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ບົດຮຽນທີ 1 
ຂ່າວຍ່ິງໃຫຍ່ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໂກໂລຊາຍ 1:1-8 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      ໂກໂລຊາຍ 1:1-8 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອາຈານໂປໂລຂອບໃຈຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກໂລຊາຍນຳຄວາມຮັກ, 

ຄວາມເຊື່ອ, ແລະຄວາມຫວັງຂອງພວກເຂົາໃນອົງພຣະຄຣິດ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ຄວາມຮັກ, ຄວາມເຊື່ອ, ແລະຄວາມຫວັງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າ 

                                        ພະເຈ້ົາເປັນຄຣິສຕຽນດີຂ້ຶນບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈດີເຖິງບາດກ້າວວ່າຈະເຮັດອັນໃດເພ່ືອຈະປະສົບກັບອົງ    

                                               ພຣະຄຣິດຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ 
 

ຄຳນຳ 
     ທ່ານສາມາດຄ້ົນພົບກັບຄວາມຮັກ, ຄວາມເຊື່ອ, ແລະຄວາມຫວັງອັນເລິກເຊິ່ງເພ່ືອຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ປະ
ສົບກັບຄວາມສົມບູນຂອງພຣະຄຣິດ ເພ່ືອເອົາໄປປະກອບໃນຊີວິດອັນວ່າງເປ່ົາຂອງທ່ານໄດ້. 
       ໂກໂລຊາຍເປັນເມືອງເກ່ົາແກ່  ເປັນສູນກາງການຄ້າເປັນເວລາ 500 ກວ່າປີ  ທ່ີສຸດກໍໄດ້ເສັຽຄວາມຍ່ິງ  
ໃຫຍ່ໃຫ້ເມືອງລາວດີເກອາຜູ້ເປັນເພ່ືອນບ້ານໃກ້ຄຽງ.  ເໝືອນກັບສັງຄົມເຮົາທຸກວັນນ້ີມັກມີສາສນາຫລາຍໆ
ສາສານາແລະຄົນມັກເອົາປະກອບຮ່ວມກັນ.  ຍັງມີຫລັກຄວາມເຊື່ອຜິດໄປໃນສັງຄົມຄຣິສະຕຽນ ພວກເຂົາ
ສອນວ່າອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເປັນພຣະເຈ້ົາໃນສະພາບເນ້ືອໜັງ, ແຕ່ເຂົາເຊື່ອວ່າວິນຍານຈິດໄດ້ປາກົດເປັນມະ
ນຸດເພ່ືອເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວິທີເອົາຊະນະຕ່ໍຄວາມຄິດທ່ີໄຮ້ດຽງສາແລະຮ່າງກາຍທ່ີອັນມີຂອບເຂດ ຕ່ໍພວກທ່ີເຊື່ອ 
ຢ່າງນ້ີພວກເຂົາຖືວ່າຄວາມຮູ້ເປັນຂໍກະແຈເພ່ືອຈະປົດແອກຂອງໂລກແຫ່ງນ້ີ.  ຈາກພາສາກຣີກແລ້ວ ຄວາມ
ຮູ້ແມ່ນໂນສຊິສ ພວກທ່ີເຊື່ອຢ່າງນ້ີຈ່ຶງເອ້ີນວ່າ ໂນສຕິກສ໌.  
        ອາຈານໂປໂລຈ່ຶງໄດ້ກ່າວເຣື່ອງຄວາມຮູ້ໃນຈົດໝາຍທ່ີຂຽນໄປຫາຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກໂລຊາຍ,  ແຕ່
ເພ່ິນໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳຢ່າງງ່າຍໆເພ່ືອຈະດຳລົງຊີວິດໃຫ້ສົມບູນໃນອົງພຣະຄຣິດ.  ເຫັນວ່າພວກຄຣິສະຕຽນ
ສ່ວນຫລາຍໄດ້ລືມເຖິງເຣື່ອງຄວາມຮູ້ແນວນ້ີ,   ແຕ່ຫລາຍເທ່ືອຄວາມເຊື່ອແນວນ້ັນຍັງເຂ້ົາມາແຊກຊຶມຜ່ານ
ຄວາມເຊື່ອຂອງໂລກແລະຜູ້ມີຄວາມຄຶດໃນແນວທາງໃໝ່, ພວກສາສນາຮິນດູ, ແລະສາສນາອ່ືນໆອີກດ້ວຍ.  
ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນເຖິງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ທ່ີຈະສະເດັດກັບມາ ເປັນຜູ້ສັກສິດໃນດ້ານຮ່າງກາຍ  (ກລຊ 1:19-
; 2:9) ພວກເຮົາໄດ້ຖືກໄຖ່ຢ່າງໝົດສ້ິນ ຮ່າງກາຍແລະຈິດວິນຍານ. 
      ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສົມບູນຂອງພຣະຄຣິດ  ແລະຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງຄວາມເຊື່ອທາງຈິດ
ວິນຍານຂອງພວກເຮົາ-ຄືພວກເຮົາມີຊີວິດທ່ີມີຄ່າ,  ຜະລິດຜົນ, ແລະມີສະຕິປັນຍາເຖິງເຣື່ອງພຣະເຈ້ົາ (ກລ 
ຊ 1:10),    ຄືພວກເຮົາຖືກນຳໄປເຖິງຄວາມສຳບູນໃນອົງພຣະຄຣິດ (2:10).    ເໝືອນກັບຈົດໝາຍສະບັບ
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ອ່ືນໆທ່ີເພ່ິນເຄີຍຂຽນເຣື່ອງຫລັກຄວາມເຊື່ອ ແລະເພ່ິນຍັງໃຫ້ຄຳແນະນຳວິທິທາງໃຫ້ເອົາມະປະກອບໃຊ້ໃນ
ຕອນທ້າຍ.   ໃນປ້ຶມໂກໂລຊາຍອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຈິງຫລາຍໆຢ່າງ (ອົງພຣະເຢຊູ:  ເປັນທຸກ
ສ່ິງຢ່າງ,  ພຽງພໍ, ຍ່ິງໃຫຍ່, ເປັນມະນຸດສົມບູນ/ເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ,  ເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ ແລະໃຫ້ທຸກສ່ິງເປັນຢູ່ໄດ້).  
ຄຳສອນຢ່າງນ້ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 
     ຈົດໝາຍອັນສວຍງາມນ້ີພວກເຮົາຄວນອ່ານແລະນຳເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. ອາຈານໂປ
ໂລສອນໃຫ້ພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອ  ແລະປະຕິບັດຕົນແນວໃດ.   ໃນຄຳສອນນ້ີອາຈານໂປໂລໄດ້ຕ່ໍຕ້ານ
ພວກຖືຕົວເຣື່ອງຄວາມຮູ້ ແຕ່ສອນໃຫ້ພວກທ່ີເຊື່ອເຮັດເໜືອຄວາມຮູ້   ແລະຕິດຕາມຄວາມຈິງຂອງອົງພຣະ  
ຄຣິດເຈ້ົາຜູ້ເປັນສະພາບຢ່າງມະນຸດ (ໂຢຮັນ 1:14 ແລະ 14:6). 
     ປ້ືມນ້ີແຕກຕ່າງໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ເພາະອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ກ່ໍຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ. ເພ່ິນ 
ຮູ້ຈັກກັບພວກເຂົາ  ແຕ່ບ່ໍໄດ້ພົບກັນ (ກລຊ 1:4, 9; 2:1).     ອາຈານໂປໂລເປັນຫ່ວງ ເຖິງສ່ິງທ່ີເພ່ິນໄດ້ຍິນ
ເຣື່ອງພວກເຂົາ, ເພ່ິນຮູ້ຈັກວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖືກທ້າທາຍຢ່າງໜັກແລະເຊື່ອໝ້ັນວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດສູ້ທົນ
ໄດ້ໃນຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະຄຣິດ. 
 

1.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ຍິນເຖິງຄວາມເຊື່ອ (ໂກໂລຊາຍ 1:1-4) 
     ອາຈານໂປໂລໄດ້ຍ້ອນໄປເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ.  ພວກກຣີກວ່າ ປິສຕິສ 
ແປວ່າຄວາມເຊື່ອ   ນ້ັນແມ່ນຄວາມໄວ້ເນ້ືອເຊື່ອໃຈແລະຄວາມຈົງຮັກພັກດີ.    ມັນບ່ໍເປັນພຽງຄວາມນຶກຄິດ
ເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ແມ່ນການກະທຳທ່ີສະແດງອອກເຖິງຄວາມເຊື່ອ.   
      ຄວາມເຊື່ອຄືມີສິດຍາພິບານຍອມຈາກຄອບຄົວ, ໝູ່ເພືອນ ແລະອອກໄປຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກໃນບ່ອນອ່ືນໆ
ແລະໃນປະເທດອ່ືນໆ.  ແມ່ນຜົວເມັຽຍອມຢູ່ດ້ວຍກັນເຖິງແມ່ນຈະພົບກັບປັນຫານາໆປະການ.  ອາຈານໂປ
ໂລເຊື່ອໝ້ັນເຖິງຄວາມເຊື່ອໜ້ັນຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ  ເຖິງພວກເຂົາຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກນາໆປະການ ພວກເຂົາຄົງຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະຄຣິດຕລອດຊີວິດ. 
       ທ່ານຍັງມີຄວາມເຊື່ອໝ້ັນໃນອົງພຣະຄຣິດຢູ່ບ່ໍເວລາທ່ານຖືກເຍາະເຍ້ີຍຈາກຄອບຄົວ  ແລະຄົນອ່ືນໆ?  
ທ່ານຍັງຈະເຊື່ອໝ້ັນໃນອົງພຣະຄຣິດຢູ່ບ່ໍເວລາທ່ານໝໍກວດເຫັນພຣະຍາດຮ້າຍແຮງຂອງທ່ານ? ທຸກມ້ືນ້ີຍັງ
ມີຄົນຄຣິສະຕຽນຖືກຂ້າຕາຍເພາະຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາໃນອົງພຣະເຢຊູ.      ທ່ານຈະມີຄວາມເຊື່ອຈົນ
ຍອມຕາຍແທ້ບ່ໍ? ໃຫ້ພວກເຮົາແລ່ນໂດຍປັກຕາທັງສອງເບ່ິງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນຕົວຢ່າງໃນຄວາມເຊື່ອ (ເຮັບ
ເຣີ 12:1-2). 
 

2.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ຍິນເຖິງຄວາມຮັກ (ໂກໂລຊາຍ 1:4ຂ)  
     ຜົນຂອງຄວາມຮັກຂອງຄຣິສະຕຽນເມືອງໂກໂລຊາຍມີຕ່ໍ  “ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ”  ໄດ້ໄປເຖິງຫູອາຈານ
ໂປໂລ.  ຄຳເວົ້າວ່າຮັກນີ້ເປັນຄຳກິຣິຍາເວົາ້ເຖິງການກະທຳ. ຈາກພາສາກຣີກ ອາກາເປ ແມ່ນຄວາມຮັກອັນ
ສູງສຸດທ່ີມະນຸດມີຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ ຢ່າງບ່ໍມີເງື່ອນໄຂ, ຢ່າງຖວາຍຕົວ, ຊຶ່ງໄດ້ໜູນໃຈຄົນນ່ຶງຊ່ວຍອີກຄົນນ່ຶງໂດຍບ່ໍ
ເຫັນແກ່ໜ້າ.  ຜົນຂອງພຣະວິນຍານຄືຄວາມຮັກ (ຄລຕ 5:22).   ໂຢຮັນໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ, “ໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍ
ຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ   ເພາະວ່າຄວາມຮັກມາຈາກພຣະເຈ້ົາ   ທຸກຄົນທ່ີຮັກກໍບັງເກີດຈາກພຣະເຈ້ົາແລະຮູ້ຈັກ    
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ພຣະເຈ້ົາ. (1 ໂຢຮັນ 4:17). ຄວາມຮັກກໍອົດທົນດົນນານ ແລະຊອບໃນການເມດຕາກະຣຸນາ, ບ່ໍເຫິງສາ, ບ່ໍ 
ອວດອ້າງ, ບ່ໍຈອງຫອງ.  ຄວາມຮັກສູ້ທົນທຸກສ່ິງ, ເຊື່ອທຸກສ່ິງ, ແລະໄວ້ວາງໃຈທຸກສ່ິງ, ແລະພຽນອົດທົນທຸກ
ສ່ິງ. (1 ກຣທ 13: 4, 7). 
     ຄວາມຮັກໃນພຣະຄັມພີນ້ັນປະກອບຫລາຍກວ່າຄວາມຮູ້ທຸກສ່ິງ; ຕ້ອງມີການປະຕິບັດ.  ຄວາມຮັກນ້ັນບ່ໍ
ແມ່ນມີຄວາມປາຖນາດີຕ່ໍຄົນອ່ືນ;   ແຕ່ແມ່ນການເປັນຫ່ວງແລະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ.   ຕົວຢ່າງ: ສາມີນ່ັງ
ຄຽງຂ້າງພັຣຍາເວລາເຈັບໄຂ້ໄດ້ພະຍາດ ຫາຢາດີພະຍາດແລະອາຫານມາໃຫ້.    ຍອມຟັງຄົນອ່ືນກ່າວເຖິງ
ຄວາມລຳບາກຈາກບ່ອນເຮັດການ.   ຊ່ອຍເພ່ືອນບ້ານຕັດຫຍ້າເວລາພວກເຂົາບ່ໍສະບາຍ.   ຄຣິສະຕຽນໃນ
ເມືອງໂກໂລຊາຍໄດ້ມີຄວາມຮັກແລະການກະທຳເປັນຢ່າງດີເໝືອກັບຊາວຊາມາເຣັຽໃຈດີ (ລູກາ 10:24...). 
     

3. ອາຈານໂປໂລໄດ້ຍິນເຖິງຄວາມຫວັງ (ໂກໂລຊາຍ 1:5)   
      ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນວ່າ, “...ຄວາມຫວັງທ່ີຊົງຮັກສາໄວ້ສຳລັບເຈ້ົາໃນສວັນ...” (1:5).  ຄວາມຫວັງນ້ີ
ແມ່ນຜົນງານຈາກການປະພຶດຂອງຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມຮັກ.  ຈາກພາສາກຣີກ ເອປິກ ມີຄວາມໝາຍວ່າ, 
“ຄວາມແນ່ໃຈກັບສ່ິງທ່ີຫວັງເອົາໄວ,້” ໂດຍສະເພາະຈາກຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ.  ແຕ່ບ່ໍເໝືອນກັບຄົນຖືກຫວຍ
ຣັຖບານ, ແຕ່ເປັນເໝືອນເສົາໄຟທ່ີສ່ົງແສງແຄມທະເລຕ່ໍເຮືອທ່ີຫລົງທາງ.  ຄວາມຫວັງຢ່າງນ້ີບ່ໍຂ້ຶນກັບການ
ເພ່ິງຕົນເອງ  ແຕ່ເປັນສັນຕິສຸກເພ່ິງພາອາສັຍໝ້ັນໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ  ແລະຄຳສອນຂອງພຣະອົງ.  ໃນ
ໂກໂລຊາຍ 1:5,  ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງພ້ືນຖານຂອງຄວາມຫວັງອັນນ້ີ: ເປັນຂ່າວປະເສີດ.   ຄືກັບສິດ
ຍາພິບານຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຂຽນໄວ້ 200 ປີຜ່ານມາ, “ຄວາມຫວັງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກ່ໍຂ້ຶນໃນພຣະໂລຫິດແລະຄວາມ
ຊອບທັມຂອງອົງພຣະຄຣິດເຈ້ົາ.” 
     ຄວາມຫວັງອັນນ້ີໄດ້ກ່ໍສ້າງຂ້ຶນຜ່ານອຸປະສັກໃນຊີວິດຂອງຄຣິສະຕຽທຸກໆຄົນ, “ຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກ ພວກ
ເຮົາມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ ໃນຄວາມລຳບາກດ້ວຍ   ເພາະຮູ້ວ່າຄວາມຍາກລຳບາກນ້ັນເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມ
ອົດທົນ.  ແລະດ້ວຍຄວາມອົນທົນນ້ັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຊອບ  ແລະການຊົງເຫັນຊອບ
ນ້ັນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.” (ໂຣມ 5:3-4).   ຜູ້ປະກາດເຢເຣມີຢາໄດ້ຂຽນເອົາໄວ້,  “’ເພາະເຮົາຮູ້ແຜນ
ງານທ່ີເຮົາມີໄວສ້ຳລັບເຈ້ົາ ເປັນແຜນງານເພ່ືອສັນຕິພາບບ່ໍແມ່ນເປັນເພ່ືອອັນຕະລາຍ ເພ່ືອຈະໃຫ້ອະນາຄົດ
ແລະຄວາມຫວັງແກ່ເຈ້ົາ.’”(ເຢເຣມີຢາ 29:11).  ຜູ້ປະກາດພຣະທັມບ່ໍໄດ້ກ່າວເຖິງຂ່າວປະເສີດທ່ີໃຫ້ຄວາມ
ຮ່ັງມີເປັນດີ,   ແຕ່ເປັນລູກຂອງຢູດາຜູ້ໄດ້ເຂ້ົາເປັນທາດ ພຣະເຈ້ົາຍັງມີແຜນການທ່ີຈະອວຍພຣະພອນ,  ປະ
ທານຄວາມຫວັງ, ແລະອະນາຄົດທ່ີດີໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ. 
        ຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນຄຳສອນນ້ີສ່ວນຫລາຍຈະບ່ໍໄດ້ເຫັນກຸງເຢຣູຊາເລັມອີກ   ເວລາພວກເຂົາຖືກຈັບໄປເປັນຊະ
ເລີຍ ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນສ້າງບ້ານແປງເຮືອນ ເຮັດໄຮ່ໄຖນາຢູ່ແດນຕ່າງດ້າວ,  ຄວາມຫວັງທ່ີພວກເຂົາມີນ້ີບ່ໍ
ແມ່ນທາງລັດ ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປົກຄອງ ພຣະອົງຈະປະທານຄວາມຫວັງເປັນຈິງໃຫ້ຕາມວັນ
ເວລາຂອງພຣະອົງ.  ສ່ິງນ້ີເປັນການໜູນໃຈໃຫ້ຜູ້ຮັບໃຊໃ້ນບ່ອນລຳບາກອົດທົນຮັບໃຊ້ເຖິງທ່ີສຸດເພາະຄວາມ
ເຊື່ອໝ້ັນໃນພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນເປັນສ່ິງຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ.   

4. ຄວາມເຊື່ອ, ຄວາມຮັກ, ແລະຄວາມຫວັງ (ໂກໂລຊາຍ 1:6-8)   
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      ການເປັນຄຣິສະຕຽນຢ່າງສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ້ອງເປັນຄົນມີແຜນການປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງ 
ອົງພຣະເຢຊູ ແລະຈຳເປັນວັດແທນໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້.  ຄວາມເຊື່ອ, ຄວາມຮັກ,  ແລະຄວາມຫວັງເປັນຜົນງານ 
ບອກເຖິງການເປັນຄຣິສະຕຽນທ່ີເຕີບໃຫຍ່.    ໃນເມ່ືອພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອເພ້ີມຂ້ຶນ ພວກເຮົາກໍກາຍເປັນ    
ເໝືອນອົງພຣະເຢຊູແຕ່ລະວັນ.   ສ່ິງນ້ີເປັນເປັນເໝືອນຫັດກາຍຍະບໍຣິຫານເຮັດໃຫ້ມີກ້າມເນ້ືອດ້ານຈິດວິນ
ຍານໃນເມ່ືອພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ຝຶກຫັດເອົາມາປະກອບໃຊໃ້ນຊີວິດປະຈຳວັນ.   
        ຜູ້ເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ ການຈະເຣີນໃຫຍ່ຂ້ຶນຈຳເປັນຕ້ອງມີໃນຊີວິດຂອງຄຣິສະຕຽນຄືມຸ້ງໜ້າ 
ໄປຫາອົງພຣະເຢຊູ ຝຶກຫັດເປັນສາວົກທ່ີດີ, ມີບຸກຄະລິກລັກສະນະໃຫ້ກາຍເປັນເໝືອນພຣະເຢຊູແຕ່ລະວັນ. 
ໃຫ້ຮັບໃຊ້, ຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈ, ນະມັສການ, ແລະອ່ືນໆ. 
       ການຈະເຣີນໃຫຍ່ຂ້ຶນນ້ີຕ້ອງສ້າງໃຫ້ມີກຸ່ມຖ້າມກາງຜູ້ທ່ີເຊື່ອນຳກັນ  ຄືໃຫ້ມີໜ່ວຍອ້ອນວອນອະທິຖານ, 
ໜ່ວຍສຶກສາພຣະຄັມພີ,   ໜ່ວຍປະກາດ  ແລະອ່ືນໆ.    ສ່ິງນ້ີຈະຊ່ອຍໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອ,  ຄວາມຮັກ,  ແລະ
ຄວາມຫວັງ.  ຖ້າມີອັນໃດອັນນ່ຶງຂາດໄປໃນຊີວິດຄຣິສະຕຽນກໍຈະບ່ໍສົມບູນ.   ທຸກຄົນທ່ີເປັນຄຣິສະຕຽນວັນ
ດຽວ ຫລືແຕ່ນ້ອຍຈົນເຖ້ົາຕ້ອງການຝຶກຫັດໃຫ້ເປັນສາວົກທ່ີດີ.  ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນສແວງຫາຄວາມສົມບູນ
ຂອງອົງພຣະຄຣິດ ແລະມີຊີວິດເໝືອນກັບພຣະອົງໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງເໂກໂລຊາຍເຖິງເພ່ິນໄດ້ຍິນຂ່າວດີຈາກພວກ
ເຂົາ.   ທ່ານລອງຄິດເບ່ິງຄາວນ່ຶງວ່າມີຄົນໃດໄດ້ຄິດເຖິງທ່ານບ່ໍ?  ຖ້າເຂົາໄດ້ຍິນຈາກທ່ານແລ້ວ ທ່ານຄິດວ່າ
ພວກເຂົາຈະເວົ້າອັນໃດກັບຄົນອ່ືນໆຟັງ ສ່ິງດີ ຫລືບ່ໍດີ. ການເປັນສາວົກຂອງທ່ານທ່ີຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ
ນ້ັນເປັນຜົນສະທ້ອນອັນໃດກັບຊ່ືສຽງຂອງທ່ານ  ໂດຍສະເພາະຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກກັບທ່ານດີ?   ຖ້າອາຈານໂປ
ໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍຫາທ່ານ  ທ່ານຄິດວ່າເພ່ິນຈະເວົ້າເຖິງສ່ິງດີແນວໃດຈາກຊີວິດຂອງທ່ານ?    ສ່ິງດີຕ່າງໆ
ຈາກຊີວິດຂອງທ່ານນ້ັນຈະເປັນພະຍານທ່ີດີຕ່ໍຄົນອ່ືນໃນໂລກນ້ີ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ຄິດເຖິງປໂຍກທ່ີວ່າ, “ຄວາມສົມບູນຂອງອົງພຣະຄຣິດ.”  ມັນມີຄວາມໝາຍອັນໃດຕ່ໍທ່ານ? 
2. ທ່ານມີຫລັການ “ຄວາມເຊື່ອ ເຊື່ອເທ່ົານ້ັນ” ຫລືມີຄວາມເຊື່ອອັນໝ້ັນຄົງ, ຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍອົງພຣະເຢ 

ຊູບ່ໍ?  ຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານໄດ້ຊ່ອຍທ່ານຫຍັງແດ່ໃນອາດິດທ່ີຜ່ານມາ? 
3. ຄິດເຖິງຄອບຄົວ, ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ແລະໃນຄຣິສຕະຈັກ ທ່ານໄດ້ສະແດງອອກມາເຖິງຄວາມຮັກ

ອັນອັມມະຕະບ່ໍ?  ມີທາງໃດທ່ີທ່ານບ່ໍໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກອັນອັມມະຕະອອກມາ? 
4. ທ່ານມີຄວາມຫວັງອັນແນ່ນອນໃນອົງພຣະເຢຊູບ່ໍ? 
5. ທ່ານສາມາດວັດແທກຜົນຄວາມຈະເຣີນໃນການເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູບ່ໍ?   

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 2 
ອາຈານໂປໂລອ້ອນວອນ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໂກໂລຊາຍ 1:9-14 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      ໂກໂລຊາຍ 1:9-14 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໃນອົງພຣະຄຣິດພວກເຮົາມີຊີວິດສົມບູນແລະມີຄວາມໝາຍ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ຂ້າພະເຈ້ົາຈະປະສົບການກັບຊີວິດທ່ີສົມບູນໃນໂລກນ້ີ ແລະດ້ານຝ່າຍ   

                                               ຈິດວິນຍານແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈດີເຖິງນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະດຳລົງຊີວິດເປັນຜູ້     

                                               ທ່ີເຊື່ອໂດຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 
 

ຄຳນຳ 
     ຫລາຍຄົນໄດ້ຊອກສແວງຫາຄຳຕອບຂອງຊີວິດເພາະຊີວິດນ້ີໝົດຫວັງແລະວ່າງເປ່ົາ. ອາຈານໂປໂປໄດ້
ອ້ອນວອນອະທິຖານເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ ເພາະໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄຳຕອບທ່ີດີ  ຄຳອ້ອນ 
ວອນອັນນ້ີຍັງມີພລັງແລະອຳນາດຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ. (ກລຊ 1:9-14).  ໃນຂ້ໍດ່ັງກ່າວນ້ີອາຈານ
ໂປໂລໄດ້ແນະນຳພ້ືນຖານສ່ີປະການເພ່ືອພວກເຂົາຈະເອົາມາປະກອບໃຊໃ້ນຊີວິດ ເພ່ືອຈະໄດ້ຮູ້ຈັກນ້ຳພຣະ
ທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ, ມີຊີວິດທ່ີດີ, ໄດ້ຮັບພລັງ, ເອົາຊະນະຕ່ໍອຳນາດມືດ. 
 

1.  ຮູ້ຈັກນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ (ໂກໂລຊາຍ 1:9)  
     ນ້ີແມ່ນຄຳຖາມທ່ີຄົນເຮົາມັກຍົກເອົາມາຖາມໃນຊີວິດເປັນປະຈຳ: ອັນໃດເປັນນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ
ຕ່ໍຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງໂກໂລຊາຍຈະຮູ້ເຖິງນ້ຳພຣະ
ທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ (1:9).    ອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ຂຽນເຖິງສ່ິງທ່ີບ່ໍເກີດຂ້ຶນຢ່າງໄຮ້ດຽງສາ.   ເພ່ິນແນ່ໃຈເຫລືອ
ເກີນວ່າຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງນ້ີຈະຮູ້ເຖິງນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເໝືອນພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີຈະຮູ້ຈັກນ້ຳ
ພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົາກັບຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ. 
        ພວກເຮົາຄວນຈະຮູ້ຈັກເຖິງນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ: ໃຫ້ກະທຳຄວາມຍຸດຕິທັມ, ສະແດງຄວາມຮັກ  
ໝ້ັນຄົງ,   ແລະເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາຢ່າງອ່ອນນ້ອມ (ມີກາ 6:8),   ຮັກພຣະເຈ້ົາແລະເພ່ືອນບ້ານຂອງເຮົາ (ມັດ
ທາຍ 22: 36-40),  ແລະອອກໄປປະກາດເຮັດໃຫ້ທຸກຊາດເປັນລູກສິດ (ມັດທາຍ 28:19).    ສ່ິງນ້ີເປັນພ້ືນ
ຖານຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສະຕຽນ.  ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ໃນນ້ຳພຣະທັຍທ່ົວໄປຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ມີຄຳ
ຖາມຂ້ຶນມາວ່າ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຄົນນ້ັນຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄຳສອນເພ້ີມເຕີມຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ? ການ 
ຮູ້ຈັກນ້ຳພຣະທັຍທ່ົວໄປນ້ັນສາມາດສອນພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກນ້ຳພຣະທັຍສະເພາະຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
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• ກ່ອນອ່ືນໝົດທ່ານຕ້ອງຍອມຕ່ໍພຣະອົງ;  ຄືນັບວ່າຕົນເອງໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ,  ທ່ານບ່ໍໄດ້ເປັນຂອງຕົນ
ເອງ.    “ເຮົາບ່ໍມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ແມ່ນພຣະຄຣິດມີຊີວິດຢູ່ໃນເຮົາ  ຊີວິດທ່ີເຮົາມີໃນຮ່າງກາຍເວລານ້ີນ້ັນ 
ເຮົາກໍມີຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ    ຜູ້ຊົງຮັກເຮົາແລະສລະພຣະອົງເອງເພ່ືອແທນ 
ເຮົາ. (ຄາລາເຕັຽ 2:20). “...ເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນເຈ້ົາຂອງຕົວເຈ້ົາເອງ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ້ືເຈ້ົາໄວ້ດ້ວຍຣາຄາສູງ.. 
..” (1 ກຣທ 6:19-20). 

• ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ເວລາຢູ່ນຳພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການອ່ານພຣະຄັມພີແລະອ້ອນວອນ.  ການຮູ້ຈັກພຣະທັມທ່ີ
ຂຽນເອົາໄວຊ້່ອຍໃຫ້ຮູ້ຈັກນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.   

• ສແວງຫາ, ໄວ້ວາງໃຈໃນການນຳພາ, ແລະໃຫ້ນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນໄປໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.  
“ຈ່ົງໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງເຈ້ົາ ຢ່າເຊື່ອໝ້ັນໃນຄວາມຮູ້ຂອງຕົນ ໃນເວ
ລາທຳທຸກສ່ິງໃຫ້ລະນຶກເຖິງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ     ແລ້ວພຣະອົງຈະຊົງສະແດງໃຫ້ເຫັນທາງອັນຖືກ
ຕ້ອງ” (ສຸພາສິດ 3:5-6).  “ເຈ້ົາຈະສແວງຫາເຮົາແລະພົບເຮົາ  ເມ່ືອເຈ້ົາສແວງຫາເຮົາດ້ວຍສ້ິນສຸດ
ໃຈຂອງເຈ້ົາ. (ເຢເຣມີຢາ 29:13).  “ແຕ່ກ່ອນອ່ືນ  ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງກ່ອນ ແລະພຣະອົງຈະຊົງເພ້ີມເຕີມສ່ິງທັງປວງເຫລ່ົານ້ີ
ໃຫ້ແກ່ທ່ານ.” (ມັດທາຍ 6:33). 

• ຫລີກຈາກທາງຂອງໂລກ   ແລະຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາບັງຄັບຈິດໃຈໂດຍພຣະທັມ.    “ຢ່າດຳເນີນຊີວິດ      
ເໝືອນຢ່າງຊາວໂລກນ້ີ  ແຕ່ຈ່ົງຮັບການປ່ຽນແປງຈິດໃຈ  ແລ້ວອຸປະນິສັຍຂອງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງຈະປ່ຽນ   
ໃໝ່    ເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ   ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າອັນໃດດີ ອັນໃດທ່ີເປັນທ່ີ 
ຊອບພຣະທັຍ ແລະອັນໃດດີທ່ີສຸດ. (ໂຣມ 12:2) 

• ເຊື່ອຟັງເທ່ົາທ່ີທ່ານຈະເຮັດໄດ້ ແລະພຣະເຈ້ົາຈະເປີດເຜີຍຂ້ັນຕ່ໍໄປ. “ຄົນທ່ີສັດຊື່ໃນຂອງເລັກນ້ອຍກໍ
ສັດຊື່ໃນຂອງຫລາຍ ແລະຄົນທ່ີບ່ໍສັດຊື່ໃນຂອງລັກນ້ອຍ ກໍບ່ໍສັດຊື່ໃນຂອງຫລາຍເໝືອນກັນ. (ລູກາ 
16:10). 

• ຂໍຄວາມແນະນຳຈາກຜູ້ນຳທ່ີຮັກພຣະເຈ້ົາ   ແລະຜູ້ນຳທ່ານມາຮູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດ, “ປາສຈາກການ
ປຶກສາຫາລື ແຜນການກໍລ້ົມເຫລວ ແຕ່ມີຜູ້ນຳຫລາຍໆແຜນການກໍສຳເຣັດ.” (ສຸພາສິດ 15:22) 

• ເອົາຄວາມຜິດບາບອອກຈາກທ່ານ   ແລະຮັກສາສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ເຫັນ.  “ພວກເຮົາຈ່ົງຊັດ
ຖ້ິມທຸກຢ່າງທ່ີຖ່ວງຢູ່    ແລະຜິດບາບທ່ີຕິດແໜ້ນໂດຍງ່າຍ   ສ່ວນການແລ່ນແຂ່ງທ່ີກຳນົດໄດ້ຕ່ໍໜ້າ 
ພວກເຮົານ້ັນ  ຈ່ົງພາກກັນແລ່ນດ້ວຍຄວາມພຽນພະຍາຍາມ” (ເຮັບເຣີ 12:1). 

• ເບ່ິງທາງປິດແລະຊອກຫາທາງເປີດ   ເໝືອນກັບອາຈານໂປໂລເວລາອົງພຣະວິນຍານໄດ້ຕັນເພ່ິນບ່ໍ
ໃຫ້ເຮັດ,    ແຕ່ເພ່ິນເຫັນນິມິດຈາກເມືອງມາເຊໂດເນັຽໃຫ້ໄປປະກາດໃນທະວິບເອີໂຣບເປັນຄ້ັງທຳ
ອິດ.  (ກິຈການ 16:6-10). 
 

2. ໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງມີຄ່າ (ໂກໂລຊາຍ 1:10)   
     ພວກເຮົາສາມາດມີຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍຄຸນຄ່າ, ມີຄວາມໝາຍ ແລະຈຸດປະສົງດີ.  ຄວາມຈິງແລ້ວຜູ້ທ່ີເຊື່ອ 
ຕ້ອງມີຊີວິດປ່ຽນແປງແລະເປັນຕົວຢ່າງແກ່ຄົນອ່ືນໆ.    ຊີວິດຢ່າງນ້ີບ່ໍແມ່ນເປັນຜູ້ນຳຮັບໃຊເ້ທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຕ້ອງ 
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ແມ່ນທຸກຄົນທ່ີຮັບເອົາອົງພຣະຄຣິດເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນ.  ຊີວິດທ່ີມີຄ່າອາດເປັນເໝືອນຜູ້ຍິງຜູ້ສແວງຫາ
ໃນປ້ຶມສຸພາສິດ 3:1 ຫລືຄົນອ່ືນຜູ້ຢາກມີບຸກຄະລິກລັກສະນະ ທ່ີກ່າວໃນປ້ຶມ ຟິລິບປອຍ 4:8; “...ໃນທ່ີສຸດນ້ີ
ສ່ິງໃດສັດຈິງ, ສ່ິງໃດທ່ີໜ້ານັບຖື, ສ່ິງໃດທ່ີຍຸດຕິທັມ, ສ່ິງໃດທ່ີບໍຣິສຸດ, ສ່ິງໃດທ່ີໜ້າຮັກ, ສ່ິງໃດທ່ີຍິນດີ, ສ່ິງໃດ
ທ່ີລ້ຳເລີດ ແລະມີສ່ິງໃດທ່ີຄວນສັຣເສີນ ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ.”  
        ພວກເຮົາຖືກເອ້ີນໃຫ້ດຳລົງຊີວິດທ່ີມີຄ່າແລະມີຄວາມໝາຍ ເພ່ືອຈະສະແດງຄວາມເຊື່ອແລະໃຫ້ພຣະ
ກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ.  ການມີຊີວິດຢ່າງມີຄຸນຄ່າເປັນສ່ິງພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍ (ກລຊ 1:10). ສ່ິງນ້ີຊ່ອຍພວກ
ເຮົາໃຫ້ເກີດຜົນດີ ແລະຈະເຣີນມີຄວາມຮູ້ເຖິງເຣື່ອງພຣະເຈ້ົາ.   ການຮູ້ເຣື່ອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍພຽງແຕ່ຮູ້ແຕ່ສມອງ
ເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ມີຄວາມສັມພັນອັນໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງ. 
    ພວກເຮົາຄວນຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ມີພລັງອຳນາດ ຮູ້ເຫັນທຸກສ່ິງຢ່າງ ແລະຊົງເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ.  ພຣະອົງ
ຢາກສ້າງຄວາມສັມພັນກັບພວກເຮົາຄືກັນຄືພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ, “...ເຮົາ ໄດ້ຮັກແພງພວກເຈ້ົາສເມີມາ  ດ່ັງ
ນ້ັນເຮົາຮັກແພງພວກເຈ້ົາສືບຕ່ໍໄປ.” (ເຢເຣມີຢາ 31:3).   “ຢ່າສູ່ຢ້ານ ເຮົາຈະຄຸ້ມຄອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະເອ້ີນເຈ້ົາ
ຕາມຊ່ື ເຮົາໄດ້ໄຖ່ພວກເຈ້ົາມາເປັນຄົນຂອງເຮົາ. ເພາະວ່າເຈ້ົາມີຄຸນຄ່າສຳລັບເຮົາ ເຮົາເປັນຜູ້ໃຫ້ກຽດແລະ
ຮັກເຈ້ົາ. “ ເອຊາຢາ 43:1,4). 
 

3. ໄດ້ຮັບພລັງ (ໂກໂລຊາຍ 1:11-12)   
       ໃນຂ້ໍເຫລ່ົານ້ີ ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຊ້ກົກເຄ້ົາຂອງຄຳເວົ້າ, “ພລັງ” (ດາຍນາມາຍ)   ແລະ”ກຳລັງ” (ດາຍ
ແອນມູນອຍ).    ອັນທີນ່ຶງເປັນຄຳນາມແລະອີກຄຳນ່ຶງເປັນຄຳກິຣິຍາ.    ຂ້ໍ 11 ອາດແປດ່ັງນ້ີ “ດ້ວຍພລັງອຳ
ນາດທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບພ້ອມກັບຣັສມີຂອງພຣະອົງ.”  ລະເບີດແຮງທ່ີແຕກສລາຍແມ່ນບອກເຖິງພາບທ່ີພວກເຮົາ
ມີໃນອົງພຣະຄຣິດ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າອັນນ້ີໃນ 2 ໂກຣິນໂທ 12:9: “ແຕ່ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຮົາ
ວ່າ ການທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຈາກເຮົາກໍພໍສຳລັບເຈ້ົາແລ້ວ  ດ້ວຍວ່າຄວາມອ່ອນແອຢູ່ທ່ີໃດເດດຂອງເຮົາກໍ 
ມີຣິດຂ້ຶນເຕັມຂນາດໃນທ່ີນ້ັນ.” 
    ຄຣິສະຕຽນມີບ່ອນເກັບພລັງອຳນາດໂຮມໄວ້ຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພ່ືອຊ່ອຍຈະເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງຂອງ
ພຣະເຈ້ົາສຳເຣັດ ແລະຢູ່ຢ່າງມີຄ່າ.  ຄຳເວົ້າວ່າ, “ຂ້ອຍເຮັດບ່ໍໄດ້” ບ່ໍຄວນມີໃນຊີວິດຂອງຄຣິສະຕຽນ.  ພຣະ
ຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນໄດ້ປະທານກຳລັງອຳນາດໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດສ່ິງທ່ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້.  ພຣະອົງຍັງປະທານກຳລັງໃຫ້
ອົດທົນຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມທຸກລຳບາກແລະໂຫດຮ້າຍທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດໄດ້.    ໂກໂລຊາຍ 1:11  ໄດ້ສອນພວກ
ເຮົາວ່າການທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານກຳລັງໃຫ້ເພ່ືອພວກເຮົາຈະມີຄວາມອົດທົນ.     ເທ່ົາທ່ີພວກເຮົາໄດ້ມີຊີວິດຢູ່
ກັບພຣະອົງເພ້ີມແຕ່ລະວັນ  ພວກເຮົາກໍຈະເຣີນຂ້ຶນດ້ານຄວາມອົດທົນ  ແລະຈະບ່ໍມີຄວາມທຸກໃດໆເອົາຊະ
ນະເຮົາໄດ້.  
 

4. ເອົາຊະນະນຳນາດຂອງຄວາມມືດ (ໂກໂລຊາຍ 1:13-14)   
     ທ່ານ ວິວຊັນ ເປັນນັກຕລົກໃນປີ 1970 ຜູ້ໄດ້ເປັນຄົນສລັກປໂຍກໃສ່ເງິນຫລຽນເຊັນ, “ມານເຮັດໃຫ້ເຮົາ 
ເຮັດ.” ປໂຍກນ້ີໄດ້ໃຊ້ກັນທ່ົວໄປໃນເມ່ືອຄົນເຮົາໄດ້ເຮັດຜິດ ປໂຍກຢ່າງນ້ີມີຄວາມໝາຍສລັບຊັບຊ້ອນ ແລະ 
ຕີິຄວາມໝາຍໄປຫລາຍແນວເພ່ືອຕົນເອງຈະໄດ້ເຮັດຜິດ: 
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• ໂດຍການຮຽນເຖິງປໂຍກນ້ີ    ພວກເຮົາມັກຖ້ິມໂທດໃສ່ຄົນອ່ືນເໝືອນກັບຄວາມບາບຄ້ັງທຳອິດໃນ
ເມ່ືອ ອາດາມໄດ້ກ່າວວ່າ,   “ຜູ້ຍິງທ່ີພຣະອົງໃຫ້ນ້ັນເອົາໝາກໄມ້ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍກິນ” ຜູ້ຍິງໄດ້ຕອບວ່າ, 
“ງູໄດ້ຍົວະໃຫ້ຂ້ານ້ອຍກິນ.” (ປະຖົມມະການ 3:12-13) 

• ປໂຍກທ່ີວ່າ,“ມານບອກໃຫ້ເຮົາເຮັດ” ເປັນສ່ິງພວກເຮົາມັກຫລາຍໂດຍກ່າວວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຫລີກລ້ຽງ
ບ່ໍໄດ້ ແລະບ່ໍສາມາດປະຕິເສດໄດ້,  ເໝືອນກັບວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນອ້ົງເລັບຂອງສິງໂຕ,  ແລະມານຊາ
ຕານ (1 ເປໂຕ 5:8).    ການເວົ້າດ່ັງນ້ັນບ່ໍເປັນຄວາມຈິງເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕຽມທ່ີໄມ້ກາງແຂນ.  
ໂກໂລຊາຍ 1:13-14   ໄດ້ສອນວ່າພວກເຮົາໄດ້ຖືກຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຈາກອຳນາດແຫ່ງຄວາມມືດ ແລະ
ໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນຣາຊອານາຈັກແຫ່ງພຣະບຸດໂດຍການໄຖ່ເອົາ. 

 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ພວກເຮົາຄວນກວດເບ່ິງພ້ືນຖານສ່ີຢ່າງນ້ີໃຫ້ດີ.  ໃນຫລັກການນ້ີຈະນຳພາພວກເຮົາໃຫ້ກາຍເປັນສາວົກທ່ີ
ດີ ແລະນຳໄປເຖິງຄວາມສົມບູນ, ພ້ອມກັບຈຸດປະສົງດີໃນຊີວິດ.    ອາຈານໂປໂລໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອຄຣິສະ
ຕຽນເມືອງໂກໂລຊາຍເພ່ືອສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກແລະເປັນຫ່ວງຕ່ໍພວກເຂົາ ພ້ອມມີຄວາມຫວັງກັບສ່ິງ
ດີທ່ີເພ່ິນໄດ້ຍິນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຮັກແລະຄວາມເຊື່ອດີ ຫວັງວ່າພວກເຂົາຈະສືບຕ່ໍຈະເຣີນຂ້ຶນ. 
  

ຄຳຖາມ: 
6. ສົນທະນາກັນເຖິງເຣ່ືອງຈຸດປະສົງທ່ົວໄປ  ແລະຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ທ່ານສາມາດຮູ້ 

ຈັກນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ແນວໃດໃນຊີວິດຜ່ານມາ? 
7. ທ່ານຖືກທ້າທາຍແນວໃດ ເມ່ືອທ່ານພະຍາຍາມດຳລົງຊີວິດຢ່າງມີຊັຍຊະນະ? 
8. ອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ປະທານກຳລັງໃຫ້ທ່ານມີຊີວິດຢ່າງມີຊັຍຊະນະແນວໃດ?  ອົງພຣະວິນ

ຍານໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານມີກຳລັງຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມລຳບາກໄດ້ແນວໃດເພ່ືອເອົາຊະນະ? 
9. ສົນທະນາເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຄວາມມືດແລະຖືກຍົກຍ້າຍເຂ້ົາໃນຣາຊ

ອານາຈັກແຫ່ງພຣະບຸດ? 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 

 
 
 
 
 

 



 10 

ບົດຮຽນທີ 3 
ອົງພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ? 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໂກໂລຊາຍ 1:15-19 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      ໂກໂລຊາຍ 1:15-19 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູສົມຄວນໄດ້ຮັບຄຳສັຣເສີນ ແລະເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຮັດແນວໃດເພ່ືອຈະຮັບຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນອົງຍ່ິງໃຫຍ່   

                                               ແລະພຽງພໍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈດີເຖິງການຊົງສ້າງ, ຄ້ຳຊູ, ແລະການເຮັດໃຫ້ຄືນດີຂອງ 

                                               ອົງພຣະຄຣິດ 
 

ຄຳນຳ 
      ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ,  ຜູ້ຄ້ຳຊູ,  ແລະເຕັມເປັນດ້ວຍລັກສະນະໃນການເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະ
ອົງໃນດ້ານຮ່າງກາຍ.   
      ພ້ືນຖານຫລັກຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສະຕຽນໝຸນວຽນ ຕາມໂກໂລຊາຍ 1:15-19.  ໃນຂ້ໍນ້ີອາຈານໂປໂລ
ໄດ້ຄ້ົນພົບຄຳຂວັນການສຶກສາເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູ   ພ້ອມກັບຄຳແນະນຳໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງ  
ຄຣິສະຕຽນ.  ໃນຂ້ໍດ່ັງກ່າວນ້ີເປັນບົດເທສນາຫົກເຣື່ອງ ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເວົ້າເຖິງລາຍລະອຽດ 
ຂອງແຕ່ລະເຣື່ອງໄດ້, ແຕ່ຈະເວົ້າເຖິງຄຳແນະນຳແລະພ້ືນຖານເພ່ືອເອົາໄປສຶກສາເພ້ີມເຕີມ. 
 

1.  ຮູບພາບຂອງພຣະເຈົ້າ (ໂກໂລຊາຍ 1:15)  
     ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາໃນຮ່າງກາຍ(ກລຊ 1:15, 2 ກຣທ 4:4, ເຮັບເຣີ 1:3).  ບາງສາສນາເຊື່ອວ່າ 
ພຣະບິດາເຈ້ົາມີຮ່າງກາຍ (ຕົວຢ່າງ: ພວກມໍມົນ), ແຕ່ເຫັນວ່າເປັນຄຳສອນຜິດເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວ່າ, 
“ພຣະເຈ້ົາເປັນວິນຍານ” (ໂຢຮັນ 4:24)   ແລະວິນຍານບ່ໍມີຕົວຕົນແລະກະດູກ (ລູກາ 24:39).   ໃນພາສາ   
ກຣີກເວົ້າເຖິງຮູບພາບມາຈາກ ໄອຄອນ;  ໃນພາສາອັງກິດຄຳເວົ້າວ່າ  ໄອຄອນ  ມີຄວາມໝາຍວ່າຮູບພາບ, 
ຄ້າຍຄືກັນ, ແລະຕົວແທນ. 
         ຕາມພຣະສັນຍາຕ່ໍອາດາມວ່າມະນຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນຕາມຮູບແບບຂອງພຣະເຈ້ົາ (ປຖມ 1:27; 5:1).  
ມະນຸດທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນມາຕາມຮູບແບບຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ກັບຄືມາອີກໃນປະວັດຂອງໂນອາເວລາພຣະເຈ້ົາໄດ້
ຊ່ອຍຄອບຄົວນ້ີໃຫ້ພ້ົນຄ້ັງທຳອິດຈາກນ້ຳຖ້ວມ (ປຖມ 9:6);  ຮູບແບບຕາມລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖືກ
ຮັກສາເອົາໄວ້ດ້ວຍຣາຄາອັນແພງ.    ຄຳສ່ັງອັນທີສອງຈາກພຣະບັນຍັດສິບປະການໄດ້ເຕືອນວ່າ, “ຢ່າສ້າງ
ຮູບໂຄຣົບສຳລັບຕົນ” (ອພບ 20:4-6), ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຮູບປ້ັນອັນນ່ຶງອັນໃດແຍກຄວາມຕ້ັງໃຈອອກຈາກການນະ
ມັສການພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ໄປໄດ້. 
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      ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຍ່ິງໃຫຍ່ ເປັນຮູບແບບຂອງພຣະເຈ້ົາ   ແລະເປັນອົງດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີພວກເຮົາສົມຄວນ
ຍົກຍ້ອງແລະສັຣເສີນ (ພຣະນິມິດ 5:12-13).      ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງພວກເຮົາຕາມພຣະລັກສະນະຮູບແບບ
ຂອງພຣະອົງ.  ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນເວລາພວກເຮົາໄດ້ມອບຊີວິດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນອີກໃຫ້
ເປັນເໝືອນພຣະອົງ (ໂຣມ 8:29; ເອເຟໂຊ 4:24; ໂກໂລຊາຍ 3:10).    ພວກເຮົາຖືກສ້າງຂ້ຶນມາໃໝ່ໃຫ້ຢູ່
ໃນພຣະຄຣິດ, ເໝືອນພຣະຄຣິດ, ປະທານອຳນາດໃຫ້ເພ່ືອຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັບພຣະອົງ.  ໃນເມ່ືອພວກເຮົາເຫັນ
ວ່າການຖືກສ້າງຂ້ຶນມາຕາມຮູບແບບຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຖືວ່າບໍຣິສຸດ    ພວກເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ເຊື່ອຟັງຕ່ໍ    
ພຣະຄຸນທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບ.  ຈິດໃຈປາຖນາທ່ີດີນ້ັນຄືປະກາດເຣື່ອງພຣະເຈ້ົາ ເປັນຕົວແທນຂອງພຣະອົງໃນ
ໂລກດ້ວຍການດຳລົງຊີວິດທ່ີດີເພ່ືອເປັນພະຍານເຣື່ອງພຣະອົງ. 

 

2. ເປັນພຣະບຸດ, ຜູ້ເກີດກ່ອນຖ້າມກາງການຊົງສ້າງ (ໂກໂລຊາຍ 1:15-16)   
     ການທ່ີເປັນພຣະບຸດກົກຖ້າມກາງການຊົງສ້າງເປັນໝາຍສຳຄັນເຖິງຄວາມຈິງສອງປະການ: 

1. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ມາບັງເກີດ, ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງໄດ້ກາຍມາເປັນເລືອດເນ້ືອ. ອາຈານໂປໂລໄດ້
ຂຽນຕ່ໍສູ້ຜູ້ປະຕິເສດການເປັນຮູບຮ່າງມີຮ່າງກາຍວ່າ ອົງພຣະເຢຊູເປັນຢູ່ນອກເໜືອດ້ານວິນຍານ. 
 

2. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກທຳນວາຍເອົາໄວ້ວ່າພຣະອົງຈະມາບັງເກີດໃນໂລກນ້ີ.    ອົງພຣະເຢຊູຈະເປັນຢູ່  
ຕລອດໄປ  ພຣະອົງເປັນຢູ່ໃນອະດີດແລະຈະເປັນຢູ່ຄົງທ່ີຢ່າງບ່ໍມີວັນສ້ິນສຸດ (ພຣະນິມິດ 1:4).  ອົງ  
ພຣະເຢຊູກ່າວເຖິງພຣະອົງເອງວ່າ, “ເຮົາເປັນຢູ່ກ່ອນຮັບຣາຮາມ” (ໂຢຮັນ 8:58), ພຣະອົງໄດ້ເອົາຊື່
ຈາກພຣະຄັມພີເດີມ,  “ເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີເຮົາເປັນ”   (ອພຍ 3:14).  ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ທຳອິດທ່ີຄືນມາ
ຈາກຄວາມຕາຍ ( 1 ກຣທ 15:20; ຄລຊ 1:18; ພນມ 1:5).  ການທ່ີພຣະອົງໄດ້ຄືນມາຈາກຄວາມ
ຕາຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄືນມາເໝືອນກັນ. 
 

ການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູມີຄວາມໝາຍສອງຢ່າງຕ່ໍຜູ້ທ່ີເຊື່ອ:   ອັນທຳອິດແມ່ນຜູ້ທ່ີເຊື່ອຈະໄດ້
ຄືນມາຈາກຕາຍໃນເວລາເປ່ົາແກຄ້ັງສຸດທ້າຍ ແລະພວກເຮົາຈະຄືນມາກັບອົງພຣະຄຣິດແລະມີອຳນາດຍ່າງ
ໄປກັບພຣະອົງໃນວິທີທາງໃໝ່ (ໂຣມ 6:4).      ສອງ,  ພວກເຮົາຖືກສ້າງຕາມຮູບແບບຂອງພຣະເຈ້ົາໃນອົງ     
ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ໃຫ້ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດຕາມທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຖືກຊົງສ້າງຢ່າງນ້ັນເທ້ີນ. 
 

3. ພຣະຜູ້ສ້າງ ແລະພຣະຜູ້ຄ້ຳຊູ (ໂກໂລຊາຍ 1:16-17)   
     ເວລາພຣະເຈ້ົາຕັດສ່ັງໃນເວລາສ້າງໂລກຈັກກະວານນ້ັນເປັນສຽງຂອງອົງພຣະເຢຊູ (ປຖມ 1).  ພຣະເຢ
ຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ.    ເມ່ືອມີຄຳຖາມວ່າແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ສ້າງໂລກນ້ີ?    ຄຳຕອບສ່ວນຫລາຍໃນຖ້າມກາງ    
ຄຣິສະຕຽນວ່າ,  “ພຣະເຈ້ົາ”   ແຕ່ສ່ວນໜ້ອຍຕອບວ່າ, “ພຣະເຢຊູ.”  ເຫັນວ່າໃນພຣະຄັມພີໄດ້ສອນເອົາໄວ້
ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າໂລກຈັກກະວານໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນມາໂດຍອົງພຣະເຢຊູ (ໂຢຮັນ 1:3, 12; ກຈກ 3:15; 1 ກ
ຣທ 8:6; ກລຊ 1:16; ຮຣ 1:2).    ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປັນຢູ່ໃນຕຣີເອກການຸພາບ,  “ໃຫ້ເຮົາສ້າງມະນຸດຕາມ
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ແບບຮູບຂອງເຮົາ. (ປຖມ 1:27).  ຫວັງວ່າບົດຮຽນນ້ີຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສົນໃຈເພ້ີມເພ່ືອຈະໄດ້ສຶກສາ
ຕ່ໍເຖິງມະນຸດຖືກສາງຂ້ຶນຕາມຮູບແບບຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
    ໃນເມ່ືອພວກເຮົາຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ ກໍເປັນການເຂ້ົາໃຈດີທ່ີພຣະອົງຊົງປົວຄົນຕາບອດ, 
ຫູໜວກ,  ຄົນພິການໃຫ້ຍ່າງໄດ້,  ໄລ່ຜີອອກຈາກຄົນ, ລ້ຽງຄົນເປັນຈຳນວນຫລາຍດ້ວຍເຂ້ົາຈ່ີຫ້າກ້ອນແລະ
ປານ້ອຍສອງໂຕ.  ການທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໝາຍສຳຄັນນ້ີໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າພຣະອົງຍັງສາມາດເຮັດເຊັ່ນ
ນ້ັນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີ.      ພຣະອົງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຕາຍໄປນ້ັນເປັນຄືນມາອີກ, 
ຊ່ອຍຄອບຄົວແຕກແຍກໃຫ້ຄືນດີກັນ, ຊ່ອຍເຫລືອຄົນຕິດເຫລ້ົາເມົາຢາໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໄດ້. ພວກເຮົາຄວນ
ເຊື່ອແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງຢ່າງສຸດໃຈ. 
     ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ສ້າງແລະເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຄ້ຳຊູ.  ທຸກສ່ິງຢ່າງຖືກສນິດຕິດແໜ້ນເຂ້ົາກັນເພາະອົງ
ພຣະເຢຊູ (ຮຣ 1:3).   ຖ້າປາສຈາກອົງພຣະເຢຊູແລ້ວທຸກສ່ິງກໍສລາຍໄປ ເຖິງຈະແມ່ນຄວາມເຊື່ອ,  ຄວາມ
ສັມພັນ,  ແລະຄຣິສຕະຈັກ.   ແຕ່ຍ້ອນພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະເຢຊູພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຢູ່ມີຊີວິດ
ໄດ້.  ພວກເຮົາຄວນຍອມໃຫ້ພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງຊຳຮະລ້າງ,   ຊຳຮະໃຫ້ສະອາດເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້
ເປັນຜູ້ທ່ີຊົງຖືກສ້າງຂ້ຶນໃໝ່.  
 

4. ຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ສຸດ (ໂກໂລຊາຍ 1:18)   
     ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສຸດໃນການຊົງສ້າງ ພຣະອົງເປັນຫົວ ແລະເປັນສີສະຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ໃນ
ພຣະຄັມພີແລ້ວຄຳວ່າຄຣິສຕະຈັກມີຄວາມໝາຍຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ:   ຮ່າງກາຍ,  ເຈ້ົາສາວ, ຕຶກ, ແລະທ່ົງນາ.  
ບາງຄົນໄດ້ອະທິບາຍວ່າຄຣິສຕະຈັກເປັນອົງການທ່ີມີຊີວິດຢູ່.  ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ກ່ໍຂ້ຶນດ້ວຍໂຄງການ, ມີຜູ້ນຳ, 
ມີຈຸດປະສົງ,   ແລະກໍມີເປ້ົາໝາຍ.    ຄຣິສຕະຈັກມີຊີວິດຢູ່ເພາະອົງພຣະບິດາເຈ້ົາເປັນຜູ້ນຳພາຊ່ອຍເຫລືອ.  
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນສີສະນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າພຣະອົງເປັນສມອງມີຄວາມສລາດ, ເຮັດສ່ິງ
ຖືກຕ້ອງ, ມີແຜນການດີທັງໝົດ. ອົງພຣະເຢຊູຍັງປະທານຄວາມຍິນດີ ສັນຕິສຸກໃຫ້, ແລະຍັງນຳພາໃຫ້ພວກ
ເຮົາຢູ່ໃນໂລກດີ ແລະໂລກໜ້າໄດ້. 
       ອາຈານໂປໂລຂຽນເອົາໄວ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູຢູ່ເໜືອສັພສ່ິງ.  ພຣະອົງເປັນຜູ້ສົມຄວນນະມັສການ. ໂຣມ 
14:11 ແລະ ຟິລິບປອຍ 2:10-11:  “ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງທຸກເຂ່ົາຈະໄດ້ຄຸລົງ ແລະທຸກໆລ້ີນຈະກ່າວ
ນະມັສການ.” ໃນປ້ຶມ ເອຊາຢາ 45 ໄດ້ປະກາດເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ,  “ເຮົາເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ແລະບ່ໍມີພຣະອົງອ່ືນ” (ຂ້ໍ 5-6, 14, 18, 22.)  ພຣະເຈ້ົາກໍບອກເຊັ່ນວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ, ຜູ້
ຄ້ຳຊູ, ພຣະຜູ້ຊ່ອຍ, ຜູ້ແກ້ແຄ້ນ ແລະອ່ືນໆອີກ .  ອາຈານໂປໂລກໍໄດ້ຂຽນເອົາໄວ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູຍັງເປັນອົງ
ພຣະເຈ້ົາ ແລະເປັນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ສູງສຸດ. 
 

5. ເປັນພຣະເຈົ້າຢ່າງຄົບເຕັມ (ໂກໂລຊາຍ 1:19)   
       ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ສັກສິກໃນຂ້ໍກ່ອນນ້ີ  ໃນຂ້ໍນ້ີເພ່ິນຫວນມາກ່າວເຖິງການ 
ເປັນມະນຸດຂອງພຣະອົງ ຂ້ໍ 19.  “ການເປັນພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບເຕັມໃນອົງພຣະເຢຊູ” ໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຢ  
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ຊູບ່ໍໄດ້ເໝືອນພວກເຮົາ.   ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເປັນພຣະເຈ້ົາສ່ວນນ່ຶງ ພຣະອົງເປັນ ພຣະບິດາ ແລະເປັນອົງພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດຄືກັນ.   ເວົ້າໄດ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາ 100 % ແລະເປັນມະນຸດ 100 %  ໃນເວລາ
ດຽວກັນ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດກິຈການຕ່າງໆໃນອົງພຣະເຢຊູ ແລະຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູ.   
      ອາຈານໂປໂລໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອຄຣິສະຕຽນເມືອງເອເຟໂຊ (3:14-21), ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົາ “ເພ່ືອທ່ານ
ທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຕັມສົມບູນຂອງພຣະເຈ້ົາທຸກປະການ.” (3:19).    ໂດຍສະເພາະຢາກໃຫ້ພວກ
ເຂົາປະສົບກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.     ໝາຍເຫດ:  ອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຮົາເທ່ົາທຽບກັບ     
ພຣະເຢຊູ ຫລືພຣະບິດາເຈ້ົາ ແຕ່ໄດ້ເວົ້າວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູຫລາຍຂ້ຶນ.   ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນ
ສັກສິດແຕ່ປະການໃດ, ແຕ່ພວກເຮົາຢູ່ໃນອົງພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາສາມາດເຕັມແລ້ວກໍເຕັມອີກດ້ວຍພລັງອຳ
ນາດ.   ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າໃນຖານະພວກເຮົາເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາບ່ໍເຄີຍເປັນສາວົກທ່ີດີສຸດ 
ຍອດ ຍ່ອມມີຫ້ອງພ້ອມທ່ີຈະຈະເຣີນຂ້ຶນໄປເລ້ືອຍໆ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
    ອົງພຣະເຢຊູເປັນທັງສອງຄືເປັນຜູ້ສັກສິດແລະເປັນມະນຸດ.  ພຣະອົງເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກັບຄືນດີກັບ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.   ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງພວກເຮົາຕາມຮູບແບບຂອງພຣະບິດາ.    ພຣະອົງໄດ້ໄຖ່ພວກເຮົາ 
ແລະໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນຜູ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນໃໝ່.  ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ອູ້ມຊູ ຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະສົມຄວນທ່ີພວກເຮົາ
ຈະນະມັສການພຣະອົງ.   ເວລາພຣະອົງຢູ່ໃນໂລກນ້ີ ພຣະອົງບ່ໍເປັນພຽງຄຣູສອນທ່ີດີເທ່ົານ້ັນ,  ແຕ່ພຣະອົງ
ເປັນຈອມກະສັດຂອງກະສັດ, ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະທັງຫລາຍ. 
 

 ຄຳຖາມ: 
10. ທ່ານຈະເວົ້າແນວໃດໃນເມ່ືອຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຮູບແບບຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້

ທ່ານກັບຄືນເປັນຮູບແບບຂອງພຣະເຈ້ົາ? 
11. ສົນທະນາເຖິງຄວາມແຕ່ຕ່າງລະຫວ່າງ ເປັນຜູ້ທຳອິດໃນການຊົງສ້າງ ແລະເປັນຜູ້ທຳອິດຄືນມາຈາກ

ຕາຍ.  ໃຫ້ອະທິບາຍເຖິງການເປັນຜູ້ທຳອິດໃນການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຢຊູ. 
12. ທ່ານເຄີຍພິຈາຣະນາເບ່ິງບ່ໍວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ ແລະຄ້ຳຊູທຸກສ່ິງ?  ໃນເມ່ືອທ່ານກຳ

ລັງພິຈາຣະນາໃນສ່ິງນ້ີ ທ່ານຈະເອົາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມາປະກອບໃຊໃ້ນຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ? 
13. ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ສຸດ.      ໃນເມ່ືອເປັນຢ່າງນ້ີ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ແຕກຕ່າງກັບຜູ້ນຳສາສນາ

ອ່ືນໆແນວໃດ? 
14. ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈ່ຶງຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສົມບູນຂອງພຣະເຈ້ົາ? ທ່ານຊອກສແວງຫາໃຫ້ຊີ

ວິດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສົມບູນຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? 
15.  

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 4 
ຍຶດຄວາມຫວັງໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໂກໂລຊາຍ 1:20-23 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      ໂກໂລຊາຍ 1:20-23 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳທ່ີໄມ້ກາງແຂນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄືນດີກັບ

ພຣະອົງແລະປະທານຂ່າວດີແຫ່ງຄວາມຫວັງ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:      ແມ່ນເຣື່ອງຫຍັງທ່ີອາຈານໂປໂລມອບໃຫ້ຄຣິສະຕຽນເມືອງໂກໂລຊາຍ   

                                         ແລະພວກເຮົາເໝືອນກັນ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈດີເຖິງມີຄວາມຫວັງທ່ີມີໃນອົງພຣະຄຣິດ   ເຮັດໃຫ້ພວກ  

                                               ເຮົາຄືນດີກັບພຣະອົງອີກ. 
 

ຄຳນຳ 
     ມີຜົວເມັຽຄູ່ນ່ຶງມາຫາ ປຶກສາກັບຂ້າພະເຈ້ົາເພາະທັງສອງກຽດຊັງກັນ ແຕ່ຕັດສິນໃຈຢູ່ຮ່ວມກັນເພາະເຫດ
ຜົນຫລາຍປະການ. ພວກເຂົາຄິດວ່າບ່ໍມີໃຜຮູ້ຈັກວ່າທັງສອງພວກເຮົາບ່ໍສະບາຍໃຈ ເພາະທັງສອງຄົນຮັກສາ
ຄວາມລັບເອົາໄວ້ ແລະຢູ່ຮ່ວມກັນເພ່ືອລູກ.  ອີກອັນນ່ຶງພວກເຂົາອາດບ່ໍມີເງິນທ່ີຈະແຍກໄປເຊົ່າເຮືອນຢູ່ຄົນ
ລະບ່ອນ ແລະຈ້າງທະນາຍຄວາມຢ່າຮ້າງ. 
     ທັງສອງເປັນຄົນເຮັດການເຮັດງານ ພວກເຂົາພາກັນຢູ່ຢ່າງເປັນລະບຽບ ແຕ່ຂາດຄວາມຮັກ ແລະຄວາມ
ສັມພັນ.   ທັງສອງບ່ໍຍອມຮັບເອົາຄຳແນະນຳຈາກຂ້າພະເຈ້ົາຄືໃຫ້ຍອມແລະລົງລອຍກັນ.  ພວກເຮົາຄິດວ່າ
ທາງດີສຸດຄືແຍກກັນຢູ່ເພ່ືອສັນຕິສຸກຂອງທັງສອງຝ່າຍ.  ຂ້າພະເຈ້ົາອ້ອນວອນເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງຄວາມ
ຮັກແລະຄວາມສັມພັນອັນໃດອັນນ່ຶງຂ້ຶນມາໃໝ່. 
       ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຍິນດີກັບການຈັດການຕາມໃຈມັກຂອງພວກເຮົາ.   ໃນໂຣມ 5:8 ສອນພວກເຮົາ, “ແຕ່ຝ່າຍ  
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແກ່ເຮົາທັງຫລາຍ ຄືຂະນະທ່ີພວກເຮົາຍັງເປັນຄົນຜິດບາບຢູ່ນ້ັນ 
ພຣະຄຣິດໄດ້ຊງົຍອມສ້ິນພຣະຊົນແທນເຮົາທັງຫລາຍ.”    ພຣະອົງໄດ້ເຮັດຫລາຍເຫລືອລ້ົນນກັບສ່ິງທ່ີພວກ
ເຮົາຄິດແລະຫວັງເອົາໄວ້ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຂ້ົາໃກ້ພຣະອົງອີກ. 
 

1.  ຢູ່ຫ່າງຈາກພຣະເຈົ້າ (ໂກໂລຊາຍ 1:20-21)  
     ຄວາມບາບໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຖືກແຍກອອກຈາກພຣະເຈ້ົາ.  ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ການຊົງສ້າງຂອງພຣະ
ເຈ້ົາບ່ໍເປັນລະບຽບ.    ທຸກສ່ິງຢ່າງໄດ້ຖືກຊົງສ້າງຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູ ແລະເພ່ືອພຣະອົງ, ແຕ່ເຫັນວ່າຍ້ອນ
ຄວາມບາບທຸກສ່ິງຢ່າງບ່ໍໄດ້ເປັນໄປຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ັງພຣະທັຍເອົາໄວ້. ໃຫ້ອ່ານໂຣມ 8:19-23. 
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      ອາຈານໂປໂລໃຊ້ຄຳເວົ້າສອງຄຳເວົ້າອະທິບາຍເຖິງຄວາມແຍກອອກ: ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະເປັນສັດ
ຕຣູ. ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວໝາຍຄວາມວ່າບ່ໍເປັນຂອງພຣະອົງ, ເປັນຄົນຂອງຊາດອ່ືນ, ບ່ໍເປັນທັມມະຊາດ.  ລູກ
ຊາຍລູກຜູ້ທີສາມຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ  ໂຮເຊອາ ຈາກຍິງໂສເພນີ,  ໂກເມີ ມີຊ່ືວ່າ ໂລອາມີ  (ຮຊອ 1:8) 
ແປ  ວ່າ “ບ່ໍແມ່ນຄົນຂອງເຮົາ” ໝາຍຄວາມວ່າ, “ເຈ້ົາບ່ໍເປັນຄົນຂອງເຮົາ.” ຄວາມແຕກຕ່າງມີຢູ່ວ່າພວກເຮົາ 
ບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາກ່ອນພວກເຮົາໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ ແຕ່ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວພວກເຮົາກໍຖືກໄຖ່
ແລະປະທານຄວາມພ້ົນໃຫ້ ເໝືອນກັບຜູ້ປະກາດພຣະທັມໂຮເຊອາ ໃນທ່ີສຸດໄດ້ປ່ຽນຊື່ ໂລອາມີ ມາເປັນອາ
ມີກາຍ “ເປັນ ຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ” ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, “ເຈ້ົາເປັນຂອງເຮົາ (ໂຮເຊອາ 2:23). 
      ຄວາມບາບແລະມານຊາຕານໄດ້ເຮັດໃຫ້ສ່ິງພຣະເຈ້ົາສ້າງດີນ້ັນກາຍເປັນການຝ່າຝືນ ແລະຊ່ົວຮ້າຍໄປ 
ດ່ັງນ້ັນ ມະນຸດເຮົາຈ່ຶງຕົກຂາດຈາກຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາໄປ.   ແຕ່ຍັງມີຂ່າວດີຄືພວກເຮົາໄດ້ຖືກສ້າງ
ຂ້ຶນມາໃໝ່ໂດຍການກະທຳຂອງອົງພຣະເຢຊູທ່ີເທິງໄມ້ກາງແຂນ   ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຖືກໄຖ່ໄວ້ແລ້ວ
ຈາກຄວາມຜິດບາບທັງສ້ິນ.  ການຮູ້ຈັກຢ່າງນ້ີຈະໄດ້ເປີດເຜີຍທ່ີແຜ່ນດິນໃໝ່ແລະສວັນໃໝ່ໃນຄາວສຸດທ້າຍ 
(ພນມ 21:1-2).  ການໄຖ່ນ້ັນເລ້ີມແຕ່ດຽວນ້ີໄປຕລອດການ. 

 

2. ມີການຄືນດີຫລາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງພິຈາຣະນາ (ໂກໂລຊາຍ 1:22)   
     1. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານການຄືນດີທ່ົວໄປໃນໂລກແລະສວັນ.  (ໝາຍເຫດ: ນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະ
ເຈ້ົາຈະຊ່ອຍທຸກຄົນອອກຈາກຄວາມດີຂອງພຣະອົງ.     ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວເຖິງໝ້ໍນະຮົກແລະສວັນຢ່າງຍືດ
ຍາວ.)  ການຄືນດີທ່ົວໄປໝາຍຄວາມວ່າ, ພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ນຳສັນຕິສຸກ  ແລະເປັນລະບຽບຂອງການຊົງສ້າງ 
ທ່ີຄວາມບາບ ແລະມານໄດ້ທຳລາຍ.  ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ຄຣິສຕະຈັກໃນໂລກນ້ີເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງ  
ພຣະອົງສຳເຣັດ. 
     2. ພຣະເຈ້ົາປະທານການຄືນດີສະເພາະຕ່ໍທຸກໆຄົນ  ຜູ້ທ່ີໄດ້ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອໃຫ້ຮັບ
ຄວາມພ້ົນໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣເຢຊູ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນ
ສາມາດຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາຄືໄດ້ຍົກເອົາກຳແພງອອກໄປ,  ການເປັນສັດຕຣູຂອງພຣະອົງອອກໄປ ແລະກາຍ
ເປັນເພ່ືອນສນິດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
      ອົງພຣະເຢຊູມີພຣະປະສົງຮ້ອງພວກສາວົກວ່າມິດສະຫາຍ,  “ຕ່ໍໄປນ້ີເຮົາບ່ໍເອ້ີນທ່ານທັງຫລາຍວ່າຂ້ອຍ
ໃຊ້ ເພາະຂ້ອຍໃຊ້ບ່ໍຮູ້ຈັກວ່ານາຍຂອງຕົນເຮັດອັນໃດ  ແຕ່ເຮົາເອ້ີນພວກທ່ານວ່າມິດສະຫາຍ  ເພາະວ່າທຸກ
ສ່ິງທ່ີເຮົາໄດ້ຍິນຈາກພຣະບິດາຂອງເຮົາ  ກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກທ່ານຊາບແລ້ວ.” (ໂຢຮັນ 15:15).    ພວກ
ເຮົາໄດ້ເຂ້ົາມາຫາພຣະເຈ້ົາ ແລະເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ໃນຖານະເປັນເພ່ືອນ ຫລືມິດສະຫາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ພວກເຮົາບ່ໍມີຈຸດດ່າງພ້ອຍອີກຕ່ໍໄປ (22).   ເບ່ິງເອເຟໂຊ 5:25-26),   ອົງພຣະເຢຊູທຽບພວກເຮົາເປັນເຈ້ົາ
ສາວ. ພຣະເຢຊູຈະໄດ້ໄຖ່ພວກເຮົາຈາກການສາບແຊ່ງແລະອຳນາດຂອງຄວາມຜິດບາບໝົດສ້ິນ ແລະຈາກ
ມານຊາຕານ. 
       ການທ່ີໄດ້ຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ “ໂດຍທາງພຣະເຢຊູສ້ິນພຣະຊົນ” (ຄລຊ 1:21),   “ໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກດ້ວຍ   
ພຣະໂລຫິດທ່ີໄຫລອອກມາເທິງໄມ້ກາງແຂນ” ( ຄລຊ 1:20),   ເຮັບເຮີ ໄດ້ເພ້ີມວ່າ, “ດ້ວຍພຣະບັດຍັດນ້ັນ
ເກືອບທຸກສ່ິງຕ້ອງຊຳຮະດ້ວຍເລືອດ ແລະຖ້າບ່ໍມີເລືອດໄຫລອອກແລ້ວການໃຫ້ອະພັຍກໍບ່ໍມີ.”  ອົງພຣະເຢຊູ



 16 

ເປັນທັງພຣະເຈ້ົາແລະນະນຸດ   ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປອງດອງຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການກະທຳທ່ີໄມ້
ກາງແຂນຢ່າງທຸກທໍຣະມານ. 
     ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຕອບສນອງໃນການປອງດອງ ຄືໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສາຂາແຫ່ງການປອງ 
ດອງຕ່ໍຄົນອ່ືນ. ອ່ານ 2 ກຣທ 5:18-19.  ມີສາມຢ່າງທ່ີຂຽນໄວ້ຢູ່ໃນສອງຂ້ໍນ້ີເພ່ືອພວກເຮົາຈະຕອບສນອງຕ່ໍ
ການປອງດອງຈາກພຣະເຈ້ົາ. 

1. ພວກເຮົາມີໜ້າທ່ີປະກາດໃນການຄືນດີ.  ພວກເຮົາຕ້ອງທາງເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສືບຕ່ໍຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງອີກ. 

2. ພວກເຮົາມີເຣື່ອງດີທ່ີຈະປະກາດໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ແລະຮັບເອົາ.  ການເປັນພາກສ່ວນຂອງໜ່ວຍປະກາດ
ຫລືຄຣິສຕະຈັກເປັນປໂຍດ ແຕ່ສ່ິງດີກວ່າຄືໃຫ້ພວກເຮົາປະກາດເປັນພະຍານເຖິງປະສົບການທ່ີເຮົາ
ໄດ້ຮັບຜ່ານທາງການປອງດອງຂອງອົງພຣະຄຣິດໃນຊີວິດ.  ການປະກາດໄດ້ເກີດຂ້ຶນເມ່ືອພວກເຮົາ
ຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູ.  ການປະກາດຢ່າງນ້ີຕ້ອງອອກມາຈາກຈິດໃຈເພາະອົງພຣະເຢຊູ
ໄດ້ກະທຳໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 

3. ພວກເຮົາເປັນທູດຂອງພຣະເຈ້ົາ ທຸກບ່ອນທ່ີພວກເຮົາໄປ ເຮົາເປັນຕົວແທນຂອງພຣະອົງ ຄຳຖາມມີ
ຢູ່ວ່າເຮົາຈະເປັນຕົວແທນທ່ີດີ ຫລືຈະເຮັດໃຫ້ເສັຽຫາຍ. 

 

3. ຄວາມເຊື່ອ ແລະຄວາມຫວັງ (ໂກໂລຊາຍ 1:23)   
      ການເຂ້ົາໄປສູ່ການຄືນດີນ້ັນຄືຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມຫວັງ.  ອາຈານໂປໂລໜູນໃຈໃຫ້ພວກເຮົາເອົາໃຈ
ໃສ່ທັງສອງຢ່າງ ການທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຄືເພ້ີມຄວາມຮູ້ເຣື່ອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຝຶກຫັດການເປັນສາວົກ
ໃຫ້ດີຂ້ຶນ.  ພວກເຮົາຕ້ອງຈ່ືເອົາໃນຄຳຮຽກຮ້ອງຈາກພຣະເຈ້ົາ,   ຄວາມພ້ົນທ່ີໄດ້ຮັບ, ແລະຈ່ືເອົາໄວ້ວ່າພວກ
ເຮົາຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງຄວາມຕາຍ ແຕ່ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເອົາໄວ້ອີກວ່າສວັນກຳລັງລໍຄອຍພວກເຮົາຢູ່. 
        ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຄົນເຂ້ັມແຂງເຖິງແມ່ນຈະພົບກັບບັນຫານາໆປະການໃນຊີວິດ.  ອາຈານໂປໂລຊັກ
ຊວນຄຣິສະຕຽນເມືອງໂກໂລຊາຍໃຫ້ຕ້ັງໝ້ັນຄົງ ຍຶດຖືຫົນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາໄວ້ໃຫ້ໝ້ັນ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້
ກ່າວເຖິງຄວາມຫວັງຂອງພວກເຂົາ(ກລຊ 1:5) ເຖິງຄວາມເຊື່ອອັນແຂ້ມແຂງຂອງພວກເຂົາໃນອົງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ, ຜູ້ເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ, ພຣະຜູ້ຄ້ຳຊູ, ພຣະຜູ້ເຮັດໃຫ້ຄືນດີ.   “ຄວາມຫວັງທ່ີເຮົາຍຶດຖືນ້ັນເປັນສະໝໍທ່ີແທ້
ຈິງແລະໝ້ັນຄົງຂອງຈິດໃຈ ຄວາມຫວັງນ້ັນນຳໄປສູ່ບ່ອນສັກສິດທ່ີສຸດຢູ່ເບ້ືອງຫລັງຜາກ້ັງ ທ່ີພຣະເຢຊູຊົງນຳ
ໜ້າໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປກ່ອນແທນພວກເຮົາແລ້ວ. (ເຮັບເຮີ 6:19-20).  ຄວາມຫວັງທ່ີພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວແນ່ 
ນອນ ບ່ໍແມ່ນໄປຕາມລົມຫລືໂຊກດີເທ່ົານ້ັນ.  ເຮັບເຮີ ບົດ 11 ໄດ້ເປັນຄຳສອນດີເຖິງຄວາມຫວັງຂອງຜູ້ເຊື່ອ
ກ່ອນໆເພ່ືອຈະໃຊ້ເປັນຕົວຢ່າງອັນດີ.   “ອັນນ່ຶງ,  ຄວາມເຊື່ອຄືຄວາມແນ່ນອນໃຈໃນສ່ິງທ່ີເຮົາຫວັງໄວ້  ເປັນ
ຄວາມຕາຍໃຈໃນສ່ິງທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ເຫັນກັບຕາ. (ເຮັບເຮີ 11:1). 
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ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ຄູ່ຜົວເມັຽທ່ີມາຫາພະເຈ້ົາຕອນທຳອິດນ້ັນຕັດສິນໃຈວ່າຈະຢູ່ດ້ວຍກັນຢ່າງເປັນລະບຽບ ແຕ່ຂາດຄວາມຮັກ
ຄວາມສັມພັນ ພວກເຂົາຈະຢູ່ນຳກັນຕ່ໍໄປເພາະເຫັນແກ່ລູກ ແລະບ່ໍຢາກໃຫ້ຄົນອ່ືນດູຖູກ.  ແຕ່ເຫັນວ່າພວກ
ເຂົາຈະມີຄວາມທຸກຂະເວດທະນາໃນຄອບຄົວໃນເມ່ືອທັງສອງມີຄວາມຄິດຢ່າງນ້ີ.   ຖ້າຢາກໃຫ້ຢູ່ນຳກັນໄດ້
ຈຳເປັນຕ້ອງຍອມຮ່ວມກັນຕ່ໍສູ້ກັບຊີວິດທ່ີຂ້ຶນລົງ ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ແລະມີຄວາມຮັກຕ່ໍກັນແລະກັນ.    
 

ຄຳຖາມ: 
16. ເມ່ືອໃດທ່ານຮູ້ຈັກວ່າທ່ານໄດ້ຂາດຈາກພຣະເຈ້ົາໄປ?ແລະເມ່ືອໃດທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກທ່ານ

ໄດ້ຢູ່ຫ່າງກັນໃນດ້ານຜົວເມັຽ? 
17. ທ່ານເຄີຍຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາພຽງບາງພາກສ່ວນເທ່ົານ້ັນບ່ໍ? ຖ້າມີ, ມີອັນໃດເກີດຂ້ຶນຕ່ໍໄປ? 
18. ສົນທະນາກັນເຖິງການຄືນດີທ່ົວໄປແລະການຄືນດີສະເພາະໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ? 
19. ເມ່ືອໃດທ່ານໄດ້ສະແດງອອກມາເຖິງຄວາມເຊື່ອອັນໝ້ັນຄົງ ແລະຄວາມຫວັງອັນເຂ້ັມແຂງ?  ແມ່ນ

ໃຜເປັນຕົວຢ່າງດີໃນເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? 
 
 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 5 

ຂ້ໍເລິກລັບຂອງພຣະຄຣິດ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂກໂລຊາຍ 1: 24-29 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 1: 24-29 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:   "ພຣະຄຣິດຢູ່ໃນເຈ້ົາ" ເປັນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້ມະນຸດໄດ້

ດຳເນີນຊີວິດຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສະງ່າຣາສີ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວາ້: ເປັນຫຍັງພຣະຄຣິດໃນຂ້ອຍຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຖິງສະງ່າຣາສີ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຈະມີປະສົບການກັບຂ້ໍເລິກລັບຂອງພຣະຄຣິດໃນຊີວິດແຕ່ລະວັນ.                        

ອ່ານລວບ:  ຂ້ໍເລີກລັບຂອງພຣະຄຣິດກໍຄືພຣະຄຣິດຢູ່ໃນເຈ້ົາ, ຄວາມຫວັງອັນສະງ່າຣາສີ.  ໃນພຣະເຢຊູ,

ພວກເຮົາມີທຸກຢ່າງເພ່ືອດຳເນີນຊີວິດຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສະງ່າຣາສີ. 
 

ຄຳນຳ 
ທ່ານຄິດເຖິງຫຍັງແດ່ເວລາໄດ້ຍິນຄຳວ່າຂ້ໍເລິກລັບ?     ທັມມະດາແລ້ວພວກເຮົາຈະຄິດເຖິງສ່ິງທ່ີເຂ້ົາໃຈໄດ້
ຍາກ, ຫລືປັນຫາທ່ີຍັງບ່ໍມີຄຳຕອບ. ເວລາທ່ານມີກະດາດນ້ອຍຫ້າຮ້ອຍແຜ່ນທ່ີຈະປະກອບໃຫ້ເປັນຮູບ ແຕ່ບ່ໍ
ມີແບບຢ່າງຫລືຮູບສຳເຣດັໃຫ້ເບ່ິງ ເວລານ້ັນທ່ານຮູ້ວ່າຕົວເອງມີເຣື່ອງເລິກລັບ ເພາະທ່ານບ່ໍສາມາດຮູ້ວ່າຈະ
ເລ້ີມຈາກກະດາດເຈ້ັຽແຜ່ນໃດ ແລະເວລາເຮັດແລ້ວຈະອອກມາເປັນຮູບຫຍັງ.  
 
ໃນບົດຮຽນນ້ີ,  ພວກເຮົາຈະຄ້ົນຄວ້າເບ່ິງຂ້ໍເລິກລັບຂອງພຣະຄັມພີເຣື່ອງນ່ຶງ.  ສຳລັບໃນພຣະຄັມພີໃໝ່, ຄຳ
ວ່າ"ເລິກລັບ" ເວົ້າເຖິງເຣືອ່ງທ່ີບ່ໍໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍມາກ່ອນ ແຕ່ໃນຕອນນ້ີຄຳຕອບໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍແລ້ວ. ການ
ຊົງໄຖ່ຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຮູບພາບທ່ີຄົບຖ້ວນ ສະນ້ັນໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າພວກ 
ເຮົາໄດ້ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບສ່ິງທ່ີເຄີຍເປັນເຣື່ອງເລິກລັບ   ແລະໄດ້ມີຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມທ່ີບ່ໍເຄີຍມີຄຳ
ຕອບ. 
 

1.  ຂ້ໍເລິກລັບເຣ່ືອງການຊົມຊື່ນຍິນດີເວລາທຸກລຳບາກ ( ໂກໂລຊາຍ 1: 24-25) 
ຈາກພຣະທັມໂກໂລຊາຍ,    ພວກເຮົາຮູ້ວ່າໂປໂລຍັງບ່ໍເຄີຍໄດ້ພົບສະມາຊິກຂອງຄຣິສຕະຈັກທ່ີໂກໂລຊາຍ 
(ກລຊ 2: 1), ນອກຈາກຜູ້ນຳຂອງຄຣິສຕະຈັກຊື່ເອປາຟາ.  ໂປໂລເລ້ີມຈົດໝາຍດ້ວຍການແນະນຳຕົວເອງ, 
ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ມາຢາມພວກເຂົາເຈ້ົາ,     ແລະເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງໄດ້ຖືກຄວາມທຸກລຳ
ບາກ. ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເວລາພຣະຄຣິດຢູ່ໃນຜູ້ໃດ, ຄວາມຍິນດີຈະເກີດຂ້ຶນກັບຜູ້ນ້ັນ ເຖິງວ່າຈະປະສົບ
ກັບຄວາມຍາກລຳບາກຢ່າງໜັກກໍຕາມ. 
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ໃນຂ້ໍ 24, ໂປໂລບອກວ່າ, ໃນຖານະຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດ,  ທ່ານມີຄວາມຍິນດີເມ່ືອໄດ້ຊ່ອຍແບກຄວາມທຸກ,  
ຕາງໜ້າພຣະຄຣິດ, ເພ່ືອໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  "ສ່ວນການຊົງທົນທຸກຂອງພຣະຄຣິດທ່ີຍັງຂາດຢູ່ນ້ັນ" ບ່ໍໄດ້
ໝາຍຄວາມວ່າການທົນທຸກຂອງພຣະຄຣິດຍັງບ່ໍພຽງພໍ     ແລະຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງທຸກເພ້ີມເພ່ືອໃຫ້ວຽກຂອງ   
ພຣະອົງໄດ້ສຳເຣັດ;  ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດວຽກການໄຖ່ມະນຸດສຳເຣັດແລ້ວທ່ີໄມ້ກາງແຂນ.  ໂປໂລຮູ້ດີແລະ
ໄດ້ປະກາດສເມີວ່າຜູ້ທ່ີເດີນກັບພຣະຄຣິດແລະເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາຈະພົບກັບການຕ່ໍສູ້ ແລະອາດຈະພົບຄວາມ
ທຸກລຳບາກ.  ພຣະຄຣິດໄດ້ບອກໂປໂລຕອນທ່ີທ່ານໄດ້ຖືກເອ້ີນວ່າການນຳຂ່າວປະເສີດໄປຫາຄົນຢິວ,  ຄົນ
ຕ່າງຊາດ, ແລະກະສັດ ຈະມີຄວາມທຸກລຳບາກ (ກກ 9: 15-16).  ໂປໂລເຫັນການທຸກລຳບາກແມ່ນຄຳຢ້ັງ
ຢຶນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດ  ແລະໂປໂລເອງມີຄວາມສຸກໃຈໃນຄວາມທຸກນ້ັນເພາະໄດ້ນຳຂ່າວປະເສີດ
ຂອງພຣະເຢຊູໄປເຖິງຄົນອ່ືນໆ (ກກ 5: 41).  ໂດຍການຊົງຢູ່ດ້ວຍແລະຣິດເດດຂອງພຣະຄຣິດ,  ໂປໂລສາ
ມາດເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງເພ່ືອນຳການສັຣເສີນມາສູ່ພຣະເຈ້ົາ (ຟລປ 4: 13). 
 
ໃນໂກໂລຊາຍ 1: 25,    ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍຄວາມຈິງຫລາຍຢ່າງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທ່ີຖືກເອ້ີນໃຫ້ນຳຂ່າວປະ
ເສີດໃຫ້ໄປເຖິງຄົນອ່ືນໆ.    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນໂປໂລໃຫ້ນຳຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູ ໃຫ້ໄປເຖິງຄົນທັງ
ຫລາຍ, ຊ່ຶງຮ່ວມກັບຊາວໂກໂລຊາຍດ້ວຍ.   ການຮັບໃຊ້ຂອງໂປໂລເປັນຜົນສຳລັບພຣະຄຣິດແລະຄຣິສຕະ
ຈັກຂອງພຣະອົງ;   ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາຄືສ່ິງ   "ເລິກລັບທ່ີໄດ້ຊົງບັງໄວ້ແຕ່ຫລາຍເຊັ່ນ…ແລະບັດນ້ີໄດ້ຊົງ
ໂຜດໃຫ້ປາກົດແຈ້ງ."     ໂປໂລເອ້ີນວ່າຄວາມເລິກລັບຂອງພຣະຄຣິດ   ຊີວິດປ່ຽນແປງເມ່ືອມີພຣະອົງຢູ່ໃນ
ຄວາມຫວັງໃນປະສົບການກັບສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

2.  ຂ້ໍເລິກລັບເຣ່ືອງພຣະຄຣິດຊົງມີຊີວິດຢູ່ໃນທ່ານ (ໂກໂລຊາຍ 1: 26-27) 
ຂ້ໍເລິກລັບເຣື່ອງພຣະຄຣິດໄດ້ຖຶກປິດໄວ້ຕ້ັງແຕ່ສວນເອເດນ; ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບອກໄວ້ວ່າພຣະອົງຈະສ່ົງຜູ້ປົດ
ປ່ອຍລົງມາເພ່ືອຢຽບຫົວງູ ແລະນຳມະນຸດໃຫ້ກັບມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ (ປຖກ 3: 15), ແຕ່ມະນຸດຍັງ
ບ່ໍເຫັນຮູບພາບແບບບໍຣິບູນ; ຊາວຢິວຜູ້ລໍຄອຍພຣະຜູ້ໂຜດຮູ້ວ່າພຣະອົງຈະມາຈາກເຊື້ອສາຍຂອງກະສັດດາ
ວິດ ແລະຈະເກີດທ່ີເມືອງເບັດເລເຮັມ (ລກ 2: 14), ແຕ່ວັນເວລານ້ັນຍັງເປັນຂ້ໍເລິກລັບສຳລັບພວກເຂົາເຈ້ົາ. 
 
ມາເຖິງຕອນນ້ີ, ພາກທີນ່ຶງຂອງຂ້ໍຄວາມເລິກລັບໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍແລ້ວ ຄື: ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດ ຜູ້ທ່ີ
ທຸກຄົນລໍຄອຍ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກອັບຣາຮາມ  ແລະໂດຍຄົນນ່ຶງໃນເຊື້ອສາຍຂອງທ່ານ,  ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ   
ພຣະຄຣິດ, ຄົນທັງໂລກຈະໄດ້ຮັບພອນ (ຄລຕ 3: 16). ພາກທີສອງຂອງຂ້ໍເລິກລັບເຣື່ອງພຣະຄຣິດກໍຄືພຣະ
ເຢຊູຈະຊົງໂຜດຄົນທຸກຊາດທຸກພາສາ (ມທ 28: 19-20; ພນມ 5: 9-10)   ແລະຈະນຳພວກເຂົາໃຫ້ເຂ້ົາຢູ່
ໃນຄຣິສຕະຈັກຊຶ່ງເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ.   ໂປໂລເປັນເຄ່ືອງມືທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊເ້ພ່ືອນຳຄົນຕ່າງຊາດ, 
ກະສັດ, ຊາວອິສຣາເອນເພ່ືອຂຍາຍຄຣິສຕະຈັກຊ່ຶງແມ່ນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ  ຫລືໄພ່ພົນກຸ່ມໃໝ່ຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ (ກກ 9: 15).  ພາກທີສາມແລະສຳຄັນທ່ີສຸດໃນຂ້ໍຄວາມເລິກລັບຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນ 
ໂກໂລຊາຍ 1: 26-27  ຄື "ພຣະຄຣິດໃນທ່ານ,  ຄວາມຫວັງແຫ່ງສະງ່າຣາສີ." ບ່ໍມີຜູ້ໃດເຂ້ົາໃຈ  "ການຊົງຢູ່
ດ້ວຍ" ຈົນກວ່າຫລັງຈາກວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ (ກກ 1: 8-9; ກກ 2).   ພຣະເຢຊູຊົງບອກພວກສາວົກວ່າພຣະ
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ອົງຈະໄປຫາພຣະບິດາ ແລະພຣະອົງຈະສ່ົງພຣະຜູ້ເລ້ົາໂລມ   ຊຶ່ງເປັນພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງ ລົງມາຢູ່
ກັບພວກເຂົາ; ພຣະອົງຈະມາຢູ່ກັບຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນ (ຢຮ 14: 23).  ໃນໂຢຮັນ 14: 12, ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, 
ວ່າ "ຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນເຮົາກໍຈະເຮັດກິຈການທ່ີເຮົາເຮັດຢູ່ນ້ັນເໝືອນກັນ   ແລະຜູ້ນ້ັນຈະເຮັດການໃຫຍ່ກວ່ານ້ັນອີກ 
ເພາະວ່າຝ່າຍເຮົາໄປເຖິງພຣະບິດາ."    ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ກັບຜູ້ເຊື່ອຕລອດໄປເປັນນິດ  (ຢຮ 
14: 16-21). ຄວາມພ້ົນບ່ໍໄດ້ມາຈາກການຖືກົດຕ່າງໆ, ແຕ່ຄວາມພ້ົນໄດ້ມາເພາະຄວາມເຊື່ອແລະການຊົງ
ຢູ່ຂອງພຣະຄຣິດໃນທ່ານ, "ຜູ້ທ່ີມີພຣະບຸດ ກໍມີຊີວິດ" (1 ຢຮ 5: 11-12). 
 

3.  ຂ້ໍເລິກລັບເຣ່ືອງການຮັບໃຊ້ທີ່ເກີດຜົນ (ໂກໂລຊາຍ 1: 28-29) 
ພຣະເຢຊູຄືກຸນແຈຂອງການຮັບໃຊ້ແລະການປະກາດ (1: 27); ເພາະພຣະຄຣິດຊົງເປັນຄວາມຫວັງແຫ່ງສະ
ງ່າຣາສີ, ພຣະອົງຊົງເປັນຈຸດດຽວຂອງຊີວິດແລະການຮັບໃຊ.້  ພຣະຄຣິດຊົງເປັນຄວາມຫວັງຂອງທຸກຄົນໃນ
ໂລກ; ແລະບ່ໍມີນາມອ່ືນທ່ີມະນຸດຈະໄດ້ພ້ົນ ນອກຈາກນາມເຢຊູ (ກກ 4: 12). ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເກີດໃໝ່ໃນ
ພຣະວິນຍານ ຈ່ຶງຈະໄດ້ເຂ້ົາແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຢຮ 3: 3-5).  
 
ຜ່ານທາງພຣະເຢຊູມີການອະພັຍຄວາມຜິດບາບ,   ການຊົງຢູ່ດ້ວຍຂອງພຣະວິນຍານພຣະເຈ້ົາ,  ແລະການ
ຊ່ວຍເຫລືອທຸກຢ່າງເພ່ືອການດຳເນີນຊີວິດໃນທາງບໍຣິສຸດ. ໂປໂລໄດ້ປະກາດພຣະຄຣິດ-ຣິດເດດແລະສະຕິ
ປັນຍາ, ພຣະເຈ້ົາແລະພຣະຜູ້ໂຜດອົງດຽວ-ຜູ້ຊົງໂຜດ, ລ້າງໃຫ້ບໍຣິສຸດ, ປະທານຣິດເດດ, ນຳພາ, ແລະເລ້ົາ
ໂລມພວກເຮົາ.  
 
ຜູ້ຮັບໃຊ້ແລະຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຈະຕ້ອງປະກາດພຣະຄຣິດ, ແລະໜູນໃຈທຸກຄົນໃຫ້ດຳເນີນຊີວິດໃນພຣະອົງ. 
ພວກເຮົາປະກາດຂ່າວປະເສີດ ເພ່ືອຄົນອ່ືນໆຈະໄດ້ພຣະຄຣິດໄປຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ; ພຣະອົງຊົງ
ເປັນຄວາມຫວັງແຫ່ງສະງ່າຣາສີ. ການປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພວກເຮົາເປັນສ່ິງທ່ີມີຄຸນຄ່າຫລາຍ.  
 
ເປ້ົາໝາຍເຣື່ອງການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຊ່ວຍຜູ້ເຊື່ອໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່;  ຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍຈະຕ້ອງມີລັກສະ
ນະຄ້າຍກັບພຣະຄຣິດ ໃນຄວາມຄິດ, ຄວາມຮັກ, ການຮັບໃຊ້, ການອ້ອນວອນ, ແລະການໜຸນໃຈຄົນອ່ືນໆ 
ເໝືອນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເປັນແບບຢ່າງໄວ.້   ເປ້ົາໝາຍຂອງການຮັບໃຊ້  ຄືຊ່ວຍທຸກຄົນໃຫ້ໄປເຖິງຫລັກຊັຍ.   
ພຣະອົງຊົງເປັນຄວາມສາມາດ, ຄວາມເຂ້ົາໃຈ,  ຄວາມຕ້ອງການ,  ແລະຣິດເດດ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຮັດ
ຈົນສຸດໃຈ ເພ່ືອສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
"ພຣະຄຣິດຊົງເປັນຄວາມຫວງັແຫ່ງສະງ່າຣາສີ"  ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດສຳລັບທ່ານ ກ່ອນໄດ້ສຶກສາບົດຮຽນ
ນ້ີ? ຄຳອະທິບາຍທ່ີຜ່ານມາພຽງພໍບ່ໍ ຫລືຫລາຍໂພດ? ໃນຕອນນ້ີ "ພຣະຄຣິດຊົງເປັນຄວາມຫວງັແຫ່ງສະງ່າ 
ຣາສີ" ຍັງເປັນພຽງຄຳຂວັນ ຫລືມີຄວາມໝາຍເລິກຂ້ຶນສຳລັບທ່ານ?   ຂ້ອຽໄດ້ດຳເນີນຊີວິດໃນສາສນາຄຣິສ
ຕຽນຊາວປີທຳອິດຂອງຊີວິດ.  ຄວາມເຊື່ອເປັນພຽງການໄປໂບດ, ການຖວາຍ, ການອ້ອນວອນຂໍພອນກ່ອນ
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ອາຫານ, ແລະການພຍາຍາມບ່ໍເວົ້າຄວາມຊົ່ວ ຫລືຄິດຊ່ົວ.   ຂ້ອຍຮັກພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈເຖິງ
ຄວາມໝາຍທ່ີແທ້; ຂ້ອຽບ່ໍເຂ້ົາໃຈຊີວິດຄຣິສຕຽນທ່ີແທ້ຈິງ, ແຕ່ຂ້ອຍກໍໄດ້ເຮັດຫລາຍໆຢ່າງທ່ີຄຣິສຕຽນຄວນ
ເຮັດ. ຊີວິດຂອງຂ້ອຽໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງໃນຕ້ອງຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາລັຍ  ເພາະຄວາມເຂ້ົາໃຈເຣືອ່ງພຣະ
ຄຣິດຊົງດຳເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຂ້ອຍ;    ພຣະຄຣິດຊົງເປັນຣິດເດດສຳລັບຂ້ອຽໃນການງານທຸກຢ່າງ;   ຫລັງຈາກ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈເຣື່ອງໃຫ້ພຣະຄຣິດດຳເນີນຊີວິດຜ່ານຂ້ອຽແລະໃນຂ້ອຽ, ຂ້ອຽຈ່ຶງຕ່ືນຕົວວ່າໄດ້ເສັຽໂອກາດມາ
ຫລາຍປີ.  
 
ໃຫ້ທ່ານຄິດພິຈາຣະນາໃນເຣືອ່ງນ້ີໃຫ້ດີ.   ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງວ່າ  "ພຣະຄຣິດໃນທ່ານ"  ຈະນຳຄວາມປ່ຽນແປງ 
ແລະສ່ິງທ່ີດີມາສູ່ຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານໃນອາທິດນ້ີຢ່າງໃດແດ່. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ຈາກບົດຮຽນນ້ີ, ມີຫຍັງແດ່ທ່ີເລິກລັບໃນຊີວິດທ່ານ? ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຄວາມຈິງ

ຫລາຍຂ້ຶນບ່ໍ? ທ່ານສາມາດເຂ້ົາໃຈສ່ິງຕ່າງໆ ທ່ີເຫັນວ່າຍາກໃນເມ່ືອກ່ອນແນວໃດແດ່? 
2. ການມີຄວາມຮູ້ເຣື່ອງພຣະຄຣິດ ແລະການມີພຣະອົງຊ່ວຍດຳເນີນຊີວິດ ໃນແຕ່ລະວັນແຕກຕ່າງກັນ

ແນວໃດ?  
3. ມີຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດທ່ີຢາກໃຫ້ພຣະຄຣິດຊົງຊ່ວຍປ່ຽນແປງ? 
4. ຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານແມ່ນການຮັກສາກົດລະບຽບເໝືອນໃນສມັຍພຣະສັນຍາເດີມບໍ?     ທ່ານ 

ເຊື່ອພໍແຕ່ພຽງຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນບໍ? ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຊີວິດຄຣິສຕຽນຕາມແບບຂອງພຣະສັນຍາໃໝ່ 
ໄດ້ເບົາຂ້ຶນບ່ໍ? ທ່ານເຄີຍຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ວຍໃຫ້ມີສັນຕິສຸກ, ໃຫ້ມີກຳລັງໃນການດຳເນີນຊີວິດ, ແລະ
ໃຫ້ມີຈິດໃຈທ່ີພ້ອມຈະຮ່ວມມືກັບພຣະອົງ ຫລືບ່ໍ? 

5. ທ່ານຢາກໃຫ້ພຣະຄຣິດເປັນຫຍັງໃນຊີວິດສຳລັບອາທິດນ້ີ? ທ່ານຢາກໄດ້ກຳລັງໃນການເຮັດວຽກບ່ໍ? 
ທ່ານຢາກມີຄວາມອົດທົນກັບຄົນທ່ີເວົ້າຍາກບ່ໍ?  ຢາກໃຫ້ພຣະອົງປະທານສະຕິປັນຍາເພ່ືອການຕັດ
ສິນໃຈໃນເຣືອ່ງຍາກບ່ໍ?  

 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 6 
ຄຣິສຕະຈັກທີ່ແທ້ຈິງ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂກໂລຊາຍ 2 :1-7                                                                                

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 2 : 1-7  

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄຣິສຕະຈັກຄືອະວັຍວະທ່ີມີຊີວິດ ເປັນຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດຊຶ່ງສະແດງ

ອອກເຖິງລັກສະນະຂອງພຣະອົງແລະການປະກາດໃນທ່ົວໂລກ . 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວາ້: ແມ່ນຫັຽງຄືລັກສະນະຄຣິສຕະຈັກທ່ີແທ້ຈິງ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອໜຸນໃຈສະມາຊິກໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຮັບໃຊ້ເໝືອນກັບອະວັຍວະທ່ີມີຊີວິດ 

ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ-ດ່ັງພຣະຄຣິດໄດ້ຂຍາຍອອກໄປໃນສັງຄົມໝູ່ບ້ານແລະທ່ົວໂລກ. 

ອ່ານລວບ:  ຄຣິສຕະຈັກທ່ີແທ້ຈິງນ້ັນກໍຄື ຄຣິສຕະຈັກທ່ີຕິດສນິດຢູ່ກັບພຣະຄຣິດ,    ຄຣິສຕະຈັກທ່ີສົມບູນ

ແບບທ່ີມີຄວາມຮັກຄວາມສາມັກຄີແລະຮ່ວມກັນຮັບໃຊ້. 
 

                                                             ຄຳນຳ 
ເມ່ືອທ່ານໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າວ່າຄຮິສຕະຈັກ,  ທ່ານມີຄວາມຄິດໄດ້ຢ່າງໃດ?  ທ່ານຄິດໄດ້ວ່າເປັນຕຶກຫລືກຸ່ມບຸກ
ຄົນ,   ຄຣິສຕະຈັກນ້ັນເປັນຕຶກອາຄານ,  ເປັນອົງການ, ເປັນບ່ອນທ່ີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ, ເປັນບ່ອນປະຊາ
ສົງເຄາະຫລືເປັນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກແລະມີສ່ວນໃນການຮັບໃຊ້ການປະກາດເຣຶື່ອງພຣະຄຣິດ? 
ໃນບົດຮຽນນ້ີ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບຄຣິສຕະຈັກທ່ີແທ້ຈິງຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ. 
 

1.  ຄວາມສັມພັນຂອງຊີວິດ (ໂກໂລຊາຍ 2: 1-2) 
ໃນຈົດໝາຍ,   ໂປໂລໄດ້ຂຽນເຖິງຄຣິສຕະຈັກໂກໂລຊາຍເພ່ືອຊູໃຈພວກເຂົາເຈ້ົາ  ແລະພ່ີນ້ອງໃກ້ຄຽງໃຫ້ມີ
ຄວາມເຂ້ັມແຂງຢູ່ໃນຂົງເຂດນ້ັນ. ໂປໂລບ່ໍເຄີຍພົບໜ້າກັນພວກພ່ີນ້ອງແຕ່ເພ່ິນກໍຍັງມີຄວາມສັມພັນກັບເຂົາ
ເຈ້ົາ.   ພຣະຄຣິດຊົງສະຖິດໃນພວກເຮົາແລະທຳໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມສັມພັນກັບຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນ
ດ້ວຍ. 
 

ໂປໂລເປັນທຸກໃຈກັບຊາວໂກໂລຊາຍ, ອະທິຖານເພ່ືອພວກເຂົາທ່ີດຳລົງຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງການຄັດຄ້ານຈາກ
ສ່ິງແວດລ້ອມ.  ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍຫາພ່ີນ້ອງດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຫ່ວງໃຍ-ພ້ອມດ້ວຍຄວາມໜູນໃຈ ແລະ
ຕັກເຕືອນ (ກລຊ 2 :1-2).   ພວກຄຣູສອນປອມໄດ້ແພ່ຂຍາຍແຊກຊຶມເຂ້ົາມາໃນຄຣິສຕະຈັກເມືອງນ້ີແລະ
ໄດ້ກາຍເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍການເຕີບໃຫ່ຍຂອງກຸ່ມສາມັກຄີທັມ. 
 

ພວກເຮົາບ່ໍແນ່ໃຈວ່າ ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍຈາກຄຸກບ່ອນໃດ,  ອາດຈະເປັນກຸງໂຣມຫລື ເອເຟໂຊ ຄວາມຄິດ 
ຂອງເພ່ິນນ້ັນບ່ໍແມນກ່ຽວກັບການທຸກທໍຣະມານສ່ວນຕົວ.   ເພ່ິນອາດຈະຖືກມັດມືມັດຕີນຢູ່ໃນຄຸກມືດ.  ເຖິງ 
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ຢ່າງໃດກໍດີຄວາມນຶກຄິດຂອງເພ່ິນ  ໄດ້ເຫັນຈາກຂ່າວເລ່ົາລືປາກົດຄຣິສຕະຈັກໂກໂລຊາຍ ອ້ອມແອ້ມຊາວ
ເມືອງລາວດີເກອາ (ກລຊ 2:1).   ເຖິງອັຄສາວົກບ່ໍເຄີຍໄດ້ພົບກັບພ່ີນ້ອງພວກນ້ີ,   ເພ່ິນກໍຮັກແລະເປັນຫ່ວງ
ພວກເຂົາຫລາຍກວ່າຊີວິດຂອງຕົວເອງ.    ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວເພ່ິນໄດ້ເວົ້າເຖິງ ຄຣິສຕະຈັກຫລາຍແຫ່ງໃນ
ທ້ອງຖ່ິນນ້ີທ່ີໄດ້ອ່ານຈົດໝາຍຂອງເພ່ິນ.      ແຕ່ລະຄຣິສຕະຈັກຄວນຈະປະສານງານຮັບໃຊ້ກັບຄົນທັງປວງ 
ຮ່ວມທັງຄົນທ່ີໄດ້ຢູ່ໃນຕຶກດຽວກັນ. ຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກພວກເຮົາຄວນອະທິຖານເພ່ືອກັນແລະກັນເພາະການ
ຮັບໃຊ້ນ້ັນສຳຄັນ. 
 

2.  ຄຣິສຕະຈັກທີ່ແທຈ້ິງມີຫົວໃຈ (ໂກໂລຊາຍ 2: 2) 
ໂປໂລໄດ້ໜຸນໃຈຄຣິສຕະຈັກ ເພາະຢາກໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມຮັກເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊູ
ໃຈ. ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງສ້າງຄຣິສຕະຈັກຂ້ຶນ, ຄືເປັນກຸ່ມທ່ີຕິດສນິດກັນແລະມິສ່ວນຮ່ວມນຳກັນ. ຄຣິສຕະຈັກບ່ໍ
ແມ່ນແຕ່ເປັນບ່ອນສ່ືສານຂ່າວ,  ຄວາມເປັນຈິງ, ລາຍການຕາມປະຕິທິນ, ຣະບຽບການປະຊຸມ, ການຖວາຍ
ຊັບ, ແລະຈຸດໝາຍຕ່າງໆ. ຄຣິສຕະຈັກທ່ີມີຊີວິດຊີວາໃນອົງພຣະຄຣິດສົມຄວນມີໃຈຮັກແລະເພ່ືອຈະໄດ້ຕິດ
ຕ່ໍພົວພັນອອກໄປຫາຄົນຂ້າງນອກ. 
 

ຊີວິດຫລາຍຢ່າງພ້ອມດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆອອກມາຈາກຈິດໃຈ, ຄວາມຮູ້ສຶກ.  ເມ່ືອພວກເຮົາພົບກັບ
ຄົນອ່ຶນເຮົາມັກຈະເວົ້າວ່າເຂົາມີຄວາມດີໃຈບ່ໍທ່ີໄດ້ພົບກັບເຮົາຫລືຮຽນເວົ້າກັນຕາມສັງຄົມເປັນມາ ພວກເຮົາ
ອາດຈະຝຶກສອນກັນໄດ້,     ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຜູ້ທ່ີເວົ້າອອກມາຈາກໃຈຈິງນ້ັນເຮົາສາມາດບອກຄວາມ
ແຕກຕ່າງໄດ້ແລະຄົນອ່ຶນກໍເຊັ່ນດຽວກັນ. ພວກເຮົາທຸກໆຄົນມີຄວາມຕ້ອງການໜຸນໃຈ-ແລະໜຸນໃຈຄົນອ່ືນ
ດ້ວຍ. ໂປໂລເວົ້າວ່າຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາຕິດສນິດກັນໃນຄວາມຮັກ (ກລຊ 2:2), ຄວາມໝາຍກໍຄືພວກເຮົາ
ໄດ້ຕິດສນິດກັນ;  ແມ່ນ    ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຕິດຕ່ໍຜູກພັນຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃສ່ກັນ ເມ່ືອພວກເຮົາອຸທິດຕົນໃຫ້ 
ພຣະອົງ. ພວກເຮົາມີຄວາມຮັກພູກພັນຕ່ໍກັນແລະກັນ. 
 

ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີການໄປຮັບໃຊ້ກັບກຸ່ມຄຣິສຕຽນຈາກກຸ່ມຕ່າງປະເທດ, ຊຶ່ງແຕກຕ່າງກັນທັງດ້ານ
ປະເພນີແລະເວົ້າພາສາແຕກຕ່າງກັນ;  ພວກເຮົາໄດ້ກາຍມາເປັນຄອບຄົວດຽວກັນເພາະພຣະເຢຊູຊົງສະຖິດ
ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສົມຄວນທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈຄືຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຕັມລ້ົນໃນພຣະຄຣິດ 
(ກລຊ 2: 2) ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຮົາ ສ່ວນບຸກຄົນ
ແລະຄຣິສຕະຈັກເພ່ືອຈະໄດ້ຢ່ັງຮູ້ແລະແບ່ງປັນຄວາມຮັກກັບຄົນອ່ືນໆ. 
 

3.  ຄຣິສຕະຈັກທີ່ແທຈ້ິງມີຄວາມຄິດ (ໂກໂລຊາຍ 2: 2) 
ໃນຂ້ໍ 2 ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍວ່າຕົວຂອງຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຫລາຍກວ່າຫົວໃຈທ່ີເຕັມລ້ົນດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກ ໃນ
ການຮັບເອົາອົງພຣະຄຣິດ,  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຊັບສົມບັດຄືອົງພຣະຄຣິດ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານຄວາມຮູ້, 
ຄວາມສລາດ, ແລະຄວາມເລິກລັບຂອງພຣະອົງໂດຍທາງພຣະຄຣິດ(ກລຊ 2: 2). ຂ້ໍຄວາມ "ຮອບຮູ້ອັນແທ້ 
ຈິງ" ບອກເຖິງຄວາມຮູ້ທ່ີສາມາດມີປະສົບການແລະພິສູດໄດ້. 
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ໃນບົດຮຽນຕ່ໍໄປ,  ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເພ້ີມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຊຶ່ງເປັນຂອງພວກເຮົາໃນອົງພຣະ
ຄຣິດ. ໃນບົດຮຽນນ້ີ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງຄຣິສຕະຈັກ, ຊຶ່ງເປັນຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ, ບ່ໍແມ່ນຈະ
ປະສມອງໄວ້ທ່ີປະຕູ ກ່ອນເຂ້ົານະມັສການ.  ແຕ່ທຸກຄົນມີຊີວິດແລະເອ້ີນວ່າ "ຄຣິສຕະຈັກ," ພວກເຮົາມີຫົວ
ໃຈແລະຄວາມຄິດ-ແລະພວກເຮົາຈະຕ້ອງໃຊ້ທັງສອງຢ່າງນ້ີ. ພຣະເຈ້ົາປະທານຄວາມສາມາດ, ຄວາມເຂ້ົາ
ໃຈ, ແລະສະຕິປັນຍາໃຫ້ທຸກຄົນທ່ີເຊື່ອເພ່ືອຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະເຮັດສ່ິງໃຫຍ່ໆເພ່ືອພຣະອົງ.  
 

4.  ຄຣິສຕະຈັກທີ່ແທມ້ີຊີວິດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ( ໂກໂລຊາຍ 2: 2-4) 
ໂປໂລໄດ້ຍ້ຳຄວາມສຳຄັນຂອງພຣະຄຣິດສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຮົາ.  ພຣະອົງຄືຄວາມຫວັງອັນສະງ່າຣາສີ (ກລ 
ຊ 1: 27),  ແລະເປັນບ່ໍເກີດຂອງຄວາມຮັກ  ເພ່ືອຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນ (ກລຊ 2:2). ພຣະອົງເປັນ
ຄວາມຮູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເປີດເຜີຍຜ່ານການຊົງສະຖິດໃນພວກເຮົາ (ກລຊ 2: 2-4).  
 
ພວກຜູ້ປະກາດປອມກຸ່ມ ນອສຕິກ (ຝ່າຍຄວາມຮູ້) ໄດ້ແຊກຊຶມເຂ້ົາມາຫາກຸ່ມຄຣິສຕຽນ,  ແຕ່ຄວາມຮູ້ຂອງ
ພວກເຂົານຳໄປເຖິງຄວາມວ່າງເປ່ົາ. ພຣະເຢຊູຄຣິດຄືບ່ໍນ້ຳ ເປັນຂຸມຊັບແຫ່ງສະຕິປັນຍາແລະຄວາມຮອບຮູ້. 
ຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ,  ພຣະອົງຊົງສະຖິດໃນພວກເຮົາຊຶ່ງເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ; ພຣະອົງຊົງເປັນຊັບ 
ທຸກສ່ິງ ພ້ອມທັງສະຕິປັນຍາ (1 ກຣທ 1: 24, 30).  ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ໃນເຮົາ ແລະຜ່ານເຮົາຜູ້ເປັນພຣະ
ກາຍ. ຜູ້ທ່ີຈະປອມຕົວມາປະກາດນ້ັນຈະບ່ໍສາມາດລວງຕາລວງໃຈພວກເຮົາໄດ້. 
 

5.  ຄຣິສຕະຈັກທີ່ແທມ້ີຄວາມຮຽບຮ້ອຍແລະຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຄົງ (ໂກໂລຊາຍ 2: 5) 
ໂປໂລມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີກັບຊາວໂກໂລຊາຍ   ເພາະລັກສະນະສອງຢ່າງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ສະແດງອອກ  ຄື
ຄວາມເປັນຣະບຽບ ແລະຄວາມໝ້ັນຄົງໃນຄວາມເຊື່ອ(2: 5). ຄວາມຮຽບຮ້ອຍມີສ່ວນກັບສະຕິປັນຍາ; ເຮັດ
ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດຈະປະຕິບັດຕາມການຊົງນຳພາຂອງພຣະເຈ້ົາ      ໃນສິງທ່ີພຣະອົງຊົງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດ 
ຊາວໂກໂລຊາຍມີຄວາມເຊື່ອໝ້ັນຄົງໃນພຣະຄຣິດ ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະບ່ໍຫວັ່ນໄຫວ ແຕ່ໝ້ັນຄົງແລະສມ່ຳສເມີ. 
 

6.  ຄຣິສຕະຈັກທີ່ແທ ້ເຮັດວຽກ, ເໜງັຕີງ, ແລະກ້າວຕ່ໍໄປ (ໂກໂລຊາຍ 2: 6-7) 
ການຮັບເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຈຸດເລ້ີມຂອງການເດີນໄປກັບພຣະອົງ.    ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງເປັນເໝືອນກັບ   
ພຣະຄຣິດ.   ພຣະຄຣິດໄດ້ເຂ້ົາມາໃນຊີວິດພວກເຮົາ ເມ່ືອພວກເຮົາຕາຍຢູ່ທາງຈິດວິນຍານ.  ເມ່ືອພວກຮັບ
ເອົາພຣະອົງທາງຄວາມເຊື່ອ, ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ເໜັງຕີງ (ອຟຊ 2:4-6). ພຣະເຢຊູຊົງ
ບັນດານໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດ,  ແລະພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກມີຊີວິດຊີວາເໝືອນກັນ. ພວກເຮົາຈະເດີນໄປກັບ 
ພຣະອົງທຸກທ່ີທຸກບ່ອນທ່ີພຣະອົງໄປ,   ແລະດຳເນີນຊີວິດຢູ່ເໝືອນກັບພຣະອົງ (ກລຊ 2:6).   ພວກເຮົາຮັບ
ເອົາພຣະຄຣິດໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອ  ພວກເຮົາຈະຕັອງເປັນສຽງ,  ເປັນມື,  ເປັນຄວາມຄິດ, ແລະເປັນຫົວໃຈ
ຂອງພຣະອົງ. ເມ່ຶືອພຣະຄຣິດເຂ້ົາມາຢູ່ໃນຊີວິດເຮົາ, ພຣະອົງຈະໃຫ້ເກີດຜົນທະວີຂ້ຶນ(ກລຊ 1:1-6). ໂປໂລ 
ໄດ້ໃຊ້ຄວາມປຽບທຽບສາມຢ່າງໃນຂ້ໍ 7 ຊຶ່ງເວົ້າເຖິງການເໜັງຕີງຂອງຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍແລະຄຣິສຕະຈັກ.  
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• ຢ່ັງຮາກ.ໃຫ້ພວກເຮົາຢ່ັງຮາກແລະກ່ໍຮ່າງສ້າງຂ້ຶນໃນພຣະຄຣິດ. ເໝືອນຕ້ົນໄມ້, ພວກເຮົາຕ້ອງຢ່ັງຮາກ

ເລິກກັບພຣະອົງ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ວາງຮາກຖານໃຫ້ຢ່ັງຮາກເລິກ ແລະໃຫ້ເຮົາປ່ອຍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ກະ
ຕຸ້ນຮາກໃຫ້ຢ່ັງເຂ້ົາເລິກກັບພຣະຄຣິດ  ແລະຄຳສອນຂອງພຣະອົງເພ່ືອພວກເຮົາຈ່ຶງຈະບ່ໍຖຶກຖອນໂດຍ
ສ່ິງທ່ີຜິດ. 

 

• ສ້າງຂ້ຶນ. ພຣະຄຣິດທຳງານໃນຊວີິດເຮົາໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝ້ັນຄົງ ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເສີມ

ສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ຈະເຣີນຂ້ຶນໃນພຣະເຢຊູ ແລະໃຫ້ເຂ້ັມແຂງໃນຄວາມເຊື່ອ. 
 

• ໃຫ້ເຕັມລ້ົນດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນ.  ຊີວິດຂອງເຮົາຈະຕ້ອງເຕັມລ້ົນດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນແລະສະ
ແດງຄວາມຂອບໃຈ   ແລະຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ.   ໃຫ້ການຂອບພຣະຄຸນຊຶ່ງອອກມາຈາກການກະທຳຂອງ    
ພຣະເຈ້ົາປາກົດແຈ້ງ  ແລະບ່ໍແມ່ນການຂອບພຣະຄຸນທ່ີພວກເຮົາເຮັດເອງ.  ພວກເຮົາເອງຈະຕ້ອງເຕັມ 
ກ່ອນທ່ີຈະລ້ົນໄດ້. ຄວາມໝາຍກໍຄືວ່າຈົ່ງໃຫ້ການຂອບພຣະຄຸນໄຫລລ້ົນອອກຈາກຊີວິດເຮົາສເມີ.  

 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ: 
ໂປໂລຈົດໝາຍຫາຊາວໂກໂລຊາຍ-ແລະເຖິງພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊື່ອທັງຫລາຍ, ຄຸນລັກສະນະຊຶ່ງເປັນຂອງຄຣິສ
ຕະຈັກພຣະຄຣິດ  ຈະຕ້ອງສະແດງອອກໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເປັນຄຣິສຕຽນແທ້ ແລະ
ເປັນຕົວແທນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.    ການຮັບໃຊ້ຂອງຄຣິສຕະຈັກສຳຄັນກວ່າຄວາມປາຖນາສ່ວນຕົວ. 
ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຮັບໃຊ້ຜ່ານຄຣິສຕະຈັກ ຂະນະທ່ີອະທິຖານເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກ,  ການຮັບໃຊ,້  ແລະເພ່ືອສະ
ມາຊິກ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະກອບຜູ້ເຊື່ອໄວໃ້ນພຣະຄຣິດ;    ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາມອບໃຈໃສ່ໃນຈຸດ   
ໝາຍຂອງພຣະຄຣິດ ແລະໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງສລາດ ພວກເຮົາຕ້ອງຢ່ັງຮາກເລິກລົງໃນພຣະຄຣິດເພ່ືອພຣະ
ອົງຈະປາກົດອອກໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.   ຜູ້ເຊື່ອຕ້ອງເປັນຜູ້ຮູ້ຂອບພຣະຄຸນຕລອດເວລາ,  ໃນທຸກບ່ອນທ່ີ
ພວກເຮົາໄປ: ທ່ີທຳງານ,  ບ້ານ,  ຄຣິສຕະຈັກ,  ຮ້ານຄ້າ,  ແລະບ່ອນອ່ືນໆ.  ຄຣິສຕະຈັກຄືທ່ານແລະຂ້າພະ 
ເຈ້ົາ; ຖ້າທ່ານມີຊີວິດຊີວາ, ຄຣິສຕະຈັກກໍຈະມີຊີວິດຊີວາເຊັ່ນກັນ, 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ່ແມ່ນຫຍັງຄືຄຸນລັກສະນະສາມຢ່າງທ່ີຈຳເປັນ ຖ້າພວກເຮົາຈະເປັນຕົວແທນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ? 
2. ເປັນຫຍັງຄຣິສຕະຈັກຈ່ຶງຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນພັນທະກິດແລະການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ? 
3. ເປັນຫັຽງຄຣິສຕະຈັກຈ່ຶງຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຫດຜົນໃນການປະຕິບັດງານແລະການຮັບໃຊ້? 
4. ມີສ່ວນໃດໃນຄຳອະທິບາຍເຣືອ່ງຄຣິສຕະຈັກຊ່ຶງເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດທ່ີຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາໃຈດີ 

ຂ້ຶນກ່ຽວກັບພັນທະກິດຂອງຄຣິສຕະຈັກທ່ີສົມບູນດີ? ມີສ່ວນໃດທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານສັບສົນເພ້ີມຂ້ຶນ? 
5. ຖ້າຈະໃຊ້ເຣືອ່ງປຽບທຽບເພ່ືອເປັນຕົວແທນຄຣິສຕະຈັກທ່ີສົມບູນ,    ທ່ານຈະໃຊ້ຄວາມເວົ້າແນວໃດແດ່

ເພ່ືອຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນອ່ຶນໆໄດ້ເຂ້ົາໃຈພັນທະກິດ ຫລື ງານຮັບໃຊຂ້ອງຄຣິສຕະຈັກ. 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 7 
ຄົບບໍຣິບູນໃນພຣະຄຣິດ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂກໂລຊາຍ 2: 10-15 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 2: 8-15 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄວາມບໍຣິບູນຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະວຽກງານທ່ີພຣະອົງຊົງເຮັດສຳເຣັດຜ່ານ

ການຕາຍ,  ການຖືກຝັງ,  ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ນຳຄວາມພ້ົນ,  ການອະພັຍບາບ,  ແລະ 
ຊັຍຊະນະຢ່າງຄົບຖ້ວນມາເຖິງພວກເຮົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວາ້: ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງປະທານສ່ິງໃດສຳລັບພວກເຮົາຜ່ານທາງຊີວິດ, ຄວາມຕາຍ, ແລະ 

ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:  ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈ   ແລະຍອມຮັບວຽກງານທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສຳເຣັດແລ້ວໃນ 

ພຣະຄຣິດເພ່ືອພວກເຮົາຈະສາມາດດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ.                        

ອ່ານລວບ:  ພຣະເຢຊູບ່ໍເໝືອນຄົນອ່ືນໆ;  ພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ໃນພຣະອົງຢ່າງບໍຣິບູນ. ໃນພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາ 

ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຄົບບໍຣິບູນໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄຳນຳ 
ມະນຸດທັງຫລາຍສແວງຫາຄຸນຄ່າແລະຄວາມໝາຍ;  ເຂົາເຈ້ົາມີໃຈຢາກຮູ້ຫລາຍຂ້ຶນ,  ຢາກເຮັດຫລາຍຂ້ຶນ, 
ແລະຢາກເປັນໃຫຍ່ຫລາຍຂ້ຶນຢູ່ບ່ໍຂາດ.   ທັມມະຊາດຂອງມະນຸດໃນທຳນອງນ້ີ ເປັນທັງພຣະພອນແລະຄຳ
ສາບແຊ່ງ. ພຣະພອນ: ຄວາມຢາກສາມາດໜຸນໃຈໄປໃນທາງດີ. ຄຳສາບແຊ່ງ: ຄວາມຢາກບ່ໍຮູ້ເຊົາສາມາດ
ທ່ີຈະພາໃຫ້ຕັດສິນໃຈຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫລືໃຫ້ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີສ່ຽງພັຍຈົນເກີນໄປ.  ນ້ີຄືສ່ິງທ່ີທ້າທາຍຄຣິສຕະຈັກ
ທ່ີເມືອງໂກໂລຊາຍ ແລະກໍເປັນສ່ິງທ່ີທ້າທາຍພວກເຮົາເໝືອນກັນ. 
 

1.  ທິດສະດີຜິດ ແລະປອມ (ໂກໂລຊາຍ 2: 8-11) 
ໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ,   ມີຫລາຍຄົນໄດ້ໃຊ້ສະຕິປັນຍາຂອງໂລກເພ່ືອຫລອກລວງຄົນຄຣິສຕຽນ;  ໂປໂລໄດ້
ເຕືອນຄຣິສຕຽນໃຫ້ລະວັງຫລັກຄວາມເຊື່ອແລະທິດສະດີທ່ີຜິດ; ພຣະຄຳບ່ໍໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ແຕ່ພວກເຮົາ
ພໍສັງເກດໄດ້ຈາກ ຂ້ໍ 8-11 ວ່າມີການຫລອກລວງເກີດຂ້ຶນ. 
 
ມີຄົນບາງກຸ່ມໃນຄຣິສຕະຈັກພຍາຍາມນຳເອົາສ່ິງອ່ືນໆມາເພ້ີມເຕີມ    ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຄຣິສຕຽນຄົບບໍຣິ
ບູນ.  "ຝ່າຍຄວາມຮູ້"  ສອນວ່າວັດຖຸເປັນຂອງຊົ່ວ ແລະພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເປັນວິນຍານແລະດີເລີດ ບ່ໍສາມາດທ່ີ
ຈະມາເກີດແລະຢູ່ໃນກາຍຂອງພຣະເຢຊູ.   ພວກເຂົາສອນວ່າພຣະເຢຊູມີກາຍຂອງຜີ, ບ່ໍແມ່ນກາຍຂອງມະ
ນຸດ.  ຄຳສອນນ້ີເປັນເຣືອ່ງກົງກັນຂ້າມກັບຄຳສອນໃນຂ່າວປະເສີດ  ແລະເຣື່ອງການຊົງມາເປັນມະນຸດຂອງ  
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ພຣະເຢຊູ. "ຝ່າຍຖືສາສນາຢູດາຍ" ສອນວ່າຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງເພ້ີມບາງສ່ວນຂອງສາສນາຢູດາຍເພ່ືອຈະໄດ້
ຄົບບໍຣິບູນ; ເຊັ່ນການຮັບພິທີຕັດ, ການຫລີກເວັ້ນອາຫານບາງຢ່າງ, ແລະຕ່ໍໆໄປ (ກລຊ 2: 11, 16). ໂປໂລ
ໄດ້ຕ່ໍຕ້ານຂ້ໍເພ້ີມເຕີມເຫລ່ົານ້ັນແລະທ່ານໄດ້ບອກວ່າ   ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ (ຢຮ 1: 1, 14; ກລຊ 2: 
9). ພຣະເຈ້ົາຊົງມາເກີດເປັນມະນຸດໃນພຣະເຢຊູ (ຢຮ 1:1, 14; ກລຊ 2: 9-10). ພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ໃນພຣະເຢ
ຊູຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ; ພຣະເຢຊູຊົງມີອຳນາດເໜືອຄວາມຜິດບາບ ໂດຍການດຳເນີນຊີວິດຢ່າງບໍຣິສຸດແລະພຣະ
ອົງຊົງໄດ້ເປັນຄ່າໄຖ່ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາໂດຍການຕາຍເທິງໄມ້ການແຂນ (ກລຊ 2: 11). 
 
ໃນການຕອບໂຕ້  "ຝ່າຍຄວາມຮູ້,"  ໂປໂລກ່າວວ່າ ສະພາບຂອງພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດຄົບບໍຣິບູນ 
(ກລຊ 2: 8-10);   ແລະຄຣິສຕຽນກໍຄົບບໍຣບູິນໃນພຣະຄຣິດ  ສະນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍຈຳເປັນທ່ີຈະນຳສ່ິງອ່ືນໆມາເພ້ີມ
ເຕີມ.   ໃນພຣະຄຣິດພວກເຮົາໄດ້ຄົບບໍຣິບູນ ແລະໄດ້ບ່ໍຂາດສ່ິງໃດ.   ພວກເຮົາຮູ້ພຣະເຈ້ົາເພາະເຮົາຮູ້ພຣະ   
ຄຣິດ.  ສຳລັບ  "ຝ່າຍຖືສາສນາຢູດາຍ"  ໂປໂລໄດ້ແກ້ຄວາມຄິດຜິດຂອງພວກເຂົາເຣື່ອງພິທີຕັດວ່າພິທີຕັດ
ຂອງພຣະຄຣິດເປັນພິທີຕັດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຕ້ອງການ (ກລຊ 2: 11).  ພິທີຕັດດ້ວຍມືມະນຸດໄດ້ເກີດຂ້ຶນກ່ອນ
ການລົງມາຂອງພຣະຄຣິດເພ່ືອໂຜດມະນຸດໃຫ້ພ້ົນ;  ບັດນ້ີ,  ທຸກຄົນທ່ີເຊື່ອໃນອົງພຣະຄຣິດກໍໄດ້ຮັບພິທີຕັດ
ໃນຈິດໃຈຊຶ່ງຊົງກະທຳໂດຍພຣະເຈ້ົາ; ສະນ້ັນພິທີຕັດໂດຍມືມະນຸດໝົດຄວາມຈຳເປັນ (ກລຊ 2: 11). 
 

2.  ຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມບໍຣິບູນຂອງຄຣິສຕຽນ (ໂກໂລຊາຍ 2: 9-15). 
ໃນຊີວິດ, ການຕາຍ, ການຖືກຝັງ, ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານສາມຢ່າງ
ຕ່ໍໄປນ້ີ ສຳລັບຜູ້ເຊື່ອ: ນ່ຶງ, ຄວາມພ້ົນຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງດຳເນີນຊີວິດທ່ີບ່ໍມີຄວາມຜິດບາບ ຊຶ່ງ
ພວກເຮົາບ່ໍສາມາເຮັດໄດ້.    ພຣະເຢຊູຊົງຖືກທົດລອງ    ແລະໂດຍຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເຮັດ
ບາບ. ຫລັງຈາກຮັບເຊື່ອ ພຣະເຈ້ົາຊົງມາຢູ່ໃນພວກເຮົາ ແລະພຣະອົງຊົງໃຫ້ຣິດເດດເພ່ືອພວກເຮົາຈະບ່ໍເຮັດ
ຜິດບາບ;   ພວກເຮົາສາມາດມີຊັຍຊະນະຕ່ໍຄວາມບາບເວລາພວກເຮົາຍອມໃຫ້ພຣະອົງເປັນປະມຸກໃນຊີວິດ 
(ກລຊ 2: 11). ເວລາພວກເຮົາຍອມຮັບພຣະເຢຊູເປັນເຈ້ົານາຍ ແລະພຣະຜູ້ໂຜດ, ພຣະອົງກາຍເປັນປະໂຣ
ຫິດຫລວງສຳລັບຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍ (ຮຣ 4: 15); ເວລາພວກເຮົາສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບຕ່ໍພຣະອົງ, ພຣະ
ໂລຫິດຈະຊຳຮະລ້າງພວກເຮົາຈາກຄວາມອະທັມຕ່າງໆ (1 ຢຮ 1: 9).    ພວກເຮົາຄົບບໍຣິບູນທຸກຢ່າງ ເພ່ືອ
ການດຳເນີນຊີວິດຢູ່ໃນພຣະອົງ (ກລຊ 2: 10-12). 
 
ສອງ, ຄວາມຜິດບາບທຸກຢ່າງຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການອະພັຍໂດຍທາງພຣະເຢຊູ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອົາຄວາມ
ຜິດບາບໄປຕອກໄວເ້ທິງໄມ້ກາງແຂນກັບພຣະຄຣິດ; ຄວາມຜິດບາບຕ່າງໆໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ພຣະເຢຊູໃນວັນ
ນ້ັນທ່ີໄມ້ການແຂນ. ເວລາພວກເຮົາມອບຊີວິດໃຫ້ພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ໃໝ່ໃນພຣະອົງ; ພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ຊົງມີແຜນການໄວກ່້ອນຄວາມຜິດບາບເຂ້ົາມາໃນໂລກ.   ພຣະຄຣິດໃນພວກເຮົາຄືຄວາມຫວັງທ່ີຈະ
ໄດ້ເຖິງສະງ່າຣາສີ (ກລຊ 1: 27).  ພຣະເຈ້ົາຊົງທຳການຢູ່ໃນພວກເຮົາ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີໃຈປາຖນາ ທ່ີຈະເຮັດ
ທຸກຢ່າງເພ່ືອໃຫ້ພຣະອົງຊອບພຣະທັຍ (ຟລປ 2: 13).   ການມີພຣະຄຣິດຢູ່ໃນພວກເຮົາ ແລະຊ່ວຍເຮົາໃນ
ການດຳເນີນຊີວິດແຕ່ລະວັນກໍຄືຄວາມຫວັງຂອງຄວາມສະງ່າຣາສີ;   ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດທ່ີຈະເລືອກ
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ທາງດີ   ແລະເຮັດສ່ິງທ່ີດີ;  ພຣະຄຣິດຊົງເຮັດທຸກຢ່າງໂດຍການດຳເນີນຊີວິດຂອງພຣະອົງໃນເຮົາແລະຜ່ານ
ເຮົາທຸກໆວັນ, ຂະນະທ່ີພວກເຮົາຮ່ວມມືກັບພຣະອົງ (ຄລຕ 2: 20). 
 
ສາມ,  ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຊັຍຊະນະອັນຄົບບໍຣິບູນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ພວກເຮົາ;  ພຣະເຢຊູໄດ້ຊັຍຊະນະຕ່ໍ
ການທົດລອງແລະຄວາມຜິດບາບ; ພຣະອົງຕ່ໍສູ້ການທົດລອງຂອງຊາຕານ (ມທ 4: 1-11). ພຣະເຢຊູໄດ້ຊັຍ
ຊະນະຕ່ໍຣິດອຳນາດແລະການຄວບຄຸມໂລກຂອງຊາຕານ ໂດຍປົດປ່ອຍຜູ້ຖືກຄຸມຂັງໃຫ້ເປັນເສຣີ (ມທ 11: 
25-29; ລກ 11: 17-22).   ເວລາພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ,  ພຣະອົງ   "ຊົງປົດຜູ້ປົກຄອງແລະອຳ
ນາດທັງຫລາຍເສັຽ ແລະໄດ້ປະຈານໜ້າເຂົາຢ່າງເປີດເຜີຍ"(ກລຊ 2: 15). ຊາຕານຄິດວ່າເຂົາໄດ້ຊັຍຊະນະ
ໂດຍການຂ້າພຣະເຢຊູ,  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປ່ຽນຊັຍຊະນະນ້ັນເປັນຄວາມຜ່າຍແພ້;  ຄວາມຕາຍຂອງພຣະ
ເຢຊູໄດ້ນຳການອະພັຍຄວາມຜິດບາບມາໃຫ້ມະນຸດ;  ການຄືນພຣະຊົນໄດ້ເອົາຄວາມຢ້ານອອກໄປ:  ການ
ຢ້ານຄວາມຕາຍ,  ແລະການຢ້ານເຄ່ືອງຍຸທພັນຂອງຊາຕານ (ຮຣ 2: 14-15).  ໂດຍທາງພຣະຄຣິດ, ພວກ
ເຮົາໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍຈາກຄວາມຢ້ານ, ຄວາມຕາຍ, ແລະນະຮົກ (ວວ 1:18). ພວກເຮົາສາມາດມີຊັຍຊະນະ
ຜ່ານພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ,   ຊີວິດພວກເຮົາຖືກສ້າງຂ້ຶນ   
ໃໝ່ກັບພຣະເຈ້ົາ, ແລະພວກເຮົາມີຊັຍຊະນະຕ່ໍຊາຕານ; ທຸກຢ່າງນ້ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມໝ້ັນໃຈເຣຶ່ອງຊີ
ວິດນິຣັນກັບພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈໃຫ້ດີກ່ຽວກັບທຸກໆຢ່າງ     ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ພວກເຮົາໂດຍທາງພຣະເຢຊູ     
ຄຣິດ; ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງທຳໃຫ້ທຸກຢ່າງສຳເຣັດຜ່ານຊີວິດ,   ການຕາຍ,  ການຖືກຝັງ,  ແລະການຄືນພຣະຊົນ
ຂອງພຣະເຢຊູ ແລະການຊົງຢູ່ດ້ວຍຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ບ່ໍມີທາງອ່ືນທ່ີມະນຸດຈະໄດ້ພ້ົນ; ພຣະເຈ້ົາຊົງ
ຈັດການຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ,  ນຳເຮົາໃຫ້ຄືນດີກັບພຣະອົງ, ແລະຊົງຢູ່ໃນພວກເຮົາແລະໃຫ້ອຳນາດໃນ
ການດຳເນີນຊີວິດເພ່ືອພຣະອົງ. 
 
ຊີວິດຄົບບໍຣິບູນໃນພຣະຄຣິດ; ບ່ໍມີທາງອ່ືນທ່ີດີກວ່ານ້ີ.  ພຣະຄຣິດຊົງຍອມທຸກລຳບາກແລະຍອມຕາຍເພ່ືອ
ພວກເຮົາ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງອະພັຍຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ;  ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າ,  ເປັນຫຍັງ
ພວກເຮົາຈ່ຶງເສັຽສະລະເລັກນ້ອຽ ແຕ່ລະອາທິດເພ່ືອພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້? 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ມີຫຍັງແດ່ທ່ີຄຣິສຕຽນເມືອງໂກໂລຊາຍພຍາຍາມເພ້ີມເຕີມໃສ່ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ? 

 
2. ມີຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນທ່ີສັງຄົມພຍາຍາມເພ້ີມເຕີມໃສ່ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ? 

• ພຣະເຢຊູ + _______________ 
• ພຣະເຢຊູ + _______________ 
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• ພຣະເຢຊູ + _______________ 
• ພຣະເຢຊູ + _______________ 

3. ມີຫຍັງແດ່ໃນບົດຮຽນນ້ີທ່ີເປັນເຣືອ່ງແປກສຳລັບທ່ານ? 
4. ມີຄວາມຢ້ານກົວແນວໃດແດ່ ທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານບ່ໍສາມາດເສັຽສະລະເພ່ືອພຣະຄຣິດ? 
5. ມີຄວາມຢ້ານກົວແນວໃດແດ່ ທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານບ່ໍກ້າຮັບໃຊພ້ຣະຄຣິດໃນໂບດ? 
6. ການຄືນຈາກຄວາມຕາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດມີຜົນສະທ້ອນແນວໃດ ກ່ຽວກັບມຸມມອງກ່ຽວກັບຊີວິດ

ຂອງທ່ານ? 
7. ທ່ານຕ້ອງການຄວາມບໍຣິບູນຂອງພຣະຄຣິດໃນສ່ວນໃດຂອງຊີວິດທ່ານໃນປັດຈຸບັນ? 

 
 
 
 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 8 
ຂ່ົມຂູ່ທາງຈິດວິນຍານ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂກໂລຊາຍ 2: 16-23 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 2: 16-23 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ເຣື່ອງການຂ່ົມຂູ່ທາງຈິດວິນຍານ ແລະບ່ໍຍອມໃຫ້

ສ່ິງນ້ັນດຶງພວກເຂົາເຈ້ົາອອກຈາກຄວາມຈິງ ຫລືຈາກເສຣີພາບແລະການຮັບໃຊພ້ຣະຄຣິດ. 

 ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ຂ້ອຽຈະຕ້ັງໃຈໃສ່ພຣະຄຣິດ ແລະສ່ິງທ່ີພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ຂ້ອຽເຮັດໄດ້ວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:   ເພ່ືອຮຽນຮູ້ບ່ໍໃຫ້ຄົນອ່ືນໆ ຫລືກົດຕ່າງໆ  ມາແທນການນຳພາຂອງພຣະ 

ຄຣິດໃນຊີວິດຂ້ອຽ.                        

ອ່ານລວບ: ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງດຳເນີນຊີວິດພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພຣະເຢຊູ   ແທນທ່ີຈະເຮັດຕາມການ 

ຂ່ົມຂູ່ ຫລືຄຳຮ້ອງຂໍຈາກຄົນອ່ືນ, ຈາກປະສົບການ, ຫລືຈາກສ່ິງຂອງ. 
 

ຄຳນຳ 
ທ່ານເຄີຍຖືກຄົນອ່ືນໆກົດດັນໃຫ້ເຮັດບາງຢ່າງບ່ໍ? ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດໃນຕອນນ້ັນ?   ທ່ານຮູ້ສຶກບ່ໍວ່າ ຫລາຍ
ຄົນຢາກໃຫ້ທ່ານເຮັດໃນສ່ິງທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງການ  ແທນທ່ີຈະສ່ົງເສີມໃຫ້ທ່ານເຮັດສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງຫລື
ເອ້ີນທ່ານມາໃຫ້ເຮັດ? ຫລືທ່ານໄດ້ຮູ້ສຶກຫລັງຈາກເຫດການ? ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍໜຸນໃຈຄຣິສຕຽນທ່ີເມືອງ
ໂກໂລຊາຍ  ຊ່ຶງຖືກຄວາມກົດດັນຈາກຄົນອ່ືນໆໃຫ້ເພ້ີມເຕີມບາງສ່ິງໃສ່ຄວາມພ້ົນ ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຮັດສຳ
ເຣັດເພ່ືອພວກເຂົາເຈ້ົາແລ້ວ. ຄົນເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ໃຊວ້ິທີການຫລາຍໆຢ່າງເພ່ືອກົດດັນຜູ້ເຊື່ອ. 
 
ຫລາຍຄົນໃນປັດຈຸບັນກໍໃຊ້ຫລາຍຢ່າງເພ່ືອເປັນການຂ່ົມຂູ່; ບາງຄົນບອກວ່າ ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງເຮັດຫລາຍ
ຢ່າງເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍກັບພວກເຂົາ; ບາງເທ່ືອພວກເຂົາໃຊກົ້ດຕ່າງໆເພ່ືອໃຫ້ຄົນເຮັດຕາມ; ບາງ
ຄົນຍັງກ້າເວົ້າວ່າ, ຄຣິສຕຽນແທ້ຈະຕ້ອງເຮັດແນວນ້ີ?   ຜູ້ເຊື່ອບາງຄົນເກີດຄວາມສົງສັຍໃນຄວາມພ້ົນຂອງ
ຕົນ ເມ່ືອໄດ້ມີປະສົບການໃນທຳນອງນ້ີ. ສ່ິງນ້ີເປັນເຫດໃຫ້ໂປໂລຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂເພາະເປັນການກົດດັນທາງ
ຝ່າຍວິນຍານ (ກລຊ 2: 16-23). 
 

1.  ໃຊ້ກົດໝາຍບັນຍັດເພື່ອຂູ່ຂັວນ (ໂກໂລຊາຍ 2: 16-17) 
ພວກຖືກົດໝາຍບັນຍັດສອນວ່າການຖືກົດຕ່າງໆ    ຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍກັບພວກເຮົາຫລາຍຂ້ຶນ. 
ພວກເຂົາໄດ້ກ່າວໂທດຄຣິສຕຽນທ່ີບ່ໍຖືຮັກສາຣະບຽບເຣື່ອງອາຫານ ແລະເຣື່ອງວັນສຳຄັນຕ່າງໆ; ໂປໂລໄດ້
ຕອບໃນຂ້ໍ 16 ວ່າ,    "ເຫດສັນນ້ັນຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດກ່າວໂທດເຈ້ົາທັງຫລາຍໃນເຣື່ອງການກິນການດ່ືມ…"  ເປັນ
ຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງເວົ້າໃນທຳນອງນ້ີ?   ທ່ານເວົ້າແນວນ້ີ  ເພາະວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໂຜດທ່ານໃຫ້ພ້ົນຢ່າງບໍຣິບູນ
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ແລ້ວ.  ໃນພຣະເຢຊູທ່ານມີທຸກຢ່າງ; ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ທ່ານຄົບບໍຣິບູນໃນພຣະເຢຊູ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດ
ໃຫ້ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາສຳເຣັດ ໂດຍການຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດ; 
ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບພຣະຄຣິດເຂ້ົາມາໃນຊີວິດແລ້ວ   ທ່ານບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງເອົາສ່ິງອ່ືນມາເພ້ີມ ນອກຈາກການດຳ
ເນີນຊີວິດໃນພຣະອົງແຕ່ລະວັນໆ. ພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍກັບທ່ານເພາະພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງຢູ່ໃນທ່ານ. 
 
ເພາະທ່ານໄດ້ເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍກັບພຣະຄຣິດ(ກລຊ 2: 12-13; 3: 1), ແລະພຣະອົງຊົງນ່ັງຢູ່ບັນ
ລັງກ້ຳຂວາຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ທຸກໆຢ່າງໃນໂລກນ້ີກາຍເປັນເຣື່ອງເລັກນ້ອຽ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮັບທ່ານໄວ້ແລ້ວ 
ແລະຊົງຢູ່ໃນທ່ານໃນການດຳເນີນຊີວິດ ທ່ານບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງເອົາສ່ິງໃດມາເພ້ີມ; ຈ່ົງຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດມາກ່າວໂທດ
ທ່ານ ຫລືເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກຂາດບາງຢ່າງ ອີກຕ່ໍໄປ. 
 
ບັນຍັດແລະກົດຣະບຽບມັກເກີດຂ້ຶນໃນສາສນາ ເພາະສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນເປັນເຄ່ືອງມືເພ່ືອຄວບຄຸມຄົນ. ໃນຂ້ໍ 16, 
ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງການກິນການດ່ືມ,  ເທສການ, ແລະວັນສລອງຕ່າງໆ; ໂດຍສະເພາະທ່ານໄດ້ເວົ້າເຖິງວັນ
ຊະບາໂຕ ຊຶ່ງເປັນວັນສຳຄັນທ່ີສຸດສຳລັບຜູ້ຖືສາສນາຢູດາຍ.  ໂປໂລໄດ້ສອນວ່າ,  "ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນພຽງເງົາ
ຂອງເຫດການທ່ີຈະມາພາບຫລັງ ແຕ່ຕົວຈິງນ້ັນກໍຄືອົງພຣະຄຣິດ" (ກລຊ 2: 17). 
 
ທຸກວັທນະທັມມັກນຳເອົາສ່ິງອ່ືນໆເຂ້ົາມາເພ້ີມໃສ່ຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ;   ແຕ່ລະຄະນະ   ຫລືນິ
ການໃນສາສນາຄຣິດກໍມີກົດຂອງຕົວເອງ. ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງລະວັງ ເພາະຫົວໃຈຂອງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກ
ເຮົາແມ່ນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຈ່ົງໃຫ້ພຣະອົງດຳເນີນຊີວິດຜ່ານທ່ານແລະໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເປັນຜູ້ຊີ້ນຳ
ໃຫ້ກ້າວໄປໃນຄວາມຈິງ (ຢຮ 14: 16-17, 23-26; 16: 7-13); ພຣະວິນຍານຈະໃຊ້ພຣະຄຳເຕືອນທ່ານ. 
 

2.  ໃຊ້ເຣ່ືອງເລິກລັບເພື່ອຂູ່ຂວັນ (ໂກໂລຊາຍ 18-19) 
ເຣື່ອງເລິກລັບໃນທ່ີນ້ີເວົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ເລິກລັບ    ຫລືປະສົບການທ່ີເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນເຂ້ົາໃຈເລິກຝ່າຍວິນຍານ. 
ໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ, ເຣື່ອງເລິກລັບໄດ້ເກີດມາຈາກຄວາມເຊື່ອທ່ີວ່າມີກຳລັງຊຶ່ງເບ່ິງບ່ໍເຫັນ ແລະພວກເທວະ
ດາໄດ້ອອກມາຈາກດວງດາວ ກຳລັງທຳງານຢູ່ໃນໂລກມະນຸດ.  ຫລາຍຄົນເຊື່ອວ່າເທວະດາເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ
ຈັກວານ ແລະເປັນຜູ້ພຍາຍາມສ່ືສານກັບພຣະເຈ້ົາ.  
 
ໂປໂລໄດ້ເຕືອນຄຣິສຕຽນທ່ີເມືອງໂກໂລຊາຍໃຫ້ລະວັງຕົວ ແລະຢ່າໃຫ້ອຸບາຍຂອງຄົນພວກ "ທຳທ່າເປັນຜູ້
ຖ່ອມຕົວລົງ, ໄຫວ້ເທວະດາແລະໄຝ່ຝັນຢູ່ໃນນິມິດທ່ີເຂົາເຫັນ" (ກລຊ 2: 16)   ມາດຶງພວກຕົນໜີຈາກລາງ 
ວັນທ່ີໄດ້ຮັບໃນພຣະຄຣິດ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ເທວະດາ ເປັນພວກທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນ ແລະຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ;  ສຳ
ລັບຜູ້ເຊື່ອ, ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ,  ເປັນເຈ້ົາໂລກ,  ແລະເປັນຫົວໜ້າຂອງພວກເທວະ
ດາແລະອຳນາດຕ່າງໆໃນຈັກວານ;  ສະນ້ັນພວກເຮົາຢ່າໄດ້ເອົາສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສ້າງມາແທນພຣະອົງ. 
ໃຫ້ພວກເຮົາຍຶດໝ້ັນໃນພຣະເຢຊູ ຜູ້ຊົງເປັນສີສະຂອງຊີວິດ, ຄຣິສຕະຈັກ, ແລະການນະມັສການຂອງພວກ
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ເຮົາ (ກລຊ 2: 19). ຈ່ົງຕ້ັງໃຈຮັບໃຊ້ພຣະອົງໃນຄຣິສຕະຈັກ ຮ່ວມກັບພ່ີນ້ອງຄົນອ່ືນໆ ແລະເຊື່ອວາງໃຈໃຫ້ 
ພຣະຄຣິດເປັນຜູ້ຊົງປະທານສ່ິງທ່ີທ່ານຂາດເຂີນ. 
 

3.  ໃຊ້ການບັງຄັບຕົວເອງເພື່ອຂູ່ຂວັນ (ໂກໂລຊາຍ 2: 20- 23) 
ການບັບຄັບຕົວເອງໃນສັຕວັດທີນ່ຶງແມ່ນເວົ້າເຣື່ອງການຫ້າມຕົວເອງໃນກຸ່ມຜູ້ເຊື່ອ     ເຊັ່ນການຢູ່ເປັນໂສດ, 
ການຫລີກເວັ້ນອາຫານບາງຢ່າງ, ການນອນ, ການເປັນເຈ້ົາຂອງຊັບສິນ, ແລະຕ່ໍໆໄປ.  ຈຸດປະສົງຂອງການ
ຫ້າມຕົວເອງໃນທຳນອງນ້ີ ແມ່ນເພ່ືອຈະຖ່ອມຕົວລົງ, ພັທນາຈິດວິນຍານ, ຫລືພຍາຍາມເປັນເໝືອນພຣະເຢ
ຊູ; ພວກທ່ີເຊື່ອປະເພດນ້ີມັກຈະຕ້ັງກຸ່ມຂອງຕົວເອງຂ້ຶນ ເພ່ືອຝຶກຝົນຕົວເອງຜ່ານເຫດແລະຜົນ.  
 
ພວກເຊື່ອເຫດຜົນໃຊ້ຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາມາຂູ່ຂວັນຄຣິສຕຽນເພ່ືອໃຫ້ເຮັດເໝືອນພວກຕົນ. ໂປໂລໄດ້ປະຕິ
ເສດການປະພຶດຂອງພວກເຂົາ ແລະບອກວ່າຄຣິສຕຽນໄດ້ຕາຍຕ່ໍຄວາມຢາກຕ່າງໆແລ້ວ ແລະໄດ້ຖືກຝັງໄວ້
ກັບພຣະຄຣິດ; ສະນ້ັນຄຣິສຕຽນບ່ໍຕ້ອງການປັນຍາຂອງມະນຸດເພ່ືອຈະຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົວເອງ (ກລຊ 2: 20). 
 
ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາແລະເປັນເຈ້ົານາຍຂອງຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍ;  ຈ່ົງໃຫ້ພຣະອົງຄວບຄຸມຮ່າງກາຍ, ຕົວ
ຕົນ, ແລະຄວາມຢາກຂອງທ່ານ; ຣະບຽບທ່ີມະນຸດສ້າງຂ້ຶນ   ບ່ໍມີຄວາມໝາຍສຳລັບຜູ້ເຊື່ອໃນອົງພຣະຄຣິດ 
(ກລຊ 2: 21-22).   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈັດການກັບກົດລະບຽບຕ່າງທ່ີໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຢຊູ;  ເນ້ືອກາຍ
ແລະບັນຍັດທ່ີພຍາຍາມຄວບຄຸມພວກເຮົາໄດ້ຖືກຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ການແຂນ;  ພວກເຮົາຮູ້ວ່າໃນຫລາຍສັຕວັດທ່ີ
ຜ່ານມາ ກົດເຣື່ອງ "ຢ່າຈັບ" "ຢ່າຊີມ" "ຢ່າແຕະຕ້ອງ" ແລະອ່ືນໆບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຄວບຄຸມມະນຸດໄດ້ ສ່ິງດຽວ
ທ່ີຈະຄວບຄຸມຕົວເອງໄດ້ຄືການຕາຍໃຫ້ກັບຕົວເອງຮ່ວມກັບພຣະຄຣິດທ່ີໄມ້ກາງແຂນ (ກລຊ 2: 20, 23). 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ຫລາຍຄົນພຍາຍາມກົດດັນທ່ານໃຫ້ດຳເນີນຊີວິດເໝືອນພວກເຂົາ;  ຫລາຍຄົນມີເຈຕນາດີ, ແຕ່ການຂູ່ຂວັນ
ຫລືການກົດດັນບ່ໍແມ່ນວິທີການນຳພາຫລືການໜຸນນ້ຳໃຈ ພຣະເຈ້ົາຊົງຕ້ອງການໃຫ້ຄຣິສຕຽນເອົາແບບຢ່າງ
ຂອງພຣະຄຣິດ. 
 
ເວລາພຣະຄຣິດຄວບຄຸມຊີວິດ,  ຄວາມປາຖນາ,  ຄວາມເວົ້າ,  ແລະການປະພຶດຂອງທ່ານ,  ຄວາມຜັກດັນ
ຫລາຍຢ່າງໃນຊີວິດເລ້ີມໝົດໄປ;  ຄວາມຈິງນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການຖືສິນອົດອາຫານ,   ການລະວັງໃນ
ການກິນການດ່ືມ, ແລະການອອກກຳລັງກາຍບ່ໍມີປໂຍດ.  ໂປໂລກໍບ່ໍໄດ້ຫ້າມເຣື່ອງນ້ີ ແຕ່ທ່ານບ່ໍຢາກໃຫ້ສ່ິງ
ນ້ັນໆກາຍເປັນແຮງຜັກດັນທ່ີຄວບຄຸມຊີວິດຂອງທ່ານ. ການຮູ້ວ່າຄວາມພ້ົນໃນພຣະຄຣິດສາມາດຊ່ວຍພວກ
ເຮົາໃນການບັງຄັບຕົວເອງ ແລະການດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມເຊື່ອໃນພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາຜູ້ຄືນມາຈາກຄວາມ
ຕາຍ ແລະຜູ້ຊົງຮັກພວກເຮົາ ແລະຖວາຍຕົວເອງເພ່ືອພວກເຮົາ (ກລຕ 2: 20). 
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ຄຳຖາມ: 
1. ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ  ເວລາຢູ່ໃກ້ບຸກຄົນທ່ີພຍາຍາມຂູ່ຂວັນທ່ານ?  ທ່ານເຄີຍຕອບໂຕ້ຄົນປະເພດນ້ັນ

ບ່ໍ? ທ່ານເຄີຍບອກເຂົາບ່ໍວ່າ ທ່ານບ່ໍມັກການປະພຶດໃນທຳນອງນ້ັນ? 
2. ມີກົດຫຍັງແດ່ທ່ີຝັງຢູ່ໃນຊີວິດທ່ານ  ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານຄິດວ່າເປັນທາງທ່ີຖືກຕ້ອງ? ທ່ານຈະເຊົາບ່ໍໃຫ້

ກົດຕ່າງໆກາຍມາເປັນນ່ຶງໃນຊີວິດໄດ້ວິທີໃດ? 
3. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການໃນເຣືອ່ງເລິກລັບບ່ໍ ເຊັ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ົງທູດສວັນມາຊ່ວຍທ່ານບ່ໍໃຫ້ເກີດອຸປ

ຕິເຫດໃນຖນົນຫລວງ?    ຫລືພຣະເຈ້ົາໄດ້ພາທ່ານໃຫ້ໄປພົບໃຜຜູ້ນ່ຶງ ຢ່າງບ່ໍໄດ້ຄາດຝັນມາກ່ອນ? 
ທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນເຣື່ອງປະເພດນ້ີກັບຄົນອ່ືນໆບ່ໍ ຫລືທ່ານໄດ້ເກັບໄວ້ໃນໃຈ? 

4. ມີການປະພຶດແນວໃດທ່ີທ່ານຢາກໃຫ້ຫາຍໜີໄປຈາກຊີວິດຂອງທ່ານ? ທ່ານເຄີຍອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະ
ເຈ້ົາໃນເຣືອ່ງນ້ີບ່ໍ  ແລະຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊ່ວຍໃຫ້ເອົາຊະນະສ່ິງນ້ັນດ້ວຍຣິດເດດທ່ີຢູ່ໃນທ່ານ?  ທ່ານ
ເຄີຍອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະຄຣິດຊົງຊ່ວຍຄວບຄຸມນິສັຍບາງຢ່າງ  ທ່ີເຮັດມີການປະພຶດທ່ີທ່ານບ່ໍຢາກ
ເຫັນໃນຊີວິດຂອງຕົວເອງບ່ໍ? 

 
 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 9 
ຂ້ອຍຈະຢູ່ແນວໃດດີ? 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂກໂລຊາຍ 3:1-9 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 3:1-9 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ບ່ໍໃຊ້ຊີວິດແບບເກ່ົາ ເມ່ືອເຮົາມີຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະເຢຊູ 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຄວາມບາບໃນເຮົາອັນໃດທ່ີຈະຕ້ອງລະຖ້ິມ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອຍອມໃຫ້ຣິດອຳນນາດພຣະເຢຊູຄອງຄວາມຄິດຈິດໃຈ. 

 

      ບົດນໍາ 
ພຣະຄັມພີບອກວ່າ ທຸກຄົນທ່ີບັງເກີດໃໝ່ໃນພຣະເຢຊູແລ້ວລາວກາຍເປັນຜູ້ໃໝ່ແລ້ວ  “ເຫດສັນນ້ັນຖ້າຜູ້ໃດ 
ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ   ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນຄົນທ່ີຖືກຊົງສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ແລ້ວ ຖານະເກ່ົາເຫລ່ົານ້ັນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ   ເບ່ິງແມ, 
ກາຍເປັນສ່ິງໃຫມ່ທັງນ້ັນ” (2ໂກຣິນໂທ 5:17). ເຣື່ອງນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າຄວາມດີ, ຄວາມຊົ່ວ, ຄວາມບາບ
ອັນເກ່ົາແກ່ນ້ັນໄດ້ຖືກເຄ່ືອນຍ້າຍອອກໄປແລ້ວລາວຈະເປັນຄືເດັກນ້ອຍບັງເກີດໃໝ່, ມີຄວາມຄິດແລະການ
ປະຕິບັດແບບໃໝ່.  ເຮົາເຫັນວ່າຄົນເຮົາທ່ີເກີດຈາກພ່ໍແມ່ ມັກຈະມີຮູບຮ່າງໜ້າຕາຄືພ່ໍແມ່ແດ່, ບາງທີຈະມີນິ
ສັຍໃຈຄໍຄືພ່ໍແມ່ເປັນບາງສ່ວນ ສ່ວນຄົນທ່ີເກີດໃໝ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດແທ້ລາວຈະຕ້ອງມີພາກສ່ວນຂອງພຣະ   
ຄຣິດໃນລາວບ່ໍຫລາຍກໍໜ້ອຍ ສຸດແລ້ວແຕ່ລາວຈະເປັນລູກໃກ້ຊິດ ແລະເຊື່ອຟັງຫລາຍປານໃດ. ດ່ັງນ້ັນອັຄ
ສາວົກໂປໂລຈ່ຶງແນະນຳທຸກຄົນທ່ີບັງເກີດໃໝ່ ດັງທ່ີເຮົາຈະຮຽນໃນວັນນ້ີ.  
 

1.  ໃຫ້ດຳຣົງຊີວິດໃນພຣະເຢຊ ູ(ໂກໂລຊາຍ 3:1-9)  

ອັຄສາວົກເລ້ີມດ້ວຍຄຳວ່າ  “ຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍຮັບການຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາດ້ວຍກັນກັບພຣະຄຣິດແລ້ວ” 

(ຂ້ໍ 1ກ). ກ່ອນອ່ືນຕ້ອງຖາມຕົນເອງເສັຍກ່ອນວ່າ   ເຮົາເອງໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາດ້ວຍກັນກັບພຣະຄຣິດ
ແທ້ບ່ໍ? 1. ຖ້າເຮົາຕອບວ່າ(ບ່ໍແນ່ໃຈ) ວັນນ້ີເຮົາຈ່ົງສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບແລະເຊີນຮັບເອົາພຣະເຢຊູມາ
ເປັນພຣະເຈ້ົາໃນຫົວໃຈເສັຍ.   2. ຖ້າເຮົາຕອບວ່າ (ຍັງບ່ໍທັນຖືກຊົງບັນດານເທ່ືອ)   ວັນນ້ີເປັນວັນຂອງທ່ານ
ແລ້ວ ແລະ 3. ຖ້າເຮົາຕອບວ່າ (ແມ່ນແລ້ວຂ້ອຍຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາກັບພຣະອົງແລ້ວ)  ເມ່ືອເປັນເຊັ່ນ
ນ້ັນຈ່ົງຟັງຄຳແນະນຳການດຳຣົງຊີວິດອັນຖືກຕ້ອງທ່ີອັຄສາວົກໂປໂລແນະນຳວ່າ    “ກໍຈ່ົງສແວງຫາສ່ິງຊຶ່ງຢູ່
ເບ້ືອງເທິງ ຄືບ່ອນທ່ີພຣະຄຣິດຊົງສະຖິດຢູ່ ຊົງປະທັບກ້ຳຂວາຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ສ່ິງທ່ີຢູ່ເບ້ືອງເທິງ 
ບ່ໍໃຊ່ສ່ິງຊຶ່ງຢູ່ທ່ີແຜ່ນດິນໂລກ” (ຂ້ໍ 1ຂ-2).  
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ບ່ໍມີຜູ້ໃດດອກສາມາດບອກເຮົາໄດ້ວ່າເຮົາຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາແລ້ວບ່ໍ ນອກຈາກຕົວເຮົາເອງແລະພຣະ
ເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ,   ເພາະຄຳວ່າຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາກັບພຣະເຢຊູນ້ັນແປວ່າ ບັງເກີດໃໝ່ໃນພຣະເຢຊູ. ເຮົາ
ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າເຮົາເອງບັງເກີດໃໝ່ແທ້ບ່ໍນ້ັນມັນຂ້ຶນກັບຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາເອງ ຫາກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອແທ້
ກໍໝາຍຄວາມວ່າເຮົາບັງເກີດໃໝ່ແທ້,   ແຕ່ຫາກເຮົາເຊື່ອ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນເຊື່ອໝົດຈິດໝົດໃຈ ຫລືເຮົາເຊື່ອແຕ່ບ່ໍ
ວາງໃຈແລະບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມກໍມີຄວາມໝາຍອີກຢ່າງນ່ຶງ. ດ້ວຍເຫດນ້ີຜູ້ທ່ີຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາຫລືຜູ້
ບັງເກີດໃໝ່ກໍຈະຊອກສແວງຫາສ່ິງທ່ີຢູ່ເບ້ືອງເທິງ   ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າລາວຈະບ່ໍເຮັດອັນໃດໃນໂລກນ້ີ. 
“ຈ່ົງສແວງຫາສ່ິງຊຶ່ງຢູ່ເບ້ືອງເທິງ ຄືບ່ອນທ່ີພຣະຄຣິດຊົງສະຖິດຢູ່  ຊົງປະທັບກ້ຳຂວາຂອງພຣະເຈ້ົາ   ຈ່ົງເອົາ 
ໃຈໃສ່ສ່ິງທ່ີຢູ່ເບ້ືອງເທິງ ບ່ໍໃຊ່ສ່ິງຊຶ່ງຢູ່ທ່ີແຜ່ນດິນໂລກ” (ຂ້ໍ 1ຂ-2).  ແປວ່າ ເອົາໃຈໃສ່ເຣື່ອງແຜ່ນດິນສວັນ ບ່ໍ
ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ສ່ິງຂອງໃນໂລກນ້ີ,    ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າລາວຈະບ່ໍໃຊ້ສ່ິງຂອງທ່ີມະນຸດປະດິດຄິດສ້າງ
ຂ້ຶນເຊັ່ນ;  ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີບ້ານເຮືອນຢູ່ ທ່ີມີອາຍອຸ່ນຍາມໜາວ ມີອາຍເຢັນຍາມຮ້ອນ, ມີຍານພາຫະນະ 
ໃນການໄປວຽກງານຮັບໃຊ້  ແລະງານສ່ວນຕົວ,  ມີເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມ ປົກປິດກາຍໃຫ້ສຸພາບງາມດີ,   ມີອາຫານ
ການກິນເພ່ືອບຳຣຸງລ້ຽງຮ່າງກາຍເພ່ືອຈະມີເຫ່ືອແຮງຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ  ແລະເພ່ືອດຳຣົງຊີວິດໃນໂລກ,  ມີຕຶກ
ໂບດວິຫານເພ່ືອນະມັສການແລະເພ່ືອຖວາຍກຽດພຣະເຈ້ົາ. ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີລ້ວນແລ້ວແມ່ນພຣະພອນອັນໜ່ຶງທ່ີ
ພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ພວກເຮົາ  ໃນຂະນະທ່ີດຳຣົງຊີວິດໃນໂລກນ້ີ,    ແຕ່ສ່ວນເລິກຂອງຈິດໃຈຕ່າງ
ຫາກທ່ີຈະຕ້ອງຊອກສແຫວງຫາອະນາຄົດ ຄືແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ. (ສລຸບຈາກ ຂ້ໍ 1-4).  
 

2.  ເກີດໃຫຍ່ມາໃນຄວາມບາບ ( ໂກໂລຊາຍ 3: 5-9).  
ອັຄສາວົກໂປໂລເຂ້ົາໃຈວ່າເຮົາທັງຫລາຍເກີດມາຕາມທາງທັມມະດາຂອງມະນຸດ, ມີກິເລດຕັນຫາຕາມທັມ
ມະດາຂອງມະນຸດມາເປັນເວລາຫລາຍຟ້າຫລ້າປີ,   ແລະການງານຕ່າງໆທ່ີເຮົາເຮັດຜ່ານມາຈົນກາຍເປັນນິ
ສັຍປະຈຳວັນໄປເສັຍແລ້ວ. ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນເກີດໃໝ່ໃນພຣະເຈ້ົາເປັນລະຍະເວລາບ່ໍຄືກັນ  ດ່ັງນ້ັນຫາກ
ເຮົາຖາມກັນໃນກຸ່ມພວກເຮົາວ່າ ຕອນເຈ້ົາມາເຊື່ອພຣະເຈ້ົານ້ັນອາຍຸເຈ້ົາຈັກປີ?   ແນ່ນອນຫລາຍຄົນໃນຈຳ
ນວນພວກເຮົາມາເຊື່ອພຣະເຈ້ົາໃນຕອນທ່ີພວກເຮົາມີອາຍຸແກ່ແດ່    ສຸດແລ້ວແຕ່ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເອ້ີນຜູ້ນ້ັນ
ຍາມໃດ. ດ້ວຍເຫດນ້ີເມ່ືອຊີວິດຜ່ານມາຈົນຮອດຍາມເຊື່ອພຣະເຈ້ົາ ແນ່ນອນວ່າມີຫລາຍຢ່າງທ່ີເຮົາເຮັດຈົນ
ກາຍເປັນນິສັຍ ແລະບ່ໍຮູ້ວ່ານິສັຍເມ່ືອກ່ອນນ້ັນຜິດ  ຫລືບ່ໍດີ  ຈົນຮອດວັນທ່ີມາເຊື່ອພຣະເຈ້ົາພ້ີຈ່ຶງຮູ້ວ່ານິສັຍ
ເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍດີ ແລະບ່ໍສົມກັບຄົນທ່ີບັງເກີດໃໝ່.   ເບ່ິງແລ້ວການມາເຊື່ອພຣະເຈ້ົາ ຫລືການບັງເກີດໃໝ່ກໍເປັນ
ເໝືອນແສງສວ່າງດວງໃຫຍ່ທ່ີສ່ອງແຈ້ງໃຫ້ເຮົາເຫັນຄວາມບ່ໍດີຂອງເຮົາ. ຈິງຢູ່, ເຮົາຮູ້ວ່ານິສັຍເກ່ົາເຫລ່ົານ້ັນ
ບ່ໍດີ ແລະບ່ໍສົມຄວນນຳເອົາມາໃຊ້ໃນຊີວິດໃໝ່   ເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມປະຖ້ິມມັນໃຫ້ໝົດ ແຕ່ເຮົາກໍບ່ໍສາມາດ
ປະຖ້ິມມັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ,  ພ້ອມກັນນ້ັນເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມມາໂບດອາທິດແລ້ວອາທິດເລ່ົາ ຈົນເຖິງເກ້ົາ  
ຟ້າສິບປີກະຍັງປະຖ້ິມບ່ໍໄດ້,    ດ່ັງນ້ັນເຮົາຈ່ຶງເປັນຄຣິສຕຽນທ່ີໄປໂບດເປັນປະຈຳ ແຕ່ຍັງມີນິສັຍເກ່ົາປະປົນ
ຢູ່ເປັນບາງຄ້ັງ.   ພຣະຄັມພີສອນວ່າ  “ເຫດສັນນ້ັນຖ້າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນຄົນທ່ີຖືກຊົງສ້າງຂ້ຶນ
ໃຫມ່ແລ້ວ ຖານະເກ່ົາເຫລ່ົານ້ັນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ ເບ່ິງແມ, ກາຍເປັນສ່ິງໃຫມ່ທັງນ້ັນ” (2ໂກຣິນໂທ 5:17). ຖ້າ
ດ່ັງນ້ັນເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຍັງມີນິສັຍເກ່ົາຢູ່?  ຂ້າພະເຈ້ົາຈະປະນິສັຍເກ່ົາໄດ້ແນວໃດ? ເພ່ືອຈະປະນິສັຍ
ເກ່ົາໃຫ້ໝົດນ້ັນ ອັຄສາວົກໂປໂລແນະນຳດ່ັງນ້ີ “ຈ່ົງປະຫານນິສັຍສ່ວນທ່ີອ່ຽງໄປຝ່າຍໂລກ” (ຂ້ໍ 5).  ເປັນຄຳ
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ເວົ້າທ່ີໜັກແໜ້ນທ່ີອັຄສາວົກໃຊ້ຄຳວ່າ “ປະຫານ” ແປວ່າຂ້າຖ້ິມ ບ່ໍແມ່ນໂຍນຖ້ິມ ເພາະວ່າຫາກເຮົາໂຍນສ່ິງ
ໃດສ່ິງນ່ຶງຖ້ິມໄປແລ້ວມ້ືໜ້າຍັງສາມາດເກັບເອົາໃຊໄ້ດ້ຢູ່  ດ້ວຍເຫດນ້ີອັຄສາວົກຈ່ຶງແນະນຳວ່າ  ໃຫ້ປະຫານ
ເສັຍເລີຍ.    ແຕ່ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າ  ເຮັດແນວໃດເຮົາຈະປະຫານນິສັຍເກ່ົາທ່ີອ່ຽງໄປຝ່າຍໂລກໄດ້?    ສາສນາ
ຈານໃຫຍ່ຜູ້ນ່ຶງແນະນຳວ່າ   ທາງທ່ີຈະປະຫານນິສັຍເກ່ົາໄດ້ນ້ັນກໍຄື ໃຫ້ສແວງຫາສ່ິງທ່ີຢູ່ເບ້ືອງເທິງ ດ່ັງທ່ີອັຄ
ສາວົກໂປໂລກ່າວມາແລ້ວ  ເພາະນິສັຍເກ່ົາຈະບ່ໍຕາຍຫາກຈິດໃຈບ່ໍສແວງຫາສ່ິງທ່ີຢູ່ເບ້ືອງເທິງ.    ນິສັຍເກົາ
ຝ່າຍໂລກອັຄສາວົກທ່ີເຄີຍມີແມ່ນ   “ການຫລ້ິນຊູ້ ການຊົ່ວຮ້າຍ   ຣາຄະຕັນຫາ   ຄວາມປາຖນາຊົ່ວ  ແລະ
ຄວາມໂລບ ຊຶ່ງເປັນການໄຫວ້ພຣະທຽມ”  (ຂ້ໍ  5ຂ).  ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າ ຈິດໃຈເຮົາຍັງມີສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຢູ່ບ່ໍ? ຫາກ
ຍັງມີຢູ່ເຮົາຈຳເປັນຈະຕ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍ ສ່ວນເຮົາຈຳຕ້ອງຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ຊິດຕິດສນິດກັບພຣະອົງ ແລະ
ຂໍພຣະອົງຊົງຊ່ອຍປະຫານນິສັຍເກ່ົາເຫລ່ົານ້ັນ.   “ເພາະສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຈະລົງມາ
ເທິງຄົນທັງປວງທ່ີບ່ໍຍອມເຊື່ອຟັງ” (ຂ້ໍ 6). ແປວ່າພຣະເຈ້ົາຈະລົງໂທດທຸກຄົນທ່ີບ່ໍຍອມເຊື່ອຟັງ.  
 
ເນ່ືອງຈາກວ່າເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາກັບພຣະຄຣິດແລ້ວອັຄສາວົກຈ່ຶງແນະນຳວ່າ“ ບັດນ້ີ
ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງເລີກຖ້ິມສ່ິງສາຣະພັດເຫລ່ົານ້ີເສັຽ   ຄືຄວາມຄຽດ ຄວາມໂມໂຫ ການຄຶດປອງຮ້າຍ   ການ
ກ່າວສຽດສີ ແລະຄຳຫນ້າອາຍ ຢ່າໃຫ້ອອກຈາກປາກຂອງພວກເຈ້ົາ  ຢ່າກ່າວຄວາມຕົວະຕ່ໍກັນເພາະວ່າເຈ້ົາ
ທັງຫລາຍໄດ້ຖອດຖ້ິມສະພາບມະນຸດເກ່ົາກັບການຂອງມະນຸດນ້ັນແລ້ວ” (ຂ້ໍ 7-9). ຕອນນ້ີອັຄສາວົກໂປໂລ
ແນະນຳໃຫ້ເລີກຖ້ິມ ຄວາມຄຽດ ເປັນປະການແຣກ, ເຣື່ອງນ້ີເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດເຖິງຄຳພະຍານຂອງຍິງຜູ້
ນ່ຶງເວົ້າ (ລາວຄຽດໃຫ້ຜົວຂອງລາວຫລາຍ ຈົນບ່ໍຢາກປາກເວົ້ານຳຜົວ,   ເມ່ືອຄວາມຄຽດກຳເລີບເຕີບໃຫຍ່ຢູ່
ພາຍໃນຈິດໃຈພຽງພໍແລ້ວ ໃຈນ້ັນກໍສ່ັງກາຍຂອງລາວໃຫ້ເຮັດການບ່ໍສຸພາບຕ່າງໆນາໆ ເຫັນໜ້າຜົວກະມີແຕ່
ຢາກຮ້າຍ ແຕ່ກະອົດເອົາດ້ວຍການບ່ໍປາກ,  ບ່ໍເວົ້າ,  ບ່ໍກິນເຂ້ົາ, ບ່ໍໃກ້ຜົວ ໝົກຕົວຢູ່ແຕ່ໃນຫ້ອງນອນ.  ສ່ວນ
ຜົວຂອງລາວບ່ໍຮູ້ເຣື່ອງອັນໃດ  ເພາະຖາມລາວແລ້ວ ລາວກະວ່າ ບ່ໍມີຫຍັງ).   ຈາກນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາມີໂອກາດ
ສຳພາດລາວຫລັງຈາກການນະມັສການຈົບລົງ ຂ້າພະເຈ້ົາຖາມລາວວ່າ “ເວ້ົາໃຫ້ຂ້ອຍຟັງແດ່ ຕອນເຈ້ົາຄຽດ
ໃຫ້ຜົວດ່ັງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ເລ່ົາມານ້ັນ   ຕອນນ້ັນເຈ້ົາມີຄວາມສຸກຫລາຍປານໃດ?"    ລາວຕອບວ່າ   “ຊ່າງຖາມ”, 
ຕອນນ້ັນເປັນທຸກເກືອບຕາຍ”. ຂ້າພະເຈ້ົາຈຶງບອກລາວວ່າ ຖ້າເປັນທຸກແລ້ວຄຽດເຮັດຫຍັງ?  
 
ອັຄສາວົກໂປໂລສອນວ່າ; “ໃຫ້ເລີກຖ້ິມສ່ິງສາຣະພັດເຫລ່ົານ້ີເສັຽ ຄືຄວາມຄຽດ ຄວາມໂມໂຫ ການຄຶດປອງ
ຮ້າຍ ການກ່າວສຽດສີ ແລະຄຳຫນ້າອາຍ ຢ່າໃຫ້ອອກຈາກປາກຂອງພວກເຈ້ົາ  ຢ່າກ່າວຄວາມຕົວະ” ເພາະ
ວ່າຄວາມຄຽດ ນຳໄປສູ່ຄວາມໂມໂຫ,   ຄວາມໂມໂຫນຳໄປສູ່  ການຄຶດປອງຮ້າຍ,   ການຄຶດປອງຮ້າຍນ້ັນ 
ເມ່ືອເຮັດຮ້າຍບ່ໍໄດ້ແລ້ວ ກໍຊອກຫາວິທີກ່າວສຽດສີ   ແລະໃນທ່ີສຸດຄຳເວົ້າທ່ີຫນ້າອັບອາຍ,     ຄຳເວົ້າທ່ີບ່ໍສຸ
ພາບຈະອອກຈາກປາກຢ່າງບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວ.   ນອກນ້ັນຍັງມີເຣື່ອງເລັກນ້ອຍທ່ີອັຄສາວົກໂປໂລກ່າວຫ້າມຄື  ຢ່າ
ກ່າວຄວາມຕົວະຕ່ໍກັນ   ເພາະວ່າຄຳຕົວະນ້ັນມາຈາກຊາຕານຜູ້ຕົວະຍົວະໃຫ້ມນຸດສອງຄົນແຣກ ຄືອາດາມ
ແລະເອວາເຮັດຜິດບາບ ແມ່ນຢູ່ຄຳຕົວະມັນອາດເປັນຂອງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ຖ້າຫາກປ່ອຍປະໃຊຄ້ຳເວົ້າຕົວະຕ່ໍ
ໄປເລ້ີອຍໆມັນກໍຈະໃຫຍ່ຂ້ຶນຈົນສາມາດທຳລາຍເຮົາໄດ້ໃນວັນນ່ຶງຂ້າງໜ້າ, ສ່ິງສຳຄັນແມ່ນ ຄຣິສຕຽນຈະບ່ໍ
ກ່າວຄຳຕົວະ ເພາະຄຣິສຕຽນຮູ້ວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງກຽດຊັງຄົນປາກເວົ້າຂ້ີຕົວະ    “ຮິມສົບທ່ີເວົ້າມຸສາ (ກ່າວຄຳ
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ຕົວະ) ເປັນທ່ີຫນ້າກຽດຊັງແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ບັນດາຜູ້ທ່ີປະພຶດຄວາມສັດຊື່ເປັນທ່ີປິຕິຍິນດີແດ່ພຣະອົງ” 
(ສຸພາສິດ ຢ12:22). ກະສັດດາວິດອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າ “ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊົງຊ່ອຍໃຫ້
ຂ້ານ້ອຍພ້ົ້ົນຈາກຄົນຂ້ີຕົວະ ແລະຄົນຫລອກລວງ ຄົນຂ້ີຕົວະເອີຍ  ພຣະເຈ້ົາຈະກະທຳປະການໃດແກ່ພວກ
ເຈ້ົາ?   ພຣະອົງຈະຊົງລົງໂທດພວກເຈ້ົາຢ່າງໃດ?   ພຣະອົງຈະຊົງລົງໂທດພວກເຈ້ົາດ້ວຍລູກຫນ້າທະນູອັນ
ແຫລມຄົມຂອງທະຫານແລະດ້ວຍຖ່ານໄຟແດງທ່ີລຸກຢູ່ ” (ເພງສັຣເສີນ 120:2-4).  
 

ຄຳຖາມ: 
1. ເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດ ວ່າເຮົາຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາກັບພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວ? 

2. ເຄີຍມີຄົນທ້ວງທ່ານບ່ໍວ່າ ນັບແຕ່ມ້ືທ່ານມາເຊື່ອພຣະເຈ້ົາທ່ານດີຂ້ຶນຫລາຍ? ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ? 

3. ນັບແຕ່ມ້ືເຮົາເປັນຄືນມາກັບພຣເຢຊູຄຣິດຍັງມີນິສັຍອັນໃດແດ່ທ່ີເຮົາຖ້ິມບ່ໍໄດ້? 

4. ອັຄສາວົກໂປໂລແນະນຳວ່າ ໃຫ້ສແວງຫາສ່ິງທ່ີຢູ່ເບ້ືອງເທິງ ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?  

5. ການມີບ້ານເຮືອນ, ມີຂອງໃຊ້ປະຈຳວັນ,  ມີອາຫານກິນປະຈຳວັນ, ມີຕຶກໂບດວິຫານ ແລະອ່ືນໆທ່ີ
ກາວມາແລ້ວນ້ັນທ່ານຄິດວ່າແນວໃດ? 
 

6. ເປັນຫຍັງຄຣິສຕຽນຈ່ຶງຖືກສອນບ່ໍໃຫ້ເວົ້າຕົວະ? 

7. ມີສອງຢ່າງທ່ີເນ້ັນໜັກໃນບົດຮຽນວັນນ້ີຄື; 1. ໃຫ້ສແວງຫາສ່ິງຢູ່ເບ້ືອງເທິງ.  2. ຫ້າມເວົ້າຕົວະ ທ່ານ
ຍັງປະຕິບັດບ່ອນໃດບ່ໍໄດ້? ເມ່ືອເປັນເຊັ່ນນ້ັນທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ?  

 
 
         ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 10 
ສວມກາຍໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂກໂລຊາຍ 3:10-17 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ໂກໂລຊາຍ 3:10-17 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນລັກສະນະທ່ີປ່ຽນ

ຈາກໃນອອກມານອກ, ເຮົາຈະນຸ່ງຫ່ົມລັກສະນະພຣະເຢຊູ.  

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວາ້: ອັນໃດທ່ີຂ້ອຍຈະໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດປ່ຽນຈາກໃນມານອກ?  
 

      ບົດນໍາ 
ພຣະຄັມພີສອນວ່າ “ເຫດສັນນ້ັນຖ້າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນຄົນທ່ີຖືກຊົງສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ແລ້ວ ຖານະ
ເກ່ົາເຫລ່ົານ້ັນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ   ເບ່ິງແມ, ກາຍເປັນສ່ິງໃຫມ່ທັງນ້ັນ” (2ໂກຣິນໂທ 5:17).  ແນ່ນອນເກືອບວ່າ
ທຸກຄົນທ່ີເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຈະເວົ້າວ່າ  ຂ້ອຍຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ,  ແຕ່ຕ້ອງຖາມຕົນເອງຕ່ໍໄປວ່າ ຂ້ອຍກາຍ
ເປັນສ່ິງໃໝ່ແລ້ວບ່ໍ? ດ່ັງນ້ີເປັນຕ້ົນ. 
 

1.  ຄົນໃໝ່ເຫັນສ່ິງໃໝ ່(ໂກໂລຊາຍ 3: 10-11) 
ອັຄສາວົກໂປໂລບ່ໍໄດ້ກ່າວວ່າ ເມ່ືອເຮົາເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລ້ວເຮົາຈະເປັນຄົນໃໝ່ໄດ້ໃນວັນດຽວ ແຕ່ເຮົາຈະ
ເປັນຄົນໃໝ່ຂ້ຶນເປັນກ້າວໆໄປຕາມທ່ີເຮົາຍອມໃຫ້ພຣະວິນຍານຊົງນຳເຮົາ.    ແຕ່ລະຄົນຈະເປັນຄົນໃໝ່ຊ້າ
ຫລືໄວນ້ັນແມ່ນຂ້ຶນກັບວ່າເຮົາຍອມຈຳນົນໃຫ້ພຣະວິນຍານນຳເຮົາຫລາຍປານໃດ.  ຈ່ົງສັງເກດຄຳເວົ້າຂອງ
ອັຄສາວົກທ່ີກ່າວວ່າ  “ສວມສະພາບມະນຸດໃຫມ່ທ່ີກຳລັງຊົງສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ຢູ່ສເມີ   ໃຫ້ເຖິງຄວາມຮູ້ຈັກພຣະ 
ເຈ້ົາຢ່າງຄົບຖ້ວນ” (ຂ້ໍ 10ກ). ຄຳວ່າ (ກຳລັງຊົງສ້າງຂ້ຶນ) ແປວ່າກໍາລັງສ້າງຢູ່ ແລະຈະສ້າງຕ່ໍໄປຈົນ (ໃຫ້ເຖິງ
ຄວາມຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບຖ້ວນ). ທັງໝົດນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າການເປັນຄົນໃໝ່ນ້ັນໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນແລ້ວ ເມ່ືອ
ເລ້ີມຕ້ົນກໍຈ່ຶງມີການປ່ຽນແປງໃຫ້ໃໝ່ຂ້ຶນແຕ່ລະວັນໆໄປ, ຕາຂອງລາວຈະເຫັນໂລກແບບໃໝ່, ໃຈຂອງລາວ
ຈະຄິດແບບໃໝ່,   ການກະທຳຂອງລາວກໍຈະກະທຳແບບໃໝ່ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນເຮັດການດີທັງນ້ັນ   ດ່ັງນ້ີ
ເປັນຕ້ົນ “ຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້າງຂ້ຶນນ້ັນ” (ຂ້ໍ 10ຂ).  
 
“ໃນການນ້ີຈະວ່າເປັນຄົນຕ່າງຊາດຫລືຄົນຢູດາຍ ເປັນຄົນຮັບພິທີຕັດຫລືບ່ໍຮັບພິທີຕັດ  ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ
ຫລືຄົນປ່າເຖ່ືອນ ເປັນຂ້ອຍຂ້າຫລືເປັນອິສຣະບ່ໍໄດ້ ແຕ່ວ່າພຣະຄຣິດຊົງເປັນສາຣະພັດ ແລະຊົງສະຖິດຢູ່ໃນ
ສາຣະພັດ” (ຂ້ໍ 11). ຄຳວ່າ (ການນ້ີ) ແປວ່າການປ່ຽນແປງໃຫ້ເປັນຄົນໃໝ່ນ້ີບ່ໍໄດ້ເລືອກວ່າ ຈະເປັນຄົນຕ່າງ
ຊາດ,  ຈະເປັນຄົນທ່ີຮັບພິທີຕັດ  ຫລືຄົນບ່ໍຮັບພິທີຕັດ,  ຈະເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ຫລືຄົນປ່າເຖ່ືອນ,  ຈະເປັນ
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ຂ້ອຍຂ້າ  ຫລືເປັນເຈ້ົານາຍ  ນ້ັນບ່ໍສຳຄັນ  ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປ່ຽນແປງຄົນເກ່ົາໃຫ້ເປັນຄົນໃໝ່ໂດຍບ່ໍເລືອກວ່າ
ເປັນໃຜມາຈາກໃສ, ຄົນຜູ້ນ້ັນຈະມີຄວາມດີຫລືມີຄວາມໂຫດຮ້າຍປ່າເຖ່ືອນຫລາຍປານໃດກໍຕາມ ຂໍພຽງແຕ່
ຜູ້ນ້ັນເຊື່ອແລະຢູ່ໃນໂອວາດຂອງພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ  ພຣະອົງກໍຈະຊົງບັນດານໃຫ້ລາວປ່ຽນເປັນຄົນໃໝ່ໄດ້ທັງ
ນ້ັນ. ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອເຮົາເກີດໃໝ່ໂດຍການເຊື່ອພຣະເຈ້ົາໃນໃຈຂອງເຮົາແລ້ວນ້ັນ   ມັນເປັນຂ້ັນໄດຂ້ັນແຣກທ່ີຊີ
ວິດເຮົາຈະມີການປ່ຽນແປງໃນທາງດີ ແລະຕ່ໍໄປເຮົາຈຳຕ້ອງກ້າວຂ້ັນຕ່ໍໄປໂດຍເຂ້ົາໃກ້ຊິດຕິດສນິດກັບພຣະ
ຄຣິດເພ່ືອຮັບການຊົງປ່ຽນແປງຕ່ໍໄປຈົນເຖິງການຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບຖ້ວນ. 
 

2.  ຄົນໃໝ່ເຂ້ົາໃຈພຣະເຈົ້າ (ໂກໂລຊາຍ 3:12-14) 
ກ່ອນໜ້າເຮົາເຊື່ອພຣະເຈ້ົາເຮົາທັງຫລາຍພາກັນເຫັນວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຊາວຜິດຂາວ, ເຮົາໄດ້
ເບ່ິງພຣະຄັມພີເປັນພຽງເຈ້ັຽບາງໆອັນນ່ຶງສຳລັບໄວ້ຮຳຢາສູບເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ພໍເມ່ືອເຮົາໄດ້ມາເຊື່ອແລະສັມຜັດ
ກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວເຮົາກັບເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້,   ເຮົາເຫັນວ່າພຣະ
ອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະເຈ້ົາທັງປວງທ່ີມະນຸດເຮົາຂາບໄຫວ້ແລະບູຊາ, ສ່ວນພຣະຄັມພີກໍມີຄ່າມະຫາ
ສານກວ່າປ້ືມຫລືໜັງສືໃດໃນໂລກ ເພາະວ່າທຸກຄ້ັງທ່ີເຮົາອ່ານພຣະຄັມພີແລ້ວນ້ັນໄດ້ນຳເອົາມາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຂອງເຮົາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງຈາກຮ້າຍມາເປັນດີ.    ພຣະຄັມພີນ້ັນບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນທ່ີອ່ານແລ້ວຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້
ຢ່າງງ່າຍດາຍ,   ແມ່ນແຕ່ທ່ານເອທີໂອເປັຍຜູ້ເປັນນາຍສມຸດບັນຊີຜູ້ສຳຄັນຂອງກະສັດ  ອ່ານແລ້ວຍັງບ່ໍເຂ້ົາ
ໃຈ  ຈົນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຊື່ຟີລິບມາອະທິບາຍເພ່ິນຈ່ຶງເຂ້ົາໃຈແລະຍອຮັບບັບຕິສະມາໃນວັນນ້ັນ  (ກິຈການ 
8: 26-36).  ພ້ອມກັນນ້ັນເຮົາໄດ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ  ເຮົາບ່ໍມີສິດທ່ີຈະເລືອກເຊື່ອຫລືບ່ໍເຊື່ອພຣະເຈ້ົາ  ພຣະເຢຊູຊົງ
ກ່າວວ່າ  “ບ່ໍແມ່ນທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ເລືອກເອົາເຮົາ ແຕ່ຝ່າຍເຮົາໄດ້ເລືອກເອ້ີນພວກທ່ານ  ແລະແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້
ພວກທ່ານໄປເກີດຜົນແລະຜົນຂອງພວກທ່ານຈະຢູ່ຖາວອນ ເພ່ືອວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະທູນຂໍດ້ວຍສ່ິງໃດຈາກ
ພຣະບິດາໃນນາມຂອງເຮົາ ພຣະອົງກໍຈະຊົງປະທານສ່ິງນ້ັນໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ” (ໂຢຮັນ 15:16).  
 
“ເຫດສັນນ້ັນໃນຖານະທ່ີເປັນພວກຊຶ່ງພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກ   ແລະຊົງເລືອກໄວ້ໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ   ຈ່ົງ
ສວມໃຈເມດຕາ ໃຈປານີ ໃຈຖ່ອມລົງ  ໃຈອ່ອນສຸພາບ  ໃຈອົດທົນດົນນານ ຈ່ົງຜ່ອນຫນັກຜ່ອນເບົາເຊິ່ງກັນ
ແລະກັນ ແລະຖ້າແມ່ນຜູ້ໃດມີເຣື່ອງຕ່ໍກັນ  ກໍຈ່ົງຍົກໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນ  ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດຍົກ
ໂທດໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍສັນໃດ  ພວກເຈ້ົາກໍຈ່ົງຍົກໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນສັນນ້ັນ  ແລ້ວນອກຈາກສ່ິງທັງປວງນ້ີ 
ຈ່ົງເອົາຄວາມຮັກທ່ີເປັນສາຍຜູກມັດທຸກສ່ິງໄວ້ໃຫ້ເຖິງຄວາມຄົບຖ້ວນ” (ໂກໂລຊາຍ 3:12-14).  ອັຄສາວົກ
ພະຍາຍາມບອກວ່າການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກເຮົານ້ັນ ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນເຮົາເປັນຄົນດີ ຫລືຄົນຊົ່ວ ແຕ່ເປັນເພາະ
ນ້ຳພຣະທັຍຕ່າງຫາກ    ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອເຮົາຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງແລ້ວ    ເຮົາຈຳຕ້ອງ (ສວມ)  
“ສວມໃນເມດຕາ ໃຈປານີ ໃຈຖ່ອມລົງ ໃຈອ່ອນສຸພາບ ໃຈອົດທົນດົນນານ”. ຄຳວ່າ ສວມເມ່ືອຟັງແລ້ວຄ້າຍ
ຄືເຮົາສວມເສ້ືອຜ້າ ແລະຄຳວ່າສວມນ້ັນມີຄວາມໝາຍວ່າເມ່ືອກ່ອນເຮົາບ່ໍມີສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ ແລະດຽວນ້ີໂປໂລ
ຊັກຊວນໃຫ້ສວມ ແລະເມ່ືອສວມແລ້ວມັນເພ່ືອຈະປົກປິດກາຍຂອງເຮົາເພ່ືອຈະມີລັກສະນະໃໝ່ ແລ້ວຜູ້ອ່ືນ
ຈະເຫັນເຮົາວ່າເປັນຄົນໃໝ່ແທ້.  
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ນອກນ້ັນອັຄສາວົກຍັງບອກອີກວ່າ “ຈ່ົງຜ່ອນຫນັກຜ່ອນເບົາເຊິ່ງກັນແລະກັນແລະຖ້າແມ່ນຜູ້ໃດມີເຣື່ອງຕ່ໍກັນ 
ກໍຈ່ົງຍົກໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນ”  ໂດຍສເພາະແມ່ນການຍົກໂທດໃຫ້ຜູ້ອ່ືນເມ່ືອເພ່ິນຜິດຕ່ໍເຮົາ, ແລະລາງເທ່ືອ
ເຮົາເອງກໍບ່ໍສາມາດຍົກໂທດໄດ້ ເພາະຄວາມຜິດເພ່ິນທ່ີຜິດຕ່ໍເຮົານ້ັນມັນຍ່ິງໃຫຍ່ແທ້ໆ ເມ່ືອເປັນເຊັ່ນນ້ັນໂປ
ໂລຈ່ຶງຍົກເອົາຕົວຢ່າງພຣະເຈ້ົາວ່າ  “ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດຍົກໂທດໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍສັນໃດ  ພວກ
ເຈ້ົາກໍຈ່ົງຍົກໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນສັນນ້ັນ  ແລ້ວນອກຈາກສ່ິງທັງປວງນ້ີ ຈ່ົງເອົາຄວາມຮັກທ່ີເປັນສາຍຜູກມັດ
ທຸກສ່ິງໄວ້ໃຫ້ເຖິງຄວາມຄົບຖ້ວນ”. ຕອນປາຍນ້ີໂປໂລຍັງບອກວ່າ  ໃຫ້ເອົາຄວາມຮັກເປັນສາຍຜູກມັດນ້ັນມີ
ຄວາມໝາຍວ່າ ຄວາມຮັກເທ່ົານ້ັນທ່ີຜູ້ມັດໃຫ້ຢູ່ນຳກັນດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກຕ່ໍໄປ.  ຄົນທ່ີເຮັດແນວນ້ີໄດ້ມີແຕ່
ຄົນໃໝ່ໃນພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນຈ່ຶງຈະເຮັດໄດ້. 
 

3.  ຄົນໃໝ່ເຂ້ົາໃຈຜູ້ອ່ືນດີຂ້ຶນ (ໂກໂລຊາຍ 3: 15-17) 
ຄວາມຮັກທ່ີໂປໂລບອກໃຫ້ໃຊ້ເປັນສາຍຜູ້ມັດນ້ັນໄດ້ກ້ອງກັງວານໄປເຖິງານແຕ່ງງານຂອງຍິງຊາຍ   ທ່ີແຕ່ງ 
ກັນດ້ວຍວ່າຮັກກັນອັນເອົາແທ້ເອົາວ່າ, ຈ່ຶງແຕ່ງງານກັນມາດ້ວຍຣາຄາແພງເພ່ືອກຽດແລະສັກສີວ່າຊັ້ນ. ແຕ່
ໜ້າເສັຍດາຍຫລາຍຄູ່ກະໄປກັນບ່ໍລອດເມ່ືອມາຢູ່ນຳກັນຊົວລະຍະນ່ຶງ,    ຄຣິສຕຽນຫລາຍຄູ່ກໍມີບັນຫາດຽວ
ກັນນ້ີເພາະໃຊ້ຊີວິດຢ່າງຄົນແບບຄົນທ່ີບ່ໍເຊື່ອພຣະເຈ້ົາ,  ສ່ວນຄົນທ່ີເຊື່ອພຣະເຈ້ົານ້ັນໂປໂລແນະນຳໃຫ້ເອົາ
ຄວາມຮັກຜູກມັດກັນໄວ້ (ບ່ໍແມ່ນຝ້າຍຜູກແຂນມັດກັນໄວ້) ຄວາມຮັກຜູ້ມັດກັນໄວ້ນ້ັນມີຄວາມໝາຍວ່າ ທັງ
ສອງຕ້ອງຮູ້ຈັກຜ່ອນໜັກຜ່ອນເບົາອະພັຍເຊິ່ງກັນແລະກັນເມ່ືອມີເຣື່ອງຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງກັນ.  ດ່ັງນ້ັນແຫລະ

ໂປໂລຈ່ຶງກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ   “ແລະຈ່ົງໃຫ້ສັນຕິສຸກທ່ີມາຈາກພຣະຄຣິດຄຸ້ມຄອງຈິດໃຈຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນເຈ້ົາທັງຫລາຍໄວ້ໃຫ້ເປັນກາຍອັນດຽວ ກໍເພ່ືອສັນຕິສຸກນ້ັນ  ແລະພວກເຈ້ົາຈ່ົງມີໃຈກະຕັນຍູ” 
(ຂ້ໍ 15). 

 
ນອກຈາກເອົາສັນຕິສຸກຈາກພຣະຄຣິດມາຄຸ້ມຄອງຈິດໃຈແລ້ວ, ຈ່ົງຍຶດຖືຄຳສ່ັງສອນຂອງພຣະຄຣິດມາຢູ່ໃນ
ໃຈໂດຍການອ່ານພຣະຄັມພີແຕ່ລະມ້ືແຕ່ລະວັນເພ່ືອເປັນອາຫານຝ່າຍຄວາມຄິດແລະເປັນອາຫານຝ່ານຈິດ
ວິນຍານເຊັ່ນກັນ “ຈ່ົງໃຫ້ພຣະທັມຂອງພຣະຄຣິດສະຖິດຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຈ້ົາຢ່າງບໍຣິບູນ ຈ່ົງສ່ັງສອນແລະ
ເຕືອນສະຕິກັນແລະກັນດ້ວຍປັນຍາທຸກຢ່າງ  ຈ່ົງຮ້ອງເພງດ້ວຍເພງສັຣເສີນ ເພງນະມັສການ ແລະເພງຍ້ອງ 
ຍໍສໍຣະເສີນຝ່າຍພຣະວິນຍານ ຄືຈ່ົງຮ້ອງເພງຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍໃຈໂມທະນາພຣະຄຸນ”(ຂ້ໍ 16).  
 
“ແລະເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະເຮັດສ່ິງໃດດ້ວຍວາຈາຫລືດ້ວຍການກະທຳກໍຕາມ  ຈ່ົງເຮັດທຸກສ່ິງໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ ແລະຂອບພຣະຄຸນພຣະບິດາເຈ້ົາໂດຍພຣະອົງນ້ັນ” (ຂ້ໍ 17). ຕອນນ້ີໂປໂລຊັກຊວນເຮົາ
ທັງຫລາຍໃນການເຮັດແລະການເວົ້າຂອງເຮົາໃຫ້ເຮັດໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູ   ເພາະວ່າເມ່ືອເຮົາອອກ
ໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດ  ຫລືໄປຊ່ອຍເຫລືອຄົນໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູນ້ັນ ຈະມີຄົນປະຕິເສດ,  ຕ່ໍສູ້ຫລືດ່າ
ວ່າ ກະບ່ໍແມ່ນເຂົາຕ່ໍສູ້ແລະດ່າວ່າເຮົາ ແຕ່ແມ່ນເຂົາຕ່ໍສູ້ດ່າວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດ ເຮົາຢ່າໄປຄຽດເລີຍ,   ໃນທຳ 
ນອງດຽວກັນເມ່ືອເຂົາຕ້ອນຮັບເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ ກໍໃຫ້ເຂ້ົາໄດ້ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ. ຫາກເຮັດດ່ັງນ້ີເຮົາຈະບ່ໍໄດ້
ແບກໜັກຈົນເກີນໄປ.  
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ຄຳຖາມ:  
 

1. ຄົນໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 
2. ເຫດສັນນ້ັນຖ້າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ  ຜູ້ນ້ັນກໍເປັນຄົນທ່ີຖືກຊົງສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ແລ້ວ  ຖານະເກ່ົາເຫລ່ົາ 

ນ້ັນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ ເບ່ິງແມ, ກາຍເປັນສ່ິງໃຫມ່ທັງນ້ັນ” (2ໂກຣິນໂທ 5:17).   ມັນແມ່ນແທ້ບ່ໍ? ຄັນ 
ຖ້າແມ່ນແທ້ ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈ່ຶງບ່ໍໃໝ່ທັງນ້ັນ?  
 

3. ໃນການນ້ີຈະວ່າເປັນຄົນຕ່າງຊາດຫລືຄົນຢູດາຍ  ເປັນຄົນຮັບພິທີຕັດຫລືບ່ໍຮັບພິທີຕັດ ເປັນຄົນຕ່າງ
ປະເທດຫລືຄົນປ່າເຖ່ືອນ   ເປັນຂ້ອຍຂ້າຫລືເປັນອິສຣະບ່ໍໄດ້   ແຕ່ວ່າພຣະຄຣິດຊົງເປັນສາຣະພັດ 
ແລະຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສາຣະພັດ” (ຂ້ໍ 11). ແປວ່າຫຍັງ? 
 

4. ເມ່ືອກ່ອນເຊື່ອພຣະເຢຊູນ້ັນເຮົາເຫັນພຣະເຢຊູເປັນແນວໃດ? ແລະເມ່ືອເຊື່ອແລ້ວເຫັນພຣະອົງເປັນ
ແນວໃດ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນແນວນ້ັນ? 
 

5. ເມ່ືອເຮົາເປັນຄົນໃໝ່ແລ້ວນ້ັນມີໝາກຜົນອັນໃດດີແກ່ຕົວເຮົາ, ດີຕ່ໍຄອບຄົວເຮົາ?  
 

6. ຫາກເຮົາບ່ໍເປັນຄົນໃໝ່ທັງສ້ິນ ເຮົາຈົງອ້ອນວອນທູນຂໍໃນວັນນ້ີເສັຍ.  
 
 
 
      ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 11 
ຄອບຄົວສັນຕິສຸກ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂກໂລຊາຍ 3:18-25; 4:1 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 3:18-25; 4:1 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຊີວິດໃໝ່ຈະເຫັນແຈ້ງຢູ່ບ້ານແລະຢູ່ການງານ.  

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຂ້ອຍຈະປະຕິບັດຕົນແນວໃດຢູ່ບ້ານ, ແລະຢູ່ບ່ອນວຽກງານ? 

 

      ບົດນໍາ 
ເກືອບວ່າຜູ້ບັງເກີດໃໝ່ທຸກຄົນຍິນດີໃນການເປັນພະຍານຝ່າຍພຣະເຢຊູວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງມີຈິງ, ພຣະເຢຊູເປັນ  
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະສະເດັດມາໃນໂລກເພ່ືອຊ່ອຍຄົນຜິດບາບທັງຫລາຍໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມຜິດແລະ
ຄວາມບາບຂອງທຸກຄົນທ່ີຍອມເຊື່ອພຣະອົງແລະທຸກຄົນທ່ີຍອມເຊື່ອຈະຮັບຊີວິດໃໝ່ ໂດຍພຣະເຈ້ົາຊົງປ່ຽນ
ແປງທາງໃນອອກມາທາງນອກຂອງຄົນນ້ັນ,    ແລະທຸກຄົນທ່ີນ່ັງຮຽງກັນຢູ່ນ້ີກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ຮັບຊີວິດໃໝ່
ແລະປ່ຽນແປງແລ້ວ ແລະການປ່ຽນແປງນ້ີເຮົາຈຳເປັນຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ືນເຫັນໂດຍການປະຕິບັດຂອງເຮົາ. 
 

1.  ຄອບຄົວ, ຜົວເມັຍຄຣິສຕຽນ  (ໂກໂລຊາຍ 3:18-19) 
ທ່ີກອງປະຊຸມສິດຍາພິບານແລະພັລຍາທ່ີອາລາບາມາ  ໄດ້ປິດທ້າຍລາຍການດ້ວຍເຣື່ອງຂອງຜົວແລະເມັຍ 
ແຕ່ລະຄູ່ເພ່ືອຄວາມມ່ວນຊື່ນ,   ຂ້າພະເຈ້ົາສັງເກດເຫັນວ່າຫລາຍຄູ່ຄົວຜົວເມັຍພາກັນຫົວເລາະດ້ວຍຄວາມ
ມ່ວນຊື່ນ,  ລາງຄູ່ກໍຫົວເລາະດ້ວຍຄວາມອາຍ  ເພາະບັນດາພວກອາຈານ   ແລະພັລຍາເກືອບວ່າໝົດທຸກຄູ່
ເປັນຄົນແກ່ແລ້ວ ແລະບ່ໍເຄີຍເຮັດແນວນ້ີມາກ່ອນ.  ໃນນ້ັນມີສອງສາມອາຈານເປັນຄົນສັມພາດວ່າ   “ແມ່ນ
ຫຍັງແມ່ນເຄັດລັບໃນການຢູ່ນຳກັນດົນນານປານນ້ີ?” ແລະຕ່ໍມາເພ່ິນຖາມວ່າ ນັບຕ້ັງແຕ່ຢູ່ນຳກັນມາຜິດກັນ 
ຈັກເທ່ືອ?  ຫລາຍຄົນກໍຕອບວ່າ “ນັບບ່ໍຖ້ວນ”   ຕອນນ້ີຫາກສະມາຊິກໂບດມາໄດ້ຍິນແລ້ວເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າພວກ
ເຂົາເຈ້ົາຈະໄປວ່າແນວໃດ?   ຕົກມາໃນບົດຮຽນວັນນ້ີອັຄສາວົກມີຢາກິນແກ້ບ່ໍໃຫ້ຜິດກັນມາສູ່ພວກເຮົາທຸກ
ຄົນໄດ້ກິນ. ຢາກິນຂອງເພ່ິນມີສອງເມັດໆ ຢາເມັດທີນ່ຶງແມ່ນສຳລັບເມັຽ “ຝ່າຍເມັຽ ຈ່ົງຍອມຟັງຜົວຂອງຕົນ
ຊຶ່ງເປັນການສົມຄວນໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ” (ຂ້ໍ 18) ຍອມຟັງເປັນຢາເມັດສຳຄັນຫລາຍ ເພາະຜູ້ຍິງສມັຍນ້ີ
ແນ່ນອນບ່ໍຄືສມັຍກ່ອນ ເພາະພວກແມ່ຍິງກໍໄປເຮັດການ, ແມ່ຍິງສາມາດຮຽນສູງ, ແລະແມ່ຍິງເປັນຮອດອາ
ຈານຢູ່ໂບດ ແລະຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນດຽວນ້ີແມ່ຍິງເປັນຮອດປະທານປະເທດພຸ້ນ. ອັຄສາວົກໂປໂລເຂ້ົາໃຈວ່າຜູ້
ຍິງມີຄວາມສາມາດຫລາຍຂ້ຶນ  ແຕ່ນ້ັນແມ່ນເຣື່ອງຝ່າຍໂລກ ສ່ວນຝ່າຍຟ້າສວັນໂປໂລເວົ້າບ່ອນວ່າ   “ເປັນ
ການສົມຄວນໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ” ແປວ່າເປັນການສົມຄວນສຳລັບເມັຍທ່ີເຊື່ອໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ດ່ັງ
ນ້ັນເມ່ືອເມັຍທ່ີຍອມຟັງຜົວບ່ໍແມ່ນແຕ່ຟັງຜົວຢ່າງດຽວ ແຕ່ແມ່ນຟັງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ.  
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ຢາເມັດທີສອງແມ່ນສຳລັບຜົວ  “ຝ່າຍຜົວກໍຈ່ົງຮັກແພງເມັຽຂອງຕົນ ແລະຢ່າມີໃຈເຜັດຮ້ອນຕ່ໍນາງ”  (ຂ້ໍ 19).  
ເຣື່ອງນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍເວົ້າເລ້ືອຍວ່າບັນດາຜູ້ຊາຍເຮົາຈະເປັນຄຣິສຕຽນທັມມະດາ,  ເປັນຄຣູສອນໂຮງຮຽນ 
ວັນອາທິດ ຫລືເປັນສິດຍາພິບານອາຈານກໍຕາມ ພວກເພ່ິນສາມາດສະແດງຕົນເອງເປັນຄົນດີມີສິລທັມໄດ້ຢູ່ 
ທ່ີໂບດ ຫລືເວົ້າງ່າຍໆວ່າເຮັດແບບຕົວະຄົນໃນໂບດໄດ້ ແຕ່ບ່ໍສາມາດຕົວະເມັຍ   ແລະບ່ໍສາມາດຕົວະພຣະ 
ເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ທັງນ້ີກໍເພາະວ່າ ພຣະເຈ້ົາຢູ່ກັບເເຮົາຕລອດເວລາ  ແລະເມັຍຂອງເຮົາກໍຢູ່ນຳເຮົາເປັນ 
ສ່ວນໃຫຍ່. ດ້ວຍເຫດນ້ີອັຄສາວົກຈ່ຶງ (ເອົາຢາ) ຫລືສອນຜູ້ຊາຍວ່າ  1. ຝ່າຍຜົວກໍຈ່ົງຮັກແພງເມັຽຂອງຕົນ” . 
ແປວ່າໃຫ້ຮັກ ແລະແພງລາວ.  ຄຳສອນເຖ້ົາແກ່ບູຮານສອນວ່າໃຫ້ຮັກແພງເມັຍຢູ່ສາມແບບຄື;   1.ເຮັດນຳ 
ເມັຍຄືເຮັດນຳແມ່. 2. ຮັດນຳເມັຍຄືເມັຍ ບ່ໍແມ່ນເປັນຄົນໃຊ້ ແລະ  3. ເຮັດນຳເມັຍຄືເຮັດກັບນ້ອງສາວ, ສ່ິງ
ໃດບ່ໍດີບ່ໍງາມໃຫ້ບອກສອນແລະປົກປ້ອງລາວຄືອ້າຍປົກປ້ອງນ້ອງ.    ສ່ວນອັຄສາວົກໂປໂລ ສລຸບຍອດວ່າ 
“ແລະຢ່າມີໃຈເຜັດຮ້ອນຕ່ໍນາງ” ແປວ່າຢ່າຂ່ົມເຫງ, ຢ່າບັງຄັບ ຫລືຕົບຕີລາວ.  ຫາກຜົວເຮັດດ່ັງນ້ີບ່ໍແມ່ນແຕ່
ຜົວເຮັດດີນຳເມັຍຕົນເອງ ແຕ່ແມ່ນຜົວເຮັດຕາມຄຳສອນຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ.  
 

2.  ພໍ່ແມ່ ແລະພວກລູກ (ໂກໂລຊາຍ 3:20-21) 
ຄອບຄົວຂອງຄຣິຕຽນຈະຕ້ອງມີຊີວິດການເປັນຢູ່ແຕກຕ່າງກັບຄົນທ່ີບ່ໍເຊືອພຣະເຈ້ົາ ແລະຈໍາຕ້ອງໃຫ້ມີຊີວິດ 
ເປັນແບບຢ່າງຄົນທ່ີບ່ໍເຊື່ອ ເພ່ືອວ່າເມ່ືອພວກເພ່ິນໄດ້ເຫັນແລ້ວຈະໄດ້ມີໃຈຢາກເຊື່ອໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະຄຣິສ 
ຕຽນຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າ  ພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງເຮົາໃຫ້ເປັນແສງສວ່າງຂອງໂລກ (ແປວ່າໃຫ້ຄົນເບ່ິງ ເຮົາແລ້ວ
ເຫັນແສງສວ່າງທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ). ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ “ພວກທ່ານຈ່ົງສ່ອງແຈ້ງແກ່ຄົນທັງປວງ ເພ່ືອວ່າ, 
ເມ່ືອເຂົາເຫັນການດິທ່ີພວກທ່ານເຮັດ  ເຂົາຈະໄດ້ສັຣເສິນພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່  ໃນສວັນ” 

(ມັດທາຍ 5:16).   ສລຸບແລ້ວ  ແມ່ນຄຣິສຕຽນທຸກຄົນເປັນແສງສວ່າງ,  ເປັນພຣະຄັມພີໃຫ້ຄົນທ່ີບ່ໍເຊື່ອໄດ້
ອ່ານ.   ຄຳເວົ້າຄຳນ້ີທ່ານ  ດ.ຣ ບຸນ ວົງສຸຣິທຮ໌ ເວົ້າເລ້ືອຍວ່າ ຄົນບ່ໍເຊື່ອນ້ັນບ່ໍອ່ານພຣະຄັມພີ  ແຕ່ເຂົາເຈ້ົາ 
ອ່ານຄຣິສຕຽນ (ເບ່ິງຊີວິດຄຣິສຕຽນ).    ດ່ັງນ້ັນ ເຮົາຄວນພູມໃຈທ່ີເຮົາເປັນແສງສວ່າງຝ່າຍພຣະເຈ້ົາ  ແລະ 
ເພ່ືອສ່ອງແຈ້ງອອກໄປຍັງຄົນທັງຫລາຍທ່ີທຽວທາງມືດຈະບ່ໍທຽວໃນທາງມືດອີກຕ່ໍໄປ.  
 
ເພ່ືອເປັນແສງສວ່າງນ້ັນອັຄສາວົກໂປໂລສອນວ່າ  “ຝ່າຍລູກທັງຫລາຍ,  ຈ່ົງຟັງຄວາມພ່ໍແມ່ຂອງຕົນໃນທຸກ 
ສ່ິງ  ເພາະເຮັດຢ່າງນ້ັນເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ   ຝ່າຍພ່ໍ,   ຢ່າຍົວະລູກຂອງຕົນໃຫ້ຂັດ
ເຄືອງໃຈ  ຢ້ານວ່າເຂົາຈະທ້ໍຖອຍໃຈ” (ໂກໂລຊາຍ 3:20-21).   ການສ່ັງສອນຂອງອັຄສາວົກໂປໂລບ່ໍແມ່ນ
ແຕ່ຈະສອນແຕ່ເຣື່ອງແຜ່ນດິນສວັນບ່ອນຄຣິສຕຽນຈະໄປຢູ່ໃນອະນາຄົດເທ່ົານ້ັນ   ເພ່ິນຍັງສອນເຣື່ອງຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ເພ່ືອເປັນແສງສວ່າງ ໃນຂະນະທ່ີເຮົາຍັງດຳຣົງຊີວິດໃນໂລກນ້ີອີກດ້ວຍ.    ອັຄສາວົກສອນພວກ
ລູກວ່າ " ຈ່ົງຟັງຄວາມພ່ໍແມ່ຂອງຕົນໃນທຸກສ່ິງ "    ໂປໂລກຳລັງເວົ້າເຖິງລູກຂອງຄຣິສຕຽນໃຫ້ຟັງພ່ໍແມ່ຢ່າງ
ອ້ອນນ້ອມ,  ບ່ໍເປັນຄົນຖຽງຄວາມ,   ບ່ໍເປັນຄົນອວດເກ່ງກວ່າພ່ໍແມ່, ນັບຖືແລະໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່ ດ່ັງນ້ີເປັນຕ້ົນ. 
ໂປໂລບັງບອກວ່າການເຮັດແນວນ້ີ "ເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ" ແປວ່າພຣະເຈ້ົາພໍໃຈນຳ
ເດັກຄົນນ້ັນ.   ສຳລັບຜູ້ເປັນພ່ໍໂປໂລສອນວ່າ   "ຝ່າຍພ່ໍ,  ຢ່າຍົວະລູກຂອງຕົນໃຫ້ຂັດເຄືອງໃຈ ຢ້ານວ່າເຂົາ 
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ຈະທ້ໍຖອຍໃຈ” ໝາຍຄວາມວ່າການເປັນພ່ໍບ່ໍແມ່ນຈະໃຊສິ້ດ ດ່າວ່າ,  ບ່ໍໃຊ້ຄຳຫຍາບຊ້າກັບລູກ, ບ່ໍຫລືຕົບຕີ
ລູກ, ບ່ໍຫລືຂ່ົມເຫງລູກດ້ວຍງານໜັກເກີນຄວນ, ບ່ໍຊໍ້າເຕີມລູກຍາມລູກຕົກຕ່ຳເພາະບ່ໍເຊື່ອຟັງຄວາມ  ແຕ່ຈ່ົງ
ວາງຣະບຽບໃຫ້ດີເພ່ືອໃຫ້ລູກໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  
 

3.  ນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງ (ໂກໂລຊາຍ 3: 21-4:1) 
ການມີຊິວິດເພ່ືອເປັນແສງສວ່າງນ້ັນເປັນໜ້າທ່ີຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ  ແລະທຸກບ່ອນທ່ີຄຣິສຕຽນໄປລາວຈະ 
ນຳແສງສວ່າງໄປບ່ອນນ້ັນ.  ມີຄຣິສຕຽນຈຳນວນຫລວງຫລາຍເປັນເຈ້ົາຂອງບໍຣິສັດ,  ເປັນເຈ້ົາຂອງໂຮງຈັກ 
ໂຮງງານ,   ນອກນ້ັນຍັງມີຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນເປັນເຈ້ົາເປັນນາຍຕາມບໍຣິສັດ   ແລະຮ້ານຄ້າທ່ົວໄປ,   ແລະ 
ຫລາຍເທ່ືອຄຣິສຕຽນກໍເຮັດລ້າເຮັດການເປັນລູກນ້ອງເພ່ິນ, ຄຣິສຕຽນເຫລ່ົານ້ີລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນ 
ທັງໝົດ  ເພາະທຸກຄົນເປັນແສງສ່ວາງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທ່ີຖືກຕ້ັງໄວ້ບ່ອນເຮັດການເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍ 
ຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາໃນຕົວຄຣິສຕຽນເຫລ່ົານ້ັນ. ອັຄສາວົກໂປໂລສອນຄົນເຫລ່ົານ້ີວ່າ “ຝ່າຍພວກຂ້ອຍຂ້າ,  
ຈ່ົງຟັງຄວາມຜູ້ທ່ີເປັນນາຍຝ່າຍມະນຸດໃນທຸກສ່ິງ     ບ່ໍໃຊເ່ຮັດຖແລງຫນ້າເຫມືອນຢ່າງຄົນຜູ້ມັກເຮັດແຕ່ໃຫ້ 
ຊອບໃຈມະນຸດເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຈ່ົງເຮັດດ້ວຍນ້ຳໃສໃຈຈິງ ດ້ວຍຄວາມຢຳເກງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດທ່ີ 
ເຈ້ົາເຮັດນ້ັນ   ຈ່ົງເຮັດດ້ວຍເຕັມໃຈເຫມືອນເຮັດຖວາຍແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  ບ່ໍໃຊ່ເໝືອນເຮັດແກ່ມະນຸດ”  
(ຂ້ໍ 22-23) ຄໍາວ່າຂ້ອຍຂ້ານ້ັນສມັຍນ້ີແມ່ນລູກນ້ອງ ຫລືຜູ້ເຮັດການງານຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາເຈ້ົານາຍ, ໃນຖາ 
ນະເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນອັຄສາວົກໂປໂລສອນວ່າໃຫ້ຟັງຄວາມຜູ້ເປັນນາຍຝ່າຍມະນຸດ,   ການເຊື່ອຟັງບ່ໍແມ່ນ 
ເຮັດຖແລງໜ້າເຊັ່ນເວລາເຈ້ົານາຍຢູ່ເຮັດດີໆ  ບາດເພ່ິນບ່ໍຢູ່ແລ້ວບ່ໍເຮັດຫຍັງເລີຍ,   ແຕ່ໃຫ້ເຮັດດ້ວຍຄວາມ 
ເຕັມໃຈ    ເພາະການເຮັດດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈນ້ັນອັຄສາວົກໂປໂລສອນວ່າ   ການເຮັດດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ 
ແມ່ນການເຮັດຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາແລ້ວ. ຫາກເຮົາຈະຖາມກັນວ່າເປັນຫຍັງຈ່ຶງຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາ 
ເມ່ືອເຮົາເຊື່ອຟັງເຈ້ົານາຍດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ?   ຄຳຕອບມີດ່ັງນ້ີ; “ ທຸກຄົນຈ່ົງຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ມີອຳນາດ 
ປົກຄອງ   ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີອຳນາດອັນໃດທ່ີບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ   ແລະຜູ້ທ່ີມີອຳນາດນ້ັນກໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງ 
ແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນເຫດສັນນ້ັນຜູ້ທ່ີຂັດຂືນອຳນາດນ້ັນ   ກໍຂັດຂືນຜູ້ຊຶ່ງພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນ  ແລະຜູ້ທ່ີຂັດຂືນນ້ັນ 
ຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາລົງໂທດ” (ໂຣມ 13:1-2). 
 
ມີຫລາຍຄົນບ່ໍຍອມຮັບ ແລະບ່ໍຍອມນັບຖືປະທານປະເທດຄົນໃໝ່ທ່ີໄດ້ຊະນະຄະແນນເລືອກຕ້ັງ,  ສ່ວນອີກ 
ກຸ່ມນ່ຶງຍອມຮັບເອົາດ້ວຍຄວາມຈຳເປັນເພາະພວກເຂົາຮູ້ວ່າ  ຈະຮັບຫລືບ່ໍຮັບ ເພ່ິນກໍເປັນປະທານພວກເຮົາ 
ຢູ່ດີ.    ພຣະຄັມພີສອນວ່າ  "ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີອຳນາດອັນໃດທ່ີບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ   ແລະຜູ້ທ່ີມີອຳນາດນ້ັນກໍ 
ແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນເຫດສັນນ້ັນຜູ້ທ່ີຂັດຂືນອຳນາດນ້ັນ ກໍຂັດຂືນຜູ້ຊຶ່ງພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນແລະ 
ຜູ້ທ່ີຂັດຂືນນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາລົງໂທດ"  (ໂຣມ 13:1ກ-2).   1. ເພ່ືອສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ  ເຮົາຄວນຮັບ 
ແລະຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງເພ່ິນ.     2. ເພ່ືອເຮົາຈະບ່ໍຖືກພິພາກສາລົງໂທດ  ເຮົາຈ່ົງຍອມເຊື່ອຟັງຢ່າ 
ດ້ືດ້ານເໝືອນມ້າປ່າທ່ີບ່ໍເຄີຍຜ່ານການເຝິກຫັດ. "ດ້ວຍຮູ້ແລ້ວວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍ
ໄດ້ຮັບມໍຣະດົກເປັນຄ່າບຳເຫນັດ  ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍຮັບໃຊ້ນ້ັນກໍແມ່ນພຣະຄຣິດເຈ້ົາສ່ວນຜູ້ທ່ີເຮັດ
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ການຊ່ົວກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນຕາມການຊ່ົວທ່ີຕົນໄດ້ເຮັດນ້ັນ ແລະບ່ໍມີການຊົງເຫັນແກ່ຫນ້າຜູ້ໃດເລີຍ"(ຂ້ໍ 24-25). 
ແປວ່າໃຫ້ເຮົາເຊື່ອຟັງເຈ້ົານາຍ ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີເຮົາຮັບໃຊ້ນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງ   ເມ່ືອເຮົາເຊື່ອຟັງເຈ້ົາ 
ນາຍກໍເທ່ົາກັບວ່າເຮົາເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາ,  ແຕ່ຈະເປັນເຈ້ົານາຍຫລືຂ້າໃຊ້ຜູ້ເຮັດການຊົ່ວ  ຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ຂອງກັມຈາກພຣະເຈ້ົາ. ມັນບ່ໍແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງເຮົາຈະໄປຕ່ໍສູ້ກັບເຈ້ົານາຍຂອງເຮົາ. "ຝ່າຍນາຍກໍຈ່ົງເຮັດແກ່
ພວກຂ້ອຍຂ້າຂອງຕົນຕາມຄວາມຍຸດຕິທັມ  ແລະສມ່ຳສເມີກັນ  ດ້ວຍຮູ້ແລ້ວວ່າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍມີນາຍອົງ 
ນ່ຶງໃນສວັນເຫມືອນກັນ"  (ບົດ 4:1).   ແປວ່າໃຫ້ຜູ້ເປັນນາຍມີຄວາມຍຸດຕິທັມກັບຂ້າໃຊ້  ເພາະຜູ້ເປັນນາຍ 
ນ້ັນອາດເປັນນາຍໃຫຍ່ໃນໂລກ ແຕ່ລາວຍັງມີນາຍເໜືອຫົວລາວ  ຄືພຣະເຈ້ົາຢູ່ເທິງສວັນຜູ້ໃຫ້ລາງວັນ ແລະ
ລົງໂທດຕາມການຂອງລາວ.  
 

ຄຳຖາມ: 
1. ພຣະເຈ້ົາຊົງປ່ຽນແປງເຮົາຈາກໃນອອກມານອກ ທ່ານເຂ້ົາໃຈແນວໃດ? 
 
2. ຂ້ໍ 18 ເປັນຫຍັງອັຄສາວົກໂປໂລຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ພັລຍາຍອມເຊື່ອຟັງສາມີ?  
 
3. ຂ້ໍ 19 “ຝ່າຍຜົວກໍຈ່ົງຮັກແພງເມັຽຂອງຕົນ ແລະຢ່າມີໃຈເຜັດຮ້ອນຕ່ໍນາງ”  ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 
 
4. ຂ້ໍ 20“ຝ່າຍລູກທັງຫລາຍ, ຈ່ົງຟັງຄວາມພ່ໍແມ່ຂອງຕົນໃນທຸກສ່ິງ"  ຟັງຄວາມ  ແປວ່າຫຍັງ? 
 
5. ຂ້ໍ 21 ຝ່າຍພ່ໍ, ຢ່າຍົວະລູກຂອງຕົນໃຫ້ຂັດເຄືອງໃຈ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະທ້ໍຖອຍໃຈ” (ໂກໂລຊາຍ 3:20-21). 
    ອັຄສາວົກໂປໂລໝາຍເຖິງອັນໃດ? 
 
6. ໃນເຣື່ອງເຈ້ົານາຍ ແລະລູກຈ້າງທ່ີໂປໂລສອນມານ້ັນ ທ່ານຄິດເຫັນແນວໃດ? 
 
 
     ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 12 
ຄຳເຕືອນສະຕິ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂກໂລຊາຍ 4:2-6 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 4:2-6 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເມ່ືອມີຊີວິດໃໝ່ແລ້ວເຮົາຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນທ່ີດີກັບຄົນທ່ົວໄປ 

ແລະໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈ້ົາ.  

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຂ້ອຍຈະມີຄວາມສັມພັນອັນດີກັບຄຣິສຕຽນອ່ືນໆ ແລະຜູ້ບ່ໍເຊື່ອ

ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອສອນໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສັມພັນທ່ີກັບທຸກຄົນ 

       
ບົດນໍາ 

ມີຄວາມສັມພັນທ່ີດີກັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງນ້ັນບ່ໍແມ່ນຈະໄດ້ມາຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເຮົາຈະຕ້ອງພົວພັນ, ຕິດຕ່ໍ, ໄປມາຫາ
ສູ່ກັນ, ປຶກສາຫາລືກັນ, ອ້ອນວອນເພ່ືອກັນແລະກັນ, ແບ່ງປັນຄວາມສຸກ, ທຸກຕ່ໍໍແລະກັນ ດ່ັງນ້ີເປັນຕ້ົນ.  ສະ 
ຖິຕິລາຍງານວ່າ   ຄົນມາໂບດສ່ວນຫລາຍແມ່ນຄວາມສັມພັນກັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃນໂບດຈ່ຶງມາ    ດ່ັງນ້ັນຄົນໃນ
ໂບດດຽວກັນຈ່ຶງຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນຕ່ໍກັນແລະກັນ.  
  

1.  ຄວາມສັມພັນອັນດີກັບຜູ້ເຊື່ອ (ໂກໂລຊາຍ 4:2-4) 
ອ້ອນວອນອະທິຖານເປັນໝາກຫົວໃຈຂອງຄຣິສຕຽນ  ຫາກຄຣິສຕຽນບ່ໍອ້ອນວອນກໍຈະເປັນຄຣິສຕຽນທ່ີບ່ໍມີ
ຫົວໃຈຊ່ອຍປ້ຳເລືອດໃຫ້ໄປທ່ົວຫ່າງກາຍໄດ້ ເພາະຫົວໃຈເປັນເຈ້ົານາຍໃຫຍ່ທ່ົວຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ເມ່ືອ
ຫົວໃຈສ່ັງແລ້ວ ຫ່າງກາຍຈະປະຕິບັດທັນທີ.   ເມ່ືອເປັນເຊັ່ນນ້ັນອັຄສາວົກໂປໂລຈ່ຶງສອນວ່າ "ຈ່ົງຫມ່ັນພຽນ
ໃສ່ໃຈໃນການອ້ອນວອນ ຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງຢູ່ໃນການນ້ັນດ້ວຍຂອບພຣະຄຸນ" (ຂ້ໍ 2). ໝ່ັນພຽນໃສ່ໃຈ ເປັນສ່ິງທ່ີ
ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງມີຣະບຽບໃສ່ຕົນເອງ   ຫາກເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນທ່ີບ່ໍວາງຣະບຽບໃນການອ້ອນວອນເຮົາຈະ
ກາຍເປັນຄຣິສຕຽນຂ້ີຄ້ານ ແລະຄົນຂ້ີຄ້ານສ່ວນຫລາຍຈະບ່ໍພໍຢູ່ພໍກິນ, ບ້ານເຮືອນກະບ່ໍສອາດ, ຣົດກໍເປ້ືອນ
ເປີະເຕັມໄປດ້ວຍສ່ິງຂອງແລະຝຸ່ນລະອອງຕ່າງໆ,  ຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງເຮົາຈະປະໃຫ້ເປັນແນວນ້ັນບ່ໍ?  ຢ່າ
ເຮັດແນວນ້ັນເລີຍພ່ີນ້ອງເອີຍ ເພາະນອກຈາກຊີວິດຄຣິສຕຽນເຮົາເປັນດ່ັງກ່າວມາແລ້ວຍັງບ່ໍແລ້ວ ລາງເທ່ືອ
ເຮົາຈະເຫັນຜູ້ອ່ືນໃນໂບດທາງລົບດ້ວຍ ເພາະກະຈົກເງົາ(ແວ່ນ)ທ່ີເປ້ືອນນ້ັນເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນບ່ໍຊັດເຈນ.  
 
ອັຄສາວົກໂປໂລບອກອີກວ່າ ນອກຈາກ ຫມ່ັນພຽນໃສ່ໃຈໃນການອ້ອນວອນ ແລ້ວໃຫ້ເຮົາຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງ 
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ຄຳເຕືອນຂອງອັຄສາວົກບອກໃຫ້ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ(ເຝ້ົາຣະວັງ) ຕອນນ້ີມີຄວາມໝາຍຢູ່ຫລາຍປະການເຊັ່ນ; 
ໃຫ້ຄຣິສຕຽນເຝ້ົາຣະວັງສຳລັບຕົນເອງ   “ພວກທ່ານຈ່ົງລະວັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມບ່ໍຈິງ ທ່ີປອມຕົວຄືແກະມາຫາທ່ານ ແຕ່

ພາຍໃນເຂົາເປັນໝາໄນຕົວຮ້າຍ  ທ່ານຈະຮູ້ຈັກເຂົາໄດ້ດ້ວຍຜົນຂອງເຂົາ  ເຂົາເຄີຍເກັບໝາກ ອະງຸ່ນຈາກເຄືອມໜີາມຫລື ແລະ

ເຂົາເຄິຍເກັບໝາກເດ່ືອເທດຈາກຕ້ົນມີໜາມຫລື" (ມັດທາຍ 7:15-16).  
 
 ຄຳເຕືອນໃຫ້ຣະວັງສຳລັບເພ່ືອນຄຣິສຕຽນ   "ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງລະວັງຕົວເອງໃຫ້ດີ   ແລະລະວັງຮັກສາຝູງ
ແກະທ່ີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຊົງຕ້ັງພວກທ່ານໄວ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ດູແລ ເພ່ືອບຳຣຸງລ້ຽງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ
ທ່ີພຣະອົງຊົງໄຖ່ມາດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງເອງ   ເຮົາຮູ້ຢູ່ວ່າເມ່ືອເຮົາຈາກໄປແລ້ວ ຈະມີຫມາໄນຕົວ
ຮ້າຍເຂ້ົາມາໃນຖ້າມກາງພວກທ່ານ ມັນຈະບ່ໍເວັ້ນຊີວິດຂອງຝູງແກະ" (ກິຈການ 20:28-29).  
 
ຄຳເຕືອນໃຫ້ເຝ້ົາຣະວັງການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະເຢຊູ   "ເຫດສັນນ້ັນພວກທ່ານຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງຢູ່   ເພາະພວກ

ທ່ານບ່ໍຮູ້ວ່າ    ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານຈະສະເດັດມາເວລາໃດ" (ມັດທາຍ 24:42).  ແປວ່າການສະເດັດກັບ
ຄືນມາຄ້ັງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູເພ່ືອພິພາກສາລົງໂທດ   ແລະໃຫ້ລາງວັນຄຣິສຕຽນນ້ັນບ່ໍມີໃຜຮູ້ວັນເວລາ  
ດ່ັງນ້ັນຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດມາຕົວະທ່ານວ່າພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມາວັນນ້ັນ, ໃນເຣື່ອງນ້ີເລີຍ.  ໜ້າທ່ີເຮົາຄືເຝ້ົາຣະວັງ
ຢ້ານເຮົາຈະຫລົງທາງ, ຫລົງໄປເຮັດແນວບ່ໍດີໃນເວລາພຣະອົງສະເດັດມາ. 
 
ຂອບພຣະຄຸນທຸກຢ່າງ.    "ອ້ອນວອນເພ່ືອພວກເຮົາດ້ວຍ   ເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ຊົງໂຜດໄຂປະຕູໄວ້ສຳລັບ    
ພຣະທັມນ້ັັນ ໃຫ້ພວກເຮົາກ່າວຂ້ໍລັບເລິກເຣື່ອງພຣະຄຣິດ (ທ່ີເຮົາຖືກຈຳຈອງຢູ່ກໍເພາະເຫດນ້ີ)  ເພ່ືອເຮົາຈະ
ໄດ້ກ່າວຊີ້ແຈງຂ້ໍລັບເລິກນ້ັນຕາມທ່ີເຮົາຄວນຈະກ່າວ" (ຂ້ໍ 3-4)  ແປວ່າໃຫ້ອ້ອນວອນເພ່ືອອັຄສາວົກໂປໂລ
ແລະເພ່ືອນຮ່ວມງານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພ່ືອເພ່ິນຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈຂ້ໍພຣະທັມອັນເລິກ ແລ້ວຈະນຳເອົາສ່ິງທ່ີ
ຊົງເປີດເຜີຍນ້ັນມາເວົ້າສູ່ພ່ີນ້ອງຟັງ.  ມາເຖິງຕອນນນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາຢາກຊັກຊວນພ່ີນ້ອງ   ໃຫ້ຫມ່ັນພຽນໃສ່ໃຈ 
ໃນການອ້ອນວອນ  ຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງຢູ່ໃນການນ້ັນດ້ວຍຂອບພຣະຄຸນ   ແລະອ້ອນວອນເພ່ືອສິດຍາພິບນຂອງ
ທ່ານເປັນປະຈຳດ້ວຍ.  
 

2.  ຄວາມສັມພັນອັນດີກັບຜູ້ບ່ໍເຊື່ອ (ໂກໂລຊາຍ 4:5-6) 
ຢ່າເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າເມ່ືອເຮົາມາເຊື່ອພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ເຮົາຈະເຊົາພົວພັນຮັກແພງກັບຄົນພາຍນອກທ່ີບ່ໍເຊື່ອພຣະ
ເຈ້ົາ, ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເຂ້ົາໃຈຜິດ ຕົວຢ່າງໃນພຣະທັມລູກາ 19 ທ່ີພຣະເຢຊູໄປຮັປທານອາຫານນຳຊັກຂາຍ
ນ້ັນເຂົາເວົ້າວ່າ “ເປັນຫຍັງໜໍ, ທ່ານຜູ້ນ້ີຈ່ຶງເຂ້ົາໄປພັກຢູ່ກັບຄົນນອກສິນທັມ” (ລູກາ 7ຂ). ການພົວພັນກັບໝູ່
ເພ່ືອນທ່ີບ່ໍເຊື່ອນ້ັນເປັນໂອກາດໃນການເປັນພະຍານ ເປັນໂອກາດໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ  "ຈ່ົງປະຕິ
ບັດຕ່ໍຄົນພາຍນອກດ້ວຍໃຊ້ສະຕິປັນຍາ ໂດຍສວຍໂອກາດ" (ໂກໂລຊາຍ 4:5). ແປວ່າ; 
ໃຫ້ເປັນຄົນສະລາດ  ເມ່ືອເວລາຢູ່ກິນ,  ໂອ້ລົມເຂົາເຈ້ົາ.  ສຸພາສິດລາວເວົ້າກັນວ່າ ເຮັດຄືເພ່ິນ, ຢ່າສູ່ເຮັດຄື
ເພ່ິນ. ວາງຕົວໃຫ້ເໝາະສົມກັບຜູ້ບ່ໍເຊື່ອ,  ເວົ້າໃຫ້ກຽດເຂົາເຈ້ົາຢ່າງຣະມັດຣະວັງ  ຢ່າເວົ້າທັບຖົມຄວາມເຊື່ອ
ຂອງເເຂົາເຈ້ົາ ເພາະເຮົາໜ້າທ່ີຢ່າງດຽວຄືເວົ້າເຣື່ອງພຣະເຢຊູ ບ່ໍແມ່ນເວົ້າເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  
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ໃຫ້ເປັນຄົນອົດທົນສວຍໂອກາດ ໂດຍເຂ້ົາໃຈວ່າເຮົາເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພຣະເຢຊູຄຣິດ, ໃຫ້ອົດທົນໃນສ່ິງທ່ີເຂົາ
ເຈ້ົາເວົ້າອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເສັຍໃຈ,  ໃຫ້ອົດນ່ັງໂອ້ລົມກັບເຂົເຈ້ົາໂດຍບ່ໍໂຕ້ຖຽງ,   ໃຫ້ອົດທົນບ່ໍດ່ືມສ່ິງມືນເມົາ
ເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາເສນີໃຫ້ ແລະຂອບໃຈເຂົາເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມສຸພາບ ຖ້າພໍຍົກມືໄຫວ້ຂອບໃຈເຂົາເຈົາທ່ີສເນີຂອງ
ມຶນເມົາໃຫ້ກໍຈ່ົງຍໍມືນົບຂອບໃຈເຂົາເຈ້ົາ.  ການເຮັດດ່ັງນ້ີຄວາມສັມພັນອັນດີຈະມີຕ່ໍໄປແລະດີຂ້ຶນ  ແລ້ວໃຊ້
ໂອກາດ ທ່ີອັຄສາວົກໂປໂລໃຊ້ຄຳວ່າ ສວຍໂອກາດ ເປັນພະຍານ ບ່ໍແມ່ນສວຍໂອກາດແນວອ່ືນ.  
 
ໃຫ້ມີນ້ຳໃຈອັນດີງາມ,  ບ່ໍເວົ້າແບບຂ່ົມເພ່ິນ,  ຍໍໂຕ  ເຊັ່ນເວົ້າເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອໃນສາສນາຂອງເຂົາເຈ້ົາບ່ໍດີ, 
ຜິດ ດ່ັງນ້ີເປັນຕ້ົນ ໃຫ້ຄິດເສັຍວ່າກ່ອນເຮົາເອງຈະມາເຊື່ອພຣະເຈ້ົາເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍປີ?  ອັຄສາວົກ
ໂປໂລສອນວ່າ  "ຈ່ົງໃຫ້ວາຈາຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍປະກອບດ້ວຍເມດຕາຄຸນຢູ່ສເມີ" (ຂ້ໍ 6ກ).  ເພາະວ່າພຣະ
ເຈ້ົາຊົງເມຕາເຮົາແນວໃດນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງເມຕາເຂົາເຈ້ົາຢ່າງດຽວກັນ, ເຮົາກະເຄີຍເປັນດ່ັງນ້ັນມາກ່ອນບ່ໍ
ແມ່ນບ່ໍ? ດ່ັງນ້ັນເຮົາຈ່ົງເວົ້າແບບເຫັນໃຈຜູ້ຟັງ ອັຄສາວົກໂປໃຫ້ວິທີໃນການເວົ້າວ່າໃຫ້ຄຳເວົ້າຂອງເຮົາ "ປະ
ສົມດ້ວຍເກືອ ເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ວີທິຕອບທ່ີຖືກໃຈແກ່ທຸກຄົນ" (ຂ້ໍ 6). ແປວ່າໃນການເວົ້າຂອງເຮົາ
ໃຫ້ປະກອບດ້ວຍຄວາມມີນ້ຳໃຈຮັກ,  ມີໃຈເມຕາ,  ມີໃຈປານີ ຄ່ອຍເວົ້າຄ່ອຍວ່າດ້ວຍສຳນຽງສຽງອັນເໝາະ
ສົມ.  
 

ຄຳຖາມ: 
 
1. ຄວາມສັມພັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? 
 
2. ເຮັດແນວໃດເຮົາຈ່ຶງຈະມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ?  
 
3. ມີວິທີໃດແດ່ທ່ີເຮົາຈະມີຄວາມສັມພັນອັນດີກັບພ່ີນ້ອງຄຣິສຕຽນໃນໂບດເຮົາ? 
 
4. ເມ່ືອເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນເຮົາຍັງຈະມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນບ່ໍເຊື່ອ ເພ່ືອຫຍັງ? 
 
5. ເມ່ືອເຮົາມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນບ່ໍເຊື່ອມີສ່ິງໃດແດ່ທ່ີເຮົາຄວນເຮັດ ແລະບ່ໍຄວນເຮັດ? 
 
 
          ຫວ 
 
 



 49 

ບົດຮຽນທີ 13 
ໂປໂລລົງທ້າຍຈົດໝາຍ 

 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂກໂລຊາຍ 4:7-18 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 4:7-18 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ໂປໂລຢາກບອກວ່າເຮົາເປັນເພ່ືອນຮ່ວມງານ.  

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ໃນການຮັບໃຊໃ້ນຖານະເພ່ືອຮ່ວມງານເຮົາຈະເຮັດແນວໃດແດ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ຂອບພຣະຄຸນທ່ີມີເພ່ືອນຮ່ວມງານ 

  
ບົດນໍາ 

ເພ່ືອນຮ່ວມງານໃນການຮັບໃຊ້ຂອງອັຄສາວົກມີຫລາຍແບບ  ແລະມີຫລາຍສະຖານທ່ີ  ເບ່ິງແລ້ວມັນເປັນຄື 
ເຄືອຂ່າຍ Net working ຄືແຫທ່ີເຮົາຄວ່າງເອົາປາໃນນ້ຳ ຫລືມອງທ່ີມີຕາໜ່າງຕິດຕ່ໍກັນໄປເລ້ືອຍ.   ດ່ັງນ້ັນ
ໃນຕອນລົງທ້າຍຈົດໝາຍນ້ີອັຄສາວົກໂປໂລຈ່ຶງກ່າວເຖິງເພ່ືອນຮ່ວມງານການປະກາດດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ. 
 

ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ກຸງໂຣມ (ໂກໂລຊາຍ 4:5-15) 
ທ່ານຕີຂີໂກທ່ີໄດ້ກ່າວໃນພຣະທັມກິຈການ 20 ນ້ັນ ຊຶ່ງຕອນນ້ັນອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ເດີນທາງຈາກເມືອງໂກ
ຣິນໂທໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ມີທ່ານຕີຂີໂກຜູ້ທ່ີອັຄສາວົກໂປໂລເຊື່ອ   ແລະໄວ້ວາງໃຈຮ່ວມໃນການເດີນ
ທາງໄປດ້ວຍ,  ທ່ານຕີຂີໂກຜູ້ນ້ີເອງເປັນຜູ້ສ່ົງຈົດໝາຍທ່ີໂປໂລຂຽນເຖິງເມືອງເອເຟໂຊ   ແລະຟີເລໂມນອີກ
ດ້ວຍ. ໂປໂລເວົ້າເຖິງຕີຂີໂກວ່າ "ຕີຂີໂກ, ຜູ້ເປັນນ້ອງທ່ີຮັກ ແລະເປັນຜູ້ປະຕິບັດທ່ີສັດຊ່ື ແລະເປັນເພ່ືອນຮັບ
ໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບພວກເຮົາໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈະບອກໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍຮູ້ເຖິງເຫດການທັງປວງຂອງພວກ
ເຮົາ  ເຮົາໄດ້ໃຊ້ຜູ້ນ້ີໄປຫາພວກເຈ້ົາກໍເພາະເຫດນ້ີ   ຄືເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງການເປັນຢູ່ຂອງພວກ
ເຮົາ ແລະເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ຫນຸນນ້ຳໃຈຂອງພວກເຈ້ົາ" (ຂ້ໍ 7-8).  ອັຄສາວົກໂປໂລຮ້ອງຕີຂີໂກ 1. ເປັນນ້ອງ
ຮັກ. 2. ເປັນຜູ້ປະຕິບັດຊ່ອຍເຫລືອໂປໂລໃນວຽກງານຕ່າງໆ  3. ເປັນເພ່ືອນຮ່ວມຮັບໃຊ້. ທ່ານຕີຂີໂກນ້ີເອງ
ທ່ີໂປໂລໃຊ້ມາຫາພ່ີນ້ອງເມືອງໂກໂລຊາຍ ເຫດຜົນທ່ີໃຊມ້າກໍເພາະວ່າມາເລ່ົາເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງອັຄ
ສາວົກໂປໂລ (ຫລືມາລາຍງານຜົນການຮັບໃຊ້ຂອງໂປໂລ)  ແລະສ່ິງສຳຄັນອີກປະການແມ່ນສ່ົງມາໜູນນ້ຳ
ໃຈພ່ີນ້ອງໃນເມືອງໂກໂລຊາຍນ້ີ.   ເບ່ິງຮູບການແລ້ວມັນເປັນຄືມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຖືກໃຊ້ມາຈາກຂ້ັນເທິງເພ່ືອຢ້ຽມ
ຢາມໂບດທ້ອງຖິນເພ່ືອເປັນກຳລັງໃຈ. 
 

"ໃຫ້ໂອເນຊີໂມຜູ້ເປັນນ້ອງທ່ີຮັກແລະສັດຊື່ ຊຶ່ງເປັນຄົນນ່ຶງໃນພວກເຈ້ົາໄປດ້ວຍ ເຂົາທັງສອງນ້ັນຈະເລ່ົາໃຫ້ 
ເຈ້ົາທັງຫລາຍຮູ້ເຖິງເຫດການທັງປວງຢູ່ທ່ີນ້ີ" (ຂ້ໍ 9). ແປວ່າມີອີກຜູ້ນ່ຶງຊ່ືໂອເນຊີໂມຜູ້ເປັນຜູ້ນ່ຶງທ່ີມາຈາກໂກ 
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ໂລຊາຍໃຫ້ເພ່ິນນຳທາງຮ່ວມກັບຕີຂີໂກມາຫາພວກເຈ້ົາດ້ວຍ.    ສັງເກດທ່ານໂອເນຊີໂມ ເປັນຄົນທ້ອງຖ່ິນ 
ເມືອງໂກໂລຊາຍ ສ່ວນທ່ານຕີຂີໂກເປັນຄົນມາຈາກບ່ອນອ່ືນໂປໂລຈ່ຶງແຕ່ຕ້ັງຄົນທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳທາງ.  
 

ໃນຈົດໝາຍນ້ັນອັຄສາວົກໂປໂລສ່ົງຂ່າວຫາອັຄສາວົກລູກກາ  ຜູ້ເປັນທ່ານໝໍແຕ່ຜູ້ດຽວໃນຈຳນວນພວກສາ 
ວົກ,   ໃນຈົດໝາຍຂອງໂປໂລທ່ີກ່າວເຖິງ ທ່ານໝໍລູການ້ັນຍັງບອກອີກວ່າເດມາກໍສ່ົງຂ່າວມາຄືກັນ.  "ລູກາ,  
ຫມໍຢາທ່ີຮັກ   ກັບເດມານ້ັນກໍຝາກຄວາມຄິດເຖິງມາຍັງເຈ້ົາທັງຫລາຍເຮົາຝາກຄວາມຄິດເຖິງມາຍັງພວກພ່ີ 
ນ້ອງທ່ີຢູ່ເມືອງລາວດີເກອາ ກັບນາງນິມຟາ ທັງຄຣິສຕະຈັກທ່ີຢູ່ໃນເຮືອນຂອງນາງເຫມືອນກັນ" (ຂ້ໍ14-15).  
ເຣື່ອງນ້ີໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົານັບຖືແລະໃຫ້ກຽດເຊິ່ງແລະກັນ, ພົວພັນກັນໃນການເຮັດວຽກ 
ພັນທະກິດການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. ນອກນ້ັນໂປໂລຍັງກ່າວເຖິງນາງນີມພາທ່ີໃຊ້ເຮືອນຂອງລາວເປັນບ່ອນນະ 
ມັສການເພາະບ່ໍມີຕຶກໂບດ. ເຣື່ອງບ່ໍມີຕຶກໂບດນ້ີໄດ້ກາຍເປັນບົດຮຽນອັນລ້ຳຄ່າມາຈົນເຖິງວັນນ້ີ. ຫລາຍປະ 
ເທດ  ຍັງໃຊ້ບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈ້ົາເປັນຈຸດເລ້ີມຕ້ົນກ່ອນປຸກສ້າງໂບດ,   ເຂົາຈະເຕ້ົາໂຮມກັນຈົນເປັນກຸ່ມ 
ໃຫຍ່ແລ້ວຈ່ຶງວາງແຜນໃນການສ້າງຕຶກນະມັສການ    ແລະບາງປະເທດບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ເຊື່ອພຣະເຢຊູພວກ 
ເຂົາເຈ້ົາກໍຈະລັກນະມັສການຢູ່ບ້ານຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຕລອດມາ.  
 

ເຣື່ອງເລ່ົາ: ເມ່ືອບ່ໍນາມມານ້ີມີລາຍງານວ່າ    ມີເມືອງນ່ຶງທ່ີປະເທດອັຟຣິກາ   ຄຣິສຕຽນຖືກກົດຂ່ົມເຫງຢ່າງ 
ໜັກ, ວັນນ່ຶງກຸ່ມຄຣິສຕຽນກຳລັງນະມັສການຢູ່ ໄດ້ມີຣົດຈັກຄັນນ່ຶງຂັບມາຢ່າງໄວແລ້ວຂວ່າງຣະເບີດໃສ່ໂບດ 
ເຮັດໃຫ້ພ່ີນ້ອງຄຣິສຕຽນຕາຍແລະບາດເຈັບຢ່າງຫລວງຫລາຍ.    ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນພວກເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງມີຄວາມ 
ຄິດຍ້າຍບ່ອນນະມັສການໄປເລ້ືອຍໆ  ຄືໄປບ້ານເຮືອນຄົນແດ່,   ໄປຕາມກ້ອງຕ້ົນໄມ້ແດ່.   ສ່ິງທ່ີໜ້ານັບຖື 
ຄວາມເຊື່ອພ່ີນ້ອງເຫລ່ົານ້ີ ແມ່ນພວກເຂົາເຈ້ົາຄິດສເມີວ່າ ການໄປນະມັສການຄ້ັງນ້ີອາດບ່ໍໄດ້ກັບບ້ານ.  
 

ອັຄສາວົກໂປໂລກ່າວເລ້ົາໂລມໃຈ ທ່ານອາຂີໂປ ຜູ້ບົວຣະບັດຮັບໃຊ້ຕ້ອນຮັບຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໄປພັກຜ່ອນ 
ນອນທ່ີບ້ານຂອງລາວຫລັງຈາກການທ່ອງທ່ຽວປະກາດຂ່າວປະເສີດ,  ໂປໂລກ່າວວ່າ  "ຈ່ົງບອກອາຂີໂປວ່າ, 
“ສ່ວນການບົວລະບັດທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຮັບໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນ ຈ່ົງລະວັງ ເຮັດໃຫ້ສຳເຣັດ” (ຂ້ໍ 17).   ມີຄວາມ 
ໝາຍວ່າໃນການຕ້ອນຮັບແຂກຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົານ້ັນຢ່າຢຸດເຊົາ    ຫລືຢ່າອ່ອນໃຈບ່ໍຮັບແຂກ    ເນ່ືອງຈາກ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະສ້ິນເປືອງ. ຈ່ົງຣະວັງຈິດໃຈ ຢ້ານວ່າຈະອ່ອນໃຈ ຫລືຮູ້ສຶກເມ່ືອຍລ້າຕ່ໍການເຮັດດີ, ໃຫ້
ເຮັດຕ່ໍໄປຈົນສຳເຣັດຕາມໜ້າທ່ີໆພຣະເຈ້ົາຊົງມອບໝາຍໃຫ້.  
 

ໃນຖານະທ່ີເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນ ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຫລາຍເທ່ືອເຮົາບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈໃນໜ້າທ່ີຂອງເຮົາຢ່າງຄັກ 
ແນ່. ຂ້າງເທິງນ້ັນອັຄສາວົກໂປໂລເວົ້າເຖິງທ່ານ ອາຂີໂປເປັນຄຣິສຕຽນສາມັນຜູ້ນ່ຶງໃນຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກ 
ໂລຊາຍແຫ່ງນ້ີ. ອາຂີໂປໄດ້ກ່າວວອີກເທ່ືອນ່ຶງໃນ ຟີເລໂມນ 1:2  ທ່ີໂປໂລກ່າວວ່າ ຜູ້ເປັນທະຫານຮ່ວມກັບ 
ໂປໂລນ້ັນ ໝາຍເຖິງທະຫານຮັບໃຊ້ພຣະເຢຊູ ຫາກເຮົາເບ່ິງເຜີນໆເຮົາຈະເຫັນພຽງວ່າອາຂີໂປບ່ໍມີຄວາມສຳ 
ຄັນອັນໃດ ແຕ່ເມ່ືອເບ່ິງເລິກເຂ້ົາໄປຕາມທ່ີໂປໂລບອກເລ່ົາມາແລ້ວ ມີຄວາມສຳຄັນສອງຢ່າງຄື;  
        1. ອາຂີໂປ  ເປັນທະຫານຮ່ວມກັບໂປໂລ,  ທະຫານຈຳຕ້ອງມີຣະບຽບ,  ມີການເຝິກຫັດ,  ມີຍຸທະວິທີ 
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ການຕ່ໍສູ້,  ມີຄວາມອົດທົນ, ມີຈິດໃຈທ່ີເຂ້ັມແຂງ, ບ່ໍຄຶດຖອຍຫລັງ, ຟັງຄວາມເຈ້ົານາຍ ແລະຍອມຕາຍເພ່ືອ 
ປົກປ້ອງ ດ່ັງນ້ີເປັນຕ້ົນ. (ຟິເລໂມນ 1:2).  
        2. ເປັນຜູ້ບົວຣະບັດຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໂດຍການບົວຣະບັດຮັບໃຊ້ຜູ້ຮັບໃຊ້,  ຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ຮັບ 
ໃຊ້ເປັນໜ້າທ່ີໆພຣະເຈ້ົາຊົງມອບໝາຍ ດ່ັງນ້ັນໂປໂລຈ່ຶງເລ້ົາໂລມໃຈວ່າ ຈ່ົງເຮັດໃຫ້ສຳເຣັດໜ້າທ່ີ.  
 

ເຮົາແມ່ນຜູ້ນ່ຶງທ່ີໄດ້ຮັບໜ້າທ່ີມອບໝາຍຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນການມາໂບດຂອງເຮົາ,   ມີສອງຄຳຖາມ 
ຕາມມາວ່າ:  1. ເຮົາໄດ້ເຮັດໜ້າທ່ີຂອງເຮົາສຳເຣັດແຕ່ລະເທ່ືອທ່ີເຮົາມາໂບດແລ້ວບ່ໍ?   2. ເຮົາມີໜ້າທ່ີອັນ 
ໃດໃນໂບດ?   ລາງຄົນອາດເວົ້າວ່າ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໃຊຂ້້ອຍ ເມ່ືອຮູ້ສຶກແນວນ້ັນເຮົາຄວນຖາມຕົນເອງວ່າ  ເປັນ 
ຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍໃຊ້ຂ້ອຍ  ຫລືເພ່ິນໃຊ້ແລ້ວຂ້ອຍບ່ໍເຮັດ?  ຈ່ົງເບ່ິງ ທ່ານອາຂີໂປຜູ້ທ່ີອັຄສາວົກໂປໂລເລ້ົາ 
ໂລມໃຈນ້ັນ  ບ່ໍຄ່ອຍມີຊື່ໃນພຣະຄັມພີ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າລາວບ່ໍມີໜ້າທ່ີ ຫລືບ່ໍສຳຄັນ,  ອັຄສາວົກໂປ 
ໂລບອກວ່າ ໜ້າທ່ີຂອງລາວແມ່ນບົວຣະບັດຮັບໃຊ້. ດ່ັງນ້ັນຈ່ົງໄຫວ້ວອນອະທິຖານຖາມພຣະເຈ້ົາວ່າ ໜ້າທ່ີ 
ຂອງຂ້ານ້ອຍແມ່ນຫຍັງ ຫລືຖາມວ່າ ພຣະອົງຢາກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຮັດຫຍັງ ແລ້ວບອກວ່າ ຂ້ານ້ອຍຈະເຮັດຈົນ 
ສໍາເຣັດ.  
 

"ຄຳສະແດງຄວາມຄຶດເຖິງນ້ີເປັນລາຍມືຂອງເຮົາ,  ໂປໂລ ຂໍພວກເຈ້ົາຈ່ົງລະນຶກເຖິງໂສ້ຂອງເຮົາຖ້ອນຂໍໃຫ້ 
ພຣະຄຸນຈ່ົງສະຖິດຢູ່ນຳເຈ້ົາທັງຫລາຍເທີນ" (ຂ້ໍ 18).  ແປວ່າ ລາງເທ່ືອນ້ັນອັຄສາວົກໂປໂລເປັນຜູ້ເວົ້າແລ້ວ 
ໃຫ້ຜູ້ອ່ືນ (ເລຂາ) ເປັນຄົນຂຽນຄຳເວົ້າຂອງໂປໂລ ເປັນຄື ຄຣູເປັນຜູ້ອ່ານ, ນັກຮຽນຂຽນຕາມຄໍາເວົ້າຂອງຄຣູ
ເຊິ່ງຮ້ອງ Dictated ເມ່ືອກ່ອນພາສາຝຣັ່ງເສດ ແມ່ນ dicte  (ດິກເຕ). ໃນພຣະທັມຄາລາເຕັຽ 6:11 ອັຄສາ 
ວົກຢ້ັງຢືນແມ່ນວ່າຕົວໜັງສືລາຍມືຂອງເພ່ິນເອງທ່ີຈຽນໂຕໃຫຍ່ແນວນ້ີ.   ເຫດທ່ີບອກວ່າເປັນລາຍມືເພ່ິນ ກໍ
ເພາະວ່າ ຢ້ານມີການປອມແປງຈົດໝາຍ  ເນ່ືອງຈາກວ່າໃນແຖວເມືອງໂກໂລຊາຍໄດ້ມີພວກຄຣູສອນປອມ
ຈຳນວນນ່ຶງທ່ີມັກອວດອ້າງວ່າເຂົາໄດ້ຮັບການຊົງນຳໂດຍພຣະວິນາຍານບໍຣິສຸດ.   ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ
ສັງເກດເຣື່ອງພຣະວິນຍານນ້ັນ   ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ເຮັດຈົດໝາຍໃນພຣະທັມຄາລາເຕັຽແລ້ວ.  ຄົນທ່ີເຕັມ 
ໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານຈະມີເກ້ົາຢ່າງທ່ີກ່າວໃນ ຄາລາເຕັຍ 5: 22-23 
 

ຄຳຖາມ:  
 1. ອັຄສາວົກໂປໂລມີຈຸປສົງອັນໃດຈ່ຶງຂຽນຈົດໝາຍອອກຊື່ຜູ້ສຳຄັນຕ້ັງຫລາຍຄົນ? 
2. ຜູ້ຮັບຈົດໝາຍມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດເມ່ືອໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຈາກອາຈານໃຫຍ່ອັຄສາວົກໂປໂລ? 
3. ອັຄສາວົກໂປໂລ  ຮ້ອງຕີຂີໂກ ສາມຢ່າງ ນ້ັນມີຫຍັງແດ່? 
4. ແຕ່ລະຄົນທ່ີອັຄສາວົກໂປໂລກ່າວເຖິງນ້ັນ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງໃດ? ເປັນຫຍັງຫລາຍຄົນບ່ໍຮູ້ຊື່ພວກນ້ີ?  
5. "ຈ່ົງບອກອາຂີໂປວ່າ, “ສ່ວນການບົວລະບັດທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຮັບໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນ ຈ່ົງລະວັງ ເຮັດໃຫ້ສຳ 
   ເຣັດ” (ຂ້ໍ 17). ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 
6. ຖາມນັກຮຽນວ່າ ແຕ່ລະຄົນເຮົາມີໜ້າທ່ີອັນໃດໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ? ຢູ່ໃນໂບດ ແລະຢູ່ນອກໂບດ?  
    ຫວ 


