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ໜງັສມືສີຊໂີອດີ ີ້ (Missio Dei) ເປັນໜງັສຂືອງອງົການ (Mennonite Mission Network)  ໄດ ີ້ຈດັພມິຂ ີ້ນເພືື່ ອເຊນີຊວນ 
ໃຫ ີ້ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ ແລະເປັນຫນົທາງທີື່ ນ າໄປສ ື່ ການສນົທະນາກື່ ຽວກບັພາລະກດິຂອງພຣະເຈົ ີ້າຢ ື່ ໃນໂລກນີ ີ້.      ມບີາງ 
ເຫລັ ີ້ມໄດ ີ້ເນັ ີ້ນເຖງິພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົ ີ້າ ແລະສາດສະໜາສາດຊ ື່ ງເປັນພື ີ້ນຖານຂອງວຽກງານພາລະກດິ. ບາງເຫລັ ີ້ມໄດ ີ້ກື່ າວເຖງິ 
ການຮບັໃຊ ີ້ແລະຊວີດິສື່ ວນຕວົຂອງບຸກຄນົທີື່ ສດັຊືື່ ຕ ື່ ການຊງົເອີ ີ້ນຂອງພຣະເຈົ ີ້າ. ມຸມມອງທີື່ ຂຽນໜງັສ ືມສີຊໂີອດີ ີ້ ນີ ີ້ໄດ ີ້ສະແດງ 
ເຖງິພາລະໃຈ ແລະການທຸມເທຂອງອງົການໃນການປະກາດທາງຄ າເວົ ີ້າແລະການກະທ າ  ເພືື່ ອສະແດງໃຫ ີ້ເຫນັເຖງິຂື່ າວປະເສດີ 
ຂອງພຣເຢຊ ຄຣດິທງັໝດົ.   
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ແອນນາບບັຕສິຄຣດິສະຕຽນຄຜື ີ້ໃດ?  
Palmer Becker 
ບດົນ າ 
 ຄຣດິສະຕຽນທີື່ ມມຸີມມອງຂອງຄວາມເຊືື່ ອແລະຫນົທາງແຫື່ ງຊວີດິແບບແອນນາບບັຕສິ  ໄດ ີ້ເກດີມຂີ ີ້ນຕັ ີ້ງແຕື່ ເລີ ີ້ມຕົ ີ້ນຍຸກສະໄໝ 
ຂອງຄຣດິສະຕຽນເຖງິແມື່ ນປະຈບຸນັນີ ີ້ຄຣສິຕະຈກັທຸກກຸື່ ມ ແລະເກອືບທຸກທີື່    ທີື່ ນະມດັສະການຈະມບຸີກຄນົທີື່ ມຄີວາມເຂົ ີ້າໃຈກື່ ຽວກບັ 
ຄວາມເຊືື່ ອຄຣດິສະຕຽນທີື່ ຄ ີ້າຍຄກືນັກບັແອນນາບບັຕສິທີື່ ຍ ດຖໄືວ ີ້. ແອນນາບບັຕສິຄຫືນົທາງໜ ື່ ງຂອງການເປັນຄຣດິສະຕຽນເໝອືນກບັ 
ທີື່ ມຄີຣດິສະຕຽນຄະນະແອງລແີກນ, ຄະນະບບັຕສິ ແລະຄະນະລ ເທແີລນ ຄະນະແອນນາບບັຕສິກ ເປັນອກີຄະນະໜ ື່ ງເຊັື່ ນກນັ. 
 “ແອນນາບບັຕສິ” ເປັນຄ າທີື່ ຂຽນຂ ີ້ນມາທີື່ ມຄີວາມໝາຍວື່ າ “ພວກທີື່ ຮບັບບັຕສິະມາຄນືໃໝື່ ” ຊືື່ ນີ ີ້ເກດີຂ ີ້ນລະຫວື່ າງສດັຕະວດັທ ີ
໑໖. ສ າຫລບັຄຣດິສະຕຽນທີື່ ບ ື່ ເຫນັຄຸນຄື່ າຂອງການໃຫີ້ບບັຕສິະມາເດກັຈ ື່ ງໄດ ີ້ຮບັບບັຕສິະມາຕືື່ ມອກີຄັ ີ້ງໜ ື່ ງເມືື່ ອເປັນຜ ີ້ໃຫຍື່ ພ   ຫລງັຈາກ 
ການປະກາດຄວາມເຊືື່ ອຄຣດິສະຕຽນ. ແອນນາບບັຕສິເຫລົື່ ານີ ີ້ເປັນບນັພະບ ລຸດຂອງຄຣດິສະຕຽນເມນັໂນໄນໃນປະຈບຸນັ ແລະຄຣດິສຕຽນ 
ກຸື່ ມອືື່ ນໆ ຕາມຮ ບແບບທ ານຽມຂອງຄຣສິຕະຈກັເສລ ີ( Free Church ). 
         ຄຣດິສະຕຽນແອນນາບບັຕສິເມນັໂນໄນ ມຄີວາມເຊືື່ ອຫລາຍຢື່ າງເໝອືນກບັຄວາມເຊືື່ ອກຸື່ ມອືື່ ນໆ ພວກເຂາົເຊືື່ ອພຣະເຈົ ີ້າຂອງການ 
ເປັນຕຣເີອກກະນຸພາບເປັນຜ ີ້ບ ລສຸິດ ແລະຊງົມພີຣະຄຸນຕ ື່ ເຮາົ.   ພວກເຂາົເຊືື່ ອໃນຄວາມລອດໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ ີ້າຜື່ ານທາງຄວາມ 
ເຊືື່ ອ ແລະການກບັໃຈໃໝື່ ພວກເຂາົໃນຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະຄວາມເປັນພຣະເຈົ ີ້າຂອງພຣະເຢຊ ຄຣດິ, ເຊືື່ ອໃນການດນົ ໃຈ ແລະສດິທອິ າ 
ນາດຂອງພຣະຄ າ ເຊືື່ ອໃນລດິເດດອ ານາດຂອງພຣະວນິຍານບ ລສຸິດ  ແລະເຊືື່ ອວື່ າຄຣສິຕະຈກັເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະອງົ  ແຕື່ ວື່ າຄຣດິສະ 
ຕຽນແອນນາບບັຕສິຮກັສາຄວາມເຊືື່ ອນີ ີ້ໃນແນວທາງທີື່ ແຕກຕື່ າງຈາກກຸື່ ມອືື່ ນໆ. 
 ໃນບາງຄັ ີ້ງແອນນາບບັຕສິຖກືເອີ ີ້ນວື່ າ ປີກຊ ີ້າຍ ຂອງການປະຕຮິ ບສາດສະໜາຄັ ີ້ງຍິື່ ງໃຫຍື່  (Great Reformation)  ພວກເຂາົ 
ລຸກຮື ີ້ຂ ີ້ນໃນຊື່ ວງເວລາຄວາມວຸ ີ້ນວາຍຂອງສງັຄມົ ແລະເສດຖະກດິໃນສະໄໝນັ ີ້ນ ແລະຕັ ີ້ງໃຈທີື່ ຈະສບືຕ ື່ ການປະຕຮິ ບຂອງ   ມາຕນິ ລ ເທ ີ
(Martin Luther), ອ ລຣຈິ ສະວງິລ ີ(Ulrich Zwingli) ແລະຈອນ ເຄວນິ (Jonh Calvin) ຊ ື່ ງເປັນຜ ີ້ເລີ ີ້ມຕົ ີ້ນການປະຕຮິ ບຄຣດິສະ 
ຕຽນທີື່ ມມີ ມມອງແບບ ແອນນາບບັຕສິຕະຫລອດປະຫວດັສາດ ໄດ ີ້ເນັ ີ້ນເຖງິການຕດິຕາມພຣະເຢຊ ຄຣດິປະຈ າວນັ. ການມພີນັທະສນັຍາ 
ຕ ື່ ກນັແລະກນັ ໃນຊຸມຊນົຄຣດິສະຕຽນທີື່ ມພີຣະເຢຊ ຄຣດິເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ ອຂອງເຮາົ     ແລະສະແຫວງຫາຫນົທາງເອາົຊະນະ 
ຄວາມຂດັແຍື່ ງດ ີ້ວຍວທິ ີທີື່ ບ ື່ ໃຊ ີ້ຄວາມຮຸນແຮງ ທື່ ານເປັນຄຣດິສະຕຽນທີື່ ມມຸີມມອງແບບ ແອນນາບບັຕສິນີ ີ້ຫລບື ື່ ? 
 ນກັປະຕຮິ ບໄດ ີ້ຊື່ ວຍໃຫີ້ເຮາົເຂົ ີ້າໃຈຢື່ າງຊດັເຈນວື່ າຄວາມລອດມາຈາກຄວາມເຊືື່ ອໂດຍພຣະຄຸນເທົື່ ານັ ີ້ນ. ແຕື່ ຫລາຍຢື່ າງພວກເຂາົ 
ຈ າກດັຕວົເອງໃນໂຄງສ ີ້າງ ແລະແນວຄວາມຄດິທີື່ ເລີ ີ້ມຕົ ີ້ນໂດຍ ຄອນສະແຕນຕນິ ແລະອ ກດັສະຕນິ ໃນສດັຕະວດັທ ີ໔ ແລະ ໕ ໃນບາງຄັ ີ້ງ 
ຄຣດິສະຕຽນເມນັໂນໄນກ ຈ າກດັຕວົເອງດ ີ້ວຍເຊັື່ ນກນັ, ໂດຍພະຍາຍາມສບືທອດສິື່ ງທີື່ ເລີ ີ້ມຕົ ີ້ນໂດຍ ເມນັໂນໄຊມອນ  ແລະແອນນາບບັຕສິ 
ໃນສດັຕະວດັທ ີ໑໖. ເຮາົທຸກຄນົສາມາດຮຽນຮ ີ້ຈາກກະແສການຟືີ້ນຟ ຕື່ າງໆ ວື່ າການເປັນຄຣດິສະຕຽນໃນສະໄໝນັ ີ້ນ  ແລະວດັທະນະທມັ 
ເປັນຢື່ າງໃດ,   ໃນທີື່ ສຸດເຮາົທຸກຄນົຕ ີ້ອງກບັໄປເຂົ ີ້າສ ື່ ພຣະເຢຊ ຊ ື່ ງເປັນຜ ີ້ສ ີ້າງ  ແລະກ ື່ ຕັ ີ້ງຄວາມເຊືື່ ອຂອງເຮາົເພືື່ ອຫາຮາກຖານຂອງການເປັນ 
ຄຣດິສະຕຽນໃນຍຸກສະໄໝຂອງເຮາົ. 
 ບນັຫາຂອງສາດສະໜາຄຣສິບ ື່ ໄດ ີ້ມາຈາກຈ ານວນຄະນະນກິາຍທີື່ ມມີາກມາຍ   ແຕື່ ແມື່ ນຍ ີ້ອນການຫລັື່ ງເລທີື່ ຈະຮຽນຮ ີ້ຈາກກນັ 
ແລະກນັ. ຄຣດິສະຕຽນແອນນາບບັຕສິຍງັຕ ີ້ອງມສີິື່ ງທີື່ ຮຽນຮ ີ້ຢື່ າງມາກມາຍຈາກຄຣດິສະຕຽນທີື່ ມວີດັທະນະທມັ ແລະທ ານຽມອືື່ ນໆ ເຊັື່ ນ 
ອະທປິະໄຕ ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ ີ້າຄວາມສ າຄນັຂອງຫລກັຂ ີ້ເຊືື່ ອ ແລະຮ ບແບບການມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນສງັຄມົໃຫຍື່    ຄຣດິສະຕຽນທີື່ ມ ີ
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ເບື ີ້ອງຫລງັອືື່ ນໆ ກ ສາມາດຮຽນຮ ີ້ຈາກທ ານຽມຂອງແອນນາແບບຕສິໃນແງື່ມຸມຕື່ າງໆ ເຊັື່ ນການຕດິຕາມພຣະເຢຊ ຄຣດິໃນຊວີດິປະຈ າວນັ, 
ການຕຄີວາມໝາຍພຣະຄ າຈາກມຸມມອງທີື່ ມພີຣະຄຣດິເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ ອຂອງເຮາົ   ແລະການໃຫີ້ຄວາມສ າຄນັວື່ າພຣະເຢຊ ຊງົ 
ເປັນຈອມເຈົ ີ້ານາຍໃນຊວີດິປະຈ າວນັ. 
 ພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິນັ ີ້ນເປັນພຣະກາຍດຽວທີື່ ມອີະໄວຍະວະຫລາຍສື່ ວນ ຫາກສື່ ວນໜ ື່ ງໃນພຣະກາຍສ ນເສຍຂອງປະທານ 
ແລະຄວາມເຂົ ີ້າໃຈທີື່ ເປັນເອກະລກັໄປ ກ ເປັນເໝອືນເກອືທີື່ ຂາດລດົເຄມັ.  ໃນໜງັສ ືDifferentiate or Die ແຈກ ທຣາວ      (Jack 
Trout) ກື່ າວວື່ າ “ຫາກອງົການໜ ື່ ງບ ື່ ໄດ ີ້ນ າເອກະລກັໜ ື່ ງນ າມາສະເໜ ີອງົການນັ ີ້ນຈະຕາຍ”. ຄຣດິສະຕຽນແອນນາບບັຕສິມຄີວາມເຂົ ີ້າໃຈ 
ເລກິເຊິື່ ງໃນເລືື່ ອງຫຍງັແດື່ ທີື່ ຈະສະເໜຕີ ື່ ຜ ີ້ອືື່ ນ ແລະຄຣດິສະຕຽນຈະຕີ້ອງຮຽນຮ ີ້ຫຍງັແດື່ ຈາກກຸື່ ມອືື່ ນ. 
 ເຖງິແມື່ ນວື່ າໂຄງການແລະເປົີ້າໝາຍອາດຈະປື່ ຽນແປງໄດ ີ້   ແຕື່ ຄື່ ານຍິມົທີື່ ເປັນເອກະລກັທີື່ ມສີື່ ວນເສມີສ ີ້າງອງົການຈະຖວືື່ າເປັນ 
ເລອືງ “ສກັສດິ” ທີື່ ບ ື່ ຄວນປື່ ຽນແປງ.2  ແລີ້ວຄື່ ານຍິມົຫລກັທີື່  “ສກັສດິ” ຂອງແອນນາແບບຕສິຄຣດິສະຕຽນຄອືນັໃດ?  ໜງັສເືຫລັ ີ້ມນີ ີ້ຈະ 
ອະທບິາຍຄື່ ານຍິມົເຫລົື່ ານີ ີ້ໂດຍການກື່ າວເຖງິຫລກັຄວາມເຊືື່ ອທີື່ ເປັນແກນຫລກັ ໓ ຂ ີ້ຄ:ື 
 

 ໑. ພຣະເຢຊ ເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ ອຂອງເຮາົ. 
 ໒. ຊຸມຊນົຄຣດິສະຕຽນເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຊວີດິຂອງເຮາົ. 
 ໓. ການເຮດັໃຫ ີ້ຄນືດກີນັເປັນສ ນກາງວຽກງານຕົ ີ້ນຕ ຂອງເຮາົ. 
 

 ການເປັນຄຣດິສະຕຽນໃນມຸມມອງຂອງແອນນາແບບຕສິ ເປັນສື່ ວນປະສມົຂອງຄວາມເຊືື່ ອໃນພຣະເຢຊ  ການເປັນສື່ ວນໜ ື່ ງຂອງ 
ຊຸມຊນົຄຣດິສະຕຽນ ແລະການປະຕບິດັໃນແນວທາງທີື່ ເຮດັໃຫ ີ້ຄນືດກີນັ.3   ຫລກັປະຕບິດັແລະຫລກັຄ າສອນອນັສ າຄນັບາງຢື່ າງຂອງແອນ 
ນາບບັຕສິໄດ ີ້ກາຍເປັນເລືື່ ອງຄຣດິສະຕຽນສື່ ວນໃຫຍື່ ຍອມຮບັ ແລະຖວືື່ າເປັນເລືື່ ອງປົກກະຕແິລ ີ້ວ    ແຕື່ ກ ຍງັມຫີລກັປະຕບິດັແລະຄ າສອນ 
ອືື່ ນໆ ອາດຈະເປັນສິື່ ງທ ີ້າທາຍແລະສະຫລບັສບັຊ ີ້ອນ ແຕື່ ປະຈບຸນັມຈີ ານວນຄນົເພີ ີ້ມຂ ີ້ນເລື ີ້ອຍໆ ທີື່ ພບົວື່ າຄວາມເຂົ ີ້າໃຈແລະຫລກັປະຕບິດັ 
ຂອງແອນນາບບັຕສິ ເປັນປະໂຫຍດຫລາຍໃນການຊື່ ວຍພວກເຂາົຕດິຕາມພຣະເຢຊ ຄຣດິຢື່ າງສດັຊືື່ ໃນຍຸກສະໃໝຂອງພວກເຮາົ. 
 
 ຄ າບນັລະຍາຍ ໓ ຂ ີ້ ຂອງໜງັສເືຫລັ ີ້ມນີ ີ້ເປັນການປັບປຸງໃໝື່ ຈາກໜງັສ ື  The Anabaptist Vision  ຊ ື່ ງເປັນໜງັສບືນັລະຍາຍ 
ຫລກັຂ ີ້ເຊືື່ ອ ທີື່ ຍອມຮບັກນັຢື່ າງກວ ີ້າງຂວາງ ຕັ ີ້ງແຕື່ ປີ ຄ ສ ໑໙໔໓ ໂດຍ ເຮໂຣດ ເບນັເດ ີ(Harold.S Bender)    ປະທານສະມາຄມົປະ 
ຫວດັສາດຄຣສິຕະຈກັ ຂອງສະຫະລດັອາເມຣກິາ (American Society of Church History).4  ໃນຂະນະນັ ີ້ນ, ເບນເດໄີດ ີ້ອະທບິາຍ 
ວື່ າພຣະຄ າ ແລະປະຫວດັສາດຂອງ ແອນນາບບັຕສິ ຕາມຄວາມເຂົ ີ້າໃຈຂອງເຂາົດັື່ ງນີ ີ້: 

໑. ການເປັນຄຣດິສະຕຽນຄ ືການເປັນລ ກສດິ ຕດິຕາມພຣະເຢຊ ປະຈ າວນັ. 
໒. ຄຣສິຕະຈກັຄ ືຄວາມເປັນພີື່ ເປັນນ ີ້ອງກນັ ຫລເືອີ ີ້ນວື່ າ ຄອບຄວົ ສະມາຊກິບ ື່ ພຽງແຕື່ ອຸທດິຕວົເອງໃຫ ີ້ແກື່ ພຣະຄຣດິ ແຕື່ ຍງັອຸທດິ 
    ຕວົເອງດ ີ້ວຍໃຈສະມກັຕ ື່ ກນັແລະກນັ. 
໓. ຜ ີ້ຕດິຕາມພຣະເຢຊ ມ ີຫລກັສດັຈະທມັແຫື່ ງຄວາມຮກັ ແລະການບ ື່ ໂຕ ີ້ຕອບ  ໃນຖານະທີື່ ເປັນຄນົທີື່ ຖກືສ ີ້າງຂ ີ້ນໃໝື່   ເປັນຜ ີ້ເຊືື່ ອ 
    ມຸ ີ້ງໝັ ີ້ນຈະເຮດັໃຫ ີ້ມກີານຄນືດກີນັ ຊ ື່ ງປະຕເິສດການມສີື່ ວນໃນຄວາມຮຸນແຮງ ແລະສງົຄາມ. 

 ຄື່ ານຍິມົຫລກັ 3ຂ ີ້ນີ ີ້ມຈີດຸເລີ ີ້ມຕົ ີ້ນຫລາຍແບບດີ້ວຍກນັ ຊ ື່ ງໜງັສເືຫລັ ີ້ມນີ ີ້ຈະອະທບິາຍຄື່ ານຍິມົຂ ີ້ຫລກັເຫລົື່ ານີ ີ້ເກດີມາໄດ ີ້ຢື່ າງໃດ. 
 ຫລງັຈາກນັ ີ້ນກ ຈະສະເໜຄີື່ ານຍິມົເຫລົື່ ານີ ີ້ປຽບທຽບກບັຫລກັຂ ີ້ເຊືື່ ອທີື່ ແຕກຕື່ າງຈາກແອນນາແບບຕສິ ພ ີ້ອມກບັຄ າຖາມເພືື່ ອອະທບິາຍ. ຂ ີ້າ 
ພະເຈົ ີ້າເຊືື່ ອວື່ າ ຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າໄດ ີ້ເນັ ີ້ນເຖງິກື່ ຽວກບັດ ີ້ານດຂີອງແອນນາບບັຕສິຍຸກທ າອດິເອາົໄວ ີ້ ແລະກື່ າວເຖງິໃນດ ີ້ານລບົຂອງເຂາົໜີ້ອຍທີື່ ສຸດ. 



4 

 

ເປົີ້າໝາຍຂອງໜງັສເືຫລັ ີ້ມນີ ີ້ຄໃືຫ ີ້ຜ ີ້ທີື່ ສງົໃສມໂີອກາດຖາມ ແລະຕອບຄ າຖາມວື່ າ “ຄຣດິສະຕຽນແອນນາບບັຕສິມລີກັສະນະເປັນຢື່ າງໃດ?” 
 ຂີ້າພະເຈົ ີ້າຂ ຂອບໃຈເປັນພເິສດສ າຫລບັ  Jeff Wright   ອາດດີເປັນສາສນາຈານປະຈ າຂອງສະພາເມນັໂນໄນເຂດປະຊຟິິກຊາວ 
ແວສ  (Pacific South West Conference) ທີື່ ໄດ ີ້ມສີື່ ວນເລີ ີ້ມຕົ ີ້ນ.  ນອກຈາກນັ ີ້ນຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າຂ ຂອບໃຈກບັກຸື່ ມຄນົທີື່ ມຄີວາມຫລາກ 
ຫລາຍທາງດ ີ້ານສາສະໜາສາດທີື່ ລວມເຖງິ   Theodore a Weathers, David Martin, Jame Reimer,  Andre Gingerich  
Stoner,   Alan Kreider, Marlene Kropf, John Remple, Devid Pfrimmer, Neal Blough   ແລະ James Krabill  
ທີື່ ຊື່ ວຍວພິາກວຈິານໜງັສສືະບບັແບບນີ ີ້ຫລາຍສະບບັ. ຢື່ າງໃດກ ຕາມ,   ຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າຂ ຮບັຜດິຊອບເນື ີ້ອຫາຂອງໜງັສເືຫລັ ີ້ມນີ ີ້ທງັໝດົເພາະ 
ຮ ີ້ວື່ າຄຣດິສະຕຽນຫລາຍຄນົຈະມຈີດຸຢືນທີື່ ແຕກຕື່ າງກນັກບັຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າທີື່ ພະຍາຍາມຈະບນັລະຍາຍໃນໜງັສນືີ ີ້. 
 
ຫລກັຂ ີ້ເຊືື່ ອທ ີ1.  ພຣະເຢຊ ເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ ອຂອງເຮາົ 
ພຣະເຢຊ ໄດ ີ້ເລີ ີ້ມພາລະກດິຂອງພຣະອງົໃນຊື່ ວງ ຄ ສ ໓໐    ໂດຍການລວບລວມລ ກສດິຈ ານວນໜ ື່ ງຊ ື່ ງໃຊ ີ້ເວລາສາມປີ ທີື່ ລ ກສດິກຸື່ ມນີ ີ້ໄດ ີ້ 
ຮບັປະສບົການຊວີດິໃນການກນິ ແລະການທ າງານ, ດ ແລເອາົໃຈໃສື່ ຄນົອານາຖາ, ປິື່ ນປົວຄນົເຈບັປື່ ວຍ, ເຮດັໃຫ ີ້ຄນົຕາບອດເຫນັຮຸື່ ງ, ອະໄພ 
ໂທດໃຫີ້ຄນົບາບແລະສັື່ ງສອນຊຸມຊນົຢື່ າງມາກມາຍ.     ໃນໄລຍະເວລາທີື່ ທ າພາລະກດິແລະຊື່ ວງເວລາຫລງັຈາກຄນືພຣະຊນົ, ພຣະເຢຊ  ໄດ ີ້ 
ກາຍເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ ອໃນຊວີດິຂອງພວກເຂາົ.  ພວກເຂາົໄດ ີ້ຍອມຮບັວື່ າພຣະເຢຊ ເປັນພຣະອາຈານ, ເປັນພຣະຜ ີ້ໄຖື່  ແລະເປັນອງົ 
ພຣະຜ ີ້ເປັນເຈ ົ ີ້າຂອງພວກເຂາົທີື່ ແຕກຕື່ າງກບັອາຈານ, ຜ ີ້ຊື່ ວຍແລະເຈົ ີ້ານາຍຄນົອືື່ ນໆ ໃນສະໄໝນັ ີ້ນ. 
 ການເປັນຄຣດິສະຕຽນສ າຫລບັລ ກສດິຍຸກທ າອດິມຄີວາມໝາຍໜກັແໜີ້ນກວື່ າການເປັນຜ ີ້ເຊືື່ ອ ຫລເືປັນພຽງແຕື່ ຜ ີ້ນະມດັສະການ 
ແຕື່ ເປັນຜ ີ້ທີື່ ເຕມັໄປດ ີ້ວຍພຣະວນິຍານບ ລສຸິດໃນຊວີດິຂອງພວກເຂາົ.    ຖີ້າຫາກວື່ າທື່ ານຖາມລ ກສດິຍຸກທ າອດິ, ຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າເຊືື່ ອວື່ າພວກເຂາົ 
ຄງົຕອບຄ າຖາມດີ້ວຍຄວາມກະຕລືລືົ ີ້ນວື່ າ “ພຣະເຢຊ ເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອຂອງເຮາົ!”  
 ໃນຊື່ ວງໄລຍະເວລາ ໒໕໐ ປີຄຣດິສະຕຽນຍຸກທ າອດິໄດ ີ້ຍ ດຖພືຣະເຢຊ ເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ ອທື່ າມກາງພວກເຂາົ ຫລງັຈາກ 
ສດັຕະວດັຕ ື່ ໆ ມາມກີານປື່ ຽນແປງເກດີຂ ີ້ນຫລາຍຢື່ າງໃນຄວາມເຊືື່ ອຂອງຄຣດິສະຕຽນເກອືບຈະກາຍເປັນສາດສະໜາອືື່ ນ. ໂດຍສະເພາະ ມ ີ
ສອງທື່ ານ ຊ ື່ ງຍອມຮບັວື່ າເປັນເຄືື່ ອງໝາຍທີື່ ເຮດັໃຫ ີ້ມກີານປື່ ຽນແປງເກດີຂ ີ້ນ ຜ ີ້ໜ ື່ ງເປັນນກັການເມອືງ  ແລະອກີຜ ີ້ໜ ື່ ງເປັນສາດສະໜາສາດ. 
 ຄອນສະແຕນຕນິ (Constantine) ເປັນນກັການເມອືງ,6 ຄຜື ີ້ນ າອານາຈກັໂຣມນັ ປະສບົການຝື່ ານວນິຍານຂອງທື່ ານນີ ີ້ຄ ືທື່ ານໄດ ີ້ 
ພບົເຫນັໃນມະໂນພາບ (ນມິດິ) ເປັນຮ ບໄມ ີ້ກາງແຂນ.    ທື່ ານຈ ື່ ງຢຸດຂົື່ ມເຫງັຄຣດິສະຕຽນ ແລະອະນຸຍາດໃຫີ້ສາດສະໜາຄຣດິເປັນສາດສະ 
ໜາປະຈ າຊາດອານາຈກັໂຣມນັ.  ເຖງິປານນັ ີ້ນກ ຕາມ,ໃນຊື່ ວງເວລາແຫື່ ງການຄອບຄອງຂອງທື່ ານ ແລະສດັຕະວດັຕ ື່ ໆມາ, ຜ ີ້ທີື່ ເຊືື່ ອໄດ ີ້ຍ ດຖ ື
ຫລກັຂ ີ້ເຊືື່ ອຫລາຍກວື່ າການປະພ ດປະຕບິດັຕນົໃນຊວີດິປະຈ າວນັ. 
 ອ ກດັສະຕນິ (Augustine) ນກັສາດສະໜາສາດ 7 ເປັນບຸກຄນົສ າຄນັຕ ື່ ມາຫລງັຈາກຄອນສະແຕນຕນິ. ທື່ ານໄດ ີ້ມປີະສບົການໃນ 
ການກບັໃຈຢື່ າງເລກິເຊິື່ ງ  ຈນົບາງຄນົຂະໜານນາມທື່ ານວື່ າເປັນນກັສາດສະໜາສາດທີື່ ຍິື່ ງໃຫຍື່ ທີື່ ສຸດ ໃນຂງົເຂດຄຣສິຕະຈກັພາກຕາເວນັຕກົ 
ໂດຍການເຫນັແນວໂນ ີ້ມ  ແລະມຸມມອງໃໝື່ ໆຂອງທື່ ານ ທີື່ ໄດ ີ້ຂດັແຍື່ ງກບັລ ກສດິຍຸກທ າອດິແທນທີື່ ຈະເນັ ີ້ນໃນຊວີດິ    ແລະພາລະກດິຂອງ 
ພຣະເຢຊ  ກບັໄປເນັ ີ້ນເລືື່ ອງການຄນືພຣະຊນົຂອງພຣະອງົເປັນຫລກັໃນຄຣສິຕະຈກັ   ຊ ື່ ງເປັນຫລກັຄວາມເຊືື່ ອທີື່ ເອີ ີ້ນວື່ າ ເປັນຂອງອກັຄະສາ 
ວກົ (Apostles’ Creed) ທີື່ ມຄີວາມສ  າຄນັໃນສະໄໝນັ ີ້ນບ ື່ ໄດ ີ້ກື່ າວເຖງິຄ  າສອນແລະພາລະກດິຂອງພຣະອງົ ແທນທີື່ ຈະກື່ າວວື່ າ, 
“ພຣະເຢຊ ເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອຂອງເຮາົ”  ແຕື່ ຄນົຕດິຕາມອ ກດັສະຕນິ ກື່ າວວື່ າ, “ການສິ ີ້ນພຣະຊນົຂອງພຣະເຢຊ ເປັນສ ນກາງແຫື່ ງ 
ຄວາມເຊືື່ອຂອງເຮາົ” 
 ໄດ ີ້ມກີານປື່ ຽນແປງຢື່ າງມາກມາຍເກດີຂ ີ້ນຄ ືໃນຊື່ ວງຂອງລ ກສດິກຸື່ ມນ ີ້ອຍຍຸກທ າອດິທີື່ ນະມດັສະການໃນທີື່ ລບັ.   ແຕື່ ໃນເວລານີ ີ້ 
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ພວກເຂາົລວມຕວົກນັໃນຕ ກອາຄານທີື່ ຍິື່ ງໃຫຍື່  ຂະນະທີື່ ຄຣສິຕະຈກັຍຸກທ າອດິກບັຜ ີ້ເຊືື່ ອໃໝື່ , ຫລງັຈາກທີື່ ໄດ ີ້ຮບັຄ າສອນແລະໃຫີ້ຮບັບບັ 
ຕສິະມາຜ ີ້ໃຫຍື່ ເຂົ ີ້າຮື່ ວມກບັຊຸມຊນົ ຂະນະນີ ີ້ມກີານໃຫ ີ້ບບັຕສິະມາເດກັເກດີໃໝື່ ແລະປະຊາຊນົທຸກຄນົຍກົເວັ ີ້ນ    ຊາວຢີວທີື່ ເປັນສື່ ວນໜ ື່ ງ 
ຂອງຄຣສິຕະຈກັທີື່ ຂ ີ້ນໂດຍກງົກບັລດັຖະບານ.   ໃນຂະນະທີື່ ຄຣສິຕະຈກັຍຸກທ າອດິເນັ ີ້ນໃນການຕດິຕາມພຣະເຢຊ   ແຕື່ ຕອນນີ ີ້ສິື່ ງທີື່ ເນັ ີ້ນຄ ື
ຫລກັຄ າສອນທີື່ ຖກືຕ ີ້ອງ ພທິກີ າທີື່ ລະອຽດແລະເນັ ີ້ນເຖງິການປີ້ອງກນັຕວົຈາກສດັຕ    ຕື່ າງຈາກຄຣສິຕະຈກັຍຸກທ າອດິທີື່ ແບື່ ງປັນຄວາມເຊືື່ ອ 
ຂອງພວກເຂາົໃຫ ີ້ກບັເພືື່ ອນບ ີ້ານທຸກໆວນັ. ແຕື່ ເວລານີ ີ້ການປະກາດໝາຍເຖງິການຂະຫຍາຍອານາຈກັ “ຄຣດິສະຕຽນ”   ຊ ື່ ງຄຣສິຕະຈກັຍຸກ 
ທ າອດິສື່ ວນໃຫຍື່ໄດ ີ້ປະຕເິສດການປະກອບສື່ ວນໃນການທະຫານ ພາຍຫລງັ ທື່ ານ ອ ກດັສະຕນິ     ເສຍຊວີດິແລ ີ້ວມພີຽງແຕື່ ຄຣດິສະຕຽນ 
ເທົື່ ານັ ີ້ນໄດ ີ້ຮບັອະນຸຍາດໃຫີ້ເຂົ ີ້າປະກອບສື່ ວນຂອງການທະຫານຂອງໂຣມນັໄດ ີ້. 
 ຕ ື່ ມາລະຫວື່ າງປີ ຄ ສ ໑໒໐໐ ຫາ ໑໕໐໐   ມສີື່ ວນບຸກຄນົແລະກຸື່ ມຕື່ າງໆ ເລີ ີ້ມຮຽນຮ ີ້ ຄວາມເຂົ ີ້າໃຈກື່ ຽວກບັຄວາມລອດ   ແລະ 
ຄຣສິຕະຈກັເລີ ີ້ມຍອມຮບັມຫີລາຍຢື່ າງທີື່ ກ າລງັຂາດຫາຍໄປ. ມາຕນິ ລ ເທ ີ(Martin Luther) ນກັບວດຂອງເຢຍລະມນັຄນົໜ ື່ ງທີື່ ໄດ ີ້ຮຽນ 
ຮ ີ້ຫລກັສາດສະໜາສາດຂອງ ອ ກດັສະຕນິ ຢື່ າງລະອຽດ.  ທື່ ານໄດ ີ້ກາຍເປັນນກັປະຕຮິ ບອກີຄນົໜ ື່ ງໃນກຸື່ ມ ອ ນຣຈິ ສະວງິລ ີ       (Ulrich 
Swingli) ທີື່ ເປັນສດິຍາພບິານຄນົ ສະວສິ, ແລະ ຈອນ ເຄວນິ  (John Calvin)  ກ ເປັນກນກັປະຕຮິ ບສາດສະໜາສາດຄນົໜ ື່ ງທີື່ ໄດ ີ້ຮຽນ 
ຮ ີ້ຫລກັສາດສະໜາສາດ. 
 ລ ເທ ີມຄີວາມຮ ີ້ສ ກຂດັເຄອືງໃຈເປັນພເິສດກບັການປະຕບິດັຊວີດິຕນົໃນຮ ບແບບນກັບວດແລະການທີື່ ສນັທະປາປາໃຫ ີ້ອະໄພບາບ 
ແລະສັື່ ງສອນເລືື່ ອງຄວາມລອດຄວນຢ ື່ ບນົພື ີ້ນຖານການທ າດພີ ີ້ອມກບັການຂາຍໃບຍກົໂທດບາບ. ໃນວນັທ ີ໓໑/໑໐/໑໕໑໗ ທື່ ານໄດ ີ້ນ າການ 
ສະຫລຸບຂ ີ້ເຊືື່ ອເຖງິ ໙໕ ຂ ີ້ສືື່ ສານໃຫ ີ້ສາທາລະນະຊນົເພືື່ ອຕ ີ້ອງການໃຫີ້ມກີານໂຕ ີ້ວາທເີກດີຂ ີ້ນ ໂດຍການນ າເອາົຫລກັຂ ີ້ເຊືື່ ອໄປຕອກໄວີ້ທີື່ ປະ 
ຕ ໂບດແຫື່ ງໜ ື່ ງໃນເມອືງ ວເີທນັເບກີ ປະເທດເຢຍລະມນັ. ການປະຕບິດັຂອງທື່ ານແມື່ ນຈດຸເລີ ີ້ນຕົ ີ້ນປະຕຮິ ບຂອງ ໂປຣແຕສແຕນ.8   
 ລ ເທ ີແລະສະວງິລ ີຢັີ້ງຢືນວື່ າ ພຣະຄ າພເີປັນສດິທອິ ານາດດຽວທີື່ ກື່ ຽວຂ ີ້ອງໃນເລືື່ ອງຄວາມເຊືື່ ອ ແລະການປະຕບິດັ  ໂດຍການຢືນ 
ຢັນວື່ າຄວາມລອດນັ ີ້ນໄດ ີ້ມາໂດຍພຣະຄຸນຄຜືື່ ານທາງຄວາມເຊືື່ ອເທົື່ ານັ ີ້ນ. ຢື່ າງໃດກ ຕາມ, ຄວາມລອດນັ ີ້ນໝາຍເຖງິຊວີດິນລິນັ  ບາງຄນົເອີ ີ້ນ 
ສິື່ ງເຫລົື່ ານີ ີ້ວື່ າເປັນຄວາມລອດຂອງຈດິວນິຍານຫລາຍກວື່ າຄວາມລອດໂດຍສມົບ ນ ເຖງິແມື່ ນວື່ າຄຣດິສະຕຽນຈະຖກືເອີ ີ້ນໃຫ ີ້ຕອບສະໜອງ 
ການຮບັໃຊ ີ້ພຣະເຈົ ີ້າ ແລະເພືື່ ອນບ ີ້ານຢື່ າງສດັຊືື່  ແຕື່ ການຕດິຕາມພຣະເຢຊ ໃນຊວີດິປະຈ າວນັພ ີ້ອມກບັການຮບັໃຊ ີ້ຊ ື່ ງກນັແລະກນັໃນຊຸມຊນົ 
ຄຣດິສະຕຽນນັ ີ້ນບ ື່ ໄດ ີ້ຖກືເນັ ີ້ນຢື່ າງພຽງພ . 
 ນກັສ ກສາຫລາຍຄນົຂອງ Ulrich Zwingli ຊ ື່ ງລວມເຖງິ Conrad Grebel, Felix Manz ແລະ George Blaurock ໄດ ີ້ 
ລວມຕວົກນັເພືື່ ອສ ກສາພຣະຄ າພເີປັນປະຈ າໃນເມອືງ  Zurich ປະເທດ ສະວສິເຊແີລນ.        Hans Hut, Hans Denck, Pilgrim 
Marpeck ແລະJakob Hutter ກຸື່ ມຄນົທີື່ ກື່ າວມານີ ີ້ກ ໄດ ີ້ສບືຕ ື່ ຕາມແນວທາງນີ ີ້ເຊັື່ ນກນັທາງພາກໃຕ ີ້ປະເທດເຢຍລະມນັ ແລະໂມຣະເວຍ. 
ຕ ື່ ຈາກນັ ີ້ນກ ມ ີເມນັໂນໄຊມອນ (Menno Simons) ອາດດີເປັນບາດຫລວງຂອງຄາໂທລກິໄດ ີ້ສອນ  ແລະຮື່ ວມງານກບັກຸື່ ມທີື່ ເກດີຂ ີ້ນໃໝື່  
ໃນປະເທດ ນເີທແີລນ.9   
 ກຸື່ ມເຫລົື່ ານີ ີ້ໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້ຈາກພຣະຄ າພຢີື່ າງຕ ື່ ເນືື່ ອງພວກເຂາົໄດ ີ້ສ ກສາກື່ ຽວກບັຊວີດິຂອງພຣະເຢຊ  ແລະພວກລ ກສດິກຸື່ ມແລກ ໂດຍ 
ອງິໃສື່  ພຣະຄ າເຮບັເຣ ີ໑໒:໒    “ຈ ົື່ ງປັກຕາເບິື່ ງພຣະເຢຊ  ຄຜື ີ້ບຸກເບກີຄວາມເຊືື່ ອ ແລະຜ ີ້ຊງົເຮດັໃຫ ີ້ຄວາມເຊືື່ ອຂອງພວກເຮາົເຖງິທີື່ ສ າເຣດັ” 

ຂ ີ້ນີ ີ້ໄດ ີ້ກາຍເປັນພຣະຄ າພທີີື່ ສ າຄນັຂອງຫລາຍໆຄນົ. ພ ີ້ອມກບັພຣະຄ າ ໑ ໂກຣນິໂທ ໓:໑໑   “ເພາະວື່ າຜ ີ້ໃດຈະວາງຮາກອືື່ ນອກີບ ື່ ໄດ ີ້ 
ນອກຈາກຮາກທີື່ ຊງົວາງໄວ ີ້ແລ ີ້ວນັ ີ້ນຄພືຣະເຢຊ ຄຣດິ”  ພຣະຄ າພເີຫລົື່ ານີ ີ້ໄດ ີ້ກາຍເປັນຄະຕຂິອງ ເມນັໂນ ໄຊມອນ.  ໃນເວລານັ ີ້ນ,  ຄ າເທດ 
ສະໜາບນົພ ເຂາົທີື່ ເຕມັໄປດ ີ້ວຍລດິອ ານາດຂອງພຣະວນິຍານບ ລສຸິດກາຍມາເປັນມາດຕະຖານຂອງການດ າເນນີຊວີດິຄຣດິສະຕຽນ. 
 ຄຣດິສະຕຽນ ແອນນາບບັຕສິ ກຸື່ ມທ າອດິ ໄດ ີ້ຢ ດຖຫືລກັຂ ີ້ເຊືື່ ອຂອງອກັຄະສາວກົ ແລະປະຕບິດັຕາມຄ າສອນ, ການເທດສະໜາຂອງ 
ລ ເທ ີແລະສະວງິລ ີແຕື່ ພວກເຂາົຕ ີ້ອງການໄປໄກກວື່ ານັ ີ້ນອກີ ພວກເຂາົເນັ ີ້ນ  “ການບງັເກດີໃໝື່ ”  ຫລາຍກວື່ າ  “ໄດ ີ້ຮບັຄວາມຊອບທມັໂດຍ 
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ຄວາມເຊືື່ ອ.”    ເຖງິແມື່ ນຄວາມລອດຈະມາຈາກພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ ີ້າ ແຕື່ ພວກເຂາົຮຽກຮີ້ອງໃຫ ີ້ຜ ີ້ເຊືື່ ອມກີານຕອບສະໜອງການເຊືື່ ອຟັງ 
ຫລາຍກວື່ ານັ ີ້ນ ຊ ື່ ງຢືນຢັນວື່ າ ຄວາມລອດທີື່ ມາຈາກພຣະເຢຊ ຄຣດິ   ແລະໂດຍລດິເດດຂອງພຣະວນິຍານບ ລສຸິດຈະຕ ີ້ອງນ າໄປສ ື່ ການປື່ ຽນ 
ແປງທາງດ ີ້ານສນິລະທມັ ຊຸມຊນົ ແລະເສດຖະກດິຂອງບຸກຄນົເຫລົື່ ານັ ີ້ນ. ການບບັຕສິະມາຂອງຜ ີ້ໃຫຍື່ ກາຍເປັນເຄືື່ ອງໝາຍເຖງິຄວາມລອດ 
ແລະການປື່ ຽນແປງໄດ ີ້ເກດີຂ ີ້ນແລ ີ້ວ ຖີ້າທື່ ານຖາມເຖງິຄຣດິສະຕຽນ ແອນນາບບັຕສິຍຸກທ າອດິນັ ີ້ນ     ຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າເຊືື່ ອວື່ າ ພວກເຂາົຈະຕອບ 
ເໝອືນກບັລ ກສດິພຣະເຢຊ ຍຸກທ າອດິທີື່ ກື່ າວວື່ າ “ພຣະເຢຊ ເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອຂອງພວກເຮາົ!”  
 ສິື່ ງທີື່ ກື່ າວມາທງັໝດົນີ ີ້ມຄີວາມໝາຍຢື່ າງໃດທີື່ ກື່ ຽວກບັເຮາົໃນປະຈບຸນັນີ ີ້? ຄຣດິສະຕຽນ ແອນນາບບັຕສິ ໄດ ີ້ມທີດິທາງໃນການມຸ ີ້ງໜີ້າ 
ທີື່ ຈະນ າຄວາມເຂົ ີ້າໃຈກື່ ຽວກບັພຣະເຢຊ ຄຣດິທີື່ ຈະນ າມາໃຊ ີ້ໃນຊວີດິປະຈ າວນັໃນ ໓ ຮ ບແບບທີື່ ຈະກື່ າວດັື່ ງຕ ື່ ໄປນີ ີ້: 
໑. ການຕດິຕາມພຣະເຢຊ ຄຣດິໃນຊວີດິປະຈ າວນັ. 
ການເປັນຄຣດິສະຕຽນມຄີວາມໝາຍມາກກວື່ າ  ການມປີະສບົການໃນຝື່ າຍວນິຍານ   ການປັກຫລກັຄວາມເຊືື່ ອຫລກືານເປັນຄນົຊອບທມັຕ ື່  
ພຣະເຈົ ີ້າ ການເປັນຄຣດິສະຕຽນໝາຍເຖງິການຕດິຕາມພຣະເຢຊ ຄຣດິໃນຊວີດິປະຈ າວນັ,  ຊ ື່ ງການເປັນຄຣດິສະຕຽນໃນຮ ບແບບ ແອນນາ 
ບບັຕສິເຫນັວື່ າ “ການເປັນຄຣດິສະຕຽນຄກືານເປັນລ ກສດິ!” ໃນພາສາເຢຍລະມນັເອີ ີ້ນວື່ າ Nachfolge Chriti ຫລ ື “ຕາມຫລງັພຣະຄຣສິ 
ໄປ” ແຮມເດນັ (Hans Denck) ຊ ື່ ງເປັນແອນນາບບັຕສິກຸື່ ມທ າອດິໄດ ີ້ກື່ າວໄວ ີ້ຢື່ າງຊດັເຈນວື່ າ “ບ ື່ ມໃີຜຮ ີ້ຈກັພຣະຄຣດິຢື່ າງແທ ີ້ຈງິຖີ້າບ ື່ ໄດ ີ້ 
ຕດິຕາມພຣະອງົໃນຊວີດິປະຈ າວນັ ແລະບ ື່ ມໃີຜຕດິຕາມພຣະຄຣສິໄດ ີ້ໃນຊວີດິປະຈ າວນັຖີ້າບ ື່ ຮ ີ້ຈກັພຣະອງົຢື່ າງແທ ີ້ຈງິ.” 10  
  ຄວາມເຂົ ີ້າໃຈໃນຄວາມລອດຈອງແອນນາບບັຕສິທີື່ ໄດ ີ້ສບືທອດກນັມານັ ີ້ນ ໝາຍເຖງິການປື່ ຽນແປງຫນົທາງແຫື່ ງຊວີດິແບບເກົື່ າມາສ ື່  
ຊວີດິທີື່ ສະແດງໃຫ ີ້ເຫນັວື່ າພຣະເຢຊ ເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ ອຂອງເຮາົ,     ແລະຄວນສະແດງອອກໃນການປະຕບິດັຂອງເຮາົເຖງິຄວາມ 
ລອດທີື່ ແທ ີ້ຈງິ ບ ື່ ແມື່ ນພຽງແຕື່ ເຫນັການປື່ ຽນແປງທດັສະນະຄະຕຂິອງພຣະເຈົ ີ້າທີື່ ມຕີ ື່ ເຮາົເທົື່ ານັ ີ້ນ,   ແຕື່ ເປັນການປື່ ຽນແປງທດັສະນະຄະຕ ິ
ຂອງເຮາົທີື່ ມຕີ ື່ ພຣະເຈົ ີ້າ, ຕ ື່ ຄນົອືື່ ນ ແລະຕ ື່ ໂລກນີ ີ້.   ການປື່ ຽນແປງເຫລົື່ ານີ ີ້ຈະເປັນໄປໄດ ີ້  ໂດຍການຊງົສະຖດິຢ ື່ ຂອງພຣະວນິຍານບ ລສຸິດທີື່  
ເປັນຜ ີ້ເສມີກ າລງັແກື່ ລ ກສດິໃນການຕດິຕາມພຣະເຢຊ ໃນຊວີດິປະຈ າວນັ. 
 ຄຣດິສະຕຽນມາກມາຍຍງັມອງເຫນັວື່ າຕວົເອງເປັນຄນົບາບ ທີື່ ຊື່ ວຍເຫລອືຕວົເອງບ ື່ ໄດ ີ້, ບ ື່ ສາມາດໃຊ ີ້ຊວີດິໃໝື່ ທີື່ ມໄີຊຊະນະຕ ື່ ບາບໄດ ີ້ 
ບາງຄນົເວົ ີ້າວື່ າ  “ຂ ີ້ອຍບ ື່ ໄດ ີ້ເຫນັການປື່ ຽນແປງ ຂ ີ້ອຍພຽງແຕື່ ໄດ ີ້ຮບັການໃຫີ້ອະໄພ”.    ແຕື່ ຄຣດິສະຕຽນແອນນາບບັຕສິບ ື່ ໄດ ີ້ມອງເຫນັເຊັື່ ນ 
ນັ ີ້ນ. ພວກເຂາົເຊືື່ ອວື່ າຄ າສອນແລະຊວີດິພຣະເຢຊ ເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ ອສາມາດຊື່ ວຍໃຫີ້ຜ ີ້ທີື່ ມຄີວາມຕັ ີ້ງໃຈຕດິຕາມປື່ ຽນແປງ  ແລະ 
ເອາົຊະນະອ ານາດຂອງຄວາມຊົື່ ວຮ ີ້າຍໄດ ີ້. ພວກເຂາົໄດ ີ້ຮບັການໜ ນໃຈໃຫີ້ຕດິຕາມພຣະເຢຊ ຢື່ າງໜກັແໜີ້ນໃນຊວິດີປະຈ າວນັ. 
໒. ພຣະເຢຊ ເປັນຈດຸສ ນກາງໃນການຕຄີວາມໝາມຂອງພຣະຄ າພ ີ
ມຄີຣດິສະຕຽນຫລາຍຄນົໄດ ີ້ຕຄີວາມໝາຍພຣະຄ າພທີີື່ ເອີ ີ້ນວື່ າແບບ “ຮາບພຽງ” ຕາມການສນັນຖິານວື່ າພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົ ີ້າທີື່ ທື່ ານ ໂມເຊ 
ໄດ ີ້ບນັທ ກໄວ ີ້ໃນພຣະຄ າພເີດມີນັ ີ້ນມສີດິອ ານາດເທົື່ າຄ າເວົ ີ້າຂອງພຣະເຢຊ ໃນພຣະຄ າພໃີໝື່ .   ເມືື່ ອເກດີມບີນັຫາທາງດ ີ້ານການເມອືງຫລສືງັ 
ຄມົເກດີຂ ີ້ນເຊັື່ ນວື່ າ ສງົຄາມ ການຕດັສນິປະຫານຊວີດິ ຫລກືານຕອບສະໜອງຕ ື່ ຄນົທີື່ ທ າຜດິ ຜ ີ້ທີື່ ຕຄີວາມໝາຍແບບ “ຮາບພຽງ” ກ ມກັຈະ 
ອີ້າງອງິເຖງິພຣະຄ າພເີດມີວື່ າເປັນລະບຽບສດິທອິ ານາດສ າຫລບັຄວາມເຊືື່ ອ  ແລະການປະຕບິດັຂອງພວກເຂາົເຖງິແມື່ ນວື່ າຈະແຕກຕື່ າງຈາກ 
ຄ າເວົ ີ້າຂອງພຣະເຢຊ ກ ຕາມ.  ເມືື່ ອເກດີມຄີ າຖາມສື່ ວນຕວົ ພວກທີື່ ຕຄີວາມໝາຍແບບນີ ີ້ມກັກບັໄປຫາຮ ບແບບການນ າຂອງພຣະບນັຍດັສບິ 
ປະການ ແທນທີື່ ຈະຍອມຮບັໃຫ ີ້ພຣະເຢຊ ນ າພາໃນການຕຄີວາມໝາຍ. 
 ຄຣດິສະຕຽນຄນົອືື່ ນໆ ຕຄີວາມໝາຍພຣະຄ າພໄີປຕາມຮ ບແບບທີື່ ແບື່ ງ ໄປຕາມຍ ກສະໄໝ (Dispensational).     ການທີື່ ຮ ີ້ຈກັນ ີ້າ 
ພຣະໄທຂອງພຣະເຈົ ີ້າຈະຕ ີ້ອງຮ ີ້ຈກັຊື່ ວງເວລາຫລຍຸືກສະໄໝທີື່ ພຣະເຈົ ີ້າຊງົເປີດເຜຍີໃນພຣະຄ າພຂີອງຕອນນັ ີ້ນ.   ການຕຄີວາມໝາຍໃນຮ ບ 
ແບບນີ ີ້ຄກືານເຊືື່ ອຟັງຄ າສອນພຣະເຢຊ ທີື່ ບນົພ ເຂາົນັ ີ້ນ   ຕ ີ້ອງລ ຈນົກວື່ າຈະເຖງິຍຸກອານາຈກັຂອງພຣະຄຣດິຫລງັຈາກທີື່ ພຣະອງົສະເດດັກບັ 
ມາ,ໃນເວລານີ ີ້ພວກເຂາົນະມດັສະການພຣະເຢຊ  ແຕື່ ພວກເຂາົບ ື່ ໄດ ີ້ເຊືື່ ອຟັງພຣະອງົໃນຊວີດິປະຈ າວນັ. 
 ຄຣດິສະຕຽນແອນນາບບັຕສິ ມອງເຫນັຮ ບແບບການຕຄີວາມໝາຍພຣະຄ າພທີງັໝດົຄມຸືມມອງຂອງຈະລຍິະທມັທີື່ ເຫນັວື່ າພຣະເຢຊ  
ເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ ອຂອງເຮາົ   ພວກເຂາົຍອມຮບັວື່ າຊວີດິພຣະເຢຄຣດິຊງົເປັນການເປີດເຜຍີທີື່ ສມົບ ນແບບທີື່ ສຸດກື່ ຽວກບັພຣະເຈົ ີ້າ 
ແລະຈດຸປະສງົທີື່ ມາຈາກພຣະເຈົ ີ້າຊ ື່ ງໝາຍຄວາມວື່ າໃນບາງກ ລະນຄີ າສອນຂອງພຣະເຢຊ ຢ ື່ ເໜອືຄ າສອນທີື່ ມາກື່ ອນ.   ເຊັື່ ນພຣະອງົຊງົກື່ າວ 
ວື່ າ “ທື່ ານທງັຫລາຍໄດ ີ້ຍນິຄ າທີື່ ກື່ າວໄວ ີ້ແກື່ ຄນົບ ຮານວື່ າ... ແຕື່ ເຮາົບອກທື່ ານທງັຫລາຍວື່ າ...”  (ມທ ໕:໒໑,໒໕,໓໑,໓໓,໓໘ແລະ໔໓)   ບ ື່  
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ພຽງແຕື່ ເທົື່ ານັ ີ້ນ, ຜ ີ້ຂຽນພຣະຄ າເຮບັເຣ ີໄດ ີ້ກື່ າວວື່ າ, “ໃນສະໄໝກື່ ອນພຣະເຈົ ີ້າໄດ ີ້ກື່ າວໄວ ີ້ຫລາຍຄັ ີ້ງໃນວທິຕີື່ າງໆ  ແກື່ ບນັພະບ ລຸດຂອງເຮາົ 
ໂດຍທາງຜ ີ້ປະກາດພຣະທມັ ແຕື່ ໃນວາລະສຸດທີ້າຍນີ ີ້ພຣະອງົໄດ ີ້ກື່ າວແກື່ ເຮາົທາງພຣະບຸດ...ພຣະບຸດຊງົເປັນແສງສະທີ້ອນສະພາບຂອງພຣະ 
ເຈ ົ ີ້າ ແລະມສີະພາບແບບພມິດຽວກນັກບັພຣະອງົ...” (ເຮບັເຣ ີ໑:໑-໓) ອກັຄະສາວກົ ປີເຕ ີແຄເລ ີPeter Kehler ໄດ ີ້ກື່ າວວື່ າ,   “ຖີ້າວື່ າ 
ພຣະຄ າທງັໝດົສອນໃຫີ້ຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າຮ ີ້ຈກັພຣະເຢຊ ຄຣດິເທົື່ ານັ ີ້ນກ ພຽງພ ແລ ີ້ວ” 11  
 ແອນນາບບັຕສິຄຣດິສະຕຽນເຊືື່ ອໝັ ີ້ນວື່ າພຣະຄ າພທຸີກຕອນໄດ ີ້ຮບັການດນົໃຈທີື່ ມາຈາກພຣະເຈົ ີ້າ   ແຕື່ ຈະບ ື່ ເຊືື່ ອຕາມຕວົອກັສອນທີື່  
ເຈາະຈງົ ພວກເຂາົຍອມຮບັພຣະຄ າທີື່ ຂຽນເປັນຕວົອກັສອນ, ແຕື່ ຕ ີ້ອງສ າພນັກບັຈດິວນິຍານຂອງພຣະຄຣດິ.     ພຣະຄ າພທຸີກຕອນຕີ້ອງຕ ີ
ຄວາມໝາຍໄປກບັຊວີດິພຣະເຢຊ . ຄຣດິສະຕຽນຈະພບົບນັຫາເມືື່ ອຍກົພຽງແຕື່ ພຣະຄ າທີື່ ຂຽນເປັນຕວົອກັສອນເໜອືກວື່ າພຣະເຢຊ    ຫລ ື
ຍກົພຣະເຢຊ ເໜອືກວື່ າພຣະຄ າ. ພຣະຄ າແລະພຣະເຢຊ ຈ າເປັນຕ ີ້ອງຜ ກພນັກນັ.12  
 ແອນນາບບັຕສິຄຣດິສະຕຽນມອງເຫນັວື່ າ ພຣະຄ າເປັນບ ື່ ເກດີຂອງຂ ີ້ມ ນທີື່ ສ າຄນັທີື່ ສຸດ.  ແຕື່ ພຣະເຢຊ ຍງັຄງົເປັນສດິທອິ ານາດສ ງສຸດ 
ທີື່ ກື່ ຽວຂ ີ້ອງກບັຄວາມເຊືື່ ອແລະຊວີດິ. ພຣະອງົຍງັຊງົເປັນອງົພຣະຜ ີ້ເປັນເຈ ົ ີ້າທີື່ ເໜອືກວື່ າຕວົອກັສອນ    ແລະເປັນມາດຕະຖານຂອງສນິລະ 
ທມັສື່ ວນຕວົ ແລະສງັຄມົ. ບ ື່ ມຄີ າເວົ ີ້າໃດໆທີື່ ຖື່ າຍທອດອອກໄປຢື່ າງສດັຊືື່ ປະກອບດີ້ວຍລດິເດດທີື່ ເໜອືຄ າສອນຂອງພຣະເຢຊ  ຊ ື່ ງຍອມຮບັ 
ວື່ າເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ ອຂອງພວກເຮາົ.    ດັື່ ງນັ ີ້ນ, ເມືື່ ອແອນນາບບັຕສິຄຣດິສະຕຽນປະສບົບນັຫາທາງດ ີ້ານສນິລະທມັ ພວກເຂາົຈະ 
ມອງໄປທີື່ ພຣະເຢຊ ກື່ ອນເພືື່ ອໃຫ ີ້ພຣະອງົຊງົນ າທາງ ຕ ື່ ຈາກນັ ີ້ນຈ  ື່ ງສ ກສາພຣະຄ າຕອນອືື່ ນໆ.    ໃນການສ ສາຂ ີ້ມ ນເບື ີ້ອງຫລງັເພືື່ ອສ ີ້າງຄວາມ 
ເຂົ ີ້າໃຈເພີ ີ້ມເຕມີ. ຖີ້າຫາກພບົວື່ າພຣະຄ າພ ີສອງຕອນມຂີ ີ້ຂດັແຍື່ ງກນັພວກເຂາົຈະໃຫີ້ຊວີດິພຣະເຢຊ ເປັນການຕດັສນິ! 
໓. ຍອມຮບັວື່ າພຣະເຢຊ ຊງົເປັນອງົພຣະຜ ີ້ເປັນເຈ ົ ີ້າ ແລະເປັນພຣະຜ ີ້ຊື່ ວຍໃຫີ້ລອດ 
ຄຣດິສະຕຽນມາກມາຍປະກາດຕນົຍອມຮບັວື່ າ ພຣະເຢຊ ຊງົເປັນພຣະຜ ີ້ຊື່ ວຍໃຫີ້ລອດຈາກຄວາມຜດິບາບ   ແຕື່ ກບັອື່ ອນກ າລງັກບັການຕດິ 
ຕາມພຣະອງົ ແລະຍອມຮບັວື່ າພຣະອງົເປັນອງົພຣະຜ ີ້ເປັນເຈ ົ ີ້າໃນຊວີດິປະຈ າວນັ. ພວກເຂາົເຫນັວື່ າພຣະເຢຊ ເປັນພຣະຜ ີ້ຊື່ ວຍໃຫີ້ລອດຈາກ 
ນໄິສທີື່ ບ ື່ ດ ີແຕື່ ເມືື່ ອປະສບົກບັບນັຫາໃຫຍື່ ທາງດ ີ້ານການເມອືງ ຫລສືງັຄມົ. ພວກເຂາົກບັມອບຄວາມເຊືື່ ອປະຈ າວນັໃຫ ີ້ກບັນາຍຈ ີ້າງ ຜ ີ້ນ າສງັ 
ຄມົ ຜ ີ້ບນັຊາການທະຫານ ຫລປືະທານາທບິ ດ.ີ ຜນົທີື່ ຕາມມາກ ຄຄືຣດິສະຕຽນຫລາຍຄນົໃນຍຸກປະຈບຸນັເຊືື່ ອຟັງຄ າສງັສອນຂອງຜ ີ້ນ າທີື່ ເປັນ 
ມະນຸດຫລາຍກວື່ າຟັງຄ າສັື່ ງຂອງພຣະເຢຊ .  
 ແອນນາບບັຕສິຄຣດິສະຕຽນເຊືື່ ອວື່ າການເຊືື່ ອຟັງລດັຖະບານຈະຕີ້ອງຢ ື່ ໃນຂອບເຂດຂອງຄວາມເປັນຄຣດິສະຕຽນທີື່ ສາມາດອະນຸຍາດ 
ໃຫີ້ເຮດັໄດ ີ້. ລດັຖະບານມຈີດຸປະສງົ ແລະມຸ ີ້ງໝາຍທີື່ ຈະຮກັສາຊວີດິ ແລະລະບຽບການປົກຄອງໃນໂລກນີ ີ້.   ແຕື່ ການເຊືື່ ອຟັງກດົໝາຍບ ື່ ໄດ ີ້ 
ໝາຍຄວາມວື່ າເຮາົຈະເຊືື່ ອຟັງລດັຖະບານສັື່ ງແບບຫລບັຫ ຫລບັຕາສັື່ ງ, ເນືື່ ອງຈາກວື່ າຄວາມຊືື່ ສດັຂອງເຮາົໄດ ີ້ໃຫ ີ້ກບັພຣະເຢຊ  ແລະແຜື່ ນດນິ 
ຂອງພຣະເຈົ ີ້າ ອາດຈະມບີາງຄັ ີ້ງທີື່ ເຮາົອາດຂດັແຍື່ ງຕ ື່ ຄ າສງັຂອງລດັຖະບານເພາະບ ື່ ຕງົກບັຄ າສອນຂອງພຣະເຢຊ    ທີື່ ເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຄວາມ 
ເຊືື່ ອຂອງພວກເຮາົ ເມືື່ ອເກດີມກີານຂດັແຍື່ ງລະຫວື່ າງການຊີ ີ້ນ າຂອງພຣະເຢຊ  ແລະຈກັກະພດັຊຊີາ     ເຮາົກ ຈະຕ ີ້ອງຕອບແບບດຽວກນັກບັ 
ລ ກສດິຍຸກທ າອດິວື່ າ, “ເຮາົຈະຕ ີ້ອງເຊືື່ ອຟັງພຣະເຈົ ີ້າຫລາຍກວື່ າເຊືື່ ອຟັງມະນຸດ” 13 (ກດິຈະການ ໕:໒໙)  
     ສະຫລຸບຄວາມແລີ້ວແອນນາບບັຕສິຄຣດິສະຕຽນຄ ືຜ ີ້ທີື່ ເຊືື່ ອແລະມຸ ີ້ງໝັ ີ້ນທີື່ ຈະເຮດັຄ:ື 
  ໑. ຕດິຕາມພຣະເຢຊ ຄຣດິໃນຊວີດິປະຈ າວນັ. 
  ໒. ຕຄີວາມໝາຍພຣະຄ າພໂີດຍອງິໃສື່ ພຣະເຢຊ ເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ ອ. 
  ໓. ສນັຍາວື່ າຈະຊືື່ ສດັຕ ື່ ພຣະເຢຊ ຄຣດິ. 
 ພຣະເຢຊ ຄຣດິເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ອຂອງພວກເຂາົ. ແລ ີ້ວພວກທື່ ານ ເປັນຄຣດິສະຕຽນໃນຮ ບແບບແອນນາບບັຕສິຫລຍືງັ? 
 
ຫລກັຂ ີ້ເຊືື່ ອທ ີ໒: ຊຸມຊນົຄຣດິສະຕຽນເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຊວີດິຂອງພວກເຮາົ  
ພຣະເຢຊ  ໄດ ີ້ເລີ ີ້ມພາລະກດິຂອງພຣະອງົສິື່ ງແລກຄ ືການສ ີ້າງຊຸມຊນົຂ ີ້ນມາ ພຣະອງົໄດ ີ້ຊງົເອີ ີ້ນເອາົ ເປໂຕ ອນັເດອາ ແລະຢາໂກໂບກບັໂຢຮນັ 
ໃຫີ້ມາຮື່ ວມກບັພຣະອງົ ຕ ື່ ມາກ ມຜີ ີ້ຕດິຕາມພຣະອງົຢື່ າງຫລວງຫລາຍ ແລວີ້ພຣະອງົໄດ ີ້ເລອືກເອາົສາວກົສບິສອງຄນົ    ພວກເຂາົໄດ ີ້ຮຽນຮ ີ້,  
ຮບັປະທານອາຫານຮື່ ວມກບັພຣະອງົ ເດນີທາງແລະຮບັໃຊ ີ້ຮື່ ວມກນັຈນົເຖງິວນັເພນັເຕຄ໋ອດ    ທີື່ ໄດ ີ້ກາຍມາເປັນແກນຫລກັຂອງສງັຄມົໃໝື່  
ຊ ື່ ງເອີ ີ້ນວື່ າ “ຄຣສິຕະຈກັ” ເຮາົໄດ ີ້ພບົກຸື່ ມທີື່ ເຊືື່ ອທ າອດິໄດ ີ້ເກດີຂ ີ້ນຢ ື່ ໃນ ກດິຈະການ ບດົທ ີ໒ ເຮາົພບົວື່ າກຸື່ ມທ າອດິນີ ີ້ “ຮື່ ວມປະຊຸມກນັທຸກ 
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ວນັ” ບ ື່ ສະເພາະແຕື່  “ໃນພຣະວຫິານ” ເທົື່ ານັ ີ້ນ “ໃນບ ີ້ານຂອງພວກເຂາົ” ພວກເຂາົຮບັປະທານອາຫານ “ດ ີ້ວຍຄວາມຍນິດແີລະມໃີຈເອື ີ້ອເຟືີ້ອ 
ເພືື່ ອແຜື່ , ສນັລະເສນີພຣະເຈົ ີ້າແລະມຄີວາມຊືື່ ນຊມົຍນິດຮີື່ ວມກບັປະຊາຊນົຢື່ າງກວ ີ້າງຂວາງ” 
 ຄຣສິຕະຈກັໃນພຣະສນັຍາໃໝື່ ກາຍມາເປັນການດ າເນນີຊວີດິທີື່ ແຕກຕື່ າງຈາກຄວາມຈງິທາງດ ີ້ານສາດສະໜາ ແລະການເມອືງໃນເວລາ 
ນັ ີ້ນ. ຮ ບແບບຊວີດິໃໝື່ ນີ ີ້ ໄດ ີ້ຖກືສອນ ແລະສະເຫລມີສະຫລອງໃນລານພຣະວຫິານ ແລະກຸື່ ມຍື່ ອຍທີື່ ບ ີ້ານຊ ື່ ງມກີານສນົທະນາກນັ  ແລະໄດ ີ້ 
ນ າສິື່ ງເຫລົື່ ານັ ີ້ນໄປປະຕບິດັ. 
 ພຣະເຢຊ ໄດ ີ້ໃຊ ີ້ຄ າເວົ ີ້າແບບຄອບຄວົມາໃຊ ີ້ກບັຜ ີ້ຄນົທີື່ ຕດິຕາມພຣະອງົ    ຊ ື່ ງເຫນັໄດ ີ້ວື່ າພຣະເຢຊ ຕ ີ້ອງການໃຫີ້ຜ ີ້ທີື່ ຕດິຕາມພຣະອງົບ ື່  
ພຽງແຕື່ ແຕື່ ເຊືື່ ອໃນພຣະອງົເທົື່ ານັ ີ້ນ, ແຕື່ ຕ ີ້ອງການຄນົເຫລົື່ ານັ ີ້ນສາມກັຄຜີ ກພນັກນັຫລາຍຂ ີ້ນທີື່ ເຮດັໃຫ ີ້ຄນົອືື່ ນໆປະຫລາດໃຈວື່ າພຣະເຈົ ີ້າໄດ ີ້ 
ສະຖດິໃນກຸື່ ມຄຣດິສະຕຽນຍຸກທ າອດິ ແລະໄດ ີ້ທ າງານຜື່ ານພວກເຂາົ. ພວກເຂາົມຂີອງປະທານມຄີວາມຄດິເຫນັ ແລະມຄີວາມກ ີ້າຫານທີື່ ຈະ 
ສົື່ ງຜື່ ານສິື່ ງທີື່ ພຣະເຢຊ ໄດ ີ້ຊງົເລີ ີ້ມເອາົໄວ ີ້ ໃນຂະນະທີື່ ພຣະອງົຍງັຢ ື່ ກບັພວກເຂາົ. ຖີ້າເຮາົຫາກຖາມຄນົທີື່ ຕດິຕາມພຣະອງົກຸື່ ມທ  າອດິພວກເຂາົ 
ຄງົຕອບວື່ າ “ຊຸມຊນົຄຣດິສະຕຽນເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຊວີດິຂອງເຮາົ”.  
 ແທນທີື່ ຈະເນັ ີ້ນວື່ າຄຣສິຕະຈກັເປັນຄອບຄວົຂອງຜ ີ້ທີື່ ເຊືື່ ອ ລວມທງັຊາຍແລະຍງິທີື່ ມາຮື່ ວມກນັເພືື່ ອສ ກສາພຣະຄ າ,ມກີານແບື່ ງປັນອະ 
ທຖິານແລະນະມດັສະການ, ຄອນສະແຕນຕນິ  ກບັໃຫ ີ້ຄວາມສ າຄນັໃນການປະຊຸມໃຫຍື່ ໃນພຣະວຫິານທີື່ ມຄີວາມຜ ກພນັກບັຜ ີ້ຮັື່ ງມທີີື່ ເຄຍີ 
ຕ ື່ ຕ ີ້ານການເປັນຄຣດິສະຕຽນ ຕື່ າງກ ມຄີວາມເຕມັໃຈເຂົ ີ້າຮື່ ວມຄຣສິຕະຈກັທີື່ ກື່ ຽວຂ ີ້ອງກບັຈກັກະພດັ ຄນົເປັນຈ ານວນມາກໄດ ີ້ຮບັບບັຕສິະ 
ມາ ບ ື່ ວື່ າເຂາົຈະຕດິຕາມພຣະເຢຊ ແທ ີ້ຫລບື ື່ .  ຜນົທີື່ ຕາມມາຄແືທນທຄີຣສິຕະຈກັຈະເຂົ ີ້າໄປຢ ື່ ໃນໂລກ ແຕື່   “ໂລກ”   ກບັເຂົ ີ້າມາຢ ື່ ໃນຄຣສິ 
ຕະຈກັ. 
 ໂດຍການອຸ ີ້ມຊ  ແລະຊື່ ວຍເຫລອືຈາກພະມານດາ ກະສດັຄອນສະແຕນຕນິ  ເລີ ີ້ມສ ີ້າງພຣະວຫິານຂະໜາດໃຫຍື່ ໃນກຸງໂຣມ  ແລະສະ 
ຖານທີື່  ທີື່ ພຣະເຢຊ ໄດ ີ້ບງັເກດີ ແລະສີ ີ້ນພຣະຊນົໃນທີື່ ສຸດກ ມກີານສ ີ້າງຄຣສິຕະຈກັຂ ີ້ນໃນທຸກໆເມອືງ ແທນທີື່ ຈະເອີ ີ້ນວື່ າ “ຊຸມຊນົຂອງພຣະ 
ຄຣດິເປັນສ ນກາງ ເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຊວີດິຂອງພວກເຮາົ”  ຄຣດິສະຕຽນເລີ ີ້ມກື່ າວວື່ າ  “ຕ ກອາຄານຄຣສິຕະຈກັເປັນສ ນກາງຂອງເມອືງພວກ 
ເຮາົ.” 
 ອ ກດັສະຕນິ ຖກືທ ີ້າທາຍໃນການດ າລງົຊວີດິທີື່ ເຊືື່ ອຟັງພຣະເຈົ ີ້າ  ຖາມກາງຝ ງຊນົທີື່ ຖວືື່ າທຸກຄນົເປັນຄຣດິສະຕຽນສ  າຫລບັ ອ ກດັສະ 
ຕນິ ແລະຜ ີ້ຕດິຕາມທື່ ານ   ກາຍເປັນເລືື່ ອງທີື່ ເປັນໄປບ ື່ ໄດ ີ້ທີື່ ຈະແຍກສື່ ວນໜ ື່ ງໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິອອກມາຈາກຜ ີ້ທີື່ ບ ື່ ໄດ ີ້ເປັນສື່ ວນ 
ໜ ື່ ງຂອງພຣະຄຣດິ ທື່ ານກື່ າວວື່ າ “ເຂົ ີ້າ ແລະຫຍ ີ້າໄດ ີ້ເຕບີໃຫຍື່ ຂ ີ້ນພ ີ້ອມກນັ” 
 ແທນທີື່ ຈະມປີະສບົການກບັການຊງົສະຖດິຂອງພຣະຄຣດິໃນຊຸມຊນົ, ພທິທີາງສາດສະໜາໄດ ີ້ຖກືສ ີ້າງຂ ີ້ນຊ ື່ ງກື່ ຽວຂ ີ້ອງກບັການໃຫີ້ອະ 
ໄພບາບນັ ີ້ນຈະຕ ີ້ອງອາໄສພທິປີະຕຍິານຕນົ (Sacrament)  ຫລພືທິບີບັຕດິສະມາ ເພືື່ ອຈະໄດ ີ້ຮບັການອະໄພໂທດບາບທີື່ ຕ ື່ ເນືື່ ອງກນັຜ ີ້ເຊືື່ ອ 
ຕີ້ອງອາໄສພທິມີາສ (Mass) ຫລາຍສດັຕະວດັຜື່ ານໄປເກດີມຄີວາມເຂົ ີ້າໃຈຜດິຂ ີ້ນວື່ າເພືື່ ອຈະໄດ ີ້ຮບັການປົດປື່ ອຍຈາກນາລກົ  ເຮາົຕ ີ້ອງອະ 
ທຖິານຕ ື່ ນກັບຸນ, ຊື່ ວຍເຫລອືຄນົຍາກຈນົ ແລະຕ ີ້ອງຊື ີ້ໃບໄຖື່ ບາບຈາກສນັທະປະປາ. 
 ວນັ ເວລາໄດ ີ້ຜື່ ານໄປ ຄວາມຄດິກື່ ຽວກບັການເປັນສື່ ວນໜືື່ ງຂອງພຣະຄຣດິ ແລະຄວາມຜ ກພນັຕ ື່ ກນັແລະກນັຊ ື່ ງເຄຍີມມີາໃນກຸື່ ມນ ີ້ອຍ 
ກ ຄື່ ອຍໆຫາຍໄປ.     ພວກທີື່ ຕ ີ້ອງຕດິຕາມພຣະເຢຊ ຢື່ າງສດັຊືື່ ແລະຢາກມປີະສບົການໃນຊຸມຊນົທີື່ ມຄີວາມຜ ກພນັ,   ກາຍມາເປັນນກັບວດ  
ແລະແມື່ ຊທີີື່ ອາໃສຢ ື່ ໃນອາຄານ ຫລຄືອນແວນ   ຈ  ື່ ງເກດີມຄີວາມເຂົ ີ້າໃຈວື່ າການທີື່ ເຊືື່ ອພຣະເຢຊ  ແລະການເປັນສື່ ວນໜ ື່ ງໃນຊຸມຊນົຜ ີ້ທີື່ ເຊືື່ ອ 
ໃນຊວີດິປະຈ າວນັເປັນສິື່ ງທີື່ ເປັນໄປບ ື່ ໄດ ີ້ສ າຫລບັຄນົທົື່ ວໄປ. 
 ມາຕນິ ລ ເທ ີແລະນກັປະຕຮິ ບຄນົອືື່ ນໆຄັ ີ້ງແລກມຄີວາມຕັ ີ້ງໃຈປະຕຮິ ບຄຣສິຕະຈກັໃຫ ີ້ກບັໄປຢ ື່ ບນົພື ີ້ນຖານຂອງພຣະຄ າພພີວກເຂາົ 
ໄດ ີ້ແຍກຕວົອອກຈາກການຄອບຄອງຂອງອ ານາດໂຣມ ແລະເມືື່ ອສັື່ ງສອນເທດສະໜາພຣະຄ າພ ີພວກເຂາົເລີ ີ້ມຢ ີ້າວື່ າ  ຜ ີ້ເຊືື່ ອທຸກຄນົເປັນຜ ີ້ 
ຮບັໃຊ ີ້. ຜ ີ້ທີື່ ຕດິຕາມ ລ ເທ ີແລະສະວງິລ ີກ ຕ ີ້ອງການຄວາມເປັນອດິສະລະອອກຈາກລະບບົເຈ ົ ີ້າຂຸນມ ນນາຍຂອງສະໄໝນັ ີ້ນ.  ແຕື່ ເມືື່ ອຊາວ 
ນາບາງຄນົລຸກຂ ີ້ນຕ ື່ ສ ີ້ກບັຫລກັການປະຕບິດັທີື່ ບ ື່ ຍຸດຕທິມັຂອງເຈົ ີ້າຂຸນມ ນນາຍ ລ ເທ ີແລະສະວງິລ ີ ຢາກຈະເຫນັຄວາມສະຫງບົສຸກກບັມາ 
ເໝອືນເດມີພວກເຂາົຈ  ື່ ງເຂົ ີ້າຂ ີ້າງກບັພວກຜ ີ້ປົກຄອງ.   ເຖງິແມື່ ນວື່ າພວກເຂາົຈະຊຸກຍ ີ້ຜ ີ້ນ າໃຫ ີ້ຮບັຜດິຊອບຕ ື່ ຄນົຍາກຈນົ   ແຕື່ ພວກເຂາົໄດ ີ້ 
ເຊືື່ ອມຄວາມສ າພນັລະຫວື່ າງຄຣສິຕະຈກັຂ ີ້ນມາໃໝື່ ອກີຄັ ີ້ງໜ ື່ ງໂດຍບ ື່ ໄດ ີ້ຕັ ີ້ງໃຈ. ຈ  ື່ ງເຮດັໃຫ ີ້ສ ນເສຍຄວາມເຊືື່ ອຖ ືແລະຄວາມໄວ ີ້ວາງໃຈຈາກ 
ຊາວນາເປັນຈ ານວນຫລວງຫລາຍ. 
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 ສງົຄາມຊາວນາ ແລະຄວາມກດົດນັຈາກການເມອືງໄດ ີ້ຢັບຢັີ້ງບ ື່ ໃຫ ີ້ ລ ເທ ີແລະສະວງິລ ີດ າເນນີການປະຕຮິ ບທີື່ ຕັ ີ້ງໃຈໄວ ີ້. ພວກເຂາົຫນັ 
ໄປໃຊ ີ້ໂຄງຮື່ າງແບບຂອງ ຄອນສະແຕນຕນິຄເືກົື່ າ ແລະໃຊ ີ້ສາດສະໜາແບບ ອ ກດັສະຕນິ,    ພວກເຂາົພ ີ້ອມທີື່ ຈະຮກັສານະໂຍບາຍຄຣສິຕະ 
ຈກັ ແລະອະນຸຍາດໃຫີ້ລດັໃຊ ີ້ດາບຕ ື່ ຜ ີ້ກະທ າຜດິ ແລະການຕຄີວາມໝາຍພຣະຄ າພແີບບຮາບພຽງເປັນເລືື່ ອງສື່ ວນຕວົ ເພືື່ ອຮຽນຮ ີ້ນ ີ້າພຣະໄທ 
ພຣະເຈົ ີ້າ. 
 ແອນນາບບັຕສິຍຸກທ າອດິ, ລວມທງັ ເມນັໂນໄຊມອນ   ພາກນັຜດິຫວງັກບັຄວາມຜດິພາດໃນເລືື່ ອງການປະຕຮິ ບ. ພວກເຂາົບ ື່ ເຄຍີຄດິ 
ເຖງິທີື່ ຈະກບັໄປສ ື່ ຮ ບແບບຄອນສະແຕນຕນິ ແລະສາດສະໜາສາດຂອງອ ກດັສະຕນິ ແຕື່ ຕ ີ້ອງການຢາກເຫນັການ ຟື ີ້ນຟ   ຄຣສິຕະຈກັໃຫ ີ້ກບັ 
ໄປສ ື່ ຮ ບແບບໃນພຣະຄ າພພີາກພຣະສນັຍາໃໝື່ . ພວກເຂາົເຊືື່ ອວື່ າຄຣສິຕະຈກັເປັນສງັຄມົທີື່ ເອກະເທດ ແລະແຕກຕື່ າງຈາກສງັຄມົໂລກ. 
 ເນືື່ ອງຈາກມກີານຂົື່ ມເຫງັຄຣດິສະຕຽນກຸື່ ມແອນນາບບັຕສິກຸື່ ມທ າອດິໄດ ີ້ຖກືບງັຄບັໃຫ ີ້ໄປປະຊຸມໃນທີື່ ລບັເພືື່ ອສ ກສາພຣະຄ າພ,ີ    ມ ີ
ການແບື່ ງປັນອະທຖິານ ແລະນະມດັສະການໃນບີ້ານ  ແລະທີື່ ປະຊຸມລບັພວກເຂາົໄດ ີ້ຮບັປະສບົການທີື່ ເຫນັວື່ າການຊງົສະຖດິຂອງພຣະເຢຊ  
ຢ ື່ ທື່ າມກາງພວກເຂາົຫລາຍຄັ ີ້ງ.  ເມືື່ ອມຄີນົເຊືື່ ອ ແລະວາງໃຈໃນພຣະເຢຊ ຄຣດິແລະສນັຍາວື່ າຈະຕດິຕາມພຣະອງົໃນຊວີດິປະຈ າວນັ,  ພວກ 
ເຂາົໄດ ີ້ຮບັບບັຕສິະມາ ແລະການຕ ີ້ອນຮບັເຂົ ີ້າສ ື່ ທີື່ ປະຊຸມທີື່ ເຈາະຈງົ ພວກເຂາົມຄີວາມຜ ກພນັກນັຢື່ າງແໜີ້ນແຟີ້ນ. 
 ກຸື່ ມນ ີ້ອຍນີ ີ້ໄດ ີ້ກາຍເປັນພະຍານຢື່ າງມພີະລງັອ ານາດໃນຊຸມຊນົຂອງພວກເຂາົຫລງັຈາກທີື່  ໄດ ີ້ສ ກສາຫລກັວທິະຍານພິນົລະດບັປະລນິຍາ 
ເອກ ໖໒ ສະບບັກື່ ຽວກບັຈດຸເລີ ີ້ມຕົ ີ້ນ ແລະຄວາມຄດິຂອງແອນນາບບັຕສິ.  ອາຈານ ທາກາຊ ິຢາມາດາ (Takashi Yamada)    ຜ ີ້ເປັນ 
ສດິຍາພບິານ ແລະນກັວຊິາການຈາກປະເທດຍີື່ ປຸື່ ນເຊືື່ ອວື່ າ “ເອກະລກັຂອງຄຣສິຕະຈກັຍຸກແລກ ແລະແອນນາບບັຕສິຍຸກທ າອດິກ ຄ ື  ພວກ 
ເຂາົພບົກນັໃນກຸື່ ມຍື່ ອຍ, ມກີານພບົປະໜີ້າຕ ື່ ໜ ີ້າກນັເຮດັໃຫ ີ້ພວກເຂາົເຂັ ີ້ມແຂງພ ທີື່ ຈະອອກໄປປະເຊນີກບັໂລກນີ ີ້ໄດ ີ້.” 14  
 ແອນນາບບັຕສິຄຣດິສະຕຽນ ໄດ ີ້ກື່ າວໄວ ີ້ຢ ື່ ເລື ີ້ອຍໆ ເຖງິພະລງັໃນການໃຊ ີ້ຊວີດິໃນສະຖານທີື່ ຕື່ າງໆ.  ພວກເຂາົຄາດຫວງັ “ຊວີດິທີື່ ຊອບ 
ທມັ” ຈາກສະມາຊກິທຸກຄນົໂດຍສະເພາະຜ ີ້ນ າຕ ີ້ອງເປັນແບບຢື່ າງ ບ ື່ ພຽງແຕື່ ໄດ ີ້ຮບັອດິສະລະພາບຈາກຄວາມຜດິບາບ.  ພວກເຂາົອະທບິາຍ 
ວື່ າຄຣດິສະຕຽນທີື່ ສດັຊືື່  ຄຜື ີ້ທີື່ ມຊີວີດິທີື່ ເຕມັລົ ີ້ນໄປດ ີ້ວຍພຣະວນິຍານບ ລສຸິດ ແລະມຈີະລຍິະທມັ.    ຜ ີ້ທີື່ ເລກີຕດິຕາມພຣະເຢຊ ປະຈ າວນັ 
ຫລຍືງັບ ື່ ມຊີວີດິທີື່ ເໝອືນກບັພຣະເຢຊ  ກ ຖກືຕດັອອກຈາກພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິ. 
 ພວກແອນນາບບັຕສິຄຣດິສະຕຽນເຫນັວື່ າ ຄຣສິຕະຈກັຕ ີ້ອງປະກອບດີ້ວຍຜ ີ້ທີື່ ເຊືື່ ອທີື່ ໄດ ີ້ຮບັການປື່ ຽນແປງ  ຊ ື່ ງມຄີວາມຜ ກພນັຕ ື່ ກນັ 
ແລະກນັໃນຊຸມຊນົແຫື່ ງພຣະສນັຍາ ແຕື່ ຜ ີ້ນ າໂປຣແຕສແຕນ ແລະຄາໂທລກິເຫນັວື່ າກຸື່ ມແອນນາບບັຕສິເປັນພດິໄພຕ ື່ ສະຖາບນັຄຣສິຕະຈກັ. 
ຜນົທີື່ ຕາມມາ ພວກເຂາົຕ ີ້ອງຖກືຈບັຂງັຄຸກແລະຖກືການຂົື່ ມເຫງັຢື່ າງຮ ີ້າຍແຮງຕ ື່ ແອນນາບບັຕສິ.    ຫລາຍກວື່ າ ໔໐໐໐ ຄນົຖກືຈບັຖື່ ວງນ ີ້າ,  
ຕດັຫວົ ແລະຖກືມດັຕດິກບັເສາົເຜາົທງັເປັນ ພວກເຂາົເປັນຜ ີ້ທີື່ ຍອມຕາຍເພືື່ ອຄວາມເຊືື່ ອ.15 
 ໃນຊື່ ວງທ າອດິ ກຸື່ ມແອນນາບບັຕສິມຄີວາມຫລາກຫລາຍຢື່ າງມາກມາຍ ຜ ີ້ນ າຫລາຍຄນົໄດ ີ້ເນັ ີ້ນເຖງິຍຸກສຸດທີ້າຍຫລາຍເກນີໄປ,   ບາງ 
ຄນົ ໄດ ີ້ໃຊ ີ້ຄວາມຮຸນແຮງຊ ື່ ງມກຸີື່ ມໜ ື່ ງໃນເມອືງ ມນັສະເຕ ີ(Munster) ປະເທດເຢຍລະມນັ ໄດ ີ້ເຮດັຄວາມຮຸນແຮງຈນົມກີານປົດສະມາຊກິ 
ສະພາເມອືງອອກ ແລະໃຫີ້ໃຊ ີ້ອາວຸໂສ ໑໒ ຄນົ ທີື່ ເຂາົປະກາດຕວົວື່ າເປັນອດິສະຣາເອນໃໝື່  ພວກເຂາົອະນຸຍາດໃຫີ້ມເີມຍຫລາຍຄນົ  ແລະ 
ໃຫີ້ໃຊ ີ້ອາວຸດເພືື່ ອປີ້ອງກນັຕວົເອງ ເລືື່ ອງຢື່ າງນີ ີ້ໄດ ີ້ເກດີຂ ີ້ນຈາກແອນນາບບັຕສິຄຣດິສະຕຽນນອກຮດີ.    ໄດ ີ້ກ ື່ ໃຫ ີ້ເກດີເສືື່ ອມເສຍຊືື່ ສຽງໃຫ ີ້ 
ກບັແອນນາບບັຕສິ ແລະຄຣດິສະຕຽນເມນັໂນໄນ ຊ ື່ ງຍງັສບືຕ ື່ ມາອກີຈນົເຖງິປະຈບຸນັ. 
 ແອນນາບບັຕສິຍຸກທ າອດິມຄີວາມຜ ກພນັກບັພຣະເຢຊ ຢື່ າງແໜີ້ນແຟີ້ນ ແລະມກີານສະໜບັສະໜ ນກນັຢື່ າງຊືື່ ສດັ   ພວກເຂາົດ າລງົຊ ີ
ວດິຢື່ າງທຸ ີ້ມເທມສີນີລະທມັຊ ື່ ງແຕກຕື່ າງຈາກໂລກທີື່ ໂຫດຮີ້າຍ. ຖີ້າວື່ າເຮາົສາມາດຖາມແອນນາບບັຕສິ ຄຣດິສະຕຽນໃນຍຸກແລກໄດີ້  ພວກ 
ເຂາົຄງົຈະຕອບແບບດຽວກນັກບັລ ກສດິຍຸກທ າອດິວື່ າ “ຊຸມຊນົຂອງພຣະເຢຊ ເປັນຈດຸສ ນກາງ ເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຊວີດິຂອງພວກເຮາົ!” 
 ໃນໂລກປະຈບຸນັຄຣດິສະຕຽນທີື່ ມມຸີມມອງແບບແອນນາບບັຕສິ ເຂົ ີ້າໃຈ ແລະດ າລງົຊວີດິທີື່ ມພີຣະຄຣດິເປັນສ ນກາງໃນຊວີດິຢື່ າງແທ ີ້ 
ຈງິສະແດງອອກໃນ ໓ ດ ີ້ານດັື່ ງນີ ີ້: 
 
໑. ການໃຫີ້ອະໄພເປັນສິື່ ງຈ າເປັນສ າຫລບັຊຸມຊນົຄຣດິສະຕຽນ. 
ພຣະເຢຊ ມາເພືື່ ອໃຫ ີ້ເຮາົມຊີວີດິ ແລະມຊີວີດິທີື່ ຄບົບ ລບິ ນຫລາຍຂ ີ້ນ,  ພຣະອງົອະທຖິານຢື່ າງຮ ີ້ອນຮນົເພືື່ ອເຮາົຈະເປັນອນັໜ ື່ ງອນັດຽວກນັ 
ເໝອືນດັື່ ງພຣະອງົຊງົເປັນອນັໜ ື່ ງອນັດຽວກບັພຣະບດິາ. ສະມາຊກິຢ ື່ ໃນຊຸມຊນົມຄີວາມອບົອຸື່ ນ ແລະໄດ ີ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຫລາຍຢື່ າງ. ເມືື່ ອ 
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ສະມາຊກິໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິນັ ີ້ນໄດ ີ້ອະໄພໃຫີ້ກນັແລະກນັ. 
 ບນັຫາຂອງມະນຸດຊາດບ ື່ ແມື່ ນການຂາດແຄນເລືື່ ອງການເງນິ, ການສ ກສາຫລອື ານາດ. ບນັຫາສ າຄນັຄ:ື  ເຮາົໄດ ີ້ເຮດັຜດິຕ ື່ ກນັແລະ 
ກນັ ຕັ ີ້ງແຕື່ ເລີ ີ້ມຕົ ີ້ນຂອງສື່ ວນບຸກຄນົ ແລະກຸື່ ມ ໄດ ີ້ເຮດັຜດິຕ ື່ ພຣະເຈົ ີ້າແລະຕ ື່ ກນັທາງດ ີ້ານທື່ າທ,ີ ທດັສະນະຄະຕແິລະການປະພ ດ. ຜນົທີື່ ໄດ ີ້ 
ຮບັກ ຄຄືວາມສ າພນັທີື່ ແຕກຫກັກບັພຣະເຈົ ີ້າ ແລະຕ ື່ ກນັແລະກນັກບັຕວົຂອງເຮາົເອງ ແລະກບັທງັໂລກ. 
 ຈດຸປື່ ຽນແປງທີື່ ສ າຄນັໃນການແກ ີ້ໄຂຄວາມຜດິພາດຍື່ ອມຈະເກດີຂ ີ້ນ ເມືື່ ອມຝີື່ າຍໜ ື່ ງກບັໃຈຢື່ າງແທ ີ້ຈງິ ແລະຂ ການໃຫີ້ອະໄພ. ແຕື່  
ໜີ້າເສຍດາຍທີື່ ຢ ື່ ໃນໂລກຂອງຄນົທີື່ ບ ື່ ເປັນຄຣດິສະຕຽນ ການແກ ີ້ໄຂຄວາມຂດັແຍື່ ງຄກືານເມນີເສຍີບ ື່ ແມື່ ນການໃຫີ້ອະໄພ, ຫລາຍຄັ ີ້ງມກີານ 
ປະຕເິສດ ແລະການແກ ີ້ຕວົປີ້ອງກນັຕວົເອງມກັຈະມາແທນການສາລະພາບຄວາມຜດິບາບຢື່ າງສດັຊືື່ .  ການສາລະພາບບາບ ແລະການໃຫີ້ອະ 
ໄພເປັນສິື່ ງທີື່ ທ າລາຍກ າແພງທີື່ ຂວາງກັ ີ້ນການສາມກັຄທີມັລະຫວື່ າງເຮາົກບັພຣະເຈົ ີ້າ ແລະຕ ື່ ກນັແລະກນັ. ການໃຫີ້ອະໄພເປັນສິື່ ງທີື່ ຂາດບ ື່ ໄດ ີ້ 
ໃນການເສມີສ ີ້າງ ແລະຟືີ້ນຟ ໃນຊຸມຊນົຄຣດິສະຕຽນ! 
 
໒. ພຣະຄ າພຈີະຕ ີ້ອງໄດ ີ້ຮບັການຕຄີວາມໝາຍໃນຊຸມຊນົ 
ຄຣດິສະຕຽນຫລາຍຄນົໄດ ີ້ສ ກສາພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົ ີ້າດ ີ້ວຍຕນົເອງ ແລະປະກາດຄວາມເຂົ ີ້າໃຈໃນສິື່ ງທີື່ ຕນົເອງເຂົ ີ້າໃຈ. ເມືື່ ອເຂາົໄດ ີ້ຈ າກດັ 
ເຂາົເອງໃນການຕຄີວາມໝາຍສື່ ວນຕວົ ເຂາົມກັຈະສ ີ້າງຄວາມສບັສນົແລະເຂົ ີ້າໃຈຜດິຕ ື່ ຄວາມໝາຍຂອງພຣະຄ າ. 
 ຄຣດິສະຕຽນຄນົອືື່ ນໆມອງເຫນັວື່ າສດິຍາພບິານ, ນກັບວດ ຫລຄື ສອນພຣະຄ າເປັນກຸື່ ມດຽວທີື່ ສາມາດຕຄີວາມໝາຍພຣະຄ າຢື່ າງ 
ຖກືຕ ີ້ອງ. ເມືື່ ອເປັນແບບນີ ີ້ສະມາຊກິທົື່ ວໄປມກັລະເລຍີໃນການສ ກສາພຣະຄ າພແີລະນ ານ າໄປປະຕບິດັໃຊ ີ້ໃນຊວີດິ. 
 ແອນນາບບັຕສິຄຣດິສະຕຽນມມຸີມມອງທີື່ ເຊືື່ ອວື່ າ ຄວນມກີານສ ກສາພຣະຄ າພສີື່ ວນຕວົ ແລະຢ ື່ ໃນຊຸມຊນົຄຣດິສະຕຽນທີື່ ໄດ ີ້ຮບັ 
ການຊງົນ າຂອງພຣະວນິຍານບ ລສຸິດ. ສະນັ ີ້ນ, ຜ ີ້ທີື່ ເຊືື່ ອຈະໄດ ີ້ຮບັ  ແລະໃຫີ້ການອບົຮມົຕ ື່ ກນັແລະກນັທົື່ ວໄປ ໃນສະມາຊກິຊຸມຊນົຄຣດິສະ 
ຕຽນກຸື່ ມຍື່ ອຍ (Cell group). ໃນຫີ້ອງຮຽນແລະໃນການປະຊຸມສ າມະນາ  ໃນການນ າຂອງພຣະເຢຊ ຊ ື່ ງເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ ອຂອງ 
ພວກເຂາົ ພວກເຂາົຈະໄດ ີ້ຮ ີ້ວື່ າພຣະຄ າໄດ ີ້ກື່ າວຢື່ າງໃດແດື່ ໃນສະຖານະການຄັ ີ້ງນັ ີ້ນ. 
 
໓. ກຸື່ ມຍື່ ອຍ (ກຸື່ ມແຊລ) ເປັນສື່ ວນໜ ື່ ງຂອງຊຸມຊນົຄຣດິສະຕຽນ 
ບາງຄັ ີ້ງຄຣສິຕະຈກັຖກືເອີ ີ້ນວື່ ານກົມສີອງປີກ  ປີກໜ ື່ ງປຽບເໝອືນໂບດຊ ື່ ງເນັ ີ້ນເຖງິຄວາມສ າພນັລະຫວື່ າງເຮາົກບັພຣະເຈົ ີ້າຜ ີ້ບ ລສຸິດຢ ື່ ເໜອື 
ພວກເຮາົ. (ຄວາມສ າພນັນີ ີ້ເຮາົເອີ ີ້ນວື່ າຄວາມສ າພນັແນວຕັ ີ້ງ) ອກີປີກໜ ື່ ງຄ ືກຸື່ ມຍື່ ອຍ (ກຸື່ ມແຊລ)    ປີກນີ ີ້ແມື່ ນເນັ ີ້ນເຖງິຄວາມສ າພນັແນວ 
ນອນ ຄຣສິຕະຈກັຕ ີ້ອງການມ ີ໒ ປີກນີ ີ້.16 
 ການດ າເນນີຊວີດິຄຣດິສະຕຽນທີື່ ເກດີຜນົຄ ືມຄີວາມສ າພນັພາຍໃນກຸື່ ມຂອງຈ ານວນ ໑໒ ຄນົ ນີ ີ້ເປັນເລືື່ ອງຈງິ ເພາະພວກເຮາົຈະ 
ໄດ ີ້ໃຫ ີ້ແລະໄດ ີ້ຮບັການປ ກສາ, ພວກເຮາົຈະຄົ ີ້ນຫາຂອງປະທານແລະການຮື່ ວມກນັເຮດັພາລະກດິການປະກາດຈະມແີຕື່ ຄວາມຊືື່ ນຊມົຍນິ 
ດ ີແລະມຄີວາມສາມກັຄທີມັໃນກຸື່ ມຍື່ ອຍ.     ຄຣສິຕະຈກັທີື່ ເຂັ ີ້ມແຂງຈະຕ ີ້ອງເປັນຊຸມຊນົຄຣດິສະຕຽນທີື່ ມຄີວາມຄດິສ ີ້າງສນັທີື່ ປະກອບ 
ດີ້ວຍກຸື່ ມຍື່ ອຍ ບາງຄນົກື່ າວວື່ າກຸື່ ມຍື່ ອຍຄພືື ີ້ນຖານຂອງຄຣສິຕະຈກັ.17 
 ສະຫລຸບແລີ້ວ, ແອນນາບບັຕສິຄຣດິສະຕຽນມມຸີມມອງທີື່ ມ ີພຣະເຢຊ ຄຣດິເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຊວີດິໃນຊຸມຊນົນັ ີ້ນ ຄເືປັນຫວົໃຈ 
ໃນຊວີດິພວກເຂາົ.  ພວກເຂາົຈະເຫນັວື່ າ: 
 ໑. ການໃຫີ້ອະໄພເປັນສິື່ ງທີື່ ຂາດບ ື່ ໄດ ີ້ໃນຊຸມຊນົ. 
 ໒. ການສນົທະນາສ ກສາຮຽນຮ ີ້ດ ີ້ວຍກນັເປັນສິື່ ງຈ າເປັນກື່ ອນທີື່ ຈະຕຄີວາມໝາຍພຣະຄ າພ.ີ 
 ໓. ກຸື່ ມຍື່ ອຍ (ກຸື່ ມແຊລ) ເປັນສ ນກາງຊວີດິຂອງຄຣສິຕະຈກັ. 
    ເຊືື່ ອໃນພຣະເຢຊ ຄຣດິເຂົ ີ້າຮື່ ວມເປັນສື່ ວນໜ ື່ ງຂອງຄຣສິຕະຈກັ ແລະດ າເນນີຊວີດິໃໝື່ ສິື່ ງເຫລົື່ ານີ ີ້ຄຄືວາມຈງິໃນຊຸມຊນົຄຣດິສະຕຽນ.18 
 ທື່ ານໄດ ີ້ເປັນຄຣດິສະຕຽນແບບແອນນາບບັຕສິນີ ີ້ບ ື່ ? 
 
ຫລກັຂ ີ້ເຊືື່ ອທ ີ໓ ການເຮດັໃຫ ີ້ຄນືດກີນັເປັນສ ນກາງວຽກງານຕົ ີ້ນຕ ຂອງພວກເຮາົ. 
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ພຣະເຈົ ີ້າໄດ ີ້ສົື່ ງພຣະບຸດຄພືຣະເຢຊ ຄຣດິເຂົ ີ້າມາກ າຈດັຄວາມບາບອອກໄປ  ພຣະເຢຊ ກາຍເປັນຜ ີ້ທີື່ ນ າພາຂອງຄນົທີື່ ຢາກຄນືດກີບັພຣະເຈົ ີ້າ 
ແລະຄນືດຕີ ື່ ກນັແລະກນັ ພຣະອງົສາມາດແກ ີ້ໄຂສິື່ ງທີື່ ແຈກສະຫລາຍ ແລະບ ື່ ຍຸດຕທິມັ, ພຣະອງົຍງັຝ ກໃຫ ີ້ຜ ີ້ທີື່ ຕດິຕາມພຣະອງົໃຫ ີ້ເປັນທ ດ 
ແຫື່ ງການຄນືດກີນັ. 
 ພຣະເຢຊ ໄດ ີ້ຊີ ີ້ນ າ ທາງຂອງການຄນືດກີນັຢື່ າງຊດັເຈນໃນຊຸມຊນົແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ ອຊ ື່ ງບນັທ ກໄວ ີ້ໃນພຣະທມັມດັທາຍ ໑໘:໑໕-໒໐ 
ຄນົຫລກຸືື່ ມທີື່ ໄດ ີ້ຂດັແຍື່ ງກນັບ ື່ ວື່ າຈະກື່ ຽວຂ ີ້ອງທາງດ ີ້ານເສດຖະກດິ, ສງັຄມົຫລເືຫດຜນົສື່ ວນຕວົຄວນຈະໄປແກ ີ້ໄຂບນັຫາ ໜ ື່ ງຕ ື່ ໜ ື່ ງກື່ ອນ. 
ແຕື່ ຖີ້າມສີິື່ ງໃດບ ື່ ຍຸດຕທິມັ ຫລຄືວາມຂດັແຍື່ ງທີື່ ແກ ີ້ໄຂບ ື່ ໄດ ີ້ເຮາົກ ຈະມຂີັ ີ້ນຕອນຕ ື່ ໄປ. 
 ຄ າເທດສະໜາບນົພ ເຂາົ ພຣະເຢຊ ໄດ ີ້ຊງົສອນລ ກສດິຂອງພຣະອງົກື່ ຽວກບັເລືື່ ອງສນັຕ ິ ແລະຄວາມຍຸຕທິມັຈະເກດີຂ ີ້ນໄດ ີ້ກ ຕ ີ້ອງ 
ມກີານສະແຫວງຫາລາດຊະອານາຈກັສະຫວນັກື່ ອນ, ພ ີ້ອມກບັສາລະພາບຄວາມຜດິບາບ. ປາດຖະໜາຢາກໃຫີ້ຜ ີ້ໃດເຮດັສິື່ ງໃດກບັເຮາົ ເຮາົ 
ຄວາມເຮດັສິື່ ງນັ ີ້ນຕ ື່ ເຂາົກື່ ອນ, “ຢື່ າຮກັສະເພາະຜ ີ້ທີື່ ຮກັເຮາົ”  ພຣະເຢຊ ຊງົກື່ າວວື່ າ    “ເຖງິແມື່ ນຜ ີ້ທີື່ ບ ື່ ເຊືື່ ອກ ຮກັເຂາົເໝອືນກນັ ຈ ົື່ ງຮກັສດັຕ  
ຂອງທື່ ານ ແລະອະທຖິານເພືື່ ອຜ ີ້ທີື່ ຂົື່ ມເຫງັທື່ ານ” ມດັທາຍ ໕:໔໓-໔໘.   ນີ ີ້ຄຄືວາມໝາຍຂອງພຣະເຢຊ  ແລະຄວາມໝາຍນີ ີ້ພຣະອງົໄດ ີ້ເຮດັ 
ກບັເຮາົກື່ ອນ. ການທີື່ ເຮາົຕດິຕາມພຣະເຢຊ ນັ ີ້ນ ໝາຍຄວາມວື່ າເຮາົຈະຕ ີ້ອງດ າເນນີໃນຮ ບແບບຊວີດິໃໝື່ . 
 ໃນຊື່ ວງສຸດທ ີ້າຍຂອງພາລະກດິ ພຣະເຢຊ ຊງົກື່ າວວື່ າ “ພຣະບດິາໄດ ີ້ຊງົໃຊ ີ້ເຮາົມາຢື່ າງໃດ, ເຮາົກ ໃຊ ີ້ພວກທື່ ານໄປຢື່ າງນັ ີ້ນ”  (ໂຢຮນັ 
໒໐:໒໑)  “ເຫດສນັນັ ີ້ນທື່ ານທງັຫລາຍຈົື່ ງອອກໄປສັື່ ງສອນຄນົທຸກຊາດໃຫີ້ເປັນລ ກສດິຂອງເຮາົ ແລະໃຫີ້ບບັຕສິະມາເຂາົ,  ສັື່ ງສອນເຂາົໃຫ ີ້ຖ ື
ຮກັສາ ສາລະພດັຊ ື່ ງເຮາົໄດ ີ້ສັື່ ງພວກເຈົ ີ້າໄວ ີ້ (ມດັທາຍ ໒໘:໑໘-໒໐). ເພາະເຫດນີ ີ້, ລ ກສດິຂອງພຣະອງົຈ ື່ ງອອກໄປທົື່ ວໂລກ ເທດສະໜາສັື່ ງ 
ສອນ ແລະສະແດງຊວີດິໃໝື່ ເພືື່ ອທຸກຄນົຈະສາມາດຄນືດກີບັພຣະເຈົ ີ້າໄດ ີ້ ແລະຄນືດຕີ ື່ ກນັແລະກນັ. 
 ເລືື່ ອງທ ີ້າທ ີ້າຍທີື່ ຍິື່ ງໃຫຍື່ ທີື່ ສຸດຂອງຄຣດິສະຕຽນຍຸກທ າອດິທີື່ ປະສບົບນັຫາຄ ືການຂດັແຍື່ ງລະຫວື່ າງເຊື ີ້ອສາຍ, ສາດສະໜາ ແລະ 
ວດັທະນະທ າລະຫວື່ າງຄນົຢີວ ແລະຄນົຕື່ າງຊາດ.  ຫລງັຈາກທີື່ ມຄີນົຫລວງຫລາຍເຂົ ີ້າມາຢ ື່ ໃນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົ ີ້າຫລາຍຮ ບແບບພວກ 
ລ ກສດິຕກົລງົກນັວື່ າ ຜ ີ້ທີື່ ມເີບືື່ ອງຫລງັແຕກຕື່ າງກນັສາມາດເປັນກາຍດຽວກນັຢ ື່ ດ ີ້ວຍກນັຢື່ າງມສີນັຕສຸິກ ເພາະມຄີວາມເຊືື່ ອໃນພຣະເຢຊ ອງົ 
ດຽວກນັ ບ ື່ ແມື່ ນທາງກດົໝາຍ ຫລພືທິອີືື່ ນໆ. 
 ເປັນເວລາຫລາຍຮີ້ອຍປີທີື່ ຜ ີ້ຕດິຕາມພຣະເຢຊ  ໄດ ີ້ປະຕເິສດການສ ີ້ຮບົທາງທະຫານ  ພວກເຂາົເຂົ ີ້າໃຈວື່ າຕນົເອງໄດ ີ້ຢ ື່ ໃຕ ີ້ຄ  າສັື່ ງໃຫ ີ້ 
ຮກັສດັຕ ບ ື່ ແມື່ ນໄປຂ ີ້າເຂາົ  “ທງັໝດົນີ ີ້ແມື່ ນເກດີມາຈາກພຣະເຈົ ີ້າຜ ີ້ຊງົເຮດັໃຫ ີ້ຄນືດກີບັພຣະອງົ ໂດຍຜື່ ານທາງພຣະເຢຊ ຄຣດິ  ແລະຊງົໂຜດ 
ປະທານໃຫີ້ເຮາົມພີາລະກດິແຫື່ ງການຄນືດກີນັ” (໒ ໂກຣນິໂທ ໕:໑໘). ຖີ້າທື່ ານໄດ ີ້ຖາມຄຣດິສະຕຽນຍຸກທ າອດິນັ ີ້ນ ຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າເຊືື່ ອວື່ າພວກ 
ເຂາົຄງົຈະຕອບທື່ ານວື່ າ “ການເຮດັໃຫ ີ້ຄນົຄນືດກີບັພຣະເຈ ົ ີ້າ ແລະຄນືດຕີ ື່ ກນັແລະກນັແມື່ ນວຽກງານຕົ ີ້ນຕ ຂອງພວກເຮາົ”. 
 ເມືື່ ອກະສດັ ຄອນສະແຕນຕນິ  ໄດ ີ້ຢ ດເອາົສາດສະໜາຄຣດິ   ມາເປັນສາດສະໜາປະຈ າຊາດ ຄຣສິຕະຈກັມກີານປື່ ຽນແປງໄປຢື່ າງ 
ມາກມາຍ ພຣະເຢຊ ໄດ ີ້ກື່ າວວື່ າ “ລາດຊະອານາຈກັຂອງເຮາົບ ື່ ເໝອືນກບັໂລກນີ ີ້” ແຕື່ ກະສດັຄອນສະແຕນຕນິປົກຄອງປະເທດເມືື່ ອເວລາຜື່ ານ 
ໄປເຮາົໄດ ີ້ເຫນັຄວາມແຕກຕື່ າງເກດີຂ ີ້ນລະຫວື່ າງລາດຊະອານາຈກັທີື່ ປົກຄອງດ ີ້ວຍພຣະເຢຊ  ແລະລາດຊະອານາຈກັທີື່ ປົກຄອງດ ີ້ວຍກະສດັ. 
ຄວາມເຊືື່ ອຂອງຄຣດິສະຕຽນຍຸກທ າອດິໄດ ີ້ຖກືດດັແປງ ເຮາົໄດ ີ້ພບົເຫນັວື່ າມບີາງຄນົກາຍເປັນຄນົລວຍໃນຄຣສິຕະຈກັ  ບາງຄນົກາຍເປັນຄນົ 
ຍາກຈນົ ຄຣດິສະຕຽນກາຍເປັນຜ ີ້ຂົື່ ມເຫງັຄນົອືື່ ນ ຄຣດິສະຕຽນທີື່ ເຄຍີຮກັສນັຕສຸິກໄດ ີ້ກບັເຂົ ີ້າສ ື່ ສງົຄາມ  ແທນທີື່ ຈະໃຊ ີ້ກ າລງັເຫືື່ ອແຮງເຮດັ 
ການປະກາດເລືື່ ອງສນັຕສຸິກ  ແລະທ າພາລະກດິຂອງພຣະເຈົ ີ້າ ເຂາົໄດ ີ້ທຸ ີ້ມເທກ າລງັທນືອນັມະຫາສານໄປກ ື່ ສ ີ້າງໂບດໃຫຍື່ ຢ ື່ ທົື່ ວທຸກແຂວງໃນ 
ເຂດຢ ໂຣບ. ການກ ື່ ສ ີ້າງຕ ກອາຄານຫລ ຫລາເຫລົື່ ານີ ີ້ກາຍມາເປັນວຽກງານຕົ ີ້ນຕ ຂອງພວກເຂາົ. 
 ນກັບວດ ອ ກດັສະຕນິ ໄດ ີ້ສນົໃຈໃນເລືື່ ອງສນິທມັສື່ ວນຕວົເຊັື່ ນ ການເມາົສຸລາ, ຄວາມລາມກົ  ການພະນນັແລະການລື່ ວງປະເພນ ີ
ແຕື່ ການສອນກື່ ຽວກບັການສ ີ້າງສນັຕສຸິກ ແລະຄວາມຍຸຕທິມັນັ ີ້ນໄດ ີ້ຖກືຈ າກດັສະເພາະແຕື່ ຢ ື່ ໃນຄຣສິຕະຈກັທີື່ ມກີານພວັພນັກບັຈກັກະພດັ,  
ແທນທີື່ ຈະສະແຫວງຫາການຄນືດກີບັສດັຕ , ນກັບວດ ອ ກດັສະຕນິເຂົ ີ້າໃຈວື່ າຄວາມເຊືື່ ອຂອງຄຣດິສະຕຽນ   ຄວນປີ້ອງກນັຜ ີ້ເຊືື່ ອໃນພຣະ 
ເຈ ົ ີ້າ.  ເຂາົໄດ ີ້ຂຽນເຖງິ “ສງົຄາມແຫື່ ງຄວາມຊອບທມັ” ຊ ື່ ງອະນຸຍາດໃຫີ້ຄຣດິສະຕຽນໃນບາງສະຖານະການສາມາດເຂົ ີ້າຮື່ ວມຄວາມຮຸນແຮງ 
ແລະເຮດັສງົຄາມ ແລະຍງັມຄີຣດິສະຕຽນຫລາຍກຸື່ ມຫລຫືລາຍຄະນະຍງັຍ ດຖຈືດຸຢືນແບບນີ ີ້ຕ ື່ ສງົຄາມ. 
 ລ ເທ ີ(Luther), ສະວິື່ ງລ ີ(Zwingli) ແລະເຄວນິ (Calvin) ໄດ ີ້ເຮດັຫລາຍຢື່ າງທີື່ ດ.ີ       ລ ເທ ີໄດ ີ້ພດັທະນາແນວຄດິທີື່ ເອີ ີ້ນວື່ າ 
“ກອງທ ນຊຸມຊນົ” ເຄວນິ ໄດ ີ້ກື່ າວເຖງິການດ າເນນີຊວີດິຕາມຫລກັຄຣດິສະຕຽນສາມາດເຮດັໃຫ ີ້ເຮາົມອີດິທພິນົຕ ື່ ສງັຄມົ. ແຕື່ ເໝອືນກນັກບັ 
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ອ ກດັສະຕນິ ພວກເຂາົເນັ ີ້ນການໃຫີ້ອະໄພບາບເປັນເລືື່ ອງສື່ ວນຕວົ ແລະການເຊືື່ ອຟັງພຣະບນັຍດັສບິປະການ.   ແຕື່ ພວກເຂາົບ ື່ ມກີານສອນ 
ແລະການປະຕບິດັທີື່ ຊດັເຈນ ເຖງິພຣະຄຸນທີື່ ເຮດັໃຫ ີ້ເຮາົປື່ ຽນແປງກື່ ຽວກບັການປະກາດ ແລະການສີ້າງສນັຕ.ິ 
 ແອນນາບບັຕສິຄຣດິສະຕຽນຍຸກທ າອດິຊ ື່ ງນ າພາໂດຍ ເມນັໂນ ໄຊມອນ (Menno Simons)  ແລະຜ ີ້ນ າຄນົອືື່ ນໆ ມຄີວາມເຂົ ີ້າ 
ໃຈທີື່ ຕງົກນັກື່ ຽວກບັການເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິທີື່ ດ າລງົຊວີດິຢ ື່ ໃນໂລກນີ ີ້. ພວກເຂາົເຊືື່ ອວື່ າເພາະການທ າງານຂອງພຣະວນິຍານບ ລ ິ
ສຸດ ແລະຄ າໝນັສນັຍາທີື່ ມຕີ ື່ ຊ ື່ ງກນັແລະກນັ.    ຜ ີ້ຕດິຕາມພຣະເຢຊ ສາມາດເປັນເໝອືນພຣະອງົ ແລະດ າເນນີຊວີດິໃນແນວທາງທີື່ ເໝອືນ 
ພຣະຄຣດິໄດ ີ້. 
 ແອນນາບບັຕສິຄຣດິສະຕຽນຍຸກທ າອດິຈະມກັປະຊຸມກນັຕາມບີ້ານ ແລະເປັນກຸື່ ມຍື່ ອຍ ເຂາົໄດ ີ້ສ າຜດັກບັການຊງົສະຖດິຂອງພຣະ 
ວນິຍານບ ລສຸິດຢ ື່ ທື່ າມກາງພວກເຂາົ ແລະໄດ ີ້ສ ກສາພຣະຄ າ ໃຫ ີ້ການໜ ນໃຈຕ ື່ ກນັແລະກນັກື່ ຽວກບັການດ າເນນີຊວີດິ.  ຄຣດິສະຕຽນແອນ 
ນາບບັຕສິຕ ີ້ອງການໃຫີ້ພຣະຄ າເປັນ “ອາວຸດ” ຂອງເຂາົເທົື່ ານັ ີ້ນ. ໃນການສ ກສາພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົ ີ້າພວກເຂາົໄດ ີ້ເນັ ີ້ນການຮ ີ້ຈກັໃຊ ີ້ເງນິ ແລະ 
ວດັຖຸ, ເນັ ີ້ນເລືື່ ອງການມສີນັຕສຸິກກບັພຣະເຈົ ີ້າ, ເນັ ີ້ນເລືື່ ອງການມສີນັຕສຸິກຕ ື່ ກນັແລະກນັ ແລະການສີ້າງສນັຕສຸິກກບັສດັຕ . 
 ການເຄືື່ ອນໄຫວຂອງແອນນາບບັຕສິຄຣດິສະຕຽນຄີ້າຍກນັກບັການເຄືື່ ອນໄຫວຂອງ ເຄຣສິະມາຕກິ ຫລເືປັນການເຄືື່ ອນໄຫວຂອງ 
ພຣະວນິຍານບ ລສຸິດໃນສະໄໝສດັຕະວດັທ ີ໑໖ ຜ ີ້ນ  າແອນນາບບັຕສິກື່ າວເຖງິພຣະວນິຍານບ ລສຸິດຫລາຍກວື່ ານກັປະຕຮິ ບອືື່ ນໆ.19  ພວກ 
ເຂາົເຊືື່ ອວື່ າພຣະວນິຍານບ ລສຸິດຊງົເປັນຜ ີ້ປະທານລດິອ ານາດໃຫີ້ແກື່ ພວກເຂາົໃນການເປັນລ ກສດິຂອງພຣະອງົ. ການປະກາດ, ການສ ີ້າງສນັ 
ຕສຸິກ ແລະການດ າເນນີຊວີດິແບບລຽບງື່າຍທ າມະດາ. 
 ການເຄືື່ ອນໄຫວຂອງແອນນາບບັຕສິ ເປັນການເຄືື່ ອນໄຫວຂອງການປະກາດ ໃນສດັຕະວດັທ ີ໑໖ ດ ີ້ວຍຫວົໃຈທີື່ ຢ ດໝັ ີ້ນ  ແລະ 
ຮີ້ອນຮນົ. ຜ ີ້ນ າແອນນາບບັຕສິສ າຄນັຫລາຍຄນົໄດ ີ້ສື່ ຽງຊວີດິຂອງເຂາົເດນີທາງໄປທົື່ ວທະວບີຢ ໂຣບ ເຂາົໄດ ີ້ພະຍາຍາມເຮດັໃຫ ີ້ມະນຸດຄນືດ ີ
ກບັພຣະເຈົ ີ້າ ແລະຄນືດຕີ ື່ ກນັແລະກນັ.20 ມຫີລາຍພນັຄນົໄດ ີ້ເຂົ ີ້າມາຮ ີ້ຈກັກບັພຣະເຢຊ ຄຣດິ ແລະເຂົ ີ້າຮື່ ວມກຸື່ ມສາມກັຄທີມັຂອງແອນນາ 
ບບັຕສິ. ກຸື່ ມສາສກັຄທີມັທີື່ ກື່ າວມານີ ີ້ໄດ ີ້ເກດີຂ ີ້ນທຸກແຫື່ ງໃນທະວບິຢ ໂຣບ. 
 ບ ື່ ພຽງແຕື່ ເທົື່ ານັ ີ້ນ, ການເຄືື່ ອນໄຫວຂອງແອນນາບບັຕສິຍງັເປັນການເຄືື່ ອນໄຫວເພືື່ ອຄວາມຍຸດຕທິ າຂອງສງັຄມົ.   ເຊັື່ ນດຽວກນັມ ີ
ຫລາຍກຸື່ ມຢ ື່ ໃນການເຄືື່ ອນໄຫວນີ ີ້ໄດ ີ້ຮື່ ວມແບື່ ງປັນຊບັສນິໃຫ ີ້ກນັແລະກນັ ແລະເຂາົຍງັເນັ ີ້ນໃຫ ີ້ມຄີວາມຍຸດຕທິ າຕ ື່ ຄນົອືື່ ນ. ຜ ີ້ນ າແອນນາບບັ 
ຕສິ ແລະຜ ີ້ຕດິຕາມເຂາົໄດ ີ້ແກ ີ້ບນັຫາທາງດ ີ້ານເສດຖະກດິ ແລະສງັຄມົຂອງຊາວນາຊ ື່ ງເປັນກຸື່ ມກ າລງັປະຕວິດັຕ ື່ ລະບບົເຈ ົ ີ້າຂຸນມ ນນາຍ  ກຸື່ ມ 
ຍື່ ອຍໄດ ີ້ກາຍເປັນສງັຄມົທີື່ ແຕກຕື່ າງກບັລະບບົການປົກຄອງຂອງຈກັກະພດັ ແລະລະບບົເຈ ົ ີ້າຂຸນມ ນນາຍ.    ມນັເປັນໄປບ ື່ ໄດ ີ້ທີື່ ຜ ີ້ທີື່ ຕດິຕາມ 
ພຣະເຢຊ ຢື່ າງແທ ີ້ຈງິຮບັການປື່ ຽນແປງໂດຍພຣະວນິຍານບ ລສຸິດຂອງພຣະເຈົ ີ້າ ແລະຮບັບບັຕສີະມາເຂົ ີ້າໃນພຣະກາຍຂອງພຣະເຢຊ ນັ ີ້ນ  ຍງັ 
ຕດິຢ ື່ ກບັວດັຖຸສິື່ ງຂອງ ແລະຊບັສນິມາກມາຍເມືື່ ອເຂາົເຫນັພີື່ ນ ີ້ອງສະມາຊກິຍງັມຄີວາມຂດັສນົຢ ື່ .21 
 ຜື່ ານການສ ກສາພຣະຄ າ ແລະຄວາມເຊືື່ ອໝັ ີ້ນຄງົ ໃນການຕດິຕາມພຣະເຢຊ ຄຣດິໃນຊວີດິປະຈ າວນັ  ຄຣດິສະຕຽນແອນນາບບັຕສິ  
ເຊືື່ ອວື່ າການມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນເລືື່ ອງສງົຄາມເປັນເລືື່ ອງທີື່ ຜດິ  ເໝອືນກບັລ ກສດິຍຸກທ າອດິທີື່ ໄດ ີ້ປະຕເິສດໃນການເຂົ ີ້າຮື່ ວມເປັນທະຫານ  ເຖງິ 
ແມື່ ນ ຊາວເທນີມ ສະລມິຈະບຸກລຸກເຂດທະວບີຢ ໂຣບແທນທີື່ ຈະຕ ື່ ສ ີ້ກບັສດັຕ ຂອງເຂາົ, ຄຣດິສະຕຽນແອນນາບບັຕສິໄດ ີ້ເຮດັຕາມແບບຢື່ າງ 
ພຣະເຢຊ ຄຣດິ “ເມືື່ ອເຂາົກື່ າວຫຍາບຊີ້າຕ ື່ ພຣະເຢຊ  ພຣະອງົບ ື່ ໄດ ີ້ກື່ າວໂຕ ີ້ຕອບເຂາົດ ີ້ວຍຄ າຫຍາບຊີ້າເລຍີ.     ເມືື່ ອພຣະອງົຊງົທນົທຸກທ ລະ 
ມານ ພຣະອງົບ ື່ ໄດ ີ້ຊງົຂ ື່ ເຂນັ...” (໑ ເປໂຕ ໒:໒໓) 
 ຖີ້າເຮາົສາມາດຖາມພວກເຂາົໄດ ີ້ ຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າເຊືື່ ອວື່ າ ທື່ ານ ເມນັໂນໄຊມອນ (Menno Simons)   ແລະສື່ ວນໃຫຍື່ ຂອງຄຣດິສະ 
ຕຽນແອນນາບບັຕສິຍຸກແລກ ພ ີ້ອມກບັລ ກສດິຍຸກແລກຄງົຈະເວົ ີ້າວື່ າ “ການເຮດັໃຫ ີ້ມະນຸດຄນືດກີບັພຣະເຈົ ີ້າ ແລະຄນືດຕີ ື່ ກນັແລະກນັເປັນ 
ວຽກງານຕົ ີ້ນຕ ຂອງພວກເຮາົ” 
 ມນັມຄີວາມໝາຍຢື່ າງໃດໃນປະຈບຸນັ?  ຄຣດິສະຕຽນທີື່ ມມຸີມມອງແບບແອນນາບບັຕສິເຊືື່ ອວື່ າ: 
໑. ເຮາົຈະຊື່ ວຍເຫລອືຄນົໃຫ ີ້ຄນືດກີບັພຣະເຈົ ີ້າ. 
ເໝອືນກບັພຣະເຈົ ີ້າເປັນຜ ີ້ເລີ ີ້ມຕົ ີ້ນສົື່ ງພຣະເຢຊ ຄຣດິມາຊື່ ວຍເຮາົໃຫ ີ້ຄນືດກີບັພຣະອງົ ແລະຄນືດຕີ ື່ ກນັແລະກນັ. ພຣະເຈົ ີ້າໄດ ີ້ບອກໃຫີ້ເຮາົ 
ທ າໜີ້າທີື່ ຂອງເຮາົໃນການນ າຄນົອືື່ ນເຂົ ີ້າມາຫາພຣະອງົ. ພວກເຮາົຈະທ າພາລະກດິນີ ີ້ໃນກຸງເຢລ ຊາເລມັ, ຢ ດາ, ຊະມາເລຍແລະທົື່ ວໂລກ. 
ພຣະເຈົ ີ້າໄດ ີ້ມອບພາລະກດິ ການໃຫ ີ້ຄນືດກີນັເປັນວຽກງານຂອງພວກເຮາົ! 
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 ໃນປະຈບຸນັຄຣດິສະຕຽນທີື່ ມມຸີມມອງແບບແອນນາບບັຕສິ ໄດ ີ້ຖກືມອບໝາຍໜີ້າທີື່ ໃຫ ີ້ອອກໄປສີ້າງລ ກສດິ, ໃຫ ີ້ເຂາົຮບັບບັຕສິະ 
ມາ ແລະສອນເຂາົທຸກຢື່ າງກື່ ຽວກບັຊວີດິ    ແລະຄ  າສອນຂອງພຣະເຢຊ ຕ ີ້ອງເຂົ ີ້າຮື່ ວມກບັຊຸມຊນົທີື່ ມພີຣະເຢຊ ເປັນສ ນກາງຂອງຄວາມເຊືື່ ອ 
ແລະປະຕບິດັຕນົໃຫ ີ້ມຊີວີດິທີື່ ມກີານປື່ ຽນແປງ. 
 ຜ ີ້ທີື່ ສະແຫວງຫາ “ໄດ ີ້ສະຫລະຊວີດິຂອງເຂາົເອງໃຫກບັພຣະຄຣດິ ໃຫ ີ້ຫລາຍທີື່ ສຸດທີື່ ເຂາົຈະເຮດັໄດ ີ້” ເຂາົໄດ ີ້ບງັເກດີໃໝື່ ແລ ີ້ວ.22 

ເຂາົໄດ ີ້ມຊີວີດິທີື່ ເລີ ີ້ມຕົ ີ້ນໃໝື່  ເຂາົໄດ ີ້ມຄີື່ ານຍິມົໃໝື່  ແລະພຣະວນິຍານບ ລສຸິດໄດ ີ້ເຈມີເຂາົໃຫ ີ້ມພີະລງັໃນການດ າລງົຊວີດິທີື່ ມຄີື່ ານຍິມົໃໝື່ . 
 ການຄນືດກີບັພຣະເຈົ ີ້າໄດ ີ້ນ າໃຫ ີ້ເຮາົມຊີວີດິທີື່ ມກີານປື່ ຽນແປງ ພຣະເຢຊ ໄດ ີ້ປື່ ຽນຄວາມຄດິຄວາມສ າພນັ   ແລະການປະພ ດຂອງ 
ຄນົທີື່ ຍອມຮບັພຣະອງົ ເຂາົໄດ ີ້ຮບັການປື່ ຽນແປງທາງດ ີ້ານຄວາມຄດິ, ຄວາມຮ ີ້ສ ກ, ທື່ າທທີາງສງັຄມົ  ແລະການເມອືງຊ ື່ ງມຄີວາມແຕກຕື່ າງ 
ຢື່ າງຊດັເຈນກບັຄນົໃນໂລກນີ ີ້. 
 
໒. ພວກເຮາົຈະຊື່ ວຍເຫລອືຄນົໃຫ ີ້ຄນືດຕີ ື່ ກນັແລະກນັ. 
ພວກເຮາົບ ື່ ພຽງແຕື່ ນ າຄນົໃຫ ີ້ຄນືດກີບັພຣະເຈົ ີ້າ ແຕື່ ຊື່ ວຍຄນົໃຫ ີ້ຄນືດຕີ ື່ ກນັແລະກນັມນັເປັນວຽກງານຂອງພວກເຮາົ. ດ ີ້ວຍເຫດນີ ີ້ພວກເຮາົ 
ຈະຫາສາເຫດຂອງຄວາມຂດັແຍື່ ງ ແລະຊື່ ວຍເຫລອືຄນົແລະກຸື່ ມທີື່ ຂດັແຍື່ ງກນັໃຫ ີ້ຄນືດກີນັ  ດ ີ້ວຍການຕັ ີ້ງໃຈຟັງສາລະພາບຄວາມຜດິບາບ 
ຢື່ າງສດັຊືື່  ຍກົໂທດໃຫີ້ກນັແລະກນັຢື່ າງແທ ີ້ຈງິ ແລະການເຮດັໃຫ ີ້ຄນືສ ື່ ສະພາບເດມີ. 
 ການອະໄພ ໂທດສາມາດກ າຈດັກ າແພງແຫື່ ງຄວາມພດິບາບ ລະຫວື່ າງເຮາົກບັພຣະເຈົ ີ້າແລະລະຫວື່ າງເຮາົກບັຄນົອືື່ ນໆ ໃນຄຣສິຕະ 
ຈກັໄດ ີ້ມກີານຮບັສນິມະຫາສະນດິໂດຍການລະນ ກເຖງິການອະໄພໂທດທີື່ ມາຈາກພຣະເຈົ ີ້າ ແລະມາຈາກຄນົອືື່ ນນັ ີ້ນເຮດັໃຫ ີ້ເຮາົມຄີວາມສາ 
ມກັຄທີມັໄດ ີ້. 
 ຄຣດິສະຕຽນຄວນເປັນທ ື່ ພຣະພອນໃຫີ້ກບັຄນົເບື ີ້ອງຫລງັທີື່ ແຕກຕື່ າງກນັທາງດ ີ້ານເພດໄວ ແລະຄວາມເຊືື່ ອທີື່ ແຕກຕື່ າງກນັ ພວກ 
ເຮາົບ ື່ ສາມາດຊື່ ວຍຄນົອືື່ ນໄດ ີ້ນອກຈາກທີື່ ເຮາົມປີະສບົການມາແລ ີ້ວ ພວກເຮາົຢາກຈະຊື່ ວຍຄນົໃຫ ີ້ຄນືດກີນັ    ພວກເຮາົຈ າເປັນຕ ີ້ອງຮຽນຮ ີ້ 
ເພີ ີ້ມເຖງິການຄນືດກີນັແລະພວກເຮາົຈ າເປັນຕ ີ້ອງມກີານປື່ ຽນແປງອກີດ ີ້ວຍ. 
 
໓. ພວກເຮາົຈະເປັນທ ດແຫື່ ງການສ ີ້າງການຄນືດກີນັຢ ື່ ໃນໂລກນີ ີ້. 
ມຄີຣດິສະຕຽນບາງກຸື່ ມເຊືື່ ອວື່ າການປະກາດຂື່ າວປະເສດີເປັນງານຕົ ີ້ນຕ ຂອງພວກເຂາົ  ບາງກຸື່ ມກ ເນັ ີ້ນເຖງິການສ ີ້າງສນັຕເິປັນງານຕົ ີ້ນຕ ຂອງ 
ເຂາົ. ແຕື່ ສິື່ ງທີື່ ດທີີື່ ສຸດກ ຄ ື“ການຄນືດກີນັເປັນງານຫລກັຂອງພວກເຮາົ”   ພາລະກດິການປະກາດ ແລະການສີ້າງສນັຕສິາມາດຮື່ ວມກນັເປັນ 
ອນັໜ ື່ ງອນັດຽວກນັໄດ ີ້ ເປັນຂ ີ້ຄດິທີື່ ເອີ ີ້ນວື່ າ “ການຄນືດກີນັ” ຈດຸປະສງົຂອງພຣະເຈົ ີ້າຄ ື“ໂດຍພຣະອງົ (ພຣະເຢຊ ຄຣດິ)   ໃຫ ີ້ທຸກສິື່ ງຄນືດ ີ
ກບັພຣະເຈົ ີ້າ” ໂກໂລຊາຍ ໑:໒໐. 
 ແອນນາບບັຕສິຄຣດິສະຕຽນມອງເຫນັວື່ າ ຄວາມລອດຄກືານປື່ ຽນແປງໃນຊວີດິ ດ ີ້ວຍເຫດນີ ີ້,    ເຂາົຈ  ື່ ງປະຕເິສດການເຂົ ີ້າຮື່ ວມ 
ເຮດັສງົຄາມ ເພາະສງົຄາມປະຈບຸນັໄດ ີ້ສອນໃຫີ້ທະຫານເວົ ີ້າຕວົະໃຫ ີ້ກຽດຊງັກນັ ແລະທ າຮ ີ້າຍຄນົອືື່ ນ ຄນົທີື່ ໄດ ີ້ຮບັການປື່ ຽນແປງຊວີດິນີ ີ້ບ ື່  
ສາມາດເຮດັສິື່ ງເຫລົື່ ານີ ີ້ໄດ ີ້. 
 ການສີ້າງສນັຕມິຄີວາມແຕກຕື່ າງກບັເຮດັໃຫ ີ້ສະຫງບົ ຜ ີ້ທີື່ ຕດິຕາມພຣະເຢຊ ທີື່ ໄດ ີ້ຮບັການປື່ ຽນແປງໃນຊວີດິ   ພວກເຮາົຈະຕ ີ້ອງ 
“ຕ ື່ ສ ີ້” ກບັຄວາມຊົື່ ວຮ ີ້າຍກບັຄວາມທີື່ ບ ື່ ຍຸດຕທິມັຢື່ າງເຂັ ີ້ມງວດຫລາຍກວື່ າຄນົອືື່ ນໆ. ແຕື່ ການຕ ື່ ສ ີ້ຂອງພວກເຮາົມຄີວາມແຕກຕື່ າງຈາກຄນົ 
ອືື່ ນ, ເຮາົໄດ ີ້ຖກືທ ີ້າທາຍໃຫີ້ກື່ າວເໝອືນກບັອກັຄະສາວກົໂປໂລວື່ າ    “ເຖງິແມື່ ນວື່ າເຮາົຢ ື່ ກນິໃນໂລກນີ ີ້ກ ຈງິ ເຮາົກ ບ ື່ ໄດ ີ້ສ ີ້ຮບົຕາມທ າມະດາ 
ຂອງມະນຸດເພາະວື່ າເຄືື່ ອງອາວຸດຂອງເຮາົບ ື່ ເປັນຝື່ າຍໂລກ...” (໒ ໂກຣນິໂທ ໑໐:໓-໔) 
 ປະຫວດັສາດໄດ ີ້ສອນໃຫີ້ເຮາົຮ ີ້ວື່ າ ຄວາມຮຸນແຮງມກັນ າໄປສ ື່ ການສ ີ້າງຄວາມຮຸນແຮງເພີ ີ້ມຂ ີ້ນຫລາຍກວື່ າເກົື່ າ  ຄວາມຮຸນແຮງຈະ 
ຈບົລງົດ ີ້ວຍການບ ື່ ໃຊ ີ້ຄວາມຮຸນແຮງເທົື່ ານັ ີ້ນ ແລະນ າໄປສ ື່ ການເກດີຄວາມຍຸດຕທິມັ ບ ື່ ວື່ າຈະຢ ື່ ໃນສະຖານະການໃດໆ. ພວກເຮາົຄວນທີື່ ຈະ 
ຮຽນແບບພຣະເຢຊ  ຊ ື່ ງເປັນສ ນກາງຂອງຄວາມເຊືື່ ອ. ພຣະເຢຊ ໃຊ ີ້ຄ າເວົ ີ້າ, ການຫື່ ວງໃຍດ ແລ, ແລະວທິ ີທີື່ ບ ື່ ໃຊ ີ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນການແກ ີ້ 
ໄຂຄວາມຂດັແຍື່ ງ ແລະນ າຄນົເຂົ ີ້າມາໃນຄອບຄວົຂອງພຣະເຈົ ີ້າ. ພຣະອງົບ ື່ ໄດ ີ້ໃຊ ີ້ປືນ ຫລລື ກລະເບດີ. ທື່ າທຂີອງພວກເຮາົຄ ື “ທື່ ານຕ ີ້ອງມ ີ
ນ ີ້າໃຈຕ ື່ ກນັຕ ື່ ກນັແລະກນັເໝອືນຢື່ າງພຣະເຢຊ ຄຣດິ” (ຟີລບິປອຍ ໒:໕) 
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 ການເຮດັໃຫ ີ້ຄນືດກີນັເປັນວຽກງານທີື່ ໜກັແລະລ າບາກ ເຮາົຈະຕ ີ້ອງຍນິດທີີື່ ຈະສະລະອຸທດິຊວີດິຂອງເຮາົ  ເພືື່ ອຄນົທີື່ ຢ ື່ ໃນໂລກນີ ີ້ 
ຈະໄດ ີ້ຄນືດກີບັພຣະເຈົ ີ້າ ຄນືດຕີ ື່ ກນັແລະກນັ ແລະຄນືດຕີ ື່ ສດັຕ  ພາລະກດິນີ ີ້ຈະເຮດັໃຫ ີ້ເຮາົຊືື່ ນຊມົຍນິດຢີື່ າງຫລວງຫລາຍ. ພວກເຮາົຈະໄດ ີ້ 
ດ າລງົຊວີດິທີື່ ໄດ ີ້ມກີານຄນືດ ີແລະນ າຄນົໃຫ ີ້ຄນືດກີນັ ມຄີວາມສ າພນັກບັພຣະເຈົ ີ້າແລະຕ ື່ ກນັແລະກນັ. 
 ສະຫລຸບແລີ້ວ, ຄຣດິສະຕຽນທີື່ ມມຸີມມອງໃນຮ ບແບບແອນນາບບັຕສິເຊືື່ ອວື່ າເຂາົໄດ ີ້ຖກືເອີ ີ້ນໃຫ ີ້ໄປ: 
      ໑. ຊື່ ວຍຄນົໃຫ ີ້ຄນືດກີບັພຣະເຈົ ີ້າ. 
      ໒. ຊື່ ວຍຄນົອືື່ ນໃຫ ີ້ຄນືດຕີ ື່ ກນັແລະກນັ. 
      ໓. ຮບັໃຊ ີ້ເປັນທ ດຂອງພຣະເຈົ ີ້າ ສົື່ ງເສມີໃຫ ີ້ມກີານຄນືດກີນັຢ ື່ ໃນໂລກນີ ີ້. 
 ການເຮດັໃຫ ີ້ຄນືດກີນັເປັນງານຕົ ີ້ນຕ ຂອງຄຣດິສະຕຽນແອນນາບບັຕສິ. ທື່ ານເປັນຄຣດິສະຕຽນແບບແອນນາບບັຕສິນີ ີ້ຫລບື ື່ ? 
ບດົສະຫລຸບ 
 ເຮາົຄດິຢື່ າງໃດກບັຄວາມເຂົ ີ້າໃຈຂອງແອນນາບບັຕສິທີື່ ກື່ ຽວກບັຄວາມເຊືື່ ອຂອງຄຣດິສະຕຽນ?  ເຮາົໄດ ີ້ຮບັບດົຮຽນຫຍງັແດື່ ? 
ສາດສະໜາຈານ ຣ ເຟີ ເອມັ ໂຈນ (Rufus M. Jones) ທີື່ ເມອືງລອນດອນໄດ ີ້ສະຫລຸບວື່ າ  “ຫລກັການສ າຄນັທີື່ ກື່ ຽວກບັອດິສະລະທາງ 
ຈດິສ ານ ດການແຍກຕວົລະຫວື່ າງຄຣສິຕະຈກັແລະລດັ   ເສລພີາບໃນການນບັຖສືາດສະໜາເປັນເລືື່ ອງສ າຄນັຂອງປະຊາທປິະໄຕ  ແລະສິື່ ງ 
ເຫລົື່ ານີ ີ້ໄດ ີ້ມາຈາກການເຄືື່ ອນໄຫວຂອງແອນນາບບັຕສິໃນສະໄໝປະຕຮິ ບສາດສະໜາ.    ຜ ີ້ນ າທີື່ ກ ີ້າຫານເຫລົື່ ານີ ີ້ໄດ ີ້ປະກາດຫລກັສ າຄນັທີື່  
ກື່ າວມານີ ີ້ ແລະໄດ ີ້ທ ີ້າທາຍຄຣດິສະຕຽນຢ ື່ ໃນໂລກນີ ີ້ໃຫ ີ້ປະຕບິດັຕາມ”.23  
 ທື່ ານໄດ ີ້ເຂົ ີ້າໃຈຄວາມເຊືື່ ອຄຣດິສະຕຽນດັື່ ງປະໂຫຍກທີື່ ຈະກື່ າວຂ ີ້າງລຸື່ ມນີ ີ້ຫລບື ື່ ? 
 ຖີ້າທື່ ານເຂົ ີ້າໃຈເຊັື່ ນນີ ີ້ ທື່ ານກ ເປັນຄຣດິສະຕຽນໃນຮ ບແບບມຸມມອງຂອງແອນນາບບັຕສິ. 
 
 
ພຣະເຢຊ ເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ ອຂອງຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າ. 
(     ) ຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າ ເຊືື່ ອໄວ ີ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊ ຄຣດິ ແລະເຊືື່ ອວື່ າພຣະອງົຈະເຮດັໃຫ ີ້ຄວາມເຊືື່ ອຂອງຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າສມົບ ນ. 
(     ) ຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າ ຕຄີວາມໝາຍພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົ ີ້າ ຈາກມຸມມອງທີື່ ມພີຣະຄຣດິເປັນສ ນກາງຂອງຄວາມເຊືື່ ອ. 
(     ) ຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າ ພບົເຫນັວື່ າຫວົໃຈຂອງສາດສະໜາຄຣດິຄ ືການເປັນລ ກສດິ ແລະມຸ ີ້ງທີື່ ຈະຕດິຕາມພຣະເຢຊ ຄຣດິໃນຊວີດິປະຈ າວນັ. 
 
ຊຸມຊນົຄຣດິສະຕຽນເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຊວີດິຂອງຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າ. 
(     ) ຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າ ເຊືື່ ອວື່ າການໃຫີ້ອະໄພເຮດັໃຫ ີ້ຊຸມຊນົຜ ີ້ເຊືື່ ອໝັ ີ້ນຄງົ. 
(     ) ຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າ ສ ກສາພຣະຄ າຮື່ ວມກນັກບັຜ ີ້ທີື່ ເຊືື່ ອຄນົອືື່ ນໆ ເພືື່ ອຈະຄົ ີ້ນຫາຫນົທາງນ າໄປໃຊ ີ້ໃນຍຸກສະໄໝຂອງເຮາົ. 
(     ) ຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າ ເຊືື່ ອວື່ າກຸື່ ມຍື່ ອຍ (ກຸື່ ມແຊລ) ເປັນພື ີ້ນຖານຂອງຄຣສິຕະຈກັທີື່ ເຂັ ີ້ມແຂງ. 
 
ການເຮດັໃຫ ີ້ຄນືດເີປັນວຽກງານຕົ ີ້ນຕ ຂອງຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າ. 
(     ) ຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າ ໄດ ີ້ຖກືເອີ ີ້ນໃຫ ີ້ຊື່ ວຍນ າຄນົອືື່ ນຄນືດກີບັພຣະເຈົ ີ້າ ໂດຍຜື່ ານທາງຄວາມເຊືື່ ອໃນພຣະເຢຊ . 
(     ) ຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າ ເຊືື່ ອໃນການຄນືດກີນັ ປະກອບໄປກບັການປະກາດ ແລະການສີ້າງສນັຕສຸິກ. 
(     ) ຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າ ປະຕເິສດຄວາມບ ື່ ຍຸດຕທິມັ ແລະຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮ ບແບບ ແລະສົື່ ງເສມີເລືື່ ອງສນັຕແິທນສງົຄາມ 
         ແລະຄວາມຂດັແຍື່ ງອືື່ ນໆ. 
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ຮ ບແບບແລະຄ າຖາມເພືື່ ອອະທບິາຍ 
ຄື່ ານຍິມົຫລກັຂ ີ້ເຊືື່ ອ ທ ີ໑ 

ພຣະເຢຊ ເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຄວາມເຊືື່ ອຂອງພວກເຮາົ 
ຕັ ີ້ງໃຈເອາົພຣະເຢຊ ເປັນຜ ີ້ບຸກເບກີຄວາມເຊືື່ ອ ແລະເປັນຜ ີ້ເຮດັໃຫ ີ້ຄວາມເຊືື່ ອຂອງເຮາົສມົບ ນ ເຮບັເຣ ີ໑໒:໒

ຄຣດິສະຕຽນຈ ານວນຫລາຍເນັ ີ້ນເຖງິ ຄຣດິສະຕຽນແອນນາບບັຕສິເນັ ີ້ນເຖງິ 
໑. ການສິ ີ້ນພຣະຊນົຂອງພຣະຄຣດິ 
    ຄຣດິສະຕຽນເປັນຈ ານວນຫລວງຫລາຍເນັ ີ້ນເຖງິຄວາມບ ລສຸິດ 
 ຂອງພຣະເຈົ ີ້າ ແລະຄວາມລອດພົ ີ້ນຈາກບາບ  ພວກເຂາົເນັ ີ້ນການ 
 ສິ ີ້ນພຣະຊນົຂອງພຣະອງົ   ແຕື່ ບ ື່ ໄດ ີ້ໃຫ ີ້ຄວາມສ າຄນັຕ ື່ ຊວີດິການ 
 ສອນ ແລະການເຈມີໃຫ ີ້ພະລງັທີື່ ມາຈາກພຣະເຢຊ   ຄວາມສ  າຄນັ 
 ຂອງຄຣດິສະຕຽນກ ຄກືານໃຫ ີ້ອະໄພ.

 ໑. ຊວີດິຂອງພຣະເຢຊ ຄຣດິ 
    ຄຣດິສະຕຽນແອນນາບບັຕສິ ເນັ ີ້ນຄວາມບ ລສຸິດແລະພຣະຄຸນ 
 ຂອງພຣະເຈົ ີ້າ ທີື່ ໃຫ ີ້ອະໄພພວກເຮາົແຕື່ ກ ໃຫ ີ້ຄວາມສ  າຄນັເຖງິ “ຊ ີ
 ວດິຂອງພຣະເຢຊ ຄຣດິທີື່ ທ າ ໃຫ ີ້ພຣະອງົຊງົສິ ີ້ນພຣະຊນົແຕື່ ພຣະເຢ 
 ຊ ຊງົເປັນພຣະເຈົ ີ້າທີື່ ເປັນຢ ື່   ສາມາດເສມີກ າລງັໃຫ ີ້ເຮາົ ເພືື່ ອເຮາົຈະ 
 ຕດິຕາມພຣະອງົໃນຊວີດິປະຈ  າວນັ    ຄວາມສ  າຄນັຂອງການເປັນ 
 ຄຣດິສະຕຽນຄເືປັນລ ກສດິຂອງພຣະອງົ.     

                            ທື່ ານເຫນັພ ີ້ອມວື່ າຊວີດິຂອງຄຣດິສະຕຽນຄ ື ຊວີດິທີື່ ເປັນເໝອືນລ ກສດິຫລບື ື່ ?

 ໒. ພຣະຄ າພໃີນຮ ບແບບຮາບພຽງ  
      ຄຣດິສະຕຽນຈ  ານວນຫລວງຫລາຍຈະມອງເຫນັພຣະຄ  າຂອງ 
 ພຣະເຈົ ີ້າມສີດິທລິດິເດດ ສຸດທ ີ້າຍຫລາຍກວື່ າພຣະເຢຊ    ການຊງົ 
 ນ າໃນຊວີດິປະຈ າວນັຈະມາຈາກພຣະຄ  າພຫີລາຍໆຕອນ  ຊ ື່ ງພວກ 
 ເຂາົເຫນັວື່ າສອດຄື່ ອງກບັສະຖານະການນັ ີ້ນ ການຕດັສນິໃຈໃນທຸກ 
 ເລືື່ ອງບ ື່ ຈ າເປັນຕ ີ້ອງສອດຄື່ ອງກບັຄ  າສອນຂອງພຣະເຢຊ    ຊ ື່ ງເປັນ 
 ສ ນກາງຂອງຄວາມເຊືື່ ອ. 

 ໒. ພຣະຄ າທີື່ ມ ີ“ພຣະຄຣດິເປັນສ ນກາງ”  
     ແອນນາບບັຕສິຍອມຮບັວື່ າ ພຣະຄ  າທຸກຕອນໄດ ີ້ຮບັການດນົ 
 ໃຈມາຈາກພຣະເຈົ ີ້າ   ແຕື່ ພຣະເຢຊ ເປັນຜ ີ້ເປີດເຜຍີທຸກຢື່ າງຂອງ 
 ພຣະເຈົ ີ້າທີື່ ຊດັເຈນທີື່ ສຸດພຣະອງົຊງົມສີດິທອິ  ານາດຢື່ າງເດດັຂາດ 
 ໃນການຕດັສນິ  ພຣະເຢຊ ເຮດັໃຫ ີ້ພຣະຄ  າພເີດມີສມົບ ນພຣະອງົ 
 ເປັນມາດຕະຖານແລະຈະລຍິະທມັຕ ື່ ບຸກຄນົສື່ ວນຕວົແລະສງັຄມົ.   

                 ຈົື່ ງອະທບິາຍຄວາມແຕກຕື່ າງກນັ “ແບບຮາບພຽງ” ກບັ  “ພຣະຄ າທີື່ ພຣະເຢຊ ເປັນສ ນກາງ”

 ໓. ລດັຖະບານມອີ ານາດຢື່ າງເດດັຂາດ  
      ຄຣດິສະຕຽນຫລາຍຄນົເຊືື່ ອວື່ າ  ຜ ີ້ນ າລດັຖະບານແມື່ ນໄດ ີ້ຮບັ 
 ການແຕື່ ງຕັ ີ້ງມາຈາກພຣະເຈົ ີ້າ   ດ ີ້ວຍເຫດນີ ີ້ເຂາົຈ  ື່ ງຕ ີ້ອງເຊືື່ ອຟັງລດັ 
 ຖະບານ ເຖງິແມື່ ນວື່ າຄ າວຽກຮີ້ອງຈາກລດັຖະບານຈະຂດັແຍື່ ງກບັ 
 ຄ  າສອນພຣະເຢຊ  ຫລຈືດິສ  ານ ກຂອງເຂາົກ ຕາມ.    

  ໓. ພຣະເຢຊ ມອີ ານາດຢື່ າງເດດັຂາດ   
     ແອນນາບບັຕສິຮບັຮ ີ້ວື່ າ ລດັຖະບານໄດ ີ້ຮບັການສະຖາປະນາ 
 ຈາກພຣະເຈົ ີ້າ ເຂາົຈະຮກັສາຊວີດິ  ແລະເຮດັໃຫ ີ້ບ ີ້ານເມອືງມລີະ 
 ບຽບ  ແຕື່ ການຮຽກຮີ້ອງຂອງລດັຖະບານຈະຕີ້ອງບ ື່ ຄວນຢ ື່ ເໜອື 
 ກວື່ າການຈງົຮກັພກັດທີີື່ ເຮາົໃຫ ີ້ກບັພຣະເຢຊ .   

                 ການກື່ າວວື່ າ “ພຣະເຢຊ ຊງົເປັນອງົພຣະຜ ີ້ເປັນເຈ ົ ີ້າ” ມຄີວາມໝາຍຢື່ າງໃດຕ ື່ ທື່ ານ?      
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ຄື່ ານຍິມົຫລກັຂ ີ້ເຊືື່ ອ ທ ີ໒ 
ຊຸມຊນົຄຣດິສະຕຽນເປັນສ ນກາງແຫື່ ງຊວີດິຂອງພວກເຮາົ 

ເຂາົໄດ ີ້ຮື່ ວມໃຈກນັໃນພຣະວຫິານ ແລະກນິເຂົ ີ້າຈີື່ ຕາມບ ີ້ານເຮອືນ ຮື່ ວມກນັຮບັປະທານອາຫານດີ້ວຍຄວາມຊືື່ ນຊມົຍນິດ ີ
ແລະມໃີຈກວີ້າງຂວາງທຸກວນັ ທງັໄດ ີ້ສນັລະເສນີພຣະເຈົ ີ້າ ແລະຄນົທງັປວງກ ຊອບໃຈ (ກດິຈະການ ໒:໔໖-໔໗) 

 

ຄຣດິສະຕຽນຈ ານວນຫລາຍເນັ ີ້ນເຖງິ    ຄຣດິສະຕຽນແອນນາບບັຕສິເນັ ີ້ນເຖງິ 
 ໑. ການໃຫີ້ອະໄພໃນແນວຕັ ີ້ງ   
      ມຄີຣດິສະຕຽນຈ ານວນຫລາຍທີື່ ເນັ ີ້ນການໃຫີ້ອະໄພຈາກພຣະ 
 ເຈ ົ ີ້າ (ເອີ ີ້ນວື່ າການໃຫີ້ອະໄພແນວຕັ ີ້ງ) ຫລາຍກວື່ າການໃຫີ້ອະໄພຕ ື່  
 ກນັແລະກນັ (ເອີ ີ້ນວື່ າການໃຫີ້ອະໄພແນວຮາບ)    ການໃຫີ້ອະໄພ 
 ແບບນີ ີ້ຖກືມອງວື່ າເປັນທາງທີື່ ເຮດັໃຫ ີ້ເຮາົໄດ ີ້ຮບັຄວາມລອດແລະຊ ີ
 ວດິນລິນັ.  

 ໑. ການ ໃຫ ີ້ອະໄພໃນແນວຮາບ  
      ຄຣດິສະຕຽນແອນນາບບັຕສິຕ ີ້ອງການໃຫີ້ພຣະເຈົ ີ້າໃຫ ີ້ອະໄພ 
 ເຂາົ ແຕື່ ເປັນການໃຫີ້ອະໄພແບບຮາບຄກືານໃຫີ້ອະໄພຊ ື່ ງກນັແລະ 
 ກນັ  ການໃຫີ້ອະໄພແບບຮາບແມື່ ນເປັນການສົື່ ງເສມີຊຸມຊນົຄຣດິ 
 ສະຕຽນ  ແລະເປັນຫນົທາງສ ີ້າງຄວາມສ  າພນັ   ສນັຕສຸິກຕ ື່ ຊ ື່ ງກນັ 
 ແລະກນັ.  

   ການໃຫີ້ອະໄພມສີື່ ວນຊື່ ວຍຊຸມຊນົຢື່ າງໃດ?    

 ໒. ການຕຄີວາມໝາຍພຣະຄ າສື່ ວນຕວົ   
    ຄຣດິສະຕຽນຫລາຍຄນົໄດ ີ້ຕຄີວາມໝາຍພຣະຄ  າຂອງພຣະເຈົ ີ້າ 
 ດ ີ້ວຍຄວາມເຂົ ີ້າໃຈ ແລະປະສບົການຂອງຕນົເອງ ອກີດ ີ້ານໜ ື່ ງບາງ 
 ຄນົໄດ ີ້ອາໃສຄ ສອນທີື່ ໄດ ີ້ຮບັການຝ ກຝົນມາແລ ີ້ວ   ຫລອືາຈານໃນ 
 ການຕຄີວາມໝາຍຂອງພຣະຄ  າ.     

 ໒. ການຕຄີວາມໝາຍໃນພຣະຄ າເປັນກຸື່ ມ  
      ແອນນາບບັຕສິຄຣດິສະຕຽນຍອມຮບັວື່ າພຣະຄ າພທຸີກຕອນ 
 ແມື່ ນ ໄດ ີ້ຮບັການດນົໃຈມາຈາກພຣະເຈົ ີ້າ ແຕື່ ພຣະເຢຊ ເປັນຜ ີ້ເປີດ 
 ເຜຍີທຸກຢື່ າງຂອງພຣະເຈົ ີ້າທີື່ ຊດັເຈນທີື່ ສຸດ    ພຣະອງົຊງົມສີດິອ  າ 
 ນາດເດດັຂາດໃນການຕດັສນິ ພຣະເຢຊ ເຮດັໃຫ ີ້ພນັທະສນັຍາເດມີ 
 ສມົບ ນ   ພຣະອງົເປັນມາດຕະຖານແລະຈະລຍິະທມັຂອງບຸກຄນົ 
 ສື່ ວນຕວົແລະສງັຄມົ 

  ທື່ ານສ ກສາພຣະຄ  າພໃີນຮ ບແບບໃດ ໃນຄຣສິຕະຈກັຂອງທື່ ານ?       

 ໓. ການນະມດັສະການໃນພຣະວຫິານ   
    ມຄີຣດິສະຕຽນເປັນຈ  ານວນຫລາຍ ຄດິວື່ າໃນການນະມດັສະ 
 ການເປັນໜື່ ວຍພື ີ້ນຖານຂອງຄຣສິຕະຈກັ ຫລາຍຄັ ີ້ງຄຣສິຕະຈກັ 
 ຖກືມອງວື່ າ ເປັນຕ ກອາຄານ ເປັນອງົການຫລເືປັນການສະແດງ 
 ງານໃນຕອນເຊົ ີ້າຂອງວນັອາທດິ.  

 ໓. ການນະມດັສະການໃນກຸື່ ມຍື່ ອຍ (ກຸື່ ມແຊລ)  
       ຄຣດິສະຕຽນແອນນາບບັຕສິມອງເຫນັວື່ າ ຄຣສິຕະຈກັເປັນ 
 ເໝອືນຄອບຄວົ  ຄຣສິຕະຈກັເຂັ ີ້ມແຂງຕ ີ້ອງຈດັໃຫ ີ້ເປັນເຄອືຄື່ າຍ 
 ຂອງກຸື່ ມຍື່ ອຍ (ກຸື່ ມແຊລ) ຊ ື່ ງສະມາຊກິໃນກຸື່ ມຍື່ ອຍນີ ີ້ຈະສາມາດ 
 ມກີານສາມກັຄທີມັສ ດສາແບື່ ງປັນພຣະຄ  າ  ແລະອະທຖິານຮື່ ວມ 
 ກນັ.   

   ຖ ີ້າກຸື່ ມຍື່ ອຍເປັນພື ີ້ນຖານຄຣສິຕະຈກັທີື່ ເຂັ ີ້ມແຂງທື່ ານຈະຕ ີ້ອງເຮດັຢື່ າງໃດ ໃຫ ີ້ກຸື່ ມຍື່ ອຍເປັນຮ ບພຣະທມັຫລາຍຂ ີ້ນໃນຄຣສິຕະຈກັຂອງທື່ ານ 
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ຄື່ ານຍິມົຫລກັຂ ີ້ເຊືື່ ອ ທ ີ໓ 
ການເຮດັໃຫ ີ້ຄນືດກີບັພຣະເຈົ ີ້າເປັນງານຕົ ີ້ນຕ ຂອງພວກເຮາົ 

ທງັໝດົນີ ີ້ເກດີມາຈາກພຣະເຈົ ີ້າຜ ີ້ຊງົເຮດັໃຫ ີ້ເຮາົຄນືດກີບັພຣະອງົໂດຍທາງພຣະເຢຊ ຄຣດິ 
ແລະຊງົໂຜດປະທານໃຫີ້ເຮາົມພີາລະກດິເລືື່ ອງການຄນືດກີນັ. (໒ ໂກຣນິໂທ ໕:໘)    

ຄຣດິສະຕຽນຈ ານວນຫລາຍເນັ ີ້ນເຖງິ    ຄຣດິສະຕຽນແອນນາບບັຕສິເນັ ີ້ນເຖງິ    

໑. ຄວາມຊອບທາງຄວາມເຊືື່ ອ  
  ມຄີຣດິສະຕຽນຈ  ານວນຫລາຍເນັ ີ້ນຄວາມບ ລສຸິດຂອງພຣະເຈົ ີ້າ 
ເຂາົໄດ ີ້ເນັ ີ້ນເຖງິຄວາມຈ າເປັນວື່ າການເປັນຄນົຊອບທມັດ ີ້ວຍພຣະ 
ຄຸນຂອງພຣະເຢຊ ໂດຍຜື່ ານທາງຄວາມເຊືື່ ອ ການກບັໃຈໃໝື່ ໝາຍ 
ເຖງິການຄນືດກີບັພຣະເຈົ ີ້າ ແລະມຈີດຸໝາຍປາຍທາງທີື່ ສະຫວນັ.

໑. ການປື່ ຽນແປງໃນຊວີດິ  
  ຄຣດິສະຕຽນແອນນາບບັຕສິມກັຈະເນັ ີ້ນພຣະລກັສະນະການຊງົ 
ຮກັ ແລະການຊງົລ ີ້ຽງດ ຂອງພຣະເຈົ ີ້າ ເຂາົປາດຖະໜາທີື່ ຈະໄດ ີ້ຮບັ 
ການປື່ ຽນແປງໂດຍອາໃສພຣະວນິຍານບ ລສຸິດເພືື່ ອຈະເປັນເໝອືນ 
ພຣະຄຣດິ ໃນທດັສະນະຄະຕແິລະການປະຕບິດັຂອງເຂາົ   ການ 
ກບັໃຈໃໝື່ ໝາຍເຖງິການຄນືດກີບັພຣະເຈົ ີ້າ  ແລະເພິື່ ງພາພຣະເຈົ ີ້າ 
ເພືື່ ອຈະມພີະລງັດ າລງົຊວີດິເໝອືນພຣະເຢຊ .  

 ພຣະລກັສະນະຂອງພຣະເຈົ ີ້າທງັສອງດ ີ້ານມຄີວາມໝາຍເທົື່ າກນັ ທື່ ານຈະເນັ ີ້ນພຣະລກັສະນະດີ້ານໃດ?  

໒. ຄວາມລອດສື່ ວນຕວົ  
  ຄຣດິສະຕຽນຈ ານວນຫລາຍຄດິວື່ າການຄນືດເີປັນເລືື່ ອງສື່ ວນຕວົ 
ການສີ້າງສນັຕສຸິກແລະການຮບັໃຊ ີ້ສງັຄມົເປັນພຽງສົື່ ງເສມີ ແທນທີື່  
ຈະເປັນອງົປະກອບທີື່ ຂາດບ ື່ ໄດ ີ້ຂອງຂື່ າວປະເສດີ.   

໒. ການດ າລງົຊວີດິທີື່ ມກີານຄນືດກີນັ  
  ແອນນາບບັຕສິຈະເຫນັວື່ າ ການຄນືດກີນັເປັນເລືື່ ອງສື່ ວນຕວົ ແຕື່  
ກ ເປັນເລືື່ ອງຂອງສງັຄມົດ ີ້ວຍໃນການປະກາດ  ແລະການສີ້າງສນັຕ ິ
ສຸກເປັນສິື່ ງທີື່ ຕ ີ້ອງເຮດັຮື່ ວມກນັຊ ື່ ງເຮາົໃຊ ີ້ຄ າສບັນີ ີ້ເອີ ີ້ນວື່ າ 
“ການຄນືດກີນັ”  

 ຂັ ີ້ນຕອນການແກ ີ້ໄຂໃຫ ີ້ມກີານຄນືດກີນັທີື່ ກື່ າວມາໃນພຣະທມັມດັທາຍ ໑໘ ມຂີັ ີ້ນຕອນຢື່ າງ ໃດແດື່ ?  

໓. ການຮບັໃຊ ີ້ການທະຫານ   
   ມຄີຣດິສະຕຽນຈ  ານວນຫລາຍຟັງຄວາມຂອງລດັ  ເຖງິແມື່ ນວື່ າ 
ການປະຕບິດັຈະຂດັແຍື່ ງກບັຄ າສອນຂອງພຣະເຢຊ    ແລະຈດິສ າ 
ນ ກຂອງເຂາົກ ຕາມ ບາງຄນົກ ເຊືື່ ອໃນຍຸດທະວທິ ີ  “ໃຊ ີ້ຄວາມຮຸນ 
ແຮງເພືື່ ອການຄນືດ”ີ ຍຸດທະວທິ ີ “ສງົຄາມແຫື່ ງຄວາມຊອບທມັ” 
ເມືື່ ອລດັຖະບານຂ ໃຫ ີ້ເຂາົຮບັໃຊ ີ້ທາງການທະຫານເຂາົກ ຍນິດເີຮດັ. 

໓. ຮບັໃຊ ີ້ໃນດ ີ້ານອືື່ ນໆ ທີື່ ບ ື່ ແມື່ ນຮບັໃຊ ີ້ການທະຫານ  
   ແອນນາບບັຕສິເຊືື່ ອຟັງອ ານາດຂອງລດັ ເມືື່ ອການເຊືື່ ອຟັງນັ ີ້ນບ ື່  
ຂດັກບັຄວາມເຊືື່ ອຟັງຂອງເຮາົທີື່ ມຕີ ື່ ພຣະເຢຊ ຄຣດິ  ພວກເຂາົຈະ 
ປະຕເິສດໃນສື່ ວນຮື່ ວມຂອງຄວາມຮຸນແຮງ  ພວກເຂາົຈະແກ ີ້ໄຂ 
ສິື່ ງທີື່ ບ ື່ ຍຸດຕທິມັ ແລະຄນືດກີບັສດັຕ ເປັນສິື່ ງທີື່ ສ າຄນັ ການຮບັໃຊ ີ້ 
ໃນດີ້ານອືື່ ນໆທີື່ ບ ື່ ແມື່ ນການທະຫານຈະຊື່ ວຍແກ ີ້ໄຂຄວາມຂດັແຍື່ ງ 
ກນັແລະຄວນເປັນສິື່ ງທີື່ ໜ ີ້າສົື່ ງເສມີ.   

 ທາງເລອືກອືື່ ນໆ ທີື່ ຈະສ ີ້າງສນັຕນິອກຈາກການຮບັໃຊ ີ້ທະຫານນັ ີ້ນມທີາງເລອືກໃດແດື່ ? 
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