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ບົດຮຽນທີ 1
ຂ່າວຍິ່ງໃຫຍ່
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ໂກໂລຊາຍ 1:1-8
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂກໂລຊາຍ 1:1-8

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ອາຈານໂປໂລຂອບໃຈຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກໂລຊາຍນຳຄວາມຮັກ,
ຄວາມເຊື່ອ, ແລະຄວາມຫວັງຂອງພວກເຂົາໃນອົງພຣະຄຣິດ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ຄວາມຮັກ, ຄວາມເຊື່ອ, ແລະຄວາມຫວັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າ
ພະເຈົ້າເປັນຄຣິສຕຽນດີຂຶ້ນບໍ?
່

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈດີເຖິງບາດກ້າວວ່າຈະເຮັດອັນໃດເພື່ອຈະປະສົບກັບອົງ
ພຣະຄຣິດຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ

ຄຳນຳ
ທ່ານສາມາດຄົ້ນພົບກັບຄວາມຮັກ, ຄວາມເຊື່ອ, ແລະຄວາມຫວັງອັນເລິກເຊິ່ງເພື່ອຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ປະ
ສົບກັບຄວາມສົມບູນຂອງພຣະຄຣິດ ເພື່ອເອົາໄປປະກອບໃນຊີວິດອັນວ່າງເປົ່າຂອງທ່ານໄດ້.
ໂກໂລຊາຍເປັນເມືອງເກົ່າແກ່ ເປັນສູນກາງການຄ້າເປັນເວລາ 500 ກວ່າປີ ທີ່ສຸດກໍໄດ້ເສັຽຄວາມຍິ່ງ
ໃຫຍ່ໃຫ້ເມືອງລາວດີເກອາຜູ້ເປັນເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ. ເໝືອນກັບສັງຄົມເຮົາທຸກວັນນີ້ມັກມີສາສນາຫລາຍໆ
ສາສານາແລະຄົນມັກເອົາປະກອບຮ່ວມກັນ. ຍັງມີຫລັກຄວາມເຊື່ອຜິດໄປໃນສັງຄົມຄຣິສະຕຽນ ພວກເຂົາ
ສອນວ່າອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເປັນພຣະເຈົ້າໃນສະພາບເນື້ອໜັງ, ແຕ່ເຂົາເຊື່ອວ່າວິນຍານຈິດໄດ້ປາກົດເປັນມະ
ນຸດເພື່ອເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວທ
ິ ີເອົາຊະນະຕໍ່ຄວາມຄິດທີ່ໄຮ້ດຽງສາແລະຮ່າງກາຍທີ່ອັນມີຂອບເຂດ ຕໍ່ພວກທີ່ເຊື່ອ
ຢ່າງນີພ
້ ວກເຂົາຖືວ່າຄວາມຮູ້ເປັນຂໍກະແຈເພື່ອຈະປົດແອກຂອງໂລກແຫ່ງນີ້. ຈາກພາສາກຣີກແລ້ວ ຄວາມ
ຮູ້ແມ່ນໂນສຊິສ ພວກທີ່ເຊື່ອຢ່າງນີຈ
້ ຶ່ງເອີ້ນວ່າ ໂນສຕິກສ໌.
ອາຈານໂປໂລຈຶ່ງໄດ້ກ່າວເຣື່ອງຄວາມຮູ້ໃນຈົດໝາຍທີ່ຂຽນໄປຫາຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກໂລຊາຍ, ແຕ່
ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳຢ່າງງ່າຍໆເພື່ອຈະດຳລົງຊີວິດໃຫ້ສົມບູນໃນອົງພຣະຄຣິດ. ເຫັນວ່າພວກຄຣິສະຕຽນ
ສ່ວນຫລາຍໄດ້ລືມເຖິງເຣື່ອງຄວາມຮູແ
້ ນວນີ້, ແຕ່ຫລາຍເທື່ອຄວາມເຊື່ອແນວນັ້ນຍັງເຂົ້າມາແຊກຊຶມຜ່ານ
ຄວາມເຊື່ອຂອງໂລກແລະຜູ້ມີຄວາມຄຶດໃນແນວທາງໃໝ່, ພວກສາສນາຮິນດູ, ແລະສາສນາອື່ນໆອີກດ້ວຍ.
ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນເຖິງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ທຈ
ີ່ ະສະເດັດກັບມາ ເປັນຜູ້ສັກສິດໃນດ້ານຮ່າງກາຍ (ກລຊ 1:19; 2:9) ພວກເຮົາໄດ້ຖືກໄຖ່ຢ່າງໝົດສິ້ນ ຮ່າງກາຍແລະຈິດວິນຍານ.
ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສົມບູນຂອງພຣະຄຣິດ ແລະຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງຄວາມເຊື່ອທາງຈິດ
ວິນຍານຂອງພວກເຮົາ-ຄືພວກເຮົາມີຊວ
ີ ິດທີມ
່ ີຄ່າ, ຜະລິດຜົນ, ແລະມີສະຕິປັນຍາເຖິງເຣື່ອງພຣະເຈົ້າ (ກລ
ຊ 1:10),

ຄືພວກເຮົາຖືກນຳໄປເຖິງຄວາມສຳບູນໃນອົງພຣະຄຣິດ (2:10).
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ເໝືອນກັບຈົດໝາຍສະບັບ

ອື່ນໆທີ່ເພິ່ນເຄີຍຂຽນເຣື່ອງຫລັກຄວາມເຊື່ອ ແລະເພິ່ນຍັງໃຫ້ຄຳແນະນຳວິທທ
ິ າງໃຫ້ເອົາມະປະກອບໃຊ້ໃນ
ຕອນທ້າຍ. ໃນປຶ້ມໂກໂລຊາຍອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຈິງຫລາຍໆຢ່າງ (ອົງພຣະເຢຊູ: ເປັນທຸກ
ສິ່ງຢ່າງ, ພຽງພໍ, ຍິ່ງໃຫຍ່, ເປັນມະນຸດສົມບູນ/ເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ, ເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ ແລະໃຫ້ທຸກສິ່ງເປັນຢູ່ໄດ້).
ຄຳສອນຢ່າງນີເ້ ຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ.
ຈົດໝາຍອັນສວຍງາມນີ້ພວກເຮົາຄວນອ່ານແລະນຳເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. ອາຈານໂປ
ໂລສອນໃຫ້ພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອ ແລະປະຕິບັດຕົນແນວໃດ. ໃນຄຳສອນນີ້ອາຈານໂປໂລໄດ້ຕໍ່ຕ້ານ
ພວກຖືຕົວເຣື່ອງຄວາມຮູ້ ແຕ່ສອນໃຫ້ພວກທີ່ເຊື່ອເຮັດເໜືອຄວາມຮູ້ ແລະຕິດຕາມຄວາມຈິງຂອງອົງພຣະ
ຄຣິດເຈົ້າຜູເ້ ປັນສະພາບຢ່າງມະນຸດ (ໂຢຮັນ 1:14 ແລະ 14:6).
ປື້ມນີ້ແຕກຕ່າງໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ເພາະອາຈານໂປໂລບໍໄ
່ ດ້ກໍ່ຕັ້ງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ. ເພິ່ນ
ຮູ້ຈັກກັບພວກເຂົາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ພົບກັນ (ກລຊ 1:4, 9; 2:1).

ອາຈານໂປໂລເປັນຫ່ວງ ເຖິງສິ່ງທີ່ເພິ່ນໄດ້ຍິນ

ເຣື່ອງພວກເຂົາ, ເພິ່ນຮູ້ຈັກວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖືກທ້າທາຍຢ່າງໜັກແລະເຊື່ອໝັ້ນວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດສູທ
້ ົນ
ໄດ້ໃນຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະຄຣິດ.

1. ອາຈານໂປໂລໄດ້ຍິນເຖິງຄວາມເຊື່ອ (ໂກໂລຊາຍ 1:1-4)
ອາຈານໂປໂລໄດ້ຍ້ອນໄປເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ. ພວກກຣີກວ່າ ປິສຕິສ
ແປວ່າຄວາມເຊື່ອ ນັ້ນແມ່ນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈແລະຄວາມຈົງຮັກພັກດີ.

ມັນບໍ່ເປັນພຽງຄວາມນຶກຄິດ

ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ແມ່ນການກະທຳທີ່ສະແດງອອກເຖິງຄວາມເຊື່ອ.
ຄວາມເຊື່ອຄືມີສິດຍາພິບານຍອມຈາກຄອບຄົວ, ໝູເ່ ພືອນ ແລະອອກໄປຕັ້ງຄຣິສຕະຈັກໃນບ່ອນອື່ນໆ
ແລະໃນປະເທດອື່ນໆ. ແມ່ນຜົວເມັຽຍອມຢູ່ດ້ວຍກັນເຖິງແມ່ນຈະພົບກັບປັນຫານາໆປະການ. ອາຈານໂປ
ໂລເຊື່ອໝັ້ນເຖິງຄວາມເຊື່ອໜັ້ນຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ ເຖິງພວກເຂົາຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກນາໆປະການ ພວກເຂົາຄົງຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະຄຣິດຕລອດຊີວິດ.
ທ່ານຍັງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນອົງພຣະຄຣິດຢູ່ບໍ່ເວລາທ່ານຖືກເຍາະເຍີ້ຍຈາກຄອບຄົວ ແລະຄົນອື່ນໆ?
ທ່ານຍັງຈະເຊື່ອໝັ້ນໃນອົງພຣະຄຣິດຢູ່ບໍ່ເວລາທ່ານໝໍກວດເຫັນພຣະຍາດຮ້າຍແຮງຂອງທ່ານ? ທຸກມື້ນີ້ຍັງ
ມີຄົນຄຣິສະຕຽນຖືກຂ້າຕາຍເພາະຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາໃນອົງພຣະເຢຊູ.

ທ່ານຈະມີຄວາມເຊື່ອຈົນ

ຍອມຕາຍແທ້ບໍ່? ໃຫ້ພວກເຮົາແລ່ນໂດຍປັກຕາທັງສອງເບິ່ງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນຕົວຢ່າງໃນຄວາມເຊື່ອ (ເຮັບ
ເຣີ 12:1-2).

2. ອາຈານໂປໂລໄດ້ຍິນເຖິງຄວາມຮັກ (ໂກໂລຊາຍ 1:4ຂ)
ຜົນຂອງຄວາມຮັກຂອງຄຣິສະຕຽນເມືອງໂກໂລຊາຍມີຕໍ່ “ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ” ໄດ້ໄປເຖິງຫູອາຈານ
ໂປໂລ. ຄຳເວົ້າວ່າຮັກນີ້ເປັນຄຳກິຣິຍາເວົ້າເຖິງການກະທຳ. ຈາກພາສາກຣີກ ອາກາເປ ແມ່ນຄວາມຮັກອັນ
ສູງສຸດທີ່ມະນຸດມີຕໍ່ຄົນອື່ນໆ ຢ່າງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ, ຢ່າງຖວາຍຕົວ, ຊຶ່ງໄດ້ໜູນໃຈຄົນນຶ່ງຊ່ວຍອີກຄົນນຶ່ງໂດຍບໍ່
ເຫັນແກ່ໜ້າ. ຜົນຂອງພຣະວິນຍານຄືຄວາມຮັກ (ຄລຕ 5:22). ໂຢຮັນໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ, “ໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍ
ຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ ເພາະວ່າຄວາມຮັກມາຈາກພຣະເຈົ້າ ທຸກຄົນທີ່ຮັກກໍບັງເກີດຈາກພຣະເຈົ້າແລະຮູ້ຈັກ
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ພຣະເຈົ້າ. (1 ໂຢຮັນ 4:17). ຄວາມຮັກກໍອົດທົນດົນນານ ແລະຊອບໃນການເມດຕາກະຣຸນາ, ບໍ່ເຫິງສາ, ບໍ່
ອວດອ້າງ, ບໍ່ຈອງຫອງ. ຄວາມຮັກສູ້ທົນທຸກສິງ່ , ເຊື່ອທຸກສິ່ງ, ແລະໄວ້ວາງໃຈທຸກສິ່ງ, ແລະພຽນອົດທົນທຸກ
ສິ່ງ. (1 ກຣທ 13: 4, 7).
ຄວາມຮັກໃນພຣະຄັມພີນັ້ນປະກອບຫລາຍກວ່າຄວາມຮູ້ທຸກສິ່ງ; ຕ້ອງມີການປະຕິບັດ. ຄວາມຮັກນັ້ນບໍ່
ແມ່ນມີຄວາມປາຖນາດີຕໍ່ຄົນອື່ນ; ແຕ່ແມ່ນການເປັນຫ່ວງແລະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ. ຕົວຢ່າງ: ສາມີນັ່ງ
ຄຽງຂ້າງພັຣຍາເວລາເຈັບໄຂ້ໄດ້ພະຍາດ ຫາຢາດີພະຍາດແລະອາຫານມາໃຫ້.

ຍອມຟັງຄົນອື່ນກ່າວເຖິງ

ຄວາມລຳບາກຈາກບ່ອນເຮັດການ. ຊ່ອຍເພື່ອນບ້ານຕັດຫຍ້າເວລາພວກເຂົາບໍ່ສະບາຍ. ຄຣິສະຕຽນໃນ
ເມືອງໂກໂລຊາຍໄດ້ມີຄວາມຮັກແລະການກະທຳເປັນຢ່າງດີເໝືອກັບຊາວຊາມາເຣັຽໃຈດີ (ລູກາ 10:24...).

3. ອາຈານໂປໂລໄດ້ຍິນເຖິງຄວາມຫວັງ (ໂກໂລຊາຍ 1:5)
ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນວ່າ, “...ຄວາມຫວັງທີ່ຊົງຮັກສາໄວ້ສຳລັບເຈົ້າໃນສວັນ...” (1:5). ຄວາມຫວັງນີ້
ແມ່ນຜົນງານຈາກການປະພຶດຂອງຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມຮັກ. ຈາກພາສາກຣີກ ເອປິກ ມີຄວາມໝາຍວ່າ,
“ຄວາມແນ່ໃຈກັບສິ່ງທີ່ຫວັງເອົາໄວ້,” ໂດຍສະເພາະຈາກຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ. ແຕ່ບໍ່ເໝືອນກັບຄົນຖືກຫວຍ
ຣັຖບານ, ແຕ່ເປັນເໝືອນເສົາໄຟທີ່ສົ່ງແສງແຄມທະເລຕໍ່ເຮືອທີ່ຫລົງທາງ. ຄວາມຫວັງຢ່າງນີ້ບໍ່ຂຶ້ນກັບການ
ເພິ່ງຕົນເອງ ແຕ່ເປັນສັນຕິສຸກເພິ່ງພາອາສັຍໝັ້ນໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະຄຳສອນຂອງພຣະອົງ. ໃນ
ໂກໂລຊາຍ 1:5, ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງພື້ນຖານຂອງຄວາມຫວັງອັນນີ້: ເປັນຂ່າວປະເສີດ. ຄືກັບສິດ
ຍາພິບານຜູ້ນຶ່ງໄດ້ຂຽນໄວ້ 200 ປີຜ່ານມາ, “ຄວາມຫວັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນໃນພຣະໂລຫິດແລະຄວາມ
ຊອບທັມຂອງອົງພຣະຄຣິດເຈົ້າ.”
ຄວາມຫວັງອັນນີ້ໄດ້ກໍ່ສ້າງຂຶ້ນຜ່ານອຸປະສັກໃນຊີວິດຂອງຄຣິສະຕຽທຸກໆຄົນ, “ຫລາຍກວ່ານັ້ນອີກ ພວກ
ເຮົາມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ ໃນຄວາມລຳບາກດ້ວຍ ເພາະຮູ້ວ່າຄວາມຍາກລຳບາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມ
ອົດທົນ. ແລະດ້ວຍຄວາມອົນທົນນັ້ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຊອບ ແລະການຊົງເຫັນຊອບ
ນັ້ນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.” (ໂຣມ 5:3-4). ຜູປ
້ ະກາດເຢເຣມີຢາໄດ້ຂຽນເອົາໄວ້, “’ເພາະເຮົາຮູ້ແຜນ
ງານທີເ່ ຮົາມີໄວ້ສຳລັບເຈົ້າ ເປັນແຜນງານເພື່ອສັນຕິພາບບໍແ
່ ມ່ນເປັນເພື່ອອັນຕະລາຍ ເພື່ອຈະໃຫ້ອະນາຄົດ
ແລະຄວາມຫວັງແກ່ເຈົ້າ.’”(ເຢເຣມີຢາ 29:11). ຜູປ
້ ະກາດພຣະທັມບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຂ່າວປະເສີດທີ່ໃຫ້ຄວາມ
ຮັ່ງມີເປັນດີ, ແຕ່ເປັນລູກຂອງຢູດາຜູ້ໄດ້ເຂົ້າເປັນທາດ ພຣະເຈົ້າຍັງມີແຜນການທີຈ
່ ະອວຍພຣະພອນ, ປະ
ທານຄວາມຫວັງ, ແລະອະນາຄົດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.
ຜູທ
້ ີ່ໄດ້ຍິນຄຳສອນນີ້ສ່ວນຫລາຍຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນກຸງເຢຣູຊາເລັມອີກ ເວລາພວກເຂົາຖືກຈັບໄປເປັນຊະ
ເລີຍ ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນສ້າງບ້ານແປງເຮືອນ ເຮັດໄຮ່ໄຖນາຢູ່ແດນຕ່າງດ້າວ, ຄວາມຫວັງທີ່ພວກເຂົາມີນີ້ບໍ່
ແມ່ນທາງລັດ ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ປົກຄອງ ພຣະອົງຈະປະທານຄວາມຫວັງເປັນຈິງໃຫ້ຕາມວັນ
ເວລາຂອງພຣະອົງ. ສິ່ງນີ້ເປັນການໜູນໃຈໃຫ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນບ່ອນລຳບາກອົດທົນຮັບໃຊ້ເຖິງທີ່ສຸດເພາະຄວາມ
ເຊື່ອໝັ້ນໃນພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນເປັນສິ່ງຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ.

4. ຄວາມເຊື່ອ, ຄວາມຮັກ, ແລະຄວາມຫວັງ (ໂກໂລຊາຍ 1:6-8)
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ການເປັນຄຣິສະຕຽນຢ່າງສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ້ອງເປັນຄົນມີແຜນການປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງ
ອົງພຣະເຢຊູ ແລະຈຳເປັນວັດແທນໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້. ຄວາມເຊື່ອ, ຄວາມຮັກ, ແລະຄວາມຫວັງເປັນຜົນງານ
ບອກເຖິງການເປັນຄຣິສະຕຽນທີ່ເຕີບໃຫຍ່.

ໃນເມື່ອພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອເພີ້ມຂຶ້ນ ພວກເຮົາກໍກາຍເປັນ

ເໝືອນອົງພຣະເຢຊູແຕ່ລະວັນ. ສິ່ງນີ້ເປັນເປັນເໝືອນຫັດກາຍຍະບໍຣິຫານເຮັດໃຫ້ມີກ້າມເນື້ອດ້ານຈິດວິນ
ຍານໃນເມື່ອພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ຝຶກຫັດເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.
ຜູ້ເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ ການຈະເຣີນໃຫຍ່ຂຶ້ນຈຳເປັນຕ້ອງມີໃນຊີວິດຂອງຄຣິສະຕຽນຄືມຸ້ງໜ້າ
ໄປຫາອົງພຣະເຢຊູ ຝຶກຫັດເປັນສາວົກທີ່ດີ, ມີບຸກຄະລິກລັກສະນະໃຫ້ກາຍເປັນເໝືອນພຣະເຢຊູແຕ່ລະວັນ.
ໃຫ້ຮັບໃຊ້, ຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈ, ນະມັສການ, ແລະອື່ນໆ.
ການຈະເຣີນໃຫຍ່ຂຶ້ນນີ້ຕ້ອງສ້າງໃຫ້ມີກຸ່ມຖ້າມກາງຜູ້ທີ່ເຊື່ອນຳກັນ ຄືໃຫ້ມໜ
ີ ່ວຍອ້ອນວອນອະທິຖານ,
ໜ່ວຍສຶກສາພຣະຄັມພີ, ໜ່ວຍປະກາດ ແລະອື່ນໆ.

ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອ, ຄວາມຮັກ, ແລະ

ຄວາມຫວັງ. ຖ້າມີອັນໃດອັນນຶ່ງຂາດໄປໃນຊີວິດຄຣິສະຕຽນກໍຈະບໍ່ສົມບູນ. ທຸກຄົນທີ່ເປັນຄຣິສະຕຽນວັນ
ດຽວ ຫລືແຕ່ນ້ອຍຈົນເຖົ້າຕ້ອງການຝຶກຫັດໃຫ້ເປັນສາວົກທີ່ດີ. ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນສແວງຫາຄວາມສົມບູນ
ຂອງອົງພຣະຄຣິດ ແລະມີຊີວິດເໝືອນກັບພຣະອົງໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ
ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງເໂກໂລຊາຍເຖິງເພິ່ນໄດ້ຍິນຂ່າວດີຈາກພວກ
ເຂົາ. ທ່ານລອງຄິດເບິ່ງຄາວນຶ່ງວ່າມີຄົນໃດໄດ້ຄິດເຖິງທ່ານບໍ?
່ ຖ້າເຂົາໄດ້ຍິນຈາກທ່ານແລ້ວ ທ່ານຄິດວ່າ
ພວກເຂົາຈະເວົ້າອັນໃດກັບຄົນອື່ນໆຟັງ ສິ່ງດີ ຫລືບໍ່ດີ. ການເປັນສາວົກຂອງທ່ານທີ່ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ
ນັ້ນເປັນຜົນສະທ້ອນອັນໃດກັບຊື່ສຽງຂອງທ່ານ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ບໄ
ໍ່ ດ້ຮູ້ຈັກກັບທ່ານດີ? ຖ້າອາຈານໂປ
ໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍຫາທ່ານ ທ່ານຄິດວ່າເພິ່ນຈະເວົ້າເຖິງສິ່ງດີແນວໃດຈາກຊີວິດຂອງທ່ານ?

ສິ່ງດີຕ່າງໆ

ຈາກຊີວິດຂອງທ່ານນັ້ນຈະເປັນພະຍານທີ່ດີຕໍ່ຄົນອືນ
່ ໃນໂລກນີ້.

ຄຳຖາມ:
1. ຄິດເຖິງປໂຍກທີ່ວ່າ, “ຄວາມສົມບູນຂອງອົງພຣະຄຣິດ.” ມັນມີຄວາມໝາຍອັນໃດຕໍ່ທ່ານ?
2. ທ່ານມີຫລັການ “ຄວາມເຊື່ອ ເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ” ຫລືມີຄວາມເຊື່ອອັນໝັ້ນຄົງ, ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ອົງພຣະເຢ
ຊູບໍ່? ຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານໄດ້ຊ່ອຍທ່ານຫຍັງແດ່ໃນອາດິດທີ່ຜ່ານມາ?
3. ຄິດເຖິງຄອບຄົວ, ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ແລະໃນຄຣິສຕະຈັກ ທ່ານໄດ້ສະແດງອອກມາເຖິງຄວາມຮັກ
ອັນອັມມະຕະບໍ່? ມີທາງໃດທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກອັນອັມມະຕະອອກມາ?
4. ທ່ານມີຄວາມຫວັງອັນແນ່ນອນໃນອົງພຣະເຢຊູບໍ່?
5. ທ່ານສາມາດວັດແທກຜົນຄວາມຈະເຣີນໃນການເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູບໍ່?
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ບົດຮຽນທີ 2
ອາຈານໂປໂລອ້ອນວອນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ໂກໂລຊາຍ 1:9-14
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂກໂລຊາຍ 1:9-14

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ໃນອົງພຣະຄຣິດພວກເຮົາມີຊີວິດສົມບູນແລະມີຄວາມໝາຍ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ຂ້າພະເຈົ້າຈະປະສົບການກັບຊີວິດທີສ
່ ົມບູນໃນໂລກນີ້ ແລະດ້ານຝ່າຍ
ຈິດວິນຍານແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈດີເຖິງນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະດຳລົງຊີວິດເປັນຜູ້
ທີ່ເຊື່ອໂດຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.

ຄຳນຳ
ຫລາຍຄົນໄດ້ຊອກສແວງຫາຄຳຕອບຂອງຊີວິດເພາະຊີວິດນີ້ໝົດຫວັງແລະວ່າງເປົ່າ. ອາຈານໂປໂປໄດ້
ອ້ອນວອນອະທິຖານເພື່ອຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ ເພາະໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄຳຕອບທີ່ດີ ຄຳອ້ອນ
ວອນອັນນີ້ຍັງມີພລັງແລະອຳນາດຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້. (ກລຊ 1:9-14). ໃນຂໍດ
້ ັ່ງກ່າວນີອ
້ າຈານ
ໂປໂລໄດ້ແນະນຳພືນ
້ ຖານສີ່ປະການເພື່ອພວກເຂົາຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດ ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ຈັກນ້ຳພຣະ
ທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ, ມີຊີວິດທີ່ດີ, ໄດ້ຮັບພລັງ, ເອົາຊະນະຕໍ່ອຳນາດມືດ.

1. ຮູຈ
້ ັກນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ (ໂກໂລຊາຍ 1:9)
ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຄົນເຮົາມັກຍົກເອົາມາຖາມໃນຊີວິດເປັນປະຈຳ: ອັນໃດເປັນນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ
ຕໍ່ຊວ
ີ ິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ອ້ອນວອນເພື່ອຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງໂກໂລຊາຍຈະຮູ້ເຖິງນ້ຳພຣະ
ທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ (1:9).

ອາຈານໂປໂລບໍ່ໄດ້ຂຽນເຖິງສິ່ງທີ່ບໍ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄຮ້ດຽງສາ. ເພິ່ນແນ່ໃຈເຫລືອ

ເກີນວ່າຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງນີ້ຈະຮູ້ເຖິງນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ. ເໝືອນພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້ຈະຮູ້ຈັກນ້ຳ
ພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່າກັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ.
ພວກເຮົາຄວນຈະຮູ້ຈັກເຖິງນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ: ໃຫ້ກະທຳຄວາມຍຸດຕິທັມ, ສະແດງຄວາມຮັກ
ໝັ້ນຄົງ, ແລະເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຢ່າງອ່ອນນ້ອມ (ມີກາ 6:8), ຮັກພຣະເຈົ້າແລະເພື່ອນບ້ານຂອງເຮົາ (ມັດ
ທາຍ 22: 36-40), ແລະອອກໄປປະກາດເຮັດໃຫ້ທຸກຊາດເປັນລູກສິດ (ມັດທາຍ 28:19).

ສິ່ງນີ້ເປັນພື້ນ

ຖານຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສະຕຽນ. ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນນ້ຳພຣະທັຍທົ່ວໄປຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ມີຄຳ
ຖາມຂຶ້ນມາວ່າ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຄົນນັ້ນຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄຳສອນເພີ້ມເຕີມຈາກອົງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ? ການ
ຮູ້ຈັກນ້ຳພຣະທັຍທົ່ວໄປນັ້ນສາມາດສອນພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກນ້ຳພຣະທັຍສະເພາະຂອງພຣະເຈົ້າ.
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•

ກ່ອນອື່ນໝົດທ່ານຕ້ອງຍອມຕໍ່ພຣະອົງ; ຄືນັບວ່າຕົນເອງໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ, ທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງຕົນ
ເອງ.

“ເຮົາບໍ່ມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ແມ່ນພຣະຄຣິດມີຊີວິດຢູໃ
່ ນເຮົາ ຊີວິດທີ່ເຮົາມີໃນຮ່າງກາຍເວລານີ້ນັ້ນ

ເຮົາກໍມີຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ

ຜູ້ຊົງຮັກເຮົາແລະສລະພຣະອົງເອງເພື່ອແທນ

ເຮົາ. (ຄາລາເຕັຽ 2:20). “...ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງຕົວເຈົ້າເອງ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊື້ເຈົ້າໄວ້ດ້ວຍຣາຄາສູງ..
..” (1 ກຣທ 6:19-20).
•

ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ເວລາຢູ່ນຳພຣະເຈົ້າດ້ວຍການອ່ານພຣະຄັມພີແລະອ້ອນວອນ. ການຮູ້ຈັກພຣະທັມທີ່
ຂຽນເອົາໄວ້ຊ່ອຍໃຫ້ຮູ້ຈັກນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ.

•

ສແວງຫາ, ໄວ້ວາງໃຈໃນການນຳພາ, ແລະໃຫ້ນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າເປັນໄປໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.
“ຈົ່ງໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງເຈົ້າ ຢ່າເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມຮູຂ
້ ອງຕົນ ໃນເວ
ລາທຳທຸກສິ່ງໃຫ້ລະນຶກເຖິງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ແລ້ວພຣະອົງຈະຊົງສະແດງໃຫ້ເຫັນທາງອັນຖືກ

ຕ້ອງ” (ສຸພາສິດ 3:5-6). “ເຈົ້າຈະສແວງຫາເຮົາແລະພົບເຮົາ ເມື່ອເຈົ້າສແວງຫາເຮົາດ້ວຍສິ້ນສຸດ
ໃຈຂອງເຈົ້າ. (ເຢເຣມີຢາ 29:13). “ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ທ່ານທັງຫລາຍຈົ່ງສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງກ່ອນ ແລະພຣະອົງຈະຊົງເພີ້ມເຕີມສິ່ງທັງປວງເຫລົ່ານີ້
ໃຫ້ແກ່ທ່ານ.” (ມັດທາຍ 6:33).
•

ຫລີກຈາກທາງຂອງໂລກ ແລະຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າບັງຄັບຈິດໃຈໂດຍພຣະທັມ.

“ຢ່າດຳເນີນຊີວິດ

ເໝືອນຢ່າງຊາວໂລກນີ້ ແຕ່ຈົ່ງຮັບການປ່ຽນແປງຈິດໃຈ ແລ້ວອຸປະນິສັຍຂອງພວກເຈົ້າຈຶ່ງຈະປ່ຽນ
ໃໝ່

ເພື່ອເຈົ້າທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າອັນໃດດີ ອັນໃດທີ່ເປັນທີ່

ຊອບພຣະທັຍ ແລະອັນໃດດີທີ່ສຸດ. (ໂຣມ 12:2)
•

ເຊື່ອຟັງເທົ່າທີ່ທ່ານຈະເຮັດໄດ້ ແລະພຣະເຈົ້າຈະເປີດເຜີຍຂັ້ນຕໍ່ໄປ. “ຄົນທີສ
່ ັດຊື່ໃນຂອງເລັກນ້ອຍກໍ
ສັດຊື່ໃນຂອງຫລາຍ ແລະຄົນທີ່ບໍ່ສັດຊື່ໃນຂອງລັກນ້ອຍ ກໍບໍ່ສັດຊື່ໃນຂອງຫລາຍເໝືອນກັນ. (ລູກາ
16:10).

•

ຂໍຄວາມແນະນຳຈາກຜູ້ນຳທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ ແລະຜູ້ນຳທ່ານມາຮູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດ, “ປາສຈາກການ
ປຶກສາຫາລື ແຜນການກໍລົ້ມເຫລວ ແຕ່ມຜ
ີ ູ້ນຳຫລາຍໆແຜນການກໍສຳເຣັດ.” (ສຸພາສິດ 15:22)

•

ເອົາຄວາມຜິດບາບອອກຈາກທ່ານ ແລະຮັກສາສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກໃຫ້ເຫັນ. “ພວກເຮົາຈົ່ງຊັດ
ຖິ້ມທຸກຢ່າງທີ່ຖ່ວງຢູ່

ແລະຜິດບາບທີ່ຕິດແໜ້ນໂດຍງ່າຍ ສ່ວນການແລ່ນແຂ່ງທີ່ກຳນົດໄດ້ຕໍ່ໜ້າ

ພວກເຮົານັ້ນ ຈົ່ງພາກກັນແລ່ນດ້ວຍຄວາມພຽນພະຍາຍາມ” (ເຮັບເຣີ 12:1).
•

ເບິ່ງທາງປິດແລະຊອກຫາທາງເປີດ ເໝືອນກັບອາຈານໂປໂລເວລາອົງພຣະວິນຍານໄດ້ຕນ
ັ ເພິ່ນບໍ່
ໃຫ້ເຮັດ,

ແຕ່ເພິ່ນເຫັນນິມິດຈາກເມືອງມາເຊໂດເນັຽໃຫ້ໄປປະກາດໃນທະວິບເອີໂຣບເປັນຄັ້ງທຳ

ອິດ. (ກິຈການ 16:6-10).

2. ໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງມີຄ່າ (ໂກໂລຊາຍ 1:10)
ພວກເຮົາສາມາດມີຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍຄຸນຄ່າ, ມີຄວາມໝາຍ ແລະຈຸດປະສົງດີ. ຄວາມຈິງແລ້ວຜູ້ທີ່ເຊື່ອ
ຕ້ອງມີຊີວິດປ່ຽນແປງແລະເປັນຕົວຢ່າງແກ່ຄົນອື່ນໆ.

ຊີວິດຢ່າງນີ້ບໍ່ແມ່ນເປັນຜູ້ນຳຮັບໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງ
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ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ຮັບເອົາອົງພຣະຄຣິດເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ. ຊີວິດທີມ
່ ີຄ່າອາດເປັນເໝືອນຜູຍ
້ ິງຜູ້ສແວງຫາ
ໃນປຶ້ມສຸພາສິດ 3:1 ຫລືຄົນອື່ນຜູ້ຢາກມີບຸກຄະລິກລັກສະນະ ທີກ
່ ່າວໃນປຶ້ມ ຟິລິບປອຍ 4:8; “...ໃນທີ່ສຸດນີ້
ສິ່ງໃດສັດຈິງ, ສິ່ງໃດທີ່ໜ້ານັບຖື, ສິ່ງໃດທີ່ຍຸດຕິທັມ, ສິ່ງໃດທີບ
່ ໍຣິສຸດ, ສິ່ງໃດທີ່ໜ້າຮັກ, ສິ່ງໃດທີຍ
່ ິນດີ, ສິ່ງໃດ
ທີ່ລ້ຳເລີດ ແລະມີສິ່ງໃດທີ່ຄວນສັຣເສີນ ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງສິ່ງເຫລົ່ານີ້.”
ພວກເຮົາຖືກເອີ້ນໃຫ້ດຳລົງຊີວິດທີມ
່ ີຄ່າແລະມີຄວາມໝາຍ ເພື່ອຈະສະແດງຄວາມເຊື່ອແລະໃຫ້ພຣະ
ກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ. ການມີຊີວິດຢ່າງມີຄຸນຄ່າເປັນສິ່ງພຣະເຈົ້າຊອບພຣະທັຍ (ກລຊ 1:10). ສິ່ງນີ້ຊ່ອຍພວກ
ເຮົາໃຫ້ເກີດຜົນດີ ແລະຈະເຣີນມີຄວາມຮູ້ເຖິງເຣື່ອງພຣະເຈົ້າ. ການຮູ້ເຣື່ອງພຣະເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ຮູ້ແຕ່ສມອງ
ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມີຄວາມສັມພັນອັນໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງ.
ພວກເຮົາຄວນຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ມີພລັງອຳນາດ ຮູ້ເຫັນທຸກສິ່ງຢ່າງ ແລະຊົງເປັນພຣະຜູສ
້ ້າງ. ພຣະອົງ
ຢາກສ້າງຄວາມສັມພັນກັບພວກເຮົາຄືກັນຄືພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ, “...ເຮົາ ໄດ້ຮັກແພງພວກເຈົ້າສເມີມາ ດັງ່
ນັ້ນເຮົາຮັກແພງພວກເຈົ້າສືບຕໍ່ໄປ.” (ເຢເຣມີຢາ 31:3). “ຢ່າສູ່ຢ້ານ ເຮົາຈະຄຸ້ມຄອງເຈົ້າ ເຮົາຈະເອີ້ນເຈົ້າ
ຕາມຊື່ ເຮົາໄດ້ໄຖ່ພວກເຈົ້າມາເປັນຄົນຂອງເຮົາ. ເພາະວ່າເຈົ້າມີຄຸນຄ່າສຳລັບເຮົາ ເຮົາເປັນຜູ້ໃຫ້ກຽດແລະ
ຮັກເຈົ້າ. “ ເອຊາຢາ 43:1,4).

3. ໄດ້ຮັບພລັງ (ໂກໂລຊາຍ 1:11-12)
ໃນຂໍ້ເຫລົ່ານີ້ ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຊ້ກົກເຄົ້າຂອງຄຳເວົ້າ, “ພລັງ” (ດາຍນາມາຍ) ແລະ”ກຳລັງ” (ດາຍ
ແອນມູນອຍ).

ອັນທີນຶ່ງເປັນຄຳນາມແລະອີກຄຳນຶ່ງເປັນຄຳກິຣິຍາ.

ຂໍ້ 11 ອາດແປດັ່ງນີ້ “ດ້ວຍພລັງອຳ

ນາດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບພ້ອມກັບຣັສມີຂອງພຣະອົງ.” ລະເບີດແຮງທີ່ແຕກສລາຍແມ່ນບອກເຖິງພາບທີ່ພວກເຮົາ
ມີໃນອົງພຣະຄຣິດ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າອັນນີ້ໃນ 2 ໂກຣິນໂທ 12:9: “ແຕ່ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຮົາ
ວ່າ ການທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຈາກເຮົາກໍພສ
ໍ ຳລັບເຈົ້າແລ້ວ ດ້ວຍວ່າຄວາມອ່ອນແອຢູ່ທໃ
ີ່ ດເດດຂອງເຮົາກໍ
ມີຣິດຂຶ້ນເຕັມຂນາດໃນທີ່ນັ້ນ.”
ຄຣິສະຕຽນມີບ່ອນເກັບພລັງອຳນາດໂຮມໄວ້ຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພື່ອຊ່ອຍຈະເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງຂອງ
ພຣະເຈົ້າສຳເຣັດ ແລະຢູ່ຢ່າງມີຄ່າ. ຄຳເວົ້າວ່າ, “ຂ້ອຍເຮັດບໍ່ໄດ້” ບໍ່ຄວນມີໃນຊີວິດຂອງຄຣິສະຕຽນ. ພຣະ
ຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນໄດ້ປະທານກຳລັງອຳນາດໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດສິ່ງທີເ່ ປັນໄປບໍ່ໄດ້. ພຣະອົງຍັງປະທານກຳລັງໃຫ້
ອົດທົນຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມທຸກລຳບາກແລະໂຫດຮ້າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດໄດ້.

ໂກໂລຊາຍ 1:11 ໄດ້ສອນພວກ

ເຮົາວ່າການທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານກຳລັງໃຫ້ເພື່ອພວກເຮົາຈະມີຄວາມອົດທົນ.

ເທົ່າທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມີຊີວິດຢູ່

ກັບພຣະອົງເພີ້ມແຕ່ລະວັນ ພວກເຮົາກໍຈະເຣີນຂຶ້ນດ້ານຄວາມອົດທົນ ແລະຈະບໍ່ມີຄວາມທຸກໃດໆເອົາຊະ
ນະເຮົາໄດ້.

4. ເອົາຊະນະນຳນາດຂອງຄວາມມືດ (ໂກໂລຊາຍ 1:13-14)
ທ່ານ ວິວຊັນ ເປັນນັກຕລົກໃນປີ 1970 ຜູ້ໄດ້ເປັນຄົນສລັກປໂຍກໃສ່ເງິນຫລຽນເຊັນ, “ມານເຮັດໃຫ້ເຮົາ
ເຮັດ.” ປໂຍກນີ້ໄດ້ໃຊ້ກັນທົ່ວໄປໃນເມື່ອຄົນເຮົາໄດ້ເຮັດຜິດ ປໂຍກຢ່າງນີມ
້ ີຄວາມໝາຍສລັບຊັບຊ້ອນ ແລະ
ຕິີຄວາມໝາຍໄປຫລາຍແນວເພື່ອຕົນເອງຈະໄດ້ເຮັດຜິດ:
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•

ໂດຍການຮຽນເຖິງປໂຍກນີ້

ພວກເຮົາມັກຖິ້ມໂທດໃສ່ຄົນອື່ນເໝືອນກັບຄວາມບາບຄັ້ງທຳອິດໃນ

ເມື່ອ ອາດາມໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຜູ້ຍິງທີ່ພຣະອົງໃຫ້ນັ້ນເອົາໝາກໄມ້ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍກິນ” ຜູ້ຍິງໄດ້ຕອບວ່າ,
“ງູໄດ້ຍົວະໃຫ້ຂ້ານ້ອຍກິນ.” (ປະຖົມມະການ 3:12-13)
•

ປໂຍກທີວ
່ ່າ,“ມານບອກໃຫ້ເຮົາເຮັດ” ເປັນສິ່ງພວກເຮົາມັກຫລາຍໂດຍກ່າວວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຫລີກລ້ຽງ
ບໍ່ໄດ້ ແລະບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້, ເໝືອນກັບວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນອົ້ງເລັບຂອງສິງໂຕ, ແລະມານຊາ
ຕານ (1 ເປໂຕ 5:8).

ການເວົ້າດັ່ງນັ້ນບໍ່ເປັນຄວາມຈິງເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕຽມທີ່ໄມ້ກາງແຂນ.

ໂກໂລຊາຍ 1:13-14 ໄດ້ສອນວ່າພວກເຮົາໄດ້ຖືກຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນຈາກອຳນາດແຫ່ງຄວາມມືດ ແລະ
ໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນຣາຊອານາຈັກແຫ່ງພຣະບຸດໂດຍການໄຖ່ເອົາ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ
ພວກເຮົາຄວນກວດເບິ່ງພືນ
້ ຖານສີ່ຢ່າງນີ້ໃຫ້ດີ. ໃນຫລັກການນີ້ຈະນຳພາພວກເຮົາໃຫ້ກາຍເປັນສາວົກທີ່
ດີ ແລະນຳໄປເຖິງຄວາມສົມບູນ, ພ້ອມກັບຈຸດປະສົງດີໃນຊີວິດ.

ອາຈານໂປໂລໄດ້ອ້ອນວອນເພື່ອຄຣິສະ

ຕຽນເມືອງໂກໂລຊາຍເພື່ອສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກແລະເປັນຫ່ວງຕໍ່ພວກເຂົາ ພ້ອມມີຄວາມຫວັງກັບສິ່ງ
ດີທີ່ເພິ່ນໄດ້ຍິນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຮັກແລະຄວາມເຊື່ອດີ ຫວັງວ່າພວກເຂົາຈະສືບຕໍຈ
່ ະເຣີນຂຶ້ນ.

ຄຳຖາມ:
6. ສົນທະນາກັນເຖິງເຣື່ອງຈຸດປະສົງທົ່ວໄປ ແລະຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງພຣະເຈົ້າ. ທ່ານສາມາດຮູ້
ຈັກນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດໃນຊີວິດຜ່ານມາ?
7. ທ່ານຖືກທ້າທາຍແນວໃດ ເມື່ອທ່ານພະຍາຍາມດຳລົງຊີວິດຢ່າງມີຊັຍຊະນະ?
8. ອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ປະທານກຳລັງໃຫ້ທ່ານມີຊີວິດຢ່າງມີຊັຍຊະນະແນວໃດ? ອົງພຣະວິນ
ຍານໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານມີກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມລຳບາກໄດ້ແນວໃດເພື່ອເອົາຊະນະ?
9. ສົນທະນາເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຄວາມມືດແລະຖືກຍົກຍ້າຍເຂົ້າໃນຣາຊ
ອານາຈັກແຫ່ງພຣະບຸດ?

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ບົດຮຽນທີ 3
ອົງພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ?
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ໂກໂລຊາຍ 1:15-19
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂກໂລຊາຍ 1:15-19

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ອົງພຣະເຢຊູສົມຄວນໄດ້ຮັບຄຳສັຣເສີນ ແລະເປັນພຣະເຈົ້າອົງຍິ່ງໃຫຍ່.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະຮັບຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນອົງຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະພຽງພໍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈດີເຖິງການຊົງສ້າງ, ຄ້ຳຊູ, ແລະການເຮັດໃຫ້ຄືນດີຂອງ
ອົງພຣະຄຣິດ

ຄຳນຳ
ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ, ຜູ້ຄ້ຳຊູ, ແລະເຕັມເປັນດ້ວຍລັກສະນະໃນການເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພຣະ
ອົງໃນດ້ານຮ່າງກາຍ.
ພື້ນຖານຫລັກຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສະຕຽນໝຸນວຽນ ຕາມໂກໂລຊາຍ 1:15-19. ໃນຂໍ້ນີ້ອາຈານໂປໂລ
ໄດ້ຄົ້ນພົບຄຳຂວັນການສຶກສາເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູ ພ້ອມກັບຄຳແນະນຳໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງ
ຄຣິສະຕຽນ. ໃນຂໍ້ດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນບົດເທສນາຫົກເຣື່ອງ ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເວົ້າເຖິງລາຍລະອຽດ
ຂອງແຕ່ລະເຣື່ອງໄດ້, ແຕ່ຈະເວົ້າເຖິງຄຳແນະນຳແລະພື້ນຖານເພື່ອເອົາໄປສຶກສາເພີ້ມເຕີມ.

1. ຮູບພາບຂອງພຣະເຈົ້າ (ໂກໂລຊາຍ 1:15)
ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າໃນຮ່າງກາຍ(ກລຊ 1:15, 2 ກຣທ 4:4, ເຮັບເຣີ 1:3). ບາງສາສນາເຊື່ອວ່າ
ພຣະບິດາເຈົ້າມີຮ່າງກາຍ (ຕົວຢ່າງ: ພວກມໍມົນ), ແຕ່ເຫັນວ່າເປັນຄຳສອນຜິດເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວ່າ,
“ພຣະເຈົ້າເປັນວິນຍານ” (ໂຢຮັນ 4:24) ແລະວິນຍານບໍມ
່ ີຕົວຕົນແລະກະດູກ (ລູກາ 24:39). ໃນພາສາ
ກຣີກເວົ້າເຖິງຮູບພາບມາຈາກ ໄອຄອນ; ໃນພາສາອັງກິດຄຳເວົ້າວ່າ ໄອຄອນ ມີຄວາມໝາຍວ່າຮູບພາບ,
ຄ້າຍຄືກັນ, ແລະຕົວແທນ.
ຕາມພຣະສັນຍາຕໍ່ອາດາມວ່າມະນຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຕາມຮູບແບບຂອງພຣະເຈົ້າ (ປຖມ 1:27; 5:1).
ມະນຸດທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຕາມຮູບແບບຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ກັບຄືມາອີກໃນປະວັດຂອງໂນອາເວລາພຣະເຈົ້າໄດ້
ຊ່ອຍຄອບຄົວນີ້ໃຫ້ພົ້ນຄັ້ງທຳອິດຈາກນ້ຳຖ້ວມ (ປຖມ 9:6); ຮູບແບບຕາມລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກ
ຮັກສາເອົາໄວ້ດ້ວຍຣາຄາອັນແພງ.

ຄຳສັ່ງອັນທີສອງຈາກພຣະບັນຍັດສິບປະການໄດ້ເຕືອນວ່າ, “ຢ່າສ້າງ

ຮູບໂຄຣົບສຳລັບຕົນ” (ອພບ 20:4-6), ເພື່ອບໍໃ
່ ຫ້ຮູບປັ້ນອັນນຶ່ງອັນໃດແຍກຄວາມຕັ້ງໃຈອອກຈາກການນະ
ມັສການພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ໄປໄດ້.
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ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຍິ່ງໃຫຍ່ ເປັນຮູບແບບຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະເປັນອົງດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ພວກເຮົາສົມຄວນ
ຍົກຍ້ອງແລະສັຣເສີນ (ພຣະນິມິດ 5:12-13).

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງພວກເຮົາຕາມພຣະລັກສະນະຮູບແບບ

ຂອງພຣະອົງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນເວລາພວກເຮົາໄດ້ມອບຊີວິດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນອີກໃຫ້
ເປັນເໝືອນພຣະອົງ (ໂຣມ 8:29; ເອເຟໂຊ 4:24; ໂກໂລຊາຍ 3:10).

ພວກເຮົາຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່ໃຫ້ຢູ່

ໃນພຣະຄຣິດ, ເໝືອນພຣະຄຣິດ, ປະທານອຳນາດໃຫ້ເພື່ອຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັບພຣະອົງ. ໃນເມື່ອພວກເຮົາເຫັນ
ວ່າການຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຕາມຮູບແບບຂອງພຣະເຈົ້າແລະຖືວ່າບໍຣິສຸດ

ພວກເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ເຊື່ອຟັງຕໍ່

ພຣະຄຸນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ. ຈິດໃຈປາຖນາທີ່ດີນັ້ນຄືປະກາດເຣື່ອງພຣະເຈົ້າ ເປັນຕົວແທນຂອງພຣະອົງໃນ
ໂລກດ້ວຍການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີເພື່ອເປັນພະຍານເຣື່ອງພຣະອົງ.

2. ເປັນພຣະບຸດ, ຜູ້ເກີດກ່ອນຖ້າມກາງການຊົງສ້າງ (ໂກໂລຊາຍ 1:15-16)
ການທີ່ເປັນພຣະບຸດກົກຖ້າມກາງການຊົງສ້າງເປັນໝາຍສຳຄັນເຖິງຄວາມຈິງສອງປະການ:
1. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ມາບັງເກີດ, ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງໄດ້ກາຍມາເປັນເລືອດເນື້ອ. ອາຈານໂປໂລໄດ້
ຂຽນຕໍ່ສູ້ຜູ້ປະຕິເສດການເປັນຮູບຮ່າງມີຮ່າງກາຍວ່າ ອົງພຣະເຢຊູເປັນຢູ່ນອກເໜືອດ້ານວິນຍານ.
2. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກທຳນວາຍເອົາໄວ້ວ່າພຣະອົງຈະມາບັງເກີດໃນໂລກນີ້.

ອົງພຣະເຢຊູຈະເປັນຢູ່

ຕລອດໄປ ພຣະອົງເປັນຢູ່ໃນອະດີດແລະຈະເປັນຢູ່ຄົງທີຢ
່ ່າງບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ (ພຣະນິມິດ 1:4). ອົງ
ພຣະເຢຊູກ່າວເຖິງພຣະອົງເອງວ່າ, “ເຮົາເປັນຢູ່ກ່ອນຮັບຣາຮາມ” (ໂຢຮັນ 8:58), ພຣະອົງໄດ້ເອົາຊື່
ຈາກພຣະຄັມພີເດີມ, “ເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ເຮົາເປັນ” (ອພຍ 3:14). ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ຄືນມາ
ຈາກຄວາມຕາຍ ( 1 ກຣທ 15:20; ຄລຊ 1:18; ພນມ 1:5). ການທີ່ພຣະອົງໄດ້ຄືນມາຈາກຄວາມ
ຕາຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄືນມາເໝືອນກັນ.
ການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູມີຄວາມໝາຍສອງຢ່າງຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອ: ອັນທຳອິດແມ່ນຜູ້ທເີ່ ຊື່ອຈະໄດ້
ຄືນມາຈາກຕາຍໃນເວລາເປົ່າແກຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແລະພວກເຮົາຈະຄືນມາກັບອົງພຣະຄຣິດແລະມີອຳນາດຍ່າງ
ໄປກັບພຣະອົງໃນວິທີທາງໃໝ່ (ໂຣມ 6:4).

ສອງ, ພວກເຮົາຖືກສ້າງຕາມຮູບແບບຂອງພຣະເຈົ້າໃນອົງ

ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ໃຫ້ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຖືກຊົງສ້າງຢ່າງນັ້ນເທີ້ນ.

3. ພຣະຜູ້ສ້າງ ແລະພຣະຜູ້ຄ້ຳຊູ (ໂກໂລຊາຍ 1:16-17)
ເວລາພຣະເຈົ້າຕັດສັ່ງໃນເວລາສ້າງໂລກຈັກກະວານນັ້ນເປັນສຽງຂອງອົງພຣະເຢຊູ (ປຖມ 1). ພຣະເຢ
ຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ.

ເມື່ອມີຄຳຖາມວ່າແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ສ້າງໂລກນີ້?

ຄຳຕອບສ່ວນຫລາຍໃນຖ້າມກາງ

ຄຣິສະຕຽນວ່າ, “ພຣະເຈົ້າ” ແຕ່ສ່ວນໜ້ອຍຕອບວ່າ, “ພຣະເຢຊູ.” ເຫັນວ່າໃນພຣະຄັມພີໄດ້ສອນເອົາໄວ້
ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າໂລກຈັກກະວານໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍອົງພຣະເຢຊູ (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). ຫວັງວ່າບົດຮຽນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສົນໃຈເພີ້ມເພື່ອຈະໄດ້ສຶກສາ
ຕໍ່ເຖິງມະນຸດຖືກສາງຂຶ້ນຕາມຮູບແບບຂອງພຣະເຈົ້າ.
ໃນເມື່ອພວກເຮົາຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຜູສ
້ ້າງ ກໍເປັນການເຂົ້າໃຈດີທີ່ພຣະອົງຊົງປົວຄົນຕາບອດ,
ຫູໜວກ, ຄົນພິການໃຫ້ຍ່າງໄດ້, ໄລ່ຜີອອກຈາກຄົນ, ລ້ຽງຄົນເປັນຈຳນວນຫລາຍດ້ວຍເຂົ້າຈີ່ຫ້າກ້ອນແລະ
ປານ້ອຍສອງໂຕ. ການທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໝາຍສຳຄັນນີໄ
້ ດ້ສອນພວກເຮົາວ່າພຣະອົງຍັງສາມາດເຮັດເຊັ່ນ
ນັ້ນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້.

ພຣະອົງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຕາຍໄປນັ້ນເປັນຄືນມາອີກ,

ຊ່ອຍຄອບຄົວແຕກແຍກໃຫ້ຄືນດີກັນ, ຊ່ອຍເຫລືອຄົນຕິດເຫລົ້າເມົາຢາໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໄດ້. ພວກເຮົາຄວນ
ເຊື່ອແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງຢ່າງສຸດໃຈ.
ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ສ້າງແລະເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ຄ້ຳຊູ. ທຸກສິ່ງຢ່າງຖືກສນິດຕິດແໜ້ນເຂົ້າກັນເພາະອົງ
ພຣະເຢຊູ (ຮຣ 1:3). ຖ້າປາສຈາກອົງພຣະເຢຊູແລ້ວທຸກສິ່ງກໍສລາຍໄປ ເຖິງຈະແມ່ນຄວາມເຊື່ອ, ຄວາມ
ສັມພັນ, ແລະຄຣິສຕະຈັກ. ແຕ່ຍ້ອນພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະເຢຊູພວກເຮົາຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຢູ່ມີຊີວິດ
ໄດ້. ພວກເຮົາຄວນຍອມໃຫ້ພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງຊຳຮະລ້າງ, ຊຳຮະໃຫ້ສະອາດເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້
ເປັນຜູ້ທຊ
ີ່ ົງຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່.

4. ຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ສຸດ (ໂກໂລຊາຍ 1:18)
ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນການຊົງສ້າງ ພຣະອົງເປັນຫົວ ແລະເປັນສີສະຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ໃນ
ພຣະຄັມພີແລ້ວຄຳວ່າຄຣິສຕະຈັກມີຄວາມໝາຍຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຮ່າງກາຍ, ເຈົ້າສາວ, ຕຶກ, ແລະທົ່ງນາ.
ບາງຄົນໄດ້ອະທິບາຍວ່າຄຣິສຕະຈັກເປັນອົງການທີ່ມຊ
ີ ີວິດຢູ.່ ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນດ້ວຍໂຄງການ, ມີຜູ້ນຳ,
ມີຈຸດປະສົງ, ແລະກໍມີເປົ້າໝາຍ.

ຄຣິສຕະຈັກມີຊວ
ີ ິດຢູ່ເພາະອົງພຣະບິດາເຈົ້າເປັນຜູ້ນຳພາຊ່ອຍເຫລືອ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນສີສະນີ້ມຄ
ີ ວາມໝາຍວ່າພຣະອົງເປັນສມອງມີຄວາມສລາດ, ເຮັດສິ່ງ
ຖືກຕ້ອງ, ມີແຜນການດີທັງໝົດ. ອົງພຣະເຢຊູຍັງປະທານຄວາມຍິນດີ ສັນຕິສຸກໃຫ້, ແລະຍັງນຳພາໃຫ້ພວກ
ເຮົາຢູ່ໃນໂລກດີ ແລະໂລກໜ້າໄດ້.
ອາຈານໂປໂລຂຽນເອົາໄວ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູຢູ່ເໜືອສັພສິ່ງ. ພຣະອົງເປັນຜູ້ສົມຄວນນະມັສການ. ໂຣມ
14:11 ແລະ ຟິລິບປອຍ 2:10-11: “ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງທຸກເຂົ່າຈະໄດ້ຄຸລົງ ແລະທຸກໆລີ້ນຈະກ່າວ
ນະມັສການ.” ໃນປຶ້ມ ເອຊາຢາ 45 ໄດ້ປະກາດເຖິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ, “ເຮົາເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ ແລະບໍ່ມີພຣະອົງອື່ນ” (ຂໍ້ 5-6, 14, 18, 22.) ພຣະເຈົ້າກໍບອກເຊັ່ນວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຜູສ
້ ້າງ, ຜູ້
ຄ້ຳຊູ, ພຣະຜູ້ຊ່ອຍ, ຜູ້ແກ້ແຄ້ນ ແລະອື່ນໆອີກ . ອາຈານໂປໂລກໍໄດ້ຂຽນເອົາໄວ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູຍັງເປັນອົງ
ພຣະເຈົ້າ ແລະເປັນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ສູງສຸດ.

5. ເປັນພຣະເຈົ້າຢ່າງຄົບເຕັມ (ໂກໂລຊາຍ 1:19)
ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ສັກສິກໃນຂໍ້ກ່ອນນີ້ ໃນຂໍ້ນີ້ເພິ່ນຫວນມາກ່າວເຖິງການ
ເປັນມະນຸດຂອງພຣະອົງ ຂໍ້ 19. “ການເປັນພຣະເຈົ້າຢ່າງຄົບເຕັມໃນອົງພຣະເຢຊູ” ໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຢ
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ຊູບໄ
ໍ່ ດ້ເໝືອນພວກເຮົາ. ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເປັນພຣະເຈົ້າສ່ວນນຶ່ງ ພຣະອົງເປັນ ພຣະບິດາ ແລະເປັນອົງພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດຄືກັນ. ເວົ້າໄດ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າ 100 % ແລະເປັນມະນຸດ 100 % ໃນເວລາ
ດຽວກັນ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດກິຈການຕ່າງໆໃນອົງພຣະເຢຊູ ແລະຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູ.
ອາຈານໂປໂລໄດ້ອ້ອນວອນເພື່ອຄຣິສະຕຽນເມືອງເອເຟໂຊ (3:14-21), ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາ “ເພື່ອທ່ານ
ທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຕັມສົມບູນຂອງພຣະເຈົ້າທຸກປະການ.” (3:19).
ເຂົາປະສົບກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ.

ໂດຍສະເພາະຢາກໃຫ້ພວກ

ໝາຍເຫດ: ອາຈານໂປໂລບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຮົາເທົ່າທຽບກັບ

ພຣະເຢຊູ ຫລືພຣະບິດາເຈົ້າ ແຕ່ໄດ້ເວົ້າວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູຫລາຍຂຶ້ນ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນ
ສັກສິດແຕ່ປະການໃດ, ແຕ່ພວກເຮົາຢູ່ໃນອົງພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາສາມາດເຕັມແລ້ວກໍເຕັມອີກດ້ວຍພລັງອຳ
ນາດ. ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າໃນຖານະພວກເຮົາເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍເປັນສາວົກທີ່ດີສຸດ
ຍອດ ຍ່ອມມີຫ້ອງພ້ອມທີ່ຈະຈະເຣີນຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ
ອົງພຣະເຢຊູເປັນທັງສອງຄືເປັນຜູ້ສັກສິດແລະເປັນມະນຸດ. ພຣະອົງເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກັບຄືນດີກັບ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງພວກເຮົາຕາມຮູບແບບຂອງພຣະບິດາ.

ພຣະອົງໄດ້ໄຖ່ພວກເຮົາ

ແລະໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນຜູ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່. ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ອູ້ມຊູ ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະສົມຄວນທີພ
່ ວກເຮົາ
ຈະນະມັສການພຣະອົງ. ເວລາພຣະອົງຢູ່ໃນໂລກນີ້ ພຣະອົງບໍ່ເປັນພຽງຄຣູສອນທີ່ດເີ ທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພຣະອົງ
ເປັນຈອມກະສັດຂອງກະສັດ, ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພຣະທັງຫລາຍ.

ຄຳຖາມ:
10. ທ່ານຈະເວົ້າແນວໃດໃນເມື່ອຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຮູບແບບຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້
ທ່ານກັບຄືນເປັນຮູບແບບຂອງພຣະເຈົ້າ?
11. ສົນທະນາເຖິງຄວາມແຕ່ຕ່າງລະຫວ່າງ ເປັນຜູ້ທຳອິດໃນການຊົງສ້າງ ແລະເປັນຜູ້ທຳອິດຄືນມາຈາກ
ຕາຍ. ໃຫ້ອະທິບາຍເຖິງການເປັນຜູທ
້ ຳອິດໃນການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຢຊູ.
12. ທ່ານເຄີຍພິຈາຣະນາເບິ່ງບໍ່ວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ ແລະຄ້ຳຊູທຸກສິ່ງ? ໃນເມື່ອທ່ານກຳ
ລັງພິຈາຣະນາໃນສິ່ງນີ້ ທ່ານຈະເອົາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?
13. ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ສຸດ.

ໃນເມື່ອເປັນຢ່າງນີ້ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ແຕກຕ່າງກັບຜູ້ນຳສາສນາ

ອື່ນໆແນວໃດ?
14. ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈຶ່ງຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສົມບູນຂອງພຣະເຈົ້າ? ທ່ານຊອກສແວງຫາໃຫ້ຊີ
ວິດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສົມບູນຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່?
15.
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ບົດຮຽນທີ 4
ຍຶດຄວາມຫວັງໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ໂກໂລຊາຍ 1:20-23
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂກໂລຊາຍ 1:20-23

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ການທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳທີ່ໄມ້ກາງແຂນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄືນດີກັບ
ພຣະອົງແລະປະທານຂ່າວດີແຫ່ງຄວາມຫວັງ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ແມ່ນເຣື່ອງຫຍັງທີ່ອາຈານໂປໂລມອບໃຫ້ຄຣິສະຕຽນເມືອງໂກໂລຊາຍ
ແລະພວກເຮົາເໝືອນກັນ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈດີເຖິງມີຄວາມຫວັງທີມ
່ ໃ
ີ ນອົງພຣະຄຣິດ ເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຮົາຄືນດີກັບພຣະອົງອີກ.

ຄຳນຳ
ມີຜົວເມັຽຄູ່ນຶ່ງມາຫາ ປຶກສາກັບຂ້າພະເຈົ້າເພາະທັງສອງກຽດຊັງກັນ ແຕ່ຕັດສິນໃຈຢູ່ຮ່ວມກັນເພາະເຫດ
ຜົນຫລາຍປະການ. ພວກເຂົາຄິດວ່າບໍ່ມໃ
ີ ຜຮູ້ຈັກວ່າທັງສອງພວກເຮົາບໍ່ສະບາຍໃຈ ເພາະທັງສອງຄົນຮັກສາ
ຄວາມລັບເອົາໄວ້ ແລະຢູ່ຮ່ວມກັນເພື່ອລູກ. ອີກອັນນຶ່ງພວກເຂົາອາດບໍ່ມເີ ງິນທີ່ຈະແຍກໄປເຊົ່າເຮືອນຢູ່ຄົນ
ລະບ່ອນ ແລະຈ້າງທະນາຍຄວາມຢ່າຮ້າງ.
ທັງສອງເປັນຄົນເຮັດການເຮັດງານ ພວກເຂົາພາກັນຢູ່ຢ່າງເປັນລະບຽບ ແຕ່ຂາດຄວາມຮັກ ແລະຄວາມ
ສັມພັນ. ທັງສອງບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄຳແນະນຳຈາກຂ້າພະເຈົ້າຄືໃຫ້ຍອມແລະລົງລອຍກັນ. ພວກເຮົາຄິດວ່າ
ທາງດີສຸດຄືແຍກກັນຢູເ່ ພື່ອສັນຕິສຸກຂອງທັງສອງຝ່າຍ. ຂ້າພະເຈົ້າອ້ອນວອນເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງຄວາມ
ຮັກແລະຄວາມສັມພັນອັນໃດອັນນຶ່ງຂຶ້ນມາໃໝ່.
ພຣະເຈົ້າບໍ່ຍິນດີກັບການຈັດການຕາມໃຈມັກຂອງພວກເຮົາ. ໃນໂຣມ 5:8 ສອນພວກເຮົາ, “ແຕ່ຝ່າຍ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແກ່ເຮົາທັງຫລາຍ ຄືຂະນະທີພ
່ ວກເຮົາຍັງເປັນຄົນຜິດບາບຢູ່ນັ້ນ
ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງຍອມສິ້ນພຣະຊົນແທນເຮົາທັງຫລາຍ.”

ພຣະອົງໄດ້ເຮັດຫລາຍເຫລືອລົ້ນນກັບສິ່ງທີພ
່ ວກ

ເຮົາຄິດແລະຫວັງເອົາໄວ້ ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຂົ້າໃກ້ພຣະອົງອີກ.

1. ຢູ່ຫ່າງຈາກພຣະເຈົ້າ (ໂກໂລຊາຍ 1:20-21)
ຄວາມບາບໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຖືກແຍກອອກຈາກພຣະເຈົ້າ. ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ການຊົງສ້າງຂອງພຣະ
ເຈົ້າບໍ່ເປັນລະບຽບ.

ທຸກສິ່ງຢ່າງໄດ້ຖືກຊົງສ້າງຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູ ແລະເພືອ
່ ພຣະອົງ, ແຕ່ເຫັນວ່າຍ້ອນ

ຄວາມບາບທຸກສິ່ງຢ່າງບໍ່ໄດ້ເປັນໄປຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າຕັ້ງພຣະທັຍເອົາໄວ້. ໃຫ້ອ່ານໂຣມ 8:19-23.

14

ອາຈານໂປໂລໃຊ້ຄຳເວົ້າສອງຄຳເວົ້າອະທິບາຍເຖິງຄວາມແຍກອອກ: ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະເປັນສັດ
ຕຣູ. ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ເປັນຂອງພຣະອົງ, ເປັນຄົນຂອງຊາດອື່ນ, ບໍເ່ ປັນທັມມະຊາດ. ລູກ
ຊາຍລູກຜູທ
້ ີສາມຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ໂຮເຊອາ ຈາກຍິງໂສເພນີ, ໂກເມີ ມີຊື່ວ່າ ໂລອາມີ (ຮຊອ 1:8)
ແປ ວ່າ “ບໍແ
່ ມ່ນຄົນຂອງເຮົາ” ໝາຍຄວາມວ່າ, “ເຈົ້າບໍ່ເປັນຄົນຂອງເຮົາ.” ຄວາມແຕກຕ່າງມີຢູ່ວ່າພວກເຮົາ
ບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົ້າກ່ອນພວກເຮົາໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ ແຕ່ຫລັງຈາກນັ້ນແລ້ວພວກເຮົາກໍຖືກໄຖ່
ແລະປະທານຄວາມພົ້ນໃຫ້ ເໝືອນກັບຜູ້ປະກາດພຣະທັມໂຮເຊອາ ໃນທີສ
່ ຸດໄດ້ປ່ຽນຊື່ ໂລອາມີ ມາເປັນອາ
ມີກາຍ “ເປັນ ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ” ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າ, “ເຈົ້າເປັນຂອງເຮົາ (ໂຮເຊອາ 2:23).
ຄວາມບາບແລະມານຊາຕານໄດ້ເຮັດໃຫ້ສິ່ງພຣະເຈົ້າສ້າງດີນັ້ນກາຍເປັນການຝ່າຝືນ ແລະຊົ່ວຮ້າຍໄປ
ດັ່ງນັ້ນ ມະນຸດເຮົາຈຶ່ງຕົກຂາດຈາກຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າໄປ. ແຕ່ຍັງມີຂ່າວດີຄືພວກເຮົາໄດ້ຖືກສ້າງ
ຂຶ້ນມາໃໝ່ໂດຍການກະທຳຂອງອົງພຣະເຢຊູທເີ່ ທິງໄມ້ກາງແຂນ ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຖືກໄຖ່ໄວ້ແລ້ວ
ຈາກຄວາມຜິດບາບທັງສິ້ນ. ການຮູ້ຈັກຢ່າງນີ້ຈະໄດ້ເປີດເຜີຍທີແ
່ ຜ່ນດິນໃໝ່ແລະສວັນໃໝ່ໃນຄາວສຸດທ້າຍ
(ພນມ 21:1-2). ການໄຖ່ນັ້ນເລີ້ມແຕ່ດຽວນີ້ໄປຕລອດການ.

2. ມີການຄືນດີຫລາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງພິຈາຣະນາ (ໂກໂລຊາຍ 1:22)
1. ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານການຄືນດີທົ່ວໄປໃນໂລກແລະສວັນ. (ໝາຍເຫດ: ນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະ
ເຈົ້າຈະຊ່ອຍທຸກຄົນອອກຈາກຄວາມດີຂອງພຣະອົງ.

ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວເຖິງໝໍ້ນະຮົກແລະສວັນຢ່າງຍືດ

ຍາວ.) ການຄືນດີທົ່ວໄປໝາຍຄວາມວ່າ, ພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ນຳສັນຕິສຸກ ແລະເປັນລະບຽບຂອງການຊົງສ້າງ
ທີ່ຄວາມບາບ ແລະມານໄດ້ທຳລາຍ. ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ຄຣິສຕະຈັກໃນໂລກນີ້ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງ
ພຣະອົງສຳເຣັດ.
2. ພຣະເຈົ້າປະທານການຄືນດີສະເພາະຕໍ່ທຸກໆຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ເພື່ອໃຫ້ຮັບ
ຄວາມພົ້ນໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣເຢຊູ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນ
ສາມາດຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າຄືໄດ້ຍົກເອົາກຳແພງອອກໄປ, ການເປັນສັດຕຣູຂອງພຣະອົງອອກໄປ ແລະກາຍ
ເປັນເພື່ອນສນິດຂອງພຣະເຈົ້າ.
ອົງພຣະເຢຊູມີພຣະປະສົງຮ້ອງພວກສາວົກວ່າມິດສະຫາຍ, “ຕໍ່ໄປນີເ້ ຮົາບໍ່ເອີ້ນທ່ານທັງຫລາຍວ່າຂ້ອຍ
ໃຊ້ ເພາະຂ້ອຍໃຊ້ບໍ່ຮູ້ຈັກວ່ານາຍຂອງຕົນເຮັດອັນໃດ ແຕ່ເຮົາເອີ້ນພວກທ່ານວ່າມິດສະຫາຍ ເພາະວ່າທຸກ
ສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນຈາກພຣະບິດາຂອງເຮົາ ກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກທ່ານຊາບແລ້ວ.” (ໂຢຮັນ 15:15).

ພວກ

ເຮົາໄດ້ເຂົ້າມາຫາພຣະເຈົ້າ ແລະເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນຖານະເປັນເພື່ອນ ຫລືມິດສະຫາຍຂອງພຣະເຈົ້າ
ພວກເຮົາບໍ່ມີຈຸດດ່າງພ້ອຍອີກຕໍ່ໄປ (22). ເບິ່ງເອເຟໂຊ 5:25-26), ອົງພຣະເຢຊູທຽບພວກເຮົາເປັນເຈົ້າ
ສາວ. ພຣະເຢຊູຈະໄດ້ໄຖ່ພວກເຮົາຈາກການສາບແຊ່ງແລະອຳນາດຂອງຄວາມຜິດບາບໝົດສິ້ນ ແລະຈາກ
ມານຊາຕານ.
ການທີ່ໄດ້ຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າ “ໂດຍທາງພຣະເຢຊູສິ້ນພຣະຊົນ” (ຄລຊ 1:21), “ໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກດ້ວຍ
ພຣະໂລຫິດທີ່ໄຫລອອກມາເທິງໄມ້ກາງແຂນ” ( ຄລຊ 1:20), ເຮັບເຮີ ໄດ້ເພີ້ມວ່າ, “ດ້ວຍພຣະບັດຍັດນັ້ນ
ເກືອບທຸກສິ່ງຕ້ອງຊຳຮະດ້ວຍເລືອດ ແລະຖ້າບໍ່ມີເລືອດໄຫລອອກແລ້ວການໃຫ້ອະພັຍກໍບໍ່ມ.ີ ” ອົງພຣະເຢຊູ
15

ເປັນທັງພຣະເຈົ້າແລະນະນຸດ ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປອງດອງຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າດ້ວຍການກະທຳທີໄ
່ ມ້
ກາງແຂນຢ່າງທຸກທໍຣະມານ.
ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຕອບສນອງໃນການປອງດອງ ຄືໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສາຂາແຫ່ງການປອງ
ດອງຕໍ່ຄົນອື່ນ. ອ່ານ 2 ກຣທ 5:18-19. ມີສາມຢ່າງທີ່ຂຽນໄວ້ຢູ່ໃນສອງຂໍນ
້ ີ້ເພື່ອພວກເຮົາຈະຕອບສນອງຕໍ່
ການປອງດອງຈາກພຣະເຈົ້າ.
1. ພວກເຮົາມີໜ້າທີ່ປະກາດໃນການຄືນດີ. ພວກເຮົາຕ້ອງທາງເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສືບຕໍ່ຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງອີກ.
2. ພວກເຮົາມີເຣື່ອງດີທີ່ຈະປະກາດໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ແລະຮັບເອົາ. ການເປັນພາກສ່ວນຂອງໜ່ວຍປະກາດ
ຫລືຄຣິສຕະຈັກເປັນປໂຍດ ແຕ່ສິ່ງດີກວ່າຄືໃຫ້ພວກເຮົາປະກາດເປັນພະຍານເຖິງປະສົບການທີ່ເຮົາ
ໄດ້ຮັບຜ່ານທາງການປອງດອງຂອງອົງພຣະຄຣິດໃນຊີວິດ. ການປະກາດໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອພວກເຮົາ
ຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູ. ການປະກາດຢ່າງນີ້ຕ້ອງອອກມາຈາກຈິດໃຈເພາະອົງພຣະເຢຊູ
ໄດ້ກະທຳໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.
3. ພວກເຮົາເປັນທູດຂອງພຣະເຈົ້າ ທຸກບ່ອນທີ່ພວກເຮົາໄປ ເຮົາເປັນຕົວແທນຂອງພຣະອົງ ຄຳຖາມມີ
ຢູ່ວ່າເຮົາຈະເປັນຕົວແທນທີ່ດີ ຫລືຈະເຮັດໃຫ້ເສັຽຫາຍ.

3. ຄວາມເຊື່ອ ແລະຄວາມຫວັງ (ໂກໂລຊາຍ 1:23)
ການເຂົ້າໄປສູ່ການຄືນດີນັ້ນຄືຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມຫວັງ. ອາຈານໂປໂລໜູນໃຈໃຫ້ພວກເຮົາເອົາໃຈ
ໃສ່ທັງສອງຢ່າງ ການທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຄືເພີ້ມຄວາມຮູ້ເຣື່ອງພຣະເຈົ້າ ແລະຝຶກຫັດການເປັນສາວົກ
ໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ພວກເຮົາຕ້ອງຈື່ເອົາໃນຄຳຮຽກຮ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າ, ຄວາມພົ້ນທີ່ໄດ້ຮັບ, ແລະຈື່ເອົາໄວ້ວ່າພວກ
ເຮົາຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງຄວາມຕາຍ ແຕ່ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເອົາໄວ້ອີກວ່າສວັນກຳລັງລໍຄອຍພວກເຮົາຢູ.່
ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງເຖິງແມ່ນຈະພົບກັບບັນຫານາໆປະການໃນຊີວິດ. ອາຈານໂປໂລຊັກ
ຊວນຄຣິສະຕຽນເມືອງໂກໂລຊາຍໃຫ້ຕັ້ງໝັ້ນຄົງ ຍຶດຖືຫົນທາງຂອງພຣະເຈົ້າໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນ. ອາຈານໂປໂລໄດ້
ກ່າວເຖິງຄວາມຫວັງຂອງພວກເຂົາ(ກລຊ 1:5) ເຖິງຄວາມເຊື່ອອັນແຂ້ມແຂງຂອງພວກເຂົາໃນອົງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ, ຜູ້ເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ, ພຣະຜູ້ຄ້ຳຊູ, ພຣະຜູ້ເຮັດໃຫ້ຄືນດີ. “ຄວາມຫວັງທີ່ເຮົາຍຶດຖືນັ້ນເປັນສະໝໍທແ
ີ່ ທ້
ຈິງແລະໝັ້ນຄົງຂອງຈິດໃຈ ຄວາມຫວັງນັ້ນນຳໄປສູ່ບ່ອນສັກສິດທີສ
່ ຸດຢູ່ເບື້ອງຫລັງຜາກັ້ງ ທີ່ພຣະເຢຊູຊົງນຳ
ໜ້າໄດ້ສະເດັດເຂົ້າໄປກ່ອນແທນພວກເຮົາແລ້ວ. (ເຮັບເຮີ 6:19-20). ຄວາມຫວັງທີ່ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວແນ່
ນອນ ບໍ່ແມ່ນໄປຕາມລົມຫລືໂຊກດີເທົ່ານັ້ນ. ເຮັບເຮີ ບົດ 11 ໄດ້ເປັນຄຳສອນດີເຖິງຄວາມຫວັງຂອງຜູ້ເຊື່ອ
ກ່ອນໆເພື່ອຈະໃຊ້ເປັນຕົວຢ່າງອັນດີ. “ອັນນຶ່ງ, ຄວາມເຊື່ອຄືຄວາມແນ່ນອນໃຈໃນສິ່ງທີເ່ ຮົາຫວັງໄວ້ ເປັນ
ຄວາມຕາຍໃຈໃນສິ່ງທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຫັນກັບຕາ. (ເຮັບເຮີ 11:1).
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ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ
ຄູ່ຜົວເມັຽທີ່ມາຫາພະເຈົ້າຕອນທຳອິດນັ້ນຕັດສິນໃຈວ່າຈະຢູ່ດ້ວຍກັນຢ່າງເປັນລະບຽບ ແຕ່ຂາດຄວາມຮັກ
ຄວາມສັມພັນ ພວກເຂົາຈະຢູ່ນຳກັນຕໍ່ໄປເພາະເຫັນແກ່ລູກ ແລະບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນດູຖູກ. ແຕ່ເຫັນວ່າພວກ
ເຂົາຈະມີຄວາມທຸກຂະເວດທະນາໃນຄອບຄົວໃນເມື່ອທັງສອງມີຄວາມຄິດຢ່າງນີ.້ ຖ້າຢາກໃຫ້ຢູ່ນຳກັນໄດ້
ຈຳເປັນຕ້ອງຍອມຮ່ວມກັນຕໍ່ສູ້ກັບຊີວິດທີ່ຂຶ້ນລົງ ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ແລະມີຄວາມຮັກຕໍກ
່ ັນແລະກັນ.

ຄຳຖາມ:
16. ເມື່ອໃດທ່ານຮູ້ຈັກວ່າທ່ານໄດ້ຂາດຈາກພຣະເຈົ້າໄປ?ແລະເມື່ອໃດທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກທ່ານ
ໄດ້ຢູ່ຫ່າງກັນໃນດ້ານຜົວເມັຽ?
17. ທ່ານເຄີຍຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າພຽງບາງພາກສ່ວນເທົ່ານັ້ນບໍ່? ຖ້າມີ, ມີອັນໃດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປ?
18. ສົນທະນາກັນເຖິງການຄືນດີທົ່ວໄປແລະການຄືນດີສະເພາະໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ?
19. ເມື່ອໃດທ່ານໄດ້ສະແດງອອກມາເຖິງຄວາມເຊື່ອອັນໝັ້ນຄົງ ແລະຄວາມຫວັງອັນເຂັ້ມແຂງ? ແມ່ນ
ໃຜເປັນຕົວຢ່າງດີໃນເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ບົດຮຽນທີ 5

ຂໍ້ເລິກລັບຂອງພຣະຄຣິດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ໂກໂລຊາຍ 1: 24-29
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 1: 24-29
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: "ພຣະຄຣິດຢູ່ໃນເຈົ້າ" ເປັນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ມະນຸດໄດ້
ດຳເນີນຊີວິດຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສະງ່າຣາສີ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ເປັນຫຍັງພຣະຄຣິດໃນຂ້ອຍຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຖິງສະງ່າຣາສີ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ:້ ເພື່ອຈະມີປະສົບການກັບຂໍ້ເລິກລັບຂອງພຣະຄຣິດໃນຊີວິດແຕ່ລະວັນ.
ອ່ານລວບ: ຂໍ້ເລີກລັບຂອງພຣະຄຣິດກໍຄືພຣະຄຣິດຢູ່ໃນເຈົ້າ, ຄວາມຫວັງອັນສະງ່າຣາສີ. ໃນພຣະເຢຊູ,
ພວກເຮົາມີທຸກຢ່າງເພື່ອດຳເນີນຊີວິດຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສະງ່າຣາສີ.

ຄຳນຳ
ທ່ານຄິດເຖິງຫຍັງແດ່ເວລາໄດ້ຍິນຄຳວ່າຂໍ້ເລິກລັບ?

ທັມມະດາແລ້ວພວກເຮົາຈະຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້

ຍາກ, ຫລືປັນຫາທີ່ຍັງບໍ່ມີຄຳຕອບ. ເວລາທ່ານມີກະດາດນ້ອຍຫ້າຮ້ອຍແຜ່ນທີຈ
່ ະປະກອບໃຫ້ເປັນຮູບ ແຕ່ບໍ່
ມີແບບຢ່າງຫລືຮູບສຳເຣັດໃຫ້ເບິ່ງ ເວລານັ້ນທ່ານຮູ້ວ່າຕົວເອງມີເຣື່ອງເລິກລັບ ເພາະທ່ານບໍສ
່ າມາດຮູ້ວ່າຈະ
ເລີ້ມຈາກກະດາດເຈັ້ຽແຜ່ນໃດ ແລະເວລາເຮັດແລ້ວຈະອອກມາເປັນຮູບຫຍັງ.
ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງຂໍ້ເລິກລັບຂອງພຣະຄັມພີເຣື່ອງນຶ່ງ. ສຳລັບໃນພຣະຄັມພີໃໝ່, ຄຳ
ວ່າ"ເລິກລັບ" ເວົ້າເຖິງເຣື່ອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍມາກ່ອນ ແຕ່ໃນຕອນນີ້ຄຳຕອບໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍແລ້ວ. ການ
ຊົງໄຖ່ຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຮູບພາບທີຄ
່ ົບຖ້ວນ ສະນັ້ນໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າພວກ
ເຮົາໄດ້ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບສິ່ງທີ່ເຄີຍເປັນເຣື່ອງເລິກລັບ ແລະໄດ້ມີຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມທີ່ບໍ່ເຄີຍມີຄຳ
ຕອບ.

1. ຂໍ້ເລິກລັບເຣື່ອງການຊົມຊື່ນຍິນດີເວລາທຸກລຳບາກ ( ໂກໂລຊາຍ 1: 24-25)
ຈາກພຣະທັມໂກໂລຊາຍ,

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າໂປໂລຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ພົບສະມາຊິກຂອງຄຣິສຕະຈັກທີໂ
່ ກໂລຊາຍ

(ກລຊ 2: 1), ນອກຈາກຜູ້ນຳຂອງຄຣິສຕະຈັກຊື່ເອປາຟາ. ໂປໂລເລີ້ມຈົດໝາຍດ້ວຍການແນະນຳຕົວເອງ,
ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ມາຢາມພວກເຂົາເຈົ້າ,

ແລະເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງໄດ້ຖືກຄວາມທຸກລຳ

ບາກ. ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເວລາພຣະຄຣິດຢູ່ໃນຜູໃ
້ ດ, ຄວາມຍິນດີຈະເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ນັ້ນ ເຖິງວ່າຈະປະສົບ
ກັບຄວາມຍາກລຳບາກຢ່າງໜັກກໍຕາມ.
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ໃນຂໍ້ 24, ໂປໂລບອກວ່າ, ໃນຖານະຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດ, ທ່ານມີຄວາມຍິນດີເມື່ອໄດ້ຊ່ອຍແບກຄວາມທຸກ,
ຕາງໜ້າພຣະຄຣິດ, ເພື່ອໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. "ສ່ວນການຊົງທົນທຸກຂອງພຣະຄຣິດທີຍ
່ ັງຂາດຢູ່ນັ້ນ" ບໍ່ໄດ້
ໝາຍຄວາມວ່າການທົນທຸກຂອງພຣະຄຣິດຍັງບໍ່ພຽງພໍ

ແລະຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງທຸກເພີ້ມເພື່ອໃຫ້ວຽກຂອງ

ພຣະອົງໄດ້ສຳເຣັດ; ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດວຽກການໄຖ່ມະນຸດສຳເຣັດແລ້ວທີໄ
່ ມ້ກາງແຂນ. ໂປໂລຮູ້ດີແລະ
ໄດ້ປະກາດສເມີວ່າຜູ້ທີ່ເດີນກັບພຣະຄຣິດແລະເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຈະພົບກັບການຕໍ່ສູ້ ແລະອາດຈະພົບຄວາມ
ທຸກລຳບາກ. ພຣະຄຣິດໄດ້ບອກໂປໂລຕອນທີທ
່ ່ານໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າການນຳຂ່າວປະເສີດໄປຫາຄົນຢິວ, ຄົນ
ຕ່າງຊາດ, ແລະກະສັດ ຈະມີຄວາມທຸກລຳບາກ (ກກ 9: 15-16). ໂປໂລເຫັນການທຸກລຳບາກແມ່ນຄຳຢັ້ງ
ຢຶນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດ ແລະໂປໂລເອງມີຄວາມສຸກໃຈໃນຄວາມທຸກນັ້ນເພາະໄດ້ນຳຂ່າວປະເສີດ
ຂອງພຣະເຢຊູໄປເຖິງຄົນອື່ນໆ (ກກ 5: 41). ໂດຍການຊົງຢູ່ດ້ວຍແລະຣິດເດດຂອງພຣະຄຣິດ, ໂປໂລສາ
ມາດເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງເພື່ອນຳການສັຣເສີນມາສູ່ພຣະເຈົ້າ (ຟລປ 4: 13).
ໃນໂກໂລຊາຍ 1: 25,
ເສີດໃຫ້ໄປເຖິງຄົນອື່ນໆ.

ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍຄວາມຈິງຫລາຍຢ່າງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີ່ຖືກເອີ້ນໃຫ້ນຳຂ່າວປະ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເອີ້ນໂປໂລໃຫ້ນຳຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູ ໃຫ້ໄປເຖິງຄົນທັງ

ຫລາຍ, ຊຶ່ງຮ່ວມກັບຊາວໂກໂລຊາຍດ້ວຍ. ການຮັບໃຊ້ຂອງໂປໂລເປັນຜົນສຳລັບພຣະຄຣິດແລະຄຣິສຕະ
ຈັກຂອງພຣະອົງ; ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າຄືສິ່ງ "ເລິກລັບທີ່ໄດ້ຊົງບັງໄວ້ແຕ່ຫລາຍເຊັ່ນ…ແລະບັດນີ້ໄດ້ຊົງ
ໂຜດໃຫ້ປາກົດແຈ້ງ."

ໂປໂລເອີ້ນວ່າຄວາມເລິກລັບຂອງພຣະຄຣິດ ຊີວິດປ່ຽນແປງເມື່ອມີພຣະອົງຢູໃ
່ ນ

ຄວາມຫວັງໃນປະສົບການກັບສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າ.

2. ຂໍ້ເລິກລັບເຣື່ອງພຣະຄຣິດຊົງມີຊີວິດຢູ່ໃນທ່ານ (ໂກໂລຊາຍ 1: 26-27)
ຂໍ້ເລິກລັບເຣືອ
່ ງພຣະຄຣິດໄດ້ຖຶກປິດໄວ້ຕັ້ງແຕ່ສວນເອເດນ; ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງບອກໄວ້ວ່າພຣະອົງຈະສົ່ງຜູປ
້ ົດ
ປ່ອຍລົງມາເພື່ອຢຽບຫົວງູ ແລະນຳມະນຸດໃຫ້ກັບມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ (ປຖກ 3: 15), ແຕ່ມະນຸດຍັງ
ບໍ່ເຫັນຮູບພາບແບບບໍຣິບູນ; ຊາວຢິວຜູ້ລໍຄອຍພຣະຜູ້ໂຜດຮູ້ວ່າພຣະອົງຈະມາຈາກເຊື້ອສາຍຂອງກະສັດດາ
ວິດ ແລະຈະເກີດທີ່ເມືອງເບັດເລເຮັມ (ລກ 2: 14), ແຕ່ວັນເວລານັ້ນຍັງເປັນຂໍເ້ ລິກລັບສຳລັບພວກເຂົາເຈົ້າ.
ມາເຖິງຕອນນີ້, ພາກທີນຶ່ງຂອງຂໍ້ຄວາມເລິກລັບໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍແລ້ວ ຄື: ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດ ຜູ້ທີ່
ທຸກຄົນລໍຄອຍ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເລືອກອັບຣາຮາມ ແລະໂດຍຄົນນຶ່ງໃນເຊື້ອສາຍຂອງທ່ານ, ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ
ພຣະຄຣິດ, ຄົນທັງໂລກຈະໄດ້ຮັບພອນ (ຄລຕ 3: 16). ພາກທີສອງຂອງຂໍ້ເລິກລັບເຣື່ອງພຣະຄຣິດກໍຄືພຣະ
ເຢຊູຈະຊົງໂຜດຄົນທຸກຊາດທຸກພາສາ (ມທ 28: 19-20; ພນມ 5: 9-10) ແລະຈະນຳພວກເຂົາໃຫ້ເຂົ້າຢູ່
ໃນຄຣິສຕະຈັກຊຶ່ງເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ. ໂປໂລເປັນເຄື່ອງມືທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ເພື່ອນຳຄົນຕ່າງຊາດ,
ກະສັດ, ຊາວອິສຣາເອນເພື່ອຂຍາຍຄຣິສຕະຈັກຊຶ່ງແມ່ນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ ຫລືໄພ່ພົນກຸ່ມໃໝ່ຂອງ
ພຣະເຈົ້າ (ກກ 9: 15). ພາກທີສາມແລະສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຂໍ້ຄວາມເລິກລັບຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນ
ໂກໂລຊາຍ 1: 26-27 ຄື "ພຣະຄຣິດໃນທ່ານ, ຄວາມຫວັງແຫ່ງສະງ່າຣາສີ." ບໍ່ມີຜູ້ໃດເຂົ້າໃຈ "ການຊົງຢູ່
ດ້ວຍ" ຈົນກວ່າຫລັງຈາກວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ (ກກ 1: 8-9; ກກ 2). ພຣະເຢຊູຊົງບອກພວກສາວົກວ່າພຣະ
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ອົງຈະໄປຫາພຣະບິດາ ແລະພຣະອົງຈະສົ່ງພຣະຜູ້ເລົ້າໂລມ ຊຶ່ງເປັນພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງ ລົງມາຢູ່
ກັບພວກເຂົາ; ພຣະອົງຈະມາຢູ່ກັບຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນ (ຢຮ 14: 23). ໃນໂຢຮັນ 14: 12, ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ,
ວ່າ "ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນເຮົາກໍຈະເຮັດກິຈການທີ່ເຮົາເຮັດຢູ່ນັ້ນເໝືອນກັນ ແລະຜູ້ນັ້ນຈະເຮັດການໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນອີກ
ເພາະວ່າຝ່າຍເຮົາໄປເຖິງພຣະບິດາ."

ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ກັບຜູ້ເຊື່ອຕລອດໄປເປັນນິດ (ຢຮ

14: 16-21). ຄວາມພົ້ນບໍ່ໄດ້ມາຈາກການຖືກົດຕ່າງໆ, ແຕ່ຄວາມພົ້ນໄດ້ມາເພາະຄວາມເຊື່ອແລະການຊົງ
ຢູ່ຂອງພຣະຄຣິດໃນທ່ານ, "ຜູ້ທີ່ມີພຣະບຸດ ກໍມຊ
ີ ີວິດ" (1 ຢຮ 5: 11-12).

3. ຂໍ້ເລິກລັບເຣື່ອງການຮັບໃຊ້ທີ່ເກີດຜົນ (ໂກໂລຊາຍ 1: 28-29)
ພຣະເຢຊູຄກ
ື ຸນແຈຂອງການຮັບໃຊ້ແລະການປະກາດ (1: 27); ເພາະພຣະຄຣິດຊົງເປັນຄວາມຫວັງແຫ່ງສະ
ງ່າຣາສີ, ພຣະອົງຊົງເປັນຈຸດດຽວຂອງຊີວິດແລະການຮັບໃຊ້. ພຣະຄຣິດຊົງເປັນຄວາມຫວັງຂອງທຸກຄົນໃນ
ໂລກ; ແລະບໍ່ມີນາມອື່ນທີ່ມະນຸດຈະໄດ້ພົ້ນ ນອກຈາກນາມເຢຊູ (ກກ 4: 12). ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເກີດໃໝ່ໃນ
ພຣະວິນຍານ ຈຶ່ງຈະໄດ້ເຂົ້າແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະເຈົ້າ (ຢຮ 3: 3-5).
ຜ່ານທາງພຣະເຢຊູມີການອະພັຍຄວາມຜິດບາບ, ການຊົງຢູ່ດ້ວຍຂອງພຣະວິນຍານພຣະເຈົ້າ, ແລະການ
ຊ່ວຍເຫລືອທຸກຢ່າງເພື່ອການດຳເນີນຊີວິດໃນທາງບໍຣິສຸດ. ໂປໂລໄດ້ປະກາດພຣະຄຣິດ-ຣິດເດດແລະສະຕິ
ປັນຍາ, ພຣະເຈົ້າແລະພຣະຜູ້ໂຜດອົງດຽວ-ຜູ້ຊົງໂຜດ, ລ້າງໃຫ້ບໍຣິສຸດ, ປະທານຣິດເດດ, ນຳພາ, ແລະເລົ້າ
ໂລມພວກເຮົາ.
ຜູ້ຮັບໃຊ້ແລະຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຈະຕ້ອງປະກາດພຣະຄຣິດ, ແລະໜູນໃຈທຸກຄົນໃຫ້ດຳເນີນຊີວິດໃນພຣະອົງ.
ພວກເຮົາປະກາດຂ່າວປະເສີດ ເພື່ອຄົນອື່ນໆຈະໄດ້ພຣະຄຣິດໄປຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ; ພຣະອົງຊົງ
ເປັນຄວາມຫວັງແຫ່ງສະງ່າຣາສີ. ການປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພວກເຮົາເປັນສິ່ງທີມ
່ ີຄຸນຄ່າຫລາຍ.
ເປົ້າໝາຍເຣືອ
່ ງການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຊ່ວຍຜູ້ເຊື່ອໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່; ຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍຈະຕ້ອງມີລັກສະ
ນະຄ້າຍກັບພຣະຄຣິດ ໃນຄວາມຄິດ, ຄວາມຮັກ, ການຮັບໃຊ້, ການອ້ອນວອນ, ແລະການໜຸນໃຈຄົນອື່ນໆ
ເໝືອນທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງເປັນແບບຢ່າງໄວ້. ເປົ້າໝາຍຂອງການຮັບໃຊ້ ຄືຊ່ວຍທຸກຄົນໃຫ້ໄປເຖິງຫລັກຊັຍ.
ພຣະອົງຊົງເປັນຄວາມສາມາດ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມຕ້ອງການ, ແລະຣິດເດດ ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຮັດ
ຈົນສຸດໃຈ ເພືອ
່ ສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ
"ພຣະຄຣິດຊົງເປັນຄວາມຫວັງແຫ່ງສະງ່າຣາສີ" ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດສຳລັບທ່ານ ກ່ອນໄດ້ສຶກສາບົດຮຽນ
ນີ້? ຄຳອະທິບາຍທີ່ຜ່ານມາພຽງພໍບໍ່ ຫລືຫລາຍໂພດ? ໃນຕອນນີ້ "ພຣະຄຣິດຊົງເປັນຄວາມຫວັງແຫ່ງສະງ່າ
ຣາສີ" ຍັງເປັນພຽງຄຳຂວັນ ຫລືມີຄວາມໝາຍເລິກຂຶນ
້ ສຳລັບທ່ານ? ຂ້ອຽໄດ້ດຳເນີນຊີວິດໃນສາສນາຄຣິສ
ຕຽນຊາວປີທຳອິດຂອງຊີວິດ. ຄວາມເຊື່ອເປັນພຽງການໄປໂບດ, ການຖວາຍ, ການອ້ອນວອນຂໍພອນກ່ອນ
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ອາຫານ, ແລະການພຍາຍາມບໍ່ເວົ້າຄວາມຊົ່ວ ຫລືຄິດຊົ່ວ. ຂ້ອຍຮັກພຣະເຈົ້າ ແຕ່ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງ
ຄວາມໝາຍທີ່ແທ້; ຂ້ອຽບໍ່ເຂົ້າໃຈຊີວິດຄຣິສຕຽນທີແ
່ ທ້ຈິງ, ແຕ່ຂ້ອຍກໍໄດ້ເຮັດຫລາຍໆຢ່າງທີ່ຄຣິສຕຽນຄວນ
ເຮັດ. ຊີວິດຂອງຂ້ອຽໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງໃນຕ້ອງຮຽນຢູມ
່ ະຫາວິທະຍາລັຍ ເພາະຄວາມເຂົ້າໃຈເຣື່ອງພຣະ
ຄຣິດຊົງດຳເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຂ້ອຍ;

ພຣະຄຣິດຊົງເປັນຣິດເດດສຳລັບຂ້ອຽໃນການງານທຸກຢ່າງ; ຫລັງຈາກ

ຄວາມເຂົ້າໃຈເຣື່ອງໃຫ້ພຣະຄຣິດດຳເນີນຊີວິດຜ່ານຂ້ອຽແລະໃນຂ້ອຽ, ຂ້ອຽຈຶ່ງຕື່ນຕົວວ່າໄດ້ເສັຽໂອກາດມາ
ຫລາຍປີ.
ໃຫ້ທ່ານຄິດພິຈາຣະນາໃນເຣື່ອງນີໃ
້ ຫ້ດີ. ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງວ່າ "ພຣະຄຣິດໃນທ່ານ" ຈະນຳຄວາມປ່ຽນແປງ
ແລະສິ່ງທີ່ດີມາສູ່ຊວ
ີ ິດຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານໃນອາທິດນີ້ຢ່າງໃດແດ່.

ຄຳຖາມ:
1. ຈາກບົດຮຽນນີ້, ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເລິກລັບໃນຊີວິດທ່ານ? ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງ
ຫລາຍຂຶ້ນບໍ່? ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ເຫັນວ່າຍາກໃນເມື່ອກ່ອນແນວໃດແດ່?
2. ການມີຄວາມຮູ້ເຣື່ອງພຣະຄຣິດ ແລະການມີພຣະອົງຊ່ວຍດຳເນີນຊີວິດ ໃນແຕ່ລະວັນແຕກຕ່າງກັນ
ແນວໃດ?
3. ມີຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດທີ່ຢາກໃຫ້ພຣະຄຣິດຊົງຊ່ວຍປ່ຽນແປງ?
4. ຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານແມ່ນການຮັກສາກົດລະບຽບເໝືອນໃນສມັຍພຣະສັນຍາເດີມບໍ?

ທ່ານ

ເຊື່ອພໍແຕ່ພຽງຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນບໍ? ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຊີວິດຄຣິສຕຽນຕາມແບບຂອງພຣະສັນຍາໃໝ່
ໄດ້ເບົາຂຶ້ນບໍ່? ທ່ານເຄີຍຂໍພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ວຍໃຫ້ມສ
ີ ັນຕິສຸກ, ໃຫ້ມກ
ີ ຳລັງໃນການດຳເນີນຊີວິດ, ແລະ
ໃຫ້ມີຈິດໃຈທີ່ພ້ອມຈະຮ່ວມມືກັບພຣະອົງ ຫລືບໍ່?
5. ທ່ານຢາກໃຫ້ພຣະຄຣິດເປັນຫຍັງໃນຊີວິດສຳລັບອາທິດນີ້? ທ່ານຢາກໄດ້ກຳລັງໃນການເຮັດວຽກບໍ່?
ທ່ານຢາກມີຄວາມອົດທົນກັບຄົນທີ່ເວົ້າຍາກບໍ່? ຢາກໃຫ້ພຣະອົງປະທານສະຕິປນ
ັ ຍາເພື່ອການຕັດ
ສິນໃຈໃນເຣື່ອງຍາກບໍ່?

ສຄ
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ບົດຮຽນທີ 6
ຄຣິສຕະຈັກທີ່ແທ້ຈິງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ໂກໂລຊາຍ 2 :1-7
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 2 : 1-7
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຄຣິສຕະຈັກຄືອະວັຍວະທີ່ມີຊີວິດ ເປັນຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດຊຶ່ງສະແດງ
ອອກເຖິງລັກສະນະຂອງພຣະອົງແລະການປະກາດໃນທົ່ວໂລກ .

ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ແມ່ນຫັຽງຄືລັກສະນະຄຣິສຕະຈັກທີແ
່ ທ້ຈິງ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ:້ ເພື່ອໜຸນໃຈສະມາຊິກໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຮັບໃຊ້ເໝືອນກັບອະວັຍວະທີ່ມຊ
ີ ີວິດ
ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ-ດັ່ງພຣະຄຣິດໄດ້ຂຍາຍອອກໄປໃນສັງຄົມໝູ່ບ້ານແລະທົ່ວໂລກ.

ອ່ານລວບ: ຄຣິສຕະຈັກທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນກໍຄື ຄຣິສຕະຈັກທີຕ
່ ິດສນິດຢູ່ກັບພຣະຄຣິດ, ຄຣິສຕະຈັກທີ່ສົມບູນ
ແບບທີ່ມີຄວາມຮັກຄວາມສາມັກຄີແລະຮ່ວມກັນຮັບໃຊ້.

ຄຳນຳ
ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າວ່າຄຮິສຕະຈັກ, ທ່ານມີຄວາມຄິດໄດ້ຢ່າງໃດ? ທ່ານຄິດໄດ້ວ່າເປັນຕຶກຫລືກຸ່ມບຸກ
ຄົນ, ຄຣິສຕະຈັກນັ້ນເປັນຕຶກອາຄານ, ເປັນອົງການ, ເປັນບ່ອນທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ, ເປັນບ່ອນປະຊາ
ສົງເຄາະຫລືເປັນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກແລະມີສ່ວນໃນການຮັບໃຊ້ການປະກາດເຣຶອ
ື່ ງພຣະຄຣິດ?
ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບຄຣິສຕະຈັກທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ.

1. ຄວາມສັມພັນຂອງຊີວິດ (ໂກໂລຊາຍ 2: 1-2)
ໃນຈົດໝາຍ, ໂປໂລໄດ້ຂຽນເຖິງຄຣິສຕະຈັກໂກໂລຊາຍເພື່ອຊູໃຈພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະພີ່ນ້ອງໃກ້ຄຽງໃຫ້ມີ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນ. ໂປໂລບໍ່ເຄີຍພົບໜ້າກັນພວກພີ່ນ້ອງແຕ່ເພິ່ນກໍຍັງມີຄວາມສັມພັນກັບເຂົາ
ເຈົ້າ. ພຣະຄຣິດຊົງສະຖິດໃນພວກເຮົາແລະທຳໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມສັມພັນກັບຄຣິສຕຽນຄົນອື່ນ
ດ້ວຍ.
ໂປໂລເປັນທຸກໃຈກັບຊາວໂກໂລຊາຍ, ອະທິຖານເພືອ
່ ພວກເຂົາທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງການຄັດຄ້ານຈາກ
ສິ່ງແວດລ້ອມ. ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍຫາພີ່ນ້ອງດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຫ່ວງໃຍ-ພ້ອມດ້ວຍຄວາມໜູນໃຈ ແລະ
ຕັກເຕືອນ (ກລຊ 2 :1-2). ພວກຄຣູສອນປອມໄດ້ແພ່ຂຍາຍແຊກຊຶມເຂົ້າມາໃນຄຣິສຕະຈັກເມືອງນີ້ແລະ
ໄດ້ກາຍເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການເຕີບໃຫ່ຍຂອງກຸ່ມສາມັກຄີທັມ.
ພວກເຮົາບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍຈາກຄຸກບ່ອນໃດ, ອາດຈະເປັນກຸງໂຣມຫລື ເອເຟໂຊ ຄວາມຄິດ
ຂອງເພິ່ນນັ້ນບໍ່ແມນກ່ຽວກັບການທຸກທໍຣະມານສ່ວນຕົວ. ເພິນ
່ ອາດຈະຖືກມັດມືມັດຕີນຢູໃ
່ ນຄຸກມືດ. ເຖິງ
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ຢ່າງໃດກໍດີຄວາມນຶກຄິດຂອງເພິນ
່ ໄດ້ເຫັນຈາກຂ່າວເລົ່າລືປາກົດຄຣິສຕະຈັກໂກໂລຊາຍ ອ້ອມແອ້ມຊາວ
ເມືອງລາວດີເກອາ (ກລຊ 2:1). ເຖິງອັຄສາວົກບໍ່ເຄີຍໄດ້ພົບກັບພີ່ນ້ອງພວກນີ້, ເພິນ
່ ກໍຮັກແລະເປັນຫ່ວງ
ພວກເຂົາຫລາຍກວ່າຊີວິດຂອງຕົວເອງ.

ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວເພິ່ນໄດ້ເວົ້າເຖິງ ຄຣິສຕະຈັກຫລາຍແຫ່ງໃນ

ທ້ອງຖິ່ນນີ້ທີ່ໄດ້ອ່ານຈົດໝາຍຂອງເພິ່ນ.

ແຕ່ລະຄຣິສຕະຈັກຄວນຈະປະສານງານຮັບໃຊ້ກັບຄົນທັງປວງ

ຮ່ວມທັງຄົນທີ່ໄດ້ຢູ່ໃນຕຶກດຽວກັນ. ຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກພວກເຮົາຄວນອະທິຖານເພື່ອກັນແລະກັນເພາະການ
ຮັບໃຊ້ນັ້ນສຳຄັນ.

2. ຄຣິສຕະຈັກທີ່ແທ້ຈິງມີຫົວໃຈ (ໂກໂລຊາຍ 2: 2)
ໂປໂລໄດ້ໜຸນໃຈຄຣິສຕະຈັກ ເພາະຢາກໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມຮັກເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊູ
ໃຈ. ເຂົາທັງຫລາຍຈຶ່ງສ້າງຄຣິສຕະຈັກຂຶ້ນ, ຄືເປັນກຸ່ມທີ່ຕິດສນິດກັນແລະມິສ່ວນຮ່ວມນຳກັນ. ຄຣິສຕະຈັກບໍ່
ແມ່ນແຕ່ເປັນບ່ອນສື່ສານຂ່າວ, ຄວາມເປັນຈິງ, ລາຍການຕາມປະຕິທິນ, ຣະບຽບການປະຊຸມ, ການຖວາຍ
ຊັບ, ແລະຈຸດໝາຍຕ່າງໆ. ຄຣິສຕະຈັກທີ່ມີຊວ
ີ ິດຊີວາໃນອົງພຣະຄຣິດສົມຄວນມີໃຈຮັກແລະເພື່ອຈະໄດ້ຕິດ
ຕໍ່ພົວພັນອອກໄປຫາຄົນຂ້າງນອກ.
ຊີວິດຫລາຍຢ່າງພ້ອມດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆອອກມາຈາກຈິດໃຈ, ຄວາມຮູ້ສຶກ. ເມື່ອພວກເຮົາພົບກັບ
ຄົນອຶ່ນເຮົາມັກຈະເວົ້າວ່າເຂົາມີຄວາມດີໃຈບໍ່ທໄ
ີ່ ດ້ພົບກັບເຮົາຫລືຮຽນເວົ້າກັນຕາມສັງຄົມເປັນມາ ພວກເຮົາ
ອາດຈະຝຶກສອນກັນໄດ້,

ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຜູ້ທີ່ເວົ້າອອກມາຈາກໃຈຈິງນັ້ນເຮົາສາມາດບອກຄວາມ

ແຕກຕ່າງໄດ້ແລະຄົນອຶ່ນກໍເຊັ່ນດຽວກັນ. ພວກເຮົາທຸກໆຄົນມີຄວາມຕ້ອງການໜຸນໃຈ-ແລະໜຸນໃຈຄົນອື່ນ
ດ້ວຍ. ໂປໂລເວົ້າວ່າຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາຕິດສນິດກັນໃນຄວາມຮັກ (ກລຊ 2:2), ຄວາມໝາຍກໍຄືພວກເຮົາ
ໄດ້ຕິດສນິດກັນ; ແມ່ນ

ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຕິດຕໍ່ຜູກພັນຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃສ່ກັນ ເມື່ອພວກເຮົາອຸທິດຕົນໃຫ້

ພຣະອົງ. ພວກເຮົາມີຄວາມຮັກພູກພັນຕໍ່ກັນແລະກັນ.
ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີການໄປຮັບໃຊ້ກັບກຸ່ມຄຣິສຕຽນຈາກກຸ່ມຕ່າງປະເທດ, ຊຶ່ງແຕກຕ່າງກັນທັງດ້ານ
ປະເພນີແລະເວົ້າພາສາແຕກຕ່າງກັນ; ພວກເຮົາໄດ້ກາຍມາເປັນຄອບຄົວດຽວກັນເພາະພຣະເຢຊູຊົງສະຖິດ
ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສົມຄວນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄືຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເຕັມລົ້ນໃນພຣະຄຣິດ
(ກລຊ 2: 2) ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສະຖິດຢູໃ
່ ນພວກເຮົາ ສ່ວນບຸກຄົນ
ແລະຄຣິສຕະຈັກເພື່ອຈະໄດ້ຢັ່ງຮູ້ແລະແບ່ງປັນຄວາມຮັກກັບຄົນອື່ນໆ.

3. ຄຣິສຕະຈັກທີ່ແທ້ຈິງມີຄວາມຄິດ (ໂກໂລຊາຍ 2: 2)
ໃນຂໍ້ 2 ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍວ່າຕົວຂອງຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຫລາຍກວ່າຫົວໃຈທີ່ເຕັມລົ້ນດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກ ໃນ
ການຮັບເອົາອົງພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຊັບສົມບັດຄືອົງພຣະຄຣິດ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານຄວາມຮູ້,
ຄວາມສລາດ, ແລະຄວາມເລິກລັບຂອງພຣະອົງໂດຍທາງພຣະຄຣິດ(ກລຊ 2: 2). ຂໍ້ຄວາມ "ຮອບຮູ້ອັນແທ້
ຈິງ" ບອກເຖິງຄວາມຮູ້ທີ່ສາມາດມີປະສົບການແລະພິສູດໄດ້.
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ໃນບົດຮຽນຕໍ່ໄປ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເພີ້ມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງເປັນຂອງພວກເຮົາໃນອົງພຣະ
ຄຣິດ. ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈເຣື່ອງຄຣິສຕະຈັກ, ຊຶ່ງເປັນຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ, ບໍ່ແມ່ນຈະ
ປະສມອງໄວ້ທີ່ປະຕູ ກ່ອນເຂົ້ານະມັສການ. ແຕ່ທຸກຄົນມີຊີວິດແລະເອີ້ນວ່າ "ຄຣິສຕະຈັກ," ພວກເຮົາມີຫົວ
ໃຈແລະຄວາມຄິດ-ແລະພວກເຮົາຈະຕ້ອງໃຊ້ທັງສອງຢ່າງນີ້. ພຣະເຈົ້າປະທານຄວາມສາມາດ, ຄວາມເຂົ້າ
ໃຈ, ແລະສະຕິປັນຍາໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອເພື່ອຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະເຮັດສິ່ງໃຫຍ່ໆເພື່ອພຣະອົງ.

4. ຄຣິສຕະຈັກທີ່ແທ້ມີຊີວິດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ( ໂກໂລຊາຍ 2: 2-4)
ໂປໂລໄດ້ຍ້ຳຄວາມສຳຄັນຂອງພຣະຄຣິດສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຮົາ. ພຣະອົງຄືຄວາມຫວັງອັນສະງ່າຣາສີ (ກລ
ຊ 1: 27), ແລະເປັນບໍ່ເກີດຂອງຄວາມຮັກ ເພື່ອຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນ (ກລຊ 2:2). ພຣະອົງເປັນ
ຄວາມຮູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເປີດເຜີຍຜ່ານການຊົງສະຖິດໃນພວກເຮົາ (ກລຊ 2: 2-4).
ພວກຜູ້ປະກາດປອມກຸ່ມ ນອສຕິກ (ຝ່າຍຄວາມຮູ້) ໄດ້ແຊກຊຶມເຂົ້າມາຫາກຸ່ມຄຣິສຕຽນ, ແຕ່ຄວາມຮູ້ຂອງ
ພວກເຂົານຳໄປເຖິງຄວາມວ່າງເປົ່າ. ພຣະເຢຊູຄຣິດຄືບໍ່ນ້ຳ ເປັນຂຸມຊັບແຫ່ງສະຕິປັນຍາແລະຄວາມຮອບຮູ້.
ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ, ພຣະອົງຊົງສະຖິດໃນພວກເຮົາຊຶ່ງເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ; ພຣະອົງຊົງເປັນຊັບ
ທຸກສິງ່ ພ້ອມທັງສະຕິປັນຍາ (1 ກຣທ 1: 24, 30). ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ໃນເຮົາ ແລະຜ່ານເຮົາຜູ້ເປັນພຣະ
ກາຍ. ຜູ້ທີ່ຈະປອມຕົວມາປະກາດນັ້ນຈະບໍ່ສາມາດລວງຕາລວງໃຈພວກເຮົາໄດ້.

5. ຄຣິສຕະຈັກທີ່ແທ້ມີຄວາມຮຽບຮ້ອຍແລະຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຄົງ (ໂກໂລຊາຍ 2: 5)
ໂປໂລມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີກັບຊາວໂກໂລຊາຍ ເພາະລັກສະນະສອງຢ່າງທີພ
່ ວກເຂົາໄດ້ສະແດງອອກ ຄື
ຄວາມເປັນຣະບຽບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເຊື່ອ(2: 5). ຄວາມຮຽບຮ້ອຍມີສ່ວນກັບສະຕິປັນຍາ; ເຮັດ
ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດຈະປະຕິບັດຕາມການຊົງນຳພາຂອງພຣະເຈົ້າ

ໃນສິງທີ່ພຣະອົງຊົງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດ

ຊາວໂກໂລຊາຍມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຄົງໃນພຣະຄຣິດ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ ແຕ່ໝັ້ນຄົງແລະສມ່ຳສເມີ.

6. ຄຣິສຕະຈັກທີ່ແທ້ ເຮັດວຽກ, ເໜັງຕີງ, ແລະກ້າວຕໍ່ໄປ (ໂກໂລຊາຍ 2: 6-7)
ການຮັບເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຈຸດເລີ້ມຂອງການເດີນໄປກັບພຣະອົງ.

ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງເປັນເໝືອນກັບ

ພຣະຄຣິດ. ພຣະຄຣິດໄດ້ເຂົ້າມາໃນຊີວິດພວກເຮົາ ເມື່ອພວກເຮົາຕາຍຢູ່ທາງຈິດວິນຍານ. ເມື່ອພວກຮັບ
ເອົາພຣະອົງທາງຄວາມເຊື່ອ, ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ເໜັງຕີງ (ອຟຊ 2:4-6). ພຣະເຢຊູຊົງ
ບັນດານໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດ, ແລະພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກມີຊີວິດຊີວາເໝືອນກັນ. ພວກເຮົາຈະເດີນໄປກັບ
ພຣະອົງທຸກທີ່ທຸກບ່ອນທີ່ພຣະອົງໄປ, ແລະດຳເນີນຊີວິດຢູ່ເໝືອນກັບພຣະອົງ (ກລຊ 2:6). ພວກເຮົາຮັບ
ເອົາພຣະຄຣິດໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອ ພວກເຮົາຈະຕັອງເປັນສຽງ, ເປັນມື, ເປັນຄວາມຄິດ, ແລະເປັນຫົວໃຈ
ຂອງພຣະອົງ. ເມືຶ່ອພຣະຄຣິດເຂົ້າມາຢູ່ໃນຊີວິດເຮົາ, ພຣະອົງຈະໃຫ້ເກີດຜົນທະວີຂຶ້ນ(ກລຊ 1:1-6). ໂປໂລ
ໄດ້ໃຊ້ຄວາມປຽບທຽບສາມຢ່າງໃນຂໍ້ 7 ຊຶ່ງເວົ້າເຖິງການເໜັງຕີງຂອງຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍແລະຄຣິສຕະຈັກ.
24

•

ຢັ່ງຮາກ.ໃຫ້ພວກເຮົາຢັ່ງຮາກແລະກໍ່ຮ່າງສ້າງຂຶ້ນໃນພຣະຄຣິດ. ເໝືອນຕົ້ນໄມ້, ພວກເຮົາຕ້ອງຢັ່ງຮາກ
ເລິກກັບພຣະອົງ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ວາງຮາກຖານໃຫ້ຢັ່ງຮາກເລິກ ແລະໃຫ້ເຮົາປ່ອຍໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປັນຜູກ
້ ະ
ຕຸ້ນຮາກໃຫ້ຢັ່ງເຂົ້າເລິກກັບພຣະຄຣິດ ແລະຄຳສອນຂອງພຣະອົງເພື່ອພວກເຮົາຈຶ່ງຈະບໍ່ຖຶກຖອນໂດຍ
ສິ່ງທີ່ຜິດ.

•

ສ້າງຂຶ້ນ. ພຣະຄຣິດທຳງານໃນຊີວິດເຮົາໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຄົງ ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າເສີມ
ສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ຈະເຣີນຂຶ້ນໃນພຣະເຢຊູ ແລະໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໃນຄວາມເຊື່ອ.

•

ໃຫ້ເຕັມລົ້ນດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນ. ຊີວິດຂອງເຮົາຈະຕ້ອງເຕັມລົ້ນດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນແລະສະ
ແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ. ໃຫ້ການຂອບພຣະຄຸນຊຶ່ງອອກມາຈາກການກະທຳຂອງ
ພຣະເຈົ້າປາກົດແຈ້ງ ແລະບໍ່ແມ່ນການຂອບພຣະຄຸນທີ່ພວກເຮົາເຮັດເອງ. ພວກເຮົາເອງຈະຕ້ອງເຕັມ
ກ່ອນທີ່ຈະລົ້ນໄດ້. ຄວາມໝາຍກໍຄືວ່າຈ່ົງໃຫ້ການຂອບພຣະຄຸນໄຫລລົ້ນອອກຈາກຊີວິດເຮົາສເມີ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ:
ໂປໂລຈົດໝາຍຫາຊາວໂກໂລຊາຍ-ແລະເຖິງພວກເຮົາຜູ້ທເີ່ ຊື່ອທັງຫລາຍ, ຄຸນລັກສະນະຊຶ່ງເປັນຂອງຄຣິສ
ຕະຈັກພຣະຄຣິດ ຈະຕ້ອງສະແດງອອກໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເປັນຄຣິສຕຽນແທ້ ແລະ
ເປັນຕົວແທນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.

ການຮັບໃຊ້ຂອງຄຣິສຕະຈັກສຳຄັນກວ່າຄວາມປາຖນາສ່ວນຕົວ.

ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຮັບໃຊ້ຜ່ານຄຣິສຕະຈັກ ຂະນະທີອ
່ ະທິຖານເພື່ອຄຣິສຕະຈັກ, ການຮັບໃຊ້, ແລະເພື່ອສະ
ມາຊິກ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກອບຜູ້ເຊື່ອໄວ້ໃນພຣະຄຣິດ;

ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາມອບໃຈໃສ່ໃນຈຸດ

ໝາຍຂອງພຣະຄຣິດ ແລະໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງສລາດ ພວກເຮົາຕ້ອງຢັ່ງຮາກເລິກລົງໃນພຣະຄຣິດເພື່ອພຣະ
ອົງຈະປາກົດອອກໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ຜູເ້ ຊື່ອຕ້ອງເປັນຜູ້ຮູ້ຂອບພຣະຄຸນຕລອດເວລາ, ໃນທຸກບ່ອນທີ່
ພວກເຮົາໄປ: ທີ່ທຳງານ, ບ້ານ, ຄຣິສຕະຈັກ, ຮ້ານຄ້າ, ແລະບ່ອນອື່ນໆ. ຄຣິສຕະຈັກຄືທ່ານແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າ; ຖ້າທ່ານມີຊີວິດຊີວາ, ຄຣິສຕະຈັກກໍຈະມີຊີວິດຊີວາເຊັ່ນກັນ,

ຄຳຖາມ:
1. ່ແມ່ນຫຍັງຄືຄຸນລັກສະນະສາມຢ່າງທີ່ຈຳເປັນ ຖ້າພວກເຮົາຈະເປັນຕົວແທນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ?
2. ເປັນຫຍັງຄຣິສຕະຈັກຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນພັນທະກິດແລະການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ?
3. ເປັນຫັຽງຄຣິສຕະຈັກຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຫດຜົນໃນການປະຕິບັດງານແລະການຮັບໃຊ້?
4. ມີສ່ວນໃດໃນຄຳອະທິບາຍເຣື່ອງຄຣິສຕະຈັກຊຶ່ງເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດທີຊ
່ ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈດີ
ຂຶ້ນກ່ຽວກັບພັນທະກິດຂອງຄຣິສຕະຈັກທີ່ສົມບູນດີ? ມີສ່ວນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານສັບສົນເພີ້ມຂຶ້ນ?
5. ຖ້າຈະໃຊ້ເຣື່ອງປຽບທຽບເພື່ອເປັນຕົວແທນຄຣິສຕະຈັກທີສ
່ ົມບູນ,

ທ່ານຈະໃຊ້ຄວາມເວົ້າແນວໃດແດ່

ເພື່ອຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນອຶ່ນໆໄດ້ເຂົ້າໃຈພັນທະກິດ ຫລື ງານຮັບໃຊ້ຂອງຄຣິສຕະຈັກ.
ສຄ
25

ບົດຮຽນທີ 7
ຄົບບໍຣິບູນໃນພຣະຄຣິດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ໂກໂລຊາຍ 2: 10-15
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 2: 8-15
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຄວາມບໍຣິບູນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະວຽກງານທີພ
່ ຣະອົງຊົງເຮັດສຳເຣັດຜ່ານ
ການຕາຍ, ການຖືກຝັງ, ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ນຳຄວາມພົ້ນ, ການອະພັຍບາບ, ແລະ
ຊັຍຊະນະຢ່າງຄົບຖ້ວນມາເຖິງພວກເຮົາ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊົງປະທານສິ່ງໃດສຳລັບພວກເຮົາຜ່ານທາງຊີວິດ, ຄວາມຕາຍ, ແລະ
ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ?

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ:້ ເພື່ອເຂົ້າໃຈ ແລະຍອມຮັບວຽກງານທີພ
່ ຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສຳເຣັດແລ້ວໃນ
ພຣະຄຣິດເພື່ອພວກເຮົາຈະສາມາດດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ.

ອ່ານລວບ: ພຣະເຢຊູບໍ່ເໝືອນຄົນອື່ນໆ; ພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ໃນພຣະອົງຢ່າງບໍຣິບູນ. ໃນພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາ
ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຄົບບໍຣິບູນໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຄຳນຳ
ມະນຸດທັງຫລາຍສແວງຫາຄຸນຄ່າແລະຄວາມໝາຍ; ເຂົາເຈົ້າມີໃຈຢາກຮູ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ຢາກເຮັດຫລາຍຂຶ້ນ,
ແລະຢາກເປັນໃຫຍ່ຫລາຍຂຶ້ນຢູ່ບໍ່ຂາດ. ທັມມະຊາດຂອງມະນຸດໃນທຳນອງນີ້ ເປັນທັງພຣະພອນແລະຄຳ
ສາບແຊ່ງ. ພຣະພອນ: ຄວາມຢາກສາມາດໜຸນໃຈໄປໃນທາງດີ. ຄຳສາບແຊ່ງ: ຄວາມຢາກບໍ່ຮູ້ເຊົາສາມາດ
ທີ່ຈະພາໃຫ້ຕັດສິນໃຈຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫລືໃຫ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ສ່ຽງພັຍຈົນເກີນໄປ. ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຄຣິສຕະຈັກ
ທີ່ເມືອງໂກໂລຊາຍ ແລະກໍເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍພວກເຮົາເໝືອນກັນ.

1. ທິດສະດີຜິດ ແລະປອມ (ໂກໂລຊາຍ 2: 8-11)
ໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ, ມີຫລາຍຄົນໄດ້ໃຊ້ສະຕິປັນຍາຂອງໂລກເພື່ອຫລອກລວງຄົນຄຣິສຕຽນ; ໂປໂລໄດ້
ເຕືອນຄຣິສຕຽນໃຫ້ລະວັງຫລັກຄວາມເຊື່ອແລະທິດສະດີທີ່ຜິດ; ພຣະຄຳບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ແຕ່ພວກເຮົາ
ພໍສັງເກດໄດ້ຈາກ ຂໍ້ 8-11 ວ່າມີການຫລອກລວງເກີດຂຶ້ນ.
ມີຄົນບາງກຸ່ມໃນຄຣິສຕະຈັກພຍາຍາມນຳເອົາສິ່ງອື່ນໆມາເພີມ
້ ເຕີມ

ເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຄຣິສຕຽນຄົບບໍຣິ

ບູນ. "ຝ່າຍຄວາມຮູ້" ສອນວ່າວັດຖຸເປັນຂອງຊົ່ວ ແລະພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເປັນວິນຍານແລະດີເລີດ ບໍ່ສາມາດທີ່
ຈະມາເກີດແລະຢູໃ
່ ນກາຍຂອງພຣະເຢຊູ. ພວກເຂົາສອນວ່າພຣະເຢຊູມີກາຍຂອງຜີ, ບໍແ
່ ມ່ນກາຍຂອງມະ
ນຸດ. ຄຳສອນນີ້ເປັນເຣື່ອງກົງກັນຂ້າມກັບຄຳສອນໃນຂ່າວປະເສີດ ແລະເຣື່ອງການຊົງມາເປັນມະນຸດຂອງ
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ພຣະເຢຊູ. "ຝ່າຍຖືສາສນາຢູດາຍ" ສອນວ່າຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງເພີ້ມບາງສ່ວນຂອງສາສນາຢູດາຍເພື່ອຈະໄດ້
ຄົບບໍຣິບູນ; ເຊັ່ນການຮັບພິທີຕັດ, ການຫລີກເວັ້ນອາຫານບາງຢ່າງ, ແລະຕໍ່ໆໄປ (ກລຊ 2: 11, 16). ໂປໂລ
ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານຂໍ້ເພີ້ມເຕີມເຫລົ່ານັ້ນແລະທ່ານໄດ້ບອກວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ (ຢຮ 1: 1, 14; ກລຊ 2:
9). ພຣະເຈົ້າຊົງມາເກີດເປັນມະນຸດໃນພຣະເຢຊູ (ຢຮ 1:1, 14; ກລຊ 2: 9-10). ພຣະເຈົ້າຊົງຢູໃ
່ ນພຣະເຢ
ຊູຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ; ພຣະເຢຊູຊົງມີອຳນາດເໜືອຄວາມຜິດບາບ ໂດຍການດຳເນີນຊີວິດຢ່າງບໍຣິສຸດແລະພຣະ
ອົງຊົງໄດ້ເປັນຄ່າໄຖ່ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາໂດຍການຕາຍເທິງໄມ້ການແຂນ (ກລຊ 2: 11).
ໃນການຕອບໂຕ້ "ຝ່າຍຄວາມຮູ້," ໂປໂລກ່າວວ່າ ສະພາບຂອງພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດຄົບບໍຣິບູນ
(ກລຊ 2: 8-10); ແລະຄຣິສຕຽນກໍຄົບບໍຣິບູນໃນພຣະຄຣິດ ສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະນຳສິງ່ ອື່ນໆມາເພີ້ມ
ເຕີມ. ໃນພຣະຄຣິດພວກເຮົາໄດ້ຄົບບໍຣິບູນ ແລະໄດ້ບໍ່ຂາດສິ່ງໃດ. ພວກເຮົາຮູ້ພຣະເຈົ້າເພາະເຮົາຮູພ
້ ຣະ
ຄຣິດ. ສຳລັບ "ຝ່າຍຖືສາສນາຢູດາຍ" ໂປໂລໄດ້ແກ້ຄວາມຄິດຜິດຂອງພວກເຂົາເຣື່ອງພິທຕ
ີ ັດວ່າພິທຕ
ີ ັດ
ຂອງພຣະຄຣິດເປັນພິທີຕັດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ອງການ (ກລຊ 2: 11). ພິທີຕັດດ້ວຍມືມະນຸດໄດ້ເກີດຂຶນ
້ ກ່ອນ
ການລົງມາຂອງພຣະຄຣິດເພື່ອໂຜດມະນຸດໃຫ້ພົ້ນ; ບັດນີ້, ທຸກຄົນທີເ່ ຊື່ອໃນອົງພຣະຄຣິດກໍໄດ້ຮັບພິທີຕັດ
ໃນຈິດໃຈຊຶ່ງຊົງກະທຳໂດຍພຣະເຈົ້າ; ສະນັ້ນພິທີຕັດໂດຍມືມະນຸດໝົດຄວາມຈຳເປັນ (ກລຊ 2: 11).

2. ຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມບໍຣິບູນຂອງຄຣິສຕຽນ (ໂກໂລຊາຍ 2: 9-15).
ໃນຊີວິດ, ການຕາຍ, ການຖືກຝັງ, ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານສາມຢ່າງ
ຕໍ່ໄປນີ້ ສຳລັບຜູ້ເຊື່ອ: ນຶ່ງ, ຄວາມພົ້ນຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງດຳເນີນຊີວິດທີ່ບໍ່ມຄ
ີ ວາມຜິດບາບ ຊຶ່ງ
ພວກເຮົາບໍ່ສາມາເຮັດໄດ້.

ພຣະເຢຊູຊົງຖືກທົດລອງ

ແລະໂດຍຣິດເດດຂອງພຣະເຈົ້າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເຮັດ

ບາບ. ຫລັງຈາກຮັບເຊື່ອ ພຣະເຈົ້າຊົງມາຢູ່ໃນພວກເຮົາ ແລະພຣະອົງຊົງໃຫ້ຣິດເດດເພື່ອພວກເຮົາຈະບໍ່ເຮັດ
ຜິດບາບ; ພວກເຮົາສາມາດມີຊັຍຊະນະຕໍ່ຄວາມບາບເວລາພວກເຮົາຍອມໃຫ້ພຣະອົງເປັນປະມຸກໃນຊີວິດ
(ກລຊ 2: 11). ເວລາພວກເຮົາຍອມຮັບພຣະເຢຊູເປັນເຈົ້ານາຍ ແລະພຣະຜູ້ໂຜດ, ພຣະອົງກາຍເປັນປະໂຣ
ຫິດຫລວງສຳລັບຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍ (ຮຣ 4: 15); ເວລາພວກເຮົາສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບຕໍ່ພຣະອົງ, ພຣະ
ໂລຫິດຈະຊຳຮະລ້າງພວກເຮົາຈາກຄວາມອະທັມຕ່າງໆ (1 ຢຮ 1: 9).

ພວກເຮົາຄົບບໍຣິບູນທຸກຢ່າງ ເພື່ອ

ການດຳເນີນຊີວິດຢູ່ໃນພຣະອົງ (ກລຊ 2: 10-12).
ສອງ, ຄວາມຜິດບາບທຸກຢ່າງຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການອະພັຍໂດຍທາງພຣະເຢຊູ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາຄວາມ
ຜິດບາບໄປຕອກໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນກັບພຣະຄຣິດ; ຄວາມຜິດບາບຕ່າງໆໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ພຣະເຢຊູໃນວັນ
ນັ້ນທີ່ໄມ້ການແຂນ. ເວລາພວກເຮົາມອບຊີວິດໃຫ້ພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ໃໝ່ໃນພຣະອົງ; ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຊົງມີແຜນການໄວ້ກ່ອນຄວາມຜິດບາບເຂົ້າມາໃນໂລກ. ພຣະຄຣິດໃນພວກເຮົາຄືຄວາມຫວັງທີ່ຈະ
ໄດ້ເຖິງສະງ່າຣາສີ (ກລຊ 1: 27). ພຣະເຈົ້າຊົງທຳການຢູ່ໃນພວກເຮົາ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີໃຈປາຖນາ ທີ່ຈະເຮັດ
ທຸກຢ່າງເພື່ອໃຫ້ພຣະອົງຊອບພຣະທັຍ (ຟລປ 2: 13). ການມີພຣະຄຣິດຢູ່ໃນພວກເຮົາ ແລະຊ່ວຍເຮົາໃນ
ການດຳເນີນຊີວິດແຕ່ລະວັນກໍຄືຄວາມຫວັງຂອງຄວາມສະງ່າຣາສີ; ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະເລືອກ
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ທາງດີ ແລະເຮັດສິ່ງທີ່ດີ; ພຣະຄຣິດຊົງເຮັດທຸກຢ່າງໂດຍການດຳເນີນຊີວິດຂອງພຣະອົງໃນເຮົາແລະຜ່ານ
ເຮົາທຸກໆວັນ, ຂະນະທີ່ພວກເຮົາຮ່ວມມືກັບພຣະອົງ (ຄລຕ 2: 20).
ສາມ, ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານຊັຍຊະນະອັນຄົບບໍຣິບູນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ພວກເຮົາ; ພຣະເຢຊູໄດ້ຊຍ
ັ ຊະນະຕໍ່
ການທົດລອງແລະຄວາມຜິດບາບ; ພຣະອົງຕໍ່ສູ້ການທົດລອງຂອງຊາຕານ (ມທ 4: 1-11). ພຣະເຢຊູໄດ້ຊັຍ
ຊະນະຕໍ່ຣິດອຳນາດແລະການຄວບຄຸມໂລກຂອງຊາຕານ ໂດຍປົດປ່ອຍຜູ້ຖືກຄຸມຂັງໃຫ້ເປັນເສຣີ (ມທ 11:
25-29; ລກ 11: 17-22). ເວລາພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ, ພຣະອົງ "ຊົງປົດຜູ້ປົກຄອງແລະອຳ
ນາດທັງຫລາຍເສັຽ ແລະໄດ້ປະຈານໜ້າເຂົາຢ່າງເປີດເຜີຍ"(ກລຊ 2: 15). ຊາຕານຄິດວ່າເຂົາໄດ້ຊັຍຊະນະ
ໂດຍການຂ້າພຣະເຢຊູ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປ່ຽນຊັຍຊະນະນັ້ນເປັນຄວາມຜ່າຍແພ້; ຄວາມຕາຍຂອງພຣະ
ເຢຊູໄດ້ນຳການອະພັຍຄວາມຜິດບາບມາໃຫ້ມະນຸດ; ການຄືນພຣະຊົນໄດ້ເອົາຄວາມຢ້ານອອກໄປ: ການ
ຢ້ານຄວາມຕາຍ, ແລະການຢ້ານເຄື່ອງຍຸທພັນຂອງຊາຕານ (ຮຣ 2: 14-15). ໂດຍທາງພຣະຄຣິດ, ພວກ
ເຮົາໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍຈາກຄວາມຢ້ານ, ຄວາມຕາຍ, ແລະນະຮົກ (ວວ 1:18). ພວກເຮົາສາມາດມີຊັຍຊະນະ
ຜ່ານພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ, ຊີວິດພວກເຮົາຖືກສ້າງຂຶນ
້
ໃໝ່ກັບພຣະເຈົ້າ, ແລະພວກເຮົາມີຊັຍຊະນະຕໍ່ຊາຕານ; ທຸກຢ່າງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈເຣຶ່ອງຊີ
ວິດນິຣັນກັບພຣະເຈົ້າ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ
ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈໃຫ້ດີກ່ຽວກັບທຸກໆຢ່າງ

ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ພວກເຮົາໂດຍທາງພຣະເຢຊູ

ຄຣິດ; ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງທຳໃຫ້ທຸກຢ່າງສຳເຣັດຜ່ານຊີວິດ, ການຕາຍ, ການຖືກຝັງ, ແລະການຄືນພຣະຊົນ
ຂອງພຣະເຢຊູ ແລະການຊົງຢູ່ດ້ວຍຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ບໍ່ມທ
ີ າງອື່ນທີມ
່ ະນຸດຈະໄດ້ພົ້ນ; ພຣະເຈົ້າຊົງ
ຈັດການຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ, ນຳເຮົາໃຫ້ຄືນດີກັບພຣະອົງ, ແລະຊົງຢູໃ
່ ນພວກເຮົາແລະໃຫ້ອຳນາດໃນ
ການດຳເນີນຊີວິດເພື່ອພຣະອົງ.
ຊີວິດຄົບບໍຣິບູນໃນພຣະຄຣິດ; ບໍມ
່ ີທາງອື່ນທີ່ດີກວ່ານີ້. ພຣະຄຣິດຊົງຍອມທຸກລຳບາກແລະຍອມຕາຍເພື່ອ
ພວກເຮົາ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງອະພັຍຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ; ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າ, ເປັນຫຍັງ
ພວກເຮົາຈຶ່ງເສັຽສະລະເລັກນ້ອຽ ແຕ່ລະອາທິດເພື່ອພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້?

ຄຳຖາມ:
1. ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຄຣິສຕຽນເມືອງໂກໂລຊາຍພຍາຍາມເພີ້ມເຕີມໃສ່ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ?
2. ມີຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນທີ່ສັງຄົມພຍາຍາມເພີ້ມເຕີມໃສ່ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ?
•

ພຣະເຢຊູ + _______________

•

ພຣະເຢຊູ + _______________
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•

ພຣະເຢຊູ + _______________

•

ພຣະເຢຊູ + _______________

3. ມີຫຍັງແດ່ໃນບົດຮຽນນີ້ທີ່ເປັນເຣື່ອງແປກສຳລັບທ່ານ?
4. ມີຄວາມຢ້ານກົວແນວໃດແດ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສາມາດເສັຽສະລະເພື່ອພຣະຄຣິດ?
5. ມີຄວາມຢ້ານກົວແນວໃດແດ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ກ້າຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດໃນໂບດ?
6. ການຄືນຈາກຄວາມຕາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດມີຜົນສະທ້ອນແນວໃດ ກ່ຽວກັບມຸມມອງກ່ຽວກັບຊີວິດ
ຂອງທ່ານ?
7. ທ່ານຕ້ອງການຄວາມບໍຣິບູນຂອງພຣະຄຣິດໃນສ່ວນໃດຂອງຊີວິດທ່ານໃນປັດຈຸບັນ?

ສຄ
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ບົດຮຽນທີ 8
ຂົ່ມຂູ່ທາງຈິດວິນຍານ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ໂກໂລຊາຍ 2: 16-23
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂກໂລຊາຍ 2: 16-23
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ເຣື່ອງການຂົ່ມຂູ່ທາງຈິດວິນຍານ ແລະບໍຍ
່ ອມໃຫ້
ສິ່ງນັ້ນດຶງພວກເຂົາເຈົ້າອອກຈາກຄວາມຈິງ ຫລືຈາກເສຣີພາບແລະການຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ຂ້ອຽຈະຕັ້ງໃຈໃສ່ພຣະຄຣິດ ແລະສິ່ງທີພ
່ ຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ຂອ
້ ຽເຮັດໄດ້ວິທໃ
ີ ດ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ:້ ເພື່ອຮຽນຮູ້ບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນໆ ຫລືກົດຕ່າງໆ ມາແທນການນຳພາຂອງພຣະ
ຄຣິດໃນຊີວິດຂ້ອຽ.

ອ່ານລວບ: ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງດຳເນີນຊີວິດພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພຣະເຢຊູ ແທນທີ່ຈະເຮັດຕາມການ
ຂົ່ມຂູ່ ຫລືຄຳຮ້ອງຂໍຈາກຄົນອື່ນ, ຈາກປະສົບການ, ຫລືຈາກສິງ່ ຂອງ.

ຄຳນຳ
ທ່ານເຄີຍຖືກຄົນອື່ນໆກົດດັນໃຫ້ເຮັດບາງຢ່າງບໍ່? ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດໃນຕອນນັ້ນ? ທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ວ່າ ຫລາຍ
ຄົນຢາກໃຫ້ທ່ານເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ແທນທີຈ
່ ະສົ່ງເສີມໃຫ້ທ່ານເຮັດສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງຫລື
ເອີ້ນທ່ານມາໃຫ້ເຮັດ? ຫລືທ່ານໄດ້ຮູ້ສຶກຫລັງຈາກເຫດການ? ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍໜຸນໃຈຄຣິສຕຽນທີ່ເມືອງ
ໂກໂລຊາຍ ຊຶ່ງຖືກຄວາມກົດດັນຈາກຄົນອື່ນໆໃຫ້ເພີມ
້ ເຕີມບາງສິ່ງໃສ່ຄວາມພົ້ນ ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເຮັດສຳ
ເຣັດເພື່ອພວກເຂົາເຈົ້າແລ້ວ. ຄົນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ໃຊ້ວິທກ
ີ ານຫລາຍໆຢ່າງເພື່ອກົດດັນຜູເ້ ຊື່ອ.
ຫລາຍຄົນໃນປັດຈຸບັນກໍໃຊ້ຫລາຍຢ່າງເພື່ອເປັນການຂົ່ມຂູ່; ບາງຄົນບອກວ່າ ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງເຮັດຫລາຍ
ຢ່າງເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍກັບພວກເຂົາ; ບາງເທື່ອພວກເຂົາໃຊ້ກົດຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ຄົນເຮັດຕາມ; ບາງ
ຄົນຍັງກ້າເວົ້າວ່າ, ຄຣິສຕຽນແທ້ຈະຕ້ອງເຮັດແນວນີ້? ຜູ້ເຊື່ອບາງຄົນເກີດຄວາມສົງສັຍໃນຄວາມພົ້ນຂອງ
ຕົນ ເມື່ອໄດ້ມີປະສົບການໃນທຳນອງນີ້. ສິ່ງນີ້ເປັນເຫດໃຫ້ໂປໂລຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂເພາະເປັນການກົດດັນທາງ
ຝ່າຍວິນຍານ (ກລຊ 2: 16-23).

1. ໃຊ້ກົດໝາຍບັນຍັດເພື່ອຂູ່ຂັວນ (ໂກໂລຊາຍ 2: 16-17)
ພວກຖືກົດໝາຍບັນຍັດສອນວ່າການຖືກົດຕ່າງໆ

ຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍກັບພວກເຮົາຫລາຍຂຶນ
້ .

ພວກເຂົາໄດ້ກ່າວໂທດຄຣິສຕຽນທີ່ບໍ່ຖືຮັກສາຣະບຽບເຣື່ອງອາຫານ ແລະເຣື່ອງວັນສຳຄັນຕ່າງໆ; ໂປໂລໄດ້
ຕອບໃນຂໍ້ 16 ວ່າ,

"ເຫດສັນນັ້ນຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດກ່າວໂທດເຈົ້າທັງຫລາຍໃນເຣື່ອງການກິນການດື່ມ…" ເປັນ

ຫຍັງໂປໂລຈຶ່ງເວົ້າໃນທຳນອງນີ?
້ ທ່ານເວົ້າແນວນີ້ ເພາະວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໂຜດທ່ານໃຫ້ພົ້ນຢ່າງບໍຣິບນ
ູ
30

ແລ້ວ. ໃນພຣະເຢຊູທ່ານມີທຸກຢ່າງ; ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໃຫ້ທ່ານຄົບບໍຣິບນ
ູ ໃນພຣະເຢຊູ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດ
ໃຫ້ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າສຳເຣັດ ໂດຍການຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນເພື່ອໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດ;
ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບພຣະຄຣິດເຂົ້າມາໃນຊີວິດແລ້ວ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເອົາສິ່ງອືນ
່ ມາເພີມ
້ ນອກຈາກການດຳ
ເນີນຊີວິດໃນພຣະອົງແຕ່ລະວັນໆ. ພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະທັຍກັບທ່ານເພາະພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງຢູ່ໃນທ່ານ.
ເພາະທ່ານໄດ້ເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍກັບພຣະຄຣິດ(ກລຊ 2: 12-13; 3: 1), ແລະພຣະອົງຊົງນັ່ງຢູບ
່ ັນ
ລັງກ້ຳຂວາຂອງພຣະເຈົ້າ, ທຸກໆຢ່າງໃນໂລກນີ້ກາຍເປັນເຣື່ອງເລັກນ້ອຽ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຮັບທ່ານໄວ້ແລ້ວ
ແລະຊົງຢູ່ໃນທ່ານໃນການດຳເນີນຊີວິດ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເອົາສິ່ງໃດມາເພີ້ມ; ຈົ່ງຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດມາກ່າວໂທດ
ທ່ານ ຫລືເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກຂາດບາງຢ່າງ ອີກຕໍ່ໄປ.
ບັນຍັດແລະກົດຣະບຽບມັກເກີດຂຶ້ນໃນສາສນາ ເພາະສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອຄວບຄຸມຄົນ. ໃນຂໍ້ 16,
ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງການກິນການດື່ມ, ເທສການ, ແລະວັນສລອງຕ່າງໆ; ໂດຍສະເພາະທ່ານໄດ້ເວົ້າເຖິງວັນ
ຊະບາໂຕ ຊຶ່ງເປັນວັນສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ຖືສາສນາຢູດາຍ. ໂປໂລໄດ້ສອນວ່າ, "ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນພຽງເງົາ
ຂອງເຫດການທີ່ຈະມາພາບຫລັງ ແຕ່ຕົວຈິງນັ້ນກໍຄືອົງພຣະຄຣິດ" (ກລຊ 2: 17).
ທຸກວັທນະທັມມັກນຳເອົາສິ່ງອື່ນໆເຂົ້າມາເພີ້ມໃສ່ຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ; ແຕ່ລະຄະນະ ຫລືນິ
ການໃນສາສນາຄຣິດກໍມີກົດຂອງຕົວເອງ. ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງລະວັງ ເພາະຫົວໃຈຂອງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກ
ເຮົາແມ່ນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຈົ່ງໃຫ້ພຣະອົງດຳເນີນຊີວິດຜ່ານທ່ານແລະໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເປັນຜູ້ຊີ້ນຳ
ໃຫ້ກ້າວໄປໃນຄວາມຈິງ (ຢຮ 14: 16-17, 23-26; 16: 7-13); ພຣະວິນຍານຈະໃຊ້ພຣະຄຳເຕືອນທ່ານ.

2. ໃຊ້ເຣື່ອງເລິກລັບເພື່ອຂູ່ຂວັນ (ໂກໂລຊາຍ 18-19)
ເຣື່ອງເລິກລັບໃນທີ່ນີ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ເລິກລັບ

ຫລືປະສົບການທີ່ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນເຂົ້າໃຈເລິກຝ່າຍວິນຍານ.

ໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ, ເຣື່ອງເລິກລັບໄດ້ເກີດມາຈາກຄວາມເຊື່ອທີວ
່ ່າມີກຳລັງຊຶ່ງເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ແລະພວກເທວະ
ດາໄດ້ອອກມາຈາກດວງດາວ ກຳລັງທຳງານຢູ່ໃນໂລກມະນຸດ. ຫລາຍຄົນເຊື່ອວ່າເທວະດາເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ
ຈັກວານ ແລະເປັນຜູ້ພຍາຍາມສື່ສານກັບພຣະເຈົ້າ.
ໂປໂລໄດ້ເຕືອນຄຣິສຕຽນທີ່ເມືອງໂກໂລຊາຍໃຫ້ລະວັງຕົວ ແລະຢ່າໃຫ້ອຸບາຍຂອງຄົນພວກ "ທຳທ່າເປັນຜູ້
ຖ່ອມຕົວລົງ, ໄຫວ້ເທວະດາແລະໄຝ່ຝັນຢູ່ໃນນິມິດທີ່ເຂົາເຫັນ" (ກລຊ 2: 16) ມາດຶງພວກຕົນໜີຈາກລາງ
ວັນທີ່ໄດ້ຮັບໃນພຣະຄຣິດ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ເທວະດາ ເປັນພວກທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະຜູຮ
້ ັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ; ສຳ
ລັບຜູ້ເຊື່ອ, ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ, ເປັນເຈົ້າໂລກ, ແລະເປັນຫົວໜ້າຂອງພວກເທວະ
ດາແລະອຳນາດຕ່າງໆໃນຈັກວານ; ສະນັ້ນພວກເຮົາຢ່າໄດ້ເອົາສິ່ງທີພ
່ ຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສ້າງມາແທນພຣະອົງ.
ໃຫ້ພວກເຮົາຍຶດໝັ້ນໃນພຣະເຢຊູ ຜູ້ຊົງເປັນສີສະຂອງຊີວິດ, ຄຣິສຕະຈັກ, ແລະການນະມັສການຂອງພວກ
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ເຮົາ (ກລຊ 2: 19). ຈົ່ງຕັ້ງໃຈຮັບໃຊ້ພຣະອົງໃນຄຣິສຕະຈັກ ຮ່ວມກັບພີນ
່ ້ອງຄົນອື່ນໆ ແລະເຊື່ອວາງໃຈໃຫ້
ພຣະຄຣິດເປັນຜູ້ຊົງປະທານສິ່ງທີ່ທ່ານຂາດເຂີນ.

3. ໃຊ້ການບັງຄັບຕົວເອງເພື່ອຂູ່ຂວັນ (ໂກໂລຊາຍ 2: 20- 23)
ການບັບຄັບຕົວເອງໃນສັຕວັດທີນຶ່ງແມ່ນເວົ້າເຣື່ອງການຫ້າມຕົວເອງໃນກຸ່ມຜູ້ເຊື່ອ

ເຊັ່ນການຢູ່ເປັນໂສດ,

ການຫລີກເວັ້ນອາຫານບາງຢ່າງ, ການນອນ, ການເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນ, ແລະຕໍ່ໆໄປ. ຈຸດປະສົງຂອງການ
ຫ້າມຕົວເອງໃນທຳນອງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຈະຖ່ອມຕົວລົງ, ພັທນາຈິດວິນຍານ, ຫລືພຍາຍາມເປັນເໝືອນພຣະເຢ
ຊູ; ພວກທີ່ເຊື່ອປະເພດນີ້ມັກຈະຕັ້ງກຸ່ມຂອງຕົວເອງຂຶ້ນ ເພື່ອຝຶກຝົນຕົວເອງຜ່ານເຫດແລະຜົນ.
ພວກເຊື່ອເຫດຜົນໃຊ້ຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາມາຂູ່ຂວັນຄຣິສຕຽນເພື່ອໃຫ້ເຮັດເໝືອນພວກຕົນ. ໂປໂລໄດ້ປະຕິ
ເສດການປະພຶດຂອງພວກເຂົາ ແລະບອກວ່າຄຣິສຕຽນໄດ້ຕາຍຕໍ່ຄວາມຢາກຕ່າງໆແລ້ວ ແລະໄດ້ຖືກຝັງໄວ້
ກັບພຣະຄຣິດ; ສະນັ້ນຄຣິສຕຽນບໍ່ຕ້ອງການປັນຍາຂອງມະນຸດເພື່ອຈະຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົວເອງ (ກລຊ 2: 20).
ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າແລະເປັນເຈົ້ານາຍຂອງຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍ; ຈົ່ງໃຫ້ພຣະອົງຄວບຄຸມຮ່າງກາຍ, ຕົວ
ຕົນ, ແລະຄວາມຢາກຂອງທ່ານ; ຣະບຽບທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ ບໍ່ມຄ
ີ ວາມໝາຍສຳລັບຜູ້ເຊື່ອໃນອົງພຣະຄຣິດ
(ກລຊ 2: 21-22). ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຈັດການກັບກົດລະບຽບຕ່າງທີໄ
່ ມ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຢຊູ; ເນື້ອກາຍ
ແລະບັນຍັດທີ່ພຍາຍາມຄວບຄຸມພວກເຮົາໄດ້ຖືກຄຶງໄວ້ທໄ
ີ່ ມ້ການແຂນ; ພວກເຮົາຮູ້ວ່າໃນຫລາຍສັຕວັດທີ່
ຜ່ານມາ ກົດເຣື່ອງ "ຢ່າຈັບ" "ຢ່າຊີມ" "ຢ່າແຕະຕ້ອງ" ແລະອື່ນໆບໍ່ສາມາດທີຈ
່ ະຄວບຄຸມມະນຸດໄດ້ ສິ່ງດຽວ
ທີຈ
່ ະຄວບຄຸມຕົວເອງໄດ້ຄືການຕາຍໃຫ້ກັບຕົວເອງຮ່ວມກັບພຣະຄຣິດທີ່ໄມ້ກາງແຂນ (ກລຊ 2: 20, 23).

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ
ຫລາຍຄົນພຍາຍາມກົດດັນທ່ານໃຫ້ດຳເນີນຊີວິດເໝືອນພວກເຂົາ; ຫລາຍຄົນມີເຈຕນາດີ, ແຕ່ການຂູຂ
່ ວັນ
ຫລືການກົດດັນບໍແ
່ ມ່ນວິທີການນຳພາຫລືການໜຸນນ້ຳໃຈ ພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ອງການໃຫ້ຄຣິສຕຽນເອົາແບບຢ່າງ
ຂອງພຣະຄຣິດ.
ເວລາພຣະຄຣິດຄວບຄຸມຊີວິດ, ຄວາມປາຖນາ, ຄວາມເວົ້າ, ແລະການປະພຶດຂອງທ່ານ, ຄວາມຜັກດັນ
ຫລາຍຢ່າງໃນຊີວິດເລີ້ມໝົດໄປ; ຄວາມຈິງນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການຖືສິນອົດອາຫານ, ການລະວັງໃນ
ການກິນການດື່ມ, ແລະການອອກກຳລັງກາຍບໍມ
່ ີປໂຍດ. ໂປໂລກໍບໍ່ໄດ້ຫ້າມເຣື່ອງນີ້ ແຕ່ທ່ານບໍ່ຢາກໃຫ້ສງິ່
ນັ້ນໆກາຍເປັນແຮງຜັກດັນທີ່ຄວບຄຸມຊີວິດຂອງທ່ານ. ການຮູ້ວ່າຄວາມພົ້ນໃນພຣະຄຣິດສາມາດຊ່ວຍພວກ
ເຮົາໃນການບັງຄັບຕົວເອງ ແລະການດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມເຊື່ອໃນພຣະບຸດພຣະເຈົ້າຜູ້ຄືນມາຈາກຄວາມ
ຕາຍ ແລະຜູ້ຊົງຮັກພວກເຮົາ ແລະຖວາຍຕົວເອງເພື່ອພວກເຮົາ (ກລຕ 2: 20).
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ຄຳຖາມ:
1. ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ ເວລາຢູ່ໃກ້ບຸກຄົນທີພ
່ ຍາຍາມຂູຂ
່ ວັນທ່ານ? ທ່ານເຄີຍຕອບໂຕ້ຄົນປະເພດນັ້ນ
ບໍ່? ທ່ານເຄີຍບອກເຂົາບໍ່ວ່າ ທ່ານບໍ່ມັກການປະພຶດໃນທຳນອງນັ້ນ?
2. ມີກົດຫຍັງແດ່ທີ່ຝັງຢູ່ໃນຊີວິດທ່ານ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານຄິດວ່າເປັນທາງທີຖ
່ ືກຕ້ອງ? ທ່ານຈະເຊົາບໍ່ໃຫ້
ກົດຕ່າງໆກາຍມາເປັນນຶ່ງໃນຊີວິດໄດ້ວິທີໃດ?
3. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການໃນເຣື່ອງເລິກລັບບໍ່ ເຊັ່ນພຣະເຈົ້າຊົງສົ່ງທູດສວັນມາຊ່ວຍທ່ານບໍ່ໃຫ້ເກີດອຸປ
ຕິເຫດໃນຖນົນຫລວງ?

ຫລືພຣະເຈົ້າໄດ້ພາທ່ານໃຫ້ໄປພົບໃຜຜູ້ນຶ່ງ ຢ່າງບໍ່ໄດ້ຄາດຝັນມາກ່ອນ?

ທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນເຣື່ອງປະເພດນີ້ກັບຄົນອື່ນໆບໍ່ ຫລືທ່ານໄດ້ເກັບໄວ້ໃນໃຈ?
4. ມີການປະພຶດແນວໃດທີ່ທ່ານຢາກໃຫ້ຫາຍໜີໄປຈາກຊີວິດຂອງທ່ານ? ທ່ານເຄີຍອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າໃນເຣື່ອງນີ້ບໍ່ ແລະຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊ່ວຍໃຫ້ເອົາຊະນະສິ່ງນັ້ນດ້ວຍຣິດເດດທີ່ຢໃ
ູ່ ນທ່ານ? ທ່ານ
ເຄີຍອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະຄຣິດຊົງຊ່ວຍຄວບຄຸມນິສັຍບາງຢ່າງ ທີເ່ ຮັດມີການປະພຶດທີ່ທ່ານບໍ່ຢາກ
ເຫັນໃນຊີວິດຂອງຕົວເອງບໍ່?

ສຄ
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ບົດຮຽນທີ 9
ຂ້ອຍຈະຢູ່ແນວໃດດີ?

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ໂກໂລຊາຍ 3:1-9

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂກໂລຊາຍ 3:1-9

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ:

ບໍ່ໃຊ້ຊວ
ີ ິດແບບເກົ່າ ເມື່ອເຮົາມີຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະເຢຊູ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ຄວາມບາບໃນເຮົາອັນໃດທີຈ
່ ະຕ້ອງລະຖິ້ມ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອຍອມໃຫ້ຣິດອຳນນາດພຣະເຢຊູຄອງຄວາມຄິດຈິດໃຈ.

ບົດນໍາ
ພຣະຄັມພີບອກວ່າ ທຸກຄົນທີ່ບັງເກີດໃໝ່ໃນພຣະເຢຊູແລ້ວລາວກາຍເປັນຜູ້ໃໝ່ແລ້ວ “ເຫດສັນນັ້ນຖ້າຜູ້ໃດ
ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຜູນ
້ ັ້ນກໍເປັນຄົນທີ່ຖືກຊົງສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່ແລ້ວ ຖານະເກົ່າເຫລົ່ານັ້ນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ ເບິ່ງແມ,
ກາຍເປັນສິ່ງໃຫມ່ທັງນັ້ນ” (2ໂກຣິນໂທ 5:17). ເຣື່ອງນີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າຄວາມດີ, ຄວາມຊົ່ວ, ຄວາມບາບ
ອັນເກົ່າແກ່ນັ້ນໄດ້ຖືກເຄື່ອນຍ້າຍອອກໄປແລ້ວລາວຈະເປັນຄືເດັກນ້ອຍບັງເກີດໃໝ່, ມີຄວາມຄິດແລະການ
ປະຕິບັດແບບໃໝ່. ເຮົາເຫັນວ່າຄົນເຮົາທີ່ເກີດຈາກພໍແ
່ ມ່ ມັກຈະມີຮູບຮ່າງໜ້າຕາຄືພໍ່ແມ່ແດ່, ບາງທີຈະມີນິ
ສັຍໃຈຄໍຄືພໍ່ແມ່ເປັນບາງສ່ວນ ສ່ວນຄົນທີ່ເກີດໃໝ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດແທ້ລາວຈະຕ້ອງມີພາກສ່ວນຂອງພຣະ
ຄຣິດໃນລາວບໍ່ຫລາຍກໍໜ້ອຍ ສຸດແລ້ວແຕ່ລາວຈະເປັນລູກໃກ້ຊິດ ແລະເຊື່ອຟັງຫລາຍປານໃດ. ດັ່ງນັ້ນອັຄ
ສາວົກໂປໂລຈຶ່ງແນະນຳທຸກຄົນທີ່ບັງເກີດໃໝ່ ດັງທີ່ເຮົາຈະຮຽນໃນວັນນີ້.

1. ໃຫ້ດຳຣົງຊີວິດໃນພຣະເຢຊູ (ໂກໂລຊາຍ 3:1-9)
ອັຄສາວົກເລີ້ມດ້ວຍຄຳວ່າ “ຖ້າເຈົ້າທັງຫລາຍຮັບການຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາດ້ວຍກັນກັບພຣະຄຣິດແລ້ວ”
(ຂໍ້ 1ກ). ກ່ອນອື່ນຕ້ອງຖາມຕົນເອງເສັຍກ່ອນວ່າ ເຮົາເອງໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາດ້ວຍກັນກັບພຣະຄຣິດ
ແທ້ບໍ່? 1. ຖ້າເຮົາຕອບວ່າ(ບໍແ
່ ນ່ໃຈ) ວັນນີ້ເຮົາຈົ່ງສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບແລະເຊີນຮັບເອົາພຣະເຢຊູມາ
ເປັນພຣະເຈົ້າໃນຫົວໃຈເສັຍ. 2. ຖ້າເຮົາຕອບວ່າ (ຍັງບໍ່ທັນຖືກຊົງບັນດານເທື່ອ) ວັນນີ້ເປັນວັນຂອງທ່ານ
ແລ້ວ ແລະ 3. ຖ້າເຮົາຕອບວ່າ (ແມ່ນແລ້ວຂ້ອຍຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາກັບພຣະອົງແລ້ວ) ເມື່ອເປັນເຊັ່ນ
ນັ້ນຈົ່ງຟັງຄຳແນະນຳການດຳຣົງຊີວິດອັນຖືກຕ້ອງທີ່ອັຄສາວົກໂປໂລແນະນຳວ່າ

“ກໍຈົ່ງສແວງຫາສິ່ງຊຶ່ງຢູ່

ເບື້ອງເທິງ ຄືບ່ອນທີ່ພຣະຄຣິດຊົງສະຖິດຢູ່ ຊົງປະທັບກ້ຳຂວາຂອງພຣະເຈົ້າ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ສິ່ງທີ່ຢູ່ເບື້ອງເທິງ
ບໍ່ໃຊ່ສິ່ງຊຶ່ງຢູ່ທີ່ແຜ່ນດິນໂລກ” (ຂໍ້ 1ຂ-2).
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ບໍ່ມີຜູ້ໃດດອກສາມາດບອກເຮົາໄດ້ວ່າເຮົາຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາແລ້ວບໍ່ ນອກຈາກຕົວເຮົາເອງແລະພຣະ
ເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ, ເພາະຄຳວ່າຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາກັບພຣະເຢຊູນັ້ນແປວ່າ ບັງເກີດໃໝ່ໃນພຣະເຢຊູ. ເຮົາ
ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າເຮົາເອງບັງເກີດໃໝ່ແທ້ບນ
ໍ່ ັ້ນມັນຂຶ້ນກັບຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາເອງ ຫາກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອແທ້
ກໍໝາຍຄວາມວ່າເຮົາບັງເກີດໃໝ່ແທ້, ແຕ່ຫາກເຮົາເຊື່ອ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເຊື່ອໝົດຈິດໝົດໃຈ ຫລືເຮົາເຊື່ອແຕ່ບໍ່
ວາງໃຈແລະບໍໄ
່ ດ້ປະຕິບັດຕາມກໍມີຄວາມໝາຍອີກຢ່າງນຶ່ງ. ດ້ວຍເຫດນີ້ຜູ້ທີ່ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາຫລືຜູ້
ບັງເກີດໃໝ່ກໍຈະຊອກສແວງຫາສິ່ງທີ່ຢູ່ເບື້ອງເທິງ ແຕ່ບໄ
ໍ່ ດ້ໝາຍຄວາມວ່າລາວຈະບໍ່ເຮັດອັນໃດໃນໂລກນີ.້
“ຈົ່ງສແວງຫາສິ່ງຊຶ່ງຢູ່ເບື້ອງເທິງ ຄືບ່ອນທີ່ພຣະຄຣິດຊົງສະຖິດຢູ່ ຊົງປະທັບກ້ຳຂວາຂອງພຣະເຈົ້າ ຈົ່ງເອົາ
ໃຈໃສ່ສິ່ງທີ່ຢູ່ເບື້ອງເທິງ ບໍ່ໃຊ່ສິ່ງຊຶ່ງຢູ່ທີ່ແຜ່ນດິນໂລກ” (ຂໍ້ 1ຂ-2). ແປວ່າ ເອົາໃຈໃສ່ເຣື່ອງແຜ່ນດິນສວັນ ບໍ່
ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ສິ່ງຂອງໃນໂລກນີ້,

ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າລາວຈະບໍ່ໃຊ້ສິ່ງຂອງທີມ
່ ະນຸດປະດິດຄິດສ້າງ

ຂຶ້ນເຊັ່ນ; ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີບ້ານເຮືອນຢູ່ ທີ່ມີອາຍອຸ່ນຍາມໜາວ ມີອາຍເຢັນຍາມຮ້ອນ, ມີຍານພາຫະນະ
ໃນການໄປວຽກງານຮັບໃຊ້ ແລະງານສ່ວນຕົວ, ມີເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ປົກປິດກາຍໃຫ້ສຸພາບງາມດີ, ມີອາຫານ
ການກິນເພື່ອບຳຣຸງລ້ຽງຮ່າງກາຍເພື່ອຈະມີເຫື່ອແຮງຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ ແລະເພື່ອດຳຣົງຊີວິດໃນໂລກ, ມີຕຶກ
ໂບດວິຫານເພື່ອນະມັສການແລະເພື່ອຖວາຍກຽດພຣະເຈົ້າ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວແມ່ນພຣະພອນອັນໜຶ່ງທີ່
ພຣະເຈົ້າຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ພວກເຮົາ ໃນຂະນະທີດ
່ ຳຣົງຊີວິດໃນໂລກນີ້,

ແຕ່ສ່ວນເລິກຂອງຈິດໃຈຕ່າງ

ຫາກທີຈ
່ ະຕ້ອງຊອກສແຫວງຫາອະນາຄົດ ຄືແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະເຈົ້າ. (ສລຸບຈາກ ຂໍ້ 1-4).

2. ເກີດໃຫຍ່ມາໃນຄວາມບາບ ( ໂກໂລຊາຍ 3: 5-9).
ອັຄສາວົກໂປໂລເຂົ້າໃຈວ່າເຮົາທັງຫລາຍເກີດມາຕາມທາງທັມມະດາຂອງມະນຸດ, ມີກິເລດຕັນຫາຕາມທັມ
ມະດາຂອງມະນຸດມາເປັນເວລາຫລາຍຟ້າຫລ້າປີ, ແລະການງານຕ່າງໆທີເ່ ຮົາເຮັດຜ່ານມາຈົນກາຍເປັນນິ
ສັຍປະຈຳວັນໄປເສັຍແລ້ວ. ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນເກີດໃໝ່ໃນພຣະເຈົ້າເປັນລະຍະເວລາບໍ່ຄືກັນ ດັ່ງນັ້ນຫາກ
ເຮົາຖາມກັນໃນກຸ່ມພວກເຮົາວ່າ ຕອນເຈົ້າມາເຊື່ອພຣະເຈົ້ານັ້ນອາຍຸເຈົ້າຈັກປີ? ແນ່ນອນຫລາຍຄົນໃນຈຳ
ນວນພວກເຮົາມາເຊື່ອພຣະເຈົ້າໃນຕອນທີ່ພວກເຮົາມີອາຍຸແກ່ແດ່

ສຸດແລ້ວແຕ່ພຣະເຈົ້າຈະຊົງເອີ້ນຜູ້ນັ້ນ

ຍາມໃດ. ດ້ວຍເຫດນີ້ເມື່ອຊີວິດຜ່ານມາຈົນຮອດຍາມເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ແນ່ນອນວ່າມີຫລາຍຢ່າງທີ່ເຮົາເຮັດຈົນ
ກາຍເປັນນິສັຍ ແລະບໍ່ຮູ້ວ່ານິສັຍເມື່ອກ່ອນນັ້ນຜິດ ຫລືບດ
ໍ່ ີ ຈົນຮອດວັນທີ່ມາເຊື່ອພຣະເຈົ້າພີ້ຈຶ່ງຮູ້ວ່ານິສັຍ
ເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ດີ ແລະບໍ່ສົມກັບຄົນທີ່ບັງເກີດໃໝ່. ເບິ່ງແລ້ວການມາເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ຫລືການບັງເກີດໃໝ່ກເໍ ປັນ
ເໝືອນແສງສວ່າງດວງໃຫຍ່ທີ່ສ່ອງແຈ້ງໃຫ້ເຮົາເຫັນຄວາມບໍ່ດີຂອງເຮົາ. ຈິງຢູ່, ເຮົາຮູ້ວ່ານິສັຍເກົ່າເຫລົ່ານັ້ນ
ບໍ່ດີ ແລະບໍ່ສົມຄວນນຳເອົາມາໃຊ້ໃນຊີວິດໃໝ່ ເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມປະຖິ້ມມັນໃຫ້ໝົດ ແຕ່ເຮົາກໍບສ
ໍ່ າມາດ
ປະຖິ້ມມັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ພ້ອມກັນນັ້ນເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມມາໂບດອາທິດແລ້ວອາທິດເລົ່າ ຈົນເຖິງເກົ້າ
ຟ້າສິບປີກະຍັງປະຖິ້ມບໍ່ໄດ້,

ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ໄປໂບດເປັນປະຈຳ ແຕ່ຍັງມີນິສັຍເກົ່າປະປົນ

ຢູ່ເປັນບາງຄັ້ງ. ພຣະຄັມພີສອນວ່າ “ເຫດສັນນັ້ນຖ້າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຜູ້ນັ້ນກໍເປັນຄົນທີ່ຖືກຊົງສ້າງຂຶ້ນ
ໃຫມ່ແລ້ວ ຖານະເກົ່າເຫລົ່ານັ້ນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ ເບິ່ງແມ, ກາຍເປັນສິ່ງໃຫມ່ທັງນັ້ນ” (2ໂກຣິນໂທ 5:17). ຖ້າ
ດັ່ງນັ້ນເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຍັງມີນິສັຍເກົ່າຢູ່? ຂ້າພະເຈົ້າຈະປະນິສັຍເກົ່າໄດ້ແນວໃດ? ເພື່ອຈະປະນິສັຍ
ເກົ່າໃຫ້ໝົດນັ້ນ ອັຄສາວົກໂປໂລແນະນຳດັ່ງນີ້ “ຈົ່ງປະຫານນິສັຍສ່ວນທີ່ອ່ຽງໄປຝ່າຍໂລກ” (ຂໍ້ 5). ເປັນຄຳ
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ເວົ້າທີ່ໜັກແໜ້ນທີ່ອັຄສາວົກໃຊ້ຄຳວ່າ “ປະຫານ” ແປວ່າຂ້າຖິ້ມ ບໍ່ແມ່ນໂຍນຖິ້ມ ເພາະວ່າຫາກເຮົາໂຍນສິ່ງ
ໃດສິ່ງນຶ່ງຖິ້ມໄປແລ້ວມື້ໜ້າຍັງສາມາດເກັບເອົາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ ດ້ວຍເຫດນີ້ອັຄສາວົກຈຶ່ງແນະນຳວ່າ ໃຫ້ປະຫານ
ເສັຍເລີຍ.

ແຕ່ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າ ເຮັດແນວໃດເຮົາຈະປະຫານນິສັຍເກົ່າທີ່ອ່ຽງໄປຝ່າຍໂລກໄດ້?

ສາສນາ

ຈານໃຫຍ່ຜູ້ນຶ່ງແນະນຳວ່າ ທາງທີ່ຈະປະຫານນິສັຍເກົ່າໄດ້ນັ້ນກໍຄື ໃຫ້ສແວງຫາສິ່ງທີຢ
່ ູ່ເບື້ອງເທິງ ດັ່ງທີອ
່ ັຄ
ສາວົກໂປໂລກ່າວມາແລ້ວ ເພາະນິສັຍເກົ່າຈະບໍ່ຕາຍຫາກຈິດໃຈບໍ່ສແວງຫາສິ່ງທີ່ຢເູ່ ບື້ອງເທິງ.

ນິສັຍເກົາ

ຝ່າຍໂລກອັຄສາວົກທີ່ເຄີຍມີແມ່ນ “ການຫລິ້ນຊູ້ ການຊົ່ວຮ້າຍ ຣາຄະຕັນຫາ ຄວາມປາຖນາຊົ່ວ ແລະ
ຄວາມໂລບ ຊຶ່ງເປັນການໄຫວ້ພຣະທຽມ” (ຂໍ້ 5ຂ). ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າ ຈິດໃຈເຮົາຍັງມີສິ່ງເຫລົ່ານີຢ
້ ູ່ບໍ່? ຫາກ
ຍັງມີຢູ່ເຮົາຈຳເປັນຈະຕ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ອຍ ສ່ວນເຮົາຈຳຕ້ອງຫຍັບເຂົ້າໃກ້ຊິດຕິດສນິດກັບພຣະອົງ ແລະ
ຂໍພຣະອົງຊົງຊ່ອຍປະຫານນິສັຍເກົ່າເຫລົ່ານັ້ນ. “ເພາະສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຈະລົງມາ
ເທິງຄົນທັງປວງທີ່ບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງ” (ຂໍ້ 6). ແປວ່າພຣະເຈົ້າຈະລົງໂທດທຸກຄົນທີ່ບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງ.
ເນື່ອງຈາກວ່າເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາກັບພຣະຄຣິດແລ້ວອັຄສາວົກຈຶ່ງແນະນຳວ່າ“ ບັດນີ້
ເຈົ້າທັງຫລາຍຈົ່ງເລີກຖິ້ມສິ່ງສາຣະພັດເຫລົ່ານີ້ເສັຽ ຄືຄວາມຄຽດ ຄວາມໂມໂຫ ການຄຶດປອງຮ້າຍ ການ
ກ່າວສຽດສີ ແລະຄຳຫນ້າອາຍ ຢ່າໃຫ້ອອກຈາກປາກຂອງພວກເຈົ້າ ຢ່າກ່າວຄວາມຕົວະຕໍກ
່ ັນເພາະວ່າເຈົ້າ
ທັງຫລາຍໄດ້ຖອດຖິ້ມສະພາບມະນຸດເກົ່າກັບການຂອງມະນຸດນັ້ນແລ້ວ” (ຂໍ້ 7-9). ຕອນນີ້ອັຄສາວົກໂປໂລ
ແນະນຳໃຫ້ເລີກຖິ້ມ ຄວາມຄຽດ ເປັນປະການແຣກ, ເຣື່ອງນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດເຖິງຄຳພະຍານຂອງຍິງຜູ້
ນຶ່ງເວົ້າ (ລາວຄຽດໃຫ້ຜົວຂອງລາວຫລາຍ ຈົນບໍ່ຢາກປາກເວົ້ານຳຜົວ, ເມື່ອຄວາມຄຽດກຳເລີບເຕີບໃຫຍ່ຢູ່
ພາຍໃນຈິດໃຈພຽງພໍແລ້ວ ໃຈນັ້ນກໍສັ່ງກາຍຂອງລາວໃຫ້ເຮັດການບໍ່ສຸພາບຕ່າງໆນາໆ ເຫັນໜ້າຜົວກະມີແຕ່
ຢາກຮ້າຍ ແຕ່ກະອົດເອົາດ້ວຍການບໍ່ປາກ, ບໍເ່ ວົ້າ, ບໍ່ກິນເຂົ້າ, ບໍ່ໃກ້ຜົວ ໝົກຕົວຢູ່ແຕ່ໃນຫ້ອງນອນ. ສ່ວນ
ຜົວຂອງລາວບໍ່ຮູ້ເຣື່ອງອັນໃດ ເພາະຖາມລາວແລ້ວ ລາວກະວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງ). ຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດ
ສຳພາດລາວຫລັງຈາກການນະມັສການຈົບລົງ ຂ້າພະເຈົ້າຖາມລາວວ່າ “ເວົ້າໃຫ້ຂ້ອຍຟັງແດ່ ຕອນເຈົ້າຄຽດ
ໃຫ້ຜົວດັ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ເລົ່າມານັ້ນ ຕອນນັ້ນເຈົ້າມີຄວາມສຸກຫລາຍປານໃດ?"

ລາວຕອບວ່າ “ຊ່າງຖາມ”,

ຕອນນັ້ນເປັນທຸກເກືອບຕາຍ”. ຂ້າພະເຈົ້າຈຶງບອກລາວວ່າ ຖ້າເປັນທຸກແລ້ວຄຽດເຮັດຫຍັງ?
ອັຄສາວົກໂປໂລສອນວ່າ; “ໃຫ້ເລີກຖິ້ມສິ່ງສາຣະພັດເຫລົາ
່ ນີ້ເສັຽ ຄືຄວາມຄຽດ ຄວາມໂມໂຫ ການຄຶດປອງ
ຮ້າຍ ການກ່າວສຽດສີ ແລະຄຳຫນ້າອາຍ ຢ່າໃຫ້ອອກຈາກປາກຂອງພວກເຈົ້າ ຢ່າກ່າວຄວາມຕົວະ” ເພາະ
ວ່າຄວາມຄຽດ ນຳໄປສູ່ຄວາມໂມໂຫ, ຄວາມໂມໂຫນຳໄປສູ່ ການຄຶດປອງຮ້າຍ, ການຄຶດປອງຮ້າຍນັ້ນ
ເມື່ອເຮັດຮ້າຍບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ກໍຊອກຫາວິທີກ່າວສຽດສີ ແລະໃນທີສ
່ ຸດຄຳເວົ້າທີ່ຫນ້າອັບອາຍ,

ຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ສຸ

ພາບຈະອອກຈາກປາກຢ່າງບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ. ນອກນັ້ນຍັງມີເຣື່ອງເລັກນ້ອຍທີອ
່ ັຄສາວົກໂປໂລກ່າວຫ້າມຄື ຢ່າ
ກ່າວຄວາມຕົວະຕໍ່ກັນ ເພາະວ່າຄຳຕົວະນັ້ນມາຈາກຊາຕານຜູ້ຕົວະຍົວະໃຫ້ມນຸດສອງຄົນແຣກ ຄືອາດາມ
ແລະເອວາເຮັດຜິດບາບ ແມ່ນຢູ່ຄຳຕົວະມັນອາດເປັນຂອງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ຖ້າຫາກປ່ອຍປະໃຊ້ຄຳເວົ້າຕົວະຕໍ່
ໄປເລີ້ອຍໆມັນກໍຈະໃຫຍ່ຂຶ້ນຈົນສາມາດທຳລາຍເຮົາໄດ້ໃນວັນນຶ່ງຂ້າງໜ້າ, ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນ ຄຣິສຕຽນຈະບໍ່
ກ່າວຄຳຕົວະ ເພາະຄຣິສຕຽນຮູ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງກຽດຊັງຄົນປາກເວົ້າຂີ້ຕົວະ
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“ຮິມສົບທີ່ເວົ້າມຸສາ (ກ່າວຄຳ

ຕົວະ) ເປັນທີ່ຫນ້າກຽດຊັງແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕ່ບັນດາຜູ້ທີ່ປະພຶດຄວາມສັດຊື່ເປັນທີ່ປິຕິຍິນດີແດ່ພຣະອົງ”
(ສຸພາສິດ ຢ12:22). ກະສັດດາວິດອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະເຈົ້າວ່າ “ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍພຣະອົງຊົງຊ່ອຍໃຫ້
ຂ້ານ້ອຍພົ້ົນຈາກຄົນຂີ້ຕົວະ ແລະຄົນຫລອກລວງ ຄົນຂີ້ຕົວະເອີຍ ພຣະເຈົ້າຈະກະທຳປະການໃດແກ່ພວກ
ເຈົ້າ? ພຣະອົງຈະຊົງລົງໂທດພວກເຈົ້າຢ່າງໃດ? ພຣະອົງຈະຊົງລົງໂທດພວກເຈົ້າດ້ວຍລູກຫນ້າທະນູອັນ
ແຫລມຄົມຂອງທະຫານແລະດ້ວຍຖ່ານໄຟແດງທີ່ລຸກຢູ່ ” (ເພງສັຣເສີນ 120:2-4).

ຄຳຖາມ:
1. ເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດ ວ່າເຮົາຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາກັບພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວ?
2. ເຄີຍມີຄົນທ້ວງທ່ານບໍ່ວ່າ ນັບແຕ່ມື້ທ່ານມາເຊື່ອພຣະເຈົ້າທ່ານດີຂຶ້ນຫລາຍ? ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ?
3. ນັບແຕ່ມື້ເຮົາເປັນຄືນມາກັບພຣເຢຊູຄຣິດຍັງມີນິສັຍອັນໃດແດ່ທີ່ເຮົາຖິ້ມບໍ່ໄດ້?
4. ອັຄສາວົກໂປໂລແນະນຳວ່າ ໃຫ້ສແວງຫາສິ່ງທີ່ຢູ່ເບື້ອງເທິງ ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
5. ການມີບ້ານເຮືອນ, ມີຂອງໃຊ້ປະຈຳວັນ, ມີອາຫານກິນປະຈຳວັນ, ມີຕຶກໂບດວິຫານ ແລະອື່ນໆທີ່
ກາວມາແລ້ວນັ້ນທ່ານຄິດວ່າແນວໃດ?
6. ເປັນຫຍັງຄຣິສຕຽນຈຶ່ງຖືກສອນບໍ່ໃຫ້ເວົ້າຕົວະ?
7. ມີສອງຢ່າງທີ່ເນັ້ນໜັກໃນບົດຮຽນວັນນີ້ຄື; 1. ໃຫ້ສແວງຫາສິ່ງຢູ່ເບື້ອງເທິງ. 2. ຫ້າມເວົ້າຕົວະ ທ່ານ
ຍັງປະຕິບັດບ່ອນໃດບໍ່ໄດ້? ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ?

ຫວ
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ບົດຮຽນທີ 10
ສວມກາຍໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ໂກໂລຊາຍ 3:10-17

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂກໂລຊາຍ 3:10-17

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ:

ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນລັກສະນະທີ່ປ່ຽນ
ຈາກໃນອອກມານອກ, ເຮົາຈະນຸ່ງຫົ່ມລັກສະນະພຣະເຢຊູ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ອັນໃດທີຂ
່ ້ອຍຈະໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດປ່ຽນຈາກໃນມານອກ?

ບົດນໍາ
ພຣະຄັມພີສອນວ່າ “ເຫດສັນນັ້ນຖ້າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຜູນ
້ ັ້ນກໍເປັນຄົນທີຖ
່ ືກຊົງສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່ແລ້ວ ຖານະ
ເກົ່າເຫລົ່ານັ້ນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ ເບິ່ງແມ, ກາຍເປັນສິ່ງໃຫມ່ທັງນັ້ນ” (2ໂກຣິນໂທ 5:17). ແນ່ນອນເກືອບວ່າ
ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຈະເວົ້າວ່າ ຂ້ອຍຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ, ແຕ່ຕ້ອງຖາມຕົນເອງຕໍ່ໄປວ່າ ຂ້ອຍກາຍ
ເປັນສິ່ງໃໝ່ແລ້ວບໍ່? ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

1. ຄົນໃໝ່ເຫັນສິ່ງໃໝ່ (ໂກໂລຊາຍ 3: 10-11)
ອັຄສາວົກໂປໂລບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ເມື່ອເຮົາເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລ້ວເຮົາຈະເປັນຄົນໃໝ່ໄດ້ໃນວັນດຽວ ແຕ່ເຮົາຈະ
ເປັນຄົນໃໝ່ຂຶ້ນເປັນກ້າວໆໄປຕາມທີ່ເຮົາຍອມໃຫ້ພຣະວິນຍານຊົງນຳເຮົາ.

ແຕ່ລະຄົນຈະເປັນຄົນໃໝ່ຊ້າ

ຫລືໄວນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າເຮົາຍອມຈຳນົນໃຫ້ພຣະວິນຍານນຳເຮົາຫລາຍປານໃດ. ຈົ່ງສັງເກດຄຳເວົ້າຂອງ
ອັຄສາວົກທີ່ກ່າວວ່າ “ສວມສະພາບມະນຸດໃຫມ່ທກ
ີ່ ຳລັງຊົງສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່ຢູ່ສເມີ ໃຫ້ເຖິງຄວາມຮູ້ຈັກພຣະ
ເຈົ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນ” (ຂໍ້ 10ກ). ຄຳວ່າ (ກຳລັງຊົງສ້າງຂຶ້ນ) ແປວ່າກໍາລັງສ້າງຢູ່ ແລະຈະສ້າງຕໍ່ໄປຈົນ (ໃຫ້ເຖິງ
ຄວາມຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນ). ທັງໝົດນີ້ມຄ
ີ ວາມໝາຍວ່າການເປັນຄົນໃໝ່ນັ້ນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນແລ້ວ ເມື່ອ
ເລີ້ມຕົ້ນກໍຈຶ່ງມີການປ່ຽນແປງໃຫ້ໃໝ່ຂຶ້ນແຕ່ລະວັນໆໄປ, ຕາຂອງລາວຈະເຫັນໂລກແບບໃໝ່, ໃຈຂອງລາວ
ຈະຄິດແບບໃໝ່, ການກະທຳຂອງລາວກໍຈະກະທຳແບບໃໝ່ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນເຮັດການດີທັງນັ້ນ ດັ່ງນີ້
ເປັນຕົ້ນ “ຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້າງຂຶ້ນນັ້ນ” (ຂໍ້ 10ຂ).
“ໃນການນີ້ຈະວ່າເປັນຄົນຕ່າງຊາດຫລືຄົນຢູດາຍ ເປັນຄົນຮັບພິທຕ
ີ ັດຫລືບໍ່ຮັບພິທີຕັດ ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ
ຫລືຄົນປ່າເຖື່ອນ ເປັນຂ້ອຍຂ້າຫລືເປັນອິສຣະບໍໄ
່ ດ້ ແຕ່ວ່າພຣະຄຣິດຊົງເປັນສາຣະພັດ ແລະຊົງສະຖິດຢູ່ໃນ
ສາຣະພັດ” (ຂໍ້ 11). ຄຳວ່າ (ການນີ້) ແປວ່າການປ່ຽນແປງໃຫ້ເປັນຄົນໃໝ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ເລືອກວ່າ ຈະເປັນຄົນຕ່າງ
ຊາດ, ຈະເປັນຄົນທີ່ຮັບພິທີຕັດ ຫລືຄົນບໍ່ຮັບພິທຕ
ີ ັດ, ຈະເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ຫລືຄົນປ່າເຖື່ອນ, ຈະເປັນ
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ຂ້ອຍຂ້າ ຫລືເປັນເຈົ້ານາຍ ນັ້ນບໍ່ສຳຄັນ ພຣະເຈົ້າຈະຊົງປ່ຽນແປງຄົນເກົ່າໃຫ້ເປັນຄົນໃໝ່ໂດຍບໍເ່ ລືອກວ່າ
ເປັນໃຜມາຈາກໃສ, ຄົນຜູ້ນັ້ນຈະມີຄວາມດີຫລືມຄ
ີ ວາມໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນຫລາຍປານໃດກໍຕາມ ຂໍພຽງແຕ່
ຜູ້ນັ້ນເຊື່ອແລະຢູ່ໃນໂອວາດຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ ພຣະອົງກໍຈະຊົງບັນດານໃຫ້ລາວປ່ຽນເປັນຄົນໃໝ່ໄດ້ທັງ
ນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເຮົາເກີດໃໝ່ໂດຍການເຊື່ອພຣະເຈົ້າໃນໃຈຂອງເຮົາແລ້ວນັ້ນ ມັນເປັນຂັ້ນໄດຂັ້ນແຣກທີ່ຊີ
ວິດເຮົາຈະມີການປ່ຽນແປງໃນທາງດີ ແລະຕໍ່ໄປເຮົາຈຳຕ້ອງກ້າວຂັ້ນຕໍ່ໄປໂດຍເຂົ້າໃກ້ຊິດຕິດສນິດກັບພຣະ
ຄຣິດເພື່ອຮັບການຊົງປ່ຽນແປງຕໍ່ໄປຈົນເຖິງການຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

2. ຄົນໃໝ່ເຂົ້າໃຈພຣະເຈົ້າ (ໂກໂລຊາຍ 3:12-14)
ກ່ອນໜ້າເຮົາເຊື່ອພຣະເຈົ້າເຮົາທັງຫລາຍພາກັນເຫັນວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າຂອງຊາວຜິດຂາວ, ເຮົາໄດ້
ເບິ່ງພຣະຄັມພີເປັນພຽງເຈັ້ຽບາງໆອັນນຶ່ງສຳລັບໄວ້ຮຳຢາສູບເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພໍເມື່ອເຮົາໄດ້ມາເຊື່ອແລະສັມຜັດ
ກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວເຮົາກັບເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້, ເຮົາເຫັນວ່າພຣະ
ອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພຣະເຈົ້າທັງປວງທີ່ມະນຸດເຮົາຂາບໄຫວ້ແລະບູຊາ, ສ່ວນພຣະຄັມພີກໍມຄ
ີ ່າມະຫາ
ສານກວ່າປື້ມຫລືໜັງສືໃດໃນໂລກ ເພາະວ່າທຸກຄັ້ງທີ່ເຮົາອ່ານພຣະຄັມພີແລ້ວນັ້ນໄດ້ນຳເອົາມາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຂອງເຮົາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງຈາກຮ້າຍມາເປັນດີ.

ພຣະຄັມພີນັ້ນບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ອ່ານແລ້ວຈະເຂົ້າໃຈໄດ້

ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ແມ່ນແຕ່ທ່ານເອທີໂອເປັຍຜູ້ເປັນນາຍສມຸດບັນຊີຜູ້ສຳຄັນຂອງກະສັດ ອ່ານແລ້ວຍັງບໍເ່ ຂົ້າ
ໃຈ ຈົນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຊື່ຟີລິບມາອະທິບາຍເພິ່ນຈຶ່ງເຂົ້າໃຈແລະຍອຮັບບັບຕິສະມາໃນວັນນັ້ນ (ກິຈການ
8: 26-36). ພ້ອມກັນນັ້ນເຮົາໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ເຮົາບໍ່ມີສິດທີ່ຈະເລືອກເຊື່ອຫລືບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ພຣະເຢຊູຊົງ
ກ່າວວ່າ “ບໍ່ແມ່ນທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ເລືອກເອົາເຮົາ ແຕ່ຝ່າຍເຮົາໄດ້ເລືອກເອີ້ນພວກທ່ານ ແລະແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້
ພວກທ່ານໄປເກີດຜົນແລະຜົນຂອງພວກທ່ານຈະຢູ່ຖາວອນ ເພື່ອວ່າເຈົ້າທັງຫລາຍຈະທູນຂໍດ້ວຍສິ່ງໃດຈາກ
ພຣະບິດາໃນນາມຂອງເຮົາ ພຣະອົງກໍຈະຊົງປະທານສິ່ງນັ້ນໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ” (ໂຢຮັນ 15:16).
“ເຫດສັນນັ້ນໃນຖານະທີ່ເປັນພວກຊຶ່ງພຣະເຈົ້າຊົງຮັກ ແລະຊົງເລືອກໄວ້ໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຈົ່ງ
ສວມໃຈເມດຕາ ໃຈປານີ ໃຈຖ່ອມລົງ ໃຈອ່ອນສຸພາບ ໃຈອົດທົນດົນນານ ຈົ່ງຜ່ອນຫນັກຜ່ອນເບົາເຊິ່ງກັນ
ແລະກັນ ແລະຖ້າແມ່ນຜູ້ໃດມີເຣື່ອງຕໍ່ກັນ ກໍຈົ່ງຍົກໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງໂຜດຍົກ
ໂທດໃຫ້ເຈົ້າທັງຫລາຍສັນໃດ ພວກເຈົ້າກໍຈົ່ງຍົກໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນສັນນັ້ນ ແລ້ວນອກຈາກສິ່ງທັງປວງນີ້
ຈົ່ງເອົາຄວາມຮັກທີ່ເປັນສາຍຜູກມັດທຸກສິ່ງໄວ້ໃຫ້ເຖິງຄວາມຄົບຖ້ວນ” (ໂກໂລຊາຍ 3:12-14). ອັຄສາວົກ
ພະຍາຍາມບອກວ່າການທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກເຮົານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນເຮົາເປັນຄົນດີ ຫລືຄົນຊົ່ວ ແຕ່ເປັນເພາະ
ນ້ຳພຣະທັຍຕ່າງຫາກ

ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເຮົາຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງແລ້ວ

ເຮົາຈຳຕ້ອງ (ສວມ)

“ສວມໃນເມດຕາ ໃຈປານີ ໃຈຖ່ອມລົງ ໃຈອ່ອນສຸພາບ ໃຈອົດທົນດົນນານ”. ຄຳວ່າ ສວມເມື່ອຟັງແລ້ວຄ້າຍ
ຄືເຮົາສວມເສື້ອຜ້າ ແລະຄຳວ່າສວມນັ້ນມີຄວາມໝາຍວ່າເມື່ອກ່ອນເຮົາບໍ່ມີສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ ແລະດຽວນີ້ໂປໂລ
ຊັກຊວນໃຫ້ສວມ ແລະເມື່ອສວມແລ້ວມັນເພື່ອຈະປົກປິດກາຍຂອງເຮົາເພື່ອຈະມີລັກສະນະໃໝ່ ແລ້ວຜູ້ອື່ນ
ຈະເຫັນເຮົາວ່າເປັນຄົນໃໝ່ແທ້.
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ນອກນັ້ນອັຄສາວົກຍັງບອກອີກວ່າ “ຈົ່ງຜ່ອນຫນັກຜ່ອນເບົາເຊິ່ງກັນແລະກັນແລະຖ້າແມ່ນຜູ້ໃດມີເຣື່ອງຕໍກ
່ ັນ
ກໍຈົ່ງຍົກໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນ” ໂດຍສເພາະແມ່ນການຍົກໂທດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເມື່ອເພິ່ນຜິດຕໍ່ເຮົາ, ແລະລາງເທື່ອ
ເຮົາເອງກໍບໍ່ສາມາດຍົກໂທດໄດ້ ເພາະຄວາມຜິດເພິ່ນທີ່ຜິດຕໍ່ເຮົານັ້ນມັນຍິ່ງໃຫຍ່ແທ້ໆ ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນໂປ
ໂລຈຶ່ງຍົກເອົາຕົວຢ່າງພຣະເຈົ້າວ່າ “ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງໂຜດຍົກໂທດໃຫ້ເຈົ້າທັງຫລາຍສັນໃດ ພວກ
ເຈົ້າກໍຈົ່ງຍົກໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນສັນນັ້ນ ແລ້ວນອກຈາກສິ່ງທັງປວງນີ້ ຈົ່ງເອົາຄວາມຮັກທີ່ເປັນສາຍຜູກມັດ
ທຸກສິ່ງໄວ້ໃຫ້ເຖິງຄວາມຄົບຖ້ວນ”. ຕອນປາຍນີ້ໂປໂລຍັງບອກວ່າ ໃຫ້ເອົາຄວາມຮັກເປັນສາຍຜູກມັດນັ້ນມີ
ຄວາມໝາຍວ່າ ຄວາມຮັກເທົ່ານັ້ນທີຜ
່ ູ້ມັດໃຫ້ຢູ່ນຳກັນດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກຕໍ່ໄປ. ຄົນທີເ່ ຮັດແນວນີ້ໄດ້ມີແຕ່
ຄົນໃໝ່ໃນພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະເຮັດໄດ້.

3. ຄົນໃໝ່ເຂົາ
້ ໃຈຜູ້ອື່ນດີຂຶ້ນ (ໂກໂລຊາຍ 3: 15-17)
ຄວາມຮັກທີ່ໂປໂລບອກໃຫ້ໃຊ້ເປັນສາຍຜູ້ມັດນັ້ນໄດ້ກ້ອງກັງວານໄປເຖິງານແຕ່ງງານຂອງຍິງຊາຍ ທີ່ແຕ່ງ
ກັນດ້ວຍວ່າຮັກກັນອັນເອົາແທ້ເອົາວ່າ, ຈຶ່ງແຕ່ງງານກັນມາດ້ວຍຣາຄາແພງເພື່ອກຽດແລະສັກສີວ່າຊັ້ນ. ແຕ່
ໜ້າເສັຍດາຍຫລາຍຄູ່ກະໄປກັນບໍ່ລອດເມື່ອມາຢູ່ນຳກັນຊົວລະຍະນຶ່ງ,

ຄຣິສຕຽນຫລາຍຄູ່ກໍມີບັນຫາດຽວ

ກັນນີ້ເພາະໃຊ້ຊີວິດຢ່າງຄົນແບບຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າ, ສ່ວນຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້ານັ້ນໂປໂລແນະນຳໃຫ້ເອົາ
ຄວາມຮັກຜູກມັດກັນໄວ້ (ບໍ່ແມ່ນຝ້າຍຜູກແຂນມັດກັນໄວ້) ຄວາມຮັກຜູມ
້ ັດກັນໄວ້ນັ້ນມີຄວາມໝາຍວ່າ ທັງ
ສອງຕ້ອງຮູ້ຈັກຜ່ອນໜັກຜ່ອນເບົາອະພັຍເຊິ່ງກັນແລະກັນເມື່ອມີເຣື່ອງຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງກັນ. ດັ່ງນັ້ນແຫລະ
ໂປໂລຈຶ່ງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ແລະຈົ່ງໃຫ້ສັນຕິສຸກທີ່ມາຈາກພຣະຄຣິດຄຸ້ມຄອງຈິດໃຈຂອງເຈົ້າທັງຫລາຍ ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຊົງເອີ້ນເຈົ້າທັງຫລາຍໄວ້ໃຫ້ເປັນກາຍອັນດຽວ ກໍເພື່ອສັນຕິສຸກນັ້ນ ແລະພວກເຈົ້າຈົ່ງມີໃຈກະຕັນຍູ”
(ຂໍ້ 15).
ນອກຈາກເອົາສັນຕິສຸກຈາກພຣະຄຣິດມາຄຸ້ມຄອງຈິດໃຈແລ້ວ, ຈົ່ງຍຶດຖືຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະຄຣິດມາຢູ່ໃນ
ໃຈໂດຍການອ່ານພຣະຄັມພີແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະວັນເພື່ອເປັນອາຫານຝ່າຍຄວາມຄິດແລະເປັນອາຫານຝ່ານຈິດ
ວິນຍານເຊັ່ນກັນ “ຈົ່ງໃຫ້ພຣະທັມຂອງພຣະຄຣິດສະຖິດຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຈົ້າຢ່າງບໍຣິບູນ ຈົ່ງສັ່ງສອນແລະ
ເຕືອນສະຕິກັນແລະກັນດ້ວຍປັນຍາທຸກຢ່າງ ຈົ່ງຮ້ອງເພງດ້ວຍເພງສັຣເສີນ ເພງນະມັສການ ແລະເພງຍ້ອງ
ຍໍສໍຣະເສີນຝ່າຍພຣະວິນຍານ ຄືຈົ່ງຮ້ອງເພງຖວາຍແດ່ພຣະເຈົ້າດ້ວຍໃຈໂມທະນາພຣະຄຸນ”(ຂໍ້ 16).
“ແລະເມື່ອເຈົ້າທັງຫລາຍຈະເຮັດສິ່ງໃດດ້ວຍວາຈາຫລືດ້ວຍການກະທຳກໍຕາມ ຈົ່ງເຮັດທຸກສິ່ງໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າ ແລະຂອບພຣະຄຸນພຣະບິດາເຈົ້າໂດຍພຣະອົງນັ້ນ” (ຂໍ້ 17). ຕອນນີ້ໂປໂລຊັກຊວນເຮົາ
ທັງຫລາຍໃນການເຮັດແລະການເວົ້າຂອງເຮົາໃຫ້ເຮັດໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູ ເພາະວ່າເມື່ອເຮົາອອກ
ໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດ ຫລືໄປຊ່ອຍເຫລືອຄົນໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູນັ້ນ ຈະມີຄົນປະຕິເສດ, ຕໍ່ສູ້ຫລືດ່າ
ວ່າ ກະບໍ່ແມ່ນເຂົາຕໍ່ສູ້ແລະດ່າວ່າເຮົາ ແຕ່ແມ່ນເຂົາຕໍ່ສູ້ດ່າວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດ ເຮົາຢ່າໄປຄຽດເລີຍ, ໃນທຳ
ນອງດຽວກັນເມື່ອເຂົາຕ້ອນຮັບເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ ກໍໃຫ້ເຂົ້າໄດ້ສຣ
ັ ເສີນພຣະເຈົ້າ. ຫາກເຮັດດັ່ງນີ້ເຮົາຈະບໍ່ໄດ້
ແບກໜັກຈົນເກີນໄປ.
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ຄຳຖາມ:
1. ຄົນໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
2. ເຫດສັນນັ້ນຖ້າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຜູ້ນັ້ນກໍເປັນຄົນທີ່ຖືກຊົງສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່ແລ້ວ ຖານະເກົ່າເຫລົ່າ
ນັ້ນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ ເບິ່ງແມ, ກາຍເປັນສິ່ງໃຫມ່ທັງນັ້ນ” (2ໂກຣິນໂທ 5:17). ມັນແມ່ນແທ້ບ?
ໍ່ ຄັນ
ຖ້າແມ່ນແທ້ ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ໃໝ່ທັງນັ້ນ?
3. ໃນການນີ້ຈະວ່າເປັນຄົນຕ່າງຊາດຫລືຄົນຢູດາຍ ເປັນຄົນຮັບພິທຕ
ີ ັດຫລືບໍ່ຮັບພິທີຕັດ ເປັນຄົນຕ່າງ
ປະເທດຫລືຄົນປ່າເຖື່ອນ ເປັນຂ້ອຍຂ້າຫລືເປັນອິສຣະບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າພຣະຄຣິດຊົງເປັນສາຣະພັດ
ແລະຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສາຣະພັດ” (ຂໍ້ 11). ແປວ່າຫຍັງ?
4. ເມື່ອກ່ອນເຊື່ອພຣະເຢຊູນັ້ນເຮົາເຫັນພຣະເຢຊູເປັນແນວໃດ? ແລະເມື່ອເຊື່ອແລ້ວເຫັນພຣະອົງເປັນ
ແນວໃດ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນແນວນັ້ນ?
5. ເມື່ອເຮົາເປັນຄົນໃໝ່ແລ້ວນັ້ນມີໝາກຜົນອັນໃດດີແກ່ຕົວເຮົາ, ດີຕໍ່ຄອບຄົວເຮົາ?
6. ຫາກເຮົາບໍ່ເປັນຄົນໃໝ່ທັງສິ້ນ ເຮົາຈົງອ້ອນວອນທູນຂໍໃນວັນນີ້ເສັຍ.

ຫວ
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ບົດຮຽນທີ 11
ຄອບຄົວສັນຕິສຸກ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ໂກໂລຊາຍ 3:18-25; 4:1

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂກໂລຊາຍ 3:18-25; 4:1

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ:

ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຊີວິດໃໝ່ຈະເຫັນແຈ້ງຢູ່ບ້ານແລະຢູ່ການງານ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ຂ້ອຍຈະປະຕິບັດຕົນແນວໃດຢູ່ບ້ານ, ແລະຢູບ
່ ່ອນວຽກງານ?

ບົດນໍາ
ເກືອບວ່າຜູ້ບັງເກີດໃໝ່ທຸກຄົນຍິນດີໃນການເປັນພະຍານຝ່າຍພຣະເຢຊູວ່າພຣະເຈົ້າຊົງມີຈິງ, ພຣະເຢຊູເປັນ
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະສະເດັດມາໃນໂລກເພື່ອຊ່ອຍຄົນຜິດບາບທັງຫລາຍໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມຜິດແລະ
ຄວາມບາບຂອງທຸກຄົນທີ່ຍອມເຊື່ອພຣະອົງແລະທຸກຄົນທີ່ຍອມເຊື່ອຈະຮັບຊີວິດໃໝ່ ໂດຍພຣະເຈົ້າຊົງປ່ຽນ
ແປງທາງໃນອອກມາທາງນອກຂອງຄົນນັ້ນ,

ແລະທຸກຄົນທີ່ນັ່ງຮຽງກັນຢູ່ນີ້ກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ຮັບຊີວິດໃໝ່

ແລະປ່ຽນແປງແລ້ວ ແລະການປ່ຽນແປງນີເ້ ຮົາຈຳເປັນຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຫັນໂດຍການປະຕິບັດຂອງເຮົາ.

1. ຄອບຄົວ, ຜົວເມັຍຄຣິສຕຽນ (ໂກໂລຊາຍ 3:18-19)
ທີ່ກອງປະຊຸມສິດຍາພິບານແລະພັລຍາທີ່ອາລາບາມາ ໄດ້ປິດທ້າຍລາຍການດ້ວຍເຣື່ອງຂອງຜົວແລະເມັຍ
ແຕ່ລະຄູ່ເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ, ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເຫັນວ່າຫລາຍຄູ່ຄົວຜົວເມັຍພາກັນຫົວເລາະດ້ວຍຄວາມ
ມ່ວນຊື່ນ, ລາງຄູ່ກໍຫົວເລາະດ້ວຍຄວາມອາຍ ເພາະບັນດາພວກອາຈານ ແລະພັລຍາເກືອບວ່າໝົດທຸກຄູ່
ເປັນຄົນແກ່ແລ້ວ ແລະບໍ່ເຄີຍເຮັດແນວນີມ
້ າກ່ອນ. ໃນນັ້ນມີສອງສາມອາຈານເປັນຄົນສັມພາດວ່າ “ແມ່ນ
ຫຍັງແມ່ນເຄັດລັບໃນການຢູ່ນຳກັນດົນນານປານນີ?
້ ” ແລະຕໍ່ມາເພິ່ນຖາມວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ຢູ່ນຳກັນມາຜິດກັນ
ຈັກເທື່ອ? ຫລາຍຄົນກໍຕອບວ່າ “ນັບບໍ່ຖ້ວນ” ຕອນນີ້ຫາກສະມາຊິກໂບດມາໄດ້ຍິນແລ້ວເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າພວກ
ເຂົາເຈົ້າຈະໄປວ່າແນວໃດ? ຕົກມາໃນບົດຮຽນວັນນີອ
້ ັຄສາວົກມີຢາກິນແກ້ບໍ່ໃຫ້ຜິດກັນມາສູ່ພວກເຮົາທຸກ
ຄົນໄດ້ກິນ. ຢາກິນຂອງເພິ່ນມີສອງເມັດໆ ຢາເມັດທີນຶ່ງແມ່ນສຳລັບເມັຽ “ຝ່າຍເມັຽ ຈົ່ງຍອມຟັງຜົວຂອງຕົນ
ຊຶ່ງເປັນການສົມຄວນໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ” (ຂໍ້ 18) ຍອມຟັງເປັນຢາເມັດສຳຄັນຫລາຍ ເພາະຜູ້ຍິງສມັຍນີ້
ແນ່ນອນບໍ່ຄືສມັຍກ່ອນ ເພາະພວກແມ່ຍິງກໍໄປເຮັດການ, ແມ່ຍິງສາມາດຮຽນສູງ, ແລະແມ່ຍິງເປັນຮອດອາ
ຈານຢູ່ໂບດ ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນດຽວນີ້ແມ່ຍິງເປັນຮອດປະທານປະເທດພຸ້ນ. ອັຄສາວົກໂປໂລເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້
ຍິງມີຄວາມສາມາດຫລາຍຂຶ້ນ ແຕ່ນັ້ນແມ່ນເຣື່ອງຝ່າຍໂລກ ສ່ວນຝ່າຍຟ້າສວັນໂປໂລເວົ້າບ່ອນວ່າ “ເປັນ
ການສົມຄວນໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ” ແປວ່າເປັນການສົມຄວນສຳລັບເມັຍທີ່ເຊື່ອໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ດັ່ງ
ນັ້ນເມື່ອເມັຍທີ່ຍອມຟັງຜົວບໍ່ແມ່ນແຕ່ຟັງຜົວຢ່າງດຽວ ແຕ່ແມ່ນຟັງພຣະເຈົ້າດ້ວຍ.
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ຢາເມັດທີສອງແມ່ນສຳລັບຜົວ “ຝ່າຍຜົວກໍຈົ່ງຮັກແພງເມັຽຂອງຕົນ ແລະຢ່າມີໃຈເຜັດຮ້ອນຕໍ່ນາງ” (ຂໍ້ 19).
ເຣື່ອງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເວົ້າເລື້ອຍວ່າບັນດາຜູ້ຊາຍເຮົາຈະເປັນຄຣິສຕຽນທັມມະດາ, ເປັນຄຣູສອນໂຮງຮຽນ
ວັນອາທິດ ຫລືເປັນສິດຍາພິບານອາຈານກໍຕາມ ພວກເພິ່ນສາມາດສະແດງຕົນເອງເປັນຄົນດີມີສລ
ິ ທັມໄດ້ຢູ່
ທີ່ໂບດ ຫລືເວົ້າງ່າຍໆວ່າເຮັດແບບຕົວະຄົນໃນໂບດໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຕົວະເມັຍ ແລະບໍ່ສາມາດຕົວະພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າ ພຣະເຈົ້າຢູ່ກັບເເຮົາຕລອດເວລາ ແລະເມັຍຂອງເຮົາກໍຢູ່ນຳເຮົາເປັນ
ສ່ວນໃຫຍ່. ດ້ວຍເຫດນີ້ອັຄສາວົກຈຶ່ງ (ເອົາຢາ) ຫລືສອນຜູ້ຊາຍວ່າ 1. ຝ່າຍຜົວກໍຈົ່ງຮັກແພງເມັຽຂອງຕົນ” .
ແປວ່າໃຫ້ຮັກ ແລະແພງລາວ. ຄຳສອນເຖົ້າແກ່ບູຮານສອນວ່າໃຫ້ຮັກແພງເມັຍຢູ່ສາມແບບຄື; 1.ເຮັດນຳ
ເມັຍຄືເຮັດນຳແມ່. 2. ຮັດນຳເມັຍຄືເມັຍ ບໍ່ແມ່ນເປັນຄົນໃຊ້ ແລະ 3. ເຮັດນຳເມັຍຄືເຮັດກັບນ້ອງສາວ, ສິ່ງ
ໃດບໍ່ດີບໍ່ງາມໃຫ້ບອກສອນແລະປົກປ້ອງລາວຄືອ້າຍປົກປ້ອງນ້ອງ.

ສ່ວນອັຄສາວົກໂປໂລ ສລຸບຍອດວ່າ

“ແລະຢ່າມີໃຈເຜັດຮ້ອນຕໍ່ນາງ” ແປວ່າຢ່າຂົ່ມເຫງ, ຢ່າບັງຄັບ ຫລືຕົບຕີລາວ. ຫາກຜົວເຮັດດັ່ງນີ້ບໍ່ແມ່ນແຕ່
ຜົວເຮັດດີນຳເມັຍຕົນເອງ ແຕ່ແມ່ນຜົວເຮັດຕາມຄຳສອນຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍ.

2. ພໍ່ແມ່ ແລະພວກລູກ (ໂກໂລຊາຍ 3:20-21)
ຄອບຄົວຂອງຄຣິຕຽນຈະຕ້ອງມີຊີວິດການເປັນຢູ່ແຕກຕ່າງກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຊືອພຣະເຈົ້າ ແລະຈໍາຕ້ອງໃຫ້ມີຊີວິດ
ເປັນແບບຢ່າງຄົນທີ່ບເໍ່ ຊື່ອ ເພື່ອວ່າເມື່ອພວກເພິ່ນໄດ້ເຫັນແລ້ວຈະໄດ້ມໃ
ີ ຈຢາກເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ແລະຄຣິສ
ຕຽນຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງແຕ່ງຕັ້ງເຮົາໃຫ້ເປັນແສງສວ່າງຂອງໂລກ (ແປວ່າໃຫ້ຄົນເບິ່ງ ເຮົາແລ້ວ
ເຫັນແສງສວ່າງທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າ). ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ “ພວກທ່ານຈົ່ງສ່ອງແຈ້ງແກ່ຄົນທັງປວງ ເພື່ອວ່າ,
ເມື່ອເຂົາເຫັນການດິທພ
ີ່ ວກທ່ານເຮັດ ເຂົາຈະໄດ້ສັຣເສິນພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ ໃນສວັນ”
(ມັດທາຍ 5:16). ສລຸບແລ້ວ ແມ່ນຄຣິສຕຽນທຸກຄົນເປັນແສງສວ່າງ, ເປັນພຣະຄັມພີໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອໄດ້
ອ່ານ. ຄຳເວົ້າຄຳນີ້ທ່ານ ດ.ຣ ບຸນ ວົງສຸຣິທຮ໌ ເວົ້າເລື້ອຍວ່າ ຄົນບໍ່ເຊື່ອນັ້ນບໍ່ອ່ານພຣະຄັມພີ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າ
ອ່ານຄຣິສຕຽນ (ເບິ່ງຊີວິດຄຣິສຕຽນ).

ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຄວນພູມໃຈທີ່ເຮົາເປັນແສງສວ່າງຝ່າຍພຣະເຈົ້າ ແລະ

ເພື່ອສ່ອງແຈ້ງອອກໄປຍັງຄົນທັງຫລາຍທີ່ທຽວທາງມືດຈະບໍ່ທຽວໃນທາງມືດອີກຕໍ່ໄປ.
ເພື່ອເປັນແສງສວ່າງນັ້ນອັຄສາວົກໂປໂລສອນວ່າ “ຝ່າຍລູກທັງຫລາຍ, ຈົ່ງຟັງຄວາມພໍ່ແມ່ຂອງຕົນໃນທຸກ
ສິ່ງ ເພາະເຮັດຢ່າງນັ້ນເປັນທີ່ຊອບພຣະທັຍຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຝ່າຍພໍ່, ຢ່າຍົວະລູກຂອງຕົນໃຫ້ຂັດ
ເຄືອງໃຈ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະທໍ້ຖອຍໃຈ” (ໂກໂລຊາຍ 3:20-21). ການສັ່ງສອນຂອງອັຄສາວົກໂປໂລບໍ່ແມ່ນ
ແຕ່ຈະສອນແຕ່ເຣື່ອງແຜ່ນດິນສວັນບ່ອນຄຣິສຕຽນຈະໄປຢູ່ໃນອະນາຄົດເທົ່ານັ້ນ ເພິ່ນຍັງສອນເຣື່ອງຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ເພື່ອເປັນແສງສວ່າງ ໃນຂະນະທີ່ເຮົາຍັງດຳຣົງຊີວິດໃນໂລກນີ້ອີກດ້ວຍ.
ລູກວ່າ " ຈົ່ງຟັງຄວາມພໍ່ແມ່ຂອງຕົນໃນທຸກສິ່ງ "

ອັຄສາວົກສອນພວກ

ໂປໂລກຳລັງເວົ້າເຖິງລູກຂອງຄຣິສຕຽນໃຫ້ຟັງພໍແ
່ ມ່ຢ່າງ

ອ້ອນນ້ອມ, ບໍເ່ ປັນຄົນຖຽງຄວາມ, ບໍເ່ ປັນຄົນອວດເກ່ງກວ່າພໍແ
່ ມ່, ນັບຖືແລະໃຫ້ກຽດພໍ່ແມ່ ດັ່ງນີເ້ ປັນຕົ້ນ.
ໂປໂລບັງບອກວ່າການເຮັດແນວນີ້ "ເປັນທີ່ຊອບພຣະທັຍຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ" ແປວ່າພຣະເຈົ້າພໍໃຈນຳ
ເດັກຄົນນັ້ນ. ສຳລັບຜູ້ເປັນພໍ່ໂປໂລສອນວ່າ "ຝ່າຍພໍ່, ຢ່າຍົວະລູກຂອງຕົນໃຫ້ຂັດເຄືອງໃຈ ຢ້ານວ່າເຂົາ
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ຈະທໍ້ຖອຍໃຈ” ໝາຍຄວາມວ່າການເປັນພໍບ
່ ໍ່ແມ່ນຈະໃຊ້ສິດ ດ່າວ່າ, ບໍ່ໃຊ້ຄຳຫຍາບຊ້າກັບລູກ, ບໍ່ຫລືຕົບຕີ
ລູກ, ບໍ່ຫລືຂົ່ມເຫງລູກດ້ວຍງານໜັກເກີນຄວນ, ບໍຊ
່ ໍ້າເຕີມລູກຍາມລູກຕົກຕ່ຳເພາະບໍ່ເຊື່ອຟັງຄວາມ ແຕ່ຈົ່ງ
ວາງຣະບຽບໃຫ້ດີເພື່ອໃຫ້ລູກໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

3. ນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງ (ໂກໂລຊາຍ 3: 21-4:1)
ການມີຊິວິດເພື່ອເປັນແສງສວ່າງນັ້ນເປັນໜ້າທີ່ຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ ແລະທຸກບ່ອນທີ່ຄຣິສຕຽນໄປລາວຈະ
ນຳແສງສວ່າງໄປບ່ອນນັ້ນ. ມີຄຣິສຕຽນຈຳນວນຫລວງຫລາຍເປັນເຈົ້າຂອງບໍຣິສັດ, ເປັນເຈົ້າຂອງໂຮງຈັກ
ໂຮງງານ, ນອກນັ້ນຍັງມີຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນເປັນເຈົ້າເປັນນາຍຕາມບໍຣິສັດ ແລະຮ້ານຄ້າທົ່ວໄປ, ແລະ
ຫລາຍເທື່ອຄຣິສຕຽນກໍເຮັດລ້າເຮັດການເປັນລູກນ້ອງເພິ່ນ, ຄຣິສຕຽນເຫລົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນ
ທັງໝົດ ເພາະທຸກຄົນເປັນແສງສ່ວາງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ທີ່ຖືກຕັ້ງໄວ້ບ່ອນເຮັດການເພື່ອຄົນທັງຫລາຍ
ຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າໃນຕົວຄຣິສຕຽນເຫລົ່ານັ້ນ. ອັຄສາວົກໂປໂລສອນຄົນເຫລົ່ານີ້ວ່າ “ຝ່າຍພວກຂ້ອຍຂ້າ,
ຈົ່ງຟັງຄວາມຜູ້ທີ່ເປັນນາຍຝ່າຍມະນຸດໃນທຸກສິ່ງ

ບໍໃ
່ ຊ່ເຮັດຖແລງຫນ້າເຫມືອນຢ່າງຄົນຜູມ
້ ັກເຮັດແຕ່ໃຫ້

ຊອບໃຈມະນຸດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຈົ່ງເຮັດດ້ວຍນ້ຳໃສໃຈຈິງ ດ້ວຍຄວາມຢຳເກງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ສິ່ງນຶ່ງສິ່ງໃດທີ່
ເຈົ້າເຮັດນັ້ນ ຈົ່ງເຮັດດ້ວຍເຕັມໃຈເຫມືອນເຮັດຖວາຍແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ບໍ່ໃຊ່ເໝືອນເຮັດແກ່ມະນຸດ”
(ຂໍ້ 22-23) ຄໍາວ່າຂ້ອຍຂ້ານັ້ນສມັຍນີ້ແມ່ນລູກນ້ອງ ຫລືຜູ້ເຮັດການງານຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາເຈົ້ານາຍ, ໃນຖາ
ນະເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນອັຄສາວົກໂປໂລສອນວ່າໃຫ້ຟັງຄວາມຜູ້ເປັນນາຍຝ່າຍມະນຸດ, ການເຊື່ອຟັງບໍ່ແມ່ນ
ເຮັດຖແລງໜ້າເຊັ່ນເວລາເຈົ້ານາຍຢູ່ເຮັດດີໆ ບາດເພິ່ນບໍ່ຢແ
ູ່ ລ້ວບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍ, ແຕ່ໃຫ້ເຮັດດ້ວຍຄວາມ
ເຕັມໃຈ

ເພາະການເຮັດດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈນັ້ນອັຄສາວົກໂປໂລສອນວ່າ ການເຮັດດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ

ແມ່ນການເຮັດຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າແລ້ວ. ຫາກເຮົາຈະຖາມກັນວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າ
ເມື່ອເຮົາເຊື່ອຟັງເຈົ້ານາຍດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ? ຄຳຕອບມີດັ່ງນີ້; “ ທຸກຄົນຈົ່ງຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ມອ
ີ ຳນາດ
ປົກຄອງ ດ້ວຍວ່າບໍ່ມີອຳນາດອັນໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະຜູ້ທີ່ມີອຳນາດນັ້ນກໍແມ່ນພຣະເຈົ້າຊົງ
ແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນເຫດສັນນັ້ນຜູ້ທີ່ຂັດຂືນອຳນາດນັ້ນ ກໍຂັດຂືນຜູ້ຊຶ່ງພຣະເຈົ້າຊົງແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະຜູ້ທີ່ຂັດຂືນນັ້ນ
ຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາລົງໂທດ” (ໂຣມ 13:1-2).
ມີຫລາຍຄົນບໍ່ຍອມຮັບ ແລະບໍ່ຍອມນັບຖືປະທານປະເທດຄົນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຊະນະຄະແນນເລືອກຕັ້ງ, ສ່ວນອີກ
ກຸ່ມນຶ່ງຍອມຮັບເອົາດ້ວຍຄວາມຈຳເປັນເພາະພວກເຂົາຮູ້ວ່າ ຈະຮັບຫລືບໍ່ຮັບ ເພິ່ນກໍເປັນປະທານພວກເຮົາ
ຢູ່ດ.ີ

ພຣະຄັມພີສອນວ່າ "ດ້ວຍວ່າບໍ່ມີອຳນາດອັນໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະຜູ້ທມ
ີ່ ີອຳນາດນັ້ນກໍ

ແມ່ນພຣະເຈົ້າຊົງແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນເຫດສັນນັ້ນຜູ້ທີ່ຂັດຂືນອຳນາດນັ້ນ ກໍຂັດຂືນຜູ້ຊຶ່ງພຣະເຈົ້າຊົງແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນແລະ
ຜູ້ທີ່ຂັດຂືນນັ້ນຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາລົງໂທດ" (ໂຣມ 13:1ກ-2). 1. ເພື່ອສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ ເຮົາຄວນຮັບ
ແລະຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງເພິ່ນ.

2. ເພື່ອເຮົາຈະບໍ່ຖືກພິພາກສາລົງໂທດ ເຮົາຈົ່ງຍອມເຊື່ອຟັງຢ່າ

ດື້ດ້ານເໝືອນມ້າປ່າທີ່ບໍ່ເຄີຍຜ່ານການເຝິກຫັດ. "ດ້ວຍຮູ້ແລ້ວວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຊົງໃຫ້ເຈົ້າທັງຫລາຍ
ໄດ້ຮັບມໍຣະດົກເປັນຄ່າບຳເຫນັດ ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ເຈົ້າທັງຫລາຍຮັບໃຊ້ນັ້ນກໍແມ່ນພຣະຄຣິດເຈົ້າສ່ວນຜູ້ທີ່ເຮັດ
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ການຊົ່ວກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນຕາມການຊົ່ວທີຕ
່ ົນໄດ້ເຮັດນັ້ນ ແລະບໍ່ມີການຊົງເຫັນແກ່ຫນ້າຜູ້ໃດເລີຍ"(ຂໍ້ 24-25).
ແປວ່າໃຫ້ເຮົາເຊື່ອຟັງເຈົ້ານາຍ ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ເຮົາຮັບໃຊ້ນັ້ນແມ່ນພຣະເຈົ້າຊົງແຕ່ງຕັ້ງ ເມື່ອເຮົາເຊື່ອຟັງເຈົ້າ
ນາຍກໍເທົ່າກັບວ່າເຮົາເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ຈະເປັນເຈົ້ານາຍຫລືຂ້າໃຊ້ຜູ້ເຮັດການຊົ່ວ ຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ຂອງກັມຈາກພຣະເຈົ້າ. ມັນບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາຈະໄປຕໍ່ສູ້ກັບເຈົ້ານາຍຂອງເຮົາ. "ຝ່າຍນາຍກໍຈົ່ງເຮັດແກ່
ພວກຂ້ອຍຂ້າຂອງຕົນຕາມຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະສມ່ຳສເມີກັນ ດ້ວຍຮູ້ແລ້ວວ່າ ເຈົ້າທັງຫລາຍກໍມີນາຍອົງ
ນຶ່ງໃນສວັນເຫມືອນກັນ" (ບົດ 4:1). ແປວ່າໃຫ້ຜູ້ເປັນນາຍມີຄວາມຍຸດຕິທັມກັບຂ້າໃຊ້ ເພາະຜູ້ເປັນນາຍ
ນັ້ນອາດເປັນນາຍໃຫຍ່ໃນໂລກ ແຕ່ລາວຍັງມີນາຍເໜືອຫົວລາວ ຄືພຣະເຈົ້າຢູ່ເທິງສວັນຜູໃ
້ ຫ້ລາງວັນ ແລະ
ລົງໂທດຕາມການຂອງລາວ.

ຄຳຖາມ:
1. ພຣະເຈົ້າຊົງປ່ຽນແປງເຮົາຈາກໃນອອກມານອກ ທ່ານເຂົ້າໃຈແນວໃດ?
2. ຂໍ້ 18 ເປັນຫຍັງອັຄສາວົກໂປໂລຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ພລ
ັ ຍາຍອມເຊື່ອຟັງສາມີ?
3. ຂໍ້ 19 “ຝ່າຍຜົວກໍຈົ່ງຮັກແພງເມັຽຂອງຕົນ ແລະຢ່າມີໃຈເຜັດຮ້ອນຕໍ່ນາງ” ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
4. ຂໍ້ 20“ຝ່າຍລູກທັງຫລາຍ, ຈົ່ງຟັງຄວາມພໍ່ແມ່ຂອງຕົນໃນທຸກສິ່ງ" ຟັງຄວາມ ແປວ່າຫຍັງ?
5. ຂໍ້ 21 ຝ່າຍພໍ່, ຢ່າຍົວະລູກຂອງຕົນໃຫ້ຂັດເຄືອງໃຈ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະທໍ້ຖອຍໃຈ” (ໂກໂລຊາຍ 3:20-21).
ອັຄສາວົກໂປໂລໝາຍເຖິງອັນໃດ?
6. ໃນເຣື່ອງເຈົ້ານາຍ ແລະລູກຈ້າງທີ່ໂປໂລສອນມານັ້ນ ທ່ານຄິດເຫັນແນວໃດ?

ຫວ
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ບົດຮຽນທີ 12
ຄຳເຕືອນສະຕິ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ໂກໂລຊາຍ 4:2-6

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂກໂລຊາຍ 4:2-6

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເມື່ອມີຊີວິດໃໝ່ແລ້ວເຮົາຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນທີດ
່ ີກັບຄົນທົ່ວໄປ
ແລະໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ຂ້ອຍຈະມີຄວາມສັມພັນອັນດີກັບຄຣິສຕຽນອື່ນໆ ແລະຜູ້ບເໍ່ ຊື່ອ
ແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອສອນໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສັມພັນທີກ
່ ັບທຸກຄົນ

ບົດນໍາ
ມີຄວາມສັມພັນທີ່ດີກັບຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງນັ້ນບໍ່ແມ່ນຈະໄດ້ມາຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເຮົາຈະຕ້ອງພົວພັນ, ຕິດຕໍ,່ ໄປມາຫາ
ສູ່ກັນ, ປຶກສາຫາລືກັນ, ອ້ອນວອນເພື່ອກັນແລະກັນ, ແບ່ງປັນຄວາມສຸກ, ທຸກຕໍໍ່ແລະກັນ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ສະ
ຖິຕິລາຍງານວ່າ ຄົນມາໂບດສ່ວນຫລາຍແມ່ນຄວາມສັມພັນກັບຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງໃນໂບດຈຶ່ງມາ

ດັ່ງນັ້ນຄົນໃນ

ໂບດດຽວກັນຈຶ່ງຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນຕໍ່ກັນແລະກັນ.

1. ຄວາມສັມພັນອັນດີກັບຜູ້ເຊື່ອ (ໂກໂລຊາຍ 4:2-4)
ອ້ອນວອນອະທິຖານເປັນໝາກຫົວໃຈຂອງຄຣິສຕຽນ ຫາກຄຣິສຕຽນບໍ່ອ້ອນວອນກໍຈະເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ບໍ່ມີ
ຫົວໃຈຊ່ອຍປ້ຳເລືອດໃຫ້ໄປທົ່ວຫ່າງກາຍໄດ້ ເພາະຫົວໃຈເປັນເຈົ້ານາຍໃຫຍ່ທົ່ວຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ເມື່ອ
ຫົວໃຈສັ່ງແລ້ວ ຫ່າງກາຍຈະປະຕິບັດທັນທີ. ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນອັຄສາວົກໂປໂລຈຶ່ງສອນວ່າ "ຈົ່ງຫມັ່ນພຽນ
ໃສ່ໃຈໃນການອ້ອນວອນ ຈົ່ງເຝົ້າລະວັງຢູ່ໃນການນັ້ນດ້ວຍຂອບພຣະຄຸນ" (ຂໍ້ 2). ໝັ່ນພຽນໃສ່ໃຈ ເປັນສິ່ງທີ່
ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງມີຣະບຽບໃສ່ຕົນເອງ ຫາກເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ບໍ່ວາງຣະບຽບໃນການອ້ອນວອນເຮົາຈະ
ກາຍເປັນຄຣິສຕຽນຂີ້ຄ້ານ ແລະຄົນຂີ້ຄ້ານສ່ວນຫລາຍຈະບໍ່ພຢ
ໍ ູ່ພໍກິນ, ບ້ານເຮືອນກະບໍ່ສອາດ, ຣົດກໍເປື້ອນ
ເປີະເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງຂອງແລະຝຸ່ນລະອອງຕ່າງໆ, ຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງເຮົາຈະປະໃຫ້ເປັນແນວນັ້ນບໍ່? ຢ່າ
ເຮັດແນວນັ້ນເລີຍພີນ
່ ້ອງເອີຍ ເພາະນອກຈາກຊີວິດຄຣິສຕຽນເຮົາເປັນດັ່ງກ່າວມາແລ້ວຍັງບໍ່ແລ້ວ ລາງເທື່ອ
ເຮົາຈະເຫັນຜູ້ອື່ນໃນໂບດທາງລົບດ້ວຍ ເພາະກະຈົກເງົາ(ແວ່ນ)ທີ່ເປື້ອນນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນບໍ່ຊັດເຈນ.
ອັຄສາວົກໂປໂລບອກອີກວ່າ ນອກຈາກ ຫມັ່ນພຽນໃສ່ໃຈໃນການອ້ອນວອນ ແລ້ວໃຫ້ເຮົາຈົ່ງເຝົ້າລະວັງ
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ຄຳເຕືອນຂອງອັຄສາວົກບອກໃຫ້ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ(ເຝົ້າຣະວັງ) ຕອນນີ້ມຄ
ີ ວາມໝາຍຢູ່ຫລາຍປະການເຊັ່ນ;
ໃຫ້ຄຣິສຕຽນເຝົ້າຣະວັງສຳລັບຕົນເອງ “ພວກທ່ານຈົ່ງລະວັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມບໍ່ຈິງ ທີ່ປອມຕົວຄືແກະມາຫາທ່ານ ແຕ່
ພາຍໃນເຂົາເປັນໝາໄນຕົວຮ້າຍ ທ່ານຈະຮູ້ຈັກເຂົາໄດ້ດ້ວຍຜົນຂອງເຂົາ ເຂົາເຄີຍເກັບໝາກ ອະງຸ່ນຈາກເຄືອມີໜາມຫລື ແລະ
ເຂົາເຄິຍເກັບໝາກເດື່ອເທດຈາກຕົ້ນມີໜາມຫລື" (ມັດທາຍ 7:15-16).

ຄຳເຕືອນໃຫ້ຣະວັງສຳລັບເພື່ອນຄຣິສຕຽນ "ທ່ານທັງຫລາຍຈົ່ງລະວັງຕົວເອງໃຫ້ດີ ແລະລະວັງຮັກສາຝູງ
ແກະທີ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຊົງຕັ້ງພວກທ່ານໄວ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ດູແລ ເພື່ອບຳຣຸງລ້ຽງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ
ທີພ
່ ຣະອົງຊົງໄຖ່ມາດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງເອງ ເຮົາຮູ້ຢູ່ວ່າເມື່ອເຮົາຈາກໄປແລ້ວ ຈະມີຫມາໄນຕົວ
ຮ້າຍເຂົ້າມາໃນຖ້າມກາງພວກທ່ານ ມັນຈະບໍ່ເວັ້ນຊີວິດຂອງຝູງແກະ" (ກິຈການ 20:28-29).
ຄຳເຕືອນໃຫ້ເຝົ້າຣະວັງການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະເຢຊູ "ເຫດສັນນັ້ນພວກທ່ານຈົ່ງເຝົ້າລະວັງຢູ່ ເພາະພວກ
ທ່ານບໍ່ຮວ
ູ້ ່າ

ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ
້ ຂອງພວກທ່ານຈະສະເດັດມາເວລາໃດ" (ມັດທາຍ 24:42). ແປວ່າການສະເດັດກັບ

ຄືນມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູເພື່ອພິພາກສາລົງໂທດ ແລະໃຫ້ລາງວັນຄຣິສຕຽນນັ້ນບໍມ
່ ີໃຜຮູ້ວັນເວລາ
ດັ່ງນັ້ນຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດມາຕົວະທ່ານວ່າພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມາວັນນັ້ນ, ໃນເຣື່ອງນີ້ເລີຍ. ໜ້າທີເ່ ຮົາຄືເຝົ້າຣະວັງ
ຢ້ານເຮົາຈະຫລົງທາງ, ຫລົງໄປເຮັດແນວບໍ່ດີໃນເວລາພຣະອົງສະເດັດມາ.
ຂອບພຣະຄຸນທຸກຢ່າງ.

"ອ້ອນວອນເພື່ອພວກເຮົາດ້ວຍ ເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຊົງໂຜດໄຂປະຕູໄວ້ສຳລັບ

ພຣະທັມນັັ້ນ ໃຫ້ພວກເຮົາກ່າວຂໍ້ລັບເລິກເຣື່ອງພຣະຄຣິດ (ທີ່ເຮົາຖືກຈຳຈອງຢູ່ກໍເພາະເຫດນີ້) ເພື່ອເຮົາຈະ
ໄດ້ກ່າວຊີ້ແຈງຂໍ້ລັບເລິກນັ້ນຕາມທີ່ເຮົາຄວນຈະກ່າວ" (ຂໍ້ 3-4) ແປວ່າໃຫ້ອ້ອນວອນເພື່ອອັຄສາວົກໂປໂລ
ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈຂໍ້ພຣະທັມອັນເລິກ ແລ້ວຈະນຳເອົາສິ່ງທີ່
ຊົງເປີດເຜີຍນັ້ນມາເວົ້າສູ່ພີ່ນ້ອງຟັງ. ມາເຖິງຕອນນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊັກຊວນພີນ
່ ້ອງ ໃຫ້ຫມັ່ນພຽນໃສ່ໃຈ
ໃນການອ້ອນວອນ ຈົ່ງເຝົ້າລະວັງຢູ່ໃນການນັ້ນດ້ວຍຂອບພຣະຄຸນ ແລະອ້ອນວອນເພື່ອສິດຍາພິບນຂອງ
ທ່ານເປັນປະຈຳດ້ວຍ.

2. ຄວາມສັມພັນອັນດີກັບຜູ້ບໍ່ເຊື່ອ (ໂກໂລຊາຍ 4:5-6)
ຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດວ່າເມື່ອເຮົາມາເຊື່ອພຣະເຈົ້າແລ້ວ ເຮົາຈະເຊົາພົວພັນຮັກແພງກັບຄົນພາຍນອກທີ່ບໍ່ເຊື່ອພຣະ
ເຈົ້າ, ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເຂົ້າໃຈຜິດ ຕົວຢ່າງໃນພຣະທັມລູກາ 19 ທີ່ພຣະເຢຊູໄປຮັປທານອາຫານນຳຊັກຂາຍ
ນັ້ນເຂົາເວົ້າວ່າ “ເປັນຫຍັງໜໍ, ທ່ານຜູ້ນີ້ຈຶ່ງເຂົ້າໄປພັກຢູ່ກັບຄົນນອກສິນທັມ” (ລູກາ 7ຂ). ການພົວພັນກັບໝູ່
ເພື່ອນທີ່ບໍ່ເຊື່ອນັ້ນເປັນໂອກາດໃນການເປັນພະຍານ ເປັນໂອກາດໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ "ຈົ່ງປະຕິ
ບັດຕໍ່ຄົນພາຍນອກດ້ວຍໃຊ້ສະຕິປັນຍາ ໂດຍສວຍໂອກາດ" (ໂກໂລຊາຍ 4:5). ແປວ່າ;
ໃຫ້ເປັນຄົນສະລາດ ເມື່ອເວລາຢູ່ກິນ, ໂອ້ລົມເຂົາເຈົ້າ. ສຸພາສິດລາວເວົ້າກັນວ່າ ເຮັດຄືເພິ່ນ, ຢ່າສູ່ເຮັດຄື
ເພິ່ນ. ວາງຕົວໃຫ້ເໝາະສົມກັບຜູ້ບໍ່ເຊື່ອ, ເວົ້າໃຫ້ກຽດເຂົາເຈົ້າຢ່າງຣະມັດຣະວັງ ຢ່າເວົ້າທັບຖົມຄວາມເຊື່ອ
ຂອງເເຂົາເຈົ້າ ເພາະເຮົາໜ້າທີ່ຢ່າງດຽວຄືເວົ້າເຣື່ອງພຣະເຢຊູ ບໍ່ແມ່ນເວົ້າເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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ໃຫ້ເປັນຄົນອົດທົນສວຍໂອກາດ ໂດຍເຂົ້າໃຈວ່າເຮົາເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພຣະເຢຊູຄຣິດ, ໃຫ້ອົດທົນໃນສິ່ງທີເ່ ຂົາ
ເຈົ້າເວົ້າອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເສັຍໃຈ, ໃຫ້ອົດນັ່ງໂອ້ລົມກັບເຂົເຈົ້າໂດຍບໍ່ໂຕ້ຖຽງ, ໃຫ້ອົດທົນບໍ່ດື່ມສິ່ງມືນເມົາ
ເມື່ອເຂົາເຈົ້າເສນີໃຫ້ ແລະຂອບໃຈເຂົາເຈົ້າດ້ວຍຄວາມສຸພາບ ຖ້າພໍຍົກມືໄຫວ້ຂອບໃຈເຂົາເຈົາທີ່ສເນີຂອງ
ມຶນເມົາໃຫ້ກໍຈົ່ງຍໍມືນົບຂອບໃຈເຂົາເຈົ້າ. ການເຮັດດັ່ງນີ້ຄວາມສັມພັນອັນດີຈະມີຕໍ່ໄປແລະດີຂຶ້ນ ແລ້ວໃຊ້
ໂອກາດ ທີ່ອັຄສາວົກໂປໂລໃຊ້ຄຳວ່າ ສວຍໂອກາດ ເປັນພະຍານ ບໍ່ແມ່ນສວຍໂອກາດແນວອື່ນ.
ໃຫ້ມີນ້ຳໃຈອັນດີງາມ, ບໍ່ເວົ້າແບບຂົ່ມເພິ່ນ, ຍໍໂຕ ເຊັ່ນເວົ້າເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອໃນສາສນາຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ດ,ີ
ຜິດ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ ໃຫ້ຄິດເສັຍວ່າກ່ອນເຮົາເອງຈະມາເຊື່ອພຣະເຈົ້າເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍປີ? ອັຄສາວົກ
ໂປໂລສອນວ່າ "ຈົ່ງໃຫ້ວາຈາຂອງເຈົ້າທັງຫລາຍປະກອບດ້ວຍເມດຕາຄຸນຢູ່ສເມີ" (ຂໍ້ 6ກ). ເພາະວ່າພຣະ
ເຈົ້າຊົງເມຕາເຮົາແນວໃດນັ້ນ ພຣະເຈົ້າກໍຊົງເມຕາເຂົາເຈົ້າຢ່າງດຽວກັນ, ເຮົາກະເຄີຍເປັນດັ່ງນັ້ນມາກ່ອນບໍ່
ແມ່ນບໍ່? ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈົ່ງເວົ້າແບບເຫັນໃຈຜູ້ຟັງ ອັຄສາວົກໂປໃຫ້ວິທີໃນການເວົ້າວ່າໃຫ້ຄຳເວົ້າຂອງເຮົາ "ປະ
ສົມດ້ວຍເກືອ ເພື່ອເຈົ້າທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ວີທຕ
ິ ອບທີຖ
່ ືກໃຈແກ່ທຸກຄົນ" (ຂໍ້ 6). ແປວ່າໃນການເວົ້າຂອງເຮົາ
ໃຫ້ປະກອບດ້ວຍຄວາມມີນ້ຳໃຈຮັກ, ມີໃຈເມຕາ, ມີໃຈປານີ ຄ່ອຍເວົ້າຄ່ອຍວ່າດ້ວຍສຳນຽງສຽງອັນເໝາະ
ສົມ.

ຄຳຖາມ:
1. ຄວາມສັມພັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
2. ເຮັດແນວໃດເຮົາຈຶ່ງຈະມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ?
3. ມີວິທີໃດແດ່ທີ່ເຮົາຈະມີຄວາມສັມພັນອັນດີກັບພີ່ນ້ອງຄຣິສຕຽນໃນໂບດເຮົາ?
4. ເມື່ອເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນເຮົາຍັງຈະມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນບໍ່ເຊື່ອ ເພື່ອຫຍັງ?
5. ເມື່ອເຮົາມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນບໍ່ເຊື່ອມີສິ່ງໃດແດ່ທີ່ເຮົາຄວນເຮັດ ແລະບໍ່ຄວນເຮັດ?

ຫວ
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ບົດຮຽນທີ 13
ໂປໂລລົງທ້າຍຈົດໝາຍ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ໂກໂລຊາຍ 4:7-18

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂກໂລຊາຍ 4:7-18

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ໂປໂລຢາກບອກວ່າເຮົາເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ໃນການຮັບໃຊ້ໃນຖານະເພື່ອຮ່ວມງານເຮົາຈະເຮັດແນວໃດແດ່?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ຂອບພຣະຄຸນທີ່ມເີ ພື່ອນຮ່ວມງານ

ບົດນໍາ
ເພື່ອນຮ່ວມງານໃນການຮັບໃຊ້ຂອງອັຄສາວົກມີຫລາຍແບບ ແລະມີຫລາຍສະຖານທີ່ ເບິ່ງແລ້ວມັນເປັນຄື
ເຄືອຂ່າຍ Net working ຄືແຫທີ່ເຮົາຄວ່າງເອົາປາໃນນ້ຳ ຫລືມອງທີມ
່ ີຕາໜ່າງຕິດຕໍ່ກັນໄປເລື້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ
ໃນຕອນລົງທ້າຍຈົດໝາຍນີ້ອັຄສາວົກໂປໂລຈຶ່ງກ່າວເຖິງເພື່ອນຮ່ວມງານການປະກາດດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້.

ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ກຸງໂຣມ (ໂກໂລຊາຍ 4:5-15)
ທ່ານຕີຂີໂກທີ່ໄດ້ກ່າວໃນພຣະທັມກິຈການ 20 ນັ້ນ ຊຶ່ງຕອນນັ້ນອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ເດີນທາງຈາກເມືອງໂກ
ຣິນໂທໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ມີທ່ານຕີຂີໂກຜູ້ທີ່ອັຄສາວົກໂປໂລເຊື່ອ ແລະໄວ້ວາງໃຈຮ່ວມໃນການເດີນ
ທາງໄປດ້ວຍ, ທ່ານຕີຂີໂກຜູ້ນີ້ເອງເປັນຜູ້ສົ່ງຈົດໝາຍທີ່ໂປໂລຂຽນເຖິງເມືອງເອເຟໂຊ ແລະຟີເລໂມນອີກ
ດ້ວຍ. ໂປໂລເວົ້າເຖິງຕີຂີໂກວ່າ "ຕີຂີໂກ, ຜູ້ເປັນນ້ອງທີ່ຮັກ ແລະເປັນຜູ້ປະຕິບັດທີສ
່ ັດຊື່ ແລະເປັນເພື່ອນຮັບ
ໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບພວກເຮົາໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະບອກໃຫ້ເຈົ້າທັງຫລາຍຮູ້ເຖິງເຫດການທັງປວງຂອງພວກ
ເຮົາ ເຮົາໄດ້ໃຊ້ຜູ້ນີ້ໄປຫາພວກເຈົ້າກໍເພາະເຫດນີ້ ຄືເພື່ອເຈົ້າທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງການເປັນຢູ່ຂອງພວກ
ເຮົາ ແລະເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຫນຸນນ້ຳໃຈຂອງພວກເຈົ້າ" (ຂໍ້ 7-8). ອັຄສາວົກໂປໂລຮ້ອງຕີຂີໂກ 1. ເປັນນ້ອງ
ຮັກ. 2. ເປັນຜູ້ປະຕິບັດຊ່ອຍເຫລືອໂປໂລໃນວຽກງານຕ່າງໆ 3. ເປັນເພື່ອນຮ່ວມຮັບໃຊ້. ທ່ານຕີຂີໂກນີ້ເອງ
ທີ່ໂປໂລໃຊ້ມາຫາພີ່ນ້ອງເມືອງໂກໂລຊາຍ ເຫດຜົນທີໃ
່ ຊ້ມາກໍເພາະວ່າມາເລົ່າເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງອັຄ
ສາວົກໂປໂລ (ຫລືມາລາຍງານຜົນການຮັບໃຊ້ຂອງໂປໂລ) ແລະສິ່ງສຳຄັນອີກປະການແມ່ນສົ່ງມາໜູນນ້ຳ
ໃຈພີ່ນ້ອງໃນເມືອງໂກໂລຊາຍນີ້. ເບິ່ງຮູບການແລ້ວມັນເປັນຄືມີຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຖືກໃຊ້ມາຈາກຂັ້ນເທິງເພື່ອຢ້ຽມ
ຢາມໂບດທ້ອງຖິນເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈ.
"ໃຫ້ໂອເນຊີໂມຜູ້ເປັນນ້ອງທີ່ຮັກແລະສັດຊື່ ຊຶ່ງເປັນຄົນນຶ່ງໃນພວກເຈົ້າໄປດ້ວຍ ເຂົາທັງສອງນັ້ນຈະເລົ່າໃຫ້
ເຈົ້າທັງຫລາຍຮູ້ເຖິງເຫດການທັງປວງຢູ່ທີ່ນີ້" (ຂໍ້ 9). ແປວ່າມີອີກຜູ້ນຶ່ງຊື່ໂອເນຊີໂມຜູ້ເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ມາຈາກໂກ
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ໂລຊາຍໃຫ້ເພິ່ນນຳທາງຮ່ວມກັບຕີຂີໂກມາຫາພວກເຈົ້າດ້ວຍ.

ສັງເກດທ່ານໂອເນຊີໂມ ເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນ

ເມືອງໂກໂລຊາຍ ສ່ວນທ່ານຕີຂີໂກເປັນຄົນມາຈາກບ່ອນອື່ນໂປໂລຈຶ່ງແຕ່ຕັ້ງຄົນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳທາງ.
ໃນຈົດໝາຍນັ້ນອັຄສາວົກໂປໂລສົ່ງຂ່າວຫາອັຄສາວົກລູກກາ ຜູ້ເປັນທ່ານໝໍແຕ່ຜູ້ດຽວໃນຈຳນວນພວກສາ
ວົກ, ໃນຈົດໝາຍຂອງໂປໂລທີ່ກ່າວເຖິງ ທ່ານໝໍລູການັ້ນຍັງບອກອີກວ່າເດມາກໍສົ່ງຂ່າວມາຄືກັນ. "ລູກາ,
ຫມໍຢາທີ່ຮັກ ກັບເດມານັ້ນກໍຝາກຄວາມຄິດເຖິງມາຍັງເຈົ້າທັງຫລາຍເຮົາຝາກຄວາມຄິດເຖິງມາຍັງພວກພີ່
ນ້ອງທີ່ຢູ່ເມືອງລາວດີເກອາ ກັບນາງນິມຟາ ທັງຄຣິສຕະຈັກທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນຂອງນາງເຫມືອນກັນ" (ຂໍ້14-15).
ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້ານັບຖືແລະໃຫ້ກຽດເຊິ່ງແລະກັນ, ພົວພັນກັນໃນການເຮັດວຽກ
ພັນທະກິດການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ. ນອກນັ້ນໂປໂລຍັງກ່າວເຖິງນາງນີມພາທີ່ໃຊ້ເຮືອນຂອງລາວເປັນບ່ອນນະ
ມັສການເພາະບໍ່ມີຕຶກໂບດ. ເຣື່ອງບໍ່ມີຕຶກໂບດນີ້ໄດ້ກາຍເປັນບົດຮຽນອັນລ້ຳຄ່າມາຈົນເຖິງວັນນີ້. ຫລາຍປະ
ເທດ ຍັງໃຊ້ບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນກ່ອນປຸກສ້າງໂບດ, ເຂົາຈະເຕົ້າໂຮມກັນຈົນເປັນກຸ່ມ
ໃຫຍ່ແລ້ວຈຶ່ງວາງແຜນໃນການສ້າງຕຶກນະມັສການ

ແລະບາງປະເທດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຊື່ອພຣະເຢຊູພວກ

ເຂົາເຈົ້າກໍຈະລັກນະມັສການຢູ່ບ້ານຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຕລອດມາ.
ເຣື່ອງເລົ່າ: ເມື່ອບໍ່ນາມມານີ້ມີລາຍງານວ່າ

ມີເມືອງນຶ່ງທີ່ປະເທດອັຟຣິກາ ຄຣິສຕຽນຖືກກົດຂົ່ມເຫງຢ່າງ

ໜັກ, ວັນນຶ່ງກຸ່ມຄຣິສຕຽນກຳລັງນະມັສການຢູ່ ໄດ້ມີຣົດຈັກຄັນນຶ່ງຂັບມາຢ່າງໄວແລ້ວຂວ່າງຣະເບີດໃສ່ໂບດ
ເຮັດໃຫ້ພີ່ນ້ອງຄຣິສຕຽນຕາຍແລະບາດເຈັບຢ່າງຫລວງຫລາຍ.

ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງມີຄວາມ

ຄິດຍ້າຍບ່ອນນະມັສການໄປເລື້ອຍໆ ຄືໄປບ້ານເຮືອນຄົນແດ່, ໄປຕາມກ້ອງຕົ້ນໄມ້ແດ່. ສິ່ງທີໜ
່ ້ານັບຖື
ຄວາມເຊື່ອພີ່ນ້ອງເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນພວກເຂົາເຈົ້າຄິດສເມີວ່າ ການໄປນະມັສການຄັ້ງນີ້ອາດບໍ່ໄດ້ກັບບ້ານ.
ອັຄສາວົກໂປໂລກ່າວເລົ້າໂລມໃຈ ທ່ານອາຂີໂປ ຜູ້ບົວຣະບັດຮັບໃຊ້ຕ້ອນຮັບຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໄປພັກຜ່ອນ
ນອນທີ່ບ້ານຂອງລາວຫລັງຈາກການທ່ອງທ່ຽວປະກາດຂ່າວປະເສີດ, ໂປໂລກ່າວວ່າ "ຈົ່ງບອກອາຂີໂປວ່າ,
“ສ່ວນການບົວລະບັດທີເ່ ຈົ້າໄດ້ຮັບໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານັ້ນ ຈົ່ງລະວັງ ເຮັດໃຫ້ສຳເຣັດ” (ຂໍ້ 17). ມີຄວາມ
ໝາຍວ່າໃນການຕ້ອນຮັບແຂກຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້ານັ້ນຢ່າຢຸດເຊົາ

ຫລືຢ່າອ່ອນໃຈບໍ່ຮັບແຂກ

ເນື່ອງຈາກ

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະສິ້ນເປືອງ. ຈົ່ງຣະວັງຈິດໃຈ ຢ້ານວ່າຈະອ່ອນໃຈ ຫລືຮູ້ສຶກເມື່ອຍລ້າຕໍກ
່ ານເຮັດດີ, ໃຫ້
ເຮັດຕໍ່ໄປຈົນສຳເຣັດຕາມໜ້າທີ່ໆພຣະເຈົ້າຊົງມອບໝາຍໃຫ້.
ໃນຖານະທີ່ເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນ ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຫລາຍເທື່ອເຮົາບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈໃນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາຢ່າງຄັກ
ແນ່. ຂ້າງເທິງນັ້ນອັຄສາວົກໂປໂລເວົ້າເຖິງທ່ານ ອາຂີໂປເປັນຄຣິສຕຽນສາມັນຜູ້ນຶ່ງໃນຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກ
ໂລຊາຍແຫ່ງນີ.້ ອາຂີໂປໄດ້ກ່າວວອີກເທື່ອນຶ່ງໃນ ຟີເລໂມນ 1:2 ທີໂ
່ ປໂລກ່າວວ່າ ຜູ້ເປັນທະຫານຮ່ວມກັບ
ໂປໂລນັ້ນ ໝາຍເຖິງທະຫານຮັບໃຊ້ພຣະເຢຊູ ຫາກເຮົາເບິ່ງເຜີນໆເຮົາຈະເຫັນພຽງວ່າອາຂີໂປບໍ່ມີຄວາມສຳ
ຄັນອັນໃດ ແຕ່ເມື່ອເບິ່ງເລິກເຂົ້າໄປຕາມທີ່ໂປໂລບອກເລົ່າມາແລ້ວ ມີຄວາມສຳຄັນສອງຢ່າງຄື;
1. ອາຂີໂປ ເປັນທະຫານຮ່ວມກັບໂປໂລ, ທະຫານຈຳຕ້ອງມີຣະບຽບ, ມີການເຝິກຫັດ, ມີຍຸທະວິທີ
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ການຕໍ່ສູ້, ມີຄວາມອົດທົນ, ມີຈິດໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ບໍຄ
່ ຶດຖອຍຫລັງ, ຟັງຄວາມເຈົ້ານາຍ ແລະຍອມຕາຍເພື່ອ
ປົກປ້ອງ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. (ຟິເລໂມນ 1:2).
2. ເປັນຜູ້ບົວຣະບັດຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ໂດຍການບົວຣະບັດຮັບໃຊ້ຜູ້ຮັບໃຊ້, ຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ເປັນໜ້າທີ່ໆພຣະເຈົ້າຊົງມອບໝາຍ ດັງ່ ນັ້ນໂປໂລຈຶ່ງເລົ້າໂລມໃຈວ່າ ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ສຳເຣັດໜ້າທີ.່
ເຮົາແມ່ນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ມອບໝາຍຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນການມາໂບດຂອງເຮົາ, ມີສອງຄຳຖາມ
ຕາມມາວ່າ: 1. ເຮົາໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງເຮົາສຳເຣັດແຕ່ລະເທື່ອທີເ່ ຮົາມາໂບດແລ້ວບໍ?
່ 2. ເຮົາມີໜ້າທີ່ອັນ
ໃດໃນໂບດ? ລາງຄົນອາດເວົ້າວ່າ ພຣະເຈົ້າບໍ່ໃຊ້ຂ້ອຍ ເມື່ອຮູ້ສຶກແນວນັ້ນເຮົາຄວນຖາມຕົນເອງວ່າ ເປັນ
ຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໃຊ້ຂ້ອຍ ຫລືເພິ່ນໃຊ້ແລ້ວຂ້ອຍບໍ່ເຮັດ? ຈົ່ງເບິ່ງ ທ່ານອາຂີໂປຜູ້ທີ່ອັຄສາວົກໂປໂລເລົ້າ
ໂລມໃຈນັ້ນ ບໍ່ຄ່ອຍມີຊື່ໃນພຣະຄັມພີ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າລາວບໍ່ມໜ
ີ ້າທີ່ ຫລືບໍ່ສຳຄັນ, ອັຄສາວົກໂປ
ໂລບອກວ່າ ໜ້າທີ່ຂອງລາວແມ່ນບົວຣະບັດຮັບໃຊ້. ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງໄຫວ້ວອນອະທິຖານຖາມພຣະເຈົ້າວ່າ ໜ້າທີ່
ຂອງຂ້ານ້ອຍແມ່ນຫຍັງ ຫລືຖາມວ່າ ພຣະອົງຢາກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຮັດຫຍັງ ແລ້ວບອກວ່າ ຂ້ານ້ອຍຈະເຮັດຈົນ
ສໍາເຣັດ.
"ຄຳສະແດງຄວາມຄຶດເຖິງນີ້ເປັນລາຍມືຂອງເຮົາ, ໂປໂລ ຂໍພວກເຈົ້າຈົ່ງລະນຶກເຖິງໂສ້ຂອງເຮົາຖ້ອນຂໍໃຫ້
ພຣະຄຸນຈົ່ງສະຖິດຢູ່ນຳເຈົ້າທັງຫລາຍເທີນ" (ຂໍ້ 18). ແປວ່າ ລາງເທື່ອນັ້ນອັຄສາວົກໂປໂລເປັນຜູ້ເວົ້າແລ້ວ
ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ (ເລຂາ) ເປັນຄົນຂຽນຄຳເວົ້າຂອງໂປໂລ ເປັນຄື ຄຣູເປັນຜູ້ອ່ານ, ນັກຮຽນຂຽນຕາມຄໍາເວົ້າຂອງຄຣູ
ເຊິ່ງຮ້ອງ Dictated ເມື່ອກ່ອນພາສາຝຣັ່ງເສດ ແມ່ນ dicte (ດິກເຕ). ໃນພຣະທັມຄາລາເຕັຽ 6:11 ອັຄສາ
ວົກຢັງ້ ຢືນແມ່ນວ່າຕົວໜັງສືລາຍມືຂອງເພິ່ນເອງທີ່ຈຽນໂຕໃຫຍ່ແນວນີ.້ ເຫດທີ່ບອກວ່າເປັນລາຍມືເພິ່ນ ກໍ
ເພາະວ່າ ຢ້ານມີການປອມແປງຈົດໝາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າໃນແຖວເມືອງໂກໂລຊາຍໄດ້ມພ
ີ ວກຄຣູສອນປອມ
ຈຳນວນນຶ່ງທີ່ມັກອວດອ້າງວ່າເຂົາໄດ້ຮັບການຊົງນຳໂດຍພຣະວິນາຍານບໍຣິສຸດ. ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ
ສັງເກດເຣື່ອງພຣະວິນຍານນັ້ນ ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ເຮັດຈົດໝາຍໃນພຣະທັມຄາລາເຕັຽແລ້ວ. ຄົນທີ່ເຕັມ
ໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານຈະມີເກົ້າຢ່າງທີກ
່ ່າວໃນ ຄາລາເຕັຍ 5: 22-23

ຄຳຖາມ:
1. ອັຄສາວົກໂປໂລມີຈຸປສົງອັນໃດຈຶ່ງຂຽນຈົດໝາຍອອກຊື່ຜູ້ສຳຄັນຕັ້ງຫລາຍຄົນ?
2. ຜູ້ຮັບຈົດໝາຍມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດເມື່ອໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຈາກອາຈານໃຫຍ່ອັຄສາວົກໂປໂລ?
3. ອັຄສາວົກໂປໂລ ຮ້ອງຕີຂີໂກ ສາມຢ່າງ ນັ້ນມີຫຍັງແດ່?
4. ແຕ່ລະຄົນທີ່ອັຄສາວົກໂປໂລກ່າວເຖິງນັ້ນ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງໃດ? ເປັນຫຍັງຫລາຍຄົນບໍ່ຮູ້ຊື່ພວກນີ?
້
5. "ຈົ່ງບອກອາຂີໂປວ່າ, “ສ່ວນການບົວລະບັດທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານັ້ນ ຈົ່ງລະວັງ ເຮັດໃຫ້ສຳ
ເຣັດ” (ຂໍ້ 17). ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
6. ຖາມນັກຮຽນວ່າ ແຕ່ລະຄົນເຮົາມີໜ້າທີ່ອັນໃດໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ? ຢູ່ໃນໂບດ ແລະຢູ່ນອກໂບດ?
ຫວ
51

