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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 7 ມີນາ 2010 (3/7/2010) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ        ເມ່ືອສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກບ່ໍຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ 
                           
ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  1 ໂກຣິນໂທ1:10-15,26-29;3:1-4 
ຜົນສະທອນຕຊີວິດ:  
    ບົດຮຽນນີ້ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ເຖິງຮາກເຫງົ້າຂອງສາຍເຫດຂອງຄວາມແຕກແຍກໃນຄຣິສຕະຈັກ
ແລະຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈຕໍ່ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ທ່ານຈະເປັນຜູ້ປ້ອງກັນຫຼືຈະເປັນຜູ້ຍຸດຕິບັນຫາຄວາມແຕກແຍກ
ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ. 
ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ: 
       ບົດຮຽນນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການແບ່ງແຍກຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ. 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ:  
         ບໍ່ມີກຸ່ມຂອງຊຸມຊົນໃດທີ່ຈະມີຄວາມຄິດເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັນໃນທຸກໆເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນຢ່າງເປັນເອກສັນ
ອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ.   ໃນບາງກໍຣະນີ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຂໍ້ຄິດເຫັນທ່ີເປັນຜົນສະທ້ອນກໍ່ໃຫ້ເກີດຈິດໃຈແຂງກະດ້າງ
ແລະການຕິດພັນຢູ່ກັບການເຫັນແກ່ຕົວຫຼາຍເກີນໄປ. ເມື່ອມີບັນຫາຢ່າງນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຄຣິສຕະຈັກ__ເກີດແລ້ວກໍເກີດ
ອີກ___ການຮັບໃຊ້ຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນຊຸມຊົນກໍຈະໄດ້ຮັບແຕ່ສິ່ງທ່ີໜ້າອັບອາຍ. 
    ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ສັງເກດເບິ່ງການຕິດຕໍ່ພົວພັນທ່ີສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕະຈັກ: ຄວາມເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນຄຣິສຕະ
ຈັກບັບຕິສ.  ຂ້າພຣະເຈົ້າມີຄວາມປລາດໃຈຖ້າຫາກວ່າຄວາມເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນເປັນອຸປະນິສ ັຍຕົວຈິງຂອງຄຣິສ 
ຕະຈັກນັ້ນ.   ຫຼືມີ  “ຄວາມເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນ”  ຄວາມນຶກຄິດທ່ີເຂົາພະຍາຍາມບາກບັ່ນຕໍ ່ສູ້ເອົາ?   ອັນໃດທີ ່ເປັນ 
ຄວາມໂດດເດັ່ນຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານໃນກຸ່ມຊຸມຊົນ? ມັນເປັນທ່ີຍອມຮັບເຖິງຄວາມເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນຫຼືວ່າ
ມັນເປັນການແບ່ງແຍກ?  
     ໃນຂນະທີ່ທ່ານກໍາລັງສຶກສາບົດຮຽນນີ້ຢູ່,    ທ່ານຈະໄດຮ້ຽນຮູ້ກ່ຽວກັນຮາກເຫງົ້າທ່ີພາໃຫ້ເກີດການແຕກແຍກໃນ
ຄຣິສຕະຈັກ.    ທ່ານຍັງຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະແດງຂໍ້ຄິດເຫັນທີ ່ຈະນໍາມາສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງການກະທໍາຂອງ
ທ່ານວ່າອັນໃດທີ່ເປັນຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃນການປ້ອງກັນການແຕກແຍກໃນຄຣິສຕະ ຫຼືອັນໃດທີ່ເປັນຊັຍຊະນະ
ຕໍ່ຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນໃນຄຣິສຈັກຕະຂອງທ່ານ. 
 
                                                   ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. ໃຫ້ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຜິດທ່ີ    1 ໂກຣິນໂທ 1:10-15                                                                          
       ຄຣິສຕະຈັກທ່ີເມືອງໂກຣິນໂທ ແນ່ນອນທ່ີສຸດບໍ່ສົມຄວນຈະໄດ້ຂຶ້ນຊື່ “ຄຣິສຕະຈັກທ່ີເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນ”! ໄດ້
ປາກົດຂຶ້ນໃນຄຣິສຕະຈັກນີ້ປະມານ ຄ. ສ. 50, ອັຄສາວົກໂປໂລຮູ້ຈັກຄຣິສຕະຈັກນີ້ເປັນຢ່າງດີ.   ທ່ານມີຄວາມຮ້ອນ 
ຮົນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການແຕກແຍກຂອງຄຣິສຕະຈັກນີ້.    ຖ້າທ່ານຈົດເປັນລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະບັນຫາ
ຂອງຂໍ້ຂັດແຍ້ງກັນທາງດ້ານແນວຄວາມຄິດໃນຄຣິສຕະຈັກ, ທ່ານອາດຈະເລີ້ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ສີຂອງພົມ, ດົນຕຣີ, ຫຼື ການ
ຄັດເລືອກຂອງການແປພຣະຄັມພີສໍາລັບຫ້ອງຮຽນເຊົ້າວັນອາທິດຫຼື ການນະມັສການ.   ບັນຫາທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດທ່ີເມືອງ
ໂກຣິນໂທ, ຍັງຄົງແມ່ນການໃຫ້ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຜິດສະຖານທີ່.  
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      ມີພຽງອຸດົມຄະຕິດຽວສັມລັບຄຣິສຕຽນທຸກໆຄົນຄືຄວາມເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນ.       ຊາວເມືອງໂກຣິນໂທຜູ້ທ່ີມີ
ຄວາມເຊື່ອເຫັນວ່າພວກເຂົາຄວນມີຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນໃນຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຂົາຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ. ທ່ານໂປໂລບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງໃຫ້ເຂົາເປັນເໝືອນກັນທັງໝົດ, ແຕ່ທ່ານໂປໂລຮູ້ວ່າໃນຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກ
ເຂົາທີ ່ມີຕໍ່ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູຄຣິສຂອງເຮົາ  ຄວນເປັນທ່ີສໍາຄັນອັນດັບນຶ່ງໃນການປັບຕົວກັບໃຈໃຫ້ເຂົ້າເປັນ
ອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນໃນພວກເຂົາ.  ຄໍາເວົ້າ“ຮວມກັນເຂົ້າ” ທ່ີມາຈາກພຣະທັມມາຣະໂກ 1:19 ທ່ີອ້າງເຖິງການຝູງມອງ. 
ທ່ານໂປໂລມີຄວາມປາຖນາຢ່າແຮງກ້າທ່ີຈະພົບເຫັນການມີຄວາມສໍາພັນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນໝູ່ຄຣິສຕຽນຊາວເມືອງ
ໂກຣິນໂທ. ເຂົາຄວນມີສ່ວນຮ່ວມນໍາກັນໃນການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານຂອງຄວາມເຊື່ອຢ່າງແທ້ຈິງຊຶ່ງເປັນ
ທ່ີກຽວຂ້ອງກັບການປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີເກີດຂຶ້ນໃນຄຣິສຕະຈັກ. 
     ທ່ານໂປໂລ   ໃນທໍານອງດຽວກັນຄວາມກົດດັນທີ ່ປຽບທຽບໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງກັນລະຫວ່າງຄວາມເປັນນໍ້າ
ນຶ່ງໃຈດຽວກັນແລະຄວາມຄິດເຫັນບໍ່ຕົງກັນໃນຄຣິສຕະຈັກ ເມື່ອທ່ານໄດ້ອະທິບາຍວ່າຄຣິສຕະຈັກແມ່ນພຣະກາຍຂອງ
ພຣະຄຣິດ. ໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດກໍມີອະວັຍວະຢູ່ຫຼາຍພາກສ່ວນແລະມີໜ້າທີຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນແຕກຕ່າງກັນ, 
ແຕ່ລະພາກສ່ວນກໍທໍາໜ້າທີ ່ຮ່ວມກັນເພື່ອຄວາມສົມບູນຂອງຮ່າງກາຍ (ໂກຣິນໂທ 12:12-31).   ຄວາມສາມາດໃນ
ການເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານໂປໂລເຖິງຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ  ແລະຄວາມແຕກແຍກມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດເຫັນ
ປ້າຍທ່ີຕິດຢູ່ປະຕູຫ້ອງການຂອງສິດຍາພິບານຄົນກ່ອນທ່ີວ່າ:  ພວກເຮົາສາມາດເປັນອ້າຍເປັນນ້ອງກັນໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ 
ທ່ີເຮົາຕ້ອງເປັນຄູ່ແຝດ. 
    ມີຜູ້ນຶ່ງທີ ່ມາຈາກນາງຂະໂລເອເປັນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງການແຕກແຍກກັນທ່ີເມືອງໂກຣິນໂທໃຫ້ກັບທ່ານໂປໂລ. ສາຍເຫດ
ທ່ີກໍ່ໃຫ້ເກີດການຜິດຖຽງກັນກໍເນື່ອງມາຈາກການມີຄຣິສຕຽນບາງກຸ່ມໃຫ້ຄວາມຈົງຮັກພັກດີກັບມະນຸດທ່ີເປັນຜູ້ນໍາແທນ
ທ່ີຈະມອບຄວາມຈົງຮັກພັກດີໄວ້ໃນອົງພຣະຄຣິດ.  ມີສີ່ບັນຫາທີ ່ເກີດຂຶ້ນກັບຊາວໂກຣິນໂທ. ກ່ ຸມທີນຶ່ງຕິດຕາມໂປໂລ. 
ກຸ່ມທີສອງແຍກຕົວໄປກັບອາໂປໂລ.    ຄົນນີ້ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມທ່ີເມືອງເອເຟໂຊ (ກິຈການ18:24-19:1); ລາວ
ເປັນຜູ້ທ່ີມີໂວຫານແລະຊໍານານໃນເຣື່ອງຂອງພຣະຄັມພີຫຼາຍ. ກຸ່ມທີສາມ ໄດ້ຕິດຕາມເກຟາ(ຊີໂມນ ເປໂຕ). ກຸ່ມທີສີ່ 
ໄດ້ພິຈາຣະນາຕົວເອງໂດຍສະເພາະທາງດ້ານຄວາມເຊື່ອ,    ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ___ແຕ່ວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຈົ່ງຮັກ 
ພັກ ດີຕໍ່ພຣະຄຣິດແບບມີການແບ່ງແຍກຫຼາຍກວ່າການຮວມເຂົ້າເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ. 
    ອີກເທ່ືອນຶ່ງທ່ານໂປໂລ ອ້າງເຫດຜົນຂອງການໃຫ້ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ຜູ້ນໍາທ່ີເປັນມະນຸດທັມມະດາໂດຍຖ້ອຍຄໍາທ່ີ
ໝັກແໜ້ນວ່າບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດທີ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມລອດພົ້ນໄດ້. ໂປໂລບໍ່ໄດ້ຕາຍເພື່ອໄຖ່ຄວາມບາບຂອງເຂົາ; ເຂົາບໍ່
ໄດ້ຮັບບັບຕິສມາໃນນາມຊື່ຂອງໂປໂລ. ທ່ານໂປໂລຍັງໄດ້ອ້າງເຖິງຊື່ແລະຈໍານວນຂອງບຸກຄົນທ່ີເພ່ິນໄດ້ທໍາພິທີຮັບບັບ
ຕິສະມາໃຫ້! 
    ການເວົ້າເຖິງຄວາມແຕກແຍກທີ່ເມື່ອງໂກຣິນໂທຂອງທ່ານໂປໂລ  ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານປະຕິເສດສິດອໍານາດ
ໃນການນໍາພາຂອງບັນດາຜູ້ນໍາ. ທ່ານໝາຍຄວາມວ່າຄວາມຈົງຮັກພັກດີທ່ີສຸດຕໍ່ພຣະເຢຊູຄຣິດຈະຖືກລະຖິ້ມຢ່າງຊາວ
ໂກຣິນໂທແລ້ວຫັນໄປອຸທິຕົນໃຫ້ກັບບັນດາຜູ້ນໍາເຊັ່ນອາໂປໂລແລະຊີໂມນເປໂຕ. ຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽງກັນຂອງ 
ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນສ້າງສະມາຊິກໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນອົງພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່
ກ່ອນອື່ນຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງເຫັນພ້ອມກັບຂໍ້ຄໍາສັ່ງອັນໃຫ່ຽ,   ສິດແລະອໍານາດທັງໝົດເປັນຂອງພຣະຄຣິດ,ບັນຫາຕ່າງໆ
ແມ່ນບໍ່ຍາກທີ່ເຮົາຈະແກ້ໄຂ. 

 
 2. ຄວາມທະນົງຕົວຂອງມະນຸດ      1 ໂກຣິນໂທ 1: 26- 29 
ການແຕກແຍກອັນທີສອງຂອງເມືອງໂກຣິນໂທ     ກໍຄືຄວາມທະນົງຕົວຫຼືຄວາມຈອງຫອງຂອງສະມາຊິກຈໍານວນນຶ່ງ.
ຫຼາຍຄຣ ິສຕະຈັກໃນທຸກມື້ນິ້ກໍຄ້າຍຄືກັນ, ຄຣ ິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນໂທສະມາຊິກຢູ່ທ່ີນັ້ນມີຫຼາຍໆຄົນທີ ່ມີເບື້ອງຫຼັງແຕກ
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ຕ່າງກັນ. ບາງພວກກໍໄດ ້ວາງຕົວຢູ່ເໜືອຄົນອື່ນ. ບາງຄົນມີເງ ິນຫຼາຍ, ບາງຄົນມີຖານະສູງກວ ່າໝູ່ໃນສັງຄົມ,   ຫຼືວ່າປະ 
ສົບຄວາມສໍາເຣັດຫຼາຍກ່ວາຄົນອື ່ນໆ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຫາຂອງການທະນົງຕົວຂອງມະນຸດໂດຍໄດ້ເນັ້ນວ່າ
ຄຣ ິສຕຽນທຸກຄົນໄດ້ມາຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າໃນວິທີດຽວກັນ. 
      ທ່ານໂປໂລໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງນໍາຄຣ ິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກຣິນໂທທ່ີໄດ້ຫັນໄປຕີຣາຄາຄົນອື່ນຈາກການເບ ິ ່ງກັນ
ແຕ່ພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ. ໃນຫຼາຍສັດຕະວັດກ່ອນນັ້ນພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກກັບຊາມູເອນບໍ່ໃຫ້ພິພາກສາກັນ. ມະນຸດພິພາກ 
ສາກັນໂດຍປາກົດການພາຍນອກ, ແຕ່ວ່າພຣະເຈົ້າຕັດສິນໂດຍເບ ິ ່ງທາງພາຍໃນຈິດໃຈ(1 ຊາມູເອນ 16 : 7 ).    ໃນ
ຄຣ ິສຕະຈັກທຸກມື້ນີ້, ບາງຄົນກໍຍັງຕີຣາຄາກັນດ້ວຍຊັບສິ່ງຂອງ,  ລະດັບການສຶກສາ,  ຖານະການເງ ິນ, ຫຼືປາກ ົດການ
ທາງເນື້ອໜັງ. ມາດຕະຖານຂອງມະນຸດໄດ້ນໍາໄປສູ່ບັນຫາຂອງການທະນົງຕົວຢູ່ສເມ ີ.  ອີງຕາມມາຕະຖານຂອງພຣະ
ເຈ້ົາແລ້ວ, ທ່ານໂປໂລໄດ້ເນັ້ນວ່າຫຼາຍຄົນໃນເມືອງໂກຣິນໂທນັ້ນຍັງບໍ່ມີຄວາມສລາດ, ຍັງບໍ່ມີອໍານາດສູງສຸດຫຼືວ່າຍັງ
ບໍ່ແມນເຈ້ົາຂຸນມຸນນາຍ ຕາມມາດຕະຖານຂອງຣະເຈົ້າ. 
  ຄວາມເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນທ່ີເໝາະທີ່ສຸດໃນເມືອງໂກຣິນໂທຄວນວາງຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງການຈົດຈໍາເຖິງພຣະຄຸນ
ຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ພົ້ນໄດ້ໂດຍຜ່ານທາງພຣະເຢຊູຄຣ ິດ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ພິກປີ້ນມາດຕະຖານ
ອັນຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງໂລກນີ້ລົງເມື່ອພຣະອົງຊົງເລືອກສິ່ງທ່ີມະນຸດຖືວ່າໂງ່ແລະມະນຸດຖືວ່າອ່ອນກໍາລັງ. ເພື່ອໃຫ້ພຣະປະສົງ
ຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດ. ຖ້າຫາກວ່າພຣະເຈົ້າປະທານຄວາມພົ້ນໃຫ້ແຕ່ຜູ້ຮັ່ງມີ, ຜູ້ມີອໍານາດ, ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂຸນມຸນນາຍເທົ່າ
ນັ້ນ ພວກເຂົາກໍບໍ່ອາດຈະສາມາດສໍານຶກໄດ້ວ່າຄວາມພົ້ນນັ້ນແມ່ນຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າ, ຊ່ຶງບໍ່ແມ່ນ
ຄວາມສໍາເຣັດຂອງມະນຸດ. 
  ຄຣ ິສຕະຈັກໃນສມັຍທຸກມື້ນີ້ໂອ້ອວດກ່ຽວກັບຫຼາຍໆຢ່າງ.   ບາງຄຣ ິສຕະຈັກອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າຄຣ ິສຕະຈັກເຂົາພິເສດ  
ກວ ່າຄຣ ິສຕະຈັກອື່ນຖ້າວ່າເຮົາມີອາຄານຫຼັງໃຫ່ຽ. ມີງົບປະມານຫຼາຍກວ ່າ, ມີກຸ່ມນັກຮ້ອງທ່ີມີຄວາມນິຍົມຫຼາຍກວ ່າມີ
ແບບສອນທ ີມທ່ີດີກວ ່າ.ຖ້າທາງຄຣ ິສຕະຈັກສໍານຶກວ່າຄຣ ິສຕະຈັກເປັນໜີ້ຂອງການຊົງພຣະຊົນຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ ມັນກໍ
ບໍ່ເປັນການອວດໂຕໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າ. 
     ຄຣ ິສຕະຈັກທ່ີເກ່ງໃນດ້ານວຽກງານສາສນາທູດ,   ການປ່າວປະກາດ, ການສຶກສາພຣະຄັມພີ, ແລະການງານດ້ານ
ອື່ນໆທ່ີຍົກຍ່ອງພຣະເຈົ້າແລ້ວມັນກໍສາມາດເປັນການຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາຊຶ່ງກໍດີກວ ່າທ່ີຈະຍົກຍ້ອງຄວາມສໍາເຣັດ
ຂອງມະນຸດ.    ທ່ານໂປໂລໄດ້ສລຸບໜັງສືຂອງເພ ິ ່ນໃນພາກນີ້ໂດຍອ້າງເຖິງພຣະຄັມພີ ເຢຣມີຢາ 9:24   ບ່ອນທ່ີຜູ້ທໍາ
ນວາຍໄດ້ໜູນໃຈໃນການໂອ ້ອວດກ່ຽວກັບການພົວພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າ.(1ໂກຣິນໂທ 1:31) 

 
3. ຈິດວິນຍານທີ່ບໍ່ເຕີບໃຫ່ຽ      1 ໂກຣິນໂທ 3:1- 4 
     ຄຣ ິສຕຽນເມືອງໂກຣິນໂທຍັງເປັນເໜືອນເດັກນ້ອຍຢູ່. ທ່ານໂປໂລຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ທ່ີດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອທ່ີ
ເມືອງໂກຣິນໂທໃຫ້ຈະເຣີນເຕີບໂຕຂຶ້ນຝ ່າຍຈິດວິນຍານ. ທີ ່ແທ້, ທ່ານເຂົ້າໃຈການຂາດຄວາມສາມ ັກຄີຂອງພວກເຂົາ
ແມ່ນມີຜົນສະທ ້ອນຕໍ່ການຈະເຣີນເຕີບໂຕຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງເຂົາ. ການປະຕິບັດຂອງເຂົາເປັນເໝືອນເດັກນ້ອຍໃນ
ພຣະຄຣ ິດ. ຈິງຢູ່ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍເຄີຍເປັນເດັກນ້ອຍໃນພຣະຄຣ ິດ. ເປັນຄວາມເໝາະສົມທ່ີສຸດ ຖ້າຄວາມເຊື່ອຂອງ
ເຮົາຫາກເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ.  ທ່ານໂປໂລໄດ້ຮູ້ຈັກຄຣ ິສຕຽນເມືອງໂກຣິນໂທເປັນເວລານານພໍສົມຄວນທ່ານຫວັງ
ວ່າເຂົາຈະເປັນຄຣ ິສຕຽນທີ່ເຕີບໃຫຍ່. 
    ອາຫານບໍ່ຄືເກົ ່າເມື່ອເຮົາເຕີບໃຫ່ຽ. ເດັກນ້ອຍທ່ີເກີດໃໝ່ນັ້ນອາຫານຂອງເຂົາກໍຄືນໍ້ານົມ  ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍກ້າວເຂົາສູ່
ອາຫານແຂງ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນໃຫ້ອາຫານທີ່ເປັນນົມໃຫ້ກັບຊາວເມືອງໂກຣິນໂທໃນເວລາເລີ ້ມຕົ້ນ. ເວລາເຂົາ
ເປັນຄຣ ິສຕຽນໃໝ່ທ່ານໂປໂລໄດ້ສິດສອນເຂົາເຖິງພື້ນຖານຂອງຄວາມເຊື່ອແລະການປະພຶດປະຕິບັດຂອງຄຣ ິສຕຽນ. 
ເປັນເວລາອັນເໝາະສົມແລ້ວ, ທ່ານໂປໂລໄດ້ກະຕຽມເອົາອາຫານແຂງໃຫ້ເຂົາ, ແຕ່ແລ້ວເຂົາກໍບໍ່ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຮັບ! 
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     ທ່ານໂປໂລໄດ້ບອກເຂົາວ່າເຂົາທັງຫຼາຍຍັງຢູ່ຝາຍມະນຸດທັມມະດາ.   ຄໍາວ່າເນື້ອກາຍທ່ານໂປໂລບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງ
ພາກສວນໃດພາກສວນນຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ທໍາງານຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ. ແຕ່ຄໍາວ່າ“ເນື້ອກາຍ” ທ່ານໂປໂລໄດ້
ໝາຍເຖິງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ, ຮວມທັງແນວຄວາມຄິດ, ທ່າທີແລະການປະຕິບັດ. ຕົວຢ່າງການ
ງານຂອງມະນຸດທັມມະດາ(ຄາລະເຕັຽ 5:19- 21)ຄຣ ິສຕຽນເມືອງໂກຣິນໂທເປັນມະນຸດທັມມະດາເພາະວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້
ດໍາລົງຊີວິດຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າເຂົາເປັນຄຣ ິສຕຽນທີ ່ບໍ່ເຕີບໃຫຍ່. 
  ຄຣ ິສຕະຈັກຈະເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນໄດຕ້ໍ່ເມື່ອວ່າຄຣ ິສຕະຈັກນັ້ນມີພຣະຄຣ ິດເປັນຈຸດໃຈກາງ, ບໍ່ແມ່ນການນໍາພາ
ຂອງມະນຸດ. 
   ໃນເມື່ອຄຣ ິສຕຽນເມືອງໂກຣິນໂທໄດ້ພາກັນເນັ້ນໜັກແລະຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ການນໍາພາຂອງມະນຸດຄື:ທ່ານໂປໂລແລະ
ອາໂປໂລ, ແລະການກະທໍາດັ່ງກ່າວກໍເປັນການກະທໍາຂອງມະນຸດທັມມະດາ ບໍ່ແມ່ນການກະທໍາຂອງຄຣ ິສຕຽນທີ່ເຕີບ
ໃຫຍ່. 
   ຈິດວິນຍານທີ່ເຕີບໃຫຍ່ນັ້ນສາມາດວັດແທກໄດ້ຫຼາຍວີທີທາງດ້ວຍກັນ. ລາວຈະເປັນຜູ້ມັກອ່ານແລະສຶກສາພຣະຄ ໍາ
ຂອງພຣະເຈົ້າ, ການສຶກສາພຣະຄ ໍານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າມີເຫດການອັນໃໝ່ໆໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ຈະຮູ້ເຖິງບຸກຄລິກລັກ 
ສະນະຂອງແຕ່ລະຄົນ, ແລະເນື້ອໃນໃຈຄວາມຂອງພຣະຄັມພີ. ນອກນັ້ນລາວຍັງເປັນຄຣ ິສຕຽນທີ່ອະທິຖານຢ່າງສມໍ່າ 
ສເມີ,  ຮ່ວມນະມັສການບໍ່ຂາດ, ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ແລະປ່າວປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

                                
ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ: 

   ທຸກມື້ນີ້ລັກສະນະຂອງການບໍ່ເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນໄດເ້ກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຄຣ ິສຕະຈັກຫຼາຍແຫ່ງ. ຈົດໝາຍຂອງທ່ານໂປ
ໂລຊ ຶ ່ງເພ ິ ່ນໄດ້ຂຽນໄປເຖິງຄຣ ິສຕຽນເມືອງໂກຣິນໂທໄດຊ້ີ້ບອກວ່າມີຫຼາຍສາຍເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຣ ິສຕະຈັກບໍ່ເປັນອັນນຶ່ງ
ອັນດຽວກັນ. ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ການນໍາພາຂອງມະນຸດເໜືອກວ່າການຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ.     ຄຣ ິສຕະຈັກຈະ
ເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຄຣ ິສຕະຈັກນັ້ນມີພຣະຄຣ ິດເປັນຈຸດໃຈກາງ, ບໍ່ແມ່ນການນໍາຂອງມະນຸດ. 
    ທ່ານໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບການເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນຢູ່ໃນຄຣ ິສຕະຈັກຂອງທ່ານຈາກຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານໂປ
ໂລ? 

 ພິຈາຣະນາເບ ິ ່ງຕົວທ່ານເອງ, ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງທ່ານທີມີຕໍ່ສິດຍາພິບານ, ຄຣ ູສອນໂຮງຮຽນວັນອາ 
ທິດ,    ຫຼືເຖົ້າແກ່ໃນຄຣ ິສຕະຈັກນັ້ນມີລື່ນກວ ່າພຣະຄຣ ິດບໍ່? 

 ແມ່ນບັນຫາອັນໃດທ່ີທ່ານກ ໍາລັງປະເຊີນຢູ່ໃນຄຣ ິສຕະຈັກຂອງທ່ານ? ທ່ານໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບບັນຫາ
ເລັກໆນ້ອຍໆບໍ່? ທ່ານເປັນຝ່າຍຖືກຕ້ອງຢູ່ສເມີບໍ່? ທ່ານພ້ອມທ່ີຈະຍອມອ່ອນຂໍ້ຕໍ່ກັນເມື່ອມີບັນຫາບໍ່? 

 ຈ່ົງລະວັງໃນການອວດອ ້າງ, ມີຄວາມຍິນດີແລະຄວາມເພິ ່ງພໍໃຈຕໍ່ຄວາມສໍາເຣັດຜົນນັ້ນກໍດີຢູ່, ແຕ່ວ່າທ ່າ
ທີຂອງການອວດອ້າງມັກຈະນໍາໄປເຖິງການສູ້ຮົບກັນໃນຄຣ ິສຕະຈັກ. 

 ການປຽບທຽບຄຣ ິສຕະຈັກນັ້ນເປັນອັນຕຣາຍ, ແຕ່ຄຣ ິສຕະຈັກຈະມີພະລັງເຂັ ້ມແຂງໃນຈຸດໃດຈຸດນຶ່ງ, 
ຈະເປັນການປ່າວປະກາດຫຼືໄດ້ຮັບມອບໝາຍໜ້າທ່ີໃດໜ້າທ່ີນຶ່ງ, ແຕ່ບາງຄຣ ິສຕະຈັກຊ້ໍາພັດອວດອ້າງ
ອາຄານຂອງຕົນ.  

 ພິຈາຣະນາເບິ່ງຕົວທ່ານເອງວ່າຊີວິດຝ່າຍວິນຍານຂອງທ່ານນັ້ນມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ຫຼືບໍ່?  ການອ່ານແລະ
ສຶກສາພຣະຄ ໍາຂອງພຣະເຈົ້າມີ ີຄວາມຕ້ອງການໆປັບປຸງຫຼືບໍ່? 
 

                    ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  www.lsbf.org ໂດຍ LLBC. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ວນັອາທດິ ທີ 14 ມຖີຸນາ 2010 (3/14/2010)
__________________________________________

ຣະເຈາຮຄັນົບາບ ເມືອ່ມີການຜດິສນິທມັເຂົ້າມາໃນຄຣສິຕະຈກັ

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: 1ໂກລິນໂທ 5:1-5, 9-13; 6: 15-20

ົນສະທອນຕຊວີິດ:
ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານພິຈາຣະນາເບ່ີງວິທີທາງທ່ີຊັກນໍາທ່ານໃຫ້ຕົກເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນຄວາມບາບຂອງການ

່ວມເພດຜິດສິນທັມດ້ວຍການຄອບງໍາທ່ານທາງດ້ານຮີດຄອງປະເພນີ ແລະວິທີທາງທ່ີທ່ານຈະປົກປ້ອງດ້ວຍການຍຶດ

ືຫຼັກຄຸນນະທັມຂອງທ່ານແລະການໃຫ້ກຽດຊ່ືສຽງ ກຽດສັກສີຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ.

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນນ:
ຂ້ໍກໍານົດຂອງພຣະເຈ້ົາ___ບ່ໍຢູ່ເໜືອກວ່າມາດຕະຖານຂອງວັດທະນະທັມ___ຈາກພື້ນຖານຫຼັກຄວາມເຊ່ືອຈໍາ

ພາະສິນທັມຂອງຄຣິສຕຽນ. ຄຣິສຕະຈັກຈໍາຕອ້ງຍົກສູງມາດຕະຖານຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ວາມສໍາຄັມຂອງບດົຮຽນ:
ພວກເຮົາດໍາລົງຊີວິຢູ່ໃນສັງຄົມທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍການບິດເບືອນຄວາມຈິງແລະປະກອບດ້ວຍການຜິດສິນທັມທາງ

ພດ. ຄຣິສຕຽນຫຼາຍທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກເມີນເສີຍຕ່ໍການຜິດສິນທັມກຽວກັບເຣ່ືອງການຜິດຊາຍຍິງທ່ີປາກົດມີຂ້ຶນຢ່ ູທ່ົວ

ປໂດຍຄິດວ່າມັນບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາ ຊ້ໍາບ່ໍພຍັໍງປ່ອຍປະລະເລີຍໃຫ້ເຫດການເຫຼົ່ານ້ີເກີດໃນ

ີວິດຂອງເຂົາອີກ. ພຣະເຈ້ົາມີຂ້ໍມາດຕະຖານອັນດຽວຂອງການຮ່ວມເພດສັມພັນທ່ີຖືກຕ້ອງທ່ີສຸດ___ການຮ່ວມເພດ

ັມພັນແມ່ນມຂ້ຶີນໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງການແຕ່ງງານລະວ່າງສາມີແລະພັນລະຍາຂອງລາວ. ຄຣິສຕະຈັກສົມຄວນ

ຶດຖືໃນບັນຍັດຂ້ໍນ້ີ.
ໜັງສືພິມອອກຂ່າວຕອນເຊ້ົາພາດຫົວເຣ່ືອງìຂ່າວສະເທືອນໃຈເຣ່ືອງເພດສັມພັນທີ ່ເກີດຂ້ຶນໃນຄຣິສຕະຈັກທ້ອງ

ິ່ນ.î ທ່ານຈະໃຫຂ້ໍ້ເປີດເຜີຍຢ່າງໃດກັບເຈ້ົາໜ້າທ່ີໆຄ້ົນພົບວ່າຜູ້ອາສາສມັກຮັບເບ່ິງແຍງເດັກໃນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ທໍາ

ານຂ່ົມຂືນສໍາເລົາເດັກໃນຂະນະເດັກຢູ່ໃນລະວ່າງຄວາມຮັບພິດຊອບຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ທ່ານຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຂ່າວ

ີ້ຢ່າງໃດ? ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານເດຈະຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ?
ສັງຄົມເຮົາມັກຈະຫຼົງໄຫແຼລະປ່ອຍປະລະເລີຍໃຫ້ສັງຄົມຊູ້ສາວເກີດຂ້ຶນຢູ່ເລ້ືອຍໆ, ແຕ່ບາງກໍຣະນີຂອງການຮ່ວມ

ພດສໍາພັນກໍເປັນບາບ, ເຊ່ັນການຫຼອກລວງເດັກບ່ໍເຖິງກະສຽນ ແມ່ນຕ້ອງຖືກໂທດຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ການຮຽນບົດຮຽນ

ີ້ສາມາດຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ມອງເຫັນອໍານາດຂອງການຊັກຈູງເຮົາເຂ້ົາໃນການຮ່ວມເພດທ່ີຜິດຕ່ໍສິນທັມແນວໃດ ດ້ວຍອາ

ົມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາແນວໃດ ແລະທ່ານມີວິທີທາງທ່ີຈະປ້ອງກັນຢ່າງໃດໃນການຍຶດຖືຫຼັກຄຸນນະທັມແລະ

ວາມນັບໜ້າຖືຕາຂອງທ່ານໃນຄຣິສຕະຈັກ

ສກືສາພຣະຄັມພີ

. ຄວາມບາບຍັງເປນັທີສ່ະດຸດໃຈເຮາົຢູ່ບໍ?່ 1ໂກຣິນໂທ 5:1-2
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ຄຣິສຕຽນເມືອງໂກຣິນໂທດໍາລົງຊີວດິໃນຖ້າມກາງຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງຂອງການຜິດຊາຍຍິງ. ໃນບາງຄົນຈະທົນສູ້

ກັບອໍານາດຊັກນໍາຂອງວັດທະນະທັມຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ບາງພວກກໍພ່າຍແພຕ່ໍ້ການເຍ້ົາຍວນຂອງການເລ້ົາໂລມໃຈ.
ທ່ານໂປໂລໄດ້ຮູຂ່້າວກ່ຽວກັບຂ້ໍແທ້ຈິງຂອງການຜິດຊາຍຍິງ. ໃນພາສາກຣີກຄໍາວ່າຜິດຊາຍຍິງນ້ັນມີຄວາມໝາຍຢ່າງ

ກວ້າງຂວາງໃນເຣ່ືອງທ່ີເກີດຂ້ຶນ, ແຕ່ທ່ີນ້ີເປັນເຣ່ືອງກ່ຽວໂຍງໄປເຖິງເຣ່ືອງຂອງຊາຍຄົນນ່ຶງທ່ີຢູ່ກິນກັບພັນລະຍາຂອງພໍ່

ຂອງລາວ. ຜູ້ຍິງຄົນນ້ັນອາດຈະເປັນແມລ້່ຽງຂອງຊາຍຄົນນ້ັນ. ພວກເຂົາມີການຮ່ວມເພດສັມພັນທ່ີຜິດປະເວນີທ່ີຖືວ່າ

ເປັນການຮ່ວມປະເວນີຂອງຊາຍຍິງທ່ີມບິີດາມານດາດຽວກັນທ່ີກົງກັນກັບຂ້ໍກົດໝາຍຂອງເຮັບເຣີ (ພຣະບັນຍັດ18:8).
ບ່ໍແມ່ນວ່າຈະເປັນໄພ ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວຈະບ່ໍໄດ້ຖືຕັກສິນວ່າມຄີວາມຜິດໃນການປະພຶດປະຕິບັດເຊ່ັນນ້ີ. ທ່ານໂປ

ໂລຕ່ໍວ່າໃນຄວາມອ່ອນແອຂອງຄຣິສຕະຈັກທ່ີມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບບັນຫາທ່ີເກີດຂ້ຶນ. ແທນທ່ີເຂົາຈະມຄີວາມສະດຸດ

ໃຈກັບບັນຫາທ່ີເກີດຂ້ຶນ, ເຂົາກັບເກີດມີຄວາມປິຕິຍິນດີກັບມັນອີກຊ້ໍາ!
ໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ, ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງກໍຜ່ານໄປ. ການຜິດຊາຍຍິງເປັນທ່ີໜ້າຍ້ານກົວຫຼາຍທ່ີສຸດໃນສັງຄົມຂອງເຮົາ

ແຕ່ຄົນໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮາົກັບເຫັນພ້ອມກັບການຜິດທໍານອງຄອງທັມເຊ່ັນນ້ີ ການຜິດຊາຍຍິງນ້ັນຖືວ່າເປັນຂອງ

ທັມມະດາ. ຄຣິສຕຽນຈໍາເປັນຕ້ອງກໍາຈັດຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີກ່ໍໃຫ້ເກີດການຜິດຊາຍຍິງທ່ີເຂົາ ìທົນຍອມî. ພວກເຮົາຜູ້ທ່ີ

ເຊ່ືອຈໍາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນທາງເພດທ່ີຖືກຕ້ອງໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຮົາທ່ີຈະນໍາຜົນສະທ້ອນໃນ

ການເປັນພະຍານຂອງເຮົາ.

2. ພວກເຮາົຄວນຕອບຮບັຕໍ່ສະມາຊິກທີຫ່ຼິ້ນຊູຢ້່າງໃດ? 1ໂກຣິນໂທ 5:9- 13
ທ່ານໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍມາຫາເຂົາກ່ອນໜ້ານ້ີແລ້ວວາ່ ບໍຄ່ວນຮວ່ມຄົບຄາ້ສະມະຄມົກບັຄນົທີຫ່ຼິນ້ຊູ.້ ປາກົດ

ວ່າຊາວຄຣິສຕຽນໂກຣິນໂທເຂ້ົາໃຈວ່າ ທ່ານໂປໂລໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຄວນຫຼີກຈາກການຕິດຕ່ໍພົວພັນກັບ

ຄົນທ່ີຫຼິ້ນຊູ້ຢູ່ໃນສັງຄົມ__ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງແຍກຕົວອອກໄປຢູ່ຄົນດຽວ. ເຈດຕະນາຂອງທ່ານໂປໂລແມ່ນ

ໃຫ້ເຂົາຫຼີກຈາກການຕິດຕ່ໍພົວພັນກັບຄົນທ່ີຫຼິ້ນຊູ້ທ່ີຢູ່ພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ (ຂ້ໍ. 11).
ທ່ານໂປໂລນັບລວມເຂ້ົາກັນກັບລາຍຊ່ືຂອງຄວາມບາບໃນສັງຄົມຊາວໂກຣິນໂທ. ທ່ານຢາກໃຫ້ຄຣິສຕຽນເຫຼົ່ານ້ັນ

ຈໍາໄດ້ວ່າການທົດລອງອ່ືນທ່ີນໍາໄປສູ່ຄວາມບາບໃນໂລກທ່ີເຂົາຢູ່ນ້ີ. ນອກຈາກການເລວຮາ້ຍທາງດ້ານເພດສັມພັນທ່ີ

ວ່າເປັນການກະຕຸ້ນທ່ີເປັນຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງທ່ານ. ທ່ານກ່າວເຖິງຄວາມບາບຂອງຄວາມໂລບ ການສ້ໍໂກງດ້ານ

ເງິນຄໍາ, ແລະຄົນຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ. ໃນທຸກມື້ນ້ີຄົນສ່ວນຫຼາຍກໍຍັງເມີນເສີຍຕ່ໍມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາກ່ຽວກັບ

ຖານະທາງດ້ານການເງິນ. ຄົນສ່ວນຫຼາຍຍັງຜິດບາບໃນການຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ, ສັນເສີນນະມັສການສ່ິງທ່ີສ້າງຂ້ຶນ

ເຊ່ັນ ການຮ່ວມເພດ, ເງິນ, ແລະຊ່ືສຽງຫຼາຍກວ່າພຣະເຈ້ົາ (ໂຣມ1:25). ໃນຂ້ໍ 11 ທ່ານໂປໂລໄດ້ຕ່ືມຄວາມບາບຂອງ

ການເມົາເຫຼົ້າແລະເວົ້າຫຍາບຊ້າ.
ຄຣິສຕະຈັກຄວນຫຼີກຈາກການຕິດຕ່ໍພົວພັນຄົນທ່ີເຊ່ືອແຕ່ບ່ໍກັບໃຈຈາກຄວາມຜິດບາບເຫຼົ່ານ້ີ. ເໝາະທ່ີສຸດທ່ີ

ຄຣິສຕະຈັກຈະທໍາການຊໍາຮະກັບຄວາມບາບຂອງສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກ, ຊ່ວຍເຂົາໃຫປ່້ຽນການປະພຶດຂອງເຂົາ.
ໂປໂລໄດ້ເວົ້າວ່າຄຣິສຕະຈັກບ່ໍສົມຄວນຈະຄົບຄິດກັບຄົນບາບຢ່າງນ້ັນ. ແມ່ນແຕ່ກິນເຂ້ົາຮ່ວມກໍຢ່າຊູ່ກິນ. ທ່ານໂປໂລ

ອາດໝາຍເຖິງການຮັບປະທານອາຫານທັມດາ, ບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງພິທີສິນມະຫາສນິດ.
ຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງທ່ານໂປໂລບ່ໍແມ່ນຄົນທ່ີຢູ່ນອກຄຣິສຕະຈັກ. ພຣະເຈ້ົາພິພາກສາຄົນພາຍນອກ. ທ່ານໂປ

ໂລຕ້ອງການໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກປະຕິບັດກັບສະມາຊິກແລະໃຫ້ຍົກເອົາພຣະທັມຈົດເຊັນບັນຊີ 17:7 ເພື່ອເຕືອນສະຕິ

ພວກເຂົາໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄຣິສຕະຈັກບ່ໍແມ່ນຫໍຜະລິດພັນຂອງນັກບຸນແຕ່ເປັນໂຮງໝສໍໍາລັບຄົນ

ບາບ. ຄຣິສຕຽນເຮັດບາບຢ່ ູເລ້ືອຍໆ, ແຕ່ຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງທ່ານໂປໂລແມ່ນທ່ີຄຣິສຕະຈັກຊາວໂກຣິນໂທທ່ີມີ

ຄວາມຈອງຫອງກ່ຽວກັບຄວາມບາບທ່ີບ່ໍກັບໃຈໃໝ່.
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ຄຣິສຕະຈັກໃນທຸກມື້ນ້ີບ່ໍສົມຄວນປະນິປະນອມກັບຄົນບາບທ່ີບ່ໍກັບໃຈ. ນັກສຶກສາພຣະຄັມພໄີດ້ເຫັນຄໍາຕັກເຕືອນ

ຂອງທ່ານໂປໂລໄດ້ຄຽງຄູ່ກັນໄປກັບຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດທ່ີເປັນການສ່ັງສອນກ່ຽວກັບພີນ້່ອງທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍ

ຄວາມບາບ (ມັດທາຍ 18:15-20). ໃນພຣະເຢຊູແລະທ່ານໂປໂລແມ່ນຕ້ອງການໃຫຄົ້ນບາບກັບມາມີສາຍສໍາພັນອັນ

ແຂງແກ່ນຂ້ຶນໃໝໃ່ນພຣະເຈ້ົາແລະຄຣິສຕະຈັກ,
ຄວາມບາບທ່ີເຮົາປະເຊີນຢູ່ໃນທຸກວັນນ້ີສ່ົງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢູ່ເປັນປະຈໍາຂອງການຊັກຈູງຂອງວັດທະນະທັມ

ຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມບາບຫຼາຍຢ່າງເກີດຂ້ຶນຜ່ານທາງອາຍຸ, ແຕ່ຄວາມບາບບາງຢ່າງເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍເມື່ອປະເພນີເຮັດ

ໃຫ້ເປັນທ່ີນິຍົມຊົມຊອບຂອງເຂົາ.

3. ແມ່ນຫຍງັຄືສິ່ງທີຜ່ິດພາດໃນຄວາມສັມພນັທາງເພດ? 1ໂກຣິນໂທ 6:15- 20
ບ່ໍວ່າເຮົາຈະເຮັດອັນໃດອັນນ່ຶງກັບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ສ່ົງຜົນເສັຽແຕ່ຢ່າງໃດໃຫກັ້ບພຣະເຈ້ົາ. ແຕ່ຈະເປັນ

ການດີທ່ີສຸດຖ້າວ່າທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາມອບຊີວິດແລະການເປັນຢູ່ຂອງເຮົານ້ັນໃຫ້ກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ອົງພຣະເຢ

ຊູໄດ້ສິດສອນເຮົາໃຫ້ຮັກພຣະເຈ້ົາດ້ວຍສຸດຊີວິດຈິດໃຈຂອງເຮົາ (ມັດທາຍ 22:37). ທ່ານໂປໂລມຄີວາມປາຖນາ

ຍາກໃຫ້ຄຣິສຕຽນເມືອງໂກຣິນໂທມຄີວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຮ່າງກາຍແລະວິນຍານຈິດຂອງເຂົາ.
ມຄົີນຈໍານວນນ່ຶງມີການຮ່ວມເພດສັມພັນຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງເພາະເຂົາເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າເຂົາມີຄວາມສາມາດຈະເຫັດທຸກ

ສ່ິງທຸກຢ່າງໄດ້ກັບຮ່າງກາຍຂອງເຂົາ. ມຄີຣິສຕຽນໂກຣິນໂທອີກຈໍາພວກນ່ຶງໄດ ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງເຕັມປ່ຽມໃນ

ຄວາມຄິດຂອງເຂົາວ່າເຂົາມສິີດເສລີພາບຢ່າງເຕັມທີໃນພຣະຄຣິດ ແລ້ວພຣະອົງກໍໃຫ້ສິດເສລີພາບນ້ັນແກ່ເຂົາໃນ

ການທີ່ຈະເຮັດທຸກສ່ິງ ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ິງເຮັດທຸກຢ່າງຕາມຄວາມປາຖນາ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າມີ

ແຕ່ຄົນທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມບາບເທ່ົານ້ັນທ່ີນິຍົມຊົມຊອບໃຊ້ຄໍາເວົ້າກັນຢ່າງນ້ີ îເຮົາເຮັດທຸກສ່ິງສາລະພັດໄດ້ບ່ໍມໃີຜ

ຫ້າມî (6:12) ພຣະຄໍາຂ້ໍນ້ີເປັນຂ້ໍແກ້ຕົວໃນການທໍາບາບ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ເວົ້າແລ້ວເວົ້າອີກວ່າຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ເປັນ

ຄຣິສຕຽນນ້ັນເປັນທ່ີສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ແລະເຮົາຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ

ດ້ວຍຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ.
ທ່ານໂປໂລໄດ້ແນໃສ່ຄວາມບາບທ່ີຕິດພັນຢູ່ກັບຍງິແມຈ່າ້ງ. ມບີາງຄົນໄດ້ເຫັນວ່າເຣ່ືອງນ້ີເປັນເຣ່ືອງທັມດາ. ການ

ສົມສູ່ກ່ອນແຕ່ງານ, ແຕ່ງງານແລ້ວແຕ່ຍັງສົມສູ່ຢູ່ກັນຄົນອ່ືນ, ແລະຄວາມສໍາພັນທາງເພດອ່ືນໆບ່ໍໄດ້ກ່ຽວກັບຄວາມ

ບາບ. ເຂົາຄິດໃນໃຈວ່າ, ສາຍເຫດທ່ີເຂົາເຮັດຢ່າງນ້ັນກໍແມ່ນເຮັດໃນຮ່າງກາຍຂອງເຂົາບ່ໍໄດ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຍັງກັບ

ພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມບາບຄືຊາຍຄົນນ່ຶງສົມສູ່ຢູ່ກິນກັບເມັຽຂອງພໍໃ່ນຂ້ໍທີ 5. ແລະເວລານ້ີທ່ານ

ພະຍາຍາມແກ້ບັນຫາເຣ່ືອງຍິງໂສເພນີ, ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີຄົນໃນສມັຍກ່ອນແມ່ນຖືເບົາ,
ທ່ານໂປໂລໄດ້ຍົກເອົາພຣະທັມປະຖົມມະການ 2:24 ເຕືອນຄຣິສຕຽນຊາວໂກຣິນໂທໃຫ້ຮູເ້ຖິງພຣະປະສົງຂອງ

ພຣະເຈ້ົາໃນການຮ່ວມເພດ. ແຜນຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນກໍຄືໃຫ້ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງໄດ້ແຕ່ງງານກັນແລະເກີດເປັນກາຍອັນ

ດຽວຍ້ອນຄວາມສັມພັນນ້ັນທັງສອງຈ່ິງເຂົາຮ່ວມເພດກັນ. ຄໍາວ່າເປັນກາຍອັນດຽວກັນນ້ັນບ່ໍພຽງແຕ່ມີຄວາມໃກ້ຊິດ

ສນິດສນົມກັນທາງເພດເທ່ົານ້ັນແຕ່ຍັງເປັນຂ້ໍຜູກມັດລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງຄືຜູ້ທ່ີເປັນສາມີແລະພັນລະຍາ. ດ່ັງນ້ັນ

ການຮ່ວມເພດກັບຍິງໂສເພນີຈ່ຶງເປັນການທໍຣະຍົດຕ່ໍແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ

ການຮ່ວມເພດກັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງນ້ັນແມ່ນເຮົາເປັນກາຍອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ. ດ່ັງນ້ັນການຮ່ວມເພດຂອງເຮົານ້ັນຕ້ອງເຮັດ

ຕາມຄໍາມັ້ນສັນຍາຂອງເຮົາທ່ີມີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີຕິດພັນກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍເປັນຈິດໃຈອັນດຽວກັບພຣະ

ອົງ. ດ່ັງນ້ັນບ່ໍວ່າເຮົາຈະເຮດັສ່ິງໃດຕ່ໍຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຫຼຈິືດວິນຍານຂອງເຮົາຈະມີການພົວພັນກັບພຣະອົງທັງນ້ັນ.
ທ່ານໂປໂລໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮົາຫຼົບຫຼີກຈາກຄວາມບາບທາງດ້ານເພດສັມພັນໂດຍກົງ: ຈົງ່ຫຼກີໜີຈາກການຮວ່ມ

ເພດສມັພນັທີຜ່ດິສິນທມັ! ທຸຫວັນນ້ີພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າກັບການທົດລອງກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເພດເປັນຕ້ົນໃນການໂຄສະ
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ນາທາງໂທຣະທັດ.ຮູບເງົາ, ແລະປ້ຶມດາຣາຕ່າງໆ. ທາງທ່ີຈະເອົາຊະນະຈາກການທົດລອງດ່ັງກ່າວນ້ີໄດ້ກໍຄືໃຫ້ຫຼີກໜີ

ຈາກສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີ. ຮູບລາມົກຕ່າງໆໃນອິນເຕີແນ ັດເປັນຄວາມບາບອີກຢ່າງນ່ຶງຊ່ຶງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງມັກຈະເບ່ິງກັນໃນທຸກ

ວັນນ້ີ.
ເມື່ອໂຢເຊບປະເຊີນກັບການທົດລອງທ່ີນໍາໄປສູ່ຄວາມບາບກັບເມັຽຂອງໂປຕີຟາ, ລາວໄດ້ແລ່ນໜີ ( ປະຖົມມະ

ການ 39:1-12). ເຖິງແມ່ນວ່າໂຢເຊບຖືກໃສ່ຮ້າຍກໍຕາມ, ແຕ່ລາວໄດ້ຕ້ັງໝັ້ນໃນຄວາມມສິີນທັມຄືໄດ້ໜີຈາກຄວາມ

ຊັກນໍາໃຫ້ເຮັດບາບ. ທຸກມື້ນ້ີເຮົາທຸກຄົນຄວນເຮັດເຊ່ັນດຽວກັນ ຄວນຫຼົບຫຼີກຈາກຄວາມບາບຢ່າອ່ອນຂ້ໍຕ່ໍມັນ.
ທ່ານໂປໂລໄດ້ພັນລະນາເຖິງຮາ່ງກາຍຂອງເຮາົເປນັວຫິານຂອງພຣະວນິຍານບຣໍສິດຸ. ດ່ັງນ້ັນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ

ແລະຈິດວິນຍານຂອງເຮົາຈ່ິງມກີານພົວພັນກັນໂດຍຕົງກັບພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານໂປໂລຍັງໄດ້ເນ້ັນໃຫ້ເຫັນອີກວ່າທ່ີພຣະເຢ

ຊູຄຣິດໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນເທິງໄມ້ກາງແຂນນ້ັນກໍເພື່ອໄຖ່ພວກເຮົາ. ເຮົາທັງຫຼາຍໄດ້ຖືກຊືໄ້ວດ້ວ້ຍຣາຄາອັນສງູ, ຄືການ

ສ້ິນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດນ້ັນເອງ. ເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມມສິີດເສລີພາບພົ້ນຈາກບາບຂອງເຮົາກໍຍ້ອນການສ້ິນພຣະ

ຊົນແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ.

ບດົຮຽນແຫງ່ຊີວດິ.
ມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບໄພ ່ພົນຂອງພຣະອົງມັກຈະເປັນຂ້ໍໂຕ້ແຍ້ງກັບຮີດຄອງປະເພນີໃນທຸກວັນນ້ີ.

ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ການຮ່ວມເພດສັມພັນນ້ັນເກີດຂ້ຶນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມແຜນການທ່ີພຣະອົງຊົງ

ກໍານົດໄວ້ໃນພຣະຄັມພີ ຄືຜູ້ທ່ີແຕ່ງງານ(ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງທ່ີແຕ່ງງານກັນ). ແຕ່ວ່າໃນທຸກມື້ນ້ີການເລ້ົາໂລມທາງເພດ

ແມ່ນມີເສລີພາບເຕັມຂີດ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານໂປໂລກໍຍັງໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງນ້ີແລະເຣ່ືອງຂອງ

ຍິງໂສເພນີອີກ, ຄໍາແນະນໍາທ່ີເປັນວິທີທາງທ່ີດີສໍາລັບຕົວຂອງທ່ານກໍຄື__ຈ່ົງຢູ່ຫ່າງໃກຈາກມັນ: ພວກເຮົາຄວນຖວາຍ

ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ.
ທຸກມື້ນ້ີພວກເຮົາມີຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງໃດຕ່ໍການກະທົບກະເທືອນຂອງວັດທະນະທັມຂອງໂລກທ່ີມຕ່ໍີເຮົາແລະ

ຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາ?
 ເຮົາຕ້ອງເຝ້ົາລະວັງຢູ່ສເມເີພາະວ່າວັດທະນະທັມຂອງໂລກນ້ັນມັນຈະນໍາພາເຮົາໄປສູ່ທາງເພດທ່ີຜິດສິນທັມ

ໂດຍເຮົາບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວ.
 ເຮົາຄວນຈົດຈໍາເອົາໄວ້ຢູ່ສເມວີ່າສະມາຊິກຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົານ້ັນອາດມີບາງຄົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ

ການຜິດສິນທັມທາງນ້ີ.
 ເຮົາຈະຕ້ອງປະພຶດປະຕິບັດຢ່າງໃດກັບຜູ້ທີ ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຜິດສິນທັມທາງເພດຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກເຮົາບ່ໍ?

ເຮົາຈະໃຊ້ວິທີການຕັດສິນຄວາມເຂົາຫຼອົືບຮົມສ່ັງສອນເຂົາດ້ວຍຄວາມຮັກ?
 ຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາເຮົາສາມາດໃຫ້ຄວາມອົບຮົມ ເຕືອນສະຕິ ສ່ັງສອນກັນແລະກັນກ່ຽວກັບການ

ຖວາຍກຽດຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍການຖວາຍຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໃຫ້ເປັນເຄ່ືອງບູຊາທ່ີມີຊີວິດ.
 ເຮົາສາມາດທ່ີຈະຫຼີກລ້ຽງຈາກການຍອມອ່ອນຂ້ໍໃຫ້ກັບຄວາມບາບທ່ີຈະຊັກນໍາເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໄປສູ່ຄວາມຜິດ

ທາງເພດທ່ີຜິດສິນທັມ.
 ເຮົາສາມາດສ່ົງເສີມແລະໃຫ້ກໍາລັງໃຈກັບຄຣູສອນຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາໄດ້ໂດຍສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ

ໃນຂ້ໍພຣະຄັມພທ່ີີກ່າວໄວ ້ເຖິງເຣ່ືອງການຮ່ວມເພດຈະມີຂ້ຶນກໍຕ່ໍເມື່ອມີການສົມຣົດເທ່ົານ້ັນ.

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພນັ WWW.lsbf.org ໂດຍ LLBC.
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ວນັອາທດິ ທີ 21, ມນີາ 2010 (3/21/2010)
__________________________________________

ຣະເຈາຮຄັນົບາບ ເມືອ່ສະມາຊິກຢນືຢັນວາ່ຕົນເອງຖືກ.

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: 1 ໂກຣິນໂທ 8:1-4, 7-13; 10: 31-33
ົນສະທອນຕຊວີິດ:

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການປະຕິບັດຕົນທ່ີຈະນໍາຜົນປໂຍດໃຫ້ແກ່ຜູ້ອ່ືນແລະເປັນການນໍາສະງ່າຣາສີ

ຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ.
ເປົາ້ໝາຍຂອງບົດຮຽນນ:

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມມີສິດເສຣີພາບແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຄຣິສຕຽນຜູ້ທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອທ່ີຈະສະ

ດງຄວາມຮັກດ້ວຍຄວາມດີແລະຄວາມຍ່ິງໃຫ່ຽຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈ.
ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ:

ບົດຣຽນນ້ີແມ່ນມຄີວາມສໍາຄັນຫຼາຍເພາະວ່າຫຼາຍໆຄ້ັງຄຣິສຕຽນເຮົາມີປາກົດການຂອງການເຫັນແກ່ຕົວ, ຢືນຢັນ

່າເຂົາເຮັດຖືກຕ້ອງ ໂດຍບ່ໍໄດ້ຄໍານຶງເຖິງການປະພຶດປະຕິບັດຂອງຕົນວ່າມັນສ້າງຄວາມກະທົບກະເທືອນຕ່ໍຄົນອ່ືນ

່າງໃດ. ໝາຍຄວາມວ່າເຂົາໄດ້ຢຸດເພື່ອຈະພິຈາຣະນາຕົວເອງວ່າການກະທໍາຂອງເຂົາຈະຖວາຍພຣະກຽດແລະການ

ັນເສີນໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ. ບົດຮຽນນ້ີໃຫ້ຂ້ໍແນະນໍາເຮົາເຖິງຂ້ໍໃຫຍ່ໃຈຄວາມໃນພຣະຄັມພີເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຈິດໃຈ

ວ້າງຂວາງໃນການພິຈາຣະນາເສີມສ້າງຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຂ້ຶນໃຫເ້ປັນທ່ີຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ.
ນາງແອຣິສ, ìໄປກາສ ີໂນໃໝກັ່ນເຖາະ, ຂ້ອຍຕ້ອງການຢາກໄດ້ຍິນສຽງເພງຂອງນັກຮ້ອງຢູ່ທ່ີນ້ັນ.î ແຄຣາໄດ້ເວົ້າ

ອບໄປວ່າ,ìຂ້ອຍບ່ໍຮູ້ວ່າເຮົາກໍາລັງຈະໄປກາສີໂນ. ຂ້ອຍບ່ໍເຊ່ືອຄຣິສຕຽນຈະຫຼິ້ນການພະນັນ.îແອຣິສຕອບໃນທັນທີ

ັນໃດວ່າ,ìໂອ, ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຫຼິ້ນການພະນັນ. ພວກເຮົາພຽງແຕ່ໄປເບ່ິງການສະແດງດົນຕຣີ.î
ເພື່ອພຣະຄຣິດ ຄຣິສຕຽນບ່ໍສົມຄວນຈະເຮັດສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດທ່ີຈະເປັນການສະດຸດໃຈໃນການເປັນພະຍານຂອງເຮົາ.

ອກຈາກການພະນັນ, ມກີານປະພຶດຢ່າງໃດອີກແດ່ທ່ີເປັນການຕ່ໍສູ້ກັນໃນກຸ່ມຄຣິສຕຽນເຮາົໃນທຸກວັນນ້ີ? ບົດຮຽນນ້ີ

ດ້ສອນໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ການຫລີກລ້ຽງຈາກການປະພຶດຕົນທ່ີເຫັນແກ່ປໂຍດສ່ວນຕົວ. ພວກເຮົາຮຽນຮູທ່ີ້ຈະວາງໂຕໃຫ້

ປັນແບບຢ່າງແກ່ຄົນອ່ືນແລະເປັນທ່ີຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ.

ສກືສາພຣະຄັມພີ

ຍອມຢູໃ່ນກດົລະບຽບ 1 ໂກຣິນໂທ 8:1- 3
ຄຣິສຕຽນມີຫຼາຍວິທີທາງໃນການຕັດສິນໃຈ. ເຮົາມີຂ້ໍພຣະຄັມພທ່ີີເປັນຂ້ໍໃຫຍ່ໃຈຄວາມທ່ີສໍາຄັນຊ່ວຍເຮົາໃນການ

ັດສິນໃຈ. ເຮົາທໍາຕາມກົດລະບຽບທຸກຢ່າງໃຫ້ເປັນທ່ີພໍໃຈໂດຍອໍານາດການປົກຄອງ. ພວກເຮົາພິຈາຣະນາເບ່ິງບ່ໍວ່າ

ະເປັນເວລາອັນສ້ັນແລະເວລາຍາວເຖິງຜົນທີ ່ຈະຕິດຕາມມາໃນການປະພຶດຕົວຂອງເຮົາ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ປະເຊີນກັບ

ຼາຍເຣ່ືອງທ່ີເປັນບັນຫາຂອງຄຣິສຕະຈັກທີເມືອງໂກຣິນໂທ. ໃນການກ້າວຜ່ານບັນຫານ້ີທ່ານໄດ້ສຸມໃຈໃສ່ຈຸດທ່ີເປັນ

່ວນສໍາຄັນທ່ີເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນຕັດສິນໃຈ. ຄຣິສຕຽນເມືອງໂກຣິນໂທພາກສ່ວນນ່ຶງແມ່ນໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຜິດ

ຫດຜົນກໍເພາະວ່າເຂົາຕິດຕາມຄໍາສອນທ່ີຜິດ.
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ໂດຍສະເພາະກັບສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນເປັນທ່ີຍອມຮັບວ່າຄຣິສຕຽນເຫຼົ່ານ້ີບ່ໍໄດ້ຄໍານຶງວ່າຈະມສ່ິີງໃດເກີດຂ້ຶນກໍຕາມພວກ

ເຂົາສາມາດກິນ ອາຫານທີຖ່ວາຍບູຊາພຣະທຽມ. ພວກເຮາົບ່ໍປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາຂອງການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທ່ີ

ເກີດຂ້ຶນໃນທຸກວັນນ້ີ, ແຕ່ພວກເຮົາປະເຊີນກັບຄວາມສລັບຊັບຊ້ອນຂອງບັນຫາທ່ີບ່ໍຕົງຕາມຂ້ໍພຣະຄໍາໃນພຣະຄັມພ.ີ
ຂ້າພຣະເຈ້ົາສນັບສນຸມນັກຮຽນກຸ່ມນ້ອຍໆຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຍັງບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນສົມບູນແບບເທ່ືອ ໃຫຊ້ອກຫາຫຼັກພື້ນ

ຖານຂອງຄວາມເຊ່ືອທ່ີຈະເປັນເຂັມຊ້ີທາງໃຫ້ເຂົາໃນການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາໃນທຸກວັນນ້ີ. ຄຣິສຕຽນບາງພາກສວນທ່ີ

ເມືອງໂກຣິນໂທໄດ້ອ້າງອີງເອົາຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດເປັນພື້ນຖານຂອງເຂົາໃນການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາມັນກໍດີຢູ່ ອັນ

ທ່ີຕິດຕາມມາການຢູ່ກິນກໍໄດ້ເຮັດຕາມປະເພນີຂອງຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ ອາຫານທີ ່ມາຈາກການຖວາຍບູຊາ. ໃນ

ປໂຍກທ່ີມເີຄ່ືອງໝາຍຂ້ໍຄໍາຖາມໃນຂ້ໍນ່ຶງຕາມປົກກະຕິແລ້ວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄຣິສຕຽນໃຊ້ເປັນຄໍາຖາມໃຈຕົນເອງ

ຢູ່ສເມີ.
ທ່ານໂປໂລຢືນຢັນວ່າຄວາມ ຮກັ ຂອງຄຣິສຕຽນແມ່ນຢູ່ເໜືອພື້ນຖານຂອງການຕັດສິນໃຈ. ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ

ມັກຊັກນໍາເຮົາໃຫ້ເກີດຄວາມຍ່ິງຈອງຫອງ, ແຕ່ວ່າຄວາມຮັກເສີມສ້າງຄຣິສຕະຈັກ. ຄວາມຮັກຂອງຄຣິສຕຽນ, ຮັກທ່ີ

ເກີດຈາກຄວາມຕ້ັງໃຈ, ເປັນຄວາມຮັກທ່ີບ່ໍເຫັນແກ່ໂຕ, ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການວາຍພຣະຊົນແລະການຄືນພຣະຊົນ

ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ນັກຄ້ົນຄວ້າພຣະຄັມພໃີຫຂ້ໍ້ສັງເກດວ່າທ່ານໂປໂລໄດ້ໃຊ້ສອງຄວາມໝາຍທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນ

ຄໍາທ່ີວ່າຄວາມຮູໃ້ນທ່ີນ້ີ. 1 ທ່ານໃຊ້ຄໍາວ່າຊັກຊວນໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເຂ້ົາໃນການຄ້ົນຄວາມຈິງ. 2 ທ່ານ

ໃຫ້ຂ້ໍແນະນໍາທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດ, ປະສົບການຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທ່ີແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນ

ທີ ່ມາຂອງສະຕິປັນຍາ, ບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວ, ບ່ໍອວດອ່ົງ.

2. ຈົງ່ຫຼກີໜຈີາກສິງ່ທີຖ່ວ່ງດງຶຄວາມຈະເຣນີ. 1 ໂກຣິນໂທ 8:4, 7- 13
ພວກເຮົາຢູ່ໃນສັງຄົມທ່ີຄົນທັງຫຼາຍຮຽກຮ້ອງສິດທິຂອງເຂົາ. ພວກເຮົາມີສິດທິຂອງປະຊາຊົນທ່ີຈະໄດ້ຮັບຄວາມປົກ

ປ້ອງຈາກຣັຖບານ, ແຕ່ວ່າໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນນ້ີໄດ້ສນັບສນຸນໃນການສະແດງສິດທິຂອງບຸກຄົນຫຼາຍເກີນໄປຈົນເປັນ

ສາຍເຫດໃຫເ້ກີດມີບັນຫາຢູ່ເລ້ືອຍໆ.
ຄຣິສຕຽນຜູ້ທີອ້າງສິດທິເພື່ອກິນອາຫານທ່ີບູຊາແກ່ພຣະທຽມນ້ັນດ້ວຍພື້ນຖານຄວາມຮັບຮູ້ວ່າພຣະທຽມບ່ໍເປັນຂອງ

ແທ້. ຄວາມຮັບຮູ້ທາງສາສນາຂອງເຂົາກໍຖືກ, ເພາະວ່າມີພຣະເຈ້ົາແຕ່ອົງດຽວເທ້ົານ້ັນ. ເຂົາຕັດສິນໃຈທີ ່ຈະກິນຊ້ີນທ່ີ

ນໍາມາຖວາຍແກ່ພຣະທຽມ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນ້ັນແມ່ນເປັນການໃຊ້ສິດເສຣີພາບຂອງການເປັນຄຣິສຕຽນທ່ີຜິດ. ໃນ

ການມີສິດເສຣີພາບຫຼາຍນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ເປັນທີ ່ກະຕຸ້ນໃຈໃຫ້ກັບຄຣິສຕຽນຜູ້ມີສິດເສຣີພາບນ້ອຍໃນໂກຣິນໂທ. ຜູູ້ຊ່ຶງໄດ້ຮັບ

ຄວາມທຸກຮ້ອນໃຈໃນເຣ່ືອງນ້ີ.
ທ່ານໂປໂລຕ້ອງການໃຫຄ້ຣິສຕຽນຜູ້ຊ່ຶງກິນອາຫານຈາກແທ່ນບູຊາທ່ີນໍາໄປຖວາຍແກ່ພຣະທຽມນ້ັນໄດ້ຈົດຈໍາໄວວ້່າ

ເຂົາບ່ໍໄດ້ແບ ່ງປັນຄວາມຮູ້ອັນໃດເລີຍໃຫ້ແກ່ຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນ. ເປັນຄຣິສຕຽນທ່ີບ່ໍຈະເຣີນເຕີບໂຕ, ຄວາມເປັນໜ້າ

ເຊ່ືອຖືເຂົາມນ້ີອຍ, ເຂົາຍັງມີຄວາມກັງວົນຫ່ວງໃຍນໍາພຣະທຽມທ່ີເຂົາເຄີຍຂາບໄຫວ້ມາກ່ອນ. ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແລະ

ຊອບຂອງຜູ້ທ່ີອ່ອນແອໃນພວກເຂົານ້ັນໄດ້ກາຍມາເປັນຄວາມຜິດທ່ີນໍາຄວາມຈິບຫາຍໃຫ້ເຂົາ ໂດຍຄຣິສຕຽນທ່ີຖືວ່າ

ຕົນມີອິສຣະເດີນໂອ້ອວດການມີເສຣີພາບຂອງຕົນ.
ການຕັດສິນໃຈມັນກໍມກີານກ່ຽວພັນກັບການມີສິດທິ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ເຕືອນສະຕິຜູ້ອ່ານຂອງເພິ່ນວ່າການຖົກຖຽງກັນ

ກ່ຽວເຣ່ືອງອາຫານນ້ັນບ່ໍໄດ້ເປັນບັນຫາໃຫ່ຽ. ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຕີຣາຄາຕົວເຮົາເອງຫຼຄົືນອ່ືນໆວ່າເຮົາກິນຫຍັງ. ຄຣິສ

ຕຽນທ່ີໄດ້ຮັບອິສຣະພາບຫຼາຍແລ້ວກໍຄິດວ່າຄຣິສຕຽນໃໝຍັ່ງບ່ໍຈະເຣີນເຕີບໃຫຍ່, ແລະຄຣິສຕຽນຜູ້ມອິີສຣະພາບນ້ອຍ

ກໍຄິດວ່າຄົນອ່ືນນ້ັນເປັນຜູ້ຍ່ິງຈອງຫອງ.
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ນ່ຶງໃນບັນຫາຂອງຄຣິສຕະຈັກທ່ີໂກຣິນໂທນ້ັນແມ່ນເສຣີພາບ. ຄໍາທ່ີວ່າເສຣີພາບໃນຂ້ໍ 9 ນ້ີແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້

ຫຼາຍໃນຈົດໝາຍຂອງທ່ານໂປໂລ (9:4,5,6,12,18; 11:10; 15:24). ມັນສາມາດແປອອກມາເປັນຄໍາວ່າ ìອິສຣະî
ຫຼື ìອໍານາດî ຫຼວື່າ ìກໍາລັງî ໃນຂະນະທ່ີເຮົາມີອິສຣະພາບໃນພຣະເຈ້ົາ (ຄາລາເຕັຽ 5:1), ພວກເຮົາຄວນມີຄວາມ

ລະມັດລະວງັໃນການໃຊ້ເສຣີພາບຂອງເຮົາ, ທ່ານໂປໂລກ່າວຢູ່ເລ້ືອຍວ່າເສຣີພາບຂອງເຮົານ້ັນຄວນປະກອບດ້ວຍ

ຄວາມຮັກ.
ສິດທິຂອງການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂ້າພຣະເຈ້ົາອາດຈະເປັນອຸປະສັກແກ່ຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອໜ້ອຍ, ເຖິງແມ່ນ

ວ່າການກະທໍາຂອງຂ້າພຣະເຈ້ົາອາດເປັນທ່ີຖືກຕ້ອງແລະໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບຂ້າພຣະເຈ້ົາກໍຈິງຢູ່, ແຕ່ການກະທໍານ້ັນອາດ

ເປັນຜົນກະທົບຫຼບັືນຫາຍຸ້ງຍາກໃຫ້ກັບຜູ້ທ່ີມີໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບອ່ອນແອນ້ັນໄດ້, ເຫັນໄດ້ວ່າການກະທໍານ້ັນເປັນ

ຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຜູ້ທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອອ່ືນໆອີກ.
ທ່ານໂປໂລໄດ້ເຕືອນສະຕິຄຣິສຕຽນເມືອງໂກຣິນໂທໃຫ້ຫວນຄິດເຖິງເບ້ືອງຕ້ົນທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ວາຍພຣະຊົນແທນ

ຄຣິສຕຽນທັງຫຼາຍ, ການທໍາໃຫ້ເປັນທ່ີຂ້ ຸນເຄືອງໃຈລະຫວ່າງພີ່ນ້ອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໂດຍການກະທໍາທ່ີບ່ໍມີຄວາມຮູ້ສຶກແມ່ນ

ບາບ. ການຮຽກຮ້ອງສິດທິໃນການເຮັດບາງສ່ິງບາງຢ່າງເພາະຄວາມຮູ້ສູງກວ ່າມັນຈະນໍາໄປສູ່ການປະທະກັນໃນຄຣິສ

ຕະຈັກ.
ທ່ານໂປໂລສັງເກດເຫັນວ່າຄວາມບາບທ່ີຕ່ໍຕ້ານເພື່ອນຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນນ້ີກໍເທ່ົາກັບຄວາມບາບທ່ີຕ່ໍຕ້ານ

ພຣະຄຣິດ. ໃນໜັງສືຕອນຕ່ໍໄປ ທ່ານໂປໂລໄດ້ສົມທຽບຄຣິສຕະຈັກຄືກັບພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ (1ໂກຣິນໂທ

12:12-13). ບາງທີທ່ານໂປໂລກໍອາດຈະຮູ້ດີໃນຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູ ທ່ີກ່າວວ່າການທໍາດີເພື່ອຮັບໃຊ້ເພື່ອນມະນຸດ

ດ້ວຍກັນມັນກໍເທົາກັບຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດຄືກັນ (ມັດທາຍ 25:31-46).
ຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານໂປໂລກ່ຽວກັບຄຣິສຕຽນທ່ີໃຊ້ສິດຮຽກຮ້ອງເພື່ອກິນອາຫານທ່ີເຂົາເອົາບູຊາພຣະທຽມນ້ັນບ່ໍເປັນ

ພຽງແຕ່ກິນອາຫານຊ່ືໆ. ແຕ່ມນັເປັນການທໍາຜິດຕ່ໍເພື່ອນຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນ. ທ່ານໂປໂລຮູ້ດີວ່າເພິ່ນມີສິດຄືເປັນຜູ້ນໍາ

ພາຄິຣສຕຽນທ່ີເຕີບໂຕ, ແຕ່ເພິ່ນຈະບ່ໍມັກໃຊ້ສິດທິນ້ັນເພາະວ່າຄວາມຮັກຂອງເພິ່ນທ່ີມຕ່ໍີພຣະຄຣິດແລະຄຣິສຕະຈັກ.
ທ່ານໂປໂລມັກຈະສມັກໃຈຈໍາກັດເສຣີພາບສ່ວນຕົວຂອງເພິນ່ເພື່ອຈະນໍາເອົາຄົນອ່ືນມາເຖິງພຣະຄຣິດ. ທ່ານມັກຈະ

ຫຼີກຈາກການກະທໍາທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງຂອງເພິ່ນເຂ້ົາໃຈຜິດ (1 ໂກຣິນໂທ 9:19-23 )
ທ່ານໂປໂລໄດ້ສອນກ່ຽວກັບບັນຫາເຣ່ືອງອາຫານທ່ີບູຊາແກ່ພຣະທຽມນ້ັນເບ່ິງຄືວ່າແປກປລາດໃຫກັ້ບຜູ້ອ່ານໃນ

ທຸກມື້ນ້ີ. ນອກໄປກວ່ານ້ັນຫລັກການຂອງເພິ່ນກໍຍັງກົມກຽວກັນຢູ່. ພວກເຮົາບ່ໍຄວນເມີນເສີຍຕໍ ່ອິສຣະໃນພຣະຄຣິດ

ໂດຍສະເພາະເມື່ອການກະທໍາຂອງເຮົາເປັນເຫດໃຫ ້ຄົນອ່ືນສະດຸດໃຈ. ການກະທໍາຂອງເຮົາຄວນຈະເຮັດດ້ວຍຄວາມ

ຮັກ. ພວກເຮົາຄວນຊອກຫາເບ່ິງແຕ່ສ່ິງທ່ີດີຈາກຄົນອ່ືນ.
ຄຣິສຕຽນຈະສົມຄວນເບ່ິງຮູບເງົາໃນລະດັບເຣດອາ(R) ບ່ໍ? ຄຣິສຕຽນບາງຄົນກໍບ່ໍເບ່ິງຮູບເງົາເລີຍ, ບາງຄົນກໍບ່ໍ

ເລືອກເຣ່ືອງເບ່ິງໂດຍບ່ໍໄດ້ຄໍານຶງເຖິງວ່າມັນຈະເປັນຜົນສະທ້ອນຕ່ໍການເປັນພະຍານໃຫ້ກັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອນ້ອຍຫຼືຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ

ເລີຍ. ຄວາມຕຶງຄຽດລະຫວ່າງສິດທິ, ຄວາມຮູ້ແລະຄວາມຮັກຍັງສືບຕ່ໍເປັນສູນກາງໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຄຣິສຕຽນຢູ່.

3.ເຮດັທຸກສ່ິງເພ່ືອຖວາຍກຽດພຣະເຈ້ົາ. 1 ໂກຣິນໂທ 10:31- 33
ຄຣິສຕຽນທ່ີເມືອງໂກຣິນໂທຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງຈາກທ່ານໂປໂລວ່າໃນພວກເຂົາໄດ້ມີຫຼາຍຄົນອ້າງ

ວ່າເຂົາມິອິສລະພາບທ່ີຈະເຮັດໄດ້ທຸກສ່ິງ. ຄຣິສຕຽນເຫຼົ່ານ້ີໃຊ້ຄໍາຂວັນທ່ີວ່າìເຮົາເຮັດໄດ້ທຸກສ່ິງບ່ໍມີໃຜຫ້າມî(10:23).
ທ່ານໂປໂລໄດ້ຕອບໂຕ້ເຂົາຢ່າງໜັກໂດຍກ່າວວ່າທຸກຄົນຄວນຊອກສແວງຫາສ່ິງທ່ີດີໃຫ້ແກ່ຜູ້ອ່ືນບ່ໍແມ່ນຈະມອງເຫັນ

ແຕ່ການໃຊ້ສິດເສຣີພາບໃນທາງທ່ີຜິດ. ຫັນກັບຄືມາຫາບັນຫາທ່ີກ່ຽວກັນອາຫານທ່ີຖວາຍໃຫ້ພຣະທຽມ, ໃນຊີວິດຂອງ
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ເຂົາອາດຈະໄດ້ປະເຊີນກັບສະຖານະການແບບນ້ີແລະຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງຈາກທ່ານໂປໂລໃນເວລານ້ັນກໍອາດມີປະສົບ

ການໃນເຣ່ືອງນ້ີມາແລ້ວ(10:25-30).
ໃນທ່ີສຸດ, ຄຣິສຕຽນຕ້ອງມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຢ່າງໜັກໃນຄວາມຈິງໃຈແລະເຮັດທຸກສ່ິງໃຫເ້ປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ.

ເຮົາຕ້ອງເຮດັທກຸສິງ່ໃຫເ້ປນັທີຖ່ວາຍກຽດແກພ່ຣະເຈົາ້.
ເມື່ອເຮົາປະເຊີນກັບບັນຫາໃນການຕັດສິນໃຈ, ເຮົາສົມຄວນຈະຖາມຕົວເຮົາເອງວ່າເຮົາຄວນປະພຶດປະຕິບັດ

ຕົວຢ່າງໃດຈ່ິງຈະເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ມເີຈດຕະນາເຮັດໃຫຄົ້ນອ່ືນຂັດເຄອືງໃຈກໍ

ຕາມ, ທ່ານໂປໂລຍັງໄດ້ເຕືອນສະຕິເຮົາໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງຈາກການເປັນຕ້ົນເຫດເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນຄັດເຄືອງໃຈ. ຄຣິສຕຽນ

ຈໍານວນນ່ຶງໃນໂກຣິນໂທໄດ້ໃຊ້ສິດເສຣີພາບຂອງເຂົາໄປໃນທາງທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ເປັນເຫດໃຫ້ຄຣິສຕຽນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອ

ຢຸດໆຍ່ອນໆນ້ັນສະດຸດໃຈ. ທ່ານໂປໂລບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຕ້ອງຂັດເຄືອງໃຈກັນແລະກັນໃນຄຣິສຕະຈັກ.
ທ່ານໂປໂລກະທໍາເຊ່ັນນ້ີກໍເພື່ອຜົນປໂຍດໃນການນໍາຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໃຫ້ມາເຖິງຄວາມພົ້ນແລະຮູ້ຈັກກັບພຣະເຢ

ຊູຄຣິດເຈ້ົາ. ທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການເຮັດທຸກສ່ິງໃຫ້ເປັນທ່ີພໍໃຈຂອງຄົນທັງປວງເພາະເພິ່ນມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່ານ້ີແມ່ນ

ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານບ່ໍໄດ້ມີເຈດຕະນາທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາຕ້ອງຂັດເຄືອງໃຈກັນໃນເຣ່ືອງເລັກເຣ່ືອງນ້ອຍທ່ີ

ອາດຈະສ່ົງຜົນກະທົບກະເທືອນເຖິງເຣ່ືອງໃຫຍ່. ຄືການໄດ້ຮູຈັ້ກກັບພຣະເຢຊູຄຣິດແລະຄວາມລອດພົ້ນ.

ບົດຮຽນແຫງຊວີດິ

ການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບຈຸດປະສົງ. ເຮົາອາດຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງບ້ານເມືອງເພື່ອ

ຫຼີກເວັ້ນຈາກການຖືກລົງໂທດ. ເຮົາອາດຈະຕ້ອງການຄວາມຍົກຍ້ອງຈາກຄົນອ່ືນ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ເວົ້າແລ້ວເວົ້າອີກ

ວ່າການຕັດສິນໃຈຂອງຄຣິສຕຽນຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດໃນການນໍາພາການຕັດສິນໃຈຂອງພວກ

ເຂົາ. ພວກເຮົາຄວນຫຼີກລ້ຽງຈາກການໂອ້ອວດສິດເສຣີພາບຂອງເຮົາໃນພຣະຄຣິດແລະກໍຫຼີກຈາກການເປັນຕ້ົນເຫດ

ເຮັດໃຫຄົ້ນອ່ືນສະດຸດໃຈ. ທ່ີເວົ້າຂ້າງເທິງນ້ີ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດທຸກວິທີທາງໃນການຊອກຫາການຖວາຍການສັຣເສີນ

ພຣະເຈ້ົາໃນທຸກສ່ິງການກະທໍາຂອງເຮົາ. ເມື່ອທຸກການປະພຶດປະຕິບັດທຸກຢ່າງຫາກກາຍມາເປັນຈຸດເດ່ັນໃນຕົວເຮົາ,
ເຮົາກໍຄ້າຍຄືກັບພຣະຄຣິດຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ.

ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູຫ້ຍັງແດ່ຈາກການແນະນໍາຂອງທ່ານໂປໂລທ່ີມີຕ່ໍຄຣິສຕຽນທ່ີເມືອງໂກຣິນໂທ?
 ການຕັດສິນໃຈທ່ີຈະອາສັຍແຕ່ຄວາມຮູ້ນ້ັນແມ່ນບ່ໍພຽງພ.ໍ ຖ້າອັນໃດເຮົາກໍຮູ້ຈັກໝົດມັກຈະນໍາພາໃຫ້ເຮົາກ້າວ

ເຂ້ົາໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈທ່ີຜິດໄດ້.
 ການຕັດສິນໃຈຂອງຄຣິສຕຽນຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຄວາມຮັກ.
 ການໃຊ້ສິດວ່າເຮົາ ìຖືກຕ້ອງຢູ່ສເມີî ນ້ັນມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສັຽຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເພາະມັນຈະເປັນ

ການທໍາລາຍການມສີາຍສໍາພັນຂອງເຮົາກັບຄົນອ່ືນ.
 ພວກເຮົາຄວນຊອກສແວງຫາແຕ່ວິທີທາງຈະນໍາຄວາມດີມີຜົນປໂຍດສໍາລັບຜູ້ອ່ືນ.
 ຄວາມໂຄຣົບນັບຖືພຣະເຈ້ົາຄວນເປັນເຈດຕະນາອັນສູງສ່ົງຂອງຄຣິສຕຽນໃນການດໍາລົງຊີວິດ. ການປະພຶດ

ປະຕິບັດທຸກຢ່າງຢູ່ທ່ີໂບດ, ໃນທ່ີທໍາງານ ໃນໂຮງຈັກໂຮງງານ, ໃນຄອບຄົວແລະຢູ່ໃນວົງສັງຄົມບ່ອນອ່ືນໆ

ຄວນເປັນການປະພຶດປະຕິບັດອັນດຽວກັນເພື່ອເປັນການຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາ

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພນັ WWW.lsbf.org ໂດຍ LLBC.
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ວນັອາທດິ ທີ 28 ເດອືນ ມນີາ 2010 (3/28/2010)
__________________________________________

ຣະເຈາຮຄັນົບາບ ເມືອ່ການນະມສັການບໍໄ່ດ້ຖວາຍກຽດແກພ່ຣະເຈົາ້.

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: 1 ໂກຣິນໂທ 11: 17-34

ົນສະທອນຕຊວີິດ:
ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ໄດ້ຄິດທົບທວນເບ່ິງອຸປະນິສັຍໃນທ່ີຜ່ານມາທ່ີເປ ັນການຂັດຂວາງຕ່ໍຄວາມສໍາຄັນ

ນກຸ່ມການປະຊຸມນະມັສການ.

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ:
ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນເວົ້າເຖິງການປະພຶດປະຕິບັດທ່ີເປັນພື້ນຖານທ່ີສໍາຄັນໃນການປະກອບການທໍາພິທີສິນມະຫາ

ນິດແລະຂ້ໍມູນຂອງປະສົບການທັງໝົດໃນການນະມັສການ.

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ:
ບົດຮຽນນ້ີມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເພາະວ່າຢູ່ໃນຜູ້ໃຫຍ່ເຮົາຈໍານວນນ່ຶງໃນເວລາທໍາພິທີການນະມັສການນ້ັນສ່ວນ

ຫຍ່ມັກສຸມຈຸດສົນໃຈໃສ່ຄວາມສໍາຄັນທ່ີຕົວເອງແລະອັນໃດທ່ີເປັນຄວາມຫວັງຂອງເຂົາຈາກປະສົບການ. ໃນຂະນະ

ີ່ເຮົານ່ັງໃນສະຖານທ່ີນະມັສການ, ຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງເຮົາໃນເວລານ້ັນຄວນຈະມີໃຈຈົດຈ່ໍໃສ່ໃນພຣະຄຣິດແລະສ່ິງທ່ີ

ຣະອົງໄດ້ກະທໍາເພື່ອທຸກໆຄົນທ່ີເຊ່ືອແລະຄຣິສຕະຈັກ.
ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເບ່ິງຮບູເງົາເຣ່ືອງນ່ຶງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຈິງໃນຊີວິດໃນຣັດເທກຊັສ ໃນປີ 1930.

ວາມຫວຸ້ນວາຍໃນສັງຄົມມະນຸດ, ການຫຼິ້ນຊູ້, ແລະຄວາມໂຫດຮ້າຍປ່າເຖ່ືອນກໍາລັງເປັນເຣ່ືອງໃຫຍ່ໃນຮູບເງາົນ້ີ. ໃນ

ອນສລຸບສຸດທ້າຍຂອງຮູບເງາົ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຮູບພາບຂອງການນ່ັງຮ່ວນໂຕະຮັບປະທານອາຫານກັບອົງ

ຣະເຢຊູຄຣິດທ່ີຈະໄດ້ຈັດຮັບຕ້ອນສາມະຊິກຄຣິສຕະຈັກ. ບຸກຄົນທ່ີເຄີຍຕ່ໍສູ້ກັນກໍເຂ້ົາມານ່ັງຮ່ວມຢູ່ໂຕະດຽວກັນ.
່ວມຮັບເຂ້ົາຈ່ີແລະຮັບນ້ໍາອະງຸ່ນນໍາກັນໃນວັນສິນມະຫາສນິດ. ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຜູ້ກໍາກັບການສະແດງມີເຈດ

ະນາໃຫ້ເຮົາເຫັນສ່ິງທ່ີເປັນຄວາມກົງກັນຂ້າມທ່ີບ່ໍເປັນໜ້ານິຍົມຊົມຊອບຂອງປາກົດການເປັນຈິງໃນຊີວິດ ໃນຄວາມ

ິດຄວາມເຫັນທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນທຸກສະພາບການ. ຄົນສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມສົນໃຈໃນພຣະເຈ້ົາໂດຍເບ່ິງຜ່ານທາງສະມາ

ິກຄຣິສຕະຈັກທ່ີເຫັນຄວາມສໍາຄັນໃນການເຂົາຮ່ວມນະມັສການ.
ຈາກການຮຽນບົດຮຽນນ້ີແລ້ວສາມາດຊ່ວຍເຮົາສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າການປະພຶດປະຕິບັດຂອງເຮົານ້ັນແມ່ນໄດ້ແນ

ສ່ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນໃນການຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາໃນພິທີການນະມັສການແລະໃນການທໍາພິທີສິນມະຫາສນິດ

ລ້ວບ່ໍ.
ສກືສາພຣະຄັມພີ

. ຮວ່ມກນັເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວ 1ໂກຣິນໂທ 11:17-22, 33-34
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ແມ່ນເຂົາ ìນະມັສການຄວາມຂັດແຍ້ງî ກັນບໍທ່ີເມືອງໂກຣິນໂທ? ທ່ານໂປໂລໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຈົດໝາຍຂອງເພີ່ນດ້ວຍ

ການຈົດຈ່ໍໃສ່ການຂາດຄວາມສາມັກຄີໃນໝູຄ່ຣິສຕຽນທ່ີເມືອງໂກຣິນໂທ (1:10). ພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງກຸ່ມ

ດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີກັບຜູ້ນໍາທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, ເຊ່ັນໂປໂລແລະອາໂປໂລ. ບາງພາກສ່ວນຂອງກຸ່ມທ່ີແຕກ

ແຍກໃນໂກຣິນໂທນ້ັນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີແນວຄິດທ່ີເຫັນແກ່ຕົວຫຼື ຄວາມທະເຍີທະຍານເປັນສ່ວນໃຫຍ່.
ເມື່ອທ່ານໂປໂລຫັນມາເບ່ິງການຮ່ວມນະມັສການຂອງເຂົາ, ທ່ານໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າມຫີຼາຍຊະນິດບັນຫາຂອງ

ຄວາມແຕກແຍກໃນການຂາດຄວາມສາມັກຄີ. ທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການທ່ີຍາກຈະສ່ົງເສີມຫຼໃືຫ້ຄໍາຊົມເຊີຍເຂ້ົາໃນ

ການນະມັສການຂອງເຂົາ, ແຕ່ໃນຄວາມຮູສຶ້ກຂອງຜູ້ຮູ້ຮັບຜິດແລະຊອບແລ້ວທ່ານບ່ໍມຄີວາມສາມາດເຮັດໄດ້.ແທນທ່ີ

ຈະເປັນການນະມັສການພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຈິດວິນຍານແລະຄວາມຈິງ, ພວກເຂົາຊ້ໍາມີການແບ່ງແຍກ. ໃນຄວາມບໍຣິສຸດ

ໃຈຂອງທ່ານໂປໂລໃນຈົດໝາຍສະບັບນ້ີອາດຈະທໍາໃຫ້ປລາດໃຈຜູ້ອ່ານບາງທ່ານ, ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນທ່ານໂປໂລ

ຕິດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງເພິ່ນທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖິງການຍຶດຖືເອົາຄວາມຈິງດ້ວຍໃຈຮັກ (ເອເຟໂຊ4:15).
ເຖິງແມ່ນວ່າຄຣິສຕຽນໃນໂກຣິນໂທມາຮ່ວມກັນນະມັສການແລະພິທີສິນມະຫາສນິດ, ພວກເຂົາບ່ໍເປັນອັນນ່ຶງອັນ

ດຽວກັນແລະກໍເປັນຄວາມຈິງໄດ້ມີການໂຕ້ຖຽງກັນເຖິງເຣ່ືອງຂອງຄວາມຄິດຂອງຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວໃນການນະ

ມັສການ. ເມື່ອຄຣິສຕຽນຮ່ວມກັນກິນແລະດ່ືມຂອງວັນສິນມະຫາສນິດ, ພວກເຂົາຄວນສຸມໃຈໃສ່ໃນຄວາມສາມັກຄີ

ຂອງເຂົາເໝືອນເປັນຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ຖາມເຂົາເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາ: ພວກເຂົາມາຮ່ວມ

ໃຈກັນນະມັສການດ້ວຍຄວາມຈິງບ່ໍ?
ນັກສຶກສາພຣະຄັມພບີອກໃຫ້ເຮົາຮູວ້່າຄຣິສຕະຈັກໃນສມຍັເລ້ີມແລກເຂົາໄດ້ມກີານຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານຮ່ວມ

ກັນໃນວັນທ່ີທໍາພິທີສິນມະຫາສນິດ. ການຮັບປະທານອາຫານນ້ີເພື່ອເປັນການສະແດງຄວາມຜູກພັນຄວາມຮັກ (ຢູດາ 

12)ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາມີຄວາມໃກ້ຊິດກັນຫຼາຍຂ້ຶນໃນໝູຄ່ຣິສຕຽນແລະໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດ. ແຕ່ແທນທ່ີຈະ

ເປັນຢ່າງນ້ັນການຮັບປະທານອາຫານນ້ັນພັດບ່ໍເປັນລະບຽບ ບາງຄົນກິນກ່ອນທ່ີພວກນ່ຶງຈະມາເຖິງ, ແລະໃນບາງຄົນ

ກໍເມົາແລ້ວ. ຄຣິສຕຽນທ່ີຮັ່ງມມີາຮອດກ່ອນກໍເລ້ີມຮັບປະທານອາຫານກ່ອນຄຣິສຕຽນທ່ີເປັນຊົນຊ້ັນທັມດາຈະມາເຖິງ.
ການກະທໍາເຊ່ັນນ້ີໄດ້ສະແດງໃຫ້ທ່ານໂປໂລເຫັນໄດ້ເດ່ັນຊັດເລີຍວ່າເຂົາຂາດຄວາມສາມັກຄີ ໃນສມັຍທຸກມືນ້ີ້ກໍມີ

ເຫດການທ່ີຄ້າຍຄືກັນຄືການເຮັດອາຫານມາກິນຮ່ວມກັນໃນຄຣິສຕະຈັກ ທ່ີນ້ັນໄດ້ມບີາງຄົນໄດ້ກິນອາຫານທ່ີເປັນ

ໜ້າແຊບກ່ອນຜູ້ອ່ືນແລະຜູ້ທ່ີມາຊ້າກໍມີອາຫານພຽງແຕ່ນ້ອຍດຽວບ່ໍພໍກິນ. ດ່ັງນ້ັນຫຼັງຈາກການຮ່ວມກັນຮັບພິທີສິນມະ

ຫາສນິດແລ້ວການຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານຈ່ິງບ່ໍໄດ້ນໍາເອົາຜົນປໂຍດອັນໃດໃຫ້ກັບຄວາມສາມັກຄີໃນຄຣິສຕະຈັກ.
ທ່ານໂປໂລຄິດວ່າເຂົາຄວນກິນມາແຕ່ບ້ານໃຫ້ເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍກ່ອນທ່ີເຂົາຈະມາທໍາພິທີສິນມະຫາສນິດ. ໃນ

ເຫດການທັງໝົດນ້ັນມັນໄດ້ນໍາເອົາຄວາມອັບອາຍມາໃຫ້ກັບທ່ານໂປໂລ. ທ່ານໄດ້ແນະນໍາວ່າເຂົາສົມຄວນທ່ີຈະຄອຍ

ຖ້າເຊ່ິງກັນແລະກັນເພື່ອທຸກຄົນຈະຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານຮ່ວມກັນ. ທ່ານໂປໂລມຄີວາມໝັ້ນໃຈວ່າບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີຈະ

ຢູ່ເໜືອຄວາມອ່ອນສຸພາບ ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ວັນສິນມະຫາສນິດເປັນແບບຢ່າງໃນຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໃນ

ພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.

2. ຈົງ່ເບິ່ງໄປທີພ່ຣະເຢຊູ ໂກຣິນໂທ 11:23 -26
ທ່ານໂປໂລຕ້ອງການໃຫຄ້ຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທໄດ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງຈຸດປະສົງທ່ີແທ້ຈິງຂອງສິນມະຫາສນິດ, ສະນ້ັນ

ເພິ່ນຈ່ິງໄດ ້ອະທິບາຍວິທີທ່ີພຣະເຢຊູຄຣິດຕ້ັງໄວ.້ ເຮົາບ່ໍຮູໄ້ດ້ຢ່າງແທ້ຈິງວ່າທ່ານໂປໂລໄດ້ຮຽນຮູ້ລາຍລະອຽດຂອງ

ຫ້ອງຊ້ັນເທິງໄດ້ຢ່າງໃດ. ບາງທີພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫເ້ພິ່ນຮູ້ເອງ, ຫຼບືາງທີເພິ່ນອາດໄດ້ຮູ້ຈັກເຣ່ືອງນ້ີຈາກຜູ ້ນໍາຄຣິສ

ຕຽນຄົນອ່ືນເຊ່ັນ ຊີໂມນ ເປໂຕ.
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ພຣະເຢຊູໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເຂົາ້ຈີ່ເປັນເໝືອນພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງຊົງຍອມສລະຊີວິດຝ່າຍເນ້ືອໜັງ

ເທິງໄມ້ກາງແຂນເພື່ອຄວາມບາບຂອງມະນຸດຊາດ. ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ຈອກເພື່ອແທນຄໍາສັນຍາໃໝ່ທ່ີຈະໄດ້ຕ້ັງໄວກັ້ບ

ການສ້ິນພຣະຊົນແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ. ເມື່ອຄຣິສຕຽນມີສ່ວນຮ່ວມຫັກເຂ້ົາຈ່ີແລະດ່ືມນ້ໍາອະງຸ່ນຈາກ

ຈອກອະງຸ່ນໃນທຸກວັນນ້ີ, ເຂົາຄວນລະນຶກເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານທ່ີພຣະເຢຊູຊົງປະທານໃຫ ້ຄືຄວາມພົ້ນ. ແທ້ຈິງແລ້ວ

ການປະຕິບັດສິນມະຫາສນິດແມ່ນການສ່ັງສອນທ່ີສາມາດເຫັນໄດ້, ເປັນການປ່າວປະກາດຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູ.
ທ່ານໂປໂລບ່ໍໄດ້ຖືວ່າພິທີສິນມະຫາສນິດນ້ີເປັນເຣ່ືອງເລັກນ້ອຍໃນສາສນາ. ພທີິສິນມະຫາສນິດແມ່ນເປັນພິທີທ່ີ

ສໍາຄັນ, ສັກສິດແລະມຣິີດອໍານາດໃນການປະກາດເຖິງໝາກຫົວໃຈຂອງຂ່າວປະເສີດ. ທາດແທ້ຂອງສິນມະຫາສນິດ

ແມ່ນເປັນການບໍາຣຸງລ້ຽງຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງຄຣິສຕຽນ. ຈຸດສູນກາງຂອງພິທີສິນມະຫາສນິດກໍແມ່ນໃຫ້ລະນຶກ

ເຖິງພຣະເຢຊູ. ໃນເມື່ອສະມາຊິກບ່ໍລົງລອຍກັນກໍເປັນການຍາກໃນການທ່ີຈະສຸມຈິດໃຈໃສ່ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ທ່ານໂປ

ໂລໄດ້ພົບວ່າຄຣິສຕຽນໃນເມອືງໂກຣິນໂທໄດ້ຖົກຖຽງກັນວ່າແມ່ນໃຜກິນຫຍັງແລະກິນເມື່ອໃດ, ແທນທ່ີຈະເອົາໃຈໃສ່

ລະນຶກເຖິງການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູເທິງໄມ້ກາງແຂນຫຼາຍກ່າວສ່ິງອ່ືນ.
ຄຣິສຕຽນຫຼາຍຄະນະກໍມກີານໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງຢືດຍາວກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງການແປຄວາມໝາຍຂອງພິທີສິນ

ມະຫາສນິດ, ແຕ່ວ່າ, ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວຄຣິສຕຽນກໍລົງຄວາມເຫັນວ່າພິທີສິນມະຫາສນິດນ້ີແມ່ນເນ້ັນໃສ່ພຣະເຢຊູຄຣິດ

ບ່ໍແມ່ນຜູ້ມານະມສັການຫຼຜູ້ືນໍາພິທີນະມັສການ. ທຸກຄົນທ່ີຮ່ວມນະມັສການຄວນຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ, ແລະສິນ

ມະຫາສນິດຄວນປະກາດຄວາມເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນຂອງຄຣິສຕະຈັກຄືພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.

3. ຈົງ່ພິຈາຣະນາເບິ່ງຕົນເອງ. 1ໂກຣິນໂທ 11:27 - 32
ພວກເຮົາມັກຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍທ່ີສຸດໃນການກະຕຽມສໍາລັບງານໃຫຍ່ໆ, ເຊັນງານແຕ່ງດອງຫຼວື່າມເີພື່ອນຝູງຄົນ

ສໍາຄັນຈະມາຢ້ຽມຢາມ. ທ່ານໂປໂລຕ້ອງການໃຫຄ້ຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກຣິນໂທມກີານກຽມພ້ອມໃນທາງທ່ີຖືກຕ້ອງ

ເມື່ອເຂົາຮັບພິທີສິນມະຫາສນິດ. ໃນພິທີສິນມະຫາສນິດນ້ີພວກເຂົາສົມຄວນທ່ີຈະກິນແລະດ່ືມດ້ວຍຄວາມອ່ອນສຸ

ພາບແລະມາຣະຍາດອັນດີພ້ອມທັງເຫັນຄຸນຄ່າແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງພິທີນ້ີດ້ວຍ. ການສເລີມສລອງສິນມະຫາສນິດ

ກໍຈະບ່ໍມີຄວາມໝາຍຫຍັງໝົດຖ້າຫາກສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກບ່ໍເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ປຽບທຽບຄຣິສ

ຕະຈັກເປັນເໝືອນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ; ຄຣິສຕະຈັກນ້ັນແມ່ນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. ຖ້າຫາກຄຣິສຕະຈັກນ້ັນມີ

ການແຕກແຍກກັນການທໍາພທີິສິນມະຫາສນິດກໍບ່ໍມຄີວາມໝາຍຫຍັງໝົດສໍາລັບຄຣິສຕະຈັກນ້ັນ.
ດອກກຸນແຈອັນສໍາຄັນໃນການກະຕຽມທ່ີຈະຮັບສິນມະຫາສນິດນ້ັນກໍຄືການທ່ີເຮົາຈະພິຈາຣະນາເບ່ິງຕົວເຮົາເອງ.

ຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງເຮາົມີອັນໃດແດ່ສົມຄວນມີການປ່ຽນແປງ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາໃໝຕ່ໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຮົາ,
ທັສະນະຄະຕິແລະຄວາມບາບທ່ີຍັງບ່ໍສາລະພາບ. ພວກເຮົາຕ້ອງສາລະພາບຄວາມບາບນ້ັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ, ແລະເຊ່ືອ

ໝັ້ນວ່າພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ອະພັຍແກ່ເຮົາ. ພຣະເຢຊູສ້ິນພຣະຊົນທ່ີໄມ້ກາງແຂນກໍເພື່ອຄວາມລອດພົ້ນຂອງພວກເຮົາ

ແລະການວາຍພຣະຊົນນ້ັນກໍແມ່ນແນໃສ່ສິນມະຫາສນິດນ້ີເອງ. ບ່ໍມມີະນຸດຄົນໃດເປັນຄົນດີເລີດແລະຫາບ່ອນຕິບ່ໍໄດ້.
ດ່ັງນ້ັນເຮົາຈ່ິງຄວນສາລະພາບຄວາມບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຢ່າງສມໍ່າສເມີ. ດ່ັງນ້ັນຈະເປັນການດີທ່ີສຸດຖ້າພວກເຮົາທຸກຄົນ

ຫາກຍອມຮັບຮູ້ຄວາມບາບຂອງຕົນເອງກ່ອນທ່ີຈະເຂ້ົາທໍາພິທີສິນມະຫາສນິດ.
ທ່ານໂປໂລໄດ້ເວົ້າແລ້ວເວົ້າອິກວ່າຄຣິສຕຽນຜູ້ທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມບາບນ້ັນກໍຈະຖືກພິພາກສາລົງໂທດຈາກພຣະ

ເຈ້ົາເພາະເປັນການເຂ້ົາຮ່ວມພິທີສິນມະຫາສນິດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ. ວິທີທາງທ່ີຈະຫຼິກລ້ຽງຈາກການຖືກພິພາກສາລົງໂທດກໍ

ຄືໃຫ້ເຮົາໃດ້ພິຈາຣະນາຕົວເຮາົເອງວ່າຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງເຮົາຍັງມພີຣະເຈ້ົາຢູ່ບ່ໍ.
ຂະນະທ່ີພວກເຮົາຜູ້ຊ່ຶງເປັນຄຣິສຕຽນເຮົາມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະຮູທ່ີ້ຈະຂອບພຣະຄຸນໃນການວາຍພຣະຊົນ

ຂອງພຣະຄຣິດເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ. ທ່ານໂປໂລບ່ໍໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດໃນແຕ່ລະຂ້ັນຕອນ
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ຂອງການທໍາພິທີສິນມະຫາສນິດ,ເຊ່ັນຂ້ັນຕອນຂອງການຫຼິ້ນດົນຕຣີ, ຫຼກືານປະກອບພິທີການອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວກັບລະບຽບ

ການປະຕິບັດພິທີສິນມະຫາສນິດທ່ີຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນໂທ ແຕ່ສ່ິງດຽວທ່ີທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ທ່ີສຸດກໍຄື

ການແນເປ້ົາໝາຍໃສການລະນຶກເຖິງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ບົດຮຽນແຫງ່ຊີວດິ.
ການທໍາພິທີສິນມະຫາສນິດເປັນການລະນຶກເຖິງການວາຍພຣະຊົນແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ

ຄຣິດ. ຄວາມລອດພົ້ນຂອງພວກເຮົາໄດ້ມາກໍຍ້ອນເຫດການນ້ີ, ແລະພວກເຮົາກໍສົມຄວນທ່ີຈະສເລີມສລອງພິທີສິນ

ມະຫາສນິດນ້ີ. ໃນການທໍາພິທີນ້ີບ່ໍແມ່ນເຮົາຈະມອງເບ່ິງເຫັນແຕ່ຄວາມສໍາຄັນໃນຕົວຂອງເຮົາເອງ, ໃຫ້ເຮົາສຸມໃຈໃສ່

ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດໂດຍກົງແລະຖວາຍການສັຣເສີນດ້ວຍຈິດວິນຍານແລະຄວາມຈິງ. ບັນຫາໃຫຍ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ

ເມືອງໂກຣິນໂທກໍຄືການຂາດຄວາມສາມ ັກຄີບ່ໍເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ, ທ່ານໂປໂລໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເປັນອັນນ່ຶງ

ອັນດຽວກັນເສັຽກ່ອນຈ່ຶງທໍາພທີິສິນມະຫາສນິດ. ການສາລະພາບຄວາມບາບເປັນໝາກຫົວໃຈໃນການກະຕຽມໃນ

ການທໍາພິທີສິນມະຫາສນິດ.
 ເຮົາສົມຄວນພິຈາຣະນາເບ່ີງເຫດຜົນທ່ີພວກເຮົາເຂ້ົາຮ່ວມນະມັສການພຣະເຈ້ົານ້ັນມີຈຸດປະສົງອັນໃດ? ເຮົາ

ນະມັສການພຣະເຈ້ົາຫຼືເຮົາສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫຜູ້້ອ່ືນສົນໃຈໃນເຮົາ?
 ຄວາມຮັ່ງມຫີຼືຍາກຈົນ, ລະດັບການສຶກສາ, ຫຼວື່າການແຕກຕ່າງເຊ້ືອຊາດເຜ່ົາພັນເປັນສາຍເຫດໃຫ້ມຜົີນ

ກະທົບກະເທືອນຕ່ໍການນະມັສການພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? ຄຸນສົມບັດຂອງມະນຸດໄດ້ແບ່ງແຍກເຮົາບ່ໍ?
 ເຮົາຈະປະພຶດປະຕິບັດຕົວຢ່າງໃດຮົາຈ່ິງຈະບ່ໍເປັນຄົນທ່ີເບ່ິງເຫັນພິທີສິນມະຫາສນິດນ້ັນເປັນພຽງແຕ່ພິທີທາງ

ສາສນາເທ່ົານ້ັນ?
 ເຮົາຄວນຕຽມຈິດຕຽມໃຈສໍາຣວດກວດເບ່ິງຕົວເຮົາເອງແລ້ວຫຼືບ່ໍກ່ອນເຮາົຈະເຂ້ົາທໍາພິທີສິນມະຫາສນິດ?ໃນ

ການເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາເຮົາເອງໄດ້ກະຕຽມແລະພ້ອມທ່ີຈະສາລະພາບຄວາມພິດຄວາມບາບຂອງເຮົາຕ່ໍພຣະ

ເຈ້ົາແລ້ວຫຼືບ່ໍ?

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສັມພນັ WWW.lsbf.org ໂດຍ LLBC.
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 4 ເມສາ 2010 (4-4-2010) 

 
ເມື່ອວັນຄືນພຣະຊົນກາຍເປັນວັນພັກທ ັມມະດາ 

 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນນີ້:   1 ໂກຣິນໂທ 15:1-4, 12-19, 54-58 
 
ຄໍາຖາມຊີວິດ: ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານໄວ້ວາງໃຈໃນການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະ

ເພື່ອຈະດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນໃຫ້ສົມກັບອົງພຣະເຢຊູໄດຄ້ືນພຣະຊົນ. 
 
ພຣະຄັມພີແຫ່ງຄວມຈິງ:      ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນພຣະຊົນມາອີກ ແລະພວກເຮົາສາມາດເອົາ

ມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດ.  

 
ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດ: ສໍາລັບຄົນສ່ວນຫລາຍວັນຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູນັ້ນເປັນພຽງວັນຢຸດພັກທ ັມ 

ມະດາ ເພື່ອຂາຍແລະຊື້ກະຕາຍ, ເຊ ື ່ອງໄຂ່, ແລະຕຽມຕົວເຂົ້າສູ່ຣະດູບານໃຫມ່.  
ບາງຄົນກໍເຖິງຍາມພາຄອບຄົວໄປພັກຜ່ອນໃນຫາດຊາຍຕ່າງໆ.  ວັນຄືນພຣະຊົນນີ້ 
ມີຫລາຍຄົນພາຄອບຄົວໄປນະມັສການໃນໂບດ. ແຕ່ວ່າເຮັດຢ່າງໃດເພື່ອໃຫ້ ວັນນີ້
ເປັນວັນສໍາຄັນພິເສດ?  ບົດຮຽນນີ້ຈະຊີ້ນໍາໃຫ້ທ່ານເຫັນຄວາມສໍາຄັນແລະເປັນວັນພິ
ເສດແລະສາມາດປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາໄດ້. 

 
         ມີຍິງສາວອາຍຸສິບສີ່ປີຖາມຜູ້ເປັນພໍ່ວ່າ “ເປັນຍັງພວກເຮົາຈ່ິງພາກັນໄປໂບດ?”  ທ່ານ ແອດ ຜູ້ຮ້ອງຕົນເອງວ່າ
ເປັນຄຣິສະຕຽນບໍ່ສາມາດຕອບຄໍາຖາມຂອງລູກໄດ້ເພາະລາວບໍ່ຄ່ອຍໄປໂບດ.  ທ່ານ ແອດ ເລີຍຕອບວ່າ “ເຊີລີເອີຍ, 
ວັນຄືນພຣະຊົນແມ່ນວັນອົງພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍ ຈໍາໄດ້ບໍ່ພວກເຮົາພາກັນໄປໂບດໃນຍາມຄຣິດສະມາດ.” ແປ
ວ່າທ່ານ ແອດພາຄອບຄົວໄປໂບດໃນງານສໍາຄັນເທ່ົານັ້ນ. 
     ທ່ານເດ້ ຈະອະທິບາຍຕໍ່ນາງເຊີລີເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງວັນຄືນພຣະຊົນຢ່າງໃດ?  ທ່ານເຄີຍຮູ້ໃຜບໍ່ທ່ີເປັນເໝືອນ
ທ່ານ ແອດ?  ຖ້າທ່ານເປັນຄຣິສະຕຽນໃຫ້ທ່ານສຶກສາເຖ ິງຄວາມສໍາຄັນຂອງວັນຄືນພຣະຊົນເພາະມັນສາມາດປ່ຽນ
ແປງຊີວິດຂອງຄົນໄດ້.  ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ເປ ັນຄຣິສະຕຽນ ບົດຮຽນນີ້ກໍຈະສອນທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນ
ການຕັດສ ິນໃຈຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນເພາະບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບຊ ັຍຊະນະຕໍ່ຄວາມຕາຍເໝືອນພຣະ
ເຢຊູ. 
 
1. ຈົ່ງຮູ້ຈັກວ່າທ່ານເຊື່ອຢ່າງໃດ: (1 ກຣທ 15:1-4) 
     ການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນສິ່ງສໍາຄັນຍິ່ງໃນຄວາມເຊື່ອຂອງຊາວຄຣິສະຕຽນ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້
ພົບກັບອົງພຣະເຢຊູຜູ້ຄືນມາຈາກຕາຍໃນຫົນທາງໄປເມືອງດາມາເຊ (ກຈກ 9:1-9).  ອາຈານໂປໂລອາດໄດຍ້ິນຄົນ
ອື່ນເວົ້າໃຫ້ຟັງເຖິງການທີ່ອົງພຣະເຢຊູຄືນພຣະຊົນ.  ແຕ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ຮັບຮູ້ການຄືນພຣະຊົນແລະກໍປະກາດຕໍ່ຄົນ
ອື່ນ.  ຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດຄ້ືນມາແທ້ ນັ້ນເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ   
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 ອາຈານໂປໂລກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ. ອົງພຣະຄຣິດໄດ້ຕາຍແທນຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ຖ້າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຄືນມາ
ຈາກຕາຍ ພຣະເຢຊູກໍເປັນເໝືອນຄົນອື່ນໆຕາຍໄປແລ້ວກໍຕາຍໄປເລີຍ ເປັນຄົນໝົດບຸນ. 
 
 
 
  
 
      
2.  ໃຫ້ວາດພາບເບິ່ງເຖິງຄວາມເຊື່ອປາສຈາກການຄືນພຣະຊົນ (1 ກຣທ 15:12-19) 
     ການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນຄວາມເຊື່ອທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດຂອງຄຣິສະຕຽນ.  ຖ້າວ່າປາສຈາກສິ່ງນີ້ແລ້ວຈະ
ເປັນຢ່າງໃດ?  ມີບາງຄົນໃນເມືອງໂກຣິນໂທ ກ່າວວ່າການຄືນມາຈາກຕາຍນັ້ນເປັນສິ່ງທ່ີເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ແລະໃນທຸກວັນ
ນີ້ພວກບໍ່ເຊື່ອກໍອາດເວົ້າເໝືອນກັນ.  ໃນສມັຍຂອງອາຈານໂປໂລມີພວກຢິວແລະພວກຊາດູກາຍປະຕິເສດການຄືນ
ມາຈາກຕາຍໃນດ້ານຮ່າງກາຍ (ກຈກ 23:8).  ບາງຄົນເຊື່ອວ່າຮ່າງກາຍຖືກແຍກອອກຈາກຊີວິດ ແຕ່ບາງຄົນເຊື່ອວ່າ 
ບໍ່ມີຊີວິດຫລັງຈາກຕາຍ.  ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າບໍ່ມີການຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ ອົງພຣະເຢຊູກໍບໍ່ສາມາດຄືນມາຈາກ
ຕາຍໄດ້. 
    ອາຈານໂປໂລຮູ້ແນ່ວ່າອົງພຣະເຢຊູຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່ ເພາະເພິ່ນໄດ້ພົບກັບພຣະເຢຊູຜູ້ຄືນມາຈາກຕາຍນັ້ນ (1 ກຣ 
ທ 15:8)     ແລະເພິ່ນເຫັນວ່າຍັງມີຫລາຍໆຄົນໄດ້ເຫັນແລະເປັນພະຍານວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ 
ແທ້ (15:5-8).  ແລະປຶ້ມຂ່າວປະເສີດໄດ້ສອນວ່າອຸມໂມງທີ່ເກັບສົບພຣະເຢຊູນັ້ນຫວ ້າງເປົ່າ. 
   ຖ້າອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ, ຄໍາສອນຂອງໂປໂລ ແລະຄວາມເຊື່ອຂອງພວກຄຣິສະຕຽນກໍບໍ່ມີຮາກ 
ຖານຫຍັງ.  ຄໍາເວົ້າວ່າບໍ່ມີຮາກຖານນັ້ນອາດແປອີກໄດ້ວ່າ “ເປົ່າດາຍ” ຫລື “ໃຊ້ບໍ່ໄດ້”  ຖ້າປາສຈາກການຄືນພຣະຊົນ 
ຂອງອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ ການເທສນາກໍບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ!  ແລະພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊື່ອກໍຍັງເປັນຄ ົນບາບເໝືອນເດີມ.  
    ແມ່ນແລ້ວການຕາຍແລະຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນພື້ນຖານຂອງຫລັກຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າ
ປາສຈາກການຄືນພຣະຊົນແລ້ວການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູກໍເປັນພຽງການຕາຍທ ັມມະດາເໝືອນຄົນທັງປວງ ແລະພຣະ

ເຫດການອົງພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍມີຢູ່ດັ່ງນີ້: 
• ອູບໂມງຫວ ້າງເປົ່າ (ມທ 28:1-10 
• ປາກົດຕົວຕໍ່ນາງມາຣິອາ ມັກດາລາ (ໂຢຮັນ 20:11-18) 
• ປາກົດຕົວຕໍ່ສາວົກສອງຄົນທ່ີທາງໄປເອມາອູດ (ລູກາ 24:13-32) 
• ປາກົດຕົວຕໍ່ເປໂຕໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ (ລູກາ 24:34) 
• ປາກົດຕົວຕໍ່ພວກສາວົກ 10 ຄົນໃນຫ້ອງຊັ້ນເທິງ (ໂຢຮັນ 20:19-23) 
• ປາກົດຕົວຕໍ່ພວກສາວົກ 11 ຄົນໃນຫ້ອງຊັ້ນເທິງ (ໂຢຮັນ 20:26-31) 
• ປາກົດຕົວຕໍ່ພວກສາວົກ 7 ຄົນ ທ່ີທະເລຄາລີເລ (ໂຢຮັນ 21:1-23) 
• ປາກົດຕົວຕໍ່ພວກສາວົກ 11 ຄົນ (ມທ 28:16-20) 
• ປາກົດຕົວຕໍ່ຄົນຫລາຍກວ່າ 500 ຄົນ (1 ກຣທ 15:6) 
• ປາກົດຕົວຕໍ່ຢາໂກໂບ (ນ້ອງຊາຍພຣະເຢຊູຄົນລະພໍ່) (1 ກຣທ 15:7) 
• ປາກົດຕົວຕໍ່ພວກສາວົກ 11 ຄົນ ເວລາສະເດັດກັບຄືນສູ່ສວັນ (ກຈກ 1:3-8) 

ຄົນດີສາມາດຍອມເສັຽສະລະເພື່ອຄົນອື່ນສເມີ.  ແຕ່ການຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູເທ່ົານັ້ນ ສາມາດປະທານ
ຄວາມພົ້ນໃຫ້ທຸກໆຄົນຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະອົງ.  ມີຫລາຍສາສນາແລະຄໍາສອນອື່ນອ້າງວ່າເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ
ຈາກຄວາມທຸກເວດທະນາໄດ້, ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູ ເປັນພຣະເຈົ້າອົງແທ້ຈິງປະທານຄວາມລອດພົ້ນໃຫ້ແກ່
ມະນຸດ (ໂຢຮັນ 14:6).  ອາຈານໂປໂລເນ ັ ້ນວ່າການຕາຍແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູນັ້ນໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຄໍາທໍານວາຍໃນພຣະຄັມພີເດີມສໍາເຣັດຖືດຕ້ອງ. 
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ເຢຊູກໍບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າແລະພຣະຜູ້ຊ່ວຍຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາກໍຢູ່ໃນຄວາມຕາຍເໝືອນເດີມ ບໍ່ມີຄວາມຫວັງ ແລະ
ເປັນຄົນໜ້າສົງສານທີສຸ່ດ.  ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູເປັນສິ່ງພິເສດທ່ີພຣະບິດາໄດ້ມີແຜນການເອົາໄວ້ (ໂຣມ 
1:4).    
      ໃນໂອກາດວັນຄືນພຣະຊົນ ມີຂ່າວລາຍງານຈາກສະຖານີຫລາຍໆແຫ່ງ ພວກນັກຂ່າວໄປສ ັມພາດຜູ້ບໍ່ເຊື່ອໃນອົງ
ພຣະເຢຊູ ພວກນີ້ປະຕິເສດການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ.   ພວກເຂົາຍັງກ່າວອີກວ່າອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຕາຍ 
ທ່ີໄມ້ກາງແຂກ ດັ່ງນັ້ນຈ່ິງບໍ່ມີການຄືນມາຈາກຕາຍ.  ພວກສາວົກມີແຕ່ຝັນໄປເທົ່ານັ້ນວ່າເຂົາໄດ້ເຫັນອົງພຣະເຢຊູຄືນ
ມາແທ້. ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນຕອບຜູ້ບໍ່ເຊື່ອນັ້ນວ່າອົງພຣະເຢຊູຜູ້ທ່ີເຮົາເຊື່ອແລະນັບຖືໄດຄ້ືນມາຈາກຕາຍ ເພາະຄວາມ
ຕາຍນັ້ນບໍ່ມີອໍານາດເໜືອພຣະອົງໄດ້.      ມີຫລາຍຄົນໄດ້ເຫັນອຸມໂມງເປົ່າ ແລະພຣະອົງໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນໄປເມືອງຟ້າ
ສວັນແທ້. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
       
 
 
3. ຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດໃຫ້ສົມກັບອົງພຣະເຢຊູຄືນພຣະຊົນ (1 ກຣທ 15:54-58) 
     ການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູນັ້ນເປັນສາຍໄຍເຖິງອະນາຄົດວ່າຜູ້ທ່ີເຊື່ອຈະມີພລັງ ແລະຄວາມຫວັງແທ້.  
ອົງພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍແມ່ນ “ຜົນແຮກໃນພວກຄົນທ່ີລ່ວງລັບໄປແລ້ວນັ້ນ”  (15:20-23)  ຊາວຄຣິສະຕຽນກໍ
ຍັງປະສົບກັບຄວາມຕາຍດ້ານຮ່າງກາຍຈົນເຖິງວັນພຣະເຢຊູສະເດັດກັບມາຄັ້ງທີສອງ.  ອາຈານໂປໂລຍັງເວົ້າຊໍ້າອີກ
ວ່າວັນນັ້ນຄຣິສະຕຽນຈະຄືນມາເໝືອນອົງພຣະເຢຊູ.  ການຕາຍດ້ານຮ່າງກາຍນັ້ນເປັນສ ັດຕຣູສຸດທ້າຍ (15:26) ອ້າງ
ຈາກພຣະຄັມພີເດີມ ເອຊາຢາ 25:8 ແລະໂຮເຊຢາ 13:14, ນັ້ນເວົ້າເຖິງຄວາມຊ ັຍຊະນະຈາກຄວາມຕາຍດ້ານຮ່າງ 
ກາຍ. 
  
 
 
     ຫລາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າການຕາຍນັ້ນເປັນສັດຕຣູ. ກາຍຕາຍນັ້ນໄດ້ທໍາລາຍຮ່າງກາຍ ແລະແຍກພວກເຮົາອອກຈາກ 

        ການເຊື່ອວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດຄ້ືນພຣະຊົນມາແທ້ເປັນຜົນສະທ້ອນໃນຊີວິດຂອງຄຣິສະຕຽນໃນທຸກວັນນີ້.  
ເຊື່ອຢ່າງນີ້ໄດຫ້ຍັງໃນຊີວິດ?  ສິ່ງນຶ່ງກໍຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕາຍເພື່ອຄວາມຜິດບາບຂອງ
ຕົນເອງ.     ແຕ່ເມື່ອອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຄືນພຣະຊົນມາອີກກໍເຫັນວ່າຕົນເອງຍັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມຜິດບາບເໝືອນ
ເດີມ.      ຂ້າພະເຈົ້າອາດພະຍາຍາມຊ່ວຍຕົນເອງຈາກບັນຫາ ແຕ່ກໍເຫັນວ່າໝົດທາງ ອົງພຣະເຢຊູເທ່ົານັ້ນທີ່ 
ຊ່ວຍໄດ້ ເພາະພຣະອົງໄດ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວ ພຣະອົງມີອໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍ ແລະມີຊ ັຍຊະນະ
ຕໍ່ບັນຫາຫລາຍຢ່າງໃນຊີວິດ. 

ການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູນັ້ນສໍາຄັນຫລາຍຕໍ່ຄຣິສະຕຽນ. ຖ້າການຄືນມານັ້ນບໍ່ເກິດຂຶ້ນແມ່ນ
ຫຍັງຈະເກິດຂຶ້ນ? 

ບໍ່ມີຄ່າອັນໃດ 
ໃນພາສາກຣິກແປຄໍາເວົ້າ “ບໍ່ມີຄ່າອັນໃດ” ໄດ້ມີຢູ່ຫ້າເທ່ືອໃນພຣະຄັມພີໃໝ່.    ອາຈານໂປໂລໃຊ້ໃນປຶ້ມກິຈ 
ການ 14:15 ເຖິງການນັບຖືພຣະທຽບໃນເມືອງລີສຕຣາ.ໃນ 1 ກຣທ 3:20 ໂປໂລໃຊ້ຄໍາເວົ້າ ນີ້ເຖິງຄວາມໂງ່
ຂອງຜູ້ບໍ່ເຊື່ອ ແຕ່ຄຶດວ່າຕົນເອງສລາດດີ.  ໃນປ ຶ ້ມ ຕີໂຕ 3:9 ໃຊ້ໃນການຖົກຖຽງກັນຢ່າງໄຮ້ປໂຍດ. ຢາໂກໂບ 
ໃຊ້ຄໍາເວົ້ານີ້ເຖິງການເຊື່ອສາສນາບໍ່ມີຄ່າປາສນາການລົງມືໃດໆ (1:26).  ເປໂຕ ໃຊ້ຄໍາເວົ້ານີ້ໝາຍເຖິງຊີວິດ
ບໍ່ມີຄວາມໝາຍອັນໃດຖ້າປາສນາອົງພຣະຄຣິດ. ( 1 ເປໂຕ 1:18).  ໂປໂລໃຊ້ຄໍາເວົ້ານີ້ອີກໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 
15:17 ຖ້າວ່າພຣະຄຣິດບໍ່ໄດ້ຊົງຖືກບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນ ຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າກໍໄຮ້ປໂຍດ. 
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ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ.  ແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາມີຄວາມເຈັບຊ ໍາເຮື້ອ ພວກເຮົາອາດຄຶດວ່າຄວາມຕາຍເປັນຂອງດີ ກາຍເປັນເພື່ອນ 
ໄດ້ ແລະພວກເຮົາຍິນດີຍອມຕາຍ (ຟິລ ິບປອຍ 1:21-24).  ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ການຕາຍນີ້ເປັນຜົນສະທ້ອນຈາກ
ຄວາມຜິດບາບ.  ຄວາມບາບແມ່ນການເຮັດຜິດຕໍ່ຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
     ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດຄ້ືນມາຈາກຕາຍນັ້ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ຢ້ານຕໍ່ຄວາມຕາຍ.  ຄຣິສະຕຽນມີຄວາມຍິນດີໃນ
ການຕາຍເພາະວັນນຶ່ງພວກເຮົາຈະຄືນມາເໝືອນອົງພຣະເຢຊູ.  ພວກເຮົາສ ັຣເສີນພຣະເຈົ້າທ່ີພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ອົງ
ພຣະເຢຊູຄືນພຣະຊົນ. 
   ມີຄຣິສະຕຽນຫລາຍຄົນເປັນຫ່ວງແລະຢາກເຂົ້າໃຈເຖິງຮ່າງກາຍເວລາຄືນມາຈາກຕາຍ. ແຕ່ອາຈານໂປໂລສອນວ່າ
ສິ່ງນັ້ນເປັນ “ສິ່ງເລິກລັບ” (15:15).    ເພ ິ ່ນອະທິບາຍວ່າເວລານັ້ນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກປ່ຽນສະພາບ  ເມື່ອ
ຕອນນັ້ນມາເຖິງ (15:35-49).  ແນ່ນອນພວກເຮົາຈະໄດ້ມີຮ່າງກາຍໃໝ່ໃນເວລານັ້ນ. 
 
 
 
 
 
    

ບົດຮຽນໃນຊີວິດ 
 

        ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າວັນຄືນພຣະຊົນນັ້ນບໍ່ແມ່ນພຽງວັນພັກເທ່ົານັ້ນ!  ສໍາລັບຄຣິສະຕຽນແລ້ວເປັນວັນ
ສລອງວັນຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ຖ້າອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວພວກເຮົາກໍຍັງຢູ່ໃນຄວາມ
ບາບ ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາກໍໄຮ້ປໂຍດ ຄໍາເທສນາກໍບໍ່ມີຄ່າອັນໃດ.  ແຕ່ຍ້ອນອົງພຣະເຢຊູເຈ້ົາໄດ້ຄືນພຣະຊົນນີ້ 
ພວກເຮົາຜູ້ທີ ່ເຊື່ອຈ່ິງມີຊ ັຍຊະນະອັນໃຫຍ່ຫລວງຕໍ່ຄວາມຕາຍດ້ານຮ່າງກາຍນີ້. 
     ທ່ານຈະເອົາບົດຮຽນນີ້ມາໃຊ ້ໃນຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ? 

• ໃຫ້ຮູ້ຈັກດີເຖິງປວັດເຣື່ອງຕາຍແລະການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ.  ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະແບ່ງປັນກັບຄົນ
ອື່ນໆເຖິງຄວາມໝາຍອັນແທ້ຈິງຂອງວັນຄືນພຣະຊົນ. 

• ມີຫຍັງແດ່ດີເກີດຂຶ້ນຊຶ່ງເປັນຜົນຂອງການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ? 
• ທ່ານຈະເວົ້າກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຜູ້ເວົ້າວ່າວັນຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນພຽງນິທານເທົ່ານັ້ນຢ່າງໃດ? 
• ສໍາຣວດເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານໃນວັນສຸດທ້າຍເວລາຕາຍ.  ການຕາຍແລະການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງ

ພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ການຕາຍຂອງທ່ານເປັນຢ່າງໃດ? 
• ໃຫ້ບອກຢ່າງນ້ອຍອັນນຶ່ງວ່າທ່ານຈະແບ່ງປັນຄວາມຫວັງຂອງຄຣິສະຕຽນກັບຄົນຜູ້ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະຄຣິດໃນເມື່ອ

ພວກເຂົາມີຄວາມໂສກເສົ້າເພາະຄົນທ່ີເຂົາຮັກໄດ້ຕາຍຈາກໄປ ຢ່າງໃດ? 
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ຄຣິສຕຽນຄວນເຮັດຫຍັງເວລາກໍາລັງລໍຖ້າຕາຍ ຫລືການສະເດັດກັບຄືນມາຂອງອົງພຣະເຢຊູ? ອາຈານໂປໂລ 
ສອນວ່າໃຫ້ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.     ພວກເຮົາຄວນເປັນຕົວຢ່າງ ເປັນພະ 
ຍານຕໍ່ໝູ ່ເພື່ອນ ແລະມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍການເຊື່ອຟັງ.  ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຖິ້ມພຣະເຈົ້າໃນເມື່ອພົບກັບບັນຫານາໆ
ປະການ.  ພວກເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນພາຣະກິດໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາ.  ໃຫ້ຮູ້ວ່າງານທີ່ເຮົາທໍານັ້ນບໍ່ເປັນ
ການໄຮປ້ໂຍດ ເພາະພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາອົງຄືນພຣະຊົນຈາກຄວາມຕາຍ. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທີ 11 ເມສາ 2010 (4-11-2010)

ມເີຄືອ່ງມືຖກືຕ້ອງ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: 2 ໂກຣິນໂທ 2:14-17; 3:4-5, 18; 4:1-2,5-6,16-18

ໍາຖາມຊວີິດ: ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍໃຫທ່້ານເຂ້ົາໃຈວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງມີອັນໃດຈ່ິງຈະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນ

ຖານະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງອົງພຣະຄຣິດໄດ້.

ຣະຄມັພແີຫງ່ຄວາມຈິງ: ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງຄຸນນະວດຸທິຂອງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີດີຂອງອົງພຣະຄຣິດໄດ້.

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ພວກເຮົາໄດ້ຍິນເລ້ືອຍໆວ່າຄຣິສະຕຽນທຸກຄົນເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້. ແຕ່ຄວາມຈິງແທ້ແລ້ວ

ມັນອາດບ່ໍເປັນຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຄົນເຮົາ. ມັນເປັນຖານຖືກຕ້ອງທ່ີຈະເວົ້າວ່າ 

ຄຣິສະຕຽນທຸກຄົນໄດ້ຖືກເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາ, ມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ, ແລະສາມາດ

ກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ໄດ້. ບົດຮຽນນ້ີສອນໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເຂ້ົາໃຈ ແລະໃຫ້ມຄີວາມກ້າຫານ

ສມັກເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ທ່ານ ບິນລີບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າຕົນເອງຈະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດໄດ້ຢ່າງໃດເພາະລາວເອງຫາກໍຖືກເຂ້ົາມາສຶກສາໃນ

້ອງຂອງທ່ານ ອາໂນ. ຍ້ອນຄວາມເສັຽສະລະຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ຂອງທ່ານ ອາໂນ ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ຈ່ຶງໄດ້ດຶງດູດຈິດໃຈຂອງ

່ານ ບິນລີ ເພາະລາວໄດ້ຮຽນຫລາຍໆຢ່າງເຖິງຄວາມສໍາພັນອັນດີກັບອົງພຣະຄຣິດ ໃນທ່ີສຸດກໍຢາກເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້. ບ່ໍ

ມ່ນພຽງແຕ່ທ່ານ ອາໂນເທ່ົານ້ັນທ່ີນໍາພາໃຫ້ທ່ານ ບິນລີມຄີວາມຮັກແລະສັດທາຕ່ໍພຣະຄັມພີ ແຕ່ຍ້ອນທີມງານຂອງ

່ວຍປະກາດຈ່ິງເຮັດໃຫ້ທ່ານ ບິນລີມີຄວາມຍິນດີໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແລະເພື່ອນຄົນອ່ືນໆອີກ. ຍ້ອນຄວາມຮັກ

ລະສັດທານ້ີ ທ່ານບິນລີຈ່ິງກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຢ່າງມີຄຸນວຸດທິ ແລະສໍາເຣັດຜົນ.
ອາຈານໂປໂລຕ້ອງການໃຫ້ຄຣິສະຕຽນເມືອງໂກຣິນໂທເຂ້ົາໃຈວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນສາມາດເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີດີໄດ້.

ົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍໃຫທ່້ານສໍາຣວດເບ່ິງວ່າມອັີນໃດທ່ີຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຢ່າງດີໄດ້ຄື: ເປັນໜ້າເຊ່ືອຖື,
ີບຸຄລິກລັກສະນະທ່ີດີ, ແລະມີເປ້ົາໝາຍ.

. ເປນັຄນົທີເ່ຊືອ່ຖືໄດ:້ (2 ໂກຣິນໂທ 2:14-17; 3:4-5)
ຍ້ອນຄວາມຮັກຂອງອາຈານໂປໂລຈ່ິງເຮັດໃຫ້ເພິ່ນຂຽນຈົດໝາຍ 1 ໂກຣິນໂທ ເພື່ອແກ້ບັນຫາຂອງການແຕກແຍກ

ນຄຣິສຕະຈັກ. ແລະເພິ່ນໄປຢ້ຽມອີກຄ້ັງທີສອງ (ເປັນເຫດໃຫ້ຂຽນອີກ ແຕ່ໄດ້ເສັຽໄປ). ເວລາຕີໂຕເລ່ົາວ່າພວກ

ອນປອມໄດ້ຕ່ໍຕ້ານອາຈານໂປໂລ ແລະການປະກາດຂອງທ່ານ. ອາຈານໂປໂລຈ່ິງຂຽນຈົດໝາຍ 2 ໂກຣິນໂທ ເພື່ອ

້ອງກັນການເທສນາ ແລະການເປັນອັຄສາວົກຂອງເພິ່ນ.
ໃນການຂຽນນ້ັນ ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂອບຄນຸພຣະເຈົາ້ ເພິ່ນໄດ້ເບ່ິງຂ້າມບັນຫາ ແລະກາຍເປັນການສັຣເສີນພຣະ

ຈ້ົາຜູ້ເອົາເຮາົເຂົາ້ຮວ່ມກບັພຣະຄຣດິ. ປໂຍກແລະຄໍາເວົ້ານ້ີແມ່ນນາຍທະຫານໂຣມໃຊ້ຍົກຍ້ອງແກ່ພວກທະຫານ
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ເວລາເດີນສວນສນາມສະແດງເຖິງການມຊັີຍຊະນະ. ອາຈານໂປໂລກ ໍໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະໃນຖານະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງ

ພຣະຄຣິດຜູ້ມີຊັຍຊະນະຕ່ໍຄວາມຕາຍ.
ການເດີນສວນສນາມຂອງພວກໂຣມັນພວກເຂົາໄດ້ຈູດຢາງຫອມໃຫ້ຄົນໃນເມືອງຮູ້ ແລະໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຫລັກການ

ຢ່າງດຽວໃຫ້ຄຣິສະຕຽນສ່ົງກິນ່ຫອມຂອງພຣະຄຣດິຜູ້ຍອມເສັຽສະລະຊີວິດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງມີກິນ່ຫອມໃນ

ຊວີດິແທນຄວາມຕາຍ. ກ່ອນພວກເຮົາເຂ້ົາມາຮັບເອົາຄວາມພົ້ນຈາກພຣະຄຣິດ ຊີວິດຂອງພວກເຮົາເນ່ົາເໝັນຕ່ໍພຣະ

ເຈ້ົາ ແລະບັດນ້ີພວກເຮົາມີກ່ິນຫອມເພາະອົງພຣະຄຣິດປະທານໃຫ້.
ພວກເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາມີກ່ິນຫອມໃນການຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງທ່ີກໍາລັງຂຍາຍອອກໄປທົວ່

ທກຸແຫງ່. ການສະຖິດຂອງພຣະຄຣິດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮາົນ້ັນມີຢູສອງປະເດັນ: ກິ່ນຫອມຊຶງ່ນາໍໄປສ ູ້ຊວີດິແລະກິນ່

ເໝນັຊຶງ່ນາໍໄປສູຄ່ວາມຕາຍ. ອາດມີບາງຄົນຜູ້ປະຕິເສດພຣະຄຣິດເຫັນວ່າພວກເຮົາມີກ່ິນເໝັນຊ່ຶງນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ 

ແລະອາດມີບາງຄົນເມື່ອພົບເຫັນພວກເຮົາແລ້ວກໍພົບກ່ິນຫອມຫວນຊ່ຶງນໍາໄປສູ່ຊີວິດ-ຊີວິດຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ.
ຄໍາຖາມມຢູ່ີວ່າແມ່ນໃຜມີຄວາມສາມາດຮັບໃຊ້ອົງພຣະຄຣິດໄດ້? ອາຈານໂປໂລເຫນັວ່າຕົນເອງບ່ໍມີຄວາມສາ

ມາດອັນໃດໃນການຮັບໃຊ້, ແຕ່ຄຸນສົມບັດນ້ັນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ເວົ້າອີກຢ່າງນ່ຶງກໍຄື ກໍາລັງຂອງອາຈານໂປໂລໃນການ

ຮັບໃຊ້ນ້ັນແມ່ນມາຈາກອົງພຣະຄຣິດ.

ຄຸນນະວດຸທິ

ອາຈານໂປໂລຂຽນວ່າ, ìແມ່ນໃຜມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບສ່ິງນ້ີ?î ຄໍາວ່າຄຸນນະວຸດທິແປອອກມາຈາກພາສາກຣີກແມ່ນ

ເໝາະສົມ, ຄຸນນະວຸດທິດີ, ຫລືມີຄວາມສາມາດຕ່ໍງານນ້ັນ. ໃນເຣ່ືອງນ້ີຄໍາຖາມຂອງາຈານໂປໂລໝາຍຄວາມວ່າ: ໃຜ

ມີຄວາມສາມາດເຮັດງານນ້ີໄດ້ດີ ໃນເຣ່ືອງປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະຄຣິດ ຜູ້ປະທານຊີວິດໃຫ້ ແລະຜູ້ເຮັດໃຫ້ດັບ

ສູນຕລອດໄປ? ຄໍາເວົ້ານ້ີກໍມີຢູ່ໃນປ້ຶມ ອົບພະຍົບ 4:10 ທ່ີເປັນພາສາກຣີກເອ້ີນວ່າ ເຊັບຕູເຢັນ. ໂມເຊກ່າວຕ່ໍພຣະ

ເຈ້ົາວ່າຕົນເອງບ່ໍມີຄຸນນະວຸດທິໃນການຕ່ໍວ່າກັບກະສັດຟາໂຣ ເພື່ອຈະນໍາເອົາປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາອອກຈາກປະ

ເທດອີຢິບ. ແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປະທານກໍາລັງ ແລະຄຸນນະວຸດທິໃຫ້ໂມເຊແລະໂປໂລເພື່ອພວກເພິ່ນຈະມີຄຸນນະ

ວຸທິໃນການຮັບໃຊ້.

ອາຈານໂປໂລຍອມຮັບວ່າ ພວກເຮົາບ່ໍມກໍີາລັງແລະຄວາມສາມາດອັນໃດໃນຕົນເອງເພື່ອການຮັບໃຊ້ ແຕ່ແມ່

ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ໃຫ້ກໍາລັງແລະຄວາມສາມາດຢ່າງສົມບູນຕ່າງຫາກ.
ບັກຕາໃສ່ສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາຜ່ານທາງຊີວິດຂອງເຮົາ ເປັນສ່ິງກົງກັນຂ້າມກັບຜູ້ປະກາດປອມໄດ້ເຮັດ ເພາະ

ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ພຣະທັມເພື່ອເອົາຜົນປໂຍດຂອງຕົນເອງ. ບ່ໍວ່າໃນສມັຍໃດກໍເຫັນວ່າມີຄົນເຫັນແກ່ຕົວມັກໃຊ້ພຣະ

ທັມຫລອກລວງຄົນອ່ືນໆ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ປົກປ້ອງການເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີສັດຊ່ື ແລະເປັນໜ້າເຊ່ືອຖືຂອງຕົນ. ເພິ່ນ

ກ່າວວ່າພວກເຮົາບ່ໍຄືພວກເຂົາ ພວກເຮົາເວົ້າອອກຈາກໃຈ (ບ່ໍປອມ, ສັດຊ່ື, ແລະດ້ວຍຄວາມຈິງ).

2. ມີບຄຸລິກລັກສະນະທີຖ່ືກຕ້ອງ: (2 ໂກຣິນໂທ 3:18-4:2)
ໃນທຸກວັນນ້ີຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີດີຂອງອົງພຣະຄຣິດໄດ້ແບ່ງປັນຕາມຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພໃີໝ່, ພວກເຂົາມີບຸຄລິກລັກສະ

ນະຕາມທ່ີຂຽນໄວໃ້ນປ້ຶມ 2 ໂກຣິນໂທ 3:7-18. ຂ້ໍເຫລ່ົານ້ີອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັສມີໄດ້ສ່ອງເຂ້ົາໄປໃນຜູ້ທ່ີ

ເຊ່ືອຫລາຍກວ່າໂມເຊໄດ້ຮັບໃນສມັຍກ່ອນ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກໆຄົນມີຣັສມີໂດຍບ່ໍຕ້ອງບັງໄວ້ຊ່ຶງເປັນການສະທ້ອນຈາກອົງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເໝືອນກັບໂມເຊໄດ້ຮັບ.
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ເມື່ອປຽບກັບໂມເຊແລ້ວ ຣັສມີນ້ັນຮ້ວຍລົງ (3:7,13). ແຕ່ຣັສມທ່ີີສ່ອງເຂ້ົາໄປໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນທຸກວັນນ້ີ

ໄດ້ອອກມາຈາກທາງໃນຊ່ຶງໄດ້ປ່ຽນແປງໃຫຢູ່້ໃນສະພາບເດີມຕລອດໄປ. ຄໍາເວົ້າວ່າປ່ຽນແປງນ້ັນແມ່ນປ່ຽນເທ່ືອລະ

ນ້ອຍຕາມພຣະວິນຍານຊົງນໍາໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຄົນຊອງທັມ ໃຫ້ເປັນຄົນຖືກຊໍາຮະລ້າງ ແລະໃຫ້

ມີຣັສມີ. ໃນເມື່ອຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມີຄວາມຮູ້ເຖິງເຣ່ືອງຂອງພຣະຄຣິດເພີມ້ຂ້ຶນ ພຣະອົງກໍເປີດໃຫຮູ້້ເພີ້ມຂ້ຶນອີກໃນຊີວິດ.
ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າຈະມີຫລາຍຄົນມັກຈັບເອົາຄວາມຜິດ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ອາຈານໂປໂລ

ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ (ໃນຖານະເຮາົຮບັໃຊ)້ ພຣະຄຣິດຊູແຮງເວລາພົບກັບບັນຫາ (ພວກເຮາົໄດຮ້ບັຄວາມເມດຕາ). ອາ

ຈານໂປໂລ ອາດຂຽນວ່າ ພວກເຮົາຢ່າຍອມແພ້ ຫລືໝົດກໍາລັງໃຈໄປເວລາຄົນອ່ືນຕ້ອງຕິ. ແຕ່ເຫັນວ່າເພິ່ນມີລັກສະ

ນະທ່ີດີຈ່ິງກ່າວວ່າຢ່າເຮັດສ່ິງທ່ີອັບອາຍໃນທ່ີລັບ ຫລືມີຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຫລອກລວງໂດຍໃຊ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.
ອາຈານໂປໂລປະນາມການປະພຶດ ຫລືຫລັກການທ່ີບ່ໍສົມຄວນໃນການຮັບໃຊ້. ໃຫ້ຮູວ້່າຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບ

ຖວາຍຕົນເອງຕ່ໍພຣະຄຣິດແລ້ວແລະຕ້ອງສະແດງຕົນເປັນຄົນທ່ີເວົ້າຄວາມຈິງທັງໝົດຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ.

3. ມເີປົາ້ໝາຍທີຖ່ືກຕ້ອງ: (2 ໂກຣິນໂທ 4:5-6, 16-18)
ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະກາດຕົນເອງ ແຕ່ປະກາດອົງພຣະຄຣິດເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ: ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວົ້າ

ເຖິງພຣະຄຣິດ. ເວົ້າແຕ່ອົງພຣະຄຣິດເປັນພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນເພາະໃນທຸກວັນນ້ີຄົນສ່ວນຫລາຍກ່າວວ່າ 

ພຣະຄຣິດເປັນທາງອີກທາງນ່ຶງໃນຫລາຍໆທາງທ່ີຕ້ອງເລືອກ. ອາຈານໂປໂລອ້າງຕົວເປັນເປັນຂ້າທາດຂອງພຣະຢຊູ;
ໃນເມື່ອພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອນ້ັນຄວນມຄີວາມຍິນດີຮັບໃຊ້ພຣະອົງແລະຮັບໃຊ້ກັນແລະກັນ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາການໃນຊິວິດຂອງອາຈານໂປໂລເປັນເຫດຜົນທ່ີເພິ່ນໄດ້ປະກາດພຣະນາມພຣະເຢຊູ ແລະຮັບ

ໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກ. ເພິ່ນໄດ້ອ້າງເຖິງການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈ້ົາ ເມື່ອພຣະເຈ້ົາກ່າວວ່າ ຄວາມສວ່າງໄດ້ສ່ອງເຂ້ົາມາ

ໃນຄວາມມຶດ ເປັນແສງສວ່າງແຫງ່ຄວາມຮູເ້ຖິງພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ອງເຂ້ົາມາໃນຈິດໃຈຂອງມະນຸດ

ເວລາເຂົາໄດ້ຮັບເຊ່ືອ. ແສງສວ່າງນ້ີໄດ້ຍົກມາອະທິບາຍໃນຖານະທີ ່ມີຄວາມຮູເ້ຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາແລະຊ່ອຍຄົນທັງຫລາຍ

ໃຫ້ພົ້ນ. ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ອງເຂ້ົາມາໃນພຣະພັກຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຕລອດເວລາ.

ພຣະສະງາ່ຣາສຂີ້າງໜາ້ທີພ່ວກເຮາົຈະໄດຮ້ັບກັບອົງພຣະຄຣິດນັ້ນມເີກນີຄວາມທກຸລໍາບາກໃນໂລກນີ້.

ການຮັບໃຊ້ບ່ໍແມ່ນຂອງງ່າຍ-ຮ່າງກາຍພາຍນອກໄດ້ຖືກທໍາລາຍໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບບັນຫາຂອງໂລກນ້ີ.
ແນວໃດກໍຕາມໃນເມື່ອພວກເຮົາຮັບໃຊ້ຢ່າງມີເປ້ົາໝາຍແລ້ວຄືປັກຕາໃສ່ພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາຈະມີຄວາມຍິນດີໃນ

ການຮັບໃຊ້. ຄວາມທຸກລໍາບາກສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມຄີວາມອົດທົນເພື່ອຮັບເອົາສະງ່າຣາສີຈາກພຣະເຈ້ົາ.
ສະງ່າຣາສີໃນອານາຄົດນ້ັນພວກເຮົາທຸກໆຈະໄດ້ຮັບຈາກພຣະອົງນ້ັນດີກວ່າຄວາມທຸກລໍາບາກທ່ີພວກເຮົາໄດ້ພົບ

ໃນໂລກນ້ີ. ເວລາອົງພຣະວິນຍານໄດ້ປະທານກໍາລັງພາຍໃນໃຫ້ອາຈານໂປໂລ ເພິ່ນບ່ໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນສ່ິງເຫັນກັບຕາ 

ແຕ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນສ່ິງຕາບ່ໍເຫັນ.
ມເີປົ້າໝາຍແປວາ່...

 ເອົາພຣະເຈ້ົາເປັນທີນ່ຶງກ່ອນທຸກສ່ິງທ່ີເຮົາເຮ ັດ

 ມີແຜນການສ້ັນແລະຍາວນານໄວ້

 ຄໍານວນສະພາບການໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

 ຕອບສນອງຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍ

 ປະກາດ ແລະບອກຂ່າວດີຕ່ໍໂລກ
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ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ພຣະຄຣິດໄດ້ເອ້ີນເອົາຜູ້ເຊ່ືອທຸກໆໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້. ກ່ອນພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຂ້ຶນໄປສວັນ ພຣະອົງໄດ້ມອບ

ວຽກງານປະກາດນ້ັນໃຫ້ພວກສາວົກ. ການເອ້ີນເອົາຜູ້ຮັບໃຊ້ໃຫ້ເປັນພະຍານເພື່ອຄົນໃນໂລກຈະໄດ້ຍິນ ໄດ້ຮູ້ຈັກອົງ

ພຣະເຢຊູແລະພຣະອົງກໍຈະປະທານຄວາມລອດພົ້ນແກ່ຜູ້ຮບັເອົາພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍ. ຄຣິສະຕຽນທຸກຄົນຄວນ

ມີແຜນການເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຢ່າງມຄຸີນນະວຸດທິທ່ີດີ: ໃຫ້ມຊ່ືີສຽງດີ, ມບຸີຄລິກລັກສະນະທ່ີດີ, ແລະມີ

ເປ້ົາໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ທ່ານຈະເອົາບົດຮຽນນ້ີໄປໃຊ ້ໃນຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?

 ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າພວກເຮົາເປັນຕົວແທນຂອງພຣະຄຣິດ ຄົນທັງຫລາຍກໍາລັງເບ່ິງຊີວິດຂອງພວກເຮົາຢູ່.
 ໃຫ້ແນ່ໃສ່ສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ບ່ໍແມ່ນສ່ິງເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ເອງ.
 ຈ່ົງໃຊ້ເວລາເຂ້ົາເຝ້ົາດ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ: ອ່ານພຣະຄັມພ,ີ ອ້ອນວອນ, ແລະຟັງສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາ ຍອມໃຫ້

ພຣະເຈ້ົາປ່ຽນແປງພວກເຮົາ.
 ຈ່ົງສັດຊ່ືໃນການສໍາຣວດຕົນເອງ. ຍອມຖ້ິມສ່ິງຂັດຂວາງໃນຊີວິດ.
 ຕັດສິນໃຈເອົາພຣະເຢຊູ. ຢ່າໃຫ້ສັງຄົມຊັກຈູງເຮົາທ່ີວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນພຽງຜູ້ດຽວທ່ີຊ່ອຍເຮົາໄດ້.
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທີ 18 ເມສາ 2010 (4-18-2010)

ມກີານກະຕຸ້ນໃຈອັນຖກືຕ້ອງ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: 2 ໂກຣິນໂທ 5:9-21

ໍາຖາມຊວີິດ: ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍກະຕຸ້ນໃຈຂອງທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາປະກອບສ່ວນໃນການປະຕິບັດຮັບໃຊ້.

ຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ: ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າສະເພາະເຖິງເຫດຜົນຂອງຜູ້ເຊ່ືອເຂ້ົາປະກອບສ່ວນໃນການປະຕິບັດຮັບໃຊ້.

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ເປັນສ່ິງຄໍາຄັນຕ້ອງເຂ້ົາໃຈຄືບ່ໍແມ່ນໃຫ້ສະມາຊິກໃນໂບດເຂ້ົາປະກອບສ່ວນໃນການ

ປະຕິບັດຮັບໃຊ້ເທ່ົານ້ັນ, ສະມາຊິກຕ້ອງເຂ້ົາໃຈດີກັບສ່ິງທ່ີເຂ້ົາປະກອບສ່ວນນໍານ້ັນມີ

ເຫດຜົນອັນໃດ. ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເຕືອນສະມາຊິກໃຫເ້ຂ້ົາໃຈເຖິງເຫດຜົນທ່ີພວກເຂົາ

ເຈ້ົາເຂ້ົາປະກອບສ່ວນໃນການປະຕິບັດຮັບໃຊ້ນ້ັນ ການທ່ີເຂ້ົາປະກອບສ່ວນກັບພັນ

ທະກິດຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນມີກຽດເພາະພຣະເຈ້ົາເປິດໂອກາດໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ຮ່ວມງານ

ກັບສ່ິງພຣະເຈ້ົາກະທໍາຕ່ໍໂລກ.

ມີອົງການນ່ຶງຊ່ຶງແມໄ່ດ້ຕ້ັງຂ້ຶນ ໄດ້ປະທ້ວງຕ່ໍຄົນກິນເຫລ້ົາເມົາຂັບຣົດ. ອົງການນ້ີມີຊ່ືວ່າ MADD ຊ່ຶງຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍ

ານາງ ແຄກດີ ໄລເນີ ໃນປີ 1980 ເພາະລູກສາວຂອງລາວຖືກຄົນເມົາເຫລ້ົາຂັບຣົດຢຽບຈົນຕາຍ. ອົງການ້ີໄດ້ຮັບ

ວາມສໍາເຣັດແລະມີຄົນເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກຫລາຍເພາະຍານາງ ແຄນດີ ໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຜູ້ເປັນແມທັ່ງຫລາຍເຂ້ົາໃຈ

ຖິງອັນຕະລາຍຂອງຄົນກິນເຫລ້ົາເມົາແລ້ວຂັບຣົດ ແລະສິດທິຂອງຄົນໃນທ້ອງຖນົນ. ຕ້ັງແຕ່ອົງການນ້ີໄດ້ເກິດມາ ມີ

ົນເປັນຈໍານວນພັນໆໄດ້ພົ້ນຈາກຣົດຕໍາຕາຍ.
ເປັນການສໍາຄັນຫລາຍກວາ່ການຮັກສາບ່ໍໃຫ້ຣົດຕໍາຕາຍໃນດ້ານຮ່າງກາຍ ພວກເຮົາຄວນເຂ້ົາເປັນພາກສ່ວນໃນ

ານຮັບໃຊ້ປະກາດເຣ່ືອງຂອງອົງພຣະຄຣິດເພາະພຣະອົງເປັນຜູ້ຮັກສາຈິດວິນຍານຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອບ່ໍໃຫ້ຕາຍ. ການເຂ້ົາ

ັບໃຊ້ນ້ີແມ່ນຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ແລະຄົນອ່ືນໆຜູ້ທ່ີພຣະອົງສ້າງຂ້ຶນມາ. ກິຈການຂອງພຣະເຈ້ົາໃນໂລກນ້ີຕ້ອງການຢາກ

ຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນມພີາກສ່ວນ. ບົດຮຽນນ້ີຈະສອນໃຫ້ຜູ້ສຶກສາຮູ້ຈັກສາມປະເດັນວ່າເປັນຫຍັງຄຣິສຕຽນຄວນມີການ 

ະຕຸ້ນໃຈອັນຖືກຕ້ອງເພື່ອຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດ ແລະຄົນອ່ືນໆ.

. ເພາະຍ້ອນການເອົາໃຈໃສ່ຂອງພວກເຮາົ: (2 ໂກຣິນໂທ 5:9-11)
ອາຈານໂປໂລເປັນເໝືອນການໂຄສະນາຖ່ານໂຄມໄຟດີບ່ໍໝົດກໍາລັງງ່າຍໆ. ອາຈານໂປໂລມຈິີດໃຈປະຕິບັດ

ັບໃຊ້ຕາມບ່ອນສໍາຄັນຕ່າງໆ. ເພິ່ນມີເປ້ົາໝາຍ (ຮັກສ່ິງທ່ີດີ ມີກຽດສັກສີ) ຊີວິດຂອງເພິ່ນເປັນທ່ີຖວາຍກຽດແກ່ພຣະ

ຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍໃນເມື່ອພວກເຮົາປະຕິບັດຮັບໃຊ້ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ ແລະຍອມຮັກສາພຣະບັດ

ັດ ແລະໃຫກ້ຽດແດ່ພຣະອົງເໜືອທຸກສ່ິງ. ສ່ິງທ່ີກ່າວມານ້ີໄດ້ມີຢູ່ໃນຊີວິດຂອງອາຈານໂປໂລຕລອດການເວລາ ບ່ໍວ່າ 
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ເພິ່ນຈະມີຊີວິດຢູ່ຫລືເວລາຕາຍໄປ. ເປ້ົາໝາຍຢ່າງນ້ີຄວມມຢູ່ີໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີເໝືອນກັນເພື່ອ

ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍ.

ສ່ິງນ່ຶງຄວນຊັກຊວນຈິດໃຈຂອງຜູ້ເຊ່ືອໃຫ້ຮັບໃຊ້ຄືວັນນ່ຶງພວກເຮົາທຸກຄົນຈະໄດ້ສໍາຣວດກວດກາຈາກອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາ. ທຸກຄົນຈະໄດ້ຖືກເອ້ີນໃຫ້ອອກໄປປາກົດຕົວຕ່ໍໜ້າພຣະອົງ: ພວກເຮາົຈະປາກດົຕວົຕໍກ່ານຕັນສນິຂອງ

ພຣະຄຣດິ. ຄວາມເວົ້າທ່ີແປວ່າຕັດສິນນ້ັນໄດ້ກ່າວເຖິງບ່ອນມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ນັກກິລາຜູ້ໄດ້ຊັຍຊະນະເລີດຈາກ

ເຈ້ົານາຍຜູ້ນ່ັງບ່ອນສໍາຄັນສູງໃນເມືອງໂກຣິນໂທ ເປັນບ່ອນດຽວທ່ີສານຕັດສິນຄົນຜູ້ທໍາຜິດ. ເປັນການປຽບທຽບວ່າວັນ

ນ່ຶງອົງພຣະເຢຊູຈະເປັນຄົນຕັດສິນ.
ການຕັດສິນຢ່າງນ້ີມີສໍາລັບຄຣິສຕະຈັກເທ່ົານ້ັນ. ຄວາມເວົ້າ ìພວກເຮົາî ໝາຍເຖິງອາຈານໂປໂລ ແລະເພື່ອນ 

ຮ່ວມງານ. ສ່ິງນ້ີຕ້ອງຄໍານວນໃຫ້ດີເພາະທກຸໆຄນົຈະໄດໃ້ຊຄ້ນືກັບສິງ່ຕນົເອງໄດເ້ຮດັໃນຮາ່ງກາຍນີ-້ໃນຊ່ົວຊີວິດນ້ີ.
ຄວາມພົ້ນນ້ັນບ່ໍໄດ້ຈັດເຂ້ົາດ້ວຍການກະທໍາໃນຕອນນ້ີ ແຕ່ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ ຫລັງຈາກຮັບເອົາຄວາມ

ພົ້ນແລ້ວແມ່ນສິງ່ດ ີຫລສືິງ່ຊົວ່ຮາ້ຍ. ສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍແມ່ນການກະທໍາຜິດບາບ, ເຫັນແກ່ຕົວ, ແລະເຮັດສ່ິງບ່ໍມີຄ່າອັນໃດ.
ເມືອ່ຮູສ້ິງ່ນີໃ້ນຊີວິດການສິດສອນຂອງອາຈານໂປໂລແລ້ວເຖິງເຣ່ືອງການຕັນສິນ. ການເອົາໃຈໃສ່ຮັບໃຊ້ຂອງເພິ່ນ

ນ້ັນຂ້ຶນກັບຄວາມຮູແ້ນ່ໃຈວ່າວນັນ່ຶງອົງພຣະຄຣິດຈະຕັດສິນທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອ. ການຢໍາເກງອົງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ນ້ັນ ແລະ

ການເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນໄດ້ກະຕຸ້ນຈິດໃຈເພິ່ນແລະອອກໄປຊັກຊວນຄນົອື່ນ ໃຫເ້ຮັດເໝືອນຕົນເອງ. ມຄີວາມ

ຢໍາເກງເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດ ແລະຄວາມທ່ຽງທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ (ເຮັບເຣີ 10:31; 12:29), ອາຈານໂປໂລສແວງຫາການ

ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ເພື່ອໄປບອກຄົນໃຫ້ກັບໃຈເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງ ຫັນຫລັງໃສ່ຄວາມບາບ ແລະໄວວ້າງໃຈໃນອົງພຣະ

ເຢຊູແຕ່ຜູ້ດຽວ.

2. ເພາະດວ້ຍຄວາມຮກັຂອງພຣະຄຣດິ: (2 ໂກຣິນໂທ 5:11-15)
ອາຈານໂປໂລໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອກັບໃຈ ແລະໄວວ້າງໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູ ເພິ່ນຍັງຊັກຊວນໃຫ້ຄົນໃນ

ເມືອງໂກຣິນໂທພູມໃຈວ່າເພິ່ນເປັນອັຄສາວົກແທ້. ເພິ່ນຕ້ອງການໃຫ້ຄົນໃນເມືອງນ້ັນຍິນດີໃນຕົວຂອງເພິ່ນພ້ອມດ້ວຍ

ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະຕອບໂຕຕ້ໍຜູ່ມ້ກັອວດໂຕກັບສ່ິງຂອງພາຍນອກ ແຕ່ບ່ໍແມນ່ພາຍໃນຈດິໃຈ. ເພິ່ນຫວັງວ່າຄົນໃນ

ເມືອງໂກຣິນໂທຈະມອງເຫັນບຸຄລິກລັກສະນະຂອງເພິ່ນດີ ແລະເພື່ອຄວາມສໍານຶກຜິດແລະຊອບຂອງພວກເຂົາໄດ້ດີ.

ຄວາມຮກັຂອງອງົພຣະຄຣດິໄດກ້ະຕຸນ້ໃຈໃຫທ້າ່ນເຮດັຫຍງັແດ?່
 ໄວວ້າງໃຈໃນພຣະອົງເພື່ອຮັບເອົາຄວາມພົ້ນ

 ແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອຂອງຕົນກັບເພື່ອນຜູ້ຢູ່ຮ່ວມກັນ

 ມີຊີວິດທ່ີເປັນການຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ

 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------

ຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດເປັນອີກອັນນ່ຶງຊ່ຶງກະຕຸ້ນໃຈໃຫ້ອາຈານໂປໂລຮັບໃຊ້ຢ່າງເອົາໃຈໃສ່. ຫລັກໄວຍະກອນ

ຂອງພາສາກຣີກໃຊ້ເປັນຮູບພາບມາປະກອບໃນການແປ ìຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະຄຣິດ,î ໃນທ່ີສຸດພວກ

ເຮົາເຂ້ົາໃຈຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະຄຣິດຕ່ໍພວກເຮົານ້ັນ ເວລາພຣະອົງໄດ້ຍອມຕາຍຢ່າງທຸກທໍຣະມານເທິງໄມກ້ານ
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ແຂນ. ພຣະຄຣິດຕາຍເພື່ອໝດົທຸກຄົນນ້ັນເປັນການກະຕຸ້ນໃຈໃຫ້ອາຈານໂປໂລຮັບໃຊ້. ຄໍາວ່າ ຄວບຄຸມຈິດໃຈໝາຍ

ຄວາມວ່າພາຍໃນຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ເຮັດອັນນ່ຶງອັນໃດ. ທຸກໆຄົນຕ້ອງຕາຍ ຖ້າອົງພຣະເຢຊູບ່ໍຍອມຕາຍເພື່ອປະທານ

ຄວາມພົ້ນແກ່ຜູ້ຮັບເຊ່ືອ, ແມ່ນແລ້ວມແີຕ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເທ່ົານ້ັນໄດ້ພົ້ນຈາກຄວາມຕາຍ.

ຄວາມຈິງທີ່ວ່າພຣະຄຣິດຕາຍເພື່ອທຸກຄົນນ້ັນແປວ່າພຣະອົງຊົງຕາຍແທນພວກເຮົາ ໃນນາມຂອງເຮົາ ແລະພຣະ

ອົງໄດ້ຄືນພຣະຊົນມານ້ັນກໍແມນ່ພວກເຮົາມຊີີວິດອັນຕລອດໄປແລະມີອໍານາດໃນໂລກ. ພວກເຮົາຄວນມີຊີວິດຢູ່ໃນ

ໂລກນ້ີຢ່າງໃດ? ອາຈານໂປໂລສອນບ່ໍໃຫ້ເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ (ບ່ໍໃຫຢູ່້ເພື່ອຕົນເອງ). ພວກເຮົາຄວນມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອຜູ້ທ່ີ

ຍອມຕາຍເພື່ອເຮົາແລະຄືນມາ. ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນມຊີີວິດຢູ່ເພື່ອພຣະຄຣິດຜູ້ຍອມເຮດັທຸກສິງເພື່ອເຮົາ ເຖິງແມ່ນ

ຕາຍກໍຍອມ. ບາງຄົນຄຶດວ່າເຮັດຢ່າງນ້ີເປັນຄົນເສັຽສະຕິ (ມາຣະໂກ 3:21; ກິຈການ 26:24) ແນວໃດກໍຕາມ ການຢູ່

ເພື່ອພຣະເຈ້ົາແລະເພື່ອມະນຸດນ້ັນ ເປັນສ່ິງທ່ີພໍໃຈຕ່ໍຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດແທ້.

3. ເພາະດວ້ຍພຣະປະສງົຂອງພຣະເຈົາ້: (2 ໂກຣິນໂທ 5:16-21)
ສ່ິງທີສາມທ່ີກະຕຸ້ນໃຈໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃຫ້ຮັບໃຊ້ຄືຍ້ອນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ທຸກວັນນ້ີຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີດີ

ຂອງອົງພຣະຄຣິດໄດ້ແບ່ງປັນຕາມຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພໃີໝ່, ພວກເຂົາມລັີກສະນະຂອງມະນຸດແລ້ວແມ່ນເປັນຄົນ

ຜິດຄົນບາບ (ເພງສັຣເສີນ 51:5) ຈຸດປະສົງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາແມນ່ເຮດັໃຫໂ້ລກນີຄ້ນືດກີບັພຣະອງົເອງ. ການຄືນດີ

ກັນນ້ັນຈໍາເປັນຕ້ອງທໍາລາຍກໍາແພງຊ່ຶງເປັນສັດຕຣູຂອງມະນຸດ ເພາະຄົນບາບນ້ັນບ່ໍສາມາດທ່ີຈະທໍາລາຍກໍາແພງທ່ີ

ກີດກ້ັນໄດ້: ອົງພຣະເຈ້ົາໄດ້ທໍາລາຍກໍາແພງ ແລະໃຫຄົ້ນຄືນດີໂດຍຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູ. ອົງພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນບ່ໍໄດ້

ເຮັດບາບ ແລະພຣະອົງເຈ້ົາໃຫ້ພຣະເຢຊູກາຍຜູ້ຮັບເອົາຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ. ອົງພຣະເຢຊູເປັນອົງທ່ີໃຊ້ໜ້ີຂອງ

ຄວາມຜິດບາບ ເພື່ອພວກເຮົາຈະກາຍເປັນຄົນທ່ຽງທັມ. ມນັເປນັການແລກປຽ່ນ: ເຮົາເອົາຄວາມບາບຂອງເຮົາໃຫ້

ພຣະຄຣິດ ແລະພຣະອົງຊົງປະທານຄວາມທ່ຽງທັມໃຫແ້ກ່ພວກເຮົາ.
ພວກເຮົາສາມາດມອງເຫັນຄວາມອັສຈັນແລະຄວາມປລາດໃນອົງພຣະເຢຊຄູຣດິ-ພວກເຮົາຖືກສ້າງຂ້ຶນໃໝ.່ ນ້ີ

ໝາຍເຖິງການເກິດໃໝ່ (ໂຢຮນັ 3:3). ສ່ິງເກ່ົາໆໄດ້ລ່ວງພົ້ນໄປແລ້ວ ເບ່ິງແມກາຍເປນັສິງ່ໃໝທ່ງັນັນ້. ແປວ່າຊີວິດ

ເກ່ົາໄດ້ຖືກທໍາລາຍແລ້ວເຊ່ັນ: ນິສັຍ, ຫລັກຄວາມເຊ່ືອ, ຄວາມຮັກ ແລະແຜນການຕ່າງໆ ໃນຊີວິດ.
ຊີວິດຊ່ຶງຄືນມາຈາກຕາຍກາຍເປັນສ່ິງໃໝ;່ ການເປັນຄຣິສຕຽນນ້ັນບ່ໍແມ່ນພຽງປ່ຽນທິດທາງເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ແມ່ນການ

ປ່ຽນຄາບ-ມພີື້ນຖານໃໝ່ເພາະພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນສິນທັມໂດຍອົງພຣະຄຣິດແລະອໍານາດການຄືນມາຈາກຕາຍ.
ການຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາແມນ່ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ເລ້ີມກິຈການໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບພາຣະ

ໃຫ້ພວກເຮົາໄປບອກຄົນອ່ືນໃຫຄ້ນືດກີບັພຣະອງົ. ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອເຂ້ົາປະກອບສ່ວນຮັບໃຊ້ໃນການປະ

ກາດເຣ່ືອງຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄົນອ່ືນ?

ຜູຕ້າງໜາ້ ຫລທືດູ

ອາຈານໂປໂລໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດກັບຄໍາເວົ້າວ່າ, ìພວກເຮົາເປັນທູດຂອງພຣະຄຣິດî? ຕາມພາສາກຣີກແລ້ວ

ໝາຍເຖິງຜູ້ຕາງໜ້າຄົນສໍາຄັນຣະຫວ່າງຊາດຕ່ໍຊາດ. ຄໍາເວົ້າໃນພຣະຄັມພເີດີມທ່ີເປັນພາສາກຣີກໃນປ້ຶມພຣະບັນຍັດ

ສອງ 32:31 ໝາຍເຖິງຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກຸງບາບີໂລນຜູ້ຖືກສ່ົງໄປຫາກະສັດເຮເຊກີຢາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ໃນເມື່ອພວກ

ເຮົາເປັນທູດຂອງພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາມີໜ້າທ່ີຢ່າງໜ້ອຍສາມຢ່າງ: (1) ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີມີອໍານາດເຕັມຕົວຊ່ຶງໄດ້ຮັບ 

ມອບໝາຍຈາກເຈ້ົານາຍ; (2) ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຜູ້ທ່ີສ່ົງອອກໄປ (3) ຈຸດປະສົງແມ່ນເປັນຜູ້ບອກຂ່າວຫຼືສ່ົງຂ່າວ
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ຄຣິສະຕຽນທຸກຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະສິດທິໃນການເປັນທູດຂອງພຣະຄຣິດ; ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ

ກະສັດຂອງສວັນ ເພື່ອປະກາດຂ່າວປະເສີດແລະບອກມະນຸດໃນໂລກນ້ີໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະຄຣິດ, ìເຮັດໃຫ້ຄືນ

ດີກັບພຣະເຈ້ົາ.î ຂ່າວທ່ີບອກຄົນອ່ືນນ້ັບແມ່ນພຣະຄຣິດເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີ ìເຮັດໃຫໂ້ລກນ້ີຄືນດີກັບ

ພຣະອົງໄດ້.î
ພັນທະກິດອັນສໍາຄັນຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນຄືເຮັດໃຫ້ໂລກນ້ີຄືນດີກັບພຣະອົງໂດຍຜ່ານອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ເປັນພຣະ

ບຸດນ້ັນ. ສິດທິພເິສດຂອງຄຣິສຕຽນຄືຊອກຫາວ່າພຣະເຈ້ົາກໍາລັງເຮັດຫຍັງ ແລະຍອມເຂ້ົາມີພາກສ່ວນໃນພັນທະກິດ

ອັນສໍາຄັນຂອງພຣະອົງນ້ັນເສັຍ.

ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ພັນທະກິດອັນສໍາຄັນຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນແມ່ນເຮັດໃຫໂ້ລກນ້ີຄືນດີກັບພຣະອົງຜ່ານທາງອົງພຣະຄຣິດ. ສິດທິພິ

ເສດຂອງຄຣິສຕຽນຄືຊອກຫາວ່າພຣະເຈ້ົາກໍາລັງເຮັດຫຍັງ ແລະຍອມເຂ້ົາມພີາກສ່ວນໃນພັນທະກິດອັນສໍາຄັນນ້ັນ.
ພວກເຮົາຕ້ອງມີຈິດໃຈຢາກປະກອບສ່ວນຮ່ວມງານກັບພຣະເຈ້ົາ (1) ເພາະຍ້ອນຄວາມຮູດີ້ວ່າວັນນ່ຶງອົງພຣະຄຣິດຈະ

ເປັນຜູ້ພິພາກສາໂລກ (2) ເພາະຍ້ອນຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດ ແລະການສ້ິນພຣະຊົນເພືອ່ມະນຸດທຸກຄົນ (3) ເພາະ

ພຣະຄຣິດໄດ້ເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ອອກໄປປະກາດການຄືນນ້ັນກັບຄົນອ່ືນໃນໂລກນ້ີ.
ໃນອາທິດນ້ີທ່ານຈະເອົາບົດຮຽນນ້ີມາໃຊ ້ໃນຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?
 ຂຽນເປັນລາຍການວ່າທ່ານມເີປ້ົາໝາຍຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດ. ຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບອົງພຣະຄຣິດນ້ັນ

ເໝາະສົມກັບເປ້ົາໝາຍຂອງທ່ານບ່ໍ?
 ຄຶດເຖິງຄວາມຮັກອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະຄຣິດນ້ັນສໍາຄັນເທ່ົາໃດ? ຍອມໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງພຣະ 

ຄຣິດນ້ັນນໍາພາ ແລະລົງມຮືັບໃຊ້.
 ຊອກຫາຫົນທາງທ່ີດີໃນຖານະທ່ານເປັນທູດຂອງພຣະຄຣິດເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ

ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ.
 ເຮັດໃຫ້ມີໂຄງການປະກາດເກິດຂ້ຶນໂດຍໃຊ້ປ້ຶມຄູ່ມືອ່ືນໆທ່ີຄົນອ່ືນໃຊ້ມາແລ້ວແລະໄດ້ຜົນດີ.

v5x4a,3fp ]k;-k;gmuo[a[8ylla,rao www.lsbf.org.,by BV.
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທີ 25 ເມສາ 2010 (4-25-2010)

ມກີານສນັບສນຸນອນັຖກືຕ້ອງ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: 2 ໂກຣິນໂທ 8:8-15; 9:6-11

ໍາຖາມຊວີິດ: ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍໜຸນໃຈທ່ານໃຫ້ຖວາຍຊັບເພ່ືອສນັບສນຸນວຽກງານການຮັບ

ໃຊ້ພຣະຄຣິດ ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ

ຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ: ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າເຖິງການຖວາຍເງິນເພ່ືອການຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ.
ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ການຮັບໃຊ້ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນ. ຈະເຫັນວ່າມີສະມາຊິກຫລາຍຄົນທີ່ມີລາຍ 

ໄດ້ຫຼາຍແຕ່ຖວາຍພຽງເລັກນ້ອຍຕາມມີຕາມເກີດເພ່ືອວຽກງານການຮັບໃຊ້ນ້ີ 

ແລະມີອີກຫລາຍໆຄົນບ່ໍຍອມຖວາຍເລີຍ. ບົດຮຽນນ້ີຈະທ້າທາຍໃຫ້ຜູ້ທີເ່ຊ່ືອ

ຖວາຍເງິນດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ, ດ້ວຍຄວາມຍິນດີເພ່ືອການຮັບໃຊ້

ມີແມ່ເຖ້ົາຄົນນ່ຶງໄດ້ຕາຍໃນເຮືອນຊ້ັນລຸ່ມ. ອາຈານແລະສະມາຊິກໃນໂບດທີ່ແມ່ເຖ້ົາຄົນນ້ັນເປັນສະມາ 

ິກໄດ້ຊອກຫາເພາະບ່ໍເຫັນລາວໄປໂບດ. ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນເຄາະປະຕູແຕ່ບ່ໍມີສຽງອັນໃດ ໃນທີ່ສຸດພວກ

ຂົາເຈ້ົາເລີຍມ້າງປະຕູເຂ້ົາໄປເລີຍພົບເຫັນແມ່ຕູ້ຄົນນ້ັນຕາຍ ມີປ້ຶມພຣະຄັມພີເປີດຢູ່, ມີເງິນຖວາຍຢູ່ໃນຊອງ

ຽມໄວ້ລ່ວງໜ້າສາມອາທິດ. ສ່ິງນ້ີເປັນສັນຍາລັກວ່າແມ່ຕູ້ຄົນນ້ີມີຄວາມເຊ່ືອທີ່ເຂ້ັມແຂງດີ ແລະໃຫ້ການ

ນັບສນຸນວຽກງານການຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງລາວ.
ອົງການຜລິດບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດໄດ້ສໍາພາດຜູ້ຊາຍສະກັນໃນປະເທດອະເມຣິກາຜູ້ເປັນສະມາ 

ິກຂອງໂບດຄະນະໂປເຕັສແຕັນ ທີ່ໄປນະມັສການຢ່າງໜ້ອຍເດືອນລະເທື່ອ, 53% ກ່າວວ່າພວກເຂົາ

ວາຍ 10 ລົດ(10%)ຕ່ໍອົງການຊ່ອຍເຫລືອຄົນຍາກຈົນແລະຄຣິສຕະຈັກຕ່າງໆ. ໃນບົດຮຽນນ້ີທ່ານຈະເຫັນ

ຫດຜົນສາມຢ່າງທີ່ສະມາຊິກຄວນຖວາຍຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກຂອງຕົນ.

. ການຖວາຍເປນັການສະແດງເຖງິຄວາມສັດຊື່: ( 2 ໂກຣິນໂທ 8:8-11 )
ອາຈານໂປໂລເອົາຂອງຖວາຍໄປຊວ່ຍຄຣິສຕະຈັກກຸງເຢຣູຊາເລມັ

ໃນຣະຫວ່າງກາງປີ ຄສ 50. ອາຈານໂປໂລໄດ້ຮັບໃຊ້ຫລາຍໆປີແລະກໍໄດ້ເກັບເງິນຖວາຍຈາກຄົນຕ່າງ

າດໄປຊ່ອຍຄຣິສຕະຈັກຢິວທີກຸ່ງເຢຣູຊາເລັມ (ໂຣມ 15:25-26). ເປັນຫຍັງຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາ

ລັມຈ່ຶງມີຄວາມຈໍາເປັນ? ກໍເພາະມີການອຶດຫິວເກີດຂ້ຶນ. ການແຫ້ງແລ້ງໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນເຂດອ້ອມກຸງເຢຣູ

າເລັມ (ປະມານປີ ຄສ. 46-48; ກຈກ 11:28). ແລະອາດແມ່ນການຖືກຂ່ົມເຫັງຈາກຢິວຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອ.
ແມ່ນຫຍັງກໍຕາມທີເ່ປັນເຫດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມມີຄວາມຕ້ອງການ. ອາຈານໂປໂລມີ

ຫດຜົນຢ່າງໜ້ອຍສອງຢ່າງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຜ່ເງິນຈາກຄຣິສຕະຈັກຄົນຕ່າງຊາດ. 1) ເພ່ິນຕ້ອງການຊ່ອຍ
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ເຫລືອຄົນທຸກຍາກ (2 ກຣທ 8:14; ຄລຕ 2:10). 2) ເພ່ິນຕ້ອງການສະແດງເຖິງການເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ

ຣະຫວ່າງຄົນຕ່າງຊາດແລະພວກຢິວໃນອົງພຣະຄຣິດ. ໃນເມ່ືອພວກຕ່າງຊາດຍອມສ່ົງປັດຈັຍ ແລະຊາວ

ຢິວຍອມຮັບເອົາກໍໝາຍຄວາມວ່າກໍາແພງແຫ່ງການແບ່ງຊ້ັນວັນນະໄດ້ຖືກທໍາລາຍ. (ອຟຊ 2:14). ຊາວ

ຢິວກໍສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພຣະຄຸນທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມີຄວາມເມດຕາຕ່ໍພວກຕ່າງຊາດ (2 ກຣທ 9:11-14).
ຄວາມຍິນດີອັນໃຫຍ່ຫລວງຊ່ຶງສິດຍາພິບານໄດ້ຮບັແມ່ນການສອນຄົນເຊ່ືອໃໝ່ໃຫ້ຖວາຍຕົວແລະສ່ິງ

ຂອງຕ່ໍການຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ສອນຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກຣິນໂທໃຫ້ຮູ້ເຖິງການ

ຖວາຍ ແລະເພ່ິນເນ້ັນວ່າຄໍາສອນນ້ີບໍແ່ມ່ນຄາໍສັ່ງ-ຄວາມຮັກແລະຈິດໃຈອັນກວ້າງຂວາງນ້ັນບ່ໍສາມາດຈະ

ບັບຄັບໄດ້. ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າ, ເຮາົກໍາລງັທດົລອງເບິ່ງຄວາມຮກັອັນແທຈ້ິງຂອງທາ່ນ. ການມີ

ຄວາມຍິນດີແມ່ນເຮັດເໝືອນຄຣິສຕະຈັກເມືອງມັກເກໂດເນັຽໄດ້ເຮັດ. (8:1-7). ການທີ່ໃຫ້ນ້ີ ເປັນສັນຍາ

ລັກຂອງຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທທີ່ມີຄວາມຮັກແທ້ເໝືອນກັບຄຣິສຕຽນທີເ່ມືອງມັກເກໂດເນັຽ.
ພຣະຄຸນຂອງອົງພຣະເຢຊຄູຣດິເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີເຖິງເຣ່ືອງການຖວາຍ. ພຣະຄນຸແມ່ນການຊົງປະທານ

ໃຫ້ດ້ວຍຄວາມຮັກຕ່ໍຜູ້ທີບ່ໍ່ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບ. ພຣະເຢຊູຄຣິດຮັ່ງມ-ີໝາຍເຖິງການເປັນຢູ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູ

ຕລອດກາລະນານ ເວລາພຣະອົງຊົງຮັ່ງມີ ມີອໍານາດ ແລະຕ່ໍາແໜງ່ສູງ (ຟລປ 2:6). ຍ້ອນພວກທາ່ນທງັ

ຫລາຍ ເຮາົພຣະເຢຊູກາຍເປັນຄົນທກຸຈົນ. ໝາຍເຖິງເວລາອົງພຣະເຢຊູບັງເກິດເປັນມະນຸດ ເພາະພຣະອົງ

ຍອມຖ້ິມເມືອງຟ້າສວັນ. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈ່ຶງເຮັດດ່ັງນ້ີ? ເພາະດວ້ຍຄວາມທກຸຍາກຂອງພຣະອົງ 

ເຮາົຈຶງ່ກາຍເປັນຄົນຮັງ່ມີ. ເວລາພວກເຮົາໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດພວກເຮົາກໍມີສ່ວນໃນຄວາມຮັ່ງມີ 

ຕ່ໍຄວາມພ້ົນ ìເຮົາເປັນຜູ້ຮັບມໍຣະດົກດ້ວຍກັບພຣະອົງî (ໂຣມ 8:17)
ອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງແຕ່ອອກຄວາມເຫັນເຖິງເຣ່ືອງທີ່ຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກຣິນໂທຄວນມີ

ພາກສ່ວນສ່ົງປັດຈັຍໄປຊ່ວຍ. ຄຣິສຕຽນໃນເມືອງນ້ີເລ້ີມຕ້ົນມີຄວາມສົນໃຈຈະເຮດັບາງຢ່າງ ແຕ່ພວກເຂົາ

ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ເຮັດດ່ັງຄວາມຕ້ັງໃຈເອົາໄວ້. ອາຈານໂປໂລຈ່ຶງໜຸນໃຈພວກເຂົາໃຫ້ເຮ ັດຕາມຄວາມຕ້ັງໃຈເອົາ

ໄວ້ນ້ັນໃຫ້ກາຍເປັນຈິງ ຈົນສໍາເຣັດ. ການຖວາຍຊັບຂອງພວກເຮົາເປັນສ່ິງວັດແທກການຖວາຍຕົວຂອງ

ເຮົາຕ່ໍອົງພຣະຄຣິດ.

2. ການຖວາຍໄດຊ້່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ: ( 2 ໂກຣິນໂທ 8:12-15)
ອັນໃດເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນກັບການຖວາຍຂອງຄຣິສຕຽນ? ພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງເຖິງສັດທາກັບການຖວາຍ

ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ. ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງປະສົງຢາກໃຫ້ຄົນຖວາຍຕາມສ່ິງຂອງທີ່ຕົນມີ (ມາຣະໂກ 12:41-44). ບ່ໍ

ແມ່ນສ່ິງທີ່ຕົນເອງບ່ໍມີ. ກ່ອນນ້ີອາຈານໂປໂລໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຄົນຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຖວາຍ ìເພ່ືອຕົນເອງຈະມີເພ້ີມຂ້ຶນî
(1 ກຣທ 16:2).

ທຸກຄົນສເມີກັນໃນຄຣິສຕະຈັກ. ແຕ່ເຫັນວ່າບາງຄົນກໍມີຫລາຍເຫືຼອລ້ົນ ແລະອີກບາງຄົນກໍຍັງຂາດ

ເຂີນ. ຕາມທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະພອນແກ່ເຮົາ ພວກເຮົາກໍປະກາດຕ່ໍຄົນຍາກຈົນໂດຍຖວາຍຊັບສິນ

ໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກທ່ເີຮົາເປັນສະມາຊິກ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທຖວາຍ

ເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກຈະສາມາດຊ່ອຍຄົນທຸກຍາກອ່ືນໆໄດ້. ການທີອ່າຈານໂປໂລຮ້ອງຂໍນ້ັນເປັນການສະແດງ

ເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງໄດ້ກະທໍາກິຈການໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊ່ືອ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ຍົກເອົາຫລັກການ
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ທີ່ວ່າທຸກຄົນສເມີກັນໃນພຣະກາຍຄືຄຣິສຕະຈັກມາເປັນຕົວຢ່າງເພ່ືອຊັກຊວນໃຫ້ຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນ

ໂທພາກັນປະຕິບັດ.
ຕົວຢ່າງການປະທານມານາຈາກສວັນ (ອົບພະຍົບ 16:18) ຜູ້ທີທ່້ອນໂຮມມານາໄວ້ຫລາຍກໍບ່ໍມີເຫືຼອ

ໄວ້ ແລະຜູ້ເກັບມານາໄວ້ໜ້ອຍດຽວກໍບ່ໍອຶດຢາກ. ຫລັກການທີ່ວ່າທຸກຄົນສເມີກັນແມ່ນເປັນຄວາມຈິງ ບ່ໍມີຜູ້

ໃດມີເຫລືອ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດຂາດເຂີນ.

3. ການຖວາຍເປນັຜນົກໍາໄລແກຜູ່ຖ້ວາຍ: ( 2 ໂກຣິນໂທ 9:6-11 )
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນນັກທຸຣະກິດຜູ້ເປັນຄຣິສະຕຽນກ່າວວ່າລາວໄດ້ຮັບ îສອງທາງî ຈາກເງິນຂອງລາວ: ນ່ຶງ

ເວລາລາວຫາເງິນໄດ້; ສອງ ເວລາລາວເອົາໃຫ້ຄົນອ່ືນ. ການໃຫ້ນ້ັນເປັນຜົນປໂຍດແກ່ຜູ້ໃຫ້. ອາຈານໂປ

ໂລໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຫລັກການຖວາຍວ່າ ຖ້າຄົນໃດຫວ່ານໜ້ອຍກໍໄດ້ເກັບກ່ຽວໜ້ອຍ, ແຕ່ໃນເມ່ືອຄົນໃດ

ຫວ່ານຫລາຍກໍໄດ້ຜົນຫລາຍຕາມສົມຄວນ. ຖ້ອຍຄໍານ້ີມີຄວາມໝາຍທັງທາງທັມມະຊາດແລະທາງດ້ານ

ຄວາມເຊ່ືອນໍາ. ບັນຫາຂອງພວກເຮົາທຸກວັນນ້ີແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະພອນກໍເພາະພວກເຮົາໄດ້ຖວາຍ 

ເວລາເຮົາບ່ໍຖວາຍເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ຮັບພຣະພອນ.

ພວກເຮົາເອົາຄວາມເວົ້າວ່າ ສນກຸ ມາຈາກອາຈານໂປໂລ ແປວ່າ ຊື່ນໃຈ -ການຖວາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ

ຄວນຈະເປັນເວລາທີມີ່ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີອັນຍ່ິງໃຫຍ່.

ການມີນ້ໍາໃຈຢາກຊ່ອຍຄົນອ່ືນນ້ັນເປັນສ່ິງຄໍາຄັນກວ່າຈໍານວນທີເ່ອົາໃຫ້. ຜູ້ທີ່ຕັດສິນໃຈເຖິງຈໍານວນທີ່

ຈະຖວາຍໃນໃຈກ່ອນນ້ັນກໍເປັນຜູ້ຖວາຍດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ນ້ັນເປັນສ່ິງພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍ ແລະພຣະອົງ

ຈະຊົງອວຍພຣະພອນ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄົນທີຖ່ວາຍດ້ວຍຈິດໃຈຂົມຂ່ືນ. ມັນເປັນຄວາມຈິງພວກເຮົາໃຊ້

ຄໍາເວົ້າສນຸກຕາມອາຈານໂປໂລສອນຕອນນ້ີນ້ັນ ແມ່ນເພ່ິນເວົ້າເຖິງຄວາມຍິນດີ-ໃນເມ່ືອພວກເຮົາຖວາຍໃນ

ຄຣິສຕະຈັກໃນວັນອາທິດ ພວກເຮົາຄວນຖວາຍດ້ວຍຄວາມຍິນດີອັນໃຫຍ່ ໃຫ້ຖືວ່າເປັນກຽດພິເສດ.
ຂ້ໍ 8 ເປັນຂ້ໍທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍຄໍາສັນຍາທີງົ່ດງາມຂອງຜູ້ມີຈິດໃຈຢາກຖວາຍ. ຄົນເຮົາຢາກມີທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ

ຕາມຄວາມຕ້ອງການກ່ອນທີ່ຈະຖວາຍໄດ້ເຕັມ, ແຕ່ກໍເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປະທານພຣະຄຸນອັນລ້ົນເຫລືອ

ໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ໃນເມ່ືອຜູ້ຖວາຍມີຈິດໃຈຍິນດີກັບການຖວາຍແລ້ວ, ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາກໍຖ້ວມລ້ົນໃນຊີວິດຈົນ

ຜົນກາໍໄລ 5 ຢາ່ງທີຜູ່ຖ້ວາຍໄດຮ້ບັ

ï ການຖວາຍເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄ້າຍຄືກັບພຣະເຈ້ົາ

ï ການຖວາຍໄດ້ຊ່ວຍຄົນອ່ືນທີຍ່າກຈົນ

ï -----------------------------------------------------------------------------
ï -----------------------------------------------------------------------------
ï -----------------------------------------------------------------------------
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ບ່ໍຂາດອັນໃດແຕ່ລະວັນ. ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເອົາໄວ້ວ່າພວກເຮາົຢູ່ໃຕ້ຟ້າສວັນທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍພຣະພອນ ບ່ໍພຽງແຕ່

ສໍາລັບພວກເຮົາເອງເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ຍັງມີໃຊ້ເພ່ືອເຮັດການດີທຸກຢ່າງ ເຊ່ັນການຊ່ວຍຄົນອະນາຖາເປັນຕ້ົນ.
ອາຈານໂປໂລໃຊ້ຄໍາສອນຈາກພຣະທັມເພງສັຣເສີນ ບົດ 112:9 ເຖິງການຖວາຍ-ຜູ້ທີ່ຊ່ອຍຄົນທຸກຍາກ 

ນ້ັນເປັນສ່ິງຊອບທັມ ແລະຈະເປັນທີ່ຊົງຈໍາຕລອດໄປ. ຜູ້ທີໃ່ຫ້ນ້ັນກໍກາຍເປັນຄົນຮັ່ງມີເພາະຈິດໃຈກວ້າງ

ຂວາງ-ຖ້າເຮັດຢ່າງນ້ັນພວກເຮົາກໍກາຍເປັນຄົນໄດ້ຮັບພຣະພອນທັງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ຄວາມນຶກຄິດ 

ແລະໃນຄວາມເຊ່ືອ. ຜູ້ທີ່ໃຫ້ດ້ວຍຈິດໃຈກວ້າງຂວາງນ້ັນກໍເປັນຄົນຮູ້ເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາ

ເຈ້ົາສັຣເສີນແລະຂອບພຣະຄຸນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາສເມີ. ໃນເມ່ືອຄົນອ່ຶນເຫັນພວກເຮົາເຮດັດ່ັງນ້ັນ, ìເມ່ືອເຂົາເຫັນ

ການດີທີພ່ວກທ່ານເຮັດ ເຂົາຈະໄດ້ສັຣເສີນພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ.î (ມັດທາຍ 

5:16).
ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນຄົນເວົາ້ຢ່າງນ້ີບ່ໍ? ໂບດນ້ັນມີແຕ່ບອກໃຫ້ຄົນຖວາຍແລ້ວຖວາຍອີກ. ຄົນໃດທີ່ຕ່ໍວ່າ

ເຖິງການຖວາຍນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຍິນໃນການມີນ້ໍາໃຈສັດທາ ແລະຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນພາຣະກິດຂອງ

ຄຣິສຕະຈັກອີກນໍາ. ຄຣິສຕະຈັກເປັນບ່ອນສາມັກຄີທັມແລະເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕ່ໍກັນແລະກັນ.
ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດສົມຄວນຊ່ວຍເຫລືອສະມາຊິກແລະຄົນອ່ືນໆ. ການຖວາຍຂອງພວກເຮົາ

ເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາຕ່ໍອົງພຣະຄຣິດ. ການຖວາຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຜູ້ຖວາຍຮັ່ງມີ 

ແລະອູ້ມຊູພາຣະກິດຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ໃນອາທິດນ້ີທ່ານຈະເອົາບົດຮຽນນ້ີມາໃຊ ້ໃນຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?
 ສໍາຣວດເບ່ິງການຖວາຍຂອງທ່ານ. ອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພຣະອົງອວຍພຣະພອນເພ່ືອທ່ານຈະ

ສາມາດເພ້ີມຈໍານວນຖວາຍຂ້ຶນ.
 ສັງເກດເບ່ິງສ່ິງແວດລ້ອມ ວາ່ມີໃຜບ່ໍມີຄວາມຕ້ອງການແລະເພ່ືອຈະຊ່ວຍພວກເຂົາ.
 ຈ່ົງຍິນດີຊ່ອຍເຫລືອຄົນນ່ຶງຄົນໃດໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານເມື ່ອເຂົາເຈ້ົາຂັດສົນ.
 ຖ້າພຣະເຈ້ົາປະທານພຣະພອນໃຫ້ຫລາຍ ຂໍໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍເຫລືອຕ່ໍອົງການປະກາດຕ່າງປະເທດ 

ແລະຊ່ວຍເຫລືອອົງການລ້ຽງຄົນອຶດອາຫານ.
 ຈ່ົງຈ່ືຈໍາໄວ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະລະບັງລັງໃນສວັນ ແລະກາຍເປັນຄົນທຸກຍາກເພ່ືອພວກເຮົາ.

v5x4a,3fp ]k;-k;gmuo[a[8ylla,rao www.lsbf.org.,by BV.
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ວນັອາທດິ ທ ີ

ໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ປະຖົມ

ົດຮຽນນີສ້າມາດມຜີນົສະທ້ອນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາໃຈແລະ

ັນເປັນສາຍສັມພັນທ່ີສັກສິດລະຫວ່າງຊາຍ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການທ່ີພຣະເຈ້ົາ

ັນແກ່ພວກເຂົາ.

ປນັຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ

ປະເພນີເບ່ິງຄືວ່າການແຕ່ງງານເປັນສາຍສັ

ໍາລັບìໃຫ້ທັງສອງຮັກກັນນານເທ່ົານານ

ັກສິດລະຫວ່າງຊາຍຜູ້ນ່ຶງແລະຍິງຜູ້ນ່ຶງ

ບຽວແລະແຄໂຣໄດ້ມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາ

ມື່ອສອງສາມເດືອນຜ່ານມານ້ີ. ຂ້ໍຂັດແຍ້

່ວນໃຫຍ່ຂອງບຽວແມ່ນຄອບຄົວຂອງລາວ

າວຢູ່. ພວກເຂົາກໍໄດ້ຖົກຖຽງກັນແລະກໍ

ພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ. ພວກເຂົາທັງສອງກໍອ້າງ

ຂົາແລະກໍເລ້ີມຕ້ົນເປັນຜູ້ເຊ່ືອທ່ີເຂ້ັມແຂງ

ຣີນເຕີບໂຕສ່ວນຕົວ, ແລະການຊອກຫາ

ຂງຂ້ຶນ.
ພິທີແຕ່ງງານຂອງຄຣິສຕຽນເລ້ີມຕ້ົນ

ຫຼົ່ານ້ີຄວນຈະໜູນໃຈພວກເຮາົໃຫ້ຮັບເອົາ

ີ່ຕັດສິນໃຈຕິດຕາມຫຼັກພື້ນຖານການແຕ່ງງານ

ັນຂອງພວກເຂົາ.

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທດິ ທ ີ2 ພສຶພາ 2010 (5-2-2010)

ຢູໃ່ນພຣະຣສັມຂີອງພຣະເຈົາ້

ປະຖົມມະການ 1:26-28ກ; 2:7, 15-22

ສະທ້ອນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ແລະຕັດສິນໃຈເດັດຂາດຕ່ໍການແຕ່ງງານຊ່ຶງເປັນການອອກ

ຊາຍຜູ້ນ່ຶງກັບຍິງຜູ້ນ່ຶງ.

ເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງແລະການຊົງຕ້ັງການແຕ່ງງານ

ສາຍສັມພັນທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທາງດຽວ. ຫຼເືປັນການ

ນານ.î ພຣະຄັມພສີອນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງຕ້ັງການແຕ່ງງານໃຫ້

ນ່ຶງ.
ເຈ້ົາສໍາລັບປຶກສາເຣ່ືອງການແຕ່ງງານຂອງພວກເຂົາຊ່ຶງຫາກໍ

ແຍ້ງຂອງພວກເຂົາກໍເລ້ີມຈາກຕອນເລ້ີມຕ້ົນການແຕ່ງງານ

ລາວ. ແຄໂຣກໍຍັງຢາກອອກໄປທ່ຽວຕາມບາຣ໌ກັບເພື່ອນທ່ີ

ກໍໄດ້ຜິດກັນ. ທັງສອງກໍຖ້ິມໂທດໃສ່ກັນແລະກັນແລະກໍໄດ້

ອ້າງວ່າເປັນຄຣິສຕຽນແລະເອົາການເອົາງານຢູ່ໃນກຸ່ມນ້ອຍ

ແຂງ. ໂດຍຜ່ານການຮຽນຮູ້ຫຼັກການແຕ່ງງານຂອງພຣະຄັມພີ

ຫາທາງທ່ີດີກວ່າໃນການແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ້ງ, ຊີວິດແຕ່ງງານຂອງ

ຕ້ົນດ້ວຍການຮັບຮູ້ວ່າພວກເຮົາຢູ່ ìໃນພຣະຣັສມຂີອງພຣະເຈ້ົາ

ເອົາແລະດໍາເນີນຕາມຊີວິດແຕ່ງງານທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ອອກແບບ

ແຕ່ງງານຂອງພຣະຄັມພສີາມາດມີປະສົບການກັບການຟື້ນ

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ອອກແບບຂອງພຣະເຈ້ົາ

ແຕ່ງງານຂ້ຶນໃຫ້ເປັນສາຍສັມ

ເປັນການຜູກມັດຂອງສັງຄົມ

ໃຫເ້ປັນສາຍສັມພັນ

ກໍສ້ິນສຸດພິທີແຕ່ງງານ

ແຕ່ງງານພຸ້ນ. ຄວາມສັດທາ

ທ່ີຍັງເປັນໂສດຂອງ

ນໍາເອົາຄໍາແນະນໍາ

ນ້ອຍໃນໂບດຂອງພວກ

ພຣະຄັມພີ, ປະສົບການຈະ

ຂອງພວກເຂົາກໍເຂ້ັມ

ເຈ້ົາສເມີ.î ຂ້ໍຄວາມ

ແບບໄວໃ້ຫ້. ຄູ່ຜົວເມັຽ

ຟື້ນຄືນໃໝ່ໃນສາຍສັມ
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1. ຊາຍແລະຍິງ Xປະຖມົມະການ 1:26-28ກ?
ເຣ່ືອງຂອງການນີຣະມິດສ້າງ, ໄດ້ຖືກກ່າວໄວ້ຢ່າງສວຍງາມແລະຢ່າງກະທັດຮັດໃນປະຖົມມະການບົດທີ 1,

ກັບການລຽງລໍາດັບຄໍາເວົ້າຂອງການຊົງສ້າງຊີວິດຂອງມະນຸດ.

ຫາ້ທາງທີມ່ະນດຸຄາ້ຍຄກືບັພຣະເຈົາ້

 ມສີະຕ-ິພວກເຮົາມຄີວາມສາມາດ/ ມີຄວາມຕ້ອງການໃນການຄິດ.
 ມຄີວາມຮູສ້ກຶ-ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດ/ ຕ້ອງການໃນຄວາມຮູ້ສຶກ.
 ມວີນິຍານ-ພວກເຮົາມີຄວາມາສາມາດ/ ຢາກສໍາຜັດກັບພຣະເຈ້ົາ.
 ສງັຄມົ-ພວກເຮົາມຄີວາມາສາມາດ/ ຕ້ອງການຊ່ຶງກັນແລະກັນ.
 ສດິທ-ິພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດ/ ຕ້ອງການໃຫ້ມີທາງເລືອກ.

ທຸກໆສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາສ້າງຂ້ຶນກໍ ìປະກາດສະງາ່ຣາສຂີອງພຣະເຈົາ້î (ເພງສັຣເສີນ 19:1), ແຕ່ວ່າໃນການສ້າງ

ຊີວິດມະນຸດພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ,ìໃຫພ້ວກເຮາົສາ້ງມະນດຸໃຫມ້ຮີບູຮາ່ງຄາ້ຍຄເືຮາົເອງ.î ໃນປໂຍກນ້ີແມ່ນໃຊ້ທັງ

ນາມບຸຣຸດທີສາມຈໍານວນຫຼາຍ ແລະບຸຣຸດທີສາມຈໍານວນນ້ອຍສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ-ຄ້າຍຄືພວກເຮົາແລະຄາ້ຍຄພືຣະ

ອງົເອງ-ການເລັງໃຫເ້ຫັນຕຣີເອກການຸພາບແລະການເປັນນ່ຶງດຽວກັນແລະພາກສ່ວນໃນພຣະເຈ້ົາ. ທ່ີມຮີູບຮ່າງຄ້າຍຄື

ພຣະເຈ້ົາໝາຍຄວາມວ່າຊີວິດມະນຸດແມ່ນໄດ້ສ້າງຂ້ຶນກັບນິສັຍທາງສິນທັມ, ຄວາມສລຽວສລາດ, ແລະຄວາມສາມາດ

ໃນການສາມັກຄີທັມກັບພຣະເຈ້ົາ, ແລະເປັນແສງສະທ້ອນຕ່ໍໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຊ່ຶງໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ຈາກເບ້ືອງເທິງໃຫ້

ປົກຄອງເໜືອການຊົງສ້າງໃນຖານະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພຣະເຈ້ົາ (ປະຖົມມະການ 1:28).
ໃນພາສາເຮັບເຣີຄໍາວ່າຊາຍແລະຍິງ(ບ່ໍແມ່ນຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ)ຊ່ຶງບອກເຖິງເພດຂອງມະນຸດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ

ສ້າງຂ້ຶນມາ. ພຣະເຈ້ົາໄດອ້ວຍພອນພວກເຂາົ, ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງໄດ້ຍອມສະລະໃຫ້ພວກເຂົາມຈຸີດປະສົງທ່ີ

ຈະເຮັດໃຫ້ເປ້ົາໝາຍສໍາເຣັດຄົບເຕັມຄືການອອກແມແ່ຜລ່ກູແລະໃຫ້ມີມາກມາຍຫາຼຍຂຶ້ນ. ນ້ີແມ່ນເລັງເຖິງບ່ໍພຽງແຕ່

ຄວາມສາມາດທາງຝ່າຍຮ່າງກາຍທ່ີຈະມີລູກໆ, ແຕ່ຍັງເລັງເຖິງນິສັຍໃນທາງສິນທັມແລະຄວາມສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມ

ກັນໃນການລ້ຽງລູກໆອີກດ້ວຍ. ມະນຸດຈະມເີຕມັໂລກນີ້, ບ່ໍແມ່ນໃນການຂັດແຍ່ງກັບຊ່ຶງກັນແລະກັນຫຼືກັບທັມະຊາດ,
ແຕ່ວ່າປາບປາມມນັ-ຄືການຮັບໃຊ້ໃນຖານະເປັນຕົວແທນຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງປົກຄອງເໜືອສັພສ່ິງທ່ີໄດ້ຊົງສ້າງຂ້ຶນມາ.

ການເຫັນພາບພົດຄວາມເປັນມາຢ່າງຫຍ້ໍໆຂອງຊີວິດມະນຸດກໍເປີດເຜີຍໃຫເ້ຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕ້ັງການແຕ່ງ

ງານຂ້ຶນລະຫວ່າງຊາຍແລະຍິງ, ທ່ີພຣະອົງໄດ້ສ້າງແລະໄດ້ອວຍພອນທາງເພດໃຫ້ລະຫວ່າງຜົວແລະເມັຽ. ຄູ່ແຕ່ງງານ

ທ່ີບ່ໍມີລູກກໍບ່ໍຖືວ່າໄຮປ້ໂຍດ ຫຼເືປັນຄອບຄົວທ່ີມີຄ່າໜ້ອຍກວ່າຄູ່ແຕ່ງງານທ່ີມີລູກ. ແຕ່ວ່າ, ການອອກແບບຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ, ລູກເຕ້ົາແມ່ນໝາກຜົນຂອງການຢູ່ດ້ວຍກັນໃນການແຕ່ງງານ, ເພື່ອນໍາມາໃນຄອບຄົວທ່ີເອົາຄວາມຄ້າຍຄືຂອງ

ພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາມາສູ່ທຸກໆສະຖານະການແລະສາຍສັມພັນ. ໂດຍແມ່ນຄວາມບາບນ້ັນທ່ີໄດ້ທໍາລາຍຄວາມຄ້າຍຄືອັນຕ້ົນ

ເດີມນ້ັນ, ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນ້ີ, ພວກເຮົາພົບວ່າການຊົງໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນໂດຍຜ່ານພຣະຄຣິດເປັນບ່ອນເລ້ີມຕ້ົນຂ້ັນຕອນຂອງ

ການສ້າງພວກເຮົາຂ້ຶນໃໝໃ່ຫ້ຄ້າຍຄືພຣະຄຣິດຝ່າຍວິນຍານ, ແລະນໍາທາງສິນທັມຄືນມາ, ເປ້ົາໝາຍ, ແລະສັນຕິສຸກ

ສໍາລັບຄອບຄົວທ່ີຕ້ອງການທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ເປ້ົາໝາຍຂອງຄອບຄົວສໍາເຣັດ.

2D ບາງຢາ່ງທີຂ່າດເຂນີໃນທີສຸ່ກຂະເສມີ (ປະຖົມມະການ 2:7,15-20)
ໃນບົດທີສອງຂອງພຣະທັມປະຖົມມະການແມ່ນບົດທ່ີເຮັດໃຫເ້ຣ່ືອງຄົບເຕັມແລະລາຍລະອຽດອີກຫຼາຍຢ່າງ

ຂອງການຊົງສ້າງຊີວິດມະນຸດ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ້ັນຊາຍຜູ້ນ່ຶງ, ເໝືອນຊ່າງປ້ັນໝໍ້ກັບດິນໜຽວ, ຈາກດິນທ່ົວໄປ. ພຣະເຈ້ົາ
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ເປ່ົາລົມຫັນໃຈໃຫມ້ີຊີວິດໃສ່ຮູດັງຂອງອາດາມແລະລາວກໍກາຍເປັນສ່ິງທ່ີມຊີີວິດ. ລາວໄດ້ຖືກມອບໝາຍວຽກທ່ີມີ

ຄວາມໝາຍໃຫ້ເຮັດແລະສວນທ່ີສວຍງາມໃຫ້ເປັນບ່ອນຢູ່ອາສັຍ.
ກົດຣະບຽບຂ້ໍນ່ຶງໄດ້ຖືກມອບໃຫ້, ຄືມະນຸດຈະຕ້ອງບ່ໍກິນໝາກໄມ້ຈາກຕ້ົນທ່ີໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມດີແລະຄວາມຊ່ົວ,

ເພື່ອວ່າເມື່ອລາວຫາກໄດ້ກິນລາວຈະຕ້ອງຕາຍຢ່າງແນ່ນອນ. ຕ້ົນໄມ້ໄດ້ຕ້ັງຢູ່ທ່ີນ້ັນເພື່ອອາດາມຈະມີທາງເລືອກໃນ

ການຊອກຫາຄວາມສົມບູນສ່ວນຕົວຈາກການຢູ່ໃຕ້ຄໍາສ່ັງຂອງການຖືກຊົງສ້າງໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ຊົງສ້າງ.
ອາດາມຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ, ແລະພຣະເຈ້ົາບອກວ່າìບ່ໍເປັນການດີ.î ກິຈການສ້າງມະນຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຍັງບ່ໍໄດ້

ສໍາເຣັດໃນຂ້ັນຕອນນ້ີເທ່ືອ: ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງສາຍສັມພັນໃຫ້ເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດຊ່ຶງພວກສັດທັງຫຼາຍບ່ໍ

ອາດຈະຕອບສນອງໃຫ້ໄດ້. ບັນຫາທ່ີໄດ້ເຫັນນ້ັນຄືຕ້ອງການເນ້ືອຄູ່.
ມີຫຼາຍໆສັງຄົມຂອງພວກທ່ີບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ ໃນສມັຍຂອງພຣະຄັມພເີຫັນຄຸນຄ່າຂອງພວກຜູ້ຍິງກໍພຽງແຕ່ມີ

ໜ້າທ່ີໃນການມລູີກເທ່ົານ້ັນ. ເຣ່ືອງຣາວໃນພຣະຄັມພເີປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນແນວຄິດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ພວກຜູ້

ຍິງ. ອາດາມຕ້ອງການຜູ້ຊ່ວຍທ່ີຄືກັນກັບລາວ. ຄວາມໝາຍທ່ີແປຄໍາວ່າ ຜູ້ຊ່ວຍ ມັນບ່ໍແມນ່ແປໄປໃນທາງເສັຍຫາຍ

ເລີຍ. ມຫີຼາຍໆຄົນໃນສມັຍພຣະຄັມພີພາກພຣະສັນຍາເດີມໄດ້ໃສ່ຊ່ືເອັຊຣາ, ຫຼື ìຜູ້ຊ່ວຍî (ປະຖົມມະການ 36:21; 1
ຂ່າວຄາວ 12:9; ເນເຫມ ີຢາ 3:19). ຄໍາເວົ້ານ້ີໃນພຣະຄັມພສ່ີວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນເລັງເຖິງພຣະເຈ້ົາ; ອົບພະຍົບ 18:4
ເວົ້ົ້າວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຂອງບິດາຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊ່ວຍຊູຂ້າພະເຈ້ົາ.î

ìພຣະເຈ້ົາກ່າວເຖິງພຣະອົງເອງວ່າເປັນຜູ້ຊ່ວຍໄພພ່ົນຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າວ່າພຣະອົງໄດ້ມາເພື່ອ

ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນບ່ໍແມ່ນໃຫ້ຄົນອ່ືນຮັບໃຊ້ຕົນ (ມັດທາຍ 20:28), ແລະເປັນແບບຢ່າງອັນດີເລີດຂອງຄຣິສຕຽນໃຫ້ມນິີສັຍ

ຕ່ໍຄົນອ່ືນຄືນິສັຍເປັນຜູ້ຊ່ວຍ.... ນ່ຶງໃນຂອງຂວັນຈາກພຣະວນິຍານແມ່ນຂອງຂວັນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ(1 ໂກຣິນໂທ 

12:28). ຢ່າເຂ້ົາໃຈຜິດ: ການເປັນຜູ້ຊ່ວຍແມ່ນຕໍາແໜ່ງທ່ີຖືກຍົກຍ້ອງສັຣເສີນຈາກທັສນະຂອງພຣະເຈ້ົາî
ຈາກຕອນເລ້ີມຕ້ົນ, ເມື່ອອາດາມຕ້ອງການເພື່ອນ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງຜູ້ຍິງແລະບ່ໍໄດ້ເອົາຜູ້ຊາຍໃຫ້ລາວ. ພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້ສ້າງເພດທ່ີແຕກຕ່າງກັນແຕ່ຕ້ອງການຊ່ຶງກັນແລະກັນລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ, ແລະພວກເຂົາກໍຈະເຮັດໃຫ້

ຊ່ຶງກັນແລະກັນຄົບຖ້ວນສົມບູນ-ຊ່ຶງຜົນຂອງມັນຄືການເປັນເພື່ອນຄູ່ຄອງແລະຄວາມໃກ້ຊິດກັນ. ພວກເຖິງກະສຽນທ່ີ

ໄດ້ຖືກປະທານພອນສວັນບ່ໍໃຫ້ແຕ່ງງານ, ຫຼືຜູ້ໄດ້ຖືກຢ່າຮ້າງຫຼືຜູ້ທ່ີເປັນໝ້າຍ, ກໍຍັງຕ້ອງການເພື່ອນ, ຄືຢາກຢູ່ກັບຄົນ

ອ່ືນໆ. ຄວາມຕ້ອງການອັນນ້ີແມ່ນຈະພົບໄດ້ທ່ີຄອບຄົວໂບດທ່ີເຕັມດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນແລະຄວາມຮັກ.

3. ຂນະທີລ່າວຍງັນອນຫຼບັຢູ່ (ປະຖົມມະການ 2:21-22)
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໂຜດປະທານເພື່ອນເພື່ອຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງອາດາມໂດຍການສ້າງນາງເອວາ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫອ້າດາມນອນຫຼັບສນິດ (ຊ່ຶງລາວບ່ໍສາມາດຈະບອກພຣະເຈ້ົາໄດ້ວ່າຄວນຈະສ້າງຜູ້ຍິງໃຫ້ເປັນແນວ

ໃດ). ພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງອາດາມສໍາເຣັດໃນທາງຂອງພຣະອົງ, ຊ່ຶງບອກພວກເຮົາໃຫນັ້ບຖືການ

ແຕ່ງງານຊ່ຶງເປັນສາຍສັມພັນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງຂ້ຶນແລະບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີສັງຄົມມະນຸດກ່ໍຕ້ັງຂ້ຶນເອງ. ເອວາໄດ້ຖືກສ້າງ

ຈາກກະດູກຂ້າງຂອງອາດາມ; ຝ່າຍຮ່າງກາຍພວກເຂົາກໍມາຈາກເລືອດເນ້ືອອັນດຽວກັນ, ຊ່ຶງເລັງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນ

ນ່ຶງດຽວກັນຂອງຄອບຄົວມະນຸດ. ຫຼງັຈາກນ້ັນພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ນໍານາງມາໃຫ້ຜູ້ຊາຍ.
ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຈັບຄູ່ໃນການແຕ່ງງານຂອງຄູ່ທໍາອິດ, ເປັນພໍ່ຂອງເຈ້ົາສາວຄົນທໍາອິດ, ແລະເປັນຜູ້ທໍາພິທີ

ການແຕ່ງງານຄ້ັງທໍາອິດ. ພວກເຮົາຈະຄ້ົນຄວ້າຂ້ໍທີ 23-25 ໃນບົດຮຽນຂອງອາທິດໜ້າ.
ເອວາໄດ້ມີຄຸນຄ່າໃນຕົວລາວ-ບ່ໍແມ່ນສໍາລັບການມລູີກຫຼຊ່ືວຍໄດ້ຫຼາຍຢ່າງໃນການຮັກສາສວນ. ໂດຍຜ່ານ

ຫຼາຍສັດຕະວັດມີຫຼາຍຄົນໄດ້ແນະນໍາວ່າກະດູກຂ້າງແມ່ນສັນຍາລັກຂອງການເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານກັນ, ບ່ໍແມ່ນເອົາ
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ກະດູກຈາກຫົວເພື່ອໃຫ້ປົກຄອງເໜືອຜູ້ຊາຍຫຼືບ່ໍເອົາມາຈາກຕີນເພື່ອຈະບ່ໍໃຫຜູ້້ຊາຍຢຽບເອົາ. ເພື່ອນຮ່ວມງານແມ່ນ

ເລັງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນພຣະຄັມພີ, ທ່ີສາວົກໂປໂລໄດ້ຂຽນໄວວ້່າ, ìຈ່ົງຍອມຟັງຊ່ຶງກັນແລະກັນໃນຄວາມຢໍາເກງ

ພຣະຄຣິດî (ເອເຟໂຊ 5:21). ການເປັນຜູ້ນໍາຂອງຜົວໃນຊີວິດແຕ່ງງານແມ່ນໃຫ້ປາກົດອອກເໝືອນເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນ

ການເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼືການຍອມຟັງກັນທັງສອງຝ່າຍ, ການສໍາພັນກັບເມັຽຂອງລາວດ້ວຍຄວາມຮັກທັງໝົດ,
ຄວາມນຸ້ມນວນ, ເຫັນບຸນຄຸນ, ແລະນັບຖື.

ພວກເຮົາເປັນຜູ້ສລາດຖ້າວ່າພວກເຮົາຫາກອະນຸຍາດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຍສັມພັນ

ຂອງພວກເຮົາ ບ່ໍໃຫ້ປິດໃນທາງຂອງພຣະອົງແລະໃນເວລາຂອງພຣະອົງ, ເໝືອນມີຄໍາກ່າວໄວວ້່າ, ìຄົນໂງຟ່້າວແລ່ນ

ເຂ້ົາໃນບ່ອນທ່ີເທວະດາຢ້ານທ່ີຈະຢືນຢູ່.î ເໝືອນດ່ັງທ່ີອາດາມຄອງຄອຍການຊົງປະທານເອວາຈາກພຣະເຈ້ົາ, ພວກ

ເຮົາກໍເປັນຄົນສລາດຖ້າວ່າພວກເຮົາຫາກບ່ໍຟ້າວໂດດເຂ້ົາໃນການແຕ່ງງານ, ແຕ່ວ່າໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ນໍາພາແລະປະ

ທານທຸກຢ່າງໃນທຸກໆຂ້ັນຕອນ. ການອອກແບບຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຄືວ່າການແຕ່ງງານຂອງຄຣິສຕຽນແມ່ນìຢູ່ໃນອົງພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາî (1 ໂກຣິນໂທ 7:39) ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາແຕ່ງງານກັບພວກທ່ີຕັດສິນໃຈເດັດດ່ຽວເຊ່ືອໃນພຣະ

ຄຣິດ. ແຕ່ວ່າທ່ີພວກເຮົາແຕ່ງງານມາດົນແລ້ວ, ກໍເຫັນວ່າຄູ່ຄອງຂອງພວກເຮົາເປັນຜູ້ຊ່ຶງຖືກສ້າງມາພເິສດຈາກພຣະ

ເຈ້ົາແລະການໃຫ້ຄຸນຄ່າສໍາລັບຕົວຊ່ຶງກັນແລະກັນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາໜັກແໜ້ນແລະຕັດສິນໃຈເດັດ

ດ່ຽວຕ່ໍກັນແລະກັນ.

ບົດຮຽນຊວີດິ

ການແຕ່ງງານບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີມະນຸດສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ, ແຕ່ວ່າແມນ່ສາຍສັມພັນອັນສັກສິດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງຂ້ຶນ

ລະຫວ່າງຊາຍຜູ້ນ່ຶງແລະຍິງຜູ້ນ່ຶງ ຕັດສິນໃຈແນ້ວແນ່ຕ່ໍກັນແລະກັນໃນຖານະເປັນເພື່ອນຄູ່ຮັກກັນໃຫ້ນານເທ່ົານານຈົນ

ໝົດຊີວິດຂອງທັງສອງ. ຄູ່ແຕ່ງງານໃດທ່ີເຂ້ົາໃຈແລະເຮັດຕາມການອອກແບບຂອງພຣະເຈ້ົາກໍສາມາດປະສົບການກັບ

ການແຕ່ງງານທ່ີຟື້ນຄືນມາໃໝຂ່ອງພວກເຂົາ.
ພວກເຮົາຈະສາມາດຕັດສິນໃຈຕິດຕາມການອອກແບບແຕ່ງງານອັນຕ້ົນເດີມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ?

 ໂດຍການເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນຝ່າຍຈິດວິນຍານ: ເຖິງແມ່ນວ່າບາບໄດ້ປົກບັງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດ

ມະນຸດ, ໂດຍຜ່ານພຣະຄຣິດພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນແປງພວກເຮາົເຂ້ົາໃນຄວາມຄ້າຍຄືພຣະອົງຝ່າຍວິນຍານ. ຈ່ົງ

ໃຫ້ລັກສະນະຂອງພຣະຄຣິດເປັນຈຸດສູນກາງອັນມີຄ່າສູງໃນບ້ານເຮືອນຂອງທ່ານ. ໃຊ້ເວລາກັບພຣະເຈ້ົາໃນ

ການອຸທິດຕົນໃນຖານະສ່ວນຕົວແລະໃນຖານະເປັນຄອບຄົວ. ສົມທຽບຈໍານວນການດຶງດູດຂອງຝ່າຍໂລກໃນ

ເຮືອນຂອງທ່ານເຊ່ັນ(ໂທຣະທັດ, ປ້ຶມ, ເພື່ອນຝູງ, ດົນຕຣີແລະອ່ືນໆ.) ກັບຈໍານວນການດຶງດູດ

ຝ່າຍຄຣິສຕຽນ.
 ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຊ່ຶງກັນແລະກັນໃຫ້ຄົບຖ້ວນໂດຍຜ່ານການເປັນເພື່ອນຄູ່ຮັກ: ໃຊ້ເວລາທ່ີເປັນປໂຍດແລະ

ໃຊ້ເວລາໃຫ້ຫຼາຍໆກັບຄູ່ຄອງຂອງທ່ານ.
 ໂດຍການນັບຖືຊ່ຶງກັນແລະກັນ: ໃນຊີວິດແຕ່ງງານທ່ີສົມບູນດີຄູ່ຄອງໄດ້ໃຫ້ຄຸນຄ່າຊ່ຶງກັນແລະກັນ, ບ່ໍພຽງແຕ່

ສ່ິງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ເຮັດເທ່ົານ້ັນ. ຈ່ົງຂຽນໜັງສືບັນລະຍາຍເຖິງເຫດຜົນທ່ີວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງຕັດສິນໃຈແລະປິ

ຕິຍິນດີທ່ີໄດ້ແຕ່ງງານກັບຄູ່ຄອງຂອງຕົນ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທດິ ທ ີ

ໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ປະຖົມ

ົດຮຽນນີສ້າມາດມຜີນົສະທ້ອນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ົດຮຽນນ້ີຈະເພີ້ມການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ

າວນານຂອງຊີວິດ.

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການເຂ້ົາໃຈຈຸດປະສົງ

ົ່ວຊີວິດແລະຄວາມຕ້ອງການອັນໝັ້ນຄົງສໍາລັບ

ປນັຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ

າກການຄ້ົນຄວ້າເມື່ອບ່ໍນານມານ້ີໃນຖ້າມກາງ

ະສົບກັບການຢ່າຮ້າງກັນ, ແລະພວກທ່ີ

ຼັກຖານຍັງໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຖິງກະສຽນ

ຕ່ງງານສອງຫຼສືາມເທ່ືອ, ການຊອກຫາ

ວກເຂົາ. ພຣະຄັມພສີອນວ່າການແຕ່ງງານ

ລະພຣະເຈ້ົາ.
ສະມັຍທ່ີຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ, ຂ້າພະ

ອງແມໄ່ດ້: ìເພາະວ່າພວກເຂົາເວົ້າແນວ

າມປີຜ່ານມາ, ພໍແ່ມຂ່ອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍ

ມ່ນການບ່ໍສາມາດລຶບລ້າງຄວາມເຈັບ

ທ່ີແກ່ນແທ້ຂອງການຢ່າຮ້າງແມ່ນຄວາມ

ລະຄວາມບ່ໍເຕັມໃຈຍອມຮັບເອົາຕົວຢ່າງ

ຣິສຕຽນທ່ີເຕີບໃຫຍ່ໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທັງ

ວກເຂົາໃຫ້ກາຍເປັນສ່ິງທ່ີເຂ້ັມແຂງແລະ

. ເມືອ່ 1 + 1= 1 Xປະຖມົມະການ

1

ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທດິ

ວນັອາທດິ ທ ີ9 ພສຶພາ 2010 (5-9-2010)

ຂ້ອຍຮບັເອາົເຈົາ້

ປະຖົມມະການ 2:23-25; ມາລາກີ 2:13-15; ມັດທາຍ 19

ສະທ້ອນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ທ່ານໃຫ້ເຮັດຕາມການແຕ່ງງານຕາມຫຼັກພຣະຄັມພເີພື່ອໃຫ້

ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບການແຕ່ງງານທ່ີເປັນການຕັດສິນ

ໝັ້ນຄົງສໍາລັບພວກເຮົາຄືຕັດສິນໃຈແນ່ວແນ ່ໃນການເປັນຜູ້ອຸປຖັ

ຖ້າມກາງພວກເຖິງກະສຽນທ່ີໄດ້ແຕ່ງງານເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ

ທ່ີບັງເກີດໃໝເ່ປັນຄຣິສຕຽນກໍມກີານຢ່າຮ້າງກັນຄືກັບພວກທ່ີ

ກະສຽນລຸ້ນໜຸ່ມກວ່າຍັງມແີນວຄິດທ່ີຊອບໃນການແຕ່ງງານກັບ

ຫາຄູ່ຄອງໃໝໃ່ນແຕ່ລະຂ້ັນຕອນການປ່ຽນແປງຂອງຊີວິດໃນ

ແຕ່ງງານແມ່ນການຕັດສິນໃຈອັນຍາວນານຊ່ົວຊີວິດລະຫວ່າງຊາຍ

ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຖາມແມວ່່າເປັນຫຍັງຄົນຈ່ຶງຢ່າຮ້າງກັນ. ຂ້າພະເຈ້ົາ

ແນວບ່ໍດີຫຼາຍຢ່າງຕ່ໍກັນແລະກັນພວກເຂົາຈ່ຶງບ່ໍສາມາດຢູ່ຮ່ວມ

ກໍຢ່າຮ້າງກັນຫຼັງຈາກຢູ່ຮ່ວມກັນເກືອບເຖິງຊາວປີ. ບັນຫາພື້ນຖານ

ເຈັບປວດຫຼາຍຢ່າງທ່ີທໍາລາຍການເປັນນ່ຶງດຽວກັນຂອງພວກເຂົາ

ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ, ທາງຝ່າຍຄວາມຮູ້ສຶກແລະຝ່າຍຈິດວນິຍານ

ຕົວຢ່າງອັນດີເລີດຂອງການແຕ່ງງານທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບໃຫ້ນ້ັນ

ເຈ້ົາທັງຄູ່ພວກເຂົາສາມາດພົບພຣະຄຸນທ່ີມີໄວແ້ລ້ວສໍາລັບ

ແລະໃຫ້ພຣະຄຣິດເປັນສູນກາງ.

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ການ 2:23-25?

19:3-12

ເພື່ອໃຫ້ເປັນການສັນຍາອັນ

ດສິນໃຈອັນຍາວນານ

ຖັມ.

ວ່າ, ນ່ຶງໃນສາມຄ່ ູຈະ

ທ່ີບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນ.
ກັບຫຼາຍໆຄົນ, ຄື

ໃນວັຍກະສຽນຂອງ

ຊາຍຜູ້ນ່ຶງ, ຍິງຜູ້ນ່ຶງ,

ເຈ້ົາຍັງຈໍາຄໍາຕອບ

ຮ່ວມກັນໄດ້ອີກ.î ສອງ

ພື້ນຖານຂອງມັນກໍ

ເຂົາ.
ຍານທ່ີຍັງອ່ອນຢູ່,

ນ້ັນ. ໃນຖານະທ່ີເປັນ

ສໍາລັບຊີວິດແຕ່ງງານຂອງ

.
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ຄໍາສາບານໃນພິທີແຕ່ງງານແມ່ນຮວມທັງຄໍາວ່າ, ìຂ້ອຍຮັບເອົາເຈ້ົາມາເປັນເມຽັî ຫຼ ືìຜົວ,î ການທໍາສັນ

ຍາຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາ, ຄອບຄົວ, ແລະເພື່ອນຝູງຫຼາຍຄົນວ່າເປັນການຕັດສິນໃຈອັນຍາວນານເທ່ົາສ້ຽງຊີວິດ. ໃນຖານະທ່ີ

ເປັນພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງການແຕ່ງງານຄູ່ທໍາອິດ, ໜ້າທ່ີຂອງອາດາມຄືສະແດງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລາວໃຫ້ກັບເອວາໃນ

ຕອນທ້າຍທ່ີລາວໄດ້ຮັບຄູ່ຄອງທ່ີຄ້າຍຄືລາວເອງ, ຊ່ຶງອອກຈາກກະດູກແລະເນ້ືອໜັງອັນດຽວກັນ. ìນ້ີແຫະຼຄືເຫດຜົນî
ທ່ີໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງການເປັນນ່ຶງດຽວກັນຂອງອາດາມແລະເອວາ: ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງການແຕ່ງງານຂ້ຶນກ່ອນໆທ່ີ

ພຣະອົງໄດ້ສ້າງຕ້ັງການເປັນພໍ່ແມ.່ ສາຍສັມພັນຂອງການແຕ່ງງານແມ່ນພື້ນຖານອັນແໜ້ນແກ່ນຂອງສັງຄົມມະນຸດ.
ການແຕ່ງງານຕາມແບບພຣະຄັມພໝີາຍເຖິງວ່າພວກເຮົາ (1) ອອກຈາກພໍ່ແມຂ່ອງພວກເຮົາ, (2) ເປັນນ່ຶງ

ດຽວກັນຕ່ໍສາຍຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແລະ (3) ໃຫ້ຄໍາສາບານຕ່ໍມວນຊົນແລະເຮັດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍດ່ັງເຊ່ັນ(ຈັດພິທີ

ແຕ່ງງານ)ເປັນຕ້ົນ. ພວກເຮົາຍັງມເີງື່ອນໄຂທ່ີຈະເບ່ິງແຍງພໍ່ແມຂ່ອງພວກເຮົາ; ແຕ່ວ່າການເປັນນ່ຶງດຽວກັນໃນສາຍຕາ

ຂອງພຣະເຈ້ົາໝາຍເຖິງເປັນຜົວເປັນເມັຽກັນ, ພວກເຮົາກັບກາຍມາເພິ່ງພາອາສັຍຊ່ຶງກັນແລະກັນ. ພວກເຮົາກາຍເປນັ

ກາຍອັນດຽວກນັ; ການເປັນນ່ຶງດຽວກັນນ້ີແມ່ນສະແດງອອກທາງຝ່າຍຮ່າງກາຍ, ທາງຄວາມຮູ້ສຶກ, ທາງສັງຄົມ, ແລະ

ທາງຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ດ່ັງທ່ີອາດາມແລະເອວາບໍໄ່ດຮູ້ອ້າຍຕ່ໍຊ່ຶງກັນແລະກັນເມື່ອພວກເຂົາຢູ່ຮ່ວມກັນຊ່ຶງຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄຸນ

ສົມບັດແລະການກະທໍາຂອງຄວາມຮັກແລະສນັບສນູນ.
ການເປັນນ່ຶງດຽວກັນຝ່າຍວິນຍານໃນການແຕ່ງງານໝາຍຄວາມວ່າເມັຽແລະຜົວຊ່ຶງເປັນຄູ່ຄອງກັນເພ່ືອສະງ່າ

ຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການຝຶກແອບຕາມຫຼັກການນ້ີແມ່ນບ່ໍໄດ້ກີດກ້ັນຕ່ໍພຣະພອນທ່ີຈະໄດ້ຈາກເບ້ືອງເທິງໃນຊີວິດແຕ່ງ

ງານ; ຄູ່ຜົວເມັຽບ່ໍແມ່ນຜູ້ທ່ີບັງເອີນໄດ້ເດີນຮ່ວມເສ້ັນທາງດຽວກັນໃນຂນະນ້ັນ, ແຕ່ວ່າເປັນຜູ້ທ່ອງທ່ຽວຕິດຕາມພຣະ

ຄຣິດນໍາກັນ, ມຄີວາມຍິນດີໃນຄວາມຮັກແລະສາມັກຄີທັມກັບຊ່ຶງກັນແລະກັນ. ບັນຫາທ່ີແທ້ຈິງຂອງການແຕ່ງງານກໍຄື

ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວເອງ-ຄູ່ຜົວເມັຽຜູ້ທ່ີເຫັນວ່າການແຕ່ງງານກໍຄືເພື່ອໃຫ້ຄວາມຝັນແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ

ໃຫ້ໄດ້ສົມດ່ັງໃຈ.
ຄູ່ຜົວເມຽັໃດທ່ີເຫັນການແຕ່ງງານເປັນການຕັດສິນໃຈອັນຍາວນານຊ່ົວຊີວິດໃນການຕິດຕາມພຣະຄຣິດຮວ່ມ

ກັນກໍສາມາດຫວັງໃຫ້ພຣະເຈ້ົານໍາພາພວກເຂົາໄປໃນທາງດຽວກັນ, ປະທານຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະພາຣະໜັກຕ່າງໆ

ອັນດຽວກັນ, ເພື່ອເພີມ້ເຕີມຄວາມຮັກຂອງພວກເຂົາເພື່ອຊ່ຶງກັນແລະກັນ, ແລະຊົງໃຊ້ພວກເຂົາໃນວຽກງານຂອງພຣະ

ອົງ. ພວກເຂົາອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍໃນດ້ານພອນສວັນແລະນິສັຍໃຈຄໍຕ່າງໆ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາສນັບ

ສນູນຊ່ຶງກັນແລະກັນແລະຕິດຕາມພຣະຄຣິດຮ່ວມກັນ.

2D ຄາໍໝັນ້ສັນຍາທີເ່ປນັການຕິດຕໍພ່ວົພນັ (ມາລາກີ 2:13-15)
ມາລາກີໄດ້ທໍານວາຍໄວປ້ະມານ 430 ປີກ່ອນ ຄ.ສ. ຫຼັງຈາກພວກອິສຣາເອນໄດ້ກັບຄືນມາກຸງເຢຣູຊາເລັມ

ຈາກການຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍທ່ີກຸງບາບີໂລນ. ການເຮັດແບບໜ້າຊ່ືໃຈຄົດໄດ້ແຜ່ກ້ວາງອອກໄປ-ເປັນພິເສດໃນ

ຖ້າມກາງພວກປະໂຣຫິດ. ພວກເຂົາສະແດງໃຫຄົ້ນອ່ືນເຫັນວ່າຕົນເອງເຮັດເພື່ອພຣະນາມພຣະເຈ້ົາ, ຖວາຍສັດແບບ

ເຢາະເຢ້ີຍ, ຂາດການສິດສອນຄວາມຈິງ, ບ່ໍໃສ່ໃຈຕ່ໍການຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບ, ແລະນໍາຄົນອ່ືນໃຫ້ເຮັດຄວາມຜິດບາບ.
ພວກເຂົາໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຸດໂຊມຂອງຝ່າຍຈິດວນິຍານຂອງພວກເຂົາໂດຍການມີສ່ວນໃນການຢ່າຮ້າງ.
ພວກເຂົາຫຼັງ່ນໍ້າຕາອອ້ມຮອບແທນ່ບູຊາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ຮ້ອງທຸກເສັຍດາຍພຣະພອນໄປສູ່ຄວາມສຸກທ່ີພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້ຊົງສັນຍາໄວແ້ລ້ວ (ລະບຽບພວກເລວ ີ26:3-13), ແຕ່ວ່າພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເຕັມໃຈສາຣະພາບແລະປ່ຽນແປງ

ການປະພຶດຂອງພວກເຂົາ.
ການຢ່າຮ້າງໄດ້ແຜ່ຫຼາຍຈົນພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວຕ່ໍປະເທດວ່າມີຊາຍທ່ີໄດ້ປະພດຶຢາ່ງທຣໍະຍດົ, ຫຼເືຮັດຢ່າງບ່ໍສັດ

ຊ່ືຕໍເ່ມຽັທ່ີໄດ້ໃນຕອນຍງັໜຸມ່. ພຣະເຈ້ົາຖືວ່າການແຕ່ງງານແມ່ນການເຮັດໃຫ້ຕິດສນິດກັນ, ເປັນຄໍາໝັ້ນສັນຍາລະ



ຫວ່າງຊາຍຜູ້ນ່ຶງແລະຍິງຜູ້ນ່ຶງທ່ີມີຕ່ໍກັນຈົນສຸດຊີວິດ.
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງການແຕ່ງງານໃຫ້ເປັນສະຖາບັນທໍາອິດຂອງສັງຄົມມະນຸດ; ບ່ໍມີສັງຄົມໃດສາມາດລະ

ເລີຍຕ່ໍຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນໂດຍປາສຈາກບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆທ່ີເກີດຕາມມານ້ັນ. ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນສມັຍ

ຂອງພຣະຄັມພເີປັນຄໍາສາບານຢ່າງຈິງຈັງຂອງຜູ້ນ່ຶງທ່ີໄດ້ຕັດສິນໃຈເດັດດ່ຽວເພື່ອໃຫສ້ະພາບການນ້ັນຄົບບໍຣິບູນ. ຄໍາ

ສັນຍາທຸກຢ່າງທ່ີຈະໃຫ້ຊ່ຶງໄດ້ເປັນການຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດຂາດຕລອດຊີວິດໃນຕອນພິທີແຕ່ງງານນ້ັນມັນບ່ໍພຽງແຕ່ສໍາ

ລັບຄູ່ຄອງເທ່ົານ້ັນແຕ່ວ່າສໍາລັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ. ຜູ້ໃດກໍຕາມທ່ີຫັກຫຼັງຄູ່ຄອງຂອງຕົນຈະຕ້ອງໃຫ້ການກັບພຣະອົງ.
ເປ້ົາໝາຍອັນນ່ຶງຂອງການແຕ່ງງານແມ່ນເພື່ອສ້າງລູກໆໃນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຄືພວກທ່ີເຕີບໂຕຂ້ຶນໃນເຮືອນ

ທ່ີເຕັມດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ. ການຢ່າງຮ້າງແມນ່ເຮັດໃຫ້ເຮືອນຂາດຄວາມໝັນ້ຄົງ. ພວກໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

ຫຼາຍໆຄົນເຫັນເປັນເອກກະສັນວ່າບ່ໍພຽງແຕ່ຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດ, ແຕ່ວ່າພວກລູກໆທ່ີຢູ່ໃນການຢ່າຮ້າງກໍໄດ້

ຮັບຜົນເສັຽອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ່າງໆຕລອດຊ່ົວຊີວິດ. ຄວາມຮູ້ສຶກໃນການຖືກປະຖ້ິມເຮັດໃຫ້ສູນເສັຽຄຸນຄ່າຂອງຄວາມເປັນ

ຄົນແລະຄວາມໝັ້ນໃຈ. ຄະແນນໃນໂຮງຮຽນກໍຕົກຕ່ໍາລົງ, ຄວາມຂັດແຍ້ງສ່ວນຕົວກໍເພີມ້ທະວຂ້ຶີນ; ສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີມີຜົນສະ

ທ້ອນຕ່ໍສາຍສັມພັນໃນໜ້າທ່ີວຽກງານແລະໃນການແຕ່ງງານພາຍຫຼັງຕ່ໍມາຂອງຊີວິດ. ບາງທີອາດຈະເປັນປໂຍກທ່ີນໍາ

ຄວາມໂສກເສ້ົາທ່ີສຸດໃຫ້ແກ່ພວກລູກໆຂອງການຢ່າຮ້າງ, ດ່ັງເຊ່ັນຂ້າພະເຈ້ົາ, ໄດ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນໂດຍປາສຈາກພາບພົດວ່າ

ບ້ານເຮືອນແບບຄຣິສຕຽນຄວນຈະເປັນຢ່າງໃດ.

3. ການຕດັສິນໃຈເດດັດຽ່ວຊົວ່ຊີວດິ (ມັດທາຍ 19:3-12)
ໃນຊ່ວງເວລາຂອງພຣະເຢຊູ, ຄວາມຄິດໃນໂຮງຮຽນຂອງອາຈານຮຽວໂຣໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຢ່າງຮ້າງໄດ້ເກືອບ

ທຸກໆເຫດຜົນ(ແມ້ກະທ້ັງຄົວກິນບ່ໍແຊບ); ຄວາມຄິດໃນໂຮງຮຽນຂອງອາຈານແຊມມອີະນຸຍາດໃຫ້ຢ່າຮ້າງໄດ້ແຕ່ໃນກໍ

ຣະນີຫຼິ້ນຊູ້ຕ່ໍກັນເທ່ົານ້ັນ. ຄໍາຖາມຂອງພວກຟາຣີຊາຍກ່ຽວກັບເຫດຜນົຂອງການຢາ່ຮາ້ງເພືອ່ຢາກນໍາພຣະເຢຊູໃຫ້ຕົກ

ຢູ່ໃນຫົວຂ້ໍເຣ່ືອງທ່ີມີການແບ່ງແຍກອັນຫຍຸ້ງຍາກ. ພຣະຄຣິດໄດ້ຕອບໂດຍອ້າງເຖິງພຣະທັມປະຖົມມະການ 1:27
ແລະ 2:24. ພຣະອົງຢ້ັງຢືນເຖິງການເປັນນ່ຶງດຽວກັນແລະຄວາມຖາວອນຂອງສາຍສັມພັນໃນຊີວິດແຕ່ງງານ-ພວກ

ເຂົາເປັນກາຍອັນດຽວກັນ-ແລະໄດ້ບັນຊາເພີມ້ກ່ຽວກັບການບ່ໍໃຫ້ແຍກຈາກກັນວ່າຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົໃຫເ້ຂົາ້ຮວ່ມ

ແອກກນັແລວ້ນັນ້. ຄໍາເວົ້າເຫຼົ່ານ້ີ, ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນບ່ໍໄດ້ກ່າວເຖິງໃນພິທີແຕ່ງງານຊ່ຶງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ

ໝັ້ນຄົງຖາວອນອັນຕລອດໄປຂອງຊີວິດແຕ່ງງານ.

ໃ

ກະດາ້ງ (ພ
ໃສ່ກົດລະ

ເຫດຜົນທ

ພ

ຕາມທ່ີປະ
ເພາະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າເທ່ົານ້ັນ, ໃຜກໍຕາມທ່ີປະສົບກັບການຢ່າຮາ້ງກໍ

ສາມາດຮັບເອົາການຍົກໂທດບາບຈາກພຣະອົງ, ການຊໍາຮະລ້າງຂອງ

ພຣະອົງ, ການແຕະຕ້ອງຢຽວຢາຂອງພຣະອົງ, ແລະການຕິດຕ້ັງຂ້ຶນໃໝ່ໃນ
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ນສມັຍຂອງໂມເຊໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຢ່າຮ້າງເພາະວ່າມະນຸດຍິນຍອມຕ່ໍຄວາມຜິດບາບ, ມີໃຈທີແ່ຂງ

ຣະບັນຍັດສອງ 24:1-4). ບັນຫາກໍຄືວ່າພວກເຂົາຈົດຈ່ໍໃສ່ການຍອມຈໍານົນຕ່ໍການຢ່າຮ້າງແທນທ່ີຈະຈົດຈ່ໍ

ບຽບຊີວິດແຕ່ງງານ. ຄູ່ຜົວເມຽັຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນການຊອກຫາຂ້ໍແກ້ຕົວໃນການແຍກຈາກກັນແລະໃຫ້ຈົດຈ່ໍໃສ່

ີ່ຈະຢູ່ຮ່ວມກັນຕ່ໍໄປ.
ຣະຄຣິດໄດ້ຈົດຈ່ໍໃສ່ກົດລະບຽບ, ແຕ່ເມື່ອເດີມບ່ໍເປັນຢ່າງນ້ັນ. ເພາະພຣະຄນຸຂອງພຣະເຈົາ້ເທ່ົານ ັນ້, ໃຜກໍ

ສບົກບັການຢາ່ຮາ້ງກສໍາມາດຮບັເອົາການຍກົໂທດບາບຈາກພຣະອງົ, ການຊາໍຮະລາ້ງບາບຈາກພຣະອງົ,

ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະໃນຄວາມຫວັງ.
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ການແຕະຕອ້ງຢຽວຢາຈາກພຣະອງົ, ແລະການກໍ່ສາ້ງຂຶນ້ໃໝໃ່ນຄວາມຊມົຊື່ ນຍນິດແີລະໃນຄວາມຫວງັ. ພວກເຂົາ

ສາມາດຢືນຢູຢ່າ່ງມກີຽດສກັສກີບັພວກທ່ີມຄີວາມເຊື່ ອຄນົອື່ ນໆ, ແຕວ່າ່ພວກເຮົາທກຸຄນົຕອ້ງຕດັສນິໃຈແນວ່ແນໃ່ສ່

ການແຕງ່ງານຈນົສດຸຊວີດິວາ່ເປັນແບບແຜນອນັດເີລີດຂອງພຣະເຈົາ້.

ການໂຕຕ້ອບຂອງພວກສາວກົກແໍບບຕກົຕະລຶງ, ທ່ີພວກເຂົາເວ້ົາວາ່, ຖາ້ລກັສະນະຜວົເມຽັເປັນຢາ່ງນ ັນ້,

ການເອົາຜວົເມຽັກບ່ໍໍເປັນປໂຍດ. ພຣະຄຣດິໄດເ້ວ້ົາວາ່ບ່ໍແມນ່ໝດົທກຸຄນົທ່ີຈະຮບັປະຕບິດັຕາມຂໍນ້ີໄ້ດ,້ ນີແ້ມນ່ເນັນ້

ໃສກ່ານສດິສອນຂອງພຣະອງົເຣື່ ອງຄວາມຍນືຍາວຖາວອນຂອງການແຕງ່ງານ. ພວກສະລະເພດກມໍຫຼີາຍເຫດຜນົ

ດວ້ຍກນັ, ແຕວ່າ່ມບີາງຄນົກເໍລືອກທ່ີຍກົເລີກບ່ໍແຕງ່ງານເລີຍແລະສບືຕ່ໍຢູເ່ປັນໂສດເພາະຕດັສນິໃຈເປັນຄຣສິຕຽນ.

(ເບິ່ ງ 1 ໂກຣນິໂທ 7:32-35) ພວກຄນົໂສດທ່ີ່ ເຖງິກະສຽນແລວ້ແມນ່ພວກທ່ີທາງໂບດຄວນມອງເຫັນຄນຸຄາ່ທ່ີພວກ

ເຂົານາໍມາປະກອບສວ່ນໃນການເສມີສາ້ງຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້.

ບົດຮຽນຊວີດິ

ການແຕ່ງງານໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນໂດຍພຣະເຈ້ົາໃຫເ້ປັນການຕັດສິນໃຈເດັດຂາດອັນຍາວນານຊ່ົວຊີວິດຂອງສອງ

ຄົນຜູ້ຊ່ຶງສ້າງນາມຍົດໃໝໃ່ນຄວາມເປັນນ່ຶງດຽວໃນຝ່າຍຮ່າງກາຍ, ຝ່າຍຄວາມຮູ້ສຶກ, ຝ່າຍສັງຄົມແລະຝ່າຍຈິດວິນ

ຍານ. ການແຕ່ງງານແມ່ນຄໍາໝັ້ນສັນຍາສາຍສັມພັນເພື່ອຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາ, ເພື່ອຊຸບລ້ຽງເຊ້ືອສາຍໃຫ້ຢູ່ໃນທາງ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແລະເພື່ອຜົນປໂຍດຂອງສັງຄົມແລະຄວນຈະປົກປ້ອງຮັກສາໄວແ້ລະເຮັດໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ-ບ່ໍແມ່ນ

ເພື່ອຫວັງປ່ຽນຄວາມໝາຍໃໝເ່ໝືອນດ່ັງທ່ີບາງຄົນກໍາລັງເຮັດຢູ່ນ້ັນ.
ພວກເຮົາຈະເອົາການອອກແບບການແຕ່ງງານຂອງພຣະເຈ້ົາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງໃດ?

 ເສີມສ້າງໃຫ້ຄວາມສັມພັນເຂ້ັມແຂງກັບຄູ່ຄອງຊ່ຶງຮວມທັງການຈັບຕ້ອງຮ່າງກາຍຢ່າງມີຄວາມໝາຍ, ສນັບ

ສນູນທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກ, ແລະເປັນນ່ຶງດຽວກັນຝ່າຍຈິດວິນຍານ.
 ໃຊ້ເວລາເຮັດບາງສ່ິງບາງຢ່າງຮ່ວມກັນ, ຮັບຟັງຊ່ຶງກັນແລະກັນ, ແລະການອ້ອນວອນອະທິຖານແລະການ

ອ່ານພຣະຄັມພີຮວ່ມກັນ.
 ໃຫ້ຖືເອົາຄວາມສໍາຄັນທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ເທິງການແຕ່ງງານຄໍາໝັ້ນສັນຍາແລະຄໍາສາບານອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີ

ທ່ານໄດ້ຮັບເອົາຕ່ໍໜ້າພຣະອົງໃນຕອນທ່ີທ່ານແຕ່ງງານ.
 ຕັດສິນໃຈໃຫ້ແນ່ວແນ່ອີກເທ່ືອນ່ຶງທ່ີຈະສັດຊ່ືຕ່ໍຄູ່ຄອງຂອງທ່ານເໝືອນເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານຝ່າຍຮ່າງກາຍ,

ໃນການສນັບສນູນທາງຄວາມຮູ້ສຶກ, ແລະໂດຍຜ່ານການເປັນນ່ຶງດຽວກັນຝ່າຍຈິດວິນຍານ.
 ຊອກຫາຈຸດດີຫ້າຢ່າງໃນຊີວິດແຕ່ງງານຂອງທ່ານທ່ີເຂ້ັມແຂງທ່ີສຸດແລະຊອກຫາທາງເພື່ອທ່ານຈະເຕີບໃຫຍ່

ຂ້ຶນ.
 ຊອກຫາຈຸດອ່ອນຫ້າຈຸດໃນຊີວິດແຕ່ງງານຂອງທ່ານເໝືອນກັນ, ຄືບ່ອນທ່ີຜີມານຊາຕານຈະສາມາດ, ຖ້າມັນ

ພຍາຍຍາມ, ສ້າງສ່ິງທ່ີແຕກແຍກ. ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອເສີມສ້າງໃຫ້ຈຸດເຫຼົ່ານ້ີເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທີ 

ໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ: ເອເຟ

ດົຮຽນນີສ້າມາດມຜີນົສະທອ້ນຕ່ໍຊວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້າ່ງໃດ 

ດົຮຽນນີສ້າມາດຊວ່ຍຜວົແລະເມຽັໃຫຄ້ວາມ

າ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບຕາ່ງໆທ່ີພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ງົ

ດົຮຽນນີເ້ວ້ົາກຽ່ວກບັຫຍງັ

ດົຮຽນນີສ້ເນໃີຫເ້ຫັນອດຸມົຄະຕຂິອງຄຣສິຕຽນ

ປັນຫຍງັບດົຮຽນນີຈ້ ຶ່ງສາໍຄນັ

ນທາໍນຽມຂອງພວກເຮົາ, ເຣື່ອງຂອງສວ່ນ

ວົແລະການບ່ໍໃຫກ້ຽດຊຶ່ ງກນັແລະກນັໃນ

ານອອກແບບຂອງພຣະເຈົາ້ສາໍລບັຄວາມ

ກັຊຶ່ ງກນັແລະກນັ, ການນບັຖຊືຶ່ ງກນັແລະ

ການສລອງແຕງ່ງານໃໝຂ່ອງທາ່ນ

ວາມຮກັນ ັນ້ເອງ, ແຕວ່າ່ໃນຈດຸໃດຈດຸ

ວກເຮົາກສໍາໍນກຶໄດເ້ມ ື່ອພວກເຮົາໄດເ້ວ້ົາ

ຈຮບັເອົາອກີຄນົນຶ່ງທ່ີບ່ໍສມົບນູແບບ.

ອງພວກເຮົາເຂັມ້ແຂງຂຶນ້ກໂໍດຍການຮກັ

ພຣະທມັເອເຟໂຊໃນບດົທີ 5:18-

ດົອອກໃນການກາ່ວທ່ີມຄີວາມດງຶດດູໃຈ

າກຂອງພວກເຮົາຢູຕ່ລອດເວລາ, ແລະ

ຫຂໍ້ຄ້ວາມຕ່ໍໄປນີ;້ ມນັໄດປ້ະພນັທະ

ນຄຣສິຕະຈກັ, ໃນຄອບຄວົ, ແລະໃນ

ື່ ນໆຢາ່ງຮອ້ນຮນົໃຈແລະບ່ໍຍາດຊງີຄວບ

1

ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ວນັອາທິດ ທີ 16 ພຶສພາ 2010 (5-16-2010)

ຮກັແລະທະນຖຸນອມ

ເຟໂຊ 5:21-33; 1 ເປໂຕ 3:7

ສະທອ້ນຕ່ໍຊວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້າ່ງໃດ 

ຄວາມສມັພນັໃນຊວີດິແຕງ່ງານຂອງພວກເຂົາເຂັມ້ແຂງຂຶນ້

ຊງົໂຜດປະທານໃຫນ້ ັນ້ສາໍເຣັດຕ່ໍກນັແລະກນັ.

ຂອງຄຣສິຕຽນຕ່ໍຄວາມສມັພນັລະຫວາ່ງຜວົ-ເມຽັ.

ເຣື່ອງຂອງສວ່ນຕວົແລະຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງແຕລ່ະຄນົນ ັ້ັນ້ແມນ່ມຄີນຸຄາ່

ໃນຄວາມສມັພນັຊວີດິແຕງ່ງານມນັເປັນຂອງທາໍມະດາ.

ຄວາມສມັພນັຂອງຜວົ-ເມຽັແມນ່ໃຫເ້ຮັດຕາມການຍອມຟງັຊຶ່ ງ

ແລະກນັ, ແລະການໃຫກ້ຽດຊຶ່ ງກນັແລະກນັ.

ທາ່ນຈບົລງົເມ ື່ອໃດ? ມນັງາ່ຍເຫືຼອເກນີທ່ີຈະຕກົຢູໃ່ນຄວາມຮກັກບັ

ຈດຸນຶ່ງຂອງທກຸໆຊວີດິແຕງ່ງານການສລອງແຕງ່ງານໃໝມ່ນັ

ເວ້ົາວາ່, “ຂອ້ຍຮບັເອົາເຈົາ້...ເພ່ືອຮກັແລະທະນຖຸນອມ”

ພຣະທມັຂອງພຣະເຈົາ້ບອກພວກເຮົາວາ່ການທ່ີຈະເຮັດ

ຮກັແລະໃຫກ້ຽດຊຶ່ ງກນັແລະກນັ.

-21 ກບັຄາໍບນັຊາທ່ີຈະໃຫຄ້ບົເຕັມດວ້ຍພຣະວນິຍານຂອງ

ໃຈ, ເປັນເໝືອນດນົຕຣໃີນຫວົໃຈຂອງພວກເຮົາ, ຄາໍຂອບ

ແລະ“ຍອມຟງັຊຶ່ ງກນັແລະກນັຈາກການນບັຖພືຣະຄຣດິ.” ປ

ທະຢາ່ງຈະແຈງ້ສາໍລບັຄຣສິຕຽນໃຫເ້ຫັນອກົເຫັນໃຈແລະເມດ

ໃນບອ່ນເຮັດວຽກການ. ພວກທ່ີດາໍເນນີໃນພຣະວນິຍານຢາ່ງ

ຄວບຄມຸຄນົອື່ ນໆ.

ສກຶສາພຣະຄມັພີ

ຂຶນ້ໂດຍການເຮັດໃຫ້

ມຄີນຸຄາ່, ການເຫັນແກ່

ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ,

ຟງັຊຶ່ ງກນັແລະກນັ,

ຮກັກບັຄວາມຄດິຂອງ

ມນັກສໍິນ້ສດຸລງົ, ແລະ

ພວກເຮົາໄດຕ້ດັສນິ

ເຮັດໃຫກ້ານແຕງ່ງານ

ອງພຣະເຈົາ້ມຜີນົປາ

ຂອບພຣະຄນຸອອກຈາກ

ໂຍກນີເ້ປັນພ້ືນຖານ

ເມດຕາຕ່ໍກນັແລະກນັ,

ຍານຢາ່ງສມົບນູກຮໍບັໃຊຜູ້້
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1. ການເຂ້ົາໃຈໃນການຍອມຟງັ (ເອເຟໂຊ 5:21-24)
ຂໍທີ້ 22 ແມນ່ຂໍເ້ກາະຫອ້ຍໃກຊ້ດິກບັຂໍທີ້ 21. ຄາໍວາ່ “ຢູໃ່ຕ”້ ບ່ໍພບົໃນສະບບັຕ ົນ້ເດມີໃນພາສາກຣກີແຕ່

ວາ່ມນັສບືຕ່ໍໄດຄ້ວາມໝາຍຈາກຂໍທີ້ 21. ພວກຜູເ້ປັນເມຽັແມນ່ຫຼກັຖານຂອງການເຕັມດວ້ຍພຣະວນິຍານໂດຍການ

ຍອມຟງັພວກທ່ີເປັນຜວົຂອງພວກເຂົາເອງ (ບ່ໍແມນ່ຜູຊ້າຍທກຸຄນົ). “ເໝືອນດ ັງ່ອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້” ໝາຍເຖງິວາ່

ການຢູໃ່ຕບ້ງັຄບັຂອງລາວແມນ່ການເຊື່ ອຟງັຄວາມຕ່ໍການເປັນພຣະເຈົາ້ຂອງພຣະຄຣດິ.

ໂກໂລຊາຍ 3:18 ໃຫຄ້ວາມກະຈາ່ງແຈງ້ເພ້ີມຕ່ໍສິ່ ງທ່ີພວກເຮົາອາ່ນ: “ຝາ່ຍເມຽັ, ຈ ົງ່ຍອມຟງັຜວົຂອງຕນົ,

ຊຶ່ ງເປັນການສມົຄວນໃນອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້.” ໂດຍການໃຊຄ້າໍວາ່ “ຍອມຟງັ” ໂປໂລ ໄດເ້ຮັດໃຫເ້ຫັນຈດຸແຍກໜາ້

ທ່ີຮບັຜິດຊອບຂອງເມຽັຈາກພວກລກູໆແລະຂາ້ທາດທກຸຄນົ, ຜູຖ້ກືສ ັງ່ໃຫ“້ເຊື່ ອຟງັ” (ເອເຟໂຊ 6:1,5 ແລະ ໂກໂລ

ຊາຍ 3:18-4:1). ອນັນີແ້ມນ່ເລັງເຖງິການອາສາສມກັຕາມທາໍມະຊາດໃນການຍອມຢູໃ່ຕບ້ງັຄບັຂອງເມຽັ, ໝາຍ

ເຖງິວາ່ໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົາ້ອປຸນສິຍັນ ັນ້ກສໍາໍຄນັເໝືອນກບັການກະທາໍ.

ໂປໂລບ່ໍໄດເ້ວ້ົາເຖງິຄນຸຄາ່ຂອງບກຸຄນົໃນທ່ີນີຫືຼ້ບອ່ນອື່ ນໆເມ ື່ອລາວຂຽນວາ່ໃນພຣະຄຣດິບ່ໍເປັນ“ຊາຍຫືຼຍງິ”

(ຄາລາເຕັຽ 3:28) ແລະທງັພວກຜູຊ້າຍແລະພວກຜູຍ້ງິກມໍກີຽດແລະມຄີວາມສາໍຄນັທ່ໍກນັ. ລາວໄດເ້ລັງເຖງິໜາ້ທ່ີໆ

ເຄຍີປະຕບິດັຕາມຢາ້ວເຮອືນ. ພຣະເຈົາ້ໄດມ້ອບໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບໃຫພ້ວກທ່ີເປັນຜວົໃຫຮ້ບັໃຊເ້ໝືອນເປັນຫວົຂອງ

ຢາ້ວເຮອືນ, ຄຕືາໍແໜງ່ເປັນຜູນ້າໍ. ພຣະເຈົາ້ປາຖນາໃຫພ້ວກທ່ີເປັນຜວົນາໍພາໃນຊວີດິແຕງ່ງານແລະໃນເຮອືນຂອງ

ພວກເຂົາ.

ການທ່ີເມຽັຢູໃ່ຕບ້ງັຄບັແມນ່ແບບແຜນຕາມຄຣສິຕະຈກັຢູໃ່ຕບ້ງັຄບັຂອງພຣະຄຣດິແລະພຣະຄຣດິໄດເ້ປັນ

ແບບຢາ່ງຂອງຜູນ້າໍທ່ີໂປໂລມໃີນຄວາມຄດຶ-“ຜູນ້າໍຮບັໃຊ”້ ທ່ີໄດມ້າປະຕບິດັຜູອ້ື່ ນ, ບ່ໍແມນ່ໃຫຜູ້ອ້ື່ ນປະຕບິດັຕນົ

(ມາຣະໂກ10:45). ໃນພາບປະກອບອນັນີແ້ມນ່ມຂີອບເຂດຈາໍກດັແລະໂປໂລກໄໍດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ພຣະຄຣດິເປັນພຣະ

ຜູໂ້ຜດໃຫພ້ ົນ້ຂອງຄຣສິຕະຈກັແລະເມຽັ, ມໜີາ້ທ່ີໆຜວົບ່ໍສາມາດກະທາໍໄດ.້

ການຍອມຢູໃ່ຕບ້ງັຄບັທ່ີຖກືຕອ້ງຕາມຜູນ້າໍເຮັດໃຫເ້ກດີເສຣພີາບໃນຊວີດິຂອງບາງຄນົ. ຕວົຢາ່ງ,ໂດຍການ

ຍອມຟງັກດົຣະບຽບຈະຣາຈອນຂາ້ພະເຈົາ້ກມໍເີສຣພີາບຈາກການຄດຶເປັນຫວ່ງກຽ່ວກບັເຣື່ ອງຈະມຣີດົຫຼາຍສ ໍາ່ໃດ ທ່ີ

ແລນ່ຕາມຖນນົທກຸໆເສ້ັນຢາ່ງປອດພຍັ. ການຍອມຟງັຂອງຜູເ້ປັນເມຽັແມນ່ຄວາມນບັຖຕ່ໍືທກຸໆສິ່ ງ, ຂອບເຂດຈາໍກດັ

ກແໍມນ່ແຕຕ່ໍ່ແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ພຽງເທ່ົານ ັນ້. ເມຽັບ່ໍມຂໍີຜ້ກູມດັອນັໃດໃຫລ້ວ່ງລະເມດີຕ່ໍກດົຂອງການເປັນຄຣສິ

ຕຽນຂອງຕນົ. ຝາ່ຍຜວົກບ່ໍໍຄວນສມົມດຸຢາ່ງອດັຕະໂນມດັວາ່ຕນົເອງເປັນຜູສ້ລາດກວາ່ຫືຼຫຼກັແຫຼມກວາ່ເມຽັຂອງຕນົ.

ສວ່ນຫຼາຍແລວ້ຜວົອາດຈະຕອ້ງການຄາໍແນະນາໍຈາກເມຽັຂອງຕນົ. ບນັຫາມຢີູວ່າ່ເມຽັຈະເລືອກທ່ີຈະສນບັສນນູຜວົ

ຂອງຕນົຫືຼບ່ໍເພ່ືອໃຫຕ້າໍແໜງ່ທ່ີພຣະເຈົາ້ໄດມ້ອບໃຫຜ້ວົນ ັນ້ຄບົຖວ້ນ.

2. ການເຂ້ົາໃຈເຣື່ ອງຄວາມຮກັ (ເອເຟໂຊ 5:25-30)

ໃນຊວີດິແຕງ່ງານຈະບ່ໍມກີານທາໍຮາ້ຍໃດໆ; ຄາໍບນັຍດັໃນຂໍ ້21 (ການຍອມຟງັທງັສອງຝາ່ຍ) ສອ່ງໃຫ້

ເຫັນໃນຂໍນ້ີເ້ຊ່ັນກນັ. ຜວົທກຸຄນົຕອ້ງຮກັເມຽັຂອງຕນົ, ແລະມາດຕະຖານກຄໍບ່ໍືມຂໍີແ້ມ,້ ການໄຖ,່ ແລະການຍອມ

ຖວາຍຄວາມຮກັຂອງພຣະຄຣດິຜູທ່ີ້ມອບພຣະອງົເອງສາໍລບັຄຣສິຕະຈກັ. ຄວາມຮກັແທບ່ໍ້ແມນ່ຄວາມຮູສ້ກຶທ່ີວາ່“

ເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາຫຼງົໄຫຼ”-ຄວາມຮູສ້ກຶເຫ່ົຼານີໄ້ປໆມາໆ. ແທນທ່ີມນັແມນ່ຄວາມສາມາດທ່ີຄອງຄອຍຖາ້, ເຮັດວຽກ

ເພ່ືອ, ສະລະຕວົເອງ ເພ່ືອຄວາມສນົໃຈອນັສດຸຍອດຂອງຜູອ້ື່ ນອກີ. ພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ໄດຊ້ງົໂຜດຊວ່ຍພວກເຮົາໃຫ້
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ພ ົນ້ເພ່ືອເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາບໍຣສິດຸ, ການຊາໍຮະພວກເຮົາໃຫສ້ະອາດໂດຍຜາ່ນພຣະຄາໍຂອງພຣະອງົ. ນ ັນ້ແມນ່ຄາໍ

ສນັຍາທ່ີຕ ັງ້ພຣະທຍັອນັດໄີວແ້ລວ້ຂອງພຣະອງົຕ່ໍພວກເຮົາ, ເພ່ືອໃຫພ້ວກເຮົາໄດຢູ້ກ່ບັພຣະອງົເອງໃນຄວາມຮຸງ່

ເຮອືງເຫືຼອງເຫ້ືຼອມ, ປາສຈາກທກຸສິ່ ງທ່ີຈະແຍກຈາກຄວາມຮກັຂອງການໄຖໃ່ຫພ້ ົນ້. ຜວົທ່ີຮກັເມຽັຂອງຕນົກມໍກັຄາໍ

ບນັຊາຂອງທງັສອງຝາ່ຍນີ.້ (ຂໍ ້21).

ເມ ື່ອບ່ໍນານມານີຂ້າ້ພະເຈົາ້ໄດໃ້ຫຄ້າໍປຶກສາກບັຄູແ່ຕງ່ງານທ່ີມເີບືອ້ງຫຼງັອນັຍາວນານໃນການບ່ໍກມົກຽວກນັ

ແລະທາໍຮາ້ຍກນັ. ໃນທກຸໆບດົຮຽນໃດພວກເຂົາຈະເວ້ົາບ່ໍກາຍສອງນາທີກກໍາ່ວໂທດແລະຈກີດງຶຊຶ່ ງກນັແລະກນັໂລດ.

ພວກເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທາງກດົໝາຍກນໍາບຂູຈ່ະເອົາພວກລກູຂອງພວກເຂົາແຍກໄປຖາ້ພວກເຂົາຫາກຕບົຕກີນັອກີເທ່ືອນຶ່ງ.

ພວກເຂົາຕກົຢູໃ່ນໂອກາດສດຸທາ້ຍຂອງການປວົແປງຊວີດິແຕງ່ງານຂອງພວກເຂົາ. ແຕລ່ະຄນົກຕໍູຫ່າໃສອ່ກີຜູນ້ຶ່ ງທ່ີ

ບນັຫາທກຸໆຢາ່ງທ່ີໄດເ້ກດີຂຶນ້ໃນຄວາມສມັພນັ ແລະຕ່ໍຈາກນ ັນ້ພວກເຂົາກໄໍດຖ້າມຂາ້ພະເຈົາ້ໃຫຊ້ວ່ຍພວກເຂົາປວົ

ແປງມນັ, ແຕວ່າ່ບ່ໍມຜີູໃ້ດທ່ີຈະຮບັເອົາການປ່ຽນແປງຕ່ໍການປະພຶດຂອງຕນົເອງ.

ໃນພາກພຣະສນັຍາໃໝ,່ ພວກຄຣສິຕຽນປກົກະຕແິລວ້ກຖໍກືກາ່ວໄວໃ້ນກດົຣະບຽບອນັສງູສດຸ, ຕວົຢາ່ງ, ໃນ 

1 ໂກຣນິໂທ 1:2, ພວກເຂົາຖກືຮອ້ງວາ່,“ວຫິານຂອງພຣະເຈົາ້ທ່ີໂກຣນິໂທ, ສາໍລບັພວກທ່ີຊາໍຮະຕນົໃຫບໍ້ຣສິດຸໃນ

ພຣະເຢຊູຄຣດິແລະໄດຖ້ກືເອີນ້ວາ່ພວກນກັບນຸ.” ນີຄ້ກືານທ່ີພຣະເຈົາ້ສາ້ງພວກເຮົາໃນຄວາມຮກັຂອງພຣະອງົ.

ສາໍລບັຜວົທ່ີກະທາໍຢາ່ງນີຕ່ໍ້ເມຽັຂອງຕນົກແໍມນ່ການເຫັນສວ່ນສວາ່ງຂອງເມຽັທ່ີເຊື່ ອງຊອ້ນຢູພ່າຍໃນ. ແຕວ່າ່ມນັຄື

ກນັກບັການຍອມຢູໃ່ຕບ້ງັຄບັນ ັນ້ແຫຼະ, ຄມືນັຕອ້ງມຢີູໃ່ນຫວົໃຈຂອງຜວົກອ່ນໆທ່ີມນັຈະອອກມາຈາກປາກຂອງລາວ.

3. ການເຂົາ້ໃຈການນັບຖແືລະໃຫກ້ຽດ (ເອເຟໂຊ 5:31-33; 1 ເປໂຕ 3:7)
ສັງຄົມຄຣິສຕຽນແມ່ນຍົກຖານະຂອງຜູ້ຍິງຢ່າງສູງສ່ົງ. ໃນຂນະທ່ີຜົວແລະເມັຽເປັນກາຍອນັດຽວກັນນ້ັນ, ຜົວ

ທ່ີຮກັເມຽັຂອງຕົນກໍຄືກັບທ່ີລາວຮກັຕວົລາວເອງ. ເປ້ົາໝາຍຂອງອາຈານໂປໂລກໍແມ່ນວ່າໂດຍຜ່ານຄວາມຮັກຂອງຜົວ

ຫຼືອາດຈະບ່ໍມີພຽງພລໍາວຈະຊ່ວຍດັດແປງຜູ້ເປັນເມຽັທ່ີລາວຈະຕ້ອງຢູ່ນໍາ.
ເປ້ົາໝາຍຊີວິດແຕ່ງງານຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນແມ່ນເພື່ອນໍາສະງ່າຣາສີມາສູ່ພຣະເຈ້ົາ. ວທີິທາງທ່ີພວກເຮົາ

ໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປ້ົາໝາຍຕ່າງໆຂອງພຣະເຈ້ົາບັນລຸຜົນສໍາເຣັດ ກໍໂດຍການໃຊ້ນິສັຍທ່ີຖືກໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນອັນດຽວກັນນ້ັນ.
ຖ້າວ່າຈຸດມຸ້ງໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອນໍາສະງ່າຣາສີມາສູ່ພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາກໍຄວນກະທໍາຕ່ໍຊ່ຶງກັນແລະກັນ

ໂດຍສະແດງຄວາມນບັຖແືລະໃຫກ້ຽດແກ່ກັນແລະກັນ. ອາຈານໂປໂລຜູກມັດຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາອີກກ່ຽວກັບ

ການແຕ່ງງານໃນພຣະທັມປະຖົມມະການ 2:24. ການກາຍມາເປັນຮ່າງກາຍອນັດຽວກນັໝາຍຄວາມວ່າທັງສອງຄົນ

ຊັກຈູງໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມສາຍສໍາພັນການແຕ່ງງານແລະມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບເຮັດໃຫ້ມັນສົມບູນແລະເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນເທ່ົາທ່ີຈະ

ເຮັດໄດ້.
ທ່ານເປໂຕໄດ້ບັນທຶກເອົາໄວວ້່າຜົວຄວນຈະກະທໍາຕ່ໍເມັຽຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມເຂົາ້ໃຈຫຼກືານຄຶດເຖິງຜູ້ອ່ືນ

ກ່ອນ, ເວົ້າແບບຕົງໆ ìອິງຕາມຄວາມຮູ້,î ການເນ້ັນໃສ່ຄວາມວ່ອງໄວຕ່ໍຄວາມຮູ້ສຶກຕ່ໍສະຖານະການຂອງເມັຽ. ສ່ິງນ້ີ

ໄດ້ຖືກຂຽນໄວກ່້ອນມີເຄ່ືອງມໃືຊ້ສອຍຕ່າງໆແບບອັດຕະໂນມັດ, ເມື່ອການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ຍິງໃນບ້ານເຮືອນອາດຈະ

ໃຊ້ເຫື່ອແຮງຫຼາຍເກີນໄປ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວເມຽັເປັນເພດທີ່ອ່ອນແອກ່ວາທາງດ້ານກໍາລັງຮ່າງກາຍ, ແຕ່ວ່າເທ່ົາທຽມ

ກັນທາງດ້ານກຽດສັກສີ. ຜົວແລະເມຽັເຮັດວຽກເປັນທີມດຽວກັນ, ທັງສອງມີສິດເທ່ົາທຽມກັນໃນການຕັດສິນໃຈທ່ີຈະໃຫ້

ເຖິງເປ້ົາໝາຍອັນດຽວກັນ. ພວກເຂົາເປັນຜູຮ້ວ່ມຮບັມຣໍະດກົຂອງຊວີດິຊຶງ່ມມີາໂດຍທາງພຣະຄນຸນາໍກັນ, ນ້ີແມ່ນເລັງ

ໃສ່ຄວາມລອດພົ້ນບາບຫຼືຊີວດິຝ່າຍເນ້ືອໜັງຫຼືໝົດທັງສອງຢ່າງ, ສຸດແລ້ວແຕ່ສະຖານະການ.

ບົດຮຽນຊວີດິ
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ສັງຄົມສມັຍໃໝ່ສຸມຄວາມຕ້ັງໃຈໃສ່ສິດສ່ວນຕົວເປັນໃຫຍ່, ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາສອນວ່າເສຣີພາບນ້ັນມີມາໂດຍ

ຜ່ານການເຕັມລ້ົນດ້ວຍພຣະວນິຍານແລະຄວາມສັມພັນຊ່ຶງກັນແລະກັນໃນຄວາມຮັກແລະການຍິນຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບ

ອັນຖືກຕ້ອງ. ການແຕ່ງງານຂອງທຸກໆຄູ່ຈະເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນເມື່ອພວກເມັຽຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບການເປັນຜູ້ນໍາຮັບໃຊ້ຂອງ

ພວກຜົວຂອງພວກເຂົາ, ເມື່ອພວກຜົວຮັກເມັຽຂອງພວກເຂົາເໝືອນດ່ັງພຣະຄຣິດໄດ້ຮັກຄຣິສຕະຈັກ, ແລະເມື່ອພວກ

ເຂົາຫາກນັບຖືແລະໃຫ້ກຽດແກ່ຊ່ຶງກັນແລະກັນ.
ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫແ້ຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາເຣັດໃນຊີວິດແຕ່ງງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງໃດ? ພວກເຮົາ

ສາມາດເຮັດດ່ັງນ້ີໂດຍ:

 ພວກເມັຽທຸກຄົນຕ້ອງຍອມຟັງແລະສນັບສນູນການເປັນຜູ້ນໍາຂອງຜົວໃນເຮືອນຂອງພວກເຂົາຢ່າງເຕັມໃຈ.
ຈ່ົງຫຼີກເວັ້ນຄວາມຄິດທ່ີເປັນຝ່າຍລົບແລະຄວາມຄິດອັນຂົມຂ່ືນກ່ຽວກັບຜົວຂອງທ່ານ, ຈ່ົງຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາ

ສໍາລັບລາວ, ແລະໃຊ້ຄໍາເວົ້າທ່ີຈະເສີມສ້າງລາວຂ້ຶນ, ແທນທ່ີຈະຈີກມ້າງລາວລົງ.
 ພວກຜົວທຸກຄົນຈ່ົງຮັກເມັຽຂອງຕົນເໝືອນດ່ັງພຣະຄຣິດໄດ້ຮັກຄຣິສຕະຈັກ. ຈົດຈ່ໍຄວາມຄິດຂອງທ່ານໃສ່ໃນ

ຈຸດດີໃນຄວາມເປັນຄົນທ່ີເມຽັຂອງທ່ານມີນ້ັນ, ບ່ໍແມ່ນຈຸດອ່ອນຂອງລາວ. ຈ່ົງຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບລາວ,
ແລະຈ່ົງໃຊ້ຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານແລະການກະທໍາທຸກຢ່າງເພື່ອໜູນໃຈລາວ, ບ່ໍແມ່ນເຮັດໃຫ້ລາວທ້ໍຖອຍໃຈ.

 ການຕັດສິນໃຈທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ການແຕ່ງງານຂອງທ່ານເປັນໄປຕາມເປ້ົາໝາຍໃນການນໍາເອົາສະງ່າຣາສີມາສູ່

ພຣະເຈ້ົາ, ບ່ໍພຽງແຕ່ຄໍາພຍານຂອງມັນຕ່ໍຊາວໂລກ, ແຕ່ວ່າໂດຍການເສີມສ້າງຊ່ຶງກັນແລະກັນຂ້ຶນໂດຍຜ່ານ

ການສະແດງອອກໃນຄວາມຮກັແລະຄວາມນັບຖື.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທດິ ທ ີ

ຂ້ອຍ

ໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ມັດ

ົດຮຽນນີມ້ຜີນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍພວກທ່ີເຖິງກະສຽນ

ວກຜົວແລະເມັຍທັງຫຼາຍຈະໄດ້ຮັບຄໍາ

ຕັມສົມບູນ.

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຄໍາບັນຊາຂອງພຣະ

ປນັຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ

ວາມກົດດັນທາງສັງຄົມເປັນຮາກຖານ

ິດແຕ່ງງານ. ສມັຍນ້ີ, ອິນເທີແນັດກໍເປັນ

ທ້ທ່ີປາກົດອອກມາທາງສາຍອາກາດແລະ

ຕ່ງງານສາມາດມາໃນຮູບແບບການຫຼີ້ນຊູ້

່ານ. ມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປ່ຽນ

ການແຕ່ງງານແມ່ນສ່ິງດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີ

ລກເວົ້າວ່າຊີວິດແມ່ນການຊອກຫາຄວາມ

ົນອ່ືນໆ. ການເປັນນ່ຶງດຽວກັນທາງເພດ

ນອີກດ້ານນ່ຶງ, ການສັບປ່ຽນຄ່ ູຮ່ວມທາງ

ັນຄຣິສມາດ. ຊ່ຶງມັນໂຫດຮ້າຍໄປກວ່າ

ານຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການເປັນນ່ຶງດຽວທາງ

ຕ່ງງານ.

. ຫຼກີເວັນ້ການຫຼິນ້ຊູທ້າງໃຈ Xມດັ
ພຣະຄຣິດໄດ້ສອນວ່າການມີຄວາມ

ອງຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທດິ ທ ີ23 ພສຶພາ 2010 (5-23-2010)

ຂ້ອຍຂສໍາບານວາ່ຈະສັດຊືຕ່ໍ່ເຈົາ້

ມັດທາຍ 5:27-30; ສຸພາສິດ 5:15-21; 6:25-32

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ກະສຽນໃຫ້ມອງເຫັນວ່າການບ່ໍສັດຊ່ືໃນຊີວິດແຕ່ງງານສາມາດມີ

ຄໍາໜູນໃຈທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຄໍາສັນຍາທ່ີຈະສັດຊ່ືໃນຊີວິດແຕ່ງງານ

ພຣະເຈ້ົາໃຫສັ້ດຊ່ືໃນຊີວິດແຕ່ງງານ.

ຖານ-ອັນເລິກທ່ີທ້າທາຍໃຫ້ມແີນວຄິດກ່ຽວກັບທັມມະຊາດຂອງ

ເປັນຊ່ອງທາງນໍາໜ້າຊັກນໍາໄປສູ່ຄວາມບ່ໍສັດຊ່ືກັບຄວາມສໍາພັນ

ແລະເປັນທາງອັນຍ່ິງໃຫຍ່ເຂ້ົາສູ່ການເບ່ິງໜັງລາມົກ. ຄວາມ

ຫຼີ້ນຊູ້ທາງໃຈ ຫຼຄືວາມຮູ້ສຶກເປັນນ່ຶງດຽວກັນກັບບາງຄົນນອກຈາກ

ປ່ຽນແປງ. ຝ່າຍພວກຜົວແລະເມຽັທັງຫຼາຍຕ້ອງສັດຊ່ືຕ່ໍຊ່ຶງກັນ

ນ້ັນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນເພື່ອເປັນທາງຂອງຄວາມຄົບຖ້ວນ

ຄວາມປາຖນາແລະເອົາຄວາມພໍໃຈສ່ວນຕົວເໜືອກ່ວາການຊອກ

ເພດໃນຊີວິດແຕ່ງງານແມ່ນຂອງຂວັນອັນສວຍງາມຈາກພຣະ

ທາງເພດ, ກໍທຽບກັບລະຫວ່າງຮ້ານອາຫານດ່ວນກັບການຕຽມ

ກວ່າຄວາມຕຸ້ຍແລະໄຂມັນເກາະຄ້າງໃນເສ້ັນເລືອດ, ການເມີນ

ທາງເພດມັນເຮັດໃຫ້ອົກຫັກ, ທໍາລາຍຄວາມສໍາພັນຕ່າງໆ

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ມດັທາຍ 5:27-30?
ຄວາມຄຶດທ່ີຖືກຕ້ອງດີກວ່າການເຊ່ືອຟັງພາຍນອກແລະມັນ

ພຣະເຈ້ົາ. ການສ້າງຊີວິດຂອງພວກເຮົາເທິງພື້ນຖານຂອງພຣະຄຣິດ

ສາມາດມີມາໄດ້ຫຼາຍແບບ.
ແຕ່ງງານຂອງພວກເຂົາຄົບ

ຂອງຄວາມສັດຊ່ືໃນຊີ

ສໍາພັນອັນບ່ໍແມ່ນຂອງ

ຄວາມບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍຊີວິດ

ນອກຈາກຄູ່ຄອງຂອງ

ກັນແລະກັນ.
ຖ້ວນທາງເພດ. ຝ່າຍ

ຊອກເຮັດຄວາມດີຕ່ໍ

ກພຣະເຈ້ົາແຫ ່ງຄວາມຮັກ.
ຕຽມອາຫານແລງໃນ

ເມີນເສີຍຕ່ໍມາດຕະ

, ແລະມ້າງເພການ

ມັນແມນ່ຜົນສະທ້ອນ

ພຣະຄຣິດແລະການ
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ສິດສອນຂອງພຣະອົງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນມໍຣະສຸມບາງຢ່າງໃນຊີວິດແລະມີຄວາມອົດທົນດົນນານຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ.
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງການເປັນນ່ຶງດຽວກັນທາງເພດລະຫວ່າງຜົວແລະເມັຽໃຫ້ເປັນສ່ິງທ່ີສວຍງາມແລະມຄີວາມໝາຍໃນ

ການສະແດງອອກຂອງຄວາມຮັກຕ່ໍຊ່ຶງກັນແລະກັນ.-ແຕ່ວ່າການສັບປ່ຽນທ່ີຊ່ົວຮ້າຍຫຼາຍຢ່າງເກີດຂ້ຶນ.
ພຣະຄຣິດໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຜິດບາບທາງເພດແບບທ່ົວໆໄປເມື່ອພຣະອົງເວົ້າວ່າຜູ້ໃດເບ່ິງແມ່ຍິງດ້ວຍໃຈກໍາ

ໜັດໃນຍິງນ້ັນ-ຊ່ຶງໝາຍເຖິງການສືບຕ່ໍເບ່ິງທ່ີບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ກາຍກັນໄປແວບນ່ຶງເທ່ົານ້ັນ-ຜູ້ນ້ັນໄດ້ຫຼິ້ນຊູ້ໃນໃຈກັບຍິງ

ນ້ັນແລ້ວ. ການວາດພາບເພືອ່ນມະນຸດອີກຄົນນ່ຶງເໝືອນດ່ັງວັດຖຸແລ້ວມີຕັນຫາມັນບ່ໍພຽງແຕ່ນໍາໄປສູ່ການຫຼີ້ນຊູ້ເທ່ົາ

ນ້ັນແຕ່ເປັນການຕັດສິນໃຈຫຼິ້ນຊູ້ໃນໃຈແລ້ວ. ໃນການເວົ້າເຣ່ືອງຕັນຫາທາງເພດ, ທ່ານມາຕິນລູເຕີໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າລາວ

ບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຫ້າມນົກບິນຂ້າມຫົວຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າລາວສາມາດຫ້າມບ່ໍໃຫ້ນົກເຮັດຮັງໃສ່ຜົມຂອງລາວ. ການທ່ີຈະ

ພົບກັບຮູບລາມົກກໍງ່າຍດາຍແລະຄວາມຮູ້ສຶກຕ່ໍການແຕ່ງງານໃຫ້ເປັນຜົວນ່ຶງເມັຽດຽວກໍໜ້ອຍລົງມັນຈ່ຶງງ່າຍຫຼາຍທ່ີຈະ

ກ້າວເຂ້ົາສູ່ການປະພຶດທາງເພດທ່ີບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍຊີວິດແຕ່ງງານ.
ພວກຜູ້ຊາຍຂ້ອນຂ້າງທ່ີຢາກໄດ້ການເປັນນ່ຶງດຽວທາງຮ່າງກາຍແລະຜູ້ຍິງຂ້ອນຂ້າງຢາກຈະເປັນນ່ຶງດຽວກັນ

ທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກ: ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດແຕ່ງງານແມ່ນມີໄວສໍ້າລັບທັງສອງ. ພວກຜູ້ຊາຍມີຄວາມດຶງ

ດູດສູ່ຮູບພາບໂປ້(ລາມົກ)ກວ່າພວກຜູ້ຍິງ, ແຕ່ວ່າມີຜູ້ຍິງບາງຄົນກໍຫັນເຂ້ົາສູ່ພາບລາມົກເຊ່ັນດຽວກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ

ພວກຜູ້ຍິງອາດຈະຂ້ອນຂ້າງໂນ້ມໄປຕົກໃນຫຼຸມແຫ່ງຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍກວ່າພວກຜູ້ຊາຍກໍຕາມ, ພວກຜູ້ຊາຍກໍຄອງ

ຄອຍຫາຄວາມເປັນນ່ຶງດຽວກັນໃນຄວາມຮູ້ສຶກເຊ່ັນດຽວກັນ. ການເປັນນ່ຶງດຽວກັນໃນຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີນອກຈາກຄູ່ຄອງ

ຂອງທ່ານແລ້ວ, ບ່ໍວ່າຈະເປັນຕົວຕ່ໍຕົວຫຼືທາງອິນເທີແນັດ, ມນັກໍເຂ້ົາເຂດອັນຕະລາຍເຊ່ັນດຽວກັນ. ມັນບ່ໍມີຫຍັງຜິດ

ດອກທ່ີມີໝູເ່ພື່ອນ, ແຕ່ວ່າການເຂ້ົາໃກ້ຊິດກັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງເພືອ່ຄວາມພໍໃຈໃນສ່ິງທ່ີບ່ໍໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບ

ການເປັນນ່ຶງດຽວກັນໃນຊີວິດແຕ່ງງານຂອງທ່ານທ່ີເຮັດໃຫທ່້ານເຫນີຫ່າງຈາກຄູ່ຄອງຂອງທ່ານແລະເຮັດໃຫ້ຊີວິດການ

ແຕ່ງງານຂອງທ່ານອ່ອນເພັຽລົງ.
ການຫ່ວງໃຍຂອງພຣະຄຣິດກໍຄືວ່າພວກເຮົາຈະຮັບມກັືບການທົດລອງທາງເພດນ້ີແນວໃດ ການໃຊ້ພາບ

ປະກອບປຽບທຽບ, ພຣະຄຮິດໄດ້ເວົ້າວ່າຈ່ົງຄວັດຕາເບ້ືອງຂວາຂອງທ່ານອອກເສັຽຫຼຕັືດມເືບ້ືອງຂວາຂອງທ່ານອອກ

ເສັຽຖ້າຫາກພວກມັນເປັນເຫດໃຫ້ທ່ານເຮັດຜິດບາບ. ໃນຄໍາສິດສອນນ້ີແມ່ນໝາຍເຖິງຕ້ອງເຮັດທຸກວິທີທາງເພື່ອຫຼີກ

ເວັ້ນການທົດລອງທາງເພດ. ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຄືໂຢເຊັບຜູ້ທ່ີແລ່ນໜີຈາກເມັຽຂອງໂປຕີຟາ (ປະຖົມມະການ 39:6-
12), ແລະບ່ໍໃຫຄື້ກັບດາວິດຜູ້ທ່ີໄດ້ເຊີນເອົາເບັດຊີບາມາໃນຣາຊວັງຂອງຕົນ (2 ຊາມູເອນ 11:2-4).

ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຫຼີ້ນຊູ້ທາງໃຈພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນຄອມພິວເຕີທ່ີຢູ່ໃນບ້ານຂອງພວກເຮົາໂດຍການປິດ

ພາບແລະແວ໊ບໄຊລາມົກຕ່າງໆດ້ວຍເຄ່ືອງກ່ັນຕອງແລະໂດຍການເອົາຄອມພິວເຕີໄວທ່ີ້ຫ້ອງຮັບແຂກບ່ອນທ່ີທຸກຄົນ

ສາມາດສັງເກດເຫັນການໃຊ້ມັນ. ເມື່ອທ່ານເດີນທາງ, ຕ້ອງບອກໃຫ້ໂຮງແຮມຫຼືບ່ອນພັກເຊົາໃຫ້ປິດຊ່ອງລາມົກໃນ

ໂທຣະທັດແລະໃຫ້ເອົາຮູບຄອບຄົວຂອງທ່ານຕິດຕົວໄປນໍາແລະໃຫ້ຢອງໄວ້ເທິງໂທຣະທັດ. ຊອກຫາເພື່ອນຜູ້ທ່ີຈະສາ

ມາດເຕືອນທ່ານແລະຈ່ົງຫຼີກເວັ້ນໃນການທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຕົກເປັນເຫຍ່ືອຂອງຕັນຫາທາງເພດຢ່າງງາຍດາຍ.

2D ຊອກຫາຄວາມເພິງ່ພໃໍຈໃນຕວົຄູ່ຄອງຂອງທາ່ນ (ສຸພາສິດ 5:15-21)
ໂຊໂລໂມນໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕ່ໍລູກຊາຍຂອງລາວໃຫ້ຫຼີກເວັນ້ຈາກການຫຼີ້ນຊູ້ ແລະໃຫ້ຊອກຫາຄວາມເພິ່ງພໍ

ໃຈເຣ່ືອງເພດໃນເມັຽຂອງຕົນເມື່ອໄດ້ໃນຕອນຍັງໜຸ່ມ. ຄໍາເວົ້າທ່ີເປັນພາບທ່ີໄດ້ໃຊ້ບັນລະຍາຍໃນເຣ່ືອງການເປັນນ່ຶງ

ດຽວກັນທາງເພດໃນຊີວິດແຕ່ງງານ: ຖງັນໍາ້, ນໍາ້ສາ້ງ, ນໍາ້ບໍ,່ ສາຍນໍ້າໄຫ,ຼ ແລະນໍາ້ພ.ຸ ໂດຍການສົມທຽບເຣ່ືອງເພດໃສ່

ກັບແຫຼ່ງທ່ີມາຂອງນ້ໍາ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ດົນໃຈໂຊໂລໂມນໃຫ້ບັນລະຍາຍເຖິງຄວາມເລິກຂອງຄວາມໝາຍໃນການເປັນນ່ຶງ

ດຽວກັນເຣ່ືອງເພດລະຫວ່າງຜົວແລະເມຽັ. ການເປັນìກາຍອນັດຽວກັນîໝາຍຄວາມວ່າìພວກຜົວຄວນຈະຮັກເມັຽຂອງ
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ພວກເຂ ົາເໝືອນຮັກຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາເອງî (ເອເຟໂຊ 5:28); ພວກຜົວຕ້ອງນັບຖືແລະຫ່ວງໃຍຢ່າງນ້ິມນວນຕ່ໍ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງເມັຽພວກເຂົາ.
ທັສນະຝ່າຍໂລກກ່ຽວເຣ່ືອງເພດວ່າມັນເປັນພຽງສ່ິງທ່ີເພີມ້ຄວາມສນຸກສນານສ່ວນຕົວເຮັດໃຫ້ຂອງຂວັນຂອງ

ພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີຣາຄາ. ການມີເພດນອກຈາກການແຕ່ງງານແມນ່ບິດບ້ຽວຕ່ໍມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ, ການບ່ໍຖືຮັກສາ

ຄໍາສາບານຂອງການແຕ່ງງານ, ແລະບົກຜ່ອງຕ່ໍຂີດໝາຍຂອງການເປັນນ່ຶງດຽວກັນກັບຄູ່ຄອງຕລອດຊີວິດ. ຜູ້ໄດ້ຖືກ

ດົນໃຈໃຫບັ້ນທຶກກໍສົມທຽບເມຽັໃສ່ກວາງແມທ່ີໜ່າ້ຮກັ, ກວາງນອ້ຍທີຮູ່ຄ້ນຸຕົວນ່ຶງ, ຊ່ຶງເປັນສັດທ່ີຖືກສ້າງຢ່າງສວຍ

ງາມ. ບ່ໍວ່າຈະເປັນຊາຍຫຼືຍິງ, ຖາ້ຫຼງົຕາມສະເໜກັບຄົນອ່ືນແມ່ນຄວາມໂງຈ້່າ. ຜົວແລະເມັຽຄວນຈະຫຼງົໄຫໃຼນຄວາມ

ຮກັອນັຕລອດໄປໃນຕົວຂອງພວກຕົນ ຊ່ຶງກັນແລະກັນ.
ທັງພວກຜົວແລະພວກເມຽັຄວນຈະເຮັດທຸກສ່ິງເພື່ອຮັກສາໃຫ້ບັນຍາກາດຄຶກຄັກມີຊີວິດຊີວາຢູ່ແລະລຸກໄໝ້

ຂ້ຶນໃໝໃ່ນຄວາມສັມພັນ. ການແຕ່ງງານທ່ີມີຄວາມສັມພັນອັນແໜ້ນໜາ, ກໍຄືການຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ຂອງສອງຊີວິດ, ທ່ີບ່ໍ

ສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ແກ່ຄົນແປກໜາ້ທ່ີຜ່ານກາຍໄປ. ບັນຍາກາດທ່ີໃຫ້ອາຣົມຄຶກຄັກແລະຄວາມຮັກສະເໜຫາອັນແທ້

ຈິງທ່ີມຕ່ໍີຊ່ຶງກັນແລະກັນມັນບ່ໍຂັດແຍ້ງກັບຝ່າຍວິນຍານອັນແທ້ຈິງນ້ັນ. ສ່ິງທ່ີໃຊ້ໄດ້ເປັນປະຈໍາຊ່ຶງຂໍແນະນໍາຮວມທັງ:
ອອກໄປກິນເຂ້ົາທາງນອກອາທິດລະເທ່ືອ; ນ່ັງພັກຜ່ອນແລະໂອ້ລົມແລະຮັບຟັງຊ່ຶງກັນແລະກັນ; ອ່ານພຣະຄັມພນໍີາ

ກັນ; ແບ່ງປັນສ່ິງສົນໃຈຕ່າງໆຮ່ວມກັນແລະໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເຫຼົ່ານ້ັນ; ແລະ, ຝຶກຝົນຄວາມຊໍານານໃນການ

ຊອກຫາທາງເຮັດໃຫ້ມບັີນຍາກາດຄຶກຄັກຢູ່ສເມີ.

3. ມອງເຫນັສິ່ງທີຈ່ະເປັນພຍັອນັຕະລາຍ (ສຸພາສິດ 6:25-32)
ໂຊໂລໂມນໄດ້ອະທິບາຍເຖິງບັນຫາຫຼາຍຢ່າງທ່ີເປັນອັນຕະລາຍຂອງການຫຼິ້ນຊູ້. ຕນັຫາ ແມ່ນການເຫັນຜູ້

ອ່ືນເປັນພຽງສ່ິງຂອງຊ່ືໆ, ບ່ໍເຫັນເຖິງການເປັນມະນຸດແລະ, ເມີນເສີຍຕ່ໍຂ້ໍຂັດແຍ້ງ, ພາບລາມົກ(ໂປ້)ບ່ໍແມ່ນວ່າເປັນ

ຄະດີທ່ີບ່ໍມຜູ້ີຮັບເຄາະກັມ. ຊີວິດແທ້ຂອງຄົນໄດ້ຖືກທໍາລາຍ, ທັງຜູ້ສະແດງແລະຜູ້ເບ່ິງດ້ວຍ. ຄວາມສວຍງາມທາງ

ຮ່າງກາຍຂອງຄົນທ່ີໄຮ້ສິນທັມກໍເປັນພາບລວງຕາໄດ້ດີທ່ີສຸດແຕ່ເນ້ືອໜັງທາງນອກ, ແຕ່ວ່າມັນບ່ໍເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຫົວ

ໃຈ, ຄືບ່ອນທ່ີນິສັຍອັນທ່ຽງແທ້ໄດ້ຝັງຢູ່ນ້ັນ.
ການຫຼົງໄຫໄຼຝ່ຝັນກັບພາບລາມົກແມ່ນການເມີນເສີຍຕ່ໍສ່ິງທ່ີສໍາຄັນຂອງຄຸນສົມບັດແລະກຽດສັກສີ, ຕ້ັງຄວາມ

ຫວັງໃສ່ສ່ິງທ່ີບ່ໍເປັນຂອງແທ້, ສ່ົງເສີມຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຢ່າງເຕັມປ່ຽມໃນເຣ່ືອງເພດ, ແລະນໍາຄວາມແຂງກະດ້າງອັນ

ຍ່ິງໃຫຍ່ມາສູ່ຫົວໃຈແລະເພີມ້ການຫິວກະຫາຍຢາກເຫັນພາບລາມົກຫຼາຍຂ້ຶນ. ຜົນຂອງມັນຄືການຕີຕົວແຍກຈາກ

ຄວາມສັມພັນອັນໃກ້ຊິດຂອງຄອບຄົວ, ຄວາມຮູ້ສຶກເຫນີຫ່າງຈາກຄູ່ຄອງ, ແລະການລົດຄ່າຂອງການເປັນຜົວດຽວ

ເມັຽດຽວ. ການແຕ່ງງານ, ແລະການລ້ຽງ-ລູກ.
ພວກຜູ້ຊາຍແລະພວກຜູ້ຍິງຕ້ອງເຂ້ົາໃຈພັຍອັນຕະລາຍອັນສູງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນໃນການຫຼິ້ນຊູ້ແລະຕັດສິນໃຈເດັດ

ຂາດຕ່ໍການແຕ່ງງານດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື. ມຫີຼາຍຄົນສາມາດເປັນພຍານໄດ້ວ່າທັງຊາຍຫຼືຍິງທ່ີຫຼິ້ນຊູ້ມັນຕາມລ້າເຖິງສຸດ

ຊີວິດຂອງທ່ານ; ການພະຍາຍາມຕັດອອກຈາກການແຕ່ງງານເພີມ້ຊ່ຶງເປັນການຫຼິ້ນຊູ້ນ້ັນມັນມີລາຄາແພງຫຼາຍ. ຄູ່

ຮັກທ່ີເປັນແຟນໃໝ່ກໍອາດຈະໂທຣຫາຄູ່ຄອງ (ຫຼຫືົວໜ້າທ່ີທໍາງານ, ເພື່ອນບ້ານ, ແລະບາງຄ້ັງແມ້ກະທ້ັງສິດຍາພິບານ).
ທ່ານບ່ໍສາມາດຫອບກອງໄຟໂດຍບ່ໍຖືກມັນໄໝກໍ້ບ່ໍໄດ້ແລະຜູ້ທ່ີຕັດສິນໃຈຫຼິ້ນຊູ້ກໍຂາດຄວາມຄິດ. ຜົນສຸດທ້າຍສໍາລັບ

ຄົນທ່ີຜິດສິນທັມທາງເພດກໍຄືເຣ່ືອງທ່ີຍັງເຫຼືອໄວທ່ີ້ຄົນຮັກຖືກທໍາລາຍພ້ອມທັງຕົວພວກເຂົາດ້ວຍ.
ໃນພຣະຄຣິດການໃຫ້ອະພັຍໂທດສາມາດເປັນໄປໄດ້ສເມ.ີ ສ່ວນປະກອບທ່ີສໍາຄັນສໍາລັບການສ້າງຕ້ັງການ 

ຄືນດີຢ່າງສໍາເຣັດຜົນຈາກການແຕ່ງງານທ່ີຫັກພັງແລະຖືກທໍາລາຍນ້ັນຕ້ອງແມ່ນການສາຣະພາບທ່ີແທ້ຈິງ, ຖ່ອມຕົວທ່ີ

ສຸດ, ແລະຄວາມເຕັມໃຈທ່ີຈະເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອຈະໄດ້ມີການແຕ່ງງານແບບຄຣິສຕຽນ. ຕາມປົກກະຕິຄົນຕ້ອງການໃຫ້
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ຄູ່ຄອງປ່ຽນແປງກ່ອນ, ແຕ່ວ່າການຫາຍດີທ່ີແທ້ຈິງຂອງການແຕ່ງງານແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຖ້າຫາກຄູ່ຄອງແຕ່ລະຝ່າຍເຕັມ

ໃຈທ່ີຈະປ່ຽນພວກເຂົາເອງກ່ອນເທ່ົານ້ັນ.

ບົດຮຽນຊວີດິ

ການເປັນນ່ຶງດຽວກັນທາງເພດລະຫວ່າງຜົວແລະເມຽັແມ່ນຂອງຂວັນອັນຈົບງາມຈາກພຣະເຈ້ົາເພື່ອເຮັດໃຫ້

ການແຕ່ງງານເຂ້ັມແຂງຕິດແໜ້ນ ແລະແມ່ນສະຖາບັນດຽວທ່ີພຣະເຈ້ົາສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃຫເ້ປັນທາງທ່ີນໍາຄວາມຄົບເຕັມ

ທາງເພດ. ການປະພຶດໃນທາງຜິດຕ່າງໆແມ່ນຜົນຂອງຄວາມຄິດບ່ໍບໍຣິສຸດ, ດ່ັງນ້ັນຈ່ົງໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະຄຣິດດ້ວຍ

ຄວາມຄິດຂອງທ່ານແລະຫຼີກເວັ້ນການຫຼິ້ນຊູ້ທາງໃຈ, ຄວາມຄິດທ່ີເປັນກິເລດຕັນຫາຕ່າງໆ, ຫຼກືານສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກ

ອັນບ່ໍເໝາະສົມກັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງນອກຈາກຄູ່ຄອງຂອງທ່ານ.
ຂ້ອຍສາມາດປັບປຸງການເປັນນ່ຶງດຽວທາງເພດໃນຊີວິດແຕ່ງງານໄດ້ຢ່າງໃດ?

 ເຮັດທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງຈົນສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການດຶງເຂ້ົາສູ່ຄວາມຄິດແລະການປະພຶດຕ່າງໆທ່ີ

ເປັນຜິດບາບ.
 ຄ້ົນໃຫ້ພົບໃໝອີ່ກເຖິງບັນຍາກາດຕຶກຄັກໃນຊີວິດແຕ່ງງານຂອງທ່ານແລະຊອກຫາຄວາມພໍໃຈກັບຄູ່ຄອງ

ຂອງທ່ານ.
 ເບ່ິງໃຫ້ເຫັນວ່າການແຕ່ງງານແລະຄູ່ຄອງຂອງທ່ານແມ່ນຂອງຂວັນອັນລໍາ ້ຄ່າຈາກພຣະເຈ້ົາແລະໃຊ້ເວລາ

ກັບຊ່ຶງກັນແລະກັນ, ເຮັດສ່ິງທ່ີມີຄວາມໝາຍຮ່ວມກັນ, ແລະສະແດງຄວາມຮັກອອກຕ່ໍຊ່ຶງກັນແລະກັນ.
 ເຂ້ົາໃຈແລະຫຼີກເວັ້ນອັນຕະລາຍທ່ີສ່ຽງຕ່ໍການທໍາລາຍການແຕ່ງງານຂອງທ່ານສໍາລັບການແນະນໍາທ່ີບ່ໍ

ຖືກຕ້ອງ, ການໂຕ້ຕອບໃນທາງຜິດບາບຫຼືມຄີວາມສໍາພັນກັບຄົນອ່ືນໆ.
 ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າການຜິດສິນທັມທາງເພດເຮັດໃຫ້ອົກຫັກ, ທໍາລາຍການແຕ່ງງານ, ແລະທໍາລາຍຊີວິດ-ດ່ັງນ້ັນຈ່ົງ

ຫຼີກເວັ້ນການທ່ີຈະເຂ້ົາຕິດພັນກັບການແຕ່ງງານເພີ້ມອີກອັນນ່ຶງ.
ໂຢເຊບໄດ້ໄກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ຖືກຄອບຄົວຫັກຫຼັງ, ແລະຖືກບັງຄັບຊັກນໍາໂດຍເມັຽຂອງນາຍຈ້າງ,

ເຖິງປານນ້ັນລາວກໍບ່ໍຕົກໃນການທົດລອງທາງເພດ. ລາວໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນທາງຜິດແລະໄດ້ຖືກຈໍາຄຸກແຕ່ວ່າກຽດສັກ

ສີຂອງລາວໄດ້ຕອບສນອງສ່ິງດີແກ່ລາວເອງ. ການຕັດສິນໃຈເດັດດ່ຽວຂອງລາວໃນການກະທໍາສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງບ່ໍວ່າຈະ

ມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນຕ່ໍການນັບຖືໃຫກ້ຽດພຣະເຈ້ົາແລະນ້ັນກໍເປັນສ່ິງທ່ີນໍາໃຫລ້າວເຂ້ົາສູ່ການເປັນຜູ້ນໍາຂອງປະເທດ ແລະ

ຊ່ວຍລາວໃຫ້ກາຍເປັນຄົນທ່ີມີຄຸນສົມບັດອັນເປັນທ່ີນັບຖືຂອງຄົນອ່ືນໆ. ທັງສອງຢ່າງນ້ີຄືວິທີທ່ີພວກເຮົາໂຕ້ຕອບຕ່ໍ

ການທົດລອງທາງເພດແລະວິທີທ່ີພວກເຮົານັບຖືຄູ່ຄອງຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມຮັກສະເໜຫາແລະຄວາມສັດຊ່ືເປີດ

ເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເລິກຂອງຄວາມເຊ່ືອພວກເຮົາໃນພຣະເຈ້ົາ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທດິ ທ ີ

ໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ເພງສັຣ

ົດຮຽນນີມ້ຜີນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍບັນດາຜູ້ທ່ີເຖິງກະສຽນ

ນຄວາມສັມພັນຂອງຊີວິດແຕ່ງງານ.

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຫົນທາງຕ່າງໆທ່ີ

ອງຊີວິດແຕ່ງງານ.

ປນັຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ

ົດຮຽນນ້ີສໍາຄັນເພາະວ່າມີຄູ່ແຕ່ງງານນັບ

ານປ່ຽນແປງ. ມຄູ່ີແຕ່ງງານຫາຼຍຄູ່ທ່ີບ່ໍຢ່າ

ລະຂາດການແບ່ງປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ມັຽຂາດຈາກການມປີະສົບການໃນຄວາມ

ມີຄູ່ແຕ່ງງານນ່ຶງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຮອ້ງວ່າ ບອບ

າວະທ່ີຄັບຂັນ. ບອບໄດ້ຫຼິ້ນສາວໃນຫ້ອງການ

ອກເຣ່ືອງທຸກຢ່າງ. ແຄຣີໄດ້ຮບັຄວາມເຈັບ

ະຄັບຂັນຕ່ໍຄວາມໂງງ່່າວຂອງຕົນ, ແລະ

ຕ່ໍມາອີກສອງປີ; ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນທັງ

ັນຍາມນະມັສການ, ແລະກໍໄດ້ເອົາຄວາມ

ຂົາໄດ້ໃຊ້ເຫດການນ້ັນເບ່ິງໃນຊີວິດແຕ່ງງານ

ວກເຂົາໄດ້ມີຄວາມເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາສາມາດ

.ສາຣະພາບແລະຖິມ້ໃຈເກົາ່ເອາົ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທດິ ທ ີ30 ພສຶພາ 2010 (5-30-2010)

ຈາກມືນ້ີເ້ປນັຕົນ້ໄປ

ສັຣເສີນ 51:6-10; ຍອດເພງ 2:15; ກິຈການ 18:24-26

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ກະສຽນໃນການສ້າງພື້ນຖານສໍາລັບການມີຄວາມເພິງ່ພໃໍຈ,

ທ່ີຜົວ ແລະເມັຽສາມາດສ້າງພື້ນຖານເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນ

ນັບເປັນຈໍານວນຫຼາຍທ່ີມີບັນຫາ. ມຫີຼາຍຄູ່ກໍກໍາລັງມຸ້ງສູ່ການ

ຢ່າຮ້າງແຕ່ຍັງຢູ່ຮ່ວມກັນໃຕ້ສາຍຄາອັນດຽວກັນ. ຂ້ໍຂັດແຍ້

ປາຍທາງນ້ີເປັນພຽງສອງສາມຢ່າງທ່ີທໍາລາຍການເປັນນ່ຶງດຽວກັນ

ຄວາມເພິ່ງພໃໍຈໃນຊີວິດແຕ່ງງານ.
ວ່າ ບອບແລະແຄຣີໄດ້ພາກັນມານ່ັງໃນຫ້ອງການຂອງຂ້າພະ

ຫ້ອງການຂອງລາວ, ແລະເມື່ອລາວເລີກແລ້ວຍິງນ້ັນກໍໄດ້ໂທຣຫາ

ເຈັບປວດແລະເຄືອງແຄ້ນຫຼາຍ; ບອບກໍສາຣະພາບເຣ່ືອງທັງ

ແລະຢ້ານທ່ີຈະສູນເສັຽຄອບຄົວຂອງລາວ.
ທັງຄູ່ມີຄວາມຮັກກັນອີກເທ່ືອນ່ຶງ, ນໍາພາກຸ່ມເດັກນ້ອຍໃນ

ຄວາມເຈັບປວດຖ້ິມໄວເ້ບ້ືອງຫຼັງຂອງພວກເຂົາ. ມັນເປັນໄປ

ແຕ່ງງານຂອງພວກເຂົາຢ່າງໃກ້ຊິດ, ພວກເຂົາເຕັມໃຈໃນການ

ສາມາດຊ່ວຍໄດ້.

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ເອາົໃຈໃໝ່ Xເພງສຣັເສນີ 51:6-10?

26; ໂຣມ 16:3-5ກ

, ການເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນ

ໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນຄວາມສັມພັນ

ການຢ່າຮ້າງຖ້າວ່າບ່ໍມີ

ແຍ້ງ, ຄວາມເສີຍຊາ,
ກັນທ່ີເຮັດໃຫ້ຜົວແລະ

ຂ້າພະເຈ້ົາ, ຊ່ຶງໄດ້ຕົກໃນ

ໂທຣຫາແຄຣີແລະໄດ້

ເຣ່ືອງທັງໝົດ, ຕົກໃນພາ

ໃນໂບດ, ນ່ັງຄຽງຂ້າງ

ໄປໄດ້ຢ່າງໃດ? ພວກ

ການປ່ຽນແປງ, ແລະ
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ຊາຍທ່ີໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບໂກລີອາດແລະຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາດົນໃຈໃຫ້ຂຽນພຣະທັມເພງສັຣເສີນເໝືອນແປວໄຟຕິດ

ຕ່ໍຄໍາສັຣເສີນຂອງອິສຣາເອນກໍມີຊ່ວງທ່ີອ່ອນແອ. ດ່ັງທ່ີໄດ້ບັນທຶກເຣ່ືອງໄວໃ້ນ 2 ຊາມູເອນ 11-12, ພວກເຮົາພົບວ່າ

ດາວິດບ່ໍໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັບພວກກອງທະຫານຂອງລາວຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີລາວຄວນຈະຢູ່; ແທນທ່ີ, ລາວໄດ້ຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາ

ເລັມມີຕັນຫາກັບຜູ້ຍິງທ່ີອາບນ້ໍາ, ເບັດຊີບາ. ລາວໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງໃຫ້ນໍານາງມາພຣະຣາຊວັງແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ນອນ

ນໍາກັນ. ຍິງນ້ັນກໍຕ້ັງທ້ອງແລະເມື່ອລາວບ່ໍສາມາດບັງຄັບຜົວຂອງນາງ, ອູຣາຍອາ, ນ່ຶງໃນຈໍານວນທະຫານ ìເກ່ັງກ້າî
ຂອງລາວ, ໃຫ້ໄປນອນກັບນາງ, ດາວິດກໍໄດ້ສ່ົງລາວໄປແນວໜ້າໃນສນາມຮົບແລະໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ.

ຕ່ໍຈາກນ້ັນດາວິດກໍໄດ້ນໍາເອົານາງເບັດຊີບາມາຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງໃຕ້ສາກບັງໜ້າຂອງເມຽັທະຫານທ່ີຖືກຂ້າ

ຕາຍ. ພຣະຄັມພກ່ີາວວ່າ, ìແຕ່ວ່າ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຖືວ່າການທ່ີດາວິດໄດ້ເຮັດນ້ັນແມ່ນການຊ່ົວຮ້າຍî (2 ຊາມູເອນ 

11:27). ນ້ີແມ່ນຈຸດຕ່ໍາທ່ີສຸດທາງສິນທັມສໍາລັບດາວິດຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນຄົງເປັນຊາຍທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່!
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມນາທານໄດ້ປະຈານໜ້າດາວິດ(ດ້ວຍຄວາມກ້າຫານບາງທີກໍເທ່ົາກັນກັບຄວາມກ້າຫານທ່ີ

ດາວິດໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບໂກລີອາດ) ແລະດາວິດໄດ້ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່. ດາວິດໄດ້ອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເພື່ອການ

ອະພັຍໂທດແລະປົງແປງລາວອີກແລະຫຼັງຈາກນ້ັນ, ກໍໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຂຽນເພງສັຣເສີນບົດທ່ີ 51,
ຊ່ຶງສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານໃນການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ຂອງລາວ.

ຄວາມຄິດຕ່າງໆໃນຫົວໃຈພຣະເຈ້ົາຊົງເຫັນເໝືອນດ່ັງຮ່າງກາຍແລະພຣະອົງຊົງເບ່ິງກຽດສັກສີຢູ່ໃນຕົວຜູ້ນ້ັນ.
ດາວິດໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດໃຫ້ລາວເຫນັຄວາມຜິດ ເໝືອນການສິດສອນຂອງສະຕິປັນຍາທ່ີຝັງ

ເລິກໄວຂ້້າງໃນ. ການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝເ່ກີດຂ້ຶນເມື່ອພວກເຮົາສາມາດເຫັນພວກເຮົາເອງຈາກທັສນະຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ, ເມື່ອຜ່ານພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນພຍານໃຫ້ຫົວໃຈພວກເຮົາພວກເຮົາກໍແປຄວາມຄິດແລະການດີທັງ

ຫຼາຍຂອງພວກເຮົາໃນແສງສວ່າງຂອງມາດຕະຖານພຣະເຈ້ົາ.
ການສາຣະພາບໝາຍຄວາມວາ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບພຣະເຈ້ົາ, ກໍາຈັດຄວາມຊອບທັມ-ດ້ວຍຕົວເອງຫຼກືານ

ແກ້ຕົວ, ແລະຍອມຮັບຄວາມຜິດຂອງພວກເຮົາເອງ. ອັນນ້ີໝາຍຄວາມວ່າຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມສວ່າງ

ໂດຍພຣະເຈ້ົາແລະພວກເຮົາເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າບ່ອນໃດທ່ີພວກເຮົາຖືກຫຼອກໃຫ້ຫຼົງມາກ່ອນ ໂດຍກິເລດຕັນຫາ

ຂອງພວກເຮົາແລະຜີມານ.
ການຮູ້ສຶກວ່າຜິດທັງປວງທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາຍັງນໍາຂ້ໍຄວາມຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການໃຫອ້ະພັຍໂທດບາບ. ສໍາ

ລັບພວກເຮົາຕ້ອງຫັນໜ້າສູ່ໄມກ້າງແຂນສໍາລັບການອະພັຍໂທດບາບ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດເປັນ

ເໝືອນເປ້ົາໝ!ຍຂອງພຣະອົງຂອງການອະພັຍໂທດແກ່ພວກເຮົາ, ແລະໃນພຣະຄຣິດມພີຣະຄຸນອັນເຫຼືອລ້ົນສໍາລັບ

ຄວາມບາບທັງປວງຂອງພວກເຮົາ. ໃນພຣະອົງພວກເຮົາສາມາດຂາວສອາດກວ່າຫິມມະ. ພຣະວິນຍານຍັງຮັບປະກັນ

ພວກເຮົາວ່າດ່ັງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍໂທດແລ້ວແລະຖືກກ່ໍສ້າງຂ້ຶນໃໝ່, ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະຄວາມດີ

ໃຈກໍກັບຄືນມາແລະຫົວໃຈທ່ີສະອາດໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນໃໝໃ່ນພວກເຮົາ. ຖືກສ້າງຂ້ຶນໝາຍຄວາມວ່າບັນຈຸໄວ້ໃນພວກ

ເຮົາທ່ີເມື່ອກ່ອນບ່ໍເຄີຍມີ; ຂ້ຶນໃໝ່ອີກໝາຍຄວາມວ່າກໍາລັງທ່ີເມື່ອກ່ອນກໍມີຢູ່ແຕ່ວ່າມັນອ່ອນເພັຽ.
ພຣະເຈ້ົາເຕັມໃຈທ່ີຈະອະພັຍແລະກໍສ້າງພວກທ່ີເຊ່ືອຜູ້ທີ່ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່. ເທິງພື້ນຖານການອະພັຍ

ໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຜົວແລະເມັຽຕ້ອງເຕັມໃຈຍົກໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນ. ການຍົກໂທດຊ່ຶງກັນແລະກັນໝາຍຄວາມວ່າ

ເອົາຄວາມໂກດຮ້າຍແລະຄວາມຂົມຂ່ືນອອກຈາກໃຈຂອງພວກເຮົາ. ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດພວກເຮົາ

ຖືກບັນຊາໃຫຍົ້ກໂທດ, ແລະຄວາມເຈັບຊ້ໍາໃຈທ່ີເປັນພິດພັຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍຫົວໃຈແລະຊີວດິຂອງພວກເຮົາເອງ. ການ

ກ່ໍສ້າງໃຫ້ຄືນດີໃໝແ່ມ່ນອີກເຣ່ືອງໃໝ່, ແລະມັນກໍເປັນໄປບ່ໍໄດ້ສເມີ, ເປັນພິເສດເມ ື່ອຝ່າຍທ່ີເຮັດຜິດບ່ໍຍອມຖ້ິມໃຈເກ່ົາ

ເອົາໃຈໃໝ່. ແຕ່ວ່າ, ເມື່ອກໍຣະນີຕ່າງໆຖືກມອບໄວໃ້ນພຣະຫດັຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວພຣະອົງກໍກະທໍາການອັສຈັນ.
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2D ຈົງ່ຈບັພວກໝາຈອກນ້ອຍ (ຍອດເພງ 2:15)
ດ່ັງພຣະທັມຍອດເພງແມນ່ເຣ່ືອງຂອງຄວາມຮັກທ່ີສວຍງາມໃນພາບປະກອບທ່ີເປັນພາສາແບບກາບກອນ. ຢູ່ໃນ

ເຣ່ືອງນ້ັນ, ຍິງສາວຄົນນ້ັນທ່ີເປັນຄົນງານໃນສວນອະງ່ ຸນເບ່ິງຄືວ່າອາດຈະມບັີນຫາທາງຄວາມສັມພັນໃນຊີວິດແຕ່ງ

ງານຊ່ຶງພວກໝາຈອກນ້ອຍໄດ້ເຂ້ົາມາທໍາລາຍສວນອະງຸ່ນ, ພວກສັດນ້ອຍທ່ີພວກເຮົາຮູ້ເຖິງການທໍາລາຍອັນຈິບຫາຍ

ຂອງພວກມັນ. ບາງທີເຣ່ືອງສວນອະງຸ່ນເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມຮັກຂອງຄູ່ແຕ່ງງານແລະພວກໝາຈອກນ້ອຍເປ ັນຕົວ

ແທນຂອງບັນຫານ້ອຍໆທ່ີກ່ໍຂ້ຶນໃນຮາກຖານຂອງຄວາມຮັກຂອງຄູ່ແຕ່ງງານ. ຄວາມຮອບຄອບແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນທ່ີ

ຕ້ອງມີສໍາລັບການຮັກສາໃຫ້ຄວາມສັມພັນໃນຊີວິດແຕ່ງງານໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ. ບັນຫາເລັກໆນ້ອຍໆທ່ີປາກົດໃຫ້ເຫັນ

ໃນທຸກໆຊີວິດແຕ່ງງານຕ້ອງກໍາຈັດກັບພວກມັນກ່ອນທ່ີພວກມັນຈະທໍາລາຍຄວາມສັມພັນ.
ຂ້ໍທ້າທາຍໃນຊີວິດແຕ່ງງານເປັນກາວຕິດໃນຊີວິດໃຫ້ຄວາມໃກ້ຊິດ, ມຫີຼາຍຢ່າງໂພດທ່ີຈະກ່າວເຖິງພວກມັນ

ທັງໝົດ. ໃຫ້ພວກເຮົາເບ່ິງນໍາກັນບາງຢ່າງ:

ແມນ່ຫຍັງຄືສິງ່ທີເ່ພີມ້ຄວາມກົດດັນຕໍ່ຊວີິດແຕງ່ງານຂອງທາ່ນ?
ຫຍຸ້ງນໍາຫຼາຍແນວ   ໃຊ້ເວລາເບ່ິງຕິດຕາມລູກ

ການເງິນ   ຕັດສິນໃຈຕ່ໍຫຼາຍແນວຈົນເກີນສ່ວນ

ບ່ໍເອົາໃຈໃສ່   ຂາດຕ່ໍຄໍາສາບານເໜືອເປ້ົາໝາຍ

________ ______________________
________ ______________________

ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອປ່ຽນແປງເພື່ອຜ່ອນຄາຍຄວາມກົດດັນເຫຼົ່ານ້ີ?
ບັນຫາອີກອັນນ່ຶງຊ່ຶງລວມທັງການສັບສົນກ່ຽວກັບຕໍາແໜ່ງໃນຊີວິດແຕ່ງງານ; ຍາກໃນການລິເລ້ີມຕ້ັງການເປັນນ່ຶງດຽວ

ກັນທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກກັບຊ່ຶງກັນແລະກັນ; ບ່ໍມີຄວາມສາມາດທ່ີຈະມໂີອ້ລົມກັນຢ່າງສັດຊ່ືໂດຍປາສຈາກການຄັດ

ແຍ້ງກັນຢ່າງຮຸນແຮງ; ແລະຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງຂອງສ່ວນບຸກຄົນແລະເພດທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນຊີວິດແຕ່ງງານ.
ການສົນທະນາທ່ີສົມບູນດີໃນຊີວິດແຕ່ງງານຮັກສາຄວາມນັບຖືຕ່ໍຊ່ຶງກັນແລະກັນຂນະທ່ີສາມາດກ່າວເຖິງບັນ

ຫາອັນຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ. ສາມາດທ່ີຈະໂອ້ລົມກັນເຖິງເຣ່ືອງຣາວທ່ີຈິງຈັງຢ່າງເປີດເຜີຍແລະສັດຊ່ືໂດຍປາສຈາກການ

ເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍນ່ຶງຕ້ອງເປັນຝ່າຍປ້ອງກັນຕົວທ່ີນໍາສູ່ການເປັນນ່ຶງດຽວກັນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ໃນຊີວິດແຕ່ງງານ. ການບ່ໍເຫັນ

ພ້ອມອັນໃດອັນນ່ຶງທ່ີບ່ໍສາມາດເວົ້າລົມກັນຢ່າງສະງົບແລະເປີດເຜີຍມໂີອກາດທ່ີຈະກາຍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ກວ່າເກ່ົາ. ພິ

ເສດອັນນ້ີເປັນຄວາມຈິງຂອງການເປັນຫ່ວງໃນເຣ່ືອງໃຫຍ່ (ດ່ັງເຊ່ັນການເງິນ, ສາຍສໍາພັນຂອງຄອບຄົວ, ການເບ່ິງ

ຕາມການເລືອກຂອງລູກ, ແລະການປ່ຽນແປງອາຊີບ) ຖ້າວາ່ບ່ໍໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂກໍສາມາດທໍາລາຍສາຍສໍາພັນຢ່າງ

ຮ້າຍແຮງໄດ້.
ເວົ້າຢ່າງອ່ອນໂຍນຕ່ໍຊ່ຶງກັນແລະກັນ; ໂອ້ລົມເຣ່ືອງຕ່າງໆໂດຍປາສຈາກການກ່າວຫາຊ່ຶງກັນແລະກັນ; ກ່າວ

ເປີດຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ, ແຕ່ຢ່າບັງຄັບພວກມັນໃສ່ຄູ່ຄອງຂອງທ່ານ. ຍອມຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຝ່າຍອ່ືນຊ່ຶງ

ລວມທັງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລາວດ້ວຍ; ເລືອກເວລາທ່ີຈະໂອ້ລົມກັນເຖິງເຣ່ືອງສໍາຄັນທ່ີທັງສອງສາມາດເຫັນພ້ອມນໍາກັນ.
ຊອກຫາຊ່ອງທາງໃຫເ້ປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ, ບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ເອົາຊະນະການໂຕ້ຖຽງກັນ; ພຍາຍາມທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈທັສ

ນະຂອງຄົນອ່ືນ. ຝຶກຊ້ອມໃນການຮັບຮູຄ້ວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ອ່ືນ; ເຂ້ົາສັມມະນາເຣ່ືອງການແຕ່ງງານຂອງຄຣິສຕຽນຮ່ວມ

ກັນ.
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3. ຕດິພນັຝາ່ຍວນິຍານ (ກິຈການ 18:24-26; ໂຣມ 16:3-5ກ)
ອາກີລາແລະປີຊະກີລາປາກົດຢ່າງເດ່ັນຊັດໃນພາກພຣະສັນຍາໃໝ່ໃນຖານະເປັນຄູ່ຜົວເມັຽທ່ີຍອມມອບກາຍ

ຖວາຍຊີວິດໃນການຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຮ່ວມກັນ, ການເສັຽສະລະອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຕ່ໍວຽກງານຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ລູ

ກາໄດ້ກ່າວໄວໃ້ນພຣະທັມກິຈການ ທ່ີພວກເຂົາໄດ້ເປັນເຄ່ືອງມໃືນການສ້າງສາວົກອາໂປໂລຜູ້ມີພອນສວັນໃນການ

ເວົ້າຢ່າງມີໂວຫານດີ, ພວກເຂົາອະທິບາຍທາງຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ລາວຢ່າງຖືກຕ້ອງທ່ີສຸດ.
ທຸກໆສ່ິງໃນຊີວິດທ່ີຮຽກຮ້ອງເອົາເວລາແລະຄວາມສົນໃຈຈາກຄູ່ແຕ່ງງານ, ບ່ໍມອັີນໃດທ່ີມີຄ່າແພງຫຼນໍືາການ

ຕອບສນອງທ່ີດີກວ່າການໃສ່ໃຈໃນການເປັນນ່ຶງດຽວກັນໃນການເຕີບໂຕຝ່າຍວິນຍານ, ການຮັບໃຊ້ແບບຄຣິສຕຽນ,
ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມມືໃນຄຣິສຕະຈັກ. ແຕ່ວ່າ, ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍລະມັດລະວັງພວກເຮົາສາມາດກາຍເປັນຜູ້ໄດ້ມີສ່ວນ

ຮ່ວມມືຫຼາຍເກີນໄປຊ່ຶງເມີນເສີຍຕ່ໍຊີວິດແຕ່ງງານແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ. ເຖິງປານນ້ັນຜົວແລະເມຽັທ່ີຮຽນຮູ້ໃນ

ການສນັບສນູນຊ່ຶງກັນແລະກັນແລະຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາເປັນທີມດຽວກັນຈະພົບຜົນປໂຍດແລະຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃນຖານະ

ເປັນຄູ່ຜົວເມັຽ. ຊີວິດແຕ່ງງານຂອງພວກເຂົາຈະຖືກນັບໄວ້ສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ. ອັນນ້ີມາຈາກການເປັນອັນນ່ຶງດຽວກັນໃນ

ການຕິດພັນທາງຝ່າຍວິນຍານ, ຄວາມຮູ້ສຶກຢາກຮ່ວມກັນໃນການອຸທິດຕົນ, ແລະໃນການຮູສຶ້ກໃນການຊົງນໍາຂອງອົງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

ບົດຮຽນຊວີດິ

ຜົວແລະເມຽັສາມາດສ້າງພື້ນຖານສໍາລັບການເຕີບໂຕ ໃນຖານະທ່ີເປັນຄູ່ຜົວເມັຽໂດຍຜ່ານການຕັດສິນໃຈ

ຂອງພວກເຂົາຕ່ໍພຣະຄຣິດ. ການຕັດສິນໃຈອັນນ້ີສ່ົງເສີມໃຫ້ມີພຣະຄຸນແລະການຍົກໂທດໃນຊີວິດແຕ່ງງານ, ຊ່ວຍທັງ

ຄູ່ໃຫ້ຮຽນຮູກ້ານສົນທະນາແລະທໍາງານຮວ່ມກັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທ່ົວໆໄປ, ແລະນໍາພວກເຂົາໃຫ້ໄດ້ເປັນທີມຮັບໃຊ້

ພຣະຄຣິດ.

ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ?
 ຮຽນໃຫ້ເປັນຄົນສັດຊ່ືຕ່ໍຊ່ຶງກັນແລະກັນກ່ຽວກັບຄວາມຫຼົ້ມເຫວຼຂອງທ່ານ, ທັງໃຫຍ່ແລະນ້ອຍ. ທາງທ່ີດີທ່ີສຸດ

ໃນການປົວແປງຊີວິດແຕ່ງງານ ຄືການຕິດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະຄຣິດແລະຊອກຫາທາງເອົາທ່ອນໄມ້

ອອກຈາກຕາຂອງທ່ານກ່ອນໆທ່ີຈະເອົາສ້ຽນອອກຈາກຕາຄູ່ຄອງຂອງທ່ານ.
 ຝຶກຊ້ອມໃຊ້ພຣະຄຸນແລະການຍົກໂທດຂອງພຣະຄຣິດຕ່ໍຊ່ຶງກັນແລະກັນ.
 ຮຽນວິທີກໍາຈັດກັບບັນຫານ້ອຍໆຂອງແຕ່ລະມືທ່ີ້ກັດຮາກຖານຄວາມສັມພັນໃນຊີວິດແຕ່ງງານຂອງທ່ານ.
 ໃຊ້ເວລາທ່ີຈະຢູ່ກັບຊ່ຶງກັນແລະກັນແລະຢ່າປ່ອຍໃຫ້ໜ້າວຽກອັນຫຼວງຫຼາຍນ້ັນບັນຊາຊີວິດຂອງທ່ານແລະ

ມ້າງເພຊີວິດແຕ່ງງານຂອງທ່ານ.
 ຮັບຟັງຊ່ຶງກັນແລະກັນໂດຍປາສຈາກການຕັດສິນຫຼືການລົງໂທດ, ແລະຮຽນຮູທ່ີ້ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສຶກແທ້ຈິງ

ແລະຂ້ໍກັງວົນໃຈຂອງທ່ານ.
 ຕິດພັນກັບຊ່ຶງກັນແລະກັນທາງຝ່າຍວິນຍານ, ການໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນຖານະເປັນຄຣິສຕຽນ, ການຮັບໃຊ້ແລະການ

ນະມັສການພຣະເຈ້ົານໍາກັນ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA
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