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ບົດຮຽນທີ 1 
ກາງແຂນ: ຂຸມແຫ່ງປັນຍາຫລືຄວາມໂງ່ຈ້າ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ໂກຣິນໂທ 1:18-31 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ  1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 1 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນການສະສົມພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເປັນຫຍັງລາງຄົນຈ່ຶງຖືວ່າຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈ້ົາ ເປັນເຣ່ືອງໂງ່ ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຢາກຈະນຳຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະປັນຍາ ແລະເພ່ືອຕຽມຕົວໃນການຈັດ

ຕຽມແຫ່ງໄມ້ກາງແຂນ. 
 

ຄຳນຳ 
ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍເຫັນການສະແດງຫລາຍຢ່າງໃນໂທຣະທັດ ຊ່ຶງເປັນຄວາມສລາດຂອງມະນຸດ, ການສະແດງ
ຝ່າຍວິນຍານ ເໝືອນເປັນການອັສຈັນຢ່າງໃຫຍ່ ທີ່ເຂົາພະຍາຍາມທີຈ່ະແກ້ໄຂບັນຫາຊ່ວຍມະນຸດ.   ສມອງ
ນ້ອຍໆຂອງມະນຸດອາດຈະຊ່ວຍໄດ້ເປັນຊ່ົວວ່າງຊ່ົວຄາວເທົ່ານ້ັນ    ແຕ່ບ່ໍອາດຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຕລອດ 
ໄປໄດ້.   ເຊ່ັນດຽວກັນກັບຊີເນມາເຣ່ືອງຊູບເປ້ີແມນ  ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍມະມຸດໄດ້ຫລາຍໆຄົນໃນໂລກ ໃຫ້ອອກຈາກ
ພັຍພິບັດຕ່າງໆ ອັນນ້ີແມ່ນການຊົດຊ່ວຍຕາມຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດ  ຕາມຄວາມຄິດຂອງມະນຸດແລະ
ຕາມຄວາມສາມາດພິເສດທີ່ມີຢູ່ໃນມັນສມອງຂອງມະນຸດນ້ັນເອງ.  
 
ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ສເນີບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ: ການຖວາຍຊີວິດຂອງພຣະເມຊີອາຈະຖືກຍອມ
ຮັບຫລືປະຕິເສດ ນ້ັນກໍຂ້ຶນກັບຄົນກຸ່ມນ້ັນທີຈ່ະສະແດງອອກ.  ຄົນສ່ວນຫລາຍໃນສມັຍພຣະເຢຊູ ພາກັນຄິດ
ໄປວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍມີຄວາມໝາຍຫຍັງ. ໃນການສະແດງອອກກໍມີແຕ່ການສ້າງຄວາມປ່ັນປ່ວນແບບໂງ່ໆ. ໃນ
ທຸກວັນນ້ີ    ຫລາຍຄົນຍັງກ່າວວ່າຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູເປັນເຣ່ືອງທີ່ໂງ່.     ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນຢ່າງນ້ັນ?  
ເພາະພວກເຂົາຄິດວ່າປັນຍາຂອງມະນຸດດີກວ່າພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 
ຢ່າງນ້ັນແຫລະ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາ(ພຣະເຢຊູ) ຈ່ຶງຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົນທຸກທຣໍະມານຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ. 
ແລ້ວພຣະອົງກໍຄືນພຣະຊົນຂ້ຶນມາໃນວັນຖ້ວນສາມ,  ສະຖິດຢູ່ຖ້າມກາງມະນຸດທັງຫລາຍ ແລ້ວພຣະເຈ້ົາກໍ
ຍົກພຣະອົງໄປຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາ (ພຣະບິດາ) . ພຣະອົງຜູ້ດຽວ ທີສ່າມາດຊ່ວຍມະນຸດແລະຊ່ວຍໂລກໃຫ້ລອດ
ພ້ົນຈາກຄວາມຫາຍະນະໄດ້ ຈ່ົງຝັງຄວາມໄວ້ວາງໃນຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ພຣະປັນຍາ ແລະຣິດເດດຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ. ໄມ້ກາງແຂນເປັນສ່ິງທີ່ປະເສີດສຳລັບພວກເຮົາທຸກຄົນ ໂປໂລຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈ
ດີໃນເຣ່ືອງນ້ີ. 
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1.  ເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມໂງ່ຂອງຄຳສອນຂອງຂ່າວປະເສີດ: (1 ໂກຣິນໂທ 1:18-25) 
ວັຈນານຸກົມໂດ້ອະທບິາຍວ່າ ຄວາມໂງ່ແມ່ນ:  ຄວາມບ່ໍສລາດ,  ຄວາມຫລ້າຫລັງ, ຄວາມທຶນທື້, ຄວາມຫົວ
ແຂງ, ຄວາມເຊ່ືອຄົນງ່າຍ…ໃນສັຕວັດທນ່ຶີງ ຫລາຍຄົນເຫັນວ່າໄມ້ກາງແຂນເປັນຄຳສອນຂອງຂ່າວປະເສີດ,  
ລາງຄົນເຫັນວ່າເປັນຄວາມໂງ່.   ໃນສມັຍນ້ັນໄມ້ກາງແຂນແມ່ນມີຄວາມໝາຍໄປທາງລົບ.   ເພາະວ່າໄມ້ນ້ີ
ເປັນສ່ິງສຳລັບຂ້າຄົນ  ເປັນສ່ິງທີລົ່ງໂທດຄົນທີທ່ຳຄວາມຜິດ   ເປັນສ່ິງທີ່ຕັດສິນຄົນທີ່ກະບົດຕ່ໍການປົກຄອງ. 
ເປັນຫຍັງຄົນທັງຫລາຍຈ່ຶງຈະມາຍອມຮັບໄມ້ກາງແຂນວ່າເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນ   ທັໆ ທີ່ໂມ້ກາງແຂນໃຊ້ 
ປະຫານຊີວິດຂອງນັກໂທດ ຂອງຄົນກະບົດ? ພຣະເຈ້ົາຍັງໃຊ້ໄມ້ນ້ີໃຫ້ເປັນໄມ້ແຫ່ງຄວາມລອດພ້ົນແຫ່ງຄົນ
ບາບ, ພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນຮູບພາບທີໜ່້າກຽດໜ້າຊັງ ໃຫ້ກາຍມາເປັນຮູບພາບແຫ່ງການຖ່ອມຕົວ ໃນຄວາມຮັກ
ແລະຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ.  
 
ໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າ:  ໄມ້ກາງແຂນໄດ້ແບ່ງເປັນສອງພວກ ພວກນ່ຶງຖືວ່າໄມ້ການແຂນເປັນເຣ່ືອງໂງ່ ແຕ່ພວກ
ເຮົາເຊ່ືອວ່າໄມ້ກາງແຂນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນ.     ສຳລັບຜູ້ທີໄ່ດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນ 
ພວກເຮົາຖືວ່າເປັນຣິດເດດຂອງໄມ້ກາງແຂນ. ໄມ້ການແຂນເອົາຊະນະສັດຕຣູ ພວກເຮົາເຫັນຄວາຮັກຂອງ 
ພຣະອົງຢູ່ໃນໄມ້ກາງແຂນ.  
 
ເພ່ືອຈະສນັບສນຸນໃນການບ່ໍລົງລອຍກັນນ້ີ   ໂປໂລໄດ້ຍົກເອົາພຣະຄັມພີເອຊາຢາ 29:14  ຂ້ຶນມາວ່າພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ທຳລາຍສະຕິປັນຍາຂອງມະນຸດໃຫ້ພິນາດ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຕ້ອງການໃຫ້ມະນຸດຊ່ວຍໃນແຜນການຂອງ    
ພຣະອົງ ເພາະຄວາມຄິດຂອງມະນຸດຍາມໃດກໍຜິດພາດລ້ົມເຫລວ.   ໃນຄາວເອຊາຢາ ພວກນັກການເມືອງ 
ທັງຫລາຍກໍເວົ້າແຕ່ປາກແລະຕີນຊ້ີມືຊ້ີ.  
 
ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຖາມວ່າ ຢູ່ໃສລະນັກປາດ? ຜູ້ໃດລະເປັນຜູ້ຮູ້? ນັກປາດຂອງຍຸກນ້ີຢູ່ໃສ?.....ໂປໂລໃຊ້ຄຳຖາມ
ເພ່ືອຢາກໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນຈຸດຂອງພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກວິຊາອາຊີບທັງຫລາຍ ພາກັນເຮັດໄດ້
ເໝືອນໄມ້ກາງແຂນບ່ໍ?  ພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດໃຫ້ປັນຍາຂອງມະນຸດໂງ່ໄປບ່ໍແມ່ນບໍ?  ພວກເຂົາທັງຫລາຍເອ້ີນ
ຕົວເອງວ່າສລາດ ພຣະເຈ້ົາກໍສ້າງພວກເຂົາບ່ໍແມ່ນບໍ? ປັນຍາທີຫ່າຍສາບສູນເປັນຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກປັດ
ກວາດໄປຕາມອາຍຸສັງຂານຂອງພວກເຂົາໄປແລ້ວ.  ພວກເຂົາຄິດວ່າພວກເຂົາຈະຢູ່ຈຸດສູງສຸດຂອງໂລກນ້ີ
ໄດ້ ແຕ່ແລ້ວກໍເປັນພຽງຄວາມຫວັງຊ່ືໆ.   
 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັກສາສ່ິງເຫລ່ົາໄວ້ນ້ີສຳລັບຄົນທີເ່ຊ່ືອ. ໃນພຣະສະຕິປັນຍາແລະຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົານ້ີ ພຣະ
ອົງຊົງມີແຜນການສຳລັບຄົນທີ່ເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ. ເຫດຜົນແລະກຳລັງຂອງມະນຸດຈະບ່ໍສາ
ມາດເອົາຊະນະພຣະເຈ້ົາໄດ້ ພວກຢິວຈະພາກັນຮ້ອງຫາຫມາຍສຳຄັນ  ແຕ່ພວກກຣີກຈະຊອກຫາສະຕິປັນ
ຍາ ແຕ່ໂປໂລຈະເທສນາເຣ່ືອງພຣະຄຣິດຊົງຕາຍຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ ຊ່ຶງເປັນຢ່າງນ່ຶງທີ່ເປັນສະດຸດແກ່ພວກ
ຢິວ ແລະເປັນເຣ່ືອງໂງ່ສຳລັບພວກຕ່າງຊາດ. ສຳລັບພວກເຮົາແລ້ວພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນທັງພວກຢິວແລະພວກ
ຕ່າງຊາດ.  ພຣະຄຣິດຊົງເປັນຣິດອຳນາດແລະເປັນພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
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ພວກຍິວທງັຫລາຍຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະສະເດັດມາເພ່ືອປົກປ້ອງພວກເຂົາ.   ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຫວັງວ່າ ພຣະອົງ 
ຈະສະເດັດມາໃນຮູບພຣະເມຊີອານັກການເມືອງເພ່ືອທີ່ຈະມາປົດປ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ອອກຈາກອຳນາດຂອງ
ພວກໂຣມັນ. ພວກເຂົາຢາກເຫັນກັບຕາຂອງພວກເຂົາ.  ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ສຳແດງໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນກັບຕາໃນ
ຮູບພາບຂອງໂຢນາ (ມັດທາຍ 12:39-40)   ພຣະອົງໄດ້ສຳແດງການສ້ິນພຣະຊົນ  ແລະການຄືນພຣະຊົນ. 
ຄົນກຣີກກໍພາກັນປະຕິເສດຮູບພາບນ້ັນ ພວກເຂົາຢາກເຫັນອຳນາດໂດຍຜ່ານມະນຸດ. 
 
ກົງກັນຂ້າມ ໂປໂລເທສນາກ່ຽວກັບການຖືກຄຶງຂອງພຣະເຢຊູຢູ່ເທິງກາງແຂນ. ການຊົງຖືກຄຶງພຣະເຢຊູເທິງ
ກາງແຂນ ໝາຍເຖິງການຊົງໄຖ່ໃຫ້ພ້ົນຈາກການສາບແຊ່ງແທນພວກເຮົາ ເພາະໃນພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຜູ້ໃດ
ຖືກແຂວນເທິງຕ້ົນໄມ້ກໍຖູກສາບແຊ່ງແລ້ວ. (ຄາລາເຕັຽ 3:13)   ການສ້ິນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍຖືກຕາມ
ແບບທີ່ພວກເຂົາຄິດໄວ້ ພວກເຂົາຈ່ຶງເປັນການຍາກທີຈ່ະຍອມຮັບ.   ສຳລັບຄົນຕ່າງຊາດແລ້ວ ເຂົາຍ່ິງຖືວ່າ
ເປັນເຣ່ືອງໂງ່.   
 
ຄວາມໂງ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ   ຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພ້ົນດ້ວຍຄວາມຕາຍຂອງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງເທິງ 
ໄມ້ກາງແຂນ ແຕ່ກໍຍັງສລາດກວ່າຄວາມສລາດຂອງມະນຸດ. ຄວາມອ່ອນແອຂອງພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ພຣະເຢ 
ຊູຕ້ອງຕາຍ,ຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດຂອງຄວາມບາບ ພາຍໃຕ້ກົດແຫ່ງຄວາມບາບ ທີ່ພຣະອົງບ່ໍສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບ. 
ນ້ີຄືຄວາມແຂງແຮງທີມ່ະນຸດບ່ໍສາມາດມີຄວາມແຂງແຮງຢ່າງນ້ີໄດ້. 
 
ປັນຍາແລະຣິດອຳນາດຂອງມະນຸດລ້ົມເຫລວທີຈ່ະຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ພ້ົນບາບ.   ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ຄວາມໂງ່
ແລະຄວາມອ່ອນແອຂອງພຣະອົງ  ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພ້ົນຈາກຄວາມບາບ  (ນ້ີຄືທາງດຽວຂອງພຣະ
ເຈ້ົົາ). ເປັນຫຍັງຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຫລາຍຄົນຈ່ຶງຖືວ່າເປັນເຣ່ືອງໂງ່ ໃນທກຸວັນນ້ີ? ເພາະທັນບ່ໍແມ່ນ
ວິທທີີ່ພວກເຂົາຄິດໄວ້.   ຫລາຍຄົນຍັງກ່າວວ່າ ເປັນວທິີທີໜ່້າຢ້ານກົວ,   ເປັນວິທທີີ່ຕລົກ ແລະພວກເຂົາຈ່ຶງ
ເຊ່ືອບ່ໍໄດ້.  ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນພວກເຮົາ ໃຫ້ພວກເຮົາວາງໃຈໃນພຣະປັນຍາຂອງພຣະອົງ  ແມ່ນວ່າໂລກນ້ີຈະບ່ໍ
ຍອມເຂ້ົາໃຈກໍຕາມ. 
 

2.  ຈົ່ງເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມໂງ່ຂອງຂ່າວປະເສີດໃຫ້ຄົບຖ້ວນ: (1 ໂກຣິນໂທ 1:26-31) 
ໂບດກໍໄດ້ຂຍາຍໄປຕາມຈຳນວນຄົນ, ໄປຕາມກຸ່ມເຊ່ັນ:  ກຸ່ມພວກວິຊາຊີບ, ກຸ່ມພວກໂບດຄາວບອຍ, ກຸ່ມ
ພວກຫລາຍຊົນເຜ່ົາມາຮວມກັນ, ແລະຕ່າງໆນາໆ. ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຊ່ືໂບດວ່າໂກຣິນໂທ. ລາວຄິດວ່າຖ້າພວກ
ເຂົາມາຮັບເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ພວກເຂົຈະໄດ້ລະນຶກວ່າພວກເຂົາມາຈາກໃສ?    ຕາມທັມດາແລ້ວຊາວ
ເມືອງໂກຣິນໂທເປັນຄົນຈົນ, ເປັນຄົນໂງ່, ເປັນຄົນອ່ອນແອ ແລະບ່ໍສຳຄັນຫຍັງ.  ຄວາມລອດພ້ົນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາໄປເຖິງພວກເຂົາເຈ້ົາກໍເພາະຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະຍ້ອນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
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ມາເບ່ິງຄືນໃນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄຳທີ່ວ່າ  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກ  3 ເທື່ອ ຢູ່ໃນຂ້ໍ 27-28. ໂປໂລ
ເນ້ັນໜັກເຖິງຄຳທີ່ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກສ່ິງທີ່ໂລກເຫັນວ່າໂງ່,    ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກສ່ິງທີ່ໂລກເຫັນວ່າອ່ອນ
ແອ, ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກສ່ິງທີ່ຕ່ຳຕ້ອຍຂອງໂລກສ່ິງທີ່ເຂົາດູໝິ່ນ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນແປງຄຸນຄ່າຂອງຄົນໃຫ້
ເປັນໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຄືໃຫ້ຄົນໂງ່ກາຍເປັນຄົນສລາດ, ໃຫ້ຄົນທີ່ອ່ອນແອກາຍເປັນຄົນທີ່ແຂງແຮງ. 
 
ພຣະເຈ້ົາພຽງຜູ້ດຽວທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທ່ເີຊ່ືອມີຊີວິດໃໝ່ໄດ້, ເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ທີ່ສະເດັດລົງ
ມາຫາພວກເຮົາໂດຍຣິດເດດແລະພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍເຖິງໝາກຜົນແຫ່ງຣິດອຳ
ນາດຂອງພຣະປັນຍາ ຫລືວ່າຄວາມລອດພ້ົນ.  ໝາຍຄວາມວ່າພຣະທັມຂອງພຣະອົງແມ່ນໝາກຜົນທີອ່ອກ
ມາຈາກໄມ້ກາງແຂນ.  ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຕາຍຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອໄຖ່ບາບຂອງພວກ
ເຮົາທຸກໆຄົນ.  ການຊົງແຍກພວກເຮົາ ໝາຍຄວາມວ່າໂດຍພຣະເຢຊູ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງແຍກພວກເຮົາ ແລະເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາບໍຣິສຸດເໝືອນດ່ັງພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູຈະຕິດຕາມພວກເຮົາບ່ໍວ່າພວກເຮົາຈະໄປທີ່ໃດ.  ການຊົງ
ໄຖ່ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງສ້ິນພຣະຊົນຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ   ເພ່ືອຊ້ືເອົາພວກເຮົາໃຫ້ອອກຈາກຄວາມ
ເປັນຂ້າທາດຂອງຄວາມບາບ ແລະພວກເຮົາກໍຈະກາຍເປັນຄົນທີມີ່ອິສລະພາບ. ໂປໂລໄດ້ອ້າງເຖິງພຣະຄັມ
ພີເດີມຈາກພຣະທັມເຢເຣມີຍາ 9:23-24  ຖ້າພວກເຮົາຢາກຈະອວດອ້າງ ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາອວດອ້າງແຕ່ພຣະ
ເຈ້ົາອົງດຽວ.  
 
ທ່ານໄດ້ອວດໃນສິ່ງທີພ່ຣະເຈ້ົາໄດເ້ຮັດໃຫ້ແກທ່່ານແລ້ວຫລືຍັງ? 
           

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
ໃນຂະນະທີຂ້່າພະຈ້ົາກຳລັງສຶກສາ    1 ໂກຣິນໂທຢູ່    ສອງເພງໄດ້ແລ່ນເຂ້ົາມາໃນສມອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.      
1 ຂ້ານ້ອຍປລາດໃຈ ບົດເພງທີ 62 .   2 ໄມ້ກາງແຂນບູຮານ ບົດເພງທີ 288. ທັງສອງເພງນ້ີ ເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຮົາເຂ້ົາໃຈ ໃນຂ້ໍທີ 18-31 ເປັນຢ່າງດີ.   ໄມ້ກາງແຂນບ່ໍແມ່ນສ່ິງທີໂ່ງ່ຈ້າ ແຕ່ເປັນສູນກາງຂອງຄຳສ່ັງສອນ
ຂອງ  ຂ່າວປະເສີດ ໄມ້ກາງແຂນແມ່ນຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈ້ົາ  ແລະກໍແມ່ນສ່ິງດຽວທີມ່ະນຸດທັງ
ຫລາຍຈະໄດ້ຮັບການຊົງໄຖ່. ພວກເຮົາຄວນຮັກໄມ້ກາງແຂນຂອງພວກເຮົາ.   
  

ຄຳຖາມ: 
 

1. ທັມນຽມການນະມັສການ, ຊ່ືສຽງ, ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ,   ຄວາມຮັ່ງມີ, ຄວາມສລາດ, ຄວາມ
ງົດງາມ ສ່ິງທັງໝົດເຫລ່ົານ້ີ ຖືວ່າເປັນສ່ິງທີພ່ວກເຮົາມັກ ພວກເຮົາຊອບ.   ພວກເຮົາຈະໃຫ້ເປັນ
ສ່ິງ ກີດຂວາງພວກເຮົາ  ບ່ໍໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູ ມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນຂອງ
ພວກເຮົາບ່ໍ? 

 
2. ເປັນຫຍັງໄມ້ກາງແຂນພຣະເຢຊູຈ່ຶງຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມເຫ່ີເຫີມຂອງພວກເຮົາ? 
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3. ເປັນຫຍັງການເທສນາກ່ຽວກັບໄມ້ກາງຈ່ຶງເປັນເຣ່ືອງໂງ່ ສຳຫລັບຄົນທີ່ກຳລັງຈະຈິບຫາຍ? 
 
4. ໄມ້ກາງແຂນສາມາດໃຫ້ຄວາມລອດພ້ົນແກ່ທຸກໆຄົນຢ່າງໃດ? 
 
5. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເລືອກເອົາຄົນທີ່ພຣະອົງເຫັນວ່າ ບ່ໍມີຫຍັງເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງ?   ຄຸນລັກ 

ສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຢ່າງໃດ? 
 
         ບພ 
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ບົດຮຽນທີ 2 
ຈິດວິນຍານທ່ີເຕີບໃຫຍ່:ການຢຽວຢາພາຍໃນໂບດ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ໂກຣິນໂທ 3:1-17 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ  1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 3    

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ການຂາດຈິດວິນຍານທີ່ເຕີບໃຫຍ່ ສາມາດນຳການແບ່ງແຍກມາສູ່ຄຣິສ

ຕະຈັກ.   

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກທີ່ແຕກແຍກກັນ ຫັນມາຄືນດີກັນໄດ້? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຈະຕີລາຄາໄດ້ວ່າ ຈິດວິນຍານຂອງສະມາຊິກໂບດຢູ່ໃນລະດັບໃດ ແລະ

ມີຜົນສະທ້ອນໃຫ້ແກ່ໂບດຫລາຍປານໃດ.  
 

ຄຳນຳ 
ຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ື ເຄ  ໄດ້ບອກກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ    ລາວແລະຄອບຄົວໄດ້ຍ້າຍອອກຈາກໂບດເກ່ົາໄປໂບດໃໝ່
ແລ້ວ. ເພາະວ່າໂບດມີແຜນການທີ່ຈະກ່ໍສ້າງເພ້ີມເຕີມ. ສະມາຊິກໂບດກໍໄດ້ມາປະຊຸມກັນ ບາງຄົນກໍມັກຈະ
ປະກອບສ່ວນ   ເພ່ືອຈະບ່ໍໄດ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານຫລາຍ ຫລືບ່ໍກໍໃຫ້ໄດ້ຢືມໜ້ອຍ.   ແຕ່ບາງຄົນຊ້ຳພັດ 
ສວຍໂອກາດ ຕ້ອງຊອກຫາບ່ອນທີ່ດອກເບ້ັຽຕ່ຳ.    ການປະຊຸມຂອງຄະນະກັມມະການໂບດ ກໍເຂ້ັມຂ້ົນໃນ
ການສົນທະນາ,   ແລະແລ້ວກໍເລີຍກາຍມາເປັນການຖົກຖຽງ  ແລະທາງໂບດກໍເລີຍກາຍມາເປັນສອງຝ່າຍ.  
ເວລານັບຄະແນນສຽງແລ້ວ ທາງຝ່າຍຂອງ ເຄ ເປັນທາງຜ່າຍແພ້.    ເຄ ກໍບອກວ່າຂ້ອຍບ່ໍເຊ່ືອໃຈຜູ້ນັບຄະ
ແນນປານໃດ ເພາະເຂົາຢູ່ອີກຝ່າຍນ່ຶງ. 
 
ເໝືອນດ່ັງ ເຄ ເວົ້າ ຂ້ອຍມີພະຍານຄົບຖ້ວນ ໂບດນ້ີຈະຕ້ອງມີບັນຫາ.   ເປັນຫຍັງພວກເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງພາ
ກັນເຮັດໃຫ້ເສັຽນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ?  ພຣະເຢຊູຊົງອ້ອນວອນອະທຖິານເພ່ືອຄົນທີ່ເຊ່ືອທັງຫລາຍໃຫ້
ເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ   ໃນນ້ັນມີພວກເຮົາຮວມຢູ່ດ້ວຍ ພວກເຮົາເປັນສາວົກຂອງພຣະອົງ    ໃນອະນາຄົດ  
(ໂຢຮັນ 17:20-21) ພຣະອົງຊົງເຂ້ົາໃຈໃນທັມຊາດຂອງພວກເຮົາດີ ຖ້າຈິດວິນຍານຍັງອ່ອນແອຢູ່ ສ່ິງເຫລ່ົາ
ນ້ັນກໍຈະນຳພາໃຫ້ມີການແບ່ງແຍກເກີດຂ້ຶນໃນຄຣິສຕະຈັກ,   ຈະເຮັດຢ່າງໃດ  ຈ່ຶງຈະປ່ິນປົວບາດແຜນ້ີໄດ້?  
ໂປໂລໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຫົວໜ້າຜູ້ນ່ຶງທີ່ຈິດວກນຍານຍັງບ່ໍທັນເຂ້ັມແຂງເທື່ອ   ແລ້ວເພ່ິນກໍໄດ້ຕັກເຕືອນວ່າ 
ຈ່ົງລະວງັເດ້ີ ເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ທຳລາຍໂບດ.  
 

1. ຄົນທ່ີມຄີວາມເຊ່ືອເຂ້ັມແຂງຈະບ່ໍກະທຳຕົວເໝືອນຊາວໂລກ: (1 ໂກຣິນໂທ 3:1-4) 
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ເດັກນ້ອຍມັກຈະນຳຮອຍຍ້ິມມາໃຫ້ພວກເຮົາທກຸເວລາ, ພວກເຮົາມັກຫລາຍໃນຄວາມໄຮດ້ຽງສາຂອງພວກ
ເຂົາ. ບັນດາຜູ້ທີ່ເປັນພ່ໍແມ່ກໍຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຊີວິດເຍົາວັຍຂອງພວກເຂົາ.   ເມ່ືອພວກເຂົາຫາກເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນ
ມາ ຊີວິດພວກເຂົາກໍກາຍມາເປັນຜູ້ໃຫຍ່, ພວກເຂົາຄວນຈະໃຫຍ່ທັງຮ່າງກາຍແລະຈິດວິນຍານ.  
 
ໂປໂລໄດ້ພົບກັບຜູ້ນຳທີເ່ມືອງໂກຣິນໂທ ທີຍັ່ງບ່ໍທັນເຕີບໃຫຍ່ທາງດ້ານຈິດວິນຍານ, ເຂົາກໍໄດ້ມາອະທບິາຍ
ເຖິງເຣ່ືອງຄວາມແຕກແຍກໃນພວກເຂົາໃຫ້ໂປໂລຟັງ. (1 ໂກຣິນໂທ 1:10-13) ບັນດາອັຄສາວົກທັງຫລາຍ
ຈ່ຶງແນໃສ່ບາງຄົນທີພ່ວກເຂົາມັກ ເຊ່ັນ:    ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕິດຕາມໂປໂລ,  ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕິດຕາມອາໂປໂລ,  
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕິດຕາມເກຟາ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕິດຕາມພຣະຄຣິດ ພຣະຄຣິດຖືກແບ່ງແຍກປັນຫລາຍອົງແລ້ວ
ຫລື?  ໂປໂລ,  ເກຟາ,  ອາໂປໂລ,  ໄດ້ຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອພວກທ່ານບ່ໍ? ໂປໂລເວົ້າດ່ັງນ້ີກໍເພາະວ່າ
ຢາກໃຫ້ພວກເຂົາຄິດເຖິງຕົວເອງ ແລະຢາກຈະດັດແປງແນວຄິດທີແ່ບ່ງແຍກຂອງພວກເຂົາ  ແລະພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະເຈ້ົາກໍປາກົດຢູ່ໃນພຣະສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງ (1 ໂກຣິນໂທ 2:6-16) ໂປໂລຕ້ອງການທີ່
ຈະດັດແປງຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຜູ້ນຳໂບດ.   
 
ໃນຂະນະທີບັ່ນດາອັຄສາວົກທີ່ໄປຢ້ຽມເມືອງໂກຣິນໂທ ຜູ້ທີ່ຮັບເຊ່ືອໃໝ່ກໍກາຍເປັນເດັກນ້ອຍໃນພຣະຄຣິດ. 
ພຣະວິນຍານໄດ້ສະຖິດຢູ່ນຳພວກເຂົາ ແຕ່ຍັງບ່ໍທັນເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເທື່ອ. ພວກເຂົາເປັນມະນຸດທີ່ບໍຣິສຸດເຂ້ົາມາ, 
ທຸກຢ່າງໃນຕົວຂອງເຂົາຍັງບ່ໍໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພຣະວິນຍານ. ພວກເຂົາຍັງຄິດເໝືອນກັບຄົນທັມດາແລະ
ການກະທຳຕ່າງໆ ກໍຍັງທັມດາຢູ່.  
 
ໂປໂລໄດ້ເນ້ັນ ເຖິງຄົນງານຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ທີ່ຈະມາສ້າງຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ  ພວກເຂົາຄວນຈະ
ເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ ແລະມີແນວຄິດອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ພິຈາຣະນາເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງ
ແຕ່ລະບຸກຄົນ. ພຣະເຈ້ົາຈະມີຂອງປະທານໃຫ້ແຕ່ຄົນງານ.   ອັຄສາວົກບ່ໍສາມາດຈະໃຫ້ລາງວັນຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ
ໄດ້. ພຣະເຈ້ົາຈະປະທານຕາມຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ.  
 
ໂປໂລໄດ້ເນ້ັນໜັກໃນຂ້ໍ 9 ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກເຖິງ 3 ຄ້ັງວ່າ  ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຮ່ວມງານກັບພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາ
ເປັນໄຮນ່າຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາເປັນຕຶກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຮ່ວມງານກັບພຣະເຈ້ົາ: ໂປໂລ, 
ອາໂປໂລ ແລະສະມາຊິກໂບດທຸກຄົນເປັນເພ່ືອນຮ່ວມງານໂດຍພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ນຳພາ.   ພວກເຮົາເປັນໄຮ່ 
ນາຂອງພຣະເຈ້ົາ:   ນ້ີແມ່ນຄຳຫລ້ິນຄຳ ທີ່ຜູ້ຂຽນໃຊ້ແລະປຽບທຽບ ພວກເຮົາເປັນບ່ອນຜລິດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
ພວກເຮົາເປັນຕຶກຂອງພຣະເຈ້ົາ: ແມ່ນບ່ອນທີຖື່ກສ້າງຂ້ຶນສຳລັບຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ມາຮ່ວນສົນທະນາ
ສຶກສາພຣະຄັມພີຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 
ພວກເຮົາໃນຖານະທີ່ມີຄວາມເຊ່ືອຄືກັນ ພວກເຮົາເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາທຸກຄົນ.   ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະ
ອົງທຸກຄົນ. ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນມີໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປໃນທົ່ງນາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ທຸກ
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ຄົນສຳເຣັດໜ້າທີ່ຂອງພຣະເຈ້ົາທີພ່ຣະອົງໄດ້ມອບໃຫ້. ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈິດວິນຍານຍັງອ່ອນຢູ່ກໍມັກຈະເນ້ັນໄປຫາ
ຜູ້ນຳທີ່ໄປທາງຝ່າຍໂລກ ຫລືວ່າໄປທາງຕົນເອງຫລາຍກວ່າທາງພຣະເຈ້ົາ. 
 
ທ່ານເປັນຜູ້ທີເ່ຕີບໂຕທາງດ້ານຈິດວິນຍານຫລືບໍ?່ ຫລືຈິດວິນຍານຍັງນ້ອຍຢູ່?  

 

2. ຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອເຂ້ັມແຂງສແວງຫາການທົດສອບຈາກພຣະເຈົ້າ:(1ໂກຣິນໂທ 3:10-15) 
ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາມາເຖິງການທົດສອບຂອງຊີວິດ:   ການຕີລາຄາຂອງທາງໂຮງຮຽນ,    ຟັງຜົນກວດຂອງໝ,ໍ 
ການສ່ັງຊາຕີລາຄາຂອງການທຳງານປະຈຳປີ…ໂປໂລໄດ້ເຕືອນຊາວເມືອງໂກຣິນໂທ ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອທັງຫລາຍວ່າ
ພຣະເຈ້ົາຈະມີການທົດສອບການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາກໍຈະຖືກຊ່ັງຊາເໝືອນກັນ. 
 
ໂປໂລໄດ້ຫັນໄປຫາຕຶກທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຜ່ານມາແລ້ວໃນຂ້ໍທີ 9 ໂດຍພຣະຄຸນຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານແກ່ຂ້າ
ພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ວາງຮາກຢ່າງຊ່າງຜູ້ຊຳນານ ແລະຜູ້ທີ່ຈະມາກ່ໍຂ້ຶນຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງ.  ຢ້ານ
ທ່ານຈະມາວາງຮາກອ່ືນ ຮາກທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາວາງໄວ້ແລ້ວນ້ັນຄືຮາກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ໂປໂລໄດ້ສອນເຖິງ
ໜ້າທີ່ຂອງໄມ້ກາງແຂນ ແລະການຊົງໄຖ່ ແລະການຖວາຍຊີວິດຂອງພຣະເມຊີອາ. ຜູ້ໃດຈະສອນເຣ່ືອງຫລື
ຈະເອົາອັນໃດມາກ່ໍຂ້ືນແມ່ນເປັນໄປບ່ໍໄດ້ ເພາະສຸດທ້າຍຈະມີການທົດສອບ. 
 
ໂປໂລແນະນຳວ່າວັດຖຸທີ່ຈະນຳມາສ້າງຕ່ໍນ້ັນມີສອງຢ່າງ 1 ວດັຖຸທີ່ມີຄຸນຄ່າຈະບ່ໍສູນຫາຍໄປ  2 ວດັຖຸທີບ່ໍ່ມີ
ຄ່າຈະສາບສູນໄປ ເວລາພຣະຄຣິດສະເດັດກັບມາ ວັນນ້ັນແຫລະພຣະອົງຈະຕັດສິນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າໃຜສ້າງ
ດ້ວຍອັນໃດ. ໃນເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຫວັງຢາກເຫັນວ່າຕົນເອງໄດ້ສ້າງຂ້ຶນດ້ວຍອັນໃດ. ວັດຖຸສ່ິງຂອງທີ່ທ່ານ
ນຳມາສ້າງນ້ັນແມ່ນມີຄຸນພາບດີແລ້ວຫລືບ່ໍ. ເວລາຖືກທົດສອບແລ້ວຈະຍັງເຫລືອຄ້າງບ່ໍ. 
 

3.  ຜູ້ທ່ີມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ທາງຄວາມເຊ່ືອຈະສ້າງວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ:(1ໂກຣິນໂທ 3:16-17) 

ແຕ່ລະເຊ້ົາ   ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍ່າງອ້ອມໝູ່ບ້ານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.  ຂ້າພະເຈ້ົາດີໃຈຫລາຍ ທີເ່ຫັນຄຸ້ມນ້ັນມີການ
ແປງເຮີອນຊານຂອງຕົວເອງຫລາຍ.  ຈິດວິນຍານກໍເໝືອນກັນ ພວກເຮົາກໍຢາກໃຫ້ມີການປັບປຸງແກ້ໄຂເຊ່ັນ
ກັນ ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ສະຕິປັນຍາແກ່ທຸກໆຄົນ.  
 
ໂປໂລໄດ້ເຕືອນຊາວເມືອງໂກຣິນໂທວ່າ ພວກເຮົາເປັນວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ວຫິານຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນ
ຂອງໃຜຜູ້ນ່ຶງ ແມ່ນຂອງຈຳນວນຫລາຍຄົນ. ໂປໂລໃຊ້ພາສາກຣີກຄຳວ່າ ວຫິານ. ໂປໂລໃຊ້ຄຳເຕືອນທີແ່ຂງ
ແຮງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດທຳລາຍພຣະວຫິານຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຈະທຳລາຍຜູ້ນ້ັນ.   ຊາວເມືອງໂກຣິນໂທເປັນ
ປະຊາຊົນທີແ່ຂງກະດ້າງຫລາຍ ພວກເຂົາພາກັນທຳລາຍພຣະວຫິານຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມອວດອ່ົງທະ
ນົງຕົວຂອງພວກເຂົາ. ໂປໂລບ່ໍໄດ້ອະທບິາຍຄວາມໝາຍວ່າ ພຣະອົງຈະທຳລາຍພວກເຂົາຢ່າງໃດ.  
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ເມ່ືອພວກເຮົາມາຮວມກັນພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາກັນຢູ່ວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາເປັນຄົນບໍຣິສຸດແຫ່ງພຣະ
ເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ຄຣິສຕະຈັກ ພວກເຮົາບ່ໍຄວນທັບຖົມໂບດ, ພວກເຮົາບ່ໍຄວນເຮັດໃຫ້ວິຫານເປິະ
ເປ້ືອນ. ຄຣິສຕຽນທີ່ມີຈິດວິນຍານສູງ ຈະສ່ົງເສີມໂບດ, ສນັບສນຸນໂບດ, ແລະສ້າງໃຫ້ໂບດຈະເຣີນຂ້ຶນ.  
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
ຄຳສອນຂອງໂປໂລໃນສັຕວັດທນ່ຶີງ   ທີໄ່ດ້ສອນຊາວເມືອງໂກຣິນໂທນ້ີ ຍັງມາຄວາມສຳຄັນຫລາຍຈົນເຖິງ 
ທຸກວັນນ້ີ. ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍ ພວກເຮົາຮູວ້່າການຂັດແຍ່ງມັກມີຢູ່ໃນໂບດ.    ເໝືອນອັຄສາວົກໄດ້ບອກພວກ
ເຮົາໄວ້ວ່າ ພວກທ່ານທັງຫລາຍເໝືອນເດັກນ້ອຍ ຈ່ົງພາກັນຈະເຣີນເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນເຖ້ີນ. ຈ່ົງຢ່າໄດ້ຖືວ່າຂ້ອຍ
ເປັນຝ່າຍນ້ັນຝ່າຍນ້ີ 
 
ຜູ້ທີ່ຈະເຣີນຝ່າຍຈິດວິນຍານຈະບ່ໍປະຕິບັດຕົວເໝືອນຊາວໂລກ. ຜູ້ທີຈ່ະເຣີນເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານຈະ
ສຳນຶກສເມີວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດນຳພວກເຮົາຕລອດໄປ.   ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍກັນ. 
ອາຈານ, ຄຣູສອນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ… ສະງ່າຣາສິຄວນເປັນຂອງພຣະອົງແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ. 
 
ຈິດວນິຍານຂອງທ່ານຢູ່ໃນລະດັບໃດ ມີຜົນຫຍັງໃຫ້ແກໂ່ບດແດ່ບໍ?່ 
                 

   ຄຳຖາມ: 
1. ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ບ່ໍ? ຫລືວ່າເປັນຊາວໜຸ່ມ? ຫລືວ່າເປັນຜູ້ໃຫຍ່?  ທ່ານຈະ

ພະຍາຍາມເລ່ືອນຂ້ຶນຈາກເດັກນ້ອຍມາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຄືຢ່າງໃດ? 
 

2. ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທີ່ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່?    ຢ້ານລ່ືນ,  ແບ່ງແຍກ,   ຫາ
ເຣ່ືອງ, ຍົກຍ້ອງຕົນເອງ……. 
 

3. ເປັນຫຍັງຄວາມແບ່ງແຍກຈ່ຶງມັກເກີດຂ້ິນໃນຄຣິສຕະຈັກ? ຈະພາກັນແກ້ໄຂຢ່າງໃດ? 
 

4. ທ່ານຄວນຈະສນັບສນຸນຢ່າງໃດ ແກ່ຄົນທີມີ່ຈິດວິນຍານເຕີບໃຫຍ່ແລ້ວ? 
 

5. ທ່ານເຫັນຕົວເອງວ່າເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແລ້ວຫລືຍັງ? ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນໃຫ້ມາເປັນສາວົກຂອງພຣະ
ອົງຫລືຍັງ? ໃຫ້ມາເປັນເພ່ືອນທີ່ໃກ້ຊິດຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຫລືຍັງ? ຖ້າວ່າຍັງ ເປັນຫຍັງ? 
 

6. ທ່ານຣູ້ບໍວ່າສ່ິງທີທ່່ານກຳລັງເຮັດຢູ່ນ້ີຈະຜ່ານພ້ົນໄຟໄດ້? 
 
        ບພ 
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ບົດຮຽນທີ 3 
ສິນທັມກັບການອະລຸ້ມອະລ່ວຍ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 5 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ  1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 5 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂບດຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ພົບກັບບັນຫາເຣ່ືອງສິນທັມ ທີ່ມີການອະລຸ້ມອະ

ລ່ວຍລະຫວ່າງສະມາຊິກດ້ວຍກັນ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະເກີດຂ້ຶນໄດ້ຢ່າງໃດໃນໂບດຂອງພວກເຮົາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຢາກໃຫ້ຮູວ້່າ ພວກເຮົາຈະມີການໂອ້ລົມສົນທະນາຢູ່ໃນໂບດຢ່າງໃດ?. 

 

ຄຳນຳ 
      
ຈິມແລະນາງແທມມີ ເຟ ເບັກເກ້ີ ໄດ້ເປັນຮູບພາບຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ອັນຕະລາຍໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.ໃນ
ປີ 1970 ຫາ 1980 ທັງສອງທ່ານນ້ີເປັນຜູ້ປ່າວປະກາດຊ່ືດັງໃນໂທຣະທັດ  ພວກເຂົາໄດ້ເປີດຜ່ານທາງດາວ
ທຽມ ພວກເຂົາໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກເທດຊ່ືດັງທີ່ມາຈາກທົ່ວທຸກມຸມໂລກ  ພວກເຂົາເຮັດທຸກຢ່າງໃນສ່ິງທີເ່ຂົາເຮັດ
ໄດ້ໃນສມັຍນ້ັນ. ພວກເຂົາດີໃຈໃນຄວາມລ້ຳລວຍຂອງພວກເຂົາຫລາຍ. 
 
ໃນຖານະທີ່ເປັນຫົວໜ້າໂບດ ເຂົາຈະຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ   ແຕ່ທັງສອງເບ່ິງຄືວ່າບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຫຍັງເລີຍ. ໃນທີ່ສຸດຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາກໍຖືກແຜ່ຂຍາຍອອກໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ພວກເຂົາຕົກ
ຢູ່ໃນຂ້ໍຫາ :  ເພດສັມພັນ,  ເຫັນແກ່ຕົວເອງ,  ຂ້ີສ້ໍ, ຕົວະຕ້ົມ…ຄະນະກັມມະການຈ່ຶງໄດ້ຮວບຮວມພຶດຕິກັມ
ຕ່າງໆ ແລະແລ້ວ ໃນປີ1987 ຈິມ ແລະແທມມີ ເຟ ເບັກເກ້ີ ກໍໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກການທຳງານ. 
 
ພວກເຮົາຮູວ້່າ ຄອບຄົວຂອງເບັກເກ້ີ ຄົງຈະບ່ໍມີແຕ່ເຂົາຄົນດຽວ ຄະນະເຖ້ົາແກ່ແລະຄຣິສຕຽນ ພາຍໃນໂບດ
ກໍໄດ້ມາຮວມກັນສົນທະນາປາໄສກັນ. ໂປໂລກ່າວໄວວ້່າ ຖ້າເຂົາເປັນດ່ັງນ້ັນແທ້ຈິງ ກໍຢ່າໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍ
ຄົບຄ້າກັບເຂົາ. 1 ໂກຣິນໂທ 5:13 ຈ່ົງຂັບຄົນຊ່ົວຮ້າຍໃຫ້ອອກໄປຈາກໝູ່ພວກທ່ານ. 
 

1.  ຍົກສິນທັມເຣືອ່ງນ່ຶງມາສົນທະນາ: (1 ໂກຣິນໂທ 5:1-2) 
ດອກເຕ້ີສ່ວນຫລາຍຈະວິຈັຍແລະຄ້ົນຄວ້າຢ່າງຮອບຄອບກ່ອນທີ່ຈະປະກາດວ່າເປັນບັນຫາຍ້ອນອັນໃດແທ.້ 
ຫລືເວົ້າອີກຢ່າງນ່ຶງວ່າເປັນພຍາດອັນໃດກັນແທ.້     ເໝືອນກັນກັບໂບດພວກເຮົາບ່ໍສາມາດທີ່ຈະອະລຸ້ມອະ
ລ່ວຍໄດ້ ບາບກໍຕ້ອງແມ່ນບາບ.  ໂປໂລໄດ້ແຍກອອກເປັນສອງຢ່າງຢູ່ໃນເມືອງໂກຣິນໂທຄື ອວດອ່ົງທະນົງ
ຕົວ ແລະຫລິ້ນຊູ້ພານເມັຽຜູ້ອ່ືນ.    



 12 

 
ອັຄສາວົກໄດ້ຍິນການລາຍງານວ່າ ມີຄົນເຮັດຜິດສິນທັມທາງເພດ ຄືເອົາເມັຽພ່ໍມາເປັນເມັຽຂອງຕົນ ແທນທີ່
ພວກທ່ານຈະມີຄວາມເສັຽໃຈ ແລະເລີກຄົບກັບຄົນເຊ່ັນນ້ັນບ່ໍແມ່ນບໍ? ແຕ່ທ່ານກັບພູມໃຈກັບເຂົາ. ຈ່ົງມອບ
ຄົນນ້ັນໄວ້ກັບຊາຕານ ເພ່ືອນິສັຍບາບຂອງເຂົາຈະຖືກທຳລາຍ ແລະຈິດວິນຍານຂອງເຂົາຈະລອດໄດ້ໃນວັນ
ແຫ່ງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
 
ການມີເພດສັມພັນທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງມີຢູ່ຫລາຍແບບ .  ຄົນທີເ່ປັນຄຣິສຕຽນ ແຕ່ງງານກັບຄົນທີ່ບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນກໍ
ສາມາດເອ້ີນວ່າຜິດກໍໄດ້.   ເພາະຈະເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ແກ່ຊາວໂລກ..  ໂປໂລຫັນມາເນ້ັນໜັກໃສ່ບາບທສີອງ  
ຊາວໂກຣິນໂທພາກັນຜຍອງຕົວແລະພູມໃຈໃນຕົວເອງຫລາຍ. ພວກອັຄສາວົກໄດ້ກ່າວແກ່ເຂົາວ່າພວກເຂົາ
ມີຈິດວິນຍານຜຍອງ.   ພວກເຂົາເວົ້າໄດ້  ແຕ່ຈິດວິນຍານເຂົາບ່ໍມີ. (1 ໂກຣິນໂທ 4:4-6; 18-19).  ໃນຂ້ໍ 6 
ໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຂ້ໍທີ 6 ເໝືອນກັບຄຳວ່າທ້າທາຍຄືເກ່ົາ. ໂປໂລຢ້ຳອີກວ່າ ມີຈັກຄົນທີສ່ລາດຕາມມາຕຖານຂອງ
ມະນຸດ ແລະມີຈັກຄົນທີ່ມີຊາດກຳເນີດສູງສ່ົງ  ແຕ່ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກເອົາສ່ິງທີໂ່ລກເຫັນວ່າໂງ່ 
ເພ່ືອໃຫ້ຄົນສລາດອັບອາຍ. (1 ໂກຣິນໂທ 1:29-31)   ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ພຣະວິຫານທີ່ບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ເພ່ືອຈະເບ່ືອເມົາປະຊາຊົນ. 
 
ເປັນຫຍັງຄົນທີເ່ຊ່ືອພວກນ້ີ ຈ່ຶງພູມໃຈໃນຕົວເອງແທ້?   ບາງເທື່ອເຂົາອາດຄິດວ່າ ເຂົາລອດພ້ົນແລ້ວ ເຂົາມີ
ສິດເສຣີພາບແລ້ວຢາກເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ຕາມໃຈ ທາງໂບດກໍບ່ໍກ້າຕິຕຽນ ເພ່ິນແຫ່ງໄດ້ໃຈໃຫຍ່. ຊາວເມືອງໂກ
ຣິນໂທມີຄວາມບາບເປັນນິດສັຍມາແຕ່ເດີມແລ້ວ.      ໂປໂລຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຂົາປ່ຽນແປງໃນການ 
ຜຍອງ ຕົວຂອງເຂົາ. 
 
ທ່ານຈະສາມາດເວົ້າໄດ້ບໍວ່າ ການອະລຸ້ມອະລ່ວຍສິນທັມໃນໂບດຂອງພວກທ່ານມີບ່ໍ?   ທ່ານມີວິທກີານທີ ່ 
ຈະກຳຈັດສ່ິງເຫລົ່ານ້ີບ່ໍ? ຫລືວ່າໂບດຂອງທ່ານລືມສ່ິງນ້ີໄປແລ້ວ?  
 

2.  ຈົ່ງປາບປາມການອະລຸ້ມອະລວຍທັນທີ: (1 ໂກຣິນໂທ 5: 3-5) 

ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານໝໍໄດ້ວາງຢາແລ້ວ ຄົນເຈັບຈຳເປັນຕ້ອງກິນຢາ. ໂປໂລຕ້ອງໄດ້ຢຽວຢາຄວາມບາບທີ່ເມືອງ
ໂກຣິນໂທເສັຽກ່ອນ.  ຄືຈ່ົງມອບຄົນນ້ັນໄວ້ກັບຊາຕານ ເພ່ືອວ່ານິສັຍບາບຂອງເຂົາຈະຖືກທຳລາຍ ແລະຈິດ 
ວິນຍານຂອງເຂົາຈະລອດໄດ້ໃນວັນແຫ່ງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ພ່ີນ້ອງຊາວເມືອງໂກຣິນໂທເອີຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ກັບທ່ານດ້ວຍຮ່າງກາຍ ແຕ່ຈິດໃຈເຮົາກໍຢູ່ກັບທ່ານ ຂໍໃຫ້ພວກທ່ານພາກັນເຮັດຢ່າງນ້ີ.  
 
ການກະທຳນ້ີ ຖືວ່າເປັນການລົງໂທດທີຮ່້າຍແຮງທີ່ສຸດແລ້ວ,  ຄືໂປໂລໄດ້ມອບຄົນນ້ັນໃຫ້ແກ່ຊາຕານ ຄືໃຫ້
ຕັດຄົນນ້ັນອອກຈາກໂບດ ຄືເຂົາຈະໄດ້ຕາຍຈາກສັງຄົມຜູ້ທີເ່ຊ່ືອ ອອກຈາກການເປັນຄຣິສຕຽນ. ອານາເນັຽ
ແລະຊາຟີຣາຕາຍເພາະເຂົາຕົວະພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ (ກິຈການ 5:1-11)     ບາງຄົນຊ້ຳພັດແປວ່າ 
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ຕາຍຄືການຕາຍຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຫັນກັບໄປຫາຄວາມມືດຄືເກ່ົາ. ຫວັງວ່າຄົນໆນ້ັນຈະໄດ້ຮັບ
ການຟ້ືນຕົວອີກໃໝ່ 
 
ບັນດານັກວຈິັຍທັງຫລາຍກໍມີຄວາມຫວັງໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ:    ຄົນນ້ັນຈະໄດ້ຮັບການໄຖ່ໃນວັນຂອງອົງ    
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ. ທີເ່ຮັດຢ່າງນ້ີ ກໍເພາະວ່າອັຄສາວົກບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາຖືກທຳລາຍຫລາຍໃນວັນທີ່ພຣະ
ເຢຊູຄຣິດຈະມາພິພາກສາ. ໜ້າແປກປລາດຢູ່ທ່ີໂປໂລບ່ໍໄດ້ບ່ົງບອກຊ່ືຂອງຄົນນ້ັນ ລາວປະຕິເສດຕ່ໍຄຳກ່າວ
ຫາຂອງຊາວໂກຣິນໂທ ແລະຂັບໄລ່ເຂົາໃຫ້ອອກຈາກຄຣິສຕະຈັກ ເຖິງ 4 ຄ້ັງແລ້ວ. ການສ້ອມແປງປັບປຸງບ່ໍ
ແມ່ນການລົງໂທດແຕ່ຊ່ວຍຄົນນ້ັນໃຫ້ ຟ້ືນຕົວໃໝ່ ແລະຊ່ວຍຄຣິສຕະຈັກດ້ວຍ. 
 

3.  ຈົງ່ເຂ້ົາໃຈໃນຜົນສະທ້ອນທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ: (1 ໂກຣິນໂທ 5:6-8) 
ໂປໂລເຂ້ົາໃຈດີວ່າ ເຊ້ືອແປ້ງໜ້ອຍດຽວເຮັດໃຫ້ແປ້ງທັງກ້ອນຟູໄດ້. ເປັນຫຍັງໃນເວລາທີ່ຄົນນ່ຶງໄຂ້ ຄຣູບ່ໍໃຫ້ 
ນັກຮຽນຄົນນ້ັນໄປໂຮງຮຽນ?   ກໍເພາະຢ້ານພະຍາດຕິດຕ່ໍ.  ຄວາມບາບກໍເຊ່ັນດຽວກັນ  ໂປໂລຢ້ານຈະແຜ່   
ຂຍາຍໄປທົ່ວທີປ່ະຊູມ.  
 
ຊາວໂກຣິນໂທຈະອວດອ່ົງປານໃດ   ຈະຜຍອງຕົວປານໃດ ພວກເຂົາຈະດີໄປອີກບ່ໍໄດ້.   ໂປໂລປຽບໃສ່ກັບ 
ເຊ້ືອແປ້ງ (ແປ້ງຟູ) ຈ່ົງຊຳຮະເຊ້ືອເກ່ົາເສັຽກ່ອນ   ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ກາຍເປັນແປ້ງດິບກ້ອນໃໝ່ທີ່ໄຮເ້ຊ້ືອແປ້ງ 
ຢ່າງທ່ີທ່ານເປັນຢູ່ແທ້ຈິງ. ເພາະພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນລູກແກະປັສຄາຂອງເຮົາຖືກຖວາຍບູຊາແລ້ວ.  ສະ
ນ້ັນໃຫ້ເຮົາຖືປັສຄານ້ີ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍເຊ້ືອເກ່ົາ ອັນນ້ີເປັນເຊ້ືອທີຊ່ົ່ວຮ້າຍເລວຊາມ ແຕ່ດ້ວຍເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງ
ຄືຄວາມສັດຊ່ືແລະຄວາມຈິງ.(1 ໂກຣິນໂທ 5:7-8) 
 

4.  ຫ້າມບ່ໍໃຫເ້ຮັດຜິດສິນທັມອີກ: (1 ໂກຣິນໂທ 5:9-13) 
ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີຈ່ະຫລີກໃຫ້ໄກຈາກຄົນຜິດິສິນທັມທາງເພດ   ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງຊາວໂລກທີ່ຜິດສິນ
ທັມ ຫລືໂລກແຫ່ງຄວາມສ້ໍສົນ ຫລືຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບ. ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນທ່ານຕ້ອງອອກໄປຈາກໂລກນ້ີ. (1 ໂກ
ຣິນໂທ 5:9-10)   ແຕ່ບັດນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຂຽນມາເຖິງທ່ານວ່າ   ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຄົນຜິດສິນທັມຢ່າງດຽວ,   ຄົນທີ່ມີ
ຄວາມໂລບ ຂາບໄຫ້ວຮູບໂຄຣົບ ມັກນິນທາວ່າຮ້າຍ ຂ້ີເມົາ ຫລືສ້ໍສົນ ຄົນແບບນ້ີ ແມ່ນແຕ່ຮ່ວມຮັປທານອາ
ຫານກໍຢ່າເລີຍ.  
 
ໂປໂລກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຕັດສິນຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອ  ຄົນທີຢູ່່ນອກໂບດ.   ຄົນທີມີ່ຄວາມເຊ່ືອນ້ັນມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຕ່ໍຄວາມບາບຂອງຕົນເອງຢູ່ແລ້ວ. ມີທຣຸະອັນໃດທີຂ້່າພະເຈ້ົາຈະຕັດສິນຄົນທີ່ຢູ່ນອກໂບດ  
                    

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
 ບົດຮຽນນ້ີເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍສະບາຍໃຈ   ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນບາງຄົນບ່ໍສະບາຍໃຈເໝືອນກັນ. 
ເພາະການປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະໂບດບ່ໍຄືກັນ. ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຈຳຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນມັດທາຍ 7:1; ຢ່າ
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ຕັດສິນຜູ້ອ່ືນ ແລ້ວທ່ານຈະບ່ໍຖືກຜູ້ອ່ືນຕັດສິນ.  ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພຣະເຢຂູໄດ້ກ່າວເຖິງຄົນສອງໜ້າ ທີຕັ່ດສິນ
ຄວາມບາບຂອງຕົວເອງ.   ຄວາມບາບຂອງຕົນເອງຖືກຍົກໂທດໝົດ ແຕ່ບາບຂອງຄົນອ່ືນອະພັຍໂທດບ່ໍໄດ້
ເດັດຂາດ. ແມ່ນຫຍັງຄືຈຸດໝາຍ? ຖ້າພວກເຮົາຫາກຕັດສິນລົງໂທດສະມາຊິກໂບດຄົນນ່ຶງ, ເຂົາອາດຈະໄປ
ອີກໂບດນ່ຶງ ຫລືຖ້າເຂົາຫາກຟ້ອງທ່ານເດ? 
 
ອີງຕາມບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາ, ພຣະອົງຊົງມີຈິດໃຈໃຫ້ພວກເຮົາສິດສອນກັນ ເວົ້ານຳກັນໃຫ້ດີໆ.  ມັນເປັນ
ສ່ິງທີຈ່ຳເປັນ ບ່ໍແມ່ນເງ່ືອນໄຂ.   ຮູບພາບທີເ່ດ່ັນທີສຸ່ດກໍຄື ຫ້ອງສຸກເສີນບ່ໍແມ່ນຫ້ອງຂັງນັກໂທດ.  ພວກເຮົາ
ຈະປ່ິນປົວຄົນ.   ການສ່ັງສອນປົວແປງມີຫລາຍແບບ, ສຳລັບຄອບຄົວຂອງຄຣິສຕະຈັກກໍມີຫລາຍຄອບຄົວ 
ພວກເຮົາຄວນສ່ັງສອນຝຶກຝົນໃຫ້ມີຂອບເຂດ. 
 
ພວກເຮົາຄວນຕັກເຕືອນກັນໃນຖານະຄອບຄົວ ເພ່ືອໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.               
                

ຄຳຖາມ: 
1. ທານເຄີຍເຫັນຕົວຢ່າງໃນການຂັບໄລ່ຄົນອອກໂບດບ່ໍ? ເຫດຜົນຂອງເຂົາເຈ້ົາມີຢ່າງໃດ? ແລະຜົນ

ຕາມມາເປັນຢ່າງໃດ? 
 

2. ເປັນຫຍັງຊາວເມືອງໂກຣິນໂທຈ່ຶງປະຕີເສດການສ່ັງສອນ? 
 

3. ອັນຕະລາຍຂອງໂບດຈະມີຫຍັງແດ່? 
 

4. ຊາວເມືອງໂກຣິນໂທເຫັນຄວາມບາບເປັນຢ່າງໃດ? 
 

5. ຜົນທີຕ່າມມາ ຄວາມບາບໄດ້ໃຫ້ຊີວິດແກ່ທ່ານ ແລະແກ່ຄຣິສຕະຈັກບ່ໍ? 
 

6. ເປັນຫຍັງຄຣິສຕຽນຈ່ຶງຕາມຫາຄົນບາບ ແລະຄົນທີ່ບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອ? ບ່ໍແມ່ນກົງກັນຂ້າມບໍ? ແມ່ນ
ຫລືບ່ໍແມ່ນ? 
 
  
        ບພ 
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ບົດຮຽນທີ 4 
ເຮັດໄດ້ບໍ່ ຫລື ເປັນປໂຍດບໍ?່ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ໂກຣິນໂທ 8; 10:22-33 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      1 ໂກຣິນໂທ 8; 10:14-11 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໃນເມ່ືອໃຊ້ເສຣີພາບ ຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຄວນຄິດເຖິງຄົນອ່ືນ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:      ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງໃຫ້ດີ   ຄືຢ່າໃຊ້ເສຣີພາບຂອງຕົນເຮດັໃຫ້ຄົນອ່ືນສະ 

                                               ດຸດ ໃນດ້ານຄວາມເຊ່ືອ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ອາຈານໂປໂລໄດ້ແນະນຳເຖິງເຣ່ືອງຊ້ີນທີ່ໄດ້ບູຊາແດ່ພະທຽມ.  ເພ່ິນໄດ້ 

                                              ໜູນໃຈພວກເຂົາຈ່ົງລະວັງໃນການໃຊ້ເສຣີພາບທີ່ຕົນເອງໃນຖານະເປັນ      
                                             ຜູ້ທີເ່ຊ່ືອທີ່ເປັນເຫດຄົນອ່ືນສະດຸດ. 
 

ຄຳນຳ 
     ໃນເດືອນຕຸລາ (10) ມີສິດຍາພິບານຂອງກຸ່ມພວກທີ່ເວົ້າພາສາສະປານິສໄດ້ເທສນາຕຳໜວິັນຮາໂລວີນ 
ເພາະວັນດ່ັງກ່າວນ້ີເປັນຕາຢ້ານແລະບ່ໍໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງທາງສາສນາ.   ແຕ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄຣິສຕະຈັກຂອງຂ້າ
ພະເຈ້ົາຜູ້ເປັນຜູ້ອຸປະຖັມກຸ່ມສະປານິສໄດ້ຈັດໃຫ້ມີຄົນເຂ້ົາຮ່ວມໂດຍປະກາດໃຫ້ສະມາຊິກເອົາເຂ້ົາໜົມໃສ່
ກ້ົນຣົດມາຈອດທີ່ໂບດ.   ແຕ່ລະປີມີເດັກນ້ອຍຈາກໃກ້ຄຽງເປັນຈຳນວນຫລາຍໄດ້ມາຮ່ວມ ເພາະຖືວ່າເປັນ
ໂອກາດປະກາດໃຫ້ຄົນທີ່ບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ. 
        ມີຄຳຖາມຢູ່ວ່າ  ສິດຍາພິບານຂອງກຸ່ມພວກສະປານິສເປັນຄົນຖືກເພາະວັນຮາໂລວິີນເລ້ີມຈາກຄົນບ່ໍ 
ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ, ໃສ່ເຄ່ືອງຄືຜີ, ແລະມີການປະພຶດບ່ໍດີ?  ຫລືວ່າຄຣິສຕະຈັກເປັນຄົນຖືກເພາະຖືວ່າວັນຮາ
ໂລວີນເປັນໂອກາດປະກາດຂ່າວປະເສິດ?  ຄຣິສະຕຽນຄວນເຂ້ົາຮ່ວມຈັດໃຫ້ມີວັນຮາໂລວ ີນຂ້ຶນບ່ໍ? 
     ໃນເມ່ືອພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ສອນເຖິງເຣ່ືອງນ້ີ ພວກເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ?   ຕາມຄຳສອນຂອງອາຈານໂປ
ໂລເຖິງເຣ່ືອງກິນຊ້ີນທີ່ຖືກຖວາຍແດ່ພຣະທຽມ ເປັນການແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ເສຣິີພາບຂອງຕົນເອງ    ແລະຄວນ 
ເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນມີຜົນດີ. 
 

1.  ເສຣພີາບຄວນເສີມສ້າງ: (1 ໂກຣິນໂທ 8:1-6) 
     ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາກຳລັງຮຽນໜັງສືຢູ່ວິທະຍາລັຍປີທີສອງ ຂ້າພະເຈ້ົາແລະເພ່ືອນອີກຄົນນ່ຶງໄດ້ຖືກເຊີນໄປ
ກິນເຂ້ົາກັບອາຈານສອນທີ່ຮາ້ນອາຫານ ເມ່ືອເຫັນອາຈານສອນຄົນນ້ັນສ່ັງເຫລົ ້າເບັຽມາກິນໂດຍກ່າວວ່າ,“ບ່ໍ
ມີຫຍັງດີກວ່າດືມເບັຽເຢັນ!ໆ”     ເພ່ິນກ່າວດ່ັງນ້ັນເພາະເພ່ິນໃຊ້ເສຣີພາບໃນອົງພຣະຄຣິດຊ່ຶງເຮດັໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈ້ົາກັບເພ່ືອນວຸ້ນວາຍຈິດໃຈ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທເຖິງການກິນຊ້ີນທີ່ໄດ້
ຖວາຍແກ່ຮູບປ້ັນວ່າຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຄວນກິນຫລືບ່ໍ? 
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       ຄວາມເວົ້າ,  “ບັດນ້ີສ່ິງທີ່ເປັນຫ່ວງ”   ໄດ້ບອກວ່າອາຈານໂປໂລໄດ້ຕອບຄຳຖາມທີ່ພວກຄຣິສຕຽນໃນ
ເມືອງໂກຣິນໂທໄດ້ຍົກຂ້ຶນມາຖາມ.  ໃນຈົດໝາຍໄດ້ມີຢູ່ສາມເຣ່ືອງ:   ກິນຊ້ີນໄດ້ຖືກຖວາຍຕ່ໍຮບູປ້ັນ, ຊ້ືຊ້ີນ
ໃນຕລາດ, ແລະກິນຊ້ີນໃນບ້ານສ່ວນຕົວ.   ອາຈານໂປໂລໄດ້ເນ້ັນວ່າຄຣິສຕຽນບ່ໍຄວນເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນ
ວ່າຕົນເອງນັບຖືພຣະທຽບ ຫລືນະມັສການພຣະເຈ້ົາແລະພຣະອ່ືນພ້ອມກັບສ່ິງສັກສິດຕ່າງໆເດັດຂາດ. 
       ມີບາງຄົນອວດເຖິງ  “ຄວາມຮູ”້ ທີ່ຕົນມີໂດຍກ່າວວ່າຮູບປ້ັນຫລືສ່ິງສັກສິດຕ່າງໆນ້ັນບ່ໍມີຊີວິດຢູ່.  ພວກ
ເຂົາກິນຊ້ີນທີ່ຖວາຍແດ່ພຣະຕ່າງໆນ້ັນກິນໄດ້ຢ່າງສະບາຍ.  ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າຄວາມຮູ້ຢ່າງນ້ັນເຮັດໃຫ້
ຕົນເອງກາຍເປັນຄົນ “ອວດຕົວ” ຈົນເກີນໄປ   ເພາະບ່ໍໄດ້ຄຶດເຖິງຄົນອ່ືນ.    ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ອາຈານໂປໂລ
ສອນວ່າໃຫ້ “ມີຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ຈະເຣີນຂ້ຶນ.”    ເພາະຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນມີກຳລັງພ້ອມຄຣິສຕະຈັກ.  
ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າຜູ້ທີ່ຄຶດວ່າຕົນເອງມີຄວາມຮູ້ ມີຫລາຍໆຢ່າງຄວນຮຽນເພ້ີມ.    ມີຄວາມສັມພັນດີກັບ  
ພຣະເຈ້ົານ້ັນສຳຄັນກວ່າການມີຄວາມຮູ້ ເພາະພຣະເຈ້ົາຮູ້ວ່າຜູ້ໃດທີ່ຮັກພຣະອົງ. 
     ອາຈານໂປໂລກໍເຫັນດີນຳວ່າບ່ໍມີພຣະອ່ືນໆໃດໃນໂລກ ນອກຈາກພຣະເຈ້ົາອົງສ້າງໂລກ ແລະສ້າງພວກ
ເຮົາຂ້ຶນມາ.    ຄຣິສຕຽນແມ່ນສ່ິງໃໝ່ທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງ.   ພຣະເຈ້ົາຕາມຮີດຄອງປະເພນ້ີ ຫລືສາສນາໃດໆ
ອັນເລິກລັບທີ່ຖືກເອ້ີນວ່າ, “ພຣະອ່ືນໆນ້ັນ.” ບ່ໍມີແທ້.  ດ່ັງນ້ັນ ການກິນຊ້ີນທີ່ບູຊາແດ່ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍມີຄວາມ
ຜິດເພາະອາຫານເປັນຂອງກາງ.   ແຕ່ຕ້ອງຄຶດເຖິງຄົນອ່ືນໆ ໃຫ້ມີຄວາມຮັກ ບ່ໍແມ່ນໃຊ້ສິດທິຫລືຄວາມຮູ້ທີ່
ຕົນມີ.     ສ່ິງທີ່ພວກເຮົາເຮັດນ້ັນສາມາດສ້າງໃຫ້ຄົນອ່ືນດີຂ້ຶນ    ຫລືເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນມີຄຳຖາມແລະສົງສັຍຕ່ໍ
ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະຢ່າເຮັດເລີຍ.   
      

2.  ເສຣພີາບຄວນຄຶດເຖິງຄົນອ່ືນກ່ອນ: (1 ໂກຣິນໂທ 8:7-13)  
      ໃນປີ 2016 ມີນັກກິລາເຕະບານເກ່ງຄົນນ່ຶງໄດ້ຂ່ີຣົດຈັກໂດຍບ່ໍໃສ່ໝວກກັນກະທົບເພາະຕົນເອງຖືວ່າມີ
ເສຣີເຮັດຕາມໃຈໄດ້.  ໃນເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ີເຮດັໃຫ້ໝົດທັງໝວດເຕະບານໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອມຕາມໆກັນ. ອາ
ຈານໂປໂລໄດ້ບອກໃຫ້ຄຣິສຕຽນເມືອງໂກຣິນໂທຄິດເຖິງຄົນອ່ືນກ່ອນຈະໃຊ້ສິດທິເສຣິ ີພາບຂອງຕົນ    ເຖິງ  
ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບ່ໍສະບາຍໃຈໃນການໃຊ້ເສຣີພາບ. 
      ເຫັນວ່າຄຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທເຄີຍເຊ່ືອໃນສາສນາອ່ືນມາກ່ອນ ແລະມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະປະ 
ຖ້ິມສ່ິງທີ່ຕົນເຄີຍເຮັດມານ້ັນ.  ຕລອດຊີວິດພວກເຂົາໄດ້ນັບຖືກຮບູປ້ັນຖືວ່າເປັນພຣະເຈ້ົາ.    ພວກເຂົາເຄີຍ
ກິນຊ້ີນຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະທຽມ ຖືວ່າການກິນຊ້ີນທີ່ຖວາຍນ້ັນເປັນການໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະຕ່າງໆ.   ທີ່ສຸດໃນ
ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ເຫັນຄຣິສຕຽນໄດ້ກິນຊ້ີນທີ່ຖວາຍແດ່ພຣະທຽມ ພວກເຂົາຖືວ່າຄຣິສຕຽນນັບຖືຮູບປ້ັນ ຫລື
ພຣະທຽມ. ການຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາຍັງອ່ອນ ພວກເຂົາບ່ໍສາມາດແຍກຄວາມຜິດບາບ ແລະສ່ິງ
ທີ່ເປັນຂອງກາງ ບ່ໍຖືກແລະບ່ໍຜິດ.   ພວກເຂົາຖືກວ່າການກິນຊ້ີນທີ່ຖວາຍແດ່ພຣະທຽມເປັນການຜິດ   ແລະ
ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເປ້ືອນ. 
      ອາຈານໂປໂລຮູ້ດີວ່າການກິນຊ້ີນຢ່າງນ້ັນບ່ໍໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ ັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາແຕ່ປະການໃດ.  
ອາຫານທຸກຢ່າງເຖິງແມ່ນມັນຈະຖືກຖວາຍບູຊາມາແລ້ວມັນຍັງເປັນຂອງກາງຢູ່.     ສິດທິຫລືເສຣີພາບຂອງ   
ຄຣິສຕຽນໃນການກິນຊ້ີນຢ່າງນ້ັນໝົດໄປໃນເມ່ືອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອໃໝ່ ຫລືຄວາມເຊ່ືອຍັງອ ່ອນຫລົງໄປ  ເພາະ 
ການກິນຢ່າງນ້ັນເປັນສ່ິງ “ສະດຸດໃຈ”  ແລະນຳພາຄົນເຊ່ືອຢ່າງນ້ັນເຂ້ົາໃຈຜິດແລະເຮັດຜິດ. 
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       ຜູ້ມີຄວາມຮູ້ດີວ່າອາຫານເປັນຂອງກາງ  ແລະກິນໄດ້ທຸກຢ່າງແລະໃນທຸກສະຖານທີ່ເລີຍໄປກິນໃນວັດ
ຂອງພຣະທຽມ ໃນເມ່ືອຄົນຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອອ່ອນເຫັນ   ພວກເຂົາຍັງມີຄວາມຮູ້ສຶກຮບັຜິດຊອບທີຕ່າເຫັນຜູ້ມີ
ຄວາມເຊ່ືອດີກິນຂອງຖວາຍແດ່ພຣະທຽມກໍໄດ້ກາຍເປັນຄົນທຳລາຍຄົນອ່ືນຜູ້ທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນ
ເພ່ືອຍ້ອນການກະທຳຂອງຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຊ່ືອດີ. 
      ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ທີໃ່ຊ້ສິດເສຣີພາບເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນຕ້ອງສະດຸດເປັນຄວາມຜິດບາບ ແລະໄດ້
ທຳລາຍຄວາມສຳນຶກຜິດແລະຊອບຂອງຜູ້ເຊ່ືອໃໝແ່ລະອ່ອນ.    ການເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນຫລົງຜິດນ້ີເປັນຄວາມ
ຜິດບາບຕ່ໍອົງພຣະຄຣິດ.  ເສຣິພາບບ່ໍແມ່ນສ່ິງພວກເຮົາໃຊ້ຕັດສິນໃຈ, ແຕ່ຄວາມຮັກເປັນຈຸດສຳຄັນໃນການ
ເຮັດທຸກຢ່າງ.  ອາຈານໂປໂລປະກາດວ່າ “ຈະບ່ໍກິນຊ້ີນອີກ” ຖ້າມັນເປັນເຫດໃຫ້ຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນສະດຸດໃຈ.  
ອາຈານໂປໂລຖືວ່າຄົນອ່ືນມີຄວາມສຳຄັນກວ່າສິດທິຂອງຕົນເອງ ແລະເພ່ິນຕ້ອງການໃນຄຣິສຕຽນໃນເມືອງ
ໂກຣິນໂທເຮັດຄືກັນ. 
      ການໃຊ້ສິດເສຣີພາບບ່ໍແມ່ນການເຮັດຜິດບາບ.  ໃນເມ່ືອພວກເຮົາໃຊ້ເສຣີພາບຢ່າເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນຫລົງ
ຜິດ. ພວກເຮົາຄວນພໍໃຈຍອມສະລະສິດເພ່ືອຊ່ອຍຄົນອ່ືນໃຫ້ຈະເຮີນຂ້ຶນໃນຖານະເປັນຜູ້ທີ່ຕິດຕາມອົງພຣະ
ເຢຊູ.  ທ່ານເດຈະຍອມສະລະສິດເພ່ືອເຫັນແກ່ຄົນອ່ືນບ່ໍ? 
 

3. ໃຊ້ເສຣີພາບຄວນເປັນທ່ີສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ: (1 ໂກຣິນໂທ 10:22-23) 
     ເມ່ືອຄົນລ້ຽງສັດຂອງ ອັບຣາມ (ອັບຣາຮາມ)  ມີປາກສຽງຕ່ໍກັນກັບຄົນລ້ຽງສັດຂອງໂລດເຣ່ືອງບ່ອນລ້ຽງ
ສັດ   ອັບຣາມຕັດສິນໃຈວ່າຈຳເປັນທັງສອງຕ້ອງແຍກທາງກັນ.    ເຖິງແມ່ນ ອັບຣາມເປັນຄົນຕ້ົນຕໍແຕ່ເພ່ິນ
ຍອມສະລະສິດໃຫ້ຫລານຊາຍ   ໂລດເປັນຄົນເລືອກເອົາບ່ອນຈະໄປນ້ັນກ່ອນ.     ຄົນທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາບ່ໍ
ຄວນມີພາກສ່ວນກັບການໄຫວ້ພຣະທຽມແຕ່ປະການໃດ (1 ກຣທ 10:14-21).     ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ
ເປັນຜູ້ທີ່ອິດສາຖ້າເຮັດຢ່າງນ້ັນ.    ການໄປມີພາກສ່ວນກັບການໄຫວ້ພຣະທຽມ  “ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາອິດສາ,” 
ພວກເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ເຊ່ືອບ່ໍໄດ້ໃຫຍ່ກວ່າພຣະເຈ້ົາ. 
    ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວຕ່ໍຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທວ່າ: “ເຮັດທຸກສ່ິງໄດ້.” ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າພວກ
ເຮົາມີສິດເຮັດທຸກສ່ິງໄດ້ຕາມໃຈ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນທຸກສ່ິງເປັນປໂຍດ.    ການກິນຊ້ີນທີ່ຖວາຍແດ່ພຣະທຽມບ່ໍເປັນ
ຜົນດີອັນໃດ ອາຈານໂປໂລຈຶ່ງໃຫ້ຄຳແນະນຳຕ່ໍຜູ້ທີ່ເຊ່ືອວ່າ,   “ຢ່າເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວຫລາຍກວ່າຄົນອ່ືນ.” 
ຄົນທີ່ເຊ່ືອແທ້ຕ້ອງເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນມາກ່ອນຕົວເອງ ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອນຳກັນ  ແລະຄົນຍັງບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອ.  
ການທີ່ມີຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນອ່ືນຄືໃຫ້ຄົນອ່ືນເລືອກເອົາກ່ອນ ຫລືເຮັດເພ່ືອຄົນອ່ືນຈະໄດ້ມີຄວາມເຊ່ືອເໝືອນຕົນ. 
     ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳຕ່ໍຄຣິສຕຽນຜູ້ຢູ່ໃນສັງຄົມທີ່ນັບຖືພຣະທຽມ ແລະກິນຊ້ີນທີ່ຖວາຍແດ່ຮູບ
ປ້ັນ ເພ່ິນຖືວ່າຄົນເຮດັຢ່າງນ້ັນເປັນເໝືອນຄົນຫລິ້ນຊູ້.   ນ່ຶງ,   ຄຣິສຕຽນກິນຊ້ີນທີ່ຊ້ືໃນຕລາດໄດ້ ແຕ່ບ່ໍຕ້ອງ
ຖາມວ່າຊ້ີນມາຈາກໃສເພ່ືອເຮດັໃຫ້ຈິດໃຈປອດໂປ່ງບໍຣິສຸດ.  ຊ້ີນເປັນຂອງກິນແລະເປັນຂອງກາງ. 
          ຕາມເພງສັຣເສີນ 24:1   ພວກຢິວໄດ້ໃຊ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາເວລາກິນເຂ້ົາ,   ອາຈານໂປໂລປະ
ກາດວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງທຸກຢ່າງດີ   ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຄວນຖືວ່າຊ້ີນທີ່ຊ້ືຈາກຕລາດເປັນອາຫານຕາມທີ່ພຣະເຈ້ົາປະ
ທານໃຫ້.  ສອງ, ຖ້າວ່າມີຄົນອ່ືນຈະເປັນເພ່ືອນຮ່ວມງານ ຍາດພ່ີນ້ອງທີ່ບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນເຊີນເຮົາໄປກິນເຂ້ົາ
ທີ່ບ້ານ ອາຈານໂປໂລບອກວ່າ “ກິນທຸກຢ່າງທີ່ເຂົາເອົາມາໃຫ້ກິນໂດຍບ່ໍຕ້ອງຖາມອັນໃດ.” ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາຂອງ
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ບ້ານ   ບອກກ່ອນໜ້າວ່າຊ້ີນນ້ີໄດ້ຖວາຍແດ່ພຣະທຽມມາແລ້ວ ຢ່າກິນເປັນເດັດຂາດ.  ຖ້າກິນກໍເປັນເໝືອນ
ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການນັບຖືຮບູປ້ັນ ແລະເຮັດໃຫ້ການນັບຖືພຣະທຽມເທົ່າກັບພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້. 
        ອາຈານໂປໂລໄດ້ປົກປ້ອງເສຣີພາບຂອງຄຣິສຕຽນເປັນຢ່າງດີ  ໂດຍຖືວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປະທານອາ
ຫານແລະຂອງດີ ພວກເຮົາຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຂອບພຣະຄຸນກັບຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນ  ແລະບ່ໍຢ້ານທີ່
ຄົນບ່ໍເຊ່ືອຄຶດແນວໃດໃນເມ່ືອພວກເຮົາກິນຢ່າງຂອບພຣະຄູນ.     ທີ່ສຸດອາຈານໂປໂລໃຫ້ຄຳແນະນຳຕອນ
ສຸດທ້າຍວ່າ, “ທ່ານຈະບ່ໍກິນຫລືດ່ືມເພ່ືອໃຫ້ພຣະກຽດສູນເສັຽ.”  ການກະທຳຂອງຄຣິສຕຽນຕ້ອງເປັນພຍານ
ດີຕ່ໍຄົນອ່ືນສເມີ ບ່ໍວ່າຄົນຢິວ ຫລືຄົນຕ່າງຊາດ ແລະຜູ້ທີ່ເຊ່ືອນຳກັນ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ເອົາຕົວຢ່າງໃນຊີວິດ
ຂອງຕົນເອງຂ້ຶນມາກ່າວ ເພ່ິນໄດ້ຄິດເຫັນຄົນອ່ືນກ່ອນ ບ່ໍເຫັນແກ່ສິດທິຫລືເສຣີພາບຂອງຕົນ.    ອາຈານໂປ
ໂລໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ຄຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທ, “ໃຫ້ເອົາຕົວຢ່າງເຮົາ ເຮັດເໝອືນເຮົາເອງເປັນຄົນຂອງພຣະ
ຄຣິດ” (1 ກຣທ 11:1).   ການເອົາຕົວຢ່າງອາຈານໂປໂລ ແລະອົງພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາໄດ້ເສີມສ້າງພຣະວິ
ຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ, ໃຫ້ເອົາຄົນອ່ືນກ່ອນ ແລະຈ່ົງໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ. 
       ທ່ານຈະມີນິສັຍແນວໃດ?    ຈະໃຊ້ເສຣີພາບຕາມອົງພຣະຄຣິດປະທານໃຫ້ ຫລື ຈະໃຊ້ເສຣີພາບຕາມ
ຂອບເຂດເພ່ືອຈະນຳເອົາຄົນອ່ືນໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນກັບອົງພຣະຄຣິດແລະໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດມີເສຣີພາບເຕັມ ກົດບັດຍັດອ່ືນໆນ້ັນບ່ໍໄດ້ບັງຄັບອັນໃດ.  ແຕ່ໃຫ້ເຂົ ້າໃຈວ່າເສຣີ
ພາບອັນແທ້ຈິງຕ້ອງເອົາພຣະເຈ້ົາແລະຄົນອ່ືນກ່ອນ.     ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງລະວງັໃຫ້ດີເມ່ືອໃຊ້ເສຣິພາບ
ເຊ່ັນ: ການກະທຳຂອງພວກເຮົາໄດ້ເປັນຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຄົນອືນຫລືບ່ໍ? ຫລືເຮັດຕາມໃຈມັກໂດຍບ່ໍຄຶດເຖິງຄົນ
ອ່ືນໆແຕ່ຢ່າງໃດບໍ?  ເມ່ືອພວກເຮົາເອົາຄວາມຮັກມາປະກອບໃຊ້ແລ້ວ  ການກະທຳຂອງພວກເຮົາອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້ເສຣີພາບຈຳກັດ.  ທ່ານພໍໃຈທີຈ່ະຍອມໃຊ້ເສຣີພາບຢ່າງລະວັງເພ່ືອເຫັນແກ່ຄົນອ່ືນໆບ່ໍ? 
      ໃນຖານະເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາຄວນເອົາອົງພຣະເຢຊູເປັນຕົວຢ່າງ.   ພຣະເຢຊູສະລະ 
ເສຣີພາບຍອມຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນ, ເປີຍເຜີຍຄວາມຮັກອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະບິດາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮູ.້ ເມ່ືອ 
ພວກກເຮົາເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ ພວກເຮົາຈະບ່ໍໃຊ້ສິດທທິີ່ໄດ້ຮັບ  ຍອມປະຕິເສດສິດທິທີຕົ່ນ
ມີ.  ແຕ່ໃຊ້ເສຣີພາບໂດຍເອົາຄວາມຮັກເປັນສູນກາງເພ່ືອສ້າງສັນ ຄິດເຖິງຄົນອ່ືນໆ  ແລະໃຫ້ພຣະກຽດແດ່  
ພຣະເຈ້ົາໃນການກະທຳທຸກຢ່າງ. 
     ທ່ານໃຊ້ເສຣີິພາບແນວໃດ?  ຈ່ົງຟັງຄຳສອນຂອງອາຈານໂປໂລໃນປ້ຶມ ຄາລາຕຽນ 5:13.  “ພ່ີນ້ອງເອີຍ 
ທີ່ຊົງເອ້ີນເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍເພ່ືອໃຫ້ມີເສຣີິພາບ  ແລະຢ່າເອົາເສຣີພາບນ້ັນປ່ອຍຕົວຕາມທັມມະດາຂອງໂລກ 
ແຕ່ຈ່ົງຮັບໃຊ້ກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມຮັກເທີ້ນ.” 
 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ໃນທຸກວັນນ້ີມີເຣ່ືອງໃດທີ່ຄຣິສຕະຈັກປະເຊີນ ແລະເຫັນວ່າເປັນປໂຍດ?  
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2. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງສະລະເສຣີພາບເພ່ືອຄົນອ່ືນໆ? 
 

3. ແມ່ນຫຍັງທ່ານຄຶດວ່າເປັນສ່ິງເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນສະດຸດໃຈ?  
 

4. ທ່ານຄຶດວ່າທ່ານມີສິດທິທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ແຕ່ເພ່ືອເຫັນແກ່ຄົນອ່ືນໆທ່ານໄດ້ຍອມເພ່ືອຄຣິສຕຽນນຳກັນ 
ແລະເພ່ືອຄົນທີ່ຍັງບ່ໍເຊ່ືອເພາະທ່ານຍົກເອົາຄວາມຮັກມາໃຊ້?  
 

5. ເມ່ືອທ່ານເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນສະດຸດ ທ່ານໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍອົງພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ?  
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 5 
ຂອງພຣະຣາຊທານເພື່ອເສີມສ້າງກັນແລະກັນ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ໂກຣິນໂທ 12:3-31 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      1 ໂກຣິນໂທ 12 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາປະທານຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ເພ່ືອເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງ

ອົງພຣະຄຣິດ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:      ທ່ານຮູ້ຈັກວ່າທ່ານມີຂອງພຣະຣາຊທານອັນໃດ ແລະທ່ານຍິນດີບ່ໍທີ່ໃຊ້ 

                                        ເພ່ືອເສ້ີມສ້າງກັນແລະກັນບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອຄ້ົນຫາວ່າທ່ານມີຂອງພຣະຣາຊທານອັນໃດເພ່ືອຈະນຳເອົາມາປະ 

       ກອບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ. 
 

ຄຳນຳ 
     ພຣະເຈ້ົາປະທານຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກຫລາຍໆຢ່າງແຕກຕ່າງກັນ ເພ່ືອເອົາ
ມາປະກອບໃຊ້ເປັນປໂຍດຕ່ໍທຸກໆຄົນໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ຈະເຣີນຂ້ຶນ. 
      ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະບັບຕິສແຕ່ເປັນເດັກ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຮູຫ້ຍັງຫລາຍພຽງແຕ່ຄ ິດວ່າ
ໃນຄຣິສຕະຈັກເປັນບ່ອນຮຽນເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກ ວ່າ
ເປັນແນວໃດ?  ຄິດວ່າໄປໂບດພຽງແຕ່ຟັງການສອນ,  ຮຽນຮ້ອງເພງ,  ແລະບ່ໍຮູຈັ້ກໜ້າທີ່ຂອງຄຣິສະຕຽນມີ   
ຫຍັງແດ່?  ຕອນຂ້າພະເຈ້ົາໄປຮຽນຢູ່ມະຫາວທິະຍາລັຍຈຶ່ງເລ້ີມຕ້ົນເຂ້ົາໃຈວ່າສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄຣິສຕະ
ຈັກຄວນເປັນຜູ້ມີຊີວິດໃນການຮັບໃຊ້ໃນທຸກໆພາກສ່ວນ.  ຄຣິສຕະຈັກເປັນບ່ອນວາງແຜນແລະສ່ົງຄົນອອກ
ໄປເພ່ືອປະກາດຂ່າວປະເສີດໂດຍກິຈກັມຕ່າງໆຂອງຄຣິສຕະຈັກ.    ຍ່ິງໄປກ່າວນ້ັນ  ຄຣິສຕະຈັກຄວນເປັນ
ບ່ອນເຕັມໄປດ້ວຍຊີວິດຈິດໃຈແລະເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍໜ້າທີ່ການຕາມຄຳສອນໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 12 ວ່າເປັນພຣະ
ກາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດເຈ້ົາ.  ເປັນຫຍັງຄຣິສຕະຈັກຈ ຶ່ງຖືກເອ້ີນວ່າເປັນພຣະກາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດ?   
     ແມ່ນຫຍັງເປັນຂອງພຣະຣາຊທານ?  ຂອງພຣະຣາຊທານມີຫຍັງແດ່? ເປັນຫຍັງພວກເຮົາມີຂອງພຣະ
ຣາຊທານ?  ຈຸດປະສົງຂອງພຣະຣາຊທານແມ່ນຫຍັງ?  ພວກເຮົາຈະພາກັນຄ້ົນຫາຄຳຕອບໃນບົດຮຽນນ້ີ... 
 

1.  ຜູ້ໃຫ້ຂອງພຣະຣາຊທານ: (1 ໂກຣິນໂທ 12:4-11) 
      ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ  ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ໃຫ້ຂອງພຣະຣາຊທານທຸກສ່ິງເປັນຂອງຂວັນ
ເປັນສ່ິງທີ່ມອບໃຫ້ໂດຍບ່ໍຕ້ອງເຮັດອັນໃດ  ແລະບາງຄ້ັງກໍບ່ໍສົມຄວນໄດ້ຮັບ.   ໃນຂ້ໍ 4-7 ໄດ້ກ່າວເຖິງຕ້ົນຕໍ
ຂອງພຣະຣາຊທານ.  ຄຳວ່າ “ຂອງຂວັນ” ມາຈາກພາກຣີກທີ່ແປວ່າ ພຣະຄຸນ.  ຄຳແປນ້ີໄດ້ເນ້ັນເຖິງຄວາມ
ໝາຍວ່າຂອງຂວັນໄດ້ປະທານໃຫ້ຈາກພຣະເຈ້ົາ, ແລະປະທານໃຫ້ແກ່ມະນຸດຢ່າງທີ່ພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນໄດ້.  
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ຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດກ່າວໄດ້ວ່າຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ຕົນໄດ້ຮັບນ້ັນສຳຄັນກວ່າຂອງຄົນອ່ືນ.    ໄທເມືອງໂກ
ຣິນໂທໄດ້ອວດໂຕກັບຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ຕົນໄດ້ຮັບນ້ັນ  ແຕ່ເຫັນວ່າບ່ໍເຂ້ົາໃຈວາ່ຂອງພຣະຣາຊທານນ້ັນ
ເປັນສ່ິງປະທານໃຫ້ ບ່ໍແມ່ນເພ່ືອເອົາມາອວດຕົວວ່າຕົນມີຂອງປະທານດີກວ່າຄົນອ່ືນໆ. 
       ຂ້ໍເຫລ່ົານ້ີໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານແຕກຕ່າງກັນ.  ມີເຖິງສາມຄ້ັງອາຈານໂປໂລກ່າວ, “ມີ
ຂອງພຣະຣາຊທານແຕກຕ່າງກັນ” ທີ່ຊົງປະທານໃຫ້ເພ່ືອຮັບໃຊ້ ແຕ່ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ (12:4-5).  
ເຊ່ັນ: ຊຳນານດ້ານຈິດວິນຍານ, ດ້ານຮັບໃຊ້, ດ້ານກິຈການຕ່າງ.  ຂອງພຣະຣາຊທານແລະຄົນທີ່ໄດ້ຮບັນ້ັນ
ເປັນສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ໃຊ້ ເພ່ືອໃຫ້ນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງສຳເຣັດ. 
     ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາພຣະທານຂອງພຣະຣາຊທານແຕກຕ່າງໃຫ້ເພ່ືອເສີມສ້າງຫລືເປັນຜົນດີ
ຕ່ໍທຸກຄົນ (ຂ້ໍ 7).  ພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາ, ພຣະເຈ້ົາພຣະບຸດ, ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເປັນຜູ້ມອບຂອງພຣະ
ຣາຊທານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ພວກເຮາົເພ່ືອຈະມີກຳລັງເຮັດງານຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍໃຫ້ຂອງພຣະຣາຊທານນ້ັນ. ຜູ້
ທີ່ເຊ່ືອທຸກຄົນຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານອັນນ່ຶງ,    ແລະຂອງພຣະຣາຊທານບ່ໍໄດ້ເອົາໄປໃຊ້ເພ່ືອ 
ຍົກຕົນເອງຂ້ຶນ, ແຕ່ເພ່ືອເສ້ີມສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດໃຫ້ຈະເຣີນຂ້ຶນ.   
       ຂ້ໍ 11 ໄດ້ບອກວ່າອົງພຣະວິນຍານໄດ້ເຮັດງານໂດຍມອບຂອງພຣະຣາຊທານແກ່ພວກເຮົາ.  ມີເພ່ືອນ 
ຂອງຂ້າພະຈ້ົາໄດ້ເວົ້າພາສາແປກໆໄດ້  ແລະບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດນຳ,    ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປະ
ທານຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງກັນ ແລະຜູ້ໄດ້ຮບັນ້ັນບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງດຽວກັນ. ພຣະ 
ເຈ້ົາເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະທານອັນໃດໃຫ້ແກ່ໃຜ ບ່ໍແມ່ນພວກເຮົາເປັນຜູ້ສແວງຫາ.  ພຣະເຈ້ົາມອບຂອງ 
ພຣະຣາຊໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອເພ່ືອປໂຍດແລະຈຸດປະສົງອັນສຳຄັນຂອງພຣະອົງໃຫ້ສຳເຣັດ. 
         ອະທິຖານໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປີດເຜີຍວ່າອັນໃດເປັນຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງທ່ານ
ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ໃຫ້ເພ່ືອໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຈະເຣີນຂ້ຶນ.  ຖາມຄົນທີ່ຮູ້ຈັກທ່ານດີວ່າພວກເພ່ິນໄດ້
ເຫັນອັນໃດໃນຊີວິດຂອງທານວາ່   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ທ່ານ ພວກເພ່ິນອາດເວົ້າເຖິງ
ສ່ິງທີ່ເພ່ິນໄດ້ເຫັນໃນຕົວທ່ານຢ່າງແປກໃຈ. 
      

2.  ຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆ: (1 ໂກຣິນໂທ 12:4-11; 29-31)  
     ພຣະເຈ້ົາເປັນອົງເລິກລັບ ພຣະອົງໄດ້ປະທານຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆນາໆປະການເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຄຣິສ
ຕະຈັກຂອງພຣະອົງຈະເຣີນຂ້ຶນ.    ສ່ິງນ້ີໄດ້ບອກເຖິງລັກສະນະພາບຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະບອກເຖິງສະພາບ
ຕ່າງໆຂອງຄຣິສຕະຈັກເໝືອນກັນ.     ຄຣິສຕະຈັກມີຄົນຫລາຍຄົນແຕກຕ່າງກັນເຂ້ົາຮ່ວມໂດຍການນຳພາ
ຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຈ້ົາຈ ຶ່ງມອບຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆ
ໃຫ້ແກ່ຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກນ້ັນ?   ຄຳຕອບກໍຄືວ່າ ຖ້າທ່ານເປັນນັກເຕະບານ ທ່ານຈະເປັນຕ້ອງມີເຄ່ືອງມືໄປ
ນຳເຊ່ັນ: ເກີບເຕະບານ, ຖົງເທ້ົາຍາວ, ເຫລັກປ້ອງກັນຂາ, ເຄ່ືອງນຸ່ງ ແລະອ່ືນໆ...ແຕ່ເຄ່ືອງເຫລ່ົານ້ີຊ່ອຍໃຫ້
ທ່ານລົງສນາມກິລາເຕະບານໄດ້. 
     ເຄ່ືອງໃຊ້ຂອງນັກກິລາເຕະບານເປັນຕົວຢ່າງວ່າເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການຫລາຍຢ່າງ ແຕ່ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການ
ເຕະບານເກີດຂ້ຶນ.  ການຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກກໍເໝອືນກັນຕ້ອງການຂອງພຣະຣາຊທານຫລາຍໆຢ່າງເພ່ືອ
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ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຈະເຣີນຂ້ຶນ. ພວກເຮົາທຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານ ແລະມີໜ້າທີ ່ເພ່ືອເຮັດ
ໃຫ້ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄຣິສຕະຈັກສຳເຣັດລົງ. 
     ເມືອງໂກຣິນໂທເປັນບ່ອນນັກເດີນທາງໂດຍກຳປັ່ນຜ່ານໄປມາຈາກຫລາຍປະເທດ ແລະເວົ້າພາສາແຕກ
ຕ່າງກັນ.    ຖ້າພວກເຮົາໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມສາມາດເຂ້ົາໃຈທີ່ເປັນພາສາຂອງ
ຕົນເອງ ແລະພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປະທານໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອມີຄວາມສາມາດເວົ້າພາສານ້ັນໄດ້ໂດຍບ່ໍໄດ້ຮຽນມາກ່ອນ.  
ແຕ່ມີບັນຫາເກີດຂ້ຶນ ເມ່ືອຄົນທີ່ສາມາດເວົ້າພາສາແປກໆໂດຍທີ່ບ່ໍໄດ້ຮຽນນ້ັນອ້າງວ່າຕົນເອງໄດ້ຮັບຂອງ    
ພຣະຣາຊທານເດ່ັນກວ່າຄົນອ່ືນໆ ແລະເລີຍໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານ້ັນໄປໃນທາງຜິດ. ຂອງພຣະຣາຊທານມີ
ວັນເວລາແລະຄວາມສຳຄັນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ ແລະພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ບອກເຖິງວັນເວລາ ແລະສະຖານທີ່. 
 

3. ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານໃນພຣະກາຍພຣະຄຣິດ: (1 ໂກຣິນໂທ 12:12-27) 
     ອາຈານໂປໂລເວົ້າຢ່າງແຈມແຈ້ງວ່າຄຣິສຕະຈັກມີໜ້າທີ່ເປັນຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ (12:12). ສະມາ
ຊິກໃນຮ່າງກາຍນ້ັນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຕ່ໍກຸ່ມເພ່ືອນບ້ານ.  ພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄົນແຕກຕ່າງກັນ ໄດ້ຮັບຂອງ
ພຣະຣາຊທານແຕກຕ່າງກັນ   ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາມີພລັງສາມາດເຮັດກິຈກັມຕ່າງໆຂອງຄຣິສຕະຈັກຮ່ວມກັນ 
ໄດ້ເພ່ືອເປັນພຍານຕ່ໍຊາວໂລກຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
     ເມ່ືອພວກເຮົາເປັນພຣະກາຍ ພຣະຄຣິດໄດ້ສະຖິດຢູ່ນຳ, ມອບຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ ແລະຈັດແຈງໃຫ້
ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພ່ືອເປັນຕົວຢ່າງອັນມີຊີວິດຢູ່ຕ່ໍຊາວໂລກ   ວ່າອົງພຣະຄຣິດເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ 
ພ້ົນຜູ້ທີ່ໂລກຍັງບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກ.  ຮ່າງກາຍມະນຸດເຮົາມີຫລາຍພາກສ່ວນ:ຕາ, ຫູ, ດັງ, ປາກ, ຫົວໃຈ, ປອດ ແລະ
ພາກສ່ວນນ້ອຍໆທັງຫລາຍ, ແຕ່ທຸກພາກສ່ວນສຳຄັນ.  ທຸກພວກສ່ວນຕ້ອງທຳໜ້າທີຂ່ອງຕົນ ແລະຕຽມເຮັດ
ວຽກຊ່ອຍພາກສ່ວນອ່ືນໆສເມີ.   
     ແນວໃດກໍດີ ເຫັນວ່າທກຸພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຕ້ອງເຊ່ືອມຕິດຕ່ໍກັນ ແຕ່ມີພາກສ່ວນເຮັດວຽກໜັກ ສະ
ມາຊິກໃນຄຣິດຕະຈັກກໍເຊ່ັນກັນຕ້ອງຕິດຕ່ໍພົວພັນກັນຕາມທີ່ພຣະເຈ້ົາຕ້ັງປະສົງເອົາໄວ້ ພວກເຮົາຕ້ອງການ
ກັນແລະກັນເໝືອນພາກສ່ວນຂອງຮາ່ງກາຍ ເມ່ືອທຸກພາກສ່ວນໃນຄຣິສຕະຈັກເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແລ້ວໂດຍ
ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ ພວກເຮົາກໍໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມງົດງາມແລະປະເສີດຂອງອົງ 
ພຣະຄຣິດໄດ້ຫລາຍກວ່າເຮດັຄົນດຽວ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ພວກເຮົາເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງ
ຂອງອົງພຣະຄຣິດຕ່ໍເພ່ືອບ້ານແລະຊາວໂລກ.     ເພ່ືອຈະເຮັດສ່ິງນ້ີໄດ້ພວກເຮົາຕ້ອງເສີມສ້າງກັນເພ່ືອເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັນ ເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍຄຳສ່ັງຈາກພຣະເຈ້ົາ  ແລະໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານນ້ັນເພ່ືອເສີມສ້າງກັນແລະກັນ.  
ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕ່ໍກັນ, ໃຫ້ກຽດກັນເພາະທຸກພວກສ່ວນເປັນອະວັຍະວະຂອງພຣະກາຍຂອງ
ອົງພຣະຄຣິດ.  ພຣະເຈ້ົາສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ມີຊີວິດ ບ່ໍແມ່ນໃຫ້ເປັນອົງກອນຕ່າງໆ. 
     ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ໄດ້ຮັບຮ່ວມກັນແລະກັນຕາມການນຳພາຂອງອົງພຣະຄຣິດ ເພ່ືອ
ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກສຳເຣັດເຖິງເປ້ົາໝາຍ.   ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ
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ທຸກໆວັນ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ໃນວັນອາທິດເທົ່ານ້ັນ.   ພວກເຮົາເປັນພຣະກາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດ (12:12).   ຄືພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ມອບຂອງພຣະຣາຊທານອັນໃດໃຫ້ ຈ່ົງໃຊ້ຮ່ວມກັບຄົນອ່ືນໆເພ່ືອປະກາດອົງພຣະຄຣິດຕ່ໍເພ່ືອນບ້ານ
ແລະຊາວໂລກ ໃຫ້ທຸກໆຄົນໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຮັກແລະຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ. 
 

ຄຳຖາມ: 
6. ຫວນຄິດເຖິງເວລາທ່ານໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະທ່ານບ່ໍສາມາດໃຊ້ ຕາ, ແຂນ, ມື ຫລືອ່ືນໆຈັກອາທິດ.  

ທ່ານຄຶດວ່າການຂາດອັນນ່ຶງອັນໃດໄປໃນຮ່າງກາຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເປັນແນວໃດ?   
7. ເມ່ືອສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກມາຮ່ວມກັນບາງຄ້ັງບາງຄາວນ້ັນ ເຫັນວ່າຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ

ເປັນແນວໃດ ເມ່ືອມີອະວັຍະວະບ່ໍໄດ້ເຮັດວຽກຕລອດເວລາ? 
8. ໃຫ້ບອກເຖິງຂອງພຣະຣາຊທາ່ນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈ້ົາ? 
9. ເຫັນວ່າຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບສາມາດເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກເດີນສະດວກໄດ້ດີບ່ໍ? 
10. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ?  

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 6 
ທາງດີທ່ີສຸດ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  1 ໂກຣິນໂທ 13 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      1 ໂກຣິນໂທ 13 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມໝາຍເພ້ີມ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:      ທ່ານຈະອະທິບາຍຄຳເວົ້າວ່າຮັກແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອກວດເບ່ິງຄຳອະທິບາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຖິງເຣ່ືອງຄວາມຮັກໂດຍອີງ 

                                               ຕາມພຣະຄັມພີ. 
 

ຄຳນຳ 
       ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນສ່ິງວັດແທກຕ່ໍທຸກສ່ິງທີ່ພວກເຮົາປະພຶດ, ວ່າເຮົາເປັນໃຜ, ແລະທຸກໆສ່ິງທີ່
ເຮົາລົງມືເຮັດ.  ຄວາມຮັກບ່ໍມີຄວາມຜິດແລະບ່ໍສິ້ນສຸດລົງຈັກເທື່ອ. 
       ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາຍັງເປັນນັກສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາລັຍໄດ້ເຄີຍໄປສ ັມມະນາເປັນເວລຫລາຍວັນຕິດຕ່ໍ
ກັນໃນເຣ່ືອງ, “ກາຍເປັນຄົນຮັກ.” ມີຫລາຍຄົນຜູ້ຊາຍມີຄວາມສົນໃຈເພາະຍັງເປັນຊາຍໂສດ.  ເຫັນວ່າການ
ໄປຮ່ວມສັມມະນານ້ັນໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ໃນບົດຮຽນວັນນ້ີເປັນຫົວໃຈເຖິງຄວາມໝາຍການ
ເປັນຄຣິສະຕຽນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກຕ່ໍກັນແລະກັນ. 
      ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກສາວົກວາ່ໂລກຈະຮູ້ຈັກພວກເຮົາເພາະໄດ້ຮັກກັນແລະກັນ (ໂຢຮັນ 13:33-
34), ຂ້າພວກເຮົາມີຄວາມຮັກຢ່າງນ້ັນແລ້ວກໍເປັນເຄ່ືອງໝາຍວ່າພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະເຈ້ົາ
ສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຮົາເຊ່ັນກັນ (1 ໂຢຮັນ 4:16).   
      ຄວາມຮັກໄດ້ມີຢູ່ໃນທຸກເຣ່ືອງຂອງຊີວິດໃນໂລກນ້ີ ບ່ໍວ່າຈະເປັນປ້ຶມ, ເພງ, ຫລືເປັນໜັງ.  ດ່ັງນ້ັນ, ທ່ານ
ຈະອະທິບາຍຄວາມຮັກຢ່າງໃດ?  ໃນເມ່ືອຄຣິສຕຽນໄດ້ສອນໃຫ້ຮັກກັນແລະກັນ ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກຄວາມ
ໝາຍຂອງຄວາມຮັກນ້ັນແລ້ວ   ເຮັດແນວໃດເພ່ືອພວກເຮົາຈະເຮດັໃຫ້ຄຳສ່ັງຂອງອົງພຣະເຢຊູສຳເຣັດຜົນ? 
ທ່ານຍອມຈະສຶກສາເຖິງເຣ່ືອງຄວາມຮັກບ່ໍ?      ໃນບົດຮຽນວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບຄວາມໝາຍຂອງ
ຄວາມຮັກຕາມພຣະຄັມພີໄດ້ສິດສອນ. 
 

1.  ເຮັດດ້ວຍຄວາມຮັກ: (1 ໂກຣິນໂທ 13:1-3) 
     ຄວາມຮັກຄວນເປັນສ່ິງສຳຄັນໃນການນຳພາໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດທຸກສ່ິງ  ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າຄວາມຮັກ
ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຈຄຣິສຕຽນເຮົາ (13:1). ມີຄົນເຄີຍກ່າວວ່າ, ຄຳເວົ້າຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ແລະຄຳເທສນາເກ່ງແຕ່ບ່ໍມີ
ຄວາມຮັກເປັນເໝືອນໝໍແຂ້ວຊີແຂ້ວໃນປາກ,  ຄຳເວົ້າຫວານໆຈາກຄົນໃຈຮາ້ຍໄປຕຳຜູ້ຟັງຄືກັບເລັບມືຂີດ



 25 

ກະດານ.  ປະກາດເຣ່ືອງສວັນດ້ວຍການເຫັນແກ່ຕົວຄືໄດ້ຍິນສຽງສະທ້ອນຈາກເຄ່ືອງດົນຕຣ ີຢ່າງຫລາຍ ແຕ່
ຜິດຈັງຫວະຢ່າງບ່ໍເຂ້ົາກັນ. 
       ຫິດເລີ ເປັນນັກເວົ້າເກ່ງ, ແຕ່ຄຳເວົ້າຂອງລາວອອກມາຈາກການເຫັນແກ່ຕົວແລະຄວາມກຽດຊັງ ປາສ
ຈາກຄວາມຮັກ.   ໃນຫົວຂອງລາວມີຄວາມຝັນສູງເຫັນແກ່ຕົວຄືຢາກສ້າງໂລກໃໝ່ໂດຍຂ້າຄົນເປັນຈຳນວນ
ຫລາຍ ໂດຍສະເພາະພວກຢິວໃນທະວີບເອີຣົບ.    ຄວາມຊຳນານ ແລະເກ່ງກ້າຂອງມະນຸດໃນເມ່ືອເອົາມາ 
ໃຊ້ທຳລາຍຄົນອ່ືນໆ ໃນທີ່ສຸດກໍມາຖືກຕົນເອງຄືກັນ. 
     ມີຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນໃນເມືອງໂກຣິນໂທໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານ, ແຕ່ພວກເຂົາເອົາມາປະກອບໃຊ້
ເພ່ືອຄູນຮັ່ງຄູນມີຕົນເອງແທນທີ່ຈະເອົາໄປໃຊ້ເພ່ືອຜົນປໂຍດຕ່ໍທຸກຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກ.    ໃນເມ່ືອເປັນຢ່າງ 
ນ້ັນ, ແທນທີ່ຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ ເລີຍໄດ້ຮັບການທຳລາຍແລະສູນເສັຽ. 
     ຄຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທຄິດວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານຄືສາມາດເວົ້າພາສາແປກໆໄດ້ 
ແລະຄິດວ່າຕົນເອງໄດ້ຮັບຂອງເລີດກວ່າຄົນອ່ືນໆ.  ເປັນໜ້າເສັຽໃຈທີ່ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເວົ້າເພ່ືອພຣະເຈ້ົາໂດຍ
ຄວາມຮັກເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຜົນດີເກີດຂ້ຶນຕ່ໍທຸກຄົນ ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ແຂ່ງກັນກາຍເປັນຄົນ “ສິນທັມທີ່ສຸດໃນຄຣິສ
ຕະຈັກ.”  ຄືພວກເຂົາໄດ້ດູຖູກຄົນອ່ືນ ບ່ໍໄດ້ຮັບໃຊ້ໂດຍການຖ່ອມຕົວ. 
     ເຖິງແມ່ນເຮົາປະກາດພຣະທັມ ແລະເຂ້ົາໃຈໃນຂ້ໍເລີກລັບທັງປວງແລະມີຄວາມຮູ້ທັງສ ິ້ນ ແຕ່ບ່ໍມີຄວາມ
ຮັກເຮົາກໍບ່ໍມີຄ່າອັນໃດ (13:2).   ເຮັດອັນໃດກໍຕາມຈະເປັນເທສນາ, ສອນ, ແລະແນະນຳຄົນອ່ືນຕ້ອງເອົາ
ຄວາມຮັກເປັນສ່ິງໜູນໃຈ.   ການໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານເພ່ືອຕົນເອງເປັນການທຳລາຍຄົນອ່ືນ, ແຕ່ຄວາມ
ຮັກເອົາຄວາມມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງຂອງຕົນເອງອອກໄປເພ່ືອເສ້ີມສ້າງຄົນອ່ືນໆ. 
     ເຖິງແມ່ນມີຄວາມເຊ່ືອດີສາມາດບອກໃຫ້ພູເຄ່ືອນໄປລົງນ້ຳທະເລ ແຕ່ບ່ໍມີຄວາມຮັກກໍເປັນອັນຕະລາຍ.  
ອຳນາດເຮັດໃຫ້ມະນຸດເປັນຄົນສ້ໍຣາດເພາະໃຊ້ອຳນາດໄປໃນທາງທີ່ຜິດ.  ປາສະຈາຄວາມຮັກຄວາມເຊ່ືອທີ່
ພໍສາມາບອກໃຫ້ພູຍ້າຍໄປໄດ້ນ້ັນບ່ໍຄຳນຶງເຖິງຜົນຮ້າຍກໍເປັນພັຍ.  ຖ້າມີຄວາມຮັກແລ້ວກ່ອນຈະເຮັດອັນໃດ
ຈະຖາມຕົນເອງສເມີວ່າມີຈັກຄົນອາສັຍຢູ່ເທິງພູນ້ັນ. ຄົນທີ່ມີອຳນາດແຕ່ຂາດຄວາມຮກັຈະບ່ໍຄ ິດເຖິງຜົນເສັຽ
ແລະອັນຕະລາຍຕ່ໍຄົນອ່ືນ.  ປາສະຈາກຄວາມຮັກນຳພາແລ້ວ ອຳນາດທີ່ມີນ້ັນກໍບ່ໍມີປໂຍດອັນໃດ. 
      ຖ້າປາສະຈາກຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາແລ້ວ (13:3) ເຖິງແມ່ນເອົາຕົນເອງໄປເຜົາໄຟຈະບ່ໍມີຄ່າ
ອັນໃດທັງສ້ິນ.    ອົງພຣະເຢຊູເອົາຄວາມຮັກມາເປັນສ່ິງວັດແທກກັບທຸກສ່ິງທີ່ພຣະອົງກະທຳ.  ຍ້ອນຄວາມ
ຮັກທີ່ພຣະອົງມີນ້ັນຈຶ່ງສະລະຟ້າສວັນລົງມາເອົາສະພາບມະນຸດ,  ສະຖິດຖ້າມກາງພວກເຮົາ, ຖືກຄົນອ່ືນດູ
ຖູກ, ປະນາມ ແລະຖືກຕອກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ.  ຍ້ອນຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະເຢຊູເຮດັໃຫ້ພຣະອົງຫັນພຣະ
ພັກໄປທາງກຸງເຢຣູຊາເລັມໂດຍທີ່ຮູ້ວ່າພຣະອົງຈະໄດ້ເປັນທຸກທໍຣະມານແລະຕາຍ.  ດ້ວຍຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະ
ເຈ້ົາ ແລະພວກມະນຸດ ພຣະເຢຊູບ່ໍປ່ຽນພຣະທັຍເມ່ືອອ້ອນວອນທີ່ສວນເຄັດເຊມາເນ. 
         ເຊ່ັນດຽວກັນຍ້ອມມີຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະຄົນອ່ືນຄວນເປັນສ່ິງໜູນໃຈໃຫ້ພວກເຮາົລົງມືເຮັດສ່ິງ
ຕ່າງໆ.  ພວກເຮົາຮັກເພາະພວກເຮົາເລືອກເອົາຄວາມຮັກ.  ພວກເຮົາເຮັດໄດ້ກໍເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັກພວກ
ເຮົາ;   ດ້ັງນ້ັນ,  ພວກເຮົາຄວນຮັກພຣະເຈ້ົາເໝອືນພຣະອົງໄດ້ຊົງຮັກພວກເຮົາ.  (1 ໂຢຮັນ  4:11; ໂຢຮັນ 
13:34-35).   

2.  ຄວາມຮັກເປັນມາດຕະຖານ: (1 ໂກຣິນໂທ 13:4-8)  
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        ຄວາມຮັກແມ່ນສ່ິງຄວນເອົາປະກອບໃຊ້ໃຫ້ຄົນອ່ືນໄດ້ເຫັນ ແລະທຸກສ່ິງທີ່ພວກເຮາົປະຕິບັດຄວນວັດ
ແທກດ້ວຍຄວາມຮັກ.  ຂ້ໍ 4-8 ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຮກັອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ພວກເຮົາ
ຄວນສະແດງອອກມາໃນຊີວິດຈາກບຸກຄະລິກລັກສະນະ  ແລະການກະທຳຂອງພວກເຮົາ ທຸກໆສ່ິງທີ່ພວກ
ເຮັດຄວນເພ້ິມພູນຄວາມຮກັທີ່ພຣະເຈ້ົາມີ. ຖ້າຈະໄຈ້ແຍກເປັນຫລັກໄວຍະກອນແລ້ວ ຄວາມຮັກເປັນເວລາ
ປັດຈຸບັນນ້ີ ບ່ໍແມ່ນໃນອະດິດ; ຄວາມຮັກຕ້ອງເປັນສ່ິງອອກເຫ່ືອເທແຮງ ບ່ໍແມ່ນຢູ່ລ້າໆ. 
       ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນໃນຂ້ໍ 4 ວ່າຄວາມຮັກກໍອົດທົນດົນນານ, ສຸພາບອ່ອນຫວານ ແລະເປັນປໂຍດໃນ
ການປະຕິບັດຕ່ໍຄົນອ່ືນ.  ບ່ໍເຫັນແກ່ຢາກໄດ້ ຫລືອິດສາ ແຕ່ໄວວ້າງໃຈໃນຄົນອ່ືນ.  ຄວາມຮັກບ່ໍໄດ້ອວດອ້າງ 
ແຕ່ໄດ້ສ້າງໃຫ້ຄົນອ່ືນດີ. ຂ້ໍ 5 ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າຄວາມຮັກນ້ັນສູງສ່ົງແລະໝັ້ນຄົງ ບ່ໍແມ່ນສ່ິງທີ່ບ່ໍສາມາດ
ໝັ້ນໃຈໄດ້.  ຄວາມຮັກບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວ ແຕ່ຕ້ອງຄິດເຖິງຄົນອ່ືນສເມີ.  ຄວາມຮັກບ່ໍຍອມໃຫ້ຄົນອ່ືນເຮດັໃຫ້ຕົນ
ເອງໂມໂຫດ້ວຍເຮັດໃຫ້ມີການປະພຶດອັນບ່ໍສົນຄວນ.  ຄວາມຮັກບ່ໍຈົດຈຳຄວາມຜິດ ແຕ່ອະພັຍໃຫ້ຄົນອ່ືນຜູ້
ເຮັດຜິດຕ່ໍຕົນເອງ. 
     ຄວາມຮັກບ່ໍຍິນດີເມ່ືອມານເຂ້ົາມາ ແຕ່ຍິນດີໃນເມ່ືອຄວາມຈິງແລະຄວາມຊອບທມັເຂ້ົາມາເປັນສູງກາງ 
ໃນຊີວິດ (13:6).  ຂ້ໍ 7 ອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍວາ່ຄວາມຮັກນ້ັນແນ່ນອນສາມາດຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມກົດດັນ
ໃນທຸກດ້ານ ແລະເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາວ່າບ້ັນປາຍຈະຈົບລົງຢ່າງຊະນະເລີດ.  ຄວາມຮັກມອງເຫັນໃນທາງບວກ
ຊ່ຶງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວງັໃນທຸກໆກໍຣະນີ ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມກົດດັນຮອບດ້ານ. 
 

3. ຄວາມຮັກຄວນເປັນບຸກຄະລິກລັກສະນະ: (1 ໂກຣິນໂທ 13:9-12) 
     ອາຈານໂປໂລໄດ້ສລູບເຣ່ືອງຂອງພຣະຣາຊທານໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 12:31 ເພ່ິນໄດ້ກ່າວວ່າ, “ແຕ່ເຈ້ົາທັງ
ຫລາຍຄວນສແວງຫາຂອງພຣະຣາຊທານອັນສຳຄັນກວ່ານ້ັນ   ແລະເຮົາຈະສະແດງ ທາງອັນດີຫລາຍກວ່າ 
ນ້ັນອີກແກ່ພວກເຈ້ົາ.”   ຄຣິສຕຽນທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທຍັງຄິດວ່າແມ່ນເຣ່ືອງພາສາແປກໆ, ແຕ່ອາຈານໂປໂລ
ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຮັກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທຸກສ່ິງ   ມີຂອງພຣະຣາຊທານປາສະຈາກຄວາມຮັກແລ້ວເປັນເໝອືນຣົດ
ຂາດໝໍ້ໄຟ ມີແຕ່ຈອດຢູ່ເທົ່ານ້ັນ, ບ່ໍໄປທາງໃດໄດ້.  
       ຄວາມຮັກທີ່ໄດ້ອະທບິາຍໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 13 ແມ່ນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ (ມາຈາກພາສາກຣີກວ່າ 
ອາກາເປ).   ແມ່ນຄວາມຮັກທີ່ໄຫລອອກມາຈາກທັມມະຊາດຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່າງຫາກ.  ໃນ 1 ໂຢຮັນ 4:7-
12, ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຄວາມຮັກ,   ແລະໃນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາ
ແລ້ວ ຊ່ຶງເປັນພາກສ່ວນໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນ.   ໂຢຮັນຍັງກ່າວເພ້ີມວ່າຄວາມຮັກບ່ໍແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ຮັກ 
ພຣະເຈ້ົາ,  ແຕ່ແມ່ນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮກັພວກເຮົາກ່ອນໂດຍປະທານອົງພຣະເຢຊູເພ່ືອຕາຍແທນຄວາມຜິດ
ບາບຂອງພວກເຮົາທັງຫລາຍ.  ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນຄືໄດ້ສລະ ແລະເລ້ີມສ້າງຄວາມສ ັມພັນອັນດີຕ່ໍ
ຄົນບ່ໍໜ້າຮັກ (ໂຣມ 5:6-10).  ດ່ັງນ້ັນ, ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຜີຍໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ຜ່ານທາງຊີວິດທັມມະ
ຊາດຂອງຄຣິສະຕຽນ.     
     ຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນໝັ້ນໃຈແລະມີຄ່າ. ພວກເຮົາເປັນຄົນຜິດບາບ, ໝົດຫວັງ, ປາສະຈາກພຣະເຈ້ົາ 
(ໂຣມ 5).    ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກຈຶ່ງໄດ້ປະທານພຣະບຸດຄືພຣະເຢຊູມາຕາຍແທນພວກເຮົາ.    ຍ້ອນຄວາມຮັກ
ຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງບ່ໍເລືອກຊ້ັນວັນນະພວກເຮາົຈ່ຶງກາຍເປັນຄົນມີຄ່າ.   ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທີພ່ວກເຮົາ
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ໄດ້ຮັບນ້ັນບ່ໍແມ່ນພວກເຮົາເປັນຄົນດີມີສິນທັມເຮັດໄດ້ເອງ  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາມີຄວາມເມດຕາສົງສານຕ່າງຫາກ 
ຕ່ໍຜູ້ຍອມຕ່ໍພຣະອົງ.  ຄວາມຮັກເປັນການກະທຳທີ່ອອກມາຈາກຈິດໃຈ. 
        ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຢູ່ໃນເວລານ້ີ ບ່ໍແມ່ນຢູ່ໃນອະດີດທີ່ຜ່ານໄປ; ຄວາມຮັກນ້ັນຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າ
ທຸກສ່ິງຢ່າງ.   ຄວາມຮັກຢູ່ເໜືອຄວາມຮູ້ສຶກ, ຄວາມເຈັບປວດ, ຫລືຄວາມລຳບາກໃດໆທັງສ້ິນ.  ຄວາມຮັກ
ອົດທົນດົນນານຢ່າງບ່ໍມີຈຸດຈົບ.  ພຣະເຈ້ົາເປັນຄວາມຮັກ ແລະບ່ໍມີຄວາມຜິດ.  ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາສະ
ຖິດຢູ່ນຳຜູ້ທີ່ເຊ່ືອທກຸໆຄົນ ແລະຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກຢ່າງນ້ັນຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ.  
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
      ບົດຮຽນວັນນ້ີຄວນເຊ່ືອມເຂ້ົາໄປໃນຈິດວິນຍານຂອງຄຣິສຕຽນ ພຣະເຈ້ົາເປັນຄວາມຮກັມີຄວາມໝາຍ
ອັນເລິກເຊ່ິງ ເປັນບຸກຄະລິກລັກສະນະ  ແລະຄວາມສັມພັນທີ່ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຢາກເຫັນເກີດຂ້ຶນໃນຊີ
ວິດຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ. ສ່ິງນ້ີເກີດຂ້ຶນໄດ້ໃນເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາມາຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ  ແຕ່
ພວກເຮົາຕ້ອງພັດທະນາສ້າງຄວາມຮັກຢ່າງນ້ີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.   
     ຄວາມຮັກຄວນເປັນພາກສ່ວນຂອງພວກເຮົາໃນຖານະເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ຄວາມຮັກຄວນເປັນ
ສ່ິງທີພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນ. ຄຸນນະພາບແລະຄຸນນະວຸດທິຂອງຄວາມຮັກຄວນເປັນເໝືອນເວ
ລາພວກເຮົາເອົາໝາກຫີນຖ້ິມລົງນ້ຳມັນເລ້ີມຈາກການເປັນວົງນ້ອຍໆແລະແຜ່ອອກໄປເປັນວົງໃຫຍ່.  ພວກ
ເຮົາຄວນອ່ານປ້ຶມ 1 ໂກຣິນໂທ 13  ເປັນປະຈຳ  ເພ່ືອຈະນຳພາພວກເຮົາໃຫ້ຊອກຫາຄວາມຮັກໃໝ່ໆ ແລະ
ຢ່າງມີຄວາມໝາຍເພ່ືອຈະໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ຄົນອ່ືນໄດ້ເຫັນ ໂດຍສະເພາະຂ້ໍ 4-8. 
 

ຄຳຖາມ: 
11. ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງອາຈານໂປໂລຈຶ່ງກ່າວວ່າຄວາມຮັກໃຫຍ່ກວ່າຂອງພຣະຣາຊທານທຸກຢ່າງ? 
12. ເປັນຫຍັງການມີຄວາມຮັກຈຶ່ງຂາດໄປໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນໃນທຸກວັນນ້ີ? 
13. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນສ່ິງສຳຄັນໃນການສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນອ່ືນ? 
14. ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈະມ່ັງຄ້ັງຂ້ຶນໃນເມ່ືອພວກເຮົາຈະເຮັດອັນໃດກໍຄ ິດເຖິງຄວາມຮັກຕາມພຣະຄັມ

ພີສິດສອນ? 
15. ເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູສອນໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນອ່ືນເພ່ືອພວກເຂົາຈະຮູ້ຈັກວ່າພວກເຮົາ

ເປັນສາວົກຂອງພຣະອົງ? 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 7 
ດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມຫວັງຂອງການຄືນພຣະຊົນ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 1 ໂກຣິນໂທ 15: 3-20, 35-44, 50-57 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ 1 ໂກຣິນໂທ 15 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພວກເຮົາສາມາດໝັ້ນໃຈໃນຄວາມຫວັງເພາະພຣະເຢຊູຊົງຄືນພຣະຊົນ . 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ການຄືນພຣະຊົນແລະການຈະກັບມາຂອງພຣະຄຣິດໃຫ້ຄວາມຫວັງ ຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອດຳເນີນຊີວິດຢ່າງໝັ້ນໃຈໃນຄວາມຫວັງເພາະການຄືນພຣະຊົນ.  
 

ອ່ານລວບ:   ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ຄວາມຫວັງວ່າຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາສາມາດຊະນະ  

ທຸກສ່ິງທີ່ພວກເຮົາຈະປະເຊີນໃນຊີວິດ, ແລະໃຫ້ມີຄວາມແນ່ໃຈວ່າພຣະເຢຊູຈະໃຫ້ພວກເຮົາຄືນຈາກຄວາມ
ຕາຍໃນອະນາຄົດ. 

ຄຳນຳ 
 
ການຮັບໃຊ້ອັນນ່ຶງຂອງບັບຕິສໃນເທັກຊັສແມ່ນໜ່ວຍຊ່ວຍຟ້ືນຈາກພັຍໂດຍນັກຮຽນທີ່ມີຊ່ືວ່າ  BOUNCE. 
ນັກຮຽນມັທຍົມພາກັນໄປຮບັໃຊ້ໃນເຂດທີ່ເກີດຄວາມເສັຽຫາຍເພາະພັຍທັມມະຊາດ. ຣະດູພັກຮ້ອນຂອງປີ
ທີ່ຜ່ານມາ, ພວກນັກຮຽນໄດ້ໄປຊ່ວຍໃນເຂດແຄມທະເລຂອງເທັກຊັສທີ່ຖືກລົມພະຍຸຮາວີ , Harvey.  
 
ຄຳຂວັນຂອງກຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອນ້ີແມ່ນ:  "ໃຫ້ຄວາມຫວັງ, ສ້ອມແປງບ້ານ, ສະແດງພຣະຄຣິດ."  ຄວາມຫວັງ
ຂອງໜ່ວຍຊ່ວຍຟ້ືນຈາກພັຍສຳລັບຊາວບ້ານທີ່ຖືກພັຍແມ່ນອອກມາຈາກພຣະຄຳຊ່ຶງພົບໃນບົດຮຽນນ້ີ . ໂປ
ໂລເຕືອນຊາວໂກຣິນໂທ ໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 15 ວ່າເພາະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາສາມາດ
ດຳເນີນຊີວິດໄດ້ຢ່າງໝັນ້ໃຈໃນຄວາມຫວັງ, ບ່ໍວ່າຊີວິດຈະເຕັມໄປດ້ວຍອຸປສັກຕ່າງໆກໍຕາມ. 
 

1.  ຄວາມໝາຍຂອງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ: (1 ໂກຣິນໂທ 15: 3-20) 
ຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທມີຄວາມສັບສົນກ່ຽວກັບການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ    ແລະຄວາມໝາຍ 
ສຳຄັນສຳລັບຜູ້ເຊ່ືອທັງຫລາຍ. ໂປໂລໄດ້ບອກພວກເຂົາວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນແທ້ 
ແລະການຄືນພຣະຊົນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອມີຄວາມຫວັງໃນປັດຈຸບັນແລະໃນອະນາຄົດ ; ພຣະເຢຊູໄດ້ຕາຍແທນ
ຄວາມບາບຂອງມະນຸດ ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະອົງຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ . ການຕາຍ, ການ
ຖືກຝັງໄວ້, ແລະການຄືນພຣະຊົນເປັນເຣ່ຶອງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈແລະຣິດເດດໃນຄວາມເຊ່ືອ ; ພຣະ
ຄຣິດໄດ້ຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ (ຂ້ໍ 3). 
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ເລ້ີມຈາກອາດາມແລະເອວາ, ມະນຸດມີບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ,  ແລະບັນຫານ້ັນຄືຄວາມຜິດບາບ. ມະ
ນຸດໄດ້ເຮັດບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ; ມະນຸດໄດ້ໃຊ້ເສຣີພາບເພ່ືອເຮດັບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະຄັມພີໄດ້ບອກວ່າ ທຸກ
ຄົນໄດ້ເຮັດບາບແລະຫ່າງຈາກຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ (ໂຣມ 3: 23), ແລະໂທດຂອງຄວາມບາບຄືຄວາມຕາຍ 
(ໂຣມ 6: 23). ແຕ່ຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈ້ົາຄືຊີວິດນິຣັນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ອີງຕາມຄວາມຍຸດຕິ
ທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ, ທຸກຄົນທີ່ເຣັດບາບຕ້ອງຕາຍ;  ແຕ່ອີງຕາມຄວາມຮັກແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ, ພວກ
ເຮົາສາມາດເປັນຜູ້ຊອບທມັໄດ້ໃນພຣະຄຣິດ (2 ກຣທ 5: 21). ພຣະຄຣິດຊົງຕາຍເພ່ືອຮັບໂທດແທນພວກ
ເຮົາ;  ເວລາພວກເຮົາເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ,  ຄວາມບາບຖືກລົບລ້າງ; ພຣະອົງຊົງອະພັຍພວກເຮົາ,  ແລະປົດ
ປ່ອຍເຮົາໃຫ້ມີເສຣີຈາກອຳນາດຂອງຄວາມບາບ . 
 
ພຣະເຈ້ົາຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍເພ່ືອຢ້ັງຢືນວ່າ :  1. ພຣະເຢຊູໄດ້ລົງມາຈາກພຣະ
ເຈ້ົາເພ່ືອສ່ັງສອນຄວາມຈິງ, 2. ການຖວາຍບູຊາຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຮັບແລ້ວ,  3. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງອະພັຍ
ພວກເຮົາແລ້ວ (ໂຣມ 4: 23), 4. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊະນະຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍ, 5.ໃນພຣະຄຣິດ, ພວກ
ເຮົາສາມາດມີຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດ (ໂຢຮັນ 5: 21-29)   ເຖິງວ່າຮ່າງກາຍຈະຕ້ອງຕາຍໃນວັນນ່ຶງ;  ທຸກ
ຢ່າງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກະທຳແມ່ນເປັນໄປຕາມທີ່ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວໄວ້ . 
 

ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູເປັນຄວາມຈິງ; ຫລາຍຄົນໄດ້ຢູ່ກິນກັບພຣະອົງຫລັງຈາກທີ່ຊົງຄືນມາ; 500 
ຄົນໄດ້ເປັນພຍານໃນເຣ່ືອງນ້ີ(1 ກຣທ 15: 5-9). ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ໃຫ້ຄວາມຫວັງກັບພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາ
ສາມາດປະເຊີນໄດ້ທຸກຢ່າງເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງສັດຊ່ືແລະຊົງມີຣິດອຳນາດ ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກສາວົກລ່ວງໜ້າ
ວ່າພຣະອົງຈະຕ້ອງຕາຍ ແລ້ວຈະເປັນຄືນມາ.   ພຣະອົງບອກວ່າ, ເພາະເຮົາມີຊີວິດຢູ່ ພວກທ່ານຈະມີຊີວິດເ
ໝືອນກັນ(ໂຢຮັນ 14: 19). ພຣະເຢຊູຊົງຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍໃນວັນທີສາມ ຕາມທີ່ພຣະອົງໄດ້ບອກໄວ້ 
(1 ກຣທ 15: 4); ສະນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງມີຄວາມຫວງັວ່າໃນວັນນ່ຶງພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄືນມາ; ຊີ
ວິດຫລັງຄວາມຕາຍເປັນເຣ່ືອງທີ່ແນ່ນອນ ເພາະພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຊະນະຄວາມຕາຍ.  
 

2.  ຮ່າງກາຍທ່ີເປັນຄືນມາ: (1 ໂກຣິນໂທ 15: 35-49) 
ໃນຕອນນ້ີ ໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖິງຮ່າງກາຍທີ່ເປັນຄືນມາ.  ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າ, ຄົນຕາຍຈະເປັນຄືນມາໄດ້ຢ່າງໃດ? 
ໂປໂລໃຊ້ຮູບພາບເຣ່ືອງການປູກຝັງເພ່ືອຊ່ວຍຄວາມເຂ້ົາໃຈ.  ເວລາເມັດຖືກຫວ່ານລົງ, ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້
ປະທານຕ້ົນແກ່ເມັດນ້ັນ(ຂ້ໍ 38). ຮ່າງກາຍທີ່ເປັນຄືນມາຈະມີລັກສະນະພິເສດ, ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຮ່າງກາຍສຳ
ລັບສວັນ  ຊ່ຶງແຕກຕ່າງກັບຮ່າງກາຍສຳລັບແຜ່ນດິນໂລກ.  ໂປໂລຕອບວ່າຮ່າງກາຍທີ່ຕາຍເປັນໄດ້ເກີດມາ
ຈາກອາດາມ ແຕ່ຮ່າງກາຍສວັນຈະມີຮູບຮ່າງເໝືອນຮ່າງກາຍທີ່ເປັນຄືນມາຂອງພຣະຄຣິດ ; ປັດຈຸບັນເຮົາມີ
ຮ່າງກາຍທີ່ເໝາະສົມກັບໂລກນ້ີ, ໃນຄາວໜ້າພວກເຮົາຈະມີຮາ່ງກາຍທີ່ເໝາະສົມກັບສວັນ. 
 

ສ່ິງສຳຄັນພຣະເຈ້ົາຈະປ່ຽນແປງພວກເຮົາຈາກສະພາບທີ່ເຫັນຢູ່ໃນໂລກນ້ີ ;   ຮ່າງກາຍທີ່ອ່ອນເພັຽເວລາຖືກ 
ຝັງໄວ້ ຈະເປັນຄືນມາດ້ວຍກຳລັງແລະຊີວິດ ແລະຈະບ່ໍມີການເປ່ືອຍເນ່ົາ . ພວກເຮົາຕາຍແບບບ່ໍມີສະງ່າຣາ 
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ສີ, ແຕ່ຈະເປັນຄືນມາແບບສະງ່າຣາສີ; ພວກເຮົາຈະມີຮ່າງກາຍຝ່າຍວິນຍານເພ່ືອຈະມີຊີວິດຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາ 
(1 ກຣທ 15: 40; 42-44; 45-49). ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດທີ່ຈະເຂ້ົາໃຈທຸກຢ່າງໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ພວກເຮົາ
ພໍຮູ້ໄດ້ວ່າຮ່າງກາຍທີເ່ປັນຂ້ຶນມາຈະສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ເມ່ືອເບ່ິງຮ່າງກາຍທີ່ເປັນຄືນມາຂອງພຣະຢຊູ . 
 

3.  ຄວາມເລິກລັບເຣື່ອງການເປັນຄືນມາ: (1 ໂກຣິນໂທ 15: 50-57) 
ໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ,   ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍຄວາມລັບເລິກຂອງການເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຊ່ຶງຈະເກີດ
ຂ້ຶນເວລາພຣະຄຣິດສະເດັດກັບມາຄ້ັງທີສອງ (15: 52; 1 ທຊນ 4: 13-18).    ຂ້ໍ 51, ໂປໂລເວົ້າວ່າ,   "ນ້ີ 
ແຫລະ, ເຮົາມີຂ້ໍລັບເລິກບອກພວກເຈ້ົາວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍລ່ວງລັບໄປໝົດທຸກຄົນ ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍຈະ 
ຖືກຊົງປ່ຽນແປງໃໝ່ໝົດທກຸຄົນ."     ຄວາມຈິງແລ້ວຄົນໃນຢູດາຕອນນ້ີບ່ໍຄຸ້ນເຄີຍກັບຊີວິດຫລັງຈາກຄວາມ
ຕາຍ; ພວກຟາຣີຊາຍເຊ່ືອເຣ່ືອງຊີວິດຫລັງຈາກຄວາມຕາຍ ແຕ່ພວກຊາດູກາຍຈະບ່ໍເຊ່ືອໃນເຣ່ືອງນ້ີ .  
 
ພຣະເຢຊູໄດ້ສຳແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊີວິດຫລັງຄວາມຕາຍນ້ັນມີແທ້ແລະພຣະອົງເອງໄດ້ເປັນແບບຢ່າງເພາະໄດ້
ຢູ່ກິນກັບພວກສາວົກເປັນເວລາເຖິງສ່ີສິບວັນຫລັງຈາກທີ່ຊົງເປັນຄືນມາ. ໂປໂລບອກວ່າສ່ິງທີ່ບ່ໍເຄີຍຄາດຄິດ
ກໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນແລ້ວ ແລະການເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍມີຈິງແທ້  ຮ່າງກາຍທີ່ເປັນຄືນມາຈະແຕກຕ່າງຈາກ
ຮ່າງກາຍທີ່ເຫັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະຜູ້ເຊ່ືອທຸກຄົນຈະມີປະສົບການເພາະພຣະເຈ້ົາຈະປ່ຽນແປງຮ່າງກາຍມະ
ນຸດ ແລະຮ່າງກາຍໃໝ່ຈະມີຄຸນພາບແລະຂອບເຂດໃໝ່. 
 
ວັນນ້ັນຈະມາເຖິງເມ່ືອຜູ້ເຊ່ືອທີ່ຕາຍແລ້ວກ່ອນພຣະເຢຊູກັບມາຈະໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະອົງແລະຈະເປັນຄືນ
ມາ;  ຜູ້ເຊ່ືອທີ່ມີຊີວິດຢູ່ເມ່ືອພຣະອົງກັບມາຈະຖືກຮັບຂ້ຶນໄປແລະຮ່າງກາຍຈະປ່ຽນແປງເປັນຮ່າງກາຍສວັນ 
(1 ກຣທ 15: 51-57; 1 ທຊນ 4: 15-17).  ຜູ້ເຊ່ືອທັງໝົດຈະຖືກປ່ຽນແລະຈະພົບກັບພຣະຄຣິດແລະຈະຢູ່
ກັບພຣະອົງຕລອດໄປ ທຸກຢ່າງຈະປ່ຽນພຽງຊ່ົວຂະນະດຽວ; ຮ່າງກາຍທີ່ເປ່ືອຍເນ່ົາຈະປ່ຽນເປັນຮ່າງກາຍທີ່ບ່ໍ
ເປ່ືອຍເນ່ົາ;  ສ່ິງທີ່ອ່ອນແອຈະເຂ້ັມແຂງ;   ສ່ິງທັມມະຊາດຈະເປັນວິນຍານ (1 ກຣທ 15: 42-44);  ກາຍທີ່
ຕາຍ ຈະເປັນກາຍທີ່ຕາຍບ່ໍເປັນ; "ຄວາມຕາຍໄດ້ຕົກເຖິງປະຣາຊັຍແລ້ວ" (15: 53-57). 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ: 
ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຊ່ວຍໃຫ້ການໄຖ່ແລະການປ່ຽນແປງເປັນໄປໄດ້ . ພຣະເຢຊູໄດ້ຫລ່ັງເລືອດເພ່ືອໄຖ່
ຄວາມຜິດບາບ ແລະໂທດຂອງຄວາມບາບຄືຄວາມຕາຍ. ພຣະເຢຊູຊົງຕາຍແທນພວກເຮົາ ແລະຊົງຊຳຮະ
ລ້າງຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮາົ.  ການຄືນເປັນມາໄດ້ທຳລາຍອຳນາດຂອງຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍ. 
ຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍບ່ໍສາມາດທີ່ຈະແຍກຜູ້ເຊ່ືອອອກຈາກຄວາມຮັກ , ຣິດເດດ, ແລະການຊົງຢູ່ຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍເພ່ືອໃຫ້ຫລາຍຄົນໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ
ການເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງແມ່ນເຣ່ືອງຈິງ . 
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ໃນພຣະເຢຊູພວກເຮົາໄດ້ຮບັການອະພັຍ      ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງຢູ່ໃນພວກເຮົາຜ່ານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ; 
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຊີວິດນິຣັນທີ່ຈະບ່ໍເປ່ືອຍເນ່ົາ. ພຣະເຢຊູຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຊະນະການທົດລອງແລະຄວາມ
ຜິດບາບ.   ເວລາຮ່າງກາຍນ້ີຕາຍໄປ,  ພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ຮ່າງກາຍໃໝ່ທີ່ມີສະງ່າຣາສີ; ນ້ັນຄືຮ່າງກາຍສຳລັບ
ສວັນຊ່ຶງທີ່ນ້ັນບ່ໍມີຄວາມບາບ. ສະນ້ັນຈ່ຶງມີຄວາມຫວັງ.    ພຣະເຈ້ົາຊົງຊະນະແລ້ວ ແລະພວກເຮົາກຳລັງລໍ
ຄອຍເພ່ືອຈະໄປເຖິງຫລັກຊັຍຄືສວັນສະຖານ. ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາສຳລັບຂອງຂວັນອັນມີຄ່າ (2 ກຣທ 9: 
15). 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ເປັນຫຍັງການເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຈ່ຶງສຳຄັນສຳລັບພວດເຮົາ ? 
2. ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເກີດຂ້ຶນກັບທາ່ນ ຊ່ຶງເກີນຄຳອະທິບາຍ? ຄວາມສົງສັຍຂອງຄົນອ່ືນເຮດັໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອ

ຂອງທ່ານສ່ັນສະເທືອນບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ? 
3. ການຕາຍແລະການເປັນຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ທ່ານມີທັສນະແນວໃດກ່ຽວກັບຄຣິສຕຽນທີ່  

ໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ? ທ່ານຄິດແນວໃດໃນການທີ່ຕົວເອງກໍຈະຕ້ອງຕາຍໄປໃນວັນນ່ຶງ? 
4. ເປັນຫຍັງຫລາຍຄົນບ່ໍຕ່ືນເຕ້ັນເຣ່ືອງການເປັນຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູ? ສ່ິງນ້ີຄວນຈະເປັນເຣ່ືອງທີ່ໜ້າ

ຕ່ືນເຕ້ັນສເມີໄປບ່ໍ? 
5. ເວລາຄິດເຖິງຮ່າງກາຍໃໝທ່ີ່ຈະໄດ້ຮັບ ທ່ານມີຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນແນວໃດແດ່? 
6. ການເປັນຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຫວັງໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນແຕ່ລະວັນຢ່າງໃດແດ່? 

 
 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 8 
ຮັບໃຊ້ຖ້າມກາງຄວາມທຸກລຳບາກ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ໂກຣິນໂທ 1: 1-11 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 1-11 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຈ້ົາເລ້ົາໂລມເຮົາຍາມລຳບາກເພ່ືອເຮົາຈະສາມາດເລ້ົາໂລມຄົນອ່ືນ . 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ການເລ້ົາໂລມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮບັຈະເປັນຄວາມຫວັງໃຫ້ຜູ້ອ່ືນໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອການເລ້ົາໂລມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮບັຈາກພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຄວາມຫວັງ 

ໃຫ້ຜູ້ອ່ືນ. 
 

ອ່ານລວບ: ໂປໂລເຂ້ົາໃຈຄວາມທຸກລຳບາກເພາະຂ່າວປະເສີດໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາໄຫລ  

ຜ່ານຊີວິດລາວໄປເປັນພຣະພອນແລະກຳລັງໃຈໃຫ້ຄົນອ່ືນໆ.  
 

ຄຳນຳ 
ໃນປີ 1917, ແມ່ຂອງແມ່ຕູ້ຂ້ອຍໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍເຖິງຄອບຄົວທີ່ນິວຢອກ; ເພ່ິນໄດ້ບັລຍາຍເຖິງປະສົບການ
ແລະທິວທັດທີ່ຣັດໂກໂລຣາໂດໃນຂະນະທີ່ເພ່ິນແລະສາມີໄດ້ເລ້ີມການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຢູ່ທີ່ນ້ັນ ; ນ້ີແມ່ນພາກ
ສ່ວນນ່ຶງຂອງຈົດໝາຍ: 

ພວກເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ຍິນເຣ່ືອງບາບີຄິວບ່ໍ?  ພວກຂ້ອຍກໍບ່ໍເຄີຍຄືກັນ.    ຄົນຢູ່ແຖວນ້ີໄດ້ເຕ້ົາໂຮມກັນເ
ໝືອນຢ່າງໄປປິກນິກ; ເຂ້ົາເຈ້ົາຂຸດຫລຸມເລິກປະມານສ່ີຟີດ ຄູນ ສິບສອງຟີດເພ່ືອດັງໄຟ; ເມ່ືອໄຟ
ເປັນຖ່ານແດງແລ້ວພວກເພ່ິນກໍເອົາຫ້ິງໃສ່ ແລະຫລັງຈາກນ້ັນກໍເອົາເນ້ືອເປັນໂຄ້ນທີ່ຫາມາໄດ້ໃສ່ຫ້ິງ
ນ້ັນ; ຫລັງຈາກນ້ັນເຂົາເຈ້ົາໃຊ້ຊ້ວນເຫລັກແຫລມປ້ີນເນ້ືອຫລາຍໆເທື່ອ  ແລະໃນທີ່ສຸດເຂົາເຈ້ົາຖ້ິມ
ເນ້ືອທັງໝົດໃສ່ອ່າງທີເ່ຕັມດ້ວຍຝຸ່ນກາເຟທີ່ກຳລັງຮ້ອນໆຢູ່. 

ໃນສມັຍນ້ີພວກເຮົາໃຊ້ເທກ, ອີແມວ, ອິໂມຈີ, ແລະທວິດ, ການໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຈາກຄົນທີ່ເຮາົຮັກຖືວ່າເປັນ
ເຣ່ືອງຜິດທັມມະດາ. ຂ້ອຍຄິດເຖິງຈົດໝາຍຂອງໂປໂລທີ່ຂຽນຈາກຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງຜູ້ເຊ່ືອທີ່ເພ່ິນຮັກ; ໂປໂລ
ມີເຣ່ືອງສຳຄັນທີ່ຢາກຈະບອກເຖິງສ່ິງແວດລ້ອມທີ່ເພ່ິນກຳລັງຢູ່ .  ຈົດໝາຍອາດຈະມາຈາກເມືອງຟີລິບປອຍ
ໃນປີ ຄ.ສ 54 ຫລື 55 ເພ່ືອສ່ັງສອນຄຣິສຕະຈັກເຣ່ືອງສຳຄັນ;    ໃນນ້ັນມີຄຳໜຸນໃຈວ່າຄຣິສຕຽນສາມາດມີ
ຄວາມຫວັງແລະສາມາດໄດ້ຮບັການເລ້ົາໂລມໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນຄວາມທຸກລຳບາກ . 
 

1.  ຈາກບັນຫາສູ່ຈຸດປະສົງ: (2 ໂກຣິນໂທ 1:14) 
ໃນສັດຕະວັດທີນ່ຶງ ຈົດໝາຍຈະເປັນໃນທຳນອງນ້ີ: ຜູ້ສ່ົງ, ຄຳທັກທາຍ, ແລະຄຳຂອບໃຈ. ເວລາຂຽນເຖິງຕີ 
ໂມທຽວ,  ຜູ້ຝຶກງານຂອງເພ່ິນ, ໂປໂລຈະແນະນຳຕົວເອງວ່າ  "ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຕາມນ້ຳພຣະທັຍ 
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ຂອງພຣະເຈ້ົາ" (1: 1); ຄົນທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທມັກຖາມວ່າໂປໂລແມ່ນຜູ້ໃດ. ໂປໂລເອງຮູ້ດີກ່ຽວກັບຄຣິສຕະ
ຈັກທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທ ໂດຍສເພາະເຣ່ືອງນິສັຍແລະຈຸດອ່ອນ, ແລະພວກເຂົາເຈ້ົາມັກເຊ່ືອແລະແລ່ນນຳຫລັງ
ພວກຄຣູສອນປອມ ຄຣູສອນປອມໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກແບ່ງແຍກໂດຍການສອນພຣະຄຳຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງ , 
ໂດຍການຮຽກຮ້ອງຄ່າຈ້າງ, ແລະໂດຍປະຕິເສດຄຳສອນຂອງໂປໂລ; ຫລາຍຄ້ັງພວກເຂົາໄດ້ປະຕິເສດການ
ເປັນອັຄສາວົກຂອງໂປໂລ, ເພາະເພ່ິນບ່ໍໄດ້ຮ່ວມຢູ່ໃນສາວົກຈຳນວນສິບສອງຄົນໃນຕອນຕ້ົນ . 
 
ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລສ່ົງເຖິງ "ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ;"  ຄຣິສຕະຈັກຄືບ່ອນເຕ້ົາໂຮມຂອງຜູ້ເຊ່ືອເພ່ືອຈະ
ຟັງສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາ; ໂປໂລເອ້ີນເຂົາເຈ້ົາວ່າ "ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ" ເຖິງຄຣິສຕະຈັກຈະມີບັນຫາ.   ຄຣິສ
ຕຽນຍັງມີບັນຫາຢູ່ ແຕ່ເປັນຜູ້ທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໄຖ່ແລ້ວ; ນ້ີຄືຄວາມແຕກຕ່າງກັບຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອ ຈົດໝາຍນ້ີຈະ
ຖືກນຳໄປອ່ານໃນຫລາຍຄຣິສຕະຈັກ, ແຕ່ເປ້ົາໝາຍໃຫຍ່ແມ່ນຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທ; ຄວາມຈິງແລ້ວ ຄຣິສ
ຕະຈັກແຫ່ງອ່ືນໆໃນຂົງເຂດນ້ັນສາມາດທີ່ຈະປັນພຍານເຣ່ືອງສ່ວນຕົວຂອງໂປໂລ . 
 
ການທັກທາຍອີກຢ່າງນ່ຶງໃນຈົດໝາຍທີ່ໂປໂລມັກໃຊ້ແມ່ນເວົ້າເຖິງ "ພຣະຄຸນ" ແລະ "ສັນຕິສຸກ," ເພ່ືອພວກ
ຜູ້ອ່ານທັງຫລາຍ, ຊ່ຶງມາຈາກຄວາມສັມພັນຂອງຜູ້ເຊ່ືອແລະພຣະເຈ້ົາຜ່ານທາງພຣະຄຣິດ (1: 2).  ໃນທີ່ນ້ີ, 
ໂປໂລອາດຈະບ່ໍໄດ້ເວົ້າເຖິງຊາວໂກຣິນໂທ,  ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທີ່ໄດ້ຊົງເລ້ົາໂລມແລະໄດ້
ຊົງປົດປ່ອຍລາວຈາກຄວາມລຳບາກ (1: 3-4).   ເບ່ິງອີກມຸມນ່ຶງ, ພຣະທັມ 2 ໂກຣິນໂທ ອາດຈະແຕກຕ່າງ
ຈາກຈົດໝາຍສະບັບອ່ືນໆຂອງໂປໂລເພາະເພ່ິນເນ້ັນສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດຜ່ານຕົວເອງ ແທນທີ່ຈະເວົ້າເຖິງ
ສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຮັດຜ່ານຊາວໂກຣິນໂທ;    ຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງໂປໂລແລະຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທ
ອາດຈະຕຶງຄຽດໃນຕອນນ້ີ.   ຄຣິສຕຽນທີ່ໂກຣິນໂທ,  ແລະຄຣິສຕຽນໃນສມັຍນ້ີ, ມັກຄິດວ່າຄົນທີ່ດຳເນີນຊີ
ວິດໂດຍການນຳຂອງພຣະວິນຍານຈະບ່ໍມີບັນຫາໃນຊີວິດ ;     ການທີ່ໂປໂລຕ້ອງຕ່ໍສູ້ກັບອຸປສັກຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ນຳໂປໂລແລະການຮັບໃຊ້ຂອງທາ່ນ . 
 
ໃນ 2 ໂກຣິນໂທ 11: 23-33,  ໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມລຳບາກຫລາຍໆຢ່າງ  (ການຈຳຈອງ,  ການຖືກຕີ, 
ການຖືກຂວ່າງກ້ອນຫີນ,  ການຖືກເຮືອຫລ້ົມ,  ການອຶດນອນ,  ຄວາມຫິວ,  ແລະອ່ືນໆ).   ແຕ່ໃນຈົດໝາຍ
ກ່ອນນ້ີ ໂປໂລໄດ້ສອນວ່າຄວາມລຳບາກຂອງທ່ານເປັນສ່ິງຈຳເປັນ ເພ່ືອທ່ານ  "ຈະສາມາດໄດ້ເລ້ົາໂລມໃຈ
ຄົນເຫລ່ົານ້ັນ"   ໂດຍຄວາມເມດຕາແລະການຊົງເລ້ົາໂລມຈາກພຣະເຈ້ົາ (1: 3-4).    ພວກເຮົາມັກຄິດວ່າ
ຄວາມເລ້ົາໂລມແມ່ນການທີ່ບ່ໍມີສ່ິງເຮັດໃຫ້ເສ້ົາໃຈ; ແຕ່ໃນທີ່ນ້ີ ໂປໂລເວົ້າເຖິງຄວາມເລ້ົາໂລມເຖິງແມ່ນຈະ
ມີບັນຫາ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລ້ົາໂລມໂປໂລຕ້ັງແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນການຮັບໃຊ້ຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ (ກິຈການ 
22: 14-21) ໃນ 2 ໂກຣິນໂທ 12: 9, ພຣະເຈ້ົາຊົງບອກໂປໂລວ່າພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງພຽງພໍຖ້າມກາງບັນ
ຫາທີ່ສ້າງຄວາມເສ້ົາໃຫ້ກັບເພ່ິນ; ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປົດປ່ອຍໂປໂລຈາກພັຍອັນຕະລາຍຫລາຍໆຄ້ັງ . 
 

2.  ຈາກຄວາມງຽບສູ່ຄວາມເລ້ົາໂລມ: (2 ໂກຣິນໂທ 1:5-7) 
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ໂປໂລໃຊ້ຄຳວ່າ "ຄວາມທຸກລຳບາກ" ເພ່ືອບອກເຖິງທຸກຮ້ອນ, ການເຈັບປວດ,  ຫລືການຕາຍ.  ໂປໂລປຽບ
ຄວາມທຸກລຳບາກຂອງທ່ານໃສ່ຄວາມທຸກລຳບາກຂອງພຣະຄຣິດ  ເພາະພຣະອົງໄດ້ລຳບາກເພ່ືອຄົນອ່ືນໆ
ຈະໄດ້ພ້ົນ. ພຣະຄຣິດຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາແຕ່ຍອມຮັບຄວາມທຸກລຳບາກ, ຍອມຕາຍ, ແລະຖືກໃຫ້ເປັນຄືນມາ
ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ຄວາມພ້ົນແລະຊີວິດນິຣັນໃນພຣະເຈ້ົາ.  ໂດຍຄວາມລຳບາກຂອງໂປໂລ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ 
ສຳແດງຣິດອຳນາດ ແລະຂ່າວປະເສີດໄດ້ຖືກຂຍາຍກວ້າງອອກໄປ (ຟລປ 1: 12-14).  ການຖືກຈຳຈອງທີ່
ກຸງໂຣມເຮັດໃຫ້ທະຫານໂຣມຫລາຍຄົນໄດ້ຮູ້ຂ່າວປະເສີດ;   ການຂ່ົມເຫງຄຣິສຕຽນຂອງຄົນຢີວເຮັດໃຫ້ໂປ
ໂລໄດ້ຢູ່ເມືອງໂກຣິນໂທເປັນເວລາດົນ ແລະໄດ້ຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກໃໝ່ (2 ກຣທ 1: 6; ກຈກ 18: 1-11). 
 
ຊາວໂກຣິນໂທອາດຈະບ່ໍມີຄວາມທກຸລຳບາກໃນຂະນະທີ່ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍສະບັບນ້ີ ,   ແຕ່ມ້ືນ່ຶງເຂົາເຈ້ົາ 
ຈະຕ້ອງພົບກັບບັນຫານ້ີ.  ໂປໂລບ່ໍໄດ້ສອນວ່າຄວາມທຸກລຳບາກແມ່ນເຄ່ືອງໝາຍຂອງການເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍ
ວິນຍານ   ແລະທ່ານບ່ໍໄດ້ອະທິບາຍວາ່ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຕ້ອງພົບຄວາມທຸກລຳບາກ;   ແຕ່ໂປໂລຂຽນວ່າ
ຄວາມທຸກລຳບາກໄດ້ນຳທ່ານໃຫ້ເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຜູ້ດຽວ ແລະໄດ້ຜ່ານອຸປສັກດ້ວຍກຳລັງຂອງພຣະ
ອົງ. ທຸກຄົນທີ່ເຫັນຄວາມລຳບາກຂອງໂປໂລ ໄດ້ເຫັນຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໄດ້ຮບັບົດຮຽນເຣ່ືອງ
ຄວາມອົນທົນເພ່ືອຈະຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມທຸກລຳບາກ. 
 
ຄວາມຢ້ານ ແລະຄວາມຂົມຂ່ືນເປັນສ່ິງທີ່ບ່ໍຈຳເປັນ ເພາະພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສອນພວກສາວກົໄວແ້ລ້ວວ່າການ
ຖືກຂ່ົມເຫງຈະມີກັບຜູ້ເຊ່ືອ (ຢຮ 15: 20; 16: 33). ໂປໂລຍິນດີກັບໂອກາດທີ່ໄດ້ຮູຈັ້ກພຣະຄຣິດດີຂ້ຶນໂດຍ
ການແບ່ງປັນເຣ່ືອງຄວາມທຸກລຳບາກຂອງທ່ານ  (ຟລປ 3: 10).    ທຸກວັນນ້ີ   ພວກເຮົາສາມາດອົດທົນກັບ
ຄວາມລຳບາກເພາະພວກເຮົາຮູ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ  (ໂຣມ 8: 28).    ພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ວຍໄພ່ພົນຂອງ    
ພຣະອົງໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຜ່ານຄວາມທຸກລຳບາກ;   ເວລາພວກເຮົາຢູ່ໃນຄວາມລຳບາກ,  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການ
ເລ້ົາໂລມຈາກພຣະເຈ້ົາ; ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາມີພຽງພໍສຳລັບທຸກສະພາບການໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊ່ືອທັງຫລາຍ . 
 

3.  ຈາກການໝົດຫວັງສູ່ການປົດປ່ອຍ: (2 ໂກຣິນໂທ 1:8-11) 
ໂປໂລເວົ້າເຖິງປະສົບການໃນແຂວງອາເຊັຽຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ປົດປ່ອຍເພ່ິນຈາກຄວາມຕາຍ ເພ່ືອເປັນບົດຮຽນ 
(1: 8 ແລະຕ່ໍໄປ).   ໂປໂລບ່ໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມລະອຽດໃນເຣ່ືອງນ້ີ ຊ່ຶງເປັນເຣ່ືອງໜັກໃຈຈົນເຫລືອກຳລັງ   ເພາະ 
ທ່ານຕ້ັງໃຈຈະບອກເຖິງການປົດປ່ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ໂປໂລແລະຄະນະຄິດວ່າຈະບ່ໍລອດ ແລະຄິດວ່າສ່ິງ 
ນ້ັນຈະເປັນອຸປສັກຂອງການປະກາດກັບຊາວຕ່າງຊາດ . ໂປໂລບ່ໍໄດ້ເພ່ິງໃນຕົວເອງ ແຕ່ "ໄວ້ໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ
ຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້ຄົນທັງປວງຄືນມາຈາກຕາຍ (1: 9). ການເລ້ົາໂລມແລະການປົດປ່ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາພຽງພໍ
ກັບນ້ຳໜັກຂອງຄວາມລຳບາກ. ການປົດປ່ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄາວນ້ີ ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ໂປໂລວ່າພຣະ
ເຈ້ົາຈະຊົງປົດປ່ອຍທ່ານຈາກບັນຫາໃນຄາວຕ່ໍໆໄປ (2 ກຣທ 1: 10). 
 
ການອ້ອນວອນເປັນປັດຈັຍສຳຄັນສຳລັບໂປໂລ. ໂປໂລມັກເວົ້າເຖິງການອ້ອນວອນເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກໃນຈົດ 
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ໝາຍຂອງທ່ານ.   ໂປໂລຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັບຟັງຄຳອ້ອນວອນຂອງຄຣິສຕະຈັກສຳລັບທ່ານແລະຄະນະ  
(2 ກຣທ 1: 11). ທ່ານໄດ້ຂໍໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກອ້ອນວອນເພ່ືອທ່ານແລະຜູ້ເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດທັງຫລາຍ . 
 

ການມີສ່ວນໃນຄວາມທຸກລຳບາກ ແລະການເລ່ົາເຣ່ືອງສູ່ກັນຟັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງບຸກ
ຄົນເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ,    ນ້ັນຄືເຈຕນາຂອງໂປໂລໃນການເວົ້າເຣ່ືອງຄວາມລຳບາກຄ້ັງໃຫຍ່ທີ່ແຂວງອາເຊັຽນ້ອຽ . 
ທ່ານຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງທຳງານໃນພວກເຂົາໃນຂະນະທີ່ເຂົາໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອທ່ານ. ອີກຢ່າງນ່ຶງ, ໂປໂລ
ມີເຈຕນາທີ່ຈະໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບກຽດຈາກຊີວິດຂອງຕົນ. ໂປໂລຢາກໃຫ້ຊາວໂກຣິນໂທເຊ່ືອວາງໃຈໃນຕົວ
ທ່ານໃນຖານະອັຄສາວົກຂອງພຣະຄຣິດ; ຄວາມເປັນນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວຈະນຳພຣະກຽດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ສແວງຫາຄວາມທຸກລຳບາກ ຫລືຍິນດີຕ້ອນຮັບມັນ,    ແຕ່ພວກເຮົາກໍບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງແລ່ນໜີ
ຄວາມທຸກກລຳບາກ       ເພາະພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຣິດເດດຊົງສາມາດທີ່ຈະຊ່ວຍເຮົາຫລືປົດປ່ອຍພວກເຮົາຈາກ
ຄວາມລຳບາກນ້ັນໆ. ຄຣິສຕຽນບາງຄົນຮີບແລ່ນໜີເມ່ືອເຫັນບັນຫາແຕ່ໄກ; ການປະພຶດຂອງພວກເຮົາບອກ
ເຖິງຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ; ຖ້າເຮົາເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງເຂ້ັມແຂງ, ແຕ່ຊົງບ່ໍດີ, ພວກເຮົາ
ກໍຈະບ່ໍວາງໃຈໃນພຣະອົງ;  ຖ້າພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງດີຫລາຍ, ແຕ່ຊົງບ່ໍເຂ້ັມແຂງ, ພວກເຮົາກໍບ່ໍວາງ
ໃຈວ່າພຣະອົງຈະຊົງສາມາດອຸ້ມຊູເຮົາໄດ້. 
 

ພວກເຮົາຢູ່ໃນໂລກທີ່ຊ່ົວຊ້າ, ສ່ິງບ່ໍດີໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບຄົນດີ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງພ້ອມທີ່ຈະເລ້ົາໂລມລູກຂອງພຣະ
ອົງ (ອຊຢ 51: 12; 66: 13; 2 ກຣທ 7:6). ພຣະທັມໂຣມ 8: 31-39 ສັນຍາວ່າບ່ໍມີສ່ິງໃດຈະມາແຍກພວກ
ເຮົາອອກຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາໃນອົງພຣະຄຣິດ. ເພາະພຣະອົງຊົງເລ້ົາໂລມພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກໍ
ສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເລ້ົາໂລມກັບຄົນອ່ືນໆ.   ພຣະເຈ້ົາສອນເຮົາໃຫ້ແບກພາຣະຂອງກັນແລະກັນ (ຄລຕ  
6: 2). ພວກເຮົາຢ່າເຫັນແກ່ຕົວ; ເວລາພວກເຮົາໃຫ້ການເລ້ົາໂລມກັບຄົນອ່ືນໆ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບກຽດ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ພວກເຮົາມັກເຫັນອຸປສັກບ່ໍກ່ຽວກັບຄວາມບາບ? ທ່ານເຄີຍສົງສັຍການເປັນອັຄສາວົກຂອງໂປໂລບ່ໍ? 
2. ບັລຍາຍຄວາມລຳບາກໃນຊີວດິທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການເລ້ົາໂລມຈາກພຣະເຈ້ົາ? ທ່ານຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງຢູ່ບ່ໍ? 
3. ພຣະເຈ້ົາເຄີຍໃຊ້ທ່ານເພ່ືອເລ້ົາໂລມຄົນອ່ືນບ່ໍ? ຄວາມລຳບາກຂອງຄົນອ່ືນຊ່ວຍທາ່ນແນວໃດແດ່? 
4. ທ່ານສັດຊ່ືໃນການອ້ອນວອນເມ່ືອມີການຂັດແຍ່ງຢ່າງໃດ? ທ່ານໄດ້ຫລີກເວັ້ນສະພາບການບ່ໍ? 
5. ຄວາມບ່ໍສະດວກ ກັບຄວາມລຳບາກຕ່າງກັນຢ່າງໃດ? ທ່ານມີທັສນະແນວໃດເຣ່ືອງຄວາມລຳບາກ? 
6. ທ່ານເຄີຍຖືກກັບຄວາມລຳບາກເພາະຄວາມເຊ່ືອບ່ໍ? ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລ້ົາໂລມທ່ານຢ່າງໃດ? 
7. ທ່ານເຄີຍໃຊ້ຄວາມລຳບາກຂອງຕົນເອງ ເພ່ືອຊ່ວຍເລ້ົາໂລມຄົນອ່ືນໆບ່ໍ?  
8. ຄວາມລຳບາກຂອງພວກເຮົາມີເປ້ົາໝາຍແນວໃດ?     

          ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 9 
ຄວາມຮັກແທ້ຢືນໝັ້ນຕໍ່ການທົດລອງ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ໂກຣິນໂທ 1: 12-24; 2:1-11 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ 2 ໂກຣິນໂທ 1: 12-24; 2:1-11 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຈິດໃຈໃຫ້ອະພັຍແລະການເວົ້າແບບຈິງໃຈສາມາດປ່ີນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ 

ຕຶງຄຽດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະປ່ີນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດໄດ້ວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ສະແດງຈິດໃຈທີ່ໃຫ້ອະພັຍ ແລະເວົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈກັບຜູ້ອ່ືນ ເພ່ືອຈະ 

ປ່ີນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດ. 
 

ອ່ານລວບ: ໂປໂລເລ້ີມການປ່ີນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດກັບຊາວໂກຣິນໂທ ເພາະຄວາມເປັນນ່ຶງດຽວ

ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດນ້ັນ ສຳຄັນກວ່າກຽດຫລືຊ່ືສຽງ.  
 

ຄຳນຳ 
ຄຳວ່າ "ອວດອ້າງ" ໄດ້ຖືກໃຊ້ 44 ເທື່ອໂດຍຜູ້ຂຽນພຣະສັນຍາໃໝ່; ໃນຈຳນວນນ້ັນ, ໂປໂລໄດ້ໃຊ້ 22 ເທື່ອ
ໃນຈົດໝາຍເຖິງຊາວເມືອງໂກຣິນໂທ; 20 ເທື່ອໃນພຣະທັມ 2 ໂກຣິນໂທ. ການອວດອ້າງຄືບັນຫາຂອງຊາວ
ເມືອງໂກຣິນໂທຊ່ຶງໝາຍເຖິງຜູ້ເປັນຄຣິສຕຽນ ແລະຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອ.  
 

ເມືອງໂກຣິນໂທຕ້ັງຢູ່ຊາຍຝ່ັງທະເລແລະເປັນເມືອງຜ່ານ.   ເງິນທອງແລະຄວາມຄິດຢ່າງຫລວງຫລາຍໄຫລ
ຜ່ານເມືອງນ້ີ; ສິນຄ້າດັງທີ່ສຸດແມ່ນສ່ິງຂອງທີ່ເຮັດດ້ວຍທອງເຫລືອງ;  ເມືອງນ້ີໄດ້ເປັນສູນກາງສຳລັບສີນຄ້າ
ຂອງຊາວກຣີກ, ນອກນ້ັນເມືອງໂກຣິນໂທຍັງເປັນຫົວແຂວງ ຂອງແຂວງອະຂາຢາ ແລະເປັນເມືອງທີ່ສະພາ
ແລະຜູ້ປົກຄອງຂອງກຸງໂຣມອາສັຍຢູ່.  
 

ເມືອງໂກຣິນໂທເປັນບ່ອນແຂ່ງອິສມຽນເກມ ຊ່ຶງມີຄວາມນິຍົມອັນດັບສອງລອງຈາກກິລາໂອລິມປິກ ;  ນັກກິ
ລາແຂ່ງຂັນຢູ່ທີ່ນ້ີບາປີ. ຄົນເມືອງໂກຣິນໂທມາຈາກຫລາຍແຫ່ງ, ມີຄົນຖານະດີ, ມີຂ້າທາດ, ມີຄົນຕ່າງຊາດ, 
ແລະມີຄົນຢິວ. ໂກຣິນໂທຍັງມີຄົນກຸ່ມໃໝຊ່ຶ່ງມີຖານະປານກາງ ພວກເຂົາເຄີຍເປັນຂ້າທາດ ແຕ່ດຽວນ້ີມີອິສ
ຣະແລ້ວແລະໄດ້ກ້າວໜ້າທາງດ້ານເສຖກິດ; ພວກທາດອິສຣະມັກການມີເສຣີພາບແລະເອກຣາດໃນຄວາມ 
ຄິດຖ້າມກາງສັງຄົມທີ່ມີວັທນະທັມສູງ, ການດຳເນີນຊີວິດແບບເສຣີ, ແລະການມີເສຣີໃນການເຊ່ືອຖື. 
 

ໂສເພນີເປັນອາຊີບທີ່ເຮດັໃຫ້ຫລາຍຄົນມີເງິນທີ່ໂກຣິນໂທ ໂດຍສະເພາະອາຊີບໄດ້ຮັບການສນັບສນຸນຈາກ  
ວິຫານຂອງຄົນຕ່າງຊາດຊ່ຶງໃຊ້ການສົມສູ່ເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງການນະມັສການ .   ຊາວໂກຣິນໂທຊ່ຶງເກີດຢູ່ໃນ 
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ທັມນຽມກຣີກເຊ່ືອວ່າສ່ິງຂອງມີຄຸນຄ່າຕ່ຳເມ່ືອປຽບໃສ່ສ່ິງທີ່ເບ່ິງບ່ໍເຫັນແລະຈິດວິນຍານ .  ພວກເຂົາເຈ້ົາມັກ
ອວດອ້າງເຣ່ືອງຄວາມຮູ້, ເຣ່ືອງປຣັຊຍາ, ແລະເຣ່ືອງປະສົບການຝ່າຍວິນຍານ ນິສັຍປະເພດນ້ີໄດ້ແຜ່ຂຍາຍ
ເຂ້ົາມາໃນຄຣິສຕະຈັກເຊ່ັນ  ການອວດອ້າງ, ການບ່ໍສາມັກຄີ, ແລະການເປີດຮັບທິສດີຕ່າງໆ ຂອງພວກຄຣູ
ສອນປອມ (ເບ່ິງ 1 ກຣທ 1: 10; 3:3; 6: 6-7). 
 
ການອວດອ້າງໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາໃນຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທ ແລະໂປໂລພຍາຍາມທີ່ຈະແກ້ໄຂຜ່ານ  
ຈົດໝາຍສບັບທີສອງຂອງທ່ານ. ຄວາມເປັນນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວໃນຄຣິສຕະຈັກສຳຄັນສຳລັບໂປໂລ ທ່ານໄດ້ຂຽນ
ເຕືອນພວກພ່ີນ້ອງວ່າການມີຈິດໃຈໃຫ້ອະພັຍແລະການເວົ້າຢ່າງຈິງໃຈສາມາດປ່ີນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄ
ຽດລະຫວ່າງພວກຜູ້ເຊ່ືອທງັຫລາຍ. 
 

1.  ນ້ຳໃຈບໍຣິສຸດ: (2 ໂກຣິນໂທ 1: 12-2: 4) 
ເມ່ືອຂຽນເຖິງຄວາມມັກອວດຕົວ, ໂປໂລໄດ້ສະແດງເຖິງກຽດແລະຄວາມຍິນດີໃນສັກສີຂອງຕົນ; ທ່ານບ່ໍໄດ້
ຍົກກຽດຕົວເອງ ແຕ່ຢາກໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່າທ່ານມີນ້ຳໃຈບໍຣິສຸດ.  ເພາະພຣະວິຍານໄດ້ປ່ຽນແປງໂປໂລ
ແລະໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ຮັບໃຊ້ໃນຖານະອັຄສາວົກ, ໂປໂລປະພຶດຕົວຢ່າງມີກຽດສັກສີ, ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ໃຊ້ສະຕິ
ປັນຍາ,  ແລະພຣະຄຸນ,  ຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຫລືການປະພຶດຂອງໂລກ (1: 12).  ຊາວໂກຣິນໂທ
ເຄີຍກ່າວຫາວ່າໂປໂລເວົາ້ຢ່າງນ່ຶງ ແຕ່ໝາຍເຖິງອີກຢ່າງນ່ຶງ;  ໂປໂລບອກວ່າ  "ເຮົາບ່ໍໄດ້ຂຽນເຣ່ືອງອ່ືນເຖິງ
ເຈ້ົາທັງຫລາຍ" (1: 13).  
 

ໂປໂລເວົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະເພ່ິງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສາມາດໃຫ້ເກີດຜົນ;ທ່ານຫວັງໃຫ້ຊາວໂກຣິນໂທພາກ
ພູມໃຈໃນກຽດສັກສີຂອງທ່ານ ແລະວຽກງານທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຮັດໃນທ່ານ; ໂປໂລຕ້ອງການມີຄວາມພາກ
ພູມໃຈໃນວຽກງານທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈະເຮັດຜ່ານຊາວໂກຣິນໂທ, ໃນວັນຂອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ (1: 14). 
 

ໂປໂລຕ້ັງໃຈທີ່ຈະໄປແວ່ຢ້ຽມຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທ ເວລາເດີນທາງຜ່ານແຂວງມາເກໂດເນັຽແລ້ວ (1 ກຣທ 
16: 5-7);ແຕ່ມີການປ່ຽນແປງແຜນການເດີນທາງ, ສະນ້ັນຄວາມຕ້ັງໃຈທີ່ຈະແວ່ພວກເຂົາເຈ້ົາເຖິງສອງເທື່ອ
ຈ່ຶງບ່ໍເກີດຂ້ຶນ(1:15-16). ໂປໂລເວົ້າເໝືອນບ່ໍພໍໃຈ ເວລາພວກເຂົາທ້າທາຍເຣ່ືອງກຽດສັດສີຂອງທ່ານ (2 ກ
ຣທ 1:17). ພວກຄຣູສອນປອມອາດຈະໃຊ້ເຫດການນ້ີເພ່ືອປະນາມໂປໂລແລະຄະນະ ; ພວກເຂົາໄດ້ຕ້ັງຄຳ
ຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຈິງໃຈ, ຄວາມຫ່ວງໃຍ, ແລະຈຸດປະສົງຂອງໂປໂລສຳລັບຊາວໂກຣິນໂທ.   ໂປໂລຕ້ອງ
ການທີ່ຈະແກ້ໄຂເຣ່ືອງນ້ີໃຫ້ຜ່ານໄປ ແລະໃຫ້ຊາວໂກຣິນໂທໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະໄວ້ໃຈໃນຕົວທ່ານອີກ. ພຣະເຈ້ົາ
ຊົງເປັນພຍານໃນຄວາມຈິງໃຈຂອງທ່ານ (1:18). ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຜູ້ສ່ົງໂປໂລ, ຊີລາ, ແລະຕີໂມທຽວອອກ
ໄປປະກາດຖ້າມກາງພວກເຂົາ.  
 

ເຊ່ັນດຽວກັນ, ເຈຕນາຂອງໂປໂລບ່ໍໄດ້ປ່ຽນ ແຕ່ແຜນປ່ຽນ. ໃນພຣະເຢຊູ, "ອາແມນ," ກຽກສັກສີບ່ໍປ່ຽນແປງ 
ເພ່ືອຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ (1: 19-20).ໂປໂລຕ່ືມວ່າ ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຕ້ັງຢູ່ໃນກຽດສັກສີເພາະໃນ 
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ຄວາມພ້ົນ   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຫົດສົງແລະຕ້ັງພວກເຂົາໄວ້   ແລະພຣະອົງໄດ້ປະທານພຣະວນິຍານຜູ້ຊົງເວົ້າ
ຄວາມຈິງ ໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອທງັຫລາຍ (ຢຮ 14: 17; 15: 26; 1 ຢຮ 5: 6). ພຣະວິນຍານຊົງເປັນມັດຈຳຄວາມພ້ົນ
ຂອງຜູ້ທີ່ເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ (2 ກຣທ 1: 21-22).ໂປໂລເອ້ີນພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເປັນພຍານວ່າການທີ່ທ່ານ "ບ່ໍໄດ້
ໄປເຖິງເມືອງໂກຣິນໂທນ້ັນ ກໍເພ່ືອຈະງົດໂທດ" ຂອງພວກເຂົາໄວ້ກ່ອນ (1: 23).  ແນ່ນອນຖ້າໂປໂລໄດ້ໄປ
ເມືອງໂກຣິນໂທຕາມທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຈັດການກັບຜູ້ທີ່ຕ່ໍສູ້ອຳນາດຂອງທ່ານໃນຖານະອັຄສາ
ວົກຂອງພຣະເຢຊູ;   ການເຮັດເຊ່ັນນ້ັນຈະມີຜົນຮາ້ຍຕ່ໍຄວາມສັມພັນກັບຄຣິສຕະຈັກ;   ໂປໂລຕ້ອງການສະ
ແດງຄວາມຮັກ ແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ແນ່ນອນຜູ້ເຊ່ືອທຸກຄົນຕ້ອງຮບັຜິດຊອບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍ
ແມ່ນວ່າໂປໂລຢາກເປັນນາຍຂອງພວກເຂົາ;   ແຕ່ຖ້າເຂົາເຈ້ົາຢືນໝັ້ນຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອ,  ເຂົາເຈ້ົາກໍຈະເປັນ
ເພ່ືອນຮ່ວມງາມທີ່ຈະໄດ້ຮບັຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ (1: 24). 
 
ໃນຖານະຜູ້ເຊ່ືອດ້ວຍກັນ,   ໂປໂລບອກວ່າຖ້າຊາວເມືອງໂກຣິນໂທມີຄວາມທຸກໂສກ,    ທ່ານເອງກໍຕ້ອງມີ
ຄວາມທຸກໂສກເໝືອນກັນ (2 ກຣທ 2:1-3). ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍສະບັບນ້ີຕອນຍັງຢູ່ທີ່ເອເຟໂຊ; ທ່ານຂຽນ
ດ້ວຍຄວາມທຸກລຳບາກແລະຄວາມທກຸຮ້ອນໃຈ    ເພາະຄວາມຫ່ວງໃຍແລະຄວາມຮກັອັນລ້ົນເຫລືອທີ່ມີຕ່ໍ
ພວກເຂົາ (2: 4).   ນັບວ່າເປັນຈົດໝາຍທີ່ຊາບຊ້ຶງຈາກໂປໂລ.  ຜູ້ຊ່ຽວຊານຫລາຍທ່ານວິຈັຍວາ່ ໂປໂລໄດ້
ຂຽນຈົດໝາຍທັງໝົດສາມສະບັບເຖິງຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທ; ຕີໂມທຽວເປັນຄົນຖືຈົດໝາຍ ແລະໃນ
ຈົດໝາຍນ້ັນມີຄຳເຕືອນ  ແລະມີການເອ້ີນໃຫ້ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່  ຊ່ຶງອາດເປັນເຫດໃຫ້ຄຣິສຕຽນຫລາຍ
ຄົນໄດ້ກັບໃຈ ແລະພ້ອມທີ່ຈະຕ້ອນຮັບໂປໂລ.   ໂປໂລຫວັງວ່າຈົດໝາຍສະບັບທສີອງນ້ີຈະເກີດຜົນໃນທຳ
ນອງດຽວກັນ ໂດຍສເພາະແມ່ນປ່ີນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ກຳລັງຕຶງຄຽດ, ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄປແວ່ເມືອງໂກ
ຣິນໂທ (2 ກຣທ 12: 14; 13: 1). 
 

2.  ວອນຂໍດ້ວຍຄວາມຮັກ: (2 ໂກຣິນໂທ 2:5-11) 
ພຣະຄຳພາກນ້ີອາດຈະບ່ໍກ່ຽວພັນກັບສ່ິງທີ່ເວົ້າກັນໃນພາກທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ ເພາະໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ເປັນ
ຕ້ົນເຫດຂອງຄວາມທຸກໂສກໂດຍບ່ໍໄດ້ອອກຊ່ື.  ພວກເຮົາພໍຮູ້ໄດ້ວ່າບຸກຄົນນ້ັນເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການສົງ
ສັຍແລະມີການໂຈມຕີໂປໂລເພາະການປ່ຽນແຜນເດີນທາງຂອງທ່ານ ຄົນເຮັດຜິດມັກຈະຫາເຣ່ືອງຜູ້ອ່ືນເພ່ືອ
ບັງຈຸດສົງສັຍອອກຈາກຕົວເອງ ບຸກຄົນຜູ້ນ້ີອາດຈະເປັນຄົນດຽວກັນກັບຜູ້ທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຄຣິສຕະຈັກ 
(1 ກຣທ 5).  ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ,  ການປະພຶດຂອງບຸກຄົນນ້ີໄດ້ສ້າງຄວາມເສັຽຫາຍໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກ  ແລະເຂົາ
ຄວນຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຄຣິສຕະຈັກເຊ່ັນດຽວກັນ (2: 5-6). 
 
ໃນຕອນນ້ີຮູ້ສຶກວ່າໂປໂລໄດ້ປ່ຽນໃຈ, ທ່ານຕ້ອງການສ້າງຄວາມສັມພັນ ແທນທີ່ຈະເນ້ັນເຣ່ືອງລົງໂທດ ຫລື
ການແກ້ແຄ້ນ.  ໂປໂລຊັກຊວກໃຫ້ມີການອະພັຍໂທດແລະການຄືນດີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດຜິດເພ່ືອຜູ້ກ່ຽວຈະບ່ໍໄດ້   
"ຈົມລົງໃນຄວາມທຸກໂສກອັນເຫລືອລ້ົນ" (2: 7-8). ການບ່ໍອອກຊ່ືຜູ້ເຮັດຜິດສະແດງເຖິງຄວາມຮັກຂອງໂປ
ໂລ ຜູ້ເປັນສິດຍາພິບານ; ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກໂສກ,  ແລະໃນ
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ທີ່ນ້ີທ່ານກໍສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍຜູ້ເຮັດຜິດໃນຕອນນ້ີ.     ການກະທຳເຊ່ັນນ້ີເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານເກີດຄວາມໝັ້ນໃຈ
ເຣ່ືອງການອະພັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຍັງສະແດງເຖິງການເປັນອັຄສາວົກທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂປໂລ . 
 
ນອກນ້ັນຈົດໝາຍສະບັບນ້ີຂອງໂປໂລຍັງເປັນເຄ່ືອງທົດສອບວ່າຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນໂທຈະເຊ່ືອຟັງຄຳ
ສ່ັງສອນທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ໄວ້ທຸກຢ່າງຫລືບ່ໍ (2: 9).    ໂປໂລແນະນຳໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເອົາແບບຢ່າງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນ (2: 10), ບ່ໍພຽງແຕ່ເພ່ືອຜູ້ໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ "ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຊາຕານມີຊັຍ" (2: 11).  ຊາຕານ
ມັກສວຍໂອກາດເວລາຄຣິສຕະຈັກມີຄວາມຂັດແຍ້ງ; ສັດຕຣູບ່ໍຢາກໃຫ້ຄຣິສຕຽນອະພັຍກັນ, ຮັກກັນ, ແລະ
ເປັນນ່ຶງດຽວກັນ. ຄວາມຮັກແທ້ຈະຕ້ອງກຳຈັດການປະພຶດບ່ໍດີ, ແກ້ໄຂມັນ, ແລະປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ້ມີອີກ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ເວລາຄວາມແຕກແຍກເກີດຂ້ຶນໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ,   ໃຫ້ພວກເຮົາລະນຶກສເມີວາ່ຄູ່ຕ່ໍສູ້ຂອງພວກ
ເຮົາບ່ໍແມ່ນຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນໆ; ພວກເຮົາຕ່ໍສູ້ພ່ໍຂອງຄວາມຕົວະ  (ອຟຊ 6: 12; ຢຮ 8: 44)   ຜູ້ມາເພ່ືອຂະ
ໂມຍ, ເພ່ືອຂ້າ, ແລະເພ່ືອທຳລາຍ (ຢຮ 10: 10). ພຣະເຢຊູມາເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ຊີວິດທີ່ຄົບບໍຣິບູນ; ໃຫ້
ພວກເຮົາຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອແລະແບ່ງປັນຄວາມສຸກສົມບູນກັບຜູ້ເຊ່ືອຄົນອ່ືນໆ.  
 
ຫລາຍເທື່ອການອວດອ້າງເຮດັໃຫ້ມີການຕ່ໍສູ້ກັນ, ການຕ່ໍສູ້ຜູ້ນຳ, ແລະການຍົກເຣ່ືອງຕົວເອງ. ຄວາມສາມັກ 
ຄີຂອງຄຣິສຕະຈັກເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອຢາກເຂ້ົາມາຢູ່ໃນຄອບຄົວພຣະເຈ້ົາ (ຢຮ 13: 35).   ການຄືນດີເລ້ີມ
ຈາກຕົວເຮົາເອງ; ໂປໂລບ່ໍໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ຊາວໂກຣິນໂທຂໍອະພັຍ,  ແຕ່ທ່ານໄດ້ເປັນຜູ້ເລ້ີມການຄືນດີ ແລະໄວ້
ໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ຄວາມສຳເຣັດ. ພຣະເຈ້ົາຍັງສາມາດທີ່ຈະປ່ຽນຈິດໃຈເພ່ືອໃຫ້ເກີດຄວາມສາມັກຄີ . 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ເວລາມີການເຂ້ົາໃຈຜິດກັນ, ທ່ານຕ້ອງການແກ້ຕົວ ຫລືຕ້ອງການຄືນດີ? ອະທິບາຍຄຳຕອບ 
2. ທ່ານມີນິສັຍມັກຄວບຄຸມຄົນອ່ືນໆບ່ໍ? ທ່ານອົດກ້ັນຄວາມຢາກປະເພດນ້ີ ໄວ້ໄດ້ຢ່າງໃດ? 
3. ເວລາຕົກຢູ່ໃນສະພາບລຳບາກ, ທ່ານພ້ອມທີ່ຈະແກ້ບັນຫາຕາມແບບພຣະຄຣິດບ່ໍ? 
4. ທ່ານຄິດວ່າການອະພັຍເວົ້າໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ເຮັດໄດ້ຍາກບ່ໍ? ໃຫ້ແລະຮັບແມ່ນຫຍັງຍາກກວ່າກັນ? 
5. ທ່ານມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະປ່ີນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດບ່ໍ? ຫລືທ່ານຄິດວ່າມັນເປັນໄປບ່ໍໄດ້? 
6. ການລົງໂທດຜູ້ເຮັດຜິດໃນຄຣິສຕະຈັກມີປໂຍດແນວໃດແດ່? ການບ່ໍມີການລົງໂທດຜູ້ເຮັດຜິດມີ     

ປໂຍດແນວໃດ? ໃຫ້ອ້າງຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບຄຳຕອບຂອງທ່ານ . 
7. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການເຣ່ືອງຄວາມສັມພັນຕຶງຄຽດບ່ໍ? ອະທິບາຍ. 
8. ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອປ່ີນປົວຄວາມສັມພັນທີ່ຕຶງຄຽດ? 
9. ທ່ານຈະອະພັຍຜູ້ທີ່ໃສ່ຮ້າຍທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ? 

         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 10 
ເອົາໃຈໃສໃ່ນອະນາຄົດ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ໂກຣິນໂທ 4 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ໂກຣິນໂທ 4 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຕ້ັງໃຈຮັບໃຊ້ໂດຍບາກບ່ັນຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫານາໆປະການ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະມີຊັຍຊະນະຕ່ໍບັນຫາໄດ້ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງມີບັນຫາ.  

       
ບົດນໍາ 
ອາຈານໂປໂລມີກຳລັງໃຈໃນການຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫາກໍເພາະວ່າເພ່ິນມີຈຸດມຸມມອງໄປທີ່ໝາກຜົນຂອງການປະ
ກາດທີ່ຈະຕາມມາພາຍຫລັງ ຄືເພ່ິນປະກາດເພາະເຫັນແກ່ພຣະຄຸນ ແລະການປະກາດນ້ັນຈະຊ່ອຍຄົນຜິດ
ບາບອັນຫລວງຫລາຍໃຫ້ກັບໃຈເຊ່ືອພຣະເຢຊູ. 
 

1.  ການປະກາດສ່ວນຕົວ: (2 ໂກຣິນໂທ 4:1-6)  
ອາຈານໂປໂລໄດ້ເອົາການປະກາດສ່ວນຕົວເປັນຈຸດເດ່ັນຂອງເພ່ິນ ຄືໃຜບ່ໍມັກ, ຄົນບ່ໍພ້ອມ ຫລືຕ່ໍສູ້ເພ່ິນກໍຈະ
ປະກາດ.    ເພາະເພ່ິນຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈວ່າເພ່ິນຖືກແຕ່ງຕ້ັງໂດຍພຣະເຢຊູ  ເພ່ືອໃຫ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງ     
ພຣະເຈ້ົາໂດຍຕົງ, ແປວ່າທ່ານອາຈານໂປໂລມີໃຈສຳນຶກໃນການຮັບຜິດຊອບທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງມອບໝາຍໃຫ້. 
ໂປໂລພຍາຍາມບອກວ່າບ່ໍມີໃຜມີຄຸນນະວຸດທິຫລືດີພຽງພໍທີຈ່ະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ  ເພາະເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ
ທຸກຄົນເປັນຄົນຜິດບາບແລະຂາດຈາກພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ (ໂຣມ 3:23). ແຕ່ເຮາົທັງຫລາຍ ກາຍເປັນ 
ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົານ້ັນກໍຍ້ອນພຣະຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະອົງເທົ່ານ້ັນ, ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ໂອ້ອວດຕົນ
ເອງ ແຕ່ໄດ້ອວດອ້າງເຖິງພຣະຄຸນ ແລະການເອົາໃຈໃສ່ບ່ໍທໍ້ຖອຍຂອງເພ່ິນ " ເພາະເຫດທີເ່ຮົາໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນ
ການບົວລະບັດນ້ີໂດຍໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາ ເຮົາຈ່ຶງບ່ໍທໍ້ຖອຍ"(ຂ້ໍ 1). ຊີວິດຂອງໂປໂລໃນເມ່ືອກ່ອນເປັນຜູ້ໃຊ້
ອຳນາດຕ່ໍສູ້ພຣະເຢຊູຄຣິດໂດຍການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງພ່ີນ້ອງຄຣິສຕຽນອອກໄລ່ຕາມລ້າຄຣິສຕຽນໄປຂັງຄຸກໃນ
ພຣະທັມກິຈການ 9 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ຊົງປ່ຽນແປງເພ່ິນຈາກສັດຕຣູກາຍມາເປັນຜູ້ປະກາດເຣ່ືອງຂອງພຣະ
ເຈ້ົາໂດຍພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຖືໂທດໂກດເຄືອງເຣ່ືອງເກ່ົາຫລັງແຕ່ຢ່າງໃດ ຈ່ຶງຍອມໃຫ້ໂປໂລມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ປະ
ກາດຂ່າວປະເສີດ, ນ້ີແຫລະຄືພຣະກະຣຸນາພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາທີມີ່ຕ່ໍໂປໂລ. 
 
ເນ່ືອງຈາກວ່າຄຣິສຕຽນທັງຫລາຍໃນເມືອງໂກຣິນໂທຮູ້ຈັກຊີວິດການເປັນມາຂອງໂປໂລພວກເຂົາຈ່ຶງພາກັນ
ສົງສັຍໃນຕົວຂອງໂປໂລວ່າເປັນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາແທ້ບ່ໍ? ຫລືປອມຕົວມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ເພ່ືອຈະໄດ້ຈັບຄຣິສ
ຕຽນໄດ້ຫລາຍຂ້ຶນ? ໂປໂລເອງກໍໄດ້ຮູ້ຄວາມຊ່າລືນ້ີດີ ດ່ັງນ້ັນທ່ານຈ່ຶງເວົ້າໃນຈົດໝາຍເພ່ືອຍ້ັງຍືນຄວາມຈິງ
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ໃຈວ່າ "ເຮົາໄດ້ປະຖ້ິມການບັງລັບອັນເປັນທີ່ຫນ້າອັບອາຍນ້ັນ ເຮົາບ່ໍໄດ້ເຮັດກົນອຸບາຍ ແລະບ່ໍໄດ້ປອມແປງ
ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແຕ່ວ່າໄດ້ສະແດງຄວາມສັດຈິງໃຫ້ປາກົດແຈ້ງ  ເຮົາກໍພຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຕົວເປັນທີ່
ຊອບແກ່ໃຈສຳນຶກຜິດແລະຊອບຂອງຄົນທັງປວງຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຖ້າຂ່າວປະເສີດທີ່ເຮົາປະກາດນ້ັນ
ຖືກປົກບັງໄວ້   ກໍປົກບັງຈຳພວກຄົນທັງຫລາຍທີ່ກຳລັງຈິບຫາຍໄປ   ສ່ວນຄົນເຫລ່ົານ້ັນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອ ພຣະຂອງ   
ສມັຍນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງເຂົາມືດໄປ  ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຂົາໄດ້ເຫັນແສງສວ່າງຂອງຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະສະງ່າ
ຣາສີຂອງພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງມີລັກສະນະຢ່າງພຣະເຈ້ົາ ເຮົາບ່ໍໄດ້ປະກາດຕົວເຮົາເອງ ແຕ່ໄດ້ປະກາດພຣະຄຣິດ
ຄືພຣະເຢຊູ ວ່າເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະປະກາດຕົວເຮົາເອງວ່າເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເພາະ
ເຫັນແກ່ພຣະເຢຊູ ດ້ວຍວ່າພຣະເຈ້ົາອົງນ້ັນຜູ້ໄດ້ຊົງກ່າວໄວວ້່າ  “ຄວາມສວ່າງຈະສ່ອງອອກມາຈາກຄວາມ
ມືດ” ໄດ້ຊົງສ່ອງສວ່າງເຂ້ົາໃນໃຈຂອງເຮົາ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ມີຄວາມສວ່າງແຫ່ງຄວາມຮູ້ເຖິງພຣະສະງ່າຣາສີ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງປາກົດແຈ້ງໃນພຣະພັກຂອງພຣະຄຣິດ"(ຂ້ໍ 2-6) ທັງໝົດນ້ີເປັນຄຳສາຣະພາບຂອງໂປໂລ.  
 

2.  ຄຸນຄ່າໃນພາຊະນະດິນ: (2 ໂກຣິນໂທ 4:7-12) 
ເຮົາມັກຈະໄດ້ຍິນຄຳບູຮານກ່າວວ່າ (ເພັດໃນຕົມ) ອັນມີຄວາມໝາຍວ່າ ຂອງມີຄ່າໃນດິນຕົມກໍຍັງເປັນຂອງ
ມີຄ່າຢູ່ສເມີ, ຖ້າເວົ້າເຖິງຄົນເຮົາຫາກເປັນຄົນດີແລ້ວແມ່ນຈະຕົກໄປຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມລາວກໍຈະນຳຄວາມດີ
ຂອງລາວໄປສູ່ບ່ອນນ້ັນ ແລະບ່ອນນ້ັນກໍຈະຄ່ອຍດີຂ້ຶນຕາມລາວໄປ. ໃນວິຊາ Peace Maker (ຜູ້ສ້າງສັນຕິ
ສຸກ) ມີຜູ້ສ້າງສັນຕິສຸກສາມປະການຄື; 1. Peace Maker ແປວ່າ ຜູ້ສ້າງສັນຕິສຸກແທ້ . 2.  Peace faker 
ແປວ່າຜູ້ສ້າງສັນຕິສຸກຈອມປອມ ແລະ 3. Peace breaker ແປວ່າຜູ້ຜ່າມ້າງສັນຕິສຸກ. ດ່ັງນ້ັນທັງສາມຄົນ 
ນ້ີເຮົາຕ້ອງໄຈ້ແຍກໃຫ້ອອກ ແລະເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍເປັນຜູ້ສ້າງສັນຕິສຸກແທ້ໆ. 
ທ່ານອາຈານໂປໂລກ່າວອີກວ່າ "ແຕ່ວ່າຂອງມີຄ່ານ້ີເຮົາມີໃນພາຊະນະດິນ ເພ່ືອໃຫ້ເຫັນວ່າຣິດເດດອັນເລີດ 
ປະເສີດນ້ັນຈະເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍໃຊ່ເປັນຂອງເຮົາເອງ" (ຂ້ໍ 7) ໂປໂລກຳລັງຢາກບອກວ່າຕົວເພ່ິນເອງຖືກ
ເຂົາຖອດຖ້ິມ ແລະລົບຊ່ືເພ່ິນອອກຈາກການເປັນເຈ້ົາໜ້າທີ່ຂອງຈັກກະພັດໂຣມແລ້ວ    ແລະຢາກບອກໃຫ້
ໂລກຮູ້ວ່າດ້ວຍຣິດອຳນາດ  ແລະພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນແປງເພ່ິນແລ້ວເພ່ິນຈ່ຶງກາຍເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວ 
ປະເສີດໃນເວລານ້ັນ.  
 
ເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງມະນຸດກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຊຸກເຊ່ືອງຊັບສົມ
ບັດໄວ້ບ່ອນລັບລ້ີໃສ່ກຸນແຈໄວ້ເພ່ືອໃຫ້ປອດພັຍ  ແຕ່ຫລາຍເທື່ອກະບ່ໍໄດ້ປອດພັຍ,   ສ່ວນພຣະເຈ້ົາເອົາຊັບ
ສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າມາເປັນເຄ່ືອງມືໃນການນຳຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບຂ່າວປະເສີດເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ພ້ົນ ຂອງ
ມີຄ່າໃນພາຊະນະດິນນ້ັນແມ່ນໂປໂລ    ແລະຜູ້ຮັບໃຊ້ທົ່ວໂລກໃນເວລານ້ີ ທີ່ໂລກເຫັນວ່າເປັນຄົນແນວນ້ັນ
ແນວນ້ີ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງປ່ຽນເອົາຄົນທີ່ວ່າຕ່ຳຕ້ອຍໃຫ້ກາຍມາເປັນຜູ້ໃຫຍ່, 
ພຣະອົງໄດ້ເອົາຜູ້ທີ່ມະນຸດເຫັນວ່າອ່ອນແອກາຍມາເປັນຜູ້ປົກຄອງເຂົາ,     ພຣະອົງໄດ້ເອົາຜູ້ອວດອ້າງຈອງ 
ຫອງໃຫ້ລົງຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຜູ້ຕ່ຳຕ້ອຍ(ອ່ານ ລູກາ1: 51-55). ຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ຮ້ອງວ່າຊັບສົມບັດຂອງ
ພຣະເຈ້ົານ້ັນຈະຕ້ອງຜ່ານຜ່າອຸປະສັກແລະຖືກຢຽບຍ່ຳຫລາຍປະການ    ແຕ່ຄຸນຄ່າຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ນ້ັນມີມາກ
ມາຍມະຫາສານ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງຍົກເຂົາຂ້ຶນຈາກຄົນສາມັນຕ່ຳຕ້ອຍ    ເພ່ືອໃຫ້ໂລກໄດ້ຮູວ້່າພຣະອົງຊົງ
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ເປັນພຣະເຈ້ົາ. ໂປໂລກ່າວວ່າ "ເຮົາຖືກຄວາມທຸກລຳບາກອ້ອມຂ້າງແຕ່ບ່ໍເຖິງອັຕຄັດ ເຮົາຈົນປັນຍາ ແຕ່ຍັງ
ບ່ໍຫມົດຫົນທາງອອກເຮົາຖືກສັດຕຣູໄລ່ ແຕ່ກໍບ່ໍເຖິງຕົກໃນເງ້ືອມມືເຂົາ ເຮົາຖືກຕີລ້ົມແລ້ວ ແຕ່ວ່າບ່ໍເຖິງຕາຍ 
ຕົວຂອງເຮົາຍອມຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມຕາຍເຫມືອນຢ່າງພຣະເຢຊູຢູ່ສເມີ  ເພ່ືອຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຈະໄດ້ປາກົດ
ໃນຕົວເຮາົດ້ວຍເພາະວ່າເຮາົທີ່ມີຊີວິດຢູ່ນ້ັນ ກໍຕ້ອງຖືກມອບໄວ້ແກ່ຄວາມຕາຍຢູ່ສເມີເພາະເຫັນແກ່ພຣະເຢ
ຊູ  ເພ່ືອຊີວິດຂອງພຣະອົງຈະໄດ້ປາກົດໃນເນ້ືອກາຍອັນຕາຍເປັນຂອງເຮົາ ເຫມືອນກັນດ່ັງນ້ັນຄວາມຈິງກຳ 
ລັງສະແດງຣິດຢູ່ໃນພວກເຮົາ ແຕ່ຊີວິດກຳລັງສະແດງຣິດຢູ່ໃນພວກເຈ້ົາ " (ຂ້ໍ 8-12).  
 

3.  ກ້າຫານ, ເພາະແນ່ໃຈໃນອະນາຄົດ: (2 ໂກຣິນໂທ 4: 13-18)  
ທ່ານອາຈານໂປໂລໄດ້ອ້າງເຖິງຜູ້ຮັບໃຊ້ກ່ອນເພ່ິນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກມາກ່ອນແລ້ວ ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍເປັນການ
ແປກປລາດທີ່ເພ່ິນເອງຈະຕ້ອງຮັບຄວາມທຸກຍາລຳບາກຄ້າຍຄືກັນ ຊ່ຶງຄຳກ່າວນ້ີໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ "ຂ້າພະເຈ້ົາ
ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກຍ່ິງໃຫຍ່” (ພສສ 116:10).  ໂປໂລຍັງບ່ໍພຽງແຕ່ກ່າວເຖິງຄວາມທຸກຍາກລຳບາກເທົ່າ
ນ້ັນ ເພ່ິນຍັງກ່າວເຖິງການຕາຍດ້ວຍ,   ເພ່ິນກ່າວວ່າ  " ເຮົາຮູ້ວ່າພຣະອົງຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູເຈ້ົາຄືນ   
ພຣະຊົນ   ກໍຈະຊົງບັນດານໃຫ້ເຮົາຄືນຂ້ຶນມາກັບພຣະເຢຊູເຫມືອນກັນ   ແລະຈະຊົງນຳພາເຮົາເຂ້ົາມາເຝ້ົາ
ພ້ອມກັນກັບເຈ້ົາທງັຫລາຍ " (ຂ້ໍ 14).  ແປວ່າໂປໂລແນ່ນອນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງບັນດານໃຫ້ເພ່ິນຄືນມາ 
ຢ່າງດຽວກັນກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້ບັນດານໃຫ້ພຣະຢູຄຣິດຄືນມານ້ັນ    ແລະໂປໂລຍັງກ້າກ່າວອີກວ່າຈະໄດ້ເຂ້ົາ
ເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາຮ່ວມກັບຜູ້ເຊ່ືອທັງຫລາຍອີກ,     ເມ່ືອໂປໂລຜູ້ເປັນອັຄສາວົກເຊ່ືອເຊ່ັນນ້ັນ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເຮົາທັງ
ຫລາຍເຊ່ືອຢ່າງດຽວກັນວ່າຈະໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາຮວ່ມກັບອາຈານໂປໂລໃນອະນາຄົດ.  
 
"ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງບ່ໍທໍ້ຖອຍ ເຖິງແມ່ນວ່າກາຍພາຍນອກຂອງເຮົາກຳລັງຊຸດໂຊມໄປ  ແຕ່ໃຈພາຍໃນນ້ັນກໍ
ຍັງຈະເຣີນຂ້ຶນໃຫມ່ທຸກໆວັນ" (ຂ້ໍ 16).ເຫດສັນນ້ັນເປັນຄຳເວົ້າເຊ່ືອມຕ່ໍຈາກຄວາມແນ່ໃນວ່າຈະຖືກບັນດານ
ໃຫ້ເປັນຄືນມາແລ້ວໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາຮ່ວມກັບຜູ້ເຊ່ືອ,  ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ໂປໂລມີກຳລັງວັງຊາໃນການປະກາດ 
ຢ່າງບ່ໍທໍຖ້ອຍ, ຈິງຢູ່ຝ່າຍກຳລັງເນ້ືອກາຍທີກ່ຳລັງຊຸດໂຊມດ້ວຍງານໜັກແລະຖືກທຸບຕີຈົນຊຸດໂຊມ ແຕ່ການ
ຊຸດໂຊມນ້ັນກາຍເປັນບ່ໍເກີດໃຫ້ພາຍໃນຈິດວິນຍານຍ່ິງຈະເຣີນເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນທຸກວັນ. ສລຸບແລ້ວການຖືກກົດ
ຂ່ີຂ່ົມເຫງຍ້ອນຂ່າວປະເສີດ, ການຖືກຄຸກຍ້ອນຂ່າວປະເສີດ, ການຖືກເຮືອຫລ້ົມຈົມທີ່ທຽວໄປປະກາດຂ່າວ
ປະເສີດທີ່ອາຈານໂປໄດ້ປະເຊີນມານ້ັນເພ່ິນບ່ໍໄດ້ເຫັນວ່າເປັນບັນຫາ ແຕ່ເພ່ິນເຫັນວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນເປັນການ
ທ້າທາຍ ແລະເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານເພ່ິນເຂ້ັມແຂງກວ່າເກ່ົາອີກ.  ເຮົາທັງຫລາຍທີ່ກຳລັງປະກາດຂ່າວປະເສີດ
ໃນເວລານ້ີກໍພົບກັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ີທັງນອກໂບດ  ແລະໃນໂບດເຊ່ັນກັນ  ແຕ່ຫາກເຮົາເບ່ິງສິງເຫລ່ົານ້ີເປັນການ
ທ້າທາຍໃຫ້ເຮົາ ຈະດີກວ່າເບ່ິງເຫັນເປັນບັນຫາ ເພາະບັນຫາຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາທໍໃ້ຈ.  ໂປໂລບ່ໍໄດ້ເຫັນວ່າຮ່າງ
ກາຍຊຸມໂຊມເປັນບັນຫາ  ແຕ່ເຫັນວ່າເປັນການທ້າທ່າຍຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ພາຍໃນທ່ານເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນທຸກວັນ.   ປະ
ການສຳຄັນໂປໂລເບ່ິງບັນຫາກັບສະງ່າຣາສີທີຈ່ະມາທຽບກັນບ່ໍໄດ້   ຈ່ຶງເຮັດທ່ານມີຄວາມເຂ້ັມແຂງຈະເຣີນ
ຂ້ຶນໃນຂະນະທີຮ່່າງກາຍອ່ອນເພັຽລົງ.   " ເຫດວ່າການທຸກລຳບາກອັນເບົາບາງທີມີ່ຢູ່ເປັນຊ່ົວຂນະນ່ຶງນ້ັນກໍ 
ກຳລັງຈັດໃຫ້ເຮົາມີສະງ່າຣາສີຢ່າງຖາວອນຫລາຍ ຫາທີ່ປຽບບ່ໍໄດ້" (ຂ້ໍ 17).  
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ຂໍກຸນແຈອັນສຳຄັນໃນການເບ່ິງຂອງໂປໂລມີດ່ັງນ້ີ; " ເພາະວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ເຫັນແກ່ສ່ິງທີຕ່າເຫັນຢູ່ ແຕ່ເຫັນແກ່
ສ່ິງທີຕ່າບ່ໍເຫັນ ດ້ວຍວ່າສ່ິງທີ່ຕາເຫັນຢູ່ນ້ັນກໍເປັນຂອງຊ່ົວຄາວ ແຕ່ສ່ິງທີຕ່າບ່ໍເຫັນນ້ັນກໍຖາວອນເປັນນິດ"(ຂ້ໍ 
18). ແປວ່າ ໂປໂລເບ່ິງຄວາມທຸກຍາກລຳບາກໃນໂລກ ຄືສ່ິງທີ່ຕາເບ່ິງເຫັນນ້ີກໍເປັນຢູ້ຊ່ົວຄາວເທົ່ານ້ັນ ສ່ວນ
ຕາເບ່ິງບ່ໍເຫັນນ້ັນຄືການທີຈ່ະໄປຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາທີຟ້່າສວັນນ້ັນກໍຈະຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດ.    ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ສອນ
ເຮົາທັງຫລາຍວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍຜູ້ຮັບຄວາມທຸກທໍຣະມານບ່ໍວ່າຈະແມ່ນອັນໃດກໍຕາມ ມັນຈະເປັນຢູ່ຊ່ົວຄາວ
ເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ຖ້າເຮົາອົດທົນຜ່ານຜ່າມັນໄປໄດ້ຄືທ່ານອາຈານໂປໂລເຮົາກໍຈະໄດ້ໄປຢູ່ຮ່ວມກັບພຣະເຈ້ົາທີ່ຟ້າ
ສວັນເປັນນິດເຊ່ັນກັນ.  ຄວາມຫວັງຂອງຜູ້ເຊ່ືອທຸກຄົນບ່ໍແມ່ນໃນໂລກນ້ີ ເພາະວ່າໃນໂລກນ້ີພຣະເຈ້ົາໃຫ້ວັນ
ເວລາທຸກຄົນສເມີກັນ ອັນໝາຍເຖິງຜູ້ເຊ່ືອແລະບ່ໍເຊ່ືອມີໂອກາດຊອກສແວງຫາພຣະເຈ້ົາໃນຂະນະທີ່ມີຊີວິດ
ຢູ່ເທົ່ານ້ັນ,    ຜູ້ທີ່ຊອກຄ້ົນພົບພຣະອົງຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງສວັນກໍຈະໄດ້ໄປຢູ່ສວັນ ສ່ວນຜູ້ບ່ໍໃຊ້ໂອກາດຊອກຫາ   
ພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ນ້ັນພຣະເຈ້ົາກໍຈະຊົງຈັດໄວຕ່້າງຫາກ ໃນເວລານ້ັນແຫລະຜູ້ເຊ່ືອທຸກຄົນຈະມີຄວາມຊົມ
ຊ່ືນຍິນດີອັນໃຫຍ່.  
 

ຄຳຖາມ:  
 
1. ການປະກາດສ່ວນຕົວຂອງເພ່ິນອັນໝາຍເຖິງ ສ່ວນຕົວເພ່ິນຈະປະກາດບ່ໍວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ ຫລືໃຜບ່ໍ
ພ້ອມກະຕາມ, ທ່ານເດ! ມີຄວາມຄິດຢ່າງດຽວກັບເພ່ິນແນວໃດ? 
 
2. 2ໂກຣິນໂທ 4:1 ໂປໂລອາສັຍອັນໃດຊູກຳລັງຕ່ໍສູ້ກັບອຸປສັກຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ເພ່ິນບ່ໍທໍ້ຖອຍ? 
 
3. ການປະກາດ, ການເປັນພະຍານຂອງທ່ານມີອຸປສັກບ່ໍ? ເຮົາຈະຮຽນແບບໂປໂລ ແລະອາສັຍອັນໃດ? 
 
4. ໂປໂລເວົ້າເຖິງຂອງທີ່ມີຄ່າໃນພາຊະນະດິນນ້ັນ ໝາຍເຖິງອັນໃດ?  
 
5. ມະນຸດແລະພຣະເຈ້ົາເອົາຂອງມີຄຸນຄ່າມາໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງໃດ?  
 
6. ໂປໂລກ່າວວ່າ "ວ່າກາຍພາຍນອກຂອງເຮົາກຳລັງຊຸດໂຊມໄປ ແຕ່ໃຈພາຍໃນນ້ັນກໍຍັງຈະເຣີນຂ້ຶນ
ໃຫມ່ທຸກໆວັນ " ທ່ານເຂ້ົາໃຈແນວໃດ? 
 
7. ສ່ິງທີ່ຕາເບ່ິງເຫັນ ແລະສ່ິງທີ່ຕາເບ່ິງບ່ໍເຫັນແມ່ນໂປໂລເວົ້າເຖິງຫຍັງ? 
  
         ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 11 
ການໃຫ້ແລະການຮັບ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ໂກຣິນໂທ 7:5-16 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ໂກຣິນໂທ 7 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ສາມາດໃຫ້ແລະສາມາດຮັບ ສະແດງເຖິງຄວາມເຕີບໃຫຍ່. 

ຄຳຖາມເພືອ່ການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະໃຫ້ແລະຮັບແບບໃດຈ່ຶງຈະຖືກຕ້ອງ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈການໃຫ້ແລະການຮັບ.   

       
ບົດນໍາ 

ໃນບົດຮຽນວັນນ້ີແມ່ນຈົດໝາຍຂອງໂປໂລທີ່ຂຽນເຖິງຄຣິສຕຽນເມືອງໂກຣິນໂທຄ້ັງນ້ີໄດ້ກ່າວຢ້ອນຫລັງເຖິງ
ຈົດໝາຍສະບັບກ່ອນໂດຍສະເພາະແມ່ນ 2ໂກຣິນໂທ 2:4 ທີໂ່ປໂລຂຽນບອກພ່ີນ້ອງວ່າ ເພ່ິນຂຽນຈົດໝາຍ
ດ້ວຍນ້ຳຕາໄຫລ ເພາະພວກເຂົາມີບັນຫາຫລວງຫລາຍໃນເຣ່ືອງການບ່ໍລົງລອຍກັນໃນຄຣິສຕະຈັກ,   ຄອບ
ຄົວເຂົາກໍມີບັນຫາ   ຕລອດເຖິງບ່ໍເປັນມິດທີ່ດີກັນໃນໂບດອີກ.    ເມ່ືອເຂົາຮັບຈົດໝາຍໂປໂລແລ້ວເຮັດໃຫ້
ເຂົາເປັນທຸກໃຈ ແລ້ວກໍຄືນດີກັນ.  
 

1.  ພໍໃຈຢູ່ຕາມສະພາບຂອງຕົນ: (2 ໂກຣິນໂທ 7:5-7)  
ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລຕອນນ້ີໄດ້ກ່າວຢ້ອນຫລັງເຖິງ 2ໂກຣິນໂທ 2:12-13 ທີໂ່ປໂລເປັນຫ່ວງຄວາມປອດພັຍ
ຂອງຕີໂຕ ແລ້ວຈ່ຶງໄປຊອກນຳຫາຕີໂຕທີແ່ຂວງມາເກໂດເນັຽ, ດ້ວຍເຫດນ້ີ 2ໂກຣິນໂທ 7:5 ຈ່ຶງກ່າວຕ່ໍນ້ັນວ່າ  
"ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາໄດ້ມາເຖິງແຂວງມາເກໂດເນັຽແລ້ວ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ພັກຜ່ອນຈັກຍາມ ແຕ່
ເຮົາມີຄວາມທຸກລຳບາກຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ພາຍນອກມີການຕ່ໍສູ້ ພາຍໃນກໍມີຄວາມຢ້ານ" (ຂ້ໍ 5).  ແປວ່າເມືອໂປ
ໂລມາຮອດແຂວງມາເກໂດເນັຽແລະພົບກັບຕີໂຕແລ້ວໂປໂລກໍຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບການເຊົາເມ່ືອຍດ່ັງທີຕ້ັ່ງໃຈ,  ໂປ
ໂລບອກພ່ີນ້ອງອີກວ່າ "ເຮົາມີຄວາມທຸກລຳບາກຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ພາຍນອກມີການຕ່ໍສູ້ ພາຍໃນກໍມີຄວາມຢ້ານ" 
ເຣ່ືອງທັງໝົດນ້ີເຮົາຈະເຫັນໃນ 1ໂກຣິນໂທ 5 ທີມີ່ການຜິດຊາຍຍິງ ແລະຜິດຖຽງກັນ   ຕລອດເຖິງການຂາບ
ໄຫວພ້ຣະທຽມ ແລະມີຜູ້ປະກາດປອມເກີດຂ້ຶນ,   ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂປໂລມີຄວາມຍາກລຳບາກໃນຈິດ
ໃຈທີໂ່ປໂລເວົ້າວ່າ " ພາຍນອກແມ່ນຮ່າງກາຍຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫາ ແຕ່ພາຍໃນມີຄວາມຢ້າກົວ".  ໂປໂລຍັງບອກ
ອີກວ່າ ເຖິງແມ່ນພາຍນອກມີການຕ່ໍສູ້ ພາຍໃນກໍມີຄວາມຢ້ານກໍຕາມ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຍັງໄດ້ໜູນໃຈໂດຍໃຫ້ຕີ
ໂຕຜູ້ທີ່ໂປໂລເປັນຫວ່ງມາເຖິງ.   " ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງໂຜດຫນຸນໃຈຄົນທີ່ທ້ໍຖອຍ   ໄດ້ຊົງໂຜດ
ຫນຸນໃຈເຮາົດ້ວຍການທີ່ຕີໂຕໄດ້ມາເຖິງ " (ຂ້ໍ 6).  ໂປໂລຮູ້ຕົວດີວ່າມີການຕ່ໍສູ້ພາຍນນອກ ແຕ່ພາຍໃນຍັງ
ຢ້ານກົວ ແຕ່ກຳລັງວັງຊາບ່ໍໃຫ້ຢ້ານນ້ັນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ   ໂດຍໄດ້ພົບເຫັນກັບຕີໂຕຜູ້ທີ່ໂປໂລເປັນຫ່ວງຊ່ຶງ
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ບອກໄດ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ອຍເຫລືອທຸກຄົນທີ່ຮຽນພໍໃຈກັບສະພາບການຂອງຕົນ.  ສລຸບແລ້ວໂປໂລພະຍາ
ຍາມບອກຜູ້ເຊ່ືອທຸກຄົນຈ່ົງຍອມພໍໃຈກັບສະພາບການຂອງຕົນ.  
 

2.  ຢ່າລະເລີຍຄວາມຂັດແຍ່ງ:  (2 ໂກຣິນໂທ 7:8-9)  
ຄວາມຂັດແຍ່ງຫລືການບ່ໍຕົກລົງປົງໃຈກັນເກີດຂ້ຶນໄດ້ທຸກເມ່ືອ,  ເກີດຂ້ຶນໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ ແລະເກີດຂ້ຶນໄດ້
ກັບທຸກຄົນ ຈົນລາງເທື່ອກໍເກີດກັບຕົວເຮົາເອງເຊ່ັນເຮົາເປັນສອງຈິດສອງໃຈ,   ແຕ່ຫາກເຮົາແກ້ໄຂມັນ  ຫລື
ເບ່ິງມັນເປັນໂອກາດແລ້ວ ມັນກໍເປັນໂອກາດສະແດງຄວາມເຊ່ືອ ໃຫ້ເຮົາຍອມຕ່ໍກັນແລະກັນ,   ມັນເປັນໂອ
ກາດແຫ່ງຄວາມຖ່ອມຕົວໂດຍຍອມຮັບເພ່ິນ   ຫລືຍອມວ່າຕົນເອງຜິດ    ແລະຍັງເປັນໂອກາດສະແດງເຖິງ 
ຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນພຣະຄຣິດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍ    ຄືເຮົາໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະກ້າຮັບແລະສາຣະພາບວ່າຕົນເອງ
ຜິດ.  ລາງເທື່ອເຮົາຈຳເປັນຈະຕ້ອງເຮັດແບບເອົາຫູໄປນາ, ເອົາຕາໄປໄຮ່ ຄືຄຳບູຮານເວົ້າມີຄວາມໝາຍວ່າ 
ຈ່ົງຟັງສ່ິງທີເ່ປັນປໂຍດ ແລະເບ່ິງສ່ິງທີ່ດີເທົ່ານ້ັນ ພາສາອັງກິດແມ່ນ (Overlook). ໂປໂລໄດ້ເບ່ິງຂ້າມບັນຫາ
ທີ່ຄຣິສຕຽນໂກຣິນໂທ ແລະບັນຫາຂອງໂປໂລເອງໃນການເຮັດໃຫ້ພ່ີນ້ອງໂກຣິນໂທໜັກອົກໜັກໃຈ ແຕ່ໄດ້
ເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງພວກເຂົາຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ການເສັຽໃຈມາເປັນຄວາມພູມໃຈ. " ເພາະເຖິງແມ່ນຈົດຫມາຍ
ຂອງເຮົາສະບັບນ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍທຸກໃຈກໍຕາມ   ເພາະເຮົາເຫັນວ່າຈົດຫມາຍສະບັບນ້ັນໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍທຸກໃຈກໍພຽງແຕ່ຊ່ົວຄາວດຽວເທົ່ານ້ັນ" (ຂ້ໍ 8).  ແປວ່າ ໂປໂລບ່ໍໄດ້ກິນແໜງໃຈທີ່ຈົດໝາຍ
ຂອງເພ່ິນເຮັດໃຫ້ພ່ີນ້ອງທຸກໃຈ ເພາະການທຸກໃຈຂອງພ່ີນ້ອງນ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພ່ີນ້ອງປ່ຽນແປງຄວາມທຸກໃຈກໍ
ເປັນເວລາຊ່ົວຄາວເທົ່ານ້ັນ,   ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງພໍໃຈກັບການປ່ຽນແປງຂອງເຂົາ.     ຄຣິສຕຽນຈະບ່ໍເອົາ
ຄວາມຂັດແຍ່ງມາເປັນເຄ່ືອງຕ່ໍສູ້ກັນ ແຕ່ຄຣິສຕຽນຈະໂອ້ລົມ,    ປຶກສາກັນດ້ວຍຄວາມຮັກແລະໃຫ້ກຽດກັນ 
ເຮົາຈະບ່ໍປະໃຫ້ຜູ້ໃດຫລົງຜິດທາງຫ່າງເຫີນຈາກພຣະເຈ້ົາ  ດ່ັງທີໂ່ປໂລໄດ້ຂຽນຈົກໝາຍໄປເຖິງເມືອງເອເຟ
ໂຊ ວ່າ "ໃຫ້ພວກເຮົາຍຶດເອົາຄວາມຈິງດ້ວຍຄວາມຮັກ ເພ່ືອຈະໆເຣີນຂ້ຶນທກຸຢ່າງ ຈົນເຖິງພຣະອົງຜູ້ເປັນສີ
ສະຄືພຣະຄຣິດ ເນ່ືອງຈາກພຣະອົງນ້ັນ ຮ່າງກາຍທັງສ້ິນທີ່ຕິດຕ່ໍກັນສນິດ ແລະຜູກພັນກັນໂດຍທກຸໆຂ້ໍທີຊົ່ງ 
ປະທານ ຈ່ຶງໄດ້ຈະເຣີນຂ້ຶນດ້ວຍຄວາມຮັກ    ແລະເມ່ືອອະວັຍວະທຸກສ່ວນເຮັດໜ້າທີ່ຕາມຄວາມເໝາະສົມ
ແລ້ວ " (ເອເຟໂຊ 4:15-16 ).  
 
"ບັດນ້ີເຮົາມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີບ່ໍໃຊ່ເພາະຄວາມທຸກໃຈຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ແຕ່ເພາະຄວາມທຸກໃຈນ້ັນເປັນ
ເຫດໃຫ້ພວກເຈ້ົາກັບໃຈເສັຽໃຫມ່ເພາະວ່າພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມທຸກໃຈຢ່າງທີຊ່ອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ຈ່ຶງບ່ໍ
ໄດ້ຮັບຜົນຮ້າຍຈາກເຮົາຈັກຢ່າງ" (ຂ້ໍ 9). ເຣ່ືອງນ້ີພຣະເຢຊູໄດ້ເທສນາທີ່ຈ້າຍພູວ່າ " ຜູ້ໃດມີຄວາມໂສກເສ້ົາ
ກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບການຊົງເລ້ົາໂລມ " (ມັດທາຍ 5:4). ມາເບ່ິງແລ້ວພ່ີນ້ອງໂກຣິນໂທໄດ້ຮັບ
ຄວາມທຸກໃຈ ຄວາມເສັຽໃຈທີ່ກະທຳຜິດ ໄດ້ນຳໄປສູ່ການກັບໃຈໃໝ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມນ້ຳພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ, 
ໂປໂລໄດ້ຮັບຄວາມທຸກໃຈ ແຕ່ໄດ້ນຳຈິດວິນຍານເພ່ິນແຂງແຮງຂ້ຶນທຸກວັນ. ເຮົາເຫັນວ່າພ່ິນ້ອງໂກຣິນໂທມີ
ຄວາມຂັດແຍ່ງໃນການເຮັດດີແລະການເຮັດຊ່ົວ, ໂປໂລມີຄວາມຂັດແຍ່ງ " ພາຍນອກມີການຕ່ໍສູ້ ພາຍໃນກໍ
ມີຄວາມຢ້ານ "   ແລະແລ້ວຄວາມຂັດແຍ່ງເຫລ່ົານ້ີກໍເປັນໂອກາດໃຫ້ຄຣິສຕຽນໂກຣິນໂທ ແລະອາຈານໂປ
ໂລ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊ່ືອໂດຍການກັບໃຈໃໝ່ ແລະການຮູ້ຈັດໝູນໃຊ້ຄວາມຂັດແຍ້ງມາເປັນເຄ່ືອງມືຕ່ໍສູ້ບ່ໍ
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ໄດ້ໜບັີນຫາ ແລະກໍມີຊັຍຊະນະຈົນໄດ້. ຫລາຍເທື່ອຄຣິສຕຽນມັກໜີບັນຫາ ແຕ່ເຮົາລືມຄຶດໄປວ່າບັນຫາມັນ
ໄລ່ຕາມເຮົາ ແລະລາງເທື່ອບັນຫາກໍໄວກວ່າເຮົາອີກດ້ວຍ.  
 

3.  ຈົ່ງເສັຽໃຈແລ້ວຍອມກັບໃຈ ( 2 ໂກຣິນໂທ 7:10-11) 
ຄວາມຄິດຈິດໃຈເປັນຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ແຕ່ລະຄົນເຫັນສ່ິງດຽວແລະເຂ້ົາໃຈບ່ໍຄືກັນ, ລາງຄົນເປັນຄົນສະງ່ຽມ 
ຈຽມຕົວ  ຈະປາກເວົ້າອັນໃດກະຢ້ານຜູ້ອ່ືນເສັຽໃຈຍ້ອນຄຳເວົ້າຂອງຕົນ,   ລາງຄົນເປັນຄົນປາກເວົ້າຕາມໃຈ
ຊອບ ຈະຖືກຫູຫລືບ່ໍຖືກຫູລາວກະບ່ໍສົນ, ແຕ່ເມ່ືອມາເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາແລ້ວກໍຖືກບອກສອນຕາມຫລັກພຣະຄັມ
ພີທີ່ຈະຍົກຕົວຢ່າງຂ້ໍພຣະຄັມພີລາງຕອນດ່ັງນ້ີ; . ພຣະທັມສຸພາສິດສອນວ່າ "ໃຫ້ລະມັດລະວັງສ່ິງທີ່ເຈ້ົາເວົ້າ 
ເພ່ືອຮັກສາຊີວິດຂອງຕົນ ເພາະຄົນທີ່ເວົ້າບ່ໍລະມັດລະວັງກໍທຳລາຍຕົນເອງ" (ສຸພາສິດ 13:3).  "ຄຳຕອບທີ່
ອ່ອນຫວານລະງັບຄວາມໂກດໄດ້   ແຕ່ຄຳເວົ້າທີ່ຫຍາບຄາຍຍົວະໃຫ້ເກີດຄວາມໂກດ"   (ສຸພາສິດ 15: 1). 
"ຈ່ົງວ່ອງໄວໃນການຟັງ ຈ່ົງຊ້າໃນການເວົ້າ ຈ່ົງຊ້າໃນການຮ້າຍ" (ຢາໂກໂບ 1:19). ຍັງມີອີກຫລາຍຂ້ໍທີ່ບ່ໍສາ
ມາດເວົ້າອອກມາໄດ້ໝົດ  ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍກໍຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທີໄ່ດ້ຊົງສອນແລະປ່ຽນແປງເຮົາແມ່ນ
ແຕ່ການປາກເວົ້າຂອງເຮົາໆຈ່ຶງກາຍເປັນຄົນໃໝ່ "ເຫດສັນນ້ັນຖ້າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນຄົນທີຖື່ກ 
ຊົງສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ແລ້ວ ຖານະເກ່ົາເຫລ່ົານ້ັນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ  ເບ່ິງແມ, ກາຍເປັນສ່ິງໃໝ່ທັງນ້ັນ"  (2 ໂກຣິນໂທ 
5:19).  
 
ຫາກເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ທຸກຮ້ອນໃຈ, ເສັຽໃຈແລ້ວສາຣະພາບວ່າ ໄດ້ເວົ້າຜິດ, ຄິດຜິດ ແລະເຮັດຜິດ ພຣະເຈ້ົາ
ກໍຈະຊົງຊຳຮະລ້າງປ່ຽນແປງເຮົາ ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງກ່າວວ່າ " ດ້ວຍວ່າຄວາມທຸກໃຈຕາມຢ່າງຊອບພຣະ
ທັຍພຣະເຈ້ົານ້ັນ   ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ກັບໃຈເສັຽໃຫມ່ ຊ່ຶງນຳໄປສູ່ຄວາມພ້ົນໂດຍບ່ໍຄວນກິນແຫນງ ແຕ່ຄວາມທຸກ
ໃຈຕາມຢ່າງໂລກນ້ັນ ຍ່ອມນຳໄປເຖິງຄວາມຕາຍ " (ຂ້ໍ 10). ແປວ່າເມ່ືອຮູ້ສຶກວ່າວ່າຜິດແລ້ວສາຣະພາບຜິດ
ແລະກັບໃຈໃໝ່ນ້ັນເປັນຄົນທີ່ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍດ້ວຍ    ແລະເມ່ືອລາວກັບໃຈໃໝ່ແລ້ວການກັບໃຈໃໝ່ນ້ັນ
ໄດ້ນຳພາລາວໄປເຖິງຄວາມລອດພ້ົນຈາກການພິພາກສາລົງໂທດ    ສ່ວນຄົນທີ່ທຸກໃຈເມ່ືອຮູວ້່າຕົນເອງຜິດ  
ແຕ່ບ່ໍຍອມກັບໃຈນ້ັນ ໄດ້ນຳລາວໄປເຖິງຄວາມຕາຍໃນແດນມໍຣະນາແລ້ວ.    ເມ່ືອມາເຖິງຕອນນ້ີເຮົາຄວນ
ຖາມຕົນເອງວ່າສ່ິງທີ່ເຮົາໄດ້ເວົ້າຜິດ,  ຄິດຜິດ  ແລະກະທຳຜິດນ້ັນເຮົາໄດ້ກິນແໜງໃຈແລ້ວສາຣະພາບແລ້ວ 
ບ່ໍ? ຫາກຍັງບ່ໍທັນສາຣະພາບວັນນ້ີເຮົາຈະລໍຖ້າຫຍັງອີກ ຈ່ົງກັບໃຈເສັຽເທີ້ນ.  
 

4.  ຈົ່ງຫາທາງແກ້ໄຂ: (2 ໂກຣິນໂທ 7:11-12)  
ມີຄຳຄົມກ່າວໄວວ້່າ ຄົນດີມັກແກ້ໄຂ, ຄົນຈ່ັງໄຮມັກແກ້ຕົວ.   ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈດີວ່າຄົນດີເປັນແນວໃດ ແຕ່
ຍັງບ່ໍທັນເຂ້ົາໃຈຄົນຈ່ັງໄຮນ້ັນໜ້າຕາ ທ່າທາງເປັນແນວໃດກະຍັງບ່ໍທັນຮູ້ ກະຣຸນາສົນທະນາຖາມກັນໃນຫ້ອງ
ຮຽນເບ່ິງວ່າຄົນຈ່ັງໄຮເປັນແນວໃດ?   ແລ້ວກະຣຸນນາໂທໄປຫາຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະອະທິບາຍໃຫ້ຟັງແດ່, ແລະ
ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈທີ່ອາຈານໂປໂປກ່າວໃນຂ້ໍນ້ີວ່າ   "ແກ້ຕົວ" ພາສາອັງອິດແມ່ນ clearing yourself ອາດ
ຈະແປວ່າ ຂໍເຮັດແກ້ຕົວໃໝ່, ຂໍເວົ້າໃໝ່  ເພ່ືອເອົາໄປແທນອັນເກ່ົາທີ່ຜິດ.  ດ່ັງນ້ັນຄຳວ່າແກ້ຕົວທີ່ພຣະຄັມພີ
ພາສາລາວເຮົາຕອນນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເປັນຄົນຈ່ັງໄຮແກ້ຕົວແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.  
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 " ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າ   ການທີເ່ຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ທຸກໃຈຕາມຢ່າງຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົານ້ັນ  ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ພວກເຈ້ົາເກີດມີຄວາມຂຍັນຂັນແຂງຫລາຍເທົ່າໃດ ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ຈະແກຕ້ົວຫລາຍເທົ່າໃດ   ຄວາມເຄືອງໃຈ 
ຄວາມຕ່ືນຕົວ ຄວາມອາລັຍ ຄວາມຮ້ອນຮົນແລະການລົງໂທດຕອບແທນຫລາຍເທົ່າໃດ ໃນທຸກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ
ເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ສະແດງຕົວວ່າເປັນຄົນບ່ໍມີຜິດໃນການນ້ັນແລ້ວ "(ຂ້ໍ 11). ແປວ່າຄຣິຕຽນໂກຣິນໂທໄດ້ແກ້
ໄຂທຸກຢ່າງໃຫ້ເປັນທີ່ຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ແລະຕ່ໍໄປກໍບ່ໍເປັນຄົນຜິດອີກແລ້ວ. "ເຫດສັນນ້ັນເຖິງແມ່ນວ່າ
ເຮົາໄດ້ຂຽນມາເຖິງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ກໍບ່ໍໃຊ່ຍ້ອນຜູ້ທີໄ່ດ້ເຮັດຜິດຫລືຍ້ອນຜູ້ທີຖື່ກຜິດນ້ັນ ແຕ່ເພ່ືອຄວາມຂຍັນ
ຂັນແຂງທີ່ພວກເຈ້ົາມີຕ່ໍເຮົານ້ັນ ຈະໄດ້ປາກົດແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍຊ້ອງພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ " (ຂ້ໍ 12).  
 

5.  ພໍໃຈທ່ີຮັບຜິດຊອບ: (2 ໂກຣິນໂທ 7:13-16) 
ໂປໂລສະແດງຄວາມພໍໃຈກັບພ່ີນ້ອງໂກຣິນໂທທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບຕີໂຕຜູ້ເປັນສາວົກ  ທີ່ໂປໂລຮ້ອງເພ່ິນວ່ານ້ອງ
ຊາຍ,    ເພາະວ່າເມ່ືອກ່ອນນ້ີໂປໂລໄດ້ໃຊ້ນ້ອງຊາຍຕີໂຕໄປປະກາດທີ່ເມືອງໂກຣິນໂທນ້ັນໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບ
ຢ່າງອົບອຸ່ນ ດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງ, ໃຫ້ທີ່ຢູ່ອາສັຍ ແລະເຂ້ົາປາອາຫານຢ່າງອ່ີມເຕັມສ່ວນ,  ການຕ້ອນຮັບຄ້ັງນ້ີ
ໂປໂລເຫັນວ່າເປັນການຮັບຜິດຊອບອັນຈົບງາມຂອງພ່ີນ້ອງໂກຣິນໂທຕ່ໍຜູ້ນຳຂ່າວດີມາຫາ   ຍັງບ່ໍພໍເທົ່ານ້ັນ 
ການຕ້ອນຮັບແນວນ້ີີໄດ້ເພ້ີມຄວາມຮັກທັງສອງກ້ຳສອງຝ່າຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ຫລາຍກວ່າເກ່ົາອີກ "ທ່ານກໍເພ້ີມ
ຄວາມຮັກໃນພວກເຈ້ົາຫລາຍຂ້ຶນ" (ຂ້ໍ 15ຂ). " ພຣະເຢຊູສ່ັງສາວົກວ່າ  ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສ່ັງເຂົາວ່າ, “ຢ່າເອົາ
ສ່ິງໃດໄປໃຊ້ຕາມທາງ ຄືຢ່າເອົາໄມ້ຄ້ອນເທົ້າ ຫລືຖົງ ຫລືອາຫານ ຫລືເງິນ ຫລືເສ້ືອສອງໂຕແລະຖ້າເຂ້ົາໄປ
ໃນເຮືອນຫລັງໃດ ກໍໃຫ້ອາສັຍຢູ່ໃນເຮືອນຫລັງນ້ັນຈົນກວ່າຈະຈາກໄປ " (ລູກາ 9:3-4).  ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະ
ເຈ້ົາຂອງບ້ານກໍພາກັນພໍໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ້ອນຮັບຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແລະຍັງຖື
ວ່າໄດ້ຮັບພຣະພອນພິເສດອີກດ້ວຍ,    ສ່ວນຜູ້ຮັບໃຊ້ກໍໄດ້ອວຍຊັຍໃຫ້ພອນຄອບຄົວນ້ັນໃນພຣະນາມແຫ່ງ   
ພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ເມ່ືອພ່ີນ້ອງໂກຣິນໂທໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຕິໂຕຢ່າງອົບອຸ່ນຢ່າງນ້ັນແລ້ວໂປໂລຈ່ຶງກ່າວຄຳ
ຍ້ອງຍໍເຂົາວ່າ  "ເຮົາຊົມຊ່ືນຍິນດີເພາະວ່າເຮົາເຊ່ືອໝັ້ນພວກເຈ້ົາໄດ້ທຸກສ່ິງ" (ຂ້ໍ 16).  
 

ຄຳຖາມ: 
1. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງສອນພ່ີນ້ອງໂກຣິນໂທໃຫ້ພໍໃຈກັບສະພາບຂອງຕົນ? 
 
2. ຂ້ໍ 9 "ແຕ່ເພາະຄວາມທຸກໃຈນ້ັນເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຈ້ົາກັບໃຈເສັຽໃຫມ່ "  ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?  
 
3. ເສັຽໃຈແລ້ວຍອມກັບໃຈໃຫມ່ມີໝາກຜົນໃນຊີວິດຢ່າງໃດ?  
 
4. ເປັນຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງພໍໃຈກັບພ່ີນ້ອງໂກຣິນໂທ?      
 
 
          ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 12 
ແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ່ງ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ໂກຣິນໂທ 10 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ໂກຣິນໂທ 10 

ແນວຄຶດທຳອິດ: ຜູ້ແກ້ໄຂການຂັດແຍ່ງຄວນເປັນຜູ້ໜ້ານັບຖື,  ຜູ້ມີວິທກີານ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ່ງໃນໂບດແນວໃດ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ໜ້ານັບຖືຈັດຕຽມວທິກີານເປັນຂ້ັນຕອນໄປ.  

       
ບົດນໍາ 
ທ່ານອາຈານໂປໂລມີບັນຫາກັບຄົນກຸ່ມນ່ຶງທີເ່ປັນກຸ່ມດຽວກັນໄດ້ກ່າວແບບເສັຽຫາຍໃຫ້ເພ່ິນວ່າ  ເພ່ິນບ່ໍເຮັດ
ຕາມຄຳເວົ້າໃນຈົດໝາຍ, ເຂົາເບ່ິງຈົດໝາຍເພ່ິນຄືເຂ້ັມແຂງ ແຕ່ຕົວເພ່ິນກໍອ່ອນແອ ແລະຄຳເວົ້າຂອງເພ່ິນກໍ
ບ່ໍເປັນປໂຍດໃຊ້ການບ່ໍໄດ້ ແຕ່ໂປໂລໄດ້ຂຽນບອກອີກວ່າ   ໃນຈົດໝາຍເວົ້າຢ່າງໃດ  ເມ່ືອມາເຖິງກໍຈະເຮັດ
ຢ່າງນ້ັນ.   ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ສອນເຮົາວ່າ  ເຮົາເວົ້າຢ່າງໃດ ກໍໃຫ້ຍຶດຖືຄຳເວົ້າຂອງເຮົາໂດຍເຮັດຕາມຄຳເວົ້າຂອງ
ເຮົາ ເມ່ືອບ່ໍເຮັດຕາມຄຳເວົ້າຫລື ປ່ຽນແປງແກ້ຄວາມເວົ້າ ຖືວ່າຄົນອ່ອນແອ ຕາມທີ່ຄົນເມືອງໂກຣິນໂທກ່າວ.  
 

1.  ໃຊ້ສະຖານະແກ້ໄຂ: (2 ໂກຣິນໂທ 10:1-2)  
ໃຜໆກໍຮູ້ວ່າທ່ານອາຈານໂປໂລເປັນທູດຂອງພຣະຄຣິດທີ່ນຳຂ່າວດີແຫ່ງຄວາມລອດພ້ົນມາສູ່ຄົນທັງຫລາຍ, 
ໂປໂລເປັນທູດຣະຫວ່າງພຣະຄຣິດກັບມະນຸດທົ່ວໄປ. ດ້ວຍເຫດນ້ີເພ່ິນຈ່ຶງໃຊ້ສະຖານະຄວາມເປັນທູດຂອງ
ເພ່ິນຂຽນຈົດໝາຍຕ່ໍລອງກັບພວກທີຕ່ໍ່ຕ້ານເວົ້າຂວັນເພ່ິນ ເຂົາໄດ້ກ່າວຫາຫລອກຫລວງປະຊາຊົນວ່າໂປໂລ
ເວົ້າແຕ່ໃນຈົດໝາຍເທົ່ານ້ັນ  ສ່ວນຕົວຈິງແລ້ວນ້ັນແມ່ນອ່ອນແອ   ເວົ້າລ້າໆບ່ໍເຫັນມາຫາຕາມຈົດໝາຍຈັກ
ເທື່ອ. ຄຳທີ່ເຂົາກ່າວຫາໄດ້ຊ່າລືອອກໄປຈົນເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນຫລົງເຊ່ືອຄຳເວົ້າຂອງເຂົາແລ້ວກັບໄປສົງສັຍ
ໂປໂລ. ເມ່ືອຂ່າວນ້ີຊາບໄປເຖິງໂປໂລແລ້ວໂປໂລຈ່ຶງຂຽນມາອີກເທື່ອນ່ຶງວ່າ "ເຮົາຄືໂປໂລ ຂໍອ້ອນວອນເຈ້ົາ
ທັງຫລາຍເປັນສ່ວນຕົວ   ໂດຍເຫັນແກ່ຄວາມອ່ອນສຸພາບແລະພຣະທັຍກະຣຸນາຂອງພຣະຄຣິດເຮົາ, ຜູ້ຊ່ຶງ
ພວກເຈ້ົາວ່າເປັນຄົນສຸພາບຖ່ອມຕົວເມ່ືອຢູ່ຕ່ໍຫນ້າ ແຕ່ເມ່ືອຢູ່ໄກກໍເປັນຄົນໃຈກ້າຄື ເຮົາຂໍຮ້ອງພວກເຈ້ົາວ່າ 
ເມ່ືອເຮົາມາຢູ່ນຳພວກເຈ້ົາ   ຢ່າໃຫ້ເຮົາສະແດງຄວາມກ້າຫານດ້ວຍຄວາມແນ່ໃຈ ເຫມືອນເຮົາຄຶດບັງອາດ 
ຈະເຮັດຕ່ໍລາງຄົນທີ່ນຶກເຫັນວ່າ ເຮົາຍັງເຮດັໄປຕາມທັມມະດາມະນຸດ " (ຂ້ໍ 1-2).  
 
ໂປໂລໄດ້ຂ້ຶນຕ້ົນຈົດໝາຍດ້ວຍຄຳວ່າ "ເຮົາຄືໂປໂລ" ອັນໝາຍເຖິງຄວາມສຸພາບອ່ອນຫວານຕ່ໍຜູ້ອ່ານ ແລະ
ຄຳທີອ້່າງວ່າ  "ເຮົາຄືໂປໂລ"  ຍັງມີຄວາມໝາຍວ່າ    ເຮົາເປັນອັຄສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຜູ້ມີພຣະທັຍອ່ອນສຸ
ພາບ ຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູອ່ອນສຸພາບ,  ແປວ່າບ່ໍຕ່ໍສູ້ກັບຄົນທີກ່່າວຂວັນນິນທາເພ່ິນ ແຕ່ເພ່ິນຢາກ 
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ບອກວ່າເພ່ິນເປັນສາວົກເວົ້າຄຳໃດຄຳນ້ັນບ່ໍມີການປ່ຽນແປງ.  ໂປໂລເອງມີອຳນາດທີ່ຈະລົງໂທດຜູ້ກ່າວຫາ 
ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປໂລຈ່ຶງກ່າວວ່າ "ຢ່າໃຫ້ເຮົາສະແດງຄວາມກ້າຫານດ້ວຍຄວາມແນ່ໃຈ " ຢ່າບີບບັງຄັບເຮົາໃຫ້
ໃຊ້ອຳນາດໃນການລົງໂທດຜູ້ກ່າວຫາແລະປ່ັນປ່ວນໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຜິດຖຽງກັນ, ໂປໂລອາດເຕືອນ
ຜູ້ກ່າວຫານ້ັນໃຫ້ກັບໃຈ, ຢຸດເວົ້າຍຸແຍ່ໃຫ້ພ່ີນ້ອງຫລົງທາງ ໂດຍຕັກເຕືອນຜູ້ເຊ່ືອທັງຫລາຍບ່ໍໃຫ້ຫລົງເຊ່ືອຄຳ
ຫລອກລວງນ້ັນ ແລະໂປໂລຫວັງໃຈວ່າເມ່ືອເພ່ິນມາຮອດແລ້ວເຣ່ືອງດ່ັງກ່າວກໍຈະໝົດໄປ.  
 
ເຣ່ືອງນ້ີເປັນບົດຮຽນສອນພວກເຮົາວັນນ້ີວ່າ ອາດມີລາງຄົນໃນໂບດ    ຫລືນອກໂບດກ່າວຕິສິນນິນທາຜູ້ນຳ
ຂອງທ່ານ, ຄຣູສອນຂອງທ່ານ ແລະອາຈານຂອງທ່ານ      ວ່າເປັນຄົນແນວນ້ັນແນວນ້ີ ເມ່ືອໄດ້ຟັງແລ້ວກໍຄື
ຄວາມເຂົາວ່າ ເມ່ືອຕົນເອງຫລົງຟັງຄວາມກ່າວນິນທານ້ັນແລ້ວກໍເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຢາກໜຈີາກໂບດ ຫລືລາງ
ຄົນກໍຄຶດຕ່ໍສູ້ຊອກຫາຄວາມຜິດເພ້ີມເພ່ືອຕົນເອງຈະໄດ້ຢູ່ ແລະພວກຜູ້ນຳ ຫລືຄຣູສອນ ຕລອດເຖິງອາຈານ
ໄດ້ອຳລາຈາກໄປດ້ວຍຄວາມຂົມຂ່ຶນ.  
 

2.  ບ່ໍໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ: (2ໂກຣິນໂທ 10:3-6) 
ໃນການຕ່ໍສູ້ຝ່າຍໂລກແມ່ນເຮັດເສິກສົງຄາມເປັນໃຫຍ່, ຕ່ໍລອງລົງມາແມ່ນໃຊ້ຄວາມໂມໂຫໂທໂສ, ນາບຂ່ົມ
ຂູ່, ແບ່ງຊົນຊ້ັນ ແລະເຊ້ືອຊາດ, ໃຊ້ອຳນາດອາວຸດ, ໃຊ້ອຳນາດຖານະ ແລະຕຳແໜ່ງ, ຫາວທິີການຕົວະຍົວະ
ຫລອກລວງໃຫ້ຜູອ່ືນຫລົງເຊ່ືອ, ໂຈມຕີແບບຫລອນຫລັງ ແລະອ່ືນໆ ຫລືສລຸບໄດ້ວ່າ ເຮັດແນວໃດກໍຈະເຮັດ
ຂໍພຽງແຕ່ຊະນະກໍພໍ.   ສ່ວນພວກເຮົາທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນມີພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນປະມຸກເຮົາກໍມີສົງຄາມຄືກັນ   ແຕ່
ເຮົາຈະບ່ໍເຮັດສົງຄາມຄືຝ່າຍໂລກ, ເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມຮັກເປັນຫລັກ,  ຄວາມກະຣຸນາເປັນລອງ,  ຄວາມຊ່ວຍ
ເຫລືອເປັນທາງເດີນ,  ການເສັຽສະຣະເປັນແບບຢ່າງ,  ການຖ່ອມຕົວເປັນການລະງັບຄວາມຮຸນແຮງ, ສັນຕິ
ສຸກເປັນສາຍສັມພັນ, ຄວາມເຊ່ືອເປັນກຳລັງ ແລະຄວາມຈິງເປັນເຄ່ືອງປ້ອງກັນ.  ໂປໂລຮູ້ແລ້ວວ່າມີຄົນຕ່ໍສູ້
ເພ່ິນ ແລະເພ່ິນກໍຈະໂຕ້ຕອບຄືນໂດຍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຈິດວິນຍານແຂງກະດ້າງໃນການຕ່ໍສູ້.  ເຮົາໄດ້ເຫັນໂລໂປຕ່ໍສູ້
ກັບຜູ້ປ່າວຂ່າວເທັດໂດຍເວົ້າວ່າ "ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຢູ່ກິນໃນໂລກກໍຈິງ ເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ສູ້ຮົບຕາມທັມມະດາ
ມະນຸດເພາະວ່າເຄ່ືອງອາວຸດຂອງເຮົາບ່ໍເປັນຝ່າຍໂລກ   ແຕ່ມີຣິດອຳນາດຈາກພຣະເຈ້ົາ ອາດທຳລາຍຄ້າຍ
ອັນເຂ້ັມແຂງໄດ້ ຄືທຳລາຍຄວາມຄຶດທີມີ່ເຫດຜົນອັນບ່ໍຈິງ " (ຂ້ໍ 3-4).  ແປວ່າໂປໂລມີຊີວິດໃນໂລກແຕ່ໃຊ້
ອາວຸດຈາກສວັນເພ່ືອຕ່ໍສູ້ຄວາມບ່ໍຈິງ ແລະໂປໂລຍັງບອກອີກວ່າການໃຊ້ອາວຸດແນວນ້ີ " ອາດທຳລາຍຄ້າຍ
ອັນເຂ້ັມແຂງໄດ້ ຄືທຳລາຍຄວາມຄຶດທີມີ່ເຫດຜົນອັນບ່ໍຈິງ " (ຂ້ໍ 4). ອາວຸດທີໂ່ປໂລໃຊ້ນ້ັນແມ່ນໄດ້ກ່າວມາ
ແລ້ວຂ້າງເທິງ,  ເພາະວ່າຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງໂປໂລບ່ໍແມ່ນແຂງກະດ້າງ   ແຕ່ແມ່ນເຂ້ັມແຂງໃນຫລັກແຫ່ງ
ຄວາມເຊ່ືອ.  
 
ການຕ່ໍສູ້ຂອງໂປໂລເປັນບົດຮຽນອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບເຮົາທຸກຄົນ, ດ້ວຍວ່າຊາຕານອາດຊັກນຳພາຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃຫ້
ຕ່ໍສູ້ເຮົາໃນຖານະເຮົາເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ສ່ິງສຳຄັນເຮົາຢ່າຕ່ໍສູ້ຄືນແບບຈິດວິນຍານແຂງກະດ້າງແລະ 
ເມ່ືອມີຄົນຕ່ໍສູ້ເຮົາໆຈະບ່ໍປະປ່ອຍເສີຍໄປຊ່ືໆ ເຮົາຄວນຈະໃຊ້ໂອກາດວິກິດນ້ີສະແດງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກ
ເຮົາຕ່ໍສູ້ຄົນນ້ັນໂດຍໃຊ້ອາວຸດເຊ່ັນ;     1. ຮັກເພ່ິນຫລາຍກວ່າເກ່ົາ.      2. ສະແດງຄວາມກະຣຸນາເພ້ີມອີກ.  
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3. ຊ່ວຍເຫລືອເພ່ິນຍາມເພ່ິນຕ້ອງການ.   4. ເສັຽສະລະຊັບສິນແລະເວລາເພ່ືອເພ່ິນ . 5.ຖ່ອມຕົວຍອມເສັຽ
ປຽບ. 6.  ເປັນຜູ້ສ້າງສັນຕິສຸກ. 7. ຕ້ັງໝັ້ນໃນຫລັກຄວາມເຊ່ືອ. 8.ເອົາຄວາມຈິງຄາດແອວໄວ້. ຫາກເຮົາໃຊ້
ອາວຸດທີກ່່າວວ່າເຮົາຈະຊະນະແບບສວຍງາມກວ່າຊະນະສົງຄາມຝ່າຍໂລກ     ຊ່ຶງສຸດທ້າຍມີການເສັຽຫາຍ 
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.   " ແລະຄວາມດ້ືດຶງທຸກປະການທີ່ຕ້ັງຕົວຂ້ຶນຂັດຂວາງຄວາມຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ  ແລະປາບ
ຄວາມຄຶດທຸກປະການລົງໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບ     ຈົນເຖິງນ້ອມຟັງພຣະຄຣິດແລະເມ່ືອການນ້ອມຟັງຂອງເຈ້ົາທັງ
ຫລາຍສຳເຣັດຄົບຖ້ວນແລ້ວ ເຮົາພ້ອມທີ່ຈະລົງໂທດແກ່ການບ່ໍນ້ອມຟັງທຸກປະການ " (ຂ້ໍ 5-6).  
 

3.  ເວ້ົາແລະເຮັດຢ່າງດຽວກັນ: (2 ໂກຣິນໂທ 10: 7-11)  
ບ່ໍວ່າຈະຢູ່ໃນສມັຍໃດກໍຕາມ, ນິກາຍໃດກໍຕາມ   ຜູ້ເຊ່ືອພຣະເຢຊູມັກຈະອ້າງວ່າຕົນເປັນຄົນຂອງພຣະຄຣິດ 
ຫລືເວົ້າອີກຢ່າງວ່າເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ເຊ່ືອຟັງພຣະຄຣິດ ເປັນການອວດອ້າງທີຖື່ກຕ້ອງ ແຕ່ໂປໂລໄດ້ບອກລັກ
ສະນະຄົນຂອງພຣະຄຣິດວ່າ    "ຖ້າຜູ້ໃດຕາຍໃຈເຊ່ືອວ່າຕົນເປັນຄົນຂອງພຣະຄຣິດ    ກໍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຄຳນຶງວ່າ
ເຫມືອນດ່ັງຕົນເປັນຄົນຂອງພຣະຄຣິດ ເຮົາກໍເປັນຄົນຂອງພຣະຄຣິດເຫມືອນກັນ" (ຂ້ໍ 7).    ແປວ່າ ຜູ້ໃດກໍ
ຕາມເຊ່ືອໃນໃຈຂອງຕົນຢ່າງຄັກແນ່ ຜູ້ນ້ັນກໍຈະປະຕິບັດຕົນເໝາະສົມເປັນຄົນຂອງພຣະຄຣິດ ໂປໂລເອງກໍ
ເປັນຄົນຂອງພຣະຄຣິດ ແລະຄົນຂອງພຣະຄຣິດແທ້ຈະບ່ໍຕ່ໍສູ້ກັນ ເພາະມີພຣະຄຣິດອົງດຽວກັນ. ມີລາງຄົນ
ກ່າວຫາໂປໂລວ່າເວົ້າໃນຈົດໝາຍມາກ່ອນນ້ີເບ່ິງມີນ້ຳໜັກ ແລະມີອຳນາດໃນການສິດສອນ ເບ່ິງຕົວເພ່ິນຄື
ອ່ອນແຮງ “ຈົດຫມາຍຂອງໂປໂລນ້ັນມີນ້ຳຫນັກ ແລະມີອຳນາດກໍຈິງ ແຕ່ວ່າຕົວທ່ານເບ່ິງຄືອ່ອນແຮງ ແລະ
ຖ້ອຍຄຳຂອງທ່ານກໍໃຊ້ການບ່ໍໄດ້” (ຂ້ໍ 10). ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ " ຈ່ົງໃຫ້ຄົນ
ເຫລ່ົານ້ັນເຂ້ົາໃຈດ່ັງນ້ີວ່າ ເມ່ືອເຮົາບ່ໍຢູ່ເຮົາເວົ້າໄວ້ໃນຈົດຫມາຍຂອງເຮົາຢ່າງໃດ ເມ່ືອເຮົາມາແລ້ວເຮົາກໍຈະ
ເຮັດຢ່າງນ້ັນ"(ຂ້ໍ 11). ແປວ່າໃຫ້ພວກທີ່ກ່າວຫາວ່າໂປໂລອ່ອນແຮງນ້ັນເຂ້ົາໃຈວ່າ ໂປໂລເວົ້າຢ່າງໃດກໍເຮັດ
ຢ່າງນ້ັນ, ໂປໂລເປັນອັຄສາວົກທີ່ຍຶດໝັ້ນໃນຄຳເວົ້າ.  
 

4.  ແກ້ບັນຫາໂດຍເວ້ົາເຖິງເຣື່ອງໃຫຍ່: (2 ໂກຣິນໂທ 10:12-18)  
ຄຣິສຕຽນມັກຈະເວົ້າດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວວ່າເປັນຂ້າທາດຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ແຕ່ຫລາຍເທື່ອຄຣິສຕຽນມັກຈະ
ອ້າງວ່າຕົນເອງເຮັດອັນນ້ີ, ອັນນ້ັນເພ່ືອເພ້ີມສີສັນໃຫ້ຕົນເອງ ເຣ່ືອງນ້ີໂປໂລກ່າວວ່າ " ເພາະວ່າເຮົາບ່ໍກ້ານັບ
ຕົວວ່າສເມີກັນກັບລາງຄົນທີ່ຍົກຕົວເອງ ຫລືປຽບທຽບກັນແລະກັນແລ້ວ ເຂົາກໍເປັນຄົນຂາດສະຕິປັນຍາ "(ຂ້ໍ 
12).   ແປວ່າໂປໂລບ່ໍກ້າຍົກຕົວເອງຂ້ຶນປຽບທຽບກັບຜູ້ອ່ືນຊ່ຶງເປັນການແຂ່ງຂັນຊີງດີຊີງເດ່ັນກັນ ເພາະການ
ເຮັດແນວນ້ັນໂປໂລຖືວ່າ ເປັນຄົນຂາດສະຕິປັນຍາ, ແລ້ວໂປໂລຍັງບອກອີກວ່າ ຈະອວດແຕ່ບ່ໍແມ່ອວດເກີນ
ຂອບເຂດທີເ່ປັນຢູ່ ແຕ່ຈະອວດຕາມຂອບເຂດທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດໄວ້(ຂ້ໍ 13).  ສ່ິງທີ່ໂປໂລອວດນ້ັນແມ່ນເພ່ິນ 
ໄດ້ນຳຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣິດມາເຖິງເມືອງໂກຣິນໂທກ່ອນຜູ້ອ່ືນ(ຂ້ໍ 14). ຈົນໃນທີ່ສຸດໂປໂລບອກ 
ວ່າ ຈະອວດກໍອວດໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງແມ່ນເອົາພຣະເຈ້ົາມາອວດ “ຖ້າຜູ້ໃດຈະອວດ  ກໍຈ່ົງເອົາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ມາອວດເທີນ”ເພາະຄົນທີຍົ່ກຍ້ອງຕົວເອງບ່ໍເປັນທີ່ນັບຖືຂອງຜູ້ໃດ ແຕ່ຄົນທີ່ຫນ້ານັບຖືນ້ັນ ຄືຜູ້ທີ່ພຣະອົງເຈ້ົາ
ຊົງຍົກຍ້ອງ " (ຂ້ໍ 17-18).  
 



 51 

ຄຳຖາມ 
 
1. ໂປໂລຂ້ຶນຕ້ົນຈົດໝາຍວ່າ ເຮົາຄືໂປໂລ ນ້ັນມີຄວາມສຳຄັນອັນໃດຕ່ໍຜູ້ອ່ານ?  
 
2. ໂປໂລເອງມີອຳນາດທີ່ຈະລົງໂທດຜູ້ກ່າວຫາ ແຕ່ໂປໂລກ່າວວ່າ "ຢ່າໃຫ້ເຮົາສະແດງຄວາມກ້າຫານດ້ວຍ
ຄວາມແນ່ໃຈ " ທ່ານເຂ້ົາໃຈແນວໃດ? 
 
3. ຝ່າຍໂລກຕ່ໍສູ້ກັນດ້ວຍອັນໃດ? ໂປໂລຕ່ໍສູ້ກັບຜູ້ກ່ໍເຣ່ືອງດ້ວຍອັນໃດ? 
 
4. ຂ້ໍ 10 ເຂົາເວົ້າແນວໃດໃຫ້ໂປໂລເສັຽຫາຍ? ແລ້ວໂປໂລຕອບຄືນແນວໃດ ຂ້ໍ 11? 
 
5. ຂ້ໍ 12 ຄົນທີ່ຍົກຕົວເອງ ຫລືປຽບທຽບກັນແລະກັນແລ້ວ ໂປໂລວ່າຄົນນ້ັນເປັນຄົນແນວໃດ? ຂາດປັນ
ຍາໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?  
 
6. ຂ້ໍ 17 ໂປໂລແນະນຳໃຫ້ເອົາຫຍັງມາອວດອ້າງ?  
 
 
        ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 13 
ເພິ່ງໃນພຣະຄຸນ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: 2 ໂກຣິນໂທ 12:1-10 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: 2 ໂກຣິນໂທ 12:1-10 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາມີອຳນາດໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.  

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະຮູ້ວ່າພຣະຄຸນມີຣິດອຳນາດຊ່ອຍເຮົາແນວໃດ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຖິງແມ່ນຊີວິດເຮົາຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມພຣະ

ຄຸນພຣະເຈ້ົາມີຣິດອຳນາດຊ່ອຍເຮົາໄດ້.  
 

      ບົດນໍາ 
ຊີວິດຂອງຄົນນ້ັນເປັນສ່ິງບ່ໍແນ່ນອນ, ບາງມ້ືກໍມີຄວາມສະບາຍໂລ່ງອົກໂລ່ງໃຈ,   ບາງມ້ືກໍເປັນທຸກໃຈ  ແລະ   
ເຮົາເອງກະບ່ໍຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຈ່ຶງຮູສຶ້ກບ່ໍມ່ວນໃນຈິດໃຈ ແລະສບາຍໃຈເປັນຄ້ັງເປັນຄາວ.   ໂປໂລພະຍາຍາມ
ສອນວ່າມີແຕ່ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນຈະຄຸ້ມຄອງຈິດໃຈຂອງເຮົາໄດ້   ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງມີ 
ອຳນາດຄຸ້ມຄອງຊີວິດຂອງເຮົາທັງຫລາຍດ້ວຍ. 
 

1.  ສັມຜັດກັບພຣະເຈົ້າ: (2 ໂກຣິນໂທ 12:1-6)  
ໂປໂລບ່ໍແນ່ໃຈວ່າ   ຖ້າເວົ້າເຣ່ືອງນິມິດທີ່ເພ່ິນເຫັນໃຫ້ພ່ີນ້ອງຟັງນ້ັນຈະເປັນປໂຍດລືບ່ໍ   ເພາະສ່ິງທີ່ເພ່ິນຈະ
ກ່າວນ້ັນມັນເກີນກວ່າຄວາມຄິດຂອງມະນຸດຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້,    ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະໂປໂລຈ່ຶງເລ້ີມດ້ວຍຄຳວ່າ 
"ເຖິງຈະບ່ໍມີປໂຍດອັນໃດກໍຕາມ ເຮົາກໍຈຳເປັນຕ້ອງອວດຕົວ ແຕ່ເຮົາຈະເລ່ົາເຖິງນິມິດແລະການສຳແດງຊ່ຶງ
ມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ" (ຂ້ໍ 1).   ໂປໂລກ່າວວ່າຈຳເປັນຈະຕ້ອງອວດຕົວ   ແຕ່ການອວດນ້ີບ່ໍແມ່ນເພ່ິນ 
ອວດເຣ່ືອງສ່ວນຕົວ   ແຕ່ແມ່ນອວດເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ສຳແດງໃຫ້ເພ່ິນເຫັນນິມິດ.      ໂປໂລກ່າວດ້ວຍ
ຄວາມບ່ໍແນ່ໃຈ ເພາະວ່າ   1. ເປັນເຣ່ືອງທີອ່ະທິບາຍບ່ໍໄດ້.  2. ເປັນເຣ່ືອງທີຄົ່ນທັງຫລາຍໄດ້ຍິນແລ້ວກະບ່ໍ
ຢາກເຊ່ືອ ເພາະວ່າມີລາງຄົນໄດ້ກ່າວນິມິດເກີນກວ່າຄວາມເຊ່ືອຂອງລາວ . ການເວົ້າຂ່າວປະເສີດໃຫ້ຄົນບ່ໍ
ເຊ່ືອຍາກເທົ່າໃດທ່ານກໍຮູດີ້ ແລະການກ່າວນິມິດທີ່ເຫັນຂອງແຕ່ລະຄົນໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອຟັງກໍຍາກເຊ່ັນນ້ັນ.  ດ່ັງນ້ັນ
ຈ່ຶງສລຸບໄດ້ວ່າໂປໂລກ່າວວ່າ  ຈຳເປັນຈະຕ້ອງກ່າວແລະການທີເ່ພ່ິນກ່າວກໍແມ່ນຕາມທີເ່ພ່ິນເຫັນ,  ເຮົາທັງ
ຫລາຍກໍເຊ່ັນກັນມີໜ້າທີກ່່າວພຣະທັມແລະປະກາດເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ   ຜູ້ຟັງຈະເຊ່ືອຫລືບ່ໍເຊ່ືອເຮົາກໍຈຳ
ເປັນຕ້ອງປະກາດ ເພາະເປັນຄຳສ່ັງໃຫ້ປະກາດ. 
 
ໂປໂລກ່າວເປັນເຣ່ືອງວ່າ " ແຕ່ສິບສ່ີປີມາແລ້ວເຮົາຮູຈັ້ກຄຣິສຕຽນຜູ້ນ່ຶງ ຜູ້ນ້ັນໄດ້ຖືກຮັບຂ້ຶນໄປເຖິງສວັນຊ້ັນ
ສາມ (ແຕ່ຈະໄປທັງກາຍຫລືນອກກາຍເຮົາກໍບ່ໍຮູ້ ພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນເປັນຜູ້ຊົງຊາບ)   ເຮົາຮູ້ຈັກວ່າຄົນນ້ັນໄດ້
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ຮັບຂ້ຶນໄປເຖິງທີ່ສຸຂະເສີມ (ແຕ່ຈະໄປທັງກາຍຫລືນອກກາຍເຮາົກໍບ່ໍຮູ້ ພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນເປັນຜູ້ຊົງຊາບ) "(ຂ້ໍ 
2-3). ເຣ່ືອງນ້ີໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຕົວເພ່ິນເອງໃນ 14 ປີທີ່ຜ່ານມາວ່າ   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບເພ່ິນຂ້ຶນໄປສວັນຊ້ັນ
ສາມ. ແຕ່ໃນບົດຮຽນວັນນ້ີຈະບ່ໍເວົ້າເຣ່ືອງສວັນມີຈັກຊ້ັນ   ແຕ່ຈະເວົ້າເຣ່ືອງນິມິດທີ່ໂປໂລຖືກນຳຂ້ຶນໄປເທົ່າ
ນ້ັນ. ໂປໂລຍັງບອກອີກວ່າ "ຈະໄປທັງກາຍຫລືນອກກາຍເຮົາກໍບ່ໍຮູ ້"  ແປວ່າຈະຂ້ຶນໄປທັງຕົນຕົວເພ່ິນຫລືມີ
ແຕ່ຈິດວນິຍານເພ່ິນກໍບ່ໍຮູ້ໆແຕ່ວ່າໄດ້ຂ້ຶນໄປ    ແລະບ່ໍຮູ້ຈັກຈະບັລຍາຍຫລາຍກວ່ານ້ີ. ອັນນ້ີແຫລະທີ່ໂປໂລ 
ບອກວ່າຈະເປັນປໂຍດຫລືບ່ໍນ້ັນເພ່ິນບ່ໍຮູ້ ເພາະເພ່ິນເອງກໍບ່ໍສາມາດບັລຍາຍໄດ້, ມີແຕ່ຄົນທີເ່ຊ່ືອເທົ່ານ້ັນຈ່ຶງ
ຈະເຂ້ົາໃຈ.  ໂປໂລກ່າວຢ້ຳອີກວ່າ ເພ່ິນໄດ້ຂ້ຶນໄປເຖິງທີສຸ່ຂເສີມ ອັນໝາຍເຖິງສວັນ (ລູກາ 23:43). ໂປໂລ 
ຍັງບອກອີກວ່ານອກຈາກເຫັນກັບຕາແລ້ວຍັງໄດ້ຍິນກັບຫູອີກ    ແຕ່ບ່ໍສາມາດເປີດເຜີຍໃຫ້ຜູ້ໃດຟັງ    ເພາະ
ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ໂປໂລຮູ້ເຫັນເທົ່ານ້ັນ ເພາະວ່າມັນເປັນຄວາມລັບຂອງສວັນ. ນ້ີເປັນຄຳໂອ້ອວດຂອງ
ໂປໂລທີ່ໄດ້ສັມຜັດກັບພຣະເຈ້ົາ.  
 

2.  ໂປໂລຕ່ໍໜ້າຣາຊບັນລັງ:  (2 ໂກຣິນໂທ 7-8)  
ໂປໂລໄດ້ອວດເຣ່ືອງຂ້ຶນໄປສວັນຊ້ັນສາມໃຫ້ພ່ີນ້ອງໂກຣິນໂທຟັງ   ແຕ່ກໍຍັງຈຽມຕົວຢ້ານຜູ້ອ່ືນເວົ້າວ່າອວດ
ເກີນໄປ ດ້ວຍເຫດນ້ີເພ່ິນຈ່ຶງເວົ້າວ່າ    "ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຮົາຍົກຍ້ອງຕົວຈົນເກີນໄປເນ່ືອງຈາກການຊົງສຳແດງອັນ
ຫລວງຫລາຍຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ມີສ້ຽນຫນາມໃນເນ້ືອກາຍຂອງເຮາົ ເປັນບໍຣິ
ວານຂອງຊາຕານທີທຸ່ບຕີເຮົາ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຮົາຍົກຍ້ອງຕົວຈົນເກີນໄປ" (ຂ້ໍ 7 ).  ມາບັດນ້ີໂປໂລຢາກບອກວ່າ
ແມ່ນຢູ່ເພ່ິນໄດ້ຂ້ຶນໄປເຖິງສວັນຊ້ັນສາມ  ຈະເປັນທັງຮ່າງກາຍຫລືມີແຕ່ຈິດວິນຍານເພ່ິນບ່ໍສາມາດບອກໄດ້ 
ເຖິງປານນ້ັນເພ່ິນບອກອີກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ມີສ້ຽນໜາມໃນເນ້ືອກາຍອັນໝາຍເຖິງສ່ີຢ່າງຄື;  
 1. ທຸກບ່ອນທີໂ່ປໂລເດີນທາງໄປນ້ັນພວກຢິວຕ່ໍຕ້ານການປະກາດຂອງເພ່ິນ  ເພາະເຂົາບ່ໍຕ້ອງການ  
ໃຫ້ຄຣິສຕຽນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ຂ້ຶນ ຫລືເຂົາໄດ້ພະຍາມຍາມປາບໃຫ້ນ້ອຍລົງຈົນຫມົດໄປ. ພວກໂຣມັນກໍບ່ໍຕ້ອງ
ການເຊ່ັນດຽວກັນ ເພາະເຂົາຢ້ານວ່າ ເມ່ືອຄຣິສຕຽນໃຫຍ່ຂ້ຶນຈະເປັນອັນຕະລາຍໃນການປົກຄອງຂອງເຂົາ. 
 
 2. ສ້ຽນໜາມໃນຮ່າງກາຍອັນທສີອງແມ່ນການທົນທຸກທໍຣະມານໃນການເດີນທາງດ້ວຍຄວາມຍາກ
ລໍາບາກ ພ້ອມທັງຖືກຂ່ົມເຫງຈາກອຳນາດເຈ້ົາໜ້າທີ,່ ເຂົາຈັບໄປໃສ່ຄຸກ,  ລົງໂທດດ້ວຍການຂ້ຽນຕີ, ປະຊາ
ຊົນຂວ່າງຫີນໃສ່ຕາມປະເພນີຂອງເຂົາ,  ລາງເທື່ອກໍພົບກັບຄວາມອົດຢາກບ່ໍມີອາຫານການກິນ,  ລາງເທື່ອ
ພາຫະນະໃນການເດີນທາງຖືກເພພັງຈົມນ້ຳ, (ອ່ານ 2 ໂກຣິນໂທ 11: 23-28).   ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີລ່ວນແລ້ວແຕ່
ເປັນສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງກາຍ.   
 
 3. ສ້ຽນໜາມອັນທີສາມແມ່ນ ການຈຳຕ້ອງຫ່າງໄກຈາກຄອບຄົວ ຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ພ້ອມ
ທັງພ່ີນ້ອງຄຣິສຕຽນໃນຕ່າງບ່ອນຕ່າງທີ່   ເພ່ິນໄດ້ສິດສອນມານ້ັນບ່ໍໄດ້ເປັນໄປຕາມເພ່ິນຄາດຫວັງ,   ຫລືບ່ໍ
ໃຫຍ່ຕາມການເວລາທີ່ສົມຄວນຈະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ສາມາດສິດສອນຜູ້ອ່ືນໄດ້  ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນພວກຄຣິສຕຽນ
ຍັງຜິດຖຽງກັນ, ກໍ່ເຫດໃນພຣະວຫິານຂອງພຣະເຈ້ົາອີກ.  
 



 54 

 4. ສ້ຽນໜາມອີກອັນນ່ຶງແມ່ນສຸຂພາບຂອງເພ່ິນເອງ, ເພ່ິນເກີດມີສາຍຕາສ້ັນ. 1 ໂກຣິນໂທ 16:21 
ໄດ້ບອກຜູ້ອ່ານວ່າ ເປັນລາຍມືຂອງໂປໂລ ທັງນ້ີກໍເພາະວ່າ ເພ່ິນຂຽນບ່ໍຖືກແຖວ. ໂຣມ 16:22 ໂປໂລໂດ້ຂໍ
ໃຫ້ ຜູ້ອ່ຶນຂຽນຈົດໝາຍຕາງເພ່ິນ. ເຣ່ືອງຂອງສາຍຕາເພ່ິນສ້ັນນ້ັນເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າເນ່ຶອງມາຈາກແສງກ້າຈາກສວັນ
ມາໃສ່ຕາເພ່ິນຕອນເພ່ິນໄປຂ່ົມເຫງຄຣິສຕຽນຫລືບ່ໍກະບ່ໍຮູ້ (ເບ່ິງກິຈການ 9:3-7).   ແຕ່ໂປໂລກ່າວວ່າ   ສ່ິງ
ເຫລ່ົານ້ີແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງບັນດານໃຫ້ເກີດຂ້ຶນເພ່ືອເພ່ິນຈະບ່ໍໄດ້ອວດຕົວຈົນເກີນໄປ. 
 
ເມ່ືອໂປໂລບອກວ່າສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງກາຍນ້ັນ ສລຸບແລ້ວແມ່ນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເພ່ິນໄດ້ປະເຊີນ   ແລະບັນ 
ຫາເຫລ່ົານ້ັນເພ່ິນຍັງບອກຢ່າງແຈ້ງວ່າ ແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້ມີສ້ຽນໜາມ  ເພ່ືອເພ່ິນຈະບ່ໍໄດ້
ອວດອ້າງຈົນເກີນໄປ.    ເຮົາທັງຫລາຍຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາທຸກວັນນ້ີບ່ໍມີຜູ້ຮັບໃຊ້ຜູ້ໃດຮັບໃຊ້ປາສຈາກບັນຫາ  
ແຕ່ຫາກເຮົາຄິດບ່ໍເຖິງເຮົາກໍຈະອ່ອນໃຈຫລືເຊົາຮັບໃຊ້ກໍເປັນໄດ້  ແຕ່ຖ້າເຮົາຫາກຄິດເຖິງຄືໂປໂລຄິດໄດ້ວ່າ
ພຣະເຈ້ົາຊົງບັນດານໃຫ້ເຮົາມີສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງກາຍ   ເຮົາກໍຈະສູ້ທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ   ເພາະບັນຫານ້ັນຈະ
ຊ່ອຍເຕືອນເຮົາບ່ໍໃຫ້ເປັນຄົນອວດຕົວວ່າ ເປັນຄົນເກ່ງ.  
 

3.  ໂປໂລເຫັນພຣະຄຸນອັນຖ້ວມລ້ົນ:  (2 ໂກຣິນໂທ 12:9-10) 
ແຕ່ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຮົາວ່າ,“ການທີ່ເຈ້ົາມີຄຸນຈາກເຮົາ ກໍພໍສຳລັບເຈ້ົາແລ້ວ ດ້ວຍວ່າຄວາມອ່ອນແອມີຢູ່
ທີ່ໃດ ເດດຂອງເຮົາກໍມີຣິດຂ້ຶນເຕັມຂນາດຢູ່ທີ່ນ້ັນ” ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນບັນດາຄວາມ

ອ່ອນແອຂອງເຮາົດີກວ່າ ເພ່ືອຣິດເດດຂອງພຣະຄຣິດຈະບັງຮົ່ມເຮົາໄວ"້ (ຂ້ໍ 9)ແປວ່າພຣະຄຸນພຣະເຢຊູໄດ້

ມີຖ້ວມລ້ົນໃນຊີວິດຂອງໂປໂລ, ສ້ຽນໜາມທຸກຢ່າງທີ່ໂປໂລປະເຊີນນ້ັນກໍຊົງຊ່ອຍໃຫ້ລອດພ້ົນດ້ວຍພຣະຄຸນ
ຂອງພຣະເຢຊູ, ຄວາມອ່ອນແອທຸກຢ່າງໄດ້ຖືກເສີມກຳລັງດ້ວຍຄວາມຮັກແລະພຣະຄຸນຈົນລອດພ້ົນເຖິງວັນ 
ນ້ີ, ໂປໂລຍອມຮັບແລະໂອ້ອວດຄວາມອ່ອນແອຂອງເພ່ິນ, ເມ່ືອເພ່ິນຍອມຮັບວ່າຕົນເອງອ່ອນແອແລ້ວເມ່ືອ 
ນ້ັນ  ແລະເພ່ິນຈະໄດ້ຮັບກຳລັງວັງຊາມາຈາກພຣະຄຸນພຣະເຢຊູ,    ການທີ່ເພ່ິນເຂ້ັມແຂງຈົນເຖິງວັນນ້ີເພ່ິນ 
ບອກວ່າ "ຣິດເດດຂອງພຣະຄຣິດຈະບັງຮົ່ມເຮົາໄວ້". 
 
ໂປໂລບ່ໍໄດ້ອາສັຍຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດແລະອຳນາດຂອງເພ່ິນໃນການປະກາດ ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ອາສັຍພຣະ
ຄຸນເປັນກຳລັງຕ່ໍຕ້ານສ້ຽນໜາມຂອງຣ່າງກາຍ ຈ່ຶງກ້າກ່າວວ່າ  "ສັນນ້ັນ ເພາະເຫັນແກ່ພຣະຄຣິດເຮົາຈ່ຶງຊ່ືນ 
ໃຈໃນບັນດາຄວາມອ່ອນແອ ໃນການຖືກຫມ່ິນປມາດ ໃນຄວາມຍາກລຳບາກ ໃນການຖືກຂ່ົມເຫັງ ແລະໃນ
ຄວາມຍາກຈົນ ເພາະວ່າເຮົາອ່ອນແອເມ່ືອໃດ ເຮົາກໍຈະແຂງແຮງເມ່ືອນ້ັນ " (ຂ້ໍ 10).  ແປວ່າໂປໂລພໍໃຈໃນ
ຄວາມອ່ອນແອຂອງເພ່ິນທີຕ່ໍ່ສູ້ກັບສ້ຽນໜາມເຊ່ັນ; ການຖືກຫມ່ິນປມາດ, ໃນຄວາມຍາກລຳບາກ,  ໃນການ
ຖືກຂ່ົມເຫັງ  ແລະໃນຄວາມຍາກຈົນ    ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ທຸບຕີເພ່ິນໃຫ້ເຂ້ັມແຂງໂດຍອາສັຍພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ 
ແທ້ໆ.  
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ຄຳຖາມ:  
 
1. ເປັນຫຍັງໂປໂລບ່ໍແນ່ໃຈບອກພ່ີນ້ອງເຣ່ືອງຂ້ຶນໄປສວັນຊ້ັນສາມ? 
 
2. ສ້ຽນໜາມຂອງຮ່າງກາຍທີ່ໂປໂລພົບມີຫຍັງແດ່? 
 
4. ເປັນຫຍັງໂປໂລບ່ໍອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຍົກຍ້າຍສ້ຽນໜາມນ້ັນອອກ? 
 
5. ໂປໂລຊະນະສ້ຽນໜາມນ້ັນໄດ້ແນວໃດ? 
 
6. ທ່ານມີສ້ຽນໜາມແນວໃດແດ່ໃນການປະກາດ (ເວົ້າເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ) ໃຫ້ຜູ້ອ່ືນຟັງ? 
 
7. ເມ່ືອມີສ້ຽນໜາມທ່ານຈະຕ້ອງກຳຈັດສ້ຽນໜາມດ້ວຍອັນໃດ?  
 
         ຫວ 
 
 


