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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 26 ກໍຣະກະດາ 2020 (07-26-2020) 

__________________________________________ 
                                          ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກັນ     
               
                                         ດົນປານໃດແລ້ວທີທ່່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກດີທີ່ສຸດທ່ີຢູ່ເຮືອນກັບທຸກຄົນ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ເມ່ືອພວກເຮາົມາຫາພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາກເໍປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ສອງສາມປີກ່ອນ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ Muir Woods National ທ່ີເປັນສວນອຸທະຍານ  ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສຳ
ລັບຕົ້ນໄມ້ແດງທີ່ສວຍງາມໃນຣັດຄາລຟໍີເນັຽ. ເປັນຕົ້ນໄມ້ທ່ີມີຄວາມໜາແໜ້ນກວ່າຕົ້ນໄມ້ຊະນິດອື່ນ, ຕ້ົນໄມ້ແດງສາ
ມາດເຕີບໃຫ່ຽໄດ້ສູງກ່ວາ 350 ຟຸດແລະສາມາດມີຄວາມກວ້າງເທ່ົາກັບເສັ້ນຜ່ານສູນກາງ 24 ຟຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຽທັງຫລາຍເຫ່ົຼານີ້, ຕົ້ນໄມ້ແດງເປັນລະບົບໄມ້ຮາກຕື້ນ. ແຕ່ຮາກມັນເອົາຊະນະຄວາມເລິກໂດຍການຂຍາຍ
ຮາກອອກຈາກລຳຕ້ົນກວ້າງປະມານ 100 ຟຸດ. ຮາກຂອງຕ້ົນໄມ້ແຕ່ລະຕົ້ນປະສານເຂົ້າກັນກັບຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້ແດງ
ແລະຕ້ົນໄມ້ອ່ືນໆ. ໂດຍການປະສົມປະສານຮ່ວມເຂ້ົາກັນ, ລະບົບຮາກຂອງຕ້ົນໄມ້ແຕ່ລະຕົ້ນສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂຶ້ນ
ໄມ້ແຕ່ລະຕົ້ນຈົນກາຍເປັນປ່າ. 
       ຄວາມຈິງແບບງ່າຍໆແມ່ນຕ້ົນໄມ້ສແີດງທ່ີບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພ່ືອໃຫ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວແລະພວກເຮົາກບ່ໍໍໄດ້ຢູ່ໂດດດຽ່ວ. 
ເຊ່ັນດຽວກັບຕົ້ນໄມ້ແດງທີ່ຕ້ອງການປ່າໄມ້ຂອງຕົ້ນໄມ້ສີແດງອື່ນໆເພ່ືອຈະຢືນຢູ່, ສະນ້ັນຄຣິສຕຽນຍັງຕ້ອງການຄອບ
ຄົວຈະເຣີນເຕີບໂຕທາງຝ່າຍວິນຍານ. ຄຣິສຕະຈັກ ແມ່ນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ ນ້ັນແມ່ນຄອບຄົວ. ການເປັນສ່ວນ
ນຶ່ງຂອງພຣະຄຣິດບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ.   ຜ່ານທາງພຣະເຢຊູ,  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອອກແບບໃຫ້ພວກເຮາົດຳລົງຊີວິດແລະຮັບ
ໃຊ້ຮ່ວມກັນໃນຖານະເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.  
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. ເອເຟໂຊ 1: 20-23 

20 ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທຳໃນອົງພຣະຄຣິດເມ່ືອຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະອົງຄືນພຣະຊົນ  ແລະຊົງໃຫ້ປະທັບເບ້ືອງຂວາ 
ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າໃນສວັນສະຖານ. 21ສູງກວ່າບັນດາຜູ້ປົກຄອງ, ຜູ້ມີອຳນາດ, ຜູ້ມີຣິດເດດ, ຜູ້ມີອານຸພາບແລະ 
ເໜືອກວ່ານາມຊ່ືທັງປວງທ່ີເຂົາເອີ່ຍຂ້ຶນ ບ່ໍແມ່ນໃນສມັຍນີ້ເທ່ົານັ້ນ ແຕ່ວ່າໃນສມັຍທ່ີຈະມາເຖິງດ້ວຍ. 22ພຣະເຈົ້າໄດ້
ຊົງປາບສ່ິງສາລະພັດທັງປວງລົງໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະຄຣິດ ແລະໄດ້ຊົງຕ້ັງພຣະອົງໄວ້ໃຫ້ເປັນພຣະປະມຸກເໜືອສ່ິງ
ສາລະພັດແກ່ຄຣິສຕະຈັກ. 23ຊ່ຶງເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ ຊ່ຶງເຕັມບໍຣິບູນດ້ວຍພຣະອົງ ຜູ້ຊົງເຕັມໃນທຸກຫົນທຸກ
ແຫ່ງທ່ົວສັພະສິ່ງ. 
 

      ບັນດານັກຂຽນພຣະຄັມພີພາກພັນທະສັນຍາໃໝໄ່ດ້ໃຊ້ການປຽບທຽບຫຼາຍໆຢ່າງເພ່ືອອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄຣິສຕະ
ຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ, ເຊ່ັນ: ຝູງແກະ, ພຣະວິຫານ, ຄົວເຮອືນ, ການຢູ່ຮ່ວມກັນ, ແລະອື່ນໆ. ແຕ່ການປຽບທຽບກັນຫຼາຍທີ່
ສຸດແມ່ນ "ຮ່າງກາຍ.” ຜ່ານທາງຮູບພາບນ້ີ, ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດແຕ່ລະຄົນແມ່ນເປັນສະມາຊິກ
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(ຫືຼພາກສ່ວນ)  ຂອງຮ່າງກາຍທີ່ທຳໜ້າທ່ີຕ່າງໆໂດຍການຊົງນຳໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນສສີະ.    ຮ່າງກາຍສາມາດມີ
ຫຼາຍສ່ວນ: ມື, ຕີນ, ນິ້ວມື,ນ້ິວຕີນ, ຫູ, ຕາ,  ຂົນແລະແມ່ນກະທ້ັງໜາກໄຂ່ຫັຼງ.  ແຕ່ຮ່າງກາຍມີຫົວພຽງຫົວດຽວ, ຊ່ຶງມີ
ຄວາມໝາຍວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນສີສະ. 
        ໃນຖານະເປັນສີສະ, ພຣະເຢຊູມີສິດອຳນາດສູງສຸດຢູ່ເໜືອຄຣິສຕະຈັກ.  ສິດອຳນາດຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນການ
ຜະເດັດການ, ການກົດຂ່ີຂົມເຫັງ, ອວດອ້າງ, ຫືຼດູຖູກ ແຕ່ເປັນເຣ່ືອງທີ່ແນ່ນອນ ທີ່ບາງຄົນອາດຈະຖາມວ່າ, “ເປັນຫັຽງ
ພຣະເຢຊູຈຶ່ງໄດ້ຮັບສິດອຳນາດສູງສຸດເໜືອຄຣິສຕະຈັກ( ແລະທຸກຢ່າງສຳລັບເຣ່ືອງນ້ັນ)? ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບສິດອຳນາດ
ຂອງພຣະອົງໃນການສຳແດງອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງ, ສິດອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນກ່ຽວກັບຜູ້ທ່ີ
ພຣະອົງຊົງເອ້ີນໃຫ້ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການຊົງສຳແດງອຳນາດຂອງພຣະອົງແມ່ນຜ່ານທາງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, 
ພຣະເຢຊູ: 
 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ດົນບັນດານພຣະເຢຊູໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ. 
 ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ພຣະເຢຊູປະທັບຢູ່ເບ້ືອງຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ມີສິດອຳນາດເໜືອຜູ້ປົກຄອງຄົນອື່ນໆ. 
 ພຣະເຈ້ົາມອບທຸກສ່ິງໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ສິດອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູ. 
 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບການປົກຄອງຊ່ົວນຣັິນແກ່ພຣະເຢຊູ ບ່ໍພຽງແຕ່ໃນຍຸກນ້ີເທ່ົານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະທ່ີຈະມາ

ເຖິງດ້ວຍ. 
 ພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕັ້ງພຣະເຢຊູໃຫ້ເປັນປະມຸກເໜືອທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງສຳລັບຄຣິສຕະຈັກ. 
 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງພຣະເຢຊູໃຫ້ເຮັດທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງໃນທຸກວິທີທາງ; ເວ້ົາອີກຢ່າງ, ທຸກຢ່າງທ່ີເຫັນວ່າມີຈຸດ

ປະສົງໃນພຣະເຢຊູ.  
          ຜ່ານທາງອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູ,  ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກ່າວວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ປົກຄອງທຸກສິ່ງ   ລວມທັງບົດບາດ
ຂອງພຣະອົງໃນຖານະທ່ີເປັນສສີະຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີຜູ້ນຳມະນຸດຄົນໃດເປັນຜູ້ມີອຳນາດສູງສຸດ
ໃນຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ. ເຖິງແມ່ນພຣະເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ໃຫ້ມີຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖ່ິນ, ແຕ່ບໍ່
ມີສິດຍາພິບານຫືຼຄະນະກັມມະການຄົນໃດເປັນສີສະ ມີພຽງແຕ່ພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນທ່ີນັ່ງຢູເບື້ອງຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາທີ່ມີສິດອຳນາດສູງສຸດເປັນປະມຸກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ.     ຜູ້ນຳທັງໝົດຂອງມະນຸດແມ່ນເບ່ິງໄປທີ່ພຣະເຢຊູ, 
ເຮດັຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະອົງ, ສອນຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະອົງ, ແລະຍອມຢູ່ໃຕກ້ານນຳພາຂອງພຣະອົງ. 
         ພຣະຄຳທຸກຕອນສັ່ງສອນພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູພຽງເທ່ົານັ້ນຊົງເປັນສສີະ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ອ່ືນ.    ພວກເຮົາບໍ່ສາ
ມາດໃຫ້ພຣະເຢຊູເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຽງແຕ່ “ ວັນອາທິດ” ເທ່ົານ້ັນທ່ີຢູ່ຄຽງຂ້າງພວກເຮາົ ແຕ່ຊົງຢູ່ຄຽງຂ້າງພວກ
ເຮາົ “ທຸກໆວັນ” ບ່ໍມີສະຖານທ່ີໃດເລີຍທີ່ພຣະອົງບ່ໍເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາ  ບໍ່ວ່າພວກເຮາົເຊ່ືອຟັງພຣະເຢຊູ
ພຽງຜູ້ດຽວໃນບອ່ນເຮດັການຫືຼຮັບໃຊ້ພຣະເຢຊູຮ່ວມກັນຜ່ານທາງຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮາົ,   ພວກເຮາົຕ້ອງການຊີ 
ວິດທ່ີຍາວນານທີ່ພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້. 
 

2. ເອເຟໂຊ 2: 8-10  
8 ດ້ວຍວ່າຊ່ຶງທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຖືກຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນນັ້ນ  ກໍຍ້ອນພຣະຄຸນດ້ວຍທາງຄວາມເຊ່ືອ   ສ່ິງເຫລົ່ານ້ີບໍ່ໃຊ່ພວກ
ທ່ານເຮັດເອົາເອງ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານໃຫ້. 9 ຄວາມພ້ົນນັ້ນບ່ໍແມ່ນມີມາຍ້ອນການປະຕິບັດ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຄົນໜ່ຶງຄົນ
ໃດອວດໄດ້. 10ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍເປັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ທ່ີຊົງສ້າງຂຶ້ນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ເພ່ືອໃຫ້ປະກອບ
ການດີ ຊ່ຶງພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຈັດຕຽມລ່ວງໜ້າໄວ້ກ່ອນ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມ.  
 
          ໃນສະໂມສອນແລະອົງການຈັດຕ້ັງ ສ່ວນໃຫ່ຽທ່ານຈະລົງທະບຽນສມັກເພ່ືອເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກ. ທ່ານຈ່າຍຄ່າ 
ທັມນຽມແລະອ່ືນໆ. ທ່ານເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸມ. ຈາກນ້ັນ, ທ່ານກໍຈະພະຍາຍາມເຮັດຕາມເວລາຂອງສະໂມສອນ. ແຕ່ໜ້າ 
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ເສັຽດາຍ,  ພວກເຮາົມັກຈະຖືກລ້ໍລວງໃຫ້ເຂົ້າຫາຄຣິສຕະຈັກທ່ີມີແນວຄິດທີ່ຄ້າຍຄືກັບເຣ່ືອງນ້ີ.  ພຣະຄມັພີສອນພວກ
ເຮາົເຖິງວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບການເປັນສະມາຊິກໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.    ການເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກໃນອົງ 
ພຣະຄຣິດບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ິງທີ່ພວກເຮົາເຮດັເອງເພ່ືອທີ່ຈະໄດ້ເຂ້ົາ.  ແທນທີ່ຈະເປັນຢ່າງນ້ັນ, ແມ່ນກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີພຣະ
ເຢຊູໄດ້ຊົງກະທຳເພ່ືອນຳພວກເຮາົເຂ້ົາມາ, ເອເຟໂຊ 2: 8- 9. 
 ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ.    ຄວາມຕ້ອງການຢາກໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນໝາຍເຖິງເຮົາໄດ້ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະ

ລາຍ.ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາຈະບໍ່ຮ້ອງຫາໜ່ວຍກູ້ພັຍຈາກງານລ້ຽງຫືຼການຫ້ິຼນເກມກາງຄືນ.  ພວກເຮົາ
ຮ້ອງໄຫ້ຂຄໍວາມຊ່ວຍເຫືຼອ ເມ່ືອຊີວິດຂອງພວກເຮົາຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. 

 ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນໂດຍພຣະຄຸນ!    ພຣະຄຸນໝາຍເຖິງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ມະນຸດຜູ້ເປັນ 
ຄົນບາບບ່ໍຄວນຈະໄດ້ຮັບ.  ພຣະອົງຜູ້ທ່ີພວກເຮາົໄດ້ຕໍ່ສູ້ເປັນຜູ້ເລ້ີມຕົ້ນປະທານຄວາມພ້ົນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. 

 ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນໂດຍພຣະຄຸນທາງຄວາມເຊ່ືອ. ບາງຄົນຄິດວ່າຄວາມເຊ່ືອແມ່ນການຄາດເດົາແບບ
ງ່າຍໆໃນຄວາມມືດ, ການກ້າວກະໂດດຂ້ັນທາງປັນຍາ, ຫືຼພຽງແຕ່ເຊ່ືອໂດຍທີ່ບ່ໍເຫັນ. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ພຣະ
ຄມັພີໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງຄວາມເຊ່ືອ. ຄວາມເຊ່ືອແມ່ນການຍອມຮັບຄວາມຈິງກ່ຽວກັບວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ
ແລະສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ເຮັດເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮາົຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ. 

 ທຸກໆແງ່ມຸມຂອງຄວາມພ້ົນຂອງພວກເຮົາແມ່ນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາສຳລັບພວກເຮົາ ບ່ໍແມ່ນວຽກທີ່
ພວກເຮົາເຮັດເອົາເອງ. ສອງຄ້ັງໃນຂ້ໍຄວາມນີ້, ໂປໂລໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າໃນວຽກງານຂອງພວກເຮາົບ່ໍສາ
ມາດໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ.   ກົງກັນຂ້າມ,  ການດຳເນີນການທັງໝົດແມ່ນຂອງປະທານແຫ່ງພຣະຄຸນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ.  ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດໂດຍການຈ່າຍຄ່າທັມນຽມ, ບັນຊີລາຍຊ່ື, ຫືຼເຮັດ
ງານດ.ີ  ອຳນາດສູງສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຄວາມເມດຕາແລະຄວາມກະຣຸນາຂອງພຣະເຈ້ົາຕໍ່ການປະພຶດຂອງ
ພວກເຮາົຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮາົໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນແລະເຂ້ົາມາໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ. 

       ເປັນຫັຽງພຣະເຈ້ົາຈຶ່ງຊ່ວຍຄົນບາບຄືທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາ?  ພວກເຮາົອາດຄິດວ່າເປັນເຣ່ືອງງ່າຍເພາະວ່າພຣະ
ອົງຮັກພວກເຮົາ.  ແນ່ນອນພຣະເຈ້ົາຮັກເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດແຕ່ວ່າພຣະອົງຊ່ວຍເຮົາດ້ວຍເຫດຜົນທ່ີໃຫ່ຽກວ່າພຽງແຕ່ການ 
ສຳແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. “ເຮົາທັງຫລາຍເປັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ທ່ີຊົງສ້າງຂຶ້ນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ເພ່ືອໃຫ້
ປະກອບການດີ.” (ຂໍ1້0) ທ່ານເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງນ້ັນບ່ໍ? ພຣະເຈົ້າບ່ໍໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ພ້ົນໂດຍການເຮັດດີຂອງ
ຂອງພວກເຮາົ;  ພຣະອົງຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ທຳການດຂີອງພຣະອົງ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ວຍພວກເຮາົເພ່ືອຊົງສຳແດງສ ີ  
ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ. ໂດຍຜ່ານທາງຊີວິດຂອງພວກເຮາົທ່ີໄດ້ຮັບການໄຖ່,  ພຣະອົງຊົງສຳແດງໃຫ້ໂລກເຫັນ,  ພຣະ
ລັກສະນະຂອງພຣະອົງ,  ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ,  ແລະພຣະຣັສມີຂອງພຣະອົງ.  ແລະຄຣິສຕະຈັກທ່ອງຖ່ິນເປັນສະ
ຖານທີ່ທ່ີພຣະອົງຊົງສຳແດງໄດ້ດທ່ີີສຸດ. 
 

3. ເອເຟໂຊ 2:19-22 
19ເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງບ່ໍເປັນຄົນຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງແດນອີກຕ່ໍໄປ  ແຕ່ວ່າເປັນພົນລະເມືອງອັນດຽວກັນກັບ
ພວກໄພ່ພົນ ແລະເປັນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາ.   20ພວກທ່ານໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນເທິງຮາກຖານ ຊ່ຶງພວກອັຄສາວົກແລະ
ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ວາງລົງແລ້ວ ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເອງຊົງເປັນຫີນເສົາເອກ. 21ໃນພຣະອົງນ້ັນທຸກສ່ວນຂອງ
ໂຄງຮ່າງກໍຕິດເຊ່ືອມຕໍ່ສນິດເຂ້ົາກັນໂດຍດີ   ແລະຈະເຣີນຂ້ຶນເປັນພຣະວິຫານອັນສັກສິດໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  22 
ໃນພຣະອົງນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍກຳລັງຖືກກ່ໍຂຶ້ນ ໃຫ້ເປັນທ່ີສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍພຣະວິນຍານເໝືອນກັນ.  
 

           ພຣະເຈົ້າມີປະຊາກອນຢູ່ສເມີ.   ໃນພຣະຄມັພີພາກພັນທະສັນຍາເດີມໄດ້ບັນທຶກວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເອ້ີນເອົາຊົນ
ຊາດອິສຣາເອນໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.    ພວກເຂົາເປັນປະຊາກອນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກໃນບັນດາປະຊາຊາດ 
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  (ຈາກຄົນຕ່າງຊາດ). ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັ່ງຊາວຢິວໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ.  ບອກເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫ່ຽ,   ເຊ່ືອໃນຄຳສັນຍາຂອງ   
ພຣະອົງ ທ່ີຍິ່ງໃຫ່ຽທ່ີສຸດແມ່ນຄຳສັນຍາແຫ່ງຄວາມພ້ົນສຳລັບທັງຊາວຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດ  .  ພຣະເຈົ້າໄດ້ແຍກປະ 
ຊາກອນຂອງພຣະອົງອອກຈາກຊົນຕ່າງຊາດເພ່ືອເປັນພະຍານຕ່ໍພວກເຂົາ. ແຕ່ແທນທ່ີຈະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົ້າ ພວກອິສ 
ຣາເອນກາຍເປັນເຄ່ືອງມືໃນການເຍາະເຍີ້ຍຕໍ່ປະເທດຕ່າງໆ. 

       ແຕ່ຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ,   ຄົນຕ່າງຊາດເຊ່ືອວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນຳມາໃກແ້ລະບ່ໍເປັນຄົນແປກໜ້າຕໍ່ໄປ 
  ອີກ ມີກົດເກນບາງຢ່າງເຮດັໃຫ້ພວກເຂົາຂາດສິດທິຂອງພົນລະເມືອງ.  ທາງຝ່າຍວິນຍານ,  ຊາວຢິວຮູ້ສຶກວ່າຢູ່ເໝືອ 
  ກວ່າຄົນຕ່າງຊາດ. ແຕ່ໂປໂລໄດ້ທຳລາຍຄວາມຮູ້ສຶກດ່ັງກ່າວນີ້ໂດຍຊ້ີໄປທີ່ການປະກາດຂ່າວປະເສີດ.   ຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍທ່ີຍິ່ງໃຫ່ຽມີຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ,  ແຕ່ພວກເຮາົມີຄວາມເປັນເອກກະພາບກັນໃນການຢູ່ຮ່ວມກັນ.   ພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ສ້າງພວກເຮາົຮ່ວມກັນເພ່ືອເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດແຕ່ລະຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະ
ເຈ້ົາເປັນສີລາ(ຫີນ)ໃນວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະອົງໄດ້ເອົາກ້ອນຫີນແຕ່ລະກ້ອນນ້ັນມາປະກອບເຂ້ົາກັນໂດຍເຄື່ອງ
ປະກອບຂອງພຣະເຈົ້າ.   ວັທນະທຳຂອງພວກເຮາົກຳລັງກາຍເປັນບຸກຄົນທ່ີເພ້ີມຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ.   ເປັນການຍາກທ່ີຈະບໍ່
ປ່ອຍໃຫ້ຄວາມເປັນຈິງນ້ັນມີຜົນກະທົບຕ່ໍວິທີທ່ີເຮາົເບ່ິງຄຣິສຕະຈັກ ແຕ່ຂໍ້ພຣະຄັມພີສເນີວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງ
ສິ້ນເຊີງ.  ຄຣິສຕະຈັກບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບຂ້າພະເຈ້ົາຫືຼຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເທ່ົານັ້ນ. ຄຣິສຕະຈັກເປັນວິຫານ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ, ແມ່ນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້ສິ້ນພຣະຊົນແທນ.  ແລະໃນເວລາທີ່ພວກ
ເຮາົມາເຖິງພຣະຄຣິດແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍກາຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. 

 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

       ທ່ານຈະຮັບເອົາບົດບາດຂອງທ່ານທ່ີເປັນສະມາຊິກຂອງຄຣິສຕະຈັກພຣະຄຣິດແນວໃດ?  ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບ່ິງ 
ການນຳໃຊ້ຕາມແບບຢ່າງດ່ັງລຸ່ມນີ້. 
                                                                                
 ສາລະພາບ. ເພ່ືອຮັບເອົາການກະທຳທ່ີຖືກຕ້ອງຂອງພາກສ່ວນຂອງທ່ານໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດ, ສາ

ລະພາບແນວຄິດທີ່ຜິດພາດຫືຼທັສນະຄະຕິທີ່ທ່ານຖື( ຫືຼເຄີຍຖມືາກ່ອນ) ກ່ຽວກັບບຸກຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກທ້ອງ
ຖິ່ນຂອງທ່ານ.  
 

 ຍອມຮັບ. ອ່ານພຣະທັມເອເຟໂຊ 1: 20-23 ອີກໃໝ ່ແລະຄິດຕຶກຕອງເຖິງອຳນາດແລະສິດອຳນາດຂອງ    
ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຍອມຈຳນົນຊີວິດຂອງທ່ານຕ່ໍສິດທິອຳນາດແລະການປົກຄອງຂອງພຣະອົງ.   

 

 ສັນຍາ.  ຖ້າທ່ານບ່ໍແມ່ນສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖິ່ນ, ໃຫ້ຕິດຕາມສະມາຊິກເພ່ືອເລ້ີມຕົ້ນປະສົບປະການ
ກັບຊີວິດທ່ີສວຍງາມໃນການ "ຢູ່ຮ່ວມກັນ” ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ນີ້ອາດໝາຍຄວາມວ່າຈະຜ່ານຊ້ັນ
ຮຽນສະມາຊິກຫືຼເວ້ົາລົມກັບສິດຍາພິບານ.  ຖ້າທ່ານເປັນສະມາຊິກຢູ່ແລ້ວ, ສັນຍາກັບຕົວເອງອີກເທ່ືອນ່ຶງຕໍ່
ຄຳໝ້ັນສັນຍາແລະໜ້າທ່ີການຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ. 

 

       ຄກັືນກັບຕ້ົນໄມ້ແດງທີ່ຄາລີຟໍເນັຽເຕີບໂຕໃຫ່ຽຂຶ້ນໂດຍການຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງຮາກ, ສະນັ້ນຄຣິສຕຽນກເໍຕີບໂຕຂ້ຶນ
ໂດຍການຢູ່ຮ່ວມກັນຕາມທາງຊີວິດຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮາົ. ປະສົບການຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄຣິສຕະຈັກໃນອະ
ດີດສາມາດສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍການວິທີການເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາບັນລຸເປ້ົາໝາຍໃນທຸກວັນນ້ີ, ແຕ່ພຣະຄຸນຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ມີທັສນະທ່ີດຕ່ໍີບົດບາດຂອງພວກເຮາົໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດ.  
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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