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ບົດຮຽນທີ 1
ກາງແຂນ: ຂຸມແຫ່ງປັນຍາຫລືຄວາມໂງ່ຈ້າ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 1:18-31
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 1
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນການສະສົມພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ
ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ເປັນຫຍັງລາງຄົນຈຶ່ງຖືວ່າຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ ເປັນເຣື່ອງໂງ່ ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຢາກຈະນຳຄວາມເຊື່ອໃນພຣະປັນຍາ ແລະເພື່ອຕຽມຕົວໃນການຈັດ
ຕຽມແຫ່ງໄມ້ກາງແຂນ.

ຄຳນຳ
ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຫັນການສະແດງຫລາຍຢ່າງໃນໂທຣະທັດ ຊຶ່ງເປັນຄວາມສລາດຂອງມະນຸດ, ການສະແດງ
ຝ່າຍວິນຍານ ເໝືອນເປັນການອັສຈັນຢ່າງໃຫຍ່ ທີເ່ ຂົາພະຍາຍາມທີຈ
່ ະແກ້ໄຂບັນຫາຊ່ວຍມະນຸດ. ສມອງ
ນ້ອຍໆຂອງມະນຸດອາດຈະຊ່ວຍໄດ້ເປັນຊົ່ວວ່າງຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ

ແຕ່ບໍ່ອາດຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຕລອດ

ໄປໄດ້. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊີເນມາເຣື່ອງຊູບເປີ້ແມນ ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍມະມຸດໄດ້ຫລາຍໆຄົນໃນໂລກ ໃຫ້ອອກຈາກ
ພັຍພິບັດຕ່າງໆ ອັນນີ້ແມ່ນການຊົດຊ່ວຍຕາມຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດ ຕາມຄວາມຄິດຂອງມະນຸດແລະ
ຕາມຄວາມສາມາດພິເສດທີ່ມີຢູ່ໃນມັນສມອງຂອງມະນຸດນັ້ນເອງ.
ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ ໄດ້ສເນີບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ: ການຖວາຍຊີວິດຂອງພຣະເມຊີອາຈະຖືກຍອມ
ຮັບຫລືປະຕິເສດ ນັ້ນກໍຂຶ້ນກັບຄົນກຸ່ມນັ້ນທີຈ
່ ະສະແດງອອກ. ຄົນສ່ວນຫລາຍໃນສມັຍພຣະເຢຊູ ພາກັນຄິດ
ໄປວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ. ໃນການສະແດງອອກກໍມີແຕ່ການສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນແບບໂງ່ໆ. ໃນ
ທຸກວັນນີ້

ຫລາຍຄົນຍັງກ່າວວ່າຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູເປັນເຣື່ອງທີ່ໂງ່.

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນຢ່າງນັ້ນ?

ເພາະພວກເຂົາຄິດວ່າປັນຍາຂອງມະນຸດດີກວ່າພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຢ່າງນັ້ນແຫລະ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າ(ພຣະເຢຊູ) ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົນທຸກທໍຣະມານຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ.
ແລ້ວພຣະອົງກໍຄືນພຣະຊົນຂຶ້ນມາໃນວັນຖ້ວນສາມ, ສະຖິດຢູ່ຖ້າມກາງມະນຸດທັງຫລາຍ ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍ
ຍົກພຣະອົງໄປຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ (ພຣະບິດາ) . ພຣະອົງຜູ້ດຽວ ທີສ
່ າມາດຊ່ວຍມະນຸດແລະຊ່ວຍໂລກໃຫ້ລອດ
ພົ້ນຈາກຄວາມຫາຍະນະໄດ້ ຈົ່ງຝັງຄວາມໄວ້ວາງໃນຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ພຣະປັນຍາ ແລະຣິດເດດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ. ໄມ້ກາງແຂນເປັນສິ່ງທີປ
່ ະເສີດສຳລັບພວກເຮົາທຸກຄົນ ໂປໂລຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົາ
້ ໃຈ
ດີໃນເຣື່ອງນີ້.
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1. ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມໂງ່ຂອງຄຳສອນຂອງຂ່າວປະເສີດ: (1 ໂກຣິນໂທ 1:18-25)
ວັຈນານຸກົມໂດ້ອະທິບາຍວ່າ ຄວາມໂງ່ແມ່ນ: ຄວາມບໍ່ສລາດ, ຄວາມຫລ້າຫລັງ, ຄວາມທຶນທື້, ຄວາມຫົວ
ແຂງ, ຄວາມເຊື່ອຄົນງ່າຍ…ໃນສັຕວັດທີນຶ່ງ ຫລາຍຄົນເຫັນວ່າໄມ້ກາງແຂນເປັນຄຳສອນຂອງຂ່າວປະເສີດ,
ລາງຄົນເຫັນວ່າເປັນຄວາມໂງ່. ໃນສມັຍນັ້ນໄມ້ກາງແຂນແມ່ນມີຄວາມໝາຍໄປທາງລົບ. ເພາະວ່າໄມ້ນີ້
ເປັນສິ່ງສຳລັບຂ້າຄົນ ເປັນສິ່ງທີລ
່ ງົ ໂທດຄົນທີທ
່ ຳຄວາມຜິດ ເປັນສິ່ງທີ່ຕັດສິນຄົນທີ່ກະບົດຕໍ່ການປົກຄອງ.
ເປັນຫຍັງຄົນທັງຫລາຍຈຶ່ງຈະມາຍອມຮັບໄມ້ກາງແຂນວ່າເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ ທັໆ ທີ່ໂມ້ກາງແຂນໃຊ້
ປະຫານຊີວິດຂອງນັກໂທດ ຂອງຄົນກະບົດ? ພຣະເຈົ້າຍັງໃຊ້ໄມ້ນີ້ໃຫ້ເປັນໄມ້ແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນແຫ່ງຄົນ
ບາບ, ພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນຮູບພາບທີໜ
່ ້າກຽດໜ້າຊັງ ໃຫ້ກາຍມາເປັນຮູບພາບແຫ່ງການຖ່ອມຕົວ ໃນຄວາມຮັກ
ແລະຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ.
ໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າ: ໄມ້ກາງແຂນໄດ້ແບ່ງເປັນສອງພວກ ພວກນຶ່ງຖືວ່າໄມ້ການແຂນເປັນເຣື່ອງໂງ່ ແຕ່ພວກ
ເຮົາເຊື່ອວ່າໄມ້ກາງແຂນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ.

ສຳລັບຜູ້ທໄ
ີ່ ດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ

ພວກເຮົາຖືວ່າເປັນຣິດເດດຂອງໄມ້ກາງແຂນ. ໄມ້ການແຂນເອົາຊະນະສັດຕຣູ ພວກເຮົາເຫັນຄວາຮັກຂອງ
ພຣະອົງຢູ່ໃນໄມ້ກາງແຂນ.
ເພື່ອຈະສນັບສນຸນໃນການບໍ່ລົງລອຍກັນນີ້ ໂປໂລໄດ້ຍົກເອົາພຣະຄັມພີເອຊາຢາ 29:14 ຂຶ້ນມາວ່າພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ທຳລາຍສະຕິປັນຍາຂອງມະນຸດໃຫ້ພນ
ິ າດ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການໃຫ້ມະນຸດຊ່ວຍໃນແຜນການຂອງ
ພຣະອົງ ເພາະຄວາມຄິດຂອງມະນຸດຍາມໃດກໍຜິດພາດລົ້ມເຫລວ. ໃນຄາວເອຊາຢາ ພວກນັກການເມືອງ
ທັງຫລາຍກໍເວົ້າແຕ່ປາກແລະຕີນຊີ້ມືຊີ້.
ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຖາມວ່າ ຢູ່ໃສລະນັກປາດ? ຜູ້ໃດລະເປັນຜູ້ຮູ້? ນັກປາດຂອງຍຸກນີ້ຢູ່ໃສ?.....ໂປໂລໃຊ້ຄຳຖາມ
ເພື່ອຢາກໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນຈຸດຂອງພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກວິຊາອາຊີບທັງຫລາຍ ພາກັນເຮັດໄດ້
ເໝືອນໄມ້ກາງແຂນບໍ?
່ ພຣະເຈົ້າຊົງເຮັດໃຫ້ປັນຍາຂອງມະນຸດໂງ່ໄປບໍ່ແມ່ນບໍ? ພວກເຂົາທັງຫລາຍເອີ້ນ
ຕົວເອງວ່າສລາດ ພຣະເຈົ້າກໍສ້າງພວກເຂົາບໍແ
່ ມ່ນບໍ? ປັນຍາທີຫ
່ າຍສາບສູນເປັນຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກປັດ
ກວາດໄປຕາມອາຍຸສັງຂານຂອງພວກເຂົາໄປແລ້ວ. ພວກເຂົາຄິດວ່າພວກເຂົາຈະຢູ່ຈຸດສູງສຸດຂອງໂລກນີ້
ໄດ້ ແຕ່ແລ້ວກໍເປັນພຽງຄວາມຫວັງຊື່ໆ.
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັກສາສິ່ງເຫລົ່າໄວ້ນີ້ສຳລັບຄົນທີເ່ ຊື່ອ. ໃນພຣະສະຕິປັນຍາແລະຣິດເດດຂອງພຣະເຈົ້ານີ້ ພຣະ
ອົງຊົງມີແຜນການສຳລັບຄົນທີ່ເຂົ້າມາຫາພຣະອົງດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ. ເຫດຜົນແລະກຳລັງຂອງມະນຸດຈະບໍ່ສາ
ມາດເອົາຊະນະພຣະເຈົ້າໄດ້ ພວກຢິວຈະພາກັນຮ້ອງຫາຫມາຍສຳຄັນ ແຕ່ພວກກຣີກຈະຊອກຫາສະຕິປັນ
ຍາ ແຕ່ໂປໂລຈະເທສນາເຣື່ອງພຣະຄຣິດຊົງຕາຍຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ ຊຶ່ງເປັນຢ່າງນຶ່ງທີ່ເປັນສະດຸດແກ່ພວກ
ຢິວ ແລະເປັນເຣື່ອງໂງ່ສຳລັບພວກຕ່າງຊາດ. ສຳລັບພວກເຮົາແລ້ວພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນທັງພວກຢິວແລະພວກ
ຕ່າງຊາດ. ພຣະຄຣິດຊົງເປັນຣິດອຳນາດແລະເປັນພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ.
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ພວກຍິວທັງຫລາຍຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະສະເດັດມາເພື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາ. ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຫວັງວ່າ ພຣະອົງ
ຈະສະເດັດມາໃນຮູບພຣະເມຊີອານັກການເມືອງເພື່ອທີ່ຈະມາປົດປ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ອອກຈາກອຳນາດຂອງ
ພວກໂຣມັນ. ພວກເຂົາຢາກເຫັນກັບຕາຂອງພວກເຂົາ. ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ສຳແດງໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນກັບຕາໃນ
ຮູບພາບຂອງໂຢນາ (ມັດທາຍ 12:39-40) ພຣະອົງໄດ້ສຳແດງການສິ້ນພຣະຊົນ ແລະການຄືນພຣະຊົນ.
ຄົນກຣີກກໍພາກັນປະຕິເສດຮູບພາບນັ້ນ ພວກເຂົາຢາກເຫັນອຳນາດໂດຍຜ່ານມະນຸດ.
ກົງກັນຂ້າມ ໂປໂລເທສນາກ່ຽວກັບການຖືກຄຶງຂອງພຣະເຢຊູຢູ່ເທິງກາງແຂນ. ການຊົງຖືກຄຶງພຣະເຢຊູເທິງ
ກາງແຂນ ໝາຍເຖິງການຊົງໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນຈາກການສາບແຊ່ງແທນພວກເຮົາ ເພາະໃນພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຜູໃ
້ ດ
ຖືກແຂວນເທິງຕົ້ນໄມ້ກໍຖູກສາບແຊ່ງແລ້ວ. (ຄາລາເຕັຽ 3:13) ການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູບໍ່ຖືກຕາມ
ແບບທີ່ພວກເຂົາຄິດໄວ້ ພວກເຂົາຈຶ່ງເປັນການຍາກທີຈ
່ ະຍອມຮັບ. ສຳລັບຄົນຕ່າງຊາດແລ້ວ ເຂົາຍິ່ງຖືວ່າ
ເປັນເຣື່ອງໂງ່.
ຄວາມໂງ່ຂອງພຣະເຈົ້າ ຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົ້ນດ້ວຍຄວາມຕາຍຂອງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງເທິງ
ໄມ້ກາງແຂນ ແຕ່ກໍຍັງສລາດກວ່າຄວາມສລາດຂອງມະນຸດ. ຄວາມອ່ອນແອຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ພຣະເຢ
ຊູຕ້ອງຕາຍ,ຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດຂອງຄວາມບາບ ພາຍໃຕ້ກົດແຫ່ງຄວາມບາບ ທີ່ພຣະອົງບໍສ
່ ົມຄວນຈະໄດ້ຮັບ.
ນີ້ຄືຄວາມແຂງແຮງທີມ
່ ະນຸດບໍ່ສາມາດມີຄວາມແຂງແຮງຢ່າງນີ້ໄດ້.
ປັນຍາແລະຣິດອຳນາດຂອງມະນຸດລົ້ມເຫລວທີຈ
່ ະຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ພົ້ນບາບ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ຄວາມໂງ່
ແລະຄວາມອ່ອນແອຂອງພຣະອົງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົ້ນຈາກຄວາມບາບ (ນີຄ
້ ືທາງດຽວຂອງພຣະ
້ ເພາະທັນບໍ່ແມ່ນ
ເຈົົ້າ). ເປັນຫຍັງຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ ຫລາຍຄົນຈຶ່ງຖືວ່າເປັນເຣື່ອງໂງ່ ໃນທຸກວັນນີ?
ວິທທ
ີ ີ່ພວກເຂົາຄິດໄວ້. ຫລາຍຄົນຍັງກ່າວວ່າ ເປັນວິທີທໜ
ີ່ ້າຢ້ານກົວ, ເປັນວິທທ
ີ ີ່ຕລົກ ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງ
ເຊື່ອບໍ່ໄດ້. ພຣະເຈົ້າເອີ້ນພວກເຮົາ ໃຫ້ພວກເຮົາວາງໃຈໃນພຣະປັນຍາຂອງພຣະອົງ ແມ່ນວ່າໂລກນີ້ຈະບໍ່
ຍອມເຂົ້າໃຈກໍຕາມ.

2. ຈົ່ງເຂົ້າໃຈໃນຄວາມໂງ່ຂອງຂ່າວປະເສີດໃຫ້ຄົບຖ້ວນ: (1 ໂກຣິນໂທ 1:26-31)
ໂບດກໍໄດ້ຂຍາຍໄປຕາມຈຳນວນຄົນ, ໄປຕາມກຸ່ມເຊັ່ນ: ກຸ່ມພວກວິຊາຊີບ, ກຸ່ມພວກໂບດຄາວບອຍ, ກຸ່ມ
ພວກຫລາຍຊົນເຜົ່າມາຮວມກັນ, ແລະຕ່າງໆນາໆ. ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຊື່ໂບດວ່າໂກຣິນໂທ. ລາວຄິດວ່າຖ້າພວກ
ເຂົາມາຮັບເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າແລ້ວ ພວກເຂົຈະໄດ້ລະນຶກວ່າພວກເຂົາມາຈາກໃສ?

ຕາມທັມດາແລ້ວຊາວ

ເມືອງໂກຣິນໂທເປັນຄົນຈົນ, ເປັນຄົນໂງ່, ເປັນຄົນອ່ອນແອ ແລະບໍ່ສຳຄັນຫຍັງ. ຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະ
ເຈົ້າໄປເຖິງພວກເຂົາເຈົ້າກໍເພາະຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະຍ້ອນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ.
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ມາເບິ່ງຄືນໃນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄຳທີ່ວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເລືອກ 3 ເທື່ອ ຢູ່ໃນຂໍ້ 27-28. ໂປໂລ
ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຳທີ່ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກສິ່ງທີ່ໂລກເຫັນວ່າໂງ່,

ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກສິ່ງທີ່ໂລກເຫັນວ່າອ່ອນ

ແອ, ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກສິ່ງທີ່ຕ່ຳຕ້ອຍຂອງໂລກສິ່ງທີ່ເຂົາດູໝິ່ນ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນແປງຄຸນຄ່າຂອງຄົນໃຫ້
ເປັນໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຄືໃຫ້ຄົນໂງ່ກາຍເປັນຄົນສລາດ, ໃຫ້ຄົນທີ່ອ່ອນແອກາຍເປັນຄົນທີ່ແຂງແຮງ.
ພຣະເຈົ້າພຽງຜູ້ດຽວທີເ່ ຮັດໃຫ້ຜູ້ທເ່ີ ຊື່ອມີຊີວິດໃໝ່ໄດ້, ເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ທີ່ສະເດັດລົງ
ມາຫາພວກເຮົາໂດຍຣິດເດດແລະພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍເຖິງໝາກຜົນແຫ່ງຣິດອຳ
ນາດຂອງພຣະປັນຍາ ຫລືວ່າຄວາມລອດພົ້ນ. ໝາຍຄວາມວ່າພຣະທັມຂອງພຣະອົງແມ່ນໝາກຜົນທີອ
່ ອກ
ມາຈາກໄມ້ກາງແຂນ. ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຕາຍຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນເພື່ອໄຖ່ບາບຂອງພວກ
ເຮົາທຸກໆຄົນ. ການຊົງແຍກພວກເຮົາ ໝາຍຄວາມວ່າໂດຍພຣະເຢຊູ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງແຍກພວກເຮົາ ແລະເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາບໍຣິສຸດເໝືອນດັ່ງພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູຈະຕິດຕາມພວກເຮົາບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະໄປທີ່ໃດ. ການຊົງ
ໄຖ່ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງສິ້ນພຣະຊົນຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ ເພືອ
່ ຊື້ເອົາພວກເຮົາໃຫ້ອອກຈາກຄວາມ
ເປັນຂ້າທາດຂອງຄວາມບາບ ແລະພວກເຮົາກໍຈະກາຍເປັນຄົນທີມ
່ ີອິສລະພາບ. ໂປໂລໄດ້ອ້າງເຖິງພຣະຄັມ
ພີເດີມຈາກພຣະທັມເຢເຣມີຍາ 9:23-24 ຖ້າພວກເຮົາຢາກຈະອວດອ້າງ ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາອວດອ້າງແຕ່ພຣະ
ເຈົ້າອົງດຽວ.
ທ່ານໄດ້ອວດໃນສິ່ງທີພ
່ ຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ແກ່ທ່ານແລ້ວຫລືຍັງ?

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ
ໃນຂະນະທີຂ
່ ້າພະຈົ້າກຳລັງສຶກສາ

1 ໂກຣິນໂທຢູ່

ສອງເພງໄດ້ແລ່ນເຂົ້າມາໃນສມອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

1 ຂ້ານ້ອຍປລາດໃຈ ບົດເພງທີ 62 . 2 ໄມ້ກາງແຂນບູຮານ ບົດເພງທີ 288. ທັງສອງເພງນີ້ ເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຮົາເຂົ້າໃຈ ໃນຂໍ້ທີ 18-31 ເປັນຢ່າງດີ. ໄມ້ກາງແຂນບໍ່ແມ່ນສິງ່ ທີໂ
່ ງ່ຈ້າ ແຕ່ເປັນສູນກາງຂອງຄຳສັ່ງສອນ
ຂອງ ຂ່າວປະເສີດ ໄມ້ກາງແຂນແມ່ນຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະກໍແມ່ນສິ່ງດຽວທີມ
່ ະນຸດທັງ
ຫລາຍຈະໄດ້ຮັບການຊົງໄຖ່. ພວກເຮົາຄວນຮັກໄມ້ກາງແຂນຂອງພວກເຮົາ.

ຄຳຖາມ:
1. ທັມນຽມການນະມັສການ, ຊືສ
່ ຽງ, ຄວາມນິຍມ
ົ ຊົມຊອບ, ຄວາມຮັ່ງມີ, ຄວາມສລາດ, ຄວາມ
ງົດງາມ ສິ່ງທັງໝົດເຫລົ່ານີ້ ຖືວ່າເປັນສິ່ງທີພ
່ ວກເຮົາມັກ ພວກເຮົາຊອບ. ພວກເຮົາຈະໃຫ້ເປັນ
ສິ່ງ ກີດຂວາງພວກເຮົາ ບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູ ມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຂອງ
ພວກເຮົາບໍ່?
2. ເປັນຫຍັງໄມ້ກາງແຂນພຣະເຢຊູຈຶ່ງຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມເຫີ່ເຫີມຂອງພວກເຮົາ?
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3. ເປັນຫຍັງການເທສນາກ່ຽວກັບໄມ້ກາງຈຶ່ງເປັນເຣື່ອງໂງ່ ສຳຫລັບຄົນທີ່ກຳລັງຈະຈິບຫາຍ?
4. ໄມ້ກາງແຂນສາມາດໃຫ້ຄວາມລອດພົ້ນແກ່ທຸກໆຄົນຢ່າງໃດ?
5. ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເລືອກເອົາຄົນທີ່ພຣະອົງເຫັນວ່າ ບໍ່ມຫ
ີ ຍັງເຂົ້າມາຫາພຣະອົງ? ຄຸນລັກ
ສະນະຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຢ່າງໃດ?
ບພ
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ບົດຮຽນທີ 2
ຈິດວິນຍານທີເ່ ຕີບໃຫຍ່:ການຢຽວຢາພາຍໃນໂບດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 3:1-17
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 3
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ການຂາດຈິດວິນຍານທີ່ເຕີບໃຫຍ່ ສາມາດນຳການແບ່ງແຍກມາສູ່ຄຣິສ
ຕະຈັກ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກທີ່ແຕກແຍກກັນ ຫັນມາຄືນດີກັນໄດ້?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຈະຕີລາຄາໄດ້ວ່າ ຈິດວິນຍານຂອງສະມາຊິກໂບດຢູ່ໃນລະດັບໃດ ແລະ
ມີຜົນສະທ້ອນໃຫ້ແກ່ໂບດຫລາຍປານໃດ.

ຄຳນຳ
ຊາຍຄົນນຶ່ງຊື່ ເຄ ໄດ້ບອກກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ

ລາວແລະຄອບຄົວໄດ້ຍ້າຍອອກຈາກໂບດເກົ່າໄປໂບດໃໝ່

ແລ້ວ. ເພາະວ່າໂບດມີແຜນການທີ່ຈະກໍ່ສ້າງເພີ້ມເຕີມ. ສະມາຊິກໂບດກໍໄດ້ມາປະຊຸມກັນ ບາງຄົນກໍມັກຈະ
ປະກອບສ່ວນ ເພື່ອຈະບໍ່ໄດ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານຫລາຍ ຫລືບໍ່ກໍໃຫ້ໄດ້ຢືມໜ້ອຍ. ແຕ່ບາງຄົນຊ້ຳພັດ
ສວຍໂອກາດ ຕ້ອງຊອກຫາບ່ອນທີ່ດອກເບັ້ຽຕ່ຳ.

ການປະຊຸມຂອງຄະນະກັມມະການໂບດ ກໍເຂັ້ມຂົ້ນໃນ

ການສົນທະນາ, ແລະແລ້ວກໍເລີຍກາຍມາເປັນການຖົກຖຽງ ແລະທາງໂບດກໍເລີຍກາຍມາເປັນສອງຝ່າຍ.
ເວລານັບຄະແນນສຽງແລ້ວ ທາງຝ່າຍຂອງ ເຄ ເປັນທາງຜ່າຍແພ້.

ເຄ ກໍບອກວ່າຂ້ອຍບໍ່ເຊື່ອໃຈຜູນ
້ ັບຄະ

ແນນປານໃດ ເພາະເຂົາຢູ່ອີກຝ່າຍນຶ່ງ.
ເໝືອນດັ່ງ ເຄ ເວົ້າ ຂ້ອຍມີພະຍານຄົບຖ້ວນ ໂບດນີ້ຈະຕ້ອງມີບັນຫາ. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາທັງຫລາຍຈຶ່ງພາ
ກັນເຮັດໃຫ້ເສັຽນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ? ພຣະເຢຊູຊົງອ້ອນວອນອະທິຖານເພື່ອຄົນທີ່ເຊື່ອທັງຫລາຍໃຫ້
ເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ ໃນນັ້ນມີພວກເຮົາຮວມຢູ່ດ້ວຍ ພວກເຮົາເປັນສາວົກຂອງພຣະອົງ

ໃນອະນາຄົດ

(ໂຢຮັນ 17:20-21) ພຣະອົງຊົງເຂົ້າໃຈໃນທັມຊາດຂອງພວກເຮົາດີ ຖ້າຈິດວິນຍານຍັງອ່ອນແອຢູ່ ສິ່ງເຫລົ່າ
ນັ້ນກໍຈະນຳພາໃຫ້ມີການແບ່ງແຍກເກີດຂຶ້ນໃນຄຣິສຕະຈັກ, ຈະເຮັດຢ່າງໃດ ຈຶ່ງຈະປິນ
່ ປົວບາດແຜນີ້ໄດ້?
ໂປໂລໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຫົວໜ້າຜູ້ນຶ່ງທີ່ຈິດວກນຍານຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງເທື່ອ ແລ້ວເພິ່ນກໍໄດ້ຕັກເຕືອນວ່າ
ຈົ່ງລະວັງເດີ້ ເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ທຳລາຍໂບດ.

1. ຄົນທີ່ມຄ
ີ ວາມເຊື່ອເຂັ້ມແຂງຈະບໍ່ກະທຳຕົວເໝືອນຊາວໂລກ: (1 ໂກຣິນໂທ 3:1-4)

7

ເດັກນ້ອຍມັກຈະນຳຮອຍຍິ້ມມາໃຫ້ພວກເຮົາທຸກເວລາ, ພວກເຮົາມັກຫລາຍໃນຄວາມໄຮ້ດຽງສາຂອງພວກ
ເຂົາ. ບັນດາຜູ້ທີ່ເປັນພໍ່ແມ່ກໍຊົມຊື່ນຍິນດີໃນຊີວິດເຍົາວັຍຂອງພວກເຂົາ. ເມື່ອພວກເຂົາຫາກເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ
ມາ ຊີວິດພວກເຂົາກໍກາຍມາເປັນຜູ້ໃຫຍ່, ພວກເຂົາຄວນຈະໃຫຍ່ທັງຮ່າງກາຍແລະຈິດວິນຍານ.
ໂປໂລໄດ້ພົບກັບຜູ້ນຳທີເ່ ມືອງໂກຣິນໂທ ທີຍ
່ ັງບໍ່ທັນເຕີບໃຫຍ່ທາງດ້ານຈິດວິນຍານ, ເຂົາກໍໄດ້ມາອະທິບາຍ
ເຖິງເຣື່ອງຄວາມແຕກແຍກໃນພວກເຂົາໃຫ້ໂປໂລຟັງ. (1 ໂກຣິນໂທ 1:10-13) ບັນດາອັຄສາວົກທັງຫລາຍ
ຈຶງ່ ແນໃສ່ບາງຄົນທີພ
່ ວກເຂົາມັກ ເຊັ່ນ:

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕິດຕາມໂປໂລ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕິດຕາມອາໂປໂລ,

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕິດຕາມເກຟາ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕິດຕາມພຣະຄຣິດ ພຣະຄຣິດຖືກແບ່ງແຍກປັນຫລາຍອົງແລ້ວ
ຫລື? ໂປໂລ, ເກຟາ, ອາໂປໂລ, ໄດ້ຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພື່ອພວກທ່ານບໍ່? ໂປໂລເວົ້າດັ່ງນີ້ກໍເພາະວ່າ
ຢາກໃຫ້ພວກເຂົາຄິດເຖິງຕົວເອງ ແລະຢາກຈະດັດແປງແນວຄິດທີແ
່ ບ່ງແຍກຂອງພວກເຂົາ ແລະພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະເຈົ້າກໍປາກົດຢູ່ໃນພຣະສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງ (1 ໂກຣິນໂທ 2:6-16) ໂປໂລຕ້ອງການທີ່
ຈະດັດແປງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ນຳໂບດ.
ໃນຂະນະທີບ
່ ັນດາອັຄສາວົກທີ່ໄປຢ້ຽມເມືອງໂກຣິນໂທ ຜູທ
້ ີ່ຮັບເຊື່ອໃໝ່ກໍກາຍເປັນເດັກນ້ອຍໃນພຣະຄຣິດ.
ພຣະວິນຍານໄດ້ສະຖິດຢູ່ນຳພວກເຂົາ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເທື່ອ. ພວກເຂົາເປັນມະນຸດທີ່ບໍຣິສຸດເຂົ້າມາ,
ທຸກຢ່າງໃນຕົວຂອງເຂົາຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພຣະວິນຍານ. ພວກເຂົາຍັງຄິດເໝືອນກັບຄົນທັມດາແລະ
ການກະທຳຕ່າງໆ ກໍຍັງທັມດາຢູ່.
ໂປໂລໄດ້ເນັ້ນ ເຖິງຄົນງານຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ຈະມາສ້າງຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ ພວກເຂົາຄວນຈະ
ເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ ແລະມີແນວຄິດອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ພິຈາຣະນາເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງ
ແຕ່ລະບຸກຄົນ. ພຣະເຈົ້າຈະມີຂອງປະທານໃຫ້ແຕ່ຄົນງານ. ອັຄສາວົກບໍ່ສາມາດຈະໃຫ້ລາງວັນຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ
ໄດ້. ພຣະເຈົ້າຈະປະທານຕາມຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ.
ໂປໂລໄດ້ເນັ້ນໜັກໃນຂໍ້ 9 ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກເຖິງ 3 ຄັ້ງວ່າ ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຮ່ວມງານກັບພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາ
ເປັນໄຮ່ນາຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາເປັນຕຶກຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຮ່ວມງານກັບພຣະເຈົ້າ: ໂປໂລ,
ອາໂປໂລ ແລະສະມາຊິກໂບດທຸກຄົນເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານໂດຍພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ນຳພາ. ພວກເຮົາເປັນໄຮ່
ນາຂອງພຣະເຈົ້າ: ນີແ
້ ມ່ນຄຳຫລິ້ນຄຳ ທີ່ຜູ້ຂຽນໃຊ້ແລະປຽບທຽບ ພວກເຮົາເປັນບ່ອນຜລິດຂອງພຣະເຈົ້າ.
ພວກເຮົາເປັນຕຶກຂອງພຣະເຈົ້າ: ແມ່ນບ່ອນທີຖ
່ ືກສ້າງຂຶ້ນສຳລັບຄົນຂອງພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ມາຮ່ວນສົນທະນາ
ສຶກສາພຣະຄັມພີຂອງພຣະເຈົ້າ.
ພວກເຮົາໃນຖານະທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຄືກັນ ພວກເຮົາເປັນຂອງພຣະເຈົ້າທຸກຄົນ. ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະ
ອົງທຸກຄົນ. ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນມີໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປໃນທົ່ງນາຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ທຸກ
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ຄົນສຳເຣັດໜ້າທີ່ຂອງພຣະເຈົ້າທີພ
່ ຣະອົງໄດ້ມອບໃຫ້. ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈິດວິນຍານຍັງອ່ອນຢູ່ກໍມັກຈະເນັ້ນໄປຫາ
ຜູ້ນຳທີ່ໄປທາງຝ່າຍໂລກ ຫລືວ່າໄປທາງຕົນເອງຫລາຍກວ່າທາງພຣະເຈົ້າ.
ທ່ານເປັນຜູ້ທເີ່ ຕີບໂຕທາງດ້ານຈິດວິນຍານຫລືບ?
ໍ່ ຫລືຈິດວິນຍານຍັງນ້ອຍຢູ່?

2. ຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອເຂັ້ມແຂງສແວງຫາການທົດສອບຈາກພຣະເຈົ້າ:(1ໂກຣິນໂທ 3:10-15)
ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າມາເຖິງການທົດສອບຂອງຊີວິດ: ການຕີລາຄາຂອງທາງໂຮງຮຽນ,

ຟັງຜົນກວດຂອງໝໍ,

ການສັ່ງຊາຕີລາຄາຂອງການທຳງານປະຈຳປີ…ໂປໂລໄດ້ເຕືອນຊາວເມືອງໂກຣິນໂທ ຜູ້ທີ່ເຊື່ອທັງຫລາຍວ່າ
ພຣະເຈົ້າຈະມີການທົດສອບການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາກໍຈະຖືກຊັ່ງຊາເໝືອນກັນ.
ໂປໂລໄດ້ຫັນໄປຫາຕຶກທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຜ່ານມາແລ້ວໃນຂໍ້ທີ 9 ໂດຍພຣະຄຸນຊຶ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານແກ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ວາງຮາກຢ່າງຊ່າງຜູ້ຊຳນານ ແລະຜູ້ທີ່ຈະມາກໍ່ຂຶ້ນຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງ. ຢ້ານ
ທ່ານຈະມາວາງຮາກອື່ນ ຮາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າວາງໄວ້ແລ້ວນັ້ນຄືຮາກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ໂປໂລໄດ້ສອນເຖິງ
ໜ້າທີ່ຂອງໄມ້ກາງແຂນ ແລະການຊົງໄຖ່ ແລະການຖວາຍຊີວິດຂອງພຣະເມຊີອາ. ຜູ້ໃດຈະສອນເຣື່ອງຫລື
ຈະເອົາອັນໃດມາກໍ່ຂື້ນແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ເພາະສຸດທ້າຍຈະມີການທົດສອບ.
ໂປໂລແນະນຳວ່າວັດຖຸທີ່ຈະນຳມາສ້າງຕໍ່ນັ້ນມີສອງຢ່າງ 1 ວັດຖຸທີ່ມຄ
ີ ຸນຄ່າຈະບໍສ
່ ູນຫາຍໄປ 2 ວັດຖຸທບ
ີ່ ໍ່ມີ
ຄ່າຈະສາບສູນໄປ ເວລາພຣະຄຣິດສະເດັດກັບມາ ວັນນັ້ນແຫລະພຣະອົງຈະຕັດສິນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າໃຜສ້າງ
ດ້ວຍອັນໃດ. ໃນເມື່ອທ່ານທັງຫລາຍຫວັງຢາກເຫັນວ່າຕົນເອງໄດ້ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍອັນໃດ. ວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ທ່ານ
ນຳມາສ້າງນັ້ນແມ່ນມີຄຸນພາບດີແລ້ວຫລືບໍ່. ເວລາຖືກທົດສອບແລ້ວຈະຍັງເຫລືອຄ້າງບໍ່.

3. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ທາງຄວາມເຊື່ອຈະສ້າງວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ:(1ໂກຣິນໂທ 3:16-17)
ແຕ່ລະເຊົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍ່າງອ້ອມໝູ່ບ້ານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈຫລາຍ ທີເ່ ຫັນຄຸ້ມນັ້ນມີການ
ແປງເຮີອນຊານຂອງຕົວເອງຫລາຍ. ຈິດວິນຍານກໍເໝືອນກັນ ພວກເຮົາກໍຢາກໃຫ້ມີການປັບປຸງແກ້ໄຂເຊັ່ນ
ກັນ ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ສະຕິປັນຍາແກ່ທຸກໆຄົນ.
ໂປໂລໄດ້ເຕືອນຊາວເມືອງໂກຣິນໂທວ່າ ພວກເຮົາເປັນວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ. ວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນ
ຂອງໃຜຜູ້ນຶ່ງ ແມ່ນຂອງຈຳນວນຫລາຍຄົນ. ໂປໂລໃຊ້ພາສາກຣີກຄຳວ່າ ວິຫານ. ໂປໂລໃຊ້ຄຳເຕືອນທີແ
່ ຂງ
ແຮງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດທຳລາຍພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າຈະທຳລາຍຜູ້ນັ້ນ. ຊາວເມືອງໂກຣິນໂທເປັນ
ປະຊາຊົນທີແ
່ ຂງກະດ້າງຫລາຍ ພວກເຂົາພາກັນທຳລາຍພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມອວດອົ່ງທະ
ນົງຕົວຂອງພວກເຂົາ. ໂປໂລບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຄວາມໝາຍວ່າ ພຣະອົງຈະທຳລາຍພວກເຂົາຢ່າງໃດ.

9

ເມື່ອພວກເຮົາມາຮວມກັນພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາກັນຢູ່ວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາເປັນຄົນບໍຣິສຸດແຫ່ງພຣະ
ເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ຄຣິສຕະຈັກ ພວກເຮົາບໍ່ຄວນທັບຖົມໂບດ, ພວກເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ວຫ
ິ ານເປິະ
ເປື້ອນ. ຄຣິສຕຽນທີ່ມີຈິດວິນຍານສູງ ຈະສົ່ງເສີມໂບດ, ສນັບສນຸນໂບດ, ແລະສ້າງໃຫ້ໂບດຈະເຣີນຂຶ້ນ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ
ຄຳສອນຂອງໂປໂລໃນສັຕວັດທີນຶ່ງ ທີໄ
່ ດ້ສອນຊາວເມືອງໂກຣິນໂທນີ້ ຍັງມາຄວາມສຳຄັນຫລາຍຈົນເຖິງ
ທຸກວັນນີ້. ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍ ພວກເຮົາຮູວ
້ ່າການຂັດແຍ່ງມັກມີຢູ່ໃນໂບດ.

ເໝືອນອັຄສາວົກໄດ້ບອກພວກ

ເຮົາໄວ້ວ່າ ພວກທ່ານທັງຫລາຍເໝືອນເດັກນ້ອຍ ຈົ່ງພາກັນຈະເຣີນເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນເຖີ້ນ. ຈົ່ງຢ່າໄດ້ຖືວ່າຂ້ອຍ
ເປັນຝ່າຍນັ້ນຝ່າຍນີ້
ຜູ້ທີ່ຈະເຣີນຝ່າຍຈິດວິນຍານຈະບໍ່ປະຕິບັດຕົວເໝືອນຊາວໂລກ. ຜູ້ທຈ
ີ່ ະເຣີນເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານຈະ
ສຳນຶກສເມີວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດນຳພວກເຮົາຕລອດໄປ. ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍກັນ.
ອາຈານ, ຄຣູສອນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ… ສະງ່າຣາສິຄວນເປັນຂອງພຣະອົງແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ.
ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານຢູ່ໃນລະດັບໃດ ມີຜົນຫຍັງໃຫ້ແກ່ໂບດແດ່ບ?
ໍ່

ຄຳຖາມ:
1. ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ບໍ່? ຫລືວ່າເປັນຊາວໜຸ່ມ? ຫລືວ່າເປັນຜູ້ໃຫຍ່? ທ່ານຈະ
ພະຍາຍາມເລື່ອນຂຶ້ນຈາກເດັກນ້ອຍມາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຄືຢ່າງໃດ?
2. ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ?
່

ຢ້ານລື່ນ, ແບ່ງແຍກ, ຫາ

ເຣື່ອງ, ຍົກຍ້ອງຕົນເອງ…….
3. ເປັນຫຍັງຄວາມແບ່ງແຍກຈຶ່ງມັກເກີດຂິ້ນໃນຄຣິສຕະຈັກ? ຈະພາກັນແກ້ໄຂຢ່າງໃດ?
4. ທ່ານຄວນຈະສນັບສນຸນຢ່າງໃດ ແກ່ຄົນທີມ
່ ີຈິດວິນຍານເຕີບໃຫຍ່ແລ້ວ?
5. ທ່ານເຫັນຕົວເອງວ່າເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າແລ້ວຫລືຍັງ? ພຣະເຈົ້າເອີ້ນໃຫ້ມາເປັນສາວົກຂອງພຣະ
ອົງຫລືຍັງ? ໃຫ້ມາເປັນເພື່ອນທີ່ໃກ້ຊິດຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຫລືຍັງ? ຖ້າວ່າຍັງ ເປັນຫຍັງ?
6. ທ່ານຣູ້ບໍວ່າສິ່ງທີທ
່ ່ານກຳລັງເຮັດຢູ່ນີ້ຈະຜ່ານພົ້ນໄຟໄດ້?
ບພ
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ບົດຮຽນທີ 3
ສິນທັມກັບການອະລຸ້ມອະລ່ວຍ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 5
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 5
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ໂບດຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ພົບກັບບັນຫາເຣື່ອງສິນທັມ ທີ່ມກ
ີ ານອະລຸ້ມອະ
ລ່ວຍລະຫວ່າງສະມາຊິກດ້ວຍກັນ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງໃດໃນໂບດຂອງພວກເຮົາ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຢາກໃຫ້ຮວ
ູ້ ່າ ພວກເຮົາຈະມີການໂອ້ລົມສົນທະນາຢູ່ໃນໂບດຢ່າງໃດ?.
ຄຳນຳ
ຈິມແລະນາງແທມມີ ເຟ ເບັກເກີ້ ໄດ້ເປັນຮູບພາບຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ອັນຕະລາຍໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.ໃນ
ປີ 1970 ຫາ 1980 ທັງສອງທ່ານນີ້ເປັນຜູປ
້ ່າວປະກາດຊື່ດັງໃນໂທຣະທັດ ພວກເຂົາໄດ້ເປີດຜ່ານທາງດາວ
ທຽມ ພວກເຂົາໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກເທດຊື່ດັງທີ່ມາຈາກທົ່ວທຸກມຸມໂລກ ພວກເຂົາເຮັດທຸກຢ່າງໃນສິ່ງທີເ່ ຂົາເຮັດ
ໄດ້ໃນສມັຍນັ້ນ. ພວກເຂົາດີໃຈໃນຄວາມລ້ຳລວຍຂອງພວກເຂົາຫລາຍ.
ໃນຖານະທີ່ເປັນຫົວໜ້າໂບດ ເຂົາຈະຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແຕ່ທັງສອງເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມຄ
ີ ວາມຮັບຜິດ
ຊອບຫຍັງເລີຍ. ໃນທີ່ສຸດຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາກໍຖືກແຜ່ຂຍາຍອອກໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ພວກເຂົາຕົກ
ຢູ່ໃນຂໍ້ຫາ : ເພດສັມພັນ, ເຫັນແກ່ຕົວເອງ, ຂີສ
້ ໍ້, ຕົວະຕົ້ມ…ຄະນະກັມມະການຈຶ່ງໄດ້ຮວບຮວມພຶດຕິກັມ
ຕ່າງໆ ແລະແລ້ວ ໃນປີ1987 ຈິມ ແລະແທມມີ ເຟ ເບັກເກີ້ ກໍໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກການທຳງານ.
ພວກເຮົາຮູວ
້ ່າ ຄອບຄົວຂອງເບັກເກີ້ ຄົງຈະບໍ່ມແ
ີ ຕ່ເຂົາຄົນດຽວ ຄະນະເຖົ້າແກ່ແລະຄຣິສຕຽນ ພາຍໃນໂບດ
ກໍໄດ້ມາຮວມກັນສົນທະນາປາໄສກັນ. ໂປໂລກ່າວໄວ້ວ່າ ຖ້າເຂົາເປັນດັ່ງນັ້ນແທ້ຈິງ ກໍຢ່າໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍ
ຄົບຄ້າກັບເຂົາ. 1 ໂກຣິນໂທ 5:13 ຈົ່ງຂັບຄົນຊົ່ວຮ້າຍໃຫ້ອອກໄປຈາກໝູ່ພວກທ່ານ.

1. ຍົກສິນທັມເຣືອ
່ ງນຶ່ງມາສົນທະນາ: (1 ໂກຣິນໂທ 5:1-2)
ດອກເຕີ້ສ່ວນຫລາຍຈະວິຈັຍແລະຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຮອບຄອບກ່ອນທີ່ຈະປະກາດວ່າເປັນບັນຫາຍ້ອນອັນໃດແທ້.
ຫລືເວົ້າອີກຢ່າງນຶ່ງວ່າເປັນພຍາດອັນໃດກັນແທ້.

ເໝືອນກັນກັບໂບດພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະອະລຸ້ມອະ

ລ່ວຍໄດ້ ບາບກໍຕ້ອງແມ່ນບາບ. ໂປໂລໄດ້ແຍກອອກເປັນສອງຢ່າງຢູ່ໃນເມືອງໂກຣິນໂທຄື ອວດອົ່ງທະນົງ
ຕົວ ແລະຫລິ້ນຊູ້ພານເມັຽຜູ້ອື່ນ.
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ອັຄສາວົກໄດ້ຍິນການລາຍງານວ່າ ມີຄົນເຮັດຜິດສິນທັມທາງເພດ ຄືເອົາເມັຽພໍ່ມາເປັນເມັຽຂອງຕົນ ແທນທີ່
ພວກທ່ານຈະມີຄວາມເສັຽໃຈ ແລະເລີກຄົບກັບຄົນເຊັ່ນນັ້ນບໍ່ແມ່ນບໍ? ແຕ່ທ່ານກັບພູມໃຈກັບເຂົາ. ຈົ່ງມອບ
ຄົນນັ້ນໄວ້ກັບຊາຕານ ເພື່ອນິສັຍບາບຂອງເຂົາຈະຖືກທຳລາຍ ແລະຈິດວິນຍານຂອງເຂົາຈະລອດໄດ້ໃນວັນ
ແຫ່ງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
ການມີເພດສັມພັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງມີຢູ່ຫລາຍແບບ . ຄົນທີເ່ ປັນຄຣິສຕຽນ ແຕ່ງງານກັບຄົນທີ່ບໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນກໍ
ສາມາດເອີ້ນວ່າຜິດກໍໄດ້. ເພາະຈະເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ແກ່ຊາວໂລກ.. ໂປໂລຫັນມາເນັ້ນໜັກໃສ່ບາບທີສອງ
ຊາວໂກຣິນໂທພາກັນຜຍອງຕົວແລະພູມໃຈໃນຕົວເອງຫລາຍ. ພວກອັຄສາວົກໄດ້ກ່າວແກ່ເຂົາວ່າພວກເຂົາ
ມີຈິດວິນຍານຜຍອງ. ພວກເຂົາເວົ້າໄດ້ ແຕ່ຈິດວິນຍານເຂົາບໍ່ມ.ີ (1 ໂກຣິນໂທ 4:4-6; 18-19). ໃນຂໍ້ 6
ໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ທີ 6 ເໝືອນກັບຄຳວ່າທ້າທາຍຄືເກົ່າ. ໂປໂລຢ້ຳອີກວ່າ ມີຈັກຄົນທີສ
່ ລາດຕາມມາຕຖານຂອງ
ມະນຸດ ແລະມີຈັກຄົນທີ່ມີຊາດກຳເນີດສູງສົ່ງ ແຕ່ຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກເອົາສິ່ງທີໂ
່ ລກເຫັນວ່າໂງ່
ເພື່ອໃຫ້ຄົນສລາດອັບອາຍ. (1 ໂກຣິນໂທ 1:29-31) ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ພຣະວິຫານທີ່ບຣ
ໍ ິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ
ເພື່ອຈະເບື່ອເມົາປະຊາຊົນ.
ເປັນຫຍັງຄົນທີເ່ ຊື່ອພວກນີ້ ຈຶ່ງພູມໃຈໃນຕົວເອງແທ້? ບາງເທື່ອເຂົາອາດຄິດວ່າ ເຂົາລອດພົ້ນແລ້ວ ເຂົາມີ
ສິດເສຣີພາບແລ້ວຢາກເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ຕາມໃຈ ທາງໂບດກໍບກ
ໍ່ ້າຕິຕຽນ ເພິ່ນແຫ່ງໄດ້ໃຈໃຫຍ່. ຊາວເມືອງໂກ
ຣິນໂທມີຄວາມບາບເປັນນິດສັຍມາແຕ່ເດີມແລ້ວ.

ໂປໂລຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຂົາປ່ຽນແປງໃນການ

ຜຍອງ ຕົວຂອງເຂົາ.
ທ່ານຈະສາມາດເວົ້າໄດ້ບໍວ່າ ການອະລຸ້ມອະລ່ວຍສິນທັມໃນໂບດຂອງພວກທ່ານມີບໍ່? ທ່ານມີວິທກ
ີ ານທີ່
ຈະກຳຈັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່? ຫລືວ່າໂບດຂອງທ່ານລືມສິ່ງນີ້ໄປແລ້ວ?

2. ຈົ່ງປາບປາມການອະລຸ້ມອະລວຍທັນທີ: (1 ໂກຣິນໂທ 5: 3-5)
ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານໝໍໄດ້ວາງຢາແລ້ວ ຄົນເຈັບຈຳເປັນຕ້ອງກິນຢາ. ໂປໂລຕ້ອງໄດ້ຢຽວຢາຄວາມບາບທີ່ເມືອງ
ໂກຣິນໂທເສັຽກ່ອນ. ຄືຈົ່ງມອບຄົນນັ້ນໄວ້ກັບຊາຕານ ເພື່ອວ່ານິສັຍບາບຂອງເຂົາຈະຖືກທຳລາຍ ແລະຈິດ
ວິນຍານຂອງເຂົາຈະລອດໄດ້ໃນວັນແຫ່ງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ພີນ
່ ້ອງຊາວເມືອງໂກຣິນໂທເອີຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບທ່ານດ້ວຍຮ່າງກາຍ ແຕ່ຈິດໃຈເຮົາກໍຢູ່ກັບທ່ານ ຂໍໃຫ້ພວກທ່ານພາກັນເຮັດຢ່າງນີ້.
ການກະທຳນີ້ ຖືວ່າເປັນການລົງໂທດທີຮ
່ ້າຍແຮງທີ່ສຸດແລ້ວ, ຄືໂປໂລໄດ້ມອບຄົນນັ້ນໃຫ້ແກ່ຊາຕານ ຄືໃຫ້
ຕັດຄົນນັ້ນອອກຈາກໂບດ ຄືເຂົາຈະໄດ້ຕາຍຈາກສັງຄົມຜູ້ທເີ່ ຊື່ອ ອອກຈາກການເປັນຄຣິສຕຽນ. ອານາເນັຽ
ແລະຊາຟີຣາຕາຍເພາະເຂົາຕົວະພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ (ກິຈການ 5:1-11)
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ບາງຄົນຊ້ຳພັດແປວ່າ

ຕາຍຄືການຕາຍຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ຫັນກັບໄປຫາຄວາມມືດຄືເກົ່າ. ຫວັງວ່າຄົນໆນັ້ນຈະໄດ້ຮັບ
ການຟື້ນຕົວອີກໃໝ່
ບັນດານັກວິຈັຍທັງຫລາຍກໍມີຄວາມຫວັງໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ:

ຄົນນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການໄຖ່ໃນວັນຂອງອົງ

ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ. ທີເ່ ຮັດຢ່າງນີ້ ກໍເພາະວ່າອັຄສາວົກບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາຖືກທຳລາຍຫລາຍໃນວັນທີ່ພຣະ
ເຢຊູຄຣິດຈະມາພິພາກສາ. ໜ້າແປກປລາດຢູ່ທີ່ໂປໂລບໍ່ໄດ້ບົ່ງບອກຊື່ຂອງຄົນນັ້ນ ລາວປະຕິເສດຕໍ່ຄຳກ່າວ
ຫາຂອງຊາວໂກຣິນໂທ ແລະຂັບໄລ່ເຂົາໃຫ້ອອກຈາກຄຣິສຕະຈັກ ເຖິງ 4 ຄັ້ງແລ້ວ. ການສ້ອມແປງປັບປຸງບໍ່
ແມ່ນການລົງໂທດແຕ່ຊ່ວຍຄົນນັ້ນໃຫ້ ຟື້ນຕົວໃໝ່ ແລະຊ່ວຍຄຣິສຕະຈັກດ້ວຍ.

3. ຈົງ່ ເຂົ້າໃຈໃນຜົນສະທ້ອນທີຈ
່ ະເກີດຂຶ້ນ: (1 ໂກຣິນໂທ 5:6-8)
ໂປໂລເຂົ້າໃຈດີວ່າ ເຊື້ອແປ້ງໜ້ອຍດຽວເຮັດໃຫ້ແປ້ງທັງກ້ອນຟູໄດ້. ເປັນຫຍັງໃນເວລາທີ່ຄົນນຶງ່ ໄຂ້ ຄຣູບໍ່ໃຫ້
ນັກຮຽນຄົນນັ້ນໄປໂຮງຮຽນ? ກໍເພາະຢ້ານພະຍາດຕິດຕໍ່. ຄວາມບາບກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ໂປໂລຢ້ານຈະແຜ່
ຂຍາຍໄປທົ່ວທີປ
່ ະຊູມ.
ຊາວໂກຣິນໂທຈະອວດອົ່ງປານໃດ ຈະຜຍອງຕົວປານໃດ ພວກເຂົາຈະດີໄປອີກບໍ່ໄດ້. ໂປໂລປຽບໃສ່ກັບ
ເຊື້ອແປ້ງ (ແປ້ງຟູ) ຈົ່ງຊຳຮະເຊື້ອເກົ່າເສັຽກ່ອນ ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ກາຍເປັນແປ້ງດິບກ້ອນໃໝ່ທີ່ໄຮ້ເຊື້ອແປ້ງ
ຢ່າງທ່ີທ່ານເປັນຢູແ
່ ທ້ຈິງ. ເພາະພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນລູກແກະປັສຄາຂອງເຮົາຖືກຖວາຍບູຊາແລ້ວ. ສະ
ນັ້ນໃຫ້ເຮົາຖືປັສຄານີ້ ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍເຊື້ອເກົ່າ ອັນນີ້ເປັນເຊື້ອທີຊ
່ ົ່ວຮ້າຍເລວຊາມ ແຕ່ດ້ວຍເຂົ້າຈີ່ບໍ່ມີເຊື້ອແປ້ງ
ຄືຄວາມສັດຊື່ແລະຄວາມຈິງ.(1 ໂກຣິນໂທ 5:7-8)

4. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດຜິດສິນທັມອີກ: (1 ໂກຣິນໂທ 5:9-13)
ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີຈ
່ ະຫລີກໃຫ້ໄກຈາກຄົນຜິດິສິນທັມທາງເພດ ແຕ່ບໄ
ໍ່ ດ້ໝາຍເຖິງຊາວໂລກທີ່ຜິດສິນ
ທັມ ຫລືໂລກແຫ່ງຄວາມສໍ້ສົນ ຫລືຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານຕ້ອງອອກໄປຈາກໂລກນີ້. (1 ໂກ
ຣິນໂທ 5:9-10) ແຕ່ບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນມາເຖິງທ່ານວ່າ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຄົນຜິດສິນທັມຢ່າງດຽວ, ຄົນທີ່ມີ
ຄວາມໂລບ ຂາບໄຫ້ວຮູບໂຄຣົບ ມັກນິນທາວ່າຮ້າຍ ຂີ້ເມົາ ຫລືສໍ້ສົນ ຄົນແບບນີ້ ແມ່ນແຕ່ຮ່ວມຮັປທານອາ
ຫານກໍຢ່າເລີຍ.
ໂປໂລກ່າວວ່າພຣະເຈົ້າຈະຕັດສິນຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອ ຄົນທີຢ
່ ູ່ນອກໂບດ. ຄົນທີມ
່ ຄ
ີ ວາມເຊື່ອນັ້ນມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຕໍ່ຄວາມບາບຂອງຕົນເອງຢູ່ແລ້ວ. ມີທຣ
ຸ ະອັນໃດທີຂ
່ ້າພະເຈົ້າຈະຕັດສິນຄົນທີ່ຢູ່ນອກໂບດ

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ
ບົດຮຽນນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສະບາຍໃຈ ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນບາງຄົນບໍ່ສະບາຍໃຈເໝືອນກັນ.
ເພາະການປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະໂບດບໍ່ຄືກັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຈຳຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນມັດທາຍ 7:1; ຢ່າ
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ຕັດສິນຜູອ
້ ື່ນ ແລ້ວທ່ານຈະບໍ່ຖືກຜູ້ອື່ນຕັດສິນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພຣະເຢຂູໄດ້ກ່າວເຖິງຄົນສອງໜ້າ ທີຕ
່ ັດສິນ
ຄວາມບາບຂອງຕົວເອງ. ຄວາມບາບຂອງຕົນເອງຖືກຍົກໂທດໝົດ ແຕ່ບາບຂອງຄົນອື່ນອະພັຍໂທດບໍໄ
່ ດ້
ເດັດຂາດ. ແມ່ນຫຍັງຄືຈຸດໝາຍ? ຖ້າພວກເຮົາຫາກຕັດສິນລົງໂທດສະມາຊິກໂບດຄົນນຶ່ງ, ເຂົາອາດຈະໄປ
ອີກໂບດນຶ່ງ ຫລືຖ້າເຂົາຫາກຟ້ອງທ່ານເດ?
ອີງຕາມບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາ, ພຣະອົງຊົງມີຈິດໃຈໃຫ້ພວກເຮົາສິດສອນກັນ ເວົ້ານຳກັນໃຫ້ດີໆ. ມັນເປັນ
ສິ່ງທີຈ
່ ຳເປັນ ບໍ່ແມ່ນເງື່ອນໄຂ. ຮູບພາບທີເ່ ດັ່ນທີສ
່ ຸດກໍຄື ຫ້ອງສຸກເສີນບໍ່ແມ່ນຫ້ອງຂັງນັກໂທດ. ພວກເຮົາ
ຈະປິ່ນປົວຄົນ. ການສັ່ງສອນປົວແປງມີຫລາຍແບບ, ສຳລັບຄອບຄົວຂອງຄຣິສຕະຈັກກໍມີຫລາຍຄອບຄົວ
ພວກເຮົາຄວນສັ່ງສອນຝຶກຝົນໃຫ້ມີຂອບເຂດ.
ພວກເຮົາຄວນຕັກເຕືອນກັນໃນຖານະຄອບຄົວ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຄຳຖາມ:
1. ທານເຄີຍເຫັນຕົວຢ່າງໃນການຂັບໄລ່ຄົນອອກໂບດບໍ່? ເຫດຜົນຂອງເຂົາເຈົ້າມີຢ່າງໃດ? ແລະຜົນ
ຕາມມາເປັນຢ່າງໃດ?
2. ເປັນຫຍັງຊາວເມືອງໂກຣິນໂທຈຶ່ງປະຕີເສດການສັ່ງສອນ?
3. ອັນຕະລາຍຂອງໂບດຈະມີຫຍັງແດ່?
4. ຊາວເມືອງໂກຣິນໂທເຫັນຄວາມບາບເປັນຢ່າງໃດ?
5. ຜົນທີຕ
່ າມມາ ຄວາມບາບໄດ້ໃຫ້ຊີວິດແກ່ທ່ານ ແລະແກ່ຄຣິສຕະຈັກບໍ່?
6. ເປັນຫຍັງຄຣິສຕຽນຈຶ່ງຕາມຫາຄົນບາບ ແລະຄົນທີ່ບໍ່ມຄ
ີ ວາມເຊື່ອ? ບໍແ
່ ມ່ນກົງກັນຂ້າມບໍ? ແມ່ນ
ຫລືບໍ່ແມ່ນ?

ບພ
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ບົດຮຽນທີ 4
ເຮັດໄດ້ບໍ່ ຫລື ເປັນປໂຍດບໍ?
່
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 8; 10:22-33
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

1 ໂກຣິນໂທ 8; 10:14-11

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ໃນເມື່ອໃຊ້ເສຣີພາບ ຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຄວນຄິດເຖິງຄົນອື່ນ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງໃຫ້ດີ ຄືຢ່າໃຊ້ເສຣີພາບຂອງຕົນເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນສະ
ດຸດ ໃນດ້ານຄວາມເຊື່ອ

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ອາຈານໂປໂລໄດ້ແນະນຳເຖິງເຣື່ອງຊີ້ນທີ່ໄດ້ບູຊາແດ່ພະທຽມ. ເພິ່ນໄດ້
ໜູນໃຈພວກເຂົາຈົ່ງລະວັງໃນການໃຊ້ເສຣີພາບທີ່ຕົນເອງໃນຖານະເປັນ
ຜູ້ທເີ່ ຊື່ອທີ່ເປັນເຫດຄົນອື່ນສະດຸດ.

ຄຳນຳ
ໃນເດືອນຕຸລາ (10) ມີສິດຍາພິບານຂອງກຸ່ມພວກທີ່ເວົ້າພາສາສະປານິສໄດ້ເທສນາຕຳໜິວັນຮາໂລວີນ
ເພາະວັນດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນຕາຢ້ານແລະບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງທາງສາສນາ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄຣິສຕະຈັກຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າຜູ້ເປັນຜູ້ອຸປະຖັມກຸ່ມສະປານິສໄດ້ຈັດໃຫ້ມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມໂດຍປະກາດໃຫ້ສະມາຊິກເອົາເຂົ້າໜົມໃສ່
ກົ້ນຣົດມາຈອດທີ່ໂບດ. ແຕ່ລະປີມີເດັກນ້ອຍຈາກໃກ້ຄຽງເປັນຈຳນວນຫລາຍໄດ້ມາຮ່ວມ ເພາະຖືວ່າເປັນ
ໂອກາດປະກາດໃຫ້ຄົນທີ່ບ່ຮ
ໍ ້ຈ
ູ ັກພຣະເຈົ້າ.
ມີຄຳຖາມຢູ່ວ່າ ສິດຍາພິບານຂອງກຸ່ມພວກສະປານິ ສເປັນຄົນຖືກເພາະວັນຮາໂລວິ ີນເລີ້ມຈາກຄົນບໍ່
ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ, ໃສ່ເຄື່ອງຄືຜ,ີ ແລະມີການປະພຶດບໍ່ດ?
ີ ຫລືວ່າຄຣິສຕະຈັກເປັນຄົນຖືກເພາະຖືວ່າວັນຮາ
ໂລວີນເປັນໂອກາດປະກາດຂ່າວປະເສິດ? ຄຣິສະຕຽນຄວນເຂົ້າຮ່ວມຈັດໃຫ້ມີວັນຮາໂລວ ີນຂຶ້ນບໍ່?
ໃນເມື່ອພຣະຄັມພີບ່ໄ
ໍ ດ້ສອນເຖິງເຣື່ອງນີ້ ພວກເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ? ຕາມຄຳສອນຂອງອາຈານໂປ
ໂລເຖິງເຣື່ອງກິນຊີ້ນທີ່ຖກ
ື ຖວາຍແດ່ພ ຣະທຽມ ເປັນການແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ເສຣິ ີພາບຂອງຕົນເອງ

ແລະຄວນ

ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນມີຜົນດີ.

1. ເສຣີພາບຄວນເສີມສ້າງ: (1 ໂກຣິນໂທ 8:1-6)
ເວລາຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງຮຽນໜັງສືຢູ່ວິທະຍາລັຍປີທີສອງ ຂ້າພະເຈົ້າແລະເພື່ອນອີກຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກເຊີນໄປ
ກິນເຂົ້າກັບອາຈານສອນທີ່ຮາ
້ ນອາຫານ ເມື່ອເຫັນອາຈານສອນຄົນນັ້ນສັ່ງເຫລົ ້າເບັຽມາກິນໂດຍກ່າວວ່າ,“ບໍ່
ມີຫຍັງດີກວ່າດືມເບັຽເຢັນ!ໆ”

ເພິ່ນກ່າວດັ່ງນັ້ນເພາະເພິ່ນໃຊ້ເສຣີພາບໃນອົງພຣະຄຣິດຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້າພະ

ເຈົ້າກັບເພື່ອນວຸ້ນວາຍຈິດໃຈ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທເຖິງການກິນຊີ້ນທີ່ໄດ້
ຖວາຍແກ່ຮູບປັ້ນວ່າຜູ້ທ່ເີ ຊື່ອຄວນກິນຫລືບໍ່?
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ຄວາມເວົ້າ, “ບັດນີ້ສິ່ງທີ່ເປັນຫ່ວງ” ໄດ້ບອກວ່າອາຈານໂປໂລໄດ້ຕອບຄຳຖາມທີ່ພວກຄຣິສຕຽນໃນ
ເມືອງໂກຣິນໂທໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາຖາມ. ໃນຈົດໝາຍໄດ້ມີຢູ່ສາມເຣື່ອງ: ກິນຊີ້ນໄດ້ຖືກຖວາຍຕໍຮ
່ ບ
ູ ປັ້ນ, ຊື້ຊີ້ນ
ໃນຕລາດ, ແລະກິນຊີ້ນໃນບ້ານສ່ວນຕົວ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ເ ນັ້ນວ່າຄຣິສຕຽນບໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ຄນ
ົ ອື່ນເຫັນ
ວ່າຕົນເອງນັບຖືພຣະທຽບ ຫລືນະມັສການພຣະເຈົ້າແລະພຣະອື່ນພ້ອມກັບສິ່ງສັກສິດຕ່າງໆເດັດຂາດ.
ມີບາງຄົນອວດເຖິງ “ຄວາມຮູ້” ທີ່ຕົນມີໂດຍກ່າວວ່າຮູບປັ້ນຫລືສິ່ງສັກສິດຕ່າງໆນັ້ນບໍ່ມີຊີວິດຢູ.່ ພວກ
ເຂົາກິນຊີ້ນທີ່ຖວາຍແດ່ພຣະຕ່າງໆນັ້ນກິນໄດ້ຢ່າງສະບາຍ. ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າຄວາມຮູ້ຢາ
່ ງນັ້ນເຮັດໃຫ້
ຕົນເອງກາຍເປັນຄົນ “ອວດຕົວ” ຈົນເກີນໄປ ເພາະບໍ່ໄດ້ຄຶດເຖິງຄົນອື່ນ.
ສອນວ່າໃຫ້ “ມີຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ຈະເຣີນຂຶ້ນ.”

ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ອາຈານໂປໂລ

ເພາະຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນມີກຳລັງພ້ອມຄຣິສຕະຈັກ.

ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າຜູ້ທ່ຄ
ີ ດ
ຶ ວ່າຕົນເອງມີຄວາມຮູ້ ມີຫລາຍໆຢ່າງຄວນຮຽນເພີ້ມ.

ມີຄວາມສັມພັນດີກັບ

ພຣະເຈົ້ານັ້ນສຳຄັນກວ່າການມີຄວາມຮູ້ ເພາະພຣະເຈົ້າຮູ້ວ່າຜູ້ໃດທີ່ຮັກພຣະອົງ.
ອາຈານໂປໂລກໍເຫັນດີນຳວ່າບໍ່ມີພ ຣະອື່ນໆໃດໃນໂລກ ນອກຈາກພຣະເຈົ້າອົງສ້າງໂລກ ແລະສ້າງພວກ
ເຮົາຂຶ້ນມາ.

ຄຣິສຕຽນແມ່ນສິ່ງໃໝ່ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງ. ພຣະເຈົ້າຕາມຮີດຄອງປະເພນີ້ ຫລືສາສນາໃດໆ

ອັນເລິກລັບທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າ, “ພຣະອື່ນໆນັ້ນ.” ບໍ່ມີແທ້. ດັ່ງນັ້ນ ການກິນຊີ້ນທີ່ບູຊາແດ່ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ມີຄວາມ
ຜິດເພາະອາຫານເປັນຂອງກາງ. ແຕ່ຕ້ອງຄຶດເຖິງຄົນອື່ນໆ ໃຫ້ມີຄວາມຮັກ ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ສິດທິຫລືຄວາມຮູ້ທີ່
ຕົນມີ.

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດນັນ
້ ສາມາດສ້າງໃຫ້ຄົນອື່ນດີຂຶ້ນ

ຫລືເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນມີຄຳຖາມແລະສົງສັຍຕໍ່

ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ແລະຢ່າເຮັດເລີຍ.

2. ເສຣີພາບຄວນຄຶດເຖິງຄົນອື່ນກ່ອນ: (1 ໂກຣິນໂທ 8:7-13)
ໃນປີ 2016 ມີນັກກິລາເຕະບານເກ່ງຄົນນຶ່ງໄດ້ຂີ່ຣົ ດຈັກໂດຍບໍ່ໃສ່ໝວກກັນກະທົບເພາະຕົນເອງຖືວ່າມີ
ເສຣີເຮັດຕາມໃຈໄດ້. ໃນເມື່ອເປັນເຊັ່ນນີ້ເຮັດໃຫ້ໝົດທັງໝວດເຕະບານໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອມຕາມໆກັນ. ອາ
ຈານໂປໂລໄດ້ບອກໃຫ້ຄຣິສຕຽນເມືອງໂກຣິນໂທຄິດເຖິງຄົນອື່ນກ່ອນຈະໃຊ້ສິດທິເສຣິ ີພາບຂອງຕົນ

ເຖິງ

ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ສະບາຍໃຈໃນການໃຊ້ເສຣີພາບ.
ເຫັນວ່າຄຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທເຄີຍເຊື່ອໃນສາສນາອື່ນມາກ່ອນ ແລະມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະປະ
ຖິ້ມສິ່ງທີ່ຕົນເຄີຍເຮັດມານັ້ນ. ຕລອດຊີວິດພວກເຂົາໄດ້ນັບຖືກຮູບປັ້ນຖືວ່າເປັນພ ຣະເຈົ້າ.

ພວກເຂົາເຄີຍ

ກິນຊີ້ນຖວາຍບູຊາແດ່ພ ຣະທຽມ ຖືວ່າການກິນຊີ້ນທີ່ຖວາຍນັ້ນເປັນການໃຫ້ກຽດແດ່ພ ຣະຕ່າງໆ. ທີ່ສຸດໃນ
ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ເຫັນຄຣິສຕຽນໄດ້ກິນຊີ້ນທີ່ຖວາຍແດ່ພ ຣະທຽມ ພວກເຂົາຖືວ່າຄຣິສຕຽນນັບຖືຮູບປັ້ນ ຫລື
ພຣະທຽມ. ການຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາຍັງອ່ອນ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດແຍກຄວາມຜິດບາບ ແລະສິ່ງ
ທີ່ເປັນຂອງກາງ ບໍ່ຖືກແລະບໍ່ຜິດ. ພວກເຂົາຖືກວ່າການກິນຊີ້ນທີ່ຖວາຍແດ່ພ ຣະທຽມເປັນການຜິດ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເປື້ອນ.
ອາຈານໂປໂລຮູ້ດີວ່າການກິນຊີນ
້ ຢ່າງນັ້ນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ ັມພັນກັບພຣະເຈົ້າແຕ່ປະການໃດ.
ອາຫານທຸກຢ່າງເຖິງແມ່ນມັນຈະຖືກຖວາຍບູຊາມາແລ້ວມັນຍັງເປັນຂອງກາງຢູ່.

ສິດທິຫລືເສຣີພາບຂອງ

ຄຣິສຕຽນໃນການກິນຊີ້ນຢ່າງນັ້ນໝົດໄປໃນເມື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອໃໝ່ ຫລືຄວາມເຊື່ອຍັງອ ່ອນຫລົງໄປ ເພາະ
ການກິນຢ່າງນັ້ນເປັນສິ່ງ “ສະດຸດໃຈ” ແລະນຳພາຄົນເຊື່ອຢ່າງນັ້ນເຂົ້າໃຈຜິດແລະເຮັດຜິດ.
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ຜູ້ມີຄວາມຮູ້ດີວ່າອາຫານເປັນຂອງກາງ ແລະກິນໄດ້ທຸກຢ່າງແລະໃນທຸກສະຖານທີ່ເລີຍໄປກິນໃນວັດ
ຂອງພຣະທຽມ ໃນເມື່ອຄົນຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອອ່ອນເຫັນ ພວກເຂົາຍັງມີຄວາມຮູ້ສກ
ຶ ຮັບຜິດຊອບທີຕ
່ າເຫັນຜູ້ມີ
ຄວາມເຊື່ອດີກິນຂອງຖວາຍແດ່ພ ຣະທຽມກໍໄດ້ກາຍເປັນຄົນທຳລາຍຄົນອື່ນຜູ້ທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສິ້ນພຣະຊົນ
ເພື່ອຍ້ອນການກະທຳຂອງຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຊື່ອດີ.
ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ທໃ
ີ່ ຊ້ສິດເສຣີພາບເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຕ້ອງສະດຸດເປັນຄວາມຜິດບາບ ແລະໄດ້
ທຳລາຍຄວາມສຳນຶກຜິດແລະຊອບຂອງຜູ້ເຊື່ອໃໝ່ແລະອ່ອນ.

ການເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຫລົງຜິດນີ້ເປັນຄວາມ

ຜິດບາບຕໍ່ອົງພຣະຄຣິດ. ເສຣິພາບບໍ່ແມ່ນສິ່ງພວກເຮົາໃຊ້ຕັດສິນໃຈ, ແຕ່ຄວາມຮັກເປັນຈຸດສຳຄັນໃນການ
ເຮັດທຸກຢ່າງ. ອາຈານໂປໂລປະກາດວ່າ “ຈະບໍ່ກິນຊີ້ນອີກ” ຖ້າມັນເປັນເຫດໃຫ້ຄຣິສຕຽນຄົນອື່ນສະດຸດໃຈ.
ອາຈານໂປໂລຖືວ່າຄົນອື່ນມີຄວາມສຳຄັນກວ່າສິດທິຂອງຕົນເອງ ແລະເພິ່ນຕ້ອງການໃນຄຣິສຕຽນໃນເມືອງ
ໂກຣິນໂທເຮັດຄືກັນ.
ການໃຊ້ສິດເສຣີພາບບໍ່ແມ່ນການເຮັດຜິດບາບ. ໃນເມື່ອພວກເຮົາໃຊ້ເສຣີພາບຢ່າເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຫລົງ
ຜິດ. ພວກເຮົາຄວນພໍໃຈຍອມສະລະສິດເພື່ອຊ່ອຍຄົນອື່ນໃຫ້ຈະເຮີນຂຶ້ນໃນຖານະເປັນຜູ້ທ່ຕ
ີ ດ
ິ ຕາມອົງພຣະ
ເຢຊູ. ທ່ານເດຈະຍອມສະລະສິດເພືອ
່ ເຫັນແກ່ຄົນອື່ນບໍ່?

3. ໃຊ້ເສຣີພາບຄວນເປັນທີ່ສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ: (1 ໂກຣິນໂທ 10:22-23)
ເມື່ອຄົນລ້ຽງສັດຂອງ ອັບຣາມ (ອັບຣາຮາມ) ມີປາກສຽງຕໍ່ກັນກັບຄົນລ້ຽງສັດຂອງໂລດເຣື່ອງບ່ອນລ້ຽງ
ສັດ ອັບຣາມຕັດສິນໃຈວ່າຈຳເປັນທັງສອງຕ້ອງແຍກທາງກັນ.

ເຖິງແມ່ນ ອັບຣາມເປັນຄົນຕົ້ນຕໍແຕ່ເພິ່ນ

ຍອມສະລະສິດໃຫ້ຫລານຊາຍ ໂລດເປັນຄົນເລືອກເອົາບ່ອນຈະໄປນັ້ນກ່ອນ.

ຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າບໍ່

ຄວນມີພາກສ່ວນກັບການໄຫວ້ພ ຣະທຽມແຕ່ປະການໃດ (1 ກຣທ 10:14-21).

ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ

ເປັນຜູ້ທີ່ອິດສາຖ້າເຮັດຢ່າງນັ້ນ.

ການໄປມີພາກສ່ວນກັບການໄຫວ້ພ ຣະທຽມ “ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າອິດສາ,”

ພວກເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ເຊື່ອບໍ່ໄດ້ໃຫຍ່ກວ່າພຣະເຈົ້າ.
ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທວ່າ: “ເຮັດທຸກສິ່ງໄດ້.” ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າພວກ
ເຮົາມີສິດເຮັດທຸກສິ່ງໄດ້ຕາມໃຈ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທຸກສິ່ງເປັນປໂຍດ.

ການກິນຊີ້ນທີ່ຖວາຍແດ່ພຣະທຽມບໍ່ເປັນ

ຜົນດີອັນໃດ ອາຈານໂປໂລຈຶ່ງໃຫ້ຄຳແນະນຳຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອວ່າ, “ຢ່າເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນ.”
ຄົນທີ່ເຊື່ອແທ້ຕ້ອງເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນມາກ່ອນຕົວເອງ ຜູ້ທີ່ເຊື່ອນຳກັນ ແລະຄົນຍັງບໍ່ໄດ້ເຊື່ອ.
ການທີ່ມີຄວາມຮັກຕໍ່ຄົນອື່ນຄືໃຫ້ຄົນອື່ນເລືອກເອົາກ່ອນ ຫລືເຮັດເພື່ອຄົນອື່ນຈະໄດ້ມີຄວາມເຊື່ອເໝືອນຕົນ.
ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳຕໍ່ຄຣິສຕຽນຜູ້ຢູ່ໃນສັງຄົມທີ່ນັບຖືພ ຣະທຽມ ແລະກິນຊີ້ນທີ່ຖວາຍແດ່ຮູບ
ປັ້ນ ເພິ່ນຖືວ່າຄົນເຮັດຢ່າງນັ້ນເປັນເໝືອນຄົນຫລິ້ນຊູ.້ ນຶ່ງ, ຄຣິສຕຽນກິນຊີ້ນທີ່ຊື້ໃນຕລາດໄດ້ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງ
ຖາມວ່າຊີ້ນມາຈາກໃສເພືອ
່ ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈປອດໂປ່ງບໍຣິສຸດ. ຊີ້ນເປັນຂອງກິນແລະເປັນຂອງກາງ.
ຕາມເພງສັຣເສີນ 24:1 ພວກຢິວໄດ້ໃຊ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າເວລາກິນເຂົ້າ, ອາຈານໂປໂລປະ
ກາດວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງທຸກຢ່າງດີ ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຄວນຖືວ່າຊີ້ນທີ່ຊື້ຈາກຕລາດເປັນອາຫານຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າປະ
ທານໃຫ້. ສອງ, ຖ້າວ່າມີຄົນອື່ນຈະເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານ ຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ບໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນເຊີນເຮົາໄປກິນເຂົ້າ
ທີ່ບ້ານ ອາຈານໂປໂລບອກວ່າ “ກິນທຸກຢ່າງທີ່ເຂົາເອົາມາໃຫ້ກິນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖາມອັນໃດ.” ແຕ່ຖ້າເຈົ້າຂອງ
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ບ້ານ ບອກກ່ອນໜ້າວ່າຊີ້ນນີ້ໄດ້ຖວາຍແດ່ພ ຣະທຽມມາແລ້ວ ຢ່າກິນເປັນເດັດຂາດ. ຖ້າກິນກໍເປັນເໝືອ ນ
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການນັບຖືຮບ
ູ ປັ້ນ ແລະເຮັດໃຫ້ການນັບຖືພ ຣະທຽມເທົ່າກັບພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້.
ອາຈານໂປໂລໄດ້ປົ ກປ້ອງເສຣີພາບຂອງຄຣິສຕຽນເປັນຢ່າງດີ ໂດຍຖືວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ປະທານອາ
ຫານແລະຂອງດີ ພວກເຮົາຜູ້ທ່ເີ ຊື່ອຂອບພຣະຄຸນກັບຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນ ແລະບໍ່ຢ້ານທີ່
ຄົນບໍ່ເຊື່ອຄຶດແນວໃດໃນເມື່ອພວກເຮົາກິນຢ່າງຂອບພຣະຄູນ.

ທີ່ສຸດອາຈານໂປໂລໃຫ້ຄຳແນະນຳຕອນ

ສຸດທ້າຍວ່າ, “ທ່ານຈະບໍ່ກິນຫລືດື່ມເພື່ອໃຫ້ພຣະກຽດສູນເສັຽ.” ການກະທຳຂອງຄຣິສຕຽນຕ້ອງເປັນພຍານ
ດີຕໍ່ຄົນອື່ນສເມີ ບໍ່ວ່າຄົນຢິວ ຫລືຄົນຕ່າງຊາດ ແລະຜູ້ທີ່ເຊື່ອນຳກັນ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ເອົາຕົວຢ່າງໃນຊີວິດ
ຂອງຕົນເອງຂຶ້ນມາກ່າວ ເພິ່ນໄດ້ຄ ິດເຫັນຄົນອື່ນກ່ອນ ບໍ່ເຫັນແກ່ສິດທິຫລືເສຣີພາບຂອງຕົນ.

ອາຈານໂປ

ໂລໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ຄຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທ, “ໃຫ້ເອົາຕົວຢ່າງເຮົາ ເຮັດເໝືອນເຮົາເອງເປັນຄົນຂອງພຣະ
ຄຣິດ” (1 ກຣທ 11:1). ການເອົາຕົວຢ່າງອາຈານໂປໂລ ແລະອົງພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາໄດ້ເສີມສ້າງພຣະວິ
ຫານຂອງພຣະເຈົ້າ, ໃຫ້ເອົາຄົນອື່ນກ່ອນ ແລະຈົ່ງໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ.
ທ່ານຈະມີນິສັຍແນວໃດ?

ຈະໃຊ້ເສຣີພາບຕາມອົງພຣະຄຣິດປະທານໃຫ້ ຫລື ຈະໃຊ້ເສຣີພາບຕາມ

ຂອບເຂດເພື່ອຈະນຳເອົາຄົນອື່ນໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນກັບອົງພຣະຄຣິດແລະໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ
ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນອົງພຣະຄຣິດມີເສຣີພາບເຕັມ ກົດບັດຍັດອື່ນໆນັ້ນບໍ່ໄດ້ບງັ ຄັບອັນໃດ. ແຕ່ໃຫ້ເຂົ ້າໃຈວ່າເສຣີ
ພາບອັນແທ້ຈິງຕ້ອງເອົາພຣະເຈົ້າແລະຄົນອື່ນກ່ອນ.

ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງລະວັງໃຫ້ດີເມື່ອໃຊ້ເສຣິພາບ

ເຊັ່ນ: ການກະທຳຂອງພວກເຮົາໄດ້ເປັນຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄົນອືນຫລືບໍ່? ຫລື ເຮັດຕາມໃຈມັກໂດຍບໍ່ຄຶດເຖິງຄົນ
ອື່ນໆແຕ່ຢ່າງໃດບໍ? ເມື່ອພວກເຮົາເອົາຄວາມຮັກມາປະກອບໃຊ້ແລ້ວ ການກະທຳຂອງພວກເຮົາອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້ເສຣີພາບຈຳກັດ. ທ່ານພໍໃຈທີຈ
່ ະຍອມໃຊ້ເສຣີພາບຢ່າງລະວັງເພື່ອເຫັນແກ່ຄົນອື່ນໆບໍ່?
ໃນຖານະເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາຄວນເອົາອົງພຣະເຢຊູເປັນຕົວຢ່າງ. ພຣະເຢຊູສະລະ
ເສຣີພາບຍອມຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນ, ເປີຍເຜີຍຄວາມຮັກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະບິດາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮ.ູ້ ເມື່ອ
ພວກກເຮົາເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ ພວກເຮົາຈະບໍ່ໃຊ້ສິດທິທີ່ໄດ້ຮັບ ຍອມປະຕິເສດສິດທິທຕ
ີ່ ົນ
ມີ. ແຕ່ໃຊ້ເສຣີພາບໂດຍເອົາຄວາມຮັກເປັນສູນກາງເພືອ
່ ສ້າງສັນ ຄິດເຖິງຄົນອື່ນໆ ແລະໃຫ້ພຣະກຽດແດ່
ພຣະເຈົ້າໃນການກະທຳທຸກຢ່າງ.
ທ່ານໃຊ້ເສຣິີພາບແນວໃດ? ຈົ່ງຟັງຄຳສອນຂອງອາຈານໂປໂລໃນປຶ້ມ ຄາລາຕຽນ 5:13. “ພີ່ນ້ອງເອີຍ
ທີ່ຊົງເອີ້ນເຈົ້າທັງຫລາຍກໍເພື່ອໃຫ້ມີເສຣິີພາບ ແລະຢ່າເອົາເສຣີພາບນັ້ນປ່ອຍຕົວຕາມທັມມະດາຂອງໂລກ
ແຕ່ຈົ່ງຮັບໃຊ້ກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມຮັກເທີ້ນ.”

ຄຳຖາມ:
1. ໃນທຸກວັນນີ້ມີເຣື່ອງໃດທີ່ຄຣິສຕະຈັກປະເຊີນ ແລະເຫັນວ່າເປັນປໂຍດ?
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2. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງສະລະເສຣີພາບເພື່ອຄົນອື່ນໆ?
3. ແມ່ນຫຍັງທ່ານຄຶດວ່າເປັນສິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນສະດຸດໃຈ?
4. ທ່ານຄຶດວ່າທ່ານມີສິດທິທ່ຈ
ີ ະເຮັດໄດ້ ແຕ່ເພື່ອເຫັນແກ່ຄົນອື່ນໆທ່ານໄດ້ຍອມເພື່ອຄຣິສຕຽນນຳກັນ
ແລະເພື່ອຄົນທີ່ຍັງບໍ່ເຊື່ອເພາະທ່ານຍົກເອົາຄວາມຮັກມາໃຊ້?
5. ເມື່ອທ່ານເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນສະດຸດ ທ່ານໄດ້ເຮັດຜິດຕໍ່ອົງພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ?

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ບົດຮຽນທີ 5
ຂອງພຣະຣາຊທານເພື່ອເສີມສ້າງກັນແລະກັນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 12:3-31
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

1 ໂກຣິນໂທ 12

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ພຣະເຈົ້າປະທານຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ເພື່ອເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງ
ອົງພຣະຄຣິດ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ທ່ານຮູ້ຈັກວ່າທ່ານມີຂອງພຣະຣາຊທານອັນໃດ ແລະທ່ານຍິນດີບໍ່ທີ່ໃຊ້
ເພື່ອເສີ້ມສ້າງກັນແລະກັນບໍ່ ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຄົ້ນຫາວ່າທ່ານມີຂອງພຣະຣາຊທານອັນໃດເພື່ອຈະນຳເອົາມາປະ
ກອບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ.

ຄຳນຳ
ພຣະເຈົ້າປະທານຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກຫລາຍໆຢ່າງແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອເອົາ
ມາປະກອບໃຊ້ເປັນປໂຍດຕໍທ
່ ຸກໆຄົນໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ຈ ະເຣີນຂຶ້ນ.
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະບັບຕິສແຕ່ເປັນເດັກ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮຫ
ູ້ ຍັງຫລາຍພຽງແຕ່ຄ ິດວ່າ
ໃນຄຣິສຕະຈັກເປັນບ່ອນຮຽນເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ. ບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກ ວ່າ
ເປັນແນວໃດ? ຄິດວ່າໄປໂບດພຽງແຕ່ຟັງ ການສອນ, ຮຽນຮ້ອງເພງ, ແລະບໍ່ຮຈ
ູ້ ັກໜ້າທີ່ຂອງຄຣິສະຕຽນມີ
ຫຍັງແດ່? ຕອນຂ້າພະເຈົ້າໄປຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາລັຍຈຶ່ງເລີ້ມຕົ້ນເຂົ້າໃຈວ່າສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄຣິສຕະ
ຈັກຄວນເປັນຜູ້ມີຊີວິດໃນການຮັບໃຊ້ໃນທຸກໆພາກສ່ວນ. ຄຣິສຕະຈັກເປັນບ່ອນວາງແຜນແລະສົ່ງຄົນອອກ
ໄປເພື່ອປະກາດຂ່າວປະເສີດໂດຍກິຈກັມຕ່າງໆຂອງຄຣິສຕະຈັກ.

ຍິ່ງໄປກ່າວນັ້ນ ຄຣິສຕະຈັກຄວນເປັນ

ບ່ອນເຕັມໄປດ້ວຍຊີວິດຈິດໃຈແລະເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ໜ້າທີ່ການຕາມຄຳສອນໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 12 ວ່າເປັນພຣະ
ກາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດເຈົ້າ. ເປັນຫຍັງຄຣິສຕະຈັກຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າເປັນພຣະກາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດ?
ແມ່ນຫຍັງເປັນຂອງພຣະຣາຊທານ? ຂອງພຣະຣາຊທານມີຫຍັງແດ່? ເປັນຫຍັງພວກເຮົາມີຂອງພຣະ
ຣາຊທານ? ຈຸດປະສົງຂອງພຣະຣາຊທານແມ່ນຫຍັງ? ພວກເຮົາຈະພາກັນຄົ້ນຫາຄຳຕອບໃນບົດຮຽນນີ້...

1. ຜູ້ໃຫ້ຂອງພຣະຣາຊທານ: (1 ໂກຣິນໂທ 12:4-11)
ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ໃຫ້ຂອງພຣະຣາຊທານທຸກສິ່ງເປັນຂອງຂວັນ
ເປັນສິ່ງທີ່ມອບໃຫ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດອັນໃດ ແລະບາງຄັ້ງກໍບໍ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບ. ໃນຂໍ້ 4-7 ໄດ້ກ່າວເຖິງຕົ້ນຕໍ
ຂອງພຣະຣາຊທານ. ຄຳວ່າ “ຂອງຂວັນ” ມາຈາກພາກຣີກທີ່ແປວ່າ ພຣະຄຸນ. ຄຳແປນີ້ໄດ້ເນັນ
້ ເຖິງຄວາມ
ໝາຍວ່າຂອງຂວັນໄດ້ປະທານໃຫ້ຈາກພຣະເຈົ້າ, ແລະປະທານໃຫ້ແກ່ມະນຸດຢ່າງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສົມຄວນໄດ້.
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ຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດກ່າວໄດ້ວ່າຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ຕົນໄດ້ຮັບນັ້ນສຳຄັນກວ່າຂອງຄົນອື່ນ.

ໄທເມືອງໂກ

ຣິນໂທໄດ້ອວດໂຕກັບຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ຕົນໄດ້ຮັບນັ້ນ ແຕ່ເຫັນວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າຂອງພຣະຣາຊທານນັ້ນ
ເປັນສິ່ງປະທານໃຫ້ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອເອົາມາອວດຕົວວ່າຕົນມີຂອງປະທານດີກວ່າຄົນອື່ນໆ.
ຂໍ້ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານແຕກຕ່າງກັນ. ມີເຖິງສາມຄັ້ງອາຈານໂປໂລກ່າວ, “ມີ
ຂອງພຣະຣາຊທານແຕກຕ່າງກັນ” ທີ່ຊົງປະທານໃຫ້ເພື່ອຮັບໃຊ້ ແຕ່ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ມາຈາກພຣະເຈົ້າ (12:4-5).
ເຊັ່ນ: ຊຳນານດ້ານຈິດວິນຍານ, ດ້ານຮັບໃຊ້, ດ້ານກິຈການຕ່າງ. ຂອງພຣະຣາຊທານແລະຄົນທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ນັ້ນ
ເປັນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງສຳເຣັດ.
ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າພຣະເຈົ້າພຣະທານຂອງພຣະຣາຊທານແຕກຕ່າງໃຫ້ເພື່ອເສີມສ້າງຫລືເປັນຜົນດີ
ຕໍ່ທຸກຄົນ (ຂໍ້ 7). ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ, ພຣະເຈົ້າພຣະບຸດ, ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເປັນຜູ້ມອບຂອງພຣະ
ຣາຊທານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາເພື່ອຈະມີກຳລັງເຮັດງານຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍໃຫ້ຂອງພຣະຣາຊທານນັ້ນ. ຜູ້
ທີ່ເຊື່ອທຸກຄົນຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານອັນນຶ່ງ,

ແລະຂອງພຣະຣາຊທານບໍ່ໄດ້ເອົາໄປໃຊ້ເພື່ອ

ຍົກຕົນເອງຂຶ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເສີ້ມສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດໃຫ້ຈ ະເຣີນຂຶ້ນ.
ຂໍ້ 11 ໄດ້ບອກວ່າອົງພຣະວິນຍານໄດ້ເຮັດງານໂດຍມອບຂອງພຣະຣາຊທານແກ່ພວກເຮົາ. ມີເພື່ອນ
ຂອງຂ້າພະຈົ້າໄດ້ເວົ້າພາສາແປກໆໄດ້ ແລະບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດນຳ,

ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ປະ

ທານຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງກັນ ແລະຜູ້ໄດ້ຮບ
ັ ນັ້ນບໍສ
່ າມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງດຽວກັນ. ພຣະ
ເຈົ້າເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະທານອັນໃດໃຫ້ແກ່ໃຜ ບໍ່ແມ່ນພວກເຮົາເປັນຜູ້ສແວງຫາ. ພຣະເຈົ້າມອບຂອງ
ພຣະຣາຊໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊື່ອເພື່ອປໂຍດແລະຈຸດປະສົງອັນສຳຄັນຂອງພຣະອົງໃຫ້ສຳເຣັດ.
ອະທິຖານໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປີ ດເຜີຍວ່າອັນໃດເປັນຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດຂອງທ່ານ
ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ໃຫ້ເພື່ອໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຈະເຣີນຂຶ້ນ. ຖາມຄົນທີ່ຮູ້ຈັກທ່ານດີວ່າພວກເພິ່ນໄດ້
ເຫັນອັນໃດໃນຊີວິດຂອງທານວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ທ່ານ ພວກເພິ່ນອາດເວົ້າເຖິງ
ສິ່ງທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຫັນໃນຕົວທ່ານຢ່າງແປກໃຈ.

2. ຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆ: (1 ໂກຣິນໂທ 12:4-11; 29-31)
ພຣະເຈົ້າເປັນອົງເລິກລັບ ພຣະອົງໄດ້ປະທານຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆນາໆປະການເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄຣິສ
ຕະຈັກຂອງພຣະອົງຈະເຣີນຂຶ້ນ.
ຕ່າງໆຂອງຄຣິສຕະຈັກເໝືອນກັນ.

ສິ່ງນີ້ໄດ້ບອກເຖິງລັກ ສະນະພາບຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະບອກເຖິງສະພາບ
ຄຣິສຕະຈັກມີຄົນຫລາຍຄົນແຕກຕ່າງກັນເຂົ້າຮ່ວມໂດຍການນຳພາ

ຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສດ
ຸ . ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຈົ້າຈ ຶ່ງມອບຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆ
ໃຫ້ແກ່ຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກນັ້ນ? ຄຳຕອບກໍຄືວ່າ ຖ້າທ່ານເປັນນັກເຕະບານ ທ່ານຈະເປັນຕ້ອງມີເຄື່ອງມືໄປ
ນຳເຊັ່ນ: ເກີບເຕະບານ, ຖົງເທົ້າຍາວ, ເຫລັກປ້ອງກັນຂາ, ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະອື່ນໆ...ແຕ່ເຄື່ອງເຫລົ່ານີ້ຊ່ອຍໃຫ້
ທ່ານລົງສນາມກິລາເຕະບານໄດ້.
ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງນັກກິລາເຕະບານເປັນຕົວຢ່າງວ່າເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການຫລາຍຢ່າງ ແຕ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ
ເຕະບານເກີດຂຶ້ນ. ການຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກກໍເໝືອນກັນຕ້ອງການຂອງພຣະຣາຊທານຫລາຍໆຢ່າງເພື່ອ
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ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຈະເຣີນຂຶ້ນ. ພວກເຮົາທຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານ ແລະມີໜ້າທີ ່ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົາ
້ ໃນຄຣິສຕະຈັກສຳເຣັດລົງ.
ເມືອງໂກຣິນໂທເປັນບ່ອນນັກເດີນທາງໂດຍກຳປັ ່ນຜ່ານໄປມາຈາກຫລາຍປະເທດ ແລະເວົ້າພາສາແຕກ
ຕ່າງກັນ.

ຖ້າພວກເຮົາໄດ້ຍິນເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນພາສາຂອງ

ຕົນເອງ ແລະພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ປະທານໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊື່ອມີຄວາມສາມາດເວົ້າພາສານັ້ນໄດ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮຽນມາກ່ອນ.
ແຕ່ມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອຄົນທີ່ສາມາດເວົ້າພາສາແປກໆໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນນັນ
້ ອ້າງວ່າຕົນເອງໄດ້ຮັບຂອງ
ພຣະຣາຊທານເດັ່ນກວ່າຄົນອື່ນໆ ແລະເລີຍໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານັ້ນໄປໃນທາງຜິດ. ຂອງພຣະຣາຊທານມີ
ວັນເວລາແລະຄວາມສຳຄັນທີ່ຕອ
້ ງໃຊ້ ແລະພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ບອກເຖິງວັນເວລາ ແລະສະຖານທີ່.

3. ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານໃນພຣະກາຍພຣະຄຣິດ: (1 ໂກຣິນໂທ 12:12-27)
ອາຈານໂປໂລເວົ້າຢ່າງແຈມແຈ້ງວ່າຄຣິສຕະຈັກມີໜ້າທີ່ເປັນຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ (12:12). ສະມາ
ຊິກໃນຮ່າງກາຍນັ້ນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ກຸ່ມເພື່ອນບ້ານ. ພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄົນແຕກຕ່າງກັນ ໄດ້ຮັບຂອງ
ພຣະຣາຊທານແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີພລັງສາມາດເຮັດກິຈກັມຕ່າງໆຂອງຄຣິສຕະຈັກຮ່ວມກັນ
ໄດ້ເພື່ອເປັນພຍານຕໍ່ຊາວໂລກຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົາ
້ .
ເມື່ອພວກເຮົາເປັນພຣະກາຍ ພຣະຄຣິດໄດ້ສະຖິດຢູ່ນຳ, ມອບຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ ແລະຈັດແຈງໃຫ້
ຜູ້ທີ່ເຊື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງອັນມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ຊາວໂລກ ວ່າອົງພຣະຄຣິດເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້
ພົ້ນຜູ້ທີ່ໂລກຍັງບໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກ. ຮ່າງກາຍມະນຸດເຮົາມີຫລາຍພາກສ່ວນ:ຕາ, ຫູ, ດັງ, ປາກ, ຫົວໃຈ, ປອດ ແລະ
ພາກສ່ວນນ້ອຍໆທັງຫລາຍ, ແຕ່ທຸກພາກສ່ວນສຳຄັນ. ທຸກພວກສ່ວນຕ້ອງທຳໜ້າທີຂ
່ ອງຕົນ ແລະຕຽມເຮັດ
ວຽກຊ່ອຍພາກສ່ວນອື່ນໆສເມີ.
ແນວໃດກໍດີ ເຫັນວ່າທຸກພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຕ້ອງເຊື່ອມຕິດຕໍ່ກັນ ແຕ່ມີພ າກສ່ວນເຮັດວຽກໜັກ ສະ
ມາຊິກໃນຄຣິດຕະຈັກກໍເຊັ່ນກັນຕ້ອງຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າຕັ້ງປະສົງເອົາໄວ້ ພວກເຮົາຕ້ອງການ
ກັນແລະກັນເໝືອນພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ເມື່ອທຸກພາກສ່ວນໃນຄຣິສຕະຈັກເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແລ້ວໂດຍ
ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ ພວກເຮົາກໍໄດ້ເປີ ດເຜີຍຄວາມງົດງາມແລະປະເສີດຂອງອົງ
ພຣະຄຣິດໄດ້ຫລາຍກວ່າເຮັດຄົນດຽວ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ພວກເຮົາເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງ
ຂອງອົງພຣະຄຣິດຕໍ່ເພື່ອບ້ານແລະຊາວໂລກ.

ເພື່ອຈະເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້ພວກເຮົາຕ້ອງເສີມ ສ້າງກັນເພື່ອເຮັດ

ວຽກຮ່ວມກັນ ເອົາໃຈໃສ່ຕ່ຄ
ໍ ຳສັ່ງຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານນັ້ນເພື່ອເສີມສ້າງກັນແລະກັນ.
ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ກັນ, ໃຫ້ກຽດກັນເພາະທຸກພວກສ່ວນເປັນອະວັຍະວະຂອງພຣະກາຍຂອງ
ອົງພຣະຄຣິດ. ພຣະເຈົ້າສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ມີຊວ
ີ ິດ ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ເປັນອົງກອນຕ່າງໆ.
ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ໄດ້ຮັບຮ່ວມກັນແລະກັນຕາມການນຳພາຂອງອົງພຣະຄຣິດ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກສຳເຣັດເຖິງເປົ້າໝາຍ. ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ
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ທຸກໆວັນ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ໃນວັນອາທິດເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາເປັນພຣະກາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດ (12:12). ຄືພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ມອບຂອງພຣະຣາຊທານອັນໃດໃຫ້ ຈົ່ງໃຊ້ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນໆເພື່ອປະກາດອົງພຣະຄຣິດຕໍ່ເພື່ອນບ້ານ
ແລະຊາວໂລກ ໃຫ້ທຸກໆຄົນໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຮັກແລະຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ.

ຄຳຖາມ:
6. ຫວນຄິດເຖິງເວລາທ່ານໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ ຕາ, ແຂນ, ມື ຫລືອື່ນໆຈັກອາທິດ.
ທ່ານຄຶດວ່າການຂາດອັນນຶ່ງອັນໃດໄປໃນຮ່າງກາຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເປັນແນວໃດ?
7. ເມື່ອສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກມາຮ່ວມກັນບາງຄັ້ງບາງຄາວນັ້ນ ເຫັນວ່າຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ
ເປັນແນວໃດ ເມື່ອມີອະວັຍະວະບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຕລອດເວລາ?
8. ໃຫ້ບອກເຖິງຂອງພຣະຣາຊທ່ານທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈົ້າ?
9. ເຫັນວ່າຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບສາມາດເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກເດີນສະດວກໄດ້ດີບໍ່?
10. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ?
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ບົດຮຽນທີ 6
ທາງດີທີ່ສຸດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 13
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

1 ໂກຣິນໂທ 13

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມໝາຍເພີມ
້ .

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ທ່ານຈະອະທິບາຍຄຳເວົ້າວ່າຮັກແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອກວດເບິ່ງຄຳອະທິບາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຖິງເຣື່ອງຄວາມຮັກໂດຍອີງ
ຕາມພຣະຄັມພີ.

ຄຳນຳ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າເປັນສິ່ງວັດແທກຕໍ່ທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາປະພຶດ, ວ່າເຮົາເປັນໃຜ, ແລະທຸກໆສິ່ງທີ່
ເຮົາລົງມືເຮັດ. ຄວາມຮັກບໍ່ມີຄວາມຜິດແລະບໍ່ສ ິ້ນສຸດລົງຈັກເທື່ອ.
ເວລາຂ້າພະເຈົ້າຍັງເປັນນັກສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາລັຍໄດ້ເຄີຍໄປສັມມະນາເປັນເວລຫລາຍວັນຕິດຕໍ່
ກັນໃນເຣື່ອງ, “ກາຍເປັນຄົນຮັກ.” ມີຫລາຍຄົນຜູ້ຊາຍມີຄວາມສົນໃຈເພາະຍັງເປັນຊາຍໂສດ. ເຫັນວ່າການ
ໄປຮ່ວມສັມມະນານັ້ນໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ໃນບົດຮຽນວັນນີ້ເປັນຫົວໃຈເຖິງຄວາມໝາຍການ
ເປັນຄຣິສະຕຽນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ຕໍ່ກັນແລະກັນ.
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກສາວົກວ່າໂລກຈະຮູ້ຈັກພວກເຮົາເພາະໄດ້ຮັກກັນແລະກັນ (ໂຢຮັນ 13:3334), ຂ້າພວກເຮົາມີຄວາມຮັກຢ່າງນັ້ນແລ້ວກໍເປັນເຄື່ອງໝາຍວ່າພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ໃນພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະເຈົ້າ
ສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຮົາເຊັນ
່ ກັນ (1 ໂຢຮັນ 4:16).
ຄວາມຮັກໄດ້ມີຢູ່ໃນທຸກເຣື່ອງຂອງຊີວິດໃນໂລກນີ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນປຶ້ມ, ເພງ, ຫລືເປັນໜັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານ
ຈະອະທິບາຍຄວາມຮັກຢ່າງໃດ? ໃນເມື່ອຄຣິສຕຽນໄດ້ສອນໃຫ້ຮັກກັນແລະກັນ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກຄ ວາມ
ໝາຍຂອງຄວາມຮັກນັ້ນແລ້ວ ເຮັດແນວໃດເພື່ອພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຄຳສັ່ງຂອງອົງພຣະເຢຊູສຳເຣັດຜົນ?
ທ່ານຍອມຈະສຶກສາເຖິງເຣື່ອງຄວາມຮັກບໍ່?

ໃນບົດຮຽນວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບຄວາມໝາຍຂອງ

ຄວາມຮັກຕາມພຣະຄັມພີໄດ້ສດ
ິ ສອນ.

1. ເຮັດດ້ວຍຄວາມຮັກ: (1 ໂກຣິນໂທ 13:1-3)
ຄວາມຮັກຄວນເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການນຳພາໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດທຸກສິ່ງ ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າຄວາມຮັກ
ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຈຄຣິສຕຽນເຮົາ (13:1). ມີຄົນເຄີຍກ່າວວ່າ, ຄຳເວົ້າຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ແລະຄຳເທສນາເກ່ງແຕ່ບໍ່ມີ
ຄວາມຮັກເປັນເໝືອນໝໍແຂ້ວຊີແຂ້ວໃນປາກ, ຄຳເວົ້າຫວານໆຈາກຄົນໃຈຮ້າຍໄປຕຳຜູ້ຟັງຄືກັບເລັບມືຂີດ
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ກະດານ. ປະກາດເຣື່ອງສວັນດ້ວຍການເຫັນແກ່ຕົວຄືໄດ້ຍິນສຽງສະທ້ອນຈາກເຄື່ອງດົນຕຣ ີຢ່າງຫລາຍ ແຕ່
ຜິດຈັງຫວະຢ່າງບໍ່ເຂົ້າກັນ.
ຫິດເລີ ເປັນນັກເວົ້າເກ່ງ, ແຕ່ຄຳເວົ້າຂອງລາວອອກມາຈາກການເຫັນແກ່ຕົວແລະຄວາມກຽດຊັງ ປາສ
ຈາກຄວາມຮັກ. ໃນຫົວຂອງລາວມີຄວາມຝັນສູງເຫັນແກ່ຕົວຄືຢາກສ້າງໂລກໃໝ່ໂດຍຂ້າຄົນເປັນຈຳນວນ
ຫລາຍ ໂດຍສະເພາະພວກຢິວໃນທະວີບເອີຣົບ.

ຄວາມຊຳນານ ແລະເກ່ງກ້າຂອງມະນຸດໃນເມື່ອເອົາມາ

ໃຊ້ທຳລາຍຄົນອື່ນໆ ໃນທີ່ສຸດກໍມາຖືກຕົນເອງຄືກນ
ັ .
ມີຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນໃນເມືອງໂກຣິນໂທໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານ, ແຕ່ພວກເຂົາເອົາມາປະກອບໃຊ້
ເພື່ອຄູນຮັ່ງຄູນມີຕົນເອງແທນທີ່ຈະເອົາໄປໃຊ້ເພື່ອຜົນປໂຍດຕໍ່ທຸກຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກ.

ໃນເມື່ອເປັນຢ່າງ

ນັ້ນ, ແທນທີ່ຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ ເລີຍໄດ້ຮັບການທຳລາຍແລະສູນເສັຽ.
ຄຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທຄິດວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານຄືສາມາດເວົ້າພາສາແປກໆໄດ້
ແລະຄິດວ່າຕົນເອງໄດ້ຮັບຂອງເລີດກວ່າຄົນອື່ນໆ. ເປັນໜ້າເສັຽໃຈທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເວົ້າເພື່ອພຣະເຈົ້າໂດຍ
ຄວາມຮັກເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜນ
ົ ດີເກີດຂຶ້ນຕໍ່ທຸກຄົນ ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ແ ຂ່ງກັນກາຍເປັນຄົນ “ສິນທັມທີ່ສຸດໃນຄຣິສ
ຕະຈັກ.” ຄືພວກເຂົາໄດ້ດູຖູກ ຄົນອື່ນ ບໍ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ໂດຍການຖ່ອມຕົວ.
ເຖິງແມ່ນເຮົາປະກາດພຣະທັມ ແລະເຂົ້າໃຈໃນຂໍ້ເລີກລັບທັງປວງແລະມີຄວາມຮູ້ທັງສິ້ນ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມ
ຮັກເຮົາກໍບໍ່ມີຄ່າອັນໃດ (13:2). ເຮັດອັນໃດກໍຕາມຈະເປັນເທສນາ, ສອນ, ແລະແນະນຳຄົນອື່ນຕ້ອງເອົາ
ຄວາມຮັກເປັນສິ່ງໜູນໃຈ. ການໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານເພື່ອຕົນເອງເປັນການທຳລາຍຄົນອື່ນ, ແຕ່ຄວາມ
ຮັກເອົາຄວາມມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງຂອງຕົນເອງອອກໄປເພືອ
່ ເສີມ
້ ສ້າງຄົນອື່ນໆ.
ເຖິງແມ່ນມີຄວາມເຊື່ອດີສາມາດບອກໃຫ້ພູເຄື່ອນໄປລົງນ້ຳທະເລ ແຕ່ບ່ມ
ໍ ຄ
ີ ວາມຮັກກໍເປັນອັນຕ ະລາຍ.
ອຳນາດເຮັດໃຫ້ມະນຸດເປັນຄົນສໍ້ຣາດເພາະໃຊ້ອຳນາດໄປໃນທາງທີ່ຜິດ. ປາສະຈາຄວາມຮັກຄວາມເຊື່ອທີ່
ພໍສາມາບອກໃຫ້ພູຍ້າຍໄປໄດ້ນັ້ນບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຜົນຮ້າຍກໍເປັນພັຍ. ຖ້າມີຄວາມຮັກແລ້ວກ່ອນຈະເຮັດອັນໃດ
ຈະຖາມຕົນເອງສເມີວ່າມີຈັກຄົນອາສັຍຢູ່ເທິງພູນັ້ນ. ຄົນທີ່ມີອຳນາດແຕ່ຂາດຄວາມຮັກຈະບໍ່ຄ ິດເຖິງຜົນເສັຽ
ແລະອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນອື່ນ. ປາສະຈາກຄວາມຮັກນຳພາແລ້ວ ອຳນາດທີ່ມີນັ້ນກໍບໍ່ມີປໂຍດອັນໃດ.
ຖ້າປາສະຈາກຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາແລ້ວ (13:3) ເຖິງແມ່ນເອົາຕົນເອງໄປເຜົາໄຟຈະບໍ່ ມີຄ່າ
ອັນໃດທັງສິ້ນ.

ອົງພຣະເຢຊູເອົາຄວາມຮັກມາເປັນສິ່ງວັດແທກກັບທຸກສິ່ງທີ່ພຣະອົງກະທຳ. ຍ້ອນຄວາມ

ຮັກທີ່ພຣະອົງມີນັ້ນຈຶ່ງສະລະຟ້າສວັນລົງມາເອົາສະພາບມະນຸດ, ສະຖິດຖ້າມກາງພວກເຮົາ, ຖືກຄົນອື່ນດູ
ຖູກ, ປະນາມ ແລະຖືກຕອກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ. ຍ້ອນຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພຣະອົງຫັນພຣະ
ພັກໄປທາງກຸງເຢຣູຊາເລັມໂດຍທີ່ຮູ້ວ່າພຣະອົງຈະໄດ້ເປັນທຸກທໍຣະມານແລະຕາຍ. ດ້ວຍຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າ ແລະພວກມະນຸດ ພຣະເຢຊູບໍ່ປ່ຽນພຣະທັຍເມື່ອອ້ອນວອນທີ່ສວນເຄັດ ເຊມາເນ.
ເຊັ່ນດຽວກັນຍ້ອມມີຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະຄົນອື່ນຄວນເປັນສິ່ງໜູນໃຈໃຫ້ພວກເຮົາລົງມືເຮັດສິ່ງ
ຕ່າງໆ. ພວກເຮົາຮັກເພາະພວກເຮົາເລືອກເອົາຄວາມຮັກ. ພວກເຮົາເຮັດໄດ້ກໍເພາະພຣະເຈົາ
້ ໄດ້ຮັກພວກ
ເຮົາ; ດັ້ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນຮັກພຣະເຈົ້າເໝືອນພຣະອົງໄດ້ຊົງຮັກພວກເຮົາ. (1 ໂຢຮັນ 4:11; ໂຢຮັນ
13:34-35).

2. ຄວາມຮັກເປັນມາດຕະຖານ: (1 ໂກຣິນໂທ 13:4-8)
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ຄວາມຮັກແມ່ນສິ່ງຄວນເອົາປະກອບໃຊ້ໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ເຫັນ ແລະທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາປະຕິບັດຄວນວັດ
ແທກດ້ວຍຄວາມຮັກ. ຂໍ້ 4-8 ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຮັກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາ
ຄວນສະແດງອອກມາໃນຊີວິດຈາກບຸກຄະລິ ກລັກສະນະ ແລະການກະທຳຂອງພວກເຮົາ ທຸກໆສິ່ງທີ່ພວກ
ເຮັດຄວນເພິ້ມພູນຄວາມຮັກທີ່ພຣະເຈົ້າມີ. ຖ້າຈະໄຈ້ແຍກເປັນຫລັກໄວຍະກອນແລ້ວ ຄວາມຮັກເປັນເວລາ
ປັດຈຸບັນນີ້ ບໍ່ແມ່ນໃນອະດິດ; ຄວາມຮັກຕ້ອງເປັນສິ່ງອອກເຫື່ອເທແຮງ ບໍ່ແມ່ນຢູ່ລ້າໆ.
ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນໃນຂໍ້ 4 ວ່າຄວາມຮັກກໍອົດທົນດົນນານ, ສຸພາບອ່ອນຫວານ ແລະເປັນປໂຍດໃນ
ການປະຕິບັດຕໍ່ຄົນອື່ນ. ບໍ່ເຫັນແກ່ຢາກໄດ້ ຫລືອິດສາ ແຕ່ໄວ້ວາງໃຈໃນຄົນອື່ນ. ຄວາມຮັກບໍ່ໄດ້ອວດອ້າງ
ແຕ່ໄດ້ສ້າງໃຫ້ຄົນອື່ນດີ. ຂໍ້ 5 ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າຄວາມຮັກນັ້ນສູງສົ່ງແລະໝັ້ນຄົງ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດ
ໝັ້ນໃຈໄດ້. ຄວາມຮັກບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ ແຕ່ຕອ
້ ງຄິດເຖິງຄົນອື່ນສເມີ. ຄວາມຮັກບໍ່ຍອມໃຫ້ຄົນອືນ
່ ເຮັດໃຫ້ຕົນ
ເອງໂມໂຫດ້ວຍເຮັດໃຫ້ມີການປະພຶດອັນບໍ່ສົນຄວນ. ຄວາມຮັກບໍ່ຈົດຈຳຄວາມຜິດ ແຕ່ອະພັຍໃຫ້ຄົນອື່ນຜູ້
ເຮັດຜິດຕໍ່ຕົນເອງ.
ຄວາມຮັກບໍ່ຍິນດີເມື່ອມານເຂົ້າມາ ແຕ່ຍິນດີໃນເມື່ອຄວາມຈິງແລະຄວາມຊອບທັມເຂົ້າມາເປັນສູງກາງ
ໃນຊີວິດ (13:6). ຂໍ້ 7 ອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍວ່າຄວາມຮັກນັ້ນແນ່ນອນສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມກົດດັນ
ໃນທຸກດ້ານ ແລະເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າວ່າບັ້ນປາຍຈະຈົບລົງຢ່າງຊະນະເລີດ. ຄວາມຮັກມອງເຫັນໃນທາງບວກ
ຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງໃນທຸກໆກໍຣະນີ ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມກົດດັນຮອບດ້ານ.

3. ຄວາມຮັກຄວນເປັນບຸກຄະລິກລັກສະນະ: (1 ໂກຣິນໂທ 13:9-12)
ອາຈານໂປໂລໄດ້ສລູບເຣື່ອງຂອງພຣະຣາຊທານໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 12:31 ເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ, “ແຕ່ເຈົ້າທັງ
ຫລາຍຄວນສແວງຫາຂອງພຣະຣາຊທານອັນສຳຄັນກວ່ານັ້ນ ແລະເຮົາຈະສະແດງ ທາງອັນດີຫລາຍກວ່າ
ນັ້ນອີກແກ່ພວກເຈົ້າ.” ຄຣິສຕຽນທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທຍັງຄິດວ່າແມ່ນເຣື່ອງພາສາແປກໆ, ແຕ່ອາຈານໂປໂລ
ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຮັກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທຸກສິ່ງ ມີຂອງພຣະຣາຊທານປາສະຈາກຄວາມຮັກແລ້ວເປັນເໝືອນຣົດ
ຂາດໝໍ້ໄຟ ມີແຕ່ຈອດຢູ່ເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ໄປທາງໃດໄດ້.
ຄວາມຮັກທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 13 ແມ່ນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ (ມາຈາກພາສາກຣີກວ່າ
ອາກາເປ). ແມ່ນຄວາມຮັກທີ່ໄຫລອອກມາຈາກທັມມະຊາດຂອງພຣະເຈົ້າຕ່າງຫາກ. ໃນ 1 ໂຢຮັນ 4:712, ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຄວາມຮັກ, ແລະໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ສະຖິດຢູ່ກບ
ັ ພວກເຮົາ
ແລ້ວ ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນ. ໂຢຮັນຍັງກ່າວເພີ້ມວ່າຄວາມຮັກບໍແ
່ ມ່ນພວກເຮົາໄດ້ຮັກ
ພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຮັກພວກເຮົາກ່ອນໂດຍປະທານອົງພຣະເຢຊູເພື່ອຕາຍແທນຄວາມຜິດ
ບາບຂອງພວກເຮົາທັງຫລາຍ. ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນຄືໄດ້ສລະ ແລະເລີ້ມສ້າງຄວາມສັມພັນອັນດີຕໍ່
ຄົນບໍ່ໜ້າຮັກ (ໂຣມ 5:6-10). ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເ ຜີຍໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ຜ່ານທາງຊີວິດທັມມະ
ຊາດຂອງຄຣິສະຕຽນ.
ຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ຄນ
ົ ອື່ນໝັ້ນໃຈແລະມີຄ່າ. ພວກເຮົາເປັນຄົນຜິດບາບ, ໝົດຫວັງ, ປາສະຈາກພຣະເຈົ້າ
(ໂຣມ 5).

ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກຈຶ່ງໄດ້ປະທານພຣະບຸດຄືພຣະເຢຊູມາຕາຍແທນພວກເຮົາ .

ຍ້ອນຄວາມຮັກ

ຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງບໍ່ເລືອກຊັ້ນວັນນະພວກເຮົາຈຶ່ງກາຍເປັນຄົນມີຄ່າ . ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີພ
່ ວກເຮົາ
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ໄດ້ຮັບນັ້ນບໍ່ແມ່ນພວກເຮົາເປັນຄົນດີມີສິນທັມເຮັດໄດ້ເອງ ແຕ່ພຣະເຈົ້າມີຄວາມເມດຕາສົງສານຕ່າງຫາກ
ຕໍ່ຜູ້ຍອມຕໍ່ພຣະອົງ. ຄວາມຮັກເປັນການກະທຳທີ່ອອກມາຈາກຈິດໃຈ.
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຢູ່ໃນເວລານີ້ ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນອະດີດທີ່ຜ່ານໄປ; ຄວາມຮັກນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ
ທຸກສິ່ງຢ່າງ. ຄວາມຮັກຢູ່ເໜືອຄວາມຮູ້ສກ
ຶ , ຄວາມເຈັບປວດ, ຫລືຄວາມລຳບາກໃດໆທັງສິ້ນ. ຄວາມຮັກ
ອົດທົນດົນນານຢ່າງບໍ່ມຈ
ີ ຸດຈົບ. ພຣະເຈົ້າເປັນຄວາມຮັກ ແລະບໍ່ມີຄວາມຜິດ. ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າສະ
ຖິດຢູ່ນຳຜູ້ທີ່ເຊື່ອທຸກໆຄົນ ແລະຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກຢ່າງນັ້ນຕໍ່ຄນ
ົ ອື່ນໆ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ
ບົດຮຽນວັນນີ້ຄວນເຊື່ອມເຂົ້າໄປໃນຈິດວິນຍານຂອງຄຣິສຕຽນ ພຣະເຈົ້າເປັນຄວາມຮັກມີຄວາມໝາຍ
ອັນເລິກເຊິ່ງ ເປັນບຸກຄະລິ ກລັກສະນະ ແລະຄວາມສັມພັນທີ່ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງຢາກເຫັນເກີດຂຶ້ນໃນຊີ
ວິດຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ. ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນເມື່ອພຣະອົງໄດ້ສະເດັດເຂົ້າມາຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ແຕ່
ພວກເຮົາຕ້ອງພັດທະນາສ້າງຄວາມຮັກຢ່າງນີ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.
ຄວາມຮັກຄວນເປັນພາກສ່ວນຂອງພວກເຮົາໃນຖານະເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄວາມຮັກຄວນເປັນ
ສິ່ງທີພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນອື່ນ. ຄຸນນະພາບແລະຄຸນນະວຸດທິຂອງຄວາມຮັກຄວນເປັນເໝືອນເວ
ລາພວກເຮົາເອົາໝາກຫີນຖິ້ມລົງນ້ຳມັນເລີ້ມຈາກການເປັນວົງນ້ອຍໆແລະແ ຜ່ອອກໄປເປັນວົງໃຫຍ່. ພວກ
ເຮົາຄວນອ່ານປຶ້ມ 1 ໂກຣິນໂທ 13 ເປັນປະຈຳ ເພື່ອຈະນຳພາພວກເຮົາໃຫ້ຊອກຫາຄວາມຮັກໃໝ່ໆ ແລະ
ຢ່າງມີຄວາມໝາຍເພື່ອຈະໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ເຫັນ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ 4-8.

ຄຳຖາມ:
11. ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງອາຈານໂປໂລຈຶ່ງກ່າວວ່າຄວາມຮັກໃຫຍ່ກວ່າຂອງພຣະຣາຊທານທຸກຢ່າງ?
12. ເປັນຫຍັງການມີຄວາມຮັກຈຶ່ງຂາດໄປໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນໃນທຸກວັນນີ້?
13. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ຄົນອື່ນ?
14. ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈະມັ່ງຄັ້ງຂຶ້ນໃນເມື່ອພວກເຮົາຈະເຮັດອັນໃດກໍຄ ິດເຖິງຄວາມຮັກຕາມພຣະຄັມ
ພີສິດສອນ?
15. ເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູສອນໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮັກຕໍ່ຄົນອື່ນເພື່ອພວກເຂົາຈະຮູ້ຈັກວ່າພວກເຮົາ
ເປັນສາວົກຂອງພຣະອົງ?
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ບົດຮຽນທີ 7
ດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມຫວັງຂອງການຄືນພຣະຊົນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 1 ໂກຣິນໂທ 15: 3-20, 35-44, 50-57
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 1 ໂກຣິນໂທ 15
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພວກເຮົາສາມາດໝັ້ນໃຈໃນຄວາມຫວັງເພາະພຣະເຢຊູຊົງຄືນພຣະຊົນ .
ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ການຄືນພຣະຊົນແລະການຈະກັບມາຂອງພຣະຄຣິດໃຫ້ຄວາມຫວັງ ຢ່າງໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອດຳເນີນຊີວິດຢ່າງໝັ້ນໃຈໃນຄວາມຫວັງເພາະການຄືນພຣະຊົນ.
ອ່ານລວບ: ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ຄວາມຫວັງວ່າຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າສາມາດຊະນະ
ທຸກສິງ່ ທີ່ພວກເຮົາຈະປະເຊີນໃນຊີວິດ, ແລະໃຫ້ມີຄວາມແນ່ໃຈວ່າພຣະເຢຊູຈະໃຫ້ພວກເຮົາຄືນຈາກຄວາມ
ຕາຍໃນອະນາຄົດ.

ຄຳນຳ
ການຮັບໃຊ້ອັນນຶ່ງຂອງບັບຕິສໃນເທັກຊັສແມ່ນໜ່ວຍຊ່ວຍຟື້ນຈາກພັຍໂດຍນັກຮຽນທີ່ມີຊື່ວ່າ BOUNCE.
ນັກຮຽນມັທຍົມພາກັນໄປຮັບໃຊ້ໃນເຂດທີ່ເກີດຄວາມເສັຽຫາຍເພາະພັຍທັມມະຊາດ. ຣະດູພັກຮ້ອນຂອງປີ
ທີ່ຜ່ານມາ, ພວກນັກຮຽນໄດ້ໄປຊ່ວຍໃນເຂດແຄມທະເລຂອງເທັກຊັສທີ່ຖືກລົມພະຍຸຮາວີ , Harvey.
ຄຳຂວັນຂອງກຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອນີ້ແມ່ນ : "ໃຫ້ຄວາມຫວັງ, ສ້ອມແປງບ້ານ, ສະແດງພຣະຄຣິດ ." ຄວາມຫວັງ
ຂອງໜ່ວຍຊ່ວຍຟື້ນຈາກພັຍສຳລັບຊາວບ້ານທີ່ຖືກພັຍແມ່ນອອກມາຈາກພຣະຄຳຊຶ່ງພົບໃນບົດຮຽນນີ້ . ໂປ
ໂລເຕືອນຊາວໂກຣິນໂທ ໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 15 ວ່າເພາະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ , ພວກເຮົາສາມາດ
ດຳເນີນຊີວິດໄດ້ຢ່າງໝັນ
້ ໃຈໃນຄວາມຫວັງ , ບໍ່ວ່າຊີວິດຈະເຕັມໄປດ້ວຍອຸປສັກຕ່າງໆກໍຕາມ.

1. ຄວາມໝາຍຂອງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ: (1 ໂກຣິນໂທ 15: 3-20)
ຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທມີຄວາມສັບສົນກ່ຽວກັບການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ

ແລະຄວາມໝາຍ

ສຳຄັນສຳລັບຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍ. ໂປໂລໄດ້ບອກພວກເຂົາວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນແທ້
ແລະການຄືນພຣະຊົນຊ່ວຍໃຫ້ຜ້ເູ ຊື່ອມີຄວາມຫວັງໃນປັດຈຸບັນແລະໃນອະນາຄົດ ; ພຣະເຢຊູໄດ້ຕາຍແທນ
ຄວາມບາບຂອງມະນຸດ ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະອົງຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ . ການຕາຍ, ການ
ຖືກຝັງໄວ້, ແລະການຄືນພຣະຊົນເປັນເຣຶ່ອງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຄວາມເຂົ້າໃຈແລະຣິດເດດໃນຄວາມເຊື່ອ ; ພຣະ
ຄຣິດໄດ້ຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ (ຂໍ້ 3).
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ເລີ້ມຈາກອາດາມແລະເອວາ, ມະນຸດມີບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ, ແລະບັນຫານັ້ນຄືຄວາມຜິດບາບ. ມະ
ນຸດໄດ້ເຮັດບາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ; ມະນຸດໄດ້ໃຊ້ເສຣີພາບເພືອ
່ ເຮັດບາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າ . ພຣະຄັມພີໄດ້ບອກວ່າ ທຸກ
ຄົນໄດ້ເຮັດບາບແລະຫ່າງຈາກຣັສມີຂອງພຣະເຈົ້າ (ໂຣມ 3: 23), ແລະໂທດຂອງຄວາມບາບຄືຄວາມຕາຍ
(ໂຣມ 6: 23). ແຕ່ຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈົ້າຄືຊີວິດນິຣັນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ . ອີງຕາມຄວາມຍຸດຕິ
ທັມຂອງພຣະເຈົ້າ, ທຸກຄົນທີ່ເຣັດບາບຕ້ອງຕາຍ; ແຕ່ອີງຕາມຄວາມຮັກແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ , ພວກ
ເຮົາສາມາດເປັນຜູ້ຊອບທັມໄດ້ໃນພຣະຄຣິດ (2 ກຣທ 5: 21). ພຣະຄຣິດຊົງຕາຍເພື່ອຮັບໂທດແທນພວກ
ເຮົາ; ເວລາພວກເຮົາເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ , ຄວາມບາບຖືກລົບລ້າງ; ພຣະອົງຊົງອະພັຍພວກເຮົາ , ແລະປົດ
ປ່ອຍເຮົາໃຫ້ມີເສຣີຈາກອຳນາດຂອງຄວາມບາບ.
ພຣະເຈົ້າຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າ : 1. ພຣະເຢຊູໄດ້ລົງມາຈາກພຣະ
ເຈົ້າເພື່ອສັ່ງສອນຄວາມຈິງ , 2. ການຖວາຍບູຊາຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຖກ
ື ຮັບແລ້ວ , 3. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງອະພັຍ
ພວກເຮົາແລ້ວ (ໂຣມ 4: 23), 4. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊະນະຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍ, 5.ໃນພຣະຄຣິດ, ພວກ
ເຮົາສາມາດມີຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດ (ໂຢຮັນ 5: 21-29) ເຖິງວ່າຮ່າງກາຍຈະຕ້ອງຕາຍໃນວັນນຶ່ງ ; ທຸກ
ຢ່າງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກະທຳແມ່ນເປັນໄປຕາມທີ່ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວໄວ້ .
ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູເປັນຄວາມຈິງ ; ຫລາຍຄົນໄດ້ຢູ່ກິນກັບພຣະອົງຫລັງຈາກທີ່ຊົງຄືນມາ ; 500
ຄົນໄດ້ເປັນພຍານໃນເຣື່ອງນີ້ (1 ກຣທ 15: 5-9). ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຫວັງກັບພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາ
ສາມາດປະເຊີນໄດ້ທຸກຢ່າງເພາະພຣະເຈົ້າຊົງສັດຊື່ແລະຊົງມີຣິດອຳນາດ ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກສາວົກລ່ວງໜ້າ
ວ່າພຣະອົງຈະຕ້ອງຕາຍ ແລ້ວຈະເປັນຄືນມາ. ພຣະອົງບອກວ່າ , ເພາະເຮົາມີຊີວິດຢູ່ ພວກທ່ານຈະມີຊີວິດເ
ໝືອນກັນ(ໂຢຮັນ 14: 19). ພຣະເຢຊູຊົງຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍໃນວັນທີສາມ ຕາມທີ່ພຣະອົງໄດ້ບອກໄວ້
(1 ກຣທ 15: 4); ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງມີຄວາມຫວັງວ່າໃນວັນນຶ່ງພຣະເຈົ້າຈະຊົງໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄືນມາ ; ຊີ
ວິດຫລັງຄວາມຕາຍເປັນເຣື່ອງທີ່ແນ່ນອນ ເພາະພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຊະນະຄວາມຕາຍ .

2. ຮ່າງກາຍທີ່ເປັນຄືນມາ: (1 ໂກຣິນໂທ 15: 35-49)
ໃນຕອນນີ້ ໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖິງຮ່າງກາຍທີ່ເປັນຄືນມາ. ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າ, ຄົນຕາຍຈະເປັນຄືນມາໄດ້ຢາ
່ ງໃດ?
ໂປໂລໃຊ້ຮູບພາບເຣື່ອງການປູກຝັງເພື່ອຊ່ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ. ເວລາເມັດຖືກຫວ່ານລົງ, ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້
ປະທານຕົ້ນແກ່ເມັດນັ້ນ(ຂໍ້ 38). ຮ່າງກາຍທີ່ເປັນຄືນມາຈະມີລັກສະນະພິເສດ, ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ຮ່າງກາຍສຳ
ລັບສວັນ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງກັບຮ່າງກາຍສຳລັບແຜ່ນດິນໂລກ. ໂປໂລຕອບວ່າຮ່າງກາຍທີ່ຕາຍເປັນໄດ້ເກີດມາ
ຈາກອາດາມ ແຕ່ຮ່າງກາຍສວັນຈະມີຮູບຮ່າງເໝືອນຮ່າງກາຍທີ່ເປັນຄືນມາຂອງພຣະຄຣິດ ; ປັດຈຸບັນເຮົາມີ
ຮ່າງກາຍທີ່ເໝາະສົມກັບໂລກນີ້ , ໃນຄາວໜ້າພວກເຮົາຈະມີຮາ
່ ງກາຍທີ່ເໝາະສົມກັບສວັນ .
ສິ່ງສຳຄັນພຣະເຈົ້າຈະປ່ຽນແປງພວກເຮົາຈາກສະພາບທີ່ເຫັນຢູ່ໃນໂລກນີ້ ; ຮ່າງກາຍທີ່ອ່ອນເພັຽເວລາຖືກ
ຝັງໄວ້ ຈະເປັນຄືນມາດ້ວຍກຳລັງແລະຊີວິດ ແລະຈະບໍ່ມີການເປື່ອຍເນົ່າ . ພວກເຮົາຕາຍແບບບໍ່ມີສະງ່າຣາ
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ສີ, ແຕ່ຈະເປັນຄືນມາແບບສະງ່າຣາສີ ; ພວກເຮົາຈະມີຮ່າງກາຍຝ່າຍວິນຍານເພື່ອຈະມີຊີວິດຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ
(1 ກຣທ 15: 40; 42-44; 45-49). ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈທຸກຢ່າງໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ພວກເຮົາ
ພໍຮູ້ໄດ້ວ່າຮ່າງກາຍທີເ່ ປັນຂຶ້ນມາຈະສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ເມື່ອເບິ່ງຮ່າງກາຍທີ່ເປັນຄືນມາຂອງພຣະຢຊູ .

3. ຄວາມເລິກລັບເຣື່ອງການເປັນຄືນມາ: (1 ໂກຣິນໂທ 15: 50-57)
ໃນພຣະທັມຕອນນີ້ , ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍຄວາມລັບເລິກຂອງການເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຊຶ່ງຈະເກີດ
ຂຶ້ນເວລາພຣະຄຣິດສະເດັດກັບມາຄັ້ງທີສອງ (15: 52; 1 ທຊນ 4: 13-18).

ຂໍ້ 51, ໂປໂລເວົ້າວ່າ, "ນີ້

ແຫລະ, ເຮົາມີຂໍ້ລັບເລິກບອກພວກເຈົ້າວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍຈະບໍ່ລ່ວງລັບໄປໝົດທຸກຄົນ ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍຈະ
ຖືກຊົງປ່ຽນແປງໃໝ່ໝົດທຸກຄົນ ."

ຄວາມຈິງແລ້ວຄົນໃນຢູດາຕອນນີບ
້ ໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຊີວິດຫລັງຈາກຄວາມ

ຕາຍ; ພວກຟາຣີຊາຍເຊື່ອເຣື່ອງຊີວິດຫລັງຈາກຄວາມຕາຍ ແຕ່ພວກຊາດູກາຍຈະບໍ່ເຊື່ອໃນເຣື່ອງນີ້ .
ພຣະເຢຊູໄດ້ສຳແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊີວິດຫລັງຄວາມຕາຍນັ້ນມີແທ້ແລະພຣະອົງເອງໄດ້ເປັນແບບຢ່າງເພາະໄດ້
ຢູ່ກິນກັບພວກສາວົກເປັນເວລາເຖິງສີ່ສິບວັນຫລັງຈາກທີ່ຊົງເປັນຄືນມາ . ໂປໂລບອກວ່າສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍຄາດຄິດ
ກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ແລະການເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍມີຈິງແທ້ ຮ່າງກາຍທີ່ເປັນຄືນມາຈະແຕກຕ່າງຈາກ
ຮ່າງກາຍທີ່ເຫັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນຈະມີປະສົບການເພາະພຣະເຈົ້າຈະປ່ຽນແປງຮ່າງກາຍມະ
ນຸດ ແລະຮ່າງກາຍໃໝ່ຈະມີຄຸນພາບແລະຂອບເຂດໃໝ່ .
ວັນນັ້ນຈະມາເຖິງເມື່ອຜູ້ເຊື່ອທີ່ຕາຍແລ້ວກ່ອນພຣະເຢຊູກັບມາຈະໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະອົງແລະຈະເປັນຄືນ
ມາ; ຜູ້ເຊື່ອທີ່ມີຊີວິດຢູເ່ ມື່ອພຣະອົງກັບມາຈະຖືກຮັບຂຶ້ນໄປແລະຮ່າງກາຍຈະປ່ຽນແປງເປັນຮ່າງກາຍສວັນ
(1 ກຣທ 15: 51-57; 1 ທຊນ 4: 15-17). ຜູ້ເຊື່ອທັງໝົດຈະຖືກປ່ຽນແລະຈະພົບກັບພຣະຄຣິດແລະຈະຢູ່
ກັບພຣະອົງຕລອດໄປ ທຸກຢ່າງຈະປ່ຽນພຽງຊົ່ວຂະນະດຽວ; ຮ່າງກາຍທີ່ເປື່ອຍເນົ່າຈະປ່ຽນເປັນຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່
ເປື່ອຍເນົ່າ; ສິ່ງທີ່ອ່ອນແອຈະເຂັ້ມແຂງ; ສິ່ງທັມມະຊາດຈະເປັນວິນຍານ (1 ກຣທ 15: 42-44); ກາຍທີ່
ຕາຍ ຈະເປັນກາຍທີ່ຕາຍບໍ່ເປັນ ; "ຄວາມຕາຍໄດ້ຕົກເຖິງປະຣາຊັຍແລ້ວ " (15: 53-57).

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ:
ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຊ່ວຍໃຫ້ການໄຖ່ແລະການປ່ຽນແປງເປັນໄປໄດ້ . ພຣະເຢຊູໄດ້ຫລັ່ງເລືອດເພື່ອໄຖ່
ຄວາມຜິດບາບ ແລະໂທດຂອງຄວາມບາບຄືຄວາມຕາຍ. ພຣະເຢຊູຊົງຕາຍແທນພວກເຮົາ ແລະຊົງຊຳຮະ
ລ້າງຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ . ການຄືນເປັນມາໄດ້ທຳລາຍອຳນາດຂອງຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍ .
ຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະແຍກຜູ້ເຊື່ອອອກຈາກຄວາມຮັກ , ຣິດເດດ, ແລະການຊົງຢູ່ຂອງ
ພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍເພື່ອໃຫ້ຫລາຍຄົນໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າ
ການເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງແມ່ນເຣື່ອງຈິງ .
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ໃນພຣະເຢຊູພວກເຮົາໄດ້ຮບ
ັ ການອະພັຍ

ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງຢູ່ໃນພວກເຮົາຜ່ານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ;

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຊີວິດນິຣັນທີ່ຈະບໍ່ເປື່ອຍເນົ່າ . ພຣະເຢຊູຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຊະນະການທົດລອງແລະຄວາມ
ຜິດບາບ. ເວລາຮ່າງກາຍນີ້ຕາຍໄປ, ພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ຮ່າງກາຍໃໝ່ທີ່ມີສະງ່າຣາສີ ; ນັ້ນຄືຮ່າງກາຍສຳລັບ
ສວັນຊຶ່ງທີ່ນັ້ນບໍ່ມີຄວາມບາບ. ສະນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມຫວັງ .

ພຣະເຈົ້າຊົງຊະນະແລ້ວ ແລະພວກເຮົາກຳລັງລໍ

ຄອຍເພື່ອຈະໄປເຖິງຫລັກຊັຍຄືສວັນສະຖານ. ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າສຳລັບຂອງຂວັນອັນມີຄ່າ (2 ກຣທ 9:
15).

ຄຳຖາມ:
1. ເປັນຫຍັງການເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຈຶ່ງສຳຄັນສຳລັບພວດເຮົາ ?
2. ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານ ຊຶ່ງເກີນຄຳອະທິບາຍ? ຄວາມສົງສັຍຂອງຄົນອື່ນເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອ
ຂອງທ່ານສັ່ນສະເທືອນບໍ່ ? ເປັນຫຍັງ?
3. ການຕາຍແລະການເປັນຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ທ່ານມີທັສນະແນວໃດກ່ຽວກັບຄຣິສຕຽນທີ່
ໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ? ທ່ານຄິດແນວໃດໃນການທີ່ຕົວເອງກໍຈະຕ້ອງຕາຍໄປໃນວັນນຶ່ງ ?
4. ເປັນຫຍັງຫລາຍຄົນບໍ່ຕນ
ື່ ເຕັ້ນເຣື່ອງການເປັນຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູ ? ສິ່ງນີ້ຄວນຈະເປັນເຣື່ອງທີ່ໜ້າ
ຕື່ນເຕັ້ນສເມີໄປບໍ່?
5. ເວລາຄິດເຖິງຮ່າງກາຍໃໝ່ທ່ຈ
ີ ະໄດ້ຮັບ ທ່ານມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແນວໃດແດ່ ?
6. ການເປັນຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູຊວ
່ ຍໃຫ້ຄວາມຫວັງໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນແຕ່ລະວັນຢ່າງໃດແດ່ ?

ສຄ
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ບົດຮຽນທີ 8
ຮັບໃຊ້ຖ້າມກາງຄວາມທຸກລຳບາກ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 1-11
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ໂກຣິນໂທ 1: 1-11
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຈົ້າເລົ້າໂລມເຮົາຍາມລຳບາກເພື່ອເຮົາຈະສາມາດເລົ້າໂລມຄົນອື່ນ .
ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ການເລົ້າໂລມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮບ
ັ ຈະເປັນຄວາມຫວັງໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ ຢ່າງໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອການເລົ້າໂລມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮບ
ັ ຈາກພຣະເຈົ້າຈະເປັນຄວາມຫວັງ
ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ.

ອ່ານລວບ: ໂປໂລເຂົ້າໃຈຄວາມທຸກລຳບາກເພາະຂ່າວປະເສີດໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຣິດເດດຂອງພຣະເຈົ້າໄຫລ
ຜ່ານຊີວິດລາວໄປເປັນພຣະພອນແລະກຳລັງໃຈໃຫ້ຄົນອື່ນໆ.

ຄຳນຳ
ໃນປີ 1917, ແມ່ຂອງແມ່ຕູ້ຂ້ອຍໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍເຖິງຄອບຄົວທີ່ນິວຢອກ; ເພິ່ນໄດ້ບັລຍາຍເຖິງປະສົບການ
ແລະທິວທັດທີ່ຣັດໂກໂລຣາໂດໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນແລະສາມີໄດ້ເລີ້ມການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ ; ນີ້ແມ່ນພາກ
ສ່ວນນຶ່ງຂອງຈົດໝາຍ:
ພວກເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຍິນເຣື່ອງບາບີຄິວບໍ່ ? ພວກຂ້ອຍກໍບໍ່ເຄີຍຄືກັນ .

ຄົນຢູ່ແຖວນີ້ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເ

ໝືອນຢ່າງໄປປິກນິກ ; ເຂົ້າເຈົ້າຂຸດຫລຸມເລິກປະມານສີ່ຟີດ ຄູນ ສິບສອງຟີດເພື່ອດັງໄຟ ; ເມື່ອໄຟ
ເປັນຖ່ານແດງແລ້ວພວກເພິ່ນກໍເອົາຫິ້ງໃສ່ ແລະຫລັງຈາກນັ້ນກໍເອົາເນື້ອເປັນໂຄ້ນທີ່ຫາມາໄດ້ໃສ່ຫິ້ງ
ນັ້ນ; ຫລັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າໃຊ້ຊ້ວນເຫລັກແຫລມປີ້ນເນື້ອຫລາຍໆເທື່ອ ແລະໃນທີ່ສຸດເຂົາເຈົ້າຖິ້ມ
ເນື້ອທັງໝົດໃສ່ອ່າງທີເ່ ຕັມດ້ວຍຝຸ່ນກາເຟທີ່ກຳລັງຮ້ອນໆຢູ່ .
ໃນສມັຍນີ້ພວກເຮົາໃຊ້ເທກ, ອີແມວ, ອິໂມຈີ, ແລະທວິດ, ການໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຈາກຄົນທີ່ເຮົາຮັກຖືວ່າເປັນ
ເຣື່ອງຜິດທັມມະດາ. ຂ້ອຍຄິດເຖິງຈົດໝາຍຂອງໂປໂລທີ່ຂຽນຈາກຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງຜູ້ເຊື່ອທີ່ເພິ່ນຮັກ ; ໂປໂລ
ມີເຣື່ອງສຳຄັນທີ່ຢາກຈະບອກເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເພິ່ນກຳລັງຢູ່ . ຈົດໝາຍອາດຈະມາຈາກເມືອງຟີລິບປອຍ
ໃນປີ ຄ.ສ 54 ຫລື 55 ເພື່ອສັ່ງສອນຄຣິສຕະຈັກເຣື່ອງສຳຄັນ ;

ໃນນັ້ນມີຄຳໜຸນໃຈວ່າຄຣິສຕຽນສາມາດມີ

ຄວາມຫວັງແລະສາມາດໄດ້ຮບ
ັ ການເລົ້າໂລມໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນຄວາມທຸກລຳບາກ .

1. ຈາກບັນຫາສູ່ຈຸດປະສົງ: (2 ໂກຣິນໂທ 1:14)
ໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງ ຈົດໝາຍຈະເປັນໃນທຳນອງນີ້ : ຜູ້ສົ່ງ, ຄຳທັກທາຍ, ແລະຄຳຂອບໃຈ. ເວລາຂຽນເຖິງຕີ
ໂມທຽວ, ຜູ້ຝຶກງານຂອງເພິ່ນ , ໂປໂລຈະແນະນຳຕົວເອງວ່າ "ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຕາມນ້ຳພຣະທັຍ
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ຂອງພຣະເຈົ້າ" (1: 1); ຄົນທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທມັກຖາມວ່າໂປໂລແມ່ນຜູ້ໃດ. ໂປໂລເອງຮູ້ດີກ່ຽວກັບຄຣິສຕະ
ຈັກທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທ ໂດຍສເພາະເຣື່ອງນິສັຍແລະຈຸດອ່ອນ, ແລະພວກເຂົາເຈົ້າມັກເຊື່ອແລະແລ່ນນຳຫລັງ
ພວກຄຣູສອນປອມ ຄຣູສອນປອມໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກແບ່ງແຍກໂດຍການສອນພຣະຄຳຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ,
ໂດຍການຮຽກຮ້ອງຄ່າຈ້າງ, ແລະໂດຍປະຕິເສດຄຳສອນຂອງໂປໂລ; ຫລາຍຄັ້ງພວກເຂົາໄດ້ປະຕິເສດການ
ເປັນອັຄສາວົກຂອງໂປໂລ, ເພາະເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຮ່ວມຢູ່ໃນສາວົກຈຳນວນສິບສອງຄົນໃນຕອນຕົ້ນ .
ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລສົ່ງເຖິງ "ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ ;" ຄຣິສຕະຈັກຄືບ່ອນເຕົ້າໂຮມຂອງຜູ້ເຊື່ອເພື່ອຈະ
ຟັງສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ ; ໂປໂລເອີ້ນເຂົາເຈົ້າວ່າ "ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ " ເຖິງຄຣິສຕະຈັກຈະມີບັນຫາ. ຄຣິສ
ຕຽນຍັງມີບັນຫາຢູ່ ແຕ່ເປັນຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໄຖ່ແລ້ວ ; ນີ້ຄືຄວາມແຕກຕ່າງກັບຄົນທີ່ບ່ເໍ ຊື່ອ ຈົດໝາຍນີ້ຈະ
ຖືກນຳໄປອ່ານໃນຫລາຍຄຣິສຕະຈັກ , ແຕ່ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ແມ່ນຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທ; ຄວາມຈິງແລ້ວ ຄຣິສ
ຕະຈັກແຫ່ງອື່ນໆໃນຂົງເຂດນັ້ນສາມາດທີ່ຈະປັນພຍານເຣື່ອງສ່ວນຕົວຂອງໂປໂລ .
ການທັກທາຍອີກຢ່າງນຶ່ງໃນຈົດໝາຍທີ່ໂປໂລມັກໃຊ້ແມ່ນເວົ້າເຖິງ "ພຣະຄຸນ" ແລະ "ສັນຕິສຸກ," ເພື່ອພວກ
ຜູ້ອ່ານທັງຫລາຍ, ຊຶ່ງມາຈາກຄວາມສັມພັນຂອງຜູ້ເຊື່ອແລະພຣະເຈົ້າຜ່ານທາງພຣະຄຣິດ (1: 2). ໃນທີ່ນີ້,
ໂປໂລອາດຈະບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຊາວໂກຣິນໂທ, ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າທີ່ໄດ້ຊົງເລົ້າໂລມແລະໄດ້
ຊົງປົດປ່ອຍລາວຈາກຄວາມລຳບາກ (1: 3-4). ເບິ່ງອີກມຸມນຶ່ງ , ພຣະທັມ 2 ໂກຣິນໂທ ອາດຈະແຕກຕ່າງ
ຈາກຈົດໝາຍສະບັບອື່ນໆຂອງໂປໂລເພາະເພິ່ນເນັ້ນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຜ່ານຕົວເອງ ແທນທີ່ຈະເວົ້າເຖິງ
ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເຮັດຜ່ານຊາວໂກຣິນໂທ;

ຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງໂປໂລແລະຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທ

ອາດຈະຕຶງຄຽດໃນຕອນນີ້ . ຄຣິສຕຽນທີ່ໂກຣິນໂທ, ແລະຄຣິສຕຽນໃນສມັຍນີ້ , ມັກຄິດວ່າຄົນທີ່ດຳເນີນຊີ
ວິດໂດຍການນຳຂອງພຣະວິນຍານຈະບໍ່ມີບັນຫາໃນຊີວິດ ;

ການທີ່ໂປໂລຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກບ
ັ ອຸປສັກຢ່າງຫລວງ

ຫລາຍເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ນຳໂປໂລແລະການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານ .
ໃນ 2 ໂກຣິນໂທ 11: 23-33, ໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມລຳບາກຫລາຍໆຢ່າງ (ການຈຳຈອງ, ການຖືກຕີ,
ການຖືກຂວ່າງກ້ອນຫີນ , ການຖືກເຮືອຫລົ້ມ, ການອຶດນອນ, ຄວາມຫິວ, ແລະອື່ນໆ). ແຕ່ໃນຈົດໝາຍ
ກ່ອນນີ້ ໂປໂລໄດ້ສອນວ່າຄວາມລຳບາກຂອງທ່ານເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ເພື່ອທ່ານ "ຈະສາມາດໄດ້ເລົ້າໂລມໃຈ
ຄົນເຫລົ່ານັ້ນ" ໂດຍຄວາມເມດຕາແລະການຊົງເລົ້າໂລມຈາກພຣະເຈົ້າ (1: 3-4).

ພວກເຮົາມັກຄິດວ່າ

ຄວາມເລົ້າໂລມແມ່ນການທີ່ບໍ່ມີສິ່ງເຮັດໃຫ້ເສົ້າໃຈ; ແຕ່ໃນທີ່ນີ້ ໂປໂລເວົ້າເຖິງຄວາມເລົ້າໂລມເຖິງແມ່ນຈະ
ມີບັນຫາ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເລົ້າໂລມໂປໂລຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນການຮັບໃຊ້ຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ (ກິຈການ
22: 14-21) ໃນ 2 ໂກຣິນໂທ 12: 9, ພຣະເຈົ້າຊົງບອກໂປໂລວ່າພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງພຽງພໍຖ້າມກາງບັນ
ຫາທີ່ສ້າງຄວາມເສົ້າໃຫ້ກບ
ັ ເພິ່ນ ; ພຣະເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍໂປໂລຈາກພັຍອັນຕະລາຍຫລາຍໆຄັ້ງ .

2. ຈາກຄວາມງຽບສູ່ຄວາມເລົ້າໂລມ: (2 ໂກຣິນໂທ 1:5-7)
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ໂປໂລໃຊ້ຄຳວ່າ "ຄວາມທຸກລຳບາກ" ເພື່ອບອກເຖິງທຸກຮ້ອນ, ການເຈັບປວດ, ຫລືການຕາຍ. ໂປໂລປຽບ
ຄວາມທຸກລຳບາກຂອງທ່ານໃສ່ຄວາມທຸກລຳບາກຂອງພຣະຄຣິດ ເພາະພຣະອົງໄດ້ລຳບາກເພື່ອຄົນອື່ນໆ
ຈະໄດ້ພົ້ນ. ພຣະຄຣິດຊົງເປັນພຣະເຈົ້າແຕ່ຍອມຮັບຄວາມທຸກລຳບາກ, ຍອມຕາຍ, ແລະຖືກໃຫ້ເປັນຄືນມາ
ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຄວາມພົ້ນແລະຊີວິດນິຣັນໃນພຣະເຈົ້າ . ໂດຍຄວາມລຳບາກຂອງໂປໂລ, ພຣະເຈົ້າໄດ້
ສຳແດງຣິດອຳນາດ ແລະຂ່າວປະເສີດໄດ້ຖືກຂຍາຍກວ້າງອອກໄປ (ຟລປ 1: 12-14). ການຖືກຈຳຈອງທີ່
ກຸງໂຣມເຮັດໃຫ້ທະຫານໂຣມຫລາຍຄົນໄດ້ຮູ້ຂ່າວປະເສີດ ; ການຂົ່ມເຫງຄຣິສຕຽນຂອງຄົນຢີວເຮັດໃຫ້ໂປ
ໂລໄດ້ຢູ່ເມືອງໂກຣິນໂທເປັນເວລາດົນ ແລະໄດ້ຕັ້ງຄຣິສຕະຈັກໃໝ່ (2 ກຣທ 1: 6; ກຈກ 18: 1-11).
ຊາວໂກຣິນໂທອາດຈະບໍ່ມີຄວາມທຸກລຳບາກໃນຂະນະທີ່ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍສະບັບນີ້ , ແຕ່ມື້ນຶ່ງເຂົາເຈົ້າ
ຈະຕ້ອງພົບກັບບັນຫານີ້ . ໂປໂລບໍ່ໄດ້ສອນວ່າຄວາມທຸກລຳບາກແມ່ນເຄື່ອງໝາຍຂອງການເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍ
ວິນຍານ ແລະທ່ານບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງພວກເຮົາຕ້ອງພົບຄວາມທຸກລຳບາກ; ແຕ່ໂປໂລຂຽນວ່າ
ຄວາມທຸກລຳບາກໄດ້ນຳທ່ານໃຫ້ເຊື່ອວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າຜູ້ດຽວ ແລະໄດ້ຜ່ານອຸປສັກດ້ວຍກຳລັງຂອງພຣະ
ອົງ. ທຸກຄົນທີ່ເຫັນຄວາມລຳບາກຂອງໂປໂລ ໄດ້ເຫັນຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະໄດ້ຮບ
ັ ບົດຮຽນເຣື່ອງ
ຄວາມອົນທົນເພື່ອຈະຕໍ່ສູ້ກບ
ັ ຄວາມທຸກລຳບາກ.
ຄວາມຢ້ານ ແລະຄວາມຂົມຂື່ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ເພາະພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສອນພວກສາວົກໄວ້ແລ້ວວ່າການ
ຖືກຂົ່ມເຫງຈະມີກັບຜູ້ເຊື່ອ (ຢຮ 15: 20; 16: 33). ໂປໂລຍິນດີກັບໂອກາດທີ່ໄດ້ຮຈ
ູ້ ັກພຣະຄຣິດດີຂຶ້ນໂດຍ
ການແບ່ງປັນເຣື່ອງຄວາມທຸກລຳບາກຂອງທ່ານ (ຟລປ 3: 10).

ທຸກວັນນີ້ ພວກເຮົາສາມາດອົດທົນກັບ

ຄວາມລຳບາກເພາະພວກເຮົາຮູ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ (ໂຣມ 8: 28).

ພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ວຍໄພ່ພົນຂອງ

ພຣະອົງໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຜ່ານຄວາມທຸກລຳບາກ; ເວລາພວກເຮົາຢູ່ໃນຄວາມລຳບາກ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການ
ເລົ້າໂລມຈາກພຣະເຈົ້າ ; ພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າມີພຽງພໍສຳລັບທຸກສະພາບການໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍ .

3. ຈາກການໝົດຫວັງສູ່ການປົດປ່ອຍ: (2 ໂກຣິນໂທ 1:8-11)
ໂປໂລເວົ້າເຖິງປະສົບການໃນແຂວງອາເຊັຽຊຶ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍເພິ່ນຈາກຄວາມຕາຍ ເພື່ອເປັນບົດຮຽນ
(1: 8 ແລະຕໍ່ໄປ). ໂປໂລບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມລະອຽດໃນເຣື່ອງນີ້ ຊຶ່ງເປັນເຣື່ອງໜັກໃຈຈົນເຫລືອກຳລັງ ເພາະ
ທ່ານຕັ້ງໃຈຈະບອກເຖິງການປົດປ່ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ .

ໂປໂລແລະຄະນະຄິດວ່າຈະບໍ່ລອດ ແລະຄິດວ່າສິ່ງ

ນັ້ນຈະເປັນອຸປສັກຂອງການປະກາດກັບຊາວຕ່າງຊາດ . ໂປໂລບໍ່ໄດ້ເພິ່ງໃນຕົວເອງ ແຕ່ "ໄວ້ໃຈໃນພຣະເຈົ້າ
ຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້ຄົນທັງປວງຄືນມາຈາກຕາຍ (1: 9). ການເລົ້າໂລມແລະການປົດປ່ອຍຂອງພຣະເຈົ້າພຽງພໍ
ກັບນ້ຳໜັກຂອງຄວາມລຳບາກ. ການປົດປ່ອຍຂອງພຣະເຈົ້າໃນຄາວນີ້ ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ໂປໂລວ່າພຣະ
ເຈົ້າຈະຊົງປົດປ່ອຍທ່ານຈາກບັນຫາໃນຄາວຕໍ່ໆໄປ (2 ກຣທ 1: 10).
ການອ້ອນວອນເປັນປັດຈັຍສຳຄັນສຳລັບໂປໂລ. ໂປໂລມັກເວົ້າເຖິງການອ້ອນວອນເພື່ອຄຣິສຕະຈັກໃນຈົດ

34

ໝາຍຂອງທ່ານ. ໂປໂລຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັບຟັງຄຳອ້ອນວອນຂອງຄຣິສຕະຈັກສຳລັບທ່ານແລະຄະນະ
(2 ກຣທ 1: 11). ທ່ານໄດ້ຂໍໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກອ້ອນວອນເພື່ອທ່ານແລະຜູ້ເຊື່ອໃນອົງພຣະຄຣິດທັງຫລາຍ .
ການມີສ່ວນໃນຄວາມທຸກລຳບາກ ແລະການເລົ່າເຣື່ອງສູ່ກນ
ັ ຟັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງບຸກ
ຄົນເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ,

ນັ້ນຄືເຈຕນາຂອງໂປໂລໃນການເວົ້າເຣື່ອງຄວາມລຳບາກຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ແຂວງອາເຊັຽນ້ອຽ .

ທ່ານຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງທຳງານໃນພວກເຂົາໃນຂະນະທີ່ເຂົາໄດ້ອ້ອນວອນເພື່ອທ່ານ . ອີກຢ່າງນຶ່ງ, ໂປໂລ
ມີເຈຕນາທີ່ຈະໃຫ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບກຽດຈາກຊີວິດຂອງຕົນ . ໂປໂລຢາກໃຫ້ຊາວໂກຣິນໂທເຊື່ອວາງໃຈໃນຕົວ
ທ່ານໃນຖານະອັຄສາວົກຂອງພຣະຄຣິດ ; ຄວາມເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວຈະນຳພຣະກຽດໃຫ້ພຣະເຈົ້າ .

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ
ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສແວງຫາຄວາມທຸກລຳບາກ ຫລືຍິນດີຕ້ອນຮັບມັນ ,
ຄວາມທຸກກລຳບາກ

ແຕ່ພວກເຮົາກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແລ່ນໜີ

ເພາະພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຣິດເດດຊົງສາມາດທີ່ຈະຊ່ວຍເຮົາຫລືປົດປ່ອຍພວກເຮົາຈາກ

ຄວາມລຳບາກນັ້ນໆ. ຄຣິສຕຽນບາງຄົນຮີບແລ່ນໜີເມືອ
່ ເຫັນບັນຫາແຕ່ໄກ; ການປະພຶດຂອງພວກເຮົາບອກ
ເຖິງຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ; ຖ້າເຮົາເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງເຂັ້ມແຂງ, ແຕ່ຊົງບໍ່ດີ, ພວກເຮົາ
ກໍຈະບໍ່ວາງໃຈໃນພຣະອົງ ; ຖ້າພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງດີຫລາຍ, ແຕ່ຊົງບໍ່ເຂັ້ມແຂງ, ພວກເຮົາກໍບໍ່ວາງ
ໃຈວ່າພຣະອົງຈະຊົງສາມາດອຸ້ມຊູເຮົາໄດ້ .
ພວກເຮົາຢູ່ໃນໂລກທີ່ຊົ່ວຊ້າ, ສິ່ງບໍ່ດີໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບຄົນດີ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງພ້ອມທີ່ຈະເລົ້າໂລມລູກຂອງພຣະ
ອົງ (ອຊຢ 51: 12; 66: 13; 2 ກຣທ 7:6). ພຣະທັມໂຣມ 8: 31-39 ສັນຍາວ່າບໍ່ມີສິ່ງໃດຈະມາແຍກພວກ
ເຮົາອອກຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າໃນອົງພຣະຄຣິດ . ເພາະພຣະອົງຊົງເລົ້າໂລມພວກເຮົາ , ພວກເຮົາກໍ
ສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເລົາ
້ ໂລມກັບຄົນອື່ນໆ. ພຣະເຈົ້າສອນເຮົາໃຫ້ແບກພາຣະຂອງກັນແລະກັນ (ຄລຕ
6: 2). ພວກເຮົາຢ່າເຫັນແກ່ຕົວ; ເວລາພວກເຮົາໃຫ້ການເລົ້າໂລມກັບຄົນອື່ນໆ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບກຽດ.

ຄຳຖາມ:
1. ພວກເຮົາມັກເຫັນອຸປສັກບໍ່ກ່ຽວກັບຄວາມບາບ? ທ່ານເຄີຍສົງສັຍການເປັນອັຄສາວົກຂອງໂປໂລບໍ່ ?
2. ບັລຍາຍຄວາມລຳບາກໃນຊີວດ
ິ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການເລົ້າໂລມຈາກພຣະເຈົ້າ ? ທ່ານຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງຢູ່ບໍ່?
3. ພຣະເຈົ້າເຄີຍໃຊ້ທ່ານເພື່ອເລົ້າໂລມຄົນອື່ນບໍ່ ? ຄວາມລຳບາກຂອງຄົນອື່ນຊ່ວຍທ່ານແນວໃດແດ່ ?
4. ທ່ານສັດຊື່ໃນການອ້ອນວອນເມື່ອມີການຂັດແຍ່ງຢ່າງໃດ? ທ່ານໄດ້ຫລີກເວັ້ນສະພາບການບໍ່ ?
5. ຄວາມບໍ່ສະດວກ ກັບຄວາມລຳບາກຕ່າງກັນຢ່າງໃດ? ທ່ານມີທັສນະແນວໃດເຣື່ອງຄວາມລຳບາກ?
6. ທ່ານເຄີຍຖືກກັບຄວາມລຳບາກເພາະຄວາມເຊື່ອບໍ່ ? ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເລົ້າໂລມທ່ານຢ່າງໃດ?
7. ທ່ານເຄີຍໃຊ້ຄວາມລຳບາກຂອງຕົນເອງ ເພື່ອຊ່ວຍເລົ້າໂລມຄົນອື່ນໆບໍ່ ?
8. ຄວາມລຳບາກຂອງພວກເຮົາມີເປົ້າໝາຍແນວໃດ?
ສຄ
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ບົດຮຽນທີ 9
ຄວາມຮັກແທ້ຢືນໝັ້ນຕໍ່ການທົດລອງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 12-24; 2:1-11
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ໂກຣິນໂທ 1: 12-24; 2:1-11
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຈິດໃຈໃຫ້ອະພັຍແລະການເວົ້າແບບຈິງໃຈສາມາດປີ່ນປົວຄວາມສັ ມພັນທີ່
ຕຶງຄຽດ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະປີ່ນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດໄດ້ວິທີໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ສະແດງຈິດໃຈທີ່ໃຫ້ອະພັຍ ແລະເວົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈກັບຜູ້ອື່ນ ເພື່ອຈະ
ປີ່ນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດ.

ອ່ານລວບ: ໂປໂລເລີ້ມການປີ່ນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດກັບຊາວໂກຣິນໂທ ເພາະຄວາມເປັນນຶ່ງດຽວ
ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດນັນ
້ ສຳຄັນກວ່າກຽດຫລືຊື່ສຽງ.

ຄຳນຳ
ຄຳວ່າ "ອວດອ້າງ" ໄດ້ຖືກໃຊ້ 44 ເທື່ອໂດຍຜູ້ຂຽນພຣະສັນຍາໃໝ່ ; ໃນຈຳນວນນັ້ນ, ໂປໂລໄດ້ໃຊ້ 22 ເທື່ອ
ໃນຈົດໝາຍເຖິງຊາວເມືອງໂກຣິນໂທ; 20 ເທື່ອໃນພຣະທັມ 2 ໂກຣິນໂທ. ການອວດອ້າງຄືບັນຫາຂອງຊາວ
ເມືອງໂກຣິນໂທຊຶ່ງໝາຍເຖິງຜູ້ເປັນຄຣິສຕຽນ ແລະຜູ້ບໍ່ເຊື່ອ .
ເມືອງໂກຣິນໂທຕັ້ງຢູ່ຊາຍຝັ່ງທະເລແລະເປັນເມືອງຜ່ານ. ເງິນທອງແລະຄວາມຄິດຢ່າງຫລວງຫລາຍໄຫລ
ຜ່ານເມືອງນີ້; ສິນຄ້າດັງທີ່ສຸດແມ່ນສິ່ງຂອງທີ່ເຮັດດ້ວຍທອງເຫລືອງ; ເມືອງນີ້ໄດ້ເປັນສູນກາງສຳລັບສີນຄ້າ
ຂອງຊາວກຣີກ, ນອກນັ້ນເມືອງໂກຣິນໂທຍັງເປັນຫົວແຂວງ ຂອງແຂວງອະຂາຢາ ແລະເປັນເມືອງທີ່ສະພາ
ແລະຜູ້ປົກຄອງຂອງກຸງໂຣມອາສັຍຢູ່ .
ເມືອງໂກຣິນໂທເປັນບ່ອນແຂ່ງອິສມຽນເກມ ຊຶ່ງມີຄວາມນິຍົມອັນດັບສອງລອງຈາກກິລາໂອລິມປິກ ; ນັກກິ
ລາແຂ່ງຂັນຢູ່ທີ່ນີ້ບາປີ . ຄົນເມືອງໂກຣິນໂທມາຈາກຫລາຍແຫ່ງ , ມີຄົນຖານະດີ , ມີຂ້າທາດ, ມີຄົນຕ່າງຊາດ,
ແລະມີຄົນຢິວ. ໂກຣິນໂທຍັງມີຄົນກຸ່ມໃໝ່ຊ່ງຶ ມີຖານະປານກາງ ພວກເຂົາເຄີຍເປັນຂ້າທາດ ແຕ່ດຽວນີ້ມີອິສ
ຣະແລ້ວແລະໄດ້ກ້າວໜ້າທາງດ້ານເສຖກິດ ; ພວກທາດອິສຣະມັກການມີເສຣີພາບແລະເອກຣາດໃນຄວາມ
ຄິດຖ້າມກາງສັງຄົມທີ່ມີວັທນະທັມສູງ , ການດຳເນີນຊີວິດແບບເສຣີ , ແລະການມີເສຣີໃນການເຊື່ອຖື .
ໂສເພນີເປັນອາຊີບທີ່ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນມີເງິນທີ່ໂກຣິນໂທ ໂດຍສະເພາະອາຊີບໄດ້ຮັບການສນັບສນຸນຈາກ
ວິຫານຂອງຄົນຕ່າງຊາດຊຶງ່ ໃຊ້ການສົມສູ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການນະມັສການ . ຊາວໂກຣິນໂທຊຶ່ງເກີດຢູ່ໃນ
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ທັມນຽມກຣີກເຊື່ອວ່າສິງ່ ຂອງມີຄຸນຄ່າຕ່ຳເມື່ອປຽບໃສ່ສິ່ງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນແລະຈິດວິນຍານ . ພວກເຂົາເຈົ້າມັກ
ອວດອ້າງເຣື່ອງຄວາມຮູ້, ເຣື່ອງປຣັຊຍາ, ແລະເຣື່ອງປະສົບການຝ່າຍວິນຍານ ນິສັຍປະເພດນີ້ໄດ້ແຜ່ຂຍາຍ
ເຂົ້າມາໃນຄຣິສຕະຈັກເຊັ່ນ ການອວດອ້າງ, ການບໍ່ສາມັກຄີ , ແລະການເປີດຮັບທິສດີຕ່າງໆ ຂອງພວກຄຣູ
ສອນປອມ (ເບິ່ງ 1 ກຣທ 1: 10; 3:3; 6: 6-7).
ການອວດອ້າງໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາໃນຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທ ແລະໂປໂລພຍາຍາມທີ່ຈະແກ້ໄຂຜ່ານ
ຈົດໝາຍສບັບທີສອງຂອງທ່ານ. ຄວາມເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວໃນຄຣິສຕະຈັກສຳຄັນສຳລັບໂປໂລ ທ່ານໄດ້ຂຽນ
ເຕືອນພວກພີ່ນ້ອງວ່າການມີຈິດໃຈໃຫ້ອະພັຍແລະການເວົ້າຢ່າງຈິງໃຈສາມາດປີ່ນປົວຄວາມສັ ມພັນທີ່ຕຶງຄ
ຽດລະຫວ່າງພວກຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍ.

1. ນ້ຳໃຈບໍຣິສຸດ: (2 ໂກຣິນໂທ 1: 12-2: 4)
ເມື່ອຂຽນເຖິງຄວາມມັກອວດຕົວ , ໂປໂລໄດ້ສະແດງເຖິງກຽດແລະຄວາມຍິນດີໃນສັກສີຂອງຕົນ ; ທ່ານບໍ່ໄດ້
ຍົກກຽດຕົວເອງ ແຕ່ຢາກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າທ່ານມີນ້ຳໃຈບໍຣິສຸດ . ເພາະພຣະວິຍານໄດ້ປ່ຽນແປງໂປໂລ
ແລະໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ຮັບໃຊ້ໃນຖານະອັຄສາວົກ , ໂປໂລປະພຶດຕົວຢ່າງມີກຽດສັກສີ , ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ໃຊ້ສະຕິ
ປັນຍາ, ແລະພຣະຄຸນ, ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນຕາມຄວາມເຂົາ
້ ໃຈຫລືການປະພຶດຂອງໂລກ (1: 12). ຊາວໂກຣິນໂທ
ເຄີຍກ່າວຫາວ່າໂປໂລເວົາ
້ ຢ່າງນຶ່ງ ແຕ່ໝາຍເຖິງອີກຢ່າງນຶ່ງ ; ໂປໂລບອກວ່າ "ເຮົາບໍ່ໄດ້ຂຽນເຣື່ອງອື່ນເຖິງ
ເຈົ້າທັງຫລາຍ" (1: 13).
ໂປໂລເວົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະເພິ່ງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສາມາດໃຫ້ເກີດຜົນ ;ທ່ານຫວັງໃຫ້ຊາວໂກຣິນໂທພາກ
ພູມໃຈໃນກຽດສັກສີຂອງທ່ານ ແລະວຽກງານທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເຮັດໃນທ່ານ; ໂປໂລຕ້ອງການມີຄວາມພາກ
ພູມໃຈໃນວຽກງານທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈະເຮັດຜ່ານຊາວໂກຣິນໂທ, ໃນວັນຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າ (1: 14).
ໂປໂລຕັ້ງໃຈທີ່ຈະໄປແວ່ຢ້ຽມຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທ ເວລາເດີນທາງຜ່ານແຂວງມາເກໂດເນັຽແລ້ວ (1 ກຣທ
16: 5-7);ແຕ່ມີການປ່ຽນແປງແຜນການເດີນທາງ, ສະນັ້ນຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະແວ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຖິງສອງເທື່ອ
ຈຶ່ງບໍ່ເກີດຂຶ້ນ(1:15-16). ໂປໂລເວົ້າເໝືອນບໍ່ພໍໃຈ ເວລາພວກເຂົາທ້າທາຍເຣື່ອງກຽດສັດສີຂອງທ່ານ (2 ກ
ຣທ 1:17). ພວກຄຣູສອນປອມອາດຈະໃຊ້ເຫດການນີ້ເພື່ອປະນາມໂປໂລແລະຄະນະ ; ພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງຄຳ
ຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຈິງໃຈ, ຄວາມຫ່ວງໃຍ, ແລະຈຸດປະສົງຂອງໂປໂລສຳລັບຊາວໂກຣິນໂທ. ໂປໂລຕ້ອງ
ການທີ່ຈະແກ້ໄຂເຣື່ອງນີ້ໃຫ້ຜ່ານໄປ ແລະໃຫ້ຊາວໂກຣິນໂທໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະໄວ້ໃຈໃນຕົວທ່ານອີກ . ພຣະເຈົ້າ
ຊົງເປັນພຍານໃນຄວາມຈິງໃຈຂອງທ່ານ (1:18). ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຜູ້ສົ່ງໂປໂລ, ຊີລາ, ແລະຕີໂມທຽວອອກ
ໄປປະກາດຖ້າມກາງພວກເຂົາ .
ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຈຕນາຂອງໂປໂລບໍ່ໄດ້ປ່ຽນ ແຕ່ແຜນປ່ຽນ. ໃນພຣະເຢຊູ, "ອາແມນ," ກຽກສັກສີບໍ່ປ່ຽນແປງ
ເພື່ອຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ (1: 19-20).ໂປໂລຕື່ມວ່າ ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ໃນກຽດສັກສີເພາະໃນ
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ຄວາມພົ້ນ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຫົດສົງແລະຕັ້ງພວກເຂົາໄວ້ ແລະພຣະອົງໄດ້ປະທານພຣະວິນຍານຜູ້ຊົງເວົ້າ
ຄວາມຈິງ ໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍ (ຢຮ 14: 17; 15: 26; 1 ຢຮ 5: 6). ພຣະວິນຍານຊົງເປັນມັດຈຳຄວາມພົ້ນ
ຂອງຜູ້ທີ່ເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ (2 ກຣທ 1: 21-22).ໂປໂລເອີ້ນພຣະເຈົ້າໃຫ້ເປັນພຍານວ່າການທີ່ທ່ານ "ບໍ່ໄດ້
ໄປເຖິງເມືອງໂກຣິນໂທນັນ
້ ກໍເພື່ອຈະງົດໂທດ" ຂອງພວກເຂົາໄວ້ກ່ອນ (1: 23). ແນ່ນອນຖ້າໂປໂລໄດ້ໄປ
ເມືອງໂກຣິນໂທຕາມທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້ , ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຈັດການກັບຜູ້ທີ່ຕໍ່ສູ້ອຳນາດຂອງທ່ານໃນຖານະອັຄສາ
ວົກຂອງພຣະເຢຊູ; ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນຈະມີຜນ
ົ ຮ້າຍຕໍ່ຄວາມສັມພັນກັບຄຣິສຕະຈັກ ; ໂປໂລຕ້ອງການສະ
ແດງຄວາມຮັກ ແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າ . ແນ່ນອນຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ບໍ່
ແມ່ນວ່າໂປໂລຢາກເປັນນາຍຂອງພວກເຂົາ ; ແຕ່ຖ້າເຂົາເຈົ້າຢືນໝັ້ນຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອ , ເຂົາເຈົ້າກໍຈະເປັນ
ເພື່ອນຮ່ວມງາມທີ່ຈະໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ (1: 24).
ໃນຖານະຜູ້ເຊື່ອດ້ວຍກັນ , ໂປໂລບອກວ່າຖ້າຊາວເມືອງໂກຣິນໂທມີຄວາມທຸກໂສກ,

ທ່ານເອງກໍຕ້ອງມີ

ຄວາມທຸກໂສກເໝືອນກັນ (2 ກຣທ 2:1-3). ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍສະບັບນີຕ
້ ອນຍັງຢູ່ທີ່ເອເຟໂຊ; ທ່ານຂຽນ
ດ້ວຍຄວາມທຸກລຳບາກແລະຄວາມທຸກຮ້ອນໃຈ

ເພາະຄວາມຫ່ວງໃຍແລະຄວາມຮັກອັນລົ້ນເຫລືອທີ່ມີຕໍ່

ພວກເຂົາ (2: 4). ນັບວ່າເປັນຈົດໝາຍທີ່ຊາບຊຶ້ງຈາກໂປໂລ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານຫລາຍທ່ານວິຈຍ
ັ ວ່າ ໂປໂລໄດ້
ຂຽນຈົດໝາຍທັງໝົດສາມສະບັບເຖິງຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທ ; ຕີໂມທຽວເປັນຄົນຖືຈົດໝາຍ ແລະໃນ
ຈົດໝາຍນັ້ນມີຄຳເຕືອນ ແລະມີການເອີ້ນໃຫ້ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ ຊຶ່ງອາດເປັນເຫດໃຫ້ຄຣິສຕຽນຫລາຍ
ຄົນໄດ້ກັບໃຈ ແລະພ້ອມທີ່ຈະຕ້ອນຮັບໂປໂລ. ໂປໂລຫວັງວ່າຈົດໝາຍສະບັບທີສອງນີ້ຈະເກີດຜົນໃນທຳ
ນອງດຽວກັນ ໂດຍສເພາະແມ່ນປີ່ນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ກຳລັງຕຶງຄຽດ , ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄປແວ່ເມືອງໂກ
ຣິນໂທ (2 ກຣທ 12: 14; 13: 1).

2. ວອນຂໍດ້ວຍຄວາມຮັກ: (2 ໂກຣິນໂທ 2:5-11)
ພຣະຄຳພາກນີ້ອາດຈະບໍ່ກຽ່ ວພັນກັບສິ່ງທີ່ເວົ້າກັນໃນພາກທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ ເພາະໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ເປັນ
ຕົ້ນເຫດຂອງຄວາມທຸກໂສກໂດຍບໍ່ໄດ້ອອກຊື່ . ພວກເຮົາພໍຮູ້ໄດ້ວ່າບຸກຄົນນັ້ນເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການສົງ
ສັຍແລະມີການໂຈມຕີໂປໂລເພາະການປ່ຽນແຜນເດີນທາງຂອງທ່ານ ຄົນເຮັດຜິດມັກຈະຫາເຣືອ
່ ງຜູ້ອື່ນເພື່ອ
ບັງຈຸດສົງສັຍອອກຈາກຕົວເອງ ບຸກຄົນຜູ້ນີ້ອາດຈະເປັນຄົນດຽວກັນກັບຜູ້ທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຄຣິສຕະຈັກ
(1 ກຣທ 5). ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ການປະພຶດຂອງບຸກຄົນນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມເສັຽຫາຍໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກ ແລະເຂົາ
ຄວນຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຄຣິສຕະຈັກເຊັ່ນດຽວກັນ (2: 5-6).
ໃນຕອນນີ້ຮູ້ສຶກວ່າໂປໂລໄດ້ປ່ຽນໃຈ, ທ່ານຕ້ອງການສ້າງຄວາມສັມພັນ ແທນທີ່ຈະເນັ້ນເຣື່ອງລົງໂທດ ຫລື
ການແກ້ແຄ້ນ. ໂປໂລຊັກຊວກໃຫ້ມີການອະພັຍໂທດແລະການຄືນດີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດຜິດເພື່ອຜູ້ກ່ຽວຈະບໍ່ໄດ້
"ຈົມລົງໃນຄວາມທຸກໂສກອັນເຫລືອລົ້ນ " (2: 7-8). ການບໍ່ອອກຊື່ຜູ້ເຮັດຜິດສະແດງເຖິງຄວາມຮັກຂອງໂປ
ໂລ ຜູ້ເປັນສິດຍາພິບານ; ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກໂສກ, ແລະໃນ
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ທີ່ນີ້ທ່ານກໍສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ຜູ້ເຮັດຜິດໃນຕອນນີ້ .

ການກະທຳເຊັ່ນນີ້ເຮັດໃຫ້ຜ້ອ
ູ ່ານເກີດຄວາມໝັ້ນໃຈ

ເຣື່ອງການອະພັຍຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຍັງສະແດງເຖິງການເປັນອັຄສາວົກທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂປໂລ .
ນອກນັ້ນຈົດໝາຍສະບັບນີຂ
້ ອງໂປໂລຍັງເປັນເຄື່ອງທົດສອບວ່າຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນໂທຈະເຊື່ອຟັງຄຳ
ສັ່ງສອນທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ໄວ້ທຸກຢ່າງຫລືບໍ່ (2: 9).

ໂປໂລແນະນຳໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເອົາແບບຢ່າງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້

ເຫັນ (2: 10), ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຜູ້ໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ "ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຊາຕານມີຊັຍ " (2: 11). ຊາຕານ
ມັກສວຍໂອກາດເວລາຄຣິສຕະຈັກມີຄວາມຂັດແຍ້ງ ; ສັດຕຣູບໍ່ຢາກໃຫ້ຄຣິສຕຽນອະພັຍກັນ , ຮັກກັນ, ແລະ
ເປັນນຶ່ງດຽວກັນ. ຄວາມຮັກແທ້ຈະຕ້ອງກຳຈັດການປະພຶດບໍ່ດີ , ແກ້ໄຂມັນ, ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີອີກ .

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ
ເວລາຄວາມແຕກແຍກເກີດຂຶນ
້ ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ , ໃຫ້ພວກເຮົາລະນຶກສເມີວາ
່ ຄູ່ຕໍ່ສູ້ຂອງພວກ
ເຮົາບໍ່ແມ່ນຄຣິສຕຽນຄົນອື່ນໆ; ພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ພໍ່ຂອງຄວາມຕົວະ (ອຟຊ 6: 12; ຢຮ 8: 44) ຜູ້ມາເພື່ອຂະ
ໂມຍ, ເພື່ອຂ້າ, ແລະເພື່ອທຳລາຍ (ຢຮ 10: 10). ພຣະເຢຊູມາເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຊີວິດທີ່ຄົບບໍຣິບູນ ; ໃຫ້
ພວກເຮົາຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອແລະແບ່ງປັນຄວາມສຸກສົມບູນກັບຜູ້ເຊື່ອຄົນອື່ນໆ .
ຫລາຍເທື່ອການອວດອ້າງເຮັດໃຫ້ມີການຕໍ່ສູ້ກັນ , ການຕໍ່ສູ້ຜູ້ນຳ, ແລະການຍົກເຣື່ອງຕົວເອງ. ຄວາມສາມັກ
ຄີຂອງຄຣິສຕະຈັກເຮັດໃຫ້ຄນ
ົ ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຢາກເຂົ້າມາຢູ່ໃນຄອບຄົວພຣະເຈົ້າ (ຢຮ 13: 35). ການຄືນດີເລີ້ມ
ຈາກຕົວເຮົາເອງ; ໂປໂລບໍ່ໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ຊາວໂກຣິນໂທຂໍອະພັຍ , ແຕ່ທ່ານໄດ້ເປັນຜູ້ເລີມ
້ ການຄືນດີ ແລະໄວ້
ໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ຄວາມສຳເຣັດ . ພຣະເຈົ້າຍັງສາມາດທີ່ຈະປ່ຽນຈິດໃຈເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສາມັກຄີ .

ຄຳຖາມ:
1. ເວລາມີການເຂົ້າໃຈຜິດກັນ , ທ່ານຕ້ອງການແກ້ຕົວ ຫລືຕອ
້ ງການຄືນດີ ? ອະທິບາຍຄຳຕອບ
2. ທ່ານມີນິສັຍມັກຄວບຄຸມຄົນອືນ
່ ໆບໍ່ ? ທ່ານອົດກັ້ນຄວາມຢາກປະເພດນີ້ ໄວ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?
3. ເວລາຕົກຢູ່ໃນສະພາບລຳບາກ, ທ່ານພ້ອມທີ່ຈະແກ້ບັນຫາຕາມແບບພຣະຄຣິດບໍ່ ?
4. ທ່ານຄິດວ່າການອະພັຍເວົ້າໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ເຮັດໄດ້ຍາກບໍ່ ? ໃຫ້ແລະຮັບແມ່ນຫຍັງຍາກກວ່າກັນ ?
5. ທ່ານມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະປີ່ນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດບໍ່ ? ຫລືທ່ານຄິດວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ?
6. ການລົງໂທດຜູ້ເຮັດຜິດໃນຄຣິສຕະຈັກມີປໂຍດແນວໃດແດ່ ? ການບໍ່ມີການລົງໂທດຜູ້ເຮັດຜິດມີ
ປໂຍດແນວໃດ? ໃຫ້ອ້າງຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບຄຳຕອບຂອງທ່ານ .
7. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການເຣື່ອງຄວາມສັມພັນຕຶງຄຽດບໍ່ ? ອະທິບາຍ.
8. ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອປີ່ນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດ?
9. ທ່ານຈະອະພັຍຜູ້ທີ່ໃສ່ຮ້າຍທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ?
ສຄ
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ບົດຮຽນທີ 10
ເອົາໃຈໃສ່ໃນອະນາຄົດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

2 ໂກຣິນໂທ 4

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

2 ໂກຣິນໂທ 4

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຕັ້ງໃຈຮັບໃຊ້ໂດຍບາກບັ່ນຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫານາໆປະການ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເຮົາຈະມີຊັຍຊະນະຕໍ່ບັນຫາໄດ້ແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຈະຕ້ອງມີບັນຫາ.

ບົດນໍາ
ອາຈານໂປໂລມີກຳລັງໃຈໃນການຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາກໍເພາະວ່າເພິ່ນມີຈຸດມຸມມອງໄປທີ່ໝາກຜົນຂອງການປະ
ກາດທີ່ຈະຕາມມາພາຍຫລັງ ຄືເພິ່ນປະກາດເພາະເຫັນແກ່ພຣະຄຸນ ແລະການປະກາດນັ້ນຈະຊ່ອຍຄົນຜິດ
ບາບອັນຫລວງຫລາຍໃຫ້ກັບໃຈເຊື່ອພຣະເຢຊູ.

1. ການປະກາດສ່ວນຕົວ: (2 ໂກຣິນໂທ 4:1-6)
ອາຈານໂປໂລໄດ້ເອົາການປະກາດສ່ວນຕົວເປັນຈຸດເດັ່ນຂອງເພິ່ນ ຄືໃຜບໍ່ມັກ, ຄົນບໍ່ພ້ອມ ຫລືຕໍ່ສູ້ເພິ່ນກໍຈະ
ປະກາດ.

ເພາະເພິ່ນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈວ່າເພິ່ນຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍພຣະເຢຊູ ເພື່ອໃຫ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງ

ພຣະເຈົ້າໂດຍຕົງ, ແປວ່າທ່ານອາຈານໂປໂລມີໃຈສຳນຶກໃນການຮັບຜິດຊອບທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງມອບໝາຍໃຫ້.
ໂປໂລພຍາຍາມບອກວ່າບໍ່ມໃ
ີ ຜມີຄຸນນະວຸດທິຫລືດີພຽງພໍທຈ
ີ່ ະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ ເພາະເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ
ທຸກຄົນເປັນຄົນຜິດບາບແລະຂາດຈາກພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈົ້າ (ໂຣມ 3:23). ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍ ກາຍເປັນ
ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້ານັ້ນກໍຍ້ອນພຣະຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ, ດ້ວຍເຫດນີ້ໂປໂລຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ໂອ້ອວດຕົນ
ເອງ ແຕ່ໄດ້ອວດອ້າງເຖິງພຣະຄຸນ ແລະການເອົາໃຈໃສ່ບໍ່ທໍ້ຖອຍຂອງເພິ່ນ " ເພາະເຫດທີເ່ ຮົາໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນ
ການບົວລະບັດນີ້ໂດຍໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາ ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ທໍ້ຖອຍ"(ຂໍ້ 1). ຊີວິດຂອງໂປໂລໃນເມື່ອກ່ອນເປັນຜູ້ໃຊ້
ອຳນາດຕໍ່ສູ້ພຣະເຢຊູຄຣິດໂດຍການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫງພີນ
່ ້ອງຄຣິສຕຽນອອກໄລ່ຕາມລ້າຄຣິສຕຽນໄປຂັງຄຸກໃນ
ພຣະທັມກິຈການ 9 ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ຊົງປ່ຽນແປງເພິ່ນຈາກສັດຕຣູກາຍມາເປັນຜູ້ປະກາດເຣື່ອງຂອງພຣະ
ເຈົ້າໂດຍພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖືໂທດໂກດເຄືອງເຣື່ອງເກົ່າຫລັງແຕ່ຢ່າງໃດ ຈຶ່ງຍອມໃຫ້ໂປໂລມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ປະ
ກາດຂ່າວປະເສີດ, ນີແ
້ ຫລະຄືພຣະກະຣຸນາພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າທີມ
່ ີຕໍ່ໂປໂລ.
ເນື່ອງຈາກວ່າຄຣິສຕຽນທັງຫລາຍໃນເມືອງໂກຣິນໂທຮູ້ຈັກຊີວິດການເປັນມາຂອງໂປໂລພວກເຂົາຈຶ່ງພາກັນ
ສົງສັຍໃນຕົວຂອງໂປໂລວ່າເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົ້າແທ້ບໍ່? ຫລືປອມຕົວມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ເພື່ອຈະໄດ້ຈັບຄຣິສ
ຕຽນໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ? ໂປໂລເອງກໍໄດ້ຮູ້ຄວາມຊ່າລືນີ້ດີ ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈຶ່ງເວົ້າໃນຈົດໝາຍເພື່ອຍັ້ງຍືນຄວາມຈິງ
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ໃຈວ່າ "ເຮົາໄດ້ປະຖິ້ມການບັງລັບອັນເປັນທີ່ຫນ້າອັບອາຍນັ້ນ ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດກົນອຸບາຍ ແລະບໍ່ໄດ້ປອມແປງ
ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ ແຕ່ວ່າໄດ້ສະແດງຄວາມສັດຈິງໃຫ້ປາກົດແຈ້ງ ເຮົາກໍພຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຕົວເປັນທີ່
ຊອບແກ່ໃຈສຳນຶກຜິດແລະຊອບຂອງຄົນທັງປວງຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າ ແຕ່ຖ້າຂ່າວປະເສີດທີ່ເຮົາປະກາດນັ້ນ
ຖືກປົກບັງໄວ້ ກໍປົກບັງຈຳພວກຄົນທັງຫລາຍທີ່ກຳລັງຈິບຫາຍໄປ ສ່ວນຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີ່ບເໍ່ ຊື່ອ ພຣະຂອງ
ສມັຍນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງເຂົາມືດໄປ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົາໄດ້ເຫັນແສງສວ່າງຂອງຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງພຣະສະງ່າ
ຣາສີຂອງພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງມີລັກສະນະຢ່າງພຣະເຈົ້າ ເຮົາບໍ່ໄດ້ປະກາດຕົວເຮົາເອງ ແຕ່ໄດ້ປະກາດພຣະຄຣິດ
ຄືພຣະເຢຊູ ວ່າເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະປະກາດຕົວເຮົາເອງວ່າເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຈົ້າທັງຫລາຍ ເພາະ
ເຫັນແກ່ພຣະເຢຊູ ດ້ວຍວ່າພຣະເຈົ້າອົງນັ້ນຜູ້ໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ “ຄວາມສວ່າງຈະສ່ອງອອກມາຈາກຄວາມ
ມືດ” ໄດ້ຊົງສ່ອງສວ່າງເຂົ້າໃນໃຈຂອງເຮົາ ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ມີຄວາມສວ່າງແຫ່ງຄວາມຮູ້ເຖິງພຣະສະງ່າຣາສີ
ຂອງພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງປາກົດແຈ້ງໃນພຣະພັກຂອງພຣະຄຣິດ"(ຂໍ້ 2-6) ທັງໝົດນີ້ເປັນຄຳສາຣະພາບຂອງໂປໂລ.

2. ຄຸນຄ່າໃນພາຊະນະດິນ: (2 ໂກຣິນໂທ 4:7-12)
ເຮົາມັກຈະໄດ້ຍິນຄຳບູຮານກ່າວວ່າ (ເພັດໃນຕົມ) ອັນມີຄວາມໝາຍວ່າ ຂອງມີຄ່າໃນດິນຕົມກໍຍັງເປັນຂອງ
ມີຄ່າຢູ່ສເມີ, ຖ້າເວົ້າເຖິງຄົນເຮົາຫາກເປັນຄົນດີແລ້ວແມ່ນຈະຕົກໄປຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມລາວກໍຈະນຳຄວາມດີ
ຂອງລາວໄປສູ່ບ່ອນນັ້ນ ແລະບ່ອນນັ້ນກໍຈະຄ່ອຍດີຂຶ້ນຕາມລາວໄປ. ໃນວິຊາ Peace Maker (ຜູ້ສ້າງສັນຕິ
ສຸກ) ມີຜູ້ສ້າງສັນຕິສຸກສາມປະການຄື; 1. Peace Maker ແປວ່າ ຜູ້ສ້າງສັນຕິສຸກແທ້ . 2. Peace faker
ແປວ່າຜູສ
້ ້າງສັນຕິສຸກຈອມປອມ ແລະ 3. Peace breaker ແປວ່າຜູ້ຜ່າມ້າງສັນຕິສຸກ. ດັ່ງນັ້ນທັງສາມຄົນ
ນີ້ເຮົາຕ້ອງໄຈ້ແຍກໃຫ້ອອກ ແລະເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍເປັນຜູ້ສ້າງສັນຕິສຸກແທ້ໆ.
ທ່ານອາຈານໂປໂລກ່າວອີກວ່າ "ແຕ່ວ່າຂອງມີຄ່ານີເ້ ຮົາມີໃນພາຊະນະດິນ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນວ່າຣິດເດດອັນເລີດ
ປະເສີດນັ້ນຈະເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ ບໍ່ໃຊ່ເປັນຂອງເຮົາເອງ" (ຂໍ້ 7) ໂປໂລກຳລັງຢາກບອກວ່າຕົວເພິ່ນເອງຖືກ
ເຂົາຖອດຖິ້ມ ແລະລົບຊື່ເພິ່ນອອກຈາກການເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຈັກກະພັດໂຣມແລ້ວ

ແລະຢາກບອກໃຫ້

ໂລກຮູ້ວ່າດ້ວຍຣິດອຳນາດ ແລະພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນແປງເພິ່ນແລ້ວເພິ່ນຈຶ່ງກາຍເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວ
ປະເສີດໃນເວລານັ້ນ.
ເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງມະນຸດກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຊຸກເຊື່ອງຊັບສົມ
ບັດໄວ້ບ່ອນລັບລີໃ
້ ສ່ກຸນແຈໄວ້ເພື່ອໃຫ້ປອດພັຍ ແຕ່ຫລາຍເທື່ອກະບໍ່ໄດ້ປອດພັຍ, ສ່ວນພຣະເຈົ້າເອົາຊັບ
ສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າມາເປັນເຄື່ອງມືໃນການນຳຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບຂ່າວປະເສີດເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ພົ້ນ ຂອງ
ມີຄ່າໃນພາຊະນະດິນນັ້ນແມ່ນໂປໂລ

ແລະຜູ້ຮັບໃຊ້ທົ່ວໂລກໃນເວລານີ້ ທີ່ໂລກເຫັນວ່າເປັນຄົນແນວນັ້ນ

ແນວນີ້ ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສະແດງຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງປ່ຽນເອົາຄົນທີ່ວ່າຕ່ຳຕ້ອຍໃຫ້ກາຍມາເປັນຜູ້ໃຫຍ່,
ພຣະອົງໄດ້ເອົາຜູ້ທີ່ມະນຸດເຫັນວ່າອ່ອນແອກາຍມາເປັນຜູ້ປົກຄອງເຂົາ,

ພຣະອົງໄດ້ເອົາຜູ້ອວດອ້າງຈອງ

ຫອງໃຫ້ລົງຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຜູ້ຕ່ຳຕ້ອຍ(ອ່ານ ລູກາ1: 51-55). ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຮ້ອງວ່າຊັບສົມບັດຂອງ
ພຣະເຈົ້ານັ້ນຈະຕ້ອງຜ່ານຜ່າອຸປະສັກແລະຖືກຢຽບຍ່ຳຫລາຍປະການ

ແຕ່ຄຸນຄ່າຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ນັ້ນມີມາກ

ມາຍມະຫາສານ ເພາະພຣະເຈົ້າຊົງຍົກເຂົາຂຶ້ນຈາກຄົນສາມັນຕ່ຳຕ້ອຍ

ເພື່ອໃຫ້ໂລກໄດ້ຮວ
ູ້ ່າພຣະອົງຊົງ
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ເປັນພຣະເຈົ້າ. ໂປໂລກ່າວວ່າ "ເຮົາຖືກຄວາມທຸກລຳບາກອ້ອມຂ້າງແຕ່ບໍ່ເຖິງອັຕຄັດ ເຮົາຈົນປັນຍາ ແຕ່ຍັງ
ບໍ່ຫມົດຫົນທາງອອກເຮົາຖືກສັດຕຣູໄລ່ ແຕ່ກໍບໍ່ເຖິງຕົກໃນເງື້ອມມືເຂົາ ເຮົາຖືກຕີລົ້ມແລ້ວ ແຕ່ວ່າບໍ່ເຖິງຕາຍ
ຕົວຂອງເຮົາຍອມຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມຕາຍເຫມືອນຢ່າງພຣະເຢຊູຢູ່ສເມີ ເພື່ອຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຈະໄດ້ປາກົດ
ໃນຕົວເຮົາດ້ວຍເພາະວ່າເຮົາທີ່ມຊ
ີ ີວິດຢູ່ນັ້ນ ກໍຕ້ອງຖືກມອບໄວ້ແກ່ຄວາມຕາຍຢູ່ສເມີເພາະເຫັນແກ່ພຣະເຢ
ຊູ ເພື່ອຊີວິດຂອງພຣະອົງຈະໄດ້ປາກົດໃນເນື້ອກາຍອັນຕາຍເປັນຂອງເຮົາ ເຫມືອນກັນດັ່ງນັ້ນຄວາມຈິງກຳ
ລັງສະແດງຣິດຢູ່ໃນພວກເຮົາ ແຕ່ຊີວິດກຳລັງສະແດງຣິດຢູ່ໃນພວກເຈົ້າ " (ຂໍ້ 8-12).

3. ກ້າຫານ, ເພາະແນ່ໃຈໃນອະນາຄົດ: (2 ໂກຣິນໂທ 4: 13-18)
ທ່ານອາຈານໂປໂລໄດ້ອ້າງເຖິງຜູ້ຮັບໃຊ້ກ່ອນເພິ່ນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກມາກ່ອນແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ເປັນການ
ແປກປລາດທີ່ເພິ່ນເອງຈະຕ້ອງຮັບຄວາມທຸກຍາລຳບາກຄ້າຍຄືກັນ ຊຶ່ງຄຳກ່າວນີ້ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກຍິ່ງໃຫຍ່” (ພສສ 116:10). ໂປໂລຍັງບໍ່ພຽງແຕ່ກ່າວເຖິງຄວາມທຸກຍາກລຳບາກເທົ່າ
ນັ້ນ ເພິ່ນຍັງກ່າວເຖິງການຕາຍດ້ວຍ, ເພິ່ນກ່າວວ່າ " ເຮົາຮູ້ວ່າພຣະອົງຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູເຈົ້າຄືນ
ພຣະຊົນ ກໍຈະຊົງບັນດານໃຫ້ເຮົາຄືນຂຶ້ນມາກັບພຣະເຢຊູເຫມືອນກັນ ແລະຈະຊົງນຳພາເຮົາເຂົ້າມາເຝົ້າ
ພ້ອມກັນກັບເຈົ້າທັງຫລາຍ " (ຂໍ້ 14). ແປວ່າໂປໂລແນ່ນອນໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງບັນດານໃຫ້ເພິ່ນຄືນມາ
ຢ່າງດຽວກັນກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນດານໃຫ້ພຣະຢູຄຣິດຄືນມານັ້ນ
ເຝົ້າພຣະເຈົ້າຮ່ວມກັບຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍອີກ,

ແລະໂປໂລຍັງກ້າກ່າວອີກວ່າຈະໄດ້ເຂົ້າ

ເມື່ອໂປໂລຜູ້ເປັນອັຄສາວົກເຊື່ອເຊັ່ນນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາທັງ

ຫລາຍເຊື່ອຢ່າງດຽວກັນວ່າຈະໄດ້ເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າຮ່ວມກັບອາຈານໂປໂລໃນອະນາຄົດ.
"ເຫດສັນນັ້ນເຮົາຈຶ່ງບໍ່ທໍ້ຖອຍ ເຖິງແມ່ນວ່າກາຍພາຍນອກຂອງເຮົາກຳລັງຊຸດໂຊມໄປ ແຕ່ໃຈພາຍໃນນັ້ນກໍ
ຍັງຈະເຣີນຂຶ້ນໃຫມ່ທຸກໆວັນ" (ຂໍ້ 16).ເຫດສັນນັ້ນເປັນຄຳເວົ້າເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຄວາມແນ່ໃນວ່າຈະຖືກບັນດານ
ໃຫ້ເປັນຄືນມາແລ້ວໄດ້ເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າຮ່ວມກັບຜູ້ເຊື່ອ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂປໂລມີກຳລັງວັງຊາໃນການປະກາດ
ຢ່າງບໍ່ທຖ
ໍ້ ອຍ, ຈິງຢູ່ຝ່າຍກຳລັງເນື້ອກາຍທີກ
່ ຳລັງຊຸດໂຊມດ້ວຍງານໜັກແລະຖືກທຸບຕີຈົນຊຸດໂຊມ ແຕ່ການ
ຊຸດໂຊມນັ້ນກາຍເປັນບໍ່ເກີດໃຫ້ພາຍໃນຈິດວິນຍານຍິ່ງຈະເຣີນເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນທຸກວັນ. ສລຸບແລ້ວການຖືກກົດ
ຂີ່ຂົ່ມເຫງຍ້ອນຂ່າວປະເສີດ, ການຖືກຄຸກຍ້ອນຂ່າວປະເສີດ, ການຖືກເຮືອຫລົ້ມຈົມທີ່ທຽວໄປປະກາດຂ່າວ
ປະເສີດທີ່ອາຈານໂປໄດ້ປະເຊີນມານັ້ນເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເຫັນວ່າເປັນບັນຫາ ແຕ່ເພິ່ນເຫັນວ່າສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນເປັນການ
ທ້າທາຍ ແລະເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານເພິ່ນເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າອີກ. ເຮົາທັງຫລາຍທີ່ກຳລັງປະກາດຂ່າວປະເສີດ
ໃນເວລານີ້ກໍພົບກັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້ທັງນອກໂບດ ແລະໃນໂບດເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຫາກເຮົາເບິ່ງສິງເຫລົ່ານີ້ເປັນການ
ທ້າທາຍໃຫ້ເຮົາ ຈະດີກວ່າເບິ່ງເຫັນເປັນບັນຫາ ເພາະບັນຫາຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາທໍໃ້ ຈ. ໂປໂລບໍ່ໄດ້ເຫັນວ່າຮ່າງ
ກາຍຊຸມໂຊມເປັນບັນຫາ ແຕ່ເຫັນວ່າເປັນການທ້າທ່າຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາຍໃນທ່ານເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນທຸກວັນ. ປະ
ການສຳຄັນໂປໂລເບິ່ງບັນຫາກັບສະງ່າຣາສີທຈ
ີ່ ະມາທຽບກັນບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດທ່ານມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຈະເຣີນ
ຂຶ້ນໃນຂະນະທີຮ
່ ່າງກາຍອ່ອນເພັຽລົງ. " ເຫດວ່າການທຸກລຳບາກອັນເບົາບາງທີມ
່ ີຢເູ່ ປັນຊົ່ວຂນະນຶ່ງນັ້ນກໍ
ກຳລັງຈັດໃຫ້ເຮົາມີສະງ່າຣາສີຢ່າງຖາວອນຫລາຍ ຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້" (ຂໍ້ 17).
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ຂໍກຸນແຈອັນສຳຄັນໃນການເບິ່ງຂອງໂປໂລມີດັ່ງນີ;້ " ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ເຫັນແກ່ສິ່ງທີຕ
່ າເຫັນຢູ່ ແຕ່ເຫັນແກ່
ສິ່ງທີຕ
່ າບໍ່ເຫັນ ດ້ວຍວ່າສິ່ງທີ່ຕາເຫັນຢູ່ນັ້ນກໍເປັນຂອງຊົ່ວຄາວ ແຕ່ສິ່ງທີຕ
່ າບໍ່ເຫັນນັ້ນກໍຖາວອນເປັນນິດ"(ຂໍ້
18). ແປວ່າ ໂປໂລເບິ່ງຄວາມທຸກຍາກລຳບາກໃນໂລກ ຄືສິ່ງທີ່ຕາເບິ່ງເຫັນນີ້ກເໍ ປັນຢູ້ຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນ
ຕາເບິ່ງບໍ່ເຫັນນັ້ນຄືການທີຈ
່ ະໄປຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າທີຟ
່ ້າສວັນນັ້ນກໍຈະຢູຕ
່ ລອດໄປເປັນນິດ.

ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ສອນ

ເຮົາທັງຫລາຍວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍຜູ້ຮັບຄວາມທຸກທໍຣະມານບໍ່ວ່າຈະແມ່ນອັນໃດກໍຕາມ ມັນຈະເປັນຢູ່ຊົ່ວຄາວ
ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຖ້າເຮົາອົດທົນຜ່ານຜ່າມັນໄປໄດ້ຄືທ່ານອາຈານໂປໂລເຮົາກໍຈະໄດ້ໄປຢູ່ຮ່ວມກັບພຣະເຈົ້າທີ່ຟ້າ
ສວັນເປັນນິດເຊັ່ນກັນ. ຄວາມຫວັງຂອງຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນບໍ່ແມ່ນໃນໂລກນີ້ ເພາະວ່າໃນໂລກນີ້ພຣະເຈົ້າໃຫ້ວັນ
ເວລາທຸກຄົນສເມີກັນ ອັນໝາຍເຖິງຜູ້ເຊື່ອແລະບໍ່ເຊື່ອມີໂອກາດຊອກສແວງຫາພຣະເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ມຊ
ີ ີວິດ
ຢູ່ເທົ່ານັ້ນ,

ຜູທ
້ ີ່ຊອກຄົ້ນພົບພຣະອົງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວັນກໍຈະໄດ້ໄປຢູ່ສວັນ ສ່ວນຜູ້ບໍ່ໃຊ້ໂອກາດຊອກຫາ

ພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ນັ້ນພຣະເຈົ້າກໍຈະຊົງຈັດໄວ້ຕ່າງຫາກ ໃນເວລານັ້ນແຫລະຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນຈະມີຄວາມຊົມ
ຊື່ນຍິນດີອັນໃຫຍ່.

ຄຳຖາມ:
1. ການປະກາດສ່ວນຕົວຂອງເພິ່ນອັນໝາຍເຖິງ ສ່ວນຕົວເພິ່ນຈະປະກາດບໍ່ວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ຫລືໃຜບໍ່
ພ້ອມກະຕາມ, ທ່ານເດ! ມີຄວາມຄິດຢ່າງດຽວກັບເພິ່ນແນວໃດ?
2. 2ໂກຣິນໂທ 4:1 ໂປໂລອາສັຍອັນໃດຊູກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບອຸປສັກຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນບໍ່ທໍ້ຖອຍ?
3. ການປະກາດ, ການເປັນພະຍານຂອງທ່ານມີອຸປສັກບໍ່? ເຮົາຈະຮຽນແບບໂປໂລ ແລະອາສັຍອັນໃດ?
4. ໂປໂລເວົ້າເຖິງຂອງທີ່ມີຄ່າໃນພາຊະນະດິນນັ້ນ ໝາຍເຖິງອັນໃດ?
5. ມະນຸດແລະພຣະເຈົ້າເອົາຂອງມີຄຸນຄ່າມາໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງໃດ?
6. ໂປໂລກ່າວວ່າ "ວ່າກາຍພາຍນອກຂອງເຮົາກຳລັງຊຸດໂຊມໄປ ແຕ່ໃຈພາຍໃນນັ້ນກໍຍັງຈະເຣີນຂຶ້ນ
ໃຫມ່ທຸກໆວັນ " ທ່ານເຂົ້າໃຈແນວໃດ?
7. ສິ່ງທີ່ຕາເບິ່ງເຫັນ ແລະສິ່ງທີ່ຕາເບິ່ງບໍ່ເຫັນແມ່ນໂປໂລເວົ້າເຖິງຫຍັງ?
ຫວ
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ບົດຮຽນທີ 11
ການໃຫ້ແລະການຮັບ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

2 ໂກຣິນໂທ 7:5-16

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

2 ໂກຣິນໂທ 7

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ສາມາດໃຫ້ແລະສາມາດຮັບ ສະແດງເຖິງຄວາມເຕີບໃຫຍ່.

ຄຳຖາມເພືອ
່ ການຄົ້ນຄວ້າ:

ເຮົາຈະໃຫ້ແລະຮັບແບບໃດຈຶ່ງຈະຖືກຕ້ອງ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈການໃຫ້ແລະການຮັບ.

ບົດນໍາ
ໃນບົດຮຽນວັນນີ້ແມ່ນຈົດໝາຍຂອງໂປໂລທີ່ຂຽນເຖິງຄຣິສຕຽນເມືອງໂກຣິນໂທຄັ້ງນີ້ໄດ້ກ່າວຢ້ອນຫລັງເຖິງ
ຈົດໝາຍສະບັບກ່ອນໂດຍສະເພາະແມ່ນ 2ໂກຣິນໂທ 2:4 ທີໂ
່ ປໂລຂຽນບອກພີ່ນ້ອງວ່າ ເພິ່ນຂຽນຈົດໝາຍ
ດ້ວຍນ້ຳຕາໄຫລ ເພາະພວກເຂົາມີບັນຫາຫລວງຫລາຍໃນເຣື່ອງການບໍ່ລົງລອຍກັນໃນຄຣິສຕະຈັກ, ຄອບ
ຄົວເຂົາກໍມີບັນຫາ ຕລອດເຖິງບໍ່ເປັນມິດທີ່ດກ
ີ ັນໃນໂບດອີກ.

ເມື່ອເຂົາຮັບຈົດໝາຍໂປໂລແລ້ວເຮັດໃຫ້

ເຂົາເປັນທຸກໃຈ ແລ້ວກໍຄືນດີກັນ.

1. ພໍໃຈຢູຕ
່ າມສະພາບຂອງຕົນ: (2 ໂກຣິນໂທ 7:5-7)
ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລຕອນນີ້ໄດ້ກ່າວຢ້ອນຫລັງເຖິງ 2ໂກຣິນໂທ 2:12-13 ທີໂ
່ ປໂລເປັນຫ່ວງຄວາມປອດພັຍ
ຂອງຕີໂຕ ແລ້ວຈຶ່ງໄປຊອກນຳຫາຕີໂຕທີແ
່ ຂວງມາເກໂດເນັຽ, ດ້ວຍເຫດນີ້ 2ໂກຣິນໂທ 7:5 ຈຶ່ງກ່າວຕໍ່ນັ້ນວ່າ
"ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາໄດ້ມາເຖິງແຂວງມາເກໂດເນັຽແລ້ວ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນຈັກຍາມ ແຕ່
ເຮົາມີຄວາມທຸກລຳບາກຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ພາຍນອກມີການຕໍ່ສູ້ ພາຍໃນກໍມຄ
ີ ວາມຢ້ານ" (ຂໍ້ 5). ແປວ່າເມືອໂປ
ໂລມາຮອດແຂວງມາເກໂດເນັຽແລະພົບກັບຕີໂຕແລ້ວໂປໂລກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການເຊົາເມື່ອຍດັ່ງທີຕ
່ ັ້ງໃຈ, ໂປ
ໂລບອກພີ່ນ້ອງອີກວ່າ "ເຮົາມີຄວາມທຸກລຳບາກຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ພາຍນອກມີການຕໍ່ສູ້ ພາຍໃນກໍມີຄວາມຢ້ານ"
ເຣື່ອງທັງໝົດນີ້ເຮົາຈະເຫັນໃນ 1ໂກຣິນໂທ 5 ທີມ
່ ີການຜິດຊາຍຍິງ ແລະຜິດຖຽງກັນ ຕລອດເຖິງການຂາບ
ໄຫວ້ພຣະທຽມ ແລະມີຜູ້ປະກາດປອມເກີດຂຶ້ນ, ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂປໂລມີຄວາມຍາກລຳບາກໃນຈິດ
ໃຈທີໂ
່ ປໂລເວົ້າວ່າ " ພາຍນອກແມ່ນຮ່າງກາຍຕໍສ
່ ູ້ກັບບັນຫາ ແຕ່ພາຍໃນມີຄວາມຢ້າກົວ". ໂປໂລຍັງບອກ
ອີກວ່າ ເຖິງແມ່ນພາຍນອກມີການຕໍ່ສູ້ ພາຍໃນກໍມຄ
ີ ວາມຢ້ານກໍຕາມ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຍັງໄດ້ໜູນໃຈໂດຍໃຫ້ຕີ
ໂຕຜູ້ທີ່ໂປໂລເປັນຫວ່ງມາເຖິງ. " ແຕ່ເຖິງປານນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງໂຜດຫນຸນໃຈຄົນທີ່ທໍ້ຖອຍ ໄດ້ຊົງໂຜດ
ຫນຸນໃຈເຮົາດ້ວຍການທີ່ຕີໂຕໄດ້ມາເຖິງ " (ຂໍ້ 6). ໂປໂລຮູ້ຕົວດີວ່າມີການຕໍ່ສູ້ພາຍນນອກ ແຕ່ພາຍໃນຍັງ
ຢ້ານກົວ ແຕ່ກຳລັງວັງຊາບໍ່ໃຫ້ຢ້ານນັ້ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ ໂດຍໄດ້ພົບເຫັນກັບຕີໂຕຜູ້ທີ່ໂປໂລເປັນຫ່ວງຊຶ່ງ
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ບອກໄດ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊ່ອຍເຫລືອທຸກຄົນທີ່ຮຽນພໍໃຈກັບສະພາບການຂອງຕົນ. ສລຸບແລ້ວໂປໂລພະຍາ
ຍາມບອກຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນຈົ່ງຍອມພໍໃຈກັບສະພາບການຂອງຕົນ.

2. ຢ່າລະເລີຍຄວາມຂັດແຍ່ງ: (2 ໂກຣິນໂທ 7:8-9)
ຄວາມຂັດແຍ່ງຫລືການບໍ່ຕົກລົງປົງໃຈກັນເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເມື່ອ, ເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ ແລະເກີດຂຶ້ນໄດ້
ກັບທຸກຄົນ ຈົນລາງເທື່ອກໍເກີດກັບຕົວເຮົາເອງເຊັ່ນເຮົາເປັນສອງຈິດສອງໃຈ, ແຕ່ຫາກເຮົາແກ້ໄຂມັນ ຫລື
ເບິ່ງມັນເປັນໂອກາດແລ້ວ ມັນກໍເປັນໂອກາດສະແດງຄວາມເຊື່ອ ໃຫ້ເຮົາຍອມຕໍ່ກັນແລະກັນ, ມັນເປັນໂອ
ກາດແຫ່ງຄວາມຖ່ອມຕົວໂດຍຍອມຮັບເພິ່ນ ຫລືຍອມວ່າຕົນເອງຜິດ
ຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນພຣະຄຣິດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍ

ແລະຍັງເປັນໂອກາດສະແດງເຖິງ

ຄືເຮົາໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະກ້າຮັບແລະສາຣະພາບວ່າຕົນເອງ

ຜິດ. ລາງເທື່ອເຮົາຈຳເປັນຈະຕ້ອງເຮັດແບບເອົາຫູໄປນາ, ເອົາຕາໄປໄຮ່ ຄືຄຳບູຮານເວົ້າມີຄວາມໝາຍວ່າ
ຈົ່ງຟັງສິ່ງທີເ່ ປັນປໂຍດ ແລະເບິ່ງສິ່ງທີ່ດີເທົ່ານັ້ນ ພາສາອັງກິດແມ່ນ (Overlook). ໂປໂລໄດ້ເບິ່ງຂ້າມບັນຫາ
ທີ່ຄຣິສຕຽນໂກຣິນໂທ ແລະບັນຫາຂອງໂປໂລເອງໃນການເຮັດໃຫ້ພີ່ນ້ອງໂກຣິນໂທໜັກອົກໜັກໃຈ ແຕ່ໄດ້
ເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງພວກເຂົາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເສັຽໃຈມາເປັນຄວາມພູມໃຈ. " ເພາະເຖິງແມ່ນຈົດຫມາຍ
ຂອງເຮົາສະບັບນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າທັງຫລາຍທຸກໃຈກໍຕາມ ເພາະເຮົາເຫັນວ່າຈົດຫມາຍສະບັບນັ້ນໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ເຈົ້າທັງຫລາຍທຸກໃຈກໍພຽງແຕ່ຊົ່ວຄາວດຽວເທົ່ານັ້ນ" (ຂໍ້ 8). ແປວ່າ ໂປໂລບໍ່ໄດ້ກິນແໜງໃຈທີ່ຈົດໝາຍ
ຂອງເພິ່ນເຮັດໃຫ້ພີ່ນ້ອງທຸກໃຈ ເພາະການທຸກໃຈຂອງພີ່ນ້ອງນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພີ່ນ້ອງປ່ຽນແປງຄວາມທຸກໃຈກໍ
ເປັນເວລາຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ, ດ້ວຍເຫດນີ້ໂປໂລຈຶ່ງພໍໃຈກັບການປ່ຽນແປງຂອງເຂົາ.
ຄວາມຂັດແຍ່ງມາເປັນເຄື່ອງຕໍ່ສູ້ກັນ ແຕ່ຄຣິສຕຽນຈະໂອ້ລົມ,

ຄຣິສຕຽນຈະບໍ່ເອົາ

ປຶກສາກັນດ້ວຍຄວາມຮັກແລະໃຫ້ກຽດກັນ

ເຮົາຈະບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຫລົງຜິດທາງຫ່າງເຫີນຈາກພຣະເຈົ້າ ດັ່ງທີໂ
່ ປໂລໄດ້ຂຽນຈົກໝາຍໄປເຖິງເມືອງເອເຟ
ໂຊ ວ່າ "ໃຫ້ພວກເຮົາຍຶດເອົາຄວາມຈິງດ້ວຍຄວາມຮັກ ເພື່ອຈະໆເຣີນຂຶ້ນທຸກຢ່າງ ຈົນເຖິງພຣະອົງຜູ້ເປັນສີ
ສະຄືພຣະຄຣິດ ເນື່ອງຈາກພຣະອົງນັ້ນ ຮ່າງກາຍທັງສິ້ນທີ່ຕິດຕໍກ
່ ັນສນິດ ແລະຜູກພັນກັນໂດຍທຸກໆຂໍ້ທຊ
ີ່ ົງ
ປະທານ ຈຶ່ງໄດ້ຈະເຣີນຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມຮັກ

ແລະເມື່ອອະວັຍວະທຸກສ່ວນເຮັດໜ້າທີ່ຕາມຄວາມເໝາະສົມ

ແລ້ວ " (ເອເຟໂຊ 4:15-16 ).
"ບັດນີ້ເຮົາມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີບໍ່ໃຊ່ເພາະຄວາມທຸກໃຈຂອງເຈົ້າທັງຫລາຍ ແຕ່ເພາະຄວາມທຸກໃຈນັ້ນເປັນ
ເຫດໃຫ້ພວກເຈົ້າກັບໃຈເສັຽໃຫມ່ເພາະວ່າພວກເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມທຸກໃຈຢ່າງທີຊ
່ ອບພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ ຈຶ່ງບໍ່
ໄດ້ຮັບຜົນຮ້າຍຈາກເຮົາຈັກຢ່າງ" (ຂໍ້ 9). ເຣື່ອງນີ້ພຣະເຢຊູໄດ້ເທສນາທີ່ຈ້າຍພູວ່າ " ຜູ້ໃດມີຄວາມໂສກເສົ້າ
ກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການຊົງເລົ້າໂລມ " (ມັດທາຍ 5:4). ມາເບິ່ງແລ້ວພີນ
່ ້ອງໂກຣິນໂທໄດ້ຮັບ
ຄວາມທຸກໃຈ ຄວາມເສັຽໃຈທີ່ກະທຳຜິດ ໄດ້ນຳໄປສູ່ການກັບໃຈໃໝ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມນ້ຳພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ,
ໂປໂລໄດ້ຮັບຄວາມທຸກໃຈ ແຕ່ໄດ້ນຳຈິດວິນຍານເພິ່ນແຂງແຮງຂຶ້ນທຸກວັນ. ເຮົາເຫັນວ່າພິ່ນ້ອງໂກຣິນໂທມີ
ຄວາມຂັດແຍ່ງໃນການເຮັດດີແລະການເຮັດຊົວ
່ , ໂປໂລມີຄວາມຂັດແຍ່ງ " ພາຍນອກມີການຕໍ່ສູ້ ພາຍໃນກໍ
ມີຄວາມຢ້ານ " ແລະແລ້ວຄວາມຂັດແຍ່ງເຫລົ່ານີ້ກໍເປັນໂອກາດໃຫ້ຄຣິສຕຽນໂກຣິນໂທ ແລະອາຈານໂປ
ໂລ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໂດຍການກັບໃຈໃໝ່ ແລະການຮູ້ຈັດໝູນໃຊ້ຄວາມຂັດແຍ້ງມາເປັນເຄື່ອງມືຕໍ່ສູ້ບໍ່
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ໄດ້ໜບ
ີ ັນຫາ ແລະກໍມີຊັຍຊະນະຈົນໄດ້. ຫລາຍເທື່ອຄຣິສຕຽນມັກໜີບັນຫາ ແຕ່ເຮົາລືມຄຶດໄປວ່າບັນຫາມັນ
ໄລ່ຕາມເຮົາ ແລະລາງເທື່ອບັນຫາກໍໄວກວ່າເຮົາອີກດ້ວຍ.

3. ຈົ່ງເສັຽໃຈແລ້ວຍອມກັບໃຈ ( 2 ໂກຣິນໂທ 7:10-11)
ຄວາມຄິດຈິດໃຈເປັນຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ແຕ່ລະຄົນເຫັນສິ່ງດຽວແລະເຂົ້າໃຈບໍ່ຄືກັນ, ລາງຄົນເປັນຄົນສະງ່ຽມ
ຈຽມຕົວ ຈະປາກເວົ້າອັນໃດກະຢ້ານຜູ້ອື່ນເສັຽໃຈຍ້ອນຄຳເວົ້າຂອງຕົນ, ລາງຄົນເປັນຄົນປາກເວົ້າຕາມໃຈ
ຊອບ ຈະຖືກຫູຫລືບໍ່ຖືກຫູລາວກະບໍ່ສົນ, ແຕ່ເມື່ອມາເຊື່ອພຣະເຈົ້າແລ້ວກໍຖືກບອກສອນຕາມຫລັກພຣະຄັມ
ພີທີ່ຈະຍົກຕົວຢ່າງຂໍ້ພຣະຄັມພີລາງຕອນດັ່ງນີ;້ . ພຣະທັມສຸພາສິດສອນວ່າ "ໃຫ້ລະມັດລະວັງສິ່ງທີ່ເຈົ້າເວົ້າ
ເພື່ອຮັກສາຊີວິດຂອງຕົນ ເພາະຄົນທີ່ເວົ້າບໍ່ລະມັດລະວັງກໍທຳລາຍຕົນເອງ" (ສຸພາສິດ 13:3). "ຄຳຕອບທີ່
ອ່ອນຫວານລະງັບຄວາມໂກດໄດ້ ແຕ່ຄຳເວົ້າທີ່ຫຍາບຄາຍຍົວະໃຫ້ເກີດຄວາມໂກດ" (ສຸພາສິດ 15: 1).
"ຈົ່ງວ່ອງໄວໃນການຟັງ ຈົ່ງຊ້າໃນການເວົ້າ ຈົ່ງຊ້າໃນການຮ້າຍ" (ຢາໂກໂບ 1:19). ຍັງມີອີກຫລາຍຂໍ້ທີ່ບໍ່ສາ
ມາດເວົ້າອອກມາໄດ້ໝົດ ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍກໍຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າທີໄ
່ ດ້ຊົງສອນແລະປ່ຽນແປງເຮົາແມ່ນ
ແຕ່ການປາກເວົ້າຂອງເຮົາໆຈຶ່ງກາຍເປັນຄົນໃໝ່ "ເຫດສັນນັ້ນຖ້າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຜູ້ນັ້ນກໍເປັນຄົນທີຖ
່ ືກ
ຊົງສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ແລ້ວ ຖານະເກົ່າເຫລົ່ານັ້ນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ ເບິ່ງແມ, ກາຍເປັນສິ່ງໃໝ່ທັງນັ້ນ" (2 ໂກຣິນໂທ
5:19).
ຫາກເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ທຸກຮ້ອນໃຈ, ເສັຽໃຈແລ້ວສາຣະພາບວ່າ ໄດ້ເວົ້າຜິດ, ຄິດຜິດ ແລະເຮັດຜິດ ພຣະເຈົ້າ
ກໍຈະຊົງຊຳຮະລ້າງປ່ຽນແປງເຮົາ ດ້ວຍເຫດນີ້ໂປໂລຈຶ່ງກ່າວວ່າ " ດ້ວຍວ່າຄວາມທຸກໃຈຕາມຢ່າງຊອບພຣະ
ທັຍພຣະເຈົ້ານັ້ນ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ກັບໃຈເສັຽໃຫມ່ ຊຶ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມພົ້ນໂດຍບໍ່ຄວນກິນແຫນງ ແຕ່ຄວາມທຸກ
ໃຈຕາມຢ່າງໂລກນັ້ນ ຍ່ອມນຳໄປເຖິງຄວາມຕາຍ " (ຂໍ້ 10). ແປວ່າເມື່ອຮູ້ສຶກວ່າວ່າຜິດແລ້ວສາຣະພາບຜິດ
ແລະກັບໃຈໃໝ່ນັ້ນເປັນຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍດ້ວຍ

ແລະເມື່ອລາວກັບໃຈໃໝ່ແລ້ວການກັບໃຈໃໝ່ນັ້ນ

ໄດ້ນຳພາລາວໄປເຖິງຄວາມລອດພົ້ນຈາກການພິພາກສາລົງໂທດ

ສ່ວນຄົນທີ່ທຸກໃຈເມື່ອຮູວ
້ ່າຕົນເອງຜິດ

ແຕ່ບຍ
ໍ່ ອມກັບໃຈນັ້ນ ໄດ້ນຳລາວໄປເຖິງຄວາມຕາຍໃນແດນມໍຣະນາແລ້ວ.

ເມື່ອມາເຖິງຕອນນີ້ເຮົາຄວນ

ຖາມຕົນເອງວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເວົ້າຜິດ, ຄິດຜິດ ແລະກະທຳຜິດນັ້ນເຮົາໄດ້ກິນແໜງໃຈແລ້ວສາຣະພາບແລ້ວ
ບໍ່? ຫາກຍັງບໍ່ທັນສາຣະພາບວັນນີເ້ ຮົາຈະລໍຖ້າຫຍັງອີກ ຈົ່ງກັບໃຈເສັຽເທີ້ນ.

4. ຈົ່ງຫາທາງແກ້ໄຂ: (2 ໂກຣິນໂທ 7:11-12)
ມີຄຳຄົມກ່າວໄວ້ວ່າ ຄົນດີມັກແກ້ໄຂ, ຄົນຈັ່ງໄຮມັກແກ້ຕົວ. ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈດີວ່າຄົນດີເປັນແນວໃດ ແຕ່
ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຄົນຈັ່ງໄຮນັ້ນໜ້າຕາ ທ່າທາງເປັນແນວໃດກະຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ກະຣຸນາສົນທະນາຖາມກັນໃນຫ້ອງ
ຮຽນເບິ່ງວ່າຄົນຈັ່ງໄຮເປັນແນວໃດ? ແລ້ວກະຣຸນນາໂທໄປຫາຂ້າພະເຈົ້າ ແລະອະທິບາຍໃຫ້ຟັງແດ່, ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈທີ່ອາຈານໂປໂປກ່າວໃນຂໍ້ນີ້ວ່າ "ແກ້ຕົວ" ພາສາອັງອິດແມ່ນ clearing yourself ອາດ
ຈະແປວ່າ ຂໍເຮັດແກ້ຕົວໃໝ່, ຂໍເວົ້າໃໝ່ ເພື່ອເອົາໄປແທນອັນເກົ່າທີ່ຜິດ. ດັ່ງນັ້ນຄຳວ່າແກ້ຕົວທີ່ພຣະຄັມພີ
ພາສາລາວເຮົາຕອນນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເປັນຄົນຈັ່ງໄຮແກ້ຕົວແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
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" ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າ ການທີເ່ ຈົ້າທັງຫລາຍໄດ້ທຸກໃຈຕາມຢ່າງຊອບພຣະທັຍພຣະເຈົ້ານັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ພວກເຈົ້າເກີດມີຄວາມຂຍັນຂັນແຂງຫລາຍເທົ່າໃດ ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ຈະແກ້ຕົວຫລາຍເທົ່າໃດ ຄວາມເຄືອງໃຈ
ຄວາມຕື່ນຕົວ ຄວາມອາລັຍ ຄວາມຮ້ອນຮົນແລະການລົງໂທດຕອບແທນຫລາຍເທົ່າໃດ ໃນທຸກສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ເຈົ້າທັງຫລາຍໄດ້ສະແດງຕົວວ່າເປັນຄົນບໍ່ມີຜິດໃນການນັ້ນແລ້ວ "(ຂໍ້ 11). ແປວ່າຄຣິຕຽນໂກຣິນໂທໄດ້ແກ້
ໄຂທຸກຢ່າງໃຫ້ເປັນທີ່ຊອບພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ ແລະຕໍ່ໄປກໍບໍ່ເປັນຄົນຜິດອີກແລ້ວ. "ເຫດສັນນັ້ນເຖິງແມ່ນວ່າ
ເຮົາໄດ້ຂຽນມາເຖິງເຈົ້າທັງຫລາຍ ກໍບໍ່ໃຊ່ຍ້ອນຜູ້ທໄ
ີ່ ດ້ເຮັດຜິດຫລືຍ້ອນຜູ້ທຖ
ີ່ ືກຜິດນັ້ນ ແຕ່ເພື່ອຄວາມຂຍັນ
ຂັນແຂງທີ່ພວກເຈົ້າມີຕໍ່ເຮົານັ້ນ ຈະໄດ້ປາກົດແກ່ເຈົ້າທັງຫລາຍຊ້ອງພຣະພັກພຣະເຈົ້າ " (ຂໍ້ 12).

5. ພໍໃຈທີ່ຮັບຜິດຊອບ: (2 ໂກຣິນໂທ 7:13-16)
ໂປໂລສະແດງຄວາມພໍໃຈກັບພີ່ນ້ອງໂກຣິນໂທທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບຕີໂຕຜູ້ເປັນສາວົກ ທີ່ໂປໂລຮ້ອງເພິ່ນວ່ານ້ອງ
ຊາຍ,

ເພາະວ່າເມື່ອກ່ອນນີ້ໂປໂລໄດ້ໃຊ້ນ້ອງຊາຍຕີໂຕໄປປະກາດທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທນັ້ນໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບ

ຢ່າງອົບອຸ່ນ ດ້ວຍການເຊື່ອຟັງ, ໃຫ້ທີ່ຢູ່ອາສັຍ ແລະເຂົ້າປາອາຫານຢ່າງອີ່ມເຕັມສ່ວນ, ການຕ້ອນຮັບຄັ້ງນີ້
ໂປໂລເຫັນວ່າເປັນການຮັບຜິດຊອບອັນຈົບງາມຂອງພີ່ນ້ອງໂກຣິນໂທຕໍ່ຜູ້ນຳຂ່າວດີມາຫາ ຍັງບໍ່ພໍເທົ່ານັ້ນ
ການຕ້ອນຮັບແນວນີີ້ໄດ້ເພີ້ມຄວາມຮັກທັງສອງກ້ຳສອງຝ່າຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ຫລາຍກວ່າເກົ່າອີກ "ທ່ານກໍເພີ້ມ
ຄວາມຮັກໃນພວກເຈົ້າຫລາຍຂຶ້ນ" (ຂໍ້ 15ຂ). " ພຣະເຢຊູສັ່ງສາວົກວ່າ ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງສັ່ງເຂົາວ່າ, “ຢ່າເອົາ
ສິ່ງໃດໄປໃຊ້ຕາມທາງ ຄືຢ່າເອົາໄມ້ຄ້ອນເທົ້າ ຫລືຖົງ ຫລືອາຫານ ຫລືເງິນ ຫລືເສື້ອສອງໂຕແລະຖ້າເຂົ້າໄປ
ໃນເຮືອນຫລັງໃດ ກໍໃຫ້ອາສັຍຢູ່ໃນເຮືອນຫລັງນັ້ນຈົນກວ່າຈະຈາກໄປ " (ລູກາ 9:3-4). ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫລະ
ເຈົ້າຂອງບ້ານກໍພາກັນພໍໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ້ອນຮັບຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ ແລະຍັງຖື
ວ່າໄດ້ຮັບພຣະພອນພິເສດອີກດ້ວຍ,

ສ່ວນຜູ້ຮັບໃຊ້ກໍໄດ້ອວຍຊັຍໃຫ້ພອນຄອບຄົວນັ້ນໃນພຣະນາມແຫ່ງ

ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເມື່ອພີ່ນ້ອງໂກຣິນໂທໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຕິໂຕຢ່າງອົບອຸ່ນຢ່າງນັ້ນແລ້ວໂປໂລຈຶ່ງກ່າວຄຳ
ຍ້ອງຍໍເຂົາວ່າ "ເຮົາຊົມຊື່ນຍິນດີເພາະວ່າເຮົາເຊື່ອໝັ້ນພວກເຈົ້າໄດ້ທຸກສິ່ງ" (ຂໍ້ 16).

ຄຳຖາມ:
1. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈຶ່ງສອນພີ່ນ້ອງໂກຣິນໂທໃຫ້ພໍໃຈກັບສະພາບຂອງຕົນ?
2. ຂໍ້ 9 "ແຕ່ເພາະຄວາມທຸກໃຈນັ້ນເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຈົ້າກັບໃຈເສັຽໃຫມ່ " ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
3. ເສັຽໃຈແລ້ວຍອມກັບໃຈໃຫມ່ມີໝາກຜົນໃນຊີວິດຢ່າງໃດ?
4. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈຶ່ງພໍໃຈກັບພີນ
່ ້ອງໂກຣິນໂທ?

ຫວ
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ບົດຮຽນທີ 12
ແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ່ງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

2 ໂກຣິນໂທ 10

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

2 ໂກຣິນໂທ 10

ແນວຄຶດທຳອິດ:

ຜູ້ແກ້ໄຂການຂັດແຍ່ງຄວນເປັນຜູ້ໜ້ານັບຖື, ຜູ້ມີວິທກ
ີ ານ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເຮົາຈະແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ່ງໃນໂບດແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໜ້ານັບຖືຈັດຕຽມວິທກ
ີ ານເປັນຂັ້ນຕອນໄປ.

ບົດນໍາ
ທ່ານອາຈານໂປໂລມີບັນຫາກັບຄົນກຸ່ມນຶ່ງທີເ່ ປັນກຸ່ມດຽວກັນໄດ້ກ່າວແບບເສັຽຫາຍໃຫ້ເພິ່ນວ່າ ເພິ່ນບໍ່ເຮັດ
ຕາມຄຳເວົ້າໃນຈົດໝາຍ, ເຂົາເບິ່ງຈົດໝາຍເພິ່ນຄືເຂັ້ມແຂງ ແຕ່ຕົວເພິ່ນກໍອ່ອນແອ ແລະຄຳເວົ້າຂອງເພິ່ນກໍ
ບໍ່ເປັນປໂຍດໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ແຕ່ໂປໂລໄດ້ຂຽນບອກອີກວ່າ ໃນຈົດໝາຍເວົ້າຢ່າງໃດ ເມື່ອມາເຖິງກໍຈະເຮັດ
ຢ່າງນັ້ນ. ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ສອນເຮົາວ່າ ເຮົາເວົ້າຢ່າງໃດ ກໍໃຫ້ຍຶດຖືຄຳເວົ້າຂອງເຮົາໂດຍເຮັດຕາມຄຳເວົ້າຂອງ
ເຮົາ ເມື່ອບໍ່ເຮັດຕາມຄຳເວົ້າຫລື ປ່ຽນແປງແກ້ຄວາມເວົ້າ ຖືວ່າຄົນອ່ອນແອ ຕາມທີ່ຄົນເມືອງໂກຣິນໂທກ່າວ.

1. ໃຊ້ສະຖານະແກ້ໄຂ: (2 ໂກຣິນໂທ 10:1-2)
ໃຜໆກໍຮູ້ວ່າທ່ານອາຈານໂປໂລເປັນທູດຂອງພຣະຄຣິດທີ່ນຳຂ່າວດີແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນມາສູຄ
່ ົນທັງຫລາຍ,
ໂປໂລເປັນທູດຣະຫວ່າງພຣະຄຣິດກັບມະນຸດທົ່ວໄປ. ດ້ວຍເຫດນີ້ເພິ່ນຈຶ່ງໃຊ້ສະຖານະຄວາມເປັນທູດຂອງ
ເພິ່ນຂຽນຈົດໝາຍຕໍ່ລອງກັບພວກທີຕ
່ ໍ່ຕ້ານເວົ້າຂວັນເພິ່ນ ເຂົາໄດ້ກ່າວຫາຫລອກຫລວງປະຊາຊົນວ່າໂປໂລ
ເວົ້າແຕ່ໃນຈົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນຕົວຈິງແລ້ວນັ້ນແມ່ນອ່ອນແອ ເວົ້າລ້າໆບໍ່ເຫັນມາຫາຕາມຈົດໝາຍຈັກ
ເທື່ອ. ຄຳທີ່ເຂົາກ່າວຫາໄດ້ຊ່າລືອອກໄປຈົນເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນຫລົງເຊື່ອຄຳເວົ້າຂອງເຂົາແລ້ວກັບໄປສົງສັຍ
ໂປໂລ. ເມື່ອຂ່າວນີ້ຊາບໄປເຖິງໂປໂລແລ້ວໂປໂລຈຶ່ງຂຽນມາອີກເທື່ອນຶ່ງວ່າ "ເຮົາຄືໂປໂລ ຂໍອ້ອນວອນເຈົ້າ
ທັງຫລາຍເປັນສ່ວນຕົວ ໂດຍເຫັນແກ່ຄວາມອ່ອນສຸພາບແລະພຣະທັຍກະຣຸນາຂອງພຣະຄຣິດເຮົາ, ຜູ້ຊຶ່ງ
ພວກເຈົ້າວ່າເປັນຄົນສຸພາບຖ່ອມຕົວເມື່ອຢູ່ຕໍ່ຫນ້າ ແຕ່ເມື່ອຢູ່ໄກກໍເປັນຄົນໃຈກ້າຄື ເຮົາຂໍຮ້ອງພວກເຈົ້າວ່າ
ເມື່ອເຮົາມາຢູ່ນຳພວກເຈົ້າ ຢ່າໃຫ້ເຮົາສະແດງຄວາມກ້າຫານດ້ວຍຄວາມແນ່ໃຈ ເຫມືອນເຮົາຄຶດບັງອາດ
ຈະເຮັດຕໍ່ລາງຄົນທີ່ນຶກເຫັນວ່າ ເຮົາຍັງເຮັດໄປຕາມທັມມະດາມະນຸດ " (ຂໍ້ 1-2).
ໂປໂລໄດ້ຂຶ້ນຕົ້ນຈົດໝາຍດ້ວຍຄຳວ່າ "ເຮົາຄືໂປໂລ" ອັນໝາຍເຖິງຄວາມສຸພາບອ່ອນຫວານຕໍ່ຜູ້ອ່ານ ແລະ
ຄຳທີອ
່ ້າງວ່າ "ເຮົາຄືໂປໂລ" ຍັງມີຄວາມໝາຍວ່າ

ເຮົາເປັນອັຄສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຜູ້ມີພຣະທັຍອ່ອນສຸ

ພາບ ຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູອ່ອນສຸພາບ, ແປວ່າບໍ່ຕສ
ໍ່ ູ້ກັບຄົນທີກ
່ ່າວຂວັນນິນທາເພິ່ນ ແຕ່ເພິ່ນຢາກ
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ບອກວ່າເພິ່ນເປັນສາວົກເວົ້າຄຳໃດຄຳນັ້ນບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ. ໂປໂລເອງມີອຳນາດທີ່ຈະລົງໂທດຜູ້ກ່າວຫາ
ດ້ວຍເຫດນີ້ໂປໂລຈຶ່ງກ່າວວ່າ "ຢ່າໃຫ້ເຮົາສະແດງຄວາມກ້າຫານດ້ວຍຄວາມແນ່ໃຈ " ຢ່າບີບບັງຄັບເຮົາໃຫ້
ໃຊ້ອຳນາດໃນການລົງໂທດຜູ້ກ່າວຫາແລະປັ່ນປ່ວນໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຜິດຖຽງກັນ, ໂປໂລອາດເຕືອນ
ຜູ້ກ່າວຫານັ້ນໃຫ້ກັບໃຈ, ຢຸດເວົ້າຍຸແຍ່ໃຫ້ພີ່ນ້ອງຫລົງທາງ ໂດຍຕັກເຕືອນຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍບໍ່ໃຫ້ຫລົງເຊື່ອຄຳ
ຫລອກລວງນັ້ນ ແລະໂປໂລຫວັງໃຈວ່າເມື່ອເພິ່ນມາຮອດແລ້ວເຣື່ອງດັ່ງກ່າວກໍຈະໝົດໄປ.
ເຣື່ອງນີ້ເປັນບົດຮຽນສອນພວກເຮົາວັນນີ້ວ່າ ອາດມີລາງຄົນໃນໂບດ
ຂອງທ່ານ, ຄຣູສອນຂອງທ່ານ ແລະອາຈານຂອງທ່ານ

ຫລືນອກໂບດກ່າວຕິສິນນິນທາຜູ້ນຳ

ວ່າເປັນຄົນແນວນັ້ນແນວນີ້ ເມື່ອໄດ້ຟັງແລ້ວກໍຄື

ຄວາມເຂົາວ່າ ເມື່ອຕົນເອງຫລົງຟັງຄວາມກ່າວນິນທານັ້ນແລ້ວກໍເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຢາກໜີຈາກໂບດ ຫລືລາງ
ຄົນກໍຄຶດຕໍ່ສູ້ຊອກຫາຄວາມຜິດເພີ້ມເພື່ອຕົນເອງຈະໄດ້ຢູ່ ແລະພວກຜູ້ນຳ ຫລືຄຣູສອນ ຕລອດເຖິງອາຈານ
ໄດ້ອຳລາຈາກໄປດ້ວຍຄວາມຂົມຂຶ່ນ.

2. ບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ: (2ໂກຣິນໂທ 10:3-6)
ໃນການຕໍ່ສູ້ຝ່າຍໂລກແມ່ນເຮັດເສິກສົງຄາມເປັນໃຫຍ່, ຕໍ່ລອງລົງມາແມ່ນໃຊ້ຄວາມໂມໂຫໂທໂສ, ນາບຂົ່ມ
ຂູ່, ແບ່ງຊົນຊັ້ນ ແລະເຊື້ອຊາດ, ໃຊ້ອຳນາດອາວຸດ, ໃຊ້ອຳນາດຖານະ ແລະຕຳແໜ່ງ, ຫາວິທກ
ີ ານຕົວະຍົວະ
ຫລອກລວງໃຫ້ຜູອື່ນຫລົງເຊື່ອ, ໂຈມຕີແບບຫລອນຫລັງ ແລະອື່ນໆ ຫລືສລຸບໄດ້ວ່າ ເຮັດແນວໃດກໍຈະເຮັດ
ຂໍພຽງແຕ່ຊະນະກໍພໍ. ສ່ວນພວກເຮົາທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນມີພຣະເຈົ້າຊົງເປັນປະມຸກເຮົາກໍມີສົງຄາມຄືກັນ ແຕ່
ເຮົາຈະບໍ່ເຮັດສົງຄາມຄືຝ່າຍໂລກ, ເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມຮັກເປັນຫລັກ, ຄວາມກະຣຸນາເປັນລອງ, ຄວາມຊ່ວຍ
ເຫລືອເປັນທາງເດີນ, ການເສັຽສະຣະເປັນແບບຢ່າງ, ການຖ່ອມຕົວເປັນການລະງັບຄວາມຮຸນແຮງ, ສັນຕິ
ສຸກເປັນສາຍສັມພັນ, ຄວາມເຊື່ອເປັນກຳລັງ ແລະຄວາມຈິງເປັນເຄື່ອງປ້ອງກັນ. ໂປໂລຮູ້ແລ້ວວ່າມີຄົນຕໍ່ສູ້
ເພິ່ນ ແລະເພິ່ນກໍຈະໂຕ້ຕອບຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຈິດວິນຍານແຂງກະດ້າງໃນການຕໍ່ສູ້. ເຮົາໄດ້ເຫັນໂລໂປຕໍ່ສູ້
ກັບຜູ້ປ່າວຂ່າວເທັດໂດຍເວົ້າວ່າ "ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຢູ່ກິນໃນໂລກກໍຈິງ ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ສູ້ຮົບຕາມທັມມະດາ
ມະນຸດເພາະວ່າເຄື່ອງອາວຸດຂອງເຮົາບໍ່ເປັນຝ່າຍໂລກ ແຕ່ມຣ
ີ ິດອຳນາດຈາກພຣະເຈົ້າ ອາດທຳລາຍຄ້າຍ
ອັນເຂັ້ມແຂງໄດ້ ຄືທຳລາຍຄວາມຄຶດທີມ
່ ີເຫດຜົນອັນບໍ່ຈິງ " (ຂໍ້ 3-4). ແປວ່າໂປໂລມີຊີວິດໃນໂລກແຕ່ໃຊ້
ອາວຸດຈາກສວັນເພື່ອຕໍ່ສູ້ຄວາມບໍ່ຈິງ ແລະໂປໂລຍັງບອກອີກວ່າການໃຊ້ອາວຸດແນວນີ້ " ອາດທຳລາຍຄ້າຍ
ອັນເຂັ້ມແຂງໄດ້ ຄືທຳລາຍຄວາມຄຶດທີມ
່ ີເຫດຜົນອັນບໍ່ຈິງ " (ຂໍ້ 4). ອາວຸດທີໂ
່ ປໂລໃຊ້ນັ້ນແມ່ນໄດ້ກ່າວມາ
ແລ້ວຂ້າງເທິງ, ເພາະວ່າຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໂປໂລບໍ່ແມ່ນແຂງກະດ້າງ ແຕ່ແມ່ນເຂັ້ມແຂງໃນຫລັກແຫ່ງ
ຄວາມເຊື່ອ.
ການຕໍ່ສູ້ຂອງໂປໂລເປັນບົດຮຽນອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບເຮົາທຸກຄົນ, ດ້ວຍວ່າຊາຕານອາດຊັກນຳພາຜູ້ໃດຜູນ
້ ຶ່ງໃຫ້
ຕໍ່ສູ້ເຮົາໃນຖານະເຮົາເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນເຮົາຢ່າຕໍ່ສູ້ຄືນແບບຈິດວິນຍານແຂງກະດ້າງແລະ
ເມື່ອມີຄົນຕໍ່ສູ້ເຮົາໆຈະບໍ່ປະປ່ອຍເສີຍໄປຊື່ໆ ເຮົາຄວນຈະໃຊ້ໂອກາດວິກິດນີ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກ
ເຮົາຕໍ່ສູ້ຄົນນັ້ນໂດຍໃຊ້ອາວຸດເຊັ່ນ;

1. ຮັກເພິ່ນຫລາຍກວ່າເກົ່າ.
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2. ສະແດງຄວາມກະຣຸນາເພີ້ມອີກ.

3. ຊ່ວຍເຫລືອເພິ່ນຍາມເພິ່ນຕ້ອງການ. 4. ເສັຽສະລະຊັບສິນແລະເວລາເພື່ອເພິ່ນ . 5.ຖ່ອມຕົວຍອມເສັຽ
ປຽບ. 6. ເປັນຜູສ
້ ້າງສັນຕິສຸກ. 7. ຕັ້ງໝັ້ນໃນຫລັກຄວາມເຊື່ອ. 8.ເອົາຄວາມຈິງຄາດແອວໄວ້. ຫາກເຮົາໃຊ້
ອາວຸດທີກ
່ ່າວວ່າເຮົາຈະຊະນະແບບສວຍງາມກວ່າຊະນະສົງຄາມຝ່າຍໂລກ

ຊຶ່ງສຸດທ້າຍມີການເສັຽຫາຍ

ຢ່າງຫລວງຫລາຍ. " ແລະຄວາມດື້ດຶງທຸກປະການທີ່ຕັ້ງຕົວຂຶ້ນຂັດຂວາງຄວາມຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ແລະປາບ
ຄວາມຄຶດທຸກປະການລົງໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບ

ຈົນເຖິງນ້ອມຟັງພຣະຄຣິດແລະເມື່ອການນ້ອມຟັງຂອງເຈົ້າທັງ

ຫລາຍສຳເຣັດຄົບຖ້ວນແລ້ວ ເຮົາພ້ອມທີ່ຈະລົງໂທດແກ່ການບໍນ
່ ້ອມຟັງທຸກປະການ " (ຂໍ້ 5-6).

3. ເວົ້າແລະເຮັດຢ່າງດຽວກັນ: (2 ໂກຣິນໂທ 10: 7-11)
ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສມັຍໃດກໍຕາມ, ນິກາຍໃດກໍຕາມ ຜູ້ເຊື່ອພຣະເຢຊູມັກຈະອ້າງວ່າຕົນເປັນຄົນຂອງພຣະຄຣິດ
ຫລືເວົ້າອີກຢ່າງວ່າເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະຄຣິດ ເປັນການອວດອ້າງທີຖ
່ ືກຕ້ອງ ແຕ່ໂປໂລໄດ້ບອກລັກ
ສະນະຄົນຂອງພຣະຄຣິດວ່າ

"ຖ້າຜູ້ໃດຕາຍໃຈເຊື່ອວ່າຕົນເປັນຄົນຂອງພຣະຄຣິດ

ກໍໃຫ້ຜູ້ນັ້ນຄຳນຶງວ່າ

ເຫມືອນດັ່ງຕົນເປັນຄົນຂອງພຣະຄຣິດ ເຮົາກໍເປັນຄົນຂອງພຣະຄຣິດເຫມືອນກັນ" (ຂໍ້ 7).

ແປວ່າ ຜູ້ໃດກໍ

ຕາມເຊື່ອໃນໃຈຂອງຕົນຢ່າງຄັກແນ່ ຜູ້ນັ້ນກໍຈະປະຕິບັດຕົນເໝາະສົມເປັນຄົນຂອງພຣະຄຣິດ ໂປໂລເອງກໍ
ເປັນຄົນຂອງພຣະຄຣິດ ແລະຄົນຂອງພຣະຄຣິດແທ້ຈະບໍ່ຕໍ່ສູ້ກັນ ເພາະມີພຣະຄຣິດອົງດຽວກັນ. ມີລາງຄົນ
ກ່າວຫາໂປໂລວ່າເວົ້າໃນຈົດໝາຍມາກ່ອນນີ້ເບິ່ງມີນ້ຳໜັກ ແລະມີອຳນາດໃນການສິດສອນ ເບິ່ງຕົວເພິ່ນຄື
ອ່ອນແຮງ “ຈົດຫມາຍຂອງໂປໂລນັ້ນມີນ້ຳຫນັກ ແລະມີອຳນາດກໍຈິງ ແຕ່ວ່າຕົວທ່ານເບິ່ງຄືອ່ອນແຮງ ແລະ
ຖ້ອຍຄຳຂອງທ່ານກໍໃຊ້ການບໍ່ໄດ້” (ຂໍ້ 10). ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນໂປໂລຈຶ່ງບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ " ຈົ່ງໃຫ້ຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນເຂົ້າໃຈດັ່ງນີ້ວ່າ ເມື່ອເຮົາບໍ່ຢູ່ເຮົາເວົ້າໄວ້ໃນຈົດຫມາຍຂອງເຮົາຢ່າງໃດ ເມື່ອເຮົາມາແລ້ວເຮົາກໍຈະ
ເຮັດຢ່າງນັ້ນ"(ຂໍ້ 11). ແປວ່າໃຫ້ພວກທີ່ກ່າວຫາວ່າໂປໂລອ່ອນແຮງນັ້ນເຂົ້າໃຈວ່າ ໂປໂລເວົ້າຢ່າງໃດກໍເຮັດ
ຢ່າງນັ້ນ, ໂປໂລເປັນອັຄສາວົກທີ່ຍຶດໝັ້ນໃນຄຳເວົ້າ.

4. ແກ້ບັນຫາໂດຍເວົ້າເຖິງເຣື່ອງໃຫຍ່: (2 ໂກຣິນໂທ 10:12-18)
ຄຣິສຕຽນມັກຈະເວົ້າດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວວ່າເປັນຂ້າທາດຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ຫລາຍເທື່ອຄຣິສຕຽນມັກຈະ
ອ້າງວ່າຕົນເອງເຮັດອັນນີ້, ອັນນັ້ນເພື່ອເພີ້ມສີສັນໃຫ້ຕົນເອງ ເຣື່ອງນີ້ໂປໂລກ່າວວ່າ " ເພາະວ່າເຮົາບໍກ
່ ້ານັບ
ຕົວວ່າສເມີກັນກັບລາງຄົນທີ່ຍົກຕົວເອງ ຫລືປຽບທຽບກັນແລະກັນແລ້ວ ເຂົາກໍເປັນຄົນຂາດສະຕິປັນຍາ "(ຂໍ້
12). ແປວ່າໂປໂລບໍ່ກ້າຍົກຕົວເອງຂຶ້ນປຽບທຽບກັບຜູ້ອື່ນຊຶ່ງເປັນການແຂ່ງຂັນຊີງດີຊີງເດັ່ນກັນ ເພາະການ
ເຮັດແນວນັ້ນໂປໂລຖືວ່າ ເປັນຄົນຂາດສະຕິປັນຍາ, ແລ້ວໂປໂລຍັງບອກອີກວ່າ ຈະອວດແຕ່ບໍ່ແມ່ອວດເກີນ
ຂອບເຂດທີເ່ ປັນຢູ່ ແຕ່ຈະອວດຕາມຂອບເຂດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຈັດໄວ້(ຂໍ້ 13). ສິ່ງທີ່ໂປໂລອວດນັ້ນແມ່ນເພິ່ນ
ໄດ້ນຳຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງພຣະເຢຊູຄຣິດມາເຖິງເມືອງໂກຣິນໂທກ່ອນຜູ້ອື່ນ(ຂໍ້ 14). ຈົນໃນທີ່ສຸດໂປໂລບອກ
ວ່າ ຈະອວດກໍອວດໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງແມ່ນເອົາພຣະເຈົ້າມາອວດ “ຖ້າຜູ້ໃດຈະອວດ ກໍຈົ່ງເອົາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ມາອວດເທີນ”ເພາະຄົນທີຍ
່ ົກຍ້ອງຕົວເອງບໍ່ເປັນທີ່ນັບຖືຂອງຜູ້ໃດ ແຕ່ຄົນທີ່ຫນ້ານັບຖືນັ້ນ ຄືຜູ້ທີ່ພຣະອົງເຈົ້າ
ຊົງຍົກຍ້ອງ " (ຂໍ້ 17-18).
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ຄຳຖາມ
1. ໂປໂລຂຶ້ນຕົ້ນຈົດໝາຍວ່າ ເຮົາຄືໂປໂລ ນັ້ນມີຄວາມສຳຄັນອັນໃດຕໍ່ຜູ້ອ່ານ?
2. ໂປໂລເອງມີອຳນາດທີ່ຈະລົງໂທດຜູ້ກ່າວຫາ ແຕ່ໂປໂລກ່າວວ່າ "ຢ່າໃຫ້ເຮົາສະແດງຄວາມກ້າຫານດ້ວຍ
ຄວາມແນ່ໃຈ " ທ່ານເຂົ້າໃຈແນວໃດ?
3. ຝ່າຍໂລກຕໍ່ສູ້ກັນດ້ວຍອັນໃດ? ໂປໂລຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ກໍ່ເຣື່ອງດ້ວຍອັນໃດ?
4. ຂໍ້ 10 ເຂົາເວົ້າແນວໃດໃຫ້ໂປໂລເສັຽຫາຍ? ແລ້ວໂປໂລຕອບຄືນແນວໃດ ຂໍ້ 11?
5. ຂໍ້ 12 ຄົນທີ່ຍົກຕົວເອງ ຫລືປຽບທຽບກັນແລະກັນແລ້ວ ໂປໂລວ່າຄົນນັ້ນເປັນຄົນແນວໃດ? ຂາດປັນ
ຍາໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
6. ຂໍ້ 17 ໂປໂລແນະນຳໃຫ້ເອົາຫຍັງມາອວດອ້າງ?

ຫວ
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ບົດຮຽນທີ 13
ເພິ່ງໃນພຣະຄຸນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

2 ໂກຣິນໂທ 12:1-10

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

2 ໂກຣິນໂທ 12:1-10

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ:

ພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າມີອຳນາດໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເຮົາຈະຮູ້ວ່າພຣະຄຸນມີຣິດອຳນາດຊ່ອຍເຮົາແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຖິງແມ່ນຊີວິດເຮົາຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມພຣະ
ຄຸນພຣະເຈົ້າມີຣິດອຳນາດຊ່ອຍເຮົາໄດ້.

ບົດນໍາ
ຊີວິດຂອງຄົນນັ້ນເປັນສິ່ງບໍ່ແນ່ນອນ, ບາງມື້ກໍມີຄວາມສະບາຍໂລ່ງອົກໂລ່ງໃຈ, ບາງມື້ກໍເປັນທຸກໃຈ ແລະ
ເຮົາເອງກະບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງຮູສ
້ ຶກບໍ່ມ່ວນໃນຈິດໃຈ ແລະສບາຍໃຈເປັນຄັ້ງເປັນຄາວ. ໂປໂລພະຍາຍາມ
ສອນວ່າມີແຕ່ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນຈະຄຸ້ມຄອງຈິດໃຈຂອງເຮົາໄດ້ ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງມີ
ອຳນາດຄຸ້ມຄອງຊີວິດຂອງເຮົາທັງຫລາຍດ້ວຍ.

1. ສັມຜັດກັບພຣະເຈົ້າ: (2 ໂກຣິນໂທ 12:1-6)
ໂປໂລບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ຖ້າເວົ້າເຣື່ອງນິມິດທີ່ເພິ່ນເຫັນໃຫ້ພີ່ນ້ອງຟັງນັ້ນຈະເປັນປໂຍດລືບໍ່ ເພາະສິ່ງທີ່ເພິ່ນຈະ
ກ່າວນັ້ນມັນເກີນກວ່າຄວາມຄິດຂອງມະນຸດຈະເຂົ້າໃຈໄດ້,

ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫລະໂປໂລຈຶ່ງເລີ້ມດ້ວຍຄຳວ່າ

"ເຖິງຈະບໍ່ມີປໂຍດອັນໃດກໍຕາມ ເຮົາກໍຈຳເປັນຕ້ອງອວດຕົວ ແຕ່ເຮົາຈະເລົ່າເຖິງນິມິດແລະການສຳແດງຊຶ່ງ
ມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ" (ຂໍ້ 1). ໂປໂລກ່າວວ່າຈຳເປັນຈະຕ້ອງອວດຕົວ ແຕ່ການອວດນີ້ບໍ່ແມ່ນເພິ່ນ
ອວດເຣື່ອງສ່ວນຕົວ ແຕ່ແມ່ນອວດເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ສຳແດງໃຫ້ເພິ່ນເຫັນນິມິດ.

ໂປໂລກ່າວດ້ວຍ

ຄວາມບໍ່ແນ່ໃຈ ເພາະວ່າ 1. ເປັນເຣື່ອງທີອ
່ ະທິບາຍບໍ່ໄດ້. 2. ເປັນເຣື່ອງທີຄ
່ ົນທັງຫລາຍໄດ້ຍິນແລ້ວກະບໍ່
ຢາກເຊື່ອ ເພາະວ່າມີລາງຄົນໄດ້ກ່າວນິມິດເກີນກວ່າຄວາມເຊື່ອຂອງລາວ . ການເວົ້າຂ່າວປະເສີດໃຫ້ຄົນບໍ່
ເຊື່ອຍາກເທົ່າໃດທ່ານກໍຮດ
ູ້ ີ ແລະການກ່າວນິມິດທີ່ເຫັນຂອງແຕ່ລະຄົນໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອຟັງກໍຍາກເຊັ່ນນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ
ຈຶ່ງສລຸບໄດ້ວ່າໂປໂລກ່າວວ່າ ຈຳເປັນຈະຕ້ອງກ່າວແລະການທີເ່ ພິ່ນກ່າວກໍແມ່ນຕາມທີເ່ ພິ່ນເຫັນ, ເຮົາທັງ
ຫລາຍກໍເຊັ່ນກັນມີໜ້າທີກ
່ ່າວພຣະທັມແລະປະກາດເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ ຜູຟ
້ ັງຈະເຊື່ອຫລືບໍ່ເຊື່ອເຮົາກໍຈຳ
ເປັນຕ້ອງປະກາດ ເພາະເປັນຄຳສັ່ງໃຫ້ປະກາດ.
ໂປໂລກ່າວເປັນເຣື່ອງວ່າ " ແຕ່ສິບສີ່ປີມາແລ້ວເຮົາຮູຈ
້ ັກຄຣິສຕຽນຜູ້ນຶ່ງ ຜູ້ນັ້ນໄດ້ຖືກຮັບຂຶ້ນໄປເຖິງສວັນຊັ້ນ
ສາມ (ແຕ່ຈະໄປທັງກາຍຫລືນອກກາຍເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນເປັນຜູ້ຊົງຊາບ) ເຮົາຮູ້ຈັກວ່າຄົນນັ້ນໄດ້
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ຮັບຂຶ້ນໄປເຖິງທີ່ສຸຂະເສີມ (ແຕ່ຈະໄປທັງກາຍຫລືນອກກາຍເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນເປັນຜູ້ຊົງຊາບ) "(ຂໍ້
2-3). ເຣື່ອງນີ້ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຕົວເພິ່ນເອງໃນ 14 ປີທີ່ຜ່ານມາວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບເພິ່ນຂຶ້ນໄປສວັນຊັ້ນ
ສາມ. ແຕ່ໃນບົດຮຽນວັນນີ້ຈະບໍ່ເວົ້າເຣື່ອງສວັນມີຈັກຊັ້ນ ແຕ່ຈະເວົ້າເຣື່ອງນິມິດທີ່ໂປໂລຖືກນຳຂຶ້ນໄປເທົ່າ
ນັ້ນ. ໂປໂລຍັງບອກອີກວ່າ "ຈະໄປທັງກາຍຫລືນອກກາຍເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ " ແປວ່າຈະຂຶ້ນໄປທັງຕົນຕົວເພິ່ນຫລືມີ
ແຕ່ຈິດວິນຍານເພິ່ນກໍບໍ່ຮູ້ໆແຕ່ວ່າໄດ້ຂຶ້ນໄປ

ແລະບໍ່ຮູ້ຈັກຈະບັລຍາຍຫລາຍກວ່ານີ້. ອັນນີແ
້ ຫລະທີ່ໂປໂລ

ບອກວ່າຈະເປັນປໂຍດຫລືບໍ່ນັ້ນເພິ່ນບໍ່ຮູ້ ເພາະເພິ່ນເອງກໍບໍ່ສາມາດບັລຍາຍໄດ້, ມີແຕ່ຄົນທີເ່ ຊື່ອເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງ
ຈະເຂົ້າໃຈ. ໂປໂລກ່າວຢ້ຳອີກວ່າ ເພິ່ນໄດ້ຂຶ້ນໄປເຖິງທີສ
່ ຂ
ຸ ເສີມ ອັນໝາຍເຖິງສວັນ (ລູກາ 23:43). ໂປໂລ
ຍັງບອກອີກວ່ານອກຈາກເຫັນກັບຕາແລ້ວຍັງໄດ້ຍິນກັບຫູອີກ

ແຕ່ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍໃຫ້ຜໃ
ູ້ ດຟັງ

ເພາະ

ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ໂປໂລຮູ້ເຫັນເທົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າມັນເປັນຄວາມລັບຂອງສວັນ. ນີເ້ ປັນຄຳໂອ້ອວດຂອງ
ໂປໂລທີ່ໄດ້ສັມຜັດກັບພຣະເຈົ້າ.

2. ໂປໂລຕໍ່ໜ້າຣາຊບັນລັງ: (2 ໂກຣິນໂທ 7-8)
ໂປໂລໄດ້ອວດເຣື່ອງຂຶ້ນໄປສວັນຊັ້ນສາມໃຫ້ພີ່ນ້ອງໂກຣິນໂທຟັງ ແຕ່ກໍຍັງຈຽມຕົວຢ້ານຜູອ
້ ື່ນເວົ້າວ່າອວດ
ເກີນໄປ ດ້ວຍເຫດນີ້ເພິ່ນຈຶ່ງເວົ້າວ່າ

"ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຮົາຍົກຍ້ອງຕົວຈົນເກີນໄປເນື່ອງຈາກການຊົງສຳແດງອັນ

ຫລວງຫລາຍຊຶ່ງມາຈາກພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ມີສ້ຽນຫນາມໃນເນື້ອກາຍຂອງເຮົາ ເປັນບໍຣິ
ວານຂອງຊາຕານທີທ
່ ຸບຕີເຮົາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຮົາຍົກຍ້ອງຕົວຈົນເກີນໄປ" (ຂໍ້ 7 ). ມາບັດນີ້ໂປໂລຢາກບອກວ່າ
ແມ່ນຢູ່ເພິ່ນໄດ້ຂຶ້ນໄປເຖິງສວັນຊັ້ນສາມ ຈະເປັນທັງຮ່າງກາຍຫລືມີແຕ່ຈິດວິນຍານເພິ່ນບໍ່ສາມາດບອກໄດ້
ເຖິງປານນັ້ນເພິ່ນບອກອີກວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ມີສ້ຽນໜາມໃນເນື້ອກາຍອັນໝາຍເຖິງສີຢ
່ ່າງຄື;
1. ທຸກບ່ອນທີໂ
່ ປໂລເດີນທາງໄປນັ້ນພວກຢິວຕໍ່ຕ້ານການປະກາດຂອງເພິ່ນ ເພາະເຂົາບໍ່ຕ້ອງການ
ໃຫ້ຄຣິສຕຽນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຫລືເຂົາໄດ້ພະຍາມຍາມປາບໃຫ້ນ້ອຍລົງຈົນຫມົດໄປ. ພວກໂຣມັນກໍບໍ່ຕ້ອງ
ການເຊັ່ນດຽວກັນ ເພາະເຂົາຢ້ານວ່າ ເມື່ອຄຣິສຕຽນໃຫຍ່ຂຶ້ນຈະເປັນອັນຕະລາຍໃນການປົກຄອງຂອງເຂົາ.
2. ສ້ຽນໜາມໃນຮ່າງກາຍອັນທີສອງແມ່ນການທົນທຸກທໍຣະມານໃນການເດີນທາງດ້ວຍຄວາມຍາກ
ລໍາບາກ ພ້ອມທັງຖືກຂົ່ມເຫງຈາກອຳນາດເຈົ້າໜ້າທີ,່ ເຂົາຈັບໄປໃສ່ຄຸກ, ລົງໂທດດ້ວຍການຂ້ຽນຕີ, ປະຊາ
ຊົນຂວ່າງຫີນໃສ່ຕາມປະເພນີຂອງເຂົາ, ລາງເທື່ອກໍພົບກັບຄວາມອົດຢາກບໍ່ມີອາຫານການກິນ, ລາງເທື່ອ
ພາຫະນະໃນການເດີນທາງຖືກເພພັງຈົມນ້ຳ, (ອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 11: 23-28). ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ລ່ວນແລ້ວແຕ່
ເປັນສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງກາຍ.
3. ສ້ຽນໜາມອັນທີສາມແມ່ນ ການຈຳຕ້ອງຫ່າງໄກຈາກຄອບຄົວ ຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ພ້ອມ
ທັງພີນ
່ ້ອງຄຣິສຕຽນໃນຕ່າງບ່ອນຕ່າງທີ່ ເພິນ
່ ໄດ້ສິດສອນມານັ້ນບໍ່ໄດ້ເປັນໄປຕາມເພິ່ນຄາດຫວັງ, ຫລືບໍ່
ໃຫຍ່ຕາມການເວລາທີ່ສົມຄວນຈະເປັນຜູໃ
້ ຫຍ່ທີ່ສາມາດສິດສອນຜູ້ອື່ນໄດ້ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນພວກຄຣິສຕຽນ
ຍັງຜິດຖຽງກັນ, ກໍ່ເຫດໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າອີກ.
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4. ສ້ຽນໜາມອີກອັນນຶ່ງແມ່ນສຸຂພາບຂອງເພິ່ນເອງ, ເພິ່ນເກີດມີສາຍຕາສັ້ນ. 1 ໂກຣິນໂທ 16:21
ໄດ້ບອກຜູ້ອ່ານວ່າ ເປັນລາຍມືຂອງໂປໂລ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າ ເພິ່ນຂຽນບໍ່ຖືກແຖວ. ໂຣມ 16:22 ໂປໂລໂດ້ຂໍ
ໃຫ້ ຜູ້ອຶ່ນຂຽນຈົດໝາຍຕາງເພິ່ນ. ເຣື່ອງຂອງສາຍຕາເພິ່ນສັ້ນນັ້ນເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າເນຶ່ອງມາຈາກແສງກ້າຈາກສວັນ
ມາໃສ່ຕາເພິ່ນຕອນເພິ່ນໄປຂົ່ມເຫງຄຣິສຕຽນຫລືບໍ່ກະບໍ່ຮູ້ (ເບິ່ງກິຈການ 9:3-7). ແຕ່ໂປໂລກ່າວວ່າ ສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ແມ່ນພຣະເຈົ້າຊົງບັນດານໃຫ້ເກີດຂຶ້ນເພື່ອເພິ່ນຈະບໍ່ໄດ້ອວດຕົວຈົນເກີນໄປ.
ເມື່ອໂປໂລບອກວ່າສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງກາຍນັ້ນ ສລຸບແລ້ວແມ່ນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເພິ່ນໄດ້ປະເຊີນ ແລະບັນ
ຫາເຫລົ່ານັ້ນເພິ່ນຍັງບອກຢ່າງແຈ້ງວ່າ ແມ່ນພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້ມີສ້ຽນໜາມ ເພື່ອເພິ່ນຈະບໍໄ
່ ດ້
ອວດອ້າງຈົນເກີນໄປ.

ເຮົາທັງຫລາຍຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າທຸກວັນນີ້ບໍ່ມີຜຮ
ູ້ ັບໃຊ້ຜໃ
ູ້ ດຮັບໃຊ້ປາສຈາກບັນຫາ

ແຕ່ຫາກເຮົາຄິດບໍ່ເຖິງເຮົາກໍຈະອ່ອນໃຈຫລືເຊົາຮັບໃຊ້ກເໍ ປັນໄດ້ ແຕ່ຖ້າເຮົາຫາກຄິດເຖິງຄືໂປໂລຄິດໄດ້ວ່າ
ພຣະເຈົ້າຊົງບັນດານໃຫ້ເຮົາມີສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງກາຍ ເຮົາກໍຈະສູ້ທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ ເພາະບັນຫານັ້ນຈະ
ຊ່ອຍເຕືອນເຮົາບໍ່ໃຫ້ເປັນຄົນອວດຕົວວ່າ ເປັນຄົນເກ່ງ.

3. ໂປໂລເຫັນພຣະຄຸນອັນຖ້ວມລົ້ນ: (2 ໂກຣິນໂທ 12:9-10)
ແຕ່ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຮົາວ່າ,“ການທີ່ເຈົ້າມີຄຸນຈາກເຮົາ ກໍພໍສຳລັບເຈົ້າແລ້ວ ດ້ວຍວ່າຄວາມອ່ອນແອມີຢູ່
ທີ່ໃດ ເດດຂອງເຮົາກໍມີຣິດຂຶ້ນເຕັມຂນາດຢູ່ທີ່ນັ້ນ” ເຫດສັນນັ້ນເຮົາຈຶ່ງມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນບັນດາຄວາມ
ອ່ອນແອຂອງເຮົາດີກວ່າ ເພື່ອຣິດເດດຂອງພຣະຄຣິດຈະບັງຮົ່ມເຮົາໄວ້" (ຂໍ້ 9)ແປວ່າພຣະຄຸນພຣະເຢຊູໄດ້
ມີຖ້ວມລົ້ນໃນຊີວິດຂອງໂປໂລ, ສ້ຽນໜາມທຸກຢ່າງທີ່ໂປໂລປະເຊີນນັ້ນກໍຊົງຊ່ອຍໃຫ້ລອດພົ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນ
ຂອງພຣະເຢຊູ, ຄວາມອ່ອນແອທຸກຢ່າງໄດ້ຖືກເສີມກຳລັງດ້ວຍຄວາມຮັກແລະພຣະຄຸນຈົນລອດພົ້ນເຖິງວັນ
ນີ້, ໂປໂລຍອມຮັບແລະໂອ້ອວດຄວາມອ່ອນແອຂອງເພິ່ນ, ເມື່ອເພິ່ນຍອມຮັບວ່າຕົນເອງອ່ອນແອແລ້ວເມື່ອ
ນັ້ນ ແລະເພິ່ນຈະໄດ້ຮັບກຳລັງວັງຊາມາຈາກພຣະຄຸນພຣະເຢຊູ,

ການທີ່ເພິ່ນເຂັ້ມແຂງຈົນເຖິງວັນນີ້ເພິ່ນ

ບອກວ່າ "ຣິດເດດຂອງພຣະຄຣິດຈະບັງຮົ່ມເຮົາໄວ້".
ໂປໂລບໍ່ໄດ້ອາສັຍຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດແລະອຳນາດຂອງເພິ່ນໃນການປະກາດ ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ອາສັຍພຣະ
ຄຸນເປັນກຳລັງຕໍ່ຕ້ານສ້ຽນໜາມຂອງຣ່າງກາຍ ຈຶ່ງກ້າກ່າວວ່າ "ສັນນັ້ນ ເພາະເຫັນແກ່ພຣະຄຣິດເຮົາຈຶ່ງຊື່ນ
ໃຈໃນບັນດາຄວາມອ່ອນແອ ໃນການຖືກຫມິ່ນປມາດ ໃນຄວາມຍາກລຳບາກ ໃນການຖືກຂົ່ມເຫັງ ແລະໃນ
ຄວາມຍາກຈົນ ເພາະວ່າເຮົາອ່ອນແອເມື່ອໃດ ເຮົາກໍຈະແຂງແຮງເມື່ອນັ້ນ " (ຂໍ້ 10). ແປວ່າໂປໂລພໍໃຈໃນ
ຄວາມອ່ອນແອຂອງເພິ່ນທີຕ
່ ໍ່ສູ້ກັບສ້ຽນໜາມເຊັ່ນ; ການຖືກຫມິ່ນປມາດ, ໃນຄວາມຍາກລຳບາກ, ໃນການ
ຖືກຂົ່ມເຫັງ ແລະໃນຄວາມຍາກຈົນ

ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ທຸບຕີເພິ່ນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໂດຍອາສັຍພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ

ແທ້ໆ.
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ຄຳຖາມ:
1. ເປັນຫຍັງໂປໂລບໍ່ແນ່ໃຈບອກພີ່ນ້ອງເຣື່ອງຂຶ້ນໄປສວັນຊັ້ນສາມ?
2. ສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງກາຍທີ່ໂປໂລພົບມີຫຍັງແດ່?
4. ເປັນຫຍັງໂປໂລບໍ່ອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈົ້າຍົກຍ້າຍສ້ຽນໜາມນັ້ນອອກ?
5. ໂປໂລຊະນະສ້ຽນໜາມນັ້ນໄດ້ແນວໃດ?
6. ທ່ານມີສ້ຽນໜາມແນວໃດແດ່ໃນການປະກາດ (ເວົ້າເຣື່ອງພຣະເຢຊູ) ໃຫ້ຜູ້ອື່ນຟັງ?
7. ເມື່ອມີສ້ຽນໜາມທ່ານຈະຕ້ອງກຳຈັດສ້ຽນໜາມດ້ວຍອັນໃດ?
ຫວ
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