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ບົດຮຽນທີ 1 
ແນະນຳໃນການປ່າວປະກາດ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກິຈການ 1:1-14 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ກິຈການ ບົດທີ 1  

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຢຊູໄດ້ລຳດັບການປ່າວປະກາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດກ່ຽວກັບ  

ພລັງອຳນາດໃນການເປັນພະຍານ 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ຂ້ອຍເຕັມລ້ົນດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ

ຢ່າງໃດ ໃນພຣະທັມກິຈການ 1:8? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຢາກໃຫ້ທຸກຄົນເຂ້ົາໃຈໃນພຣະທັມຂ້ໍນ້ີຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖ່ອງແທ້  (ກິຈ

ການ 1:8)ແລະເພ່ືອຈະໄດ້ຈົດຈຳໄວ້ໃນຊີວິດ. 
 

ຄຳນຳ 
ທ່ານຈະຕອບຄົນອ່ືນວ່າຢ່າງໃດ ຖ້າຫາກມີຄົນເວົ້າກັບທ່ານວ່າ  ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນຈະເປັນພະຍານຝ່າຍ 

ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຂ້ໍຄວາມນ້ີໄດ້ໜູນໃຈເຮັດໃຫ້ທ່ານບອກທຸກຄົນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຫລືບ່ໍ ຫລືວ່າມັນໄດ້
ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຈິດໃຈຢ້ານກົວ? ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສາລະພາບໄດ້ເລີຍວ່າ, ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍຢູ່ກັບໝູ່ຄົນຂ້ີຢ້ານ ຈົນ
ກວ່າຈະຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ ພະຍານຕ່ໍຄົນອ່ືນໃນເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ.   ສຳລັບທ່ານເດ   ການເປັນພະ
ຍານຝ່າຍພຣະເຢຊູ ມີຄວາມໝາຍວ່າຢ່າງໃດ? 
 
ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ ການເປັນພະຍານເພ່ືອພຣະເຢຊູ  ບ່ໍແມ່ນເປັນການຍາກ ພຽງແຕ່ບອກເຖິງເຣ່ືອງຄວາມ
ສັມພັນແລະປະສົບການສ່ວນຕົວລະຫວ່າງທ່ານແລະພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນ. ທ່ານອາດຈະບອກວ່າທ່ານມີຄວາມ
ຕ້ອງການພຣະເຢຊູຫລາຍສ່ຳໃດ, ທ່ານພົບກັບພຣະອົງຢ່າງໃດ, ຫລືວ່າບອກເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ
ຊີວິດເກ່ົາແລະຊີວິດໃໝ່ຂອງທ່ານ.  ບາງຄ້ັງທ່ານອາດຈະຍົກຕົວຢ່າງໃນການຊົງຊ່ວຍຂອງພຣະອົງ ໃນຊີວິດ
ຂອງພັລຍາແລະລູກ.  ການເປັນພະຍານ ບາງທອີາດໄດ້ອ້າງອີງເຖິງພຣະຄັມພີດ້ວຍ ເພ່ືອປະກອບຄວາມຮູ້
ສຶກວ່າເປັນເຣ່ືອງຈິງ ແລະບາງຄົນກໍອາດຈະຂໍຮ້ອງໃຫ້ທ່ານອະທຖິານໃຫ້. 
 
ການເປັນພະຍານແມ່ນການແບ່ງປັນປະສົບການໃນສ່ິງທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກຈາກພຣະເຈ້ົາໂດຍສ່ວນຕົວ,    ພວກເຮົາ
ອາດຈະຖືກສອນມາຈາກທັມຊາດຫລືຈະມາຈາກການສຶກສາ   ແຕ່ທັງໝົດກໍແມ່ນມາຈາກການໜູນໃຈຈາກ   
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ທີສ່ະຖິດຢູ່ນຳພວກເຮົາທຸກວັນນ້ີ.  ຄຳພະຍານແມ່ນສ່ິງນ່ຶງທີໜູ່ນກຳລັງໃຫ້ເດີນໜ້າໃນ
ການກ້າວໄປ ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາບ່ໍຄວນຈະມີຄວາມຢ້ານກົວຕ່ໍອຳນາດໃດໆທັງສ້ິນ. ເປ້ົາໝາຍຂອງຄຳພະຍານ 
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ແມ່ນການຊ້ີນຳໂດຍສ່ວນຕົວເພ່ືອໃຫ້ມີບາດກ້າວເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຢຊູ   ເພ່ືອໃຫ້ພຣະອົງມີບົດບາດໃນຊີວິດ
ສ່ວນຕົວ. ນ້ີແຫລະຄືບາດກ້າວແລກໃນຄວາມເຊ່ືອ.   
 

1. ຈົ່ງສັງເກດເບ່ິງພຣະເຢຊູ: (ກິຈການ 1:1-3) 
ທ່ານໝໍລູກາ  ຜູ້ເດີນທາງຮ່ວມກັບໂປໂລໃນການອອກໄປປ່າວປະກາດບາງຄ້ັງ,  ໄດ້ບັນທຶກໃນພຣະທັມກິຈ
ການແລະພຣະທັມລູກາ. ໃນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດທີ່ທ່ານບັນທຶກນ້ັນ ທ່ານໄດ້ເນ້ັນໜັກໃສ່ການເຫັນປະຈັກ
ຕາທີພ່ຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຂ້ຶນໄປໃນທ້ອງຟ້າ   ແລະໄດ້ຍິນຄຳສອນທີ່ພຣະອົງໄດ້ສ່ັງສອນວ່າຈະມີການປ່ຽນ
ແປງຢ່າງໃດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ເວລາເຮົາໄດ້ຮັບເອົາພຣະເຢຊູແລ້ວ  
 
ພວກເຮົາມາເລ້ີມຕ້ົນກັນສຶກສາ  ພຣະທັມກິຈການແລະຈົດຈຳຖ້ອຍຄຳທີ່ສຳຄັນ   ແລະຖ້ອຍຄຳສ່ັງສອນໃນ 
1:1 ນ້ີ.   ປໂຍກຕອນນ້ີສຳຄັນຫລາຍ  ເພາະວ່າເປັນກຸນແຈໃຫ້ລູກາໄດ້ບັນທຶກຕາມວິທກີານທີເພ່ິນໄດ້ເຫັນ 
ພຣະເຢຊູຢ່າງຈະແຈ້ງແລະໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ.   ທ່ານຍັງໄດ້ຢູ່ໃກ້ຊິດໃນການປ່າວປະກາດ   ແລະໃນການເປັນພະ
ຍານດ້ວຍ. ຖ້າຈະເວົ້າອີກຢ່າງນ່ຶງກໍຄືວ່າສູດດຽວກັນ ແລະກໍແນວຄິດເໝືອນກັນ ຊ່່ຶງເຫັນໄດ້ໃນລູກາ 24:19 
ບ່ອນທີ່ສາວົກເອ້ີນພຣະເຢຊູວ່າ  ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ  ຊົງຣິດອຳນາດໃນວາຈາແລະການກະ
ທຳ ທັງຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາ ແລະຕ່ໍໜ້າປະຊາຊົນທັງປວງ. 
 
ໃນທຸກວັນນ້ີ ພວກເຮົາຈະສອນແລະອະທິບາຍໄປກ່ອນ   ແລ້ວຈ່ຶງມາເຫັນຕົວຢ່າງ.    ສຳລັບພຣະເຢຊູແລ້ວ     
ພຣະອົງຄິດກ່ອນ (ການອັສຈັນກ່ອນ)   ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະອົງກໍສິດສອນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບສ່ິງທີເ່ຫັນກັບຕາ. 
ການສອນຂອງພຣະເຢຊູ  ແມ່ນເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການປະຕິບັດເສັຽກ່ອນ   ພວກເຮົາຄວນຈະຕິດຕາມເອົາແບບ
ຢ່າງໃນການເປັນພະຍານ ຄື ເຂ້ົາໃກ້ຊິດ, ເປັນເພ່ືອສນິດສນົມ,  ຊ່ວຍເຫລືອ  ຫລັງຈາກນ້ັນຈ່ຶງເປັນພະຍານ
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ເມ່ືອຖືກຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງຕ້ອງເຮັດຢ່າງນ້ີ? ພຽງແຕ່ຕອບວ່າຢາກແບ່ງປັນປະ 

ສົບການທີ່ພຣະເຢຊູມີຕ່ໍພວກເຮົາ. 
 
ອີກຄຳນ່ຶງ ໃນ 1:1 ນ້ີ ທີ່ພວກເຮົາຄວນຈຳກໍຄື ເລ້ີມກະທຳໃນປ້ຶມຂ່າວປະເສີດ, ລູກາໄດ້ບັນທຶກການເລ້ີມຕ້ົນ 
ຂອງພຣະເຢຊູ ເລ້ີມກະທຳ ແລ້ວສ່ັງສອນຕລອດມາຈົນເຖິງວັນທີພ່ຣະອົງສະເດັດຂ້ຶນສູ່ສວັນ. ລູກາ 24:50-
51. ໃນກິຈການ, ທ່ານລູກາໄດ້ນັບທວນຄືນສ່ິງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກະທຳແລະສິດສອນພວກສາວົກ ໂດຍຄວາມ
ເຊ່ືອນ້ີຄຳພະຍານຕ່າງໆຈ່ຶງໄດ້ສືບທອດຕ່ໍມາເຖິງພວກເຮົາທຸກວັນນ້ີ.   ເໝືອນກັນພຣະເຢຊູໄດ້ທຳການປ່ຽນ 

ແປງຊີວິດຂອງມະນຸດໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຊົງດຳເນີນຢູ່ໃນໂລກນ້ີ.     ກ່ອນທີ່ພຣະອົງຈະສະເດັດຂ້ຶນສູ່ສວັນ     

ພຣະອົງໄດ້ສ່ົງຜ່ານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃຫ້ແກ່ເຫລ່ົາສາວົກຂອງພຣະອົງ.  
 

2.  ຈົງ່ລໍຖ້າອຳນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣສຸິດ: (ກິຈການ 1:4-7) 
ຫລັງຈາກລູກາໄດ້ບັນທຶກການສ້າງສະພານແນວຄິດໃນປ້ຶມທີ່ທ່ານໄດ້ບັນທຶກໄວ້,    ທ່ານໄດ້ຢ້ຳຄືນໃນການ 

ສລຸບການກະທໍາວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳແລະສິດສອນຢ່າງໃດແດ່ ໃນໄລຍະການຄືນພຣະຊົນແລະການສະ
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ເດັດຂ້ຶນສູ່ສວັນ.(ກິຈການ 1:2-11).  ໃນເວລານ້ັນ ພຣະເຢຊູໄດ້ແນະນຳຕົວເອງອີກວ່າ   ພຣະອົງຍັງຊົງມີຊີ
ວິດຢູ່  ຫລັງຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງທຣໍະມານແລະສ້ິນພຣະຊົນໄປ   ພຣະອົງກໍໄດ້ຊົງສຳແດງໃຫ້ແກ່ຄົນເຫລ່ົາ
ນ້ັນ  ແລະຫລາຍຄົນກໍໄດ້ເຫັນກັບຕາ ແລະກໍໄດ້ຍອມຮັບ  ແລະກໍພິສູດໄດ້ວ່າເປັນຄວາມຈິງວ່າພຣະອົງຊົງ     

ພຣະຊົນຢູ່. ພຣະອົງປາກົດແກ່ພວກເຂົາ ສ່ີສິບວັນ   ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ 
(ກິຈການ 1:3).  ຄ້ັງນ່ຶງພຣະອົງໄດ້ກຳຊັບກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ ຢ່າອອກຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມແຕ່
ຈ່ົງລໍຄອຍຂອງປະທານທີ່ພຣະບິດາຂອງເຮົາໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້. (ກິຈການ 1:4) 
 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຮວບຮວມສາວົກຂອງພຣະອົງໂດຍພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາກັນແລ້ວ,    ພວກສາວົກກໍທູນຖາມພຣະ 

ອົງວ່າ ບັດນ້ີພຣະອົງຈະຊົງສ້າງອິສຣາເອນຂ້ຶນໃໝ່ບໍ?  ພຣະອົງຊົງຕອບພວກເຂົາວ່າ   ນ້ີບ່ໍແມ່ນໜ້າທີຂ່ອງ
ພວກທ່ານທີຈ່ະຮູ້ ວັນເວລາເປັນການກຳນົດຂອງພຣະບິດາເທົ່ານ້ັນ. (ກິຈການ 1:6-7)   ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍ
ຈະໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດສະເດັດມາເໜືອພວກທ່ານ ແລະພວກທ່ານຈະເປັນພະຍານຝ່າຍເຮົາ ໃນກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມ ແລະທົ່ວແຄວ້ນຢູເດັຽກັບຊາມາເຣັຽ ຈົນເຖິງສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ (ກິຈການ 1:8) 
 

3.  ຈົ່ງເປັນພະຍານໂດຍການນຳພາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣສຸິດ (ກິຈການ 1:8-14) 
ພຣະທັມກິຈການ 1:8 ແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູປໂຍກສຸດທ້າຍທີພ່ຣະອົງຊົງແນະນຳສາວົກ ກ່ອນທີ່ພຣະ
ອົງຈະສະເດັດຂ້ຶນສູ່ສວັນ.    ພຣະອົງຊົງສອນພວກເຂົາໃຫ້ພ້ອມທຸກຢ່າງໃນການເປັນພະຍານຝ່າຍພຣະອົງ: 
ການດຳເນີນຊີວິດ, ການສຳແດງຄວາມຮັກ,  ທ່າທີກິຣິຍາ,  ການສ່ັງສອນ,  ພລັງອຳນາດໃນການເອົາຊະນະ
ຄວາມຕາຍ, ການຄືນພຣະຊົນ, ການສະເດັດຂ້ຶນສູ່ສວັນ,   ແລະການຊົງນຳພາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນ
ປັດຈຸບັນ້ີ.  ພຣະອົງຈະຊົງສ່ົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດລົງມາຖ້າມກາງຄົນທີ່ເຊ່ືອທັງຫລາຍ  ໃນວັນເພັນເຕຄອສ. 
(ຈ່ົງຢ່າລືມວ່າຜູ້ທີ່ເຊ່ືອທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ) 
 
ບາງຄົນກໍກ່າວວ່າໃນກິຈການ 1:8 ນ້ີແມ່ນຈຳກັດຂອບເຂດ, ແຕ່ຂໍໃຫ້ເບ່ິງຂ້ໍມູນດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

• ການເປັນພະຍານຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ (ກິຈການ 1:1-8:1) 
• ການເປັນພະຍານອອກນອກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ໄປຫາແຄວ້ນຢູເດັຽແລະຊາມາເຣັຽ (ກິຈການ 8:1-

9:31) 
• ການເປັນພະຍານຕ່ໍເຂດຄົນຕ່າງຊາດ ລວມໄປເຖິງກຸງໂຣມ  ແລະທຸກໆ ພາກສ່ວນຂອງໂລກ (ກິຈ

ການ 9:32-28:31) 
 
ກິຈການ 1:8 ຍັງໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາຄື    ໃຫ້ພວກເຮົາປະກາດໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຕົວຂອງພວກ 

ເຮົາ   ຕ່ໍມາແມ່ນຄົນທີ່ຫ່າງຈາກພວກເຮົາອອກໄປ    ແລະຕ່ໍໄປແມ່ນຄົນທີແ່ຕກຕ່າງຈາກພວກເຮົາອອກໄປ 
ແລະການປະກາດຝ່າຍພຣະເຢຊູຕ້ອງແຜ່ຂຍາຍອອກໄປຈົນສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ. 
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ຈະເປັນພະຍານກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ  ພວກເຮົາຕ້ອງເບ່ິງຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງກະທຳຢ່າງໃດແດ່. 
ການກະທຳ ການເວົ້າຈາ ການສິດສອນ  ເວລາໂອກາດ ເງ່ືອນໄຂພຣະອົງເຊ່ືອໃນພວກເຮົາ  ພຣະອົງຈ່ຶງໄດ້
ມອບຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພຣະອົງ. 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດມາໃຫ້ພວກເຮົາ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ກະທຳພັນທະກິດໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ. 
ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງວ່າພວກທ່ານຕ້ອງເປັນພະຍານຝ່າຍເຮົາ   ພວກທ່ານຕ້ອງແບກກາງແຂນຂອງເຮົາອອກໄປ 
ເພ່ືອທຸກຄົນຈະໄດ້ຮູຈັ້ກພຣະອົງຫລາຍຂ້ຶນ. ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ມອບກາຍຖວາຍໃຈໃຫ້ແກ່ພຣະອົງແລ້ວພຣະ
ອົງຕ້ອງການທີຈ່ະໃຊ້ພວກເຮົາ. 
 
ພຣະເຈ້ົາຮຽກເອ້ີນພວກເຮົາ ໃຫ້ເປັນພະຍານໃນການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລ້ວ. ທຸກໆທີ່ 
ທີ່ພວກເຮົາອອກໄປ ພວກເຮົາຕ້ອງປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ກ່ອນຈະຮຽນບົດຮຽນໃນວັນນ້ີ ທ່ານມີຄວາມຮູສຶ້ກຢ່າງໃດໃນການທີ່ຈະເວົ້າເຣ່ືອງການອອກໄປປະ

ກາດ? ຫລັງຈາກຮຽນແລ້ວ ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ? 
2. ທ່ານຈະມີແນວຄິດຢ່າງໃດ ຫລືຈະກ່າວຢ່າງໃດ ເມ່ືອທ່ານຈະໄປກ່າວເຣ່ືອງພຣະເຢຊູໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງ

ເປັນຄ້ັງແລກ? 
3. ສຳລັບທ່ານ ບ່ອນໃດຄືເຢຣູຊາເລັມ? ບ່ອນໃດຄືຢູເດັຽ? ບ່ອນໃດຄືຊາມາເຣັຽ? ແລະສຸດປາຍແຜ່ນ

ດິນໂລກຄືທີ່ໃດ? 
4. ທ່ານໄດ້ຄິດເຫັນເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານບ່ໍວ່າມີໃຜແດ່ທີ່ຕ້ອງການສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ? 
5. ທ່ານຄິດວ່າ ຢູ່ເຂດໃດທີທ່່ານເປັນພະຍານໄດ້ດີທີ່ສຸດ? ເຂດໃດທີ່ທ່ານຍັງອ່ອນແອຢູ່? 

 
        ບພ 
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ບົດຮຽນທີ 2 
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສະເດັດມາ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ກິຈການ 2:1-16, 22-24, 36-41 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ  ກິຈການ ບົດທີ 2 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄຳສັນຍາວ່າຈະສ່ົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຕາມທີກ່່າວໄວ້ໃນພຣະທັມຂ່າວ

ປະເສີດທຸກໆເຫລ້ັມ  

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ໃນຄຳສັນຍາທີ່ພຣະອົງຊົງກ່າວໄວ້ນ້ັນຫລືບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຈະສອນໃຫ້ພວກເຮົາລະນຶກເຖິງຄຳທີ່ພຣະອົງຊົງປະກາດໄວ້ວ່າເປັນຈິງ

ທຸກຢ່າງ.  
 

ຄຳນຳ 
ຖ້າຫາກວ່າມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຖາມທ່ານວ່າ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຍັງເຄ່ືອນໄຫວຢູ່ໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຢູ່ບໍ? ທ່ານ
ຈະຕອບເຂົາວ່າຢ່າງໃດ? ທ່ານຈະຄິດເຖິງເຫດການທີເ່ກີດຂ້ຶນທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃນພຣະຄັມພີຫລືບ່ໍ?  ພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງນຳພາມະນຸດແຕ່ລະຍຸກແຕ່ລະສມັຍບ່ໍຄືກັນ. ແຕ່ລະເຂດອາຍຸ ແຕ່ລະເພດວັຍກໍບ່ໍຄືກັນ. 
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ປາກົດໃຫ້ທ່ານເຫັນດ້ວຍສາຍຕາ ເໝືອນດ່ັງປາກົດການໃນວັນເພັນເຕຄອສຫລືບ່ໍ? ທ່ານຈະ
ຕອບວ່າບ່ໍ, ບ່ໍເຄີຍມີ. ແຕ່ພວກເຮົາກໍເຊ່ືອຕລອດມາວ່າ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງທຳງານຢູ່ແລະຊົງສະຖິດນຳ
ພາພວກເຮົາຢູ່ທຸກເວລາ. ເພາະວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງນ້ັນ.  
 
ໃນຂ້ໍຄວາມຂອງບົດຮຽນນ້ີ ພວກເຮົາຈະສຳຣວດກວດກາຈຸດພິເສດຈຸດນ່ຶງ ໜ້າອັສຈັນໃຈ ແລະມີຄວາມສຳ
ຄັນຫລາຍໃນເວລານ້ັນ.  ພວກເຮົາອາດຈະຄິດເຖິງໃນການຊົງນຳຂອງພຣະວິນຍານທີ່ສະຖິດຢູ່ໃນຕົວຂອງ
ພວກເຮົາ. 
 

1. ໃນເວລາທ່ີພຣະວິນຍານບໍຣສຸິດສະເດັດມາ: (ກິຈການ 2:1-2) 
ພຣະຄັມພີຂຽນໄວ້ວ່າ ເມ່ືອເຖິງວັນເພັນເຕຄອສພວກເຂົາທັງໝົດກໍມາລວມກັນຢູ່ທີ່ດຽວກັນ (ໝາຍຄວາມວ່າ
ພວກຄົນທີ່ເຊ່ືອທັງຫລາຍ) ກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນວັນນ້ັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນທີ່ມາຈາກທຸກມຸມໂລກ. ພວກເຂົາ
ໄດ້ນຳເຄ່ືອງຂອງຖວາຍແລະເຄ່ືອງຕ່າງໆທີຈ່ະມອບໃຫ້ແກ່ພຣະວິຫານ ເພ່ືອຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ. ເວລາ
ທີ່ພຣະວິນຍານຈະສະເດັດມານ້ັນ  ຊ່າງເປັນເວລາທີດີ່ຢ່າງແທຈິ້ງ   ອາດຈະເປັນວັນເກັບກ່ຽວຢ່າງຍ່ິງກໍອາດ
ເປັນໄດ້,   ເພາະວ່າມີບັນດາຜູ້ທີ່ຍອມຮັບຖ້ອຍຄຳຂອງເປໂຕ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ ໃນວັນນ້ັນມີສາມ
ພັນຄົນທີເ່ຂ້ົາຮ່ວມເປັນສາວົກ. (ກິຈການ 2:41) 
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ໃນທກຸວັນນ້ີ ວັນເປັນເຕຄອສໄດ້ກາຍມາເປັນການສເລີມສລອງຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈ້ົາ.  ໃນວັນ
ແລກ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດສະເດັດມາເພ່ືອເພ້ີມພລັງອຳນາດໃກ້ແກ່ຜູ້ທີເ່ຊ່ືອທັງຫລາຍເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ້
ອອກໄປປ່າວປະກາດ   ດ່ັງນ້ັນພວກທີ່ເຊ່ືອທຳອິດຈ່ຶງເປັນພວກທີມີ່ພາກສ່ວນໃນຄຣິສຕະຈັກ   ແລະເປັນຕົວ
ຢ່າງທີ່ດີໃນການເກັບກ່ຽວ. 
 
ວັນເພັນເຕຄອສໄດ້ສ່ົງຄ່ຽນມາຫາ ກິຈການບົດທີ 2, ບັນດາພວກສາວົກໄດ້ມາລວມກັນເຕ້ົາໂຮມໃນສະຖານ
ທີ່ແຫ່ງດຽວກັນ ແລະໃນທັນໃດນ້ັນກໍມີສຽງຟ້າຮອ້ງມາຈາກສວັນ ເໝືອນສຽງພະຍຸກ້າ. ພວກເຂົາທັງຫລາຍກໍ
ພາກັນນ່ັງລົງອະທິຖານແລະນະມັສການພຣະເຈ້ົາ. 
 

2. ການປາກົດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣສຸິດຢ່າງຈະແຈ້ງ: (ກິຈການ 2:2-8) 
ຍັງມີສ່ິງໃດອີກແດ່ບໍ ທີ່ຍັງຈະຈະແຈ້ງໄປຍ່ິງກວ່າທ່ານຢູ່ໃນເຫດການນ້ັນ. ພຣະອົງສະເດັດລົງມາດ້ວຍຣິດອຳ
ນາດໃນຖ້າມກາງພວກເຮົາ   ເພ່ືອຈະສະຖິດຢູ່ນຳຜູ້ທີີ່ມີຄວາມເຊ່ືອທັງຫລາຍ  ແລະເພ່ືອຈະໃຫ້ພລັງອຳນາດ
ແກ່ພວກເຂົາໃນການອອກໄປເປັນພະຍານເພ່ືອພຣະເຢຊູ.    ການເຄ່ືອນໄຫວແມ່ນຈຸດສຳຄັນຢ່າງນ່ຶງ  ແມ່ນ
ການສັນຍານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.     ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກພວກເຮົາແມ່ນພຣະເຈ້ົາແຫ່ງການເຄ່ືອນທີ່. 
ດຣ. ຣອຍ ຟິສ ຊ່ຶງເປັນອາຈານສອນຢູ່ໂຮງຮຽນ Southwestern Baptist Theological Seminary  ຂະ
ແໜງ  Evangelism  ທ່ານກ່າວວ່າ   ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວຮູບພາບຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນຕອນນ້ີ   ແມ່ນ
ການເຄ່ືອນໄຫວ. ພຣະວິນຍານແມ່ນການເຄ່ືອນໄຫວເໜັງຕີງໄປມາ.   ພວກເຮົາຈະມາເບ່ິງຕອນທີ່ພຣະວິນ
ຍານສະເດັດມາ: 
 

ສຽງພະຍຸ:   ພະຍຸແມ່ນສຽງລົມພັດແຮງ (ກິຈການ 2:2) ສຽງດັງຂອງພະຍຸແມ່ນໄວແລະດັງໄປທົ່ວທັງບ້ານ

ເຮືອນ. ພາສາເຮັບເຣີ ແລະພາສາກຣີກ ຄຳວ່າ ຫາຍໃຈຫລືວ່າລົມ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ. ຫາຍໃຈແມ່ນກ່ຽວກັບຊີ
ວິດ ທີກ່່າວໄວ້ໃນພຣະຄັມພີເດີມ ປະຖົມມະການ 2:7. ເວລາພຣະເຈ້ົາສ້າງມະນຸດ ພຣະອົງໄດ້ເປ່ົາລົມຫາຍ
ໃຈເຂ້ົາທາງດັງຂອງມະນຸດ ແລ້ວເຂົາກໍມີຊີວິດ. 
 
ໃນກິຈການບົດທີ 2 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນຳເອົາການຫາຍໃຈແລະຊີວິດມາໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ດ່ັງ
ນ້ັນພວກເຂົາຈ່ຶງມີຊີວິດອີກໃໝ່.  ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຂ້ົາມາໃນຄຣິສຕະຈັກແລະໄດ້ມອບພລັງອຳນາດໃຫ້
ແກ່ຜູ້ນຳຄຣິສຕະຈັກ. ການທຳໜ້າທີ່ນ້ີ ແມ່ນເປັນເສ້ັນຂນານກັນໄປ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາມາ
ໃນພຣະເຢຊູໃນເວລາທີ່ພຣະອົງຊົງຮັບບັບຕິສະມາ.  ນ້ີຄືການເຕີມພລັງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອທັງຫລາຍທີຈ່ະອອກ
ໄປປະກາດ (ເປັນພະຍານຝ່າຍພຣະເຢຊູ) ມັດທາຍ 3:13-17. 
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ໄຟ:   ກິຈການ 2:3  ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນໄຟ ຮູບຮ່າງເໝືອນກັບລ້ີນ ນ້ີອາດຈະໝາຍເຖິງລ້ີນຕົວຈິງໃນບຸກຄົນ. 

ຈະເຫັນໄດ້ໃນເມ່ືອພວກເຮົາເບ່ິງໄຟ ມັນຈະມີການເຄ່ືອນໄຫວ ເໜັງຕີງ ລຸກຂ້ຶນເປັນຮູບຂອງລ້ີນ. ໄຟທີ່ເປັນ
ຮູບເໝືອນດ່ັງລ້ີນນ້ີ ໄດ້ປາກົດແກ່ພວກສາວົກ ແລະກໍໄດ້ແຜ່ກະຈາຍອອກໄປທົ່ວທຸກຄົນ. ຢ່າລືມວ່າໄຟນ້ີລົງ
ມາຈາກສວັນ. 
 
ໃນລູກາ 3:16,  ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕໄດ້ຕອບຄຳຖາມທີ່ປະຊາຊົນຍັງສົງສັຍຢູ່.   ເຮົາໃຫ້ທ່ານຮັບບັບຕິສະມາ
ດ້ວຍນ້ຳ    ແຕ່ຜູ້ນ່ຶງຊ່ຶງຊົງເປັນຜູ້ມີຣິດອຳນາດຍ່ິງກວ່າເຮົາຈະສະເດັດມາໃຫ້ທ່ານຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍພຣະ 

ວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະດ້ວຍໄຟ. ກິຈການ 2:3 ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດສະເດັດມາພ້ອມກັບແປວໄຟຮູບສັນຖານ
ເໝືອນລ້ີນ,   ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວ   ເຫລ່ົາສາວົກຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍພຣະວິນຍານແລະດ້ວຍ
ໄຟພ້ອມກັນທຸກຄົນ ແລະແລ້ວພວກເຂົາກໍເວົ້າພາສາຕ່າງໆຕາມທີ່ພວກເຂົາເວົ້າໄດ້. (ກິຈການ 2:4) 
 
ຍັງມີພວກຍິວທີເ່ຊ່ືອຖືໃນພຣະເຈ້ົາ ຈາກທຸກທົ່ວໃຕ້ຟ້າທີ່ມາພັກຢູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ ກໍໄດ້ຍິນສຽງນ້ັນແລະກໍພາ
ກັນງຸນງົງ ສົງສັຍ ເພາະໄດ້ຍິນສຽງຂອງເຂົາເວົ້າພາສາຂອງຕົນເອງ. (ກິຈການ 2:5-11) 
 
ຊີວິດແລະການເຄ່ືອນໄຫວໄປມາ ແມ່ນໜ້າທີ່ ທີຍ່ິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະວິນຍານ.   ຖ້າໃຜຜູ້ນ່ຶງ ຫາກຮູ້ສຶກວ່າຕົນ
ເອງໄດ້ຖືກສັມຜັດໂດຍພຣະວິນຍານແລ້ວກໍຄວນຈະຕ້ອງມີຊີວິດແລະມີການເຄ່ືອນໄຫວເໝືອນລົມແລະໄຟ.             
   

3. ຄວາມໝາຍຂອງການເຄ່ືອນໄຫວຂອງພຣະວິນຍານ: (ກິຈການ 2:12-16, 22-24,35-
41) 
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເປັນຂອງແທແ້ລະກໍເປັນຂອງຈິງ,  ທີ່ປາກົດຢູ່ໃນວັນເພັນເຕຄອສນ້ັນເປັນສ່ິງທີເ່ຮັດໃຫ້
ຕ່າງຊາດທັງຫລາຍອັສຈັນໃຈ  ພວກເຂົາຖາມກັນວ່າ ແມ່ນຫຍັງກັນນ້ີ  ພວກເຮົາບ່ໍເຄີຍເຫັນຈັກເທື່ອ ແລະກໍ 
ໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ?(ກິຈການ 2:12)  ແຕ່ປານນ້ັນກໍຍັງມີຄົນເຍາະເຍ້ີຍ  ພວກນ້ັນເຂົາກິນເຫລ້ົາຫລາຍ
ໂພດ ພວກເຂົາເມົາເຫລ້ົາ.... 
 
ເມ່ືອໄດ້ຟັງຢ່າງນ້ີແລ້ວ, ເປໂຕກໍລຸກຂ້ຶນກັບສາວົກສິບເອັດຄົນ ແລະກ່າວດ້ວຍສຽງອັນດັງ. ນ້ີຄືຄຳເທສນາຄ້ັງ
ທຳອິດຂອງເພ່ິນກ່ຽວກັບການເຄ່ືອນໄຫວ. ເພ່ິນໄດ້ເຕືອນພ່ີນ້ອງຊາວຢິວແລະພ່ີນ້ອງທັງປວງວ່າ  ຂ້າພະເຈ້ົາ 

ຂໍຊ້ີແຈງ ແລະຈ່ົງຕ້ັງໃຈຟັງ. ຄົນພວກນ້ີບ່ໍໄດ້ເມົາເຫລ້ົາ ດ່ັງທີທ່່ານເຫັນ  (ເວລານ້ີ ເປັນເວລາ 9 ໂມງເຊ້ົາເທົ່າ
ນ້ັນ) ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍເພ່ືອໃຫ້ເປັນໄປຕາມທີ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໂຢເອນໄດ້ກ່າວໄວ້. (ກິຈການ 2:16) 
 
ການປ່າວປະກາດຂອງເປໂຕຍັງສືບຕ່ໍໄປໃນກິຈການ  2:22-24.      ພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດມາຈາກພຣະເຈ້ົາ 
ການອັສຈັນຕ່າງໆພຣະເຈ້ົາຊົງສຳແດງຜ່ານພຣະເຢຊູ   ເພ່ືອເປັນພະຍານແກ່ຄວາມຈິງ.    ພຣະເຢຊູຊົງສ້ິນ 
ພຣະຊົນດ້ວຍຄວາມພໍໃຈ ໃນການກະທຳຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາ. ຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອໄດ້ຕອກຄຶງພຣະອົງ 
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ຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ,  ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງເປັນຄືນມາໃນວັນຖ້ວນສາມ.   ພຣະເຢຊູຊົງເອົາຊະນະຄວາມຕາຍ 
ໄດ້,  ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະອົງກໍຈະເປັນເຊ່ັນນ້ັນເໝືອນກັນ. 
 
ເປໂຕສລຸບຄຳເທສນາດ້ວຍ ກິຈການ 2:32-35.  ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຂ້ຶນມາຈາກຕາຍ ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດແລະຜູ້ທີ່
ຂ້າພຣະອົງກໍເຫັນເຫດການນ້ີດ້ວຍ. ພຣະເຢຊູຍັງມີຊີວິດຢູ່. ພຣະອົງສະຖິດຢູ່ກ້ຳຂວາຂອງພຣະບິດາ.  ພຣະ
ເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ    ຖ້າຜູ້ໃດປະຕິເສດພຣະເຢຊູກໍຄືປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາ.   ຖ້າຜູ້ໃດມີພຣະເຢຊູຜູ້ນ້ັນກໍມີ  
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.  ເປໂຕໜູນໃຈແລະວິງວອນພວກເຂົາອີກຫລາຍຄຳວ່າ ຈ່ົງຮັກສາຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ພ້ົນ
ຈາກຄົນໃນຍຸກທີເ່ສ່ືອມຊາມນ້ີເຖີດ. (ກິຈການ 2:41)       
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ ພຣະອົງຈະເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ   ແລະແນະນຳພວກເຂົາວ່າ  ຈ່ົງລໍ 
ຖ້າຢູ່ທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ  ຈົນກວ່າພຣະບິດາຈະສ່ົງຂອງພຣະຣາຊທານ ຄືພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດມາໃຫ້.  ມີວັນ 
ນ່ຶງໃນວັນເພັນເຕຄອສ   ກໍມີສຽງຟ້າຮ້ອງແລະສຽງລົມພະຍຸດັງມາຈາກຟ້າສວັນ.    ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດສຳ
ແດງເປັນຮູບໄຟເໝືອນລ້ີນ ລົງມາສູ່ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອທຸກຄົນ ແລ້ວພວກເຂົາກໍໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານທຸກຄົນ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ບັນດາເຫລ່ົາສາວົກໄດ້ຮັບເອົາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຢ່າງໃດໃນວັນເພັນເຕຄອສ 
2. ຈະອະທບິາຍການເຄ່ືອນໄຫວຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຢ່າງໃດ? 
3. ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເປັນເໝືອນລົມໃນຊີວິດຂອງເຮົາຄືຢ່າງໃດ? 
4. ມີສ່ິງໃດທີ່ໄຟແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຄວນຈະໄໝ້ອອກຈາກຊີວິດຂອງທ່ານ? 
5. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງປະທານພາສາຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ? ເພ່ືອຮຽນ? ເພ່ືອສົນທະ

ນາກັນ? ເພ່ືອອະທຖິານ?...... 
6. ທ່ານຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງເຄ່ືອນໄຫວຢູ່ໃນຕົວທ່ານທຸກໆວັນ? 

 
         ບພ 
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ບົດຮຽນທີ 3 
ການຮັກສາໂຣກແລະການສຳນຶກຜິດບາບ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກິຈການ 3:1-20 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ກິຈການ ບົດທີ 3 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ນ້ີຄືຣິດອຳນາດ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:    ພວກເຮົາຈະມີປະສົບການ ແລະນຳສເນີພລັງອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ 

ຢ່າງໃດ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໃນການສຳແດງພລັງອຳນາດໃນພຣະ

ນາມຂອງພຣະເຢຊູ ແລະໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອ. 
 

ຄຳນຳ 
ຫລາຍຄົນມີບັນຫາເຣ່ືອງສຸຂພາບຮ່າງກາຍ ມັນເຮັັັັັັັດໃຫ້ພວກເຮົາດີ້ນລົນຕ່ໍສູ້ເປັນປະຈຳທກຸວັນ.   ຄອບຄົວ
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງໄດ້ໄປທີ່ບ່ອນຫັດກາຍບໍຣິຫານ,  ມີເພ່ືອນເປັນຝູງ, ຄົນນ່ຶງເປັນອຳມະພາດ ຕາຍແຕ່ຄ່າ
ແອວລົງໄປຫາຕີນ, ແປກປລາດຫລາຍສຳຫລັບຂ້າພະເຈ້ົາ. ລາວຂັບຣົດເອງໄປບ່ອນຫັດກາຍທຸກວັນ  ລາວ
ພະຍາຍາມຊ່ວຍຕົວເອງໃນການຂ້ຶນແລະລົງ ໂດຍມີລະບົບໄຟຟ້າຊ່ວຍ.  ລາວພະຍາຍາມເອົາຊະນະການ
ເປັນອຳມະພາດເຄິ່ງນ່ຶງຂອງລາວ. ລາວດີໃຈຫລາຍທີ່ເຫັນຫລາຍຄົນ, ໃນເມ່ືອມີຫລາຍຄົນເຂ້ົາມາທັກທາຍ
ລາວ 
 
ໃນບົດຮຽນວັນນ້ີ, ພວກເຮົາຈະພາກັນມາເບ່ິງຊາຍຄົນນ່ຶງ, ລາວເປັນຄົນເສັຽອົງຄະ, ລາວບ່ໍໄດ້ມີການເຄ່ີືອນ
ໄຫວອັນໃດກ່ຽວກັບສັງຄົມມາເປັນເວລາສ່ີສິບປີ. ລາວບ່ໍສາມາດຈະປະກອບສ່ວນກັບສັງຄົມໄດ້. ໃນວັນນ່ຶງ 
ລາວໄດ້ພົບຄົນທີຕິ່ດຕາມພຣະເຢຊູ, ແລ້ວຊີວິດຂອງລາວກໍຖືກປ່ຽນແປງ. 
 

1. ຖືກວາງໄວ້ທ່ີໜ້າປະຕູງາມ: (ກິຈການ 3:1-2)                                              
ຮີດຄອງປະເພນີ ໃນເວລານ້ັນ, ການປະກັນພັຍສັງຄົມຫລືເງິນຊ່ວຍເຫລືອຈາກການເປັນຄົນພິການແມ່ນບ່ໍມີ. 
ຄົນທີ່ບ່ໍສາມາດທຳງານແມ່ນຕ້ອງອີງຄອບຄົວຢ່າງດຽວ ຫລືຕ້ອງໄປເປັນຄົນຂໍທານ. ວັນນ່ຶງເປໂຕແລະໂຢຮັນ
ໄດ້ໄປທີ່ວິຫານແຫ່ງນ້ັນເພ່ືອຈະອ້ອນວອນອະທຖິານ. ພວກເພ່ິນໄດ້ພົບຊາຍຄົນນ່ຶງ ຊ່ຶງເປັນຄົນພິການ (ຄົນ
ລ່ອຍ) ຕ້ັງແຕ່ມ້ືເກີດ. ລາວນ່ັງຢູ່ຂ້າງນອກຂອງປະຕູງາມນ້ັນ ຊ່ຶງເປັນບ່ອນທີ່ລາວເຄີຍນ່ັງແລະຂໍທານຢູ່ທີ່ນ້ັນ.   
ລາວຂໍເງິນຈາກຄົນທີ່ມາວຫິານ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນມັກທີຈ່ະມີຈິດໃຈທີ່ເພ່ືອແຜ່. 
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ເມ່ືອສັງຄົມຫາກຈັດແຈງດ່ັງນ້ີ ຊ່ຶງເປັນໂອກາດດີໃຫ້ແກ່ເປໂຕແລະໂຢຮັນ ທີ່ຈະໄດ້ສຳແດງຣິດອຳນາດຂອງ 

ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ທີ່ມີຊີວິດ, ຜູ້ທີ່ເຄ່ືອນໄຫວໄປມາໃນຜູ້ຕິດຕາມແລະພວກສາວົກ. ການອັສຈັນກໍແມ່ນອີກວິ
ທີນ່ຶງທີ່ປະກອບກັບການເທສນາສິດສອນ.    ເມ່ືອຊາຍຄົນນ້ັນເຫັນເປໂຕແລະໂຢຮັນ   ຈະເຂ້ົາໄປໃນວິຫານ
ລາວກໍຂໍເງິນ. ເປໂຕກັບໂຢຮັນ ກໍຢືນຈ້ຶງເບ່ິງລາວ ແລະແລ້ວເປໂຕກໍກ່າວຂ້ຶນວ່າ ຈ່ົງເບ່ິງເຮົາໃຫ້ຄັກໆ.  ຊາຍ
ຄົນນ້ັນກໍຫວັງຈະໄດ້ສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງຈາກພວກເພ່ິນ. ແລ້ວເປໂຕກໍກ່າວຂ້ຶນວ່າ ເງິນທອງເຮົາບ່ໍມີ ແຕ່ສ່ິງທີ່ເຮົາມີ 
ເຮົາຈະໃຫ້ທາ່ນ "ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູໄທນາຊາເຣັດ ຈ່ົງຍ່າງໄປ."  
 
ເປໂຕຈັບມືຂວາຂອງລາວ   ເພ່ືອຊ່ວຍລາວໃຫ້ລຸກຂ້ຶນໃດ້ ທັນໃດນ້ັນຕີນ ແລະຂ້ໍຕີນ   ແລະຂາກະດູກກໍແຂງ
ແຮງຂ້ຶນ. ລາວດີໃຈຫລາຍຈ່ຶງກະໂດດລຸກຂ້ຶນຢືນ ແລະກໍເລ້ີມຕ້ົນຍ່າງໄດ້.    ການອັສຈັນນ້ີແມ່ນສາວົກຂອງ   
ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຜູ້ສຳແດງ ແຕ່ໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທີສ່ະຖິດຢູ່ນຳພວກເພ່ິນ. ດ້ວຍຄວາມດີໃຈຫຼາຍ 

ການຍ່າງຂອງລາວກໍບ່ໍຄືໝູ ່ຍ່າງໄປແດ່ເຕ້ັນໄປນຳແດ່ ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໄປນຳ.    ຄົນທັງຫລາຍຈ່ຶງເບິ່ງລາວ
ແລ້ວກໍຈ່ືໄດ້ວ່າແມ່ນຊາຍຄົນດຽວກັນທີ່ນ່ັງຂໍທານຢູ່ໜ້າປະຕູ.  ເຂົາເຈ້ົາກໍປລາດໃຈ ແລະອັສຈັນໃຈໃນສ່ິງທີ່
ເກີດຂ້ຶນແກ່ຊາຍຄົນນ້ີ. (ກິຈການ 3:1-11)  
 
ການປ່ິນປົວນ້ີແມ່ນເກີດມາຈາກຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູທີຢູ່່ໃນຕົວຂອງຜູ້ທີເ່ຊ່ືອ.  ໂດຍຜ່ານເປໂຕ ພຣະ 

ເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນລ່ອຍຄົນນ້ີຫາຍດີ. 
 

2. ລຸກຂ້ຶນໃໝ່, ໄດ້ຊີວິດອັນງົດງາມ: (ກິຈການ 3:3-10)  
ທວນຄືນເຣ່ືອງລາວອີກເທື່ອນ່ຶງ, ເປໂຕແລະໂຢຮັນກຳລັງຈະຍ່າງເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານ, ພໍແຕ່ຊາຍຄົນນ້ັນ
ຫລຽວເຫັນກໍຈ້ອງເບ່ິງທັນທຫີວັງວ່າຈະໄດ້ເງິນ. ເປໂຕຈ່ິງກ່າວກັບລາວວ່າຈ່ົງເບ່ິງເຮົາເຖີດ ດ່ັງນ້ັນລາວຈ່ຶງຕ້ັງ
ໃຈເບ່ິງຄັກໆ ຫວັງຈະໄດ້ອັນໃດອັນນ່ຶງ.   ເປໂຕຈ່ຶງກ່າວອີກວ່າ ເງິນຫລືທອງເຮົາບ່ໍມີ ແຕ່ສ່ິງທີ່ເຮົາມີ ເຮົາໃຫ້
ທ່ານ "ໃນນາມພຣະເຢຊູໄທນາຊາເຣັດ ຈ່ົງຍ່າງໄປ." (ກິຈການ 3:6) 
 
ພຣະເຢຊູຊົງຮູວ້່າສ່ິງໃດທີເ່ຮົາຈຳເປັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດ, ບາງທີ ພວກເຮົາອາດຄິດວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໃຫ້ຕາມຄຳຂໍ
ຂອງພວກເຮົາ. ຊາຍຄົນນ້ີຕ້ອງການເງິນ ເພາະຈະໄດ້ນຳໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. ແຕ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ
ຊົງຮູດີ້ວ່າລາວຕ້ອງການຫຍັງແທ້. ລາວຕ້ອງການຊີວິດໃໝ່, ຕ້ອງການຊີວິດຖ້າມກາງສັງຄົມ, ຕ້ອງການມີຊີ
ວິດທີ່ມີພຣະເຈ້ົາ. 
 
ເປໂຕມີພຣະເຢຊູ ດ່ັງນ້ັນທ່ານຈ່ຶງໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ຄົນລ່ອຍ, ພຣະເຢຊູຈ່ຶງໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງລາວ.  ຄຳທີ່
ກ່າວວ່າ "ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ ຈ່ົງຢ່າງໄປ"  ຄໍານ້ີບ່ໍແມ່ນປໂຍກ ແຕ່ເປັນຄຳສ່ັງ.   ຊ່າງເປັນຂອງຂວັນອັນ 

ປະເສີດທີ່ຊາຍຄົນນ້ັນໄດ້ຮັບ, ຄືທັ້ງຊີວິດແຕ່ເກີດມາລາວບ່ໍເຄີຍຍ່າງແມ່ນແຕ່ກ້າວດຽວ.  ນ້ີເປັນຄຳພະຍານ  
ທີ່ແຂງແຮງໃນການປ່ິນປົວໂຣກຮ້າຍ. ທຸກຄົນທີຢູ່່ໃນຂົງເຂດນ້ັນ, ເມ່ືອລາວຍ່າງເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານ ຄົນ
ທັງຫລາຍກໍຮູ້ວ່າລາວເປັນຄົນລ່ອຍ.  ລາວຍ່າງບ່ໍໄດ້ເປັນເວລາສ່ີສິບປີແລ້ວ. 
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ເຫດການເປັນດ່ັງນ້ີ, ເມ່ືອເປໂຕຍ່ືນມືໄປຈັບມືຂວາຂອງລາວແລ້ວກໍດຶງຂ້ຶນ ຂໍ້ຕີນ ຂໍ້ມືກໍຮູສຶ້ກມີແຮງຂ້ຶນ.  ທັງ
ຍ່າງທັງເຕ້ັນທັງດີໃຈເຂ້ົາໄປໃນເດ່ີນພຣະວິຫານພ້ອມກັບເປໂຕແລະໂຢຮັນ.  
 

3. ເປັນພະຍານຂອງຊີວິດໃໝ່: (ກິຈການ 3:11-16)  

ຄົນທີມີ່ຊີວິດໃໝ່ນ້ັນໄດ້ເກາະຫ້ອຍຢູູ່ກັບພວກສາວົກ ຜູ້ທີ່ແນະນຳລາວໃຫ້ຮູຈັ້ກກັບພລັງອຳນາດຂອງພຣະເຢ
ຊູ. ລາວຢາກຢູ່ໃກ້ຄົນທີເ່ປັນຫ່ວງ ແລະຄົນທີຮ່ັກລາວຫລາຍ. ຄົນທັງຫລາຍກໍແລ່ນມາເບ່ິງລາວທີ່ລະບຽງໂຊ
ໂລໂມນ.   ເປໂຕເຫັນດ່ັງນ້ັນ ກໍກ່າວຂ້ຶນວ່າ ພ່ີນ້ອງອິສຣາເອນເອີຍ ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງປລາດໃຈໃນເຣ່ືອງນ້ີ? 
ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຈ້ອງຕາໃສ່ເຮົາເໝືອນກັບວ່າເຮົາເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ຄົນນ້ີຍ່າງໄດ້? ແທຈິ້ງແລ້ວແມ່ນພຣະເຈ້ົາຂອງ
ອັບຣາຮາມ ອີຊາກ ແລະຢາໂຄບພຣະເຈ້ົາຂອງບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາ ເປັນຜູ້ປະທານພຣະສະງ່າຣາສີ
ໃຫ້ແກ່ພຣະເຢຊູ ຜູ້ທີທ່່ານທັງຫລາຍມອບໄວ້ໃຫ້ປະຫານ ແລະປະຕິເສດພຣະອົງ. (ກິຈການ 3:12-13) 
 
ເປໂຕອະທບິາຍຕ່ໍໄປວ່າ ຊາຍຄົນນ້ີ ທີພ່ວກທ່ານເຫັນແລະຮູຈັ້ກ  ລາວມີແຮງຂ້ຶນ ໂດຍພຣະນາມຂອງພຣະ
ເຢຊູ ແລະຄວາມເຊ່ືອທີ່ມາທາງພຣະອົງ. (ກິຈການ 3:16) ຄົນລ່ອຍຄົນນ້ັນໄດ້ຫາຍເປັນປົກຕິ ດ່ັງທີທ່່ານທັງ
ຫລາຍໄດ້ເຫັນ. ຖ້າພວກເຮົາຫາກມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ  ພລັງອຳນາດຂອງ
ພຣະອົງ  ແລະເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຍັງຊົງມີຊີວິດຢູ່,  ຊີວິດເຮົາກໍມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ ກາຍມາເປັນລູກຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຜູ້ຊົງເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ ແລະຊົງມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.  
 

4. ຈົ່ງສຳນຶກຜິດແລະຈົ່ງກັບມາ:  (ກິຈການ 3:17-20) 

ເປໂຕໄດ້ສລຸບການອະທບິາຍດ້ວນຄຳຮຽກຮ້ອງວ່າ ທີ່ພ່ີນ້ອງເຮັດໄປ ເພາະພວກທ່ານບ່ໍຮູ້ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງ
ປ່ອຍໃຫ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເກີດຂ້ຶນ  ເພ່ືອຈະໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມຈິງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວລ່້ວງໜ້າ  ໂດຍຜ່ານທາງຜູ້ປະ 
ກາດພຣະທັມ. ຈ່ົງສຳນຶກສາ ແລ້ວກັມມາຫາພຣະເຈ້ົາພຣະເຢຊູ ແລ້ວຄວາມບາບຂອງທ່ານ ກໍຈະຖືກຊຳຮະ
ລ້າງ ແລ້ວທ່ານກໍຈະໄດ້ຊີວິດໃໝ໋ຈາກພຣະເຈ້ົາ.         
            

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
ຖ້າເຮົາຫາກເປັນເໝອືນຄົນລ່ອຍ ທີ່ບ່ໍສາມາດຍ່າງເຂ້ົາໄປໃນວິຫານ ເພ່ືອນະມັສການພຣະເຈ້ົາ ຄວາມບາບ
ໄດ້ກີດກ້ັນເຮົາໃຫ້ຫ່າງຈາກພຣະເຈ້ົາ. ແຕ່ໃນພຣະເຢຊູ ພຣະອົງໄດ້ຮຽກເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາ ພຣະອົງເຊ້ືອເຊີນ
ເອົາພວກເຮົາເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງ ແລ້ວພຣະອົງຈະຊົງລ້າງບາບໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ,  ປ່ິນປົວພະຍາດ, ໂຣກພັຍ
ໄຂ້ເຈັບ, ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດໃໝ່ທີ່ສົດສວຍງົດງາມ. ພຣະອົງຈະຍົກລະດັບຊີວິດໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ 
ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກກັບຄືນມາ. 
 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງນຳໄມ້ກາງແຂນລົງມາເພ່ືອຊ່ວຍຄົນທີ່ຕ້ອງການພຣະອົງ.   ມີຫລາຍເສ້ັນທາງທີມ່ະນຸດຕ້ອງ
ການການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະອົງ ແຕ່ພວກເຂົາຊອກຜິດທາງ. ມະນຸດມັກຟັງສຽງອ່ືນໆຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນສຽງຂອງ
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ພຣະເຈ້ົາ, ເໝືອນດ່ັງຄົນລ່ອຍ ລາວຕ້ອງການເງິນແລະທອງເພ່ືອໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.  ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສ່ິງ 
ທີ່ລາວຕ້ອງການຢ່າງແທຈິ້ງຄືຊີວິດ. ຊີວິດທີ່ຖືກປ່ຽນແປງ ຊີວິດທີງົ່ດງາມ 
 
ໃນແຕ່ລະວັນ ທ່ານໄດ້ທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາບ່ໍ ວ່າໃຫ້ພົບຄົນທີ່ຕ້ອງການພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ແນະນຳໃຫ້
ເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາມາພົບກັບຊີວິດທີ່ງົດງາມ.   
  

ຄຳຖາມ: 
       

1. ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ, ຫລືວ່າຢູ່ໃນການສຶກສາພຣະຄັມພີເປັນກຸ່ມ ທ່ານຍັງເຫັນຜູ້
ໃດໂດດດ່ຽວຢູ່ບ່ໍ? ທ່ານກ້າຈະຊັກຊວນເຂ້ົາມາຮ່ວມກຸ່ມກັບພວກເຮົາແດ່ບ່ໍ? 

2. ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງທີ່ກີດກ້ັນບ່ໍໃຫ້ພວກເຂົາເຂ້ົາມາ? ແມ່ນຫຍັງຄືໂອກາດດີທີເ່ຮົາຈະໄດ້ຊັກຊວນ
ພວກເຂົາ? 

3. ເພ່ືອນພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານ ເຂົາຫັນໄປເພ່ິງອັນໃດໃນຊີວິດ? ຄຣິສຕຽນ? ການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ
ບ່ໍ? ວັດວາສາສນາບ່ໍ? …… 

4. ທ່ານເຄີຍເດີນຜ່ານລາງຄົນບ່ໍ ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄປໂບດ? ທ່ານເຄີຍຊັກຊວນເຂົາບ່ໍ? ທ່ານເຄີຍ
ອະທຖິານເພ່ືອພວກເຂົາບ່ໍ? ທ່ານເຄີຍໄດ້ນຳຄົນມາໂບດຈັກເທື່ອບ່ໍ?  

5. ຜູ້ຮ່ວມງານນຳທ່ານເດ ເຂົາເຄີຍອອກໄປຂ້າງນອກນ່ັງຢູ່ຄົນດຽວບ່ໍ? ທ່ານຈະໄປໂອ້ລົມນຳເຂົາ
ວ່າຢ່າງໃດ? 

6. ມີຜູ້ໃດບ່ໍ, ທີຢູ່່ໃນຫ້ອງຂອງພວກເຮົາ ຕ້ອງການຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ເຂົາໄດ້ເຂ້ົາມາຫາພຣະເຢຊູ? 
7. ທ່ານເຄີຍໄດ້ອອກໄປຊ່ວຍເຫລືອຄົນອ່ືນແດ່ບ່ໍ? ໄປຊ່ອຍເປັນເວລາອັນສ້ັນ? ເປັນເວລາອັນ

ຍາວ? ທ່ານເຄີຍໄດ້ຊ່ວຍອະທິບາຍເຣ່ືອງພຣະເຢຊູໃຫ້ເຂົາເຂ້ົາໃຈບ່ໍ?  
 
        ບພ 
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ບົດຮຽນທີ 4 
ກ້າຫານເປັນພະຍານ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ກິຈການ 4:5-31 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ກິຈການ 4 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:      ໂຢຮັນ ກັບເປໂຕ ໄດ້ສະແດງພລັງຂອງຂ່າວປະເສີດຕ່ໍສານຊ້ັນສູງ 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:     ເມ່ືອໂອກາດອຳນວຍ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະສະແດງອຳນາດຂອງຂ່າວປະເສີດຕ່ໍ 

                                              ຄົນອ່ືນໄດ້ບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຕັດສິນໃຈອັນແນ່ນອນວ່າວິທໃີດທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈະສະແດງອຳນາດ  

                                              ຂອງຂ່າວປະເສີດຕ່ໍຄົນອ່ືນແນວໃດ? 
 

ຄຳນຳ 
     ອົງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ປະທານສະຕິປັນຍາໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມກ້າຫານເປັນພະຍານ
ໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນທຸກສະພາບການ.  ພວກເຮົາສົມຄວນຈະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຫລາຍກວ່າການຈຽມໃຈມະນຸດ. 
       ບ່ໍນານມານ້ີມີຫລາຍຄົນຢາກເປັນພະຍານຕາມບ່ອນສາທາຣະນະ     ແຕ່ມີບາງຄົນກໍຫ້າມບ່ໍໃຫ້ມີການ 

ອ້ອນວອນ, ບອກໃຫ້ເອົາໄມ້ກາງແຂນ, ແລະພຣະບັນຍັດ 10 ປະການອອກຈາກບ່ອນຊຸມນຸມ. 
     ເຄີຍມີຄົນບອກທ່ານບ່ໍໃຫ້ເວົ້າເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ?  ໃນເມ່ືອມີຄົນບອກທ່ານໃຫ້ເຊົາເວົ້າເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຕ່ໍ
ຄົນອ່ືນຟັງ ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນທ່ານຈະຖືກຈັບແນ່ນອນ ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ?      ຖ້າວ່າທ່ານຍັງເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ
ທ່ານອາດຈະສູນເສັຽວຽກໄປ ທາ່ນຈະເຮັດແນວໃດ?  ທ່ານຈະກາຍເປັນຄົນມິດຢູ່ ຫລືຈະຍັງສືບຕ່ໍເວົ້າເຣ່ືອງ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູ? 
     ໃນປ້ຶມ ກິຈການ 4:1-4 ພວກຫົວໜ້າສາສນາຢິວບ່ໍດີໃຈທີ່ເປໂຕແລະໂຢຮັນໄດ້ປະກາດເຣ່ືອງທີ່ອົງພຣະ
ເຢຊູໄດ້ປົວຄົນງ່ອຍ  ເພາະຍ້ອນພລັງອຳນາດຂອງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ    ເປັນອຳນາດສາ
ມາດປ່ຽນແປງ.   ພວກຫົວໜ້າສາສນາໄດ້ຈັບເປໂຕ,  ໂຢຮັນ ແລະເອົາໄປໄວ້ໃນຄຸກຄ້າງຄືນ.   ທັງໆທີ່ມີຄົນ 

ຈຳນວນຫລວງຫລາຍປະມານ 5000 ໄດ້ເຊ່ືອເຣ່ືອງເປໂຕແລະໂຢຮັນປະກາດ   ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາເປັນພາກ
ສ່ວນຂອງຄຣິສຕະຈັກທີຫ່າກໍເກີດໃໝ່ (4:4) 
  

1.  ບັນຫາເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ສຳເຣັດໄດ້: (ກິຈການ 4:5-7) 
     ຄວາມສຳເຣັດອາດມາຈາກບັນຫາທີ່ຕ່ໍຕ້ານຢ່າງຮ້າຍແຮງ.  ການທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປົວຄົນພິການດີໃນພຣະ
ນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນເປັນການອັສຈັນ (3:1-10) ຊ່ຶງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກຫົວໜ້າສາສນາ ໂດຍສະເພາະຜູ້
ທີ່ມີສ່ວນໃນການສ້ິນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ.   ເວລານ້ີພວກເຂົາບ່ໍສາມາດປະຕິເສດ ການອັສຈັນໄດ້ເກີດ
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ຂ້ຶນແທ້ແກ່ຄົນພິການ ແຕ່ພວກເຂົາຢາກຕຳໜິການເທສນາວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ ຊ່ຶງເປັນ
ການທ້າທາຍຕ່ໍພວກຫົວປະໂຣຫິດ. 
      ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າ  ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກຫົວໜ້າປະໂຣຫິດຈ່ິງໂກດຮ້າຍທີ່ພວກສາວົກໄດ້ເທສນາເຣ່ືອງ
ການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ?   ເພາະພວກເຂົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຂ້າອົງພຣະເຢຊູ (ໂຢຮັນ 18:19-24), ຄຶດ
ວ່າຖ້າເຮັດຢ່າງນ້ັນຄົນຈະເຊົາຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະເມຊີອາ.    ອານາໄດ້ເປັນຫົວໜ້າປະໂຫຫິດ 
ເວລາອົງພຣະເຢຊູສ້ິນພຣະຊົນ, ຕາມເຫດການໃນປ້ຶມກິຈການ 4 ລູກເຂີຍຂອງລາວ ຜູ້ມີຊ່ືວ່າ ກາຍຟາ ເປັນ
ຫົວໜ້າປະໂຣຫິດ.  ທັງພ່ໍເຖ້ົາກັບລູກເຂີຍ ຊ່ືສຽງຂອງທັງສອງກຳລັງໝົດຄວາມນິຍົມ. 
     ພວກຜູ້ນຳສາສນາໃນສມັຍນ້ັນໄດ້ຖືວ່າພວກຄຣິສະຕຽນເປັນຜູ້ຕ່ໍຕ້ານພວກເຂົາແລະພຣະວິຫານ, ການ
ນະມັສການ,   ແລະພິທີຕ່າງໆ ຊ່ຶງເປັນການທ້າທາຍຕ່ໍສານຊ້ັນສູງ.     ໃນຄະນະສະມາຊິກໃນສານນ້ັນສ່ວນ
ຫລາຍເປັນພວກຊາດູດາຍ ພວກນ້ີບ່ໍເຊ່ືອວ່າມີການຄືນມາຈາກຕາຍ  ໝາຍຄວາມວ່າການເທສນາເຣ່ືອງຄືນ
ພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕ່ໍຕ້ານຫົວໜ້າປະໂຣຫິດແລະສານຊ້ັນສູງ.  ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຂົາຕັດສິນໃຈທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ເຣ່ືອງການຄືນມາຈາກຕາຍຕົກໄປ ພ້ອມການຈະເຣີນໃຫຍ່ຂ້ຶນຂອງຄຣິສະຕຽນໃນຄຣິສຕະຈັກ. 
        ເພ່ືອຈະໃຫ້ເຣ່ືອງນ້ີສຳເຣັດຜົນ   ພວກເຂົາໄດ້ເອົາເປໂຕແລະໂຢຮັນໄປຂ້ຶນສານຊ້ັນສູງ   ແລະສ້ໍຖາມ
ພວກເພ່ິນຫລາຍຢ່າງ ບອກວ່າໃຫ້ຕອບມາວ່າພວກເພ່ິນເອົາອຳນາດຈາກໃສມາປົວຄົນພິການນ້ັນໃຫ້ດີ (4:  
7).  ດ້ວຍນາມຜູ້ໃດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຄົນພິການດີເປັນປົກກະຕິໄດ້? 
 

2.  ການກ້າຫານເປັນພະຍານ: (ກິຈການ 4:7-12)  
     ໃນບົດຮຽນຕອນນ້ີພວກເຮາົໄດ້ເຫັນ ລູກາໃຊ້ວິທີການຮັບໃຊ້ຂອງອົງພຣະເຢຊູ ຄືບອກວ່າພຣະອົງໄດ້ປົວ
ຄົນພິການຈາກຊີວິດຂອງພວກສາວກົ.  ຣິດອຳນາດຂອງການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້
ຄົນງ່ອຍບ່ໍເຄີຍຍ່າງຈັກເທື່ອ ແຕ່ລະວັນພຽງແຕ່ນ່ັງຂໍທານ ບາດນ້ີສາມາດເຕ້ັນໄປມາໄດ້.  ອັຄສາວົກ ເປໂຕ
ມອບສ່ິງທີ່ຕົນມີໃຫ້ຄົນພິການໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູ,   ຊ່ຶງແມ່ນສິດພລັງອຳນາດຈາກອົງພຣະເຢຊູ 
(3:6-7).  ເປໂຕໄດ້ເດ່ມືອອກໃສ່ຄົນພິການຄືໄດ້ຍົກແລະມອບຊີວິດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄົນຂໍທານ.  ໃນທັນໃດນ້ັນ
ຕີນ ແລະແຂ່ງຂາກໍມີແຮງເຮດັໃຫ້ລາວຍ່າງໄປມາໄດ້ສະບາຍ. 
     ການອັສຈັນຍ່າງນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນຜ່ານທາງຊີວິດຂອງອັຄສາວົກເປໂຕແລະໂຢຮັນເພາະພວກເພ່ິນກຳລັງອະ
ທິບາຍເຖິງເຣ່ືອງຄວາມສຳຄັນດ້ານຈິດວິນຍານໂດຍປົວພະຍາດຕ່າງໆ.   ການສະເດັດມາຂອງອົງພຣະວິນ
ຍານເໝືອນລ້ີນ (2:1-12)  ເກີດໃຫ້ມີຄຳຖາມຂ້ຶນວາ່  “ນ້ີມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?” ເໝືອນກັບສະມາຊິກໃນ
ສານຊ້ັນສູງມີຄຳຖາມ ວ່າດ້ວຍຣິດອຳນາດຂອງໃຜການອັສຈັນພວກເປໂຕແລະໂຢຮັນຈ ຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນພິການ
ຍ່າງໄປມາໄດ້.  ເປໂຕຜູ້ເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດຈ່ຶງຖືໂອກາດຢ່າງນ້ີສອນຄື ເປໂຕໄດ້ຢືນຕ່ໍໜ້າ
ຜູ້ລົງໂທດໃຫ້ປະຫານອົງພຣະເຢຊູໂດຍກວ່າວ່າ. “ວັນນ້ີຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຈະໂຈດຖາມພວກຂ້າພະເຈ້ົາທັງ
ສອງເຖິງຄຸນຄວາມດີທີ່ໄດ້ເຮັດແກ່ຄົນພິການຜູ້ນ້ັນວ່າ  ລາວໄດ້ດີເປັນປົກກະຕິໄດ້ຢ່າງໃດ  ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານທັງ
ຫລາຍກັບພົລເມືອງຂອງອິສຣາເອັນຊາບວ່າ   ໂດຍພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດໄທນາຊາເຣັດ ທີ່ທ່ານ
ທັງຫລາຍຕອກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນ ດ້ວຍພຣະອົງນ້ັນແຫລະ ຄົນຜູ້ນ້ີ
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ຈ່ິງດີປົກກະຕິຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າທ່ານທັງຫລາຍ.” (4:9-10).  ເປໂຕຍັງກ່າວເພ້ີມວ່າ, “ໃນຜູ້ອ່ືນຄວາມລອດພ້ົນບ່ໍມີ 
ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີນາມຊ່ືອ່ືນໃດທົ່ວໃຕ້ຟ້າທີ່ຊົງປະທານແກ່ມະນຸດເພ່ືອໃຫ້ເຂົາທງັຫລາຍຕ້ອງລອດພ້ົນ. ” (4:12). 
      ເປໂຕມີຄວາມຢ້ານຍິງຄົນໃຊ້ຕອນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກເຈັບ ແລະຈ່ຶງປະຕິເສດວາ່ຕົນເອງບ່ໍຮູ້ຈັກກັບອົງ   
ພຣະເຢຊູ (ມັດທາຍ 26:69-75).  ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າແມ່ນຫຍັງໄດ້ເຮດັໃຫ້ເປໂຕປ່ຽນຈາກເປັນຄົນຂ້ີຢ້ານກາຍ
ເປັນຄົນກ້າຫານເປັນພະຍານ?  ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ສາວົກຄົນອ່ືນໆສາມາດຢຶນຂ້ຶນຕ່ໍສູ້?  ຄຳຕອບກໍແມ່ນການ
ຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ, ການເອົາຊະນະຕ່ໍຄວາມຕາຍ, ແລະອົງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ. (ໂຢຮັນ 
14:6-19, 23). 
 

3. ສືບຕ່ໍເປັນພະຍານ:(ກິຈການ 4:13-31)   
       ໃນເມ່ືອໄດ້ຍິນຄຳກ່າວຂອງພວກສາວົກ ສະມາຊິກໃນສານຊ້ັນສູງຜູ້ມີການສຶກສາດີໄດ້ພາກັນແປກໃຈ 
ພວກເຂົາຕົກຕະລຶງກັບຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງພວກສາວົກ.  ພວກນັກກົດໝາຍຄົນເກ່ງທີ່ສຸດໃນປະເທດໄດ້ໂຈດ 
ຖາມຫລາຍປະການຕ່ໍເປໂຕແລະໂຢຮນັ,   ແຕ່ເຫັນພວກເພ່ິນທັງສອງຕອບຢ່າງສະບາຍ   ແລະບ່ໍປ່ຽນແປງ.  
ພວກເພ່ິນບ່ໍໄດ້ຕອບແຕ່ເທົ່ານ້ັນ ພວກເພ່ິນຍັງໄດ້ອ້າງເຖິງພຣະຄັມພີເດີມວ່າອົງພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ ແລະຍັງ
ບອກວ່າພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ທຳນວາຍເຖິງອົງພຣະເມຊີອາຜູ້ຖືກປະຕິເສດ ແລະຖືກຂ້າໃຫ້ຕາຍ. ພວກ
ເຂົາໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງໝາກຫີນທີ່ສົມຄວນເອົາມາສ້າງພຣະວິຫານ ແຕ່ໄດ້ຖືກປະຕິເສດ,    ໝາກຫີນນ້ັນຄວນ
ເປັນຫີນເສົາເອກເພ່ືອໃຫ້ວິຫານຕ້ັງໝັ້ນຄົງຢູ່ໄດ້. 
      ພາສາອັງກິດຄຳວ່າ ບ່ໍມີການສຶກສາ ແຕ່ພາສາກຣີກແລ້ວແມ່ນ ບ່ໍມີຫລັກວັຍຍະກອນ.  ຄະນະສານຊ້ັນ 
ສູງທີ່ເອ້ີນວ່າສານ ແຊນຮີດດິນ ເຫັນວ່າຄົນຫາປາຈະບ່ໍມີຄວາມສລາດພໍທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບນັກກົດໝາຍແລະ
ນັກສາສນາສາດຂອງຊາດໄດ້.    ພວກເຂົາອາດຖືກສອບຖາມແລະໝົດຄຳຕອບ,  ແຕ່ເຫັນວ່າຊາວປະມົງ
ສອງຄົນໄດ້ໂຕ້ວາທກັີບຄົນສລາດຜູ້ມີຄວາມຮູ້ດີໄດ້ ແລະໄດ້ປ້ິນໂຕະໂດຍກ່າວວ່າ ພວກນັກກົດໝາຍ ແລະ
ນັກສາສນາສາດເປັນຄົນຖືກຟ້ອງຂ້ຶນສານ. 
      ເປັນດ້ວຍເຫດໃດເປໂຕແລະໂຢຮັນອອກໄປຈາກສານຢ່າງບ່ໍຢ້ານອັນໃດ?   ເປັນຫຍັງພວກເພ່ິນຈ່ຶງສາ
ມາດມີຄວາມໝັ້ນໃຈດີ, ມີເຫດຜົນດີ,  ກ້າຫານ,  ມີຄວາມຄຶດດີ ແລະສາມາດກ່າວຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ?   ພວກ
ສານແລະນັກກົດໝາຍມີແຕ່ຄຶດວ່າແມ່ນໃຜເປັນຄົນສອນສອງຄົນນ້ີ, ພວກເຂົາຮູວ້່າເປໂຕແລະໂຢຮັນໄດ້ຢູ່
ກັບອົງພຣະເຢຊູເປັນເວລາສາມປີ (4:13).  ອົງພຣະເຢຊູສອນພວກເພ່ິນເປັນຢ່າງດີ. 
    ໃນຂະນະພວກສານຊ້ັນສູງປລາດໃຈເວລາເບ່ິງຄົນພິການແຕ່ເກີດມາບ່ໍເຄີຍຍ່າງຢູ່ໃນຖ້າມກາງພວກເຂົາ 
ທຸກຄົນຮູດີ້ວ່ານ້ັນແມ່ນອັສຈັນທີ່ບ່ໍມີຜູ້ໃດປະຕິເສດໄດ້ຕ່ໍເປໂຕແລະໂຢຮັນ (4:14).    ພວກສານຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ເປ
ໂຕແລະໂຢຮັນອອກໄປຂ້າງນອກເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ້ປຶກສາກັນວ່າຈະເຮັດແນວໃດຕ່ໍໄປ. (4:15-16). 
       ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຣ່ືອງນ້ີແຜ່ອອກໄປ ພວກສານໄດ້ສ່ັງໃຫ້ເປໂຕແລະໂຢຮັນບ່ໍໃຫ້ສອນເຖິງພຣະນາມຂອງອົງ   
ພຣະເຢຊູອີກຕ່ໍໄປ (4:17-18). ບ່ໍຮູ້ວ່າມີອັນໃດເຂ້ົາມາໃນສມອງຂອງພວກສາວົກ ຄົງອາດເປັນພຣະມະຫາ
ບັນຊາໃຫຍ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູ (ມທ 28:19-20)    ເພາະເປໂຕແລະໂຢຮັນໄດ້ກ່າວດ້ວຍຄວາມຫ້າການວ່າ, 
“ທີ່ຈະຟັງຄຳຂອງພວກທ່ານຫລາຍກວ່າຈະຟັງຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ     ຈະເປັນຄວາມຊອບທັມຕ່ໍພຣະພັກຂອງ    
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ພຣະເຈ້ົາຫລື ຂໍທ່ານຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງ  ເພາະວ່າຈະເປັນໄປບ່ໍໄດ້ທີຈ່ະເຮັດໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈ້ົາອຳໄວ້ສ່ິງທີ່
ໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນແລ້ວ.” (4:19-20).   
       ແປກປລາດເນາະ, ເປໂຕແລະໂຢຮັນຄວນຢ້ານຄຳສ່ັງຂອງມະນຸດແລະມິດຢູ່ ແລະບ່ໍເວົ້າເຖິງເຣ່ືອງອົງ
ພຣະເຢຊູຕາມຄຳສ່ັງ ບ່ໍໃຫ້ບອກໃຜວ່າອົງພຣະເຢຊູຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແລະທຳງານໃນໂລກປະຈຸບັນນ້ີຢູ່. ໃຫ້
ເກັບເຣ່ືອງພຣະເຢຊູໄວ້ສຳລັບຕົນເອງສ່ວນຕົວ. ແຕ່ເຫັນວ່າເປໂຕແລະໂຢຮັນບ່ໍເປັນຄົນຂ້ີຢ້ານ.  ພວກເພ່ິນ 

ໄດ້ໄປໃນພຣະວິຫານ ແລະບອກທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງທີເ່ກີດຂ້ຶນ (4:23). ໃນເມ່ືອຜູ້ເຊ່ືອໄດ້ຍິນຢ່າງນ້ັນ ພວກເຂົາ
ພາກັນເຮັດຫຍັງ?   ພວກເຂົາຍັງມີຄວາມຢ້ານຢູ່ບ່ໍ?   ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ພາກັນອ້ອນວອນອະທິຖານ 
(4: 24 -30).   ພວກເຂົາຮູວ້່າພຣະເຈ້ົາເປັນອົງຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າຜູ້ບັງຄັບປົກຄອງ   ພວກເຂົາພາກັນອະທິຖານ
ຢ່າງນ້ີ: ພຣະເຈ້ົາເອີຍ, ພຣະອົງຮູວ້່າພວກປົກຄອງເປັນເໝືອນງູຮ້າຍ ພວກເຂົາເປັນຄົນປະຫານອົງພຣະເຢ
ຊູ.  ຂໍໃຫ້ພຣະອົງປັກຕາເບ່ິງພວກເຂົາ ແລະປະທານຄວາມກ້າຫານໃຫ້ເພ່ືອການເປັນພະຍານ. ປະທານອຳ
ນາດໃຫ້ສາມາດເຮັດໝາຍສຳຄັນເພ່ືອຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງບອກເຣ່ືອງພຣະອົງຕ່ໍພວກເຂົາ  ເພ່ືອພວກເຂົາຈະ
ມີໂອກາດໄດ້ຍິນ ແລະຮັບເອົາພຣະອົງ.   
      

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ທຸກວັນນ້ີໂລກກຳລັງຈະກາຍເປັນໄປຕາມປ້ຶມກິຈການໄດ້ກວ່າ ຄືຣັຖບານ, ສາສນາ,  ແລະທຸຣະກິດການ
ຄ້າຕ້ອງການລຶບຊ່ືຂອງອົງພຣະເຢຊູ.    ມີຫລາຍຄົນໃນຄອບຄົວເຮາົກໍບ່ໍຢາກເວົ້າເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູ.   ມັນ
ເປັນການທົດລອງອັນຍ່ິງໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ  ໃນວັນນ້ີໃຫ້ເກັບຄວາມເຊ່ືອໄວ້ໃນໃຈ  ເພາະມີຫລາຍ
ຄົນບ່ໍຢາກຮັບຮູ້ວ່າຄວາມພ້ົນບ່ໍມີໃນຜູ້ອ່ືນ.  ໃນເມ່ືອເປັນຢ່າງນ້ີຂໍໃຫ້ພວກເຮົາອະທິຖານອ້ອນວອນ ໃຫ້ພຣະ
ເຈ້ົາປະທານຄວາມກ້າຫານໃຫ້ເພ່ືອຈະປະກາດຂ່າວປະເສີດ ແລະຕັດສິນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກ
ເຮົາເຮັດອັນໃດ ເຖິງມີຄົນບ່ໍມັກ ແລະມີການຂ່ົມເຫງ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ທ່ານຈະບອກຄົນອ່ືນໄດ້ຢ່າງໃດວ່າພຣະເຈ້ົາກຳລັງເຮັດອັນໃດໃນໂລກ? ທ່ານຈະໃຊ້ສ່ິງນ້ັນເພ່ືອສົນ

ທະນາເຣ່ືອງຂອງອົງພຣະເຢຊູ? 
2. ທ່ານຈະເປັນພະຍານໃນບ່ອນທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໃດ?  ການເປັນພະຍານຈຳເປັນຕ້ອງເວົ້າບ່ໍ? 
3. ຖ້າມີຄົນບອກໃຫ້ທ່ານບ່ໍໃຫ້ເວົ້າເຖິງອົງພຣະເຢຊູ ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ? ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເພ່ືອ

ເຂົາຈະມີຄວາມຫິວຢາກຮູເ້ຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູ? 
4. ຖ້າມີນາຍບອກທ່ານວ່າ ທ່ານຈະເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູໃນບ່ອນເຮັດການ ທ່ານອາດເສັຽວຽກທ່ານຈະ

ເຮັດແນວໃດ? 
5. ອາທິດນ້ີໃນເມ່ືອອົງພຣະວິນຍານນຳພາທ່ານໃຫ້ເວົ້າເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຕ່ໍຄົນໃດຄົນນ່ຶງ ທ່ານຈະເຮັດບ່ໍ? 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 5 
ຖືກຂົ່ມເຫງ ແລະແຕກອອກໄປ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ກິຈການ 6:8-10; 7:54-58; 8:1-5, 26-38 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ກິຈການ 6-8 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:      ເລ້ີມຈາກການຂ່ົມເຫງຈົນ ສະເຕຟາໂນຖືກຂ້າ ແລະເວລານ້ັນຂ່າວ    

                                               ປະເສີດໄດ້ແຜ່ອອກໄປເຖິງຢູເດັຽ ແລະຊາມາເລັຽ.     

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:     ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຄວາມເຈັບປວດ ແລະການຕ່ໍຕ້ານເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ 

                                              ເຊ່ືອເລິກເຊ່ິງ ແລະເປັນພະຍານດີຂ້ຶນ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຕັດສິນໃຈອັນແນ່ນອນເອົາຄວາມເຈັບປວດ ແລະການຕ່ໍຕ້ານເປັນ         

                                              ສ່ິງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຊ່ືອເພ້ີມ ແລະຢາກເປັນພະຍານດ້ວຍໃຈຮ້ອນຮົນ. 
 

ຄຳນຳ 
     ຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍແລກຖືກຂ່ົມເຫງ ບາງເທື່ອກໍເຖິງແກ່ຊີວິດ, ແຕ່ເຫັນວ່າຍັງມີຄົນຍອມຕາຍເພ່ືອຂ່າວ
ປະເສີດຈະແຜ່ອອກໄປເຖິງຢູເດັຽ ແລະຊາມາເຣັຽ.   ແນ່ນອນ ບ່ໍມີຜູ້ໃດຢາກພົບກັບການເປັນທຸກທໍຣະມານ 
ແຕ່ເຫັນວ່າມີບາງຄົນໄດ້ພົບກັບຄວາມລຳບາກຢ່າງນ້ັນເພາະສ່ິງນ້ັນເປັນນ້ຳພຣະທຍັຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ພວກ
ເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າການທີ່ທ່ານ ສະເຕຟາໂນໄດ້ຖືກຂ້າບ່ໍແມ່ນເປ້ົາໝາຍສຸດທ້າຍຂອງການຮັບໃຊ້ ແຕ່ເປັນການ
ໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ  ແລະປະກາດເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດໃຫ້ແຜ່ກວ້າງອອກໄປ.   ຕາມປົກກະຕິໃນເມ່ືອ
ພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບການເປັນທຸກ   ພວກເຮົາອ້ອນວອນອະທິຖານໃຫ້ພ້ົນພັຍ   ສ່ິງທີ່ດີກວ່ານ້ັນຄືອ້ອນວອນ 
ເພ່ືອຂໍຄວາມກ້າຫານໃນການປະກາດ,  ມອງເຫັນພາບເມືອງຟ້າສວນັ,  ແລະເຮັດໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະ
ເຈ້ົາສຳເຣັດລົງ.  ການທີ່ທ່ານ ສະເຕຟາໂນຖືກຂ້າ ແມ່ນການເລ້ີມຕ້ົນຂອງຂ່າວປະເສີດຄ້ັງຍ່ິງໃຫຍ່. 
  

1.  ການຕ່ໍຕ້ານຂ່າວປະເສີດ: (ກິຈການ 6:8-10; 7:54-58) 
     ບັນຫາໄດ້ເລ້ີມເກີດຂ້ຶນກັບຄົນທີ່ເຂ້ົາມາເຊ່ືອ ກ່ອນໝູ ່ແມ່ນເຣ່ືອງແຈກສະບຽງອາຫານໃຫ້ຍິງໝ້າຍ ທີ່ສຸດ
ກໍໄດ້ແກ້ບັນຫາດ້ວຍການເລືອກເອົາຊາຍເຈັດຄົນມາຊ່ວຍ  ແລະທີ່ສຸດບັນຫາກໍຍຸດຕິລົງ.  ສະເຕຟາໂນຜູ້ຊ່ຶງ
ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະຄຸນ,  ສະຕິປັນຍາ, ແລະອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ລາວແມ່ນຄົນນ່ຶງໃນຈຳນວນເຈັດຄົນທີ່
ຖືກເລືອກໃຫ້ຮັບຜິດຊອບແຈກສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ແມ່ໝ້າຍ  ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ພວກອັຄສາວົກມີເວລາອ້ອນ 

ວອນອະທິຖານ ແລະສິດສອນພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ. (6:3-5). 
     ຫລັງຈາກບັນຫາເລັກນ້ອຍຖືກແກ້ແລ້ວ  ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ແຜ່ກວ້າງອອກໄປແລະມີຄົນເປັນ
ຈຳນວນຫລາຍເຂ້ົາມາເປັນສາວກົ ຮ່ວມທັງມີບາງຄົນເປັນພວກປະໂຣຫິດ (6:7).  ການທີ່ມີພວກປະໂຣຫິດ
ເຂ້ົາມາເຊ່ືອນ້ັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳຊາວຢິວບ່ໍສະບາຍໃຈ ແລະວາງແຜນກີດກ້ັນເອົາໄວ.້ 
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     ສະເຕຟາໂນໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນທັມມະສາລາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຊ່ຶງເປັນບ່ອນພວກຢິວຊຸມນຸມ ພວກຢິວບາງ
ຄົນອາດເຄີຍເປັນທາດຂອງພວກໂຣມັນ. ໃນປ້ຶມກິຈການ ບົດ 6 ໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາມາຈາກເມືອງກີເຣເນ, 
ອາເລັກຊານເດັຽ(ທັງສອງຢູ່ທະວີບອັຟຣິກາເໜືອ) ເມືອງກີລີເກັຽແລະອາຊີ (ຢູ່ປະເທດເທີກີ). ອາຈານໂປໂລ 
ໄດ້ຢູ່ໃນໂຮງທັມມະສາລາເພາະເພ່ິນເປັນຊາວເມືອງກິລີເກັຽ ແລະເປັນຊາດໂຣມມັນ.   
       ຄົນທີ່ໃນໂຮງທັມມະສາລາໄດ້ໂກດຮ້າຍເມ່ືອໄດ້ຍິນຄຳສອນຂອງສະເຕຟາໂນ ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍສາມາດ
ຕອບໂຕ້ກັບສະເຕຟາໂນໄດ້ເພາະເພ່ິນໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍຖ້ອຍຄຳຂອງອົງພຣະເຢຊູ  ລູກາ 21:15. ພວກເຂົາ   
ກໍຊອກຫາແຜນຈັບເອົາສະເຕຟາໂນໄປຫາສານຊ້ັນສູງ.  ເມ່ືອຖືກຈັບໄປເຫັນວ່າສະເຕຟາໂນບ່ໍໄດ້ປ່ຽນແປງ
ສະພາບການແຕ່ປະການໃດ.  ເພ່ິນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ (6:5), ເຕັມໄປດ້ວຍ
ພຣະຄຸນແລະອຳນາດ (6:8), ແລະຍັງມີໜ້າເໝືອນເທວະດາ (6:15) 
        ສະເຕຟາໂນໄດ້ເວົ້າຢ່າງຍືດຍາວ (7:2-53)  ຊ່ຶງເປັນປະວັດສາດຂອງພວກອິສຣາເອັນ ປະກອບດ້ວຍ
ການກ່ໍສ້າງໂຮງຜ້າເຕ້ັນແລະພຣະວິຫານ, ແຕ່ຂ້ໍ 51 ໄດ້ຫັນໄປເວົ້າເຣ່ືອງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ຕ່ໍຕ້ານອົງພຣະວິນຍານບໍ
ຣິສຸດ.  ເຣ່ືອງເພ່ິນເວົ້ານ້ັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂ່ົມເຫງ ແລະການສ້ິນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ປະ ກາດພຣະ
ທັມ ຄົນພວກນ້ີໄດ້ຮັບພຣະບັດຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງ (7:53) ໃນເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນຄົນໃນໂຮງ
ທັມມະສາລາຍ່ິງເພ້ິມຄວາມໂກດຮ້າຍຂ້ຶນ  ສະເຕຟາໂນຍັງກ່າວເພ້ີມວ່າລາວໄດ້ເຫັນຟ້າສວັນ ເຫັນອົງພຣະ
ເຢຊູຢຶນຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຂົາຫາເຣ່ືອງວ່າສະເຕຟາໂນໄດ້ໝິ່ນປະ
ໝາດພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາພາກັນເອົາມືອັດຫູໄວ້  ແລະໃນທັນໄດນ້ັນພວກເຮາົໄດ້ເອົາໝາກຫີນແກວ່ງໃສ່ໃຫ້
ຕາຍ  ສະເຕຟາໂນເຮັດເໝືອນກັບອົງພຣະເຢຊູ  ເພ່ິນໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກພຣະເຈ້ົາບ່ໍໃຫ້ລົງໂທດພວກເຂົາ.  
ເຖິງເປັນຢ່າງນ້ີກໍຕາມ  ສະເຕຟາໂນບ່ໍໄດ້ປ່ຽແປງສະພາບແຕ່ຢ່າງໃດ   ເພ່ິນຍຶດໝັ້ນໃນການຕັດສິນໃຈ  ໃນ
ຄວາມເຊ່ືອ ໃນການປະກາດຮັບໃຊ້.  ເປັນໜ້າເສ້ົາໃຈຄຣິສຕຽນໃນທກຸວັນນ້ີຍັງໄດ້ຮັບການຂ່ົມເຫງຢູ່ 
  

2.  ການແຕກອອກໄປຂອງຄຣິສຕະຈັກ: (ກິຈການ 8:1ກ-5)  
     ໃນການຂ່ົມເຫ່ງຈົນເຖິງແກ່ຊີວິດຂອງສະເຕຟາໂນລາມໄປໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຈົນເຮດັໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໄດ້ໜີ
ອອກໄປໃນເມືອງຢູດາຍ   ແລະຊາມາເຣັຽ.    ໂຊໂລເປັນຕົວຕ້ັງຕົວຕີໄດ້ຊອກຈັບຄົນຄຣິສຕຽນຕາມແຕ່ລະ  

ເຮືອນໃນທຸກບ່ອນທຸກທີ່ເພ່ືອເອົາໄປໃສ່ຄຸກ.   ແນ່ນອນ ໂຊໂລຕ້ອງຮູ້ວາ່ພວກຄຣິສຕຽນອາສັຍຢູ່ໃສ.   ເປັນ
ດ້ວຍເຫດນ້ີ ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກມີຄວາມຢ້ານຫລາຍ  ພວກເຂົາໜີອອກໄປຢ່າງໄວຄືບ່ໍໄດ້ມີເວລາເກັບເອົາ
ສ່ິງຂອງ  ແລະສ່ັງລາຄອບຄົວແລະຍາດພ່ີນ້ອງ.    ເຣ່ືອງນ້ີເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກແຜ່ອອກໄປເຖິງແດນໄກທີ່ບ່ໍ
ເຄີຍໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດມາກ່ອນ.   
     ໂຊໂລແລະສານຊ້ັນສູງໄດ້ຮັບຄວາມສຳເຣັດໃນການທຳລາຍຄຣິສຕະຈັກຢ່າງວ່ອງໄວໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
ດ້ວຍບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວ, ອີກບ່ໍນານພວກເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຂ່າວປະເສີດໄດ້ໄປເຖິງເຂດຕ່າງແດນທຸກບ່ອນ ເພາະພວກ
ທີ່ເຊ່ືອນຳໄປປະກາດ ເລ້ີມແຕ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ ໄປເຖິງເມືອງຢູດາຍ ແລະຊາມາເຣັຽ (ກຈກ 1:8).  ທຸກບ່ອນ
ທີ່ຄຣິສຕຽນໄປ ຍົກຍ້າຍໄປ ພວກເຂົາໄດ້ເປັນພະຍານ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ມີຄົນຈຳນວນຫລາຍເຂ້ົາມາເຊ່ືອ. 
     ທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນຜູ້ຖືກຂ່ົມເຫງ  ບ່ໍໃຫ້ຢ້ານໃນການປະກາດ ເພາະເວລາພົບຄວາມລຳ 
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ບາກເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຊ່ືອເພ້ີມຂ້ຶນ.    ຄຣິສຕຽນໃນສມັຍສະເຕຟາໂນຖືກຂ້າ  ແລະຖືກຈັບ  ພວກເຂົາຍ່ິງມີ
ຄວາມກ້າຫານປະກາດໃນທຸກບ່ອນທີ່ພວກເຂົາໄປ  ພວກເຮົາຄວນເປັນພະຍານເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດຂອງອົງ  
ພຣະຄຣິດຢ່າງສັດຊ່ືຕາມບ້ານ, ຕາມໂຮງຮຽນ, ບ່ອນເຮັດການ, ແລະຕາມໝູ່ບ້ານ. 
 

3. ຟີລິບໄດ້ສືບຕ່ໍແບ່ງປັນຂ່າວປະເສດ: (ກິຈການ 4:13-31)   
    ຕາມປະວັດສາດ ຟີລິບເປັນເຣ່ືອງທຳອິດທີ່ເພ່ິນເປັນຄົນກ້າຫານບ່ໍຍອມເຮດັໃຫ້ການຂ່ົມເຫງເປັນກຳແພງ
ໃນການປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ. ລູກາໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນກິຈການ 6:5 ວ່າຟິລິບກັບສະເຕຟາໂນເປັນຄົນ
ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ບົວລະບັດແບ່ງປັນເຄ່ືອງບໍຣິໂພກໃຫ້ແກ່ຍ່ິງໝ້າຍໃນຄຣິສຕະຈັກ  ເຫັນວ່າຟິລິບມີຈິດໃຈ
ຢາກປະກາດເຖິງແມ່ນວ່າເພ່ືອນຮ່ວມງານໃກ້ຊິດຄືສະເຕຟາໂນຖືກຂ້າຕາຍ ເພ່ິນໄດ້ປະກາດຕາມບ້ານຕາມ
ເມືອງຊາມາເຣັຽ. 
     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງອຳນາດເຣ່ືອງໄມ້ກາງແຂນເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ ແລະທຸກ
ຄົນ (ໂຢຮັນ 4).  ຊ່ຶງເປັນແຜນການທຳອິດຂອງຄຣິສຕະຈັກຄືເຮັດໃຫ້ການປະກາດແຜ່ກວ້າງອອກໄປຫາທຸກ
ຊາດ, ຕ່ໍທຸກສາສນາ, ແລະທຸກຄົນໃນທຸກກໍຣະນີ.  ການປະກາດທີ່ຊາມາເຣັຽເປັນເຣ່ືອງທຳອິດທີ່ໄດ້ເຮັດຢ່າງ 
ນ້ັນ.   ຟີລິບໄດ້ກະທຳການອັສຈັນໄດ້ຢ່າງສົມຫວັງ ຄືໄດ້ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ, ປົວຄົນເຈັບປ່ວຍ.  ເຫັນວ່າຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ
ຫລາຍຄົນກໍໄດ້ເຮັດຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນຕາມຂົງເຂດອ້ອມເມືອງ ເພາະເປັນການນຳພາຂອງອົງພຣະວິນຍານ 

ບໍຣິສຸດ ແລະຄຳສ່ັງຂອງອົງພຣະເຢເຊູຄຣິດ. 
     ຟີລິບໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນເມືອງຊາມາເຣັຽຊ່ຶງຕ້ັງຢູ່ທາງທິດເໜືອຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເພ່ິນ
ໃຫ້ລົງໄປທາງທິດໃຕ້ທາງທະເລເມດີເຕີຣານ່ຽນ ໄປຫາເມືອງ ຄາຊາຊ່ຶງເປັນບ່ອນຄົນຕ່າງຊາດຢູ່.  ການເດີນ
ທາງນ້ີກໍລຳບາກຫລາຍເພາະເປັນພູ  ແລະແຫ້ງແລ້ງ    ນ້ີໝາຍຄວາມວ່າເພ່ິນຕ້ອງກັບໄປຈາກບ່ອນເພ່ິນໜີ
ອອກໄປຄືກຸງເຢຣູຊາເລັມເພາະດ້ວຍການຂ່ົມເຫ່ງ.      ເວລາຢູ່ທາງເໜືອເຫັນວາ່ການປະກາດໄດ້ດີຫລາຍ. 
ເຖິງວ່າໄດ້ຮັບຄວາມສຳເຣັດເຣ່ືອງການປະກາດຫລາຍຢ່າງກໍຕາມ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເພ່ິນໃຫ້ອອກຈາກບ່ອນ
ສະບາຍຜ່ານໄປໃນປ່າກັນດານ ແລະລໍເບ່ິງວ່າມີອັນໃດຈະເກີດຂ້ຶນ  ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ຟີລິບໄວ້ວາງໃຈ
ໃນພຣະອົງ ແລະລໍຖ້າ.  ທຸກວັນນ້ີກໍຄືກັນ ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອທັງຫລາຍປະຕິບັດເຊ່ືອຟັງວາ່ພຣະ
ອົງຈະເຮັດອັນໃດ.  ແນ່ນອນ ຟີລິບໄດ້ຟັງແລະປະຕິບັດທຸກຢ່າງຕາມຄຳເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
     ຟີລິບກຳລັງເດີນທາງປ່ຽວໃນຂະນະທີ່ເພ່ິນໄດ້ເຫັນຣົດມ້າອອກຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປທາງພາກໃຕ້ ອົງ  

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ນຳພາເພ່ິນໄປຫາຣົດມ້າຊ່ຶງມີຄົນເທືອຍຈາກປະເທດເອທິໂອເປັຽນ່ັງຢູ່ ຄົນນ້ີກຳລັງ
ກັບບ້ານຫລັງໄປນະມັສການທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ ລາວກຳລັງອ່ານປ້ືມເອຊາຢາ ແຕ່ບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ຕ້ອງການຄົນອະ
ທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງບົດທີ່ລາວອ່ານຢູ່ນ້ັນ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນຳພາໃຫ້ລາວອ່ານຊ່ຶງເປັນເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູ  

ທີ່ຈະກາຍເປັນເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາ. 
     ຟີລິບມີໂອກາດແບ່ງເປັນຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະເຢຊູໂດຍໃຊ້ປ້ຶມຜູ້ປະກາດພຣະທມັເອຊາຢາ.  ເມ່ືອ
ຄົນເທືອຍນ້ັນເຂ້ົາໃຈແລ້ວ ລາວກໍມອບຊີວິດຈິດໃຈໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ ຄືຮັບເອົາຄວາມພ້ົນແລະການອະພັຍໂທດ.  
ໃນທັນໃດນ້ັນ ລາວກໍຂໍໃຫ້ຟິລິບບັບຕິສະມາໃຫ້. 
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      ແນ່ນອນຄົນເທືອຍຈາກປະເທດເອທິໂອເປັຽໄດ້ເດີນທາງໄກເພ່ືອໄປນະມັສການພຣະເຈ້ົາ  ແຕ່ເຫັນວ່າ
ລາວບ່ໍມີສິດເພາະເປັນຄົນຕ່າງຊາດຕາມພຣະບັນຍັດສອງ 23:1   ເປັນຄຳສ່ັງບ່ໍໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດເຂ້ົາໄປໃກ້     

ພຣະວິຫານເຖິງເປັນຄົນທີ່ເຊ່ືອກໍຕາມ.  ຕອນນ້ີຟີລິບໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ລາວເຂ້ົາໃຈເຖິງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ຄືພຣະອົງມີພຣະປະສົງຢາກມີຄວາມສັມພັນສ່ວນຕົວກັບທຸກໆຄົນ    ເຖິງຄົນນ້ັນຈະມີເບ້ືອງຫລັງແນວໃດກໍ
ຕາມ.  ທ່ານລອງວາດພາບເບ່ິງດູວ່າຊາຍຄົນນ້ີຈະມີຄວາມຍິນດີຫລາຍປານໃດ  ເມ່ືອຮູ້ວ່າຕົນເອງກາຍເປັນ
ສະມາຊິກຄົນນ່ຶງໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
     ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນເຖິງຈະມີເບ້ືອງຫລັງແນວໃນກໍຕາມ.  ຟິລິບເຂ້ົາ
ໃຈດີເຖິງການເປັນຄົນຕ່າງຊາດເພາະເພ່ິນກໍເປັນຄົນກຣີກ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເພ່ິນໃຫ້ເປັນຄົນປະກາດຕ່ໍຄົນ
ຊາມາເຣັຽແລະເອທິໂອເປັຽ   ແລະໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ປະກາດໃນເມືອງກາຍຊາເຣັຽເປັນເມືອງຂອງພວກໂຣມັນ.   

ຟີລິບບ່ໍມີບັນຫາອັນໃດທີ່ຈະປະກາດຕ່ໍຄົນຕ່າງຊາດໃຫ້ມາຮູ້ຈັກກັບອົງພຣະເຢຊູ.   
      

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
      ຄຣິສະຕຽນຫລາຍຄົນອາດທໍ້ໃຈໃນເມ່ືອພົບກັບການຂ່ົມເຫງ;  ແຕ່ຜູ້ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຈຳເປັນ
ຕ້ອງຕ້ັງໝັ້ນຕ່ໍທຸກສະພາບການ.  ຟີລິບເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີເຖິງການຕ້ັງໝັ້ນໃນຄວາມເຊ່ືອ   ເພ່ິນຍອມຟັງການ
ນຳພາຂອງອົງພຣະວິນຍານ.   ພວກເຮົາທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນຄວນເອົາຕົວຢ່າງຂອງຟິລິບ ເປັນຄົນກ້າຫານ ແຕ່
ຖອມຕົວເພ່ືອຈະນຳເອົາຄົນມາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 

ຄຳຖາມ: 
6. ທ່ານມີຄວາມກ້າຫານຫລາຍປານໃດເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ?  ທ່ານກ້າບອກຄົນອ່ືນ ຫລືທ່ານ

ມິດຢູ່ຈົນຄົນອ່ືນບ່ໍຮູ້ວ່າທ່ານເປັນຄົນເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາເລີຍ? 
7. ຖ້າສົມມູດວ່າ ສະເຕຟາໂນຜູ້ຖືກຂ້າຕາຍເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທ່ານ    ທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກ

ແນວໃດ? ແລະເຫດການນ້ັນຈະເປັນຜົນຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານແນວໃດ? 
8. ທ່ານເຄີຍເປັນພະຍານມາແລ້ວແຕ່ບ່ໍໄດ້ຜົນ ທ່ານເປັນຄົນໝົດກຳລັງໃຈບ່ໍ? ທ່ານຈະຕັດສິນໃຈເປັນ

ພະຍານບ່ໍ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບ່ໍໄດ້ຜົນກໍຕາມ? 
9. ຖ້າພຣະເຈ້ົາເອ້ີນທ່ານໃຫ້ປ່ຽນແປງ ທ່ານຈະຍອມປະຕິບັດຕາມບ່ໍ? 
10. ທ່ານເຄີຍຮູ້ສຶກເປັນຄົນນອກບ່ໍ?  ແມ່ນໃຜຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຮັກທຸກຄົນ  ທຸກຊາດ? 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 6 
ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນຢ່າງຕາຍໃຈ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ກິຈການ 9:1-22, 26-31 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ກິຈການ 9 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:      ຕອນໄດ້ກັບໃຈໃໝ່ໆ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນເອົາໂຊໂລໃຫ້ນຳຂ່າວປະ  

    ເສີດໄປຫາຄົນຕ່າງຊາດ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:     ທ່ານເຊ່ືອບ່ໍວ່າ ຖ້າພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາກໍຖືກ 

                                              ປ່ຽນແປງຈາກໜ້າມືເປັນຫລັງມືໄປຄືກັນກັບຄົນອ່ືນໆ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຕັດສິນໃຈອັນແນ່ນອນເພ່ືອຈະນຳເອົາຄົນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈ້ົາ 

                                              ມາຫາພຣະອົງ.         
 

ຄຳນຳ 
      ການເຂ້ົາມາເຊ່ືອຂອງໂຊໂລໄດ້ເກີດຂ້ຶນຢ່າງປລາດຕ່ໍເພ່ິນເອງ ຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ ແລະຕ່ໍຜູ້ທີ່ເຊ່ືອທັງຫລາຍໃນ
ທຸກວັນນ້ີ.   ໂຊໂລໄດ້ກັບໃຈມາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູເວລາເດີນທາງໄປເມືອງ ດາມາເຊ ເພ່ືອໄປຈັບເອົາຄົນ 

ທີ່ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູໄປຂັງຄຸກ  ມີຫລາຍຄົນກໍມີປະສົບການຢ່າງນ້ີໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງເວລາເຂ້ົາມາເຊ່ືອ
ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.     ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ສອນພວກເຮາົວ່າບ່ໍມີມະນຸດຄົນໃດເກີນຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ເຖິງຄົນນ້ັນຈະມີປະວັດເບ້ືອງຫລັງແນວໃດກໍຕາມ .  ອີກປະການນ່ຶງເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດແກ່ຄົນອ່ືນໆຜູ້ຢູ່ໄກຈາກພຣະເຈ້ົາ.  ໃຜອາດຈະຮູ້ໄດ້ວ່າພຣະເຈ້ົາອາດຈະ
ເຮັດອັນໃດໃນຊີວິດຂອງຄົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ     ຄົນນ້ັນອາດຈະຍອມມອບຊີວິດໃຫ້ອົງ     
ພຣະເຢຊູຫລືປະຕິດເສດກໍໄດ້. 
  

1.  ອົງພຣະເຢຊູປະເຊີນກັບໂຊໂລ: (ກິຈການ 9:1-9) 
     ກິຈການ 7 ໄດ້ກ່າວເຖິງສະເຕຟາໂນຖືກຂ້າ ແລະຄຣິສະຕຽນຖືກແຕກອອກໄປເພາະມີການຂ່ົມເຫງຢ່າງ
ຮ້າຍແຮງ  ໂຊໂລເປັນຄົນຕ່ໍສູ້ຄຣິສະຕຽນຢ່າງໂຫດຮ້າຍ ເປັນຄົນທຳລາຍຄົນເຊ່ືອ, “ທາງນ້ັນ,”  ຊ່ຶງເປັນຊ່ືທຳ
ອິດຂອງຄຣິສະຕຽນ.  ໂຊໂລບ່ໍພໍໃຈທີ່ຄຣິສະຕຽນໄດ້ໜີອອກໄປຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ    ແຕ່ເພ່ິນຢາກຈັບເອົາ
ທຸກຄົນໄປໃສ່ຄຸກ.  ເໝືອນຟີລິບໄດ້ປົບໜີໄປຢູ່ໃນບ້ານນ່ຶງໃນເມືອງຊາມາເຣັຽ (ກຈກ 8),    ມີຄົນເທສນາຢູ່
ເມືອງດາມາເຊ    ໂຊໂລຈ່ຶງໄປຂໍເອກກະສານຈາກມະຫາປະໂຣຫິດເພ່ືອອອກໄປຊອກຈັບຄຣິສະຕຽນຕາມ
ໂຮງທັມມະສາລາຕ່າງໆເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຄົນເຊ່ືອພຣະເຢຊູ ເຮັດດ່ັງນ້ີ ເພ່ືອເປັນການຮັກສາຄວາມເຊ່ືອຂອງຄົນຢິວ
ໃຫ້ບໍຣິສຸດ. 
     ການອອກໄປຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມເພ່ືອໄປຕ່ໍຕ້ານຄຣິສຕຽນຂອງໂຊໂລໄດ້ສ້ິນສຸດລົງເມ່ືອເຖິງດາມາເຊ. 
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ເວລາເດີນທາງໄປໄດ້ມີແສງຟ້າເຫລ້ືອມລົງມາ ແລະມີສຽງກ່າວຈາກສວັນເຮັດໃຫ້ໂຊໂລຢຸດຊະງັກ.  ເພ່ິນຮູ້
ໃນທັນທີວ່າແມ່ນພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວ ແຕ່ເພ່ິນບ່ໍຮູ້ຈັກກັບອົງພຣະເຢຊູ. ໃນເມ່ືອພວກເຮົາມີຈິດໃຈຢາກທຳລາຍ 
ພວກເຮົາເຊ່ັນກັນຈະບ່ໍເຫັນອັນໃດດີໃນຄົນອ່ືນ ແລະບ່ໍຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນຄົນຜິດ.  ໂຊໂລໄດ້ເປັນຄົນຕາບອດ
ບ່ໍສາມາດຈ່ືອົງພຣະເຢຊູໄດ້; ເພ່ິນຈ່ຶງບ່ໍຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ແທນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ຕ່ໍມາອົງພຣະເຢຊູໄດ້
ບອກໂຊໂລວ່າສຽງນ້ັນເປັນຂອງພຣະອົງ, “ເຮົາແມ່ນເຢຊູ ຜູ້ທີ່ທ່ານຂ່ົມເຫງ” ນ້ັນແຫລະ (9:6). 
     ໃນທັນໃດນ້ັນ, ໂຊໂລໄດ້ປ່ຽນຈິດໃຈທັງຊີວິດ.  ເພ່ິນຮູ້ສຶກວ່າການອິດສາບັງບຽດຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູເປັນການ
ຜິດພາດ ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕ້ອງຕິເພ່ິນ.     ປະວັດຂອງໂຊໂລໄດ້ສອນພວກເຮາົວ່າການຢາກຊ່ອຍພຣະເຈ້ົາ
ເພ່ືອຢາກເປັນຄົນຊອບທັມນ້ັນເປັນການຜິດພາດ.  ໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຄົນມີ ຊ່ືສຽງດັງ ຫລື
ເປັນຄົນເອົາໃຈໃສ່ເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນນ້ັນເປັນຄົນສິນທັມແຕ່ປະການໃດ.    ເມ່ືອໂຊໂລໄດ້ຍິນ
ສຽງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ເພ່ິນກໍຮບັຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່   ແລະຍັງເປັນພຣະເມຊີອາຕາມຄຳທຳ
ນວາຍໃນພຣະຄັມພີເດີມ.  ໃນເວລານ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ນຳພາຈິດໃຈຂອງໂຊໂລເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງອົງພຣະ
ເຢຊູສຳເຣັດ  ຕອນນ້ີຈົດໝາຍຂອງມະຫາປະໂຣຫິດຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມຕົກລົງຕົມ ແລະກາຍເປັນຂ້ີເຫຍ້ືອ. 
     ຜູ້ເດີນທາງຮ່ວມກັບໂຊໂລມິດງຽບປາກບ່ໍອອກ ເປັນຄົນນຳພາໂຊໂລເຂ້ົາໄປເມືອງດາມາເຊ. ເວລາຍ່າງ
ເຂ້ົາໄປໃນເມືອງກໍຍ່າງຊ້າໆເພາະໂຊໂລກາຍເປັນຄົນຕາບອດ     ແລະທຸກຄົນກໍຕົກຕະລຶງວ່າແມ່ນຫຍັງຈະ
ຕາມມາອີກ.  ໂຊໂລໄດ້ນ່ັງຢູ່ກັບສະພາບທີ່ຕາບອດເຖິງສາມວັນ ເໝືອນກັບຜູ້ປະກາດພຣະທັມໂຢນາເວລາ
ຢູ່ໃນທ້ອງປາສາມວັນສາມຄືນ.   ເຫັນວ່າຕອນນ້ີໂຊໂລຢູ່ຄົນດຽວ ໄດ້ແຕ່ຄຶດຫລາຍໆຢ່າງ ແລະເຮັດຫຍັງບ່ໍ
ໄດ້.  ໂຊໂລອາດຕ່ືນເຕ້ັນໃນໃຈທີ່ໄດ້ມີປະສົບການກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງອັສຈັນຢ່າງນ້ັນ. 
  

2.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ນຳພາ ອານາເນັຽ: (ກິຈການ 9:10-19)  
     ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຮດັວຽກໃນຊີວິດຂອງໂຊໂລເທົ່ານ້ັນ.  ພຣະອົງໄດ້ຈັດຕຽມຄຣິສຕະຈັກເພ່ືອໃຫ້ໂຊໂລ
ຮັບໃຊ້ອີກດ້ວຍ.  ຕອນນ້ີພຣະເຈ້ົາສ່ັງໃຫ້ອານາເນັຽໄປຊອກຫາໂຊໂລເພ່ືອຈະປົວໃຫ້ໂຊໂລເຫັນຮຸ່ງອີກ, ແຕ່
ເຫັນວ່າອານານຽນໄດ້ຍິນຊ່ືສຽງທີ່ໂຊໂລເຄີຍຂ່ົມເຫງຄຣິສະຕຽນມາແລ້ວ ແລະລາວບ່ໍຢາກພົບເພາະຈຸດປະ
ສົງທີ່ໂຊໂລມາເມືອງດາມາເຊນ້ັນເພ່ືອຈັບເອົາຄຣິສະຕຽນໄປຂັງຄຸກ.  ແຕ່ພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ັງອີກ, “ໄປ”  ໃນທີ່
ສຸດອານາເນັຽຢຸດຕ່ໍວ່າ ແລະອອກໄປທັນທີ ເພາະຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ໃຊ້ໂຊໂລຢ່າງຍ່ິງໃຫຍ່ ຄືນຳເອົາຂ່າວ
ປະເສີດໄປຫາຄົນຕ່າງຊາດທັງຫລາຍ. 
     ອົງພຣະເຢຊູສ່ັງການຢ່າງນ້ັນໃນທຸກວັນນ້ີ ຄືພຣະມະຫາບັນຊາໃຫ້ອອກໄປ ແລະເປັນໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ
ທຸກຄົນ.   ຄຣິສະຕຽນມີໜ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ (2 ກຣທ 5:17-21).   ພຣະດຳຣັດສ່ັງຂອງ   

ພຣະເຢຊູນ້ັນບ່ໍໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອແກ້ຕົວ ຖ້າເປັນສາວົກຂອງພຣະອົງແທ້.   
     ອານາເນັຽໄດ້ເດີນທາງໄປໃນຫົນທາງຊ່ື ແລະໄດ້ພົບບ່ອນໂຊໂລພັກຢູ່.  ກ່ອນອານາເນັຽເຄາະປະຕູລາວ
ອາດມີຄວາມຄຶດຫລາຍຢ່າງເຊ່ັນ:   ຄົນນ້ີເປັນຄົນທີ່ຊັງແລະຢາກຂ້າຄົນຄຣິສະຕຽນ  ບັດນ້ີຈະໄດ້ເຫັນຕ່ໍໜ້າ 
ຕ່ໍຕາດ້ວຍຕົນເອງ.  ອານາເນັຽໄດ້ສະແດງອອກດ້ວຍຄວາມຮກັຂອງຄຣິສະຕຽນ.  ເວລາພົບໂຊໂລແລ້ວ ອາ
ນາເນັຽໄດ້ຈັບຕ້ອງໂຊໂລ ແລະເປີດຕາໂຊໂລໃຫ້ເຫັນຮຸ່ງດ້ວຍພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 



 24 

       ເປັນຂອງຂວັນຈາກພຣະເຈ້ົາອັນທຳອິດ ເວລາໂຊໂລໄດ້ເຫັນຮຸ່ງແມ່ນເຫັນໜ້າຂອງອານາເນັຽ ແລະໂຊ
ໂລກໍໄດ້ຮັບອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທັນທີເພ້ີມຈາກຄວາມພ້ົນທີ່ໄດ້ເຊ່ືອ  ໃນທີ່ສຸດ ອານາເນັຽເປັນຄົນຮັບບັບ
ຕິສະມາໃຫ້ໂຊໂລ ແລະປົກປ້ອງຮັກສາ ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ ຕ້ອນຮັບເປັນການສ່ວນຕົວຢ່າງພິເສດ. 
 

3. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອອກຄຳສ່ັງໂຊໂລ: (ກິຈການ 9:20-22, 26-31)   
        ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຂອງໂຊໂລໃຫ້ເປັນຜູ້ສ່ົງຂ່າວດີໄປຫາຄົນຕ່າງຊາດ,  ກະສັດທັງຫລາຍ, ແລະ
ພວກຢິວ (9:15)   ເຫັນວ່າໂຊໂລບ່ໍໄດ້ລໍໃຫ້ເສັຽເວລາໃນການປະກາດວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ ເຣ່ືອງທີ່ເພ່ິນປະກາດນ້ັນເຮັດໃຫ້ພວກຢິວຕົກຕະລຶງໃນໂຮງທັມມະສາລາ.  ພວກຢິວຮູຈັ້ກເຫດຜົນ
ທີ່ໂຊໂລໄປເມືອງດາມາເຊ ຄືໄປຈັບເອົາຄຣິສະຕຽນ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດພວກເຂົາເຫັນວ່າໂຊໂລໄດ້ປ່ຽນແປງແທນ 
ທີ່ຈະຈັບ ຊ້ຳພັດໄປເຫັນພ້ອມແລະຮັບເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ. 
     ຄວາມຮູ້ແລະປະວັດເບ້ືອງຫລັງຂອງໂຊໂລໄດ້ຊ່ອຍເພ່ິນອະທິບາຍພຣະຄັມພີໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວເຣ່ືອງທີ່ 
ວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມຊີອາ,    ພ້ອມທັງໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການໃນການຮູ້ຈັກອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ຄົນຟັງ.  
ເຣ່ືອງນ້ີໃຊ້ເປັນຕົວຢ່າງດີຄືຄຣິສະຕຽນທຸກຄົນສົມຄວນແບ່ງປັນປະສົບການທີ່ມາຮູ້ຈັກກັບອົງພຣະເຢຊູຂອງ
ຕົນເອງຕ່ໍຄົນອ່ືນ  ເຣ່ືອງຂອງທ່ານອາດຈະບ່ໍຄຶກຄ້ືນເໝືອນໂຊໂລ ມີຟ້າເຫລ້ືອມ ແລະມີສຽງຈາກສວັນ,  ແຕ່
ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າທຸກເຣ່ືອງແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ບົງການ. 
        ໂຊໂລໄດ້ເທສນາດ້ວຍພລັງອຳນາດເໝືອນກັບສະເຕຟາໂນ ຊ່ຶງເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 
ແລະພຣະປັນຍາ (ລກ 21:15)  ການປະກາດຂອງໂຊໂລນັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນ ແລະຍັງໄດ້ປະກາດແກ່ຄົນ ຢູ່ໃນກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມອີກ.  ຜູ້ນຳໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມເມ່ືອໄດ້ຍິນຄຳເທສນາຂອງໂຊໂລແລ້ວ ພວກເຂົາແປກໃຈຢ່າງອະ
ທິບາຍບ່ໍໄດ້. ພວກເຂົາໂມໂຫ ເລີຍມີແຜນການຊອກໂອກາດເພ່ືອຈະຂ້າໂຊໂລ ແຕ່ເພ່ິນລັກໜີໄປໄດ້ຍ້ອນມີ
ຜູ້ຕິດຕາມຊ່ອຍ. (ກຈກ 9:25). 
       ເມ່ືອໂຊໂລກັບມາກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຫົວໜ້າສາສນາບ່ໍສົນໃຈໃນເຣ່ືອງຂ່າວດີທີ່ໂຊໂລນຳມານ້ັນ ແລະຍັງ
ເຮັດໃຫ້ຄຣິສະຕຽນຄົນອ່ືນຢ້ານເພ່ິນຢູ່  ຄຶດວ່າໂຊໂລເປັນຜູ້ສອດແນມປອມຕົວມາຈັບເທົ່ານ້ັນ.   ໂຊໂລກັບ
ມາກຸງເຢຊູຊາເລັມກໍເພາະພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນເພ່ິນໃຫ້ເຮັດຢ່າງນ້ັນ  ແຕ່ຍັງມີຄົນຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ໂຢເຊັບ ແຕ່ຄົນສ່ວນ
ຫລາຍເອ້ີນຜູ້ນ້ີວ່າ ບາຣະນາບາ(ແປວ່າລູກຂອງຜູ້ໃຫ້ກຳລັງໃຈ) ໄດ້ໄວ້ໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະ
ເອົາຕົວເອງເປັນຕົວປະກັນເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງໂຊໂລແທ້ (ກຈກ 4:36).  ຕອນນ້ີໂຊໂລຕ້ອງການເພ່ືອນ
ຜູ້ຢູ່ຄຽງຂ້າງເພ່ືອໜຸນໃຈ ແລະພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ໃຊ້ບາຣະນາບາເປັນຄູ່ຄຽງຂ້າງ  ທງັສອງຄົນນ້ີບ່ໍແມ່ນຄົນໃນກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມ ແຕ່ເປັນໄທເມືອງ ໄຊຣັດ ເປັນເກາະຢູ່ທາງໃຕ້ຈາກບ້ານຂອງໂຊໂລເມືອງຕາໂຊ. 
      ບາຣະນາບາເປັນເພ່ືອນຜູ້ໜູນໃຈໂຊໂລຕ່ໍໜ້າພວກອັຄສາວົກທັງຫລາຍ ທຸກວັນນ້ີຄຣິສະຕຽນຄວນໜູນ
ໃຈກັນແລະກັນເພ່ືອໃຫ້ມີໃຈຢາກເປັນພະຍານໃຫ້ຄົນອ່ືນມາຮູ້ຈັກກັບອົງພຣະເຢຊູ.  ກາຍເປັນເພ່ືອນກັບຄົນ
ທີ່ມາເຊ່ືອໃໝ່, ຜູ້ຂາດເພ່ືອນ, ແລະຜູ້ຕ່ໍຕ້ານຄວາມເຊ່ືອ.   ໂຊໂລທີ່ເມືອງດາມາເຊ  ເພ່ິນໄດ້ໂຕ້ວາທີກັບນັກ
ປັນຍາຈານເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູ ບ່ໍມີຫລາຍຄົນຕອບໂຕ້ໄດ້   ໂດຍສະເພາະພວກເປັນຄົນກຣິກ/ຢິວ ຜູ້ເປັນຄົນ

ໄທດຽວກັບເພ່ິນ ພວກນ້ີເປັນຄົນຂ້າສະເຕຟາໂນ ແລະພາກັນມີຄວາມໂກດຮາ້ຍແລະຄຶດວ່າ ໂລໂຊໄດ້ກາຍ
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ເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະເຮັດໜ້າທີ່ນ້ັນແທນສະເຕຟາໂນ  ໃນທີ່ສຸດພວກຜູ້ນຳກໍປ້ອງຮ້າຍຢາກຂ້າ
ໂຊໂລ, ແຕ່ມີຄຣິສຕຽນຊ່ອຍໃຫ້ເພ່ີນໜີໄປຍັງເມືອງ ກາຍຊາເຣັຽຟີລິບປອຍ ຊ່ຶງເປັນບ້ານຂອງຟີລິບ. 
     ຟີລິບເປັນຜູ້ນ່ຶງທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນຄົນຮັບໃຊ້ແຈກສະບຽນອາຫານໃຫ້ພວກແມ່ໝ້າຍຊາວກຣີກໃນກຸງເຢ
ຣູຊາເລັມ ຟີລິບໄດ້ອອກໜີຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປເມືອງກາຍຊາເຣັຽເພາະມີການຂ່ົມເຫງເໝືອນໂຊໂລ  ໃນ
ຕອນນ້ັນຄົນທັງຫລາຍຮູ້ຈັກກັບຟີລິບດີ ເວລາໂຊໂລມາຮອດເຫັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮ່ວມກັນຮັບໃຊ້ ແລະແປງ
ທາງໃຫ້ໂຊໂລເດີນທາງຕ່ໍໄປຍັງເມືອງກິລີເກັຽ.   ໃນສມັຍນ້ັນກຸງເຢຣູຊາເລັມມີສັນຕິສຸກ  ແລະມີກຳລັງໃຈດີ 
ເພາະອົງພຣະວິນຍານໄດ້ກະທຳພາຣະກິດໃຫຍ່ໆຫລາຍຢ່າງຄື ນຳຄົນເປັນຈຳນວນຫລາຍມາເຊ່ືອ ແລະໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກໃຫຍ່ຂ້ຶນຈົນໄປເຖິງຢູດາ ແລະຊາມາເຣັຽ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
       ໂຊໂລໄດ້ຮັບຂ່າວປະເສີດເປັນເຫດໃຫ້ເພ່ິນປ່ຽນຈາກເປັນຜູ້ທຳຮ້າຍ ແລະກາຍເປັນຜູ້ຮັກແລະເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ.    ເມ່ືອໂຊໂລມາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນອົງພຣະເມຊີອາແລ້ວ    ເພ່ິນໄດ້ມອບຈິດໃຈ
ຖວາຍຕົນເອງຄົບເຕັມໃນການຮັບໃຊ້  ມີຫລາຍຄົນໃນປະວັດສາດໄດ້ຕັນສິນໃຈຍອມຕາຍເພາະຄວາມເຊ່ືອ  
ເຕັມໄປຢູ່ໃນປ້ຶມກິຈການເຊ່ັນ:  ໂຊໂລ, ອານາເນັຽ,  ແລະບາຣະນາບາ ພ້ອມດ້ວຍພວກສາວົກໃນເມືອງດາ
ມາເຊ, ເຢຣູຊາເລັມ, ແລະກາຍຊາເຣັຽ  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ລາງວັນພວກເຂົາຄືໄດ້ຊົງອວຍພຣະພອນພວກເຂົາ
ທັງຫລາຍ, ຜ່ານທາງພວກເຂົາຄົນອ່ືນກໍໄດ້ຮັບພຣະພອນ, ພຣະເຈ້ົາຍັງເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຈະເຣີນຂ້ຶນ. 
 

ຄຳຖາມ: 
11. ທ່ານເຊ່ືອບ່ໍວ່າພຣະເຈ້ົາສາມາດຊ່ອຍຄົນນ່ຶງຄົນໃດໄດ້?   
12. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການເໝືອນໂຊໂລທີ່ເດີນທາງໄປດາມາເຊບ່ໍ? 
13. ທ່ານຍິນດີບ່ໍທີ່ຈະໃຫ້ພຣະເຈ້ົານຳພາຄວາມນຶກຄຶດຂອງທ່ານ? 
14. ທ່ານມີ ອານາເນັຽ ຫລື ບາຣະນາບາໃນຊີວິດຂອງທ່ານບ່ໍ? ຖ້າມີ ພວກນ້ັນໄດ້ຊ່ອຍທ່ານແນວໃດ? 
15. ໃຫ້ທ່ານບອກຈັກສອງຄົນໄດ້ບ່ໍວ່າ ທ່ານອາດເປັນອານາເນັຽ ຫລື ບາຣະນາບາຕ່ໍພວກເຂົາ? 
16. ທຸກວັນນ້ີຄຣິສຕະຈັກພວກເຮາົຄວນສ່ຽງພັຍອັນໃດ ເພ່ືອຈະນຳຄົນມາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ? 

 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 7 
ພຣະເຈ້ົາປະທານພຣະຄຸນ/ຄຣິສຕະຈັກຖຶກຕັ້ງຂຶ້ນ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກິຈການ 11: 1-26  

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ກິຈການ 10-11  

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄົນຕ່າງຊາດຮັບຂ່າວປະເສີດ ແລະຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກໜ່ວຍສຳຄັນທີ່ເມືອງ 

ອັນຕີໂອເຂັຽ.  

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ມີອຸປະສັກອັນໃດທີ່ບ່ໍໃຫ້ພວກເຮົາປະກາດຂ່າວປະເສີດແກ່ທຸກໆຄົນ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ຫາວິທີທີ່ຈະລົດອຸປະສັກຂອງການແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດກັບທຸກຄົນ.                        
 

ອ່ານລວບ: ເມ່ືອຂ່າວປະເສີດໄດ້ຂຍາຍຕົວ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງທຳລາຍອຸປະສັກຂອງສາສນາ, ປະເພນີ, 

ແລະພາສາ ໃນເວລາດຽວກັນກໍຊົງສ້າງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງໃນສັຕວັດທີນ່ຶງ.  
 

ຄຳນຳ 
ຂະນະທີ່ຂ່າວປະເສີດໄດ້ແຜ່ຂຍາຍ,     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ທຳລາຍສ່ິງຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກີດກ້ັນຊາວຄຣິສຕຽນລຸ້ນແລກ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີອຸປສັກຕ່ໍພັນທະກິດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄຣິສຕະຈັກ ແລະຜ່ານຄຣິສຕະຈັກຍັງມີຢູ່ເຖິງທຸກວັນນ້ີ . 
ເຣ່ືອງຜິວພັນ, ຖານະທາງເສຖກິດ, ພາສາ, ສາສນາສາດ,  ແລະການເມືອງເປັນເຣ່ືອງເຮັດໃຫ້ແບ່ງແຍກກັນ 
ໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາແລະຮວມທັງໃນຄຣິສຕະຈັກດ້ວຍ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງ ເປໂຕໃຫ້ເບ່ິງຂ້າມອຸປະ
ສັກເຫລ່ົານ້ັນເພ່ືອເຫັນແກ່ຂ່າວປະເສີດແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍບ່ໍໄດ້ລຶບລ້າງຄຳສ່ັງຈາກຄຣິສຕະຈັກປັດຈຸບັນ . 
 

1.  ພຣະເຈົ້າລົບລ້າງກົດເຣື່ອງອາຫານ: ( ກິຈການ 11:1-10) 
ໃນຂະນະທີ່ເປໂຕຢູ່ເທິງຫລັງຄາຕຶກເພ່ືອໄຫວ້ວອນ, ທ່ານໄດ້ມີປະສົບການເຣ່ືອງກົດບັນຍັດກ່ຽວກັບອາຫານ
ຂອງຊາວຢິວ, ຊ່ຶງເປັນແນວກີດກ້ັັນຝ່າຍຈິດວິນຍານແລະປະເພນີລະຫວ່າງຊາວຢີວແລະຄົນຕ່າງຊາດ  ພຣະ
ເຈ້ົາໃຊ້ນິມິດນ້ີເພ່ືອຫັນປ່ຽນໃຫ້ເປໂຕໄດ້ອອກໄປເຖິງຄົນຕ່າງຊາດ, ຊ່ຶງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບຊາວຢິວຄຣິສ
ຕຽນ. ຂະນະທີ່ເປໂຕກຳລັງຕຶກຕອງເຖິງນິມິດນ້ັນຄົນໃຊ້ທີ່ຄົນຕ່າງຊາດຊ່ືໂກເນລີໂອໄດ້ສ່ົງມາກໍມາເຖິງບ້ານ
ທີ່ເປໂຕໄດ້ພັກຢູ່. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງໂກເນລີໂອໃຫ້ສ່ົງຄົນໄປຕາມຫາເປໂຕເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ຟັງທຸກສ່ິງທີ່ເປ
ໂຕຈະເວົ້າ. ຂະນະທີ່ເປໂຕກຳລັງເວົ້າກັບໂກເນລີໂອແລະຜູ້ຕິດຕາມກ່ຽວກັບການຮັບໃຊ້ , ການສ້ິນພຣະຊົນ
ແລະການເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ລົງມາສວມທັບທຸກໆຄົນໃນ  

ທີ່ນ້ັນ. ເປໂຕຈ່ຶງໄດ້ບັບຕິສະມາ ໂກເນລີໂອແລະທຸກຄົນທີ່ຢູ່ກັບເຂົາ. 
 

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ທຳລາຍສ່ິງກີດກ້ັນສຳຄັນ, ແຕ່ຫລາຍຄົນບ່ໍເຂ້ົາໃຈຫລືບ່ໍມັກ. "ພວກຜູ້ເຊ່ືອທີຖື່ພິທີຕັດ" ໄດ້ປະ 
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ນາມເປໂຕເພາະທ່ານໄດ້ໄປທີ່ບ້ານຂອງໂກເນລີໂອ. ຄົນຈຳພວກນ້ີເປັນລູກສິດພຣະເຢຊູເປັນຄຣິສຕຽນລຸ້ນ
ແລກ, ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍສາມາດຮັບການຂຍາຍຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະຄຣິດ. ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍພ້ອມທີ່ຈະເບ່ິງຂ້າມ
ກົດຂອງສາສນາຢູດາຍເພ່ືອເຫັນແກ່ການຂຍາຍຂ່າວປະເສີດກັບຄົນທົ່ວໄປ. ເປັນການຍາກສຳລັບ ຫລາຍໆ
ຄົນທີ່ຈະປະຄວາມເຊ່ືອແລະສ່ິງທີ່ເຄີຍເຮັດມາແຕ່ກ່ອນ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີຄຣິສຕຽນທັງຫລາຍແລະ  ຄຣິສຕະ
ຈັກຈະຕ້ອງທູນຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເປີດເຜີຍຂອບເຂດຕ່າງໆທີ່ເປັນອຸປສັກຂອງການປະກາດເຣ່ືອງພຣະຄຣິດກັບ
ຄົນທັງຫລາຍ. 
 

ເປໂຕໄດ້ສາຣະພາບອະຄະຕິຂອງຕົນ ຄຳຕອບຂອງລາວທີ່ວ່າ  "ບ່ໍໄດ້ແທ້, ພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ!" ລາວຮັກພຣະ
ເຢຊູແທ້ແຕ່ເປໂຕໄດ້ໃຫ້ຊີວິດຊອບທັມເປັນອຸປສັກຂອງການປະກາດຂ່າວປະເສີດ  ສາວົກທີ່ເຊ່ືອຟັງພຣະເຢ
ຊູບ່ໍຄວນເວົ້າວ່າ "ບ່ໍໄດ້ແທ້, ພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ!" ຫລາຍຄົນຮັບວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາແຕ່ບ່ໍຍອມເຮັດ
ໃນສ່ິງທີ່ພຣະອົງຊົງສ່ັງ. ຄຣິສຕະຈັກທີ່ບ່ໍຍອມໃຫ້ພຣະເຢຊູເປັນເຈ້ົານາຍກໍຈະຜິດພາດຈາກການຊົງເອ້ີນໃຫ້
ເຮັດ; ພວກເຂົາຍົກເອົາອະຄະຕິທັງຫລາຍໄວ້ສູງກວ່າການຂຍາຍຂ່າວປະເສີດ ໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ, 
ມັນບ່ໍຊ້າເກີນໄປທີ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດໃນສ່ິງທີ່ພຣະອົງຊົງເອ້ີນ . 
 

2.  ພຣະເຈົ້າປະທານພຣະຄຸນແກ່ຄົນຕ່າງຊາດ: ( ກິຈການ 11: 11-18) 
ເປໂຕ ມີທາງເລືອກໄດ້: ຕິດຕາມການຊົງນຳຂອງພຣະເຈ້ົາແລະທຳລາຍສ່ິງທີ່ຂັດຂວາງຂ່າວປະເສີດ, ຫລືບ່ໍ
ເຊ່ືອຟັງພຣະເຢຊູແລະໃຊ້ຊີວິດແບບຢູ່ໃນບ້ານ  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເປີດໂອກາດໃຫ້ເປໂຕ  ຄົນຂອງໂກເນລີໂອ
ກຳລັງຢູ່ທີ່ປະຕູບ້ານ;ເປໂຕເຊ່ືອຟັງພຣະວິນຍານຜູ້ຊົງບອກວ່າໃຫ້ໄປກັບເຂົາໂດຍບ່ໍລ່ັງເລໃຈ(ກຈກ 11:12). 
ທ່ານຮູ້ສຶກຕ່ືນເຕ້ັນໃນສ່ິງທີ່ເກີດຂ້ຶນ ແລະທີ່ໄດ້ເຫັນພຣະວິນຍານຊົງລົງມາເທິງຄົນຕ່າງຊາດ.  ແລ້ວທ່ານໄດ້
ລະນຶກເຖິງພຣະຄຳຂອງພຣະເຢຊູທີ່ວ່າ: ທ່ານທັງຫລາຍຈະຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ . 
 

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ນຳໃຜມາເຖິງປະຕູບ້ານຂອງຄຣິສຕຽນ ແລະໂບດທັງຫລາຍໃນມ້ືນ້ີ? ຄົນເຂ້ົາເມືອງ
ມາຈາກຫລາຍຊົນຊາດ, ສາສນາ, ແລະຖານະຕ່າງໆໃຫ້ເຂ້ົາມາຢູ່ໃນສັງຄົມດຽວກັນ ພວກຄຣິສຕຽນສມັຍນ້ີ
ຈະຮັບຄົນຈຳພວກນ້ີທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນຳເຂົາມາເຖິງຄຸ້ມບ້ານ,   ໂຮງຮຽນ,    ແລະທີ່ທຳງານຂອງພວກເຂົາບ່ໍ?  
ຄຣິສຕຽນແລະຄຣິສຕະຈັກເຮົາພ້ອມແລ້ວບໍ ທີ່ຈະປະກາດຂ່າວປະເສີດໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງຊາດພວກນ້ີ ? 
 

ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີຂອບເຂດ;  ພຣະຄຸນມີໄວ້ສຳລັບທຸກຄົນ. "ພຣະອົງບ່ໍຊົງປະສົງທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດ
ຈິບຫາຍເສັຽແຕ່ຊົງປາຖນາທີ່ຈະໃຫ້ຄົນທັງປວງມາເຖິງການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ " (2 ເປໂຕ 3: 9).    ມີຂ້ໍ
ຄວາມໃນພຣະທັມກິຈການທີເ່ວົ້າເຖິງຄຳສ່ັງເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ ເປໂຕຖາມວ່າ "ເຫດສັນນ້ັນ ຖ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້
ຊົງໂຜດໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານອັນດຽວກັນກັບພວກເຮົາ ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ
ເຈ້ົາ ຝ່າຍຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ໃດທີ່ຈະສາມາດຂັດຂວາງພຣະເຈ້ົາໄດ້?" (ກຈກ 11:17).   ນ້ີຄືຄຳຖາມກ່ຽວກັບ 

ເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານພຣະຄຸນແກ່ຄົນຕ່າງຊາດ.   ສາວົກຄົນອ່ືນໆບ່ໍມີໃຜກ້າຕອບ,  ນອກຈາກສັຣເສີນ 

ພຣະເຈ້ົາ. 



 28 

ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຄວນຈະມີສ່ວນຮວ່ມກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງທຳງານໃນທົ່ວໂລກທຸກມ້ືນ້ີ ພວກເຮົາແມ່ນໃຜທີ່ຈະ
ໄປຢຸດການທຳງານຂອງພຣະເຈ້ົາໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ ຫລືໃນຄຣິສຕະຈັກເຮົາ ? 
 

ການຂຍາຍເຣ່ືອງການປະກາດໄດ້ປ່ຽນແປງຄຣິສຕະຈັກ.   ໃນກາຍຊາເຣັຍ, ພຣະເຈ້ົາຊົງເປີດປະຕູເພ່ືອຄົນ
ຕ່າງຊາດ. ໃນດາມາເຊ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈັດຕຽມໂຊໂລໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳຂ່າວປະເສີດໄປຫາຄົນຕ່າງຊາດ . ຂ່າວ
ປະເສີດໄດ້ອອກໄປເຖິງຄົນທົ່ວໂລກ. 
 

3.  ພຣະເຈົ້າຈັດຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກທ່ີເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ: (ກິຈການ 11:19-26) 
ຫລັງຈາກຊະເຕຟາໂນໄດ້ເສັຽຊີວິດແລ້ວ ການຂ່ົມເຫັງເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນໄດ້ພາກັນໜີໄປຍັງເມືອງຟອຍນີເກ, 
ເກາະກຸບໂຣ, ແລະເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ. ໃນສາມເມືອງນ້ີມີຊາວຢິວຢູ່ຫລາຍແລະພວກຄຣິສຕຽນກໍໄດ້ເຂ້ົາມາ
ຢູ່ປົນກັບພວກເຂົາ." ແຕ່ໃນພວກເຂົາມີບາງຄົນເປັນຊາວເກາະກຸບໂຣແລະຊາວກີເຣເນ  ເມ່ືອມາເຖິງເມືອງ
ອັນຕີໂອເຂັຽນ້ັນກໍໄດ້ກ່າວກັບຊາວກຣີກເໝືອນກັນ ໂດຍໄດ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ  (ກຈກ 
11: 20).  ການປະກາດໄດ້ກະຈາຍໄປເພາະຄວາມຢ້ານ,  ແຕ່ກໍມີຄຣິສຕຽນທີ່ສັດຊ່ືຫລາຍຄົນ.   ພວກເຂົາ
ເປັນຊາວກຣີກຢີວຈາກກຸບໂຣແລະກີເຣເນ.   ພວກເຂົາໄດ້ຍິນ ຊະເຕຟາໂນເທສນາແລະເປັນພຍານ (ກຈກ 
6:15); ເຂົາໄດ້ຍິນເພ່ິນໃຫ້ອະພັຍໂທດແກ່ຜູ້ທີ່ຂ້າເພ່ິນ  ເໝືອນດ່ັງພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ກະທຳ(ກຈກ 7:59-60).  
ພວກເຂົາໜີອອກຈາກບ້ານເພາະຄວາມຢ້ານ ແຕ່ໄດ້ປະກາດເພາະຄວາມເຊ່ືອ ; ຫລາຍຄົນໄດ້ມາເຊ່ືອເພາະ
ຄວາມສັດຊ່ືຂອງພວກເຂົາ;"ຄົນເປັນຈຳນວນຫລາຍທີ່ເຊ່ືອກໍໄດ້ກັບໃຈຕ່າວຄືນຫາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ " (ກ
ຈກ 11:21).  
 

ຂ່າວເຣ່ືອງຄົນຕ່າງຊາດຮບັພຣະຄຣິດໄດ້ໄປເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະເພ້ີມເຕີມກັບເຣ່ືອງການກັບໃຈຂອງໂຊ
ໂລແລະໂກເນລີໂອ, ນາຍຮ້ອຍທະຫານໂຣມ. ຄຣິສຕະຈັກເຢຣູຊາເລັມຈ່ຶງໃຊ້ ບາຣະນາບາໄປຍັງເມືອງອັນ
ຕີໂອເຂັຽເພ່ືອສອບສວນສ່ິງທີ່ເກີດຂ້ຶນ. ບາຣະນາບາໄດ້ເຫັນການທຳງານຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະທ່ານກໍໄດ້ໜູນ
ໃຈຜູ້ທີ່ໄດ້ເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດ (ກຈກ 11: 23)  ພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາແລະພຣະວິນຍານໄດ້ເຕັມລ້ົນໃນ
ຊີວິດຂອງບາຣະນາບາ; ທ່ານໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ມີຊ່ືສຽງ ແລະເປັນຜູ້ທີ່ຮັກຂອງຄຣິສຕຽນທັງຫລາຍ . 
 
ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ພົບກັບການທາ້ທາຍຫລາຍຢ່າງທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກ . ເພ່ືອໜູນໃຈຄົນອ່ືນໆ, ຄຣິສຕະ
ຈັກຕ້ອງການຜູ້ທີ່ສັດຊ່ື,  ຜູ້ເພ່ິງພຣະວິນຍານດ້ານກຳລັງແລະການນຳພາ.    ທັງຜູ້ຍິງແລະຜູ້ຊາຍຕ້ອງໃຫ້ກຳ     

ລັງໃຈສິດຍາພິບານ, ພວກຜູ້ນຳ, ພວກຜູ້ເຊ່ືອໃໝ່, ຜູ້ທີ່ອ່ອນແຮງ, ຜູ້ທີ່ຍອມແພ້, ແລະຜູ້ທີ່ຢາກຈະເຮັດສ່ິງທີ່
ເຫລືອເຊ່ືອສຳລັບຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
 
ທ່ານບາຣະນາບາຮູ້ວ່າຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນໃນຄຣິສຕະຈັກບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຜູ້ຊ່ວຍນ້ອຍລົງ    ໂດຍ    
ສະເພາະຜູ້ຊ່ວຍຄົນທີ່ເຊ່ືອໃໝ່ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເລິກລົງໃນຄວາມເຊ່ືອ.   ການປະກາດຈະຕ້ອງຕິດຕາມດ້ວຍການ
ສ້າງສາວົກ, ບ່ໍແມ່ນແຕ່ທາງນອກເຂົາຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈພຣະຄຳແລະວິທີທີ່ພຣະເຢຊູຈະຊົງໃຫ້ເຂົາໄດ້ເຕັມອ່ີມ. 
ບາຣະນາບາໄດ້ໄປຊອກຫາໂຊໂລທີ່ເມືອງຕາໂຊ,   ເມ່ືອພົບແລ້ວກໍພາທ່ານມາຍັງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ (11: 



 29 

25).  ເວລາໄດ້ຜ່ານໄປຫລາຍປີນັບແຕ່ວັນໂຊໂລໄດ້ກັບໃຈ ແລະວັນທີ່ບາຣະນາບາໄດ້ໄປເອ້ີນທາ່ນໃຫ້ມາ
ຊ່ວຍນຳພາຜູ້ເຊ່ືອໃໝ່ (ກິຈການ 9;ຄາລາເຕັຽ 1 ແລະ 2) ທ່ານທັງສອງໄດ້ຮັບໃຊ້ຮວ່ມກັນເປັນເວລາຫລາຍ
ປີ ນຳພາແລະສ່ັງສອນພວກສາວົກ.  ໂຊໂລໄດ້ໃຊ້ເວລາຕຽມຕົວເພ່ືອຈະອອກໄປປະກາດກັບຄົນຕ່າງຊາດ; 
ເມ່ືອເຖິງເວລາ, ພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ຊົງສ່ົງໂຊໂລອອກໄປເພ່ືອສ່ັງສອນຄົນຕ່າງຊາດ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ຄຣິສຕະຈັກເມືອງ ອັນຕີໂອເຂັຽເປັນຈຸດສຳຄັນໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງສາສນາຄຣິດໃນສມັຍທຳອິດ   ເພາະ
ການວາງແຜນຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງບາຣະນາບາ ແລະຄວາມສາມາດຂອງໂຊໂລໃນການນຳຄົນເຊ່ືອໃໝ່
ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເລິກແລະຈິງຈັງເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງສາມາດທຳໄດ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາໃນເວ
ລານ້ີ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງນຳພາແລະຢ່າໃຫ້ການແກ້ຕົວທຳລາຍວຽກງານ. ບ່ໍວ່າຄຣິສຕະຈັກ
ຈະໃໝ່, ເກ່ົາ, ນ້ອຍ, ຫລືໃຫຍ່ພຣະເຈ້ົາສາມາດໃຊ້ທຸກຄົນເພ່ືອທຳງານໃນຄຸ້ມບ້ານເຮົາ ຄຳສ່ັງຂອງຂ່າວປະ
ເສີດ (ກຈກ 11: 17)  ຍັງມີໄວ້ສຳລັບພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນນ້ີເໝືອນໃນສມັຍຂອງບາຣະນາບາແລະໂຊໂລ: 
"ເຫດສັນນ້ັນຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດໃຫ້ເຂົາຮັບຂອງພຣະຣາຊທານອັນດຽວກັນກັບພວກເຮົາ ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້
ເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ ຝ່າຍຂ້າພະເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ໃດທີ່ຈະສາມາດຂັດຂວາງ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ ?" 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ອະຄະຕິ, ການລັງກຽດ, ຫລືການລຳອຽງຍັງມີຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາຫລືບ່ໍ? 

 
2. ມີທຳນຽມແນວໃດແດ່ໃນຄຣິສຕະຈັກທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງປະຖ້ິມເພ່ືອຈະນຳຄົນອ່ືນໆໃຫ້ມາເຖິງພຣະ   

ຄຣິດໄດ້? 
 

3. ທ່ານມີອະຄະຕິກັບໃຜແດ່ໃນການທີ່ຈະເປັນພຍານກັບພວກເຂົາເຣ່ືອງພຣະຄຣິດ? ເປັນຫຽັງ? 
 

4. ທ່ານເປັນຜູ້ໜູນນ້ຳໃຈເໝອືນບາຣະນາບາຫລືທ່ານເປັນຄົນມັກຕຳໜິແລະຈອບເອົາແຕ່ເຣ່ືອງ? 
 

5. ຊີວິດການເປັນສາວົກຂອງທ່ານຢູ່ໃນສະພາບໃດ? ມີຫຽັງແດ່ທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ດີຂ້ຶນ? ໃຜເປັນຜູ້
ຊ່ວຍສ້າງທ່ານ? ທ່ານໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຄົນອ່ືນໆບ່ໍ? 

 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 8 
ການປະກາດຂອງໂປໂລຄັ້ງທີນຶ່ງ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກິຈການ 13: 1-6, 13-15, 42-52 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ກິຈການ 13 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽເຊ່ືອຟັງພຣະວິນຍານແລະໄດ້ສ່ົງໂປໂລ 

ແລະບາຣະນາບາໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດກັບຄົນໃນໂລກ . 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ຂ້ອຍຈະສາມາດເຊ່ືອຟັງການຊົງເອ້ີນຂອງພຣະວິນຍານໃຫ້ໄປປະກາດໄດ້ວິທີ  

ໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:  ເພ່ືອຍອມຟັງການຊົງເອ້ີນຂອງພຣະວິນຍານໃຫ້ໄປປະກາດ, ບ່ໍວ່າຈະ  

ເອ້ີນໄປບ່ອນໃດ.                         
 

ອ່ານລວບ: ພຣະເຈ້ົາຊົງເລ້ີມປະກາດກັບຄົນຕ່າງຊາດຜ່ານການຊົງເອ້ີນຂອງພຣະວິນຍານທີ່ຄຣິສຕະຈັກ

ເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽໂດຍການສ່ົງໂປໂລແລະບາຣະນາບາໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດ. ການປະກາດຂອງໂປໂລຄ້ັງທີ
ນ່ຶງເລ້ີມຈາກການເຊ່ືອຟັງແລະການຮັບຮູ້ຂອງຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ . 
 

ຄຳນຳ 
ຕອນຂ້ອຍຮັບໃຊ້ໃນຄະນະກັມມະການເພ່ືອຊອກຫາສິດຍາພິບາຍສຳລັບໂບດພວກເຮົາ  ພວກເຮົາມີກັມມະ
ການສິບເອັດຄົນທີ່ມີປະສົບການ ແລະຄວາມຄິດເຫັນແຕກຕ່າງກັນ ;  ພວກເຮົາໄດ້ເອົາຈິງເອົາຈັງກັບວຽກທີ່
ຖືກມອບໝາຍໃຫ້. 
 
ພຣະວິນຍານຊົງເວົ້າກັບພວກຂ້ອຍວິທີໃດ? ນ່ຶງ, ພວກເຮົາເອົາການອ້ອນວອນເປັນນ່ຶງ ເຮົາເລ້ີມການປະຊຸມ
ດ້ວຍການອ້ອນວອນແລະເຮົາປິດການປະຊຸມດ້ວຍການອ້ອນວອນ ; ພວກເຮົາອ້ອນວອນຣະຫວ່າງກາງການ
ສົນທະນາ ແລະພວກເຮົາອ້ອນວອນເວລາເວົ້າເຣ່ືອງຍາກ.  ພວກເຮົາອ້ອນວອນເພ່ືອກັມມະການແຕ່ລະຄົນ
ແລະເພ່ືອພັນທະກິດທຸກໆມ້ື.  ສະມາຊິກໃນໂບດກໍອ້ອນວອນເພ່ືອ; ຜ່ານການອ້ອນວອນ, ພຣະວິນຍານນຳ
ພາຄວາມຄຶດຂອງພວກເຮົາ. 
 
ສອງ, ພຣະວິນຍານຊົງໃຫ້ພຣະຄຳໃນໃຈຂອງພວກເຮົາເພ່ືອນຳພາການຊອກ ,  ໂດຍສະເພາະ  ສຸພາສິດ 3: 
5-6 ແລະ 1 ຊາມູເອັນ 16: 7. ພວກເຮົາເຊ່ືອຟັງພຣະຄຳ. ໃນທີ່ສຸດພຣະວິນຍານຊົງນຳກັມມະການທັງໝົດ
ໃຫ້ເຫັນພ້ອມໃນຜູ້ທີ່ຈະມາຮັບໜ້າທີ່ຄົນດຽວກັນ.  ພວກເຮົາໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະວິນຍານຈາກຄວາມເປັນ
ອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ;  ເພາະພວກກັມມະການເຮັດຕາມການນຳພາຂອງພຣະວິນຍານ , ພຣະອົງໄດ້ຊົງນຳພາ  
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ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ອອກສຽງເປັນເອກສັນຮັບເອົາບຸກຄົນທ່ີພວກເຮົາໄດ້ນຳມາສເນີ ຫລັງຈາກທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້
ຟັງທ່ານຜູ້ນ້ັນເທສນາພຽງຄ້ັງດຽວ. 
 

1.  ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງເອ້ີນ: (ກິຈການ 13: 1-3) 
ພຣະວິນຍານເຄີຍເອ້ີນໂບດຂອງທ່ານໃຫ້ອອກໄປປະກາດນອກເຂດຂອງໂບດບ່ໍ ?   ການຊົງເອ້ີນໄດ້ມາເຖິງ  
ຄຣິສຕະຈັກຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາກຳລັງນະມັສການຢູ່ ; ນັບວ່າເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ເຫັນຄວາມ
ຕ້ອງການທີ່ຈະອອກໄປປະກາດໃນຕ່າງຖ່ິນ ແລະໄດ້ສ່ົງທີມປະກາດເພ່ືອຈະເຮັດພັນທະກິດ . 
 
ໃນຄຣິສຕະຈັກເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽມີຜູ້ນຳຫ້າຄົນຊ່ຶງເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ  ແລະເປັນອາຈານ.    ຜູ້ປະກາດ    
ພຣະທັມທຳນວາຍເຖິງສ່ິງທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນ ສ່ວນອາຈານນ້ັນມີໜ້າທີ່ໃນການອະທິບາຍພຣະຄຳ . ຜູ້ນຳຫ້າຄົນມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫລາຍ:  ບາຣະນາບາເປັນຄົນເລວີແລະເປັນຄົນດີເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານ (ກກ 11: 
24);  ຊີເມໂອນເປັນຄົນອັຟຣິກາ;  ລູກີໂອມາຈາກເມືອງກີເຣເນຊ່ຶງຢູ່ພາກເໜືອຂອງອັຟຣິກາ ;   ມານາເອນ 
ເຕີບໃຫຍ່ໃນຄອບຄົວຂອງເຮໂຣດ; ແລະໂຊໂລທີ່ມາຈາກເມືອງຕາໂຊ. 
 
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາກຳລັງນະມັສການພຣະເຈ້ົາ  ແລະຖືສິນອົດອາຫານຢູ່,   ພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງເອ້ີນໃຫ້    

ຄຣິສຕະຈັກສ່ົງຜູ້ປະກາດອອກໄປ . ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ເລືອກເອົາບາຣະນາບາແລະໂຊໂລໃຫ້ອອກໄປປະກາດ
ໃນທີ່ຕ່າງໆ.   ພຣະວິນຍານຊົງເປີດເຜີຍພຣະປະສົງວິທີໃດ?  ພຣະວິນຍານອາດຈະເວົ້າກັບຜູ້ປະກາດພຣະ
ທັມ;  ແຕ່ສ່ິງສຳຄັນຄືຄຣິສຕະຈັກໄດ້ຍິນການຊົງເອ້ີນແລະໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງບາຣະນາບາກັບໂປໂລໂດຍການວາງ  
ມືໃສ່ທ່ານທັງສອງ.  
 
ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານໄດ້ສແວງຫາການຊົງນຳຂອງພຣະວິນຍານ   ເຣ່ືອງການຮັບໃຊ້ໂດຍການນະມັສການ , 
ການອ້ອນວອນ, ແລະການຖືສິນອົດອາຫານບ່ໍ? ພຣະວິນຍານຈະຊົງເອ້ີນ ຖ້າພວກເຮົາຕ້ັງໃຈຟັງ. ພຣະວິນ
ຍານຊົງເອ້ີນພວກທ່ານໃຫ້ເຮດັຫຍັງແດ່? 
 

2.  ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສ່ົງ: (ກິຈການ 13: 4-6) 
ພຣະວິນຍານຊົງສ່ົງບາຣະນາບາກັບໂຊໂລໃຫ້ອອກໄປປະກາດ (13: 4).ທ່ານທັງສອງໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງ
ແຊລູເກັຽຊ່ຶງເປັນທ່າເຮືອຂອງອັນຕີໂອເຂັຽ ແລະໄດ້ລົງເຮືອສະເພົາເດີນທາງໄປເຖິງເກາະກຸບໂຣ . ບາຣະນາ
ບາແລະໂຊໂລໄດ້ເລ້ີມປະກາດເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາໃນໂຮງທັມມະເທສນາຂອງຄົນຢິວ . ໂຢຮັນ ຫລືໂຢຮັນມາຣະ
ໂກ ຜູ້ເປັນຫລານຂອງບາຣະນາບາກໍໄດ້ຕິດຕາມພວກເຂົາເຈ້ົາໄປໃນຖານະຜູ້ປະຕິບັດ .    ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້
ເດີນທາງຕ່ໍໄປຈົນທົ່ວເກາະແລະໄດ້ໄປເຖິງເມືອງປາໂຟ.  ໃນເມືອງນ້ັນພວກຜູ້ປະກາດໄດ້ພົບຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ື
ບາຣະເຢຊູ, ລາວເປັນຄົນຊາວຢິວທີ່ເປັນໝມົໍນແລະຜູ້ທຳນວາຍປອມ; ລາວໄດ້ຕ່ໍຕ້ານການປະກາດຂ່າວປະ
ເສີດຂອງບາຣະນາບາແລະໂຊໂລກັບຜູ້ປົກຄອງຊ່ືເຊຄີໂອໂປໂລ .  
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ໂຊໂລຊ່ຶງເຕັມດ້ວຍພຣະວິນຍານຈ່ຶງຕ່ໍສູ້ໝໍມົນນ້ັນແລະໄດ້ສ່ັງວ່າ , "ຕົວຈະຕາບອດບ່ໍເຫັນຕາເວັນຈົນເຖິງເວ
ລາກຳນົດ." ໃນຂະນະນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮດັໃຫ້ໝໍມົນນ້ັນຕາບອດ ; ສ່ວນຜູ້ປົກຄອງ ເມ່ືອໄດ້ເຫັນເຫດການທີ່
ເກີດຂ້ຶນກໍມີຄວາມເຊ່ືອ "ແລະອັສຈັນໃຈເພາະໂອວາດຄຳສອນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ " (13: 12).  ຄົນທັງ
ຫລາຍໄດ້ຍອມຮັບການຮັບໃຊ້ຂອງບາຣະນາບາແລະໂຊໂລ  ການປະກາດໃນເຂດກຣີກແລະໂຣມັນໄດ້ເພ້ີມ
ທະວີຂ້ຶນ; ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າໂຊໂລໄດ້ປ່ຽນຊ່ືໃຫມ່ວ່າໂປໂລ ຊ່ຶງອາດຈະເປັນຊ່ືໃນພາສາໂຣມັນຂອງ
ທ່ານເອງ. ນອກນ້ັນການໃຊ້ຊ່ືທີ່ເປັນພາສາໂຣມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ການພົວພັນກັບຄົນເຂດນ້ັນງ່າຍຂ້ຶນ . 
 

3.  ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງເປີດປະຕູ: (ກິຈການ 13: 13-15) 
ພວກຜູ້ປະກາດໄດ້ລົງເຮືອຈາກເມືອງປາໂຟ ເດີນທາງໄປເຖິງເມືອງປຳຟີເລັຽຊ່ຶງເປັນຊາຍຝ່ັງຂອງຕູຣະກີໃນ
ປັດຈຸບັນ. ໂຢຮັນໄດ້ແຍກຕົວອອກຈາກທີມງານແລະເດີນທາງກັບເມືອຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ .  ຫລັງຈາກຢຸດທີ່
ເມືອງເປເຄໜ້ອຍນ່ຶງ, ໂປໂລແລະຄະນະໄດ້ເດີນທາງຕ່ໍຈົນໄປເຖິງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽໃນແຂວງປີຊີເດັຽ . ໃນ
ວັນຊະບາໂຕ ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ໄປຮ່ວມໃນໂຮງທັມມະເທສນາ. ຫລັງຈາກການອ່ານພຣະບັດຍັດແລະໜັງສື
ຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລ້ວ, ຜູ້ປົກຄອງໂຮງທັມໄດ້ໃຫ້ໂອກາດບາຣະນາບາແລະໂປໂລເພ່ືອໜູນໃຈປະຊາ
ຊົນ; ໂປໂລໄດ້ຢືນຂ້ຶນເພ່ືອເທສນາ. 
 
ໂປໂລເລ້ີມບົດເທດໂດຍເວົ້າເຖິງການຊົງໄຖ່ຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  ໂປໂລຈົບການແບ່ງ
ປັນດ້ວຍພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບດາວິດ ;ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກສາພຣະສັນຍາໂດຍປະທານ  "ພຣະຜູ້ໂຜດ
ໃຫ້ພ້ົນຄືພຣະເຢຊູອອກມາຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດ" (13: 23). ໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດຄື: ພຣະ
ເຢຊູຄຣິດໄດ້ຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ, ໄດ້ຖືກຝັງໄວ້, ແລະຊົງຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ;  ພຣະອົງໄດ້ປາກົດໃຫ້
ຫລາຍຄົນເຫັນ.   ໂປໂລແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ເຊ່ືອເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບການອະພັຍຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ . 
ທ່ານໄດ້ເຕືອນເຖິງອັນຕະລາຍສຳລັບຜູ້ທີ່ປະຕິເສດຂ່າວປະເສີດ .     ໂປໂລໄດ້ໃຊ້ທຸກໂອກາດເພ່ືອປະກາດ     
ພຣະເຢຊູວ່າຊົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ ທ່ານຖືໂອກາດປະກາດພຣະຄຣິດບ່ໍ ເວລາພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງເປີດ
ປະຕູໃຫ້? 
 

4.  ພຣະວິນຍານຊົງໃຫ້ຄວາມກ້າ: (ກິຈການ 13: 42-52) 
ເປັນຫຍັງພວກສາວົກທີ່ໄດ້ພາກັນລ້ີຢູ່ເວລາພຣະເຢຊູຊົງສ້ິນພຣະຊົນ    ຈ່ຶງກາຍເປັນຄົນໃຈກ້າຫລັງຈາກວັນ
ເພັນເຕຄໍສະເຕ? ພຣະວິນຍານຊົງລົງມາແລະໃຫ້ຣິດອຳນາດແກ່ພວກເຂົາ (ກກ 2);   ພຣະວິນຍານຊົງໃຫ້
ຄວາມກ້າແກ່ຜູ້ເຊ່ືອທັງຫລາຍ. 
 
ຫລັງຈາກການເທສນາ, ໂປໂລແລະຄະນະໄດ້ພາກັນອອກຈາກໂຮງທັມ ແຕ່ປະຊາຊົນໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານກັບມາ
ເລ່ົາເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດໃຫ້ຟັງອີກໃນວັນຊະບາໂຕໜ້າ . ຄົນຢິວແລະຜູ້ເຊ່ືອໃໝ່ຫລາຍຄົນພາກັນຕິດຕາມໂປ
ໂລແລະບາຣະນາບາ; ທ່ານທັງສອງໄດ້ໜູນໃຈພວກເຂົາໃຫ້ຕ້ັງໝັ້ນຢູ່ໃນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ . ໂປໂລເຊ່ືອ
ໝັ້ນວ່າຄວາມພ້ົນໄດ້ມາໂດຍທາງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາແລະໂດຍຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ (ອຟຊ 
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2: 8-9). ວັນຊະບາໂຕຕ່ໍມາ, ຄົນທັງເມືອງໄດ້ພາກັນມາຟັງພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ ;  ຄົນຕ່າງຊາດມີຈຳນວນ
ຫລາຍກວ່າຄົນຢິວ ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ນຳຊາວຢິວເກີດການອິດສາ ; ພວກຜູ້ນຳເຫລ່ົານ້ັນພາກັນສອນຕ່ໍສູ້ຂ່າວ
ປະເສີດແລະພາກັນປະຕິເສດວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນພຣະຜູ້ໂດໃຫ້ພ້ົນ (ພຣະເມຊີອາ). 
 
ພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງໃຫ້ຄວາມໃຈກ້າແກ່ໂປໂລແລະບາຣະນາບາ   ເພ່ືອຕ່ໍສູ້ຄົນຢິວທີ່ປະຕິເສດຂ່າວປະເສີດ; 
ເພາະການປະຕິເສດຂ່າວປະເສີດ,  ພວກຢິວໄດ້ພິພາກສາພວກຕົນເອງ.  ໂປໂລແລະຄະນະໄດ້ປະກາດວ່າ  
ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງພວກຕົນໃຫ້ນຳຂ່າວປະເສີດໄປຫາຄົນຕ່າງຊາດ ໂດຍອ້າງເຖິງພຣະທມັເອຊາຢາ 49:6. ຄຳ
ເວົ້າຂອງພວກຜູ້ປະກາດໄດ້ເຮດັໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແລະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ   ແລະຫລາຍໆຄົນທີ່    
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໝາຍໄວ້ກໍມາຮັບເຊ່ືອ (13: 48). 
 
ພວກຜູ້ເຊ່ືອທັງຫລາຍໄດ້ພາກັນປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣິດໄປທົ່ວຂົງເຂດນ້ັນ ; ສ່ິງນ້ີເຮັດໃຫ້ 

ຜູ້ນຳຊາວຢິວໄດ້ເກີດມີການອິດສາຫລາຍຂ້ຶນ; ພວກເຂົາໄດ້ຍົວະຍົງໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີກຽດຕິຍົດຊ່ຶງຢຳເກງພຣະເຈ້ົາ  

ກ່ໍການຂ່ົມເຫງໂປໂລແລະບາຣະນາບາ   ແລະພວກເຂົາໄດ້ໄລ່ທ່ານທັງສອງໃຫ້ອອກຈາກເຂດນ້ັນ    ໂປໂລ
ແລະບາຣະນາບາໄດ້ "ສ່ັນຂ້ີຝຸ່ນທີ່ຕິດຕິນອອກແລ້ວກໍໄປຍັງເມືອງອີໂກນີອົນ" (13:51) ການຖືກຂ່ົມເຫງ ຫືຼ 
ຢ້ານຖືກປະຕິເສດເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນບ່ໍກ້າປະກາດຂ່າວປະເສີດ ,   ແຕ່ພຣະວິນຍານຈະຊົງໃຫ້ຄວາມໃຈກ້າ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ: 

ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນບ່ອນນະມັສການຂອງສາສນາຕ່າງໆໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນຖ້າມກາງພວກເຮົາ ; ນອກນ້ັນກໍມີ
ສະຖານທີ່ບັນເທິງແລະຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງຂອງຕ້ັງຢູ່ທຸກມຸມເມືອງ ;  ຜູ້ຄົນເຫລ່ົານ້ີຕ້ອງການຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງ  

ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ການປະກາດຂອງພວກເຮົາອາດຈະເລ້ີມຈາກຂ້າງບ້ານ .  ໂປໂລແລະບາຣະນາບາໄດ້ເຊ່ືອ
ຟັງການຊົງເອ້ີນຂອງພຣະວິນຍານ; ພວກເຮົາຈະເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍ?   ພວກເຮົາອາດ 
ຈະບ່ໍຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູເອ້ີນເຮາົໃຫ້ໄປເປັນຜູ້ປະກາດ ; ແຕ່ພວກເຮົາທຸກຄົນມີໜ້າທີ່ໃນການປະກາດແລະການ
ສ້າງສາວົກ (ມທ 28: 19-20). ໃຫ້ພວກເຮົາເພ່ິງພຣະວິນຍານຜູ້ສາມາດເປີດໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາປະກາດ . 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ທ່ານເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດບ່ໍ? ຖ້າບ່ໍໃຫ້ອະທິບາຍ. 
2. ເວລາໂປໂລແລະບາຣະນາບາໄປປະກາດ, ບາງຄົນຮັບເຊ່ືອ ແລະບາງຄົນປະຕິເສດ. ການຕັດສິນ

ໃຈເປັນໜ້າທີ່ຂອງບຸກຄົນ, ບ່ໍແມ່ນວຽກເຮົາ; ວຽກທ່ານແມ່ນຫຍັງ? 
3. ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານເມີນເສີຍຕ່ໍການຊົງເອ້ີນ? ທ່ານຈະຍົກສ່ິງນ້ັນອອກໄດ້ຢ່າງໃດ? 
4. ທ່ານຈະຕ້ອງໄປປະກາດກັບໃຜແດ່? ໂບດໃຫ້ໂອກາດທ່ານບ່ໍ? ທ່ານຈະອາສາສມັກໄປບ່ໍ? 
5. ມີຫຍັງທີ່ເປັນສ່ິງທີ່ກີດກ້ັນໃນໂບດຂອງທ່ານ? ທ່ານຈະຊ່ວຍປ່ຽນແປງໄດ້ແນວໃດ? 

         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 9 
ເສຣີພາບ ຫລື ກົດລະບຽບ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກິຈການ 15: 1-29 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ກິຈການ 15 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ການປະຊຸມໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມເລືອກເສຣີພາບ ແທ່ນທີ່ຈະເລືອກກົດ . 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄ້ວາ: ແມ່ນຫຍັງແດ່ຄືສ່ິງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຄວາມພ້ົນ ແລະສ່ິງທີ່ປະກອບໃນພຣະກາຍ  

ຂອງພຣະຄຣິດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:  ເພ່ືອຮັບຮູ້ວ່າພຣະຄຣິດແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງເປັນສ່ິງທີ່ຈຳເປັນ 

ແລະສ່ິງທີ່ປະກອບໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.                         
 

ອ່ານລວບ: ພວກຟາຣີຊາຍທີ່ເຊ່ືອແລ້ວເນ້ັນໃຫ້ພວກຄົນຕ່າງຊາດທີ່ເຊ່ືອນ້ັນຕ້ອງເຊ່ືອຟັງບັນຍັດຂອງຄົນ

ຢິວ ແລະເຊ່ືອພຣະຄຣິດຈ່ຶງຈະຖືວ່າເປັນຄຣິສຕຽນ. ການປະຊຸມໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຮັບເປັນມະຕິວ່າພຣະ
ຄຣິດແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງຄືສ່ິງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຄວາມພ້ົນ ແລະການເປັນສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກ . 
 

ຄຳນຳ 
ເດເຣັກຖືສາສນາມຸສລິມແລະລາວເປັນຄົນທີ່ມັກຊ່ວຍຄົນອ່ືນໆ .  ມີເທື່ອນ່ຶງເດເຣັກຂັບຣົດສອງຊ່ົວໂມງເພ່ືອ
ໄປຊ້ືເຂ້ົາປຽກໄກ່ໃຫ້ຄົນຊະຣາຜູ້ນ່ຶງທີ່ເປັນເຂີຍກັນ;  ເດເຣັກຮູ້ວ່າຄົນຊະຣາຜູ້ນ້ີມັກອາຫານນ້ັນຫລາຍ.   ເດ
ເຣັກສະແດງຄວາມຮັກກັບເພ່ືອນໆທີ່ເປັນຄົນຄຣິສຕຽນ;    ລາວປະຕິບັດຕາມຄຳສອນໃນອິສລາມຢ່າງເຄ່ັງ
ຄັດ. ອິສລາມສອນວ່າຜູ້ເຊ່ືອທີ່ເຮດັສ່ິງດີຈະໄດ້ຮັບພຣະຄຸນ ,  ບ່ໍພຽງເຊ່ືອເທົ່ານ້ັນ;  ມຸສລິມເຊ່ືອວ່າພວກເຂົາ
ຕ້ອງເຮັດການດີເພ່ືອຈະໄດ້ໄປສວັນ. ຂ້ອຍບ່ໍແນ່ໃຈວ່າຄວາມເຊ່ືອຂອງເດເຣັກມີສ່ວນກັບການປະພຶດຫລືບ່ໍ? 
 

ຂ້ອຍຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາທີ່ພຣະຄັມພີຄຣິສຕຽນເນ້ັນເຣ່ືອງພຣະຄຸນ: ພຣະເຈ້ົາຊົງໂປດປານເຖິງວາ່ພວກເຮົາບ່ໍ
ສົມຄວນໄດ້ຮັບ ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດ ຫລືຕ້ອງເຮັດການດີກ່ອນເພ່ືອຈະໄດ້ຄວາມພ້ົນ ; ການທຳ
ງານເພ່ືອຈະໄດ້ຄວາມພ້ົນແມ່ນກົດລະບຽບ ພຣະເຈ້ົາປະທານຄວາມພ້ົນໂດຍພຣະຄຸນ ຄວາມພ້ົນເປັນຂອງ
ປະທານຜ່ານທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຄວາມເຊ່ືອໃຫ້ເສລີພາບ-ເສລີຈາກການທີ່ຕ້ອງເຮັດຕາມກົດລະບຽບ ຫລື
ເຮັດການດີເພ່ືອຈະໄດ້ຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ.    ເສລີພາບບ່ໍແມ່ນເສລີທີ່ຈະເຮັດບາບ;    ແຕ່ແມ່ນການສະແດງ
ຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໂດຍການເຊ່ືອຟັງພຣະບັນຊາແລະເຮັດໃນສ່ິງທີ່ພຣະອົງພໍພຣະທຍັ . 
 

1.  ພຣະຄຸນຖືກທ້າທາຍ: (ກິຈການ 15: 1-5) 
ເວລາຂ້ອຍໄປຢ້ຽມໂບດໝູ່ຜູ້ນ່ຶງ, ເມັຽສິດຍາພິບານປລາດໃຈທີ່ເຫັນຂ້ອຽແຕ່ງໜ້າ; ນາງບອກວ່າຄຣິສຕຽນທີ່ 
ແທ້ຈິງຈະບ່ໍເຮັດຢ່າງຊາວໂລກ.  ໃນຕອນນ້ັນ, ຂ້ອຍບ່ໍແນ່ໃຈວ່ານາງໄດ້ຖາມເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງຂ້ອຍ  ຫລື 
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ນາງໄດ້ທ້າທາຍເຣ່ືອງຄວາມພ້ົນໂດຍພຣະຄຸນ? 
 
ການປະກາດຄ້ັງທີນ່ຶງຂອງໂປໂລແລະຄະນະໄດ້ກັບມາຢຸດທີ່ເມືອງອັນ ຕີໂອເຂັຽ;ໂປໂລແລະບາຣະນາບາໄດ້
ລາຍງານພັນທະກິດຕ່າງໆໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກ ແລະໄດ້ກ່າວເຖິງເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເປີດປະຕູການປະກາດກັບ
ຄົນຕ່າງຊາດ. ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຢຸດພັກທີ່ອັນຕິໂອເຂັຽເປັນເວລາຍາວສົມຄວນ.  
 
ໃນເວລາຕ່ໍມາ, ມີຄົນຢິວທີ່ເຊ່ືອໄດ້ເດີນທາງມາຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະໄດ້ເຫັນຄົນຕ່າງຊາດທີ່ເຊ່ືອຫລາຍ  
ຄົນບ່ໍໄດ້ຮັບພິທີຕັດ; ພວກຟາຣີຊາຍທີ່ເຊ່ືອສອນວ່າພິທີຕັດເປັນພາກສຳຄັນຂອງຄວາມພ້ົນ  ເວົ້າອີກແບບນ່ຶງ
ກໍຄືວ່າຄົນຕ່າງຊາດຈະຕ້ອງເປັນຢິວກ່ອນຈ່ຶງຈະເປັນຄຣິສຕຽນໄດ້ ; ສ່ິງນ້ີເຮັດໃຫ້ມີການໂຕ້ຖຽງກັນລະຫວ່າງ
ຄົນຢິວທີ່ເຊ່ືອແລະພວກຜູ້ປະກາດເຊ່ັນໂປໂລແລະບາຣະນາບາ .  ເມ່ືອຄຣິສຕະຈັກເຫັນເຊ່ັນນ້ັນ ພວກຜູ້ນຳ
ຈ່ຶງຕົກລົງສ່ົງໂປໂລ, ບາຣະນາບາ, ແລະຄະນະໃຫ້ໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມເພ່ືອພິຈາຣະນາແກ້ໄຂບັນຫາ. ຂະນະ
ທີ່ເດີນທາງ, ໂປໂລແລະຄະນະໄດ້ມີໂອກາດໜຸູນໃຈພວກຜູ້ເຊ່ືອໃນແຂວງຟອຍນິເກແລະແຂວງຊາມາເຣັຽ. 
 
ພວກຄົນຢິວທີ່ເຊ່ືອຮັບຮູ້ເຣື່ອງຄວາມພ້ົນຂອງຄົນຕ່າງຊາດ ແຕ່ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍແນ່ໃຈວິທີທີ່ຈະໄປເຖິງຄວາມ
ພ້ົນ.   ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ທ້າທາຍເຣ່ືອງ "ພຣະຄຸນ"  ຢ່າງດຽວຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນ;  ພວກເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງເພ້ີມພິທີຕັດໃຫ້
ພວກຄົນຕ່າງຊາດເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ເປັນສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກ . ທ່ານເຄີຍຄິດບ່ໍວ່າພວກເຮາົໃນສມັຍນ້ີຈະ
ເຮັດຢ່າງນ້ັນໄດ້? 
 

2.  ພຣະຄຸນຖືກພິຈາຣະນາ: (ກິຈການ 15: 16-21) 
ກິຈການ 15 ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການພິຈາຣະນາເຣ່ືອງຫລັກຄວາມເຊ່ືອຖ້າມກາງຜູ້ເຊ່ືອທີ່ມີຄວາມເຫັນແຕກ
ຕ່າງກັນ; ພວກເຮົາເອ້ີນວ່າ "ການປະຊຸມໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ." ກອງປະຊຸມໄດ້ພົບບັນຫາໃຫຍ່; ມະຕິທີ່ອອກ
ມາຈະມີຜົນກະທົບການປະກາດກັບຄົນຕ່າງຊາດ .    ການປະຊຸມຄ້ັງນ້ີໄດ້ໃຊ້ເວລາ   ເພ່ືອໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນ
ອອກຄວາມເຫັນ; ເປໂຕ ແລະຜູ້ນຳຫລາຍຄົນໄດ້ໃຫ້ຄຳພຍານສ່ວນຕົວ . ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກເປໂຕໃຫ້ປະ
ກາດກັບຄົນຕ່າງຊາດ (ກິຈການ 10). ໃນຕອນນ້ີ ຫລາຍຄົນມີໂອກາດໄດ້ຍິນຈາກຕົວທ່ານເອງ . 
 
ເປໂຕໄດ້ເຕືອນທີ່ປະຊຸມວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ທຳງານໃນຊີວິດຂອງໂກເນລິໂອຊ່ຶງເປັນຄົນຕ່າງຊາດ ;ແລະພຣະອົງ
ຊົງຮັບຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາ ເປໂຕໄດ້ຮັບບົດຮຽນຫລາຍໆຢ່າງຈາກປະສົບການ ; ທ່ານຮູ້ວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງເບ່ິງ
ຈິດໃຈ, ແລະພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເບ່ິງຂ້າງນອກເຊ່ັນພິທີຕັດ; ພຣະອົງສະແດງພຣະຄຸນຕ່ໍຄົນຕ່າງຊາດທີ່ເຕ້ົາໂຮມຢູ່
ບ້ານຂອງໂກເນລິໂອ ແລະໄດ້ໃຫ້ພຣະວິນຍານກັບພວກເຂົາ , ເໝືອນດ່ັງພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ຄົນຢິວ. ເປໂຕຮູ້
ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງອະພັຍຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ. ການທີ່ຈະໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດມາຮບັພິທີຕັດແລະຖືຮັກສາບັນບັດ
ຂອງໂມເຊກ່ອນຈະໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນນ້ັນແມ່ນເປັນການທົດລອງພຣະເຈ້ົາ ; ເພາະຄົນຢິວກໍບ່ໍສາມາດຮກັສາ 
ພຣະບັນຍັດເພ່ືອໃຫ້ຕົນເອງໄດ້ພ້ົນ;   ເປໂຕເນ້ັນວ່າແມ່ນພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທີ່ໄດ້ໂຜດຄົນຢິວ ແລະຄົນຕ່າງ 
ຊາດໃຫ້ລອດພ້ົນ. 
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ຫລັງຈາກເປໂຕກ່າວຈົບ, ທີ່ປະຊຸມມິດງຽບ. ຫລັງຈາກນ້ັນບາຣະນາບາແລະໂປໂລກໍໄດ້ລາຍງາຍສ່ິງອັສຈັນ
ຕ່າງໆທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທຳຜ່ານການປະກາດກັບຄົນຕ່າງຊາດ ; ທ່ານທັງສອງໄດ້ເນ້ັນເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາໄດ້
ຊົງທຳການອັສຈັນຖ້າມກາງຄົນຕ່າງຊາດ . 
 
ຢາໂກໂບສລຸບການສົນທະນາແ  ລະໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃນອາໂມດ 9: 11-12.   ໂດຍ
ທາງພຣະຄຣິດພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງຄົນຢິວ   ແລະຄົນຕ່າງຊາດໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນດຽວກັນ.    ຢາໂກໂບປະກາດ
ຄວາມເຫັນຂອງທີ່ປະຊຸມວາ່ຈະບ່ໍບັງຄັບຄົນຕ່າງຊາດໃຫ້ຮັບພິທີຕັດຫລືຖືຮັກສາບັນຍັດຂອງໂມເຊ ;    ຫລັກ
ຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງ : ຄວາມພ້ົນໂດຍພຣະຄຸນທາງຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ .  
 
ຢາໂກໂບຜູ້ນັບຖືບັດຍັດຂອງຄົນຢິວຢ່າງເ ຄ່ັງຄັດບ່ໍຍອມເຂ້ົາຂ້າງພວກຟາຣີຊາຍທີ່ມາເຊ່ືອ. ທ່ານແນະນຳທີ່
ປະຊຸມໃຫ້ຂຽນຈົດໝາຍຫາຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽສ່ີຢ່າງຕ່ໍໄປນ້ີ:    1.ໃຫ້ເວັ້ນເສັຽຈາກສ່ິງຊ່ົວມົວ    

ໝອງເນ່ືອງດ້ວຍພຣະທຽມ,  2. ຈາກການຫລ້ິນຊູ້, 3. ຈາກການກິນສັດຕາຍຮັດຄຳ, ແລະ 4. ຈາກການກິນ
ເລືອດ.   ການຖືຮັກສາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຢິວທີ່ເຊ່ືອແລະຄົນຕ່າງຊາດທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ ສາມາດ 

ສາມັກຄີທັມກັນ ແລະຮ່ວມໂຕະກັນໄດ້. 
 

3.  ພຣະຄຸນຖືກຮັບຮູ:້ (ກິຈການ 15: 22-29) 
ພວກອັຄສາວົກແລະພວກເຖ້ົາແກ່ໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບຄຳສເນີຂອງຢາໂກໂບເຣ່ືອງສ່ົງຈົດໝາຍເຖິງຄຣິສຕະຈັກ
ທີ່ເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ ຄຳເຫັນຂອງທີ່ປະຊຸມເປັນຊັຍຊະນະສຳລັບທຸກຝ່າຍ: ຄົນຕ່າງຊາດບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງແບກ
ພາຣະເຣ່ືອງຮັກສາບັດຍັດ;ການສ່ັງສອນຄົນຕ່າງຊາດໃຫ້ເຮດັຕາມຄຳເຫັນຂອງທີ່ປະຊຸມສ່ີຢ່າງກໍເປັນຊັ ຍຊະ
ນະສຳລັບຄົນຢິວ    ເພາະພວກເຂົາເຈ້ົາຮູ້ວາ່ການສາມັກຄີທັມກັບຄຣິສຕຽນຕ່າງຊາດຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ພວກຕົນ
ຕ້ອງມົວໝອງ (ອິງຕາມບັດຍັດຂອງໂມເຊ). 
 
ຄຣິສຕະຈັກທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ສ່ົງຈົດໝາຍໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງອັນຕິໂອເຂັຽແຂວງຊີເຣັຽຜ່ານທາງ
ໂປໂລ ແລະບາຣະນາບາ, ນອກນ້ັນຍັງມີຜູ້ແທນຈາກເຢຣູຊາເລັມສອງຄົນຕິດຕາມໄປຄືຢູດາຜູ້ມີຊ່ືວ່າບາຣະ
ຊາບາ ແລະຊີລາ. ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າ, "ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງເຫັນດີພ້ອມດ້ວຍພວກເຮົາວ່າ ຈະບ່ໍວາງພາ
ຣະໜັກໃດໆໃສ່ພວກທ່ານ ນອກຈາກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີທີ່ຈຳເປັນ" (ກຈກ 15: 28).  
 
ຄຳເຫັນຂອງການປະຊຸມທີ່ເຢຣູຊາເລັມເປັນບາດກ້າວສຳຄັນສຳລັບສາສນາຄຣິ ສ. ໂດຍສະເພາະເຣ່ືອງ "ເສ
ຣີພາບ ຫລືກົດລະບຽບ"  ເພາະສ່ິງນ້ີສາມາດສ້າງຄວາມແບ່ງແຍກຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍແລກ  ແລະສາມາດ
ທຳລາຍການປະກາດກັບຄົນຕ່າງຊາດ ຊ່ຶງເປັນການຍັບຢ້ັງການຂຍາຍຕົວຂອງຂ່າວປະເສີດ . ຜູ້ນຳຄຣິສຕຽນ
ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະໄດ້ຮັບຮອງວ່າພຣະເຢຊູແລະພຣະຄຸນເປັນເຣ່ືອງຈຳເປັນສຳລັບຄວາມລອດ
ພ້ົນ. ສ່ິງນ້ັນເຮັດໃຫ້ຂ່າວປະເສີດໄດ້ແຜ່ອອກໄປຈົນເຖິງທີ່ສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ (ກຈກ 1: 8). 
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ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ບັນຫາຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍແລກເຣ່ືອງເສຣີພາບ ຫລືກົດລະບຽບຍັງເປັນບັນຫາສຳຄັນສຳລັບພວກເຮົາ
ໃນປັດຈຸບັນ; ບາງທີພວກເຮົາອາດບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຂອງ "ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ." ຫລາຍຄົນຍັງຄິດວ່າເຮົາ
ຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍເພ່ືອຈະໄດ້ຄວາມພ້ົນ. ພຣະເຈ້ົາຊົງສະແດງຄວາມຮັກອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງ
ພຣະອົງໂດຍສ່ົງພຣະຄຣິດມາຕາຍເພ່ືອເຮົາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຍັງເປັນຄົນບາບຢູ່ (ໂຣມ 5: 8).   ຄວາມ
ເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດຢ່າງດຽວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍໃນຕົວເຮົາ, ບ່ໍແມ່ນການດີທີ່ເຮົາເຮັດ. 
 
ພວກເຮົາມີເສຣີພາບໃນພຣະຄຣິດ ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍມີເສຣີທີ່ຈະບ່ໍເຊ່ືອຟັງຫລືເຮັດຜິດບາບ. ເສຣີພາບຈະຕ້ອງ
ເປັນສ່ິງທີ່ໜູນໃຈໃຫ້ພວກເຮາົຮັກພຣະອົງແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.   ບົດຮຽນນ້ີເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ພິສູດຕົນເອງ
ວ່າພວກເຮົາຍັງສອນຄົນອ່ືນເຣ່ືອງກົດລະບຽບ   ຫລືສອນເຣ່ືອງເສຣີພາບໃນພຣະຄຣິດ;  ໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູ້    
ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາແລະແບ່ງປັນຂ່າວດີທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງຊີວິດມະນຸດໄດ້ໃຫ້ກັບໂລກນ້ີ . 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ກົດລະບຽບຍັງເປັນບັນຫາໃນໂບດທຸກມ້ືນ້ີບ່ໍ? ທ່ານເຄີຍເຫັນບາງຄົນເອົາລະບຽບທີ່ມະນຸດເຮັດເອງ

ມາເປັນສ່ິງຈຳເປັນສຳລັບຄວາມລອດພ້ົນບ່ໍ? ຖ້າເຄີຍ, ຊ່ວຍອະທິບາຍ. 
 
2. ທ່ານເຄີຍຄິດບ່ໍວ່າຖ້າທ່ານໄດ້ເຮັດບາງຢ່າງ ທ່ານຈະມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມພ້ົນຂອງຕົວເອງ? 

ສ່ິງນ້ັນໆໄດ້ຊ່ວຍ ຫລືໄດ້ເປັນອຸປສັກໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານ? ໃຫ້ອະທິບາຍ. 
 

3. ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ຈາກການປະຊຸມໃນເຢຣູຊາເລັມໃນການສແວງຫານ້ຳພຣະທັຍ      

ພຣະເຈ້ົາ ເວລາມີຄວາມຂັດແຍ່ງກັນໃນປັດຈຸບັນ? ແນະນຳຫລັກການທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້. 
 

4. ຄຣິສຕະຈັກສາມາດເອົາຕາອອກຈາກພຣະເຢຊູແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງວິທີໃດແດ່ ? ມີຫຍັງແດ່ 

ທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ເພ່ືອປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນເກີດຂ້ຶນ? 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 10 
ຄົນໃນຄຸກສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ 

  
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກິຈການ 16:11-34 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ 16 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ໃນຂະນະທີໂ່ປໂລແລະຊີລາຖືກຄຸກຍ້ອນເຊ່ືອພຣະເຢຊູນ້ັນທ່ານ

ທັງສອງໄດ້ນຳຄົນໃນຄຸກເຊ່ືອພຣະເຢຊູຄືກັນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຈະເອົາການຖືກຂ່ົມເຫງ ເປັນພະຍານຢ່າງບ່ໍຕ້ອງປາກແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອຊ່ອຍເຮົາຕ້ັງໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເຊ່ືອໃນທຸກກໍຣະນີ. 

       
     ບົດນຳ.  
ໃນການເດີນທາງປະກາດຂອງໂປໂລຖ້ຽວທີສອງມີບັນຫາຍ້ອນເຈ້ົາໜ້າທີຈ່ອມຈັກກະພັດໂຣມັນໃຊ້ອໍານາດ
ຂ່ົມຂູ່ແລະຈັບທັງໂປໂລແລະຊີລາຜູ້ເປັນເພ່ືອນຮ່ວມງານໄປຂັງຄຸກ ແຕ່ທັງສອງໄດ້ສະແດງຄວາມເຊ່ືອຢ່າງ
ແຂງແຮງຈົນຄົນໃນຄຸກເຫັນພຣະເຢຊູໃນທ່ານທັງສອງ. 
 
ປີ 2015 ໄດ້ມີໂທຣະສັບລາຍງານການຖືກຂ່ົມເຫງຈາກປະເທດອິນເດັຽໃນປີດຽວເທົ່ານ້ັນມີກວ່າ 11000 ຄົນ
ຖືກກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງ  ເນ່ືອງຈາກວ່າອິນເດັຽເປັນປະເທດທີຖື່ສາສນາຮິນດູ,   ເຂົາໄດ້ຈັບແລະຈູດເຜົາບ້ານເຮືອນ
ຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້, ເຂົາຈັບເອົາເມັຽຜູ້ຮັບໃຊ້ໄປເຮັດອານາຈານ, ເຂົາໄດ້ຂ້າຕີບັນດາລູກຜູ້ຮັບໃຊ້,  ເຂົາພາກັນໄປ
ຈູດເຜົາໂບດ  ແຕ່ທາງຣາຊການບ່ໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມເປັນທັມໃນເຣ່ືອງນ້ີເລີຍ.  ໃນປະເທດອະເມຣິກາເຮົາແລ້ວບ່ໍ
ເຫັນວ່າມີການຂ່ົມເຫງແນວນ້ີ,  ຫາກມີການຂ່ົມເຫງແນວນ້ີເກີດຂ້ຶນເຮົາຈະອົດທົນຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາໄດ້
ແນວໃດ?ເຮົາຈະປ່ອຍໃຫ້ສ່ິງນ້ີກີດຂວາງ ຫລືຍັບຍ້ັງບ່ໍໃຫ້ເຮົາປະກາດຂ່າວປະເສີດບ່ໍ? ໂປໂລແລະຊີລາເປັນ
ເພ່ືອນຮ່ວມງານບ່ໍໄດ້ຢຸດປະກາດໃນຖ້າມກາງຖືກກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງ  ແມ່ນແຕ່ຖືກກັກຂັງກໍຍັງປະກາດໃນຄຸກກັກ 
ຂັງແຫ່ງນ້ັນ.  
 

1.  ຜົນຂອງການເປັນພະຍານ:  (ກິຈການ16:11-15) 
ໂປໂລແລະຊີລາພາກັນທ່ອງທ່ຽວເທສນາໃນເມ່ືອງອັນຕີໂອເຂັຽ ແຂວງຊີເຣັຽ ຫລັງຈາກປະຊຸມຫລວງທີ່ກຸງເຢຣູ
ຊາເລັມດ້ວຍການນຳພາຂອງພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດ ດ່ັງທີ່ເຫັນໃນຂ້ໍ 9 ນ້ັນພຣະວນິາຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້
ຫ້າມໂປໂລບ່ໍໃຫ້ປະກາດໃນແຂວງອາເຊັຽ ເພາະມີການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງຢ່າງໜັກ, ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ໃຫ້ໂປໂລເຫັນນິມິດໃຫ້ໄປເມືອງມາເກໂດເນັຽ ເຂດແດນເອີຣົບ  ແລ້ວທ່ານທັງສອງກໍໄປເມືອງມາເກໂດ
ເນັຽຕາມນິມິດນ້ັນ. ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງເດີນທາງດ້ວຍເຮືອສະເພົາ (ເຮືອໃບລົມ) ຈາກເມືອງໂທອາດ
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ຜ່ານເມືອງຊາມາທາເກ ຜ່ານເມືອງເນອາໂປລີ, ຜ່ານເມືອງຟີລິບປອຍ ເຂ້ົາໄປເຂດແດນມາເກໂດເນັຽ ແລ້ວ
ກໍພັກຢູ່ທີ່ນ້ັນຫລາຍວັນ ເພ່ືອລໍຖ້າວັນສະບາໂຕ.  
 
ວັນນ່ຶງໂປໂລແລະຊີລາພາກັນໄປຍັງຝ່ັງແມ່ນ້ຳເພ່ືອຊອກຫາບ່ອນໄຫວ້ວອນ     ເພາະວ່າທີ່ຈະໄຫວ້ວອນໃນ
ບ່ອນທີ່ພວກເພ່ິນພັກເຊົານ້ັນເປັນເຂດແດນເມືອງຟີລິປອຍທີມີ່ຂ້ໍຫ້າມບ່ໍໃຫ້ພວກນັບຖືພຣະອ່ືນ  ຫລືສາສນາ
ອ່ືນທີຈ່ະເວົ້າຫລືນະມັສການໃນເຂດນ້ັນ.  ເມ່ືອໂປໂລໄປເຖິງຝ່ັງແມ່ນ້ຳກໍເຫັນພວກຜູ້ຍິງກຸ່ມນ້ອຍກຸ່ມນ່ຶງພາ
ກັນມານ່ັງໂຮມກັນຢູ່ທີ່ນ້ັນ.   ໂປໂລໄດ້ເຂ້ົາໄປຫາພວກແມ່ຍິງແລະນ່ັງຮ່ວມກັບເຂົາ  ແລ້ວກໍເທສນາໃຫ້ເຂົາ
ຟັງ, ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ໂປໂລມີຈິດໃຈກ້າຫານທີ່ຈະເຂ້ົາໄປຍັງກຸ່ມແມ່ຍິງແລ້ວເວົ້າພຣະທັມ
ໃຫ້ເຂົາຟັງໂດຍໂປໂລເອງບ່ໍເຄີຍຮູຈັ້ກຜູ້ໃດໃນກຸ່ນນ້ີມາກ່ອນ.   ໃນນ້ັນມີຍິງຄົນນ່ຶງຊ່ືລີເດັຽ  ເປັນຜູ້ຕ້ັງໃຈຟັງ,   
ພຣະຄັມພີບອກວ່າລາວເປັນຄົນຢຳເກງພຣະເຈ້ົາ,    ລາວໄດ້ຕ້ັງໃຈຟັງຈົນລາວເຂ້ົາໃຈເນ້ືອໃນຂອງເທສນາ 
ຈາກໂປໂລ  "ແລະມີຍິງຄົນນ່ຶງຊ່ື ລີເດັຽມາຈາກເມືອງທົວເຕຣາ  ເປັນຄົນຂາຍຜ້າສີມ່ວງອ່ອນ  ນາງມີໃຈຢຳ
ເກງພຣະເຈ້ົາ ເມ່ືອນາງຟັງເຮົາຢູ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໄຂຈິດໃຈຂອງນາງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຖ້ອຍຄຳທີໂ່ປໂລກຳລັງ
ກ່າວນ້ັນ " (ຂ້ໍ 14).   ມາເຖິງຕອນນ້ີເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາລະນຶກເຖິງຄຳສຸພາສິດກ່າວວ່າ   "ທາງທີ່ພາໃຫ້ເກີດ
ຄວາມຮູ້ນ້ັນ  ຄືກ່ອນອ່ືນພວກເຈ້ົາຕ້ອງຢຳເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄົນໂງ່ມັກປມາດປັນຍາ  ແລະບ່ໍຍອມສຶກສາ 

ຮ່ຳຮຽນ" (ສຸພາສິດ 1:7).  
 
ໃນວັນນ້ັນເອງນາງລີເດັຽ   ແມ່ຄ້າຂາຍຜ້າຣາຄາແພງຈ່ຶງຮັບເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ ເພາະການຢຳເກງແລະຕ້ັງໃຈຟັງ 
ແລະພຣະພອນຂອງການຢຳເກງພຣະເຈ້ົານ້ັນບ່ໍແມ່ນແຕ່ຕົກໃສ່ນາງຄົນດຽວ ທັງຄອບຄົວເຮອືນຂອງນາງກໍ
ພ້ົນດ້ວຍ " ນາງພ້ອມກັບໄທເຮືອນຂອງຕົນໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ " (ຂ້ໍ 15ກ). ກະສັດຊະໂລໂມນໄດ້ກ່າວເປັນ
ຄຳສຸພາສິດນ້ັນເປັນຄວາມຈິງທຸກປະການ   ແຕ່ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນຈະເຂ້ົາໃຈແລະເອົາມາປະຕິບັດໄດ້.  ສຳລັບ 
ນາງລີເດັຽໄດ້ຟັງຄຳເທສນາຈາກໂປໂລຄ້ັງດຽວກໍເຊ່ືອ    ແລະເຂ້ົາໃຈນ້ັນເປັນເພາະວ່າລາວມີຄວາມຢຳເກງ    
ພຣະເຈ້ົານ້ັນເອງ,   ເມ່ືອລາວຢຳເກງພຣະເຈ້ົາລາວກໍເກີດຄວາມຮູ້ເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາຕາມທີກ່ະສັດໂຊໂລ
ໂມນກ່າວ  ເມ່ືອລາວເກີດຄວາມຮູ້ແລ້ວຄວາມຮູ້ນ້ັນຊ່ອຍໃຫ້ລາວເຂ້ົາໃຈ   ເມ່ືອລາວເຂ້ົາໃຈລາວກໍຮັບເຊ່ືອ 
ແລະຊັກຊວນຄົນໃນຄອບຄົວຂອງລາວເຊ່ືອດ້ວຍ.    ນ້ີແຫລະຄືໝາກຜົນຂອງການປະກາດດ້ວຍຄວາມກ້າ
ຫານ ແລະໝາກຜົນຂອງການຟັງດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ແລະດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບນັບຖື.   ນອກຈາກນ້ັນ ເຮົາ
ຍັງເຫັນຄວາມຮັກຫ່ວງໃຍຂອງຜູ້ເຊ່ືອໃໝ່   ເຊ່ັນນາງລີເດັຽໄດ້ເຊ້ືອເຊີນໃຫ້ໂປໂລໄດ້ໄປພັກເຊົາທີບ້່ານຂອງ
ລາວດ້ວຍໃຈເຫ້ືຼອມໃສສັດທາອີກດ້ວຍ.  
 

2.  ການເປັນພະຍານອາດມີຜູ້ບ່ໍມັກ: (ກິຈການ 16:16-21)  
ກ່ອນອ່ືນເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າຄົນເຮົາເຖິງຈະເຮັດດີ, ເວົ້າດີປານໃດກໍຕາມ ຜູ້ບ່ໍມັກກໍຍ່ອມຈະບ່ໍມັກແລະຊອກ
ຫາແນວຕິຕ່າງໆນາໆ,  ແຕ່ລາງຄົນຈະເປັນຄົນແນວໃດກໍຕາມກະຍັງມີຄົນມັກລາວຢູ່ດີ.   ພຣະເຢຊູຜູ້ທີ່ເຮົາ 

ເຊ່ືອວາ່ເປັນພຣະເຈ້ົາ,  ຍອດມະນຸດ ກະຍັງມີຄົນຈຳນວນນ່ຶງບ່ໍມັກຈົນນຳເອົາພຣະອົງໄປຂ້າທີໄ່ມ້ກາງແຂນ 
ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຢ່ານ້ອຍໃຈເມ່ືອຄົນບ່ໍມັກເຮົາ     ຫລືບ່ໍຟັງເຮົາເມ່ືອເຮົາກ່າວເຣ່ືອງພຣະເຢຊູດ້ວຍໃຈອ່ອນສຸ
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ພາບ,  ເຮົາມີໜ້າທີ່ກ່າວກໍກ່າວໄປ ຢ່າເອົາເຣ່ືອງຄົນບ່ໍມັກ ຫລືຄົນຫາເຣ່ືອງໃສ່ມາເປັນເຣ່ືອງສ່ວນຕົວກໍແລ້ວ
ກັນ  ແລະໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຜູ້ທີ່ກ່າວແມ່ນກ່າວໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູ ສ່ວນຄົນຈະມັກ ແລະຮັບເອົາ  ຫລື
ຄົນບ່ໍມັກແລະປະຕິເສດນ້ັນ   ບ່ໍແມ່ນເຂົາເຈ້ົາປະຕິເສດເຮົາ ແຕ່ແມ່ນປະຕິເສດພຣະເຢຊູຕ່າງຫາກ.    ເພ່ືອ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈເພ້ີມຄວນກັບໄປອ່ານ ກິຈການທີກ່່າວວ່າ "ເມ່ືອໂຊໂລກຳລັງເດີນທາງໃກ້ຈະເຖິງເມືອງດາມາ
ເຊ ໃນທັນໃດນ້ັນມີແສງສວ່າງມາບມາຈາກຟ້າອ້ອມຮອບຕົວທ່ານໂຊໂລຈ່ຶງລ້ົມລົງເທງິດິນແລະໄດ້ຍິນພຣະ
ສຸຣະສຽງອັນນ່ຶງດັງມາວ່າ, “ໂຊໂລ, ໂຊໂລເອີຍ, ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຂ່ົມເຫັງເຮົາ?” (ກິຈການ 9:3-4).  
 
ຄ້ັງນ່ຶງພຣະເຢຊູເທສນາທີພ່ຣະວຫິານເມືອງນາຊາເຣັດບ້ານເກີດຂອງພຣະອົງ ເຂົາກະຍັງຄຽດແຄ້ນຢາກຂ້າ 
ພຣະອົງເສັຽໃນວັນນ້ັນ " ເມ່ືອຄົນທັງປວງໃນໂຮງທັມໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄຽດ ເຂົາຈ່ຶງພາກັນ
ລຸກຂ້ຶນຊຸກພຣະອົງອອກຈາກເມືອງ   ແລະນຳພຣະອົງໄປຍັງແງ່ຜາຊັນບ່ອນໂນນເມືອງເຂົາຕ້ັງຢູ່ນ້ັນ    ເພ່ືອ
ໝາຍຈະຊຸກພຣະອົງລົງ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຍ່າງຜ່ານຖ້າມກາງເຂົາພ້ົນໄປ" (ລູກາ 4:28-30). ພຣະເຢຊູຖືກປະ
ຕິເສດໃນແຖວບ້ານເກີດຂອງພຣະອົງແນວໃດນ້ັນ ພວກຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໃນສມັຍນ້ີກໍບ່ໍໄດ້ຮັບກຽດໃນບ້ານ
ຂອງຕົນຄືກັນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວໄວໃ້ນພຣະທັມມັດທາຍວ່າ "ສິດບ່ໍໃຫຍ່ກວ່າຄຣູ ແລະຂ້ອຍໃຊ້ບ່ໍໃຫຍ່ກວ່າ
ນາຍ" (ມັດທາຍ 10:24).   ແປວ່າສ່ິງໃດທີເ່ກີດຂ້ຶນກັບຄຣູ ສ່ິງນ້ັນກໍຈະເກີດກັບລູກສິດ ຫລືຄຣູເປັນແນວໃດ
ສິດຍ່ອມຈະເປັນແນວນ້ັນ ສ່ິງທີ່ດີແມ່ນຄຣູ (ພຣະອາຈານ) ຂອງເຮາົສະເດັດໄປສູ່ສວັນ ລູກສິດຂອງພຣະອົງກໍ
ຈະເປັນດ່ັງນ້ັນແທ,້ ແຕ່ໃນເວລານ້ີຜູ້ຮັບໃຊ້ກໍຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບກຽດໃນແຖວບ້ານເມືອງຂອງຕົນອາສັຍຢູ່ ຈ່ຶງມີຄຳ
ຖາມຕາມມາວ່າ ເຮົາຈະບ່ໍປະກາດໃນແຖວບ້ານເກີດ ຫລືແຖວເຮົາອາສັຍຢູ່ໃນເວລານ້ີບ່ໍ?  
 
ຫລັງຈາກໂປໂລໄປພັກເຊົາທີ່ບ້ານຂອງນາງລີເດັຽ ແລ້ວວັນນ່ຶງໂປໂລກໍອອກໄປຍັງບ່ອນໄຫວ້ວອນ ເວລານ້ັນ
ມີຍິງຜູ້ນ່ຶງເປັນໝໍດູໂດຍມີຜີສິງລາວຢູ່ແລະການນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວຫາເງິນມາໃຫ້ນາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍ (ກິຈ
ການ 16:16). ເຣ່ືອງນ້ີຄົນລາວເຮົາຜູ້ທີໃ່ຫຍ່ມາແຕ່ລາວຄົງເຂ້ົາໃຈສົມຄວນ ເພາະເຮົາເຄີຍເຫັນຄົນທີມີ່ຜີສິງ
ເຊ່ັນນາງທຽມຕາມແຖວບ້ານເມືອງລາວເກືອບວ່າທຸກຫົນແຫ່ງ.    ໃນຂະນະທີ່ໂປໂລຍ່າງໄປນ້ັນຍິງທີ່ມີຜິສິງ
ຮ້ອງຂ້ຶນດ້ວຍສຽງດັງວ່າ    “ຄົນເຫລ່ົານ້ີແມ່ນຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາສູງສຸດໄດ້ມາປະກາດເຣ່ືອງທາງພ້ົນໃຫ້ 

ແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ” (ຂ້ໍ 17). ແປວ່າຜີມັນກໍຮູ້ວ່າໂປໂລແລະຊີລາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ແລະຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ
ມັນຍັງເວົ້າອີກວ່າ ໂປໂລແລະຊີລາມາປະກາດເຣ່ືອງຄວາມພ້ົນ,  ຜີກະຍັງຮູວ້່າທັງສອງປະກາດເຣ່ືອງຄວາມ
ພ້ົນ ແຕ່ມັນໝົດໂອກາດທີຈ່ະຮັບເຊ່ືອ  ເພາະມັນເປັນລູກນ້ອງຂອງຊາຕານຊຶ່ງເປັນຝ່າຍສັຕຣູພຣະຄຣິດ.  ບ່ໍ
ແມ່ນແຕ່ໂປໂລແລະຊີລາເທົ່ານ້ັນທີຜີ່ຮູວ້່າເປັນຜູ້ປະກາດເຣ່ືອງຄວາມລອດພ້ົນ, ຜີມັນຍັງຮູວ້່າເຮົາທັງຫລາຍ
ຜູ້ປະກາດເຣ່ືອງຄວາມລອດພ້ົນໃນວັນນ້ີຄືກັນ.   ເມ່ືອຜີສິງຮ່າງຂອງຍິງນ້ັນຮ້ອງແນວນ້ັນພຣະຄັມພີບອກວ່າ 
ໂປໂລເຫລືອໃຈຈ່ຶງຮ້ອງສ່ັງໃຫ້ຜີອອກຈາກຍິງນ້ັນວ່າ   “ໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດ  ກູສ່ັງມຶງຈ່ົງອອກ
ຈາກຍິງນ້ັນເສັຽ”(ຂ້ໍ 18).  ທີໂ່ປໂລເຫລືອໃຈນ້ັນອາດຈະເປັນເພາະຜີໄດ້ຂ່ົມເຫງຍິງນ້ັນເຮັດໃຫ້ລາວເປັນທຸກ 
ເມ່ືອໂປໂລສ່ັງໃນນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜີກໍອອກຈາກຍິງນ້ັນທັນທີ. 
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ເມ່ືອຜີອອກຈາກຍິງນ້ັນແລ້ວ ລາວກໍກາຍເປັນຄົນປົກກະຕິ  ບ່ໍສາມາດເປັນໝໍດູອີກຕ່ໍໄປ ສ່ວນຜູ້ເປັນນາຍກໍ
ຂາດລາຍໄດ້ຈາກການນ້ີຈ່ຶງໃຊ້ອຳນາດສ່ັງຈັບກຸມໂປໂລແລະຊີລາໄປຂ້ຶນສານເພ່ືອຕັດສິນລົງໂທດໂດຍໃຊ້ຂ້ໍ
ຫາ ກ່ໍຄວາມຫວຸ້ນວາຍ   "ເມ່ືອໄດ້ພາທ່ານທັງສອງມາເຖິງພວກຜູ້ປົກຄອງແລ້ວ  ກໍເວົ້າວ່າ,   “ສອງຄົນນ້ີ
ແຫລະ, ໄດ້ກ່ໍການວຸ້ນວາຍຂ້ຶນໃນເມືອງຂອງເຮົາ  ເຂົາເປັນຊາວຢິວ ປະກາດຍັງຮີດຄອງປະເພນີອັນຜິດກົດ 
ທີ່ພວກເຮົາຊາວໂຣມຈະຮັບເອົາຫລືຂັບຕາມບ່ໍໄດ້” (ຂ້ໍ 20-21). ເຣ່ືອງນ້ີຍັງມີເທົ່າທຸກວັນນ້ີ.  
 

3.  ເປັນພະຍານອາດຈະນຳໄປເຖິງທຸກທໍຣະມານ:  ( ກິຈການ 16: 22-24) 
ເຈ້ົານາຍຂອງຍິງທີມີ່ຜີສິງເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນທີຂ່າດລາຍໄດ້ຢ່າງໜັກຈ່ຶງຊັກຊວນປະຊາຊົນຮ້ອງໂຮໃຫ້ຈັດ
ການກັບໂປໂລກັບຊີລາຢ່າງໜັກ, ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນເຂົາຈ່ຶງຂ້ຽນຕີໂປໂລແລະຊີລາຕ່ໍໜ້າມະຫາຊົນ ແລ້ວສ່ັງ
ເອົາໄປຂັງໄວ້ແລະວາງທະຫານຍາມຢ່າງເຄ່ັງຄັດ    "ແລ້ວສ່ັງໃຫ້ເອົາໄມ້ແສ້ຂ້ຽນ     ເມ່ືອຂ້ຽນທ່ານທັງສອງ
ຫລາຍບາດແລ້ວ ກໍເອົາໄປຍັດໃສ່ຄຸກ ແລະສ່ັງທັມມະໂຮງໃຫ້ຮັກສາເຂົາໄວ້ໃຫ້ດີ " (ຂ້ໍ 22-23). ດ້ວຍເຫດ 

ນ້ີເຂົາຈ່ຶງລາກເອົາໂປໂລແລະຊີລາທີຕົ່ນຕົວເຕັມໄປດ້ວຍຮອຍແສ້ຈົນເລືອດໄຫລຢ່າງທຸກທຣໍະມານໄປເອົາ
ຕີນໃສ່ຂ່ືໄວ້(ບ່ໍແມ່ນຂ່ືເຮືອນ-ແມ່ນກັບໃສ່ຕີນ) (ຂ້ໍ 24). ເຂົາໄດ້ເຮັດດ່ັງນ້ີກັບໂປໂລແລະຊີລາຖືວ່າເປັນການເບົາ
ບາງ ເພາະວ່າໂປໂລແລະຊີລາເປັນສັນຊາດໂຣມ ຫາກທັງສອງເປັນສັນຊາດຢິວຈະຕ້ອງໜັກກວ່ານ້ີແນ່ 

ນອນ.    ເຣ່ືອງແນວນ້ີເຮົາໄດ້ຍິນເກີດຂ້ຶນເປັນປະຈຳທົ່ວໂລກ   ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າເຮົາຍັງຈະເປັນພະຍານກ່າວ
ເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູຢູ່ບ່ໍ?  ເພ່ືອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເຮົາມາເບ່ິງຕອນຕ່ໍໄປວ່າມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນກັບໂປໂລແລະຊີ
ລາ.                                                                                                        (ຂ່ື)ກັບໃສ່ຂາ 
 

4.  ບ່ໍຖອຍຈະມຄົີນເຊ່ືອຫລາຍຂ້ຶນ: ( ກິຈການ 16:25-34) 
ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ບອກວ່າ   ໂປໂລແລະຊີລາຈ່ົມຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຢ່າງໃດໃນການຖືກກັກຂັງໄວຊ້ັ້ນໃນ
ຂອງຄຸກແລ້ວຍັງເອົາຂາສອງຂ້າງໃສ່ຂ່ືໄວ້   ມາເບ່ິງແລ້ວນັບວ່າເປັນສາມເທົ່າຂອງນັກໂທດທີ່ບ່ໍມີຄວາມຜິດໄດ້
ຮັບ,   ເພາະວ່ານັກໂທດທັມມະດາຈະຢູ່ໃນຄຸກຊ້ັນນອກ   ແຕ່ໂປໂລຢູ່ໃນຄຸກຊ້ັນໃນເປັນປະການທີສອງ 
ແລະປະການທສີາມແມ່ນເຂົາເອົາຕີນໃສ່ຂ່ືໄວ້ໃຫ້ແໜ້ນ " ທັມມະໂຮງກໍໄດ້ຍັດທ່ານທັງສອງໄວ້ໃນຫ້ອງຊ້ັນ
ໃນ ແລະເອົາຕີນໃສ່ຂ່ືໄວໃ້ຫ້ແຫນ້ນ " (ຂ້ໍ 24).   ແທນທີທ່ັງສອງຈະພາກັນຮ້ອງໄຫ້ຈ່ົມຕ່ໍວ່າຕ່ໍຂານພຣະເຈ້ົາ 
ແຕ່ທັງສອງກັບອ້ອນວອນອະທິຖານແລະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ, ແນ່ນອນເປັນການຍາກທີ່ຄຣິສຕຽນຈະ
ອ້ອນວອນແລະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໃນຍາມຍາກເຊ່ັນນ້ີ    ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຈຳຕ້ອງຮຽນເອົາແບບຢ່າງ 
ໂປໂລແລະຊີລາຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໃນຍາມເຮົາມີບັນຫາ ເພ່ືອສະແດງຄວາມເຊ່ືອອັນສັດຊ່ືແລະໝັ້ນ
ຄົງຂອງເຮົາ. 
 
ມີເຣ່ືອງຈິງມາເລ່ົາສູ່ຟັງດ່ັງນ້ີ; ມີອາຈານຜູ້ນ່ຶງ ເປັນຄົນຮູບຫລ່ໍ  ແລະມີຄວາມຮູ້ຣະດັບປຣິນຍາເອກ ໄດ້ກ່າວ
ຄຳພະຍານເຣ່ືອງຄວາມຮັກວ່າ ນັບແຕ່ມ້ືລາວເປັນ ສະໂຕຣກ ແລະກາຍເປັນຄົນພິການ  ລາວຄຶດໃນໃຈວ່າ  
ເມັຽລາວຕ້ອງຖ້ິມລາວແນ່ນອນ,   ຫລາຍເດືອນຜ່ານໄປລາວໄດ້ເວົ້າກັບເມັຽວ່າ ນ້ອງເອີຍ! ດຽວນ້ີອ້າຍກາຍ
ເປັນຄົນແນວນ້ີແລ້ວ ທັງຮູບຮ່າງໜ້າຕາກໍປ່ຽນໄປເປັນຄົນລະຄົນ, ປຣິນຍາເອກທີ່ມີຢູ່ກໍໃຊ້ການບ່ໍໄດ້ແລະຍັງ
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ບ່ໍສາມາດເບ່ິງແຍງຄອບຄົວອີກແລ້ວ ດ່ັງນ້ັນຫາກນ້ອງຢາກເອົາຜົວໃໝ່ ອ້າຍກະບ່ໍວ່າຫຍັງເນີ. ເມ່ືອລາວເວົ້າ
ຈົບແລ້ວເມັຽລາວກໍຟ້າວເລ່ງມາກອດຈູບລາວແລະ ເວົ້າວ່າ ບ່ໍວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນນ້ອງຈະຢູ່ແລະຕາຍຮ່ວມ
ກັບອ້າຍ ດ່ັງທີເ່ຮົາສັນຍາກັນໃນວັນແຕ່ງງານທີ່ໂບດມ້ືນ້ັນ ນ້ີແຫລະຄືຄວາມຮັກອັນແທຈິ້ງ ແລະເຮົາຄວນຈະ
ຮັກພຣະເຢຊູເຊ່ັນນ້ີ ແມ່ນຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນເຮົາກໍຈະບ່ໍຈ່ົມວ່າ  ແລະຈະຍອມຕາຍຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູ ເພາະ
ພຣະອົງຕາຍເພ່ືອເຮົາກ່ອນແລ້ວ.  
 
ໃນຂະນະທີໂ່ປໂລແລະຊີລາກຳລັງຮ້ອງເພງຈົນເຖິງເວລາທ່ຽງຄືນນ້ັນ ມີຫ້າຢ່າງທີ່ເກີດຂ້ຶນຄື;  
 1. ພວກນັກໂທດອ່ືນໆກໍຟັງເພງທີ່ໂປໂລແລະຊີລາຮ້ອງສັຣເສີນຢູ່.  
 2. ມີການອັສຈັນເກີດຂ້ຶນຄື ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວໃຫຍ່ ຈົນຄຸກສະທ້ານສະເທືອນ.  
 3. ປະຕູຄຸກໄດ້ເປີດໄຂອອກທຸກບານ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໜີ.  
 4. ຂ່ືທີ່ໃສ່ຕີນຂອງທ່ານທັງສອງ ແລະນັກໂທດອ່ືນໆກໍຫລຸດອອກ.  
 5. ນາຍທັມມະໂຮງແລະຄອບຄົວຮັບເຊ່ືອແລະຮັບບັບຕິສະມາ.  
 "ແຕ່ພໍປະມານທ່ຽງຄືນໂປໂລກັບຊີລາກໍພາກັນອ້ອນວອນແລະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ  ພວກນັກໂທດກໍ
ຟັງຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນ້ັນກໍເກີດແຜ່ນດິນຫວັ່ນໄຫວໃຫຍ່ ຈົນຮາກຄຸກສະທ້ານສະເທືອນ ແລະໃນທັນໃດນ້ັນປະຕູ
ຄຸກກໍໄຂອອກທຸກບານ ແລະເຄ່ືອງຜູກມັດທຸກຄົນກໍຫລຸດເສັຽ "(ຂ້ໍ 24).  ນ້ີແຫລະຄືໝາກຜົນຂອງການບ່ໍຈ່ົມ
ວ່າແລະຢືນໝັ້ນຄົງຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ໂປໂລແລະຊີລາສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາແມ່ນແຕ່ຍາມຢູ່ໃນຄວາມທຸກ
ແສນສາຫັດ ເຣ່ືອງນ້ີກາຍເປັນບົດຮຽນອັນລ້ຳຄ່າຂອງຄຣິສຕຽນທີ່ກຳລັງຖືກກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງທຸກປະການຕລອດ 
ເຖິງຄົນທີ່ມີຄວາມເຈັບປ່ວຍກໍໄດ້ຮັບກຳລັງໃຈຍ້ອນໄດ້ອ່ານແລະເຂ້ົາໃຈໃນເຣ່ືອງທີຕົ່ນກຳລັງໄດ້ຮັບຢູ່.  
 
ໃນເມ່ືອປະຕູຄຸກຖືດເປີດອອກດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ນາຍທັມມະໂຮງຄຶດວ່ານັກໂທດໄດ້ໜີໄປໝົດ  ແລ້ວຈ່ຶງຊັກ
ດາບຂອງຕົນອອກມາເພ່ືອຂ້າຕົວເອງຕາຍກ່ອນທາງການຈະສ່ັງປະຫານ ແຕ່ໂປໂລໄດ້ຊ່ອຍຊີວິດຂອງລາວ
ໂດຍບອກວ່າ “ຢ່າເຮັດຮ້າຍອັນໃດແກ່ຕົວເທາະ ພວກເຮົາຍັງຢູ່ທີ່ນ້ີທຸກຄົນ” (ຂ້ໍ 28) ແລ້ວທັມມະໂຮງກໍຟ້າວ
ໄປຂາບລົງຕີນຂອງໂປໂລແລະຊີລາ ແລ້ວຖາມໂປໂລແລະຊີລາວ່າ “ທ່ານເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວ
ໃດຕ່ໍໄປຈ່ຶງຈະພ້ົນໄດ້”ໂປໂລກັບຊີລາຕອບວ່າ, “ຈ່ົງເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູເຈ້ົາແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ພ້ົນທັງຄົວ
ເຮືອນຂອງທ່ານດ້ວຍ” (ຂ້ໍ 30-31). ແລະໃນຄືນນ້ັນເອງທັມມະໂຮງກັບທກຸຄົນໃນຄອບຄົວຈ່ຶງຮັບເຊ່ືອແລະ
ຮັບບັບຕິສະມາໃນຄືນນ້ັນເລີຍ. (ຂ້ໍ 33).  
 

ຄຳຖາມ:  
 
1. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກໂປໂລແລະຊີລາໃຫ້ໄປໃສ? 
 
2. ຍິງແມ່ຄ້າຂາຍຜ້າສີມ່ວງນ້ັນຟັງໂປໂລແລະຊີລາແນວໃດ? 
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3. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງເຫລືອໃຈທີ່ຍິງທີມີ່ຜີເຂ້ົາຮ້ອງດ້ວຍສຽງດັງວ່າ ທັງສອງເປັນຜູ້ປະກາດຄວາມລອດພ້ົນ? 
 
4. ເມ່ືອຜີຮ້າຍອອກຈາກນາງແລ້ວ ເຈ້ົານາຍຂອງຍິງທີມີ່ຜີເຂ້ົາເຮັດແນວໃດກັບໂປໂລແລະຊີລາ. 
 
5. ເຂົາກັກຂັງໂປໂລແລະຊີລາໃນຄຸກແນວໃດ? ເປັນຫຍັງຕ້ອງເຂ້ົາໃນຄຸກຊ້ັນໃນ ແລະຖືກເອົາຕີນໃສ່ຂ່ື? 
 
6. ໂປໂລແລະຊີລາເຮັດຫຍັງແດ່ໃນຄຸກນ້ັນ? 
 
7. ມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນໃນທ່ຽງຄືນວັນນ້ັນ? 
 
         ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 11 
ເຂົ້າຫາຄົນຕ່າງຊາດດ້ວຍພຣະທັມ 

  
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກິຈການ 17:10-12, 16-34 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ 17 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຮຽນເອົາແບບຢ່າງການປະກາດຂ່າວປະເສີດ 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະນຳເອົາຂ່າວປະເສີດໄປຍັງຄົນຊາດອ່ືນແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ໂປໂລປະກາດໄປຕາມແບບຂອງຊາດນ້ັນ ແຕ່ເນ້ືອໃນບ່ໍເຄີຍປ່ຽນ.  

       
     ບົດນຳ.  
ໂປໂລມີຄວາມກ້າຫານເປັນພິເສດ ໂດຍອາສັຍຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຂ້ົາຫາຄົນຕ່າງຊາດດ້ວຍວິທີ
ການຕ່າງໆຕາມແບບຂອງສັງຄົມແລະເຊ້ືອຊາດນ້ັນ, ແຕ່ເນ້ືອໃນຂອງຂ່າວປະເສີດຍັງເໝືອນເດີມບ່ໍມີການ
ປ່ຽນແປງ.  
 

1.  ໂອ໊, ໂອ!  ມບັີນຫາເສັຽແລ້ວ:  (ກິຈການ 17:10-12) 
ເມ່ືອມີບັນຫາເກີດການຜິດຖຽງກັນຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ທີມງານໄດ້ອອກຈາກເມ່ືອງຟີລິປອຍ ເດີນທາງໄປເທຊະໂລນິກ 
ແຂວງມາເກໂດເນັຽ, ເຣ່ືອງມີຢູ່ວ່າໂປໂລແລະທີມງານໄດ້ເຂ້ົາໄປເທສນາທີໂ່ຮງທັມມະເທສນາຂອງຊາວຢິວ, 
ມີຫລາຍຄົນຮັບເຊ່ືອແລະເຂ້ົາເປັນສາວົກຂອງໂປໂລ,   ລາງຄົນໃນພວກຢິວຄຶດເຫິງສາສອງປະເດັນໃຫຍ່ຄື;  
 
 1. ເຂົາບ່ໍຮັບຄຳເທສນາຂອງໂປໂລທີກ່່າວວ່າ    "ຈຳເປັນທີ່ອົງພຣະຄຣິດຕ້ອງຊົງທົນທຸກທໍຣະມານ 
ແລະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາ ແລະກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ, “ພຣະເຢຊູຜູ້ທີ່ເຮົາປະກາດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ຜູ້ນ້ີ 
ແຫລະ, ເປັນພຣະຄຣິດ" (17:3).  
 2.  ພວກເຂົາຄຶດເຫິງສາ  ເພາະວ່າມີລາງຄົນເຊ່ືອຟັງໂປໂລ   ແລະໄດ້ສມັກໃຈຕິດຕາມເປັນສາວົກ
ຂອງໂປໂລ   " ບາງຄົນໃນພວກເຂົາໄດ້ຍອມເຊ່ືອຈ່ຶງສມັກເຂ້ົາເປັນພັກພວກຂອງໂປໂລກັບຊີລາ   ຮວມທັງ
ຊາດກຣີກຜູ້ຢຳເກງພຣະເຈ້ົາ ແລະຍິງຜູ້ສຳຄັນບ່ໍໃຊ່ຫນ້ອຍຄົນ" (17:4).  
 
ຄວາມຄຽດແຄ້ນແລ້ວກາຍເປັນຄວາມເຫິງສາ,   ເມ່ືອສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເກີດຂ້ຶນໃຈໃນເຂົາຢ່າງຮ້າຍແຮງເຂົາຈ່ຶງໄປ
ຍົວະຍົງ ຊັກຊວນພວກອັນຕະພານໄປນາບຂູ່ຂັບໄລ່ໂປໂລແລະທີມງານໃຫ້ອອກຈາກເມ່ືອງຟີລິປອຍຈົນໂປ
ໂລແລະທີມງານເກືອບໜີບ່ໍລອດ.    ພວກເຂົາໄດ້ຫາເຣ່ືອງຕ່າງໆນາ,   ເຂົາຫາເຣ່ືອງແນວໃດນ້ັນໃຫ້  (ອ່ານ 
17: 6-9). 
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ເຣ່ືອງຄ້າຍຄືກັນນ້ີຍັງເກີດຂ້ຶນກັບສັງຄົມຄຣິສຕຽນວັນນ້ີເຊ່ັນດຽວກັນ,   ຄືຫາກມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງເປັນນັກເທສນາທີ່
ໄປໄດ້ດີກວ່າຜູ້ເທສນາມາກ່ອນ,  ຫລືຜູ້ມາໃໝ່ເຮັດງານຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ດີກວ່າຕົນແລ້ວ   ຜູ້ເກ່ົາມັກຈະຄຶດ
ເຫິງສາ ຫາທາງຕິຕຽນຕ່າງໆນາ ຈົນໃນທີ່ສຸດທັງສອງກໍຮ່ວມງານກັນບ່ໍໄດ້ແລ້ວຈ່ຶງມີການແຕກແຍກກັນ ລາງ
ຄົນກໍໄປນຳຜູ້ໃໝ່ເພາະເຫັນດີໃນກັບສ່ິງທີ່ລາວສອນ,   ລາງຄົນກໍຍັງຢູ່ນຳຜູ້ເກ່ົາ  ເພາະຢູ່ນຳກັນມາຫລາຍປີ
ແລ້ວ ບາງເທື່ອເຮົາລືມໄປວ່າເປັນຫຍັງພຣະຄັມພີຈ່ຶງບັນທຶກເຫດການຕອນຢູ່ຂ້າງເທິງທີ່ເຮົາກ່າວກັນມານ້ັນ  
ບ່ໍແມ່ນເພ່ິນຢາກສອນເຮົາບ່ໍໃຫ້ເປັນແນວນ້ັນບ່ໍແມ່ນບ່ໍ?      ຄັນເຮົາຫາກຕອບວ່າແມ່ນແລ້ວເພ່ິນບັນທຶກໄວ້
ສອນເຮົາ, ກໍສະແດງວ່າເຮົາອ່ານຜ່ານໄປແບບອ່ານໜັງສືພິມແບບຮູເ້ຣ່ືອງລາວຊື່ໆ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຮຽນຫຍັງເລີຍ.  
 
ໂປໂລແລະທີມງານໄດ້ໜເີອົາຕົວລອດໃນເວລາກາງຄືນໄປເມືອງເບຣອຍອາ ແລ້ວກໍເຂ້ົາໄປທີ່ນ້ັນກໍເປັນກາງ
ເວັນ ດ່ັງນ້ັນໂປໂລແລະທີມງານຈ່ຶງເຂ້ົາໄປໃນໂຮງທັມມະເທສນາຂອງຊາວຢິວ ແລະເທສນາສ່ັງສອນຈົນວັນ
ນ້ັນໄດ້ມີຫລາຍຄົນຮັບເຊ່ືອ  ເພາະເຂົາຕ້ັງໃຈຟັງດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢຳເກງ (ຂ້ໍ 10-12).   ເມ່ືອພວກເມືອງເທ
ຊະໂລນິກໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າໂປໂລກັບທີມງານໄດ້ປະກາດທີ່ເມ່ືອງເບຮອຍອາ    ເຂົາກໍພາກັນໄປກ່ໍຄວາມຫວຸ້ນ
ວາຍຈົນໂປໂລໄດ້ຟ້າວໜີຈາກເມ່ືອງນ້ັນໄປຍັງກຸງອາແຖນ. 
 

2.  ວິທີປະກາດຂອງໂປໂລ: ( ກິຈການ 17: 16-21)  
ກຸງອາແຖນເປັນເມືອງໃຫຍ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນຫລວງຫລາຍ ແລະຜູ້ຄົນໃນທີ່ນ້ີເປັນຈຳພວກຜູ້ຄົນມີຄວາມ 
ຮູ້ແລະມີສະຕິປັນຍາອັນສູງສ່ົງ ເໝືອນເມືອງໃຫຍ່ທົ່ວໄປໃນສມັຍນ້ີ,    ເສຖກິດເມືອງນ້ີດີສຳລັບການຊ້ືຂາຍ
ແລະຫາລາຍໄດ້ກັບຄົນຊົນຊ້ັນປານກາງ ແລະຊົນຊ້ັນສູງ.   ເມ່ືອພວກຜູ້ຄົນມີຄວາມຮູ້ກໍມັກຈະມີຄວາມນຶກ
ຄິດປະດິດສ້າງ,  ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງພຣະເປັນຮູບລັກສະນະຕ່າງໆຕາມຄວາມຄຶດເຫັນຂອງເຂົາ.  ໂປໂລໄດ້
ໄປເຖິງແລ້ວກໍຈິງ  ແຕ່ທີມງານຄືຊີລາແລະຕີໂມທຽວເພ່ືອນຮ່ວມງານຍັງຄ້າງຢູ່ເມືອງເບຣອຍອາ, ໃນຂະນະ
ທີ່ໂປໂລຍັງລໍຖ້າຊີລາແລະຕີໂມທຽວນ້ັນ ໂປໂລໄດ້ເຫັນກຸງອາແຖນເຕັມໄປດ້ວຍພຣະທຽມຕ່າງໆຂອງພວກ
ກຣີກ,  ພຣະເປັນຮູບປ້ັນຕາມຈິນຕະນາການຂອງເຂົາມີຢູ່ທຸກບ່ອນທຸກທີ່ໆໂປໂລເດີນຜ່ານໄປ. ຮູບປ້ັນພຣະ
ເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຖືກເສກສັນປ້ັນແຕ່ງກັນມາເປັນເວລາຮ້ອຍປີແລ້ວ    ແຕ່ບ່ໍມີຜູ້ໃດຂັດເຄືອງໃຈຫລືສົງສັຍອັນໃດ. 
ໂປໂລພະຍາຍາມອົດກ້ັນໄວວ້່າຈະບ່ໍເວົ້າອັນໃດ ແຕ່ໂປໂລກໍອົດກ້ັນໄວ້ບ່ໍໄດ້ຈ່ຶງເປ່ັງສຽງໂຕ້ຖຽງກັບພວກຢິວ 
ທີ່ໂຮງທັມຢ່າງຮຸນແຮງ, ໂປໂລເຫລືອໃຈທີ່ເຂົາໄປຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມໂດຍບ່ໍຮູ້ເຣ່ືອງອັນໃດ.   
 
ພວກຢິວແລະພວກກຣີກພາກັນຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ ສ່ວນໂປໂລປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຊົງບັງ
ເກີດ   ແລະຍອມຕາຍເພ່ືອຄົນບາບທັງປວງ      ແລະພຣະອົງໄດ້ສະເດັດຄືນມາຈາກຕາຍໃນວັນຖ້ວນສາມ, 
ເຣ່ືອງ ນ້ີເປັນທີ່ຂັດເຄືອງໃຈຂອງພວກຢິວແລະພວກກຣີກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກເອປີກູຣຽວ  ແລະ ພວກ
ຊະໂຕອີໂກ ແມ່ນກຸ່ມພວກນັກປຣັສຍາ ຫລືພວກທີມີ່ຄວາມຮູ້ທີ່ປະເສີດເລີດລ້ຳ ໄດ້ກ່າວຄຳຫຍາບຊ້າດູໝິ່ນ
ໂປໂລວ່າ (ຄົນເກັບເລັມຄວາມຮູ)້ ອັນມີຄວາມໝາຍວ່າພວກທີ່ເກັບເອົາຂອງເສດເຫລືອທີ່ຕົກຈາກໂຕະ ຫລື
ຕົກຈາກຣົດບັນທຸກສິນຄ່າທີ່ຜ່ານໄປມາ,   ຄຳນ້ີເປັນຄຳກ່າວດູຖູກຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ແລະລາງຄົນໃນພວກເຂົາ  
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ກ່າວຫາໂປໂລວ່າໂປໂລເປັນຜູ້ປະກາດເຣື່ອງພຣະຕ່າງດ້າວ.  ເຣ່ືອງລາວແບບນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບຄົນລາວເຮົາ
ຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ ເຊ່ັນເມ່ືອເຮົາປະກາດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຄົນລາວເຮົາມັກຈະເວົ້າໃຫ້ເຮົາວ່າເຮົາປະກາດ    
ພຣະຂອງຊາວຜິວຂາວ.   ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງຈັບໂປໂລໄປຂ້ຶນສານອາເຣໂອປາໂຄ  ຊ່ຶງເປັນສານທີ່ຕ້ັງ
ຢູ່ເທິງພູຫີນຂອງກຸງອາແຖນ ແລະສານແຫ່ງນ້ີແມ່ນສານທີ່ຕັດສິນກ່ຽວກັບສາສານາໂດຍສະເພາະ.  ນັບວ່າ
ເປັນສານອັນຕະລາຍສຳລັບໂປໂລ ເພາະຄົນໃນສານແຫ່ງນ້ີນັບຖືພຣະທີມີ່ຊ່ືວ່າ Mars  ແຕ່ໂປໂລປະກາດ  
ພຣະເຈ້ົາທີ່ມີຊ່ືວ່າ ພຣະເຢຊູ. ເຂົາຖາມໂປໂລວ່າ “ເຮົາຂໍຮູ້ໄດ້ຫລືບ່ໍວ່າຄວາມສອນອັນໃຫມ່ທີ່ທ່ານກ່າວນ້ັນ
ເປັນຢ່າງໃດດ້ວຍວ່າທ່ານນຳເຣ່ືອງແປກປລາດມາເຖິງຫູຂອງພວກເຮົາ ເຫດສັນນ້ັນພວກເຮົາຢາກຊາບວ່າ
ເຣ່ືອງເຫລ່ົານ້ີມີຄວາມຫມາຍຢ່າງໃດ”ເພາະຊາວອາແຖນທັງປວງກັບພວກຕ່າງປະເທດຊ່ຶງອາສັຍຢູ່ທີ່ນ້ັນ ບ່ໍ
ເຄີຍເສັຽເວລາກ່ຽວກັບສ່ິງອ່ືນໆ ນອກຈາກຈະກ່າວຫລືຟັງສ່ິງໃຫມ່ໆ" (ຂ້ໍ 19-21) ແປວ່າເຂົາໄດ້ໃຫ້ໂອກາດ
ໂປໂລອະທບິາຍເຣ່ືອງການປະກາດຂອງໂປໂລ  ແທນທີ່ເຂົາຈະເອົາເຣ່ືອງທັນທີ ແລະໂປໂລກໍສວຍໂອກາດ 
ນ້ີເວົ້າເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣິດໃຫ້ເຂົາຟັງ.  
 

3.  ໂປໂລເລ່ົາຂ່າວປະເສີດຕ່ໍພວກປຣສັຍາ: (ກິຈການ 17:22-34) 
ໂປໂລຖືໂອກາດອັນສຳຄັນນ້ີກ່າວຂ່າວປະເສີດດ້ວຍອ່ອນສຸພາບວ່າ    “ທ່ານຊາວກຸງອາແຖນເອີຍ,  ໃນທຸກ
ສ່ິງທຸກປະການຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນວ່າພວກທ່ານເປັນຜູ້ປະຕິບັດພຣະຕ່າງໆຢ່າງເຄ່ັງຄັດເພາະວ່າເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາ
ຜ່ານມາສັງເກດເບ່ິງສ່ິງທັງປວງທີ່ພວກທ່ານນະມັສການ ກໍໄດ້ເຫັນແທ່ນອັນນ່ຶງມີຄຳຈາຣຶກໄວ້ວ່າ  “ແດ່ພຣະ
ເຈ້ົາທີ່ເຮົາບ່ໍຮູຈັ້ກ” ເຫດສັນນ້ັນພຣະທີ່ທ່ານທັງຫລາຍນະມັສການເມ່ືອຍັງບ່ໍຮູ້ຈັກ ພຣະເຈ້ົາອົງນ້ີແຫລະ,  ຂ້າ
ພະເຈ້ົາມາປະກາດແກ່ພວກທ່ານ " (ຂ້ໍ 22-23).   ສັງເກດເຫັນວ່າໂປໂລໄດ້ຍ້ອງຍໍການປະຕິບັດຂອງພວກ
ເຂົາຕ່ໍພຣະຕ່າງໆຢ່າງເຄ່ັງຄັດ ເຮັດໃຫ້ເຂົາພໍໃຈໃນຄຳເວົ້າຂອງໂປໂລ,   ແຕ່ປໂຍກຕ່ໍໄປເຮັດໃຫ້ເຂົາໄດ້ຄຶດ
ເລິກເມ່ືອໄດ້ຍິນຄຳເລ່ົາຂອງໂປໂລຖ້ອຍຄຳທີ່ເຂົາຈາຣຶກໄວ້ທີແ່ທ່ນບູຊາວ່າ    "ແດ່ພຣະເຈ້ົາທີເ່ຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກ "  
ເຖິງແມ່ນເຂົາບ່ໍຮູຈັ້ກພຣະອົງກໍຕາມ ແຕ່ເຂົາສຳນຶກໃນໃຈວ່າມີພຣະເຈ້ົາອົງນ້ີຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນນ່ຶງທີ່ເຂົາຍັງຄ້ົນ
ຫລືຊອກຫາຍັງບ່ໍທັນພົບ. ໂປໂລເວົ້າຕ່ໍໄປວ່າ " ພຣະເຈ້ົາອົງນ້ີແຫລະ,  ຂ້າພະເຈ້ົາມາປະກາດແກ່ພວກທ່ານ 
ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງໂລກກັບສ່ິງທັງປວງທີ່ຢູ່ໃນໂລກນ້ັນ ຄືຜູ້ຊົງເປັນເຈ້ົາສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ ພຣະອົງນ້ັນ
ແຫລະ ບ່ໍໄດ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນວິຫານທີມື່ມະນຸດສ້າງໄວ້ພຣະອົງບ່ໍຈຳເປັນໃຫ້ມະນຸດປະຕິບັດພຣະອົງ ເຫມືອນ
ວ່າຊົງມີພຣະປະສົງສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດ  ເພາະ ພຣະອົງນ້ີແຫລະ, ຊົງເປັນຜູ້ປະທານຊີວິດ, ລົມຫັນໃຈ, ແລະສ່ິງສາ
ຣະພັດແກ່ຄົນທັງປວງ ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງມະນຸດທຸກຊາດໃຫ້ເກີດມາຈາກມະນຸດຄົນດຽວ ແລະໃຫ້ເຂົາຢູ່ທົ່ວ
ພິພົບໂລກ ພຣະອົງໄດ້ຊົງກຳນົດເວລາແລະກຳນົດເຂດທີ່ເຂົາຢູ່ນ້ັນເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ ຫວັງ
ວ່າເຂົາຈະງົມຫາຈົນພົບພຣະອົງ ແຕ່ທີ່ຈິງພຣະອົງບ່ໍຊົງຢູ່ໄກຈາກເຮົາທຸກຄົນ " (ຂ້ໍ 23ກ-27).   
 
ທ່ານຈ່ືໄດ້ບ່ໍ?  ຄ້ັງນ່ຶງເຮົາທັງຫລາຍກໍມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບຄົນໃນກຸງອາແຖນ ຄືເຮົາໄດ້ອ້ອນວອນຂໍສ່ິງ
ສັກສິດຕ່າງໆໃຫ້ປົກປ້ອງຄຸມຄອງເຮົານ້ັນແປວ່າເຮົາໄດ້ອະທິຖານເຖິງພຣະເຈ້ົາອົງທີ່ເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກນ້ັນເອງ. ມາ
ບັດນ້ີພວກເຮົາທັງຫລາຍກຳລັງປະກາດນາມຊ່ືຂອງພຣະອົງ ຄືນາມຊ່ືພຣະເຢຊູຄຣິດ,  ເມ່ືອເຮົາປະກາດຄົນ
ອ່ືນກໍຈະເວົ້າຢ່າງດຽວກັນວ່າເຮົາປະກາດພຣະຕ່າງດ້າວ, ເຮົາຢ່ານ້ອຍໃຈຫລືເສັຽໃຈ ເພາະເຮົາເອງກໍເປັນດ່ັງ
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ນ້ັນໃນເມ່ືອກ່ອນ. ບາງທີເຮົາອາດຈະຖາມເພ່ິນວ່າ ທ່ານເຄີຍອະຖິຖານເຖິງສ່ິງສັກສິດໃນສາກົນລະໂລກບ່ໍ? 
ຫາກເພ່ິນຕອບວ່າ "ເຄີຍ" ຈ່ົງບອກເພ່ິນວ່າ ຜູ້ທີ່ທ່ານອະທິຖານຫານ້ັນແຫລະທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາກຳລັງປະກາດ, ຊ່ື
ພຣະອົງແມ່ນພຣະເຢຊູຄຣິດ ແປວ່າພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ.  
 
ໂປໂລກ່າວຂ້ໍຄວາມຄວາມອັນສຳຄັນຕ່ໍໄປຈາກ ຂ້ໍ 28 ຈົນເຖິງຂ້ໍ 31  ເຂົາກໍຍອມຟັງທຸກປະການ ແຕ່ພໍກ່າວ
ມາເຖິງຄຳວ່າພຣະອົງຊົງຄືນມາຈາກຕາຍ ພວກເຂົາກໍຮັບບ່ໍໄດ້ ເພາະເຂົາບ່ໍເຊ່ືອເຣ່ືອງການຄືນມາຈາກຕາຍ 
ແລະແລ້ວເຂົາກໍປ່ອຍໂປໂລໄປ ແລະຍັງມີລາງຄົນໃນທີ່ນ້ັນຕິດຕາມແລະຍອມຮັບເຊ່ືອໃນວັນນ້ັນດ້ວຍ.  
 

ຄຳຖາມ: 
 
1. ທ່ານເຄີຍຖືກຄົນຫາເຣ່ືອງຈົນຖືກຈັບຂ້ຶນສານ ຫລືຖືກກັກຂັງ ຍ້ອນການປະກາດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູບ່ໍ? 
 
2. ສົມມຸດວ່າທ່ານເປັນໂປໂລທີ່ຖືກແນວນ້ີທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ? 
 
3. ສອງປະເດັນໃຫຍ່ຄົນເມືອງເທຊະໂລນິກ ອິດສາໂປໂລ ມີຫຍັງແດ່? (ຄຳຕອບໃນບົດຮຽນວັກທີ 1).  
 
4. ມະນຸດເຮົາເມ່ືອເກີດມີການເຫິງສາ ຕ່ໍໄປຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ? ດ່ັງນ້ັນຢ່າໃຫ້ເຮົາຄຶດເຫິງສາຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງເລີຍ. 
 
5. ໂປໂລໜໄີປເມືອງ ເບຣອຍອາ ແລ້ວເຮັດຫຍັງແດ່,  ແລະຄົນໃນເມືອງນ້ັນເຮັດຫຍັງໃຫ້ໂປໂລ?               
 (ຄຳຕອບໃນບົດຮຽນວັກ 2) 
6. ທີກຸ່ງອາແຖນ ຕ່າງຫຍັງກັບເມືອງ ເທຊະໂລນິກ ແລະເມືອງເບຣອຍອາ? 
 
7. ໂປໂລຖືກຈັບໄປຂ້ຶນສານ ອາເຣໂອປາໂຄ ແລ້ວໂປໂລຕອບເຂົາວ່າ ແນວໃດ?  
 
8. ຫລັງຈາກສອບຖາມແລ້ວ ເຂົາເຮັດແນວໃດກັບໂປໂລ? (ຄຳຕອບ ຂ້ໍ 33).  
 
         ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ  12 
ອຳລາຈາກໃຈ 

  
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກິຈການ 20:17-38 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ 17 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ພັນທະກິດຂ້ຶນຢູ່ກັບຄວາມສັມພັນ 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຄວາມສັມພັນອັນໃດທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງມີເພ່ືອພັນທະກິດຈະດີຂ້ຶນ? 

 ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ຄວາມສັມພັນເປັນສ່ິງສຳຄັນສຳລັບອາຈານໂປໂລແນວໃດເຮົາກໍມີ

ຄວາມສຳຄັນຢ່າງດຽວກັນ 

       
     ບົດນຳ.  
ເຮົາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ  ທີໃ່ນເວລານ້ີເຮົາສາມາດສ້າງຄວາມສັມພັນໂດຍບ່ໍຕ້ອງອອກຈາກບ້ານ  ເພາະ
ເຮົາມີໂທຣະສັບ ທີເ່ວົ້າລົມ ຈົນເຫັນກັນທີ່ໜ້າຈໍໂທຣະສັບ, ສ່ົງຂ້ໍຄວາມ, ຝາກສຽງໄວ້, ເຮົາຍັງ ມີເຟສບຸກ, ມີ
ອິນສະຕາກຣາມ, ມີອີແມວແລະອ່ືນໆອີກ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ສ້າງຄວາມສັມພັນອັນດີສຳລັບພວກເຮົາຫາກຍອມ
ຮັບກັນແລະກັນ. ນອກຈາກການສ້າງຄວາມສັມພັນແລ້ວທາງລົບທີເ່ຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນເສ່ືອມລົງກະມີເຊ່ັນ  
ບ່ໍຮັບໂທຣະສັບ  ເມ່ືອເຫັນເລກໂທອອກໜ້າຈໍໂທຣະສັບ, ຫລືຫາກບ່ໍຫວ້າງ ແຕ່ບ່ໍໂທກັບຄືນ,  ບ່ໍຕອບອີແມວ 
ສ່ິງນ້ີລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນທາງລົບ. ລາງຄົນກະແກ້ຕົວຕ່າງໆນາໆ ເຊ່ັນ:  ໂທຣະສັບບ່ໍມີສັນຍານ, ມີເພງທີເ່ຂົາ
ຮ້ອງກັນວ່າ ໂທຣະສັບບ່ໍມີສັນຍານ ຫລືໃຈບ່ໍມີສັນຍານ ກັນແທ?້ 
 

1.  ຊ່ອຍຊີວິດຜູ້ນ່ຶງ: (ກິຈການ 20:1-12) 
ເມ່ືອຄວາມຫວຸ້ນວາຍເປັນເວລາສາມປີທີ່ເມືອງເອເຟໂຊສງົບລົງແລ້ວ   ໂປໂລຈ່ຶງເອ້ີນປະຊຸມພວກສິດເພ່ືອ
ໜູນໃຈ ແລະເພ່ືອຈະລາສາວົກໄປຮັບໃຊ້ທີແ່ຂວງມາເກໂດເນັຽ.   ເຣ່ືອງນ້ີມີໃຈຄວາມສຳຄັນວ່າໂປໂລທີ່ໄດ້
ຢູ່ກັບພວກລູກສິດໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມຫວຸ້ນວາຍຈົນເຖິງຍາມສງົບແລ້ວໂປໂລຈ່ຶງສືບຕ່ໍການປະກາດ ຊ່ຶງເປັນ
ບົດຮຽນໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ວ່າຍາມຫວຸ້ນວາຍແລະຍາມສງົບຕ້ອງມີການປະກາດຕ່າງກັນ.  ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງ
ໄປນ້ັນໂປໂລໄດ້ແວະຢ້ຽມຢາມເພື່ອເລ້ົາໂລມໃຈຄຣິສຕະຈັກເມືອງຟີລິບປອຍ,   ເມືອງເທຊະໂລນິກ  ແລະ
ເມືອງບີເຣັຽ (20:1-2). ໂປໂລໃຊ້ເວລາສາມເດືອນພັກທີ່ປະເທດກຣີກ (ໂກຣິນໂທ) ແລ້ວທ່ານກໍຕຽມຕົວຈະ
ລົງເຮືອໄປແຂວງຊີເຣັຽ, ໃນຂະນະນ້ັນເອງມີຢິວຫົວຮຸນແຮງ ຈຳນວນນ່ຶງປອງຮ້າຍຫວັງຈະທຳລາຍແລະເອົາ
ຊີວິດຂອງໂປໂລຢ່າງຮ້າຍແຮງ  ເມ່ືອໂປໂລຮູ້ຕົວວ່າເຂົາປອງຮ້າຍແລ້ວແລ້ວຈ່ຶງປ່ຽນແຜນບ່ໍໄປແຂວງຊີເຣັຽ 
ແຕ່ໄປແຂວງມາເກໂດເນັຽ (ຂ້ໍ 3). ທີມງານການເດີນທາງມີ  "ໂຊປາໂທລູກຊາຍຂອງປີໂຣໄທເມືອງເບຣອຍ
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ອາ ອາຣິດຕາໂຂກັບຊະກຸນໂດໄທເມືອງເທຊະໂລນິກ ຄາໂຍໄທເມືອງເດຣະເບ ແລະຕີໂມທຽວ ຕີຂີໂກກັບ
ໂທຟີໂມຊາວແຂວງອາເຊັຽ " (ຂ້ໍ 4). ແລ້ວກໍໄປພັກຢູ່ເມືອງໂທອາດເປັນເວລາເຈັດວັນ (ຂ້ໍ 6). 
 
ໂປໂລໄດ້ເທສນາສ່ັງສອນທີເ່ມືອງໂທອາດໃນວັນຕ້ົນສັປດາດ້ວຍການກິນສິນລະນຶກທີ່ພຣະຄັມພີຕອນນ້ີໃຊ້
ຄຳວ່າຫັກເຂ້ົາຈ່ີ, ໂປໂລໄດ້ເທສນາແລະສົນທະນາພຣະທັມຢ່າງຍືດຍາວ ເພາະໂປໂລກຳລັງຈະລາທີພ່ີ່ນ້ອງ
ເຫລ່ົານ້ີໃນຮຸ່ງເຊ້ົາ " ທ່ານໄດ້ກ່າວຍືດຍາວຈົນເຖິງທ່ຽງຄືນ " (ຂ້ໍ 7). ໃນເວລານ້ັນມີຊາຍໜຸ່ມທີ່ນ່ັງທີປ່່ອງຢ້ຽມ
ຢູ່ຫ້ອງຊ້ັນສາມໄດ້ຫລັບໄປຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ລາວຕົກລົງຈາກປ່ອງຢ້ຽມຊ້ັນສາມຈົນເຖິງຟ້ືນຫ້ອງເສັຽຊີວິດ "ມີຊາຍ 
ຫນຸ່ມຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ຢູຕີໂຂ ນ່ັງຢູ່ທີປ່່ອງຢ້ຽມເຫງົານອນເຕັມທີ ແລະເນ່ືອງຈາກໂປໂລກ່າວດົນນານໄປຄົນນ້ັນທົນຕ່ໍ
ຄວາມເຫງົານອນບ່ໍໄດ້ ຈ່ຶງຫລັບໄປເລີຍຕົກລົງຈາກຊ້ັນທີສາມ ເມ່ືອເຂົາຍົກຂ້ຶນກໍເຫັນວ່າເຂົາຕາຍເສັຽແລ້ວ 
" (ຂ້ໍ 9).   ເຣ່ືອງນ້ີເປັນບົດຮຽນຢູ່ສອງຢ່າງຄື; 1. ຜູ້ເທສນາກໍບ່ໍຄວນເທສນາຍາວເກີນໄປ.  2. ຜູ້ຟັງຄວນຕ້ັງ
ສະຕິມີໃຈຈົດຈ່ໍຕ່ໍຄຳເທສນາ. ຫາກທັງສອງຄົນປະຕິບັດດ່ັງນ້ີຄົງບ່ໍມີເຫດການນ້ີເກີດຂ້ຶນ ແຕ່ໃນຕອນນ້ີອາດ
ຈະເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ສຳແດງກັນອັສຈັນກໍເປັນໄດ້ ເພາະວ່າ     " ຝ່າຍໂປໂລໄດ້ລົງໄປກ້ົມຕົວ
ກອດຜູ້ນ້ັນແລ້ວເວົ້າວ່າ, “ຢ່າວຸ້ນວາຍໃຈເພາະຊີວິດຍັງຢູ່ໃນຕົວເຂົາ " (ຂ້ໍ 10). ແປວ່າລາວໄດ້ຄືນມາມີຊີວິດ
ຕອນໂປໂລກ້ົມລົງໄປກອດເອົາລາວນ້ັນ.  ເຣ່ືອງຄ້າຍຄືກັນນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນພຣະຄັມພີເດີມດ່ັງນ້ີ; ' "ເມ່ືອເອ 
ລີຊາເຂ້ົາມາໃນເຮືອນ   ທ່ານເຫັນເດັກນ້ອຍນອນຕາຍຢູ່ເທິງຕຽງຂອງທ່ານທ່ານຈ່ຶງເຂ້ົາໄປຂ້າງໃນອັດປະຕູ 
ໄວ້ ແລ້ວໄດ້ອ້ອນວອນຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວທ່ານຂ້ຶນເທິງຕຽງ ແລະນອນຢຽດຕົວລົງເຕັງເດັກນ້ອຍ ໂດຍ
ເອົາປາກເຕັງປາກ ຕາເຕັງຕາ ແລະມືເຕັງມື ແລະເມ່ືອທ່ານຢຽດເຕັງເດັກນ້ອຍຢູ່ນ້ັນ ເນ້ືອຫນັງຂອງເດັກກໍຮູ້
ສຶກອຸ່ນຂ້ຶນມາແລ້ວທ່ານກໍລຸກຍ່າງໄປມາຢູ່ໃນຫ້ອງ ແລ້ວໄປນອນຢຽດຕົວເຕັງເດັກນ້ອຍອີກເທື່ອນ່ຶງ   ຄ້ັງນ້ີ 
ເດັກນ້ອຍກໍຈາມເຖິງເຈັດເທື່ອ ແລະມືນຕາຂ້ຶນ " (2 ປະຫວັດກະສັດ 4:32-35) ແລະແລ້ວໂປໂລກໍເທສນາ 
ໃຫ້ເຂົາຟັງຈົນເຖິງຮຸ່ງເຊ້ົາ (ຂ້ໍ 11).   ສ່ວນຄົນທີ່ນ່ັງຟັງໂປໂລກໍມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທີ່ຊາຍໜຸ່ມຊ່ືຢູຕີໂຂໄດ້
ຟ້ືນຄືນມາຈາກຕາຍ (ຂ້ໍ 12).  
 

2.  ຢ້ຽມຢາມຄ້ັງສຸດທ້າຍ: (ກິຈການ 20:13-27) 
ຈາກເມືອງມາເກໂດເນັຽໂປໂລເດີນທາງໄປທາງບົກຈົນເຖິງເມືອງອາໂຊເປັນລະຍະທາງປະມານຊາວໄມ ຊ່ຶງ
ເປັນລະຍະທາງສ້ັນກວ່າທາງເຮືອເພາະເຮືອເປັນທາງເວີ້ງ,    ແລ້ວກໍເດີນທາງຕ່ໍໄປທາງເຮືອຈົນເຖິງ ເມືອງມີ
ເລໂຕ ຜ່ານຫລາຍຕົວເມືອງ ຄວາມຕ້ັງໃຈໂປໂລຢາກໄປເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມໃຫ້ທັນເວລາເທສການເພັນເຕ 
ຄໍສະເຕ ທີ່ພວກຊາວຢິວສລອງການເກັບກ່ຽວຄ້ັງສຸດທ້າຍ ຊ່ຶງໂອກາດນ້ີເປັນລະຍະເວລາຫ້າສິບມ້ືຫລັງຈາກ 
ງານປັສຄາ passover  ທ່ານໝາຍໃຈຈະໄປເຖິງງານປັສຄາກໍເພາະວ່າໄດ້ມີຫລາຍຄົນຖວາຍຊັບສິນມອບ
ໃຫ້ໂປໂລເອົາໄປຍັງງານປັສຄານ້ີ (ເບ່ິງ ໂຣມ 15:25-26; 1 ໂກຣິນໂທ 16:1-4; 2 ໂກຣິນໂທ 8:1--9:15). 
ສັງເກດເຫັນວ່າ  ໂປໂລເດີນທາງຕອນນ້ີຢ່າງຟ້າວໄປເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມ    ເພາະທ່ານມີຊັບສິນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ ຢ້ານວ່າຈະຕົກເຮັ່ຽເສັຽຫາຍ ຈ່ຶງຟ້າວໄປເພ່ືອຈະມອບຊັບເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກກຸງເຢຣູຊາເລັມທີ່
ມີຄວາມຕ້ອງການເງິນຈຳນວນຫລວງຫລາຍເພ່ືອປະກາດຂ່າວປະເສີດ   ແລະເພ່ືອຊ່ອຍເຫລືອຄົນທຸກຍາກ
ແລະພວກຍິງໝ້າຍ. 
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ມີເຣ່ືອງເລ່ົາດ່ັງນີ້;    ຫລາຍປີຜ່ານມາກ່ອນບ້ານເມືອງຍັງບ່ໍທັນສມັຍກ່ຽວກັບການສ່ົງເງິນໄປບ່ອນຕ່າງໆນ້ັນ, 
ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ຮັບເງິນກ້ອນນ່ຶງເພ່ືອໄປເຮັດພັນທະກິດທີ່ຕ່າງປະເທດ,  ຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມກັງວົນໃຈທີພົ່ກ
ເງິນຫລາຍໃນກະເປົາ, ຢ້ານເສັຽຫາຍກະພໍປານນ້ັນ. ຢ້ານໂຈນມາລັກ, ມາຈ້ີ, ມາປຸ້ນກະພໍປານນ້ັນ. ດ່ັງນ້ັນ
ໃນຂະນະທີເ່ດີນທາງໄປຈ່ຶງຊອກຫາບ່ອນປອດພັຍສເມີ, ຫາກເງິນນ້ັນເສັຽຫາຍໄປໂດຍບ່ໍໄດ້ເຮັດພັນທະກິດ 
ຜູ້ຖວາຍເງິນໄປຈະຄຶດຢ່າງໃດກັບຂ້າພະເຈ້ົາ, ຄວາມຄຶດນ້ີຕິດຕາມຂ້າພະເຈ້ົາຕລອດທາງ ແຕ່ເມ່ືອໄປຮອດ
ປາຍທາງແລ້ວກໍບ່ໍຢຸດພັກ ຟ້າວເອົາເງິນນ້ັນໄປເຮັດພັນທະກິດພຣະເຈ້ົາທັນທີ່ ເມ່ືອເງິນໝົດແລ້ວສະບາຍໃຈ
ຂ້ຶນຫລາຍ ແທນທີໝ່ົດເງິນຈະນ້ອຍໃຈ.  ເຣ່ືອງນ້ີເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈອາຈານໂປໂລຮ້ອຍເປີເຊັນ, ແຕ່
ໂປໂລຍັງຈະເດີນທາງຕ່ໍໃນລະຍະທາງປະມານຫົກສິບຫ້າໄມຈ່ຶງເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ໃນສມັຍນ້ັນຈະຕ້ອງໃຊ້
ເວລາສອງວັນໃນການເດີນທາງ.  
 
ໃນຂະທີຢູ່່ເມືອງມີເລໂຕນ້ັນໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຄົນໄປເຊີນພວກເຖ້ົາແກ່ເມືອງເອເຟໂຊມາຫາ ແລ້ວກ່າວຄໍາປາສັຍ
ກັບພວກເຖ້ົາແກ່ເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍຈາກຂ້ໍ 18-34. ຄ້ັງນ້ີນັບວ່າເປັນການກ່າວຄຳປາສັຍອັນຍືດຍາວ ແຕ່ຈະ
ຂໍສລຸບໃຈຄວາມສຳຄັນດ່ັງນ້ີ; 
 1. ທ່ານກ່າວເຖິງຊີວິດການຮັບໃຊ້ທີຜ່່ານຜ່າອຸປະສັກຫລາຍຢ່າງ  ສ່ິງທີເ່ປັນປໂຍດແກ່ພວກທ່ານຄື
ໃຫ້ທ່ານຮຽນແບບຢ່າງທີ່ທ່ານບ່ໍທໍຖ້ອຍ (ຂ້ໍ 18-21).  
 2. ໂປໂລບອກວ່າຈະໄປຕາມພຣະວິນຍານຊົງນຳພາ  ບ່ໍວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ ແຕ່ຈະຄອຍຟັງສຽງ  
ພຣະວິນຍານທຸກເມ່ືອທີໄ່ປເຖິງໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ (ຂ້ໍ 22-24). 
 3. ໂປໂລກ່າວອຳລາ  ແລະບອກເຂົາວ່າທ່ານບ່ໍມີຊາຕາກັມ  ແປວ່າໂປໂລໄດ້ເຮັດງານຝ່າຍໂປໂລ
ແລ້ວ, ດ່ັງນ້ັນຄຳຂ້າງລ່າງຈ່ຶງເວົ້າວ່າ "ເຮົາກໍສະອາດຈາກເລືອດຂອງທ່ານທຸກຄົນແລ້ວ. (ຂໍ 25-27).  

 
3.  ຄຳເວ້ົາສຸດທ້າຍ:  (ກິຈການ 20:28-38) 
ໂປໂລໄດ້ກ່າວອຳລາດ້ວຍຄວາມອາລັຍອາວອນເປັນຫ່ວງ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະປະຖ້ິມໜ້າທີ່ໆພຣະເຈ້ົາຊົງມອບ
ໝາຍໃຫ້ຈ່ຶງກ່າວວ່າ  " ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງລະວັງຕົວເອງໃຫ້ດີ ແລະລະວັງຮັກສາຝູງແກະທີພ່ຣະວິນຍານບໍຣິ
ສຸດໄດ້ຊົງຕ້ັງພວກທ່ານໄວໃ້ຫ້ເປັນຜູ້ດູແລ     ເພ່ືອບຳຣຸງລ້ຽງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາທີພ່ຣະອົງຊົງໄຖ່ມາ
ດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງເອງ ເຮົາຮູຢູ່້ວ່າເມ່ືອເຮົາຈາກໄປແລ້ວ ຈະມີຫມາໄນຕົວຮ້າຍເຂ້ົາມາໃນຖ້າມ
ກາງພວກທ່ານ ມັນຈະບ່ໍເວັ້ນຊີວິດຂອງຝູງແກະ " (ຂ້ໍ 28-29). ຄຳເຕືອນຂອງໂປໂລຕອນນ້ີສລຸບໄດ້ດ່ັງນ້ີ; 
 1. ລະວັງຕົວໃຫ້ດີ ແປວ່າ ໃຫ້ຄອຍເຝ້ົາລະວັງ. ຢ້ານຫລົງຕົວເອງ, ຢ້ານຫລົງທາງ, ຢ່າເຜີຕົວໃຫ້ຊາ
ຕານ, ຢ້ານບ່ໍເຮັດໜ້າທີ່, ຢ້ານບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ໃນການໄຫວ້ວອນ, ຢ້ານໆໆ. 
 2. ຮັກສາຝູງແກະທີ່ພຣະວິນຍານຊົງຕ້ັງທ່ານໄວ້ໃຫ້ດູແລ ແປວ່າເບ່ິງແຍງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໃຫ້
ຕົກເຮັຽ່ເສັຽຫາຍ, ໝັ່ນລ້ຽງເກືອເຂົາດ້ວຍອາຫານຝ່າຍຈິດວິນຍານ,  ຕັກເຕືອນເຂົາເມ່ືອເຂົາອອກນອກທາງ 
ດ່ັງນ້ີເປັນຕ້ົນ. 
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 3. ເມ່ືອເຮົາຈາກໄປຈະມີໝາໄນ ແປວ່າໂປໂລໄດ້ປຽບທຽບໃສ່ພວກຜູ້ທຳລາຍເປັນໝາໄນ ດ້ວຍວ່າ
ໝາໄນເປັນໝາທີ່ດຸຮ້າຍ, ໝາໄນຕົວດຽວສາມາດຂ້າແກະເປັນສິບໆຕົວໄດ້. 
 
ໂປໂລຍັງເວົ້າແຈ້ງຂ້ຶນຕ່ືມອີກວ່າ "ຈະມີຊາຍລາງຄົນເກີດມາຈາກພວກທ່ານເອງກ່າວປ້ີນຄວາມຈິງ ເພ່ືອຊັກ 
ຊວນພວກສິດໃຫ້ຫລົງຕາມເຂົາໄປ   ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງເຝົ້າລະວັງແລະຈ່ືຈຳໄວວ້່າ ໃນລະຫວ່າງສາມປີທັງກາງ 
ເວັນແລະກາງຄືນ ເຮົາບ່ໍໄດ້ຢຸດຢ່ອນໃນການເຕືອນສະຕິທ່ານທຸກຄົນດ້ວຍນ້ຳຕາໄຫລ " (ຂ້ໍ 30-31) ແປວ່າ
ຈະມີພວກຄຣູສອນປອມມາເວົ້າປ້ີນຄວາມຈິງ   ເພ່ືອຊັກຊວນໃຫ້ຕິດຕາມເຂົາໆ   ຈະມາບອກວ່າສ່ິງທີ່ທ່ານ
ເຊ່ືອຢູ່ແລະປະຕິບັດຢູ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງດ່ັງນ້ີເປັນຕ້ົນ ພວກມັນຈະມາຕົວະຍົວະຄືງູໃຫຍ່ໄດ້ຕົວະຍົວະໃຫ້ນາງເອວາ
ເຮັດຕາມຄວາມເຫັນຂອງມັນ. ໃນປະຖົມມະການງູໃຫຍ່ໄດ້ຕົວະແນວໃດ ພວກຄຣູສອນປອມກໍຈະມາແບບ
ດຽວກັນນ້ັນ.   ບົດຮຽນໃນເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ຕົກມາເຖິງຄຣິສຕຽນສມັຍນ້ີດ້ວຍ   ຄືເຮົາທັງຫລາຍໄປໂບດນຳກັນຕ້ັງ
ຫລາຍຟ້າຫລາຍປີ  ມີຄົນມາເວົ້າເຣ່ືອງຕ່າງໜ້ອຍດຽວຫລາຍຄົນກໍຫລົງຕິດຕາມເຂົາໄປແລ້ວ.  ດ້ວຍເຫດນ້ີ
ໂປໂລຈ່ຶງກ່າວວ່າ  " ເຫດສັນນ້ັນ, ບັດນ້ີເຮົາຝາກທ່ານທັງຫລາຍໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາ   ແລະກັບພຣະທັມອັນປະ
ກອບດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ ຊ່ຶງມີຣິດອາດສາມາດສ້າງພວກທ່ານຂ້ຶນໄດ້   ແລະໃຫ້ພວກທ່ານໄດ້ຮັບມໍ 
ຣະດົກດ້ວຍກັນກັບບັນດາຜູ້ຖືກຊົງຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ" (ຂ້ໍ 32).     ນອກນ້ັນໂປໂລຍັງກ່າວເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດ
ຂອງທ່ານຄືທ່ານບອກວ່າບ່ໍເຄີຍໂລບເອົາເງິນຄຳຂອງຜູ້ໃດ(ຂ້ໍ 33) ສ່ິງທີ່ທ່ານມີຢູ່ແມ່ນຫາກິນດ້ວຍເຫ່ືອແຮງ
ຂອງທ່ານ   ດ່ັງນ້ັນພວກເຖ້ົາແກ່ຢ່າໂລບເອົາຂອງຜູ້ໃດເຊ່ັນດຽວກັນ.   ສຸດທ້າຍໂປໂລກໍຄຸເຂ່ົາລົງໄຫວ້ວອນ
ຮ່ວມກັບພວກເຖ້ົາແກ່  ເພ່ືອເປັນການອຳລາ    ແລະພວກເຖ້ົາແກ່ພາກັນກອດຄໍກັນຮ້ອງໄຫ້ຕ່ໍການຈາກໄປ 
ຂອງໂປໂລ.  
 

ຄຳຖາມ: 
1. ທ່ານມີຄວາມສັມພັນກັບເພ່ືອນຮ່ວມໂບດແນວໃດ? 
 
2. ໃນຂະນະທີ່ໂປໂລເທສນາຍາວນ້ັນມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ? 
 
3. ຊາຍທີ່ຕົກມານ້ັນຕົກຈາກສູງປານໃດ? ລາວຊ່ືຫຍັງ? ຕົກລົງມາແລ້ວເປັນແນວໃດ? 
 
4. ໂປໂລໄດ້ເອົາຊີວິດລາວຄືນມາຢ່າງໃດ? 
 
5. ການກ່າວອຳລາຂອງໂປໂລຈາກຂ້ໍ 28-38 ມີບ່ອນໃດແດ່ທ່ີທ່ານປະທັບໃຈ?  
 
           ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ  13 
ຫ້າມຂ່າວປະເສີດບໍໄ່ດ້ 

  
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ກິຈການ 23:11; 25;12;28:1631 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ກິຈການ 23--31 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເຖິງແມ່ນໂປໂລຈະຖືກລ່າມໂສ້ ແຕ່ທ່ານຍັງປະກາດໃຫ້ທຸກຄົນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ມາເບ່ິງວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງປົດປ່ອຍຂ່າວປະເສີດແນວໃດ? 

 ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ພິຈາຣະນານຳຂ່າວປະເສີດດ້ວຍການເປັນພະຍານ.  

       
ບົດນຳ. 

ພຣະວິນາຍານຂອງພຣະເຈ້ົານຳພາ    ຫລືໃຊ້ແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງກັນນ້ັນຂ້ຶນຢູ່ກັບນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ 
ແຕ່ການປະກາດແລະການເປັນພະຍານຝ່າຍພຣະອົງນ້ັນພຣະອົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ທຸກຄົນປະກາດ ແລະເປັນ
ພະຍານຝ່າຍພຣະອົງທຸກຄົນ ດ່ັງນ້ັນເຮົາທຸກຄົນຢ່າສູ່ຢ້ານໃນການປະກາດ ແລະເປັນພະຍານຝ່າຍພຣະອົງ. 
"ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງປະທານໃຈອັນຢ້ານກົວໃຫ້ແກ່ເຮົາ   ແຕ່ໄດ້ຊົງປະທານໃຈອັນປະກອບດ້ວຍຣິດ 
ອຳນາດ ຄວາມຮັກ ແລະການບັງຄັບຕົນໃຫ້ແກ່ເຮົາ"  (2 ຕີໂມທຽວ 1:7).  
 

1.  ຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າຜູ້ໃຫຍ່:  (ກິຈການ 23:11; 25:12) 
ຫລັງຈາກການທ່ອງທ່ຽວປະກາດຖ້ຽວທສີາມໂປໂລກໍກັບຄືນມາກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະພ່ີນ້ອງທີ່ນ້ັນກໍຕ້ອນຮັບ
ທ່ານດ້ວຍຄວາມຍິນດີ (21:17). ຫລັງຈາກນ້ັນນ່ຶງອາທິດຜ່ານໄປກໍມີຄົນຈຳນວນນ່ຶງຈັບເອົາຜິດໂປໂລ (21: 
27--22:1-30)  ໂປໂລຈ່ຶງເວົ້າຄຳພະຍານຝ່າຍພຣະເຢຊູ,     ສ່ວນໂປໂລລະນຶກເຖິງພຣະທັມມາຣະໂກວ່າ 
“ແຕ່ຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ເພາະເຂົາຈະຈັບຕົວພວກທ່ານຂ້ຶນສານ ແລະຈະຂ້ຽນພວກທ່ານໃນໂຮງທັມມະເທສນາ ທັງຈະເອົາພວກທ່ານ

ໄປຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຜູ້ປົກຄອງແລະກະສັດເພາະເຫັນແກ່ເຮົາ    ເພື່ອຈະໄດ້ເປັນພຍານແກ່ເຂົາ ຂ່າວປະເສີດຈະຕ້ອງປະກາດທົ່ວປະ

ຊາຊາດທັງປວງກ່ອນ " (ມາຣະໂກ 13:9-10).    ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປຈ່ຶງບ່ໍປລາດໃຈທີ່ເຂົາຈັບເພ່ິນໄປຂ້ຶນສານ.    
ແລະແລ້ວໂປໂລກໍໄດ້ຖືໂອກາດນ້ີໄດ້ກ່າວຄຳພະຍານແລະຍັງເປັນການຕ່ໍສູ້ເພ່ືອຕົນອີກ,   ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ  
"ການທີຈ່ະຂ້ຽນຄົນສັດຊາດໂຣມກ່ອນພິພາກສາລົງໂທດນ້ັນ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຫລື " (22:25) ແລ້ວ
ເຂົາກໍຢຸດຂ້ຽນທ່ານທັນທີ ເພາະວ່າເປັນການລ່ວງລະເມີດກົດທີຈ່ະເຮັດດ່ັງນ້ັນ. 
 
ໂປໂລມີຄວາມສລຽວສລາດແລະກ້າຫານ ແມ່ນແຕ່ຢືນຕ່ໍໜ້າບັນດາພວກຜູ້ໃຫຍ່ທ່ານກໍບ່ໍປະລະຄວາມເຊ່ືອ 
ຫລືກ່າວເອົາຕົວລອດແຕ່ຢ່າງໃດ.  “ ຈ່ົງມີໃຈກ້າ    ເພາະວ່າເຈ້ົາໄດ້ເປັນພຍານຝ່າຍເຮົາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ
ຢ່າງໃດ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງເປັນພຍານໃນກຸງໂຣມຢ່າງນ້ັນເຫມືອນກັນ" (23:11).  



 53 

 
ພວກປະໂຣຫິດແລະບັນດາຄົນສຳຄັນໃນພວກຢິວໄດ້ຟ້ອງໂປໂລ ແລະຂໍໃຫ້ກາຍຊາທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມຊ່ອຍ
ເຂົາເອົາເຣ່ືອງໂປໂລຈົນເຖິງທີ່ສຸດຊ່ຶງເປັນແຜນທີສອງຂອງເຂົາ, ສ່ວນແຜນທີນ່ຶງນ້ັນແມ່ນເຂົາວາງແຜນລອບ
ຂ້າໂປໂລໃນຣະຫວ່າງການນຳຕົວໂປໂລມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ. (25:1-3).  ກ່ອນທີ່ເຂົາຈະນຳໂປໂລໄປຍັງ
ກຸງເຢຣູຊາເລັມເຂົາກໍໄດ້ສືບສວນຫລາຍຢ່າງ ແຕ່ບ່ໍເຫັນຄວາມຜິດຫລືມີຫລັກຖານອັນໃດພໍທີຈ່ະເອົາຜິດໂປ
ໂລໄດ້  " ເມ່ືອໂປໂລເຂ້ົາມາແລ້ວ ພວກຢິວທີ່ລົງມາຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມກໍຢືນອ້ອມທ່ານໄວ້   ແລະກ່າວຄຳ
ຟ້ອງອັນຫນັກຫລາຍປະການໃສ່   ຊ່ຶງເຂົາບ່ໍສາມາດຫາຫລັກຖານໄດ້ຝ່າຍໂປໂລຈ່ຶງກ່າວແກ້ຄະດີວ່າ,  “ຂ້າ 
ພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດຕ່ໍກົດຫມາຍຂອງພວກຢິວ ຫລືຜິດຕ່ໍພຣະວິຫານ ຫລືຕ່ໍກາຍຊາກໍດີ " (25:7-8). 
ເມ່ືອການຕ່ໍວ່າຕ່ໍຂານກັນໄປຍາວນານໂປໂລຈ່ຶງຂໍອຸທອນໄປເຖິງກາຍຊາ   ແລະເຂົາກໍສ່ົງເຣ່ືອງໄປເຖິງກາຍ 
ຊາ (25:12).  
 
ແຕ່ກ່ອນຈະໄປເຖິງກາຍຊາໂປໂລກໍໄດ້ໄປແກ້ຄະດີທີ່ຕ່ໍໜ້າຂອງກະສັດອາຄຣີປາ  ໂດຍກ່າວຄຳພະຍານຕ້ັງ
ແຕ່ເພ່ິນໄປຂ່ົມເຫງຄຣິສຕຽນແລ້ວມີແສງໄຟຈາກສວັນເຮັດໃຫ້ໂປໂລຕົກຈາກຫລັງມ້າຈົນຕາບອດ ເມ່ືອກ່າວ
ແລ້ວໂປໂລກໍຖືໂອກາດນ້ີເຊີນຊວນໃຫ້ອາຄຣີປາຮັບເຊ່ືອ (ກິຈການ 26:27-28).   ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນອາຄຣີ
ປາຈ່ຶງລຸກໜີໄປແລ້ວເວົ້າວ່າ  “ຄົນຜູ້ນ້ີບ່ໍເຮັດສ່ິງໃດທີ່ສົມຄວນຈະຖືກໂທດເຖິງຕາຍ   ຫລືຖືກຜູກມັດໄວ້ກໍດີ” 
ກະສັດອາຄຣິປາໄດ້ຊົງເວົ້າກັບເຟຊະໂຕວ່າ,   “ຖ້າຜູ້ນ້ີບ່ໍໄດ້ອຸທອນໄປເຖິງກາຍຊາຈະປ່ອຍເສັຽກໍໄດ້”  (ກິຈ
ການ 26:31-31), ແປວ່າເມ່ືອອາຄຣີປາໄດ້ຍິນຄັກແລ້ວບ່ໍເຫັນວ່າໂປໂລມີຄວາມຜິດຂ້ັນປະຫານ  ແມ່ນແຕ່
ຈັບມັດໄວກໍ້ບ່ໍສົມຄວນເລີຍ ຫາກໂປໂລບ່ໍໄດ້ອຸທອນໄວ້ວ່າຈະໄປຕ່ໍສູ້ຄະດີນຳກະສັດກາຍຊາແລ້ວກະສັດອາ
ຄຣີປາກໍຈະປ່ອຍໂປໂລໃນວັນນ້ີ.  
 

2. ສາສານາທູດຖືກໂສ້:  ( ກິຈການ 28:16-31) 
ຕ່ໍມາເຂົາໄດ້ໃສ່ໂສ້ໂປໂລເພ່ືອເຄ່ືອນຍ້າຍໄປທາງເຮືອຮ່ວມກັບນັກໂທດອ່ືນໆອີກຫລາຍຄົນ,   ໃນການເດີນ
ທາງຄ້ັງນ້ີມີລົມພະຍຸຢ່າງຮ້າຍແຮງ   ແຕ່ພາຍຸຄ້ັງນ້ີບ່ໍມີຜູ້ໃດເສັຽຊີວິດເພາະເຂົາຍັງເຊ່ືອງຟັງແນະນຳຂອງໂປ 
ໂລ (ກິຈການ 27:21-22).   ເປັນເວລາ ສ່ີສິບວັນໃນການເດີນທາງທີ່ຖືກລົມພັດເຮືອພັດເຊໄປມາ (27:27) 
ນັກໂທດແລະຄົນໃນເຮືອນ້ັນມີສອງຮ້ອຍເຈັດສິບຄົນມີຄວາມຢ້ານຕົກໃຈເປັນຢ່າງຍ່ິງ (27:37) ຈົນໃນທີສຸ່ດ
ເຮືອກໍໄປຕຳຫີນໃຕ້ພ້ືນນ້ຳຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເຮືອແຕກ ແລ້ວພວກນັກໂທດຈ່ຶງພາກັນລອຍນ້ຳເຂ້ົາຝ່ັງ ສ່ວນພວກທະ
ຫານຢ້ານວ່ານັກໂທດຈະໂຕນໜີຈ່ຶງຢາກຂ້າພວກເຂົາກ່ອນເຂົາຈະໜໄີປ ແຕ່ນາຍຮ້ອຍສ່ັງບ່ໍໃຫ້ຂ້ານັກໂທດ 
ດ່ັງນ້ັນທັງນັກໂທດແລະທະຫານຈ່ຶງລອຍເຂ້ົາຝ່ັງດ້ວຍຄວາມປອດພັຍທຸກຄົນ (27:41-44).  
 
ເມ່ືອລອດພ້ົນເຖິງຝ່ັງແລ້ວ  ກໍມີຊາວປ່າຊາວເຂົາໃຈດີກຸ່ມນ່ຶງພາກັນມາຕ້ອນຮັບດ້ວຍການດັງໄຟຝີງເພ່ືອໃຫ້
ຄາຍໜາວຈາກການລອຍນ້ຳທະເລທີ່ມີລົມພະຍຸຢ່າງຮ້າຍແຮງ,     ເວລານ້ັນໂປໂລໄດ້ໄປເກັບເອົາຫລົວມາ
ເພ້ີມໃສ່ໄຟ ໃນຂະນະທີ່ໂປໂລຫອບເອົາຫລົວນ້ັນມີງູພິດຫລົບຊ້ອນຢູ່ໃນນ້ັນ ມັນໄດ້ຂົບມືຂອງໂປໂລຕ່ໍໜ້າຕ່ໍ
ຕາຂອງຄົນທັງຫລາຍ ເມ່ືອນ້ັນພວກຊາວປ່າທີ່ນ້ັນຈ່ຶງເວົ້າກັນວ່າ   “ຄົນຜູ້ນ້ີຄົງເປັນຜູ້ຂ້າຄົນແທ ້ເຖິງແມ່ນວ່າ
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ເຂົາພ້ົນຈາກທະເລແລ້ວ ແຕ່ເວນກັມຍັງບ່ໍຍອມໃຫ້ພ້ົນຕາຍ” (28:4).   ເພາະພວກເຂົາຮູ້ວ່າໂປໂລຖືກງູພິດ
ກັດທີ່ບ່ໍເຄີຍມີໃຜລອດມາກ່ອນ, ພວກເຂົາໄດ້ລໍຖ້າເບ່ິງວ່າໂປໂລຈະໜາວໄຂ້ຈົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍໃນໄວໆ
ນ້ີ, ຊ່ົວລະຍະນ່ຶງໄດ້ຜ່ານໄປເຂົາສັງເກດເຫັນວ່າງູພິດບ່ໍສາມາດເຮັດອັນຕະລາຍໂປໂລໄດ້ເຂົາຈ່ຶງປ່ຽນຄຳເວົ້າ
ມາເວົ້າວ່າ "ທ່ານເປັນພຣະ" (ຂ້ໍ 6).  ທີໝູ່່ບ້ານປົບລີໂອໃນເຂດເກາະເມລີເຕໄດ້ຕ້ອນຮັບໂປໂລແລະຜູ້ອ່ືນໆ
ເປັນເວລາສາມວັນ ໃນວັນຖ້ວນສາມນ້ີເອງໂປໂລໄດ້ຮູ້ຂ່າວວ່າພ່ໍຂອງຜູ້ໃຫຍ່ບ້ານປົບລີໂອເປັນໄຂ້ແລະເປັນ
ທ້ອງບິດ (fever and of a bloody flux) (ຂ້ໍ 8) "ໂປໂລຈ່ຶງເຂ້ົາໄປຫາ ແລະເມ່ືອໄຫວ້ ວອນແລ້ວກໍວາງມືໃສ່
ທ່ານແລະເຮັດໃຫ້ດີພຍາດ ຄັນເກີດມີມາຢ່າງນ້ັນແລ້ວ ຄົນອ່ືນໆທີ່ເກາະນ້ັນຊ່ຶງມີພຍາດຕ່າງໆກໍມາຫາ ແລະ
ເຂົາກໍດີເຫມືອນກັນ" (ຂ້ໍ 8-9).   ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ຊ້ີແຈງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດຈະຢູ່ບ່ອນໃດ,  ໃນສະ
ພາບໃດກໍຈະບ່ໍປະລະການປະກາດຂ່າວປະເສີດ,     ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນເຮືອໃນຖານະນັກໂທດກໍຍັງຊ່ອຍຄົນທັງ
ຫລາຍໃຫ້ລອດພ້ົນພັຍອັນຕະລາຍໄດ້.  
 
ສາມເດືອນຜ່ານພ້ົນໄປໂປໂລຍັງເດີນທາງຖານະເປັນນັກໂທດຈົນເຖິງກຸງໂຣມ  ແລະເມ່ືອເຖິງກຸງໂຣມແລ້ວ
ເຂົາກໍເອົາໂປໂລໄປຂັງໄວ້ຕ່າງຫາກ ໂດຍມີທະຫານເຝ້ົາຍາມນ່ຶງຄົນ (ກິຈການ 28:16) ໃນທີ່ນ້ັນໂປໂລໄດ້
ເຊີນພວກຜູ້ໃຫຍ່ຊາດຢິວມາຫາແລະເວົ້າເຣ່ືອງຕ່າງໆໃຫ້ພວກຜູ້ໃຫຍ່ຟັງໂດຍສະເພາະແມ່ນການອຸທອນໄປ
ເຖິງກາຍຊາ, ນອກນ້ັນໂປໂລຍັງບອກອີກວ່າທີທ່່ານຖືກລ່າມໂສ້ກໍແມ່ນຍ້ອນນຳເອົາຄວາມຫວັງມາສູ່ພວກອິ
ສຣາເອນ (ຂ້ໍ 20). ໃນວັນນ້ັນໂປໂລໄດ້ກ່າວແລະເທສນາໃຫ້ເຂົາຟັງຕ້ັງແຕ່ເຊ້ົາຈົນຄ່ຳຈາກເຣ່ືອງຂອງໂມເຊ
ມາຈົນເຖິງເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ  ແລ້ວຈ່ຶງຊັກຊວນເຂົາໃຫ້ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ,  ລາງຄົນກໍໄດ້ຮັບເຊ່ືອ ແລະລາງ
ຄົນກໍບ່ໍຍອມເຊ່ືອ ( ຂ້ໍ 23).   ສັງເກດເຫັນວ່າເກືອບທຸກຄ້ັງທີໂ່ປໂລມີໂອກາດເປັນພະຍານ   ຫລືເທສນາສ່ັງ
ສອນທ່ານມັກຈະເຊີນໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບເຊ່ືອ ດ້ວຍເຫດນ້ີເມ່ືອເຮົາໄດ້ກ່າວຄຳພະຍານ, ສອນພຣະຄັມພີ  ແລະ
ເທສນາເຮົາກໍຄວນຊັກຊວນຜູ້ຟັງໃຫ້ໄດ້ຮັບເຊ່ືອດ້ວຍ.  
 
ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນພວກຢິວທີ່ໄປຟັງໂປໂລຈ່ຶງຖົກຖຽງກັນໃນເຣ່ືອງຂອງສາສນາສາດ ມີລາງຄົນເຫັນພ້ອມກັບ
ໂປໂລຈ່ຶງຍອມຮັບເຊ່ືອ ແລະມີລາງຄົນບ່ໍເຫັນພ້ອມຈ່ຶງມີການຖົກຖຽງກັນໂດຍບ່ໍມີໃຜຍອມໃຜ ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນ
ນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງກ່າວອ້າງເຖິງພຣະທັມເອຊາຢາວາ່   “ຈ່ົງໄປຫາພົລເມືອງນ້ີແລະກ່າວວ່າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້
ຍິນແທ ້ແຕ່ຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈຈັກເທື່ອ ຈະໄດ້ເຫັນແທ ້ ແຕ່ຈະບ່ໍໄດ້ສັງເກດຈັກເທື່ອດ້ວຍວ່າໃຈຂອງພົລເມືອງນ້ີກໍ
ປຶກຫນາ ຫູກໍຫນັກ, ຕາຂອງເຂົາກໍຫລັບເສັຽ   ຢ້ານວ່າເຂົາຈະສັງເກດດ້ວຍຕາ ແລະຈະໄດ້ຍິນດ້ວຍຫູ ແລະ
ຈະຮູດ້້ວຍໃຈ ແລ້ວຈະຕ່າວກັບມາ ແລະເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາດີ”(ຂ້ໍ 26-27) ແມ່ນຄຳທຳນວາຍຂອງເອຊາຢາ
ໃນ ເອຊາຢາ 6:9-10). ແລ້ວພວກຢິວກໍພາກັນອອກໄປດ້ວຍການຖົກຖຽງກັນຕ່ໍໄປ, ສ່ວນໂປໂລຍັງປະກາດ
ໃຫ້ພວກທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ຕ່ໍໄປ (ຂ້ໍ 31).  
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ຄຳຖາມ: 
 
1. ເມ່ືອທ່ານປະກາດເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດນ້ັນເຄີຍມີຄົນປະຕິເສດບ່ໍຍອມເຊ່ືອບ່ໍ? ເມ່ືອໃດ? 
 
2. ເມ່ືອເບ່ິງຊີວິດແລະການປະກາດຂອງໂປໂລເປັນດ່ັງທີ່ໄດ້ຍິນມານ້ີໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ກຳລັງໃຈທ່ານແນວໃດ? 
 
3. ໂປໂລຖືກຈັບໄປຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າຜູ້ໃຫຍ່ທີກ່ຳອຳນາດ ແລະພວກກະສັດນ້ັນ ໂປໂລມີທ່າທແີນວໃດ? 
 
4. ເປັນຫຍັງຈ່ຶງບ່ໍມີການເສັຍຊີວິດທີ່ລົມພະຍຸພັດເຮືອຈົນຕຳຫີນໃຕ້ພ້ືນນຳຈົນເຮອືແຕກ? 
 
5. ຕອນງູພິດກັດໂປໂລນ້ັນພວກຊາວບ້ານຄຶດວ່າແນວໃດ? 
 
6. ເມ່ືອຮອດກຸງໂຣມແລ້ວໂປໂລໄດ້ປະກາດໃຫ້ໃຜຟັງ ແລະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ. 
 
 
         ຫວ 
 
 


