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ົດຮຽນນີ້ມຜີົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ

ດຍການຮຽນຮູ້ເຖິງຄຸນຄ່າຂອງການກ່າວ

ອງທ່ານແລະຄວາມເຊ່ືອຖືໃນພຣະຄຣິດ

່າມັນຢູ່ໃນທ່າທີຂອງການຕ່ໍສູ້ກັນແຕ່ແມ່ນ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີຊ່ວຍພວກທ່ີພົ້ນກະສຽນແລ້ວໃຫ້

າມາດບັນລະຍາຍໄດ້ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ວກທ່ີພົ້ນກະສຽນແລ້ວໄດ້ຖືກຫຸ້ມລ້ອມ

ົ້ນກະສຽນທ່ີເປັນຜູ້ເຊ່ືອແລ້ວມີຫຼາຍຄົນ

າມາດເອົາມາຕ່ໍເຂ້ົາກັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ

ໍາໃຫ້ຮຽນຮູ້ເຖິງການກ່າວໂຕ້ຕອບເປັນ

່າ ແມນ່ຫຍງັ ທ່ີພວກເຂົາເຊ່ືອແລະ ເປັນ

ຄົນຖາມຂ້ອຍວ່າ, ìເຈ້ົາໄດ້ໂມງໜ່ວຍ

ອງແກ້ວ, ແລະວັດຖຸອ່ືນໆອີກເມື່ອຟ້າແມບ

ີ້. ນ້ີແມ່ນທິສດີການວິວັດທະນາການຂອງຂ້ອຍ

້ອຍໜ່ວຍນ້ີໄດ້ຖືກນາຍຊ່າງທ່ີໃຊ້ສີມືປະກອບ

ໍຕາມ. ຂ້ອຍບອກພວກເຂົາວ່ານ້ີມັນແມ່ນ

ກີດຂ້ຶນມາ.

ເຄີຍໄດ້ຍິນແນວນ້ີຈົນຄຸ້ນໃນຫູບ່ໍ?

ັກວິທຍາສາດກ່າວເຖິງເຣ່ືອງການເລ້ີມ

ອມຮັບເອົາທິສດີວິວັດທະນາການສໍາລັບ

ວກເຂົາເຖິງເຣ່ືອງດຽວກັນກ່ຽວກັບໂມງ

ົວຢ່າງອັນນ້ີເປັນໂອກາດທ່ີຈະອະທິຍາຍ

ພຣະຄັມພມີີຄໍາອະທິບາຍພເິສດກ່ຽວ

ຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ. ບົດຮຽນນ້ີແລະບົດ
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທດິ ທ ີ5 ກນັຍາ 2010 ( 9-5-2010 )

ການແກ້ຄະດຂີອງທາ່ນ

1:40-22:10; 1 ເປໂຕ 3:15-17

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ

ກ່າວປ້ອງກັນຕົວ, ທ່ານຈະພົບເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການປ້ອງ

ພຣະຄຣິດ. ທ່ານຈະພົບວ່າການປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານນ້ັນບ່ໍ

ແມ່ນຂອງການແບ່ງປັນດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມອ່ອນສຸພາບ

ໃຫເ້ຂ້ົາໃຈເຖິງຄຸນຄ່າຂອງການຮູ້ຈັກວ່າ ແມ່ນຫຍັງທ່ີພວກ

ໝັ້ນໃຈໃນທຸກໆກໍຣະນີ.

ລ້ອມດ້ວຍທິສດີຕ່າງໆນາໆ, ຄວາມເຊ່ືອຖື, ແລະທິດທາງຕ່າງໆ

ຄົນກໍຮູຈັ້ກໃນສ່ິງທ່ີພວກເຂົາຕ່ໍຕ້ານກັບຄວາມເຊ່ືອທ່ີຜິດຫຼາຍ

ແຈ້ງເພື່ອບອກວ່າແມ່ນຫຍັງທ່ີພວກເຂົາເຊ່ືອຫຼືເປັນຫຍັງຈ່ຶງເຊ່ືອ

ເປັນເຊີິງແກ້ຕົວເພາະວ່າມັນສໍາຄັນສໍາລັບພວກທ່ີພົ້ນກະສຽນໃຫ້

ເປັນຫຍງັ ພວກເຂົາຈ່ຶງເຊ່ືອ.

ໜ່ວຍນ້ີມາແຕ່ໃສ?î ຂ້ອຍບອກພວກເຂົາວ່າຂ້ອຍກໍາລັງຍ່າງຜ່ານ

ແມບເຫຼື້ອມທ່ັງໃສ່ກອງວັດຖຸເຫຼົ່ານ້ັນແລ້ວມັນກໍກາຍເປັນໂມງ

ຂອງຂ້ອຍທ່ີບອກເຖິງການເປັນມາຂອງໂມງໜ່ວຍນ້ີ. ເຖິງ

ສີມືປະກອບມັນເຂ້ົາກັນ, ໄດ້ໃຊ້ເຫຼັກ, ແກ້ວ, ແລະວັດຖຸອ່ືນໆທ່ີພົບ

ແມ່ນເຫດເກີດຂ້ຶນຈາກພະລັງງານບໍຣິສຸດທ່ີນໍາການເປັນມາ

? ຄວນຈະຄຸ້ນຫູແລ້ວ. ນ້ີກໍແມ່ນຈຸດແກນກາງສໍາຄັນຂອງການ

ເລ້ີມຕ້ົນຂອງໂລກພວກເຮົາແລະທຸກໆສ່ິງທ່ີມີຢູ່ໃນໂລກນ້ັນ. ເບ່ິງ

ສໍາລັບການເລ້ີມຕ້ົນຂອງຈັກກະວານ, ແຕ່ວ່າບ່ໍມຜູ້ີໃດເຊ່ືອຂ້ອຍ

ໂມງຂອງຂ້ອຍ. ເຖິງແມນ່ວ່າຂ້ອຍພຽງແຕ່ເວົ້າຕລົກກ່ຽວກັບໂມງ

ຍາຍປ້ອງກັນຫຼັກພຣະຄັມພຂີອງຄຣິສຕຽນ.

ກ່ຽວເຣ່ືອງການອະທິບາຍສໍາລັບຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາແລະ

ບົດອ່ືນໆໃນຊ່ວງຣະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນນ້ີຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການປ້ອງ

ປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອ

ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມ

ສຸພາບ.

ພວກເຂົາເຊ່ືອແລະ

ຕ່າງໆ. ຂນະທ່ີພວກທ່ີ

ຫຼາຍໆຢ່າງ, ພວກເຂົາບ່ໍ

ເຊ່ືອ. ບົດຮຽນນ້ີແນະ

ໃຫ້ຮູ້ຈັກທັງສອງຢ່າງ

ຜ່ານກາຍກອງເຫຼັກ,

ໂມງຂອງຂ້ອຍໜ່ວຍ

ເຖິງແມ່ນວ່າໂມງຂອງ

ພົບໃນກອງຂ້ີເຫຍ້ືອ

ໃຫ້ໂມງຂ້ອຍໜ່ວຍ

ການອະທິບາຍຈາກ

ເບ່ິງຄືວ່າແປກທ່ີຄົນ

ຂ້ອຍເມື່ອຂ້ອຍບອກ

ໂມງຂອງຂ້ອຍກໍຕາມ,

ແລະການທ່ີພວກເຮົາ

ປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອ
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ຄຣິສຕຽນຂອງພວກເຮົາ-ເວົ້າອີກຢ່າງນ່ຶງກໍແມ່ນ, ການກ່າວເປັນເຊິງແກ້ຕົວ. ການສຶກສານ້ີຈະຊ່ວຍພວກເຮົາດ້ວຍໜ້າ

ທ່ີອັນສໍາຄັນຂອງການບອກຜູ້ອ່ືນເຖິງແມ່ນຫຍັງທ່ີພວກເຮົາເຊ່ືອແລະເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງເຊ່ືອມັນ.

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

1. ຈົງ່ຕຽມຕວົ: X1 ເປໂຕ 3:15-17?
ໃນລະຫວ່າງສັຕວັດທ່ີນ່ຶງ, ພວກທ່ີເຊ່ືອແຕ່ຫົວທີໄດ້ຖືກຄວາມຍາກລໍາບາກຢ່າງບ່ໍຍຸດຕິທັມສໍາລັບຄວາມເຊ່ືອ

ຂອງພວກເຂົາທ່ີມໃີນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເປໂຕໄດ້ໜູນໃຈພວກເຂົາໃຫ້ຕຽມຕວົສໍາລັບໂອກາດທ່ີຈະກ່າວປອ້ງກນັສໍາ

ລັບຄວາມຫວງັທ່ີມີຢູ່ໃນພວກເຂົາ. ຈ່ົງຕຽມຕວົໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຍົກພຣະຄຣິດວ່າເປັນພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຢູ່

ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະບ່ໍພຽບພ້ອມແທ້ຈິງທ່ີຈະເປັນພຍານທ່ີໄດ້ຜົນຫຼເືປັນຜູ້ປົກປ້ອງຄວາມເຊ່ືອຂອງ

ພວກເຮົາຈົນກວ່າພວກເຮົາໃຫ້ສິດແກ່ພຣະເຢຊູກ່ອນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາແລະຕິດຕາມພຣະອົງໃນການວາງໃຈເຊ່ືອ

ທັງໝົດແລະຍອມຟັງຄວາມ, ແມ້ກະທ້ັງໃນເວລາທ່ີມຄີວາມຍາກລໍາບາກທ່ີບ່ໍເປັນທັມ.

ເປໂຕໄດ້ບອກພວກທ່ີເຊ່ືອວ່າຈ່ົງຕຽມພອ້ມຢູສ່ເມເີພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາ. ຄົນຈັບໃຈຕ່ໍສ່ິງທ່ີບ່ໍ

ແມ່ນຂອງທັມມະດາ, ແລະການສະແດງຄວາມຫວັງອອກໃນຖ້າມກາງຄວາມຍາກລໍາບາກແລະສະຖານະການທ່ີຫຍຸ້ງ

ຍາກກໍແມ່ນສ່ິງທ່ີບ່ໍທັມມະດາ. ຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານເຣ່ືອງນາຍທັມມະໂຮງທ່ີເມືອງຟລິີບປອຍຜູ້ທ່ີໄດ້ຈັບໃຈຕ່ໍສ່ິງ

ທ່ີບ່ໍແມ່ນຂອງທັມມະດາໃນການຮ້ອງເພງແລະການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຂອງໂປໂລແລະຊີລາວານຫຼັງຈາກຖືກຂ້ຽນຕີຢ່າງ

ສາຫັດແລະຖືກຄຸມຂັງໄວໃ້ນຄຸກ. ແຕ່ວ່າ, ເມື່ອໂປໂລແລະຊີລາວານບ່ໍໄດ້ສວຍໂອກາດລັກໂຕນໜີ, ນາຍທັມມະໂຮງກໍ

ໄດ້ຖາມວ່າເຮັດແນວໃດຕົນຈ່ຶງຈະພົ້ນໄດ້ (ກິຈການ 16:19-34). ລາວໄດ້ຈັບໃຈຕ່ໍຄວາມຫວງັທ່ີບ່ໍທັມມະດາຂອງພວກ

ເຂົາ.

ຖ້າວ່າພວກເຮົາຫາກສະແດງຄວາມຫວັງທ່ີບ່ໍທັມມະດາອອກໃນສະຖານະການອັນຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆຂອງຊີວິດ,

ຄົນກໍຈະຈັບໃຈຕ່ໍຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຂົາກໍຈະຖາມພວກເຮົາເຖິງເຫດຜນົຂອງພວກເຮົາ, ນ້ັນແມ່ນໂອ

ກາດຂອງພວກເຮົາທ່ີຈະກ່າວປ້ອງກັນຂ່າວປະເສີດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ໃນໂລກຂອງພວກທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ, ພວກເຮົາຕ້ອງ

ຊອກຫາທຸກໆໂອກາດໃນການແບ່ງປັນພຣະຄຣິດ-ທ່ີສາມາດແບ່ງປັນຈຸດສໍາຄັນຂອງຄວາມເຊ່ືອພວກເຮົາ.

ສັງເກດສ່ິງທ່ີເປໂຕໄດ້ກ່າວກັບພວກທ່ີເຊ່ືອເຖິງການປ້ອງກັນນ້ັນຄວນຈະເຮັດດວ້ຍຄວາມອອ່ນສພຸາບແລະໃຈ

ຢາໍເກງ. ບ່ໍມີຜູ້ໃດດອກທ່ີຈະຢາກຢູ່ໃກ້ກັບຄົນທ່ີກ່າວໂຕ້ຖຽງແລະຫຍາບຊ້າໃນການປ້ອງກັນສາສນາຄຣິດຂອງພວກ

ເຂົາ. ເປ້ົາໝາຍຂອງການປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອບ່ໍແມ່ນເພື່ອຢາກຊະນະການຖຽງກັນ, ແຕ່ວ່າໃຫຕ້ອບຄໍາຖາມຢ່າງຮັກ

ແພງກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ. ການຕຽມຕົວໝາຍຄວາມວ່າການມີວິທີການອັນຖືກຕ້ອງ, ລວມ

ທັງການມຄໍີາເວົ້າຕ່າງໆອັນຖືກຕ້ອງໃນຈິດໃຈເມື່ອເວົ້າກັບຄົນອ່ືນໆກ່ຽວກັບວ່າ ແມ່ນຫຍັງທ່ີພວກເຮົາເຊ່ືອແລະເປັນ

ຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງເຊ່ືອ.

2D ຮູຈ້ັກຜູທ້ີທ່າ່ນກໍາລງັເວົາ້ນໍາ: (ກິຈການ 21:40-22:3)

ຊ່ືສຽງຂອງໂປໂລໃນຖານະເປັນຜູ້ປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນຕ່ໍພວກທ່ີບ່ໍແມ່ນ ຄົນຢິວເປັນເຫດໃຫ້

ເກີດການອົນລະຫົນວຸ້ນວາຍຢ່າງໃຫຍ່ໃນໂຮງທັມ. ທ່ານໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂຮງທັມພ້ອມດ້ວຍຄົນອ່ືນໆຊ່ຶງບໍຣິສຸດຕາມກົດ

ບັນຍັດ, ແຕ່ວ່າພວກຄົນຢິວທ່ີມາຈາກແຂວງອາເຊັຽຄຶດວ່າໂປໂລໄດ້ນໍາເອົາຄົນກຣີກເຂ້ົາມາກັບທ່ານ. ຄວາມຄາດຄິດ

ທ່ີຜິດຂອງພວກເຂົາເປັນເຫດໃຫ້ເກີດການອົນລະຫົນວຸ້ນວາຍ. ພວກທະຫານໂຣມໄດ້ຖືກສ່ັງໃຫ້ເຂ້ົາໄປຫ້າມປາມການ
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ວຸ້ນວາຍແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ຈັບຕົວໂປໂລ. ແຕ່ວ່າ, ໂປໂລບ່ໍໄດ້ອອກໄປຢ່າງມິດງຽບ, ແຕ່ໄດ້ສວຍໂອກາດເວົາ້ກບັຝງູ

ຄນົເຫຼົາ່ນັນ້.

ໂປໂລໄດ້ເວົ້າກັບຄົນເຫຼົ່ານ້ັນໃນພາສາເຮັບເຣີ, ແທນທ່ີຈະເປັນພາສາອາລາບິກຫຼກືຣິກທ່ີໃຊ້ເປັນປົກກະຕິທ່ົວ

ໄປທ່ານໄດ້ໃຊ້ກັບພວກທະຫານໂຣມ (ຂ້ໍ 37). ການໃຊ້ພາສາເຮັບເຣີໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂປໂລມີການສັມຜັດພິເສດກັບຝູງ

ຄົນ, ເປັນການສ້າງໂອກາດອັນໃຫຍ່ໃຫ້ທ່ານໄດ້ກ່າວແກ້ຕົວ.

ໂປໂລບ່ໍພຽງແຕ່ໃຊ້ພາສາຂອງພວກເຂົາເພື່ອຕິດຕ່ໍກັບພວກເຂົາ, ແຕ່ວ່າທ່ານໄດ້ກ່າວຕ່ໍຄົນຂອງທ່ານເອງທ່ີມີ

ພື້ນຖານເປັນຢິວ, ການສຶກສາ, ແລະທໍານຽມສາສນາທ່ີເຂ້ັມແຂງ. ທ່ານໄດ້ອ້າງວ່າພວກເຂົາມີຕຣາປະທັບຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ. ໂປໂລໄດ້ກໍາລວມເອົາຈຸດສາມັນຕ່າງໆໃນການສ້າງສໍາພັນເພື່ອຈະໄດ້ແບ່ງປັນການປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອຂອງ

ທ່ານ.

ພວກເຮົາກໍເຊ່ັນກັນຄວນຈະຊອກຫາຈຸດສາມັນຂອງການເຊ່ືອມສັມພັນເມື່ອແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກ

ເຮົາກັບຜູ້ອ່ືນໆ. ເພາະວ່າມັນສໍາຄັນໃນການຮູ້ຈັກຜູ້ທ່ີເຮົາກໍາລັງເວົ້າຢູ່ນ້ັນແລະໃຊ້ຈຸດສາມັນໃນການເຊ່ືອມສັມພັນຕ່ໍ

ການປ້ອງກັນຄວາມຫວງັແລະຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ.

3. ແບງ່ປັນໃນສິ່ງທີທ່າ່ນຮູຈ້ກັ: (ກິຈການ 22:4-10)

ໃນການໃຫ້ກ່າວຄໍາແກ້ຕົວເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ, ໂປໂລໄດ້ເວົ້າກັບຜູ້ທ່ີກ່າວຫາຂອງທ່ານວ່າທ່ານເປັນ

ຂອງທາງນັນ້, ຕອນຕ້ົນນ້ັນແມນ່ເລັງເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນ (ໂຢຮັນ 14:6). ໂປໂລເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ

ຄວາມຕາຍຂອງພວກທ່ີເຊ່ືອ, ແລະໄດ້ຈັບເອົາທັງຊາຍແລະຍິງໃສ່ຄຸກໄວສໍ້າລັບຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາໃນພຣະ

ຄຣິດ. ທ່ານໄດ້ທວນຄືນເຖິງປະສົບການໃນເມືອງດາມາເຊແລະການທ່ີທ່ານໄດ້ພົບກັບພຣະເຢຊູ. ທ່ານຍັງໄດ້ບັນລະ

ຍາຍເຖິງທຸກຢ່າງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາແລະຕ້ອງການຢາກໃຫ້ທ່ານເຮັດ ຊ່ຶງລວມທັງບັບຕິສະມາແລະຊົງເອ້ີນ

ໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດໄປຫາພວກຕ່າງຊາດ. ເຖິງປານນ້ັນທ່ານກໍຍັງໄປຫາໂຮງທັມມະເທສນາຂອງພວກຢິວ

ກ່ອນ, ພວກຄົນຢິວຫຼາຍຄົນກໍບ່ໍໄດ້ຮັບຄໍາພຍານຂອງທ່ານກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ.

ໂປໂລໄດ້ຕິດຕາມຫຼັກການທ່ີເປໂຕໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຂ້ໍພຣະຄໍາຕອນຕ້ົນບົດຮຽນນ້ີ (1 ເປໂຕ 3:15-17). ທ່ານບ່ໍ

ໄດ້ແນໃສ່ທ່ີຊຸມນຸມຊົນແຕ່ວ່າແນໃສ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະໄດ້ພ້ອມທ່ີຈະກ່າວປ້ອງກັນ, ການປ້ອງກັນທ່ີທ່ານໄດ້ແບ່ງ

ປັນຄ້ັງແລ້ວຄ້ັງເຫຼົ່າກັບທຸກຄົນທ່ີຢາກຟັງ (ກິຈການ 24:10-21; 26:1-23; 28:17-29). ທ່ານໄດ້ກ່າວແກ່ຝູງຊົນ, ບ່ໍ

ແມ່ນດ້ວຍຄວາມຮ້າຍຫຼຄືວາມຢ້ານ, ແຕ່ວ່າດ້ວຍຄວາມອ່ອນສຸພາບແລະໃຈຢໍາເກງ-ໃນການເຮັດທຸກວິຖີທາງທ່ີຈະ

ສັມຜັດກັບພວກເຂົາ. ແຕ່ວ່າ, ຝູງຊົນໄດ້ຢຸດຟັງແລະໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນໂຫ່ຮ້ອງສໍາລັບປະຫານຊີວດິຂອງທ່ານເສັຽ (ຂ້ໍ 22).

ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ກ່າວຂໍອະພັຍ (ປ້ອງກັນ) ຄວາມເຊ່ືອໃນທາງທ່ີຮັກແພງ, ທາງທ່ີສຸພາບ, ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມ

ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນຄວາມຈິງຫຼຄົືນຈະຮັບຄວາມອັບອາຍຈາກຄວາມເວົ້າຂອງພວກເຮາົ. ແຕ່ວ່າຕ້ອງລະວັງ

ພວກເຮົາອາດຈະແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາແລະປະກາດຂ່າວປະເສີດຢ່າງຊໍານານ, ແຕ່ບ່ໍແມ່ນໝົດທຸກຄົນຈະ

ຍອມຮັບການກ່າວປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບທ່ີງ່າຍໆຄືແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ.

ພວກເຮົາຕ້ອງປະຜົນທ່ີຈະອອກມານ້ັນໃຫ້ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

ການກ່າວປ້ອງກັນຕົວຂອງໂປໂລໃຫ້ພື້ນຖານແກ່ພວກເຮົາໃນການແບ ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ. ພວກ

ເຮົາສາມາດເວົ້າເຣ່ືອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາກ່ອນມາຮູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດ, ໄດ້ພົບກັບພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ, ແລະພຣະຄຣິດ

ໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງພວກເຮົາຢ່າງໃດ. ການແບ່ງປັນຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາຈະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍເພາະວ່າ

ພວກເຮົາສາມາດແບ່ງປັນສ່ິງທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງກະທໍາເພື່ອພວກເຮົາ. ບາງຄ້ັງຄາວການປ້ອງກັນທ່ີເຂ້ັມແຂງທ່ີສຸດທ່ີ

ພວກເຮົາສາມາດເຮັດນ້ັນກໍຄືການປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງພວກເຮົາເອງ.
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ເປົ້າໝາຍຂອງການກ່າວແກຄ້ະດີ

 ການພັດທະນາຄະດີໃຫໄ້ປໃນທາງບວກສໍາລັບສາສນາຄຣິສຕຽນ ຄືລະບົບການເຊ່ືອຖືທ່ີຄວນຈະເປັນການ

ຍອມຮັບເອົາໄວ້

 ການປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອຄຣິສຕຽນຕ່ໍການໂຈມຕີທ່ີພວກຕ່ໍຕ້ານໄດ້ສ້າງຂ້ຶນໃນການເຊ່ືອຖືຫຼາຍໆລະບົບ

 ການຕອບຄໍາຖາມໃນການຖົກຖຽງກັບພວກທ່ີບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນແມ່ນເຂ້ົາສ່ວນໃນການສນັບສນູນຂອງການ

ເຊຶ່ືອຖືຂອງພວກເຂົາເອງ

 ການຊັກຈູງໃຈພວກທ່ີບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນໃຫ້ຕັດສິນໃຈມອບຊີວິດຂອງພວກເຂົາຕ່ໍພຣະຄຣິດ

 ທ່ານຈະເຮັດວິທີໃດໃນອາທິດນ້ີທ່ີຈະເປັນຜູ້ກ່າວປ້ອງກັນທ່ີດີ?

ບົດຮຽນຊວີິດ

ພວກທ່ີເຊ່ືອໃນຫຼາຍໆທາງ, ພວກບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ, ມວນມະນຸດໂລກບອກພວກເຮົາວ່າຄວາມຈິງແມ່ນການ

ສົມທຽບໃສ່ສ່ິງອ່ືນແລະການນຶກຄຶດເອົາເອງ, ບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີຍຶດຖືເອົາໄວໄ້ດ້. ບາງຄົນກໍເວົ້າວ່າມັນບ່ໍເປັນຫຍັງດອກເຊ່ືອ

ອັນໃດກໍໄດ້ຖ້າວ່າເຈ້ົາເຊ່ືອຢ່າງຈິງໃຈ.

ພວກຄຣິສຕຽນແມ່ນບ່ໍມີທາງເລືອກອ່ືນອີກຂອງການຮັບເອົາພາບພົດແນວນ້ີ. ພວກເຮົາຕ້ອງມີພາບພົດພຣະ

ຄັມພເີປັນຫຼັກໃນສ່ິງທ່ີພວກເຮາົເຊ່ືອ ແລະຕຽມຕົວພ້ອມສເມທ່ີີຈະກ່າວປ້ອງກັນການເຊ່ືອຖືຂອງພວກເຮົາໃນທຸກໆໂອ

ກາດ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກໆຄົນເປັນຜູ້ກ່າວປ້ອງກັນທຸກຄົນສໍາລັບຄວາມເຊ່ືອຄຣິສຕຽນ-ບ່ໍວ່າມີຄວາມຕ້ັງໃຈຫຼບ່ໍືກໍຕາມ.

ການກ່າວປ້ອງກັນຕາມຫຼັກພຣະຄັມພຕ້ີອງການໃຫ້ພວກເຮົາ:

 ອັນທີນ່ຶງໃຫ້ພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງພວກເຮົາ

 ຕຽມພ້ອມເປັນພຍານແລະປ້ອງກັນພື້ນຖານຈຸດສໍາຄັນຂອງຄວາມເຊ່ືອພວກເຮົາ

 ແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມສຸພາບແລະຢໍາເກງໂດຍປາສຈາກການພຍາຍາມທ່ີຈະເອົາ

ຊະນະການໂຕ້ຖຽງ

 ສວຍໃຊ້ທຸກໆໂອກາດໃນການປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາໃນຂນະທ່ີພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມ

ເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ

 ອະທິຖານອ້ອນວອນເພື່ອພຣະເຈ້ົາຈະເປີດໂອກາດຕ່າງໆສໍາລັບພວກເຮົາເພື່ອພວກເຮົາຈະສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງ

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທດິ ທ ີ

ຄະດ(ີເຣືອ່ງ

ໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ເພງສັຣ

ົດຮຽນນີມ້ຜີນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

່ານສາມາດຢ້ັງຢືນເຖິງການເຊືອຖືໃນພຣະ

ອງ.

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີສເນີຄະດີສໍາລັບການຊົງເປັນຢູ່

ຣະອົງໄດ້ຊົງປາກົດພຣະອົງເອງແກ່ພວກ

ປນັຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ

ັງຄົມໄດ້ກັບກາຍມາເປັນຂອງຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ

ລກກໍຕາມ, ພວກເຮົາຍັງມີສ່ວນໃນການ

ໍາວ່າສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຊອກຫານ້ັນຄືພຣະ

ອງເປັນຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຮ້ອງວ່າຜູ້

ດ້ປະຕິເສດຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ

ຫັນສ່ີຢ່າງ-ທັມມະຊາດ, ພຣະຄັມພີ, ພຣະ

ຢູຣີ ແກກາຣິນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຈັກກະວານ

າດ, ໄດ້ລາຍງານວ່າລາວບ່ໍເຫັນພຣະເຈ້ົາ

ີ້ແມ່ນທັສນະຄະຕິຂອງຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອວ່າມີພຣະ

ຶ້ນອາວະກາດຄົນອະເມຣິກັນ, ໄດ້ສະ

ຣະຄັມພຈີາກຊຸດອາກາດຂອງພວກເຂົາ

ຂົາທ່ອງທ່ຽວເລາະຊົມຟ້າສວັນ.

ສມັຍນ້ີເບ່ິງເໝືອນວ່າຄົນສ່ວນຫຼາຍ

ວາມໝາຍວ່າ ບັນດາຈານບິນທ່ີພິສູດບ່ໍ

່ວນນ່ຶງຂອງທຸກໆຄົນທ່ີຊອກຫາບາງຢ່າງ

ອົາໂອກາດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ສໍາລັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທ່ີ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທດິ ທ ີ12 ກນັຍາ 2010 (9-12-2010)

ເຣືອ່ງ)ຂອງການຊງົເປັນຢູຂ່ອງພຣະເຈົາ້

ສັຣເສີນ 19:1-6; ກິຈການ 17:22-29; ເຮັບເຣີ 1:1-2

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານເອງໄດ້ໂດຍການຮັບຮູ້ທາງທ່ີພຣະອົງໄດ້

ຢູ່ຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍການສະແດງໃນຫຼາຍໆທາງທ່ີແຕກຕ່າງ

ພວກເຮົາ.

ເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາຫຼາຍຂ້ຶນ. ເຖິງແມ່ນວ່າສັງຄົມໄດ້ເນ້ັນໜັກໄປຫາ

ການຊອກຫາບາງຢ່າງທ່ີຢູ່ເໜືອກວ່າພວກເຮົາເອງ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄວນ

ພຣະເຈ້ົານ້ັນເອງ. ຄົນສ່ວນຫຼາຍທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ບັນລະ

ວ່າຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອວ່າມີພຣະເຈ້ົາຫຼືນະຮົກສວັນເພາະບ່ໍມີໃຜຮູ້ໄດ້ແທ້

ເຈ້ົາຢ່າງຊັດເຈນ, ແຕ່ວາ່ພວກເຂົາບ່ໍແນ່ໃຈວ່າມີພຣະເຈ້ົາຫຼືບ່ໍ.

ພຣະເຢຊູ, ແລະວິນຍານຂອງພວກເຮົາ-ທ່ີຊ້ີໄປຫາພຣະເຈ້ົາ

ຈັກກະວານຊາວຣັດເຊັຽໃນປີ 1961 ຊ່ຶງໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ທໍາອິດທ່ີ

ເຈ້ົາຢູ່ເທິງຫັ້ນ. ບ່ໍວ່າລາວໄດ້ກ່າວເຊ່ັນນ້ັນຫຼືບ່ໍກໍຕາມ, ມັນກໍ

ພຣະເຈ້ົາໃນຖ້າມກາງນັກຂ້ຶນອາວະກາດຂອງພວກໂຊວຽດ

ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກແຫງ່ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາໃນພຣະ

ເຂົາ, ຫຼກືານບັນລະຍາຍຄວາມຄຶດຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບພຣະ

ຫຼາຍກໍາລັງຊອກຫາ UFOs (Unidentified Flying Objects)

ບ່ໍໄດ້ແລະພວກມະນຸດຕ່າງດ້າວຫຼາຍກວ່າກັບມາຫາພຣະເຢຊູ

ຢ່າງທ່ີນອກເໜືອຈາກພວກເຂົາເອງ, ແລະການຊອກຫານ້ີມັນ

ເຊ່ືອທ່ີຈະຊ້ີທາງໃຫ້ພວກເຂົາພົບພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ອົງດຽວ

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະອົງ

ຕ່າງກັນໄປຕາມທ່ີ

ຫາວັດຖຸສ່ິງຂອງຝ່າຍ

ຄວນຈະໃຫ້ຄໍາແນະ

ລະຍາຍຕົວພວກເຂົາ

ແທ້ຈິງ. ພວກເຂົາບ່ໍ

. ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ຊ້ີໃຫ້

ເຈ້ົາ.

ທ່ີທ່ອງທ່ຽວໃນອາວະ

ກໍແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວວ່າ

ວຽດ. ແຕ່ວ່າ, ພວກນັກ

ພຣະເຈ້ົາໂດຍການອ່ານ

ພຣະເຈ້ົາຂນະທ່ີພວກ

Unidentified Flying Objects) ພາສາເຮົາກໍມີ

ເຢຊູ. ມັນແມ່ນພາກ

ມັນເປັນຊ່ອງທາງນໍາ

ດຽວ.



2

1. ທມັມະຊາດຊີໃ້ຫເ້ຫນັພຣະເຈົາ້ Xເພງສຣັເສນີ 19:1-6?
ດາວິດ, ເດັກລ້ຽງແກະ, ຕ້ອງໄດ້ເຫັນກາງຄືນທ່ີມີທ້ອງຟ້າແຈ່ມໃສຫຼາຍໆເທ່ືອແລ້ວແລະກໍໄດ້ເປັນພຍານເຖິງ

ຄວາມມະຫັສຈັນຂອງຝູງດາວທ່ີກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານນ້ັນ. ລາວໄດ້ມາເຖິງຈຸດສລຸບອັນໝັ້ນຄົງຈາກການສັງເກດຂອງ

ລາວວ່າ: ດວງຕາເວັນ, ດວງເດືອນ, ແລະຝູງດວງດາວໃນຟ້າສວັນໄດ້ປະກາດຢ່າງຊັດແຈ້ງກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ. ຟາ້ສວນັ

ອາດຈະບັນລະຍາຍເຖິງທຸກໆສ່ິງທ່ີຕາມະນຸດເຫັນໄດ້ນ້ັນ. ບາງຄ້ັງຄໍານ້ີໄດ້ໃຊ້ສໍາລັບເປັນບ່ອນປະທັບຢູ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ,

ແຕ່ວ່າຫຼັກຄວາມໝາຍແທ້ຂອງພຣະທັມເພງສັຣເສີນວັກນ້ີແມ່ນເລັງຢ່າງແຂງແຮງເຖິງທ້ອງຟ້າທ່ີສາມາດເຫັນດ້ວຍຕາ.

ຄໍາວ່າບັນດາສວັນແລະສີພຣະຫັດທັງປວງຂອງພຣະອົງແມ່ນການເນ້ັນ-ການກ່າວເນ້ັນໃຫ້ເຫັນຈຸດພິເສດ.

ດາວິດບ່ໍພຽງແຕ່ໄດ້ເຫັນບັນດາສວັນຊ່ືໆ, ແຕ່ວ່າລາວໄດ້ຍິນຈາກພວກເຂົາ. ໃນຈິດສໍານຶກແລະໃນຫົວໃຈຂອງ

ລາວ, ສີມືການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈ້ົາກໍາລັງປະກາດແລະກໍາລັງບ່ົງບອກເຖິງສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາແລະສີພຣະຫັດ

ຂອງພຣະອົງ. ຕາມຫຼັກໄວຍາກອນຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າປະກາດແລະບົງ່ບອກເຖິງການກະທໍາທ່ີສືບເນ່ືອງຕ່ໍໆໄປ.

ໃນການເນ້ັນໃຫ້ໜັກກວ່ານ້ີ, ລາວໄດ້ເພີມ້ເຕີມວ່າມືຕ່ໍ້ມື້ແລະຄືນຕ່ໍຄືນພວກເຂົາສົນທະນາກັບພວກທ່ີຈະຟັງ. ດາວິດໄດ້

ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ສີພຣະຫັດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງແມ່ນມນັສືບເນ່ືອງມາຈາກການກ່າວເຖິງການຊົງເປັນຢູ່ຂອງພຣະ

ເຈ້ົາແລະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ.

ໂປໂລໄດ້ບັນທຶກໄວໃ້ນພຣະທັມໂຣມວ່າìຕ ັງ້ແຕແ່ຮກສາ້ງໂລກມາສະພາບທ່ີບ່ໍປາກດົຂອງພຣະເຈົາ້...ກໄໍດ້

ປາກດົແຈງ້ໃນສພັສິ່ ງທ່ີພຣະອງົໄດຊ້ງົສາ້ງ (ໂຣມ 1:20), ເປັນການທາໍລາຍຄາໍແກຕ້ວົຕາ່ງໆຂອງຜູທ່ີ້ເວ້ົາວາ່ບ່ໍມ ີ

ພຣະເຈົາ້.

2D ພຣະຄາໍເປດີເຜຍີພຣະເຈົາ້ (ເຮັບເຣີ 1:1-2)

ມະນຸດບ່ໍສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ; ແທນທ່ີຈະເປັນຢ່າງນ້ັນ, ພຣະເຈ້ົາເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງແກ່ມະນຸດ. ຜູ້ທ່ີບັນທຶກ

ພຣະທັມເຮັບເຣີໄດ້ໃຊ້ປໂຍກແບບງ່າຍໆ ແຕ່ມີນ້ໍາໜັກກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂອງພຣະອົງເອງ-ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວວ່າ.

ຄວາມຈິງແລ້ວ, ໃນປ້ືມເຫຼັ້ມທໍາອິດຂອງພຣະຄັມພີ, ໃນບົດທີນ່ຶງ, ພຣະເຈ້ົາກ່າວ. ແລະພຣະເຈ້ົາຍັງໄດ້ກ່າວຕລອດມາ

ທ່ົວທັງປວັດສາດ.

ໃນອະດີດ, ພຣະເຈ້ົາຕັດກ່າວກັບພວກບັນພະບຸຣຸດ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອລຸ້ນກ່ອນໂດຍພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ-ຊ່ຶງແຕ່

ລະຄົນແມ່ນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວຕັດຜ່ານຫຼເືປັນເຫດໃຫ້ເວົ້າເພື່ອພຣະອົງ.

ຂນະທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢູ່ກ່ອນທຸກໆຄົນການເປີດເຜີຍທ່ົວໄປຂອງພຣະອົງເອງໂດຍຜ່ານການຊົງສ້າງ. ພຣະອົງ

ໄດ້ຕັດກ່າວຜ່ານພຣະຄໍາທ່ີຂຽນໄວຂ້ອງພຣະອົງ-ພຣະຄັມພໄີດ້ຖືກຂຽນຂ້ຶນໂດຍຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາພາຍໃຕ້ການດົນໃຈ

ຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ (2 ເປໂຕ 1:20-21). ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ນິມິດຕ່າງໆ, ຄວາມຝັນຕ່າງໆ, ການປາກົດການສ່ວນ

ຕົວຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຝູງເທວະດາ, ແລະແບບທ່ົວໄປກວ່າໝູແ່ມ່ນການທໍາງານຂອງພຣະວິນຍານໃນຫົວໃຈແລະໃນຈິດ

ໃຈຂອງຫຼາຍໆຄົນທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ສົນທະນາຕິດຕ່ໍກັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ, ຢ່າງແນ່ນອນ, ແລະຢ່າງມີຣິດເດດ.

ຂນະທ່ີຜູ້ຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີມີພຣະຄັມພເີດີມຢູ່ໃນຈິດໃຈ, ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ທັງຜູ້ຂຽນ

ແລະຜູ້ຂຽນພຣະຄັມພພີາກພຣະສັນຍາໃໝ່ຜູ່ອ່ືນໆໃ ຫບັ້ນທຶກເຫດການຂອງພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາແລະເປີດເຜີຍ

ພຣະຄໍາອັນຊົງຊີວິດ-ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຢຊູ. ປໂຍກທ່ີວ່າໃນຄາວສຸດທ້າຍນ້ີພຣະອົງໄດ້ຕັດກ່າວໄດ້ປ່ຽນແປງຈຸດຈາກ

ຄວາມຈິງ ແຕ່ວ່າເປັນການເປີດເຜີຍບາງສ່ວນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນພຣະຄັມພເີດີມຕ່ໍການເປີດເຜີຍອັນຄົບເຕັມຂອງພຣະ

ເຈ້ົາເອງໂດຍຜ່ານພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຄືພຣະເຢຊູ. ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຢຊູເປັນການເປີດເຜີຍອັນຄົບເຕັມແລະ

ສຸດທ້າຍຂອງພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ.
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ເພາະວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນຈຸດສໍາຄັນແລະສຸດຍອດຂອງການເປີດເຜີຍພຣະເຈ້ົາເອງ, ຄວາມຈິງທັງໝົດທ່ີປະ

ກາດຕ້ອງໄດ້ກ່ັນຕອງໂດຍຜ່ານການເປີດເຜີຍທ່ີພວກເຮົາມີໃນພຣະເຢຊູຄຣິດທ່ີໄດ້ຊົງປາກົດອອກໃຫ້ເຫັນໃນພຣະຄໍາ

ທ່ີຂຽນໄວ້ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ທຸກໆຄົນແລະການສອນທ່ີປະຕິເສດຕ່ໍສ່ິງທ່ີພຣະຄໍາໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູກໍບ່ໍໄດ້ມາຈາກ

ພຣະເຈ້ົາ (1ໂຢຮັນ 4:1-6).

3. ວນິຍານຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ຫວິກະຫາຍຫາພຣະເຈົາ້ (ກິຈການ 17:22-29)

ຊາວກຣີກບູຮານແມ່ນຄົນມັກສາສນາ, ມກີານນະມັສການຕ່ໍພຣະຕ່ໍເຈ້ົາທັງເພດຍິງເພດຊາຍ, ມກີານສ້າງວັດ,

ແລະມີການສ້າງຕ້ັງຮູບໂຄຣົບເພື່ອການນະມັສການຂອງພວກເຂົາ. ປານນ້ັນ, ພວກເຂົາຍັງຮ້ອງຕົວເອງວ່າພວກມີ

ຄວາມຄິດເລິກແລະເປີດກວ້າງຕ່ໍຄວາມຄິດໃໝ່ໆ. ອັຄສາວກົໂປໂລ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມກຸງອາແຖນ, ຈຸດສູນກາງຂອງ

ວັດທະນາທັມຊາວກຣີກ, ສາສນາ, ແລະທິສດີ, ໄດ້ນໍາມາເຖິງບ່ອນຊຸມນຸມອາຣິໂອປາຄັສ.

ນ່ຶງສັດຕະວັດກ່ອນໜ້ານ້ັນ, ຊໍກຣາເຕໄດ້ຖືກລົງໂທດເຖິງຕາຍຢູ່ໃນບ່ອນຊຸມນຸມອາຣິໂອປາກັສນ້ັນ. ໂປໂລບ່ໍ

ໄດ້ມີຄະດີ, ແຕ່ວ່າເປັນບ່ອນຕັດສິນຄວາມອັນເກ່ົາແກ່ທ່ີຊາວກຸງອາແຖນໄດ້ມາເຕ້ົາໂຮມກັນເພື່ອມາຟັງຄວາມຄິດແລະ

ການນັບຖືອັນໃໝ່, ແລະໄດ້ທົດລອງສົມທຽບກັບພຣະຂອງພວກເຂົາເອງ.

ໂປໂລໄດ້ສວຍໂອກາດໃນການກ່າວປ້ອງກັນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຂນະທ່ີໂປໂລໄດ້ກ່າວຕ່ໍພວກ

ເຂົາກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດ, ທ່ານໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນໂດຍມີການຢ້ໍາເຖິງຄວາມຈິງທາງສາສນາຂອງພວກເຂົາ. ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງ

ຮູບໂຄຣົບທ່ີພວກເຂົາບູຊາ ແລະຄວາມຕ້ັງໃຈອັນແນ່ນອນຂອງພວກເຂົາທ່ີຈະບ່ໍປະຖ້ິມຫຍັງຈັກຢ່າງ-ການສ້າງແທ່ນ

ບູຊາແດ່ພຣະເຈົາ້ທີພ່ວກເຮາົບໍຮູ່ຈ້ກັ. ການເປັນນັກກ່າວປ້ອງກັນທ່ີສລາດ, ໂປໂລໄດ້ໃຊ້ການນັບຖືຂອງພວກເຂົາຕ່ໍ

ພຣະເຈົາ້ທີພ່ວກເຮາົບໍຮູ່ຈ້ກັ ເພື່ອປະກາດແກ່ພວກເຂົາເຖິງພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້.

ໂປໂລໄດ້ຊ້ີໃຫເ້ຫັນການເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈ້ົາເອງ ໂດຍຜ່ານການຊົງສ້າງໃນການເລ້ີມການກ່າວປ້ອງກັນ

ຂອງທ່ານຕ່ໍການຊົງເປັນຢູ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຍັງຊ້ີບອກອີກວ່າພຣະເຈ້ົາອົງນ້ີບ່ໍໄດ້ຢູບ່ອ່ນທີສ່າ້ງດວ້ຍມມືະນດຸ. ໂປໂລໄດ້

ເປີດເຜີຍການຊອກຄ້ົນຫາຂອງພວກເຂົາສໍາລັບພຣະເຈົາ້ທີເ່ຂາົບໍຮູ່ຈ້ກັໂດຍການບອກໃຫ້ພວກເຂົາຮູວ້່າພວກເຂົາອາດ

ຈະຊອກຫາພຣະເຈ້ົາແລະອາດຈະງົມຫາພຣະເຈ້ົາແລະພົບພຣະອົງ. ເຫດຜົນທ່ີພຣະເຈ້ົາເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງແບບ

ທ່ົວໄປແລະແບບພເິສດກໍເພາະວ່າເພື່ອມະນຸດຈະຊອກຫາພຣະອົງແລະຈະພົບພຣະອົງ.

ຈາກການຂີດຂຽນຂອງພວກເຂົາ ຄວາມຮູຂ້ອງໂປໂລໄດ້ເຮັດໃຫທ່້ານຢືນຢັນເຖິງຕ້ົນກໍາເນີດຂອງພວກເຂົາ

ໃນການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະການສລຸບຂອງພວກເຂົາທ່ີປາສຈາກເຫດຜົນທ່ີບອກວ່າມະນຸດທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນສາ

ມາດເອົາວັດຖຸສ່ິງຂອງອັນໃດອັນນ່ຶງມາສ້າງໃຫຄ້້າຍຄືພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງ. ບັນດາຮູບໂຄຣົບເຫຼົ່ານ້ັນໄດ້ມາຈາກການ

ຊອກຄ້ົນທ່ີລ້ົມເຫຼວສໍາລັບຄວາມເປັນຈິງ, ສ່ິງສັກສິດຫຼືຜູ້ສັກສິດ-ການຊອກຄ້ົນຫາທ່ີໄດ້ນໍາມາກ່ຽວກັບບາງສ່ິງທ່ີຢູ່ພາຍ

ໃນທຸກໆຄົນໃຫ້ນັບຖືບາງຢ່າງຫຼືບາງຄົນທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າພວກເຂົາເອງ (ໂຣມ 1:18-23).

ໃນຖານະເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ, ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ຄວາມຫິວກະຫາຍຝ່າຍວິນຍານເໝືອນດ່ັງຄົນທ່ີມີຢ່ ູໃນສມັຍນ້ີ

ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ຄ້ົນພົບຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ອົງດຽວແລະຊ້ີທາງໃຫພ້ວກເຂົາໄປຫາພຣະ

ຄຣິດ. ມີບາງຢ່າງຢູ່ທາງໃນຂອງທຸກໆຄົນໃຫ້ນັບຖືບາງສ່ິງທ່ີຢູ່ເໜືອຕົວເຂົາເອງ. ຈາກການຮັບຮູ້ທາງຝ່າຍວິນຍານເຖິງ

ການຊົງເປັນຢູ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອສາມາດປະດິດຄິດສ້າງຊ່ອງທາງໃນການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ.
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ບົດຮຽນຊວີດິ

ເຖິງແມ່ນວ່າການສໍາຣວດຂອງແຮຣິສໄດ້ພົບວ່າ 82% ຂອງຄົນອະເມຣິກັນເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາກໍຕາມ, ມັນຍັງ

ມີ 20 ລ້ານຄົນທ່ີປະກາດວ່າບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອຫຍັງເລີຍ, 15 ລ້ານທ່ີຈໍາແນກພວກເຂົາເອງວ່າບ່ໍເຊ່ືອວ່າມພີຣະເຈ້ົາ ສວັນ

ຫຼືນະຮົກແລະອີກ 5 ລ້ານມີການເອ້ີນພວກເຂົາເອງວ່າພວກບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ. ພວກທ່ີບ່ໍເຊ່ືອເຫຼົ່ານ້ີອ້າງອີງວ່າຄວາມເຊ່ືອ

ຕາມຫຼັກພຣະຄັມພແີມ່ນຂັດກັບຄວາມຄິດທ່ີມີເຫດຜົນ. ແຕ່ວ່າ, ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ທ່ີມຄີວາມເຊ່ືອ, ພວກເຮົາຕ້ອງປະ

ເຊີນໜ້າກັບການປະກາດຕົວແນວນ້ັນ, ແນະນໍາເຣ່ືອງການກ່າວປ້ອງກັນແບບîອັຄສາວົກໂປໂລî-ການສະແດງຄວາມ

ເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາວ່າສາມາດມີເຫດມຜົີນແລະເຂ້ົາເຣ່ືອງ.

ທຸກໆການມອງຂອງໂລກຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມເຊ່ືອ, ແຕ່ວ່າຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນແມ່ນຢູ່ໃນພື້ນຖານ

ຂອງການເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງໂດຍຜ່ານການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ, ພຣະຄໍາທ່ີຖືກຂຽນໄວ້ຂອງພຣະອົງ, ແລະອັນຍ່ິງ

ໃຫຍ່ສູງສຸດອັນສຸດທ້າຍແມ່ນໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູ. ມບີາງຢ່າງທ່ີຢູ່ຂ້າງໃນພວກເຮົາທຸກຄົນທ່ີຊອກຫາຈະນັບຖືບາງຢ່າງ

ທ່ີຢູ່ເໜືອກວ່າພວກເຮົາເອງ. ທຸກໆທໍານຽມປະເພນີໃນທຸກໆສມັຍແລະທຸກໆບ່ອນໄດ້ຊອກສແວງຫາການບູຊານັບຖື

ສ່ິງສັກສິດຫຼືຜູ້ສັກສິດ. ສ່ວນຫາຼຍແລ້ວ, ຄວາມຮັບຮູເ້ຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຢູ່ຂ້າງໃນນ້ີສາມາດສ້າງທາງທ່ີໄຂອອກໄວ້ໃຫ້ໄດ້

ເປັນພຍານຂອງພວກເຮົາ.

ການປ້ອງກັນອັນແຂງແກ່ນຂອງຂ່າວປະເສີດລວມທັງ:

 ການຊ້ີໃຫ້ເຫັນສີພຣະຫັດການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຮ້ອງວ່າການເປີດເຜີຍແບບທ່ົວໄປຂອງພຣະອົງເອງ

 ການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕັດກ່າວຜ່ານພຣະຄັມພແີລະສຸດທ້າຍແມ່ນໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູ

 ການຮ້ອງວອນຂໍໃຫ້ວິນຍານຫິວກະຫາຍຢູ່ພາຍໃນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງໄວໃ້ນທຸກໆຄົນ

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທດິ ທ ີ

ຄະດີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ໂຢບ 40:1

ົດຮຽນນີ້ມຜີົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ 

ົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ໂຕ້ຕອບຕ່ໍ

ຫ້ຜີມານຊ່ົວຮ້າຍແລະຄວາມຍາກລໍາບາກ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການເຊ່ືອວາງໃຈ

້າຍ.

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ຼາຍຄົນຂ້ອງໃຈມີຄໍາຖາມວ່າ, ຖ້າວ່າພຣະ

ລະຄວາມທຸກທໍຣະມານເກີດຂ້ຶນ? ບົດຮຽນ

ອບກັບຄໍາຖາມແບບນ້ີ.

ເມື່ອຂ້າພະເຈ້ົາຮັບໃຊ້ໃນຖານະເປັນ

າລັຍ, ເມັຍຂອງຜູ້ນ່ຶງໃນຄະນະຮັບໃຊ້ຂອງ

ື້ນັດໝາຍ. ລູກທັງສອງກໍໄດ້ເກີດມາ

ຕ່ຫຼັງຈາກນ້ັນສອງສາມອາທິດເດັກຜູ້ນ້ັນ

ະນຸຍາດໃຫ້ສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີເກີດຂ້ຶນກັບຜູ້ຮັບ

ຫຼາຍຄົນທ່ີປະເຊີນກັບການສູນເສັຽອັນ

ຣະເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມຮັກ. ພວກເຂົາຢາກ

ວາມທຸກທໍຣະມານເກີດຂ້ຶນມາ. ພວກ

ຕ່ໃຫ້ຄົນຊ່ົວຮ້າຍຍັງມີຊີວິດຢູ່?î

ບົດຮຽນພຣະຄັມພນ້ີີຈະຊ່ວຍຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ

ວກເຮົາຈະມີເຫດຜົນຕາມຫຼັກພຣະຄັມພີ

ດກໍຕາມທ່ີພວກເຮົາຫຼືຄົນອ່ືນໆທ່ີກໍາລັງ

. ພວກເຮາົບໍເ່ຫັນພາບພົດທີຄ່ົບຖວ້ນ
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທດິ ທ ີ19 ກນັຍາ 2010 (9-19-2010)

ຄະດ(ີເຣືອ່ງ)ຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົ້າ

1-9; ໂຣມ 8:18-21, 28-30

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ 

ຕອບຕ່ໍຄົນທັງຫຼາຍທ່ີຖາມວ່າດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມ

ລໍາບາກເກີດມີມາ.

ໃຈພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມຮັກໃນໂລກຂອງຄວາມຍາກລໍາບາກ

ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມຮັກ, ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງອະນຸຍາດ

ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍເຮາົໃຫ້ເຫັນຫຼັກຄວາມເຊ່ືອຂອງພຣະຄັມພີ

ເປັນສິດຍາພິບານຂອງພວກເດັກນ້ອຍເຍົາວະຊົນໃນລະຍະທ່ີຢູ່

ຂອງໂບດກໍຄອງຖ້າທ່ີຈະເກີດລູກຝາແຝດ, ແຕ່ວ່ານາງຕ້ອງ

ມາ, ຜູ້ນ່ຶງໄດ້ເສັຽຊີວິດຢ່າງກະທັນຫັນຫຼັງຈາກເກີດມາ, ແລະອີກ

ນ້ັນກໍຕາຍໄປຢ່າງບ່ໍຄາດຝັນ. ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໃຈຮ້າຍໃຫ້ພຣະ

ຮັບໃຊ້-ຜົວເມຽັຄູ່ນ້ີອຸທິດຕົນຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຢ່າງສັດຊ່ື.

ເສັຽອັນຍ່ິງໃຫຍ່, ຄວາມທຸກທໍຣະມານແລະຄວາມບ່ໍເປັນທັມ ກໍຍາກທ່ີຈະ

ຢາກຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມຮັກຈ່ຶງອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມ

ພວກເຂົາຕ້ອງການຄໍາຕອບຕ່ໍຄໍາຖາມທ່ີວ່າ, ìເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາ

ເຊ່ືອໃຫ້ສາມາດຕອບຄົນເຫຼົ່ານ້ັນ ທ່ີມຄໍີາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມ

ພຣະຄັມພໃີນການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາແລະໃນຄວາມຮກັຂອງພຣະອົງ

ກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ໃນຊີວິດ.

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ຖວ້ນ Xໂຢບ 40:1-9?

ຄວາມຮັກຈ່ຶງອະນຸຍາດ

ລໍາບາກແລະຄວາມຊ່ົວ

ພຣະອົງຈ່ຶງອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ

ພຣະຄັມພີສໍາລັບການໂຕ້

ທ່ີຢູ່ໃນໂຮງຮຽນວິທະ

ຕ້ອງໄປຄອດກ່ອນເຖິງ

ອີກຜູ້ນ່ຶງຍັງມີຊີວິດຢູ່ 

ພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງຊົງ 

ທັມ ກໍຍາກທ່ີຈະເຊ່ືອໃນ

ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍແລະ

ເຈ້ົາຈ່ຶງໃຫ້ຄົນດີຕາຍ,

ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ພຣະອົງ, ບ່ໍວ່າອັນ



2

ໂຢບແມ່ນຜູ້ນ່ຶງປະສົບທຸກຢ່າງທ່ີຄົນຄຶດຢ້ານວ່າມັນຈະເກີດຂ້ຶນແກ່ຕົນ, ແລະມັນກໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນເວລາດຽວ

ກັນ. ໂຢບສູນເສັຽຊັບສົມບັດຂອງລາວ, ພວກລູກໆຂອງລາວ, ແລະສຸຂພາບຂອງລາວ. ເມັຽຂອງລາວຢາກໃຫ້ລາວ

ປ້ອຍດ່າພຣະເຈ້ົາແລະກໍຕາຍເສັຽ. ເພື່ອນຂອງລາວທັງສາມຄົນກໍກ່າວຫາວ່າລາວລອບລັກເຮັດສ່ິງທ່ີຜິດຢ່າງລັບໆຊ່ຶງ

ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍໃຫ້ສ່ິງຊອກຊ້ໍາເກີດຂ້ຶນກັບຄົນດີ. ໂຢບເປັນຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອ, ແຕ່ວ່າລາວກໍຍັງມຄໍີາຖາມຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.

ໂຢບໄດ້ຖາມພຣະເຈ້ົາໃຫ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງລາວຈ່ຶງໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍຣະມານແລະໄດ້ທ້າທາຍຕ່ໍການ

ຕັດສິນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຕ່ໍລາວ. ລາວຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປາກົດໃຫ້ເຫັນເພື່ອວ່າລາວຈະໄດ້ກ່າວຕ່ໍວ່າຄະດີຂອງ

ລາວ. ລາວມີຄໍາຖາມຫຼາຍຂ້ໍແລະລາວກໍຕ້ອງການຄໍາຕອບບາງຢ່າງ.

ຫຼັງຈາກການປະທ້ວງອັນຍາວນານຂອງໂຢບ, ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ກໄໍດຕ້ອບໂຢບ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອບດ້ວຍຕ້ັງຄໍາ

ຖາມຫຼາຍໆຂ້ໍທ່ີໂຢບບ່ໍມີຄໍາຕອບ. ລາວໄດ້ແຕ່ມິດງຽບຢູ່. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຄາວທຸກໂສກຂອງລາວ, ໂຢບບ່ໍສາມາດໂຕ້

ຕອບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາອງົສງູສຸດເມື່ຶອຣັສມີຂອງພຣະອົງໄດ້ສ່ອງມາປາກົດໂດຍມີສຽງຂອງພຣະອົງ ແລະລົມພະຍຸແຮງກ້າ

(38:1;40:6). ສ່ໍານ້ັນກໍພແໍລ້ວສໍາລັບໂຢບທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງແລະໄດ້ກ່າວກັບລາວໃນຄາວມີ

ການຍາກລໍາບາກແລະເຈັບປວດ.

ຄໍາຖາມຕາ່ງໆ-ແຕວ່າ່ບໍມ່ີຄາໍຕອບໃດໆເລີຍ

ທ່ານຄວນຈະເຮັດຢ່າງໃດເມື່ອທ່ານມີຄໍາຖາມຫຼາຍໆຂ້ໍແຕ່ທ່ານບ່ໍສາມາດຊອກພົບຄໍາຕອບ?

 ເບ່ິງໃຫ້ເຫັນບ່ອນວ່າພຣະເຈ້ົານໍາສ່ິງດີອອກຈາກຄວາມຊ່ົວຮາ້ຍແລະການທຸກຍາກລໍາບາກ

 ໃຫ້ຈໍາໄວ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຮັກພວກເຮົາຫຼາຍກ່ວາທ່ີພວກເຮົາຈະຢ່ັງຮູໄ້ດ້

 ໃຫ້ຮັບຊາບວ່າພວກເຮົາບ່ໍມີພາບພົດທ່ີຄົບເຕັມ

 ໃຫ້ລະນຶກວ່າສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍແລະການທຸກຍາກລໍາບາກເປັນຂອງຊ່ົວຄາວແລະບ່ໍແມ່ນຂອງຖາວອນ

 ໂຕ້ຕອບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະຟັງຄວາມ-ບ່ໍວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ

ໂຢບໄດ້ຮຽນຮູວ້່າພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາ. ໂຢບກໍເປັນພຽງແຕ່ສ່ິງທ່ີຖືກຊົງສ້າງຂ້ຶນຊ່ືໆທ່ີມຂີອບເຂດ,

ຈໍາກັດຄວາມຮູ້. ໂດຍຜ່ານບັນດາຄໍາຖາມຂອງພຣະເຈ້ົາ ໂຢບໄດ້ສໍານຶກເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ-ບ່ໍວ່າມີຫຍັງ

ເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດຂອງລາວ. ທ່ີໂຢບທ້າທາຍຕ່ໍການຕດັສນິຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າລາວບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈທາງຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ. ອັບຣາຮາມ, ໂມເຊ, ແລະດາວິດຊ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ຝ່າຍຄວາມເຊ່ືອທ່ີໄດ້ສ້ໍຖາມພຣະເຈ້ົາ. ເຖິງປານນ້ັນ,

ພວກເພິ່ນທັງໝົດກໍໄດ້ໂຕ້ຕອບຕ່ໍການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈ້ົາເອງຫຼາຍກວ່າບັນດາຄໍາຕອບ (ຫຼຂືາດຄວາມເຂ້ົາໃຈ)

ຕ່ໍຄໍາຖາມຂອງພວກເພິ່ນ.

ມີສ່ິງເລິກລັບຫຼາຍຢ່າງແລະຄໍາຖາມຕ່າງໆເມື່ອມາເຖິງເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະທາງຕ່າງໆຂອງພຣະອົງ 

(ເອຊາຢາ 55:8-9). ໃນເວລາທີ ່ພວກເຮົາເຈັບປວດແລະທົນທຸກລໍາບາກ, ມີຄວາມສໍາຄັນຫາຼຍທ່ີຕ້ອງສຸມໃຈໃສ່ການ

ປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກເຮົາຫຼາຍກວ່າການຮັບຂ້ໍບັນລະຍາຍສໍາລັບສະຖານະການຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາ

ຄວນຈະວາງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາໄວ້ໃນພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງຕ່ໍພວກເຮາົ ໂດຍຜ່ານພຣະຄໍາຂອງ

ພຣະອົງແລະໂດຍຜ່ານພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຄືພຣະເຢຊູ, ໄວວ້າງໃຈໃນຄວາມຮັກແລະຄວາມດີຂອງພຣະອົງຖ້າມ

ກາງຄວາມເຈັບປວດຂອງພວກເຮົາແລະຄວາມຍາກລໍາບາກຕ່າງໆໃນຊີວິດ.

2D ສໍາຣວດການຍາກລໍາບາກຕາ່ງໆຂອງປັດຈບຸັນໃສກ່ບັແສງສວ່າງຂອງສິ່ງຖາວອນເປນັນດິ

(ໂຣມ 8:18-21)
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ບາງເທ່ືອບ່ໍມີໃຜທົນທຸກທໍຣະມານເພື່ອເຫັນແກ່ຂ່າວປະເສີດຫຼາຍກວ່າໂປໂລ. ທ່ານໄດ້ຖືກຄວ່າງກ້ອນຫີນໃສ່,

ເຮືອກໍາປ່ັນແຕກ, ຖືກທຸບຕີ, ຖືກລ່າມໂສ້, ຖືກຫວົເລາະເຍາະເຍ້ີຍ, ຖືກກ່າວເຍາະເຍ້ີຍ, ແລະສ່ວນຫຼາຍກໍຖືກຄຸກ. ເຖິງ

ປານນ້ັນອັຄສາວົກໂປໂລກໍຍັງປະກາດຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຈົນກວ່າຈະເຖິງເວລາຖືກປະຫານຊີວິດ. ທ່ານໄດ້ເຫັນ

ວ່າຄວາມຍາກລໍາບາກຕ່າງໆຂອງຕົນ ແລະຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກໆຄົນໃນແສງສວ່າງຂອງສະງາ່ຣາສທ່ີີກໍາລັງລໍຄອຍຜູ້ທ່ີ

ວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດ.

ຂ້ໍສັງເກດໃນການສົມທຽບຂອງໂປໂລລະຫວ່າງຄວາມຍາກລາໍບາກຂອງຊວີດິນີແ້ລະສະງ່າຣາສີທີ່ຈະສອ່ງມາ

ປາກົດ. ສມັຍປັດຈຸບັນຖືກຮ້ອງວ່າເປັນຄາວຊ່ົວຮ້າຍແລະການທຸກລໍາບາກ, ຂນະທ່ີສ່ິງຖາວອນເປັນນິດສໍາລັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ

ຈະເປັນເວລາເມື່ອການປົກຄອງຂອງພຣະເຈ້ົາຈະສ່ອງມາປາກົດຢ່າງຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະຈະໄດ້ມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນ

ດີ ຫຼັງຈາກອໍານາດແລະການເປັນຢູ່ຂອງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໄດ້ຖືກທໍາລາຍ. ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໃນສມັຍປັດຈຸບັນນ້ີແມ່ນຂອງ

ຊ່ົວຄາວເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ການປົກຄອງຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເປັນຂອງຖາວອນເປັນນິດ. ບ່ໍມີສ່ິງໃດໃນຊີວິດນ້ີຈະສົມທຽບ

ກັບອະນາຄົດຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ປານນ້ັນ, ການທຸກລໍາບາກແມນ່ຄວາມເປັນຈິງຂອງຊີວິດແລະແມ່ນຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມຜິດບາບຂອງອາ

ດາມ (ປະຖົມມະການ 3:17-18). ສ່ິງຊງົສາ້ງກໍໄດ້ຮັບການກະທົບກະເທືອນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດແລະຕ່ໍ

ມາກໍຖືກສາບແຊ່ງຈາກຜົນຂອງມັນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງທຸກໆສ່ິງດີໝົດ, ແຕ່ວ່າຄວາມບາບຂອງອາດາມເປັນເຫດ

ໃຫ້ການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບການສາບແຊ່ງ, ແລະດຽວນ້ີກໍໄດ້ຄອງຄອຍຫາຢ່າງແຮງກາ້ຕໍກ່ານປວົແປງໃໝ.່

ວັນນ້ັນຈະມາເຖິງ ເມື່ອການຊົງສ້າງທັງປວງຈະຖືກປດົປອ່ຍໃຫມ້ອີສິລະຈາກບວ້ງບາດຂອງຄວາມເສືອ່ມສນູ ແລະ

ເໝືອນດ່ັງຄຣິສຕຽນທ່ີຄອຍມຸ່ງຫາຮ່າງກາຍໃໝ່ທ່ີປາສຈາກການຄຸກຄານຂອງຄວາມບາບ, ເພື່ອວ່າການຊົງສ້າງກໍມຸ່ງ

ຫວັງຢາກເຫັນການເປັນຢູ່ອັນໃໝ-່ມອິີສລະຈາກຄວາມຊ່ົວຮ້າຍທຸກຢ່າງ.

3. ຄົນ້ຫາສິ່ງທີດ່ຈີາກຄວາມຍາກລໍາບາກ (ໂຣມ 8:28-30)

ພຣະເຈ້ົາຍັງກະທໍາການຢູ່ໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ, ບ່ໍວ່າສ່ິງນ້ັນຈະເດີນແມ່ນແລ່ນສະດວກຫຼມືີບັນຫາຢ່າງຮ້າຍ

ແຮງກໍຕາມ. ໂປໂລໄດ້ບອກຜູ້ທ່ີເຊືອ່ໃນກງຸໂຣມວາ່ໃຫເ້ກດີຜນົດໃີນທກຸສິງ່. ໂປໂລໄດ້ຢຸດເທ່ົານ້ີບ່ໍ, ພວກເຮົາອາດຈະ

ສລຸບສ່ິງນ້ີໃຫ້ເປັນຖ້ອຍຄໍາທັມມະດາສໍາລັບທຸກໆຄົນຫຼຄິືດວາ່ທ່ານກໍາລັງໄດ້ເວົ້າວ່າທຸກໆຢ່າງດີໝົດ. ທັງສອງແມ່ນບ່ໍ

ຖືກຈັກອັນ. ໂປໂລບ່ໍໄດ້ເວົ້າວ່າທຸກໆສ່ິງທ່ີຄົນໃດຄົນນ່ຶງໄດ້ປະສົບໃນຊີວິດຈະດີໝົດທຸກຢ່າງ. ພັຍທັມມະຊາດແລະບັນ

ຫາຕ່າງໆທ່ີຄົນສ້າງຂ້ຶນລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນສ່ິງບ່ໍດີທັງນ້ັນແລະຜູ້ທ່ີເຊ່ືອບ່ໍຄວນຈະກ່າວວ່າສ່ິງນ້ັນມັນດີ.

ໂປໂລໄດ້ເວົ້າວ່າສ່ິງດີສາມາດມາຈາກການຍາກລໍາບາກ, ແຕ່ວ່າສໍາລັບຜູ້ທ່ີຮກັພຣະເຈົາ້ເທ່ົານ້ັນແລະຜູທ້ີຖ່ກື

ຮຽກເອີນ້ຕາມພຣະປະສງົຂອງພຣະເຈົາ້. ທັງສອງປໂຍກນ້ີໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງຄຣິສຕຽນ; ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງພື້ນຖານ

ການເຕີບໂຕຂອງຄວາມສໍາພນັລະຫວ່າງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອກັບພຣະເຈ້ົາ. ແມ່ນການເລືອກຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຮຽກເອ້ີນພວກເຮົາ

ໃຫ້ມາສູ່ຄວາມລອດພົ້ນ, ມັນແມ່ນການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາທ່ີຈະຮັກພຣະເຈ້ົາ. ທັງສອງແມ່ນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີ

ສໍາລັບຄວາມສັມພັນ.

ຜູທ້ີເ່ຊືອ່ຕ້ອງຍອມຮບັວາ່ບໍແ່ມນ່ທກຸໆສະຖານະການທີເ່ກີດຂຶນ້ໃນຊວີດິຈະດໝີດົ, ພວກເຂາົ

ສາມາດໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈົາ້ໃຫທ້າໍງານໃນທກຸໆສະຖານະການນັນ້ ສາໍລບັການດຂີອງ

ພວກເຂາົເອງແລະສະງາ່ຣາສຂີອງພຣະເຈົາ້
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ໃນພຣະຄັມພເີດີມ, ໂຢເຊບໄດ້ບອກພວກອ້າຍນ້ອງຂອງລາວທ່ີໄດ້ຂາຍໃຫເ້ປັນຂ້າທາດ, ìພວກເຈ້ົາວາງ

ແຜນເຮັດຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຕ່ໍຂ້ອຍ; ພຣະເຈ້ົາມີແຜນການດີທ່ີຈະນໍາການຊ່ວຍເຫຼືອມາສູ່ຫຼາຍຄົນî (ປະຖົມມະການ 

50:20).ໂຢເຊບບ່ໍໄດ້ເວົ້າວ່າພວກອ້າຍນ້ອງໄດ້ເຮັດຕ່ໍລາວນ້ັນແມ່ນສ່ິງດີ, ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນໃຫເ້ປັນດີໂດຍຜ່ານ

ແຜນການໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໂປໂລກໍເຊ່ັນດຽວກັນໄດ້ບອກຊາວໂກຣິນໂທເມື່ອທ່ານໄດ້ເວົາ້ວ່າìໝົດຫົນທາງຂອງຊີ

ວິດî ສໍາລັບບັນຫາທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບທ່ານໃນແຂວງອາເຊັຽ, ແຕ່ວາ່ທ່ານໄດ້ໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາໃຫ້ນໍາແຜນການຂອງ

ພຣະເຈ້ົາປາກົດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ (2 ໂກຣິນໂທ 1:7ຂ-10).

ໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວາມລອດພົ້ນທ່ີມອບໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມຫີຼັກຄ້ໍາປະກັນທຸກຢ່າງວ່າ, ບ່ໍວ່າແມ່ນ

ຫຍັງທ່ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມເປ້ົາໝາຍທ່ີດີແລະບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງສໍາລັບພວກເຂົາ. ຄໍາວ່າ

ຮູ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນ ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າບ່ໍມສ່ິີງໃດທ່ີເກີດຂ້ຶນໂດຍທ່ີພຣະອົງບ່ໍຮູ້. ຄໍາວ່າ

ເລອືກໄວກ້່ອນ ແມ່ນຄໍາທ່ີເວົ້າຕ່ໍການຊົງຊໍາຮະລ້າງຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ-ຂ້ັນຕອນຂອງການກາຍເປັນເໝືອນພຣະເຢຊູໃຫ້

ຫຼາຍຂ້ຶນທຸກໆວັນ. ຂນະທ່ີຄໍາເວົ້າເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ເຮັດໃຫຜິ້ດຖຽງກັນໃນແນວຄິດຕ່າງໆກັນກ່ຽວເຣ່ືອງຄວາມລອດພົ້ນ, ຈຸດ

ຕ້ົນຕໍຂອງໂປໂລບ່ໍໄດ້ບັນລະຍາຍວ່າຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງກາຍເປັນຜູ້ເຊ່ືອແລະການຄ້ໍາປະກັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອນ້ັນວ່າແມ່ນຫຍັງກໍຕາມທ່ີ

ເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດ, ພຣະເຈ້ົາກະທໍາການຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ, ເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດຜົນຕາມແຜນການທ່ີດີຂອງພຣະອົງ

ສໍາລັບຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.

ໂປໂລໄດ້ສລຸບຄໍາກ່າວຂອງທ່ານວ່າຈາກການຄ້ົນພົບສ່ິງດີຈາກຄວາມຍາກລໍາບາກໂດຍການເຕືອນສະຕິຜູ້ທ່ີ

ເຊ່ືອທຸກຄົນວ່າບ່ໍມຫີຍັງ, ບ່ໍມີຫຍັງແທ້ໆ-ບ່ໍແມ່ນຝູງເທວະດາ, ບ່ໍແມ່ນພວກປົກຄອງ, ບ່ໍແມນ່ສ່ິງໃນປັດຈຸບັນຫຼສ່ິືງທ່ີຈະ

ມີມາໃນພາຍໜ້າ, ບ່ໍແມ່ນຣິດອໍານາດທັງຫຼາຍ, ບ່ໍແມ່ນຄວາມສູງຫຼືຄວາມຕ່ໍາ, ຫຼສ່ິືງອ່ືນໃດອີກທ່ີໄດ້ຖືກຊົງສ້າງຂ້ຶນ-

ຈະສາມາດແຍກພວກເຮົາອອກຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍ 37-39).

ບົດຮຽນຊວີດິ

ການຍາກລໍາບາກທ່ີບ່ໍແມ່ນຄວາມຜິດຂອງເຮົາ, ບ່ໍຍຸດຕິທັມ, ພັຍທັມມະຊາດຕ່າງໆ, ແລະການເປັນ

ຢູ່ຂອງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຈະເປັນເໝືອນສ່ິງເພີມ້ຄໍາຖາມໃຫ້ສົງສັຍກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງສເມ.ີ

ແຕ່ວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອສາມາດຊອກຫາຄໍາຕອບແລະໂຕ້ຕອບກັບຄໍາຖາມແນວນ້ີໂດຍເບ່ິງທ່ີພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາແລະການ

ເບ່ິງເຫັນຄວາມເຊ່ືອທ່ີເວົ້າກ່ຽວກັບຄໍາຖາມຢ່າງນ້ີແລະໃຫ້ມາເຖິງການໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາແລະໃນຄວາມຮັກຂອງ

ພຣະອົງ.

ເມື່ອພວກເຮົາປະເຊີນກັບຄໍາຖາມຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຈ່ົງຈໍາໄວວ້່າ:

 ພຣະເຈ້ົາເຫັນຮູບພາບທັງໝົດຂນະທ່ີພວກເຮົາສາມາດເຫັນຮູບພາບນ້ອຍໆບາງສ່ວນຂອງມັນເທ່ົານ້ັນ.

 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາຈະໃຫ້ສະງາ່ຣາສີໃນພາຍໜ້າຕ່ໍຜູ້ທ່ີທົນການຍາກລໍາບາກໃນປັດຈຸບັນນ້ີ.

 ພຣະເຈ້ົາກໍາລັງເຮັດການດີຢູ່ສເມີສໍາລັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແລະສໍາລັບສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ.

 ພຣະເຈ້ົາຮັກພວກເຮົາ ເຖິງແມນ່ພວກເຮົາຫາກໍເລ້ີມຄິດເຫັນກໍຕາມ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທດິ ທ ີ

ຄະດີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ເພງສັຣເສີນ 

ົດຮຽນນີ້ມຜີົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ

່ານສາມາດມີຄວາມຫວັງໂດຍການຮູ້ຈັກ

ານໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງກັບທຸກໆດ້ານຂອງ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີຊ່ວຍພວກທ່ີພົ້ນກະສຽນໃຫເ້ຂ້ົາ

ຂ້ົາມສ່ີວນຮ່ວມມຢ່ືາງສນົມກົມກຽວໃນ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ມຫີຼາຍຄົນຈະຮັບຮູກ້ານຊົງເປັນຢູ່ຂອງ

ຫນີຫ່າງອອກຈາກສ່ິງທ່ີຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ

ານບັນລະຍາຍເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງເໝືອນ

ບ່ິງວ່າຈະມຫີຍັງເກີດຂ້ຶນ. ອີງຕາມມຸມມອງຢ່າງນ້ີ

ປັນຕົວຂອງຕົນເອງ. ບົດຮຽນນ້ີເນ້ັນໃສ່ອີກດ້ານນ່ຶງຊ່ຶງກົງກັນຂ້າມ

້າງຂອງພຣະອົງແລະປະສົງຢາກມີສ່ວນ

ຫຼານຊາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາອາຍຸສອງ

ລ້ີມອະທິຖານເພື່ອໃຫເ້ລືອດເຊົາໄຫຼ. ເລ

າວກໍໄດ້ເວົ້າວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍໄດ້ອະທິຖານ

າວພຍາຍາມອະທິບາຍວ່າພຣະເຈ້ົາກະທໍາ

າດຊ່ອຍໄດ້ພຽງແຕ່ວາດພາບເຫັນເຖິງ

ຫັນຄໍາຕອບປາກົດອອກໃຫ້ເຫັນຕາມຄວາມ

ພຣະເຈ້ົານ່ັງເບ່ິງລ້າໆຕ່ໍສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນ

ານຂອງພວກເຮົາແທ້ຫຼື? ພຣະຄັມພີຢ້ັງຢືນ

ິ່ງທ່ີຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ, ແລະໃນຊີວິດ

ຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ. ການສຶກສາໃນມື້

້າງແລະພຣະອົງປະສົງຢາກມີສ່ວນຮ່ວມ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທດິ ທ ີ26 ກນັຍາ 2010 (9-26-2010)

ຄະດ(ີເຣືອ່ງ)ການຮວ່ມມືຂອງພຣະເຈົ້າ

ເສີນ 139:7-10; ພຣະບັນຍັດສອງ 8:2-5; ຟີລິບປອຍ 2

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ

ການຮູ້ຈັກເຖິງທາງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງມີສ່ວນຮວ່ມມືນ ໍາແລ້ວໃນຊີວິດ

ຂອງຊີວິດທ່ານ.

ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍພຽງແຕ່ຊົງເປັນຢູ່ເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ວ່າພຣະອົງ

ໃນຊີວິດພວກເຂົາ.

ຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຮຽບຮ້ອຍ, ເຖິງປານນ້ັນພວກເຂົາເຫັນພຣະອົງ

ພຣະອົງ. ມມຸມອງທີ່ພວກພົ້ນກະສຽນມັກນິຍົມໃຊ້ເປັນເໝືອນ

ເໝືອນກັບຄົນເຮັດໂມງຜູ້ທ່ີສ້ິນສຸດການປະດິດສ້າງແລ້ວບັດນ້ີກໍມີແຕ່ຢືນຖ້

ມມຸມມອງຢ່າງນ້ີ, ຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານແມ່ນໃຊ້ການຫຍັງບ່ໍໃຊ້

ບົດຮຽນນ້ີເນ້ັນໃສ່ອີກດ້ານນ່ຶງຊ່ຶງກົງກັນຂ້າມ: ພຣະເຈ້ົາມີສ່ວນຮ່ວມມືຢ່າງ

ສ່ວນຮ່ວມມືຢ່າງກົມກຽວໃນຊີວິດພວກເຮົາ.

ສອງປີມີເລືອດໄຫຼອາບໜ້າຍ້ອນໜ້າຜາກແຕກ. ເອ້ືອຍຂອງລາວ

ເລ ືອດຍັງໄຫຼບ່ໍຂາດຈົນໄດ້ນໍາສ່ົງໄປທ່ີໂຮງໝ.ໍ ຕອນທ່ີຢ ູ ່ໃນ

ອະທິຖານຫາພຣະເຈ້ົາແລະພຣະເຢຊູແລ້ວ, ແຕ່ວ່າກໍບ່ໍໄດ້ເຣ່ືອງ.î

ກະທໍາການຜ່ານພວກແພດໝໃໍນການເຮັດໃຫ້ເລືອດຢຸດໄຫຼ.

ເຖິງຄວາມສັບສົນຫວຸ້ນວາຍຂອງຄວາມເຊ່ືອ-ລາວໄດ້ອະທິຖານ

ຄວາມຄາດຄຶດເອົາໄວ້.

ຂ້ຶນກັບສ່ິງທ່ີຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງທ່ໍນ້ັນບ່ໍ? ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນແລະ

ພຣະຄັມພີຢ້ັງຢືນຢ່າງແຂງແຮງແລະມຫີຼັກຖານແຈ່ມແຈ້ງໃນການຮ່ວມ

ຊີວິດມະນຸດ-ເປັນພເິສດແມ່ນພວກທ່ີມອບຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກ

ມື້ນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາມສ່ີວນຮ່ວມມືຢ່າງເລິກເຊ່ິງ

ຮ່ວມມືຢ່າງສນົມກົມກຽວໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

2:5-11

ຊີວິດຂອງທ່ານແລະ

ພຣະອົງຕ້ອງປະສົງຢາກ

ພຣະອົງຢູ່ຫ່າງໄກແລະ

ເໝືອນແວ່ນເກ່ົາແກ່ໃນ

ສ້າງແລ້ວບັດນ້ີກໍມີແຕ່ຢືນຖ້າສັງເກດ

ແມ່ນໃຊ້ການຫຍັງບ່ໍໃຊ້; ພວກເຮົາຕ້ອງ

ຢ່າງເລິກເຊ່ິງໃນສ່ິງທ່ີຊົງ

ລາວອາຍຸຫົກປີກໍໄດ້

ໃນໂຮງໝນ້ັໍນ, ຫຼານ

î ຂນະທ່ີພວກທ່ີຢູ່ກັບ

. ຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍສາ

ຖານອ້ອນວອນ ແຕ່ບ່ໍ

ຍິນແລະຕອບຄໍາອະທິ

ຮ່ວມມຂືອງພຣະເຈ້ົາກັບ

ພວກເຂົາແລະວາງໃຈ

ເຊ່ິງໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງ
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1. ພຣະເຈົາ້ແມນ່ບຸກຄນົແລະຊົງພຣະຊນົຢູ່ Xເພງສຣັເສນີ 139:7-10?
ພຣະທັມເພງສັຣເສີນ 139 ແມ່ນເພງຂອງດາວິດກ່າວເຖິງຄວາມຮູ້ອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະການຊົງສະ

ຖິດຢູ່ນໍາຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ບ່ໍແມນ່ຂ້ຶນຢູ່ກັບຄວາມຄຶດຝັນ, ແຕ່ວ່າຂ້ຶນກັບການຂຽນບັນທຶກທ່ີມຄີວາມແນ່ນອນທ່ີສຸດ. ດາ

ວິດເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກລາວແລະສະຖິດຢູ່ກັບລາວຢ່າງສນົມກົມກຽວ. ລາວບ່ໍເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນແຕ່ພຽງຜູ້ສ້າງ

ແລ້ວກໍລ່ວງພົ້ນໄປ, ແຕ່ວ່າຍັງປະກອບສ່ວນໃນຊີວິດຂອງລາວ.

ໃນເພງສັຣເສີນບົດທ່ີ 139:1-6, ພຣະເຈ້ົາກວດເບ່ິງ, ຮູ້ຈັກ, ເຂ້ົາໃຈ, ສັງເກດ, ຮູ້ຈັກລ່ວງໜ້າ, ລ້ອມຮອບ,

ແລະໄດ້ວາງພຣະຫັດຂອງພຣະອົງເທິງດາວິດ.ໃນການໂຕ້ຕອບຕ່ໍຄວາມຮູຂ້ອງພຣະເຈ້ົາ, ດາວິດໄດ້ຖາມວ່າ, ຂາ້ນອ້ຍ

ຈະສາມາດໄປທີໃ່ດ...ຂາ້ນອ້ຍຈະສາມາດໜີໃຫພ້ົນ້ຈາກພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຫຼື?

ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດໃນສວັນ, ດ່ັງນ້ັນຖ້າດາວິດຫາກສາມາດໄປສວັນ, ພຣະເຈ້ົາກໍຈະຢູ່ທ່ີນ້ັນ. ເຖິງປານນ້ັນ,

ດາວິດຍັງໄດ້ເຊ່ືອເໝືອນກັນວ່າຖ້າລາວສາມາດລົງໄປສູ່ພພິບົຄນົຕາຍ, ພຣະເຈ້ົາກໍຈະຢູ່ທ່ີນ້ັນເໝືອນກັນ. ໃນຂ່າວປະ

ເສີດລູກາ 16:19-31, ພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດເຜີຍເຂດແດນຂ້ັນໃນພິພົບຄົນຕາຍລະຫວ່າງບ່ອນຢູ່ຂອງຄົນດີ (ລາຊະໂຣ)

ແລະຄົນຊ່ົວຮ້າຍ (ເສດຖີ).

ແມ່ນວ່າດາວິດຈະໄດ້ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກຫຼືທິດຕາເວັນອອກ, ຂ້ຶນເທິງຫຼືລົງລຸ່ມ, ມັນບ່ໍມີບ່ອນໃດທ່ີລາວຈະ

ອອກຈາກພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ, ຫຼືອອກຈາກພຣະຫັດທ່ີຊົງນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ລາວເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະນາໍພາລາວໄປໃນ

ທາງທ່ີຖືກຕ້ອງ, ການຊ້ີນໍາຊີວິດຂອງລາວ.

ພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະເຈ້ົາກັບພວກເຮົາແລະສ່ວນຕົວຂອງພຣະອົງມີ

ສ່ວນຮ່ວມມືໃນທຸກໆດ້ານຂອງຊີວິດພວກເຮົາ. ຄໍາສັນຍາອັນຍ່ິງໃຫຍ່ອັນນ່ຶງທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາໄດ້

ກະທໍາຕ່ໍພວກທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງນ້ັນຄື, ìເຮົາຈະບ່ໍປະເຈ້ົາຫຼືຖ້ິມເຈ້ົາî (ເຮັບເຣີ 13:5). ກັບການສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະ

ເຈ້ົາມາກັບການມີສ່ວນຮ່ວມມືຂອງພຣະອົງ (ໂຢຮັນ 16:13), ເປັນພິເສດແມ່ນການຊົງນໍາຂອງພຣະອົງ. ການຊົງສະ

ຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາແລະການມີສ່ວນຮວ່ມມືສ່ວນຕົວໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາມັນຄວນຈະປະຄວາມງຶດງໍ້ອັສຈັນໃຈ 

ໃຫ້ພວກເຮົາແລະໃຫ້ມີໃຈຖ່ອມລົງ, ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມໃີຈຕອບສນອງດ້ວຍການນະມັສການຂາບໄຫວພ້ຣະອົງ.

2D ພຣະເຈົ້າຊົງນໍາພາແລະຊົງໂຜດປະທານ (ພຣະບັນຍັດສອງ 8:2-5)

ຖານະທ່ີເປັນຄົນລຸ້ນໃໝ່ຂອງຄົນອິສຣາເອນທ່ີຕຽມຕົວທ່ີຈະຂ້າມແມນ້ໍ່າຢໍດາເນແລະເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນແຫງ່

ພຣະສັນຍາ, ໂມເຊໄດ້ໜູນໃຈພວກເຂົາໃຫ້ຈົດຈໍາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ກະທໍາສໍາລັບພວກເຂົາໃນ

ຖ່ິນກັນດານ. ເປັນເວລາ 40 ປີ, ທ່ີຄົນພວກລຸ້ນກ່ອນໄດ້ທ່ອງທ່ຽວໃນຖ່ິນກັນດານຈົນກ່ວາພວກຄົນລຸ້ນໃໝຕ່ຽມພ້ອມທ່ີ

ຈະຍຶດຄອງເອົາແຜ່ນດິນ. ເຖິງແມ່ນວ່າໂມເຊຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປກັບພວກເຂົາກໍຕາມ, ທ່ານກໍຍັງຢາກໃຫ້ພວກອິສຣາເອນ

ໄດ້ສໍານຶກເຖິງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຂົາທ່ີໄດ້ມສ່ີວນຮ່ວມມແືບບສ່ວນຕົວກັບຊີວິດຂອງພວກເຂົາ

ແລະໂຜດປະທານສ່ິງທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງການ, ຄືກັນກັບທ່ີພຣະອົງໄດ້ໂຜດປະທານໃຫ້ແກ່ພວກຄົນລຸ້ນກ່ອນນ້ັນ.

ພວກຄົນອິສຣາເອນໄດ້ຮັບການຊງົນາໍໂດຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາລະຫວ່າງສ່ີສິບປີໃນຖ່ິນກັນດານ. ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້

ເວລາຖ່ອມໃຈພວກເຂົາແລະທດົລອງພວກເຂົາ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການຝຶກແອບໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກ

ເຂົາ. ພຣະອົງໄດ້ລໍຖ້າຈົນໃຫ້ພວກເຂົາອຶດຫິວແລ້ວປະທານມານາໃຫ້ພວກເຂົາກິນ. ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູບົ້ດຮຽນທ່ີ

ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ພາຍຫຼັງໃນຖ່ິນກັນດານໃນການຕ່ໍສູ້ກັບຜີມານຊາຕານ-ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍເຂົາ້

ຈີຢ່່າງດຽວ (ຄືຂອງຊ່ົວຄາວຂອງຊີວິດ), ແຕ່ວ່າມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.
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ສະພາບການແລະລະຍະທາງເດີນຂອງພວກເຂົາຄວນຈະເປັນເຫດໃຫ້ເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເກ່ົາລົງໄວ

ກວ່າປົກກະຕິ, ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັກສາເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງພວກເຂົາຈາກການເກ່ົາໝອງ. ດ້ານເຂ້ົາປາອາຫານກໍເຊ່ັນດຽວ

ກັນ (ມານາແລະນົກຂຸ້ມ) ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນບ່ໍມີວິຕາມິນພຽງພໍຂອງຮ່າງກາຍ, ຊ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ຂ້ໍຕີນໄຂ່ບວມຂ້ຶນ.

ເພີມ້ອີກອັນນ່ຶງ, ການຍ່າງໃນທາງໄກພວກເຂົາໄດ້ຍ່າງໃນຖ່ິນກັນດານແນ່ນອນທ່ີສຸດເລີຍວ່າຕີນຂອງພວກເຂົາຕ້ອງ

ໄຂ່ໂພງຂ້ຶນ. ໂມເຊໄດ້ຮູ້ວາ່ເຄ່ືອງນຸ່ງທ່ີທົນທານໜ້າອັສຈັນຂອງພວກເຂົາແລະການທ່ີຕີນບ່ໍໄຂ່ບວມແມ່ນການງານ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສອນພວກອິສຣາເອນ ໃຫປ້ະຖ້ິມຄວາມອວດຕົວແລະຄວາມແຕກຕ່າງຝ່າຍວິນຍານ

ຂອງບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຂົາ. ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາຫັນຈາກຄວາມບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂອງພວກຄົນລຸ້ນກ່ອນເຊ່ັນ

ກັນທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ປະສົບກັບພຣະພອນທ່ີພຣະເຈ້ົາມີເຈດຕະນາໃຫເ້ຂ້ົາຍຶດເອົາແຜ່ນດິນ. ຄວາມໂອ້ອວດ

ຂອງມະນຸດທ່ີໄດ້ໃຊ້ບ່ໍຖືກບ່ອນນໍາໄປສູ່ຄວາມບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ຝ່າຍວິນຍານແລະຄວາມບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄວາມ.

ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ, ພວກເຮົາຄວນຈະຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ປາກົດອອກຕ່ໍພວກເຮົາໃນທຸກໆດ້ານ

ຂອງຊີວິດພວກເຮົາບ່ອນທ່ີຄວາມຈອງຫອງພອງຕົວ ທ່ີເປັນຂອງກີດຂວາງໃນການປະສົບການກັບສ່ິງດີທ່ີສຸດຂອງ

ພຣະອົງສໍາລັບພວກເຮົາ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວພວກເຮົາຈົດຈ່ໍໃສ່ການເພິ່ງພໍໃຈໃນຂອງແຖມໃຫ້ຜ່ອນຄວາມຫິວດ້ານເນ້ືອ

ໜັງຮ່າງກາຍຫຼາຍກວ່າການພັດທະນາຂ້າງໃນ, ຄືສາຍສໍາພັນສ່ວນຕົວກັບພຣະເຈ້ົາ. ຊີວິດອັນແທ້ຈິງມາຈາກຄວາມສໍາ

ພັນທ່ີຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ. ສ່ິງອ່ືນໆອາດຈະເປັນສ່ິງທ່ີພໍໃຈແບບເຜີນໆແລະຊ່ົວຄາວໃຫ້ກັບພວກເຮົາ, ແຕ່ວ່າ

ສ່ວນເລິກໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາຕ້ອງການ ແລະຄອງຄອຍຫາໃຫ້ອ່ີມເຕັມກໍໂດຍການໄວວ້າງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ເທ່ົານ້ັນ. ພຣະອົງເທ່ົານ້ັນຈະໂຜດປະທານສໍາລັບພວກເຮາົແລະນໍາພາພວກເຮົາເຂ້ົາສູ່ຄວາມດີແລະແຜນການອັນ

ສົມບູນຂອງພຣະອົງ.

3. ພຣະເຈົາ້ໄດກ້້າວເຂົ້າສູປ່ວດັສາດ (ຟີລິບປອຍ 2:5-11)

ຂນະທ່ີມຕົີວຢ່າງຫຼາຍໆອັນໃນພຣະຄັມພຂີອງການມີສ່ວນຮ່ວມມືຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນ, ແຕ່

ລະຄອບຄົວ, ແລະປະເທດ, ບ່ໍມີອັນໃດເທ່ົາທຽມກັບການມີສ່ວນຮ່ວມມືຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະຄັມພ:ີ

ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງອົງສູງສຸດໄດ້ກັບກາຍມເີນ້ືອໜັງຮ່າງກາຍໃນຄາບຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ (ໂຢຮັນ 1:1,14). ໃນການ

ຂຽນຈົດໝາຍເຖິງຊາວຟລິີບປອຍ, ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງພຣະເຢຊູທ່ີໄດ້ຖ່ອມຕົວພຣະອົງເອງໃຫ້ກາຍ

ເປັນມະນຸດ.

ພຣະເຢຊຊູົງໄດປ້ົດອອກຈາກພຣະອົງເອງ

 ຈາກສະພາບເດີມທ່ີພຣະອົງເປັນຢູ່ກ່ອນຈະກາຍມາເປັນມະນຸດ

 ຈາກສະງ່າຣາສີທ່ີພຣະອົງປະສົບກ່ອນການບັງເກີດຂອງພຣະອົງ

 ຈາກສິດພເິສດໃນເບ້ືອງເທິງຂອງພຣະອົງ

ພຣະເຢຊບູໍໄ່ດປ້ົດອອກຈາກພຣະອົງເອງ

 ຈາກຄຸນນະພາບໃນເບ້ືອງເທິງຂອງພຣະອົງ (ຣິດອໍານາດ, ການຮູ້ຈັກທຸກສ່ິງ,...)

 ຈາກທັມມະຊາດເບ້ືອງເທິງຂອງພຣະອົງ (ຄວາມບໍຣິສຸດ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມດີ,...)

 ຈາກແຜນການພຣະບິດາຂອງພຣະອົງສໍາລັບຊີວິດ

 ຈາກການເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ
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ຄືກັນກັບກະສັດທ່ີນຸ່ງເຄ່ືອງຂອງຂ້າຮັບໃຊ້, ພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນແປງສະພາບຂ້າງນອກຂອງພຣະອົງ, ບ່ໍແມ່ນປ່ຽນຜູ້ທ່ີ

ພຣະອົງຊົງເປັນ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເປັນຢູ່ຕ້ັງແຕ່ຕອນເລ້ີມຕ້ົນໃນສະພາບຂອງພຣະເຈົາ້. ຂນະທ່ີຢູ່ໃນສະພາບຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີບ່ໍ

ແມ່ນເນ້ືອໜັງຮ່າງກາຍແຕ່ເປັນວິນຍານ (ໂຢຮັນ 4:24), ພຣະເຢຊູໄດ້ສວມສະພາບຂອງຂາ້ຮບັໃຊ້, ໂດຍການກາຍ

ເປັນມະນຸດ. ເຖິງປານນ້ັນພຣະເຢຊູກໍຍັງຊົງສະພາບຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບຖ້ວນແລະບ່ໍໄດ້ປ່ຽນໄປເປັນສະພາບອ່ືນ.

ພຣະອົງຖອດຖິມ້ຖານະພຣະອງົເອງ. ພຣະອົງໄດ້ຖືກທົດລອງ, ປານນ້ັນກໍຍັງບ່ໍມີບາບ. ພຣະອົງປະສົບກັບການຫິວອາ

ຫານ, ກະຫາຍນ້ໍາ, ແລະໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຍາກລໍາບາກອັນໂຫດຮ້າຍທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ຄືຄວາມຕາຍນ້ັນເອງ. ພຣະອົງໄດ້

ກັບກາຍມາເປັນມະນຸດ, ໄດ້ຖອ່ມຕວົລງົຈົນເຖິງທ່ີສຸດ, ເພືອ່ວ່າພຣະອົງຈະສາມາດນໍາກ່ຽວກັບຄວາມລອດພົ້ນໂດຍ

ຜ່ານການຍອມເຊ່ືອຟັງແຜນການຂອງພຣະບິດາພຣະອົງ-ຄືການຕາຍທີໄ່ມກ້າງແຂນຂອງພຣະອົງ.

ຈາກຜົນຂອງການຖ່ອມຕົວລົງແລະການຍອມເຊ່ືອຟັງຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຈ້ົາໄດຍ້ກົພຣະເຢຊຂູຶນ້ໃນທີສ່ງູ

ເພື່ອວ່າເມື່ອສ້ິນສຸດອາຍຸຂອງໂລກປັດຈຸບັນນ້ີແລະທຸກໆຄົນຈະຖືກນໍາມາຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາທ່ີບັນລັງພິພາກສາ, ພວກເຂົາ

ຈະຂາບໄຫວພ້ຣະນາມຂອງພຣະເຢຊ.ູ ພວກເຂົາຈະສາລະພາບວາ່ພຣະເຢຊຄູຣດິແມນ່ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ແຫງ່ສະງາ່ຣາ

ສຂີອງພຣະບດິາເຈົາ້ອີກດ້ວຍ. ເວົ້າອີກແບບນ່ຶງກໍຄື, ຜູ້ສູງສຸດ, ການໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງພຣະຄຣິດໃນຖານະ

ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜົນທ່ີອອກມາແມ່ນການສັງເກດຮູຂ້ອງຄົນວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ໃດກັນແທ້-ແລະນ້ັນຄືການນໍາ

ສະງ່າຣາສີມາສູ່ພຣະເຈ້ົາ.

ພວກເຮົາສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມມືສ່ວນຕົວຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເພາະວ່າ

ພຣະເຢຊູໄດ້ເຕັມໃຈທ່ີໄດ້ກາຍມາເປັນເໝືອນນ່ຶງໃນພວກເຮົາ, ເປັນມະນຸດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຍັງເປັນພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບ

ຖ້ວນດ້ວຍ, ທ່ີຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກບາບກັມຂອງພວກເຮົາ. ພຣະອົງຍອມຕາຍທ່ີໄມກ້າງແຂນ. ພຣະອົງໄດ້ທົນ

ທຸກຕ່ໍການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາອັນທ່ີຈິງເປັນຂອງພວກເຮາົ. ພຣະອົງໄດ້ປະສົບການກັບຄວາມຕາຍ, ເພື່ອພວກ

ເຮົາຈະໄດ້ຊີວິດໃນປັດຈຸບັນແລະສືບໆໄປເປັນນິດ. ນ້ີບ່ໍແມ່ນການກະທໍາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເມີນເສີຍຊ່ຶງຢືນຢູ່ເບ້ືອງຫຼັງ

ແລະຄອຍຖ້າຈອບເບ່ິງ, ແຕ່ວາ່ແມ່ນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ຮັກພວກເຮົາຢ່າງເລິກເຊ່ິງ. ພຣະອົງໄດ້ເຕັມໃຈຍອມຈ່າຍຄ່າອັນ

ແສນແພງສໍາລັບພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະມກີານຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູໃນເດືອນໜ້າ (ຕຸລາ).

ບົດຮຽນຊວີດິ

ການບັນທຶກໃນພຣະຄັມພກໍີຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ: ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເປັນ, ພຣະອົງຊົງເປັນ, ແລະພຣະອົງຈະສືບຕ່ໍ

ເປັນຜູ້ມສ່ີວນຮ່ວມມໃືນສ່ິງຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ-ແລະເປັນພິເສດແມ່ນໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູ

ວ່າເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນບາບເປັນການສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ.

ພວກເຮົາສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ...

 ພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ແບບສ່ວນຕົວແລະຍັງກະທໍາການໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ

 ພຣະເຈ້ົາຈະກະທໍາທັງສອງຢ່າງຄືນໍາພາແລະໂຜດປະທານສໍາລັບຜູ້ທ່ີຍອມຟັງຢ່າງຖ່ອມໃຈຕ່ໍພຣະອົງ

 ການກັບກາຍເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈ້ົາພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງແມ່ນຢາກມີສ່ວນຮ່ວມມື

ຢ່າງສນົມກົມກຽວໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.

 ພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຍັກໃນປ້ຶມກາຕູນ ບ່ໍເໝືອນຊ່າງເຮັດໂມງ-ຜູ້ປະດິດໂມງ, ໝູນລານມັນໄວ້, ແລະກໍປ່ອຍໃຫ້

ມັນຄ່ອຍໝົດລານລົງເອງ-ໂດຍບ່ໍມີສ່ວນຮ່ວມມືຈັກໜ້ອຍເລີຍ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ປະຖົມມະການ

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ 

ບົດຮຽນນ້ີທ່ານສາມາດຊ່ອຍທ່ານຕ້ັງ

້ອນທ່ີຕາມມາຂອງຄວາມບາບ.

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າເຖິງຄວາມຈິງແລະຜົນສະທ້ອນ

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ໃນສມັຍທ່ີເຮົານັບຖືສິລທັມຕາມ

ິລທັມທ່ີມຢູ່ີ--ເວົ້າອີກແບບນ່ຶຶງວ່າ ພວກ

ຈເອົາເອງວ່າອັນໃດຖືກຕ້ອງສໍາລັບເຈ້ົາ

ໍາລັບພວກເຂົາແລ້ວ, ຄວາມບາບບ່ໍມີຄວາມໝາຍ

ຈໃນຄວາມຈິງແລະຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມ

ານກໍບ່ໍມີປໂຍດ. ບົດຮຽນນ້ີສໍາຄັນຫຼາຍ

ນາງ ຈູລີ ກັບຈາກໂຮງຮຽນ ມາ

ມຂ່ອງລາວໄດ້ຮ້ ູວ່ານາງຈູລີຢາກໃຫ້ແຟນພັກ

ໍ່ໄດ້ນັບຖືສິລທັມປະຈໍາຄອບຄົວແບບດຽວ

ິດກ່ຽວກັບສິລທັມແບບດຽວກັນກັບແມ່

ສິລທັມຕາມໃຈຕົນເອງ ແມ່ນສິລທັມ

ປງໄປຕລອດ ເລີຍບ່ໍມີຄໍາວ່າຄວາມຖືກຕ້ອງ

ະໄວໃ້ຫ້ສໍາລັບທຸກຄົນ ໃນທຸກເວລາ ແລະ

າຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ ຈະຊ່ວຍ

ຣິດ.

. ອະທບິາຍກ່ຽວກບັຄວາມບາບ:

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ3 ຕລຸາ 2010 (10-3-2010)

ຄວາມບາບເປນັເຣືອ່ງໃຫຍ່

ການ3:1-6, 16-19, 24; ໂຣມ 5:12-14

ຕ້ັງຄະດີ(ສ້າງເຣ່ືອງ)ຂ້ຶນເພື່ອພຣະເຢຊູ ໂດຍອ້າງເຖິງຄວາມ

ຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມບາບທ່ີຕາມມາ.

ຕາມໃຈຕົນເອງ, ມຄົີນຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຖາມເຖິງຈຸດປະສົງ

ນ່ຶຶງວ່າ ພວກເຂົາປະຕິເສດຄວາມຈິງຂອງຄວາມຜິດບາບ. ພວກເຂົາເວົ້າວ່າ

ເຈ້ົາ, ແລະ ຂ້ອຍກໍຈະຕັດສິນໃຈເອົາເອງວ່າອັນໃດຖືກຕ້ອງສໍາລັບ

ຄວາມໝາຍເໜືອກວາ່ຄວາມເວົ້າໃນສາສນາເທ່ົານ້ັນ. ແຕ່ວ່າ

ຄວາມບາບທ່ີຕາມມານ້ັນ     ເຖິງຈະເວົ້າກ່ຽວກັບພຣະຜ້ ູໂຜດ

ຫຼາຍເພາະວ່າ ຖ້າບ່ໍມຄີວາມບາບແລ້ວກໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງການພຣະຜ້ ູ

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ມາຢ້ຽມບ້ານຍາມພັກຄຣິສມາສ ແລະບອກແມວ່່າຢາກເຊີນ

ແຟນພັກຢ່ ູໃນຫ້ອງນອນຂອງລາວ. ແມກໍ່ເລີຍເວົ້າເຖິງຄວາມ

ດຽວກັນກັບລາວເອງ. ນາງຈູລີ ໄດ້ບອກແມວ່່າບ່ໍແມ່ນທຸກ

ແມ່.

ສິລທັມທ່ີເຊ່ືອໄປຕາມຄວາມເຊ່ືອໃນສັງຄົມ. ເພາະວ່າສັງຄົມ

ຖືກຕ້ອງ ຫຼືຄວາມຜິດອັນແທ້ຈິງ. ບ່ໍມີເປ້ົາໝາຍໃນມາດຕະຖານ

ແລະໃນທຸກໆສະຖານທ່ີ; ແລ້ວຄວາມບາບກໍບ່ໍມີຈິງສໍາລັບພວກ

ຊ່ວຍທ່ານປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມ

ປະຖົມມະການ 3:1-6

ເຖິງຄວາມຈິງ ແລະຜົນສະ

ຈຸດປະສົງມາດຕະຖານຂອງ

ເວົ້າວ່າ, ìເຈ້ົາຕັດສິນ

ສໍາລັບຕົວຂອງຂ້ອຍ.î

ວ່າຖ້າບ່ໍມີຄວາມເຂ້ົາ

ໂຜດໃຫພ້ົ້ນນ້ັນຫລາຍ

ພຣະຜ້ ູໂຜດໃຫ້ພົ້ນ.

ເຊີນແຟນມາຢ້ຽມນໍາ.

ຄວາມຜິດຫວັງທ່ີລູກສາວ

ທຸກຄົນຈະນັບຖືຄວາມ

ສັງຄົມຂອງມະນຸດປ່ຽນ

ມາດຕະຖານຂອງສິລທັມທ່ີ

ພວກເຂົາ. ການສຶກ

ຄວາມຈິງທ່ີອ້າງເຖິງພຣະ
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ເວລາມ້ວນທ້າຍຂອງການສ້າງໂລກ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະກາດວ່າທຸກໆສ່ິງ ìດີຫຼາຍî. ແລ້ວມານໃນຮູບຮ່າງທ່ີ

ເປັນງູ ໄດ້ເຂ້ົາມາໃນລັກສະນະທ່ີເປັນສັດທີຫົວແຫມຼທ່ີສຸດໃນໝູສັ່ດທັງປວງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງມາ, ມັນໄດ້ຫຼອກນາງ

ເອວາ ບໍ ່ໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ.

ສິລທັມຕາມໃຈຕົນເອງ ນ້ັນບ່ໍໄດ້ເປັນຄວາມຄິດໃໝ່ໆເລີຍ. ມັນເປັນຄວາມຄິດທ່ີເລ້ີມຕ້ົນແຕ່ເວລາທ່ີມານ 

ໄດ້ພົບກັບມະນຸດຜ້ ູທໍາອິດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງໄວ.້ ມານຍັງສືບຕ່ໍໃຊ້ຄວາມຄິດຫຼອກລວງແບບນ້ີຢ່ ູໃນສມັຍປັດຈຸບັນ 

ພ້ອມກັບຄວາມຄິດແນວອ່ືນອີກ ເພື່ອຫ້າງແຮ້ວຮັດເອົາພວກເຮົາ. ອາຈານ ໂປໂລໄດ້ ເຕືອນຊາວຄຣິສຕຽນໃຫ້ລະວັງ 

ເລ້ຫຼ່ຽມຫຼອກລວງ ອັນນ້ີໄວ້ໃຫດີ້ (2 ກຣທ 2:11)

ສິລທມັຕາມໃຈຕົນເອງ

ສິລທັມຕາມໃຈຕົນເອງ ອ້າງວ່າສິລທັມນ້ັນເປັນຂອງຂນົບທໍານຽມປະເພນີ ຫຼືຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ 

ແລະຕາມຄວາມເຫັນຂອງບຸກຄົນ ທ່ີໝາຍເຖິງວ່າ ບ່ໍມີຄໍາວ່າຄວາມຈິງອັນເດັດຂາດ ຫຼື ສິລທັມອັນທ່ຽງແທ້ແນ່ນອນ.

ຖ້າວ່າຄວາມຈິງອັນເດັດຂາດທ່ຽງແທ້ບ່ໍມີໃນໂລກ, ແລ້ວກໍຈະບ່ໍມຜ້ີ ູໃດມສິີດຕິຕຽນຄວາມເຊ່ືອ, ນິສັຍໃຈຄໍ, ແລະການ

ກະທໍາຂອງຄົນອ່ືນໄດ້ເລີຍ.

ໃນຄວາມເຫັນຈາກພຣະຄັມພ ີມບັີນຫາສອງຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມເຫັນຄໍາວ່າ ສິລທັມ. ນ່ຶງ, ຄວາມຄິດນ້ີປະຕິ 

ເສດວ່າມີພຣະເຈ້ົາ ແລະ ພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າອັນໃດຖືກຕາມສິລທັມແລະ ອັນໃດຜິດສິລທັມ. ສອງ, ມັນເຍາະ

ເຍ້ີຍ ການຕັດສິນຂອງສັງຄົມ. ຖ້າບ່ໍມກີານກະທໍາທ່ີເອ້ີນວ່າຜິດສິລທັມ ແລ້ວເຮັດແນວໃດ້ສັງຄົມຈ່ິງຈະສາມາດສ່ັງ ໃຫ້

ຄົນຕ່ໍສ້ ູລົງໂທດກັບການຜິດກົດໝາຍທ່ີຈະຖ່ືວ່າເປັນການກະທໍາອັນທ່ີທຸກຄົນຮັບຮ ູ້ວ່າຖືກຕ້ອງນ້ັນໄດ້. .

ສິລທັມຕາມໃຈຕົນເອງ ຕ່ໍຕ້ານກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນທ່ີສຸດ ໃນເມື່ອພຣະຄັມພສີອນເຖິງສິລທັມອັນ

ເດັດຂາດທ່ຽງແທ້.

ນາງເອວາ ຕົກໃນຂຸມບ້ວງແຮວ້ດ້ວຍການສົນທະນາກັບຊາຕານແທນທ່ີຈະຕ່ໍສ້ ູມັນແລະເຮັດຫູໜວກກິນຟານ

ຟານໃສ່ການໂຄສະນາຂອງມັນ (ຢກບ 4:7; 1 ປຕ 5:8-9). ລາວໄດ້ເຮັດຕາມຕົວຢ່າງຂອງຊາຕານຈົນເຖິງເວົ້າຢ້ໍາ 

ຄວາມເວົ້າຂອງພຣະເຈ້ົາແບບຜິດແລະເພີ້ມເຕີມໃສ່ອີກ ຫຼກືະທັງ່ແຕະຕອ້ງເປນັເດດັຂາດ ໃນຂ້ໍທີສາມ. ຢ່າທໍາຄວາມ 

ຜິດ: ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດສ້ ູຮບົກັບກົນອຸບາຍຂອງຊາຕານດ້ວຍພະລັງອໍານາດແລະຄວາມສລາດຂອງເຮົາເອງ. ສ່ິງ

ດຽວທ່ີພວກເຮົາຈະໃຊ້ສ້ ູຮົບຕົບມືກັບຊາຕານໄດ້ຄືໃຊ້ຣິດອໍານາດ ແລະສະຕິປັນຍາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທ່ີຊົງສະ 

ຖິດຢ່ ູໃນຕົວເຮົາເອງເທ່ົານ້ັນ (ໂຣມ 8:12-14).

ນາງເອວາ ໄດ້ເອົາສາຍຕາຂອງນາງອອກຈາກຄວາມເວົ້າຂອງພຣະເຈ້ົາແລະເອ ົາໄປຈ້ອງໃສ່ຕ້ົນໄມ້ (ຂ້ໍ 6), ທ່ີ 

ເຫັນວ່າເປັນຕາກິນ, ເປັນຕາເບ່ິງ, ເປັນຕາຢາກເອົາເພື່ອໃຫມ້ີຄວາມສລາດ. ສ່ິງທ່ີຊາຕານຍົວະໃຫ້ນາງເອວາເຫັນເດ່ັນ

ທ່ີສຸດກໍຄື ລາວຈະເປັນເໝືອນພຣະເຈ້ົາ, ຮ ູ້ຈັກການດີແລະການຊ່ົວ (ຂ້ໍ 5). ມັນຈູງຄວາມຫລົງໄຫລຂອງລາວດ້ວຍ

ການຍົວະວ່າລາວສາມາດຕັດສິນໃຈທໍາສ່ິງທ່ີລາວເອງຕ້ອງການໄດ້. ຕາບໃດທ່ີພວກເຮົາເອົາສາຍຕາຂອງເຮົາປັກໃສ່

ພຣະເຈ້ົາ ຫລາຍກວ່າຕົວເອງ ພວກເຮົາກໍຈະບ່ໍຕົກເປັນເຫຍ່ືອຂອງການລ້ໍລວງໃຫຕົ້ກຢ່ ູໃນຄວາມບາບຈັກເທ່ືອ.

ຄວາມບາບເປັນສ່ິງທ່ີເໜືອກວາ່ການບ່ໍປະຕິບັດຕາມກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ມັນເກີດຈາກຈິດໃຈທ່ີບ່ໍຊ່ືຕົງ 

ແລະອ່ຽງໄປຫາຄວາມຊ່ົວ (ຢຣມຢ 17:9), ຄວາມບາບຄືນິສັຍທ່ີຕ່ໍສ້ ູກັບພຣະເຈ້ົາ. ມັນເປັນຄວາມອວດຕົວທ່ີເລືອກ 

ໃຊ້ຊີວິດແບບຕາມໃຈທ່ີເຮົາຕ້ອງການ. ທ່ານອາດາມແລະນາງເອວາກະບົດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການກິນໝາກໄມທ່ີ້ຕ້ອງ

ຫ້າມ. ມະນຸດສມັຍນ້ີຕ່ໍສ້ ູພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການຕ້ັງກົດມາດຕະຖານຂອງການປະຕິບັດ ຫຼືການເລືອກເອງວ່າອັນໃດເປັນ

ສິລທັມປະຈໍາຕົວ--ເລືອກຕິດຕາມກົດຂອງພຣະເຈ້ົາບາງຂ້ໍແລະປ່ອຍປະລະເລີຍຂ້ໍອ່ືນໆ.
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ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງຈັກກະວານໄວ້ຕາມລະບຽບວັດຖຸ ແລະລະບຽບສິລທັມ, ເວລາໃດທ່ີພວກເຮົາເລືອກໃຊ້ຊີວິດ

ກົງກັນຂ້າມກັບລະບຽບເຫຼົ່ານ້ັນ  ພວກເຮົາກໍເຮັດບາບຕ່ໍສ້ ູກັບພຣະເຈ້ົາ ທໍາລາຍຄົນອ່ືນ ແລະທໍາລາຍຕົວເຮົາເອງດ້ວຍ.

ຄວາມຄິດແບບວິວັທະນາການມະນຸດ (ຄວາມຄິດແບບທ່ານ ດາວິນ) ແລະສິລທັມຕາມໃຈຕົນເອງນ້ີ ໄປນໍາ ກັນ

ໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວດີ. ຖ້າວ່າທິດສະດີຂອງຄວາມຄິດແບບວິວທັະນາການຂອງມະນຸດເປັນຄວາມຈິງ, ຊີວິດກໍບ່ໍມີຄວາມ

ໝາຍ ແລະຈຸດໝາຍປາຍທາງ. ເຫດສະນ້ັນ ເຮົາເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ເພາະວ່າມັນບ່ໍເປັນຫຍັງ ຫຼືມີຄວາມໝາຍຫຍັງໝົດ.

ແຕ່ວ່າສ່ິງທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນມາຕ້ອງມີຜ້ ູສ້າງ, ແລະທຸກໆສ່ິງທ່ີໄດ້ຖືກສ້າງມານ້ັນຕ້ອງເດີນຢ່ ູພາຍໃຕ້ການບັງຄັບໃນກົດລະ

ບຽບຂອງຜ້ ູສ້າງ.

2. ຜົນສະທອ້ນຂອງຄວາມບາບທີຕ່າມມາ: ປະຖົມມະການ 3:16-19, 24

ຫລັງຈາກພຣະເຈ້ົາປະເຊີນໜ້າກັບອາດາມແລະເອວາກ່ຽວກັບຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາ ພຣະອົງກໍໄດ້ອະທິ 

ບາຍເຖິງຜົນເຄາະກັບຂອງການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂອງພວກເຂົາ.

ຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມສາບແຊ່ງສໍາລັບຜ້ ູຍິງມີດ່ັງນ້ີ: (1) ຄວາມເຈັບປວດເວລາເກີດລູກ--ຫລັງຈາກຕົກຢ່ ູ

ໃນຄວາມບາບ, ຄໍາສັ່ງທ່ີບອກວ່າຈ່ົງມີລູກເຕ້ົາໃຫ້ມາກມາຍ ແລະໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງ ພວກເຂົາມີຢ່ ູທ່ົວໂລກນ້ັນ ຕ້ອງ

ເກີດຈາກການເຈັບປວດແລະທໍຣະມານ. (2) ການຢາກໄດ້ຜົວຍັງມີຢ່ ູ (3) ຕ້ອງຂ້ຶນຢ່ ູກັບຜ້ ູຊາຍ-- ນາງເອວາໄດ້

ເຮັດຄົນດຽວໃນການລ້ໍລວງ, ດ່ັງນ້ັນ ລາວຈ່ິງຕ້ອງຂ້ຶນຢ່ ູກັບຜ້ ູຊາຍ. ລາວສແວງຫາການຢ່ ູໃນໃຕ້ການບັນຊາ; ລາວ

ຕ້ອງຢ່ ູໃນການປົກຄອງຂອງຄ່ ູຊີວິດ.

ຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມສາບແຊ່ງສໍາລັບຜ້ ູຊາຍມດ່ັີງນ້ີ: (1) ດິນກໍຖືກສາບແຊ່ງ--ການຂຸດດິນກໍຍາກລໍາບາກ  

(2) ແຜ່ນດິນກໍເຕັມໄປດ້ວຍໜາມ, ພືດທ່ີບ່ໍມປີໂຍດກໍເກີດຂ້ຶນ ບາງຄ້ັງອາດຈະເກີດແທນບ່ອນພືດທີເຄີຍກິນເປັນອາ 

ຫານມາກ່ອນ.

ຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມສາບແຊ່ງສໍາລັບທັງສອງຄົນຜ້ ູຊາຍແລະຍິງນ້ັນຄື: (1) ຄວາມຕາຍ--ເພາະຍ້ອນ 

ຄວາມບາບ, ຄວາມຕາຍກໍເປັນໝາກຜົນຂອງຄວາມສາບແຊ່ງອັນນ້ີ (2) ການທໍາງານອັນລໍາບາກນ້ັນຕ້ອງດໍາເນີນຕ່ໍ 

ຈົນເຖິງວັນຕາຍ (3) ທ່ານອາດາມແລະນາງເອວາ ກໍຖືກໄລ່ອອກຈາກສວນ(ເອເດນ) ແລະຫ້າມບ່ໍໃຫ້ກັບຄືນມາອີກ.

ມະນຸດຄົນບາບບ່ໍສາມາດຢ່ ູໃນສວນອັນສົມບູນທ່ີສ້າງດ້ວຍພຣະເຈ້ົາອົງສົມບູນ. ພວກເຂົາໄດ້ຖືກໄລ່ໜີອັນ

ຖາວອນແທນຄວາມສໍາພັນອັນຖາວອນ. ເພື່ອໃຫແ້ນ່ນອນວ່າຖືກໄລ່ໜີ ມເີທວະດາແລະດາບໄຟແກວ ່ງໄປມາທຸກທິດ

ປ້ອງກັນຕ້ົນໄມ້ແຫງ່ຊີວິດໄວ້. ພວກເທວະດາເຊຣູບິນເປັນຜ້ ູມີແສງໝາຍເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດສັກສິດຂອງພຣະ ເຈ້ົາ.

ດາບທ່ີມີແສງໄຟອາດຈະເປັນແສງທ່ີແກ່ວງປ່ິນໄປມາມີຮູບແສງໄຟຄືກັນກັບດາບ.

ຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມບາບຕົກທອດໄປໄກຫລາຍ. ຄວາມບາບເປັນເຫດຜົນທ່ີພວກເຮົາໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູໃນໂລກ ທ່ີບ່ໍ

ເປັນໄປຕາມແບບແຜນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງວາງໄວ້. ຄວາມບາບເປັນໝາກຜັນຂອງຄວາມວຸ້ນວາຍໃນຊີວິດສັງຄົມທ່ົວໄປ 

ແລະ ສ່ວນຕົວບຸກຄົນ. ມັນຜລິດຄວາມຮ ູ້ສຶກຜິດ, ຄວາມກຽດຊັງກັນ, ແລະຄວາມເຫີນຫ່າງຈາກພຣະເຈ້ົາ. ຜ້ ູຄົນ ຈ ໍາ

ເປັນຕ້ອງຮັບຮ້ ູວ່າຄວາມບາບຕ້ອງມີຜົນສະທ້ອນຕາມມາຢ່ ູເລ້ືອຍໆ, ມັນແຍກພວກເຮົາຈາກພຣະເຈ້ົ. .

3. ທກຸໆ ຄົນເປນັຄນົບາບ: ໂຣມ 5:12-14

ໂຣມ 5:12-21 ເປັນພຣະຄັມທ່ີເຂ້ົາໃຈຍາກກວ່າບ່ອນອ່ືນ, ພວກອັຄສາວົກໄດ້ວາດຄວາມປຽບທຽບລະຫວ່າງ 

ອາດາມກັບພຣະຄຣິດ ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ. ຄົນທຸກຄົນເລ້ີມຕ້ົນຊີວິດ ìໃນອາດາມî ແຕ່ຜ້ ູທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູແມ່ນ

ຢ່ ູ ìໃນພຣະຄຣິດî (1 ກຣທ 15:45-49).
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ຜ່ານທາງຄວາມຜິດຂອງອາດາມ, ຄວາມບາບໄດເ້ຂົາ້ມາໃນໂລກ. ຜົນກໍຄືນໍາຄວາມຕາຍເຂົາ້ມາ ແລະໄດ້

ແຜຜ່ນົໄປເຖງິທກຸຄົນ. ອາຈານໂປໂລບອກວ່າ ທຸກຄົນເປັນຄົນບາບ--ເຖິງແມ່ນຜ້ ູທ່ີບ່ໍໄດ້ທໍາການຜິດເໝືອນອາດາມ,

ແຕ່ບ່ໍມີມະນຸດຈັກຄົນຖືກຍົກເວັ້ນ. ຄວາມບາບຕົກໄປທ່ົວ--ທກຸຄນົເປັນຄົນບາບ (ໂຣມ 3:23) ແລະ ດ່ັງນ້ັນຈ່ິງຕ້ອງ 

ການພຣະຄຣິດເປັນຜ້ ູຊ່ວຍໃຫລ້ອດພົ້ນບາບ. ຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍເຂ້ົາມາຜ່ານທາງອາດາມມະນຸດຜ້ ູທໍາອິດ;

ຄວາມຊອບທັມແລະຊີວິດເຂ້ົາມາຜ່ານທາງອາດາມຜ້ ູທີສອງ (ຄືພຣະຄຣິດ).

ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະມຄີວາມຮ ູ້ກ່ຽວກັບຄວາມບາບຢ່ ູໃນສ່ວນເລິກຂອງຈິດໃຈ ຜ່ານທາງຄວາມຮ ູ້ສຶກ, ຄວາມ

ຮ້ ູສຶກຜິດ, ແລະຄໍາສັງສອນທ່ົວໄປໃນສັງຄົມປະເພນີ. ຊາວຄຣິສຕຽນຕ້ອງເປັນຄົນສ່ືສານບອກວ່າຄວາມບາບມີຈິງ--

ມັນເປັນເຣ່ືອງໃຫຍ່ສໍາຄັນອີກ. ຈ່ົງລະວັງ, ພວກເຮົາຕ້ອງບອກດ້ວຍວິທີທ່ີອ່ອນໂຍນດ່ັງທ່ີວາ່ ìມົດຕາຍຍ້ອນນ້ໍາຕານî.

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ຄວາມບາບມຈິີງ, ຜົນສະທ້ອນຂອງມັນພວກເຮົາກໍເຫັນທຸກວັນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນທ່ີຜິດຫວັງຂອງຜ້ ູທ່ີພຍາ 

ຍາມປະຕິເສດ ຫຼ ືບ່ໍຍອມຮັບຮ ູ້ມັນ. ເຖິງວ່າໃນກ່ ຸມຜ້ ູເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາທ່ີຮັບຮ ູ້ເຖິງຄວາມຈິງຂອງຄວາມບາບວ່າ ຜົນ

ສະທ້ອນຂອງມັນກໍປາກົດຢ່ ູໃນສ່ວນເລິກຄວາມຮ ູ້ສຶກຂອງພວກເຮົາ ທ່ີຮັບຮ ູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈ່າຍຄ່າເສັຽຫາຍໄຖ່ບາບ.

ພວກເຮົາຄວນເຮັດຫຍັງແດ່ໃນເມື່ອເຮົາຮຽນຮ ູ້ຈາກບົດຮຽນນ້ີ?

 ສຶກສາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພື່ອຮຽນຮ ູ້ແຜນການແລະເລ້ຫລ່ຽມຢ່າງອ່ືນຂອງຊາຕານທ່ີນໍາພາໃຫ້ຄົນທັງ

ຫລາຍຫລົງເຊ່ືອ ດ່ັງນ້ັນເພື່ອໃຫ້ທ່ານມວີິທີຕ້ານກັບມັນແລ້ວສອນຄົນອ່ືນໃຫເ້ຮັດຄືກັນ.

 ໃຫ້ສັງເກດເບ່ິງວິທີປະຕິບັດສິລທັມຕາມໃຈຕົນເອງ ປາກົດຢ່ ູໃນຊີວິດຂອງຄົນໃນສັງຄົມຂອງທ່ານ, ໂດຍສະ 

ເພາະຜ້ ູທ່ີຍັງຫລົງຫາຍທ່ີຢ່ ູໃກ້ຕົວເຮົາ.

 ຈ່ົງຊອກຫາວິທີທາງທ່ີຈະຊ່ວຍຜ້ ູທ່ີຫລົງຫາຍໃຫ້ເຫັນຄວາມຜິດຂອງສິລທັມຕາມໃຈຕົນເອງ, ມັນທໍາຄວາມວ ຸ້ນ

ວາຍໃນໂລກ, ມັນເຮັດໃຫຊີ້ວິດແຕກຫັກ, ແລະສອນຄວາມຈິງຂອງການເປັນຄຣິສຕຽນໃຫ້ເຂົາ.

 ຖ້າທ່ານຍັງບ່ໍຮ້ ູ ກໍຈ່ົງຮຽນວິທີນໍາເອົາຄົນຕົກເປັນເຫຍ່ືອຂອງສິລທັມຕາມໃຈຕົນເອງນ້ີໃຫ້ມາຮັບເຊ່ືອພຣະຄຣິດ.

ສິດຍາພິບານຂອງໂບດຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເທສນາຄ້ັງນ່ຶງເຖິງ ທ່ານແຊມສັນ ມີຫົວຂ້ໍເຣ່ືອງວ່າ ìການມດັ, ການບງັຕາ,

ແລະຄວາມປົນ່ປີ ້ຂອງພະລງັອາໍນາດຂອງຄວາມບາບ.î ເໝືອນກັນກັບທ່ານແຊມສັນ ທ່ີຖືກມັດ, ຖືກເຈາະຕາໃຫ້ 

ບອດ, ແລະຖືກຈັບເປັນທາດຮບັໃຊ້ຂອງສັດຕູ (ພປຄ 13:16), ຊາຕານຊອກຫາວິທີດຽວກັນໃນສມັຍນ້ີດ້ວຍການຍົວະ

ເຍ້ົາຄົນທັງຫລາຍວ່າ ຄວາມບາບເປັນເຣ່ືອງເລັກນ້ອຍເທ່ົານ້ັນ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂອກາດ, ແລະຄວາມສຸກຂອງພວກເຮ ົາຄວນເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນມີສາຍຕາສວ່າງແລະ 

ຖືກປົດແອກເປັນອິສຣະພາບຈາກມານດ້ວຍການບອກຂ່າວປະເສີດກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຂໍພຣະເຈ້ົາອວຍພອນ 

ໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດໃນອາທິດນ້ີດ້ວຍ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS
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ວນັອາທິດ ທີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ເອຊາຢາ 5:20

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ 

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານອະ

ຣະເຈ້ົາ.

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບບຸກຄະລິກລັກສະນະ

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ພວກເຮົາມີຊີວິດຢ່ ູໃນສມັຍທ່ີທຸກ

ະທັມ ຫຼືການເລືອກສ່ວນຕົວ. ຄົນມັກ

ນຄວາມເຫັນທ່ີມາຈາກພຣະຄັມພີ, ລັກສະນະ

ີ້ຈະອະທິບາຍເຫດຜົນ--ໃນແສງສວ່າງ

ລະເປັນຫຍັງຄວາມສັກສິດຂອງພຣະເຈ້ົາ

ໃນຂະນະທ່ີກໍາລັງປ່າວປະກາດ

ບດຂອງເຈ້ົານ້ັນແຫລະî. ສ່ິງນ້ັນອາດ

ິດ. ມາດຕະຖານທ່ີທຸກຄົນຈະຕ້ອງຖືກ

ວກເຮົາຈະຄ້ົນພົບວ່າ ເຖິງພວກເຮົາຈະ

ົນເອງ), ຄວາມບໍຣິສຸດໃນລັກສະນະຂອງ

ອົາພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະຜ້ ູໂຜດໃຫ້ພົ້ນ

ລະຄວາມສງົບສຸກໃນພຣະເຈ້ົາ.

. ມານອາ້ງເຫດຜົນ: ເອຊາຢາ 5:

ຜ້ ູປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາ ຮຽກ

ລະຄວາມດີວ່າຊ່ົວ) ແລະຊອກຫາວິທີທາງ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທີ 10 ຕລຸາ 2010 (10-10-2010)

ເປນັຫຍງັ ìຄວາມດîີ ຍງັບໍດ່ີພໍ

5:20-23; 6:1-5; ໂຣມ 3:21-26

ະທິບາຍພຣະເຢຊູໂດຍການປັກໃຈໃສ່ບຸກຄະລິກລັກສະນະ

ລິກລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນມາດຕະຖານຂອງຄວາມດີ.

ທຸກສ່ິງຖືກນັບຖືວ່າມີການປ່ຽນແປງບ່ໍແນ່ນອນ. ສິລທັມຖືວ່າ

ມັກອ້າງວ່າ, ຂ້ອຍເປັນຄົນດີພໍ--ອາດຈະດີກວ່າຄຣິສຕຽນບາງ

ລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນມາດຕະຖານຂອງຄວາມດີແລະ

ສວ່າງຂອງລັກສະນະບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄວາມ ìດີì ຂອງພວກ

ເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ຂ່າວປະເສີດເປັນສ່ິງທ່ີຈໍາເປັນ.

ປ່າວປະກາດໃຫ້ນາງ ແຈນີເຟີຢ່ ູ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນວ່າ, ìຂ້ອຍກໍເປັນຄົນ

ນ້ັນອາດຈະເປັນຈິງຫຼືບ່ໍຈິງ, ນາງແຈນິເຟີ ບ່ໍຮ້ ູຈັກສ່ິງນ່ຶງຄື ລາວໄດ້ໃຊ້

ຖືກໃຊ້ວັດແທກນ້ັນແມນ່ພຣະເຢຊູເອງ. ລະຍະທ່ີພວກເຮົາ

ຈະພຍາຍາມຍົກເຫດຜົນແລະຂ້ໍອ້າງໃນຄວາມບາບຂອງເຮົາ 

ຂອງພຣະເຈ້ົາຍັງດໍາເນີນເກີດຜົນຢ່ ູ. ພວກເຮົາກໍຈະຄ້ົນພົບ

ພົ້ນແລະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຕົນເທ່ົານ້ັນ ເຂົາຈ່ິງຈະສາມາດ

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

:20-23

ຢາ ຮຽກເອ້ີນຄົນຜ້ ູທ່ີຢາກໄດ້ຄໍາອະທິບາຍເຖິງຄວາມບາບ (ເອ້ີນ

ທາງເຮັດໃຫຖື້ກຕ້ອງຂ້ຶນ. ໃນການກະທໍານ້ີ, ພວກເຂົາໄດ້

ບຸກຄະລິກລັກສະນະອັນບໍຣິສຸດຂອງ 

.

ວ່າເປັນຜົນຂອງວັທ

ບາງຄົນ ທ່ີຂ້ອຍ ຮ ູ້ຈັກ.

ແລະສິລທັມ. ບົດຮຽນ

ພວກເຮົາແມ່ນບ່ໍ ດີພໍ,

ຄົນດີເໝືອນຄົນຢ່ ູໃນ

ໃຊ້ເຄ່ືອງວັດແທກທ່ີ

ເຮົາສຶກສາບົດຮຽນນ້ີ,

ເຮົາ (ສິລທັມຕາມໃຈ

ຄ້ົນພົບອີກວ່າ ມແີຕ່ຜ້ ູທ່ີຮັບ

ສາມາດພົບກັບການໄຖ່ບາບ 

ເອ້ີນຄວາມຊົ່ວ ວ່າດີ 

ໄດ້ເອົາຄວາມມືດມາ
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ແທນຄວາມສວ່າງ ແລະເອົາຄວາມສວ່າງເປັນຄວາມມດື ແລະຄວາມຂົມເປັນຫວານ ແລະຫວານເປັນຂົມ. ພວກເຂົາ 

ເປັນຄົນສລາດໃນຄວາມຄຶດຂອງເຂົາເອງ ແລະສລາດໃນສາຍຕາຂອງເຂົາເອງ (ໂຣມ 1:22). ສໍາລັບປັນຍາ ແລະ

ຄວາມສລາດທ່ີພວກເຂົາສົມມດຸເອົາທັງໝົດ, ພວກເຂົາບ່ໍມີຄວາມສາມາດແຈກແຍກຄວາມຖືກຕ້ອງອັນແທ້ຈິງຂອງ

ສິລທັມ. ແທນທ່ີຈະຮັບເປັນວຣິະບຸຣຸດໃນຄວາມເປັນຈິງ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການດ່ືມເມົາຈົນເກີນກໍາໜົດເປັນລາງວັນໃນ

ຄວາມດີ--ຈົນເຖິງປົນເຫຼົ້າແວງກັບເຄ່ືອງເທດຢ່າງອ່ືນເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມມຶນເມົາຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ (ຍອດເພງ 8:2; ພສສ 

75:8; ສພສ 23:30) ນອກຈາກນ້ັນ, ພວກເຂົາຍັງປ່ອຍຄົນຜິດໄປຍ້ອນສິນບົນ ແລະທໍາລາຍຄົນດີບ່ໍໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມ

ຍຸຕິທັມ.

ເອຊາຢາໄດ້ໃຊ້ຄໍາວ່າ ìເຄາະກັມî ເຖິງສາມຄ້ັງກ່ຽວກັບຄົນເຫຼົ່ານ້ີ. ເປັນຄໍາເວົ້າຄວນຄາງກ່ຽວກັບການຮ້ອງ

ໄຫ້. ໝາຍຄວາມວ່າການຕັດສິນລົງໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກໂສກໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.

ຊີວິດຕ້ອງມີໂຄງຮ່າງ ຫຼືມາດຕະຖານສໍາລັບການຕັດສິນໃຈ, ພ້ອມດ້ວຍການຕັດສິນໃຈທາງສິລທັມ. ຖ້າພວກ 

ເຮົາບ່ໍມີພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນມາດຕະຖານ, ໃນບ່ໍຊ້າການເລືອກທາງດ້ານສິລທັມທັງໝດົກໍຈະມືດມົວ ແລະເບ່ິງ

ບ່ໍອອກ. ພວກຄົນທ່ີບ່ໍມີຈຸດທ່ີຕ້ັງທາງສິລທັມກໍຈະໃຫ້ເຫດຜົນຕ່ໍການກະທໍາທ່ີຜິດສິລທັມ. ສມັຍຂອງພວກເຮົານ້ີ ມີ

ຫລາຍສ່ິງທ່ີຊ່ົວຂຍາຍໄວຈົນເກີນຂອບເຂດຄື: ການແທ້ງລູກ, ການທ່ີໝໍຊ່ວຍຄົນເຈັບທ່ີເປັນພຍາດທ່ີໝົດຫວັງໃຫ້ຕາຍ

ໄວ (ບ່ໍຢາກໃຫ້ຄົນເຈັບທໍຣະມານດົນ), ການຄ້ົນຄວ້າ ຜລິດໂຕລູກນ້ອຍໆເພື່ອເອົາໄວ້ປົວພຍາດ, ແລະ ອ່ືນໆອີກ--ສ່ິງ

ເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຖືກປະກາດວ່າເປັນການດີສໍາລັບຜ້ ູທ່ີຕ້ອງການໃຊ້ ວ່າຖືກຕ້ອງ. .

2. ຮບັຮ ູ້ຄວາມບໍຣສິຸດ: ເອຊາຢາ 6:1-5

ການປົກຄອງຂອງກະສັດອຸດຊີອາ ເປັນສມັຍທ່ີນໍາມາແຫ່ງຄວາມສງົບສຸກແລະຄວາມມັ່ງຄ່ັງສົມບູນ (2 ຂ່າວ

ຄາວ 26:1-15). ໃນລະຍະນ່ຶງຄວາມສໍາພັນຂອງພຣະອົງກັບພຣະເຈ້ົາກໍເຢັນລົງ ແລະກະສັດກໍກາຍເປັນຄົນອວດຕົວ

ຂ້ຶນມາ. ພຣະອົງໄດ້ເກີດເປັນພະຍາດຂ້ີທູດ ແລະໂອລົດຂອງພະອົງຊ່ື ຈອດທາມ ກໍໄດ້ປົກຄອງຣາຊອານາຈັກແທນ 

(2 ຂ່າວຄາວ 26:16-23). ຄວາມອວດຕົວມີຜົນສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງສໍາລັບກະສັດອຸດຊີອາ--ແລະກໍຈະເກີດກັບ

ພວກເຮົາເໝືອນກັນ (ສພສ 16:18; ຢກບ 4:6).

ໂດຍສເພາະແລ້ວ, ບ່ໍແມ່ນແຕ່ກະສັດເທ່ົານ້ັນທ່ີມີຄວາມເຢັນຊາຕ່ໍຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານເອຊາຢາ 

ກໍຖືກເໝືອນກັນ ທ່ີທ່ານເອຊາຢາມົວຫຍ້ ຸງຢ່ ູແຕ່ນໍາການຮັບໃຊ້ ກ່ອນເຫດການນ້ັນກໍຖືກພຣະເຈ້ົາຕ້ອງຕິຄືກັນ. ເຖິງວ່າ 

ເຮົາຈະເຮັດຄວາມດີຫລາຍໆຢ່າງ ຫຼເືຮົາເຮັດຄວາມດີຫລາຍກວ່າຄົນອ່ືນກໍຕາມ, ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດອວດອ້າງຄວາມ 

ດີຂອງເຮົາ ເມື່ອປຽບທຽບກັນກັບມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຄວາມແຕກຫັກຈາກຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຖືກປ່ອຍໄປງ່າຍໆຕລອດ. ການເຕືອນໃຫ້ຮ ູ້ສຶກເກີດຂ້ຶນ 

ເວລາທ່ີກະສັດເສັຽຊີວິດ ພຣະເຈ້ົາຊົງປາກົດຕົວຕ່ໍເອຊາຢາຢ່ ູໃນພຣະວິຫານ. ໃນເມື່ອພຣະເຈ້ົາເປັນວິນຍານ (ຢຮ 4:

24) ແລະເຫັນດ້ວຍຕາເປ່ົາບ່ໍໄດ້, ເອຊາຢາອາດເຫັນໃນນີມິດ ແມ່ນພຣະເຢຊູຕອນທ່ີຍັງບ່ໍທັນມາໃນໂລກ (ຢຮ 12:37

-41). ພຣະອງົຊງົປະທບັເທງິບນັລງັສງູແລະສະຫງາ່ຣາສ ີເຄືອ່ງສລອງຂອງພຣະອງົໄດເ້ຕມັພຣະວຫິານ. ພວກເທວະ

ດາ ເຊຣາພິມ ìອົງທ່ີເປັນໄຟໃໝ້î ມາຢ່ ູໃນນີມິດຮ້ອງໃສ່ກັນວ່າ ບໍຣິສຸດ, ບໍຣິສຸດ, ບໍຣິສຸດ ພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາແຫງ່ຈັກກະ

ວານບໍຣິສຸດ. ຄໍາເວົ້າທ່ີເວົ້າຊ້ໍາແລ້ວຊ້ໍາອີກໝາຍເຖິງຄວາມຄິດອັນສູງສົງໃນພາສາເຮັບເຣີ. ìບໍຣິສຸດ, ບໍຣິສຸດ, ບໍຣິສຸດî

ເວົ້າເຖິງຄວາມຄິດທ່ີວ່າ ìພຣະເຈ້ົາຜ້ ູຊົງເປັນອົງບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ ທ່ີເຕັມປ່ຽມ ທ່ີຫາສ່ິງທ່ີປຽບປານບ່ໍໄດ້ໃນສ່ິງທ່ີບໍຣິສຸດ.

ພຣະເຈ້ົາຊົງແຕກຕ່າງຈາກມະນຸດທ່ີເປັນຄົນບາບ. ມຫີລາຍຄົນເຊ່ືອໃນຜ້ ູຢ່ ູສູງກວ່າມະນຸດ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາ

ຂອງເຂົາເຫຼົ່ານ້ັນບ່ໍມີອໍານາດສູງສຸດ ເໝືອນພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດໃນພຣະຄັມພີ ແລະຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາກໍດ່າງພ້ອຍ
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ດ້ວຍສິລທັມຕາມໃຈຕົນເອງ. ພວກເຂົາພະຍາຍາມສ້າງພຣະເຈ້ົາຕາມລັກສະນະຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍ

ຊົງເຫັນດີນໍາມາດຕະຖານຂອງສິລທັມທ່ີຢ່ ູພາຍນອກພຣະອົງ ເພາະພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງເປັນມາດຕະຖານ.

ເອຊາຢາ ຮ ູ້ສຶກກັບຄວາມບາບຂອງຕົນເອງຢ່າງເຈັບປວດ (ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຮ້ບັເຄາະກມັ, ເພາະຂາ້ພະເຈົາ້ມ ີ

ປາກທີຊ່ົວ່ມວົໝອງ). ທ່ານບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນທ່ີເວົ້າຄໍາຫຍາບຄາຍ ແຕ່ທ່ານຢ່ ູຕ່ໍາກວ່າຄວາມບໍຣິສຸດອັນສົມບູນຂອງພຣະ

ເຈ້ົາຫລາຍທ່ີສຸດ. ເຖິງພວກເຮົາຈະດີປານໃດກໍຕາມ ບ່ໍມີຈັກຄົນໃນພວກເຮົາທ່ີຈະປຽບກັບຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ

ໄດ້. ມະນຸດໝົດທຸກຄົນເປັນຄົນບາບຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາຜ້ ູບໍຣິສຸດ ແລະພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງຮບັການໃຫ້ອະພັຍບາບ. ໃນ

ສມັຍນ້ີທ່ີຄວາມສງົບແລະຄວາມອຸດົມສົມບູນຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງທົບທວນເບ່ິງຄວາມບໍຣິສຸດ

ຂອງພຣະເຈ້ົາຂ້ຶນໃໝ່. ເໝືອນກັນກັບທ່ານເອຊາຢາ ທ່ີຖືກເອ້ີນໃຫ້ປະກາດຕ່ໍຊາດທ່ີກໍາລັງຖອຍຫລັງ, ໂດຍສະເພາະ

ຝ່າຍຈິດວິນຍານ ເໝືອນກັນກັບພວກເຮົາ.

3. ຊີແ້ຈງຄວາມຊອບທມັ: ໂຣມ 3:21-26

ການອ້າງວ່າພຣະບັນຍັດ ìເວົ້າກັບຜ້ ູທ່ີອາສັຍພຣະບັນຍັດî, ອາຈານໂປໂລເວົ້າກັບຜ້ ູທ່ີບ່ໍມີພຣະບັນຍັດ. ທ່ານ

ເວົ້າວາ່ ຄວາມຊອບທມັຂອງພຣະເຈົາ້--ຄວາມຊອບທັມທ່ີມາຈາກຄວາມເຊືອ່ໃນພຣະເຢຊຄູຣດິ --ໄດຖ້ືກເປດີເຜຍີ

ແລວ້. ຄວາມຊອບທັມນ້ັນໄດ້ຖືກປະທານໃຫ້ທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອໂດຍບ່ໍໄດ້ແຈກແຍກໃນຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນເມື່ອທຸກ

ຄົນໄດ້ເຮັດຜິດບາບແລະຂາດຈາກພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານ ເວນ ກຣູເດມ ອະທິບາຍວ່າ: ìເວລາພຣະເຈ້ົາຊົງ

ປະທານຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະຄຣິດໃຫ້ພວກເຮົາ, ມັນໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຈ້ົາຄິດແບບວ່າຄວາມຊອບທັມຂອງ

ພຣະຄຣິດນ້ັນເປັນຂອງພວກເຮົາ ຫຼໃືຫ້ຄິດວ່າເປັນຂອງພວກເຮົາ.

ໃຜກໍຕາມທ່ີບ່ໍໄດ້ເຂົ້ົາມາໃນທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດກໍໄດ້ຢືນຢ່ ູຕ່ໍໜ້າຄວາມປ້ອຍດ່າຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຢຮ 

3:18). ພວກເຂົາຢ່ ູປາສຈາກຄວາມຫວງັ (ອຟຊ 2:12). ອີກຢ່າງນ່ຶງ, ພວກທ່ີໄດ້ສະແດງຄວາມເຊ່ືອກໍໄດ້ຮັບຄວາມ 

ຍຸຕິທັມຢ່າງຟຣີໆ (ຜ້ ູ ້ເຊ່ືອບ່ໍຕ້ອງທໍາບຸນ ຫຼືເສັຍເງິນທໍາພທີິຕ່າງໆ) ດ້ວຍພຣະຄຸນຜ່ານທາງການໄຖ່ໂທດປະທານໃຫ້ 

ດ້ວຍພຣະເຢຊູຄຣິດ. .

ການຮັບຄວາມຍຸຕິທັມ ແມ່ນການກະທໍາທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍົກເອົາຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະຄຣິດໃຫ້ຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອໃນ 

ພຣະອົງ. ການໄຖ່ບາບແມ່ນການກະທໍາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊ້ືເອົາຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອ ແລະປົດປ່ອຍລາວຈາກການເປັນ

ທາດຂອງຊາຕານ. ການໄຖ່ບາບແມ່ນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈ່າຍຄ່າໄຖ່ໃນນາມຂອງຜ້ ູເຊ່ືອ, ແລະຄ່າຈ່າຍນ້ັນກໍແມ່ນເລືອດ 

ຂອງພຣະຄຣິດ. ການລົບລ້າງໝາຍເຖິງການໃຊ້ເຄ່ືອງບູຊາແລກປ່ຽນກັບພຣະພໂິຣດຂອງພຣະເຈ້ົາ ເມື່ອພຣະເຈ້ົາພໍ

ພຣະທັຍນໍາເຄ່ືອງຖວາຍ ພຣະເຈ້ົາກໍພໍພຣະທັຍໃຫ້ອະພັຍຄວາມບາບ. ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງ

ອອກໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຢ່ ູໃນການຫລ່ັງເລືອດຂອງພຣະຄຣິດ. ຜ້ ູໃດກໍຕາມ ໂດຍບ່ໍມກີານຍົກເວັ້ນເລີຍ ສາມາດ

ຮັບການຊົງໂຜດຍົກໂທດບາບ ແລະໄດ້ຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ.

ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເປັນການຖົກຖຽງຢ່າງນ່ຶງສໍາລັບຄວາມຈິງທ່ີວ່າ ຄວາມດີຂອງພວກເຮົາຈະບ່ໍມີຄວາມ

ດີພໍທ່ີຈະເອົາມາສ້າງໃຫ້ດີເທ່ົາກັນກັບມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າວ່າຄວາມດີຂອງເຮົາດີພແໍລ້ວ ພຣະຄຣິດກໍບ່ໍ

ຈໍາເປັນທ່ີຈະຕ້ອງຕາຍແທນພວກເຮົາ.

ບົດຮຽນຊວີິດ:



4

ລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນມາດຕະຖານທີທຸ່ກໆຄວາມຄິດ, ຄວາມເວົ້າ, ແລະການກະທໍາ ຕ້ອງ

ວັດແທກໝົດ. ການທີ່ຈະໃຊ້ມາດຕະຖານອ່ືນ ເຖິງຈະເປັນມາດຕະຖານຂອງເຮົາ ຫືຼຄົນໃດຄົນນ່ຶງກໍເປັນ 

ການລະເມີດຕ່ໍແຜນການແລະເປ້ົາໝາຍຂອງສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາສ້າງມາ. ມີແຕ່ພຣະເຢຊູເທ ົ ່ານ້ັນທີ່ດີພຽງພໍໃນ

ມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການຕາຍຂອງພຣະອົງເທງິໄມ້ກາງແຂນເທົ່ານ້ັນສາມາດຈ່າຍຄ່າໂທດທັນສໍາ 

ລັບມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ທຸກໆຄົນໄດ້ລະເມີດ.

ພວກເຮົາຄວນເຮັດຫຍັງແດ່ໃນເມື່ອເຮົາຮຽນຮ ູ້ຈາກບົດຮຽນນ້ີ?

 ໃຫ້ຄິດທວນຄືນເຖິງໃນອາທິດທ່ີຜ່ານມາ, ມສ່ິີງໃດແດ່ກ່ຽວກັບຄວາມຄິດທ່ີທ່ານໄດ້ຄິດ, ຄວາມເວົ້າທ່ີທ່ານໄດ້

ເວົ້າ, ແລະການກະທໍາທ່ີທ່ານໄດ້ເຮັດ?

 ໃຫ້ຄິດເຖິງກ່ຽວກັບອາທິດໜ້າ, ມແີຜ່ນການຫຍັງແດ່ທ່ີທ່ານຢາກເຮັດໃຫ້ດີກວ່າອາທິດທ່ີຜ່ານມາ?

 ໃຫ້ຄິດເຖິງຄວາມສໍາພັນຂອງທ່ານກັບຄອບຄົວ, ເພື່ອນ, ເພື່ອນຮ່ວມທໍາງານ, ແລະຄົນໃນສັງຄົມ. ຖ້າໃຊ້ສ່ິງ 

ທ່ີທ່ານໄດ້ຮຽນຮ ູ້ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຈ່ົງສໍາຣວດເບ່ິງດູວ່າທ່ານຈະສະແດງຕົວຕອບພວກເຂົາ

ແຕກຕ່າງເກ່ົາແບບໃດ?

 ຈ່ົງຄິດກ່ຽວກັບສັງຄົມຂອງທ່ານ, ມວີິທີໃດແດ່ທ່ີທ່ານອາດຈະເຮັດສ່ິງທ່ີມຜົີນສະທ້ອນດີເກີດຂ້ຶນ ຕ່ໍຄົນທ່ີກໍາລັງ

ໃຊ້ພື້ນຖານຂອງສິລທັມຕາມໃຈຕົນເອງ?

ນັກຂ່າວໜັງສືພິມຄົນນ່ຶງໄດ້ໂອ້ອວດຕ່ໍທ່ານ ຊານ ໂຄໂຊນ ວ່າລາວໄດ້ທໍາການຫລາຍວິທີທ່ີຈະໄດ້ປົດເອົາ

ພຣະບັນຍັດທ່ີເຄີຍຫ້ອຍຢ່ ູຝາຂອງຫ້ອງຮຽນອອກຈົນສໍາເຣັດ. ລາວຍັງຈ່ົມອີກວ່າມກີານຄົດໂກງແລະຂີ ້ລັກກໍາລັງແຜ່

ລາມຢ່ ູໃນໂຮງຮຽນຢ່າງໜ້າເຫຼອືເຊ່ືອຂ້ຶນ. ເວລາທ່ານ ໂຄໂຊນສເນີຂ້ຶນວ່າ ລາວຄວນຕິດປ້າຍໃສ່ຝາ ບອກນັກຮຽນວ່າ 

ຢ່າລັກ, ລາວເລີຍຫັນໜ້າ ແລະຍ່າງໜີໂດຍບ່ໍເວົ້າຫຍັງຈັກຄວາມ. ລາວຕ້ອງຮ້ ູສຶກວ່າລາວໄດ້ທໍາງານໜັກທ່ີໄດ້ຍ້າຍ

ເອົາປ້າຍອັນດຽວກັນທ່ີທ່ານ ໂຄໂຊນ ສເນີນ້ັນອອກໄປແລ້ວ. ເມື່ອໃດກໍຕາມທ່ີເຮົາບໍ ່ໄດ້ໃຊ້ມາດຕະຖານຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ, ພວກເຮົາອາດໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນອັນເຈັບປວດຂອງຄວາມລ້ົມເຫລວຂອງເຮົາເອງ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ແມນ່ຫຍງັ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ໂຢຮັນ 6:66

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ 

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານອະທິບາຍວ່າພຣະເ

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຈຸດພິເສດຂອງພຣະເຢຊູ

ຣະຊົນຂອງພຣະອົງ.

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ບ່ໍມີໃຜກ້າປະຕິເສດຢ່າງມີເຫດຜົ

ົງມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຜ້ ູນໍາສາສນາທ່ີໂດ່

ັບຜ້ ູນໍາສາສນາຍ່ິງໃຫຍ່ໃນປະຫວັດສາດໃຫ້ເທ່ົາທຽມກັນ

ຄວາມແຕກຕ່າງສໍາຄັນອັນນ່ຶງລະຫວ່າງພຣະເຢຊູແລະຜ້ ູນໍາສາສນາຄົນອ່ືນໆນ້ັນແມ່ນການຄືນພຣະຊົນຂອ

ຣະອົງ. ເຫດການນ້ີຈະຊ່ອຍໃນການເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ຜ້ ູທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໄດ້ແນວໃດ

ວກເຂົາວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜ້ ູພເິສດຍ້ອນວ່າການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ

ຂ້ົາໃຈຫລາຍຂ້ຶນ ແລະອະທິບາຍວ່າມີສາມ

ົງ, ໝາຍສໍາຄັນຂອງພຣະອົງ, ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ

. ຈ່ົງພຈິາຣະນາທບົທວນເບິ່ງຄາໍສອນຂອງພຣະເຢຊູ

ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງລ້ຽງຄົນ 5000

າງຄົນໃນຝູງຊົນກໍປຽບທຽບໃສ່ມານາທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ລ້ຽງປ່ ູຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກເຂົາ

ດ້ຊົງປະທານ ìເຂ້ົາຈ່ີອັນແທ້ຈິງຈາກສວັນ

້ອງຢາກໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບເຂ້ົາຈ່ີນ້ີໄປຕລອດ

ວກເຂົາໄດ້ມາ ກິນພຣະອົງ(ເຊ່ືອ, ໄວ້ວາງ

ພວກຄົນເຂ້ົາໃຈຜິດໃນຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູທັງໝົດເລີຍ 

າຍ ທ່ີມີໄວ້ສໍາລັບລ້ຽງຊີວິດຝ່າຍຮ່າງກາຍ
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ17 ຕລຸາ 2010 (10-17-2010)

ຫຍງັເຮດັໃຫພ້ຣະເຢຊແູຕກຕາ່ງກບັຜ້ ູອືນ່?

66-69; 9:17, 24-25, 31-33, 35-38; 20:27-29

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານອະທິບາຍວ່າພຣະເຢຊູແຕກຕ່າງກັບຜ້ ູນໍາສາສນາຄົນອ່ືນໆແບບໃດ

ນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຈຸດພິເສດຂອງພຣະເຢຊູ ທ່ີຊົງເປັນຫລັກຖານໃນຄໍາສອນ, ໝາຍສໍາຄັນ

ມີໃຜກ້າປະຕິເສດຢ່າງມີເຫດຜົນເຖິງອິດທິພົນຂອງພຣະເຢຊູທ່ີມີຢູ່ໃນປະວັດສາດຕລອດມາ

ົງມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຜ້ ູນໍາສາສນາທ່ີໂດ່ງດັງທັງຫລາຍໃນໂລກນ້ີບ່ໍ? ມີບາງຄົນພະຍາຍາມປຽບທຽບ

ສາດໃຫ້ເທ່ົາທຽມກັນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງສໍາຄັນອັນນ່ຶງລະຫວ່າງພຣະເຢຊູແລະຜ້ ູນໍາສາສນາຄົນອ່ືນໆນ້ັນແມ່ນການຄືນພຣະຊົນຂອ

ເຫດການນ້ີຈະຊ່ອຍໃນການເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ຜ້ ູທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໄດ້ແນວໃດ? ມີວິທີໃດແດ່ທ່ີທ່ານຈະສ່ື

ວກເຂົາວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜ້ ູພເິສດຍ້ອນວ່າການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ? ການສຶກສາບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ

ແລະອະທິບາຍວ່າມີສາມຢ່າງທ່ີພຣະເຢຊູແຕກຕ່າງກັບຜ້ ູນໍາສາສນາຄົນອ່ືນໆ:

ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ສອນຂອງພຣະເຢຊ:ູ ໂຢຮັນ 6:66-69

5000 ຄົນດ້ວຍເຂ້ົາຈ່ີແລະປາຈາກເຂ້ົາທ່ຽງຂອງເດັກນ້ອຍຜ້ ູຊາຍຄົນນ່ຶງຫາກໍແລ້ວ

ນາທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ລ້ຽງປ່ ູຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກເຂົາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກວ່າພຣະເຈ້ົາ

ເຂ້ົາຈ່ີອັນແທ້ຈິງຈາກສວັນî ໃຫ້ພວກເຂົາ (ຂ້ໍ 32)--ແມ່ນພຣະເຢຊູເອງ (ຂ້ໍ 33, 35

ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບເຂ້ົາຈ່ີນ້ີໄປຕລອດ. ໃນນາມ ìອາຫານທິບແຫ່ງຊີວິດ,î ພຣະເຢຊູໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າ ຖ້າ

ວາງໃຈ) ພວກເຂົາຈ່ິງຈະອ່ິມຢ່າງພໍໃຈ.

ພວກຄົນເຂ້ົາໃຈຜິດໃນຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູທັງໝົດເລີຍ ພວກເຂົາໄດ້ຄິດເຖິງກ່ຽວກັບອາຫານຝ່າຍຮ່າງ 

ຮ່າງກາຍ; ພຣະອົງໄດ້ເວົາ້ເຖິງອາຫານຝ່າຍວິນຍານ ທ່ີມີໄວ້ສໍາລັບລ້ຽງຊີວິດຝ່າຍ

29

ຢຊູແຕກຕ່າງກັບຜ້ ູນໍາສາສນາຄົນອ່ືນໆແບບໃດ.

ໝາຍສໍາຄັນ, ແລະການຄືນ

ໃນປະວັດສາດຕລອດມາ, ແຕ່ວ່າພຣະ

ມີບາງຄົນພະຍາຍາມປຽບທຽບ ພຣະຄຣິດ

ຄວາມແຕກຕ່າງສໍາຄັນອັນນ່ຶງລະຫວ່າງພຣະເຢຊູແລະຜ້ ູນໍາສາສນາຄົນອ່ືນໆນ້ັນແມ່ນການຄືນພຣະຊົນຂອງ

ທ່ີທ່ານຈະສ່ືສານກັບ

ສຶກສາບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ

ຄໍາສອນຂອງພຣະ

ຜ້ ູຊາຍຄົນນ່ຶງຫາກໍແລ້ວ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກວ່າພຣະເຈ້ົາ

35). ພວກຄົນໄດ້ຂໍ

ພຣະເຢຊູໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າ ຖ້າ

ພວກເຂົາໄດ້ຄິດເຖິງກ່ຽວກັບອາຫານຝ່າຍຮ່າງ 

າເຖິງອາຫານຝ່າຍວິນຍານ ທ່ີມີໄວ້ສໍາລັບລ້ຽງຊີວິດຝ່າຍ
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ວິນຍານ. ເວລາພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຊ້ຄວາມປຽບທຽບໃສ່ການກິນເນ້ືອໃນຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງ ແລະດ່ືມເລືອດຂອງ

ພຣະອົງ--ແມ່ນເວົ້າເຖິງການກະທໍາທ່ີຍັງບ່ໍທັນເກີດຂ້ຶນຄືການຖືສິນມະຫາສນິດ--ພວກເຂົາໄດ້ຈ່ົມ ແລະໜີໄປ. ພວກ

ເຂົາຫລາຍຄົນໃນທ່ີນ້ັນໄດ້ໜີຈາກພຣະອົງໄປ.

ບາງຄ້ັງ ການຮັບຮ ູ້ເອົາຄວາມຈິງຈະຍາກຫລາຍ ໂດຍສເພາະຖ້າມັນຕ້ານກັບຄວາມຮ ູ້ສືກຂອງເຮົາ. ຜ້ ູຕິດ

ຕາມທ່ີແທ້ຈິງຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງ ເພາະວ່າການສັງສອນຂອງພຣະອົງໃຫຄ້ວາມອົບອ່ ຸນແກ່ພວກເຂົາ 

ແຕ່ວ່າ ເພາະພວກເຂົາໄດ້ພົບວ່າພຣະເຢຊູແລະຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງຊົງເປັນຄວາມຈິງ. ບາງຄ້ັງຄວາມຈິງໄດ້ ເປັນ

ຕ້ົນເຫດໃຫ້ຜ້ ູທ່ີຕິດຕາມພຣະຄຣິດແຕ່ພາຍນອກ ເດີນໝີຈາກພຣະອົງ. ຜ້ ູທ່ີສແດງຕົນວ່າເຊ່ືອ ແຕ່ບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອຢ່ ູ

ສເມີ. ບາງຄົນເວົ້າງ່າຍໆແຕ່ປາກ, ແຕ່ຫລາຍຄົນບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຢ່າງຈິງໃຈ. ຜ້ ູເຊ່ືອທັງ

ຫລາຍ ບ່ໍຄວນຕ່ືນຕົກໃຈ ທ່ີເຫນັຫລາຍຄົນມີຄວາມລໍາບາກທ່ີຈະຮັບເອົາຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູ. .

ແລ້ວພຣະເຢຊູຫັນໜ້າໄປຖາມພວກສິບສອງຄົນແລະຖາມພວກເຂົາ ເພື່ອໃຫເ້ຫັນການສະແດງຄວາມຈິງໃຈ 

ຈາກພວກເຂົາ. ໃນພາສາເດີມໄດ້ໝາຍເຖິງຄໍາຖາມທ່ີຫວັງຄໍາຕອບ ທ່ີຕອບອອກໄປໃນທາງລົບຫລາຍກວ່າ. ບ່ໍຕ້ອງ 

ຕ່ືນເຕ້ັນ, ເປໂຕກາຍເປັນໂຄສົກແທນກ່ ຸມໄປແລ້ວແລະຕອບດ້ວຍຄໍາຖາມຂອງຕົນເອງ: ນາຍເຈົາ້ເອຍີ ພວກຂາ້ນອ້ຍ

ຈະໜໄີປຫາຜ ູ້ໃດ? ມັນບ່ໍມີຜົນປໂຍດທ່ີຈະໄປຫາຜ້ ູອ່ືນເພາະຄົນອ່ືນບ່ໍມີຄໍາຕອບອັນຖືກຕ້ອງກວ່ານ້ີແລ້ວ.

ເປໂຕບ່ໍໄດ້ຢຸດຢ່ ູດ້ວຍຄໍາຖາມ  ລາວເພີ້ມສອງປໂຍກທ່ີຊ້ີແຈງບອກຄວາມສລຸບໄດ້ວ່າ ພຣະອົງຊົງເປັນຜ້ ູທ່ີ 

ພຣະອົງຊົງຕັດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນ. ປໂຍກທໍາອິດ--ທາ່ນມຖີອ້ຍຄໍາຊຶງ່ໃຫມ້ຊີວີດິອນັຕລອດໄປເປນັນດິ--ສະແດງວ່າ 

ພວກສາວົກຕັດສິນໃຈວ່າສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວມານ້ັນເປັນຄວາມຈິງແທ້ແນ່ນອນທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາ

ໄດ້ຖວາຍຕົວຕ່ໍຄວາມຈິງນ້ັນ. ແຕ່ຍ່ິງກວ່ານ້ັນອີກ, ພວກເຂົາໄດ້ມາຕົກລົງປັກໃຈເຊ່ືອແລະຊາບວ່າ ພຣະອົງຊົງເປັນ

ຜ ູ້ບຣໍິສດຸມາຈາກພຣະເຈົາ້.

ຄໍາກິຣິຍາໃນຂ້ໍ 69, ເຊືອ່ ແລະ ຊາບ, ໃນພາສາກຣີກເດີມແມນ່ສະແດງເຖິງການກະທໍາທ່ີຄົບຖ້ວນ ພ້ອມກັນ 

ກັບໝາກຜົນທ່ີຍັງດໍາເນີນຢ່ ູຕ່ໍໄປ. ພວກສາວົກໄດ້ຄິດຕຶກຕອງຢ່າງຖ່ີຖ້ວນ ຈົນມາເຖິງຈຸດສຸດທ້າຍ ແລະຈະບ່ໍປ່ຽນໃຈ

ໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາ. ພວກຂາ້ນອ້ຍ ໝາຍເຖ່ິງການຕົກລົງເປັນກ່ ຸມ--ບ່ໍແມ່ນເປໂຕຄົນດຽວ--ທ່ີອາດໝາຍ

ເຖິງວ່າພວກສາວົກໄດ້ປຶກສາກັນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີມາກ່ອນແລ້ວ.

ລໍາດັບຂອງຄໍາເວົ້າ ເຊືອ່ ແລະ ຊາບ ມີຄວາມສໍາຄັນ. ຄວາມຮ ູ້ບາງແນວຕ້ອງມາກ່ອນຄວາມເຊ່ືອ, ແຕ່ມີ 

ຄວາມຮ ູ້ບາງຊະນິດມານໍາຫລັງຄວາມເຊ່ືອ. ນ້ີໝາຍເຖິງຄວາມຮ ູ້ທ່ີຂ້ຶນກັບການສັມຜັດກັບພຣະຄຣິດດ້ວຍຕົວເອງ--

ເປັນຄວາມຮ ູ້ທ່ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້ສໍາລັບຄົນທ່ີປະຕິເສດຕ່ໍການວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ. ພຣະຄຣິດຊົງສ່ັງໃຫ້ຕອບພຣະອົງ 

ດ້ວຍຄໍາຕອບທ່ີຈິງໃຈ ແນ່ນອນ ຈາກສ່ວນເລິກຂອງຫວົໃຈຈາກຜ້ ູທ່ີຕ້ອງການຕິດຕາມພຣະອົງ. ການທ່ີຮັບເອົາພຣະ

ເຢຊູເປັນພຣະຜ້ ູໂຜດໃຫ້ພົ້ນ ປາສຈາກພຣະເຢຊູຜ້ ູເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຊີວິດນ້ັນມັນເປັນການຜິດຫລັກຂອງຄວາມເຊ່ືອ.

2. ຈົ່ງພຈິາຣະນາທບົທວນເບິ່ງໝາຍສໍາຄັນຂອງພຣະເຢຊູ: ໂຢຮັນ 9:17, 24-25, 31-33, 35-38

ເຣ່ືອງຂອງຄົນຕາບອດມາແຕ່ເກີດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວທີິການຂອງຄວາມລອດພົ້ນບາບຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ.

ຄົນຕາບອດຄົນນ້ີ ໄດ້ເລ້່ີມຕ້ົນດໍາເນີນຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຢ່າງເປັນຄົນທ່ີຮ ູ້ຈັກພຣະຄຣິດອົງດຽວວ່າເປັນພຣະເຢຊູ 

ແລະຈະເລີນເຕີບໂຕທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະອົງຈົນເຖິງຮັບເອົາພຣະອົງເປັນພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຊີວິດ. ຈ່ົງສັງເກດ

ເບ່ິງຂ້ັນຕອນຂອງຄວາມເຕີບໂຕໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງລາວກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ:
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 ພຣະເຢຊູຊົງ ເປັນຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືວ່າ ເຢຊູ (ຂ້ໍ 11).

 ພຣະເຢຊູຊົງ ເປັນຜ້ ູປະກາດພຣະທັມ (ຂ້ໍ 17).

 ຊາຍຄົນນ້ີ ຮ ູ້ວ່າຕົນເອງເຄີຍເປັນຄົນຕາບອດມາກ່ອນ ແຕ່ດຽວນ້ີລາວເຫັນໄດ້ແລ້ວ (ຂໍ ້ 25).

 ຊາຍຄົນນ້ີ ຖາມພວກຟາຣີຊາຍຄືນ: ທ່ານຢາກເປັນສິດຂອງເພິ່ນເໝືອນກັນຫຼື? --ໝາຍເຖິງວ່າລາວກໍາລັງ 

ອຽງຕົວເອງໄປທາງນ້ັນ (ຂ້ໍ 27).

 ຄໍາເວົ້າຂອງຊາຍຄົນນ້ັນວ່າ ພຣະເຢຊູຕ້ອງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ເພາະວ່າພຣະເຈ ົ ້າເທ່ົານ້ັນຊົງຟັງຜ້ ູທ່ີຢໍາເກງ  

ແລະ ເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ (ຂ້ໍ 31).

 ຖ້າວ່າທ່ານຜ້ ູນ້ັນບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ກໍບ່ໍສາມາດຈະເຮັດສ່ິງໃດໄດ້ (ຂ້ໍ 33).

 ນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍວາງໃຈເຊ່ືອແລ້ວ (ຂ້ໍ 38).

ໝາຍສາໍຄນັໃນປຶມ້ໂຢຮນັ .

ທ່ານ ໂຢຮັນໄດ້ລຽນລໍາດັບໝາຍສໍາຄັນທ່ີ ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດ ໄວໃ້ນປ້ຶມນ້ີໃນ ບົດ 2 ເຖິງ ບົດ 11:

1. ຊົງປ່ຽນນ້ໍາໃຫເ້ປັນເຫຼົ້າແວງ (2:1-11) .

2. ຊົງປ່ິນປົວລູກຂອງເສນາບໍດີໃຫ້ດີ (4:46-54) .

3. ຊົງປ່ິນປົວຜ້ ູຊາຍທ່ີແຄມສະເບດຊະທາ ) .

4. ຊົງລ້ຽງຫ້າພັນຄົນ (6:1-13) .

5. ຊົງເດີນເທິງນ້ໍາ (6:16-21) .

6. ຊົງປ່ິນປົວຕາບອດຕ້ັງແຕ່ເກີດ (9:1-12) .

7. ຊົົງບັນດານໃຫ້ລາຊະໂຣເປັນຄືນມາ (11:1-44) .

ຄົນຕາບອດໄດ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຢຊູເລ້່ີມຕ້ົນຮ ູ້ຈັກວ່າຊົງເປັນຜ້ ູປະກາດພຣະທັມ ຈົນເຖິງຮ ູ້ຈັກວ່າພຣະອົງຊົງເປັນ 

ພຣະເຈ້ົາ. ການເຕີບໂຕທາງຄວາມເຊ່ືອຂອງລາວກໍກ້າວໜ້າໄປຕາມຂ້ັນຕອນຫລາຍໆຂ້ັນ. ຄົນເຮົາທຸກຄົນຈະບ່ໍມີ

ປະສົບການທ່ີຄືກັນຈັກຄົນ.

ຜ້ ູເຊ່ືອຄວນຊອກສແວງຫາການເຕີບໂຕທາງຄວາມຮ ູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ. ເຮົາຮ້ ູຈັກກັບພຣະເຢຊູນານເທ່ົາໃດຄວາມ

ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູກໍຍ່ິງດີຂ້ຶນ. ຊາຍຕາບອດຄົນນ້ີບ່ໍໄດ້ປິດໃຈຂອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມຈິງໃນພຣະເຢຊູເໝືອນ

ກັນກັບພວກຜ້ ູນໍາສາສນາ. ລາວໄດ້ເປີດໃຈທ່ີຈະຮຽນຮ ູ້ກ່ຽວກັບຜ້ ູທ່ີໄດ້ປ່ິນປົວລາວໃຫ້ດີຈົນຄົບຖ້ວນ. .

ຊາຍຄົນນ້ີບ່ໍໄດ້ຮັບຄໍາຕອບທຸກຢ່າງວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນຜ້ ູໃດ, ລາວສາມາດບອກພວກເຈ້ົານາຍວ່າພຣະເຢຊູໄດ້

ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງລາວຢ່າງໃດ. ທ່ານບ່ໍຈໍາເປັນທ່ີຈະຕ້ອງຮ້ ູຈັກຄໍາຕອບທຸກຂ້ໍ ກ່ອນຈະບອກເຣ່ືອງພຣະຄຣິດໃຫ້ຄົນ

ອ່ືນຟັງ. ທ່ານສາມາດບອກຄົນອ່ືນວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນຊີວດິຂອງທ່ານຢ່າງໃດ. .

3. ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊ:ູ ໂຢຮັນ 20:27-29

ຫລັງຈາກສາມວັນທ່ີພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ຖືກຄຶງ ແລະຊົງຖືກວາງໄວໃ້ນອຸບມົງທ່ີໃຫຢື້ມໃຊ້, ພຣະອົງໄດ້ຊ ົງຄືນ

ພຣະຊົນດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງທໍານາຍໄວ້ (ມຣກ 14:28) ແລະ ຊົງໄດ້ເລ້່ີມຕ້ົນປາກົດຕົວຕ່ໍສາວົກຂອງພຣະອົງຫລາຍໆຄ້ັງ.

ໂທມາໄດ້ບອກສາວົກຄົນອ່ືນວ່າ ລາວຈະບ່ໍຍອມເຊ່ືອຈົນກວ່າລາວໄດ້ເຫັນແລະຈັບບາຍຮອຍຕອກຕະປູຂອງພຣະອົງ 

(ຂ້ໍ 24-25). ເຖິງ ໂທມາ ມຄີວາມສົງສັຍກ່ຽວກັນການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຢຊູ, ຢ່າງໜ້ອຍ ລາວຍັງຮ່ວມສາມັກຄີ
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ທັມນໍາພວກສາວົກຄົນອ່ືນ ແທນທ່ີລາວຈະຫ່າງເຫນີຢ່ ູໄກຈາກພວກເຂົາ. ດ່ັງນ້ັນ ລາວຍັງຢ່ ູບ່ອນທ່ີລາວສາມາດໄດ້ຮັບ

ຄວາມຈິງ. ພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງສາມາດທໍາງານກັບຄົນຂ້ີສົງສັຍຢ່ ູ ຕາບໃດທ່ີເຂົາບ່ໍປິດໃຈຈາກຄວາມຈິງ.

ໃນການປາກົດຄ້ັງນ້ີ, ພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ສ່ັງໃຫ້ ໂທມາ ເດ່ມອືອກແລະລູບເບ່ິງຝ່າມືແລະຂ້າງຂອງພຣະອົງ--

ເພືອ່ບໍ່ໃຫເ້ປນັຄົນບໍເ່ຊືອ່, ແຕເ່ປນັຄົນທີເ່ຊືອ່. ໂທມາຕອບຄືນຢ່າງວ່ອງໄວແລະແນ່ນອນໃຈ: ອງົພຣະຜ ູ້ເປນັເຈົາ້ຂອງ 

ຂາ້ພຣະອງົ ແລະພຣະເຈົາ້ຂອງຂາ້ພະອງົ!

ຫລັກຖານຢ່າງດຽວຈະເປັນເຫດໃຫ້ຄົນເຊ່ືອແທ້ບ່ໍໄດ້, ການໄດ້ສັມຜັດທາງສ່ວນຕົວກັບພຣະເຈ້ົາທ່ີຊົງພຣະ

ຊົນຄືນມາຈາກຕາຍເຮັດໃຫ້ເຊ່ືອໄດ້. ຜ້ ູທ່ີຊອກສແວງຫາແຕ່ຫລັກຖານຈະພົບກັບສ່ິງທ່ີໃຫ້ພໃໍຈນ້ັນຍາກຫລາຍ. ຄວາມ

ເຊ່ືອ ເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍກວ່າຫລັກຖານ.

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ຄວາມຈິງທ່ີແທ້ແນ່ນອນ--ບ່ໍແມ່ນຄວາມຈິງທ່ີພິສູດບ່ໍໄດ້--ເປັນສ່ິງທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດ. ທ່ີພຣະເຢຊູຊົງເປັນຄວາມ 

ຈິງເໜືອຄວາມຈິງນ້ັນໄດ້ພິສູດດ້ວຍຄໍາສອນ, ໝາຍສໍາຄັນ, ແລະ ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ. ຄໍາສອນຂອງພຣະ

ອົງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ພວກເຮົາ, ໝາຍສໍາຄັນຂອງພຣະອົງໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ່ພວກເຮົາ ສໍາລັບປັດຈຸບັນ, ແລະການຄືນ

ພຣະຊົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ຄວາມຫວງັແກ່ພວກເຮົາໃນອະນາຄົດ ຊີວິດຫລັງຈາກຕາຍ.

ອັນໃດເປັນຄວາມຈິງສາມຢ່າງທ່ີເຮົາຮຽນໃນບົດນ້ີ?

 ພຣະເຢຊູບ່ໍພຽງແຕ່ຖວາຍຕົນເອງເພື່ອພວກເຮົາເທິງໄມກ້າງແຂນເທ່ົານ້ັນ, ພຣະອົງຍັງຊົງສອນເຮົາວ່າພຣະ

ເຈ້ົາ ນ້ັນເປັນແບບໃດ ດ້ວຍການສະແດງໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີໄວສໍ້າລັບຊີວິດຂອງ 

ພວກເຮົາ ແລະວທີິທ່ີຈະເອົາແຜນການນ້ັນມາໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.

 ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊົງເຮັດໝາຍສໍາຄັນເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາທຸກຄວາມຫຍ້ ຸງຍາກໃນຊີວິດເທ່ົານ້ັນ. ພຣະອົງຊົງກະທໍາ 

ເພາະຢາກໃຫ້ເຫັນວ່າຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາສາມາດປ່ຽນແປງສະພາບການໃດກໍໄດ້. (ຢຮ 11:41-44).

 ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຽງຜ້ ູປະກາດພຣະທັມທ່ີຕາຍແລ້ວເທ່ົາ

ນ້ັນ, ແຕ່ເປັນພຣະເຈ້ົາຜ້ ູຊົງມຊີີວິດຢ່ ູ. ພ້ອມທັງໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງຫລັງຈາກຄວາມຕາຍ, ພຣະອົງຊົງ

ກ່າວວ່າ, ìເພາະເຮົາເປັນຢ່ ູທ່ານທັງຫລາຍກໍຈະເປັນຢ່ ູເໝືອນກັນ (ຢຮ 14:19).

ຖ້າພຣະເຢຊູຊົງກັບມາຄ້ັງທີສອງໄວໆ ພວກເຮົາກໍຈະມໂີອກາດອອກຈາກຊີວິດນ້ີດ້ວຍໂຕເປັນໆ ບ່ໍຕາຍ. ມຍິີງຊາຍທ່ີ

ຮັກພຣະເຈ້ົາຫລາຍຄົນໄດ້ຂຽນປະຫວັດຊີວິດ ທ່ີຕົນເອງໄດ້ເດີນອອກຈາກຊີວິດນ້ີມຸ້ງໄປສ່ ູຊີວິດໜ້າ. ຫລາຍຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້

ເປັນຄຣິສຕຽນ ໄດ້ເດີນອອກຈາກຊີວິດນ້ີດ້ວຍໃບໜ້າທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂກດຮ້າຍ ຫຼືບາງຄ້ັງກໍຄວນຄາງມີຄວາມ

ປ້ອຍດ່າອອກມາຈາກປາກ, ແຕ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງຄວາມງຽງສງົບທ່ີໄດ້ມາຈາກຄວາມໝັ້ນໃຈທ່ີພວກ

ເຂົາໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຕາມຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ. ຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານພຣະຄຸນໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄືກັນ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທີ 24 ຕລຸາ 2010 (10-24-2010)

ພຣະເຢຊຊູງົເປນັຜ ູ້ນັ້ນ ແລະ ຊງົເປນັຜ ູ້ດຽວ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ໂຢຮັນ 3:16; 14:6-11; 1 ຕີໂມທຽວ 2:3-6

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ 

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານປ້ອງກັນຄວາມຈິງຂອງພຣະຄັມພີ ທ່ີວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນທາງດຽວໄປຫາພຣະເຈ້ົາ

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຂ້ໍອ້າງໃນພຣະຄັມພວີ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຜ້ ູດຽວ ແລະ ຫົນທາງດຽວໄປຫາພຣະເຈ້ົາ

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ມີບາງຄົນເວົ້າວ່າ ເຖິງແມ່ນ ພຣະເຢຊູອາດຈະພິເສດຈາກພວກຜ້ ູນໍາສາສນາອ່ືນກໍຕາມ, ສາສນາຄຣິສຕຽນກໍ 

ປັນນ່ຶງໃນຫລາຍຫົນທາງ ແລະກໍມີຄຸນຄ່າເທ່ົາທຽມກັນກັບສາສນາອ່ືນ. ຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສື ພວິ ຟໍຣັມ ວ່າ 

ຄົນອະເມຣິກັນທ່ີນັບຖືສາສນາມີ 70% ເວົ້າວ່າຫລາຍໆສາສນາ--ບ່ໍແມ່ນແຕ່ສາສນາຂອງເຂົາເອງ--ກໍນໍາໄປສ່ ູຊີວິດ

ັນຕລອດໄປເປັນນິດໄດ້î (religions.pewforum.org/reports). ສມັຍນ້ີ, ການອ້າງວ່າພຣະເຢຊູເປັນທາງດຽວໄປ

າພຣະເຈ້ົານ້ັນບ່ໍເປັນທ່ີນິຍົມເລີຍ. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍທ່ານໂຕ້ຕອບພວກຄົນທ່ີເຊ່ືອວ່າມີຫລາຍທາງໄປຫາພຣະເຈ້ົາ 

ລະທາງໃດກໍດີຄືກັນ.

ໃນຂະນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ຜົວເມຽັໜ່ ຸມຄ່ ູໜ່ຶງ, ທ່ານແຈກ ບອກວ່າລາວເຊ່ືອວ່າມີຫລາຍ

ທີິທ່ີຈະຮັບເອົາຄວາມພົ້ນ. ຂ້າພະເຈ້ົາເລີຍຖາມລາວວ່າ, ìຖ້າຂ້ອຍມາເຮືອນໃນເວລາກາງຄືນ ແລ້ວເອົາຄັນໃດກ່າຍ

ສ່ປ່ອງຢ້ຽມຊ້ັນສອງແລະປີນຂ້ຶນເຂ້ົາມາໃນເຮືອນເຈ້ົາ, ແລ້ວເຈ້ົາຈະເຮັດແນວໃດ? ລາວບອກວ່າລາວຕ້ອງເອົາປືນ

ິງຂ້າພະເຈ້ົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາເລີຍຖາມ, ìເຈ້ົາໝາຍຄວາມວ່າເຈ້ົາໃຫ້ຄົນເຂ້ົາເຮືອນເຈ້ົາໄດ້ທາງດຽວ ແຕ່ບ່ໍເຊ່ືອວ່າພຣະ

ຈ້ົາສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່າຈະໃຫເ້ຈ້ົາເຂ້ົາໄປສວັນວິທີໃດ? ລາວຕອບວ່າ, ìຄືບ່ໍເຂ້ົາເຣ່ືອງປານໃດເນາະ?î ຂ້າພະ

ຈ້ົາຈາກລາວມາດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າຄວາມຄິດນ້ີຈະກະຕ້ ຸນນໍາທາງລາວໃຫໄ້ປເຖິງຄວາມຈິງ. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ 

່ານປ້ອງກັນຄວາມຈິງທ່ີວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນທາງດຽວໄປຫາພຣະເຈ້ົາ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

. ພຣະບຸດອົງດຽວ: ໂຢຮັນ 3:16-18

ໂຢຮັນ 3:16 ເປັນຂ້ໍພຣະຄັມພ ີທ່ີຄົນຮ້ ູຈັກຫລາຍທ່ີສຸດຢ່ ູໃນອະເມຣິກາ. ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຂ້ໍນ້ີມີ

ວາມສໍາຄັນຫລາຍໃນທຸກໆສມັຍ, ໂດຍສເພາະແມ່ນຕົງປະເດັນກັບທາງສິລທັມໃນສມັຍນ້ີແລະການຊອກຫາຄວາມ

ັກ ແລະຄວາມຫວັງທ່ີຫລາຍຄົນກໍາລັງສແວງຫາຢ່ ູ. ພວກເຮົາຮ ູ້ແລ້ວວ່າ ພຣະເຈ້ົາເປັນຄວາມຮັກ (1 ຢຮ 4:8-16).

ວາມຮັກເປັນທັມມະຊາດຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງກໍເປັນຈິງຕ່ໍທັມມະຊາດຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈ້ົາຊົງສະແດງ 

ວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕ່ໍພວກເຮົາຫລາຍວິທີ, ແຕ່ວ່າບ່ໍມີການສະແດງຄວາມຮັກອັນໃດຍ່ິງໃຫ່ຍກວ່າທ່ີພຣະອົງຊົງປະ
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ທານພຣະບຸດຂອງພຣະອົງໃຫ້ພວກເຮົາເທິງໄມກ້າງແຂນ. ໄມ້ກາງແຂນເປັນເຄ່ືອງພິສູດທ່ີແທ້ຈິງວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກ

ເຮົາ. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, ìບ່ໍມີຜ້ ູໃດມີຄວາມຮັກໃຫຍ່ກວ່ານ້ີ ຄືການທ່ີຜ້ ູນ່ຶງໄດ້ສລະຊີວິດຕາງມິດສະຫາຍຂອງຕົນì

(ຢຮ 15:13).

ຄົນຢິວທັງຫລາຍເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຮັກພວກເຂົາ--ໄພພ່ົນທ່ີພຣະອົງເລືອກໄວ້. ແຕ່ວ່າ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຮັກພວກ

ເຂົາທ່ໍນ້ັນ--ພຣະອົງຊົງຮັກໂລກ--ມະນຸດໝົດທຸກຄົນ. ພຣະອົງເປັນຜ້ ູເລ້ີມຕ້ົນ--ບ່ໍແມ່ນພວກເຮົາ. ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້

ສແວງຫາພຣະອົງ--ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊອກຫາພວກເຮົາ.

ຜ້ ູທ່ີຕອບຮັບທາງຄວາມເຊ່ືອດ້ວຍການວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູກໍບ່ໍຖືກຕັດສິນລົງໂທດອີກຕ່ໍໄປ. ໃນຂະນະດຽວ 

ກັນຜ້ ູທ່ີບ່ໍວາງໃຈກໍຖືກຕັດສິນລົງໂທດແລ້ວ (ຂ້ໍ 18). ຄວາມເຊ່ືອ ໄດ້ຍົກເອົາການຖືກຕັດສິນລົງໂທດອອກ. ìຄວາມ 

ຄິດນ້ີ ບ່ໍແມ່ນການກະຕວງເອົາການຕັດສິນລົງໂທດໃສ່ຜ້ ູທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ ແຕ່ວ່າ ແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນທ່ີຕ້ອງຫລີກຈາກການ

ຕັດສິນລົງໂທດທ່ີມີຢ່ ູແລ້ວî.

ທຸກໆຄົນທ່ີວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ເຖິງຈະຊ່ົວທ່ີສຸດ, ກໍສາມາດພົບກັບພຣະຄຸນແລະການອະ 

ພັຍໂທດ. ຄົນທັງຫລາຍຈໍາເປັນຕ້ອງເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຮົາເຫັນໃນການສ່ົງລູກຂອງ

ພຣະອົງລົງມາ, ສາມາດທໍາໃຫ້ສໍາເຣັດໄດ້ໃນຕົວຂອງມະນຸດຄົນບາບ ທັງໆທ່ີຕາມແຮງຂອງມະນຸດແລ້ວເຖິງຈະເກ່ງ

ເທ່ົາໃດກໍເຮັດບ່ໍໄດ້. ຜ້ ູໃດກໍຕາມທ່ີເຄີຍສັນຍາກັບຕົນເອງຕອນປີໃໝ່ວ່າ ຈະເຮັດສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງໃຫ້ດີກວ່າເກ່ົາ, ແຕ່ບ່ໍດົນ

ກໍເຊົາເພາະເຮັດບ່ໍໄດ້.

2. ຫົນທາງດຽວ: ໂຢຮັນ 14:6-11

ຄົນມີຫລາຍຄວາມຄິດແຕກຕ່າງກັນວ່າຕ້ອງເຮັດຫລາຍແນວຈ່ິງຈະໄດ້ຄວາມລອດພົ້ນ. ບາງຄົນຄິດວ່າພຣະ

ເຢຊູບ່ໍເຄີຍອ້າງວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາວ່າຄວາມເຊ່ືອນ້ີໄດ້ປະດິດຄິດຂ້ຶນດ້ວຍຜ້ ູຕິດຕາມພຣະອົງ, ໄດ້ 

ເພີ້ມໃສ່ໃຫເ້ປັນປະເພນີຂອງພຣະເຢຊູຫລັງຈາກພຣະອົງຕາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພຣະເຢຊູເອງຊົງຮ ູ້ຈັກວ່າພຣະອົງ

ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ (ມທ 26:63-69; ມຣກ 2:3-12; ຢຮ 5:16-18; 8:58; 9:35-38; 10:3-33). ຄໍາເວົ້າຂອງພຣະ

ອົງທ່ີວ່າພຣະອົງຊົງ ເປັນທາງນ້ັນ, ເປັນຄວາມຈິງ, ແລະເປັນຊີວິດ ບອກເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ບ່ໍເຂ້ົາກັບສ່ິງອ່ືນ. ຄວາມ

ພົ້ນບໍ ່ແມ່ນພຣະເຢຊູປະສົມກັບສ່ິງອ່ືນ, ແຕ່ແມ່ນພຣະເຢຊູປະສົມກັບສູນ (ບ່ໍມີຫຍັງ). ພຣະອົງເປັນທາງໄປສ່ ູພຣະເຈ້ົາ,

ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ, ແລະຊີວິດຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຄວາມແຕກຕາ່ງໃນພຣະເຢຊ ູທີອ່າ້ງໄວໃ້ນ ພຣະທມັໂຢຮນັ .

ຄໍາເວົ້າວ່າ ìເຮົາເປັນî ຊ້ີຄືນເຖ່ິງຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກກັບທ່ານ ໂມເຊ ໃນພຣະທັມ ອົພຍົບ 3:14

 ເຮົາເປັນອາຫານທິບແຫ່ງຊີວິດ (6:35) .

 ເຮົາເປັນແສງສວ່າງຂອງໂລກ (8:12; 9:5) .

 ເຮົາເປັນປະຕູຂອງແກະທັງຫລາຍ (10:7,9) .

 ເຮົາເປັນຜ້ ູລ້ຽງແກະທ່ີດີ (10:11,14) .

 ເຮົາເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງຄືນມາ ທັງເປັນຊີວິດ (11:25) .

 ເຮົາເປັນທາງນ້ັນ, ເປັນຄວາມຈິງ, ແລະເປັນຊີວິດ (14:6) .

 ເຮົາເປັນເຄືອອະງຸ່ນອັນແທ້ຈິງ (15:1) .
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ບົດຄວາມຂອງຄຣິສຕຽນບ່ໍໄດ້ປັກຕາໃສ່ຄວາມຄິດຂອງສາສນາ ຫຼືຫລັກການຂອງປຣັສຍາ ແຕ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ

ໂດຍຕົງ. ພວກເຮົາຮ ູ້ຄວາມຈິງເພາະວ່າພວກເຮົາຮ ູ້ຈັກພຣະເຢຊູ. ພຣະເຢຊູຍັງບອກອີກວາ່ ຜ້ ູທ່ີຮ ູ້ຈັກພຣະອົງ ກຮໍ ູ້ຈກັ

ພຣະບດິາຂອງເຮາົ. ຮ ູ້ຈັກຜ້ ູນ້ີກໍຮ້ ູອີກຜ້ ູນ່ຶງ ເພາະທັງສອງເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ (ຢຮ 10:30).

ເວລາຟີລີບຂໍຮ້ອງໃຫ້ພຣະອົງ ìສະແດງພຣະບດິາໃຫຂ້າ້ນອ້ຍທງັຫາຼຍເຫນັî, ພຣະເຢຊູບ່ໍຊົງຕັດສິນລາວ. ແທ້ຈິງ

ແລ້ວ ຄໍາຂໍຮ້ອງຂອງຟີລິບໝາຍເຖິງຄວາມຕ້ອງການອັນຈິງໃຈທ່ີເກີນໄປກວ່າຄວາມຢາກຮ ູ້ຢາກເຫັນ. ລາວຊອກຫາ

ພຣະເຈ້ົາທ່ີເຫັນດ້ວຍຕາເປ່ົາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງອະທິບາຍຢ່າງອົດທົນວ່າ ພຣະອົງແລະພຣະບິດາເປັນອັນດຽວກັນ--

ພຣະບິດາຢ່ ູໃນພຣະອົງແລະພຣະອົງກໍຢ່ ູໃນພຣະບິດາ, ເຫັນພຣະຢຊູກໍເຫັນພຣະບິດາ. ພຣະບິດາໄດ້ຊົງຕັດຜ່ານພຣະ

ເຢຊູໃນເວລາທ່ີພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າ; ພຣະບິດາຜ້ ູຊົງປະທັບຢ່ ູໃນພຣະເຢຊູ ໄດ້ຊົງສ້າງສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ເຮັດ. ດ້ວຍການ

ເຫັນພຣະເຢຊູ ຟລິີບກໍເຫັນພຣະບິດາ. ພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນ!

ພວກຄຣິສຕຽນບ່ໍຄວນລະອາຍຈາກການປະກາດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພຣະຄຣິດ ໃນເມື່ອພຣະຄຣິດເອງກໍບ່ໍໄດ້ 

ລະອາຍ. ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຢ້ານຕ່ໍຄວາມຢຽດຫຍາມຈາກຜ້ ູທ່ີຫລົງຫາຍ ແລະພວກເຮົາກໍບ່ໍຄວນເປັນຄົນທ່ີ îອັບອາຍ

ຕ່ໍຂ່າວປະເສີດî ຂອງພຣະຄຣິດ ທ່ີເປັນ ìພະລັງຂອງຄວາມພົນ້ທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາî (ໂຣມ 1:16). ພວກເຮົາຕ້ອງ

ເພີ້ມໂອກາດໃຫ້ຄົນອ່ືນມີເວລາຮ້ ູຈັກກັບພຣະເຈ້ົາ ໃນເມື່ອພຣະເຈ້ົາປາກົດໃຫ້ເຮົາເຫັນຢ່ ູໃນພຣະຄຣິດ; ພຣະອົງເປັນ

ຫົນທາງດຽວ!

3. ຜ້ ູກາງຄນົດຽວ: 1 ຕີໂມທຽວ 2:3-6

ພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ຄົນທັງປວງ--ບ່ໍແມ່ນແຕ່ກ່ ຸມທ່ີຖືກເລືອກ--ໃຫ້ໄດ້ພົ້ນ ແລະເຂ້ົາມາເຖິງຄວາມ

ເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມຈິງຢ່າງຖ້ວນຖ່ີ. ຄໍາວ່າພຣະປະສົງ ໝາຍເຖິງຄວາມພໍໃຈ--ທ່ີແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງປະສົງຢາກໃຫ້ທຸກໆ

ຄົນໄດ້ພົ້ນ. ໜ້າເສັຽໃຈ, ທ່ີຫລາຍຄົນຈະບ່ໍຍອມເລືອກເອົາສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ ້(ມທ 7:13-27; 2 ທຊລນ 

1:5-9; ພນມ 21:6-8). ພວກເຮົາຄວນເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນໝົດທຸກຄົນໄດ້ພົ້ນ (ຂ້ໍ 4, 6), ແຕ່ບ່ໍ

ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທຸກໆຄົນຈະໄດ້ພົ້ນໂດຍທ່ີບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະອົງກ່ອນ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫທຸ້ກຄົນມີ

ສິດເສຣິພາບໃນການເລືອກ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຕາຍແທນໝົດທຸກຄົນ, ແຕ່ວ່າຜົນຂອງຄວາມພົ້ນແມ່ນເກີດຂ້ຶນກັບຜ້ ູທ່ີ

ຮັບເອົາດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອເທ່ົານ້ັນ.

ຮ ູ້ຈກັຄວາມຈງິ ໝາຍເຖິງຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມຈິງ ທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ຄົນມີຄວາມສັມພັນອັນຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈ້ົາ 

ແລະກັບສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງ ແລະການໃຊ້ຄວາມຮ ູ້ທ່ີມາຈາກເບ້ືອງເທິງ. ລຽນເປັນລໍາດັບ: ເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍຄວາມພົ້ນ,

ແລ້ວແມ່ນການພັດທະນາໃນຄວາມຮ້ ູອັນສົມບູນ. ຄວາມຮ ູ້ມານໍາຫລັງຄວາມພົ້ນ; ຄວາມຮ້ ູອັນສົມບູນບ່ໍໄດ້ເປັນຂ້ັນທ່ີ

ມາກ່ອນສໍາລັບຄວາມພົ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຄວນພຍາຍາມພັດທະນາຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ຫລາຍ

ທ່ີສຸດຫລັງຈາກຄວາມພົ້ນ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ ໃນຖານະຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອຄືນໍາເອົາຂ່າວປະເສີດໄປບອກໃຫ້

ທຸກໆຄົນ (ຂ້ໍ 4).

ຄວາມພົ້ນເກີດເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍພຣະເຈ້ົາອົງດຽວ ຜ່ານທາງຜ້ ູກາງຄົນດຽວລະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາແລະມະນຸດຄົນ

ດຽວ, ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພຣະເຈ້ົາອົງນ້ັນເປັນຜ້ ູດຽວ ໝາຍຄວາມວ່າບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາຫລາຍອົງປະກອບດ້ວຍຄວາມປະສົງ

ອັນດຽວກັນເພື່ອແຂ່ງຂັນກັນຊ່ວຍວິນຍານຂອງມະນຸດ. ແຕ່ວ່າ ຜ ູ້ກາງຜ ູ້ດຽວ--ຜ້ ູທ່ີສາມາດ ìເຮັດ ຫລືສ້າງຄວາມສງົບ 

ແລະຄວາມສໍາພັນແບບເພື່ອນຂ້ຶນມາໃໝ່... ທໍາພັນທະສັນຍາ ຫຼືຮັບຮອງພຣະສັນຍາî ທ່ີຈະຕ້ອງມຂ້ຶີນລະຫວາ່ງພຣະ

ເຈົາ້ ແລະມະນດຸ.
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ຕ້ັງແຕ່ມະນຸດໄດ້ທໍາລາຍພຣະສັນຍາ, ມະນຸດຄົນນ່ຶງ--ຄືມະນຸດຜ້ ູສົມບູນ--ຈໍາເປັນຕ່ໍການສ້າງພຣະສັນຍາ

ຄືນມາໃໝ່. ອາຈານໂປໂລເວົາ້ເຖິງທໍາມະຊາດສອງຢ່າງໃນພຣະເຢຊູ ເພາະວ່າພຣະອົງເປັນໃນຮູບທ່ີພວກເຮົາເຂ້ົາ

ໃຈຍາກທັງສອງສະພາບ ເປັນພຣະເຈ້ົາ 100% ແລະເປັນມະນຸດ 100% ໃນເວລາດຽວກັນ. ໃນຖານະທ່ີເປັນພຣະເຈ້ົາ 

ແລະມະນຸດ, ພຣະຄຣິດຈ່ິງມີຄຸນສົມບັດເປັນຜ້ ູຢ່ ູກາງສໍາລັບພຣະເຈ້ົາແລະຄົນທັງຫລາຍ. ພວກຄຣິສຕຽນສາມາດບອກ

ຄົນອ່ືນວ່າ ພຣະຄຣິດຊົງເປັນຜ້ ູດຽວທ່ີມີຄຸນສົມບັດຢືນຢ່ ູລະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາແລະມະນຸດ ເພາະວ່າຍ້ອນພຣະອົງມີທັມ 

ມະຊາດທັງສອງຢ່າງ ເປັນທັງມະນຸດແລະພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍ 5)

ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຖວາຍພຣະອົງເອງດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ. ຊີວດິຂອງພຣະອົງໄດ້ຊົງຖືກຕັດອອກໄປຈາກພຣະ 

ອົງ. ໃນການທໍາເຊ່ັນນ້ີ, ພຣະອົງກາຍເປັນຄາ່ໄຖສ່າໍລບັທກຸຄນົ ທ່ີວາງໃຈເຊ່ືອ. ຮາກຖານຂອງຄໍາວ່າ ຄາ່ໄຖ່ ຖືກໃຊ້ 

ຫລາຍສໍາລັບການຊ້ືຄືນເອົາຂ້າທາດທ່ີຖືກຊ້ືຈາກການປະມູນຂາຍຢ່ ູຕລາດຂາຍທາດ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງຈ່າຍຄ່າ ເພື່ອ 

ຄວາມພົ້ນຂອງພວກເຮົາ ແທນບ່ອນເຮົາ. ພຣະເຢຊູຊົງແຕກຕ່າງຈາກຜ້ ູນໍາສາສນາອ່ືນໆ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງເປັນ 

ພຣະບຸດອົງດຽວ, ຫົນທາງດຽວ, ແລະຜ້ ູກາງຄົນດຽວ. ການຖວາຍຕົນເອງຂອງພຣະອົງ--ຕາຍແທນບ່ອນເຮົາ--ຈ່ຶງຈໍາ 

ແນກແຍກການເປັນຄຣິສຕຽນ ອອກຈາກທຸກສາສນາທັງໝົດ.

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ໃນເມື່ອມະນຸດໄດ້ທໍາລາຍຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມບາບຂອງເຂົາ, ຄວາມສໍາພັນນ້ັນຈໍາເປັນ 

ຕ້ອງຖືກເຮັດໃຫ້ຕິດພັນຄືນຂ້ຶນມາໃໝ່. ໃນເມື່ອ ພວກເຂົາບ່ໍສາມາດເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ, ພຣະເຈ້ົາຈ່ິງໄດ້ຊົງລົງມທໍືາ 

ດ້ວຍການສ່ົງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງມາເປັນຜ້ ູກາງ ເພື່ອສ້າງພັນທະສັນຍາໃໝ່ທ່ີຈະນໍາຕ່ໍເອົາຄວາມສໍາພັນນ້ັນ

ຄືນຂ້ຶນມາອີກ. ພຣະເຢຊູຊົງແຕກຕ່າງຈາກຜ້ ູນໍາສາສນາຄົນອ່ືນໆ ແລະເພາະຄວາມແຕກຕ່າງນ້ີ, ພຣະອົງຈ່ຶງເປັນຫົນ

ທາງດຽວໄປຫາພຣະເຈ້ົາ.

ເພາະຄວາມສໍາພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນມາໃໝຜ່່ານທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ພວກເຮົາມໂີອກາດ 

ຊ້ີທາງໃຫ້ຄົນໄປຫາຄວາມຈິງທ່ີ:

 ພຣະເຈ້ົາຮັກທຸກໆຄົນຢ່າງດຽວກັນກັບທ່ີພຣະອົງຮັກພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນ.

 ພວກທ່ີບ່ໍມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດແລ້ວ ແລະດ້ວຍການວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະອົງ

ເທ່ົານ້ັນ ຈ່ິງຈະສາມາດຫລຸດພົ້ນຈາກການຕັດສິນລົງໂທດ.

 ບ່ໍມີຫລາຍທາງໄປຫາຄວາມພົນ້, ມແີຕ່ຫົນທາງດຽວ--ຄືຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 ຖ້າຮ້ ູຈັກກັບພຣະເຢຊູ ກໍຮ ູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາ.

 ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ພົ້ນ ແຕ່ພວກເຂົາຕ້ອງວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະອົງກ່ອນ ຈ່ິງພົ້ນໄດ້.

 ພຣະເຢຊູຊົງຖວາຍຕົນເອງດ້ວຍຄວາມພໍໃຈເປັນຄ່າໄຖ່ເພື່ອຄົນທັງໝົດ ແລະທຸກໆຄົນສາມາດຫລຸດພົ້ນ 

ຈາກເງື້ອມມືຂອງຊາຕານໄດ້.

ນັກປະກາດຄົນນ່ຶງໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອໃຫ້ຜ້ ູເຄັ່ງຄັດສາສນາຫລາຍຄົນຟັງ. ໃນເວລາທ່ີລາວໄດ້ເວົ້າເຖິງປະ

ສົບການຂອງຊີວິດ, ຜ້ ູທ່ີຟັງຕ້ອງການຂ້າລາວເຖິງສ່ີຄ້ັງ. ລາວກ້າຫານແລະຕ້ັງທ່ຽງໝັ້ນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໄດ້ມີ

ບາງຄົນມາຮ ູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດຍ້ອນການເປັນພະຍານຂອງລາວ. ພຣະເຈ້ົາມີອໍານາດເໝືອທຸກສ່ິງ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/


ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ວນັອາທິດ ທີ

ທາໍຄວາມເຂົາ້ໃຈກຽ່ວກບັ

ຂໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ໂຣມ 4:1-

ຜົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ 

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານອະທິບາຍ

ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ໃນວັທນະທັມຂອງເຮົາ, ຄວາມ

ສລາດ. ສໍາລັບບາງຄົນ ຄວາມເຊ່ືອແມ່ນ

ຂັດຂວາງກັບສ່ິງທ່ີພວກເຂົາຄິດວ່າເຂົາຄວນ

ມັນຊ່ວຍປົດຄວາມຄິດທ່ີເຂ້ົາໃຈຜິດທາງວັທນະທັມ

ນາງນ້ອຍ ເກີດຢ່ ູໃນຄອບຄົວຄຣິສຕຽນ

ກັນກັບຫລາຍຄົນ. ເວລາລາວຢ່ ູໃນວັຍສາວ

ມີຢ່ ູໃນຄອບຄົວ--ຈົນເຖິງລາວໄດ້ເຫັນຄວາມ

ນ້ອຍ ກໍເໝືອນກັນ ມຄີວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ 

ລາວບອກວ່າ ìຊີວິດລາວເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ

ທ່ານຮ້ ູຈັກໃຜແດ່ທ່ີຖືກເອ້ີນວ່າເປັນຄຣິສຕຽນ

ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວບ່ໍ? ການສຶກສາ

ຄວາມ ເຊ່ືອຕາມແບບໃນພຣະຄັມພີ.

1. ຄວາມເຊື່ອດຍີ້ອນເຫດຜນົຂອງຄວາມ

ມີການສລຸບວ່າຄົນຢິວ ແລະຄົນ

ຈານໂປໂລໄດ້ຖາມກ່ຽວກັບ ອັບຣາຮາມ

ຣາຊທານບັນຍັດໃຫ້ໂມເຊ ແລະບ່ໍສາມາດ

ດ້ວຍການປະຕບິດັ, ອັບຣາຮາມກມໍແີນວມາອວດໄດ້

ຜົນສລຸບວ່າອັບຣາຮາມໄດ້ຮັບຄວາມຊອບທັມທາງຄວາມເຊ່ືອ
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ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ວນັອາທິດ ທີ 31 ຕລຸາ 2010 (10-31-2010)

ທາໍຄວາມເຂົາ້ໃຈກຽ່ວກບັຄວາມເຊືອ່

-3, 23-25; 10:9-13; ເຮັບເຣີ 12:1-2

ອະທິບາຍວິທີຍ້າຍຈາກຄວາມຮ ູ້ໄປຫາຄວາມເຊ່ືອຕາມແບບໃນ

ໝາຍອັນແທ້ຈິງຂອງຄວາມເຊ່ືອຕາມແບບໃນພຣະຄັມພ.ີ

ຄວາມເຊ່ືອມີຄວາມໝາຍເລິກໄປກວ່າຄວາມຮັບຮ ູ້ໃນສ່ິງໃດ

ແມ່ນໝາຍເຖິງສ່ິງທ່ີຄົນນໍາໃຊ້ໃນເມື່ອມີຫລັກຖານມາກມາຍກ່າຍກອງຢ່ ູ

ຄວນເຊ່ືອ, ຫຼ ືຄວາມຫວັງທ່ີເໜືອກວ່າຫລັກຖານ. ບົດຮຽນ

ທາງວັທນະທັມ ກ່ຽວກັບທໍາມະຊາດຂອງຄວາມເຊ່ືອ.

ຄຣິສຕຽນທາງພາກເໜືອປະເທດໄທ ແຕ່ ລາວບ່ໍເຄີຍເຊ່ືອໃນ

ສາວ, ລາວໄດ້ຕິດຕາມຕົວຢ່າງຂອງຜ້ ູເປັນອ້າຍ ແລະ ຕ່ໍຕ້ານ

ຄວາມປ່ຽນແປງໃນຊີວິດຂອງອ້າຍ ຫລັງຈາກອ້າຍໄດ້ຮັບເອົາ

ພຣະຄຣິດ ແລະດຽວນ້ີລາວມີຊີວິດຢ່ ູເພື່ອພຣະອົງ. ìແທນທ່ີຈະ

ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີì.

ເປັນຄຣິສຕຽນແຕ່ຊີວິດຈິງບ່ໍເປັນໄປຕາມຄວາມເປັນຈິງ? ທ່ານ

ການສຶກສາບົດຮຽນນ້ີຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານອະທິບາຍວິທີຍ້າຍຈາກ

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ຄວາມເຊື່ອ: ໂຣມ 4:1-3, 23-25

ຄົນຕ່າງຊາດໄດ້ຮັບຄວາມຊອບທັມທາງຄວາມເຊ່ືອຄືກັນ (ໂຣມ 

ກັບ ອັບຣາຮາມ, ປ່ ູຍ່າຕາຍາຍຂອງຄົນຢິວ. ໃນເມື່ອອັບຣາຮາມມາກ່ອນ

ສາມາດປະຕິບັດຕາມກົດບັນຍັດ, ລາວຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊອບທັມ

ແນວມາອວດໄດ-້-ແຕ່ຕ່ໍໜ້າມະນຸດເທ່ົານ້ັນ, ບໍແ່ມນ່ຕໍໜ່າ້ພຣະເຈົາ້

ໄດ້ຮັບຄວາມຊອບທັມທາງຄວາມເຊ່ືອ, ອາຈານໂປໂລເວົ້າຢ້ອນຄືນພຣະທັມ

ໃນພຣະຄັມພີ.

ໃດສ່ິງນ່ຶງດ້ວຍຄວາມ

ມາກມາຍກ່າຍກອງຢ່ ູຕ່ໍໜ້າ

ບົດຮຽນນ້ີສໍາຄັນ ເພາະວ່າ 

ໃນພຣະເຢຊູ ເໝືອນ

ະ ຕ່ໍຕ້ານກັບຄວາມເຊ່ືອທ່ີ

ເອົາພຣະຄຣິດ. ນາງ 

ຈະມີຄວາມວ່າງເປ່ົາì

ທ່ານໄດ້ວາງໃຈເຊ່ືອ

ຈາກຄວາມສລາດໄປສ່ ູ 

ໂຣມ 3:17-31), ອາ 

ກ່ອນພຣະເຈ້ົາຊົງພຣະ

ທັມໄດ້ຢ່າງໃດ? ຖ້າ

ບໍແ່ມນ່ຕໍໜ່າ້ພຣະເຈົາ້. ເພື່ອພິສູດ 

ພຣະທັມປະຖົມມະການ 
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15:6. ອັບຣາຮາມໄດ້ເຊ່ືອຄໍາສັນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າ ລາວຈະໄດ້ລູກຊາຍໃນເວລາອາຍຸແກ່ແລະ, ຜ່ານທາງລູກ

ຊາຍຄົນນ້ັນ, ລາວຈະມີລູກຫລານຫລາຍໆຈົນນັບບ່ໍຖ້ວນ. ລາວໄດ້ວາງໃຈເຊ່ືອໃນຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະ 

ກຖໍວືາ່ໄດ ້ຮບັຄວາມຊອບທມັ.

ອາຈານໂປໂລ ໄດ້ຂຽນວ່າ ອັນນ້ີບ່ໍແມ່ນເປັນຄວາມຈິງແຕ່ສໍາລັບອັບຣາຮາມເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ເປັນສໍາລັບພວກ 

ເຮົາຄືກັນ. ຄວາມຊອບທັມໄດ້ຊົງຖືກຍົກໃຫ້ພວກເຮົາ ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາເຊ່ືອພຣະອົງຜ້ ູຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູ 

ຜ້ ູເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຂ້ຶນມາຈາກຄວາມຕາຍ--ຜ້ ູທ່ີຊ່ອຍເຮົາອອກຈາກຄວາມຜິດ. ຫລາຍກວ່ານ້ັນ, ພຣະເຢຊູຍັງ 

ຊົງຟື້ນຄືນຊີບກັບມາເພື່ອຄວາມຍຸຕິທັມຂອງພວກເຮົາ--- ເປັນການກະທໍາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ປະກາດວ່າຄວາມຜິດ 

ກາຍເປັນຖືກຕ້ອງຕ່ໍໜ້າພຣະອົງ. ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ຮັບຮອງວ່າພວກເຮົາ ຈະບ່ໍແຍກຈາກພຣະເຈ້ົາ

ຕລອດໄປເປັນນິດ . ຈຸດສູນກາງຂອງຄວາມເຊ່ືອຕາມແບບໃນພຣະຄັມພ ີຄືເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຕາຍເທິງໄມກ້າງແຂນ

ເພື່ອໄຖ່ບາບແລະພຣະອົງຊົງຟື້ນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ. ການຕາຍຂອງພຣະອົງແລະການຄືນພຣະຊົນຕ້ອງເປັນສູນ

ກາງຂອງການເທສນາ ຫຼືການສອນກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດ.

ທ່ີເຮົາມີຄວາມເຊ່ືອນ້ັນ ບ່ໍໄດ້ເປັນສ່ິງທ່ີແຍກການເປັນຄຣິສຕຽນຈາກສາສນາອ່ືນໆ. ຄົນທ່ີນັບຖືສາສນາອ່ືນກໍ

ມີຄວາມເຊ່ືອຄືກັນ. ເຖິງແມ່ນຄົນບ່ໍມີສາສນາກໍມີຄວາມເຊ່ືອວ່າບ່ໍມພີຣະເຈ້ົາ. ສ່ິງທ່ີແຍກຄວາມແຕກຕ່າງໃນສາສນາ

ນ້ັນແມ່ນເຫດຜົນຂອງຄວາມເຊ່ືອ, ເນ້ືອໃນຂອງຄວາມເຊ່ືອ. ເນ້ືອໃນຂອງຄວາມເຊ່ືອນ້ັນຄວນເອົາມາສືບສ່ວນເບ່ິງ

ວ່າແຕ່ລະຄົນຈະຮັບເອົາຫຼືປະຕິເສດ. ຄວາມເຊ່ືອບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີຕົກທອດມາຈາກພໍ່ແມ ່ຄືສີຂອງຜົມ ຫຼືສີຂອງຕາ.

ພຣະເຢຊູຊົງ ເປັນຜ້ ູດຽວທ່ີມີຄຸນຄ່າສົມເຫດຜົນຂອງຄວາມເຊ່ືອ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາໃນຮ່າງ

ກາຍທ່ີເປັນມະນຸດ. ພຣະອົງເປັນຜ້ ູດຽວທ່ີໄຖ່ບາບແລະກໍເປັນຜ້ ູດຽວທ່ີຮັບຮອງຄວາມພົ້ນສໍາລັບພວກເຮົາ. ດ້ວຍເຫດ

ນ້ັນ, ພວກເຮົາຄວນຊອກຫາວິທີທາງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນແນ່ໃຈວ່າ ຄວາມເຊ່ືອປາສຈາກເຫດຜົນອັນຖືກຕ້ອງກໍໄຮ້ຄ່າ.

2. ຄວາມເຊື່ອສະແດງອອກເຖິງການກະທາໍຈາກຄວາມພໃໍຈ: ໂຣມ 10:9-13

ຄວາມເຊ່ືອບ່ໍແມ່ນເຊ່ືອແບບຢ້ານຈົນຕົວສ່ັນ, ເຖິງແມ່ນຜີມານມັນກໍຢ້ານພຣະເຈ້ົາຈົນຕົວສ່ັນ (ຢກບ 2:19).

ຄວາມເຊ່ືອຕາມແບບໃນພຣະຄັມພເີປັນແບບນ່ຶງ. ຄວາມເຊ່ືອໄວວ້າງໃຈເຊ່ືອ ແລະສະແດງຕົວອອກໄປຕາມຄວາມ

ເຊ່ືອ. ທັງສອງຄໍາ ໄວວ້າງໃຈ ແລະ ສາຣະພາບ ເປັນຄໍາທ່ີສະແດງການກະທໍາ. ຄວາມເຊ່ືອ (ໄວ້ວາງໃຈ) ຕ້ອງອາ

ສັຍການກະທໍາ ດ້ວຍຄວາມພໃໍຈ (ຢຮ 1:12). ຄວາມເຊ່ືອຕ້ອງມີການສາຣະພາບ ແລະການສາຣະພາບຕ້ອງມີ

ຄວາມເຊ່ືອ. ຊາວຄຣິສຕຽນຄວນເຂ້ົາໃຈວ່າ ຄວາມເຊ່ືອຕາມແບບໃນພຣະຄັມພແີມ່ນຄວາມພໃໍຈເລືອກຕິດຕາມ--

ຄວາມພໍໃຈຂອງແຕ່ລະຄົນ. ບ່ໍແມ່ນແບບງຽບໆ, ເປັນການກະທໍາຂອງຄົນໝົດທັງຕົວ ແລະບ່ໍແມ່ນຍ້ອນຄວາມສລາດ

ຫລັກແຫລມ. ເປັນການເຫັນວ່າ ຮັບສາຣະພາບເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາ ໝາຍເຖິງການອຸທິດຕົນເອງທ່ີເກີດຈາກ

ໃຈຈິງຂອງຄົນນ້ັນ.

ຄວາມເຊ່ືອ ນໍາພາເຖິງຄວາມຊອບທັມ ຄວາມສາຣະພາບ ນໍາມາເຖິງຄວາມພົ້ນ. ອຈ ໂປໂລຍັງຢ້ໍາຕ່ືມອີກ 

ວ່າທຸກຄົນທ່ີຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາກໍຈະພົ້ນ. ເວລາ ອ.ຈ. ໂປໂລເວົ້າວ່າ, ບຸກຄົນໃດທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະ 

ອົງຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍ, ທ່ານໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະທັມເອຊາຢາ 28:16 ທ່ີເອຊາຢາເວົ້າວ່າ ຜ້ ູທ່ີວາງໃຈໃນ ìຮາກ 

ຖານອັນໝັ້ນຄົງì ທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ ìຈະບ່ໍຫວັ່ນໄຫວ.î

ບ່ໍມີຜ້ ູໃດຈະຖືກໄລ່ໜີໃນເມື່ອພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດຢ່າງບໍຣິບູນແກ່ຄົນທັງປວງທ່ີທູນຂໍຕ່ໍພຣະອົງ . ຂ້ໍນ້ີບ່ໍຮັບຮ້ ູ

ຄວາມຄິດທ່ີຫລາຍຄົນເຄີຍມີ ວ່າຜ້ ູຄົນສາມາດວາງໃຈເຊ່ືອພຣະເຢຊູໃຫເ້ປັນຜ້ ູຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ ແລະບ່ໍຕ້ອງໃຫ້ພຣະອົງ 

ເປັນພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາຂອງຜ້ ູນ້ັນ. ການເປັນຜ້ ູຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ ແລະ ການເປັນພຣະເຈ້ົາ ແຍກອອກຈາກກັນບ່ໍໄດ້, ເໝືອນ



3

ກັນກັບຄວາມເຊ່ືອ ແລະການສາຣະພາບຜິດ ຫຼືຄວາມຊອບທັມ ແລະຄວາມພົ້ນ. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຈະມີອັນນ່ຶງ

ປາສຈາກອັນທີສອງ. ຄວາມເຊ່ືອຕາມແບບໃນພຣະຄັມພມີີມາເປັນມັດ--ເຮົາຈະເລືອກເອົາອັນດຽວບ່ໍໄດ້--ຕ້ອງໄດ້

ເອົາໝົດ ຫຼື ບ່ໍເອົາຈັກອັນ.

3. ຄວາມເຊື່ອເປັນທາງເດີນຂອງຊວີດິ: ເຮັບເຣີ 12:1-2

ກ່ ຸມພຍານຫລາຍໆຄົນ ທ່ີໄດ້ເວົ້າເຖິງຢ່ ູໃນເຮັບເຣີ ບົດ 11 ທ່ີຜ້ ູຂຽນໄດ້ຖືກດົນໃຈ ລຽນຊ່ືຜ້ ູຮັບໃຊ້ຄົນສໍາຄັນ

ໃນສມັຍກ່ອນເປັນລໍາດັບໄວ້. ຄົນສໍາຄັນເຫຼົ່ານ້ີບ່ໍໄດ້ເປັນຜ້ ູນ່ັງຊົມ ແຕ່ເປັນພະຍານ, ພວກເຂົາໄດ້ສະແດງຄວາມອົດ

ທົນດົນນານໃນຄວາມເຊ່ືອອັນແທ້ຈິງ. ພວກເຮົາຄວນເບ່ິງພວກເຂົາໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງທ່ີໜ້ານັບຖືໃນການມີຄວາມ

ເຊ່ືອຢ່າງ ອົດທົນ, ເພື່ອນໍາແບບຢ່າງພວກເຮົາຄວນ:

 ຈ່ົງຊັດຖ້ິມທຸກຢ່າງທ່ີຖ່ວງຢ່ ູ--ໝາຍເຖິງ ແນວໃດກໍຕາມທ່ີມີນ້ໍາໜັກຖ່ວງດຶງເຮົາໄວ.້

 ແລະຊັດຖ້ິມຄວາມຜິດບາບທ່ີຕິດແໜ້ນໂດຍງ່າຍ--ຄວາມບາບທ່ີເກາະເຮົາໄວເ້ໝືອນໜວດປາອີຮື.

ຈົ່ງພາກັນແລ່ນແຂງດ້ວຍຄວາມພຽນພຍາຍາມ--ການແຂ່ງຂັນແລ່ນແມ່ນຊີວິດຄຣິສຕຽນທ່ີຕ້ອງແລ່ນດ້ວຍຄວາມ

ອົດທົນ ແລະ ສມໍ່າສເມີ. ການແລ່ນທ່ີພວກເຮົາມຄີວາມຮັບຜິດຊອບວ່າເປັນຂອງເຮົາ. ຄົນອ່ືນກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ການແລ່ນຂອງເຂົາເອງ. ພວກເຮົາບ່ໍຄວນພຍາຍາມບອກຄົນອ່ືນກ່ຽວກັບວິທີແລ່ນການແຂ່ງຂັນຂອງເຂົາ ຫຼ ືຫວັງໃຫ້

ຄົນອ່ືນ ມາແລ່ນການແຂ່ງຂັນຂອງເຮົາ. ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານວຽກໂດຍສເພາະໃນຊີວິດໃຫ້ພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນທ່ີ

ພຣະອົງຊົງຕຽມໄວ້ ໂດຍຜ່ານທາງພອນສວັນຝ່າຍວິນຍານທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້.

ຈ່ົງປັກຕາເບ່ິງພຣະເຢຊູ, ຄືຜ້ ູບຸກເບີກຄວາມເຊ່ືອແລະຜ້ ູຊົງເຮດັໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາເຖິງທ່ີສໍາເຣັດ--ການ 

ປັກສາຍຕາຂອງເຮົາ, ເໝືອນກັນກັບຜ້ ູແລ່ນແຂ່ງຂັນທ່ີບ່ໍສາມາດຫລຽວເບ່ິງຜ້ ູຊົມທ່ີຢ່ ູນອກຫົນທາງ, ເຮົາຕ້ອງປັກໃສ່

ພຣະຄຣິດຜ້ ູຊົງເປັນທັງຜ້ ູບຸກເບີກແລະຜ້ ູທໍາໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອເຖິງຜົນສໍາເຣັດ. ການປັກຕາຂອງເຮົາໃສ່ພຣະເຢຊູອະທິ

ບາຍເຖິງນິສັຍຂອງຄວາມເຊ່ືອທ່ີດໍາເນີນຢ່ ູຕ່ໍເນ່ືອງ, ບ່ໍແມ່ນການຫລຽວເບ່ິງພຽງເທ່ືອດຽວແລ້ວເຊົາ. ຕົວຢ່າງທ່ີສູງສ່ົງທ່ີ

ສຸດໃນເຊ່ືອຄືພຣະເຢຊູ ຜ້ ູທ່ີຊົງສລະພຣະກຽດຂອງພຣະອົງ ແລະຍອມຖວາຍຕົວຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນເພື່ອພວກເຮົາ.

ໜ້າທ່ີຂອງ ພຣະອົງໄດ້ທໍາສໍາເຣັດແລ້ວ, ດຽວນ້ີພຣະອົງຊົງປະທັບນ່ັງຢ່ ູເທິງບັນລັງກ້ໍາຂວາຂອງພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາ--

ຖານະທ່ີສູງສຸດໃນສວັນ

ຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູ ທັງໝົດໄດ້ສະແດງເຖິງລັກສນະຄວາມວາງໃຈອັນໝັ້ນຄົງຕ່ໍພຣະບິດາໃນສວັນ. ສ່ິງນ້ີຄວນ

ເປັນລັກສະນະໃນຊີວິດພວກເຮົາເໝືອນກັນ. ຄວາມເຊ່ືອຕາມແບບໃນພຣະຄັມພເີປັນການໃຊ້ຊີວິດ--ຊີວິດທ່ີເຕັມໄປ

ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ຄົນອ່ືນເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມເຊ່ືອທ່ີໝາຍເຖິງການຈະເຣີນເຕີບໂຕເປັນຜ້ ູໃຫຍ ່ໃຫ້ກາຍເປັນຜ້ ູເຊ່ືອ

ທ່ີມີຊີວິດໃນພຣະເຢຊູ. (2 ປຕ 3:18; ຮຣ 5:12-6:2)

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ຄວາມເຊ່ືອຕາມແບບໃນພຣະຄັມພມີີຄວາມໝາຍຫລາຍກວາ່ການເຊ່ືອກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ, ມັນເປັນການເຊ່ືອ

ໃນພຣະເຢຊູ--ເປັນການວາງໃຈໃນພຣະອົງ ແລະພຣະອົງເທ່ົານ້ັນເປັນຜ້ ູໃຫ້ລອດພົ້ນຄວາມບາບ. ຄວາມເຊ່ືອນ້ີເປັນ

ການຕັດສິນໃຈດ້ວຍຄວາມພໍໃຈທີ ່ພາໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດ--ຄືການມີຊີວິດຢ່ ູເພື່ອພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ.

ໃຫ້ຄິດເຖິງຄົນທ່ີທ່ານຮ້ ູຈັກທ່ີຍັງບ່ໍຮ ູ້ກັບພຣະຄຣິດແບບສ່ວນຕົວ.

 ທ່ານຈະເອົາສ່ິງໃດກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູໄປບອກພວກເຂົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມໝາຍໃນການຮ ູ້ຈັກກັບພຣະເຢຊູ?

 ມີວິທີໃດແດ່ ທ່ີທ່ານຈະອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາຮ ູ້ຈັກກ່ຽວກັບການວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດ?
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 ວິທີໃດທ່ານຈະອະທິບາຍໃຫ້ພວກເຂົາວ່າຕ້ອງຮັບເອົາພຣະອົງດ້ວຍການກະທໍາທ່ີຕົນເອງພໃໍຈເຮັດ?

 ມີການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດຂອງທ່ານອັນໃດແດ່ ທ່ີທ່ານສາມາດເອົາໄປໃຊ້ເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເຫັນວ່າ 

ພຣະຄຣິດສາມາດປ່ຽນແປງໃນຊີວິດຂອງເຂົາ?

 ການໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູເພື່ອພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ ມຄີວາມໝາຍແບບໃດສໍາລັບຕົວທ່ານເອງ? ທ່ານຈະໃຊ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈ

ອັນນ້ີ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນວິທີໃດ?

ຜ້ ູຍິງຊາວເມືອງຊີຂາທ່ີມາຕັກນ້ໍາຢ່ ູນ້ໍາສ້າງເມືອງຊາມາເຣັຽ, ກໍເໝືອນກັນກັບຄົນອ່ືນໆຫລາຍຄົນໃນສມັຍນ້ີ ທ່ີເຄີຍ

ຮ້ ູຄວາມຈິງບາງຢ່າງທາງສາສນາ (ຢຮ 4). ລາວຮ ູ້ຈັກ ຫຼື ຄິດວ່າຮ ູ້ຈັກ ກ່ຽວກັບບ່ອນນະມັສການພຣະເຈ້ົາ, ລາວຮ້ ູຈັກ

ວ່າພຣະຜ້ ູຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນ--ຜ້ ູທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາໄວ-້-ກໍາລັງມາ. ລາວຮ ູ້ຈັກວ່າພຣະອົງຈະເປີດເຜີຍຄວາມລັບລ້ີ 

ກ່ຽວກັບມໍຣະດົກຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຮ ູ້ຈັກໃນເວລາທ່ີພຣະອົງມາ. ລາວເຄີຍແຕ່ງງານມາແລ້ວຫ້າຄ້ັງ ແລະໃນເວລາທ່ີ

ລາວພົບກັບພຣະເຢຊູທ່ີນ້ໍາສ້າງນ້ັນ ລາວກໍຍັງກໍາລັງໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູຢ່າງຄົນຫລ້ິນຊູ້. ແຕ່ເວລາທ່ີພຣະເຢຊູຊົງ ປະເຊີນໜ້າ

ກັບລາວກ່ຽວກັບວ່າພຣະອົງເປັນຜ້ ູໃດ, ໃນທັນໃດນ້ັນ ຊີວິດຂອງລາວກໍປ່ຽນແປງ ແລະເລ້ີມຕ້ົນປ່າວປະກາດແກ່ຄົນ

ອ່ືນໆກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທດິ

__________________________________________

ຣະເຈາຮຄັນົບາບ ດວ້ຍ

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ໂຍຮັນ 14:

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານໄດ

ບົດຮຽນນ້ີຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ

ີວິດ.

ົດຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ:

ຊີວິດຈະດີຂ້ຶນເມື່ອເຮົາດໍາລົງຊີວິດທ່ີ

່ວນຮ່ວມເຂ້ົາກັບພຣະອົງ, ມສັີນຕິສຸກ,

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນຈງມຄີວາມສໍາຄັນ

ບ່ໍແມ່ນວ່າຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອທຸກຄົນເປັນ

່ວນຫຼາຍແມ່ນມຄີວາມເພິ່ງພໃໍຈແລະມີ

ຣິສຕຽນ, ໂດຍສະເພາະແລ້ວເມື່ອເວລາ

ນາງ ແອນນາ ມາໂບດຂອງພວກເຮົາ

ື່ນ, ແລະຍ່ິງໄປກວ ່ານ້ັນຄືບ່ໍຍອມສຶກສາ

ຣະເຈ້ົາໃຊ້ຄຣູສອນພຣະຄັມພີທ່ີສັດຊ່ື

ຈໃນການກ້າຕັດສິນໃຈເຂ້ົາສູ່ຈິດໃຈຂອງລາວ

ິສະມາແລະໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຮຽນຮູ້ທ່ີຈະປັບປຸງ

ວລານາງແອນນາໃດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍເຖິງຂ້ັ

ົມຊ່ືນຍິນດີກັບລາວ, ເຖິງກັບລາວຕ້ອງ

ິ່ງທ່ີຖືກຕ້ອງî

ໂດຍປາສຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດ, ການ

ພາະວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ເກັບກ່ຽວໃນສ່ິງ

ນ້ືອໜັງ, ພວກເຮົາກໍສູນເສັຽມນັໄປໃນທ່ີ

ລະມີຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດ. ບົດຮຽນນ້ີ

ໍາລົງຊີວິດເພາະເປັນການຮ່ວມເຂ້ົາ, ສັນຕິ
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ອາທດິ ທີ 7 ພສຶະຈິກາ 2010 (11/7/2010)

__________________________________________

ດວ້ຍເຫດຜົນໃດຊວີດິຄຣິສຕຽນຈິງ່ດີກວາ່

: 15-18, 27-31ກ; 15:11-16

ານໄດຢາງໃດ?

ທ່ານເປັນພະຍານວ່າ ຊີວິດຄຣິສຕຽນແມ່ນເສ້ັນທາງທ່ີຖືກຕ້ອງ

ຊີວິດທ່ີມີສາຍສໍາພັນຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູສຄຣິສ ເພາະວາ່ພຣະອົງ

, ແລະຈຸດມຸ້ງໝາຍ.

ສໍາຄັນ:

ຄົນເປັນຄົນຂາດຄວາມສຸກໜ້າສັງເວດ, ຄົນທ່ີບ່ໍມີຄວາມສຸກ, ຄວາມຈິງ

ມີຄວາມສຸກດີ. ພວກເຂົາບ່ໍມີຄວາມສົນໃຈຕ່ໍການຍອມຮັບພຣະ

ເວລາທ່ີເຂົາປະຕິເສດການສິດສອນເຖິງເຣ່ືອງສວັນແລະນະຮົກ

ເຮົາດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກຫຼາຍ, ລາວຍັງເປັນຄົນທ່ີມັກເຍາະ

ສຶກສາພຣະຄັມພເີລີຍແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນ້ັນບ່ໍໄດ້ມີຄວາມ

ແລະຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄະນະນັກສຶກສາພຣະຄັມພໄີດ້

ຂອງລາວ. ໃນທັນໃດທີນາງ ແອນນາ ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູຄຣິ

ປັບປຸງຊີວິດທາງຄວາມເຊ່ືອຂອງລາວເຂ້ົາໃສ່ກັບການດໍາລົງຊີວິດ

ງຂ້ັນຕ້ອງເຂ້ົາຫ້ອງຜ່າຕັດ, ເມື່ອເວລາລາວໄດ້ຮັບຂ່າວດີພວກ

ຕ້ອງຮ້ອງອອກມາເບົາໆວ່າ, ìເປັນເທ່ືອທໍາອິດໃນຊີວິດຂອງຂ້າພ

ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມຈິງແລະມີສັນຕິສຸກທ່ີແທ້ຈີງນ້ັນ

ງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ກະທໍາໄວ້, ໃນທ່ີສຸດຖ້າພວກເຮົາສຸມໃຈໃສ່

ທ່ີສຸດ. ພຣະເຢຊູຄຣິດຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດ---ຢ່

ນ້ີຈະສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າຊີວິດຄຣິສຕຽນເປັນວິທີ

ສັນຕິສຸກແລະມີຄວາມຫວັງໃນພຣະເຢຊູຄຣິດທ່ີນໍາມາໃຫ້ກັບ

ສືກສາພຣະຄມັພີ

__________________________________________

ຖືກຕ້ອງຂອງການດໍາລົງ

ຣະອົງໃຫ້ພວກເຮົາມີ

ຄວາມຈິງແລ້ວ, ຄົນ

ພຣະເຢຊູຄຣິດແລະ

ກ.

ເຍາະເຍ້ີຍດູຖູກຄົນ

ຄວາມກ່ຽວພັນຫຍັງ.

ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມໝັ້ນ

ຄຣິດ, ລາວໄດ້ຮັບບັບ

ຊີວິດຂອງລາວ. ເມື່ອ

ພວກເຮົາມີສ່ວນຮ່ວມ

ຂ້າພະເຈ້ົາ,ທ່ີໄດ້ເຮັດ

ນ້ັນແມ່ນເປັນໄປບ່ໍໄດ້.

ໃສ່ໃນແຕ່ຊີວິດຝ່າຍ

ຢ່າງຄົບຖ້ວນບໍຣິບູນ

ວິທີທາງທ່ີດີໃນການ

ກັບພວກເຮົາ.
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1. ຊງົສະຖດິຢູ່ນໍາ: ໂຍຮນັ. 14: 15-18

ຮູບທ່ີລົງຂ່າວໃໜັງສືພິມເຖິງພຍັພິບັດການຕາຍໃນອີກບ້ານເມືອງນ່ຶງກັບການສະແດງອອກເຖິງຄວາມເສັຽອົກ

ເສັຽໃຈຂອງຄອບຄົວຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍນ້ັນ. ຂ້ໍຄວາມພາດຫົວເຣ້ືອງວ່າ: ì ເປັນການຍາກທ່ີຈະຍອມຮັບປະສົບ

ການຢ່າງນ້ີໄດ້.î ພຣະເຢຊູໄດ້ຮູລ່້ວງໜ້າເຖິງການວາຍພຣະຊົນເທິງໄມກ້າງແຂນເແລະໃນອີກບ່ໍນານພຣະອົງກໍຈະ

ອອກຈາກໂລກນ້ີໄປ, ພຣະເຢຊູຄຣິດບ່ໍຢາກປະພວກອັຄສາວົກໄວເ້ໝືອນເປັນລູກກໍາພ້າ(ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີຄວາມຫວັງຂອງການ

ມີຊີວິດທ່ີດີ). ປາສຈາກອົງພຣະເຢຊູຄຣິພຊີວິດແມ່ນບ່ໍມີຄວາມຫັວງ. ດັງນ້ັນພຣະເຢຊູໃຫຄໍ້າໝັ້ນສັນຍາເຖິງເຫດການ

ທ່ີຈະປາກົດຂ້ຶນໃນພາຍຂ້າງໜ້າດ້ວຍຄວາມປອບໂຍນວ່າໂລກນ້ີບ່ໍໄດ້ເປັນຕາໜ້າຢູ່.

ເປັນເວລາສາມປີ, ອັຄສາວົກໄດ້ມີຄວາມຮູ້ຈາກປະສົບການໃນການໃຫຄ້ວາມຢໍາເກງທ່ີເປັນມີສາຍສໍາພັນສ່ວນຕົວ

ກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເພາະວາ່ໃນຕົວຂອງພວກເຂົາເອງກໍບ່ໍໄດ້ຮູວ້່າອັນໃດເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ, ພຣະເຢຊູ

ຄຣິດເວົ້າວ່າ ພຣະອົງຈະທູນຂໍພຣະບິດາໃຫ້ປະທານຜູ້ຊ່ອຍອີກຜູ້ນ່ຶງໃຫ້ກັບພວກອັຄສາວກົເພື່ອຈະຢູ່ກັບພວກເຂົາ

ຕລອດໄປເປັນນິດ. ຄໍາເວົ້າທ່ີວ່າຜູ້ຊ່ອຍ(ຫຼຜູ້ືສນັບສນຸນ)ຕາມຫຼັກໄວຍກອນແລ້ວມີຄວາມໝາຍວ່າຜູ້ນ່ຶງທ່ີຢູ່ສນິດຕິດ

ແທດກັບເພື່ອທ່ີຈະຊ່ອຍ. ພຣະເຢຊູໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ຮູວ້່າຜູ້ຊ່ອຍນ້ີຄືພຣະວິນຍານແຫງ່ຄວາມຈິງ, ຜູ້ຊ່ຶງພວກເຮົາຮູ້ຈັກ

ເໝືອນກັນວ່າເປັນພຣະເຈ້ົາພຣະພາກທີສາມຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາຕຣ ີເອການຸພາບ. ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງໃນ

ຄໍາເວົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດທ່ີວ່າເຮົາຈະທູນຂໍພຣະບິດາໃຫ້ຜູ້ຊ່ອຍອີກຜູ້ນ່ຶງ ໃນພາສາກຣີກມີຄວາມໝາຍສະເພາະ

ວ່າມອີີກຜູ້ນ່ຶງທີ ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ. ຜູ້ນ້ັນອາດແມ່ນອີກຜູ້ນ່ຶງທ່ີຄ້າຍຄືກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. (ກັບການແຍກສ່ວນທ່ີ

ຄືກັນ ຫົວໃຈ, ນິສັຍ, ແລະລັກສະນະ) ແລະຈະແທນທ່ີຂອງພຣະອົງແລະທໍາພາຣະກິດທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາຢູ່.

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ...

. ຜູ້ຫົດສົງ(1ໂຢຮນັ2: 20) . ຜູ້ຊົງເລືອກ(2 ເທຊະໂລນິກ 2:13-14)

. ຜູ້ຊົງກ່າວ(ປະຖົມມະການ 6:3) . ຜູ້ພິພາກສາ( ໂຢຮັນ 16:7-8)

. ຜູ້ຊ່ອຍ(ໂຢຮັນ 14:16) . ຜູ້ຊົງສ້າງ (ໂຢບ 33:4)

. ຣິດເດດ(ກິຈການ 1:8) . ຄຸ້ມຄອງ (ກິຈການ 9:17)

. ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ(ລູກາ 1:35) .ຂອງພຣະຣາຊທານ(ໂຣມ 12:6)

. ໃຫ້ຊີວດິ(ໂຢຮັນ 6:36) .ໃຫ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈ(ໂຢຮັນ 14:26)

. ສະຖິດຢູ່ນໍາ(1ໂກລິນໂທ 3:16) . ດົນໃຈ(2 ຕີໂມທຽວ 3:16)

. ຊ່ອຍຊູເຮົາ( ໂຣມ 8:26) . ບັງເກີດໃໝ່( ຕີໂຕ3: 5)

. ຊົງສະແດງໃຫເ້ຫັນ( ໂຣມ 2:26) . ຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນ( 2ເທຊະໂລນິກ 2:13)

. ປະທັບຕາ (2 ໂກຣິນໂທ 5:5) . ເປັນພຍານ (ໂຢຮັນ 15:26)

ໃນນ້ັນເປັນພຽງແຕ່ສ່ວນນ່ຶງໃນການໄຈ ້ແຍກໃຫ້ເຫັນເຖຶງພຣະຣາຊກິດທ່ີຊົງກະທໍາຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍ. ພວກອັຄສາ 

ວົກມຄີວາມວິຕົກກັງວົນໃຈພາຍຫຼັງເມື່ອເຫັນພຣະເຢຊູຄຣິດສະເດັດຂ້ຶນສູ່ສວັນ(ກິຈະການ 1:9-11), ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູ

ຄຣິດໄດ້ບອກກັບພວກເພິ່ນວ່າພຣະຜູ້ຊ່ອຍນ້ັນຈະຢູ່ກັບພວກເພິ່ນຕລອດໄປ.

ອັກຄະສາວົກຮູ້ຈັກພຣະວນິຍານໍບຣິສຸດໄດ້ຢ່າງເປັນທາງການເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາພວກເພິ່ນ. ຄຣິສ

ຕຽນສາມາດຮູໄ້ດ້ວ່າ ບ່ໍວ່າທ່ານຊາຍຫຼືທ່ານຍິງບ່ໍເຄີຍພັດພາກໄປຈາກພຣະເຈ້ົາ. ແລະ, ບ່ໍວ່າຈະດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍ

ຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດຍັງຢູ່ຄຽງຂ້າງເຂົາ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະສະຖິດຢູ່ໃນເຂົາ---ພຣະຄັມພສີອນໄວວ້່າຄຣິສຕຽນ

ແມ່ນມີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດສະຖິດຢູ່ພາຍໃນເຂົາທຸກໆຄົນ.(ໂຢຮັນ 7: 37-39; 1ໂກຣິນໂທ 6:19). ກ່ອນວັນເພັນຕາ

ຄອສພຣະວິນຍານໄດ້ລົງມາສະຖີດຢູ່ໃນເຂົາແລະນໍາພາເຂົາໃນເວລານ້ັນ, ແຕ່ວ່ານັບຕ້ັງແຕ່ວັນເພັນຕາຄອສມາ, ເມື່ອ

ບຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວພຣະວິນຍານບໍຮສຸິດກໍສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຂົາຕລອດໄປ.
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ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຫວນຄໍານຶງເຖິງເວລາທ່ີເຂົາພົບກັບພັຍອັນຕະຣາຍ, ໝົດຄວາມຫວັງນອກຈາກພຣະຄຣິດ. ເຂົາບ່ໍມຊີີວິດ

ທ່ີຄົບບໍຣິບູນແລະຊີວິດນິຣັນມີພຽງແຕ່ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເທ່ົານ້ັນທ່ີມອບໃຫ້ແກ່ເຂົາ. ແທນທ່ີເຂົາເປັນຜູ້ທ່ີປະສົບກັບ

ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຊີວິດ, ຄ້າຍຄືກັບການສິງສູ່ຢູ່ດ້ວຍອໍານາດອັນໃດອັນນ່ຶງຫຼືຄ້າຍຄືຫຸ່ນຍົນ. ອີກເຫດຜົນນ່ຶງຊີວິດ

ຂອງສຄຣິສຕຽນເປັນຊີວິດທ່ີດີກໍເພາະຣິດອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແມ່ນມີພຽງພກັໍບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ

ເຂົາໃຫ້ປະພຶດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ.

2. ສນັຕສິຸກ ໂຢຮັນ 14:27-31

ທ່ີສນາມບິນ, ທ່ານຈະສາມາດເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ທ່ີໄດ້ຈອງທ່ີນ່ັງໄວ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວກັບຜູ້ທ່ີລໍຖ້າທ່ີ

ນ່ັງສໍາລອງ. ຜູ້ທ່ີລໍຖ້າທ່ີນ່ັງສໍາລອງນ້ັນແມ່ນໄດ້ຢຶນລ້ອມອ້ອມໂຕະເຈ້ົາໜ້າທີ ່ພະນັກງານຮອ້ງຄົນຂ້ຶນເຄ່ືອງບິນໃນຂະ

ນະທ່ີຜູ້ທ່ີມປ້ີີຈອງທ່ີນ່ັງໄວລ່້ວງໜ້າມີຄວາມສງົບສຸກ ສົນທະນາກັນ, ອ່ານໜັງສືຫຼືວ່າເຮັດວຽກໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຂົາ.

ອີກເຫດຜົນນ່ຶງທ່ີຊີວິດຄຣິສຕຽນເປັນຊີວິດທ່ີດີກ່ວາກໍຄືຜູ້ທ່ີເຊ່ືອນ້ັນມີສັນຕິສຸກ, ບ່ໍວ່າຈະດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມຊີວິດທ່ີ

ປາສຈາກພຣະຄຣິດບ່ໍສາມາດມີຄວາມສງົບງຽບໄດ້. ຄວາມຈິງຄວາມບ່ໍປອດພັຍເປັນລັກສະນະຄ້າຍກັບ ìຄ້ືນລົມພັດ

ໃນທ້ອງທະເລ, ບ່ໍສາມາດທ່ີຈະສງົບລົງໄດ້---ບ່ໍມີສັນຕິສຸກສໍາລັບຄົນອະທັມî (ເອຊາຢາ 57:20-21).

ຄໍາວ່າ ສັນຕິສຸກ ແມ່ນແປມາຈາກພາສາເຮັບເຣີຄືຄໍາທ່ີແປມາຈາກຄໍາທັກທາຍແລະຄໍາອໍາລາຂອງຊາວຢິວ, ຊ່ຶງ

ໝາຍເຖິງຄວາມສົມບູນ, ຄວາມພໍ່າພ້ອມ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດພັຍ, ແລະຕລອດເຖິງຄວາມມັ່ງມທ່ີີພຣະເຈ້ົາປະ

ທານໃຫ້. ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງພຣະເຢຊູເວົ້າຢ່າງໃດ ìສັນຕິສຸກî ເຮົາມອບສັນຕິສຸກໄວ້ໃຫ້ແກ່ທ່ານ---ຂ້ໍຄວາມເຫຼົ່ານ້ີຄືຂ້ໍ

ຄວາມປະກາດເຖິງຖານະຕໍາແໜ ່ງໃນພິນັຍກັມກ່ອນຕາຍ. ໃຫ້ເປັນມໍຣະດົກ, ຫຼໃືຫສື້ບທອດມໍຣະດົກ. ພຣະເຢຊູກໍາລັງ

ຈະຈາກໄປແລະພຣະອົງໄດ້ມອບຂອງຂວັນອັນມີຄ່າຄືຄວາມສງົບສຸກຊ່ຶງເປັນພິນັຍກັມໃນວັນສຸດທ້າຍ ແລະເປັນພຣະ

ທັມເພື່ອໃຫ້ກັບຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກ. ສັນຕິສຸກນ້ີເປັນຂອງຂວັນທ່ີໃຫ້ລ້າໆແຕ່ບ່ໍແມ່ນໄດ້ມາດ້ວຍຮາຄາຖືກໆ: ພຣະເຢຊູ

ກາຍມາເປັນຄວາມສັນຕິສຸກຂອງເຮົາ ໂດຍການຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມຕາຍແລະນໍາເອົາການຄືນດີກັນລະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາກັບ

ມະນຸດໂດຍຜ່ານທາງໄມ້ກາງແຂນ(ເອເຟໂຊ 2:14-46).

ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງອີກວ່າສັນຕິສຸກທ່ີພຣະເຢຊູເອົາໃຫ້ນ້ັນບ່ໍເໝືອນກັບໂລກເອົາໃຫ້. ສັນຕິສຸກທ່ີໂລກເອົາໃຫແ້ມ່ນເປັນ

ສັນຕິສຸກແບບຜິວເຜີນ, ບ່ໍທ່ຽງທັມ, ບ່ໍເປັນທ່ີເພິ່ງພໍໃຈ, ເປັນພຽງຊ່ົວລະຍະນ່ຶງ, ແລະຈອມປອມ. ສັນຕິສຸກທ່ີໂລກເອົາ

ໃຫ້ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນໄດ້ມາ-ເກີດຈາກການເກ້ັຽກ່ອມ, ເຫຼົ້າ, ຢ່ານອນລັບ, ແລະການກ່ໍຕ້ັງການປ້ອງກັນຄວາມ

ສງົບສຸກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ສັນຕິສຸກຂອງໂລກແມ່ນຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງສ່ິງຕ່າງໆ:ìເມື່ອເຂົາ

ເວົ້າວ່າ, ສັນຕິສຸກແລະຄວາມປອດພັຍ; ເມື່ອນ້ັນແລະຄວາມພິນາດຈິບຫາຍກໍຈະມາເຖິງເຂົາໃນທັນທີ, ເໝືອນດ່ັງ

ຄວາມເຈັບປວດຂອງຜູ້ຍິງທ່ີກໍາລັງຈະຄອດລູກແລະເຂົາກໍບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຫຼີກລ້ຽງໄດ້ເປັນແນ່.ì(1ເທຊະໂລນິກ 5:3).

ສັນຕິສຸກທ່ີແທ້ຈິງທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫນັໂດຍທ່ີພຣະອົງຄຸ້ມຄອງຊີວິດຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ.

ການທ່ີພຣະເຢຊູສຄຣິດໄປຫາພຣະບິດາເປັນຫຼັກຖານທ່ີພຣະບຸດໄດ້ມີສັນຕິສຸກກັບແຜ່ນການຂອງພຣະບິດາ. ທ່ີພຣະ

ເຢຊູໄດ້ບອກອັຄສາວົກໄວກ່້ອນທີ ່ມັນຈະເກີດຂ້ຶນເພື່ອທໍາໃຫ້ເຂົາສາມາດເຊ່ືອ ແລະມີສັນຕິສຸກຜ່ານພຣະຄໍາທ່ີໄວວ້າງ

ໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາ. ມານຊາຕານບ່ໍມີຣິດອໍານາດເໜືອອົງພຣະເຢຊູຄຣິດສະແດງວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະ

ເຈ້ົາທ່ີບ່ໍມີຄວາມຜິດບາບ. ໃນຂະນະທ່ີໂລກຊອກຫາສັນຕິສຸກໃນທຸກບອນທຸກທ່ີນ້ັນ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທັງຫຼາຍໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນ

ວ່າຊີວິດຄຣິສຕຽນແມ່ນດີກ່ວາເພາະວ່າເຂົາມີສັນຕິສຸກຢູ່ພາຍໃນຊ່ຶງໂລກບ່ໍສາມາດເອົາໃຫ້ຫຼເືອົາໜີໄປຈາກເຂົາໄດ້.
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3. ຄວາມມຸງ້ໝາຍ. ໂຢຮັນ 15:11-16

ຂ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ເວລານ່ຶງອາທິດຢູ່ຮ່ວມກັບອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດມະນຸດແລະໄດ້ມີໂອກາດສໍາພາດ 15 ທ່ານ

ກ່ຽວກັບຊີວິດແລະຊີວິດນິຣັນ. ຫວົຂ້ໍນ້ັນກໍຄືເປ້ົາໝາຍຂອງຊີວດິ: ìເປັນຫັຽງຂ້າພຣະເຈ້ົາຈ່ິງມາຢູ່ໃນໂລກນ້ີແລະຂ້າ

ພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບຊີວິດ?î ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອນ້ັນຊີວິດເຂົາມີເປ້ົາໝາຍທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຊີ

ວິດຄຣິສຕຽນນ້ັນດີຂ້ຶນ.

ເປ້ົາໝາຍຂອງຊີວິດກໍຄືຄວາມຍິນດີ--ພວກເຮົາມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຂອງພຣະຄຣິດໃນເຮົາແລະນ້ັນກໍຄືຄວາມປິ

ຕິຍິນດີຂອງທ່ານມີຄົບບໍຣິບູນ. ຄວາມສຸກຢູ່ໃລກນ້ີແມ່ນໄດ້ອ້າງອີງໃສ່ສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງທ່ີເກີດຂ້ຶນພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ສ່ວນປະ

ກອບອີກອັນນ່ຶງໃນພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງຄືພຣະອົງໄດ້ບັນຊາໃຫ້ພວກເຮົາທັງຫຼາຍຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ ເໝືອນດ່ັງທີ

 ່ພຣະອົງໄດ້ຮັກພວກເຮົາ. ຄວາມຮັກດ່ັງກ່າວນ້ີເປັນຄວາມຮກັຂອງພຣະອົງທ່ີໄດ້ເສັຽສະລະພຣະອົງເອງເພື່ອພວກເຮົາ

ທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບພອນຢ່າງດຽວກັນເໝືອນກັບທ່ີພວກເຮົາໄດ້ທຸ້ມເທເວລາແລະເຫື່ອແຮງໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນ.

ເປ້ົາໝາຍຂອງຊີວິດກໍຄືໃຫ້ພວກເຮົາເກີດຜົນ. ìເກີດຜົນî ນ້ັນແມ່ນເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄຣິສຕຽນດີຂ້ຶນເກີນກວ່າບຸກຄະລິກ

ລັກສະນະຂອງຄຣິສຕຽນ, ສ່ວນຫຼາຍເຮົາເອ້ີນກັນວ່າໜາກຜົນຂອງພຣະວິນຍານ(ຄາລະເຕັຽ 5:22-23), ແລະຕ່ໍບຸກ

ຄົນທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມກັບພຣະຄຣິດ(ໂຮມ 1:13; ຟລິີບປອຍ 1:22). ມຍິີງຄົນນ່ຶງອາຍຸ 80 ປີໄດ້ຖືກຖາມເຖິງການອະທິ

ຖານຢ່າງງຽບໆໃນຊີວິດຂອງລາວ. ລາວເວົ້າວ່າ, ìເມື່ອທ່ານເດີນທາງຮ່ວມກັບພຣະເຈ້ົາ, ທ່ານມີຈຸດມຸ້ງໝາຍ, ດ່ັງນ້ັນ

ທ່ານຈະມີຊີວິດຍືນຍາວ, ແລະຈະມີສັນຕິສຸກ, ດ່ັງນ້ັນຊີວິດຂອງທ່ານຈິງມຊີີວິດທ່ີດີຂ້ຶນ.

ບົດຮຽນແຫງຊວີດິ

ໃນການສໍາຣວດເບີ ່ງຊີວິດສຄຣິສຕຽນຜູ້ທ່ີດໍາລົງຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານ້ັນຈະມີອາຍຸຍືນ, ມສຸີຂະພາບດີ, ແລະເຂົາຈະ

ກະທໍາສ່ິງທ່ີຜິດຕ່ໍກົດໝາຍໜ້ອຍທ່ີສຸດກວ່າຄົນອ່ືນໆ. ບຸກຄົນເຫຼົ່ານ້ີຈະບ່ໍຕິດຢາເສບຕິດແລະຕິດເຫຼົ້າ, ການຢ່າຮ້າງລະ

ຫວ່າງຄູ່ແຕ່ງງານມີນ້ອຍ, ແລະຈະບ່ໍຂ້າຕົນເອງຕາຍ. ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເນ້ັນໜັກເຖິງຊີວິດຄຣິສຕຽນວ່າ ເປັນຊີວິດທ່ີດີກວ່າ

ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອນ້ັນມພີຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ນໍາ, ມສັີນຕິສຸກແລະມີເປ້ົາໝາຍ.

ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດຊີວິດຂອງເຮົາຈ່ຶງຈະດີຂ້ຶນ?

 ຖ້າຊີວິດຂອງທ່ານຍັງບ່ໍດີຂ້ຶນ, ຈ່ົງຫັນຫຼັງໃຫ້ກັບຕົວທ່ານເອງແລະຄວາມບາບຂອງທ່ານແລະຕ້ອນຮັບເອົາອົງ

ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງທ່ານ.

 ຊີວິດທ່ີມຄີວາມປິຕິຍິນດີນ້ັນແມ່ນຊີວິດທ່ີຍອມເຊ່ືອຟັງ: ເຊ່ືອຟັງບັນຍັດຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະຍອມ

ຕ້ອນຮັບພຣະອົງຕ່ໍໜ້າຝູງຊົນ ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງຮັບບັບຕິສະມາ.

 ກຸນແຈດອກສໍາຄັນທ່ີສຸດກໍຄືໃຫ້ທ່ານຕ້ອງສັດຊ່ືຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດ. ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານຈ່ິງຈະ

ເຕີບໃຫຍ່ແລະພົບກັບເພື່ອນຄຣິສຕຽນທ່ີດີແລະນໍາເອົາພຣະພອນທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ນ້ັນມາຮັບໃຊ້ພຣະ

ອົງ.

 ແຕ່ລະວັນຕ້ອງຮັກສາຄວາມເປັນມິດຕະພາບກັບພຣະເຢຊູຄຣິດໃຫ້ໃກ້ຊິດທ່ີສຸດ. ອ່ານແລະສຶກສາພຣະຄໍາ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ, ອະທິຖານແລະຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນແຕ່ລະວັນ.

 ເມື່ອມີບັນຫາຫຼືອຸປະສັກທ່ີຈະທໍາລາຍຄວາມສງົບສຸກຂອງທ່ານ, ຈ່ົງຈໍາໄວວ້່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະຢູ່ນໍາ

ທ່ານ, ເປັນຜູ້ແນະນໍາ, ປອບໃຈທ່ານ, ແລະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ WWW.lsbf.org ໂດຍLLBC.

http://www.lsbf.org/
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1

ຮຽນວັນອາທິ
ສຈິກາ 2010

__________
ຂຶ້ນຢູ່ກັບຊີວິດນ

ີລິບປອຍ 1:21

ດ ?  
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  ຂ້າພຣະເຈົ້າໄ
ນເທ່ົານັ້ນທ່ີເສັຽ
ດ້ເຕືອນໄວ້ໃຫຮ້
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1.ຊີວິດບ່ໍຂ້ຶນຢູ່ກັບຄວາມມັ່ງຄ້ັງ:  ( ລູກາ 12: 13 – 15 ) 
    ໃນຕອນຕົ້ນຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງຕໍ່ປະຊາຊົນທ່ີເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ
ສໍາຄັນຂອງຊີວິດແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີມີຕໍ່ມະນຸດທຸກຄົນ ( 12: 4 – 7 ). ໃນທັນໃດນັ້ນ, ພຣະອົງຖືກຊັກ
ຖາມໂດຍຊາຍຄົນນຶ່ງຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ພະຍາຍາມຊັກນໍາເອົາພຣະເຢຊູເຂົ້າມາຫຍຸ້ງກ່ຽວໃນຄອບຄົວໂດຍກ່າວວ່າ:    ພຣະອາ 
ຈານເອີຍ, ຂໍທ່ານສັ່ງອ້າຍຂອງຂ້ານ້ອຍແບ່ງມໍຣະດົກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍແດ່.    ຜູ້ນໍາສາສນາຢິວແລະຜູ້ຮັກສາກົດໝາຍແມ່ນ
ມັກຈະເອີ້ນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນທໍານອງນີ້.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະເຢຊູປະຕິເສດທ່ີຈະເຂົ້າສ່ວນຫຼືທໍາໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນໃນວິທີ
ທາງການທໍາງານຂອງພຣະອົງເພາະວ່າໃນທີ່ນັ້ນພຣະອົງຊົງອ້ອມຮອບດ້ວຍໜູ່ຄົນຢິວຜູ້ຊ່ຶງ ເປັນຜູ້ອອກຄໍາສັ່ງ   ທ່ີເປັນ 

ຜູ້ພິພາກສາຫຼືຜູ້ຕັດສິນ ເຊັ່ນການຟ້ອງຮ້ອງ.  
     ພຣະເຢຊູຮູ້ຈັກວ່າການທີ່ຈະສັ່ງສອນໃນຂະນະນັ້ນແລະໃຊ້ໂອກາດນັ້ນເຕືອນສະຕິເຖິງເຫດການທີ ່ຈະເກີດຂຶ້ນ: ຈ່ົງ
ລະວັງແລະຮັກສາຕົວໄວ້ຈາກການໂລບທຸກຢ່າງ. ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄໍານຶງວ່າອັນໃດຈະເກີດຂຶ້ນຫຼືບໍ່ ຊາຍຜູ້ທ່ີຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຢ
ຊູຊ່ວຍໄດ້ສະແດງຄວາມຖືກຕ້ອງໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວ,     ພຣະເຢຊູເຂົ້າໃຈວ່າເຫດຜົນທ່ີບໍ່ເຫັນພ້ອມກັນໃນ
ຄອບຄົວນັ້ນມັນເປັນເຫດຜົນເລັກນ້ອຍເພາະວ່າມັນແມ່ນຄວາມໂລບ. ບາງຄົນມີຄວາມໂລບແລະເປັນຄວາມລໍາບາກ
ໃຈໃນການກ້າວກ່າຍເຂົ້າໄປເປັນຜູ້ແບ ່ງປັນມໍຣະດົກຕາມກົດໝາຍ.    ຄວາມໂລບຫຼືຄວາມໂລພະຕັນຫາມັນສາມາດ 

ຄວບ ຄຸມເຮົາໃຫ້ບັງຄັບຕົວເອງບໍ່ໄດ້ແລະທໍາໃຫ້ຕົວເຮົາຢາກຈະເອົາທຸກສິ່ງໃນໂລກນີ້ມາຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງເຮົາ
ເອງ.      ຄົນເຮົາໃນທຸກວັນນີ້ລໍ້ຫຼິ້ນຢູ່ກັບຄວາມເປັນຄວາມຕາຍ: ຄົນຜູ້ມີໝົດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ, ຄືຜູ້ທ່ີມີ ຊັຍຊະນະຫລື? 

ພຣະເຢຊູສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປຣັສຍາຂອງໂລກແມ່ນມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ   ເພາະວ່າຊີວິດຂອງມະນຸດບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນຢູ່ກັບເຂົ້າຂອງ
ອັນບໍຣິບູນທີ່ຕົນມີຢູ່ນ້ັນ. 
      ມະນຸດເຮົາຄິດສເມີວ່າການມີເຂົ້າຂອງເງິນທອງຄົບບໍຣິບູນນັ້ນເປັນຫຼັກຄໍ້າປະກັນຊີວິດໃຫ້ດີໄດ້:      ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ, ຄວາມມັ່ງຄັ້ງສົມບູນບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມສົມດູນໃຫ້ກັບຊີວິດ.    ເມື່ອຄົນເຮົາມີຄວາມປາບປື້ມປິຕິໃນສິ່ງຂອງທີ່ເຂົາ
ຕ້ອງການຫຼາຍເກີນໄປ, ມີຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນກັບຊີວິດທ່ີດໍາລົງຊີວິດມີແຕ່ຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວ. ການມີຄວາມສັມພັນສ່ວນຕົວ
ແລະທາງດ້ານຝ່າຍຈິດວິນຍານເປັນຄວາມພໍໃຈທັງນໍາເອົາສະງ່າຣາສີມາສູ່ພຣະເຈ້ົາແລະການພໍໃຈໃຫ້ກັບທຸກຄົນຫຼາຍ
ກວ່າຄວາມສົມບູນດ້ວຍເຂົ້າຂອງເງິນທອງ. 
       ນັກເທດໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຜູ້ນຶ່ງຖືກນໍາພາດ້ວຍເພື່ອນສນິດໄປທີ່ນິວຢອກຊີຕີແລະກໍພາລາວນໍາທ່ຽວອ້ອມຮອບທົ່ວ
ໃນຕົວເມືອງນິວຢອກ. ລາວເຫັນຮ້ານອາຫານທີ່ມີຣາຄາແພງແລະເພື່ອນຂອງລາວນໍາພາລາວໄປເບິ່ງຖນົນສາຍໃຫຍ່ໆ
ທ່ີສໍາຄັນໃນນິວຍ໊ອກ, ຕຶກທ່ີສູງຈຸຟ້າທ່ີເປັນບ່ອນບໍຣິຫານງານທີ່ສໍາຄັນ, ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງໂມງຊຶ່ງຢູ່ໃນສີ່ຫລ່ຽມຈັດຕຸຣັດ
, ແລະເປັນບ່ອນຮັ່ງມີທີ ່ສຸດໃນໂລກ, ໃນຄືນນັ້ນໃນຄໍາອະທິຖານຂອງລາວ, “ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ຂ້ານ້ອຍຂໍຂອບພຣະ
ຄຸນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໃດ້ເຫັນໃນສິ່ງທີ ່ເຫັນແລ້ວທໍາໃຫ້ສະດຸ ້ງຕົກໃຈ ຫຼືເສົ້າສລົດໃຈຂອງເມືອງນິວ
ຢອກ, ແລະຂ້ານ້ອຍຂອບພຣະຄຸນ, ທັງໜົດນັ້ນ, ບໍ່ໃດ້ເປັນສິ່ງທ່ີຢາກເຫັນ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທ່ີຂ້ານ້ອຍຕ້ອງ ການ!”    ການມີ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນດ້ວຍເຂົ້າຂອງເງິນທອງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບຊີວິດ. 

 
2. ຜູ້ປຣາຊັຍ-ໃນສະພາບທີ່ສູນເສັຽ:  ( ລູກາ 12: 16 – 12 ) 

      ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນເປັນຮູບພາບປະກອບໃນຂໍ້ 15 ດ້ວຍຄໍາອຸປມາກຽວກັບເສດຖີໂງ່ຄົນນຶ່ງ. ມີ
ຫຼາຍຢ່າງທ່ີດີກ່ຽວກັບລາວ.    ອັນທີນຶ່ງ, ລາວເປັນຄົນດຸໝັ່ນ ---ໃນຫຼາຍຄັ້ງລາວໄດ້ເວົ້າວ່າ, ຂ້ອຍເຮັດ ແລະ ຂ້ອຍຈະ
ເຮັດ. ຂະນະທີ່ເຮົາດໍາລົງຊີວິດໃນມື້ທ່ີມີຄວາມສຸກສະບາຍແລະມື້ທ່ີສັບສົນວ້ ຸນວາຍ, ຊາຍຄົນນີ້ບໍ່ໄດ້ກຽດຄ້ານທ່ີຈະທໍາ
ງານ. ອັນທີສອງ, ລາວເປັນຄົນມອງການໄກ --- ເຮົາເຫັນລາວໃນຂະນະລາວວາງແຜນການງານ, ຂ້ອຍ ຈະ ສ້າງເລົ້າ
ຫັຼງໃໝ ່ຂ້ຶນໃຫ້ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າແລ້ເຮົາຈະຮວບຮວມເອົາເຂົ້າກັບສ່ິງຂອງທັງໝົດທີ່ເຮົາມີຢູ່ໄວ້ທີ່ນ້ັນ.   ລາວມີແນວຄວາມ
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ຄິດທາງດ້ານການທຸຣະກິດທ່ີດີເລີດ, ແລະມອງເຫັນການໄກໄປຂ້າງໜ້າ,ມີຫຼັກການໃນການປະຕິບ ັດຢ່າງສຸກຂຸມຮອບ
ຄອບ. ອັນທີສາມ, ລາວເປັນຄົນເດັດຂາດແລະກ້າສ່ຽງ ---ເຮົາຈະມ້າງເລົ້າຫຼັງເກົ່າທັງຫຼາຍຂອງເຮົາເສັຽ. ມີຫຼາຍຄົນມີ
ແນວຄວາມຄິດທ່ີດີແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ມັນ.    ມີຄົນຈໍານວນນ້ອຍບໍ່ເຄີຍແລະກ້າແມ່ນແຕ່ຈະຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດຂາດເພື່ອຈະ
ເຮັດການອັນໃຫຍ່ໆ. 

     ເຖິງວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຈະດີກໍຕາມ, ພຣະເຈ້ົາຍັງເອີ້ນຊາຍຄົນນີ້ວ່າເປັນຄົນໂງ່. ອັນໃດເປັນສິ່ງທ່ີໂງ່ງ່າວສໍາລັບຊາຍຄົນ 

ນີ້ທ່ີຈະນໍາລາວໄປຫາຄວາມຫາຍຍະນະ? ອັນທີນຶ່ງ,   ລາວໄດ້ລືມໄປວ່າລາວມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາປະ 

ທານໃຫ້ລາວ ລາວໃຊ້ສິ່ງນັ້ນຢ່າງໃດ --- ລາວ ເວົ້າກັບຈິດໃຈຂອງລາວເອງ ແລະບໍ່ໄດ້ຂໍຄວາມຄິດເຫັນຈາກພຣະເຈົ້າ. 
ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຫັນລາວອະທິຖານ. ອັນທີສອງ,  ລາວບໍ່ໄດ້ມອງເຫັນຄຸນຄ່າໃນການຊອກຫາຊີວິດຂອງລາວແລະການ
ໃຊ້ສິດພິເສດສ່ວນຕົວທ່ີຂຶ້ນຢູ່ກັບຊີວິດນິຣັນ. ---ລາວມີຄວາມຄິດພຽງຕື້ນໆແຕ່ ຫຼາຍປີ, ບໍ່ກຽວກັບການມີຢູ່ອັນຕລອດ 

ໄປເປັນນິດ. ຊີວິດປັດຈຸບັນຂອງລາວຖືກຄອບຄອງດ້ວຍເຂົາຂອງເງິນທອງສິ່ງທ່ີເປັນຂອງໂລກ: ຈ່ົງຢູ່ສຸກສະບາຍ, ກິນ, 
ດ່ືມ, ແລະຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຕົວເອງເທີນ. ອັນທີສາມ, ລາວບໍ່ໄດ້ສໍານຶກເລີຍວ່າລາວຈະຕາຍແລະປະສິ່ງຂອງທັງໝົດນັ້ນ
ໄວ້ຂ້າງຫຼັງ.   ຄືນວັນນຶ່ງພຣະເຈົ້າຕ້ອງການຊີວິດຂອງລາວແລະຕັ້ງຄໍາຖາມທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວມອງເຫັນຮູບພາບໄດ້:   ສິ່ງ
ຂອງທັງຫຼາຍທ່ີເຈ້ົາຈັດແຈ່ງໄວ້ນັ້ນຈະຕົກເປັນຂອງໃຜໜໍ?   ດັ່ງນີ້, ຊາຍຄົນນັ້ນຈະປະເຊີນກັບສະພາບການຂອງການ 

ສູນເສັຽ - ສູນເສັຽ ( 1 ) ລາວສູນເສັຽຊີວິດຝ່າຍຮ່າງກາຍ,  ( 2 ) ລາວສູນເສັຽສິ່ງຂອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທ່ີລາວສະສົມມາ
ຊ່ົວຊີວິດຂອງລາວ  

     ຊາຍຄົນນີ້ເປັນຄົນທີ່ຮັ່ງມີທາງດ້ານເຂົ້າຂອງເງິນທອງແຕ່ລາວບໍ່ໄດ້ຮັ່ງມີໃນພຣະເຈົ້າ.    ແນ່ນອນຄວາມ
ໂລບເປັນຄວາມຫິວກະຫາຍໂດຍບໍ່ມີເມືອງພໍສົມກັບຄວາມປາຖນາ.  ຊາຍຄົນນີ້ມີບັນຫາດ້ານຄວາມຊົງຈໍາ: 
ລາວຫຼົງລືມພຣະເຈົ້າ, ລາວລືມສິງອື່ນໆ, ແລະລາວລືມໄປວ່າຊີວິດມີເກີດແລະຕາຍ.   ທຸກວັນນີ້ຄົນເຮົາກໍມີ
ຄວາມວິຕົກກັງວົນໃຈນໍາສະພາບເສຖກິດ. ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ເຊື່ອ, ເຮົາສາມາດຊ່ອຍຄົນທັງຫາຼຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈ 

ກ ່ຽວກັບເວລາກ່ຽວກັບຊີວິດປັດຈຸບັນຫຼໂືລກປະຈບຸັນວ່າເປັນຂອງຊົ່ວຄາວ   ຈຸດມຸ່ງໝາຍຂອງທີ່ຈະດໍາເນີນຕໍ່
ໄປແລະຊັກຊວນເຂົາໃຫຮ້ັ່ງມີດ້ວຍການມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ. 
 

3. ຜູ້ມີຊັຍ-ໃນສະພາບແຫ່ງຊັຍຊະນະ:  ( ຟີລິບປອຍ 1: 21- 26 ) 

       ຈົດໝາຍທີ່ຝາກໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກທີ ່ຟີລີບປອຍນັ້ນແມ່ນທ່ານໂປໂລເປັນຜູ້ຂຽນໃນຂະນະທີ່ຖືກຄຸກຢູ່ທ່ີກຸງໂຣມ 

(ກິຈການ28: 30 – 31 ອາດຈະອ້າງເຖິງເວລານີ້).    ໃນຂະນະດຽວກັນເສດຖີໂງ່ຜູ້ຮັ່ງມີໄດ້ຮັບຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີກັບ
ເຮືອນຊານອັນກວ້າງຂວາງແລະຊັບສົມບັດທ່ີຕົນມີ,  ຕໍ່ມາອີກບໍ່ນານໃນຊີວິດຂອງລາວ ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ຖືກຂັງໄວ້
ໃນຫ້ອງທ່ີຄັບແຄບແລະເພິ່ນຮ້ອງຂໍຢາກໄດ້ເສື້ອຄຸມ, ໜັງສືສໍາລັບອ່ານ/ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຂຽນໜັງສື (2 ຕີໂມທຽວ4:13) 

ຫຼັກປຣັສຍາຂອງໂປໂລແມ່ນ ຖ້າເຮົາມີຊີວິດພຣະຄຣິດເປັນຊີວິດນັ້ນ ຖ້າເຮົາຕາຍກໍເປັນປໂຍດແກ່ເຮົາ. ທຸກສິ່ງຢ່າງໃນ
ຊີວິດຂອງເພິ່ນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງເພິ່ນກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ:  ຊີວິດຂອງເພິ່ນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນທ່ີເມືອງດາມາເຊ( ກິຈການ 

9:1-18); ຊີວິດຂອງເພິ່ນແມ່ນພຣະຄຣິດເປັນຜູ້ຊົງນໍາພາ( ຄາລາເຕັຽ 2: 20); ແລະຊີວິດກໍຈະເປັນຊີວິດທ່ີສົມບູນເມື່ອ
ຜູ້ທ່ີເຊື່ອໄດຮ້ັບຮ່າງກາຍຝ່າຍສວັນຈາກພຣະເຈົ້າ( ຟີລິບປອຍ 3: 21).   

     ແນ່ນອນຄົນລໍ້າລວຍຈະຕ້ອງຢ້ານຕາຍ(“ຊີວິດຂອງເຈົ້າຈະໄປຈາກເຈົ້າ;”ລູກາ 12:20), ສໍາລັບໂປໂລ “ຄວາມຕາຍ
ເປັນປໂຍດແກ່ເພິ່ນ.” ຄວາມຕາຍບໍ່ແມ່ນການເດີນທາງເຂົາສູ່ຄວາມມືດຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວຈະໂສກເສົ້າເສັຽໃຈເພາະສູນເສັຽທຸກ
ສິ່ງຢູ່ໃນໂລກນີ້.   ແຕ່, ສໍາລັບຄຣິສຕຽນ, ຄວາມຕາຍນັ້ນກໍຄືການແຍກອອກຈາກຮ່າງກາຍທີ່ຕາຍເປັນແລະພາຣະອັນ
ໜັກໜ່ວງໃນໂລກນີ້ແລ້ວໄປຢູ່ນໍາພຣະເຢຊູຄຣິດ.     ຄວາມຈິງແລ້ວໂປໂລໄດ້ລັງເລໃຈຢູ່ຣະຫວ່າງສອງຝ່າຍນີ້ຄືຊີວິດ
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ແລະຄວາມຕາຍ. ທັງສອງຝ່າຍນີ້ກໍມີຄວາມກົດດັນແຕກຕ່າງກັນເພິ່ນບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເລືອກເອົາຝ່າຍໃດດີ. ອັຄສາວົກໂປໂລ
ມີຄວາມປາຖນາທີ່ຈະຈາກໄປເພື່ອຢູ່ກັບພຣະຄຣິດຊຶ່ງປະເສີດຫຼາຍກວ່າ.   ແຕ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ໃນຮ່າງກ່າຍນີ້ກໍເປັນສິ່ງຈໍາ
ເປັນ, ທ່ານບອກບໍ່ໄດ້ວ່າຈະເລືອກເອົາອັນໃດດີ. 
       ເສດຖີໂງ່ຜູ້ຮັ່ງມີໄດ້ໃຊ້ຊີວິດເພື່ອຕົນເອງ, ສໍາລັບທ່ານໂປໂລແລ້ວເພິ່ນໄດ້ແນໃສ່ພຣະຄຣິດເພິ່ນໄດຮ້ັບຄວາມຊົມ
ຊ່ືນຍິນດີແລະຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃນການດໍາລົງຊີວິດເພື່ອຜູ້ອື່ນ. ຈະເປັນການດີທ່ີສຸດຖ້າໄດ້ໄປຢູ່ກັບພຣະຄຣິດທ່ີແຜ່ນດິນ
ສວັນ, ແຕ່ເພິ່ນກໍຍັງຢາກມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອຈະເຮັດການງານໃຫ້ເກີດຜົນແລະເພື່ອຮັບໃຊ້ຜູ້ທ່ີເຊື່ອທ່ີເມືອງຟີລິບປອຍ. ຖ້າມີ
ອັຄສາວົກໂປໂລເປັນຄຣູສອນແລະເປັນຕົວຢ່າງກໍເຫັນວ່າເປັນສິ່ງທ່ີຈໍາເປັນໃນຄຣິສຕະຈັກ   ເພາະວ່າເພິ່ນເປັນຜູ້ເພີ້ມ 

ທະວີຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີແລະຄວາມເຊື່ອໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. 

       ທ່ານໂປໂລໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖິງຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຂອງເພິ່ນຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະທັງສອງຝ່າຍ, 

ພວກເຮົາກໍສາມາດມຄີວາມຊົມຊື່ນຍິນດີເໝືອນກັນ: ( 1 )ຖ້າຕາຍກໍໄປຢູ່ນໍາພຣະຄຣິດ; (2 )ຖ້າມີຊີວິດກໍຮັບ
ໃຊ້ພຣະຄຣິດແລະຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນໃຫໄ້ດ້ຊີວິດ.  

                                            

ບົດຮຽນແຫ່ງຊີວິດ. 
       ໃນໂລກນີ້ຄວາມຮັ່ງມີບໍ່ສາມາດຊື້ສິ່ງໃດໄດ້ຫຼັງຈາກຕາຍຈາກໂລກ ເປັນຄົນຮັ່ງມີເອົາແຕ່ສະສົມເງິນຄໍາໄວ້ໃນທະ 

ນາຄານແລະເຂົ້າໃນສາງເທົ່ານັ້ນ ເຮົາຈະເປັນຄົນອານາຖາເວລາຢູ່ຊ້ອງພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າແລະເຮົາຈະຖືກຕັດສິນ
ລົງໂທດເມື່ອພຣະຄຣິດກັບມາ.  ຄວາມໂລບມາກໂລພາກັບສິ່ງຂອງທີ່ເປັນຢູ່ຊ່ົວຄາວນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດເຮົາມອງບໍ່
ເຫັນອັນໃດສໍາຄັນ.   ມີພຽງແຕ່ຜູ້ທ່ີຖືກຊໍາຣະແລ້ວການດໍາລົງຊີວິດຂອງລາວພຣະເຈົ້າຊົງຍອມຮັບແລະຍັງມີໝາກຜົນ 

ສໍາລັບຄົນອື່ນອີກດ້ວຍ. 

      ເຮົາຈະດໍາລົງຊີວິດທ່ີຂຶ້ນກັບຊີວິດນິຣັນ ຊ່ຶງເປັນສິ່ງສໍາຄັນໄດ້ຢ່າງໃດ?  

 ທ່ານສາມາດບອກເຖິງຊີວິດຂອງທ່ານວ່າ ຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ອັນໃດໂດຍກວດເຊັກໃສ່ສມຸດບັນທຶກປະຈໍາ
ວັນຂອງທ່ານ, ແມ່ນອັນໃດທ່ີທ່ານໃສ່ໃຈແລະຮັກມັນຫຼາຍທ່ີສຸດ? 

 ທ່ານໄດ້ຖວາຍນຶ໋ງສ່ວນສິບຫຼືບໍ່? ເວລາທ່ານຖວາຍທ່ານໄດຮ້ັບຮູ້ບໍ່ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນເຈ້ົາຂອງສັພະທຸກ
ສິ່ງ. ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຊັບສິ່ງຂອງໆພຣະເຈົ້າແບບໃດ? 

 ອະທິຖານເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມໂລບມາກຂອງທ່ານ, ຂໍຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃນເມື່ອຖືກການ
ເຢົ້າຢວນໃຫ້ຊ້ືສິ່ງຂອງສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕັ້ງໃຈຫຼືວ່າຍ້ອນຂອງລົດຣາຄາກໍຕາມ. 

 ເຮັດຕາຕະລາງງົບປະມານການໃຊ້ຈ່າຍແລະຕາຕະລາງເວລາປະຈໍາອາທິດ.ຖາມສິດຍາພິບານຂອງ
ທ່ານເບິ່ງລາຍຊື່ພີ ່ນ້ອງໃນຄຣິສຕະຈັກວ່າຜູ້ໃດຂາດເຂີນມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຊ່ອຍເຫຼືອ ຫຼືຕ້ອງການຄໍາ
ໜູນໃຈ ກໍໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມພີ່ນ້ອງເຫຼົ່ານັ້ນ. 

 

 

 

                    ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  WWW.lsbf.org ໂດຍ LLBC. 
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ຣະເຈາຮຄັນົບາບ 

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ກິຈການ 2:

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານໄດ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍໃຫຜູ້້ທ່ີເຊ່ືອ

ານງານຂອງຄຣິສຕະຈັກທ່ີມີສ່ວນປະກອບ

ົດຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ:

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນໃຫຄໍ້າອະທິບາຍວ່າ

ວາມຜູກພັນກັບຄຣິສຕະຈັກ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນີ້ຈຶງ່ມຄີວາມສໍາຄັນ

ໃນຂະນະທ່ີຄົນຈໍານວນນ່ຶງເປີດເຜີຍ

ະຈັກບ່ໍໄດ້ມີຄວາມສໍາຄັນອັນໃດເລີຍແລະ

ອມຮັບເຊ່ືອກ່ຽວກັບເຮື່ອງຈິດວິນຍາແຕ່

ີ່ບ່ໍໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄຣິສ

ົວເອງໃນການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ.

ໃນປ້ຶມອ່ານທ່ີຂຽນເຍາະເຍ້ີ ທ່ີມີຫົວ

ີປະຕິກິຣິຍາລະຫວ່າງສະກຣູເທັບ, ຫວົໜ້າ

ໍາເອົາຜູ້ຄົນໃຫ້ຫ່າງໄກອອກຈາກຄຣິສຕະ

ຮັດທຸກວິທີທາງເພື່ອໃຫ້ຄົນເຊົາໄປໂບດ

າວວ່າປ່ອຍໃຫຄົ້ນເຫຼົ່ານ້ັນທ່ຽວໄປຢາມ

ປັນສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກໃດເລີຍດ່ັງທ່ີ

ຄວາມຄິດຂອງສະກຣ ູເທັບ ເລັທເຕີ

ໍ່ໄດ້ມີຈິດໃຈຈົດຈ່ໍວ່າຈະເປັນສະມາຊິກ

ານແລະຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. ແມ່ນແທ້,

ະຍາຍາມສເນີແນະໃຫຜູ້້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ພິສູດ

1. ບອກຕົນເອງກັບຄຣິສຕະຈກັ

ກ່ອນພຣະເຢຊູສຄຣິດຈະປະສົບຄວາມ

1

ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ອາທິດ ທີ 21 ພຶສະຈິກາ 2010(11-21-2010)

__________________________________________

ຊວີດິທີຢູ່ຮ່ວ່ມກັນ

:41 – 47; ເຮັບເຣີ 10: 23 -25

ານໄດຢາງໃດ ?

ເຊ່ືອມຄີວາມເຂ້ົາໃຈແລະສາມາດທ່ີຈະອະທິບາຍຕ່ໍຜູ້ອ່ືນໄດ້ ເຖິ

ປະກອບຕ່ໍການດໍາເນີນຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທັງໝົດ.

ວ່າດ້ວຍສາຍເຫດອັນໃດທ່ີເປັນຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດຂອງ

ສໍາຄັນ:

ເຜີຍຕົນເອງຕ່ໍສູ້ຄຣິສຕະຈັກ. ອີກຄົນຈໍານວນນ່ຶງໄດ້ສະແດງ

ແລະບ່ໍຍອມຮັບຮູຄ້ຣິສຕະຈັກເລີຍ. ໃນຈໍາພວກຄົນເຫຼົ່ານ້ີ

ແຕ່ບ່ໍມີສ່ວນຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບຄຣິສຕະຈັກ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄຣິສຕຽນ

ຄຣິສຕະຈັກຢ່າງພຽງພໍ ພທ່ີໍຈະເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກເປັນສະຖານ

ຫົວເຣ່ືອງວ່າ ສະກຣູເທັບ ເລັທເຕີ, ຊີ. ແອສ. ເລວສີ ໄດ້ຂຽນ

ຫວົໜ້າໂຫດຮ້າຍ, ແລະວອມວູດ, ຫຼານຊາຍຂອງລາວ. ວອມວູດ

ຕະຈັກ. ດ່ັງນ້ັນລາວໄດ້ໃຊ້ວິທີການເຂ້ົາໄປໃກ້ຊິດໂດຍກົງ

ໂບດ. ສະກຣູເທັບໄດ້ແນະນໍາວອມວູດບ່ໍໃຫ້ໃຊ້ວິທີນ້ີ. ສະກຣູເທັ

ຢາມຫຼາຍຄຣິສຕະຈັກທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອຄົນເຫຼົານ້ັນຈະບ່ໍໄດ້

ທ່ີເຂົາສົມຄວນຈະເປັນ. (Screwtape; Warmwood)

ເຕີ ເກີດເປັນຈິງ. ໃນທຸກມື້ນ້ີມີຫຼາຍຄົນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫຼາຍໆ

ຊິກຄຣິສຕະຈັກໃດ ເພືອ່ຈະເປັນສະຖານທ່ີໆເຂົາຈະໃຊ້ເປັນບ່ອນ

, ພຣະຄຣິດບອກວ່າຄຣິສຕະຈັກຄ້າຍຄືເຈ້ົາສາວຂອງພຣະອົງ

ພິສູດຕົວເອງ, ປະສົບການໆຮຽນຮູ້, ແລະການມອບກາຍຖວາຍ

ສືກສາພຣະຄມັພີ

ຈກັ. ກິຈການ 2: 41 – 42

ຄວາມສໍາເຣັດ, ພຣະອົງໄດ້ສ່ັງໃຫອັ້ຄສາວົກຂອງພຣະອົງ

__________________________________________

ເຖິງບົດບາດໜ້າທ່ີ

ຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄວນມີ

ແດງອອກເຫັນວ່າຄຣິສ

ນ້ີແຕ່ລະບຸກຄົນແມ່ນ

ຕຽນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ

ສະຖານທ່ີໆພເິສດໃຫ້ກັບ

ຂຽນກ່ຽວກັບການທໍາໃຫ້

ວອມວູດຕ້ອງການທ່ີຈະ

ກົງແລະກໍພະຍາຍາມ

ເທັບໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ

ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວນແລະ

ຫຼາຍໆຄຣິສຕະຈັກແລະ

ບ່ອນເຂ້ົາເຝ້ົານະມັສ

ພຣະອົງ. ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນ

ຖວາຍຕົວຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກ.

ໄປລໍຖ້າຢູ່ໃນກຸງເຢ
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ຊາເລັມເພື່ອຄອຍຖ້າຕາມພຣະສັນຍາຂອງພຣະບິດາ (ກິຈການ 1: 4 – 5 ). ຫຼັງຈາກສິບມື້ຂອງການໄຫວວ້ອນ, ພຣະ

ວຍິານບໍຣິສຸດສະເດັດມາສະຖິດຢູ່ນໍາພວກອັຄສາວົກແລະໃຫເ້ປໂຕມີຣິດອໍານາດຢືນຂ້ຶນກ່າວຄໍາເທສນາຢ່າງມີໃຈກ້າ

ຫານແລະຜູ້ທ່ີເຊ່ືອກໍຊ່ວຍເປັນພະຍານແກ່ຄົນທັງຫຼາຍທີ ່ເຂ້ົາຮ່ວມສໍາລັບມື້ວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ. ຜົນຕອບແທນຂອງ

ຂ່າວປະເສີດໃນມື້ນ້ັນແມ່ນມະຫັສຈັນ: 3,000 ຄົນໄດ້ຕັດສນິໃຈຮບັເອາົຂາ່ວປະເສດີ. ພວກເຮົາຈໍາໄດ້ວ່າອັນດັບແລກ

ທ່ີສຸມໃຈໃສ່ຂອງເປໂຕແມ່ນຂາ່ວປະເສດີເຣ່ືອງການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ (ກິຈການ 2: 38). ໃນພຣະຄັມພີການຖ້ິມ

ໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ ການປ່ຽນແປງແນວຄວາມຄິດແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນການຕັດສິດຕົວບຸກຄົນປ່ຽນ

ຈາກຕົວເອງແລະຄວາມບາບຫັນໄປຫາພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ຫຼັງຈາກເຂົາເຊ່ືອດ້ວຍໃຈຂອງເຂົາ, 3,000 ຄນົນັນ້ ...ຮບັບບັຕສິະມາ, ຍອມຮັບພຣະເຢຊູຄຣິດຢູ່ໃນໃຈ

ແລະຕ່ໍໜ້າຊຸມຊົນ. ພຣະເຢຊູຮັບບັບຕິສະມາ(ມັດທາຍ 3: 13 – 17) ແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາວ່າການປ່ຽນແປງໃໝ່ຄືການ

ຮັບບັບຕິສະມາ(ມັດທາຍ 28: 18 -20) ການຮັບບັບຕິສະມາແມ່ນການສະແດງຄວາມເຊ່ືອຟັງ, ການປະກາດຄວາມ

ເຊ່ືອຕ່ໍໜ້າຊຸມຊົນ, ເຂ້ົາສ່ວນໃນການຕາຍ, ຖືກຝັງໄວ,້ ແລະການເປັນຄືນມາຂອງພຣະຄຣິດ, ແລະເປັນເຄ່ືອງໝາຍ

ວ່າຄວາມບາບຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ຖືກໃຫ້ອະພັຍແລ້ວ. ຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍເລ້ີມແລກ, ເມື່ອເຂົາຕ້ອນຮັບເອົາອົງພຣະເຢ

ຊູຄຣິດ, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາແລະເຂ້ົາຮ່ວມຊຸມນຸມນໍາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນທ້ອງຖ່ິນ.

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃໝກໍ່ໄດ້ເຂ້ົາຢູ່ຮວ່ມກັນແລະດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຈິງຄືເຂົາໄດ້ອທຸດິຖວາຍຕວົເອງ. (ຄໍາເວົ້ານ້ີ

ໝາຍຄວາມວ່າມຄີວາມເຫຼື້ອມໃສໃນຣິດອໍານາດ) ພື້ນຖານການດໍາເນີນງານສ່ີຢ່າງ. ອັນທີນ່ຶງ, ທ່ີເປັນສ່ວນສໍາຄັນໃນ

ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຄຣິສຕະຈັກເລ້ີມແລກແມ່ນການສດິສອນຂ່າວປະເສດີຂອງພຣະເຢຊູ --- ນ້ີ ìການສິດສອນî ທ່ີ

ປະກອບດ້ວຍຄວາມກະຕຸ້ນໃຈຂອງພຣະສັນຍາເດີມແລະພຣະຄຣິດ, ໃນຂ້ັນທໍາອິດນ້ັນແມນ່ເປັນການເວົ້າປາກຕ່ໍປາກ

, ແລະໃນເວລານ້ີຢູໃນການປົກຄອງຂອງພຣະສັນຍາໃໝ.່ ອັນທີສອງ, ຄວາມສໍາພັນຂອງມະນຸດເຂົາໄດ້ເອົາສ່ິງຂອງທ່ີ

ເປັນຂອງເຂົາມາເປັນຂອງສ່ວນຮວມເໝືອນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາ, ການໃຊ້ຊີວິດແລະຄວາມຮັກບອກຊັດແຈ້ງວ່າ

ເຂົາຢູ່ຮ່ວມກັນ. ອັນທີສາມ, ຄຣິສຕະຈັກສມັຍເລ້ີມແຣກໄດ້ອຸທິດຕົນຮ່ວມກັນຫັກເຂ້ົາຈ່ີ. ໃນທ່ີນ້ີໄດ້ອະທິບາຍວ່າເຂົາ

ຮັບປະທານອາຫາຮ່ວມກັນລວມທັງພິທີສິນມະຫາສນິດ.

ກິຈກັມຕ່າງໆ ຂອງຄຣິສຕະຈັກ

ï ການປະກາດຂ່າວປະເສີດ ---ແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານກັບຜູ້ອ່ືນໆ

ï ການເປັນສາວົກ ---ການປ່ຽນແປງຊີວິດໃຫຄ້້າຍຄືອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຫຼາຍຂ້ຶນ.

ï ການສາມັກຄີທັມ --- ແບ່ງປັນ, ມສ່ີວນຮວ່ມກັນຄົນອ່ືນ.

ï ການຮັບໃຊ້ --- ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ຂາດເຂີນໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ.

ï ການນະມັສການ ---ຖວາຍພຣະກຽດແລະໂຄຣົບຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ.

ï ການໄຫວ ້ວອນ --- ອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ໃນທ່ີສຸດ, ການອະທິຖານ (ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍຄໍາສັຣເສີນ, ຄໍາສາລະພາບຄວາມຜິດ, ຄໍາຂອບພຣະຄຸນ, ແລະຄໍາ

ທູນຂໍ) ທັງໝົດໃນສ່ີຢ່າງນ້ີແມນ່ກິຈການຂອງການດໍາເນີນງານຂອງຄຣິສຕະຈັກທ່ີຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມໄວ້ວາງ

ໃຈໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ບົນພື້ນຖານກິຈກັມຕ່າງໆນ້ີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ເຊ່ືອທ່ີປ່ຽນແປງຊີວິດໃໝແ່ລ້ວ ຄວນດໍາ

ລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອດ້ວຍການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາກັບກິຈການງານໃນຄຣິສຕະຈັກ.

2. ມປີະສບົການກັບຄຣສິຕະຈກັ. ກິຈການ 2:43 – 47.

ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອ່ານບົດຄວາມ ທ່ີມຄີວາມໝາຍທ່ີເປັນການທໍາລາຍອັນບ່ໍດີຂອງຜູ້ທ່ີເປັນຄົນຢູ່ບ້ານໃກ ້ເຮືອນຄຽງ

ທ່ີເປັນຜູ້ຍາກຈົນ. ໃນຂະນະຜູ້ທ່ີຫວັງທໍາລາຍໄດ້ນໍາເອົາຜົນປໂຍດຈາກເພື່ອນບ້ານຜູ້ຍາກຈົນໃນການກ່າວໂຈມຕີແລະ



3

ກີດຂວາງຕ່າງໆນາໆ, ອີກເຫດຜົນນ່ຶງໃນນ້ັນກໍເພາະວ່າຜູທ່ີກະທໍາຮ້າຍຕ່ໍຜູ້ອ່ືນນ້ັນເປັນຄົນເຈ້ົາຖ່ິນສໍາລັບຄົນທ່ີເປັນຄົນ

ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງກໍຄືຄົນແປກໜ້າ: ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຖ່ິນຖານນ້ັນບ່ໍຮູ້ຈັກຄົນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຂອງພວກເຂົາ!

ນ້ີແມ່ນຄຣິສຕະຈັກທ່ີເລ້ີມຕ້ົນໃນເວລານ້ັນເປັນຄອບຄົວຄຣິສຕຽນທ່ີມຄີວາມຕ່ືນເຕ້ັນທີ ່ສຸດເປັນບ່ອນທ່ີບນັດາຜູທ້ີ່

ເຊືອ່ໄດຢູ້ຮ່ວ່ມກນັແລະຊັບສິງ່ຂອງຂອງເຂາົນັນ້ກຖໍເືປນັຂອງສວ່ນຮວມ. ì ຢູ່ຮ່ວມກັນ î ໄດ້ອະທິບາຍການຢູ່ຮ່ວມກັນ

ໃນຊຸມຊົນໃນສັງຄົມດ້ວຍການເນ້ັນໜັກໃນຄວາມສາມັກຄີ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທັງຫຼາຍມີຄວາມຈິງໃຈເໝືອນເປັນຄອບຄົວດຽວ

ໃນຄວາມເຊ່ືອ. ມຄີວາມໃກ້ຊິດເຫັນອົກເຫັນໃຈຕ່ໍກັນແລະກັນ, ບ່ໍໄດ້ເຮັດເພື່ອເປັນການອວດອ້າງໂຄສະນາເພື່ອຜົນ

ປໂຍດຂອງຕົວເອງແຕ່ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຮັບໃຊ້ໃນທຸກໂອກາດເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການ. ໃນຄວາມຈິງ, ເຊ່ັນຈິດໃຈທ່ີ

ກວ້າງຂວາງແລະຄວາມບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວຊັບສ່ິງຂອງຂອງເຂົາທ່ີມີຢູ່ນ້ັນເຂົາໄດ້ຂາຍທ່ີດິນແລະຊັບສ່ິງຂອງມາແຈກຢາຍ

ໃຫ້ແກ່ຄົນທັງປວງທ່ີຂາດເຂີນ. ໃນທຸກວັນນ້ີມີວິຊາການດ້ານເທັກໂນໂລຢີທ່ີທັນສມັຍ,ແຕ່ມນັກໍບ່ໍສາມາດເຂ້ົາມາແທນ

ທ່ີເພື່ອປ່ຽນແປງການມີສາຍສໍາພັນແລະການຕິດຕ່ໍພົວກັນໜ້າຕໍ ່ໜ້າໃນໝູຄ່ຣິສຕຽນໄດ້. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ຮຽນຮູຈ້າກປະສົບ

ການໃນຄຣິສຕະຈັກໃນທກຸໆມື້ ຂະນະທ່ີເຂົາໄດ້ເສຽັສະລະເວລາສວ່ນຕວົເຂາົຮວ່ມຊມຸນມຸກນັເຂົາມີຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະ

ເຢຊູຄຣິດຢ່າງຈິງໃຈແລະນ້ີແມນ່ການແບ່ງປັນຄວາມຮັກທ່ີເປັນການຍູ້ໜູນເຂົາໃຫ້ມີຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນອ່ືນແລະມຄີວາມ

ມຸ້ງມາດປາຖນາເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ. ຄວາມເຫຼື້ອມໃສໃນສາສນາຢິວບ່ໍມີປໂຍດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມ

ຊຸມນຸມກັນໃນວິຫານທ່ີເປັນສະຖານທ່ີໃຊ້ປະກອບພິທີປະຕິບັດຕາມພຣະຄັມພເີດີມ ແລະສັງເກດເບ່ິງຕາມເວລາຂອງ

ຜູ້ນໍາເຄ່ືອງໄປຖວາຍ.

ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງດ້ວຍເຫດຜົນໃດຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈຶງ່ຫກັເຂົາ້ຈີຕ່າມແຕລ່ະບ້ານເຮອືນ --- ເມື່ອສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກທ້ອງ

ຖ່ິນມີຄວາມເຊ່ືອຖືຢ່າງດຽວກັນດວ້ຍຄວາມຊື່ນຊມົຍນິດແີລະດວ້ຍຄວາມຈງິໃຈ, ບ່ໍພຽງແຕ່ເຮັດໃນວັນອາທິດເທ່ົານ້ັນ

ແຕ່ໃນທກຸໆວນັ, ບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຈັຕະເປັນຄຣິສຕະຈັກທ່ີແປກປະຫຼາດ. ສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກສົມຄວນທ່ີຈະຊອກ

ທຸກວທີິທາງເພື່ອສ່ົງເສີມເຊ່ິງກັນແລະກັນ.

ເມື່ອຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງໂດຍຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຊຸມຊົນໃນສັງຄົມອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນ

ສະທ້ອນອັນດີ. ຄວາມຢາ້ນກວົຈະເຂົາ້ມາປົກຄມຸໃນແຕລ່ະຄນົ ---ຊຸມຊົນຂອງສັງຄົມມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຣິດອໍານາດ

ຂອງພຣະເຈ້ົາທໍາງານຢູ່ຖ້າມກາງໄພພ່ົນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການຍອມຮັບຂອງຄົນທັງຫຼາຍໄດ້ປ່ຽນຈາກການຫົວເລາະ

ເຍາະເຍ້ີຍແລະການບ່ໍຍອມເຊ່ືອມາເປັນຄວາມຢໍາເກງ, ມສັີນຕິສຸກ, ແລະມີຈິດໃຈເກີດຄວາມໂຄຣົບນັບຖື.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ສາວກົຂອງພຣະອົງດໍາເນີນງານເພື່ອສະແດງການອັສຈັນແລະໝາຍສາໍຄນັຕ່າງໆ ---ລວມທັງເຫດ

ການທ່ີເກີດຂ້ຶນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີອໍານາດເໜືອທັມຊາດ.( ການເຮັດໃຫ້ດີພະຍາດ )ແລະນໍາພາຄົນທັງຫຼາຍມາເຖິງ

ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ສ່ິງມະຫັສຈັນຍ່ິງໃຫຍ່ກ່ຽວພັນໄປເຖິງຄົນທັງຫຼາຍຜູເ້ຊ ິ່ງໄດຮ້ບັຄວາມລອດພົນ້ ---ຊ້ີໃຫເ້ຫັນ

ຄວາມບາບຂອງເຂົາ( ຂ້ໍ37 )ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົນ້, ແລະໄດ້ຮັບ ì ອະພັຍ

ໂທດບາບ î ( ຂ້ໍ38 ). ສັງຄົມມະນຸດໃນປັດຈຸບັນນ້ີມີຄວາມຫວຸ້ນວາຍສັບສົນທ່ີສຸດແລະມີຄວາມຕ້ອງການຄຣິສຕະຈັກ

ເປັນອັນດັບນ່ຶງ.

3. ມສີວ່ນຮວ່ມກັບຄຣິສຕະຈັກ. ເຮັບເຣີ 10: 23 – 25.

ພວກເຮົາສົມຄວນພຈິາຣະນາເບ່ິງວ່າ, ເກືອບທຸກໆວັນອາທິດ, ມນ້ີອຍກ່າວ 50% ຂອງສະມະຊິກໃນຄຣິສຕະ

ຈັກເຂ້ົາຮ່ວມຊຸມນຸມກັບຄອບຄົວຄຣິສຕຽນຢູ່ທ່ີຄຣິສຕະຈັກ. ການມສ່ີວນຮ່ວມເປັນບັນຫາອີກອັນນ່ຶງໃນສມັຍເລ້ີມຕ້ົນ

ຄຣິສ ຕະຈັກ ໃນເມື່ອຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ປະກາດຕົນເອງວ່າເປັນຜູ້ເຊ່ືອແຕ່ບ່ໍໄດ້ເຂົາ້ຮວ່ມການປະຊມຸຂອງເຂົາ. ຖ້າລູກຂອງ

ພຣະເຈ້ົາຫາກມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕົນເອງວ່າຈະເສີມສ້າງຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ມັນກໍເປັນອີກສ່ິງນ່ຶງທ່ີຈໍາເປັນທ່ີສຸດວ່າ

ສຸພາບບຸຣຸດຫຼືສຸພາບສະຕຣີຄວນຮ່ວມຊຸມນຸມກັບຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນໆ. ຜູ້ຂຽນພຣະຄັມພເີຮບັເຣີມຄີວາມເສ້ົາໃຈຕ່ໍເຫດ
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ການທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖ່ິນທ່ີມີນສິຍັປະການປະຊຸມ. ນິສັຍນ້ີເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍຄຣິສຕຽນ ຜູ້ມີ

ນິສັຍຢ່າງນ້ີຈະນໍາພັຍວິບັດມາສູ່ຄວາມຈະເຣີນກ້າວໜ້າຂອງຄຣິສຕະຈັກ ແລະເປັນການບ່ໍຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາ.

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງເປັນຜູ້ທ່ີມຄີວາມຜູກພັນຢູ່ກັບຄຣິສຕະຈັກ. ເມື່ອເຮົາວາດພາບເບ່ິງສະຖານທ່ີຮັບບັບຕິສະມາ:ຜູ້ທ່ີຮັບ

ເຊ່ືອໃໝຢື່ນຢູ່ຕ່ໍໜ້າຄອບຄົວຄຣິສຕຽນແລະຍອມຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູຄຣິດດ້ວຍປາກ ແລະການກະທໍາສະແດງໃຫ້

ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດເທ່ົານ້ັນເປັນຄວາມຫວັງຂອງຄວາມລອດພົ້ນແລະໃຫ້ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ນ້ີແມ່ະການ

ຍອມຮບັໃນຄວາມຫວງັຂອງເຮາົບົນພື້ນຖານຂອງຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເມື່ອເຮົາຖືກການຍົວະເຍ້ົາໃຫ້ຫັນ

ໜີໄປຈາກພຣະເຈ້ົາ, ຄຣິສຕຽນເຮົາຄວນຈ່ືໄວ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະທານພຣະສນັຍານ້ັນຊງົທຽ່ງທມັ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຖືກຮຽກ

ເອ້ີນໃຫ້ມຄີວາມອົດທົນຕ່ໍຄວາມຫວງັຂອງພວກເຮົາເພາະວ່າພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນໄວວ້າງໃຈໄດ້.

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມຫີຼັກຖານໃນການອຸທິດຕົນຂອງເຂົາເຈ້ົາຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກຜ່ານທາງວຽກງານການຮັບໃຊ້. ລູກາໄດ້ພະຍາ

ຍາມຊັກນໍາເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ຄອ່ຍພຈິາຣະນາເບິງ່ເຊິງ່ກນັແລະກນັ --- ຄືໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ແລະຊ່ວຍເຫຼືອເຊ່ິງກັນແລະກັນ. ທ່ີ

ນ້ັນຄວນມີການສົງ່ເສມີຄວາມຮກັແລະການເຮດັການດ;ີ ດ້ວຍການເປັນຕົວຢ່າງທີ ່ດີ, ທ່ີຈະເປັນການຊ່ວຍປັບປຸງສະມາ

ຊິກຄຣິສຕະຈັກແລະຊູກໍາລັງຄອບຄົວຄຣິສຕຽນເພື່ອຈະນໍາຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີສໍາແດງອອກໃຫ້ເຫັນຖ້າມກາງ

ຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຈົງ່ໜູນໃຈເຊິງ່ກນັແລະກນັ ເປັນສ່ິງທ່ີຈະຕ ້ອງເຮັດເພາະວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອນ້ັນໄດ້ຮູແ້ລະໄດ້ເຫັນວ່າວນັ

ນັນ້ໄດໃ້ກເ້ຂົາ້ມາແລ້ວ. ເມື່ອພຣະເຢຊູຄຣິດສະເດັດກັບມາແລະວັນນ້ັນພຣະອົງຈະຕັດສິນລົງໂທດດ່ັງນ້ັນຄຣິສຕຽນ

ທຸກໆຄົນຄວນຈະຍຶດໝັ້ນໃນການອຸທິດຕົນຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກ.

ບົດຮຽນແຫງຊວີດິ

ຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນທ່ີສຸດ, ມຄີວາມໝາຍຫຼາຍທີ ່ສຸດໃນສ່ິງທີ ່ເກີດຂ້ຶນໃນໂລກນ້ີເມື່ອຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ເຂ້ົາ

ມາຮວມຕົວກັນເຂ້ົາເປັນຄຣິສຕະຈັກ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄວນຈະຮັບບັບຕິສະມາແລະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອໂດຍການເຂ້ົາ

ປະກອບສ່ວນຮ່ວມຊຸມນຸມກັບຄອບຄົວຄຣິສຕຽນໃນຄຣິສຕະຈັກ. ສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກຄວນຈະນໍາເອົາພຣະພອນທ່ີ

ໄດ້ມານ້ັນມາປະກອບສ່ວນຮັບໃຊ້ເຊ່ິງກັນແລະກັນ.ແລະຕ່ໍຜູ້ທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນທ່ີຢູ່ໃນວົງສັງຄົມ. ເພາະວ່າ

ພຣະຄຣິດນ້ັນຊົງສັດຊ່ື, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອກໍມີຄວາມຊ່ືສັດຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກຂອງຕົນ.

ເມື່ອສຶກສາບົດຮຽນນ້ີແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈະໃຊ້ມາດຕະການແນວໃດເພື່ອຈະເປັນປໂຍດຕ່ໍຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ?

 ທ່ານເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍການໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອໄວ້າວາງໃຈຂອງທ່ານກັບຄຣິສຕະຈັກ

ຂອງພຣະຄຣິດຫຼບ່ໍື? ທ່ານໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານຢູ່ຝ່າຍພຣະຄຣິດແລະຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງໂດຍການ

ຮັບບັບຕິສະມາ? ຖ້າທ່ານຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບ, ຈ່ົງບອກກັບສິດຍາພິບານຂອງທ່ານຫຼືບ່ໍກໍໃຫ້ບອກກັບຄຣູສອນຫ້ອງ

ຮຽນວັນອາທິດຂອງທ່ານ.

 ມີຫຼາຍທາງທ່ີທ່ານສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກ. ຈ່ົງຖາມຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກໃນການຮັບໃຊ້ໃນ

ທາງໃດທາງນ່ຶງ.

 ຈ່ົງເອົາລາຍຊ່ືຂອງຜູ້ທ່ີຂາດໂບດເປັນປະຈໍາຈາກຄຣູສອນພຣະຄັມພຫີ້ອງຮຽນວັນອາທິດໂທຫາເພິ່ນຫຼືໄປ

ຢ້ຽມຢາມເພິ່ນ. ສ່ົງເສີມເພິ່ນໃຫ້ມຄີວາມຮັກຊ່ືສັດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.

 ໃນເວລາທ່ານສລອງວັນຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາໃນປີນ້ີ, ຈ່ົງຖາມຄອບຄົວຂອງທ່ານເພື່ອແບ່ງປັນແລະເປັນພະຍານ

ຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາພຣະພອນມາສູ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາແນວໃດ?

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ WWW.lsbf.org ໂດຍLLBC.

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທດິ

__________________________________________

ຣະເຈາຮຄັນົບາບ 

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ໂຣມ 1: 14

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານໄດ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານຍອມຮັບ

່ານມີຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີຈະປ່າວປະກາດເຣ່ື

ບົດຮຽນນເວາກຽ່ວກັບຫຍງັ:

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນເວົ້າກຽວກັບໜ້າທ່ີ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນຈຶ່ງມຄີວາມສໍາຄັນ

ຄົນຈໍານວນນ່ຶງ, ລວມທັງບຸກຄົນທ່ີ

ືກຕ້ອງໃນການທ່ີພະຍາຍາມປ່ຽນແປງ

ຮົາຈ່ິງມີຄວາມພະຍາຍາມຝືນໃຈຕົນເອງ

ິດທິຖືກຕ້ອງທັງສອງທາງແລະມພີາຣະ

ຄໍາຖາມທ່ີຂ້າພຣະເຈ້ົາຖາມ ທ່ານດອນ

ູ້ທ່ີຢາກຈະໄປສວັນໃຫ້ໄປເຖິງສວັນ? ຊາຍ

ໍາໃຫ້ຕົວລາວເອງເປັນທ່ີຮັກໄຄ່ຕ່ໍພວກເຮົາ

ຈ, ì ດ້ວຍເຫດໃດ, ສິດຍາພບິາບ, ໂດຍ

້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າພັຣຍາຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້. ລາວ

າວໄປຢູ່ໃນສວັນກັບພຣະເຈ້ົາ îການເປັນ

ັຣຍາຂອງທ່ານອີກບໍ?î ຊາຍຜູ້ຖ່ອມຕົວ

ົນນ້ັນກໍຄຸເຂ່ົາລົງຕ້ອນຮັບເອົາພຣະຄຣິດ

ຜູ້ຄົນທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາລ້ວນ

ວັນກັນໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ.ບົດຮຽນນ້ີສະແດງ

ັນຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

. ທາ່ນເຊື່ອໃນຣດິອາໍນາດຂອງຂາ່ວ

ໃນຂ້ໍຄວາມທ່ີໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງຄົນ

ຸນ. ຄໍາວ່າໜ້ີບຸນຄຸນມີຄວາມໝາຍລວມ

1

ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ອາທດິ ທີ 28 ພຶສຈິກາ 2010 (11-28-2009)

__________________________________________

ຊວີດິທີເ່ປນັປໂຍດໃນຂ່າວປະເສດີ

14 – 17; 9: 1 – 3; 10: 1, 14 – 15; 15: 17 – 20

ານໄດຢາງໃດ ?

ຍອມຮັບຮູວ້່າທຸກໆຄົນມີຄວາມຕ້ອງການທ່ີຢາກຈະຮູ້ຈັກພຣະຄຣິດ

ເຣ່ືອງຂອງພຣະຄຣິດໃຫ້ກັບຄົນອ່ືນໆ.

ທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງຄຣິສຕຽນທ່ີຈະເປັນຜູ້ນໍາຂ່າວປະເສີດໃຫ້

ສໍາຄັນ:

ທ່ີອ້າງຕົນເອງວ່າເປັນຄຣິສຕຽນ, ຈະເປັນໜ້າປລາດໃຈຖ້າວ່

ແປງສາສນາອ່ືນໆ. ເຂົາບ່ໍເຫັນພ້ອມ, ເຂົາມີສາສນາຂອງເຂົາເອງ

ເອງໃຫ້ບອກເຂົາໃນເຣ່ືອງພຣະຄຣິດ? ອີງຕາມຂ້ໍຄວມໃນພຣະຄັ

ະໜ້າທ່ີທ່ີຈະແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດໃຫ້ກັບທຸກໆຄົນ.

ດອນແມ່ນ, ì ໃນຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ແມ່ນສ່ິງ

ຊາຍຄົນນ້ີໄດ້ມາທ່ີຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາເປັນເວລາຫຼາຍ

ເຮົາທຸກຄົນດ້ວຍຄວາມມມີິດໃມຕຣີຂອງລາວ, ຄວາມສງົບ

ໂດຍແທ້ຈິງແລ້ວຂ້າພຣະເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຈັກເຣ່ືອງອັນໃດເລີຍ,î ທ່ານດອນ

ລາວໄດ້ເສັຽຊີວິດດ້ວຍພະຍາດມະເຮັງໃນສາມປີຜ່ານມາແລະ

ເປັນຜູ້ດີໜ້ານັບຖື, ຂ້າພະເຈ້ົາຖາມ, ì ດອນ, ທ່ານຕ້ອງການ

ຖ່ອມຕົວຄົນນ້ີຊັກຖາມຂ້າພະເຈ້ົາເປັນການໃຫຍ່ຈົນຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງ

ຄຣິດ.

ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການທ່ີຈະໄປສວັນ, ແຕ່ເຂົາເຫຼົ່ານ້ັນ

ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມີສິດພິເສດແລະໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ

.

ສືກສາພຣະຄມັພີ

ຂາ່ວປະເສີດບໍ?່. ໂຣມ 1:14 – 17.

ຄົນສາມປະເພດ, ນ່ຶງໃນສາມຄົນພົບຂ້ໍຄວາມທ່ີໂປໂລເວົ້າວ່າ

ລວມໄປເຖິງເມື່ອເວລາທ່ີທ່ານໂປໂລໄດ້ພົບກັບພຣະຄຣິດ (ກິ

__________________________________________

ຄຣິດແລະຊ່ວຍໃຫ້

ໃຫ້ກັບທຸກໆຄົນ.

ຖ້າວ່າຄຣິສຕຽນມີຄວາມ

ເອງ, ເປັນຫຍັງພວກ

ພຣະຄັມພ,ີ ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມີ

ສ່ິງໃດທ່ີນໍາເອົາຄົນ

ຫຼາຍເດືອນແລະລາວ

ງົບງຽບ, ເປັນຜູ້ດີມນ້ໍີາ

ດອນຕອບວ່າ ì ແຕ່

ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າ

ຕ້ອງການທ່ີຈະໄດ້ພົບພໍກັ້ບ

ຕ້ອງນ່ັງລົງກັບພື້ນຊາຍ

ນ້ັນບ່ໍຮູ້ວ່າຈະໄປເຖິງ

ຮັບຜິດຊອບພິເສດໃນການແບ່ງ

ວ່າ, ເຮົາເປັນໜ້ີບຸນ

ກິຈການ 9:1 – 16 ).
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ເພາະວ່າພຣະຄຸນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນ (ໂປໂລເອ້ີນຕົວເອງວ່າ

ì ເປັນຄົນຜິດບາບ,î 1 ຕິໂມທຽວ 1:15 ) ແລະເປັນເພາະເຫດຜົນທ່ີວ່າທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກເປັນພເິສດໃນການທ່ີຖືກ

ເອ້ີນເປັນຜູ້ປ່າວປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ (ກິຈການ9: 15 ໂຣມ 1: 5 ), ໂປໂລກ່າວວ່າ ì ເຮົາເປັນ

ໜ້ີພຣະຄຣິດ î ຍ້ອນການທ່ີຊົງຖືກປ່ຽນແປງແລະຮຽກເອ້ີນຂໃຫ້ທ່ານເຂ້ົາປະກອບສ່ວນໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ

ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນໜ້ີບຸນຄຸນທ່ີຈະຕ້ອງແບງປັນຂ່າວເສີດຂອງພຣະຄຣິດໃຫກັ້ບທຸກຄົນ, ອັນໃດທ່ີເປັນສັນຍາລັກຫຼື

ເຄ່ືອງໝາຍໃນສມັຍຂອງຄົນກຣີກແລະພວກຕ່ໍາຊ້າ ( ຄົນກຣີກແລະຄົນອີກຈໍາພວກອ່ືນບ່ໍໄດ້ເວົ້າພາສາກຣີກ ) ແລະ

ຄົນສລາດແລະຄົນໂງ່ ( ຄົນທັງໝົດທ່ີມຄີວາມຮູກໍ້ຍ້ອນການຮຽນ ).

ໃນຄົນປະເພດທີສອງນ່ຶງໃນສາມໄດ້ບັນລະຍາຍວ່າໂປໂລຂຽນວ່າ, ເຮົາບ່ໍໄດ້ມີຄວາມລະອາຍໃຈໃນເຣືອງຂອງ

ຂ່າວປະເສີດ. ເຮົາມີຄວາມລະອາຍໃຈໃນຂະນະທ່ີເຮົາໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບພຣະເຈ້ົາ, ຜູ້ນໍາຂ່າວປະເສີດກໍປ່າວປະກາດເຖິງແຜນ

ການຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຄາລະເຕັຽ 6: 14 ). ຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັງໝົດ

ໃນການທໍາໃຫ້ເກີດການປະນິປະນອມກັນໃນການທໍາງານຂອງພຣະຄຣິດ ໃນການສ້ິນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເອງເພື່ອ

ເປັນຄ່າໄຖ່ບາບຂອງພວກເຮົາແລະໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດເປັນຄືນມາກັບພຣະອົງ (1 ໂກຣິນໂທ 15: 3-4 ).

ເຫດຜົນຂອງທ່ານໂປໂລທ່ີບ່ໍໄດ້ມີຄວາມລະອາຍໃນຂ່າວປະເສີດນ້ັນກໍຍ້ອນທ່ານຍອມຮັບວ່າຂ່າວປະເສີດເປັນ

ຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມໄີວ້ສໍາລັບຜູ້ເຊ່ືອ. ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າທ່ີມາຈາກພາສາອັງກິດຂອງເຮົາເຊ່ັນຄໍາວ່າໄດ

ນະໄມເປັນວັດຖຸລະເບີດແຮງສູງ, ໄດນະໂມເປັນເຄ່ືອງກໍາເນີດກໍາລັງໄຟຟ້າແລະໄດນະມກິເປັນລັກວິຊາການທາງດ້ນ

ວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບການເຄ້ືອນທ່ີແລະຄວາມສົມດຸນຂອງລະບົບການເຄ້ືອນທ່ີແລະນ້ີເປັນຄໍາເວົ້າຈາກພາສາກຣີກ --

- ແລະໃນແຕ່ລະຄໍາເວົ້າທ່ີແປອອກມາຈາກພາສາອັງກິດອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈເຣ້ືອງຂ່າວປະເສີດໄດ້ຫຼາຍ

ຂ້ຶນ.ຂ່າວປະເສີດຍັງສາມາດທໍາໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ ້ຮັບຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ( ຣິດອໍານາດແລະຄວາມຍຸດຕິທັມມີ

ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ ). ມພີຽງແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີເຮ ັດໃຫ້ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງລະ

ເບີດມີຣິດອໍານາດທໍາລາຍຄວາມຈອງຫອງຂອງມະນຸດ ແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໄດ້ຮູ້ເຫັນໃນການກະທໍາຜິດຂອງຕົນ

ເອງແລະກ່ໍໃຫ້ເກີດການກັບໃຈໃໝ່. ມພີຽງແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທ້ົານ້ັນເປັນກໍາລັງອໍານາດໃຫ້ກັບຂ່າວປະເສີດ (ບັງເກີດພລັງ

ອໍານາດ ) ທ່ີສາມາດນໍາພາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກການລົງໂທດແລະອໍານາດຂອງຄວາມບາບ. ແລະກໍມີພຽງ

ແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທ້ົານ້ັນ ທ່ີເຮັດໃຫ້ຂ່າວປະເສີດມີອໍານາດເຮັດໃຫ້ເຮົາມີການປ່ຽນແປງກັບກາຍເປັນຜູ້ທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນໃໝ່

ເປັນຜູ້ທ່ີໄດ້ດໍາລົງຊີວດິດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ. ຣິດອໍານາດຂອງຂ່າວປະເສີດໄດ້ປ່ຽນແປງໂປໂລຈາກການເປັນຜູ້ຂ່ົມເຫັງ

ຄຣິສຕຽນມາເປັນຜູ້ນໍາພາສິດສອນຄຣິສຕຽນ, ຈາກການເປັນຜູ້ຕໍສູ້ຂ່າວເຣ່ືອງພຣະຄຣິດກາຍມາເປັນສາວົກຜູ້ນໍາເອົາ

ຂ່າວເຣ່ືອງຄວາມລອດພົ້ນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດໄປຍັງຄົນທັງຫຼາຍ.ໂປໂລເປັນແບບຢ່າງ, ຄຣິສຕຽນເຮົາໃນສມັຍທຸກ

ມື້ນ້ີຈໍາເປັນຕ້ອງຮູວ້່າເປັນຍ້ອນສາຍເຫດອັນໃດເຮົາຈ່ິງບ່ໍມີຄວາມລະອາຍໃນການປ່າວປະກາດເຣ່ືອງຄວາມລອດພົ້ນ

ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ໂດຍການທ່ີບ່ໍຄິດຄໍານຶງເຖິງສ່ິງໃດທັງສ້ິນຂອງຄໍາເວົ້າທ່ີວ່າຂູ່ເຂັນຕລອດເຖິງການຈ້ອງຈັບຜິດ, ການບ່ໍຍອມຮັບວ່າ

ເປັນຄວາມຈິງ, ແລະການຂ່ົມເຫັງ, ໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖິງຄົນປະເພດທີສາມນ້ີວ່າ: ເຮົາມຄີວາມຮ້ອນຮົນໃນການເປັນຜູ້

ສິດສອນຂ່າວປະເສີດ. ຄຣິສຕຽນຄວນມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າມນັເປັນໜ້າທ່ີທ່ີເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດແລະບ່ໍຕ້ອງມີຄວາມລະ

ອາຍໃນເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ, ແຕ່ເຂົາຈໍາຕ້ອງຝຶກຫັດໃຫ້ຕົນມີຄວາມກ້າຫານໃນການອອກປ່າວປະກາດເຣ່ືອງພຣະຄຣິດ

ກັບຄົນອ່ືນໆ. ເພາະໂປໂລໄດ້ເຊ່ືອວ່າຣິດອໍານາດຂອງຂ່າວປະເສີດແມ່ນຍ່ິງໃຫຍ່ສູງສຸດ, ເຖິງແມ່ນວ່າກຸງໂຣມມກໍີາລັງ

ທະຫານທ່ີເຂ້ັມແຂງແລ້ວກໍຕາມອໍານາດຣິດເດດຂອງຂ່າວປະເສີດກໍຍັງຍ່ິງໃຫຍ່ກ່ວານ້ັນອີກ. ທ່ານມີຄວາມ ì ຮ້ອນຮົນ 

îແລະພ້ອມທ່ີຈະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພຣະຄຣິດບ່ໍ.
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2. ທາ່ນຄວນຈະເປນັຫວ່ງຕໍຜູ່້ຫຼງົຫາຍຫຼບືໍ?່ ໂຣມ 9: 1 – 3. 10: 1

ອັກຄະສາວົກໂປໂລເປັນພື້ນຖານແບບຢ່າງໃນການທໍາງານ ທ່ານບ່ໍໄດ້ຢຸດເຊົາໃນຄວາມກະຕືລືລ້ົນແລະຄວາມ

ມີໃຈຈົດຈ່ໍເພື່ອຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ໂປໂລຄິດວ່າບ່ໍມຜູ້ີໃດຈັກຄົນນ່ຶງທ່ີຈະເຊ່ືອຖືເຫດຜົນການຊັກ

ຊວນ ດ່ັງນ້ັນທ່ານຈ່ິງໃຫ້ຂ້ໍພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານໄດ້ເວົ້າຕາມຄວາມເປັນຈິງໃນຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານທ່ີເວົ້າວ່າ: ເຮົາເວົ້າ

ຄວາມຈິງໃນພຣະຄຣິດ --- ເຮາົບ່ໍໄດ້ເວົ້າຫຼອກລວງ. ຕ່ໍໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບຂອງທ່ານ, ໃນການເປັນພະຍານຝ່າຍ

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ຕ່ໍຂ້ໍພິສູດຄວາມຈິງໃນເຣ້ືອງນ້ີ. ໂປໂລມີຄວາມວິຕົກກັງວົນໃຈນໍາການປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງ

ພຣະເຢຊູຄຣິດທ່ີບ່ໍມຄົີນຍອມຮັບ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ຄຶດເຖິງຊົນຊາດອິສຣາເອັນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງເຂ້ົາໄວ້ໃຫ້ເປັນ

ບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະເຂົາໄດ້ປະຕິເສດພຣະເຢຊູຄຣິດວ່າເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫພ້ົ້ນ, ໃນປະສົບການຂອງອັຄສາວົກ

ຄວາມເສ້ົາໂສກເສັຽໃຈແລະຄວາມເຈັບປວດໃນຈິດໃຈ. ຄໍາວ່າໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີມີ

ອາການປ່ວຍທາງດ້ານຈິດໃຈຄ້າຍຄືກັບໃຈຕາຍດ້ານບ່ໍມຄີວາມຮັກຕ່ໍຄົນໃດເລີຍ, ໃນຂະນະທ່ີຄວາມເຈັບໃຈໄດ້ສະ

ແດງຄວາມຄິດເຫັນທ່ີຮ້າຍແຮງ, ທີ ່ມີມາຢູ່ເລ້ືອຍໆກໍຄືຄວາມເຈັບປວດໃຈຂອງພໍ່ແມກັ່ບລູກຜູ້ເຊ່ິງດູໝິ່ນຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ.

ໂປໂລມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນໍາອ້າຍນ້ອງແລະເພື່ອນຮ່ວມຊາດໂດຍສາຍໂລຫິດເປັນຢ່າງຜູ້ໝົດຫວັງວ່າທ່ານ

ແມ່ນເປັນຜູ້ທ່ີມເີຈຕະນາສາບແຊ່ງແລະຕັດເຂົາອອກຈາກພຣະຄຣິດແທນທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ. ຄໍາ

ສາບແຊ່ງແລະຕັດອອກມີຄວາມໝາຍວ່າຕົວບຸກຄົນຫຼສ່ິືງຂອງແມ່ນຖືກມອບໄວເ້ພື່ອການທໍາລາຍຢູ່ໃນນະຣົກຕລອດ

ໄປເປັນນິດ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ເວົ້າວ່າການສູນເສັຽຂອງເນ້ືອກາຍອາຍຸສັງຂານຂອງເພິ່ນກໍໃກ້ເຂ້ົາມາ, ເພື່ອຜົນປໂຍດ

ຂອງຊາວຢິວ, ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງຄຣິສຕຽນແມ່ນການຕັດສິນໃຈດ້ວຍຄວາມຍິນດີທ່ີຈະອອກໄປຮັບເອົາຊີວິດຕລອດ

ໄປເປັນນິດໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ, ໃນຄວາມປາຖນາອັນຍ່ິງໃຫ່ຽຂອງໂປໂລກໍແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ອິສຣາເອັນໄດ້ຮັບຄວາມ

ລອດພົ້ນ.

ໃນທຸກມື້ນ້ີພວກເຮົາຈະໃຫ້ສັນຍາລັກເຊ່ັນການຖວາຍຕົວໃຫ້ມີຄວາມກະຕືລືລ້ົນ, ເພື່ອຜົນປໂຍດທາງດ້ານຮ່າງ

ກາຍ, ພວກເຮົາເຫັນທະຫານຂອງພວກເຮົາສ່ຽງພ ັຍອັນຕະລາຍເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ, ພວກເຮົາແມນ່ມີເຈຕະ

ຕາຍແທນລູກ. ອັນນ້ີແມ່ນແບບຟອມມປີະສິດທິພາບໃນຄວາມຮັກຂອງມະນຸດ ---ດ້ວຍເຫດຜົນອັນໃດທີ ່ຜັກດັນໃຫ້

ກັບຊາຍຄົນນ່ຶງສະລະຊີວິດຕົນເອງເພື່ອສະຫາຍຂອງລາວ (ໂຢຮັນ 15:13 ). ແລ້ວ, ແມ່ນຫັຽງທ່ີເປັນສ່ວນສໍາຄັນຂອງ

ມະນຸດ? ພວກເຮົາມີຄວາມວິຕົກກັງວົນກັນສະພາບຄວາມເປັນຈິງຢ່າງນ້ັນບ່ໍ, ປາສະຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຄົນເຮົາຈະ

ຖືກແຍກອອກຈາກພຣະເຈ້ົາຕລອດໄປ.

3. ທາ່ນຈະເຮດັຫຍັງກຽ່ວກບັເຣືອ່ງນີ້. ໂຣມ 10:14 – 15; 15: 17 - 20

ຖ້າເຮົາມຄີວາມຫ່ວງໃຍຕ່ໍຜູ້ທ່ີຫຼົງຫາຍແລະຖ້າເຮົາເຊ່ືອວ່າພຣະຄໍານ້ັນສາມາດທ່ີຈະປ່ຽນແປງຜູ້ທ່ີຫຼົງຫາຍນ້ັນໄດ້,

ແລ້ວພວກເຮົາກໍຄວນຈະເຮັດອັນໃດອັນນ່ຶງ! ຂ້ໍຄວາມເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນເຖິງພື້ນຖານການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຜູ້

ປະກາດຂ່າວປະເສີດແລະໃຫ້ທ່ານໂປໂລສເນີຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງມີເຫດຜົນ. ເພິ່ນໄດ້ກ່າວເຖິງຄໍາຖາມທ່ີ

ເຄີຍຖາມນ້ັນເປັນປ ົກະຕິ, ແຕ່ລະຄໍາຖາມກໍມີຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນເອງ.

ເຫດຜົນອັນເປັນມູນຖານທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານໂປໂລໄດ້ຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງນ້ັນແມ່ນເວລາເຮົາໄດ້ນໍາເອົາຂ້ໍພຣະຄໍາມາປະ

ກອບເຂ້ົາກັນອີກ: (1) ຜູ້ເທສນານ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ສ່ົງເພິ່ນມາ.(2) ຜູ້ເທສນາໄດ້ເທດເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ. (3)

ຄົນບາບໄດ້ຍິນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. (4) ຄົນບາບເຊ່ືອພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. (5) ຄົນບາບທູນຂໍຕ່ໍພຣະອົງແລະທຸກ

ຄົນກໍຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຈະໄດ້ພົ້ນ(ໂຮມ10:13). ເພາະວ່າ ìພຣະເຈ້ົາມພີຣະປະສົງໃຫ້ຄົນ

ທັງປວງໄດ້ພົ້ນແລະໃຫສັ້ງເກດຮູ້ຄວາມຈິງ î(1 ຕີໂມທຽວ 2:4 ), ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ສ່ັງໃຫ້ດໍາເນີນງານຕ່ໍໆໄປຈົນກວ່າ

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄປເຖິງໝົດທຸກຄົນ.
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ຄໍາວ່າເທສນາມີຄວາມໝາຍວ່າປ່າວປະກາດຂ່າວປະເສີດ; ດ່ັງເຊ່ັນ, ການແບງປັນຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງຂອງພຣະ

ຄຣິດນ້ັນຈະບ່ໍແມ່ນເປັນໜ້າທ່ີຂອງສິດຍາພິບານພຽງຄົນດຽວເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ເປັນໜ້າທ່ີຂອງໝດົທຸກຄົນເພື່ອຕອບສນອງ

ການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ຍົກເອົາຄໍາເວົ້າໃນພຣະທັມເອຊາຢາ 52: 7, ເຊ່ິງໄດ້ບອກເຖິງຜູ້ນໍາຂ່າວ

ດີມາໃຫ້ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເນຣະເທດໄປເມືອງບາບີໂລນໄດ້ສ້ິນສຸດລົງແລ້ວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ì ຜູ້ທ່ີຕ້ອນຮັບຕີນຄົນທ່ີນໍາ

ຂ່າວປະເສີດມາກໍງົດງາມປານໃດນໍ! î

ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານໂປໂລໄດ້ຮັບຜົນສໍາເຣັດໃນການນໍາຂ່າວປະເສີດໄປເຖິງຄົນຕ່າງຊາດແລະໄດ້ສ້າງຕ້ັງຄຣິສຕະ

ຈັກຢູ່ຫຼາຍແຫ່ງ, ຄວາມສໍາເຣັດຜົນຂອງທ່ານໂປໂລນ້ັນບໍມີສ່ິງໃດເທ້ົາທຽມໄດ້, ທ່ານໂປໂລໄດ້ເຮັດສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີໃນພຣະ

ນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູສຄຣິດ, ເພິ່ນຈ່ິງເວົ້າໄດ້ວ່າເຫດສະນ້ັນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຮົາຈ່ິງຈະມີສ່ິງທ່ີອວດອ້າງໄດ້ຝ່າຍ

ການປະຕິບັດພຣະເຈ້ົາໄດ້. ອັຄສາວົກໂປໂລຮູ້ວ່າເພິ່ນເອງບ່ໍອາດຈະອ້າງອີງສ່ິງໃດໄດ້ນອກຈາກສ່ິງຊ່ຶງພຣະຄຣິດໄດ້

ຊົງກະທໍາໃນເພິ່ນ. ເພິ່ນເປັນພຽງແຕ່ເຄ່ືອງມໂືດຍຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານຄືດ້ວບອິດທິຣິດແຫ່ງໝາຍສໍາຄັນແລະ

ການອັສຈັນເພື່ອຈະໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດໄດ້ເຊ່ືອຟັງ.

ເປ້ົາໝາຍຂອງທ່ານໂປໂລກໍຄືຈະປະກາດຂ່າວປະເສີດໃນບ່ອນທ່ີຍັງບ່ໍມີຜູ້ໃດເຄີຍໄດ້ອອກພຣະນາມຂອງພຣະ

ຄຣິດແລະເປັນໜ້າອັສຈັນທ່ານໂປໂລໄດ້ເຄ່ືອນທ່ີໄປຕາມຜືນແຜ່ນດິນອັນກວ້າງໃຫ່ຽໄພສານ. ສໍາລັບເຮົາເອງໄດ້ໄດ້

ເຮັດຄືເພິ່ນແລ້ວຫຼືຍັງ?

ບົດຮຽນແຫງຊວີດິ

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາສົມຄວນຈະມກີານແບ່ງປັນ. ວັນອາທິດນ້ີຈະເປັນວັນທ່ີພວກ

ເຮົາອະທິຖານເພື່ອຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຢູ່ທົວໂລກ. ເຮົາຄວນຈະຈົດຈໍາເອົາໄວ້ວ່າມະນຸດຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫງ່ບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະ

ຄຣິດເຂົາເຫຼົ່ານ້ັນເປັນຜູ້ຫຼົງເສັຽ. ພຣະຄໍານ້ັນແຫລະຄືຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະນໍາຄວາມລອດພົ້ນມາສູ່ມະນຸດ,

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອສົມຄວນມີເຈຕະນາຢາກຈະແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດໃຫກັ້ນຜູ້ທ່ີຫຼົງເສັຽໄປ.

ບົດຮຽນນ້ີຈະໃຊ້ໃຫ້ເປັນປໂຍດແນວໃດ?

 ຂຽນລາຍຊ່ືຂອງຜູ້ຫຼົງເສັຽທ່ີທ່ານຮູ້ຈັກ, ອະທິຖານເພື່ອເຂົາໃນທຸກວັນແລະທຸກອາທິດ, ແບ່ງປັນຄວາມເປັນ

ຫ່ວງເປັນໃຍຂອງທ່ານທ່ີມຕ່ໍີຜູ້ຫຼົງເສັຽແລ້ວກໍນໍາທ່ານອະທິຖານຮ່ວມກັບຄົນອ່ືນໆ.

 ເມື່ອຄຣິສຕະຈັກມກີານອະທິຖານຮ່ວມກຸ່ມຈ່ົງຕ້ັງໃຈເຂ້ົາຮ່ວມ, ນໍາເອົາບັນຫາທ່ີຄັບອົກຄັບໃຈຂອງທ່ານມາ

ແບ່ງປັນຕ່ໍພີ່ນ້ອງໃນຄວາມເຊ່ືອກ່ອນການອະທິຖານ.

 ສ່ົງເສີມແລະໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ຄອບຄົວຂອງທ່ານແບ ່ງປັບຂອງຂວັນຄຣິສມັສໃຫກັ້ບອົງການສົງເຄາະຕ່າງໆ

ຜ່ານທາງຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ.

 ຈ່ົງຈັດຫາເວລາອັນເໝາະສົມເພື່ອການຮັບໃຊ້, ຫາເວລາໃຫ້ກັບຕົວເອງອອກຢ້ຽມຢາມຮ່ວມກັບຜູ້ປະກາດ

ຂ່າວປະເສີດ, ແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານກັບຄົນອ່ືນໆ, ເຮດັຢ່າງນ້ີໃນແຕ່ລະທິດຈົນເກີດເປັນຄວາມຊິນ

ເຄີຍ.

 ເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບຕົນເອງໃດ້ມີໂອກາດໃຊ້ທ່ີພັກອາສັຍຂອງທ່ານເປັນບ່ອນຕ້ອນຮັບຄົນໃຫ້ໄດ້ເຫັນພຣະ

ຄຣິດຜ່ານທາງຄອບຄົວຂອງທ່ານ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ WWW.lsbf.org ໂດຍLLBC.

http://www.lsbf.org/
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