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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 6 ກັນຍາ 2009 (9-6-2009) 

 
ພຣະເຢຊູທ່ີມະນຸດຄວນຈະຮູ້ຈັກ 

 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:    ມາຣະໂກ 1:1-3,7,9-13,21-28 
ບົດຮຽນນີ້ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ແນວໃດ:      ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ສ້າງສ ັມພັນລະຫວ່າງຣິດເດດອັນພິເສດ 
ແລະອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູແລະຊີວິດພິເສດທ່ີພຣະອົງຊົງເອີ້ນໃຫ້ທ່ານດໍາຣົງນັ້ນ. 
 
ບົດຮຽນນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບອັນໃດ:     ການແນະນໍາຂອງມາຣະໂກເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນບຸກຄະລິກພິເສດຂອງພຣະເຢຊູ. 
ພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ທ່ີໄດ້ມາເຮັດໃຫ້ຄໍາທໍານວາຍໃນພຣະຄັມພີເດີມໃຫ້ສໍາເຣັດແລະກໍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງຣິດ. 
 
ເປັນຫຍັງບົດຣຽນນີ້ຈຶ່ງສໍາຄັນ:     ມີຫລາຍຄົນບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນບາບ, 
ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ. ມີຫລາຍຄົນຍັງລັ່ງເລບໍ່ຫມັ້ນໃຈໃນການຮັບເອົາພຣະຄຣິດພຽງຜູ້ດຽວ.      ຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆຊຶ່ງ 
ພົບໃນບົດບັນທຶກຂອງມາຣະໂກບອກວ່າພຣະເຢຊູຄືພຣະຄຣິດ. 
 
          ໃນຂນະທີ່ລໍຄອຍຣົດເມຢູ່ທ່ີປ້າຍ, ໂຈໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນໂອ້ລົມກັບຜູ້ຊາຍບາງຄົນໃນທີ່ນັ້ນ,   ຊ່ຶງກໍລາມໄປເຖິງເຣື່ອງ 
ຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ຊາຍຄົນນັ້ນຮ້ອງພຣະເຈົ້າໃນນາມທີ່ແຕກຕ່າງໄປແລະຍັງແຖມໄປອີກວ່າ "ພວກເຮົາກໍເຊື່ອໃນພຣະ 
ເຈ້ົາອົງດຽວກັນບໍ່ແມ່ນຫລື?"   ໂຈກໍຖາມຄືນໄປວ່າ,   " ພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າໄດ້ສົ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາຕາຍແທນ 
ຄວາມຜິດບາບຂອງທ່ານບໍ່ແລະໄດ້ຟື້ນຄືນມີຊີວິດອີກບໍ່?" "ບໍ່" ຊາຍຄົນນັ້ນຕອບ,"ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້ອຍບໍ່ມີພຣະບຸດ." 
"ຄັນຊັ້ນພວກເຮົາກໍບໍ່ມີພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກັນ," ໂຈໄດ້ຕອບຊາຍຄົນນັ້ນ. 
          ໃນສມັຍນີ້ມີຫລາຍຄົນກໍເຮັດແບບງ່າຍໆຄືເອົາຄວາມເຊື່ອຕ່າງໆມາລວມເຂົ້າກັນເລີຍ. ການສຶກສາໃນມື້ນີ້ຈະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນພຣະເຢຊູຜູ້ຊ່ຶງເປັນບຸດພິເສດຂອງພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ພຽງອົງດຽວ. 
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ຮູ້ຈັກພຣະບຸດອົງພິເສດຂອງພຣະເຈ້ົາ (ມາຣະໂກ 1:1-3) 
          ໃນຫ້ອງສານຕັດສິນຄວາມ, ພວກພຍານທັງຫລາຍກໍຈະໃຫ້ການກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ເຫັນ, ໄດ້ຍິນ, ແລະ 
ໄດ້ປະສົບການ. ມາຣະໂກກໍເປັນພຍານທີ່ດີທ່ີສຸດເພາະວ່າລາວໄດ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຢຊູແບບສ່ວນຕົວ.   ຕອນທ່ີລາວຍັງ 
ຫນຸ່ມນ້ອຍຢູ່ນັ້ນ, ມາຣະໂກເບິ່ງຄືວ່າຄົງຈະໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຊ່ຶງເມື່ອຕອນທີ່ພຣະອົງໄດ້ນໍາພວກສາວົກຂອງພຣະ 
ອົງໄປທີ່ສວນເຄັດເຊມາເນ (ມຣກ 14:51-52). ປະສົບການຂອງມາຣະໂກກັບພຣະເຢຊູໃນການໂອ້ລົມກັບເປໂຕໄດ້ 
ຊ່ວຍໃຫ້ລາວຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຢຊູຄືຜູ້ໃດກັນແທ້. 
 ມາຣະໂກໄດ້ຕັ້ງຊື່ປຶ້ມຂອງການບັນທຶກຂອງລາວວ່າການເລີ້ມຕົ້ນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຂ່າວປະ 
ເສີດກໍຄືຂ່າວດີກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ. ພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະຄຣິດທ່ີຄົນຊາວຢິວພາກັນຫວັງຄອຍຖ້າວ່າຈະມາ. ພຣະຄຣິດ 
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ແມ່ນຄໍາເວົ້າໃນພາສາກຣີກຊຶ່ງຕົງກັບພາສາເຮັບເຣີວ່າພຣະເມຊີອາ, ຊ່ຶງມີຄວາມຫມາຍວ່າ "ຜູ້ຖືກຊົງເຈີມໄວ້."  ເພື່ອ 
ຫລີກເວັ້ນການເຂົ້າໃຈຜິດໃນຄວາມຫມາຍຂອງລາວ, ມາຣະໂກກໍເພີ້ມຄໍາວ່າ "ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ" ເຂົ້າໄປທັນທີ.  
 ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ນໍາພາມາຣະໂກໃຫ້ບັນທຶກເຣື່ອງຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕກ່ອນ,  ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ     
ຄົນທໍາອິດນັບຈາກມາລາກີ. ມາຣະໂກໄດ້ໃຫ້ນາມຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕວ່າຜູ້ນໍາຂ່າວທ່ີຜູ້ທໍານວາຍເອຊາຢາໄດ້ກ່າວ   
ໄວ້ລ່ວງຫນ້າວ່າຈະມີຜູ້ນໍາຂ່າວມາແປງທາງໃຫ້ກັບພຣະເມຊີອາ. ໂຢຮັນໄດ້ເທສນາໃນການຈັດຕຽມທາງສໍາລັບພຣະ 
ເຢຊູ. ຝ ູງຊົນເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍໄດ້ພາກັນມາຟັງໂຢຮັນເທສນາເຣື່ອງການຖິ້ມໃຈເກົ່າຮັບເອົາໃຈໃຫມ່ແລະຮັບ 
ບັບຕິສະມາໃນແມ່ນໍ້າຢໍດາເນ. ໂຢຮັນໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງສຽງຜູ້ທ່ີຮ້ອງໄຫ້ໃນປ່າ." 
 ໂຢຮັນໄດ້ຊັກຊວນຝ ູງຄົນໃຫ້ຖິ້ມໃຈເກົ່າຢ່າງແທ້ຈິງ-  ໃຫ້ຫັນຈາກຄວາມຜິດບາບແລະຫັນຫນ້າຫາພຣະເຈົ້າ.  
ການຖິ້ມໃຈເກົ່າຈາກຄວາມຜິດບາບແມ່ນການຕຽມຕົວສໍາລັບຄວາມເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ.     ໃນການເຮັດທາງຂອງອົງ  
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ຊ່ືໄປຫມາຍຄວາມວ່າຈັດຕຽມຫົນທາງຕົງໄປຫາພຣະເຈົ້າໂດຍກົງ.   ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດຕາມ 
ທິສດີທ່ີມະນຸດຕັ້ງຂຶ້ນຫລືປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງສາສນາເພື່ອຈະໄປຫາພຣະເຢຊູ. ທາງແປນແລະກ້ຽງດີຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາ  ແມ່ນຕ້ອງລະຖິ້ມຄວາມເຫັນຊອບສ່ວນຕົວແລະການເປີດຫົວໃຈຂອງພວກທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໃຫ້ພຣະອົງໂດຍການ 
ຖິ້ມໃຈເກົ່າໃຫ້ຈົນຫມົດສິ້ນ.   
 ຄືກັນກັບໂຢຮັນ, ພວກຄຣິສຕຽນເຂົ້າໃຈວ່າມີແຕ່ພຣະເຢຊູເປັນທາງດຽວເທົ່ານັ້ນທ່ີມີສາຍສໍາພັນອັນຖືກຕ້ອງ  
ກັບພຣະເຈົ້າ. ເຫມືອນດັ່ງໂຢຮັນບັບຕິສໂຕອີກເທ່ືອນຶ່ງ, ພວກເຮົາມີຫນ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບແລະຊົມຊື່ນຍິນດີໃນການແບ່ງ 
ປັນກັບຄົນອື່ນໆເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຕ້ອງຖິ້ມໃຈເກົ່າຈາກຄວາມຜິດບາບແລະມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ, ພຣະບຸດ 
ອົງດຽວຂອງພຣະເຈົ້າ 
 
2. ຮູ້ຈັກຣິດເດດຂອງພຣະເຢຊູ (ມາຣະໂກ 1:7,9-13) 
 ຝ ູງຊົນທ່ີມາເຫັນການບັບຕິສະມາຂອງໂຢຮັນກໍສົງສັຍວ່າລາວເປັນພຣະເມຊີອາ. ໂຢຮັນຍັງສືບຕໍ່ຖ່ອມຕົວລົງ 
ໃນຕໍາແຫນ່ງພະນັກງານປ່າວປະກາດເພື່ອຜູ້ທ່ີຈະມາພາຍຫລັງລາວ.  ໂຢຮັນໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງຄຸນນະພາບສາມປະ 
ການຂອງພຣະເມຊີອາອົງທ່ຽງແທ້.   
 ອັນທີນຶ່ງ, ພຣະຄຣິດຈະມີຣິດເດດເຫນືອກ່ວາໂຢຮັນ. ບໍ່ວ່າມາຣະໂກຫລືຜູ້ບັນທຶກຂ່າວປະເສີດຄົນອື່ນໆ ກໍບໍ່ 
ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າໂຢຮັນເຮັດສິ່ງອັສຈັນໄດ້. ພວກເຂົາໄດ້ລາຍງານວ່າພຣະເຢຊູປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຊໃຫ້ຫາຍໄດ້, ໃຫ້ຄົນຂີ້ 
ທູດດີສະອາດໄດ້, ແລະໃຫ້ຄົນທ່ີຕາຍແລ້ວເປັນຄືນມາ. 
 ອັນທີສອງ, ພຣະຄຣິດຈະມີຕໍາແຫນ່ງທ່ີມີຄ່າກວ່າຂອງໂຢຮັນ.   ໂຢຮັນໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າພຣະຄຣິດເທ່ົາ 
ນັ້ນທ່ີສົມຄວນໄດ້ຮັບຄໍາສັຣເສີນແລະການນະມັສການຈາກມວນມະນຸດ. ໂຢຮັນບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງວ່າຕົວລາວເອງຈະສົມ 
ຄວນແມ້ຈະແກ້ສາຍເກີບຂອງພຣະເຢຊູ. 
 ອັນທີສາມ, ພຣະຄຣິດມີເປົ້າຫມາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຂອງໂຢຮັນ,   ຝ ູງຊົນທ່ີຕິດຕາມການບັບຕິສະມາຂອງໂຢ 
ຮັນ, ກໍພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບ(ການມຸດຈຸ່ມລົງ)ດ້ວຍນໍ້າແຕ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ,      ຊ່ຶງເປັນສັນຍາລັກບອກເຖິງສິ່ງໃຫ້ເຫັນທາງນອກ 
ຫຼາຍກວ່າທາງພາຍໃນມີການຖິ້ມໃຈເກົ່າຮັບເອົາໃຈໃຫມ່ທ່ີພວກຄົນໄດ້ມີປະສົບການ.    ມີແຕ່ພຣະເຢຊູເທ່ົານັ້ນທ່ີສາ 
ມາດຈຸ່ມມຸດພວກທ່ີມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 
 ພຣະເຢຊູໄດ້ເດີນທາງຈາກບ້ານເຮືອນຂອງພຣະອົງໃນເມືອງນາຊາເຣັດແຂວງຄາລີເລ,     ທາງຕາເວັນອອກ 
ສ່ຽງໃຕ້ຈົນເຖິງແມ່ນໍ້າຢໍດາເນບ່ອນທ່ີໂຢຮັນໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາ.  ພຣະເຢຊູຢາກໃຫ້ໂຢຮັນບັບຕິສະມາໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ. 
ພຣະເຢຊູບໍ່ມີຄວາມຜິດບາບ(ແລະບໍ່ຕ້ອງການໆຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃຫມ່),   ແຕ່ພຣະອົງກໍຍອມຮັບບັບຕິສະມາ, ເພື່ອ 
ໃຫ້ເປັນການຕໍ່ເນື່ອງຄໍາເທສນາສັ່ງສອນການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃຫມ່ຂອງໂຢຮັນກັບການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູ. 
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 ພຣະເຈົ້າຕັດກ່າວຈາກສວັນປະກາດວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ   ຫລັງຈາກທ່ີພຣະເຢຊູພົ້ນຂຶ້ນ 
ຈາກນໍ້າ. ຟ້າສວັນໄດ້ຖືກແຍກອອກ. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ລົງມາສະຖິດຢູ່ເທິງພຣະເຢຊູເຫມືອນດັ່ງນົກເຂົາ. 
ພຣະເຈົ້າຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນບຸດສຸດທ່ີຮັກຂອງພຣະອົງຊຶ່ງພຣະອົງຊົງພໍພຣະທັຍເປັນທ່ີສຸດ. 
 ທັນໃດນັ້ນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ນໍາພາພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປເຖິງຖິ່ນກັນດານ,ເຂດທະເລຊາຍຊຶ່ງເປັນ
ທ່ີອາສັຍຂອງຝູງສັດປ່າ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກທົດລອງຈາກມານຊາຕານພາຍໃນ 40 ວັນ.  ການບັນທຶກຂອງມັດທາຍໄດ້ 
ບອກໄວ້ວ່າພຣະເຢຊູຖືສິນອົດອາຫານເປັນເວລາສີ່ສິບວັນ, ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ພຣະອົງອ່ອນເພັຽຝ່າຍຮ່າງກາຍ. ຕໍ່ມາຊາຕານ     
ກໍຂູ່ເຂັນພຣະອົງ (ມັດທາຍ 4:1-11). ພຣະເຢຊູອົດທົນກັບການທໍຣະມານແລະໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະເຫນືອການທົດລອງ 
ຂອງຜີມານຊາຕານ.   ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສົ່ງຝູງເທວະດາມາຊ່ວຍພຣະເຢຊູໃນການທົດລອງນັ້ນເພາະວ່າພຣະເຢຊູຜູ້ດຽວ 
ກໍມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະກໍາຈັດກັບຜີຖ່ອຍຮ້າຍໄດ້. ຫລັງຈາກທ່ີຊາຕານໄດ້ຫນີຈາກໄປແລ້ວ,    ຝູງເທວະດາກໍມາເຝົ້າ   
ບົວລະບັດຕໍ່ພຣະອົງ. 
 ຣິດເດດຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູຜູ້ດຽວເທ່ົານັ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນມີຊັຍເຫນືອການທົດລອງ. 
ພຣະອົງອາດຈະໃຊ້ຝ ູງເທວະດາຂອງພຣະອົງມາເຝົ້າແລະຊ່ວຍເຫລືອພວກເຮົາໃນເວລາຕ່າງໆກັນ,  ແຕ່ວ່າພວກເຮົາ 
ຈະບໍ່ເພິ່ງອາສັຍຝ ູງເທວະດາໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານ. ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະຢືນສູ້ຢ່າງເຂັ້ມແຂງແລະໂດຍຜ່ານຄວາມ 
ຈິງໃນພຣະບຸດພຣະເຈົ້າຄື-ພຣະເຢຊູເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ. 
 
3. ຮູ້ຈັກອໍານາດຂອງພຣະເຢຊ ູ(ມາຣະໂກ 1:21-28) 
 ຫລັງຈາກທ່ີໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕຖືກຈັບແລ້ວ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນເອົາຊາວຫາປາສີ່ຄົນ (ເປໂຕກັບອັນເດອາ, ຢາ 
ໂກໂບກັບໂຢຮັນ) ໃຫ້ປະເຮືອຂອງພວກເຂົາແລະກາຍມາເປັນຜູ້ຫາຄົນ.  ພຣະຄຣິດຕ້ອງການໃຫ້ສາວົກຂອງພຣະອົງ 
ໃນສມັຍນີ້ໄປເຜີຍແຜ່ແກ່ຄົນອື່ນໆເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງ    ເພື່ອວ່າພວກເຂົາກໍຈະສາມາດຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ 
ແລະປະສົບການກັບຊີວິດຂອງພຣະອົງໄດ້ເຊັ່ນກັນ. 
 ເມືອງກາເປນາອູມແມ່ນຢູ່ທາງພາກເຫນືອຂອງແຄມທະເລຄາລີເລ,  ບ່ອນທ່ີພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກຂອງ 
ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ທ່ີນັ້ນດົນນານ. ຕາມການປະພຶດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໃນວັນຊະບາໂຕ, ພຣະເຢຊູແລະພວກທີ່ຕິດ 
ຕາມພຣະອົງກໍໄດ້ໄປທ່ີໂຮງທັມມະເທສນາຕາມທ້ອງຖິ່ນ.    ຕາມປົກກະຕິຜູ້ທ່ີເປັນແຂກຈະຖືກເຊີນໃຫ້ອ່ານພຣະທັມ 
ແລະກ່າວກ່ຽວເຣື່ອງພຣະຄ ໍາຕອນນັ້ນ.      ຝ ູງຄົນທ່ີໄດ້ຟັງພຣະເຢຊູກໍປລາດໃຈເພາະວ່າການສອນຂອງພຣະອົງມີອໍາ      
ນາດ, ບໍ່ເຫມືອນກັບພວກນັກທັມຂອງພວກເຂົາທິ່ີເອົາພຣະທັມມາກ່າຍອອກແລ້ວກໍເອົາມາສອນພວກເຂົາ. ການສອນ 
ພຣະຄັມພີເປັນແບບວິຊານຶ່ງທ ັມມະດາມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບການສອນທີ່ອອກມາຈາກປະສົບການສ່ວນຕົວຈາກ     
ຄວາມຈິງຂອງພຣະທັມແລະຈາກຜູ້ທ່ີໄດ້ບັນດົນພຣະທັມນັ້ນ. 
 ພຣະເຢຊູສ ໍາແດງອໍານາດຂອງພຣະອົງອອກມາໃຫ້ເຫັນໃນໂຄງແບບເຣື່ອງລະຄອນ. ຊາຍຄົນນຶ່ງທ່ີຢູ່ໃນໂຮງ 
ທັມມະເທສນາໄດ້ມີວິນຍານຮ້າຍເຂົ້າສິງຢູ່ຫລາຍໂຕ, ຂນະທ່ີພຣະເຢຊູກໍາລັງສິດສອນຢູ່, ຜີຮ້າຍເຫລົ່ານັ້ນທ່ີສິງຢູ່ໃນ 
ຊາຍຄົນນັ້ນກໍຮ້ອງໄຫ້ອອກມາດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ. ພວກເຂົາເບິ່ງເຫັນວ່າພຣະເຢຊູມີອໍານາດທີ່ຈະທໍາລາຍພວກເຂົາ 
(ຜີຖ່ອຍຮ້າຍ, ກິຈການຊົ່ວຂອງມັນ, ແລະກໍາລັງທັງຫມົດຂອງມານ). ການເປີດເຜີຍອັນນີ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນອໍານາດຂອງພຣະ 
ເຢຊູວ່າເປັນພຣະບຸດພິເສດຂອງພຣະເຈົ້າ.     ແມ້ກະທ້ັງຜີມານກໍແຜດສຽງຮ້ອງອອກມາເມື່ອຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ບໍ 
ຣິສຸດຈາກພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຢຊູສ ໍາແດງຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງຢ່າງກ້າຫານເຫນືອກໍາລັງຂອງຜີຮ້າຍໂດຍອອກຄໍາສັ່ງ    
ໃຫ້ວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍທັງຫລາຍໃຫ້ມິດງຽບຢູ່ແລະໃຫ້ອອກມາຈາກຊາຍຄົນນັ້ນ.      ຜີຮ້າຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາຍຄົນນັ້ນເປັນ 
ຊັກແລະຮ້ອງອອກມາ, ແຕ່ກໍຍອມເຊື່ອຟັງພຣະເຢຊູແລະກໍໄດ້ອອກຈາກຮ່າງກາຍຂອງຊາຍຄົນນັ້ນ. 
 ພວກທ່ີໄດ້ເຫັນກໍເປັນພຍານວ່າເປັນການອັສຈັນ. ປານນັ້ນພວກເຂົາກໍຍັງບໍ່ເປັນເອກກະສັນກັນໃນສິ່ງທ່ີພວກ 
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ເຂົາໄດ້ເຫັນນັ້ນ. ພວກເຂົາພຽງຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຢຊູສິດສອນດ້ວຍຣິດອໍານາດແລະມີພະລັງທ່ີຈະສັ່ງແມ້ກະທ້ັງວິນຍານທີ່ 
ຊ່ົວຮ້າຍເຫລົ່ານັ້ນ. 
 ຜີຮ້າຍບໍ່ແມ່ນຜູ້ທ່ີເທ່ົາທຽມກັບພຣະເຢຊູຫລືຄູ່ແຂ່ງທ່ີບາງພວກຄຶດຕວງເອົາໄວ້ນັ້ນ,    ຄວາມດີກັບຄວາມຊົ່ວ 
ມັນຫາກຄຽງຄູ່ກັນໄປສເມີຕາມນັກທິສດີຕ່າງໆແລະກຸ່ມສາສນາປອມທັງຫລາຍເຊື່ອ.   ພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ເຫນືອສິິ່ງທັງປວງ. ຢາໂກໂບຊຶ່ງເປັນນ້ອງຝ່າຍມະນຸດຂອງພຣະເຢຊູ (ມາຣະໂກ 6:1-3) ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງການຍອມຮັບ   
ຄວາມສລຽວສລາດບໍ່ແມ່ນຄວາມເຊື່ອເພື່ອຄວາມລອດພົ້ນ,      ຂນາດວ່າຜີມານ"ເຊື່ອຈົນຕົວສັ່ນ"(ຢາໂກໂບ 2:19). 
ຄວາມເຊື່ອທ່ີໃຫ້ພົ້ນໄດ້ນັ້ນຕ້ອງຍອມຮັບເອົາຣິດອໍານາດຂອງພຣະຄຣິດວ່າ    ພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະເປັນ 
ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນບາບ. ຂນະທ່ີພວກເຮົາອ່ານພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າແລະຍອມຢູ່ໄຕ້ຣິດອໍານາດ ຂອງພຣະເຢ 
ຊູໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສາມາດເລີ້ມທ່ີຈະປະສົບການກັບພະລັງອໍານາດຂອງພຣະອົງໃນຕົວເຮົາແລະຜ່ານ 
ຕົວພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສາມາດແບ່ງປັນພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງຫມັ້ນໃຈໄດ້ໂດຍອາສັຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະວິນ 
ຍານບໍຣິສຸດ. 
 

ບົດຮຽນຊີວິດ 
 
ໃນສັງຄົມປະເພນີຂອງສມັຍໃຫມ່ນີ້ໄດ້ນໍາເອົາພຣະເຢຊູໄປຄຽງຂ້າງກັບສາສນາອື່ນໆແລະບອກວ່າເປັນທາງເລືອກອີກ 
ທາງນຶ່ງໃນຫລາຍໆທາງ. ຖ້າພວກເຮົາຫາກຍອມເຂົ້າຮ່ວມຄວາມດຶງດູດຂອງວິຖີມະນຸສໂລກ,   ພວກເຮົາກໍລົດຄຸນຄ່າ 
ຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູເທິງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.    ແຕ່ວ່າ, ຖ້າຫາກພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງຕໍາແຫນ່ງພິເສດຂອງພຣະ 
ເຢຊູວ່າເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າເທ່ົານັ້ນ, ຕໍ່ຈາກນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຮູ້ສິດທິການປົກຄອງຂອງພຣະອົງ. ໂດຍການ 
ເຂົ້າຮ່ວມກັບພຣະອົງເທ່ົານັ້ນ, ໂດຍການຮັກພຣະອົງ,   ແລະໂດຍການຕິດຕາມພຣະອົງທຸກວັນພວກເຮົາສາມາດເປັນ 
ສາວົກທ່ີມີປະສິດທິພາບຂອງພຣະຄຣິດໄດ້. 
 
ແມ່ນຫຍັງຄືພື້ນຖານແຫ່ງຄວາມຈິງສາມຢ່າງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນບົດຮຽນນີ້? 

• ພຣະເຢຊູແມ່ນບຸດສຸດທ່ີຮັກທ່ີພິເສດອົງດຽວເທ່ົານັ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ. ໂດຍຜ່ານການຕາຍທີ່ເປັນເຄື່ອງຖວາຍບູ 
      ຊາແລະການຄືນພຣະຊົນອັນຊົງຣິດເດດຂອງພຣະອົງເທ່ົານັ້ນ ພວກເຮົາສາມາດຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນ 
      ນິດແລະມີສາຍສໍາພັນກັບພຣະເຈົ້າ. 
• ເຫມືອນດັ່ງທ່ີພຣະເຢຊູມີອໍານາດເອົາຊະນະຕໍ່ການທົດລອງແລະຄວາມບາບ,  ພຣະອົງກໍໄດ້ປະທານຄວາມ 

ສາມາດໃຫ້ແກ່ພວກທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງໃຫ້ຊະນະຕໍ່ເຫຍື່ອແຫ່ງຄວາມລໍ້ລວງ ຂອງມານຮ້າຍແລະມີຊັຍຊະນະ 
ໃນຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານ. 

• ເພາະວ່າພຣະເຢຊູມີຣິດອໍານາດທັງຫມົດໃນສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ, ພຣະອົງກໍສາມາດສົ່ງພວກເຮົາອອກ 
ໄປໂດຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງເພື່ອໄປແບ່ງປັນພຣະທັມຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນທ່ີພວກເຮົາໄດ້ພົບ. 

 
 
  

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org by PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 13 ກັນຍາ 2009 (9-13-2009) 

 
ຄົນທີ່ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ຈັກ 

 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:       ມາຣະໂກ 2:3-12,15-17,23-28 
 
ບົດຮຽນນີ້ສາມາດສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ  
ບົດຮຽນນີ້ຈະທ້າທາຍທ່ານໃຫ້ມີການສົນທະນາກັບຄົນອື່ນໆທ່ີມີຄຸນສົມບັດຄ້າຍຄືກັບພຣະຄຣິດ. 
 
ບົດຮຽນນີ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຫຍັງ 
ມາຣະໂກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ສໍາຜັດແຕະຕ້ອງກັບຝ ູງຄົນຫຼາຍປະເພດ. ພຣະເຢຊູໄດປ້ິ່ນ 
ປົວຄົນເຈັບໃຫ້ຫາຍດີ, ໄດ້ຊອກຫາພວກຄົນບາບ, ແລະປະເຊີນໜ້າກັບພວກຖືສາສນາ. 
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນີ້ຈຶ່ງສໍາຄັນ 
ຫລາຍຄັ້ງພວກຄຣິສຕຽນມັກຫຼີກເວັ້ນຈາກການສົນທະນາກັບພວກຄົນທ່ີແຕກຕ່າງຈາກພວກເຂົາ. ມີພວກທ່ີບໍ່ເຊື່ອຫຼາຍ 
ທ່ໍໃດທ່ີພວກຄຣິສຕຽນຮູ້ຈັກ?   ບົດຮຽນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ສົນທະນາກັບຝູງຄົນຊຶ່ງນໍາຄວາມສົນໃຈດູດ
ດຶງເອົາແມ້ກະທ້ັງພວກຜູ້ນໍາທາງສາສນາທີ່ຕິຕຽນບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບພຣະອົງ. ພຣະອົງໄດ້ສະແດງຄວາມສົງສານແລະໄດ ້
ແນະນໍາຝູງຄົນໃຫ້ເຫັນເຖິງເປົ້າໝາຍອັນແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງໃນຖານະເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 ຕອນທ່ີໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂບດແຫ່ງນຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຈໍາໄດ້ບໍ່ລືມຄືຫາຊອກປະຕູທ່ີເປີດເຂົ້າໄປໃນໂບດບໍ່ໄດ້. ມີຍິງ 
ຄົນນຶ່ງໄດ້ບອກວ່າ,“ພວກເຮົາໃສ່ກອນປິດປະຕູໝົດທຸກອັນເຫຼືອອັນດຽວທ່ີມີຜູ້ເຝົ້າຍາມຢູ່.  ພວກເຮົາຮູ້ວ່າແມ່ນຄົນປະ
ເພດໃດທີ່ອາສັຍຢູ່ເຂດອ້ອມແອ້ມນີ້. ພວກເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ໝົດທຸກຄົນເຂົ້າມາໃນທີ່ນີ້.” ຂ້າພະເຈົ້າໄດຖ້າມວ່າ.  “ແຕ່ວ່າ
ບໍ່ແມ່ນພວກຄົນເຫຼົ່ານີ້ຫຼືທ່ີພຣະເຢຊູມາເພື່ອເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ?” ໃນຂນະທີ່ການປ້ອງກັນຮັກສາຄວາມສງົບເປັນ
ບັນຫາ. ການແຍກຕົວອອກຂອງພວກຄຣິສຕຽນແມ່ນບໍ່ມີ.   ມັນກໍເປັນສິ່ງທ່ີໜ້າງຶດງໍ້ບໍ່ແມ່ນຫຼືທ່ີພວກເຮົາສາມາດສ້າງ
ເຄືອຂ່າຍກັບຄົນແປກໜ້າທ່ົວໂລກໄດ້, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ຈັກກັບຄົນທ່ີຢູ່ຂ້າງບ້ານກັບພວກເຮົາ? ພຣະຄຣິດ 
ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາມີສ່ວນກັບໂລກຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຊີວິດຂອງພຣະອົງ. 
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຕໍ່ພວກທ່ີກໍາລັງມຄີວາມເຈັບປວດ Xມາຣະໂກ 2:3-12? 
    

 ພຣະເຢຊູມີເວລາສໍາລັບທຸກຄົນສເມີ. ຈະເປັນຄົນໜຸ່ມ, ຄົນເຖົ້າ, ຄົນເຈັບໂຊ, ຄົນແຂງແຮງດີ, ຄົນຢິວ,  ຄົນ
ຊາມາເຣັຽ-ຄົນທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກ;  ຄົນທ່ີພຣະອົງຊົງຍິນຍອມຕາຍແທນ.   ຂນະທ່ີຢ້ຽມຢາມເມືອງກາເປນາອູມທາງຕາ 
ເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງແຄມຝັ່ງທະເລຄາລີເລ, ພຣະເຢຊູກໍພົບພໍ້ກັບຝ ູງຄົນ. ລູກາໄດບ້ັນທຶກເພີ້ມວ່າມີພວກຟາຣີຊາຍ
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ແລະພວກອາຈານສອນພຣະບັນຍັດຫຼາຍຄົນຢູ່ທ່ີນັ້ນດ້ວຍ. ຝ ູງຄົນໄດ້ພາກັນບຽດແຫຍ້ຈົນບໍ່ມີທ່ີຫວ່າງຢູ່ໃນເຮືອນບ່ອນ
ທ່ີພຣະອົງປະທັບຢູ່.  
 ຊາຍສີ່ຄົນໄດຫ້າມເພື່ອນທ່ີເປັນເປັ້ຽມາ, ທ່ີບໍ່ສາມາດຍ່າງມາດ້ວຍຕົນເອງ. ພວກເຂົາຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຢຊູສາ 
ມາດຊ່ວຍເພື່ອນຂອງພວກເຂົາໄດ້, ແຕ່ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໄປໃກ້ພຣະອົງໄດເ້ພາະວ່າຝ ູງຄົນໜາແໜ້ນ.     ໂດຍບໍ່ມີຜູ້ຂັດ 
ຂວາງ, ພວກເຂົາກໍໄດຫ້າມເພື່ອນນັ້ນຂຶ້ນເທິງຫຼັງຄາ, ບາງທີເຮືອນໃນສມັຍນັ້ນຄົງມີຂັ້ນໄດຂຶ້ນໄປ.  ເມື່ອຫຼຽວຂຶ້ນເທິງ, 
ຝ ູງຄົນກໍໄດ້ເຫັນຫຼັງຄາເປີດເປັນປ່ອງຢູ່ເທິງຫົວຂອງພວກເຂົາ  ແລະຊາຍທັງສີ່ຄົນກໍຄ່ອຍຢ່ອນບ່ອນນອນຂອງຄົນເປັ້ຽ 
ລົງມາຕໍ່ໜ້າພຣະເຢຊູ. 
 ພຣະເຢຊູໄດເ້ຫັນຄວາມເຊື່ອແລະການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ. ເມື່ອເຫັນຄໍາວ່າຂອງພວກເຂົາແນ່ນອນວ່າຕ້ອງ 
ແມ່ນເລັງໃສ່ຂອງພວກສີ່ຄົນນັ້ນ, ແລະກໍຄົງຈະລວມທັງຂອງຄົນເປັ້ຽນັ້ນດ້ວຍ. ພຣະເຢຊູເລີ້ມກ່າວເຖິງຄວາມຕ້ອງການ
ຝ່າຍຈິດວິນຍານກ່ອນ, ແທນທ່ີຈະແມ່ນຄວາມຕ້ອງກາຍຝ່າຍຮ່າງກາຍຂອງຊາຍເປັ້ຽຄົນນັ້ນ. ການໃຊ້ຄໍາວ່າ ລູກເອີຍ, 
ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໜ້າຮັກ, ພຣະເຢຊູໄດປ້ະກາດອອກໄປວ່າບາບຂອງລາວຖືກອະພັຍໃຫ້ແລ້ວ.   ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າຫົວໃຈຂອງມະນຸດ  ແລະຄວາມຮູ້ສຶກຢາກຮັບການປິ່ນປົວຝ່າຍຈິດວິນຍານກໍເໝືອນກັນກັບຝ່າຍຮ່າງກາຍ. 
ພຣະເຢຊູກໍອາດຈະຕັ້ງຈຸດເລີ້ມຕົ້ນພິສູດໃຫ້ເຫັນຣິດອໍານາດຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງພຣະອົງໃນການຍົກໂທດບາບໄດ້. 
 ພວກນັກທັມທ່ີເປັນຄຣູສອນພຣະບັນຍັດທ່ີໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນແຕ່ລະມື້ເພື່ອການກ່າຍແລະການສິດສອນບັນຍັດ
ຂອງໂມເຊ. ພວກເຂົາຕັດສິນສິດທິຂອງພຣະເຢຊູໃນການຍ ົກໂທດຄວາມຜິດບາບ.  ມາຣະໂກບ ັນທຶກວ່າດັ່ງນີ້ ຄຶດໃນ
ໃຈຂອງພວກເຂົາ ຊ່ຶງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເວົ້າດັງໆອອກມາ.   ພວກເຂົາຄິດວ່າພຣະອົງໝ່ິນປະມາດພຣະເຈົ້າ
ໂດຍການໄປແທນບ່ອນຂອງພຣະເຈົ້າໃນການອະພັຍບາບໂທດ. ພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈເສັຽວ່າພຣະເຢຊູກໍເປັນພຣະເຈົ້າ 
ອົງພຣະບຸດ. 
 ພຣະເຢຊູສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມນຶກຄິດໃນຫົວໃຈຂອງພວກນັກທັມເຫຼົ່ານັ້ນ.   ພຣະອົງສວຍເອົາໂອກາດ
ນັ້ນເປີດເຜີຍອໍານາດຂອງພຣະອົງໃນການຍົກໂທດບາບ,  ຄືຍົກຕໍາແໜ່ງຂອງພຣະອົງໃຫ້ເທ່ົາທຽມກັບພຣະເຈົ້າ. ເຫດ 
ການທ່ີປາກົດເຫັນແກ່ຕາອັນນີ້ແມ່ນການຕອບສນອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຝ່າຍເນື້ອໜັງຂອງຊາຍເປັ້ຽຄົນນັ້ນ  ທ່ີຣິດເດດ
ຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນອໍານາດທາງຝ່າຍຈິດວິນຍານດ້ວຍ. 
 ລອງວາດພາບເບິ່ງຄວາມອັສຈັນຂອງຊາຍເປັ້ຽເມື່ອພຣະເຢຊູໄດບ້ອກລາວຈົ່ງລຸກຂຶ້ນຍົກເອົາບ່ອນນອນຂອງ
ເຈ້ົາໄປບ້ານເສັຽ!  ລາວກໍປະຕິບັດຕາມທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງຢ່າງທັນທີ.    ເມື່ອຝູງຄົນເຫັນຊາຍເປັ້ຽລຸກຂຶ້ນແລະ
ຈາກໄປ, ພວກເຂົາກໍຕົກຕະລຶງແລະຮ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ,     ແລະຍອມຮັບວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍເຫັນແນວນີ້ຈັກເທ່ືອ. 
 ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດຂອງພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ມັນເກີນກວ ່າຄໍາເວົ້າຊື່ໆ   ຊ່ຶງຕ້ອງລວມທັງການກະທໍາຂອງ
ການຮັບໃຊ້ຕໍ່ພວກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ. ເໝືອນດັ່ງທ່ີພຣະເຢຊູໄດສ້ໍາຜັດແຕະຕ້ອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ພຣະອົງຕ້ອງ 
ການຊ່ວຍຄົນອື່ນໂດຍຜ່ານພວກເຮົາ. 
 
2D ຊອກຫາຄົນບາບ (ມາຣະໂກ 2:15-17) 
 
ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ຄົນທ່ີຕ້ອງການໆຮັບໃຊ້ມາຫາພຣະອົງ. ພຣະອົງໄດ້ຊອກຫາພວກເຂົາ.   ພຣະເຢຊູພົວພັນກັບ
ພວກຄົນທ່ີພວກສາສນາກ່າວປະນາມແລະບໍ່ຕ້ອງການ. ຕົວຢ່າງອັນນຶ່ງແມ່ນເຣື່ອງຂອງເລວີ,   ຫຼືອີກຊື່ນຶ່ງວ່າມັດທາຍ, 
ທ່ີເປັນຄົນເກັບພາສີ. ພວກຊາວຢິວຊັງພວກເກັບພາສີເພາະວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນຢິວຖືກພວກໂຣມຮັບເອົາເປັນພະນັກ 
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ງານ. ສ່ວນຫຼາຍພວກເຂົາຈະເກັບຄ່າພາສີເກີນກໍານົດແລະສ່ວນທ່ີເຫຼືອກໍເອົາເຂົ້າຖົງຂອງພວກເຂົາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ພົບ
ເລວີກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ແລະໄດ້ເອີ້ນເອົາລາວໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງ. ເລວີກໍປະໜ້າທ່ີຂອງລາວລຸກຂຶ້ນຕາມພຣະເຢຊູໄປ
ທັນທີ. 
 ເລວີໄດ້ຈັດງານລ້ຽງສໍາລັບພຣະເຢຊູແລະກໍໄດ້ເຊີນພຣະເຢຊູກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງໃຫ້ພົບກັບພວກ
ເພື່ອນຂອງລາວ. ພວກເພື່ອນຂອງຄົນເກັບພາສີກໍແມ່ນຄົນເກັບພາສີດ້ວຍກັນແລະພວກຄົນນອກສິນທັມ. ມາຣະໂກ 
ບອກວ່າ“ມີຫຼາຍຄົນຕິດຕາມພຣະອົງ,” ບາງທີກໍອາດເລັງເຖິງພວກສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ.   ແຕ່ວ່າ, ຫຼັກວັຍຍະກອນຊີ້ 
ບອກວ່າມາຣະໂກໝາຍເຖິງພວກເກັບພາສີແລະພວກນອກສິນທັມໄດ້ເລີ້ມຕິດຕາມພຣະເຢຊູ, ບາງທີກໍຍ້ອນຕົວຢ່າງ 
ຂອງເລວີທ່ີເປັນພຍານແກ່ພວກເຂົາ. 
 ຄາບເຂົ້າແລງທີ່ເກີດຂຶ້ນເບິ່ງເໝືອນວ່າຄົງຈັດຂຶ້ນທ່ີລະບຽງບ້ານຂອງເລວີ  ເພາະວ່າພວກນັກທັມທ່ີພົວພັນກັບ
ພວກຟາຣີຊາຍທີ່ຄອຍສັງເກດການໃນຄືນນັ້ນ. ພວກເຂົາຄົງຈະບໍ່ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງເລວີ. ຈາກການສົນທະນາຂອງ
ພວກນັກທັມກັບພວກສາວົກ, ພວກເຂົາປະນາມການທີ່ພຣະເຢຊູໄປຕິດພັນກັບພວກເກັບພາສີແລະພວກນອກສິນທັມ.  
ສໍາລັບພວກເຂົາແລ້ວ,   ບໍ່ມີອາຈານທີ່ໜ້ານັບຖືຄົນໃດອາດຈະໄປກິນເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກທ່ີບໍ່ນັບຖືພຣະບັນຍັດແນວນີ້. 
ພວກນັກທັມມີຄວາມຊໍານານດ້ານບັນຍັດຂອງໂມເຊ, ແຕ່ວ່າບໍ່ຫົວຊາກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 ພຣະເຢຊູຊ້ີບອກວ່າ    ພຣະອົງຈະຮັບໃຊ້ພວກທ່ີມີຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາໃນພຣະອົງ. 
ພຣະອົງປຽບເຫດການໃສ່ກັບທ່ານໝໍຊ່ຶງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວກໍປິ່ນປົວແຕ່ພວກຄົນເຈັບເທ່ົານັ້ນ.  ພວກຊອບທັມສ່ວນຕົວ 
ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການອັນເລິກຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາເອງໃນຄວາມຕ້ອງການພຣະເຢຊູ.   ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ມາຕາມຫາພວກຄົນຜິດບາບ, ບໍ່ແມ່ນພວກທ່ີຮ້ອງຕົວເອງວ່າເປັນພວກຊອບທັມແລະເຫັນວ່າບໍ່ຕ້ອງການໆໃຫ້
ອະພັຍ. ຄືກັບພຣະເຢຊູ, ພວກທ່ີມີຄວາມເຊື່ອຄວນຈະສ້າງສາຍສໍາພັນກັບພວກທ່ີບໍ່ເຊື່ອ,   ແມ້ກະທ້ັງພວກທີ່ຮ້ອງຕົວ
ເອງວ່າຍັງຕັດສິນໃຈບໍ່ໄດ້. ພວກທ່ີເຊື່ອຄວນຈະໄປຊອກຫາພວກເຫຼົ່ານີ້ແລະນໍາມາພົບກັບພຣະເຢຊູ. 
 
3. ປະເຊີນໜ້າກັບພວກຖືສາສນາ (ມາຣະໂກ 2:23-28) 
 
ມາຣະໂກໄດ້ກ່າວເຖິງການທີ່ພຣະເຢຊູຕອບໂຕ້ກັບພວກຜູ້ນໍາສາສນາເມື່ອພວກເຂົາຢາກໃຫ້ພຣະອົງເຂົ້າຮ່ວມລະບົບ
ການສາສນາຂອງພວກເຂົາ. ໃນວັນຊະບາໂຕວັນນຶ່ງ, ພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກຂອງພຣະອົງໄດ້ເດີນທາງຜ່ານທົ່ງນາ
ທ່ີອ້ອມຮອບເຂດຊົນນະບົດ. ຂນະທ່ີກໍາລັງຍ່າງຜ່ານທ່ົງນາ, ມີສາວົກບາງຄົນໄດ້ເດັດເອົາຮວງເຂົ້າມາເກັດກິນ.  ພວກ
ຟາຣິຊາຍມີຄວາມເຊື່ອວ່າການປະພຶດແບບງ່າຍໆນີ້ເຊັ່ນປູກພືດຜົນແລະຝັດເຂົ້າ,   ແມ່ນວຽກທ່ີຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດໃນວັນ
ຊະບາໂຕ. ພວກເຂົາກ່າວໂທດໃສ່ພວກສາວົກໃນການເຮັດຜິດຕ່ໍກົດຣະບຽບ(ອີງຕາມປະເພນີຂອງພວກເຂົາ, ບໍ່ແມ່ນ
ອີງຕາມພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ). 
 ພວກຟາຣີຊາຍຢູ່ໂດຍຫຼັກຂອງສາສນາ. ພວກເຂົາຂາດສາຍສໍາພັນສ່ວນຕົວກັບພຣະເຈົ້າ.   ການຕັດສິນຄົນ
ອື່ນໆຂອງພວກເຂົາເປີດໃຫ້ເຫັນຄວາມທຸກຈົນຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາ. ພວກຟາຣີຊາຍຢູ່ຕາມກົດລະບຽບຂອງ 
ສາສນາ; ພວກເຂົາຂາດສາຍສໍາພັນສ່ວນຕົວກັບພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຢຊູໄດຕ້ໍ່ວ່າພວກເຂົາດ້ວຍຂໍ້ພຣະຄັມພີ,   ໂດຍເລັງ
ເຖິງເຫດການເມື່ອດາວິດແລະພັກພວກຂອງລາວພາກັນຫິວເຂົ້າ, ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນທີ່ສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າ,  ແລະໄດ້ກິນ
ເຂົ້າຈ່ີທ່ີຫວງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຜກິນເວັ້ນແຕ່ພວກປະໂຣຫິດເທ່ົານັ້ນ.  ຈຸດທ່ີພຣະເຢຊູຊ້ີໃຫ້ເຫັນກໍຄືວ່າພຣະເຈົ້າສົນໃຈຕອບ 
ສນອງໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດຫຼາຍກ່ວາກົດຣະບຽບທາງສາສນາ.   ພຣະເຢຊູໄດ້ເນັ້ນວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ສ້າງ
ວັນຊະບາໂຕສໍາລັບການພັກຜ່ອນແລະນະມັສການ. ອີກເທ່ືອນຶ່ງພຣະອົງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຢຊູໄດ ້
ປະກາດວ່າພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແມ້ກະທັ້ງຂອງວັນຊະບາໂຕດ້ວຍ. 
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 ພວກຄຣິສຕຽນຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນທຸກຮູບແບບຂອງກົດຕັ້ງຂຶ້ນຂອງມະນຸດແລະຄວນຈະຍອມຢູ່ໃຕ້ຄວາມເປັນພຣະ
ເຈ້ົາຂອງພຣະເຢຊູໃນທຸກໆດ້ານຂອງຊີວິດພວກເຂົາ.    ພວກທ່ີເຊື່ອມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະນໍາພຣະກຽດມາສູ່ພຣະ 
ເຈ້ົາແລະນໍາປໂຍດໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນໆໃນວັນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
 
 

ບົດຮຽນຊີວິດ 
 
ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ທັງຝ່າຍຈິດວິນຍານແລະຝ່າຍ
ເນື້ອກາຍ, ຫຼາຍກ່ວາການຍອມຮັບເຂົ້າກຸ່ມຈັດຕັ້ງຂອງສາສນາ. ພຣະອົງຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ພວກສາວົກແລະພວກຟາຣີ 
ຊາຍເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຂົາຄວນຈະແບ່ງປັນຂ່າວເຣື່ອງຂອງພຣະອົງໂດຍຮັບໃຊ້ຄົນທຸກໆປະເພດ. ພຣະອົງໄດ້ຍົກໂທດ 
ບາບແລະປິ່ນປົວຊີວິດໃຫ້ຫາຍດີ. ເປົ້າໝາຍກໍຄືບໍ່ໃຫ້ເປັນຂ່າວປະເສີດຕາມສັງຄົມຊື່ໆ, ແຕ່ໃຫ້ເປັນຂ່າວປະເສີດທ່ີເຕັມ
ບໍຣິບູນຢ່າງແທ້ຈິງ. 
 ໃຫ້ຄິດເຖິງຄົນທ່ີຢູ່ໃນວົງລ້ອມຂອງທ່ານ. ມີໃຜທ່ີທ່ານເຫັນວ່າຄົງຈະເປັນເໝືອນຊາຍເປັ້ຽຄົນນັ້ນ, ທ່ີຕ້ອງການ 
ການຮັບໃຊ້ຝ່າຍເນື້ອກາຍ. ທ່ານຈະສາມາດຊ່ວຍຕອບສນອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນນັ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ?  ທ່ານຈະສາ 
ມາດຮັບໃຊ້ຝ່າຍເນື້ອກາຍໃນທາງທີ່ຈະຊ່ວຍທາງຝ່າຍຈິດວິນຍານໄດ້ເຊັ່ນກັນ? 
 ມີໃຜແດ່ທ່ີທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກທ່ີຄ້າຍຄືກັບມັດທາຍ-ບໍ່ຈໍາເປັນວ່າຈະຕ້ອງເປັນພະນັກງານເກັບພາສີ, ແຕ່-ແມ່ນບາງ
ຄົນທ່ີຖືກສັງຄົມປະຖິ້ມ? ພວກຄົນອື່ນຈະວ່າຢ່າງໃດເມື່ອພວກເຂົາເຫັນທ່ານພົວພັນກັບຄົນນັ້ນ?     ທ່ານເຕັມໃຈທ່ີຈະ
ສ່ຽງຮັບຜົນໃນການທີ່ຈະສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດ.  
 ທ່ານເຄີຍໄດ້ສັງເກດທວນຄືນເບິ່ງການປະຕິບັດໃນເບື້ອງຫຼັງທ່ີທ່ວງດຶງບໍ່ໃຫ້ຮັບໃຊ້ຄົນທຸກໆປະເພດບໍ່?  ທ່ານ
ສາມາດຄິດເຫັນການປະພຶດອັນເຄີຍຊິນອັນໃດທີ່ຂັດຂວາງຕໍ່ການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານຕໍ່ຄົນທ່ີເຈັບປວດ? 
ທ່ານສາມາດນໍາເອົາຂ່າວປະເສີດໄປແບ່ງປັນໄດ້ກ້ວາງໄກສໍ່າໃດ? 

 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 20 ກັນຍາ 2009 (9-20-2009) 

 
ສິ່ງທ່ີຂັດຂວາງຕໍ່ການຮູ້ຈັກກັບພຣະເຢຊ ູ

 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:       ມະຣະໂກ 6:1-6,45-52; 7:8-9,13 
 
ບົດຮຽນນີ້ມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ  
ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ໄດ້ຊັຍຊະນະກັບສິ່ງທ່ີທ້າທາຍທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. 
 
ບົດຮຽນນີ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຫຍັງ 
ມາຣະໂກໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງການເຕີບໂຕຂອງການທ້າທາຍໃນການປະຕິບັດງານຂອງພຣະເຢຊູ;      ຊາວບ້ານເກີດ 
ເມືອງນອນຂອງພຣະອົງກໍໄດ້ປະຕິເສດພຣະອົງ, ພວກສາວົກກໍຢ້ານກົວພຣະອົງ,   ແລະຂບວນການຈັດຕັ້ງທາງສາສ 
ນາກໍບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນພຣະອົງ.  
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນີ້ຈຶ່ງສໍາຄັນ 
ຄຣິສຕຽນເຖິງກະສຽນທີ່ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຂົາກໍປະເຊີນກັບການກີດຂວາງຫຼາຍຢ່າງ.   ເໝືອນດັ່ງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້
ຖືກປະຕິເສດຈາກຊາວບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງພຣະອົງ,   ພວກຄຣິສຕຽນກໍອາດຈະປະເຊີນກັບການປະຕິເສດຈາກ
ຄອບຄົວ, ພວກໝູ່ຄູ່, ພວກຄຸ້ມບ້ານ, ແລະສະຖານທີ່ເຮັດວຽກການ.  ພວກເຂົາອາດຈະມີປະສົບການກັບຄວາມຢ້ານ
ກົວທ່ີຄ້າຍຄືກັບປະສົບການຂອງພວກສາວົກພຣະເຢຊູ. ໃນຖານະທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນເອົາພຣະທັມຄັມພີມາປະກອບໃຊ້
ໃນຊີວິດ, ພວກເຂົາກໍອາດຈະພົບສິ່ງທ້າທາຍບາງຢ່າງຊຶ່ງເຄີຍມີມາແລ້ວໃນຮີດຄອງຂອງສາສນາ. 
 ທິມ ເປັນນັກທຸຣະກິດທ່ີປະສົບຜົນສໍາເຣັດຜູ້ນຶ່ງ    ບໍ່ໄດ້ນຶກມາກ່ອນວ່າການຮັບເອົາພຣະເຢຊູຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຖືກ
ປ່ຽນແປງ.  ລາວໄດ້ຢຸດເຊົາໄປບາຣ໌ກັບພວກລູກຄ້າແລະບໍ່ໄດ້ຢຸດແວ່ເພື່ອດື່ມເຫຼົ້າກ໊ອກນຶ່ງສອງກ໊ອກຫຼັງຈາກໝົດວຽກ
ແລ້ວ. ພວກລູກຄ້າບາງຄົນກໍນໍາທຸຣະກິດຂອງເຂົາໄປທີ່ອື່ນ.   ເພື່ອນຮ່ວມງານສອງສາມຄົນກໍຢາກຫຼີກລ້ຽງລາວ.  ແຕ່
ວ່າ, ຄອບຄົວຂອງລາວຮັກທິມຄົນໃໝ່. ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງໄປຈາກສິ່ງທ່ີພວກເຂົາມັກ. 
 ພຣະເຢຊູໄດຕ້ັກເຕືອນພວກສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ    ພວກທ່ີກຽດຊັງພຣະອົງນັ້ນແຫຼະຈະກຽດຊັງພວກເຂົາດ້ວຍ. 
ພຣເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງແກ່ພວກເຮົາໃນການຮັບມືກັບຄວາມຢ້ານກົວ, ການປະຕິເສດ, ແລະຮີດຄອງປະເພນີ. 

 
ສຶກສາພຣະຄັມພີ 

 
1. ປະເຊີນກັບການປະຕິເສດ Xມາຣະໂກ 6:1-6? 
ພວກສາວົກຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ໄປເປັນເພື່ອນກັບພຣະອົງຊຶ່ງເປັນບ່ອນທ່ີຄວນຈະເປັນໄດ້ຊັຍຊະນະຫຼັງຈາກການກັບມາ
ຈາກເມືອງກາເປນາອູມຫຼັງຈາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກສາວຂອງຢາອີໂຣເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະ 
ກ່າວທັກທາຍກັບເຈ້ົານາຍຂອງພວກເຂົາເພາະຂາດຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ. ໝົດທັງກຸ່ມໄດ້ພາກັນຄ້າງຢູ່ນາຊາເຣັດເປັນເວລາ 
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ຫຼາຍມື້ເມື່ອວັນຊະບາໂຕວຽນມາຄົບຮອບ.  ໃນການສືບຕໍ່ຕາມການປະພຶດປົກກະຕິຄືເຂົ້າຮ່ວມນະມັສການພຣະເຈົ້າ, 
ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ໄປທ່ີໂຮງທັມມະເທສນາ.  ພວກຄົນຜູ້ທ່ີຮູ້ເຫັນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພຣະເຢຊູກໍໄດ້ຍິນເຖິງເຣື່ອງພຣະອົງ 
ກໍຫຸ້ມມາທີ່ໂຮງທັມມະເທສນາເພື່ອຢາກຟັງແລະຢາກເຫັນພຣະອົງ. 
 ຫົວໜ້າໂຮງທັມໄດ້ເຊີນພຣະເຢຊູໃຫ້ອ່ານພຣະທັມແລະອະທິບາຍເນັ້ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈ. ເມື່ອພຣະອົງເລີ້ມຕົ້ນສິດ
ສອນຄົນໃນທ່ີຊຸມນຸມນັ້ນກໍພາກັນປລາດໃຈ.       ພວກຄົນຟັງກໍຖາມຊຶ່ງກັນແລະກັນວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ສະຕິປັນຍາແລະ
ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດການອັສຈັນຢ່າງນີ້ມາແຕ່ໃສ.      ພວກຄົນກໍຮູ້ຢູ່ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຊຸບລ້ຽງໂດຍໂຢເຊບ. 
ພວກເຂົາຄາດຄິດເອົາໄວວ້່າພຣະເຢຊູໄດສ້ືບຕໍ່ອາຊີບຂອງໂຢເຊບ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈ່ຶງຮູ້ຈັກພຣະອົງວ່າເປັນຊ່າງໄມ້. 
ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຮູ້ຈັກມາຣິອາ, ແມ່ພຣະເຢຊູ, ແລະພວກນ້ອງຊາຍແລະພວກນ້ອງສາວຂອງພຣະອົງ. 
 ການມີອາຈານມາຢ້ຽມຢາມສິດສອນຢ່າງກ້າຫານ, ຄວາມຈິງອັນໃໝ່ມັນກໍເປັນອີກເຣື່ອງນຶ່ງ; ການມີເດັກໃນ
ຄຸ້ມບ້ານດຽວກັນໄດ້ເຮັດຢ່າງນີ້ມັນກໍເປັນອີກເຣື່ອງໃໝ່.      ພວກຜູ້ຟັງເກີດໜ່າຍແໜງຕໍ່ການສິດສອນຂອງພຣະເຢຊູ. 
ການປະພຶດຂອງພວກເຂົາຊີ້ໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບການເປັນເດັກນ້ອຍຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາ. ພຣະເຢຊູເຂົ້າໃຈດີ
ວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທັມບໍ່ໄດ້ຮັບກຽດໃນຖ້າມກາງພວກຄົນທ່ີຮູ້ຈັກກັນດີທ່ີສຸດ-ຍາດຕິພື່ນ້ອງແລະຄົນໃນຄອບຄົວດຽວ
ກັນກັບລາວ.  ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບ່ອນອື່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແມ້ແຕ່ພວກນ້ອງຊາຍຂອງພຣະເຢຊູເອງກໍບໍ່ໂຕ້ຕອບໃນທາງດີຕໍ່
ການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ. 
 ເນື່ອງຈາກຜົນຂອງຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງໝູ່ປະຊາຊົນ,  ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ສໍາແດງການອັສຈັນໃນນາຊາເຣັດຄືກ ັບ
ໃນເມືອງອື່ນໆ; ພວກເຂົາຂາດພຣະພອນຂອງພຣະອົງ. ເຖິງປານນັ້ນ, ພຣະເຢຊູຍັງປິ່ນປົວສອງສາມຄົນໃຫ້ຫາຍພຣະ 
ຍາດ. ຂນະທ່ີພຣະເຢຊູກໍຍັງງົງກັບການຂາດຄວາມເຊື່ອທ່ີອ້ອມຮອບພຣະອົງ, ພຣະອົງກໍບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດໃນການແຕະ 
ຕ້ອງສອງສາມຊີວິດທ່ີມາຫາພຣະອົງ. 
 ການຖືກປະຕິເສດທ່ີເມືອງນາຊາເຣັດ, ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ນໍາເອົາການສິດສອນຂອງພຣະອົງໄປຫາໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ 
ຢູ່ອ້ອມຂ້າງແຖວນັ້ນ, ໂດຍການໃຊ້ບ້ານເກີດເມືອງນອນເປັນສູນກາງໃນການຕິດຕໍ່ໄປມາຫາສູ່.   ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ບັງຄັບ
ໃຫ້ພວກຄົນທ່ີບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງ, ແຕ່ວ່າໄດ້ອອກໄປຫາຜູ້ອື່ນທ່ີເປີດໃຈຕ້ອນຮັບເອົາການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ. 
 ພວກທ່ີມີຄວາມເຊື່ອໃນສມັຍນີ້ກໍອາດຈະປະສົບກັບການປະຕິເສດຈາກພວກທີ່ຮູ້ຈັກພວກເຂົາດີທ່ີສຸດ.  ເຖິງ 
ປານນັ້ນພວກເຮົາຍັງສາມາດສືບຕໍ່ບົວລະບັດກັບພວກທ່ີເປັນພຍານການປ່ຽນແປງຂອງພຣະຄຣິດໃນຊີວິດຂອງພວກ
ເຮົາ. ບາງທີໂດຍການເບິ່ງພຣະເຢຊູກະທໍາການໃນພວກເຮົາຢ່າງໃດ, ພວກເຂົາກໍອາດຈະຫຼີກເວັ້ນການຫັກຫ້າມພຣະ 
ພອນຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍການຂາດຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ. 
 
2D  ເອົາຊະນະຄວາມຢາ້ນກວົ (ມາຣະໂກ 6G45-52) 
 ການຕິດຕາມການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູອ້ອມແອ້ມເຂດເມືອງນາຊາເຣັດ,    ພຣະອົງໄດ້ສົ່ງພວກສາວົກຂອງ
ພຣະອົງອອກໄປຮັບໃຊ້ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.   ຕໍ່ຈາກນັ້ນບໍ່ເຫິງ,  ພຣະເຢຊູໄດ້ເອົາພວກເຂົາອອກໄປພັກຜ່ອນ, 
ແຕ່ວ່າພວກຝ ູງຄົນກໍແລ່ນຊອກຫາພຣະອົງ.      ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງລ້ຽງເກືອຄົນກ່ວາຫ້າພັນຄົນ (ບວກທັງຜູ້ຍິງແລະເດັກ 
ນ້ອຍ) ດ້ວຍເຂົ້າຈ່ີສອງສາມກ້ອນແລະປາສອງສາມໂຕ. ພວກສາວົກຕ້ອງການບົດຮຽນຝ່າຍຈິດວິນຍານອັນເລິກກວ ່າ 
ເກົ່າເພື່ອຈັດຕຽມພວກເຂົາໃນການຮັບໃຊ້ໃນອານາຄົດ. ກວດເບິ່ງວ່າແມ່ນຫຍັງແດ່ທ່ີພວກສິບສອງຄົນນັ້ນໄດ້ປະເຊີນ 
ຜ່ານມາແລ້ວ: 

• ພວກເຂົາຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍອອກໄດ້ຢ່າງສໍາເຣັດ. 
• ພວກເຂົາໄດ້ມີສ່ວນໃນການເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບປ່ວຍໃຫ້ຫາຍດີ. 
• ມີຝ ູງຄົນມາຫາພວກເຂົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈົນພວກເຂົາບໍ່ມີເວລາກິນເຂົ້າ. 
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• ພວກເຂົາມີສ່ວນຊ່ວຍລ້ຽງເກືອຝ ູງຄົນຫຼວງຫຼາຍດ້ວຍເຂົ້າຈ່ີພຽງຫ້າກ້ອນແລະປາສອງໂຕ. 
 ພວກສາວົກກໍພາດເປົ້າໝາຍອັນສໍາຄັນໃນຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູຝ່າຍຈິດວິນຍານ ໂດຍເລັງໃສ່ແຕ່ການອັສ 

ຈັນຝ່າຍເນື້ອກາຍ. ທັນໃດນັ້ນພຣະເຢຊູໄດບ້ອກໃຫ້ພວກສາວົກຂຶ້ນເຮືອຂ້າມໄປອີກຟາກນຶ່ງຂອງທະເລຄາລີເລ,  ແຕ່
ພຣະເຢຊູມີແຜນການອີກຢ່າງອື່ນ.    ອັນທີນຶ່ງ,  ພຣະເຢຊູໄດ້ຈາກລາຝ ູງຄົນທ່ີຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພຣະອົງຢູ່ທ່ີນັ້ນແລະ 
ເຮັດການອັສຈັນຕື່ມອີກ.   ອີກຫຼາຍໆຄົນຍັງຢາກກິນອາຫານຟຣີ.  ອັນທີສອງ, ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຂ້າມຟາກໄປກັບພວກ
ສາວົກໂລດ, ແຕ່ໄດ້ໄປທີ່ພູຊ່ຶງຢູ່ໄກ້ຄຽງນັ້ນເພື່ອອະທິຖານໄຫວ້ວອນ.   ພຣະເຢຊູຕັ້ງສິ່ງທ່ີສໍາຄັນໄວ້ເປັນຕົວຢ່າງເພື່ອ
ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຕາມແບບຢ່າງ. 

 ໃນຕອນຄ່ໍາຂອງມື້ນັ້ນພວກສາວົກກໍໄດ້ເດີນທາງຮອດກາງທະເລ.   ທະເລຄາລີເລມີຄວາມຍາວປະມານ 12 
13  ໄມລ໌ແລະກ້ວາງປະມານ 8 ໄມລ໌. ພວກສາວົກໄດ້ພາກັນລ່ອງເຮືອຫຼາຍຊົ່ວໂມງຂນະທີ່ພຣະເຢຊູອະທິຖານອ້ອນ 
ວອນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ເຫັນພວກສາວົກ; ຕອນນັ້ນກໍາລັງມືດ, ແຕ່ພຣະເຢຊູຍັງເປັນຫ່ວງພວກເພື່ອນຂອງພຣະອົງ. ລົມກໍ 
ກໍາລັງພັດຈົນຄື້ນແຕກກະຈັດກະຈາຍປະທະກັບເຮືອຄື້ນແລ້ວຄື້ນເລົ່າ.    ເຖິງແມ່ນວ່າພວກສາວົກບາງຄົນເປັນນັກຫາ 
ປາທ່ີຊໍານານຜ່ານພະຍຸຝົນມາແລ້ວກໍຕາມ,   ແຕ່ເມື່ອມາເຈິກັບຄື້ນຟອງອັນໂຫດຮ້າຍນີ້ກໍເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈສັ່ນໄປ.   ໃນ
ຂນະທ່ີກໍາລັງປັ່ນປ່ວນກັນຢູ່, ພຣະເຢຊູກໍສະເດັດຍ່າງເທິງໜ້ານໍ້າທະເລມາຫາພວກເຂົາ.   ປໂຍກທີ່ບອກວ່າພວກເຂົາ
ຄິດວ່າເຫັນຜີຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູ. 

 ຄວາມຢ້ານກົວ,   ເຮັດໃຫ້ພວກສາວົກຕ້ອງຮ້ອງໄຫ້ອອກມາ.  ພຣະເຢຊູກໍເລີ້ມປອບໃຈພວກເຂົາທັນທີ.  ຄ ໍາ 
ໜູນໃຈຂອງພຣະເຢຊູສໍາລັບພວກເຂົາຄືໃຫ້ມີຄວາມກ້າຫານໃນການປະທັບຢູ່ຂອງພຣະອົງ-ແມ່ນເຮົາເອງ.     ຄວາມ
ຢ້ານ ກໍຫາຍໄປເພາະວ່າລົມກໍຢຸດເມື່ອພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນເຮືອ,     ແລະບາງທີລື່ນໄປກວ່ານັ້ນກໍຄືວ່າພຣະເຢຊູຢູ່ກັບ
ພວກເຂົາ. 

 ພວກສາວົກພາກັນຕົກຕະລຶງຢ່າງໃຫຍ່.      ແມ ່ນວ່າເຣື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກການມີສ່ວນໃນການເຮັດອັສຈັນ 
ເຣື່ອງເຂົ້າຈ່ີ (ການລ້ຽງຄົນກວ ່າ 5000ຄົນ),    ພວກສາວົກກໍຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນກ່ຽວກັບທັມມະຊາດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ.    ແຕ່ແທນທີ່ຈະຂອບພຣະຄຸນສໍາລັບທະເລກໍສງົບລົງແລະເຮືອກໍປອດພັຍ,   ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາແຫ່ງແຂງກະ 
ດ້າງ. ປໂຍກນີ້ເລັງເຖິງຄວາມເສີຍຊ້າແລະສັບສົນຂອງພວກສາວົກ. 

 ຄ້າຍຄືກັນກັບພວກທ່ີມີຄວາມເຊື່ອອາດຈະຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,  ປານນັ້ນກໍບໍ່ຢ້ານ 
ກົວໃນການດໍາຣົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາແລະໂຕ ້ຕອບໃນທາງລົບ. ຖ້າພວກເຮົາອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມຢ້ານຄອບຄອງພວກ
ເຮົາ, ພວກເຮົາອາດຈະພາດຈາກພາຣະກິດທ່ີພຣະເຢຊູກໍາລັງກະທໍາສໍາລັບພວກເຮົາແລະອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ. ແຕ່ວ່າ, 
ພວກທ່ີເຊື່ອສາມາດຄອບຄອງຄວາມຢ້ານ  ເມື່ອພວກເຮົາຫາກຮັບຮູ້ການສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງອົງພຣະເຢຊູແລະເຊື່ອວາງ
ໃຈໃນຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງ. 

 
3. ປະຈານພວກຖືຕາມຮີດຄອງ (ມາຣະໂກ 7:8-9,13) 
  ພຣະເຢຊູໄດປ້ະທະກັບຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຄືພວກຜູ້ນໍາທາງສາສນາທີ່ອ້າງຕົວຕາມຮີດເກົ່າຄອງຫຼັງ, ພິທີຕ່າງໆ,
ແລະການສເລີມສລອງ. ພວກເຂົາໃສ່ໃຈຫຼາຍຕໍ່ທໍານຽມຂອງມະນຸດຫຼາຍກ່ວາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການຕໍ່ຕ້ານ
ຂອງພວກເຂົາຕໍ່ພຣະເຢຊູແມ່ນບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງກັບບັນຍັດຂອງໂມເຊ,  ແຕ່ຈຸດສູນກາງຂອງມັນແມ່ນກົດຂອງ 
ວົກຂອງພຣະເຢຊູສໍາລັບການກິນເຂົ້າໂດຍບໍ່ໄດ້ທໍາພິທີລ້າງມືຂອງພວກເຂົາ. ພວກນັກຊ່ຽວຊານຝ່າຍຈິດວິນຍານເຫຼົ່າ 
ນີ້ບໍ່ໃສ່ໃຈຕໍ່ກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາແຕ່ກັບໄປນິຍົມປະເພນີຂອງພວກເຂົາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນຈຸດຂອງພວກຜູ້ນໍາ 
ສາສນາເຫຼົ່ານີ້ທ່ີປະຮ້າງພວກເຂົາເອງຈາກພຣະເຈົ້າແລະຕິດຕາມທໍານຽມຂອງມະນຸດ. 
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 ມາຣະໂກໄດ້ເປີດເຜີຍການຄືບໜ້າໃນຂໍ້ 8,9,ແລະ13:   ທໍາອິດ, ມະນຸດລະຖິ້ມພຣະບັນຍັດ (ຂໍ້ 8), ຫຼັງຈາກ
ນັ້ນກໍເຮັດໃຫ້ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ (ຂໍ້ 9),   ແລະສຸດທ້າຍພວກເຂົາກໍລົບລ້າງພຣະບັນຍັດ (ຂໍ້ 13). 
ພວກທ່ີເຊື່ອຕ້ອງຈໍາໄວ້ວ່າພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າເໜືອກວ່າປະເພນີຂອງມະນຸດ.   ພວກເຮົາຕ້ອງດໍາຣົງຊີວິດຂອງ
ພວກເຮົາໃຫ້ເປັນໄປຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.     ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ຄົນຍົກທໍານຽມປະເພນີຂຶ້ນໃຫ້ເປັນມາດຕະ 
ຖານເພື່ອຕັດສິນຄົນອື່ນ, ນັ້ນແມ່ນການລຶບລ້າງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.     ພວກເຂົາເປັນຜູ້ເກັບກໍາທໍານຽມຫຼາຍກ່ວາ 
ເປັນຄົນທ່ີຮັກພຣະເຈົ້າ.  ແຕ່ໜ້າເສັຽໃຈ, ສະມາຊິກໃນຫຼາຍໆໂບດໃນສມັຍນີ້ກໍຕົກຢູ່ໃນບ້ວງແຮ້ວອັນດຽວກັນ.  ພວກ     
ເຮົາກໍ ສາມາດສຸມໃຈໃສ່ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງໂບດຫຼາຍກ່ວາເປົ້າໝາຍຂອງໂບດ. 
 

ບົດຮຽນຊີວິດ 
  
 ຄວາມຍາກລໍາບາກເປັນສ່ວນປະກອບຂອງການຝຶກຝົນໃນການເປັນລູກສິດ.   ປະເພນີມັນຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ 
ມັນກໍຈະຕໍ່ຕ້ານພວກຄຣິສຕຽນທີ່ດໍາເນີນຊີວິດຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນກັນ.   ພວກທ່ີມີຄວາມເຊື່ອບໍ່ມີທາງ
ເລືອກທ່ີຈະເປັນຜູ້ເຊື່ອແບບສາຍລັບ, ໃນຄວາມຫວັງວ່າຈະລອດຈາກສາຍຕາຂອງພວກທີ່ປະຕິເສດພຣະເຢຊູ.  ເມື່ອ
ໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານເວົ້າເຖິງເຣື່ອງພຣະຄຣິດ, ທ່ານຈະມີປະສົບການກັບການປະຕິເສດອັນດຽວກັນກັບທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ປະ
ເຊີນຜ່ານມາແລ້ວນັ້ນ. ບາງທີທ່ານອາດຈະຕ້ອງປະນາມທໍານຽມປະເພນີທ່ີຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດທ່ີມັນຈະເຊື່ອງຄວາມສັດ
ຊ່ືຂອງທ່ານທ່ີມີຕໍ່ພຣະເຢຊູ.    ຄວາມຢ້ານຕໍ່ການຖືກປະຕິເສດພ້ອມທັງຢ້ານຕໍ່ມໍຣະສຸມຂອງບັນຫາຕ່າງໆທີ່ພັດມາປະ
ທະກັບເຮືອແຫ່ງຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານ. 
 ທ່ານສາມາດຢືນຢັດຢ່າງຊັດຈິງຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານໃນຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ. ພຣະ
ເຢຊູຈະປະທານພຣະຄຸນແລະກໍາລັງເພື່ອພວກເຮົາຈະຢູ່ເພື່ອພຣະອົງແມ້ວ່າຈະຢ້ານຕໍ່ການຖືກປະຕິເສດ. ຈ່ົງໃຊ້ເວລາ 
ຈັກສອງສາມນາທີຄິດເຖິງວິທີທ່ີທ່ານໄດ້ກະທໍາຕໍ່ເຫດການແບບນີ້ທ່ີຜ່ານມາ. ຍັງຈ່ືໄດ້ບໍ່ທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ມີ 
ຄວາມອົດທົນດົນນານ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສອບຕົກໃນກໍຣະນີອັນໃດອັນນຶ່ງ, ຈ່ົງຊອກຫາວິທີແບບອື່ນ. ຖ້າວ່າທ່ານຫາກ
ຢືນໝັ້ນຄົງສັດຊື່ໃນພຣະອົງ, ຊີວິດຂອງທ່ານຈະເປັນຢ່າງໃດ? ແລະພວກຄົນທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບທ່ານຈະເປັນຢ່າງໃດ? 
 ເໝືອນດັ່ງທິມທ່ີໄດ້ໂຕ້ຕອບຕໍ່ພຣະເຢຊູໂດຍການປ່ຽນແປງວິຖີຊີວິດຂອງລາວ,   ລາວໄດ້ສູນເສັຽລູກຄ້າບາງ
ຄົນແລະຄວາມເປັນເພື່ອນກັບເພື່ອນຮ່ວມງານບາງຄົນເພາະວ່າຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງລາວທີ່ມີຕໍ່ພຣະຄຣິດ.    ເຖິງ
ປານນັ້ນ,   ການຕັດສິນໃຈຂອງລາວຕໍ່ພຣະເຢຊູເປັນແຮງກະຕຸ້ນໃນທາງທີ່ລາວທໍາທຸຣະກິດກັບຄົນ,   ລາວໄດ້ຄົ້ນພົບ
ເຫັນການນັບຖືແບບໃໝ່ຈາກຄົນອື່ນໆ, ລວມທັງຄອບຄົວຂອງລາວດ້ວຍ.   ໂອກາດໃໝ່ແລະດີກ່ວາເກົ່າໃນການທໍາທຸ 
ຣະກິດກໍເຂົ້າຂ້າງລາວຢ່າງບໍ່ຄາດຝັນເພາະພຣະເຈົ້າຊາບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວຂອງລາວ. ການຕິດຕາມພຣະ 
ຄຣິດບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍ, ແຕ່ວ່າຜູ້ທ່ີຮັກພຣະເຢຊູຈະຢູ່ເພື່ອພຣະອົງເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕ້ອງເສັຽຄ່າແພງກໍຕາມ. 
 

 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 27 ກັນຍາ 2009 (9-27-2009) 

 
ຜົນຂອງການຮູ້ຈັກກັບພຣະເຢຊູ 

 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:       ມາຣະໂກ 8:34-38; 9:33-37; 10:32-34  
 
ບົດຮຽນນີ້ມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ  
ທ່ານຈະໄດ້ຖືກທ້າທາຍໃຫ້ສໍາຣວດການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານຕໍ່ພຣະຄຣິດໂດຍການຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະອົງໃຫ້ປະຕິເສດ
ຕົວເອງ, ຮັບໃຊ້ໂດຍບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ, ແລະມີຄວາມເຕັມໃຈຮັບຄວາມທຸກລໍາບາກ. 
 
ບົດຮຽນນີ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຫຍັງ 
ການຮູ້ຈັກແລະການຕິດຕາມພຣະເຢຊູມີຜົນໃນການປ່ຽນແປງຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ, ເຊັ່ນຄວາມເຕັມໃຈໃນການປະຕິເສດ 
ຕົວເອງ, ຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ, ແລະທຸກທໍຣະມານເພື່ອພຣະອົງ. 
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນີ້ຈຶ່ງສໍາຄັນ 
ມີບາງຄົນເຊື່ອວ່າການເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູມີຜົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຊີວິດຊີວາແລະບໍ່ມີຄວາມສົດຊື່ນແຈ່ມໃສ. ຜູ້ນໍາສາສນາບາງ 
ຄົນກໍໄດ້ສອນຫຼັກການຢ່າງນີ້. ຄຣິສຕຽນໃນສມັຍນີ້ຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມກົດດັນຂອງທໍານຽມປັດຈຸບັນເພື່ອໃຫ້ຊີວິດແຫ່ງ 
ຄວາມເຊື່ອປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນມາດຕະຖານຂອງໂລກ.  
 ແພັດດີ ບໍ່ເຊື່ອໃນຫູຕົນເອງ ທ່ີຫົວໜ້າຂອງລາວໄດ້ມາເຕືອນວ່າ,    “ຖ້າວ່າເຈ້ົາບອກກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ 
ພວກລູກຄ້າຮູ້, ພວກເຂົາກໍຈະບໍ່ຊ້ືເຮືອນຫຼັງນີ້,  ລູກຄ້າຂອງເຈົ້າກໍຈະບໍ່ໄດ້ຊ້ື,  ແລະພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ໄດ້ຄ່າຕອບແທນ. 
ຈ່ົງເຮັດຕາມລາຍການທີ່ມີຢູ່ນີ້ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຖືກໄລ່ອອກ.”   ແພັດດີຫາກໍເປັນຄຣິສຕຽນໃໝ່ ລາວສາມາດຈະເວົ້າວ່າ
ລາວຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູໄດ້ຫຼືບໍ່ແລະອີກດ້ານນຶ່ງກໍຫັນໄປຫຼອກຕົ້ມຄົນອື່ນໆ?   ການຕັດສິນໃຈຂອງລາວບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ 
ລາວຕ້ອງເສັຽການຂາຍບ້ານ, ພ້ອມທັງວຽກງານຂອງລາວດ້ວຍ.   ທ່ານຈະຍອມເຕັມໃຈເສັຽສະລະຢ່າງນີ້ສໍາລັບພຣະ 
ຄຣິດບໍ່?  ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຕັດສິນໃຈຕິດຕາມພຣະຄຣິດເຖິງແມ່ນວ່າຈະເສັຽຂອງທີ່ມີຄ່າຫຼາຍກໍຕາມ. 
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ເຕັມໃຈປະຕິເສດຕົນເອງ: Xມາຣະໂກ 8:34-38 ? 
 ມີຫຼາຍຄົນຄິດວ່າພວກເຂົາສາມາດໄປສວັນດ້ວຍທາງຂອງພວກເຂົາເອງແທນທ່ີຈະແມ່ນທາງຂອງພຣະເຈົ້າ. 
ພວກເຂົາຢາກຮັກສາການດໍາຣົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ພຣະເຢຊູໄດບ້ົ່ງໄວ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຕໍ່ພວກຝູງຊົນວ່າຜູ້ໃດກໍຕາມ 
ທ່ີຢາກຈະເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະບົ່ງການຂອງການລອດພົ້ນບາບ. ຄວາມລອດພົ້ນບາບກັມແມ່ນຕັ້ງຢູ່ 
ເທິງພື້ນຖານຂອງການຕາຍແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ.  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍທາງ
ຄວາມເຊື່ອ.  ພວກເຮົາໄດ້ພົ້ນເມື່ອພວກເຮົາຫາກຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ, ເຊື່ອວ່າ
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ພຣະເຢຊູເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,  ໄດຕ້າຍສໍາລັບພວກເຮົາແລະຟື້ນຄືນພຣະຊົນມາອີກ, ແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນຕ້ອງຮັບເອົາ
ພຣະເຢຊູໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອໃຫ້ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນບາບແລະໃຫ້ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
 ພຣະເຢຊູໄດຊ່້ອຍມະນຸດໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າຄົນທ່ີວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະອົງດໍາເນີນຊີວິດທ່ີແຕກຕ່າງເກົ່າຊຶ່ງແມ່ນຜົນ
ຂອງຄວາມເຊ ື ່ອພວກເຂົາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກເຖິງສາມບາດກ້າວແກ່ພວກທ່ີຕິດຕາມຢ່າງສັດຊື່ວ່າ: ອັນທີນຶ່ງ, ຜູ້ເຊື່ອທ່ີ
ແທ້ຈິງຈະປະຕິເສດຕົວເອງ. ເມື່ອພວກເຮົາຖິ້ມໃຈເກົ່າຈາກຄວາມບາບ, ພວກເຮົາຍອມຮັບວ່າທາງເກົ່າຂອງພວກເຮົາ
ເປັນທາງທີ່ຜິດ. ການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງຄວາມຄິດແລະຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ໃຫ້ສໍານຶກວ່າ 
ທາງຂອງພວກເຮົານໍາໄປສູ່ທາງສຸດແລະພວກເຮົາຕ້ອງຫັນໄປຫາພຣະເຢຊູ. ອັນທີສອງ, ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງຍອມແບກ
ໄມ້ກາງແຂນຂອງຕົນ. ໄມ້ກາງແຂນບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງເອ້ທ່ີພວກເຮົາເອົາປະດັບຕົວນັ້ນ; ມັນເປັນເຄື່ອງມືຂອງຄວາມຕາຍ. 
ການແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດໝ້າຍແຕ່ຄວາມວ່າປະຕິເສດຕໍ່ສິ່ງຂອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາເທ່ົານັ້ນ, ໂດຍ
ຄິດວ່າພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍໄດ້ຖ້າຫາກບໍ່ມີຂອງຟູມເຟືອຍຫຼູຫຼາບາງຢ່າງ. ພວກເຮົາຕາຍຕໍ່ຕົວ
ເອງແລະຕິດຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບຊີວິດພວກເຮົາຢ່າງໝົດສິ້ນ-ແມ້ກະທ້ັງພົບກັບຄວາມຕາຍ.   ສິ່ງສຸດ
ທ້າຍ, ພຣະຄຣິດເຊື້ອເຊີນພວກທ່ີເຊື່ອ:“ຈ່ົງຕິດຕາມເຮົາມາ.” ຄຣິສຕຽນທີ່ແທ້ຈິງເລີ້ມຕົ້ນຄວາມປາຖນາຢູ່ກັບພຣະເຢ 
ຊູບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະຢູ່ທ່ີໃດ. 
 ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຍັງຢາກຫ້ອຍຊີວິດຂອງລາວຕາມໂລກນີ້, ລາວຈະເສັຽຊີວິດນັ້ນໃນວັນພິພາກສາ. ທຸກໆຄົນຜູ້ທ່ີ 
ສູນເສັຽຊີວິດຂອງຕົນ-ຜູ້ທ່ີຍອມຍົກເລີກທາງຊີວິດຂອງພວກເຂົາເພື່ອພຣະເຢຊູ-ຈະຮັກສາຊີວິດນັ້ນໄວ້ໄດ້.  ມີພວກທ່ີ
ເຊື່ອຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຍອມເສັຽຊີວິດຂອງພວກເຂົາເພາະວ່າພວກເຂົາໄດຕ້ິດຕາມພຣະເຢຊູ; ຫຼາຍໆຄົນກໍຍັງເຮັດຢ່າງນັ້ນ
ເຊັ່ນກັນໃນສມັຍນີ້. ພຣະເຢຊູຕໍ່ວ່າຢ່າງແຂງແຮງແລະແຈ່ມແຈ້ງແລ້ວວ່າຄືໃນຕອນທີ່ພຣະອົງສົມທຽບການໄດ້ສິ່ງຂອງ 
ໝົດທັງໂລກກັບຊີວິດຂອງຄົນຜູ້ນຶ່ງ. ແມ່ນຫຍັງທ່ີຄົນຜູ້ນັ້ນຈະແລກປ່ຽນກັບຊີວິດຂອງຕົນມັນຈ່ຶງຈະຄຸ້ມຄ່າ? ລາວອາດ
ຈະມອບສິ່ງຂອງທຸກໆຢ່າງທ່ີລາວມີຢູ່ນັ້ນໃຫ້. ນັ້ນກໍຄືສິ່ງທ່ີພຣະເຢຊູຕ້ອງການ.  
 ແຕ່ກໍໜ້າເສັຽໃຈ, ທ່ີມີຫຼາຍໆຄົນຄິດຢ້ານວ່າຄົນອື່ນໆຈະຄິດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບຕົວພວກເຂົາ.  ພວກເຂົາຢ້ານຕໍ່
ການຖືກປະຕິເສດຖ້າຫາກພວກເຂົາຫາກຕິດຕາມພຣະຄຣິດ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ເຕືອນຝ ູງຊົນວ່າພວກເຂົາກ ໍາລັງຢູ່ໃນຍຸກ 
ຂອງການຫຼິ້ນຊູ້ແລະຜິດບາບ. ຖ້າວ່າພວກເຂົາຫາກລະອາຍຕໍ່ພຣະອົງແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງໃນໂລກນີ້, ພວກເຂົາ 
ກໍຈະບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະອົງກ່າວຕໍ່ພວກເຂົາເມື່ອພຣະອົງຈະສະເດັດກັບມາອີກພ້ອມກັບສະງ່າຣາສີທ່ີມາພ້ອມກັບ 
ພວກຝ ູງເທວະດາບໍຣິສຸດ.  
 ພວກທ່ີເຊື່ອຈະຕ້ອງເຕັມໃຈຕັດສິນໃຈເຮັດຕາມສິ່ງທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ, ແທນທ່ີຈະຊອກຫາທາງທີ່ເຫັນແກ່
ຕົວເອງ. ການແບກໄມ້ກາງແຂນແມ່ນລວມທັງຄວາມເຕັມໃຈລະຖິ້ມທຸກສິ່ງທ່ີເຮົາຮັກໃນຊີວິດ, ແມ້ກະທ້ັງເຖິງແກ່ຊີວິດ 
ຖ້າຫາກຈໍາເປັນ, ໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. 
 
2D ພ້ອມທ່ີຈະຮັບໃຊ້: (ມາຣະໂກ 9:33-37) 
 ການມີການຕັດສິນໃຈວາງໃຈເຊື່ອແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູ,  ພວກທ່ີເຊື່ອຕ້ອງຕຽມຕົວພວກເຂົາເອງໃນການ
ຮັບໃຊ້. ມີແຕ່ພວກທີ່ຫັນໜີຈາກໂລກນີ້ແລະກົດຂອງຄວາມສໍາເຣັດຜົນຂອງມັນເທ່ົານັ້ນຈ່ຶງຈະສາມາດຍອມຮັບໄດວ້່າ 
ການຮັບໃຊ້ເປັນສິ່ງທ່ີຍິ່ງໃຫຍ່. ພວກສາວົກຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນຮູ້ເຣື່ອງຄວາມຈິງຂນະທີ່ພວກເຂົາຮວມກັນຢູ່ໃນເມືອງ 
ກາເປນາອູມຊຶ່ງຢູ່ທາງພວກເໜືອແຄມຝັ່ງທະເລຄາລີເລ, ພຣະເຢຊູຕໍ່ວ່າກັບພວກສິບສອງຄົນນັ້ນກ່ຽວກັບການໂຕ້ຖຽງ 
ກັນໃນຕອນເດີນທາງມານັ້ນ. ພວກສາວົກພາກັນມິດຢູ່ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ພໍໃຈກັບການຖົກຖຽງກັນ 
ເໝືອນເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຂົາທ່ີກ່ຽວກັບໃຜຈະເປັນໃຫຍ່ກວ ່າໝູ່. ຫຼັກການເຊື່ອວ່າໃຜຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາກໍຄືກັນ
ກັບຂອງຊາວໂລກທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຂົາ.    ພວກເຮົາອາດຄິດວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດຍ້ິນສິ່ງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ສອນໄວ້ນັ້ນ. 
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 ກ່ອນທ່ີພວກເຮົາຈະກ່າວຕິພວກສາວົກ,  ໃຫ້ພວກເຮົາກວດສອບຕົວພວກເຮົາເອງ. ພວກເຮົາມີທາງລັດເພື່ອ
ຈະໄດ້ປຽບຄົນອື່ນບໍ່? ພວກເຮົາຢ້ານຄົນອື່ນລື່ນຫຼືບໍ່ຖ້າຫາກວ່າເຂົາຫາກໄດ້ເລື່ອນຊັ້ນທ້ັງໆທ່ີເຮົາເຮັດດີກວ່າເຂົາ? ຖ້າ
ພວກເຮົາຫາກໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັບພວກສາວົກໃນວັນນັ້ນພວກເຮົາຈະພາກພູມໃຈບໍ່? 
 ວາດພາບເຖິງຕໍາແໜ່ງຂອງອາຈານທີ່ກໍາລັງສອນ, ພຣະເຢຊູເອີ້ນໃຫ້ພວກສາວົກມານັ່ງອ້ອມພຣະອົງ. ຝ ູງຊົນ
ລວມທັງພວກເດັກນ້ອຍທ່ີຢູ່ໃນນັ້ນດ້ວຍ. ພຣະເຢຊູປະກາດວ່າຖ້າຜູ້ໃດຢາກເປັນໃຫຍ່ໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງຄື
ຜູ້ທ່ີຖ່ອມຕົວລົງ, ບໍ່ແມ່ນຖືຕົວໂອ້ອວດ, ແລະໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້, ບໍ່ແມ່ນຜູ້ສັ່ງການ. ພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນເອົາເດັກນ້ອຍຄົນ
ນຶ່ງມາຖ້າມກາງພວກສິດສິບສອງຄົນນັ້ນແລະອູ້ມເດັກນັ້ນໃນອ້ອມແຂນຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຢຊູໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງການ
ຕ້ອນຮັບເອົາເດັກນ້ອຍຜູ້ນຶ່ງໄວ້ໃນນາມຂອງພຣະອົງກໍທ່ໍກັບການຮັບເອົາພຣະອົງແລະຜູ້ຊົງໃຊ້ພຣະອົງມາ. 
 ການສອນຂອງພຣະເຢຊູເປັນຕົວແທນໃຫ້ເຫັນການລົດຄຸນຄ່າຂອງມະນຸດ, ແລະພວກຄຣິສຕຽນຕ້ອງເລືອກ
ມາດຕະຖານທີ່ແຕກຕ່າງ. ພວກທ່ີຕິດຕາມພຣະເຢຊູເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ອັນແທ້ຈິງແມ່ນມີໃນທາງການຮັບໃຊ້. 
 

3. ຕຽມຕົວຮັບເອົາຄວາມຍາກລໍາບາກ:  (ມາຣະໂກ 10:32-34) 
 ການຕິດຕາມພຣະຄຣິດເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການຕາຍຕໍ່ພວກເຮົາເອງແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູ.     ມັນຕໍ່ເນື່ອງ
ດ້ວຍການທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີໃນການຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນໆໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ. ແຕ່ວ່າ, ສິ່ງທ່ີຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄດນ້ັ້ນ
ກໍຄື, ພວກເຮົາຈະປະສົບກັບຄວາມຍາກລໍາບາກເໝືອນດັ່ງພຣະອົງໄດ້ຮັບ.  ພຣະເຢຊູເຂົ້າໃຈແຈ່ມແຈ້ງທ່ີສຸດວ່າຈະມີ 
ຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນພາຍໜ້າຂນະທີ່ພຣະອົງເດີນໃນເສັ້ນທາງໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ລີ້ຊ່ອນຕົວຕາມຫຼັງພວກ
ສາວົກ, ແຕ່ວ່າອອກໜ້າຍ່າງໄປກ່ອນພວກເຂົາ. ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຫຼົບລີ້ຈາກຄວາມທໍຣະມານ. ພຣະອົງພະຍາຍາມຢ່າງ
ເຕັມທ່ີມຸ້ງໜ້າຫາມັນເພາະວ່າຜ່ານການຕາຍແຕ່ພຽງເທົ່ານັ້ນທ່ີພຣະອົງຈະສາມາດສ້າງຊີວິດຄືນໃໝ່ໄດ້. 
 ຝ ູງຊົນທ່ີອ້ອມຮອບພຣະເຢຊູຊ່ຶງລວມທັງພວກສາວົກສິບສອງຄົນ; ກໍຍ່າງຕິດຕາມໄປດ້ວຍກັນ.  ພວກເຂົາມີ

ພຶດຕິການໂຕ້ຕອບອອກມາດ້ວຍວິທີຕ່າງໆກັນ. ບາງພວກກໍສງົນສົນເທ. ໝາຍເຖິງບໍ່ແມ່ນຕື່ນເຕັ້ນຊື່ໆ.  ບາງພວກກໍ
ຢ້ານກົວ; ບາງທີກໍອາດຈະຢ້ານຕໍ່ອໍານາດຂອງພວກຄົນທ່ີຕໍ່ສູ້ກັບພຣະເຢຊູ. ສິ່ງທ່ີເລິກໄປກ່ວານັ້ນກໍແມ່ນມາຈາກ ອັນ 
ຕລາຍທີ່ພວກເຂົາບໍ່ອາດຈະເຂົ້າໃຈມັນໄດ້.  ພຣະເຢຊູຕ້ອງການໃຫ້ພວກສິບສອງຄົນເຂົ້າໃຈຕໍ່ເຫດການທັງໝົດທ່ີກໍາ 
ລັງຈະເກີດຂຶ້ນ. ພຣະອົງແຍກພວກເຂົາອອກໄປຕ່າງຫາກ, ຈາກຄົນອື່ນໆທ່ີຕິດຕາມມາດ້ວຍກັນນັ້ນ. ພຣະເຢຊູກ່າວຕໍ່
ພວກເຂົາຢ່າງເປີດເຜີຍ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ປິດບັງສິ່ງໃດໄວ້ເລີຍວ່າພຣະອົງຈະຖືກມອບໄວໃ້ນມືຂອງພວກຜູ້ນໍາສາສນາ ພວກ 
ເຂົາຈະກ່າວໂທດໃສ່ພຣະອົງໃຫ້ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ. ຂນະທ່ີພວກຢິວບໍ່ມີອໍານາດທີ່ສັ່ງປະຫານຊີວິດພຣະອົງ,   ພວກ
ເຂົາກໍຈັບສົ່ງໃຫ້ແກ່ພວກຕ່າງຊາດ-ໝາຍເຖິງພວກຊາວໂຣມ-ຜູ້ທ່ີມີອໍານາດສັ່ງປະຫານຊີວິດໄດ້. 
 ພຣະເຢຊູໄດເ້ຂົ້າໃຈເຖິງລາຍລະອຽດທຸກຢ່າງຂອງຄວາມຍາກລໍາບາກທີ່ພຣະອົງຕ້ອງທົນທຸກນັ້ນ.  ພວກທ່ີບໍ່
ເຊື່ອຈະເຍາະເຍີ້ຍພຣະອົງ, ຖ່ົມນໍາ ້ລາຍໃສ່ພຣະອົງ, ຂ້ຽນຕີພຣະອົງ, ແລະຂ້າພຣະອົງ. ມັນແມ່ນຄວາມກ້າຫານທີ່ສຸດ 
ທ່ີຈະໃຫ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນຈິງທັງໆທ່ີຊາບເຖິງພັຍອັນຕລາຍຕ່າງໆທີ່ຈະມີຂຶ້ນ.  ຄືມັນຄ້າຍກັບວ່າເດີນເຂົ້າຫາມືພວກ
ຄົນທ່ີມີເຈດຕະນາທໍາຮ້າຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ຈ່ົງສັງເກດການຕັດສິນໃຈຂອງພຣະເຢຊູໃນການມຸ້ງໜ້າປະເຊີນກັບຄວາມ
ຕາຍ. ຄໍາວ່າ“ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄປ”   ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງຕັ້ງໜ້າທ່ີຈະໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມໂດຍການຮູ້ຈັກວ່າຈະຕ້ອງ
ທົນທຸກທໍຣະມານແລະຈະຖືກຂ້າ. ມີບາງຄົນກໍເຕັມໃຈທ່ີຈະເຂົ້າສູ່ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆຖ້າພວກເຂົາເຊື່ອວ່າຍັງມີໂອ
ກາດທ່ີຈະໄດ້ຊັຍຊະນະ. ພຣະເຢຊູເດີນຕໍ່ໄປເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກອັນໃຫຍ່ຫຼວງລໍຢູ່ຂ້າງໜ້າ. 
 ໃຫ້ອ່ານປໂຍກທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວໄວ້. ພຣະອົງຈະຖືກຈັບມອບໄວ້. ພວກຢິວຈະກ່າວໂທດພຣະອົງ.   ພວກ
ຊາວໂຣມຈະເຍາະເຍີ້ຍພຣະອົງ, ຖ່ົມນ້ໍາລາຍໃສ່ພຣະອົງ, ຂ້ຽນຕີພຣະອົງ, ແລະຂ້າພຣະອົງ. ບໍ່ມີອັນໃດແນ່ນອນ ໃນ 
ອະນາຄົດ.   ມາຣະໂກໄດ້ບັນທຶກໄວວ້່ານີ້ເປັນເທ່ືອທີສາມແລ້ວ,  ທ່ີພຣະເຢຊູທໍານວາຍເຖິງຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ. 
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ນີ້ຄືການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ. ຄ້າຍຄືກັນນີ້, ທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຮູ້ຈັກຄັກ 
ແນ່ວ່າພຣະອົງຈະເປັນຄືນມາໃນວັນຖ້ວນສາມ. ຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອເລີຍວ່າ, ພວກສາວົກຈ່ືຄໍາເວົ້າຂອງພຣະອົງໄດ້ກ່ຽວກັບ
ການຄືນພຣະຊົນກໍແມ່ນເມື່ອຕອນທີ່ພຣະອົງໄດ້ຟື້ນຄືນມາໃຫ້ເຫັນເປັນຈິງແຕ່ເທ່ົານັ້ນ. 
 ພຣະເຢຊູເລັງເຖິງພຣະອົງເອງວ່າບຸດມະນຸດ, ຄົງຈະເປັນຊື່ທ່ີພຣະອົງເຫັນຊອບຫຼາຍ(ໄດ້ໃຊ້ 88 ເທ່ືອໃນພາກ 
ພຣະສັນຍາໃໝ່).    ນາມຊ່ືນີ້ໄດ້ເລັງໃຫ້ເຫັນພາບທັງສອງຢ່າງຄືພາບຝ່າຍມະນຸດແລະຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພຣະ 
ອົງ.  ພຣະອົງບໍ່ອາດສາມາດກາຍເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນແລະເປັນເຄື່ອງຖວາຍບູຊາສໍາລັບມະນຸດຊາດໄດ້ນອກຈາກ
ຈະຕ້ອງເກີດມາເປັນມະນຸດ. 
 ພຣະເຢຊູເຕັມໃຈທ່ີຈະທົນທຸກລໍາບາກແລະຕໍ່ຄວາມຕາຍເພື່ອພວກເຮົາຈະສາມາດພົ້ນໄດ້. ຖ້າວ່າພວກເຮົາ
ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາອາດຈະຖືກຂົ່ມເຫັງສໍາລັບຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ.     ພວກທ່ີເຊື່ອຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກຂ້າ
ຕາຍທຸກໆປີທ່ົວໂລກເພາະຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາທ່ີມີຕໍ່ພຣະຄຣິດ. ພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນ, ອາດຈະທົນທຸກລໍາບາກ
ສໍາລັບພຣະເຢຊູ. ຖ້າວ່າພວກເຮົາຫາກຢາກຕິດຕາມພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຕັມໃຈຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນຄວາມຈິງບໍ່ວ່າຈະ
ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ. 

ບົດຮຽນຊີວິດ 
 
ການເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູເປັນອາຈານຂອງທ່ານໝາຍເຖິງການຍອມຕໍ່ຕົວຂອງທ່ານເອງ, ການປະຕິເສດແຜນການຂອງ
ທ່ານເອງ, ແລະການຕິດຕາມການຊົງນໍາພາຂອງພຣະອົງສໍາລັບຊີວິດທ່ານ. ຕັດສິນໃຈເດັດຂາດທີ່ຈະຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນໆ
ໃນນາມຂອງພຣະອົງ,  ເໝືອນດັ່ງທ່ີພຣະອົງສະເດັດມາຮັບໃຊ້ແທນທ່ີຈະມາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮັບໃຊ້, ການຮູ້ຈັກວ່າທ່ານ
ອາດຈະພົບຄວາມທຸກລໍາບາກສໍາລັບການຕິດຕາມພຣະຄຣິດ, ທ່ານຕ້ອງເຕັມໃຈມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄວາມຍາກລໍາບາກ
ຂອງພຣະອົງ. 
 ທ່ານຈະໂຕ້ຕອບຕໍ່ການຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ປະຕິເສດຕົວເອງ, ຮັບແບກໄມ້ກາງແຂນ, ແລະຕິດຕາມ 
ພຣະອົງໄປຢ່າງໃດ? ທ່ານໄດຕ້ັດສິນໃຈຕິດຕາມພຣະເຢຊູແລ້ວບໍ່? ໃຫ້ສໍານຶກເຖິງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້: 

• ອັນໃດທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍສໍາລັບທ່ານ, ວິຖີການດໍາເນີນຊີວິດຫຼືຊີວິດຂອງທ່ານ? (ຈໍາໄວວ້່າທ່ານສາມາດໄດ້ສິ່ງ
ຂອງໝົດທັງໂລກແຕ່ເສັຽຊີວິດອັນແທ້ຈິງຂອງທ່ານຈະມີປໂຍດອັນໃດ.) 

• ອັນໃດສໍາຄັນທ່ີສຸດ, ການຖືກຮັບຕ້ອນຈາກພວກຄົນຜິດບາບຫຼືການຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະຜູ້ໄຖໃ່ຫ້ພົ້ນບາບ? 
• ອັນໃດເປັນໜ້ານັບຖືຫຼາຍກວ ່າກັນ, ບຸກບືນໃຫ້ໄດ້ເປັນນາຍຫຼືຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນໆໃນນາມຂອງພຣະເຢຊູ? 

 ການຕິດຕາມພຣະຄຣິດເລີ້ມຕົ້ນຈາກການຕັດສິນໃຈທ່ີເປັນຕົ້ນຕໍເຫຼົ່ານີ້: ຄືວາງໃຈເຊື່ອພຣະອົງໝົດທັງຊີວິດ
ຂອງທ່ານ. ທ່ານສໍານຶກໄດ້ວ່າຄວາມບາບຂອງທ່ານມີແຕ່ຈະນໍາທ່ານໄປສູ່ຄວາມຕາຍອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.    ທ່ານ
ຕ້ອງຖິ້ມໃຈເກົ່າຈາກຄວາມຜິດບາບແລະຮັບເອົາໃຈໃໝ່ໂດຍວາງຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານໃນພຣະເຢຊູ,    ການຮັບເອົາ 
ພຣະຄຣິດໃຫ້ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະພຣະຜູ່ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຂອງທ່ານ,  ແລະການຮັບເອົາຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ
ໂດຍຜ່ານພຣະອົງ.           
             
              

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 4 ຕຸລາ 2009 (10-4-2009) 

 
ວ ີຣະຊົນທີ່ເປັນນັກຮົບ 

 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:   ມາຣະໂກ 11:12-25   
ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດ  
       ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູໃນຄວາມເຊື່ອຢ່າງມີຊ ັຍຊະນະ ແລະເກີດຜົນ. 
 

ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ 
       ພຣະເຢຊູ ນັກຮົບຜ້ ູອາດຫານ ໄດສ້ະແດງແກ່ພວກທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງວ່າ ຊີວິດທ່ີມີຄວາມເຊື່ອນັ້ນໄດ້ຊ່ວຍພວກ
ເຂົາໃຫ້ເຂົາເປັນນັກຮົບຜ້ ູມີຊ ັຍຊະນະຢ່າງໃດ ໃນການໃຊ້ຊີວິດການເປັນຢ່ ູຢ່າງຄຣິສຕຽນ 

 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ 
 ໃນການທີ່ໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູແຕ່ລະວັນນັ້ນທ່ານໄດຝ້າກຄວາມໄວ້ວາງໃຈໄວ້ກັບສິ່ງທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ອງບໍ່?    ເວລາທີ່ທ່ານ 
ວາງໃຈນໍາເພື່ອນຝ ູງ, ເງິນຄໍາ, ຫລືວຽກງານນັ້ນ ທ່ານໄດ້ສ້າງຜົນງານທີ່ສູນຫາຍເປັນ.   ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການກັບ 
ກາຍເປັນສາວົກຂອງພຣະຄຣິດ ນັກຮົບຕົວຈິງນັ້ນ ຈະຊ່ວຍຄຣິສຕຽນມີພລັງອໍານາດມີຊ ັຍຊະນະເໜືອໂລກໄດ້.   
   

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

ໃນເດືອນ ມີຖຸນາ (6)  ປີ 1944, ທ່ີຫາດຊາຍ ໂອມາຫາ ແລະຫາດຊາຍອື່ນໆທ່ີຢູ່ໃກ້ເມືອງນໍມັນດີທ່ີປະເທດຝຣັ ່ງເສດ 
ພວກທະຫານຂອງຝ່າຍພັນທະມິດໄດ້ເອົາເຮືອຮົບເຂົ້າຈອດຝັ ່ງທະເລ    ເພື່ອການເລີ ້ມໂຈມຕີປົດປ່ອຍທະວີບຢູໂຣບ 
ຈາກເງື້ອມມືຜະເດັດການຂອງລັດທິນາຊ ີ ມີການເສັຽຫາຍຢ່າງມະຫາສານດ້ວຍຊີວິດແລະຊັບສິນ.   ໃນປີ 1994 ຂ້າ 
ພະເຈ້ົາໄດ້ຢືນຢ່ ູທີ ່ຫາດຊາຍນັ້ນຢ່າງຜ້ ູທ່ີມີສິດເສຣີພາບ ເພາະວ່າການສູ້ຮົບຄັ້ງນັ້ນໄດ້ຮັບຊ ັຍຊະນະເພາະການສູ້ຮົບ 
ຢ່າງອາດຫານ.    
 ພວກເຮົາຍັງມີສົງຄາມອັນໃຫ່ຽທ່ີຈະຕ້ອງເຂົ້າໂຈມຕີເພື່ອເອົາຊ ັຍຊະນະ--ສົງຄາມທາງຈິດວິນຍານຂອງຊີວິດ 
ຄຣິສຕຽນ.  ເຖິງແມ່ນວ່າການສູ້ຮົບເພື່ອຊີວິດ ແລະສິດເສຣີພາບນັ້ນມີຄວາມເສັຍຫາຍຫລາຍ, ພວກເຮົາກໍ ສາມາດສູ້ 
ແລະຮັບຊ ັຍຊະນະໄດ້ດ້ວຍການປະຕິບັດເດີນຕາມພຣະເຢຊູຜູ້ນໍາຂອງເຮົາ.  ພຣະອົງໄດ້ມີຊ ັຍຊະນະ ຢ່າງອາດຫານ
ດ້ວຽການຕາຍຂອງພຣະອົງເທິງໄມ້ກາງແຂນ ແລະການຄືນຟື້ນຊີບກັບຄືນຈາກຕາຍຂອງພຣະອົງ.   
 ໃນບົດຮຽນຂອງເຮົາວັນນີ້ ພຣະເຢຊູຈະນໍາພວກເຮົາໄປຫາຊ ັຍຊະນະຜ່ານທາງພຣະຄັມພີແລະຕົວຢ່າງຂອງ
ພຣະອົງ.  
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1. ຕໍ່ສ້ ູກັບການທີ່ບໍ່ເກີດຜົນ:   ມາຣະໂກ 11:12-14, 20-21 
 ຢ່ ູໃນພຣະຄັມພີເດີມ       ພວກຜ້ ູປະກາດພຣະທັມມັກໃຊ້ຕົ້ນໝາກເດື່ອເທດມາປຽບທຽບກັບຄົນອິສຣາເອັນ.  
ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ໃຊ້ຕົ້ນເດື່ອເທດທ່ີບໍ່ເກີດໝາກມາສອນເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການເກີດຜົນຂອງຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງພວກ
ເຮົາ.   ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຄວນເກີດຜົນໃນຄວາມສໍາພັນອັນສົມບູນໃນພຣະເຈົ້າ ເໝືອນກັນກັບຕົ້ນເດື່ອເທດຕົ້ນດີທ່ີ 
ເກີດຜົນ.    
 ພຣະເຢຊູຫລຽວເຫັນຕົ້ນເດື່ອເທດທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍໃບຂຽວງາມຊຶ່ງເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງຊີວິດແລະການເຕີບໂຕ 
ທ່ີຄວນນໍາໄປສູ່ການເກີດໝາກຜົນ. ແຕ່ເມື່ອເວລາຫລຽວເຂົ້າໄປຊອກຫາໝາກໄມ້ທ່ີຕົ້ນຄວນຈະມີໝາກ, ແຕ່ພຣະອົງ 
ບໍ່ໄດ້ພົບຈັກໜ່ວຍເລີຍ.   ຖ້າຈະເວົ້າແບບເຈາະຈົງ ພຣະເຢຊູເວົ້າວ່າຕົ້ນໄມ້ທ່ີບໍ່ມີໝາກແມ່ນຕົ້ນໄມ້ທ່ີໃຫຍ ່ຜິດປົກກະ 
ຕິ.     ເໝືອນກັນກັບທ່ີຄົນຜ້ ູນຶ່ງອ້າງວ່າຕົນເອງຮັກພຣະເຈົ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກຖານໃນການປ່ຽນແປງຊີວິດ 
ດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ ຊ່ຶງຜິດເປົ້າໝາຍຂອງຊີວິດທ່ີເປັນຄຣິສຕຽນ.    
 ເວລາຄຣູໂຮງຮຽນວັນອາທິດຄົນນຶ່ງໄດ້ຖາມຍິງສາວຄົນນຶ່ງວ່າ ເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງບໍ່ຕັດສິນໃຈຮັບເອົາພຣະເຢ 
ຊູຄຣິດເທ່ືອ.    ລາວຕອບວ່າ,  “ຂ້ອຍເຫັນເພື່ອນຂອງຂ້ອຍຫລາຍຄົນອ້າງຕົນເອງເປັນຄຣິສຕຽນ ແຕ່ບໍມີຊິວິດທ່ີປ່ຽນ 
ແປງເລີຍ  ການເປັນຄຣິສຕຽນນັ້ນເບິ່ງຄືບໍມີຄວາມແຕກຕ່າງເລີຍ.”       ນາງຄົນນີ້ຫັນໜ້າໜີຈາກພຣະຄຣິດເພາະວ່າ 
ຄຣິສຕຽນທີ່ຢ່ ູ ຮອບຂ້າງຂອງລາວບໍ່ໄດ້ເກີດຜົນ.   
 ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປ ້ອຍດ່າຕົ້ນເດື່ອເທດນັ້ນກ່ອນພຣະອົງຈະເຂົ້າໄປຢ້ຽມພຣະວິຫານ ແລະກັບຄືນມາຫາຕົ້ນໄມ້ 
ອີກ ຕອນກັບອອກຈາກພຣະວິຫານ.   ພຣະອົງໃຊ້ຕົ້ນໄມ້ເປັນເຄື່ອງໝາຍເຖິງບັນຫາທາງຈິດວິນຍານທີ່ພຣະອົງເຫັນຢ່ ູ 
ໃນການນະມັສການພຣະເຈົ້າຂອງຊີວິດພວກຊາວອິສຣາເອັນ.    ພຣະວິຫານເປັນຕຶກທ່ີຫລູຫລາທີ່ສຸດ ມີການນະມັສ 
ການຢ່ ູເປ ັນປະຈໍາ ແຕ່ພຣະເຢຊູບໍ່ເຫັນຜົນຂອງຈິດໃຈແຫ່ງນະມັສການທີ່ພຣະເຈ້ົາຕັ້ງຈຸດໝາຍໄວ້.   
 ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍນະມັສການພຣະເຈົ້າຢ່ ູໃນຕຶກອັນສວຍງາມ  ພວກເຮົາອາດນະມັສການ ”ທຸກໆເວລາທີ່ 
ປະຕູເປີດ”  ທຸກສິ່ງນີ້ດີໝົດ ແຕ່ມັນເປັນພຽງໃບໄມ້ ບໍ່ແມ່ນໝາກໄມ້.   ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນເຄື່ອງມືທ່ີດີ ທ່ີພຣະເຈ້ົາເອົາມາ
ໃຊ້ເພື່ອປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ຜະລິດໝາກຜົນຂອງຄວາມສໍາພັນອັນສົມບູນທ່ີມີກັບພຣະອົງ. 
 ໝາກຜົນແບບໃດທີ່ພຣະເຢຊູຢາກເຫັນຢ່ ູໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ?     ໃນຂະນະທີ່ພວກຮັບຕ້ອນເອົາການທໍາ 
ງານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ພຣະອົງຊົງນໍາເອົາໝາກຜົນຂອງຫົວໃຈໃໝ່, ນິສັຍໃຈຄໍທ່ີມີຕໍ່ພຣະເຈ້ົາແບບໃໝ່, ແລະ 
ການໃຊ້ຊີວິດແບບໃໝ່ (ຄາລາເຕັຽ 5:22-23).   ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າ ຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາທ່ີມີຕໍ່ຄຣິສະຕຽນຄົນ 
ອື່ນນັ້ນ ເກີດຈາກຄວາມຮັກທ່ີເຮົາມີຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະອົງ  ໃຫ້ເປັນຫລັກຖານທີ່ຊັດເຈນວ່າພວກເຮົາເປັນຂອງພຣະອົງ 
(ຢຮ 13:35).  ພຣະເຢຊູຍັງສັນຍາອີກວ່າ ເວລາຜ້ ູທ່ີເຊື່ອຮັບເອົາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໂດຍຜ່ານຄວາມເຊື່ອໃນພຣະອົງ  
ພວກເຮົາກໍຈະກາຍເປັນພະຍານກ່ຽວກັບພຣະອົງ ເລີ ້ມຕົ້ນແຕ່ໃນບ້ານຂອງເຮົາ ຈົນເຖິງທຸກບ່ອນທ່ີພວກເຮົາໄປ (ກຈກ 
1:8). ພຣະອົງຈະຊອກຫາຜົນຂອງຊີວິດທ່ີມີຄວາມປ່ຽນແປງດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາທ່ີມີໃນພຣະອົງນັ້ນ ເໝືອນ 
ກັນກັບທ່ີພຣະອົງຊອກຫາໝາກໄມ້ຢ່ ູໃນຕົ້ນເດື່ອເທດ.    ການເກີດດອກອອກຜົນຫລາຍໆ ຈະນໍາເອົາຊ ັຍຊະນະ ມາສ່ ູ
ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ແລະຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ (ຢຮ 15:8).    
 
2. ຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງກີດຂວາງທີ່ຢ່ ູໃນໂລກນີ້:  (ມຣກ 11:15-19) 
 ພຣະວິຫານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນຫລາຍພາກສ່ວນສໍາລັບຄົນຫລາຍກຸ່ມທ່ີມານະມັສການ 
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 (ພວກມະຫາປະໂລຫິດ, ພວກຜ້ ູຊາຍຄົນອິສຣາເອັນ, ພວກຜ້ ູຍິງອິສຣາເອັນ, ແລະ ພວກຄົນຕ່າງຊາດ).  ເຂດນອກທີ່
ສຸດຂອງພຣະວິຫານເປ ັນບ່ອນດຽວທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດເຂົ້າມານະມັສການ.   ເວລາພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດເຂົ້າ 
ມາໃນເຂດນີ້, ພຣະອົງຫລຽວເຫັນສິ່ງທ່ີລັກປ້ ຸນເອົາຈຸດມ້ ຸງໝາຍຂອງພຣະວິຫານໄປ.  ໃນເມື່ອເວລາໄດ້ຜ່ານໄປຫລາຍ 
ປີ ເຂດນີ້ກາຍເປັນສູນການຄ້າແທນທີ່ ່ຈະເປັນບ່ອນນະມັສການພຣະເຈົ້າ,  ພວກພໍ່ຄ້າໄດ້ຂາຍສັດເພື່ອຂ້າຖວາຍບູຊາ, 
ມີພວກຜ້ ູຂາຍແລກປ່ຽນເງິນຫຼຽນຂອງຢິວ ເພາະເປັນຫຼຽນຢ່າງດຽວທີ່ໃຊ້ໃນພຣະວິຫານ.   ການຄ້າຂາຍສັດ ແລະເງິນ
ຫຼຽນ ສໍາລັບການນະມັສການນັ້ນກາຍເປັນທຸຣະກິດອັນຍິ່ງໃຫ່ຽ ທ່ີເປັນເຫດໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດບໍ່ມີບ່ອນທ່ີນະມັສການຢ່າງ 
ງຽບສງົບເລີຍ.   
 ພຣະເຢຊູໄດໄ້ລ່ພວກຊື້ແລະພວກຂາຍເຄື່ອງຢ່ ູໃນພຣະວິຫານອອກໄປ; ພຣະອົງໄດ້ຂ້ວມໂຕະທ່ີພວກເຂົາໃຊ້ 
ແລກປ່ຽນເງິນ.  ພຣະອົງໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜ້ ູໃດຂົນເຄື່ອງຜ່ານໃນຂົງເຂດພຣະວິຫານທີ່ມີເນື້ອທ່ີເຖິງ 36 ເອັກເກີ.  ພຣະເຢ 
ຊູປະກາດເອົາພຣະວິຫານໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ນະມັສການຢ່າງອົ່ງອາດ.    ພຣະອົງໄດ້ສອນພຣະຄ ໍາພຣະເຈົ້າໃຫ້ພວກ 
ຄົນທັງຫຼາຍເພື່ອເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງກໍາລັງທໍາງານຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ໂດຍອ້າງເຖິງຄໍາເວົ້າຂອງຜ້ ູປະກາດພຣະ 
ທັມເອຊາຢາ  ແລະເຢຣະມີຢາ.     ພຣະອົງໄດ້ປະກາດເຖິງສິ່ງທ່ີພຣະເຈົ້າຕ້ອງການນັ້ນໃຫ້ບ້ານຂອງພຣະອົງເປັນສະ 
ຖານທ່ີນະມັສການສໍາລັບຄົນທ່ົວປະເທດ     ແລະຈະບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງໃດ້ຂັດຂວາງຈຸດມ້ ຸງໝາຍຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບພຣະວິ 
ຫານເປັນອັນຂາດ.   
 ພວກເຮົາຄວນປ້ອງກັນຮັກສາເວລານະມັສການຮ່ວມກັນໃນວິຫານຂອງພວກເຮົາ  ພວກເຮົາຄວນປະຕິເສດ 
ກິຈການໃນວັນອາທິດທ່ີຂັດຂວາງພວກເຮົາໃຫ້ຫ່າງຈາກພິທີການທີ່ເປັນເຮືອນແລະຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ.   ເວລາທີ່ 
ພວກເຮົາໂຮມກັນເພື່ອນະມັສການ, ພວກເຮົາຄວນຂັບໄລ່ການເວົ້າຂວັນນິນທາ ແລະຄວາມຂົມຂື່ນເຕັມໄປດ້ວຍສຽງ 
ຮ້ອງອຶກກະທຶກຢ່ ູໃນໃຈທີ່ບັງເຮົາບໍ່ໃຫ້ເຮົາໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ.      ເຮົາຕ້ອງປ້ອງກັນເວລານະມັສການສ່ວນຕົວ
ຂອງເຮົາ.   ພິທີນະມັສການໃນວັນອາທິດສໍາຄັນ ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ພໍທ່ີຈະລ້ຽງພວກເຮົາທາງຈິດວິນຍານໃຫ້ກ້ ຸມໝົດອາທິດ
ໄດ້    ພວກເຮົາຕ້ອງມີເວລາແລະສຖານທີ່ຕັ້ງໄວ້ຕ່າງຫາກເພື່ອອ່ານພຣະຄ ໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລກປ່ຽນຊີວິດຂອງເຮົາ 
ກັບພຣະອົງດ້ວຍການອ້ອນວອນພາວ ັນນາອະທິຖານ, ແລະງ່ຽງຫູຟັງພຣະອົງເວລາພຣະອົງເວົ້າກັບຈິດໃຈຂອງເຮົາ.   
 ເວລາຮ່ວມສາມັກຄີທັມນະມັສການ ແລະການນະມັສການສ່ວນຕົວ ຈະຊ່ວຍຕຽມພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ຮັບຊ ັຍຊະ 
ນະຝ່າຍຈິດວິນຍານ.  ພວກເຮົາຖືກຮຽກເອີ້ນໃຫ້ເປັນວິຫານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ (1 ກຣທ 6:19-20)    ເຫດສະ 
ນັ້ນ  ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຮັກສາຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ປາສຈາກສິ່ງທ່ີຂັດຂວາງເອົາເຮົາໄປຈາກເປົ້າໝາຍຝ່າຍວິນຍານ.  
ພວກເຮົາຕ້ອງກະທໍາສິ່ງທ່ີພຣະເຢຊູຊົງກະທໍາຢ່ ູໃນພະວິຫານກຸງເຢຣູຊາເລັມ,      ພວກເຮົາຕ້ອງຕໍ່ສ້ ູເພື່ອຮັກສາຊີວິດ   
ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ຮັບໃຊ້ແລະນະມັສການພຣະເຈົ້າ.    
   
3. ຕໍ່ສ້ ູດ້ວຍພະລັງທາງຄວາມເຊື່ອ: (ມຣກ 11:22-25) 
 ຄວາມເຊື່ອບໍ່ແມ່ນສັ່ງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເຮັດສິ່ງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການ--ນັ້ນແມ່ນການມີຄວາມເຊື່ອໃນຕົວເຮົາເອງ. 
ການທ່ີມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຄືການເຊື່ອໃນຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະການຕຽມພ້ອມທ່ີຈະທໍາງານຂອງພຣະ 
ອົງຢ່ ູໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາແລະຢ່ ູໃນໂລກ.     ຄວາມເຊື່ອຜູກພັນພວກເຮົາໃສ່ສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການເຮັດ;   ຄວາມ
ເຊື່ອບໍ່ແມ່ນເລ້ຫລ່ຽມຫລອກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເຮັດສິ່ງທ່ີເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເຮັດ. 
 ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາສາມາດສັ່ງໃຫ້ໜ່ວຍພູຍ້າຍເຄື້ອນທີ່ໄປ   ແລະ 
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ຖືກໂຍນລົງໄປໃນທະເລໄດ້.   ຄວາມເຊື່ອແມ່ນການຮ້ ູວ່າພຣະເຈົ້າຍິ່ງໃຫ່ຽກວ່າໜ່ວຍພູໃດໆທີ່ຂັດຂວາງວິທີທາງການ 
ໃຊ້ຊີວິດຂອງເຮົາເພື່ອພຣະເຈົ້າ.     ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ຍິນບາງຄົນເວົ້າເຖິ່ງຄວາມຈິງຢ່າງນີ້:  ຄວາມເຊື່ອບໍ່ແມ່ນບອກ 
ພຣະເຈ້ົາວ່າໜ່ວຍພູຂອງເຮົານັ້ນໃຫ່ຽສ ໍ ່າໃດ      ຄວາມເຊື່ອນັ້ນແມ່ນບອກໜ່ວຍພູຂອງເຮົາວ່າ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົານັ້ນ 
ໃຫຍ່ສໍາໃດ. 
 ທ່ານໝໍບອກນາງ  ແຊນລີ ວ່າລາວອາດຈະມີຊີວິດຢ່ ູພຽງອາທິດດຽວເທົ່ານັ້ນ.  ໃນຖານະທີ່ເປ ັນສິດຍາພິບານ 
ແລະເພື່ອນຂອງລາວ  ຂ້າພະເຈົ້າກໍຢາກຮ້ ູວ່າລາວຈະເຂົ້າໃຈແບບໃດກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີເກີດຂຶ້ນຢ່ ູກັບລາວ.    ໃນຂະນະທີ່ 
ຂ້າພະເຈົ້າສົນທະນາກັບລາວຢ່ ູ  ລາວບອກຂ້າພະເຈົ້າເຖິງບ່ອນທ່ີລາວແຂວນຄວາມຫວັງ ແລະຄວາມໝາຍຢ່ ູໃນທ່າມ 
ກາງການເຈັບປ່ວຍຂອງລາວ.     ລາວເວົ້າວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍຮ້ ູວ່າພຣະເຈົ້າເປ ັນຜ້ ູບັງຄັບບັນຊາ ແລະຂ້ານ້ອຍກໍເປັນຂອງ
ພຣະອົງ.”  ຄວາມເຊື່ອຂອງລາວກໍບໍ່ໄດ້ລົບລ້າງພຍາດມະເຮັງອອກຈາກລາວ, ແຕ່ມັນໄດ້ຍົກຍ້າຍໜ່ວຍພູແຫ່ງຄວາມ
ຢ້ານກົວທໍຣະມານນັ້ນອອກໄປ.       ໃນທ່າມກາງຮ່ອມພູອັນມືດມົນຂອງລາວ, ຊີວິດຂອງລາວໄດ້ເກີດໝາກຜົນແຫ່ງ
ຄວາມເຊື່ອ ຄືຄວາມໝັ້ນໃຈອັນງຽບສງົບທ່ີບໍ່ມີຫຍັງຈະແຍກເອົາລາວອອກຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້. 
 ພຣະເຢຊູໄດຊົ້ງຊີ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນພູເຂົາອັນໃຫ່ຽມະຫາສານທີ່ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຍ້າຍອອກຈາກຊີວິດຂອງພວກ
ເຮົາ--ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງໃຫ້ພໍເພື່ອຈະຕັດສິນໃຈເລືອກໃຫ້ອະພັຍຄົນອື່ນ.   ເມື່ອເຮົາຢືນ 
ຢ່ ູຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າຜ້ ູນໍາເອົາຊ ັຍຊະນະຝ່າຍວິນຍານໃນຊີວິດເຮົາດ້ວຍການໃຫ້ອະພັຍພວກເຮົາ, ເຮົາກໍຮ້ ູວ່າການໃຫ້ອະ 
ພັຍສາມາດປົດປ່ອຍເຮົາຈາກຄວາມເຈັບປວດຈາກອະດີດ       ແລະຊ່ວຍປົວແປງຄວາມສັມພັນກັບຄົນອື່ນໃຫ້ດີຄືນ.  
ການໃຫ້ອະພັຍຄົນອື່ນເປັນໝາກຜົນທາງຈິດວິນຍານທີ່ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້.  
 

ບົດຮຽນຊີວິດ: 
 ການສ້ ູຮົບມີຄວາມລໍາບາກຫລາຍ ເຮົາຈະເສັຽຫລືມີຊີວິດ  ແລະອິສຣະພາບຂຶ້ນຢ່ ູກັບວິທີທ່ີເຮົາຕິດຕາມຜ້ ູນໍາ
ແລະປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຫຍ້ ຸງຍາກຝ່າຍວິນຍານ. 

• ຈ່ົງວັດແທກສຸຂພາບຊີວິດຝ່າຍວິນຍານດ້ວຍຜົນທ່ີເກີດຈາກຊີວິດຂອງທ່ານ.  ອາສັຍພຣະເຢຊູ ແລະຕິດຕາມ 
ພຣະອົງ ພາໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ ອຸປນິສັຍ, ສິ່ງທ່ີຕ້ອງການ, ແລະ ການສະແດງຕົວຂອງທ່ານ. 

• ຈ່ົງປ້ອງກັນຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບພຣະຄຣິດຈາກສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆ, ຕັ້ງເວລາ ແລະ ຖວາຍຈິດໃຈ 
ໄວ້ສໍາລັບນະມັສການພຣະເຈົ້າທາງສ່ວນຕົວ ແລະ ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ. 

• ຈ່ົງໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ຢ່າສັບສົນລະຫວ່າງຄວາມເຊື່ອຢ່ ູໃນພຣະຄັມພີ ກັບຄວາມເຊື່ອທ່ີຕົນເອງຕ້ອງ 
ການ.  ຈ່ົງເຊື່ອໃນຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະພ້ອມທ່ີຈະໃຊ້ຊີວິດທໍາງານໃນໂລກຂອງພຣະອົງ. 

• ຈົ່ງປ່ອຍຕົວເອງໃຫ້ເປັນອິສຣະຈາກຄວາມທຸກ ແລະ ຄວາມສໍາພັນອັນແຕກຫັກຈາກອະດີດ ດ້ວຍການຍອມ
ໃຫ້ອະພັຍຄົນອື່ນຕາມທ່ີພຣະຄຣິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະທໍາ. 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 11 ຕຸລາ 2009 (10-11-2009) 

 
ວິ ີຣະຊົນຜ້ ູທໍາການສ້ ູຮົບ 

 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:   ມາຣະໂກ 12:13-17, 28-31, 38-40 
 

ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດ  
     ບົດຮຽນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີກໍາລັງໃຈຕໍ່ສ້ ູເພື່ອພຣະເຈົ້າ ໃນສັງຄົມທ່ີບໍ່ມີພຣະເຈ້ົາ 
 

ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ                                                                                                                                                 
     ພຣະເຢຊູໄດ້ອອກສ້ ູຮົບໃນສມັຍທ່ີພຣະອົງຍັງຊົງຮັບໃຊ້ຢ່ ູ ແລະພຮະອົງຍັງຊົງຮຽກເອີ້ນໃຫ້ຜ້ ູທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງທໍາ
ການສ້ ູຮົບຄືກ ັນ.    ສນາມຮົບຂອງພວກເຮົາແມ່ນກ່ຽວກັບການຂັດແຍ ່ງລະຫວ່າງຄວາມດີແລະຄວາມຊົ່ວ--ທາງຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາແລະທາງຂອງໂລກ.   ການຕໍ່ສ້ ູນີ້ລວມຢ່ ູໃນການຂັດແຍ ່ງດ້ວຍອໍານາດຂອງໂລກພ້ອມກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ 
ໃນຫລັກການສອນພຣະຄັມພີ ແລະສາສນາທີ່ຕົກທອດຕາມປະເພນີ.   

 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ 
       ຄຣິສຕຽນຜ້ ູທ່ີໃຊ້ຊີວິດເອົາຈິງເອົາຈັງກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອຈະຕົກຢ່ ູໃນຄວາມຂັດແຍ ່ງກັບຝ່າຍໂລກ. 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 ໃນທ່ຽງຄືນນຶ່ງເມື່ອຂ້້າພະເຈົ້າມີອາຍຸສິບສອງປີ   ມີສຽງຍ່າງເຂ ົ ້າມາໃນຫ້ອງເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕື່ນກາງຫລັບ.  
ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຄົນກໍາລັງບຸກເຂົ້າມາໃນເຮືອນຂອງເຮົາ,     ໃນຂະນະທີ່ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ກໍາລັງລໍຖ້າຕໍາ
ຣວດມານັ້ນ ເພິ່ນໄດ້ຊອກຫາວິທີທາງເອົາຕົວເຂົ້າແລກເພື່ອປ້ອງກັນຄອບຄົວຂອງເພິ່ນ.  ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຢ້ານກົວ
ຫລາຍແຕ່ມີຄວາມຮ້ ູສຶກອົບອຸ່ນດ້ວຍຄວາມຮັກ     ເພາະວ່າພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເພິ່ນກໍາລັງຕຽມ
ພ້ອມທ່ີຈະຕໍ່ສ້ ູເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າ. 
 ຄຣິສຕຽນຕ້ອງທໍາຄວາມສງົບສຸກໃນທຸກໂອກາດທີ່ມີ   ແຕ່ຄວາມຮັກກັບພຮະເຢຊູແລະຄວາມຢາກຕິດຕາມ 
ພຣະອົງຢ່າງຈົງຮັກພັກດີບາງຄັ້ງຈະນໍາເຮົາໄປພົບກັບຄວາມຂັດແຍ ່ງກັບໂລກ.  ພວກເຮົາຕ້ອງຖາມຕົວເອງວ່າ: ຂ້ອຍ 
ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຢືນແລະຕໍ່ສ້ ູເພື່ອຫຍັງ?    ພຣະຄັມທ່ີພວກເຮົາຮຽນວັນນີ້ໄດ້ອະທິບາຍສາມຄັ້ງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຢືນຢັນ
ເຖິງຄວາມຈິງ ເຖິງແມ່ນການຢືນຢັນໄດພ້າພຣະອົງໃຫ້ມີຄວາມຂັດແຍ ່ງກັບພວກທ່ີບໍ່ມັກພຣະອົງ.  
 
1. ປະເຊີນກັບຄວາມຈົງຮັກພັກດີ:   ມາຣະໂກ 12:13-17 
 ພວກຟາຣີຊາຍ ແລະພັກພວກຂອງກະສັດເຮໂຣດພຍາຍາມຈະຈັບຜິດພຣະເຢຊູດ້ວຍຄໍາຖາມທີ່ມັກພາໃຫ້
ເກີດບັນຫາທາງດ້ານການເມືອງໃນສມັຍນັ້ນ.  ປະເທດອິສຣາເອັນໄດ້ຢ່ ູພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງຣາຊອານາຈັກໂຣ  
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ມັນ, ຄົນຢິວບາງຄົນຄິດວ່າການຈ່າຍພາສີໃຫ້ຣັຖບານໂຣມັນນັ້ນຜິດຕໍ່ນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ,  ບາງຄົນກໍເຊື່ອວ່າ 
ໃນຖານະທີ່ເປັນຜ້ ູທ່ີມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍພາສີເພື່ອອ້ ູມຊູຄວາມຈໍາເປັນຂອງຣັຖບານ.  ດັ່ງນັ້ນ 
ສັດຕຣູຂອງພຣະເຢຊູຈ່ຶງມັກຈະເອົາເຣື່ອງນີ້ມາຄອຍຈັບເອົາຄວາມຜິດກັບພຣະອົງ.   
 ສັດຕຣູຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມວ່າ, ເຮົາຄວນຈ່າຍພາສີຫລືບໍ່? ຖ້າພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າຄົນຢິວຄວນຈ່າຍພາສີ
ໃຫ້ພວກໂຮມັນ, ພຣະອົງອາດຈະເສັຽການສນັບສນຸນຈາກຫລາຍຄົນທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງ. ຖ້າວ່າພຣະອົງຊົງບອກພວກ
ເຂົາວ່າບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍ, ພວກສັດຕຣູຂອງພຣະອົງກໍຈະລາຍງານພວກໂຣມັນວ່າພຣະອົງເປັນຜ້ ູກໍສ້າງບັນຫາ.  ພຣະເຢຊູບໍ່
ໄດ້ຖືກຈັບຜິດດ້ວຍຄໍາຖາມຂອງເຂົາ--ຫລືຖືກຈັບຜິດດ້ວຍຄໍາຖາມຂອງພວກເຮົາ.     ບາງຄົນຈະພຍາຍາມຍົກຂໍ້ອ້າງ 
ເພື່ອຫລີກການຮຽກເອີ້ນຈາກພຣະຄຣິດດ້ວຍອ້າງເຖິງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບໃນຊີວິດ    ແລະຄວາມໝາຍໃນ
ຄວາມເຊື່ອຄຣິສຕຽນທີ່ບໍ່ມີຄໍາຕອບ.  ໜ້າເສັຽໃຈ  ທ່ີພວກເຮົາຫ້າງແຮ້ວໃສ່ເຮົາເອງດ້ວຍຕົວະຕົນເອງວ່າພຣະອົງຄວນ
ຜ່ານຂໍ້ສອບຂອງເຮົາ.   
 ພຣະເຢຊູຕອບພວກທີ່ຟັງພຣະອົງຄືນໂດຍບອກໃຫ້ເຂົາເອົາຫລຽນເດນາຣິອົນມາເບິ່ງ  ແລ້ວພຣະອົງຊົງບອກ
ໃຫ້ເຂົາອະທິບາຍກ່ຽວກັບຮູບແລະໜັງສືທ່ີສລັກໄວ້ເທິງຫລຽນນັ້ນ, ພວກເຂົາຕອບພຣະອົງວ່າ, ກາຍຊາ.  ພຣະອົງຊົງ 
ໃຊ້ຄໍາຖາມນີ້ຖາມພວກເຂົາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ     ແລະ 
ຣັຖບານ.  ປະຊາຊົນຄວນຈ່າຍພາສີຄືນໃຫ້ ກາຍຊາ ເພື່ອອ້ ຸມຊູຣັຖບານກະທໍາສິ່ງທ່ີດີ.     ພວກເຮົາກໍຮ້ ູຢ່ ູວ່າແມ່ນຣັຖ 
ບານໃດກໍຕາມຍັງມີຂໍ້ບົກພ່ອງຫລາຍຢ່ ູ, ພວກເຮົາຄວນຊ່ວຍພັທນາຣັຖບານໃຫ້ມີຄວາມຍຸດຕິທັມແລະໜ້າເຊື່ອຖືຂຶ້ນ.  
ພຣະເຈ້ົາຊົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາສົ່ງຄືນໃຫ້ຣັຖບານໃນສ່ວນທ່ີເຮົາຍັງເປັນໜີ້ເຂົາ.    

ນີ້ເປັນພາກທີນຶ່ງໃນການຕອບຄໍາຖາມຂອງພຣະເຢຊູຕໍ່ຜ້ ູທ່ີຖາມພຣະອົງ  ດ້ວຍການໃຊ້ຜ້ ູຖາມຕອບຕາມຮູບ
ຂອງກາຍຊາທ່ີສລັກໄວ້ໃນຫລຽນ,    ພຣະອົງຍັງໃຊ້ພວກເຂົາຕອບຕາມຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັນກັບພຣະອົງທ່ີມີຢ່ ູໃນຊີວິດ 
ຂອງເຂົາ.    ພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່ືໄວ້ວ່າພວກເຂົາຖືກປັ້ນຂຶ້ນມາຕາມລັກສນະຮູບຮ່າງຄ້າຍກັບພຣະເຈົ້າ, ແລະໃນ
ຊີວິດນັ້ນ ພ້ອມທຸກສິ່ງທ່ີມີເປັນຂອງພຣະຣາຊທານມາຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ.  ໃນການຈົດຈໍາຄວາມດີອັນມະຫາ 
ສານຈາກພຣະເຈົ້າຕໍ່ພວກເຂົາ, ພວກເຂົາຄວນຕອບແທນດ້ວຍການຖວາຍຕົວອັນຈິງໃຈທັງໝົດໃຫ້ກັບພຣະອົງ.  

ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຊົງແບ່ງຊີວິດຂອງມະນຸດອອກເປັນສອງສ່ວນເທ່ົາກັນ, ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ຣັຖບານແລະຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ.  
ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ຄົນນັບຖືໂຄຣົບຣັຖບານ ແຕ່ຈົງຮັກພັກດີຢ່າງສຸດຈິດໃຈໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ. ຄຣິສຕຽນຈະບໍ່ນະມັສ 
ການປະເທດຂອງເຂົາ  ພວກເຂົາຈະຊ່ວຍສ້າງສາປະເທດໃຫ້ດີຂຶ້ນ  ການນະມັສການນັ້ນເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ ຢ່າງດຽວ.  
ມີຊີວິດເປັນຢ່ ູເພື່ອພຣະອົງຈະນໍາພາພວກເຮົາເປັນປະຊາຊົນທ່ີຊ່ວຍພັທນາໃຫ້ຊາດດີຂຶ້ນ. 
 
2. ປະເຊີນກັບລະດັບສ່ິງສໍາຄັນໃນຊີວິດ:  ມາຣະໂກ 12:28-31 
 ຂ້າພະເຈ ົ ້າມັກເອົາເຂັມທິດຕັ້ງໄດ້ເທິງໂຕະທໍາງານ   ເພື່ອເຕືອນໂຕເອງວ່າມີຫລາຍແນວໃນຊີວິດທ່ີຕ້ອງເຮັດ
ແລະຕ້ອງເລືອກເຮັດໃຫ້ໄປຕາມລໍາດັບ, ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງປະທານເຂັມທິດຝ່າຍວິນຍານ.  ພຣະອົງຊົງປະທານຄວາມ 
ຮ້ ູທິດທາງເພື່ອນໍາພາໃຫ້ເຮົາຮ້ ູຈັກດໍາຣົງໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ຢ່ ູລອດເພື່ອພຣະອົງ. 
 ນັກທັມຄົນນຶ່ງເຂົ້າມາຫາພຣະເຢຊູເພື່ອຊອກທິດທາງຂອງຊີວິດ ຢາກຮ້ ູວ່າມີຂໍ້ບັນຍັດໃດທີ່ຈະຊ່ວຍລາວໃຫ້ມີ
ຊີວິດຢ່ ູທ່ີດີທ່ີສຸດເພື່ອພຣະເຈົ້າ.  ລາວຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊົງບອກລາວເຖິງ ຂ້ໍບັນຍັດຂ້ໍໃດເປັນເອກເປັນໃຫ່ຽກວ່າຂໍ້ບັນຍັດ
ທັງປວງ.  ພຣະເຢຊູຊົງຕອບລາວດ້ວຍອ້າງເຖິງຂໍ້ພຣະຄັມພີເດີມ (ພບຍ 6:4-5; ລລວ 19:18).  ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ 
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ຂໍ້ບັນຍັດທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດແມ່ນຮ້ ູຈັກພຣະເຈົ້າທ່ຽງແທ້ອົງດຽວ (ພຣະອົງເປັນຜ້ ູດຽວ), ຈ່ົງຮັກອົງພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາຂອງເຈົ້າ 
ດ້ວຍສຸດໃຈດ້ວຍສຸດຈິດ ດ້ວຍສຸດຄວາມຄຶດແລະດ້ວຍສຸດກໍາລັງຂອງເຈົ້າ, ແລະຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ.   
 ຂໍ້ຄວາມນີ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຂັດແຍ ່ງພາຍໃນກ່ຽວກັບລະດັບສິ່ງສໍາຄັນໃນຊີວິດທ່ີທຸກຄົນຕ້ອງຕໍ່ສ້ ູ.  ພຣະ 
ເຢຊູໄດ້ຊົງປະທານເຂັມທິດໃຫ້ພວກເຮົາ--ທິດທາງອັນບໍ່ປ່ຽນແປງຂອງເຮົາເພື່ອຈະເລືອກເດີນຜ່ານຄວາມຄັດເລືອກ 
ແລະຄວາມກັງວົນອັນຊັບຊ້ອນ.      ຈົ່ງມອບຊີວິດໄວ້ກັບພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ອົງດຽວ, ຢ່າຢ່ ູຕາມຄວາມເຫັນຂອງຄົນ 
ອື່ນ; ຢ່ ູເພື່ອຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະອົງ.   ຈ່ົງຮັກພຣະເຈົ້າຜ້ ູທ່ຽງແທ້ອົງດຽວດ້ວຍທຸກສ່ິງທ່ີເຈ້ົາມີ, ຮັກພຣະເຈົ້າແບບທ ັມມະ 
ດາຈະບໍ່ພົບຊີວິດອັນອຸດົມສົມບູນ.   ຈ່ົງມອບຫົວໃຈ, ສ່ວນເລິກຂອງຄວາມຮ້ ູສຶກແລະການເລືອກທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດມອບ 
ໃຫ້ແດ່ພຣະເຈົ້າ.      ຈ່ົງມອບວິນຍານໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ, ວາງຊື່ສຽງແລະຈຸດມ້ ຸງໝາຍຂອງຊີວິດໄວ້ກັບພຣະຄຸນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ.  ຈ່ົງມອບຄວາມຄິດໃຫ້ພຣະອົງ ເພື່ອວ່າຄວາມເຫັນໃນຊີວິດແລະທ່າທີຂອງເຈ້ົາຈະຖວາຍກຽດແດ່ພຣະອົງ.  ຈ່ົງ
ມອບກໍາລັງເຫ່ືອແຮງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍໃຊ້ຄວາມສາມາດທຸກຢ່າງເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ   ແລະຖວາຍ
ກຽດແດ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຢຊົງກ່າວວ່າຊີວິດອັນແທ້ຈິງມີຢ່ ູໃນຄວາມຮັກ ແລະໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູເພື່ອພຣະເຈົ້າ.  
 ພາກທີສອງຂອງຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊູ ສ້າງການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງຄວາມຮັກພຣະເຈົ້າແລະຄວາມຮັກຄົນອື່ນ.  
ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດແຍກຄວາມສໍາພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຈົ້າອອກຈາກຄວາມສໍາພັນຂອງເຮົາກັບຄົນ 
ທັງຫລາຍ.  ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີມີຕໍ່ເຮົາຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີເສຣີພາບທີ່ຈະຮັກຄົນອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສົນໃຈເລີຍວ່າເຂົາ 
ເປັນຫຍັງ ຫລືເຂົາສະແດງໂຕຕໍ່ເຮົາແບບໃດ.     ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າພື້ນຖານຂອງຄວາມຮັກນັ້ນແມ່ນວິທີທາງທ່ີເຮົາ 
ຮັກຕົນເອງ.  ການເບິ່ງເຮົາເອງເປັນລູກທ່ີຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ   ເປັນກໍາລັງໃຫ້ເຮົາເຫັນແລະເຮັດກັບຄົນອື່ນດ້ວຍຄວາມ 
ຮັກແພງແລະດ້ວຍຄວາມນັບຖື.    ການເຮັດກັບຄົນອື່ນຢ່າງບໍ່ມີຮັກແມ່ນອາການຂອງຄວາມເຈັບປ່ວຍຝ່າຍວິນ ຍານ.   
ເວລາໃດທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກໃຫ້ຄົນອື່ນກໍຈະເປັນເພາະວ່າເຮົາບໍ່ມີຄວາມຮັກທ່ີຈະໃຫ້.   
 ເຮົາຮັກພຣະເຈົ້າແລະປະສົບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຫລາຍເທົ່າໃດ ເຮົາກໍຈະຮັກເພື່ອນບ້ານຂອງເຮົາຫລາຍ 
ເທ່ົານັ້ນ.  ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າ ບ່ໍມີຂ້ໍບັນຍັດຂ້ໍໃດຍິ່ງໃຫຍ ່ກວ່ານີ້ອີກແລ້ວ.    
ທ່ານກໍາລັງຕິດຕາມຫຍັງທ່ີກໍາລັງຊີ້ທາງ ຊີວິດຂອງທ່ານ?  ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ 
ທາງດຽວທ່ີນ ໍາໄປສ່ ູຊີວິດອັນຄົບບໍຣິບູນແມ່ນຮັກພຣະເຈົ້າແລະຮັກຄົນອື່ນ. 
  
3. ປະເຊີນກັບຄົນຫລອກລວງ: ມາຣະໂກ 12:38-40 
 ວິຫານທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮັບໃຊ້ຢ່ ູຄັ້ງນຶ່ງມີບັນຫາໃຫ່ຽກັບເຄື່ອງຂຍາຍສຽງໃນບ່ອນນະມັສການ, ບາງວັນທິດ ເຄື່ອງ
ຂຍາຍສຽງໄດ້ຮັບສັນຍານຈາກສຖານີວິທະຍ ຸ ແລະສົ່ງສຽງເຂົ້າມາໃນເວລາດຽວກັນທ່ີຂ້າພະເຈົ້າເລີ ້ມເທສນາ.  ສະມາ 
ຊິກໄດຍ້ິນຂ້າພະເຈົ້າແລະການຖ່າຍທອດຈາກວິຫານອີກແຫ່ງນຶ່ງໃນເວລາດຽວກັນ.  ເວລາເຄື່ອງລະບົບສຽງດຶງຄວາມ 
ສົນໃຈຂອງຄົນໃສ່ຕົວມັນເອງຫລາຍກວ່າເນື້ອຄວາມເທສນາ    ມັນເກີດມີບັນຫາຫລາຍ ມັນຕ້ອງຖືກເອົາໄປແປງຫລື 
ປ່ຽນເຄື່ອງໃໝ່.   ພຣະເຢຊູຊົງສອນພວກເຮົາໄວ້ວ່າ ພຣະເຈ້ົາຮຽກເອີ້ນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ນໍາເອົາຄວາມຮັກຂອງ 
ພຣະອົງໄປໃຫ້ໂລກ.    ເວລາໃດທີ່ເຮົາເອງນໍາເອົາຄວາມສົນໃຈມາໃສ່ຕົວເຮົາເອງຫລາຍກວ່າພຣະຄ ໍາຂອງພຣະເຈົ້າ 
ເວລານັ້ນເຮົາມີບັນຫາອັນຮ້າຍແຮງທີ່ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂ. 
 ພຣະເຢຊູໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບພວກນັກທັມ      ພວກຖືວ່າເປັນຄົນເກັ່ງທາງຂໍ້ບັນຍັດ ກ່ ຸມທ່ີມັກສົນໃຈແຕ່ຊອກ 
ຫາຄວາມສົນໃຈໃສ່ຕົນເອງຫລາຍກວ່າການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຫລືຊ່ວຍເຫລືອຄົນອື່ນ.     ຜ້າຄຸມຂອງເຂົາອາດຈະເຮັດ 
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ດ້ວຍຜ້າລາຄາດີ ແລະປະດັບດ້ວຍແກ້ວອັນມີຄ່າເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມສໍາຄັນ.  ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ຄົນທັກທາຍ 
ທ່ີຕລາດ, ພໍໃຈຫລາຍທີ່ຄົນເອີ້ນເຂົາວ່າ  “ຣ ັບບາຍ” ໝາຍຄວາມວ່າ  “ອາຈານຂອງຂ້ານ້ອຍ.   ນັກທັມເຫລ່ົານີ້ມັກຈະ 
ນັ່ງຢ່ ູແຖວໜ້າໃນວິຫານເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນ.  ເຂົາຕ້ອງການນັ່ງຢ່ ູບ່ອນທ່ີມີກຽດຫຼືບ່ອນໃກ້ເຈ້ົາພາບເພາະສະແດງເຖິງ 
ຄວາມເປັນຄົນສໍາຄັນ 
 ພຣະເຢຊູຊົງປະເຊີນໜ້າກັບພວກນັກທັມເຫລົ່ານີ້ເພາະເຂົາສົນໃຈແຕ່ຕົນເອງ  ພຣະອົງກໍຍັງຊົງຮ້ ູອີກວ່າການ
ອະທິຖານອັນຍາວນານຂອງເຂົາບໍ່ແມ່ນການນະມັສການທີ່ມາຈາກໃຈຈິງ       ພໍແຕ່ເປັນການສະແດງເພື່ອອວດອ້າງ.  
ແທນທ່ີເຂົາຄວນສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ຜ້ ູທ່ີທຸກຈົນ ພວກເຂົາໃຊ້ຄວາມຮ້ ູຂອງເຂົາເອົາປຽບພວກແມ່ໝ້າຍ ເຂົາເອົາປຽບ
ຄົນຈົນເພື່ອປໂຍດຂອງຕົນເອງ.     ໃນໂອກາດທີ່ອ້າງຕົນເອງວ່າເປັນຜ້ ູນໍາຂອງຜ້ ູມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ພວກນີ້ບໍ່ 
ໄດ້ຮັກພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ຮັກຄົນອື່ນ ເຂົາເປັນຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດ ໜ້າໄຫວຫ້ຼັງຫຼອກ. 
 ການມີຊີວິດເພື່ອອວດອ້າງຄົນອື່ນໂດຍປາສຈາກການຮັກພຣະເຈົ້າຢ່າງຈິງໃຈ ຫລືຊ່ວຍເຫຼືອຄົນປຽບເໝືອນ 
ເຈ້ັຽຫໍ ່ຂອງຂວັນທ່ີມີແຕ່ກັບເປົ່າເທ່ົານັ້ນ.  ພວກເຮົາອາດຈະເບິ່ງຄືງາມແຕ່ທາງນອກ ແຕ່ບໍ່ມີຫຍັງຢ່ ູທາງໃນ  ການວັດ 
ແທກຄວາມເຊື່ອບໍ່ແມ່ນການດຶງເອົາຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກັບຕົນເອງຫຼາຍເທ່ົາໃດ ແຕ່ແມ່ນການຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະ
ເຈ້ົາຫຼາຍເທ່ົາໃດ.   
 

ບົດຮຽນຊີວິດ: 
 ຄຣິສຕຽນທີ່ຈິງຈັງຕ່ໍການໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູໃນຄວາມເຊື່ອ      ມັກຈະຕົກຢ່ ູໃນຄວາມຂັດແຍ ່ງກັບວິທີການຂອງໂລກ.  
ພວກເຮົາຕ້ອງສ້ ູແລະເອົາຊະນະສົງຄາມຖ້າພວກເຮົາຖືວ່າເຮົາເປັນຜ້ ູຕິດຕາມທ່ີສັດຊື່ຂອງພຣະເຢຊູ.    ໃນບົດຮຽນນີ້ 
ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນຂໍ້ຂັດແຍ ່ງສາມຈຸດທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງປະເຊີນ ແລະວີທີເອົາຊະນະ, ພວກເຮົາ... 

• ຈ່ົງໃຫ້ຄວາມອຸ້ມຊູແກ່ປະເທດຊາດເທົ່າທ່ີຄວນ; ພວກເຮົາຄວນເສັຽພາສີ, ແຕ່ເຮົາຄວນຊ່ວຍສ້າງຊາດໃຫ້ດີ 
ຂຶ້ນເລື້ອຽໆ.  ພວກເຮົາບໍ່ຄວນໃຫ້ການນະມັສການຕໍ່ຣັຖບານ.  ແຕ່ເຮົາຄວນຖວາຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີຢ່າງ 
ສຸດຈິດສຸດໃຈຕໍ່ພຣະເຈົ້າຜ້ ູຊົງສ້າງ, ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະອວຍພອນໃຫ້ເຮົາມີຫລາຍສິ່ງດີໆ.   

• ຈ່ົງໃຫ້ທິດທາງຂອງພຣະເຢຊູນໍາພາຊີວິດຂອງເຮົາ--ຮັກພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ດ້ວຍທຸກສິ່ງທ່ີເຮົາມີ,  ໃນພະລັງ 
ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງທ່ີໃຫ້ເຮົາມີ, ຈ່ົງແບ່ງປັນຄວາມຮັກນັ້ນໃຫ້ຄົນອື່ນດ້ວຍ.  ຜົນຂອງຄວາມຮັກອັນແທ້ຈິງ 
ຂອງພຣະອົງກໍຄືຮັກຄົນທ່ີຢ່ ູຮອບຂ້າງເຮົາ. 

• ຈົ່ງມີຊີວິດເພື່ອຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ ແລະຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ, ຢ່າອວດອ້າງເພື່ອນໍາເອົາກຽດໃຫ້ຕົນເອງ.  ພວກ
ເຮົາຄວນຕໍ່ສ້ ູກັບຄວາມຫລອກລວງໜ້າໄຫວ້ຫລັງຫລອກໃນໂບດຂອງເຮົາ.   

 
ທ່ານ ແພທ ທຽວແມນ ເປັນນັກກີລາຟຸດບອນ ມີອາຊີບ ທ່ີໄດ້ເງິນເດືອນຫລາຍ ມີຊ່ືສຽງໂດ່ງດັງ ແລະມີອະນາຄົດ

ໄກ.  ຕໍ່ມາ ຫລັງຈາກການໂຈມຕີ ເດືອນເກົ້າ ທີ 11, 2000, ປະເທດເຮົາກໍມີບັນຫາ.    ທ່ານ ແພທ ກໍໄດ້ລາຈາກການ 
ມີຊ່ືສຽງເຂົ້າເປັນທະຫານ.  ເພາະຫຍັງ?     ເພາະລາວເຊື່ອວ່າການຕໍ່ສ້ ູທ່ີປະເທດຊາດກໍາລັງປະເຊີນຢ່ ູສໍາຄັນທ່ີສຸດ ທ່ີ
ລາວຄວນເຂົ້າຮ່ວມ.  ທ່ານ ແພທ ທຽວແມນ ຕາຍໃນໜ້າທ່ີຮັບໃຊ້ປະເທດຂອງລາວ, ແຕ່ການເສັຽສະລະທຸກສິ່ງທ່ີລາວ
ມີໃຫ້ແກ່ຊາດທ່ີລາວຮັກນັ້ນ ເປັນການໜູນໃຈໃຫ້ຫລາຍໆ ຄົນ. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 18 ຕຸລາ  2009 (10-18-2009) 

 
ວ ີຣະຊົນຜ້ ູທໍຣະຍົດ 

 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:   ມາຣະໂກ 14:27-34, 37-38, 43, 48-50 
 

ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດ  
       ບົດຮຽນນີ້ຈະຊັກຊວນທ່ານໃຫ້ລະວັງຄວາມອ່ອນກໍາລັງຝ່າຍວິນຍານ ແລະ ໃຫ້ຝຶກຊ້ອມກົດລະບຽບທາງວິນຍານ 
 

ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ 
       ບົດຮຽນນີ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວິທີທ່ີພວກສາວົກທໍຣະຍົດແລະປະຖິ້ມພຣະເຢຊູ      ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າເນັ້ນໜັກ 
ເນັ້ນໜາວ່າຈະຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢ່ ູ, ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະອົງ. 
 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ 
 ພວກສາວົກມັກຈະເຊື່ອວ່າຕົນເອງເຂັ້ມແຂງສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ການທົດລອງ ທ່ີຈະນໍາມາເຖິງການທໍຣະຍົດ 
ຕໍ່ພຣະຄຣິດ.   ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຂາດຄວາມປັບປຸງດັດແປງຝ່າຍຈິດວິນຍານ ແລະຄວາມເສີຍເມີຽນໍາໄປເຖິງການ
ເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ບໍ່ເກີດຜົນ ທ່ີເອີ້ນວ່າການທໍຣະຍົດຕໍ່ພຣະຄຣິດ. 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 ຜ້ ູທໍຣະຍົດ! ເປັນຄໍາທ່ີບໍ່ມີໃຜຢາກເຫັນບັນທຶກໄວ້ໃນຊີວິດຂອງຕົນ.    ຄົນງານຜ້ ູຂາຍຄວາມລັບຂອງບໍຣິສັດ, 
ເພື່ອນທ່ີຂາດຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ພົລເມືອງທ່ີຂາຍຄວາມລັບຂອງປະເທດຕົນເອງ, ຜົວເມັຍທ່ີຫລິ້ນຊ້ ູ.   
 ໃນບົດຮຽນມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະຮຽນຮ້ ູວ່າ ເຮົາຄວນຈະລະມັດລະວັງການທໍຣະຍົດຕໍ່ພຣະເຢຊູ. ພວກສາວົກຂອງ 
ພຣະເຢຊູບໍ່ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອັນຕລາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ ແລະບໍ່ໄດ້ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະພົບມັນ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈ່ຶງປະຖິ້ມພຣະ
ເຢຊູ ເວລາທີ່ພຣະອົງຕ້ອງການພວກເຂົາທ່ີສຸດ.ໂດຍຜ່ານຕົວຢ່າງໃນບົດຮຽນ ພວກເຮົາສາມາດເຫັນອັນຕະລາຍແລະ 
ຕຽມຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມ.  
  

1. ບໍ່ຮ້ ູສຶກຕໍ່ອັນຕະລາຍ:   ມາຣະໂກ 14:27-31 
 ການທໍຣະຍົດເລີ ້ມຕົ້ນດ້ວຍຄໍາສັນຍາທ່ີເກີນສ່ວນ  ພວກເຮົາມັກຈະຕົກຢ່ ູໃນພາວະທີ່ຫລົງອອກຄໍາສັນຍາທ່ີບໍ່
ສາມາດຈະຮັກສາໄດ້.  ເລີ ້ມຕົ້ນຈາກເດັກນ້ອຍທ່ີສັນຍາວ່າຈະລ້ຽງດູຮັກສາໝານ້ອຍໃຫ້ດີ ຈົນເຖິງຜ້ ູບ່າວໃຫ່ຽທ່ີບ້າຮັກ 
ຕັດສິນໃຈວ່າຕົນເອງຕຽມພ້ອມທ່ີຈະເຂົ້າພິທີແຕ່ງງານ, ເຖິງສະມາຊິກຂອງໂບດທີ່ເຊັນລົງຊື່ຕົວເອງວ່າຈະນໍາພາຮັບໃຊ້
ໃນໂຄງການຮັບໃຊ້ແນວໃໝ່ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄໍານຶງຕຶກຕອງເຖິງມູນຄ່າເສັຽຫາຍ,  ພວກເຮົາຕົກຢ່ ູໃນຫລ ຸມຂອງການສັນຍາທ່ີ
ເກີນກວ່າຄວາມສາມາດທີ່ຈະປະຕິບັດໄດ້.   
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 ພຣະເຢຊູ ແລະສາວົກຫາກໍໄດ້ກິນເຂົ້າຮ່ວມກັນຄັ້ງສ ຸດທ້າຍ,  ເຂົ້າຈ່ີ ແລະຈອກນໍ້າອະຫງ່ ຸນທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຮັບ 
ເພື່ອຈໍາຄວາມຮັກອັນບໍ່ມີຂອບເຂດຂອງພຣະອົງທ່ີມີຕໍ່ພວກເຂົາ.  ຫລັງຈາກປິດການນະມັສການດ້ວຍເພງສັຣເສີນນຶ່ງ 
ເພງ, ພວກເຂົາພາກັນອອກຈາກຫ້ອງຊັ້ນເທິງເພື່ອຍ່າງຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປຫາພູໝາກກອກເທດ (1 ຫຼື2ໄມ). 
 ພວກສາວົກອາດຈະຮ້ ູສຶກເຕັັມລົ້ນດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູທ່ີໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບເຂົາ    ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວ 
ຊ້ອງໜ້າພວກເຂົາດ້ວຍຂ່າວທ່ີວ່າກ່ອນກາງຄືນຈະໝົດໄປ,   “ພວກເຈ້ົາທຸກຄົນຈະແລ່ນໜີ”.     ເປໂຕໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ 
“ເຖິງແມ່ນທຸກຄົນຈະແລ່ນໜີ,   ຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ໜີແນ່ນອນ.”    ເປໂຕເອງກໍບໍ່ເຊື່ອວ່າຕົນເອງຈະແລ່ນໜີຈາກພຣະເຈົ້າ 
ຂອງເຂົາ     ພຣະເຢຊູເລີຍຊົງບອກເປໂຕເຈາະຈົງເຂົ້າໄປອີກວ່າ ລາວຈະປະຕິເສດພຣະອົງເຖິງສາມຄັ້ງກ່ອນໄກ່ຂັນ.   
ເປໂຕຍິ່ງປະຕິເສດທ່ີຈະຫລຽວເຫັນອັນຕລາຍ ແລະສັນຍາວ່າຈະຕັ້ງໝັ້ນຢ່ ູໃນຄວາມຈົງຮັກພັກດີ, ຈົນເວົ້າວ່າ “ຖ້າເຖິງ 
ຕາຍກໍຈະຍອມຕາຍກັບພຣະອົງ”.    ພວກສາວົກຄົນອື່ນກໍເວົ້ານໍາກັນ ແລະປະຕິເສດຟັງຄວາມເຕືອນຂອງພຣະອົງທ່ີ 
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກຫ່ວງໃຍພວກເຂົາ.  ພວກເຂົາສັນຍາກັບພຣະອົງເກີນກວ່າຄວາມສາມາດຂອງເຂົາ. 
 ຖ້າພວກສາວົກປ່ອຍຕົວເອງຟັງສິ່ງທ່ີພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບເຂົາທັງໝົດ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຍິນ “ເຮົາຈະໄປກ່ອນ 
ໜ້າພວກທ່ານທ່ີ ຄາລີເລ”.  ພຣະເຢຊູຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາຮ້ ູຈັກວິທີທ່ີພຣະອົງຈະຈັດການກັບພວກທ່ີລົ້ມເຫຼວຕໍ່ພຣະ 
ອົງ.     ພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນຍາເຖິງອີກດ້ານນຶ່ງຂອງໄມ້ກາງແຂນ ແລະການຫລົ້ມເຫລວຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາກໍຍັງ 
ເປັນຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຍັງຈະດໍາເນີນຕໍ່ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ. 
 ພຣະເຢຊູຊົງເຕືອນພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມຮັກວ່າພວກເຮົາຕົກຢ່ ູໃນຄວາມຫລົ້ມເຫຼວຢ່າງອັນຕລາຍ.   ຖ້າວ່າ 
ພວກເຮົາປະຕິເສດທ່ີຈະເຊື່ອໃນຄວາມເວົ້າຂອງພຣະອົງ ແລະໄດ້ສັນຍາກັບຄົນອື່ນເກີນກວ່າຄວາມສາມາດ,   ພວກ 
ເຮົາກໍບໍ ່ມີໂອກາດຕຽມພ້ອມສໍາລັບອັນຕລາຍໃນເວລາທີ່ມັນມາເຖິງ.   ໃນເວລາທີ່ເຮົາບໍ່ຮັບຮ້ ູຄວາມອ່ອນແອຂອງເຮົາ, 
ພວກເຮົາກໍຂາດໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຍິນວ່າພຣະເຢຊູມີຄວາມຊື່ສັດຫລາຍເທົ່າໃດເໝືອນກັນ ກັບຜ້ ູທ່ີທໍາຄວາມຜິດຕໍ່ພຣະ 
ອົງ.   ພຣະອົງຊົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຮ້ ູວ່ານອກຈາກຄວາມຫລົ້ມເຫລວຂອງພວກເຮົາແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງເປັນຂອງ
ພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຍັງດໍາເນີນໃນການນໍາພາພວກເຮົາຕໍ່ໄປ.  
 
2. ເຫງົານອນຢ່ ູໃນທ່າມກາງອັນຕລາຍ:  ມາຣະໂກ 14:32-34, 37-38 
 ເວລາພຣະເຢຊູແລະສາວົກມາເຖິງສວນເຄັດເຊມາເນ,       ພຣະເຢຊູຂໍຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາຢ່ ູຮ່ວມກັບພຣະອົງ
ຕລອດເວລາອັນຫຍ້ ຸງຍາກທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງພຣະອົງ.  ພຣະອົງຍັງຂໍຮ້ອງຈາກ ເປໂຕ, ຢາໂກໂບ,    ແລະໂຢຮັນ ຕື່ມ 
ອີກ.  ພຣະອົງຊົງໄດ້ບອກພາຣະອັນໜັກໃຈຂອງພຣະອົງກັບພວກເຂົາວ່າ    ຈິດວິນຍານຂອງພຣະອົງໄດ້ຖືກກືນຢ່ ູໃນ
ຄວາມທຸກທໍຣະມານຈະຕາຍຢ່ ູແລ້ວ, ພຣະອົງໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາລໍຖ້າຢ່ ູທ່ີນີ້ແລະໃຫ້ຕື່ນຢ່ ູ.    ພຣະເຢຊູໄດຊົ້ງເຂົ້າ 
ໄປໃນສ່ວນແລະຕໍ່ສ້ ູກັບການຖວາຍຊີວິດທ່ີພຣະອົງຮ້ ູວ່າພຣະອົງຕ້ອງທໍາເພື່ອໂຜດໂລກໃຫ້ພົ້ນ. 
 ຫລັງຈານັ້ນບໍ່ດົນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກັບຄືນມາຫາສາວົກທ່ີພຣະອົງຂໍຮ້ອງໃຫ້ຊ່ວຍອ້ ຸມຊູ ແລະພົບວ່າພວກເຂົາ
ພາກັນນອນຫລັບໝົດ.  ແຕ່ເວລາທ່ີພຣະອົງປຸກພວກເຂົາໃຫ້ຕື່ນຂຶ້ນ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຕິຕຽນເຂົາທ່ີເຮັດບໍ່ໄດ້.  ພຣະອົງໄດ້ 
ຊົງເຕືອນພວກເຂົາວ່າ ພວກເຂົາທໍາໃຫ້ຕົນເອງຫລົ້ມເຫລວ.    ເວລາສາວົກທ່ີກໍາລັງເຫງົານອນບໍ່ເຫັນຄວາມເສັຽຫາຍ 
ແລະຄວາມທຸກທ່ີພຣະເຢຊູກໍາລັງທົນຢ່ ູນັ້ນມັນຫລາຍປານໃດ,       ຕາອັນເມື ່ອຍລ້າຂອງເຂົາຖືກປິດຕໍ່ຄວາມສູງຂອງ
ຄວາມເສັຽຫາຍ ແລະຄວາມເລິກຂອງຄວາມຂັດສົນທ່ີຈະພົບພໍ້ໃນໄວໆນີ້.      ພຣະອົງຂໍຮ້ອງພວກເຂົາໃຫ້ຕື່ນຢ່ ູແລະ
ໄຫວ ້ວອນອະທິຖານ ບໍ່ພຽງເພື່ອຊ່ວຍພຣະອົງເທ່ົານັ້ນແຕ່ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ຖືກການທົດລອງດ້ວຍ.   
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 ພຣະເຢຊູຊົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄຣິສຕຽນທຸກໆຄົນໃຫ້ລະມັດລະວັງແລະໄຫວ ້ວອນຢ່ ູ.  ເໝືອນກັນກັບພຣະອົງໄດ້
ຊົງໃຫ້ພວກສາວົກໃຊ້ເວລາຢ່ ູກັບພຣະອົງໃນສວນເຄັດເຊມາເນ,  ພຣະອົງກໍເອີ້ນເອົາພວກສາວົກໃຫ້ໃຊ້ເວລາຢ່ ູໂດດ 
ດ່ຽວດ້ວຍການຝຶກຕົນເອງຮຽນພຣະຄັມພີ ແລະໄຫ້ວວອນອະທິຖານ.     ພວກສາວົກຂາດໂອກາດທີ່ຈະອ້ ູມຊູອຸດໜູນ
ພຣະເຢຊູແລະຕຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມເພາະວ່າພວກເຂົາມົວແຕ່ເຫງົານອນ  ພວກເຮົາກໍຈະຂາດໂອກາດຢ່ ູເລື້ອຽໆເພາະວ່າ
ພວກເຮົາມັກຈະເສັຽເວລາຢ່ ູກັບການລົມກັນໃນໂທຣະສັບ, ຫລິ້ນຄອມພິວເຕີ, ຫຼືເບິ່ງລາຍການທີວີ.  ພວກເຮົາຈໍາເປັນ
ຕ້ອງຕື່ນຂຶ້ນແລະຮ້ ູສຶກວ່າພຣະເຢຊູຊົງຮຽກເອີ້ນເອົາພວກເຮົາໃຫ້ລະວັງແລະໄຫ້ວວອນຢ່ ູ, ບໍ່ພຽງແຕ່ບອກວ່າຮັກພຣະ 
ອົງເທ່ົານັ້ນ, ແຕ່ຕ້ອງຕຽມຕົວຂອງເຮົາໃຫ້ພ້ອມທ່ີຈະປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ່ີຂັດຂວາງໃນການຕິດຕາມພຣະອົງ. 
 ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທິດວັນນຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າລຸກຂື້ນແລະຍ່າງໄປມາໃນເຮືອນຢາກຮ້ ູວ່າມີໃຜໄດ້ຕື່ນແລ້ວ.  ໃນ
ເມື່ອມາເຖິງຫ້ອງນັ່ງຫລິ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນພໍ່ນັ່ງຢ່ ູຕັ່ງທ່ີເພ ິ ່ນມັກທ່ີສຸດ ພ້ອມກັບພຣະຄັມພີແລະປ ຶ ້ມບົດຮຽນວັນອາທິດ
ປົກຕັກຂອງເພ ິ ່ນແລະຂອບຕັ່ງ.   ເພ ິ ່ນຕື່ນແຕ່ເຊົ້າຂອງວັນໃໝ່ ເຮືອນກໍງຽບ ເພື່ອລຽບລຽງບົດຮຽນທີ່ຈະສອນກ່ ຸມພວກ
ຜ້ ູຊາຍໃນໂບດ.  ເພ ິ ່ນທໍາງານໜັກໝົດອາທິດ ເພ ິ ່ນຈະນອນພັກຜ່ອນອີກກໍໄດ້   ແຕ່ພໍ່ເພ ິ ່ນກໍຮ້ ູດີວ່າການຕຽມພ້ອມຮັບ
ໃຊ້ວຽກພຣະເຈົ້ານັ້ນສໍາຄັນກວ່າຄວາມສນຸກສ່ວນຕົວ.     ເພິ່ນພໍໃຈທ່ີແລກປ່ຽນການນອນນຶ່ງຊົ່ວໂມງ ກັບເວລາຂອງ 
ຄວາມເຊື່ອອັນຍິ່ງໃຫ່ຽ.    ພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮົາຮ້ ູສຶກວ່າການຕຽມພ້ອມທ່ີຈະທໍາງານຮັບໃຊ້ວຽກພຣະເຈົ້າ 
ສໍາຄັນກວ່າຄວາມສຸກສ່ວນຕົວ.  ຂາດນອນບາງຄັ້ງກໍຍັງດີກວ່າຂາດໂອກາດສະແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະອົງ. 
  
3. ໜີຈາກອັນຕລາຍ: ມາຣະໂກ 14:43, 48-50 
 ພຣະເຢຊູຊົງປະສົບຈຸດທ່ີເຮັ່ງຮ້ອນສູງສຸດທ່ີສຸດໃນຊີວິດການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງທ່ີຢູ່ໃນໂລກນີ້     ເວລານັ້ນ 
ອ້ອມຮອບພຣະອົງມີສາວົກທັງສິບເອັດໃນສິບສອງຄົນທ່ີໄດ້ສັນຍາວ່າຈະຢ່ ູຄຽງຂ້າງຈົງຮັກພັກດີກັບພຣະອົງບໍ່ວ່າຈະມີ
ຫຍັງເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ.     ແຕ່ໃນຂນະທີ່ກ່ ຸມຄົນອັນຕະພານປາກົດໂຕອອກມາຈາກຄວາມມືດພ້ອມກັບດາບແລະຄ້ອນ 
ພຣະອົງກໍຮ້ ູວ່າຕົນເອງໄດ້ຊົງປະເຊີນໜ້າກັບສັດຕຣູຢ່ ູຄົນດຽວ.  ເຖິງວ່າສາວົກຄົນນຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໂຈມຕີຄືນແລະຕັດຫູຂ້າ
ໃຊ້ຂອງມະຫາປະໂຣຫິດ, ໃນເວລາດຽວກັນ, ພວກສາວົກໄດ້ຫາຍຕົວໄປແລ້ວປະໃຫ້ພຣະເຢຊູຢ່ ູໃນກໍາມືຂອງສັດຕຣູ 
ຄົນດຽວ. 
 ພວກຄົນພານໄດ້ດໍາເນີນງານຂອງເຂົາ ໃນເວລາທີ່ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູແລ່ນຫລົບໜີ.      ເປັນເພາະຫຍັງ?  
ພວກຄົນພານມີເປົ້າໝາຍແລະແຜນການ,    ຈຸດໝາຍຂອງເຂົາກໍຄືເຂົ້າມາໃນເຄັດເຊມາເນເພື່ອຈັບເອົາພຣະເຢຊ ູໄປ
ຂຶ້ນສານ.  ແຜນຂອງເຂົາກໍຄືລໍຖ້າໃຫ້ຢູດາສັນຍານບອກຢ່ ູໃນຄວາມມືດວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນຜ້ ູໃດດ້ວຍການຈູບພຣະອົງ  
ສັດຕຣູຂອງພຣະເຢຊູຕຽມພ້ອມທ່ີຈະສວຍເອົາໂອກາດຂອງເຂົາ.   ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ,  ພວກສາວົກໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນ
ໃຈຕໍ່ຄໍາເຕືອນຂອງພຣະເຢຊູໜ້ອຍເກີນໄປກ່ຽວກັບອັນຕລາຍທີ່ກໍາລັງມາ.     ພວກເຂົານອນຫລັບແທນທ່ີຈະອຸດໜູນ
ພຣະອົງແລະຕຽມຕົວເອງພ້ອມເພື່ອພົບກັບເຫດການອັນຮ້າຍແຮງ, ດັ່ງນັ້ນເມື່ອຢູດາແລະຄົນພານມາຮອດໃນທັນໃດ  
ນັ້ນພວກສາວົກບໍ່ໄດ້ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຢືນສ້ ູເພື່ອພຣະເຢຊູແລະຢືນສ້ ູກັບຜ້ ູຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງ       ພວກເຂົາເລີຍໄດ້ປະຖິ້ມ
ພຣະຢຊູເວລາທ່ີພຣະອົງຊົງຕ້ອງການພວກເຂົາທ່ີສຸດ. 
 ພຣະຄັມພີໄດ້ບອກແຈ່ມແຈ້ງວ່າຢູດາເປັນຜ້ ູທໍຣະຍົດ ສົ່ງພຣະເຢຊູໃຫ້ຢ່ ູໃນກໍາມືຂອງສັດຕຣູແລະພວກເຮົາກໍ 
ຮ້ ູວ່າບໍ່ມີພວກຄົນພານພວກໃດທີ່ເກ່ ັງພໍທ່ີຈະຈັບພຣະອົງໄດ້ຖ້າວ່າພຣະອົງບໍ່ຍອມໄປກັບເຂົາ.  ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຈ່ືຈໍາ
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ໄວ້ວ່າສາວົກສິບເອັດຄົນນັ້ນທໍາໃຫ້ການທໍຣະຍົດຂອງຢູດາງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຍ້ອນການປະໃຫ້ພຣະອົງຢ່ ູຄົນດຽວປາສ 
ຈາກເພື່ອນ ແລະເປີດຫົນທາງການໂຈມຕີໃຫ້ແກ່ຜ້ ູຊອກທໍາລາຍພຣະອົງ. 
 ຄຣິສຕຽນຖືກຫລອກໃຫ້ຕິຕຽນສຖານະການຝ່າຍວິນຍານແລະສິລທັມໃນໂລກຂອງຄົນທ່ີປະຕິເສດພຣະເຢຊູ 
ແລະໂຈມຕີຄວາມເຊື່ອຂອງພວກຄຣິສຕຽນ.      ສັດຕຣູທ່ີພວກເຮົາຕໍ່ສ້ ູຢ່ ູມີຈິງ  ພວກເຂົາກໍເໝືອນກ່ ຸມຄົນພານທີ່ຢ່ ູໃນ
ສວນເຄັດເຊມາເນ ທໍາງານຢ່າງມີເປົ້າໝາຍແລະແຜນການ.      ແຕ່ແທນທ່ີຈະຕ ໍາໜິຕິຕຽນສັດຕຣູຂອງພຣະຄຣິດໃນ
ການກະທໍາຂອງເຂົາ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເບິ່ງວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ການໂຈມຕີຂອງເຂົາງ່າຍຂຶ້ນເໝືອນກັນກັບພວກ 
ສາວົກຫຼືບໍ່.  ເວລາເຮົາອັດຫູໃສ ່ການຕັກເຕືອນດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູ ແລະຕົກຈາກການຕຽມຕົວເຮົາເອງ ໃຫ້
ພ້ອມສໍາລັບການຕິດຕາມພຣະອົງອັນເຕັມໄປດ້ວຍອຸປສັກ, ພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນຈະແລ່ນໜີຈາກພຣະອົງໃນຍາມທີ່ 
ພຣະອົງຕ້ອງການເຮົາ      ແລະກໍປະໃຫ້ວຽກການຂອງພຣະອົງຕົກຢ່ ູໃນການໂຈມຕີຂອງພວກທີ່ຊອກຫາວິທີທໍາລາຍ 
ພຣະອົງ.   
 

ບົດຮຽນຊີວິດ: 
 
 ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດໃນເວລາທີ່ພຣະເຢຊູຊົງຕ້ອງການທ່ານທ່ີສຸດ?     ທ່ານຈະເປັນແບບພວກອັຄສາວົກບໍ່, 
ທໍຣະຍົດຕໍ່ການອຸດທິດຕົນເອງກັບພຣະອົງດ້ວຍການແລ່ນໜີ?    ຫຼືທ່ານຈະຊອກຫາພະລັງດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຟັງໂດຍ 
ຮຽນຮ້ ູແລະໃຊ້ຊີວິດໃນຄວາມຈິງທ່ີພວກເຮົາຮຽນມື້ນີ້?  ຄວາມຈິງກໍຄື: 

• ໃຫ້ຮ້ ູຈັກຄວາມອ່ອນແອຂອງທ່ານເອງ.  ເວລາໃດທີ່ຮ້ ູວ່າຕົນເອງຕົກຢ່ ູໃນອັນຕລາຍທີ່ໜີຈາກພຣະເຢຊູ   ເວ 
ລານັ້ນເປັນຍາມທີ່ທ່ານຕ້ອງໃຫ່ຽເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມເຊື່ອ ແລະຄວາມຈົງຮັກພັກດີໃນພຣະເຢຊູ. 

• ຈ່ົງຕື່ນຈາກການນອນຫລັບຝ່າຍວິນຍານ.    ພຣະເຢຊູໄດຊົ້ງຂໍຮ້ອງໃຫ້ທ່ານໃຊ້ເວລາກັບພຣະອົງດ້ວຍການ 
ຮຽນພຣະຄັມພີ ແລະໄຫ້ວວອນອະທິຖານ ເພື່ອທ່ານຈະຕຽມຕົວພ້ອມທ່ີຈະປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມກີດຂວາງ 
ໃນການຕິດຕາມພຣະອົງ.  ນອກຈາກການຝຶກຝົນຕາມລະບຽບແລ້ວ, ທ່ານຈະບໍ່ເປັນສາວົກທ່ີແທ້ຈິງ. 

• ຕ້ອງປະຕິເສດທ່ີຈະແລ່ນໜີ.  ດ້ວຍການຮ້ ູຈັກກັບຄວາມອ່ອນແອຂອງຕົວເອງແລະຊອກສແວງຫາພຣະກໍາ 
ລັງຂອງພຣະຄຣິດ, ທ່ານສາມາດເປັນຜ້ ູທ່ີຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຈ້ັງຢ່ ູໂດຍຜ່ານການເປັນພຍານ,  ຈິດໃຈອັນມີສິນ 
ທັມ, ແລະການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານເອງ.   

ຄົນຈໍານວນຫລວງຫລາຍໃນໂລກນີ້ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະເຂົ້າຮ່ວມຄຣິສຕຽນທີ່ມີຄວາມຈິງຈັງກັບຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນເອງ   
ທ່ີຈະຢືນຈ້ັງຢ່ ູແລະບໍ່ແລ່ນຜ່າຍໜີ.  ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອຈະຢືນຈ້ັງຢ່ ູເພື່ອພຣະຄຣິດໃນອາທິດນີ້? 
 
 
  

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 25 ຕຸລາ 2009 (10-25-2009) 

 
ວິ ີຣະຊົນຜ້ ູມີຊ ັຍຊະນະ 

 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:   ມາຣະໂກ 15:1-5, 12-13, 32, 37-39; 16:1, 5-7 
 

ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດ  
       ບົດຮຽນນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ທ່ານວ່າ     ເຖິງແມ່ນວ່າຈະພົບກັບສິ່ງທ່ີຊົ່ວຮ້າຍຫລ ືເໝືອນກັບວ່າຈະຫ້ົຼມຈົມ 
ທ່ານຍັງສາມາດປະສົບກັບຊັຍຊະນະໄດ້. 
 

ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ 
       ບົດຮຽນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັຍຊະນະແຫ່ງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ 
 

ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ 
 ເຖິງແມ່ນວ່າການເສັຍຊ ັຍເບິ່ງຄືຈະຫລີກບໍ່ໄດ້,  ດ້ວຍພະລັງອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າ,  ສາວົກຜ້ ູຊ່ືສັດຈະຕ້ອງ
ປະສົບກັບຊັຍຊະນະ.  ການດໍາເນີນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານມ້ ຸງໜ້າຕໍ່ຈາກການເສັຽຊ ັຍ ແລະການຕາຍທີ່ຫລີກບໍ່ໄດ້ເຂົ້າສ່ ູ 
ຊັຍຊະນະຂອງການຄືນພຣະຊົນ. 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 ທ່ານ ດີທຣິກ ບອນຮອບເຟີ ເປັນສິດຍາພິບານຄົນເຍັຽຣະມັນ   ທ່ີຕໍ່ຕ້ານກັບລັດທິ ນາຊ ີ ໂຈມຕີສິດທິມະນຸສ 
ທັມແລະສິດເສຣີພາບທາງສາສນາ.    ຢ່ ູອ້ອມຮອບລາວ, ຄົນທັງຫລາຍຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍອມຈໍານົນຂຶ້ນກັບຜ້ ູມີອໍານາດ 
ຫຼືຮັບໂທດກັກຂັງ ຫຼືຖືກປະຫານຊີວິດ.    ມີເພື່ອນບາງຄົນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບອນຮອບເຟີລັກໜີອອກຈາກ ເຍັຽຣະມັນ
ໄປຫາເສຣີພາບໃນສະຫະຣັດ.  ລາວໄດ້ມາເຖິງສະຫະຣັຖອະເມຣິກາແຕ່ບໍ່ໄດ້ອາສັຍຢ່ ູ.  ລາວໄດ້ກັບຄືນ ໄປປະເທດ
ເຍັຽຣະມັນແລະໄດ້ພົບກັບການຂົ່ມຂ່ ູ, ຂົ ່ມເຫັງ, ລົງໂທດ, ແລະຜົນສຸດທ້າຍກໍຖືກຂ້າຕາຍ.      ທ່ານ ບອນຮອບເຟີ ມີ
ຄວາມກ້າຫານແລະຄວາມສ້ ູທົນເພື່ອຢືນສ້ ູສໍາລັບຄົນທ່ີລາວຮັກແລະພຣະເຈົ້າທ່ີລາວຮັບໃຊ້ ເຖິງຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກໍ
ຕາມ.    
 ໃນຊົ່ວໂມງໂຫດຮ້າຍທ່ີສຸດໃນການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູໃນໂລກ, ພຣະອົງຊົງຢືນຢັດຕັ້ງທ່ຽງໃນຂນະທີ່ພຣະ 
ອົງຊົງຫັນໜ້າສ້ ູກັບຄວາມຕາຍແລະໄດ້ເອົາຊະນະມັນ.  ຜ່ານທາງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະອົງ,   ພວກເຮົາສາມາດຢືນຈ້ັງ 
ຢ່າງໝັ້ນຄົງ ແລະມີຊີວິດດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈເພາະວ່າພຣະເຢຊູຊົງມີຊັຍຊະນະຕໍ່ຄວາມຕາຍ,   ພວກເຮົາສາມາດປະ 
ສົບກັບຊັຍຊະນະຂອງຊີວິດນິຣັນດອນ. 
 
1. ຢືນຢ່ ູຢ່າງສູງສົ່ງ:   ມາຣະໂກ 15:1-5 
 ພຣະເຢຊູຫາກໍໄດ້ຜ່ານກັບກາງຄືນອັນມືດມົນຂອງການທໍຣະຍົດ,  ຖືກຈັບ,  ຫາເຣືອງຜິດໃສ່,   ແລະຄວາມ 
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 ຍຸດຕິທັມອັນຈອມປອມ.    ຄັນເຖິງຕອນເຊົ້າມາ, ພວກສັດຕຣູຂອງພຣະອົງກໍໄດ້ເຂົ້າພົບກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາ 
ແລະວາງແຜນເພື່ອທໍາລາຍພຣະເຢຊູ.    ພວກເຂົາໄດ້ມອບພຣະເຢຊູໃຫ້ເຈ້ົາແຂວງໂຣມັນຊື່ປີລາດ.    ຄ ໍາຖາມຂອງ 
ທ່ານປີລາດທ່ີສອບສວນພຣະເຢຊູເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຕ້ອງຫາຂອງພວກສັດຕຣູຂອງພຣະເຢຊູທ່ີໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນຕໍ່ສ້ ູກັບພຣະ 
ອົງ, “ເຈ້ົາເປັນກະສັດຂອງພວກຢິວຫຼື?”  ພຣະເຢຊູບໍ່ຊົງຕອບເພື່ອປ້ອງກັນພຣະອົງ ຫຼືໂຈມຕີພວກສັດຕຣູ.  ພຣະອົງມີ
ແຕ່ຕອບຄືນ, “ທ່ານເວົ້ານັ້ນຖືກແລ້ວ.”    ພຣະເຢຊູຊົງຢືນຢ່າງໝັ້ນຄົງເພື່ອໄພ່ພົນທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກແລະພຣະເຈົ້າຜ້ ູທ່ີ
ພຣະອົງຊົງໃຊ້ມາເພື່ອຮັບໃຊ້.   
 ເວລາຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາມີຄວາມກົດດັນ,    ພວກເຮົາກໍຖືກດຶງໃຫ້ຍອມເດີນໄປກັບການຮຽກຮ້ອງຂອງສຽງ
ສວນຫລາຍ ຫຼືຫລີກໜີຈາກຄວາມທຸກທົນໃຫ້ໝັ້ນຄົງກັບຄວາມເຊື່ອ.   ພຣະເຢຊູຊົງສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າຊ ັຍຊະນະ
ອັນແທ້ຈິງມາເຖິງເຮົາໃນເວລາທີ່ເຮົາອົດທົນຕັ້ງໝັ້ນຢ່ ູເຖິງວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ.  ພຣະຄ ໍາຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ຄວນ
ເອົາມາຖົກຖຽງກັນໃນສານ, ພວກເຮົາບໍ່ມີຄໍາຕອບໃຫ້ຄໍາຖາມທຸກຂໍ້ທ່ີກ່າວຫາຕໍ່ສ້ ູພຣະຄຣິດ.        ບາງຄັ້ງພວກເຮົາກໍ
ເໝືອນກັນກັບພຣະເຢຊູ,   ມິດຢ່ ູກໍສລາດກວ່າ ແລະປ່ອຍໃຫ້ຜ້ ູທ່ີຕໍ່ຕ້ານຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາເວົ້າໄປໃຫ້ພໍຈົນເຂົາເປີດ 
ເຜີຍຄວາມໃນໃຈແລະມີຄວາມຕ້ອງການພຣະເຢຊູດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເອງ.     
 

2. ຢືນຢ່ ູຄົນດຽວ:  ມາຣະໂກ 15:12-13, 32 
 ທ່ານປີລາດບໍ່ຮ້ ູຈັກຈະເຮັດແນວໃດກັບພຣະເຢຊູ, ທ່ານພະຍາຍາມໂຍນການຕັດສິນໃຫ້ກັບຝ ູງຊົນ. ເພາະວ່າ
ເຖິງເທສການບຸນມາເຖິງແລ້ວ, ທ່ານປີລາດສເນີວ່າຈະປ່ອຍນັກໂທດຕາມການເລືອກຂອງຝ ູງຊົນ--ພຣະເຢຊູ ຫຼືບາຣະ 
ບາ ສັດຕຣູຊ່ືດັງຂອງກຸງໂຣມ.   
 ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຢ່ັງຮ້ ູວ່າພຣະເຢຊູຊົງກໍາລັງຄິດຫຍັງຢ່ ູໃນເວລາທີ່ພຣະອົງຊົງຢືນຕໍ່ໜ້າຝ ູງຊົນ,  ແຕ່ຂ້າພະ 
ເຈ້ົາຢາກຮ້ ູຖ້າວ່າພຣະອົງກໍາລັງກະທໍາໃນເວລານັ້ນຢືນຢ່ ູຄົນດຽວ  ຄິດເຖິງວິທີທ່ີພຣະອົງກໍາລັງດໍາເນີນງານທີ່ຈະຊ່ວຍ 
ໂລກໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມບາບ.   ສີ່ຫ້າວັນກ່ອນນັ້ນ,  ຜ້ ູຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງເຂົ້າກຸງເຢຣູຊາເລັມດ້ວຍ
ການເອົາງ່າຕານປູຫົນທາງ ແລະຮ້ອງໂຮສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ (ມຣກ 11:1-11).    ເວລານີ້ບາງຄົນໃນພວກດຽວກັນນັ້ນ 
ເພ່ງເບິ່ງພຣະເຢຊູແລະຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ, “ຄຶງມັນໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ!” 
 ໃນຊົ່ວໂມງກ່ອນທ່ີຜ່ານມານັ້ນ,    ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ສັນຍາວ່າຈະຢືນຢ່ ູຄຽງຂ້າງກັບພຣະອົງເຖິງຈະມີ
ຫຍັງເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ, ແຕ່ເວລານີ້ພຣະອົງຊົງຢືນຢ່ ູຕົວຄົນດຽວໃນຂນະທີ່ພວກເຂົາລີ້ຊ່ອນຕົວຢູ່ເພາະວ່າຢ້ານພວກທະ
ຫານໂຣມັນ.  ພຣະເຢຊູຊົງສັດຊື່ຕໍ່ວຽກການທີ່ຈະຊ່ວຍໂລກໃຫ້ພົ້ນ ເຖິງແມ່ນຄວາມຈົງຮັກພັກດີແລະຄວາມຮັກຖືກທົດ
ສອບດ້ວຍການຢືນຢ່ ູຢ່າງໂດດດ່ຽວ.    ເຖິງແມ່ນຢ່ ູເທິງໄມ້ກາງແຂນ, ເວລາທີ່ຝ ູງຊົນແລະຜ້ ູທ່ີຖືກຄຶງກັບພຣະອົງເຍາະ 
ເຍີ້ຍພຣະອົງ, ພຣະອົງກໍຍັງຊົງຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢ່ ູ. 
 ພວກຊາວຄຣິສຕຽນຖືກຮຽກເອີ້ນໃຫ້ຕຽມການປູກແລະຊຸກຍ້ ູການອຸດໜູນ ແລະການເລົ້າໂລມໃຈຄົນອື່ນໆ ທ່ີ
ເຊື່ອພຣະເຈົ້າ.  ພວກເຮົາຕ້ອງສວຍເອົາທຸກໆໂອກາດທີ່ມີເພື່ອເສີມສ້າງພະລັງແຫ່ງຄວາມເປັນເພື່ອນແລະຄວາມສ ັມ 
ພັນທ່ີຊ່ວຍຜູກພັນໃຫ້ເຂົ້າຫາກັນ.   ໃນເວລາແຫ່ງການທົດສອບ, ພວກເຮົາຕ້ອງຢືນຢ່ ູຮ່ວມກັນໃນນາມແຫ່ງພຣະກາຍ 
ຂອງພຣະຄຣິດທຸກໆຄັ້ງທ່ີເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້.    ແຕ່ວ່າບາງຄັ້ງພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນກັບພຣະເຢຊູທ່ີຕ້ອງຢືນສ້ ູຢ່ ູຄົນ
ດຽວ, ພວກເພື່ອນຂອງເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຈະປະຖິ້ມເຮົາດອກ ເຮົາອາດຈະຊອກຫາເຂົາບໍ່ເຫັນ.  ພວກເຮົາຕ້ອງຈ່ືຈໍາຕົວ 
ຢ່າງທ່ີພຣະເຢຊູຊົງປະທານໄວ້ໃຫ້ເຮົາ  ພວກເຮົາຕ້ອງຈ່ືຈໍາໄວ້ວ່າຄວາມຮັກທີ ່ເຮົາມີໄວ້ກັບພຣະອົງ ແລະຄວາມຈົງຮັກ
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ພັກດີທ່ີເຮົາມີຕໍ່ວຽກງານຂອງພຣະອົງນັ້ນຈະສ້ ູກັບການທົດສອບອັນຍາກລໍາບາກທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ເຮົາຕ້ອງຢືນສ້ ູຢ່ ູຄົນ
ດຽວ.   
   

3. ຢືນຢ່ ູຢ່າງອັສຈັນ:  ມາຣະໂກ 15:37-39 
 ຄັ້ງນຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຊາຍຄົນນຶ່ງຮ້ອງເພງຢ່ ູໃນລາຍການແຂ ່ງຂັນຄວາມສາມາດໃນໂທຣະທັດ.  ຕອນລາວ 
ເລີ່ ້ມຕົ້ນຮ້ອງເພງຜ້ ູຟັງບໍ່ມັກລາວຈັກໜ້ອຍເລີຍ,     ມີຫລາຍຄົນຍົກຕີນໃສ່ແລະຮ້ອງໂຮໃສ່ບອກໃຫ້ລາວລົງຈາກເວທີ.  
ແຕ່ລາວບໍ່ຍອມຢຸດຮ້ອງເພງເຖິງແມ່ນພວກເຂົາຈະເຮັດແນວໃດກໍຕາມ,     ລາວດ ໍາເນີນຕໍ່ເພື່ອແບ່ງປັນເນື້ອເພງແລະ 
ສຽງເພງທີ່ລາວໄດ້ຕຽມມາແລ້ວ.   ກ່ອນລາວຈະຈົບ, ການຮ້ອງເພງໄດ້ປ່ຽນສຽງຈົ່ມຂອງຝ ູງຊົນກາຍເປັນສຽງສັຣເສີນ 
ແລະການເບື່ອໜ ່າຍເປັນການຕົບມືໃຫ້.  ຄວາມຕັ້ງໃຈຮ້ອງເພງໃຫ້ຈົບຂອງລາວໄດ້ເອົາຊະນະຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ.   
 ສິ່ງທ່ີຄ້າຍຄືກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບນາຍຮ້ອຍທະຫານທີ່ຢືນຢ່ ູໃກ້ພຣະເຢຊູເທິງໄມ້ກາງແຂນ.    ໃນຊົ່ວໂມງກ່ອນ 
ນັ້ນລາວອາດຈະເປັນນຶ່ງໃນກຸ່ມຄົນທ່ີດູຖູກພຣະເຢຊູວ່າເປັນຄົນຊົ່ວ, ແຕ່ເວລາທະຫານໃຈແຂງຄົນນີ້ໄດ້ເຫັນວິທີທ່ີພຣະ 
ເຢຊູຫັນໃຈຄັ້ງສຸດທ້າຍ ການເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູວ່າເປັນໃຜໄດ້ປ່ຽນລາວຢ່າງໜ້າມືເປັນຫລັງມື.   ນາຍທະຫານ 
ໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຊົງຍັງໝັ້ນຄົງສັດຊື່ ແລະຍັງຮັກຈົນເຖ ິງລົມຫາຍໃຈບາດສຸດທ້າຍ.      ເຫດການນີ້ນໍາພາໃຫ້ລາວປະ 
ກາດຢ່າງສຸດໃຈວ່າ, “ຈິງແທ້ແລ້ວ, ທ່ານຜ້ ູນີ້ແມ່ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ!”   
 ສິ່ງທ່ີພວກເຮົາເຫັນຢ່ ູໄມ້ກາງແຂນສາມາດປ່ຽນພວກເຮົາຄືກັນ  ທ່ີໄມ້ກາງແຂນພວກເຮົາເຫັນຄວາມຮັກຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາກໍາລັງເກີດຂຶ້ນທ່ີບໍ່ເຄີຍມີມາຈາກບ່ອນອື່ນ.      ເວລາພວກເຮົາເຫັນພຣະເຢຊູຊົງໝັ້ນຄົງຈິງຈັງກັບໜ້າທ່ີການ
ໂຜດໂລກຈົນເຖິງລົມຫາຍໃຈບາດສຸດທ້າຍ,   ພວກເຮົາກໍເປັນເໝືອນນາຍຮ້ອຍທະຫານນັ້ນ ຕອບຮັບຄວາມຮັກຂອງ
ພຣະອົງດ້ວຍການຍອມສາຣະພາບຮັບວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບ ຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະຜ້ ູໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງເຮົາ.  
 ມາຣະໂກໄດ້ປ່ຽນບ່ອນຈາກໂຄລະໂຄທາມາຢ່ ູໃນພຣະວິຫານເພື່ອອະທິບາຍເຫດການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈ
ຈຸດມ້ ຸງໝາຍຂອງການຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຢຊູສໍາເຣັດຜົນສໍາລັບຜ້ ູທ່ີວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະອົງ.   ໃນເວລາ 
ດຽວກັນກັບລົມຫາຍໃຈບາດສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຢຊູ,  ຜ້າກັ້ງໃນພຣະວິຫານກໍຖືກຈີກຕັ້ງແຕ່ເທິງຈົນເຖິງລ່ ຸມເປັນສອງ
ຕ່ອນ.  ຜ້າກັ້ງຜືນນັ້ນຂັ້ນກາງພຣະວິຫານລະຫວ່າງຫ້ອງສັກສິດບໍຣິສຸດຊຶ່ງເປັນບ່ອນດຽວທີ່ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດ 
ຢ່ ູແລະຫ້ອງອື່ນ.  ມີແຕ່ມະຫາປະໂຣຫິດຄົນດຽວທ່ີສາມາດຜ່ານຜ້າກັ້ງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງສັກສິດແລະຕ້ອງເປັນວັນຊໍາຮະ
ລ້າງຄວາມບາບວັນດຽວ.   
 ເວລາຜ້າກັ້ງຖືກຈີກເຄິ່ງ, ຂໍ້ຄວາມກໍແຈ່ມແຈ້ງຂຶ້ນ: ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເທິງໄມ້ກາງແຂນໄດ້ທໍາລາຍກໍາ 
ແພງທ່ີຂັ້ນລະຫວ່າງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດກັບມະນຸດຄົນບາບ.     ເວລານີ້ຜ້ ູທ່ີວາງໃຈເຊື່ອພຣະເຢຊູມີໂອກາດເຂົ້າຫາ
ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຕົນເອງ.   ຜ້າກັ້ງໄດ້ຖືກຈີກຈາກເທິງຈົນເຖິງລ່ ຸມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຈົງໃຈທໍາລາຍກໍາແພງທີ່ 
ແຍກພວກເຮົາຈາກພຣະອົງ.   
 

4. ຢືນຢ່ ູຢ່າງມີຊັຍຊະນະ:  ມາຣະໂກ 16:1, 5-7 
 ພວກຜ້ ູຍິງຕ້ອງການສະແດງຄວາມຮັກກັບພຣະເຢຊູດ້ວຍການເອົານໍ້າມັນຫົດພຣະສົບຂອງພຣະອົງກ່ອນຈະ
ເອົາໄປຝັງ.     ເມື່ອວັນຊະບາໂຕຜ່ານໄປ, ພວກເຂົາໄດນ້ໍາເອົາເຄື່ອງຫອມມານໍາເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ໄປແລະເອົາຫົດສ ົງ 
ພຣະອົງ.    ເວລາພວກເຂົ້າໄປໃນອຸບມົງປາກົດວ່າໃນນັ້ນເປົ່າຫວ້າງ ແລະພົບຊາຍໜ່ ຸມຄົນນຶ່ງລໍຖ້າພວກເຂົາຢ່ ູ ພວກ 
ເຂົາເຈ້ົາກໍເລີຍຕື່ນຕົກໃຈແລະປລາດໃຈ.  ຊັຍຊະນະເໜືອຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເປັນສິ່ງທ່ີຍາກເຫຼືອຫຼາຍກວ່າ ທ່ີ



 

4 
 

ພວກເຂົາຈະຮັບໄດ້ ແລະກໍເປັນການທີ່ໜ້າອັສຈັນໃຈເກີນກວ່າທ່ີເຂົາຫວັງໄວ້.   ມີແຕ່ເວລາທີ່ຜ້ ູທ່ີບອກຂ່າວດີກ່ຽວກັບ
ສິງທ່ີເກີດຂຶ້ນເທ່ົານັ້ນ ພວກເຂົາຈ່ຶງເລີ ້ມເຂົ້າໃຈການຊັຍຊະນະຄວາມຕາຍທີ່ພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ທໍາໄວເ້ພື່ອພວກເຂົາແລະ
ເພື່ອໝົດທຸກໆຄົນທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກ.   
 ຊັຍຊະນະເໜືອຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຍັງເປັນການອັສຈັນໃຈ     ພວກຄົນທັງຫລາຍເປັນທຸກຕາມຫລຸມ 
ຝັງສົບຍ້ອນຄວາມສັມພັນໄດ້ແຕກຫັກ, ຄວາມຝັນຖືກທໍາລາຍ, ເປົ້າໝາຍຂອງຊີວິດໝົດໄປ, ແລະການປ່ວຍທາງຈິດ 
ວິນຍານ.  ຂ່າວທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຍຶດຄອງຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍເປັນສິ່ງທ່ີໜ້າອັສຈັນທຸກຢ່າງທີ ່ພວກເຂົາສາມາດ 
ຄໍານຶງເຖິງ.  ພຣະຄຣິດຊົງຮຽກເອີ້ນເອົາພວກເຮົາໃຫ້ເປັນຜ້ ູສົ່ງຂ່າວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຂົ້າໃຈໃນຊັຍຊະນະທີ່ພຣະອົງ 
ຊົງໄດ້ຍຶດເອົາມາແລະຊັຍຊະນະນີ້ມີຄວາມໝາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງເຂົາຫລາຍເທົ່າໃດ.   
 ເທວະດາໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ພວກຜ້ ູຍິງນໍາເອົາຂ່າວດີໄປອະທິບາຍໃຫ້ສາວົກຂອງພຣະອົງແລະເປໂຕ.  ພວກສາ 
ວົກໄດ້ໜີປະພຣະເຢຊູ; ເປໂຕໄດ້ປະຕິເສດວ່າບໍ່ເຄີຍຮ້ ູຈັກພຣະອົງ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາຮ້ ູຈັກ ເຖິງວ່າ 
ພວກເຂົາໄດ້ຜິດພາດໄປ, ຊັຍຊະນະຂອງພຣະເຢຊູກໍແມ່ນເພື່ອພວກເຂົາ.  ມີຫລາຍຄົນເຊື່ອວ່າການຄືນມາຈາກຕາຍ 
ຂອງພຣະເຢຊູເປັນຂ່າວດີແຕ່ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບພວກເຂົາ.   ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າຄວາມຜິດພາດຂອງພວກເຂົາເປັນສິ່ງທ່ີຊ່ົວ 
ເກີນກວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດຈະຮັບໄດ້.  ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຂ່າວນີ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນ--ພຣະເຢຊູໄດ້ຊັຍຊະນະ 
ນັ້ນເປັນສິ່ງທ່ີຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ  ຊັຍຊະນະຂອງພຣະອົງແມ່ນເປັນຂອງທຸກໆຄົນ.   
 ຜ້ ູສົ່ງຂ່າວໄດ້ປະກາດຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຢຊູທ່ີວ່າພຣະອົງຈະຊົງພົບກັບພວກເຂົາທ່ີ ຄາລີເລ.  ພຣະເຢຊູຍັງ 
ຊົງໄດ້ສັນຍາອີກວ່າ ເວລາໃດແລະຢ່ ູບ່ອນໃດກໍຕາມທ່ີສາວົກຂອງພຣະອົງເຮັດວຽກການຂອງພຣະອົງ, ພວກເຂົາຕ້ອງ 
ປະສົບກັບການສະຖິດນໍາ ແລະພະລັງອໍານາດຂອງພຣະອົງ.  ພວກເຮົາຝັນຢາກພົບກັບພຣະຄຣິດ,  ວັນນຶ່ງພວກເຮົາ
ຈະພົບກັບພຣະອົງດ້ວຍການຢືນຕໍ່ໜ້າພຣະອົງ--ແຕ່ກ່ອນຈະເຖິງວັນນັ້ນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງບອກກັບພວກເຮົາເຖິງບ່ອນທ່ີ
ເຮົາສາມາດພົບພຣະອົງ.  ພຣະເຢຊູຈະຊົງເຂົ້າຮ່ວມພວກເຮົາໃນສຖານທີ່ທ່ີພວກເຮົາແບ່ງປັນຄວາມຮັກ ແລະ ຂ່າວດີ
ກ່ຽວກັບຊັຍຊະນະຂອງພຣະອົງ.   

ບົດຮຽນຊີວິດ: 
 ພຣະເຢຊູຊົງບໍ່ໄດ້ຊັຍຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຢ່າງດຽວ, ພຣະອົງຍັງຊົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາປະສົບກັບຊັຍຊະນະ
ນີ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຮົາດ້ວຍ  ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາບອກຄົນອື່ນກ່ຽວກັບຊັຍຊະນະຂອງພຣະອົງອີກ. 

• ຈ່ົງຢືນໝັ້ນຄົງຢ່ ູເພື່ອພຣະອົງ ເຖິງຈະມີອຸປສັກປານໃດກໍຕາມ.  ຈ່ົງເປັນພະຍານດ້ວຍການກະທໍາແລະວາຈາ. 
• ຈ່ົງສ້າງກ່ ຸມອຸດໜູນຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ແຕ່ໃຫ້ຕຽມພ້ອມໃນການຢືນຢ່ ູໂດດດ່ຽວເມື່ອເວລາມາ

ເຖິງ.  ຄວາມເຊື່ອທ່ີສາມາດຢືນຄົນດຽວໄດ້ ກໍສາມາດຢືນສ້ ູໄດ້ຫລາຍຢ່າງ. 
• ຈ່ົງເພ່ງເບິ່ງກາງແຂນດ້ວຍການອັສຈັນໃຈ.  ເວລາທີ່ສົງສັຍຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ ຈ່ົງໃຫ້ພຣະຄ ໍາຂອງພຣະ 

ອົງນໍາທ່ານໄປຢ່ ູຕີນໄມ້ກາງແຂນ ເພື່ອທ່ານຈະເຫັນພຣະເຢຊູຢ່າງແທ້ຈິງແລະຮ້ ູວ່າພຣະເຢຊູຮັກທ່ານເທ່ົາໃດ. 
• ຈົ່ງສເລີມສລອງຊັຍຊະນະເໜືອຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ.     ໃຫ້ຮ້ ູວ່າພະລັງອໍານາດດຽວກັນທ່ີນໍາພຣະອົງ

ອອກຈາກຫລຸມຝັງສົບແຕ່ສມັຍກ່ອນສາມາດນໍາທ່ານອອກຈາກຫລຸມຄວາມຕາຍແລະບາບ    ແລະເຮັດໃຫ້ 
ທ່ານເປັນບຸດຂອງພຣະອົງວັນນີ້ແລະຕລອດໄປ.  ຈ່ົງບອກຂ່າວໃຫ້ທຸກໆຄົນຟັງທັງໃກ້ແລະໄກຈົນທ່ົວໂລກ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BS 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 1 ພຶສຈິກາ  2009 (11-1-2009) 

___________________________________________________  
ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອ 

                           
ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ຢາໂກໂບ:1:19-25;2:14,18-26 
 
ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດທານໄດຢາງໃດ ?  
   ບົດຮຽນນີ້ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າການອົດທົນຮັກສາຄວາມເຊື່ອເປັນຜົນສະທ້ອນທີດີໃຫ້ກັບການດໍາລົງ
ຊີວິດທ່ີຍອມເຊື່ອຟັງແລະຢັ້ງຢືນຢັນວ່າທ່ານໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານໃນການດໍາລົງຊີວິດໃນແຕ່ລະວັນ. 
 
ບົດຮຽນນເວາກ່ຽວກັບຫຍັງ: 
     ບົດຮຽນນີ້ແມ່ນເວົ້າເຖິງຄວາມສ ັມພັນລະຫວ່າງຄວາມເຊື່ອແລະການເຊື່ອຟັງຄວາມ.    ອັນເປັນພື້ນຖານໃນການ
ກວດສອບທີ່ຍອມຮັບຊຶ່ງກັນແລະກັນຂອງຄຣິສຕຽນ. 
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈ ຶ ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ:  
       ຄຣິສຕຽນຫຼາຍໆທ່ານບໍ່ຍອມໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາເຂົ້າສນິດແໜ້ນໃນພຣະຄຣິດ    ໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງເຂົາ.
ເຂົາແບ ່ງແຍກຊີວິດຂອງເຂົາອອກແລະບໍ່ພົວພັນກັບກຸ່ມຄຣິສຕຽນທີ່ຍຶດໝັ້ນໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຊ ຶ ່ງສອດຄ້ອງກັນ
ກັບພຣະຄ ັມພີຢາໂກໂບ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມເຊື່ອທ່ີແທ້ຈິງກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ. 
        ນາງນ້ອຍ ມີຄວາມເສັຽໃຈເພາະວ່າອ້າຍຂອງລາວໄດ້ຕັ້ງກັບດັກຈັບເອົານົກ. ລາວໄດ້ບອກພໍ່ວ່າ,   “ຂະນ້ອຍໄດ້
ອະທິຖານວ່າ ຂໍຢ່າໃຫ້ກັບດັກນ້ັນຈັບນົກໄດ້ເດີ.” ພໍ່ຂອງລາວໄດ້ຖາມວ່າ,“ເຈ້ົາໄດ້ເຮັດຫັຽງອີກແດ່ນອກຈາກນີ້?” ລາວ
ໄດ້ຕອບວ່າ, “ເອີ,ຂະນ ້ອຍໄດ້ອອກໄປທໍາລາຍກັບດັກນ້ັນໃຫ້ມຸ່ນເປັນຊ້ິນໆ.”  ຕາມພຣະຄ ັມພີຢາໂກໂບນາງນ້ອຍຜູ້ນີ້
ຄວນໄດ້ຮັບການສັຣເສີນຍ້ອງຍໍໃນການນໍາເອົາຄວາມເຊື່ອຂອງລາວເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໝືອນດັ່ງບົດຮຽນໄດ້ສອນ. 
 
                      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
 
1. ຍອມຮັບເອົາພຣະຄໍາທ່ີປູກຝັງໄວ້.   ຢາໂກໂບ 1:19-21 
     ສໍາລັບທ່ານ ທ່ີຍອມຮັບເອົາຂໍ້ພຣະທັມທ່ີສໍາຄັນ ຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າອັນທໍາອິດຂອງຄຣິສຕຽນ ຈ່ົງວ່ອງໄວໃນການ
ຟັງ, ຈ່ົງຊັກຊ້າໃນການເວົ້າ ນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການນິ້ງຢູ່ບໍ່ເວົ້າບໍ່ຈາຫຍັງເລີຍແຕ່ ມີຄວາມໝາຍວ່າໃຫ້ເຮົາລະມັດລະວັງ
ໃນການເວົ້າຈາຂອງເຮົາ. ການເວົ້າຈາໂດຍຂາດການຢັ້ງຄິດມັກກໍ ່ໃຫ້ເກີດການຜິດພາດໂດຍບໍ່ຄໍານຶງວ່າຈະມີຫຍັງເກີດ
ຂຶ້ນ, ມັນມີຂຶ້ນໃນການໂຕ້ຖຽງກັນລະຫວ່າງສາມີແລະພັລະຍາຫຼືຜູ້ທ່ີມີຄວາມຄິດເຫັນວ່າຕົນເປັນຜູ້ທ່ີຖືກຕ້ອງສເມີ ໂຕ້
ຖຽງກັບຜູ້ທໍາໜ້າທ່ີຕັດສິນຄວາມຂອງການທະເລາະວິວາດ, ດັ່ງນັ້ນເປັນຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຍິ່ງສໍາລັບພວກເຮົາທ່ີຈະ
ຮຽນເອົາໃຫ້ເປັນ ຜູ້ຊັກຊ້າໃນການປາກເວົ້າ, ແລະກໍຊັກຊ້າໃນການໂກດຮ້າຍ 
 ພຣະຄ ັມພີໄດ້ເຕືອນສະຕິພວກເຮົາ   “ຢ່າໂກດຮ້າຍແລະຢ່າເຮັດບາບ”  (ເອເຟໂຊ 4:26).    ດ້ວຍເຫດໃດ?
ເພາະວ່າການເປັນຄົນໂກດຮ້າຍບໍ່ໄດ້ເປັນຜົນສໍາເຣັດໃນຄວາມຊອບທ ັມຂອງພຣະເຈົ້າ. ການທີ່ຂາດການຄວບຄ ຸມສະ
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ຕິອາລົມກໍເປັນການຊັກນໍາເຂົ້າໄປສູ່ການຜິດຖຽງກັນ(ສຸພາສິດ 29:22)ເປັນອຸປະສັກໃນການອ້ອນວອນອະທິຖານ(1 ຕີ
ໂມທຽວ2:8), ແລະຍັງເປັນຈຸດຊັກນໍາແນວຄິດຈິດໃຈທ່ີໂຫດຮ້າຍເຂົ ້າມາສູ່ຊີວິດເຮົາ(ເອເຟໂຊ 4:26-27) ມີຫຼາຍໆຄົນ
ໄດ ້ທໍາລາຍຊີວິດຂອງຕົນເອງໃນເວລາອັນສັ້ນໆດ້ວຍໃຈໂກດຮ້າຍ. ອາລົມຂອງໂມເຊເປັນເຫດຂັດຂວາງເພ ິ ່ນບໍ່ໃຫ້ໄດ້
ເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ(ຈົດເຊັນບັນຊີ 20:10-12).  
 ຢາໂກໂບໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຄຣິສຕຽນໄດ້ແຍກຕົວອອກຈານຄວາມຊົ່ວມົວໝອງທຸກຢ່າງ.  ພວກເຮົາຕ້ອງສາຣະ
ພາບຄວາມຜິດແລະກໍາຈັດຄວາມບາບ ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການຖ່ອມໃຈລົງຕ້ອນຮັບເອົາພຣະທັມຄໍາສອນ
ເຂົ້າປູກຝັງໄວ້ພາຍໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາ.  ຄວາມບາບເປັນສິ່ງກ ີດຂວາງບໍ່ໃຫ້ພຣະທັມທ່ີປູກຝັງໄວນ້ັ້ນຈະເຣີນຂຶ້ນໃນຈິດ
ວິນຍານຂອງເຮົາ.  
 ບາງຄົນໄດ້ພິກປີ້ນຄວາມຈິງຂອງພຣະທັມຢາໂກໂບຄິດວ່າຄວາມພົ້ນແມ່ນໄດ້ມາດ້ວຍການປະຕິບັດແທນທ່ີ
ຈະໄດ້ມາດ້ວຍທາງຄວາມເຊື່ອ. ໃນຢາໂກໂບ 1:21 ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຊົງຊໍາຮະລ້າງໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນດ້ວຍທາງ
ຄວາມເຊື່ອ, ເມື່ອທ່ານໄດບ້ອກພວກເຮົາຈ່ົງຖ່ອມໃຈລົງຮັບເອົາພຣະທັມຄໍາສອນເຂົ້າສູ່ຈິດໃຈ,  ແມ່ນສິ່ງໃດທີ່ສາມາດ
ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ພົ້ນໄດ້. ຄວາມຈິງ, ໃນປໂຍກຂ້າງເທິງນັ້ນສາມາດອະທິບາຍວ່າ     “ຊ່ວຍຈິດວິນຍານຂອງທ່ານໃຫ້ພົ້ນ”   
ພຣະຄໍານີ້ເປັນຄໍາສັ່ງສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.“ພຣະທັມແຫ່ງຄວາມຈິງ“ ຢາໂກໂບ 1:18. 
 
2. ການຂັບຕາມພຣະທັມ:   ຢາໂກໂບ 1:22-25 
       ບຸກຄົນທ່ີຄິດວ່າຕົນເປັນຄຣິສຕຽນຍ້ອນວ່າຕົນໄດ້ໄປໂບດ, ແລະໄດ້ຟັງຄໍາເທສນາເທົ່ານັ້ນ ຜູ້ນັ້ນກໍເປັນຄົນຫຼອກ
ລວງຕົນເອງ.    ຢາໂກໂບໄດ້ກ່າວວ່າຈ່ົງເປັນຜູ້ປະຕິບັດຕາມທຸກຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າແລະບໍ່ເປັນແຕ່ຜູ້ຟັງຢ່າງດຽວ. 
ເປັນຫຍັງ?ເພາະວ່າຜູ້ບໍ່ປະພຶດຕາມກໍຄືບຸກຄົນທ່ີເບ ິ ່ງເງົາຕົວເອງຢູ່ໃນແວ່ນເທົານັ້ນ. ໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງເພ ິ ່ນເຮັດແວ່ນ
ດ້ວຍວິທີການຂັດແຜ່ນໂລຫະໃຫ້ເຫຼື້ອມໆແລະມັນກໍເປັນພຽງເງົາເທ ົ ່ານັ້ນ(1ໂກຣິນໂທ13:12)ເມື່ອເຮົາຢ່າງອອກຈາກ
ແວ່ນ ເຮົາກໍລືມເລີຍວ່າເຮົາເປັນຄົນຢ່າງໃດ. ຢາໂກໂບໄດ້ສົມທຽບຜູ້ທ່ີຟັງພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວບໍ່ປະຕິບັດຕາມ
ວ່າເປັນຄົນໂງ່ ເພາະຄືກັບຜູ້ທ່ີແຍງແວ່ນແລ້ວລືມວ່າຕົນເປັນຢ່າງໃດ. 
 ຢາໂກໂບໄດ້ສນັບສນຸນທ່າທີ ່ໃນທາງບວກຕໍ່ພຣະບັນຍັດຄືລາວໄດ້ເອີ້ນວ່າ ພຣະບັນຍັດທ່ີໃຫ້ມີເສຣີພາບຊຶ່ງ
ແຕກຕ່າງຈາກອັກຄະສາວົກໂປໂລທີ່ໄດ້ເອີ້ນພຣະບັນຍັດວ່າເປັນກົດແຫ່ງຄວາມພະຍາຍາມກະທໍາເພື່ອຈະໄດ້ຄວາມ
ລອດພົ້ນ  (ໂຣມ6:14) ຢາໂກໂບໄດໃ້ຊ້ຄໍາວ່າພຣະບັນຍັດນັ້ນໝາຍເຖິງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.    
 ພຣະບັນຍັດ(ກົດໝາຍ)ຂອງພຣະເຈົ້າຖືກຕ້ອງ   (ເພັງສັຣເສີນ19:7)    ເມື່ອພຣະທັມອັນຖືກຕ້ອງຂອງພຣະ
ເຈ້ົາສະແດງຄວາມຜິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນ, ຄວາມຫັນປ່ຽນຂອງທັມມະຊາດຂອງຄວາມຜິດບາບຖືກຍົກ
ເລີກນັ້ນແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງພຣະທັມ. ແຕ່ພວກເຮົາຄວນດັດແປງຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນ
ພຣະເຈ້ົາແລະເຊື່ອຟັງແທ້ໆ. ມີຫັຽງຕື່ມອີກ, ພຣະທັມຍັງໃຫ້ເສຣີພາບ(ເພັງສັຣເສີນ119:45)ເວົ້າວ່າ, ຂ້າພຣະອົງຈະ
ເດີນຢ່າງເສຣີໃນບ່ອນກວ ້າງໃຫຍ່ເພາະຂ້າພຣະອົງຊອກສແວງຫາຂໍ້ບັງຄັບຂອງພຣະອົງ 
 ພຣະບັນຍັດ(ກົດໝາຍ)ໄດ້ໃຫ້ຂອບເຂດທີ່ມີຄວາມປອດພັຍແລະເສຣີພາບໃນຂອບເຂດຂອງມັນ. ຂ້າພະເຈົ້າ
ເຄີຍໄດ້ໄປທ ່ຽວພູເຂົາພະຍຸໃກ້ກັບຣັດແອັດແລັນຕາ.    ເມື່ອຂ້າພຣະເຈົ້າໄດ້ສໍາຜັດກັບລົມເຖິງໂງ່ນຫີນໃຫຍ່ແຂງ  ຂ້າ 
ພຣະເຈ້ົາຢ້ານທ່ີຈະຍ່າງໄປໄກໄດ້. ແລ້ວຂ້າພຣະເຈົ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີຮົ້ວທ່ີສູງທ່ີສາມາດປ້ອງກັນນັກທ ່ອງທ່ຽວບໍ່
ໃຫ ້ຕົກລົງໃນເຫວເລ ິກນັ້ນ. ຈາກການເຫັດຮົ້ວນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພຣະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າມີເສຣີພາບຂຶ້ນໃນການທີ່ຈະຢ່າງໄປ
ມາໃນອ້ອມແອ ້ມຂອບເຂດບໍຣິເວນນັ້ນ ກົດໝາຍຂອງພຣະເຈົ້າກໍໃຫ້ເສຣີພາບຄ້າຍຄືຢ່າງນັ້ນແຫຼະ.. 
 
3. ຄວາມເຊື່ອທ່ີຖືກຕ້ອງ   ຢາໂກໂບ  2:14,18-26 
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       ມີບາງຄົນເຫັນຂໍ້ແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງ ຢາໂກໂບ 2:24 ແລະໂຣມ 3:28   “ເພາະສະນັ້ນເຮົາຈ່ິງສລຸບວ່າຄົນເຮົາຊື່ 
ສັດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອກໍເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງມາຈາກການປະຕິບັດພຣະບັນຍັດ.”ເຖ ິງຢ່າງໃດກໍຕາມ  ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນລັກສະ 
ນະຂໍ້ຂັດແຍ້ງກັນ; ມັນເປັນການສະທ້ອນພາບໃຫ້ເຫັນທັງສອງຂ້າງກົງກັນທ່ີຢູ່ໃນລຽນດຽວ.   ທ່ານໂປໂລໄດ້ເນັ້ນໜັກ
ເຖ ິງຄວາມເຊື່ອທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນຈາກພຣະເຈົ້າ;  ຢາໂກໂບກໍເນັ້ນໜັກເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອທ່ີມີການປະຕິບັດທ່ີສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ິງຄວາມພົ້ນຕລອດການປະຕິບັດທ່ີຖືກຕ ້ອງ.    ຢາໂກໂບບໍ່ໄດ້ຕໍ່ວ່າເຖິງເຣື່ອງຄວາມພົ້ນທ່ີໄດ້ມາດ້ວຍ
ທາງຄວາມເຊື່ອ. ທ່ານຕໍ່ວ່າໃນແນວຄວາມຄິດຂອງບຸກຄົນທ່ີປະຕິເສດຄວາມເຊື່ອອອກຈາກການປະຕິບັດ. ດ້ວຍເຫດ
ນີ້ ຢາໂກໂບເວົ້າຊໍ້າອິກວ່າ ຄວາມເຊື່ອທ່ີຂາດການປະຕິບັດ(ຢາໂກໂບ 2:17-26) ກໍຄືຄວາມເຊື່ອທ່ີຕາຍແລ້ວ. 
       ແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງທ່ີດີ,  ຢາໂກໂບໄດ້ຖາມ,  ຖ້າຫາກວ່າມີຄົນໆນຶ່ງຫາກເວົ້າວ່າລາວມີຄວາມເຊື່ອ,   ແຕ່ລາວບໍ່ມີ
ການປະຕິບັດອັນໃດທັງສິ້ນ?   ຢາໂກໂບໄດ້ເວົ້າຢ່າງມີຄວາມໝາຍວ່າບໍ່ມີຂໍ້ຢືນຢັນເຖິງຄວາມເຊື່ອໃດທີ່ມີຄວາມໝາຍ
ຖ້າຫາກວ່າຂາດຈາກການປະຕິບັດ.  ຢາໂກໂບໄດຖ້າມອີກວ່າ ຄວາມເຊື່ອຂອງລາວສາມາດຊ່ວຍລາວບໍ່? ຢາໂກໂບບໍ່
ຕ້ອງການໃຫ້ຄໍາຕອບໂດຍມີຂໍ້ສົງສັຍວ່າຄວາມເຊື່ອສາມາດຊ່ວຍຄົນນັ້ນໄດ້, ເພ ິ ່ນໄດ້ຖາມຕື່ມອີກ “ຄວາມເຊື່ອນັ້ນສາ 
ມາດ (ຄວາມເຊື່ອທ່ີບໍ່ມີການປະຕິບັດ)ຊ່ວຍລາວບໍ່? ຄໍາຕອບຂອງຢາໂກໂບວ່າບໍ່ໄດ້ເປັນເດັດຂາດ.                                                 
       ໃນຂໍ້15-17   ທ່ານໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍວ່າຖ້າທ່ານຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງພົບເຫັນອ້າຍນ້ອງຍິງຊາຍຂອງຕົນທີ ່ມີຄວາມຂັດສົນ
ແລະມີຄວາມຕ້ອງການ, ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສິ່ງຂອງອັນທ່ີເປັນຄວາມຕ້ອງການແກ່ເຂົາເລີຍ. ນີ້ເປັນຕົວຢ່າງທ່ີສະແດງໃຫ້
ເຂົ້າໃຈ ຢາໂກໂບຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່ານັ້ນຄື:  ຄວາມເຊື່ອທ່ີຂາດການປະຕິບັດ. 
       ໃນຂໍ້ 18 ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຄວາມຄິດເຫັນທ່ີໂຕ້ແຍ້ງກັນ ແຕ່ບາງຄົນຈະເວົ້າວ່າ “ເຈ້ົາມີຄວາມເຊື່ອ ແຕ່ຝ ່າຍ
ຂ້ອຍມີການປະຕິບັດ ” ຄໍາຖາມທີ່ໂຕ້ແຍ້ງ“  ທັງສອງຢ່າງຄວາມເຊື່ອແລະການປະຕິບັດນັ້ນມີເຫດຜົນທ່ີເຊື່ອແຕກຕ່າງ
ກັນຕາມແບບຂອງໃຜມັນບໍ?    ຢາໂກໂບໂຕ ້ຕອບຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າ  “ບໍ່!”  ທ່ານທ້າທາຍວ່າ ຈ່ົງສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນ
ຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າຊຶ່ງບໍ່ມີການປະຕິບັດ ແລະຝາຍເຮົາຈະສະແດງຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາດ້ວຍການປະຕິບັດ. ຕໍ່ບຸກຄົນ
ຜູ້ທ່ີຄິດວ່າຄວາມເຊື່ອແມ່ນສະຕິປັນຍາທ່ີອອກມາຈາກຄໍາສັ່ງສອນທາງສາສນາ,    ທ່ານຢາໂກໂບໄດ້ໃຊ້ຫຼັກຄໍາສອນ
ຂອງພວກຢິວເປັນການເຕືອນໃຈໃນແຕ່ລະວັນ (ພຣະບັນຍັດ 6:4) ເຈ້ົາເຊື່ອວ່າມີແຕ່ພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກໍດີແລ້ວ. 
       ແຕ່ຜູ້ທ່ີຄິດວ່າຕົນເປັນຜູ້ສລາດບໍ່ຍອມຮັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງເພາະວ່າຄົນທ່ີມີໃຈຫຽາບຊ້າເຂົາກໍຄິດຢູ່ແຕ ່ໃນ
ທາງຂອງເຂົາ. ທ່ານໄດ້ຢົກຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນເຊັ່ນ ອ ັບຣາຮາມແລະບັນພຣະບ ຸຣຸດຂອງເຂົາ ທ່ີໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອທ່ີ
ປະກອບດ້ວຍການປະຕິບັດ(ປະຖົມມະການ 15:6;ໂຣມ4:3)ຢາໂກໂບບໍ່ໄດ້ຂັດແຍ່ງກັບທ່ານໂປໂລທີ່ວ່າອັບຣາຮາມ
ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອ; ຢາໂກໂບເວົ້າວ່າທ່ານເປັນບິດາແຫ່ງຄວາມເຊື່ອ.  ທ່ານມີການປະຕິບັດຄຽງຄ່ ູ
ໄປກັບຄວາມເຊື່ອແລະດ້ວຍການປະຕິບັດນັ້ນຄວາມເຊື່ອຈ່ິງເປັນທ່ີສໍາເຣັດ.    ອັບຣາຮາມບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າທ່ານເປັນຕົວ 
ຢ່າງອັນດີໃນດ້ານຄວາມເຊື່ອ,  ທ່ານຍັງເປັນຜູ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານ.   ໃນທໍານອງນີ້ອາດມີບາງຄົນຈະ
ເວົ້າວ່າ  “ເຂົາບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນຂັ້ນມາດຕະຖານຂນາດເປັນຮີໂຣເໝືອນຢ່າງອັບຣາຮາມ” ຢາໂກໂບ ຍັງມີຕົວຢ່າງທ່ີ
ໜ້າຍົກຍ້ອງເຊັ່ນວ່າຍິງໂສເພນີຜູ້ນຶ່ງທ່ີຊ ່ອຍເຫຼືອຜູ້ສອດແນມທີ່ໂຢຊວຍໄດ້ສົ່ງໄປ  ລາວກໍມີຊ່ືເປັນຮີໂຣໃນປ ຶ ້ມບັນທຶກ 
“ຊ່ືສັດໃນຄວາມເຊື່ອ” (ເຮັບເຣີ 11:31)  ແລະຢາໂກໂບກໍສະແດງອອກໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່ານາງໄດ້ສະແດງຕົວເປັນຜູ້ບໍຣິ
ສຸດດ້ວຍການກະທໍາ. 
       ໂປໂລໃຊ້ຄໍາວ່າບໍຣິສຸດໝາຍເຖິງການໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ.  ຢາໂກໂບໃຊ້ຄໍາວ່າບໍຣິສຸດໝາຍເຖິງການສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມລອດພົ້ນ.    ໂປໂລໃຊ້ຄໍາວ່າປະຕິບັດມີຄວາມໝາຍວ່າເປັນຄວາມຕ້ອງການ ທີ ່ປາດຖນາທີ່ຈະຮັບ
ຄວາມພົ້ນ. ຢາໂກໂບໃຊ້ຄໍາວ່າປະຕິບັດມີຄວາມໝາຍວ່າເປັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ
ເຊື່ອ,   ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ຢາໂກໂບ 2:24 ກໍບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ໂຕ ້ແຍ້ງກັບ ໂຣມ3:28 ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ. ໂປໂລ ເວົ້າວ່າຂໍແຕ່
ໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອກໍສາມາດທີ່ຈະເປັນຄຣິສຕຽນໄດ້. 
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        ຢາໂກໂບໄດ້ເວົ້າວ່າມີແຕ່ຄວາມເຊື່ອຢ່າງດຽວນັ້ນບໍ່ພຽງພໍ,     ຕ້ອງມີຄວາມເຊື່ອຟັງແລະຄວາມເຊື່ອທ່ີປະກອບ
ດ້ວຍການປະຕິບັດຈິງຈະສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນນັ້ນ.     ຢາໂກໂບໄດ້ສລູບຂໍ້ໂຕ້ຖຽງຂອງເພ ິ ່ນ
ດ້ວຍການສົມທຽບກັບສົບຄົນຕາຍ ຄົນຢິວທ່ີບໍຣິສຸດເປັນຜູ້ທ່ີບໍ່ເຄີຍແຕະຕ້ອງສົບຄົນຕາຍ,ຫຼືເຂົາບໍ່ເປັນຄົນທ່ີສົກກະປົກ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ຢາໂກໂບເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາຄວນທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນຈາກຄວາມເຊື່ອທ່ີຕາຍແລ້ວທ່ີເປັນການແຍກອອກຈາກ
ການປະຕິບັດການດີ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮ່າງກາຍທີ່ຂາດຈິດວິນຍານກໍຕາຍແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນຄວາມເຊື່ອທ່ີຂາດການປະຕິບັດ
ກໍຕາຍແລ້ວເຊັ່ນກັນ. 
 
                                                   ບດົຮຽນແຫ່ງຊີວິດ.           
                                                                                        
         ຄວາມຈິງຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ຝາຍຈິດໃຈ,ໄດ້ຮັບການຫົດສົງດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ
ແລະຈະເຣີນຂຶ້ນໃນການເກີດຜົນດີ. ການທໍາໜ້າທ່ີວຽກງານທ່ີດີເປັນຫຼັກຖານທີ່ສະແດງອອກພາຍນອກທີ່ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຄວາມເຊື່ອທ່ີອອກມາຈາກພາຍໃນຈິດໃຈ. ເຮົາບໍ່ສາມາດຈະແຍກການປະຕິບັດອອກຈາກຄວາມເຊື່ອອັນແທ້ຈິງໄດ້ດັ່ງ
ເຊັ່ນຮ ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະບ່ໍມີຊີວີດຢ່ ູໄດ້ຖ້າຂາດລົມຫາຍໃຈ. 
 

  ຄິດເບິ່ງໃນລະຍະປີນຶ່ງຜ່ານມາແລະຄິດເບິ່ງວ່າທ່ານເຄີຍຄຸ້ນເຄືອງຈິດໃຈກັບໃຜຜູ້ນຶ່ງບໍ່. ດ້ວຍ 
    ເຣື ່ອງວາຈາຫຼືດ້ວຍການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ? ທ່ານແກ້ໄຂດ້ວຍວິທີໃດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ? 

 ທ່ານໄດ້ຮຽນເອົາພຣະທັມຄໍາສອນຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍວິທີທາງໃດເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນໃນຊີວິດ 
    ຂອງທ່ານ? ແມ່ນວິທີທາງຢ່າງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດຜົນ,  ການຟັງຄໍາເທດສນາຫຼືການອ່ານ 
    ພຣະຄ ັມພີ? 

 ໃນທາງໃດແດ່ທ່ີທ່ານເຫັນວ່ຄວາມເຊື່ອຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານມີຊີວິດ(ບໍ່ຕາຍ)  ການປະກາດຂ່າວປະ 
    ເສີດແລະການຮັບໃຊ້ແບບໃດທ່ີທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມ? 
 
 

                    ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  www.lsbf.org ໂດຍ LLBC. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 8 ພຶສະຈິກາ 2009 (11-8-2009) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                  ຊົມຊື່ນຍິນດີກັບການທົດລອງ     
                      
ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ຢາໂກໂບ 1:2-18 
 
ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດທານໄດຢາງໃດ ?  
   ບົດຮຽນນີ້ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ກ້າທ່ີຈະປະເຊີນໜ້າກັບເຄາະຮ້າຍທ່ີເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ
ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ທໍາງານໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຕົກຢູ່ໃນຖາມກາງການທົດລອງ  ແລະຍັງຈະເປັນການທ້າ
ທາຍໃນການຕອບໂຕ້ກັບເຄາະຮ້າຍນັ້ນດ້ວຍການຝຶກຫັດຄວານເຊື່ອຂອງທ່ານໃນພຣະເຈົ້າແລະຊອກຫາສະຕິປັນຍາ
ຈາກພຣະອົງ. 
 
ບົດຮຽນນເວາກ່ຽວກັບຫຍັງ: 
    ບົດຮຽນນີ້ແມ່ນກຽວກັບການປະເຊີນໜ້າກັບການທົດລອງໃນຊີວິດ. ໃນເວລາທີ່ຖຶກເຄາະຮ້າຍ,  ຄຣິສຕຽນຄວນມີ
ຄວາມປິຕິຍິນດີຢູ່ໃນຄວາມດີຂອງພຣະເຈົ້າແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຈ ກັບສິ່ງທ່ີຈະປາກົດຂຶ້ນພາຍຫຼັງການ
ທົດລອງ. 
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈງມີຄວາມສໍາຄັນ:  
   ບົດຮຽນນິ້ມີຄວາມສໍາຄັນກໍເນື່ອງຈາກວ່າການທົດລອງແມ່ນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຊີວິດແລະບໍ່ແມ່ນວ່າປະສົບການນີ້
ຈະຫຍຸ້ງຍາກເກີນກວ ່າທ່ີເຮົາຈະທົນໄດ້.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສັງເກດເບິ່ງບັນຫາການທົດລອງຂອງເຮົາເຂົ້າໃສກັບພຣະ
ຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເຖິງຄວາມຈິງທ່ີຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດມີຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີ. 
   ໃນແຕ່ລະມື້ທ່ີຂ້າພຣະເຈົ້າໄດ້ຂຽນບົດຮຽນນີ້, ພໍ່ຂອງຂ້າພຣະເຈົ້ານອນຢູ່ທ່ີໂຮງພະຍາບານດ້ວຍໂຣກຫົວໃຈແລະແມ່
ຂອງພັນລະຍາຂອງຂ້າພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານທມິດຊິດຊິປີ ດ້ວຍໂຣກປອດອັກເສບ.  ພັນລະຍາແລະຂ້າ
ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ  ໃຫ້ຄວາມໃກ້ຊິດນໍາພວກເພ ິ ່ນດ້ວຍວິທີການໃຊ້ໂທຣະສັບຈາກບ້ານພັກຂອງພວກ
ຂ້າພຣະເຈົ້າທ່ີຣັດຈໍເຈັຽ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສາມາດຢູ່ນໍາພວກເພີ່ນໄດ້ແຕ່ລະຄົນ, ທ່ານຈະມີປະຕິກິຮິຍາຕອບ
ໂຕ້ແນວໃດເມື່ອທ່ານມີບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງນີ້? ບົດຮຽນພາຍໃນອາທິດນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມປລາດໃຈແລະຊູກໍາລັງໃຈເຮົາ
ໃນຄໍາຕອບ. 
 
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
 
1.ມີເຫດຜົນທ່ີຈະມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ:      ຢາໂກໂບ 1:2-4 
   ທ່ານຢາໂກໂບເວົ້າວ່າ ຈ່ົງຖືວ່າເປັນເຣື່ອງທ່ີໜ້າຊົມຊື່ນຍິນດີເມື່ອຄຣິສຕຽນເຮົາປະສົບກັບບັນຫາ. ບົດເພງສັນລະ
ເສີນເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ທ່ີເຊື່ຶອ ”ໄວວ້າງໃຈໃນຄໍາອະທິຖານຂອງທ່ານ” ທ່ານຢາໂກໂບຂໍຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາເພີ້ມເຕີມ
ຄວາມເຊື່ອແລະໄວ້ວາງໃຈກັບການທົດລອງນາໆປະການດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ມຍິນດີ. ໃນພາສາກຣິດຄໍາທ່ີອະທິບາຍ
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ຄ້າຍຄືການທົດລອງຫຼືການລໍ້ລວງ.  ນີ້ແມ່ນຄໍາເວົ້າວ່າ ການທົດລອງແມ່ນອ້າງອ ີງເຖິງການທົດສອບຈາກພາຍນອນ, ບໍ່
ແມ່ນການລໍ້ລວງທີ່ເກີດອອກມາຈາກພາຍໃນຈິດໃຈ. ທ່ານຢາໂກໂບຮູ້ວ່າຖ້າພວກເຮົາມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີກັບການ
ທົດລອງຂອງພວກເຮົາ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມແຕກຕ່າງ.  ດ້ວຍເຫດໃດ? 
    ອັນທີນຶ່ງ,  ພວກເຮົາມີຄວາມປິຕິຍິນດີໃນການທົດລອງຂອງພວກເຮົາເນື່ອງຈາກວ່າການທົດລອງເປັນການສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຊື່ອ. ໃນຂໍ້ 3.ທ່ານຢາໂກໂບໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການກວດສອບເບິ່ງຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາ. ຄວາມເຊື່ອ
ຂອງທ່ານຄ້າຍຄືກັບວັດຖຸສິ່ງຂອງສິ້ນນຶ່ງທ່ີຢູ່ຂ້າງໃນກວດ.  ທ່ານອາດຈະທາສີກວດນັ້ນໃຫ້ສວຍສົດງົດງາມທາງດ້ານ
ນອກ. ແຕ່ວ່າເມື່ອທ່ານທຸບຂວດໃຫ້ມັນແຕກ, ຢ່າງໃດກໍຕາມທຸກໆສິ່ງທ່ີຢູ່ຂ້າງໃນກໍຈະອອກມາ. 
   ອັນທີສອງ ພວກເຮົາມີຄວາມປິຕິຍິນດີໃນການທົດລອງຂອງພວກເຮົາເນື່ອງຈາກວ່າການທົດລອງໄດ້ສອນເຮົາໃຫ້ມີ
ຄວາມອົດກັ້ນ. ຄໍາທ່ີວ່າອົດກັ້ນແທ້ຈິງມີຄວາມໝາຍວ່າຍອມຢູ່ພາຍໃຕແ້ນວຄິດນີ້ບໍ່ໄດໝ້າຍວ່າຍອມຢູ່ໃຕ້ອິດທິພົນ
ຂອງຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ; ແຕ່ໝາຍເຖິງການຢຸດຕິ. ປະທານາທິບໍດີ ອັບຣາຮາມ ລິນຄອນ ເສັຽໃນການແຂ່ງຂັນຫຼາຍຄັ້ງທ່ານກໍຍັງ
ສືບຕໍ່ລົງສມັກແຂງຂັນຈົນກະທັງທ່ານໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີ.  ທ່ານໄດ້ຖອດຖອນເອົາບົດຮຽນຈາກ
ບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມອົດສາພະຍາຍາມ, ໃນລະຫວ່າງມື້ທ່ີຂາດຄວາມຫວັງຂອງສົງຄາມກາງເມືອງ
ຂອງສະຫະຣັດອະເມຣິກາ. ອັນທີສາມ, ພວກເຮົາຊົມຊື່ນຍິນດີໃນການທົດລອງເນື່ອງຈາກວ່າການທົດລອງໄດ້ເຮັດໃຫ້
ເຮົາໄດ້ຈະເຣີນເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ໃນຂໍ້ສີ່ໄດ້ເວົ້າວ່າໝາກຜົນຂອງຄວາມອົດທົນແມ່ນເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນຜູ້ທ່ີຈະເຣີນຂຶ້ນ
ແລະມີຄວາມສົມບູນຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ບໍ່ຂາດເຫຼືອສິ່ງໃດ. ມີບຸກຄົນທ່ີມີຊ່ືສຽງຫຼາຍໆທ່ານໄດ້ທວນຄືນເບ ິ ່ງການທົດລອງ
ຂອງເຂົາແລະຍອມຮັບວ່າການທົດລອງເຫຼົ່ານັ້ນເປັນວິທີການດໍາລົງຊີວິດທ່ີນໍາເຂົາໃຫ້ກາຍເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ກັບຫຼາຍ
ຄົນໃນສມ ັຍທຸກມື້ນີ້. 
 
2. ຊອກຫາສະຕິປັນຍາທີມ່າຈາກພຣະເຈົ້າ.        ຢາໂກໂບ 1:5-11) 
   ຍົກເອົາຂໍ້ຄວາມທີ່ວ່າ “ບໍ່ຂາດເຂີນສິ່ງໃດໝົດ” ໃນຂໍ້ທີ 4, ຢາໂກໂບໄດ້ເວົ້າວ່າດຽວນີ້ຖ້າວ່າເຮົາຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຂາດສະຕິ
ປັນຍາກໍຂໍໃຫ້ເຮົາອ້ອນວອນຂໍຕ່ໍພຣະເຈົ້າ.  ພຣະສະຕິປັນຍາທີ່ຢູ່ໃນພຣະຄໍາພີເປັນທາງອອກໃຫ້ເຮົາຕລອດເວລາແລະ
ເປັນພຣະວິນຍານທີ່ຊົງນໍາ: ”ຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈົ້າຈະເປັນບໍ່ເກີດຂອງສະຕິປັນຍາທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າ” (ສຸພາສິດ 
9:10) ເຈ້ົາຊີວິດໂຊໂລໂມນໄດ້ປະເຊີນກັບການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ກັບຜູ້ຍິງສອງຄົນຕ່າງອ້າງວ່າມີລູກນ້ອຍເປັນຄົນໆ
ດຽວກັນ. ພຣະອົງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຕັດເດັກນ້ອຍນັ້ນເປັນສອງທ່ອນ, ພຣະອົງຮ້ ູວ່າຜູ້ທ່ີເປັນແມ່ແທ້ໆຍ່ອມຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ໄວ້
ຊີວິດແກ່ເດັກນອຍນັ້ນ. ເມື່ອຜູ້ເປັນແມ່ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ໄວ້ຊີວິດແກ່ເດັກນັ້ນ, ພຣະອົງຊົງສງໃຫ້ຢຸດໃນການທີ່ຈະຕັດເດັກ 
ນ້ອຍອອກເປັນສອງທ່ອນແລະຄືນເດັກນ້ອຍນັ້ນໃຫ້ກັບແມ່ທ່ີແທ້ຈິງ (1ກະສັດ 3) 
      ເຮັດຢ່າງໃດເຮົາຈ່ິງຈະໄດ້ສະຕິປັນຍາຢ່າງນັ້ນ? ກ່ອນອື່ນໝົດ, ອ້ອນວອນອະທິຖານເພື່ອໃຫ້ມີສະຕິປັນຍາ. ພວກ
ເຮົາສົມຄວນທ່ີຈະຮ້ອງຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າ  ຢາໂກໂບເວົ້າວ່າພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ສະຕິປັນຍາກັບເຮົາທຸກຄົນ. ພຣະອົງມີ
ໃຈກວ ້າງຂວາງທີ່ຈະໃຫ້ສະຕິປັນຍາກັບທຸກຄົນແລະບໍ່ໄດ້ຕິຕຽນ. ພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ຕໍາໜິພວກເຮົາໃນການທີ່ພວກເຮົາ
ຮ້ອງຂໍສະຕິປັນຍານໍາພຣະອົງ. ເປັນເວລາ 30 ປີຊີວິດຮັບໃຊ້ເປັນສິດຍາພິບານຂ້າພຣະເຈົ້າໄດ້ອ້ອນວອນອະທິຖານຂໍ
ສະຕິປັນຍາຫຼາຍກ່າວສິ່ງອື່ນໃນພຣະຄ ັມພີ.ແລະຂ້າພຣະເຈົ້າກໍເຫັນວ່າໄດ້ຄໍາຕອບໃນທຸກໆຄັ້ງ. ອັນທີສອງ, ຮ້ອງຂໍໃຫ້
ມີຄວາມເຊື່ອໂດຍປາສຈາກຂໍ້ສົງສ ັຍ. ນີ້ແມ່ນຄຸນສົມບັດໃນຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ຖ້າພວກເຮົາຮ້ອງຂໍເພື່ອໃຫ້ມີສະຕິປັນຍາ
ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ໄດ້ອັນໃດເລີຍ. ຢາໂກໂບເຫັນລົມພັດຄື້ນນໍ້າທະເລຄາລີເລ ແລະທ່ານເວົ້າວ່າຄົນທ່ີ
ມີຂໍ້ສົ່ງໃສກໍຄືຄົນທ່ີຖືກລົມພັດໄປພັດມາ. ໃນຂໍ້ 7 ໄດ້ເຕືອນວ່າບຸກຄົນນັ້ນຈະບ່ໍໄດ້ຮັບສິ່ງໃດຈາກພຣະເຈົ້າ. ເພື່ອບໍ່ເຮັດ
ໃຫ້ທ່ານໝົດກໍາລັງໃຈໃນຖ້ອຍຄໍານີ້ຈ່ົງຈໍາວ່າຕົວທ່ານຢາໂກໂບເອງກໍມີຂໍ້ສົງສ ັຍໃນອ້າຍຂອງລາວ-ພຣະເຢຊູຄຣິດ      
(ໂຢຮັນ 7:5). ເປັນທ່ີຍອມຮັບດ້ວຍຄວາມສັດຊື່ມັນແມ່ນຂໍ້ສົງສ ັຍແລະຄໍາຖາມ. ຊາຍຄົນນຶ່ງບອກກັບພຣະເຢຊູວ່າ“
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ເຊື່ອແລ້ວ! ທ່ີຂ້ານ້ອຍຍັງຂາດຄວາມເຊື່ອນັ້ນ ຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແດ່(ມາຣະໂກ9:24) ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນກໍບໍ່ເປັນທ່ີ
ຍອມຮັບໃນຂໍ້ສົງສ ັຍເໝືອນດັ່ງຊາຍຄົນນີ້ທ່ີບໍ່ມີການຕັດສ ິນໃຈຢ່າງເດັດຂາດ. ຄໍາເວົ້ານີ້ໝາຍຄວາມວ່າ “ບໍ່ມີສະຕິ
ປັນຍາ” ບຸກຄົນທ່ີບໍ່ມີການຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດຂາດດ້ວຍຕົນເອງກໍຄືຄົນທ່ີຍ່າງເຂົ້າມາໃນທາງແຍກແລ້ວກໍຢືນງົງຢູ່ທ່ີນັ້ນ
ບໍ່ຮູ້ຈະຕັດສິນໃຈວ່າຈະຍ່າງໄປທາງໃດ.  ຫົວຂໍ້ໃນບົດຮຽນ ຈ່ົງຊົມຊື່ນຍິນດີກັບການທົດລອງ (ຂໍ້ 2-4) ແລະຊອກຫາ
ສະຕິປັນຍາ(ຂໍ້5-9) ຮ່ວມເຂົ້າກັນໃນຄໍາໝັ ້ນສັນຍາຂອງຄວາມບໍ່ສົມບູນໃນຂໍ້ 9. ຢາໂກໂບໃຊ້ຄວາມຂັດສົນໂດຍສະ 
ເພາະການຍົກຕົວຢ່າງຂອງການຫັນປ່ຽນການທົດລອງໃຫ້ກາຍມາເປັນຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ.  ຢາໂກໂບເວົ້າວ່າ ໃຫ້ພີ ່ 
ນ້ອງທ່ີຕຕ້ອຍຈ່ົງອວດອ້າງໃນການທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຍົກຍໍຕົວຂຶ້ນ ກໍດີກວ ່າການທີ ່ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງຕຕ້ອຍ. ຢາໂກ
ໂບໄດເ້ວົ້າຢູ່ເລື້ອຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງໃນລະຫວ່າງຄົນຮັ່ງມີແລະຄົນຍາກຈົນ.  ເມື່ອຢາໂກໂບເວົ້າເຊັ່ນນັ້ນກໍເຮັດໃຫ້
ບຸກຄົນນຶ່ງຜູ້ທ່ີຖືວ່າເປັນຄົນຮັ່ງມີໄດ້ຮັບການອັບອາຍຂາຍໜ້າ,  ທ່ານເວົ້າດ້ວຍຖ ້ອຍຄໍາທ່ີລະອຽດອ່ອນເມື່ອໄດຍ້ິນໄດ້
ຟັງແລ້ວກໍເກີດການລະອາຍໃນໃຈ. ທ່ານໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບຸກຄົນຜູ້ຮັ່ງມີຈະບໍ່ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບກຽດ. ຄວາມຮັ່ງມີກ ໍ
ເປັນອຸປະສັກອັນນຶ່ງທ່ີຂັດຂວາງເຮົາຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວາມລອດພົ້ນ. 
      ວັນນຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດໄ້ປປ່າວປະກາດພຣະທັມຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິສດ້ວຍວິທີການເຄາະປະຕູໄປແຕ່ລະ
ເຮືອນໃນເຂດໝູ່ບ້ານທ່ີໃຫ່ຽໆ ງາມໆ ແລະຣາຄາແພງໆ, ແລະໃນແຕ່ລະຫຼັງຄາເຮືອນຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບ
ແບບເມີນເສີຍ. ເປັນດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພຣະເຈົ້ານໍາເອົາຄະນະປ່າວປະກາດພຣະທັມຢາຍອອກຈາກທີ່ນັ້ນຫ່າງກັນປະມານ
ນຶ່ງໄມລ໌ໃນຖະນົນເສັ້ນດຽວກັນແລະເຊົ່າບ້ານຢູ່ທ່ີນັ້ນເປັນເຮືອນແຝດທີ່ມີຣາຄາຄ່າເຊົ່າຖືກ. ຢ່ ູທ່ີນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ຮັບ
ຫຼາຍຢ່າງທ່ີມີຄວາມແຕກຕ່າງທັງໜ້າປະທັບໃຈ. ໄດ້ມີຜູ້ຄົນທ່ີຢູ່ໃນທ່ີນັ້ນເຂົ້າມາເວົ້າລົມຢ່າງເປັນກັນເອງແລະເຂົາເຫຼົ່າ
ນັ້ນກໍເປີດໂອກາດໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ.  ຢາໂກໂບໄດ້ປຽບທຽບຄົນຮັ່ງມີເໝືອນດອກຫ້ຽາໃນທົ່ງ ເມື່ອຕາ
ເວັນຂຶ້ນແສງແດດກໍຮ້ອນກ້າກໍເຮັດໃຫ້ດອກຫ້ຽາຫ່ຽວແຫ້ງໄປແລະຄວາມງົດງາມຂອງມັນກ ໍສິ້ນສຸດໄປເຊັ່ນດຽວກັນ. ດັ່ງ
ນີ້ລະຄົນຮັ່ງມີຈະເສື່ອມສູນໄປໃນຂນະທີ່ເຂົາດໍາເນີນງານຂອງເຂົາເໝືອນກັນ. 
      ຄຣິສຕຽນທີ່ຮັ່ງມີຈະມີປະຕິກິຣິຍາຢ່າງໃດຕໍ່ຄໍາເວົ້າຢ່າງນີ້ຂອງຢາໂກໂບ? ບາງຄຣິສຕຽນທີ່ຮັ່ງມີໄດຮ້ັບຮອງ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ທ່ີຂາດເຂີນແລະບາງຄົນກໍນໍາເອົາຄວາມຮັ່ງມີຂອງເຂົາເຈ້ົາຖວາຍເຂົ້າໃນພາຣະກິດຂອງ
ພຣະຄຣິດ,ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ອົງການປ່າວປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະຄຣິດ, ສ້າງໂຮງພະຍາບານ, ແລະລ້ຽງ
ອາຫານຄົນທ່ີຂາດທ່ີພັກພາອາສ ັຍ. ຢ່າງນີ້ທ່ານຄິດເຫັນວ່າຢ່າງໃດ, ດີບໍ່? 

 
3. ພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະເຈ້ົາທີ່ດີຢູ່ທຸກເວລາ.   ຢາໂກໂບ 1:12-18 
  ຢາໂກໂບໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນບອກວ່າການທົດລອງທຸກຢ່າງແມ່ນພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າອວຍພອນແມ່ນຄວາມ
ນິຍົມຊົມຊອບຂອງພຣະເຈົ້າແລະການເຕີບໃຫ່ຽຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານໃນທີ່ສຸດຈະເກີດມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ. ອັນທີນຶ່ງ
ທ່ານຢາໂກໂບບອກວ່າຜູ ້ໃດມີຄວາມສຸກ; ຄົນທ່ີອົດທົນຕໍ່ການທົດລອງໃຈກໍເປັນສຸກ.  ອັນທີສອງທ່ານຢາໂກໂບໄດ້
ບອກວ່າດ້ວຍວິທີໃດລາວຈິ່ງມີຄວາມສຸກ ເພາະເມື່ອປາກົດວ່າຜູ້ນັ້ນທົນໄດແ້ລ້ວກໍຈະໄດ້ຮັບພວງມະລັຍແຫ່ງຊີວິດ. 
ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຈະມອບພວງມະລັຍແຫ່ງຊີວິດໃຫ້ກັບຄຣິສຕຽນຜູ້ທ່ີມີຊ ັຍຊະນະໃນການດໍາລົງຊີວິດ. (1ໂກຣິນໂທ
9:25; 2 ຕີໂມທຽວ 4:8; 1 ເປໂຕ 5:4; ພຣະນິມິດ 2:10 ). ມັນເປັນຄວາມຜິດຖ້າເວົ້າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຖືກລໍ້ລວງໃຫ້
ຫລົງໂດຍພຣະເຈົ້າ. ”ຄໍາອ້ອນວອນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ຂໍຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ, “ຢ່າໄດ້ພາພວກເຮົາເຂົ້າ
ໄປໃນການທົດລອງ.” (ມັດທາຍ 6:13) ແຕ່ນັ້ນແມ່ນການອະທິຖານໃຫ້ເຮົາຫລຸດພົ້ນໃນສະຖານະການອັນໃດອັນນຶ່ງ. 
ພຣະເຈ້ົາຈະບໍ່ຊົງລໍ້ລວງໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຫລົງຈັກເທ່ືອ. ຄົນສູບຢາຜູ້ເມື່ອພົບວ່າຕົນເອງເປັນພະຍາດມະເຮັງໃນປອດລາວ
ໄດ້ຮ້ອງໃຫ້ແລະຈ່ົມທຸກ, “ເປັນຫັຽງພຣະເຈົ້າບໍ່ຊ່ວຍຂ້ານ້ອຍແດ່?” ເຮົາມັກຈະກ່າວຫາພຣະເຈົ້າເມື່ອເຮົາຕົກຢູ່ໃນການ
ທົດລອງ ນັ້ນເປັນການບໍ່ຖືກຕ້ອງ.  
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      ພຣະຍາມານເປັນຜູ້ທົດລອງເຮົາ (ມັດທາຍ 4:1) ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບໍ່ຍອມໃຫ້ເຮົາຖືກການທົດລອງເກີນກວ ່າເຮົາຈະ
ທົນໄດ້ (1ໂກຣິນໂທ 10:13 ) ຢ່າເວົ້າວ່າ,“ພຣະຍາມານສັ່ງໃຫ້ທ່ານເຮັດ.”  ຢາໂກໂບໄດ້ເວົ້າວ່າຈົ່ງຕໍ່ສູ້ກັບມານແລ້ວ
ມັນຈະໜີຈາກພວກເຈົ້າໄປ.” (ຢາໂກໂບ 4:7 ) ເຮົາຖືກລວງໃຫ້ຫລົງຍ້ອນກິເລດຕັນຫາຂອງເຮົາເອງ. 
    ທ່ານຢາໂກໂບໄດເ້ຕືອນອີກວ່າພີ່ນ້ອງທ່ີຮັກເອີຍຢ່າໄດ້ຫລົງຜິດໄປໂດຍຄິດວ່າການທົດລອງໄດ້ເກີດມີຂຶ້ນມາຍ້ອນ
ພຣະເຈ້ົາເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານອັນດີທຸກຢ່າງແລະປະທານອັນດີເລີດທຸກຢ່າງແມ່ນມາຈາກທາງເທິງແລະລົງ
ມາຈາກພຣະເຈົ້າ.ຖ້າແມ່ນອັນໃດດີແມ່ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ.ຖ້າທຸກສິ່ງທ່ີມາຈາກພຣະເຈົ້າມັນກໍ່ເປັນສິ່ງທ່ີດີເລີດ.ເຮົາຈະ
ຮູ້ໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ?ເຮົາສາມາດຮູ້ໄດ້ພຣະບິດາແຫ່ງຄວາມສະຫວ່າງນັ້ນດີກໍ່ເພາະວ່າໃນພຣະອົງນັ້ນບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ
ແລະບໍ່ມີເງົາເນື່ອງຈາກການຊົງໜຸນວຽນ.ດັ້ງນັ້ນພວນເຮົາຈ່ິງຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານແຕ່ສິ່ງດີໆໃຫ້ແກ່ເຮົາແລະ
ຄວາມດີຂອງພຣະອົງເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ທຸກວັນທຸກເວລາ.ໂດຍນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງນັ້ນ ພຣະອົງຈງຊົງບັນດານ
ໃຫ້ພວກເຮົາບັງເກີດດ້ວຍພຣະທັມອັນສັດຈິງ.ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນບັງເກີດໃໝ່ໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອ
ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 
                   ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ 
 
ເຮົາສາມາດມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີໃນເມື່ອການທົດລອງນັ້ນເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊ ື ່ອຂອງເຮົາເຕີບໃຫຍ່.  ສະຕິປັນຍາທ່ີມາ
ຈາກພຣະເຈົ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເອົາຊະນະຕໍ່ການທົດລອງເໝືອກວ ່າເງ ິນຄໍາ, ແຕ່ຢ່າລືມເຮົາຕ້ອງຂໍການຊົງນໍາຂອງພຣະ
ເຈ້ົາແລະຕັ້ງໝນໃນຄວາມເຊື່ອ.  ຢ່າໃຫ້ເຮົາໄດ້ເວົ້າວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ລໍ້ລວງເຮົາ ສໍາລັບພຣະເຈົ້າແລ້ວຂອງປະທານທຸກ
ສິ່ງແມ່ນດີສໍາລັບເຮົາ. ພວກເຮົາຈະມີທາທີແລະຕອບສນອງຕໍ່ການທົດລອງແບບໃດ,  ໃນເມື່ອມັນເປັນການດີສໍາລັບ
ເຮົາແລະເປັນການໃຫ້ກຽດພຣະເຈົ້າ. 

 ຜ່ານມາມີການທົດລອງອັນໃດແດ່ທ່ີນໍາພຣະພອນມາສູ່ທ່ານ, ໃຫ້ທ່ານໃຊ້ເວລາຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າຕໍ່ການ
ປະທານສິ່ງທ່ີດີເລີດໃຫ້ແກ່ທ່ານ. 

 ເວລານີ້ທ່ານໄດ້ພົບກັບການທົດລອງບໍ່? ທ່ານຈະມີຄວາມອົດທົນແລະເອົາຊະນະຕໍ່ການທົດລອງນັ້ນໄດ້ແບບ
ໃດ? 

 ຈ່ົງອະທິຖານຂໍສະຕິປັນຍາແລະການຊົງນໍາຈາກພຣະເຈົ້າເມື່ອມີການທົດລອງແລະຈົ່ງມີໃຈກ້າຢູ່ສເມີ. 
 ຢ່າລືມວ່າທຸກສິ່ງທ່ີມີຢູ່ນັ້ນແມ່ນມາຈາກນພຣະເຈົ້າ,ຈ່ົງຖວາຍຄືນໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ, ຈ່ົງມີໃຈກວ ້າງຂວາງຕໍ່ຜູ້ທ່ີ
ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼື່ອ. 

 ຖ້າທ່ານມີຄວາມຂົມຂື່ນຫຼືໃຈຮ້າຍຕໍ່ພຣະເຈົ້າຍ້ອນບັນຫາຫືຼຄວາມບາບຂອງທ່ານ,ຈ່ົງສາລະພາບຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ
ແລະຈ່ົງລືບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄປ. 
 
       ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ WWW.lsbf.org ໂດຍLLBC. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 15 ພຶສຈກິາ  2009 (11-15-2009) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                 ປະຕິບັດກັບທຸກຄົນຢ່າງສເມີພາບ 
                           
ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ຍາໂກໂບ:2:1-13 
 
ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດທານໄດຢາງໃດ ?  

    ທ່ານຈະຖືກທ້າທາຍຕໍ່ການປະຕິເສດການລໍາອຽງແລະການຕັດສິນລ່ວງໜ້າແລະການປະຕິບັດກັບທຸກຄົນ---ບໍ່
ຄໍານຶງເຖິງລັກສະນະການນຸ່ງຖືພາຍນອກຂອງເຂົາຫຼືຖານະຊົນຊັ້ນໃນສັງຄົມ---ດ້ວຍຄວາມສັດຊື່ແລະຄວາມນັບຖື. 
 
ບົດຮຽນນເວາກ່ຽວກັບຫຍັງ: 
       ບົດຮຽນນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ ັມພັນກັນກັບຄົນອື່ນໆໂດຍປາສຈາກການຕັດສິນລ່ວງໜ້າຫຼືມີ
ຄວາມລໍາອຽງ. 
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈ ິ ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ:  
       ຢູ່ໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາແມ່ນຫຼົງໄຫຼໃຝ່ຝັນຍົກຍ້ອງຊົມເຊີນກັບບັນດາຄົນທ່ີມີຊ່ືສຽງຖານະທາງສັງຄົມ    ພ້ອມ
ດຽວກັນນັ້ນກໍຫັນມາຕັດສິນລັງກຽດບັນດາຜູ້ທ່ີມີຖານະຕທາງສັງຄົມ. (ຜູ້ທຸກຍາກ) ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ເຕືອນສະຕິພວກເຮົາ
ວ່າການສະແດງການເລືອກໜ້າຄົນ ບົນພື້ນຖານຄວາມຮັ່ງມີ, ມີຄວາມໂດ ່ງດັງໃນວົງສັງຄົມ, ຫຼືຄົນຈໍາພວກນັ້ນຕິດພັນ
ຢູ່ກັບຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ນີ້ແມ່ນເວລາສໍາລັບຄຣິສຕະຈັກທ່ີຈະປະເຊີນໜ້າແລະຊໍາຮະອອກທຸກໆແບບ
ຂອງແນວຄິດທ່ີເລືອກໜ້າຄົນ. 
      ໃນເຊົ້າວັນອາທິດ ໃນສະຖານຈອດຣົດຂອງຄຣິສຕະຈັກທ່ີໃຫ່ຽໃນເມືອງນຶ່ງ,    ມີຊາຍຄົນນຶງນຸ່ງສງຢີນທ່ີເປື້ອນເປີ
ເຕັມໄປດ້ວຍນໍ້າມັນຢືນອ ີງຣົດຄັນງາມ, SUV ສີຂາວ.     ລາວປັດຂີ້ຝຸ່ນດິນອອກຈາກຕາຂອງລາວ,ລູບຄໍາຜົມທ່ີຫຍຸງ
ຫຍອງຂອງລາວ.ແລະກໍເອົາມືຕົບທ່ີບ່າຂອງສຸພາບສະຕຣ ີທ່ານນຶ່ງທ່ີກໍາລັງກ ້າວຂາອອກຈາກຣົດ.“ ນີ້ແມ່ນໂບດເຈົ້າບໍ່? 
” ລາວຖາມ,”  ດ ້ວຍຄວາມຕົກໃຈ, ສຸພາບສະຕຣ ີຄົນນັ້ນໄດ້ເວົ້າກັບຜູ້ຕ້ອນຮັບແຂກຂອງຄຣິສຕະຈັກກ່ຽວກັບຊາຍຄົນ
ນັ້ນ ຄືຜູ້ທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ບອກ(ໄລ່)ໃຫ້ລາວອອກຈາກທີ່ນັ້ນໄປ. 
      ໃນເວລາ 11:00ເຊົ້າ.    ຝູງຊົນທ່ີອັ່ງອໍໃນຫ້ອງນະມັສການມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີກັບຄະນະນັກຮອງໃນໂບດທີ່ນຸ່ງ
ເຄື່ອງນັກຮ້ອງ   ພ ້ອມກັບຜູ້ນໍາດົນຕຣີທ່ີນຸ່ງເຄື່ອງສີເຂັ້ມແລະສິດຍາພິບານທີ່ກໍາລັງພາກັນຍ່າງເຂົ້າມາໃນຫ້ອງນະມັສ 
ການເພື່ອນໍາພາໃນນະມັສການພຣະເຈົ້າ.  ແຕ່ສິດຍາພິບານຜູ້ຊ່ຶງຫາກໍແຖໜວດໃໝ່ຢ່າງກ້ຽງເກົາໄດ້ເລມຕນຄໍາເທສ 
ນາຂອງລາວວາ: “ ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຈອດຣົດມື້ເຊົ້ານີ້ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືກບອກໃຫ້ອອກຈາກທີ່ນັ້ນໄປ....” 
 

                                                   ສກືສາພຣະຄັມພ ີ
 
1. ຢ່າສະແດງຄວາມລໍາອຽງ:   ຢາໂກໂບ 2:1-4 
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       ຢາໂກໂບກ່າວຕໍາຫນິການສະແດງອອກໃນການເລືອກໜາ.    ທ່ານຢາໂກໂບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນການບໍ່
ສົມຄວນທ່ີຄຣິສຕຽນຈະເລືອກຊັ້ນວັນນະໂດຍສະເພາະຜູ້ທ່ີມີ.....ຄວາມເຊື່ອຄວາມປມປ ິຕິຍິນດີໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ໃນພວກຊາວຢິວໃນສະຖານທີ່ນະມັສະການຂອງເຂົາ ບ່ອນນັ່ງທ່ີດີໆແມ່ນຖືກຈັດໄວ້ສໍາລັບບຸກຄົນທ່ີມີ
ຄວາມສໍາຄັນທ່ີສຸດ(ລູກາ 11: 43). ທ່ານຢາໂກໂບໄດ້ເວົ້າອອກໃນລັກສະນະແນບນຽນ(ອາດຈະແມ່ນຫຍັງ)ສະຖານທີ່
ນງທ່ີມີກຽດເໝາະສົມກັບຄົນຮັ່ງມີຜູ້ທ່ີເຂົາມາຢ້ຽມຢາມ...(ທ່ີນະມັສ ການ)ທ່ີຊຸມຫນຸມ.       ເມື່ອຜູ້ທ່ີເຊື່ອສະແດງການ
ເລືອກຊັ້ນວັນນະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ທໍາຕົວເໝືອນຢ່າງຄຣິສຕຽນໃນຄຣິສຕະຈັກ  ທຸກສະຖານທີ່ແມ່ນເປັນຄວາມສເມີພາບ
ເປັນອາຍນ້ອງກັນ.  
        ພວກເຮົາຄວນເບງໄປເຖິງການຖວາຍກຽດໃຫ້ແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູ     ບໍ່ແມ່ນນໍາການໃສເພັດພອຍ
ຂອງແຂກທີ່ມາຢຽມຢາມ, ການນ່ ຸງຖືທ່ີຈົບງາມ.   ການໃສເຄື່ອງປະດັບແມ່ນເປັນພຽງການບົ່ງບອກເຖິງຖານະຊົນຊັ້ນ, 
ມັນເປັນພຽງແຕ່ເຄື່ອງປະດັບທ່ີມີຣາຄາແພງສໍາລັບມື້ນີ້.    ຄໍາທ່ີແປຄວາມໝາຍວ່າ ເຄື ່ອງນຸ່ງທ່ີຈົບງາມ ແທ້ຈິງແລ້ວມີ
ຄວາມໝາຍວ່າເຄື່ອງນຸ່ງທ່ີ “ ງົດງາມ ” (ລູກາ 32:11; ພຣະນິມິດ 19:8)ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຄົນຮັ່ງມີແມ່ນສະອາດຮຽບຮ້ອຍ
, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຄົນຍາກຈົນແມ່ນຂາດສອຍແລະເປີເປື້ອນ, ກ ໍເນື່ອງຈາກວ່າ ເປັນເຄື່ອງທ່ີບໍ່ມີມາຕ
ຖານແລະບໍ່ເປັນທ່ີນິຍົມ.  ຢາໂກໂບການຕ້ອນຮັບຂອງຜູ້ທ່ີເຊື່ອ:  ຖ້າພວກທ່ານສົນໃຈນໍາຄົນທ່ີແຕ່ງໂຕງົດງາມແລະກໍ
ຈັດຫາບ່ອນນງດີໆໃຫ້ ໃນທໍານອງດຽວກັນພວກທ່ານຈັດບ່ອນທ່ີບໍ່ດີໃຫ້ກັບຄົນຍາກຈົນນງ  ນັ້ນແມ່ນທ່ານໄດ້ເລືອກຊັ້ນ
ວັນນະແລະໄດ້ຕັດສິນລ່ວງໜ້າຕາມແນວຄວາມຄິດທ່ີໂງ່ ໆ. 
ໂຊກດີ,     ການເລືອກຊັ້ນວັນນະແລະການຕັດສິນລ່ວງໜ້າທ່ີຢູ່ໃນໂບດແມ່ນຍັງມີຢູ່ແລະຍັງຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບມັນຢູ່. 
ນຶ່ງປີຜ່ານມາ,     ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງສິດຍາພິບານຜ້ ູຊງມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄະນະປົກ
ຄອງທອງຖິ່ນເຂົ້າຮ່ວມນະມັສະການໃນໂບດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ເພື່ອນສິດຍາພິບານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຖາມວ່າ,“ເຈ້ົາຄົງຈະ
ມີຄວາມດີອົກດີໃຈກັບການມີໂອກາດຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຮ່ວມ?.” ຄໍາເວົ້າຂອງລາວໄດ້ຢຸດຊະງັກ, ແຕ່ຂ້ອຍຍອມຮັບວ່າ
ຂ ້ອຍໄດ້ສະແດງການເລືອກຊັ້ນວັນນະ  ຫຼືບໍ່ມັນກໍເປັນການຕັດສິນລ່ວງໜ້າທ່ີເປັນເປົ້າໝາຍຂອງສັງຄົມ; ຫຼືມີເຫດຜົນ
ອື່ນອີກ, ການເລືອກໜາຄົນເປັນຄວາມບາບຕໍ່ສູ້ພຣະເຈ້ົາແລະຍັງຕໍ່ສູ້ກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ຖືກຊົງສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍ
ຄວາມສເມີກັນໃນພຣະເຈົ້າແລະໄດຄ້ວາມຮັກເທ່ົາທຽມກັນໃນພຣະເຈົ້າ 
  
2. ໃຫ້ກຽດແກ່ຜູ້ທ່ີຂັດສົນ:   ຢາໂກໂບ 2 : 5 - 7 
     ທ່ານຢາໂກໂບໄດວ້ອນຂໍໃຫ້ຄຣິສຕຽນທັງຫຼາຍຟັງເຫດຜົນຂອງເພນ,   ບໍ່ໃຫ້ສະແດງການເຫັນແກ່ໜ້າກັນ,   ເຕືອນ
ສະຕິເຂົາເຈ້ົາອີກວ່າພວກເຂົາຈະເປັນອ້າຍນ້ອງເທ່ົາທຽມກັນ,   ດັ່ງທ່ີເພນເວົ້າໃນຂໍ້ທີ 1 ນັ້ນ. ຢາໂກໂບໄດ້ບອກອີກວ່າ 
“ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກຄົນຍາກຈົນໃນໂລກໃຫ້ເປັນຄົນຮັ່ງມີຝ່າຍຄວາມເຊື່ອ   ແລະໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບແຜ່ນດິນຊຶ່ງພຣະອົງ
ຊົງສັນຍາໄວ້ວ່າຈະປະທານແກ່ຄົນທັງຫຼາຍທ່ີຮັກພຣະອົງນັ້ນມາເປັນມໍຣະດົກ.     ໃນທໍານອງດຽວກັນນີ້ ພຣະເຢຊູໄດ້
ກ່າວໄວ້ໃນພຣະທັມລູກາ 6:20 ວ່າທ່ານທັງຫຼາຍທ່ີຍາກຈົນກໍເປັນສຸກເພາະແຜ່ນດ ິນຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຂອງພວກເຂົາ. 
          ສາວົກແລະຜູ້ທໍານວາຍແຕ່ກ່ອນ  ລ້ວນແຕ່ເປັນຜູ້ທຸກຍາກຊຶ່ງລວມທັງທ່ານຢາໂກໂບແລະພຣະເຢຊູເອງດ້ວຍ.
ອາຈານໂປໂລຂຽນໄວ້ວ່າ ຜູ້ທ່ີເຊື່ອນັ້ນມີໜ້ອຍຄົນທ່ີເປັນຜູ້ທ່ີເປັນຜູ້ຮັ່ງມີມາແຕ່ເກີດ.(1 ໂກຣິນໂທ 1:26 )ແຕ່ວ່າພວກ
ເຂົາຮັ່ງມີໃນຄວາມເຊື່ອ. ຄຸນຄ່າຂອງຄົນແມ່ນໄດ້ວັດແທກດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ບໍ່ແມ່ນຊັບສົມບັດ. ຢາໂກໂບບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ
ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທ່ີຄົນຮັ່ງມີຈະຮັບມໍຣະດົກຄືແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້,   ຫຼືວ່າຈະມີແຕ່ຜູ້ຍາກຈົນເທ່ົານັ້ນທ່ີຈະສາ 
ມາດຮັບມໍຣະດົກ ຄືຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້   ຍ້ອນວ່າເຂົ້າເປັນຄົນຍາກຈົນກໍບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຖືກ
ຮັບປະກັນທ່ີຈະໄດ້ຮັບ; ແຕ່ເພນກ່າວວ່າມັນເປັນພຣະສັນຍາວ່າຈະປະທານໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຫຼາຍທ່ີຮັກພຣະອົງ,  ຢາໂກ
ໂບກ່າວວ່າ   “ແຕ່ພວກທ່ານໄດ້ປມາດຄົນຍາກຈົນ ”  ແລະເພນໄດ້ເຕືອນອີກວ່າບໍ່ແມ່ນຄົນຮັ່ງມີນັ້ນຫຼືທ່ີກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ
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ພວກເຈ້ົາ ບໍ່ແມ່ນເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນຫຼືທ່ີລາກດຶງພວກເຈົ້າຂຶ້ນສານ.     ຢາໂກໂບ 5 : 4 ໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງວ່າຄົນຮັ່ງມີໄດ້ສໍ້ໂກງ   
ຄ່າຈ້າງຂອງຄົນທ່ີກ່ຽວເຂົ້າໃນນາຂອງພວກເຈົ້າ. ນັ້ນແມ່ນອີກທາງນຶ່ງທ່ີເຂົາປມາດຄົນຍາກຈົນ ທ່ານໄດ້ບອກພວກເຂົາ
ອີກວ່າ   ແມ່ນພວກຮັ່ງມີນັ້ນແຫຼະທ່ີລາກພວກທ່ານຂຶ້ນສານ ບາງທີໝາຍເຖ ິງຜູ້ທ່ີເປັນລູກໜີ້ທ່ີນໍາໄປຂຶ້ນສານ.ໃນສມັຍ
ບູຮານລູກໜີ້ມັກຈະຖືກນໍາໄປຂຶ້ນສານ   ແລະຖືກຂັງຄຸກຫຼືບໍ່ກໍແມ່ນຖືກຂາຍໃຫ້ເປັນຂ້າທາດເພື່ອເປັນການຈ່າຍຄ່າໜີ້
(ມັດທາຍ 18:23-35) ມີແຕ່ສມັຍທຸກມື້ນີ້    ທ່ີລູກໜີ້ສາມາດທີ່ຈະປະກາດຕົນວາລມລະລາຍໃນພາວະການສິ້ນເນື້ອ
ປະດາຕົວ,  ຮ້າຍໄປກວ ່ານັ້ນອີກ  ຢາໂກໂບໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາວ່າຄົນຮັ່ງມີເຫຼົ່ານັ້ນແຫຼະທ່ີໝິ່ນປະມາດພຣະນາມອັນ 
ປະເສີດທ່ີໃຊ້ເອີ້ນພວກເຈ້ົາ. ຢາໂກໂບໄດ້ຕໍາຫນິພວກເຂົາທ່ີພວກເຂົາໄດໃ້ຫ້ກຽດແກ່ຄົນຮັ່ງມີ ເມື່ອຄົນຮັ່ງມີເຫຼົ່ານັ້ນກໍ
ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະເຢຊູຄຣ ິດເລີຍ. 
       ພຽງບໍ່ເທາໃດທົດສະວັດຫຼັງຈາກຢາໂກໂບໄດຂ້ຽນໜັງສືສະບັບນີ້, ພູເຂົາໄຟ (VESUVIUS)   ທ່ີຢູ່ທາງພາກໃຕ້
ຂອງປະເທດອິຕາລີໄດ້ລະເບີດແລະລະລາຍແຫ່ທາດທີ່ແຫຼວແລະມີຄວາມຮ້ອນເໝືອນໄຟອອກມາຈາກພູເຂົາໄຟໄວ 
ທ່ີສຸດຈົນຖວມເມືອງ ( POMPE II )ແລະປົກຄ ຸມຫຼາຍໆຄົນທ່ີກໍາລັງໜີ.  ຫຼາຍສັຕວັດຕໍ່ມາມີຜູ້ຄົນໄດ້ຄົ້ນພົບຊາກສົບ
ຂອງຊາວເມືອງ ( POMPE II ) ຄືກັນກັບແຊ່ຢູ່ໃນນໍ້າແຂງ.     ໜ້າເສົ້າໃຈຫຼາຍທ່ີໄດ້ເຫັນຫຼາຍຄົນຍັງມີເງ ິນຫຼຽນແລະ
ເຄື່ອງເພັດປະດັບຕົວຕິດໂຕຢູ່.  ມັນເປັນຄວາມໂງ່ເຂົາທ່ີໄວ້ວາງໃຈໃນຄວາມຮັ່ງມີທ່ີມັນສາມາດເອົາໜີໄປໄດ້.  ມັນມີ
ຄຸນຄ່າຫຼາຍປານໃດ?  ທ່ີເປັນຄົນຮັ່ງມີໃນຄວາມເຊື່ອ ທ່ີຈະຮັ່ງມີຕລອດໄປເປັນນິດ. 
 
3. ຊ ັຍຊະນະດ້ວຍຄວາມເມດຕາ:      ຢາໂກໂບ 2:8-13 
     ທ່ານຢາໂກໂບໄດຍ້ົກເອົາຂໍ້ພຣະຄ ັມພີເດີມຂຶ້ນມາເພື່ອຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນໃນການບໍ່ເລືອກໜ້າຄົນ. ເພນໄດ້ກ່າວໃນ
ພຣະທັມລະບຽບພວກເລວີ 19:18, ຈ່ົງຮັກເພື່ອນມະນຸດເໝືອນຮັກຕົນເອງ, ແລະພຣະເຢຊູຄຣິດເອງກໍໄດ້ຍົກມາກ່າວ
ໃນ(ມັດທາຍ 22:36-39)  ກົດບັນຍັດອັນສໍາຄັນບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນການເຮັດພິທີຕັດຫຼືວ່າການຮັກສາຂໍ້ພຣະບັນຍັດຂອງວັນ
ສິນຊະບາໂຕຫຼືພິທີການຖວາຍຕ່າງໆຊຶ່ງເປັນບັນຍັດຂອງຊາວຢິວທ່ີໄດ້ພາກັນເນັ້ນໜັກໃສ່. ພຣະບັນຍັດນັ້ນແມ່ນກ່າວ
ເຖິງຄວາມຮັກທ່ີມີຕໍ່ຜູ້ອື່ນ.     ສລຸບແລ້ວທ່ານຢາໂກໂບໄດເ້ວົ້າວ່າ,“ຖ້າເຈ້ົາທັງຫຼາຍເລືອກໜ້າຄົນພວກເຈົ້າກໍເຮັດຜິດ
ແລະພຣະບັນຍັດຕັດສິນພວກເຈົ້າວ່າເປັນຄົນລ່ວງລະເມີດ.”   ຄໍາວ່າລວງລະເມີດກໍຄືບາບທີ່ໝາຍເຖິງການກ້າວກາຍ
ຂອບເຂດ. ດັ່ງນັ້ນທ່ານຢາໂກໂບຈິ່ງເວົ້າວ່າຖ້າທ່ານເປັນຄົນເລືອກໜ້າຄົນທ່ານໄດ້ກ້າວກາຍໄປໄກໝົດແລ້ວ ພຣະທັມ
ຢາໂກໂບ 2:12-13 ເມື່ອມາສລຸບເບງແລ້ວເພນໄດເ້ວົ້າເຖິງການເລືອກໜ້າຄົນ.    ການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຮົາສົມຄວນ
ປະຕິບັດໃຫ້ສົມກັບຄໍາເວົ້າຂອງເຮົາ.  ເໝືອນກັບອັບຣາຮາມ, ຄວາມເຊື່ອກໍຮວມຢູ່ດ້ວຍກັບການປະຕິບັດ (ຂໍ້ 22) ຖ້າ
ເຮົາຫາກເວົ້າວ່າພວກເຮົາເປັນພີ່ນ້ອງກັນໃນອົງພຣະຄຣິດ,      ພວກເຮົາກໍຄວນທີ ່ຈະປະຕິບັດຕໍ່ເຊິ ່ງກັນແລະກັນໃຫ້ມີ
ຄວາມສເມີພາບກັນ.    ເຈ້ົາທັງຫຼາຍຈ່ົງເວົ້າແລະເຮັດເໝືອນຢ່າງຄົນທ່ີຈວນຈະໄດ້ຮັບການພິພາກສາດ້ວຍກົດທ່ີໃຫ້ມີ
ເສຣ ີພາບ. ພວກເຮົາທຸກຄົນທ່ີຈວນຈະຖືກພິພາກສາດ້ວຍກົດທ່ີໃຫ້ເສຣ ີພາບ, ຄຣິສຕຽນເຮົາທັງຫຼາຍຄວນຈະເຫັນກົດ
ບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນເປັນເໝືອນເສັ້ນແບ່ງເຂດເພື່ອຮັກສາຄວາມມີເສຣ ີພາບຂອງຕົນເອງ,    ເໝືອນກັນກັບປາທີ່
ລອຍຢູ່ໃນນໍ້າດ້ວຍເສຣ ີພາບແລະຢູ່ນານເທົ່າທ່ີນານໄດ້, ຖ້າຫາກວ່າຢູ່ໃນນໍ້າ. ພຣະທັມຢາໂກໂບໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ
ພວກເຮົາທຸຫຄົນໄດ້ເຮັດຜິດຕໍ່ພຣະບັນຍັດຖ້າວ່າພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດແມ່ນແຕ່ຂໍ້ດຽວ.     (ຂໍ້ 13) ເພນໄດ້
ບັນຍາຍເຖິງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຂໍ້ບັນຍັດກັບການພິພາກສາແລະຄວາມເມດຕາ.    ຂໍ້ບັນຍັດນັ້ນໄດ້ມາກ ່ອນເພື່ອ 
ໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າແມ່ນອັນໃດຖືກຕ້ອງ ພຣະເຈົ້າກໍຈະພິພາກສາຖ້າເຮົາລ່ວງຂໍ້ພຣະບັນຍັດເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາທຸກຄົນຕົກຢູ່ໃນ
ຄວາມລໍາບາກ, ເພາະວ່າໃນການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າຈະບ່ໍຊົງສະແດງຄວາມເມດຕາ. ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການ
ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ສະລະພຣະອົງເອງເພື່ອໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາທຸກຄົນ.  ດັ່ງນັ້ນ



 4

ແລ້ວໃນວັນພິພາກສາໄມ້ກາງເຂນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຈະໃຫ້ຄວາມຊ ັຍຊະນະແກ່ພວກເຮົາແລະຄວາມເມດຕາຍ່ອມ
ຊະນະເໝືອການພິພາກສາ. 
                                                     ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ: 
 
    ດ້ວຍເຫດໃດການເລືອກໜາຄົນນັ້ນເປັນສິ່ງທ່ີຜິດຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ?  ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດທຸກຄົນແມ່ນມີຄວາມສເມີ
ພາບ, ດັ່ງນັ້ນບໍ່ຄວນມີການແບ່ງຊັ້ນວັນນະຫຼືເລືອກໜ້າຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນຄົນຍາກຈົນມີຄວາມ
ເຊື່ອຫຼາຍກ່າວຄົນຮັ່ງມີ, ແລະຄວນຈະໄດ້ຮັບກຽດ. ເຮົາສົມຄວນຮັກເພື່ອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ. 
     ມີວິທີໃດຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຫຼີກລ້ຽງການເລືອກໜາຄົນແລະການຕັດສິນຜູ້ອື່ນໃນຄຣິສຕະຈັກ? 

 ຖ ້າຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຫາກມີນະໂຍບາຍ,“ອັດປະຕູໂບດ,”ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນກຸ່ມໃດກຸ່ມນຶ່ງມາຮ່ວມນະມັສະ
ການຈົ່ງເລີກນະໂຍບາຍນັ້ນເສັຽ. 

 ອາສາສມັກເປັນຜູ້ຕ້ອນຮັບແຂກຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ   ປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມນັ້ນຢ່າງສເມີພາບບໍ່ວ່າເຂົາຈະ  
ນຸງຫົ່ມແບບໃດແລະເປັນຄົນປະເພດໃດກໍໃຫ້ຕ້ອນຮັບແລະໃຫ້ກຽດເຂົາທັງນັ້ນ.. 

 ຈ່ົງປ່ຽນແປງແນວຄິດແບບແບ ່ງແຍກຊັ້ນຄົນໃນຄຣິສຈັກແລະຈ່ົງພະຍາຍາມຊອກຫາຜູ້ທ່ີຖືກປະລະນັ້ນໃຫ້ມີ
ໂອກາດໄດ້ຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັນ. 

 ຈະຍຸດຕິໃນການເລືອກໜ້າຄົນແລະການຕັດສິນຜູ້ອື່ນນັ້ນມັນກໍມີຄວາມລໍາບາກແລະຍາກ.    ແຕ່ຈ່ົງເຂົ້າໃຈ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນແລະຈ່ົງສະແຫວງຫາຄວາມຮັກຕໍ່ກັນແລະກັນໃຫ້ໃຊ້ເວລາອະທິຖານຂໍການຊົງ
ນໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃນການທີ່ຈະຕັດສິນໃຈເຮັດອັນໃດອັນນຶ່ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຢ່າໃຫ້ຄວາມຢານຂອງຝ່າຍ
ຕົງກັນຂ້າມມາທໍາລາຍຄວາມກ້າຫານໃນການທໍາຄວາມດີຂອງທ່ານ. 
 

                    ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  WWW.lsbf.org ໂດຍ LLBC. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 22 ພຶສຈກິາ 2009 (11-22-2009) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                 ຈົງ່ລະມັດລະວັງໃນການເວົ້າ 
                           
ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ຢາໂກໂບ:3:1-18. 
 
ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດທານໄດຢາງໃດ ?    
            ທ່ານຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍິນຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງນໍາພາໃນການປາກເວົ້າຂອງຫ່ານໂດຍການໃຊ້ເວລາໃນພຣະ
ທັມຄໍາສອນຂອງພຣະເຈົ້າຈົນໄປເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພຣະສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງ. 
 

 ບົດຮຽນນເວາກ່ຽວກັບຫຍັງ: 
          ພວກເຮົາເວົ້າຢ່າງໃດທີ່ເປັນຜົນເສັຽຫາຍອັນສໍາຄັນໃນຊີວິດ. ຖ້າເຮົາຫາກຝຶກແອບທ່ີຈະຂອບຄຸມໃນການເວົ້າ
ຂອງເຮົາ, ເຮົາກໍຈະໆເຣີນເຕີບໂຕເປັນຜູ້ໃຫຍຕັມທໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. 
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈງມີຄວາມສໍາຄັນ:  
           ການໃຊ້ຄໍາເວົ້າທ່ີໄຮເ້ຫດຜົນຈະເປັນຜົນກະທົບທບດີຕຄອບຄົວແລະຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງເຮົາ. ບົດຣຽນນີ້ໄດ້
ເຕືອນສະຕິເຮົາວ່າຄໍາເວົ້າທ່ີມາຈາກປາກກ ໍແມ່ນອອກມາຈາກມັນສມອງ,   ຊງມີຄວາມໝາຍວ່າຄໍາເວົ້າທ່ີດີ ຖືກຕ້ອງ
ແມ່ນອອກມາຈາກຄວາມຄຶດທ່ີດີ. 
           ຄໍາເວົ້າສາມາດມີພະລັງອໍານາດໃນທາງດີແລະກົງກັນຂ້າມ. ນາຊີ ຜູ້ອອກຄໍາສງຂອງເຍັຽຣະມັນນີ,  ເອ ດອຟ 
ຮິດເລ, ແມ່ນຜູ້ນຶ່ງທ່ີມີຊ່ືສຽງໃນອໍານາດການເວົ້າ.   ການເວົ້າເຖິງການຈໍາແນກຜິວພັນຂອງລາວແລະຄວາມປາເຖອນ
ໃນປມຫຼັກການໆເມືອງ,  ມາຍ ແຄຟ,     ຜັກດັນໃຫ້ທະຫານເຍັຽຣະມັນນີເຂົ້າສົງຄາມໂລກໃນເວລານັ້ນເປັນເຫດໃຫ້
ຫຼາຍຄົນເສັຽຊີວິດເຖິງ 72 ລານຄົນ ເພາະວ່າທຸກໆໜ້າໜັງສືຂອງ 720 ໜ້າເປັນຄໍາປະກາດຂອງ ມາຍ ແຄຟ, ຄິດສະ
ເລັ່ຽປະມານ 100,000 ຄົນໄດຕາຍໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ. ອັນໃດເປັນຄ່າຕອບແທນທີ່ໜ້າຢ້ານກົວຂອງຄໍາເວົ້າທ່ີ
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງ!  
            ພຣະທັມຢາໂກໂບບົດທີ 3 ແມ່ນບົດນຶ່ງທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນໃນທຸກໆຂໍ້ຂອງພຣະຄັມພີທ່ີເວົ້າເຖິງຄວາມໜ້າຍ້ານ
ກົວຂອງລີ້ນ. 
                                                ສກືສາພຣະຄັມພ ີ
 
1. ພລັງອັນຍງໃຫຍຂອງຄໍາເວົ້າ: ຢາໂກໂບ 3:1-6 
        ໃນຫົວຂໍ້ຂນຕົ້ນດ້ວຍຜູ້ທ່ີມີຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນວິທີການໃຊ້ລີ້ນເປັນຢ່າງດີ: ຄຣູສອນ.  ຄົນຢິວແມ່ນໃຫ້ການ
ນັບຖືຢ່າງດີກັບຜູ້ນໍາສາສນາ(ຄຣູສອນ). ພຣະເຢຊູມັກຈະເອີ້ນວ່າຄຣູສອນຫຼືຜູ້ນໍາສາສນາ. ໃນຄຣ ິສ ຕະຈັກສມັຍເລີ້ມ
ແລກ ຕໍາແນ່ງຂອງ “ສິດຍາພິບານຫຼືຄຣູສອນ” (ເອເຟໂຊ 4:11) ທ່ີຖືວ່າເປັນຕໍາແໜງທ່ີສູງ.  
          ມີຫຼາຍຄົນປາຖນາທີ່ຈະຊອກຫາຕໍາແໜງນີ້ແຕ່ຢາໂກໂບໄດ ້ຕັກເຕືອນວ່າ: ຢ່າພາກັນເປັນອາຈານກັນຈໍານວນ
ຫຼວງຫຼາຍ. ດ້ວຍເຫດໃດ? ພາຍຫຼັງ, ເຮັບເຣີ 5:12 ພະຍາຍາມຊັກນໍາຫຼາຍຄົນໃຫ້ສັ່ງສອນ.  ດຽວນີ້ຢາໂກໂບໄດຂ້ຽນ
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ວ່າກ ່ອນອື່ນເຂົາຄວນພິຈາຣະນາຢ່າງໜັກເຖ ິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການສິດສອນຂອງເຂົາ. ຄໍານຶງເຖິງອໍານາດຂອງ
ຄຣູສອນທ່ີຈະຊ ່ອຍບັນດານໃຫ້ເກີດຜົນດີຫຼືຈະນໍາພາໄປສູຄວາມຈິບຫາຍ.  ຢາໂກໂບໄດ້ບອກໃຫ້ຄຣູສອນຮູ້ວ່າ ພວກ
ເຮົາຈະໄດ້ຮັບການພິພາກສາຢ່າງໜັກໜ່ວງ.     ມັດທາຍ 12:36 ເຕືອນວ່າໃນວັນພິພາກສາພວກເຮົາຈະໃຫ້ການຮັບ 
ຜິດຊອບຕໍ່ທຸກໆຄໍາເວົ້າ.  
         ຢາໂກໂບ ຍອມຮັບວ່າ ພວກເຮົາທຸກຄົນຕົກຢູ່ໃນຄວາມຜິດພາດຫຼາຍຢ່າງ.   ຄໍາເວົ້າວ່າຜິດພາດມີຄວາມໝາຍ
ວ່າ “ ການຫລົງຜິດ.”  ຄວາມຜິດພາດຂອງລີ້ນສາມາດກໍ່ໃຫເກີດບັນຫາໃຫ່ຽ.  ໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງມີຄໍາຂວັນວ່າ 
“ເສັຽປາກພາໃຫ້ຫາຍຍະນະ”  ເປັນຄໍາເຕືອນສະຕິຂອງທະຫານອະເມຣິກາໃນການຮັກສາຄວາມລັບຕໍ່ສັດຕຣູ.  ຢາໂກ
ໂບໄດສ້ັງເກດເບິ່ງຜູ້ທ່ີບໍ່ມີຂໍ້ຕໍາໜິບຸກຄົນທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ່ຽເຕັມທີ ່  ແມ່ນຜູ້ທ່ີສາມາດຄວບຄຸມຕົນເອງໄດ້ໝົດທັງຕົວ---ລາວ
ເປັນອ້າຍນ້ອງຮ່ວມບິດາ, ພຣະເຢຊູຄຣ ິດ.  ນີ້ເປັນຂໍ້ຢືນຢັນທັງໝົດຂອງຂໍ້ພຣະຄໍານີ້ ທໄດ້ປະກາດວ່າບຸກຄົນທ່ີສາມາດ
ຄວບຄຸມລີ້ນຂອງຕົນໄດ້ ລາວກໍສາມາດຄຸມໝົດທັງຕົວໄດ້.  
       ບາງຄົນເຂົ້າໃຈວ່າລີ້ນເປັນພຽງອະວັຍວະນ້ອຍໆ.  ໃນຂໍ້ 3-5 ຢາໂກໂບ ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍວ່າສິ່ງຂອງທີ່ນ້ອຍໆສາ 
ມາດຄວບຄຸມສິ່ງໃຫ່ຽ.  ອັນທີນຶ່ງ, ທ່ານຂຽນກ່ຽວກັບບັງຫຽນໃສ່ປາກມ ້າ. ອັນທີສອງ,  ທ່ານຂຽນວ່າ ໄມ້ໂທມທາຍເຮືອ 
ນ້ອຍໆສາມາດຄວບຄຸມກໍາປັ ່ນໃຫຍໃຫໄປຖືກທິດທາງ.   ອັນທີສາມ, ທ່ານຂຽນວ່າໄຟໜ້ອຍດຽວສາມາດໄໝ້ໄດ້ໝົດ
ທັງປ່າ.  ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ໜ້າສົນໃຈ: ເຖິງແມ່ນວ່າລີ້ນເປັນພາກສ່ວນອະວັຍວະນ້ອຍຂອງຮ່າງກາຍ ມັນຍັງເວົ້າອວດອ້າງ
ເຣອງໃຫຍໆ. 
       ຢາໂກໂບໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າລີ້ນເປັນຄ້າຍຄືກັບໄຟ.  ອັນທີນຶ່ງ, ລີ້ນເປັນເໝືອນໄຟທີ່ຢູ່ໃນທ ່າມກາງຂອງອັນໃດທີ່ມັນ
ທໍາລາຍໄດ້.   ມັນແມ່ນຄໍາເວົ້າຂອງຄໍາເວົ້າທີ່ບ່ໍເປັນຄວາມຈິງນັ້ນແມ່ນພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງຮ່າງກາຍເຮົາ.    ອັນທີສອງ,  
ລີ້ນເປັນເຫດດ່າງພ້ອຍ, ເພາະວ່າມັນທໍາໃຫ້ເປ ິເປື້ອນໄປທັງຕົວ.   ອັນທີສາມ, ລີ້ນຍັງເປັນແຫຼ່ງຕົວມານ; ແມນມັນໄດ້
ຈຸດໄຟດ້ວຍໄຟນະຮົກ.  ຄໍາເວົ້າທ່ີໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍນະຮົກແມ່ນຄໍາວ່າທໍຣະມານ,ທ່ີບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນທີ ່ນັ້ນມີໄຟໄໝ້ 
ຢູ່ເປັນນິດເປັນສະຖານທີ ່ທ່ີພິພາກສາຫຼັງຈາກຊີວິດນີ້.   ຊາຕານຕົວມັນເອງ (ພໍ່ຂອງຄວາມຂີ້ຕົວະ,ໂຢຮັນ 8:44)ແມ່ນ
ແຫລ່ງກໍາເນີດຂອງລີ້ນແຫ່ງຄວາມຊົ່ວ. 
 
2. ທໍາມະຊາດສອງຢ່າງຂອງຄໍາເວົ້າ:   ຢາໂກໂບ. 3:7-12 
         ທ່ານຢາໂກໂບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລີ້ນເປັນສິ່ງທ່ີບໍ່ສາມາດບັງຄັບໄດ້.  -ສໍາລັບສັດເດັຽລະສານທຸກຊະນິດ--
ມະນຸດຍັງສາມາດນໍາມາຝຶກແອບໃຫ້ມັນຟັງຄວາມໄດ້    ເຖິງແມ່ນຄົນທ່ີດີທີສຸດບາງຄງກໍປາຖນາຢາກໃຫ້ຄໍາເວົ້າຂອງ
ເຂົາທ່ີເວົ້າໄປແລ້ວນັ້ນຫວນກັບຄືນມາ. ຢາໂກໂບຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ເພີ້ມເຕີມອີກວ່າມະນຸດເຮົາສາມາດທີ່ຈະຝຶກແອບໃຫ້ສັດ
ຟັງຄວາມໄດ້. ບ່ໍມີມະນຸດຄົນໃດສາມາດຝຶກແອບລ້ີນຂອງຕົນໄດ້. ຢາໂກໂບໄດສ້ົມທຽບລີ້ນຂອງມະນຸດຄືກັບໂຕສັດທ່ີ
ໂຫດຮ້າຍ, ໂດຍເວົ້າວ່າມັນແມ່ນເປັນສ່ິງທີ່ຊ່ົວຮ້າຍ, ເຕັມດ້ວຍພິດຮ້າຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເຖິງຕາຍ. 
         ອັນທີສອງ,     ຢາໂກໂບໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລີ້ນນັ້ນເປັນຢ່າງໃດຈະຫາເອົາຄວາມແນ່ນອນຈາກລີ້ນນັ້ນບໍ່ໄດ້
ເລີຍພວກເຮົາໃຊ້ລ້ີນຮ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາແຕ່ພວກເຮົາກໍໃຊ້ລ້ີນປ້ອຍດ່າມະນຸດທີ່ພຣະເຈ້ົາສ້າງໄວ້. ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ
ອັນນີ້ກໍມີຢູ່ຫຼາຍເຫດຜົນ. ນຶ່ງ, ມະນຸດແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນຕາມຮູບຮາງລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ, ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈ່ິງເປັນການ
ຂັດແຍ ່ງກັນທ່ີເຮົາຈະສັຣເສີນພຣະເຈົ້າແລະປ້ອຍດ່າມະນຸດທ່ີສ້າງຂຶ້ນມາຕາມຮູບຮາງລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ. ສອງ, 
ມັນເປັນການຂັດແຍ ່ງທ່ີຈະໃຫ້ຄໍາສັຣເສີນແລະຄໍາປ້ອຍດ່າອອກມາຈາກປາກອັນດຽວກັນ.  ໂດຍອ້າງອີງວ່າຜູ້ອ່ານນັ້ນ
ເປັນເໝືອນກັບອ ້າຍນ້ອງເພນ, ຢາໂກໂບຈົດຈໍາໄດ້ວ່າຄຣິສຕຽນບາບໃນທາງນີ້,  ແຕ່ເພນກໍເຕືອນຜູ້ທ່ີເຊື່ອທັງຫຼາຍວ່າ 
ຄວາມບາບອັນນີ້ບໍ່ສົມຄວນຢູ່ໃນທາງຂອງຄຣິສຕຽນ ປັດຈຸບັນນີ້ຄຣິສຕຽນກໍມີຄວາມຜິດໃນການເວົ້າ,   ເຊນວ່າ ການ  
ເວົ້າສຽດສີ, ເວົ້າດູຖູ, ເວົ້າຂວັນນິນທາແລະເວົ້າຕົວະຢ່າງໜ້າຕາເສີຍ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. 
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         ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງຄຣິສຕຽນຜູ້ທ່ີສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ  ແລະປ້ອຍດ່າຄົນອື່ນດ້ວຍລີ້ນ
ອັນດຽວນັ້ນຢາໂກໂບໄດ້ປຽບທຽບໃສ່ທ ັມມະຊາດ. ບ່ໍນ້ໍາພຸຈະໃຫ້ນ້ໍາຫວານແລະນໍ້າຂົມອອກມາຈາກຮູໆດຽວກັນໄດ້ຫືຼ. 
ຕ້ົນເດື່ອເທດຈະເກີດຜົນເປັນໝາກກອກໄດ້ບ່ໍ, ອ້າຍນ້ອງຂອງເຮົາເອີຍ,    ຫືຼວ່າເຄືອອະງຸ່ນຈະເກີດຜົນເປັນໝາກເດື່ອ
ເທດໄດ້ຫືຼ? (ເບງມັດທາຍ. 7:16) ສາມ, ຄວາມແນ່ນອນຂອງທ ັມມະຊາດກໍຄືບໍ່ນໍ້າເຄັມຈະບໍ່ໃຫ້ນໍ້າຈືດໃຫຼອອກມາຈັກ
ເທື່ອ. 
         ຢາໂກໂບຊີ້ໃຫ້ຄຣິສຕຽນເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ:       ຖ້າພວກເຮົາສັຣເສີນພຣະເຈົ້າແລະປ້ອຍດ່າມະນຸດດ້ວຍກັນ,
ພວກເຮົາຂາດການຄວມຄຸມຕົນເອງ,  ບໍ່ແນ່ນອນ,     ແລະບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຜູ ້ຊົງສ້າງລີ້ນໃຫ້ເຮົາ. ຢາໂກໂບໄດ້ກ່າວ
ເຖິງຄໍາຕອບຂອງບັນຫານີ້ກ່ອນແລ້ວໃນໜັງສືເຫຼັ ້ມນີ້. “ເຫດສັນນັ້ນ, ທ່ານທັງຫຼາຍຈ່ົງເລີກຈາກຄວາມຊົ່ວມົວໝອງທຸກ
ຢ່າງແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເຫຼືອຫຼາຍ,  ຈ່ົງນ້ອມໃຈຮັບເອົາພຣະທັມທ່ີປູກຝັງໄວ້ແລ້ວນັ້ນ  ຊ່ຶງຈະສາມາດຊ່ວຍຈິດວິຍານ
ຂອງພວກທ່ານໃຫ້ພົ້ນໄດ້” (ຢາໂກໂບ. 1:21) ມີຫົນທາງດຽວທີ່ຄຣິສຕຽນທັງຫຼາຍສາມາດຄວບຄຸມລີ້ນຂອງຕົນເອງໄດ້
ກໍຄືທາງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຜູ້ທ່ີເປັນພຣະທັມທ່ີສ້າງທຸກສິ່ງ, ເພື່ອຄວບຄຸມທຸກສິ່ງຂອງພວກເຮົາ. 
  
3. ໃຊ້ຄໍາເວົ້າຢາງຖືກຕ້ອງ: ຢາໂກໂບ 3:13-18 
          ທ່ານຢາໂກໂບຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍການເຕືອນສະຕິຜູ້ທ່ີເປັນຄຣ ູສອນທັງຫຼາຍ  ໃຫ້ລະມັດລະວັງໃນການໃຊ້ລີ້ນ, ທ່ານ
ບອກຄຣ ູສອນຈ່ົງຈໍາໄວອ້ີກເມື່ອທ່ານໄດຖ້າມໃນຂໍ້ 13    ຜູ້ໃດເປັນຜູ້ມີສະຕິປັນຍາແລະມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນທ ່າມກາງ
ພວກເຈ້ົາ? ຢາໂກໂບໄດ້ເວາກັນພວກຄຣ ູສອນທັງຫຼາຍວ່າວິທີດີທີ ່ສຸດໃນການບັງຄັບລີ້ນແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ສະຕິປັນຍາ. 
        ຢູ່ໃນພຣະທັມຄ ັມພີ, ສະຕິປັນຍາແມ່ນມາຈາກພຣະເຈົ້າແລະຄວາມໂງ່ບໍ່ແມ່ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ.  ເໝືອນດັ່ງໃນ 
ພຣະທັມສຸພາສິດ1:7ເວົ້າວ່າ,   “ຄວາມຢໍາເກັງພຣະເຈົ້າເປັນບໍ່ເກີດຄວາມຮູ້;ຄວາມໂງ່ດູໝນ ປມາດສະຕິປັນຍາແລະ
ບໍ່ຮັບເອົາການແນະນໍາ.”  ຢາໂກໂບໄດ້ເຕືອນຄຣ ູສອນວ່າຖ້າວ່າທ່ານແມ່ນຜູ້ສລາດ,  ດັ່ງນັ້ນ  ກໍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນສະແດງການ
ປະຕິບັດຂອງຕົນດ້ວຍກິຣິຍາອັນດີມີໃຈອ່ອນສຸພາບປະກອບດ້ວຍສະຕິປັນ ຍາ. ຢາໂກໂບໄດ້ປຽບທຽບໃຫ້ເຫັນຄວາມ
ແຕກຕ່າງລະຫວ ່າງປັນຍາຂອງໂລກແລະປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນຂໍ້14-18.   ຈ່ົງສັງເກດເບງໃນຂໍ້ພຣະຄໍາດັ່ງກ່າວນີ້
ແລ້ວເຮົາກໍຈະເຫັນຄຸນສົມບັດອັນທ່ີດີແລະອັນທ່ີບໍ່ດີໄດ້ ທກ່ຽວກັບລີ້ນ. 
         ຢາໂກໂບໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງສະຕິປັນຍາປອມ,  ອັນທ່ີທ່ານເອີ້ນວ່າສະຕິປັນຍາທີ່ແທ້ຈິງ.    ໃນຂໍ້ 14 ທ່ານໄດ້
ເວົ້າເຖິງການປະພຶດ.  ວ່າການປະພຶດນັ້ນແມ່ນຮ່ວມຢູ່ກັບໃຈເຫີງສາອັນຂົມຂ່ືນແລະມັກໃຫຍໃຝ ່ສູງ ສິ່ງເຫຼົານີ້ກໍອອກ 
ມາຈາກລີ້ນ.  ຢາໂກໂບໄດ້ຂຽນຕື່ມອີກກຽວກັບລີ້ນ: ຢ່າເວົ້າໂອ້ອວດແລະຢ່າເວົ້າຂີ້ຕົວະໃນການໝນປມາດຄວາມຈິງ. 
ໃນຂໍ້ 15 ໄດ້ເວົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ີມາຂອງສະຕິປັນຍາຂອງໂລກ ມັນບໍ່ໄດມ້າຈາກພຣະເຈົ້າ, ເພາະວ່າມັນບໍ່ໄດ້ມາຈາກທາງ
ເທິງ  ແຕມັນໄດເລີ້ມຈາກທີ່ຕແລະລະດັບຕລົງໄປກວ ່ານັ້ນອີກ: ຢ່າງທ ັມມະດາຂອງໂລກ,  ຕາມທັມມະດາຂອງຣາ
ຄະຕັນຫາ, ທມັມະດາຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍ.    ຄໍາອະທິບາຍຄໍາວ່າຣາຄະຕັນຫາແມ່ນອ້າງເຖີງຄວາມບາບທີ່ເກີດມາຈາກ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງເນື້ອກາຍ.    ສຸດທ້າຍ, ໃນຂໍ້ 16 ໄດ້ບອກເຖ ິງຜົນປາກົດຂອງສະຕິປັນຍາຝາຍໂລກ.   ແລະຜົນ
ປາກົດນີ້ກໍຄືການຫວຸ້ນວາຍແລະການເຮັດຊ່ົວຮ້າຍທຸກຢ່າງ.     ພຣະເຢຊູຄຣິດເວົ້າວ່າ “ທ່ານຈະຮູ້ຈັກເຂົາໄດ້ດ້ວຍຜົນ
ຂອງເຂົາ”  (ມັດທາຍ. 7:16).  
         ຕໍ່ໄປ, ຢາໂກໂບໄດ້ບັນລະຍາເຖິງສະຕິປັນຍາອັນແທ້ຈິງ.     ພຶດຕິກ ັມຂອງສະຕິປັນຍາອັນແທ້ຈິງນັ້ນແມ່ນມີຈຸດ
ລັກສະນະພິເສດແປດຢ່າງດ້ວຍກັນ,  ເໝືອນກັນກັບທ່ານໂປໂລໄດ້ບອກເຖິງຜົນຂອງພຣະວິຍານນັ້ນມີຢູ່ເກົ້າຢ່າງ (ຄາ
ລາເຕັຽ. 5: 22-23) ຢາໂກໂບໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍອັນດັບນຶ່ງແລະສໍາຄັນທ່ີສຸດ:  ຄວາມບໍຣິສຸດ.   ດ້ວຍເຫດຜົນໃດຄວາມ
ບໍຣິສຸດຈ່ິງເປັນອັນດັບນຶ່ງ?      ຖ້າວ່າຈິດໃຈຂອງທ່ານບໍຣິສຸດ  ລີ້ນຂອງທ່ານກໍຈະເວົ້າໃນທໍານອງທີ່ວ່າຄວາມສງົບສຸກ
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ຄວາມຮັກ,   ຄວາມອ່ອນສຸພາບ,  ຄວາມຂັດເຄືອງໃຈ,   ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາແລະເກີດຜົນດີ.   ຄວາມບໍຣິສຸດ
ຍັງສາມາດຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ມີການດໍາລົງຊີວິດໂດຍທີ່ບ່ໍມີການເລືອກໜາຄົນແລະການຫຼອກລວງ. 
         ແຫຼ່ງກໍາເນີດຂອງສະຕິປັນຍາອັນແທ້ຈິງແມ່ນສະຕິປັນຍາທີມ່າຈາກເບື້ອງເທ ິງ, ຈາກພຣະເຈົ້າ.  ທ້າຍສຸດ, ເພນ
ບອກໃຫ້ສັງເກດເບງຜົນຂອງສະຕິປັນຍາອັນແທ້ຈິງ.   ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວເຮົາຕ້ອງຫວ ່ານເມັດພືດກ່ອນແລ້ວຈ່ິງເກັບກ່ຽວ
ຜົນຕາມພາຍຫຼັງ. ແຕ່ຢາໂກໂບໄດເ້ລີ້ມຕົ້ນເວົ້າກ່ຽວກັບຜົນທ່ີເກັບກ່ຽວ,   ຫຼືຜົນຂອງຄວາມຊອບທັມ,  ແລະເວົ້າຕໍ່ໄປ
ອີກວ່າມັນຕິດຕາມມາຄ້າຍຄືກັບຜົນຂອງຜູ້ຫວ ່ານຢ່າງສັນຕິສຸກກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມສັນຕິສຸກ.    ໃນຄໍາເວົ້າອີກທໍານອງ
ນຶ່ງວ່າ ພວກເຮົາຫວ ່ານສິ່ງໃດພວກເຮົາກໍຮັບຜົນສິ່ງນັ້ນຕອບແທນ  (ຄາລາເຕັຽ. 6:7) ຄວາມສັນຕິສຸກຄືໝາກຜົນຂອງ
ການໃຊ້ລີ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 
 
                                                               ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ 
 
           ຄຣ ູສອນແລະຜູ້ທ່ີເວົ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນໃຫຍຫຼວງຕໍ່ລີ້ນຂອງຕົນເອງ   ເພາະວ່າລີ້ນນັ້ນມີອໍານາດຊ້ອນ
ຢູ່ພາຍໃນ ມັນສາມາດທໍາລາຍຫຼືເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດໄດ້.     ເໝືອນກັບໄຟນ້ອຍດຽວກໍ ່ໃຫ້ເກີດເປັນກອງໃຫຍ, ລີ້ນມີອັນ 
ຕະຣາຍຫຼາຍ.     ທຸກສິ່ງສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ແຕ່ສໍາລັບລີ້ນຂອງມະນຸດແລ້ວບໍ່ມີຄວາມສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ເພາະມັນ
ມີການປ່ຽນແປງຢ່ ູສເມີ. ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈົ້າມາຄວບຄຸມລີ້ນຂອງເຮົາ. 

ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດເຮົາຈ່ິງສາມາດຄວບຄຸມລີ້ນຂອງເຮົາໄດ້. 
  ລີ້ນທ່ີບໍຣິສຸດນັ້ນຕ້ອງອອກມາຈາກຈິດໃຈທ່ີບໍຣ ິສຸດ, ດັ່ງນັ້ນຈ່ົງສຶກສາພຣະຄໍາແລະອະທິຖານທຸກວັນເພື່ອໃຫ້ 

     ເປັນຄວາມຊິນເຄີຍ, ຈົດຈໍາຂໍ້ພຣະຄ ັມພີຢາໂກໂບ.3:17 ແລະອະທິຖານພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ສະຕິປັນຍາທີ່ມາ 
     ຈາກເບື້ອງເທ ິງນັ້ນຕໍ່ຄໍາເວົ້າທຸກຄໍາຂອງທ່ານ. 

 ຈ່ົງລອງເບງ, ຈ່ົງໃຊ້ທຸກສິ່ງຢ່າງທ່ີທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຢ່າງມີສະຕິແລະຄວາມຮູ້ສຶກພາຍໃນຊາວສີ່ຊ່ົວໂມງບໍ່ໃຫ້ເວົ້າ 
    ສິ່ງບໍ່ດີຕໍ່ຜູ້ອື່ນ, ແຕ່ຖ້າວ່າທ່ານລະເມີດໃຫ້ປັບໃໝຕົນເອງດ້ວຍວິທີໃດວິທີນຶ່ງ. 

 ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າທ່ີນ້ອຍທ່ີສຸດຕໍ່ຜູ້ທ່ີຢາກໄດ້ຍິນເຣື່ອງລາວຕ່າງໆຈາກທ່ານ. 
 ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າທ່ີຫຼາຍທ່ີສຸດແຕ່ໃຫ້ເປັນຄໍາເວົ້າທ່ີໜູນໃຈແລະເສີມສ້າງເຊງກັນແລະກັນ, ເມື່ອທ່ານຫາກພົບກັບຜູ້ 

    ໃດຜູ້ນຶ່ງຈ່ົງເວົ້າແຕ່ຄວາມດີຕໍ່ເຂົາ.  
 

                    ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  WWW.lsbf.org ໂດຍ LLBC. 



 

ພຣະເຈາຮັ
             
ຂພຣະຄມັ
 
ບົດຮຽນນ
   ທ່ານຈ
ຄວາມສາໍ
 
ບົດຮຽນນ
      ບົດຮຽ
ຕົວ. 
 
ເປັນຫຍັງບ
       ນິທາ
ການຖ່ອມ
ໜາວມາທ
ສົ້ນແລະໂ
ທ້ອງຟ້າໄ
ເຕົ່າອົດທົ
ຫວັງຈະຮ້
ຮັບຜົນກະ
 
   
 
1. ການທ
      ພວກ
ຈັກໃນຍຸກ
ຊ້ ູ(v4) ຢາ
ຂອງເພນກ

ຮັຄົນບາບ  
                 
ມພີໃນບົດຮຽນ

ນສາມາດສະທ
ຈະຖືກທ້າທາຍ
າພັນທີ່ຂາດຫາ

ນເວາກ່ຽວກັບຫ
ຽນນີ້ແມ່ນເວົາ້

ບົດຮຽນນຈງມີ
ານສັ້ນທີ່ນິຍົມ
ມຕົວ.     ໂຕເ
ທາງພາກໃຕ້. 
ໂຕເຕົ່າເອງຈະ
ດ້ມຄີົນຫາປາ
ນຟງັຕໍ່ຄໍາທກັ
ອງບອກວ່າ,“
ະທົບຈາກການ

  

ທະນົງຕົວມີຜນົ
ກເຮົາມັກຈະມີ
ກສມຍັຂອງເພ
າໂກໂບໄດ້ສະ
ກເໍກີດມີບັນຫ

   

 ວັນອາທິດ
________
               

ນ:  ຢາໂກໂ

ທອນຕຊີວິດທາ
ຍໃຫເ້ຫັນຄວາ
າຍໄປໃຫກ້ັບມ

ຫຍັງ: 
າເຖິງຜົນຂອງ

ມຄີວາມສໍາຄນັ
ເອົາມາເປັນອຸ
ຕົ່າຕ້ອງການຢ
  ເຕົ່າໄດ້ຖາມ
ະເປັນຜູ້ຄາບທ
າກຸ່ມນຶ່ງເຫັນແ
ກທ້ວງແນວນັ້ນ
ມັນແມ່ນຄວາ
ນອວດອົ່ງທະນົ

  

ນຫຍັງກັບເຮົາ
ຄວາມຄິດເຫັ
ພນເຖິງຄວາມ
ະແດງອອກເປັ
ຫາສໍາຄັນ ເນືອ່

ໂຮງຮຽ
ດ ທີ 29 ພຶສ
_________

             ຮູ້ຈັກ

ໂບ 4:1-17 

ານໄດຢາງໃດ
າມສໍາຄັນໃນກ
ມາເປັນປົກກະ

ງຄວາມກົງກນັ

ນ:  
ອຸທາຫອນສອນ
ຢາກຈະຍ້າຍທີ
ມໃຫຫ້່ານຂາວ
ທາງກາງແລ້ວໃ
ແລະເຂົາເວົ້າຂຶ້
ນບໍ່ໄຫວເພາະ
າມຄິດ!!!!”ໂຕ
ນົງຕວົແລະກາ

ສືກສາພ

      ຢາໂກໂບ
ນຕາມຄຣິສຕ
ສໍາຄັນໃນຂໍ້ຂັ
ປັນຮູບລັກສະນ
ອງຈາກຄວາມ

1

ຮຽນວັນອາທິ
ສຈິກາ 2008
__________
ກທີ່ຈະຖ່ອມ

ດ ?  
ການຖ່ອມຕົວ
ະຕແິລະປັບປຸ

ນຂ້າມກັບການ

ນເປັນບົດຮຽນ
ທີ່ຈາກສະຖານ
ວສອງໂຕເປັນຜ
ໃຫຫ້່ານຂາວທ
ຂຶ້ນວ່າ, “ເບງແ
ະທັງໝົດແມ່ນ
ຕເຕົ່າກໍຕົກລົງສ
ານຖ່ອມຕົວ .

ພຣະຄັມພີ 

ບ: 4:1-5 
ຕະຈັກສມັຍພ
ັດແຍ້ງ(v1) ກ
ນະໃນການເວົ້
ມອວດອົງທະນົ

ທິດ 
8 (11-29-2
__________
ຕົວ. 

ວແລະລະຖິ້ມຄ
ປງຄວາມສັມພັ

ນອວດອົ່ງທະນົ

ນກ່ຽວກັບເຣ່ືອ
ນທີ່ເກົ່າໄປບອ່
ຜູ້ຊ່ວຍ,ໂດຍໃ
ທັງສອງພາບິນ
ແມ,  ຫ່ານຂາວ
ເກີດຈາກຄວາ
ສູພື້ນດິນ.  ຢາ
. 

ຣະຄັມພໃີໝ 
ການເຂັນຂ້າກັ
ວົາ້.     ເຖິງຢາ່
ນົງຕົວຂອງພວ

2009) 
__________

ຄວາມອວດອົ່
ພນັໃຫດ້ີຂຶ້ນ.  

ນົງຕວົ ແລະຜົ

ອງຄວາມອວດ
ອນໃໝ່ໃນລະ
ໃຫຫ້່ານຂາວຄ
ນໄປ.       ໃນ
ວສອງຕົວນັ້ນ
າມຄິດຂອງຕົ
າໂກໂບໄດ້ຊໃ

   ແຕ່ຢາໂກໂ
ກັນ (v2) ການ
າງໃດກໍຕາມ, 
ວກເຂົາ.  

_ 

ງທະນົງຕວົ ຟື້
 

ຜົນດີໃນການຖ

ດອົ່ງທະນົງຕວົ
ະຍະເວລາອາກ
ຄາບໄມ້ໄວ້ຕວົ
ນຂະນະທີ່ບິນຢ
ນຄືສລາດແທ້”
ນ  ມັນຈິ່ງອາປ
ໃຫຮູ້້ວ່າເຮົາຈ

ບເວາເຖິງຄຣິ
ນທໍາຜິດໃນກາ
  ຜູ້ທີ ່ອ່ານຈົດໜ

ຟື້ນຟູ

ຖ່ອມ 

ວແລະ
ກາດ   
ວລະ
ຢູ່ໃນ
  ໂຕ
ປາກ
ະໄດ

ຣິສຕະ
ານຫຼນ 
ໜາຍ
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       ຈົ່ງສັງເກດເບງຄວາມເຫັນແກ່ຕົວແລະຄວາມອວດອົ່ງທະນົງຕວົ    ມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສໍາພັນທັງ
ສອງຂອງເຮົາເຊັ່ນຄວາມສມັພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນແລະຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ. ໃນຂໍ້ 1-2 ຢາໂກໂບໄດ້
ສະແດງໃຫເ້ຫັນສອງວິທີທາງຂອງຄວາມອວດອົ່ງທະນົງຕົວທມີຜົນກະທົບຕຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາຕໍ່ບຸກຄົນ
ອື່ນ.    ປະການທໍາອິດແມ່ນກໍ່ໃຫເ້ກີດການຜິດຖຽງກັນ, ທ່ານຕໍ່ສູ້ແລະທະເລາະວິວາດກັນ, ເປັນໜ້າເສົ້າໃຈ,
ການຜິດຖຽງກັນເຣອງການຮອງເພງໃນບາງຄຣິສຕະຈັກ ຈົນໄດເອີ້ນວາ ”ສົງຄາມນະມັສການ” ແມ່ນຫຍັງທີ່
ເປັນຈຸດດ່າງພ້ອຍທີ່ນໍາຄວາມເສື ່ອມເສັຽມາສູຄ່ຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.  ສໍາລັບຄຣິສຕຽນຖືເອົາຄວາມຜິດ
ຖຽງກັບບຸກຄົນໃດຄົນນຶ່ງາຍກວາການຊອກຫາວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫມ້ີການສ້າງຄວາມສໍາພັນຂອງເຂົາກັບພຣະ
ເຈົ້າ! ປະການທີສອງຕໍ່ສ້ ູກັບຄົນອື່ນດ້ວຍການກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການບາດເຈັບຕໍ່ບຸກຄົນອື່ນ:    ຄາດຕະກອນແລະ
ຄວາມປາດຖນາຊົ່ວຕໍ່ຄົນອື່ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຄາດຕະກອນບໍໄ່ດ້ມີເກີດຂຶ້ນໃນໂບດວິຫານ ແຕ່ເປັນພຶດຕິ
ກັມທີ່ຄິດຊົວຕໍ່ຄົນອ່ືນ 
ໃນຂໍ້ 2ຂ-4 ໄດ້ອະທິບາຍຄວາມອວດອົ່ງທະນົງຕົວມີຜົນສທອນຢ່າງໃດຕໍ່ການມຄີວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ
ໃນສອງວິທີທາງ. ໃນວິທີທາງທີນຶ່ງຕ້ອງອະທິຖານໄວ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າທ່ານບໍໄ່ດ້ຮັບເພາະບໍ່ໄດ້ຂໍ. (1)ໃນບຸກຄົນ
ທີ່ມີຄວາມຍິນດີໃນຕົວເອງຄິດວ່າບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍ. ລາວກໍບໍ່ຕ່າງໄປຈາກເດັກນ້ອຍຄົນນຶ່ງທີ່ຈະ
ພະຍາຍາມໄຂຂວດຂະໜົມ ເມື່ອຜູ້ເປ ັນພໍ່ຂອງລາວເຫັນກໍຄິດຕັດສິນໃຈທີຈ່ະຊ່ອຍ ແຕ່ເດັກນັ້ນຮ້ອງອອກມາ
ວ່າ,“ບໍ!່ຂ້ອຍຈະເຮັດເອງ.” ສິ່ງໃດທີ່ເປັນຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ພເິສດທີ່ພວກເຮົາພາດໄປໂດຍຂາດການອ້ອນ 
ວອນອະທິຖານ (2)ຄວາມທະນົງຕົວຍັງເປັນເຫດໃຫຜູ້້ອະທິຖານອະທິຖານຜິດ,ຄືໃນເມື່ອເຮົາອະທິຖານນັ້ນ,
ມັນເປັນລັກສະນະບິດເບືອນຄວາມຈິງ: ເຈົ້າທັງຫຼາຍຂໍແລະບໍ່ໄດ້ຮັບເພາະພວກເຈົ້າຂໍຜິດເພື່ອຈະເອົາໄປໃຊ້
ຕາມກິເລດຕັນຫາຂອງຕົວເອງ (3)ຄວາມອວດອົ່ງທະນົງຕົວເຮັດໃຫ ້ຜູ້ອະທິຖານເບິ່ງເຫັນແຕ່ຕົວເອງສໍາຄັນ
ກ່ອນຄົນອື່ນໆ. ຜູ້ອະທິຖານຫຼາຍໆທ່ານກໍເຊັ່ນກັນມີຄວາມຕ້ອງການໃຫມ້ີສຸຂະພາບດີແລະຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ
ແລະມີນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ມຄີວາມເຂັ້ມແຂງໃນຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ. 
     ການຫຼິ້ນຊູ້!  ຢາໂກໂບໃດ້ໃຊຄ້ໍາເວົ້າທີ່ອອນໂຍນຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມຄີວາມເຊື່ອກໍເພື່ອຜົນປໂຍດອັນດີ.  ພຣະ
ຄໍາໃນພຣະຄັມພໄີດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າ   ຄຣິສຕະຈັກກໍຄືເຈົ້າສາວທີ່ໃຫຄ້ໍາໝັ້ນສັນຍາໃນການແຕ່ງກັບພຣະ 
ຄຣິດ (2ໂກລິນໂທ11:2-3) ຜູມ້ີຄວາມພມູໃຈໃນຕົວເອງບໍ່ມຄີວາມເຊື່ອພຣະເຈົ້າ.     ຢາໂກໂບໄດ້ຖາມວ່າ 
ທ່ານຮູ້ບໍ່ການເປັນມິດຕໍ່ໂລກກໍຄືການເປັນສັດຕຣູຕໍ່ພຣະເຈົ້າ? ດ້ວຍຄໍາເວົ້າຄໍານີ້ຢາໂກໂບບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມ
ເຖິງວັດຖຸຫຼືຄົນ ທ່ານໝາຍເຖິງການບໍຍ່ອມຮັບພຣະເຈົ້າທີ່ເປັນການເປີດເຜີຍຕໍ່ຊຸມຊົນ. ສິ່ງນີ້ກໍແມ່ນໝາກຜົນ
ຂອງຄວາມອວດອົ່ງທະນົງຕົວ ຮັກສິ່ງຂອງໆໂລກກໍເປັນການນໍາພາຊີວິດຝາຍວນິຍານຕໍ່ສູ ້ພຣະເຈົ້າ. ໃນຂໍ້ 5 
ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້ຍາກໃນຂໍ້ພຣະຄັມພີທີ່ວ່າບໍ່ໄດ້ອ້າງອີງເຖິງຄໍາເວົ້າທີ່ເວ້ົາຜ່ານມາ, ແລະນີ້ແມ່ນຂໍ້ພຣະຄໍາ
ຈາກພຣະຄັມພີ “ວິນຍານທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນດານໃຫຢູ້່ໃນເຮົາທັງຫຼາຍກໍປາຖນາຢ່າງແຮງກ້າ.” ເບງຄືວ່າຢາ
ໂກໂບບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດສະຖິດຢູນ່ໍາບຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ (ເອເຟໂຊ.1:13-14; ໂຣມ
8:9) ແລະນັ້ນສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າທ່ານມີຄວາມເປັນຫວງເປັນໃຍ   ພ້ອມປົກປ້ອງພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ຂາດຄວາມ
ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ. 
 
2. ການຖ່ອມຕົວມີຜົນອັນໃດໃຫແ້ກ່ເຮົາ.     ຢາໂກໂບ:  4:6-12   
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       ທ່ານສຸພາບສະຕຣີທ່ານນຶ່ງສະແດງຄໍາຂອບໃຈຕໍ່ສິດຍາພິບານໃນຄໍາເທສນາ ສິດຍາພິບານພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະຖ່ອມຕົວ, ແລະເວົ້າວ່າ, “ບໍ່ຕ້ອງຂອບໃຈຂ້າພຣະເຈົ້າດອກ,ໃຫຂ້ອບຄຸນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພ້ ຸນ.”ສພຸາບ
ສະຕຣີໄດ້ຕອບຄືນໄປວ່າ, “ແມ່ນແລ້ວ, ຂ້ານ້ອຍຄິດເຊັ່ນນັ້ນເໝືອນກັນ,ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫຂ້້ານ້ອຍຮູ້ສຶກດີ
ຂຶ້ນ. ມັນເປັນການຍາກທີ່ເຮົາຈະຖ່ອມຕົວ ຢາໂກໂບເວົ້າວ່າຕໍ່ການທີ່ຈະຮັບເອົາການຖ່ອມຕົວພວກເຮົາແມນ່
ຕ້ອງການພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ.  ຄໍາທີ່ວ່າພຣະເຈົ້າຊງົຕໍ່ສູ້ຄົນທີ່ຈອງຫອງແຕ່ຊົງປະທານພຣະຄຸນແກ່ຄົນທີ່
ຖ່ອມໃຈລົງ ຈາກພຣະຄັມພີສຸພາສິດ 3:34. ຢາໂກໂບ 4:7-10 ເຮົາໄດພຣະບັນຍັດສິບປະການເພື່ອໃຫເ້ຮົາ
ຖ່ອມຕົວລົງ,   ແລະໃນຂໍ້11-12 ຢາໂກໂບໄດ້ເວ້ົາຕື່ມອີກວ່າຕໍ່ບັນດາທ່ານທີ່ມີຄວາມເຊື່ອມຄີວາມຖ່ອມຕົວ
ຢ່າໄດ້ເວ້ົານິນທາເຊງກັນແລະກັນໃນບັນດາອ້າຍນ້ອງໃນພຣະຄຣິດ    ຢ່າເວົ້ານິນທາຫຼກື່າວໂທດໃສພ່ີນ້ອງ
ຂອງຕົນໃນພຣະຄຣິດ. ເປັນຫັຽງ? ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ໃຫຄ້ໍາຕັດສິນບໍ່ແມນ່ຕົວເຮົາ. 
     ເມື່ອເຮົາຖ່ອມຕົວລົງພຣະເຈົ້າຈະຍົກຊູພວກເຮົາຂຶ້ນ,   ເມື່ອເຈົ້ານາຍປະຕິເສດສະຖານທີ່ຈອດຣົດທີ່ອໍາ                         
ນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່ລາວ ຫຼືເມື່ອຄຣູສອນຍອມຮັບຄວາມຜິດພາດແລະກ່າວສະແດງຂໍການໃຫ້
ອະພັຍຕໍ່ຫ້ອງຮຽນຂອງລາວ. ມັນເປັນການເຮັດໃຫເ້ຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຊອບອົກຊອບໃຈໃນຕົວຂອງພວກເພນ. 
ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ໃຫຕ້ົວຢ່າງອັນດີທີ່ສຸດກັບພວກເຮົາກ່ຽວກັບການຖ່ອມຕົວ,    ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເມື່ອເວລາທີ່
ພຣະອົງຍັງໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບສາວົກຂອງພຣະອົງ ແຕ່ເມື່ອເວລາທີ່ພຣະອົງຊົງວາຍພຣະຊົນເທິງໄມ້ກາງແຂນ
ເພື່ອຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາພຣະອົງຍັງໃຫກ້ໍາລັງໃຈແລະຄວາມຫວັງແກ່ເຮົາ.    ຈົ່ງຕິດຕາມເອົາຕົວຢ່າງ
ຂອງພຣະອົງ. 
  
3. ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງຫັຽງໃນເຮົາ     ຢາໂກໂບ 4:13-17 
        “ຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ຮູ້ການດີທຸກຢ່າງແຕ່ບໍ່ເຮັດກໍເປັນຄວາມບາບ.”    ຄວາມອວດອົ່ງທະນົງຕົວເຮົາມັກຈະພົບ
ເຫັນຢູ່ໃນການປະຕິບັດຕໍ່ກັນໃນກິດຈະການຂອງໂລກ   ຢາໂກໂບກ່າວຕໍາໜິຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ຊື້ຂາຍຫາກໍາໄລທີ່
ເວ້ົາວ່າ,“ມືນ້ີ້ຫຼືມືອ້ື່ນເຮົາຈະເຂົ້າໄປໃນເມືອງນັ້ນຫຼືເມືອງນີ້ແລະຈະພັກຢ່ ູທີ່ນັ້ນນຶ່ງປີແລະຈະຄ້າຂາຍເອົາກໍາ
ໄລ.”    ບັນຫາບໍໄ່ດ້ຂຶ້ນຢ ູ່ກັບການວາງແຜນການ ສຸພາສິດໜູນໃຈວາຄົນຂີ້ຄ້ານເອີຍ ຈົ່ງເບງເອົາຊີວິດຂອງ
ມົດ ພວກມັນສະສົມອາຫານໄວ້ໃນລະດູຮ້ອນເພື່ອຕຽມໄວ້ໃນລະດູໜາວ.(ສຸພາສດິ6:6-8 )  ບັນຫາມຢີູ່ວ່າ
ເຮົາບໍ່ໃຫພ້ຣະເຈົ້າມີສ່ວນໃນແຜນການຂອງເຮົາ. ນີ້ກໍເປັນຄວາມຜິດພາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບເຣ່ືອງເສດຖີໂງ່ໃນ
ຄໍາອຸປະມາຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຄືຜູ້ທີ່ຄິດວ່າຈະສ້າງເລົ້າຂຶ້ນໃໝ່ແລະໃຫຍກວາເກົ່າ   ແຕ່ບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະ
ສ້າງຊີວິດຂອງຕົວເອງຂຶ້ນໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ (ລູກາ 12:20).  

         ເຈົ້າບໍໄ່ດ້ຮູ້ເຣ່ືອງຂອງມື້ອື່ນ ຢາໂກໂບເຕືອນພວກເຮົາວ່າຊີວິດຂອງເຮົາກໍເປັນເໝືອນໝອກທີ່ປາກົດຢູ່
ຊົ່ວຄາວແລ້ວກໍຫາຍໄປ ຕລອດເວລາເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນການຂອງເຮົາ   ເພື່ອ
ວ່າເຮົາຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າໄວຂຶ້ນເກີນກວາທີ່ເຮົາຄາດຄິດໄວ້.   

          ຢາໂກໂບໄດ້ແນະນາໍພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າພຣະເຈົ້າມສີ່ວນຮ່ວມໃນແຜນການຂອງ
ເຮົາໂດຍເວົ້າວ່າ ຖ້າເປັນໄປຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້ອຍຄໍານີ້ເບງຄືວ່າເປັນຄໍາເວົ້າທີ່
ເບົາແຕ່ຄວາມໝາຍແລ້ວເປັນຄວາມຈິງທີ່ເຮົາຈະຊອກຫາພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ໂປໂລໄດ້ເວ້ົາເລື້ອຍໆ
ວ່າຖ້າພຣະເຈົ້າຊົງເຫັນພ້ອມກັບການເດີນທາງຂອງເພນ  (ກິຈການ18:21, 1ໂກຣິນໂທ 4:19, ພິລິບປອຍ 
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2:19,24 )   ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດໄປຢູ່ຕ່າງຫາກແລະໄດ້ອະທິຖານຕລອດຄືນກ່ອນທີ່ພຣະອົງຈະເອີ້ນເອົາ
ອັຄສາວົກສິບສອງຄົນ. (ລກູາ 6:12-13) 
ແຜນການທີ່ປາສຈາກການຊອກຫານໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ ແມ່ນແຜນການທີ ່ຜິດພາດທີ ່ສຸດທີ່ເກີດຈາກ 
ການອວດອົ່ງທະນົງຕົວ ເພາະວ່າພວກເຮົາຈະມີຊີວິຢູ່ໂດຍຂາດຈາກພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດ້. ຢາໂກໂບເວົ້າວ່າ ການ 
ເວ້ົາອວດອ້າງກໍແມ່ນບາບ. ພວກເຮົາກໍຄິດຢູ່ຕລອດວ່າມີແຕ່ຄວາມບາບເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮົາຈໍາໄດ້. ແຕ່ຢາໂກໂບ 
ໄດ້ເຕືອນເຮົາວ່າບໍ່ແມ່ນແຕ່ຄວາມບາບເທົ່ານັ້ນທີ່ພຣະເຈົ້າກໍາຈັດອອກໄປ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຜູ້ໃດຮູ້ວ່າອັນໃດເປັນ
ການດີແຕ່ບໍ່ເຮັດຜູ້ນັ້ນຈິ່ງມີບາບ. 

                                                                                                                                                                  
                                                           ບົດຮຽນແຫ່ງຊີວິດ.          
 
 ຄວາມອວດອົ່ງທະນົງຕົວເຮັດໃຫເ້ກີດການຕໍ່ສູ້ກັບຄົນອື່ນແລະເປັນຜົນເສັຽຕໍ່ການມີຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາ
ກັບພຣະເຈົ້າ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນການມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍການອະທິຖານ ແຕ່ເມື່ອເວລາເຮົາຫາກຖ່ອມຕົວ
ເຮົາເອງລົງກ່ອນທີ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເສັຽພຣະຫັຍໃນການກະທໍາບາບຂອງເຮົາ ພຣະອົງຈະຊົງຍົກເຮົາ
ຂຶ້ນ. ໃຊຊ້ີວິດຢ່ ູໂດຍການຖ່ອມຕົວເປັນບໍ່ເກີດໃຫເ້ຮົາຮູ້ຈັກທີ່ຈະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າແລະເຮັດໃຫເ້ຮົາມີ
ໃຈກວ້າງຂວາງ ຮັບໃຊ້ຊ່ອຍເຫຼືອຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຕໍ່ຜູ້ທີ່ອ່ອນແອ. ແນ່ນອນທີ່ສຸດການທີ່ເຮົາຈະມີແຜນ 
ການອັນໃດອັນນຶ່ງໂດຍມີພຣະເຈົ້າຢູ່ນໍາ   ພວກເຮົາຕ້ອງຖ່ອມຕົວລົງດ້ວຍໝົດຈິດໝົດໃຈຊອກຫານພຣະ
ທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ. 

    ດ້ວຍຄໍາຖາມຂໍ້ໃດທີ່ຊ່ວຍທ່ານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໃນການເປັນຄົນທີ່ອວດອົ່ງທະນົງຕົວໄດ້? 
 
 

 ທ່ານມຄີວາມຜິດພາດເກີດຂຶ້ນໃນຄວາມສັມພັນກັບຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງບໍ່? ບກຸຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຢູ່ກັບທ່ານຜູ້ເຊງ
ຢຸດເວ້ົາລົມກັບທ່ານນັ້ນກໍຍັງບໍ່ເວ້ົາລົມນໍາທ່ານເຊັ່ນເຄີຍບໍ່? 

 ທ່ານໄດ້ສະແດງອາການຄຸນເຄືອງຈິດໃຈຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານບໍ່? ທ່ານເປັນຜູ້ຈບັຜິດຫຼນືໍາພາສະ
ມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກເວ້ົານິນທາຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຄຣິສຕະຈັກບໍ່? ທ່ານໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່
ແຜນການອັນໃດອັນນຶ່ງຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນທີ່ປະຊຸມບໍ່? 

 ທ່ານໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະເຮັດອັນໃດອັນນຶ່ງໂດຍບໍ່ໄດ້ອະທິຖານຂໍການຊົງເຫັນພ້ອມຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່? 
 ເມື່ອທ່ານອ້ອນວອນອະທິຖານໃນຫ້ອງຮຽນທັງໝົດແມ່ນເພື່ອຕົວທ່ານເອງເທານນບໍ່? 
 ໃນເວລາທຜ່ານມາເມື່ອໃດທີ່ທ່ານຍອມຮບັວ່າທ່ານໄດ້ເຮັດຜິດ? 
 ໃນເວລາທຜ່ານມາເມື່ອໃດທີ່ທ່ານມຄີວາມເສົ້າໂສກເສັຽໃຈໃນຄວາມບາບຂອງທ່ານ? 

  

              ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ LLBC. 
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