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ບົດຮຽນທີ 1 
ເຮັດຕາມໂລກ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົບພະຍົບ 20:1-17 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ອົບພະຍົບ 20:1-17, ພຣະບັນຍັດທີສອງ 5:6-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາປະທານພຣະບັດຍັດສິບປະການເປັນຟ້ືນຖານທັມມະຈະຣິຍາ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ການເປັນຄົນດີນ້ັນຍ້ອນປະເພນີ ຫລືຍ້ອນກົດບັດຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອພວກເຮົາເອົາມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາມາໃຊ້ໃຫ້ເປັນກາຍເປັນ       

                                                ຄົນສິນທັມ. 
 

ຄຳນຳ 
     ການສັນຈອນແລະຂ່າວສານໃນທຸກວັນນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂລກນ້ີນ້ອຍລົງຄືບອກໃຫ້ຄົນຢູ່ບ່ອນຫ່າງໄກກັນໄດ້
ໄປມາຫາກັນໄວດ້ວຍເຮືອບິນ ແລະສ່ົງຂ່າວຢ່າງວ່ອງໄວດ້ວຍອິນເຕີແນັດ.  ເວລານ້ີຄົນໄດ້ຢູ່ໃກ້ກັນເຖິງແມ່ນ
ຢູ່ສຸດຂອບຟ້າ ມີຄຳເວົ້າທ່ີວ່າ, “ຢູ່ໃກ້ກັນເໝືອນໂທຣະສັບມືຖື.”  ດ່ັງນ້ັນ, ຣັຖບານແລະອົງການສາສນາບ່ໍສາ
ມາດຈະປິດບັງຜູ້ຕິດຕາມບ່ໍໃຫ້ຮູ້ສ່ິງທີ່ຕົນເອງເຮັດດີ ຫລືບ່ໍດີ. 
     ການປະຕິເສດຂອງໂລກທີ່ບ່ໍຍອມຮັບວ່າຊີວິດເປັນສ່ິງອານິຈັງນ້ີເປັນການກ່າວເຖິງອະນາຄົດຂອງສັງຄົມ
ທົ່ວໄປ ແລະປະເພນີຕ່າງໆຂອງໂລກຈະເປັນແນວໃດ. ໃຜຈະເວ້ົາໄດ້ຕ່ໍໂລກວ່າຕົນເອງເວ້ົາເຖິງຄວາມຈິງອັນ
ແນ່ນອນ?   ສາສນາ ຫລືຄົນໃນໂລກມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຍັງ ແລະອັນໃດດີກວ່າກັນ?    ເຫັນວ່າທັງສອງຈະ
ກາຍເປັນເໝືອນອັນດຽວກັນຂ້ຶນແຕ່ລະວັນ.  ການຍອມເຮັດຕາມໂລກໄດ້ກາຍເປັນພຣະອົງໃໝ່ແລ້ວ. ເທວະ
ດາຄັບຣິເອັນ ສັງເກດເຫັນແລະກາຍເປັນທຸກໃຈເພາະ, “ສ່ິງທ່ີຖືວ່າເປັນຄວາມຈິງນ້ັນກຳລັງຖືກສລາຍໄປ.” 
      ຖ້າເຮັດຕາມຄຳເຫັນຂອງໂລກນ້ີ ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາກໍສັບສົນ.  ເວລາພວກອິສຣາເອນຕ້ອງການພຣະ
ເຈ້ົານຳພາ ພວກເຂົາພົບກັບບັນຫາເຣ່ືອງທັມມະຈະຣິຍາ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານພຣະບັນຍັດສິບປະການເພ່ືອ
ຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາເອົາມາປະກອບໃຊ້.  ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າ, ພຣະບັນຍັດສິບປະການໃນສມັຍເດີມສາມາດຊ່ອຍ
ກູ້ພວກເຮົາອອກຈາກສ່ັງຄົມຊ່ົວຮ້າຍໃນທຸກວັນນ້ີໄດ້ບ່ໍ? 
      

1.  ພຣະບັນຍັດສິບປະການມາຈາກພຣະເຈ້ົາ 
      ທຸກໆສມັຍພວກເຮົາຕ້ອງການກົດບັດຍັດເພ່ືອຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້, ກົດຕ່າງໆໄດ້ມີມາກ່ອນສມັຍໂມ
ເຊ.   ປະມານ 1692 ປີ ກ່ອນ ຄສ ພວກບາບີໂລນໄດ້ມີກົດຕ່າງໆທີ່ເອ້ີນວ່າ ແຮມມູຣາບີ  ຄ້າຍກັບພຣະບັນ
ຍັດສິບປະການຂອງພວກຢິວ.  ພວກນັກຂຽນເຣ່ືອງປະວັດສາດໄດ້ກ່າວວ່າ ແຮມມູຣາບີ ເປັນຕ້ົນຕໍຂອງພຣະ
ບັດຍັດສິບປະການທ່ີພວກຢິວໄດ້ເອົາມາຈາກຊາດອ່ືນ ແຕ່ຄຳເຫັນຢ່າງນ້ີບ່ໍໄດ້ກົງກັບປ້ືມອົບພະຍົບ 20:1 ທ່ີ
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ກ່າວວ່າ,   “ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຖ້ອຍຄຳຕ່ໍໄປນ້ີ.”     ຄືພຣະບັດຍັດສິບປະການແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປະ
ທານໃຫ້ໂດຍກົງ. 
     ອາດຈະມີຄົນຖາມວ່າ, ຖ້າໂມເຊມີອາຍຸຫລາຍກວ່າ 1500 ກ່ອນ ຄສ ການຮູ້ສຶກຜິດຖືກ ແລະທັມມະຈະ
ຣິຍາໃຊ້ການບ່ໍໄດ້ແມ່ນບ່ໍ?  ບ່ໍແມ່ນ, ກົດບັນຍັດທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວທ່ີພູເຂົາຊີນາອີກໍເປັນພາກສ່ວນປະຈຳຊີ
ວິດ ເໝືອນກັບກົດຂອງວິທະຍາສາດມີສ່ວນໃນຊີວິດຂອງມະນຸດເຮົາ. 
      ໃນເມ່ືອກາອິນໄດ້ຂ້າອາເບນຜູ້ເປັນນ້ອງຊາຍ ອ້າຍກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກຜິດກ່ອນມີພຣະບັດຍັດສິບປະການ. 
ເມ່ືອອັບຣາຮາມໄດ້ຕົວະເຣ່ືອງນາງຊາຣາວ່າເປັນນ້ອງສາວທັງໆທີ່ນາງເປັນເມັຽເພ່ືອຈະໄດ້ມີຄວາມປອດພັຍ
ໃນຕ່າງແດນ,  ອັບຣາຮາມຮູ້ດີວ່າຕົວເອງມີຄວາມຜິດທັງໆທ່ີພຣະເຈ້ົາຍັງບ່ໍໄດ້ຕັດສ່ັງວ່າ,  “ຢ່າເປັນພະຍານ
ເທດ.”  ເມ່ືອນາງຣາເຊນໄດ້ລັກເອົາສ່ິງຂອງຈາກພ່ໍລາບານກ່ອນອອກໄປຍັງປະເທດການາອານ ນາງກໍຮູ້ຈັກ
ວ່າການລັກນ້ັນເປັນຄວາມຜິດ ເມັຽຂອງໂປຕີຟາໄດ້ລ້ໍລວງໂຢເຊບ ໂຢເຊບຮູ້ແລ້ວວ່າສ່ິງທີ່ເມັຽເຈ້ົານາຍຕ້ອງ
ການນ້ັນເປັນຄວາມຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ເຖິງແມ່ນກົດບັດຍັດນ້ີພຣະເຈ້ົາຍັງບ່ໍໄດ້ກ່າວ,  ເປັນຂ້ໍລັບ, ການມີຄວາມ 
ຮູ້ສຶກຖືກຜິດໄດ້ຂຽນເອົາໄວ້ທີ່ຫົວໃຈແລະໃນຄວາມນຶກຄິດຂອງມະນຸດຢູ່ແລ້ວ. 
        ທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຫລາຍຢ່າງຜິດ ເຖິງແມ່ນໃນໃຈບອກເຮົາວ່ານ້ັນເປັນຄວາມຜິດ.   ຕົວຢ່າງ: 
ນອນນຳກັນກ່ອນແຕ່ງງານ.  ມີນັກຂຽນຄົນນ່ຶງຜູ້ມີຊ່ືວ່າ Adelle M. Banks ໄດ້ຂຽນໃນໜັງສືພິມຂອງຄຣິສ
ຕຽນວ່າ, “ແປດສິບເປີເຊັນຄົນໜຸ່ມໄດ້ນອນນຳກັນກ່ອນແຕ່ງງານ ແລະສາມສິບເປີເຊັນບ່ໍໄດ້ວາງແຜນຄອບ
ຄົວຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ມີການແທ້ງເດັກອອກ.” 
       ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າມີເພດສັມພັນກ່ອນແຕ່ງງານນ້ັນຜິດ-ແຕ່ພວກນາງໝໍໄດ້ເອົາຖົງອະນາມັຍໃຫ້ນັກຮຽນ
ວັຍລຸ້ນໃນໂຮງຮຽນ    ພ່ໍແມ່ນໄດ້ເອົາຢາຄຸມກຳເນີດໃຫ້ລູກສາວຕົນເອງ;   ເພາະໝູ່ເພ່ືອນຍັງພາກັນເວົ້າວ່າ 
“ໝົດທຸກຄົນເຮັດຢ່າງນ້ີ.”  ໃນເມ່ືອຊາຍຊູ້ກ່າວວ່າ, “ຖ້າເຈ້ົາຮັກຂ້ອຍຈ່ົງສະແດງອອກມາ.”  ການມີເພດກ່ອນ
ແຕ່ງງານເປັນຄວາມຜິດຕລອດເວລາ ແລະພວກເຮົາທັງຫລາຍກໍຮູ້ຢູ່ໃນຈິດໃຈ. 
     ການເຮັດຜິດຕ່ໍກົດທັມມະຈະຣິຍາຂອງຈັກກະວານເປັນການຕ່ໍສູ້ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດ
ກໍໄດ້ຮັບຜົນທີ່ຕາມມາ-ພະຍາດເອດ,  ເປັນໂຣກຕ່າງໆເພາະໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍສະຖາບັນແຕ່ງງານທີ່ພຣະເຈ້ົາຕ້ັງ
ຂ້ຶນ. ຖ້າກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ມີຢູ່ປະຈຳໃຈແລ້ວ, ພຣະບັນຍັດສິບປະການມີຄວາມຈຳເປັນແນວໃດ?  
ມີຄຳຖາມອີກວ່າ ມີເຫດຜົນອັນໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານພຣະບັນຍັດສິບປະການໃຫ້ແກ່ໂມເຊທີ່ພູຊີນາອີ? 
 

2.  ພຣະບັນຍັດສິບປະການເປັນແສງສະທ້ອນຈາກພຣະເຈ້ົາ   
     ພຣະເຈ້ົາປະທານພຣະບັດຍັດສິບປະການເພ່ືອບອກໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ.  ເມ່ືອ
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ັງສອນທ່ີຈ້າຍພູ ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງ
ນ້ີໄດ້ຍິນຄວາມຮ້ອງທຸກຂອງພວກອິສຣາເອນເວລາພວກເຂົາໄດ້ຖືກຂ່ົມເຫງໃນປະເທດເອຢິບ  ພຣະອົງໄດ້
ປະທານພຣະບັດຍັດອອກຈາກຄວາມຮັກ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍສ່ິງພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງຂ້ຶນ.    ອົງພຣະເຢຊູຮູ້ວ່າ   
ພຣະເຈ້ົາປະທານພຣະບັດຍັດໃຫ້ເພ່ືອນຳພາ ຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ືອຟັງ, ແລະໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາ
ເປັນອົງບໍຣິສຸດແລະສັດຊ່ື. 
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     ພຣະເຈ້ົາເປັນແສງສະຫວ່າງ ພວກເຮົາຢູ່ໃນຄວາມມືດ, ພຣະອົງບໍຣິສຸດ ພວກເຮົາເປັນຄົນຜິດບາບ.  ອາ
ຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຈຸດປະສົງຂອງກົດບັດຍັດໃນ (ໂຣມ 3:19-21), ເພ່ິນໄດ້ບອກວ່າກົດບັນຍັດນຳ
ພວກເຮົາໃຫ້ຍອມຮັບເຣ່ືອງຄວາມຜິດບາບ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຂຽນອອກມາເປັນໂຕໜັງສືເໝືອນກະຈົກໃຫ້ພວກ
ເຮົາໄດ້ອ່ານເຖິງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ ແລະເຫັນສະພາບຂອງຕົນເອງວ່າເປັນຄົນຜິດບາບ. ພວກເຮົາ
ອາດເວ້ົາເໝືອນກັບຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາວ່າ,   “ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບເຄາະກັມແລະໝົດຫວັງແລ້ວ,  ຄຳ
ເວ້ົາທຸກໆຄຳອອກຈາກປາກລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນບາບ ຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ນຳຊົນຊາດທີ່ເວ້ົາແຕ່ບາບຫຍາບຊ້າ.” (ອ
ຊຢ 6:5). 
     ພຣະເຈ້ົາປະທານພຣະບັນຍັດສິບປະການເພ່ືອສິດສອນການກະທຳຜິດຂອງພວກເຮົາ.  ກົດບັດຍັດເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດຖືກຕ້ອງ ບ່ໍໃຫ້ເຮັດຕາມກົດທັມນຽມຂອງໂລກຊ່ຶງຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ຊົນຊາດອິສຣາເອນຕ້ອງ
ການບັນຍັດເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າການປະພຶດອັນໃດຖືກຫລືຜິດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.   ກົດບັນຍັດເຫລ່ົານ້ີ
ສຳຄັນໃນສມັຍນ້ັນ ແລະທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາຍ່ິງຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດເພ່ືອນຳພາຊີວິດ. 
     

3. ພຣະບັດຍັດທ່ີຂ້ຶນກັບຄວາມສັມພັນ 
      ອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຈຸດປະສົງຂອງກົດບັດຍັດໃນ ຄາລາເຕັຽ 3:24 ເພ່ິນໄດ້ຂຽນວ່າກົດບັດ
ຍັດໄດ້ປະທານໃຫ້ເພ່ືອນຳພາພວກເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາແລະພຣະຄຣິດ.  ໂດຍຜ່ານທາງກົດບັນຍັດ
ນ້ັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການອົງພຣະເມຊີອາ.  ໃນເມ່ືອພວກເຮົາເອົາຕົວເອງທຽບກັບພຣະ
ບັດຍັດ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າການກະທຳແລະຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາຜິດພາດ ພວກເຮົາຕ້ອງການພຣະຜູ້ຊ່ວຍ 
ເພາະພວກເຮົາເຮັດເອົາເອງບ່ໍໄດ້.  ມະນຸດເຮົາບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຝຶກຫັດໃຫ້ຕົນເອງເຂ້ັມແຮງເພ່ືອຈະບ່ໍເຮັດຜິດ 
ແຕ່ຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຂຽນພຣະບັດຍັດໄວ້ໃນຈິດໃຈຕ່າງຫາກ. 
     ມີພວກສາສນາທູດໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດອັຟຣິກາ.  ມີຫົວໜ້າເຜ່ົາຄົນນ່ຶງທີ່ສາສນາທູດເປັນພະຍານປະ
ກາດເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ລາວຟັງ ແລະລາວຕອບວ່າ, “ຂ້ອຍບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າບ່ໍໃຫ້ເອົາເມັຽຂອງເພ່ືອນບ້ານ ບ່ໍໃຫ້
ເອົາສັດລ້ຽງຂອງຄົນອ່ືນ, ບ່ໍໃຫ້ລັກລອບຂ້າແລະຟ້ອນເຕ້ັນເວລາມີຊັຍຊນະ.” ສາສນາທູດບອກລາວວ່າເຈ້ົາ
ເວ້ົາຖືກ.  ຫົວໜ້າເຜ່ົາຈ່ຶງກ່າວວ່າ, “ຂ້ອຍເຮັດຕາມເຈ້ົາບອກບ່ໍໄດ້, ຂ້ອຍເປັນຄົນແກ່ໂພດເປັນຄຣິສະຕຽນບ່ໍ
ໄດ້ເພາະເປັນຄົນແກ່ແລະຄຣິສະຕຽນເຫັນວ່າຄືກັນ.” 
     ມີຫລາຍຄົນມີຄວາມຄຶດແລະເຂ້ົາໃຈເໝືອນກັບຫົວໜ້າເຜ່ົາໃນປະເທດອັຟຣິກາ ຄິດວ່າເປັນຄຣິສະຕຽນ
ມີຂ້ໍບັງຄັບຫລາຍເຊ່ັນ: ເຮັດອັນນ້ີໄດ້ເຮັດອັນນ້ັນບ່ໍໄດ້.    ກົດບັດຍັດນ້ີເຮັດໄດ້ມີແຕ່ຜູ້ເຖ້ົາ ຜູ້ບ່ໍຢາກມີຄວາມ
ມ່ວນຊ່ືນອີກ. ມີນັກສາສນາສາດຄົນນ່ຶງຊ່ືວ່າ J.T. Packer ໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຮົາຕ້ອງສຶກສາພຣະບັດຍັດສິບ
ປະການເພ່ືອຈະຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມຮັກ.  ພຣະບັດຍັດແລະຄວາມຮັກຂີດເສ້ັນຂອງທັມມະຈະຣິຍາເພາະບັນຍັດ
ປາສຈາກຄວາມຮັກແລ້ວ ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຫລັກການຫລາຍກວ່າຄຸນຄ່າຂອງຄົນ.    ມີຄວາມເວ້ົາວ່າ 
“ຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ຕາບອດ ແລະກົດບັດຍັດເປັນຕາຂອງຄວາມຮັກ. (ເຮັດໃຫ້ເຫັນຮຸ່ງ)” 
       ມີຫລາຍຄົນໄດ້ຕ້ອງຕິຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສະຕຽນວ່າເປັນກົດເກນ ຫາວ່າຄຣິສະຕຽນສົນໃຈເຣ່ືອງທາງ
ລົບຫລາຍກວ່າທາງບວກຂອງຊີວິດ.  ນ້ັນກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຕ້ອງຕິ ໃນຄຳສອນຂອງພຣະຄັມພີເດີມແລະ
ພຣະຄັມພີໃໝ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນກົດບັດຍັດພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ  ຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢ
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ຊູກໍເລ້ີມຈາກກົດບັດຍັດ ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮົາບ່ໍໄດ້ມາທຳລາຍກົດບັດຍັດ ແຕ່ມາເຮັດໃຫ້ພຣະບັດຍັດສຳ
ເຮັດ ໝາຍຄວາມວ່າກົດບັດຍັດມາກ່ອນແລະພຣະເຢຊູນຳເອົາພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກມາໃຫ້ພວກເຮົາ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
    ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນໃນປ້ຶມໂຣມ 8:3-4 ເຖິງກົດບັດຍັດທີ່ພວກເຮົາເຮັດບ່ໍໄດ້, ພວກເຮົາອ່ອນແອເພາະ 
ຢູ່ໃນເນ້ືອຍໜັງ, ເພ່ືອເປັນການແກ້ໄຂ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ  ຕອນນ້ີພວກເຮົາຈ່ຶງເຂ້ົາໃຈວ່າ
ກົດບັດຍັດເປັນເໝືອນຕູ້ເກັບເຄ່ືອງ  ຕູ້ນ້ັນອາດມີຣາຄາແພງ   ແຕ່ຈະມີຄ່າເພ້ີມຖ້າມີສ່ິງຂອງເຕັມຢູ່ໃນຕູ້ນ້ັນ. 
ອົງພຣະເຢຊູສະເດັດມາເຮັດໃຫ້ພຣະບັດຍັດມີຄ່າເພ້ີມ.  ຜູ້ທີ່ປະທານພຣະບັດຍັດສິບປະການກໍເປັນຜູ້ໃຫ້ກຳ
ລັງເພ່ືອພວກເຮົາຈະເຮັດຕາມພຣະບັດບັດໄດ້. 
       ຊົນຊາດອິສຣາເອນໄດ້ຢູ່ໃນພຣະສັນຍາເຣ່ືອງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ.  ຊາດອ່ືນຈະເຮັດແນວໃດກໍ
ຕາມເຖິງເຣ່ືອງສິນທັມ;  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວຕ່ໍລູກຫລານອັບຣາຮາມຢ່າງເປີດເຜີຍເຖິງສ່ິງທ່ີພຣະອົງຕ້ອງການ
ຢາກໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດ.  ໃນປະເທດອະເມຣິກາກໍເຊ່ັນກັນ ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາກົດບັດຍັດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາໄວ້ເຖິງແມ່ນຈະມີສັງຄົມປ່ຽນແປງໄປ ເພາະພວກເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ. 
      

ຄຳຖາມ: 
1. ພຣະບັດຍັດສິບປະການແຕກຕ່າງກັບກົດຂອງສັງຄົມອ່ືນໆຢ່າງໃດ? 
2. ຄຳສອນຂອງໂລກໄດ້ທ້າທາຍຕ່ໍກົດບັດຍັດສິບປະກາດຢ່າງໃດ? 
3. ສັງຄົມປ່ຽນແປງ ໄດ້ເປັນຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກແນວໃດ? 
4. ອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພຣະບັນຍັດສຳເຣັດລົງຢ່າງໃດ? 

 
 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 2 
ຟື້ນຖານຂອງພຣະບັນຍັດ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົບພະຍົບ 20:3 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ອົພພະຍົບ  20:1-17, ພຣະບັນຍັດທີສອງ 5:6-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາຄວນເປັນຜູ້ທຳອິດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ມີອັນໃດແດ່ທີ່ທ່ານໄດ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີກວ່າອົງພຣະຄຣິດໃນຊີວິດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮູ້ວ່າ “ຢ່າມີພຣະອ່ືນນອກຈາກເຮົາ” ເປັນຟ້ືນຖານໃນຊີວິດ  

                                                ແລະຈະເປັນທາງໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນທີ່ດີກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້. 
 

ຄຳນຳ 
      ໃນປີ 2018 ທ່ີປະເທດ ນາຍຈີເຣັຽມີພວກກ່ໍການຮ້າຍໄດ້ໄປຈັບເອົາເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ 110 ຄົນ ມີບາງ
ຄົນໄດ້ເສັຽຊີວິດ.    ເມ່ືອພວກກ່ໍການຮ້າຍເຫັນວ່າເດັກພວກນ້ີເປັນພວກມຸສລິມ ພວກກ່ໍການຮ້າຍໄດ້ສ່ົງເດັກ
ພວກນ້ີກັບບ້ານ ເຫລືອແຕ່ຄົນດຽວມີຊ່ືວ່າ ນາງເລັຽເພາະນາງບ່ໍຍອມປະຕິເສດອົງພຣະເຢຊູ. ນາງ ຍອມຕາຍ
ຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອ. 
        ພຣະຂ້ໍຄຳສ່ັງອັນທຳອິດໃນພຣະບັນຍັດ 10 ປະການ ບ່ໍໄດ້ເປັນເຫດຮ້າຍຕ່ໍຄົນທີ່ຢູ່ປະເທດຕາເວັນຕົກ 
ເພາະມີກົດໝາຍຮັບຮອງເຖິງເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອ.  ພວກເຮົາອາດຈະເຮັດໄດ້ຍາກເໝືອນນາງ ເລັຽຜູ້ຍອມຕາຍ
ຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອ.    ຄຣິສະຕຽນ 2/3 ໃນໂລກນ້ີໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດທ່ີມີການຂ່ົມເຫງ ມີປະມານ 20 ຄົນຖືກຂ້າ
ໃຫ້ຕາຍແຕ່ລະວັນຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອ.   ມີຄຳຖາມວ່າ, “ຢ່າມີພຣະອ່ືນນອກຈາກເຮົາ” ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ?      
 

1.  ພຣະເຈົ້າເທ່ົານ້ັນສົມຄວນນະມັສການ (ອົບພະຍົບ 20:3) 
      ເມ່ືອໂມເຊໄດ້ເອົາພຣະບັດຍັດສິບປະການໄປໃຫ້ປະຊາຊົນເພ່ິນໄດ້ເວົ້າວ່າ, “ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວຂ້ໍເຫລ່ົາ
ນ້ີ." ແລະເພ່ິນໄດ້ເວ້ົາເຖິງພຣະບັດຍັດສິບປະການເປັນລຳດັບຕາມພຣະເຈ້ົາສ່ັງ.  ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເວ້ົາໄດ້
ວ່າຂ້ໍໃດໃຫຍ່ແລະສຳຄັນກວ່າກັນ.    ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາເອົາຂ້ໍທີນ່ຶງອອກມາຕ້ອງມີເຫດຜົນດີ: "ທ່ານຢ່າມີ  
ພຣະອ່ືນນອກຈາກເຮົາ." 
     ພວກເຮົາອາດຄຶດວ່າຂ້ໍນ້ີເປັນສ່ິງງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ເພາະແມ່ນໃຜທ່ີໃນຖ້າມກາງພວກເຮົານັບຖືພຣະຣາ 
ພວກຖືດວງອາທິດເປັນພຣະເຈ້ົາ?   ຈະບ່ໍມີໃຜຕີໃນພວກເຮົາມີຫ້ິງພຣະບາອານໃນເຮືອນ?  ໃນສມັຍໂມເຊ
ທຸກບ້ານເຮືອນມີພຣະປະຈຳຕົນເອງ.  ຕອນນ້ີພວກອິສຣາເອນຫາກໍພາກັນເຂ້ົາໃຈເພ້ີມເຖິງການນະມັສການ
ພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ຜູ້ໄດ້ກ່າວຖ້ອຍຄຳສ່ັງນ້ີ, “ຢ່າມີພຣະອ່ືນນອກຈາກເຮົາ." ໝາຍຄວາມວ່າໝາຍນອກຈາກ
ພຣະເຈ້ົາຢ່າມີອັນໃດເພ້ີມອີກ.  ພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະເຈ້ົາແຕ່ອົງດຽວ. 
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     ເວລາພວກຜູ້ຊາຍຢິວພາກັນອ້ອນວອນຕອນເຊ້ົາ ພວກເຂົາໄດ້ທ່ອງຈຳພຣະທັມທີ່ເອ້ີນວ່າ (ຊີມາ) (ພຣະ
ບັດຍັດທີສອງ 6:4).     ພວກເຂົາກ່າວວ່າ, "ອິສຣາເອນເອີຍ! ຈ່ົງຟັງເຖີດ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງດຽວເທົ່ານ້ັນທ່ີ
ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ."    ເຫດການເຫລ່ົານ້ີໄດ້ເປັນສ່ິງປ່ຽນແປງແບບໃໝ່ຕ່ໍມະນຸສໂລກຈາກພູເຂົາຊີນາອີ. 
     ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນແຕ່ອົງດຽວ.   ການເຂ້ົາໃຈຢ່າງນ້ີເຖິງພຣະເຈ້ົາສຳຄັນຫລາຍເພ່ືອ
ພວກເຮົາຈະເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກົດເກນຂອງທຳນຽມປະເພນີແລະພຣະບັດຍັດສິບປະການ. ຄຳ 
ສອນຈາກປະເພນີເປັນພຽງກົດເກນເຖິງທັມມະຈະຣິຍາ     ແຕ່ພຣະບັດຍັດສິບປະການແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງອົງ    
ພຣະເຈ້ົາຂອງຈັກກະວານ. 
 

2. ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກເຖິງພຣະລັກສະນະ (ອົບພະຍົບ 20:3)  
    ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມເຂ້ົາໃນຢ່າງແນ່ເຖິງພຣະເຈ້ົາ ເພາະພວກເຮົາມີລັກສະນະເໝືອນພຣະເຈ້ົາ
ທີ່ພວກເຮົານະມັສການ.   ຖ້າພວກເຮົານະມັສການພຣະອ່ືນໆ ພວກເຮົາກໍມີຄວາມຄິດແລະການປະພຶດຜິດ
ຈາກກົດຂອງພຣະເຈ້ົາອົງສ້າງໂລກ.  ຖ້າພວກເຮົານັບຖືພຣະທີ່ມີແຕ່ກົດເກນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຢາກໃຫ້ເຮັດ
ນ້ັນເຮັດນ້ີ ພວກທີ່ນັບຖືກໍກາຍເປັນຄົນສ່ັງການແລະເຄ່ັງຄັດໃນກົດນ້ັນ.   
     ໂມເຊຮູ້ວ່າພວກເອຢິບນັບຖືພຣະຣາ, ພວກຟິລີສຕີນນັບຖືພຣະດາໂກນ, ແລະພວກຊີໂດນາຍນັບຖືພຣະ
ບາອານ.   ໃນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາເອ້ີນເອົາໂມເຊ ເພ່ິນຈ່ຶງຖາມວ່າ, “ພຣະອົງຊື່ຫຍັງ? ຂ້ານ້ອຍຈະບອກປະຊາຊົນ
ແນວໃດວ່າແມ່ນພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງມາ?”   ທ່ີສຸດພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອບວ່າ, “ເຮົາເປັນຜູ້ເຮົາເປັນ” ແປວ່າເຮົາສຶບຕ່ໍ
ເປັນຜູ້ເຮົາເປັນຢູ່ຕລອດໄປ.  ພຣະນາມວ່າ ຢາເວ ຫລືເຢໂຮວາ ເປັນຊ່ືຖືກຕ້ອງແລະດີທ່ີສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່
ພວກເຮົານັບຖື.   ພຣະອົງຍັງໄດ້ບອກອີກວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ແລະຢາໂຄບ.  
ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ມີພຣະສັນຍາກັບບັນພະບຸຣຸດ   ເພ່ືອຊາດອ່ືນໆຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນຜ່ານພວກເຂົາ.  
ໃນເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ກ່າວ, “ເຮົາແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ”(ອພຍ 20:2) ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ, “ເຮົາ
ແມ່ນຜູ້ສັນຍາ ຜູ້ໄດ້ກ່າວກັບໂມເຊ, ເຮົາແມ່ນພຣະເຈ້ົາສ່ວນຕົວຂອງພວກເຈ້ົາ, ເຮົາແມ່ນພຣະຜູ້ຊ່ອຍ.” 
      ກ່ອນພຣະເຈ້ົາໄດ້ພົບກັບພວກອິສຣາເອນທ່ີພູເຂົາຊີນາອີ ປະຊາກອນເຫລ່ົານ້ີເປັນທາດຢູ່ໃນປະເທດເອ
ຢິບ.    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຕຽມໂມເຊແລະອາໂຣນ ຫລັງຈາກ 400 ປີເພ່ືອນຳພາພວກເຂົາອອກຈາກການເປັນ
ທາດ.    ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ໂມເຊແລະອາໂຣນນຳພາພວກເຂົາຜ່ານປ່າທຸຣະກັນດານໄປຍັງບ້ານເມືອງໃໝ່, ຄືດິນ
ແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາ.    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທຳການອັສຈັນໃຫຍ່ຄືພຣະອົງໄດ້ແຍກນ້ຳທະເລແດງ ແລະພວກ
ທະຫານເອຢິບທີ່ຕິດຕາມໄປນ້ັນໄດ້ຕາຍລົງນ້ຳໝົດ. 
    ເຫັນວ່າພວກອິສຣາເອນໄດ້ໝ້ັນໃຈໃນການນຳພາຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງບ່ໍເປັນຜູ້ທີ່ກ່າວກັບພວກເຂົາໃນ
ປ່າດິນຊາຍເທ່ົານ້ັນ   ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ມີຄວາມສັມພັນອັນດີກັບອັບຣາຮາມ  ເພ່ືອໃຫ້ພວກອິນຣາເອນໄດ້ພ້ົນ
ຈາກພັຍ ຜ່ານໂຢເຊັບ,   ຜ່ານເຫດຮ້າຍສິບຢ່າງ, ແລະຜ່ານໂມເຊ.  ແລະທ່ີສຸດພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ, “ເພາະ
ເຮົາໄດ້ເຂ້ົາສ່ວນສັນຍາໃນຄວາມສັມພັນດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຊ່ອຍເຫລືອພວກເຈ້ົາ,  ເຮົາບອກວ່າ ພວກເຈ້ົາ
ຄວນເປັນຄົນແນວໃດ.” 
     ທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະຜູ້ສັນຍາແລະຊ່ອຍເຫລືອ, ແມ່ນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວທີ່ໄດ້ປະ
ທານພຣະບັນຍັດສິບປະການທີ່ພູເຂົາຊີນາອີ   ພຣະອົງໄດ້ຈັດຫາທາງຊ່ອຍເຫລືອຕ່ໍຄົນຜິດບາບທັງຫລາຍຜູ້
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ຕ້ອງການພຣະອົງ.  ພຣະອົງມີຄວາມຮັກແລະພຣະຄຸນຕ່ໍພວກເຮົາຢ່າງຫລວງຫລາຍ.  ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາ
ໄປຫາພຣະອົງໄດ້. ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າ, “ເຮົາຊ່າງເປັນຄົນທຸກຍາກເຂັນໃຈແທ້ໜໍ ໃຜຈະຊ່ອຍເຮົາໃຫ້
ພ້ົນຈາກຮ່າງກາຍທີ່ຕ້ອງຕາຍນ້ີ?” (ໂຣມ 7:24).  ພວກເຮົາຄວນເວ້ົາເຊ່ັນນ້ັນກັບອາຈານໂປໂລ, “ຂອບຄຸນ
ພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ.” (ໂຣມ 7:25). 
      

3. ພຣະເຈ້ົາສ່ັງໃຫ້ຈົງຮັກພັກດີ (ອົບພະຍົບ 20:3)   
       ພຣະເຈ້ົາອົງດຽວຜູ້ນຳພາກພວກອິສຣາເອັນອອກຈາກດິນແດນທີ່ພວກເຂົາເປັນທາດ ພຣະອົງໄດ້ກ່າວ
ເຖິງການທ່ີພວກເຮົາກາຍເປັນທາດຂອງຄວາມບາບ.  ກ່າວວ່າທຳອິດທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດຄືເອົາໃຈໃສ່ຂ້ໍຄຳ
ສ່ັງທີນ່ຶງໃຫ້ພຣະເຢໂຮວາເປັນສູນກາງຂອງຊີວິດ,   ນະມັສການພຣະອົງແຕ່ອົງດຽວ.    ທຸກວັນນ້ີມະນຸດເຮົາ
ອາດເອົາສ່ິງຂອງ, ຄວາມມ່ວນຊ່ືນ, ອາຊີບ ແລະອ່ືນໆມາແທນພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຮົາອາດຍົກເອົາທັມມະຈະ
ຣິຍາມາໃຊ້, ເອົາສາສນາ,  ວິທະຍາສາດ,  ການເມືອງ ຫລືຄວາມນຶກຄິດຈາກມະນຸດມາປະກອບໃຊ້ແລະຖື 
ວ່າຕົນເອງເປັນຄົນດີ.   
        ມີພຣະຫລາຍພຣະທີ່ເອົາຕົນເອງເຂ້ົາມາຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງພຣະຂອງຄຣິສະຕຽນເຊ່ັນອົງການໂລກ
ແຫ່ງສັນຕິພາບ ຫລືອົງການສ່ິງແວດລ້ອມ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ເຂ້ົາມາເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່. ບາງຄ້ັງຍັງ
ມີສິດຍາພິບານບາງຄົນໄດ້ຖືວ່າການປະກາດສຳຄັນໄປກວ່າການຢຳເກງຖວາຍຊີວິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ເມ່ືອພວກ
ສ້າງສັນຕິສຸກ, ການສເມີພາບກັນ, ແລະການປະກາດ ສ່ິງນ້ີດີ  ແຕ່ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍຄວນແຍກເອົາການຖວາຍຊີ
ວິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ອອກໄປໄດ້. 
 

4. ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານແມ່ນໃຜ? (ອົບພະຍົບ 20:3) 
     ຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູບ່ໍສາມາດແບ່ງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະຫລາຍຕົນ. ໃນປ້ຶມອົບພະຍົບ ພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຢ່າມີພຣະອ່ືນນອກຈາກເຮົາ.”  ພວກເຮົາບ່ໍຄວນມີພຣະເຈ້ົາແລະປະເທດຊາດ, ຄວາມສຳເຣັດ, 
ສັນຕິສຸກ, ແລະຄວາມຮັ່ງມີ.  ພຣະເຈ້ົາກ່າວວ່າ, “ເຮົາເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ທ່ານບ່ໍຄວນມີພຣະອ່ືນນອກ
ຈາກເຮົາ.”  ຕ່ໍມາໂຢຊວຍໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຈ່ົງຕັດສິນໃຈວັນນ້ີວ່າພວກເຈ້ົາຈະຮັບໃຊ້ຜູ້ໃດ ພຣະຊ່ຶງປູ່ຍາຕາຍາຍ
ຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນຟາກຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ຳເອຟຣາດ   ຫລືພຣະຂອງຄົນອາໂມຣິດໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງພວກເຈ້ົາ
ອາສັຍຢູ່ນ້ີ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາແລະຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.” (ໂຢຊວຍ 24:15.) 
     ເທິງພູເຂົາກາເມນ ຜູ້ປະກາດເອລີຢາໄດ້ເວ້ົາວ່າ, “ພວກທ່ານຈະເປັນຄົນສອງໃຈຢູ່ຢ່າງນ້ີອີກດົນປານໃດ 
ຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຕິດຕາມພຣະອົງ ຖ້າວ່າບາອານເປັນພຣະເຈ້ົາກໍຈ່ົງຕິດຕາມບາອານ” 
(1 ກະສັດ 18:21).   ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ,  “ບ່ໍມີຜູ້ໃດເປັນຂ້າສອງເຈ້ົາ ບ່າວສອງນາຍໄດ້  ເພາະຈະຊັງ
ນາຍຜູ້ນ້ີ   ແລະຈະໄປຮັກນາຍຜູ້ນ້ັນ ຫລືຈະຕິດພັນນາຍຜູ້ນ້ີ   ປມາດນາຍຜູ້ນ້ັນ ທ່ານຈະເປັນຂ້ອຍໃຊ້ຂອງ    
ພຣະເຈ້ົາ ແລະເປັນຂ້ອຍໃຊ້ຂອງເງິນຄຳພ້ອມກັນບ່ໍໄດ້. (ມທ 6:24).  ພຣະອົງເຈ້ົາເປັນພຣະເຈ້ົາແລະພຣະ
ອົງຈະບ່ໍແບ່ງປັນຄວາມຈົງຮັກພັກດີກັບພຣະອ່ືນໄດ້. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
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   ມີສ່ິງໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ທ່ານມີກຳແພງລະຫວ່າງທ່ານກັບອົງພຣະເຢຊູ? ໃຜເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງ
ທ່ານຜູ້ທ່ີທ່ານມອບທັງຈິດທັງໃຈໃຫ້?  ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກເປັນຫ່ວງອັນໃດທີ່ສຸດ?   ທ່ານຈະຂໍໃຫ້ອົງພຣະວິ
ຍານນຳພາເພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນເຫດຜົນອັນໃດເປັນປໍຣະປັກ     ແລະທຳລາຍສ່ິງຕ່າງໆທີ່ເຂ້ົາມາຂັດຂວາງບ່ໍໃຫ້
ທ່ານຖວາຍຊີວິດແລະຈິດໃຈທັງໝົດເພ່ືອທ່ານຈະສາມາດເວ້ົາໄດ້ເປັນເອກກະສັນວ່າ, “ຈ່ົງຟັງເທີນ; ພຣະອົງ
ຊົງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ.” 
    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອົາພຣະບັດຍັດຂ້ໍນ້ີໄວກ່້ອນໝູ່ເພາະເປັນຄຳສ່ັງອັນສຳຄັນສຸດເພ່ືອພວກເຮົາຈະມີຄວາມສັມ
ພັນກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຈັກກະວານ.     ຂ້ໍນ້ີເປັນຟ້ຶນຖານຂອງທຸກໆຂ້ໍໃນພຣະບັດຍັດ ຂ້ໍນ້ີຈະຊ່ອຍພວກ
ເຮົາເຮັດຂ້ໍອ່ືນໆໄດ້. 
 

ຄຳຖາມ: 
5. ໂບດໃນປະເທດຈະເຣີນຈະຊ່ອຍຄຣິສະຕຽນຜູ້ຖືກຂ່ົມເຫງວິທີໃດ? 
6. ເປັນຫຍັງຂ້ໍບັດຍັດນ້ີເປັນຟ້ຶນຖານຂອງຂ້ໍບັດຍັດອ່ືນໆ? 
7. ແມ່ນຫຍັງ ຫລືຜູ້ໃດອີກທີ່ພວກເຮົາຖືວ່າເປັນພຣະເຈ້ົາ? 
8. ຄຣິສະຕຽນຈະເຮັດແນວໃດກັບຄວາມເຊ່ືອທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະຜູ້ບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອເລີຍ? 

 
 
 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 3 
ເອົາພິທີມາແທນຄວາມຈິງ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົບພະຍົບ 20:4-6 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ອົພພະຍົບ  20:1-17, ພຣະບັນຍັດທີສອງ 20:6-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຢ່າເອົາແຕ່ສາສນາເທ່ົານ້ັນໃນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາເປີດໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ມີພິທີຕ່າງໆໄດ້ເຂ້ົາມາແທນການນະມັສການແລະຮັບໃຊ້ຢ່າງໃດບໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮູ້ກັບພຣະເຈ້ົາແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງເທົ່ານ້ັນ. 

 

ຄຳນຳ 
     ບ່ໍຄວນເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົານ້ອຍລົງເປັນຮູບປ້ັນແລະພິທີການ. ພວກເຮົາຄວນນະມັສການແລະຮັບໃຊ້ພຣະ
ເຈ້ົາທ່ຽງແທ້ແຕ່ອົງດຽວ.   ມີໜັງກາຕູນເດັກນ້ອຍ,  ລູຊີໄດ້ໄປຫາສະກູນເດີ  ຜູ້ກຳລັງຫລ້ິນປີອາໂນຢູ່ ລູຊີໄດ້
ກ່າວວ່າ, “ຮູ້ບ່ໍວ່າຖ້າເຈ້ົາບ່ໍບອກຂ້ອຍວ່າເຈ້ົາຮັກຂ້ອຍຈະມີອັນໃດເກີດຂ້ຶນ ຂ້ອຍຈະກ້ັນໃຈຕາຍ.”  ສະກູນເດີ
ໄດ້ຫລຽວເບ່ິງຈາກປີອາໂນແລະກ່າວວ່າ,  “ການທ່ີເດັກນ້ອຍກ້ັນໃຈເປັນໜ້າສົນໃຈຫລາຍ  ມັນອາດເປັນພະ
ຍາດອັນໃດອັນນ່ຶງ.  ກິນຢາວິຕາມິນ B6 40mg ອາດຊ່ອຍພະຍາດນ້ີໄດ້.   ເຈ້ົາຕ້ອງກິນໝາກກ້ວຍ, ໝາກ
ອາໂວຄາໂດ, ແລະກິນຕັບງົວເພ້ີມ.” 
       ພຣະບັດຍັດຂ້ໍທີສອງໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຢາກມີຄວາມາສັມພັນກັບພວກເຮົາ
ຜ່ານການນະມັສການແລະຮັບໃຊ້ ແຕ່ເປັນໜ້າເສັຽດາຍພວກເຮົາມັກເອົາພິທີແລະການອະພິນິຫານມາແທນ
ການນະມັສການ. 
 

1.  ຂ້ໍຫ້າມ: ຢ່າສ້າງຮູບໂຄຣົບ (ອົບພະຍົບ 20:4-6) 
      ພວກເຮົາອາດຈະເຮັດຜິດຕ່ໍຂ້ໍບັດຍັດອ່ືນໆ ແຕ່ເຫັນວ່າຂ້ໍນ້ີປອດພັຍເພາະເຮັດໄດ້ໂດຍບ່ໍມີພຣະແລະຮູບ
ໂຄຣົບຢູ່ໃນເຮືອນ. ພວກເຮົາອາດຄິດວ່າຄຳສ່ັງຂ້ໍນ້ີບ່ໍໄດ້ກ່ຽວກັບພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີ ແຕ່ຈ່ົງລະວັງຢ່າຄິດວ່າ
ເຮົາປະຕິບັດໄດ້ສະບາຍ.  ຫລາຍໆເທ່ືອພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ສ້າງຮູບໂຄຣົບ ແຕ່ພວກເຮົາມັກວາດພາບໃນສມອງ
ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຢ່າງນ້ັນຢ່າງນ້ີ ເພາະພວກເຮົາເປັນມະນຸດສາມາດຮຽນໂດຍໃຊ້ພາບເພ່ືອຄວາມຊົງຈຳ.  
ນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບ່ໍຄວນວາດພາບເຖິງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ສ່ິງເຮົາຄິດນ້ັນກາຍເປັນຈິງ. 
       ພວກເຮົາທຸກຄົນປາຖນາຢາກເຫັນພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍກ່າວເຖິງພຣະອົງໃນເວລານະມັສການ, 
ອະທິຖານ, ແລະຮ້ອງເພງຕ່ໍພຣະອົງ. ເທິງພູເຂົາຊີນາອີ ໂມເຊໄດ້ເວົ້າຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າ, “ຂໍຊົງສະແດງພຣະຣັສ
ມີຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເບ່ິງແດ່ທ້ອນ!"(ອພຍ 33:1-8).  ພຣະເຈ້ົາເວົ້າກັບໂມເຊເປັນສຽງ
ດັງ   ແຕ່ໂມເຊຍັງຢາກເຫັນພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ຕ່ໍມາພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອບວ່າ, "ເຈ້ົາຈະບ່ໍເຫັນໜ້າເຮົາ
ເພາະວ່າມະນຸດເຫັນໜ້າເຮົາແລ້ວຈະຕ້ອງຕາຍ!” (ອພຍ 33:20) 
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      ພວກອິສຣາເອນຢາກເຫັນພຣະເຈ້ົາ (32:1) ເຖິງແມ່ນພຣະເຈ້ົາໄດ້ນຳພາພວກເຂົາອອກຈາກການເປັນ
ທາດຈາກປະເທດອີຢິບ ເຂ້ົາໄປໃນດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາ.    ເວລາໂມເຊຂ້ຶນໄປເອົາບັດຍັດສິບປະການ
ເທິງພູພວກເຂົາຢາກເຫັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຈັບບາຍໄດ້. 
 

ເມ່ືອປະຊາຊົນເຫັນໂມເຊຢູ່ເທິງພູເຫິງນານ    ບ່ໍລົງມາຈັກເທື່ອພວກເຂົາກໍມາຫຸ້ມລ້ອມ 
ອາໂຣນເວ້ົາວ່າ,    “ຈ່ົງສ້າງຮູບພຣະຄຳນຳໜ້າພວກເຮົາໄປເທາະ ດ້ວຍວ່າໂມເຊຄົນທີ່ 
ນຳພວກເຮົາອອກມາຈາກປະເທດອີຢິບ     ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າທ່ານເປັນຫຍັງໄປເສັຽແລ້ວ 
ອາໂຣນໄດ້ຕອບພວກເຂົາວ່າ, “ຈ່ົງຖອດຕຸ້ມຫູທອງຄຳອອກຈາກຫູພັຣຍາແລະລູກຊາຍ 
ຍິງຂອງເຈ້ົາ ແລ້ວເອົາມາໃຫ້ເຮົາ ສະນ້ັນປະຊາຊົນທັງໝົດຈ່ຶງຖອດຕຸ້ມຫູຂອງຕົນມາມອບ 
ໃຫ້ອາໂຣນ.    ອາໂຣນກໍຮັບເອົາຕຸ້ມຫູນ້ັນແລະໃຊ້ເຄ່ືອງມີຫລ່ໍເປັນຮູບງົວນ້ອຍ ປະຊາຊົນ 
ໄດ້ເວ້ົາວ່າ “ອິສຣາເອນເອີຍ ອັນນ້ີແມ່ນພຣະຂອງພວກເຮົາ ຊ່ຶງໄດ້ນຳພວກເຮົາອອກຈາກ 
ອິຢິບ.” (ອພພ 32:1-5). 
 

        ພວກອິສຣາເອນໄດ້ສ້າງຮູບເພ່ືອເປັນຕົວແທນພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ທີ່ຊ່ອຍນຳພາພວກເຂົາອອກຈາກການເປັນ
ທາດຂອງປະເທດອີຢິບ   ພວກເຂົາພະຍາຍາມຈະເອົາພຣະເຈ້ົາພຣະເຢໂຮວາເປັນຮູບຄຳ ເພ່ືອເຂົາຈະເຫັນ
ຈະຈັບໄດ້, ແຕ່ໃນເມ່ືອເຮັດຢ່າງນ້ັນພວກເຂົາໄດ້ຮູບປ້ັນມາແທນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້. 
     ໃນພຣະຄັມພີເດີມໃນປ້ຶມຈົດບັດຊີ 21 ເປັນເຣ່ືອງທ່ີພວກອິສຣາເອນເຮັດຄວາມຜິດຊ້ຳຮອຍ.  ພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ໂກດຮ້າຍເພາະພວກເຂົາບ່ໍມີຄວາມອົດທົນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງງູຮ້າຍມາຕອດກ່ອນພວກເຂົາຈະໄດ້ເຂ້ົາໄປ
ໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ.   ໃນເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຍອມຜິດບາບແລ້ວພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ໂມເຊເຮັດຮູບງູ
ທອງແດງໃສ່ເສົາເພ່ືອເຕືອນພວກເຂົາເຖິງອຳນາດຂອງພຣະອົງ.   ຫລາຍປີຕ່ໍມາຮູບງູທອງແດງນ້ັນໄດ້ກາຍ
ເປັນຮູບໂຄຣົບແລະປະຊາຊົນນັບຖື.  ກະສັດເຮເຊກີິຢາໄດ້ທຳລາຍຮູບງູທອງແດງນ້ັນ,  “ລູກຫລານຂອງອິສ
ຣາເອນໄດ້ຂາບໄຫວ້ ຮູບງູນ້ັນມີຊ່ືວ່າ ເນຣູສຕານ” (2 ກະສັດ 18:14). 
 

2. ຫລັກການ: ຢ່າເອົາອັນໃດມາສັບປ່ຽນຄວາມສັມພັນ (ອົບພະຍົບ 20:4-6)  
     ມີຫລັກຄຳສອນອັນໃດໃນຄຳສ່ັງທສີອງຕ່ໍພວກເຮົາ?  ຄືຢ່າເອົາອັນໃດມາລຽກປ່ຽນຄວາມສັມພັນ.  ເຫັນ
ວ່າທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາມັກຢ້ານຄວາມສັມພັນເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຢູ່ກັບຄົນທີ່ຄືເຮົາ ພວກເຮົາກໍຍັງບ່ໍຢາກຮ່ວມ  
ນຳ ພວກເຮົາມັກຢູ່ຄົນດຽວ. ບາງຄ້ັງພວກເຮົາມັກເຮັດອັນໃດອັນນ່ຶງຂ້ຶນເພ່ືອຄົນອ່ືນຈະສົນໃຈເຊ່ັນ ຈະມີຄົນ
ຮ້ອງໄຫ້ອອກສຽງແຮງເພ່ືອຄົນອ່ືນຈະໄດ້ສົນໃຈ. 
      ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຢາກໃຫ້ຄົນອ່ືນຮັບຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນຢູ່ ແຕ່ເຫັນວ່າທາງຈິດໃຈຍັງຢ້ານຄວາມສັມພັນ
ອັນແທ້ຈິງ.   ມີບາງຄົນເປັນເພ່ືອນທາງໄກເຊ່ັນ Facebook ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາສາມາດເລືອກເອົາສ່ິງຕົວເອງ
ຢາກເປັນເພ່ືອໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ວ່າເຮົາແມ່ນໃຜ.   ໃນເມ່ືອເຮັດຢ່າງນ້ີພວກເຮົາໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມສັມພັນປອມ
ກັບຄົນອ່ືນ. 
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     ໃນປ້ຶມຂອງທ່ານ William Barclay ໄດ້ກ່າວເຖິງ ພຣະບັດຍັດສິບປະການຕ່ໍຄົນສມັຍນ້ັນແລະຄົນສມັຍ
ນ້ີ. ທ່ານຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໂງ່ຂອງຮູບປ້ັນ. ມະນຸດຍິນດີກັບໄມ້ ສ່ວນນ່ຶງເຂົາເອົາມາດັງໄຟເພ່ືອໃຫ້ຕົນເອງ
ອຸ່ນ;  ອີກສ່ວນນ່ຶງເອົາໄປໃຊ້ດັງເພ່ືອແຕ່ງອາຫານກິນ    ແລະອີກສ່ວນນ່ຶງເຂົາເອົາໄປເຮັດເປັນຮູບພຣະຂາບ
ໄຫວ.້ (ອຊຢ 44:14-20).  ທ່ານ Barclay ກ່າວເຖິງຮູບປ້ັນໂຄຣົບ: 
 
 ຮູບປ້ັນໄປມາບ່ໍໄດ້    ຢູ່ແຕ່ບ່ອນເກ່ົາເໝືອນກັບຊາວນາເຮັດຫຸ່ນໄວ້ໃນສວນ    ຫລືນາເພ່ືອໃຫ້ 

ນົກຫລືໃຫ້ສັດປ່າຢ້ານ (ຢຣມ 10:3-5).  ຫລາຍເທ່ືອໄດ້ຮັບພາຣະໜັກດ້ວຍຮູບພຣະໃນເວລາ 
ແຕກເສິກປະຊາຊົນແລ່ນໜີ ແລະເອົາພຣະແບກໃສ່ບ່າໄປນຳ. (ອຊຢ 46: 1-2, 7). 

  
        ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈໃຫ້ດີວ່າຮູບປ້ັນອາດແມ່ນອັນນ່ຶງອັນໃດທີ່ພວກເຮົາເອົາມາແທນພຣະເຈ້ົາ.  ເຊ່ັນ
ດຽວກັນພວກເຮົາຕ້ອງລະວັງເວລານະມັສການ ຢ່າເຮັດພຽງເປັນພິທີເທ່ົານ້ັນ ເຖິງແມ່ນສຽງດົນຕຣີມ່ວນ, ເທ
ສນາຈັບໃຈ  ແຕ່ການນະມັສການອັນແທ້ຈິງນ້ັນຄືປະສົບການກັບພຣະເຈ້ົາເພ່ືອສັຣເສີນພຣະອົງ ບ່ໍແມ່ນນັກ
ເທສ, ບ່ໍແມ່ນການກະທຳອັນໃດ ແຕ່ແມ່ນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຕອບສນອງຕ່ໍພຣະອົງ. 
     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃນປ້ຶມອົບພະຍົບວ່າໃຫ້ພວກເຮົາກ້ົມຂາບນະມັສການພຣະເຈ້ົາແຕ່ອົງດຽວ, ພຣະອົງໄດ້
ກ່າວວ່າ: “ເພາະວ່າເຮົາເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຫວງແຫງ.” ພຣະອົງກ່າວຢ່າງນ້ີກໍເພາະເປັນສ່ິງອອກມາຈາກຄວາມ
ຮັກຂອງພຣະອົງຕ່ໍພວກເຮົາ.   ປໂຍກຕ່ໍໄປກ່າວວ່າ,  “ຄວາມຜິດບາບຂອງພ່ໍຕົກເຖິງລູກສອງສາມເຊ່ັນຄົນ.”  
ສ່ິງດີທີ່ສຸດທ່ີຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ຈະເຮັດຕ່ໍລູກຄືນຳພາພວກເຂົາໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ.      ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເນ້ັນໜັກເຖິງ
ຫລັກການວ່າໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງຄຳສ່ັງທີສອງດ້ວຍພຣະສັນຍາວ່າພຣະເຈ້ົາ, “ສະແດງຄວາມຮັກໝັ້ນຄົງ
ຫລາຍເຊ່ັນຄົນຕ່ໍຜູ້ທີ່ຮັກເຮົາແລະຮັກສາຄຳສ່ັງຂອງເຮົາ.” 
       ມີຜູ້ຍິງຊະຣາຄົນນ່ຶງໄດ້ເລ່ົາເຫດການທີ່ເກີດຂ້ຶນເວລາລາວເປັນເດັກນ້ອຍ.  ໃນຄອບຄົວຂອງລາວມີໂຖ
ດອກໄມ້ງາມເປັນສີຄຳຊ່ຶງເປັນມໍຣະດົກຖ່າຍທອດຈາກເຊ້ືອສາຍເປັນເວລາຫລາຍເຊ່ັນຄົນ. ວັນນ້ັນຍິງຄົນນ້ີ
ຕອນມີອາຍຸຫ້າຫົກປີ ນາງເປັນຄົນຢາກຮູ້ຢາກເຫັນສ່ິງແປກໆ   ເວລາບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫັນນາງໄປຈັບເອົາໂຖດອກ
ໄມ້ມາເບ່ິງວ່າມັນເປັນແນວໃດຈ່ຶງງາມແທ້  ເວລາເດ່ມືໄປຈັບເອົາໃນທັນໄດນ້ັນໂຖດອກໄມ້ທີ່ງົດງາມໄດ້ຕົກ
ແຕກກະຈາຍໄປຕາມພ້ືນເຮືອນ.    ນາງໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງແຮງ ຜູ້ເປັນແມ່ຫຍິບເຄ່ືອງຢູ່ອີກຫ້ອງນ່ຶງໄດ້ຍິນສຽງ
ລູກສາວຈ່ຶງຮີບແລ່ນໄປເບ່ິງ.    ນາງຈ່ືໄດ້ດີວ່າຜູ້ເປັນແມ່ອອກໄປຫາ ແມ່ເອົາມືໃສ່ຫົວໃຈແລະກ່າວວ່າ, “ຄິດ  
ວ່່າລູກຈັບແມ່ໄດ້ອູ້ມເອົາລູກ.”    ເດັກຍິງຄົນນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຖດອກໄມ້ງາມທີ່ເປັນມໍຣະດົກຕົກແຕກ ແຕ່ເຫັນ
ວ່າຜູ້ເປັນແມ້ບ່ໍໄດ້ເປັນຫ່ວງ ແມ່ເປັນຫ່ວງນຳການເປັນຢູ່ຂອງລູກ.  ນາງນ້ອຍຈ່ຶງກ່າວ່າ, “ໃນຕອນນ້ັນນາງຮູ້    
ສຶກວ່ານາງມີຄ່າໃນຄອບຄົວ.” ເຊ່ັນດຽວກັນພວກເຮົາເປັນຂອງມີຄ່າຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຕ້ອງການພວກເຮົາ
ໃຫ້ນະມັສການພຣະອົງແຕ່ອົງດຽວຜູ້ “ອິດສາ”(ຫວງແຫນ) ບ່ໍຢາກໃຫ້ເຮົາໄປຫາພຣະອື່ນໆ. 
        ພວກເຮົາອາດເຂ້ົາໃຈໄດ້ຍາກເຖິງຄວາມສັມພັນທ່ີພຣະເຈ້ົາຢາກມີຫລາຍເທົ່າໃດກັບພວກເຮົາ.  ພວກ
ເຮົາຢາກເຫັນພຣະເຈ້ົາກັບຕາ. ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ສອນພວກເຮົາວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຮູບພາບຂອງພຣະເຈ້ົາ
ຄົບບໍຣິບູນ.     ອັຄສາວົກ ຟີລິບ ເວລາກຳລັງຢູ່ກັບອົງພຣະເຢຊູຫລາຍກວ່າສາມປີໄດ້ກ່າວຕ່ໍພຣະເຢຊູກ່ອນ    
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ພຣະອົງຈະຖືກຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນວ່າ,“ຂໍສະແດງອົງພຣະບິດາໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍເຫັນແດ່.” ພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບ
ວ່າ, “ຜູ້ທີ່ເຫັນເຮົາກໍໄດ້ເຫັນພຣະບິດາ.” (ໂຢຮັນ 14:8-9). 
      ອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທບິາຍເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູວ່າ, “ເປັນແບບລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຕາເຫັນບ່ໍໄດ້” 
(ຄລຊ 1:15).  ໃນເມືອງໂກຣິນໂທ ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຣັສມີຂອງອົງພຣະຄຣິດ, “ຜູ້ຊົງມີລັກສະນະຢ່າງພຣະ
ເຈ້ົາ.” (2 ກຣທ 4:4).     ໃນປ້ຶມເຮັບເຣີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ,  “ພຣະບຸດນ້ັນເປັນແສງສະທ້ອນພຣະສະງ່າຣາສີ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະມີສະພາບແບບພິມດຽວກັນກັບພຣະອົງ ແລະຊົງຄ້ຳຊູພິພົບໂລກໄວ້ດ້ວຍ ແລະຊົງຄ້ຳຊູ
ໂລກໄວ້ດ້ວຍພຣະວັຈນະອັນຊົງຣິດເດດຂອງພຣະອົງ.” (ເຮັບເຣີ 1:3) 
      

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ສ່ິງພຣະເຢຊູກ່າວຕອນພຣະອົງຖືກທົດລອງໄດ້ເປີຍເຜີຍເຖິງຮູບແບບພຣະອົງເປັນເໝືອນພຣະເຈ້ົາ. ພຣະ
ອົງໄດ້ກ່າວກັບຊາຕານວ່າ, “ຢ່າທົດລອງພຣະອົງຜູ້ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ.” (ມທ 4:7).   ຕ່ໍມາຊາຕານໄດ້
ບອກພຣະເຢຊູວ່າຈະມອບອານາຈັກໂລກໃຫ້ແກ່ພຣະອົງຖ້າພຣະເຢຊູຍອມນະມັສການມານ, ອົງພຣະເຢຊູ
ໄດ້ເວ້ົາຢ່າງແຂງແຮງທີ່ກ່າວໃນຂ້ໍທສີອງຂອງພຣະບັດຍັດສິບປະການວ່າ, “ຈ່ົງໜີໄປເສັຽ ເພາະມີຄຳຂຽນເອົາ
ໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ   ‘ຈ່ົງຂາບໄຫວ້ພຣະອົງຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ   ແລະປະຕິບັດພຣະອົງແຕ່ອົງດຽວ’”  (ມັດ
ທາຍ 4:10). 
     ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວວ່າພະຍາມານໄດ້ໜີໄປ ແລະມີເທວະດາມາຮັບໃຊ້ອົງພຣະເຢຊູ.  ຖ້າພວກເຮົາປະຕິ
ເສດຮູບໂຄຣົບ ແລະສ່ິງອ່ືນ ພວກເຮົາອາດບ່ໍຮູ້ຕົນວ່າຈະມີເທວະດາມາຮັກສາພວກເຮົາ ແຕ່ພວກເຮົາຈະໄດ້
ຫລາຍກວ່ານ້ັນຄື:  ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮັກອັນອົບອຸ່ນຈາກພຣະເຈ້ົາ! ນ້ີເປັນຄຳສັນຍາທີ່ພຣະອົງກ່າວ
ໄວ້ໃນພຣະບັດຍັດຂ້ໍທີສອງ. 
 

ຄຳຖາມ: 
9. ເວລາໃດພວກອິສຣາເອນໄດ້ເອົາຮູບໂຄຣົບມາແທນພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ຽງແທ້? 
10. ແມ່ນຫຍັງອີກທ່ີກາຍເປັນພຣະເຈ້ົາໃນທຸກວັນນ້ີ? 
11. ຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງການນະມັສການແລະຮັບໃຊ້ຕິດຕ່ໍພົວພັນກັນວິທີໃດ? 
12. ຍາມໃດພວກເຮົາຖືກທົດລອງຢາກເຮັດພິທິສາສນາແທນທີ່ຈະເອົາການນະມັສການອັນແທ້ຈິງ? 

 
 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 4 
ຈ່ົງຢຳເກງພຣະນາມພຣະເຈ້ົາ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົບພະຍົບ 20:7 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ອົພພະຍົບ  20:1-17, ພຣະບັນຍັດທີສອງ 20:6-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ຢ່າໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາໄປໃຊ້ໃນທາງຜິດ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກເຖິງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງວ່າ

ເປັນຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອພວກເຮົາຈະຮ້ອງອອກຕ່ໍພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍໃຈຢຳເກງ. 

 

ຄຳນຳ 
     ບ່ໍຄວນເຮັດໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາເສ່ືອມເສັຽລົງ.    ຫລັງຈາກເສິກກາງເມືອງ ນາຍພົນ Robert E. 
Lee ໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງຈາກພວກທະຫານແລະປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ. ຕ່ໍໄປຫລາຍໄປທ່ານນາຍພົນຄົນນ້ີກາຍ
ເປັນຄົທຸກ ແລະບ່ໍມີວຽກເຮັດ.   ມີພວກປະກັນພັຍທາງພາກເໜືອມາຫາທ່ານ  ເພ່ືອຢາກເອົາຊ່ືຂອງນາຍພົນ 
ເປັນຊ່ືຂອງອົງການປະກັນພັຍໂດຍກ່າວວ່າ, “ຢາກຂໍເອົາຊ່ືທ່ານເປັນປະທານ ທ່ານບ່ໍຕ້ອງເຮັດຫຍັງເລີຍ, ແຕ່  
ພວກເຮົາຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ທ່ານຢ່າງງົດງາມ.” ນາງຍພົນໄດ້ຕອບວ່າ, “ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສູນເສັຽທຸກຢ່າງເພາະໄດ້
ຮັບໃຊ້ຣາຊການປັນທະຫານ.  ເວລານ້ີຂ້າພະເຈ້ົາມີເຫລືອຢູ່ພຽງແຕ່ຊ່ືເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ຈະບ່ໍຍອມຂາຍຊ່ືກິນ.” 
 

1.  ຄວາມສຳຄັນຂອງພຣະນາມ (ອົບພະຍົບ 20:7) 
     ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເດັກນ້ອຍພ່ໍແລະພ່ໍເຖ້ົາໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄອບຄົວ ພວກເພ່ິນຕ້ອງການ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ກຽດຊ່ືສຽງຂອງຄອບຄົວເຖິງບັນທະບຸຣຸດ.  ພວກເພ່ິນບອກວ່າຖ້າຜູ້ເປັນລູກຫລານໃນຄອບ
ຄົວເຮັດບ່ໍດີກໍຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ືສຽງຄອບຄົວເສັຽຫາຍ. 
     ໃນສມັຍພຣະຄັມພີຊ່ືເປັນສ່ິງສຳຄັນຫລາຍມັນສາມາດປ່ຽນແປງບຸກຄະລິກລັກສະນະຂອງຄົນໄດ້.  ກ່ອນ
ອີຊາກເກີດມາ   ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ,   “ເຈ້ົາຈະບ່ໍມີຊ່ືອັບຣາມອີກຕ່ໍໄປ   ແຕ່ເຈ້ົາຈະມີຊ່ືໃໝ່ວ່າຮັບຣາຮາມ; 
ເພາະເຮົາໃຫ້ເຈ້ົາເປັນບັນພະບຸຣຸດຂອງປະເທດຊາດທັງຫລາຍ” (ປຖມ 17:5).   ພຣະເຈ້ົາປະທານລູກຊາຍ
ໃຫ້ອັບຣາຮາມຊ່ືວ່າ ອີຊາກ, ຕ່ໍຈາກອີຊາກນ້ັນກໍມີເຊ້ືອສາຍມາກມາຍຈົນນັບບ່ໍໄດ້. 
       ເມ່ືອເວລາຢາໂຄບໄດ້ຫລອກລວງເອຊາວຜູ້ເປັນອ້າຍ ເຫັນວ່າການກະທຳຂອງຢາໂຄບກໍໄດ້ສົມຊ່ືເປັນ
ຄົນ,  ມັກຕ້ົມ ຫລືຫລອກລວງ,  ແຕ່ໃນເມ່ືອຢາໂຄບໄດ້ປ້ຳກັບເທວະດາ  ຊີວິດຂອງລາວໄດ້ຫັນປ່ຽນໄປທາງ   
ໃໝ່ ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນຊ່ືຂອງລາວຈາກຢາໂຄບໃຫ້ເປັນ “ອິສຣາເອນ”  ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າ,  “ບຸດຊາຍ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ຢາໂຄບເປັນພ່ໍຂອງຄົນອິສຣາເອນ,  ເປັນຫົນໜ້າຂອງເຜ່ົາທ່ີອົງພຣະເມຊີອາໄດ້ມາບັງເກີດ.  
ໃນກິຈການ 4:36-37,  ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນໂຢເຊັບຜູ້ມາຈາກຕະກູນເລວີ ເປັນຄົນເມືອງຊີປຣາສ.   ຄົນນ້ີ
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ເປັນຄົນໜຸນໃຈຄົນອ່ືນ ພວກອັຄສາວົກຈ່ຶງໄດ້ປ່ຽນຊ່ືໃຫ້ລາວເປັນ “ບາຣະນາບາ-ຜູ້ໜູນໃຈ.” ຊ່ືໃໝ່ນ້ີໄດ້ເປັນ
ຜົນຈາກການປະພຶດຂອງລາວ.  ມີອີກຄົນນ່ຶງຊ່ືຊີໂມນ ກໍຖືກເອ້ີນວ່າ “ເປໂຕ.” ຊ່ືນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າ, “ໝາກ
ຫີນ.”  ເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ,  “ເທິງຫີນກ້ອນນ້ີ, ເຮົາຈະສ້າງວິຫານຂອງເຮົາ ແດນແຫ່ງມໍຣະນາຈະ
ເອົາຊະນະບ່ໍໄດ້” (ມທ 16:18). 
     ຊ່ືເປັນສ່ິງສຳຄັນຫລາຍໃນສມັຍພຣະຄັມພີ ຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ຊອກເອົາຊ່ືດີໆມາໃສ່ຊ່ືລູກຕົນເອງເພ່ືອພວກລູກ
ທີ່ເກີດມາຈະມີນິສັຍໃຈຄໍຕາມຊ່ືນ້ັນ.  ໃນພຣະບັນຍັດຂ້ໍທີສາມ ພວກເຮົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຢຳເກງພຣະນາມອັນບໍຣິ
ສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ຊ່ືເປັນສ່ິງທຳອິດທ່ີພວກເຮົາຄິດຫາ ເພ່ືອຈະເອົາເປັນບຸກຄະລິກລັກສະນະຂອງຄົນນ້ັນ.  
ໃນເມ່ືອພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາບໍຣິສຸດພວກເຮົາບ່ໍຄວນເຮັດໃຫ້ພຣະນາມນ້ັນເສ່ືອມເສັຽລົງ. (20:7). “ທ່ານ
ຢ່າໃຊ້ຊ່ືພຣະເຈ້ົາໄປໃນທາງຜິດ.”  ຄຳສອນນ້ີອາດເປັນສ່ິງເຂ້ົາໃຈຍາກເພາະຄຳເວ້ົາວ່າ ທາງຜິດ ໄຮ້ດຽງສາ 
ສາມາດແປອີກໄດ້ວ່າ ການເປ່ົາດາຍ ຫລື ບ່ໍມີອັນໃດ.   
       ເວລາຂ້ຶນສານຫົວໜ້າສານຕ້ອງໃຊ້ທຸກຄົນສາບານຍົກມືຂ້ຶນ ແລະເວລາມີການແຕ່ງຕ້ັງປະທານາທິບໍດີ
ຄົນໃໝ່ ຄຳສາບານນ້ັນລົງທ້າຍດ້ວຍ, “ຂໍພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍຂ້ານ້ອຍແດ່;”   ແຕ່ເຫັນວ່າຄຳສັນຍາຢ່າງນ້ີມັກບ່ໍມີ
ໃຜເຮັດຕາມ.    ດ່ັງນ້ັນ, ອົງພຣະເຢຊູສອນວ່າບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງສາບານ ຖ້າວ່າແມ່ນກໍໃຫ້ວ່າແມ່ນ (ມທ 5:33-
37).  ການແຕ່ງງານກໍມີການສາບານໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ, ແລະອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 
ແຕ່ເຫັນວ່າເມ່ືອພົບກັບຄວາມລຳບາກແລ້ວ ທັງຄູ່ກໍລືມໄປ.  ຖ້າພວກເຮົາອ້າງຕົນເອງວ່າເປັນຄຣິສຕຽນ ແຕ່
ມີຊີວິດກົງກັນຂ້າມພວກເຮົາກໍໄດ້ໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາໄປໃນທາງຜິດ. 
        ຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນຢ້ານເຊ່ັນ: ພຣະເຈ້ົາບອກຂ້າພະ
ເຈ້ົາໃຫ້ເວ້ົາອັນນ້ີອັນນ້ັນ.    ພວກເຮົາມັກໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຜົນປໂຍດຕ່ໍຕົນເອງ.    ພວກເຮົາ
ຕ້ອງລະວັງເວລາເວົ້າວ່າພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ເຮັດອັນນ້ີອັນນ້ັນ.  ທາງດີທີ່ສຸດທ່ີສາມາດກ່າວໄດ້ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້
ເວ້ົາຄືກັບຢູ່ໃນພຣະຄັມພີ. 
 

2. ຜົນທ່ີໄດ້ຮັບຈາກການໃຊ້ຊ່ືພຣະເຈ້ົາໃນທາງຜິດ (ອົບພະຍົບ 20:7)  
     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວໃນພຣະບັດຍັດຂ້ໍທີສາມວ່າ ພຣະອົງຈະບ່ໍປະໃຫ້ຄົນຝ່າຝືນເປັນເດັດຂາດ. ພຣະອົງຈະ
ໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຜິດ.  ມີພຣະຄັມພີຫລາຍຕອນທ່ີພຣະອົງໄດ້ລົງໂທດພວກທີ່ໃຊ້ພຣະນາມ
ອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງໄປໃນທາງຜິດ.    ມີເຣ່ືອງນ່ຶງເກີດຂ້ຶນໃນປ້ຶມລະບຽບພວກເລວີ 10:1-2.   “ຝ່າຍນາ
ທາບແລະອາບີຮູບຸດຂອງອາໂຣນ,   ຕ່າງນຳໝໍ້ຂາງໄຟຂອງເຂົາມາ    ແລະເອົາໄຟໃສ່ໃນນ້ັນແລ້ວໃສ່ເຄ່ືອງ
ຫອມລົງ ເອົາໄຟທ່ີຕ້ອງຫ້າມເຜົາຖວາຍບູຊາແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊ່ຶງພຣະອົງບ່ໍໄດ້ບັນຍັດໃຫ້ເຂົາເຮັດເຊ່ັນ
ນ້ັນ ໄຟກໍພຸ່ງຂ້ຶນມາຈາກທີ່ພຣະເຈ້ົາປະທັບໄໝ້ເຂົາທັງສອງ ແລະເຂົາກໍຕາຍຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.” 
       ໂມເຊກໍເປັນຕົວຢ່າງເຖິງເຣ່ືອງນ້ີອີກ.  ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດເປັນຄົນສິນທັມໃນໂລກ ແຕ່ເຫັນ
ວ່າໂມເຊຍັງເປັນມະນຸດຢູ່.   ເວລາໂມເຊບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄຳສອນຂອງພຣະອົງ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ເວ້ົາກັບໂມເຊແລະ
ອາໂຣນວ່າ,  “ຍ້ອນພວກເຈ້ົາບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອພຽງພໍ ຈ່ຶງບ່ໍສາມາດສະແດງອຳນາດອັນສັກສິດຂອງເຮົາໃຫ້ປະ
ຊາຊົນອິສຣາເອນຮູ້ຈັກ ພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍນຳພວກເຂົາໄປໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາກຳລັງຈະໃຫ້ພວກເຂົານ້ັນ.(ຈົດບັນ
ຊີ 20:12).    ຕອນນ້ີເຫັນວ່າໂມເຊເຈັບປວດທາງໃຈ ເພາະພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ້ົາໄປໃນດິນແດນ
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ແຫ່ງພຣະສັນຍາ. 
     ໃນປ້ຶມພຣະຄັມພີໃໝ່ ກິຈການ 5:3 ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານເຖິງສອງຜົວເມັຽຄືອານາເນັຽແລະພັຣຍາຊະຟີລາ 
ພວກເຂົາໄດ້ຮັກພຣະເຈ້ົາແຕ່ປາກ. ພວກເຂົາໄດ້ຕົວະຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າພວກເຂົາໄດ້ເອົາເງິນທັງໝົດທີ່ຕົນຂາຍ
ໄປນ້ັນໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາແລ້ວ.    ຍ້ອນພວກເຂົາຕົວະ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາລ້ົມຕາຍເພາະພວກເຂົາ
ໄດ້ໃຊ້ຊ່ືພຣະເຈ້ົາໄປໃນທາງຜິດ. 
     ຍັງມີພວກອ່ືນໆແລະສມັຍນ້ີຄື David Koresh ຖືວ່າຕົນເອງເປັນຕົວແທນຂອງອົງພຣະຄຣິດ ແຕ່ໄດ້ໃຊ້
ຊ່ືພຣະເຈ້ົາໄປໃນທາງຜິດ  ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນຂອງຕົນຕ່ໍສູ້ກັບຣັຖບານຈົນຕາຍໝົດ   ອັນນ້ີເຮັດໃຫ້ຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ
ແຂງກະດ້າງ.   ການໃຊ້ພຣະນາມພຣະເຈ້ົາໄປໃນທາງຜິດໄດ້ຮັບຜົນຮ້າຍຕອບແທນ,  ແຕ່ໃນເມ່ືອພວກເຮົາ
ເຮັດຕາມຄຳສອນຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວພວກເຮົາບ່ໍມາສາດເຂ້ົາໃຈໃນສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາຈະປະທານໃຫ້. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
    ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຢ່າງໃດ?  ໃນເຢເຣມີຢາ 33:3, ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຈ່ົງທູນຫາເຮົາ ແລະເຮົາຈະ
ຕອບເຈ້ົາ ແລະຈະບອກສ່ິງໃຫຍ່ຍ່ິງແລະລ້ີຊ້ອນຢູ່ຊ່ຶງເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ນ້ັນໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ.”    ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກ
ເຮົາເອ້ີນຫາພຣະອົງ.  ກະສັດດາວິດໄດ້ຮູ້ຈັກເຖິງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີດີເພ່ິນຈ່ຶງໄດ້ຮ້ອງເປັນເພງສັຣເສີນ, “ໂອ ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ  ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງເກີນກວ່າລືຊາໄປທົ່ວທັງໂລກ ຄວາມ 
ສັຣເສີນພຣະອົງດັງກ້ອງຂ້ຶນໄປສູ່ສວັນ (8:1).   ເພງສັຣເສີນ 34:3 ກ່າວວ່າ,   “ຈ່ົງພາກັນປະກາດຄວາມຍ່ິງ 
ໃຫຍ່ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາພ້ອມກັນສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.” 
       ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ກໍໄດ້ສອນພວກເຮົາເຖິງເຣ່ືອງນ້ີຄືກັນ.  ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ຂຽນວ່າ, “ທຸກຄົນທ່ີຮ້ອງ
ອອກພຣະນາມຂອງພຣະອົງກໍຈະໄດ້ພ້ົນ.” (ໂຣມ 10:13).    ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກພວກສາວົກ ແລະພວກ
ເຮົາໃນວັນນີ້,   “ມາເຖິງບັດນ້ີທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຂໍໃນນາມຂອງເຮົາ ຈ່ົງຂໍແລ້ວພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບ   ເພ່ືອ
ຄວາມຍິນດີຂອງພວກທ່ານຈະເຕັມບໍຣິບູນ” (ໂຢຮັນ 16:24). 
     ການໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາໄປໃນທາງອ່ືນກໍເປັນການປມາດອຳນາດ ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະພຣະພັກ
ຂອງພຣະອົງ. ພຣະບັນຍັດຂ້ໍສາມນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງບ່ໍໃຫ້ໃຊ້ໄປໃນທາງຜິດເພາະພຣະອົງມີພຣະຄຸນແລະຮັກ
ສາພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ.  ການທ່ີເອ້ີນຫາພຣະອົງກໍແມ່ນຢາກຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄຳຖາມ: 
13. ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາໃນພຣະຄັມພີແມ່ນເອ້ີນວ່າແນວໃດ? 
14. ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາບອກພວກເຮົາເຖິງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງແນວໃດ? 
15. ມີຕົວຢ່າງອັນໃດທີ່ຄົນເຮົາມັກໃຊ້ໄປໃນທາງຜິດ? 
16. ພຣະເຈ້ົາສັນຍາເຮົາວ່າແນວໃດ ເມ່ືອພວກເຮົາເອ້ີນອອກພຣະນາມຂອງພຣະອົງ? 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 5 
ສລອງວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອົບພະຍົບ 20: 8-11 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ອົບພະຍົບ 20: 1-17; ພຣະບັນຍັດສອງ 5: 6-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງອິສຣາເອນໃຫ້ຮັກສາວັນຊະບາໂຕ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ: ພວກຜູ້ເຊ່ືອຈະແກ້ໄຂພຣະບັນຍັດຂ້ໍສ່ີແລະວິທີນະມັສການວັນຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງ 

ພວກເຮົາໄດ້ວິທໃີດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ຖວາຍນ່ຶງວັນຂອງສັປດາເພ່ືອການພັກຜ່ອນແລະການນະມັສການ.                        
 

ອ່ານລວບ: ພຣະເຢຊູຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງສ້າງວັນຊະບາໂຕໄວ້ເພ່ືອ

ມະນຸດສຳລັບການນະມັສການແລະພັກຜ່ອນ. 

ຄຳນຳ 
ໃນປ້ຶມ 'ໃນຕາຂອງລົມພະຍຸ', ແມກສ໌ ລູເກໂດເວົ້າເຣ່ືອງນົກຊ່ື 'ຈິບປີ' ເຈ້ົາຂອງໄດ້ນຳເອົາທ່ໍດູດລົມ(ດູດພົມ)
ມາໄວ້ກ້ອງຄອກນົກເພ່ືອດູດອາຫານທີ່ຕົກເຫລືອອອກ. ຂະນະທ່ີນາງຫລຽວໜ້າໜີເພ່ືອຮັບໂທຣະສັບ, ສ່ິງທ່ີ
ຄາດຄິດໄວ້ກໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນ; ນາງໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງ 'ຈິບ' ເທ່ືອສຸດທ້າຍແລະ ຈິບປີກໍຫາຍຕົວ. ນາງຖ້ິມໂທຣະສັບ 
ແລ້ວເປີດຖົງຂອງເຄ່ືອງດູດພົມຢ່າງຮີບດ່ວນ. 
 
ຈິບປີນອນເກືອກໃນຂ້ີຝຸ່ນ, ຍັງບ່ໍຕາຍແຕ່ເຍົາແລະເປ້ືອນ.  ຫລັງຈາກນ້ັນ, ນາງກໍລ້າງຈິບປີແລ້ວເປ່ົາໃຫ້ແຫ້ງ
ດ້ວຍເຄ່ືອງເປ່ົາຜົມ,   ນົກນ້ອຽກໍຍັງງ້ວງຢູ່;  ຫລາຍອາທິດຕ່ໍມາ,    ເມ່ືອເພ່ືອນຂອງເພ່ິນຄົນນ່ຶງໄດ້ຖາມຂ່າວ
ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຈິບປີ, ນາງກໍໄດ້ຕອບວ່າ "ຈິບປີຍັງມີຊີວິດຢູ່ແລະມີສຸຂພາບດີ ແຕ່ລາວບ່ໍຮູ້ເພງອີກແລ້ວ." 
 
ບາງເທ່ືອພວກເຮົາກໍຮູ້ສຶກຄ້າຍໆກັບນົກຈິບປີໂຕນ້ີ,  ພວກເຮົາຖືກຈັກດູດ,  ຖືກລ້າງ,  ແລະຖືກເປ່ົາໃຫ້ແຫ້ງ; 
ແລະພວກເຮົາຮ້ອງບ່ໍອອກ.    ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ກ່ຽວກັບພວກເຮົາແລະຊົງຮູ້ຄວາມຂາດເຂີນໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.  
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮູ້ທຸກຢ່າງເຊ່ັນກັນ ກ່ຽວກັບຊົນຊາດອິສຣາເອນໃນສມັຍບູຮານ. 
 

1.  ວັນຊະບາໂຕເປັນພຽງເງົາ (ອົບພະຍົບ 20: 8-11) 
ກ່ອນພຣະເຈ້ົາໄດ້ເວົ້າກັບໂມເຊທີ່ພູເຂົາຊີນາຍ, ຊົນຊາດອິສຣາເອນເປັນພວກລ້ຽງແກ່; ພວກເຂົາເຈ້ົາພະເນ
ຈອນໃນທະເລຊາຍບຶກບືນເພ່ືອເອົາຕົວລອດ. ພາຍຫລັງມາ, ໃນຂະນະທ່ີເປັນທາດໃນປະເທດອີຢິບ, ພວກ
ເຂົາເຈ້ົາກໍໄດ້ເສັຽປະເພນີຂອງພວກຕົນຫລາຍໆຢ່າງ. ພວກເຂົາໄດ້ມາເຖິງພູຊີນາຍແຕ່ອາດຮູ້ສຶກເໝືອນຈິບ
ປີ ເພາະຖືກດູດ, ຖືກລ້າງ, ແລະຖືກເປ່ົາ.  ໃນພູຊີນາຍ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ພຣະບັນຍັດທີສ່ີຊ່ຶງກ່ຽວກັບການ
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ພັກຜ່ອນແລະການຢຳເກງ. ສ່ິງນ້ີຄືຄຳຕອບສຳລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອນ. ໃນນ້ັນ, ປະຊາ
ຊົນໄດ້ຖືກສອນໃຫ້ຮັກສາວັນນ່ຶງຈາກວັນທຳງານຫົກມ້ືເພ່ືອການພັກຜ່ອນ.   ວັນຊະບາໂຕບ່ໍໄດ້ເລ້ີມຈາກພູຊີ
ນາຍ, ແຕ່ໄດ້ຕ້ັງຕ້ົນຕອນພຣະເຈ້ົາສ້າງໂລກ;  ເພາະຫລັງຈາກການຊົງສ້າງແລ້ວ,  ພຣະເຈ້ົາຊົງພັກໃນວັນທີ
ເຈັດ. ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງພວກເຮົາໃຫ້ພັກຜ່ອນບ່ໍແມ່ນເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ມີແຮງຂ້ຶນເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ການພັກຜ່ອນຂອງ
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖືກຊົງສ້າງໄວໃ້ນສ່ິງຕ່າງໆທ່ີໄດ້ຊົງສ້າງຊ່ຶງຈຳເປັນຕ້ອງມີຍາມເຮັດວຽກແລະຍາມພັກ. 
 
ທີ່ພູຊີນາຍ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ບັນຍັດວ່າ, "ຈ່ົງຖືວັນຊະບາໂຕ ໃຫ້ຖືເປັນວັນສັກສິດ,"  ແລະເວ້ົາໃນທຳນອງ 
ທີ່ວ່າໄດ້ຖືກັນມາແລ້ວ.  ກ່ອນທີ່ຈະມາເຖິງຊີນາຍ,  ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງ ພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ຊົງສຳແດງໃຫ້ເຫັນ
ຄວາມສຳຄັນຂອງການພັກຜ່ອນສຳລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.    ຕອນອອກມາຈາກເອຢິບ,  ເມ່ືອອິສຣາເອນ
ຂາດອາຫານ, ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງປະທານແຕ່ລະວັນ. ໃນວັນທີຫົກພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງພວກເຂົາໃຫ້ເກັບອາຫານເພ້ີມ 
ເພາະວັນທີເຈັດຈະບ່ໍມີອາຫານຕົກມາຈາກສວັນ ເພາະເປັນວັນພັກຜ່ອນ. ພຣະເຈ້ົງສອນເຣ່ືອງວັນພັກຜ່ອນ
ແລະວັນເຮັດວຽກ.  
 
ຫລາຍສັຕວັດຕ່ໍມາ ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ສວາຍໂອກາດໃຊ້ຫລັກການເຣືອງວັນຊະບາໂຕຂອງຄົນຢິວເພ່ືອສ້າງ
ຫລັກສາສນາຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍລະບຽບແລະກົດໝາຍຫລາຍໆຢ່າງເພ່ືອຫັກຫ້າມປະຊາຊົນໃນມ້ືນ້ັນ. ມີວຽກ
ສາມສິບເກ້ົາພວກທ່ີຖືກຫ້າມໃນວັນຊະບາໂຕ   ຊ່ຶງໄດ້ຖືກຂຍາຍໃຫ້ກາຍເປັນລະບຽບທີ່ເຮັດໄດ້ຍາກ;    ໃນ
ຄວາມພຍາຍາມແປກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ,     ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ເບ່ິງຂ້າມເຈຕນາແທ້ຂອງພຣະບັນຍັດ. 
ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດບັດຍັດເພ້ີມເພ່ືອຄວບຄຸມທຸກໆຢ່າງທ່ີຄິດຂ້ຶນມາໄດ້.  ຕົວຢ່າງ: ການແບກຂອງໜັກໃນວັນ
ຊະບາໂຕໄດ້ຖືກຕ້ອງຫ້າມ. ການອູ້ມລູກແມ່ນການແບກຂອງໜັກບ່ໍ? ບ່ໍ, ການອູ້ມລູກບ່ໍແມ່ນການແບກຂອງ
ໜັກ, ແຕ່ຖ້າເດັກນ້ອຍມີກ້ອນຫີນຢູ່ໃນມື ກໍຖືວ່າຜິດບັນຍັດ  ເພາະກ້ອນຫີນນ້ັນຖືວ່າຂອງໜັກ.  ຄົນສາມາດ
ລາກໄມ້ໃນວັນຊະບາໂຕ  ແຕ່ຫ້າມຍູ້.    ກົດບັດຍັດໄດ້ສ້າງຄົນໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບຂອງເຄ່ືອງ
ຫອມ, ແຕ່ໄດ້ເບ່ິງຂ້າມສ່ິງສຳຄັນຂອງບັນຍັດ.  
 
ຫລາຍປີຜ່ານມາກໍມີຄຣິສຕຽນບາງກຸ່ມທີ່ໄດ້ພາກັນໃຊ້ກົດຂອງພວກຟາຣີຊາຍ    ແລະໄດ້ຢຸດເຮັດງານທຸກໆ
ຢ່າງໃນວັນອາທິດ. ທຸກມ້ືນ້ີພວກເຮົາຄົງບ່ໍຜິດກົດເຣ່ືອງວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ;ຜູ້ເຊ່ືອຫລາຍຄົນບ່ໍເຮັດວຽກວັນອາ
ທິດ ແຕ່ໄປຫາທ່ຽວ;  ວັນອາທິດໄດ້ກາຍເປັນວັນພັກຜ່ອນ ຫລືວັນເຮັດວຽກໃນບ້ານ ຫລືພາລູກໄປທ່ຽວ. ຖ້າ
ຈະແປພຣະບັນຍັດຕາມໂຕ, ພວກເຮົາກໍຜິດກັນທຸກຄົນ; ແຕ່ຖ້າເມີນເສີຍ, ພວກເຮົາກໍຂາດໂອກາດທ່ີຈະຮັກ
ສາພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ; ສະນ້ັນພວກເຮົາຈະຕ້ອງຮັກສາເຈຕນາຂອງພຣະບັນຍັດເປັນຫລັກ. 
 

2.  ພຣະຄຣິດຊົງເປັນແກ່ນແທ້ (ອົບພະຍົບ 20: 8-11) 
ການນະມັສການເປັນເຣ່ືອງຈຳເປັນໃນການຮັກສາວັນຊະບາໂຕເພ່ືອພັກຜ່ອນ. ຂະນະທ່ີນະມັສການ, ພວກ 
ເຮົາຄິດເຖິງໄມ້ກາງແຂນ,  ອຸບໂມງວ່າງເປ່ົາ,  ການຄືນພຣະຊົນ,  ແລະພັນທະກິດທີ່ສຳເຣັດແລ້ວຂອງພຣະ    
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ຄຣິດ. ພວກເຮົາອ້ອນວອນ, ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ, ແລະຮັບເອົາການຟ້ືນຟູ. ຄຣິສຕຽນບາງກຸ່ມຮັກສາວັນທີເຈັດ
ເປັນວັນຊະບາໂຕເໝືອນສມັຍບູຮານ. ມີຄຳຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງຄຣິສຕຽນບ່ໍຮັກສາວັນທີນ່ຶງໃຫ້ເປັນວັນຊະບາ
ໂຕ? ບາງຄົນບອກວ່າ ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ສອນ. ໃນສມັຍທຳອິດ, ຄຣິສຕຽນສ່ວນຫລາຍແມ່ນຄົນຢິວ ແລະເຂົາ
ເຈ້ົາໄດ້ຮັກສາວັນທີເຈັດໃຫ້ເປັນວັນຊະບາໂຕ. ວັນຕ້ົນສັປດາໄດ້ເປັນວັນສຳຄັນ ເພາະວັນນ້ັນເປັນວັນທີ່ພຣະ
ຄຣິດໄດ້ຊົງເປັນຄຶນມາຈາກຄວາມຕາຍ.  ວັນຕ້ົນສັປດາຍັງເປັນວັນທ່ີພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງລົງມາຢູ່ກັບຜູ້ເຊ່ືອ 
ແລະເປັນວັນກຳເນີດຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ສະນ້ັນຈ່ຶງເຂ້ົາໃຈໄດ້ວ່າຄຣິສຕະຈັກເລ້ີມພົບກັນວັນຕ້ົນສັປດາ. 

ໃນພຣະສັນຍາໃໝ່, ວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຫລືວັນຕ້ົນສັປດາບອກເຖິງພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນແກ່ນຂອງຄຳສັນຍາ 
"16 ເຫດສັນນ້ັນ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດກ່າວໂທດເຈ້ົາທັງຫລາຍໃນເຣ່ືອງການກິນການດ່ືມ  ໃນເຣ່ືອງເທສການ ເຣ່ືອງ 
ວັນຕ້ົນເດືອນ ຫລືວັນຊະບາໂຕ 17 ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນພຽງແຕ່ເງົາຂອງເຫດການທີ່ຈະມາພາຍຫລັງ ແຕ່ຕົວຈິງ
ນ້ັນກໍຄືອົງພຣະຄຣິດ" (ກລຊ 2: 16-17). ຊະບາໂຕໃນພຣະສັນຍາເດີມເປັນພຽງເງົາຂອງສ່ິງທ່ີຈະມາ. 
 
ໃນກິຈການ 20: 7, ພວກເຮົາເຫັນວ່າຄຣິສຕະຈັກທ່ີໂທອາດໄດ້ພົບກັນເພ່ືອຫັກເຂ້ົາຈ່ີໃນວັນຕ້ົນສັປດາ; ໃນ 
ນ່ຶງໂກຣິນໂທ, ໂປໂລບອກໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກເກັບເງິນໃນວັນຕ້ົນສັປດາເພ່ືອຊ່ວຍເຫລືອຄຣິສຕະຈັກທີ່ເຢຣູຊາ
ເລັມ (1 ກຣທ 16: 2). ສາວົກໂຢຮັນໃຊ້ຄຳວ່າ "ວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ" ໃນພຣະນິມິດ 1: 10. ຫລັງຈາກສັຕວັດ
ທີສອງ ປາກົດວ່າ ວັນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ກາຍເປັນວັນຊະບາໂຕສຳລັບພວກຄຣິສຕຽນທັງຢິວແລະຕ່າງຊາດ. 
 
ພຣະເຢຊູຊົງສອນເຖິງແກ່ນແທ້ຂອງວັນຊະບາໂຕ ແຕ່ພວກຟາຣີິຊາຍໄດ້ໃຊ້ກົດບັນຍັດທ່ີພວກເຂົາແຕ່ງຂ້ຶນ
ເອງເພ່ືອຈັບຄວາມຜິດຂອງພຣະອົງ;    ມາຣະໂກ 2 ເວ້ົາເຖິງວັນຊະບາໂຕທີ່ພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກໄດ້
ຢ່າງຜ່ານທົ່ງນາ; ພວກສາວົກໄດ້ເດັດເອົາຮວງເຂ້ົາ; ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ຕ່ໍວ່າພຣະອົງວ່າ "ເປັນຫຍັງພວກສາ
ວົກຂອງທ່ານ ຈ່ຶງເຮັດຜິດສ່ິງທີ່ກົດບັນຍັດຂອງພວກເຮົາບ່ໍອະນຸຍາດໃນວັນຊະບາໂຕ" (ມຣກ 2: 24). ພຣະ
ອົງບ່ໍໄດ້ສົນໃຈກັບກົດສາມສິບເກ້ົາພວກ ແລະລະບຽບແລະການແປຈຳນວນພັນຫ້າຮ້ອຍຂ້ໍຂອງພວກເຂົາ.  
 
ແລະພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຕອບພວກຟາຣີິຊາຍໂດຍອ້າງເຖິງກະສັດດາວິດແລະພັກພວກທີ່ກຳລັງຫິວ ໄດ້ພາກັນ
ເຂ້ົາໄປໃນທ່ີສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອເອົາເຂ້ົາຈ່ີທີ່ໄດ້ຖວາຍແກ່ພຣະເຈ້ົາໄປກິນ ໃນສມັຍທ່ີອາບີອາທາເປັນ
ປະໂຣຫິດຫລວງ. ຕາມກົດບັນຍັດແລ້ວມີແຕ່ປະໂຣຫິດມີສິດກິນເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນໄດ້ ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ "ວັນຊະບາ
ໂຕຖືກຕ້ັງໄວ້ເພ່ືອປໂຍດອັນນຳຄວາມສຸກມາສູ່ມະນຸດ ບ່ໍແມ່ນສ້າງມະນຸດເພ່ືອວັນຊະບາໂຕ" (ມຣກ 2: 27). 
 
ໃນມາຣະໂກ 3: 1-5, ພຣະເຢຊູໄດ້ທ້າທາຍພວກຟາຣີິຊາຍ.  ພຣະອົງໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານ ແລະທີ່ນ້ັນ
ມີຄົນມືລີບຜູ້ນ່ຶງນ່ັງຢູ່; ພວກເຂົາໄດ້ຈ້ອງເບ່ິງພຣະອົງວ່າເພ່ິນຈະປ່ິນປົວຊາຍຄົນນ້ັນຫລືບ່ໍ ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກ
ຊາຍຜູ້ມືລີບວ່າ, "ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນມາຢືນຢູ່ທາງໜ້າພ້ີ," ແລະພຣະອົງເວ້ົາຕ່ໍໄປວ່າ "ໃນວັນຊະບາໂຕ ເຮົາຄວນຈະ
ເຮັດຢ່າງໃດ? ຈະເຮັດການດີ ຫລືຈະເຮັດການຮ້າຍ?  ຈະຊ່ວຍຊີວິດຄົນໄວ້ ຫລືທຳລາຍຊີວິດຄົນຖ້ິມ?  ແຕ່
ເຂົາກໍມິດຢູ່. "5ເມ່ືອທອດພຣະເນດເບ່ິງອ້ອມເຂົາດ້ວຍຄວາມເຄືອງພຣະທັຍ ພຣະອົງກໍຊົງເປັນທຸກພຣະທັຍ
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ເພາະໃຈເຂົາແຂງກະດ້າງປຶກຕັນ ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ຄົນມືລີບນ້ັນວ່າ, “ຈ່ົງຢຽດມືອອກ” ຄົນນ້ັນກໍຢຽດ
ມືອອກ   ແລະມືຂອງຕົນກໍດີເປັນປົກກະຕິ"  (ມຣກ 3: 4-5).     ຄຳສອນພຣະເຢຊູເປັນເຣ່ືອງສັບສົນສຳລັບ
ພວກຟາຣິຊາຍ; ພຣະອົງກ່າວວ່າ, “17 ຢ່າຄຶດວ່າເຮົາມາລຶບລ້າງພຣະບັນຍັດ ແລະຖ້ອຍຄຳຂອງຜູ້ປະກາດ
ພຣະທັມເສັຽ ເຮົາບ່ໍໄດ້ມາລຶບລ້າງ ແຕ່ມາເຮັດໃຫ້ສຳເຣັດຄົບຖ້ວນ" (ມທ 5: 17-19).  
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ວັນຊະບາໂຕມີຄວາມໝາຍແນວໃດສຳລັບທ່ານ?   ມັນເປັນໄປໄດ້ຍາກສຳລັບການດຳເນີນຊີວິດໃຫ້ສູງເຖິງ
ຈຸດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດຕຽມໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາ ຖ້າບ່ໍມີການພັກຜ່ອນແລະນະມັສການ.     ແນ່ນອນພວກເຮົາສາ
ມາດນະມັສການພຣະເຈ້ົາໄດ້ທຸກມ້ືໂດຍການສຶກສາພຣະຄັມພີ,  ການອ້ອນວອນ,  ແລະການເຂ້ົາເຝ້ົາ. ສຳ
ລັບຫລາຍຄົນ, ການນະມັສການແຕ່ລະວັນຄົງມີປະມານສິບຫ້າຫາສາມສິບນາທີ;   ພວກເຮົາຕ້ອງການວັນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາໝົດມ້ືເພ່ືອການຟ້ືນຟູຊີວິດ.  
 
ການໄປທ່ຽວຫລ້ິນໃນວັນອາທິດຖວາຍກຽດພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? ອາດຈະເປັນໄປໄດ້.   ການກິນເຂ້ົາ, ພົບໝູ່ເພ່ືອນ, 
ສາມັກຄີທັມ, ແລະນະມັສການເຮັດໃຫ້ພຣະບັນຊາສົມບູນບ່ໍ? ແນ່ນອນ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຖາມຕົວເອງວ່າ:     
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບກຽດບ່ໍ? ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍບ່ໍ?  ພວກເຮົາໃຫ້ພຣະຄຣິດຮ່ວມໃນກິຈການຕ່າງໆຂອງພວກ
ເຮົາໄດ້ບ່ໍ? ພຣະອົງຊົງຈະຮ່ວມນຳບ່ໍ? ເຮົາຖວາຍພຣະກຽດບ່ໍຈາກກິຈການນ້ັນໆ? 
 
ວັນພັກຜ່ອນຂອງພວກເຮົາແຕກຕ່າງກັບວັນພັກຜ່ອນຂອງຊາວອິສຣາເອນ;   ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ວັນທີເຈັດ
ເພ່ືອເບ່ິງການງານທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ເຮັດ; ພວກເຮົາໃຊ້ວັນຕ້ົນສັປດາເພ່ືອເບ່ິງສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາກຳລັງເຮັດ. ນ້ັນ
ຄືວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ວັນຕ້ົນສັປດາ,  ທີ່ພວກເຮົາສາມາດປິດທຸຣະກິດ,  ເປ້ົາໝາຍສ່ວນຕົວ,   ແລະສ່ິງອ່ືນໆ
ເພ່ືອຕ້ັງໃຈໃສ່ພຣະເຈ້ົາເພ່ືອເສີມຈິດວິນຍານແລະຟ້ືນຟູຈິດໃຈ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ພຣະບັນຍັດທີສ່ີເພ່ືອຫຍັງ? 
2. ເປັນຫຍັງສ່ິງອັສຈັນທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດມັກຕົກໃສ່ວັນຊະບາໂຕ? 
3. ເປັນຫຍັງຄຣິສຕຽນສ່ວນຫລາຍນະມັສການວັນອາທິດ ແທນທ່ີຈະນະມັສການວັນເສົາ? 
4. ພວກເຮົາສາມາດຈັດຕຽມນ່ຶງວັນຂອງສັປດາເພ່ືອການພັກຜ່ອນແລະນະມັສການໄດ້ດີປານໃດ? 

 
 
         ສຄ 
 
 
 



 21 

ບົດຮຽນທີ 6 
ສົມຄວນແກ່ການນັບຖ ື

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອົບພະຍົບ 20: 12 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ອົບພະຍົບ 20: 1-17; ພຣະບັນຍັດສອງ 5: 6-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງພວກເຮົາໃຫ້ນັບຖືພ່ໍແມ່ຂອງເຮົາ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ: ເປັນຫຍັງພຣະບັນຍັດຂ້ໍນ້ີຈ່ຶງປະກອບດ້ວຍຄຳສັນຍາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈວ່າແຜນຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບຊຸມຊົນເລ້ີມຢູ່ທ່ີເຮືອນ.                        
 

ອ່ານລວບ: ຄວາມສົມບູນໃນສັງຄົມມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສົມບູນຢູ່ທີ່ຄອບຄົວ. 

 

ຄຳນຳ 
ຢູ່ໃນປ້ືມ  'ຄວນຢູ່ເທິງພູ'  ນາງຈ໋ອຍ ດາວິດແມນ   ໄດ້ຂຽນເຣ່ືອງຊາຍຄົນນ່ຶງຜູ້ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງອຸດົມສົມບູນ. 
ຊາຍຜູ້ນ້ີໄດ້ອາສັຍຢູ່ກັບລູກຊາຍ, ລູກສະໃພ້, ແລະຫລານໆ; ແຕ່ເມ່ືອລາວແກ່ຊະຣາຫລາຍແລ້ວ, ພວກເຂົາ
ເຈ້ົາບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຊ່ວຍລາວໄດ້; ມືລາວສ່ັນຫລາຍຈົນອາຫານບ່ໍຢູ່ບ່ວງ; ບາງເທ່ືອຄອບຄົວໄດ້ຍິນສຽງບ່ວງ
ຂອງລາວເຄາະໂຕະ; ແລະເວລາລາວພຍາຍາມປ້ອນຕົວເອງ, ລາວກໍປ່ອນອາຫານບ່ໍຖືກປາກ; ບາງເທື່ອອາ
ຫານຕ່າງໆກໍເຟືອດເຕັມໜ້າໂຕະ.  
 
ໃນທ່ີສຸດ ທຸກຄົນໃນບ້ານທົນບ່ໍໄດ້, ຄອບຄົນຈ່ຶງນຳເອົາຊາຍຄົນນ້ີໄປໄວ້ແຈເຮືອນເວລາກິນເຂ້ົາ.   ພວກເຂົາ
ເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຊາຍຊະຣານ່ັງກິນຜູ້ດຽວ  ແລະໃຫ້ໃຊ້ຖ້ວຍທີ່ເຮັດດ້ວຍດິນແລະໃຫ້ຢູ່ໄກຈາກເດັກນ້ອຍ.   ຫລາຍ
ເທ່ືອ, ລາວຫລຽວຫາຄອບຄົວ ແລະຫວັງຈະໄດ້ຮ່ວມໂຕະ.  ມ້ືນ່ຶງເພາະມືສ່ັນຫລາຍ,  ລາວໄດ້ຕ້ອງຖ້ວຍຈົນ
ຕົກແຕກແລະເປ້ືອນເຕັມພ້ືນເຮືອນ. ລູກສະໃພ້ຢ່າງມາເບ່ິງຊາຍຊະຣາດ້ວຍຄວາມໂກດ; ນາງໄດ້ຮ້ອງອອກ
ວ່າ, 'ພໍແລ້ວ ຖ້າເຈ້ົາປະພຶດຄ້າຍກັບໝູ, ພວກເຮົາກໍຈະລ້ຽງເຈ້ົາຄືໝູ.'   ພວກເຂົາຈ່ຶງເຮັດຮາງນ້ອຍ ແລ້ວໃຫ້
ຊາຍຊະຣາກິນອາຫານຈາກຮາງນ້ັນ. 
 
ຫລັງຈາກນ້ັນຫລາຍວັນ,  ລູກຊາຍຂອງຄົນຊະຣາໄດ້ເຫັນລູກຊາຍຂອງຕົນອາຍຸສ່ີປີ ຫລ້ິນກັບທ່ອນໄມ້ນ້ອຍ
ຢູ່;  ພ່ໍຈ່ຶງຖາມລູກວ່າລາວກຳລັງເຮັດຫຍັງ;  ລູກຊາຍເລີຍຕອບວ່າ,  "ຂະນ້ອຍກຳລັງເຮັດຮາງໝູໄວ້ສຳລັບພ່ໍ
ແລະແມ່, ເພາະເວລາພວກເຈ້ົາແກ່ຊະຣາ ຂະນ້ອຍກໍຈະປ້ອນອາຫານພວກເຈ້ົາຈາກຮາງນ້ີ." ສາມີພັລຍາກໍ
ຫລຽວເບ່ິງໜ້າກັນ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍຮ້ອງໄຫ້;   ຫລັງຈາກນ້ັນຄອບຄົວກໍໄດ້ນຳຊາຍຊະຣາກັບມາທ່ີໂຕະຄອບ
ຄົວເວລາກິນເຂ້ົາ ແລະພາກັນເຮັດດີກັບເພ່ິນເປັນພິເສດ; ພວກເຂົາບ່ໍເຄີຍອອກປາກແມ່ນແຕ່ຄຳດຽວ ເວລາ
ອາຫານຕົກຈາກປາກ ຫລືຈາກບ່ວງຂອງຊາຍຊະຣານ້ັນ. 
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ເຣ່ືອງນ້ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນເຣ່ືອງການບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ກັບຄົນຊະຣາ; ແລະ
ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມລຳບາກເພາະຖືກປະປ່ອຍ. ສັງຄົມພວກເຮົາບ່ໍນັບຖືຄົນຊະຣາເທົ່າທີ່ຄວນ, ພວກ
ເຮົາບ່ໍເຫັນຄຸນຄ່າຂອງພວກເພ່ິນ. ເປັນເຣ່ືອງໜ້າຄິດ ທີ່ພວກເຮົາບ່ໍໃຫ້ກຽດຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດພວກເຮົາ, ລ້ຽງພວກ
ເຮົາ, ແລະເສັຽສະລະທຸກຢ່າງເພ່ຶືອພວກເຮົາ. ເປັນເຣ່ືອງເສ້ົາທ່ີສັງຄົມຂອງພວກເຮົາບ່ໍເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຄົນຊະ
ລາ, ຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາຍັງປະປ່ອຍພວກເພ່ິນ ຜູ້ທີ່ເຄີຍຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆມາກ່ອນ. 
 

1.  ແຜນຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບສັງຄົມ (ອົບພະຍົບ 20: 12) 
"ຈ່ົງນັບຖືບິດາມານດາຂອງເຈ້ົາ  ເພ່ືອເຈ້ົາຈະມີອາຍຸໝັ້ນຍືນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທີ່ພຣະ-ຜູ້-ເປັນ-ເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາໄດ້
ມອບໃຫ້."     ພຣະບັນຍັດຂ້ໍນ້ີເຕືອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຄອບຄົວເປັນພ້ືນຖານເຣ່ືອງຄວາມສັມພັນ
ຂອງມະນຸດ.   ເວລາພຣະເຈ້ົາສ້າງອາດາມແລະເອວາ,   ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງຄອບຄົວກ່ອນການສ້າງວິຫານ, 
ໂຮງທັມ, ຫລື ຄຣິສຕະຈັກ (ປຖກ 1-3). ຄອບຄົວເກີດກ່ອນສາສນາ ຫລືການປົກຄອງ. 
 
ເວລາຄອບຄົວເສ່ືອມໂຊມ, ສັງຄົມກໍຕ້ອງເສ່ືອມໂຊມໄປດ້ວຍກັນ. ສັງຄົມຢູ່ໄດ້ເພາະຄອບຄົວ ຖ້າພວກເຮົາ
ເມີນເສີຍຕ່ໍບັນຫາໃນຄອບຄົວ, ບັນຫານ້ັນກໍຈະລາມໄປເຖິງສັງຄົມ. ໂລກພວກເຮົາຕ້ັງຢູ່ໄດ້ເພາະຄວາມສັມ 
ພັນ. ແປດສິບເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນໂລກອາສັຍຢູ່ຕົວເມືອງ. ໃນອັຟຣິກາ, ອະເມຣິກາໃຕ້, ອາຊີ, ເອີໂຣບ, 
ຢ່ີປຸ່ນ, ແລະອະເມຣິກາເໜືອ,  ຄົນຫລາຍໂກດແຫຍ້ກັນຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່;  ສະນ້ັນຄວາມກົດດັນແລະຄວາມ
ກະວົນກະວາຍກໍເກີດມີຂ້ຶນ, ຮວມທັງພະຍາດແລະການຂາດອາຫານ,  ເພ້ີມຂ້ຶນຕາມຈຳນວນເພ້ີມຂ້ຶນຂອງ
ປະຊາກອນ. ສະນ້ັນການຮັກສາຄອບຄົວໃຫ້ເຂ້ັມແຂງແລະສົມບູນຈ່ຶງເປັນເຣ່ືອງສຳຄັນ. 
 
ສັງຄົມໃໝ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນໃນຄອບຄົວປ່ຽນແປງ.   ສັງຄົມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລູກໆມີສິດທິຫລາຍຂ້ຶນ;  ຫລັງ
ຈາກປີ 1979,    ການຕີສອນລູກເປັນການເຮັດຜິດກົດໝາຍໃນປະເທດສວີເດັນ;    ເດັກນ້ອຍສາມາດແຈ້ງ
ຄວາມໄດ້ຊາວສ່ີຊ່ົວໂມງ ຖ້າພ່ໍແມ່ເຮັດຜິດ; ຫລາຍປີຕ່ໍມາສະພາຂອງສວີເດັນດັດແປງທັມມະນູນອະນຸຍາດ
ເດັກໃຫ້ "ຢ່າຮ້າງ"(ບ່ໍເປັນພ່ໍແມ່ເປັນລູກຕ່ໍກັນອີກ)ຈາກພ່ໍແມ່ໄດ້. 
 
ພວກເຮົາຕ້ອງການຜູ້ຊາຍທີ່ຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນພ່ໍ, ແລະຕ້ອງການຜູ້ຍິງທີ່ຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແມ່;ພ່ໍແມ່ຕ້ອງ
ຮູ້ໜ້າທ່ີຂອງຕົນ ແລະຮູ້ວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນໝູ່ກັບລູກໆ. ຫລາຍເທ່ືອຄວາມຜິດຢູ່ທ່ີພ່ໍແມ່ເອງ ເພາະບ່ໍໄດ້
ສອນລູກໃຫ້ນັບຖືພວກຕົນ. 
 

2.  ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບລູກ (ອົບພະຍົບ 20: 12) 
ໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຮົາ ແລະສອນລູກໃຫ້ນັບຖືພວກເຮົາ, ຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃນອົບພະຍົບ 20:12, 
ແມ່ນຮວມເຖິງສ່ິງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

• ຈົງຮັກພັກດີ.   ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ສອນລູກໃຫ້ນັບຖືພ່ໍແມ່,   ພວກເຂົາກໍຈະບ່ໍພ້ອມທ່ີຈະນັບຖືຜູ້ມີອຳ
ນາດໃນຊີວິດຂອງພວກຕົນ. ໃນຈົດໝາຍເຖິງຄຣິສຕະຈັກທີ່ເອເຟໂຊ, ໂປໂລອ້າງບັນຍັດທີຫ້າເມ່ຶືອ
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ທ່ານສອນລູກທັງຫລາຍໃຫ້ "ເຊ່ືອຟັງພ່ໍແມ່" (6: 1).  "ເຊ່ືອຟັງ"  ໃນພາສາກຣີກໝາຍເຖິງການຟັງ; 
ຈຸດເລ້ີມຂອງການເຊ່ືອຟັງແມ່ນການຟັງ. ໃນຄອບຄົວ, ການຟັງເປັນສ່ິງທ່ີກຳລັງສູນຫາຍ; ພວກເຮົາ
ຈະຕ້ອງຟັງກັນແລະກັນ; ລູກສະແດງຄວາມພັກດີຕ່ໍພ່ໍແມ່ໂດຍການເຊ່ືອຟັງພວກເພ່ິນ. 

• ນິຍົມນັບຖື. ນິຍົມນັບຖືບອກເຖິງຄວາມຮັກແພງແລະການໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່ ລູກເຕ້ົາຈະຕ້ອງນັບຖືພ່ໍແມ່
ໂດຍການສະແດງຄວາມຮັກໃຫ້ສົມກຽດທ່ີພວກເພ່ິນເປັນຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດຂອງຕົນ. 

• ຮູ້ຄຸນຄ່າ. ການຮູ້ຄຸນຄ່າໝາຍເຖິງການສະແດງຄວາມພໍໃຈ.  ມີຄົນຖາມວ່າ, "ເປັນຫຍັງຂ້ອຽຈ່ຶງເຫັນ
ຄຸນຄ່າຂອງພ່ໍແມ່?"  ຂ້ອຍຕອບຢ່າງໄວວ່າ, "ເພາະຂ້ອຍມີຊີວິດຢູ່."   ແມ່ໄດ້ເສັຽສະລະຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍເພ່ືອໃຫ້ຊີວິດຂ້ອຍ. ສ່ິງທ່ີແມ່ໄດ້ປະສົບມາຄືຄວາມບ່ໍສະດວກ, ຄວາມກະວົນກະວາຍ, ແລະ
ຄວາມເຈັບປວດຕ້ັງແຕ່ຕ້ັງຄັນຈົນລູກໃຫຍ່; ແມ່ບ່ໍໄດ້ນອນແລະບ່ໍໄດ້ພັກຜ່ອນຕາມກຳນົດເວລາລູກ
ຍັງນ້ອຽ.   ພວກເຮົາເປັນໜີ້ບຸນຄຸນພ່ໍແມ່ຫລາຍແລະເຮົາຕ້ອງສະແດງຄວາມຮັກແລະພໍໃຈສຳລັບພ່ໍ
ແມ່. 

• ເຫັນພ້ອມ.   ການນັບຖືແມ່ນການເຫັນພ້ອມກັບພ່ໍແມ່.   ລູກໆຕ້ອງພຍາຍາມເຂ້ົາໃຈພ່ໍແມ່ໂດຍສະ
ເພາະຄວາມເປັນມາໃນຊີວິດຂອງພວກເພ່ິນ    ແລະພຍາຍາມຢູ່ກັບເພ່ິນດ້ວຍຄວາມສຸພາບ   ແລະ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈສະພາບການ. ແນ່ນອນພ່ໍແມ່ກໍມີໜ້າທີ່ໃນການເຂ້ົາໃຈລູກໆເຊ່ັນດຽວກັນ. ຕ່າງຝ່າຍ 
ພຍາຍາມເຂ້ົາໃຈກັນ ຄວາມຮັກແມ່ນການສະແດງອອກ ແລະຄວາມຮັກແມ່ນສ່ິງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງເຮັດ. 

• ການຕ້ັງໃຈ. ການຕ້ັງໃຈກັບພ່ໍແມ່ບ່ໍເປັນພຽງແຕ່ການຟັງພວກເພ່ິນໃນສມັຍພວກເຮົາເປັນເດັກນ້ອຍ, 
ແຕ່ຈະຕ້ອງຕ້ັງໃຈດູແລພວກເພ່ິນເວລາແກ່ຊະຣາ. ສ່ິງນ່ຶງທ່ີໜ້າຄິດກໍຄືວ່າ ພ່ໍແມ່ສອງຄົນສາມາດດູ
ແລລູກຫລາຍໆຄົນຍາມເຂົາເຈ້ົາຍັງເຍົາ ແຕ່ລູກໆຫລາຍຄົນບ່ໍສາມາດດູແລພ່ໍແມ່ຍາມເພ່ິນແກ່ຊະ
ຣາ. ສ່ີງນ້ີກຳລັງເກີດຂ້ຶນໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ. ຫລາຍຄົນທີ່ປົດກະສຽນແລ້ວຕ້ອງໄດ້ດູແລພ່ໍແມ່ທ່ີແກ່
ຊະຣາແລ້ວ ເພາະຄົນມີອາຍຸຍືນ. ນັບວ່າເປັນເຣ່ືອງທ້າທາຍສຳລັບພວກເຮົາ. ພຣະເຢຊູສ່ັງໂຢຮັນ
ໃຫ້ດູແລແມ່ຂອງເພ່ິນກ່ອນຂາດໃຈຕາຍເທິງໄມ້ການແຂນ. 

• ຮັກແທ້. ຄວາມຮັກແທ້ແມ່ນການຮັກແບບເສັຽສະລະເຊ່ັນໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 13. "ຄວາມຮັກກໍອົດທົນ
ດົນນານ ແລະຊອບໃນການເມດຕາກະຣຸນາ  ຄວາມຮັກບ່ໍເຫິງສາ  ບ່ໍອວດອ້າງ  ບ່ໍຈອງຫອງ  ບ່ໍເຮັດ
ການອັນບ່ໍສຸພາບ ບ່ໍຄຶດເຫັນແກ່ປໂຍດສ່ວນຕົວຝ່າຍດຽວ ບ່ໍມີໃຈຮ້າຍງ່າຍ ບ່ໍຊອບຈົດຈຳຄວາມຜິດ
ບ່ໍຍິນດີໃນການອະທັມແຕ່ຍິນດີໃນການສັດຈິງ   ຄວາມຮັກສູ້ທົນທຸກສ່ິງ  ເຊ່ືອທຸກສ່ິງ  ໄວ້ວາງໃຈໃນ 
ທຸກສ່ິງ ແລະພຽນທົນເອົາທຸກສ່ິງ…" (1 ກຣທ 13: 5-8).  ນ້ີຄືຄວາມຮັກທີ່ພວກເຮົາຄວນສະແດງຕ່ໍ 
ພ່ໍແມ່.    ຄວາມຮັກແທ້ແມ່ນຈຸດສູງສຸດຂອງທຸກຢ່າງທ່ີໄດ້ເວົ້າມາ.    ຄວາມຮັກປະເພດນ້ີຈະຮັກສາ
ຄວາມສັມພັນໃນຄອບຄົວຊ່ຶງໝາຍເຖິງອ້າຍນ້ອງຮ່ວມທ້ອງແລະພ່ໍແມ່. 

 

3.  ຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບຜູ້ສັດຊ່ື (ອົບພະຍົບ 20: 12) 
ໃນບັນຍັດທີຫ້ານ້ີ,   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ຄຳສ່ັງສອນທ່ີມີຄຳສັນຍາ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາຜູ້ທ່ີສັດຊ່ືໃນການໃຫ້
ກຽດແລະເຊ່ືອຟັງພ່ໍແມ່  ຈະມີອາຍຸໝ້ັນຍືນແລະມີຄວາມສຸກໃນແຜ່ນດິນໂລກ.    ອາຍຸໝັ້ນຍືນອາດເກີດມາ
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ຈາກການຍອມຟັງຄຳແນະນຳຂອງພ່ໍແມ່ເຣ່ືອງຮັກສາສຸຂພາບແລະການຢູ່ກິນ; ການຟັງຄວາມພ່ໍແມ່ຊ່ວຍໃຫ້
ຫລີກຄວາມຜິດພາດໃນຊີວິດເພາະພວກເພ່ິນສອນຈາກປະສົບການຂອງຊີວິດຈິງ. 
 
ຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນບັນຍັດທີຫ້າມີຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່າການມີອາຍຸໝັ້ນຍືນ. ໃນທີ່ນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້
ຊົງເວ້ົາເຖິງພຣະສັນຍາທ່ີໃຫ້ໄວ້ກັບຊາວອິສຣາເອນ ຄຳສັນຍານ້ີໄດ້ສຳເຣັດເຖິງທີ່ສຸດທີ່ການມາຂອງອົງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ. ຖ້າພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳພັນກັບພຣະຄຣິດເປັນນ່ຶງໃນຊີວິດ, ພວກເຮົາກໍສາມາດທີ່ຈະເຮັດຕາມ
ພຣະບັນຍັດເຣ່ືອງການນັບຖືພ່ໍແມ່ຢ່າງບ່ໍມີບັນຫາ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ຄວາມປະສົງເຣ່ືອງການມີຄວາມສັມພັນອັນຍືນນານກັບພ່ໍແມ່ຄົງມີຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ;    ແຕ່
ພວກເຮົາຈະຕ້ອງພຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ່ງຫລືບັນຫາເລັກນ້ອຍໃນຄອບຄົວເສັຽກ່ອນ. ສ່ິງນ່ຶງທ່ີສຳຄັນ
ທີ່ສຸດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄອບຄົວຄືການຍອມໃຫ້ອະພັຍ.  ທາງເລືອກອີກທາງນ່ຶງກໍຄືການເກັບຄວາມຂົມ
ຂ່ືນໄວ້ໃນໃຈ ແຕ່ຈຳຕ້ອງຮັບຄວາມທຸກລຳບາກຕ່ໍໄປ. ການເຂ້ົາໃຈສະພາບການໃນຄອບຄົວແລະການຊອກ
ຫາຕ້ົນຕໍຂອງບັນຫາກໍນັບວ່າເປັນເຣ່ືອງຍາກ, ແຕ່ມັນເປັນເຣ່ືອງຈຳເປັນ ຖ້າພວກເຮົາຢາກເຫັນສ່ິງປ່ຽນແປງ
ໃນຄອບຄົວ  ແລະເຫັນການກ້າວໄປໃນທາງໃໝ່ທີ່ດີກວ່າ.   ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ຖ້າບ່ໍມີການໃຫ້ອະພັຍກັນ
ແລະກັນແລ້ວ ການພົບຕ້ົນຕໍຂອງບັນຫາ ຫລືການເຂ້ົາໃຈສະພາບການກໍຈະບ່ໍຊ່ວຍຫຍັງໄດ້ເລີຍ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ພຣະບັນຍັດທີຫ້າມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດກ່ຽວກັບມະນຸດສັມພັນ? 
2. ສັງຄົມພວກເຮົາຜີດພາດວິທີໃດກ່ຽວກັບການນັບຖືພ່ໍແມ່? 
3. ເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງຮູ້ສຶກຂອບພຣະຄຸນຫລືມີຄວາມກະຕັນຍູຕ່ໍພ່ໍແມ່? 

 
 
 
        ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 7 
ຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອົບພະຍົບ 20: 13 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ອົບພະຍົບ 20: 1-17; ພຣະບັນຍັດສອງ 5: 6-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຊີວິດເປັນສ່ິງສັກສິດ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ: ມີຫລັກຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄັມພີແນວໃດແດ່ທີ່ເສີມສ້າງທັສນະການເບ່ິງໂລຂອງ 

ພວກເຮົາເຣ່ືອງຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອເສີມສ້າງທັສນະເຣ່ືອງຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດຈາກພຣະຄັມພີ.                        
 

ອ່ານລວບ: ຄຳສ່ັງຂອງພຣະບັນຍັດທີຫົກ ກາຍເປັນເຣ່ືອງສັບສົນເວລາພວກເຮົາພົບກັບການເລືອກຫລາຍ  

ຢ່າງໃນຊີວິດ, ສ່ິງນ້ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງເສີມສ້າງທ່າທີອິງຕາມພຣະຄັມພີເພ່ືອນຳພາ. 
 

ຄຳນຳ 
ອາທິດທີຫົກຂອງປີທຳອິດທ່ີມະຫາວິທະຍາລັຍ,   ນາງໂຢແອນໄດ້ພົບວ່າລາວມີລູກ.  ຫລັງຈາກຈົບມັທຍົມ, 
ນາງໄດ້ຊ່ວຍຕົນເອງມາເປັນເວລາສອງປີ;  ໃນລະຍະນ້ັນນາງໄດ້ຫ່າງເຫີນຈາກພ່ໍແມ່ແລະຈາກຄຣິສຕະຈັກ; 
ນາງໄດ້ທົດລອງກັບຊີວິດທ່ີແຕກຕ່າງກັບສມັຍຍັງສາວ. ນາງໄດ້ເປັນຊູ້ກັບຊາຍຄົນນ່ຶງທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ; ຫລັງ
ຈາກຮູ້ວ່າຄວາມສັມພັນຈະບ່ໍເກີດຜົນ, ນາງຈ່ຶງເລີກກັບຊາຍຄົນນ້ັນ. ນາງໄດ້ກັບໄປຫາພ່ໍແມ່ ແລະພວກເພ່ິນ
ກໍຍິນດີທ່ີຈະຈ່າຍຄ່າໂຮງຮຽນໃຫ້. 
 
ຫລັງຈາກໂຢແອນຮູ້ວ່າຕົນເອງມີລູກ,   ນາງກໍເຊ່ືອວ່າຄອບຄົວ  ແລະຄຣິສຕະຈັກບ່ໍອາດຈະເຂ້ົາໃຈສະພາບ
ການຂອງນາງ;   ນາງຈ່ຶງຕັດສິນໃຈເກັບຄວາມລັບນ້ີໄວ້;  ແຕ່ນາງກໍຮັກສາຄວາມລັບນ້ັນໄວ້ໄດ້ພຽງຊ່ົວຄາວ. 
ໂຢແອນໄດ້ຄິດເຖິງທາງເລືອກສາມຢ່າງ:  ຍ້າຍໜີຈາກຄອບຄົວໄປຢູ່ທ່ີອ່ືນ,  ເຮັດແທ້ງລູກ, ຫລືຂ້າຕົວຕາຍ. 
ທາງເລືອກຂອງນາງບ່ໍດີຈັກຢ່າງ. 
 

1.  ບັງຄັບທາງສິນທັມ (ອົບພະຍົບ 20: 13) 
ເຣ່ືອງຂອງໂຢແອນເຕືອນພວກເຮົາເຣ່ືອງຄວາມສຳຄັນການເລືອກແລະຜົນທ່ີຕິດຕາມມາ.  ບັນຍັດທີຫົກສ່ັງ
ວ່າ, "ຢ່າຂ້າຄົນ" (ອພຍ 20: 13). ຄຳສ່ັງນ້ີໄດ້ກາຍເປັນເຣ່ືອງສັບສົນແລະຍືດຍາວໄປເຖິງເຣ່ືອງຕ່າງໆເຊ່ັນ: 
ສົງຄາມ,  ໂທດປະຫານ,  ການຊ່ວຍຄົນຂ້າຕົນເອງ,  ແລະໂດຍສະເພາະເຣ່ືອງແທ້ງລູກ.   ເວລາພົບບັນຫາ
ເຣ່ືອງເປັນເຣ່ືອງຕາຍເຊ່ັນນ້ີ,   ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເພ່ິງພຣະຄຳພຣະເຈ້ົາ  ແລະຄວາມສັມພັນທ່ີມີກັບພຣະອົງ 
ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ, ບ່ໍເພ່ິງທັສນະຂອງສັງຄົມທ່ີປ່ຽນແປງຢູ່ສເມີ. 
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ອົບພະຍົບ 20: 13 ໃນພາສາເຮັບເຣີມີສອງຄຳ, ຄຳວ່າ "ຢ່າ" ແລະອີກຄຳນ່ຶງແມ່ນ "ຂ້າ." ບັນຍັດທີຫົກແມ່ນ
ຄຳສອນຂອງພຣະຄັມພີເຣ່ືອງຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດ ຊ່ຶງເລ້ີມແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ຈົນເຖິງແກ່ຊະຣາ. ທຸກຊີວິດ
ສັກສິດເພາະຖືກສ້າງໂດຍພຣະເຈ້ົາເພ່ືອສງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ. ປະຖົມມະການ 1 ສອນເຣ່ືອງຄວາມສັກສິິດ
ຂອງຊີວິດ. ວັນທີຫົກ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງຊາຍແລະຍິງ. ພຣະອົງໄດ້ສ້າງພວກເຂົາຕາມພຣະລັກສະນະຂອງ
ພຣະອົງ (ຮູບລັກສະນະຄືພຣະອົງ) ແລະ ຖືກແຍກອອກຈາກຊີວິດອ່ືນໆທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງ. 
 
ປະຖົມມະການ 9: 6 ບອກວ່າ,   "ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຂ້າເພ່ືອນມະນຸດ   ກໍຈະຖືກເພ່ືອນມະນຸດຄົນອ່ືນຂ້າເໝືອນ
ກັນ."   ແຕ່ນ້ັນມາຈົນເຖິງສມັຍພຣະສັນຍາໃໝ່,   ພຣະຄຳໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າຊີວິດເປັນຂອງຂວັນບໍຣິສຸດ
ຈາກພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງລະວັງເຣ່ືອງການເຮັດກັບສ່ິງທ່ີຖືກສ້າງໃນຮູບລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

2.  ບັນຫາສມັຍໃໝ່ (ອົບພະຍົບ 20: 13) 
ພວກເຮົາຢູ່ໃນສັງຄົມທ່ີຮ້າຍກາດ. ລູກພວກເຮົາມັກຫລ້ິນເກມທ່ີມີສ່ິງໂຫດຮ້າຍ, ແລະນອກນ້ັນພວກເຮົາຍັງ
ເຫັນສ່ິງຮ້າຍແຮງໃນເພງ, ພາບພຍົນ, ແລະທີວີ; ການລ້ົມເຫລວກາຍເປັນເຣ່ືອງທັມມະດາໃນວິດີໂອ. ໃນສັງ
ຄົມທ່ີບ່ໍເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດນ້ີ,   ພວກເຮົາບ່ໍຄິດວ່າມັນເປັນເຣ່ືອງແປກ  ເວລາມີການສັງຫານໝູ່ແບບໂຫດ
ຮ້າຍໃນບ້ານເມືອງຂອງພວກເຮົາ.  
 
ບັນຫາແລະຄວາມຕຶງຄຽດໃນສັຕວັດທຊີາວເອັດເຮັດໃຫ້ຄົນໜຸ່ມຫລາຍຄົນເລືອກຈົບຊີວິດແທ່ນທີ່ຈະສູ້ກັບຊີ
ວິດ. ຂ້ອຍໄດ້ຊ່ວຍຄອບຄົວນ່ຶງ ທີ່ລູກໄດ້ຂ້າຕົວຕາຍ;  ໃນຂະນະທີ່ຟັງຄວາມເຫັນຂອງຫລາຍໆຄົນໃນຄອບ
ຄົວຜູ້ທ່ີທຸກໃຈເພາະການສູນເສັຍຜູ້ທີ່ຮັກ, ຂ້ອຍໄດ້ຄິດລະເມີໄປວ່າ, ແມ່ນຫຍັງກຳລັງເກີດຂ້ຶນ? ສັງຄົມພວກ
ເຮົາມີບັນຫາແນວໃດແດ່  ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ຄົນໜຸ່ມເຫັນວ່າການຂ້າຕົວຕາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ? ຄຣິສຕຽນ
ພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອປ້ອງກັນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍໃຫ້ເກີດຂ້ຶນ? 
  
ນັກປຣາດຄົນນ່ຶງຊ່ື ໂຕມາ ອາກີນັສຂຽນໄວ້ວ່າ,  "ການຂ້າຕົວຕາຍນ້ັນຜິດເພາະຜິດທັມມະຊາດ, ສ່ິງນ້ີຜິດຕ່ໍ
ສັງຄົມ, ເພາະເປັນການໄປເຮັດສ່ິງທ່ີຕ້ອງແມ່ນອຳນາດພຣະເຈ້ົາ." ການຂ້າຕົວຕາຍຜິດເພາະແມ່ນພຣະເຈ້ົາ
ເທ່ົານ້ັນທີ່ມີສິດໃຫ້ຊີວິດ ແລະເອົາຊີວິດໄປ.  ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາໄປຄິດເຖິງອະນາຄົດນິຣັນຂອງຜູ້ທີ່ເລືອກທາງ
ນ້ີ.   ການຂ້າຕົວຕາຍນ້ັນຜິດ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າເກີນກວ່າການອະພັຍ.   ເວລາພວກເຮົາຢືນຕ່ໍໜ້າບັນລັງ
ແຫ່ງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ,   ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງປົກຄຸມເຮົາ,  ແລະການຖວາຍບູຊາເພ່ືອຄວາມ
ບາບຂອງພວກເຮົາຈະປົກຄວາມຜິດເຫລ່ົານ້ັນໄວ້.  
 
ຄຳສ່ັງຫ້າມໃນພຣະຄັມພີເຣ່ືອງການຂ້າອາດຈະເປັນສ່ິງທີ່ງ່າຍ. ແຕ່ເວລາມີຄຳຖາມວ່າ: ທ່ານສາມາດອອກ
ສຽງເຫັນພ້ອມເຣ່ີືອງໂທດປະຫານບ່ໍ? ຄຳວ່າ "ຢ່າຂ້າຄົນ" ໝາຍຄວາມວ່າບ່ໍມີການລົງໂທດປະຫານຊີວິດບໍ? 
ສິດຍາພິບານຫລາຍຄົນຖືກຖາມວ່າ, "ທ່ານສນັບສນຸນໂທດປະຫານຊີວິດບ່ໍ?" ຂ້ອຍໄດ້ຕອບວ່າ, "ໃນບາງກໍ
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ຣະນີ." ບາງຄົນອາດຈະມີບັນຫາກັບຄຳຕອບຂອງຂ້ອຍ;ແຕ່ການຕັດສິນໃຈຂອງຂ້ອຍກໍໄດ້ອາສັຍຄວາມເຂ້ົາ
ໃຈຫລັກຂອງພຣະຄັມພີ ແລະຄວາມຈຳເປັນ. 
 
ຄຳຖາມຕ່ໍໄປກໍຄືວ່າ, "ເຣ່ືອງສົງຄາມເດ?" ການຂ້າໃນສົງຄາມເປັນເຣ່ືອງທ່ີຕ້ອງສົນທະນາກັນຕ່ໍໄປ ເພາະບ່ໍ
ມີຄຳຕອບທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນພໍໃຈ.  ຂ້ອຍຢາກເວ້ົາວ່າ,  ບ່ໍຄວນໃຫ້ມີສົງຄາມເພາະເປັນການຂ້າຄົນທີ່ບ່ໍມີ
ຄວາມຜິດທັງພົລເຮືອນແລະທະຫານ; ເປັນສ່ິງງ່າຍທ່ີຈະເວົ້າວ່າບ່ໍໃຫ້ມີເສິກ,ແຕ່ເສິກເປັນເຣ່ືອງທ່ີຫລີກບ່ໍໄດ້. 
 
ຫລາຍປີຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ຍິນເຣ່ືອງການຊ່ວຍຄົນປ່ວຍໜັກໃນການຈົບຊີວິດຕົວເອງ. ຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບ
ຄວາມທຸກລະບາກຫລາຍກວ່າຄວາມໝາຍໃນຊີວິດເກີນກວ່າພວກເຮົາ.     ຫລັງຈາກອຸບັດຕິເຫດຈາກການ
ໂຕນ ນ້ຳ, ໂຈນີ ເປັນອັມມະພາດແຕ່ຄໍລົງເຖິງຕີນ; ນາງໄດ້ອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ຕົວເອງຕາຍ.   ຖ້າທ່ານໝໍ ແຈກ 
ເກວກໍຽນຢູ່ທ່ີນ້ັນ, ທ່ານກໍຄົງຈະຍິນດີຊ່ວຍນາງໃຫ້ຈົບຊີວິດຕົວເອງ. ແຕ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງສູນເສັຍ ໂຈນີ ເອັຍ
ເຣັກສັນ ຕາດາ; ນາງເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມເຊ່ືອ ແລະໄດ້ເປັນພຍານເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຜ່ານການແຕ້ມຮູບໂດຍໃຊ້
ແຂ້ວຈັບຄັນຟອຍ; ນອກນ້ັນນາງຍັງຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຢ່າໜ້າອອນຊອນ.  ແນ່ນອນ, ຊີວິດແຕ່ລະມ້ື
ເປັນເຣ່ືອງລຳບາກສຳລັບ ໂຈດີ, ແຕ່ນາງບ່ໍຍອມແພ້ເຖິງນາງຈະບ່ໍສາມາເໜັງຕີງ. 
 
ຄຳຖາມອີກຢ່າງນ່ຶງກໍຄື, ພວກເຮົາຈະຮັກສາຊີວິດໂດຍໃຊ້ເຄ່ືອງຊ່ວຍນານເທ່ົາໃດ? ຂ້ອຍເຄີຍຊ່ວຍຄອບຄົວ
ທີ່ຕ້ອງຖາມເຊ່ັນນ້ີ.   ພວກເຮົາສາມາດທ່ີຈະຢຸດຄົນບ່ໍໃຫ້ໄປສວັນ ໂດຍຮັກສາຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈ້ົາໄວ້ໃນ
ໂລກນ້ີບ່ໍ? ຄຳຖາມນ້ີຕ້ອງແມ່ນຄອບຄົວ, ທ່ານໝໍ, ແລະຄຣິສຕະຈັກເປັນຄົນຕອບ. 
 
ກະສັດດາວິດຂຽນໄວວ້່າ,   "13 ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງທຸກໆສ່ວນໃນຕົວຂອງຂ້າພຣະອົງ  ແລະຊົງປະກອບຂ້າ 
ພຣະອົງເປັນຮ່າງຄົນເວລາຍັງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່…" (ພສສ 139: 13-16).   ໃນພຣະສັນຍາໃໝ່, ເວລາເອລີຊາ
ເບັດແມ່ຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕກຳລັງຕ້ັງຄັນ ໄດ້ເຫັນມາຣີອາແມ່ຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງເຂ້ົາບ້ານ,   "ລູກຢູ່ໃນ
ທ້ອງກໍເໜັງຕີງ" (ລູກາ 1: 41, 44).   ຊີວິດມະນຸດເລ້ີມຕ້ົນຕອນຮ່ວມເພດ; ຖ້າພວກເຮົາບອກວ່າຊີວິດເລ້ີມ
ຕອນກຳເນີດ, ພວກເຮົາກໍບອກວ່າ ເດັກໃນຄັນແມ່ເກ້ົາເດືອນບ່ໍແມ່ນຄົນ.ເດັກໃນທ້ອງແມ່ກາຍເປັນຄົນຕອນ
ໃດ? ໃຜເປັນຄົນຕັດສິນ? ຊີວິດເປັນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາ  ແລະທຸກຊີວິດມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບພຣະ
ອົງ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ມີຄວາມຈິງໃນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາແນວໃດແດ່   ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ?    ນ່ຶງ,      
ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ໃຫ້ຊີວິດ;   "ດ້ວຍວ່າສ່ິງສາຣະພັດກໍເປັນມາຈາກພຣະອົງ ດ້ວຍພຣະອົງ ແລະເພ່ືອພຣະອົງ" 
(ໂຣມ 11: 36).  ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງຊີວິດເພ່ືອພຣະອົງ, ບ່ໍແມ່ເພ່ືອພວກເຮົາຫລືເພ່ືອສັງຄົມ. ສອງ, ພຣະເຈ້ົາ
ຊົງບໍຣິສຸດ  ແລະຊົງຮັກ.  ພຣະອົງກຽດຊັງຄວາມບາບ   ແຕ່ໄດ້ປະທານພຣະຄຸນແດ່ຜູ້ທີ່ມາຫາພຣະອົງໂດຍ
ການກັບໃຈເຊ່ືອ. ພວກເຮົາໄດ້ຂ້າຄົນໃນຫລາຍກໍຣະນີ, ໂດຍບ່ໍເຈຕນາ ຫລືໂດຍເຈຕນາ;ແຕ່ຂ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະ
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ເຈ້ົາຊົງຮັກພວກເຮົາ ເພາະພຣະຄັມພີບອກຫລາຍໆເທື່ອ. ສາມ, ທຸກຊີວິດນ້ັນສັກສິດ, ບ່ໍວ່າຈະຢູ່ໃນທ້ອງຫລື
ຢູ່ເຮືອນຄົນຊະຣາ,  ບ່ໍວ່າຈະສົມບູນດີ ຫລືເປັນພະຍາດ,  ບ່ໍວ່າຈະສລາດ ຫລືຊັກຊ້າພິການ.   ທຸກຊີວິດເປັນ
ຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາ. ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງຕັດສິນໃຈເພ່ືອນຳພຣະກຽດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງຮັກສາຊີວິດ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ມີບັນຫາແນວໃດແດ່ໃນສມັຍນ້ີ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະບັນຍັດທີຫົກ? 

 
2. ມີຫຍັງແດ່ທ່ີຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ມີຄຳຕອບທີ່ສມ່ຳສເມີກ່ຽວກັບຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດ? 

 
3. ພວກເຮົາຈະມີສ່ວນປ່ຽນແປງຄວາມຄິດຂອງສັງຄົມໃນເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ວິທີໃດ? 

 
4. ພວກເຮົາຈະສາມາດຊ່ວຍຄົນທີ່ເຄີຍໄດ້ແທ້ງລູກແນວໃດແດ່? ຄອບຄົວທີ່ໂສກເສ້ົາເພາະມີການຂ້າ

ຕົວຕາຍ? ທະຫານທ່ີຕັດສິນໃຈຍາກ ເຣ່ືອງການອອກສົງຄາມ? 
 

5. ມີຫລັກໃນພຣະຄັມພີແນວໃດແດ່ທີ່ຊ່ວຍການເບ່ິງໂລກຂອງຄຣິສຕຽນ? 
 
 
        ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 8 
ມີສນິທັມໃນສັງຄົມທ່ີຂາດສນິທັມ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອົບພະຍົບ 20: 14 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ອົບພະຍົບ 20: 1-17; ພຣະບັນຍັດສອງ 5: 6-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຈ້ົາຊົງຫ້າມການຮ່ວມເພດນອກການແຕ່ງງານລະຫວ່າງຊາຍແລະ 

ຍິງ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ: ຄຣິສຕຽນຈະດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມບໍຣິສຸດໃນໂລກທີ່ຂາດສິນທັມໄດ້ວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອດຳເນີນຊີວິດຕາມຫລັກຂອງພຣະເຈ້ົາແທນທີ່ຈະເຮັດຕາມສັງຄົມ.                        
 

ອ່ານລວບ: ມະນຸດຊາດໄດ້ເຮັດສ່ິງລາມົກກັບຂອງພຣະຣາຊທານເຣ່ືອງຄວາມສນິດ ຂະນະທີ່ສແວງຫາ

ຄວາມພໍໃຈທາງເພດສັມພັນ. 
 

ຄຳນຳ 
ຄວາມປ່ຽນແປງທາງສິນທັມໄດ້ເກີດຂ້ຶນທົ່ວປະເທດຂອງພວກເຮົາ; ເໝືອນກັບວ່າມີການຍາດຊີງເອົາຈິດວິນ
ຍານຂອງປະເທດຊາດ;    ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າເຊືອກທັງຫລາຍທີ່ຜູກມັດເຣ່ືອງສິນທັມຂອງພວກເຮົາກຳລັງຖືກຕັດ
ອອກເທື່ອລະເສ້ັນ, ບ່ໍແມ່ນຢູ່ແຕ່ວໍຊິງຕັນບ່ອນດຽວ, ແຕ່ຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານທ່ີພວກເຮົາກຳລັງຢູ່ດ້ວຍ. 
 
ຄົນເຮັບເຣີຖືວ່າການຫລ້ິນຊູ້ເປັນຄວາມຜິດບາບຕ່ໍຮ່າງກາຍຂອງບຸກຄົນແລະຂອງສັງຄົມ.  ສັງຄົມຄືສ່ິງທີ່ສະ
ທ້ອນອອກມາຈາກຄອບຄົວ;  ເວລາຄອບຄົວບ່ໍສົມບູນ, ສັງຄົມກໍເລ້ີມສ່ັນຄອນ. ນອກນ້ັນຄົນເຮັບເຣີຍັງເຊ່ືອ
ວ່າການຫລ້ິນຊູ້ເປັນການເຮັດຜິດບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຢາເວ.    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ໂອກາດເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາ
ຮາມໃຫ້ດຳເນີນຊີວິດຕາມພຣະສັນຍາຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ    ເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ເວ້ົາກັບປະເທດທັງ
ຫລາຍຜ່ານຊົນຊາດອິສຣາເອນ  ແລະເພ່ືອປະເທດອ່ືນໆຈະໄດ້ເຫັນສ່ິງທີ່ເກີດຂ້ຶນສຳລັບປະເທດທ່ີມີຄວາມ
ສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ. 
 
ໃນໂລກທ່ີບ່ໍມີສິນທັມ, ອິສຣາເອນຈະໄດ້ເປັນແສງສວ່າງ; ສ່ິງນ້ັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຕ່າງຈາກວທັນະທັມອ່ືນໆ. 
ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍ,   ເພາະນ້ຳມຶກໃນສັນຍາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຍັງບ່ໍແຫ້ງ   ອິສຣາເອນໄດ້ຫັນໄປເຮັດເໝືອນປະເທດ
ອ່ືນໆ; ໃນທີ່ສຸດ ຄວາມແຕກຕ່າງກໍມີໜ້ອຍລົງ ລະຫວ່າງຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຊາວໂລກທ່ົວໆໄປ. 
 

1.  ພຣະບັນຊາທ່ີແຈ້ງຂາວ (ອົບພະຍົບ 20: 14) 
ພຣະບັນຍັດທີເຈັດເປັນຄຳເວົ້າທ່ີງ່າຍໆຄື "ຢ່າຫລ້ິນຊູ້." ຢ່າຫລ້ິນຊູ້ໝາຍເຖິງການເຮັດຜິດສິນທັມຂອງຜູ້ແຕ່ງ 
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ງານແລ້ວກັບຄົນທ່ີບ່ໍແມ່ນຄູ່ຄອງຂອງຕົນ;ແລະການປະພຶດໃນທຳນອງນ້ີເປັນຄວາມຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ແຕ່ເຖິງ
ຈະມີການສອນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີກໍຕາມ, ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຍັງເຮັດຜິດຢູ່; ອັບຣາຮາມເປັນຜູ້ເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ 
ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ຟັງຄຳແນະນຳຂອງນາງຊາຣາຍຜູ້ເປັນເມັຽ   ແລ້ວໄປຮ່ວມເພດກັບນາງຮາກາຊາວເອຢິບຜູ້ເປັນ
ສາວໃຊ້ຂອງຊາຣາຍ. ຜົນທ່ີປາກົດອອກມາກໍຄືລູກຊາຍຊ່ື ອິຊມາເອນ; ແລະຫລັງຈາກອິຊາກເກີດມາທີຫລັງ
ຈາກອັບຣາຮາມແລະຊາຣາຍແລ້ວ, ການແຕກແຍກກໍເລ້ີມເກີດຂ້ຶນ ແລະຍັງມີຜົນຮ້າຍເຖິງທຸກວັນນ້ີ. 
 
ສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍໄດ້ເກີດຂ້ຶນເພາະການເຮັດຜິດສິນທັມເຣ່ືອງຮ່ວມເພດຂອງໄພ່ພົນພຣະເຈ້ົາ. ກະສັດດາວິດເປັນຜູ້
ຮັກພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ເພ່ິນມີຕາທີ່ຊອກຫາເຫດ (2 ຊມອ 11); ຕັນຫານຳໄປສູ່ການຫລ້ິນຊູ້, ຄົນດີໄດ້ພິນາດ, ລູກ
ທີ່ເກີດມາເພາະການຜິດບາບກໍໄດ້ຕາຍໄປ;  ເຫດການນ້ີໄດ້ນຳຄວາມວຸ້ນວາຍໄປເຖິງຄອບຄົວຕ່ໍໆມາ.  ລູກ
ຊາຍຂອງດາວິດຄົນຊ່ືອຳໂນນໄດ້ຂ່ົມຂືນສຳເລົາລູກສາວຂອງດາວິດຄົນຊ່ື ຕາມາ (2 ຊມອ 13: 1-19); ອັບ
ຊາໂລມຜູ້ເປັນອ້າຍຂອງຕາມາ   ໄດ້ສົມສູ່ກັບເມັຽນ້ອຍຂອງດາວິດຕ່ໍໜ້າປະຊາຊົນ  (2 ຊມອ 16: 20-23). 
ໂຊໂລໂມນ ຜູ້ເຕັມດ້ວຍສະຕິປັນຍາ ລ່ວງລະເມີດຄຳສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໄປແຕ່ງງານກັບຄົນຕ່າງຊາດ 
ແລະໄປຂາບໄຫວ້ພຣະອ່ືນໆ (1 ກສ 11: 1-8). ຄວາມຜິດບາບທາງເພດຂອງຄົນພວກນ້ີໃນອິສຣາເອນໄດ້
ສ້າງບັນຫາຢ່າງຫລວງຫລາຍ.  
 
ພຣະຄັມພີໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນຜົນຮ້າຍຂອງການສແວງຫາຄວາມພໍໃຈເຣ່ືອງເພດກ່ອນ ຫລືນອກການແຕ່ງງານ. ສຸ
ພາສິດ 7 ເວ້ົາເຖິງນາງໂສເພນີທ່ີກຳລັງລ້ໍຊາຍໜຸ່ມ; ຂ້ໍ 22-23 ເວ້ົາເຖິງຣາຄາອັນແພງສຳລັບຊາຍໜຸ່ມທ່ີຕິດ
ຕາມນາງ:  "22 ທັນໃດນ້ັນ  ເຂົາກໍຕິດຕາມນາງໄປເຫມືອນເຂົາຈູງງົວເຖິກໄປສູ່ບ່ອນຂ້າ  ຫລືເຫມືອນຕ້ອນ
ກວາງລົງໄປໃນຫລຸມ   23  ໃນບ່ອນນ້ັນລູກທະນູຈະແທງທະລຸເຂ້ົາໄປເຖິງຫົວໃຈຂອງມັນ     ຄົນຜູ້ນ້ັນເປັນ
ເຫມືອນນົກເຂ້ົາໄປຫາຕານ່າງ ເຂົາບ່ໍຮູ້ເລີຍວ່າຊີວິດຂອງຕົນຈະເປັນອັນຕະລາຍ."  
 
ໃນພາກຕ້ົນຂອງສຸພາສິດ 7, ເຂົາໄດ້ຍິນຄຳອ້ອນວອນຂອງພ່ໍ.   ບ້ານເປັນບ່ອນສຳຄັນແລະມີອິດທິພົນໃນຊີ
ວິດບ່ໍວ່າທາງດີຫລືຮ້າຍ. ພ່ໍແມ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສ່ັງສອນແລະສົນທະນາສ່ິງຜິດແລະຖືກກ່ຽວກັບສິນທັມເຣ່ືອງ
ຮ່ວມເພດໃຫ້ລູກໆຟັງ; ພ່ໍແມ່ທີ່ໃຫ້ຢາຄຸມກຳເນີດກັບລູກສາວ ຫລືພ່ໍແມ່ທ່ີມັກປ່ອຍໃຫ້ລູກຊາຍເຮັດຕາມສັນ
ດານ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນຮ້າຍພາຍຫລັງ. ພ່ໍແມ່ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບວ່າລູກຢູ່ໃສແລະກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່. 
 

2.   ການສແວງຫາທ່ີບ່ໍອ່ີມ (ອົບພະຍົບ 20: 14) 
ສັງຄົມໃໝ່ກຳລັງຖືເອົາການທົດລອງຕ່າງໆໃນສັຕວັດທີຊາວເອັດມາເປັນປະເພນີ.    ປັດຈຸບັນກໍມີຄວາມຄິດ
ຫລາຍໆຢ່າງກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດສັມພັນ ນອກການແຕ່ງງານ. ສ່ິງນ່ຶງທີ່ຍາກສຳລັບຄຣິສຕຽນແມ່ນເວລາ
ພວກເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມຮັກຕ່ໍກັນແລະຫວັງຈະແຕ່ງງານໃນວັນໜ້າ;ເຂົາເຈ້ົາເວ້ົາວ່າ, "ແນວໃດກໍຈະຢູ່ຮ່ວມກັນ
ຕລອດຊີວິດຢູ່ແລ້ວ, ສະນ້ັນກໍເປັນເຣ່ືອງທັມມະດາທີ່ຈະຮ່ວມເພດສັມພັນກັນໄດ້ເລີຍ." ແຕ່ມັນບ່ໍຖືກ; ເພາະ
ຊີວິດບ່ໍແນ່ນອນ; ຫລາຍຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຫວັງໄວ້ມັນກໍບ່ໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນ. ຖ້າຮັກກັນແທ້ ກໍຕ້ອງລໍຖ້າວັນນ້ັນທີ່ທັງ
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ສອງແລກປ່ຽນຄຳສັນຍາຕ່ໍໜ້າຄອບຄົວ.  ການສົມສູ່ກ່ອນການແຕ່ງງານເປັນການເຮັດຜິດ; ເວລາຊາຍແລະ
ຍິງຢູ່ຮ່ວມກັນສອງຄົນ, ການຕັດສິນໃຈຢ່າງສລາດຫລັກແຫລມເປັນເຣ່ືອງເປັນໄປບ່ໍໄດ້.  
 
ສ່ິງທີສອງທ່ີສັງຄົມພຍາຍາມທົດລອງຄື  ການຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງຄູ່ບ່າວສາວກ່ອນການແຕ່ງງານ   ເພ່ືອຈະໄດ້ຮູ້ 
ວ່າພວກເຂົາເໝາະສົມກັນຫລືບ່ໍ.   ເບ່ິງຄືວ່າມີເຫດຜົນດີ,  ແຕ່ຢ່າລືມການຫລອກລວງຂອງຊາຕານກໍມີເຫດ
ຜົນດີເໝືອນກັນ. ການຢູ່ຮ່ວມກັນໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍຜູກມັດຈະນຳໄປສູ່ຄວາມຜິດຫວັງ; ເພາະເມ່ືອພົບພ້ໍກັບບັນຫາ, 
ຝ່າຍນ່ຶງຈະໂດດເຮືອໃນທັນທ.ີ   ແຕ່ຄວາມຜູກພັນມີຢູ່ໃນການແຕ່ງງານ;  ທັງສອງຮ່ວມໃຈກັນແກ້ໄຂເວລາ
ພົບບັນຫາ ເພາະຮູ້ວ່າສ່ິງນ້ີເປັນເຣ່ືອງຫລີກບ່ໍໄດ້ໃນມະນຸດສັມພັນ. 
 
ອີກຄຳຖາມທ່ີຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຍິນແມ່ນ,  "ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງຕ້ອງການຄຳເຫັນພ້ອມຂອງທາງການ?"  ຫລື 
"ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງຕ້ອງການຄຳເຫັນພ້ອມຂອງທາງສາສນາ?" ຫລື  "ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີ
ໃບສັນຍາ?" ຄວາມຈິງ:ໃນກະດາດ, ໃບແຕ່ງງານເປັນສັນຍາລະຫວ່າງສອງຄົນ; ແຕ່ສ່ິງສຳຄັນກວ່ານ້ັນແມ່ນ
ການແຕ່ງງານເປັນຄຳສັນຍາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະຕ່ໍໜ້າພຍານທັງຫລາຍ.  
 
ເຣ່ືອງກະເທີຍກໍເປັນເຣ່ືອງຍາກຝ່າຍສິນທັມໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ.  ຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນມັກໃຊ້ພຣະຄັມພີເປັນ 
ຂ້ໍອ້າງເພ່ືອຮັບຮູ້ການປະພຶດໃນທຳນອງນ້ີ;  ແຕ່ພຣະຄັມພີໄດ້ຕ່ໍຕ້ານເຣ່ືອງນ້ີຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ; ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ
ຫ້າມການຮ່ວມເພດລະຫວ່າງຊາຍແລະຍິງທີ່ບ່ໍໄດ້ແຕ່ງງານ; ແລະພຣະອົງຊົງຫ້າມການສົມສູ່ລະຫວ່າງຄົນທີ່
ມີເພດດຽວກັນ,  "ພຣະອົງຊົງກຽດຊັງທີ່ສຸດ" (ລະບຽບພວກເລວີ 18: 33).   ພຣະທັມ ໂຣມ 1: 24-28 ກໍໄດ້
ປະນາມເຣ່ືອງກະເທີຍນ້ີໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍສົງສັຍ.  
 
ພາບລາມົກເປັນອີກເຣ່ືອງນ່ຶງທີ່ຜິດພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາຫລາຍທີ່ສຸດໃນທຸກມ້ືນ້ີ.     ຄົນຜູ້ສແວງຫາສາ
ມາດເບ່ິງໄດ້ໃນໂທຣະສັບມືຖື, ໃນຄອມ, ໃນພາບພະຍົນ, ຫລືໃນທີວີ ເພາະການກວດກາບ່ໍໄດ້ເຂ້ັມງວດ. ພ່ໍ
ຄ້າໃຊ້ເພດເພ່ືອຂາຍສ່ິງຂອງ; ທີວີສ່ົງເສີມເຣ່ືອງຜິດສິນທັມ; ທຸກມ້ືນ້ີ "ຕ່າງຄົນຕ່າງກໍເຮັດຕາມໃຈມັກຂອງໃຜ
ລາວ" (ພວກຜູ້ປົກຄອງ 17: 6). 
 
ໜ້າເສ້ົາໃຈ ເພາະຜົນຮ້າຽກຳລັງປາກົດໃຫ້ເຫັນແຕ່ລະມ້ື. ການລ່ວງລະເມີດເຣ່ືອງເພດໄດ້ກາຍເປັນຂ່າວປະ
ຈຳວັນໃນກຸ່ມຕ່າງໆ: ນັກສະແດງ, ນັກທຸຣະກິດ, ນັກການເມືອງ, ແລະວົງການສາສນາ. ທີ່ຣັດເພັນຊີວາເນັຍ
ມີລາຍງານວ່າ ພວກຄຸນພ່ໍໄດ້ລ່ວງລະເມີດເຣ່ືອງເພດເຖິງ 1,000 ກໍຣະນີ. ສ່ິງນ້ີຄວນຊ່ວຍໃຫ້ສັງຄົມຕ່ືນຕົວ. 
 

3.  ທາງທ່ີດີກວ່າ (ອົບພະຍົບ 20: 14) 
ໃນບົດເທສນາທີ່ຈ້າຍພູ,    ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສອນເຣ່ືອງການຫລ້ິນຊູ້ອີກ ຫລາຍປີຫລັງຈາກທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ 
ປະທານພຣະບັນຍັດທເີຈັດ. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, "27 “ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນຄຳທີ່ກ່າວໄວ້ວ່າ “ຢ່າຫລ້ິນຊູ້
ສູ່ຜົວເມັຽທ່ານ” 28 ແຕ່ຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຜູ້ໃດເບ່ິງແມ່ຍິງດ້ວຍໃຈກໍາໜັດໃນຍິງນ້ັນ ຜູ້
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ນ້ັນໄດ້ຫລ້ິນຊູ້ໃນໃຈກັບຍິງນ້ັນແລ້ວ   29 ຖ້າຕາເບ້ືອງຂວາຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຕົວຫລົງຜິດ ຈ່ົງຄວັດອອກຖ້ິມ
ເສັຽ ເພາະການທີ່ເສັຽອະວັຍວະສ່ວນນ່ຶງກໍດີກວ່າໝົດທັງຕົວຈະຖືກຖ້ິມລົງໃນຫມ້ໍນະຮົກ 30 ແລະຖ້າມືເບ້ືອງ
ຂວາຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ຫລົງຜິດຈ່ົງຕັດຖ້ິມເສັຽ ເພາະການທີ່ມີອະວັຍວະສ່ວນນ່ຶງກໍດິກວ່າໝົດທັງຕົວຈະຕ້ອງ
ຕົກໃນຫມ້ໍນະຮົກ" (ມທ 5: 27-30).  
 
ຢູ່ໃນໂລກນ້ີ ພວກເຮົາຈະພົບການທົດລອງເຣ່ືອງເພດຕລອດໄປ. ອາຈານຜູ້ນ່ຶງໄດ້ສອນພວກຂ້ອຍວ່າໃຫ້ສັດ
ຊ່ືໃນການສຶກສາພຣະທັມ, ການທ່ອງພຣະຄຳ, ແລະການອ້ອນວອນອະທິຖາມ. ແຕ່ລາວເອງໄດ້ເຮັດຜິດສິນ
ທັມຕ່ໍເມັຽ, ຕ່ໍສັງຄົມ, ແລະຕ່ໍໂບດ ໂດຍການສົມສູ່ກັບຍິງຄົນນ່ຶງທ່ີບ່ໍແມ່ນເມັຽຂອງລາວ ສ່ິງນ້ີໄດ້ກາຍເປັນຈຸດ
ດ່າງດຳໃນການຮັບໃຊ້ຂອງລາວຕລອດໄປ.  
 
ໂຢເຊບສາມາດເອົາຊະນະຄວາມຜິດບາບເຣ່ືອງເພດ ກ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ພຣະບັນຍັດ; ເພ່ິນບ່ໍມີໂບດ
ທີ່ຄອຍຖ້າໜຸນໃຈ, ບ່ໍມີພ່ໍແມ່ຢູ່ໃກ້, ບ່ໍມີກຸ່ມສນັບສນູນ, ຫລືພຣະວິນຍານຢູ່ດ້ວຍ. ໂຢເຊບອາຍຸພຽງສິບແປດ
ປີແລະຢູ່ໃນຕ່າງແດນ ເວລາຖືກຜູ້ຍິງທີ່ມີອຳນາດພຍາຍາມຂ່ົມຂືນ; ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດບາບເຣ່ືອງເພດເພາະ
ເພ່ິນຢຳເກງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງຮັກພຣະອົງຫລາຍກວ່າຮັກຕົວເອງ.  ເວລາພວກເຮົາຜິດພາດ, ພຣະອົງຍັງຮັກ
ພວກເຮົາຢູ່. ຖ້າພວກເຮົາສາຣະພາບ, ພຣະອົງຊົງສັດຊ່ືແລະທ່ຽງທັມ. ພຣະເຢຊູບອກຍິງທີ່ຖືກຈັບຖານຫລ້ິນ
ຊູ້ວ່າ, "ຈ່ົງໄປ ແລະບ່ໍເຮັດບາບອີກ," ພຣະອົງພ້ອມທ່ີຈະອະພັຍພວກເຮົາ. ການບ່ໍມີສິນທັມໃນໂລກເຮັດໃຫ້
ພວກເຮົາມີພາຣະ, ແຕ່ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາໝົດຫວັງ. ຄຣິສຕະຈັກເກີດມາຖ້າມກາງໂລກທີ່ເຕັມດ້ວຍຄວາມຜິດ
ບາບ; ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເພ່ິງພຣະເຈ້ົາແລະເພ່ິງຄຳສອນໃນພຣະຄັມພີ, ແລ້ວພວກເຮົາຈະສາມາດມີສິນທັມ
ໃນໂລກທ່ີຂາດສິນທັມ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ມີຫຍັງແດ່ທ່ີປ່ຽນແປງເຣ່ືອງສິນທັມ ໃນລະຍະສິບປີທ່ີຜ່ານມາ? 
2. ຄຣິສຕະຈັກໂຕ້ຕອບແນວໃດແດ່ ຕ່ໍການປ່ຽນແປງນ້ີ? 
3. ການປ່ຽນແປງນ້ີເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເຂ້ັມແຂງ ຫລືເຮັດໃຫ້ອ່ອນສະພາບ? 
4. ຄຣິສຕຽນຈະປົກປ້ອງຕົວເອງຈາກການທົດລອງເຣ່ືອງເພດໄດ້ວິທີໃດແດ່? 
5. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຊົງຈ່ຶງສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມປາຖນາເຣ່ືອງເພດ? 

 
       ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 9 
ເອົາ ຫລື ໃຫ້ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອົບພະຍົບ 20: 15 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ອົບພະຍົບ 20: 1-17; ພຣະບັນຍັດສອງ 5: 6-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ການເອົາຂອງຄົນອ່ືນແມ່ນຜິດຢູ່ສເມີ. 

 ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາ: ພວກເຮົາໄດ້ເອົາສ່ິງທ່ີບ່ໍແມ່ນຂອງເຮົາວິທີໃດແດ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອດຳເນີນຊີວິດແບບເຜ່ືອແຜ່ແທນທີ່ຈະໂລບມາກໂລພາ.                        
 

ອ່ານລວບ: ການຂະໂມຍແມ່ນລັກຄົນອ່ືນ ແຕ່ການເຜ່ືອແຜ່ແມ່ນໃຫ້ຄວາມສຸກ. 

 

ຄຳນຳ 
ສມັຍຂ້ອຍເປັນສິດຍາພິບານຢູ່ຟອດເວີດ ເທກຊັສ,    ກຸ່ມພວກເຮົາໄດ້ພົບກັນເປັນປະຈຳເພ່ືອຫລ້ິນເທັນນິສ.  
ມ້ືນ່ຶງຫລັງຈາກຫລ້ິນແລ້ວ, ຂ້ອຍກໍກັບມາຣົດ  ແລະໄດ້ພົບວ່າຣົດຖືກລັກໄປແລ້ວ.  ຫລາຍມ້ືຕ່ໍມາ, ຂ້ອຍໄດ້
ຮັບສ່ິງຂອງທາງໄປສະນີ ແລະແມ່ນກ່ອງພຣະຄັມພີທ່ີຂ້ອຍເຄີຍເກັບໄວ້ໃນຣົດ; ນອກນ້ັນຍັງມີທ່ີຢູ່ຂອງໂບດ
ທີ່ຂ້ອຍເຄີຍຮັບໃຊ້. ຄົນທ່ີລັກຣົດຄົງຈະຕົກໃຈເວລາລາວເຫັນພຣະຄັມພີນ່ຶງກ່ອງໃນຣົດ ຈ່ຶງໄດ້ຮີບສ່ົງຄືນເຈ້ົາ
ຂອງ (ແຕ່ສ່ວນຣົດນ້ັນແມ່ນບ່ໍເຫັນຮອຍເລີຍ). 
 
ຂ້ອຍໄດ້ແຈ້ງຕຳຣວດໃນທັນໃດເຣ່ືອງຣົດຖືກລັກ, ແຕ່ກໍບ່ໍໄດ້ຍິນຫຍັງຈາກເຈ້ົາໜ້າທ່ີຈົນຫລາຍວັນຕ່ໍມາ; ເວ
ລາຂ້ອຍໄປເອົາຣົດພ້ອມກັບຕຳຣວດ  ກໍໄດ້ພົບວ່າຣົດໝົດນ້ຳມັນ;  ຊາຍສອງຄົນໄດ້ມາຢຸດເບິງຂ້ອຍ  ແລະ
ບອກວ່າ  "ພວກເຮົາຮູ້ຄົນທ່ີລັກຣົດເຈ້ົາ;  ໝໍນ້ັນມັນຂັບຣົດອ້ອມບ້ານນ້ີຫລາຍມ້ືທ່ີຜ່ານມາ  ຈົນນ້ຳມັນໝົດ;" 
ພວກເຂົາເອົາຊ່ືຄົນຂ້ີລັກໃຫ້ແລະຊ້ີບອກເຮືອນທີ່ເຂົາຢູ່ດ້ວຍ.  
 
ຫລາຍອາທິດຕ່ໍມາ, ຂ້ອຍໄດ້ຖາມຕຳຣວດວ່າພວກເພ່ິນໄດ້ຕິດຕາມຫາຂະໂມຍຜູ້ນ້ັນບ່ໍ;ເພ່ິນກໍບອກວ່າບ່ໍໄດ້
ຕິດຕາມ; ແລະໄດ້ບອກຂ້ອຍຕ່ໍໄປວ່າ "ຣົດຖືກລັກເປັນຮ້ອຍໆແຕ່ລະອາທິດທີ່ເມືອງຟອດເວີດ ຈົນຕຳຣວດບ່ໍ
ສາມາດທ່ີຈະຕິດຕາມທຸກໆກໍຣະນີ." ຂ້ອຍບອກຕຳຣວດໃຫ້ຈັບຄົນຂ້ີລັກ ແລ້ວໃສ່ໂທດລາວໂດຍໃຫ້ໄປໂບດ
ເພ່ືອຟັງເທສນາທຸກວັນອາທິດ; ຂ້ອຍຮູ້ວ່າອາດຈະເປັນໂທດທີ່ໂຫດຮ້າຍຈົນເກີນໄປສຳລັບບາງຄົນ. 
 

1.  ເອົາສ່ິງທ່ີເປັນຂອງຄົນອ່ືນ (ອົບພະຍົບ 20: 1-17) 
ອາຮາບເປັນກະສັດທີ່ອ່ອນແອຄົນນ່ຶງຂອງອິສຣາເອນ;   ເພ່ິນຢາກໄດ້ສວນອະງຸ່ນຂອງນາໂບດ   ແຕ່ລາວບ່ໍ
ຍອມຂາຍ. ນາງເຢເຊເບັນ ເມັຽຂອງກະສັດເປັນຄົນຫົວແຂງໄດ້ບອກອາຮາບວ່າ,  "ອ້າຍເປັນກະສັດບ່ໍແມ່ນ
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ບ່ໍ? ຂ້າອາໂບດແລ້ວກໍຍຶດສັບສົມບັດ. ຂ້ອຍຈະເຮັດໃຫ້ອ້າຍເບ່ິງ."  ນາງເຢເຊເບັນໄດ້ພົບນັກເລງສອງຄົນຜູ້
ຊ່ຶງພ້ອມທີ່ຈະຕົວະເພ່ືອເງິນ. ສອງຄົນນ້ີຈະເປັນຜູ້ຫາເຣ່ືອງໃສ່ນາໂບດວ່າເປັນກະບົດ; ຈາກແຜນການນ້ີ, ນາ
ໂບດກໍຖືກປະຫານໂດຍການແກວ່ງກ້ອນຫີນ;  ອາຮາບແລະນາງເຢເຊເບນກໍຢຶດເອົາສວນອະງຸ່ນທ່ີເປັນຂອງ
ອາໂບດ ມາເປັນຂອງຕົວເອງ (1 ກສ 21: 14-16). 
 
ເຣ່ືອງທ່ີກ່າວມານ້ີແມ່ນເວ້ົາເຖິງການຕົວະແລະການຢາກໄດ້ຂອງຄົນອ່ືນ,   ແຕ່ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີກໍແມ່ນການລັກຄື
ກັນ; ການຢາກໄດ້ເງິນຫລືດິນຂອງຄົນອ່ືນກໍເປັນເໝືອນການລັກເງິນແລະດິນ. ຄົນເຮົາຢູ່ດີໆ ບ່ໍໄປປຸ້ນທະນາ
ຄານ ຫລືໄປນອນກັບເມັຽຄົນອ່ືນ; ສ່ິງນ້ັນໆເປັນພຽງຜົນຂອງມັນ;  ທ່ານໄດ້ປຸ້ນເງິນທະນາຄານ ຕອນທີ່ທ່ານ 
ເລ້ີມຄິດຢາກໄດ້ເງິນຂອງຄົນອ່ືນ.  ການລັກສ່ິງຂອງໃນຮ້ານຄ້າເປັນບັນຫາໃຫຍ່ສຳລັບນັກທຸຣະກິດ; ສິນຄ້າ
ເປັນຣາຄາຫລາຍໂກດຖືກຂະໂມຍ, ແລະໃນທີ່ສຸດ ຜູ້ຊ້ືທັງຫລາຍກໍຕ້ອງຈ່າຍຣາຄາ.  
 
ການລັກສ່ິງຂອງເປັນພຽງການລັກປະເພດນ່ຶງ, ເພາະພວກເຮົາໄດ້ລັກຜູ້ອ່ືນໂດຍບ່ໍຕ້ອງງັດບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 
ຫລາຍຄົນບ່ໍຈ່າຍໜີ້;  ບາງຄົນໂກງພາສີລາຍໄດ້;   ບາງຄົນນອນບ່ໍຫລັບເພາະຕົວະເຣ່ືອງລາຍໄດ້ແລະລາຍ
ຈ່າຍໃນໃບພາສີ.   ປ້ຳນ້ຳມັນຂ້ຶນຣາຄາເພາະລົມພະຍຸ   ກໍເປັນການລັກ;    ຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງກ່ໍສ້າງຂ້ຶນຣາຄາ 
ເພາະຄວາມຕ້ອງການອຸປກອນເພ້ີມຂ້ຶນ ກໍເປັນການລັກ. ການລັກທຸກປະເພດແມ່ນລະເມີດບັນຍັດທີເຈັດ. 
 
ນາຍຈ້າງລັກລູກຈ້າງ ໂດຍເອົາເງິນສຳລັບກະສຽນໄປລົງທຶນບ່ອນອ່ືນໆ. ພຣະບັນຍັດທີສອງ 24: 14 ເຕືອນ
ວ່າ, "ຢ່າບີບບັງຄັບລູກຈ້າງທີ່ທຸກຍາກແລະຂັດສົນ  ບ່ໍວ່າເຂົາຜູ້ນ້ັນຈະເປັນອິສຣາເອນເພ່ືອນບ້ານຂອງທ່ານ 
ຫລືເປັນຄົນຕ່າງດ້າວທີອ່າສັຍຢູ່ໃນເມືອງຂອງທ່ານກໍຕາມ."  ຢາໂກໂບ 5: 4 ບອກວ່າ,    "ເບ່ິງແມ, ຄ່າຈ້າງ
ຂອງຄົນທີ່ໄດ້ກ່ຽວເຂ້ົາໃນນາຂອງພວກເຈ້ົາຊ່ຶງພວກເຈ້ົາໄດ້ສ້ໍໂກງໄວ້ນ້ັນກໍຮ້ອງຟ້ອງຂ້ຶນ   ແລະສຽງຮ້ອງທຸກ
ຂອງຄົນທີ່ກ່ຽວເຂ້ົານ້ັນໄດ້ຊົງຊາບແລ້ວ ເຖິງພຣະກັນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງເປັນຈອມພົນ." 
 
ສະມາຊິກຫລາຍຄົນລັກເງິນຂອງຄຣິສຕະຈັກ;     ຂ້ອຍບ່ໍໝາຍເຖິງວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາເອົາເງິນໃນຂັນຖວາຍ;     
ພຣະຄຳມາລາກີ 3: 8-10 ກ່າວວ່າ, "8ເຮົາຖາມວ່າ,     “ເປັນການຖືກຕ້ອງຫລື ທີ່ມະນຸດສ້ໍໂກງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍ
ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ພວກເຈ້ົາກໍໄດ້ສ້ໍໂກງເຮົາ   ສ້ໍໂກງຢ່າງໃດ ກໍສ້ໍໂກງໃນເຣ່ືອງນ່ຶງສ່ວນສິບ  ແລະເຄ່ືອງຖວາຍນ້ັນ
ແຫລະ 9 ຄຳສາບແຊ່ງຈະຕົກຖືກພວກເຈ້ົາທັງຫມົດ ກໍຍ້ອນວ່າຊົນຊາດທັງຫມົດສ້ໍໂກງເຮົາ   10 ຈ່ົງນຳເງິນ
ເຕັມຈຳນວນນ່ຶງສ່ວນສິບມາທີ່ວິຫານ   ເພ່ືອວ່າຈະມີອາຫານໃນພຣະວິຫານ ຈ່ົງລອງເບ່ິງດູ   ແລະພວກເຈ້ົາ
ເຫັນວ່າເຮົາຈະໄຂຟ້າສວນັ ແລ້ວຖອກເທພຣະພອນລົງມາຍັງພວກເຈ້ົາຢ່າງຫລວງຫລາຍ." ເງິນນ່ຶງສ່ວນສິບ
ທີ່ຢູ່ໃນມືຂອງພວກເຮົາເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ;  ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍນຳມາຖວາຍໃຫ້ພຣະອົງ,  ພວກເຮົາກໍເປັນຄົນຂ້ີ
ລັກ; ການເອົາເງິນທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາໄປຈ່າຍຄ່ານ້ຳ, ໄປທ່ຽວ, ຫລືໄປລົງທຶນ ກໍເປັນການລັກພຣະອົງ. 
 
 

2.  ການຊົດໃຊ້ (ອົບພະຍົບ 20: 1-17) 
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ຖ້າພວກເຮົາຮູ້ວ່າໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະບັນຍັດທີແປດ, ພວກເຮົາຄວນເຮັດຢ່າງໃດ?  ມີແບບຢ່າງໃນພຣະຄັມພີ
ເຣ່ືອງການກັບໃຈແລະການຊົດໃຊ້. ຊັກຂ່າຍເປັນຄົນເກັບພາສີ ແລະລາວເຄີຍໂກງຄົນມາຢ່າງຫລວງຫລາຍ. 
ເວລາພຣະເຢຊູໄດ້ເຂ້ົາມາຢ້ຽມບ້ານຂອງລາວ, ຊັກຂ່າຍກໍໄດ້ປ່ຽນແປງ. ລາວບອກວ່າ,"8 ເບ່ິງແມ ນາຍເອີຍ, 
ເຂ້ົາຂອງຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍກໍຍອມສ່ົງຄືນໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກຈົນເຄ່ິງນ່ຶງແລະຖ້າຂ້ານ້ອຍໄດ້ສ້ໍໂກງເອົາຂອງ
ຜູ້ໃດ ຂ້ານ້ອຍກໍຍອມສ່ົງຄືນໃຫ້ສ່ີຕ່ໍ" (ລກ 19:1-10). ຊັກຂ່າຍປ່ຽນໃຈເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປ່ຽງແປງຈິດໃຈ
ຂອງລາວ. ຊັກຂ່າຍຄຸ້ນເຄີຍກັບຄຳສອນຢູ່ໃນ  ອົນພະຍົບ 22:1 ທ່ີວ່າຖ້າເຈ້ົາເອົາແກະຂອງຄົນອ່ືນ,  ເຈ້ົາຈະ
ຕ້ອງຊົດໃຊ້ສ່ີເທ່ົາ. 
 
ໂປໂລຂຽນກໍໄດ້ໃນພຣະຄຳໂຣມກ່ຽວກັບພຣະບັນຍັດຂ້ໍນ້ີ; ທ່ານສລູບວ່າ  "ຄວາມຮັກບ່ໍເຮັດອັນຕະລາຍແກ່
ເພ່ືອນບ້ານ" (ໂຣມ 13: 10). ໃນ ໂຣມ 13: 8,   ໂປໂລສອນວ່າ, "ຢ່າເປັນໜີ້ສ່ິງໃດແກ່ໃຜນອກຈາກຄວາມ
ຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ຮັກເພ່ືອນມະນຸດກໍປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ." 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ນັບວ່າເປັນພຣະພອນທ່ີບາງເຫດການໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຊ່ົວຂອງຜູ້ນ່ຶງປາກົດອອກ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຄວາມດີຂອງຄົນອ່ືນປາກົດແຈ້ງ. ເວລາລົມພະຍຸ ອັນເດອາພັດເຂ້ົາຟລໍຣິດາພາກໃຕ້, ພ່ໍຄ້າໄດ້ຂ້ຶນຣາ
ຄານ້ຳມັນຈົນເປັນເຫດໃຫ້ມີການຂາດແຄນ, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນລົມພະຍຸໄດ້ໜູນໃຈຄຣິສຕຽນໃຫ້ສະແດງ
ຄວາມຮັກໂດຍການອອກໄປຊ່ວຍເຫລືອພວກຜູ້ປະສົບພັຍ;     ພວກຜູ້ເຊ່ືອທັງຫລາຍໄດ້ທຳງານດ້ວຍມືເປ່ົາ 
ແລະຊັບສົມບັດຂອງຕົນເອງ.   ນອກນ້ັນ, ກຸ່ມຄຣິສຕຽນຍັງໄດ້ອອກໄປຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບພັຍອີກຫລາຍໆ
ບ່ອນ. ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນເຊ່ັນນ້ີ?  ເພາະຄຣິສຕຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າການຮັກສາບັນຍັດບ່ໍໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດຊົມຊ່ືນ
ຍິນດີ; ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ, ບ່ໍພຽງແຕ່ໄດ້ມາຈາກການບ່ໍລະເມີດບັດຍັດ, ແຕ່ໄດ້ມາຈາກການເຮັດດີ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ພວກເຮົາລັກຄົນອ່ືນໆປະເພດໃດແດ່? 
2. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງເອ້ີນການບ່ໍຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບວ່າເປັນການລັກ? 
3. ການເຜ່ືອແຜ່ຈະແທນການໂລບມາກໂລພາໄດ້ວິທີໃດ? 
4. ພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ບໍຣິຫານທີ່ດີ ໂດຍຮັບຮູ້ວ່າທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາມີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ວິທີໃດ? 

 
 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 10 
ເປັນພະຍານດ້ວຍຄວາມຮັກ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອົບພະຍົບ 20:16 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົບພະຍົບ 20:1-17 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ເພ່ືອເຮົາຈະມີຊີວິດດ້ວຍຊ່ືສຽງດີ 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະໃຫ້ພຣະວິນຍານພຣະເຈ້ົາຊົງນຳເຮົາຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າການກະທຳທຸກຢ່າງມີຜົນຕາມມາ. 

       
ບົດນໍາ 

ໂລກດຽວນ້ີແຕກຕ່າງກັບແຕ່ກ່ອນ,   ຄວາມສັດຊ່ືບາງຄ້ັງຄົນເຫັນວ່າເປັນຄົນໂງ່ຈ້າ,   ດ່ັງນ້ັນຜູ້ຄົນທັງຫລາຍ
ຈ່ຶງພາກັນເຫັນແກ່ຕົວ ໃຊ້ຄວາມສລາດຍາດໄດ້ຊິງເອົາຂອງຜູ້ອ່ືນມາເປັນຂອງຕົນ,  ການເປັນພະຍານຕ່ໍອັນ
ໃດອັນນ່ຶງ ກໍເປັນພິຍານກໍເປັນພະຍານເທັດ ໂດຍບ່ໍຄຳນຶງເຖິງບາບບຸນຄຸນໂທດແຕ່ຢ່າງໃດ. ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ດີ
ວ່າຄົນສມັຍໃໝ່ຈະເປັນແນວນ້ີ ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະອົງຈ່ຶງສອນວ່າ ຢ່າເປັນພະຍານເທັດ. “ຢ່າເປັນພຍານເທັດ
 ໃສ່ຮ້າຍເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ’ (ຂ້ໍ 16).  
 

1.  ບັນຫາພະຍານເທັດ (ອົບພະຍົບ 20 :16) 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ບັນຍັດສິບປະການທ່ີພູເຂົາຊີນາຍເພ່ືອປະຊົນຈະໄດ້ປະຕິບັດສອງປະການຄື  1. ການປະຕິ
ບັດຂອງມະນຸດຂາບໄຫວ້ບູຊາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະ  2. ການປະຕິບັດມະນຸດຕ່ໍມະນຸດໃຫ້ໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມ
ກັນຕ້ອງປະຕິບັດຕ່ໍກັນແລະກັນຢ່າງດີເພ່ືອຄວາມສງົບສຸກທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານຈະເປັນສຸກຕ່ໍໆກັນໄປ.  
ຄຳວ່າບັນຍັດແປວ່າຂ້ໍຄຳສ່ັງ, ເປັນກົດໝາຍ, ເປັນກົດຣະບຽບ, ຂ້ໍຫ້າມຈາກພຣະເຈ້ົາໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງພຣະ
ອົງທຸກຄົນປະຕິບັດໂດຍຢ່າງເຄ່ັງຄັດ.  ແຕ່ບົດຮຽນວັນນ້ີຈະບ່ໍເວ້ົາເຖິງພາກ 1  ຂອງພຣະບັນຍັດສິບປະການ 
ແຕ່ຈະເນ້ັນໜັກໃຫ້ພາກ 2   ເຣ່ືອງການປະຕິບັດຂອງມະນຸດຕ່ໍມະນຸດດ້ວຍກັນ.   ຄຳວ່າມະນຸດທີ່ນ້ີມີຄວາມ
ໝາຍວ່າ ບ່ໍວ່າຈະເປັນຜູ້ເຊ່ືອຫລືຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອ ກໍແມ່ນມະນຸດ,  ຈະເປັນຂ້າທາດ ຫລືເປັນເຈ້ົານາຍກໍແມ່ນມະນຸດ, 
ຈະເປັນຊົນຊາດນ້ອຍໃຫຍ່ກໍແມ່ນມະນຸດ, ຈະເປັນຄຣູບາ, ອາຈານກໍແມ່ນມະນຸດ ທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງທັງນ້ັນ 
ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງດ້ວຍສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ (ປຖກ 2 :7).    ສລຸບແລ້ວ  ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກທຸກຄົນສເມີກັນ     
ດ່ັງນ້ັນມະນຸດຄວນປະຕິບັດຕ່ໍກັນແລະກັນໃຫ້ສເມີຕ້ົນສເມີປາຍບ່ໍມີການອຳອຽງ, ນ້ີຄືກົດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາສຳລັບມະນຸດທຸກຄົນ. ສລຸບກົດຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນຄວາມຮັກນ້ັນເອງ.  
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ໃນຂ້ໍ 9 ຂອງພຣະບັນຍັດສິບປະການໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງປອງດອງ  ແລະຄວາມຂັດແຍ່ງຂອງມະ   
ນຸດ, ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີການຕັດສິນຄວາມດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທັມ  ແລ້ວຈ່ຶງມີສານຍຸດຕິທັມເກີດຂ້ຶນ.  
ສານຍຸດຕິທັມມີໜ້າທ່ີໃນການຕັດສິນນາໆປະການໃນເມ່ືອມະນຸດຕົກລົງກັນບ່ໍໄດ້ໃນເຣ່ືອງໃດເຣ່ືອງນ່ຶງ ແລະ
ສານຈຳເປັນຈະຕ້ອງຫາຫລັກຖານພະຍານມາເປັນເຄ່ືອງວັດແທກຄວາມຈິງ.    ໃນກົດມີຢູ່ວ່າພະຍານສອງ 
ປາກຫລືສາມປາກຂ້ຶນໄປຖືວ່າໃຊ້ໄດ້.  ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ດີວ່າວັນໃດວັນນ່ຶງເຮົາຈະຖືກເອ້ີນໃຫ້ໄປເປັນພະຍານ
ໃນເຣ່ືອງໃດເຣ່ືອງນ່ຶງ  ແຕ່ສ່ິງສາຄັນເຮົາຈະຕ້ອງເປັນພະຍານຝ່າຍຄວາມຈິງໂດຍບ່ໍອຳອຽງໄປຝ່າຍໃດຝ່າຍ
ນ່ຶງເທ່ົານ້ັນ ເພາະເຮົາບ່ໍແມ່ນຜູ້ຕັດສິນສ່ວນຜູ້ຕັດສິນທ່ີເຫັນຕົວຢ່າງດ່ັງນ້ີ ; ໃນພຣະຄັມພີເດີມຫລາຍບ່ອນທີ່
ໄດ້ຕັດສິນມາແລ້ວ ແລະຜູ້ທີ່ມີສິດຕັດສິນນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາ,  ແມ່ນປະໂຣຫິດ,  ແມ່ນເຈ້ົາຊີວິດ ດ່ັງນ້ັນເປັນ
ຕ້ົນ.  
 
‘ຢ່າເປັນພະຍານເທັດໃສ່ຮ້າຍເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ’ (ຂ້ໍ 9).    ເວ້ົາພາສາຊາວບ້ານແປວ່າ ຢ່າເປັນພະຍານຂ້ີ
ຕົວະເພ່ືອໃສ່ຮ້າຍຜູ້ອ່ືນ.  ເຣ່ືອງນ້ີພຣະເຢຊູຊົງກ່າວ່າ "ເພາະວ່າທ່ານຈະກ່າວໂທດໃສ່ເຂົາຢ່າງໃດ ພຣະເຈ້ົາ
ຈະຊົງກ່າວໂທດໃສ່ທ່ານຢ່າງນ້ັນ ພວກທ່ານຈະຕວງໃຫ້ເຂົາດ້ວຍເຄ່ືອງຜອງອັນໃດ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຕວງໃຫ້
ພວກທ່ານດ້ວຍເຄ່ືອງຜອງອັນນ້ັນ" (ມັດທາຍ 7:2). ດ່ັງນ້ັນຫາກເຮົາເປັນພະຍານເທດ ຫລືເປັນພະຍານທີ່ບ່ໍ
ເວ້ົາຄວາມຈິງກໍແປວ່າເຮົາໄດ້ກ່າວໂທດໃສ່ເພ່ິນແລ້ວ ແລະຄວາມໝາຍທີ່ວ່າ ຕວງໃຫ້ພວກທ່ານດ້ວຍເຄ່ືອງ
ຜອງອັນນ້ັນ  ແປວ່າເຮົາເຮັດແນວໃດແກ່ຜູ້ອ່ືນພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດຢ່າງນ້ັນກັບເຮົາ  ເພາະເປັນຜົນສະທ້ອນໃນ
ການເຮັດບາບຂອງເຮົາ. ມາເບ່ິງຜົນສະທ້ອນທ່ີມີມາແລ້ວດ່ັງນ້ີ; 
 
ເຣ່ືອງຈິງໃນ 2 ຊາມູເອນ 11   ມີກະສັດອົງນ່ຶງຊ່ືດາວິດທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກຫລາຍ   ແລະໄດ້ຊົງນຳເອົາດາວິດ
ຈາກເດັກລ້ຽງແກະຈົນເປັນຮອດເຈ້ົາຊີວິດກໍຍ້ອນພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາແທ້ໆ, ຢູ່ມາວັນນ່ຶງເພ່ິນໄດ້ເຫັນເມັຍເຂົາ
ຜູ້ງາມຫລາຍ, ລາວມີວ່າຊ່ືນາງ ເບັດຊີບາ ກຳລັງອາບນ້ຳຢູ່ຫ້ອງເປີດເຜີຍຊ້ັນເທິງ. ເມ່ືອດາວິດຈອບເບ່ິງແລ້ວ 
ຈ່ຶງຫາທາງເອົານາງມາເປັນເມັຍຜູ້ທີເຈັດຂອງເພ່ິນໃຫ້ໄດ້.   ຕ່ໍມາ ກໍໄດ້ສົມສູ່ກັບນາງ ແລະເມ່ືອໄດ້ສົມສູ່ກັບ
ນາງແລ້ວກໍຫາທາງສັງຫານຜົວຂອງລາວດ້ວຍເລ່ກົນອຸບາຍດ້ານເສິກສົງຄາມ ຈົນຜົວຂອງນາງເບັດຊີບາຖືກ
ຂ້າຕາຍທີ່ສນາມຮົບ.   ທຳອິດກະສັດດາວິດໄດ້ເອົານາງເບັດຊີບາມາເປັນເມັຍຢ່າງລັບໆ   ແລະຂ້າຜົວຂອງ
ລາວຢ່າງລັບໆ ແຕ່ສ່ິງທີ່ເຮັດຊ່ົວຢ່າງລັບໆ ຕ່ໍມາເມ່ືອຜົວລາວຖືກຂ້າຕາຍແລ້ວຈ່ຶງເອົານາງເບັດຊີບາມາ ເປັນ
ເມັຍຢ່າງເປີດເຜີຍ,   ເບ່ິງແມ,   ດາວິດເຮັດບາບຢ່າງລັບໆ  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຈະເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງດາວິດ 
ໂດຍຊົງໃຊ້ໂຢນາທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄປບອກກະສັດດາວິດດ້ວຍວິທີການໃຊ້ນິທານກ້ອມ. (ອ່ານ 2 ຊາ
ມູເອນ 12:1-7). ເມ່ືອດາວິດຍອມຮັບຜິດແລ້ວ ບ່ໍແມ່ນແລ້ວເທ່ົານ້ັນພຣະເຈ້ົາຍັງລົງໂທດດຳວິດອີກໜັກເຖິງ
ເຈັດເທົ່າ ໃນ 2 ຊາມູເອນ12:8-12 . ສັງເກດຄວາມຜິດຂອງດາວິດແມ່ນເອົາເມັຍເຂົາທ້ັງທ່ີເພ່ິນມີເມັຍແລ້ວ 
6 ຄົນແລະນາງເບັດຊີບາເປັນເມັຍຜູ້ທີ 7.  ຄວາມຜິດອັນຕ່ໍມາແມ່ນຂ້າຜົວເຂົາ.  ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາລົງໂທດ ນ້ັນ  
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອົາເມັຍທັງເຈັດຂອງດາວິດໃຫ້ຊາຍອ່ືນນອນນຳຢ່າງເປີດເຜີຍ. ເຣ່ືອງນ້ີໜັກໄປກວ່າທ່ີພຣະເຢຊູ
ບອກວ່າ “ພວກທ່ານຈະຕວງໃຫ້ເຂົາດ້ວຍເຄ່ືອງຜອງອັນໃດ   ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຕວງໃຫ້ພວກທ່ານດ້ວຍເຄ່ືອງ
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ຜອງອັນນ້ັນ” (ມັດທາຍ 7:2).  ສລຸບແລ້ວ ແມ່ນເຮົາເຮັດກັບເພ່ິນແນວໃດ ພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດກັບເຮົາແນວ
ນ້ັນ.  
 

2.  ຄຳພະຍານມີອຳນາດ (ອົພຍົບ 20 :16) 
ພຣະທັມຢາໂກໂບກາວວ່າ   “ລ້ີນກໍເຫມືອນກັນນ້ັນແຫລະ,  ເປັນອະວັຍວະນ້ອຍໆແລະເວ້ົາອວດອ້າງເຣ່ືອງ
ໃຫຍ່ໆ ເບ່ິງແມ,  ໄຟຫນ້ອຍດຽວສາມາດຈູດເຜົາປ່າກວ້າງເທ່ົາໃດຫນໍ ລ້ີນນ້ັນກໍເປັນໄຟ   ລ້ີນຄືໂຣກອັນຊ່ົວ
ຮ້າຍທີ່ຕ້ັງຢູ່ລະຫວ່າງບັນດາອະວັຍວະຂອງພວກເຮົາ  ເປັນເຫດໃຫ້ທັງຕົວຊ່ົວມົວຫມອງໄປ  ເປັນເຊ້ືອໄຟທີ່ 
ເຜົາໄຫມ້ວົງກະແສແຫ່ງຊີວິດ ແລະມັນເອງກໍຕິດໄຟມາຈາກນະຮົກ” (ຢາໂກໂບ 3:5-6).ແປວ່າຄຳເວ້ົາພຽງ
ຄຳດຽວມັນເປັນຄືໄຟມີຂີດໄຟນ້ອຍໆທີສ່າມາດຈູດເຜົາທັງປ່າໄດ້,   ຄຳເວົ້າພຽງຄຳດຽວຂອງຜູ້ມີອຳນາດສ່ັງ
ໃຫ້ປ່ຽນແປງໄດ້ສັນໃດການເວ້ົາເປັນພະຍານກໍອັນຕະລາຍສັນນ້ັນ. ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງສອນປະ
ຊາຊົນຂອງພຣະອົງບ່ໍໃຫ້ເປັນພະຍານບ່ໍຈິງ   ເພາະການຢືນຢັນດ້ວຍການເປັນພະຍານຂ້ີຕົວະອາດທຳລາຍ
ຄົນດີມີສິນທັມໃຫ້ເຂ້ົາຄຸກຫລືຖືກຂ້າຕາຍກໍເປັນໄດ້. 
 
ມີເຣ່ືອງເລ່ົາເຣ່ືອງການປາກເວ້ົາວ່າ;  ມີຍິງຜູ້ນ່ຶງຖືວ່າຕົນເອງເປັນຄົນດີມີສິນທັມ, ມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ
ຫລາຍກວ່າຜູ້ອ່ືນ ໄປທາງໃດກໍຍ້ອງວ່າຕົນເອງເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາຢ່າງສຸດອົດສຸດໃຈ ແຕ່ເຫັນພ່ີນ້ອງໃນໂບດດຽວ
ກັນເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນແນວນ້ັນ, ແນວນ້ີ. ລາວຈ່ົມວ່າຕ່ໍຍິງອ່ືນຫລາຍໆຄົນ ຈົນລາງຄົນເກີດມີການສົງສັຍແລະ
ຜິດຖຽງກັນໃນໂບດ.  ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ເດືອດໄປຮອດຫູອາຈານທີ່ເປັນຜູ້ຍິງນຳກັນ,   ອາຈານກໍຫາວິທີແກ້ໄຂເປັນ
ຂອງທັມມະດາຂອງຜູ້ນຳ.   ອາຈານຍິງໄດ້ໂອ້ລົມກັບລາວລັກສະນະຂອງອາຈານຢ້ຽມຢາມສະມາຊິກ, ພໍດີ
ເຈ້ົາຂອງບ້ານອາສັຍຫ້ອງເຊ່ົາທີ່ຊ້ັນສາມຂອງຕຶກ.  ອາຈານຍິງຜູ້ນ້ັນໄດ້ເອົາໝອນໝູນຫົວທີ່ຍັດດ້ວຍຂົນໄກ່ 
ມາດຶງອອກເທ່ືອລະຂົນ ແລ້ວພາກັນເອົາຂົນໄກ່ຈາກໝອນປ່ອຍໃຫ້ປິວໄປຕາມລົມຢ່າງສວຍງາມເປັນເວລາ
ຕ້ັງຊ່ົວໂມງ,  ໃນຊ່ົວໂມງຕ່ໍມາອາຈານເວົ້າກັບລາວວ່າ  “ໂອຍ! ຕາຍແລ້ວ  ເຮົາເຮັດໃຫ້ບ້ານຜູ້ອ່ືນເປ້ືອນໄປ
ດ້ວຍຂົນໄກ,  ເຈ້ົາຊ່ອຍຂ້ອຍອັນນ່ຶງໄດ້ບ່ໍ?”   ລາວຕອບວ່າ “ໄດ້, ອາຈານ ຈະໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຮັດຫຍັງ?.”  ອາ
ຈານຕອບວ່າ  “ຂໍໃຫ້ເຈ້ົາຊ່ອຍໄປເກັບຂົນໄກ່ທ່ີປິວໄປນ້ັນທຸກອັນນ້ັນໄປຖ້ິມຖັງຂ້ີເຫຍ້ືອແດ່ ເພາະມັນເປ້ືອນ
ບ້ານຜູ້ອ່ືນ” ຍິງນ້ັນຕອບອາຈານວ່າ “ມັນເປັນໄປບ່ໍໄດ້ ເພາະຂ້ານ້ອຍບ່ໍຮູ້ວ່າມັນປິວໄປໃສແດ່” ອາຈານກ່າວ
ຕອບວ່າ ນາງເອີຍ,  ບາງທີການປາກເວົ້າຂອງເຮົາກໍເປັນແນວນ້ັນແຫລະ  ເມ່ືອເວ້ົາອອກໄປແລ້ວຈັກມັນຈະ
ໄປຕົກໃສ່ຫູຜູ້ໃດແດ່ເຮົາກະບ່ໍຮູ້   ແລະເມ່ືອເວົ້າໄປແລ້ວເຮົາກໍເອົາມັນຄືນບ່ໍໄດ້ ດ່ັງນ້ັນ   ເຮົາບ່ໍຄວນເວົ້າໃນ
ເຣ່ືອງບ່ໍຈິງ.   ພຣະທັມຢາໂກໂບສອນວ່າ “ພ່ີນ້ອງທີ່ຮັກຂອງເຮົາເອີຍ, ພວກເຈ້ົາກໍຮູ້ຂ້ໍນ້ີແລ້ວ ແຕ່ຈ່ົງວ່ອງໄວ
ໃນການຟັງ ຈ່ົງຊ້າໃນການເວົ້າ ຈ່ົງຊ້າໃນການຮ້າຍ” (ຢາໂກໂບ1:19).  
 
“ຄຳພະຍານແທ້ຈິງ ກໍໃຫ້ເກີດຄວາມຍຸດຕິທັມ ແຕ່ຄໍາພະຍານເທັດ ກໍໃຫ້ເກີດຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມ, ຄຳເວົ້າທ່ີບ່ໍ
ຄຶດ ເຮັດໃຫ້ເຈັບຊ້ຳດ່ັງດາບແທງ ແຕ່ຄຳເວ້ົາມີປັນຍາປົວແປງໃຫ້ດີໄດ້,   ເວ້ົາຄວາມຈິງຍືນຍົງຢູ່ຕລອດ ແຕ່
ເວ້ົາຕົວະ ຢືນໄດ້ຢູ່ຊ່ົວຄາວ” (ສຸພາສິດ 12:17-19). ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງເອ້ີນເຮົາມາເພ່ືອເວ້ົາຄວາມຈິງ, 
ເວ້ົາເຣ່ືອງຈິງ   ເຊ່ັນໃຫ້ເວ້ົາເຣ່ືອງຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຜູ້ມາບັງເກີດໃນໂລກ  ເພ່ືອຊ່ອຍເຫລືອມະນຸດໃຫ້ພ້ົນ
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ຈາກຄວາມຜິດຄວາມບາບນ້ັນກໍນັບວ່າເປັນພຣະຄຸນສໍາລັບເຮົາແລ້ວ ດ້ວຍວ່າເຮົາທັງຫລາຍບ່ໍເປັນຄົນດີພຽງ
ພໍໃນການກ່າວຄຳພະຍານເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ   ແຕ່ເປັນດ້ວຍພຣະຄຸນອັນເຕັມລ້ົນໃນຊີວິດພວກເຮົາດ່ັງນ້ັນເຮົາ
ຈ່ຶງກາຍເປັນຜູ້ກ່າວຄຳພະຍານເຣ່ືອງຄວາມຈິງນ້ີ. ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອເຮົາກ່າວແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ຄວາມຍຸດຕິທັມຈ່ຶງ
ຈະເກີດເປັນຈິງ ເພາະທຸກຄົນມີສິດຈະໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງການມາບັງເກີດ, ການຊົງໄຖ່ ແລະການວາຍ 
ພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ ເພ່ືອໃຊ້ໜີ້ຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນທັງປວງທີ່ຍອມເຊ່ືອ  ຈົນໃນທີ່ສຸດພຣະເຢຊູກໍສະ 
ເດັດໄປສູ່ສວັນຊ້ັນຟ້າຮ່ວມກັບພຣະບິດາໃນທີ່ນ້ັນ. ສ່ວນຄຳພະຍານເທັດນ້ັນເປັນຂໍ້ຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເຮົາເຮັດແນວ 
ນ້ັນ ເພາະຄຳເວ້ົາຂອງພະຍານຕ່າງໆມີອຳນາດໃຫ້ຜູ້ຟັງ ແລະຜູ້ຕັດສິນຄວາມເຊ່ືອຖື, ຫາກເຮົາເປັນພະຍານ 
ບ່ໍຈິງ ເພ່ິນອາດຕັດສິນຜິດກໍໄດ້.  
 

ຄຳຖາມ: 
 

1. ດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງມີກົດບ່ໍໃຫ້ເຮົາເປັນພະຍານເທັດ (ພະຍານບ່ໍຈິງ).  
2. ໃນຊີວິດຂອງທ່ານເຄີຍເປັນພະຍານເຣ່ືອງໃດເຣ່ືອງນ່ຶງບ່ໍ? 
3. ທ່ານເຄີຍເປັນພະຍານຄວາມຈິງເຣ່ືອງພຣະເຢຊູບ່ໍ? 
4. ໃນພຣະທັມ ມັດທາຍ 7:2  ‘ເພາະວ່າທ່ານຈະກ່າວໂທດໃສ່ເຂົາຢ່າງໃດ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງກ່າວໂທດ

ໃສ່ທ່ານຢ່າງນ້ັນ    ພວກທ່ານຈະຕວງໃຫ້ເຂົາດ້ວຍເຄ່ືອງຜອງອັນໃດ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຕວງໃຫ້ພວກ
ທ່ານດ້ວຍເຄ່ືອງຜອງອັນນ້ັນ’  ທ່ານເຂ້ົາໃຈແນວໃດ?  

5. ຄຳພະຍານມີອຳນາດແນວໃດແດ່?  
6. ໃນເຣ່ືອງເລ່ົາເຖິງອາຈານຍິງແລະຍິງຜູ້ນ່ຶງດືງເອົາຂົນໄກ່ອອກຈາກໝອນໝູນຫົວ ສອນທ່ານແນວ

ໃດ? 
 
         ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 11 
ປາຖນາສິ່ງດີກວ່ານັ້ນ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ອົບພະຍົບ 20:17 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົບພະຍົບ 20:1-17; 2 ພຣະບັນຍັດ 5:6-11 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຄວາມບາບໄດ້ຄອບງຳເຮົາບ່ໍໃຫ້ພໍໃຈສ່ິງທ່ີມີຢູ່. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະຮູ້ຈັກຄວາມພໍໃຈໃນສ່ິງທ່ີເຮົາມີຢູ່ແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າເຮົາຈະເປັນທຸກຫລາຍເມ່ືອບ່ໍມີເມືອງພໍ. 

       
ບົດນໍາ 

ເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳວ່າ ເຮົາເລືອກເກີດບ່ໍໄດ້ ແຕ່ເລືອກທ່ີຈະເປັນອັນນ້ັນ, ເປັນອັນນ້ີໄດ້ ຫາກເຮົາມີໃຈປາຖນາ
ອັນແຮງກ້າໃນສ່ິງນ້ັນ. ແຕ່ບ່ໍແມ່ນການເປັນແລ້ວຈະພໍໃຈໃນສ່ິງທີ່ເຮົາເປັນ ຫາກບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາໃນໃຈ. ເຣ່ືອງນ້ີ
ພຣະເຈ້ົາຊົງຊາບຈິດໃຈຂອງມະນຸດດີ, ຈ່ຶງຊົງອອກກົດຄຳສ່ັງຫ້າມດ່ັງທີ່ເຮົາຈະຮຽນໃນວັນນ້ີ. 
 

1.  ບາບຂອງຄວາມໂລບມາກ (ອົບພະຍົບ 20:17) 
ຊາຍໜຸ່ຄົນນ່ຶງຖືວ່າຕົນເອງໂຊກດີທີ່ເກີດມາໃນຄອບຄົວພໍຢູ່ພໍກິນ, ລາວຍັງມີບ້ານເຮືອນໃນເຂດດີແລະສວຍ 
ງາມອີກ. ສ່ວນພວກຄຣິສຕຽນແລ້ວຖືວ່າສ່ິງເຫລົານ້ີເປັນພຣະພອນທີ່ມາຈາກຂ້າງເທິງ. ຊາຍຜູ້ນ້ີເມ່ືອ  ແຕ່ງ
ງານແລ້ວກໍຍ້າຍໄປຢູ່ໃນເຂດດີກວ່າສມັຍຢູ່ນຳພ່ໍແລະແມ່, ຢູ່ມາບ່ໍນານເທ່ົາໃດຄວາມພາກພູມໃຈຄ້ັງແຣກທ່ີ
ສ້າງຄອບຄົວເຮືອນຊານນ້ັນກໍຈືດຈາງຫາຍໄປເມ່ືອເຫັນເພ່ືອນບ້ານມີເຮືອນໃຫຍ່ກວ່າ,   ມີເມັຍງາມແລະມີ
ຄວາມຮູ້ຫລາຍກວ່າເມັຍຂອງຕົນ  ດ່ັງນ້ັນລາວຈ່ຶງບ່ໍພໍໃຈກັບບ້ານເຮືອນຂອງລາວ   ແລະຫາເຣ່ືອງຜິດເມັຍຢູ່
ປະຈຳ. ຍ້ອນຄວາມບ່ໍພໍໃຈໃນສ່ິງທີ່ລາວມີຢູ່ລາວຈ່ຶງໄປຮ່ວມກຸ່ມຂາຍຢາເສບຕິ ດ ແລະຖືກເຈ້ົາໜ້າທີ່ຈັບໄດ້
ແລ້ວສານຕັດສິນຈຳຄຸກ 25 ປີ ດຽວນ້ີລາວຢູ່ໃນຄຸກຜ່ານມາແລ້ວ 1 ປີ ຍັງເຫລືອ 24 ປີທີ່ຈະຢູ່ໃນຄຸກ. ເຮົາບ່ໍ
ຮູ້ວ່າເຮືອນຫລັງໃຫຍ່ກວ່າເຮືອນພ່ໍເຮືອນແມ່ຂອງລາວຈະຕົກເປັນເຮືອນໃຜ?   ເມັຍຂອງລາວບ່ໍຮູ້ວ່າຈະຕົນ
ເປັນເມັຍໃຜ ?   ພຣະເຈ້ົາຊົງສອນວ່າ   ຢ່າອິດສາຢາກໄດ້ເຮືອນຂອງຜູ້ອ່ືນ   ຢ່າອິດສາຢາກໄດ້ຜົວຫລືເມັຽ 
ຢາກໄດ້ຂ້ອຍທາດ ຢາກໄດ້ງົວຄວາຍ ຢາກໄດ້ລໍຫລືສ່ິງອ່ືນໃດທ່ີເປັນຂອງຄົນອ່ືນ” (ຂ້ໍ 17).  
 
ຄຳວ່າ (ເຮືອນ)   ໃນພາສາເດີມນ້ັນແປວ່າວ່າ (ທັງຄົວເຮືອນ)   ຄຳວ່າຄົວເຮືອນອັນໝາຍເຖິງພວກລູກແລະ
ຂອງທຸກຢ່າງໃນເຮືອນ,   ດ້ວຍເຫດນ້ີ ພຣະທັມອົບພະຍົບ 20 :17   ໄດ້ບັນທຶກຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເວົ້າ
ເຣ່ືອງເຮືອນກ່ອນສ່ິງອ່ືນໃດ,  ຕ່ໍໄປແມ່ນເມັຍ,  ຂ້າທາດ ແລະງົວຄວາຍ,  ເປັນລຳດັບຄວາມສຳຄັນຕ່ໍກັນໄປ. 
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ເຮົາໄດ້ເຫັນຕົວຢ່າງຄວາມສຳຄັນຂອງຄອບຄົວໃນສມັຍພຣະເຈ້ົາຊົງລ້າງໂລກ ໂດຍສ່ັງໃຫ້ໂນອາສ້າງນາວາ
ໃຫຍ່,  ເມ່ືອສ້າງສຳເຣັດແລ້ວພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ໂນອາພາທັງຄົວເຮືອນເຂ້ົາໃນນາວາກ່ອນ ແລະສຸດທ້າຍ
ຈ່ຶງແມ່ນສັດຕ່າງໆເຂ້ົານຳຫລັງເປັນລຳດັບຄວາມສຳຄັນຕາມກັນໄປ.  (ປຖກ 6 :18-19).  
 
ມະນຸດເຮົາຈະຫາຄວາມພໍໃຈໃນສ່ິງທີ່ຕົນເອງມີນ້ັນຊ່າງຍາກເອົາແທ້ເອົາວ່າ, ໃນສມັຍພຣະເຈ້ົາສ້າງໂລກນ້ັນ   
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງ ຜູ້ຊາຍມີຊ່ືວ່າ ອາດາມ,  ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາສ້າງລາວຂ້ຶນມາແລ້ວກໍຊົງເຫັນວ່າອາດາມມີຄວາມ
ງ່ວມເຫງົາ  ຈ່ຶງຊົງສ້າງນາງເອວາຈາກກະດູກຂ້າງຂອງລາວເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນເມັຍຂອງລາວ ແລະຫວັງວ່າເຂົາ
ທັງສອງຄົນຢູ່ກິນນຳກັນດ້ວຍຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ ແລະມີຄວາມສຸກ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ດີວ່າອາດາມແລະເອວາຈະ
ຕ້ອງຢູ່ກິນເພ່ືອລ້ຽງຊີບ ດ່ັງນ້ັພຣະອົງກໍຊົງສ້າງສວນໃຫ້ມີພືດພັນນາໆ  ຕລອດເຖິງຕ້ົນໄມ້ທີ່ເກີດໝາກຕ່າງໆ 
ໃນນ້ັນພຣະເຈ້ົາຢາກລອງໃຈອາດາມວ່າລາວຈະພໍໃຈໃນສ່ິງທີ່ລາວມີຢູ່ຫລືບ່ໍ?  ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນພຣະເຈ້ົາຊົງ
ຫ້າມຂ້ໍດຽວບ່ໍໃຫ້ກິນໝາກໄມ້ຈາກຕ້ົນນ້ັນ,  ໜ້າເສັຍດາຍອາດາມບ່ໍໄດ້ຕັກເຕືອນເມັຍຂອງລາວ ແລ້ວຍັງໄປ
ກິນໝາກໄມ້ທີ່ຊົງຫ້າມນຳເມັຽ ແລ້ວທັງສອງຈ່ຶງມີບາບເພາະບ່ໍເຊ່ືອຟັງ ແລະບ່ໍຮູ້ຈັກພໍໃຈໃນສ່ິງທ່ີມີຢູ່.  
 
ເຣ່ືອງຂອງໂຢຊວຍ.   ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ໂຢຊວຍກັບຄົນອິສຣາເອນໃຫ້ໄດ້ຄອບຄອງເມືອງເຢຣິໂກ  ເພາະເຂົາ
ເຮັດຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃນພຣະທັມ ໂຢຊວຍ 6 ຄືເຂົາຍ່າງອ້ອມເມືອງເຢຣິໂກເຖິງເຈັດວັນ ແລ້ວກຳ
ແພງເມືອງນ້ັນກໍເຈ່ືອນລົງເພ່ືອໃຫ້ໂຢຊວຍນຳພວກອິສຣາເອນບຸກໂຈມຕີ. ເມ່ືອນ້ັນພຣະເຈ້ົາຊົງຫ້າມວ່າເມ່ືອ
ຊະນະແລ້ວບ່ໍໃຫ້ເອົາສ່ິງໃດອອກຈາກເມືອງນ້ີ  ແຕ່ຊາຍຜູ້ນ່ຶງຊ່ື   ອາການໄດ້ລັກຊຸກເຊ່ືອງເອົາເສ້ືອຄຸມ,  ເງິນ
ສອງກິໂລ,   ແລະທອງຄຳເຄ່ິງກິໂລ  ມາເປັນຂອງສວ່ນຕົວ,  ຊາຍຄົນດຽວເຮັດຜິດບາບໄດ້ນຳຄວາມເດືອດ
ຮ້ອນມາສູ່ຄົນທັງຊາດ ຍ້ອນຄວາມໂລບມາກໂລພາຂອງລາວຈ່ຶງຂັດຂືນຄຳສ່ັງພຣະເຈ້ົາ.  (ອ່ານໂຢຊວຍ 6-
7).  ນ້ີແຫລະຫາກເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກພໍໃຈໃນສ່ິງທີ່ເຮົາມີຢູ່ ເຮົາອາດນຳຄວາມເດືອດຮ້ອນມາສູ່ຄອບຄົວເຮົາ, ມາສູ່
ຄຣິສຕະຈັກເຮົາ   ຕລອດເຖິງບ້ານເມືອງຂອງເຮົາກໍເປັນໄດ້ ດ່ັງເຈ້ົານາຍສ້ໍໂກງກໍນຳຄວາມເດືອດຮ້ອນມາສູ່  
ປະຊາຊົນ ແລະປະເທດຊາດບ້ານເມືອງຂອງຕົນ.  "ຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ໃນສ່ິງທ່ີຢູ່ເບ້ືອງເທິງ ບ່ໍແມ່ນສ່ິງຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນໂລກນ້ີ " (ໂກໂລຊາຍ 3 :2)  
 

2.  ຊົງສອນໃຫ້ພໍໃຈ  (ອົບພະຍົບ 20:17) 
ພຣະທັມປັນຍາຈານ ກ່າວວ່າ  “ແມ່ນ້ຳທຸກສາຍໄຫລໄປສູ່ທະເລ, ແຕ່ທະເລກະຍັງບ່ໍເຕັມຈັກເທ່ືອ”  (ປັນຍາ
ຈານ 1:7). ເມ່ືອອ່ານແລ້ວຫາກບ່ໍຄຶດຫຍັງ ກໍແມ່ນຄຳເວົ້າທັມມະດາ ແຕ່ເມ່ືອຄິດຄັກໆແລ້ວຈ່ຶງເຫັນວ່າເປັນ 
ຄຳປຣັສຍາທ່ີເລິກທ່ີສຸດ ເພາະວ່ານັບຕ້ັງແຕ່ມື້ເຮົາເກີດມາຈົນເຖິງມ້ືນ້ີ ນັບວ່າຫລາຍປີສົມຄວນ ບັນພະບຸຣຸດ
ຂອງເຮົາກະແຮງມີອາຍຸແກ່ ເພ່ິນໄດ້ເຫັນແມ່ນ້ຳນ້ອຍໃຫຍ່ໄຫລໄປສູ່ທະເລກ່ອນເຮົາ ແລະແມ່ນ້ຳເຫລ່ົານ້ັນ
ຍັງໄຫລໄປເທ່ົາທຸກວັນນ້ີ ແຕ່ທະເລບ່ໍຮູ້ຈັກເຕັມຈັກເທ່ືອນ້ັນທ່ານແປກໃຈບ່ໍວ່າທະເລທີ່ພຣະເຈ້ົາສ້າງນ້ັນໃຫຍ່
ຫລາຍປານໃດ?   ເມ່ືອອ່ານໄປຂ້ໍຕ່ໍໄປປັນຍາຈານກ່າວວ່າ    “ນ້ຳກັບຄືນໄປສູ່ບ່ອນທີ່ແມ່ນ້ຳຕ້ັງຕ້ົນໄຫລໄປ 
ແລະຕ້ັງຕ້ົນໄຫລມາອີກໃໝ່” (ປັນຍາຈານ 1:8).   ຈິດໃຈຂອງມະນຸດກໍເປັນເຊ່ັນນ້ີແຫລະ   ບາງທີຈິດໃຈຍັງ
ເລິກໄປກວ່າທະເລເສັຽອີກ ເພາະຂຸມໃຈຄົນຖົມເທ່ົາໃດກະບ່ໍຮູ້ຈັກເຕັມ  ເມ່ືອເຮົາບ່ໍຮຽນຮູ້ຈັກກັບຄວາມພໍໃຈ
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ໃນສ່ິງທ່ີເຮົາມີຢູ່ເຮົາກໍຈະເປັນທຸກຍ້ອນທຸກມ້ືທຸກວັນ. ປັນຍາຈານກ່າວວ່າ ມີເວລາສຳລັບທຸກສ່ິງ ແປວ່າພຣະ
ເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ຈັດຕ້ັງເວລາໄວ້ສຳລັບການງານທຸກຢ່າງທົ່ວໃຕ້ຟ້າ,    ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຕ້ັງໄວ້ແລ້ວບ່ໍມີໃຜປ່ຽນ
ແປງການເວລາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້, ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນມະນຸດຈະເຮັດແນວໃດໄດ້ດີກວ່າຮຽນຮູ້ຈັກກັບຄວາມພໍ
ໃຈໃນຊີວິດຂອງຕົນໃນໂລກນ້ີທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານໃຫ້. “ສ່ິງດີທີ່ສຸດທ່ີຜູ້ໃດກະເຮັດໄດ້ ແມ່ນກິນແລະ
ດ່ືມແລະສນຸກຢູ່ກັບສ່ິງທ່ີຕົນຫາມາໄດ້ໃນຊີວິດອັນສ້ັນໆທີ່ພຣະເຈ້ົາໂຜດປະທານໃຫ້” (ປັນຍາຈານ 5: 18ຂ). 
ແລະປາຖນາສ່ິງທີ່ຢູ່ເບ້ືອງເທິງຫລັງຈາກຊີວິດນ້ີ ເປັນສ່ິງທີ່ເຮົາທຸກຄົນຄວນເຮັດ.  
 
ຄຳວ່າ   “ຢ່າອິດສາຢາກໄດ້ເຮືອນຂອງຜູ້ອ່ືນ   ຢ່າອິດສາຢາກໄດ້ຜົວຫລືເມັຽ   ຢາກໄດ້ຂ້າທາດ ຢາກໄດ້ງົວ
ຄວາຍ ຢາກໄດ້ລໍຫລືສ່ິງອ່ືນໃດທ່ີເປັນຂອງຄົນອ່ືນ” (ຂ້ໍ 17). ອັນໝາຍເຖິງຄວາມຢາກໄດ້ນ້ັນໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນມາ
ດ້ວຍໃຈຄິດຢາກໄດ້,   ແລະການມີໃຈຄິດຢາກໄດ້ຂອງຜູ້ອ່ືນນ້ັນເປັນກົດຂ້ໍຫ້າມຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນສມັຍອິສ
ຣາເອນເປັນອົພຍົບເດີນທາງອອກຈາກປະເທດເອຢິບໄປສູ່ແຜ່ນດິນທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານໃຫ້. ເຣ່ືອງນ້ີ
ຢາໂກໂບກ່າວວ່າ "ແຕ່ວ່າທຸກຄົນກໍຖືກລ້ໍລວງໃຫ້ຫລົງ   ເມ່ືອກິເລດຂອງຕົນເອງຊັກຈ່ອງແລະຍົວະເຍ້ົາໃຫ້
ເຮັດຕາມເມ່ືອກິເລດຕ້ັງຮາກແລ້ວກໍໃຫ້ເກິດຄວາມຜິດບາບ    ແລະເມ່ືອຄວາມຜິດບາບຄົບຖ້ວນແລ້ວກໍໃຫ້
ເກີດຄວາມຕາຍ” (ຢາໂກໂບ 1:14-15).   ສລຸບແລ້ວຄວາມຄິດຢາກໄດ້ຂອງຜູ້ອ່ືນນ້ັນແມ່ນເລ້ີມຕ້ົນມາຈາກ
ໃຈຄິດ ເມ່ືອໃຈຄິດແລ້ວກໍກາຍເປັນຄວາມບາບຫາກເຮົາບ່ໍຍຸດຕິການຄິດແນວນ້ັນ ແຕ່ມັນກໍເປັນການຍາກທີ່
ຈະໃຫ້ເຮົາເຊົາຄິດ,  ດ່ັງນ້ັນເຮົາສົມຄວນຈະຕ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການອ້ອນວອນສາ
ຣະພາບຄວາມຄິດໃນໃຈ  ແລະຂໍພຣະອົງຊຳຮະລ້າງຄວາມຄິດອັນຊ່ົວຮ້າຍໃນໃຈ    ແລ້ວເຮົາກໍຕ້ັງສະຕິວ່າ
ຈະຕ້ອງເຊົາຄິດຢາກໄດ້ສ່ິງຂອງຜູ້ອ່ືນໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ   ແລ້ວເຮົາກໍຈະພ້ົນຈາກຄວາມ
ຄິດອັນຜິດບາບນ້ັນ.  
 

ຄຳຖາມ: 
 

1. ຄວາມບາບອັນນ້ອຍເລ້ີມຈາກໃຈ ນຳໄປສູ່ບາບໃຫຍ່ແນວໃດ? 
2. ກະສັດດາວິດ ມີບາບນ້ອຍໃນໃຈແລ້ວກາຍມີບາບໃຫຍ່ແນວໃດ?  
3. ການກະທຳຂອງດາວິດສອນເຮົາແນວໃດ? 
4. ເຮົາຈະຮຽນຮູ້ຈັກຄວາມພໍໃຈໃນສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາປະທານແນວໃດ?  
5. ເຮົາຈະຝຶກຫັດເຊົາຄິດຢາກໄດ້ຂອງຜູ້ອ່ືນມາເປັນຂອງຕົນແນວໃດ? 

 
 
 
 
         ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 12 
 ຄຳສັ່ງໃຫຍ່ທ່ີສຸດ 

 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 22:25-39 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 22 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ການແບ່ງປັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນຫລັກຖານຄວາມເຊ່ືອ 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ການວາຍພຣະຊົນທ່ີໄມ້ກາງແຂນແມ່ນການສະແດງຄວາມຮັກ

ແທ້. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາສະແດງຄວາຮັກດ້ວຍຄວາມເມຕາດ້ວຍການກະທຳ 
   

ບົດນໍາ 

ພວກຜູ້ນຳສາສນາຂອງຊາດຢິວມີສອງກຸ່ມໃຫຍ່ນ້ັນໄດ້ແກ່ ພວກຊາດູກາຍ  ແລະພວກຟາຣີຊາຍ, ເຖິງແມ່ນ
ພວກເຂົາມີຄວາມເຊ່ືອຕ່າງກັນເປັນບາງຢ່າງກໍຕາມ ພວກເຂົາກໍເປັນຜູ້ນຳສາສນາທີ່ຕ່ໍຕ້ານພຣະເຢຊູ ໂດຍບ່ໍ
ຍອມຮັບເອົາສ່ິງໃໝ່ໆທ່ີພຣະເຢຊູຊົງສອນ, ດ່ັງນ້ັນເສ້ັນທາງສາສນາຂອງເຂົາກະເລີຍໄປຢຸດທີ່ໂມເຊ.  

 

1.  ສາສນາພາຮອດທາງຕັນ (ມັດທາຍ 22:15-33) 
ພວກຊາດູກາຍເປັນເປັນຜູ້ນຳສາສນາກຸ່ມໃຫຍ່ກຸ່ມທີສອງລອງມາຈາກພວກຟາຣີຊາຍ,     ພວກຊາດູກາຍມີ
ຄວາມເຊ່ືອທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກພວກຟາຣີຊາຍເປັນບາງຢ່າງ  ໂດຍສເພາະຢ່າງຍ່ິງພວກຊາດູກາຍບ່ໍເຊ່ືອວ່າ
ເຣ່ືອງການຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນມີຈິງ ຫລັກຄຳສອນຂອງເຂົານ້ັນສອນວ່າເມ່ືອຄົນເຮົາຕາຍໄປແລ້ວກໍເປັນວິນ
ຍານອັມະຕະນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາລິຂິດໄວ້ດ່ັງນ້ັນເຂົາວ່າ. (ອ່ານມັດທາຍ 22:23).  ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າ 
"ໃນວັນຖ້ວນສາມເພ່ິນຈະຖືກຊົງຄືນບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາໃໝ່" (ມັດທາຍ 20:19ຂ).   ພວກຊາດູກາຍໄດ້
ຫາຈັບຜິດພຣະເຢຊູອັນທຳອິດແມ່ນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງການເມືອງ ໂດຍຍົກເອົາເຮ່ືອງການເສັຍຊ່ວຍ (ແປວ່າເສັຽ
ພາສີ) ໃຫ້ທ່ານກາຍຊານ້ັນສົມຄວນບ່ໍ? ເຂົາຫວັງໃຈວ່າຈະໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູວ່າບອກວ່າບ່ໍໃຫ້ເສັຍຊ່ວຍ ຫາກ
ພຣະອົງເວ້ົາແນວນ້ັນກໍຈະຜິດການເມືອງ ເພາະກາຍຊາເປັນຈັກກະພັດໂຣມປົກຄອງຊາດຢິວ.   ພຣະຄັມພີ
ບອກວ່າ "ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຊາບເຈຕນາຮ້າຍຂອງເຂົາຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, “ໂອ ຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດເຮີຍ, ຈະມາທົດ
ລອງເຮົາເຮັດຫຍັງ ຈ່ົງເອົາເງິນທ່ີຈະເສັຽສ່ວຍນ້ັນໃຫ້ເຮົາເບ່ິງ”  ເຂົາຈ່ຶງເອົາເງິນນ່ຶງເດນາຣິອົນມາໃຫ້ພຣະອົງ 
ພຣະເຢຊູຈ່ຶງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, “ຮູບແລະຄຳຈາຣຶກນ້ີເປັນຂອງໃຜ”ເຂົາທູນວ່າ, “ເປັນຂອງກາຍຊາ” ແລ້ວພຣະ
ອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, “ເຫດສັນນ້ັນສ່ິງທີ່ເປັນຂອງກາຍຊາ  ຈ່ົງຄືນຖວາຍແກ່ກາຍຊາ  ແລະສ່ິງທີ່ເປັນຂອງ    
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ພຣະເຈ້ົາ  ຈ່ົງຄືນຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ” ເມ່ືອເຂົາໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ີກໍມີຄວາມປລາດໃຈຈ່ຶງພາກັນຫນີຈາກພຣະອົງ
ໄປ" (ມັດທາຍ 22:18-22). 
 
ໃນວັນດຽວກັນນ້ັນພວກຊາດູກາຍໄດ້ພາກັນຊອກຄ້ົນຫາເຣ່ືອງມາລອງພຣະເຢຊູ, ພວກເຂົາໄດ້ຍົກເອົາຄຳສ່ັງ
ຂອງໂມເຊໃນເຣ່ືອງການຕາຍໃຫ້ເປັນເໝືອນຫ້າງແຮ້ວມາຈັບຜິດພຣະເຢຊູ. "ອາຈານເອີຍ, ໂມເຊໄດ້ສ່ັງໄວ້
ວ່າ  “ຖ້າຜູ້ໃດຕາຍໃນເມືອຍັງບ່ໍມີລູກ  ກໍໃຫ້ນ້ອງຊາຍຂອງຜູ້ນ້ັນເອົາເອ້ືອຍໃພ້ໄວ້ເປັນພັຣຍາ   ເພ່ືອສືບເຊ້ືອ
ສາຍອ້າຍຂອງຕົນ”ໃນພວກເຮົາມີເຈັດຊາຍອ້າຍນ້ອງນຳກັນ  ອ້າຍກົກເອົາເມັຽແລ້ວໄດ້ຕາຍໄປເມ່ືອຍັງບ່ໍມີ
ລູກ  ກໍປະເມັຽໄວ້ໃຫ້ແກ່ນ້ອງຊາຍສ່ວນນ້ອງຜູ້ຖ້ວນສອງແລະຖ້ວນສາມກໍຢ່າງດຽວກັນ  ຈົນເຖິງຜູ້ຖ້ວນເຈັດ 
ພາຍຫລັງເຂົາທັງເຈັດ ຍິງນ້ັນກໍຕາຍສັນນ້ັນໃນວັນຄືນມາຈາກຕາຍ  ຍິງນ້ັນຈະເປັນເມັຽຜູ້ໃດໃນເຈັດຄົນນ້ັນ 
ດ້ວຍວ່ານາງໄດ້ເປັນຂອງຊາຍທັງເຈັດຄົນແລ້ວ” (ມັດທາຍ 22:24-28).  ພວກເຂົາຄິດວ່າພຣະເຢຊູຄົງບ່ໍມີ
ຄຳຕອບ ແຕ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບເຂົາຢ່າງນ້ິມນວນໃນ ຂ້ໍ 29-32 ແລະຄຳຕອບທ່ີພຣະເຢຊູກ່າວຕອບພວກຟາ
ຣີຊາຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກຟາຣີິຊາຍປລາດໃຈໃນຄໍາຕອບພຣະເຢຊູ.  
 
ພວກຊາດູກາຍທ່ີນັບວ່າເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້ແລະເປັນຄຣູສອນສາສນາມາເປັນເວລາຢາວນານ ພວກເຂົາຄິດບ່ໍ
ເຖິງໃນຄຳຕອບພຣະເຢຊູຕອບຄຳຖາມພວກເຂົາ, ດ້ວຍເຫດນ້ີຈ່ຶງເວ້ົາໄດ້ວ່າພວກເຂົາເປັນເໝືອນຜູ້ນຳທາງ
ຕາບອດທີ່ນຳຜູ້ອ່ືນໄປເຖິງທາງຕັນ. ເຂົາຊອກຄ້ົນທຸກວິທີທາງເພ່ືອຈະເອົາຜິດພຣະເຢຊູ ພວກເຂົາຮູ້ຈັກພຣະ
ບັນຍັດສິບປະການທ່ີເຮົາໄດ້ຮຽນມາໃນອາທິດແລ້ວ,   ຄືພາກທີນ່ຶງຂອງພຣະບັນຍັດ ແມ່ນເວົ້າເຣ່ືອງມະນຸດ
ຈະຕ້ອງຂາບໄຫວ້ນະມັສການພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ   ແລະພາກສອງຂອງພຣະບັນຍັດ   ແມ່ນການປະຕິບັດຣະ
ຫວ່າງມະນຸດກັບມະນຸດຈະຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກຢ່າງຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ. ໜ້າເສັຍດາຍຄຣູ
ສອນສາສນາເຊ່ັນພວກຟາຣີຊາຍ ແລະພວກຊາດູກາຍມີແຕ່ສອນຄຳສ່ັງຂອງໂມເຊ ບາດໂມເຊນຳເອົາພຣະ
ບັນຍັດມາເຂົາກໍຮູ້ວ່າ  ມະນຸດຈະຕ້ອງຢູ່ນຳກັນດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກ   ແຕ່ພວກເຂົາກໍບ່ໍປະຕິບັດດ່ັງນ້ັນເລີຍ. 
"ເຂົາເປັນຄົນນຳທາງຕາບອດ ຖ້າຄົນຕາບອດຈູງຄົນຕາບອດ ເຂົາທັງສອງກໍຈະຕົກຂຸມ"(ມັດທາຍ 15:14ຂ)  
ກົດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ແລະສຳຄັນທີ່ມາຈາກເບ້ືອງເທິງຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ (ອ່ານໂຢຮັນ 13:34-35).  
 

2.  ຫລັກພື້ນຖານອັນແທ້ຈິງ (ມັດທາຍ 22 :15-33) 
ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະບັນຍັດສິບປະການໃນພຣະທັມອົພຍົບ 20  ເປັນຫລັກພ້ືນຖານໃນການດຳຣົງຊີວິດຂອງ  
ຄຣິສຕຽນ ເພາະວ່າຈາກຂ້ໍ 1-11 ແມ່ນສ່ີບັນຍັດທຳອິດແມ່ນຈາກລຸ່ມຂ້ຶນເທິງ (Vertical) ແປວ່າໃຫ້ມະນຸດ
ປະຕິບັດກັບພຣະເຈ້ົາ. ສ່ວນຂ້ໍ 12-17  ແລະຫົກຂ້ໍຫລັງແມ່ນໄປທາງນອນ (Horizontal)   ແປວ່າໃຫ້ມຸນຸດ
ປະຕິບັດກັບມະນຸດດ້ວຍກັນ. ຕ່ໍໄປແມ່ນບັນຍັດຫົກຂ້ໍສຳລັບມະນຸດປະຕິບັດກັບມະນຸດດ່ັງນ້ີ;   
 1. ຈ່ົງນັບຖືບິດາມານດາຂອງເຈ້ົາ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະມີອາຍຸຫມ້ັນຍືນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງ
ເຈ້ົາໄດ້ມອບໃຫ້.  2. ພວກເຈ້ົາຢ່າຂ້າຄົນ.    3. ຢ່າລ່ວງເກີນຜົວເມັຽຜູ້ອ່ືນ.   4. ຢ່າລັກຊັບ. 
5. ຢ່າເປັນພຍານເທັດໃສ່ຮ້າຍເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ.   6. ຢ່າອິດສາຢາກໄດ້ເຮືອນຂອງຜູ້ອ່ືນ ຢ່າອິດສາ
ຢາກໄດ້ຜົວຫລືເມັຽ ຢາກໄດ້ຂ້ອຍທາດ ຢາກໄດ້ງົວຄວາຍ ຢາກໄດ້ລໍຫລືສ່ິງອ່ືນໃດທີ່ເປັນຂອງຄົນອ່ືນ”.   
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ຫາກເຮົາເອົາທັງ 4 ຂ້ໍທ່ີຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາມາຂຽນລົງທາງຕ້ັງ ແລະເອົາຫົກຂ້ໍຂຽນໄປທາງນອນເຮົາ 
ຈະຕິບັດຕ່ໍກັນແລະແລ້ວເຮົາຈະໄດ້ຮູບໄມ້ການແຂນທັງທາງຕ້ັງແລະທາງນອນ.  ພຣະບັນຍັດສິບປະການນ້ີ 
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກແລະຫ່ວງໃຍພວກເຮົາ, ຊົງຢ້ານພວກເຮົາຫລົງລືມພຣະຄຸນ ແລະ 
ຊົງຢ້ານພວກເຮົາບ່ໍຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນຈ່ຶງອອກບັນຍັດນ້ີ.  ສລຸບແລ້ວຫລັກພ້ືນຖາມອັນແທ້ຈິງນ້ັນແມ່ນພຣະ
ເຈ້ົາຊົງເປັນຄວາມຮັກ ແລະພຣະອົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ເຮົາຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ ດ່ັງທີ່ເຫັນຄຳສອນວ່າ  "ຈ່ົງຮັກ
ເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ" (ມາຣະໂກ 12 :31).   ຮັກເພ່ືອບ້ານໝາຍເຖິງມະນຸດຄົນ,   ຮັກຕົນເອງ ອັນ 
ໝາຍເຖິງຕົນເອງຮັກຕົນເອງແນວໃດໃຫ້ຮັກເພ່ືອນບ້ານຢ່າງດຽວກັນ  ແຕ່ກໍໜ້າເສັຍດາຍລາງຄົນບ່ໍຮູ້ຈັກຮັກ
ຕົນເອງ.   ເພາະວ່າຄົນທີ່ຮັກຕົນເອງກໍຈະບ່ໍເຮັດຄວາມຊ່ົວຊ້າມົວໝອງໃສ່ຕົນ,  ລາວຈະບ່ໍກິນເຫລ້ົາເມົາຢາ
ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຕົນເອງເຈັບປວດ    ລາວຈະຊອກສແວງຫາທາງແຫ່ງຄວາມລອດພ້ົຈາກສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍຕ່າງໆ 
ແລະໃນທີ່ສຸດລາວກໍຈະຊອກສແວງຫາຊີວິດຫລັງຈາກຊີວິດນ້ີເມ່ືອຈົບລົງແລ້ວຈະໄປຢູ່ໃສນ້ັນເປັນຕ້ົນຕໍ.  
 
ລາງເທ່ືອເຮົາຄຶດວ່າເຮົາເຮັດສ່ິງນ້ີບ່ໍໄດ້ໂດຍສະເພາະຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ ເພາະລາງເທື່ອເຫັນ
ລາງຄົນແລ້ວບ່ໍເປັນຕາຮັກເລີຍ ຫາກເຮົາຄິດແນວນ້ີແລ້ວ ໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຈ້ົາບອກຄົນຜິດຊ້ັນບ່ໍ ? ໃຫ້
ເຮົາຄິດເບ່ິງຕອນພຣະເຈ້ົາເລືອກເອ້ີນໂມເຊໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳຊົນຊາດອິສຣາເອນອອກຈາກການເປັນຂ້າທາດທ່ີ
ເອຢິບນ້ັນໂມເຊກໍຕອບວ່າ "ຂ້ານ້ອຍເປັນມະນຸດທັມດາສາມັນ ຈະໄປຫາກະສັດຟາຣາໂອໄດ້ບ່ໍ ? ຂ້ານ້ອຍ
ຈະນຳພວກອິສຣາເອນອອກໄປຈາກປະເທດເອຢິບຢ່າງໃດ ? (ອົພຍົບ 3 : 11). ເຮົາເຫັນແລ້ວວ່າເມ່ືອພຣະ
ເຈ້ົາຊົງເລືອກແລ້ວເຮົາຈະປະຕິເສດກະບ່ໍໄດ້ ?   ເຮົາວ່າເຮົາເຮັດບ່ໍໄດ້ ພຣະເຈ້ົາກໍຈະນຳເຮົາຄືໄດ້ນໍາໂມເຊ
ຜ່ານມາແລ້ວ. ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອພຣະອົງຊົງບອກເຮົາວ່າ "ຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ " ນ້ັນພຣະເຈ້ົາຊົງ
ເຫັນວ່າເຮົາເຮັດໄດ້ ຕ່າງແຕ່ວ່າເຮົາຈະເຮັດຫລືບ່ໍ ?  
 

ຄຳຖາມ :  
1. ພຣະບັນຍັດແມ່ນຫຍັງ ? 

 
2. ພຣະບັນຍັດດີ ແລະບ່ໍດີແນວໃດ ? 

 
3. ພວກຊາດູກາຍເຄ່ັງຄັດແນວໃດ ? ເມ່ືອເຂົາເຄ່ັງຄັດພຣະບັນຍັດແທ້ ເປັນຫຍັງເຂົາບ່ໍຮັກຜູ້ອ່ືນເໝືອນ

ຮັດກຕົນເອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊອກເອົາເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ ? 
 

4. ການນັບຖືສາສນາຂອງຊາດູກາຍພາຜູ້ຕິດຕາມໄປຮອດໃສ? 
 

5. ອາທິດນ້ີທ່ານຈະເຮັດແນວໃດກັບພຣະບັນຍັດພາກສອງທີ່ມີຫົກຂ້ໍ ຄື ;  
1. ຈ່ົງນັບຖືບິດາມານດາຂອງເຈ້ົາ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະມີອາຍຸຫມ້ັນຍືນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາໄດ້ມອບໃຫ້.   
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2. ພວກເຈ້ົາຢ່າຂ້າຄົນ.     
 
3. ຢ່າລ່ວງເກີນຜົວເມັຽຜູ້ອ່ືນ.   
 
4. ຢ່າລັກຊັບ.  
 
5. ຢ່າເປັນພຍານເທັດໃສ່ຮ້າຍເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ.   
  
6. ຢ່າອິດສາຢາກໄດ້ເຮືອນຂອງຜູ້ອ່ືນ ຢ່າອິດສາຢາກໄດ້ຜົວຫລືເມັຽ ຢາກໄດ້ຂ້ອຍທາດ 
ຢາກໄດ້ງົວຄວາຍ ຢາກໄດ້ລໍຫລືສ່ິງອ່ືນໃດທ່ີເປັນຂອງຄົນອ່ືນ”.   
 
 

        ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 13 
ພຣະມະຫາບັນຊາ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 28:18-20 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 28 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງມອບອຳນາດໃຫ້ສ້າງສາວົກທຸກຊາດ 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາມີວິທີໃດໃນການປະຕິບັດຄຳສ່ັງໃຫ້ສ້າງສາວົກ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເປັນສ່ິງທຳອິດແມ່ນສ້າງສາວົກໃນໂບດຂອງຂ້ອຍ.  
       

ບົດນໍາ 
ກ່ອນທີ່ພຣະເຢຊູຈະສະເດັດກັບສູ່ສວັນ  ພຣະອົງໄດ້ສ່ັງພວກສາວົກໃຫ້ອອກໄປທົ່ວໂລກປະກາດເຣ່ືອງຂອງ
ພຣະອົງແລະຊັກຊວນ,  ສ່ັງສອນຄົນທົ່ວໂລກໃຫ້ເປັນລູກສິດຕິດຕາມພຣະອົງ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຫົນ 
ທາງດຽວທີ່ຈະນໍາພາມະນຸດທັງຫລາຍໃຫ້ລອດພ້ົນຈາກບຶງໄຟນະຮົກ.   ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຄວນເຂ້ົາໃຈ ແລະ
ປະຕິບັດຄໍາສ່ັງໃຫຍ່  (great commission) ນ້ີ ເພາະວ່າເປັນຄໍາສ່ັງ ບ່ໍແມ່ນຄໍາຂໍຮ້ອງ. 
 

1.  ຊົງມອບອຳນາດ (ມັດທາຍ 28:18) 
ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູເປັນການພິສູດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ່ແຕ່ອົງດຽວ ດ້ວຍວ່າ 
ບ່ໍພຣະໃດໆໃນໂລກທີ່ຕາຍໄປແລ້ວຈະຄືນມາຄືພຣະອົງ  ແຕ່ກ່ອນທີ່ພຣະອົງຈະສະເດັດກັບໄປຍັງສວັນຊ້ັນ
ຟ້າພຣະອົງໄດ້ສ່ັງພວກສາວົກໃຫ້ໄປພົບກັບພຣະອົງທ່ີແຂວງຄາລີເລ (ມັດທາຍ 26:32).    ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອເວ້ົາ
ເຖິງອຳນາດແລ້ວເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຢຊູມີອຳນາດເໜືອຄວາມຕາຍ  ເພາະວ່າມີແຕ່ພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນທ່ີຕາຍ
ໄປແລ້ວຄືນມາມີຊີວິດອີກ ແລະະສະເດັດຂ້ຶນໄປສວັນທັງເປັນ, ໃນຂະນະທ່ີຄວາມຕາຍມີອຳນາດເໜືອມະນຸ
ດທຸກຄົນທີ່ຈະຕ້ອງຕາຍແລ້ວຖືກຝັງລົງໄປໃນດິນ. ພຣະເຢຊູເວ້ົາກັບສາວົກວ່າ   “ອຳນາດທັງຫມົດໃນສວັນ
ແລະທີ່ແຜ່ນດິນໂລກກໍດີ ຊົງມອບໃຫ້ແກ່ເຮົາແລ້ວ” (ມັດທາຍ 28:18).  ແປວ່າ ພຣະອົງຊົງຮັບອໍານາດທັງ
ໝົດຈາກພຣະບິດາເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ພຣະອົງຈ່ຶງໃຊ້ອໍານາດ ແລະໃຫ້ອຳນາດພວກສາວົກເພ່ືອກິຈການ
ຂອງພຣະອົງ.  
 
ອຳນາດມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄືກັບກັບ (ສິດ) ຫລື (ມີສິດ) ແຕ່ສິດອຳນາດທຸກຢ່າງມີຂອບເຂດຈຳກັດໃນສ່ິງໃດ
ສ່ິງນ່ຶງ    ຫລືບ່ອນໃດບ່ອນນ່ຶງສເມີ.    ສິດອຳນາດທີ່ພຣະເຢຊູມອບໃຫ້ພວກສາວົກກໍໄດ້ຖືກຈຳກັດໄວ້ດ່ັງນ້ີ;  
“ເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກຊາດເປັນລູກສິດ ໃຫ້ເຂົາຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ   ພຣະບຸດ ແລະພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດ ສ່ັງສອນເຂົາໃຫ້ຖືຮັກສາສາຣະພັດ”  (ຂ້ໍ 19-20ກ).  1. ເຮັດໃຫ້ເປັນລູກສິດ,   ແປວ່າສອນ
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ເຂົາໃຫ້ກາຍເປັນລູກສິດ (ລູກສິດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕົນແບບດຽວກັບຄຣູ)  ເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະອາຈານ, ແປ
ວ່າເປັນຜູ້ຮຽນຮູ້ທຸກບ່ອນທ່ີໄປ.   2. ໃຫ້ບັບຕິສະມາ ແປວ່າໃຫ້ບັບຕິສະມາໃນພຣະເຈ້ົາສາມພຣະພາກ.  3. 
ສ່ັງສອນເຂົາໃຫ້ປະຕິບັດສາຣະພັດ (ທຸກຢ່າງ). ພວກສາວົກທີ່ພຣະເຢຊູສ່ົງອອກໄປຈະໄດ້ຮັບສິດອຳນາດໃນ
ຂອບເຂດນ້ີ, ສ່ວນອຳນາດນອກຈາກນ້ີຈະຕ້ອງສຶກສາກັນອີກເທ່ືອນ່ຶງ ເພາະວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ສັນຍາໄວ້ແລ້ວ
ວ່າຈະມອບສິດເບ້ືອງຕ້ົນເຫລ່ົານ້ີໃຫ້ດ່ັງທ່ີອ່ານມາແລ້ວຂ້າງເທິງ.  
 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູ  1. ດ້ວຍສາຍຕາ.  2. ດ້ວຍການສຳຜັດ ແລະ   3. ດ້ວຍເຫດ
ການຕ່າງໆທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນບຸກຄົນ ແລະໃນໂລກດ້ວຍ. ສຳລັບດ້ວຍສາຍຕາ ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ
ຫລາຍໆ ບ່ອນໄດ້ນຳຜູ້ຄົນຫລວງຫລາຍໃນໂລກນ້ີມາຫາພຣະເຢຊູ  ດ້ວຍຣິດອຳນາດທ່ີພຣະເຢຊູມອບໃຫ້, 
ບັນດາຜູ້ຮັບໃຊ້ເຫລ່ົານ້ີໄດ້ນຳເອົາຄົນທຸກປະເພດມາເປັນລູກສິດພຣະເຢຊູ, ແລະໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາຄົນເປັນ
ໝື່ນເປັນແສນມາແລ້ວ   ແລະຜູ້ຮັບໃຊ້ທຸກຄົນໄດ້ພະຍາຍາມສ່ັງສອນຜູ້ເຊ່ືອໃຫ້ປະຕິບັດສ່ິງສາຣະພັດດ້ວຍ. 
ສຳລັບດ້ວຍການສຳຜັດແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນຕົວຂ້າພະເຈ້ົາເອງ  ໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງໄດ້ຮັບຊີວິດໃໝ່ດ້ວຍ
ຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍຄຶດດອກວ່າຈະເປັນຄົນດີດ່ັງທ່ີເປັນຢູ່ໃນວັນນ້ີ. ສຸດທ້າຍຍັງໄດ້
ເຫັນເຫດການເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນໆທີ່ປ່ຽນແປງ, ແລະເຫດການຕ່າງໆທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນໂລກນ້ັນໄດ້ບ່ົງ
ບອກວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຣິດອຳນາດ ແລະທຸກຢ່າງທ່ີຊົງສ້າງຍັງເປັນຣະບຽບຢູ່ ເພາະທຸກຢ່າງ 
ນ້ັນຖືກປົກຄອງ ແລະຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ. ໃນພຣະທັມກິຈການ ກ່າວວ່າ "ເມ່ືອພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດຈະສະເດັດມາເຖິງພວກທ່ານ    ແລະພວກທ່ານຈະເປັນພຍານຝ່າຍເຮົາ    ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ, 
ຕລອດທ່ົວແຂວງຢູດາຍ, ກັບແຂວງຊາມາເຣັຽ, ແລະຈົນເຖິງທີ່ສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ” (ກິຈການ 1:8). ແປ
ວ່າເມ່ືອພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງແລ້ວ ຜູ້ນ້ັນກໍຈະຖືກບັນດານໃຈຈາກພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດໃຫ້ອອກໄປເປັນພຍານຝ່າຍພຣະເຢຊູ     ແລະລາວຈະປະຕິບັດພຣະມະຫາບັນຊາໃນມັດທາຍ  
28: 19.  "ເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກຊາດເປັນລູກສິດ ໃຫ້ເຂົາຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ   ພຣະບຸດ 
ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ສ່ັງສອນເຂົາໃຫ້ຖືຮັກສາສາຣະພັດ".  
 

2.  ພຣະເຢຊູຊົງແຕ່ງຕ້ັງເຮົາ (ມັດທາຍ 28:19-20) 
ມີຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈຜິດເຣ່ືອງການແຕ່ງຕ້ັງ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນແຕ່ງຕ້ັງສິດຍາພິບານ ຫລື
ເວ້ົາງ່າຍໆວ່າ ສະຖາປະນາອາຈານສອນພຣະທັມພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອໃຫ້ລາວເປັນສາສນາຈານ. ກ່ອນອ່ືນຕ້ອງ
ທຳຄວາມເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງອາຈານ ແລະສາສນາຈານສາກ່ອນ.    ຄຳວ່າ "ອາຈານ" ແຕ່ລະໂບດ ແຕ່ລະນິກາຍ
ເຂ້ົາໃຈຕ່າງກັນ. ເຊ່ັນລາງໂບດ ຫາກໃຜຜູ້ນ່ຶງເປັນຜູ້ສອນພຣະຄັມພີແລ້ວເພ່ິນຮ້ອງກັນວ່າອາຈານ. ເພ່ືອເຂ້ົາ
ໃຈແບບງ່າຍໆ ເຮົາເອົາຣະບົບຂອງການສຶກສາທົ່ວໄປມາເປັນຕົວຢ່າງວ່າ.   ຫາກຄຣູສອນຊ້ັນປະຖົມລົງໄປ
ແລ້ວຈະຖືກຮ້ອງວ່າ "ຄຣູ ຫລື ນາຍຄຣູ". ຫາກສອນມັທະຍົມຂ້ຶນໄປຈະຖືກຮ້ອງຜູ້ສອນວ່າ "ອາຈານ".  
 
ສຳລັບຣະບົບຂອງຄະນະບັບຕິສ ຜູ້ສອນໂຮງຮຽນວັນອາທິດຈະຖືກຮ້ອງວ່າ   "ຄຣູສອນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ" 
ສ່ວນຄຳວ່າ ອາຈານ ແລະສາສນາຈານນ້ັນແມ່ນຜູ້ດຽວກັນ   ແຕ່ກ່ອນຈະເປັນອາຈານຈະຕ້ອງຖືກສະຖາປະ
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ນາຈາກໂບດເສັຍກ່ອນຈ່ຶງຈະຮ້ອງວ່າອາຈານ ຫລືສາສນາຈານ   ເວ້ົາຢ່າງແຈ້ງແລ້ວແມ່ນເພ່ິນເປັນອາຈານ
ສອນສາສນາ.    ຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາຍັງເຂ້ົາໃຈຜິດໄປຮ້ອງອາຈານວ່າ ສາສະດາຈານ, ຖ້າຈະຮ້ອງໃຫ້ຖືກ 
ຕ້ອງຮ້ອງເພ່ິນວ່າ ສາສນາຈານ , ເພາະເພ່ິນເປັນອາຈານສອນສາສນາ.    ແລະຄຳວ່າສາສນານ້ັນແມ່ນຄົນ
ທົ່ວໄປພາກັນຮ້ອງພວກເຮົາວ່າເປັນຄົນນັບຖືສາສນາຄຣິສຕຽນ  ທ່ີຈິງແລ້ວພຣະເຢຊູບ່ໍຄືກັບຜູ້ນຳສານາທ່ົວ
ໄປ ແຕ່ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ.  
 
ລາງຄົນເວ້ົາວ່າບ່ໍຈຳເປັນຈະຕ້ອງຖືກສະຖາປະນາ ເປັນອາຈານເລີຍ ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ແລ້ວກະເຮັດໄດ້ໂລດ. ໃນ
ມັດທາຍ 28:18-20 ເວ້ົາເຖິງພຣະເຢຊູແຕ່ງຕ້ັງສາວົກໃຫ້ອອກໄປປະກາດ. “ອຳນາດທັງຫມົດໃນສວັນແລະ
ທີ່ແຜ່ນດິນໂລກກໍດີ ຊົງມອບໃຫ້ແກ່ເຮົາແລ້ວເຫດສັນນ້ັນພວກທ່ານຈ່ົງໄປ  ຈ່ົງເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກຊາດເປັນລູກ
ສິດ ໃຫ້ເຂົາຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ   ພຣະບຸດ ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດສ່ັງສອນເຂົາ
ໃຫ້ຖືຮັກສາສາຣະພັດຊ່ຶງເຮົາໄດ້ສ່ັງພວກເຈ້ົາໄວ້ແລ້ວນ້ັນ ນ້ິແຫລະ, ເຮົາຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍທຸກໆ ວັນຈົນ
ຫມົດກັບ” (ຂ້ໍ 18-20). ແປວ່າພຣະເຢຊູແຕ່ງຕ້ັງສາວົກ ເປັນເໝືອນທູດຈາກປະເທດນ່ຶງໄປຈະຈຳການຢູ່ປະ
ເທດນ່ຶງ ແລະທູດນ້ັນຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີອຳນາດເວ້ົາຕາງໜ້າປະເທດຂອງຕົນ   ດ່ັງນ້ັນພຣະເຢຊູຈ່ຶງມອບອຳ
ນາດໃຫ້ສາວົກເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພຣະເຢຊູ, ຕາງໜ້າຝ່າຍສວັນ, ແລະເມ່ືອອອກໄປປະຈຳການແລ້ວພຣະອົງບ່ໍ
ໄດ້ປະປ່ອຍໃຫ້ນ້ອຍໃຈ ແຕ່ຊົງສັນຍາກັບສາວົກວ່າຈະຢູ່ນຳທຸກເວລາ,  ທຸກສະຖານທີ່,  ທຸກສະຖານະການ. 
ການຖືກແຕ່ງຕ້ັງ   ຫລືອາຈານທ່ີຖືກສະຖາປະນາມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງນ້ັນແຫລະ.   ສລຸບແລ້ວສະຖາປະນາ 
(ແຕ່ງຕ້ັງ) ແມ່ນສຳຄັນຫລາຍ. 
 
ນອກນ້ັນຍັງສຳຄັນຕ່ໍກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງອີກ   ຄືລາວມີສິດອຳນາດໃນການປະກອບພິທິແຕ່ງງານ, ປະ
ກອບພິທີງານສົບ  ແລະສາມາດຢ້ຽມນັກໂທດຖືກຄຸກໄດ້ອີກດ້ວຍ.    ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈເພ້ີມ  ຈ່ຶງຂໍຍົກເອົາ
ເຣ່ືອງການແຕ່ງຕ້ັງທີ່ພຣະຄັມພີກ່າວມາຂ້າງເທິງ; ສົມມຸດວ່າເຮົາມີລູກສາວມັກຮັກກັບຜູ້ບ່າວແລ້ວຍ້າຍໄປຢູ່
ນຳກັນເລີຍຫົວອົກຂອງຜູ້ເປັນພ່ໍເປັນແມ່ນຈະເປັນແນວໃດ?  ພຣະຄັມພີສອນໄວ້ແນວໃດ? ນ້ີເປັນພຽງການ
ຄິດອັນທຳອິດເທ່ົານ້ັນ. ເຣ່ືອງກົດໝາຍເດ? ເພ່ິນວ່າເຂົາທັງສອງເປັນຜົວເມັຍກັນບ່ໍ? ແນ່ນອນກົດໝາຍຈະບ່ໍ
ນັບວ່າເປັນຜົວເມັຍກັນ.    ບັດນ້ີກັບມາເວ້ົາກັນເຣ່ືອງຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້  ຫລືສະຖາປະນາເປັນອາ
ຈານກໍສຳຄັນດ່ັງນ້ີແຫລະ. ຂ້ໍສັງເກດ; ເມ່ືອກ່ອນສາວົກທັງສິບສອງຄົນຢູ່ແລະຕິດກັບພຣະເຢຊູ ມາບັດນ້ີຖືກ
ແຕ່ງຕ້ັງແລະມອບອຳນາດໃຫ້ອອກໄປໃຊ້ນາມຊ່ືພຣະເຢຊູ   ຈ່ຶງເປັນປະເດັນສໍາຄັນທີ່ສຸດ,   ແລະສໍາຄັນໄປ
ກວ່ານ້ັນແມ່ນໄປເຮັດຕາມທີ່ພຣະອົງຊົງສ່ັງຈ່ຶງຈະຖືກຕ້ອງ.  
 

3.  ຊົງສັນຍາວ່າຈະສະຖິດຢູ່ດ້ວຍ  (ມັດທາຍ 28:20) 
"ເຮົາຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍທຸກໆ ວັນຈົນຫມົດກັບ" (ຂ້ໍ 20). ເປັນຄຳໝັ້ນສັນຍາພຣະເຢຊູໄດ້ສັນຍາກັບພວກ
ສາວົກວ່າຈະຢູ່ກັບທ່ານທງັຫລາຍ ແປວ່າຊົງຢູ່ກັບທຸກຄົນທີ່ຊົງໃຊ້ໄປ ແລະຖາມວ່າຈະຢູ່ດົນປານໃດ? ມີຄຳ
ຕອບວ່າ ພຣະອົງຈະຢູ່ນຳທຸກໆວັນຈົນໝົດກັບນ້ັນ ໝາຍຄວາມວ່າຈະຢູ່ຈົນກວ່າສ້ິິນຍຸກສມັຍ. ເມ່ືອເຮົາຮູ້ວ່າ
ພຣະອົງຊົງຢູ່ນຳແລ້ວເຮົາຈະຢ້ານອັນໃດ? ເຮົາຈະຄິດຍາກອັນໃດ? ເຣ່ືອງນ້ີຂໍນຳທ່ານໄປເຂ້ົາໃຈເພ້ີມ ດ່ັງນ້ີ; 
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ທ່ານພໍຈ່ືໄດ້ບ່ໍວ່າຕອນທ່ານເປັນເດັກນ້ອຍມັກຢ້ານອັນນ້ັນ,  ຢ້ານອັນນ້ີ   ໂດຍສເພາະແມ່ນຢ້ານຄວາມມືດ  
ແຕ່ເມ່ືອພ່ໍຫລືແມ່ຂອງເຮົາຈູງແຂນເຮົາໄປແລ້ວເຮົາກະບ່ໍຢ້ານບ່ໍແມ່ນບ່ໍ? ພຣະເຢຊູກໍຈະເຮັດແນວນ້ີກັບເຮົາ
ຫາກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພຣະອົງຈູງແຂນເຮົາ.  
 
ປະການທີສອງເຣ່ືອງພຣະອົງຢູ່ນຳເຮົາ.  ເມ່ືອເຮົາຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງຢູ່ນຳເຮົາແລ້ວ ເຮົາເອງກໍຈະບ່ໍເຮັດແນວບ່ໍ 
ດີໃນຂະນະທີ່ເຮົາໄປໄກຫູໄກຕາພ່ີນ້ອງຄຣິສຕຽນ  ເພາະຈິດໃຈເຮົາສຳນຶກສເມີວ່າ   ພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ກັບເຮົາ, 
ຊົງເບ່ິງເຮົາເພາະຫ່ວງໃຍເຮົາ. ດ່ັງນ້ັນປະການທີສອງນ້ີ ແມ່ນເດັດຂາດເຮົາຈະບ່ໍເຮັດແນວບ່ໍດີ ຫລືເຮັດການ
ມືດ ເພາະເຮົາຢ້ານຢຳເກງພຣະອົງ. ພຣະທັມລູກາກ່າວວ່າ “ຖ້າຜູ້ໃດຢາກຕາມເຮົາມາ ໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຕັດສິດຂອງ
ຕົນເສັຽແລະຮັບແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງຕົນທຸກວັນແລ້ວຕິດຕາມເຮົາມາ " (ລູກາ 9:23). ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອເຮົາຕັດ
ສິນໃຈຕິດຕາມພຣະອົງແລ້ວຈ່ົງຕ້ັງເປ້ົາໝາຍຂອງເຮົາໃຫ້ຊັດເຈນ.  
 

ຄຳຖາມ:  
 
1. ການເປັນສາວົກໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 
 
2. ເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ໃນເມ່ືອເຮົາເປັນສາວົກ? 
 
3. ມັດທາຍ 28 ເຮົາໄດ້ຍິນຢູ່ເລ້ືອຍຈົນລ້ຶງຫູ ແຕ່ວ່າມ້ືໃດເຮົາຈະປະຕິບັດ? 
 
4. ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຈຳເປັນຕ້ອງຖືກແຕ່ງຕ້ັງສາສນາຈານ ຄືພຣະເຢຊູແຕ່ງຕ້ັງສາວົກ? 
 
5. ພຣະອົງຊົງສ່ັງສາວົກໄປເຮັດຫຍັງແດ່?  
 
6. ພຣະເຢຊູໄດ້ສັນຍາກັບສາວົກແນວໃດ? ທ່ານເຂ້ົາໃຈແນວໃດ?  
 
 
 
         ຫວ 
 


