
ການແນະນໍາໂບດແຫ່ງອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງໃນພຣະຄຣິສທ໌. 
[ແປຈາກສະບັບພາສາອັງກິດ : Introducing the Christadelphians. ຜູ້ຂຽນ : Sam Dando] 

 

ໂບດແຫ່ງອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງໃນພຣະຄຣິສທ໌ 

ແມ່ນຮ່າງກາຍຂອງຄົນທ່ີເຊ່ືອຖືສາສະໜາຜູ້ທ່ີພະຍາຍາມກັບໄປຫາຄວາມສັດທາ ແລະ 
ຄຸນລັກສະນະຂອງໂບດຄຣີສຕຽນໃນເມ່ືອກ່ອນ. ຊ່ືຂອງ “Christadelphians” 

ມາຈາກພາສາເກຣັກສອງຄໍາຄື: ໂຕ d ໝາຍເຖີງ: “ອ້າຍ (ແລະ ນ້ອງສາວ) ໃນຄຣີສ”. 

(ກັບໄພ່ພົນແລະອ້າຍນ້ອງທ່ີຊ່ືສັດໃນພຣະເຢຊູຄຣິດທ່ີຢູ່ໃນເມືອງໂກໂລຊີ. ໂກໂລຊາຍ 1:2; ເຮັບເຣີ 2:11) 

ພວກເຮົາຍອມຮັບ ພະຄໍາພີໄບເບີລ ເໝືອນການແນະນໍາ ແລະ 
ຄວາມເຊ່ືອຖືທ່ີເປັນຄໍາດົນບັນດານໃຈຂອງພະເຈ້ົາ. 

ສະມາຊິກໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍເຖີງສ່ິງດ່ັງກ່າວກັບຄວາມເຊ່ືອທ່ີເໝືອນກັນ ຫັຼງຈາກຖືກລ້າງບາບ 

(ຈຸ່ມນ້ໍາຢ່າງເຕັມຕົວ). 

ພວກເຮົາດໍາລົງຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດທ່ົວທຸກມູມໂລກນ້ີກັບກຸ່ມໃຫຍ່ຂອງ 

ໂບດແຫ່ງອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງໃນພຣະຄຣິສທ໌ ໃນອົສເທຣເລຍ ແລະ ນີວຊີແລນ, ລາຊະອານາຈັກ, ຢູໂຣບ, 

ອາເມລິກາເໜືອ, ໃຕ້, ຕາເວັນອອກ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ອາຟຣິກກາ. 

ພວກເຮົາພົບກັນຢູ່ໂບດ, ບ້ານ ແລະ ບ່ອນເຊ່ົາຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ຫ້ອງຮຽນ, 

ບາງທີອາດມີໃນຕ້ົນສັດຕະວັດທໍາອິດຂອງຄຣີສຕຽນເຊ່ັນກັນ. (ກິດຈະການ 1:13-14; 2:46-47; 18:7; 
19:9; 28:30) 

ພວກເຮົາຖືກຈັດວາງເປັນຊຸມຊົນໂດຍທ່ົວໆໄປຫັຼງຈາກສັດຕະວັດທໍາອິດຂອງຄຣີສຕຽນ. 

ແຕ່ລະປະຊາຄົມ(ໂບດ) ເປັນອິດສະຫຼະໂດຍປາສະຈາກການຈ່າຍໃຫ້ຄູບາ ຫືຼ ຊ້ັນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງໂບດ. 

ໂບດທ້ອງຖ່ີນແຕ່ລະແຫ່ງໄດ້ເລືອກຕ້ັງຄະນະກໍາມະການໜ້ອຍເພ່ືອຈັດການກັບກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂບດ 

ແຕ່, ຄະນະກໍາມະການດ່ັງກ່າວຮັບຜິດຊອບຕ່ໍສະມາຊີກຂອງໂບດ. 

ສະມາຊິກທັງໝົດໄດ້ທຸ້ມເທເວລາ ແລະ ເຫ່ືອແຮງຂອງເຂົາເພ່ືອຮັບໃຊ້ພະເຈ້ົາ. 
ຄວາມເຊ່ືອຖືອັນແຮງກ້າດ່ັງກ່າວໄດ້ຜູກມັດຊຸມຊົນໃຫ້ເປັນອັນໜ່ຶງອັນດຽວກັນ. (ໂຣມ 12:4-8; 1 ໂກຣິນໂທ 

12:4-27; ຄາລາເຕຍ 3:28). 

 

ຈຸດເລ່ີມຕ້ົນ. 

ຫຼາຍທ່ານເຊ່ືອວ່າ 

ຕ້ັງແຕ່ບັນດາອັກຄະສາວົກໄດ້ສ້າງແຮງສັດທາເປັນໂບດແຫ່ງອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງໃນພຣະຄຣິສທ໌. 

ມັນມີຈໍານວນຊຸມຊົນທ່ີນັບບ່ໍຖ້ວນຢູ່ໃນໂລກນ້ີ ໄດ້ຕ້ັງໜ້າຮ່ໍາຮຽນພະຄໍາພີໄບເບີລ ແລະ 
ຍອມຮັບພະຄໍາສອນດ່ັງກ່າວ. 



ໂບດແຫ່ງອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງໃນພຣະຄຣິສທ໌ ຄື 

ຮ່ອງຮອຍສະເພາະທ່ີມີຊີວິດຊີວາໃນປະຫວັດສາດເຖີງຊ່ວງກາງຊຸມປີ 1800. ປີ 1830, 

ນັກຟີຊິກສາດຊາວອັງກິດຊ່ືວ່າ ຈອນ ໂທມັສ ໄດ້ເດີນເຮືອໄປເຖີງອາເມລິກາ. ໃນການເດີນທາງດ່ັງກ່າວ, 

ກໍາປ່ັນໄດ້ປະສົບກັບສ່ິງທ່ີບ່ໍຄາດ ເຊ່ັນ: ອາກາດບ່ໍດີ ເຮັດໃຫ້ກໍາປ່ັນເກືອບຈົມລົງ. ໃນໄລຍະທໍາອິດ, ດຣ. ໂທມັສ 

ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຈີງຂອງຊີວິດແຫ່ງຄວາມຕາຍຂອງລາວເອງ ແລະ ໄດ້ຕົກໃຈຈົນຮູ້ວ່າ 

ລາວບ່ໍແນ່ໃຈສ່ີງທ່ີຢູ່ນອກເໜືອການຕາຍ. ໃນທ່າມກາງຂອງພະຍຸ ລາວປະກາດວ່າ ລາວຈະລອດບໍ, 

ລາວຈະບ່ໍຢຸດພັກຈົນກວ່າຈະພົບຄໍາຕອບທ່ີພໍໃຈ. ລາວກໍລອດ ແລະ ເກັບຄໍາປະກາດຂອງລາວ 

ເຊ່ິງເປັນການເລ່ີມຕ້ົນຄ້ົນຫາຊີວິດທ່ີຍືນຍາວເພ່ືອຂ້ໍເທັດຈີງຂອງພະຄໍາພີໄບເບີລ. 

ມັນໃກ້ຈະກາຍເປັນຫັຼກຖານວ່າ ມີຄໍາສອນຫຼາຍຕ່ໍຫຼາຍທ່ີນິຍົມຄິດ ແລະ 
ເຊ່ືອວ່າມັນບ່ໍສອດຄ່ອງກັບພະຄໍາພີໄບເບີລ. ເປັນອັນທ່ີບ່ໍໜ້າພໍໃຈ, ດຣ. ໂທມັສ 

ຈ່ຶງໄດ້ອຸທິດຕົນເອງໃນການສຶກສາພະຄໍາພີຢ່າງລະມັດລະວັງເປັນເອກະລາດ.  ລາວບ່ໍມີການຮ້ອງຂໍວິໄສທັດໃດໆ 

ຫືຼ ການເປີດເຜີຍສ່ວນບຸກຄົນ. 

ໃນໂລກຂອງ ດຣ. ໂທມັສໄດ້ດືງດູດການສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆ ນາໆ ຈາກອາເມລິກາ ແລະ ອັງກິດ 

ທ່ີເຊ່ືອຖືຄວາມຈີງໃນການສະຫຸຼບຂອງລາວ. ພ້ອມກັນນ້ັນ, ພວກເຂົາກໍໄດ້ອອກແບບ/ສ້າງ ຊຸມຊົນ ຂອງ 

ໂບດແຫ່ງອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງໃນພຣະຄຣິສທ໌. ຫັຼງຈາກນ້ັນມາ, 

ບັນດາຊຸມຊົນຂອງໂບດແຫ່ງອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງໃນພຣະຄຣິສທ໌ ກໍໄດ້ກ່ໍຕ້າງຂ້ຶນຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດທ່ົວໂລກ. 

ວິທີຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 

ພະຄໍາພີໄບເບີລໄດ້ໃຫ້ປະສິດທິພາບໂດຍກົງແກ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 

ພວກເຮົາພະຍາຍາມສັດທາຢ່າງຈີງຈັງຕາມພະເຈ້ົາ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສັດທາທ່ີເປັນແຮງອະທິຖານ ແລະ 
ວຽກງານທ່ີດີ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພວກເຮົາກໍຮັບຮູ້ວ່າ ການຢູ່ລອດເປັນພະຄຸນຂອງພະເຈ້ົາ. 

ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງພະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາຊອກຫາຊ່ອງທາງເພ່ືອສັນລະເສີນ ແລະ 
ເຊ່ືອຟັງພະເຈ້ົາໃນທຸກໆມ້ື, 

ພະຍາຍາມເພ່ືອຮຽນແບບພະເຈ້ົາຄຣີສຜູ້ທ່ີສັດທາຢ່າງເຕັມປ່ຽມໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງພະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ດ່ັງນ້ັນ, 

ພວກເຮົາຈ່ຶງພະຍາຍາມກະຕືລືລ້ົນຕ່ໍວຽກງານ, ຈ່ົງຮັກພັກດີໃນການແຕ່ງງານ, ເປັນຜູ້ໃຫ້ທ່ົວໄປ, 

ອຸທິດໃນການເທດສະໜາ ແລະ ຄິດບວກໃນວິທີການເພ່ືອດໍາລົງຊີວິດໃນໂລກພາຍໃຕ້ຄໍາສອນຂອງພະເຈ້ົາ. 

ຂະນົບທໍານຽມທ່ີແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼາຍໃນລະຫວ່າງ ໂບດແຫ່ງອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງໃນພຣະຄຣິສທ໌ ແມ່ນ 

ການອ່ານພະຄໍາພີໄບເບີລທຸກໆມ້ືດ້ວຍການໃຊ້ແຜນການອ່ານທ່ີໃຫ້ອໍານາດພວກເຮົາເພ່ືອອ່ານພິໄນກໍາທັງສະ
ບັບເກ່ົາ ແລະ ໃໝ່ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ  ໒ ຄ້ັງຕ່ໍປີ. ແນ່ນອນ, ອ່ານຫຼາຍຍ່ິງສະຫຼາດຫຼາຍ. 

ພວກເຮົາກໍຍັງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມຫ້ອງຮຽນພະຄໍາພີໄບເບີລທິດລະ ໑ ຫືຼ ຫຼາຍຄ້ັງ. ທຸກໆວັນອາທິດ, 

ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມຮັບໃຊ້ພະເຈ້ົາທ່ີຮຽກກັນວ່າ: “ການພົບປະເຕືອນຄວາມຊົງຈໍາ” ຫືຼ 

“ຊ່ວງການພັກຜ່ອນ”. ນ້ີແມ່ນຄືກັນກັບ “ນິກາຍສາສະໜາ” ຂອງໂບດບາງແຫ່ງ. 

ສະມາຊິກທັງໝົດຮ່ວມກັນຮັບປະທານເຂ້ົາໜົມປັງ ແລະ ໄວນ໌ ແລະ “ການສະແດງຄວາມສຸກຮ່ວມກັນ” ຫືຼ 

ການສ່ົງເສີມສ່ິງທ່ີໃຫ້ໂດຍອີງໃສ່ພະຄໍາພີໄບເບີລ. 

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການຮັບໃຊ້ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຊີວິດສາສະໜາພວກເຮົາ. 



ພວກເຮົາກໍມີໂຮງຮຽນໃນວັນອາທິດເຊ່ັນກັນ, ກຸ່ມເດັກ ແລະ ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ; 

ທ້າຍອາທິດຜ່ານໄປຂອງຄ້າຍການສຶກສາພະຄໍາພີໄບເບີລແມ່ນຖືກນິຍົມໂດຍໝູ່ມໆສາວໆຂອງ 

ໂບດແຫ່ງອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງໃນພຣະຄຣິສທ໌ ສະເໝີ. 

ພວກເຮົາຈັດໂບດໃສ່ທ້າຍອາທິດ ຫືຼ 

ວັນອາທິດກໍເພ່ືອການລວມຕົວໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຈະຫຼາຍໄດ້ເໝືອນດ່ັງກອງປະຊຸມໃນລະດັບຂົງເຂດ, ລັດ ຫືຼ 

ລະດັບຊາດ. 

ສະມາຊິກຈໍານວນໜ່ຶງໄດ້ເດີນທາງຂ້າມປະເທດເພ່ືອພາລະກິດວຽກດ່ັງກ່າວ; 

ການດູແລຜູ້ສູງອາຍຸຕ່າງໆໃນເຮືອນດູແລ/ຫ້ອງພັກ. 

ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຊຸມຊົນສະໜັບສະໜູນທ່ີຊ່ວຍຜູ້ທ່ີເຄາະຮ້າຍໃນເຂດອາຟຣິກກາ, ຢູໂຣບຕາເວັນອອກ ແລະ 
ເກາະມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ. ມີສະມາຊິກຫຼາຍທ່ານກໍໄດ້ອາສາສະໝັກຢູ່ໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ີນທ່ີໃຫຍ່ກວ່າ. 

ມີໂຮງຮຽນເອກະຊົນຈໍານວນໜ່ຶງກໍໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນໂດຍຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາເຊ່ັນກັນ. 

ໂບດແຫ່ງອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງໃນພຣະຄຣິສທ໌ ແມ່ນ 

ການເຮັດວຽກຂອງຊຸມຊົນທ່ີໃກ້ຊິດກັນໃນການຮັບໃຊ້ພະເຈ້ົາຕາມທ່ີພວກເຮົາສາມາດຈົນກວ່າພະເຢຊູຄຣີສທ໌
ຈະກັບຄືນມາສ້າງອານາຈັກຂອງພະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 

ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ 

ພະຄໍາພີໄບເບີລ 

ພວກເຮົາເຊ່ືອກັນວ່າພະຄໍາພີໄບເບີລແມ່ນຄໍາສອນທ່ີເປີດເຜີຍຂອງພະເຈ້ົາເຖີງມະນຸດຊາດເທ່ົານ້ັນ, 

ທ່ີຖືກໃຫ້ເພ່ືອນໍາບຸກຄົນທ່ີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໄປສູ່ຄວາມເຄົາລົບຂອງການສັດທາ. 
ພະຄໍາພີໄບເບີລຄືລາຍລະອຽດທ່ີຖືກຕ້ອງຂອງພວກເຮົາເທ່ັານ້ັນ ແລະ ພວກເຮົາສອນໃຫ້ຕ້ອງອ່ານເປັນປະຈໍາ 

ແລະ ຮັກສາດູແລໃຫ້ດີໃນທຸກໆສະຖານະການ. (ໂຣມ 16:26; ກິດຈະການ 17:11; ໒ ຕິໂມທຽວ 3:16-17; ໒ 

ເປໂຕ 1:20-21) 

ພະເຈ້ົາ 

ຄືເປັນພຽງພະເຈ້ົາໜ່ຶງດຽວທ່ີເປັນຊ່ົວນິລັນ ແລະ ອະມະຕະ ເທ່ົານ້ັນ. 

ພະເຢຊູຄຣີສທ໌ແມ່ນພະໂອລົດທ່ີກໍໃຫ້ເກີດຂອງພະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ ແລະ ພະວິນຍານອັນບໍລິສຸດ ແມ່ນ 

ພະອໍານາດຂອງພະເຈ້ົາ. 

ພະເຢຊູຄຣີສທ໌ 

ໃນຄວາມຮັກຂອງພະເຢຊູຄຣີສທ໌, ພະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງພະໂອລົດຂອງພະອົງ, 

ໂດຍຜູ້ຊາຍທ່ີຊ່ືເຢຊູລົງສູ່ໂລກມະນຸດເພ່ືອຖ່າຍບາບໃຫ້ແກ່ມະນຸດ. ຜູ້ໃດທ່ີເຊ່ືອຖືໃນພະເຈ້ົາຈະບ່ໍຮູ້ຕາຍ 

ແຕ່ຈະມີຊີວິດອະມະຕະ. (ລູກາ 1:35; ມັດທາຍ 1:20-21; 3:17; ໂຢຮັນ 3:16) 

ມະນຸດ 



ມະນຸດແມ່ນຜູ້ທ່ີຮູ້ຕາຍ ແລະ ທໍາບາບກ່ອນພະເຈ້ົາ. ໃນຊີວິດຕົວເອງມັກກ່ໍບາບ ແລະ 
ລົງໂທດບາບດ້ວຍຄວາມຕາຍ, ໃນຈຸດຈົບຂອງທຸກໆຊີວິດ. (ໂຢບ 4:17; ໂຣມ 3:23; ເຢເຣມີ 17:9; ມາຣະໂກ 

7:21-23; ຢາໂກໂບ 1:13-15; ໂຣມ 6:23; ປັນຍາຈານ 9:5-10; ເພງສັຣເສີນ 146:4) 

ຄວາມຫວັງ 

ຄວາມຫວັງຂອງຊີວິດຫັຼງຈາກຕາຍເປັນພຽງການກັບຄືນມີຊີວິດໃໝ່ຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ 
ຊີວິດທ່ີອະມະຕະໃນໂລກແຫ່ງອານາຈັກຂອງພະເຈ້ົາ. (ເພງສັຣເສີນ 49:12-20; ໑ ໂກຣິນໂທ 15:12-50; 

ໂຣມ 8:22-39; ກິດຈະການ 24:15; ໂຢຮັນ 11:25-26; ພຣະນິມິດ 5:10; 20) 

ການເສຍສະຫຼະຂອງພະເຈ້ົາເຢຊູຄຣີສທ໌ 

ພະເຈ້ົາເຢຊູຄຣີສ໌ເປັນຜູ້ຮ້າຍບາບ, ພະເຈ້ົາເຢຊູຕາຍເພ່ືອສະແດງຄວາມຊອບທໍາຂອງພະເຈ້ົາ ແລະ 
ເພ່ືອຊົດໃຊ້ຄວາມຜິດຜາດຂອງຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການເສຍສະຫຼະຄ້ັງນ້ີດ້ວຍການສັດທາ. 

ພະເຈ້ົາໄດ້ປຸກພະອົງຟ້ືນຈາກຄວາມຕາຍ, ໃຫ້ຊີວິດອະມະຕະໃຫ້ແກ່ພະອົງ, 

ໄດ້ມອບອໍານາດທັງໝົດໃຫ້ທັງໃນສະຫວັນ ແລະ ໂລກຂອງມະນຸດ, ແລະ 
ສ້າງໃຫ້ພະອົງເປັນຄົນກາງລະຫວ່າງພະເຈ້ົາກັບມະນຸດ. (ເອເຟໂຊ 1:19-23; ໑ ຕິໂມທຽວ 2:5-6; ເຮັບເຣີ 

4:14-16; ໂຣມ 3:21-26) 

ການກັບມາຂອງພະເຈ້ົາເຢຊູ 

ພະເຈ້ົາເຢຊູຈະກັບມາຍັງໂລກມະນຸດເຮົາໃນໄລຍະອັນໃກ້ນ້ີ. ຈາກນ້ັນ, ພະອົງຈະປຸກຊີວິດທ່ີຕາຍໄປຄືນມາ, 

ຕັດສີນຜູ້ທ່ີຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ໃຫ້ຊີວິດອະມະຕະແກ່ຜູ້ທ່ີສັດທາໃນຕົວພະອົງໃນໂລກຂອງພະເຈ້ົາ. (ກິດຈະການ 

1:11; ພຣະນິມິດ 22:12; ລູກາ 21:20-32; ໂຢຮັນ 5:28-29; ດານີເອນ 12:2; ໑ ຕິໂມທຽວ 4:1; ມັດທາຍ 
25:31-34) 

ໃນໂລກຂອງພະເຈ້ົາ 

ໂລກຂອງພະເຈ້ົາຈະຖືກສ້າງຂ້ຶນຢູ່ໃນໂລກຂອງມະນຸດ. ພະເຢຊູຈະເປັນເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງນະຄອນ Jerusalem, 

ອານາຈັກອັນກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ລັດຖະບານຂອງພະອົງຈະນໍາມາເຊ່ິງຄວາມຖືຕ້ອງຊ່ົວນິລັນ ແລະ ສັນຕິພາບ. 

(ດານີເອນ 2:44; 7:27; ກິຈການ 3:21; ເຢເຣມີ 3:17; ເອຊາຢາ 2:2-4; ເພງສັຣເສີນ 72; ດານີເອນ 7:14; 

ເອຊາຢາ 9:6-9; 11:1-9; 61:1-11) 

ຄໍາໝ້ັນສັນຍາ 

ຄໍາສອນຂອງພະເຈ້ົາເຢຊູບ່ໍສາມາດແຍກອອກຈາກຄໍາໝ້ັນສັນຍາ, ທ່ີພະເຈ້ົາສ້າງໃຫ້ອາບຣາຮາມ ແລະ ເດວິດ 

ໃນພະຄໍາພີເກ່ົາ. ຄໍາໝ້ັນສັນຍາດ່ັງກ່າວນ້ີເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາເລັດຂອງພະອົງໃນພະເຢຊູຄຣີສທ໌. 

(ຕ້ົນກໍາເນີດ 13:14-17; 22:15-18; ໒ ຊາມູເອນ 7:12-16; ລູກາ 1:31-33; ຄາລາເຕຍ 3:6-9, 16, 26-
29) 

ວິທີທາງຂອງການຢູລອດ 

ວິທີທາງເພ່ືອເຂ້ົາເຖີງອານາຈັກຂອງພະເຈ້ົາແມ່ນດ້ວຍຄວາມສັດທາ. 

ອັນນ້ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຊ່ືອໃນພະຄໍາພີໄບເບີລ ແລະ ການເຊ່ືອຟັງທ່ີວ່າຜໍູ້ຊາຍ ແລະ 



ຜູ້ຍິງສາລະພາບບາບຂອງພວກເຂົາ, ກັບໃຈ, ເຂ້ົາເປັນຄຣີສສາໜາ ຕາມຮອຍພະເຢຊູຢ່າງສັດທາ. (ເຮັບເຣີ 

11:6; ໑ ເທຊະໂລນິກ 2:13; ໒ ຕິໂມທຽວ 3:15; ກິດຈະການ 2:37-38; 4:12; ມາຣະໂກ 16:16; ໂຢຮັນ 

3:3-5; ມັດທາຍ 16:24-27) 

ຊີວິດໃນຄຣີສທ໌ 

ດ່ັງທ່ີຜູ້ຕາມຮອຍພະເຢຊູຄຣີສທ໌ ພວກເຮົາພະຍາຍາມເຮັດຕາມຕົວຢ່າງຂອງພະອົງເທ່ົາທ່ີພວກເຮົາສາມາດ. 

ພວກເຮົາເຊ່ືອໃນການຮັກສາຜູ້ຄົນດ້ວຍຄວາມນັບຖື ແລະ ກຽດສັກສີ. 

ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາອາດສາມາດດໍາລົງໄດ້ໃນໂລກຂອງຊຸມຊົນ ແຕ່ ແຕກຕ່າງຈາກທາງການເມືອງ. 

ເຊ່ືອວ່າກົດໝາຍຂອງປະເທດທ່ີພວກເຮົາດໍາລົງຢູ່ສາມາດເອ້ືອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດນະມັດສະການຢ່າງທໍາມະດ
າ ແລະ ອິດສະຫຼະໄດ້. 

ພວກເຮົາຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ພະຄໍາພີໄບເບີລເປັນຜູ້ສອນ ແລະ 
ຕັດສິນວິທີທາງທ່ີພວກເຮົາຮັກສາພະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ ດ່ັງທ່ີຜູ້ເຊ່ືອຖືໄດ້ແຍກໂລກຂອງເຮົາອອກຕາງຫາກ. 

ພວກເຮົາແມ່ນພົນລະເມືອງຂອງອານາຈັກແຫ່ງພະເຈ້ົາ. (໑ ເປໂຕ 2:13-17; ໂຣມ 12:9-21; ໂຣມ 13:1-7; 

ເອເຟໂຊ 4:29-32; ກິດຈະການ 5:29) 

ກົດໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊາວຄຣີສຕຽນ 

“ຫາກທ່ານຮັກຂ້າພະເຈ້ົາ, ທ່ານຄວນເຊ່ືອທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາສ່ັງສອນ” (ໂຢຮັນ 14:15) 

໑. ຮັກພະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພະເຈ້ົາຈະຢູ່ໃນໃຈທ່ານສະເໝີ (ມັດທາຍ 22:37) 

໒. ຮັກເພ່ືອນບ້ານຂອງທ່ານເທ່ົາທ່ານຮັກຕົວເອງ (ມັດທາຍ 22:39) 

ພະເຢຊູຜູ້ເປັນແບບຢ່າງຂອງພວກເຮົາ 

໓. ຖືຄຣີສທ໌ເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ຕາມຮອຍພະອົງທຸກບາດກ້າວ. . (໑ ເປໂຕ 2:21;        ລູກາ 14:27) 

໔. ເປັນຜູ້ຕາມພະເຈ້ົາ. ປ່ອຍໃຫ້ການສອນຂອງຄຮີສທ໌ຢູ່ໃນຕົວທ່ານ. ຈ່ົງເປັນແບບຢ່າງທ່ີໜ້າຈົດຈໍາ. 

(ເອເຟໂຊ 3:17; ໂກໂລຊາຍ 3:16; ມັດທາຍ 5:16; ຟີລິປອຍ 2:16) 

ສານຸສິດ 

໕. ຈ່ົງສຶບຕ່ໍສະແດງຄວາມສັດທາຂອງທ່ານ ແລະ ຄວາມໄວ້ໃຈໃນພະເຈ້ົາ. (໑ ໂກຣິນໂທ 16:13;           ໑ 

ຕິໂມທຽວ.6:12; ເຮັບເຣີ 11:6; ໒ ຕິໂມທຽວ.1:13; 2:22) 

໖. ຈ່ົງທໍາໃຈບໍລິສຸດໃນສ່ິງທ່ານເຮັດ. ຈ່ົງກະຕືລືລ້ົນ ແລະ ບ່ໍຮູ້ເມ່ືອຍໃນປະສິດທິພາບທ່ີຈະທໍາສ່ິງທ່ີດີ. (໑ 

ເປໂຕ 1:1 5-16; ເອເຟໂຊ 6:5-8; ຕິໂຕ 2:14; ຄາລາເຕຍ 6:9) 

໗. ເມ່ືອທ່ານລົງມືທໍາ, ຈ່ົງທໍາດ້ວຍໃຈ ເພ່ືອພະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. (ໂກໂລຊາຍ 3:23) 

໘. ຢ່າງໃດກໍຕາມຈ່ົງຕາມຮອຍສ່ິງທ່ີເປັນຈີງ, ດີງາມ, ຖືກຕ້ອງ, ສັດຊ່ື, ທ່ຽງທໍາ, ບໍລິສຸດ, ໜ້າຮັກ, 

ລາຍງານດີ, ມີຄຸນນະທໍາ ແລະ ຄວນສັນລະເສີນ. (ຟີລິປອຍ 4:8) 

໙. ຈ່ົງຄວບຄຸມຕົວເອງ, ເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ໃຈດີ, ຖ່ອມຕົນ, ສຸພາບ, ອ່ອນໂຍນ, ເມດຕາກາລຸນາ, 
ໃຫ້ອາໄພ, ສູຂຸມ, ເຄ່ັງຂຶມ, ສະໜິດສະໜົມ ແລະ ອົບອຸ່ນ. (ຟີລິປອຍ 4.5; ໂກໂລຊາຍ 3:12-14; ໒ 

ຕິໂມທຽວ.2:24; ຕິໂຕ 2:2; ເອເຟໂຊ 4:32; ໑ ເປໂຕ.1:13; 5:8) 



໑໐. ຈ່ົງມີສະຕິ, ລະມັດລະວັງ, ກ້າຫານ, ປາບປ້ຶມ, ອ່ອນນ້ອມ, ບ່ໍມີມົນທິນ, ບ່ໍມີພິດໄພ ແລະ 
ອາລົມສະເໝີຕ້ົນສະເໝີປາຍ ພ້ອມຮັບການກັບມາຂອງພະອົງ. (໑ ໂກຣິນໂທ 16:13; ຟີລິປອຍ 

2:5; 4:4; ໑ ເທຊະໂລນິກ 5:6-10) 

໑໑. ຈ່ົງເລືອກທ່ີຈະຄິດເຖີງດ້ານຈິດໃຈ, ບ່ໍແມ່ນດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ວິທີການນ້ີທ່ານຈະກາຍເປັນຄົນໃໝ່. 

(ໂຣມ 12:2; ໂກໂລຊາຍ 3:2; ໑ ໂຢຮັນ 2:15) 

໑໒. 

ເມ່ືອທ່ານກະທໍາສ່ິງໃດຈ່ົງພິຈາລະນາຜົນກະທົບໃນການກະທໍາຂອງຕົວທ່ານໃນກຽດສັກສີຂອງຊ່ືພະເຈ້ົາ
ລະຫວ່າງມະນຸດດ້ວຍກັນ. ກະທໍາທຸກຢ່າງເພ່ືອຄວາມພາກພູມໃຈຂອງພະເຈ້ົາ. (໑ ໂກຣິນໂທ 10:31; 
3:17) 

໑໓. ຈ່ົງຍິນດີໃນຄວາມຫວັງ ແລະ ໃຈເຢັນໃນເວລາກົດດັນ. (ໂຣມ 12:12) 

໑໔. ຈ່ົງຮັກສັດຕູຂອງທ່ານ ແລະ ທໍາດີກັບຜູ້ທ່ີຊັງທ່ານ, ຈ່ົງເປັນຜູ້ໃຫ້ອາໄພ. (ມັດທາຍ 5:44; ໂຣມ 

12:17; ໂກໂລຊາຍ 3:3; Matthew.6:14-15; 18:21-35) 

໑໕. ຈ່ົງຊ່ວຍແບກພາລະເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ດ້ວຍເຫດຜົນບໍາເພັນຕາມກົດຂອງພະເຈ້ົາຄຣິສທ໌. 

ຮັກແພງຄົນອ່ືນ, ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນດ້ວຍຄວາມຮັກ, 

ດໍາລົງຊີວິດເປັນຊີວິດຮັກເໝືອນພະເຈ້ົາຄຣີສທ໌ຮັກພວກເຮົາ. (ຄາລາເຕຍ 6:2; ຟີລິປອຍ 2:4; 

ໂຢຮັນ 13:34-35; ເອເຟໂຊ 5:2) 

໑໖. ຈ່ົງກະທໍາທຸກຢ່າງດ້ວຍຄວາມຮັກ, ແລະ ຂ້ຶນກັບກັນ ແລະ ກັນ. (໑ ໂກຣິນໂທ 16:14; ໑ ເປໂຕ.5:5) 
 

ການອະທິຖານ ແລະ ການສາລະພາບ 

໑໗. ຈ່ົງອະທິຖານເພ່ືອການໃຫ້ອາໄພແກ່ບາບກໍາຂອງທ່ານເອງ. (ມັດທາຍ 6:12-14; ໑ ໂຢຮັນ 1:9) 

໑໘. ຈ່ົງຢ່າຈົມລົງກັບຄວາມກັງວົນຂອງຊີວິດ. . (ມັດທາຍ 6:31-4; ລູກາ 21:34-36) 

໑໙. ຈ່ົງຫີຼກເວ້ັນຄວາມຂ່ົມຂືນ, ຄວາມໂມໂຫ, ຄວາມໃຈຮ້າຍ, ການທະເລາະກັນ, ຄວາມແຕກແຍກກັນ, 

ການແຍກກຸ່ມ, ການຫຼອກລວງ, ຄວາມອິດສາ, ຄວາມໂລບມາກ, ເຫັນແກ່ຕົວ, ຄວາມໄຝ່ສູງ, 

ການຜິດສິນທາງເພດ, ການຫົຼງໄຫຼ, ການໃຊ້ເມດມົນ, ເປັນຜູ້ສອນໃນທາງທ່ີຜິດ. (ເອເຟໂຊ 4:31; 

5:3; ໑ ເປໂຕ 2:1; ຄາລາເຕຍ 5:19-21; ໒ ເປໂຕ 2:1) 

໒໐. ຈ່ົງຂອບໃຈພະເຈ້ົາໃນທຸກຢ່າງ ແລະ ຍອມຮັບພະອົງໃນທຸກສ່ິງ. (ເອເຟໂຊ 5:20; Proverbs3:6) 

໒໑. ຈ່ົງອາທິຖານ/ພາວານາເພ່ືອຜູ້ທ່ີກົດຂ່ີ ແລະ ລົບກວນທ່ານ. (ມັດທາຍ 5:44) 

໒໒. ສາລະພາບຄວາມຜິດຂອງທ່ານຕ່ໍຄົນອ່ືນ. (ຢາໂກໂບ 5:16) 

໒໓. ຈ່ົງອາທິຖານສະເໝີ, ອາທິຖານແບບສ້ັນໆ ແລະ ງ່າຍໆ, ອາທິຖານດ້ວຍຕົວເອງ. (ລູກາ 18:1; 

ມັດທາຍ 6:6-8) 

໒໔. ຈ່ົງອາທິຖານເພ່ືອຫີຼກເວ້ັນອະບາຍະມຸກຕ່າງໆ. (ມັດທາຍ 6:13: 26:41) 

ການເຊ່ືອຟັງ ແລະ ການຄ້ອຍຕາມ/ການປັບຕົວຕາມ 

໒໕. ຈ່ົງເຊ່ືອຟັງຜູ້ມີອໍານາດ ເວ້ັນແຕ່ເມ່ືອເຂົາຜິດຕ່ໍກົດຂອງພະເຈ້ົາ. (໑ ເປໂຕ 2:13; ກິດຈະການ 5:29) 

໒໖. ຈ່ົງສະແດງຄວາມຊ່ືສັດ, ຄວາມຈີງໃຈ ແລະ ນ້ໍາສຽງໃນການປາໄສວ່າ ບ່ໍໄດ້ປະນາມ ຫືຼ ປັກປໍາ, ດັງນ້ັນ, 

ສ່ິງດ່ັງກ່າວໄດ້ຄັດຄ້ານຕ່ໍສ່ິງບ່ໍດີທ່ີກ່າວເຖີງພວກເຮົາ. (ຕິໂຕ 2:7-8) 

໒໗. ຈ່ົງປະຕິເສດຄວາມບ່ໍສັດທາໃນພະເຈ້ົາ ແລະ ໂລກກິເລດຕັນຫາ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍຕົວເອງ, 

ຊ່ືສັດສຸດຈະລິດ ແລະ ສັດທາໃນພະເຈ້ົາ. (ຕິໂຕ 2:12) 



ການໃຫ້, ການແບ່ງປັນ ແລະ ການຮັບ 

໒໘. ຈ່ົງເອີຍເຖີງພະອົງເພ່ືອລະນືກທຸກວັນ, ຕ່ໍເນ່ືອງໃນຊ່ວງພັກຜ່ອນດ່ັງທ່ີພະອົງໄດ້ຮັບສ່ັງໄວ້.( ມັດທາຍ 

26:26-27; ໑ ໂກຣິນໂທ 11:24-26; ກິດຈະການ 2:42; 20:27; ໑ ໂກຣິນໂທ 16:2) 

໒໙. ຈ່ົງກະທໍາທຸກຢ່າງເພ່ືອຄົນອ່ືນດ່ັງທ່ີທ່ານຢາກໃຫ້ເຂົາທໍາເພ່ືອຕົນເອງ. (ມັດທາຍ 7:12) 

໓໐. ຈ່ົງໃຫ້ທຸກຄົນທ່ີຂໍຮ້ອງທ່ານ ແລະ ຫາກມີຜູ້ໄດ້ເອົາຂອງທ່ານໄປ ຈ່ົງຢ່າຮຽກຮ້ອງຄືນຈາກເຂົາ. (ລູກາ 
6:29-30) 

໓໑. ຈ່ົງຖ່ອມຕົວ ແລະ ຍອມຮັບວຽກງານທ່ີຕ່ໍາຕ້ອຍ, ຈ່ົງສ້າງເພ່ືອນກັບຄົນທ່ີຖ່ອມຕົວ.( ມັດທາຍ 

23:10-12; ໂຣມ 12:16) 

໓໒. ຈ່ົງພໍໃຈກັບສ່ິງທ່ີທ່ານມີ, ແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອ່ືນ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອເມ່ືອເຂົາຕ້ອງການ. (໑ ຕິໂມທຽວ 6:8; 

ໂຣມ 12:13; ເຮັບເຣີ 13:16; ຢາໂກໂບ 1:27) 

໓໓. ເມ່ືອທ່ານໃຫ້ສ່ິງຂອງແກ່ຜູ້ທ່ີຂັດສົນ ຈ່ົງທໍາແບບງຽບໆ ແລະ ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ. (ມັດທາຍ 6:1-4) 

໓໔. ຈ່ົງໃຫ້ທຸກຄົນທ່ີທ່ານເປັນໜ້ີເຂົາ, ບ່ໍວ່າຈະເປັນເງິນ, ຄວາມນັບຖື ຫືຼ ກຽດສັກສີ. (ໂຣມ 13:7-8) 

໓໕. ຈ່ົງປິຕິຍິນດີກັບຜູ້ທ່ີປິຕິຍິນດີ, ເປັນທຸກກັບຜູ້ທ່ີເປັນທຸກ. (ໂຣມ 12:15) 

ການແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງ 

໓໖. ຈ່ົງດໍາລົງຊີວິດແບບສັນຕິກັບທຸກຄົນ, ງຽບເພ່ືອຮັບຟັງ, ລະວັງວາຈາ ແລະ ຄວາມໂກດແຄ້ນ. 

(ເຮັບເຣີ 12:14; ຢາໂກໂບ 1:19) 

໓໗. ຈ່ົງແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ້ງຢ່າງໄວວາ; ຍອມຮັບຜິດ ຫືຼ ສ້ໍກົງ. (ມັດທາຍ 5:25; ໑ ໂກຣິນໂທ 6.7) 

໓໘. ຈ່ົງຢ່າໃຊ້ຄືນຄວາມຊ່ົວຮ້າຍເພ່ືອຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ຫືຼ ຢຽບຢາມດ້ວຍການຢຽບຢາມ. 

ຕອບສະໜອງດ້ວຍການໃຫ້ພອນ ແທນ. (ມັດທາຍ 5: 39-40; ໑ ເປໂຕ 3:9; ໂຣມ 12:17, 21) 

໓໙. ຫາກອ້າຍນ້ອງທ່ານທໍາບາບດ້ວຍການຕ່ໍຕ້ານທ່ານ, ຈ່ົງໄປຫາເຂົາດ້ວຍຕົວເອງ ແລະ 
ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍຄວາມສູພາບອ່ອນໂຍນ. (ມັດທາຍ 18:15; ຄາລາເຕຍ 6:1) 

໔໐. ຈ່ົງຢ່າຕັດສິນຄົນອ່ືນດ່ັງທ່ີຄົນອ່ືນຕັດສິນຕົວທ່ານ. (ມັດທາຍ 7:1-2) 

ການປາໄສ 

໔໑. ຈ່ົງກ່າວເຖີງຂ່າວປະເສີດ ແລະ ຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໃນທຸກໂອກາດ.( ມາຣະໂກ 16:15; ໒ ຕິໂມທຽວ 

4:2; ໂຣມ 10:8-10) 

໔໒. ຈ່ົງປ່ອຍການສ່ືສານຂອງທ່ານຢ່າງເຕັມທ່ີດ້ວຍຄວາມສະຫງ່າງາມ, 

ແລ້ວທ່ານຈະຮູ້ວິທີຕອບກັບໃຫ້ທຸກຄົນ. (ໂກໂລຊາຍ 4:6) 

໔໓. ຈ່ົງໃຫ້ພອນແກ່ຜູ້ທ່ີສາບແຊ່ງທ່ານ, ຈ່ົງຢ່າປ່ອຍຄໍາສາບແຊ່ງອອກຈາກປາກຂອງທ່ານ. (ມັດທາຍ 

5:44; ໂຣມ 1 2:14) 

໔໔. ຫິຼກເວ້ັນການຕົວະ, ຈ່ົງປາໄສຢ່າງເປັນຈີງກັບເພ່ືອນບ້ານຂອງທ່ານ. (ໂກໂລຊາຍ 3:9; ເອເຟໂຊ 
4:25) 

໔໕. ຈ່ົງຢ່າໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຄົນອ່ືນ ແລະ ຢ່າໃຫ້ເຫດຜົນຄົນທ່ີໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີທ່ານ. (໑ ຕິໂມທຽວ 5:14; 

ຕິໂຕ 3:2) 

໔໖. ຈ່ົງຢ່າສາບານອັນໃດທັງນ້ັນ, ຈ່ົງວາຈາພຽງ: “ແມ່ນ” ແລະ “ບ່ໍ” ເທ່ົານ້ັນ. (ມັດທາຍ 5:34) 

໔໗. ຈ່ົງອ່ອນນ້ອມໃຫ້ຄົນອ່ືນດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ເພ່ືອພະເຈ້ົາຄຣີສທ໌, ພັນລະຍາ, ແລະ 
ສາມີສຸດທ່ີຮັກຂອງທ່ານ. (ເອເຟໂຊ 5:21-6:4; ໂກໂລຊາຍ 3:18-21; ຕິໂຕ 2:4) 



໔໘. ລູກຈ່ົງເຊ່ືອຟັງພ່ໍແມ່, ພ່ໍຈ່ົງສ່ົງເສີມລູກ ແລະ ຈ່ົງລະມັດລະວັງຢ່າທໍາລາຍລູກ. (ເອເຟໂຊ 6:4; 

ໂກໂລຊາຍ 3:21) 

໔໙. ຄົນຮັບໃຊ້ ຈ່ົງຍອມອ່ອນນ້ອມຕົວທ່ານເອງດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ, 

ຮຽນຮູ້ຮັກສາການເປັນຄົນໃຊ້ໂດຍດີ. (໑ ເປໂຕ.2:18; ເອເຟໂຊ 6:5-7) 

໕໐. ພ່ີນ້ອງ ຈ່ົງດໍາລົງຊີວິດຢ່າງຮັກແພງກັນ/ກົມກຽວກັນ. (ເຮັບເຣີ.13:1; ຄາລາເຕຍ 6:2) 

 

                        ແຊມ ແດນດູ 


