຍມີການຢາ່ຮ້າງເກີດຂຶ້ນເນື່ອງດ້ວຍ 
ການຂາດການໃຫ້ອະພັຍ. ພວກເຂົາໄດ້ຖືກກັກຂັງຫລາຍເທົ່າທຽມກບັຄົນຮ້າຍຂ້າຄົນຜູ້ນັ້ນ.   ພວກເຂົາຖືກ 
ກັກຂັງໄວ້ໃນຄວາມຣະທົມຂົມຂື່ນ. 
    

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org by PA. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 14 ກັນຍາ 2008 (9-14-2008) 

 
ມາເທື່ອລະຄົນ, ມາໝົດທຸກຄົນ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ   ມັດທາຍ 22: 1-14 
ບົດຮຽນນ້ີສາມາດມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ  
ການເຂົ້າໃຈພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີປາຖນາໃຫ້ມະນຸດເຂົ້າມາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ, ທ່ານສາມາດຮັບເອົາ 
ຄໍາເຊື້ອເຊີນສໍາລັບຕົນເອງແລະເຊື້ອເຊີນຄົນອື່ນໆໃຫ້ເຂົ້າໄປສູ່ຣາຊອານາຈັກນັ້ນ.  
ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າກ່ຽວກັບຫຍັງ 
ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເປັນຄໍາອຸປມາເຣື່ອງກະສັດອົງນຶ່ງປະສົງຢາກໃຫ້ຄົນມາຮ່ວມໃນງານກິນດອງລູກຊາຍຂອງພຣະອົງ,
ພຣະເຢຊູໄດ້ສິດສອນໂດຍໃຊ້ຄໍາອຸປມາວ່າຫມົດທຸກຄົນໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ເຂົ້າໃນຣາຊອານາຈັກສວັນ, ແຕ່ວ່າມີແຕ່ຜູ້ທ່ີ 
ປະຕິບັດຕາມກໍານົດກົດເກນຂອງພຣະອົງເທ່ົານັ້ນຈ່ຶງສາມາດເຂົ້າຜ່ານປະຕູໄດ້. 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນ້ີຈຶ່ງສໍາຄັນ 
ເມື່ອຖືກຖາມວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຈົ້າຈ່ຶງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນສວັນ?    ຄົນສ່ວນຫລາຍຈະ 
ພຍາຍາມອະທິບາຍເຖິງຜົນສໍາເຣັດສ່ວນຕົວຫລືກົດເກນທ່ີຄິດແລະເຊື່ອວ່າຕົນເອງດີພໍທ່ີຈະເຂົ້າໄປໄດ້. ອີກບາງພວກ 
ກໍບອກວ່າບໍ່ສົມຄວນມີສ່ວນກັບອານາຈັກສວັນເນຶ່ອງຈາກນິສັຍ, ການປະພຶດ, ຫລືປະສົບການບາງຢ່າງຂອງພວກເຂົາ. 
ຍັງມີຄຣິສຕຽນບາງຄົນສະແດງອາການສັບສົນກ່ຽວກັບເຣື່ອງທ່ີວ່າແມ່ນໃຜ  ແລະດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຈົ້າຈ່ຶງຈະໃຫ້ເຂົ້າ 
ໄປໃນແຜ່ນດິນສວັນ. 
         ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ໄປຮ່ວມງານດອງ, ພິທີຈົບການຮຽນ, ຫລືງານຄົບຮອບວັນແຕ່ງງານ.  ຂ້າ 
ພະເຈ້ົາພ້ອມດວ້ຍພັຣຍາໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ໄປຮ່ວມພິທີຮັບຕໍາແຫນ່ງທ່ີບ້ານພັກເຈ້ົາແຂວງໃນເມືອງ ມັນກໍາມາຣີ, ລັດອາ 
ລາບາມາ. ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປ່ອນບັດເລືອກເຈ້ົາແຂວງຄົນນີ້ກໍຕາມ,  ມັນກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເປັນກຽດຢ່າງ 
ຍິ່ງທ່ີໄດ້ພົບລາວເປັນການສ່ວນຕົວ. ແນວຄິດທ່ີຈະປະຕິເສດຄໍາເຊີນນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີໃນສມອງຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ. 
         ຄໍາເຊື້ອເຊີນຂອງພຣະເຈົ້າຍິ່ງສໍາຄັນໄປກວ ່າການໄປຢ້ຽມຢາມບ້ານພັກຂອງເຈົ້າແຂວງ. ພຣະອົງເຊີນພວກເຮົາ 
ທຸກໆຄົນໃຫ້ເຂົ້າມາຫາຣາຊອານາຈັກສວັນ.     ມີແຕ່ພວກທ່ີເຮັດຕາມກົດບັດເຊີນຂອງພຣະອົງເທ່ົານັ້ນຈ່ຶງຈະໄດ້ເຂົ້າ 
ໄປ.  ໃນບົດຮຽນນີ້ ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຄ້ວາສິ່ງສໍາຄັນຂອງການເຮັດຕາມກົດໃນບັດເຊີນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການທີ່ຈະເຂົ້າ 
ໄປໃນອານາຈັກຂອງພຣະອົງແລະເຊີນຄົນອື່ນໆໃຫ້ມາກັບພວກເຮົາ. 
  

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ບັດເຊີນໄດ້ສ່ົງອອກໄປແລ້ວ (ມັດທາຍ 22:1-7) 
ໃນສມັຍທ່ີພຣະເຢຊູຍັງເປັນມະນຸດຢູ່ນັ້ນ, ການສລອງງານດອງແມ່ນເຫດການສໍາຄັນຫ ຼາຍ.  ຍາດຕິພີ່ນ້ອງແລະເພື່ອນ 
ຝູງກໍຫວັງຈະໄດ້ຮັບບັດເຊີນ.   ຖ້າປະຕິເສດຕໍ່ຄໍາເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມງານດອງ ເປັນພິເສດແມ່ນຂອງກະສັດແມ່ນບໍ່ເຄີຍ 
ໄດ້ຍິນຈັກເທ່ືອ. ງານລ້ຽງແມ່ນໂອກາດກິນແລະດື່ມ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວມັນຈະໃຊ້ເວລາຫມົດທັງມື້, ລວມທັງການກິນ 
ອາຫານຢ່າງຫລວງຫລາຍແລະສເລີມສລອງຢ່າງໃຫຍ່.  ພຣະເຢຊູສົມທຽບ ອານາຈັກສວັນໃສ່ກັບກະສັດອົງນ່ຶງຊຶ່ງຈັດ 
ງານດອງສໍາລັບລູກຊາຍຂອງພຣະອົງ. ກະສັດໄດ້ສົ່ງຂ້າໃຊ້ຫລາຍຄົນ ໃຫ້ໄປບອກພວກທີ່ຖືກເຊີນໃຫ້ມາໃນງານລ້ຽງ 
ທ່ີເຖິງເວລາແລ້ວ. ຂ້າໃຊ້ທັງຫລາຍໃນຄໍາອຸປມາເລັງເຖິງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະຜູ້ນໍາທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສົ່ງມາເຊີນ 
ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ໄປຮ່ວມໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງໃນຫລາຍໆສັດຕະວັດລ່ວງຫນ້າ. 
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 ຄວາມຄິດທ່ີປະຕິເສດຕໍ່ຄໍາເຊີນຂອງກະສັດທ່ີໃຫ້ໄປຮ່ວມງານດອງລູກຊາຍຂອງພຣະອົງ  ເບິ່ງເໝືອນວ່າມັນ 
ໂພດເກີນໄປ-ແລະເບິ່ງຄືວ່າມັນຄົງນໍາຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີຟັງພຣະເຢຊູ. ໃນຄໍາອຸປະມາ, ຂ້າໃຊ້ອີກກຸ່ມນ່ຶງໄດ້ຖືກ 
ສົ່ງອອກໄປຫາພວກທີ່ຖືກເຊີນດ້ວຍຄໍາສັ່ງສະເພາະເຈາະຈົງກ່ຽວກັບການຕຽມຕົວຢ່າງໃດແລະຖວາຍຫຍັງແດ່.  ປານ 
ນັ້ນພວກທ່ີຖືກເຊີນຍັງບ່ໍຟັງແລະໜີໄປທາງອື່ນ, ຄົນນຶ່ງກໍໄປນາຂອງຕົນແລະອີກຄົນນຶ່ງກໍກັບໄປຫາທຸຣະກິດຂອງລາວ. 
ແຂກຮັບເຊີນບາງຄົນກໍຂົ່ມເຫັງຂ້າໃຊ້ແລະຂ້າພວກເຂົາຖິ້ມ. ເມື່ອກະສັດອົງນັ້ນຮູ້ເຣື່ອງກ່ຽວກັບການທີ່ພວກເຂົາກະທໍາ 
ຕໍ່ຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງລວມທັງການບໍ່ຢາກຮັບຄໍາເຊີນໃຫ້ມາຮ່ວມໃນງານລ້ຽງທ່ີພຣະອົງຈັດຕຽມ, ເພິ່ນກໍໂກດເຄືອງໃຈ. 
ພວກທ່ີປະຕິເສດຕໍຄ ໍາເຊີນແລະພວກທີ່ຂົ່ມເຫັງຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດ. 
 ພວກຜູ້ນໍາຊາວຢິວແລະຄົນທັງຫລາຍຮູ້ສຶກກິນແຫນງໃນການປະຕິເສດແລະຂົ່ມເຫັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.     ພຣະເຢຊູຊ້ີໃຫ້ເຫັນຈຸດນີ້ທ່ີພຣະອົງປະກາດວ່າພວກຟາຣີຊາຍແມ່ນລູກຫລານຂອງພວກທີ່ຂ້າຜູ້ປະກາດ 
ພຣະທັມແລະພວກເຂົາເອງກໍຈະຂ້າພວກທ່ີພຣະເຢຊູຈະສົ່ງມາຫາພວກເຂົາ(ມັດທາຍ 23:29-36).  ຄືກັນກັບກະສັດ 
ອົງນັ້ນແຫລະ, ພຣະເຈົ້າຍັງອົດທົນແລະຍັງເຊີນຍໍ້າໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງອີກໃຫ້ມີສ່ວນໃນອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ແຜນ 
ການຂອງພຣະເຈົ້າໃນການໄຖ່ບາບແມ່ນໄດ້ວາງແຜນການຢ່າງນິ້ມນວນ     ແລະປະສົບຜົນສໍາເຣັດດ້ວຍການຈັດຕຽມ 
ຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໄດ້ເສັຍສະລະສິ່ງທ່ີແພງທ່ີສຸດ. ແມ້ກະທ້ັງຫລັງຈາກການທໍຣະມານຢ່າງທາລຸນແລະການຖືກປະຫານ 
ທ່ີພຣະອົງໄດ້ຮັບຈາກພວກຟາຣີຊາຍແລະຜູ້ນໍາສາສນາຄົນອື່ນໆ, ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ສົ່ງສາວົກຂອງພຣະອົງແລະພວກທີ່ 
ເຊື່ອໃນພຣະອົງໃຫ້ໄປປະກາດຕາມຖນົນຫົນທາງ   ເຖິງຄໍາເຊື້ອເຊີນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຣາຊອານາຈັກສວັນ. 
ພວກທ່ີມີຄວາມເຊື່ອຫລາຍຄົນໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນນັ້ນ    ໄດ້ເສັຽຊີວິດຂອງພວກເຂົາໃນການປ່າວປະກາດຂ່າວປະເສີດ 
ເຣື່ອງຄວາມລອດພົ້ນບາບ. 
 ໃນສມັຍນີ້, ພຣະເຈ້ົາຍັງອົດທົນແລະຍັງສືບຕໍ່ເຊີນຢໍ້າມະນຸດທັງປວງໃຫ້ມາຫາພຣະອົງ.    ເຖິງປານນັ້ນ, ຄົນ 
ສ່ວນຫລາຍຍັງປະຕິເສດຫລືເມີນເສີຍຄໍາເຊີນໃຫ້ມາເຖິງຄວາມລອດພົ້ນໂດຍຜ່ານທາງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ຄືພຣະ 
ເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ. ພວກເຂົາດູຖູກພຣະເຈ້ົາ, ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, ແລະຕໍ່ຄໍາເຊື້ອເຊີນນັ້ນ.  ພວກເຂົາຄວນຈະຮູ້ວ່າການ 
ຫລີກຫນີຈາກຄໍາເຊີນຂອງພຣະເຈົ້ານໍາເຂົາໄປສູ່ການພິພາກສາດັ່ງທ່ີພົບໃນຄໍາອຸປມານັ້ນ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ທ່ີມີຄວາມ 
ເຊື່ອ,  ພວກເຮົາຄວນຈະເຕັມລົ້ນດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຮູ້ເຖິງບຸນຄຸນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີໄດ້ເຊີນພວກເຮົາໃຫ້ມີສ່ວນກັບ 
ພຣະອົງໃນການສເລີມສລອງອັນຕລອດໄປເປັນນິດຂອງການໄຖ່ບາບທ່ີພຣະອົງໄດ້ກະທໍາ ແລະຈະຢູ່ກັບພຣະອົງເປັນ 
ພາກສ່ວນໃນຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ. 
 

2. ໄປຊອກຫາຜູ້ມາຮ່ວມງານລ້ຽງ (ມັດທາຍ 22: 8-10) 
ໃນຄໍາອຸປມາ, ອີກເທ່ືອນຶ່ງກະສັດໄດ້ສົ່ງຂ້າໃຊ້ອອກໄປເຊີນທຸກໆຄົນຜູ້ທ່ີຢາກຕອບຄໍາເຊີນ.  ຂ້າໃຊ້ເຫລົ່ານັ້ນນໍາທຸກໆ 
ຄົນທີ່ພວກເຂົາພົບມາ, ທັງຄົນຊ່ົວຮ້າຍແລະຄົນດ ີຈົນຫ້ອງງານກິນລ້ຽງນັ້ນເຕັມໄປດ້ວຍແຂກ.   ຄໍາວ່າດີແລະຊົ່ວຮ້າຍ  
ໃນທ່ີນີ້ບາງທີອາດຈະເລັງໃສ່ຄົນຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດແລະກໍອາດຈະກ່າວເຖິງຄົນຊອບທັມແລະຄົນອະທັມ.  ຄ ໍາເຊີນ 
ຂອງກະສັດແມ່ນໄປເຖິງທຸກໆຄົນຜູ້ທ່ີຢາກມາຮ່ວມໃນງານກິນດອງ.     ພວກທ່ີຖືກເຊີນເທ່ືອກ່ອນນັ້ນເບິ່ງເຫມືອນວ່າ 
ບ່ໍສົມກັບງານລ້ຽງເພາະການປະພຶດຂອງພວກເຂົາ: ພວກເຂົາປະຕິເສດຄໍາເຊີນຂອງກະສັດ.   ຄໍາເຊີນຂອງກະສັດຄັ້ງ 
ນີ້ແມ່ນເປີດກວ ້າງໄປເຖິງທຸກໆຄົນ. 
 ຕາມປວັດສາດຜ່ານມາ, ການປະກາດຂ່າວປະເສີດໄດ້ຍ້າຍຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະຢູດາ (ຊາວຢິວ),ໄປຫາ 
ຊາມາເຣັຽ(ຊາວຢິວ/ຊາວຕ່າງຊາດປະປົນກັນ), ແລະທ່ົວຂົງເຂດຂອງພວກ(ຄົນຕ່າງຊາດ).   ໂດຍຜ່ານການປະຕິເສດ 
ແລະການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ, ຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍເລີ້ມຕົ້ນໄດ້ແຕກກະຈັດກະຈາຍແລະ ໄດ້ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດກັບທຸກໆ 
ຄົນ(ກິຈການ 8:1-4). ໃນຕອນທ້າຍການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຂອງໂປໂລ,    ພວກທ່ີເຊື່ອທັງຫລາຍມາຈາກຫລາຍໆ ປະ 
ເທດ, ຫລາຍເຊື້ອຊາດ,   ແລະເບື້ອງຫລັງທ່ີຕ່າງກັນມາຮ່ວມນະມັສການຕາມຄຣິສຕະຈັກໃນເຂດເອີຣົບ, ອາຊີ, ແລະ 
ອັຟຣິກາ. 
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 ຄໍາເຊີນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ເຖິງຄວາມພົ້ນບໍ່ເຄີຍຂຶ້ນກັບຜົນບຸນຫລືຄວາມສໍາເຣັດຜົນ,   ແຕ່ວ່າໄດ້ສົ່ງເຖິງຜູ້ຊ່ົວ 
ຮ້າຍທ່ີສຸດແລະພວກທີ່ເຕີບໂຕໃນໂບດເຫມືອນກັນ.   ພວກເຮົາໄດ້ພົ້ນໂດຍພຣະຄຸນທາງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ-ບໍ່ 
ແມ່ນດ້ວຍເຫດຜົນອື່ນອີກ.    ພວກເຮົາບໍ່ມີຂໍ້ແມ້ພິເສດອັນໃດຫລືສິດອັນໃດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຄໍາເຊີນເພື່ອ 
ເຮົົົາຕ້ອງໄດ້ພົ້ນ.  ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງພຣະອົງທ່ີຈະນ ໍາຄົນໃຫ້ມາເຖິງຣາຊ 
ອານາຈັກໃຫ້ຫລາຍເທົ່າທ່ີຈະຫລາຍໄດ້ສໍາລັບຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນແລະຕອບຮັບຄໍາເຊື້ອເຊີນຂອງພຣະອົງ. 
 ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ວາງຂອບເຂດຈໍາກັດວ່າຜູ້ໃດຄວນຖືກເຊີນ.     ພວກເຮົາກໍເຊັ່ນກັນບໍ່ຄວນຄັດເລືອກວ່າຜູ້ໃດທ່ີ 
ພວກເຮົາຕ້ອງແບ່ງປັນເຣື່ອງພຣະຄຣິດ.  ພວກເຮົາຄວນເຊີນທຸກໆຄົນທ່ີພວກເຮົາພົບພໍ້ໃນການມີສ່ວນໃນຣາຊອານາ 
ຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ທ່ີເຊື່ອ, ພວກເຮົາເປັນຂ້າໃຊ ້ຂອງພຣະຄຣິດ,     ແລະຫນ້າທ່ີຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາຄື 
ໃຫ້ຄ້າຍຄືກັບພຣະຄຣິດແລະເຊີນຄົນອື່ນໆໃຫ້ມາຮ່ວມໃນຣາຊອານາຈັກ.    
 

3. ໂທດກັມນໍາທັນ (ມັດທາຍ 22:11-14) 
ໃນສມັຍພຣະຄັມພີ,  ເຈ້ົາພາບງານດອງບາງຄົນ,  ເປັນພິເສດຜູ້ທ່ີມີຖານະດີຄືກະສັດ,  ຕ້ອງແຈກເຄື່ອງນຸ່ງໃຫ້ແຂກສໍາ 
ລັບນຸ່ງໃນງານລ້ຽງ. ຫລັງຈາກເສັດພິທີແຕ່ງງານແຂກທັງຫມົດກໍເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່, ກະສັດໄດ້ມາພົບຊາຍຜູ້ນຶ່ງບ່ໍນຸ່ງເຄື່ອງ 
ສໍາລັບງານ. ຊາຍຜູ້ນັ້ນປາກບໍ່ອອກແລະກໍຫາຂໍ້ແກ້ຕົວບໍ່ໄດ້.     ການຕໍ່ວ່າຂອງກະສັດກັບຊາຍຜູ້ນັ້ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນດີ (ຄື 
ຮ້ອງຊາຍຜູ້ນັ້ນວ່າ"ສະຫາຍ")  ແລະປະນາມການທີ່ຊາຍຜູ້ນັ້ນບໍ່ນຸ່ງເຄື່ອງສໍາລັບງານທັ້ງໆທ່ີມີໂອກາດນຸ່ງເຄື່ອງໃຫ້ຖືກ 
ຕ້ອງ, ແຕ່ວ່າລາວບໍ່ໄດ້ເຮັດ.     ຜູ້ແປພຣະຄໍາບາງຄົນເຊື່ອວ່າຄໍາເວົ້າໃນຂໍ້ 11-12 ເພີ້ມຫລັກຖານໃຫ້ເຫັນວ່າການນຸ່ງ 
ເຄື່ອງບໍ່ເຫມາະສົມນັ້ນເປັນການເລືອກຂອງລາວເອງ.  
 ກະສັດໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກແຂກທັງຫລາຍວ່າ    "ຈ່ົງມັດຕີນມັດມືຄົນນີ້ເອົາໄປຖ ິ ້ມເສັຽບ່ອນມືດພາຍນອກທີ່ນັ້ນມີ 
ການຮ້ອງໄຫ້ແລະຂົບແຂ້ວຢູ່."  ເບິ່ງເຫມືອນວ່າການຕັດສິນຂ້ອນຂ້າງຫນັກສໍາລັບພວກເຮົາ,   ພວກເຮົາຕ້ອງສົມທຽບ 
ໃສ່ກັບຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງກະສັດແລະລະບຽບຂອງການເຂົ້າຮ່ວມງານດອງຂອງສມັຍນັ້ນ. ຊາຍຜູ້ນັ້ນເຂົ້າຮ່ວມງານໂດຍ 
ເຮັດຕາມໃຈຊອບຂອງລາວເອງແທນທີ່ຈະເຮັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກະສັດກໍານົດໃຫ້ອັນເປັນຜົນໃຫ້ເຖິງແກ່ການພິພາກສາ
-ການທໍາທ່າເມີນເສີຍຫລືປະຕິເສດຄໍາເຊື້ອເຊີນຂອງກະສັດມັນຈ່ຶງເປັນ ຜົນໃຫ້ຕົກໃນການພິພາກສາລົງໂທດ. 
 ໃນສມັຍນີ້, ມີບາງຄົນທ່ີຢູ່ໃນໂບດແລະປາກົດຄືວ່າຢູ່ໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,  ແຕ່ວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ 
ພົ້ນເພາະວ່າພວກເຂົາບໍໄດ້ເອົາເສື້ອຜ້າແຫ່ງຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະຄຣິດມານຸ່ງຫົ່ມ. ພວກເຂົາຍັງພຍາຍາມນຸ່ງຫົ່ມ 
ຄວາມດີ, ການກະທໍາ, ຫລືຄວາມພຍາຍາມຂອງພວກເຂົາເອງ(ເອຊາຢາ 64:6; ເອເຟ ໂຊ 2:8-9).  ບາງທີພວກເຂົາ 
ກໍກາງຕໍ່ສາສນາຂອງພວກເຂົາເອງ. ບາງຄົນກໍເວົ້າວ່າຢ່າງນີ້ "ຈະເຊື່ອອັນໃດກໍບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ, ຂໍພຽງແຕ່ໃຫ້ຈິງໃຈ."  
ພວກເຂົາຄິດວ່າຍັງມີທາງອື່ນອີກທ່ີຈະນໍາໄປສູ່ສວັນໄດ້ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດທ່ໍນ້ັນ. 
 ຖ້າວ່າໃຜຜູ້ນຶ່ງພຍາຍາມຈະເຂົ້າໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ  ນອກເຫນືອຈາກການຜ່ານຄວາມຊອບທັມ  
ຂອງພຣະຄຣິດ(ເຄື່ອງນຸ່ງອັນນິຣັນດອນທີ່ພຣະເຈ້ົາຍອມຮັບຮູ້ເທ່ົານັ້ນ), ຄົນຜູ້ນັ້ນກໍຈະພົບວ່າປາກບໍ່ອອກ, ປ້ອງກັນຕົວ 
ບໍ່ໄດ້ຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າ.  ໂດຍຜ່ານທາງພຣະຄຣິດ, ທຸກສິ່ງຢ່າງສໍາເຣັດແລ້ວ; ເປັນເສື້ອຄຸມທ່ີເຫມາະສົມທ່ີຖືກມອບ 
ໃຫ້.    ສິ່ງທັງຫມົດເຫລົ່ານີ້ແມ່ນສໍາລັບຜູ້ທ່ີຍອມຮັບຄໍາເຊື້ອເຊີນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າສູ່ອານາຈັກໂດຍຄວາມເຊື່ອໃນ 
ພຣະຄຣິດເທ່ົານັ້ນ. 
          ພຣະເຢຊູມ້ວນທ້າຍຂອງຄໍາອຸປມາດ້ວຍຂໍ້ຄວາມທີ່ສລຸບກ່ຽວກັບຄໍາເຊື້ອເຊີນຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຜູ້ທ່ີຈະເຂົ້າແຜ່ນ 
ດິນຂອງພຣະອົງ. ເຫມືອນດັ່ງກະສັັດໃນຄໍາອຸປມາໄດ້ເຊີນຫລາຍໆຄົນໃຫ້ມາໃນງານກິນດອງລູກຊາຍຕົນ,  ພຣະເຈົ້າ 
ກໍໄດ້ເຊີນຫລາຍໆຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະອົງໂດຍຜ່ານການປະກາດຂ່າວປະເສີດ.  ຄໍາວ່າຫລາຍແມ່ນການ 
ເວົ້າຂອງຊາວຢິວທ່ີພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈໃນພາສາອັງກິດວ່າທັງຫມົດແລະ ທຸກໆຄົນ.    ຄໍາວ່າໜ້ອຍແມ່ນຈໍານວນ 
ທ່ີສົມທຽບກັບຄົນໃນຈໍານວນຫລາຍທີ່ຖືກເຊີນແລະມີຈໍານວນນ້ອຍທ່ີ ໂຕ້ຕອບໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອ.  
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 ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າຄໍາອຸປມາ, ງານສລອງພິທີສົມຣົດ,  ການເຊື້ອເຊີນ, ແລະຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວກັບ 
ຄໍາເຊີນແມ່ນເລີ້ມຕົ້ນອອກມາຈາກກະສັດ. ເຖິງປານນັ້ນ, ການຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ທ່ີຖືກເຊີນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມາແລະມາ 
ຕາມກໍານົດເວລາຂອງກະສັດ. ໃນວຽກງານແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນ,  ຣິດທານຸພາບຂອງ ພຣະເຈ້ົາແມ່ນທໍາງານໃນທຸກໆ 
ມຸມຂອງຜູ້ທ່ີມາຫາພຣະຄຣິດ,    ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ປົດປ່ອຍທຸກໆຄົນຈາກການຮັບຜິດຊອບຂອງມະນຸດໃນການເລືອກຂອງ 
ພວກເຂົາວ່າຈະຮັບຫລືປະຕິເສດຕໍ່ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ.    ເມື່ອພວກເຮົາໂຕ້ຕອບຕາມຫລັກການຂອງພຣະເຈົ້າ 
ເທ່ົານັ້ນ-ເຊື່ອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ,      ພຣະເຢຊູຄຣິດ-ຄືພວກເຮົາສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົານຸ່ງເຄື່ອງທ່ີ 
ເໝາະສົມ, ບອກພຣະເຈົ້າວ່າໂດຍຂ້ານ້ອຍ.  
 

ບົດຮຽນຊີວິດ 
ການເຊື້ອເຊີນຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດແມ່ນສໍາລັບທຸກໆຄົນແລະຄໍາສັ່ງໃຫ້ເຮັດຕາມຢ່າງຖືກ 
ຕ້ອງ-ໃນການເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດໃຫ້ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນສ່ວນຕົວ,     ໄວ້ວາງໃຈໃນ 
ພຣະອົງແລະພຣະອົງເທ່ົານັ້ນສໍາລັບຄວາມລອດພົ້ນບາບ. ການພຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າແຜ່ນດິນສວັນທາງອື່ນຄືໂດຍການ 
ເຮັດດີຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາເອງຫລືຄວາມສໍາເຣັດຜົນຫລາຍແນວເປັນເຫດໃຫ້ຖືກການປະຕິເສດຈາກພຣະເຈົ້າ.  ບາງ 
ຄົນກໍອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນໄດ້.    ເຖິງປານນັ້ນພຣະເຈົ້າຍັງເຊີນທຸກໆ 
ຄົນໃຫ້ເຂົ້າມາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງຖ້າຜູ້ນັ້ນຫາກຍອມກັບໃຈ ລະຖີ້ມຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາແລະວາງໃຈເຊື່ອ 
ໃນພຣະຄຣິດສໍາລັບຄວາມລອດພົ້ນ. ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ເຊື່ອ, ພວກເຮົາຄວນຊອກຫາທາງທີ່ຈະເຊີນທຸກໆ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າ 
ໄປໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍການ ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຂອງພວກເຮົາກັບເຂົາເຈ້ົາ. 
 ພວກເຮົາຄວນຈະໂຕ້ຕອບຕໍ່ການເຊີນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດ? 

• ໃຫ້ແນ່ນອນວ່າພວກເຮົາຮັບເອົາຄໍາເຊື້ອເຊີນຂອງພຣະເຈົ້າໃນກໍານົດຂອງພຣະອົງ. 
• ໃຫ້ແນ່ນອນວ່າຈະບໍ່ຍົກເວັ້ນຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຈາກຄໍາເຊີນຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອເຂົາຈະມາຫາພຣະອົງ. 
• ໃຫ້້ພວກເຮົາແນ່ນອນວ່າຈະບໍ່ພຍາຍາມເຮັດທາງອື່ນອີກນອກຈາກກໍານົດກົດເກນຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບ 

ຄວາມລອດພົ້ນບາບແລະການດໍາຣົງຊີວິດຄຣິສຕຽນ. 
• ຂອບພຣະຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສໍາລັບການກະທໍາຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບຄວາມລອດພົ້ນບາບ, ການທີ່ພຣະອົງ 

ເຊີນພວກເຮົາ, ແລະການເຊີນຂອງພຣະອົງຕໍ່ຄົນອື່ນໆ. 
• ອອກໄປບອກຄົນອື່ນທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາເຖິງເຣື່ອງພຣະເຢຊູໃນຖານະເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງຜູ້ນຶ່ງ. 

 
ປ້າໃຫຍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນເພື່ອນກັບ ລີລຽນ ຄາຣ໌ເຕີ ຊ່ຶງເປັັນແມ່ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ຈິມມີ ຄາຣ໌ເຕີ, 
ເມື່ອປະທານາທິບໍດີ ຄາຣ໌ເຕີ ໄດ້ຖືກເລືອກໃນປີ 1976,   ປ້າໄດ້ຮັບບັດເຊີນໃຫ້ໄປຮ່ວມພິທີເປີດຮັບຕໍາແໜ່ງ, 
ແລະເພິ່ນກໍໃສ່ຂອບແລ້ວກໍຫ້ອຍໄວ້ທ່ີຝາເຮືອນ. ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຖາມວ່າປ້າກໍໄດ້ໄປຮ່ວມງານນັ້ນບໍ່? ເພິ່ນກໍ 
ຕອບແບບງ່າຍໆວ່າ "ບໍ່." ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ຫນ້າເຊື່ອເຫມືອນກັນ.   ຄວາມຄິດທໍາອິດທ່ີແລ່ນເຂົ້າຫົວຂ້າພະເຈົ້າ 
ກໍຄື,"ຂ້ອຍປາຖນາຢາກຖືກເຊີນ; ຂ້ອຍຈະໄປຮ່ວມແນ່ນອນ."  ຢ່າເມີນເສີຍຫລືປະຕິເສດຄໍາເຊີນຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາທ່ີໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ;  ຮັບເອົາພຣະຄຣິດໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍຮ່ວມ 
ກັບພຣະອົງໃນພິທີສລອງການແຕ່ງງານຂອງພຣະເມສານ້ອຍ(ພຣະນິມິດ 19:9),    ນໍາເອົາຫລາຍໆຄົນໄປ 
ນໍາຕາມຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ ແລະບອກພວກເຂົາເຖິງຄໍາເຊີນໃຫ້ເຖິງຄວາມລອດພົ້ນທ່ີມາຈາກພຣະຄຸນ 
ຂອງພຣະເຈົ້າ.   

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org., by PA 

 



ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 21 ກັນຍາ 2008 (9-21-2008) 

 
ບ່ໍມີເວລາໃດທີ່ເຫມືອນປະຈຸບັນນ້ີ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ: ມັດທາຍ 25:1-13  

 

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ  
ທ່ານຄວນຈະກ້າວໄປອີກຂັ້ນນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານຕຽມຕົວທ່ີຈະພົບພຣະເຢຊູແລະຫນູນນໍ້າໃຈຄົນອື່ນໆ ໃຫ້ຕຽມ 
ຕົວເຊັ່ນກັນ. 
 

ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າກ່ຽວກັບຫຍັງ 
ພຣະເຢຊູກ່າວຄໍາອຸປມາເຣື່ອງສາວປອດສິບຄົນທ່ີໄປງານດອງ. ຫ້າຄົນມີການຕຽມຕົວແລະອີກຫ້າຄົນບໍ່ໄດ້ຕຽມຕົວ. 
ກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້, ພຣະເຢຊູເນັ້ນໃສ່ການຕຽມຕົວທຸກໆເວລາສໍາລັບການກັບມາຂອງພຣະອົງ.  
 

ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນ້ີຈຶ່ງສໍາຄັນ 
“ເວລາມັນຫາຍໄປເປັນອະນາຄົດອີກແລ້ວ” “ຖ້າຂ້ອຍຫາກສາມາດທ້ອນເວລາໃສ່ໃນແກ້ວໄວ້ໄດ້” “ເວລາມັນຜ່ານໄປ 
ຢ່າງວ່ອງໄວ”  “ເວລາມັນສູນຫາຍເປົ່າໆ.”  ສມັຍຂອງພວກເຮົາ ຄືກັນກັບພວກລຸ້ນກ່ອນ ພວກເຮົາສໍານຶກໄດ້ຢ່າງເຈັບ 
ປວດທ່ີເດີນຕາມເວລາ. ເຖິງປານນັ້ນ, ບໍ່ຮູ້ວ່າດ້ວຍເຫດໃດຄົນຍັງຄຶດວ່າພວກເຂົາຍັງມີເວລາຢູ່ສເມີທ່ີຈະເຮັດໃນສິ່ງທ່ີ 
ຖືກຕ້ອງຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ.   ແຕ່ກໍຫນ້າເສັຍໃຈ,    ຫລາຍຄົນຈະພົບວ່າມັນສວາຍເກີນໄປທີ່ພວກເຂົາລໍຖ້າເຫິງນານເກີນໄປ 
ແລະກໍຫມົດເວລາເສັຍແລ້ວ. 
         ບ ໊ອບຕໍ່ຕ້ານການສົນທະນາກ່ຽວກັບເຣື່ອງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສເມີ. ເມື່ອສິດຍາພິບານມາຢ້ຽມທ່ີບ້ານລາວຈະ 
ລົມນໍາສອງສາມຄວາມແລ້ວກໍລັກຫນີໄປ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນເມັຽຂອງບ ໊ອບ, ທ່ີເປັນຜູ້ເຊື່ອທ່ີສັດຊື່, ກໍພົບວ່າລາວມີພະຍາດທີ່ 
ຮ້າຍແຮງໃນຊີວິດ. ດັ່ງນັ້ນສິດຍາພິບານກໍທຽວມາເຮືອນຂອງບ ໊ອບເກືອບທຸກອາທິດ.   ຄົນອື່ນໆໃນໂບດກໍໄດ້ເປັນພະ 
ຍານໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງບ ໊ອບ. ຄອບຄົວຂອງລາວກໍເລີ້ມມາໂບດແລະຫລານສາວຂອງລາວສອງຄົນກໍໄດ້ຮັບຄວາມ 
ພົ້ນບາບແລະຮັບບັບຕິສະມາ. 
          ເມື່ອເມັຽຂອງບ ໊ອບເສັຽຊີວິດ, ລາວຕັດສິນໃຈເລີ້ມຕົ້ນໄປໂບດ. ສິດຍາພິບານກໍໄປທ່ີເຮືອນຂອງລາວແລະແບ່ງ 
ປັນກ່ຽວກັບເຣື່ອງການກາຍເປັນຜູ້ເຊື່ອຖືໃນພຣະເຢຊູ.      ຄົນອື່ນໆກໍເວົ້າກ່ຽວກັບເຣື່ອງຄວາມລອດພົ້ນບາບກັບລາວ. 
ຕອນທໍາອິດ, ບ ໊ອບກໍຕໍ່ຕ້ານ, ແຕ່ວ່າໃນວັນອາທິດນຶ່ງ, ລາວໄດ້ຍ່າງອອກໄປມອບຊີວິດຂອງລາວໃຫ້ແກ່ພຣະເຢຊູຢູ່ທ່ີ
ໂບດ. ຫລັງຈາກນັ້ນມາປະມານສອງຫລືສາມອາທິດ, ບ ໊ອບກໍພົບວ່າພະຍາດຮ້າຍແຮງກໍາເລີບໃນຊີວິດ. ລາວໄດ້ໃຊ້ມື້
ສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດສັຣເສີນພຣະເຈົ້າສໍາລັບຄວາມລອດພົ້ນບາບຂອງລາວ     ແລະດີໃຈທ່ີສຸດທ່ີລາວໄດ້ຕຽມຕົວພ້ອມ
ແລ້ວ-ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຕາຍແລະຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຢູ່ກັບພຣະເຢຊູຕລອດໄປເປັນນິດ. 
          ມີຫລາຍໆຄົນທ່ີຍັງບໍ່ທັນຕຽມພ້ອມ. ພວກເຂົາເມີນເສີຍຕໍ່ຄວາມລອດພົ້ນບາບໃນຊີວິດນີ້, ມີແຕ່ຈະເສັຽຊີວິດ 
ນັ້ນຢ່າງກະທັນຫັນເທ່ົານັ້ນ-ອາດຈະເກີດຈາກຣົດຕໍາກັນ, ຫົວໃຈວາຍຢ່າງກະທັນຫັນ, ຫລີຖືກລູກປືນ. ພວກເຂົາບໍ່ລໍ່າ  
ໄລຕໍ່ການກັບມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູຄືກັນ.  ໃນບົດຮຽນສໍາລັບອາທິດນີ້, ພວກເຮົາຈະສໍາຣວດເຖິງຄວາມສໍາຄັນ



ຂອງການຕຽມພ້ອມທ່ີຈະພົບກັບພຣະເຢຊູ,    ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕາຍຂອງພວກເຮົາເອງຫລືການກັບມາຂອງພຣະອົງ. 
ບົດຮຽນນີ້ຍັງຊ່ວຍຫນູນນໍ້າໃຈພວກທີ່ເຊື່ອໃຫ້ສັດຊື່ໃນການເປັນພະຍານຂອງພວກເຂົາ  ເພື່ອຜູ້ອື່ນໆຈະໄດ້ຕຽມພ້ອມ
ເຊັ່ນກັນ.  

 
ສຶກສາພຣະຄັມພີ 

 
1. ຍັງມີເວລາສເມີ Xມັດທາຍ 25:1-5? 
ໃນການຕອບຄໍາຖາມຂອງພວກສາວົກກ່ຽວກັບເຣື່ອງທ່ີຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ(ມທ 24:3),  ພຣະເຢຊູຕອບດ້ວຍຄໍາ 
ເຕືອນເປັນຄໍາອຸປມາກ່ຽວກັບເຫດການຫລາຍຢ່າງທ່ີຈະເກີດຂຶ້ນໃນຄາວສຸດທ້າຍຂອງອານາຈັກ-ເປັນພິເສດແມ່ນການ
ກັບມາຂອງພຣະອົງ.   ຄໍາອຸປມາເຣື່ອງນີ້ພຣະເຢຊູເວົ້າກ່ຽວກັບສາວປອດສິບຄົນທ່ີລໍຖ້າເຈ້ົາບ່າວເພື່ອຮ່ວມພິທີສົມຣົດ
ໃນຕອນກາງຄືນ.   ເບິ່ງແບບເຜີນໆ, ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຕ່າງຫຍັງກັນ.    ພວກເຂົາທັງຫມົດເປັນເພື່ອນເຈ້ົາສາວທີ່ຍັງຫນຸ່ມ
ແຫນ້ນ, ພວກເຂົາມີໂຄມກັບນໍ້າມັນ,   ພວກເຂົາທັງຫມົດກໍເຫງົານອນແລະຫລັບໄປ,   ແລະພວກເຂົາທັງຫມົດກໍຕ້ອງ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນງານລ້ຽງເມື່ອເຖິງເວລາ.   ສິ່ງທ່ີແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສາວປອດຫ້າຄົນທ່ີຖືກຮ້ອງວ່າໂງ່ແລະອີກຫ້າ
ຄົນຖືກຮ້ອງວ່າສລາດກໍຄືພວກເຂົາຖືນໍ້າມັນມາເພີ້ມເທ່ົານັ້ນທ່ີຫ້າຄົນຖືມາພ້ອມໃນກໍຣະນີເຈ້ົາບ່າວຊັກຊ້າ. ອີກຫ້າຄົນ
ບໍ່ໄດ້ຕຽມພ້ອມຕໍ່ການຊັກຊ້າແລະກໍບໍ່ໄດ້ຖືນໍ້າມັນມາເພີ້ມສໍາລັບໂຄມຂອງພວກເຂົາ. 
 ການແຕ່ງງານໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູເຮັດໄປເປັນຂັ້ນຕອນ. ບາງຄັ້ງການຈັບຈອງຄູ່ເພື່ອການແຕ່ງງານແມ່ນ 
ຫລັງຈາກພວກເດັກນ້ອຍເກີດມາໄດຫ້ນ້ອຍນຶ່ງແລ້ວ.   ການຈັບຈອງແບບນີ້ແມ່ນຕິດຕາມດ້ວຍການຫມັ້ນຊຶ່ງທັງຄູ່ຈະ
ແລກປ່ຽນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາແລະຂອງຂວັນຕ່າງໆ.   ທັງສອງຖືວ່າແຕ່ງງານຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍແລະຖ້າມີການແຍກ 
ຈາກກັນກໍຖືວ່າຢ່າຮ້າງກັນ.   ການແຕ່ງງານຈະບໍ່ສໍາເຣັດບໍຣິບູນຈົນກວ ່າຈະຈົບຂັ້ນສຸດທ້າຍ,   ຊ່ຶງຈະເກີດຂ ຶ ້ນນານສົມ 
ຄວນຫລັງຈາກນັ້ນ,   ຕາມປົກກະຕິແລ້ວເມື່ອທັງສອງເຖິງຂັ້ນຊອນບ່າວຊອນສາວແລ້ວ.  ຂນະການກິນລ້ຽງສລອງໃນ 
ຂັ້ນສຸດທ້າຍ,  ເຈ້ົາບ່າວຈະຍ່າງເຂົ້າພິທີທ່ີບ້ານຂອງເຈົ້າສາວຊຶ່ງເຕັມດ້ວຍແຜນການທີ່ຕັ້ງໃຈຈະໃຫ້ຂັ້ນຕອນຊັກຊ້າລົງ. 
ຫລັງຈາກນັ້ນຄະນະເຈົ້າສາວຈະຍ່າງໄປບ້ານພໍ່ຂອງເຈົ້າບ່າວເພື່ອມ່ວນຊື່ນໃນງານລ້ຽງແລະສເລີມສລອງ.ໃນພິທີການ
ແບບນີ້, ຄົນທັງຫລາຍກໍເຂົ້າຮ່ວມກັບເຂົາທັງສອງ. 
 ໃນການອະທິບາຍເຖິງຣາຊອານາຈັກສວັນໂດຍການໃຊ້ຄໍາອຸປມາເຣື່ອງສາວປອດສິບຄົນ,  ພຣະເຢຊູກໍາລັງ 
ເນັ້ນໃສ່ການທ່ີຈະຕ້ອງຕຽມພ້ອມໃນການກັບມາຂອງພຣະອົງຢູ່ທຸກເວລາ.     ຄົນສ່ວນຫລາຍປາຖນາຢາກມີສ່ວນໃນ
ແຜ່ນດິນສວັນ, ແຕ່ວ່າມີພຽງຫນ້ອຍຄົນເທ່ົານັ້ນທ່ີຈັດຕຽມພວກເຂົາເອງສໍາລັບການນັ້ນ.    ໃນຫລາຍໆກໍຣະນີພວກທ່ີ
ເຊື່ອແລະພວກທີ່ບໍ່ເຊື່ອປາກົດວ່າມີຫລາຍຢ່າງຄືກັນ. ພວກເຂົາໃຊ້ເວລານໍາກັນແລະເຂົ້າຮ່ວມກິຈການຫລາຍຢ່າງນໍາ
ກັນ, ລວມທັງການເຂົ້າຮ່ວມລາຍການໃນໂບດຮ່ວມກັນ. ພວກເຂົາກໍເປີດເຜີຍຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຂົ້າທ່ີຢາກໄປ
ສວັນ.   ຄວາມແຕກຕ່າງອັນແທ້ຈິງລະຫວ່າງສອງພວກນີ້ອາດຈະເປັນເພາະພວກທີ່ເຊື່ອຕຽມຕົວພ້ອມແລ້ວຕໍ່ການກັບ
ມາຂອງພຣະເຢຊູ-ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນແລ້ວ   -ໃນຂນະດຽວກັນພວກທ່ີບໍ່ເຊື່ອຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບເອົາຄວາມລອດພົ້ນ
ບາບ. 
 ອັຄສາວົກເປໂຕກໍໄດ້ເຕືອນພວກທີ່ເຊື່ອ ກ່ຽວກັບການຕຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມຂນະທີ່ຄົນອື່ນໆຍັງບໍ່ຕຽມຕົວໃນຕອນ
ທ່ີລໍຖ້າການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ (2 ເປໂຕ 3:3-10). ອັຄສາວົກໂປໂລເນັ້ນໃຫ້ພວກທ່ີເຊື່ອຕ້ອງຢູ່ໃນຂັ້ນຕຽມຕົວ
ຢູ່ທຸກເວລາເຖິງແມ່ນວ່າຄົນອື່ນໆຍັງເມີນເສີຍບໍ່ຕຽມຕົວ (1 ເທຊະໂລນິກ 5:1-11). 
 ພວກເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ແນ່ວ່າໂມງໃດທີ່ພຣະເຢຊູຈະສະເດັດກັບມາ, ພວກເຮົາອາດຈະພົບພຣະອົງໃນການຕາຍຂອງ 



ພວກເຮົາ, ຫລືຕົງກັບເວລາຂອງເຫດການສຸດທ້າຍຄືໂລກຈະສລາຍໄປ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຕຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມຕໍ່ການ
ນັ້ນຢູ່ທຸກເວລາ.   ພວກເຮົາອາດຄຶດໄປວ່າພວກເຮົາຍັງມີສຸຂພາບແຂງແຮງດີຢູ່,   ຫລືການກັບມາຂອງພຣະຄຣິດຍັງບໍ່
ເກີດຂ ຶ ້ນເທ່ືອຫລັງຈາກ 2000 ປີຜ່ານມາແລ້ວ,  ແລ້ວກໍຈະໃຊ້ເວລາຕາມໃຈຊອບໃນທາງຂອງພວກເຮົາເອງ.   ແຕ່ວ່າ
ເປົ້າໝາຍຂອງຄໍາອຸປມານີ້ກໍບົ່ງແຈ້ງແລ້ວ-ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າວ່າເວລາມັນເຫລືອຫລາຍຊໍ່າໃດພວກເຮົາກໍຈະຖືກຈັດເຂົ້າ
ໃນພວກຄົນໂງ່ຖ້າວ່າພວກເຮົາຫາກບໍ່ຕຽມຕົວພົບກັບພຣະອົງ. 

  

2D ເວລາຫມົດແລ້ວ (ມດັທາຍ 25G6-9) 
ເຈ້ົາບ່າວມາເຖິງແລ້ວພ້ອມກັບສຽງຮ້ອງອັນດັງ, ພວກສາວປອດຖືກເອີ້ນໃຫ້ໄປພົບລາວ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ບອກວ່າພວກ
ຊາວເທຊະໂລນິກເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຈະມີສຽງຮ້ອງອັນດັງ (1 ເທຊະໂລນິກ 4:16). ພວກສາວ
ປອດໂງ່ນັ້ນຮູ້ວ່າໂຄມຂອງພວກເຂົາຈະມອດແລະພວກເຂົາຕ້ອງການນໍ້າມັນຕື່ມອີກ.    ພວກເຂົາພະຍາຍາມຂໍນໍ້າມັນ 
ຈາກພວກສາວປອດທີ່ສລາດແຕ່ກໍຖືກປະຕິເສດ. 
 ພວກເພື່ອນເຈ້ົາສາວທີ່ສລາດພວກນີ້ມີນໍ້າມັນພຽງພໍແຕ່ກະຕຽງຫ້າອັນເທ່ົານັ້ນແລະບໍ່ມີພໍເພື່ອທັງສິບອັນ. ຄໍາ 
ຕອບຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບຄວາມຂີ້ຖີ່ແຕ່ເພາະວ່າພວກເຂົາມີແຕ່ກຸ້ມສະເພາະຂອງພວກເຂົາເອງເທົ່ານັ້ນ. ພວກ
ສາວປອດທີ່ຕຽມຕົວນັ້ນກໍບໍ່ສາມາດຊ່ວຍພວກທີ່ໂງ່ໃນສິ່ງທ່ີພວກເຂົາມີ, ແຕ່ວ່າເຂົາກໍມີເຈດຕະນາທີ່ຢາກຊ່ວຍ. ພວກ
ເຂົາໄດ້ບອກສາວປອດພວກໂງ່ວ່າໃຫ້ໄປ...ຫາພວກທີ່ຂາຍນໍ້າມັນ, ແລະຂໍຊ້ືນໍາເຂົາ. ພາກສ່ວນນ້ອຍນີ້ໃນຄໍາອຸປມາຊີ້
ບອກແຈ້ງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຕຽມຝ່າຍຈິດວິນຍານໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນໄດ້. 
 ຄືກັບພວກສາວປອດໂງ່ນັ້ນ, ຫລາຍໆຄົນໃນສມັຍນີ້ກໍບໍ່ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຍິນພຣະເຈົ້າຕັດກ່າວວ່າ,”ເວລາຫມົດ
ແລ້ວ.”   ເວລາອາດຈະຫມົດສໍາລັບພວກເຂົາກັບການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະຄຣິດ,   ຫລືໂດຍຄວາມບໍ່ຄາດຄຶດເຖິງ
ການຈົບສິ້ນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ມັນອາດຈະຈົບສິ້ນໃນການສູນເສັຽຄວາມສາມາດໃນການເລືອກຂອງພວກເຂົາເນື່ອງ
ຈາກໂຣກອໍາມະພາດຫລືອຸບັດຕິເຫດທໍາລາຍສມອງຂອງພວກເຂົາ,   ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຫມົດໂອກາດໃນການຕຽມ
ຕົວສໍາລັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ສໍາລັບທຸກໆຄົນ, ການພົບກັບພຣະເຢຊູສາມາດເກີດຂ ຶ ້ນໄດ້ທຸກເວລາແລະຈະບໍ່
ມີໂອກາດຕຽມຕົວອີກແລ້ວ. ຄໍາອຸປມານີ້ສອນພວກເຮົາວ່າເມື່ອເຮົາພົບພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດກັງຕໍ່ການຕຽມ
ຕົວຂອງຜູ້ອື່ນຫລືການຕຽມຕົວຂອງພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ອື່ນ. 

 
3. ເວລາທີ່ບ່ໍຮູ້ຈັກ (ມັດທາຍ 25:10-13) 
ພວກສາວປອດໂງ່ຫ້າຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ຕ້ອງໄປຊື້ນໍ້າມັນທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງການ. ຂນະທ່ີພວກເຂົາເດີນທາງໄປ, ເຈ້ົາບ່າວກໍ
ມາເຖິງແລະພວກທີ່ຕຽມຕົວພ້ອມຢູ່ແລ້ວກໍໄດ້ເຂົ້າໄປໃນງານລ້ຽງ. ປະຕູກໍຖືກອັດໄວ້. ເມື່ອພວກໂງ່ຫ້າຄົນມາເຖິງແລະ
ພົບວ່າປະຕູຖືກອັດໄວ້ແລ້ວ, ພວກເຂົາກໍພະຍາຍາມຢາກເຂົ້າໄປໂດຍເວົ້າວ່າ, “ນາຍເອີຍ, ນາຍເອີຍ ໄຂປະຕູໃຫ້ຫມູ່ 
ຂ້ານ້ອຍແດ່!”  ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ຕອບວ່າ, “ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກພວກທ່ານ!” 
 ພວກສາວປອດໂງ່ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດໄຂປະຕູເຂົ້າໄປເທົ່ານັ້ນ,  ແຕ່ວ່າເຈ້ົານາຍບອກວ່າເພິ່ນບໍ່ຮູ້ຈັກພວກເຂົາ. 
ມີແຕ່ພວກທ່ີມີສາຍສໍາພັນສ່ວນຕົວກັບພຣະເຢຊູຄຣິດຍອມໃຫ້ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າແລະຜູ້ໄຖໃ່ຫ້ລອດພົ້ນບາບສ່ວນ
ຕົວເທ່ົານັ້ນຈ່ຶງຖືວ່າເປັນຜູ້ຕຽມຕົວທ່ີແທ້ຈິງໃນການພົບກັບພຣະເຢຊູ.  ໃນສມັຍຂອງໂນອາ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ໂອ 
ກາດແກ່ພວກມະນຸດໃຫ້ຕຽມຕົວໂດຍຜ່ານການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃຫມ່ແລະຄວາມລອດພົ້ນບບາບ,  ແຕ່ວ່າພຣະເຈົ້າ
ເອງເປັນຜູ້ອັດປະຕູ (ປະຖົມມະການ 7:16).  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ໂອກາດກັບມະນຸດສມັຍນີ້ໂດຍຜ່ານການຖ ິ ້ມໃຈ
ເກົ່າຮັບເອົາໃຈໃຫມ່ແລະຄວາມລອດພົ້ນບາບ, ແຕ່ວ່າເວລາແຫ່ງການພ ິພາກສາຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກເທ່ືອ.  ມື້ນຶ່ງ, ພຣະເຈ້ົາຈະ
ອັດປະຕູແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນ. ສໍາລັບມະນຸດທຸກໆຄົນ,   ມັນຈະມີເວລານຶ່ງເມື່ອການຕຽມຕົວພົບກັບພຣະເຢຊູຈະບໍ່ມີ 



ອີກແລ້ວ. 
 ຍັງຈະມີຫລາຍໆຄົນທ່ີຢາກໄປສວັນ,  ແຕ່ວ່າພວກເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ເຂົ້າໄປເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຕຽມຕົວຂນະ
ທ່ີຍັງມີເວລາຢູ່.    ບາງຄົນໃນພວກເຂົາກໍຢູ່ໃນໂບດ,  ເຮັດຄວາມດີ,  ແລະເບິ່ງເປືອກນອກຄືວ່າເປັນຄົນທ່ີໄດ້ຕຽມຕົວ.   
ພວກເຂົາເບິ່ງຄືກັບພວກທ່ີຕຽມພ້ອມຢູ່ແລ້ວ,  ແຕ່ວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນ.   ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູແລະພຣະອົງກໍບໍ່
ຮູ້ຈັກພວກເຂົາ-ບໍ່ໄດ້ຣົດຊາດຂອງຄວາມລອດພົ້ນບາບ(ມັດທາຍ 7:21-23). 
 ພຣະເຢຊູໄດເ້ຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ລະວັງ, ເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວັນຫລືໂມງນັ້ນ.    ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຈິງກ່ຽວກັບ
ການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະຄຣິດເທ່ົານັ້ນ, ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍ.   ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຊີວິດຂອງ
ພວກເຮົາຈະເປັນຢ່າງໃດໃນນຶ່ງຊົ່ວໂມງຂ້າງຫນ້າ, ຫລືມື້ຕໍ່ໄປ. ພວກເຮົາຕ້ອງຕຽມພ້ອມໃນການພົບກັບພຣະເຢຊູດຽວ
ນີ້. ມື້ນຶ່ງຂ້າງຫນ້າປະຕູແຫ່ງໂອກາດກໍຈະອັດໄວ້, ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດ, ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ກໍຈະບໍ່ໄຂປະຕູນັ້ນອີກ. 
 

ບົດຮຽນຊີວິດ 
• ຢ່າເຮັດທໍາທ່າຄືຫລືສະແດງຕົວຄືຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອວ່າຕຽມພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະພົບກັບພຣະເຢຊູ. 
• ໃຫ້ສໍານຶກວ່າເວລາສຸດທ້າຍຈະມາເຖິງເມື່ອໂອກາດຂອງການຕຽມຕົວຈະຫມົດລົງ. 
• ໃຫ້ແນ່ນອນວ່າທ່ານຫັນຫນີຈາກຄວາມຜິດບາບແລະວາງໃຈເຊື່ອພຣະເຢຊູໃຫ້ເປັນພຣະເຈົ້າແລະພຣະຜູ້

ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນສ່ວນຕົວ, ໃຫ້ເຊື່ອວ່າພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພື່ອ 
ຄວາມຜິດບາບຂອງທ່ານ, ພຣະອົງຖືກຝັງໄວ້, ພຣະອົງຟື້ນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ, ແລະພຣະອົງຈະສະ
ເດັດມາອີກ.  

• ນໍາພາຄົນອື່ນໆໃຫ້ຕຽມຕົວໂດຍການວາງໃຈເຊື່ອພຣະຄຣິດໃນການຍົກບາບໂທດແລະຄວາມພົ້ນ. 

• ດໍາຣົງຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ເຫມືອນດັ່ງຈະໄດ້ພົບພຣະເຢຊູໃນມື້ນັ້ນ. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 28 ກັນຍາ 2008 (9-28-2008) 

 
ຈະໃຊ້ມັນຫລືຈະເສັຽມັນ 

 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:       ມັດທາຍ 25:14-30  

 

ບົດຮຽນນີ້ສາມາດສະທ້ອນຕໍ່ຊີວດິຂອງທ່ານໄດ້ຢາ່ງໃດ  
ທ່ານຈະໄດ້ຖືກທ້າທາຍໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ການລົງທຶນກັບຂອງທັງຫມົດທ່ີພຣະເຈ້ົາມອບຫມາຍໃຫ້ທ່ານຄຸ້ມຄອງເພື່ອໃຫ້ເປັນ  
ປໂຍດຕໍ່ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. 

 

ບົດຮຽນນີ້ເວົາ້ກ່ຽວກັບຫຍັງ 
ພຣະເຢຊູກ່າວຄໍາອຸປມາເຣື່ອງຂ້າໃຊ້ທ່ີຖືກມອບຫມາຍໃຫ້ຮັກສາຊັບຂອງຜູ້ເປັນນາຍຂນະທີ່ນາຍເດີນທາງໄປທາງໄກ. 
ຈາກຄໍາອຸປມານັ້ນພຣະເຢຊູເນັ້ນຫນັກຕໍ່ພວກທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງທ່ີຕ້ອງສັດຊື່ໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງຂອງທັງຫມົດທ່ີພຣະ 
ເຈ້ົາໄດ້ມອບຫມາຍໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.  

 

ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນີ້ຈຶ່ງສາໍຄັນ 
ພວກທ່ີເຖິງກະສຽນຫລາຍຄົນໃນສມັຍນີ້ເປັນແນວດູດ-ໃນຕົວ. ພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ມີພະລັງຫລືບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈທ່ີຈະ
ມີສ່ວນຮ່ວມຊ່ວຍເຫລືອຄົນອື່ນໆ. ພວກເຂົາບໍ່ມີເວລາເພາະວ່າພວກເຂົາຫຍຸ້ງນໍາກິດທຸຣະສ່ວນຕົວ. ພວກເຂົາບໍ່ມີເງິນ
ເຫລືອຫລັງຈາກທ່ີພວກເຂົາພະຍາຍາມຫາຄວາມພໍໃຈຕໍ່ຄວາມກະຫາຍຂອງພວກເຂົາເອງ.  ພວກເຂ ົາມອງບໍ່ເຫັນສິ່ງ
ທັງຫມົດທ່ີພວກເຂົາມີ-ເວລາ, ພອນສວັນຕ່າງໆ,  ຊັບສົມບັດ, ຄວາມພົວ ພັນ,  ໂອກາດ-ທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ເພື່ອ
ໃຊ້ໃນການຂຍາຍຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. 
          ມີຫນັງເຣື່ອງທ່ີມີຄວາມນິຍົມເຣື່ອງນຶ່ງ,   ເປັນເຣື່ອງທ່ີແຕ່ງຂ ຶ ້ນກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງຊາຍຫນຸ່ມຄົນນຶ່ງຊຶ່ງມີບັນຫາ 
ທາງສຸຂພາບແລະທາງສມອງ. ຕລອດຕົ້ນຈົນສຸດເຣື່ອງ, ຊາຍຫນຸ່ມຄົນນັ້ນພົບວ່າລາວມີຄວາມສາມາດຫລາຍຢ່າງໃນ 
ຊີວິດທ່ີລາວເອງກໍບໍ່ຮູ້ຈັກ.   ຫລັງຈາກທ່ີໃສ່ຂາປອມທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫລັກ, ລາວພົບວ່າຕົວເອງສາມາດແລ່ນໄດ້ຢ່າງວ່ອງ 
ໄວ.     ລາວຫລ ິ ້ນກິລາຟຸດບໍໃຫ້ທ ີມມະຫາວິທຍາລັຍອາລາບາມາ, ລາວໄດ້ກາຍເປັນວີຣະບຸຣຸດໃນສົງຄາມວຽດນາມ 
ແລະກໍໄດ້ຮັບຫລຽນຕຣາຄໍາຊອບ:       ລາວຫລ ິ ້ນປິ່ງປ່ອງເກັ່ງຫລາຍຈົນມີຄົນເອົາເງິນມາເພື່ອເປັນຜູ້ສນັບສນູນລາວ:  
ລາວໄດ້ກາຍເປັນນັກແລ່ນທ່ີຄົນທ່ົວທັງປະເທດຮູ້ຈັກດີແລະເປັນຜູ້ບັນຊາຂັບເຮືອຫາກຸ້ງ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງຫນັງເຣື່ອງ 
ນີ້, ພວກຄົນທັງຫລາຍກໍປະຫລາດໃຈໃນສິ່ງທ່ີຊາຍຫນຸ່ມຄົນນີ້ປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນຊີວິດ.  
          ມີບາງຄົນທ່ີຢູ່ໃນໂບດທີ່ເປັນເຫມືອນຊາຍໜຸມຜູ້ນີ້. ພວກເຂົາບໍ່ເຫັນຄວາມສາມາດໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາຈົນ 
ກວ ່າພວກເຂົາໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ພວກເຂົາກັບຄວາມສາມາດເຫລົ່ານັ້ນ.   ແຕ່ວ່າ, ມີຫລາຍໆຄົນບໍ່ເຄີຍ 
ມອບຕົວພວກເຂົາເອງໃຫ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫລືບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພອນສວັນສໍາລັບພຣະອົງ. ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນທຸກ 
ໆສິ່ງທ່ີພວກເຂົາມີ-ເວລາ,  ພອນສວັນຕ່າງໆ, ຊັບສົມບັດ,  ການພົວພັນ, ໂອກາດ-ທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ເພື່ອໃຊ້ໃນ
ການຂຍາຍຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. 
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          ໃນການສຶກສາຄໍາອຸປມາເຣື່ອງເງິນຕາລັນຕົນ,  ພວກເຮົາຖືກທ້າທາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງເບິ່ງແຍງທ່ີສັດຊື່ຕໍ່ສ່ິງ
ຂອງທັງຫມົດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານແກ່ພວກເຮົາແລະໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ການລົງທຶນຕໍ່ທຸກໆສິ່ງເພື່ອຜົນປໂຍດສໍາລັບຣາຊອາ 
ນາຈັກຂອງພຣະອົງ. 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ສິ່ງທີ່ຖືກມອບຫມາຍໃຫ ້Xມັດທາຍ 25:14-18? 
ເຈ້ົານາຍຜູ້ນຶ່ງຈະອອກເດີນທາງໄກ   ແລະໄດ້ມອບຫມາຍຊັບສົມບັດຂອງລາວໃຫ້ແກ່ຂ້າໃຊ້ຕາມຄວາມສາມາດຂອງ 
ພວກເຂົາ. ຄົນທີນຶ່ງໄດ້ຮັບຫ້າຕາລັນຕົນ, ອີກຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບສອງຕາລັນຕົນ,   ແລະຜູ້ສຸດທ້າຍໄດ້ຮັບນ່ຶງຕາລັນຕົນ. ນຶ່ງ 
ຕາລັນຕົນເປັນເງິນຈໍານວນຫລາຍສົມຄວນ-ມີມູນຄ່າປະມານ  6000 ເດນາຣິອົນ  (ນຶ່ງເດນາຣິອົນເທ່ົາກັບຄ່າຈ້າງທໍາ 
ງານຂອງມື້ນຶ່ງ).   ແນ່ນອນ ຄໍາວ່າຕາລັນຕົນແມ່ນໃຊ້ກ່ຽວກັບເງິນ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຍັງໃຊ້ເພື່ອເລັງເຖິງພອນສວັນນໍາ, 
ຄວາມສາມາດຕ່າງໆ,  ແລະຄວາມສາມາດພິເສດ. 
 ຂ້າໃຊ້ແຕ່ລະຄົນຖືກມອບຫມາຍໃຫ້ເອົາຕາລັນຕົນຂອງນາຍໄປລົງທຶນ.   ຂ້າໃຊ້ສອງຄົນກໍໄດ້ເອົາຕາລັນຕົນ 
ຂອງພວກເຂົາໄປລົງທຶນຢ່າງສລາດແລະກໍໄດ້ກໍາໄລທົບເຄິ່ງໃຫ້ແກ່ເຈ້ົານາຍຂອງພວກເຂົາ.ແຕ່ວ່າ, ຂ້າໃຊ້ຄົນນຶ່ງກໍໄປ
ຂຸດດິນແລະຝັງເຊື່ອງຊັບຂອງນາຍໄວ້. ຄໍາວ່າທັນທີເລັງເຖິງຄວາມຮີບຮ້ອນຂອງຂ້າໃຊ້ທັງສອງຄົນທ່ີຕ້ອງກະທໍາຢ່າງ
ໃດຢ່າງນຶ່ງຂນະທີ່ຍັງມີເວລາເຫລືອກ່ອນທ່ີນາຍຈະກັບມາ. ສ ໍາລັບຂ້າໃຊ້ຄົນທີສາມບໍ່ມີຄວາມຮີບຮ້ອນຢ່າງໃດເລີຍ. 
 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບຫມາຍໃນຕົວມະນຸດແຕ່ລະຄົນດ້ວຍພອນສວັນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.      ຄວາມສາມາດຕ່າງໆ, 
ແລະໂອກາດທັງຫມົດ.   ພຣະອົງຮູ້ຈັກວ່າແຕ່ລະຄົນຈະສາມາດເຮັດເຕັມກໍາລັງແລະປະທານຕາລັນຕົນໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ 
ຕາມນັ້ນເພື່ອໃຫ້ສິ່ງທ່ີຖືກມອບຫມາຍໃຫ້ເປັນຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.    ພຣະເຈ້ົາບໍ່ພຽງແຕ່ປະທານຕາລັນຕົນ 
ໃຫ້ເປັນຈໍານວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ວ່າຍັງປະທານລະຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ໃຊ້ຕາລັນຕົນເຫລົ່ານັ້ນ 
ອີກດ້ວຍ. 
 ບັນຫາບໍ່ແມ່ນທ່ີຈໍານວນຕາລັນຕົນທ່ີຖືກມອບໃຫ້, ສໍາລັບເຈ້ົານາຍໃນເຣື່ອງນີ້ໄດ້ຍົກຍ້ອງຜູ້ທ່ີໄດ້ສອງຕາລັນ
ຕົນເທ່ົາກັບຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຫ້າຕາລັນຕົນ. ບັນຫານັ້ນແມ່ນການກະທໍາຕໍ່ສິ່ງທ່ີຖືກມອບຫມາຍໃຫ້. ໃນກໍຣະນີຂອງຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບ 
ນຶ່ງຕາລັນຕົນ, ລາວຖືກປະນາມຕໍ່ການຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບນັ້ນ. ຖ້າຫາກວ່າລາວບໍ່ຢາກສ່ຽງພັຍເໝືອນກັບຄົນອື່ນ
ທ່ີໄດ້ກໍາໄລທົບເຄິ່ງນັ້ນ, ລາວຄວນຈະເອົາເງິນໄປຝາກທະນາຄານແລ້ວກໍຈະໄດ້ກໍາໄລໃຫ້ນາຍຂອງຕົນ.    ເວົ້າສັ້ນໆ, 
ເຈ້ົານາຍມີຄວາມຫວັງໃຫ້ຂ້າໃຊ້ເຮັດບາງຢ່າງເພີ້ມຕື່ມຕໍ່ຕາລັນຕົນນອກຈາກການເກັບເອົາພວກມັນໄວ້ລ້າໆ.   ພວກ
ເຂົາຍັງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາຢ່າງສລາດຕໍ່ຕາລັນຕົນເຫລົ່ານັ້ນແລະບໍ່ລັ່ງເລຫລືລໍຖ້າຈົນມັນສວາຍເກີນໄປໃນການລົງທຶນ. 
 ໂດຍການຮັບເອົາຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ການສ່ຽງພັຍຂອງການລົງທຶນ,    ຂ້າໃຊ້ສອງຄົນນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະໄດ້ກໍາໄລ 
ທົບເຄິ່ງເທ່ົານັ້ນ, ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກເຈົ້ານາຍຕໍ່ການກະທໍາຂອງພວກເຂົາອີກດ້ວຍ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ສໍາລັບ 
ພວກທ່ີມີຄວາມເຊື່ອຕ້ອງເຕັມໃຈທ່ີຈະເອົາຄວາມສລາດ,   ສັດຊື່ຕໍ່ການສ່ຽງພັຍກັບສິ່ງທ່ີຖືກມອບຫມາຍໃຫ້ພວກເຂົາ
ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະອົງເປີດໂອກາດປະທານໃຫ້ເພີ້ມພູນຂຶ້ນ( 1 ໂກຣິນໂທ 3:6).    ຖ້າຫາກ
ທ່ານມີພອນສວັນໃນການສອນ, ທ່ານຄວນຈະສອນ. ທຸກໆຄົນຄວນຈະຮັບໃຊ້ຕາມພອນສວັນທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້. 
ບາງຄົນມີພອນສວັນດ້ານສະຕິປັນຍາໃນຂນະທີ່ຄົນອື່ນໆມີຄວາມສາມາດໃນການທານຝ່າຍດ້ານການເງິນ.    ທຸກສິ່ງ 
ທຸກຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ຄວນຈະໃຊ້ໃຫ້ເປັນທ່ີຖວາຍກຽດແດ່ພຣະອົງແລະຜົນປໂຍດຂອງພຣະອົງ.  
 ການລົງທຶນຂອງຊີວິດນຶ່ງຕໍ່ຊີວິດຄົນອື່ນແລະໃນການຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແມ່ນມີການສ່ຽງພັຍຫລາຍ. ເຖິງ
ປານນັ້ນ,   ໃນຣາຊອານາຈັກສວັນ, ການລົງທຶນຂອງຊີວິດພວກທ່ີເຊື່ອແລະສິ່ງຂອງຕ່າງໆມີຜົນໃນລາງວັນອັນຕລອດ 
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ໄປເປັນນິດ.    ທຸກໆຄົນທ່ີພວກເຮົານໍາມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໂດຍຜ່ານການລົງທຶນຂອງພວກເຮົາເອງແລະສິ່ງຂອງທີ່
ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາປະທານໃຫ້ຈະເປັນການເພີ້ມເຕີມຊັບສົມບັດຂອງສວັນ, ສໍາລັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວິນຍານທຸກໆ
ດວງມີຄຸນຄ່າຫລາຍ. 
 

2D ລາງວັນຂອງຄວາມສັດຊື ່(ມັດທາຍ 25G19-23) 
        ເຈ້ົານາຍໄດ້ອອກເດີນທາງໄປເປັນເວລາດົນນານແຕ່ໄດ້ກັບມາໂດຍດ່ວນເພື່ອຄິດບັນຊີກັບຂ້າໃຊ້ແຕ່ລະຄົນ. 
ຂ້າໃຊ້ສອງຄົນໄດ້ນໍາສິ່ງຂອງຂອງເຈົ້ານາຍທີ່ໄດ້ມອບຫມາຍໃຫ້ພວກເຂົາມາພ້ອມທັງກໍາໄລທົບເຄິ່ງ.ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຖືກ
ຍົກຍ້ອງແລະໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກເຈົ້ານາຍ      ໂດຍການໄດ້ຮັບຫນ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບທີ່ສໍາຄັນກ່ວາເກົ່າແລະມີສ່ວນກັບ 
ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຂອງເຈ້ົານາຍ.  
 ຄໍາຍ້ອງຍໍຂອງນາຍທີ່ມີຕໍ່ຂ້າໃຊ້ທ່ີໄດ້ຮັບສອງຕາລັນຕົນ  ແມ່ນຄືກັນກັບຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບມອບຫມາຍໃຫ້ຫ້າຕາລັນ
ຕົນ. ລາວໄດຮ້້ອງພວກເຂົາວ່າຂ້ອຍໃຊ້ດີແລະສັດຊ່ື.  ການມອບລາງວັນຂອງເຈົ້ານາຍບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບຈໍານວນທີ່ຂ້າໃຊ້ມີ 
ຫລືຈໍານວນທີ່ໄດ້ເພີ້ມ, ແຕ່ວ່າມັນຂຶ້ນກັບນິສັຍແລະການທີ່ຂ້າໃຊ້ແຕ່ລະຄົນໄດ້ເຮັດຕໍ່ສິ່ງທ່ີຖືກມອບຫມາຍໃຫ້ເທ່ົານັ້ນ. 
 ຜູ້ທ່ີເຊື່ອແຕ່ລະຄົນສາມາດຮັບຄໍາຫນູນໃຈແລະທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມຈິງທ່ີວ່າ  ເຈ້ົານາຍຂອງພວກເຮົາວາງໃຈໃນ 
ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບຈໍານວນທີ່ພວກເຮົາເລີ້ມຕົ້ນຫລືຈໍານວນຕອນຈົບລົງ, ແຕ່ຂຶ້ນກັບສິ່ງທ່ີພວກເຮົາເຮັດຕໍ່ສິ່ງທ່ີພວກ 
ເຮົາມີ. ໂລກນີ້ສັຣເສີນຄົນທ່ີມີວັດຖຸສິ່ງຂອງຫລາຍ, ແຕ່ວ່າພຣະເຈົ້າສວມພວງມາລັຍແກ່ຜູ້ດູແລຮັກສາທີ່ສັດຊື່. 
 ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ເຕືອນພວກທີ່ເຊື່ອເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເປັນຜູ້ສັດຊື່ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ເປັນ     “ຜູ້
ຮ່ວມ-ງານ” ກັບພຣະເຈົ້າດັ່ງນັ້ນຕ້ອງເກັບຮັກສາລາງວັນໄວ້ໃນວັນແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະຄຣິດ (1 ໂກຣິນໂທ 
3:8-15). ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກພວກທີ່ເຊື່ອວ່າພຣະອົງຈະສະເດັດກັບມາຢ່າງວ່ອງໄວແລະພຣະອົງຈະປະທານລາງວັນ
ໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຄົນ ສຸດແລ້ວແຕ່ການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ (ພຣະນິມິດ 22:12). 
 ມີທາງດຽວເທົ່ານັ້ນທ່ີຈະເພີ້ມພູນສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາມອບຫມາຍໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນຄືໃຫ້ໃຊ້ສໍາລັບພຣະອົງຢ່າງສັດຊື່ 
ແລະໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ພວກທ່ີເຊື່ອຕ້ອງສ່ຽງຕໍ່ຄວາມເຊື່ອແລະເອົາພອນສວັນຂອງພວກເຂົາໃຊ້ສໍາລັບພຣະອົງແລະອະ 
ນຸຍາດໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພີ້ມເຕີມສິ່ງທ່ີເປັນຂອງພຣະອົງໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນຫລາຍເທົ່າຕົວ    ສໍາລັບພຣະກຽດຂອງພຣະອົງ 
ເອງ. 
 

3. ສວຍໃຊໂ້ອກາດຢ່າງບໍເ່ສັຽດາຍ (ມດັທາຍ 25:24-30) 
ຂ້າໃຊ້ທ່ີໄດຮ້ັບຕາລັນຕົນດຽວກໍເຂົ້າມາພົບນາຍຂອງລາວ     ແລະກໍເລີ້ມກ່າວຄໍາແກ້ຕົວເພື່ອປົກບັງການບໍ່ສັດຊື່ຂອງ
ລາວ. ລາວອ້າງວ່າລາວຮູ້ຈັກເຈ້ົານາຍ, ໂດຍເອີ້ນເຈ້ົານາຍຜູ້ນັ້ນວ່າເປັນຄົນໃຈແຂງແລະກ່າວຫາວ່າເກັບກ່ຽວແລະຮິບ 
ໂຮມເອົາຈາກຜົນງານຂອງຄົນອື່ນໆ. ລາວຍັງຮັບຮູ້ເຖິງການເປັນເຈ້ົາຂອງເງິນຕາລັນຕົນຂອງເຈົ້ານາຍ,  ໂດຍເວົ້າວ່າ 
ເງິນຕາລັນຕົນຂອງທ່ານ. ລາວຍັງກ່າວອ້າງໄປຕື່ມອີກວ່າລາວຢ້ານແລະເອົາເງິນຕາລັນຕົນໄປເຊື່ອງໄວ້ໃນດິນ.  ລາວ
ນໍາເງິນຕາລັນຕົນມາສົ່ງເຈ້ົານາຍແລະກ່າວວ່າ, “ນີ້ແຫລະ, ສິ່ງທ່ີເປັນຂອງທ່ານກໍໄດ້ແລ້ວ.” ເຫັນແຈ້ງແລ້ວວ່າ, ໃນລະ 
ຍະທ່ີລາວໄດຮູ້້ຈັກກ່ຽວກັບເຈ້ົານາຍຜູ້ນັ້ນ, ລາວຍັງບໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກນາຍຜູ້ນັ້ນດີປານໃດ. 
 ເຈ້ົານາຍໄດ້ຮ້ອງຂ້າໃຊ້ຜູ້ນັ້ນວ່າຊົ່ວແລະຂີ້ຄ້ານ. ຄໍາເວົ້າທ່ີພຣະເຢຊູໄດໃ້ຊ້ຕໍ່ຂ້າໃຊ້ຜູ້ທ່ີສາມໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ 
ເຫັນວ່າລາວບໍມີນິສັຍຄືກັນກັບສອງຄົນນັ້ນແລະມັນບໍ່ພຽງແຕ່ການປະພຶດເທ່ົານັ້ນ, ແຕ່ແມ່ນນິສັຍທ່ີເປັນບັນຫາ. ເຈ້ົາ 
ນາຍໄດ້ບອກຂ້າໃຊ້ຖ້າວ່າລາວຫາກຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມຄາດຫມາຍທີ່ນາຍຕ້ອງການໃຫ້ເຮັດຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງກ່ຽວກັບເງິນ 
ຕາລັນຕົນ, ຢ່າງນ້ອຍທ່ີສຸດລາວຄວນຈະເອົາເງິນໄປຝາກທະນາຄານແລະກໍຈະໄດ້ດອກເບັ້ຽ.   ຄວາມຄາດຫວັງຂອງ 
ເຈ້ົານາຍກໍຢາກເຫັນຂ້າໃຊ້ເຮັດຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງໃຫ້ເກີດຜົນດີຕໍ່ເງິນຕາລັນຕົນນັ້ນ.   ເຈ້ົານາຍໄດ້ເອົາເງິນຕາລັນຕົນໄປ 
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ຈາກຂ້າໃຊ້ຊ່ົວແລະຂີ້ຄ້ານແລະເອົາມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີມີ 10 ຕາລັນຕົນ.   ເຈ້ົານາຍຜູ້ນັ້ນບໍ່ມີໂອກາດໃຫ້ອີກເປັນເທ່ືອທີ 
ສອງ.  ໂອກາດທີ່ຈະໃຊ້ເງິນຕາລັນຕົນເພື່ອເຈ້ົານາຍໄດ້ສູນເສັຽໄປແລ້ວແລະສິ່ງທ່ີເຫລືອຢູ່ກໍຄືການພິພາກສາເທົ່ານັ້ນ. 
 ເຈ້ົານາຍ(ພຣະເຢຊູ)ໄດ້ກ່າວເຖິງຫລັກການແຫ່ງຣາຊອານາຈັກວ່າ.   ພວກທ່ີໃຊ້ໃນສິ່ງທ່ີພວກເຂົາມີຢ່າງສັດ 
ຊ່ື-ຊີວິດຂອງພວກເຂົາ, ພອນສວັນຕ່າງໆ-ຈະຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ພວກເຂົາຫລາຍເກີນຄວາມພຽງພໍ. ພວກທີ່ບໍ່ມອບຊີ 
ວິດຂອງພວກເຂົາໃຫ້ແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  ແລະບໍ່ໃຊ້ພອນສວັນຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເກີດຜົນເພີ້ມຂຶ້ນເພື່ອພຣະຜູ້ເປັນ 
ເຈ້ົາຈະສູນເສັຽແມ້ກະທ້ັງຊີວິດທ່ີພວກເຂົາມີຢູ່ນັ້ນ. 
 ເຈ້ົານາຍຜູ້ນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ເອົາເງິນຕາລັນຕົນໄປຈາກຂ້າໃຊ້ເທ່ົານັ້ນ,    ແຕ່ຍັງໄດ້ຖິ້ມຂ້າໃຊ້ຊ່ົວໄປບ່ອນມືດ
ພາຍນອກບ່ອນນັ້ນຈະມີການຮ້ອງໄຫ້ແລະຂົບແຂ້ວຢູ່.     ປໂຍກນີ້ພັນລະນາເຖິງການຖືກແຍກຄັ້ງສຸດທ້າຍລະຫວ່າງ 
ພວກທ່ີມີຄວາມສໍາພັນທ່ີຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າແລະພວກທີ່ບໍ່ມີຄວາມສໍາພັນກັບພຣະອົງ. 
 ຄືກັນກັບຂ້າໃຊ້ໃນເຣື່ອງນີ້,   ມະນຸດທຸກຄົນຈະຕ້ອງໃຫ້ການກ່ຽວເຣື່ອງຊີວິດຂອງພວກເຂົາຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ແລະກໍຈະຖືກພິພາກສາຕາມການໂຕ້ຕອບຕໍ່ການອະພັຍໂທດຂອງພຣະເຈົ້າແລະຕໍ່ການເຊື້ອເຊີນຂອງໃຫ້ເຂົ້າໃນຣາຊ 
ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ພວກທ່ີໄດ້ຖືກຮັບມອບຫມາຍພອນສວັນຫລາຍຢ່າງ,  ໂອກາດຕ່າງໆ, ແລະວັດຖຸສິ່ງຂອງທຸກ
ຢ່າງຈະໄດໃ້ຫ້ລາຍງານຕໍ່ພຣະເຈ້ົາວ່າພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນຢ່າງໃດເພື່ອປໂຍດຂອງຣາຊອານາຈັກພຣະອົງ. 
 

ບົດຮຽນຊີວິດ 
 
ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຈະເປັນເຫມືອນຂ້າໃຊ້ທ່ີໄດ້ຮັບນຶ່ງຕາລັນຕົນ  ແລະບໍ່ເປັນຄົນຢ້ານຕໍ່ພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕໍ່ການ
ຫລົ້ມເຫລວຂອງພວກເຮົາ. ແທນທ່ີຈະເປັນດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວາມມີຄວາມສໍາພັນສ່ວນຕົວກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີຈະ
ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອຟັງພຣະອົງໃນຄວາມເຊື່ອ  ແລະໃຊ້ທຸກຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບຫມາຍໃຫ້ພວກເຮົາທ່ີຈະ
ຂຍາຍຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ມີທາງດຽວນີ້ແຫລະທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູກ່າວ “ດີແລ້ວ, ຂ້ອຍ
ໃຊ້ຜູ້ດີແລະສັດຊ່ືເອີຍ” (ມທ 25:21). 
ພວກເຮົາຈະເປັນຂ້ອຍໃຊ້ທ່ີດີແລະສັດຊື່ໄດ້ຢ່າງໃດ? 

• ໃຫ້ຮູ້ຈັກວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາມີແມ່ນໄດ້ຖືກມອບຫມາຍໂດຍພຣະເຈົ້າສໍາລັບໃຊ້ແລະເພີ້ມຂຍາຍ
ຣາຊອານາຈັກເພື່ອພຣະອົງ. 

• ຈໍາເປັນຕ້ອງສ່ຽງພັຍໃນການໃຊ້ພອນສວັນຕ່າງໆເພື່ອພຣະອົງ. 
• ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າທ່ີຈະອວຍພອນໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເພີ້ມຫລາຍຂຶ້ນໃນການລົງທຶນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງ

ພຣະອົງ. 
• ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ນອນວ່າພວກເຮົາມີຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈົ້າໂດຍຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
• ຈ່ົງຈໍາໄວວ້່າມື້ນຶ່ງພວກເຮົາຈະໄດ້ໃຫ້ການຕໍ່ພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາ-ທຸກໆສິ່ງທ່ີພວກເຮົາມີແລະ

ທຸກໆຢ່າງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ກະທໍາ. 

 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 5 ຕລຸາ 2008 (10-5-2008) 

___________________________________________________ 
ທຸກຄົນຕົກຢູໃນຄວາມບາບ 

                           
ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ໂຣມ 1:18-25,28-32,3:9-10 

ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດທານໄດຢາງໃດ:     
ຕົວທານແລະທຸກຄົນເປັນຄົນຜິດບາບ, ແມນຈິດວິນຍານທ ົງຫາຍ,  ບົດຮຽນນີ້ຈະຊວຍໃຫທານຄນພົບວາ ທຸກຄົນບ 
ເປັນຄົນຊອບທັມມາແຕກໍາເນີດແລະນັບຖືພຣະເຈາຢາງແທຈິງ. 

ບົດຮຽນນເວາກ່ຽວກັບຫຍັງ: 
ບົດຮຽນນທານອາຈານໂປໂລໄດສອນວາມະນຸດເຮົາແມນຕົກຢູໃນຄວາມບາບໂດຍກໍາເນີດ.    ຄວາມບາບໄດຊັກຈູງ 
ແນວຄວາມຄິດ, ນິສັຍ, ການຕັດສີນໃຈ, ແລະການກະທ ໍາຂອງຄົນທປະຕິເສດການນັບຖືພຣະເຈາຢາງຖືກຕອງ, ແລະ 
ໃຫການສນັບສນຸນອູ້ມຊູກັບກຸມຄົນທປະພຶດຜິດສີນທັມ. 

ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ: 
“ ທຸກໆຄົນເປັນຄົນຜິດບາບແຕມີກຸມຄົນຈໍານວນນຶ່ງອາດມີຄວາມຮູສືກວາ,     ພວກເຂົາມີຄວາມຄິດເຫັນສວນຕົວໃນ 
ການປະຕິບັດຕພຣະເຈາ. ຫາກຄິດໃນທໍານອງນພວກເຂົາແມນຄິດຖືກຕອງແລວ. ມີຄົນແກຈໍານວນນຶ່ງຄິດໃນທໍານອງ 
ນຖາຫາກວາຄົນເຮົານັບຖືກສາສນາຢາງຖືກຕອງ.    ືບກໍເປັນຄົນດີເປັນຄົນທຈິງໃຈຕົງໄປຕົງມາແນວນນພວກເຂົາກໍ 
ເຫັນວາຖືກຕອງແລວສໍາລັບພຮະເຈາ. ບົດຮຽນນໄດເວາທາງກົງກັນຂາມເປັນຕນແນວຄວາມຄິດປະຈຸບັນແລະຄວາມ 
ໄວວາງໃຈກັບພຣະທັມຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີວາທຸກຄົນແມນຕົກຢູໃນຄວາມບາບ.  ບວາຜູໃດຈະເປັນຄົນຊວ  ືຄົນດີ 
ພວກເຂົາກໍເປັນຄົນບາບທັງນນ. 
      “Jonh” ໄດເວາກັບ “ Bill ”ວາພວກເຮົາແມນເພອນສະຫາຍກັນ. ຂອຍຕອງການທຈະເວາກັບເຈາກຽວກັບຄວາມ      
ລອດພນ. * Bill ໄດຖາມJonh* ລອດພນຈາກອັນໃດ?  ຂອຍເປັນຄົນດີ,ເປັນຄົນຂຍັນໃນການທໍາງານ,    ຂອຍກໍໄປ
ໂບດ. ຂອຍເຫັນວາເປັນການດີສົມຄວນແລວ. ນັ້ນແມນເປັນຂບົກຜອງຂອງ Bill, ລາວພຽງແຕຄົນດີ ເປັນຄົນ   ດັງໃນ
ສັງຄົມ.   ການຍອມຮັບໃນພຶດຕິກໍາອັນດີບໄດມີຄວາມໝາຍອັນໃດເລີຍ. ເ   ພາະບແມນມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈາ. 
Jonh ຄວາມຈະຊວຍ Bill ໃຫແນໃຈໃນສງທລາວຕອງການຈາກພຣະອົງພຣະເຢຊູຄຮິສແນວໃດ ?     ບາງທຄົນເຮົາ
ເບງເຫັນຕົວເອງເປັນຄົນບາບແຕກັບປະຕິເສດ ເຫດຜົນກໍມີຢູວາພວກເຂົາບຍ ິນຍອມທຈະມອບຊີວິດຂອງເຂົາໄວກັບ
ອົງພຣະເຢຊູຄຣິສ.  ພຣະເຈາອົງຊົງເປັນພຣະເຈາແລະພຣະຜູໂຜດໃຫພນ. 
   ບົດຮຽນນຈະຊໃຫທານເຂາໃຈວ່າທຸກຄົນເປັນຄົນບາບນນໝາຍຄວາມວາແນວໃດ.  ແລະຈະຊວຍໃຫທານຄນພົບ   
ວາດວຍເຫດຜົນໃດທຸກຄົນແມນເປັນຄົນຫລົງຫາຍແລະຕອງການຄວາມລອດພນ. 

1. ຜູຕສູກັບຄວາມຈ ິງຂອງພຣະເຈາ:  ໂຮມ 1:18-20 

      ໃນເວລາເດີນທາງປາວປະກາດຢູ ຣັສເຊັຍ.    ຂອຍໄດໄປຢຽມຢາມພະຣາຊວັງແຄຣມລິນ ໃນຣັສເຊັຍ,  ຄົນ 
ທຽວໄດສະແດງໃຫຂ ້ອຍຮູເຫັນວິຫານສອງສາມຫລັງທເປັນບອນເກັບສົບຂອງຈັກກະພັດຣັສເຊັຍ.    ຂອຍໄດຖາມວາ 
ຄັນຊນຈິດວິນຍານຂອງພວກເພີ່ນເດຢູໃສ.ນາງຕອບວາ       "ນັກບິນຍານອາວະກາດຂອງພວກເຮົາຫາກກັບມາຈາກ
ຫ ້ວງອາວະກາດໄດເວາວາພວກເພນບໄດພົບເຫັນສງໃດເລີຍເປັນຫລັກຖານຂອງພຣະເຈາ.”        ຂອຍໄດເວາຍອນ 
ໄປວາ”   ມັນໜາຕນເຕນທສຸດ.  ນັກບ ິນອາວະກາດຂອງພວກເຮົາໄດພົບເຫັນໂລກຈັກກະວານຈາກຫ ້ວງອາວະກາດ 
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ແລະຄວາມມະຫັສຈັນຂອງການຊົງສາງຂອງພຣະເຈາ.   ໃນທາງໃດແດທທານໄດພົບເຫັນ ັກຖານການຊົງສາງຂອງ
ພຣະເຈາອົງຊົງພຣະຊົນເປັນຢູ? ການຊົງສາງແມນການເປີດເຜີຍຂອງອົງພຣະຜູເປັນເຈາ.  ເຖ ິງແມນວາພວກເຮົາສາ  
ມາດເຫັນ ັກຖານຂອງພຣະອົງດວຍການຊົງສາງ,   ພຣະເຈາຊົງສໍາແດງພຣະອົງເອງໂດຍທາງທັມມະຊາດຜານທາງ  
ພຣະຄ ໍາຂອງພຣະອົງ. ສຸດທາຍ ຜານທາງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈາ,  ດງນນ ັກຖານທັງໝົດນແມນການຊົງບອກງການ
ຊົງພຣະຊົນຂອງພຣະເຈາ.   ບມີໃຜຈັກຄົນນ ຶ ່ງສາມາດປະເສດ ືຂແກຕົວທຈະບເຊອໃນພຣະອົງຄົນທຕສູກັບຄວາມ
ຈ ິງ ເພາະວາພວກເຂົາເປັນຄົນຜິດບາບ.    ໃນຖານະຂອງຜູຊົງສາງ,    ພຣະເຈາມີສິດທິຖືກຕອງທຈະຕັດສ ິນໃຈບອກ
ພວກເຮົາຄວນຈະດໍາລົງຊີວິດຢາງໃດ? ຜູຄົນຈໍານວນນ ຶ ່ງປະຕິເສດຄວາມຈ ິງຂອງພຣະເຈາອົງຊົງພຣະຊົນຢູ.ປະຕິເສດ
ການໃຫກຽດ, ການນະມັສການແລະການຍອມເຊອຟັງພຣະເຈາ. 
 ຜົນຮັບຂອງການປະຕິເສດໃນສາຍສໍາພັນຂອງພຣະເຈາແລະຄວາມບຖືກຕອງ. ຄໍາເວາທວາ ການມີສາຍສໍາພັນ 
ກັບພຣະເຈານນແມນການພີຈາລະນາແລະເປິດເຜີຍຂອງພຣະເຈາ. ຄໍາເວາທວາ ຄວາມບຖືກຕອງນນແມນການພັນ
ລະນາຂອງຄົນຜູທບນັບຖືກົດພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາ,   ມະນຸດເຮົາຕົກຢູໃນການພີໂຣດຂອງພຣະເຈາກໍເພາະວາ
ພວກເຮົາບຍອມຮັບເອົາການຕິດຕາມທາງຂອງພຣະເຈາ. ຄົນເຮົາທຸກມນມີຄວາມເຊອແລະໝນໃຈໃນພຣະເຈາຢູບໍ່? 
ດວຍສາເຫດອັນໃດ?   ພຣະພີໂຣດຂອງພຣະເຈາຈງບເກີດຂນໃຫເຫັນທັນທີທັນດວນ.ແລະບແມນມີຂນດວຍຄວາມ
ໂກດຮາຍ,ແຕປະກົດເປັນການທໍາລາຍຄວາມບາບຂອງມະນຸດ.    ພວກເຂົາບມີຄວາມແກຕົວໃດໆ ເພາະເຂົາຮູຈັກດີ  
ແລະຍັງດໍາຫລົງໄປໃນທາງທຜີດ,ຕເຫດການທເກີດຂນພານທາງພຣະອົງ.   ພວກເຂົາສາມາດສັງເກດໄດຢາງຈະແຈງ
ເຖິງຣິດທານຸພາບອັນຖາວອນແລະຄວາມເປັນຂອງພຣະອົງ.  ໂດຍຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງທານສາມາດເຫັນ ເຖ ິງ 
ການຊົງສາງຢາງໃດ ?  ປະໂຍດທີ່ວາສັງເກດໄດເບ ິ ່ງຄືວາເປັນຮູບພາບທປະກົດຂ ຶ ້ນໃຫເຫັນໃນຈິດຕະນາການ.ໃນຂະ 
ນະທີ ່ເຮົາທໍາຄວາມເຂາໃຈຜານໃນຈິດໃຈໃຫຄັກແນ  ພວກເຮົາກ ໍຈະພົບເຫັນພຣະເຈາອົງທຽງແທຕລອດເຖ ິງການຊົງ
ສາງທປາກົດມີຂ ຶ ້ນໃຫເຫັນໃນໂລກ. ຄວາມເປັນອ ັມມະຕະຂອງພຣະອົງກໍປາກົດແຈງໃຫເຫັນເຖ ິງຣິດທານຸພາບຂອງ
ພຣະອົງ. ໃນຄາວສຸດທາຍພຣະເຈາກ ໍໄດເປີດເຜີຍໃນໜັງສືເມສຸດທາຍ   ແມນພຣະເຢຊູຄຣິດ, ແລະໂດຍຜານທາງ
ຂອງພຣະອົງເທານນທຈະສາມາດຊອຍໃຫພວກເຂົາໄດຮັບຄວາມ 
ລອດພນບາບ. 

2. ເຂົາຫັນໄປຫາພຣະເຈາຂອງເຂົາເອງ    ໂຮມ 1: 21-25 
 ເປັນຫຍັງຈງມີບາງຄົນຫັນໄປຫາພຣະເຈາທເຂົາສາງຂ ຶ ້ນ.  ການຮູຈັກກັບພຣະເຈາບໄດໝາຍຄວາມວາເຂົາປະຕິ 
ບັດຕາມນພຣະທັຍຂອງພຣະອົງຢາງຖືກຕອງ.      ເຂົາມີຄວາມສລາດຮູຈັກພຣະເຈາແຕເຂົາກັບປະຕິເສດພຣະອົງ 
ໂດຍບໃຫການຖວາຍພຣະກຽດຢາງທຖືກຕອງ.     ແທນທເຂົາຈະຍອມຮັບສະງາຣາສີຂອງພຣະເຈາຜູຊົງຕາຍບເປັນ, 
ພວກເຂົາກັບຂາບໄຫວທັມະຊາດ. ນະມັສການຮູບໂຄຣົບທພວກເຂົາສາງຂ ຶ ້ນ, ກັບມະນຸດທຕາຍເປັນ,  ກັບນົກ. ແລະ
ພວກສັດເລືອຄານ. ເປັນຫຍັງ,  ຍັງມີບາງຄົນໄຫວນະມັສການສ ິ ່ງທພວກເຂົາສາງຂ ຶ ້ນດວຍມືຂອງເຂົາເອງ? ບາງຄົນກໍ
ຫັນໄປຂາບໄຫວສງທເຂົາສາງຂ ຶ ້ນເອງ.ໃນຄະນະບາງຄົນໄດຢຸດເຊົາກັບການຂາບໄຫວຮູບໂຄຣົບພວກເຂົາສໍາພັດກັບ 
ໄປຂາບໄຫວສ ິ ່ງທເປັນທ ັມມະຊາດເໜືອນກວາພຣະເຈາ.  ແທນທຈະນະມັສການຂາບໄຫວພຣະເຈາຜູຊົງສາງ. ພວກ
ເຂົາພຽງແຕສະແດງຄວາມໂງເຂົາເບົາປັນຍາຂອງພວກເຂົາເອງ. ແມນຫຍັງທເຮັດໃຫໃນບາງຄົນຂາບໄຫວທໍາມະຊາດ
ເໜືອກວາພຣະເຈາຜູຊົງສາງ?  ອາຈານໂປໂລໄດສົມທຽບຄວາມສລາດທມີມາທາງ ພຣະເຈາກັບຄວາມສລາດຢາງ
ທັມມະຊາດຂອງໂລກ.  
   ອາຈານໂປໂລໄດເວາເຖ ິງຄວາມໄຮປໂຍດຂອງບຸກຄົນທບເຊອໃນພຣະເຈາລໍາດັບ .   ອັນທ ີນ ຶ ່ງພວກເຂົາປະຕິເສດ 
 ພຣະສງາຣາສີຂອງພຣະເຈາບເທານນພວກເຂົາຍັງຮູຈັກກ່ຽວກັບພຣະອົງ. ອັນນມັນສະແດງໃຫເຫັນເຖິງບຸກຄົນທ
ຮູຈັກພຣະເຈາໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ.  ປາກົດການໄດເກີດຈາກແນວຄິດສວນຕົວຂອງເຂົາເອງ.  
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    ອັນທ ີສອງ ພວກເຂົາປະຕິເສດຄວາມຮູບຸນຄຸນຂອງການອວຍພຣະພອນຂອງພຣະເຈາ.ບເທານນພວກເຂົາໄດເອົາ 
ພຣະສງາຣາສີຂອງພຣະເຈາປຽນມາເປັນຮູບປນແລະຄວາມຈ ິງຂອງພຣະເຈາປຽນມາເປັນຄວາມບຈ ິງ. ໃນທສຸດພວກ 
ເຂົາກໍນະມັສການທັງບົວລະບັດສ ິ ່ງທສາງຂ ຶ ້ນແທນພຣະອົງຜູຊົງສາງ     ເມອພວກເຂົາຫັນຫນີຈາກພຣະເຈາພວກເຂົາ  
ເອົາສະງາຣາສີຂອງພຣະເຈາປຽນເປັນຮູບປນທເຂົາສາງຂ ຶ ້ນແລະເຂົາເອົາຄວາມເປັນອ ັມມະຕະຂອງພຣະເຈາມາເປັນ  
ຄວາມເສອມໂຊມໄດ.   ນແມນຄໍາກາວຂອງຜູນໍາສາສນາທບຈ ິງທບິດເບືອນຄວາມຈ ິງຂອງພຣະເຈາເພອໃຫເຂົາມາ 
ປະຕິບັດຮັບໃຊຕົນ.  ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈ ິ ່ງປອຍໃຫຜູນໍາສາສນາປອມເຂາມາປົກຄອງຊີວິດຂອງເຂ ົາ ? 
   ມະນຸດມີເຫດຜົນທຈະເລືອກເອົາສ ິ ່ງທດີກັບຕົນເອງ.      ຄົນທບເຊອຄວາມຄິດຂອງເຂົາກາຍເປັນສ ິ ່ງທເສັຍປໂຍດ, 
ໃຈທໂງຂອງເຂົາກໍມືດມົວໄປແລະເຂົາກໍກາຍເປັນຄົນໂງໄຮປັນຍາ.    ຄວາມອວດເກງປັນຍາຂອງເຂົາກໍກາຍມາເປັນ
ປັນຍາທອອນແອ ໃນທສຸດພຣະເຈາກໍເອົາສິ່ງທເຂົາປາຖນາຄືນໃຫກັບເຂົາ, ຄວາມມີຣາຄະຕັນຫາ.  ພຣະເຈາໃຫເຂົາ
ສິ່ງທ  ເຂົາຕອງການ.ແມນຫຍັງເປັນສິ່ງຜູກພັນຄວາມບາບກັບຜູນໍາສາສນາບ ?  ຣາຄະຕັນຫາອັນໜາອັບອາຍກ ໍປຽນ  
ການສໍາພັນທຜິດທ ັມມະຊາດໄປ. ພວກເຂົາທໍາໃຫສງໜາອັບອາຍທາງຮາງກາຍຕໍ່ກັນ,   ການຂາດສີນທັມແລະຊີວິດ
ຝາຍຈິດວ ິນຍານກໍຈະຖືກພ ິພາກສາຈາກພຣະເຈາ.    ອາຈານໂປໂລໄດເວາເຖ ິງການທພຣະເຈາໄດໃຫເຂົາເຮັດຕາມ
ຄວາມປາດຖນາຊວ ືຕາມຊອບໃຈ ຂອງເຂົາເຖ ິງສາມຄງ (ໂຮມ 1:24,26,28)ໃນຂຄວາມເານໄດແຍກໃຫເຫັນວາ  
ຜູນໍາທາງສາສນາທບຈ ິງໄດປນເຂົາໃຫບິດເບືອນທຸກສ ິ ່ງຕເພອນມະນຸດດວຍກັນ.   ໂດຍບມີເຫດຜົນທຸກສ ິ ່ງທເຂົາກະ 
ທໍາຊໃຫເຫັນເຖ ິງຄວາມບາບ ືຄວາມຕາຍ.    ນນກ ໍຄືຣາຄະຕັນຫາທພວກເຂົາມີຢູກໍຄືຜິດແບບທັມະຊາດໄປ,   ຊ ຶ ່ງຜູ
ຊາຍກັບຜູຊາຍ, ຜູຍ ິງກັບຜູຍ ິງ  ( ໂຮມ 1:26-27 )   ໂດຍເປັນການນະມັສການພຣະເຈາປອມຂອງເຂົາຊ ຶ ່ງນໍາໄປໃນ
ທາງທຜິດໂດຍສະເພາະການຜິດຊາຍຍ ິງ.  ພວກຜູຊາຍທໄດເລີກການສໍາພັນກັບຜູຍ ິງໂດຍທາງທ ັມມະຊາດແລະຮີບ
ຮອນແຫງໄຟຂອງຣາຄະຕັນຫາ.  ກ ໍເພາະວາເຂົາໄດປະຕິເສດພຣະເຈາໃນຊີວິດຂອງເຂົາ.   ພວກເຮົາກໍບສົມຄວນທ
ມອງຂາມແລະຕັດສ ິນເຂົາໂດຍເວາວາ,    “ ເຂົາເປັນຄົນບາບພວກເຂົາກໍສົມຄວນແລວທຈະຖືກການພ ິພາກສາຂອງ
ພຣະເຈາ “    ຄວາມຈ ິງຖາເຮົາບມີພຣະເຢຊູຄຮິດພວກເຮົາທຸກໆຄົນກ ໍເປັນຄົນບາບເໝືອນກັນ. ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບທຈະຊອຍບຸກຄົນທຫລົງຫາຍແລະອນໆ.   ສົມຄວນບ ?  ືບສົມຄວນ. 

3. ຄົນເຮົາມັກຢູໃນຄວາມບາບ : ໂຮມ 1:28-32 
 ບາງຄົນບພຽງແຕຄິດເທານນແລະຍັງໄດລົງມືເຮັດຄວາມບາບ, ບພຽງແຕເທານນຍັງຊັກຊວນຄົນອນເຮັດນໍາອີກ. 
ເປັນຫຍັງບາງຄົນຈງຊັກຊວນຄົນໃຫຮີບເຮັດບາບນໍາຕົນ ?     ບັນຫາພນຖານຂອງມະນຸດກໍແມນເຂົາບຮູຈັກກັບພຣະ
ເຈົ ້າ.ເຫດສະນນພຣະເຈາຈ ຶ ່ງປະໃຫເຂົາເຮັດຕາມຄວາມປາດຖນາຂອງເຂົາ, ມັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ທວາມີບາງ
ຄົນຖືນໍາໄປຊູຄວາມບາບຂອງຕົນເອງ. ພວກເຂົາຍັງຈະສືບຕທໍາຄວາມບາບຢູ, ດງນນພຣະເຈາຈງຕອບສນອງຄວາມ 
ຢາກຂອງເຂົາ. ພ້ອມດວຍຄວາມຫຍຸງຢາກຂອງເຂົາທໄດຮັບ. 
 ອາຈານໂປໂລຍັງໄດເວາເຖີງການມີຢູຂອງເຂົາເຕັມລນດວຍຄວາມອະທັມ. ຄວາມບດີ. ຄວາມໂລບແລະຄວາມ 
ຊວຮາຍ.ເມອມະນຸດປັດສະຈາກພຣະເຈາແລວຊີວິດຂອງເຂົາກໍເຕັມລນດວຍສິ່ງອນໆ.   ຄວາມບາບຈະບຢຸດຢັ້ງພຽງ 
ແຕເທານ.  ອາຈານໂປໂລຍັງໄດເວາອີກວາພວກເຂົາຍັງດໍາເນີນໃນເວລານຢູ, ຕົວຢາງເຊນ:  ນຶ່ງໃນເຈັດ. ການອິດສາ
ຈາກການໃສຮາຍປາຍສີກັນມັນກໍຮວມເຂາໃນຄວາມບາບທຕສູຜູອນ,ການຂມຄົນອນຍໍຕົນເອງ. 
       ຕົວຢາງສອງໃນຫົກແມນຄວາມບາບໃນການບມີຄວາມສ ັມພັນກັບພຣະເຈາ.ສ ິ ່ງທພຣະເຈາບພໍພຣະທັຍຄືຄວາມ 
ອວດອົງຈອງຫອງ ພວກນໄດທໍາຄວາມບາບອີກຢາງນ ຶ ່ງ.      ຄືການບເຊອຟັງພແມກໍເປັນການປະຕິເສດອໍານາດຂອງ
ພຣະເຈາໃນຊີວິດຂອງເຂົາ.      ໃນທໍານອງໃດທວາການທບຟັງພແມໄດຊໃຫເຫັນວາມີບັນຫາກັບພຣະເຈາແນວໃດ?   
ຕົວຢາງສຂສຸດທາຍແມນບັນຫາບຸກຄະລິກສວນຕົວ.   ພວກເຂົາບໄດຄໍານ ຶງເຖ ິງສ ິ ່ໃດໝົດ( ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ) 
ບມີຄວາມໄວວາງໃຈ ( ຜິດສັນຍາ ) ບມີຄວາມຮັກແລະບມີຄວາມເມດຕາ. 
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       ເມອຄົນເຮົາບຍອມຮັບພຣະເຈາ. ພວກເຂົາບເຂາໃຈວາເຂົາກໍາລັງເຮັດຫຍັງຢູ.  ຜູທຮູ້ຈັກພຣະເຈາກໍຮູວາເຂົາຈະ  
ຖືກລົງໂທດໃນການກະທໍາຂອງເຂົາການລົງໂທດຂອງພຣະເຈາກໍຍຸດຕ ິທັມເຂົາຈະຕອງໄດຮັບຄວາມຕາຍ.     ຄາຈາງ 
ຂອງຄວາມຜິດບາບຄືຄວາມຕາຍ(ໂຮມ 6:23 ) ແລະພວກເຮົາທຸກຄົນເປັນຄົນຜິດບາບ(ໂຮມ 3:23 ).    ໃນຄວາມຮູ
ສ ຶກຢາງນ ຄົນເຮົາກ ໍຍັງດໍາເນີນໃນການເຮັດຄວາມບາບແລະຊັກຊວນຄົນອນອ ີກດວຍ. ນິສ ັຍຢາງນ.   ໄດສະແດງໃຫ
ເຫັນວາເຂົາຍັງເຮັດບາບຢູ. ດວຍເຫດໃດເຂົາຈ່ິງຊັກຊວນຄົນອນໃຫເຮັດບາບທັງໆທຮູວາຜົນຂອງມັນຄືຄວາມຕາຍ ?  
        ຜູທຊັກຊວນຄົນອນໃຫເຮັດຄວາມຊົ່ວຮາຍ ແມນພະຍາຍາມຂຍາຍອານາຈັກຂອງມານ. ນແມນການນໍາເຮົາໄປ 
ສູ່ການທໍາລາຍຄົນອນນິສັຍແບບນແມນສະແດງໃຫເຮົາວາບຸ  ກຄົນນນແມນບມີຄວາມລະອາຍໃນການທໍາບາບພຣະ
ເຈາຈະລົງໂທດຜູທບຍອມກັບໃຈໃໝແລະຫັນຫລັງໃຫກັບຄວາມບາບ. 

4. ຜູຖືສາສນາກໍເປັນຄົນຫລົງເສັຽເໝືອນກັນ:  ໂຮມ 3:9-10 
 ເຮົາບຄວນໃຊພຣະຄັມຂນໄປຕັດສິນຄົນອນ ພວກເຮົາຄວນຈະເຂົາໃຈວາພວກເຮົາເປັນຄົນບາບເໝືອນກັນປາ 
ສະຈາທານໄປສູ່ຄໍາຕອບທຖືກຕອງ. 
 ອາຈານໂປໂລໄດຖາມວາ” ພວກເຮົາມີຫຍັງດີລນ? ຄໍາຕອບ”ແມນບມີ ”   ອາຈານໂປໂລໄດບອກວາການທໍາດີ 
ນນບໄດມີຫຍັງລນກັບຄົນທມີຄວາມບາບຫລາຍ ທັງໝົດກໍແມນ ົງຫາຍນໍາກັນໝົດ ໃນຄໍາເວາວາ  ”ພວກເຮົາ” ອາດ 
ໝາຍເຖິງຄົນຢິວ ືພວກເຮົາຜູເປັນຄຣິສຕຽນ.     ອາຈານໂປໂລສລຸບວ່າມະນຸດທຸກຄົນລວມທັງຄົນຢິວແລະຕາງຊາດ 
ແມນຕົກຢູໃນຄວາມບາບໝາຍຄວາມວາພວກເຮົາເປັນຄົນບາບທັງນນ.   (ເພງສັຣເສີນ 14:1-3) ອາຈານໂປໂລ ໄດ
ບອກວາບມີຜູໄດເວາໄດວາຕົນເປັນຄົນທມີຄຸນງາມຄວາມດີບມີຈັກຄົນໃນພວກເຮົາ. ທຸກຄົນແມນຕົກຢູໃນຄວາມຜິດ
ບາບແລະແມນລໍຖາການຕັດສິນຂອງພຣະເຈາ ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາກໍຄື ການກັບໃຈໃໝເຊອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ເທານນ.ທານຈະບອກຂາວນໃຫກັບຜູຢູໃກທານແນວໃດ ?  

ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ 
 ມະນຸດທຸກຄົນເປັນຄົນບາບ    ແລະຕອງການຄວາມລອດພນມັນຈະມີອັນໃດເກີດຂຶ້ນເມອເຂົາຮູຈັກວາເຂົາເປັນ 
ຄົນ ບາບ ? ບາງຄົນບກັບໃຈໃນຄວາມບາບແຕກັບສະແດງຄວາມບາບຂອງຕົນກັບຄົນອນບາງຄົນໄດພະຍາຍາມດ ໍາ 
ລົງຊີວິດໃນກົດລະບຽບຂອງສັງຄົມແລະກໍຄິດວາເຂົາເປັນຄົນດີ ຄົນສີນທັມ.ເຖິງຢາງໄດກໍຕາມມະນຸດທຸກຄົນຮວມທັງ
ຜູທຖືສາສນາແມນຂາດຈາກຣັສມີຂອງພຣະເຈາ.ປາສະຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດແລວແມນຄົນຫລົງເສັຽທັງນນ.  ເຮົາເດມີ
ເງ່ືອນໄຂແນວໃດ ? ໃນ ສຂຕໄປນແມນຂໃດທທານຈໍາມາພິຈາຣະນາແລະດວຍເຫດຜົນໃດ ? 

• ພວກເຮົາຮູແລວພຣະເຈາບພຽງແຕມີຈ ິງແຕຍັງເປັນພຣະເຈາຜູຊົງສາງ  ດງນນພຣະເຈາຈ ິ ່ງມີສິດວາງມາຕະ 
ຖານ ເພອໃຫເຮົາດໍາລົງຊີວິດຕາມມາຕຖານນນ. 

• ພວກເຮົາຄິດເອົາພຣະເຈາຕາມມະໂນພາບຂອງເຮົາເອງແລະດໍາລົງຊີວິດຕາມໃຈປາດຖນາເຮັດດງນນແລວ 
ແມນເຮົາຕົກຢູໃນຄວາມບາບແລະທາງເຫີນຈາກພຣະເຈາ. 

• ພວກເຮົາຮູວາຜົນການກະທໍາຄວາມບາບເລື ້ອຍໆ    ແມນຕົກຢູໃນການຄວບຄຸມຂອງຄວາມບາບທເຮັດໃຫ
ພວກ ເຮົາເກີດຄວາມຊົມຊນຍີນດີແລະກໍຊັກຊວນໃຫຄົນອນເຮັດອີກ. 

• ພວກເຮົາສາມາດສາລະພາບໄດເຖ ິງວາພວກເຮົາດີສ ໍ ່າໄດກໍຕາມເຮົາກໍເປັນຄົນບາບໃນສາຍພຣະເນດຂອງ 
ພຣະເຈາ ເຮົາຕອງການຜູຊອຍ. 

 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org by SS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 12 ຕຸລາ 2008 (10-12-2008) 

_____________________________________________________________ 

ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                       ພຣະເຈາຮັກຄົນບາບ 
                           

ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ໂຣມ 5 : 6 - 19 

ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດທານໄດຢາງໃດ ?     

 ບົດຮຽນນີ້ຈະຊອຍໃຫທານແນນອນໃຈວາພຣະເຈາຮັກທານ.      ທານບຕອງພະຍາຍາມເຮັດສ ິ ່ງໃດເພື່ອໃຫ້
ພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍຫລືສແວງຫາຄວາມລອດພົ້ນດ້ວຍຕົນເອງ.  ເມື່ອເປັນດງນນ,  ພຣະເຈາຈ່ຶງຊົງປະທານຄວາມ 
ລອດພນໃຫແກ່ທານເປັນຂອງຂວັນທ່ີທານໄດ້ລາ ໆ.  ສິ່ງທ່ີທານຄວນຈະທໍາກໍແມນຮັບເອົາໄວ້ດ້ວຍຄວາມຍ ິນດີ. 
ບົດຮຽນນເວາກ ່ຽວກັບຫຍັງ: 
   ບົດຮຽນນຈະຊວຍໃຫທານຄນພົບວາພຣະເຈາໄດສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງເພອຄົນບາບ, ດວຍການສງພຣະ 
ບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງລົງມາຕາຍເທ ິງໄມກາງແຂນເພອຄົນບາບທັງຫລາຍ.    ແລະຍັງໄດມອບຊີວິດອັນຕລອດໄປ
ເປັນນິດໃຫກັບເຂົາ ແທນທພວກເຂົາຈະໄດຮັບການພ ິພາກສາຕາມທພວກເຂົາຄວນຈະໄດຮັບ. 

ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈ ຶ ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ:  
   ເມອຜູຄົນທັງາຍໄດຍອມຮັບວາພວກເຂົາເປັນຄົນບາບ,      ຕາມປົກກະຕິແລວພວກເຂົາຕອງການເຮັດສ ິ ່ງໃດສ ິ ່ງ 
ນ ຶ ່ງເພອເຮັດໃຫພວກເຂົາກາຍເປັນຄົນມີຄຸນຄາເພອຮັບຄວາມລອດພນຂອງພຣະເຈາ.   ບົດຮຽນນໄດສເນີຂາວດີໃຫ  
ຮູວາ ຄົນທັງາຍບສາມາດຈະເຮັດສ ິ ່ງໃດທຈະຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະເຈາໄດ.   ພຣະເຈາຮັກຄົນບາບແລະຊົງມອບ
ຄວາມລອດພົ້ນໃຫແກ່ເຂ ົາລາໆ.  
   ມໍຮີໄດເພັ່ງເບິ່ງ ”ແມັກ” ເພອນຂອງລາວ ແລະຖາມວ່າ.     ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມຮັກຈ ຶ ່ງປ ່ອຍໃຫສິ່ງນີ້ເກີດ 
ຂຶ້ນ?  ສະກ໊ອດຜູ້ເປັນອາຍຂອງລາວໄດຈົມນຕາຍໃນມກອນນນ.  ແມັກ ພະຍາຍາມທຈະປອບໃຈເພອນຂອງລາວ 
ດ້ວຍຂຄວາມທີ່ກ່າວໄວໃນພຣະຄັມພີ ແຕມໍຮີ ກໍມີລັກສະນະທາທີໂກດຮາຍ. ແມ ັກໄດ້ໂຕ້ຕອບໄປດວຍຄວາມສຸພາບ,   
ຂອຍເຂາໃຈດີວາການຕາຍຂອງ ສກ ໊ອດ ເຮັດໃຫ້ເສາສລົດໃຈແລະເຈາໄດຮັບຄວາມເຈັບປວດ. ແຕອາຍຂອງເຈາໄດ້ 
ເຊອແລະຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈາ ເປັນພຮະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພນຂອງລາວແລ້ວ.   ເພາະວ່າພຣະ
ເຈ້ົາຊົງຮັກພວກເຮົາ ຈ່ຶງໄດສງພຣະບຸດຄືພຣະເຢຊູຄຣິດມາຕາຍເທິງໄມກາງແຂນແທນຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ ຍັງ 
ມີຫຍັງອີກແດ່ທພຣະເຈ້ົາຈະພ ິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ?  
 ພວກເຮົາເປັນຄົນບາບໝົດຫົນທາງຈະແກໄຂທຈະຊວຍຕົນເອງໄດ.ຍັງມີຫຍັງທພ ິເສດໄປກວາຄວາມຮັກຂອງ
ພຣະເຈາພອມກັບຄວາມລອດພນທພຣະອົງໄດນໍາມາໃຫໂດຍຜານທາງຄວາມຕາຍຂອງພຣະບຸດພຣະອົງ ? 

1.    ຂພ ິສູດ      ໂຣມ  5 : 6 – 11 
 ມີຢູເລ ື ້ອຍໆທພວກເຮົາສໍາຣວດເບ ິ ່ງຕົນເອງເຣື່ອງສຸຂພາບ.  ການສະເທືອນອາລົມທາງເສຖກິດ,     ືການທໍາມາ 
ຫາກ ິນ ພຣະເຈາໄດເບິ່ງພວກເຮົາໃນອີກທາງນ ຶ ່ງ,  ຄວາມເປັນຫ່ວງອັນດັບແລກຂອງພຣະອົງແມນເຣື່ອງຄວາມສໍາພັນ
ລະຫວາງພວກເຮົາກັບພຣະອົງ.    
         ທານອາຈານໂປໂລໄດບັນລະຍາຍວາ   ຄົນທບມີຄວາມພນຄືກັບຄົນທຂາດຜູ້ຊ່ອຍ...ບມີພຣະເຈົ້າ... ເປັນຄົນ 
ບາບ...ແລະເປັນສັດຕຣູກັນ.     ຄໍາເວານລວນແຕເປັນການເວາສະແດງເຖ ິງບຸກຄົນກໍາລັງຫ ຼ ົງເສັຽໃນຝ່າຍຈິດວິນຍານ 
ທບມີຄວາມສາມາດຍອມຮັບການໂປດປານຂອງພຣະເຈາ. ທານອາຈານໂປໂລໄດອະທິບາຍກຽວກັບຜູທບເຊອຄືກັບ 
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ສັດຕຣູ,  ຂາດປະສົບປະການໂດຍທັມະຊາດແລະໂດຍການເລືອກສັນ.     ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາບຄິດວ່າພວກເຮົາເປັນ
ສັດຕຣູຂອງພຣະເຈາ,   ແຕ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວາເຖິງການປະພຶດຂອງພວກເຮົາກ ່ອນທພວກເຮົາໄດຮັບຄວາມລອດ
ພນ.     ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈາບໄດຂ ຶ ້ນຢູກັບອັນໃດອັນນ ຶ ່ງ ພວກທານແມນໄດຮັບເອົາຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແລວ 
ແມນຫຍັງເຮັດໃຫພວກເຮົາຮູສ ຶກວາເວລາໃດເວລານນ ຶ ່ງພວກເຮົາໄດຮັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈາ ?     ພຣະເຈາຍອມ
ເສັຽສລະພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເພອພິສູດໃຫເຫັນຄວາມລອດພນຂອງພວກເຮົາເກີນກວາການທຈະຄາດເດົາວາພຣະ 
ເຈາຮັກພວກເຮົາ. 
 ໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າພຮະຄຣິດໄດ້ຕາຍເພື່ອຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ.  ພຣະຄຣິດໄດ້ຕາຍຕາມເວລາທີ່ໄດ້ກໍາ 
ນົດໄວ້- ຕາມກໍານົດຫມາຍຂອງພຣະເຈົ້າ.  ປະຫວັດສາດຂອງໂລກໄດ້ກ້າວມາສູ່ຈຸດທ່ີສໍາຄັນ ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດຕຽມ 
ໄວ້.  ພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນເວລານ້ັນວ່າ ”ເວລາຂອງເຮົາ”  ການສະເດັດມາແລະການຕາຍຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕາມ 
ກໍານົດຢ່າງຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ ຕາມເວລາທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ກໍານົດໄວ.້ 
    ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດແມນການອັສຈັນ ືເໜ ືອກວາຄໍາອະທິບາຍໃດໆທັງສ ິ ້ນທອອກມາຈາກຄວາມ
ຮັກຂອງພຣະອົງ,  ອາຈານໂປໂລໄດກ່າວເປັນຄໍາຖາມວາມີເພອນຄົນໃດແດ່ທສາມາດຕາຍເພອມິດສະຫາຍຂອງຕົນ
ໄດ.    ຕາມທໍາມະດາມະນຸດເຮົາຈະບມັກສົນໃຈນໍາຄົນອນ ໂດຍສະເພາະເວລາເຫັນໃຜຜູນຶ່ງຕົກຢູໃນຄວາມທຸກຍາກ
ລໍາບາກ  ຖາວາລາວຫາກເປັນບຸກຄົນສໍາຄັນ ືຄົນດີພວກເຮົາອາດຈະຕາຍເພອລາວໄດ້.  ທານສາມາດຕາຍເພອຄົນ
ແນວໃດ ຄົນດີ ືຄົນຊວ.    ທະຫານທກາຕາຍກ ໍເພາະໜາທ,  ຕໍາຣວດກ ໍຕາຍເພອໜາທແລະພວກກູພ ັຍກໍສລະຊີວິດ
ຂອງຕົນເພອຄົນອນໂດຍບຄໍານຶງເຖ ິງຕົນເອງ.     ແຕພຣະເຈາສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງໂດຍປະທານພຣະບຸດ
ອົງດຽວຂອງພຣະອົງເພອຄົນບາບທຸກຄົນ.  ຄວາມຮັກອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈາໄດເປັນຂອງຂວ ັນອັນລຄາທມອບໃຫ
ແກ່ມະນຸດທຸກຄົນ ຊ່ຶງບສົມຄວນທຈະໄດຮັບ,  ພຮະຄຣິດໄດສ ິ ້ນພຣະຊົນເພອທານ. 
      ການສ ິ ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະບຸດບແມນເຣອງທຈະມາໂຕວາທີກັນແຕເປັນຂອງຂວັນທມາຈາກພຣະເຈາແລະເປັນ 
ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.ແມນຫຍັງທເຮັດໃຫມີຄວາມແຕກຕາງໃນການສ ິ ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດເພອເຮົາ.?  ການ 
ສນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດແມນມີພຣະປະສົງ.  ຍອນການຍອມເສັຽສະລະຂອງພຣະອົງຈ ິ ່ງເຮັດໃຫຄົນບາບກາຍເປັນ 
ຄົນຊອບທັມແລະຜູທເປັນສັດຕຣູໄດມີໂອກາດກັບຄືນມາຫາພຣະເຈາ, ພຣະເຈາມີຄວາມຮັກແລະມີຄວາມເມດຕາສົງ 
ສານ. ແຕພຣະອົງຍັງເປັນພຣະເຈາອົງບໍຣິສຸດແລະຊອບທັມ,ແລະບເມີນເສີຍກັບຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ.ໂທດຂອງ 
ຄວາມບາບຄືຄວາມຕາຍ( ໂຮມ 6 : 23 )   ມີພຽງແຕພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູພວກເຮົາຈງຖືກເອນວາເປັນຄົນຊອບ 
ທັມ.ເມອເຮົາຕອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະຜູຊອຍ,ພຣະເຈາໃຫເຮົາກາຍເປັນຄົນຊອບທັມແລະຄືນດີກັບພຣະ 
ອົງໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດພວກເຮົາຈງບຖືກການປອຍດາເພາະພຣະອົງໄດຊອຍເຮົາໃຫລອດພນ.ເປັນຫຍັງຜູທມີຄວາມ 
ເຊອຈງບຢານຄວາມປອຍດາຂອງພຣະເຈາ,ພຣະເຈາໃຫພວກເຂົາເຮັດຫຍັງ ? ການສ ິ ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຮິດແມນ 
ເປັນຄວາມຊົມຊນຍ ິນດີ.ພຣະຄຮິດໄດຊົງອົດທົນເທິງໄມກາງແຂນ  ”ເພາະເຫັນແກຄວາມຍ ິນດີທຕງໄວຕໜາພຣະອົງ” 
(ເຮັບເຮີ 12 : 2 )     ພວກເຮົາຈງມີຄວາມຊົມຊນຍ ິນດີເພາະພຣະເຈາໄດໃຫພວກເຮົາຄືນດີກັນກັບພຣະອົງໂດຍການ 
ສ ິ ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ.ພວກເຮົາຈງປະສົບກັບຄວາມບໍຣິສຸດ,     ແລະເອົາຊະນະຄວາມບາບໄດໂດຍ
ພຣະອົງເອງ. ດງນນການສ ິ ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຮິດເປັນທພຽງພໍສໍາລັບຜູທເຊອຈະໄດຮັບອິສຣະແລະຫລຸດພນ 
ຈາກການປອຍດາແລວໄດກັບຄືນດີກັບພຣະເຈາ,ພວກເຮົາຈະຕອບສນອງຂອງຂວັນຂອງພຣະເຈາຕພຣະເຢຊູຄຣິດຄື
ແນວໃດ?ຖາເຈາໄດຮັບຄວາມລອດພນແລວຈງຊົມຊນຍ ິນດີເພາະວາພວກເຮົາໄດຄືນດີກັນກັບພຣະເຢຊູຄຣິດແລວ. 
ຈງຊົມຊນຍ ິນດີໃນເມອທານໄດຮັບຄວາມລອດພນແລວ.ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງທານໄດເປັນທສໍາເຣັດແລວດວຍພຣະອົງ 
ເອງ, ພຣະເຈາໄດໃຫຄວາມພນແກທານໂດຍການສ ິ ້ນພຣະຊົນແລະຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

2.    ການລົງໂທດ : ໂຣມ (5 : 12-14) 



 3

    ທານອາຈານໂປໂລໄດຢືນຢັນວາຄວາມບາບໄດເຂາມາໃນໂລກໂດຍການກະທໍາຂອງມະນຸດຄົນນ ຶ ່ງ.   ຄວາມບາບ
ຂອງອາດາມມີຜົນສະທອນຕພວກເຮົາຄືແນວໃດ? ອາດາມເປັນພຂອງຄົນທັງປວງ. ເມອອາດາມບເຊອຟັງພຣະເຈາ
ໃນສວນເອເດັນ ຄວາມຕາຍໄດຕົກມາເຖ ິງລາວແລະແລວກໍແຜມາເຖ ິງພວກເຮົາ. ທານອາຈານໂປໂລໄດເວາວາມະ 
ນຸດທຸກຄົນຖືກຕັດສ ິນເຖ ິງຄວາມຕາຍເພາະຄວາມບາບ,  ຄວາມບາບໃນຕົວຂາພະເຈາຈະມີຜົນສະທອນຄືແນວໃດ? 
ພວກເຮົາເປັນຄົນບາບແຕຕນກໍາເນີດ ໄດຮັບຄວາມບາບຕົກທອດມາຈາກອາດາມແລະບມີທາງອນ.  ຄວາມຕາຍນບ
ແມນການຕາຍໂດຍທ ັມມະຊາດເທານນ,  ມັນແມນການລົງໂທດຂອງພຣະເຈາໃນຄວາມບາບ.   ໃນທໍານອງໃດເຮົາ
ຈງຮູໄດວາຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍມັນມີຄວາມພົວພັນກັນ?      ໃນເມອອາດາມໄດນໍາຄວາມບາບມາສູມະນຸສ
ໂລກແລະຄວາມຕາຍກໍໄດເຂາມານໍາກັນ ທຸກຄົນມີຄວາມບາບແລະກ ໍຕາຍ ທຸກວັນນມະນຸດເຮົາຄິດວາຜູໃດເຮັດຜູນັ້ນ 
ກໍໄດຮັບ ແຕໃນຂນໄດໃຫເຮົາເຫັນວາການກະທໍາຂອງຄົນໆດຽວເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນາຍໆຄົນ.  ຄວາມບາບກ ໍບໄດ 
ຕົກຢູນໍາຄົນຜູດຽວ ດວຍເຫດໃດຄວາມຕາຍຈງໄດຄອບງວໍາຕງແຕອາດາມຈົນເຖິງໂມເຊ?  ອາຈານໂປໂລໄດຄໍານ ຶງ
ເຖ ິງການຕັດສິນຂອງພຣະເຈາຕມະນຸດໃນຄວາມບາບຂອງເຂົາໃນສມັຍນ.   ອາຈານໂປໂລໄດຢືນຢັນແລວວ່າຜູທກະ 
ທໍາບາບໄດເຫີນຫາງອອກຈາກພະບັນຍັດ (ໂຮມ 2 : 12 )  ດວຍເຫດໃດອາຈານໂປໂລຈ ຶ ່ງບອກວາຄວາມບາບນນໄດ 
ຕົກໃສຜູໃດຜູນ ຶ ່ງ  ແລະໄດເນັ ້ນໜັກອີກວາມະນຸດເຮົາທຸກຄົນເຖ ິງຢາງໃດກໍໄດຕາຍດວຍຄວາມບາບເຂົາ.  ແມນຫຍັງ 
ເປັນສ ິ ່ງຜູກພັນລະຫວາງຄວາມບາບ ພຣະບັນຍັດ ແລະຄວາມຕາຍ ອາຈານໂປໂລຊ ີ ້ໃຫເຫັນໃນຂ 13–14. ຜູທຕົກຢູ 
ໃນຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍເຖ ິງແມນວາຄວາມບາບຂອງເຂົາບໄດລະເມີດພຣະບັນຍັດ ແຕເຮົາກໍຮູວາເຂົາກໍເປັນ 
ຄົນບາບເພາະວາເຂົາຕາຍ ຖາວາມີຄວາມຕາຍແລວກ ໍຕອງມີຄວາມບາບໄປນໍາ. ອາຈານໂປໂລໄດເນັ ້ນຫນັກກຽວກັບ 
ການລົງໂທດຂອງຄວາມບາບໃນຂໍ ້ 14 ເພ ິ ່ນໄດຂຽນເຖ ິງການຄອບງໍາຂອງຄວາມຕາຍ, ຄວາມຕາຍນນໄດເອົາຊະນະ
ມະນຸດທຸກຄົນ, ຄົນຮງມີແລະຄົນຍາກຈົນ, ຜູມີອໍານາດແລະຜູອອນແອ. ອາຈານໂປໂລໄດເນັ ້ນໜັກວາບມີໃຜ ີກລຽງ
ໄດ. ໃນເມອບມີການ ີກລຽງໃນຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍ ພວກເຮົາຈະເຮັດວິທີໃດສໍາລັບຜູທບຮູຈັກພຣະຄຣິດ? 
       ພອມດຽວກັນນນອາຈານໂປໂລໄດເຕືອນກຽວກັບການລົງໂທດຂອງຄວາມບາບ   ທານໄດມອບຄວາມຫວັງໃຫ
ກັບຄົນບາບ ເມອເວາເຖ ິງອາດາມເປັນຈຸດເລມຕນຜູທສະເດັດກັບມາ,    ອາຈານໂປໂລໝາຍເຖ ິງວາຄວາມບາບແລະ
ຄວາມຕາຍເຂາມາພອມຄົນຜູນ ຶ ່ງ (ອາດາມ) ຄາຈ ້າງຂອງຄວາມບາບແລະຊີວິດອັນຕລອດໄປນິດກໍມາຈາກຄົນຜູດຽວ 
( ພຣະເຢຊູຄຣິດ ). 

3.   ຂອງຂວັນອັນລຄາ    (ໂຣມ 5 : 15 – 19) 
        ຂອງຂວັນອັນລຄາແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈາໄດທົດແທນຄວາມບາບຂອງມະນຸດ   ມີທາງໃດອີກແດທ່ີຂອງ 
ຂວັນອັນລຄາແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈາທົດແທນຄວາມບາບຂອງມະນຸດ ?  ການລະເມີດ ( ຄວາມບາບ )  ກໃຫ 
ເກີດມີການພິພາກສາ, ການປອຍດາ, ການຕາຍ, ຂອງຂວັນອັນລຄາ..ຄວາມຍຸຕິທັມ..ຄວາມຊອບທ ັມ..ແລະຊີວິດ 
ອັນອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ມະນຸດເຮົາຈໍານວນຫລວງຫລາຍໄດຕາຍຍອນການລະເມີດຄວາມບາບຂອງຄົນຜູນ ຶ ່ງຂອງ 
( ອາດາມ)  ຂອງຂວັນອັນລຄາແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈາໄດຜານຄົນຜູນ ຶ ່ງ(ພຣະເຢຊູຄຣິດ)ມີໄວ້ພອມສໍາລັບມະ 
ນຸດທຸກຄົນ.  ເຮົາຈະຮັບຊແບບໃດຈ ຶ ່ງຈະສາມາດນໍາເອົາຄວາມລອດພນໄປສູມະນຸສໂລກໄດ ?  ຄວາມປອຍດາໄດ 
ເຍືອງໃຫເຫັນເຖິງການຕັດສ ິນລົງໂທດຢາງແນນອນ ຄວາມບາບໄດນໍາການພິພາກສາແລະຄວາມຕາຍ,ເຖິງຢາງໃດ 
ກໍດີ,ການລະເມີດນນໄດເຮັດໃຫພຣະເຈາໄດມອບພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ ເພອຜູທລະເມີດນນຈະໄດຮັບຄວາມ 
ຍຸດຕິທັມ ຂອງຂວັນອັນລຄານບມີມະນຸດຄົນໃດທຈະຊອກຫາມາໄດ ແຕ່ພຣະເຈາຊົງໄດມອບຄວາມລອດພນໃຫ 
ແກ່ທຸກຄົນ ເພາະວາພຣະເຢຊູຄຮິດໄດຈາຍຄາຄວາມລອດພນແລວ.ພຣະອົງໄດສ ິ ້ນພຣະຊົນເທິງໄມກາງແຂນແຫ່ງ 
ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ. 
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       ທານອາຈານໂປໂລໄດສືບຕການປຽບທຽບການຄອບງວໍາຂອງຄວາມຕາຍດວຍວາຄວາມລະເມີດຂອງຄົນຜູນ ຶ ່ງ,   
ຜູທເຊອແລະໄດຕອນຮັບເອົາພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈາໃນຊີວິດຂອງເຂົາຈະມີຊ ັຍຊະນະໃນອົງພຣະເຢຊູ  
ຄຣິດ, ພຣະຄຸນແລະຂອງຂວັນຂອງພຣະເຈາໄດທົດແທນຄວາມບາບຂອງມະນຸດ,  ອາຈານໂປໂລໄດໃຊຄໍາເວາສອງ 
ຄໍາແຕກຕາງກັນກັບຄໍາວາຂອງຂວັນ ຄໍາເວາທ ີນຶ່ງແມນຂອງຂວັນມາຈາກພຣະເຈາ.  ຄໍາເວາທ ີສອງແມນຂອງຂວັນທີ ່ 
ໃຫລາໆ.   ັງຈາກອາຈານໂປໂລໄດຂຽນເຖ ິງການຄອບງໍາຂອງຄວາມຕາຍພອມການກະທໍາຂອງອາດາມ.   ຜູອານກໍ 
ຢາກໃຫອາຈານໂປໂລຂຽນເຖ ິງເຣື່ອງ   * ຊີວິດທມີການປົກຄອງ*    ເພາະວາການກະທໍາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດມີຄວາມ 
ໝາຍແບບໃດ ສໍາລັບທານກຽວກັບຊີວິດທມີການປົກຄອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ?   ອາຈານໂປໂລໄດບອກວາຜູທຕອນ 
ຮັບເອົາຂອງຂວັນ     *ການປົກຄອງໃນຊີວິດ*.    ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດຊົງໂຜດໃຫຜູທຕອນຮັບຂອງຂວັນນນໄດພນຈາກ 
ຄວາມຕາຍແລະໄດຊົງໂຜດໃຫຊີວິດຂອງຂະເຈາໄດຮັບຊ ັຍຊະນະ. 
     ຄໍາເວາວາຫລວງຫລາຍມີຄວາມຫມາຍຢູສອງຢາງໃນຂ 15.ຈໍານວນຫລວງຫລາຍມີຄວາມໝາຍວ່າຫມົດທຸກຄົນ 
ຕາຍຍອນຄວາມບາບ,ເຖ ິງຢາງໃດກໍຕາມໃນຂ19.ຄໍາເວາຫລວງຫລາຍມີຄວາມຫມາຍວາທຸກຄົນເປັນຂອງພຣະຄຣິດ. 
ບຸກຄົນເານນແມນຫມາຍເຖ ິງ ຄົນທມີຄວາມຊອບທັມຕລອດເຖ ິງຄວາມເຊອຂອງຄົນໆດຽວ. * ພຣະເຢຊູຄຮິດ * 
ເຊອຟັງຈົນເຖ ິງທສຸດ,ເຖິງຄວາມຕາຍທໄມກາງແຂນ ( ຟີລິບປອຍ 2 : 8 ). ຄາຍກັນກັບວາ, ໂຣມ 5 : 18 ໄດເຕືອນ 
ພວກເຮົາວາທຸກໆຄົນແມນໄດຕົກຢູໃນຄວາມປອຍດາຍອນຄວາມບາບ,   ແຕວາຍອນຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຢຊູ 
ຄຣິດ( ການສ ິ ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເທິງໄມກາງແຂນ) ໄດນໍາເອົາຄວາມຍຸດຕິທັມມາໃຫທຸກໆຄົນຜູທເຊອ.  
    ຄວາມຍຸດຕິທັມມີໄວສໍາລັບທຸກຄົນຜູທຕອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະຜູໂຜດເທານນ.  

      ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ 
 ໃນເມອອາດາມໄດນໍາເອົາຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍສູລູກຫລານ,ທຸກໆຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການກະ 
ທໍາບາບ. ດວຍເຫດນ,ເຮົາທຸກຄົນ ໃນແຕ ່ລະຄົນຂອງພວກເຮົາຕົກຢູໃນການຕັດສ ິນລົງໂທດເຖ ິງຕາຍ,     ຂາວດີກຄື 
ພວກເຮົາບຈໍາເປັນຈະໄດສ ິ ່ງນນ. * ແຕພຣະເຈາໄດສໍາແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕເຮົາຄືຂະນະທພວກເຮົາຍັງເປັນ 
ຄົນຜິດບາບຢູນນພຣະຄຣິດໄດຊົງຍອມສ ິ ້ນພຣະຊົນແທນເຮົາທັງາຍ. (ໂຮມ 5 : 8 )   ການກັບໃຈໃຫມແລະຄວາມ 
ເຊອ,ພວກເຮົາສາມາດສາລະພາບຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາແລະຍອມຮັບເອົາຂອງຂວັນຈາກພຣະເຈາຄືຄວາມຊອບ 
ທັມຂອງພຣະອົງ ( ເປັນທຖືກຕອງຕາມນພຣະທັຍຂອງພຣະເຈາ ),   ການໃຫອະພັຍແລະຄວາມພນໄດມາທາງພຣະ 
ເຢຊູຄຣິດ.  

•         ພວກເຮົາຄວນຈະຈແລະຈົດຈໍາເອົາໄວວາພຣະເຈາປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງສ ິ ້ນພຣະຊົນທໄມ
ກາງແຂນເພອຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ. 

•         ພວກເຮົາສົມຄວນຈະສາລະພາບຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາແລະຍອມຮັບການລົງໂທດຄວາມບາບຂອງ
ພວກເຮົາ. 

•         ພວກເຮົາຄວນຕອນຮັບເອົາຂອງຂວັນອັນລຄາຂອງພຣະເຈາຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ,ໂດຍຄວາມເຊອ,ຍອມຮັບ
ການເສັຽສະລະຂອງພຣະອົງເພອຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາແລະຕອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູຄຮິດເປັນພຣະຜູ
ໂຜດໃຫພນ.ຖາປາສຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດແລວທານຈະຢືນຊອງໜາພຣະພັກພຣະເຈາໄດແນວໃດ. 

•         ພວກເຮົາຕອງເປັນຜູຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດແລະກໍເຂາປະກອບສ ່ວນຮັບໃຊໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກທານ
ແລະຮັບໃຊຕຜູທຍັງບເຂາໃຈໃນພຮະຄຣິສອີກດວຍ. 

 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org by SS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 19 ຕຸລາ 2008 (10-19-2008) 

_____________________________________________________________ 

ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນມີບັນຫາເຣື່ອງຄວາມບາບ 
                           
ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:   ໂຣມ 7:9-25 
ບົດຮຽນນສະທອນຕຊີວິດທານໄດຢາງໃດ ?     

    ເປີດໂອກາດໃຫກັບທານສາລະພາບການດນລົນຕສູກັບການກະທໍາຄວາມບາບຂອງທານແລະອອນວອນຂໍອົງ     
ພຣະຜູເປັນເຈາເຂາມາຊອຍໃນຄວາມບາບຂອງທານ. 
ບົດຮຽນນເວາກຽດກັບຫຍັງ: 
   ທານອາຈານໂປໂລໄດສາລະພາບວາທານຍັງດນລົນຕສູກັບການກະທໍາຄວາມບາບຂອງທ່ານ.  ອາຈານໂປໂລໄດ 
ພົບເຫັນເຖ ິງແມນວາຜູທເຊອຕາມທ ັມມະຊາດຄວາມບາບທມີຢູໃນຈິດໃຈຂອງທ່ານ   ກ ໍຍັງປາກົດມີມາໃນຄວາມປາຖ
ນາດີຂອງທ່ານ.    ຄວາມຈ ິງ, ໃນການຕສູທານໄດມີຄວາມຊົມຊນຍ ິນດີເພາະທ່ານໄດປາຖນາທຈະຕິດຕາມພຣະບັນ 
ຍັດຂອງພຣະເຈາ.  ດງນນທານມີຄວາມຮູສ ຶກວາທ່ານຢູໃນສົງຄາມແຫ່ງການຕສູກັບຕົວເອງ. 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈ ິ ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ:  
       ມີຄຣິສຕຽນຈໍານວນວງາຍທບຍອມຮັບ ພວກເຂົາກ ໍຍັງຕສູກັບຄວາມບາບ.ມີຈໍານວນນ ຶ ່ງອີກທຍອມຮັບຄວາມ
ອອນແອຂອງພວກເຂົາຕຜູອນເບ ິ ່ງຄືວາປະສົບຄວາມໝົດຫວັງ.   ບົດຮຽນນໄດຊບອກ ືເປັນໂອກາດສໍາລັບທຸກຄົນທ
ເຊອແລະຈະຍອມຮັບວາພວກເຂົາຍັງສືບຕກັບການຕສູກັບຄວາມບາບນຢູ     ແລະພາກສວນນ ຶ ່ງຂອງຄຣິສຕຽນແມນ
ຄວາມບາບໄດອາສ ັຍຢູໃນຕົວຂອງພວກເຂົາແລະກ ໍຂັດຂວາງວຽກງານຂອງພຣະເຈາ. 
      “ ແຊມໄດເວາອອກມາດວຍຖາທີໃຈຮາຍວາ,  ຂອຍບມີບັນຫາໃນການນການພະນ ັນແລະຂອຍສາມາດເຊົາໄດ 
ທຸກເວລາທຂອຍຕອງການ.  ແຊມໄດຕອບຈອມໃນທ່າທີທເສາໃຈ,   ຈອມໄດເວາວາດວຍເຫດຜົນອັນໃດເຈາຄືບເຊົາ 
ເຈາໄດເອົາເງ ິນຂອງພວກເຮົາໄປ ິ ້ນຈົນໝົດແລະເຈາເອງກ ໍເກືອບຈະບມີວຽກເຮັດ.     ຂອຍມີຄວາມກັງວົນໃຈບຮູວາ 
ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ ຶ ້ນໃນຂນຕໄປ, ຖາຫາກວາການ ິ ້ນພະນັນເປັນຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບເຈາໆກ ໍມີບັນຫາ. ຖາຫາກເຈາ
ບໍ່ຍອມຈໍານົນແລະຂໍຮອງໃຫພຣະຜູເປັນເຈາຊອຍ”. 
        ມີາຍໆຄົນທມີບັນຫາ ພວກເຂົາເານນບຕອງການທຈະຍອມຮັບສະລະພາບ.ພວກເຮົາຄິດໄດໃນທັນທ ີໄດວາ 
ການ ິ ້ນການພະນັນ, ການເມົາເາ, ການ ິ ້ນຊູກ ໍແມນເປັນບາບແລະເປັນການຕິດຢາເສບຕິດຊະນິດນ ຶ ່ງ. ເຖ ິງຢາງໃດ
ກຕາມ, ການກ ິນາຍເກີນສວນ, ການໃຈຮາຍ,  ຄວາມຂຄານ ືການມວສຸມກັບຄວາມບາບອນໆກໍແມນເປັນການທໍາ 
ລາຍແລະກກວນຄວາມວຸນວາຍ. ພວກເຮົາຫາຂໍ້ແກ້ຕົວ.  ຊອກຫາເຫດຜົນ,   ືບໍ ່ກ ໍປະຕິເສດວາພວກເຮົາກະທໍາບາບ 
        ບົດຮຽນນຈະຊວຍທານຍອມຮັບສະລະພາບການຕສູຂອງທານ.  ກັບການກະທໍາບາບແລະຊອກຫາການຊວຍ 
ເຫລືອຂອງພຣະເຈາ.  ຄວາມບາບອັນໃດທທານໄດຕສູແລະຕອງການຄວາມຊວຍເ ືອຈາກພຣະເຈາ? 
 

1.   ການບຮູ ເຮັດໃຫສະບາຍໃຈ   (ໂຣມ 7:9–11) 
      ການເລືອກອາຫານເບ ິ ່ງຄືວ່າມີຄວາມສັບສົນພຽງນອຍດຽວ  ເມອກ ່ອນມີກົດລະບຽບທຖືກຕອງຕາມລະບຽບການ 
ຂອງໂຮງຈັກໂຮງງານທມີລາຍລະອຽດສູດປະສົມອາຫານ.  ປະຣິມານສວນຄວາມຮອນ(ເສີມກໍາລັງ)ປະຣິມານໄຂມັນ
ແລະປະຣິມານນຕານຕິດໄວຕາມກອງບັນຈຸອາຫານ.  ຂອຍມີຄວາມພໍອົກພໍໃຈກັບອາຫານວາງຂອງຂອຍາຍເມອ 
ຂອຍບຮູ້ວາມັນບມີຜົນດີກັບຕົວຂອງຂອຍ.   ເມອທານເບ ິ ່ງໃນເວລາທຜານມາຂອງທານແລະຄິດວາບມີເຫດການອັນ 
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ໃດເກີດຂ ຶ ້ນກໍເຮັດໃຫເກີດມີຄວາມພໍໃຈແມນບ      ທານອັຄສາວົກໂປໂລໄດເປັນພະຍານກຽວກັບການກະທໍາບາບວາ 
ເຮັດໜອຍ ືາຍກໍເປັນຄວາມບາບ.     ໃນໂຣມຂ 6 ທານເຮັດໃຫຜູທເຊອເຂາໃຈຢາງຄັກແນກັບທໄດຫລຸດພນອອກ 
ຈາກອໍານາດຂອງການທໍາບາບ. ໃນໂຣມຂ 7 ທານໂປໂລໄດຂຽນກຽວກັບຜູທເຊອຍັງສືບຕໃນການຕສູກັບການກະທໍາ 
ຄວາມບາບ. ການກະທໍາຄວາມບາບບໄດຄອບງໍາໃນຊີວິດຂອງຜູທເຊອ,   ແຕແທຈ ິງແມນອິດທິພົນຂອງຄວາມ ບາບ  
ພວກເຮົາຈະຄວບຄຸມອໍານາດຂອງການກະທໍາບາບໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດແນວໃດ? ແມນໃຜທຈະຊວຍເຮົາໄດ? 
 ກອນທພວກເຂົາຮູພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາ, ພວກເຂົາແມນຕົກຢູໃນຄວາມບາບ(ຕົວຢາງຄວາມບດີ)ແລະ 
ສ ິ ່ງຕອບແທນຄວາມບາບກ ໍແມນການລົງໂທດ. ເຖ ິງຢາງໃດກໍຕາມ ເມອເວລາຢູກົງກັນຂາມກັບພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ 
ເຈາ “ທານຈະບຕອງການ“ ໃນຕົວຂອງມະນຸດເຮົາແມນໄດສາງຄວາມບາບຫລາຍໆຢາງເຊນການບເຊອຟັງພຣະບັນ 
ຍັດບໄດເຮັດໃຫພວກເຮົາຫລຸດອອກຈາກຄວາມບາບ ມັນພຽງແຕເຮັດໃຫເຮົາຮູຄວາມບາບທອາສ ັຍຢູໃນຕົວເຮົາເທາ 
ນນ. ການຮູຈັກກັບພຣະບັນຍັດຂອງເຈາເປັນຜົນສະທອນອັນໃດກັບຊີວິດຂອງທານ?     ໂດຍປົກກະຕິແລວມະນຸດບ 
ສາມາດລະງັບຄວາມປາຖນາກັບຕັນຫາຂອງຕົນເອງໄດ,    ຄາຍຄືກັນກັບບອກບໃຫເດັກນອຍບໃຫເຂາໃກຂວດເຂາ 
ໜົມປັງ. ມືຂອງພວກເຮົາກ ໍຊອກຄນຫາຄວາມເລ ິກລັບຂອງຄວາມບາບ.  ທານອາຈານໂປໂລໄດໃຫຄວາມໝາຍຢາງ 
ໃດໃນຂຄວາມຂອງເພ ິ ່ນທວາຖືກແຍກອອກຈາກພຣະບັນຍັດຄວາມບາບແມນຄວາມຕາຍ?    ພຽງແຕເມອເວລາຢູຕ 
ໜາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາພວກເຂົາກ ໍຮູວາເຂົາມີຄວາມບາບຫລາຍປານໃດ.    ພວກເຮົາຄິດວາພວກເຮົາມີຊີວິດ 
ຢູຫາງຈາກພຣະບັນຍັດ.  ເມອພຣະເຈາເອົາເຮົາທົດສອບໃສກັບພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ພວກເຮົາຮູ້ໄດຢາງຄັກແນ
ວາພວກເຮົາບມີຄວາມດີແລະຄຸນສົມບັດຢູໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງເຈາ.    ບ ໍ ່ພຽງແຕ່ເທານນ, ປາສຈາກພຣະ 
ຄຣ ິດພວກເຮົາແມນຕົກຢູໃນຄວາມຕາຍຍ້ອນຄວາມບາບ. ທານຈະເຮັດແນວໃດເມອທານໄດຮູເຖ ິງຄວາມໜາຢານ 
ກົວຂອງຄວາມບາບເຂາມາໃນຊີວິດຂອງທານ? 
         ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາແມນມີຢູກອນ.ພຣະຄຣ ິດໄດສະລະພຣະອົງເປັນຄາໄຖແລະສະລະພຣະອົງເອງເປັນ 
ຜູປອງກັນພ ັຍ.    ທານອາຈານໂປໂລໄດເວາວາຄວາມບາບ ືຄວາມຕາຍໄດອາສ ັຍຢູໃນຊີວິດເຮົາ, ແລະດໍາເນີນຢູໃນ 
ເຮົາອີກດວຍ,  ແຕ່ພວກເຮົາບໄດເຂາໃຈຜົນຂອງຄວາມບາບ ືການລົງໂທດກອນທພວກເຮົາຈະມາຮູຈັກກັບພຣະບັນ 
ຍັດຂອງພຣະເຈາ.   ຄົນເຮົາຜູທຄິດວາພວກເຂົາສາມາດເຮັດໃຫພຣະເຈາຊອບພຣະທັຍໂດຍການຮັກສາພຣະບັນຍັດ 
ຂອງພຣະເຈາໃນເວລາອັນສນໆ  ືອີກບດົນພວກເຂົາກໍຈະພົບວາຜົນຂອງພຣະບັນຍັດນນແມນເຮັດໃຫຕາຍແນນອນ 
ເພາະເຂົາບສາມາດປະຕິບັດກັບຄວາມຕອງການຂອງພຣະບັນຍັດໄດ.   ເປັນຫຍັງຄົນສວນາຍພະຍາຍາມຊອກຫາ 
ຫົນທາງໄປສວັນດວຍຕົນເອງ.? 
          ພຽງແຕຮູ ືສັ ່ງສອນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາຈະບຊວຍແກໄຂ້ໃຫກັບມະນຸດທທໍາຊວໄດ.ພຣະບັນຍັດບມີອໍາ 
ນາດທຈະຍຸຕິຄວາມບາບ,    ທານອາຈານໂປໂລໄດເວາວາຄວາມບາບໄດອກລວງເຂົາ.   ນິສ ັຍບາບຂອງພວກເຮົາ 
ສາງໂອກາດນໍາເຮົາເຂາເຖ ິງຄວາມເຊອປະຕິບັດຕາມມາຕະຖານຂອງພຣະເຈາ.  ອັນທຈ ິງແລວ, ພວກເຮົາບສາມາດ 
ປະຕິບັດຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາໄດດວຍຕົນເອງ,     ໃຫຫັນໜາມາຫາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈາມີຄວາມໝາຍ 
ວາພວກເຮົາສາມາດສາລະພາບຄວາມຮູເທາບໍ່ເຖ ິງການ  ແຕວາພວກເຮົາຕອງຮັບຜິດຊອບກັບການແບກຫາມຄວາມ 
ບາບ. ມັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດໃນຊີວິດທານ? 
 

      2. ແມນຫຍັງຄືບັນຫາ: (ໂຣມ 7:12-13 ) 
           ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາບແມນບັນຫາ   ຄວາມບາບແມນບັນຫາເຮັດໃຫຄົນບາບເຮັດຕາມຄວາມປາຖນາ 
ຂອງເຂົາແລະກາຍເປັນກະບົດຕໍ່ສູ້ແລວກ ໍຕາຍ.     ພຣະຄັມພີຂອງພຣະເຈາໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖ ິງຄວາມຜິດແລະມີ 
ຄວາມຮູສ ຶກເປັນຄົນບາບ. ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈານນແມນບໍຣິສຸດ,  ພຣະຜູເປັນເຈາໄດຈັດຕງໄວເພອແຍກຄວາມ 
ບາບແລະມີໄວເພອຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈາ.  ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຂອງເຈາແມນບໍຣິສຸດແລະຍຸດຕິທັມ, ເປັນການດີ 
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ທສຸດ.ໃນຂຄວາມທວາ ບໍຣິສຸດ,  ພ ິພາກສາ,  ຄວາມດີ,  ນອກຈາກຄໍາເານແລວທານຍັງມີຄໍາເວາແນວໃດອີກແດທ 
ເວາກຽວກັບພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາ?   ດວຍເຫດຜົນອັນໃດຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈ ຶ ່ງຕົກເຂາໄປໃນຄວາມຕາຍ ເມອ
ພວກເຮົາຮັກສາພຣະບັນຍັດ, ພຣະບັນຍັດແມນດີບໍແມນບ?  ອາຈານໂປໂລໄດຕງຄໍາຖາມຄງທ ີສອງຂ ຶ ້ນເພອສະແດງ
ໃຫເຫັນເຫດຜົນທເປັນຕາຢາກຫົວວາບັນຫານນແມນມັນຢູທພຣະບັນຍັດແທນທຈະແມນຢູໃນຄວາມຕາຍ.   ຖາເປັນ
ດງນນແລວສ ິ ່ງທ່ີດີໄດນໍາຄວາມຕາຍມາສູເຮົາບໍ່?  ອາຈານໂປໂລຕອບໂດຍທັນທີທັນໃດໂລດວາແນນອນບແມນເຊນ
ນນດອກ, ທານອະທິບາຍຢາງແຈ ່ມແຈງວາເປັນເພາະການປະຕິເສດພຣະເຈາຂອງເຂົາເອງ.    ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ ຶ ່ງ 
ຖືກຫລອກໃຫຕວາກັບພຣະເຈາ? ເພາະຄວາມບາບຂອງເຮົາ ? 
 ແມນຫຍັງເປັນສ ິ ່ງທດີ ? ( ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາ ) ບໄດເປັນເຫດໃຫຄົນບາບຕາຍ ອັນທຈ ິງພຣະບັນຍັດ 
ໄດຊອຍໃຫເຮົາຮູຈັກຄວາມບາບທກ ໍ ່ໃຫເກີດຄວາມຕາຍໃນພວກເຮົາ.   ທານໂປໂລໄດເວົ້າເຖ ິງປະຊາຊົນຢ ິວຜູເຊອຖື 
ພຣະບັນຍັດວາອັນໃດແມນເສນທາງທໄດນໍາຄວາມສໍາເຣັດທຖືກຕອງກວາພຣະເຈາ.    ພຣະບັນຍັດແມນຄວາມເວາ 
ອັນສັດຈ ິງຂອງພຣະເຈາມີຄວາມໝາຍວານໍາຄວາມຈ ິງທຖືກຕອງມາໂດຍທາງພຣະຄຣ ິດ.  ພຣະບັນຍັດໄດຊໃຫເຫັນ 
ຢາງແນຊັດແລວວາ ຄວາມບາບ, ຣິດອໍານາດ, ແລະການລົງໂທດຮູໄດ້ແນນອນວາແມນກົດໝາຍຫາມຂອງພຣະເຈາ.   
ຄວາມບາບຂອງຄົນເຮົາໄດເຮັດໃຫພວກເຂົາຈົມຢູໃນຄວາມບາບຂອງເຂົາ   ອັນເປັນການທາທາຍພຣະຄ ໍາຂອງພຣະ 
ເຈາທ່ີນ ໍາເຂົາເຂາໄປສູ ່ຄວາມຕາຍ ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າສະແດງໃຫເຮົາເຫັນຄວາມເລ ິກຂອງຄວາມບາບ,  ເມອ
ເຮົາເຂາໃຈໃນພຣະຄ ໍາຂອງພຣະເຈາາຍຂ ຶ ້ ້ແລະເຮັດໃຫເຮົາເຂາໃກຊິດກັບພຣະເຈາາຍຂ ຶ ້ນ. ທານມີພຶດຕິການແນວ 
ໃດຕໍ່ການປ່ຽນແປງຄວາມບາບໃນຕົວທານ ? 
 ບັນຫາບແມນຢູໃນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາ,ແຕແມນຢູນໍາແຕ່ລະບຸກຄົນທກະທໍາຄວາມບາບ. ຄວາມບາບ 
ທຢູພາຍໃນຕົວເຮົາໄດເອົາສ ິ ່ງທດີໆມາລວງໃຫເຮົາເຮັດບາບ, ສົ່ງເສີມໃຫມະນຸດເຮົາທໍາບາບາຍຂ ຶ ້ນ. ປາສຈາກພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະເຈາພວກເຮົາບໍ ່ສາມາດຮູວາຄວາມບາບເປັນແນວໃດ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ.    ຄົນທັງ 
ຫລາຍຄິດວາສິ່ງເຫລົ່ານນບແມນຄວາມບາບ ພຽງແຕເປັນຄຸນຄ່າ, ການເບິ່ງ,  ືຄວາມຄິດເຫັນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.  ພຣະ 
ບັນຍັດຂອງພຣະເຈາສະແດງໃຫເຫັນຄວາມບາບ   ຄືການເປັນກະບົດຕສູກັບພຣະເຈາແລະມາຕະຖານຂອງພຣະອົງ. 
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາໄດເປີດເຜີຍໂສມໜາຂອງຄວາມບາບແລະຊີ ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນການຕໍ່ສູ້ກັບພຣະເຈາ. 
 

3.  ການຕໍ່ສູ້ດ້ານຈິດວິນຍານ  (ໂຣມ 7:14–25) 
  ເມອຄົນທັງຫລາຍມາເປັນຜູທ່ີເຊື່ອ, ເຂົາເຈ້ົາກໍເຂົ້າໄປສູ່ການຕສູ ຄືຄວາມຄິດໃໝ່ຈິດໃຈໃໝ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບທັມມະຊາດ 
ແຫ່ງຄວາມບາບຂອງເຂົາເຈ້ົາ(ເນອໜັງ) ກອນອນໝົດທານຈະມີທ ່າທີຢາງໃດເມອທານຮູສ ຶກວາຈິດວິນຍານຖືກຊັກນໍາ
ເຂາສູ ່ການຕໍ່ສູ້? ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາແມນເຣື່ອງຈິດວິນຍານ.  ເຖ ິງຢາງໃດກໍຕາມ,   ອາຈານໂປໂລໄດຍອມສາ 
ລະພາບວ່າທານແມນໄດຖືກສ ້າງຈາກເນ ຶ ້ອໜັງ,   ບແມນວ່າທ່ານໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດແບບມະນຸດທັມມະດາ,  ແຕທານມີ 
ຄວາມຮູສ ຶກວາທານຖືກມອບໄວຢູໃນອໍານາດຂອງຄວາມບາບ.  ຂຂັດແຍ ່ງຢາງນມີຢູນານແສນນານເທາກັບພວກເຮົາ 
ມີຊີວິດຢູໃນເນ ື ້ອກາຍນ.  ໃນຜູທມີຄວາມເຊອກ ໍອາດຈະສັງເກດບເຫັນການທຈິດວິນຍານໄດມີການຕສູຂັດຂືນບມີໃຜ 
ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ.   ທານໄດຊຸກເຊອງຄວາມຄິດຜິດ ືການທໍາຜິດໄວໃນໃຈຂອງທານບ?  ທານໄດນໍາມັນອອກ 

    ມາແຈງໃຫເພອນ ືໃຜຜູນ ຶ ່ງເພອເພ ິ ່ນຈະໄດອະທິຖານໃຫກັບທານ?     ດວຍເຫດໃດ,   ອາຈານໂປໂລໄດຍອມຮັບວາ 
ທານເອງກ ໍບເຂາໃຈໃນການກະທໍາຂອງທານ. ທານບໄດເຮັດຕາມສ ິ ່ງທ່ີທ່ານຢາກເຮັດ ແຕວາທານກັບໄປເຮັດສ ິ ່ງທ່ີບ 
ຢາກເຮັດ, ອາຈານໂປໂລບໄດໃຫກັບ ຄວາມຊວ.  ການປະຕິບັດຕົນທຂາດສ ິນທັມແຕຈິດວ ິນຍານຂອງທານກໍໄດຕສູ. 
ຍງພວກເຮົາຫຍັບເຂາໃກພຣະເຈາ ພວກເຮົາກໍຍງເຫັນຄວາມບາບາຍ.ເຫມ ືອນດງອາຈານໂປໂລໃນຊີວິດຂອງທານ 

     ໄດເຫັນຄວາມຜິດບາບທໜາກຽດຊັງຢູໃນນນແລະໃນຕົວຂອງທານກ ໍຍັງຢູຫາງໄກຈາກມາຕະຖານຂອງພຣະເຈາ. ຈົນ 
ກະທັ ້ງບັດນເຫັນວາດີຂ ຶ ້ນ. ອາຈານໂປໂລໄດສັງເກດວາຫລັກສໍາຄັນໃຫຍຂອງພຣະບັນຍັດແມນມີແຕສ ິ ່ງທດີໆ   ເພາະ 
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ມັນຊວຍໃຫພວກເຮົາເຫັນຄວາມຜິດທເຮົາເຮັດຂ ຶ ້ນຄວາມບາບອາສັຍຢູໃນຕົວທານ. ອາຈານໂປໂລເຂາໃຈວາໃນເນອ 
ກາຍຂອງທານບມີຫຍັງດີ  ທານປາຖນາເຮັດແຕສ ິ ່ງທດີໆແຕກັບໄປເຮັດໃນສ ິ ່ງທບດີ    ແທນທຈະເຮັດໃນສ ິ ່ງດີທທ່ານ 
ຕອງການທ່ານກັບໄປເຮັດສ ິ ່ງທຊວທທ່ານບຕອງການ.  ເຮັດແນວໃດຈະຮູໄດວາແນວຄິດກັບສິ່ງຈິດໃຈຂອງເຮົາໄດຮັບ 

     ການຊວຍເຕັມຂ ີດ. ໃນບົດຮຽນນມີຢູສາມເທອທອາຈານໂປໂລໄດຕວາ  ບັນຫາແມນຄວາມບາບທອາສັຍຢູເນອກາຍ 
ຂອງເຮົາ. ຕົວຂອງເຮົາ(ບາບແຕກໍາເນີດ)ແມນເປັນບັນຫາສໍາຄັນ (ມີອໍານາດ)  ເຖ ິງແມນວາເຮົາຈະເປັນຜູທເຊອ. ມັນ 
ຍັງມີສິດອໍານາດໃຫເຮົາເຮັດໃນທາງກົງກັນຂາມກັບສ ິ ່ງທເຮົາປາຖນາຢາກຈະເຮັດ.    ພາຍໃນຕົວຂອງອາຈານໂປໂລ 

    ເອງ ຊີວິດຈິດວິນຍານຂອງທານແມນອາສ ັຍຢູນໍາພຣະວ ິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.    ແມນມີຄວາມຊົມຊນຍ ິນດີໃນ 
ການຕິດພັນກັບພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາ.   ດງນນເຮົາຈ ິ ່ງເຫັນວາມີປາກົດການບາບທັມະຊາດຢາງນ ຶ ່ງຄືເມອໃດເຮົາ 
ຕງໃຈຈະເຮັດການດີຄວາມຊວກໍມາແທນທີ ່.  ຖາທານເປັນຜູທເຊອທານຕອງເຮັດແຕການດີແຕທານກໍຮູສ ຶກວາຍັງກັບ 
ໄປເຮັດໃນສ ິ ່ງທຊວຕາມຄວາມຕອງການຂອງເນອກາຍ.  ອາຈານໂປໂລໄດປຽບທຽບໃຫເຫັນກົດແຫງຈິດໃຈຂອງເຮົາ 

    ແລະກົດແຫງຄວາມຜິດບາບໄດອາສ ັຍຢູໃນຕົວຂອງເຮົາ.   ໂດຍທາງສວນເລ ິກຂອງຈິດໃຈເພ ິ ່ນກ ໍມີຄວາມປິຕິຍ ິນດີໃນ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາ. ແຕທານເຫັນກົດອີກຢາງນ ຶ ່ງພາຍໃນຕົວທານຊ ຶ ່ງຕໍ ່ສູກັບກົດແຫງຈິດໃຈແລະຜູກເຮົາໄວໃຕ 
ບັງຄັບກົດແຫງຄວາມບາບ.    ອາຈານໂປໂລໄດຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈາໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດທໄດເຮັດໃຫເຮົາໄດ 

    ຫລຸດພນຈາກຄວາມບາບ.(ຂ 25) 
 ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າພາຍໃນຄວາມທຸກເຂັນໃຈກໍຍັງມີທາງອອກຢູ່-ຄືອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.    ຕາມຂອບ
ເຂດທ່ີເຮົາຍອມຢູ່ໃຕ້ຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ພຣະອົງຈະເພີ້ມກໍາລັງໃຫ້ແກ່ເຮົາເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກັບການ 
ທົດລອງແລະຫລີກເວັ້ນຈາກບ້ວງແຮ້ວຂອງເນື້ອໜັງ. ການປະເຊີນກັບສະພາບການຢ່າງສັດຊື່ແລະກ້າຫານຈະນໍາເຮົາ 
ໄປສູ່ການຂອບພຣະຄຸນອັນຊົມຊື່ນຍິນດີແລະເປັນການຄໍ້າປະກັນເຖິງຊັຍຊະນະ.  
 

ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ 
        ກອນທພວກເຂົາຮູຈັກພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູທເຊອຄິດວາພວກເຂົາສາມາດຫຼົບຫລີກອອກຈາກການຫລອກຫລວງ 
ໄດ. ພວກເຂົາສວນຫລວງຫລາຍມີຄວາມຮູສ ຶກວາຕົນມີຄວາມລມເຫຼວໃນເມອພວກເຂົາເຈາຕິດພັນກັບຄວາມາບ.ຖາ
ແມນວາພວກເຮົາມີຄວາມທຸກໂສກເວທນາຕົນເອງດວບຄວາມບາບໃນຮາງກາຍນ.  ເໝືອນດັ ່ງອາຈານໂປໂລ ືຄຣິສ 
ຕຽນສວນຫລາຍ, ມີຈໍານວນຫ ຼາຍປານໃດໃນພວກທານແລະຂາພະເຈາທຈະຕສູເພອເຮັດໃຫດີຂ ຶ ້ນກວານ?  ນບແມນ
ຂາວດີ, ແຕຂາວທດີນນແມນໄດມາໂດຍທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ພວກເຮົາສາມາດພົບກັບຄວາມຫວັງ ມີອໍານາດແລະ
ຊ ັຍຊະນະ. ພວກເຮົາຄວນຕຽມພອມທຸກຢາງໃນສ ິ ່ງເ ົ ່ານເພາະມັນອາດຈະຕິດພັນຢູກັບຕົວພວກເຮົາໄປ,   ແຕວາຖາ
ຊີວິດແຕລະວັນຂອງພວກເຮົາມອບໃຫກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດແລວພວກເຮົາກ ໍຖືກປົກຄຸມດວຍພຣະຄຣິດແລວ. 

    ພວກເຮົາຈະກໍາຈັດຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາໃນອາທິດທນແນວໃດ ? 
    ພວກເຮົາຈໍາຕອງຮຽນພຣະຄ ໍາຂອງພຣະເຈາ ໃນແຕລະຂນຕອນເພອກໍາຈັດແນວຄິດທປະຕິເສດດດຶງ 

     ໃຫກາຍມາເປັນຄົນທເຊອຟັງແລະກຽມພອມຢູສເມີ. 
    ພວກເຮົາຕອງເຕືອນສະຕິພວກເຮົາເອງ ບັນຫາທມີຢູນໍາເຮົາແມນຄວາມບາບບແມນພຣະເຈາ. 
    ພວກເຮົານໍາຊີວິດຈິດວ ິນຍານຕສູເອົາຊ ັຍຊະນະຄວາມບາບດວຍໝົດຈິດໝົດໃຈແລະອອນວອນຕ 

     ພຣະເຢຊູຄຣິດໃຫຊວຍທານ. ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈາອົງເປັນເຈາຊີວິດຂອງທານໄດນໍາພາແຕລະ 
    ມລະວັນ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org   by  SS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 26 ຕຸລາ 2008 (10-26-2008) 

_____________________________________________________________ 

ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ        ພຣະວ ິນຍານບໍຣິສຸດສໍາຄັນຕ່ໍຊີວິດທີ່ບໍຣິສຸດ 
                         

ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ໂຣມ  8 : 5 – 17, 26 - 27 

 

ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດທານໄດຢາງໃດ ?     

    ບົດຮຽນນສາມາດຊວຍທານໃຊຊີວິດຢາງບໍຣິສຸດໄດໂດຍ ການເອົາໃຈໃສໃນສ ິ ່ງທເປັນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈາ 
ແທນທຈະມົວສຸມໃຈໃສໃນສ ິ ່ງຂອງທເປັນຄວາມປາດຖນາຂອງຕົນເອງ.  ມາເປັນການທຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະເຈາ 
ແລະມີຊີວິດຢູເພອພຣະອົງ. 
 
ບົດຮຽນນເວາກ່ຽວກັບຫຍັງ: 
    ທານອາຈານໂປໂລໄດພົບຄໍາຕອບຊີວິດຝາຍຈິດວ ິນຍານທມີການຕສູໃນການທໍາງານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນ 
ຊີວິດຂອງທານ,ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດນໍາພາຄວາມຄິດຄວາມຕງໃຈ,  ນํາພາທານໃຫດໍາລົງຊີວິດຢູໃນຄວາມ
ບໍຣິສຸດ 
ເຕືອນສະຕິທານໃຫດໍາລົງຢູແລະເປັນທຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະເຈາ,ແລະຊວຍເ ືອທານໃນຄໍາອ ້ອນວອນຂອງເພ ິ ່ນ. 
  

ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈ ິ ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ:  
     ທານ “ທອມ” ( Tom ) ໄດ້ຟັງດວຍຄວາມຕງອົກຕງໃຈຂະນະທ “ທານ ແຈ ໊ກ ”ໄດແບງປັນກຽວກັບເຣື່ອງພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດ. ທານ “ ແຈ ໊ກ ” ຈະເວາແນວໃດກ ໍຕາມ.  “ ທ່ານ  ທອມ ” ຮູສ ຶກຢານກົວແຕການສັບສົນ, ໃນຄວາມບາບ
າຍໆສ ິ ່ງໃນນ ິສັຍແລະມີຄວາມຮູສຶກຍອມແພທຈະເອົາຊະນະກັບມັນໄດ.“ທ່ານ ແຈ ໊ກ” ບໄດເປັນຜູທດີພອມທຸກຢາງ 
ແຕລາວເວາຢາງມີນໜັກກຽວກັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ໄດໃຫຄວາມສາມາດກັບລາວທຈະເອົາຊະນະບັນຫາຕາງໆ. 
“ ທານ ທອມ ” ໄດຮູເຖ ິງຄວາມຮູຄວາມສະຫລາດວາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແມນຢູໃນຊີວິດຂອງລາວ.     ແຕລາວບມີ 
ຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນຣິດອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຮິສຸດ,ທານມີຄວາມເຫັນພອມກັບ    “ທານທອມ ືທານແຈ ໊ກ” 
ດວຍເຫດຜົນໃດ ? ດງທານ ທອມ,ພວກເຮົາບສາມາດໃຊຊີວິດຄຣິສຕຽນຕາມໃຈຕົນເອງ. ຂາວດີແມນພຣະວ ິນຍານ
ບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຢູນໍາຜູທເຊອ, ໂດຍໄວວາງໃຈແລະຍອມຢູໃຕພຣະວ ິນຍານບໍຣິສຸດ.ພວກເຮົາສາມາດຮູທ
ຈະມີຄວາມຊົມຊນຍ ິນດີຂອງຄວາມບໍຣິສຸດ. ເຕັມໄປດວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 
 

1.ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈາປຽນຄວາມຄິດເຮົາ      ( ໂຣມ  8:5–9 ) 
       ບັນຫາຂອງ“ ທານ ທອມ ”ແລະພວກເຮົາ,ແມນກໍາລັງຄິດວາລາວສາມາດມີຊີວິດຢູໄດດວຍອາສ ັຍຕົນເອງ ດວຍ 
ເຫດໃດມີຄຣິສຕຽນາຍຄົນໄດພະຍາຍາມທຈະມີຊີວິດຢູໂດຍອາສັຍຕົນເອງ ?  ທານເດ,ອັຄສາວົກໂປໂລໄດເວາວາ 
ຖາເຮົາທັງາຍດໍາລົງຊີວິດຕາມຝາຍເນອໜັງ.  ໃນການຂຽນຂອງທານອາຈານໂປໂລໃນຄໍາເວາວາເນອໜັງ ຕາມປົກ 
ກະຕິແລວແມນເວາເຖ ິງໃນຈິດໃຈ.ແລະເປັນການສະແດງອອກຈາກພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈາ,ທານອາຈານໂປໂລໄດຈໍາ
ແນກບຸກຄົນທດໍາລົງຊີວິດຕາມແບບເນອໜັງຢາງມະນຸດທໍາມະດາ ຈາກພວກທດໍາເນີນຊີວິດຕາມແບບຝາຍພຣະວ ິນ 
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ຍານ  ທານໄດປຽບທຽບໃຫພວກເຂົາເຫັນວ່າສ ິ ່ງປັກໃຈຢູກັບເນອໜັງກ ໍຄືຄວາມຕາຍ  ແລະສ ິ ່ງທປັກໃຈຢູກັບພຣະວ ິນ  
ຍານກ ໍຄືຊີວິດແລະສັນຕິສຸກ.  ປົກກະຕິແລວຄົນຜູນ ຶ ່ງຈະປັກໃຈໃສ່ດານໃດດານນ ຶ ່ງມັນກສໍາແດງອອກໃຫເຫັນໃນການ 
ດໍາລົງຊີວິດຂອງລາວ.   ຜູທຕິດພັນຢູກັບໂລກກ ໍເປັນຂອງໂລກ, ຄົນບາບມີແຕ່ພໍໃຈຕຄວາມບາບຂອງເຂົາ ເຂົາບເຄີຍ 
ຄິດໃນສ ິ ່ງທເປັນຜົນສະທອນໃນຊີວິດຂອງເຂົາ. 
        ໃນທາງກົງກັນຂາມ ຜູທໃຊຊີວິດຝາຍວ ິນຍານກປັກຕາໃສ່ແຕສ ິ ່ງທເປັນຂອງຝ່າຍວ ິນຍານ.ຜູທບັງເກີດໃໝກ ໍເອົາ 
ໃຈໃສ່ອັນໃດເປັນນພຣະທັຍຂອງພຣະເຈາ.  ແມນສ ິ ່ງໃດທປົກຄຸມຈິດໃຈຂອງເຂົາ? ເຂົາກ ໍຈະທຸ້ມເທເວລາກັບກໍາລັງ 
ຂອງເຂົາເພອສ ິ ່ງເານນ.ເຂົາຈະຍອມຮັບໃຊຜູໃດ?  ຂ ຶ ້ນຢູກັບວາເຂົາແມນຜູໃດ?ເຂົາຢູຝາຍເນອໜັງ ືຝາຍວ ິນຍານ. 
ເຮົາວາງຈິດໃຈກັບສ ິ ່ງຂອງອັນໃດເຮົາກຈະໄດຮັບສ ິ ່ງນນ,ຄວາມຕາຍ ືຊີວິດແລະສັນຕິສຸກ.ຖາເຮົາໃສໃຈກັບຝາຍເນອ 
ໜັງກ ໍເປັນສັດຕູກັບພຣະເຈາ,  ຜູໃດທບມີພຣະເຢຊູຄຣິດເຂົາກ ໍຕສູກັບພຣະເຈາເໝືອນກັນ.   ຜູທຮັກໂລກ, ຄວາມຄິດ 
ຂອງເຂົາກໍແມນປົກຄຸມໂດຍຄວາມບາບ ເຂົາບສາມາດເປັນທພໍພຣະທັຍພຣະເຈາ, 
       ທານອາຈານໂປໂລໄດເວາອີກວາຄົນທເຫັນປໂຍດສວນຕົວກ ໍບໍຢູໃນກົດພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາ.  ໂດຍທາງ
ປົກກະຕິແລວແມນລາວເຮັດເພອລາວເອງແທນທລາວຈະຍອມຈໍານົນໃຫແກພຣະເຈາ.ລາວເຮັດເພອຊສຽງຂອງລາວ 
ແທນທລາວຈະເຮັດແທນພຣະເຈາຜູທມີຄວາມເຊອກ ໍມີແນວຄວາມຄິດທແຕກຕາງ   ເພາະມີພຣະວ ິນຍານຢູໃນເຂົາ, 
ເມອພວກເຂົາຕອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະຜູໂຜດ.ພຣະເຈາໄດໃຫພຣະວ ິນຍານບໍຣິສຸດຢູຖາມກາງພວກເຂົາ 
ຄຣິສຕຽນແມນຜູທມີພຣະວິນຍານ ນິສ ັຍໃຈຄໍກໍຈະອຽງໄປຫາພຣະເຈາ ກອນຈະຫາຕົວເຂົາເອງແລວກ ໍຫາຜູອນ ແລະ 
ກ ໍຫາຊີວິດທມີຄວາມແຕກຕາງເພາະວາອົງພຣະວ ິນຍານບໍຣິສຸດຊົງປຽນແປງອຸປະນິສັຍຂອງເຂົາ.ແລະກ ໍໃສໃຈຢູຝາຍ 
ວ ິນຍານກ ໍຈະມີຊີວິດແລະສັນຕິສຸກ.ຖາຜູໃດບມີພຣະວ ິນຍານຂອງພຣະຄຣິດແລວກ ໍບແມນຂອງພຣະຄຣິດ  ພຣະວ ິນ 
ຍານບໍຣິສຸດຈະນໍາໄປສູຄວາມລອດພນ.   ທານອາຈານໂປໂລໄດບອກວາບມີຄວາມແຕກຕາງກັບພຣະວ ິນຍານຂອງ
ພຣະເຈາແລະພຣະວ ິນຍານຂອງພຣະຄຣິດ.ທັງສາມພຣະພາກແມນເປັນອັນນ ຶ ່ງອັນດຽວກັນເຊນ : ພຣະບິດາ , ພຣະ 
ບຸດ , ແລະພຣະວ ິນຍານບໍຣິສຸດ. ທັງສາມມີຄວາມກົມກຽວກັນກັບຄວາມລອດພນແລະຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພວກເຮົາ 
. 

2.ພຣະວ ິນຍານຂອງພຣະເຈາເພີ້ມພລັງໃຫແ້ກ່ເຮົາ:  ( ໂຣມ ( 8:10-13 ) 
ພຣະວີນຍານບໍຣິສຸດກ ໍນໍາພາຜູທເຊອບໃຫຢູໃຕຄວາມບາບ.ເຂົາໃຊຊີວິດຢູໃຕຄວາມຊອບທັມ,ຂ ຶ ້ນຢູກັບການ 

ຊົງນໍາຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈາດວຍເຫດໃດ? ພວກເຮົາຍັງມີບັນຫາກັບຄວາມບາບອີກບ? ເຖ ິງວາພວກເຮົາພນ 
ແລວເນອກາຍຜູທເຊອກ ໍຈະຕອງຕາຍຢູຍ້ອນຄວາມບາບ.ເພາະພວກເຮົາເປັນຄົນບາບຮາງກາຍຂອງເຮົາຈ ິ ່ງຕາຍ. 
 ອາຈານໂປໂລຍັງເວາອີກວາຖາພຣະເຢຊູຄຣິດຢູໃນທານ.  ືວາພຣະຄຣິດຢູໃນເຈາແລວເພາະວາພຣະຄຣິດ 
ໄດທໍາງານຜານຊີວິດຂອງເຮົາດວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ,ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະໃຫມີຊີວິດດວຍຄວາມຊອບທັມເຖ ິງ 
ແມນວາຮາງກາຍຈະຕາຍດວຍຄວາມບາບ,    ຄວາມຊອບທັມນບແມນຄວາມດີຂອງມະນຸດແຕເປັນຄວາມຊອບທັມ
ຂອງພຣະຄຣິດ. ອາຈານໂປໂລໄດຢືນຍັນວາເຖ ິງແມນວາຜູທເຊອຈະຕອງຕາຍທາງຮາງກາຍ  ( ພຣະວ ິນຍານບໍຣິສຸດ
ຈະນໍາພາຊີວິດກັບຄືນ ) . 
 ແຕການສະຖິດຢູນໍາຂອງພຣະວ ິນຍານບໍຣິສຸດຈະນໍາເຂົາຄືນມີຊີວິດອີກ ຄໍາເວາຂອງອາຈານໂປໂລແມນສໍາ
ຄັນາຍ.   ພຣະວ ິນຍານບໍຣິສຸດທທໍາງານໃນຜູທເຊອແມນພຣະວ ິນຍານຂອງພຣະເຈາຜູຊ ຶ ່ງຊົງບັນດານໃຫພຣະເຢຊູ 
ຄຣິດເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ,ເ   ພາະສະນນພຣະອົງຜູຊົງເຮັດໃຫພຣະຄຣິດຊົງຄືນມາຈາກຕາຍຈະເຮັດໃຫຜູທເຊອມີຊີ 
ວິດແລະດ້ວຍຣິດອໍານາດອັນດຽວກັນ. 
 ດວຍຄໍາເວາມາຈາກຂາງເທ ິງນ    ອາຈານໂປໂລເຍືອງໃຫເຫັນວາຄຣິສຕຽນຄວນດໍາເນີນຊີວິດຢາງຖືກຕອງ
ທຸກໆວັນ.ເພອຈະໄດພຣະພອນຈາກພຣະວ ິນຍານບໍຣິສຸດ   ທານໄດໃຊຄໍາວາພນອງມີຄວາມໝາຍວາຜູທເຊອໃນອົງ 
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ພຣະຄຣິດ.ເພາະວາການທໍາງານຂອງພຣະວ ິນຍານຜູທເຊອບໄດຜູກມັດຢູໃນເນອກາຍຂອງເຂົາ ພວກເຮົາບໄດເປັນ 
ໜຝາຍເນອໜັງແຕເປັນໜຝາຍພຣະວ ິນຍານ   ເຈາທັງາຍດໍາເນີນຊີວິດຕາມຝ່າຍເນອໜັງພວກເຈ້ົາຄົງຈະຕາຍແຕ 
ຖາໂດຍຣິດພຣະວ ິນຍານ ພວກເຈາໄດທໍາລາຍການຂອງຝາຍເນອໜັງເສັຽເຈາຄົງຈະມີຊີວິດຢູ. 
 

3. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຢຶນຢັນວ່າເຮົາເປັນລູກຂອງພຣະອົງ:      ( ໂຣມ 8:14–17 ) 
ພຣະວ ິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈາໄດນໍາພາຜູທເຊອໄປເຖ ິງຄວາມບໍຣິສຸດແລະເສຣ ີພາບ  ເຫດວາທມີນິສັຍ 

ຢາງຂອຍຂາຊ ຶ ່ງນໍາເຖ ິງຄວາມຢານກົວແຕພວກເຈາໄດຮັບພຣະວ ິນຍານຜູຊົງໃຫເປັນບຸດຂອງພຣະເຈາ. ຄວາມຄິດທ 
ຄິດວາທຸກຄົນທເປັນລູກຂອງພຣະເຈານນເປັນຄວາມຄິດທຜິດ ທກາຍມາເປັນລູກຂອງພຣະເຈານນແມນໂດຍການບັງ 
ເກີດໃໝຂອງພວກເຮົາ ພຣະເຈາໄດຖອກເທພຣະພອນອັນໃຫຍຫລວງໃຫພວກເຮົາຄື:ຄວາມລອດພນ,ຜູຮັບມໍຣະດົກ
ແນນອນ, 
      ດວຍພຣະວ ິນຍານບໍຣິສຸດເຮັດໃຫພວກເຮົາເຂາໄປເຖິງຄອບຄົວຂອງພຣະເຈາແລະໃຫເຮົາທັງຫລາຍໄດ ້ເອີ້ນ 
ພຣະເຈາວາ:“ ອັບບາ”  ຄືພຣະບິດາ ພຣະວ ິນຍານບໍຣິສຸດໄດເຮັດໃຫລູກຂອງພຣະເຈາສາມາດຮອງພຣະບິດາເໝືອນ 
ກັບເດັດນອຍທຢູໃນອອນອົກຂອງພແມ. ຝາຍພຣະວ ິນຍານນນຊົງຮວມເປັນພະຍານກັບວິນຍານຂອງເຮົາທັງາຍວາ 
ພວກເຮົາເປັນບຸດຂອງພຣະເຈາ ພຣະອົງໄດເຮັດໃຫເຮົາເປັນຜູໄດຮັບມໍຣະດົກຂອງພຣະອົງພວກເຮົາບໍພຽງແຕໄດຮັບ 
ມໍຣະດົກຂອງພຣະອົງເທານນ ພວກເຮົາຍັງຊົມຊນຍ ິນດີນໍາໃນພຣະອົງອີກດວຍ ຄໍາວາຜູຮວມມໍຣະດົກກັບພຣະຄຮິດ 
ນນໝາຍຄວາມວາຜູທເຊອໄດກາຍມາເປັນຜູຮັບມໍຣະດົກຂອງພຣະເຈາ, ມີແຕຮວມກັບພຣະຄຣິດຈະໄດມໍຣະດົກອັນ 
ແທຈິງ. 
 ອາຈານໂປໂລໄດຫນູນໃຈພວກເຮົາທັງາຍວາຜູທໄດທົນທຸກທໍຣະມານດວຍກັນກັບພຣະອົງນນພວກເຮົາກໍຈະ 
ໄດຮັບສະງາຣາສີກັບພຣະອົງນນເໝືອນກັນ. 
 

4.ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊອຍເຮົາອະທິຖານ.  ( ໂຣມ 8:26-27 ) 
   ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດຊົງຊວຍເຮົາໃນການອະທິຖານໃນເມອພວກເຮົາອອນກໍາລັງແລະບຮູວາຈະອະທິຖານແບບ 
ໃດຕາມ ທໍາມະດາແລວ ຜູທເຊອຄວນຈະຮູວາຈະອະທິຖານແບບໃດ າຍເທອພວກເຮົາບຮູ  ແຕວາໃນທໍານອງດຽວ
ກັນ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດເຮັດໃຫຄໍາອາທິຖານຂອງເຮົາເກີດຜົນ ືເປັນໄປໄດຕາມພຣະຄ ໍາ. ດງນນການອະທິຖານ
ຂອງເຮົາຖາປາສຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດກໍຈະບເກີດຜົນ. 
 ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດບພຽງແຕຈະອະທິຖານນໍາເຮົາແລະຍັງອະທິຖານເພອພວກເຮົານໍາ ທານຊົງຊອຍຂໍແທນເຮົາ
ໂດຍການທບເວາຈັກຄໍາ.ພຣະວິນຍານອອນວອນຂໍເພອຄົນທເຊອທັງາຍຄາຍຄືກັບມະນຸດເຮົາທສະແດງເຖ ິງຄວາມ
ຫວງໃຍຝາຍຈິດໃຈ.ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຍັງສອດສອງຮູໃຈຂອງຜູອະທິຖານໂດຍບເວາອອກມາແມນແຕຄໍາດຽວ. ດງ 
ນນການອະທິຖານຈງບເປັນບັນຫາບວາຈະເປັນພາສາຊາດໃດ.? 
 ພຣະວິນຍານອອນວອນຂໍໃຫກັບທຸກໆຄົນ,ໃຊຄໍາເວາທວາພວກເຮົາ ອາຈານໂປໂລໄດຮວມເອົາທັງຕົວຂອງເພ ິ ່ນ 
ແລະທຸກໆຄົນທຕອງການອະທິຖານ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງຊາບໃນທຸກສງທເຮົາຕອງການ    ເມອພວກເຮົາບຮູຈະ
ອອນວອນອະທິຖານສໍາລັບສງທເຮົາຕອງການ, ພຣະເຈາຢງຮູ້ເຖ ິງຈິດໃຈຂອງເຮົາແລະຮູເຖ ິງຄວາມຄິດຂອງເຮົາ,  
    ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນໍາພາການອະທິຖານປາກົດຜົນເປັນຈິງ, ຄໍາອອນວອນຂອງຜູອອນວອນອະທິຖານຈະບັງ
ເກີດຜົນເປັນຈິງຈາກການຮູຈັກກັບພຣະເຈາຢາງແນໃຈ.   ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດສອນອັກຄະສາວົກໃນການອະທິຖານ 
ຕາມແບບຢາງຂອງພຣະອົງເອງ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແມນພຣະວິນຍານຂອງພຣະຄຣິດແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະ
ເຈາເຂາໃຈເຖິງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈາຢາງຖືກຕອງແນນນອນ.ຄໍາອະທິຖານຂອງເພ ິ ່ນກໍເປັນອັນນ ຶ ່ງອັນດຽວກັນກັບ 
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ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈາ. 
 ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດອອນວອນສະເພາະເຈາະຈົງ.     ພຣະອົງໄດອອນວອນເມອນັກທັມບັນດິດ.ນັກທັມບັນດິດບ
ແມນເປັນຄົນທບໍຣິສຸດ    ນັກທັມບາງຄົນທບມີຄວາມເຊອກໍບໄດຮັບຄວາມຊົມຊນຍີນດີຄວາມອອນວອນຂໍຂອງພຣະ 
ວິນຍານບໍຣິສຸດ.  ການຮູຈັກພຣະວິນບານຂອງພຣະເຈາ (ໂຣມ 8:26) ແມນເຮັດໃຫພຣະວິນຍານອອນວອນຂໍໃຫສໍາ 
ລັບເຮົາ, ທັງນໍາພາເຮົາໃຫເຂາໃກພຣະບັນລັງຂອງພຣະເຈາ. 
            
 
      ບົດຮຽນແຫງຊີວດິ 
 ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈາໄດສອນຜູທເຊອໃນາຍວິທີທາງແຕກຕາງກັບ.ແຕລະວິທີທາງລວນແຕມີ
ຄວາມສໍາຄັນຄື. 

1.    ພຣະວິນຍານໄດນໍາພາພວກເຮົາໃຫດໍາເນີນຊີວິດໃຫບໍຣິສຸດ ບດໍາເນີນຊີວິດຕາມຝາຍເນ ື ້ອໜັງ(ຂ14) 
2.    ພຣະອົງຊົງປຽນວິນຍານທມີນິສັຍຢາງຂອຍຂາແລະຢານກົວໃຫໄດຮັບຄວາມອິສຣະພາບທຈະມີຄວາມ 

ສໍາພັນອັນດີກັບພຣະອົງ.(ຂ15) 
3.    ພຣະເຈ້ົາໃຫເຮົາທັງາຍເອນພຣະອົງວ່າ “ ອັບບາ ” (ແປວາ ພຣະບິດາ)ສະແດງໃຫພວກເຮົາຮູວາພວກ

ເຮົາເປັນບຸດຂອງພຣະເຈາ(ຂ15-16). 
4.    ພຣະອົງໃຫເຮົາທັງາຍມີສວນຮັບມໍຣະກົດແລະກໍຮັບສະງາຣາສີກັບພຣະຄຣິດ(ຂ17) 
5.    ພຣະອົງຊວຍຊູເຮົາທັງາຍເມອພວກເຮົາອອນວອນແລະພຣະອົງຊົງຊວຍຂໍແທນພວກເຮົາ(ຂ26-27). 
•         ພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດໃຫຣິດອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈາປດກົດເດນໄດແນວໃດ ? 
•         ພວກເຮົາສາມາດຮວມກັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ນ ໍາພາເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຢູດວຍຄວາມຊອບທັມ. 
•         ພວກເຮົາສາມາດຍອມໃຫຣິດອໍານາດຂອງພຣະວ ິນຍານບໍຣິສຸດນໍາພາໃຫດໍາເນີນຊີວິດຕາມພຣະປະ 

ສົງຂອງພຣະເຈາ. 
•         ພວກເຮົາສາມາດຕອນຮັບເອົາວິນຍານທຊົງຮວມເປັນພະຍານກັບເຮົາວາພວກເຮົາເປັນບຸດຂອງພຣະ

ເຈາ. 
•         ພວກເຮົາສາມາດຮັບພຣະວິນຍານທຊວຍເຮົາໃນການອອນວອນ. 

      
 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org   by  LLBC 
 



 1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 2 ພຶສຈກິາ 2008 (11-2-2008) 

 
ພຮະເຢຊູເທົ່ານ້ັນທີ່ເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ໂຣມ 9:33-10:15 

 

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ 
     ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຮີບເຮັ່ງເພື່ອໄປບອກຄົນທັງຫລາຍວ່າ ຄວາມລອດພົ້ນມີຢູ່ໃນອົງພຣະເຢ 
ຊູຄຣິດເທ່ົານັ້ນ ແລະເພື່ອຊ່ອຍສົ່ງຄົນອອກໄປແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດກັບຄົນທັງຫລາຍທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນເຣື່ອງພຣະເຢຊູ 
 

ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າກ່ຽວກັບຫຍັງ  
     ໂປໂລຣຮູ້ວ່າຄົນທັງຫລາຍມີໃຈຮ້ອນຮົນໃນສາສນາ ແຕ່ຄວາມຮ້ອນຮົນດັ່ງກ່າວນັ້ນຍັງບໍ່ພຽງພໍເທ່ືອ.  ເຂົາເຈ້ົາຈໍາ 
ເປັນຕ້ອງເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ.  ແຕ່ກ່ອນທ່ີຄົນທັງຫລາຍຈະເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ  ບັນ 
ດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອຕ້ອງອອກໄປບອກເຂົາເຈ້ົາເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດນີ້. 
 

ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນ້ີຈຶ່ງສໍາຄັນ  
      ຄວາມລອດພົ້ນໄດ້ມາທາງຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເທ່ົານັ້ນ.     ບາງຄົນຄິດວ່າເຂົາຖ້າເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມ 
ຮ້ອນຮົນໃນສາສນາພຽງພໍເຂົາເຈ້ົາກໍຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະທັຍແລະພຣະອົງຈະຊົງຍອມຮັບ     ແຕ່ວ່າຄວາມ 
ຮ້ອນຮົນໃນສາສນາພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດຊ່ອຍເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ລອດພົ້ນໄດ້.  ໃນກໍຣະນີດຽວກັນຄຣິສ ຕຽນຫລາຍຄົນກໍ 
ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈເຊ່ັນນັ້ນ.  ສ່ວນຫລາຍບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອຈະບໍ່ມີຄວາມຮີບເຮັ່ງໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງພຣະ 
ເຢຊູ.   
     ໝູ່ບ້ານນຶ່ງໃນປະເທດອິນເດັຽຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເມືອງຫລາຍ ຈົນພະນັກງານເກັບພາສີໄປບໍ່ຮອດ.    ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າ 
ເທສນາເຣື່ອງພຣະເຢຊູຄຣິດຂ້າພະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາສັບສົນ.   ເຂົາເຈ້ົາບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງປະຖິ້ມ 
ພຣະທັງຫລາຍຂອງເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງຈະຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້. ແຕ່ເຖິງປານນັ້ນກໍມີຫລາຍຄົນໄດ້ປະຖິ້ມພຣະຕ່າງໆ 
 ຂອງເຊົາເຈ້ົາ.  ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈ່ຶງຮູ້ພາຍຫລັງວ່າ ຂ່າວເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສືບຕໍ່ແຜ່ ຂຍາຍຖ້າມກາງບັນດາຜູ້ທ່ີ 
ເຊື່ອໃໝ່ເຫລົ່ານີ້. 
     ຫລາຍຄົນໄດ້ຍິນຊື່ຂອງພຣະເຢຊູ ແຕ່ເຂົາເຈ້ົາບໍ່ຮູ້ແນ່ນອນວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນຢ່າງໃດ.  ຫລາຍຄົນຄິດ 
ວ່າຖ້າເປັນຄົນມີໃຈເມດຕາ ແລະເຄັ່ງໃນສາສນາເຂົາເຈ້ົາກໍຈະໄປເຖິງພຣະເຈ້ົາໄດ້.  ເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການຜູ້ທ່ີເຊື່ອ ເພື່ອ 
ຊ່ອຍເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ ໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດເທ່ົານັ້ນຈ່ຶງຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ. 
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
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1. ກ້ອນຫີນທ່ີໃຫ້ຕໍາສະດດຸ: ( ໂຣມ 9:33 ) 
 ຫລາຍຄົນເຊື່ອວ່າເຂົາເຈ້ົາສາມາດໄປເຖິງພຣະເຈົ້າໄດ້ດ້ວຍຄວາມພຍາຍາມຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ.    ແນ່ນອນ, 
ເຂົາເຈ້ົາມີເຫດຜົນວ່າ  ການເປັນຄົນດີ  ຊ່ອຍຄົນທ່ີມີໂອກາດນ້ອຍ   ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິຈກັມຕ່າງໆ ຂອງສາສນາ 
ເຂົາເຈ້ົາກໍຈະສາມາດໄປສວັນໄດ້.     ຄວາມຄິດເຣື່ອງພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຈະເຮ ັດໃຫ້ຄົນທ່ີເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົນເອງບໍ່ພໍໃຈ.  
ເຂົາເຈ້ົາບໍ່ສາມາດຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຄືການຕາຍແລະການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະອົງໂດຍ 
ທ່ີຕ້ອງຍອມຮັບວ່າຕົນເອງບົກພ່ອງແລະເປັນຄົນບາບ. 
 ຄົນຢິວໃນສມັຍອົງພຣະເຢຊູເຊື່ອກັນວ່າ ເພາະວ່າເຂົາເຈ້ົາແມ່ນຊົນຊາດທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກ ເຂົາ ເຈ້ົາພຽງ
ແຕ່ເຮັດຕາມພິທີທາງສາສນາເທົ່ານັ້ນ.   ໂປໂລໄດທ້້າທາຍການເຫັນແກ່ຕົວຂອງເຂົາເຈ້ົາໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຂົາເຫັນວ່າພຣະ 
ເຈ້ົາຊົງໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເປັນສີລາແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນ.   ພຣະເຈ້ົາຊົງຕັດວ່າ ເຮົາໄດ້ວາງ ຊ່ຶງຊີ້ໃຫ ້ເຫັນວ່າແຜນການ
ຊ່ອຍເຫລືອຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ວາງໄວແ້ລ້ວໄດ້ຫລາຍສັຕວັດກ່ອນທ່ີພຣະເຢຊູຈະມາເກີດ.  
 ໂປໂລໄດ້ຊ້ີໃຫ້ພວກຢິວເບິ່ງໃນພຣະທັມເອຊາຢາ 28:18 ແລະ 8:14.   ຂ່າວເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວໄວ້ 
ຢ່າງແນ່ນອນ ດ່ັງມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີ ໂດຍການຊົງບັນດົນໃຈຈາກພຣະເຈົ້າ.  ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນ 
ໄດ້ຫລາຍສັຕວັດຜ່ານມາແລ້ວ ເພິ່ນໄດ້ເຊີນໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມຊາດຂອງເພິ່ນຫລຽວເບິ່ງ!  ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ 
ວາງໄວຕ້ໍ່ໜ້າເຂົາເຈ້ົາ.  
 ພຣະເຈ້ົາຊົງວາງພຣະເມຊີອາໄວ້ທ່ີພູຊີໂອນ, ເພື່ອເປັນທ່ີອ້າງອີງແກ່ກຸງເຢລູຊາເລັມ. ພຣະເຈ້ົາຊົງ ວາງກ້ອນ
ຫີນໄວເ້ພື່ອໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຕໍາສະດຸດ.   ຄົນເຮ ັບເຣີຖືວ່າການນະມັສການຂອງເຂົາເຈ້ົາແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການງານ  
ທ່ີເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍ. ເຂົາເຈ້ົາບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຈໍາເປັນທ່ີຕ້ອງການໄມ້ກາງແຂນ.  ຜົນທ່ີຕາມມານັ້ນ
ແມ່ນຫລາຍຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 
 ຄໍາວ່າຫີນກ້ອນນ້ອຍແລະຫີນກ້ອນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ຄໍາສັບທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ທ່ານເອຊາຢາ   ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າປະ 
ຊາຊົນຂອງເພິ່ນຈະປະເຊີນກັບພຣະເມຊີອາ.  ຄໍາທໍາອິດໄດ້ເວົ້າເຖິງຫີນກ້ອນນ້ອຍຊຶ່ງສ່ວນຫລາຍແລ້ວພົບຢູ່ເທິງໜ້າ 
ດິນຕໍ່າທ່ີຄົນອາດເຕະສະດຸດ.  ພຣະເຢຊູຊົງເປັນເໝືອນກ້ອນຫີນທ່ີເຮັດໃຫ້ຄົນຢິວຕໍາສະດຸດ.   ຄໍາທີສອງໄດ້ເວົ້າເຖິງ
ຫີນກ້ອນໃຫຍ່ສໍາລັບວາງຮາກຖານ.  ອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນຮາກຖານໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ. ຫລາຍຄົນໄດ້ຊູນ
ສະດຸດຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະຄຣິດ.  ການຕາຍຢູ່ເທິງໄມ້ ກາງແຂນເປັນສິ່ງທ່ີໜ້າອັບອາຍ.  ບັນດາ 
ຜູ້ທ່ີບໍ່ເຊື່ອໄດ້ຕົກຫລຸມພາງເພື່ອໃຫ້ປະຕິເສດການຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ.   ທ່ານອາດຈະຕອບສນອງພຽງສອງທາງຕໍ່
ກ້ອນຫີນຂອງພຣະເຈົ້າຄືອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ທ່ານອາດຈະສ້າງຊີວິດໃນພຣະອົງ ຫລືບໍ່ກໍຕໍາສະດຸດໃນພຣະອົງແລະ
ປະຕິເສດທ່ີຈະເຊື່ອໃນພຣະອົງ. 
 ອີກປະການນຶ່ງ, ໃຜກໍຕາມທ່ີເຊື່ອໃນພຣະອົງ, ຈະບໍ່ລົ້ມລົງຫລືລົ້ມເຫລວ.   ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ອັບອາຍ   ຊ່ຶງໝາຍ 
ຄວາມວ່າຜູ້ທ່ີເຊື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊອບທັມໃນການພິພາກສາ.  ເຖິງແມ່ນວ່າບາງສິ່ງຈະບໍ່ດີສເມີໄປສໍາລັບບັນດາຜູ້ທີ
ເຊື່ອໃນຊີວິດນີ້,  ພວກເຮົາສາມາດສະບາຍໃຈໄດຕ້າມຄວາມຈິງທ່ີວ່າພວກເຮົາຈະບ່ໍຖືກເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍ
ເມື່ອພວກເຮົາຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າ. 
 
2. ກ່ຽວກັບຄວາມຮ້ອນຮົນ: (ໂຣມ 10:1-3) 
 ໂປໂລຮັກອ້າຍນ້ອງຂອງເພິ່ນຄືຄົນອິສຣາເອນທັງຫມົດ.  ຄວາມປາຖນາຂອງເພິ່ນນັ້ນແມ່ນຢາກໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາ 
ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ.  ພວກເຮົາຄວນສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ຄົນອື່ນດ້ວຍການອ້ອນວອນເປັນປະຈໍາບໍ່ຂາດ. ແຕ່
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການອ້ອນວອນຂອງໂປໂລແມ່ນເພື່ອຄວາມລອດພົ້ນຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ຄວາມຮູ້ ສຶກແລະຄວາມປາຖນາ
ຂອາຄຣິສຕຽນຄວນຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນທ່ີຫລົງເສັຽເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ.       ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມສາສນາ 
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ຕ່າງໆ ມີຄວາມຮ້ອນຮົນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງສໍາລັບພຣະເຈົ້າ.     ບັນຫານັ້ນແມ່ນ ການກະທໍາເຊັ່ນນັ້ນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຄວາມຮູ້.     ຄົນທັງຫລາຍອາດມີໃຈຮ້ອນຮົນໃນສາສນາປອມ   ດັ່ງນັ້ນຄວາມຮ້ອນຮົນຂອງເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງເປັນສິ່ງທ່ີໄຮ້ 
ປໂຍດ. ຄວາມຮ້ອນຮົນໃຈຂອງເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີວ່າພຣະເຢຊູເທ່ົານັ້ນທ່ີເປັນ
ທາງໄປສູ່ຄວາມລອດພົ້ນ.  
 ຄົນທັງຫລາຍອາດມີຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ສາສນາອື່ນໆ ແຕ່ເຂົາເຈ້ົາຜິດໄປແລ້ວ.   ບັນດາຄຣິສຕຽນທີ່ເຊື່ອໃນສາສ 
ນາແຕ່ລະຄົນກໍບໍ່ມີບັນຫາກັບພຣະເຈົ້າ  ”ເພາະວ່າເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມສັດຊື່ດີ”  ທ່ີຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈໃນຄວາມຜິດຂອງຕົນ. 
ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ນັບຖືແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີຊົງປະທານຄວາມຊອບທັມໃຫ້ໂດຍ ທາງອົງພຣະເຢຊູ.      ກຸນແຈຂອງ
ຄວາມຫມາຍໃນຖ້ອຍຄໍານີ້ແມ່ນຍອມຢູ່ໃຕ້ບັບຄັບ.  ຄົນທັງຫລາຍຢາກໄປເຖິງພຣະເຈົ້າດ້ວຍທາງຂອງຕົນເອງ ເພາະ
ເຂົາເຈ້ົາບໍ່ຢາກຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຂອງພຣະເຈົ້າ.  ເຂົາເຈ້ົາພຍາຍາມສ້າງຄວາມຊອບທັມດ້ວຍຕົນເອງ ແທນທ່ີຈະຍອມຕົວຢູ່
ໃຕ້ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຜ່ານທາງພຣະເຢຊູ. 
 
3. ພຣະເມຊີອາແຫ່ງຄວາມເຊື່ອ: ( ໂຣມ 10:4-13 ) 
 ຄວາມລອດພົ້ນແມ່ນໄດ້ມາທາງຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ.    ພວກຢິວເຊື່ອວ່າເຂົາເຈ້ົາສາມາດຫາຄວາມ 
ຊອບທັມໄດ້ຈາກບັນຍັດຂອງໂມເຊ.  ເຂົາເຈ້ົາບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ທ່ີຖືຕາມບັນຍັດກໍຕ້ອງເຮັດຕາມບັນຍັດ   ຊ່ຶງບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດ 
ຮັກສາໄດທຸ້ກຂໍ້.    ໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າ ພຣະຄຣິດເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ບັນຍັດສົມບູນ(ພຣະເຢຊູແມ່ນເປົ້າ  ໝາຍອັນສຸດທ້າຍ
ຂອງບັນຍັດ).  ບັນຍັດເປັນສິ່ງທ່ີຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າເຮົາເປັນຄົນບາບແລະຊີ້ບອກວ່າເຮົາຕ້ອງການພຣະເຢຊູ. ໂປໂລໄດ້
ກ່າວວ່າບັນດາຜູ້ທ່ີວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດຈະບໍ່ພຍາຍາມໃຊ້ບັນຍັດເປັນສິ່ງສ້າງຄວາມຊອບທັມໃຫ້ຕົນເອງເພາະວ່າ
ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ມາໂດຍຄວາມເຊື່ອທາງພຣະເຢຊູ ເທ່ົານັ້ນ.  ບາງຄົນຄິດວ່າຈະເຊື່ອໃນສິ່ງໃດກໍໄດ້ຂໍ
ແຕ່ໃຫ້ເຊື່ອແທ້, ແຕ່ວ່າສິ່ງທ່ີສໍາຄັນນັ້ນແມ່ນຢູ່ທ່ີວ່າເຮົາເຊື່ອໃນສິ່ງໃດຫລືໃນຜູ້ໃດ.   ການເຊື່ອແລະຍອມຮັບເອົາການ
ວາຍພຣະຊົນແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງ ພຣະເຢຊູນັ້ນມີຄວາມສໍາຄັນຈໍາເປັນຕໍ່ຄວາມລອດພົ້ນ.  
 ຢ່າໃຫ້ຄວາມຄິດຂຶ້ນຢູ່ກັບຫລັກທິສດີທ່ີກ່າວວ່າ   ”ໃຜຈະຂ້ຶນເມືອຟ້າ ຫລືຈະລົງໄປໃນເຫວເລິກ ເພ່ືອນໍາເອົາ 
ພຣະຄຣິດມາ.”   ໃຈຄວາມທີ່ສໍາຄັນນັ້ນແມ່ນຄວາມເຊື່ອທ່ີໂປໂລໄດ້ປະກາດແລະໃຫ້ສາຣະພາບ ດ້ວຍປາກວ່າພຣະ
ເຢຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.    ແຕ່ການລອດພົ້ນທາງຄວາມເຊື່ອບໍ່ແມ່ນເວົ້າແຕ່ປາກເທົ່າ ນັ້ນ ການສາຣະພາບແມ່ນ
ຕ້ອງອອກຈາກໃຈ; ທ່ ານຕ້ອງເຊື່ອວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງບັນດົນໃຫ້ພຣະອົງເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ.  ການສາຣະພາບຄວາມ
ເຊື່ອຈະຕ້ອງອອກຈາກໃຈ   ແລະຕ້ອງປະຕິດບັດຕໍ່ພຣະເຈ້ົານໍາ    ແລະຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  
ຄວາມເຊື່ອແບບນີ້ເທ່ົານັ້ນຈ່ຶງຈະໄດ້ມາຊຶ່ງຄວາມຊອບທັມ.   ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຄວາມພົ້ນໃຫ້ທຸກຄົນທ່ີສາຣະພາບ
ດ້ວຍປາກວ່າພຣະເຢຊູຊົງມີຊີວິດ, ຊົງຕາຍ, ແລະຊົງເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ.     ຖ້ອຍຄໍາສຸດທ້າຍໃນຂໍ້ພຣະຄັມພີແມ່ນ
ກ່າວເຖິງຄວາມລອດພົ້ນເປັນຂອງທຸກຄົນທ່ີໄດ້ 
ຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  
 ຄວາມພົ້ນທາງຄວາມເຊື່ອແມ່ນຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.     ເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຍອມຮັບ
ຄວາມຈິງແບບເຜີນໆໃນພຣະຄຣິດ ແຕ່ຕ້ອງຍອມຮັບເອົາພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າແລະເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງເຮົາ.  
ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຊື່ອແລະສາຣະພາບວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າລາວຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ.       ຄວາມພົ້ນທາງ
ຄວາມເຊື່ອມີໄວ້ສໍາລັບທຸກຄົນບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນຢິວຫລືຄົນກຣີກ.   ພຣະເຈ້ົາບໍ ່ໄດ້ແບ່ງແຍກວ່າເປັນເຊື້ອຊາດໃດ ພຣະ 
ອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງຄົນທັງປວງ.    ພຣະອົງຊົງເຕັມລ້ົນໄປດ້ວຍພຣະພອນຝ່າຍຈິດວິນຍານແລະຈະຊ່ອຍຄົນທັງ 
ຫລາຍທີ່ຮ້ອງອອກພຣະນາມພຣະອົງໃຫ້ລອດພົ້ນ. 
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4. ຄວາມສໍາຄັນໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ: ( ໂຣມ 10:14-15 ) 
 ຂ່າວປະເສີດບໍ່ໄດ້ອອກມາເອງຈາກພາຍໃນຊີວິດຂອງຄົນໃດຄົນນຶ່ງ ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງບອກກັບຄົນທັງຫລາຍ. 
ໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະກາດຂ່າວປະເສີດດ້ວຍຄໍາຖາມສີ່ຂໍ້ດັ່ງນີ້;   ນຶ່ງ, ກ່ອນທ່ີຄົນທັງຫລາຍຈະ
ຮ້ອງອອກພຣະນາມພຣະເຢຊູເພື່ອຄວາມພົ້ນ,  ເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງມີຄວາມເຊື່ອກ່ອນ.   ສອງ, ກ່ອນທ່ີເຂົາເຈ້ົາຈະມີຄວາມ 
ເຊື່ອ, ເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງໄດ້ຍິນກ່ອນ.    ສາມ, ກ່ອນເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ຍິນ, ຈະຕ້ອງມີການປະກາດ.   ສີ່, ກ່ອນຈະມີການປະ 
ກາດ, ຈະຕ້ອງມີຜູ້ຖືກສ່ົງອອກໄປ. 
 ຄົນທັງຫລາຍຈະບໍ່ໄດຮ້ັບຄວາມລອດພົ້ນ ຖ້າບໍ່ມີໃຜໄປບອກແລະບໍ່ໄດ້ຍິນເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ. ໂບດຈະຕ້ອງ
ສົ່ງຄົນອອກໄປບອກຄົນທັງຫລາຍເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ.     ເບິ່ງຜົນສະ 
ທ້ອນຈາກສີ່ຄໍາຖາມຂ້າງເທິງນັ້ນຖ້າປ່ຽນຄໍາເວົ້າໃນທາງກົງກັນຂ້າມຈະອອກມາດັ່ງນີ້;     ຖ້າບໍ່ມີຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານ 
ການປະກາດ, ກໍບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະປະກາດຂ່າວປະເສີດ. ຖ້າຜູ້ທ່ີເຊື່ອບໍ່ປະກາດຂ່າວປະເສີດ, ຄົນບາບທັງຫລາຍກໍບໍ່ໄດ້ຍິນ
ເຣື່ອງພຣະຄຣິດ.  ຖ້າຄົນບາບທັງຫລາຍບໍ່ໄດ້ຍິນເຮື່ອງຂ່າວປະເສີດ, ເຂົາເຈ້ົາກໍຈະບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ. ຖ້າຜູ້
ຫລົງເສັຽບໍ່ເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ,ເຂົາເຈ້ົາຈະບໍ່ຮ້ອງອອກພຣະນາມພຣະອົງ.    ຖ້າເຂົາເຈ້ົາບໍ່ຮ້ອງອອກພຣະນາມພຣະ 
ອົງ, ເຂົາເຈ້ົາກໍຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ. 
 ຖ້ອຍຄໍາທີ ່ວ່າໄດ້ຍິນແລະໄດ້ຟັງ ແມ່ນອີງໃສ່ການຍອມເຊື່ອຟັງບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຍິນຄໍາເວົ້າເທ່ົານັ້ນ.   ໃນຂໍ້ທີ 14  
ໄດ້ເວົ້າເຖິງໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ. 
 ການປະກາດຂ່າວປະເສີດແມ່ນສິດພິເສດແລະເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ທ່ີເຊື່ອທຸກຄົນ.      ພວກເຮົາບໍ່
ຄວນຢ້ານໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ.    ຕີນຂອງພວກທີ່ນໍາຂ່າວດີມາກໍງົດງາມປານໃດໜໍ ນີ້ແມ່ນຄໍາເວົ້າຂອງບັນ 
ດາຜູ້ທ່ີຕ້ອງການຄວາມລອດພົ້ນ. ພວກເຮົາຕ້ອງແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດດ້ວຍໃຈກ້າຫານໂດຍຕັ້ງຄວາມຫວັງໄວ້ວ່າ ຄົນ
ທັງຫລາຍຈະໄດ້ຍິນ, ໄດ້ເຊື່ອ, ໄດ້ຮ້ອງອອກພຣະນາມ, ແລະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ.    ຜູ້ທ່ີເຊື່ອຕ້ອງສົ່ງຄົນອອກໄປ 
ເພື່ອບອກຄົນທັງຫລາຍວ່າຄວາມລອດພົ້ນແມ່ນມີມາໂດຍທາງພຣະເຢຊູເທ່ົານັ້ນ. 
 

ບົດຮຽນຊີວິດ 
 ແມ່ນຫຍັງຈະເປັນສິ່ງທ່ີຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ປັບປຸງພັທນາຄວາມຮ້ອນຮົນໃຈທ່ີຈະອອກໄປບອກຄົນທັງຫລາຍ
ເຣື່ອງພຣະເຢຊູ?  

• ຍອມຮັບວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຫີນໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຕໍາສະດຸດ ເຂົາເຈ້ົາຈະບ່ໍພົບພຣະເຢຊູດ້ວຍຕົນເອງ ເວັ້ນ
ເສັຽແຕ່ວ່າມີຄົນອອກໄປບອກເຂົາເຈ້ົາ 

• ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຣະຫວ່າງຄວາມຮ້ອນຮົນໃຈກັບຄວາມເຊື່ອອັນແທ້ຈິງທ່ີອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນ       ຮາກຖານ 
• ຮູ້ເຣື່ອງຄວາມລອດພົ້ນທາງຄວາມເຊື່ອ-ເຊື່ອພຣະເຢຊູຈາກໃຈວ່າພຣະຄຣິດຊົງຕາຍແລະເປັນຄືນມາໃໝ່

ແລະຕັດສິນໃຈທ່ີຈະດໍາລົງຊີວິດເພື່ອພຣະອົງ 
• ຍອມຮັບໜ້າທ່ີຂອງເຮົາໃນແຜນການຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ-ເປັນຜູ້ນໍາຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງ

ອອກໄປ. 

 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org by PS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 9 ພຶສຈກິາ 2008 (11-9-2008) 

 
ຢາເຮັດຕາມຝ່າຍໂລກ ແຕໃຫມີການປຽນແປງ 

                           

ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ໂຮມ  12:1-18,14-21 

 

ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດທານໄດຢາງໃດ ?     

    ບົດຮຽນນໃຫກໍາລັງໃຈທານດໍາເນີນຊີວິດຄຮິສຕຽນໂດຍການອຸທິດຖວາຍຕົວທານໃຫກັບພຣະເຈາ.ມີຊີວິດຢູຢາງ 
ອອນນອມຖອມຕົວແລະທໍາຄວາມດີຕ່ໍໝົດທຸກໆຄົນທເປັນເພອນແລະເປັນສັດຕູ. 
 

ບົດຮຽນນເວາກ່ຽວກັບຫຍັງ: 
    ທານອາຈານໂປໂລໄດສອນວາດວຍຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈາຕຜູທເຊອທຸກຄົນ,   ພວກເຂົາຄວນມີການປຽນ 
ແປງເຂາໃນການຍອມຖວາຍຕົວ. ຖອມຕົວຕິດຕາມພຣະຄຣິດຜູຊົງທໍາຄວາມດີຕທຸກຄົນ.  
 

ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈ ຶ ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ:  
       ມີຜູໃຫຍາຍຄົນບໄດມີຄວາມຕິດພັນຢູກັບພຣະທັມຄໍາສອນຂອງອົງພຣະຜູເປັນເຈາ   ໃນການດໍາເນີນຊິວິດປະ 
ຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາ.  ພວກເຂົາມີຊີວິດແຕກຕາງາຍໃນທທໍາງານແລະຢູທໂບດ.  ໃນພວກເຂົາແລວລະບົບການດໍາ
ເນີນຊີວິດມີການປຽນແປງເມອເວລາວັນອາທິດກັບມາເປັນວັນຈັນ, ຂາດການຕິດພັນກັບພຣະເຈາແມນເປັນຄວາມຈ ິງ,  
ຄົງເປັນຢູຢາງນນແລະກ ໍເປັນອັນຕລາຍທສຸດ,      ບົດຮຽນນຈະຊວຍທານສາງຄວາມຜູກພັນກັບພຣະທັມຄໍາສອນໃຫ
ດໍາເນີນຊີວິດຕາມແບບແຜນຂອງທານໃນໂລກນ ໂດຍການຖວາຍຕົວທຖືກຕອງດວຍການຖອມຕົວແລະດວຍຄວາມ
ຮັກ. 
 ທາວເຈິກ ບມັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມແຕໃນທສຸດລາວກ ໍໄດຮັບໃບປະກາດສະນິຍະບັດ. ໃນເວລາລາວຍັງ 
ຮຽນຢູໃນຂນມັດທະຍົມນນລາວໄດໃຊກັນຊາແລະເາ,      ລາວບແມນເປັນຄົນທບດີແຕລາວບມີຄວາມໄຝຝັນແລະ
ຫລັກການດໍາເນີນຊີວິດທຖືກຕອງ.    ໃນຕອນຄວັນນ ຶ ່ງໃນເວລາກໍາລັງສ ຶກສາພຣະຄັມພີຢູ ລາວໄດຍ ິນສຽງຮຽກເອນ
ຂອງພຣະເຈາໃຫເຂາມາຮັບເອົາຄວາມລອດພນແລະເຂາໃນການຮັບໃຊ. 
 ໃນທຸກວັນນ ເຈີກເປັນສາມີທດີແລະເປັນພທດີ, ລາວຍັງເປັນຜູຊອຍສິດຍາພິບານຂອງພວກເຮົາ.  ໄດຮັບໃຊໃນ
ຄຣິສຕະຈັກເປັນເວລານານເຖ ິງ 18 ປີ.ລາວຈະປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນການຮຽນເອົາດອກເຕີດິກຣິໃນປີນ ແລະລາວກໍມີ
ແຜນການທຈະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ ເມອເວລາໃດທພຣະເຈາຊົງພໍພຣະທັຍ.   ແມນຫຍັງເກີດຂ ຶ ້ນກັບເຈິກ ? ພັນລະຍາຂອງ
ລາວໄດມີການປຽນແປງ   ໃນເວລາທລາວໄດຕັດສິນໃຈຖວາຍການດໍາເນີນຊີວິດຂອງລາວໃຫກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
ຂະນະທເຮົາສ ຶກສາບົດຮຽນນ.ເຮົາສາມາດເຫັນ ແມນອັນໃດເຂາມາພົວພັນໃນການດໍາເນີນຊີວິດອຸທິດຕົວຕພຣະເຈາ. 
 

      ສ ຶກສາພຣະຄັມພີ 
 
1.  ການຖວາຍຕົວ:    (ໂຣມ 12:1–2 ) 
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 ໃນຄໍາເວາ ຈງມີ ໄດສະແດງ ໂຣມ 12-16 ໄດບັນລະຍາຍເຖ ິງຜົນ  ທາງການປະຕິບັດນນຄວນມີ ຄວາມປາ 
ກົດແຈງໃນຊີວິດຂອງບຸກຄົນນນໃນພນຖານຂອງຄວາມແນນອນໃຈໃນປັດຈຸບັນ.   ໂຣມ 1-11 ໃນຂທີນ ຶ ່ງເຖ ິງຂທີສິບ
ເອັດແມນໄດອະທິບາຍຢາງລະອຽດຂອງໜາທຮັບຄວາມພນເປັນທສໍາເຣັດທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.    ໃນຂຄວາມນນ 
ທານໂປໂລໄດອະທິບາຍເຖ ິງຄວາມຕອງການຂອງພວກເຮົາໃນການທົດແທນຈາກຄວາມບາບແລະຄວາມປອດພັຍທ
ຈັດຫາໃຫໂດຍການກະທໍາຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດທມີເປັນຕົວຢາງໃນຈົດໝາຍາຍໆສະບັບຂອງທານໂປໂລໃນພາກ
ທີນ ຶ ່ງຂອງໜັງສືໂຣມແມນໄດອະທິບາຍເຖ ິງ ັກນິຍົມຂອງຄຣິສຕຽນ ແລະພາກທີສອງແມນອະທິບາຍເຖ ິງ ັກນິຍົມທມີ 
ການປຽນແປງການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ.  
 ທານໂປໂລໄດຊັກຊວນໃຫຜູອານຂອງເພ ິ ່ນອຸທິດຖວາຍຕົວໃຫກັບພຣະເຈາ.       ຄໍາວາອຸດທິດຖວາຍຕົວມີ
ຄວາມໝາຍວາເອົາໃຈໃສຕພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈາໃຫແໜນແກນ,   ຍ ິນຍອມ,  ອຸທິດຕົນ,  ປະກອບສ່ວນ,   ແລະ
ເສັຽສະລະແມນມີຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວາ ອຸທິດຕົນ. ພນຖານຂອງການຮຽກເອນໃຫມີຊີວິດອຸທິດຖວາຍຕົວແມນພຣະ
ເມດຕາຂອງພຣະເຈາ   ພາສາກຣ ີກທແປຄວາມຂອງຄໍາວາ ເມດຕາແມນຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ືຄວາມສົງສານໃນ
ການຈັດຫາຄວາມປອດພັຍຂອງເຮົາ. ພຣະເຈາໄດມີຄວາມເມດຕາສົງສານໃຫກັບພວກເຮົາແລະມອບເປັນຂອງພຣະ 
ຣາຊທານທີ່ພວກເຮົາບສົມຄວນໄດຮັບ. ພວກເຮົາມີຄວາມພນດວຍຄວາມເມດຕາສົງສານ ໃນເບ ື ້ອງຕນຂອງການດໍາ
ເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ.       ພວກເຮົາເຮັດາຍສ ິ ່ງອອກຈາກຄວາມຮູສຶກສໍານຶກຮັບຜິດຊອບໃນໜາທ ແຕອອກມາຈາກ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທມີຄວາມກະຕັນຍູຕພຣະເຈາ,  ການກະຕັນຍູຕພຣະເຈາໂດຍສະເພາະຄວາມຍ ິ ່ງໃຫຍໃນຄວາມ
ເມດຕາກໍຄວນຈະພໍພຽງທຈູງໃຈເຮົາໃຫມີຊີວິດຢູດວຍການອຸທິດຖວາຍຕົວໃຫກັບພຣະເຈາ.     ການໃຊຊີວິດທອຸທິດ
ຖວາຍຕົວແມນຮວມທັງຮາງກາຍ,  ຈິດໃຈ,  ແລະຈິດວິນຍານ.    ພວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດຢູໃນເວລາທີ ່ມີາຍໆຄົນຕອງ 
ການໃຊຊີວິດຢູຢາງສະດວກສະບາຍ.  ພວກເຮົາແມນເຄີຍເວາຢູສເມີວາເທາທຄົນພວກນນມີຄວາມສາມາດໃນວຽກ
ງານຂອງເຂົາ ມັນດີແລວບໄດເຮັດຫຍັງແຕກຕາງກັບພວກເຂົາໃຊຊີວິດໃນສວນບຸກຄົນ.  ຢາງໃດກ ໍຕາມ, ທານໂປໂລ
ໄດເວາວາມັນເປັນພຽງແຕເຫດຜົນວາໃນຂະນະທເຮົາຍອມເສັຽສະລະການດໍາລົງຊີວິດຢູທັງໝົດຂອງເຮົາໃຫກັບພຣະ
ເຈາ ເມອພວກເຮົາມອບຊີວິດໃຫກັບພຣະເຈາ ພວກເຮົາກ ໍມອບໃຫພຣະອົງນໍາພາຊີວິດຂອງເຮົາ ແລະດໍາເນີນຊີວິດທ
ບໍຣິສຸດແມນການປະຕິບັດຂອງການຮັບໃຊແລະນະມັສການແມນເປັນການເພິ່ງພໍໃຈຂອງພຣະເຈາ. 
 ໂປໂລໄດຕັກເຕືອນຜູອານຂອງເພ ິ ່ນບໃຫດໍາເນີນຕາມຍຸກນ. ຄໍາເວາຍຸກນ ອາງເຖ ິງວັດທະນະທັມແລະຮວມ 
ກັບຈິດໃຈຂອງຄົນທບຮູຈັກກັບພຣະຄຣິດ. ສະເພາະຜູທຕິດຕາມພຣະຄຣິດພວກເຮົາແມນຖືກກົດດັນໃຫເຂາສວນໃນ 
ການປະຕິບັດທຸກສ ິ ່ງຂອງໂລກແລະເຮັດຕາມຄວາມປາດຖນາຂອງເຂົາ.  ແທນທຈະກະທໍາຕາມ,ຄຣິສຕຽນຈໍາຕອງມີ
ການປຽນແປງໂດຍການປະຕິຮູບເອົາແຕສ ິ ່ງໃຫມເຂາໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ. 
 ເຮັດແນວໃດ ຈ ິ ່ງຈະມີຄວາມສາມາດພຽງພໍທຈະເລືອກລະຫວາງເສນທາງໂລກແລະເສນທາງຂອງພຣະເຈາ? 
ສະຕິປັນຍາທເຮັດໃຫຮູຈັກທຈະເລືອກແມນມາຈາກຈິດໃຈທມີການຍອມຮັບການປ່ຽນແປງໂດຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະ 
ວິນຍານບໍຣິສຸດ.  ການສືກສາພຣະຄັມພີ,   ການອະທິຖານ,   ການນະມັສການແລະການເຂົາປະກອບສວນກັບຜູທມີ
ຄວາມເຊອໃນການຮັບໃຊພຣະເຈາຕລອດທັງຄຣິສຕະຈັກຂອງລາວແມນການກັບໃຈໃຫມເປັນ ັກພນຖານທສໍາຄັນ 
 ບຸກຄົນໃດທມີການປຽນແປງໃນຊີວິດສາມາດຍອມຮັບພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈາ.   ຫລາຍກວາການມະຫັສ 
ຈັນແລະກໍຢາກທຈະຄນພົບ.  ພຣະເຈາຕອງການໃຫພວກເຮົາຮູຄວາມສົມບູນຂອງພຣະອົງຈະມີໄວສໍາລັບຊີວິດຂອງ
ພວກເຮົາ. ຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງແມນຄນພົບດວຍການມີຊີວິດຢູ ແລະອຸທິດຖວາຍຕົວ. 
 

2. ຢູດວຍການຖອມຕົວເປັນທສໍາຄັນ: (ໂຣມ 12:3-8)  
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 ກອນຫນາການປຽນແປງຂອງໂປໂລ,   ທານແມນຜູນງທມີອ ິດທິພົນພໍສົມຄວນແລະກ ໍເປັນບຸກຄົນສໍາຄັນໃນ
ສາສນາຂອງຄົນຢິວ. ທານມາຈາກຄອບຄົວທມີຖານະດີ ໄດ ້ຮັບການສ ຶກສາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເປັນລູກສິດຂອງທານ 
ອາຈານຜູນງທມີຊສຽງ,  ຄາມາຣິເອັນ ທານຢູພັກຟາຣິຊາຍ    ແລະມີຄວາມເຄງຄັດໃນການສັດທາໃນພຣະເຈາແລະ
ຄວາມຖູກຕອງ.ໂ ປໂລມີຄວາມພູມໃຈໃນຕົວຂອງທານເອງ.   ເມອໂປໂລໄດມາພົບກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ,  ທານຈງ 
ໄດພົບວາທ ່ານແມນໃຜແລະພຣະເຢຊູຄຣິດແມນຜູໃດ. ຈາກນນໂປໂລກ ໍບເໝືອນເກາ ທານຮູວາການປ ່ຽນແປງໃນຕົວ
ທານນນແມນເກີດມາຈາກການທໍາງານຂອງພຣະເຈາໃນຕົວຂອງເພ ິ ່ນ.  ບົນພນຖານແຫງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈາທານ
ໄດສນັບສໜູນໃຫຜູອານຂອງເພ ິ ່ນໄດເຫັນທາດແທຂອງຕົວເອງ ພວກເຂົາກ ໍຮູທຈະວາງຕົວແບບໃດ ເມອຢູຕໜາພຣະ 
ພັກຂອງພຣະເຈາແລະຕໜາຄົນອນໆ. 
 ຖາເຮົາຫວນຄິດເບງນັກການເມືອງ,   ດາຣາໜັງ, ບຸກຄົນສໍາຄັນແລະນັກທຸຣະກິດທໂດງດັງກ ໍມັກຈະເບງຕົວ
ເອງແລະວາງຄຸນຄາລາຄາຂອງຕົວເອງໄວສູງເກີນໄປ.   ແຕຜູທເຊອບເປັນດງນນຊີວິດເຂົາແມນຮູຈັກຖອມຕົວເບງຄື
ເຂົາຮູຈັກຈັດວາງຕົວໃຫເໝາະສົມຕາມຄວາມເຊອ.  ໂປໂລໄດຕິດຕາມຄໍາເຕືອນຂອງເພິ່ນ.ຢາຄິດຖືກຕົວເກີນທຕົນ
ຄວນຈະຄິດນນແຕຈງຄິດໃຫພໍສົມກັບຂນາດແຫງຄວາມເຊອທພຣະເຈາໄດຊົງໂຜດປະທານໃຫແກທຸກຄົນເພາະວາ
ໃນຮາງກາຍອັນດຽວນນເຮົາມີອະວັຍະວະຫລາຍຢາງ    ແລະອະວັຍະວະເານນບມີໜາທຢາງດຽວກັນແລະທໍາງານ
ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈາ.  
 ໃນຂ 6-8 ໂປໂລກ່າວເຖ ິງເຮອງຂອງພຣະຣາຊທານທາງຝາຍຈິດວິນຍານ. ນແມນຂອງພຣະຣາຊທານພ ິເສດ 
ທເຮົາໄດຮັບຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈາ ເພອໃຫເຮົານໍາໃຊຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. ນບແມນໝົດທຸກຢາງ 
1 ໂກຣິນໂທ 12ແລະເອເຟໂຊ 14 ໄດກາວເຖ ິງຂອງພຣະຣາຊທານອນໆອີກ. ແລະບແມນໝົດທຸກຄົນຈະໄດຮັບຂອງ
ພຣະຣາຊທານຢາງດຽວກັນ    ແຕທຸກຄົນຈະໄດຮັບແລະບາງຄົນກໍຈະຮັບຫລາຍແລະບາງຄົນກ ໍຈະໄດຮັບໜອຍຕາມ
ຂນາດຂອງຄວາມເຊອ ເພອເສີມສາງໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.   ເນອງຈາກຄວາມສາມາດນແມນຂອງພຣະຣາຊ 
ທານມາຈາກພຣະເຈາ ເພອບໃຫ ້ຜູໃດຜູນງນໍາໄປໂອ ້ອອດແຕສົມຄວນຈະໃຊໃຫເກີດປໂຍດແກສວນລວມໂດຍການ
ຂອບພຣະຄຸນ. 
 

3.  ຈງເຮັດດີກັບທຸກຄົນ:    (ໂຣມ 12:14–21) 
 ໃນຂ 9 – 21 ແມນເປັນພນຖານຂອງການປະຕິບັດຂອງຜູທເຊອ ທຄວນຈະປະຕິບັດຕຄົນອນ. ( ຜູທເຊອ ແລະຜູ
ທບເຊອ ) ເມອເຮົາຄິດຫວນຄືນເຖ ິງການຖືກຮຽກເອນໃຫມີຊີວິດທມີການປຽນແປງ. ຜູທມີຄວາມເຊອແມນເຮັດກັບຜູ
ທຂົ ່ມເຫັງເຂົາເໝືອນກັບເຂົາເຮັດກັບທຸກຄົນທວໄປ.  ອວຍພອນແກຜູທຂົມເຫັງພວກເຮົາແມນອອນວອນເພອຜູທຂົມ
ເຫັງເຂົາແລະອອນວອນຕພຣະເຈາເພອພຣະເຈົ້າຈະໄດທໍາງານໃນຊີວິດຂອງເຂົາ. ພວກເຮົາກ ໍມີຄວາມປາດຖນາຢາກ
ຈະເຫັນຄວາມປຽນແປງໃນຊີວິດຂອງເຂົາ.   ພວກເຮົາອອນວອນເພອຜູປອຍດາຂົ ່ມເຫັງພວກເຮົາ, ຜູອານກໍແມນຖືກ
ຊັກຊວນໃຫມີຄວາມຊົມຊນຍ ິນດີກັບຜູທມີຄວາມຊົມຊນຍ ິນດີ,   ຈງຮອງໃຫກັບຜູທຮອງໃຫ ໝົດທຸກຄົນໃນພວກເຮົາ
ໂດຍປົກກະຕິແລວກ ໍມີຄວາມເຕັມໃຈທຈະແບງປັນເອົາຄວາມໂສກເສາຈາກຜູທໄດຮັບຄວາມໂສກເສາ.     ພວກເຮົາ
ແມນມີຄວາມອອນໃຈຕຄວາມຮູສ ຶກຂອງຜູອນາຍກວ ່າຕົນເອງ.                                                                                             
ຄວາມເອົາໃຈໃສຂອງພວກເຮົາແມນຢູທຜູອນບແມນຕົວເຮົາ.   ຄໍາເຕືອນໃນຂ 3 ກ ໍປາກົດເຫັນອີກໃນຂ 15 ແລະ 16 
ວາເຮົາບສົມຄວນທຈະຄິດແຕເຫັນຕົວເຮົາເອງແຕໃຫຄິດເຖ ິງຄົນອນ. ໃຫປະຕິບັດຕຄົນອນດວຍຄວາມຊສັດແລະໃຫ 
ການນັບຖືແກເຂົາ. 
 ອີກຢາງນ ຶ ່ງເຮົາມັກຈະໄດຍ ິນ    “ ຊີວິດນບຍຸດຕິທັມ ”   ປົກກະຕິແລວ,ພວກເຂົາໝາຍເຖີງການຜິດພາດຂອງເຂົາ  
ແຕພວກເຂົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໄດາຍປານໃດຕຄວາມຜິດພາດນນ.      ພຣະຄັມພີໄດລະບຸໄວວາພວກເຮົາຄວນ
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ປ ່ອຍວາງທຸກສ ິ ່ງໄວກັບພຣະເຈາ. ໃຫເຮົາມີຄວາມເມດຕາສົງສານແລະຄວາມຖືກຕອງຕຜູທຂົ ່ມເຫັງເຮົາ ຖາດງນນມັນ
ກ ໍເໝືອນກອງຖານໄຟແດງໃສໄວເທິງຫົວເຂົາ. ທເຮັດດງນບແມນເປັນອັນຕະລາຍຕເຂົາແຕເປັນການເຮັດໃຫເຂົາເຫັນ
ຄວາມສະວາງ ືການຜິດພາດຂອງເຂົາ.  ການທໍາດງນກ ໍເປັນເຫດໃຫເຂົາເກີດມີການກັບໃຈໃຫມຮູທຈະປະນີປະນອມ
ແລະເປັນເພອນແທ. 
 ໃນທສຸດບຸກຄົນທມີການປຽນແປງໃນຊີວິດໂດຍແມນພຣະເຈານໍາພາກ ໍຈະເຮັດການດີຕອບແທນການຊວ. ຊ ັຍຊະ 
ນະທຈະມາສູ່ການປຽນແປງຊີວິດໃໝກ ໍແມນຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູທສະຖິດຢູນໍາຊີວິດຂອງບຸກຄົນທມີຄວາມເຊອ.  
 

      ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ 
  
 ຄຣິສຕຽນທເຂັມແຂງທຸກຄົນ, ຂາພະເຈາຮູວາພວກເພ ິ ່ນມີຄວາມສາມັກຄີຮວມກັນກັບຜູທເຊອ      ເຂົາໃຊຊີວິດ
ດວຍການເຊອຟັງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.    ໃນແຕລະຄົນເຂົາມີຄວາມຮູສືກໃນການຕັດສ ິນໃຈວາພວກເຂົາຈະບມີຄວາມ 
ຍົກເວນໃດໆ. ບມີຄວາມຕລອງໃດໆ ແລະມີເຫດຜົນຂອງຄວາມຮູໃນການເຊອຟັງພຣະຄຣິດ ພວກເຂົາມີຄວາມເຂາ
ໃຈໃນແນວທາງການປະຕິບັດຕຄົນອນແລະດໍາລົງຊີວິດທເປັນພໍພຣະທັຍຂອງພຣະຄຣິດ.   ໃນຊີວິດເຂົາມີການຖອມ 
ຕົວ, ຄວາມອ ີ ່ດູສົງສານ, ຄວາມເມດຕາ  ແລະການປະຕິບັດຕຜູອນ. 
 

    ໃນບົດຮຽນນທານອາດສາມາດນໍາໃຊໃຫເກີດຜົນໄດ. 
•         ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈາສໍາລັບຄວາມປອດພັຍຂອງທານ. 
•         ອຸທິດຖວາຍຕົວຂອງທານໃຫກັບພຣະເຈາ. 
•         ເລມໃຫມີການປຽນແປງໃນຊີວິດໂດຍການສ ຶກສາພຣະຄັມພີແລະຕ ຶກຕອງເອົາ. 
•         ຮຽນຮູທຈະຖອມຕົວ 
•         ນໍາໃຊຂອງພຣະຣາຊທານເຂາໃນການຮັບໃຊພຣະເຈາໂດຍຜ່ານທາງຄຣິສຕະຈັກຂອງທານ. 
•         ໃຫຄວາມເມດຕາຕທຸກຄົນຮວມທັງຜູທຊອບຂົ ່ມເຫັງເຮົາ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org by LLBC 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 16 ພຶສຈກິາ 2008 (11-16-2008) 

 
ໜາທສຳຄັນຂອງຄຣິສຕຽນ 

                           

ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ໂຣມ  13:1-14 

 

ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດທານໄດຢາງໃດ ?     

 ບົດຮຽນນແມນຈະທາທາຍທານໃຫຝຶກຜົນການປະຕິບັດຕາມຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດດວຍການຍອມຢູໃຕ 
ບັງຄັບຂອງຜູມີອຳນາດປົກຄອງ.    ແລະຮັກເພອນບານພອມທັງການີກລຽງຈາກການກະທຳທບເປັນຜົນດີແກເພອນ
ບານດວຍການຍອມມອບທຸກຢາງໄວກັບອົງພຣະຄຣິດ. 
 

ບົດຮຽນນເວາກ່ຽວກັບຫຍັງ: 
     ບົດຮຽນນໃຫປັກໃຈເບງສອນຂອງໂປໂລ ເຖິງການປະຕິບັດຂບັນຍັດຢາງຄົບຖວນ ຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈາ - 
ໂດຍການຍອມຢູໃຕອຳນາດຂອງຜູປົກຄອງ,ຮັກເພອນບານແລະປະຕິບັດຕົວດວຍພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 

ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈງມີຄວາມສຳຄັນ:  
    ມີຄົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍໃຊຊີວິດຕາມຄວາມປາດຖນາຂອງຕົວເອງ,ເຂົາບໃສໃຈນຳສງໃດ,ປັດຕິເສດ ືປອຍໄປ
ຕາມແນວຄວາມຄິດຂອງເຂົາ.   ເຂົາຊອກຫາຊອງທາງທຈະບຍອມຢູໃຕອຳນາດການປົກຄອງ,ເຂົາບສາມາດຈະເຮັດ 
ໄດທັງບເປັນຜົນດີໃຫກັບເຂົາອີກ.  ບົດຮຽນນຈະທາທາຍເຮົາ,  “ ຈະກະທຳຕາມທາງຂອງເຮົາືບມີທາງ ”  ມັນຈະໄດ
ເປັນທພໍໃຈຂອງຜູມີອຳນາດເພາະຜູປົກຄອງນນເປັນຜູຮັບຂອງພຣະເຈາຕງໄວ.ໃຫປະຕິບັດໃຫເໝາະສົມແລະຍຶດໜນ 
ສັດທາໃນພຣະຄຣິດ ຈົນກວາວັນກັບມາຂອງພຣະອົງ. 
 ພຂອງຂາພະເຈາເປັນຄູສອນສາສນາຄຣິດ,ເບງທານຄືມີຄວາມໝນໃຈວາພຣະເຢຊູຄຣິດຈະກັບມາໃນໂລກ ໃນຄະ 
ນະລາວຍັງມີຊີວິດຢູ. ໃນບາງເວລາມີຄົນຖາມເພນ “ ຈະມີຫຍັງຈະເກີດຂນຖາທານເວາຜິດ ” ພຂອງຂາພະເຈາໃຫຄຳ 
ຕອບວາ”ໃນການເບງຂອງຂາພະເຈາ ແລວແມນຈະເປັນດງນນແທໆ ຖາພຣະຄຣິດກັບມາໃນຄະນະຂາພະເຈາມີຊີວິດ 
ຢູຄົງເປັນໂຊກແທ.  ຂາພຣະເຈາກຄົງພອມແລະກບແມນເປັນການແປກປະຣາດອີກ“  ແຕຖາພຣະອົງຍັງບທັນກັບມາ.  
ຂາພຣະເຈາຈຳຕອງໃຊຊີວິດໃຫດີເທາທຈະດີໄດເພອເປັນການຕຽມພອມທຈະພົບກັບພຣະຄິດທຸກເວລາ. 
 ໃນບົດຮຽນນໂປໂລຊໃຫເຫັນວາການຮັບຜິດຊອບຄົບຖວນຂອງຄຣິດຕຽນຍອມຢູໃຕອຳນາດການປົກຄອງ.ເຄົາ 
ລົບສິດທິຂອງຜູອນແລະຕຕົວເຮົາເອງ ເນອງໃນເຫດຜົນນພວກເຮົາຄວນມີຄວາມພາກພຽນພະຍາຍາມເຮັດໃຫປະສົບ 
ຜົນສຳເລັດໃນຄວາມເປັນຄຣິສຕຽນຂອງເຮົາ,ເພາະວາໃນຄາວສຸດທາຍຂອງພຣະຄຣິດນນໃກຈະມາເຖີງແລວ, ພຣະ 
ຄຣິດຈະກັບມາແນນອນ. 

ສືກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ຍອມຢູໃຕອຳນາດການປົກຄອງ:      (ໂຣມ 13:1–7) 

  ໃນບາງເວລາພວກເຮົາຮູສຶກມີຄວາມຜິດຫວັງເມອຮູວາຜູຮັບຕຳແໜ່ງການປົກຄອງນນເປັນທເຮົາບມັກແລະລະບົບ 
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ແຜນການປົກຄອງກບແທດເໝາະຕາມໃຈຂອງເຮົາ. ເຖີງແມນວາຜູປົກຄອງບແມນມາຈາກການແຕງຕງຂອງພຣະເຈາ 
ແຕລະບຽບການປົກຄອງແມນມາຈາກພຣະເຈາ.ໃນລະຫວາງເວລາຂອງພຣະບັນຍັດເກາຄືໃນເມອເວລາທບມີລະບົບ 
ການປົກຄອງແບບກະສັດ,ໃນເວລານນບມີກະສັດປົກຄອງໃນປະເທດອິສຣະເອັນທຸກຄົນແມນເຮັດຕາມຊອບໃຈຂອງ 
ໃຜລາວ.( ຜູປົກຄອງ 21 : 25) ພວກເຮົາຕອງການໃຫມີກະສັດປົກຄອງ. 
 ໂປໂລໄດຂຽນໜັງສືໄປຍັງກຸງໂຣມ ໃນຄະນະເວລາປະວັດຕິສາດການປົກຄອງແມນຢູຫາງໃກຈາກຄວາມຖືກຕອງ. 
ບພຽງແຕເທານນທານຍັງໄດເຕືອນສະຕິຜູອານຂອງເພນ   ເຖິງພາກສວນການປະຕິບັດຂອງຄຣິສຕຽນໃຫເປັນພົນລະ 
ເມືອງທດີຍອມຢູໃຕອຳນາດຂອງຜູທມີອຳນາດປົກຄອງ. ເພາະບມີອັນໃດທບມາຈາກພຣະເຈາ    ສນນຜູທຂັດຂືນອຳ  
ນາດນນກຂັດຂືນຜູຊງພຣະເຈາແຕງຕງມາ  ແລະຜູນນຈະຕອງຖືກພິພາກສາລົງໂທດ.   ເພາະວາຜູປົກຄອງນນບເປັນ 
ໜາຢານສຳລັບຄົນທຮັກການດີ ແຕເປັນໜາຢານສຳລັບຄົນທບຮັກການດີ ເຈາບຢາກຢານຜູທມີອຳນາດກຈງເຮັດແຕ 
ການດີ ແລວເຈາກ່ໍຈະໄດເປັນທພໍໃຈຂອງຜູທມີອຳນາດ.ຄຣິສຕຽນເຮົາມັກຈະຖາມກັນວາ ຖາຄະນະລັດຖບານຫາກບ 
ຮູຈັກກັບພຣະເຈາືບມີພຣະເຈາພວກເຮົາກຈະຍອມຢູໃຕອຳນາດຂອງພວກເພນຢູບ. ເຖີງຈະເປັນຢາງນນແຕຜູທເຊອ
ກສົມຄວນທຈະຍອມຢູໃຕອຳນາດນນ.( ກິດຈະການ 4: 13 – 20 ) ເມອອຳນາດການປົກຄອງກີດກ່ັນບໃຫເຮັດຕາມ 
ພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈາ ື ສງທພຣະເຈາບໃຫເຮັດ. ສຳລັບຜູທເຊອຄວນຈະຮູຈັກດີສຳລັບພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈາ 
( ມັດທາຍ 22 : 15 – 21 )  ໂປໂລໄດຂຽນໜັງສືໄປຫາຕີໂມທຽວໃຫເອົາໃຈໃສໃນການອະທິຖານເພອຜູທມີອຳນາດ 
ເພາະເຮັດຢາງນນເປັນການດີແລະເໝາະສົມກັບທຸກຄົນ ( 1 ຕີໂມທຽວ 2 : 2 – 3 ) . ດງນນຄຣິສຕຽນມີໜາທ
ຮັບຜິດຊອບໃນການອະທິຖານເພອຄະນະລັດຖບານືຜູອນອີກ.  
    

2. ຮັກເພອນບານ:  (ໂຣມ 13:8-10 ) 

     ໂປໂລໄດເຕືອນຜູອານຂອງເພນວາຢາເປັນໜສງໃດ. ແກໃຜນອກຈາກຄວາມຮັກເຊີງມີຕກັນ  ເພາະວາຜູທຮັກ
ເພອນບານກປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດຢາງຄົບຖວນແລວ. ຂ 8 ໂປໂລໄດບອກໃຫກັບຜູອານໃຫມີໜາທຮັບຜິດຊອບ 
ຕໜສີນທຕອງຈາຍ ແຕຕອງຈາຍຕົງເວລາແລະໃຫກຽດກັບເຈາຫນີ ( ສຸພາສິດ 3 : 28 ) ຢາເວາຕເພອບານຂອງເຈາ 
ຈງໄປເຖິດ ແລະກັບມາໃນວັນໜາ ຂອຍຈະຈາຍໃຫກັບເຈາ. 
      ພວກເຮົາມີຫນາທຮັບຜິດຊອບ ແຕບເຄີຍປະຕິບັດ, ເຊນເຮອງຄວາມຮັກໃຫກັບຄົນອນ.  ຄຳວາຄວາມຮັກແມນ
ພວກເຮົາເບງແບບເຜີນໆຢູໃນສັງຄົມເຮົາ , ເຮົາຄວນຈະເຂ້ົາໃຈຄວາມຮັກແທ ອງຕາມພຣະຄັມ ( ໂຮມ 13 : 8 –10) 
ແມນຄວາມຮັກ “ ອະກາເປ ” ອະກາເປເປັນຄວາມຮັກທບເຫັນແກຕົວ. ຄວາມຮັກນແມນມອງໃສຜູອນາຍກວາຕົນ
ເອງ ເປັນຄວາມຮັກອັນສູງສງເໝືອນກັບພຣະເຢຊູຄຣິດໄດສະລະພຣະອົງເປັນເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາເພອຄວາມບາບຂອງ
ພວກເຮົາ. ການທເຮາົຈະຮັກຄົນອນບແມນຢູໃນພນຖານທຄົນອນຈະເຮັດສງທດີອັນໃດອັນນງຕເຮົາ. ເຮົາຮັກຄົນອນ
ໄດກແມນຍອນພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈາສຖິດຢູໃນເຮົາ. 
     ໂປໂລໄດສະຫລຸບໃນພຣະບັນຍັດສິບປະການໃນບາງຂໄດສະຫລຸບວາ,   ຮັກເພອນບານເໝືອນຮັກຕົວເອງ.  
ພຣະເຢຊູ, ໂປໂລແລະຜູຂຽນພຣະທັມຢາໂກໂບກໄດສຫລຸບໃຫເຫັນວາພຣະບັນຍັດທຄົບຖວນນນກແມນ ຮັກເພອນ
ບານເໝືອນຮັກຕົນເອງ. ( ມັດທາຍ 22 : 37 – 40 ) - ( ຄາລາເຕັຽ 5 : 14, ຢາໂກໂບ 2 : 2 – 8 ) ນບແມນ
ພຣະບັນຍັດໃຫມແຕອິງຕາມ( ພຣະຄັມເລວີ 19 : 18) , ຢູໃນຄຳອຸປະມາຂອງພຣະເຢຊູເຮືອງໄທຊາມາເຣັຽຜູໃຈດີ. 
ພຣະເຢຊູໄດບອກໃຫເຮົາຢາງແຈ່ມແຈງ ເພອນບານຂອງເຮົາແມນຜູທຕອງການຄວາມຊວຍເຫືຼອ   ( ລູກາ 10 : 25 – 
42 ) ພຣະເຢຊູຍັງບອກໃຫເຮົາຢາງແຈ່ມແຈງໃນເວລາເທດສນາຢູຈ້າຍພູ ( ມັດທາຍ 5 – 7 )   ການທຈະຄັບຕາມ
ພຣະບັນຍັດຢາງຄົບຖວນບແມນພຽງແຕຈະປະຕິບັດຕາມ ແຕໃຫມີທັດສນະການປຽນແປງການປະຕິບັດຕພຣະເຈາ
ຢາງຖືກຕອງດງນນອາຈານໂປໂລຈງຢອີກວາ ຄວາມຮັກຈງເປັນການປະຕິບັດຕາມຂບັນຍັດຢາງຄົບຖວນ. 
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    ໃນໜັງສືໂຮມ 7. ໂປໂລໄດບອກຢາງແຈມແຈງວາ ຜູ້ໃດຜູນງຈະສາມາດປະຕິບັດພຣະບັນຍັດຢາງຄົບຖວນຈະເປັນ 
ໄປບໄດ. ເພາະເຮົາເປັນຄົນບາບເຖີງຢາງໃດກຕາມພຣະເຈາໄດເຮັດເພອເຮົາແລວໂດຍໄດຊົງໃຊພຣະບຸດຂອງພຣະ 
ອົງມາໃນສະພາບເໝືອນເນອກາຍທຜິດບາບແລະເພອຊົງໃຫເຮົາຫລຸບພນຈາກຄວາມຜິດບາບ.ເພອໃຫຄວາມຍຸດຕິ 
ທັມຂອງພຣະເຈາໃຫສຳເລັດໃນຕົວຂອງພວກເຮົາທບດຳເນີນຊີວິດຕາມຝາຍເນອກາຍແຕປະຕິບັດຕາມຝາຍພຣະວີນ 
ຍານ. ( ໂຮມ 8 : 3 – 4 ).   
  

3. ປະດັບຕົວດວຍພຣະເຢຊູຄຣິດ   ( ໂຣມ 13:11–14 ) 
 ໃນຂທ 11 ໂປໂລໄດວາງຮູບພາບໃຫພວກເຮົາເຫັນວາເປັນເວລາພວກເຮາົຄວນຈະຕນຈາກລັບແລວ. ຄຣິສຕຽນ
ທຸກຄົນເຊອວາເຂົາຈະຕອງໄດຮັບໄຊຊະນະໃນວັນເວລາພຣະເຢຊູຄຣິດສເດັດກັບມາໃນຄງສຸດທາຍ. ແຕວາຄວາມ
ເຊອບໄດ້ມີການປຽນແປງໃນການດຳເນີນຊີວິດຂອງເຂົາ. ດງນນໂປໂລຈງເວາວາເວລາທເຮົາຈະພນນນກໃກກວາ
ເວລາທເຮົາຫາກເຊອນນ. 
       ໂປໂລຈງບອກຄົນທເຊອຈງໃຊຊີວິດໃນຄວາມສະຫວາງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດເວາວາເຮົາເປັນແສງສຫວາງຂອງ
ໂລກຜູທຕາມເຮົາມາຈະບທຽວໄປທາງທມືດແຕຈະມີຄວາມແສງສຫວາງແຫງຊີວິດ. 
  ພວກເຮົາຍາງຢູໃນຄວາມສຫວາງມີຄວາມຫມາຍຂອງການໃຊຊີວິດຢາງສຸພາບຮຽບຮອຍ ໃນຂທ 13 ເພນໄດ 
ບອກໃຫຮູວາການປະຕິບັດຕົນໃຫສົມກັບເວລາກາງວັນເປັນແນວໃດ. ເຖິງພວກເຮົາຖືກວາການດຳລົງຊີວິດທດີຄືບ 
ແມນໃນການກິນລຽງຢາງຊວຊາເສບຊຸລາຢາເມົາແລະບແມນການວິວາດເຫິງສາກັນເຊີງເປັນການດຳລົງຊີວິດຢູໃນ 
ຄວາມມືດອີກອັນນງການດຳລົງຊີວິດທຢູໃນຄວາມສຫວາງແມນການດຳລົງຊີວິດທເປີດເຜີຍ. 
 ຜູທດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມສຫວາງຈະບສະສົມໃນສງທບດີໄວ ສຸດທາຍນໂປໂລໄດເວາວາປະດັບຕົວດວຍພຣະ 
ເຢຊູຄຣິດນແມນໂປໂລບໄດປະຕິເສດວາເຮົາຈະເຮັດທຸກສງຕາມຄວາມປາດຖນາຂອງເນອກາຍ ແຕເມອພວກປະດັບ 
ຕົວດວຍພຣະເຢຊູຄຣິດພວກເຂົາຈງມີໄຊຕຄວາມປາດຖນານນ. ເພາະເຮົາໄດຖວາຍຕົວເຮົາເອງຕພຣະເຈາເພາະສະ 
ນນຈງເຮັດໃຫເຮົາດຳເນີນຊີວິດຢູໃນຄວາມສຫວາງໄດ ( 1 ເທສໂລນີເກ 5 : 4-9 ) . 
 

 ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ 

   
  ເປັນໄປໃດບຖາຜູໃດຜູນງຈະໃຊຊີວິດຢາງໂດດດຽວຖາວາເຂົາຫາກມີຄວາມສາມາດພຽງພກັໍບວຽກງານ 

ຂອງເຂົາ ? ໂດຍສເພາະແລວແມນຢູໃນວົງການ ການເມືອງເຮົາຈະໄດຍີນການລມລະລາຍຂອງແຕລະ 
ຄົນແລະເຮົາໄດຮູໄດເຫັນວາມັນເປັນໄປບໄດໂດຍສະເພາະແລວແມນຢູໃນພຣະຄັມຂອງພຣະເຈາ.  
ຄຣິສຕຽນບສາມາດໃຊຊີວິດຢູໂດຍດຽວ. ພວກເຮົາຜູທຢູໃນພຣະຄຣິດແມນພຣະຄຣິດໄດເປັນຜູນຳພາ 
ໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງເຮົາໃນທຸກຫົນທຸກແຫງ.ດງນນພວກເຮົາຄວນເປັນພົນລະເມືອງທດີ.ພວກເຮົາ 
ຮັກເພອນບານຂອງເຮົາກເພາະພຣະເຈາສະຖິດຢູນຳເຮົາ. 
 ເຮັດແນວໃດທຈະສແດງໃຫເຮົາເຫັນວາພຣະຄຣິດມີພາກສວນໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງເຮົາ ?ເຮາົ
ສາມາດ…….. 

  ອະທິຖານເພອປະທານາທິບໍດີຜູໃຫມ. 
  ສະນັບສະໜູນລັດຖບານຂອງພວກເຮົາໂດບການອອກສຽງປອນບັດແລະເວາສງທຖືກຕອງ. 
  ສແດງຄວາມຮັກຂອງເຮົາຕເພອນບານໂດຍການກະທຳສງໃດສງນງຕລາວທເປັນການດີ. 
  ຈງສຳລວດຊີວິດຂອງທານດວຍຄວາມສັດຊວາທານປະດັດຕົວດວຍພຣະເຢຊູຄຣິດແທືບ ? 
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