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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 01 ມີນາ 2009 (03-01-2009) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                              ຈົ່ງຮັບຮູ້ 
 
ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ເນເຫມີຢາ 1:1-11 
 
ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດທານໄດຢາງໃດ ?  
   ທານຈະປະເຊີນກັບການຕຽນຕົວໃຫ້ພ້ອມແລະການສະແຫວງຫາໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າມາໃກ້ແລະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະ
ເຈ້ົາ. 
 
ບົດຮຽນນເວາກ່ຽວກັບຫຍັງ: 
  ພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ມີໂອກາດໄດ້ຫຍັບເຂົ້າມາໃກ້ຊິດແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ. າຍໆຄົນໃນຈໍາ 
ນວນຜູຕິດຕາມພຣະອົງມັກຈະຂາດຄວາມຈົດຈໍາ ືສແວງຫາໂອກາດອັນເໝາະສົມຂອງພວກເຂົາ.    ໃນບົດເລມຕນ 
ຂອງພຣະທັມເນເຫມີຢາ ໄດສະແດງໃຫເຫັນວາເນເຫມີຢາເປັນບຸກຄົນທມີຄວາມຕຽມພອມຂອງການຊອກສແວງຫາ
ໂອກາດແລະກ ໍພອມແລວທຈະເຮັດໃຫເກີດຜົນ. 
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈ ິ ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ:  
   ສອບຖາມຢາງຜູໃຫຍແມນອັນໃດທເປັນຄວາມຜິດຢູສັງຄົມມະນຸດເຮົານ ແລະທານແນໃຈວາໄດສອບຖາມໃນ
າຍໆ ບັນຫາ. ເມອເວລາທຖາມເຖິງບັນຫາເານທານອາດໄດຍິນ “ ແມນຫຍັງທຂາພະເຈາສາມາດເຮັດໄດ ?  ຂາ 
ພະເຈາກໍເປັນພຽງແຕຄົນໆນງ.    ບັນຫາທມີກໍແມນໃຫຍາຍ”  ພຣະເຈາໄດຊອກຫາບຸກຄົນຜູທ,ຄາຍຄື ເນເຫມີຢາ, 
ພຣະອົງຈະຈັດຕຽມເຂົາໃຫຮັບໃຊພຣະອົງ.  ໃນຕົວບຸກຄົນຜູທສາມາດຫລິງເຫັນສງທເປັນຄວາມຕອງການແລະມອງ
ເຫັນແຫລງກໍາເນີດຂອງບັນຫາແລະມີຄວາມສາມາດພໍທຈະຄວບຄຸມມັນໄດເມອພວກເຂົາຫັນມາຫາພຣະເຈາ. 
   ຊ ິເນມາ ເຣື່ອງເອົາຊະນະບໄດ, ໄດບັນລະຍາຍເຖິງຄວາມທບເປັນໜາເຊອຂອງ ວິນສ໌ ປາປາ. ເປັນຄຣູທຫວາງ
ງານ ເປັນຜູເຂາຮວມປິດການທົດລອງຂອງທີມຟຸດບອນຟີລາແດນເຟັຽ ອີໂກສ. ຄຣູຝຶກ ດິກ ເວີນຽວ ໄດເຂາຮວມມືໃນ 
ການເຮັດໃຫເກີດການລະທຶກໃຈຂອງນັກກິລາຂອງລາວທໄດຮັບຊັຍຊະນະເລີດ.    ຊາຍຄົນນຶ່ງໄດຈອງເບິ່ງ, ວິນສ ປາ 
ປາ, ວິນສ ບພຽງແຕເປັນຄົນກສາງທິມເທານນ, ແຕລາວເປັນບຸກຄົນພິເສດຂອງທີມ ອີໂກສ ເພາະວາລາວສາງຄວາມ
ຕນເຕັນໃຫກັບທີມຂອງລາວ. 
 ວິຣະບຸຣຸດາຍໆຄົນ ທໄດບັນທຶກໃວໃນພຣະຄັມພີແມນເປັນຜູທໍາມາຫາກິນຕາມແບບທ ັມມະດາໃນເມອເວລາທ
ພຣະເຈາໄດເອນເຂົາໃຫມາກຽມຕົວແລະຮັບໃຊ. ເດວິດສ ເປັນເດັກນອຍທລຽງແກະເມອລາວໄດຍິນພຣະເຈາໄດເອນ
ເອົາລາວໃຫໄປຕສູກັບ ໂຕໂກລຽນ.    ນາງຣຸດເປັນຍິງໝາຍໃນຕາງຖ ິ ່ນເມອພຣະເຈາໄດເອນນາງເຂາມາໃນການຮັບ
ໃຊ. ເນເຫມີຢາ ຍັງເປັນຄົນຮັບໃຊຢາຍເາອະງ ຸນປະຈໍາໂຕະຈັກກະພັດເປີເຊັຽໃນເວລາພຣະເຈາໄດເອນລາວ.  ພຣະ
ເຈາຊອກຫາບຸກຄົນທເຕັມໃຈຮັບໃຊພຣະອົງ. ພຣະເຈາຈະເລືອກເອົາທານແລະໃຊທານໃຫກສາງຣາຊອານາຈັກຂອງ
ພຣະອົງໃນເມອທານຕົກລົງຕຽມພອມແລະພອມທຈະຮັບໃຊພຣະອົງ. 
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1.  ຊອກຫາຄວາມຕອງການ   ເນເຫມີຢາ 1:1-3  
 ໃນປີ 539 ກອນ ຄ.ສ ຈັກກະພັດເປີເຊັຽ,     ໄດອະນຸຍາດຄົນຊາດຢິວທຸກໆຄົນ ຜູໄດຮັບຊັຍຊະນະຂາເສີກ ບາບິ 
ໂລນ ໃຫກັບຄືນສູຖນຖານບານເກີດເມືອງນອນຂອງພວກເຂົາ. ຄົນຢິວປະມານ 42000 ຄົນ ( ຮວມກັບຊະເລີຍ ) ກັບ
ໄປໃນປະມານ 538 ກອນ ຄ.ສ. ພວກເຂົາໄດຮວມກັນກສາງພຣະວິຫານຂຶ້ນ ( ໃນລະຫວາງປີ  515 ກອນ ຄ.ສ) ເຖິງ 
ຢາງໃດກໍຕາມ,  ແປດສິບປີພາຍຫລັງພວກເຂົາໄດກັບໄປ ກຸງເຢຣູຊາເລັມ,  ຍັງບມີຜູໃດໄດສາງກໍາແພງທອອມເມືອງ 
ຂຶ້ນໃຫມ.    ໃນສມັຍຂອງ ເນເຫມີຢາ, ກໍາແພງເມືອງມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນອັນດັບນງໃນການປອງກັນຂາເສິກສັດຕຣູ. 
ຄົນຢິວທເປັນຊະເລີຍອີກພວກນງໄດກັບມາທີຫລັງພອມໆກັບເອຊຣາ   (ປີ 458  ກອນ ຄ.ສ )   ແລະ ເນເຫມີຢາ ( ປີ 
445 ກອນ ຄ.ສ ). 
  ໃນປຶ້ມພຣະຄັມພີເດີມຂອງ ເນເຫມີຢາ ແລະ ເອຊຣາ ໄດໃຊຊີວິດດວຍຄວາມເຕັມໃຈໃນແຜ່ນການຊຸກຢູຜູທໄດ
ກັບມາສູຖນຖານເດີມຈາກການເປັນຊະເລີຍໃນຕາງຖນນນໄດຮູວາພວກເຂົາຍັງເປັນໄພພົນຂອງພຣະເຈາແ ລະພຣະ 
ອົງກໍຍັງມີແຜ່ນການແລະພຣະປະສົງໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາຢູ. ໃນຂະນະເອຊຣາມີຄວາມມຸ້ງໝາຍໃນການ
ຫັນໜາເຂົາຫາພຣະເຈາ.   ເນເຫມີຢາໄດຈັດລະບົບກຽວກັບບັນຫາຄວາມປອດພັຍໃນແຜນດິນໃໝ.   ເອຊຣາໄດຊັກ
ຊວນຜູຄົນທັງາຍໃຫຮູຈັກຄວາມຮູດານກົດໝາຍ.   ເນເຫມີຢາ ປະເຊີນໜາກັບການປຸງກສາງກໍາແພງເມືອງຂຶ້ນໃໝ. 
 ເຖິງແມນວາ ເນເຫມີຢາ   ໄດຮູວາເພິ່ນໄດຮັບໜາທດີໃນພະຣາຊວັງຂອງຈັກກະພັດຢູກໍດີແຕໃນຈິດໃຈສວນເລິກ
ຂອງເພິ່ນແມນຍັງຢູກຸງເຢຣູຊາເລັມ (ເນເຫມີຢາ 2:1) ເນເຫມີຢາໄດຮັບຄໍາບອກເລາຈາກ ຫານານີ ນຶ່ງໃນບັນດາອາຍ
ນອງຂອງ ເນເຫມີຢາ  ( ອາດຈະເປັນອາຍນອງແທໆ ືຊາດຢິວ)   ເນເຫມີຢາ ສະແດງຄວາມເປັນຫວງນໍາກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມແລະຜູເປັນຊະເລີຍທໄດກັບມາຈາກຍັງຖນຖານເດີມ.  ທານໄດສອບຖາມນໍາຜູຄົນພວກນຶ່ງທກໍາລັງເດີນທາງມາ 
ຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມກຽວກັບສະພາບການເປັນຢູຂອງກຸງເຢຣູຊາເລັມ  ແລະການດໍາລົງຊີວິດການເປັນຢູຂອງຄົນຊາດ
ຢິວຢູທນນ. 
 ໃນຄໍາບອກເລາຂອງ ຫານານິນ ການເປັນຢູຂອງຜູຄົນທຍັງຢູທນນໄດຮັບຄວາມລໍາບາກາຍແລະຄົນຕາງຊາດ 
ທຢູໃກຄຽງກ ໍດູໝິ່ນປມາດພວກເຂົາ.    ແຫລງກໍາເນີດຂອງບັນຫາພວກເຂົາແມນກໍາແພງເມືອງບເຄີຍຖືກສາງຂ ຶ ້ນໃຫ 
ເປັນທສໍາເຣັດເສັດສິນຈັກເທອ  ແລະຜູຄົນທເປັນຊະເລີຍຢູທນນບເຄີຍຈະຖືກລະເວນຈາກການດູໝິ່ນປມາດຂອງສັດ  
ຕຣູ. ພວກເຮົາສົມຄວນມີຄວາມເປັນຫວງເປັນໃຍອັນໃຫຍຫລວງຕຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈາແລະໄພພົນຂອງພຣະ
ເຈາ.   ຄວາມເປັນຫວງເປັນໃຍອັນນສາມາດນໍາພາໃຫເຮົາເກີດມີຄວາມຢາກຊອກຫາເຖິງຄວາມຕອງການແລະຊອກ
ຫາຫົນທາງທຈະພົບກັບນພຣະທັຍຂອງພຣະເຈາ. ເນເຫມີຢາ ພົບເຫັນສ ິ ່ງທຕອງການແລະມີຄວາມເປັນຫວງເປັນໃຍ
ຢູໃນສວນເລ ິກຂອງຈິດໃຈກັບໄພພົນຂອງພຣະເຈາ. 
 
2.  ຊອກຫາເຫດຜົນ   ເນເຫມີຢາ 1:4 -7 
 ໃນຫລາຍໆມທເນເຫມີຢາໄດຄນຫາສາຍເຫດທໄພພົນຂອງພຣະເຈາໄດຕົກຢູໃນສະພາບທໂສກເສາ. ການຊອກ  
ຫາ າຍເຫດນໄດຮວມທັງການຖືສິນອົດອາຫານແລະອະທິຖານເພອພຣະເຈາຈະປຽນແປງສະພາບການໃນກຸງເຢຣູຊາ 
ເລັມ. ກອນທເນເຫມີຢາຈະກາວຂຶ້ນໄປຮັບໃຊລາວຈໍາຕອງຍອມຮັບສວນຂອງລາວໃນການແຕກກະຈັດກະຈາຍຂອງ 
ໄພພົນຂອງພຣະເຈາ. ເນເຫມີຢາໄດຈົດຈໍາການທພຣະເຈາໄດທໍາຕາມສັນຍາຂອງພຣະອົງໂດຍອາງວ່າ ພຣະອົງເປັນ 
ພຣະເຈາທຍງໃຫຍແລະໜາເກງຂາມ, ພຣະອົງຊົງຮັກສາພັນທະສັນຍາຂອງພຣະອົງແລະດໍາລົງຄວາມຮັກອັນໜນຄົງ 
ກັບບັນດາຜູທຮັກພຣະອົງແລະຮັກສາບັນຍັດຂອງພຣະອົງ.     ຫລັງຈາກນແລວລາວຈ່ຶງອວຍມາຫາຄວາມຜິດບາບທ 
ລາວແລະບັນພະບຸຣຸດຂອງລາວໄດກະທໍາຕສູພຣະເຈາ.  ລາວສາຣະພາບບາບຂອງລາວແລະສາຣະພາບວາບັນພະບຸ 
ຣຸດຂອງເຮົາກໍໄດເຮັດບາບເຊນກັນ. 
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 ສາເຫດທເຂົາຖືກກະຈັດກະຈາຍໄປນນກໍຍອນການລະເລີຍຕຄໍາສງ,  ກົດເກນ,  ກົດບັນຍັດ   ຊ່ຶງພຣະເຈາໄດຊົງ 
ມອບໃຫໂມເຊ, ພວກເຂົາໄດປະຖິ້ມກົດຕາງໆເານນ. ຄວາມຫວງໃຍຂອງເນເຫມີຢາໄດສະແດງອອກໃນ 3 ຂແລກ, 
ຊ່ຶງມັນໄດເຜົາໄໝທາງໃນທລາວໄດແບກຫາມມາກັບລາວເປັນເວລາ 4 ເດືອນ.    ພຽງແຕຫວງໃຍຢາງດຽວກໍບໄດນໍາ 
ໄປເຖິງການປຽນ;  ມັນຕອງເປັນການເຜົາໄໝໃນຈິດໃຈດວຍ.   ຄວາມຫວງໃຍຂອງເນເຫມີຢາໄດນໍາໄປເຖິງການເຜົາ 
ໄໝໃນຈິດໃຈຂອງລາວແລະມັນກໍນໍາລາວໃຫໄປເຖິງການຄຸເຂົ່າອະທິຖານ ເພອການແຕກກະຈັດກະຈາຍຂອງໄພພົນ 
ຂອງພຣະເຈາ.  
 າຍເທອພວກເຮົາກໍປະເຊີນກັບການເຜົາໄໝໃນຈິດໃຈເພາະຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ,   ລາງເທອການເຜົາ 
ໄໝໃນຈິດໃຈນນເປັນເພາະຄວາມຜິດບາບຂອງຜູອນກໍມີ.    ບາງຄງບາງຄາວພວກເຮົາກໍແບກຫາບ ການເຜົາໄໝໃນ 
ຈິດໃຈຢາງໜັກໜວງ, ແຕພວກເຮົາບສາມາດທຈະເຫັນສາຍເຫດຂອງມັນໄດ. ໃນກໍຣະນີນພວກເຮົາຄວນຮຽນຮູທຈະ 
ໄວວາງໃຈໃນພຣະເຈາ ແມກະທງເວລາທພວກເຮົາບສາມາດເຫັນສາຍເຫດຂອງມັນບາງທີມັນອາດຈະບມີຫົນທາງທ 
ຈະອອກຈາກສະພາບການນນກໍຕາມ. 
 
3.  ຊອກຫາຄວາມເປັນໄປໄດ:   ເນເຫມີຢາ 1:8 -11  
 ເນເຫມີຢາໄດແບກພາຣະຢາງໜັກ.ແລະສະຖານນະການໃນເຢຣູຊາເລັມກ ໍຮາຍແຮງ.   ແຕເນເຫມີຢາໄດລະນ ຶກ 
ເຖ ິງສ ິ ່ງທພຣະເຈົ້າໄດບອກແກໂມເຊ, ພຣະອົງຊົງຮູວາໄພພົນຂອງພຣະອົງຈະຖືກເນຣະເທດ,ແຕເຂົາຍັງມີຄວາມຫວັງ 
ຖາເຂົາກັບຄືນມາຫາພຣະເຈາ.  ເນເຫມີຢາໄດໄວວາງໃຈໃນຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ,  ພວກເຮົາກ ໍຄວນໄວວາງໃຈໃນ 
ພຣະທັມຂອງພຣະອົງ.  ຄວາມປາຖນາຂອງເນເຫມີຢາກ ໍຄືໃຫຊາວອິສຣາເອນກັບຄືນຫາພຣະອົງ. ພວກເຂົາຄວນຈະ
ປະຕິບັດແລະເຮັດທຸກສ ິ ່ງທພຣະອົງໄດສງເຂົາ ການຖຶກເນຣະເທດແມນຍ ້ອນການບຟັງພຣະທັມພຣະເຈາ.   ການຂັບ 
ຕາມພຣະທັມຂອງພຣະອົງ ທ່ີເຂົາໄດສໍາແດງເຖ ິງຄວາມປາຖນາທີ່ຈະຕາວຄືນມາຫາພຣະອົງ. 
 ເມອພຣະເຈາໄດເຫັນຄວາມຕອບສນອງຂອງໄພພົນຂອງພຣະອົງແລວ.ພຣະອົງຈະທອນໂຮມເອົາຜູທຖຶກກະຈັດ 
ກະຈາຍໄປນນແລະນໍາເຂົາຄືນມາບອນທພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ,   ພຣະອົງຈະບອະນຸຍາດໃຫເຂົາກັບຄືນແລະຈາກໄປ
ອີກຈົນກົວກຸງເຢຣູຊາເລັມຖືກສາງຂ ຶ ້ນໃຫມ.ພວກຖືກເນຣະເທດນນແມນຜູຮັບໃຊແລະປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ.   ພຣະ
ໄດຊວຍກູເອົາພວກເຂົາດວຍຣິດອໍານາດຍງໃຫຍແລະດວຍກໍາລັງຂອງພຣະອົງ.ຄໍາວາກູຄືນ( Redeem)   ໄດຊົດໃຊ 
ຕາມຈໍານວນເງີ ິນເພອຄົນຜູນ ຶ ່ງຈະພນຈາກການເປັນຂາທາດ.   ເນເຫມີຢາໄດເຊອວາພຣະເຈາບໄດໃຫເຂົາອອກຈາກ
ເປີເຊັຽເພອການເປັນຂາທາດແລະເພອຄົນຕາງຊາດຈະດູໝ ິ ່ນປມາດພວກເຂົາ.     ແຕເນເຫມີຢາເຊອວາພຣະເຈາໄດ
ຮຽກຮອງເພ ິ ່ນໃຫມີກໍາລັງຂ ຶ ້ນມາໃຫມ. ເພິ່ນໄດອາທິຖານເພອຄວາມສໍາເຣັດໃນການໄປຂໍລາພັກຈາກກະສັດ ໃນຄາວ 
ນນເພ ິ ່ນເປັນຜູຢາຍເາອະງ ຸນປະຈໍາໂຕະຂອງຈັກກະພັດ.    ພຣະເຈາໄດມອບໝາຍໜາທໃຫປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ
ເປັນທຮຽບຮອຍແລວຄືໃຫເນເຫມີຢາເປັນຜູໃກສິດກັບກະສັດອາກຕາເຊເຊັດ.  
 
  
      ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ 
 
 ໂອກາດນນມີາຍຖາເຮົາຢາກຮັບໃຊພຣະເຈາແລະໄພພົນຂອງພຣະອົງ.ຖາເຮົາມືນຕາເບ ິ ່ງເຮົາກ ໍຈະເຫັນຄວາມ 
ຕອງການຊວຍເອຂອງຜູອນແລະພນອງໃນຄຣິສຕະຈັກ,   ແລະຈະຮູວາພຣະເຈາຢາກໃຫເຮົາເຮັດຫຍັງ?   ເມື່ອເຮົາ 
ເຫັນຄວາມຕອງການຊວຍເ ືອຂອງພນອງມັນກ ໍຄວນຈະເປັນພາຣະໜາທີຂອງເຮົາ  ເພອຕອບສນອງຄວາມຕອງການ
ນນ. ຊີວິດຂອງເນເຫມີຢາມີຜົນສະທ້ອນຕຊີວິດຂອງເຮົາຈງໃດ? 
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 ໃຫຖາມເຮົາເອງວາດວຍເຫດໃດພຣະເຈາຈ ຶ ່ງສໍາແດງຄວາມຕອງການຂອງຜູອນໃຫເຮົາເຫັນ? 
 ໃຫຄວາມຫວງໃຍນນກາຍເປັນພາຣະ. 
 ນໍາເອົາພາຣະນນອະທິຖານຫາພຣະເຈາ. 
 ໃຫເຮົາຊອກຫານພຣະທັຍຂອງພຣະອົງແລວພຣະອົງຈະຈັດວາງພວກເຮົາໃຫຕອບສນອງຄວາມຕອງການ
ຂອງຜູອນແລະໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງດວຍ. 

 
 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org by LLBC 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 8 ມີນາ 2009 (03-08-2009) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                              ຈງຕຽມພອມ 
 
ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ເນເຫມີຢາ 2:1-8;11-18 
 
ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດທານໄດຢາງໃດ ?  
   ການກາວເຂາສູການຮັບໃຊວຽກງານຂອງພຣະເຈາເປັນຄວາມຕອງການາຍກວາການຈະປອຍໃຫ້ເກິດໂດຍບຕງ
ໃຈ. ບົດຮຽນນຈະຊວຍໜູນໃຈທານໃຫມີແນວຄວາມຄິດທຈະຊວຍໃຊໂອກາດທພຣະເຈາໄດມອບໃຫທານໃນການຮັບ
ໃຊພຣະອົງແລະຕຽມພອມສງທຈໍາເປັນທຈະນໍາອອກໄປສູການຮັບໃຊ. 
 
ບົດຮຽນນເວາກ່ຽວກັບຫຍັງ: 
  ເນເຫມີຢາ  ໃນສວນເລິກຂອງຈິດໃຈ ລາວໄດມີຄວາມໂສກເສາກັບສະພາບການທເກິດຂ ຶ ້ນກັບບານເມືອງຂອງບັນ 
ພຣະບຸຣຸດຂອງລາວ. ລາວບພຽງແຕຮັບຂາວທໜາເສາໃຈເທານນແຕມີໃຈທຈົດຈໍ ່ໃຊແລະເລມປະກອບການກະຕຽມໃຫ
ພອມໃນການດໍາເນິນງານ ແມນຫຍັງທລາວສົມຄວນຈະປັບປຸງແກ ້ໄຂໃນສະພາບການນ. 
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈ ິ ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ:  
 ເວລາຂອງການອົບຮົມແລະການຕຽມພອມຂອງເຮົາມັກເປັນຜົນດີໃຫກັບຊີວິດຈິດວ ິນຍານຂອງພວກເຮົາ.    ເຮົາບ
ສາມາດຮູວາພຣະເຈາຕອງການຫຍັງ ືໃຫເຮົາຮຽນສງໃດໃນນງຊົ່ວໂມງໃນຫອງຝຶກຝົນພາກທຽງຂອງວັນອາທິດ.   ເຮົາ
ພຽງແຕບມີຄວາມກັງວົນໃຈ. ແຕການຫັນໜາເຂົາສູການຮັບໃຊພຣະເຈາ ແມນເປັນຄວາມຕອງການອັນລຄາແຕຍາກ  
ທຈະພົບພໃນສັງຄົມຂອງເຮົາ-ຄວາມອົດທົນແລະຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕຽມພອມ. ເມອເຮົາຮຽນຮູທຈະຕຽມພອມ  
ເພອການຮັບໃຊພວກເຮົາກ ໍເຮັດເປາໝາຍອັນໃຫຍ. 
 ຖາທານຍາງເຂາໄປໃນໂບດທຫອງການຂອງຂາພະເຈາຮັບໃຊຢູໃນຖານະເປັນສິດຍາພິບານ. ທານຈະເຫັນກິຕາຕງ 
ຢູທແຈຂອງຫອງການ.  ເກືອບໝົດທຸກຄົນຊເຂາໄປໃນນນ ເວາເປັນສຽງດຽວວາ  “ ຂອຍບໍ ່ຮູວາເຈາ ິ ້ນກິຕາ ”  ຂອຍໄດ
ຕອບເຂົາເຈາຢູເລ ື ້ອຍວາ “ ບໍດອກ, ແຕຂອຍແນໃຈວາຂອຍຕອງການທຈະຮຽນ ິ ້ນກິຕາ“ ໃນການ ິ ້ນກິຕາຕອງມີການ
ຝຶກແອບ ໃນບາງສງຂາພະເຈາບເຄີຍໃຊເວລາທຈະຝຶກ.  ດຽວນ,   ກິຕາຂອງຂາພະເຈາກ ໍຍັງຕງຢູທແຈຫອງການຄືເກາ. 
ແລະສາຍນງກ ໍຂາດອອກ,ໃນເວລານ ຂາພະເຈາຖືເບົາໃນການຝຶກແອບທາງດານດົນຕຣີ. ຖາຂາພະເຈາຕອງການນກິ 
ຕ້າແທ້ໆ ຂາພະເຈົ້າຕອງມີການກະຕຽມພອມໃນການຝຶກຊອມ. 
 ເນເຫມີຢາ ບໄດປະຖມທຸກຢາງແລະແລນເຂາໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນເມອເວລາທເພ ິ ່ນໄດຂາວເຣື່ອງຄວາມລໍາບາກ 
ຂອງຊະເລີຍ. ເພິ່ນໄດກະຕຽມພອມທຈະຫັນໜາເຂາສຸູການຮັບໃຊ. 
 
 
          ສືກສາພຣະຄັມພີ 
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1.  ທຸມເທໃຈໃສ  ( ເນເຫມີຢາ 2:1-3 ) 
 ໃນລະຫວາງຂອງເດືອນ ນິແຊນ ( Nisan ) ( ພາກສວນນງຂອງເດືອນມີນາແລະເມສາ )  ເນເຫມີຢາໄດໄຫວ ້ວອນ 
ເພອຊະເລີຍໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໃຫລາວເຂາໄປເປັນຜູນໍາພາໃນທນນ.ໃນການອອນວອນຂອງເພ ິ ່ນເປັນເວລາຢູສເດືອນ, 
ທານທັງໄຫວ ້ວອນແລະຕຽມຕົວໃຫພອມທຈະໄປ. ເນເຫມີຢາມີຈິດໃຈຜູກພັນກັບປະຊາຊົນທຢູໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ. 
 ໃນຂະນະທເນເຫມີຢາເສີບເາແວງໃຫພຣະຣາຊາຢູນນ.   ພຣະຣາຊາໄດສັງເກດເຫັນວາລາວມີອາການໂສກເສາ.
ຄວາມໂສກເສານເຮັດໃຫພຣະຣາຊາເກິດຄວາມສົນໃຈແລະລັກສະນະຂອງລາວກ ໍບງບອກວາມີອາການທຸກໜັກໃຈ ເນ
ເຫມີຢາມີຄວາມທຸກໜັກໃຈາຍນໍາບັນດາຊະເລີຍທຍັງຢູກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  ລາວຄິດເຖິງປະຊາຊົນແລະອະທິຖານເພອ 
ເຂົາຢູຕລອດເວລາ ລາວພະຍາຍາມທຈະເຮັດສງໃດສງນ ຶ ່ງເພອໃຫເກິດມີການປຽນແປງໃນການມີສິດເສຣ ີພາບຂອງຊະ 
ເລີຍ. ລາວມີບັນຫາຢູຢາງນງ, ລາວມີຄວາມຢານກ ົວາຍທສຸດ ແຕ່ເນເຫມີຢາບໄດໃຫຄວາມຢານກ ົວນນປົກຄຸມລາວ. 
 ເນເຫມີຢານໍາຄວາມທຸກໜັກໃຈຂອງລາວດວຍການມີຄວາມຖອມຕົວຕພຣະຣາຊາດວຍຄວາມເວາ.“ ຖາທານພໍໃຈ
ນໍາຜູຂາ” ລາວໄດຂໍຮອງຄໍາອະນຸຍາດດວຍຄວາມຖອມຕົວຕພຣະຣາຊາ. ເນເຫມີຢາໄດບອກທຸກສງຢາງທມີຢູໃນຈິດໃຈ
ຂອງລາວໃຫກັບພຣະຣາຊາ.   ລາວໄດບອກເຫດຜົນຂອງຄວາມໂສກເສາຂອງລາວ.“   ຈະບໃຫຜູຂາໂສກເສາໄດຢາງ
ໃດ ໃນເມອບານເມືອງທບັນພະບຸຣຸດຂອງຜູຂາໄດຖືກຝັງໄວນນໄດມາງເພພັງແລະປະຕູເມືອງກໍຖືກໄຟໃໝຈົນໝົດສິ້ນ”. 
 ເນເຫມີຢາ ໄດໃຊສະຕິປັນຍາອັນສລາດໃນການທູນຕອບແກພຣະຣາຊາ.  ລາວລໍຖາພຣະເຈາໃຫໂອກາດໃນການ
ບອກເລາແກພຣະຣາຊາແລະເມອລາວມີໂອກາດຢາງນນ,   ລາວກ ໍພອມແລວທຈະເຮັດທຸກສງຢາງທພຣະເຈາບອກໃຫ
ລາວເຮັດ.   ນໍາພາຊະເລີຍໃນການສອມແປງວິຫານຄືນໃໝເປັນເວລາເຈັດສິບເອັດປີກ່ອນ ( 515 B.C )ບານເມືອງໄດ 
ຖືກສອມແປງຂ ຶ ້ນາຍບອນ.     ເນເຫມີຢາມີຈິດໃຈ ຍາມໃດກໍແມນຢູກັບປະຊາຊົນຂອງລາວແລະກໍພອມທຈະຮັບເອົາ
ການກ ສາງກຸງເຢຣູຊາເລັມ. 
 
2.  ຕງເປາໝາຍທແຈມແຈງ   ( ເນເຫມີຢາ 2:4-8 ) 
 ເມອເຫັນຄວາມໂສກເສາອັນໃຫຍຫລວງຂອງເນເຫມີຢາແລ ້ວ. ພຣະຣາຊາໄດໃຫກໍາລັງໃຈລາວເພອໃຫລາວນໍາຄໍາ 
ຮອງຂໍມາ. ເນເຫມີຢາກໍໄດອະທິຖານກອນທລາວຈະຕອບຄໍາຖາມຂອງພຣະຣາຊາ,  ຈໍາໄດບວາລາວໄດອະທິຖານເພອ
ບັນຫາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມນມາໄດ 4 ເດືອນແລວ ແຕລາວກໍຍັງສງົບອາລົມອະທິຖານອີກກອນທລາວໄດຕອບພຣະຣາຊາ 
 ເນເຫມີຢາໄດສະແດງຄວາມໂຄຣົບຢໍາເກງຕເຈາຊີວິດ.  ລາວຮອງຂໍຄວາມກະຣຸນາແລະຄວາມຊົມຊນຍ ິນດີຂອງ
ພຣະຣາຊາທລາວຮັບໃຊພຣະອົງມາ. 
 ອີກເທອນ ຶ ່ງ ເນເຫມີຢາໄດອາງເຖິງເຂດແຄວ ້ນຢູດາແລະເມືອງທບັນພະບຸຣຸດຂອງລາວຖືກຝັງໄວ. ໃນທສຸດໄດບອກ
ເຖິງຈຸດປະສົງອັນສຸດທາຍຂອງລາວທລາວອາດຈະສາງເມືອງຂຶ້ນໃຫມ.  ເນເຫມີຢາໄດສະແດງຄວາມຄຶດອອກໃຫພຣະ
ຣາຊາເຫັນວານອາດຈະບແມນແຜນການອັນສນ. ລາວໄດປາຖນາຈະໄປໃຊຊີວິດຂອງລາວໃນການສາງກຸງເຢຣູຊາເລັມ
ຂ ຶ ້ນໃຫມ. 
 ເນເຫມີຢາໄດສະແດງໃຫເຫັນວາຄວາມປາຖນາຂອງລາວບແມນການຕັດສ ິນໃຈທໍາມະດາ.   ລາວໄດຄນຄິດແລະ 
ໄດວາງແຜນການວາຈະທໍາໃຫພາຣະໜາທນສໍາເຣັດຢາງໃດ. ແຜນການຂອງລາວໄດເຫັນຢູໃນຂທ ີ 6 – 8.  
 ເຈາຊີວິດຢາກຮູວາແຜນການນຈະໃຊເວລາດົນປານໃດ.  ແລະເນເຫມີຢາກໍໃຫກໍານົດເວລາແກພຣະອົງ.  ເຖິງແມນ 
ວາການສາງກໍາແພງຂ ຶ ້ນໃຫມນຈະໃຊເວລາ 52 ມ ( ເນເຫມີຢາ 6: 15 ) ກໍຕາມ    ເນເຫມີຢາໄດ້ສືບຕໍ່ຄາງຢູ່ໃນກຸງເຢຣູ
ຊາເລັມອີກເພອປັບປຸງຊີວິດຈິດວິນຍານແລະກສາງຊີວິດທາງດານການເມືອງຂອງເຂົາອີກດວຍ.   ( ເນເຫມີຢາ 9:1-3; 
11:3-4).ແທນທຈະອກລວງພະຣາຊາ ເນເຫມີຢາໄດໃຫພຣະອົງຮູວານບແມນແຜນການທງາຍດາຍ     ລວມທັງໝົດ  
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ແລວ ເນເຫມີຢາໄດເປັນຜູປົກຄອງກຸງເຢຣູຊາເລັມເຖິງ 12 ປີ. ( ເນເຫມີຢາ 5:14 ).  ນນເປັນແຜນການອັນຍງໃຫຍທເຫ
ເນມີຢາຕອງການວາງແຜນ. 
 ເນເຫມີຢາໄດຄໍານວນຢາງລະມັດລະວັງວາລາວຕອງການງານອັນໃດກອນ.  ຕອນແລກ,  ລາວຮອງຂໍໃຫເຈາຊີວິດ
ຂຽນພຣະຣາຊາສານ.( ຈົດໝາຍ )  ໄປເຖິງພວກຜູປົກຄອງແຂວງເອີຟຣາດເພອໃຫພວກເພ ິ ່ນອະນຸຍາດໃຫເດີນທາງໄປ
ເຖິງຢູດາ. ເນເຫມີຢາຕອງການຢາກໄດອຸປະກອນເຄື ່ອງໃຊແລະຈໍານວນພົນເພອຊວຍງານຂອງລາວ.    ເນເຫມີຢາໄດ
ຄໍານວນຄາຂອງການດໍາເນິນງານຂອງລາວ. ແຕລາວກໍໄດໃຊອໍານາດທຸກຢາງເພອປົກປອງກຸມຂອງລາວ. 
 ພາກສວນອັນທ ີສອງຂອງແຜນການຂອງເນເຫມີຢາແມນຂໍໄມສໍາລັບສາງປະຕູປອມຍາມຂອງພຣະວິຫານ,    ເພອ    
ສາງກໍາແພງເມືອງແລະເຮືອນຢູຂອງເນເຫມີຢາ.   ໃນຂະນະທລາວຢູກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ນເປັນຄໍາຮອງທກາຫານຈາກເຈາ
ຊີວິດ.    ເນເຫມີຢາບພຽງແຕຮູສືກວາລາວຖືກເອນໃຫໄປສາງກຸງເຢຣູຊາເລັມຂ ື ້ນໃຫມເທານນ ແຕລາວຍັງຂໍຄາໃຊຈາຍ
ຈາກເຈາຊີວິດເປ ີເຊັຽອີກດວຍ.  ຄໍາຂໍຮອງຂອງລາວເປັນເຫດຜົນທດີແລະຊົມຊນ.  ໃນຄໍາອະທິຖານແລະກໍອັສຈັນທເຈາ
ຊີວິດໄດໃຫຄໍາຕອບທຸກຢາງແກຄໍາຂໍຮອງຂອງລາວ. 
 ການອະທິຖານແລະການວາງແຜນໄປພອມກັນ.ແຜນການຂອງເນເຫມີຢາເກີດຈາກຄໍາອະທິຖານແລະພຣະເຈາໄດ
ອະນຸຍາດໃຫແຜນການນນສໍາເຣັດຜົນ.   ແທຈິງແລວ, ເຈາຊີວິດໄດໃຫາຍຄົນໄປຕາມຄໍາຂໍຮອງຂອງເນເຫມີຢາ.ໂດຍ
ການສງນາຍທະຫານບາງຄົນແລະໝວດທະຫານມາໄປກັບລາວ. ແຕເມອຂາວການສາງເຢຣູຊາເລັມຂ ຶ ້ນໃຫມນໄປເຖິງ, 
ຊານບາລັດ ຊາວເບັດໂຣໂກນ ແລະໂຕບີຢາ ຂາຣາຊການຊາວອັມໂມນແລວພວກເຂົາກໍເປັນທຸກໃຈາຍ.   
 
3.  ຂໍຄວາມຊວຍເ ືອ   ( ເນເຫມີຢາ 2:11 -18 ) 
 ເນເຫມີຢາມາເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະໄດລະເວນຂໍຄວາມຊວຍເ ືອຈາກຜູອນສາມວັນ.  ໃນຕອນກາງຄືນເພິ່ນໄດ
ໄປສໍາຣວດກໍາແພງເມືອງທເພພັງ ແລະກໍາແພງເມືອງທຖືກໄຟໄໝ,  ຄິດໄລຄາໃຊຈາຍຂອງແຮງງານ, ເວລາແລະອຸປະ 
ກອນອນໆ ເພອຈະສາງກໍາແພງເມືອງຂ ຶ ້ນໃຫມ.   ແຕສວນາຍແລວເຮົາໄດຂໍຄວາມຊວຍເ ືອຈາກມະນຸດກອນແຕເນ 
ເຫມີຢາບໄດກະທໍາຜິດຢາງນເລີຍ. 
       ເມອຮວບຮວມເອົາເຫດການຕາງໆເປັນທຄົບຖວນແລວ ເນເຫມີຢາໄດທາທາຍຊາວອິສາຣາເອັນໃຫເຂາຮວມ
ແຜນການຂອງເພ ິ ່ນ. ເພ ິ ່ນໄດອາງເຖິງຄວາມເດຶອດຮອນທພວກເຂົາປະເຊີນນນຄືບມີກໍາແພງເມືອງ  ກຸງເຢຣູຊາເລັມຖືກ 
ເພພັງແລະປະຕູເມືອງກ ໍຖືກໄຟໄໝ, ປະຊາຊົນບມີຄວາມປອດພ ັຍ.   ເຖິງແມນວາຄວາມສົນໃຈຂອງປະຊາຊົນໃນການ   
ສາງສາກຸງເຢຣູຊາເລັມໝອຍແຕເນເຫມີຢາບຢາກໃຫປະຊາຊົນມີຄວາມອັບອາຍຂາຍໜາ.      ເພ ິ ່ນບໄດບອກເຂົາວາ“ 
ພວກເຈາຕອງເຮັດວຽກຢາງໜັກເພອໃຫກໍາແພງເມືອງຄືນສູ່ສະພາບເດີມ”. ແທນທຈະເວາຢາງນນເນເຫມີຢາໄດເວາວາ,
ໃຫພວກເຂົາຊວຍກັນສາງກໍາແພງເມືອງຂ ຶ ້ນໃໝ“.   ການເຂາຫາຄົນ, ວິທີທັງສອງມີຄວາມແຕກຕາງກັນາຍ ບາງຄົນມີ
ແຕບອກຜູອນໃຫເຮັດແຕຕົນບເຮັດ. ເນເຫມີຢາບເປັນເປັນຜູນໍາແບບນນ ເນເຫມີຢາມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ການຕັດ
ສ ິນໃຈ, ຄວາມເຊອແລະເບງໃນແງດີ. ຖາຜູນໍາຫາກມີຄຸນສົມບັດດງກາວນແລວຜູອນກ ໍຢາກເຂາມາຮວມງານນໍາ. ບພຽງ
ແຕເທານນເນເຫມີຢາຍັງເປັນພະຍານແລະແບງປັນສງທພຣະເຈາໄດເຮັດໃນຊີວິດຂອງເພ ິ ່ນ.   ເພ ິ ່ນໄດແບງປັນວາພຣະ
ເຈາໄດສະຖິດຢູນໍາຂາພະເຈາ ແລະຊວຍຊູຂາພະເຈາເພອໃຫຈັກກະພັດອາກຕາເຊເຊັດໄດເຂາພົວພັນກັບແຜນການນ. 
ເນເຫມີຢາຮູແລະເຂາໃຈຊານບາລັດແລະໂຕບີຢາດີ ທັງສອງໄດພະຍາຍາມຂັດຂວາງວຽກງານຂອງພຣະເຈາໃນກຸງເຢຣູ
ຊາເລັມ ແລະເພ ິ ່ນຢາກໃຫເຂົາຮູວາມີປະຊາຊົນຈໍານວນວງາຍຢູຝາຍເພ ິ ່ນ.    ພວກເຮົາກ ໍເຊນດຽວກັນເມອພຣະເຈາ 
ໄດມອບວຽກງານໃຫເຮົາເພອສໍາເຣັດຜົນແນນອນຈະຕອງມີສັດຕຣູມາຂັດຂວາງຄືຊາຕານນນເອງ.   ມັນກຽດຊັງຄວາມ
ກ ້າວໜາຂອງພວກເຮົາ, ແຕຢາລືມວ່າພວກເຮົາມີພຣະເຈາອົງຍງໃຫຍຢູຝາຍເຮົາ! 
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 ປະຊາຊົນໄດຕອບສນອງຕຄໍາຮອງຂໍຂອງເນເຫມີຢາດວຍຄວາມກະຕືລລນ.      ເຂົາໄດເວາວາໃຫເຮົາພາກັນລົງມື   
ສາງເມືອງຂ ຶ ້ນໃຫມ ແລະພວກເຂົາກ ໍຕຽມພອມທຈະລົງມືເຮັດວຽກ. ດງນນຜູນໍາຕອງມີການຈູງໃຈແລະການໃຫກໍາລັງໃຈ
ເພອວຽກງານຂອງພຣະເຈາຈະສໍາເຣັດຜົນ. 
 
       ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ 
 
 ມີຄົນຈໍານວນຫລວງາຍຢາກຈະຮັບໃຊ ້ແຕບໄດກະຕຽມຕວຽກງານທຕົນຢາກຈະຮັບໃຊນນ.    ເນເຫມີຢາໄດເປັນ
ຕົວຢາງທດີເມອເນເຫມີຢາໄດຍ ິນສຽງເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າແລວລາວໄດເຮັດວິທີໃດເພອກະຕຽມໃຫວຽກງານຂອງພຣະອົງ 
ສໍາເຣັດຜົນ? ເນເຫມີຢາໄດຂໍຄວາມຊວຍເ ືອຈາກກະສັດອາກຕາເຊັດ,ເປັນຕາປະາດໃຈທກະສັດໃຫຄວາມຊວຍເ ືອ
ນນເກິດຕາມຄວາມຕອງການຂອງລາວ ເນເຫມີຢາມີການຕຽມພອມແລະສາມາດປັບຕົວໃຫເຂາກັບສະພາບໄດເມອເວ
ລາຕອງການ. ເຮົາໄດຮຽນຫຍັງແດຈາກເນເຫມີຢາ ?  

 ເຮົາຕອງມີຄວາມກະຕືລືລນຕສງທເຮົາເຮັດນນຖາບດງນນກ ໍຈະຍາກທຈະໃຫຜູອນມາຊວຍເ ືອເຮົາ. 
 ພວກເຮົາຕອງມີຄໍາອະທິບາຍຢາງແຈມແຈງຕແຜນການທຈະເຮັດນນແລວຈງຂໍຄວາມຊວຍເ ືອຈາກຜູອນ. 
 ການທຈະຈູງໃຈຜູອນມາເຂາຮວມງານ ສງທດີແລວເຮົາເອງກໍເຂາຮວມງານນນດວຍແລະໃຫກໍາລັງໃຈຕກັນບ
ແມນໃຫຄວາມຜິດຕກັນ. 

 ເວລານຖາທານຫາກໄດຍ ິນສຽງເອີ້ນຂອງພຣະເຈາເພອໃຫທານຮັບໃຊວຽກງານຂອງພຣະອົງແລວຈງຮຽນຮູ
ຈາກເນເຫມີຢາແລະເອົາເພ ິ ່ນເປັນຕົວຢາງ. 
 
 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org by LLBC 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 15 ມີນາ 2009 (03-15-2009) 

__________________________________________ 
ຢາໝດົຫວັງ 

 
ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ເນເຫມີຢາ 2:19 -20;4:1-14 
 
ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດທານໄດຢາງໃດ ?  
   ທານຈະເປັນຜູນໍາທມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທເຂມແຂງພອມທຈະຫັນໜາເຂາສູການຮັບໃຊວຽກງານຂອງພຣະເຈາ ແມນ  
ວາທານຈະໄດຮັບການຂັດຂວາງຈາກຝາຍກົງກັນຂາມ. 
 
ບົດຮຽນນເວາກ່ຽວກັບຫຍັງ: 
  ໃນຄວາມພະຍາຍາມຫັນໜາເຂາສູການຮັບໃຊພຣະເຈາຂອງລາວ ເນເຫມີຢາ ໄດປະເຊີນກັບການເຍາະເຍຍ,   ຂູເຂັນ
 ືການໝົດກໍາລັງໃຈຂອງລາວຈາກປະຊາຊົນທຮັບພາຣະໃນກສາງກໍາແພງອອມກຸງເຢຣູຊາເລັມເນເຫມີຢາຈໍາໄດວາບັນດາ
ປະຊາຊົນຜູທຫັນໜາເຂາຮັບໃຊພຣະເຈາຈະບປອຍໃຫຝາຍກົງກັນຂາມພະຍາຍາມທຈະເຮັດໃຫພວກເຂົາຢານກົວຈົນເປັນ 
ເຫດໃຫພວກເຂົາຕງໃຈທ່ີຈະປະລະໜາທ ໆ ມອບໝາຍໃຫ. 
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈ ຶ ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ:  
 ຕົວຢາງ ເນເຫມີຢາ,  ທຸກໆເວລາທໄພພົນຂອງພຣະເຈາຫັນໜາເຂາໃສການກສາງກໍາແພງເພອເປັນການປອງກັນແລະ
ເປັນທຍອມຮັບຂອງກັນແລະກັນ.  ຄວາມສົງສັຍເປັນຂພິສູດໃຫເຫັນໄດວາບເປັນການນໍາພາໃຫປະສົບຜົນສໍາເຣັດ.  ຄວາມ 
ສົງສັຍ ຶບ, ເບງຄືວາເປັນຈຸດເລມຕນຂອງຄວາມເຊອ,   ໂດຍສະເພາະແລວເມອເວລາການກະທໍາອັນດີເກີດຜົນຈາກຄວາມ 
ເຊອຂອງຄຣິສຕຽນ.  
 ຊາຣອດສ    ມີຄວາມຮູສຶກວາພຣະເຈາໄດຮອງລາວໃຫເປັນຜູນໍາພາການລົດນໜັກຂນພນຖານຂອງຄຣິສຕຽນກຸມນງ.
ລາວໄດກາວເຂາໄປໃນການຮັບໃຊແລະວາງແຜນງານອັນດີສໍາລັບງານທຖຶກມອບໝາຍໃຫ ແຕວາໃນທັນທ ີທັນໃດນນກ ໍເຮັດ
ໃຫລາວເກິດມີຄວາມທຖອຍໃຈນໍາວຽກເານນ, ຊາຣອດສໄດປະຕິເສດຄວາມຮູສຶກໝົດກໍາລັງໃຈຂອງລາວໃຫເກີດຄວາມຮູ 
ສຶກວາງານທຖຶກມອບໝາຍໃຫນນມີຄວາມສໍາຄັນາຍປານໃດສໍາລັບລາວ, ລາວຮູວາພຣະເຈາເອນລາວ ລາວກ ໍມີແຜນການ,
ແລະໃນເວລາດຽວກັນນລາວໄດລຸກຂ ຶ ້ນຫັນໜາປະເຊີນກັບບັນຫາຕາງໆທມີ.   ຊາຣອດສ ຄວນສຶກສາເອົາເຣືອງຂອງເນເຫມີ 
ຢາ ລາວອອກປະເທດເປີເຊັຽໄປກສາງກຸງເຢຣູຊາເລັມຂ ຶ ້ນໃໝແລະມີແຜນການດີເພອເປັນກໍາລັງໃຈແລະການຕັດສິນໃຈດວຍ
ຕົນເອງໃນການດໍາເນີນແຜນງານໃຫສໍາເຣັດ. ເຖິງແນວໃດກ ໍຕາມມັນເປັນການກ ີດຂວາງຂອງກຸມຄົນທຢູຝາຍກົງກັນຂາມຊ ຶ ່ງ
ສາມາດທໍາລາຍຄວາມຕງໃຈຂອງລາວກອນທລາວຈະລົງມືປະຕິບັດງານ ຖາລາວບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທຖຶກຕອງ.  
        
       ສືກສາພຣະຄ ັມພີ 
 
1. ໃຫຄວາມໄວວາງໃຈໃນພຣະເຈາ   ເນເຫມີຢາ 2:19 -20 
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 ສັດຕຣູຂອງເນເຫມີຢາໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ລາວໝົດກໍາລັງໃຈ.  ຊານບັນລັດ, ເປັນຜູ້ປົກຄອງຊາມາເຣັຽ.ໄດ້ມີການຂັດ 
ຂວາງເນເຫມີຢາເພາະວ່າເຂົາມີຄວາມຄວາມຢ້ານກົວວ່າເຢຣູຊາເລັມຈະເກ ີດມີການກະບົດເກ ີດຂ ຶ ້ນ.   ຖູເບັຽ,    ( Tobiaf )  
( ເບ ິ ່ງຄືຈະແມນເປັນຜູປົກຄອງອາໂມດ,ເປັນອີກເມືອງນງທຈ ້ອງເບງ).    ເຊນດຽວກັນກ ໍມີາຍຢາງທບໄດເປິດເຜີຍອັນເປັນ
ສາຍເຫດກໃຫເກິດຄວາມໝົດກ ໍາລັງໃຈ. 
 ແຜນການກສາງຂອງເນເຫມີຢາ.     Geshem  ແມນຫົວໜາເຜາອາຮາບທມີອໍານາດໃນພາກພນທິດຕາເວັນອອກສຽງ 
ເໜຶອຂອງອາຣາເບັຽ.     ພວກເຂົາເຍາະເຍຍແລະດູໝິ ່ນພວກຜູກສາງຜູທກໍາລັງທໍາງານກສາງກໍາແພງເມືອງເຢຣູຊາເລັມໃນ
ເວລານນ.  ພວກເຂົາກາວຫາເນເຫມີຢາວາ ຈະທໍາການກະບົດຕຈັກກະພັດ ໃນຄໍາກາວຫາທັງໝົດນແມນເປັນຄໍາອກລວງ,
ກະສັດແມນເປັນຜູລົງທຶນາຍໃນສວນຂອງໂຄງການກສາງແລະຕລອດການຈັດຫາຄວາມປອດພ ັຍໃນການເດີນທາງໃຫກັບ
ເນເຫມີຢາເພອໃຫກໍາລັງໃຈຂອງປະຊາຊົນເພອເຂົາຈະໄດຢຸດໃນການຮວມມືກັບເນເຫມີຢາ. ການຕສູຂັດຂວາງບາງເທອກໍ
ເຮັດໃຫຜູຕິດຕາມເກິດມີຄວາມທຖອຍໃຈ. 
 ເນເຫມີຢາ ຮັບຜິດຊອບຕເຫດການນນໃນທັນທີທັນໃດແລະກສ້າງຢາງເປິດເຜີຍເພອຄົນງານທັງໝົດໃນທນນສາມາດຮັບ
ຮູໄດ. ກອນອນລາວໄດເວາເຖິງສິດອໍານາດທພຣະເຈາໄດມອບໃຫກັບລາວໃຫເປັນຄົນງານໃນການກສາງນ.  ເນເຫມີຢາ ໄດ
ເຕືອນສະຕິຂອງພວກເຂົາວາພຣະເຈາໃນສວັນໄດເອນພວກເຂົາໃຫເປັນຄົນງານໃນການກສາງນ.   ແລະກ ໍແມນພຣະເຈາຈະ
ເປັນຜູເຮັດໃຫງານນສໍາເຣັດ ລາວຍັງໄດໜູນກໍາລັງໃຈປະຊາຊົນໃຫລົງມືໃນການກສາງແທນທຈະຢຸດຊະງັກແລະຟັງສຽງຂອງ
ຝາຍກົງກັນຂາມ ບາງເວລາພວກເຮົາເອົາຈ ິງເອົາຈັງກັບການຊອກຈັບຜິດຄົນອນໂດຍທເຂົາບໄດເຮັດຫຍັງເລີຍແລະສງເານ
ມັນເປັນການທໍາລາຍຕຜົນຂອງການຮັບໃຊ. ປະຊາຊົນແມນຕອງລົງມືໃນການກສາງກໍາແພງເມືອງກອນທພວກເຂົາຈະປອຍ
ປະໃຫການວິພາກວິຈານຂອງກຸມຄົນທຂັດຂວາງນໍາເຂົາໃຫອອກຈາກການກສາງ. 
 ເນເຫມີຢາໄດຫັນຈາກການຊ ີ ້ແຈງກັບຄົນງານຂອງລາວແລວໂຕຕອບກັບກຸມທ່ີຫວັງຮາຍ ລາວເວາວາພວກທານບມີສິດ
ໃນສົມບັດສວນຕົວໃດໆທກຸງເຢຣູຊາເລັມນ.  ໃນເນອໃນນມີຄວາມໝາຍວາພວກເຂົາບມີທຸຣະອັນໃດກັບການນະມັສະການ 
ພຣະເຈາຂອງໄພພົນຂອງພຣະເຈາ.  ບາງໂອກາດພວກເຂົາຈໍາຕອງຊ ີ ້ແຈງຕສູເຮົາເຖິງວຽກງານຂອງພຣະເຈາທພວກເຮົາກໍາ 
ລັງເຮັດຢູນ.    ເນເຫມີຢາບໄດໃຫຄວາມໂຄຣົບຢໍາເກງ ືບຍອມຍົກໂທດໃຫກັບຜູທບຍອມຮັບຕການຮັບຜິດຊອບຂອງລາວ, 
ພຽງແຕມີຄວາມເຊອ, ຄວາມເປັນຊ ັຍຊະນະແລະປະຊາຊົນກ ໍລົງມືທໍາງານ. 
 
2.  ຂໍຄວາມຊວຍເ ືອຈາກພຣະເຈາ   ( ເນເຫມີຢາ 4:1-6) 
  ຫລັງຈາກທເນເຫມີຢາໄດລຸກຂ ຶ ້ນຕຕານ ຊານບັນລັດແລະໂຕບີຢາປະຊາຊົນກໍໄດເລ ີ ້ມກສາງກໍາແພງຂ ຶ ້ນໃຫມ. ໃນເມອ
ແຜນການນກໍາລັງໄດດໍາເນີນໄປມັນກໍເຮັດໃຫຜູຕສູຂອງເນເຫມີຢາໂກດເຄ ືອງາຍຂ ຶ ້ນແລະກໍຕຕານຢາງແຂງແຮງ.  ຫລາຍ 
ເທອທພວກເຮົາເຮັດໃຫວຽກງານຂອງພຣະເຈາສໍາເຣັດ     ພວກເຂົາກໍເຫັນການຕສູຂອງຝາຍກົງກັນຂາມກ ໍຍງແຂງແຮງຂ ຶ ້ນ 
ເຊນກັນ. ຊານບັນລັດໄດເຍາະເຍຍຊາວຢິວຕໜາພັກພວກຂອງລາວແລະຕໜາກອງທະຫານຂອງຊາວຊາມາເຮັຽ.ທຈ ິງແລວ, 
ຊານບາເລັດໄດກຕງການຮວບຮວມກໍາລັງກັນ    ເພອຕຕານເນເຫມີຢາແລະພັກພວກທກ ໍາລັງກສາງເມືອງໃໝຖາຫາກລາວ 
ຫາມບາບດວຍຕົວເອງບໄດລາວກ ໍຍງສາງຄວາມປນປວນເພອໃຫມີການຕຕານພວກເຂົາຂ ຶ ້ນອີກ. 
    ໂດຍອາງອ ີງເຖ ິງພວກຢິວທໜາສົງສານ ແລະກໍໄດຖາມດວຍຄວາມເຍາະເຍຍພວກຢິວວາ ພວກເຂົາຈະກສາງຂ ຶ ້ນໃໝໄດ    
ຢາງໃດ ?   ຖາວາພວກເຂົາອອນເພັຍແລະບມີກໍາລັງເລີຍ ລາວໄດເຍາະເຍຍພວກເຂົາ(ຢິວ),ເຖິງຄວາມໄວວາງໃຈໃນພຣະ
ເຈາຂອງພວກເຂົາໂດບອາງເຖິງການເຜ ົາເຄື ່ອງຖະວາຍບູຊາພຣະເຈາຂອງພວກເຂົາ(ຢິວ). ສຸດທາຍລາວໄດສົມທຽບການທ
ຈະເອົາເສດກໍາແພງທຖືກພັງທະລາຍລົງແລວຂ ຶ ້ນມາສາງໃໝອີກກັບການຟນຂອງຄົນທຕາຍໄປແລວນນ.     ສວນໂຕບີຢາກໍ 
ເວາຂ ຶ ້ນວາ: ພວກເຂົາຈະກສາງກໍາແພງຂ ຶ ້ນແບບໃດ? ແມນແຕໝາໃນແລນຕໍາມັນກໍລມຢູແລວ.  ພວກເຂົາຄິດວາມັນຕງໄດ
ບ? ເມອເວລາພວກຕຕານຂອງຊານບັນລັດແລະໂຕບີຢາມາໂຈມຕີ.?  
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 ໃນຂະນະທຊານບັນລັດແລະໂຕບີຢາໄດອອກອຸບາຍແລະຮວບຮວມກໍາລັງເພອຕສູຢູນນ. ເນເຫມີຢາກໍຍັງໄດສືບຕອະທິ 
ຖານຕໄປ. ຊ ຶ ່ງລາວເລມຕນແຜນການນດວຍການອະທິຖານແລະດຽວນລາວກໍຍັງສືບຕອະທິຖານຢາງໝນຄົງຕພຣະ  ເຈາຕ
ໄປ. ເພາະວາຄໍາໝ ິ ່ນປມາດຂອງຝາຍກົງກັນຂາມກໍໄດຊາລືກັນມາເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມແລວ. 
 ເນເຫມີຢາຂໍຮອງໃຫພຣະເຈາຊົງໂຜດຟັງສຽງຮອງໃຫຂອງປະຊາຊົນຂອງລາວ.    ເນເຫມີຢາໄດອະທິຖານຂໍໃຫຄໍາໝ ິ ່ນ 
ປະມາດຂອງສັດຕຣູຈງກັບຄືນໄປຕົກຖືກເຂົາເອງ ແລະກໍໄດເວາວາຂໍພວກເຂົາ(ສັດຕຣູ) ເອງຖືກສໂກງຈາກຜູມີອໍານາດຂອງ
ຕາງຖ ິ ່ນບແມນພວກຢິວ. 
 ຄຣິສະຕຽນເຮົາຄວນອະທິຖານເພອໃຫສັດຕຣູຂອງເຮົາຖືກຈັບຢູບ?  ທຈ ິງແລວພຣະເຢຊູໄດອະທິຖານເພອຂໍໃຫ້ສັດຕຣູ  
ຂອງເພ ິ ່ນໄດຮັບຄວາມອະພັຍ.   ( ລູກາ 23 : 34 )ເນເຫມີຢາພຽງແຕຂໍໃຫພຣະເຈາຕອບແທນສັດຕຣູຂອງລາວຕາມທພວກ 
ເຂົາຄວນທຈະໄດຮັບ. ພຣະເຢຊູໄດອະທິຖານຂໍໃຫພຣະເຈາອະພັຍແກສັດຕຣູຂອງພຣະອົງ.ຄໍາອະທິຖານຂອງເນເຫມີຢາໄດ 
ວາງເທິງຮາກຖານຂອງຄວາມຍຸດຕິທ ັມ.     ແຕສໍາລັບຄໍາອະທິຖານຂອງພຣະເຢຊູໄດວາງເທິງຮາກຖານຂອງຄວາມກະຣຸນາ 
ແລະພຣະຄຸນ. ຄໍາອະທິຖານສອງຢາງນກໍຖືກຕອງເໝືອນກັນ ແຕຄໍາອະທິຖານຂອງພຣະເຢຊູດີກວາເພາະວາໄດເນນໜັກໃສ
ພຣະຄຸນຢາງແຈມແຈງທສຸດ.  
 ເນເຫມີຢາໄດຮັບຄວາມເລົ້າໂລມໃຈຈາກການເວາລົມ(ອະທິຖານ)ກັບພຣະເຈາກຽວກັບຜູທຕສູລາວ. ລາວໄດເອົາຄວາມ 
ຕອງການຂອງລາວມາຫາພຣະເຈາດວຍຄໍາອະທິຖານ  າຍກວາທລາວຈະເກັບເອົາໄວເປັນພາຣະໃນໃຈຂອງລາວຢາງດຽວ 
ມີາຍຄົນໃນພວກເຮົາໄດເກັບເອົາຄວາມວິພາກວິຈານໄວໃຫເປັນພາຣະໃນຈິດໃຈຢາງດຽວ.  ເຖິງແມນວາພຣະເຈາຈະຮູຈັກ 
ຄວາມນຶກຄິດໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາທຸກຢາງແລະຄວາມນຶກຄິດທຸກຢາງນນຈະບຄວນຈະເວາອອກມາກໍຕາມ. ແຕກໍບແມນ 
ວາທຸກໆຢາງຈະບເວາອອກມາໃຫພຣະເຈາຟັງ.   ເນເຫມີຢາໄດເວາຄວາມທຸກໃຈທຸກຢາງຂອງລາວອອກມາໃຫພຣະເຈາຟັງ 
ແລະລາວກໍປອຍໃຫຜົນຮັບທຸກຢາງນນໄວກັບພຣະເຈາອີກ. 
 
3. ຟັງເຫດຜົນແລະປອງກັນໄວລວງໜາ  ( ເນເຫມີຢາ 4: 7 -14 ) 
 ເຖ ິງແມນວາເນເຫມີຢາໄດພົບກັບຄວາມວິຈານ ແລະການຂມຂູຈະໃຫຍວງປານໃດກໍຕາມກໍບສາມາດຢຸດຢງເພ ິ ່ນໄດ, 
ພວກເຂົາແຫ່ງສາງຄວາມປນປວນຂ ຶ ້ນອີກ.   ເຂົາໄດວາການສາງກໍາແພງກຸງເຢຣູເລັມໄດຄືບໝາແລະຮູວາປອງທແຕກນນກໍ 
ໄດອັດໝົດ. ພວກເຂົາຈງພາກັນວາງແຜນໂຈມຕີກຸງເຢຣູຊາເລັມເພອຢຸດຢງເນເຫມີຢາໃນການສາງກໍາແພງເມືອງພວກເຂົາຮູ 
ວາການກະທໍາດງນຈະເຮັດໃຫປະຊາຊົນອອນວອນຫາພຣະເຈາປນປວນ. ກອນອນໝົດເນເຫມີຢາໄດນໍາພາປະຊາຊົນອອນ 
ວອນຫາພຣະເຈາແລະຕມາເພ ິ ່ນໄດຈັດຄົນເຝາຍາມຜູທເຮັດວຽກນນທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ. 
   ເລຫລຽມຂອງຊານບັນລັດແລະໂຕບີຢາກໍຄືເຮັດໃຫປະຊາຊົນຜູທເຮັດວຽກນນໝົດກໍາລັງໃຈ.  ເຂົາເບງໝົດທຸກໆບອນທ 
ຕອງການປົວແປງໃຫສໍາເຣັດແທນທຈະເບງແຕບອນທເຂົາເຮັດສໍາເຣັດແລວ.    ເຂົາໄດຍ ິນຄວາມຂມຂູມາຈາກສັດຕຣູຂອງ
ເຂົາແລະຊາວຢິວທຢູນໍາພວກສັດຕຣູກໍໄດມາເຕືອນເຖິງແຜນການທຈະຕສູນນ. 
       ເມອປະຊາຊົນຜູທເຮັດວຽກນນໄດພົບກັບຄວາມຂມຂູແລະຄວາມສ ຶ ້ນຫວັງ.      ຢາງໃດກໍຕາມ, ເນເຫມີຢາບໄດຢູລາໆ 
ເນເຫມີຢາໄດດັດແປງແຜນການຂອງລາວ    ຄືໄດເຄອນຍາຍປະຊາຊົນບາງຈໍານວນໄປປະຈໍາທໃນທຸກບອນທຍັງສາງບທັນ 
ແລວເພອເຂົາຈະໄດເອົາໃຈໃສໃນການສາງກໍາແພງເມືອງແທນທຈະມີການຢານກົວ  ເນເຫມີຢາໄດເຕືອນປະຊາຊົນໃນການ 
ປົວແປງກໍາແພງເມືອງນນມີເຫດຜົນສອງຢາງຄື   ເພອອົງພຣະຜູເປັນເຈາອົງຍ ິ ່ງໃຫຍແລະເກ ັງກົວາຍທສຸດແລະເພອເພື ່ອນ 
ຮ່ວມຊາດແລະຄອບຄົວຂອງພວກທານ    ປະຊາຊົນໄດຕອບສນອງຄໍາຮອງຂໍຂອງເນເຫມີຢາໃນການປອງກັນລວງໜາຂອງ 
ເພ ິ ່ນແລະພາກັນສາງກໍາແພງເມືອງຕໄປ   ການຮັບໃຊຂອງເນເຫມີຢາມີຄວາມກາວໜາ ມີການວາງແຜນເພອປະສົບຜົນສໍາ
ເຣັດແລະບັງປະເຊີນໜາຢາງກາຫານຕສັດຕຣູເນເຫມີຢາໄດຕງໝນຄົງຢູໃນຄວາມອອມນອມເພອຕອບສນອງການທາທາຍ 
ນ. ຄວາມອອນນອມແມນລ ັກສະນະພິເສດຂອງການເປັນຜູນໍາທດີ. 
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       ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ 
 ເນເຫມີຢາໄດຮັບເອົາການທາທາຍເພອສາງກໍາແພງເມືອງຂ ຶ ້ນໃຫມ  ແລະມີການວາງແຜນເພອໃຫການງານມີການສໍາ 
ເຣັດຜົນ. ຕມາລາວກ ໍໄດປະເຊີນກັບການຕຕານຢູພາຍນອກແລະຕມາລາວກໍໄດປະເຊີນກັບການຕຕານຢູພາຍໃນເພາະເຂົາ
ມີແຕຄວາມຢານກົວການຂມຂູຂອງສັດຕຣູເນເຫມີຢາໄດເຕືອນເຂົາເຖິງວຽກງານທເຂົາກໍາລັງເຮັດນແມນເພອຫຍັງ? ເຂົາໄດ 
ເຮັດເພອພຣະເຈາແລະເພອຄອບຄົວຂອງເຂົາ ເຂົາໄດເປັນອັນນ ຶ ່ງອັນດຽວກັນແລະຕສູກັບຝາຍກົງກັນຂາມ. 
 
 ມນພວກເຮົາຄວນຮຽນຈາກເນເຫມີຢາຄືເຮັດແນວໃດ ພວກເຮົາຈ ຶ ່ງຈະປະສົບຜົນສໍາເຣັດ? ພວກເຮົາຄວນຈະ: 
 

 ມີຄວາມເຊອໝນໃນພຣະເຈາ. 
 ຂໍຄວາມຊວຍເ ືອຈາກພຣະເຈາ. 
 ຟັງເຫດຜົນແລະປອງກັນໄວລວງໜາ. 

 
 
 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org by LLBC 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 22 ມີນາ 2009 (03-22-2009) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                              ການແກ້ໄຂບັນຫາ 
 
ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ເນເຫມີຢາ 5:1-16 
 
ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດທານໄດຢາງໃດ ?  
   ທານຈະຕອງໃຫຄວາມຍຸດຕິທັມກັບທຸກໆຄົນເປັນອັນດັບນງເພອການຫັນໜາເຂາຮັບໃຊພຣະເຈາ.  ການຫັນໜາເຂາຮັບ
ໃຊພຣະເຈາບແມນເປັນການໃຫ້ທານເອງປັກປຄົນອນໆ . 
 
ບົດຮຽນນເວາກ່ຽວກັບຫຍັງ: 
  ຄວາມຍຸດຕິທັມພາຍໃນສະແດງໃຫເຫັນໂດຍຂຂັດແຍງຂອງຝາຍກົງກັນຂາມແລະການຮຽກຮອງຕອງການຂອງວຽກງານ
ການຂູເຂັນໃນການຕົກລົງຮັບພາຣະການລົງມືກສາງກໍາແພງ ເນເຫມີຢາໄດຮຽນຮູວາຜົນສໍາເຣັດໃນການລຸກຂນແລະເຂາຮັບ
ໃຊພຣະເຈານນລາວຕອງມີຄວາມຍຸດຕິທັມແລະຊຸກຍູໃຫທຸກຄົນເຮັດເໝືອນກັນ. 
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈງມີຄວາມສໍາຄັນ:  
  ຄົນສວນາຍມີຄວາມກັງວົນາຍກຽວກັບຄວາມຫວຸນວາຍທເກີດຂ ຶ ້ນຢູພາຍນອກ ເມອເວລາໃດມັນເກີດຂ ຶ ້ນຢູພາຍໃນ
ມັນເປັນອັນຕະລາຍທສຸດສໍາຮັບຕົວທານ ສາມີແລະພັນຣະຍາເກີດຄວາມບເຂາໃຈກັນກໍເກີດມີການຢາຮາງ  ກຸມຄົນພາຍໃນ
ໂບດບເຫັນດີນໍາການນໍາພາຂອງຜູນໍາໂບດກໍເກີດມີການແບ ່ງແຍກ ທານມີວິທີທາງທຈະປັບປຸງແກໄຂແນວໃດຕເຫດການອັນ
ລໍາບາກໃຈນ? 
 ໃນໜັງກາຕູນ ໂປໂກ ໄດປຽນທິດທາງເດີນຂອງຕົວລະຄອນເຂາໄປໃນສະຖານທຮົກເຮອລຸງລັງ ລາວເວາວາ “ ພວກເຮົາ
ໄດພົບກັບສັດຕຣູແລະສັດຕຣູກ ໍແມນພວກເຮົາ.”  ເນເຫມີຢາ ຫັນໜາປະເຊີນກັບສັດຕຣູຂອງລາວ    ( ຊານບັນລັດ,ໂຕບີຢາ,
ແລະ  ເາສັດຕຣູອນໆທໄດຍ ິນຂາວວາພວກເຂົາໄດສາງກໍາແພງເມືອງສໍາເຣັດ.) ແຕເພິ່ນຍັງໄດປະເຊີນໜາຕສູກັບບັນຫາທ
ເກີດຂ ຶ ້ນພາຍໃນ       ສັດຕຣູທມີມາຈາກຂາງນອກມີທາທາງການຂັດຂວາງກ ໍແມນຍັງຢູຫາງໄກກວ ່າສັດຕູທເກີດຂ ຶ ້ນພາຍໃນ  
ຕາມ ປົກກະຕິແລ້ວສັດຕຣູພາຍນອກກ ໍແອບແຟງນໍາກຸມປະຊາຊົນເພອກກວນຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນໃຫມີຄວາມຫວຸນວາຍ
ເພອ ເຂົາຈະໄດຊັຍຊະນະ  ການຕອບໂຕພາຍໃນເປັນຜົນເສັຽທາງດານຈິດໃຈແລະຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນແລະຍັງເປັນຜົນ
ສະທອນເສັຽຫາຍໃຫທັງສອງຝາຍ. 
 ໃນມນໃຫເຮົາຮຽນເອົາແບບຢາງຈາກ ເນເຫມີຢາ      ຜູປະເຊີນໜາກັບບັນຫາຄວາມຫວຸນວາຍທມາຈາກພາຍໃນດວຍ 
ການສນັບສນ ູນຂອງເຂົາເອງ.     ເຖິງແມ່ນວ່າ ເນເຫມີຢາ   ບແມນຕໍາຣາຮຽນກຽວກັບການແກໄຂຂັດແຍງຂອງຜູນໍາກ ໍຕາມ,  
ພວກເຮົາສາມາດຮຽນເອົາຈາກປະສົບການຂອງລາວ. 
 
            ສືກສາພຣະຄັມພີ 
 
1. ຮັບຟັງຄວາມເສາໂສກໃຈ   ( ເນເຫມີຢາ 5:1–5 ) 
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 ເນເຫມີຢາ ແລະຜູອາສາສມັກກສາງກໍາແພງ    ພວກເຂົາໄດໃຊເວລາແລະຊອກຫາທາງອອກຈາກການຄນຄວ ້າຫາອາ 
ຫານປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາ.    ນແມນເຫດການນງຂອງການຟອງຮອງທໄດແຜາຍມາຈາກປະຊາຊົນຜູຊ ຶ ່ງຕວາກັບຜູນໍາ 
ບານເມືອງຂອງພວກເຂົາ.   ເນເຫມີຢາ ສາມາດທຈະປະຕິເສດຕໍ່ການຟອງຮອງນໄດຢາງງາຍດາຍໃນຄໍາສງທເຕັມໄປດວຍ 
ຄວາມໜນໃຈທມອບໃຫກັບຜູທກໍາລັງກສາງກໍາແພງ ແທນທຈະເປັນຢາງນນ       ເພິ່ນໄດຮັບຟັງຄໍາຮອງທຸກຂອງປະຊາຊົນ. 
ພວກເຮົາສາມາດປຽນມາເປັນການໃຊເວລາໃນສ ິ ່ງທດີ     ແມນກະທງການຮັບໃຊທພວກເຮົາເຮັດຜິດພາດໄປນນວາມັນທໍາ 
ຄວາມເຈັບປວດໃຫກັບາຍໆຄົນທຢູອອມໆຂາງເຮົາ.     ປະຊາຊົນທເສັຽອັດຕຣາຄາຈາງໃນເວລາກສາງກໍາແພງໄດຕສູໃນ
ການຊເຂາເພອພວກເຂົາຈະມີເຂາກິນໃຫຊີວິດຢູ.  ພວກທມີໄຮນາ ືສວນອະງຸນກ ໍເອົາໄປຈໍານໍາເພອຈະໃຫມີເຂາກິນສໍາລັບ
ຄອບຄົວຂອງເຂົາ. ສວນຄົນອນໆກ ໍກູຍືມເງ ິນເພອມາເສັຽພາສີໄຮນາແລະສວນອະງ ຸນໃຫແກກະສັດ.  ບາງຄອບຄົວໄດຂາຍ
ລູກຊາຍ ືລູກສາວຂອງພວກເຂົາໃຫເປັນຂາທາດເພາະເຂົາບສາມາດເສັຽຄາພາສີໄຮນາແລະສວນອະງ ຸນຂອງພວກເຂົາທ່ີໄດ
ຖືກຍຶດໄປຈົນໝົດ. 
 ຖາວາ ເນເຫມີຢາ ບຍອມຟັງການຈມທຸກຂອງປະຊາຊົນ ແຜນການກໍ່ສາງຂອງເພິ່ນກໍອາດລາຊາ, ສະຕິປັນຍາແລະການ
ນໍາພາຂອງເພິ່ນເຮັດໃຫມີການປະສານງານກັບປະຊາຊົນຂອງເພິ່ນ ຜູນໍາບາງຄົນຖືກການຂັດຂວາງໂດຍການຈມທຸກຂອງຄົນ 
ອນໆ ແນນອນເຂົາພຽງແຕ່ຟັງ ພວກເຂົາອາດຈະເມີນເສີຍຕການຈມທຸກນນ  ືບເຂົາກ ໍຕຕານຊ.   ເນເຫມີຢາ ບໄດເປັນດງ 
ນນ  ເພິ່ນໄດປະເຊີນໜາກັບຄວາມເຈັບປວດຂອງປະຊາຊົນເພອເຂົາຈະໄດຮູວາລາວມີຄວາມເປັນຫວງເປັນໃຍນໍາເຂົາແລະ
ການກ ໍ ່ສາງທພວກເຂົາໄດກະທໍາຢູ.   ຜູນໍາສາມາດນໍາພາການປະສານງານໄດາຍວິທີທາງ ພວກເຂົາສາມາດປັບປຸງແກໄຂ  
ຕນກໍາເນີດຂອງການຮອງທຸກໃຫຜານພນໄປ ບພຽງແຕເທານນ ເຂົາຈໍາຕອງມີຄົນໃກຊິດຢູຄຽງຂາງແລະຄົນນນກ ໍເປັນຜູພອມ
ແລວທຈະຮັບຟັງການຈມວາທັງເປັນຜູທຊຕົງທຈະນໍາເອົາບັນຫາຕາງໆມາສເນີຕຜູນໍາ   ພວກເຮົາທັງາຍຄວນຮັບຮູໄວວາຜູ
ນໍາຂອງພວກເຮົາແມນມີຄວາມເປັນຫວງເປັນໃຍໃນການທຈະທໍາທຸກໆສງໃຫຖືກຕອງ.  ທສໍາຄັນທສຸດທຜູນໍາຈະສາມາດດໍາ
ເນີນງານແລະປະສົມປະສານງານໄດດີກ ໍຄືການຢືນຄຽງບາຄຽງໄຫລກັບເພອນຮວມງານ. 
 ເນເຫມີຢາແມນໄດເຂົ ້າຮວມນໍາທຸກບອນ,   ໃນການກສາງກໍາແພງ,   ເພິ່ນໄປໃນທຸກໆສະຖານທໆເພິ່ນສາມາດໄປເຖິງ
ແລະມີຄວາມຖອມຕົວດວຍ.      ນແມນປາກົດການປົກກະຕິສອງຢາງທມີຢູນໍາຄົນເຮົາມີສິດເສຣິພາບທຈະເຮັດໃຫຖືກຕອງ 
ຕາມຄວາມກັງວົນແລະການຮອງທຸກ.  ເວລານນ, ຜູນໍາສາມາດປະສົບກັບຄວາມຜິດພາດໄດໃນການເຂົ ້າຮວມ. 
 
2. ປະເຊີນໜ້າກັບສ ິ ່ງທບຖືກຕອງ  ( ເນເຫມີຢາ 5:6-9 ) 
 ເມອເນເຫມີຢາ ໄດຍ ິນສຽງຮອງທຸກຂອງປະຊາຊົນແລວເພິ່ນກໍໃຈຮາຍາຍ ເພິ່ນໄດຕຶກຕອງພິຈະຣະນາສະຖານະການ 
ຢາງຖວນຖີ່ ກ່ອນທ່ີເພິ່ນຈະກະທໍາສິ່ງນ ຶ ່ງສິ່ງໃດລົງໄປ ຫຼັງຈາກນັ້ນເພິ່ນຈ່ຶງໄດ້ກ່າວຫາພວກຂຸນນາງແລະເຈົ້າໜ້າທີ.   ເນເຫມີ
ຢາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກຮັ່ງມີແລະພວກຜູ້ມີອໍານາດທີ່ເກັບດອກເບັ້ຽສູງຈາກການໃຫ້ຢືມເງ ິນນັ້ນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້
ຢືມເງ ິນໂດຍຮຽກຮ້ອງຂອງປະກັນ  ແລະຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າມັດຈໍາຄືນໄດ້ຜູ້ນັ້ນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ລູກຊາຍຫຼືລູກສາວໄປເປັນ
ຂ້າທາດແທນ ເພາະວ່າເຂົາເຈ້ົາເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ທໍາງານການສ້າງກໍາແພງຄືນໃໝ່ຢູ່. 
 ເຫດການນີ້ໄດ້່ເຮັດໃຫ້ເນເຫມີຢາໃຈຮ້າຍເປັນໄຟ  ເພາະວ່າກໍາແພງເມືອງນີ້ກໍຈະໃຫ້ຜົນປໂຍດແກ່ທຸກໆຄົນຢູ່ແລ້ວບໍ່ວ່າ
ຈະເປັນຜູ້ທ່ີທຸກຍາກ ືຜູທຮງມີ. ແຕໃນກໍຣະນີນຜູທຮງມີບພຽງແຕໄດຜົນປໂຍດຈາກກໍາແພງເມືອງເທານນແຕເຂົາຍັງໄດຜົນ
ປໂຍດຈາກການໃຫຍືມເງ ິນເກັບດອກເບຽສູງແລະຈັບຜູທບສາມາດຈະຈາຍຄາໜຄືນໃຫໄດນນໄປເປັນຂາທາດອີກດວຍ. ຊ ຶ ່ງ 
ພວກເຂົາເານນຫາກໍກັບມາຈາກການເປັນຂາທາດຂອງຄົນຕາງຊາດແລະມາບັດນພວກເຂົາກ ໍໄດກາຍມາເປັນຂາທາດຂອງ
ຄົນຊາດດຽວກັນ. 
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 ພວກເຈາໜາທີບສາມາດເວາຫຍັງອອກມາໄດຈັກຄໍາເລີຍ ເພາະວາການປະທະຢາງວອງໄວແລະບຸກບືນຂອງເນເຫມີຢາ
ໄດຕຕານການກະທໍາທບຖືກຕອງຂອງເຂົາ ເນເຫມີຢາໄດຕເຕີມໄປອີກວາ  “ສິ່ງທພວກທານໄດກະທໍາຢູນນບດີ ແລະບຄວນ 
ທທານຈະດໍາເນີນໃນຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈາຂອງເຮົາທັງາຍ  ແລະມັນເປັນການນໍາເອົາຄວາມໝນປມາດຂອງສັດຕຣູຕາງ 
ຊາດເຂາມາ ແລະຜູທຢາກສແວງຫາຜູທທຸກຍາກໃຫໄປເປັນຂາທາດເຂົາ.” 
 ໃນໂອກາດການຮັບໃຊທຜານມາ ຂາພະເຈາໄດຮຽນຮູ ບົດຮຽນທສໍາຄັນແລະມີຄຸນຄາກຽວກັບການປະເຊີນໜ້າກັບການ
ກະທໍາສ ິ ່ງທບດີເານນໄດດໍາເນີນໄປດົນາຍ  ກອນທຂາພະເຈາຈະໄດສູໜາກັບບັນຫາແລວນນກໍເລີຍເປັນເໝືອນບາດແຜ 
ທກໍາລັງຈະເປັນໂຣກຕິດຕ ດົນໄປເທາໃດມັນກໍຍງເປັນຕາໜາກຽດໜາຊັງາຍເທານນ.   ໃນຂະນະທຂາພະເຈາດໍາຣົງຢູໃນ
ປະສົບການເານນ ຂາພະເຈາໄດພົບສຸພາສິດຂນ ຶ ່ງທກາວວາ “ ທັນທີທມີບັນຫາຕອງແກທັນທີ ”  ຕງແຕນນມາຂາພະເຈາກໍ 
ພະຍາຍາມໃຊຊີວິດຢູດວຍສຸພາສິດຂນນ.  ຂາພະເຈາໄດຮຽນຮູທຈະປະເຊີນກັບສ ິ ່ງທບດີທັງາຍທມັນເຮັດໃຫຂາພະເຈາມີ
ຄວາມໂມໂຫແລະໃຈຮາຍ ແຕກໍບແມນວາຈະສູກັບມັນໂດຍທບໄດຄິດພິຈະຣະນາຖວນຖ. 
 ໂດຍການປະເຊີນກັບບັນຫາ; ເນເຫມີຢາໄດແກໄຂບັນຫາພາຍໃນ   ກອນທມັນຈະໄປຄຸຄາມກັບແຜນການກສາງເມືອງ  
ຂ ຶ ້ນໃໝນນ  ນແມນລາວໄດກາວໄປອີກກາວນ ຶ ່ງ ຄືລາວໄດເຮັດໃຫສະຖານະການສງົບໄດ.   ເນເຫມີຢາໄດວາງແບບຢາງໄວ  
ເພອໃຫຄົນອນໆໄດປະຕິບັດຕາມ.  
 
3.  ເປັນແບບຢາງທດ ີ  ( ເນເຫມີຢາ 5:10–16 ) 
 ການປະເຊີນໜາລະຫວາງເນເຫມີຢາແລະໝູເພອນຂອງເພິ່ນນນສາມາດທໍາລາຍຜົນງານຂອງເພ ິ ່ນ ເພາະວາເພິ່ນເອງກໍ
ມີສວນໃນການໃຫກູຢືມເງ ິນແລະເຂາ  ຄວາມຜິດນໃນຊີວິດຂອງລາວກ ໍມີ ຈ່ຶງເປັນໂອກາດດີສໍາລັບໝູເພອນຂອງເພ ິ ່ນຈະໄດ
ພິສູດແລະວິຈານການເປັນຜູນໍາຂອງເພ ິ ່ນ.   ເນເຫມີຢາໄດຍອມຮັບເອົາຄວາມຜິດພາດຂອງເພິ່ນແລະເປັນຕົວຢາງທຈະແກ
ໄຂສະຖານະການແບບໃດ. ແທນທຈະຕິຕຽນຊ ຶ ່ງກັນແລະກັນແຕເນເຫມີຢາໄດໃຫຕົນເອງຕົກຢູໃນບັນຫານນແລະກ ໍຊວຍແກ
ໄຂບັນຫານນອີກ ເພິ່ນໄດເວາວາ “ ຈງເລີກໜທັງໝົດຂອງພວກເຮົານນເສັຽ ”  ຖາເພ ິ ່ນຫາກຫລີກລຽງບັນຫາແລະບຍອມຈະ
ແກໄຂຮວມກັບຜູອນເຂົາກໍຈະຮູວາເພິ່ນເປັນຄົນເຫັນແກຕົວ. 
 ເນເຫມີຢາຍັງໄດເວາວາຈງສງໄຮນາ, ສວນອະງ ຸນ, ສວນໝາກກອກເທດ,ແລະເຮືອນຂອງພວກທເຮັດວຽກນນເສັຽ ການ
ສາງກໍາແພງເມືອງເປັນການເສັຽສະລະຂອງປະຊາຊົນພວກເຂົາກໍບສົມຄວນທຈະແບກພາຣະໜັກຈົນເກີນສວນ. ປະຊາຊົນມີ
ຄວາມຊນຊົມຍ ິນດີແລະເຫັນຊອບໃນການເປັນຕົວຢາງທດີຂອງເນເຫມີຢາ ເຂົາໄດຊະນະບັນຫາຢູພາຍໃນກຸ່ມເຂົາເອງ. 
   ເຂົາໄດສງຊັບສ ິນຄືນໃຫປະຊາຊົນຜູທເຮັດວຽກຕາມຄໍາຮອງຂໍຂອງເນເຫມີຢາພວກເຂົາຍັງພາກັນສາບານຈະປະຕິບັດ
ຕາມຄໍາສັນຍານນ ເພອບໃຫປະຊາຊົນມີຄວາມທແທໃຈຕວຽກງານ ເພ ິ ່ນໄດໃຫກໍາລັງໃຈເຂົາຄືໄດທໍາຄໍາໝນສັນຍາອັນຍາວ
ນານໄວ.ເນເຫມີຢາໄດເວາວາຜູ້ທບຮັກສາຄໍາສັນຍາຂອງຕົນພຣະເຈົ້າຈະເອົາທຸກສ ິ ່ງທເຂົາມີນນໄປຈາກເຂົາແລະເນເຫມີຢາ
ເອງກ ໍໃຫຄໍາໝນສັນຍາຄືເພ ິ ່ນໄດແກຜາຄຽນແອວອອກສນໄປມາ, ການກະທໍາດງນໄດສະແດງໃຫເຫັນວາພຣະເຈາຈະສນຜູ
ທບຮັກສາຄໍາໝນສັນຍາແລະທຸກສ ິ ່ງທເຂົາມີນນກ ໍຈະສູນເສັຽໄປໝົດ. ພອມກັນນນໃຫລະເວນການເກັບຄາດອກເບຽຈົນເກີນ  
ສວນ.    ເນເຫມີຢາໄດໃຫຄໍາສັນຍາຈະບກິນອັດຕຣາອາຫານທຖືກມອບໃຫແກຂາພະເຈາໃນຖານະເປັນຜູປົກຄອງໃນການ
ເກັບພາສີຈະບເປັນພາຣະໜັກສໍາລັບຜູທສາງກໍາແພງເມືອງ, ເພິ່ນໄດຂັບຕາມຄໍາສັນຍາເຖ ິງ 12 ປີ ຈົນກວາກໍາແພງເມືອງຖືກ
ສາງສໍາເຣັດ ເພິ່ນເປັນຕົວຢາງທດີຕປະຊາຊົນຂອງເພິ່ນ. 
 ຜູນໍາທມີຄວາມເສັຽສະລະແລະມີຄຸນງາມຄວາມດີນນຍາກທຈະຫາໄດໃນທຸກວັນນ. ບາງຄງສິດທິຂອງເຮົາກໍອາດຈະເຮັດ
ໃຫຜູອນມີຄວາມເຈັບປວດ, ເຮົາຄວນພິຈາຣະນາເຮົາເອງເຖິງສິດທິເຮົາໃຊນນມັນສົມຄວນແລວບ?   ແລະຈະບບັງຄັບຜູອນ
ຈົນເກີນໄປ. ເນເຫມີຢາເຮັດທຸກສ ິ ່ງຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍເພິ່ນບຕອງການຊັບສ ິນຫຍັງເລີຍໃນໄລຍະເພ ິ ່ນເປັນຜູປົກຄອງແຕ
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ກ່ອນນນປະຊາຊົນໄດພາກັນຈ່ົມທຸກ ເມອເຫັນປະຊາຊົນຕົກຢູໃນຄວາມລໍາບາກຜູນໍາທດີຄວນປຽນແປງການນໍາພາຂອງເພ ິ ່ນ
ໄປໃນທາງທຖືກຕອງ. 
 
       ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ 
 ການເປັນຜູນໍາພາຜູອນ,ແນນອນລາວຕອງປະເຊີນກັບບັນຫາພາຍນອກແລະພາຍໃນ ຖາເຮົາບຫົວຊາກັບບັນຫານນວັນ
ໃດວັນນ ຶ ່ງມັນອາດຈະທໍາລາຍເຮົາອາດເຖ ິງແກຄວາມຕາຍໄດ. ເນເຫມີຢາໄດຍ ິນຄວາມຮອງທຸກຈາກປະຊາຊົນຕການກະທໍາ
ຜິດຂອງເພິ່ນ. ເພ ິ ່ນໄດຖອມຕົວລົງຍອມຮັບເອົາຄວາມຜິດແລະສັນຍາວາຈະບທໍາຜິດອີກຕໄປ.   ຂະນະທເຮົາໄດຮຽນຮູຈາກ
ເນເຫມີຢາແລວ ເຮົາຄວນຈະ... 

 ຟັງຄວາມຕອງການຂອງຜູອນທຢູອອມຂາງເຮົາແລະຮູຈັກໄຈ້ແຍກຕການຮອງທຸກນນໃຫມັນຖືກຕອງ. 
 ບປິດບັງຄວາມເຈັບປວດຂອງຜູອນ ຖາຜູນໍາຫາກບຍອມຟັງຜູອນພາຍໝາລາວຈະພົບບັນຫາຢາງແນນອນ. 
 ແກໄຂບັນຫາເມື ່ອມີບັນຫາ ພິຈະຣະນາຢາງລະມັດລະວັງແລະຕຄໍາເຫັນອນໆວາຈະປະເຊີນກັບບັນຫາແບບ
ໃດ ຈງກະທໍາດວຍຄວາມເດັດດຽວ, ຄວາມຖ ່ອມຕົວ, ແລະຄວາມສຸພາບ. 

 ພິຈະຣະນາເອົາເອງແລະເບງວາເຮົາເອງກຕົກຢູໃນບັນຫານນ ືບ? ຈງແກໄຂສ ິ ່ງທບຖືກຕອງທຝັງໄວໃນໃຈ
ຂອງທານ. 

 ເປັນຕົວຢາງດວຍຄວາມຫວງໃຍຜູອນແລະຄວາມຕອງການຂອງເຮົາ. 
 
 
 
 
 
 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ WWW.lsbf.org ແປໂດຍ L L B C 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 29 ມີນາ 2009 (03-29-2009) 

__________________________________________ 
  ຈງຍຶດໝນຢູ 

 
ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ເນເຫມີຢາ 6 : 1 - 16 
 
ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດທານໄດຢາງໃດ ?  
   ບາງເທື່ອທ່ານໄດ້ກ້າວຂຶ້ນໄປສູ່ການນຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ແລ້ວກໍຈືດຈາງຫ່າງຫາຍໄປກ່ອນວຽກງານນັ້ນຈະສໍາເຣັດຫລືບໍ່? 
ບົດຮຽນນີ້ໄດຮ້ຽກເອີ້ນທ່ານໃຫ້ຕັດສິນໃຈ  ເອົາໃຈຈົດຈ່ໍໃສ່ໃນວຽກງານຈົນທ່ານເຫັນວ່າມັນໄດ້ສໍາເຣັດແລ້ວ. 
 
ບົດຮຽນນເວາກ່ຽວກັບຫຍັງ: 
    ເນເຫມີຢາໄດໃຊຄວາມພະຍາຍາມເພອເອົາຊະນະກັບການທຖືກຂມຂູຂອງລາວແລະການກະທໍາທເຮັດໃຫລາວຕອງ
ຫັນເຫອອກຈາກທຈະທໍາພາຣະກິດທຖືກມອບໝາຍໃຫສໍາເຣັດຜົນ. ເນເຫມີຢາ ໄດມີຄວາມພະຍາຍາມ ີກລຽງຈາກບັນຫາ 
ເານ   ສຸມຄວາມຕງໃຈຂອງລາວເຂາໃສຄວາມພະຍາຍາມຫັນໜາເຂາຮັບໃຊພຣະເຈາຂອງລາວແລະເລືອກທເຫັນຜົນສໍາ
ເຣັດຂອງວຽກງານ ແລະການຜາຍແພຂອງສັດຕຣູ. 
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈ ິ ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ:  
 ຄົນເຮົາສວນາຍມີຄວາມກະຕືລືລນງ່າຍກຽວກັບການມີແຜນງານໃໝໆ ແຕມັນມີຢູບດົນພໍທຈະເລ ີ ້ມຕນກັບຄວາມກະ 
ຕືລືລນນັ້ນແລະອີກບໍ່ດົນມັນເລມຈ ືດຈາງລົງ  ການຝຶກແອບໃຫມີລະບຽບວິນ ັຍແລະຄວາມຜູກພັນຢູໃນວຽກງານ ຜົນປາກົດ
ຂອງມັນກ ໍຄືຄວາມກາວໜາແລະຍາກທຈະເບ ິ ່ງເຫັນໄດ ມີາຍໆສ ິ ່ງທ່ີລົບກວນຄວາມສົນໃຈຂອງເຮົາ  ຕົວຢາງຂອງເນເຫມີ
ຢາທໄດປຸກລະດົມປະຊາຊົນເານນວາ.“ ຄອຍເບິ່ງຈົນກວ ່າເວລາສຸດທາຍຈະມາຮອດ.” 
 ທານເຄີຍຫລຸດພນອອກຈາກການເກີດອຸປະຕິເຫດຢ່າງຫວຸດຫວິດດ້ວຍວ່າທ່ານໄດ້ຫັນເຫອອກຈາກການຕັ້ງໃຈທ່ີຈະຂັບ 
ຣົດຢ່າງລະມັດລະວັງບໍ່? ບາງເທື່ອທ່ານຫັນໜ້າໄປເບິ່ງທາງອື່ນໃນເວລາເວົ້າໂທຣະສັບຢູ່ຫຼືໃນຂນະທີ່ທ່ານກໍາລັງກົດປຸ່ມຊອກ
ຫາຄື້ນສະຖານນີວິທະຍຸຢູ່. ບາງທີທ່ານອາດຈະສົນໃຈນໍາເດັກນ້ອຍແທນທີ່ຈະສົນໃຈກັບການຄອບຄຸມພວງມະໄລຣົດ. ການ
ລະເລີຍຕຄວາມຕງໃຈສາມາດກ ໍໃຫເກີດຄວາມຈິບຫາຍໄດແລະມັນສາມາດນໍາພາເຮົາໃຫໄປເຖິງຈຸດໝາຍຢ່າງລາຊາ. 
 ເນເຫມີຢາ ໄດປະເຊີນກັບບັນຫາທ່ີເຮັດໃຫຫັນເຫຄວາມຕງໃຈາຍໆຢາງຕລອດເວລາທປະຊາຊົນຂອງລາວກໍາລັງລົງ 
ມືກ ໍສາງກໍາແພງຢູນນ   ທານໄດຕສູກັບຝາຍກົງຂາມຜູທຫວັງມາງເພທໍາລາຍແຜນການຂອງລາວແລະຍັງໄດປະເຊີນໜາຕສູ 
ກັບບັນຫາຄວາມຫຍຸງຍາກພາຍໃນຕາງໆນາໆຂອງຄວາມເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນຂອງລາວ. ເນເຫມີຢາຈໍາຕອງ “ ຍຶດໝນຢູທ
ນນ ” ແລະສໍາເຣັດໃນທຸກໆສງທລາວໄດເລມຕົ້ນມາ.  ການບສໍາເຣັດໃນການກສາງກໍາແພງຄວນເປັນຂພີສູດຄວາມຈ ິງຂອງ
ຄວາມລາຊາໃນພາກພຽນພະຍາຍາມຂອງລາວ. ພວກເຮົາກ ໍຄືກັນ “ ຈງຍຶດໝນຢູ ” ເມອເວລາໃດເຮົາຫາກປະສົບກັບບັນຫາ
ທເຮັດໃຫເຮົາໝົດຄວາມພະຍາຍາມ. 
 
      ສືກສາພຣະຄ ັມພີ 
1. ຫລ ີກລຽງຈາກການໝົດກໍາລັງໃຈ   (ເນເຫມີຢາ 6:1–6 ) 
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 ປະຊາຊົນໄດເລມກໍ່ສາງກໍາແພງດວຍຄວາມພະຍາຍາມ,ແຕພາຍຫລັງທເຂົາໄດຮັບການຂມຂູທາງດານການດໍາລົງຊີວິດ
ຂອງພວກເຂົາ ສະພາບການເປັນຢູຂອງພວກເຂົາກ ໍຂາດເຂີນແລະອຶດຢາກກ ໍເກີດມີຂ ຶ ້ນ,  ເຂົາຈະຍຸດຕິຄວາມໂສກເສາ, ການ 
ຂມຂູຂອງຝາຍກົງກັນຂາມແຫງຍງທະວີຄູນຂ ຶ ້ນແທນທຈະລົດລົງ. 
 ຊານບັນລັດ, ໂຕບີຢາ, ເກເຊມ ແລະເາສັດຕຣູອນໆ ກອນອນພວກເຂົາໄດຈັດແຜນການເຂົາຮວມປະຊຸມກັນກັບເນເຫ
ມີຢາທໝູບານແຫງນງ. ເນເຫມີຢາໄດປະຕິເສດຕແຜນການທຫວັງທໍາລາຍຂອງພວກເຂົາທຈະທໍາການຮາຍຕລາວ,  ດງນນ 
ລາວຈ ຶ ່ງສງຂ ່າວໄປບອກພວກເຂົາວາລາວກໍາລັງເຮັດວຽກທສໍາຄັນຢູແລະລາວບສາມາດມາພົບພວກເຂົາໄດ.  ເຂົາຍັງພະຍາ 
ຍາມສງຈົດໝາຍແບບດຽວກັນມາໃຫລາວເຖິງສຄງ, ແລະໃນແຕລະຄງລາວກ ໍຕອບເຂົາໄປແບບເກາ. ແລວຊານບັນລັດກ ໍສງ
ຜູຮັບໃຊຂອງຕົນຜູນ ຶ ່ງພອມດວຍຂາວເລາລືໄປຫາເນເຫມີຢາອີກ.  ຊານບັນລັດໄດປາວຂາວໄປວາປະຊາຊົນຊາດຢິວມີແຜນ 
ການກະບົດຕຈັກກະພັດເປີເຊັຽແລະເຂົາຈະສະຖາປານາໃຫ ເນເຫມີຢາ ເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາ. ເຂົາຍັງໄດປາວຂາວວາ
ເນເຫມີຢາໄດຈັດໃຫມີຜູປະກາດພຣະທັມບາງຄົນທໍານວາຍເຖິງເຫດການທຈະເກີດຂ ຶ ້ນເພອຜົນປໂຍດ.     ຂາວລືນສາມາດ
ສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫໄພ ່ພ ົນຂອງພຣະເຈາທກໍາລັງທໍາງານຢູ.  ລາວໄດແນະນໍາເຂົາເຈ້ົາໃຫເຂາໃຈເມອເວລາໄດຍ ິນຂາວທບ
ເປັນຄວາມຈ ິງ ພວກເຂົາຄວນມີຄວາມລະມັດລະວັງກອນທຈະເຊອຂ່າວນີ້. 
 ເນເຫມີຢາໄດຕສູກັບການຂມຂູຂອງສັດຕຣູຂອງລາວ   ລາວໄດເປີດໂປງຂາວຊາລືທບເປັນຄວາມຈ ິງແລະເລມແຂ ່ງຂັນ
ກັບຄູຕສູດວຍວິທີທາງຂອງລາວ   ສັດຕຣູຂອງລາວກ ໍພະຍາຍາມຂູເຂັນຄົນງານແລະເຮັດໃຫເຂົາໝົດກໍາລັງໃຈໃນການທຈະ    
ສາງກໍາແພງໃຫສໍາເຣັດ. ເຖິງແມນວາການຕສູກັບການຂູເຂັນຂອງສັດຕຣູເປັນການຍາກໃຫແກ່ເນເຫມີຢາ ລາວໄດອອນວອນ
ຂໍໃຫພຣະເຈາໂຜດໃຫລາວມີຄວາມເຂມແຂງ. ຈຸດປະສົງຂອງລາວແມນສາງກໍາແພງໃຫສໍາເຣັດແລະບວາມີຄົນາຍປານໃດ
ທຈະຫັນເຫຄວາມຕງໃຈຂອງລາວ ລາວກ ໍຍັງມີຄວາມມຸງໝາຍທຈະເຮັດໃຫສໍາເຣັດ. 
 ພວກເຮົາບໄດປະເຊີນໝາກັບຊານບັນລັດ,    ແຕພວກເຮົາໄດປະເຊີນກັບາຍບັນຫາແນວຄວາມຄິດທໄຮປໂຍດ ບາງ 
ເທອຂາວເລາລືສາມາດເຮັດໃຫເຮົາໝົດກໍາລັງໃຈ.  ວິທີການໃນການໃຊກໍາລັງກ ໍເປັນອີກສາເຫດນງທເຮັດໃຫເຮົາຕອງປະລະ
ໝາທວຽກງານຂອງພຣະເຈາ.  ບັນຫາດານສຸຂພາບ ືດານແນວຄິດກ ໍພາໃຫເຮົາເກີດມີຄໍາຖາມໃຫກັບຕົນເອງ.  ແຕຖາພຣະ 
ເຈາເອນເຮົາຮັບໃຊ ພວກເຮົາຈໍາຕອງຕງໃຈຮັບໃຊໂດຍການຫລີກລຽງແນວຄວາມຄິດທບເກີດຜົນ. 
 ກໍາແພງເມືອງເກືອບສາງສໍາເຣັດເມອການຂູເຂັນນໄດເກີດຂ ຶ ້ນຢາງຮາຍແຮງ. ກໍາແພງເມືອງບມີປອງ ືຮູເ ືອຢູເລີຍແລະ
ມີແຕປະຕູກັບວົງຂອງມັນທຍັງບທັນຕງຂ ຶ ້ນເລີຍ,  ການກສາງກໍາແພງໃກຈະສໍາເຣັດສັດຕູຂອງພຣະເຈາກ ໍຍງຮອນຮົນ ຄວາມ
ໝ ິ ່ນປມາດຂອງພວກເຂົາແລະຄວາມຊຸບຊິບນິນທາກ ໍເກີດແພາຍຢາງຮາຍແຮງເພາະການສາງກໍາແພງໃກຈະສໍາເຣັດ ບາງ
ເທອເຮົາກ ໍປະເຊີນໝາກັບບັນຫາທຮາຍພຽງແຕເວລາສນໆກອນທຄວາມສໍາເຣັດຈະມາເຖ ິງ,  ເນເຫມີຢາ ຍອມແພ ້ຕສ ິ ່ງນບ? 
ພວກເຂົາຜານຜາຄວາມຫຍຸງຍາກເພອສງໃດ, ກໍາແພງເມືອງຖືກສາງຂ ຶ ້ນໄວ ້ເປັນອະນຸສອນ ືສາງຂ ຶ ້ນປອງກັນເມືອງ ກໍາແພງ
ເມືອງທບມີຄວາມໝາຍໃຫກັບປະຊາຊົນ ລາວໄດຮຽກຮອງປະຊາຊົນໃຫສາງກໍາແພງໃຫສໍາເຣັດ. 
 
2.  ຢ່າໃສ່ໃຈໃນຄໍາເວາທບຈ ິງ.  
 ເມອສັດຕຣູຂອງເນເຫມີຢາບໄດຮັບຜົນສໍາເຣັດຈາກການຕສູຝາຍເນອໜ ັງແລວ ພວກເຂົາກໍພະຍາຍາມໃຊອຸບາຍແບບ 
ຊຈ ້າງຈອບອອຍ ພວກເຂົາໄດຈາງເຊໄມຢາ ຜູປະກາດພຣະທັມໃຫໄປບອກເນເຫມີຢາວາ    “ໃຫເຮົາໄປລຢູໃນພຣະວິຫານ 
ຂອງ ພຣະເຈາແລະອັດປະຕູໄວເພາະວາຢານພວກສັດຕຣູຈະມາຂາເຮົາ.” 
 ເນເຫມີຢາໄດລຸກຂ ຶ ້ນຕຕານຄໍາຍົວະເຍາເານນ ລາວໄດຕງຄໍາຖາມວາ “ ຄົນຢາງຂາພະເຈານຄວນຈະໜີບ? ແລະຄົນ 
ຢາງຂາພະເຈານຈະເຂາໄປລຢູໃນພຣະວິຫານບ?” ຖາເນເຫມີຢາເຮັດຢາງນນກໍໝາຍຄວາມວາ ລາວຢານມະນຸດາຍກວາ 
ຢານພຣະເຈາ ແລະປະຊາຊົນທັງາຍກໍຈະຕິຕຽນການກະທໍາຂອງລາວ   ເນເຫມີຢາເປັນຫວງການເປັນຜູນໍາຂອງລາວາຍ 
ກວາຊີວິດຂອງລາວເອງ ເພາະສະນນລາວຈງເປັນຜູນໍາພາທຍງໃຫຍຜູນ ຶ ່ງ. 
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      ເນເຫມີຢາຈງໄດຕັດສ ິນໃຈບໄປລ ລາວສໍານ ຶກໄດວາ ບແມນພຣະເຈາຊົງໃຊ ເຊໄມຢາ ມາຫາລາວ, ການໄປລຢູໃນ 
ພຣະວິຫານນນເປັນການເຮັດຜິດບາບ ເພາະວາມັນແມນການບໄວວາງໃຈໃນພຣະເຈາ ແລະກໍແມນເປັນການຜິດກົດບັນຍັດ 
ອີກທຈະເຂາໄປໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈາໂດຍບສົມຄວນ. ( ລາວອາດຈະເປັນຜູສອນສາສນາ ືເປັນເລວີ ). ການກະທໍາ
ແບບນນເຮັດໃຫລາວເສັຽຊສຽງໃນທາມກາງປະຊາຊົນຂອງລາວ. ພຣະເຈາໄດຈັດຕຽມເຫດການ, ເວລາ, ຊັບສ ິ ່ງຂອງທຸກຢາງ
ເພອໃຫໄພ ່ພົນຂອງພຣະອົງໄດເຮັດໃຫແຜນການນນສໍາເຣັດ. 
     ເພາະເນເຫມີຢາສໍານ ຶກໄດວາແມນການຊົງນໍາຂອງພຣະເຈາ ລາວຮູວາທາງເລືອກທດີທສຸດຄື:ລາວຕອງອາສັຍຢູກັບ 
ກໍາແພງເມືອງບອນທພຣະເຈາໄດເອນໃຫລາວມາຢູ.    ຄາຍຄືກັນກັບຕອນທສັດຕຣູຂອງລາວໄດສງຈົດໝາຍຂູໄປເຖິງລາວ, 
ເນເຫມີຢາໄດຕອບໂຕກັບຄໍາບຈ ິງເານນດວຍການອະທິຖານຫາພຣະເຈາ ລາວໄດອະທິຖານຂໍໃຫພຣະເຈາຈົດຈໍາການກະ 
ທໍາຂອງໂຕບີຢາແລະຊານບັດລັດ ແລະໄດ້ຂ ໍໃຫພຣະເຈາພ ິພາກສາໂນອັດຢາຍິງຜູ ້ປະກາດພຣະທັມແລະຜູປະກາດພຣະທັມ  
ອນໆທຮວມມືກັບເຊໄມຢາ ເພອຈະນໍາລາວໄປທາງທຜິດ.    ເຖິງແມວາເນເຫມີຢາຈະອະທິຖານຂໍໃຫພຣະເຈາລົງໂທດຜູທ 
ຢາກທໍາຮາຍລາວກໍດີ ແຕລາວກໍມອບບັນຫານີ້ໄວກັບພຣະເຈາ ປອຍໃຫພຣະເຈາຊົງເປັນຜູແກແຄນແທນລາວ.   ລາວຂໍໃຫ
ພຣະເຈາເຮັດໃນສ ິ ່ງທລາວບສົມຄວນທຈະເຮັດ ຄືໃຫຜູທປອງຮາຍລາວໄດຮັບຜົນທ່ີຕາມມາໃນການກະທໍາຂອງເຂົາເອງ. 
 ບາງຄງ,ເມອພວກເຂົາມີຄໍາບຈິງເຂາມາໃນຊີວິດແລະມັນໄດຂູເຂັນພວກເຮົາ ພວກເຮົາກ ໍຢາກຕອບໂຕມັນດວຍຕົວເອງ. 
ແຕວາເນເຫມີຢາໄດ້ເປັນຕົວຢາງທດີໃຫພວກເຮົາເຫັນອີກ. ສະນນພວກເຮົາກ ໍຄວນຮຽນເອົາແບບຢາງຂອງລາວຄື ພວກເຮົາ 
ຄວນອະທິຖານເພອເຂົາເຈ້ົາແລະມອບການແກແຄນໄວກັບພຣະເຈາ. 
 
3.  ດໍາເນີນກິຈການຈົນສໍາເຣັດ   ເນເຫມີຢາ 6 : 15 – 16 
 ທາງທດີທສຸດຂອງເນເຫມີຢາທຈະຊະນະສັດຕຣູໄດນນກໍຄືເຮັດວຽກຕໄປຈົນສໍາເຣັດຕາມທພຣະເຈາຮຽກເອນນນ  ເພ ິ ່ນ
ພຽງແຕເຮັດ  ແລະປະຊາຊົນພາກັນສອມແປງກໍາແພງເມືອງໄດສໍາເຣັດລົງໃນມທ ີ 25 ຂອງເດືອນ ເອລູນ. Oct 2, 445 B.C. 
ໃນວັນນຊາວຢິວຈະພາກັນສລອງຢາງມວນຊນ ເຂົາເຈາໄດຖວາຍພຣະວິຫານໃນປີ 516 – 515 B.C ພອມດຽວກັນນນກ ໍມີ
ກໍາແພງອອມເມືອງອີກ. 
 ໂຄງການຂອງເພ ິ ່ນໄດສໍາເຣັດລົງພຽງແຕ 52 ວັນເທານນ.  ເຖິງແມນວາມີການຕຕານທັງພາຍນອກແລະພາຍໃນແຕປະ 
ຊາຊົນໄດຮວມໄມຮວມມືກັນສາງກໍາແພງເມືອງຈົນສໍາເຣັດ.  ພາຍໃນໄດມີການເສັຽຄາດອກເບຽຈົນເກີນສວນກ ໍບສາມາດທ
ຈະຈອງດຶງເຂົາໄວ ້ໄດ.  ຈົດໝາຍທໄດຂູຂວ ັນແລະຜູທໍານວາຍປອມທໃສນາມຊຂອງພຣະເຈາກ ໍບສາມາດຂັດຂວາງເຂົາເຈ້ົາ
ໄດ.  ເນເຫມີຢາໄດນໍາພາເຂົາເຈ້ົາຈົນເຖິງທສໍາເຣັດ. 
     ດວຍເຫດໃດປະຊາຊົນຈ ຶ ່ງພາກັນສາງກໍາແພງເມືອງສໍາເຣັດຢາງໄວວາ? ມີາຍສາຍເຫດດວຍກັນ ປະຊາຊົນໄດຮັບ
ຄວາມປຸກໃຈທຊຸກຍູເຂົາໃຫສາງກໍາແພງເມືອງ   ສັດຕຣູທເຂົາປະເຊີນຢູນນແຮ ່ງເຮັດໃຫເຂົາມີກໍາລັງຂ ຶ ້ນມາອີກ.     ກໍາແພງ 
ເມືອງມີຮອຍແຕກາຍແຕກ ໍຍັງໝນຄົງຢູ.     ເຂົາສາງກໍາແພງເມືອງນນບແມນເຂົາພາກັນເຮັດຊໆແຕເຂົາເຊອວາເປັນການ 
ຮຽກເອນຂອງພຣະເຈາເຂົາຈງພາກັນເຮັດຢາງໄວວາ  ແລະພອມດຽວກັນນນເຂົາມີຜູນໍາພາທດີຄືເນເຫມີຢາທ່ີໄດນໍາພາເຂົາ. 
ເນເຫມີຢາໄດຮັກສາເຂົາເຈ້ົາໃຫຕງໃຈໃສຕວຽກງານແລະລາວເອງກ ໍເຮັດນໍາເຂົາດວຍ. 
      ເນເຫມີຢາໄດປະເຊີນກັບການທາທາຍຕລອດມາ.    ເຖ ິງຢາງໃດກໍຕາມເຂົາກ ໍມີຄວາມຊນຊົມຍ ິນດີແລະຂອບພຣະ
ຄຸນພຣະເຈາຕວຽກງານທຖືກມອບໝາຍນນໄດສໍາເຣັດລົງ    ຊ ຶ ່ງໄດນໍາຄວາມສງົບສຸກມາສູໄພ ່ພນຂອງພຣະອົງ ສໍາລັບທານ
ເອງເດເຄີຍຖືກຊັກຈູງໃຫຍອມຈໍານົນບ? ທັງໆທວາທານກໍາລັງກາວເຂົ ້າສູຄວາມສໍາເຣັດຜົນ. ການຂມຂູມັນອາດຈະເຮັດໃຫ
ເຮົາຢານແລະຍາກທຈະເດີນຕໄປ   ຜູອນອາດຈະເຮັດໃຫທານໝົດກໍາລັງໃຈແຕທານຄວນຈະຖາມຕົນເອງວາທານມີຄວາມ
ສາມາດທີ່ໄປເຖ ິງຄວາມສໍາເຣັດຜົນນນ ືບ?    ຈງອະທິຖານຫາພຣະເຈາແລະຂໍຄວາມຊວຍເ ືອຈາກພຣະອົງ     ແລະເພອ 
ຄວາມສໍາເຣັດຜົນຕວຽກງານທພຣະເຈາໄດມອບໝາຍໃຫທານເຮັດນນ. 
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       ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ 
  

ໃນຊີວິດຂອງເຮົາມີາຍຢາງທພວກເຮົາບສາມາດໄປເຖ ິງຈຸດສໍາເຣັດໄດ, ທັງໆທເຮົາມີຄວາມຕງໃຈແລະເຮັດໃຫດີທສຸດ
ແຕກ ໍບສາມາດໄປເຖ ິງຄວາມສໍາເຣັດຜົນໄດ. ພວກເຮົາຢາກໃຫຊີວິດຈິດວ ິນຍານຂອງເຮົາເປັນແບບນນ ືບ? ຖາບ ທານຕອງ
ມີຄວາມອົດທົນແລະຕສູຕໄປ. ບັນຫານນກ ໍຄື ທານຈະເຮັດວິທີໃດ? ວິທີນນກ ໍຄື:  

 ທານຄວນຈະ ີກລຽງສ ິ ່ງທລົບກວນເພາະມັນເປັນພ ັຍຕຄວາມຕງໃຈຂອງທານ. 
 ບຫົວຊາກັບຂາວເລາລືແລະຄວາມບຈ ິງເພາະວາມັນຈະເຮັດໃຫເຮົາອອນເພັຽລົງແລະຍາກທຈະໄປເຖິງຄວາມ
ສໍາເຣັດຜົນໄດ. 

 ພະຍາຍາມຕຕານດວຍສຸດຄວາມສາມາດຕການຂມຂູແລະຜູທຂັດຂວາງວຽກງານຂອງພຣະເຈາ. 
 ບຍອມຟັງຄໍາເວາທບດີເຖ ິງແມນວາເຂົາເປັນເພອນຂອງເຮົາກໍຢາຟັງຄໍາເວາທບດີຈາກເຂົາ. 
 ອະທິຖານເພອຜູທຂມຂູເຮົາແລະເພອຄວາມສໍາເຣັດຜົນຕວຽກງານຂອງເຮົາ. 
 ດໍາເນີນກິຈການຂອງທານຕໄປຈົນສໍາເຣັດ, ແລະຈງມີຄວາມຊົມຊນຍ ິນດີແລະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈາໃນການ
ຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາແລະການນໍາພາຂອງພຣະອົງ. 

 ໃນຊີວິດຂອງທານມີຫຍັງແດທພຣະເຈາຢາກໃຫທານປະສົບກັບຄວາມສໍາເຣັດ? ທານຈະເຮັດວິທີໃດຈ ຶ ່ງຈະ
ປະສົບກັບຄວາມສໍາເຣັດ? ບາງທີທານຕອງການຕັດສ ິນໃຈອັນໃຫມຄືຄວາມເດັດດຽວນນເອງ. ມັນຈະນໍາພາ 
ທານໃຫໄປເຖ ິງຄວາມສໍາເຣັດຜົນໄດ. 
 
 
 
 
 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ WWW.lsbf.org ແປໂດຍ L L B C 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທດິ 
ວັນອາທິດ ທີ 5 ເມສາ 2009 (04-05-2009) 

 
ອົງພຣະເຢຊູ: ເປັນນັກຝັນຫວານ ຫລເືປັນພຣະເມຊີອາ 

 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນນີ້    ລູກາ 23:33, 35-49 
 
ບົດຮຽນນີ້ມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ  

ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການກັບອົງພຣະເຢຊູ,  ພຣະອົງໄດ້ຍອມຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນ,  ພຣະອົງໃຫ້ອະພັຍ   
ຄວາມບາບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ແລະທ່ານມີຄວາມຫວັງແລະມີຊີວິດໃນເມືອງຟ້າສວັນໄດ້. 
 
ບົດຮຽນນີ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຫຍັງ  
ທ່ານ ລູກາໄດ້ຈົດມ້ຽນເຖິງການຄຶງທີ ່ໄມ້ກາງແຂນຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະການຕອບສນອງຂອງຄົນຕໍ່ພຣະອົງ ໃນເມື່ອ 
ຝູງຊົນເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເມຊີອາ ພວກເຂົາກໍໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍໂທດ  ແລະມີຊີວິດອັນຕລອດ  
ໄປເປັນນິດ.  
  
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນີ້ຈິ່ງສໍາຄັນ  
ໄມ້ກາງແຂນເປັນສັນຍາລັກໃນພຣະຄັມພີເຖິງການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູທ່ີໄມ້ກາງແຂນນັ້ນ.      ພຣະເຢຊູເປັນ  
ໃຜກັນແທ້? ການສິ້ນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູມີຄວາມສໍາຄັນອັນໃດຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້?   ມີຫລາຍ  
ຄົນຍັງບໍ່ທັນຕັດສິນໃຈທ່ີຈະເຊ່ືອໃນພຣະອົງ.    ໃນບົດຮຽນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ປະເຊີນກັບພຣະເຢຊູໃນຈຸດສໍາຄັນແຫ່ງ  
ຊີວິດ-ເພື່ອເຮົາຮູ້ແກ່ໃຈວ່າ   ພຣະເຢຊູເປັນພຽງນັກຝັນຫວານເທົ່ານັ້ນ ຫລືເປັນພຣະເມຊີອາ  ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຜູ້ທ່ີ  
ພຣະເຈົ້າສົ່ງມາ ດັ່ງທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້າງເຖິງພຣະອົງນັ້ນ ແລະຜູ້ຕິດຕາມໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງພຣະອົງເຊັ່ນກັນ. 
         ທ່ານ ແວນ ເປັນເຈ້ົາຂອງບໍຣິສັດສໍາຄັນໃນປະເທດອະເມຣິກາ.    ທ່ານໄດ້ເກີດໃນຄອບຄົວທ່ີທຸກຍາກແລະໄດ ້
ກາຍເປັນຄົນຜູ້ທ່ີໃຜໆກໍເລົ່າລືກັນວ່າທ່ານເປັນຄົນສໍາເຣັດໃນທຸກໆດ້ານໃນຊີວິດ.  ເວລາເປັນເດັກຢູ່ນັັ້ນທ່ານໄດ້ຖືກນໍາ 
ໄປໃນພຣະວິຫານ ແຕ່ເມື່ອໄດເ້ປັນຄົນມັ່ງມີແລ້ວກໍມີຄວາມຄຶດວ່າ ຕົນເອງບໍ່ຕ້ອງການພຣະເຈົ້າ ຫລືສາສນາ.  ທ່ານ 
ໄດ້ເວົ້າກັບໝູ ່ເພື່ອວ່າ “ຂ້າພຣະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈ ຫລືເປັນຜົນອັນໃດຕໍ່ມະນຸດເລີຍ.”  ເພື່ອນຄົນ 
ນັ້ນຂອງລາວເປັນຄົນເຊື່ອໃໝ່ໃນພຣະເຈົ້າ ເຊື່ອວ່າທ່ານ ແວນ ຈະເປີດຈິດໃຈຟັງເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ ວ່າອົງພຣະເຢຊູ 
ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງເທ່ົານັ້ນສາມາດອະພັຍຄວາມຜິດບາບໃຫ້ໄດ້ ແລະປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປ 
ໃຫ້.  

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 
1. ສຽງໃນຝູງຊົນ (ລູກາ 23:33, 35-38) 
    ມີຫລາຍໆຄົນໃນກຸ່ມຝູງຊົນໄດ້ປະສົບກັບຊີວິດປ່ຽນແປງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມຮູ້ສຶກ,  ແລະທາງດ້ານຈິດວິນ 
ຍານຢ່າງອັສຈັນ.  ພວກເຂົາໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູສັ່ງສອນເຖິງເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍຣິດເດດ.  ເວລານີ້ມີ 
ຝູງຊົນເພີ້ມຂຶ້ນສອງເທົ່າເພາະເປັນວັນປັສຄາ.  ຄວາມຂັດແຍ້ງກໍເພີ້ມຂຶ້ນລະຫວ່າງພວກໂຣມກັບຊາວຢິວເພາະເວລາ 
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ນີ້ໂຣມປົກຄອງ.     ມີຫລາຍຄົນເກີດໃຈຮ້າຍ ປະຕິເສດ ແລະປມາດພຣະເຢຊູວ່າ ພຣະອົງເປັນກະສັດຂອງພວກຢິວ.  
ພວກເຂົາໄດ້ຫົວເຍາະເຍີ້ຍວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ ໃນເວລາເດີນແຫ່ຂະບວນ.     ໃນທາງໄປເຖິງພູກະໂຫລກຫົວ 
ບ່ອນທີ່ພຣະເຢຊູຖືກຄຶງ ຊ່ຶງບໍ່ໄກຈາກໃນເມືອງ.  ໃນທຸກວັນນີ້ ໃນສັງຄົມຕ້ອງຕິແລະກ່າວຫາຕໍ່ຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ
ຢ່າງເປີດເຜີຍເລີຍ, ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມພວກເຂົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈເອງວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນໃຜຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. 
       ການຖືກຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນ ເປັນການລົງໂທດອັນໜັກໜ່ວງຂອງພວກໂຣມຕໍ່ຜູ້ເປັນປໍຣະປັກຕໍ່ສັງຄົມແລະຄວາມ    
ສງົບສຸກ.   ນັກໂທດຕ້ອງຖືກຕອກຕະປູໃສ່ມືແລະຕີນເພື່ອເພີ້ມຄວາມເຈັບຢ່າງລະອາຍ.  ຫລັງຈາກນັ້ນນັກໂທດກໍໄດ້
ຖືກຍົກຂຶ້ນເທິງໄມ້ກາງແຂນ.    ຕອນນີ້ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຄຶງໄວ້ກັບພວກ ນັກໂທດສອງຄົນຜູ້ມີຄະດີໃນຖານຂ້າຄົນ 
ຄົນນ່ຶງຢູ່ ເບ້ືອງຂວາ ແລະອີກຄົນນ່ຶງຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ.   
        ຝູງຊົນພາກັນເບິ່ງແລະກ່າວຄວາມຫຍາບຊ້າຕໍ່ນັກໂທດ.  ຕອນນີ້ພວກຫົວໜ້າສາສນາໄດ້ຫົວເຍາະເຍີ້ຍອົງພຣະ
ເຢຊູ.       ບາງຄົນຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຢຊູດັບສູນໄປເພາະພຣະອົງໄດ້ອ້າງວ່າຕົນເອງເປັນພຣະເມຊີອາຈາກພຣະເຈົ້າ. 
ຄາວກ່ອນນັ້ນ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຄີຍກະທໍາການອັສຈັນຕ່າງໆນາໆເພື່ອຊ່ອຍຄົນອື່ນ, ແຕ່ຕອນນີ້ພວກຜູ້ນໍາສາສນາໄດ້
ຫົວຂວັນ    ເພາະພຣະເຢຊູບໍ່ຍິນດີທ່ີຈະຊ່ອຍຕົນເອງໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມເຈ ັບປວດທໍຣະມານຢ່າງລະອາຍເທິງໄມ້ກາງ
ແຂນນັ້ນ.  ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາວ່າຈະສ່ົງມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ ຜູ້ຍອມຮັບ
ເອົາຄວາມອັບອາຍແລະຄວາມຕາຍ.    ພຣະເຈົ້າປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປໃຫ້ໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອໃນການຖວາຍ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ອົງພຣະເຢຊູສະເດັດເພື່ອຈະໄດ້ຊ່ອຍຄົນອື່ນ; ໂດຍຖວາຍຕົນເອງເປັນເຄື່ອງບູຊາ. 
   ທຸກວັນນີ້ ຄົນທ່ີບໍ່ເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູກໍາລັງຈ້ອງຕາເບິ່ງຄຣິສະຕຽນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດອັນໃດແດ່ໃນຊີວິດຂອງ
ພວກເຮົາ.    ມີຫລາຍໆຄົນໝົດຄວາມສົນໃຈໃນເມື່ອເຫັນຄຣິສະຕຽນກະທໍາສິ່ງບໍ່ດີຕໍ່ກັນແລະກັນ ທ່ີບໍ່ກົງກັບຄໍາສອນ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ແນວໃດກໍຕາມພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄຣິສະຕຽນມີໂອກາດເປັນພະຍານຕໍ່ຝູງຊົນເຫລົ່ານັ້ນໂດຍໃຊ້ຊີວິດ
ກົງກັບຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ.   
    ພວກທະຫານຜູ້ເຝົ້າຍາມເວລາອົງພຣະເຢຊູຖືກຄຶງທີ ່ໄມ້ກາງແຂນ ພວກເຂົາໄດ້ຫົວເຍາະເຍີ້ຍພຣະເຢຊູເໝືອນກັນ.  
ພວກເຂົາໄດ້ເອົາເຫລົ້າແວງສົ້ມໃຫ້ພຣະອົງສເວີຍເພື່ອໃຫ້ລືມຄວາມເຈັບ.  ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ຍອມຮັບເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້
ຮັບຄວາມເຈັບຢ່າງສຸດຂີດເພື່ອແທນພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊື່ອ.  ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບໂທດແບບຄາດຕະກອນນັ້ນ ແມ່ນ
ພຣະອົງໄດ້ຖືກຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ ແລະມີຄໍາຂຽນເປັນຫລາຍໆພາສາວ່າ: ນ້ີແມ່ນກະສັດຂອງພວກຢິວ.   
   ມີຄົນນຶ່ງເປັນເພື່ອນຕາຍຂອງຊາຍອີກຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນຂອງລາວ. ຄົນນັ້ນໄດ້
ຮັບການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດ ແລະຄົນນັ້ນໄດ້ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຄົນອື່ນໂດຍເຮັດແຕ່ສິ່ງດີໆຕໍ່ຄົນອື່ນ ມີຫລາຍໆຄົນໄດ້ສົນ
ໃຈໃນຊີວິດຂອງຄົນນັ້ນ ແລະຢາກມຊີວິດຢ່າງນັ້ນ.  ນັ້ນແຫລະເປັນພາຣະໜ້າທ່ີຂອງຄຣິສະຕຽນຕ້ອງກະທໍາ. 
    
2. ປລາດໃຈດ້ວຍພຣະຄຸນ (ລູກາ 23:39-43) 
   ລອງວາດພາບເບິ່ງ ສົມມຸດວ່າທ່ານເປັນຄົນນຶ່ງໃນກຸ່ມທ່ີກໍາລັງຈ້ອງມອງເບິ່ງພຣະເຢຊູູູຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນ ແລະທ່ານ
ສັງເກດເບິ່ງວ່າ ພຣະອົງຈະເຮັດຫຍັງຕໍ່ໄປ.      ໃນຖ້າມກາງຖືກໝິ່ນປມາດຄຶງໄວ້ລະຫວ່າງຄົນໂທດສອງຄົນ,   ມີຄົນ
ໂທດຄົນນ່ຶງໄດກ່້າວປມາດພຣະເຢຊູເໝືອນກັນ.     ຄົນໂທດຜູ້ນັ້ນຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຢຊູຊ່ວຍຕົນເອງເພື່ອເປັນໝາຍ
ສໍາຄັນ ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເມຊີອາແທ້.  ຄົນໂທດຄົນນີ້ຢາກໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເຮັດໝາຍສໍາຄັນເໝືອນກັບຄົນອື່ນໆ 
ເພື່ອສະແດງວ່າສິ່ງທ່ີພຣະເຢຊູອ້າງເຖິງພຣະອົງນັ້ນເປັນຄວາມຈິງ ສົມກັບທ່ີພຣະເຢຊູກ່າວ.   
   ແຕ່ມີຄົນໂທດຜູ້ຖືກຄຶງຢູ່ອີກຂ້າງນຶ່ງໄດ້ຕໍາໜິເພື່ອນຂອງຕົນວ່າ ບໍ່ໃຫ້ປມາດພຣະເຢຊູ.    ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກຄົນ
ໂທດສອງຄົນຖືກລົງໂທດຢ່າງທໍຣະມານທີ່ໄມ້ກາງແຂນນັ້ນເປັນການເໝາະສົມແລ້ວ     ເພາະຍ້ອນຄະດີທ່ີຕົນເອງໄດ້
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ເຮັດ. ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູ “ບ່ໍໄດມີ້ຄວາມຜິດ.” ຄົນໂທດຄົນນີ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງໃນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູ ເພາະພຣະອົງ
ບໍ່ໄດ້ກ່າວຕອບໂຕ້ຜູ້ຫົວຂວັນ ແລະປມາດພຣະອົງແຕ່ຢ່າງໃດ. 
   ຄົນໂທດໄດ້ກ່າວຕໍ່ກະສັດຂອງພວກຢິວວ່າ, “ອົງພຣະເຢຊູ, ຂໍທ່ານຈ່ືຂ້ານ້ອຍດ້ວຍໃນເມື່ອທ່ານເຂົ້າໄປໃນຣາຊແຜນ
ດິນຂອງພຣະອົງ!” ໃນເວລາສຸດທ້າຍ ຄົນໂທດໄດ້ມອບຊີວິດຂອງຕົນຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູ. ຄົນໂທດນັ້ນບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງວິທີໃດ
ທ່ີອົງພຣະເຢຊູຈະພາເຂົ້າໄປໃນຣາຊແຜນດິນ, ແຕ່ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຕາຍຕໍ່ໜ້າຕົນເອງ.  ເວລານີ້ ພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ຄົນທ່ີ
ຈ້ອງມອງນັ້ນປລາດໃຈ ເພາະພຣະອົງຊົງກ່າວເປັນຄໍາໜູນໃຈຢ່າງມີຄວາມຫວັງວ່າ, “ເຮົາບອກທ່ານວ່າ, ວັນນ້ີທ່ານຈະ
ຢູ່ກັບເຮົາໃນເມືອງຟ້າສວັນ.”  ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຊ່ອຍຕົນເອງໄດ້, ແຕ່ເມື່ອຍອມຮ້ອງຫາພຣະເຢຊູນັ້ນ 
ກໍເປັນທາງຮັບເອົາຄວາມລອດພົ້ນແລະມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. 
   ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນກຸ່ມຝູງຊົນໃນເວລານັ້ນ ທ່ານຄົງໄດ້ເຫັນພຣະຄຸນຢ່າງອັສຈັນ.  ທຸກຄົນເຫັນວ່າຄວາມບາບນັ້ນຕ້ອງຖືກ
ລົງໂທດ ແລະຜູ້ໃດຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ ຜູ້ຍອມຕາຍແທນຄົນບາບຍ່ອມໄດ້ຮັບການອະພັຍໂທດໃຫ້. ເຖິງແມ່ນຄົນນັ້ນ
ໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູໃນເວລາສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດ ເວລາຕາຍຄົງໄດ້ໄປສວັນຢູ່ກັບພຣະຄຣິດ.  ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ຄວນ
ລໍຖ້າຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍເພາະຢ້ານວ່າເຮົາຈະບໍ່ມີໂອກາດ ທ່ີຈະຮັບເອົາພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ.  
      ຊີວິດຂອງທ່ານ ຄາຍ ບໍ່ແນ່ນອນໃນເມື່ອອ້າຍຂອງລາວໄດ້ຕາຍຈາກໄປຍ້ອມອຸປະຕິເຫດ.  ທ່ານ ຄາຍ ຮູ້ວ່າອ້າຍ
ຂອງລາວເປັນຄົນດື້ ຫົວແຂງ ແຕ່ວ່າອ້າຍຂອງລາວໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນທ່ີໂຮງພະຍາບານ 
ເວລາເພື່ອນໃກ້ຊິດໄດ້ ເວົ້າເຮື່ອງຂ່າວປະເສີດໃຫ້ຟັງ.   
   

ຟ້າສວັນ 
ສວັນເປັນບ່ອນສະຖິດຢູ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູ.        ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງໄດ້ຖືກຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນ ພຣະອົງໄດ້ສັນຍາຕໍ່ຄົນ
ໂທດຄົນນຶ່ງຜູ້ຖິ້ມໃຈເກົ່າ ເອົາໃຈໃໝ່ວ່າ ຄົນນັ້ນຈະໄດ້ຢູ່ກັບພຣະອົງໃນສວັນ (ລູກາ 23:43).  ອາຈານ ໂປໂລ ໄດກ້່າວ
ວ່າ ເພິ່ນໄດ້ຖືກຮັບຂຶ້ນໄປໃນສວັນ (2 ໂກຣິນໂທ 12:4).   ພຣະເຢຊູ ຜູ້ຄືນມາຈາກຕາຍ ໄດ້ສັນຍາຕໍ່ຜູ້ທ່ີເຊື່ອວ່າ ພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ກິນຈາກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ, ນັ້ນແມ່ນເມືອງຟ້າສວັນຂອງພຣະເຈົ້າ (ພຣະນິມິດ 2:7). 
    
3. ເຫັນພາບໃນເວລາມືດ (ລູກາ 23:44-49) 
    ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນປະມານ 9 ໂມງເຊົ້າ.  ເລີ້ມເຂົ້າທ່ຽງໄດ້ມີຄວາມມືດເກີດຂ້ຶນທົ່ວແດນດິນຈົນ
ເຖິງເວລາ 3 ໂມງແລງ.  ຜ້າກັ້ງໃນພຣະວິຫານໄດ້ຈີກໃຈກາງຈາກເທິງຫາລຸ້ມ.    ຜ້າກັ້ງນີ້ເປັນສິ່ງຂັ້ນລະຫວ່າງຄົນທ່ົວ
ໄປຈາກບ່ອນສັກສິດ.     ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາທໍາລາຍກໍາແພງຊຶ່ງແຍກຄົນອອກຈາກຫົວໃຈຂອງ
ພຣະອົງ (ເຮັບເຮີ 9:3,8; 10:19-23).   
     ພຣະເຢຊູໄດ້ຮ້ອງສຽງດັງວ່າ, “ພຣະບິດາ, ຂ້າພຣະອົງມອບຈິດວິນຍານຕໍ່ພຣະອົງ.” ຄໍາທ່ີພຣະອົງເຢຊູຮ້ອງຂຶ້ນນັ້ນ 
ມາຈາກເພງສັຣເສີນ 31:5 ພຽງແຕ່ເພີ້ມຄໍາເວົ້າພຣະບິດາເຂົ້າໄປອີກ.    ເພງສັຣເສີນບົດນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງການປົກປັກຮັກ 
ສາ ແລະການປະທານຈາກພຣະເຈົ້າ!  ຊ່ຶງພວກຢິວໄດ້ສິດສອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍາມນອນ.   
   ມີນາຍທະຫານຜູ້ຄຸມຄົນນຶ່ງໃນເວລາອົງພຣະເຢຊູຖືຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ ບາງທີລາວອາດຢູ່ທ່ີນັ້ນເວລາອົງພຣະເຢຊູ
ຖືກຕີ ເວລາເດີນໄປຕາມທາງ.   ລາວອາດເປັນຄົນຕອກຕາປູໃສ່ມືແລະຕີນຂອງພຣະເຢຊູ ຫລືເປັນຄົນອອກຄໍາສັງໃຫ້
ເຮັດດັ່ງນັ້ນ.  ລາວອາດເປັນຄົນເຫັນເວລາອົງພຣະເຢຊູໃຈຂາດ, ລາວໄດກ້່າວວ່າ, “ຄົນຜູ້ນ້ີເປັນຄົນສີນທັມ!” ລາວເປັນ
ເໝືອນຄຣິສະຕຽນທຸກວັນນີ້ຮູ້ສຶກ-ແລະກ່າວວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ ເຖິງແມ່ນພຣະອົງຍອມຮັບເອົາຄວາມອັບອາຍ 
ແລະຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນ.  ການຕອບສນອງຂອງນາຍທະຫານໂຣມໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າ ມະນຸດເຮົາສາມາດເຂົ້າມາ
ຫາອົງພຣະຄຣິດໄດ້ທຸກໆໂອກາດພຽງແຕ່ຍອມເທ່ົານັ້ນ. 
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   ຝູງຊົນທີ່ເຕົ້າໂຮມເບິ່ງຊີວິດແລະການຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊ ູ ໄດເ້ຫັນສິ່ງແຕກຕ່າງຢ່າງປລາດໃຈ.  ສິ່ງທ່ີເຂົາໄດ້ເຫັນ
ນັ້ນເປັນການກໍາທໍາອັນສັກສິດຈາກພຣະເຈົ້າ   ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຕີເອິກຕົນເອງ ທ່ີເປັນສັນຍາລັກເຖິງການເສັຽໃຈແລະ
ເສົ້າໃຈ.   
   ສ ໍາລັບຄົນທ່ີຢູ່ໃນກຸ່ມ ແຕ່ເປັນຄົນຮູ້ ແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູນັ້ນ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເບິ່ງອົງພຣະເຢຊູໄດ້.  ພວກເຂົາ
ຈໍາຄໍາສອນວ່າ ພຣະເຢຊູຈໍາເປັນຕ້ອງທຸກທໍຣະມານແລະຕາຍເພື່ອຄວາມບາບຂອງໂລກ.  ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູ 
ໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະອົງແທ້ຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາພວກເຂົາ.  ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈ ຈົນເຖິງອົງພຣະ
ເຢຊູໄດ້ຄືນພຣະຊົນມາຈາກຕາຍ ຊ່ຶງເປັນການອັສຈັນທ່ີສຸດໃນຖ້າມກາງຄວາມມຶດມົນ.    ນີ້ໄດ້ສອນວ່າມະນຸດເຮົາສາ 
ມາດເຂົ້າມາຫາພຣະເຢຊູໄດ້ທຸກໆໂອກາດ, ເພື່ອຈະໄດປ້ະສົບກັບການຄືນດີ, ແລະມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ເຖິງ 
ມີຄົນຫົວເຍາະເຍີ້ຍໃນທຸກວັນນີ້, ພວກເຮົາຄວນຮັບຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊູເທ່ົານັ້ນເປັນພຣະບຸດອົງທ່ຽງທັມ.       
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ບົດຮຽນຊີວິດ 
   ພວກເຮົາຮ່ວມຢູ່ໃນກຸ່ມຝູງຊົນຜູ້ໄດ້ຍິນແລະເຊື່ອເຖິງເຮື່ອງອົງພຣະເຢຊູແຕກຕ່າງກັນ.    ເຖິງແມ່ນຄົນຈະເຊ່ືອ
ແນວໃດກໍຕາມ, ຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູເຖິງຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າວ່າຈະສົ່ງຜູ້ຊ່ອຍອົງນຶ່ງມາຕາຍເພື່ອເປັນ
ຄ່າໄຖ່ ເພື່ອຄົນໃນກຸ່ມນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການອະພັຍໂທດ ແລະມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.   
   ມີຄົນຫລາຍໆຄົນໃນທຸກວັນນີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງຕັດສີນໃຈວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນພຽງນັກຝັນຫວານເທົ່ານັ້ນ ຫລືເປັນພຣະ 
ເມຊີອາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ-ຕາມທ່ີພຣະເຢຊູຊົງກ່າວ ແລະຕາມຜູ້ເຊື່ອຖືເປັນພະຍານ.  ທຸກວັນນີ້ມີສະມາຊິກ
ຂອງຄຣິສຕະຈັກອ້າງວ່າຕົນເອງຮູ້ແລະເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ  ແຕ່ມີຊີວິດເໝືອນກັບວ່າການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະ
ເຢຊູບໍ່ມີຄຸນຄ່າອັນໃດເພາະພວກເຂົາມີຊີວິດບໍ່ຕົງກັບຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູເລີຍ. 
   ຖ້າອົງພຣະເຢຊູອ້າງວ່າພຣະອົງເປັນ…: 

• ທຸກຄົນຕ້ອງຕັດສິນໃຈຂອງຕົນເອງວ່າພຣະເຢຊູເປັນໃຜ ແລະຈະກະທໍາອັນໃດຕໍ່ພຣະອົງ. 
• ໃຜກໍຕາມຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູຈະໄດ້ຮັບຂອງຂວັນມີຊີວິດອັນຕລອດໄປ ຄືພົ້ນຈາກຄວາມບາບເພາະອົງ 

ພຣະເຢຊູໄດຍ້ອມສິ້ນພຣະຊົນເທິງໄມ້ກາງແຂນແທນເຂົາ. 
• ການກະທໍາຂອງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ພົ້ນໄດ້; ແຕ່ການເຊື່ອຟັງພຣະເຢຊູຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນໄດ້. 
• ທຸກໆຄົນສາມາດຮັບເອົາຂອງຂວັນຈາກພຣະເຈົ້າ ຄືຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ໂດຍເຊື່ອແລະວາງໃຈ

ໃນອົງພຣະເຢຊູ.   
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທດິ 
ວັນອາທິດ ທີ 12 ເມສາ 2009 (04-12-2009) 

 
ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ: 
ເປັນຄວາມຈງິ ຫລເືປັນນິທານ 

 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນນີ້    ລູກາ 24:1-8, 36-40,44-46 
 
ບົດຮຽນນີ້ມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ  

ບົດຮຽນນີ້ໄດທ້້າທາຍຜູ້ສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອ ແລະສລອງການມີຊີວິດຢູ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະເປ ັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ 
ພົ້ນຂອງໂລກ. 
 
ບົດຮຽນນີ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຫຍັງ  
ອີງຕາມປຶ້ມຂ່າວປະເສີດ ລູກາ, ການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູນັ້ນແມ່ນພວກເທວະດາເປັນຜູ້ປະກາດໃຫ້ຮູ້, ແລະ 
ການປາກົດຕົວຂອງອົງພຣະເຢຊູຕໍ່ພວກສາວົກ, ສິ່ງນີ້ໄດ້ຖືກທໍານວາຍໄວແ້ລ້ວໃນພຣະຄັມພີເດີມ.  ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ເວົ້າ 
ເຖິງຫລັກຖານວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາແທ້.   ການທີ່ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມເຊື່ອທ່ີໄຮ້ປໂຍດແລະໄຮ້  
ຫລັກຖານ; ແຕ່ຜູ້ທ່ີເຊື່ອນັ້ນມີຄວາມຫວັງ ແລະມີຊີວິດຫລັງຈາກຕາຍໄປ. 
  
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນີ້ຈິ່ງສໍາຄັນ  
 
   ທຸກວັນນີ້ມີຫລາຍຄົນເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລະຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່.  ແນ່ໃຈວ່າການ 
ຄືນມາຈາກຕາຍເປັນຄວາມຈິງແທ້.     ບົດຮຽນນີ້ຈະບອກຜູ້ສົງສ ັຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ ໃຫ້ຮູ້ 
ຢ່າງແນ່ນອນວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຢູ່. 
   ໃນສານເມື່ອຄະນະຜູ້ຕັດສິນໄດ້ຟັງຄໍາພະຍານຈາກຜູ້ຖືກສອບຖາມ ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ເອົາສິ່ງທ່ີໄດ້ຍິນນັ້ນມາພິ  
ຈາຣະນາກ່ອນຈະຕັດສິນວ່າຖືກຫລືຜິດ.  ຄໍາພະຍານນັ້ນອາດຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຖືກຫາເຮື່ອງນັ້ນຫລຸດພົ້ນໄປໄດ້.  ເຊັ່ນດຽວ 
 ກັນທຸກວັນນີ້ມີຫລາຍຄົນໄດ້ຍິນເຖິງຄໍາພະຍານວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕາຍແລະຄືນພຣະຊົນ.    ມີຫລາຍຄົນໄດ້ເຊື່ອກໍ 
ເພາະຄໍາພະຍານນັ້ນແລະຈາກພຣະຄັມພີ.  ແຕ່ຍັງມີຫລາຍໆຄົນຍັງງົມຊອກຫາຂໍ້ມູນເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ເຊື່ອ. 
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ຈົດຈໍາຄາໍສັນຍາຂອງພຣະເຢຊູ:  (ລູກາ 24:1-8) 
   ການຖືກຂ້າທ່ີໄມ້ກາງແຂນເປັນເຮື່ອງທ່ີບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກເຫັນແລະປະສົບພົບພໍ້.  ແນ່ນອນຜູ້ທ່ີເຊື່ອໄດ້ຕິດຕາມອົງພຣະ
ເຢຊູໄປໄດ້ເຫັນວ່າການຖືກຕອກຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນນັ້ນໄດເ້ຮັດໃຫ້ຄວາມຝັນແລະຄວາມຫວັງຂອງຄຣິສຕຽນສິ້ນສຸດລົງ 
ຊ່ຶງເປັນເຮື່ອງກົງກັນຂ້າມກັບວັນປັສຄາ.      ບໍ່ນານມານີ້ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມຊີອາທ່ີມາຈາກອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ສະເດັດລົງມາປົດປ່ອຍພວກເຂົາຈາກສັດຕຣູ.  ເວລາຕໍ່ມາພວກເຂົາໄດ້ພາກັນຫລີ້ຊ້ອນເພາະພຣະ

 



 2

ເຢຊູຜູ້ທ່ີເຂົາຮັກໄດ້ຖືກຂ້າຢ່າງທໍຣະມານດ້ວຍມືຂອງພວກສັດຕຣູ-ຄືພວກໂຣມ.    ພວກຜູ້ທ່ີເຊື່ອຢ້ານວ່າພວກໂຣມຈະ
ມາຈັບເອົາພວກເຂົາເໝືອນກັນ. 
     ຂ່າວປະເສີດທັງສີ່ເຫລັ້ມໄດ້ບັນທຶກເຖິງການຕາຍແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ລູກາໄດ້ເປັນພະຍານ
ເຖິງສິ່ງທ່ີຕາເຫັນ ລູກາໄດເ້ອົາເຣື່ອງຂອງພວກຜູ້ຍິງທ່ີໄດ້ເຫັນກັບຕາວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດຄ້ືນມາແລ້ວ, ແຕ່ເຣື່ອງດັ່ງກ່າວ
ນັ້ນ ຖ້າຈະເອົາໄປໃຊ້ໃນສານກໍເຫັນວ່າບໍ່ໜັກພໍເທ່ົາໃດ.     ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກທ່ີສົງສັຍໃນເມື່ອໄດ້ຍິນພວກຜູ້ຍິງ 
ໄດ້ກ່າວເຖິງສິ່ງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ພົບເຫັນນັ້ນ  ພວກທີ່ສົງສັຍກໍປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ ມີແຕ່ຍອມຮັບຟັງເທ່ົານັ້ນເພາະເປັນເຣື່ອງ  
ປະສົບການສ່ວນຕົວຂອງພວກຜູ້ຍິງທ່ີໄດ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປເວລາພຣະອົງຊົງຢູ່ໃນໂລກນີ້. 
     ວັນທີນ່ຶງໃນຕົ້ນສັປດາ (ວັນອາທິດ) ຄົງເປັນຄັ້ງແລກທ່ີພວກຜູ້ຍິງໄປຕຽມພຣະສົບເພື່ອຈະຝັງ.  ມີຜູ້ຍິງຫລາຍໆຄົນ
ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຖໍ້າ ໂດຍມີເຄ່ືອງຫອມຫົດສົງ.  ເຄື່ອງຫອມເຫລົ່ານີ້ແມ່ນເພື່ອທາພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູ.  ລູກາ ໄດ້ຂຽນ
ໄວ້ວ່າເວລາພວກຜູ້ຍິງມາເຖິງ ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນກ້ອນຫີນໃຫຍ ່ທີ່ອັດປາກຖໍ້າໄດ້ຖືກຍົກອອກໄປແລ້ວ.    ການຍົກຍ້າຍ
ກ້ອນຫີນໃຫຍ່ຢ່າງນີ້ຕ້ອງໃຊ້ຜູ້ຊາຍຫລາຍຄົນ    ແລະພວກເຂົາຮູ້ແກ່ໃຈວ່າ ພວກເຂົາມານໍາກັນຫລາຍຄົນນັ້ນຄົງບໍ່ສາ 
ມາດຍົກເອົາກ້ອນຫີນໃຫຍ່ນັ້ນອອກຈາກປາກຖໍ້າໄປໄດ້.   
     ພວກຜູ້ຍິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເຂົ້າໄປຖໍ້າ ແຕ່ບ່ໍພົບເຫັນສົບຂອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ.  ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາພາກັນສົນລະວົນວ່າ
ສົບຂອງພຣະເຢຊູຢູ່ໃສ, ລູກາ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໃນທັນໃດນັ້ນ ມີຊາຍສອງຄົນທີ່ນຸ່ງເຄື່ອງຂາວມາຢືນຢູ່ກັບພວກເຂົາ. ນີ້
ແມ່ນລັກສະນະຂອງເທວະດາ.  ອີກເທ່ືອນຶ່ງ ລູກາເປັນຜູ້ຈັດຫາຄໍາພະຍານອັນພິເສດ ຄືຜູ້ທ່ີໄດ້ເຫັນກັບຕາ.      
    ຊາຍສອງຄົນ (ເທວະດາ) ໄດ້ຍົກຄໍາຖາມຂຶ້ນມາກ່າວຊຶ່ງເປ ັນຄໍາຖາມມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຄົນທຸກໆສມັຍ: “ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ິງ
ຊອກາຫາຄົນເປັນໃນໝູ່ຄົນຕາຍ?”   ຜູ້ສົ່ງຂ່າວທີ ່ມາຈາກເບື້ອງເທິງ (ເທວະດາ) ເປັນພວກທໍາອິດທ່ີໄດ້ປະກາດຕໍ່ໂລກ 
ທ່ີກໍາລັງຕາຍໄປວ່າ ອົງພຣະເຢຊູໄດຄ້ືນພຣະຊົນມີຊີວິດຢູ່ ພຣະອົງໄດ້ຊັຍຊະນະຕໍ່ຄວາມຕາຍແລ້ວ!   ຜູ້ສົ່ງຂ່າວທ່ີມາ
ຈາກເບື້ອງເທິງນີ້ໄດ້ກ່າວເຣື່ອງຍິ່ງໃຫຍ່ ເພື່ອທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າຄວນສືບຫາເບິ່ງ.   ພວກເຂົາໄດ້ກ່າວວ່າ,  “ຈໍາໄດ້ບ່ໍ
ເຖິງສ່ິງທີ່ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບທ່ານເວລາພຣະອົງຢູ່ໃນເມືອງ ຄາລີເລ?”    ພຣະເຢຊູໄດສ້ອນພວກສາວົກວ່າ  “ບຸດມະ 
ນຸດຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກມອບໄວ້ໃນມືຂອງພວກຄົນບາບ, ເພ່ືອຈະໄດ້ຕອກຄຶງ, ໄດ້ຄືນມາຈາມຕາຍໃນວັນທີສາມ.”  ລູກາ 
ໄດ້ສອນເຖິງເຣື່ອງຄວາມສໍາເຣັດທ່ີໄດ້ທໍານວາຍຈາກພຣະຄັມພີເດີມຕໍ່ຜູ້ຕິດຕາມໄປ    (ລູກາ 9:44; 11:29-30; 18: 
31-33). ປຶ້ມຂ່າວປະເສີດເຫລ້ັມອື່ນໆ ກໍໄດ້ກ່າວເຖິງຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູທ່ີພຣະອົງຖືກປະຕິເສດຈາກຝູງຊົນ, ການ 
ຕາຍ ແລະການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະອົງ. 
    ທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າຄວນສືບເບິ່ງຈາກເຫດການໃນພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 16:21, 17:9, 22-23, 20:17-19; ມາ 
ຣະໂກ 8:31; 9:31; ແລະ10:33-34.    ພວກເຮົາຄວນເຊີນໃຫ້ຄົນອື່ນມາສຶກສາພຣະຄັມພີນໍາກັນເພື່ອຈະໄດ້ຄົ້ນຫາ
ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າແລະຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.   
      ລູກາ ຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າ ຜູ້ຕິດຕາມເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດເ້ຂົ້າໃຈອັນໃດເຖິງເຮື່ອງນີ້ເລີຍເພາະຄວາມຈິງໄດ້ປົກບັງໄວ້ຈາກ
ພວກເຂົາ (ລູກາ 18:34)  ເວລາພວກເຂົາຈ່ືຄໍາສອນ ເວລາພວກເຂົາໄດ້ຍິນຈາກພວກເທວະດາ ແລະກໍາລັງຈ້ອງມອງ
ເບິ່ງຖໍ້າເປົ່ານັ້ນ, ພວກເຂົາຈ່ຶງຮູ້ແນ່ນອນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຄືນຂຶ້ນມາຈາກຕາຍແລ້ວ.  ການຄືນພຣະ
ຊົນໄດບ້ອກສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນໃຜ ແລະສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່  .  ແລະຍັງເປັນການສອນວ່າພຣະ
ເຢຊູເປັນໃຜກັນແທ້.  ໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດຕາມຄໍາເວົ້າຂອງພວກເທວະດາທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກຜູ້ຍິງ-ໃຫ້ຈ່ືຈໍາຄໍາສອນຂອງອົງ 
ພຣະເຢຊູ  ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ ເພື່ອພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊື່ອຈະກ້າເວົ້າຕໍ່ຄົນອື່ນວ່າ ພຣະເຢຊູຜູ້ທ່ີເຮົາເຊື່ອ
ຟັງ ຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່.  
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ເຄື່ອງນຸ່ງເຫລ້ືອມ 
ລູກາໄດ້ກ່າວວ່າຊາຍສອງຄົນເປັນເທວະດາ (ມັດທາຍ. 28:2; ມາຣະໂກ 16:5), ໄດ້ມາປາກົດໃນຖໍ້າຝັງສົບຂອງພຣະ
ເຢຊູ.  ລັກສະນະຂອງເທວະດານັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກຜູ້ຍິງຢ້ານກົວ.  ປຶ້ມຂ່າວປະເສີດລູກາ  ໄດ້ກ່າວວ່າແຂກທ່ີມາຈາກ
ສວັນນຸ່ງເຄື່ອງປລາດເຫລື້ອມຕາ.  ຊ່ຶງແປວ່າ ເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງພວກເທວະດານັ້ນເປັນເໝືອນຟ້າແມບ,  ຊ່ຶງບອກວ່າ ພວກ
ເຂົາບໍ່ແມ່ນມະນຸດ  ມັດທາຍ ແລະລູກາ ໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າອັນດຽວໃນພາສາກຣີກ ເຖິງຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູວ່າ ພຣະ
ອົງຈະສະເດັດຄືນມາອີກ (ມທ. 24:27 ລກ. 17:24)  
    
2.  ຢັ້ງຢືນວ່າພຣະເຢຊູຊົງພຣະຊົນຢູ່: (ລູກາ 24:36-40) 
     ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ ໄດ້ມີຄໍາຂຽນເຖິງເຣື່ອງຄືນພຣະຊົນຢ່າງນ້ອຍສິບເອັດເທ່ືອ.  ລູກາ ໄດ້ຂຽນເຖິງສາວົກສອງຄົນຜູ້
ເດີນທາງໄປເມືອງ ເອມາອູດ (24:13-35).  ເມື່ອພວກເຂົາຟັງຄໍາສອນຂອງພຣະອົງຈາກພຣະຄັມພີເດີມ ເລີ້ມຈາກໂມ
ເຊແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມທ່ີກ່າວເຖິງເຣື່ອງພຣະອົງ (24:26-27).  ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູໄດ້ຈາກໄປແລ້ວ ພວກເຂົາທັງ
ສອງກັບໄປຫາພວກສາວົກອື່ນໆໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະລາຍງານເຖິງເຣື່ອງທ່ີເກ ີດຂຶ້ນ.  ເໝືອນກັບພວກສາວົກ  ພວກ 
ເຮົາຕ້ອງເປັນພະຍານກັບຄົນອື່ນເຖິງເຣື່ອງທ່ີເຮົາໄດ້ເຫັນ, ໄດ້ຍິນ, ແລະປະສົບການ, ເຖິງເຣື່ອງການຄືນພຣະຊົນຂອງ
ອົງພຣະເຢຊ ູ ເພື່ອຄົນອື່ນຈະໄດ້ເຊື່ອເໝືອນກັນ. 
       ໃນທັນໃດນັ້ນ,  ອົງພຣະເຢຊູໄດມ້າປາກົດໃນຖ້າມກາງພວກເຂົາ.    ພຣະອົງກ່າວວ່າ, “ເປັນສຸກເທີ້ນ!”  ມັນເປັນ
ເໝືອນກັບວ່າພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເຮົາ,   “ເຮົາມີສິດທ່ີຈະນໍາເອົາສັນຕິສຸກມາຢູ່ຖ້າມກາງຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ.”  
ຄົນທ່ີເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄໍາໜູນໃຈຈາກຄໍາເວົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູ.   
    ຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູໄດຍ້ິນແລະເຫັນຂໍ້ມູນທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍ.  ພຣະອົງໄດ້ເຊີນໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າມາ 
ເບິ່ງມືແລະຕີນບ່ອນເຂົາຕອກຕາປູໃສ່ເພື່ອພວກເຂົາຈະລຶບລ້າງຄວາມສົງສັຍດ້ວຍການເຫັນນັ້ນ. ພວກທ່ີເປັນພະຍານ 
ໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ມາຈັບແລະເບິ່ງ. ພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ປະສົບພົບເຫັນວ່າເປັນເນື້ອໜັງແລະກະດູກແທ້ ເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະບໍ່ຄຶດວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຫັນຜີ ຫລືເປັນພຽງຄວາມຝັນເທ່ົານັ້ນ.  
    ພວກເຮົາມີຜູ້ເປັນພະຍານວ່າໄດ້ເຫັນອົງພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ ແລະພຣະຄັມພີກໍໄດ້ກ່າວໄວ້ຫລາຍພັນ 
ປີກ່ອນເຫດການນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.   ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນຊື່ນໃຈເທາະວ່າພຣະເຢຊູຜູ້ທ່ີເຮົາເຊື່ອຖືໄດ້ຕາຍ, ໄດ້ຄືນມາຈາກ
ຕາຍ, ແລະຍັງມີພຣະຊົນຢູ່ເທ່ົາທຸກມື້ນີ້ ເພາະຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຫດການເຫລົ່ານັ້ນ.  ເພາະຍ້ອນ
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນພຣະຊົນ ຜູ້ທ່ີເຊື່ອຈ່ຶງມີຄວາມຫວັງ ແລະໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປຜ່ານທາງຄວາມເຊື່ອໃນຜູ້ທ່ີມີ    
ຊ ັຍຊະນະຄວາມຕາຍ!  ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນເປັນພະຍານບອກຄົນອື່ນເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ.   
 
3. ເຊື່ອຄໍາພະຍານຈາກພຣະຄັມພ:ີ (ລູກາ 24:44-46) 
   ອົງພຣະເຢຊູເອງໄດສ້ອນພວກສາວົກວ່າ ພຣະເມຊີອາຈໍາເປັນຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານຈົນເຖິງຕາຍ ແລະໃນວັນຖ້ວນ
ສາມໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍ.    ລູກກາໄດສ້ອນເຖິງເຣື່ອງນີ້ໂດຍສະເພາະ (9:22).  ປຶ້ມຂ່າວປະເສີດອື່ນໆ ກໍໄດ້ກ່າວເຖິງ
ເຫດການເຫລົ່ານີ້ (ມທ 16:21, 17:22-23; ມລກ 8:31).      ພວກສາວົກທັງຫລາຍໄດ້ເຊື່ອວ່າ ອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນ
ພຣະເມຊີອາ ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈດີວ່າ  ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ທ່ີເຮັດໃຫ້ການທໍານວາຍໃນພຣະຄັມພີເດີມສ ໍາເຣັດລົງ 
ດ້ວຍພຣະອົງ.  ສະມາຊິກໃນຫ້ອງໂຮງຮຽນວັນອາທິດໄດ້ພາກັນສຶກສາເຖິງຄວາມຈິງໃນພຣະຄັມພີວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງ
ເປັນພຣະເມຊີອາ ຫລືພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນຂອງໂລກ ແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພຣະຄັມພີນັ້ນເປັນຄວາມຈິງອັນສໍາຄັນ.   
    ເໝືອນກັບພວກສາວົກເວລາເດີນທາງໄປເມືອງເອມາອູດ, ອົງພຣະເຢຊູໄດອ້ະທິບາຍວ່າ ພຣະເມຊີອາຕ້ອງເຮັດໃຫ້
ຄໍາທໍານວາຍສໍາເຣັດ. ຕອນນີ້ພຣະອົງໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາເຖິງຄໍາເວົ້າທ່ີພຣະອົງເຄີຍເວົ້າກັບເຂົາເວລາພຣະອົງຍັງບໍ່ໄດ້
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ຕາຍເທື່ອນັ້ນ.  ພຣະອົງກ່າວເພີ້ມວ່າ ທຸກໆສິ່ງທ່ີພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ກ່າວໄວນ້ັ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງສໍາເຣັດ.   ປຶ້ມບັນຍັດຂອງ
ໂມເຊ ແມ່ນຫ້າປຶ້ມທໍາອິດໃນພຣະຄັມພີເດີມ:  ປຶ້ມຜູ້ປະກາດພຣະທັມຈາກປຶ້ມໂຢຊວຍເຖິງ 2 ກະສັດ, ເອຊາຢາ,  ເຢ
ເຣມີຢາ, ເອເຊກຽນ ແລະໂຮເຊອາ ເຖິງ ມາລາກີ.  ປຶ້ມເພງສັຣເສີນໄດ້ເວົ້າເຖິງເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູ  ແລະປຶ້ມທ່ີກ່າວມາ
ຂ້າງເທິງນີ້ກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງອົງພຣະເຢຊູຊ່ຶງເປັນຜູ້ສໍາຄັນແລະເປັນຫົວໃຈໃນປຶ້ມເຫລົ່ານັ້ນ. 
   ລອງວາດພາບເບິ່ງວ່າຖ້າທ່ານໄດ້ຖືກສອນໂດຍອົງພຣະເຢຊູທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ. ກ່ອນທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້
ຄືນມາຈາກຕາຍ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງພະລັງຂອງຄໍາສອນທີ່ກ່າວເຖິງພຣະອົງນັ້ນ.   ໃນເມື່ອຈ່ືຄໍາສອນຂອງພຣະ
ເຢຊູທ່ີໄດ ້ກ່າວໄວ້ກ່ອນຄືນພຣະຊົນນັ້ນ ເຂົາໄດ້ພົບເຫັນພຣະອົງກັບຕາ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕື່ນ ແລະຮູ້ວ່າຄໍາສອນອອກ
ຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະເຢຊູທຸກໆຄໍາເປັນຄວາມຈິງທັງນັ້ນ ແລະຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນອົງພຣະເມຊີອາ ເຮັດໃຫ້ການ
ທໍານວາຍຈາກພຣະຄັມພີເດີມນັ້ນສໍາເຣັດເປັນຈິງ.    ພຣະຄໍາຕ່າງໆທີ່ອົງພຣະເຢຊູສອນນັ້ນແມ່ນມາຈາກ:  ເປັນຜູ້ປະ 
ກາດພຣະທັມ (2 ພບຍ 18:15-19), ເປັນຜູ້ທຸກທໍຣະມານ (ພສສ 22, ອຊຢ 53:1-9) ຄືນມາຈາກຕາຍ (ພສສ 16:9-
11; ອຊຢ 53:10-11), ຈາກບ່ອນອື່ນເຊັ່ນມາຈາກ ປຖກ 3:15; ຈບຊ 21:6-9; ຢຣມ 23:5-6; ດນ 9:26; ຊຄລ 12: 
10; 13:7 ). 
   ພວກເຮົາທ່ີເຊ່ືອໃນທຸກວັນນີ້ຕ້ອງມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າອົງພຣະວິນຍານເປັນອົງສິດສອນເຖິງອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ພວກເຮົາ
ເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດ.  ພວກເຮົາຄວນຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຊື່ອ   ແລະນັບຖືພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ 
ຜູ້ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ.  ເວລານີ້ ພວກເຮົາມີໂອກາດພິເສດທ່ີຈະແບ່ງປັນກັບຄົນອື່ນເຖິງປະສົບການທີ່ໄດ້ຮຽນແລະ
ພົບກັບພຣະເຢຊູຜູ້ຍອມສິ້ນພຣະຊົນເປັນຄ່າໄຖ່,  ຄືນມາຈາກຕາຍ, ໄປສວັນທັງເປັນ, ແລະວັນນຶ່ງພຣະອົງຈະສະເດັດ
ກັບຄືນມາອີກເປັນຄັ້ງທີສອງ ເພື່ອຈະມາຮັບເອົາຜູ້ທ່ີເຊື່ອໄປຢູ່ກັບພຣະອົງໃນເມືອງຟ້າສວັນ.   
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ບົດຮຽນໃນຊີວິດ 
        ພຣະເຢຊູໄດ້ສິດສອນພວກສາວົກວ່າ ພຣະເມຊີອາຈໍາເປັນຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານ ຖືກຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ 
ແລະວັນທີສາມພຣະອົງຕ້ອງຄືນມາມີຊີວິດອີກ.     ເວລາອົງພຣະເຢຊູຖືກເອົາໄປຝັງ ພວກສາວົກບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງຄໍາ
ສອນທີ ່ເຂົາໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງຈົນເຖິງເວລາອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍ.       ອົງພຣະເຢຊູມີພຣະຊົນຢູ່ ແລະເປັນ
ພຣະຜູ້ໂຜດ ເພາະມີຫລາຍຄົນໄດ້ເຫັນກັບຕາ ແລະພຣະຄັມພີກໍໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ຢ່າງນັ້ນເໝືອນກັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

• ຜູ້ທ່ີໄປໃນຖໍ້າຝັງສົບບ່ອນທ່ີບັນຈຸພຣະສົບໄດ້ເຫັນແລະກ່າວຢັ້ງຢືນວ່າເຫັນແຕ່ຖໍ້າເປົ່າ. 
• ຜູ້ສົ່ງຂ່າວຄືເທວະດາໄດ້ລາຍງານວ່າອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນອໍານາດຂອງຄວາມຕາຍ. 
• ພຣະຄັມພີໄດ້ບອກວ່າຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງສໍາເຣັດກ່ຽວກັບການຕາຍແລະຄືນພຣະຊົນຂອງ

ອົງພຣະເຢຊູ. 
• ຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍັ້ງຢືນວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ຊັຍຊະນະຄວາມຕາຍແລະນໍາສັນຕິສຸກມາໃຫ້. 
• ທ່ານສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງຄືນມາຈາກຕາຍ ແລະເຊື່ອຟັງພຣະອົງເພື່ອຈະມີຊີວິດອັນຕລອດໄປໄດ.້ 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທດິ 
ວັນອາທິດ ທີ 19 ເມສາ 2009 (04-19-2009) 

 
ຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ: 

ເປັນພະຍານຢ່າງແທ້ຈິງ ຫລືເປັນພຽງແຕ່ຜູ້ຝັນເທ່ົານັ້ນ 
 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນນີ້    ກິຈການ1:4-8; 2:1-4, 12-16 
 
ບົດຮຽນນີ້ມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ  

       ຖ້າທ່ານຫາກເປັນຜູ້ສແວງຫາຄວາມຈິງ   ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ເຊື່ອວ່າຜູ້ທ່ີທ່ີຕິດຕາມໃນພຣະເຢຊູໄດ້ເປັນ 
ພຍານຢ່າງເກີດຜົນ.    ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ທ່ີເຊື່ອ, ບົດຮຽນນີ້ກໍຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ຍອມຮັບວ່າການເປັນພຍານຂອງທ່ານນັ້ນ 
ເກີດຜົນແລະມີຣິດອໍານາດ ໃນຂນະທີ່ທ່ານເປັນພຍານຢ່າງສັດຊື່ຕາມຄວາມຈິງໃນພຣະຄັມພີ. 
 
ບົດຮຽນນີ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຫຍັງ  
ບົດຮຽນນີ້ໄດເ້ວົ້າເຖິງຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຄຣິດວ່າຈະສົ່ງພຣະວິນຍານລົງມາແລະເວົ້າເຖິງເຫດການຂອງຄໍາສັນຍານັ້ນ 
ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງ. 
  
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນີ້ຈິ່ງສໍາຄັນ  
    ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮູ້ວ່າຄວນເຊື່ອຜູ້ໃດ,  ໂດຍສະເພາະສິ່ງທ່ີເວົ້າໄປນັ້ນມີຫລາຍຄົນບໍ່ເຫັນດີນໍາ?      ພວກມຸສລິມ 
ໄດ້ເຊ່ືອຢ່າງຖືກຕ້ອງບໍ່?  ພວກເຮົາຄວນເຊື່ອພວກຄຣິດສະຕຽນໃນທຸກວັນນີ້ບໍ່ ເພາະພວກເຂົາໄດເ້ວົ້າເຖິງເຣື່ອງພຣະ 
ເຈ້ົາ?      ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ຄົນທ່ີບໍ່ໄດ້ເຊື່ອຕັດສິນໃຈເບິ່ງວ່າຄໍາສອນຂອງພວກຄຣິສະຕຽນເປັນຄວມຈິງແລະຖືກ 
ຕ້ອງບໍ່?        ແລະບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊື່ອແລ້ວຮູ້ແນ່ນອນວ່າຄໍາພະຍານຂອງພວກເຂົານັ້ນເປັນຄວາມຈິງແທ້.   
ການປາກົດຕົວຂອງອົງພຣະເຢຊູຕໍ່ພວກສາວົກ, ສິ່ງນີ້ໄດ້ຖືກທໍານວາຍໄວແ້ລ້ວໃນພຣະຄັມພີເດີມ.  ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ເວົ້າ 
ເຖິງຫລັກຖານວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາແທ້.  ການທີ່ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມເຊື່ອທ່ີໄຮ້ປໂຍດແລະໄຮ້ 
ຫລັກຖານ; ແຕ່ຜູ້ທ່ີເຊື່ອນັ້ນມີຄວາມຫວັງ ແລະມີຊີວິດຫລັງຈາກຕາຍໄປ. 
 
   ທ່ານ ຈ໋ອດ ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນປະເທດອະເມຣິກາ ລາວສມັກເປັນສະມາຊິກຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກ 
ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະລາວຕ້ອງການໃຫ້ປະເທດຂອງລາວຮູ້ຈັກກັບອົງພຣະຄຣິດ.   ລາວຍັງປາຖນາຢາກໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກທ່ີ  
ລາວເປັນສະມາຊິກນັ້ນມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນການຮັບໃຊ້ອົງພຣະຄຣິດ. ຄຣິສຕະຈັກນີ້ມີຄວາມສົນໃຈໃນການອອກໄປ 
ຊ່ອຍເຫລືອຢາປົວພະຍາດແກ່ປະເທດອະເມຣິກາໃຕ້.  ທ່ານ ຈ໋ອດ ໃນເມື່ອໄດ້ຍິນວ່າທາງຄຣິສຕະຈັກມີຄວາມສົນໃຈ 
ດັ່ງນັ້ນ ລາວຈ່ຶງສມັກເປັນຄົນຊ່ອຍຈັດຕຽມຜູ້ທ່ີຈະໄປຮັບໃຊ້ໃຫ້ຮຽນພາສາ   ແລະໃຫ້ຮູ້ທໍານຽມເພື່ອຄົນປະເທດອະເມ 
ຣິກາໃຕ ້ຈະໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດ. 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງໃຫອ້ອກໄປປະກາດ:  (ກິຈການ 1:4-8) 
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      ລູກາ ໄດຂ້ຽນປຶ້ມສອງເຫລັ້ມ ເພິ່ນໄດ້ຂຽນໄປເຖິງ ເທໂອຟີໂລ, ຊ່ືຂອງເພິ່ນແປວ່າ “ເພື່ອນຂອງພຣະເຈົ້າ.”  ລູກາ 
ໄດ້ຂຽນປຶ້ມຂ່າວປະເສີດກ່ອນແລ້ວຈ່ຶງຂຽນປຶ້ມກິຈການ ຊ່ຶງເປັນເຣື່ອງການເຮັດວຽກຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນຄຣິສ 
ຕະຈັກເລີ້ມແລກໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງ.    ລູກາໄດ້ຂຽນເຫລັ້ມທີສອງຕໍ່ຈາກຕອນຈົບຂອງເຫລັ້ມທີນຶ່ງ. ຫລັງຈາກອົງພຣະ
ເຢຊູໄດ້ຄືນພຣະຊົນມາຈາກຕາຍແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ຢູ່ກັບພວກສາວົກ, ພຣະເຢຊູ ໄດ້ສ່ັງພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ອອກຈາກກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມ.   
   

ວັນເທສການເພັນເຕຄອສເຕ 
“ເພັນເຕຄໍເຕ” ມີຄວາມໝາຍວ່າ “ຫ້າສິບວັນ”  ທ່ີໄດອ້້າງເຖິງງານສລອງ (ພລວ.  23:16)  ວັນທໍາອິດໃນການເກັບກ່ຽວ  
(ຈບຊ. 28:26), ຫລືແມ່ນງານສລອງການເກັບກ່ຽວ (ອພຍ. 23:16).    ງານເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກສລອງ 50 ວັນຫລັງຈາກ
ວັນສະບາໂຕຂອງວັນປັສຄາ (ພລວ. 23:15-22).      ການສລອງນີ້ພ້ອມກັບງານກິນເຂົ້າຈ່ີບໍ່ມີເຊື່ອແປ້ງ.  ບາງຄົນໄດ້
ເອີ້ນວ່າວັນສລອງພຣະວິຫານ.       ໃນວັນເທສການເພັນເຕຄອສເຕ ຜູ້ຄົນໄດ້ຖວາຍຜົລປູກທໍາອິດທ່ີພວກເຂົາໄດເ້ກັບ
ກ່ຽວມານັ້ນ ເພື່ອເປັນການຂອບພຣະຄຸນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນໃຫ້.    ເປັນເຫດການສໍາຄັນຫລາຍ ໃນວັນນັ້ນ 
ອົງພຣະວິນຍານໄດ້ສະເດັດລົງມາຫາຜູ້ທ່ີເຊື່ອ ເວລາພວກເຂົາໄດ້ພ້ອມກັນຢູ່ໃນພຣະວິຫານ,  ການເກັບກ່ຽວຢ່າງນີ້ຈະ
ໄດ້ສືບຕໍ່ໄປຈົນເຖິງອົງພຣະເຢຊູສະເດັດກັບມາຄັ້ງທີສອງ. 
 
          ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປັດສະຄາ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ, ສິ້ນພຣະຊົນ ແລະຄືນມາຈາກຕາຍ.  
ເຣື່ອງດັ່ງກ່າວນັ້ນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນຕໍ່ພວກສາວົກກ່ອນວ່າ ພຣະອົງຈໍາເປັນຕ້ອງຕາຍແລະຄືນມາອີກ.  ພຣະອົງຍັງ
ໄດ້ສອນພວກເຂົາເຖິງການສະເດັດມາຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.       ຜູ້ທີ່ເຊື່ອເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງລໍຄອຍຄໍາສັນຍາຂອງ
ພຣະບິດາ.   
    ໂຢຮັນໄດໃ້ຫ້ບັບຕິສະມາດ້ວຍນ້ໍາ.  ໂຢຮັນໄດ້ຢໍ້າເຖິງບັບຕິສະມາດ້ວຍນໍ້າທ່ີໝາຍເຖິງການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈ
ໃໝ່ ເພາະວ່າຣາຊອານາຈັກມາໃກ້ແລ້ວ. ພຣະເຢຊູສອນວ່າພຣະເຈົ້າສັນຍາຈະປະທານອົງພຣະວິນຍານໃຫ້ ບໍ່ຫລາຍ
ວັນຫລັງຈາກພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນພຣະຊົນມາອີກ. 
       ຜູ້ທ່ີເຊື່ອແລະຕິດຕາມໄປນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈຄັກເຖິງຄໍາສອນນັ້ນ ຈົນເຖິງເວລາອົງພຣະເຢຊູໄດຄ້ືນພຣະຊົນມາໃໝ່.  
ພວກຢິວສ່ວນຫລາຍເຂົ້າໃຈວ່າ ພຣະເມຊີອາໄດ້ຊັຍຊະນະຕໍ່ພວກສັດຕຣູໃນໂລກນີ້   ແລະມອບຣາຊແຜ່ນດິນຄືນໃຫ້
ພວກເຂົາເໝືອນດັ່ງໃນສມັຍຂອງກະສັດດາວິດ.  ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ພາກັນມາເຕົ້າໂຮມກັນ, ພວກເຂົາໄດສ້ໍ້
ຖາມພຣະເຢຊູວ່າ, “ພຣະອົງເອີຍ, ເວລານີ້ບ່ໍພຣະອົງຈະປະທານອານາຈັກຄືນໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນ?”     ພຣະເຢຊູໄດ ້
ບອກວ່າ   ເຖິງແມ່ນເທວະດາໃນສວັນກໍບໍ່ຮູ້ຈັກເຖິງເຣື່ອງນີ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣອົງສໍາເຣັດຍາມ
ໃດ.   
        ໃນເມື່ອພຣະເຢຊູໄດປ້ະກາດວ່າ “ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຣິດອໍານາດໃນເມື່ອອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ສະເດັດມາຫາ
ທ່ານ.”  ພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ພວກຕິດຕາມຮູ້ຄວາມລັບທ່ີເຂົາໄດ້ເປັນພາກສ່ວນຂອງອານາຈັກພຣະເຈົ້າ.  ອົງພຣະ 
ວິນຍານຈະເປັນອົງບັບຕິສະມາໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບພະລັງ.   ທຸກໆຄົນຜູ້ໄດ້ເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູໄດ້
ຮັບອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 
     ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນເມື່ອອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ສະເດັດມາເທິງຜູ້ທ່ີເຊື່ອ ພວກເຂົາຈະກາຍເປັນ ພະຍານ 
ຝ່າຍເຮົາ.   ຜູ້ເປັນພະຍານແມ່ນຜູ້ປະສົບການທີ່ຮູ້ເຫັນເຫດການກັບຕາແລະສາມາດບອກເຖິງເຣື່ອງທ່ີໄດ້ພົບເຫັນນັ້ນ
ແກ່ຄົນອື່ນ.   ໃນພາສາກຣີກ ຄໍາວ່າເປັນພະຍານນີ້ໝາຍເຖິງຍອມຕາຍເພື່ອ.   ອົງພຣະເຢຊູໄດສ້ັ່ງຜູ້ຕິດຕາມໃຫ້ບອກ
ຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ຢ້ານອັນໃດໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ຢູດາ, ແລະຊາມາເລັຽ, ແລະທີ່ສຸດປ້າຍແຜ່ນດິນໂລກ.     ພວກເຮົາຜູ້ທ່ີ
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ເຊື່ອໃນທຸກວັນນີ້    ພຣະອົງກໍສັ່ງພວກເຮົາໃຫ້ອອກໄປປະກາດເຣື່ອງຂອງພຣະອົງໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຍິນໃນທຸກບ່ອນທຸກທ່ີ 
ໂດຍບໍ່ຢ້ານອັນໃດເໝືອນກັນ. 
 
2.  ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ (ກຈິການ 2:1-4) 
     ຜູ້ທີ ່ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຮູ້ວ່າພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງລໍຖ້າຢູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຕ້ອງລໍນານເທົ່າໃດ.   ພວກ
ເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າພຣະສັນຍາຂອງພຣະບິດານັ້ນຈະເປັນໄປໃນຮູບພາບຢ່າງໃດ.   ພວກເຂົາພຽງແຕ່ເຊື່ອຟັງຄໍາສອນໃຫ້ລໍຖ້າ
ເທ່ົານັ້ນ.   
      ພວກເຮົາເດ່ຍອມລໍຖ້າດ້ວຍຄວາມຍິນດີຫລືບໍ່ຕໍ່ວັນເພັນເຕຄອສເຕ?  ມີນັກຂຽນຊື່ວ່າ ຈອນ ໂປຮິວ ກ່າວວ່າ “ວັນ
ເພັນເຕຄອສເຕເປັນວັນສໍາຄັນທີສອງໃນຈໍານວນສາມວັນສລອງຂອງພວກຢິວທ່ີຢູ່ໃນລະຫວ່າງງານປັສຄາ  ແລະງານ 
ສລອງພຣະວິຫານ.  ແຕ່ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ທ່ີເປັນພາສາກຣີກ ແປວ່າ ຫ້າສິບ…ວັນເພັນເຕຄອສເຕ ແມ່ນຄົບຮອບຫ້າ
ສິບວັນຫລັງຈາກວັນທີນຶ່ງຂອງວັນປັສຄາ, ເປັນວັນທ່ີທຸກຄົນສງົບຈິດໃຈ ແລະຢຸດຈາກວຽກງານ 
   ຜູ້ທ່ີເຊື່ອທັງຫລາຍໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ບ່ອນດຽວ. ເວລາພວກທີ່ເຊື່ອໄດ້ມາໂຮມກັນຢູ່ນັ້ນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເພີ້ມພະລັງໃຫ້
ພວກເຂົາ.  ນຶ່ງ, ມີສຽງດັງເໝືອນລົມພະຍຸພັດມາຈາກສວັນ  . ໃນພາສາກຣີກແລ້ວຄໍາວ່າລົມ ເປັນຄ ໍາເວົ້າດຽວກັບວິນ
ຍານ.  ຄໍາວ່າລົມນີ້ໄດ້ໃຊ້ໃນພຣະຄັມພີເດີມແທນພຣະພັກຫລືການສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າ.  ສຽງດັງນ້ັນໄດ້ກ້ອງດັງໄປ
ທົ່ວເຮືອນບ່ອນພວກເຂົາໄດ້ພັກຢູ່ນ້ັນ.  ສອງ, ລ້ີນໄຟ...ໄດ້ຕົກມາໃສ່ພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນ.     ໃນພຣະຄັມພີເດີມໄຟກໍ
ແມ ່ນຕົວແທນຫລືການສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະເຈົ້າ.  ໃນຕອນນີ້ຜູ້ທ່ີເຊື່ອໄດ້ຮັບສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາໄວກ້ັບພວກເຂົາ: ຄື
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.     ພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າພາສາແປກໆ ເຖິງສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາຜ່ານທາງອົງ
ພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າມາຈາກພາສາກຣີກໃນປຶ້ມກິຈການ 2:26.   
        ຜູ້ທ່ີເຊື່ອໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ເຊື່ອ, ການທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານນັ້ນສາມາດ 
ເພີ້ມເຕີມໄດ້ຫລາຍຄັ້ງ (ກິຈການ 4:31; ເອເຟໂຊ 5:18).      ຜູ້ທ່ີຍອມຮັບເອົາການຍົກໂທດຈາກພຣະເຈົ້າໂດຍຜ່ານ
ການສິ້ນພຣະຊົນ,    ການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.  ຜູ້ທ່ີເຊື່ອໄດ້ມີອໍານາດ 
ແລະຮັບພາຣະການຮັບໃຊ້ຈາກສວັນ.   
     ເຫດການອັນສໍາຄັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການທີ່ສາມາດເວົ້າພາສາແປກໆໄດ້ແມ່ນການເລີ້ມຕົ້ນການປະກາດໂດຍການ
ອອກໄປທົ່ວທຸກບ່ອນໃນໂລກ.   ຜູ້ທ່ີເຊື່ອຄວນນໍາເອົາຂ່າວປະເສີດອອກໄປຫາຄົນທ່ີເວົ້າພາສາຂອງຕົນເອງ ຫລືສນັບ
ສນູນອຸ້ມຊູ  ຫລືການສົ່ງພວກສາສນາທູດອອກໄປຫລືດ້ວຍການສະລະປັດຈັຍເພື່ອແປພຣະຄັມພີເປັນພາສາຕ່າງໆ ທ່ີ
ຄົນພວກນັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີພາສາອ່ານຂອງຕົນເອງ.  
        ຜົນກໍາໄລທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເປັນຄະນະບັບຕິສພາກໃຕ້ນັ້ນແມ່ນ ເວລາພວກເຮົາຖວາຍໃຫ້ອົງການ Cooperative 
Program ພວກເຮົາໄດ້ສນັບສນ ູນການປະກາດພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.     ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກ 
ຕ່າງໆ ຖວາຍພິເສດໃນເດືອນ 4 ແມ່ນຖວາຍ Annie Armstrong Easter Offering    ເພື່ອອົງການປະກາດໃນປະ
ເທດ.  ແລະຖວາຍພິເສດ Lottie Moon Christmas ເພື່ອອົງການປະກາດຕ່າງປະເທດ.   ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ທ່ີເຊື່ອທຸກຄົນມີ
ໂອກາດທີ່ຈະຮັບໃຊ້ຫລາຍໆວິທີ ຫລາຍໆບ່ອນໃນໂລກໂດຍຄວາມສມັກໃຈ ແລະການນໍາພາຂອງພຣະເຈົ້າ.   
 
3. ຢັ້ງຢືນໂດຍພຣະຄັມພີ (ກິຈການ 2:12-16) 
       ໃນເມື່ອທຸກຄົນຈາກຫລາຍໆບ່ອນໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດເປ ັນພາສາຂອງຕົນເອງ ພວກເຂົາພາກັນແປກປລາດຢ່າງ 
ສັບສົນ.  ສິ່ງນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນເຣື່ອງອັສຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະບາງຄົນກໍຢາກຮູ້ເພີ້ມອີກ, ບາງຄົນກໍຫົວຂວັນ.  ແຕ່ບາງ
ຄົນກໍປມາດໂດຍກ່າວວ່າ, “ຄົນເຫລົ່ານີ້ເຕັມໄປດ້ວຍເຫລົ້າອະງຸ່ນໃໝ່”  ພວກເຂົາພາກັນເມົາເຫລົ້າ.    
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   ເປໂຕ ພ້ອມດ້ວຍສາວົກສິບເອັດຄົນໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງເຣື່ອງທ່ີເກີດຂຶ້ນອັນສໍາຄັນນັ້ນ.  ຝູງຊົນໄດ້ຮູ້ຈັກເປັນຄັ້ງທໍາ
ອິດວ່າອົງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນເວົ້າພາສາແປກໆໄດ້  ຜູ້ທ່ີເຕັມໄປໂດຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິ 
ສຸດ.  ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນເຖິງຊີວິດປ່ຽນແປງຂອງ ເປໂຕ ແລະເປໂຕກໍປະກາດຕໍ່ພວກເຂົາເປັນສຽງດັງ.   ເປໂຕໄດກ້່າວ
ວ່າສິ່ງທ່ີເກີດຂຶ້ນນີ້ບໍ່ແມ່ນແຜນການຂອງມະນຸດ ຫລືເປັນສິ່ງທ່ີຫວຸ້ນວາຍຢ່າງບໍ່ມີລະບຽບ.  ເປໂຕບໍ່ຢາກໃຫ້ຝູງຊົນເຂົ້າ
ໃຈຜິດ ໂດຍກ່າວວ່າຄົນເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດເ້ມົາເພາະເປັນພຽງເກົ້າໂມງເຊົ້າ.   
      ເປໂຕໄດ້ຢືນຂຶ້ນກ່າວສຽງດັງ ແລະເວົ້າໂດຍຄວາມກ້າຫານໃນວັນເພັນເຕຄອສເຕ ເປັນການກົງກັນຂ້າມກັບວັນທ່ີ 
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຈັບເພາະເປໂຕເປັນຄົນຂີ້ຢ້ານ.     ທຸກວັນນີ້ ຖ້າມີຫລາຍໆຄົນມີຄວາມກ້າຫານສາມາດກ່າວຂ່າວ 
ປະເສີດ ຄົນອື່ນໆກໍຈະມີໂອກາດໄດຍ້ິນ ແລະຍອມຮັບພະລັງອໍານາດໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ. 
    ເປໂຕໄດໃ້ຊ້ພຣະຄັມພີອະທິບາຍເຖິງອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າ.  ເພິ່ນໄດ້ອ້າງເຖິງພຣະຄັມພີເດີມ ປຶ້ມໂຢເອນ (ກຈກ 
2:17-21)  ບັນທຶກທ່ີເປໂຕໄດ້ກ່າວ ໂຢເອນ 2:28-32)  ເຫດການນີ້ເປັນການເອົາຂໍ້ປີກຍ່ອຍເຂົ້າກັນເຖິງຄໍາສັນຍາທ່ີ
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ ວ່າພຣະອົງຈະປະທານຄວາມພົ້ນແລະອໍານາດໃຫ້. ພວກເຮົາກໍເຊັ່ນກັນ ໃນເມື່ອມາສຶກສາ
ຮ່ວມກັນໃນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ ພວກເຮົາສາມາຄົ້ນພົບຈາກພຣະຄັມພີ   ແລະເຊີນໃຫ້ຄົນອື່ນມາພົບກັບອົງພຣະເຢຊູ
ເຈ້ົາ ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີໂອກາດຮັບໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນທ່ີດີກັບພຣະເຈົ້າໄດ້.  
      ຄົນສ່ວນຫລາຍຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງເຣື່ອງທ່ີພວກຄຣິສະຕຽນປະກາດ ຫລືຫົນທາງຂອງພຣະເຈົ້າ ຈົນກະທ້ັງພວກເຂົາ 
ໄດ້ເຫັນຊີວິດປະຈໍາວັນທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງຈາກພຣະເຈົ້າ.   ທ່ານຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າກະທໍາການປ່ຽນແປງ 
ໃນຊີວິດຂອງທ່ານບໍ່?   ທ່ານຍິນດີທ່ີຈະສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນພຣະຄັມພີເພື່ອຈະມີປະສົບການກັບພຣະເຈົ້າ ເພື່ອທ່ານຈະ 
ສາມາດບອກ ຄົນອື່ນໄດ້-ໂດຍບໍ່ຢ້ານກົວຕໍ່ສິ່ງໃດໆທັງສິ້ນບໍ່?      
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ບົດຮຽນໃນຊີວິດ 
   ພຣະເຢຊູໄດ້ສັນຍາວ່າຈະສ່ົງອົງພຣະວິນຍານມາຫາຜູ້ທ່ີເຊື່ອແລະໄວວ້າງໃຈໃນພຣະອົງ.  ຄົນທ່ີເຊື່ອຈະໄດ້ຮັບ
ພຣະລັງເທ່ົາທ່ີພວກເຂົາມີປະສົບການ.   ຄົນທ່ີເຊື່ອນັ້ນຮູ້ແນ່ນອນວ່າຄໍາພະຍານຂອງພວກເຂົານັ້ນເປັນຄວາມຈິງ 
ແລະມີອໍານາດ.  ພວກເຂົາມີໂອກາດຫລາຍທີ່ຈະເວົ້າເຣື່ອງທ່ີພວກເຂົາປະສົບການນັ້ນກັບຄົນອື່ນວ່າພວກເຂົາໄດ້
ເຊື່ອຢ່າງໃດ.  ຜູ້ເປັນຄົນທ່ີເຊື່ອຄວນເຮັດຢ່າງໃດ:                     

• ເຂົ້າຮ່ວມຝືກຫັດເປັນພະຍານເພື່ອທ່ານຈະມີໂອກາດແບ່ງປັນກັບຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງໄດ້ຜົນ.                
• ຮ່ວມມືກັບຄົນອື່ນໃນຫ້ອງຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດເພື່ອຈະວາງແຜນອອກໄປປະກາດໃນປະເທດ ແລະ

ຕ່າງປະເທດ. 
• ຖວາຍຕົວສຶກສາພຣະຄັມພີຊ່ຶງເປັນຮາກຖານໃນການເຊື່ອຟັງ ແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຢຊູ. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທດິ 
ວັນອາທິດ ທີ 26 ເມສາ 2009 (04-26-2009) 

 
ພຣະເຢຊູເປັນພຣະໂຜດໃຫ້ພົ້ນ: ຍອມຮັບເອົາ ຫລປືະຕິເສດໄດ້ 

 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນນີ້    ກິຈການ 2:22-24, 32-42 
 

ບົດຮຽນນີ້ມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?  

ທ່ານຈະໄດ້ຖືກທ້າທາຍໃຫ້ຍອມຮັບເອົາຄວາມຈິງທ່ີວ່າ ອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ.  
 

ບົດຮຽນນີ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຫຍັງ?  
ເປໂຕໄດ້ເວົ້າເຖິງການອັສຈັນຈາກອົງພຣະເຢຊູທ່ີເຮັດໃຫ້ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມສາມາດເວົ້າພາກສາແປກໆໄດໂ້ດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮູ້ມາ 
ກ່ອນໂດຍການນໍາພາຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ    ແລະໄດ້ພົບເຫັນອົງພຣະເຢຊູອົງຟື້ນພຣະຊົນມາຈາກຕາຍ ເພື່ອ 
ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າມາເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນແລະຊົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ. 
      

ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນີ້ຈິ່ງສໍາຄັນ  
ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈ່ຶງຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູມາເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ?    ມີບາງຄົນໄດ້ຖາມ ແລະຕອບຄໍາຖາມນັ້ນ 
ໂດຍຄວາມບໍ່ແນ່ໃຈ.      ແຕ່ບາງຄົນກໍບໍ່ໄດ້ຕອບຄໍາຖາມນັ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະກ່າວວ່າຄໍາຖາມຢ່າງນັ້ນບໍ່ມີປໂຍດອັນ 
ໃດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາ.  ໂດຍການສຶກສາໃນບົດຮຽນນີ້ທ່ານຈະຄົ້ນພົບວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນທັງພຣະຜູ້ເປັນ 
ເຈ້ົາແລະເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງມະນຸດຊາດ,    ແລະທ່ານຄວນຍອມຮັບເອົາພຣະອົງເຂົ້າມາສູ່ຊີວິດ ເພື່ອຈະໄດ້ 
ຮັບການຍົກໂທດຈາກຄວາມບາບໝົດສິ້ນ.  
     ທ່ານ ແບຣດ ໄດ້ຫລິ້ນດົນຕຣີໃນໂຮງເຕັ້ນລໍາເປັນເວລາຫລາຍປີ;       ລາວເປັນຄົນທ່ີຫລາຍຄົນຮູ້ວ່າເປັນຄົນເກ່ັງ 
ກ້າ. ລາວບໍ່ເຄີຍໄປນະມັສການທີ່ໂບດວິຫານແລະລາວຍັງຮູ້ສຶກວ່າພວກທ່ີໄປໂບດວິຫານຕັດສິນລາວວ່າເປັນຄົນບໍ່ດີ.   
ທ່ານ ດາເຣັນ ໄດ້ກາຍເປັນເພື່ອນກັບທ່ານ ແບຣດ ໃນງານສັງສັນສັງຄົມທ່ີໝູ່ບ້ານໄດ້ຈັດຂຶ້ນ.    ໂດຍການເປັນເພື່ອນ 
ຂອງທ່ານ ດາເຣັນ ທ່ານແບຣດເລີຍໄປຮ່ວມສຶກສາພຣະຄັມພີໃນວັນພຣະຫັດທ່ີບ້ານຂອງທ່ານ ດາເຣັນ.     ໃນທ່ີສຸດ 
ທ່ານ ແບຣດ ໄດ້ຮັບເອົາພຣະເຢຊູເຈ້ົາມາເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງຕົນ.     ລາວຍັງໄດ້ເຊີນເອົາໝູ່ຄູ່ຜູ້ທ່ີບໍ່ເຄີຍໄປ 
ຮ່ວມໃນໂບດວິຫານຈັກເທ່ືອໄປນະມັສການ ເບິ່ງພິທີຮັບສິນບັບຕິສະມາ.    ລາວໄດ້ກ່າວຢ່າງກ້າຫານວ່າການທີ ່ມາຮູ້ 
ຈັກກັບພຣະເຢຊູເປັນສິ່ງດີເລີດທ່ີເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງລາວ.  
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ຄວາມນຶກຄຶດແຕກຕ່າງກັນ (ກຈິການ 2:22-24) 
       ມີຜູ້ຕິດຕາມປະມານ 120 ຄົນໄດ້ຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູສະເດັດຂຶ້ນໄປຟ້າສວັນແລ້ວ; ແລະ 
ໄດ້ມີຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມເພາະພວກເຂົາສລອງວັນເພັນເຕຄອສເຕປະຈໍາປີ.  ມີຄົນຈໍານວນນຶ່ງໄດ ້
ເປັນຄົນເອົາຈິງເອົາຈັງເພາະພຣະເຢຊູໄດ້ສອນວ່າ ພຣະອົງເອງເປັນຜ້ ູທ່ີພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງມາເພື່ອນໍາເອົາຣາຊອານາຈັກ
ມາໃຫ້.  ທຸກວັນນີ້ກໍເຊັ່ນກັນພວກເຮົາໄດ້ຖືກຊັກຊວນຈາກຄົນຫລາຍກຸ່ມທ່ີບໍ່ຄຶດຄືກັນວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນໃຜກັນແທ້-
ບາງຄົນກໍໄດ້ເຊື່ອ ແລະບາງຄົນກໍປະຕິເສດວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ   ຫລືພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງ
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ໂລກ.  ມີການສໍາຣວດວ່າ ຖ້າມີຄົນຍິນດີທ່ີຈະເປັນພະຍານແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດກັບຄົນອື່ນ ເຫັນວ່າມີຫລາຍຄົນອາດ
ພິຈາຣະນາສົນໃຈທີ່ຈະຮັບເອົາການໃຫ້ອະພັຍໂທດຈາກພຣະເຈົ້າ.   
    ບາງທີອາດມີຄົນເປັນພັນຈ່ືຈໍາສາວົກ ເປໂຕ ເພາະເພິ່ນເປັນຄົນກິນແໜງໃຈທີ່ໄດ້ປະຕິເສດອົງພຣະເຢຊູເວລາພຣະ 
ອົງໄດ້ຖືກນໍາໄປຄຶງໄວທ່ີ້ໄມ້ກາງແຂນ.  ໃນວັນເພັນເຕຄອສເຕ ເປໂຕ ໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ  ເພິ່ນໄດ້
ລຸກຢືນຂຶ້ນກ່າວຕໍ່ຝູງຊົນເປັນຈໍານວນຫລາຍເຖິງອົງພຣະເຢຊູ ໄທນາຊາເຣັດ ເປັນຜູ້ທ່ີພຣະຄັມພີໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ແລະ
ກໍໄດ້ສໍາເຣັດຕາມພຣະສັນຍາ ແລະຕາມຄໍາສອນວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມຊີອາ. 
      ເປໂຕ ຍັງໄດ້ເຕືອນຝູງຊົນວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງວິທີທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ເຂົາເຫັນການອັສຈັນ, ສ່ິງແປກ 
ປລາດ, ແລະໝາຍສໍາຄັນຕ່າງໆ.  ເປໂຕ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າຝູງຊົນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຮູ້ຈັກເຫດການເຫລົ່ານັ້ນດ້ວຍຕົນເອງວ່າ
ເປັນຄວາມຈິງ.    ເປັນເວລານານມາແລ້ວພຣະເຈົ້າໄດ້ມີພຣະປະສົງຢາກສົ່ງອົງພຣະເຢຊູມາໃນໂລກເພື່ອພຣະອົງຈະ
ໄດ້ໄຖ່ມະນຸດອອກຈາກຄວາມຜິດບາບ.     ເປໂຕ ເປັນຄົນເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າ ແລະພວກອິສຣາ
ເອັນ ເຖິງເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູ. 
   ເປໂຕ ໄດປ້ະກາດວ່າ, ພວກທ່ານໄດ້ໃຊ້ຄົນທີ່ບ່ໍມີກົດໝາຍຕອກຕະປູແລະຂ້າພຣະອົງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ.   
   

ຊີ້ໃຫຮູ້້ແຈ້ງເຫັນຈິງ 
     ປໂຍກທີ່ວ່າ “ຊ້ີໃຫ້ຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງ” (ກຈ 2:22 ເປັນຄໍາເວົ້າສອງຄໍາໃນພາສາກຣີກ ທ່ີແປວ່າ “ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຫລື 
ແຍກໄວ້.” ແມ່ນການໃຊ້ໃນການສະແດງເຖິງສິ່ງດີມີປໂຍດ ຫລື ເຫັນພ້ອມກັບອັນໃດອັນນຶ່ງ.  ຄໍາເວົ້າໃຊ້ຕອນນີ້ແມ່ນ
ຢູ່ຊ່ືໆໂດຍບໍ່ໄດ້ອອກກໍາລັງອັນໃດ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຄົນອື່ນເປັນຄົນເຮັດວຽກ.  ໃນຕອນນີ້ໝາຍເຖິງ ພຣະບິດາ ໄດ້ຊົງ
ປະທັບຕາເຫັນພ້ອມກັບອົງພຣະເຢຊູ, ແປວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາທ່ີສຸດ.  ອົງພຣະເຢຊູ ໄທ
ນາຊາເຮັດ ເປັນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາເລືອກເອົາມາ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ພວກຢິວຮູ້ເຫັນ ສິ່ງອັສຈັນ,  ໝາຍສໍາຄັນ ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້
ກະທໍາຜ່ານທາງພຣະເຢຊູ.   
 

           ເປໂຕ ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງເຖິງຜົນເສັຽທ່ີປະຕິເສດພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຄຶງພຣະເຢຊູໃສ່ໄມ້ກາງ
ແຂນ. ເຖິງແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນທ່ີນັ້ນ ເປໂຕໄດ້ກ່າວ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຍັງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນການອັສຈັນໃນຖ້າມ 
ກາງຄົນເຫລົ່ານັ້ນແລະໄດ້ຫຼັກຖານວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.  ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນນຶ່ງທ່ີຮັບຜິດຊອບກັບ
ການກະບົດຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ ແລະປະຕິດຮັບເອົາຂອງພຣະຣາຊທານ.      ໃນເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ສຶກຕົວເຖິງຜົນເສັຍຫາຍ
ຢ່າງໜັກ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍອມຮັບເອົາສິ່ງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາເທິງໄມ້ກາງແຂນດ້ວຍຄວາມຍິນດີ.  
   ມີຫລາຍໆຄົນໃນໂລກນີ້ໄດ້ຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູເປັນຄຣູສອນອົງຍິ່ງໃຫຍ່, ເຮັດການອັສຈັນໄດ້, ແລະຊົງເປັນຜູ້ປະ 
ກາດພຣະທັມ.    ແລະອີກຫລາຍໆຄົນໄດ້ຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ.   ທຸກວັນນີ້ໃນຖ້າມກາງຄຣິສະ
ຕຽນກໍມີຄວາມຄຶດແຕກຕ່າງກັນເຖິງອົງພຣະເຢຊູ. ມີອີກຫລາຍລ້ານຄົນໃນໂລກນີ້ຍັງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຍິນວ່າ ພຣະເຈ້ົາ 
ຊົງຮັກພວກເຂົາ ແລະຊົງໄດ້ມອບພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງເພື່ອຄົນທັງໂລກ     ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຊີວິດອັນ 
ຕລອດປເປັນນິດ. ເຖິງມະນຸດເຮົາຈະເວົ້າອັນໃດກໍຕາມເຖິງອົງພຣະເຢຊູ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຄືນມາ, 
ບ່ໍມີຄວາມເຈັບປວດອີກ.  ພຣະເຢຊູບໍ່ຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງຄວາມຕາຍອີກ;  ມັນເປັນສ່ິງເປັນບ່ໍໄດ້ອີກທີ່ຄວາມຕາຍມີອໍາ  
ນາດເໜືອພຣະອົງ.   
     ການສິ້ນພຣະຊົນ ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊື່ອມີເສຣີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ
ໄດ້ຮັບການອະພັຍໂທດຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້.   ເຮັດຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະຊ່ອຍໃຫ້ຄົນເຮົາສາມາດເລີ້ມມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຊີວິດໃໝ່ຕາມພຣະສັນຍາ?  ມີທາງດຽວຄືປະຕິເສດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູແລະເຊື່ອ 
ແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ.   
 
2.  ໃຫກ້່າວຄໍາພະຍານ (ກຈິການ 2:32-36) 
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   ເປໂຕ ແລະຜູ້ທີ່ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຜູ້ຍັງຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຫລັງຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ດົນບັນດານ
ໃຫ້ພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍ-ເປັນຫລັກຖານວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາສັນຍາວ່າຈະສ່ົງມາ. ພວກເຫລົ່ານີ້ໄດ້
ມີປະສົບການເຖິງອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າໃນວນັເພັນເຕຄອສເຕ.  ພວກເຂົາຈ່ຶງກ້າຫານເວົ້າເຣື່ອງທ່ີຕົນປະສົບການເປັນ
ທາງສ່ວນຕົວໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນຟັງ.   
      ເປໂຕ ໄດ້ປະກາດວ່າ ອົງພຣະເຢຊູໄດຖື້ກຍົກຂ້ຶນຢູ່ໃນກໍ້າຂວາຂອງພຣະເຈົ້າ.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ ຖອກເທພຣະວິນ
ຍານເພື່ອຝູງຊົນໃນທ່ີນັ້ນຈະໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນໃນສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາເທ່ົານັ້ນເຮັດໄດ້.     ເປໂຕ ໄດ້ເວົ້າເຖິງສິ່ງທ່ີຕົນເອງ 
ປະສົບການສ່ວນຕົວ ແລະຍັງຊ່ອຍຄົນທ່ີຢູ່ໃນວັນນັ້ນວ່າທຸກສິ່ງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ເຫັນ ໄດຍ້ິນນັ້ນເປັນຄວາມຈິງ. ໂດຍໃຊ້
ພຣະຄັມພີເດີມທ່ີໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ແລ້ວວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເມຊີອາ ແລະພຣະອົງເຈ້ົາຜູ້ທ່ີຖອກເທພຣະວິນຍານ
ແກ່ທຸກຄົນທ່ີໄດ້ເຊື່ອແລະວາງໃຈໃນພຣະອົງ. 
   ໃນເມື່ອຝູງຊົນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຮູ້ວ່າທຸກໆສິ່ງທ່ີເປໂຕກ່າວນັ້ນເປັນຄວາມຈິງ ພວກເຂົາພາກັນສົນໃຈວ່າຂ່າວປະເສີດນັ້ນ
ແມ່ນໄດ້ມາເພື່ອພວກເຂົາ.  ເຊັ່ນດຽວກັນ ໃນເມື່ອທ່ານໄດ້ປະສົບກັບອໍານາດ ແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າ ທ່ານ
ກໍຈະໃຊ້ເວລາບອກຄົນອື່ນເຖິງສິ່ງພຣະເຈົ້າສັນຍາເອົາໄວ້ແຕ່ນານມາແລ້ວ.   
      ເປໂຕ ຮູ້ຄັກວ່າຄົນທ່ີຢູ່ໃນວັນນັ້ນຊ ໍານານເຣື່ອງພຣະຄັມພີເດີມ.  ພວກເຂົາຮູ້ເຖິງກະສັດດາວິດໃນພຣະຄັມພີ.  ເປ
ໂຕ ໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາວ່າ ບ່ໍແມ່ນດາວິດໄດ້ຂ້ຶນໄປສູ່ສວັນ-ແຕ່ແມ່ນອົງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ.  ໂປໂຕ ໃຊ້ເພງສັຣເສີນ 110:1 
ເພື່ອປະກາດການປົກຄອງຂອງພຣະເມຊີອາ.   ພວກຄົນທ່ີມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນກະສັດດາວິດຫວັງເອົາໄວ້ວ່າ ພຣະເຈ້ົາ 
ຈະສົ່ງຜູ້ປົກຄອງມາເພື່ອມາສ້າງຕັ້ງອານາຈັກຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ຮັກສາດາວິດໄວ້ບໍ່ໃຫ້ເປື່ອຍເນົ່າໂດຍການ
ເຮັດໃຫ້ຄືນມາຈາກຕາຍແລະດາວິດກໍບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນໄປສວັນ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງດາວິດ(ພຣະ
ເຢຊູ)ໃຫ້ເປັນຜູ້ນັ່ງກໍ້າຂວາຂອງພຣະອົງ.  ”ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ” ທ່ີເປໂຕກ່າວໄວ້ນັ້ນແມ່ນພຣະເຢຊູ. ດັ່ງນັ້ນ, ເປໂຕຈຶ່ງ 
ກ່າວວ່າ: “ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູຜູ້ນ້ີ ຜູ້ທີ່ທ່ານຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ກາຍເປັນພຣະເຈ້ົາ ແລະເປັນພຣະເມຊີອາ!” 
    

3. ຢືນຢູ່ທ່ີທາງສີ່ແຍກ (ກຈິການ 2:37-41) 
        ຄົນໃນທີ່ນັ້ນໄດ້ຍິນເປໂຕເວົ້າເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດຈາກພຣະເຈົ້າ:  ພຣະເຢຊູຕາຍເພື່ອທ່ານ ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນ 
ດານໃຫ້ພຣະອົງຄືນມາມີຊີວິດໃໝ່.    ເຣື່ອງນີ້ເປັນໜ້າເຊື່ອ: ໃນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຍິນໃນສິ່ງ ເປໂຕຊົງກ່າວ, ພວກເຂົາ
ໄດ້ເຈັບປວດໄປເຖິງຫົວໃຈ.   ພວກເຂົາພາກັນຮູ້ສຶກຜິດທ່ີໄດ້ປະຕິເສດ, ຍັງໄດ້ຄຶງ ພຣະເມຊີອາທ່ີໄມ້ກາງແຂນ.  ເຂົາ
ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງຢືນຢູ່ທ່ີທາງສີ່ແຍກ ຈໍາເປັນຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະເດີນທາງໄປທາງໃດ.  ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາຈ່ຶງຖາມ ເປ
ໂຕແລະສາວົກຄົນອື່ນວ່າ: “ພວກເຮົາຄວນເຮັດຢ່າງໃດ?”  
       ເປໂຕ ໄດ້ບອກເຖິງການສໍາຄັນສີ່ຢ່າງຈໍາເປັນຕ້ອງມີໃນເມື່ອຮູ້ສຶກຜິດ: ໃຫ້ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່, ຍອມຮັບບັບຕິ
ສະມາໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູ, ຍອມຮັບເອົາຄວາມຍົກໂທດ,   ແລະຍອມຮັບເອົາອົງພຣະວິນຍານເຂົ້າມາໃນ
ຊີວິດ.  ການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ ເປັນວິທີທາງພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນຈິດໃຈ ຫັນໜີຈາກຄວາມບາບ ແລະ ຮັບເອົາຄວາມ
ຮັກຈາກພຣະເຈົ້າ.     ໝາຍເຖິງການປ່ຽນການກະທໍາ ເພື່ອຈະໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ວ່າເຮົາມີຊີວິດໃໝ່ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ້ືເຮົາ
ຈາກບາບ ແລະຍົກຄວາມຜິດບາບອອກຈາກຊີວິດຈິດໃຈໝົດສິ້ນ.  
   ເປໂຕ ໄດກ້່າວວ່າຜູ້ທ່ີຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຍອມຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູ ພຣະ
ເມຊີອາ.     ໃນເມື່ອທ່ານຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ ແລະທູນເຊີນໃຫ້ເອົາພຣະເຢຊູເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ທ່ານຈະຮັບ
ບັບຕິສະມາໃນຖານະຮັບເອົາຄວາມອະພັຍໂທດຈາກບາບ.  ຂ່າວປະເສີດນີ້ແມ່ນເພື່ອສໍາລັບທຸກໆຄົນ.  ການທີ່ຜູ້ເຊື່ອ
ເຂົ້າຮັບສິນບັບຕິສະມາໂດຍຈຸ່ມລົງນໍ້າໝົດຕົວເປັນຂັ້ນນຶ່ງໃນການເຊື່ອ ຮັບເອົາຄວາມຮັກ      ແລະການຍົກໂທດຈາກ
ພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານການສິ້ນພຣະຊົນ ແລະຄືນມາມີຊີວິດໃໝ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ໃນຖານະເປັນຄຣິສະຕຽນຜູ້ຮັບ
ບັບຕິສະມາແມ່ນການບອກເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນ ແລະຍອມຮັບຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນວ່າຕົນເອງເຂົ້າມີພາກສ່ວນກັບ “ພຣະ 
ນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ເປັນເປັນພຣະເມຊີອາ.” 
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       ເປໂຕ ໄດ້ຕອບຄໍາຖາມທີ່ວ່າ (“ພວກເຮົາຄວນເຮັດຢ່າງໃດ?”  ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊ 
ທານຄືອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ອົງພຣະວິິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ສະເດັດເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ໃນເມື່ອໄດ້ທ່ານໄດ້ຖິ້ມ 
ໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ ແລະເຊີນໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ (ກຈກ 2:38).  ຄົນອື່ນຈະເຫັນອົງພຣະວິນ
ຍານສະຖິດຢູ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ໃນເມື່ອທ່ານໄດ້ເຊື່ອຟັງໂດຍບໍ່ເຮັດຜິດບາບອີກຕໍ່ໄປ.  ຄົນທັງຫລາຍບໍ່ຄວນກາຍມາ
ເປັນຄຣິດສະຕຽນພຽງແຕ່ຢ້ານເທ່ົານັ້ນ, ແຕ່ແມ່ນການເຊື່ອຟັງແລະຮູ້ວ່າອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະເປັນຜູ້ນໍາພາ ແລະ
ປະທານກໍາລັງໃຫ້ເພື່ອຈະມີຊີວິດທ່ີດີ ແລະເປັນຄົນທ່ຽງທັມໄດ້.   
    ພວກເຮົາກໍາລັງຢືນຢູ່ທາງສີ່ແຍກ, ພວກເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່ຈະເອົາຄໍາກ່າວຂອງ ເປໂຕ ເຂົ້າມາໃຊ້ໃນຊີວິດຫລືບໍ່.  
ຂ່າວດີມີຢູ່ວ່າເຣື່ອງຄວາມພົ້ນຈາກບາບນັ້ນແມ່ນເພື່ອທຸກຄົນໃນໂລກນີ້. ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ 
ແລະຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.  ພວກເຮົາຄວນຍອມຮັບບັບຕິສະມາເພື່ອຈະເປັນສະມາຊິກຂອງຄຣິສຕະຈັກ
ໄດ້  ແລະແບ່ງປັນຂອງປະທານຈາກພຣະວິນຍານທີ່ພວກໄດ້ເຊື່ອເໝືອນດັ່ງຄົນໃນສມັຍທ ໍາອິດໄດຍ້ຶດຖືຢ່າງຕາຍໃຈ. 
   ຕັ້ງໃຈຟັງຄໍາກ່າວຂອງເປໂຕ ແລະພວກສາວົກຄົນອື່ນໆ ພວກເຂົາໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຊື່ອເພ່ືອຈະພົ້ນຈາກສັດ 
ຕະວັດທີ່ສ້ໍໂກງນ້ີ.   ສຸດທ້າຍ ເປໂຕໄດ້ບອກໃຫ້ຮັບເອົາຄວາມພົ້ນບໍ່ໃຫ້ປະຕິເສດພຣະເຈົ້າ ແລະຍອມຮັບເອົາການອະ 
ພັຍໂທດຈາກພຣະເຈົ້າ.  ດ່ັງນ້ັນ, ຜູ້ທີເ່ຊື່ອໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ ແລະມີປະມານ 3000 ຄົນໄດ້ເຊື່ອໃນວັນນ້ັນ  ເພີ້ມເຂົ້າ 
ກັບ 120 ຄົນ.  
   ເວລານີ້ທ່ານໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ຍິນເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດແລ້ວ, ທ່ານຈະຍອມເຊື່ອຟັງອົງພຣະເຢຊູບໍ່?  ເໝືອນດັ່ງຄົນໃນ 
ສມັຍສັຕະວັດທີນຶ່ງໄດ້ເຮັດມາແລ້ວໃນເມື່ອເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດເປັນຄັ້ງທໍາອິດ.    ຈ່ົງຍິນດີເທ້ີນທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບ
ເອົາຂ່າວປະເສີດ ໃຫ້ທ່ານຈ່ົງມີຊີວິດຢ່າງຜູ້ມີຊັຍຊະນະເທີ້ນ. 
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ບົດຮຽນໃນຊີວິດ 
   ມີບັນຫາໃນຄວາມຄຶດແຕກຕ່າງກັນເຖິງອົງພຣະເຢຊູ.  ຜູ້ຊາຍພວກອິສຣາເອັນໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ທໍາການ
ອັສຈັນ ແຕ່ພວກເຂົາຍັງເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນຜິດບາບ ຄົນບໍ່ມີກົດໝາຍ (ພວກຕ່າງຊາດ)  ຄຶງອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ຕາຍ
ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ.  ພວກອິສຣາເອັນມີນິສັຍບໍ່ດີຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູທ່ີກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມນຶກຄິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ບັນດານໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍ, ໄດ້ສົ່ງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດລົງມາ, ຢັ້ງຢືນວ່າພຣະເຢຊູຊົງ
ເປັນພຣະເມຊີອາ.  ມີຫລາຍຄົນໄດ້ຍົກເອົາຄວາມຈິງນີ້ຂຶ້ນມາ ເພື່ອຈະໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຄົນອື່ນຍອມຮັບເອົາການ
ຍົກໂທດຈາກພຣະເຈົ້າ ຍອມເຊື່ອຟັງເພື່ອຈະໄດ້ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. 
   ເປັນໜ້າເສັຽດາຍທີ່ຍັງມີຫລາຍໆຄົນບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄໍາເຊີນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດ ແລະຮັບເອົາການ
ອະພັຍບາບຈາກພຣະເຈົ້າ.  ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມຈະມີຫລາຍຄົນຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ ຖ້າ
ເຮົາຍອມໃຫ້ອົງພຣະວິນຍານເປັນຜູ້ນໍາພາແລະມີຄວາມຮັກຕໍ່ຄົນອື່ນ. ຜູ້ທ່ີເຊື່ອສາມາດເຮັດເພື່ອຄົນບໍ່ເຊື່ອຕໍ່ໄປນີ້: 

• ໃຫ ້ເອົາຊື່ຂອງຜູ້ເຮົາຮູ້ ເຮົາຮັກ ໃນບ້ານໃກ້ຄຽງທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າໂດຍການອ້ອນວອນໂດຍອອກຊື່ .         
• ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກສອນເປັນພະຍານເພື່ອຈະແບ່ງປັນກັບຄົນທ່ີບໍ່ເຊື່ອຢ່າງມີຫລັກການ. 
• ຊອກສແວງຫາໂອກາດສມັກຮັບໃຊ້ອອກໄປເປັນສາສນາທູດ ເພື່ອແບ່ງປັນກັບຄົນໃນໂລກທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້

ຍິນ ໄດ້ຮູ້ເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູ. 
• ບອກໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ໃດ ອີງຕາມພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ. 
• ເຊີນໃຫ້ໝູ່ຮັກເພື່ອນແພງ ຕາມບ້ານໃກ້ຄຽງຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ ແລະຍອມໃຫ້

ພຣະອົງເປັນເຈ້ົາຊີວິດສ່ວນຕົວ. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 3 ພຶສພາ 2009 (5-3-2009) 

 
ບາຣ໌ຊິນລັຍ:ຜູ້ແກ່ຊະຣາທີ່ເຕັມລ້ົນດ້ວຍພຣະຄຸນ 

 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  2 ຊາມູເອນ 17:27-29; 19:31-39; 1 ກະສັດ 2:1,7  
 
ບົດຮຽນນີ້ສາມາດສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ  
ທ່ານທ່ີເປັນນັກຮຽນທຸກໆຄົນກໍຈະແກ່ຊະຣາທີ່ເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນເຊັ່ນດຽວກັນ   ຖ້າພວກທ່ານຫາກເສີມສ້າງແລະ 
ສະແດງຄວາມເປັນຜູ້ອະວຸໂສທ່ີແທ້ຈິງເຫມືອນດັ່ງບາຣ໌ຊິນລັຍ. 
 
ບົດຮຽນນີ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຫຍັງ 
ມີຫລາຍຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີຮັບເອົາພຣະຄຸນອັນລົ້ນເຫລືອມາສູ່ຊີວິດເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ວັຍຊະຣາ.    ບົດຮຽນນີ້, ຄັດອອກມາ 
ຈາກພຣະຄັມພີເດີມຊຶ່ງເປັນເຣື່ອງຂອງຊາຍຂົນສົ່ງສະບຽງອາຫານໃຫ້ເຈ້ົາຊີວິດຜູ້ນຶ່ງຊື່ວ່າບາຣ໌ຊິນລັຍ   ໃນເມືອງກິເລ 
ອາດ,   ຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຄົ້ນພົບອົງປະກອບບາງຢ່າງທ່ີມີສ່ວນພົວພັນໃນການກາຍເປັນຜູ້ເຊື່ອໃນວັຍຊະຣາທີ່ເຕັມລົ້ນ 
ດ້ວຍພຣະຄຸນ.  
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນີ້ຈຶ່ງສໍາຄັນ 
ພວກເຖິງກະສຽນທຸກຄົນ,   ເບິ່ງເຫມືອນວ່າ,  ພວກເຂົາຮູ້ຈັກຜູ້ອະວຸໂສບາງຄົນທ່ີພວກເຂົາກ່າວເຖິງວ່າ“ເມື ່ອຂ້ອຍແກ່ 
ໂຕຂ້ອຍຢາກເປັນຄືກັບຜູ້ນັ້ນແຫລະ.”  ແລະອີກທາງກົງກັນຂ້າມກໍຖືກຕ້ອງເຊັ່ນກັນ;  ເກືອບທຸກຄົນຈະບອກວ່າ “ເມື່ອ
ຂ້ອຍແກ່ໂຕຂ້ອຍບໍ່ຢາກເປັນຄືກັບຜູ້ນັ້ນ.”   ການແກ່ໂຕທ່ີເຕັມປ່ຽມດ້ວຍພຣະຄຸນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍໆປີໃນການຝຶກ 
ຝົນແລະປາກົດອອກໃຫ້ເຫັນຄຸນສົມບັດຫລາຍໆດ້ານ. ໃນກໍຣະນີຂອງບາຣ໌ຊິນລັຍ, ພຣະຄັມພີເດີມບອກວ່າລາວເປັນ 
ຫົວຫນ້າສົ່ງອາຫານໃຫ້ເຈ້ົາຊີວິດໃນເມືອງກີເລອາດ,   ພຣະຄັມພີໃຫ້ຕົວຢ່າງແກ່ພວກເຮົາເຖິງຊາຍຜູ້ນຶ່ງທ່ີແກ່ໂຕຢ່າງ 
ເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນ. 
        ມັນແຕກຕ່າງກັນຫລາຍລະຫວ່າງການແກ່ໂຕຢ່າງທໍາມະດາແລະການແກ່ໂຕຢ່າງເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນ. ຜູ້ປະ 
ກາດຂ່າວປະເສີດບຽວລີ ກແຣມແມ່ນຕົວຢ່າງທ່ີດີຂອງການແກ່ໂຕຢ່າງເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນ. ເຖິງແມ່ນວ່າກາຍພາຍ
ນອກກໍຊ້ີບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າມັນຊຸດໂຊມ, ແຕ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາວຍັງສືບຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງສມ ໍ ່າສເມີ, ເຊັ່ນຄວາມ 
ສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈ້ົາຂອງລາວແລະການຮັບໃຊ້ຂອງລາວຕໍ່ໂລກທີ່ເຕັມດ້ວຍຄວາມຫາຍຍະນະ.     ສິ່ງອັສຈັນເລັກນ້ອຍທ່ີ
ລາວໄດ້ກະທໍາກໍມີຜົນກະທົບຕໍ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານ. 
          ໃນບົດຮຽນນີ້ຈະພາທ່ານເບິ່ງຊີວິດຂອງຊາຍຄົນນຶ່ງທ່ີສະແດງນິສັຍແລະການກະທໍາຂອງລາວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ 
ຊ່ວງຊີວິດທ່ີແກ່ເຖົ້າຂອງລາວ. ເມື່ອພວກເຮົາສັງເກດເບິ່ງຄຸນສົມບັດແລະການກະທໍາຂອງບາຣ໌ຊິນລັຍພວກເຮົາຕ້ອງ 
ຖາມພວກເຮົາເອງວ່າພວກເຮົາໄດ້ສະແດງນິສັຍແລະການກະທໍາຢ່າງດຽວກັນນີ້ຂນະທ່ີແກ່ໂຕຫລືບໍ່,    ຖ້າບໍ່    ແມ່ນ 
ຫຍັງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງປ່ຽນແປງ.. 
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ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ຊ່ວຍໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າເມື່ອທ່ານຫາກສາມາດ X2 ຊາມເູອນ 17:27-29? 
ປວັດສາດເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນແຈ້ງແລ້ວວ່າ    ອັນໃດກໍຕາມທ່ີກົງກັນຂ້າມກັບແຜນການທີ່ພຣະເຈ້ົາຕັ້ງໄວ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່
ປະສົບບັນຫາ. ຄອບຄົວຂອງກະສັດດາວິດເປັນຕົວຢ່າງລໍາດັບນຶ່ງ. ເຖິງແມ່ນວ່າດາວິດໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າເປັນຜູ້ມີໃຈຢ່າງ 
ພຣະເຈ້ົາເອງ(1 ຊາມູເອນ 13:14),    ບາບຂອງລາວທີ່ໄດ້ຫຼ ິ ້ນຊູ້ກັບນາງບັດຊີບາແລະໄດ້ຂ້າຜົວຂອງລາວກໍກໍາເລີບທ່ີ 
ຈະທໍາລາຍຄອບຄົວຂອງດາວິດ.   ລູກຊາຍຂອງລາວຄົນນຶ່ງ, ອັມນັນ, ຂົ່ມຂືນນ້ອງສາວນາງທາມາຊຶ່ງເປັນລູກຄົນລະ
ແມ່ແລະເປັນນ້ອງສາວຂອງອັບຊາໂລມ. ສີ່ປີຫລັງຈາກນັ້ນມາອັບຊາໂລມກໍໄດ້ຂ້າອັມນັນເສັຽ. ຫຼັງຈາກນີ້ ອັບຊາໂລມ
ກໍໄດ້ໂຕນໜີຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປລີ້ພັຍເປັນເວລາສາມປີ(2 ຊາມູເອນ 13:38). ການໝູນວຽນຂອງຄວາມຜິດບາບ
ທາງເພດແລະການຂ້າຄົນໄດ້ເກີດຊໍາ ້ຮອຍອີກໃນຄອບຄົວຂອງດາວິດຢ່າງໜ້ອຍສອງເທື່ອໃນປີຕໍ່ມາ. 
 ອັບຊາໂລມໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກັບມາຢູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ,  ແຕ່ວ່າລາວບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຝົ້າກະສັດ
ດາວິດ(2 ຊາມູເອນ 14:23-24). ຫຼັງຈາກນັ້ນມາສອງປີທ່ີສາຍສໍາພັນຂາດສະບັ້ນກັບພໍ່ຂອງລາວ.   ອັບຊາໂລມກໍໄດ ້
ນໍາກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານກັບດາວິດຊຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ເພິ່ນປົບໜີໄປທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດນເຖິງມາຮານາອິມ. 
 ກອງທັບຂອງອັບຊາໂລມໄດຕ້າມກະສັດດາວິດ  ແລະໄດ້ພາກັນຕັ້ງທັບຢູ່ທາງທິດເໜືອຂອງມາຮານາອິມໃນ
ດິນແດນກ ີເລອາດ. ກະສັດດາວິດແລະພວກທີ່ເຫຼື້ອມໃສສັດທາຕ່ໍເພິ່ນໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມຢ່າງກະ 
ທັນຫັນ, ຈ່ຶງພາກັນມີແຕ່ເຄື່ອງຄາຄີງ. 
 ເຖິງແມ່ນວ່າມາຮານາອິມເຄີຍເຫຼື້ອມໃສສັດທາຕໍ່ກະສັດຊາອູນ,   ຜູ້ນໍາທ່ີຮັ່ງມີສາມຄົນ-ໂຊບີລູກຂອງນາຮັສ 
ຈາກຣັບບາຣ໌ຄົນອັມໂມນ, ມາກີຣ໌ລູກຂອງອັມມີເອນຈາກໂລເດບາຣ໌,  ແລະບາຣ໌ຊິນລັຍຄົນກ ີເລອາດຈາກໂຣເກລິມ-
ໄດ້ພາກັນມາເພື່ອຊ່ວຍດາວິດແລະພວກທີ່ຕິດຕາມເພິ່ນ.  ພວກຊາຍເຫຼົ່ານີ້ຊາບວ່າພວກທະຫານທີ່ແຕກມານັ້ນຕ້ອງ 
ຫິວເຂົ້າ, ເມ່ືອຍ, ແລະກະຫາຍນໍ້າ,  ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈ່ຶງໄດ້ເອົາເຂົ້າສາລີ, ເຂົ້າບເລ, ແປ້ງ, ເຂົ້າແຫ້ງ, ຖ່ົວເຫືຼອງ, ນ້ໍາ 
ເຜິ້ງ, ນົມສ້ົມ, ແກະແລະເນີຍລວມທັງບ່ອນນອນ, ອ່າງນໍ້າແລະເຄື່ອງພາຊະນະດິນ. 
 ພວກຊາຍເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງສ່ຽງຊີວິດຈາກອັບຊາໂລມເພື່ອຊ່ວຍດາວິດ.  ສອງຊາມູເອນ 19:32 ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າບາຣ໌ 
ຊິນລັຍບໍ່ພຽງແຕ່ກະທໍາຄັ້ງດຽວເທົ່ານີ້. ລາວຊ່ວຍເຫຼືອດາວິດຈົນຕລອດຈົບການລີ້ພັຍ. ບາຣ໌ຊິນລັຍໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮັ່ງມີ 
ທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ໃນການຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສະເພາະຕົວລາວເອງ. ພວກທ່ີຢາກຊ່ວຍຄົນ 
ຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງສັງເກດເບິ່ງສະຖານະການແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ພວກເຂົາມາຂໍ 
ຮ້ອງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ພວກເຂົາຍັງສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ຖານະຂອງຄົນອື່ນໂດຍອາສາສມັກຊ່ວຍເທ່ົາທ່ີເຮັດໄດ້. 
 ເປັນຫຍັງພວກຊາຍເຫຼົ່ານີ້ຈ່ຶງສ່ຽງຊີວິດແລະຄວາມຮັ່ງມີຂອງພວກເຂົາເພື່ອເປັນເພື່ອນກັບດາວິດ?    ມາຄີຣ໌ 
ເປັນເພື່ອນກັບເມຟິບໂອເຊັດຊຶ່ງເປັນເພື່ອນກັບລູກຊາຍດາວິດ, ໂຢນາທານ (2 ຊາມູເອນ 9:3-5).   ບາງທີລາວອາດ 
ຈະເປັນຜູ້ພິເສດຕໍ່ດາວິດເພາະວ່າລາວບໍ່ຂີ້ຖີ່ຕໍ່ລູກຊາຍຂອງໂຢນາທານ.    ອີກເຫດຜົນນຶ່ງອາດຈະແມ່ນວ່າພວກຊາວ 
ນາທ່ີຢູ່ຟາກຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດນຊຶ່ງຖືກຍຶດຄອງຈາກພວກອາຣາເມັກ, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ
ໂດຍພວກທະຫານຂອງດາວິດຈາກພວກຍຶດຄອງ. 
 

2. ສໍາຣວດຄວາມສາມາດຂອງທ່ານຢ່າງແທ້ຈິງ (2 ຊາມູເອນ 19G31-37ກ) 
ຫຼັງຈາກອັບຊາໂລມໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວແລະພວກຕໍ່ຕ້ານໄດ້ຖືກທໍາລາຍ,     ດາວິດກໍຕຽມຕົວທ່ີຈະກັບຄືນໄປກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມ.  ໂດຍທີ່ຮັບຮູ້ແລ້ວວ່າໃນຖ້າມກາງປະຊາຊົນແລະພວກຜູ້ນໍາກໍບໍ່ມີຄວາມສັດທາທ່ີເຕັມສ່ວນຕໍ່ຕົນ, ດາວິດເລືອກ 
ທ່ີຈະປະຕິບັດຢ່າງເມດຕາປານີກັບພວກທ່ີຕໍ່ຕ້ານເພິ່ນຢ່າງເປີດເຜີຍ.    ຫລັງຈາກນັ້ນບາຣ໌ຊິນລັຍກໍເຂົ້າຮ່ວມກັບເພິ່ນ 
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ເດີນທາງໄປເຖິງແມ່ນໍ້າຈໍແດນ. 
          ບາຣ໌ຊິນລັຍ, ທ່ີເປັນຄົນຮັ່ງມີຫລາຍດຽວນີ້ກໍມີອາຍຸໄດ້ 80 ປີແລ້ວແລະໄດ້ສືບຕໍ່ໃນການຊ່ວຍເຫລືອດາວິດໃນ 
ຍາມຕ້ອງການ,  ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຄໍາຫນູນໃຈຈາກກະສັດ“ຈ່ົງຂ້າມແມ່ນ້ໍາໄປກັບເຮົາ, ແລະເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາຢູ່ໃກ້ກັບເຮົາໃນ 
ກຸງເຢຣູຊາເລັມ.”  ນີ້ແມ່ນການສະແດງອອກເຖິງການຕອບແທນຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຄວາມສັດທາອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຜູ້ທ່ີຈິງ 
ໃຈສັດທາໃນຄາວຫຍຸ້ງຍາກ. ຄືກັນກັບດາວິດ, ພວກເຮົາບໍ່ຄວນທ່ີຈະລືມຜູ້ທ່ີຮັບໃຊ້ແລະນໍາພຣະພອນມາສູ່ພວກເຮົາ. 
 ບາຣ໌ຊິນລັຍປະຕິເສດຄໍາສເນີຂອງດາວິດຢ່າງສຸພາບ, ໂດຍບອກວ່າອາຍຸສັງຂານຂອງລາວຄົງບໍ່ຍືນຍາວເທົ່າ 
ໃດ, ເຫື່ອແຮງຄວາມສາມາດກໍບໍ່ເຫຼືອແລ້ວ,   ແລະລາວກໍປາຖນາທີ່ຈະໃຊ້ເວລາທີ່ເຫຼືອຂອງຊີວິດຢູ່ໃກ້ກັບຫຼຸມຝັງສົບ 
ພໍ່ແມ່ຂອງລາວ. ບໍ່ຄືກັບຫລາຍໆຄົນໃນສມັຍນີ້, ບາຣ໌ຊິນລັຍບໍ່ໄດ້ມຸ້ງຫວັງຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຣັຖບານ. ລາວ 
ເປັນຜູ້ທ່ີມີໃຈກ້າທ່ີຈະຕອບວ່າບໍ່-ຕໍ່ການກັບຫຼັງ, ກິນເບັ້ຽບໍານານ,  ຫຼືຫຼີກທາງໃຫ້.   ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ບົດ 
ຮຽນອັນມີຄ່ານີ້, ພວກເຂົາຈ່ຶງມ້າງເພທໍາລາຍບໍຣິສັດຫຼືການຮັບໃຊ້ທ່ີພວກເຂົາໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນເກືອບຕລອດຊີວິດຂອງພວກ 
ເຂົາ. 
 ບາຣ໌ຊິນລັຍເປັນຕົວຢ່າງສໍາລັບພວກເຮົາ   ໃນການສໍາຣວດຄວາມສາມາດທີ່ຊຸດໂຊມອັນເປັນຈິງຂອງລາວ. 
ຂນະທ່ີພວກເຮົາແກ່ໂຕລົງ, ບາງຄັ້ງພວກເຮົາກໍລືມໄປວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເປັນເຫມືອນກາເລັບ, ຜູ້ທ່ີມີອາຍຸ 80 ປີ, 
ແລະພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະຕໍ່ສູ້(ໂຢຊວຍ 14:10-11). ຄວາມຫມາຍຂອງຊື່ບາຣ໌ຊິນລັຍແມ່ນ“ຊາຍເຫຼັກກ້າ,” ແຕ່ວ່າລາວກໍ 
ສລາດພໍທ່ີຈະຮູ້ໄດ້ວ່າກໍາລັງມັນເຫືອດຫາຍໄປແລ້ວ. 
 

3. ເປັນແບບຢ່າງດີເດັ່ນສໍາລັບຄົນລຸ້ນຕ່ໍໄປ (2 ຊາມູເອນ 19:37ຂ-39) 
ແທນທ່ີຈະຮັບເອົາຄໍາສເນີຂອງດາວິດທ່ີຢາກຊ່ວຍດ້ວຍຄວາມພໍໃຈຕໍ່ລາວນັ້ນ,    ບາຣ໌ຊິນລັຍຍົກຜູ້ອື່ນຂ ຶ ້ນກ່ອນຕົນຄື 
ຄິມແຮມ. ລາວໄດ້ຂໍຮ້ອງກະສັດໃຫ້ເອົາຊາຍຜູ້ນີ້ແທນທ່ີຂອງຕົນເອງ.    ຈາກພື້ນຖານຂອງພຣະຄັມພີ 1 ກະສັດ 2:7 
ມີບາງຄົນໄດ້ແປຕາມພຣະຄັມຫຼາຍໆຂໍ້ວ່າຄິມແຮມແມ່ນລູກຊາຍຄົນນຶ່ງຂອງບາຣ໌ຊິນລັຍ. ຖ້າວ່າມັນເປັນຈິງຄືແນວນີ້ 
ແທ້, ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບາຣ໌ຊິນລັຍໄດ້ຕຽມຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປໃສ່ໄວ້ໃນຈຸດສູງເດັ່ນໃນຕໍາແຫນ່ງຂອງຜູ້ນໍາ. 
 ຜູ້ທ່ີແກ່ໂຕຝ່າຍວິນຍານຈະຕ້ອງມາເຖິງຈຸດທ່ີຕ້ອງສັງເກດເຫັນວ່າຕ້ອງມອບໄມ້ຕ່ໍໃຫ້ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ. ເຂົາຕ້ອງ
ເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອຕຽມໃຫ້ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປໃຫ້ເຮັດຕາມ. 
 ຖ້າວ່າພວກພ່ໍແມ່ບໍ່ໃຊ້ເວລາອົບຮົມລູກເຕົ້າຂອງພວກເຂົາໃນທາງຂອງພຣະເຈົ້າແທນທີ່ຈະປ່ອຍໄປຕາມທາງ
ໂລກ, ຄອບຄົວ, ໂບດ, ແລະໂລກຈະຕ່າງກັນເທ່ົາໃດໜໍ.   ເໝືອນດັ່ງໂມເຊໄດ້ແນະນໍາພວກອິສຣາເອນໃຫ້ຕີສອນລູກ
ເຕົ້າຂອງພວກເຂົາ(ພຣະບັນຍັດສອງ 6),   ພວກເຮົາກໍຕ້ອງເຮັດຄືກັນ.  ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງນີ້ວ່າການຕີສອນບໍ່
ແມ່ນແຕ່ຈະໃຊ້ເວລານຶ່ງຊົ່ວໂມງຂອງແລງວັນອາທິດເທ່ົານັ້ນ. ການຕີສອນແມ່ນລວມທັງແບບແຜນຂອງການດໍາເນີນ
ຊີວິດຊຶ່ງເລີ້ມຕົ້ນໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເອງ. 
 

4. ປະຄວາມຊົງຈໍາທ່ີດີໄວ້ (1 ກະສັດ 2:1,7) 
ເມື່ອຊີວິດຈະຈົບສິ້ນລົງແລ້ວມັນເຮັດໃຫ້ຄົນຫວນຄຶດເຖິງຊີວິດ-ການກະທໍາຕໍ່ຄົນອື່ນແລະໜີ້ທ່ີສະສົມເອົາໄວ້. ພວກທ່ີ
ສລາດກໍຕຽມຕົວສໍາລັບການຈາກໄປຂອງພວກເຂົາ.   ພາກສ່ວນນຶ່ງນັ້ນກໍແມ່ນຕຽມຕົວສໍາລັບພວກທ່ີຈະຍັງມີຊີວິດຢູ່. 
ເມື່ອດາວິດ-ອາຍຸຮອດ 70 ປີໃກ້ຈະເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍແລ້ວ, ກໍໄດ້ສັ່ງລູກຊາຍໂຊໂລໂມນຜູ້ທ່ີຈະສືບທອດຕໍໄປ. 
 ຫລັງຈາກທ່ີໄດ້ເຕືອນໂຊໂລໂມນເຖິງໜ້າທີຮັບຜິດຊອບທີ່ຕົນຕ້ອງການແລະໃຫ້ສືບຕໍ່ສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລ້ວ, 
ດາວິດກໍກ່າວເຖິງບາຣ໌ຊິນລັຍທ່ີໄດ້ຊົດຊ່ວຍເພິ່ນໃນຍາມຍາກລໍາບາກ.     ດາວິດໄດ້ບອກໃຫ້ໂຊໂລໂມນໃຫ້ສະແດງ
ຄວາມເຫຼື້ອມໃສສັດທາຕໍ່ລູກຊາຍຂອງບາຣ໌ຊິນລັຍ. ດ່ັງທ່ີບາຣ໌ຊິນລັຍໄດ້ສະແດງໃຈສັດທາຕໍ່ດາວິດ, ແລະດາວິດໄດ້ມີ
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ໃຈສັດທາຕ່ໍບາຣ໌ຊິນລັຍ. ໂຊໂລໂມນຕ້ອງສືບຕໍ່ສະແດງຄວາມສັດທານັ້ນຕໍ່ໄປເໝືອນກັນ. ໂຊໂລໂມນຕ້ອງອະນຸຍາດ
ໃຫ້ລູກຊາຍຂອງບາຣ໌ຊິນລັຍກິນເຂົ້າຮ່ວມໂຕະນໍາ-ຊ່ຶງປໂຍກນີ້ເລັງເຖິງເບັ້ຽບໍານານທີ່ລາວຈະໄດ້ຮັບຄືເຂົ້າປາອາຫານ 
ແລະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຕລອດທັງເຮືອນຢູ່ແລະທ່ີດິນສໍາລັບຄອບຄົວຂອງລາວ(2 ຊາມູເອນ 9:7; 19:28; 1 ກະສັດ 18:19; 
2 ກະສັດ 25:27-30). 
 ດາວິດໄດ້ເຕືອນໂຊໂລໂມນວ່າພວກເຂົາໄດ້ອູ້ມຊູພ່ໍໄວ້ຕອນພ່ໍໄດ້ປົບໜີຈາກອ້າຍຂອງເຈົ້າອັບຊາໂລມ. ເບິ່ງ
ໄປແລ້ວກໍມີຫລາຍໆຄົນທ່ີໄດ້ຊ່ວຍອູ້ມຊູດາວິດຂນະທີ່ຊອກລີ້ພັຍຢູ່ນັ້ນ.    ພວກເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າເປັນຫຍັງດາວິດຈ່ຶງບໍ່
ເອີ່ຍເຖິງ ໂຊບີແລະມາຄີຣ໌ຜູ້ທ່ີໄດ້ຊ່ວຍລາວເຊັ່ນກັນ. ບາງທີອາດເພາະວ່າບາຣ໌ຊິນລັຍອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫລືອໂດຍບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. 

 
ບົດຮຽນຊີວິດ 

 
ການແກ່ເຖົ້າຢ່າງເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນແມ່ນມີຂັ້ນຕອນຄືຕ້ອງເລີ້ມຕົ້ນແຕ່ຕອນຍັງໜຸ່ມນ້ອຍຂອງຊີວິດແລະສືບຕໍ່ໄປ
ຈົນເຖິງເຖົ້າແກ່.   ບາຣ໌ຊິນລັຍເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ຕໍ່ດາວິດແລະຄິດລ່ວງໜ້າຢ່າງຮອບຄອບກ່ຽວເຣື່ອງຄິມແຮມກໍໄດ້ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວໄດຮ້ຽນຮູ້ທ່ີຈະເປັນຄົນທ່ີເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນ.    ລາວເປັນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະເຈົ້າ
ແລະລາວກໍອວຍພອນຄົນອື່ນໆໂດຍຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາ.   ການແກ່ໂຕຢ່າງເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນແມ່ນຜົນເກີດຈາກ
ນິສັຍແລະການກະທໍາຕ່າງໆທີ່ປາກົດອອກຈາກຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ຄືກັບບາຣ໌ຊິນລັຍນັ້ນແຫຼະ, ພວກເຮົາຄວນຊອກ
ຫາທາງທ່ີຈະເປັນແບບຢ່າງແກ່ຄົນອື່ນ: 

• ເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່-ພວກເຮົາຄວນໃຊ້ສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ນັ້ນເພື່ອປໂຍດແກ່ຜູ້ອື່ນ. ການເອື້ອເຟື ້ອເພື່ອ
ແຜ່ແມ່ນລວມທັງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ, ຕລອດທັງເວລາແລະບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເງິນເທ່ົານັ້ນ. 

• ຄິດເຫັນຄົນອື່ນດ້ວຍ-ພວກເຮົາຕ້ອງເບິ່ງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນຢ່າງຈົດຈ່ໍ. 
• ສເມີຕົ້ນສເມີປາຍ-ພວກເຮົາຄວນສືບຕໍ່ໃຊ້ວັດຖຸສິ່ງຂອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ. 
• ສັດຊື່-ພວກເຮົາຕ້ອງສະແດງຄວາມເຫຼື້ອມໃສສັດທາຕລອດຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
• ເຊື່ອຟັງ-ພວກເຮົາຄວນສະແດງຄວາມເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຕລອດຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
• ຄິດຢ່າງຮອບຄອບ-ພວກເຮົາຄວນສະແດງຄວາມຄິດຢ່າງຮອບຄອບຕໍ່ຜູ້ອື່ນຕລອດຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 10 ພຶສພາ 2009 (5-10-2009) 

 
ຮັນນາ:ແບບຢ່າງດີເລີດຂອງການເປັນແມ່ 

 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:       1 ຊາມູເອນ 1:1-2, 10-11, 17-18, 21-28; 2:1-2  
 
ບົດຮຽນນີ້ສາມາດສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ  
ບົດຮຽນນີ້ແຕ່ງຂ ຶ ້ນເພື່ອແນະນໍາທ່ານໃຫ້ພົບຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງຂອງການເປັນແມ່ທ່ີເຫຼື້ອມໃສສັດທາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ-
ຄວາມຈິງແທ້ກໍເພື່ອພວກຜູ້ປົກຄອງດູແລທັງໝົດທ່ີເຫຼື້ອມໃສສັດທາຕ່ໍພຣະເຈົ້ານັ້ນແຫຼະ. 
 
ບົດຮຽນນີ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຫຍັງ 
ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານຄົ້ນຄວ ້າຫາຄຸຸນສົມບັດບາງຢ່າງຈາກເຣື່ອງຂອງນາງຮັນນາຜ້ ູເປັນແມ່ທ່ີເຫຼື້ອມໃສສັດທາຕ່ໍພຣະ
ເຈ້ົາແລະເປັນຫ່ວງຕໍ່ສິ່ງທ່ີຈະເກີດຂ ຶ ້ນກັບລູກຂອງລາວ.  
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນີ້ຈຶ່ງສໍາຄັນ 
ເດືອນ 5 ວັນທີ 10, 2009 ແມ່ນວັນຂອງແມ່. ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຝູງຊົນທັງປວງກໍຈະແນໃສ່ໃນການຈົດຈໍາບຸນຄຸນຂອງຜູ້
ເປັນແມ່. ແຕ່ວ່າ, ແມ່ນຫຍັງທ່ີແມ່ຜູ້ເຫຼື້ອມໃສສັດທາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາທ່ີຕ້ອງເປັນຫ່ວງຕໍ່ພວກລູກໆຂອງຕົນ? ແມ່ຄວນຈະມີ
ນິສັຍແນວໃດ? ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຮັດໃຫ້ລາວແຕກຕ່າງຈາກພວກທີ່ເປັນແມ່ທັມມະດາທົ່ວໄປທ່ີບໍ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ລູກໆ
ແບບນັ້ນ? ແມ່ຂອງຊາມູເອນ, ຮັນນາ, ເປັນແບບຢ່າງຂອງແມ່ທ່ີດີເລີດທ່ີຖືກສເນີໃຫ້ເຫັນໃນພຣະຄັມພີ. ໃນບົດຮຽນ
ຂອງມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະພົບວ່າເປັນຫຍັງຮັນນາຈ່ຶງເປັນແມ່ແບບຢ່າງທ່ີດີເລີດ. 
ບແຣດແລະບາບຣາ, ຜົວເມັຽຄູ່ນຶ່ງທ່ີພັຣຍາແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກໃນຂນະຕອນຢູ່ໂຮງຮຽນພຣະຄຣິສຕະທັມຄັມພີ, ໄດ້
ແຕ່ງງານກັນມາໄດ້ແປດປີແລ້ວແຕ່ບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້. ພວກເຂົາທັງສອງໄດ້ອ້ອນວອນອະທິຖານຢ່າງສັດຊື່ຕລອດເວ 
ລາຫຼາຍປີທ່ີຜ່ານມານັ້ນແລະກໍໄດ້ຜ່ານຜ່າການກວດສອບແລະປິ່ນປົວຈາກແພດໝໍຫຼາຍຄັ້ງຫຼາຍຫົນ-ແຕ່ກໍບໍ່ມີຮ່ອງ 
ຮອຍວ່າຈະໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ວນຫຼາຍພວກເຮົາອາດຍອມຟັງຄວາມເຈັບປວດລວດລ້າວທ່ີພວກເຂົາແບ່ງປັນກໍຕາມ, 
ພວກເຂົາຍັງສັດຊື່ຜ່ານເຫດການທັງໝົດນີ້, ບໍ່ເຄີຍລົດລະຕໍ່ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບຊີວິດພວກເຂົາ. ການສຶກສາ
ພຣະຄັມພີມື້ນີ້ກໍຍັງສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຄົ້ນພົບນິສັຍບາງຢ່າງຈາກເຣື່ອງຂອງນາງຮັນນາຜ້ ູເຫຼື້ອມໃສສັດທາຕໍ່
ພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມເປັນຫ່ວງໃຍທີ່ລາວມີສໍາລັບລູກຂອງລາວ. 
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ຄວາມໂສກເສົ້າຂອງຮັນນາ X1 ຊາມູເອນ1:1-2, 10? 
   ເອນການາອາສັຍຢູ່ຮາມາທາອິມເທິງພູດອຍເອຟຣາອິມ. ລາວເປັນລູກຊາຍຂອງເຢໂຣຮາມ, ລູກຂອງເອລີຮູ, ຫຼານ
ຂອງໂຕຮູ, ເຫຼັນຂອງຊູຟຄົນເອຟຣາອິມ. ລາວເປັນປະໂຣຫິດຈາກຄອບຄົວໂກກາດ, ລູກຂອງເລວີ(1 ຂ່າວຄາວ 6:33-
38). ເອນການາມີເມັຽສອງຄົນ: ຮັນນາທີເ່ປັນໝັນ, ເປນິນນາເປັນຄົນມີລູກຫລາຍ. ຄືກັບພວກຍິງໝັນເມັຽຂອງອັບຣາ 
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ຮາມແລະຢາໂຄບທີ່ໄດ້ເກີດລູກອອກມາ, ຮັນນາອີກບໍ່ດົນກໍຈະເປັນຢ່າງດຽວກັນນັ້ນແຫຼະ. ໃນພຣະຄັມພີກໍບໍ່ເຫັນວ່າມີ
ຂໍ້ໃດທ່ີກ່າວເຖິງວ່າລາວເປັນຍິງໝັນ, ອາດຈະເປັນເພາະການຂາດຊີວິດຝ່າຍວິນຍານໃນຕົວຂອງລາວຫຼືໃນເອນການາ. 
 ທຸກໆປີ, ເອນການາແລະຄອບຄົວຈະອອກເດີນທາງໄປເມືອງຊີໂລເພື່ອຖວາຍເຄື່ອງບູຊາແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
ເປນິນນາອິດສາຮັນນາ, ເພາະວ່າເອນການາຮັກຮັນນາຫຼາຍແລະຈະເອົາສ່ວນຂອງຖວາຍໃຫ້ລາວສອງສ່ວນຫຼັງຈາກ 
ມັນກັບມາຕົກສູ່ຄອບຄົວ. ເປນິນນາເຍາະເຍີ້ຍຮັນນາຢ່າງໜັກໜ່ວງເພາະການທີ່ລາວບໍ່ສາມາດທີ່ຈະມີລູກໄດ້.  
 ການເຍາະເຍີ້ຍດູຖູກ, ລວມທັງຄວາມຮ້ອນຮົນຢາກໄດ້ລູກຂອງຮັນນາ, ເປັນເຫດໃຫ້ລາວເຈັບຊໍ້າໃນຈິດໃຈ. 
ພາສາເຮັບເຣີແປປໂຍກນັ້ນວ່າເຈັບເລິກໃນໃຈຊ່ຶງໄດ້ໃຊ້ຊໍາ ້ແລ້ວຊໍ້າເລົ່າໃນພຣະຄັມພີເດີມທ່ີບັນລະຍາຍຄວາມປວດ
ລ້າວຂອງຈິດໃຈ(ໂຢບ 7:11; 9:18; 10:1; ສຸພາສິດ 14:10; ເອຊາຢາ 38:15).  
 ຜ່ານຄວາມເຈັບປວດ, ຮັນນາຫັນໜ້າຫາພຣະເຈົ້າ-ບໍ່ແມ່ນຫັນໜີຈາກພຣະອົງ. ລາວໄດ້ອະທິຖານອ້ອນວອນ
ຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ລາວຍັງສັດຊື່ໃນຍາມລໍາບາກ. ຄືກັບຮັນນານັ້ນແຫຼະ, ເມື່ອພວກເຮົາຫາກປະສົບກັບຄວາມເສັຽ
ໃຈ, ພວກເຮົາຕ້ອງມອບພາຣະໜັກແລະຄວາມໂສກເສົ້າໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ບໍ່ແມ່ນຈະແລ່ນໜີຈາກພຣະອົງ. ພຣະ 
ອົງຊົງຮູ້ຈັກຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາແລະຮູ້ວ່າອັນໃດດີທ່ີສຸດສໍາລັບພວກເຮົາ. 
 ໃນສມັຍນີ້ພວກເຮົາສາມາດຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບຢຸກຢາທ່ີສາມາດຊ່ວຍບາງຄູ່ໃຫ້ມີລູກໄດ້ທ່ີເມື່ອ
ກ່ອນຄົງບໍ່ມີໂອກາດ. ແຕ່ວ່າ, ສິ່ງສໍາຄັນທ່ີສຸດ, ພວກທ່ີມີຄວາມເຊ ື ່ອຄວນປະຄວາມໝັ້ນໃຈໄວ້ໃນຣິດອໍານາດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ທ່ີປະທານຊີວິດໃຫ້. 
 ຮັນນາໄດຖ້ືກຕັ້ງໃຫ້ເປັນແມ່ແບບຢ່າງທ່ີດີເລີດ. ສິ່ງທ່ີໜ້າສົນໃຈອີກອັນນຶ່ງຄື, ມີຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນທ່ີພວກເຮົາມາ
ຮູ້ຈັກກັບລາວກໍຄືກ່ອນການເກີດຂອງຊາມູເອນຈົນເຖິງວັນທ່ີລາວນໍາລູກມາຖວາຍຄືນແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕອນທີ່ຍັງ
ເປັນເດັກອ່ອນນ້ອຍຢູ່. ໃນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງແທ້ແລ້ວ, ຊີວິດການເປັນແມ່ກໍເລີ້ມຕອນລູກບໍ່ທັນໄດ້ເກີດພຸ້ນ. ເຖິງແມ່ນ
ວ່າພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນການລ້ຽງລູກຂອງລາວ, ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຮັນນາອະທິຖານຢາກໄດ້ລູກຊາຍ. 
ລາວຍັງຈະຕ້ອງເບິ່ງແຍງຕົວເອງຂນະທີ່ຍັງຕຽມຕົວຕ້ອນຮັບຂອງຂວັນອັນລໍ້າຄ່າທ່ີລາວຄອງຄອຍມາຕັ້ງນານ. 
 
2D ຄໍາອ້ອນວອນຂອງຮັນນາ (1 ຊາມູເອນ 1G11, 17-18) 
ຮັນນາໄດສ້າບານໂດຍບອກວ່າຖ້າພຣະເຈົ້າປະທານລູກຊາຍໃຫ້, ລາວກໍຈະຖວາຍບຸດຊາຍໃຫ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຕລອດ
ຊ່ົວຊີວິດຂອງລາວ, ແລະຜົມຂອງລາວກໍຈະບໍ່ຖືກຕັດ. ນີ້ແມ່ນການສາບານເປັນຄົນນາຊີຣີ(ຈົດບັນຊີ 6:1-21; ພວກຜູ້
ປົກຄອງ 13:5-7)ຊ່ຶງລວມທັງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້: 

• ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ດື່ມຂອງມຶນເມົາຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ 
• ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກິນອາຫານທີ່ເຮັດຈາກໝາກອະງຸ່ນ 
• ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຕັດຜົມ 
• ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໄປໃກ້ຊາກສົບທ່ີຕາຍແລ້ວ 
• ໃຫ້ຖວາຍເຄື່ອງບູຊາພິເສດຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນວັນສັກສິດ 

 ຄໍາສັນຍານີ້ຕ້ອງກະທໍາຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມຣາຊາ. ພຣະນາມຍົດນີ້ມີຄວາມຫມາຍວ່າພຣະເຈົ້າເປັນກະ 
ສັດປົກຄອງເໜືອພວກອິສຣາເອນ, ເໜືອພວກສັດຕຣູ, ເໜືອໂຮງທັມເທສນາ, ແລະທ່ົວຈັກກະວານ(1 ຊາມູເອນ 17: 
45; ເຢເຣມີຢາ 11:20). ຮັນນາຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນໃນພຣະຄັມພີເດີມທ່ີເປັນຜູ້ຍິງໄດ້ທໍາຄໍາສາບານແນວນີ້. ຄໍາສາບານ 
ນີ້ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮັບຮູ້ສາຍສ ັມພັນຂອງລາວກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການຮຽກຮ້ອງຂໍແລະການຮັບ 
ເອົາເທ່ົານັ້ນແຕ່ມັນລວມທັງການສະລະຖວາຍແລະການເອົາໃຫ້. ການອ້ອນວອນອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈ້ົາສ່ວນຫຼາຍ 
ແມ່ນລວມທັງການຍອມຖວາຍບໍ່ພຽງແຕ່ຮຽກຮ້ອງຂໍເທ່ົານັ້ນ. ການທໍາສາບານຕໍ່ພຣະເຈ້ົາແມ່ນຈິງຈັງແທ້ແລະບໍ່ແມ່ນ 
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ແບບລໍ້ຫຼິ້ນ. 
 ພວກຜູ້ຍິງທ່ີມີລູກຍາກມາເປັນເວລານານສ່ວນຫລາຍແລ້ວຈະຍາກທີ່ຈະຍອມສະລະລູກຍິງຫຼືຊາຍທີ່ເກີດມາ
ນັ້ນ. ຮັນນາບໍ່ເປັນດັ່ງນັ້ນ! ການຕັດສິນໃຈຍອມສະລະອັນຍາວນານໃນຊີວິດຂອງລູກຊາຍລາວແມ່ນເກີດມາຈາກການ 
ຕັດສິນໃຈອັນຍາວນານຂອງຮັນນາເອງທ່ີມີຕໍ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ຮັນນາຕັ້ງຊື່ໃຫ້ຕົວເອງວ່າຂ້າໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
ຄໍາເວົ້ານີ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າລາວເປັນຜູ້ທ່ີຍິນຍອມຢ່າງແທ້ຈິງ. 
 ຂນະທ່ີຮັນນາອະທິຖານຢູ່, ເອລີເຂົ້າໃຈຜິດໃນການເຫັນປາກລາວເໜັງແຕ່ບໍ່ມີສຽງ. ໂດຍຄິດວ່າລາວເມົາ 
ເຫ້ົຼາ, ຈ່ຶງຖາມແບບຕໍາໜິລາວວ່າ, “ດົນປານໃດເຈົ້າຈ່ຶງຈະເຊົາເມົາເຫຼົ້າ? ລາວເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ, ເອົາເຫຼົ້າແວງເຈົ້າໄປຖິ້ມ 
ເສັຍ!” ຮັນນາອະທິບາຍໃຫ້ຟັງວ່າລາວບໍ່ໄດ້ເມົາເຫຼົ້າແຕ່ກໍາລັງອ້ອນວອນອະທິຖານຢ່າງຮ້ອນຮົນຈາກຫົວໃຈທີຫັ່ກພັງ 
ແລະຄວາມເຈັບຊ້ໍາອັນເລິກແລະຄວາມກິ້ວໂກດ. ຈາກຄວາມສໍານຶກວ່າຕົວເອງຜິດ, ເອລີຕອບອອກໄປເປັນຄໍາອວຍ 
ພອນຕໍ່ຮັນນາ.  
 ຍັງມີຂໍ້ສົມທຽບຝ່າຍວິນຍານຂອງຮັນນາຄື   ໂດຍທ່ີລາວເອີ່ຍເຖິງພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຈັດເທ່ືອ 
(ໃນຂໍ້11,15,26-28)-ແລະປະໂຣຫິດເອລີ, ເອີ່ຍເຖິງນາມຂອງພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນເທ່ືອດຽວ.   ຄໍາວ່າພຣະເຈົ້າ 
ອວຍພອນທີ່ນີ້ເປັນທ່ີໜ້າສົນໃຈ,    ເພາະເປັນຄໍາທ່ີມີຄວາມໝາຍດຽວກັນກັບຮັນນາ,       ຊ່ຶງຊື່ນັ້ນມີຄວາມໝາຍເຖິງ 
“ພຣະຄຸນ”  ຫຼື  “ຜູ້ຍິງແຫ່ງພຣະຄຸນ.”  ເຖິງແມ່ນວ່າພຶດຕິການພາຍນອກຍັງເໝືອນເດີມ, ຖ້າທຽບໃສ່ວິນຍານພາຍໃນ 
ລາວໃນຂໍ້ 8,10,  ແລະຕອນຕົ້ນຂອງຂໍ້ 18   ແມ່ນຜົນທ່ີໄດ້ຈາກການອ້ອນວອນອະທິຖານມອບພາຣະໜັກໃນໃຈໃຫ້ 
ແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະກໍປະໄວ້ທ່ີນັ້ນ. 
 
3. ການຖວາຍຂອງຮັນນາ (1 ຊາມູເອນ 1:21-28) 
ເອນການາກໍປະກອບສ່ວນໃນການນໍາໝົດຄອບຄົວຂຶ້ນໄປສລອງແລະຖວາຍປະຈໍາປີແລະເຮັດໃຫ້ຄໍາສາບານສໍາເຣັດ. 
ຊ່ຶງຢ່າງໜ້ອຍກໍຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າລາວເຫັນພ້ອມກັບຄໍາສາບານຂອງຮັນນາຕໍ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ຫຼັງຈາກຊາມູນເອນເກີດ, 
ຮັນນາກໍຢຸດເດີນທາງໄປຖວາຍປະຈໍາປີຈົນກວ ່າລູກເຊ ົານົມ(ສອງຫຼືສາມປີ). ເອນການາ, ສາມາດລຶບລ້າງຄໍາສາບານ
ແລະຍຶດເອົາຊາມູເອນໄວ້, ເບິ່ງເໝືອນວ່າລາວສນັບສນູນການຕັດສິນໃຈຂອງເມັຽແລະປະຕິເສດບໍ່ລຶບລ້າງຄໍາສາບານ. 
 ຫຼັງຈາກລູກເຊົານົມ, ຮັນນາກໍອອກເດີນທາງໄປຊີໂລ, ບ່ອນທ່ີລາວຖວາຍເຄື່ອງບູຊາງົວເຖິກອາຍຸສາມຂວບ, 
ແປ້ງສອງກະປ໋ອງເຄິ່ງ, ແລະເຫ້ົຼາອະງຸ່ນນ່ຶງໄຫຄົບຕາມຄໍາສາບານຂອງລາວ. ຄໍາເວົ້າຂອງລາວກໍເປັນຈິງ, ລາວມອບ
ຖວາຍຊາມູເອນໃຫ້ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະໄດ້ປະລາວໄວ້ກັບເອລີ. ຫຼັງຈາກທ່ີໄດເ້ຕືອນເອລີວ່າລາວແມ່ນຜູ້ໃດແລ້ວ, 
ລາວໄດ້ບອກເອລີວ່າ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ປະທານບຸດຊາຍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ, ລາວກໍຖວາຍຊາມູເອນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຄືນຈົນ
ສຸດຊີວິດຂອງລາວ. ລາວສໍານຶກໄດ້ວ່າເດັກນ້ອຍທັງປວງແມ່ນຂອງຂວັນມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ(ປະຖົມມະການ 4:1; 
29:32-33; 33:5; ເພງສັຣເສີນ 127:3-5), ແຕ່ວ່າພວກເດັກນ້ອຍດຽວກັນນີ້ແຫຼະຕ້ອງຖວາຍຄືນແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
ພວກພໍ່ແມ່ທ່ີດີປາຖນາຢາກເຫັນລູກໆຂອງພວກເຂົາຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕລອດຊົ່ວຊີວິດ. ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການແລະ
ຢາກຊົງໃຊ້ຂ້າໃຊ້ທ່ີສັດຊື່ໃນທຸກໆບ່ອນທຸກທ່ີ, ບໍ່ພຽງແຕ່ການຮັບໃຊ້ເຕັມເວລາເທົ່ານັ້ນ. 
 
4. ບົດເພງຂອງຮັນນາ (1 ຊາມເູອນ 2:1-2) 
ເພງສັຣເສີນຂອງຮັນນາເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍຄໍາພຍານສ່ວນຕົວຊຶ່ງມີພື້ນຖານເທິງປະສົບການຂອງລາວເອງ. ພວກທ່ີໄດ້ປະ 
ສົບກັບພຣະພອນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼືຄໍາຕອບທີ່ໄດ້ຈາກພຣະເຈົ້າຄວນຕອບພຣະອົງດ້ວຍຄໍາສັຣເສີນ. ເພງສັຣເສີນຂອງຮັນ
ນາແນ່ນອນຕ້ອງເປັນສ່ວນກະຕຸ້ນຕໍ່ເພງຂອງມາຣີອາ(ລູກາ 1:46-55) ພັນປີຫຼັງຈາກນັ້ນມາ. 
 ຂໍ້ 2 ໃນພາສາເຮັບເຣີຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍຄໍາວ່າ“ບໍ່ມີຜູ້ໃດ,” ເນັ້ນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບໍ່ມີໃຜທຽບໄດ້. ແຕ່ວ່າຢາກໃຫ້ 
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ເບິ່ງຈຸດເດັ່ນພິເສດທ່ີແຍກພຣະອົງໃຫ້ແຕກຕ່າງນັ້ນກໍຄືຄວາມບໍຣິສຸດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງຢູ່ໃນ
ລະດັບພິເສດ. ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອ, ພວກເຮົາຕ້ອງສໍານຶກແລະຈົດຈ່ໍໃສ່ຈຸດພິເສດແລະຄວາມບໍຣິສຸດຂອງ
ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ. ພຣະທັມບາງຂໍ້ກໍຊ້ີບອກວ່າພຣະເຈົ້າປຽບດັ່ງສີລາ(ກ້ອນຫີນ)ໃຫຍ່-ເລັງເຖິງການປົກປັກຮັກ 
ສາແລະກໍາລັງຂອງພຣະອົງ-ຊ່ຶງໄດ້ພົບເລື້ອຍໆໃນພຣະຄັມພີ(ພຣະບັນຍັດສອງ 32:4,15,18,30,31; 2 ຊາມູເອນ 
23:3; ເພງສັຣເສີນ 18:2,31,46; 28:1; 31:2-3; 42:9; 62:2-7). 

 
ບົດຮຽນຊີວິດ 

ຮັນນາເປັນຕົວແທນຂອງແບບຢ່າງດີເລີດຂອງການເປັນແມ່(ພໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ). ເຖິງວ່າຕົກຢູ່ໃນພາວະຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກ
ລາວກໍຍັງສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ, ລາວໄດ້ມອບຄວາມໂສກເສົ້າເສັຍໃຈແລະບັນຫາຂອງລາວໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາໃນການອ້ອນ 
ວອນອະທິຖານ. ຫຼັງຈາກທ່ີຕັ້ງຄໍາສາບານຕໍ່ພຣະເຈ້ົາແລ້ວ, ລາວກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄໍາສາບານນັ້ນຄົບເຕັມໂດຍການຖວາຍ 
ບຸດນັ້ນຄືນໃຫ້ພຣະອົງ. 
 ຖ້າວ່າພວກເຂົາເປັນພໍ່ແມ່ແບບຢ່າງດີເລີດ, ແມ່ແລະພໍ່ຄວນຈະເປັນດັ່ງນີ້: 

• ສັດຊື່-ສືບຕໍ່ຕິດສນິດຢູ່ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖິງແມ່ນວ່າບັນຫາຈະໜັກໜ່ວງແລະຄວາມຜິດຫວັງຈະມາປະ
ທະກໍຕາມ. 

• ເມດຕາກະຣຸນາ-ຢ່າຕອບແທນການຂູ່ເຂັນດ້ວຍການຂູ່ເຂັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນອື່ນຈະໂຍນຄໍາກ່າວຫາທີ່ກໍ່
ຄວາມທຸກໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບປວດແລະທໍຣະມານກໍຕາມ. 

• ເປັນນັກອະທິຖານ-ນໍາເອົາບັນຫາຕ່າງໆທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍລໍຖ້າຄໍາຕອບຈາກພຣະອົງທ່ີ
ພຣະອົງເຫັນສິ່ງທ່ີດີທ່ີສຸດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຕາມທ່ີເຮົາຢາກໄດ້. 

• ການເຊື່ອວາງໃຈ-ການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ແມ່ນໃນຄົນໃດຄົນນຶ່ງຫຼືອົງການ, ເພື່ອຈະໄດຄ້ໍາຕອບຕໍ່ທຸກໆ
ເຫດການທີ່ປະເຊີນຢູ່. ການເຊື່ອວາງໃຈບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເຊື່ອເທ່ົານັ້ນ, ແຕ່ລວມທັງການມີຄວາມຫວັງ-ຫວັງວ່າ
ພຣະເຈ້ົາຈະນໍາສິ່ງທ່ີດີທ່ີສຸດມາໃຫ້. 

• ເປັນຜູ້ທ່ີໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໄດ-້ການຖືຮັກສາຄໍາສາບານເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕ້ອງຍອມເສັຽຂອງທີ່ແສນແພງ. 
• ຮູ້ບຸນຄຸນ-ຂອບພຣະຄຸນແລະສັຣເສີນພຣະເຈົ້າສໍາລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທ່ີພຣະອົງອວຍພອນໃຫ້. 

 

 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 17 ພຶສພາ 2009 (5-17-2009) 

 
ອາບີກາອິນ: ການຢູ່ກິນກັບຜົວຕົວບັນຫາ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:       1 ຊາມູເອນ 25:2-3, 18-19, 23-31, 36-38, 39ຂ  
 
ບົດຮຽນນ້ີສາມາດສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ  
ຈາກການໄຕ່ຕອງເບິ່ງວິທີການທ່ີອາບີກາອິນປະຕິບັດຕົນຢູ່ກັບຜົວຕົວບັນຫາ, ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານຄົ້ນຄວ ້າຫາທາງ
ທ່ີທ່ານສາມາດຮັບມືກັບສະຖານະການຫຍຸ້ງຍາກລະຫວ່າງທ່ານແລະຄູ່ຄອງຂອງທ່ານ. 
 

ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າກ່ຽວກັບຫຍັງ 
ອາບີກາອິນໄດ້ແຕ່ງງານກັບຊາຍທີ່ຫຍາບຄາຍແຂງກະດ້າງ, ລາວໄດ້ໃຊ້ພິກໄຫວ, ສະຕິປັນຍາ,ແລະຄວາມສຸຂຸມຂອງ
ລາວໃນການຫາທາງເບິ່ງແຍງຄອບຄົວໃຫ້ຜ່ານຜ່າຄາວຫຍຸ້ງຍາກແຕ່ໃນຂນະດຽວກັນນັ້ນກໍຍັງສັດຊື່ຕໍ່ຜົວຂອງລາວ
ແລະເຕັມໃຈມອບອະນາຄົດໄວ້ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ.  
 

ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນ້ີຈຶ່ງສໍາຄັນ 
ມີຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນຮ່ວມຊີວິດກັບຜູ້ຊາຍທີ່ຫຍາບຄາຍແຂງກະດ້າງ-ຫຼືວ່າກໍກົງກັນຂ້າມ. ເພາະເຫດນີ້, ມີຄູ່ຄອງບາງຄູ່ກໍຫາ
ທຸກວິຖີທາງໃນການຈະຮັບມືກັບສະຖານະການຂອງພວກເຂົາ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຄູ່ຄອງຜູ້ນຶ່ງຈະພະຍາຍາມເຊື່ອງບັນຫາ
ຫຼືຊອກຫາທາງແກ້ຕົວເພື່ອເຊື່ອງສົ້ນຄູ່ຄອງທ່ີຜິດນັ້ນໃຫ້ສາມາດສືບຕໍ່ມີການປະພຶດທ່ີບໍ່ດີ. ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ວຍພວກທີ່ຢູ່
ກັບຄູ່ຄອງທ່ີຫຍາບຄາຍໃຫ້ຕັດສິນໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະປະທານສະຕິປັນຍາຢ່າງໃດໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ແລະຄວາມສຸຂຸມໃນ
ສະຖານະການຂອງພວກເຂົາ. 
 ໃນພາກສລຸບຂອງຫ້ອງຮຽນການເປັນສາວົກຊຶ່ງລວມທັງອຸປກອນເຣື່ອງຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີເກີດຈາກການເມີນເສີຍ, 
ເພື່ອນຍິງຜູ້ນຶ່ງທ່ີຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກເປັນເວລາຫລາຍປີໄດ້ບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າສິ່ງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ບັນລະຍາຍມານັ້ນແມ່ນຖືກກັບ
ຊີວິດແຕ່ງງານພາຍໃນ 28 ປີຂອງຂ້ອຍ. ລາວໄດ້ແຕ່ງງານກັບຜູ້ຊາຍທີ່ມັກໃຊ້ສິດ, ຄວບຄຸມຄວາມຮູ້ສຶກ.  ຫລາຍໆ ປີ 
ຜ່ານໄປ, ການຄວບຄຸມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ລາວຮູ້ສຶກວ່າລາວໄດ້ຖືກປະຖິ້ມແລະຄວາມຮູ້ສຶກກໍຖືກທໍາລາຍ. 
 ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດໃນກໍຣະນີເຊັ່ນນີ້? ຖ້າວ່າທ່ານເປັນທ່ີປຶກສາໃຫ້ແກ່ບາງຄົນໃນກໍຣະນີນີ້, ແມ່ນຫຍັງທ່ີ
ທ່ານຈະແນະນໍາໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດ? ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະສັງເກດເບິ່ງຍິງຄົນນຶ່ງທ່ີໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບການ
ຫຍຸ້ງຍາກແລະວິທີການທ່ີລາວໃຊ້ຮັບມືກັບເຫດການນັ້ນ. 
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ຄວາມສວຍງາມແລະສັດຮ້າຍ X1 ຊາມູເອນ 25:2-3? 
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   ຄາວເມື່ອດາວິດຖືກບັງຄັບໃຫ້ປົບໜີເອົາຕົວລອດຈາກການຕາມລ້າຂອງກະສັດຊາອູນ. ລາວໄດ້ໄປແຖວພູເຂົາ
ເຂດເໜືອທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງທະເລຕາຍ. ເຂດນັ້ນເປັນບ່ອນເປົ່າປ່ຽວທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຫີນປູນ, ຫີນແຂງ, ແລະຫີນ
ອ່ອນປະສົມປູນ. ເຂດນັ້ນຍັງເປັນເຂດເຄິ່ງແລ້ງ-ເຄິ່ງຝົນຊຶ່ງເປັນບ່ອນພືດພັນມີຫຼວງຫຼາຍໃນຍາມຝົນຕອນຣະດູໜາວ
ແຕ່ວ່າໃນຣະດູຮ້ອນຈະບ່ໍມີພືດພັນຫຍັງເລີຍ. 
 ດາວິດແລະກຸ່ມທະຫານກໍຂາດເຂີນອາຫານໃນຂນະທີ່ພາກັນຍ້າຍໄປມາຈາກການຕາມລ້າຊີວິດຂອງກະສັດ
ຊາອູນ. ຂນະທ່ີຢູ່ໃນເຂດນັ້ນ, ດາວິດແລະກຸ່ມທະຫານກໍປົກປ້ອງຮັກສາຄວາມປອດພັຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ລວມທັງນາ
ບານແລະຝູງລູກແກະຂອງລາວຈາກເອື້ອມມືຂອງພວກຟີລິສຕິນ (1 ຊາມູເອນ 23) ແລະຈາກພວກຂະໂມຍ, ນັກປຸ້ນ. 
ພວກທ່ີມີສາມັນສໍານຶກໂດຍທົ່ວໄປກໍແນ່ນອນວ່າຍອມຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມປອດພັຍທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຮັບນັ້ນ. ແຕ່ວ່ານາບານ 
ບໍ່ແມ່ນຄົນແນວນັ້ນ. 
 ນາບານ(ຊ່ືຂອງລາວມີຄວາມໝາຍວ່າ “ໂງ່”) ແລະກໍເປັນຄົນຮັ່ງມີຫລາຍໃນໝູ່ບ້ານມາໂອນຊຶ່ງມີຝູງລູກແກະ
ແລະລູກແບ້ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ເມືອງຄາຣ໌ເມນນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນແຂວງຢູດາ(ບໍ່ແມ່ນໜ່ວຍພູຢູ່ທາງພາກເໜືອ). ນາ
ບານເປັນຄົນທ່ີຫຍາບຄາຍແຂງກະດ້າງ (ຂໍ້ 3); ຊ່ົວຊ້າໃນການປະຕິບັດຕໍ່ຄົນອື່ນ (ຂໍ້ 3); ບໍ່ສຸພາບ, ຂີ້ຖີ່, ບໍ່ຄຶດເຖິງຄົນ
ອື່ນ, ແລະບໍ່ຮູ້ບຸນຄຸນ (ຂໍ້ 10-11); ໃຈຮ້າຍ (ຂໍ້ 14); ຄົນໂງ່ທ່ີໄຮຄ້່າ (ຂໍ້ 17); ເຫງີກຫງາກ (ຂໍ້ 25); ແລະຂີ້ເມົາ (ຂໍ້ 
36).  
 ລາວສືບເຊື້ອສາຍຈາກຄອບຄົວກາເລັບ-ເປັນຄົນສັດທາກັບພຣະເຈົ້າຊຶ່ງເປັນສອດແນມໃນຈໍານວນສິບສອງ
ຄົນທ່ີໂມເຊໄດ້ສົ່ງໄປກວດເບິ່ງດິນແດນການາອານ (ຈົດບັນຊີ 13:30; ໂຢຊວຍ 14:13-19). ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດ
ນິສັຍດີຂອງກາເລັບກໍບໍ່ສືບທອດຕົກເຖິງລາບານ. ການມີເຊື້ອສາຍທີ່ດີແລະສັດທາຕໍ່ພຣະເຈ້ົາກໍບໍ່ຮັບປະກັນວ່າພວກທ່ີ 
ເກີດມາພາຍຫຼັງພວກເຂົາຈະດີແລະສັດທາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈຂອງໃຜລາວວ່າຈະເດີນໃນເສັ້ນ 
ທາງໃດໃນຊີວິດ. 
 ການບໍ່ລົງລອຍກັນໄດ້ແມ່ນຕອນມີການຕັດຂົນແກະ-ບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນໃນຣະດູໃບໄມ້ປົ່ງຫຼືໃບໄມ້ຫຼົ່ນ-ຊ່ຶງມັນກໍກົງ
ກັບເວລາສເລີມສລອງເພາະເປັນຍາມທ່ີຕ້ອງໄດ້ຂ້າແກະແລະແບ່ງກັນກິນ. ປະເພນີໃນຍາມນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ຕ້ອງ
ຕ້ອນຮັບຄົນອື່ນຢ່າງເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່. ນາບານບໍ່ເປັນຢ່າງນັ້ນເລີຍ. ລາວອາດຈະເປັນນັກທຸຣະກິດທ່ີດີຊ່ຶງສາມາດສະ
ສົມເງິນໄດ້ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ແຕ່ວ່າ, ເປັນຄົນປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນທຸຣະກິດແລະສະສົມຄວາມຮັ່ງມີກໍບໍ່ແມ່ນວ່າ
ຈະມີນິສັຍດີແລະເປັນໜ້າຮັກສເມີໄປ. ການບໍ່ມີສາມັນສໍານຶກຂອງນາບານເຮັດໃຫ້ຕົວລາວເອງ, ຄອບຄົວຂອງລາວ, 
ແລະພວກທີ່ຮັບໃຊ້ລາວຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. 
 ເມັຽຂອງນາບານ, ອາບີກາອິນ, ທຽບກັນບໍ່ຕິດກັບຜົວບໍ່ມີຄ່າ. ບາງຄັ້ງຜົວແລະເມັຽກໍມີອາຣົມທ່ີກົງກັນຂ້າມ
ກັນ. ພວກເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດທີ່ສອງຄົນທ່ີແຕກຕ່າງກັນປານຟ້າກັບດິນຍັງມາແຕ່ງງານກັນໄດ້. ບາງຄົນ
ກໍຄາດຄະເນວ່າອາດຈະແມ່ນພໍ່ແມ່ຂອງອາບີກາອິນເປັນຜູ້ທໍາສັນຍານັດໄວ້ໃຫ້ຫຼືວ່ານາບານປ່ຽນແປງຫັຼງຈາກແຕ່ງ 
ງານ. ແຕ່ກໍສລຸບບໍ່ໄດ້, ເພາະວ່າພຣະຄັມພີບໍ່ກ່າວເຖິງ, ພວກເຮົາກໍຄວນບໍ່ກ່າວເຖິງເໝືອນກັນ. ພວກເຮົາບ່ໍຄວນສົມ 
ມຸດອ່ານຫລືສລູບເອົາເອງໃນສິ່ງທ່ີບໍ່ມີໃນພຣະຄັມພີ. ມີສິ່ງນຶ່ງທ່ີພວກເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້, ນັ້ນຄື, ອາບີກາອິນສັດຊື່
ຕໍ່ຊີວິດແຕ່ງງານຊຶ່ງເປັນພຍານຫຼັກຖານທີ່ດີທ່ີສຸດໃນເຣື່ອງນີ້. 
 

2D ພິກໄຫວ, ສະຕິປັນຍາ, ແລະຄວາມສຸຂຸມ (1 ຊາມູເອນ 25G18-19, 23-31) 
 ຈາກການສົມທຽບນິສັຍຂອງນາບານ,ໃສ່ກັບນິສັຍຂອງອາບີອາກິນທ່ີລາວສລາດແລະກໍສວຍງາມ(ຂໍ້ 3); ປາກ
ມີສເນ ່(ຂໍ້ 24-31); ເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່(ຂໍ້ 18); ຜູກໄມຕຣີ(ຂໍ້ 18-19,24-31); ມີສັດທາແກ່ກ້າ(ຂໍ້ 26, 28-31); ແລະ
ຕັດສິນໃຈຖືກຕ້ອງ(ຂໍ້ 18,23). ອາບີອາກິນໄດ້ນໍາເອົາສິ່ງທ່ີດາວິດຢາກໄດ້ຈາກນາບານ. ລາວແກ້ໄຂສະຖານະການ 
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ຢ່າງຮີບດ່ວນທ່ີນາບານໄດ້ກໍ່ຂ ຶ ້ນຊຶ່ງຈໍາເປັນທ່ີທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດແລະຕັດສິນໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ອາບີກາອິນວາງໃຈໃນ
ຂ້ອຍໃຊ້(ຂໍ້ 14) ທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງນິສັຍໃຈຄໍຂອງລາວ. 
 ຫຼັງຈາກທ່ີໄດ້ສົ່ງຂ້ອຍໃຊ້ໄປກ່ອນກັບຂອງຕ້ອນເພື່ອຈະພົບກັບພວກທະຫານຂອງດາວິດ, ລາວໄດ້ຕິດຕາມ 
ຊາຍທ່ີໂມໂຫສອງຄົນ. ນາບານຄົງຈະບໍ່ເຫັນດ້ວຍກັບຄວາມຄິດແລະຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດ. 
 ຂນະທ່ີພົບກັບດາວິດ, ລາວໄດ້ໝູບໜ້າລົງລົງດິນເພື່ອສະແດງຄວາມຖ່ອມຕົວແລະນັບຖື. ລາວຍອມຮັບຜິດ
ຊອບໃນສິ່ງທ່ີໄດ້ເກີດຂ ຶ ້ນມານັ້ນ, ໂດຍກ່າວວ່າ, ລາວຮູ້ສຶກເສັຽໃຈໃນຊາຍທີ່ໄຮຄ່້ານາບານ, ເພາະລາວຢູ່ຕາມຄວາມ
ໝາຍໃນຊື່ຂອງລາວ. ຊ່ືຂອງລາວແມ່ນນາບານ, ແລະສິ່ງທີ່ລາວມີໃນຕົວຂອງລາວທັງໝົດຄືຄວາມໂງ່ງ່າວ. ໃນຄວາມ
ເວົ້າເຫຼົ່ານີ້, ອາບີກາອິນປະນາມນິສັຍສັນດານຂອງນາບານແລະທໍາມະຊາດຂອງມັນ. ຄໍາເວົ້າເຫຼົ່ານີ້ບໍ ່ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ
ອາບີກາອິນໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຜົວຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າແທນທ່ີຈະເປັນຢ່າງນັ້ນມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສັດຊື່ຂອງລາວ; ລາວພຽງ
ແຕ່ກ່າວເຖິງຂໍ້ມູນຄວາມຈິງທ່ີລາວໄດ້ເຫັນ. ການນັບຖືຄູ່ຄອງບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງມອງຂ້າມຫຼືປິດບັງຄວາມຈິງ
ກ່ຽວກັບຜູ້ນັ້ນ. ນີ້ແມ່ນການກ່າວອັນຍືດຍາວທີ່ສຸດຂອງຜູ້ຍິງໃນພຣະຄັມພີເດີມ, ອາບີກາອິນຫັນປ່ຽນເຣື່ອງຂອງນາ
ບານສູ່ດາວິດ. ລາວໄດ້ບອກດາວິດວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຍື່ນມືເຂົ້າຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງຮັກສາລາວຈາກການນອງເລືອດແລະ
ການແກ້ແຄ້ນດ້ວຍມືຂອງລາວເອງ(ຂໍ້ 26). ລາວໜູນໃຈໃຫ້ດາວິດຮັບເອົາຂອງຕ້ອນທ່ີລາວນໍາມາແລະໃຫ້ຍົກໂທດ
ການລ່ວງເກີນທ່ີໄດ້ເກີດຂ ຶ ້ນ. ລາວຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າລາວຮັບຮູ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະສ້າງຕັ້ງເຊື້ອວົງຂອງດາວິດໃຫ້
ຍາວນານເພາະວ່າດາວິດໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອພຣະເຈົ້າ. 
 ອາບີກາອິນປະກາດຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງລາວໃນການຄຸ້ມຄອງຮັກສາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕໍ່ດາວິດຈາກຜູ້ທ່ີ
ຕາມລ້າຊີວິດຂອງລາວ, ລວມທັງໃນປັດຈຸບັນແລະໃນອະນາຄົດ, ໂດຍເຊື່ອງລາວໄວໃ້ນທ່ີປອດພັຍ. ພຣະເຈ້ົາຈະ
ແກວ່ງສັດຕຣູຂອງດາວິດອອກໄປເໝືອນດັ່ງກ້ອນຫີນອອກຈາກກະຖຸນ-ຄໍາອຸປມານີ້ແນ່ນອນວ່າຄົງເຮັດໃຫ້ດາວິດນຶກ
ເຖິງຕອນທ່ີລາວໃຊ້ສູ້ກັບໂກລີອາດ. ອາບີກາອິນຍັງໝັ້ນໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະອວຍພອນຊີວິດຂອງດາວິດແລະຕັ້ງລາວໃຫ້
ເປັນຜູ້ປົກຄອງອິສຣາເອນ(ຂໍ້ 30). ເມື່ອສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂ ຶ ້ນເປັນຈິງ, ດາວິດກໍຈະບໍ່ກິນແໜງເພາະບໍ່ມີການນອງເລືອດຫຼື
ແກ້ແຄ້ນເກີດຂ ຶ ້ນ. ດັ່ງນັ້ນໃນຕອນຈົບນາງຈຶ່ງບອກດາວິດໃຫ້ຈົດຈໍາລາວເມື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫາກອວຍພອນລາວ. 
 ຜ່ານການໃຊ້ພິກໄຫວຂອງລາວ, ສະຕິປັນຍາ, ແລະຄວາມສຸຂຸມ, ອາບີກາອິນບໍ່ພຽງແຕ່ບອກດາວິດແລະ
ພວກທະຫານຂອງລາວວ່ານາບານໄດ້ເຮັດຜິດແລ້ວ, ແຕ່ຕົວນາງເອງກກໍບໍ່ໄດ້ລ່ວງເກີນດາວິດໃນການກະທໍາຂອງລາວ
. ນາງໄດເ້ຕືອນດາວິດເຖິງແບບແຜນພິເສດອັນສູງເດັ່ນຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບລາວແລະແຜນການຂອງພຣະອົງທ່ີຈະ
ອວຍພອນອະນາຄົດຂອງດາວິດ. ນາງສາມາດເຮັດໃຫ້ກະສັດໃນອະນາຄົດແລະກອງທະຫານທັງຫມົດສງົບລົງໄດ້. 
 ອາບີກາອິນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເຫດການນີ້ເພື່ອເປັນທາງອອກຈາກຊີວິດແຕ່ງງານຫຼືເປັນໂອກາດທີ່ຈະແກ້ແຄ້ນນາບານ
ໃນຄວາມລໍາບາກທີ່ມີໃນຊີວິດແຕ່ງງານຂອງພວກເຂົາ. ລາວບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍນາບານໃຫ້ຫວິດຈາກເອື້ອມມືຂອງດາວິດ
ເທ່ົານັ້ນລາວຍັງສືບຕໍ່ສັດຊື່ຕໍ່ນາບານຈົນເຖິງວັນຕາຍຂອງລາວ. 
 

3. ມອບອະນາຄົດໄວກັ້ບພຣະເຈົ້າ (1 ຊາມູເອນ  25:36-38, 39ຂ) 
ຫຼັງຈາກກັບມາບ້ານຈາກການປະເຊີນໜ້າກັບດາວິດ, ອາບີກາອິນໄດມ້ີແຜນການທີ່ຈະສືບຕໍ່ເປັນເມັຽທ່ີສັດຊື່ແລະສັດ 
ທາຕໍ່ນາບານ, ໂດຍບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂ ຶ ້ນໃນອະນາຄົດ. ຜົວຂອງລາວຍັງກິນລ້ຽງແລະດື່ມເຫຼົ້າເໝືອນກັບກະ 
ສັດ-ສົມທຽບກັບດາວິດທ່ີເປັນກະສັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປະສົບການກັບຄວາມອຶດຫິວ(ຂໍ້ 30). ລາວບໍ່ໄດ້ເວົ້າຫຍັງ
ເລີຍຕໍ່ນາບານເຣື່ອງທ່ີລາວໄດ້ກະທໍາໃນມື້ນັ້ນ. 
 ຕອນເຊົ້າມື້ໃໝ່ຕໍ່ມາຫຼັງຈາກລາວສ່ວງເຫຼົ້າແລ້ວ, ອາບີກາອິນໄດ້ບອກນາບານເຖິງເຣື່ອງທ່ີໄດ້ເກີດຂ ຶ ້ນ. ໃນ
ຂນະທ່ີໄດ້ຍິນເຖິງເຣື່ອງນີ້, ລາວເປັນບ້າຊັກຂ ຶ ້ນແລະກໍກາຍເປັນຫຼ່ອຍ(ສະໂຕຣກ). ເຫຼົ້າເປັນຕົວອັນຕລາຍສ່ວນຫຼາຍ
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ແມ່ນນໍາຄວາມຫັກພັງມາສູ່ຄອບຄົວ, ທໍາລາຍຊີວິດ, ເສັຽສາຍສັມພັນ, ເສັຍໂຊກລາບ, ແລະຫລາຍໆຢ່າງທ່ີນໍາຄວາມ
ຈິບຫາຍມາສູ່. ນາບານມີໂອກາດຢູ່ຕໍ່ໄປປະມານສິບຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນຫຼັງຈາກເປັນບ້າຊັກ. ອາບີກາອິນໄດ້ກາຍເປັນເມັຽ 
ຜູ້ນຶ່ງຂອງດາວິດ(ຂໍ້ 42).  
 
 

ບົດຮຽນຊີວິດ 
 
ອາບີກາອິນໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າຜູ້ຍິງທ່ີແຕ່ງງານກັບຊາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຫຍຸ້ງຍາກຂ ຶ ້ນກໍຄວນຫາວິທີທ່ີ
ຈະຮຽນຮູ້ຢູ່ກັບເຫດການນັ້ນໂດຍໃຊ້ພິກໄຫວ, ສະຕິປັນຍາ, ແລະຄວາມສຸຂຸມຂນະດຽວກັນຍັງສືບຕໍ່ສັດຊື່ແລະສັດທາ
ຕໍ່ຜົວຂອງພວກເຂົາ. ອາບີກາອິນໄດຄ້ວາມສລາດທີ່ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ແກ່ລາວໃນຫຼາຍໆທາງທີ່ຈະຈັດການກັບຜົວ
ຕົວບັນຫາແລະເຫດການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ: 

• ລາວພິຈາຣະນາເຫດການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ລາວມອງເຫັນບັນຫາຈະເລີ້ມຂ ຶ ້ນແຕ່ໄກໂດຍທີ່ຜົວຜູ້ບໍ່ມີສາມັນ
ສໍານຶກປະຕິເສດຕໍ່ຄໍາສເນີຂອງດາວິດ. 

• ລາວກະທໍາການຢ່າງແນບນຽນ, ລາວເອົາຄວາມເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ມາແທນຄວາມຂີ້ຖີ່ຂອງນາບານ, ທ່ີເຮັດ
ໃຫ້ຫວິດພົ້ນພັຍວິບັດ. 

• ລາວກະທໍາການຢ່າງຖ່ອມຕົວແລະກໍກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຈອງຫອງແລະຖືຕົວຂອງນາບານ. 
• ລາວກະທໍາການຢ່າງກ້າຫານແລະຢ່າງເຂັ້ມແຂງໃນການທ້າທາຍໃຫ້ດາວິດຫັນຈາກການແກ້ແຄ້ນແລະຈາກ

ການຂ້ານາບານແລະພວກທີ່ຕິດສນິດກັບລາວ. 
• ລາວກະທໍາການຢ່າງສັດຊື່ໃນຊີວິດແຕ່ງງານຂອງລາວໂດຍການກັບຄືນມາຫານາບານ. 

 
 

 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 24 ພຶສພາ 2009 (5-24-2009) 

 
ບາຣະນາບາ: ຜູ້ທີ່ໜູນໃຈຄົນອ່ືນ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:       ກຈິການ 4:36-37; 9:26-28; 11:19-26; 13:14-15,42-43 
 
ບົດຮຽນນ້ີສາມາດສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ  
        ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຮຽນ ຮູ້ວິທີທ່ີທ່ານສາມາດໜູນໃຈຄົນອື່ນທ່ີເປັນຜູ້ເຊື່ອດ້ວຍກັນ. 
 

ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າກ່ຽວກັບຫຍັງ 
       ພວກທ່ີເຊື່ອຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງການຄໍາໜູນໃຈ.    ບາງພວກກໍນ້ອຍໃຈ; ພວກອື່ນອີກກໍຕ້ອງການຢາກຈະຮູ້ວ່າສິ່ງທ່ີ 
ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດນັ້ນຈະບ່ໍເສັຽປໂຍດ.   ໃນສມັຍຕອນເລີ້ມຕົ້ນຄຣິສຕະຈັກບາຣະນາບາເປັນທ່ີຮູ້ຈັກກັນດີວ່າເປັນນັກ 
ໜູນໃຈ. ທຸກໆບ່ອນທ່ີລາວໄປລາວຈະໜູນໃຈພວກອື່ນໆທ່ີມີຄວາມເຊື່ອ.  ໂດຍເບິ່ງການກະທໍາຂອງລາວພວກເຮົາກໍ
ສາມາດຮຽນວິທີໜູນໃຈຄົນອື່ນໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.        
                                                                                                                                                                                 

ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນ້ີຈຶ່ງສໍາຄັນ 
 ຜູທ່ີ້ທ້ໍຖອຍໃຈກ່າວເຖິງເຣື່ອງສ່ວນຕົວທ່ີເຂົາເຈ້ົາລັ່ງເລໃຈບໍ່ສາມາດເຮັດບາງຢ່າງ    ຫຼືເຂົາເຈ້ົາແຍກຕົວອອກ 
ແລະເມີນເສີຍຕໍ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ. ຜູ້ທ່ີທ້ໍຖອຍໃຈສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຈະບ່ໍລໍ່າໄລຫຼືລົດຄຸນຄ່າຂອງຂວັນ,  ພອນສວັນ, ແລະເຈດ 
ຕະນາດີຂອງຄົນອື່ນ. ແທນທ່ີຈະເປັນຜູ້ທ່ີທ້ໍຖອຍໃຈ, ຜູ້ທ່ີເຊື່ອຄວນຈະເປັນຜູ້ທ່ີໜູນໃຈຄົນອື່ນ. ແຕ່ວ່າມັນກໍມີໜ້ອຍຄົນ
ທ່ີຮູ້ວິທີໜູນໃຈຄົນອື່ນ. ໃນບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ວຍບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃຫ້ຮຽນວິທີໜູນນໍ້າໃຈຄົນອື່ນໆ. 
 ຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຢູ່ໂຮງຮຽນວິທະຍາລັຍ, ຈິມ ເຮັນຣີ ເປັນສິດຍາພິບານທີ່ແນັສວຽວ, ເທັນເນັສຊີ.    ຊ່ວງ 
ທ້າຍອາທິດນຶ່ງລາວໄດ້ມານໍານັກຮຽນຢູນຽນໃນການເຂົ້າຄ້າຍຝຶກຝົນໃໝ່.    ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດຕົວລາວວ່າເປັນຄົນທ່ີ
ໜູນໃຈຄົນອື່ນ-ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຄໍາເທສນາຂອງລາວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ໃນການສົນທະນາແບບສ່ວນຕົວອີກດ້ວຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຊີວິດແລະການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາຈະຫ່າງໄກກັນຫຼາຍຮ້ອຍໄມລ໌ກໍຕາມ, ທຸກຄັ້ງທ່ີໄດ້ເວົ້າກັບລາວບໍ່ວ່າທາງ
ໂທຣະສັບຫຼືຕົວຕໍ່ຕົວ, ລາວຈະມີຄໍາໜູນໃຈສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າສເມີ.   ລາວເປັນເໝືອນບາຣະນາບາສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າຢູ່
ຕລອດ. 
 ຜູ້ໃດທ່ີເປັນຄົນໜູນໃຈຄົນອື່ນທ່ີທ່ານຮູ້ຈັກ?     ແມ່ນຫຍັງຄືບົດຮຽນໃນການເປັນຜູ້ໜູນໃຈທ່ີທ່ານສາມາດດຶງ
ຈາກຊີວິດຂອງພວກເຂົາ? ໃຜອີກແດ່ທ່ີຕ້ອງການຄໍາໜູນໃຈຂອງທ່ານ? 
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ເປັນຜູ້ເອ້ືອເຟ້ືອເພ່ືອແຜ່ Xກຈິການ 4:36-37? 
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 ຫຼັງຈາກການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດບໍ່ດົນ,     ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດກໍໄດ້ສະເດັດມາປະທັບຢູ່ກັບ
ພວກສາວົກທ່ີລໍຄອຍຢູ່ນັ້ນ,  ໄດ້ປ່ຽນແປງພວກເຂົາຈາກປະຊາຊົນທ່ີຫວາດກົວໄດ້ກາຍເປັນພຍານຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບ 
ພຣະຄຣິດ.   ເຂົາເທສນາດ້ວຍພະລັງທ່ີເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນພັນໆມາເພີ້ມເຂົ້າໃນຄຣິສຕະຈັກ(ກິຈການ 2:41;4:4). ບັນດາ 
ທ່ີເຊື່ອໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຄົນຍາກຈົນ, ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງແບ່ງປັນທ່ີຢູ່ອາສັຍແລະສິ່ງຂອງຕ່າງໆແກ່ຊ່ຶງກັນແລະກັນ(2:44-
45; 11:27-30). ການປະຕິບັດຢ່າງນີ້ໄດ ້ເຮັດໃຫ້ການເປັນນຶ່ງດຽວກັນໃນພຣະຄຣິດຂອງພວກເຂົາເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ; ເຂົາ
ເຈ້ົາມີຫົວໃຈແລະວິນຍານອັນດຽວກັນ. 
 ໃນຖ້າມກາງບັນດາຜູ້ທ່ີຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາເຊື່ອນັ້ນມີໂຢເຊັບ, ຄົນເລວີຈາກເກາະກຸບໂຣ,  ທ່ີພວກອັຄສາວົກຕ້ັງຊື່
ໃຫ້ວ່າບາຣະນາບາ. ຄໍາວ່າບາຣະນາບາມີຄວາມໝາຍວ່າລູກຊາຍຂອງຜູ້ໜູນນ້ໍາໃຈ.     ລາວໄດ້ຂາຍທີ່ດິນຂອງລາວ, 
ແລະໄດ້ນໍາເອົາເງິນທັງໝົດມາມອບໃຫ້ພວກອັຄສາວົກ.  ຊ່ືໃໝ່ຂອງບາຣະນາບາມັນຊ່າງເໝາະກັບນິສັຍທ່ົວໄປຂອງ
ລາວຄືການໜູນໃຈຄົນອື່ນ.  ທ່ີລາວໄດ້ຊ່ືໃໝ່ນີ້ກໍຊ້ີບອກວ່າພວກອັຄສາວົກຄົງເຫັນຄຸນຄ່າອັນສູງເດັ່ນໃນຕົວຂອງລາວ. 
 ບາຣະນາບາອາດຈະຖືກຄັດເລືອກອອກເພື່ອຍົກຍໍການກະທໍາຂອງລາວເປັນພິເສດແມ່ນຄວາມເອື້ອເຟື້ອເພື່ອ
ແຜ່. ຕົວຢ່າງຄວາມເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ຂອງລາວຄວນຈະດຶງດູດຈິດໃຈພວກເຮົາໃຫ້ເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ຕໍ່ວຽກງານຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່. ພວກເຮົາສາມາດເປັນຄົນເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ໄດ້ກັບສິ່ງທ່ີພວກເຮົາມີ
ຢູ່ເມື່ອພວກເຮົາຫາກເຂົ້າໃຈວ່າທຸກສິ່ງທ່ີພວກເຮົາມີແມ່ນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ (ເພງສັຣເສີນ 24:1). 
 

2D ສ່ຽງພັຍໂດຍຍ່ືນມືເຂ້ົາຊ່ວຍຄົນອ່ືນ (ກຈິການ 9:26-28) 
          ໂຊໂລ, ເປັນຄົນຢິວຈາກເມືອງຕາໂຊ, ເປັນຜູ້ຂົ່ມເຫັງຄຣິສຕະຈັກຢ່າງຮ້າຍແຮງ (ກິຈການ 8:2-3; ຟີລິບປອຍ 
3:6) ແລະເປັນຜູ້ນຶ່ງທ່ີເຫັນພ້ອມໃນການຄວ່າງກ້ອນຫີນໃສ່ສະເຕຟາໂນໃຫ້ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ(ກິຈການ 7:59-8:1). 
ລາວມີໜັງສືອະນຸຍາດຈາກພວກປະໂຣຫິດຂັ້ນສູງໃຫ້ໄປເມືອງດາມາເຊ     ເພື່ອໄປຊອກຫາບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອແລະຈັບ
ເອົາເຂົາເຈ້ົາມາໃສ່ຄຸກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ. 
 ຂນະທ່ີກໍາລັງເວົ້າກັບພຣະເຢຊູທ່ີຫົນທາງໄປເມືອງດາມາເຊ, ໂຊໂລໄດ້ຖືກແສງກ້າແມບໃສ່ຕາແລ້ວກໍບໍ່ເຫັນ 
ຮຸ່ງ. ລາວໄດຖ້ືກນໍາໄປໃນເມືອງດາມາເຊບ່ອນທ່ີລາວໄດ້ພັກຢູ່ທ່ີນັ້ນສາມມື້ຈົນກວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈັດຕຽມຜູ້ເຊື່ອຄົນ
ນຶ່ງຊື່ອານາເນັຽໃຫ້ໄປຫາລາວ. ຈາກການພົບປະໃນຄັ້ງນັ້ນ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໂຜດໃຫ້ລາວເຫັນຮຸ່ງອີກແລະມອບໜ້າທ່ີໃຫ້
ລາວປະກາດວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະເມຊີອາ.   ລາວກໍຍອມຮັບເອົາຢ່າງຮີບດ່ວນແລະກໍປະກາດຂ່າວປະເສີດຢ່າງໄດ້ 
ຜົນຈົນພວກຢິວພຍາຍາມຈະຂ້າລາວ. ລາວຫຼົບຫຼີກໄດ້ຍ້ອນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກສາວົກເທ່ົານັ້ນ(ກິຈການ 9:25). 
 ຫຼັງຈາກນັ້ນສາມປີ(ຄາລາເຕັຽ 1:18), ໂຊໂລກໍໄດ້ມາເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະພຍາຍາມຕິດພັນກັບພວກສາ 
ວົກ. ມີຄວາມສົງສັຍເກີດຂຶ້ນວ່າລາວອາດຈະມາສິ້ງຊອມເອົາຄວາມລັບຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ເຂົາເຈ້ົາທັງໝົດພາກັນຢ້ານກົວ
ໂຊໂລແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກອ້າແຂນຕ້ອນຮັບລາວ.     ບາງຄັ້ງພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບຄົນນັ້ນໃນຖານະທີ່ລາວເປັນຢູ່ນັ້ນ
ແທນທ່ີຈະຈູ້ຈ້ີຈຸກຈິກກັບລາວຢ່າງລະອຽດລະອໍຈົນເກີນໄປ.  
 ບາຣະນາບາໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ໜູນໃຈໂຊໂລ,  ໂດຍການເອົາລາວໄປຫາພວກສາວົກແລະບັນລະຍາຍເຖິງການ 
ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປາກົດຕໍ່ໂຊໂລ, ໄດ້ເວົ້າກັບລາວ,  ແລະໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງລາວ. ລາວໄດ້ບັນລະຍາຍວ່າໂຊໂລ 
ກ່າວພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງກ້າຫານໃນເມືອງດາມາເຊ.  ຜົນປາກົດວ່າ, ໂຊໂລໄດ້ໄປໆມາໆກັບເຂົາເຈ້ົາໃນກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມ, ກ່າວໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງກ້າຫານຮອດສິບຫ້າມື້(ຄາລາເຕັຽ 1:18).    ຄຣິສຕຽນຕ້ອງ
ເບິ່ງໃຫ້ເຫັນເຫດການທີ່ຈະເປັນອັນຕລາຍຕໍ່ຜູ້ທ່ີຕ້ອນຮັບເອົາພຣະຄຣິດແລ້ວ, ແລະບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມໝູ່ເກົ່າ, ແຕ່ວ່າ
ຍັງບໍ່ທັນພົວພັນໃນກຸ່ມຄຣິສຕຽນ. ບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອຕ້ອງຍື່ນມືເຂົ້າຊ່ວຍຄົນແນວນັ້ນໃຫ້ຕັ້ງຮາກຖານໃນຖ້າມກາງບັນດາ
ທ່ີເຊື່ອ. 
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 ລູກາໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງສອງເທື່ອກ່ຽວກັບການເປັນພຍານຢ່າງໃຈກ້າແລະມີໂວຫານຂອງໂຊໂລ(ຂໍ້ 27-28). 
ລາວໄດ້ເປັນພຍານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມບ່ອນທ່ີພວກນັກທັມຢູ່ທ່ີພວກເຂົາໄດ້ມອບໜັງສືອະນຸຍາດໃຫ້ໄປປາບແລະຈັບ
ພວກຄຣິສຕຽນໄປໃສ ່ຄຸກ.    ຜູ້ທ່ີເຊ ື ່ອໃໝ່ມີໂອກາດທີ່ຈະກ່າວຄໍາພຍານຕໍ່ໝູ່ເພື່ອນກຸ່ມເກົ່າທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຄີຍລຶ້ງແກ່ນ
ມານັ້ນ. 

 
3.ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊື່ອເປັນສາວົກ (ກຈິການ 11:19-26)  
        ເຫດການທີ່ລູກາໄດ້ບັນທຶກໃນຂໍ້ພຣະທັມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນປະມານເຈັດຫາສິບປີຫຼັງຈາກໄດບ້ັນທຶກກິຈການບົດ
ທີເກົ້າ. ໃນວັກນີ້ໄດ້ຊ້ີກັບໄປຫາບົດ 8:2-4,  ແລະຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນການຂຍາຍຕົວຂອງຂ່າວປະເສີດທັງໃນດ້ານພູມິ 
ສາດແລະທໍານຽມປະເພນ ີອີກດ້ວຍ. ຈາກຜົນແຫ່ງການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກການຕາຍຂອງສະເຕຟາໂນ, 
ຜູ້ທ່ີເຊື່ອບາງຄົນກໍອອກເດີນທາງໄປເມືອງຟອຍນິເກ(ສມັຍນີ້ແມ່ນເລບານອນ), ເກາະກຸບໂຣ, ແລະອັນຕີໂອເຂັຽ. ເຂົາ
ເຈ້ົາກໍໄດ້ເລີ້ມກ່າວຂ່າວປະເສີດຕໍ່ພວກຢິວຄົນອື່ນໆແຕ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ.   ແລະພວກອື່ນອີກທ່ີບໍ່ແມ່ນຄົນຢິວທ່ີເວົ້າພາສາ 
ກຣິກ, ຫຼືພວກຕ່າງຊາດທີ່ເວົ້າປະປົນຫຼາຍໆພາສາກໍປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງຂອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ.  ເພາະວ່າມັນເປັນ
ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າ, ມີຄົນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຫັນມາເຊື່ອໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
 ເມື່ອຂ່າວນີ້ດັງໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ,     ພວກສາວົກກໍໄດ້ສົ່ງບາຣະນາບາໄປສອບສວນເບິ່ງ. 
ບາຣະນາບາ, ຄົນຢິວຊາວເກາະກຸບໂຣ(4:36-37), ເປັນຜູ້ເໝາະສົມທ່ີສຸດທ່ີໄດ້ສົ່ງໄປ.  ເມື່ອລາວເຫັນພຣະຄຸນຂອງ
ພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ລາວຊາບໄດ້ວ່າເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຄຣິສຕະຈັກເມືອງອັນຕີໂອ
ເຂັຽແຕ່ວ່າໃນທຸກໆຄຣິສຕະຈັກກໍໄດ້ເຫັນຣິດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເຊັ່ນກັນ. ລາວຊົມຊື່ນຍິນດີຫຼາຍແລະໄດ້ໜູນໃຈພວກເຂົາທັງ
ໝົດໃຫ້ຕ້ັງໝ້ັນໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍການໄດ້ຈິດໃຈໃໝ່ທີ່ໝ້ັນຄົງ.   ບາຣະນາບາຊາບອີກວ່າທ່ີພວກເຂົາຈະໝັ້ນ 
ຄົງສັດຊື່ໃນທຸກສະຖານະການຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ແມ່ນຕ້ອງມີຫົວໃຈທ່ີປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງແທ້ຈິງ. 
 ລູກາຍັງແນະນໍາໃຫ້ເຫັນຄຸນສົມບັດຢ່າງອື່ນຂອງບາຣະນາບາ:  ລາວເປັນຄົນດີ,  ເຕັມດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິ 
ສຸດ, ແລະມີຄວາມເຊື່ອ.   ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄົງຈະບໍ່ເປັນໜ້າສົງສັຍວ່າມັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກສາວົກຕ້ອງເລືອກ
ເອົາລາວ. ຜົນທ່ີໄດ້ຮັບກໍຄື: ມີຄົນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ເພ້ີມເຕີມເຂົ້າມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
 ການເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນດ້ານຈໍານວນຂອງບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອໄດ້ເປັນເຫດໃຫ້ບາຣະນາບາຕ້ອງຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຈາກໂຊໂລ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງຊາດ(ບົດ22:21)ໃນເມືອງຕາໂຊ.    ຜູ້ນໍາທ່ີສລາດຮູ້ຈັກວ່າ
ເມື່ອໃດເຂົາຕ້ອງການໆຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ອື່ນໃນວຽກງານຂອງລາວ.     ແຕ່ກ່ອນໂຊໂລຕ້ອງການບາຣະນາບາ; ດຽວນີ້
ບາຣະນາບາມີຄວາມຕ້ອງການໂຊໂລແລະປະສົບການໆປະກາດຂ່າວປະເສີດກັບຄົນຕ່າງຊາດຂອງລາວ. ໃນຖານະທີ່
ເປັນຜູ້ເຊື່ອໃໝ່ຕ້ອງພັດທະນາຝ່າຍຈິດວິນຍານໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນແລະຈະລາວກາຍເປັນຄົນທ່ີໃຊ້ໄດ້ໃນວຽກງານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ. ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ສິດສອນແກ່ຄົນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ທໍາອິດ, ຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເຫລົ່າ 
ນັ້ນຈະໄດ້ຮູ້ການປະກາດຂ່າວປະເສີດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈ້ົາກໍຈະຖືກສອນເຖິງຄວາມເຊື່ອ.   ຜູ້ນໍາການຮັບໃຊ້ເບິ່ງເຫັນ
ວ່າການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຜົນຫຼາຍກວ່າການເຮັດວຽກຄົນດຽວ. 
 ລູກາຍັງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າບັນດາທ່ີຜູ້ເຊື່ອໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າຄຣິສຕຽນເປັນຄັ້ງທໍາອິດທ່ີເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ. ອັນນີ້ຊ້ີໃຫ້
ເຫັນວ່າ    ການປະກາດຂ່າວປະເສີດແລະການສອນກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອໃໝ່ໄດ້ເກີດຜົນຢ່າງເພິ່ງພໍໃຈໃນເມືອງນີ້ຕາມ
ຊ່ວງເວລາອັນສັ້ນໆແລະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໆເບິ່ງເຫັນພຣະຄຣິດ-ເປັນສູນກາງຂອງກຸ່ມຊົນທ່ີມີວາມເຊື່ອ   ແລະກໍອາດຈະ
ເປັນໄປໄດ້ທ່ີບັນດາຜູ້ທ່ີບໍ່ເຊື່ອຈະໃຊ້ຄໍາວ່າ “ຄຣິສຕຽນ” ເພື່ອເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍຜູ້ທ່ີມີຄວາມເຊື່ອ. 
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4. ຊ່ວຍຄົນອ່ືນໃຫ້ຮຽນເຣື່ອງພຣະຄຣິດ (ກິຈການ 13:14-15,42-43) 
        ຫຼັງຈາກນັ້ນປີນຶ່ງໃນການເທສນາສັ່ງສອນແລະການສ້າງຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃໝ່ໃຫ້ເປັນສາວົກໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ, ພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກສົ່ງບາຣະນາບາແລະໂຊໂລອອກໄປຮັບໃຊ້ໃນບ່ອນອື່ນອີກ.     ຫຼັງຈາກຮັບໃຊ້ເປັນເວລາ
ສັ້ນໆທ່ີເກາະກຸບໂຣ, ເຂົາເຈ້ົາກໍມຸ້ງໜ້າໄປເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽຂອງປີຊີເດັຽ.  ນີ້ບໍ່ແມ່ນເມືອງດຽວກັບເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ
ໃນບົດທີ 11 (ແລະ 13:1-3)ທ່ີຢູ່ປະເທດຊີເຣັຽ. ເຂົາເຈ້ົາກໍພາກັນໄປທ່ີໂຮງທັມເທສນາໂລດ.   ຫຼັງຈາກອ່ານພຣະທັມ
ຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ, ຫົວໜ້າໂຮງທັມເທສນາກໍບອກບາຣະນາບາແລະໂຊໂລ(ຕອນນີ້ປ່ຽນຊື່ເປັນໂປໂລແລ້ວ)ໃຫ້ກ່າວ
ຄໍາໜູນໃຈຕໍ່ທ່ີຊຸມນຸມ. ການເທສນາສັ່ງສອນແລະການສິດສອນແລະການບອກແກ່ຄົນອື່ນເຖິງຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງພຣະ
ເຢຊູຄວນຈະລວມທັງຄໍາເວົ້າທ່ີໜູນໃຈຢູ່ສເມີ. 
 ຫຼັງຈາກໂປໂລກ່າວຢ່າງຍືດຍາວແລ້ວ, ລາວແລະບາຣະນາບາກໍເລີ້ມທ່ີຈະລາຈາກໄປ    ແຕ່ຫົວໜ້າໂຮງທັມ
ເທສນາໄດ້ຂໍຮອ້ງໃຫ້ກ່າວເຣື່ອງນີ້ຕ່ໍພວກເຂົາອີກໃນວັນຊະບາໂຕໜ້າ.    ຫຼັງຈາກການນະມັສການສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ, ມີ
ພວກຢິວ   ແລະພວກທີ່ເຂົ້າຮີດຄອງຂອງພວກຢິວທີ່ຢໍາເກງພຣະເຈົ້າຕິດຕາມພວກເຂົາອອກມາຈາກໂຮງທັມເທສນາ. 
ໂປໂລແລະບາຣະນາບາໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ,     ຊັກຊວນໃຈພວກເຂົາໃຫ້ສືບຕ່ໍຕ້ັງໝ້ັນຄົງໃນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 
ບົດຮຽນຊີວິດ 

 
        ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນຂ່າວທ່ີບໍ່ດີມາຫຼາຍແລ້ວໃນສມັຍນີ້: ພັຍທໍາມະຊາດ, ຄະດີຕ່າງໆ, ຂອງຂຶ້ນຣາຄາ, 
ແລະອື່ນໆອີກ. ບໍ່ເປັນໜ້າແປກທີ່ຫຼາຍຄົນຫັນໜ້າຫາເຫຼົ້າແລະຢາ(ທັງຖືກແລະຜິດກົດໝາຍ)ແລະການປິດບັງຢ່າງອື່ນ
ເພື່ອເປັນວິທີທ່ີຈະຈັດການກັບຊີວິດ.    ທຸກໆຄົນບາງຄັ້ງຄາວແມ່ນຕ້ອງການຄໍາໜູນໃຈ.    ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຄວນເປັນ
ເໝືອນບາຣະນາບາ: ເປັນນັກໜູນນໍ້າໃຈໃນໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມທໍ້ຖອຍໃຈ. 
 ບາຣະນາບານັກໜູນໃຈໄດ້ເຮັດຢ່າງໃດຕໍ່ໂລກທີ່ເຕັມດ້ວຍຄວາມທໍ້ຖອຍໃຈ? 

• ລາວເປັນຜູ້ເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ຕໍ່ພວກທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການແທ້ໆ, ພວກເຮົາຄວນຈະຕຽມພ້ອມຢູ່ສເມີທ່ີຈະຊ່ວຍ
ພວກທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການແທ້ໆນັ້ນ. 

• ລາວເຕັມໃຈທ່ີຈະສ່ຽງພັຍເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍຄົນພາຍນອກ. ຄຣິສຕຽນໃໝ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນຕ້ອງການ
ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງເດີນຄຽງຂ້າງແລະຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງໃນຖ້າມກາງຄອບຄົວຂອງພວກທີ່ມີຄວາມ
ເຊື່ອ. 

• ລາວໃຊ້ເວລາສ້າງພວກທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໃໝ່ໃຫ້ເປັນສາວົກ. ຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃໝ່ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ສ້າງໃຫ້ເປັນສາວົກ, 
ແລະບໍ່ແມ່ນຫວັງໃຫ້ເຂົາເປັນສາວົກດ້ວຍຕົວຂອງພວກເຂົາເອງ. 

• ລາວຕຽມພ້ອມຢູ່ສເມີທ່ີຈະໃຫ້ເຫດຜົນສໍາລັບຄວາມຫວັງທ່ີມີໃນຕົວລາວ(1 ເປໂຕ 3:15). ລາວໄດ້ໜູນໃຈ
ຄົນອື່ນໃຫ້ຮັບເອົາຄວາມເຊື່ອຢ່າງດຽວກັນກັບທ່ີລາວມີຢູ່ນັ້ນ.  

 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 31 ພຶສພາ 2009 (5-31-2009) 

 
ຟີລິບ:ຜູ້ມັກບອກຄົນອ່ືນເຣື່ອງພຣະເຢຊູ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:       ກິຈການ 6:2-3, 5ກ; 8:4-8, 26-31, 34-35; 21:8-9  
 
ບົດຮຽນນ້ີສາມາດສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ  
         ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານສຶກສາການບອກຄົນອື່ນເຣື່ອງພຣະເຢຊູ. 
 

ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າກ່ຽວກັບຫຍັງ 
           ຄົນທັງຫຼາຍຍັງຫຼົງຫາຍ. ພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຍິນເຣື່ອງພຣະເຢຊູ. ພຣະເຢຊູບ ັນຊາໃຫ້ພວກທ່ີເຊື່ອໃນ
ພຣະອົງແບ່ງປັນຂ່າວດີກັບຄົນອື່ນ, ແຕ່ວ່າຍັງມີພວກທ່ີເຊື່ອຫຼາຍຄົນບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມ.   ຜ່ານການສຶກສາບົດຮຽນນີ້ກ່ຽວ
ກັບຟີລິບທ່ານທ່ີເປັນນັກຮຽນປະກາດຂ່າວປະເສີດຈະຄົ້ນພົບກຸນແຈຫຼາຍລູກທ່ີຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ
ກັບຄົນອື່ນຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ. 
 

ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນ້ີຈຶ່ງສໍາຄັນ 
         ຄຣິສຕຽນຫຼາຍຄົນນັ່ງຢູ່ໃນໂບດຮ້ອງເພງ“ໂອ້, ຂ້າຮັກພຣະເຢຊູ” ແຕ່ວ່າບໍ່ເຄີຍບອກຜູ້ໃດວ່າພວກເຂົາຮູ້ຈັກກັບ
ພຣະເຢຊູ. ພຣະຄັມພີໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າຄຮິສຕຽນຕ້ອງບອກຄົນອື່ນກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ.  ເ ຖິງປານນັ້ນ, ຍັງມີຄຣິສ 
ຕຽນຫຼາຍຄົນບອກວ່າພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດ.  ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ວຍພວກທ່ີເຊື່ອໃຫ້ຮຽນວິທີທ່ີພວກເຂົາສາ 
ມາດບອກຄົນອື່ນໆເຣື່ອງພຣະເຢຊູ. 
     ໃນກອງປະຊຸມຝຶກຝົນພວກຄະນະປົກຄອງໂບດທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃກ້ກັບສວນສາທາຣະນະໃຫຍ່ແຫ່ງນຶ່ງ. ອາຈານສອນ
ໄດ້ໃຊ້ໃບປິວເຣື່ອງກົດຝ່າຍຈິດວິນຍານສີ່ປະການ. ຫຼັງຈາກອາຫານທ່ຽງ, ພວກເຮົາໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປເປັນຄູ່ເພື່ອແບ່ງ 
ປັນເຣື່ອງພຣະຄຣິດກັບທຸກຄົນທ່ີໄດ້ພົບໃນສວນສາທາຣະນະນັ້ນ.  ຫຼັງຈາກນັ້ນສອງຊົ່ວໂມງ, ພວກເຮົາໄດ້ກັບມາເລົ່າ 
ເຫດການທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ພວກເຮົານໍາພາຊາວກ່ວາຄົນມາຫາພຣະຄຣິດ. ພວກຊາຍເຫຼົ່ານີ້ເປີດໂອກາດ 
ໃຫ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໃຊ້ພວກເຂົາ.  
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ເຕັມໃຈຮັບໃຊ້:   Xກິຈການ 6:2-3, 5ກ? 
    ຫຼງັຈາກວນັເພັນເຕຄໍສະເຕຄຣສິຕະຈກັໃນກງຸເຢຣຊູາເລັມໄດມ້ປີະສບົການກບັການເຕບີໂຕຢາ່ງວອ່ງໄວ. ເຖງິ
ແມນ່ວາ່ການກດົຂີ່ຂ ົ່ມເຫັງເກດີຂຶນ້ຈາກພວກຜູນ້າໍຊາວຢິວກຕໍາມ,   ມຜີູຊ້າຍຫຼາຍກວ່າ 8,000 ຄນົ (2:41; 4:4) 
ສມົກບັພວກຜູຍ້ງິທ່ີບ່ໍຮູຈ້າໍນວນ(6:1)ໄດເ້ພ້ີມເຂ້ົາມາຕື່ ມຈາໍນວນຂອງພວກເຂົາ. ຂນະທ່ີສິ່ ງນີເ້ປັນຕ ົນ້ເຫດໃນການສ
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ເລີມສລອງອນັຍິ່ ງໃຫຍ,່ ມນັຍງັເຮັດໃຫເ້ກດີມວີຽກງານຫຼາຍຂຶນ້ສາໍລບັສາວກົສບິສອງຄນົທ່ີຈະຮບັໃຊຄ້ນົທ່ີເພ້ີມເຕມີ
ເຂ້ົາມານ ັນ້. 
 ສບິສອງເລັງເຖງິໝດົທງັກຸມ່ສາວກົກພໍາກນັວາງແຜນທ່ີຈະຮບັພາຣະໃຫຄ້ບົຕາມຄວາມຕອ້ງການ. ພວກສາ 
ວກົສບິສອງຄນົຫິຼງເຫັນວາ່ມນັບບ່ໍເປັນການຖກືຕອ້ງທ່ີພວກເຂົາຈະເລີກເທສນາເຣື່ ອງພຣະເຈົາ້ແລວ້ໄປເສບີອາຫານ. 
ຄາໍວາ່ຖກືຕອ້ງໃນທ່ີນີມ້ຄີວາມໝາຍວາ່ບ່ໍເປັນທ່ີ  “ພໍພຣະທຍັ”  ຄາ້ຍກບັວາ່ເລັງເຖງິການທ່ີພວກເຂົາເຊື່ ອວາ່ຖາ້ເຊົາ  
ຮບັໃຊໃ້ນເຣື່ ອງພຣະທມັແລວ້ຈະບ່ໍເປັນທ່ີພໍພຣະທຍັພຣະເຈົາ້ເລີຍ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ພວກເຂົາຈຶ່ງອທິຸດພວກເຂົາເອງໃນການ
ອອ້ນວອນອະທິຖານແລະເທສນາສ ັງ່ສອນ(ຂໍ ້4). 
 ພວກສບິສອງຄນົໄດແ້ນະນາໍໃຫເ້ລືອກເອົາຊາຍບາງຄນົໃນຄຣສິຕະຈກັສາໍລບັວຽກງານອື່ ນອກີ. ເຈດັຄນົຈະ
ໄດຖ້ກືເລືອກ-ຄຊືາຍທ່ີໜາ້ນບັຖ,ື ເຕັມໄປດວ້ຍພຣະວນິຍານແລະສະຕປິນັຍາ. ພວກເຂົາເຫ່ົຼານີຕ້ອ້ງເປັນຄນົຢູໃ່ນຣະ 
ບຽບ, ຊຶ່ ງຊວີດິຂອງພວກເຂົາຖກືຊງົນາໍພາດວ້ຍພຣະວນິຍານບໍຣສິດຸ, ຄນົທາໍມະດາທ່ີມສີະຕປິນັຍາໃນການບໍຣຫິານ, 
ວາງແຜນ, ແລະຮບັໃຊຄ້ວາມຕອ້ງການຂອງຜູູອ້ື່ ນ. ຄຣສິຕະຈກັໃນສມຍັນີກ້ຕໍອ້ງການຄນົທ່ີມຄີນຸສມົບດັຢາ່ງດຽວກນັ
ກບັສມຍັຄຣສິຕະຈກັໃນຕອນເລີ້ມຕ ົນ້ໃນການຮບັໃຊ.້ 
 ພ່ີນອ້ງທກຸຄນົ...ໄດເ້ລືອກເອົາສະເຕຟາໂນ...ແລະຟີລິບແລະອກີຫາ້ຄນົ. ຟີລິບຄນົນີບ່ໍ້ແມນ່ສາວກົຂອງພຣະ
ເຢຊູແຕເ່ປັນຜູນ້ຶ່ ງໃນຈາໍນວນ 7 ຄນົຈາກພວກຢິວທ່ີເວ້ົາພາສາກຣກີໃນການຮບັໃຊໄ້ພພ່ນົຂອງພຣະເຈົາ້.  ການຮບັ
ໃຊເ້ປັນວຽກໃຫຍຫຼ່ວງແລະໜກັສາໍລບັຄນົຈາໍນວນໜອ້ຍ  ທ່ີຈະເຮັດທງັໝດົໂດຍບ່ໍຕອ້ງການການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກຄນົ
ອື່ ນ.   
  

2D   ເນ້ັນໃສ່ພຣະເມຊີອາ:  (ກິຈການ 8G4-8) 
      ຊາຍຄົນນຶ່ງໃນຈໍານວນເຈັດຄົນທ່ີຖືກເລືອກໃນກິຈການບົດທ່ີ 6, ສະເຕຟາໂນ, ໄດ້ຖືກການຄວ່າງກ້ອນຫີນໃສ່ໃຫ້
ຕາຍ.     ໂຊໂລ-ຫຼັງຈາກນັ້ນປ່ຽນຊື່ເປັນໂປໂລ-ກໍມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕາຍຂອງສະເຕຟາໂນແລະເລີ້ມຕົ້ນປະຫັດປະ 
ຫານຄຣິສຕຽນ.      ການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງກໍາເລີບຂຶ້ນຢ່າງໜັກໜ່ວງຈົນພວກທີ່ເຊື່ອຫຼາຍຄົນໄດ້ແຕກໜີອອກຈາກແຂວງ
ຢູດາຍແລະຊາມາເຣັຽ.  ຂນະທ່ີພວກເຂົາກໍາລັງເດີນທາງກໍໄດ້ປະກາດເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ. ການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງເຮັດໃຫ້
ຂ່າວປະເສີດແຜ່ກວ້າງອອກໄປເທົ່ານັ້ນແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ດັບສູນໄປ.   ນີ້ແມ່ນລວມຢູ່ໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າທັງ
ໝົດ. ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກພວກທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງວ່າພວກເຂົາຈະເປັນ “ພຍານເຣື່ອງພຣະອົງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ,  ທ່ົວ
ແຂວງຢູດາຍແລະຊາມາເຣັຽ, ແລະຈົນສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ” (1:8).     
 ຟີລິບໄດທ່້ອງທ່ຽວໄປຕາມເມືອງໃນແຂວງຊາມາເຣັຽ  ແລະເທສນາສັ່ງສອນເຣື່ອງພຣະເມຊີອາໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຂົາ. ຊາວຢິວແລະຊາວຊາມາເຣັຽຍັງບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ແລະເປັນປໍຣະປັກຕໍ່ກັນຢ່າງເປີດເຜີຍ. ຊາວຊາມາເຣັຽມີເຊື້ອສາຍ
ປະປົນ-ພາກສ່ວນນຶ່ງກໍເປັນຢິວ, ອີກພາກສ່ວນນຶ່ງກໍເປັນພວກຕ່າງຊາດ-ມີການນັບຖືລັດທິຢິວແດ່ແລະທໍານຽມຂອງ
ສາສນາອື່ນໆອີກດ້ວຍ. ກໍເພາະການມີເຊື້ອເປັນຢິວຂອງພວກເຂົານີ້ເອງ, ພວກເຂົາກໍລໍຖ້າການສະເດັດມາຂອງພຣະ
ເມຊີອາເໝືອນກັນ. 
 ການເທສນາສັ່ງສອນຂອງຟີລິບໄດ້ຜົນຢ່າງຍອດຍ້ຽມ: 

• ວິນຍານຊົ່ວ-ໄດ້ອອກມາຈາກບ່ອນທ່ີມັນເຂົ້າສິງນັ້ນ. 
• ພວກຄົນງ່ອຍແລະຂາເສັ້ງກໍຫາຍດີ. 
• ມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຫຼາຍໃນເມືອງນັ້ນ. 
• ມີພວກຜູ້ຊາຍຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບເຊື່ອພຣະຄຣິດແລະຮັບບັບຕິສະມາ(ຂໍ້ 12). 
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        ຍັງມີຄົນທ່ີບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນເຖິງຂ່າວດີເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທ່ົວໂລກນີ້ພວກເຂົາກໍຈະຕອບຮັບຕໍ່ຂ່າວປະເສີດຢ່າງ
ແນ່ນອນຖ້າຫາກວ່າມີໃຜຜູ້ນຶ່ງໄປບອກພວກເຂົາ.      ກອງປະກາດຂ່າວປະເສີດນາໆຊາດແລະກອງປະກາດຂ່າວປະ 
ເສີດໃນອະເມຣິກາພາກເໜືອທັງສອງອົງການນີ້ກໍຊອກຫາທາງທີ່ຈະຊ່ວຍພວກນັກປະກາດທີ່ຮັບໃຊ້ເຕັມເວລາ   ແລະ 
ພວກທ່ີບໍ່ເຕັມເວລາ. ຫຼາຍໆຄຣິສຕະຈັກກໍມີສ່ວນຮ່ວມສົ່ງຄົນອອກໄປຮັບໃຊ້ທັງໃນແລະນອກປະເທດດ້ວຍ.  ພວກທ່ີ 
ມີຄວາມເຊື່ອຕ້ອງຮັບໃຊ້ຕາມຄວາມສາມາດ.       

 

3. ອະທິບາຍພຣະຄັມພີ:  (ກຈິການ 8:26-31, 34-35) 
          ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວຕໍ່ຟີລິບແລະນໍາທາງລາວໃຫ້ໄປທ່ີເມືອງຄາສາ, ເປັນທ່ີຢູ່ອາສັຍຂອງຊາວຟີລິສຕີນຊຶ່ງຢູ່ທາງ
ທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ມີລະຍະຂ້ອນຂ້າງໄກສົມຄວນຈາກເມືອງຊາມາເຣັຽ(ທາງເໜືອຂອງກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມ). ຟີລິບໄດຍ້ອມເຊື່ອຟັງໂດຍດ່ວນ. ພວກທ່ີມີຄວາມເຊື່ອຄວນຈະເຕັມໃຈໄປຕາມທີ່ພຣະວິນຍານນໍາພາ
ພວກເຂົາ, ເຖິງແມ່ນວ່າເບິ່ງແລ້ວເໝືອນກັບວ່າເປັນບ່ອນທ່ີບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງພຣະເຈົ້າແລະເບິ່ງຄືຈະບໍ່ມີໝາກ 
ຜົນ. ຟີລິບໄດ້ພົບຊາຍເອທີໂອເປັຽກໍາລັງຂີ່ຣົດມ້າກັບບ້ານຂອງເຂົາຫຼັງຈາກເດີນທາງໄກເພື່ອມານະມັສການໃນກຸງເຢ 
ຣູຊາເລັມ(ຂໍ້ 27). ລາວເປັນຄົນມາຈາກປະເທດຊູແດນໃນປັດຈຸບັນ(ບໍ່ແມ່ນເອທີໂອເປັຽໃນສມັຍນີ້). 
 ຄົນເທີຍຜູ້ນີ້ເປັນຂ້າຣາຊການຊັ້ນສູງຂອງກັນດາເກ,   ພຣະຣາຊີນີແຫ່ງເອທີໂອເປັຽແລະຮັບຜິດຊອບສິ່ງຂອງ
ທັງໝົດຂອງເຈົ້າຍິງ. ຄັນດາເກເປັນຕໍາແໜ່ງທ່ີຜິດກົດປະເພນີສໍາລັບເຈ້ົາຍິງທຸກຄົນໃນເອຕີໂອເປັຽ.   ຄົນເທີຍກໍກໍາລັງ 
ນັ່ງຣົດມ້າຂອງລາວ, ບາງທີອາດຈະແມ່ນກວຽນທີ່ແກ່ດ້ວຍງົວເຖິກ. ຂນະທ່ີກໍາລັງເດີນທາງ, ລາວກໍາລັງອ່ານດັງໆເຖິງ
ເຣື່ອງຄໍາທໍານວາຍຂອງເອຊາຢາ. ໃນສມັຍເດີມ, ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກອ່ານໜັງສືໃຫ້ດັງໆເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ຜູ້ດຽວກໍຕາມ. 
           ຟີລິບ, ໄດ້ຮັບການຊົງນໍາຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ໄດ້ແລ່ນໄປທຽມຣົດມ້າແລະໄດ້ຖາມຄົນເທີຍນັ້ນວ່າລາວ
ເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທ່ີໄດ້ອ່ານຢູ່ນັ້ນຫຼືບໍ່.   ລາວກ ໍາລັງອ່ານພຣະທັມເອຊາຢາ 53:7-8 ຊ່ຶງກ່ຽວກັບເຣື່ອງການຕາຍທີ່ໄມ້ກາງ
ແຂນຂອງພຣະຄຣິດເພື່ອພວກເຮົາ. ເມື່ອຄົນເທີຍໄດ້ຖາມວ່າຂໍ້ພຣະທັມກ່າວເຖິງເຣື່ອງຜ້ ູໃດ. ຟີລິບກໍໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນບອກ 
ລາວເຖິງເຣື່ອງຂ່າວດີກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ. ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທ່ີຟີລິບໄດ້ສອນລາວຈົນຈົບພຣະທັມເອຊາຢາ 53  ແລະ
ພຣະທັມຂໍ້ອື່ນໆອີກທ່ີມີສ່ວນພົວພັນ. ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງທ່ີດີຂອງການ “ມີນັດກັບພຣະເຈ້ົາ.” ພວກທ່ີມີຄວາມເຊື່ອທຸກຄົນ
ຄວນຈະຕຽມຕົວໃນການແບ່ງປັນເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາເມື່ອພຣະເຈົ້າຊ່ວຍເປີດໂອກາດອັນຈົບງາມໃຫ້. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ແບ່ງປັນເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອໃຫ້ກັບພວກລູກໆຂອງທ່ານ:  (ກຈິການ 21:8-9) 
     ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ 20 ປີຫຼັງຈາກເຫດການໃນບົດທີ 8. ມັນເກີດຂຶ້ນທ່ີ ກາຍຊາເຣັຽທ່ີຟີລິບໄດ້ໄປຫຼັງຈາກ 

ປະກາດຂ່າວປະເສີດ 
ຖ້ອຍຄໍາທ່ີວ່າ ຂ່າວປະເສີດ ໄດ້ໃຊ້ 3 ເທ່ືອໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ (ກຈ 21:8,  ອຟຊ 4:11,  2 ຕມ 4:5)  ຄໍານີ້ 
ໄດ້ມາຈາກພາສາກຣີກ ເປັນຄໍາປະສົມທ່ີມີຄວາມໝາຍວ່າ ”ຂ່າວ” ແລະ ”ດີ.”   ປະກາດຂ່າວປະເສີດແມ່ນ 
ການບອກຂ່າວດີ.  ອົງພຣະເຢຊູ ຜູ້ຊົງເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດຜູ້ນຶ່ງ ໄດ້ສະເດັດໄປຫລາຍແຫ່ງເພື່ອເທສ 
ນາແລະບອກຂ່າວດີ(ຂ່າວປະເສີດ)ເຣື່ອງພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ(ລກ. 8:1)  ໂປໂລ ໄດ້ປະກາດ 
ຂ່າວປະເສີດຢ່າງຄົບຖ້ວນເຣື່ອງພຣະເມຊີອາ( ໂຣມ 15:19) ໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນປ່າວປະກາດ ”ເພິ່ນໄດ້ແນ 
ໃສ່...ບ່ອນທ່ີຄົນບໍ່ທັນຮູ້ຈັກນາມຊື່ຂອງພຣະຄຣິດ(ຂໍ້ທີ 20). 
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ທ່ີລາວໄດ້ພົບກັບຄົນເທີຍ(8:40)ແລະບາງທີ່ລາວໄດ້ພົບໂບດໃນທີ່ນັ້ນກໍອາດເປັນໄດ້.   ກາຍຊາເຣັຽເປັນທ່ີຕັ້ງຂອງຄະ 
ນະປົກຄອງໂຣມັນ. ແລະມັນຍັງເປັນເມືອງທ່າເຮືອຂອງເຢຣູຊາເລັມຊຶ່ງມີລະຍະທາງປະມານ 60ໄມລ໌. ລູກາໄດ້ຮັບຮູ້   
ວ່າຟີລິບເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດແລະເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນຈໍານວນເຈັດຄົນນັ້ນ. ຟີລິບມີລູກສາວສີ່ຄົນທ່ີຍັງເປັນສາວປອດ
ທັງເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ.     ລູກສາວທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງງານຂອງຟີລິບມີການທໍານວາຍໝາຍເຖິງພວກເຂົາມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການສອນພຣະທັມ-ບໍ່ແມ່ນຮູ້ລ່ວງໜ້າເຖິງອະນາຄົດ.      ນີ້ກໍເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີພື້ນຖານທີ່ໝັ້ນ 
ແກ່ນໃນພຣະຄັມພີ. ຟີລິບໄດ້ກໍ່ສ້າງຄອບຄົວທ່ີເຂັ້ມແຂງໃນພຣະເຈົ້າ,      ລ້ຽງດູພວກລູກຂອງລາວສໍາລັບພຣະຜູ້ເປັນ 
ເຈ້ົາ,   ແລະຝຶກຝົນຕົນເອງໃນການເປັນພໍ່ແມ່ທ່ີເຂັ້ມແຂງໃນພຣະເຈົ້າຊຶ່ງເປັນຜູ້ຊ້ີທາງລູກເຕົ້າຂອງລາວໃຫ້ມອບຊີວິດ
ຂອງພວກເຂົາຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 

 
ບົດຮຽນຊີວິດ 

 
           ມີຄົນຫຼວງຫຼາຍຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາທ່ີຍັງຫຼົງຫາຍແລະມຸ້ງໜ້າສູ່ນະຮົກທ່ີເຜົາໄໝ້ຕລອດໄປ. ແທນທ່ີຈະຫາຂໍ້
ແກ້ຕົວຫຼືຮັບເອົານິສັຍທ່ີບໍ່ຫຍຸ້ງກ່ຽວຫຼືບໍ່ເຊື່ອ.  ຟີລິບລົງມືກະທໍາໃນສິ່ງທ່ີເປັນປໂຍດແລະສເນີຂ່າວປະເສີດແກ່ພວກທ່ີ
ລາວພົບພໍ້. ພວກເຮົາຕ້ອງກະທໍາແບບນີ້ເຊັ່ນກັນ: 
 ຟີລິບເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນນິສັຍແລະການກະທໍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໃນການເປັນພຍານເຣື່ອງພຣະຄຣິດ: 

• ລາວເກີດຜົນໃນທຸກໆບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາສົ່ງໃຫ້ລາວໄປ, ລາວເຮັດໃຫ້ທຸກໆໂອກາດເກີດປໂຍດ-ບໍ່ວ່ານຶ່ງ-ຕໍ່-ນຶ່ງ
ຫຼືເປັນຄົນກຸ່ມໃຫຍ່.  ລາວບໍ່ມີໃຈທ່ີຈະຢູ່ໃນຄວາມສນຸກສ່ວນຕົວແລະປ່ອຍຄົນອື່ນໃຫ້ຫຼົງເສັຍຕລອດໄປເປັນ 
ນິດ. ພວກເຮົາຕ້ອງມີແນວຄິດແບບດຽວກັນນີ້. 

• ລາວໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນໃນຈຸດຢືນຂອງຜູ້ຟັງຂອງລາວ.  ກັບຊາວສະມາເຣັຽ, ລາວກໍສເນີພຣະເຢຊູວ່າເປັນພຣະເມຊີ
ອາ. ກັບຄົນເທີຍ, ລາວກໍໄດເ້ລີ້ມດ້ວຍພຣະຄັມພີທ່ີຄົນເທີຍອ່ານຢູ່ນັ້ນ.    ພວກເຮົາຕ້ອງເລີ້ມໃນຈຸດຢືນຂອງ
ແຕ່ລະຄົນ. 

• ລາວບໍ່ໄດ້ລືມຄອບຄົວຂອງລາວເອງ. ລາວມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນພຣະເຈົ້າຊຶ່ງເປັນສິ່ງກະຕຸ້ນໃຈພວກລູກຂອງ
ລາວຜູ້ທ່ີສືບທອດຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນກໍາລັງກະຕຸ້ນຕໍ່ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມຮອຍຕີນຂອງ
ພວກເຮົາ. 
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