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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 7 ມິຖຸນາ 2009 (6-7-2009) 

 
ຮ່ວມສັມພັນຢ່າງມີຈຸດປະສົງ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:   1 ໂຢຮັນ 1:1-2:2 
 

ຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດ  
           ຈາກຄວາມເປັນຈິງອັນແນ່ນອນວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ໃດ ແລະເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງສະເດັດເຂົ້າມາໃນໂລກນີ້ 
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການທ້າທາຍເພື່ອດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນການຮ່ວມສາມັກຄີທັມຢ່າງໝັ້ນຄົງກັບພຣະເຈົ້າແລະກັບບັນດາຜູ້ 
ທ່ີເຊື່ອທັງຫລາຍ. 
 

ເປ້ົາໝາຍຂອງບົດຮຽນ 
       ການຮ່ວມສາມັກຄີທັມກັບພຣະເຈົ້າແລະກັບຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າອົງ
ພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ໃດແລະເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງສະເດັດເຂົ້າມາໃນໂລກນີ້. 
                                                                                                                                                                                 

ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ 
 ຜ່ານປະຫວັດສາດຂອງຄຣິສຕຽນ ຄໍາຖາມທີ່ີວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ໃດແລະເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງສະເດັດເຂົ້າ 
ມາໃນໂລກນີ້ ເປັນຫົວເຣື່ອງທ່ີໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງເຜັດຮ້ອນ. ໃນວັດທະນະທັມອັນຫລາກຫລາຍຂອງພວກເຮົາ ການ 
ຍອມຮັບແລະການຢືນຢັນກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນຊອບນໍາສເມີ.  ການເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ 
ມີຄວາມສໍາຄັນແລະເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງ ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກກັບພຣະເຢຊູຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຜູ້ທ່ີເຊື່ອ 
ຕ້ອງມີຄວາມຜູກພັນອັນໝັ້ນຄົງກັບບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອທັງຫລາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງເໝືອນກັນ. 
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
          ອະທານາຊຽສ (Athanasius) ໄດ້ອຸທິດຕົນເພື່ອຊ່ອຍຄົນອື່ນໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ  ໃນຖາ 
ນະທ່ີເປັນບາດຫລວງແຫ່ງອາເລັກແຊນເດຣັຽ ເພິ່ນໄດຖ້ືກເນຣະເທດໄປໃນທະເລຊາຍພາກຕາເວັນອອກກາງຫຼາຍຄັ້ງ.  
ອະທານາຊຽສ ເປັນຜູ້ປົກປ້ອງຄວາມຈິງເຣື່ອງພຣະເຈົ້າມາບັງເກີດຄືອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຈົນເຖິງວັນຕາຍຂອງເພິ່ນໃນປີ 
ຄສ 373.  ເພິ່ນໄດ້ຂຽນບົດຄວາມຕອນນຶ່ງໄວ້ວ່າ   ”ຜົນຈາກການສະເດັດມາບັງເກີດຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່ນັ້ນມີຢ່າງຫລວງ 
ຫລາຍ   ຜູ້ໃດກໍຕາມທ່ີພຍາຍາມຈະນັບເບິ່ງວ່າມີຫຍັງແດ່ ຄວນຈະປຽບທຽບໃສ່ກັບຄົນຜູ້ນຶ່ງທ່ີເບິ່ງຄວາມກວ້າງໃຫຍ່
ຂອງມະຫາສມຸດແລະພຍາຍາມນັບກະແສຄື້ນໃນມະຫາສມຸດນັ້ນ”  
 ທ່ານຢາກຈະໃຊ້ຊີວິດທັງໝົດຂອງທ່ານຊ່ອຍຄົນອື່ນໃຫ້ໄດ້ຮູ້ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູບໍ່?       ຜົນປໂຍດຈາກ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ໃດແລະພຣະອົງຊົງກະທໍາຫຍັງແດ່ ຈະຄຸ້ມຄ່າກັບການທີ່ທ່ານໄດ້ເສັຽ 
ທັງເວລາແລະເຫື່ອແຮງເພື່ອບອກຄົນທັງຫລາຍຫລືບໍ່?  
 ໃນຂນະທີ່ພວກເຮົາສຶກສາບົດຮຽນນີ້ ພວກເຮົາຈະພິຈາຣະນາເບິ່ງຄວາມຈໍາເປັນທ່ີຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວ 
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ກັບອົງພຣະເຢຊູ.  ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງປໂຍດທ່ີໄດຮ້ັບຈາກຄວາມສັມພັນອັນຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າ.    ສຸດທ້າຍ, 
ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການທ້າທາຍໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດທ່ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 

1. ການຮ່ວມສາມັກຄີທັມທີ່ແທ້ຈງິ  ( 1 ໂຢຮັນ 1:1-4 ) 
    ຈົດໝາຍທີ່ຂຽນໄປຫາບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນເອເຊັຽນ້ອຍ (ປັດຈຸບັນແມ່ນປະເທດຕູລະກີ)   ອັຄສາວົກໂຢຮັນໄດ້
ອະທິບາຍວ່າພວກເຮົາຈະມີຄວາມສາມັກຄີທັມກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດໂດຍທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ?   ໃນສມັຍຂອງໂຢ 
ຮັນພວກລັດທິນອສຕິກມີຊ່ືສຽງທີ່ໂດ່ງດັງ ພວກສອນສາສນາປອມເຫລົ່ານີ້ໄດ້ສອນວ່າທຸກວິນຍານເປັນສິ່ງທ່ີດີ  ແລະ
ເນື້ອໜັງຮ່າງກາຍເປັນສິ່ງທີບໍ່ດີ(ຊ່ົວ). ຍ້ອນເຫດຜົນນີ້ເອງ ພວກນອສຕິກຈ່ຶງບໍ່ຍອມຮັບພຣະເຢຊູວ່າເປັນພຣະເມຊີອາ 
ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງບັງເກີດເປັນມະນຸດແລະມີເນື້ອໜັງຮ່າງກາຍ. 
 ໂຢຮັນໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຄໍາສອນປອມຂອງພວກນອສຕິກ  ດ້ວຍການສັ່ງສອນກ່ຽວກັບການສະເດັດມາບັງເກີດຂອງ 
ພຣະຄຣິດ.   ເພິ່ນໄດ້ຂຽນໄວວ້່າ ”ຊ່ຶງມີຢູ່ແຕ່ປະຖົມມະການ, ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ຍິນ, ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ເຫັນກັບຕາ, ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ພິຈາ
ຣະນາເບິ່ງ ແລະມືຂອງເຮົາໄດ້ຈັບຕ້ອງນ້ັນ ກ່ຽວກັບພຣະທມັອັນຊົງຊີວິດ   (ຊີວິດນ້ັນໄດ້ປາກົດມາ ເຮົາໄດ້ເຫັນແລະ
ເປັນພຍານ ຈ່ຶງໄດ້ປະກາດຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດນ້ັນແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ຄືຊີວິດທີ່ດໍາຣົງຢູ່ກັບພຣະບິດາແລະໄດ້
ປາກົດແກ ່ເຮົາທັງຫລາຍ).”   ໂຢຮັນຮູ້ດີວ່າຖ້າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຈິງອັນສໍາຄັນກ່ຽວກັບການມາບັງເກີດຢ່າງແທ້ 
ຈິງຂອງອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ ພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ມີຄວາມສາມັກຄີທັມກັບພຣະເຈົ້າ.     ການມີຄວາມສາມັກຄີທັມກັບພຣະ
ເຈ້ົາໝາຍເຖິງການຮັບເອົາຄວາມຖືກຕ້ອງຫລືຄວາມຈິງທ່ີວ່າອົງພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ໃດ. ຖ້າຄວາມຖືກຕ້ອງຫລືຄວາມຈິງ 
ເຫລົ່ານັ້ນຫາກບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ (ໃນກໍຣະນີຂອງພວກລັດທິນອສຕິກ) ຄວາມສາມັກຄີທັມຕາມພຣະຄັມພີກໍຈະເປັນໄປ 
ບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າພື້ນຖານຄວາມສາມັກຄີທັມກໍຈະເປັນການຕົວະແລະບ່ໍເປັນຄວາມຈິງ. 
 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ບົດຮຽນເຣື່ອງພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດເຜີຍແກ່ພວກເຮົາແລ້ວໃນມື້ນີ້. ໃນສັງຄົມອັນຫລາກຫລາຍຂອງ 
ພວກເຮົາ ບັນດາຜູ້ສອນປອມທັງຫລາຍກໍໄດ້ເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດມາກ່າວອ້າງ    ແຕ່ຄວາມໝາຍທີ່ພວກເຂົາກ່າວອ້າງ 
ແລະການງານຂອງພຣະເຢຊູຂອງພວກເຂົານັ້ນແມ່ນແຕກຕ່າງຢ່າງເຫັນແຈ້ງຈາກພຣະເຢຊູອົງທ່ຽງແທ້ໃນພຣະຄັມພີ. 
ດ້ວຍເຫດນ້ີ, ພື້ນຖານຄວາມສາມມັກຄີທັມຂອງພວກເຂົາຖືກສ້າງຂຶ້ນເທິງຄວາມຕົວະ ພວກເຂົາຈ່ຶງບໍ່ມີຄວາມສາມັກ 
ຄີທັມທ່ີແທ້ຈິງກັບພຣະເຈົ້າ.    ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ,  ບັນດາຜູ້ທ່ີຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູຕາມພຣະຄັມພີກໍໄດ້ຮັບການຄໍ້າ 
ປະກັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນຄວາມສາມັກຄີທັມກັບພຣະເຈົ້າ.      ສາຍເຫດນີ້ກໍເພາະວ່າເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມເຂົ້າ 
ໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າອົງພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ໃດແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາສິ່ງໃດແດ່. 
 ທ້າຍສຸດນີ້,   ໂຢຮັນໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າ   ການມີຄວາມສາມັກຄີທັມກັບບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອທັງຫລາຍນັ້ນແມ່ນ 
ຂຶ້ນຢູ່ກັບການເຊື່ອແລະໄວວ້າງໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູ. ເພິ່ນໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ, ”ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນນ້ັນ ເຮົາກໍໄດ້ປະ
ກາດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍເຫມືອນກັນ ເພ່ືອທາ່ນທັງຫລາຍຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມັກຄີທັມກ ັບພວກເຮົາ.”   ໂຢຮັນໄດ້ໃຊ້ຊີ 
ວິດຂອງເພິ່ນສັ່ງສອນການກ່ອນມາບັງເກີດ, ການສະເດັດມາບັງເກີດ, ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ. 
ເພິ່ນຢາກໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຮັບປະສົບການກັບຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີໃນການຢູ່ໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າ  ແລະມີຄວາມສາ 
ມັກຄີທັມກັບບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອທັງຫລາຍ. 
 ແຕ່ເປັນໜ້າເສົ້າໃຈ,   ທ່ີຄົນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຍອມຮັບເອົາຄວາມຄິດຂອງລັດທິນອສຕິກ  ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ 
ສັບສົນໃຈແລະຫວຸ້ນວາຍຖ້າມກາງບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອທັງຫລາຍ.   ພວກຄຣູສອນປອມຈໍານວນຫລາຍໄດ້ແຍກຕົນອອກ 
ຈາກຄຣິສຕະຈັກໄປ ( 1 ໂຢຮັນ 2:19 ) ເຖິງປານນັ້ນພວກເຂົາກໍຍັງສືບຕໍ່ສອນຫລັກຄໍາສອນປອມແກ່ບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອ 
ທັງຫລາຍຢູ່ ຈ່ຶງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການແຕກແຍກກັນ.  ໂຢຮັນຫາທາງທີ່ຈະປະນາມການສອນປອມຂອງພວກເຂົາ ເພາະ 
ເພິ່ນຮູ້ດີວ່າ   ຄວາມສາມັກຄີທັມທ່ີແທ້ຈິງຕາມພຣະຄັມພີນັ້ນຕ້ອງສອດຄ່ອງແລະຖືກຕ້ອງຕາມທ່ີກ່າວໄວ້ໃນຂ່າວປະ 
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ເສີດຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 ຖ້າປາສຈາກຄວາມສອດຄ່ອງແລະການຍອມຮັບເອົາພຣະເຢຊູໃນພຣະຄັມພີແລ້ວ,    ຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນ 
ດຽວກັນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ,  ແລະຄວາມເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນຢ່າງແທ້ຈິງກໍຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.    ແທ້ຈິງແລ້ວ, 
ພວກເຮົາອາດຈະມີຫລາຍສິ່ງທ່ີຄ້າຍຄືກັນກັບຄົນທັງຫລາຍທ່ີບໍ່ເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ. ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາ 
ອາດຈະມີມິດຕະພາບອັນໃກ້ຊິດກັບຄົນທ່ີບໍ່ເຫັນດີກັບພວກເຮົາ.     ຄວາມສາມັກຄີທັມທ່ີແທ້ຈິງຕ້ອງມີຄວາມເຫັນທ່ີ
ສອດຄ່ອງກັນວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ໃດ ພຣະອົງໄດ້ກະທໍາສິ່ງໃດແດ່ແກ່ພວກເຮົາ.    ການຮູ້ຈັກຄວາມຈິງເຣື່ອງຂ່າວປະ 
ເສີດ (ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນນ້ັນ ເຮົາກໍໄດ້ປະກາດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍເຫມືອນກັນ) ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄວາມ 
ສັມພັນຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາໝົດຄວາມສົງສັຍແລະຄວາມຂ້ອງໃຈຊຶ່ງອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. 
 

 2D ດໍາເນີນຊີວິດໃນການຮ່ວມສາມັກຄີທັມ: ( 1 ໂຢຮັນ 1:5-7 ) 
          ໂຢຮັນໄດ້ໃຊ້ການປຽບທຽບວ່າ ຄວາມສວ່າງ ແມ່ນພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄວາມມືດ ແມ່ນຄວາມບາບ.   ໂຢຮັນໄດ້ 
ສອນວ່າພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມບາບເລີຍແລະບັນດາຜູ້ທ່ີຮ່ວມສາມ ັກຄີທັມກັບພຣະອົງຈະຕ້ອງບໍ່ມີ 
ຄວາມບາບໃນການດໍາເນີນຊີວິດຂອງຕົນ.   ຕາມຄວາມຈິງ,  ຖ້າຜູ້ທ່ີເຊື່ອເວົ້າວ່າລາວຮ່ວມສາມັກຄີທັມກັບພຣະເຈົ້າ 
ແຕ່ຍັງເຮັດບາບຢູ່ ລາວກໍຕົວະ ແລະບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມຈິງ. 
 ໂຢຮັນຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າ    ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທ່ີພວກເຮົາຈະຮ່ວມສາມັກຄີທັມກັບພຣະເຈົ້າແລະພ້ອມ
ດຽວກັນນັ້ນກໍຍັງພາກັນເຮັດບາບຢູ່ .  ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ການຕົວະໄດຊ້ີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະ
ເຈ້ົາເພື່ອໃຫ້ພຣະອົງຊ່ອຍພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຈິງ.  ການເວົ້າຂວັນນິນທາຄົນອື່ນ ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງການ
ຂາດຄວາມກະຕັນຍູຮູ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ  ເພາະເຮົາຍັງເວົ້າໃນເຣື່ອງບໍ່ດີຂອງຄົນອື່ນຢູ່.     ການດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ໃນ
ຄວາມມືດ ຍ່ອມຈະມີອັນຕະລາຍ. ຄວາມບາບສາມາດຫລອກລວງພວກເຮົາໃຫ້ຄິດວ່າທຸກສິ່ງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ
ນັ້ນດີແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ພັຍພິບັດກໍາລັງຈະມາເຖິງເຮົາໃນໄວໆນີ້.  ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສໍາເຣັດແຕ່ລະບາດ
ກ້າວເພື່ອຫລີກເວັ້ນຈາກການທົດລອງຈາກຄວາມບາບ ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຊົາເຮັດບາບແລະດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມ
ສວ່າງຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 ເມື່ອເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມສວ່າງຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ  ພວກເຮົາກໍຈະໄດຮ້່ວມສາມັກຄີທັມກັບ 
ພຣະອົງແລະປູກຝັງຄວາມສັມພັນອັນເລິກເຊີ່ງກັບບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອທັງຫລາຍ.  ໃນຖານະທີ່ພວກເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີເຊື່ອແລ້ວ,  
ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເວລາຄິດໄຕ່ຕອງເພື່ອຊ່ອຍເຮົາເອງໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ     ແລະເພື່ອປັບປຸງພັດທະນາ
ຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອທັງຫລາຍ. 
 ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ການທ່ີຈະປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນສິ່ງທ່ີກ່າວມານີ້ກໍເຮັດໄດ້ຍາກຢູ່ ເພາະວ່າຄວາມບາບທີ່ຢູ່ໃນ  
ຊີວິດເຮົາແລະການທົດລອງທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບເຮົາ.    ຖ້າເຮົາມີຄວາມສັມພັນທ່ີດີກັບບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອ ເຂົາເຈ້ົາຈະສາມາດ
ຊ່ອຍເຮົາຕໍ່ສູ້ເອົາຊະນະການທົດລອງເຫລົ່ານັ້ນໄດ້   ແລະສາມາດທີ່ຈະຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກຄວາມບາບທີ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ການດໍາເນີນຊີວິດຂອງເຮົາກັບພຮະເຈົ້າມີບັນຫາ.   ບັນດາເພື່ອນໆ ໃນຫ້ອງຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດແມ່ນຜູ້ທ່ີເຮົາ
ສາມາດເພິ່ງໄດ້ ເຂົາເຈ້ົາຈະຊ່ອຍເຮົາຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບາບ. ໃຫ້ເຮົາອະທິຖານທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ເພື່ອນຄົນໃດ
ຄົນນຶ່ງເພື່ອຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນການດໍາເນີນຊີວິດກັບພຣະເຈົ້າ. 
 

3. ການຮ່ວມສາມັກຄີທັມອັນມີຄ່າ: ( 1 ໂຢຮັນ 1:8-2:2 )  
        ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາພຍາຍາມດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍການຮ່ວມສາມັກຄີທັມກັບພຣະເຈົ້າ,     ແຕ່ກໍມີຫລາຍຄັ້ງທ່ີ 



 4

ພວກເຮົາບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງແລະຍັງເຮັດບາບຕໍ່ສູ້ພຣະອົງຢູ່.     ”ຖ້າເຮົາທັງຫລາຍເວົ້າວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີບາບ ພວກເຮົາກໍ
ຫລອກລວງຕົນເອງ ແລະຄວາມຈິງບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນພວກເຮົາ.” ເມື່ອຄວາມບາບເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ມັນກໍກາຍ 
ເປັນສິ່ງກີດກັ້ນ ຂັດຂວາງຄວາມສາມັກຄີທັມຣະຫວ່າງເຮົາກັບພຣະເຈົ້າ. 
 ຖ້າພວກເຮົາສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ, ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປົວແປງເຮົາແລະຄວາມສາມັກຄີທັມ 
ຣະຫວ່າງເຮົາກັບພຣະອົງກໍດີເໝືອນເດີມ.     ການປົວແປງມີຄຸນຄ່າທ່ີແພງຫລາຍຈົນເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູຕ້ອງວາຍພຣະ 
ຊົນ ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການຍົກໂທດແລະຮັບການຊໍາຮະລ້າງຈາກການອະທັມຈົນໝົດສ້ິນ.  ອີກຄວາມໝາຍນຶ່ງ 
ນັ້ນແມ່ນ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຜູ້ຮັບເອົາບາບທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ     ຄືການຊົງໄຖ່ບາບດ້ວຍການຖືກຄຶງຢູ່ເທິງໄມ້ກາງ
ແຂນ ຮັບເອົາພຣະພິໂຣດທີ່ພຣະເຈ້ົາມີຕໍ່ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາແລະຊົງຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ. 
 ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາມີທະນາຍຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍການຍອມ 
ເຊື່ອຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ.   ການເຂົ້າໃຈເຣື່ອງການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຈະຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ເຫັນຄວາມ 
ບາບອັນຮ້າຍແຮງ  ແລະເປັນແຮງຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຮົາຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະອົງດ້ວຍຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
 ສິ່ງຖ່ວງດຶງຫລາຍຢ່າງໄດ້ນໍາພາພວກເຮົາອອກໄປຈາກຊີວິດອັນຊອບທັມແລະກີດກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຮົາຮ່ວມສາ 
ມັກຄີທັມກັບພຣະເຈົ້າແລະບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອທັງຫລາຍ.  ການເອົາຊະນະສິ່ງຖ່ວງດຶງເຫລົ່ານັ້ນເຮົາຕ້ອງຍອມເສັຽສະລະ 
ບາງສິ່ງໃນການດໍາເນີນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຕັມໃຈທ່ີຈະເອົາຊະນະຕົນເອງ ແລະເຮັດຕາມບາດກ້າວ 
ທ່ີຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະບໍ່ມີສິ່ງກີດກັ້ນການຮ່ວມສາມັກຄີທັມກັບພຣະເຈົ້າອີກ.    ບາດກ້າວທ່ີເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດ 
ນັ້ນແມ່ນການຍອມເສັຽສະລະ ເວລາ, ເຫື່ອແຮງ, ແລະຊັບສິ່ງຂອງ    ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຍາກລໍາບາກ
ໃດໆ ທ່ີອາດຈະເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ ແຕ່ເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດອັນໃຫຍ່ຫລວງ.  ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ,  ອ່ານພຣະຄັມພີ, ໄຕ່ 
ຕອງພຣະຄັມພີ, ແລະທ່ອງຈໍາຂໍ້ພຣະຄັມພີ ຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເສັຽທັງເວລາແລະເຫື່ອແຮງ   ແຕ່ສິ່ງທ່ີເຮົາຄິດວ່າມີຄຸນ 
ຄ່າພຽງເລັກນ້ອຍເຫລົ່ານີ້ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເຮົາໄດ້ມີຄວາມຮູ້ແລະຈະຊ່ອຍບໍ່ໃຫ້ເຮົາທໍາລາຍຊີວິດຕົນເອງ. 

 
ບົດຮຽນຊີວິດ 

        ສິ່ງທ່ີເຮົາເຊື່ອ ກໍມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດຂອງເຮົາ.    ຖ້າເຮົາເຊື່ອວ່າໄຟເປັນອັນຕະລາຍ ເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດກັບມັນ
ດ້ວຍຄວາມລະວັງ.   ຖ້າເຮົາຮູ້ວ່າຄົນໆນຶ່ງມີອາລົມຮ້ອນ ເຮົາຈະຕ້ອງເຂົ້າຫາລາວໃນທາງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຄົນທ່ີມີໃຈ
ເມດຕາກະຣຸນາ. ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາໃນອົງພຣະເຢຊູມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ແນວທາງຊີວິດຂອງເຮົາ.       ນີ້ແມ່ນພື້ນ 
ຖານການຮ່ວມສາມັກຄີທັມກັບພຣະເຈົ້າແລະບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອທັງຫລາຍ. 
 ການເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ໃດແລະພຣະອົງຊົງເຮັດຫຍັງແດ່ ໄດ້ຊ່ອຍພວກເຮົາຢ່າງໃດແດ່ 
ໃນປັດຈຸບັນນີ້? ການຮູ້ຈັກກັບພຣະເຢຊູສາມາດທີ່ຈະຊ່ອຍເຮົາ... 

• ໄດ້ຮັບການຄໍ້າປະກັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກພວກເຮົາ 
• ແບ່ງປັນຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາກັບບັນດາຄົນທ່ີບໍ່ເຊື່ອ 
• ທັກທ້ວງທັນທີ ໃນກໍຣະນີທ່ີມີຄົນເວົ້າເຣື່ອງພຣະເຢຊູທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ອງ 
• ຍອມຮັບວ່າພວກເຮົາມີບັນຫາເຣື່ອງຄວາມບາບບາງຢ່າງຢູ່ 
• ເມື່ອເຮົາສາຣະພາບບາບແລະເຊົາເຮັດບາບນັ້ນ ເຮົາກໍດໍາເນີນຊີວິດໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດບາບອີກ 

 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ PS 



 1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 14 ມິຖຸນາ 2009 (6-14-2009) 

 
ຮູ້ວ່າທ່ານຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າແລ້ວ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:   1 ໂຢຮັນ 2:3-11, 15-17 
 
ຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດ  
        ທ່ານຈະຖືກແນະນໍາໃຫ້ສໍາຣວດເບິ່ງຊີວິດຂອງທ່ານເພື່ອເປັນຫລັກຖານວ່າທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າແລ້ວ ແລະ
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການທ້າທາຍວ່າທ່ານຈະເປັນຄົນເວົ້າຈິງ,    ປະພຶດຕົນແບບຄຣິສຕຽນດ້ວຍການດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງເຊື່ອ
ຟັງ,  ຮັກຄົນອື່ນ ແລະຫລີກເວັ້ນອິດທິພົນຂອງໂລກ. 
 

ເປ້ົາໝາຍຂອງບົດຮຽນ 
       ການຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຄຣິດ, ຮັກເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ແລະຫລີກເວັ້ນອິດທິພົນຂອງໂລກ ແມ່ນການ
ກະທໍາທ່ີຄຣິສຕຽນໝັ້ນໃຈວ່າເຂົາເຈ້ົາຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າ. 
                                                                                                                                                                                 

ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ 
 ຄຣິສຕຽນທີ່ແທ້ຈິງຈໍານວນຫລາຍຍັງຄົງສົງສັຍໃນຄວາມລອດພົ້ນຂອງຕົນຢູ່, ແຕ່ບົດຮຽນນີ້ຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ເຮົາສາມາດຮູ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າເຮົາໄດຮ້ັບຄວາມລອດພົ້ນແລ້ວ.    ບາງຄົນຄິດວ່າການເປັນຄຣິສຕຽນບໍ່ມີຫຍັງຫລາຍ 
ໄປກວ່າການມີສ່ວນແລະຍອມຮັບເອົາຄວາມຈິງພຽງບາງສ່ວນເທ່ົານັ້ນ. ບົດຮຽນນີ້ຈະເນັ້ນໜັກວ່າການເປັນຄຣິສຕຽນ 
ບໍ່ພຽງແຕ່ເວົ້າແຕ່ປາກ ແຕ່ຕ້ອງກະທໍາຕາມທີ່ປາກເວົ້ານໍາ. 
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
         ວ່າງບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້ ໄຟສັນຍານບອກນໍ້າມັນເຄື່ອງຂອງຣົດຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຸ່ງຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງໄປຕ່າງ
ເມືອງ.  ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ເຣື່ອງຊ່າງສ້ອມແປງຣົດ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າບໍ່ຄວນຈະເຮັດຫຍັງເທ່ືອຈົນກວ່າຈະ
ໄປຮອດບ່ອນທ່ີມີຄວາມປອດພັຍເສັຽກ່ອນ.  ແຕ່ກໍໜ້າເສັຽໃຈ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຄິດຜິດໄປ. ອີກບໍ່ດົນເທ່ົາໃດຫລັງຈາກ
ນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຢືນຕາກຝົນເພາະຣົດຕາຍ. ຄວາມຜິດຂອງຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໄຟສັນຍານ
ແລະປະຕິເສດທ່ີຈະເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນ. 
 ໃນບົດຮຽນນີ້ທ່ານຈະພົບວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງໄຟສັນຍານເຕືອນທ່ານ.  ຄວາມຈິງນັ້ນແມ່ນ ຖ້າທ່ານຍອມເຊື່ອ 
ຟັງ ທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບການຄໍ້າປະກັນໃນຄວາມລອດພົ້ນຂອງທ່ານ.   ບໍ ່ພຽງແຕ່ເທ່ົານັ້ນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການໜູນໃຈບໍ່ 
ໃຫ້ເມີນເສີຍຕໍ່ການກະທໍາແຕ່ລະວັນເພື່ອເປັນຫລັກຖານເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງ, ມີຈິດວິນຍານທີ່ມີສຸຂພາບດີໃນການຮ່ວມ 
ສາມັກຄີທັມກັບພຣະເຈົ້າ. 
 

1. ທ່ານຍອມເຊື່ອຟັງພຣະຄຣິດບ່ໍ?:    ( 1 ໂຢຮັນ 2:3-6 ) 
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    ໃນພຣະຄັມພີຂໍ້ກ່ອນນັ້ນ ໂຢຮັນໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ ຖ້າພວກເຮົາຫາກເຂົ້າໃຈວ່າອົງພຣະ 
ເຢຊູແມ່ນຜູ້ໃດແລະຮັບເອົາພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນແລ້ວ  ພຣະຄັມພີໄດສ້ອນພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາຈະບ່ໍມີຊີ 
ວິດຢູ່ໃນຄວາມບາບອີກ ຈະມີແຕ່ສັນຕິສຸກໃນພຣະເຈົ້າ(1:6-7). ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ຖ້າເຮົາຫາກເຮັດບາບເຮົາກໍສາມາດ 
ສາຣະພາບຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າແລະໄດ້ຮັບການຍົກໂທດ ເພາະວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສໍາເຣັດພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະ 
ອົງແລ້ວໃນເວລາທີ່ພຣະອົງຢູ່ໃນໂລກນີ້ (1:8-2:2)  ຂໍ້ພຣະຄັມພີເຫລົ່ານີ້ໄດ້ນໍາເຮົາກັບຄືນໄປສູ່ຕອນທໍາອິດເພື່ອທົບ 
ທວນຄືນວ່າພວກເຮົາມີຄວາມລອດພົ້ນຫລືບໍ່.   
 ທ່ານໂຢຮັນກ່າວໄວ້ວ່າ, ”ໃນຂໍ້ນ້ີແຫລະ, ເຮົາທັງຫລາຍຄົງສັງເກດໄດ້ວ່າພວກເຮົາຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ ຄືວ່າຖ້າ
ພວກເຮົາຖືຮັກສາບັນດາຂໍ້ບັນຍັດຂອງພຣະອົງ.”   ຖືຮັກສາບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນການທົດສອບຢ່າງນຶ່ງເພື່ອເຮົາ
ຈະຮູ້ວ່າເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າແລ້ວ. ພຣະຄັມພີຂໍ້ນີ້ບໍ່ໄດ້ສອນເຮົາວິທີຮັບເອົາຄວາມລອດພົ້ນ (ດັ່ງໃນ ໂຣມ 10:9) 
ແຕ່ສາມາດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາໄດ້ພົ້ນແລ້ວຢ່າງໃດແລະຜູ້ທ່ີພົ້ນແລ້ວຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ (ເອເຟໂຊ 2:10) 
 ດຣ. ດານີເອນ ແອ໊ດຄິນ  ໄດ້ກ່າວວ່າ,  ພຣະເຈ້ົາຈະຈາຣຶກພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງໃສ່ຫົວໃຈຂອງບັນດາຜູ້  
ທ່ີເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ໃຈຂອງເຂົາເຈ້ົາຈະປ່ຽນແປງໃໝ່ແລະຍອມເຊື່ອຟັງ.   ດັ່ງນັ້ນການຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດບໍ່ 
ພຽງແຕ່ຮູ້ເຣື່ອງພຣະເຈົ້າເທ່ົານັ້ນແຕ່ເປັນເຄ່ືອງໝາຍວ່າໄດ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າ. (ດານີເອນ ແອ໊ດຄິນ).   ຖ້າຈະເວົ້າອີກ 
ຢ່າງນຶ່ງນັ້ນແມ່ນ ການຖືກຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ ຢ່າງນ້ອຍກໍແມ່ນຄວາມພຍາຍາມທີ່ຈະຍອມເຊື່ອຟັງພຣະ 
ບັນຍັດຂອງພຣະອົງ   ເປັນສິ່ງຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານວ່າຫົວໃຈຂອງບຸກຄົນນັ້ນໄດ້ປ່ຽນແປງແລ້ວໂດຍຣິດ 
ເດດຂອງພຣະຄຣິດ.  
 ໃນອີກກໍຣະນີນຶ່ງນັ້ນກ່າວວ່າ, ຄົນໃດທີ່ເວົ້າວ່າ, “ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ” ແຕ່ບ່ໍຖືຮັກສາບັນດາຂໍ້ບັນຍັດ
ຂອງພຣະອົງ ຜູ້ນ້ັນເປັນຄົນເວົ້າຕົວະ ແລະຄວາມຈິງບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນຄົນນ້ັນແລ້ວ.”   ຖ້າເຮົາເຊື່ອວ່າເຮົາຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າ 
ແຕ່ບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ ເຮົາຄວນສໍາຣວດຈິດໃຈຂອງເຮົາເບິ່ງວ່າເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນແລ້ວຫລື 
ຍັງ(ມທ 7:21) ໃນພຣະທັມ 1 ໂຢຮັນ 2:4 ແມ່ນໃຊ້ກັບຄົນທ່ີມີຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມບາບແລະບໍ່ຍອມທ່ີຈະສາຣະພາບ. 
 ພວກເຮົາຖືວ່າພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າມີຄວາມສໍາຄັນແລະພວກເຮົາກໍພຍາຍາມທີ່ຈະຖືຮັກສາຂໍ້ບັນຍັດເຫລົ່າ 
ນັ້ນ (1 ແລະ 2 ເປໂຕ 1,2,3.   ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອີງຕາມຂໍ້ພຣະຄໍາເຫລົ່ານີ້ພວກເຮົາບໍ່ມີຂໍ້ແກ້ຕົວໃດໆ ຕໍ່ການກະ 
ທໍາທ່ີເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາບໍ່ພໍພຣະທັຍ ແມ່ນແຕ່ການເຮັດບາບພຽງຄັ້ງດຽວກໍເປັນການກະທໍາທ່ີຕໍ່ສູ້ພຣະເຈ້ົາແລະຈໍາເປັນ 
ຕ້ອງຖືວ່າມີຄວາມສໍາຄັນອີງຕາມຂໍ້ພຣະຄັມພີ (ມທ 5:17-20)  ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງພຍາຍາມທຸກໆ ວັນໃນການດໍາ 
ເນີນຊີວິດຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າດ້ວຍການຖືຮັກສາພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ.    ໃນເວລາດຽວກັນພວກເຮົາຕ້ອງຍອມ 
ຮັບວ່າແມ່ນແຕ່ຄຣິສຕຽນທີ່ເຕີບໃຫຍ່ແລ້ວກໍຍັງມີບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມບາບຢູ່ (ໂຣມ 7:18-25) 
 ໃນຂະນະທີ່ເຮົາຖືຮັກສາພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ,   ພວກເຮົາຈະມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີກັບຜົນປໂຍດທີ່ໄດ້ເຫັນ 
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ສໍາເຣັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.    ການສະແດງຄວາມຮັກອັນ 
ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກການວາຍພຣະຊົນຢ່າງເສັຽສະລະຂອງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ  
ຄືພຣະເຢຊູ.   ເມື່ອພວກເຮົາຖືຮັກສາພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ ຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດກໍຄົບບໍຣິບູນໃນຊີວິດຂອງພວກ
ເຮົາ.  ຜົນຮັບທ່ີຕາມມານັ້ນແມ່ນການຄໍ້າປະກັນອັນໝັ້ນຄົງວ່າພວກເຮົາແມ່ນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  ໃນເວລາດຽວກັນ, 
ພວກເຮົາກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນວ່າພຣະຄຣິດເປັນຄວາມຈິງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
  

 2D ທ່ານຮັກຄົນອ່ືນບ່ໍ?: ( 1 ໂຢຮັນ 2:7-11 ) 
          ການຮັກຄົນອື່ນແມ່ນອີກທາງນຶ່ງທ່ີສະແດງວ່າພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນອັນໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າ. ຖ້ອຍຄໍານີ້ໄດ້ 
ມາຈາກພຣະບັນຍັດ (ລະບຽບພວກເລວີ 19:18) ການຮັກພີ່ນ້ອງບໍ່ແມ່ນບັນຍັດໃໝ ່ ແຕ່ເປັນຂໍ້ບັນຍັດເກົ່າທ່ີມີຢູ່ຕັ້ງແຕ່ 
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ເດີມ.  ທັງຄຣິສຕຽນຢິວແລະຄຣິສຕຽນຄົນຕ່າງຊາດໄດ້ຮັບການສັ່ງສອນວ່າ ເມື່ອເລີ້ມຕົ້ນເປັນຄຣິສຕຽນແລ້ວພຣະເຈົ້າ 
ມີພຣະປະສົງໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງມີຄວາມຮັກຕໍ່ຄົນອື່ນ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ບັນດາຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອ(ເປັນອ້າຍນ້ອງ
ໃນຄວາມເຊື່ອ) 
 ອີງຕາມບັນຍັດໃນພຣະຄັມພີເດີມທ່ີໃຫ້ຮັກເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ,   ໂຢຮັນກ່າວວ່າເພິ່ນໄດ້ຂຽນບັນຍັດໃໝ່ຂຶ້ນ 
ຖ້າບໍ່ສຶກສາຢ່າງຄັກແນ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຖ້ອຍຄໍາທ່ີຂັດແຍ່ງກັນກັບຂໍ້ທີ 7. ແຕ່ໂຢຮັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບັນຍັດເກົ່າທ່ີບອກ 
ໃຫ້ຮັກນັ້ນຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໃນຄວາມຕາຍ, ການຖືກຝັງ,  ແລະການເປັນຄືນມາໃໝ່ ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 ຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ສະແດງອອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຮັກທ່ີແທ້ຈິງ.  ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເຮົາຄິດວ່າ 
ເຮົາຮັກຄົນອື່ນ, ຫລືມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ ່ຈະຮັກ, ຫລືເປັນແບບຢ່າງຂອງຄວາມຮັກ, ແລະຂອບເຂດຂອງຄວາມຮັກ ທັງໝົດ
ນີ້ແມ່ນມາຈາກອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 ພວກເຮົາຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງຄວາມບາບອັນມືດມົນ ແລະຍັງເປັນການຍາກທີ່ຈະຮັກຄົນອື່ນໄດ້ເມື່ອເຂົາເຈ້ົາເຮັດ 
ໃຫ້ເຮົາເຈັບປວດ.   ແຕ່ກໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທ່ີໂຢຮັນຊີ້ໃຫ້ເຮົາພົບກັບຄວາມສວ່າງອັນແທ້ຈິງໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ຜູ້ຊົງມີຊັຍຊະນະເໜືອຄວາມມືດແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາທັບມ້າງສາຍໂສ້ແຫ່ງຄວາມກຽດຊັງໄດ້.  ໃນເວລານີ້ 
ຖ້າເຮົາພົບກັບຄົນທ່ີສ້າງບັນຫາ ເຮົາກໍສາມາດໃຫ້ຄວາມຮັກແກ່ລາວໄດ້ເພາະວ່າພຣະຄຣິດຊົງຮັກພວກເຮົາ. ຖ້າພວກ 
ເຮົາຫາກເລືອກທ່ີຈະເມີນເສີຍແລະດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມຂົມຂື່ນໃຈຕໍ່ຄົນຜູ້ນັ້ນ     ຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວຂອງ 
ເຮົາກັບພຣະຄຣິດຈະເປັນໄປໃນຮູບໃດ?   ເຮົາຈະບ່ໍເປັນຄົນໜ້າໄຫວ້ຫລັງຫລອກ(ໜ້າຊື່ໃຈຄົດ)ດອກຫລື ຖ້າເຮົາໄດ້
ຮັບການຍົກໂທດບາບແລະໄດ້ຮັບຄວາມຮັກອັນບໍ່ມີຂໍ້ຜູກມັດຈາກອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ     ເຮົາຊໍ້າພັດບໍ່ຍອມໃຫ້ອະພັຍ 
ແລະບໍ່ມີຄວາມຮັກຕໍ່ຄົນອື່ນ? 
 ຕົວຢ່າງນຶ່ງທ່ີສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ດີກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້ກໍຄື     ຖ້າເຮົາເປົ່າໝາກປູມເປົ້າແລ້ວຂຽນໃສ່ທາງເທິງວ່າ, 
 ”ຮັກພຣະເຈ້ົາ”  ແລະຂຽນທາງກ້ອງລົງມາວ່າ  ”ຊັງພ່ີນ້ອງ”  ຫ ລັງຈາກນັ້ນກໍເອົາເຂັມພຍາຍາມແທງແຕ່ທາງລຸ່ມເທ່ົາ 
ນັ້ນໂດຍທີ່ບໍ່ໃຫ້ທາງເທິງແວບລົງເໝືອນກັບທາງລຸ່ມ ກໍຄົງຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້.   ໃນທໍານອງດຽວກັນນີ້ ເຮົາບໍ່ສາມາດຮັກ
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖ້າເຮົາຍັງກຽດຊັງພີ່ນ້ອງຂອງຕົນຢູ່. ຖ້າເຮົາເຮັດໄດ້ເຊັ່ນນັ້ນ ກໍແມ່ນເຮົາຫລອກລວງຕົນເອງ.  ດັ່ງນັ້ນຖ້າ 
ເຮົາທົດສອບຫລືຊ່ັງຊາເບິ່ງຄວາມສໍາພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຈົ້າວ່າດີເທ່ົາໃດ    ແລ້ວເຮົາກໍຈະຮູ້ວ່າເຮົາຮັກພີ່ນ້ອງຂອງ
ເຮົາຫລືບໍ່. 

 
3. ທ່ານໄດ້ຫລີກເວັ້ນອິດທິພົນຂອງໂລກຫືຼບ່ໍ?: ( 1 ໂຢຮັນ 2:15-17 )  
        ໃນຖານະທີ່ພວກເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີເຊື່ອ, ພວກເຮົາຈະບ່ໍຮກັໂລກຫລືສ່ິງຂອງທີຢູ່່ໃນໂລກ.     ການຖືຮັກສາຂໍ້ຄໍາສັ່ງນີ້ 
ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຄໍາວ່າ ໂລກ ໃນພຣະຄັມພີຂໍ້ນີ້.  ໂຢຮັນ ໄດ້ໃຊ້ຄໍາວ່າ ໂລກ ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍຢູ່ 
3 ຢ່າງດ້ວຍກັນ.  ປະການທໍາອິດ, ໂລກ ໝາຍເຖິງຄົນທັງຫລາຍ ດັ່ງໃນຂໍ້ພຣະຄັມພີທ່ີກ່າວວ່າ ”ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງ
ຮັກໂລກ... (ຢຮ 3:16).”  ປະການທີສອງ, ໂລກ ໝາຍເຖິງໜ່ວຍໂລກທ່ີຖືກສ້າງຂຶ້ນ (ຢຮ 3:17) ປະການທີສາມໂລກ
ມີຄວາມໝາຍຕາມພຣະຄັມພີຂໍ້ນີ້ ຊ່ຶງໂຢຮັນໝາຍເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຣະບົບຂອງໂລກນີ້... ທ່ີເປັນສັດຕຣູຕໍ່ສູ້ກັບ
ພຣະເຈ້ົາແລະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ດັ່ງນັ້ນເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງພວກເຮົາວ່າຢ່າຮັກໂລກ ພຣະອົງໝາຍເຖິງທຸກ
ກິຣິຍາ, ການກະທໍາ, ຄ່ານິຍົມ, ປຣັຊຍາ ແລະສິ່ງຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເມີນເສີຍຕໍ່ພຣະເຈ້ົາຫລືຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມກ້າວ 
ໜ້າຂອງພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ.   
 ຖ້າເຮົາຫາກ ຮັກໂລກ ຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະບິດາບໍ່ຢູ່ໃນຜູ້ນັ້ນ.  ການຮັກໂລກແລະການຮັກພຣະເຈົ້າທັງສອງຢ່າງ 
ນີ້ເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້. ເຮົາຈະບ່ໍຫລອກລວງຕົນເອງວ່າເຮົາສາມາດຮັກທັງສອງຢ່າງໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ.  ຖ້າເຮົາໃຫ້ສິ່ງຂອງ 
ໃນໂລກນີ້ມີຄຸນຄ່າສູງກວ່າພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ     ເຮົາຕ້ອງຄິດເບິ່ງຢ່າງຄັກແນ່ວ່າເຮົາຮັກພຣະເຈົ້າຢ່າງ 
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ແທ້ຈິງຫລືບໍ່.  
 ເຮົາຈະໄດ້ຮັບການຄໍ້າປະກັນເຖິງຄວາມລອດພົ້ນຂອງເຮ ົາຢ່າງໃດ   ຖ້າພວກເຮົາຫາກກະທໍາໃນສິ່ງທ່ີກົງກັນ 
ຂ້າມກັບຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາ?    ແນ່ນອນ, ຍ່ອມມີເວລານຶ່ງທ່ີພວກເຮົາຈະຖືກຢົ້ວຍວນຈາກສິ່ງຂອງຝ່າຍໂລກນີ້ ແຕ່
ເຮົາຈະຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບການທົດລອງນັ້ນແລະຖວາຍຄວາມຮັກຂອງເຮົາທັງໝົດໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ. 

ຕັນຫາຂອງຕາ, ແລະຄວາມອວດອ້າງເປົ່າໆໃນຊີວິດນີ້ຈະນໍາເຮົາໄປສູ່ພັຍພິບັດ  ເພາະວ່າມັນເປັນສິ່ງອານິດ 
ຈັງແລະຊຸກຍູ້ເຮົາໃຫ້ຫ່າງໄກໄປຈາກພຣະເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າເຮົາຫາກຕ້ອງການໆ ຊ່ອຍເຫລືອເພື່ອໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຮັກຕໍ່
ພຣະເຈ້ົາ ເຮົາຄວນມີສ່ວນໃນການສຶກສາພຣະຄໍາໃນໂຮງຮຽນວັນອາທິດເພື່ອຜູ້ທ່ີເຊື່ອຄົນອື່ນຈະໄດ້ເຕືອນສະຕິເຮົາວ່າ
ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. 
 ສິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງຂອງຝ່າຍໂລກນີ້ແມ່ນພຣະຣາຊແຜ່ນດິນອັນນິຣັນຂອງພຣະເຈົ້າ. ແຕ່ກໍໜ້າເສົ້າໃຈ, ທ່ີ
ຫລາຍຄົນຍຶດເອົາສິ່ງທ່ີບໍ່ມີຄ່າທ່ີຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມສິ້ນຫວັງແລະໝົດຫວັງ   ແທ່ນທ່ີຈະເອົາສິ່ງທ່ີດີທ່ີສຸດຈາກພຣະເຈົ້າ. 
ແຕ່ວ່າ ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າກໍຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນອັນຕລອດໄປເພາະວ່າການເຮັດຕາມທາງ
ຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນເປັນຫລັກຖານວ່າເຮົາເປັນໄພ່ພົນໃນພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. 
 ອີງຕາມຂໍ້ພຣະຄັມພີດັ່ງກ່າວນີ້,  ພວກເຮົາໄດລ້ົງທຶນໃນສິ່ງທ່ີສໍາຄັນອັນຕລອດໄປເປັນນິດຫລືບໍ່? ພວກເຮົາ
ໄດ້ໃຊ້ເວລາ, ເຫື່ອແຮງ, ແລະຊັບສິນ  ເພື່ອໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າກ້າວໜ້າ ຫລືເພື່ອຕົວຂອງເຮົາເອງ? 
ຖ້າການດໍາເນີນຊີວິດຂອງເຮົາເປັນຫລັກຖານວ່າເຮົາມີຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ     ພວກເຮົາກໍໄດ ້ຮັບການຄໍ້າປະກັນອັນ
ໝັ້ນຄົງວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງແລ້ວ.  

ບົດຮຽນຊີວິດ 
 
        ບັນຫາເຣື່ອງການຄໍ້າປະກັນຄວາມລອດພົ້ນຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກຍາມໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານ.     ບັນດາຜູ້ທ່ີ  
ເຊື່ອຫລາຍຄົນໄດ້ຕໍ່ສູຸ້ກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາເຈ້ົາທຸກວັນ.       ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນໃດຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບ 
ຄວາມລອດພົ້ນແລ້ວແລະບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ກໍເປັນຊີວິດທ່ີໜ້າຢ້ານກົວ ເປັນຊີວິດທ່ີພຣະເຈົ້າບໍ່ມີພຣະປະສົງໃຫ້ເປັນ 
ເຊັ່ນນັ້ນຕໍ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.    ຖ້າພວກເຮົາຫາກດໍາເນີນຊີວິດໂດຍການຍອມເຊື່ອຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ,  ຮັກ 
ຄົນອື່ນ, ແລະຫລີກເວັ້ນຈາກອິດທິພົນຂອງໂລກ ພວກເຮົາກໍໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. 
 ມີຫລາຍຄໍາຖາມເກີດຂຶ້ນກ່ຽວກັນຄວາມເມີນເສີຍຕໍ່ການເຊື່ອຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ຮັກຄົນອື່ນ,  ແລະ 
ບໍ່ຫລີກເວັ້ນອິດທິພົນຂອງໂລກ… 

• ຫລາຍເທື່ອຂ້າພະເຈົ້າສົງສັຍໃນຄວາມລອດພົ້ນ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນແມ່ນບໍ່? 
• ຂ້າພະເຈົ້າມີບັນຫາກັບຄວາມບາບຢ່າງນຶ່ງເປັນປະຈໍາ ໝາຍຄວາມວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນແມ່ນບໍ່? 
• ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຮັກຄົນໃນຄອບຄົວ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດຮ້ັບຄວາມເຈັບປວດຈາກລາວຫລາຍ ແລະເປັນການ 

ຍາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະອະພັຍໃຫ້ລາວໄດ້ ນັ້ນໝາຍເຖິງວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນແມ່ນບໍ່? 
• ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວອ້າງວ່າລາວເປັນຄຣິສຕຽນ ແຕ່ການດໍາເນີນຊີວິດບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄໍາເວົ້າ ຂ້າພະ

ເຈ້ົາຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? 
• ຂ້າພະເຈົ້າຍອມເຊື່ອຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ຮັກຄົນອື່ນ, ແລະຫລີກເວັ້ນອິດທິພົນຂອງໂລກ  ແຕ່ຂ້າພະ

ເຈ້ົາຍັງສົງສັຍໃນຄວາມລອດພົ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ( ຄໍາຖາມເຫລົ່ານີ້ ຈະໄດ້ຮັບຄໍາຕອບໃນ 
ບົດຮຽນອາທິດໜ້າ) 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ PS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 21 ມິຖຸນາ 2009 (6-21-2009) 

 
ຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມຈິງ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:   1 ໂຢຮັນ 2:18-27; 4:1-16 
 
ຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດ  
        ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບມາຕະຖານເພື່ອຢັ່ງຮູ້ຄວາມຈິງແລະຄວາມຜິດ  ແລະຈະໄດ້ຮັບການທ້າທາຍເພື່ອທົດ
ສອບຊັ່ງຊາເບິ່ງວ່າສິ່ງທ່ີທ່ານໄດ້ຍິນນັ້ນຖືກຕ້ອງຫລືບໍ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນພຣະຄັມພີ. 
 

ເປ້ົາໝາຍຂອງບົດຮຽນ 
       ບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ    ເຂົາເຈ້ົາຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອດ້ວຍການຊັ່ງຊາເບິ່ງການສອນຂອງ 
ສາສນາທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍ   ແລະດ້ວຍການສແວງຫາການຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະວິນຍານ
ບໍຣິສຸດເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງຂອງພຣະຄັມພີ. 
                                                                                                                                                                                 

ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ 
 ໂລກນີ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄົນທ່ີອ້າງວ່າຕົນເອງເວົ້າເພື່ອພຣະເຈົ້າ.  ສະມາຊິກຂອງໂບດຈໍານວນຫລາຍໄດ້ພົບກັບ 
ຄວາມງົງງວຍເພາະວ່າຄໍາກ່າວອ້າງເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ.  ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂດຍພຣະ 
ຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າແລະໂດຍການຊ່ອຍຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ເຂົາເຈ້ົາມີທຸກສິ່ງທ່ີຕ້ອງການເພື່ອຢັ່ງຮູ້ຄວາມຈິງ. 

ການຫລອກລວງສາມາດນໍາເຮົາໄປສູ່ຄວາມໂສກເສົ້າໄດ້ບໍ່?   ແນ່ນອນ,  ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ພຶສຈິ
ກາ 1978 ເມື່ອ ຈິມ ໂຈນ ຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ໄດ້ນໍາພາຄົນຈໍານວນຫລາຍກວ່າ 900 ຄົນເຂົ້າໄປໃນປ່າໃນ
ທະວີບອະເມຣິກາໃຕ້.  ລາວໄດ້ຊັກຊວນຈູງໃຈຫລາຍຄົນໃຫ້ດື່ມຢາພິດ ສ່ວນຜູ້ທ່ີບໍ່ຍອມດື່ມໄດ້ຖືກຍິງຕາຍ. ສະຖານ
ທ່ີນັ້ນ ໃນເວລານີ້ເອີ້ນວ່າ  ”ໂຈນສ໌ທາວ ແມສຊັກເຄຣ”  (Jonestown Massacre) ເປັນຄວາມໂສກເສົ້າທ່ີໄດ້ເຕືອນ 
ເຖິງຣິດອໍານາດຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະການຫລອກລວງ. 
 ໃນບົດຮຽນກ່ອນໄດ້ແນໃສ່ການທົດສອບເບິ່ງການຍອມເຊື່ອຟັງແລະຄວາມຮັກ ຊ່ຶງເປັນຫລັກຖານເຖິງຄວາມ 
ລອດພົ້ນ.   ໃນບົດຮຽນນີ້,   ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການທ້າທາຍໃຫ້ໃຊ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດເພື່ອຈະຮູ້ຈັກແລະປະຕິເສດການສອນປອມ,  ຍອມຮັບເອົາຄວາມຈິງ, ແລະທົດສອບຊັ່ງຊາເບິ່ງການສອນ
ຂອງຄຣູສອນອື່ນໆ. 
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
          

1. ຄວາມຈງິ:    ( 1 ໂຢຮັນ 2:18-23 ) 
    ພວກເຮົາຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາສຸດທ້າຍ ຊ່ຶງຢູ່ເວລາຣະຫວ່າງກາງການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູແລະການຈະສະເດັດ 
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ກັບມາຂອງພຣະອົງ.   ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ເວລາທ່ີແນນອນໃນການສະເດັດກັບມາຂອງອົງພຣະຄຣິດ. ( ກຈ. 1:7)   ດັ່ງນັ້ນ, 
ຕັ້ງແຕ່ດຽວນີ້ໄປຈົນເຖິງເວລານັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງເຝົ້າລະວັງຢູ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຊັກຈູງເຮົາໃຫ້ຫລົງທາງໄປ.  
 ຕັ້ງແຕ່ສມັຍຂອງໂຢຮັນເປັນຕົ້ນມາ ຜູ້ຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດຈໍານວນຫລາຍໄດ້ຢູ່ຖ້າມກາງບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອ   ເພືອຫາ 
ທາງທໍາລາຍພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.   ຫລາຍຄັ້ງ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ລະວັງໃນການຫລອກລວງຂອງພວກເຂົາຈົນກວ່າ 
ມັນສວາຍເກີນໄປ. 
 ແມ່ນແຕ່ໃນສມັຍຂອງໂຢຮັນ   ຄຣູສອນປອມຫລາຍຄົນໄດ້ປະປົນຢູ່ນໍາພວກຄຣິສຕຽນທໍາທ່າເໝືອນກັບວ່າ
ເປັນຜູ້ເຊື່ອທ່ີແທ້ຈິງ.  ເມື່ອເຂົາເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ອອກໄປແລ້ວຈ່ຶງຮູ້ແຈ້ງວ່າເຂົາແມ່ນຄຣູສອນປອມ.  ພວກເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວ 
ກັນຕ້ອງລະວັງຄົນຈໍານວຍຫລາຍທີ່ອ້າງວ່າເປັນຄຣູສອນທ່ີມາຈາກພຣະເຈົ້າຊຶ່ງເຂົາເຈ້ົາຫວັງພຽງແຕ່ຢາກຊັກຈູງພວກ 
ເຮົາໃຫ້ຫ່າງໄກໄປຈາກພຣະຄຣິດ. 
 ໃນບົດຮຽນກ່ອນ  ພວກເຮົາໄດ້ແນໃສ່ການທົດສອບຫລືການຊັ່ງຊາເພື່ອຈະຮູ້ວ່າເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນຈິງຫລື 
ບໍ່.    ໃນຂໍ້ພຣະຄັມພີເຫລົ່ານັ້ນໂຢຮັນໄດ້ທົດສອບອີກ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຄັກແນ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນແລ້ວ. 
ການທົດສອບນັ້ນແມ່ນຫລັກຄໍາສອນທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າ ”ຄວາມອົດທົນຂອງຜູ້ເປັນໄພ່ພົນ.”  ຄໍາສອນນີ້ໄດ້ສອນພວກເຮົາ 
ວ່າຜູ້ເຊື່ອທ່ີແທ້ຈິງຈະບໍ່ປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນ, ຈະຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນພຣະເຈົ້າແລະຊົມຊື່ນຍິນດີໃນພຣະອົງຕລອດ 
ໄປ.  ໃນອີກກໍຣະນີນຶ່ງນັ້ນແມ່ນ ໃນຖານະທີ່ພວກເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີເຊື່ອຫລັກຖານຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ 
ຜ່ານການທົດສອບແລະຜ່ານຄວາມອົດທົນໃນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ.   ຖ້າເຮົາອ້າງວ່າເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນ ແຕ່ໄດ້ 
ປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດໄປ ນັ້ນກໍເປັນຫລັກຖານວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະຄຣິດ. 
 ບັນດາຄຣູສອນປອມໃນສມັຍຂອງໂຢຮັນໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມເຊື່ອອັນຜິດໆ ຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າພວກ 
ເຂົາຢູ່ຝ່າຍບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອ, ພວກເຂົາກໍຈະຕັ້ງຢູ່ກັບບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອຕໍ່ໄປ.      ພວກເຂົາໄດ້ສະແດງອອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ 
ແລ້ວວ່າຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນພຣະເຈົ້າ ເພາະພວກເຂົາປະຕິເສດພຣະເຢຊູວ່າບໍ່ແມ່ນພຣະເມຊີ 
ອາແລະໄດ້ອອກຈາກບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອໄປ. 
 ໃນອີກກໍຣະນີນຶ່ງ,  ຜູ້ເຊື່ອທ່ີແທ້ຈິງແມ່ນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການຫົດສົງຈາກພຣະເຢຊູຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມສາ 
ມາດຮູ້ຈັກຄວາມຈິງ.    ການຫົດສົງນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າແລະຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.   ຕາມ 
ຖ້ອຍຄໍາໃນພຣະຄັມພີຂໍ້ທີ 24 ໄດ້ຕີຄວາມໝາຍການຫົດສົງວ່າພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ທ່ີເຊື່ອ 
ມີແຫລ່ງທ່ີມາຂອງຈຸດປະສົງທ່ີເຂົາເຈ້ົາສາມາດຮູ້ຈັກແລະປະຕິເສດຄໍາສອນປອມ. ຖ້າຜູ້ໃດອ້າງວ່າລາວກ່າວພຣະຄໍາ
ຂອງພຣະເຈົ້າເຮົາສາມາດພິສູດຊັ່ງຊາເບິ່ງຄໍາເວົ້າຂອງເຂົາເຈ້ົາໃສ່ກັບພຣະຄັມພີ   ແລະສາມາດຢ່ັງຮູ້ວ່າເຂົາເຈ້ົາເວົ້າ 
ຄວາມຈິງຫລືເວົ້າຕົວະ. 
 ພິຈາຣະນາເບິ່ງຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລະການຮັບເອົາຄວາມຈິງໃນພຣະທັມໂຢຮັນ 
(ຢຮ 16:13)  ແລະເຮົາຈະເຫັນ ”ການຫົດສົງ” ອັນຖືກຕ້ອງທ່ີອ້າງອີງໃສ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.   ຄໍາອະທິບາຍນັ້ນຈະ 
ຊ່ອຍເຮົາໄດ້ດີຫລາຍ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງລະວັງໄວ້ວ່າຫລາຍຄົນຈະເວົ້າໃນນາມພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແຕ່ການສິດສອນ
ໄດ້ຂັດແຍ່ງກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.  
 ດັ່ງນັ້ນ,  ເປັນການດີທ່ີສຸດທ່ີຈະຕ້ອງເຫັນ ພຣະຄໍາແລະພຣະວິນຍານ ຄຽງຄູ່ກັນໄປແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢູ່  
ສເມີ.  ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະບ່ໍນໍາພາຜູ້ທ່ີເຊື່ອໄປໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັບການສິດສອນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 ຂໍ້ພຣະຄັມພີນີ້ໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າ ຜູ້ໃດທ່ີບໍ່ມີຄວາມຮູ້ທາງພຣະຄັມພີ ເຂົາເຈ້ົາກໍຢູ່ໃນອັນຕະລາຍທີ່ຈະຖືກ 
ຄຣູສອນປອມຫລອກລວງ.  ພວກເຮົາຕ້ອງຍຶດໝັ້ນໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ຍຶດໝັ້ນໃນພຣະຄໍາພວກ  
ເຮົາກໍເປີດທາງໃຫ້ແກ່ການຫລອກລວງ.  ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພຣະຄັມພີແລະມີພຣະວິນຍານບໍຣິ 
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ສຸດຢູ່ນໍາຈະຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ສາມາດຊັ່ງຊາໄດ້ວ່າຄົນເຫລົ່ານັ້ນໄດເ້ວົ້າຕາມພຣະວິນຍານຊົງນໍາຫລືບໍ່.     ຂໍໃຫ້ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກແລະປະຕິເສດຄໍາສອນປອມ ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະພົບເຫັນຢູ່ທ່ີໃດກໍຕາມ. 
  

2D ຄວາມຈິງທັງໝົດ: ( 1 ໂຢຮັນ 2:24-27 ) 
          ໂຢຮັນໄດ້ສັ່ງສອນຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃຫ້ຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນຄໍາສອນທີ່ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເພື່ອສະແດງວ່າເຂົາເຈ້ົາຕັ້ງໝັ້ນ 
ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ.    ການຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຕ້ອງຍ ຶດໝັ້ນຢ່າງໜຽວແໜ້ນໃນຄວາມຈິງທ່ີໄດ້ນໍາພາເຂົາເຈ້ົາໄປເຖິງ 
ພຣະຄຣິດຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນ. 
 ຄຣູສອນປອມພຍາຍາມທີ່ຈະຫລອກລວງບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອດ້ວຍການເທສນາສັ່ງສອນທ່ີບໍ່ຈິງ.    ໂຢຮັນໄດ້ໂຕ້ 
ຕອບການສອນຂອງພວກເຂົາດ້ວຍການຂຽນຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານັ້ນທ່ີສາມາດຊ່ອຍບັນຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມ 
ຈິງແລະແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແປກປອມ. ໃນປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາປະເຊີນກັບການຈູ່ໂຈມຈາກຄໍາສອນປອມຜ່ານທາງສື່ 
ສານຝ່າຍໂລກແລະອົງການສາສນາຕ່າງໆ.  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຈິງທັງໝົດແລ້ວຈາກພຣະຄັມພີແລະພວກເຮົາຍັງ 
ມີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເພື່ອຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈແລະນໍາເອົາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ. 
 ຄຣູສອນປອມໃນສມັຍນີ້ພຍາຍາມທໍາລາຍຄວາມເຫັນຂອງຄຣິສຕຽນແລະທໍາລາຍຄວາມເຊື່ອຂອງບັນດາຜູ້ 
ທ່ີເຊື່ອທັງຫລາຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການສອນປອມດ້ວຍການສຶກສາພຣະຄັມພີຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ. 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສາມາດຊ່ອຍພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງເໝາະສົມທ່ີເປີດເຜີຍໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ 
ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າຫາກວ່າທ່ານອ່ານພຣະຄັມພີພາຍໃນອາທິດນີ້ ແລະທູນຂໍໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊ່ອຍທ່ານ 
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນຖ້ອຍຄໍາທ່ີທ່ານໄດ້ອ່ານ? 
 ໃນຂນະທີ່ພວກເຮົາສຶກສາພຣະຄັມພີ   ພວກເຮົາກໍໝັ້ນໃຈວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະຊົງເປີດເຜີຍຄວາມຈິງ 
ໃນຂໍ້ພຣະຄັມພີໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈ.  ໂຢຮັນກ່າວວ່າ ການຊົງຫົດສົງທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບຈາກພຣະອົງນັ້ນ ກໍຍັງຕັ້ງຢູ່ກັບພວກ
ເຈ້ົາ ແລະພວກເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ໃດສອນອີກ.   ໂຢຮັນບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດຄຣູສອນທ່ີເປັນມະນຸດ ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ສັ່ງສອນຜູ້ທ່ີ
ເຊື່ອວ່າ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ   ແມ່ນແຫລ່ງທ່ີມາພຽງທາງດຽວເທົ່ານັ້ນຂອງຄໍາສອນແລະ
ການປະຕິບັດ.  ຈິດໃຈເຮົາແມ່ນຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈົ້າ  ແລະພວກເຮົາຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການ
ພັດທະນາຈິດໃຈເຮົາໃຫ້ຫລາຍເທົ່າທ່ີຈະຫລາຍໄດ້.    ນອກຈາກພຣະຄັມພີ ພວກເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສແວງຫາຄວາມ
ຈິງຈາກສາສນາໃດໆ ເພີ້ມອີກ. 
 ຫລາຍຄົນບໍ່ໄດ້ຍຶດຖືຕາມຂໍ້ທີ 27 ແລະມີຄວາມສົງສັຍໃນການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນການສຶກສາ
ຫລັກສາສນາສາດ.  ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງພາດໄປຈາກໂອກາດອັນດີໃນການພັດທະນາດ້ານຈິດໃຈແລະເປັນຜູ້ທ່ີຖືກຈັດ
ຕຽມໄວ້ແລ້ວເພື່ອຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ.  ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ມິສຊັນນາຣີໃໝ່ບໍ່ຄວນຈະປະຕິເສດໃນການຮັບຄໍາປຶກສາເຣື່ອງ 
ວັດທນະທັມຂອງປະເທດອື່ນ. ແທນທ່ີລາວຈະໃຊ້ເວລາສຶກສາເປັນປີ ລາວອາດຈະໃຊ້ເວລາພຽງສອງສາມອາທິດຮຽນ
ຮູ້ຈາກມິສຊັນນາຣີທ່ີມີປະສົບການ. ຜົນຮັບນັ້ນແມ່ນ ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍໃນການຮຽນແລະມີເວລາຫລາຍໃນການປະກາດ
ຂ່າວປະເສີດ, 
 

3. ຄວາມຈງິເທົ່ານ້ັນ: ( 1 ໂຢຮັນ 4:1-6 )  
        ໃນຖານະທີ ່ເປັນຄຣິສຕຽນ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເປ ັນຄົນທ່ີເບ ິ ່ງເຫັນໄກ ບໍ່ເປັນຄົນໂງ່ ໃນສິ່ງຕ່າງໆທີ່ມີອິດທິພົນ 
ຕໍ່ຊີວິດເຮົາ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນເມື່ອຄົນທັງຫລາຍເວົ້າເຖິງພຣະເຢຊູ. ໂຢຮັນໄດ້ສັ່ງສອນຄົນຂອງເພິ່ນບ່ໍໃຫ້ເຊື່ອ 
ວິນຍານທຸກໆດວງ ແຕ່ຈ່ົງພິສູດວິນຍານທັງຫລາຍນັ້ນວ່າມາຈາກພຣະເຈົ້າຫລືບ່ໍ. ເພາະວ່າມີຜູ້ທໍານວາຍປອມຫລາຍ
ຄົນໄດ້ສັ່ງສອນຄໍາສອນປອມ.  ໂຢຮັນໄດເ້ຕືອນຄຣິສຕຽນທັງຫລາຍໃນການຟັງຄຣູສອນປອມແລະໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງ 
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ວິທີພິສູດຄໍາສອນຂອງພວກເຂົາ.   
 ຖ້ອຍຄໍາຂອງໂຢຮັນຍັງໃຊ້ກັບພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ໃນສມັຍປັດຈຸບັນນີ້.   ຖ້າເຮົາເບິ່ງທີວີ ບໍ່ດົນເຮົາກໍຈະໄດ້ຍິນຄໍາ 
ສອນທ່ີຂັດແຍ່ງກັບຄວາມຈິງວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ໃດແລະພຣະອົງຊົງກະທໍາສິ່ງໃດແດ່.     ບາງຄັ້ງເຮົາຈະພົບວ່າໄດມ້ີ 
ການປະຕິດເສດວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນພຣະເມຊີອາ ແລະຍັງພົບອີກວ່າພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງທ່ີເຂົ້າມາໃນໂລກນີ້ກໍບໍ່ 
ຖືກຕ້ອງ. ໃນກໍຣະນີທ່ີຄ້າຍຄືກັນນີ້ ທ່ານອາດຈະເຄີຍໄປຢ້ຽມຢາມໂບດຫລາຍແຫ່ງແລະໄດ້ຍິນເຣື່ອງພຣະເຢຊູທ່ີແຕກ
ຕ່າງກັນໄປ.     ຖ້າເຮົາຫາກເປັນຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະເຈົ້າຢ່າງສັດຊື່ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ທ່ີຈະພິສູດເຖິງການສິດ 
ສອນແຕ່ລະຄັ້ງວ່າຖືກຕ້ອງຕາມພຣະຄັມພີຫລືບໍ່. 
 ຄໍາສອນທີ່ບໍ່ມາຈາກພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ ກໍແມ່ນມາຈາກວິນຍານທີ່ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດ.  ຖ້າຫາກມາຈາກ 
ພຣະວິຍານຂອງພຣະເຈົ້າ ກໍຈະຍອມຮັບຮູວ້່າພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສະເດັດລົງມາຮັບຊາດເປັນມະນຸດ.  ການພິຈາຣະນາ 
ເບິ່ງຄໍາອ້າງອີງຂອງໂຢຮັນ   ເຣື່ອງການມາຮັບຊາດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຢຊູ  ກໍເປັນຫລັກຖານວ່າການພິສູດເບິ່ງຄໍາ 
ສອນ ແມ່ນການຢືນຢັນວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າທ່ີມາບັງເກີດເປັນເນື້ອໜັງຮ່າງກາຍ.  ການມາບັງເກີດຂອງພຣະ 
ຄຣິດແມ່ນຫລັກພື້ນຖານຂອງຄໍາສອນທີ່ຄຣິສຕຽນຈະຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູ່ຫລືຈະລົ້ມລົງ. 
 ພວກເຮົາອາດຈະຜິດພາດເຣື່ອງຄວາມຄິດຂອງສາສນາອື່ນໆ    ແຕ່ການຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະ 
ຄຣິດທ່ີຮັບຊາດເປັນມະນຸດແມ່ນລູກກຸນແຈໄຂໄປສູ່ຄວາມຈິງ. ຖ້າຄໍາສອນທີ່ບໍ່ຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ມາຮັບຊາດ 
ເກີດເປັນມະນຸດແລະປະຕິດເສດໃນເຣື່ອງນີ້ ພວກເຮົາຕ້ອງຖືກວ່າບໍ່ຈິງ(ຕົວະ)ແລະແມ່ນວິນຍານຂອງຄວາມຜິດ. 

 
ບົດຮຽນຊີວິດ 

        ສາສນາປອມ  ໄດປ້ອມແປງຄໍານສອນໂດຍໃຊ້ຖ້ອຍຄໍາຕາມພຣະຄັມພີເພື່ອດຶງດູດຜູ້ທ່ີເຂົາຈະນໍາມາເຊື່ອໃຫ້ມີ
ຄວາມສົນໃຈ. ພວກເຂົາອ້າງວ່າເປັນຄຣິສຕຽນ ແຕ່ຫລັງຈາກໄດ້ພິສູດເບິ່ງແລ້ວຫລັກຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາບໍ່ສອດ 
ຄ່ອງກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.   
 ທ່ານຈະຢ່ັງຮູ້ຄວາມຈິງຈາກຄວາມເທັດໄດ້ຢ່າງໃດ?   ຄຣິສຕຽນຈະເພິ່ງໃນພຣະຄັມພີແລະພຣະວິນຍານບໍຣິ 
ສຸດ.  ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຄໍາແນະນໍາເພື່ອໃຫ້ທ່ານນໍາເອົາບົດຮຽນມື້ນີ້ໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ... 

• ແມ່ນຫຍັງຄືແຫລ່ງທ່ີມາຂອງຣິດອໍານາດຂອງຄໍາສອນແລະການປະຕິບັດ? ພວກເຮົາຄວນເພິ່ງໃນພຣະຄັມພີ 
ເທ່ົານັ້ນຫລືຕ້ອງເອົາປຶ້ມອື່ນໆ ມາເພີ້ມໃສ່ເພື່ອແທນພຣະຄັມພີ? 

• ຄໍາສອນນັ້ນໄດ້ເວົ້າເຖິງປະຫວັດການສອນຂອງຄຣິສຕຽນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຫລືບໍ່? ບັນດາຜູ້ນໍາມີຄວາມເຊື່ອໃນ 
ພຣະເຈ້ົາແນວໃດ, ພຣະອົງຊົງທໍາງານແນວໃດ, ພຣະຄຣິດແມ່ນຜູ້ໃດແລະພຣະອົງຊົງໄດ້ກະທໍາສິ່ງໃດແດ່, 
ແຜນການແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນ, ແລະພຣະຄັມພີ?  

• ຄໍາສອນນັ້ນມີທ່າທີຕໍ່ກຸ່ມຄຣິສຕຽນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະຄັມພີຢາງໃດ? ພວກເຂົາໄດ້ຊັກຈູງໃຫ້ທ່ານເປັນສະມາຊິກ 
ໃນກຸ່ມຂອງພວກເຂົາເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນຫລືບໍ່? 

• ຄໍາສອນນັ້ນໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມລອດພົ້ນແນວໃດ?  ພວກຜູ້ນໍາໄດຢ້ືນຢັນຄວາມລອດພົ້ນໂດຍພຣະຄຸນ 
ທາງພຣະຄຣິດເທ່ົານັ້ນບໍ ຫລືພວກເຂົາຢາກໃຫ້ທ່ານເປັນສະມາຊິກຂອງໂບດ ຫລືໃຫ້ຍອມເຊື່ອຟັງຜູ້ນໍາໃນ 
ກຸ່ມຂອງພວກເຂົາເທ່ົານັ້ນ?  
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ PS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 28 ມິຖຸນາ 2009 (6-28-2009) 

 
ໝັ້ນໃຈໃນຊັຍຊະນະ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:   1 ໂຢຮັນ 5:12-21 
 

ຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດ  
        ທ່ານຈະມີຄວາມໝັ້ນໃຈຢ່າງຄັກແນ່ໃນຄວາມລອດພົ້ນຂອງທ່ານ,    ຈ່ົງອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າພຣະ 
ເຈ້ົາຈະຊົງຕອບຄໍາອະທິຖານ ແລະດໍາເນີນຊີວິດປະຈໍາວັນດ້ວຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະຄຣິດ. 
 

ເປ້ົາໝາຍຂອງບົດຮຽນ 
       ບົດຮຽນນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນໃຈເຣື່ອງຄວາມລອດພົ້ນຂອງຄຣິສຕຽນ.  ພຣະເຈ້ົາມີນໍ້າພຣະທັຍທ່ີຈະຕອບ 
ຄໍາອະທິຖານ, ແລະຊີວິດທ່ີມີຊັຍຊະນະເໜືອຄວາມບາບ. 
 

ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ 
 ຄຣິສຕຽນບາງຄົນບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈທ່ີແທ້ຈິງ  ເມື່ອທ່ານເຫັນເຂົາເຈ້ົາຢູ່ໃນໂບດທ່ານກໍເບິ່ງບໍ່ອອກ     ແທ້ຈິງ 
ແລ້ວເຂົາເຈ້ົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສົງສັຍ.     ຫລາຍໄປກວ່ານັ້ນ, ເຂົາເຈ້ົາຍັງສົງສັຍອີກວ່າຈະໄດ້ໄປສວັນຫລືບໍ່ເວລາ
ຕາຍໄປ, ຫລືພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄໍາອະທິຖານຫລືບໍ່,  ຫລືຈະສາມາດຫລຸດພົ້ນຈາກຄວາມບາບອັນໜັກໜານັ້ນໄດ້ແທ້ບໍ່.  
ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ຄຣິສຕຽນມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ, ໝັ້ນໃຈໃນການອ້ອນວອນອະທິ 
ຖານຕໍ່ພຣະອົງ, ແລະໝັ້ນໃຈໃນຊັຍຊະນະເໜືອຄວາມບາບ. 
  ເຊນ ບໍ່ທັນມາອອກມາຮອດປະຕູເຮືອນເທ່ືອ, ວ່າງບໍ່ເທ່ົາໃດຊົ່ວໂມງຜ່ານມານີ້ ລາວໄດ ້ຮາກອອກຍ້ອນການ
ດື່ມເຫລົ້າແລະຍັງຝັນຮ້າຍອີກວ່າອາຈານຈະມານໍາເອົາລາວໄປໂບດ.   ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນອາຈານຈຶ່ງໄດ້ມາຮັບ
ເອົາລາວໄປໂບດ ແຕ່ລາວກໍບໍ່ຍອມອອກມາຈາກໃນເຮືອນ.    ຫລັງຈາກລໍຖ້າລາວໄດ້ຫລາຍນາທີຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ກັບ
ຄືນໄປໂບດແລະໄດ້ຄິດຢູ່ໃນໃຈວ່າລາວຈະສາມາດເອົາຊະນະບັນຫານີ້ໃນຊີວິດໄດ້ຫລືບໍ່.   ເຊນ  ມີຄວາມເຊື່ອແລະ 
ຢາກຈະຮູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດ ແຕ່ລາວບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມສັມພັນທ່ີມີກັບພຣະອົງ. 
 ເປັນເວລາຫລາຍປີຫລັງຈາກຖືກປົດປ່ອຍຈາກຣາຊການທະຫານ,  ເຊນມີບັນຫາເຣື່ອງປະສາດຕຶງຄຽດແລະ 
ຕິດເຫລົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈຫລາຍທີ່ເຣື່ອງນີ້ບໍ່ໄດ້ຈົບລົງພຽງນັ້ນ  ເພາະບໍ່ເທ່ົາໃດອາທິດ ຫລັງຈາກທ່ີຂ້າພະເຈົ້າໄດໄ້ປ
ຢ້ຽມຢາມ ເຊນ, ແລະພົບວ່າລາວໄດ້ໄປຢູ່ສູນບໍາບັດຂອງພຣະຄຣິດເພື່ອປິ່ນປົວການຕິດເຫລົ້າ ຢູ່ທ່ີນັ້ນລາວໄດ້ຮຽນຮູ້
ວ່າລາວແມ່ນໃຜໃນພຣະຄຣິດ.   ສອງປີຕໍ່ມາເຊນ ໄດເ້ປັນລູກສິດທ່ີໂຮງຮຽນພຣະຄຣິສຕະທັມ ໄດ້ສຶກສາການເປັນຜູ້
ຮັບໃຊ້ເພື່ອປະກາດຂ່າວປະເສີດ. 
 ທ່ານເຄີຍຜິດຫວັງຢ່າງໜັກໜ່ວງບໍ່ ສົງສັຍວ່າພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ເຂົາໄປສວັນຫລືບໍ່?  ຊີວິດການອະທິຖານຂອງ 
ທ່ານຖືວ່າບໍ່ເປັນຈິງ ເພາະຄິດທ່ານວ່າພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຍິນຄໍາອະທິຖານແມ່ນບໍ່? ຄວາມອ່ອນແອໃນຊີວິດຂອງທ່ານ
ເບິ່ງຄືວ່າຈະບ່ໍມີທີ ່ສິ້ນສຸດແມ່ນບໍ່?  ຖ້າສະພາບຂອງທ່ານເປັນດັ່ງທ່ີກ່າວມານີ້, ບົດຮຽນໃນມື້ນີ້ສາມາດຊ່ອຍທ່ານໄດ້. 
 ຜ່ານການສຶກສາບົດຮຽນນີ້ທ່ານຈະພົບວ່າ  ການຮູ້ຈັກພຣະຄຣິດເປັນການຄໍ້າປະກັນວ່າທ່ານຈະໄດ້ໄປສວັນ. 
ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງການອະທິຖານເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຍິນຄໍາອະທິຖານຂອງທ່ານ.  ສຸດທ້າຍ, ທ່ານຈະໄດ້ພົບລູກ 
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ກຸນແຈເພື່ອໄຂໄປສູ່ຊັຍຊະນະເໜືອຄວາມບາບໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. 
  

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ໝັ້ນໃຈໃນຊີວິດອັນຕລອດໄປ:    ( 1 ໂຢຮັນ 5:12-13 ) 
    ໃນຈົດໝາຍຂອງໂຢຮັນບົດກ່ອນ   ທ່ານໂຢຮັນໄດ້ແນສຸມໃສ່ການທົດສອບເບິ່ງຄົນທັງຫລາຍວ່າເຂົາເຈ້ົາໄດ້
ລອດພົ້ນແລ້ວຫລືຍັງ ( ບົດຮຽນວັນທີ 14 ແລະ 21 ເດືອນມິຖຸນາ ).ໃນຖ້ອຍຄໍາດັ່ງກ່າວນີ້ ໂຢຮັນໄດ້ເວົ້າເຖິງຫົວເຣື່ອງ 
ດຽວກັນໂດຍສລູບວ່າຜູ້ທີມີ່ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນແລ້ວ.  ຜົນຮັບທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຈາກຄວາມເຊື່ອ ທ່ີເຊື່ອໃນ 
ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດນັ້ນແມ່ນຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າເຮົາມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດແລ້ວ.   ອີກປະການນຶ່ງ, ເມື່ອເຮົາມີອົງ 
ພຣະເຢຊູເຮົາກໍມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.   ບັນຫາທ່ີເຮົາດີ້ນລົນຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມໝັ້ນໃຈນັ້ນ ແມ່ນເຮົາບໍ່ແນ່ນອນໃຈ 
ວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງເຮົາ ແມ່ນຫລືບໍ່? 
 ໂຢຮັນໄດ້ຊ່ອຍພວກເຮົາໂດຍການຊີ້ບອກເຖິງຫລັກຖານທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະຄຣິດ.   ຫລັກ 
ຖານເຫລົ່ານີ້ແມ່ນ ການເຊື່ອຟັງໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ,  ຮັກຄົນອື່ນ, ຫລີກເວັ້ນອິດທິພົນຂອງໂລກ ແລະມີຄວາມ
ອົດທົນໃນຄວາມເຊື່ອ.   ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ,  ເຮົາຕ້ອງຈ່ືໄວ້ວ່າຫລັກຖານເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດໝ້າຍເຖິງການກະທໍາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ 
(ແລກເອົາ)ຄວາມລອດພົ້ນ ແຕ່ເປັນຜົນຈາກຄວາມລອດພົ້ນທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບແລ້ວ. 
 ໂຢຮັນໄດ້ຂຽນຖ້ອຍຄໍາເຫລົ່ານີ້  ເພື່ອຊ່ອຍບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນສມັຍນັ້ນໃຫ້ຮູ້ວ່າເຂົາເຈ້ົາມີຊີວິດອັນຕລອດໄປ
ເປັນນິດແລ້ວ.   ໃນກໍຣະນີດຽວກັນ,  ຖ້ອຍຄໍາຂອງເພິ່ນຍັງເປັນຄວາມຈິງມາເຖິງພວກເຮົາໃນສມັຍນີ້.  ພວກເຮົາບໍ່ສົງ 
ສັຍວ່າພວກເຮົາມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດຫລືບໍ່.    ພວກເຮົາສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ເຖິງຄວາມປອດພັຍໃນອະນາຄົດ
ເພາະວ່າອົງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ກະທໍາພຣະຣາຊກິດຂອງອົງສໍາເຣັດແລ້ວໃນໂລກນີ້. 
 ຄວາມລອດພົ້ນແມ່ນຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈົ້າທ່ີພວກເຮົາສແວງຫາເອົາເອງບໍ່ໄດ້.  ພຣະເຈ້ົາຊົງປະ 
ທານໃຫ້ລ້າໆ (ຟຣີ) ແກ່ບັນດາຜູ້ທ່ີຫັນຫລັງໃຫ້ຄວາມບາບແລ້ວຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.     ແຕ່ກໍເປັນໜ້າເສົ້າໃຈທີ່ 
ຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍບໍ່ໄດ້ຊົມຊື່ນຍິນດີກັບຜົນປໂຍດຈາກຄວາມລອດພົ້ນຂອງຕົນເອງ. ເຂົາເຈ້ົາຍອມໃຫ້ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ
ປົກຄອງຈິດໃຈເຂົາເຈ້ົາແທນທີ່ຈະໃຫ້ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຜູ້ປົກຄອງ.     ຍ້ອນສາຍເຫດນັ້ນເອງ ເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງມີຄວາມທໍ ້ 
ຖອຍໃຈແລະມີປະສົບການຊີວິດຄຣິສຕຽນພຽງເລັກນ້ອຍ(ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ). 
 ເຄນ ໄດ້ເຂົ້າມາໃນຫ້ອງການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ແນ່ໃຈໃນຄວາມສັມພັນຂອງລາວກັບພຣະເຢ 
ຊູຄຣິດ. ເພາະວ່າລາວເປັນຄົນງານຂອງໂບດ ລາວບໍ່ກ້າທ່ີຈະເປີດເຜີຍວ່າລາວມີຄວາມສົງສັຍໃນຄວາມລອດພົ້ນຂອງ
ຕົນ. ໃນຂນະທີ່ພວກເຮົາໂອ້ລົມກັນ ເຄນ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າລາວບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດທ່ີຜິດບາບແລະພຍາຍາມທີ່ຈະດໍາເນີນ 
ຊີວິດຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.     ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການໂອ້ລົມກັນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມລາວວ່າ ຖ້າຫາກລາວ
ຕາຍໃນມື້ນີ້ ລາວຕ້ອງເຊື່ອໃນຜູ້ໃດລາວຈຶ່ງໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.  ລາວຕອບໃນທັນທີວ່າ  ”ອົງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ” ຂ້າພະເຈົ້າຈ່ຶງບອກລາວວ່າ ”ນັ້ນແມ່ນການຄໍ້າປະກັນຂອງເຈົ້າ.” 
 ອາດຈະມີເວລານຶ່ງທ່ີພວກເຮົາມີຄວາມທໍ້ຖອຍໃຈແລະມີຂໍ້ຂ້ອງໃຈໃນຄວາມລອດພົ້ນຂອງພວກເຮົາ.    ໃນ 
ຊ່ວງເວລານັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງເພິ່ງໃນຄວາມຈິງໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າແລະຈົ່ງຈ່ືໄວ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ກະທໍາສິ່ງໃດ 
ແດ່ເພື່ອພວກເຮົາ. 
 

 2D ໝັ້ນໃຈໃນການອະທິຖານ: ( 1 ໂຢຮັນ 5:14-17 ) 
          ອີກຜົນປໂຍດອັນນຶ່ງໃນການຮູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດນັ້ນແມ່ນເຮົາບໍ່ຖືກຈໍາກັດໃນການເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າດ້ວຍການ 
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ອະທິຖານ. ໂຢຮັນໄດ້ເຕືອນບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອວ່າເຂົາເຈ້ົາສາມາດທີ່ຈະມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າຍາມໃດກໍຕາມທ່ີເຂົາເຈ້ົາທູນ 
ຂໍຕາມນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງຈະຊົງໄດ້ຍິນຄໍາອະທິຖານນັ້ນ.   ຖ້າພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນຄໍາອະທິຖານຂອງເຂົາເຈ້ົາ 
ເຂົາເຈ້ົາກໍຈະໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຈາກພຣະອົງ.     ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງເຂົາເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ມາຈາກເຂົາເຈ້ົາເອງ 
ແຕ່ມາຈາກອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.     ຄວາມບາບທີ່ເປັນອຸປສັກຂັດຂວາງຣະຫວ່າງເຮົາກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກທໍາລາຍແລ້ວ 
ເພາະການຕາຍ, ການຖືກຝັງໄວ້, ແລະການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ອົງພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ຈັດແຈງທາງ
ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າ. 
 ພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າດ້ວຍການອະທິຖານ.  ບໍ່ວ່າຈະເປັນເວລາໃດ ສະຖານທີໃດກໍ 
ຕາມເຮົາສາມາດອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈໂດຍຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງໄດ້ຍິນຄໍາອະທິຖານຂອງເຮົາ.  ຄໍາອະທິຖານທີ່ 
ຈະໄດ້ຮັບຄໍາຕອບນັ້ນແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງທູນຂໍຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ.  ອີກປະການນຶ່ງ ເມື່ອເຮົາອະທິຖານ 
ຄໍາທູນຂໍຂອງເຮົາຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ 
 ແທນທີ ່ຈະອະທິຖານຂໍຄວາມລໍ້າລວຍ ເຮົາຄວນທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ເປັນຜູ້ບົວລະບັດຮັກສາທ່ີ
ດີຕໍ່ສິ່ງທັງປວງທ່ີເປັນຂອງພຣະອົງ.      ໂຢຮັນຍັງໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອອະທິຖານເພື່ອພ່ີນ້ອງຂອງຕົນເຮັດຜິດ
ບາບທີບ່ໍ່ນ ໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ເພື່ອໃຫ້ລາວປົວແປງຄວາມສັມພັນຂອງລາວໃໝ່ກັບພຣະເຈົ້າ.   ໃນເວລາດຽວກັນ, ໂຢ 
ຮັນສອນວ່າເຂົາເຈ້ົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງອະທິຖານເພື່ອຜູ້ທ່ີເຮັດບາບທີ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ. 
 ຄວາມບາບທີ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍນັ້ນແມ່ນຫຍັງ?        ດຣ. ດານິເອນ ແອ໊ກຄິນ ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ເຂົ້າໃຈຕາມ
ຄວາມໝາຍໃນພຣະທັມ 1 ໂຢຮັນ ວ່າແມ່ນຄວາມບາບທີ່ປະຕິເສດພຣະເຢຂູຄຣິດພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງສິ້ນເຊີງ 
ເພາະເປັນການປະຕິເສດຄວາມເຊື່ອໃນພຣະອົງ.    ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ແນ່ນອນວ່າແມ່ນຫຍັງຄືບາບທ່ີນໍາໄປສູ່ 
ຄວາມຕາຍ ແຕ່ເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ເຮົາອະທິຖານເພື່ອຄຣິສຕຽນທີ່ມີບັນຫາໃນຄວາມບາບ. 
 

3. ໝັ້ນໃຈໃນຊັຍຊະນະ: ( 1 ໂຢຮັນ 5:18-21 )  
        ເມື່ອປະສົບການຊີວິດຂອງເຮົາເບິ່ງຄືວ່າຂັດກັບພຣະຄັມພີ    ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງສຶກສາພຣະຄັມພີຂໍ້ນັ້ນຢ່າງ
ລະວັງແລ້ວກັບມາສໍາຣວດປະສົບການຂອງເຮົາໃໝ່ອີກ.  ໂຢຮັນໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າຄົນທີເ່ກີດຈາກພຣະເຈົ້າກໍບ່ໍເຮັດບາບ. 
ບັດນີ້ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າຜູ້ທ່ີເຊື່ອທຸກຄົນເປັນຄົນບາບ ໂຢຮັນກໍຍອມຮັບໃນເຣື່ອງນີ້  ( 1 ໂຢຮັນ 1:8-10 )   ດັ່ງນັ້ນຈ່ຶງຢາກ
ຖາມວ່າເຮົາເຂົ້າໃຈໃນເຣື່ອງນີ້ແນວໃດ ເພາະເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າຂໍ້ພຣະຄັມພີບໍ່ໄດ້ຂັດແຍ່ງກັນເອງ?   ໂຢຮັນອະທິບາຍວ່າ 
ແຕ່ຄົນທີ່ເກີດຈາກພຣະເຈົ້າກໍລະວັງຮັກສາຕົວແລະມານຮ້າຍບໍ່ຈັບຕ້ອງຄົນນ້ັນ.   
 ໂຢຮັນບໍ່ໄດ້ສອນເຣື່ອງການປາສຈາກຄວາມບາບຢ່າງສິ້ນເຊີງ.  ຕາມຫລັກໄວຍະກອນພາສາກຣີກ ພຣະຄັມ 
ພີຂໍ້ນີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນຈາກພຣະເຈົ້າແລ້ວຈະບໍ່ເຮັດບາບຕໍ່ໄປອີກ.   ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີເຊື່ອໄດ້ຮັບຣິດ 
ອໍານາດຂອງພຣະຄຣິດເພື່ອຫລີກເວັ້ນຈາກນິສັຍທ່ີເຄີຍເຮັດບາບ.  ແຕ່ກໍມີບາງເວລາທີ່ພວກເຮົາຈະຕົກເປັນເຍື່ອຂອງ
ການທົດລອງແລະເຮັດບາບຕໍ່ສູ້ພຣະເຈ້ົາແຕ່ເຮົາຈະບ່ໍຈົມຢູ່ໃນຄວາມບາບນັ້ນ  ພວກເຮົາສາ ມາດສາຣະພາບຄວາມ
ບາບນັ້ນຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ, ຫັນຫລັງໃຫ້ຄວາມບາບແລ້ວຕັ້ງໝັ້ນໃນການດໍາເນີນຊີວິດກັບພຣະເຈົ້າ. 
 ບາງເທື່ອການເດີນທາງຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງພວກເຮົາ ອາດຈະມີປະສົບການກັບຄວາມບາບອັນໜັກໜ່ວງຊຶ່ງ
ອາດຈະເປັນວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ຄວາມຮັ່ງມີ, ອໍານາດ, ຫລືຄວາມບາບອື່ນໆ.  ຫລືບາງເທື່ອອາດຈະເປັນການເວົ້າຂວັນນິນ 
ທາ, ອາລົມຮ້ອນ. ຫລາຍຄັ້ງທ່ີພວກເຮົາມີບັນຫາພວກກໍຖິ້ມຮ້າຍໃສ່ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ(ມານ) ແທນທ່ີເຮົາຈະຄ້ົນຄວ້າເບິ່ງ
ວ່າຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫານັ້ນເກີດມາຈາກໃສ. 
 ພຣະທັມ 1 ໂຢຮັນ 5:18 ໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າມານຊາຕານບໍ່ສາມາດຈັບຕ້ອງຜູ້ທ່ີເຊື່ອໄດ້.   ຄໍາວ່າຈັບຕ້ອງ
ໝາຍເຖິງສິ່ງໃດ?  ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ສາມາດທົດລອງເຮົາໄດ້ຫລືນໍາຄວາມຈິບຫາຍມາສູ່ຊີວິດເຮົາໄດ້.    ແຕ່ 
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ໝາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ສາມາດບັງຄັບເຮົາໃຫ້ເຮັດບາບຕໍ່ສູ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້. ຜ່ານທາງພຣະຄຣິດພວກເຮົາມີຣິດອໍານາດອັນ
ເໜືອທັມຊາດເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກັບຄວາມຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະມີຊັຍຊະນະຄວາມບາບທຸກຢ່າງທ່ີຢູ່ທາງໜ້າເຮົາ.   ບໍ່ເໝືອນ
ກັບໂລກທ່ີຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,  ພວກເຮົາໄດຖ້ືກປົດປ່ອຍໃຫ້ເປັນອິສຣະພາບຈາກຄວາມ
ບາບແລ້ວ. ບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອຈະບໍ່ເປັນທາດຂອງຄວາມບາບຕໍ່ໄປອີກ( ໂຣມ 6:6 ) ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບອໍານາດ
ຂອງຄວາມມືດເພາະວ່າພຣະຄຣິດຊົງປົກປ້ອງພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ຖືກຄວບຄຸມຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນັ້ນ. 
 ດັ່ງນັ້ນ    ໃນຖານະທີ່ພວກເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນ ພວກເຮົາຈະເອົາຊະນະຄວາມບາບໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ 
ຢ່າງໃດ? ປະການທໍາອິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າຊັຍຊະນະມາຈາກອົງພຣະຄຣິດເທ່ົານັ້ນ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນບາບແນວ 
ໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງປຸກປໍ້າຕໍ່ສູ້ຢູ່ ເຮົາຈະເລີ້ມມີເສລີພາບຈາກມັນດ້ວຍການຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າ.   ພຣະເຢຊູສາ 
ມາດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ໂດຍຜ່ານທາງພຣະອົງ ຊ່ຶງຈະນໍາເຮົາໄປສູ່ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.  ດັ່ງນັ້ນເມື່ອ 
ພວກເຮົາຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດ, ເຮົາຈະຮູ້ຣິດອໍານາດແຫ່ງຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ ຊ່ຶງຈະໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຫວັງ 
ມີພະລັງທ່ີຈະກໍາຈັດຄວາມບາບຂອງໂລກນີ້ອອກໄປແລະມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອພຣະເຈົ້າ.    ຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະ 
ເຈ້ົາຜ່ານທາງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ເຮົາໝັ້ນໃຈໃນການດໍາເນີນຊີວິດແຕ່ລະວັນດ້ວຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະຄຣິດ. 
 ທ້າຍສຸດນີ້,  ພວກເຮົາຕ້ອງລະວັງຮັກສາຕົນຈາກບັນດາພຣະທຽມ.  ໂຢຮັນໄດ້ມ້ວນທ້າຍຈົດໝາຍຂອງເພິ່ນ 
ດ້ວຍການເຕືອນສະຕິບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອ ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງບັນດາພຣະທຽມ(ຮູບໂຄຣົບ).  ແທ້ຈິງແລ້ວ ພຣະທຽມ
ທ່ີໂຢຮັນເວົ້າເຖິງນີ້ແມ່ນລວມທັງຄວາມຄິດທ່ີນອກຄວາມເຊື່ອຄືຄໍາສອນປອມ.  ສ່ວນຫລາຍພວກເຮົາຈະຄິດວ່າພຣະ 
ທຽມນັ້ນແມ່ນວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ມີຮູບຮ່າງ, ແຕ່ພຣະທຽມນັ້ນໝາຍເຖິງທັງສິ່ງທ່ີມີຮູບຮ່າງແລະສິ່ງທີ ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງທ່ີເຂົ້າມາ
ແທນທ່ີຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນຊີວິດເຮົາ.   ພຣະທຽມອາດຈະແມ່ນ ຄວາມຄິດ, ຢາເສບຕິດ, ຄວາມສັມພັນ, ຊ່ືສຽງ, ວຽກ
ງານ ຫລືແມ່ນແຕ່ການຮັບໃຊ້.  ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ເຮົາຖືວ່າສໍາຄັນກວ່າພຣະເຈົ້າສິ່ງນັ້ນກໍແມ່ນພຣະທຽມໃນຊີວິດເຮົາ. 
 ເມື່ອເຮົາໃຫ້ພຣະທຽມເຂົ້າມາແທນພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດເຮົາ ພຣະທຽມນັ້ນຈະຝັງເລິກໃນຊີວິດເຮົາ. ເມື່ອຄວາມ 
ບາບ(ພຣະທຽມ)ໄດ້ຝັງເລິກກໍເປັນການຍາກທີ່ຈະກໍາຈັດມັນອອກຈາກຊີວິດເຮົາໄດ້. ໃນບາງກໍຣະນີ, ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ອອກຈາກເຮືອນໄປເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການບໍາບັດປິ່ນປົວເປັນເວລາຫລາຍອາທິດ.   ແລະໃນອີກບາງກໍຣະນີ ຕ້ອງ
ໄດ້ຈັດລະບຽບຊີວິດໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາມາກ່ອນເປັນທີນຶ່ງໃນຊີວິດ.     ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນກໍຣະນີໃດໆ ກໍຕາມ,  ເຮົາຕ້ອງ
ເອົາໃຈໃສ່ທ່ີຈະກໍາຈັດທຸກສິ່ງທ່ີຂັດຂວາງກີດກັນຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຈົ້າ. ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດເທິງຟ້າສວັນ
ມີພຣະປະ ສົງໃຫ້ພວກເຮົາໝັ້ນໃຈໃນຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດຂອງພວກເຮົາ,    ໝັ້ນໃຈທ່ີຈະເຂົ້າຫາພຣະອົງດ້ວຍ
ການອະທິ ຖານ, ແລະໝັ້ນໃຈໃນຊັຍຊະນະເໜືອຄວາມບາບ. 
 

ບົດຮຽນຊີວິດ 
        ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະນໍາຄວາມຈິງເຫລົ່ານີ້ໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາວັນນີ? 

• ໃຊ້ເວລາແລະສໍາຣວດເບິ່ງຊີວິດການຕິດຕາມພຣະຄຣິດ.  ທ່ານຕື່ນຂຶ້ນມາແຕ່ລະມື້ ທ່ານມີຄວາມ 
ຕື່ນເຕັ້ນກັບຊີວິດໃໝ່ໃນອະນາຄົດອັນຕລອດໄປບໍ່? ທ່ານໄດ້ວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດເທ່ົານັ້ນບໍເຣື່ອງ 
ຄວາມລອດພົ້ນ ຫລືວ່າທ່ານຍັງສແວງຫາອີກ ເພື່ອເພີ້ມເຕີມໃສ່ຄວາມສໍາເຣັດຂອງທ່ານເອງ? 

• ປະເມີນເບິ່ງວ່າແມ່ນແຮງຊຸກຍູ້ອັນໃດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການອະທິຖານຂອງທ່ານ.  ທ່ານໄດ້ສແວງຫາ 
ນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າບໍ່ເມື່ອທ່ານອະທິຖານ ຫລືວ່າຈຸດປະສົງໃຫຍ່ນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບທ່ານເອງ? 

• ທ່ານມີສິ່ງໃດ(ບາບ)ທ່ີຝັງເລິກໃນຊີວິດຂອງທ່ານຫລືບໍ່? ຖ້າມີ, ໃຫ້ທ່ານເລີ້ມແຕ່ລະບາດກ້າວເພື່ອ
ກໍາຈັດ ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນອອກໄປເສັຽ. 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ PS 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

 ວັນອາທິດ ທີ 05 ກໍຣະກະດາ 2009 (07-05-2009) 
__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                   ຮູຈັກກັບອົງພຣະບິດາ 
 
ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ພຣະທັມອົບພະຍົບ 33:18-23; 34:5-8; ມີກາ 6:6-8;ໂຢຮັນ 4:21-24 
 
ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດທານໄດຢາງໃດ ?  
   ບົດຮຽນນສາມາດຊວຍທານໃຫມີຄວາມເຕີບໃຫຍໃນການເຂາຮວມສາມ ັກຄີທັມກັບພຣະເຈາພຣະບິດາໂດຍການສະ   
ທອນລັກສະນະຂອງພຣະອົງເອງແລະໂດຍການສາມ ັກຄີທັມຮວມກັບພຣະອົງ ຢາງສມສເມີ    ຕອບສນອງໃນພຣະປະສົງ
ຂອງພຣະອົງ ເພອທານຈະຮູຈັກພຣະອົງາຍຂ ຶ ້ນ. 
 
ບົດຮຽນນເວາກ່ຽວກັບຫຍັງ: 
  ບົດຮຽນນໃຫເຮົາສຸມໃຈໃສສາມປໂຍກຄໍາຖາມທສໍາຄັນກຽວກັບເມືອງສວັນຂອງພຣະບິດາ.   ພວກເຮົາສາມາດທຈະຮູ 
ຈັກພຣະອົງບ?  ພຣະອົງມີລັກສະນະຢາງໃດ ? ພຣະອົງມີພຣະປະສົງຫຍັງກຽວກັບພວກເຮົາ ? 
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈ ຶ ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ:  
 ສາມັນຊົນທວໄປ ສາມາດຮູໄດາຍວິທີທາງກຽວກັບພຣະເຈາໂດຍປາສຈາກປະສົບການຂອງເຂົາ.   ພວກເຮົາສາມາດ
ພົບເຫັນຜ່ານທາງກິຈກັມທຸກຢາງຮວມກັບຄຣິສຕຽນ ແລະກ ໍຫຍັງເປັນການຍາກທເຂົາຈະຮູຈັກກັບພຣະເຈາຢາງແທຈິງ. ການ
ສຶກສາບົດຮຽນນແມນເນນໜັກໃສສາມປໂຍກຄໍາຖາມທສໍາຄັນແລະມີຄວາມໝາຍ ບພຽງແຕຊວຍໃຫເຮົາຮູຈັກກັບພຣະເຈາ
ເທ່ົານັ້ນ ແຕຍັງນໍາພາເຮົາເຂາຫາພຣະເຈານໍາ. 

 ເພື່ອນຂອງ “ ແຈກສ ” ຄົນນຶ່ງເປັນຜູທຖືສາສນາມຸສລິມ.   ທານແຈກສໄດເຊີນເພອນຂອງລາວໃຫເຂາຮວມ ິ ້ນດົນຕຣີ 
ໃນງານສເລີມສລອງວັນຄຣິສມາສຢູທໂບດຂອງທານແຈກສ ຊ່ຶງເປັນການຊັກນໍາໄປເຖິງການອະທິບາຍເຖິງສອງຫລັກຄວາມ
ເຊອຂອງພວກເຂົາ. ຄົນມຸສລິມ ຢືນຍັນວາຄຣິສຕຽນມີພຣະເຈາຢູສາມພຣະອົງ,  ໃນຂະນະທສາສນາມຸສລິມມີພຽງແຕພຣະ
ເຈາອົງດຽວທນະມັສການໂດຍການນໍາພາຂອງອັບຣາແຮມ.   ທານແຈສບເຄີຍທຈະຄິດເຖິງກຽວກັບເຣື່ອງພຣະເຈາໃນສາມ
ພຣະພາກ,   ແຕການສົນທະນາໃນເຣື່ອງນນນໄດເຮັດໃຫລາວມີຄວາມສົນໃຈເປັນພີເສດແລະເອົາຈິງເອົາຈັງກັບການສືກສາ
ພຣະຄັມພີ. 
 ບົດຮຽນຕອນເຊາວັນອາທິດພາຍໃນເດືອນນ    ແມນໄດຈັດໃຫເຮົາມີໂອກາດສຶກສາຫລັກຄວາມເຊອໃນພຣະເຈາສາມ
ພຣະພາກແລະສາມາດມີຜົນສະທອນຕຊີວິດຂອງພວກເຮົາແນວໃດ? ໃນຂະນະທພຣະເຈາສາມພຣະພາກແມນການອັສຈັນ
ອັນຍງໃຫຍໃນສາສນາຄຣິດ,    ມັນກໍເປັນຄວາມຈິງ.    ນແມນກຸນແຈດອກສໍາຄັນ:    ໃຫເບິງຄວາມອັສຈັນຂອງພຣະເຈາຄື: 
ພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ການສືກສາພຣະທັມນແມນກຽວກັບການເຕີບໃຫຍໃນການເຂົາເຝານະມັສການ 
ພຣະເຈາພຣະບິດາຂອງເຮົາ.  
 
 

ສືກສາພຣະຄັມພີ 
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1. ພວກເຮົາຈະຮູຈັກພຣະບິດາໄດແນວໃດ ?  ພຣະທັມອົບພະຍົບ  33:18–23 
ໃນຂະນະທ ໂມເຊ ຍັງຢູເທິງພູເຂົາເພອຈະຮັບເອົາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາ.    ປະຊາຊົນໄດຫັນໜາໜີຈາກພຣະ 

ເຈາຫັນມາຂາບໄຫວ ້ນະມັສການຮູບໂຄຣົບແທນ.   ພຣະເຈາໄດມີພຣະປະສົງທຈະທໍາລາຍປະຊາຊົນເານນ.    ໂມເຊໄດ     
ອອນວອນຂໍຕພຣະເຈາເພອຊົນຊາດອິສຣາເອນ, ແລະພຣະເຈາກໍໃຫຄໍາໝນສັນຍາວາຈະບທໍາລາຍປະຊາຊົນເານ. 
 ດວຍເຫດຜົນນ ໂມເຊ ໄດທູນຂໍໃຫພຣະເຈາໂຜດສໍາແດງພຣະຣັສມີອັນຍງໃຫຍຂອງພຣະອົງໃຫເຫັນ.    ໂມເຊ ມີ
ຄວາມຕອງການຢາກເຫັນພຣະອົງາຍກວາໃນເມອເວລາທພຣະເຈາໄດຊົງສົນທະນາກັບລາວຢາງມິດສະຫາຍຢາງ “ໜາຕ 
ໜາ” ( ອ ພ ຍ 33 : 11 ) ລາວມີຈຸດປະສົງທຍາກຈະເຫັນໃບໜາຂອງພຣະອົງເຈາຢາງຄັກແນ.     ທຮູຈັກພຣະອົງໃນຄວາມ    
ຍງໃຫຍຂອງພຣະເຈາແລະໃນຄວາມສົມບ ູນຂອງພຣະອົງ. ໂມເຊໄດຮູຈັກກັບພຣະເຈາດີກວາທຸກໆຄົນໃນເວລານນແນນອນ 
ລາວຍັງຢາກຮູດີກວານອີກ. 
 ດງນນ ພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດແນວໃດຈງຈະຮູຈັກກັບພຣະເຈາໃຫດີຂ ຶ ້ນ?   ກອນອນໝົດ,   ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕອງຮູ 
ຈັກກັບພຣະອົງໃຫດີ. ນນແມນໃຫເກີດມີຄວາມສັດຊຕຕົວເຮົາເອງແລະຕພຣະເຈາໃນເຣື່ອງຄວາມບາບຂອງເຮົາແລະກ ໍຕອງ
ຫັນຫລັງໃຫກັບຄວາມບາບເານນ ຫລັງຈາກນນກ ໍໃຫກັບໃຈໃຫມ ພວກເຮົາຄວນຈະອອນວອນພຣະອົງໃຫເປິດເຜີຍພຣະອົງ
ເອງໃຫຊັດເຈນຕພວກເຮົາ. 
 ການຕອບສນອງຂອງພຣະເຈາຕໂມເຊນນ ຊ ີ ້ແຈງໃຫໂມເຊຮູ ຊ່ຶງແມນຄວາມຕອງການທຈະເຂາໃຈວາອັນໃດແມນ 
ຄວາມສົມບ ູນຂອງຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈາ. ເພາະວາພຣະເຈາໄດຕັດວາຈະທໍາລາຍປະຊາຊົນຂອງລາວໂດຍການທພວກ
ເຂົາໄດຫັນໜີຈາກພຣະອົງໄປ. ຂາບໄຫວ ້ນະມັສການຮູບໂຄຣົບແລະຕມາພຣະອົງກ ໍຕັດວາຈະບເດີນທາງໄປກັບພວກເຂົາ, 
ໂມເຊ ຄວນມີຄໍາຖາມຕຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈາບ ? 
 ພຣະເຈາຍັງໃຫຄໍາໝນສັນຍາປະກາດຫາມສະແດງນາມຊຂອງພຣະອົງ. ຢາເວ. ໂມເຊຮູແນວາປະສົບການນຄວາມ
ຈ ິງແລວແມນມາຈາກພຣະເຈາຜູຊ ຶ ່ງມີຄຸນຄວາມດີທບມີຂອບເຂດຈໍາກັດ.  ຄໍາເວາທຫນັກແໜນ  “ ເຮົາເປັນ ”  ບາງທີຄໍາເວາ
ເຮັດໃຫເຂົ້າໃຈ ດີຂອງຄໍາທວາ ຢາເວ ແມນ  “ ເຮົາເປັນຜູຊງເຮົາເປັນ ”    ພຣະເຈາໄດບອກກາວຢາງໝນຄົງວາຣິດອໍານາດ
ຂອງພຣະອົງຈະປາກົດຂ ຶ ້ນນໍາຜູທພຣະອົງປາຖນາຕົກລົງໃຈນໍາໃຜຜູໃດຜູນ ຶ ່ງ ລາວຄວນໄດຮັບຄວາມເມດຕາແລະແມນຜູໃດ 
ທຄວນຈະໄດຮັບການເຫັນອົກເຫັນໃຈ ບມີຜູໃດຈັກຄົນໃນພວກເຮົາມີຄຸນຄາພໍກັບຄວາມເມດຕາປານີຂອງພຣະເຈາ.   ພຣະ
ອົງບມີຂຜູກມັດໃດໆໃ ນການທຈະອວຍພຣະພອນໃຫພວກເຮົາໃນທາງໃດທາງນຶ່ງ ພຣະພອນທັງໝົດກ ໍຫລງໄຫລອອກຈາກ
ຄວາມດີຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງໃຫຄໍາໝນສັນຍາຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະອົງວ່າຈະມີຕທຸກຄົນທຊອກຫາພຣະອົງແລະຕຜູທຫັນ
ຫລັງອອກຈາກຄວາມບາບ ( ເອຊາຢາ 55 : 6 – 7 ) 
     ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະທິດທາງຂອງພຣະອົງແມ່ນການສິ້ນພຣະຊົນແລະການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍເພື່ອພວກເຮົາ 
ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບິດາຜູ້ຍິ່ງໃຫ່ຽທ່ີພວກເຮົາຮູ້ຈັກໃນຊີວິດນີ້    ແມ່ນແລ້ວພຣະອົງຊົງເປີດເຜີຍຄວາມຈິງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ
ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການສ້າງສາຍສ ັມພັນກັບພຣະອົງເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນເວລາຜ່ານມາພວກ
ເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ ໃນເວລານີ້ເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະອົງຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. 

 
2.  ພຣະບິດາແຫງຟາສວັນຄ້າຍຄືຫຍັງ ?:   ອົບພະຍົບ 34:5-8 
    ພຣະເຈາຄາຍຄືຫຍັງ? ບາງຄົນເບ ິ ່ງພຣະອົງຄືກັນກັບ“ ແຊນຕາຄອດສ ” ຜູທໃຫຂອງດີແກເຂົາເຈ້ົາ ອີກບາງຄົນເບງ 
ພຣະອົງຄາຍຄືກັບຜູປົກຄອງທກຽວກາດລໍຖາແຕລົງໂທດຜູທກະທໍາຜິດ ອີກບາງຄົນເບງພຣະອົງຄາຍຄື “ ພເຖາ ” ື  “ ພຕູ ”   
ຜູທເມີນເສີຍຕຄວາມບົກພອງແລະຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາ. 
 ສວນການຄົ້ນຄວ້າທໄດຄວາມໝາຍທດີທສຸດຂອງພວກເຮົາວາພຣະເຈາຄາຍຄືຫຍັງກັນແທນນກໍແມນການສືກສາ 
ພຣະຄັມພີ ເພາະພຣະຄັມພີໄດສໍາແດງພຣະອົງໃຫເຮົາເຫັນຢາງຄັກແນ.     ແທຈິງແລວ,ພຣະເຢຊູໄດສໍາແດງໃຫເຫັນແລວ 
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ວາພຣະເຈາຄືຜູໃດ.   ສະນນບົດຮຽນຕໄປຂອງພວກເຮົາກໍຈະເນນໜັກໃສພຣະເຢຊູ ສໍາລັບບົດຮຽນນ ແມນຈະເນນໜັກໃສ 
ການສໍາແດງຂອງພຣະເຈາໃຫ້ໂມເຊໄດເ້ຫັນເຖິງພຣະລັກສະນະແຫງຄວາມດີຂອງພຣະອົງ. 
 ໃນຄວາມດີຂອງພຣະອົງນນຄື  ພຣະບິດາໄດສັນຍາວາຈະສືບຕສໍາແດງຄວາມຮັກອັນໝນຄົງຂອງພຣະອົງໄປາຍ 
ພັນຊວອາຍຸຄົນຕໝົດທຸກຄົນທຕາມ ັງໂມເຊ ຕຄົນບາບທຸກຄົນທຍອມຮັບຄວາມຜິດຂອງເຂົາ  ແລະຜູ້ທ່ີຫັນກັບຈາກຄວາມ 
ບາບມາຫາພຣະອົງ ແລວເຂົາກໍຈະໄດຮັບການອະພັຍໂທດຈາກພຣະອົງ.    ຄວາມດີຂອງພຣະເຈາບຂາດຄວາມຍຸດຕິທັມຕ 
ຜູທປະຕິເສດພຣະກະຣຸນາຂອງພຣະອົງແລະບຍອມເຊອຟັງພຣະອົງ     ແລະຍັງດໍາເນີນຕາມທາງຂອງຄວາມຜິດບາບຢູນນ 
ພຣະອົງກໍຈະລົງໂທດລູການຕໍ່ໄປເຖິງສາມສຊວອາຍຸຄົນຍອນຄວາມຜິດບາບທພແມຂອງເຂົາໄດກະທໍາ. 
 ເມອໄດຍິນຄໍາຮັບຮອງແລະອະທິບາຍເຖິງຄວາມດີຂອງພຣະອົງ      ດງນນໂມເຊຈ່ຶງຟາວຄຸເຂາລົງດິນແລະນະມັສ 
ການພຣະອົງບົນພນຖານຂອງການຮັບຮອງຂອງຄວາມດີຂອງພຣະເຈາ  ແລະໂມເຊຮູສຶກຂົມຂນຕຄວາມຜິດບາບຂອງຊາວ 
ອິສຣາເອນທເຂົາໄດເຮັດຜິດບາບຕເພອນມະນຸດແລະຜິດຕພຣະເຈາ     ໂມເຊກໍໄດອະທິຖານຂໍໃຫພຣະເຈາອະພັຍໃຫ້ເຂົາ 
ແລະຮັບເອົາພວກເຂົາໃຫເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. 
 
3.  ພຣະເຈາພຣະບິດາຕອງການຫຍັງຈາກເຮົາ? ( ມີກາ 6:6-8, ໂຢຮັນ 4:21–24 ) 
 ບວາໃນສມັຍໃດໆມະນຸດໄດຖວາຍຢາງຟູມເຟືອຍ    ແລະສິ້ນເປືອງກໍເພາະຢາກຮັບການໃຫ້ອະພັຍໂທດຈາກພຣະເຈາ. 
ເມອຖວາຍເຄອງບູຊາ ເຄອງບູຊານນບຄວນຈະເປັນການຕລອງກັບພຣະເຈາ. ພຣະເຈາໄດສໍາແດງຕຜູປະກາດພຣະທັມມີກາ 
ວາຄວາມຕອງການຂອງພຣະອົງນນາຍກວ່າພິທີທາງສາສນາ, ພຣະອົງຕອງການຄວາມທຽງທັມທມີຕມະນຸດດວຍກັນແລະ 
ການຖ່ອມຕົວຕພຣະເຈາ. 
 
 ເຮົາຈະເປັນຄົນດີໃນສາຍພຣະເນດພຣະເຈາແລວຈະຕອງເປັນຄົນແບບໃດ? 

 ການກະທໍາຢາງຖືກຕອງ - ເປັນຄົນມີຄວາມຍຸດຕິທັມຕຜູອນ ເຮົາໝົດທຸກຄົນມີໂອກາດທຈະເປັນຄົນເຫັນແກຕົວຄື 
ເຮົາມັກໂຍນຄວາມຜິດຂອງເຮົາເອງໃຫຜູອນ. 

 ມີຄວາມຮັກອັນສັດຊ - ຄວາມສັດຊື່ນສາມາດແປໄດອີກວາຄວາມເມດຕາ ືຄວາມອອນໂຍນ    ເຮົາຄວນຮັກຜູອນ 
ດວຍຄວາມເມດຕາແລະອອນໂຍນ ຊວຍຜູອນເວລາເຂົາຕົກທຸກໄດຍາກແລະມີຄວາມສຸພາບອອນນອມກັບຜູທເຮັດ
ຜິດຕເຮົາ. 

 ດໍາລົງຊີວິດດວຍຄວາມຖ ່ອມຕົວຕພຣະເຈາ-ແນນອນເຮົາຕອງຖ ່ອມຕົວແລະຄຸເຂາຕພຣະພັກພຣະເຈາ   ແລະເຮົາ
ລຸກຂ ຶ ້ນຍາງກັບພຣະອົງນນ ຈງຍາງດວຍຄວາມຖ ່ອມຕົວແລະການເຊອຟັງ ມີຄວາມໝາຍວາໃຫພຣະອົງນໍາພາເຮົາ
ແລະເຮົາຕິດຕາມພຣະອົງ  ຜູທມີຄວາມເຊອແລະຄວາມສ ັມພັນອັນແທຈິງຕພຣະເຈາໃນການດໍາລົງຊີວິດນນຈະດໍາ  
ລົງຊີວິດດວຍການເຊອຟັງທຸກມທຸກວັນ.   
 ພຣະທັມໂຢຮັນບົດທີສພຣະເຢຊູຄຣິດໄດໂອລົມກັບຍິງສາວຊະມາເຮັຽທແຄມນສາງ   ລາວໄດຖາມພຣະ 

ເຢຊູເຖິງເຣື່ອງສະຖານທອັນເໝາະສົມເພອຈະນະມັສການພຣະເຈາ,    ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດກ່າວວາ ດວຍຄວາມເປັນຈິງແລວ 
ສະຖານທນະມັສການພຣະເຈານນ    ແມນຢູໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາເອງ-ນະມັສການພຣະບິດາດວຍຈິດວິນຍານແລະຄວາມຈິງ  
ການນະມັສການອັນແທຈິງແມນອອກມາຈາກຈິດໃຈຈຶ່ງຈະເປັນທຊອບພຣະທັຍພຣະເຈາ.  
 ການເນັ້ນໜັກນີ້ບໍ່ໄດ້ລົດຄວາມສໍາຄັນໃນການນະມັສການພຣະເຈົ້າຮ່ວມກັນກັບບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອແຕ່ຢ່າງໃດ      (ເຮັບເຣີ 
10:24-25 )  ແຕ່ເປັນການເຕືອນສະຕິພວກເຮົາວ່າການຮ່ວມນະມັສການຈະກາຍເປັນຄວາມຫວ້າງເປົ່າ,     ເປັນພິທີທ່ີຂາດ 
ຄວາມໝາຍ ແທນທ່ີຈະເປັນການນະມັສການອັນແທ້ຈິງ.                                                                                                        
ແຕ່ບໍ່ເປັນດັ່ງທ່ີຄາດຫວັງໄວ້,    ພວກເຮົາທັງໝົດຮູ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ດີ 
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ຫລາຍໂພດ.      ພວກເຮົາເຫັນວ່າການນະມັສການເປັນເໝືອນແຜນການພັກຜ່ອນ ສ້າງບັນຊີລາຍການຂຶ້ນໃນໃຈວ່າຈະເຮັດ
ຫຍັງແດ່ເຊັ່ນ ການຕໍາໜິດົນຕຣີຫລືຄໍາເທສນາ, ແລະນັບຮອຍແຕກນໍາຝາວ່າມີຈັກບ່ອນ ແລະຫາທາງຕໍາໜິສິ່ງອື່ນໆອີກ. 
 ການນະມັສການດວຍຈິດວິນຍານ ແລະຄວາມຈິງນນຈະຕອງມີການກະກຽມ.    ຈະເລມຕນດວຍຄວາມປາຖນາຈະນະ 
ມັສການ-ບແມນພຽງແຕ່ມາຮວມເທານນ ດວຍຄວາມປາຖນາທຢາກຈະນະມັສການພຣະເຈານນ    ຄໍາອະທິຖານຂອງທານ 
ສຽງເພງສັນລະເສີນນະມັສການພຣະອົງ ືຄໍາເທສນາ,    ການອານພຣະທັມພຣະເຈາ ຈະຊວຍໃຫເຮົາໄດຍິນພຣະສຸຣະສຽງ 
ຂອງພຣະອົງ    ເວລານະມັສການພຣະເຈານນຈງຕງໃຈຟັງເພອທານຈະເຂາໃຈຄໍາເທສນາຂພຣະຄັມພີ ຄໍາອະທິຖານແລະ 
ເນອໃນຂອງສຽງເພງ. ຢາລືມການນະມັສການພຣະເຈານນແມນຂຶ້ນນໍາທານເອງວາທານຈະມາຮວມນະມັສການພຣະເຈາ 
ແບບໃດ. 

 
ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ 

 
ໂມເຊຢາກຈະເຫັນພຣະສະງາຣາສີຂອງພຣະເຈາ;  ພຣະເຈາກໍຕອບສນອງເພ ິ ່ນພອມກັນກັບຂໍ ້ຈ ໍາກັດ, ຈ ຶ ່ງປະ 

ກາດພຣະນາມແລະພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງໃຫຮູ. ຕໍ່ຜູປະກາດພຣະທັມມີກາ ພຣະເຈາໄດເປິດເຜີຍຄວາມປາຖນາຂອງ 
ພຣະອົງຄືຄວາມຊອບທັມແລະການຖ ່ອມຕົວໃຫເພິ່ນເຫັນ.  ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດເວາວາພຣະເຈາຕອງການໃຫມະນຸດ ນະມັສ
ການພຣະອົງດວຍຈິດວິນຍານແລະຄວາມຈິງ. 

 ເພອຈະຮູຈັກພຣະເຈາແລະຈະເຂາໃຈພຣະອົງາຍຂ ຶ ້ນບົດຮຽນນໄດຊອຍເຮົາຫຍັງແດ? 
 ເວລານເຮົາສາມາດຍອມຮັບວາເຮົາຮູຈັກພຣະບິດາາຍຂ ຶ ້ນກວ ່າເກາ. 
 ເຮົາສາມາດສັຣເສີນພຣະບິດາເພາະພຣະອົງໄດເປີດເຜີຍພຣະອົງໃຫເຮົາຮູແລະເຫັນພຣະອົງາຍຂ ຶ ້ນກວາເກາ 
ແລະຄວາມດີຂອງພຣະອົງທມີຕເຮົານນຢາງບມີວັນສ ິ ້ນສຸດ. 

 ເຮົາສາມາດໄວວາງໃຈໃນພຣະອົງໃນທຸກສງເຖ ິງແມນວາເຮົາບສາມາດເຫັນດວຍຕາຂອງເຮົາ. 
 ເຮົາສາມາດຖ ິ ້ມໃຈເກາແລະເອົາໃຈໃຫມຊອກສແວງຫານພຣະທັຍຂອງພຣະເຈາແລະ ຈະບເຮັດສິ່ງທບດີນນອີກຕ
ໄປ. 

 ເຮົາສາມາດອະທິຖານເຖິງພຣະບິດາໃຫພຣະອົງຊວຍໃນການດໍາລົງຊີວິດໃຫຢູໃນຄວາມຈ ິງ. 
 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org by LLBC 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 12 ກໍຣະກະດາ  2009 (6-12-2009) 

__________________________________________ 
ສັຣເສີນພຣະບຸດ 

                           
ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ໂກໂລຊາຍ 1:15-23 
 
ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດທານໄດຢາງໃດ ?  
   ທ່ານສາມາດຕ້ອນຮັບເອົາຄວາມພົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນໃຈວ່າອົງພຣະເຢຊູຄຣ ິດເປັນພຣະຜູ້
ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດເຕີບໃຫ່ຽໃນຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານໂດຍການໄວວ້າງໃຈຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນພຣະທັມຄໍາ
ສອນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣ ິດ. 
 
ບົດຮຽນນເວາກ່ຽວກັບຫຍັງ: 
     ບົນຮຽນນີ້ເປັນດອກກຸນແຈທ່ີສໍາຄັນໃນການກວດສອບເບິ່ງຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກັບເຣື່ອງຂອງອົງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ ພຣະເມຊິ ີອາ, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ, ເໝືອນພຣະຜູ້ຊົງສ້າງ, ເປັນສີສະຂອງຄຣ ິສຕະຈັກ, ເປັນພຣະຜູ້ໂຜດ
ໃຫ້ພົ້ນແລະເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈ ຶ ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ:  
     ການເປັນຄຣ ິສຕຽນແມ່ນເກີດຍ້ອນຣິດອໍານາດຂອງພຣະຄຣ ິດ. ພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້, ເປັນຜູ້ກາງ,
ເປັນຜູ້ທ່ີເຮົາປາສຈາກບໍ່ໄດ້, ແລະຍັງເປັນຜູ້ມີອໍານາດສູງສຸດ. ນັ້ນແມ່ນຂ່າວດີຂອງພວກເຮົາ  ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມ
ເຂົ້າໃຈແນວໄດ້ກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້ເພາະຜູ້ອ່ານ, ຜູ້ໄດ້ຍິນ, ກໍເຂົ້າໃຈຜິດໆ ຖືກໆ ຢູ່ເລື້ອຍ. ແຕ່ເວລານີ້ແມ່ນພວກເຮົາທັງ
ໝົດທ່ີຈະເປັນໃຈກາງຂອງຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້. ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າໃນທຸກໆສິ່ງແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
     ນາງແອນນາ ໃນທ່ີສຸດລາວກໍຕົກລົງທ່ີຈະເຂົ້າຮ ່ວມການສຶກສາພຣະຄັມພີຕາມບ້ານກັບເພື່ອນບ້ານຂອງລາວ. ໃນ
ຂະນະທີ່ສຶກສາພຣະຄັມພີຢູ່ນັ້ນຜູ້ນໍາພາການສຶກສາໄດ້ຖາມຄໍາຖາມນໍາກຸ ່ມສຶກສາ. ”ເມື່ອໃດພຣະເຈົ້າຈະເປັນເໝືອນ
ຄໍາເວົ້າຫຼືຄວາມຄິດສໍາລັບທ່ານ? ເມື່ອໃດທີ່ພຣະເຈ້ົາຈະເປັນພຣະເຈົ້າທ່ີແທ້ຈິງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? ” 
       ຂໍ້ຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ນາງອານນາເກີດຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈ,  ດັ່ງນັ້ນຫຼັງຈາກການສຶກສາພຣະຄັມພີສິ ້ນສຸດລົງ 
ນາງໄດ ້ຫຍັບເຂົ້າໄປໃກ້ໆ ຜູ້ນໍາພາໃນການສຶກສາພຣະຄັມພີແລະໄດ້ຖາມລາວວ່າທ່ານກໍາລັງເວົ້າເຣື່ອງຫຽ ັງ. ຜູ້ນໍາພາ
ການສຶກສາໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ແກ່ນາງອານນາ   ວິທີທາງໃນການເຂົ້າສາມ ັກຄີທັມເປັນການສ່ວນຕົວກັບພຣະເຈົ້າໂດຍ 
ຜ່ານທາງຄວາມເຊື່ອໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
   ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້ແມ່ນຄວາມຮູ້ຢ່າງແນ່ຊັດວ່າພຣະເຈົ້າຄືພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ ້ນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
ດັ່ງທ່ີພຣະຄັມພີທ່ີຂຽນຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນວ່າພຣະເຈົ້າແມ່ນພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ, ແລະຍັງກ່າວອີກວ່າພຣະເຢຊົງເປັນພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ-ພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະເຈົ້າ. ບົດຮຽນຂອງວັນນີ້ໄດ້ເນັ້ນວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ,  ເປັນປະມຸກຂອງຄຣ ິສ 
ຕະຈັກ, ແລະເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນແລະເປັນພຣະເຈົ້າຂອງຄົນທັງປວງທີ່ວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະອົງ.      
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ສືກສາພຣະຄັມພີ 
 
1.  ພຣະຜູ້ຊົງສ້າງອົງຕລອດໄປ:     ໂກໂລຊາຍ:1:15-17 
ໃນເວລາຫ້ອງຮຽນເຊົ້າວັນອາທິດໄດ້ມີເດ ັກນ້ອຍນັກຮຽນຜູ້ນຶ່ງເອົາອົກເອາໃຈໃສ່ໃນການວາດຮູບ. “ເຈ້ົາວາດຮູບຫັຽງ?“ 
ຄູຣສອນຂອງລາວຖາມ. “ວາດຮູບພາບຂອງພຣະເຈົ້າ,“ ລາວໄດ້ຕອບໄປໂດຍບໍ່ໄດ້ຢຸດເຊົາໃນການວາດຮູບ ຄຣູສອນ
ໄດ້ອະທິບາຍດ້ວຍຄວາມສຸພາບ “ບໍ່ມີໃຜຮູ້ໄດ້ຍ່າງຄັກແນ່ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຮູບລັກສະນະຢ່າງໃດ.“ ເຂົ້າໃຈ? ລາວໄດ້
ແນະນໍາໄປວ່າ “ພວກເຂົາອາດຈະຮູ້ເມື່ອໃດຂ້ອຍຫາກວາດແລ້ວ.“ 
      ຂໍ້ໃຫຍ່ໃຈຄວາມຂອງຄໍາຖາມບໍ່ແມ່ນ “ພຣະເຈ້ົາເປັນຮູບຮ່າງລັກສະນະແນວໃດ?“ ແຕ່ແມ່ນ “ພຣະເຈົ້າມີພຣະລັກ 
ສະນະຢ່າງໃດ?“ ພຣະອົງເປັນທີ ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ບໍ່? ພຣະອົງມີຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາບໍ່? ພຣະອົງມີເລ້ລ່ຽມກົນອຸ
ບາຍກັບພວກເຮົາບໍ່? ພຣະອົງມີຄວາມເປັນຫ່ວງໃຍກັບທຸກສິ່ງທ່ີເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຮົາບໍ່?  ພຣະອົງຊົງຫຼອກລວງພວກ
ເຮົາບໍ່? ເພື່ອຊອກຫາຄໍາຕອບ ພວກເຮົາຄວມເອົາໃຈໃສ່ພຣະຄັມພີທ່ີເວົ້າກ່ຽວກັບຄໍາສອນແລະການດໍາເນີນຊີວິດຂອງ
ພຣະເຢຊູ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ເວົ້າໄວ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຄຣິດ    ພຣະອົງຊົງເປັນແບບລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊ່ຶງຕາເຫັນບໍ່
ໄດ້___ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສວມສະພາບເປັນມະນຸດ  ພຣະເຢຊູ ບອກກັບອັກຄະສາວົກຂອງພຣະອົງ ຟີລິບ “ຜູ້ໃດເຫັນເຮົາ 
ກໍເຫັນພຣະບິດາ“ ( ໂຢຮັນ:14:9). 
       ອັຄສາວົກໂປໂລເປັນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຊ້ໄປເພື່ອໜູນນໍ້າໃຈຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນເມືອງໂກໂລຊາຍແລະສໍາລັບພວກເຮົາ ພຣະ
ເຢຊູຄຣ ິດແມ່ນບຸດຄົນແລກທ່ີຢູ່ເໜືອການຊົງສ້າງ   ນີ້ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມໝາຍວ່າ ພຮະເຢຊູໄດ້ເກີດຫຼືເຂົ້າມາພາຍຫຼັງການ
ຊົງສ້າງ(ໂກໂລຊາຍ1:16)     ຊາວອ ິສຣາເອນໄດ້ຮັບການອົບຮົມສັ່ງສອນວ່າ ລູກຊາຍຄົນທໍາອິດຖືວ່າເປັນຄົນທ່ີມີສິດ
ອໍານາດໂດດເດັ່ນໃນຄອບຄົວ   ຄວາມໝາຍຂອງທ່ານໂປໂລກໍແມ່ນສໍາແດງໃຫ້ຮູ້ແຈ້ງວ່າ  ພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນມີຣິດ
ອໍານາດຢູ່ເໜືອການຊົງສ້າງ     ເຫດຜົນກ ໍມີຢູ່ວ່າສິ່ງຊົງສ້າງທັງປວງແມ່ນໄດ້ສ້າງໂດຍທາງພຣະອົງ ທຸກໆສິ່ງແມ່ນບໍ່ມີ
ຂອບເຂດຈໍາກັດ; ທຸກສ່ວນປະກອບຂອງໂລກຈັກກະວານແມ່ນນ ີຣະມິດສ້າງຂຶ້ນຜ່ານທາງພຣະອົງ ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ 
ສິ່ງທ່ີຊົງສ້າງຂຶ້ນທັງໝົດແມ່ນສໍາລັບພຣະອົງ   ທັງໝົດໃນການຊົງສ້າງນັ້ນແມ່ນໄດ້ນໍາເອົາຄວາມພໍພຣະທັຍມາສູ່ພຣະ
ເຈ້ົາ ແລະທັງໝົດໄດນ້ໍາເອົາພຣະສະງ່າຣາສີມາໃຫ້ກັບພຣະອົງ. 
     ເຖິງແມ່ນວ່າການຊົງສ້າງຈະສ້າງຄວາມປິຕິຍິນດີໃຫ້ກັບພຣະຜູ້ຊົງສ້າງເປັນຢ່າງຍິ່ງກໍດີ ການໄຮປ້ໂຍດກໍເກີດມີມາ
ໂດຍການທໍຣະຍົດແລະຄວາມບາບທີ່ແຕກອອກຈາກຜູ້ຊົງສ້າງ  ພຣະອົງຍັງຊົງເປັນຢູ່ກ່ອນສິ່ງທັງປວງ ມີຄວາມໝາຍ
ວ່າພຣະອົງຍັງມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທຸກສິ່ງຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງມີສິດທີ ່ຈະເລືອກທ່ີຈະປ່ອຍໄຫ້ສິ່ງຊົງສ້າງນັ້ນ
ຖືກທໍາລາຍໄປກັບຄວາມສັບສົນວ້ ຸນວາຍ ແຕ່ພຣະອົງຍັງສືບຕໍ່ເຮັດທຸກວິທີທາງຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ--ໃນຄໍາ
ເວົ້າອີກທໍານອງນຶ່ງ ”ໃນພຣະອົງທຸກໆ ສິ່ງຮວມເຂົ້າເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ“ 
       ເປ ັນຫຽ ັງທ່ານໂປໂລຈຶ່ງມີຄວາມຮູ້ສຶກຕ້ອງການຍາກບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜ້ ູຊົງສ້າງ?  ກຸ່ມທ່ີຂັດແຍ້ງ  
”ຄໍາສອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ“(ໜ້າ 53 ພາສາອັງກິດ)ຈະຊ່ວຍຕອບຄໍາຖາມນັ້ນ.    ແມ່ນກະທ້ັງທຸກມື້ນີ້ຄວາມສັດຈິງຂອງອົງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນປາກົດມີນ້ອຍລົງແລະຖືກທໍາລາຍ ບາງພວກກໍປະຕິເສດພຣະອົງຫັນໄປນັບຖືຄຣ ູສອນສາສນາຫຼື
ຜູ້ນໍາສາສນາ ອິກພວກນຶ່ງກໍໂຄຣົບພຣະທຽມ. 
ຍ່າງດຽດກັນນັ້ນການອ້າງອີງສິດທິຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນມັກເກີດມີການວິພາກວ ິຈານເໝືອນກັບວ່າເປັນການລະເມີດ
ທໍາຄວາມຜິດ. ມີການຫຼອກລວງແລະໄຮ້ເຫດຜົນ ຍິ່ງກວ່ານັ້ນຜູ້ທ່ີເຊື່ອຍັງມີຄວາມຢ້ານກົວຈາກຜູ້ຊ ້ຽວຊານ ”ຜູ້ມີອ ໍາ 
ນາດ“ ບຸກຄົນຜູ້ທ່ີສນັບສນູນຮັບເອົາໝົດທຸກໆສາສນາໃຫ້ສເມີພາບກັນໂດຍເປັນທາງການ. (ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້) 
ພວກເຮົາຕ້ອງຕອບສນອງກັບການດົນບັນດານໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ   ໃຫ້ທ່ານອັຄສາວົກໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາຊາວ
ເມືອງໂກໂລຊາຍ. ພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະຜູ ້ຊົງສ້າງແລະເປັນຜູ້ມີອໍານາດຢູ່ເໜືອສິ່ງທັງປວງ.      ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະອົງຈ່ຶງ
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ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມໄວວ້າງໃຈຈາກພວກເຮົາ, ຄວາມຊື່ຊັດ, ແລະຍອມຈໍານົນ.  ພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອຖວາຍພຣະ
ກຽດແກ່ພຣະອົງ. ແລະເຮັດຢູ່ຢ່າງນັ້ນຈົນພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບເຫັນທ່ີສຸດຍອດຂອງຄວາມສົມບູນໃນຊີວິດຂອງພວກ
ເຮົາ. 
 
 2.  ສີສະຂອງຄຣິສຕະຈັກ     (ໂກໂລຊາຍ:1:18-20) 
   ອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍເລ ິກລົງໄປວ່າ ພຣະເຢຊູຄືສີສະຂອງພຣະກາຍ,ຄຣ ິສຕະຈັກ. ແນ່ນອນພວກເຮົາແນໃສ ່ 
ຫຼືບໍ່   “ຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ“   ໝາຍຄວາມວ່າເປັນພຽງແຕ່ຄຣ ິສຕະຈັກທ່ີເຮົາເຂົ້າຮ່ວມນະມັສການ ພວກເຮົາບໍ່
ຄວນລືມ,     ຢ່າງໃດກ ໍຕາມ---ຄຣ ິສຕະຈັກທ່ີເຮົາຮ່ວມນະມັສການຢ່ ູແມ່ນເປັນຄຣ ິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດ ມັນແມ່ນ
ຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ, ແລະພຣະອົງກໍເປັນສີສະຂອງຄຣ ິສຕະຈັກນີ້ ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ຕົ້ນມີຄວາມໝາຍວ່າພຣະອົງ
ເປັນຜູ້ແຣກທ່ີຖຶກດົນບັນດານເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ. ການເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງໄດ້ຮັບຮອງທຸກສິ່ງ
ທ່ີພຣະອົງໄດ້ກະທໍາແລະທຸກສິ່ງທ່ີພຣະອົງໄດ້ສັ່ງສອນ ເມື່ອພາກສ່ວນໃດສ່ວນນຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຖວາຍກຽດແລະ
ບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມພຣະຄຣ ິດທ່ີເປັນສີສະແລ້ວ  ກໍໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາເມີນເສີຍຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມຊອບທ ັມຊຶ່ງເປັນອັນ
ດັບນຶ່ງແກ່ພຣະອົງໃນທຸກສິ່ງດັ່ງນີ້ແລະມັນຈ່ິງເປັນຄວາມເສັຽຫາຍໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ. 
      ຂະນະທີ່ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ດໍາລົງຢູ່ຢ່າງມີເນື້ອໜັງເໝືອນກັບພວກເຮົາ ພຣະກາຍຂອງພຣະອົງແມ່ນຄຣິສຕະຈັກຢູ່ກັບ
ເຮົາຢ່ ູທ່ີນີ້    ພວກເຮົາທຸກໆຄົນບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ດຽວຫຼືຫຼາຍຄົນກໍດີໄດ້ຮວມກັນເຂົາເປັນຄຣ ິສຕະຈັກກໍເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູ
ຄຣິດປາກົດຕົວຕໍ່ສາຍຕາຂອງໂລກໄດ້ ຖ້າການເວົ້າແລະການກະທໍາຂອງພວກເຮົາຫາກບໍ່ໄດ້ສະແດງພຣະລັກສະນະ
ຂອງພຣະອົງຢ່າງຖືກຕ້ອງພວກເຮົາກໍເຮັດຜິດຕໍ່ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. 
   ຍິ່ງໄປກວ ່ານັ້ນ ຫຼາຍຄົນໃນພວກເຮົາກໍສັງເກດພົບເຫັນວ່າເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວບໍ່ມີຄວາມຮັກ  ເປັນຄົນໂຫດຮ້າຍອໍາ
ມະຫິດ ແມ້ກະທ້ັງການປະພຶດປະຕິບັດກໍຜິດສິນທ ັມ ຊ່ຶງຫຼາຍໆຄົນເອີ້ນວ່າ  “ຄຣິສຕະຈັກທ່ີມີຊິວິດດ້ວດການຕິດຕາມ
ບຸກຄົນ“   ບາງຈໍາພວກກໍສະແດງຈິດໃຈຄັບແຄບຂອງຕົນອອກມາໂດຍອ້າງສິດທິປ້ອງກັນຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາຫຼືປ້ອງ
ກັນຄຣ ິສຕະຈັກຈາກຄົນພາຍນອກ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແມ້ແຕ່ຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກດຽວກັນກໍຍັງເອົາກັນຂຶ້ນສານ.   ເພື່ອ
ເຂົາຈະເຮັດໃຫ້ຖືກໃຈໃນທາງຂອງພວກເຂົາ.  ພຣະເຢຊູສອນໄວ້ວ່າຈ່ົງຮັບໃຊ້ດ້ວຍການເສັຽສະລະ, ການໃຫ້ອະພັຍ, 
ມີຄວາມຮັກທ່ີບໍ່ເຫັນແກ່ປໂຍດສ່ວນຕົວ ແລະມີຄວາມອົດທົນດົນນານ ພຣະບິດາຊົງພໍພຣະທັຍທ່ີຈະໃຫ້ສະພາບຂອງ
ພຣະອົງສະຖິດຢ່ ູໃນພຣະເຢຊູຄຣິດຢ່າງເຕັມບໍຣິບູນ.    ໃນສມັຍຂອງທ່ານໂປໂລມີບາງພວກຖືເອົາພຽງສວນນຶ່ງຂອງ
ສະພາບພຣະເຈົ້າໃນພຣະຄຣິດ ພວກເຂົາຍັງຍືນຍັນວ່າພະລັງຂອງວິນຍານອື່ນກໍມີສ່ວນໃນສະພາບຂອງພຣະເຈົ້າເຊັ່ນ
ກັນແລະຄວນຈະໃຫ້ການນະມັສການໃນສມັຍປັດຈຸບັບມີບາງພວກສອນໄວ້ວ່າການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູແລະເຊື່ອ
ຟັງພຣະອົງນັ້ນບໍ່ພຽງພໍທ່ີຈະຮູ້ຈ ັກກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງບໍຮິບູນ  ທ່ານໂປໂລທໍາລາຍຄວາມຄິດເຫຼົານີ້ໂດຍປະກາດວ່າ ເມື່ອ
ພວກເຮົາຕ້ອນຮັບເອົາພຣະຄຣິດແລ້ວ   ພວກເຮົາກໍຕ້ອນຮັບເອົາສະພາບຂອງພຣະເຈົ້າໃນພຣະເຢຊູຄຣິດຢ່າງເຕັມບໍ
ຣິບູນ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມນີ້ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມໝາຍວ່າພວກເຮົາຈະເປັນໄດທຸ້ກຢ່າງຕາມທີ່ພວກເຮົາຢາກເປັນໃນຂະນະທ່ີ
ພວກເຮົາເດີນຕາມພຣະອົງແລະເຊື່ອຟັງ ພວກເຮົາກໍຈະເຣີນຂຶ້ນໃນການຂອບພຣະຄຸນແລະການສໍາຜັດຂອງພຣະເຈົ້າ. 
ໂດຍພຣະບຸດນັ້ນພຣະບິດາໄດ້ຊົງໃຫ້ສິ່ງສາລະພັດກັບຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າແລະຊົງບັນດານໃຫ້ເກີດສັນຕິສຸກດ້ວຍພຣະ
ໂລຫິດທ່ີໄມ້ກາງແຂນ.    ການສິ້ນພຣະຊົນເທິງໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະຄຣິດນັ້ນເປັນພື້ນຖານຂອງການກັບຄືນດີຂອງ
ພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າ. ຍ້ອນຄວາມບາບພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກພຣະ
ເຈ້ົາ  ພຣະເຢຊູສມັກໃຈ, ເສັຽສະລະພຣະຊົນເພື່ອເປັນຄ່າຈ້າງຂອງຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ ເຮັດໃຫ້ມີການຄືນດີ
ກັບພຣະບິດາ ເໝືອນດັ່ງພຣະຄັມພີກ່າວໄວ້ ມີແຕ່ຜູ້ທ່ີຕ້ອນຮັບເອົາພຣະຄຣິດເປັນພຣະຜູູ ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນເທ່ົານັ້ນຈ່ິງຈະໄດ້
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ຮັບການຄືນດີກັບພຣະອົງ     ຄໍາເວົ້າທ່ີວ່າເຖິງຈະມີສິ່ງໃດເກີດຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນໂລກຫຼືໄນຟ້າສວັນກໍດີໃນຄາວສຸດທ ້າຍ
ຂອງການຄືນດີກໍຍັງເປັນຜົນດີສໍາລັບຜູ້ທ່ີຕ້ອນຮັບເອົາພຣະຜູ້ຊົງສ້າງ. 
 
3. ພຣະຜູ້ຊ ່ວຍແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ         ໂກໂລຊາຍ   1:21-23 
  ມສີິດຍາພິບານຄົນນຶ່ງໄດ້ຊອກທຸກວິທີທາງເພື່ອຍາກໃຫ້ຄົນໜຸ່ມກຸ່ມນຶ່ງທ່ີບໍ່ຟັງຄວາມພໍ່ແມ່ໄດ້ມີໂອກາດພົບກັບພຣະ
ເຈ້ົາ. ຜູ ້ນຶ່ງໃນພວກເຂົາເວົ້າວ່າ “ຖ້າພວກຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄຣິສຕຽນ,   ສິ່ງທ່ີພວກເຂົາເຮັດໄດ້ກໍຄືນັ ່ງເກົ້າອ້ີທ່ີອວ່າຍໄປ
ອວ່າຍມາ.“   ເຂົາຄິດວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສນຸກແລະເຂົາບໍ່ຕ້ອງການສິ່ງໃດຈາກພຣະອົງ ພວກເຮົາກໍເຊັ ່ນດຽວ
ເມື່ອກ ່ອນບໍ່ເປັນພົລເມືອງຂອງພຣະເຈົ້າແລະຕໍ່ສູ້ພຣະອົງ. ເປັນເພາະຫັຽງ? ເປັນເພາະເຮົາຕ້ອງການເຮັດຕາມໃຈເຮົາ
ແທນທ່ີຈະເຮັດຕາມການຊົງນໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ເບ ິ ່ງຄືວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ບັ່ນທອນຄວາມສຸກໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ລົດ
ໜ ້ອຍລົງ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈ່ິງຮີບຮ້ອນໃນການທໍາການບໍ່ດີ, ແລະຈິດໃຈເຮົາກໍແຂງກະດ້າງຕໍ່ສູ້ພຣະອົງ.  ພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້
ຫັນຫຼັງໃຫ້ກັບການທີ່ເຮົາໄດຕ້ໍ່ສູ້ພຣະອົງ;   ດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງໄດ້ສົ່ງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງຄື
ພຣະເຢຊູຄຣິດມາຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ.   ທ່ານໂປໂລໄດ້ບອກກັບຊາວໂກໂລຊາຍວ່າເປັນຄວາມ
ຈິງສໍາລັບຜູ້ທ່ີເຊື່ອພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ຄືນດີກັບພຣະບິດາໂດຍການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣ ິດເທິງໄມ້ກາງແຂນ. 
ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໃນການຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ພົ້ນນັ້ນ   ກໍເພື່ອຈະໄດຊົ້ງຖວາຍພວກເຮົາຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້
ເປັນຄົນບໍຣິສຸດທ່ີບໍ່ມີການຕໍານິຕິຕຽນໄດ້.  ມີແຕ່ພຣະເຢຊູຄຣິດສາມາດກະທໍາສິ່ງເຫຼົານີ້ໄດ້.    ພວກເຮົາກໍຮູ້ຈັກຂໍ້ບົກ
ພ່ອງຂອງເຮົາເອງ  ເວລາພວກເຮົາຍືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າພຣະອົງຈະເບ ິ ່ງພວກເຮົາຜ່ານທາງຄວາມຊອບ
ທັມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເພາະວ່າພຣະອົງໄດຮ້ັບເອົາຄວາມຜິດບາບເຮົາແລ້ວ.   ຄໍາວ່າ “ບໍຣິສຸດ“ ບໍ່ມີຕໍານິຕິຕຽນເປັນ 
ຄວາມປາຖນາຂອງພຣະອົງທ່ີມີຕໍ່ພວກເຮົາ ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ມີຄວາມສໍາພັນອັນດີກັບພຣະບິດາ.    ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້
ມອບໃຫ້ພວກເຮົາແລ້ວຄືຄວາມປາຖນາທີ່ຈະຕິດຕາມເສັ້ນທາງຂອງພຣະອົງ. ໃນເມື່ອເຮົາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອ
ພຣະອົງກໍເປັນຜູ້ນໍາພາແລະໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຕິດຕາມພຣະອົງ  ແລະຊີວິດຂອງເຮົາກໍຈະມີການປ່ຽນແປງ
ແລະຈະເຣີນຂຶ້ນຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ.    ທ່ານໂປໂລ ໄດ້ເວົ້າແລ້ວເວົ້າອີກກ່ຽວກັບເຣື່ອງການຄືນດີກັບພຣະ
ເຈ້ົາ ຜູ້ທ່ີເຊື່ອຕັ້ງໝັ ້ນຢູ່ໃນຄວາມຈິງ    “ແຕ່ເຈ້ົາທັງຫຼາຍຕ້ອງຕັ້ງໝັ ້ນຄົງຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອຊ ຶ ່ງໄດ້ວາງຮາກລົງຢ່າງແໜ ້ນ  
ໜາຖາວອນແລ້ວແລະຢ່າໄດໜ້ີຈາກຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນຂ່າວປະເສີດ“.ລັດທິແລະຄໍາສອນປອມຂອງສາສນາເປັນສິ່ງ
ທ່ີມີອໍານາດແລະດຶງດູຈິດໃຈມະນຸດຫຼາຍທ່ີສຸດ.   ໃນທຸກມື້ນີ້ກໍເປັນເຊັ ່ນນັ້ນຢູ່ ສໍາລັບຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ແລ້ວມະນຸດບໍ່ຢາກຈະສົນໃຈ.    ໃຫ້ເຮົາຕັ້ງໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເຊື່ອທ່ີນໍາພາເຮົາໃຫ້ມີການຄືນດີກັບພຣະອົງຄືພຣະເຢຊູ
ຄຣິດແລະຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. 
                                                   ບດົຮຽນແຫງຊີວິດ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນສັນຍາລັກຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງເປັນພຣະຜ້ ູຊົງສ້າງ ສັພທຸກສິ່ງຢ່ ູໃນໂລກນີ້ ສະພາບຂອງພຣະອົງ
ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຢ່າງເຕັມບໍຣິບູນ ພຣະຄຣິດເປັນປະມຸກຂອງຄຣິສຕະຈັກ  ພຣະອົງຍອມສິ້ນພຣະຊົນ
ເທິງໄມ້ກາງແຂນເພື່ອເຮົາທຸກຄົນຈະໄດ້ຄືນດີກັບພຣະບິດາ. 

 ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະເຈົ້າສູງສຸດເໜືອກວ ່າທຸກສິ່ງຢູ່ໃນໂລກນີ້ ພຣະອົງສົມເປັນນໍາເບີນຶ່ງໃນຊີວິດເຮົາ 
  ຕັ້ງໝັ ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດຈະສາມາດປະສົບຜົນສໍາເຣັດກັບຄວາມສົມບູນໃນພຣະອົງ.  
  ພຣະຄຣິດເປັບສີສະຂອງຄຣິສຕະຈັກ ພຣະກາຍທີ່ສາມາດເຫັນໄດ ້ໃນໂລກນີ້ກໍຄືຄຣ ິສຕະຈັກ. 
 ຜູ້ທ່ີເຊື່ອຕ້ອງດໍາລົງຊີວິດຢ່າງລະວັງເພື່ອຈະເປັນຜູ້ນໍາຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງຄວາມພົ້ນໄປຍັງຄົນທັງຫຼາຍ. 

 
                    ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  WWW.lsbf.org ໂດຍ LLBC. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 19 ກໍຣະກະດາ 2009 (7-19-2009) 

__________________________________________ 
ດໍາລົງຊີວິດໃນພຣະວິຍານ 

ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ: ປະຖົມມະການ1:2;ໂຢຮັນ 7:37-39; ກິຈການ 4:29-31;5:3-4 1ໂກຣິນໂທ 12:4-7 
ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດທານຢາງໃດ ?  
   ທ່ານສາມາດຈະເຣີນຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈຈາກການທໍາງານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ທ່ານມີຄວາມຍິນຍອມທີ່
ຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈ້ົາບໍ່ວ່າຈະມີສິ່ງໃດເກີດຂຶ້ນ ແລະມີຄວາມກ້າຫານໃນການຮັບໃຊ້ພຣະ
ອົງໃນທິດທາງທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍຄິດຝັນມາກ ່ອນ. 
ບົດຮຽນນເວາກ່ຽວກັບຫຍັງ: 
    ບົດຮຽນນີ້ຈະສໍາຣວດເບິ່ງວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແມ່ນຜູ້ໃດແລະທໍາງານໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີເຊື່ອແນວໃດ.  
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈ ຶ ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ:  
       ຜູ້ເຊື່ອຈໍານວນຫຼາຍມີຄວາມເຂົ້າໃຈໜ້ອຍທ່ີສຸດເຣື່ອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນພຣະເຈົ້າສາມພຣະພາກຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຕຣ ີເອການຸພາບ.  ເຂົາເຈ້ົາເມີນເສີຍຕໍ່ພຣະອົງ ແທນທ່ີຈະເພິ່ງໃນຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງໃນແຕ່ລະມື້ໃຫ້ພຣະອົງ
ຊົງທໍາງານໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ.     ການຮຽນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າໃຈພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດວ່າພຣະອົງເປັນ
ບຸກຄົນທີສາມໃນພຣະເຈົ້າສາມພຣະພາກແລະຍອມຮັບວ່າພຣະອົງໃຫ້ເຂົາມີຊີວິດໃໝ່    ໄດ້ຮັບຣິດເດດທ່ີຈະເປັນພະ 
ຍານໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ ແລະຂອງພຣະຣາຊທານໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແລະເສີມສ້າງຄຣ ິສຕະຈັກ. 
    ເມື່ອເວລາທ່ີຂ້າພຣະເຈົ້າເປັນຄຣ ິສຕຽນໃໝ່ບາງຄັ້ງຂ້າພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສະມະຊິກເຖົ້າແກ່ຄຣ ິສຕະຈັກເວົ້າເຖິງພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດວ່າ “ມັນ“ ແທນທ່ີຈະເວົ້າວ່າ  “ພຣະອົງ“ ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າມັນແມ່ນອັນໃດກັນແທ້ໃນ
ຄວາມຄິດຂອງເຂົາ    ການເວົ້າຈາຂອງພວກເຂົາໄດ້ບົ່ງບອກວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດບໍ່ແມ່ນບຸກຄົນແຕ່ແມ່ນສິ່ງຂອງ. 
ຄໍາເວົ້າດ່ັງກ່າວນັ້ນແມ່ນການປະຕິດເສດພຣະວິນຍານວ່າພຣະອົງບໍ່ແມ່ນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງພຣະເຈົ້າຕຣີເອການຸພາບ. 
ແລະຍັງເປັນການຊີ້ວ່າພຣະອົງບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າ. ຕໍ່ມາຂ້າພຣະເຈົ້າຈ່ຶງໄດ້ຮຽນຣູ້ວ່າພຣະວິນຍານແມ່ນຜູ້ໃດ. 
      ຂໍ້ພຣະຄັມພີບົດຮຽນນີ້ໄດ້ກ່າວຢືນຢັນໄວ້ຢ່າງແຂງແຮງວ່າພຣະວິນຍາບໍຣິສຸດເປັນພຣະເຈົ້າທ່ີແທ້ຈິງ.    ຫຼາຍໄປ
ກວ ່ານັ້ນຍັງໄດ້ບົ່ງບອກວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບຊີວິດຂອງບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອ.  ຈາກການຊົງນໍາແລະ
ຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ ພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ມໃຈໃນການຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນທຸກວິທີທາງບໍ່ວ່າຈະເປັນ
ວຽກນ້ອຍຫຼືວຽກໃຫຍ່. 
 

ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1.  ພຣະວິນຍານເປັນພຣະເຈົ້າ:      ປະຖົມມະການ 1:2;  ກິຈການ 5:3-4 
ປະຖົມມະການ 1:1ກ່າວວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ນ ີຣະມິດສ້າງແຜ່ນດິນແລະຟ້າສວັນ --ທັງໝົດນັ້ນແມ່ນຄວາມຈິງ.   ໂດຍອ ີງ 
ໃສ່ຕາມຂໍ້ພຣະຄັມພີທ່ີໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຍ່າງແຈ ່ມແຈ້ງໃນແຜນການຂອງການຊົງສ້າງ   ປໂຍກທີສອງໄດ້ເວົ້າເຖິງການ
ຊົງສ້າງເມື່ອໂລກບໍ່ທັນມີຮູບຮ່າງແລະເປາວ່າງ,  ຄວາມມືດຫຸ້ມຫໍ່ມະຫາສມຸດອັນກວ ້າງໃຫ່ຽ ໃນເວລານັ້ນພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົ້າຊົງເວີ່ນວຽນຢູ່ເທິງໜ້ານໍ້າ. 
    ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຕຣ ີເອການຸພາບພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນປາກົດຂຶ້ນໃນການຊົງສ້າງ. ໃນຄໍາ
ເວົ້າ ເວີ່ນວຽນ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຄອຍເຝົ້າດູແລ   ແລະຄວາມເປັນຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບການທໍາງານຂອງພຣະ
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ວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງການຊົງສ້າງຜືນແຜ່ນດິນສໍາລັບມະນຸສໂລກ.  ພວກເຮົາສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າພຣະວິນຍານບຣິ
ສຸດຂອງພຣະເຈົ້າຍັງຊົງເຄື່ອນໄຫວຢ່ ູໃນໂລກປັດຈຸບັນນີ້ 
   ໃນພຣະທັມກິຈການ ທ່ານເປໂຕໄດ້ບັນທຶກຫລັກຖານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.   ກິຈການ 4:34 -37 ໄດ້
ບັນລະຍາຍເຖິງຄຣ ິສຕະຈັກໃນລະຍະເລີ້ມແລກມີຜູ້ທ່ີເຊື່ອຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຍອມເສັຽສະລະເພື່ອຜູ້ເຊື່ອອື່ນໆ ທ່ີມີ
ຄວາມຕ້ອງການໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ.  ບາຣະນາບາ ເປັນຕົວຢ່າງ ໄດ້ຂາຍໄຮ່ນາແລະນໍາເງິນທ່ີຂາຍໄດ້ມາແຈກຢາຍໃຫ້
ກັບທຸກຄົນທ່ີຂາດເຂີນ.     ອານາເນັຽພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາຂອງລາວຊະຟີຣາໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບການເສັຽສະລະຂອງບາ 
ຣະນາບາ ພວກເຂົາໄດ້ຂາຍດິນຂອງພວກເຂົາແລະແບ່ງເອົາຈໍານວນນຶ່ງໄປຊ ່ວຍຜູ້ທ່ີຂາດເຂີນໃນພວກເຂົາແຕ່ເຂົາໄດ້
ເອົາຈໍານວນນຶ່ງມ້ຽນໄວສ້ໍາລັບພວກເຂົາເອງ     ການກະທໍານັ້ນເປ ັນການດີ ຍົກເວັ້ນແຕ່ວ່າພວກເຂົາໄດ ້ຮ່ວມກັນຕົວະ
ພຣະວິນຍານກ່ຽວກັບຈໍານວນເງ ິນທັງໝົດ. 
      ອາຈານເປໂຕ ຈ່ິງຖາມ   ອານາເນັຽວ່າ ດ້ວຍເຫດໃດໃຈຂອງເຈົ້າຈ່ິງເຕັມໄປດ້ວຍຊາຕານ ເຈ້ົາຈ່ິງຕົວະຕໍ່ພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດ ແລະໄດເ້ກັບມ້ຽນຄ່າດິນໄວອ້ິກເຄິ່ງນຶ່ງ? ໃນເຫດການນີ້ບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງເງ ິນແຕ່ເປັນການຕົວະຕໍ່ອົງພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດ ທ່ານເປໂຕໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສລູບວ່າ  ທ່ີເຈ້ົາຕົວະນັ້ນບໍ່ແມ່ນເຈ້ົາຕົວະມະນຸດແຕ່ເຈ້ົາຕົວະຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ!  ຄວາມຈິງ,
ຕົວະຕໍ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດກໍແມ່ນຕົວະຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ;    ເພາະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແມ່ນພຣະເຈົ້າ.(ກິຈການ:5:5-10)  
ເຫດການທີ່ຄາດຄິດບໍ່ເຖິງຄືຄວາມຕາຍໄດ້ມາເຖິງອານາເນັຽແລະເມັຽຂອງລາວ    ການລົງໂທດນີ້ເບິ່ງຄືວ່າໂຫດຮ້າຍ 
ແຕ່ມັນເປັນການເຕືອນສະຕິພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມເປັນທັມຂອງພຣະເຈົ້າ   ເພື່ອທຸກຄົນຜູ້ທ່ີເປັນ
ສ່ວນນຶ່ງໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ ຫຼື ຄຣິສຕະຈັກ. 
       ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແມ່ນພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງ(ໂຢຮັນ 5:26)ໃນຈໍານວນຫຼາຍໆຄົນໃນພວກເຮົາເບິ່ງຄືບໍ່
ມີບັນຫາກັບການຍຶດຖືໃນຄວາມຈິງ ການຊັກນໍາໃນທາງຜິດດ້ວຍການບໍ່ບອກຄວາມຈິງທັງໝົດ ຫຼືການທ່ີບໍ່ເວົ້າສິ່ງໃດ
ເລີຍນອກເໜືອຈາກການຈະຈົດຈໍາເອົາຄວາມຈິງ. ພຣະຄັມພີໄດ້ຊ້ີແຈ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນຈະໄດ້ອະທິບາຍຕໍ່
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຕົວະຕໍ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງໃນພຣະຄຣິດ. 

 
2.  ພຣະວິນຍານສະຖິດນໍາຜູ້ທ່ີເຊື່ອ.    ໂຢຮັນ 7:37-39 
      ເທສການທີ່ອ້າງເຖິງໃນໂຢຮັນ 7:37 ແມ່ນເທສການຕັ້ງທັບອາສັຍ  ນີ້ແມ່ນເທສການນຶ່ງໃນສາມເທສການໃຫຍ່ທ່ີ
ໄດ້ເຄີຍເອີ້ນກັນເພາະວ່າຄົນອີສຣາເອນໄດ້ຄອງຄອຍເພື່ອຈະໄດ້ເດີນທາງໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເພື່ອສເລີມສລອງກຸ ່ມຜ້ ູ
ຄົນໄດ້ເຕັມໄປທົ່ວເມືອງແລະບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ເທສການນີ້ເປັນຮູບຮ່າງບົນພື້ນຖານພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູ ໃນໂຢ
ຮັນ 7:37-39. ໃນລະຫວ່າງເທສການ ໃນຕອນເຊົ້າຜູ້ສອນສາສນາ ຂະບວນຜູ້ຄົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະສຽງຮ້ອງລໍາທໍາ
ເພງດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ ມຸ່ງໜ້າເຂົ້າໄປສູ່ສະນໍ້າໂຊໂລໂມນແລະຕັກເອົານໍ້າດ້ວຍພາຊະນະທອງຄໍາອັນໃຫຍ່ ເຂົາໄດ້
ນໍາເຂົ ້າໄປໃນພຣະວິຫານ   ນໍ້ານັ້ນໄດ້ຖອກລົງໃນຂັນເງ ິນທ່ີມີຮູຢູ່ຂ້າງລຸ່ມເໝືອນເປັນລັກສະນະໄຫວ ້ວອນເພື່ອຟ້າຝົນ
ແລະເປັນການເຕືອນສະຕິທ່ີໄດ້ຄອຍຖ້າຝົນໃນລະຫວ່າງທ່ີຍັງເດີນທາງຢູ່ໃນຖິ່ນກັນດານ   ເຫດການນີ້ໄດ້ຕິດຢູ່ໃນມັນ
ສມອງຂອງປະຊາຊົນອີສຣາເອນ ພຣະເຢຊູຈ່ິງເອີ້ນວ່າຖ້າຜູ້ໃດຫິວນໍ້າຈ່ົງມາຫາເຮົາແລະດື່ມ. ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄໍາວ່າ “ຫິວ
ນໍ້າ“   ເພື່ອອະທິບາຍເຖ ິງຈິດໃຈພາຍໃນຂອງເຂົາທ່ີບໍ່ມີສັນຕິສຸກ ຊີວິດທ່ີຂາດຈາກພຣະເຈົ້າເປັນຊີວິດທ່ີເປົ່າປ່ຽວຂາດ
ຄວາມຈິງ. 
     ພຣະເຢຊູປະກາດວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດວາງໃຈເຊື່ອໃນເຮົາຈະມີແມ່ນໍ້າອັນມີຊີວິດໄຫຼອອກຈາກພາຍໃນຜູ້ນັ້ນ ພຣະເຢຊູໄດ້
ອ້າງເຖ ິງພຣະວິນຍານຜູ້ທ່ີວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະອົງກໍຈະໄດ້ຮັບ ເຫດວ່າບໍ່ທັນໄດ້ຊົງປະທານພຣະວິນຍານໃຫ້,  ກໍເພາະ 
ວ່າພຣະເຢຊູຍັ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຊົງຮັບພຣະສະງ່າຣາສີເທ່ືອ      ຕໍ່ມາພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສັນຍາກັບພວກອັຄສາວົກຂອງພຣະອົງ 
ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດສູ່ຟ້າສວັນແລ້ວພຣະອົງຈະສົ່ງພຣະຜູ້ຊ່ວຍ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃຫ້ກັບເຂົາ (ໂຢຮັນ 16:7) ການ
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ສະເດັດສູ່ຟ້າສວັນນັ້ນແມ່ນພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ຮັບການສັຣເສີນ ຄວາມຈົງຮັກພັກດີແລະສະງ່າຣາສີໃນພຣະອົງ.   ໃນວັນ
ເພັນຕາຄອສນັ້ນ, ຜູ້ທ່ີເຊື່ອ ໄດ້ຮັບຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະໄດຮ້ັບຂອງພຣະຣາຊທານ   ຄືພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ລົງມາສະ
ຖິດຢູ່ໃນພວກເຂົາ   ນັບແຕ່ເວລານັ້ນເປັນຕົ້ນມາຜູ້ທີ ່ເຊື່ອຈ່ິງໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລະຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາພວກເຂົາ
ທຸກຄົນ. (ກິຈການ 2:38; ໂຣມ 8:9) 
ເພາະວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດສະຖິດຢູ່ນໍາຜູ້ທ່ີເຊື່ອທຸກໆຄົນສະນັ້ນພວກເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ຖືກປ່ອຍໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດເພື່ອ
ພຣະຄຣິດແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງຕາມກໍາລັງແຮງຂອງເຮົາແຕ່ຝ່າຍດຽວ ຂະນະທີ່ທ່ານເຊື່ອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງແລະ
ຕິດຕາມການຊົງນໍາຂອງພຣະອົງ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈະເຣີນຂຶ້ນທາງດ້ານຝ່າຍຈິດວິນຍານແລະຊີວິດຂອງທ່ານກໍ
ຈະເຣີນຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ. 

 
3.  ພຣະວິນຍານໃຫຄ້ວາມກ້າຫານ:    ກິຈການ 4:29-31 
    ໃນກິຈການບົດ 3 ໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງການປິ່ນປົວຄົນງ່ອຍໃນພຣະວິຫານຂອງເປໂຕ  ແລະຕໍ່ມາເປໂຕກໍ
ເປັນພະຍານຝ່າຍພຣະເຢຊູຄຣິດ ກິຈການບົດ 4 ໄດ້ເວ້ົາເຖິງພວກຜູ້ມີອໍານາດໃນພຣະວິຫານໄດ້ຈັບກຸມ ເປ
ໂຕແລະໂຢຮັນຫ້າມປາມພວກເຂົາບໍ່ໃຫກ້່າວເຖິງຫຼສືອນເຮື່ອງນຶ່ງເຮື່ອງໃດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຫຼັງຈາກຖືກ
ປ່ອຍຕົວພວກເຂົາທັງສອງກໍໄປບອກແລະຮັບໃຊກ້ັບເພື່ອນຝູງຂອງເຂົາຜູ້ຊຶ່ງເອົາໃຈໃສ່ໃນການອະທິຖານ. 
       ໃນພຣະທັມ ກິຈການ 4:29-30  ເປັນຄໍາຮຽກຮ້ອງໃນຄໍາອະທິຖານຂອງພວກເຂົາເປັນຄໍາອ້ອນວອນທີ່
ພວກເຂົາອະທິຖານຢ່າງຈດົຈໍ່.   ພວກຜູ້ມີອໍານາດທາງສາສນາທີມ່ີກໍາລັງເໜືອກວ່າກໍາລັງຂູເ່ຂັນພວກເຂົາ ຜູ້
ທີ່ເຊື່ອກໍຮ້ ູວ່າມັນເປັນອັນຕະລາຍໃນການຝ່າຝືນຄໍາສັ່ງຂອງທາງການ ເປັນການປລາດໃຈ ຜູ້ທີ່ເຊື່ອບໍ່ໄດ້ຂໍໃຫ້
ພຣະເຈົ້ານໍາເອົາການຂູ່ເຂັນນັ້ນອອກໜີ ບໍ່ໄດ້ຂໍການປົກປ້ອງ  ຫຼຄືວາມປອດພັຍຫຼືການປ້ອງກັນຄວາມປອດ
ພັຍ ແຕ່ພວກເຂົາຂໍໃຫພ້ຣະເຈົ້າປະທານຄວາມກ້າທີ່ຈະກ່າວພຣະທັມຂອງພຣະອົງດ້ວຍໃຈກ້າຫານ.  ໃນເວ 
ລາດຽວກັນນັ້ນພວກເຂົາກໍຂໍໃຫພ້ຣະເຈົ້າຊົງສໍາແດງພຣະຫັດຂອງພຣະອົງໃນການປິ່ນປົວພະຍາດແລະໂຜດ
ປະທານໝາຍສໍາຄັນແລະການອັສຈັນໂດຍຜ່ານພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ. 
        ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງເຂົາທັນທີເພາະເມື່ອເຂົາອ້ອນວອນຈົບລົງແລ້ວ. ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາ
ປະຊຸມກັນນັ້ນກໍສະທ້ານຫວັ ່ນໄຫວ ນີ້ແມນ່ການສໍາແດງຣິດທານຸພາບຢ່າງເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າ ທີ່ໜ ້າສັງ
ເກດໄປຫຼາຍກວ ່ານັ້ນກໍຄພືວກເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນແຕ່ລະຄົນ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດແລ້ວ ແຕ່ຕອນນີ້ແມ່ນການເສີມກໍາລັງຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດເຂົາ.    ເອເຟໂຊ 5:18 ບົ່ງບອກວ່າ 
 “ ຈົ່ງເຕັມລົ້ນໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ”  ຄົນກຣ ີກຫຼືພາສາກຣິ ີກມີຄວາມໝາຍວ່າ   “ ສືບຕໍ່ເຕັມລົ້ນໄປ
ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ” ພຣະວິນຍາບໍຣິສຸດໄດ້ໃຫ້ກໍາລັງໃນການດໍາລົງຊີວິດແລະການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ.
ຜູ້ທີ່ເຊື່ອທັງຫຼາຍຈິ່ງເລີ້ມປ່າວປະກາດພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍໃຈກ້າຫານ.    ຄາໍວ່າ   “ໃຈກ້າ“   ບໍ່ໝາຍ
ຄວາມວ່າ  ຍິງ່ຈອງຫອງ ຫຼືວ່າບໍ່ມຄີວາມຮ້ ູສຶກເລີຍ  ແຕ່ທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດແມ່ນຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເປັນພະ 
ຍານໃຫ້ກັບພຣະເຢຊູຄຣິດໃນເວລາອັນຄວນ     ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃຈເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນເປັນ
ພະຍານເພື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ຕາມເວລາອັນເໝາະສົມ.     ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ? ອະທິຖານ
ຂໍນໍາພຣະເຈົ້າຄກືັບຄຣິສຕຽນສມັຍເລີ້ມຕົ້ນ.     ອ້ອນວອນຂໍນໍາພຣະອົງໃນການເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວິນຍານ  
ແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງເພື່ອຊ່ອຍທ່ານໃຫຮູ້້ເວລາອັນເໝາະສົມທີ່ຈະເວົ້າແລະທີ່ຈະເຮັດ.  ແລ້ວຕິດຕາມ
ການຊົງນໍາຂອງພຣະອົງ. 
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4.  ພຣະວິນຍານຈັດຕຽມເພື່ອຮັບໃຊ້      1 ໂກຣິນໂທ 12:4-7 
     ຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທເປັນຄຣິສຕະຈັກທ່ີອ່ອນແອເພາະຄວາມບຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ.  ຈົດໝາຍທ່ານໂປໂລໄດ້
ກ່າວເຖິງສາຍເຫດຂອງການບໍ່ຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ   ສາຍເຫດນັ້ນກໍຄືຂອງພຣະຣາຊທານຊຶ່ງມາຈາກພຣະວິນຍານ,
ແລະຖືວ່າຂອງຕົນດີກວ່າຂອງຄົນອື່ນ.ໃນພຣະທັມ1ໂກຣິນໂທ12-14   ທ່ານໂປໂລໄດ້ບອກວ່າຂອງພະຣາຊທານທັງ
ໝົດແມ່ນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດປະທານໃຫ້ຜູ້ທ່ີມີຄວາມເຊື່ອເພື່ອຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  ແລະຜົນປໂຍດຂອງຄຣິສ 
ຕະຈັກ.ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບຂອງພະຣາຊທານແຕກຕ່າງກັນ ງານຮັບໃຊ ້ແຕກຕ່າງກັນແລະດໍາເນີນງານແຕກຕ່າງກັນ ຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ ທ່ານໂປໂລໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າຕົ້ນເຫດແຫ່ງການທໍາງານແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຄົນນັ້ນແມ່ນພຣະວິນຍານອົງ
ດຽວ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນ.  ອີກເທ່ືອນ ຶ ່ງພຣະເຈົ້າສາມພຣະພາກກໍປະກົດຂຶ້ນໃຫ້ເຮົາເຫັນອີກ 
ແລະໄດ້ຢືນຢັນວ ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນັ້ນແມ່ນພຣະເຈົ້າແທ້ໆ  
    1ໂກຣິນໂທ12:8-10 ທ່ານໂປໂລໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາເປັນຂໍ້ໆກ ່ຽວກັບຂອງພະຣາຊທານແຕ່ກໍບໍ ່ລະອຽດປານໃດ(12:28-
30)ຈຸດສໍາຄັນກ ່ຽວກັບຂອງພະຣາຊທານກໍຄືເພື່ອຮັບໃຊ້.1ເປໂຕ4:10 ຂອງພະຣາຊທານນັ້ນມີຫຼາຍແບບໄດ້ຮັບແບບ
ໃດກໍຮັບໃຊ້ແບບນັ້ນມີຜູ້ຍິງຄົນນຶ່ງຂອງພະຣາຊທານຂອງລາວຄືຄວາມເມດຕາຕໍ່ຜູ້ອື່ນ ລາວໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການນຶ່ງຂຶ້ນ
ເພ ື ່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຍິງທ່ີຖືກຂົ ່ມເຫັງ ມີຄຣິສຕຽນຄົນນຶ່ງຂອງພຣະຣາຊທານຂອງລາວແມ່ນການອະທິຖານລາວໄດ້ຈັດຕັ້ງ
ກ່ ຸມອະທິຖານຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ. 
     ມີບາງທ່ານໄດ້ຮັບຂອງພະຣາຊທານໃຫ້ເປັນອາຈານຫຼືວ່າເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຫຼືມີສະຕິປັນຍາເພື່ອນໍາພາຄຣິສ 
ຕະຈັກແລະຕັດສິນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ບາງທ່ານໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມເພື່ອຈະນໍາຄົນທັງາຍໃຫ້
ມາຫາພຣະອົງ ບາງທ່ານໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ເປັນຜູ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈຄົນອື່ນເພື່ອຈະໃຫ້ເປັນຜູ້ອຸປະຖັມທາງດ້ານ
ເວລາ, ເຫື່ອແຮງແລະຊັບສິນ.  
       ເຮົາບໍ່ຄວນອິດສາຕໍ່ຂອງພະຣາຊທານຂອງຄົນອື່ນ ຕົງກັນຂ້າມພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີກັບຂອງພຣະ
ຣາຊທານ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ນໍາບຸກຄົນຫຼືຄຣິສຕະຈັກແລະທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດສໍາລັບເຮົາຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານນັ້ນຈ່ົງເປັນ
ທ່ໍພຣະພອນໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ. 
 

ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ 
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊົງສ້າງ  ທ່ານເປໂຕໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະວິນຍານນັ້ນແມ່ນພຣະເຈົ້າ.
ຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດຕອນຮັບເອົາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຊີວິດມີການປ່ຽນແປງ ພຣະເຈ້ົາຕອບຄໍາຖາມຂອງຜູ້ທ່ີມີ
ຄວາມກ້າຫານດ້ວຍອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.   ຂອງພຣະຣາຊທານມາຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນັ້ນມີຫຼາຍ
ຢ່າງແລະເປັນຜົນປໂຍດແກ່ຄຣິສຕະຈັກ ເຮົາສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແມ່ນພຣະເຈົ້າ ເປັນພຣະເຈົ້າ
ອົງນຶ່ງໃນສາມພຣະພາກ ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສອນເຮົາຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ? 

 ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊົງສ້າງ. 
 ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງຜູ້ທ່ີເຊື່ອ. 
 ປະທານຄວາມກ້າຫານໃຫ້ເຮົາໃນການປະກາດແລະຮັບໃຊ້. 
 ໃຫ້ອໍານາດແກ່ເຮົາໃນການໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານເພື່ອເປັນຜົນປໂຍດແກ່ຜູ້ອື່ນແລະເພື່ອໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກເຂັ ້ມ
ແຂງຂຶ້ນ. ເຮົາຮູ້ທຸກສິ່ງກຽວກັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແຕ່ເຮົາບໍ່ຍອມຢູ່ໃຕ້ການຊົງນໍາຂອງພຣະອົງການດໍາລົງ
ຊີວິດຂອງເຮົາກໍບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງ ແຕ່ຖ້າເຮົາຍອມຂັບຕາມເຮົາຈະມີສັນຕິສຸກໃນພຣະເຈົ້າ. 
       ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ WWW.lsbf.org ໂດຍLLBC. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 26 ກໍຣະກະດາ 2008 (7-26-2009) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                  ຄາໍຖາມເຣື່ອງພຣະເຈົ້າຕຣີເອການຸພາບ 
 
ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ມັດທາຍ 3:16-17; 1ໂກຣິນໂທ 2:12-13; ເອເຟໂຊ 1:3-14 
ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດທານໄດຢາງໃດ ?  
   ທ່ານສາມາດຈະເຣີນຂຶ້ນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້ານຶ່ງໃນສາມພຣະພາກ  ແລະເປັນການກຽມ 
ພ້ອມທ່ີດີສໍາລັບທ່ານທ່ີຈະບອກກັບຄົນອື່ນກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າຕຣີເອການຸພາບ. ທ່ານຈະມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ
ແລະຈະໃຫ້ການສັຣເສີນພຣະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອທ່ານຫາກເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມເຂົ ້າໃຈໃນພຣະເຈົ້າຕຣີເອການຸພາບ. 
ບົດຮຽນນເວາກ່ຽວກັບຫຍັງ: 
   ບົດຮຽນນີ້ແມ່ນເປັນຈຸດຮວມສຸດຍອດຄໍາສອນຂອງຄຣິສຕຽນທີ່ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນພຣະເຈົ້າຕຣີເອການຸພາບ -- ພຣະ
ເຈ້ົາອົງນຶ່ງດໍາລົງຢູ່ເປັນນິດໃນສາມພຣະພາກ. ບົດຮຽນນີ້ຈະໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈໃນສາມຂໍ້ສເລີຍກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າອົງນຶ່ງຜູ້ຊົງ
ດໍາລົງຢ່ ູເປັນນິດໃນສາມພຣະພາກ. 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈ ິ ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ: 
ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນສົມບູນ.  ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເອົາຄວາມເລິກລັບອອກຈາກພຣະ
ເຈ້ົາຕຣີເອການຸພາບໄດ້ ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບພຣະອົງ.    ບົດຮຽນນີ້ ຈະຊ່ວຍພວກ
ເຮົາຕອບຄໍາຖາມສາມຂໍ້ທ່ີສໍາຄັນກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າຕຣີເອການຸພາບ. 
       ໃນຫ້ອງຮຽນພຣະຄັມພີຂອງຂ້າພຣະເຈົ້າ ຂ້າພຣະເຈົ້າມ້ ຸງຄວາມສົນໃຈໄປທ່ີສາສນາຈານຜູ້ອະທິບາຍເຣື່ອງຂອງ
ຕຣີເອການຸພາບ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຈໍາໄດ້ໃນຄໍາຂຶ້ນຕົ້ນຂອງເພິ່ນໃນວິຊານີ້; “ສຸພາບສະຕຣີແລະສຸພາບບຸຣຸດ,  ຈ່ົງນໍາເອົາ
ເຫດຜົນຂອງທ່ານປະໄວ້ເທິງຫິ້ງ(ຮ້ານ) ພຣະເຈ້ົາຕຣີເອກະນຸພາບບໍ່ແມ່ນຄໍາສອນຂອງເຫດຜົນແຕ່ແມ່ນການເປີດເຜີຍ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.“ 
     ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຮົາທ່ີໃຊ້ເຫດຜົນຕໍ່ຕຣີເອການຸພາບນັ້ນເປັນໜ້າສົງສານຫລາຍ.   ຕົວຢ່າງຂອງຕຣີເອການຸ 
ພາບປຽບເໝືອນທຸງຊາດຂອງອະເມຣິກ ັນ   ທຸງອັນນຶ່ງປະກອບດ້ວຍສາມສີ ນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພາະວ່າທັງໝົດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາແມ່ນຢ່ ູໃນແຕ່ລະພາກຂອງຕຣີເອການຸພາບ.  ໃນທຸງບໍ່ແມ່ນເສັ້ນສີແດງເໝືອນກັນທັງໝົດ ແລະກໍເປັນເຊັ ່ນນັ້ນ. ຫຼື
ຕົວຢ່າງວ່ານໍ້າມີຢ່ ູສາມລັກສະນະ-ເປັນຂອງແຫຼວ, ເປັນນໍ້າແຂງ ແລະອາຍນໍ້າ-ນີ້ກໍຜິດ ເພາະວ່າ ພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ, 
ພຣະວິຍານບໍຣິສຸດ ແມ່ນເປັນແຕ່ລະພຣະພາກ ແລະແຕ່ລະພຣະພາກທັງສາມນັ້ນເປັນອົງດຽວກັນຕລອດເວລາ. 
     ການເຂົ້າໃຈໃນພຣະເຈົ້າຕຣີເອການຸພາບແມ່ນສໍາຄັນຫລາຍເພື່ອເຮົາຈະຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າແມ່ນໃຜ. ພຣະອົງມີຄວາມ
ກ່ຽວພັນກັບພວກເຮົາຢ່າງໃດ, ແລະພວກເຮົາມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບພຣະອົງຢ່າງໃດ.     ຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມສາມຂໍ້ນີ້ຈະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈພຣະເຈົ້າ. 
                                                           ສກືສາພຣະຄັມພີ 
 
1.  ພວກເຮົາຮູ້ພຣະເຈົ້ານຶ່ງໃນສາມຢ່າງໃດ?:      ມັດທາຍ 3:16-17 
      ນັກວິພາກວິຈານອ້າງວ່າພຣະເຈົ້າຕຣີເອການຸພາບ ( ເອົາ ສາມແລະຄວາມເປັນອັນນຶ່ງ ໂຮມເຂົ້າກັນ)   ຄໍານີ້ບໍ່ໄດ້
ກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະຄັມພີ ເພາະຄໍາວ່າຕຣີເອການຸພາບ ບໍ່ໄດ້ມີຢ່ ູໃນພຣະຄັມພີ (ຊ່ຶງຖືກໃຊ້ເທ່ືອທໍາອິດໂດຍ Tertullian 
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ໃນລະຫວ່າງປີ ຄ.ສ. 200 )ເຖິງແມ່ນຄໍາວ່າ ຕຣີເອການຸພາບ ບໍ່ມີຢ່ ູໃນພຣະຄັມພີ, ແຕ່ຄວາມຄິດຂອງຄໍາເວົ້າທ່ີວ່າຕຣີ
ເອການຸພາບ ແມ່ນໄດ້ສໍາແດງໃຫ້ເຫັນໃນພຣະຄັມພີມັດທາຍ 3:16-17 ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງທ່ີສໍາຄັນ. 
     ພຣະເຢຊູ ເລີ້ມພຣະຣາຊກິດຂງພຣະອົງຕໍ່ສາທາຣະນະຊົນຄັ້ງແລກໂດຍການສະເດັດມາຫາໂຢຮັນ ເພື່ອຮັບບັບຕິ
ສະມາ.ໃນຂະນະທີ່ພຣະເຢຊູສະເດັດຂຶ້ນຈາກນໍ້າ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າເໝືອນດັ່ງນົກເຂົາໄດ້ສະເດັດລົງ
ມາສະຖິດຢ່ ູເທິງພຣະອົງ ນີ້ແມ່ນຢືນຍັນເຖິງພຣະລັກສະນະຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ  ແລະພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງ.  
     ພຣະບິດາ ຊົງຢືນຢັນພຣະລັກສະນະພຣະເຢຊູດ້ວຍພຣະສຸຣະສຽງຈາກສວັນວ່າ “ທ່ານຜູ້ນ້ີເປັນບຸດທີ່ຮັກຂອງເຮົາ 
ເຮົາຊອບໃຈຫຼາຍໃນທ່ານຜູ້ນ້ີ.“ ຖ້ອຍຄໍາເຫຼົ່ານີ້ກໍບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລ້ວວ່າ ພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ, ແລະພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດ ແມ່ນພຣະເຈົ້າສາມພຣະພາກ. ບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າກະທໍາສາມໜ້າທ່ີ   (ຄືກັບ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ, ພໍ່ຫຼືແມ່, 
ສາມີຫລືພັລຍາ). ເຊັ ່ນດຽວກັນ ໃນພຣະທັມໂຣມ 8:8-11  ພວກເຮົາຍັງພົບເຫັນການອ້າງອ ີງເຖິງ  “ພຣະເຈ້ົາ“  “ພຣະ
ວິນຍານ“   “ພຣະວິນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ“ ແລະ “ພຣະວິນຍາຂອງພຣະຄຣິດ“ ຖ້ອຍຄໍາເຫລົ່ານີ້ໄດ້ໃຊ້ສັບປ່ຽນກັນ. 
       ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢັນຄວາມຈິງໃນສາມຂໍ້ນີ້ (1)ພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ, ພຣະວິນຍາບໍຣິສຸດແມ່ນພຣະເຈົ້າສາມ
ພຣະພາກ. (2) ແຕ່ລະພຣະພາກໃນຕຣີເອການຸພາບນັ້ນເປັນພຣະເຈົ້າຢ່າງສົມບ ູນ. (3)ພຣະເຈ້ົາມີພຽງແຕ່ອົງດຽວ. ນ້ີ
ແມ່ນເຫດຜົນບ່ໍ? ບ່ໍແມ່ນ.  ໄດ້ສໍາແດງອອກໃນພຣະຄັມພີບ່ໍ? ໄດ້ສໍາແດງ!   ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມສາມາດ
ພຽງພໍໃນການອະທິບາຍພຣະເຈົ້າຕຣີເອການຸພາບ, ພຣະເຈົ້າອົງດຽວໃນສາມພຣະພາກ, ພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊື່ອບໍ່ມີບັນຫາ 
ໃນການອ້ອນວອນຫາພຣະບິດາ, ເຊື່ອໃນພຣະບຸດ, ແລະປະສົບປະການ ການທໍາງານຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນ
ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
 
2.  ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມເລິກລັບຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ?  1 ໂກຣິນໂທ 2:12-13 
     ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຊ້ສະຕິປັນຍາຝ່າຍໂລກເພື່ອຄົ້ນຫານໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ ເພາະວ່າພຣະຂອງສມັຍນີ້
(ມານ)ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງຜູ້ທ່ີບໍ່ເຊື່ອມືດມົນໄປ(2 ໂກຣິນໂທ 4:4) ມີແຕ່ພຣະວິນຍານຊຶ່ງມາຈາກພຣະເຈົ້າເທານັ້ນສາ 
ມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ເຖິງຄວາມສົມບູນແຫ່ງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີມີໃຫ້ແກ່ເຮົາຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຜູ້ທ່ີເຊື່ອ
ໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເມື່ອເຂົາວາງໃຈເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ (ກິຈການ2:38 ) 
      ພວກເຮົາຍອມຮັບວ່າເຮົາບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈພຣະເຈົ້າທ່ີເປັນຕຣີເອການຸພາບໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງ (ໂຢຮັນ16:13) ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເຕີບໃຫ່ຽຂຶ້ນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ
ພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງ. ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຢ່າງເລ ິກເຊິ່ງໃນຝ່າຍວິນຍານ,   ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຄວາມຈິງໃນ
ພຣະຄ ັມພີ, ແລະຕັດຜ່ານບັນດາຜູ້ທ່ີໃຫຍ່ໃນຄວາມເຊື່ອ ໄດ້ອະທິບາຍຄວາມຫມາຍຂອງເຣື່ອງຝ່າຍວິນຍານໃຫ້ຄົນທີ່
ມີພຣະວິນຍານຟັງ.  
     ບາງຄັ້ງ, ຄຣິສຕຽນເຮົາກໍເວົ້າວ່າ “ພຣະເຈາບໍ່ມີເຈດຕະນາໃຫ້ເຮົາຮູ້ທຸກໆສິ່ງໃນພຣະຄ ັມພີ “  ນັ້ນແມ່ນຄໍາເວົ້າແກ້
ຕົວສະເພາະບຸກຄົນທ່ີບໍ່ມັກອ່ານພຣະຄ ັມພີຫຼືສຶກສາພຣະຄ ັມພີ”. ໃນຂະນະທີ່ເຮົາບໍ່ອາດສາມາດເຂົ້າໃຈຢ່າງຄົບຖ້ວນ
ນີ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຮົາກໍສາມາດຈະເຣີນຂຶ້ນໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນຖ້າຫາກວ່າເຮົາຍອມໃຫ້ພຣະວິນຍານຊົງນໍາແລະແບ່ງ  
ປັນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຮົາກັບຄົນອື່ນ.  
     ໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນໃໝ່ຂອງຂ້າພຣະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນ 1ໂຢຮັນ1:9 ຖ້າວ່າເຮົາເຮັດຜິດບາບ,  ເຮົາຕ້ອງສາລະພາບ
ບາບນັ້ນ, ຖ້າບາບນັ້ນຍັ້ງຕິດຢ່ ູໃນສມອງຫຼືແນວຄວາມຄິດຂອງເຮົາຢ່ ູ ເຮົາກໍສາລະພາບອີກ ແລະເຮັດຢ່າງນີ້ໄປເລ ື ້ອຍ
ຈົນກວ່າເຮົາຈະລືມມັນ. ແລ້ວຜູ້ທ່ີເຊື່ອຄົນອື່ນໄດ້ຖາມຂ້າພຣະເຈົ້າວ່າ “ຖ້າເຈ້ົາສາລະພາບແລ້ວ, ເມື່ອໃດພຣະເຈົ້າຈ່ິງ
ຈະອະພັຍໃຫ້?” ເປັນຫຍັງ ຈ່ິງບໍ່ເກີດຂຶ້ນເວລານັ້ນໂລດ!   ສະນັ້ນແທນທ່ີຈະສາລະພາບຄວາມຜິດອັນເກົ່າເລ ື ້ອຍໆຂ້າ 
ພະເຈົ້າຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າທ່ີໄດ້ອະພັຍບາບນັ້ນໃຫຂ້າພຣະເຈົ້າແລ້ວ. ນີ້ຄືພຣະພອນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈທ່ີເລ ິກເຊິ່ງ 
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ທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້.  ພຣະອົງບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຫ່ວງໃຍນໍາຄວາມບາບທີ່ພຣະອົງຊົງໃຫ້ອະພັຍແລ້ວ.   ພຣະຄຸນ 
ແຫ່ງການໃຫ້ອະພັຍໂທດແລະການຊົງຊໍາຮະບາບນັ້ນແມ່ນພຣະພອນອັນນຶ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ເຮົາ. 
 
3. ເປັນຫຍັງຄວາມຄິດເຣ່ືອງພຣະເຈົ້າຕຣີເອການຸພາບຈິ່ງສໍາຄັນ?    ເອເຟໂຊ  1:3-14 
    ພຣະທັມເອເຟໂຊ 1:13-14 ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຜນການແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີມີໄວ້ສໍາລັບຄົນບາບ 
ທ່ີມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບພຣະເຈົ້າຕຣີເອກະນຸພາບແຕ່ລະພຣະພາກ.  ພຣະຄັມພີຂໍ້ນີ້ສາມາດເຫັນໄດ້ເໝືອນກັບເພງສັຣ 
ເສີນທ່ີມີສາມວັກ. ວັກທີນຶ່ງແມ່ນພຣະບິດາ(1:3-6), ທີສອງພຣະບຸດ(1:7-12) ທີສາມພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ(1:13-14) 
ພຣະບິດາໄດ້ເລືອກເອົາເຮົາ, ພຣະບຸດໄດ້ໄຖ່ເຮົາ, ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດປະທັບຕຣາເຮົາ.   ໃນແຕ່ລະວັກໄດ້ຕິດ 
ຕາມດ້ວຍສຽງຮ້ອງໝູ່ຮວມທັງການຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງແຕ່ລະພຣະພາກຊຶ່ງເປັນການສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ. 
     ຂໍ້ 3-6 ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ເວົ້າກ່ຽວກັບພຣະບິດາ. ຖ້ອຍຄໍາທ່ີວ່າ ”ພຣະພອນ,” ເມື່ອອ້າງເຖິງພຣະເຈົ້າໝາຍເຖິງ “ສັຣ 
ເສີນ“ ການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາແລະພຣະບິດາໃນຂໍ້ 3 ແມ່ນໄດ້ຊົງໂຜດປະທານພຣະພອນທຸກປະການຝ່າຍວິນຍານໃຫ້
ແກ່ເຮົາທ ັງຫລາຍໃນສວັນສະຖານໂດຍພຣະຄຣິດ.  ຄໍາວ່າ “ໃນສວັນສະຖານ“ ໝາຍເຖິງສະຖານທີ່ສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ.  ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຫວງພຣະພອນຝ່າຍພຣະວິນຍານກັບບັນດາຜູ້ທ່ີຕ້ອນຮັບພຣະຄຣິດ.   ພຣະພອນເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນ 
ຢູ່ໃນອົງພຣະຄຣິດ.  ພຣະບິດາອວຍພຣະພອນໃຫ້ເຮົາດ້ານວັດຖຸສິ່ງຂອງທັງໝົດນັ້ນເປັນພຽງແຕ່ຂອງຊົ່ວຄາວ, ແຕ່ວິນ
ຍານຂອງພຣະເຈົ້າຈະອວຍພຣະພອນຜູ້ທ່ີເຊື່ອຕລອດໄປເປັນນິດ.   
     ພຣະບິດາໄດ້ຊົງເລືອກພວກເຮົາໄວ້(ໃນພຣະຄຣິດ)ຕ້ັງແຕ່ກ່ອນທີ່ຈະຊົງວາງຮາກສ້າງໂລກ. ພຣະອົງໄດ້ກໍານົດຮັບ
ເອົາພວກເຮົາຜ່ານທາງພຣະຄຣິດໄວ້ສໍາລັບພຣະອົງເອງ.  ຄວາມລອດພົ້ນບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງການຊົງສ້າງ  ພຣະບິ 
ດາຊົງຊາບກ່ອນທ່ີຈະຊົງສ້າງມະນຸດວ່າພວກເຂົາຈະຫັນໜີຈາກພຣະອົງແລະດໍາເນີນໃນວິຖີທາງຂອງເຂົາ. ດັ່ງນັ້ນພຣະ
ອົງຈ່ຶງມີແຜນການໃນການຊົງໄຖ່ຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງໄດສ້ົ່ງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງເຂົ້າມາເພື່ອໄຖ່ບາບທຸກໆ 
ຄົນ ແລະຈະໃຫ້ອະພັຍພ້ອມກັບຄວາມສາມັກຄີທັມແກ່ຜູ້ທ່ີມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ      (ໂຢ 
ຮັນ 3:6) 
      ພຣະຄັມພີສອນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກທ່ີຈະຊ່ອຍເຮົາແລະພ້ອມດຽວກັນນີ້ກໍໃຫ້ສິດເສລີພາບແກ່ເຮົາໃນການທີ ່ເຮົາ
ຈະເລືອກ.   ໝາຍຄວາມວ່າ, ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະເລືອກຮັບເອົາຂອງພຣະຣາຊທານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ຫຼືວ່າພວກເຮົາຈະປະຕິເສດ. ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າທ່ີບີບບັງຄັບພວກເຮົາແຕ່ເປັນຜູ້ທ່ີເຊ ື ້ອເຊີນເຮົາໃຫ້ເຂົາຮ່ວມໃນ
ຄອບຄົວແຫ່ງຄວາມເຊື່ອຂອງພຣະອົງ. 
     ຄວາມລອດພົ ້ນຂອງເຮົາບໍ່ແມ່ນເຮົາເຮັດເອົາເອງ ແຕ່ເຮົາໄດ້ມາໂດຍພຣະຄຸນອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຜູ້ນຶ່ງ
ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໃນການຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາແລະໄດ້ເລືອກເອົາເຮົາເຂົ້າທາງປະຕູ.  ທາງເທິງ
ຂອງປະຕູມີປ້າຍຂຽນວ່າ “ຜູ້ໃດຢາກເຂົ້າມາກໍເຂົ້າມາໄດ້“  ຫຼັງຈາກຜ່ານປະຕູເຂົ້າໄປແລະເບ ິ ່ງກັບໄປທີ່ປ້າຍ, “ທ່ານບໍ່
ໄດ້ເລືອກເອົາເຮົາ;ເຮົາເປັນຜູ້ເລືອກເອົາທ່ານ“  ແນ່ນອນ ເປັນການຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໃນຄໍາສອນສອງຢ່າງໃນພຣະຄ ັມ 
ພີເຣື່ອງການເລືອກ(ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ເລ ືອກເອົາເຮົາ)ແລະມີສິດເສລີພາບ(ພວກເຮົາເປັນຜູ້ເລືອກ)ທັງສອງເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັນ. ພວກເຮົາຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນມີຄວາມດີໃຈສັຣເສີນພຣະພຣະບິດາ ພຣະຄຸນອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງ ຊ່ຶງຊົງ
ໂຜດປະທານແກ່ພວກເຮົາຜູ້ຊົງເປັນທີ່ຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ-ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເວົ້າໄວ້ວ່າໃນແຕ່ລະທຸກການ
ກະທໍາຂອງພຣະອົງນັ້ນເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍຈະບໍຣິສຸດໂດຍບໍ່ມີຂ້ໍຕິີຕຽນໄດ້ຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ. ຄວາມບາບທັງໝົດຂອງ
ພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຖືກປົກບັງໄວ້ໂດຍຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະຄຣິດ. 
     ຄໍາເວົ້າວ່າ “ການໄຖ ່“  ມີຄວາມໝາຍວ່າ ”ຊ້ືດ້ວຍຣາຄາ“   ຄວາມພົ້ນຂອງພວກເຮົາມີຄ່າຫຼາຍເກີນຄວາມເຂົ້າໃຈ 
ຂອງເຮົາ. ເມື່ອເຮົາວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບການໄຖ່.     ການໄຖ່ແມ່ນດ້ວຍພຣະໂລຫິດ 
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ຂອງພຣະເຢຊູ, ພຣະອົງວາຍພຣະຊົນເທ ິງໄມ້ກາງແຂນເປັນຄ່າຈ່າຍເພື່ອຍົກໂທດບາບຂອງເຮົາ. 
      ຄໍາວ່າໂດຍພຣະກະຣຸນາອັນອຸດ ົມຂອງພວກເຈ້ົາຊຶ່ງໄດ້ຊົງປະທານແກ່ພວກເຮົາຢ່າງລົ້ນເຫລືອ ຕາມພຣະສະຕິປັນ
ຍາແລະຄວາມສລາດສລຽວທຸກປະການແມ່ນເປັນໄປໄດ້ສອງວິທີທາງ(1)ຄວາມເມດຕາອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງພຣະອົງ
ທ່ີມີຕໍ່ພວກເຮົາ ສະແດງເຖິງພຣະສະຕິປັນຍາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພຣະອົງ,  ຫຼື(2)ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງຮ່ວມ
ທັງຂອງພຣະຣາຊທານຝ່າຍສະຕິປັນຍາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ. ທັງສອງຢ່າງນີ້ແມ່ນເປັນຈິງໃນພຣະຄັມພີ. 
      ໃນຂໍ້9-10 ພຣະອົງໂຜດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຂໍ້ລັບເລີກໃນນ ໍ ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງເມື່ອກ່ອນແມ່ນຖືກປິດບັງໄວ້ ພຣະອົງໄດ້
ເປີດເຜີຍເມື່ອວັນເວລາທ່ີກໍານົດອັນຄົບບໍຣິບ ູນແລ້ວ ໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຈົ້າຈະກະທໍາຕາມທຸກສິ່ງຄາດໝາຍໄວ້ກ່ອນ
ການຊົງສ້າງເພື່ອຈະເປັນທ່ີສໍາເຣັດໃນພຣະຄຣິດ.  ບໍ່ມີສິ່ງໃດທ່ີຈະກີດຂວາງພຣະເຈົ້າໃນການພຣະອົງຈະນໍາເອົາສັພະ
ທຸກສິ່ງມາຮວບຮວມໄວ້ໃນອົງພຣະຄຣິດ.  ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສະຖິດຢູ່ກໍ້າພຣະຫັດຂວາຂອງພຣະບິດາ. ທ ້າຍສຸດພຣະ
ອົງຈະຊົງສ້າງຟ້າສວັນໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ໃນວັນສຸດທ້າຍແຫ່ງການໄຖ່ຂອງພຣະເຈົ້າສໍາເຣັດລົງ. 
      ຜູ້ທ່ີເຊື່ອຈະໄດມໍຣະດົກຈາກພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາແມ່ນມີຄ່າສໍາລັບພຣະອົງ ການກະທໍາທຸກສິ່ງຂອງພຣະອົງແມ່ນ
ເປັນຜົນດີສໍາລັບເຮົາທຸກຄົນຜູ້ທ່ີດໍາລົງຊີວິດໃນຄວາມເຊື່ອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ ຜົນຕອບແທນອັນສຸດທ້າຍຂອງພວກ
ເຮົາຜູ້ທ່ີຝາກຄວາມຫວັງໄວ້ໃນພຣະຄຣິດຈະໄດ້ຮ່ວມຮັບສະງ່າຣາສີກັບພຣະອົງ ທຸກໆຫົວເຂາຈະກົ ້ມຂາບລົງສັຣເສີນ
ພຣະເຈ້ົາໃນການອັສຈັນຂອງການຊົງໄຖ່ຂອງພຣະອົງທ່ີດໍາເນີນງານຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
      ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຍິນເຣື່ອງການໄຖ່ບາບໂດຍພຣະຄຣິດແລະເຊື່ອໃນພຣະອົງ,    ພວກເຮົາກໍໄດ້ຖືກຊົງປະທັບຕາ
ຫມາຍໄວ້ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທີຊົ່ງສັນຍາໄວ້ນ້ັນ.  ການຊົງສະຖິດໃນຊີວິດເຮົາໄດ້ຢືນວ່າການໄຖ່ນັ້ນເປັນຄວາມ 
ຈິງ. ໃນຊີວິດອັນຕລອດໄປພວກເຮົາຈະມີປະສົບການຢ່າງລະອຽດທຸກຢ່າງຂອງຄວາມລອດພົ້ນ. ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ
ເປັນເຄ່ືອງມັດຈໍາ,  ເປັນການຄໍ້າປະກັນເຖິງສິ່ງທ່ີບໍ່ທັນມາເຖິງ.   ອີກເທ່ືອນຶ່ງ,   ພວກເຮົາໄດ້ຕອບສນອງຕໍ່ຄວາມຈິງນີ້ 
ດ້ວຍການຖວາຍສັຣເສີນແດ່ພຣະກຽດຕິຍົດຂອງພຣະອົງ. 

 

ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ 
   ຂະນະທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດສະເດັດຂຶ້ນຈາກນໍ້າໃນທັນໃດນັ້ນພຣະອົງຊົງເຫັນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເໝືອນດັງນົກເຂົາລົງ
ມາສະຖິດຢູ່ເທິງພຣະອົງແລະກໍໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະບິດາ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຮັດໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊື່ອສາມາດເຂົ້າ
ໃຈພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງ ພຣະບິດາມີແຜ່ນການໃຫ້ຄວາມລອດພົ້ນຂອງພວກເຮົາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດກ່ອນການ
ຊົງວາງຮາກສ້າງໂລກ ພຣະເຢຊູຄຣ ິດໄດ້ສໍາເຣັດຜົນໃນການໄຖ່ບາບຂອງເຮົາຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ
ນໍາພາແລະປົກປັກຮັກສາເຮົາຈົນກວາເຮົາຈະໄປເທິງຟ້າສວັນ. 

 ພວກເຮົາຄວນຕຶກຕອງເບ ິ ່ງພຣະຄໍາໃນບົດຮຽນນີ້ໃຊກັບຄໍາສອນທີ່ມາຈາກທາງອື່ນກ່ຽວກັບ“ພຣະເຈ້ົານຶ່ງໃນ
ສາມພຣະພາກ“(ໂຢຮັນ14:19-25;16:5-15; ຄາລາເຕັຽ5:16-26; ເອເຟໂຊ4:30;  1 ເທຊະໂລນິກ 5:19) 

 ພວກເຮົາຄວນສ້າງຄວາມສັມພັນຄືນໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສໍາແດງພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມ 
ຈິງແລະຕິດຕາມການຊົງນໍາຂອງພຣະອົງ. 

 ພວກເຮົາຄວນສັຣເສີນພຣະບິດາທ່ີຊົງເລືອກເຮົາໄວ້ກ່ອນວາງຮາກສ້າງໂລກ. 
 ພວກເຮົາສັຣເສີນພຣະບຸດທ່ີພຣະອົງຊົງຍອມວາຍພຣະຊົນເທິງໄມ້ກາງແຂນແລະການຊົງເປັນຄືນມາເພື່ອ 
ໄຖເຮົາອອກຈາກຄວາມບາບ. 

 ພວກເຮົາຄວນສັຣເສີນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທ່ີສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ, ຄອຍເຕືອນສະຕິເຮົາ,ແລະນໍາພາເຮົາໃນ
ການດໍາລົງຢ່ ູໃນຊີວິດຄຣ ິສຕຽນແລະຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ WWW.lsbf.org    ແປໂດຍ  LLBC. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 2 ສິງຫາ 2009 (8-2-2009) 

 
ທ່ານເຫັນພາບທີ່ສໍາຄັນບ່ໍ? 

 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:   1 ເທຊະໂລນິກ 4:1-5;  5:15-22;  2 ເປໂຕ 3:8-9 
 

ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດ  
       ທ່ານສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າການເຊື້ອເຊີນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ມາສູ່ຄວາມພົ້ນ ແລະດໍາເນີນຊີວິດທ່ີບໍຣິສຸດນັ້ນແມ່ນ 
ທ່ານກໍໄດ້ຮວມຢູ່ນໍາ.  ທ່ານສາມາດຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງວ່າແມ່ນຫຍັງທ່ີພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີເຊື່ອຫລີກເວັ້ນແລະເລືອກ
ທ່ີຈະສແວງຫາສິ່ງທີດີສໍາລັບຕົວທ່ານ. 
 

ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ 
       ບົດຮຽນນີ້ກ່ຽວກັບນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີຢາກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນແລະຜູ້ທ່ີເຊື່ອທຸກຄົນມີຊີວິດທ່ີບໍ 
ຣິສຸດແລະສແວງຫາສິ່ງທ່ີດີສໍາລັບຕົນເອັງແລະຄົນອື່ນ. 
 

ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ 
 ຍາມໃດທີ່ຄົນຈໍານວນຫລາຍສແວງຫານໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ  ເຂົາເຈ້ົາຈະຄິດເຖິງການຕັດສິນໃຈໃນສິ່ງທ່ີສໍາ 
ຄັນເຊັ່ນ  ການເຂົ້າໂຮງຮຽນວິທຍາລັຍ,  ການຫາງານ,  ການແຕ່ງງານ ແລະອື່ນໆ.    ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຈັກນໍາພຣະທັຍ 
ພຣະເຈ້ົາໃນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແລະເຣື່ອງອື່ນໆ ນໍາ.    ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີ,  ພວກເຮົາຕ້ອງຈ່ືໄວ້ວ່ານໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າທັງ 
ໝົດນັ້ນໄດ້ຊົງສໍາແດງໄວ້ຢູ່ໃນພຣະຄັມພີແລ້ວ.    ພຣະເຈ້ົາຊົງບອກໃຫ້ຮູ້ແລ້ວວ່າການດໍາເນີນຊີວິດຕາມນໍ້າພຣະທັຍ 
ຂອງພຣະອົງນັ້ນຕ້ອງເລີ້ມຕົ້ນຈາກການໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນກ່ອນ,   ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍດໍາເນີນຊີວິດທ່ີສະອາດ, ບໍຣິສຸດ, ແລະ   
ສແວງຫາສິ່ງທ່ີດີ. 
 ພອລແລະຄູ່ຮັກຂອງລາວ ນາງແມຣີ  ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າເມັຽຄົນທີສາມຂອງຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປໄດ້ 
ຫລາຍວັນ.  ການສອບສວນຕໍ່ໄປໄດ້ພົບວ່າເມັຽຄົນທີສອງຂອງລາວໄດ້ຕາຍແບບບໍ່ເປັນທັມມະຊາດ.  ພອລ ເວົ້າວ່າ, 
”ຂ້ອຍຫວັງວ່າພຣະເຢຊູຄົງສະເດັດກັບມາໃນໄວໆ ນີ້ ເພື່ອຈະໄດ້ພິພາກສາຄວາມໂຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວນີ້, ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າ 
ເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູຄືໃຊ້ເວລາສະເດັດກັບມາດົນແທ້, ”  ຝ່າຍແມຣີ ໄດ ້ຕອບວ່າ, ”ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຄືນມື້ນີ້
ພວກເຮົາຢ່າກັງວົນໃຈໃນເຣື່ອງນີ້ເທາະ, ຜູ້ໃດຈະຮູ້ນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ?” 
 ໃນບົດຮຽນມື້ນີ້ ພວກເຮົາຈະພົບວ່າການຮູ້ຈັກນໍາພຣະທັຍແລະເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ ແມ່ນສະແດງ 
ອອກດ້ວຍການດໍາເນີນຊີວິດທ່ີບໍຣິສຸດ.  ພວກເຮົາຈະພົບກັບລູກກຸນແຈໄຂເບິ່ງເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ຈ່ຶງເສີຍຊ້າໃນການສະເດັດກັບມາ. 
  

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 
1. ພຣະເຈົ້າຢາກໃຫທຸ້ກຄົນໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ:   2 ເປໂຕ 3:8-9 
 ອົງພຣະເຢຊູຊົງສັນຍາວ່າໃນມື້ນຶ່ງຂ້າງໜ້າພຣະອົງຈະສະເດັດກັບມາ (ໂຢຮັນ 14:1-3).   ພຣະອົງຊົງສັ່ງໃຫ້ 
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ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງໃຫ້ຕຽມພ້ອມເພາະວ່າ ”ເພາະໃນໂມງທີ່ພວກທ່ານບໍ່ທັນຄຶດນັ້ນ ບຸດມະນຸດຈະສະເດັດມາ”  (ມັດ 
ທາຍ 24:44). ຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດໃນສມັຍເລີ້ມແຣກເຊື່ອວ່າເຫດການນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທ່ີເຂົາເຈ້ົາມີຊີວິດຢູ່.  
 ໃນເມື່ອພຣະອົງບໍ່ໄດ້ສະເດັດກັບມາໄວດັ່ງທ່ີຄາດຫວັງໄວ້,  ພວກອະຄະຕິພຍາຍາມຫວ່ານຄວາມສົງສັຍວ່າ 
ພຣະຈະບໍ່ສະເດັດກັບມາເລີຍ (2 ເປໂຕ 3:3-4)   ພວກເຂົາພຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນໃຈແລະເຮັດໃຫ້ຄົນ 
ອື່ນມີຄວາມເຊື່ອອ່ອນລົງ.  ພວກເຂົາເຫັນວ່າມັນເປັນເວລາດົນຫລາຍແລ້ວຕັ້ງແຕ່ພຣະເຢຊູໄດສ້ັນຍາວ່າຈະກັບມາ. 
 ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ  ເປໂຕໄດ້ເວົ້າເຖິງກ່ຽວກັບການເສີຍຊ້າໃນການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະເຢຊູ
ຍັງຄົງຕົກມາເຖິງພວກເຮົາໃນສມັຍນີ້ເໝືອນກັບພວກຄຣິສຕຽນໃນສມັບສັດຕະວັດທີນຶ່ງ.  ຊ່ຶງເປັນການຊ່ອຍພວກເຮົາ
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈົ້າເຣື່ອງເວລາທີ່ກ່າວໄວ້ໃນພຣະຄັມພີ     ແລະພຣະປະສົງອັນບໍ່ປ່ຽນແປງ
ຂອງພຣະອົງເຣື່ອງຄວາມພົ້ນຂອງບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອທຸກໆ ຄົນ.  
 ໃນຂໍ້ທີ 8 ເປໂຕໄດ້ຄັດມາຈາກພຣະທັມເພງສັຣເສີນ 90:4 ຊ່ຶງໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ, ”ສໍາລັບພຣະອົງພັນປີເທ່ົາກັບ
ມື້ດຽວ ມັນເຫມືອນກັບມື້ວານນີ້ທ່ີຜ່ານໄປແລ້ວ ແລະເຫມືອນກັບເວລາສັ້ນໆໃນເວລາກາງຄືນ.”  ຈາກທັສນະຂອງອົງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເໝືອນກັບວ່າຫາກໍໄດ້ພຽງສອງສາມວັນເທ່ົານັ້ນ   ຕັ້ງແຕ່ວັນພຣະອົງສັນຍາວ່າຈະສະເດັດກັບຄືນມາ. 
”ຕ່ໍພຣະພັກຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວັນດຽວກໍເຫມ ືອນກັບພັນປີ ແລະພ ັນປີກໍເຫມືອນກັບວັນດຽວ” 
 ນັບຈາກມື້ທ່ີພຣະເຢຊູໃຫ້ຄໍາສັນຍາໄປຈົນຮອດມື້ສະເດັດກັບມາຂອງພຣະອົງແທ້ໆ ນັ້ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີບໍ່ຢາກໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງຜູ້ໃດ    ”ຈິບຫາຍເສັຽ ແຕ່ຊົງປາຖນາທີ່ຈະໃຫ້ຄົນທັງປວງມາເຖິງການຖິ້ມ
ໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃຫມ່”  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບສິ່ງນີ້ນໍາກັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທຸກໆ 
ຄົນຈະໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນຢ່າງທ່ົວໜ້າ. ( ໂຢຮັນ 1:12) 
 ຈິບຫາຍ ໝາຍເຖິງການຖືກແຍກຈາກພຣະເຈົ້າຕລອດໄປ.  ການຖິ້ມໃນເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການ 
ຮູ້ສຶກເສັຽໃຈໃນການກະທໍາບາບເທົ່ານັ້ນ    ແຕ່ໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງຈິດໃຈທ່ີໄດ້ຕໍ່ສູ້ພຣະເຈົ້າ ຫັນໜີຈາກການເຮັດ
ບາບແລະຫັນມາເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ ແລ້ວໂທດບາບທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ. 
 ຫລາຍສິ່ງໄດ້ປ່ຽນແປງໄປຕາມການເວລາ ແຕ່ທັມມະຊາດຂອງມະນຸດຍັງຄົງຄືເກົ່າ.  ມັນເປັນເວລາປະມານ 
ສອງພັນປີຜ່ານມາແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງຄົງລໍຄອຍການສະເດັດກັບມາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ ເຊັ່ນດຽວກັບຄົນທ່ີມີຊີວິ 
ຢູ່ໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງ ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມອົດທົນ.  ເມື່ອສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງບໍ່ເກີດຂຶ້ນໄວຕາມທີ່ຄິດໄວ້ ພວກເຮົາກໍເມື່ອຍ
ໃຈ.  ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ສິ່ງໃດເກີດຂຶ້ນ ກໍຢາກໃຫ້ສິ່ງນັ້ນເກີດຂຶ້ນໃນທັນທີທັນໃດໂລດ. ດັ່ງນັ້ນໃນສມັຍນີ້ເຕົາໄມໂຄຣ 
ເວບ ຈ່ຶງໄດ້ຂາຍດີກວ່າເຕົາປີ້ງເຕົາອົບແບບເກົ່າໆ. 
 ແທນທ່ີພວກເຮົາຈະຕໍາໜິວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ສະເດັດກັບມາໄວເທົ່າທີຄວນ ພວກເຮົາຄວນຈະຂອບພຣະຄຸນພຣະ 
ອົງ  ທ່ີພຣະອົງຊົງໃຫ້ເວລາພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄຣິສຕຽນ   ເພື່ອຈະໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມເຊື່ອກັບຄົນທັງຫລາຍເພື່ອເຂົາເຈ້ົາ 
ອາດຈະມາເຖິງການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ ກ່ອນທ່ີຈະຫລ້າສວາຍເກີນໄປ. 
 
2. ພຣະເຈົ້າຢາກໃຫຜູ້້ເຊື່ອທຸກຄົນບໍຣິສຸດ:  1 ເທຊະໂລນິກ 4:1-5 
 ການເປັນທູດທ່ີດີຂອງພຣະຄຣິດນັ້ນ ຜູ້ທ່ີເຊື່ອຈະຕ້ອງມີຊີວິດຢູ່ທ່ີສອດຄ່ອງກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ  ພຣະ 
ເຈ້ົາໄດ້ຮຽກເອີ້ນໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊື່ອທຸກຄົນດໍາເນີນຊີວິດທ່ີບໍຣິສຸດ. ອັຄສາວົກໂປໂລ ໄດ້ສັ່ງສອນຄຣິສຕຽນເມືອງເທຊະໂລນິກ 
ວ່າເຂົາເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງໃດ ຈ່ຶງຈະເປັນທີຊ່ອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ.    ເພິ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງເຂົາເຈ້ົາດ້ວຍ 
ໃຈຖ່ອມສຸພາບແລະໜູນໃຈເຂົາເຈ້ົາຢ່າງແຂງຂັນໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດທີບໍ່ຣິສຸດ ຊ່ຶງເພິ່ນໄດ້ກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງວ່ານັ້ນແມ່ນ 
ນ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ. 
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 ການດໍາເນີນຊີວິດຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ.  ຄົນຜູ້ນຶ່ງຈະຢູ່ແຕ່ບ່ອນເກົ່າບໍ່ໄດ້ແລະດໍາເນີນຊີວິດແບບເກົ່າໆ  ແຕ່ 
ຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້. ການມີຊີວິດຢູ່ທ່ີພໍພຣະທັຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນແມ່ນການດໍາເນີນຊີວິດ ຕາມນໍ້າພຣະທັຍ.  
ການດໍາເນີນຊີວິດນີ້ຕ້ອງເລີ້ມຕົ້ນຈາກຄວາມພົ້ນເປັນບາດກ້າວທໍາອິດ.  ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງມຸ້ງໄປທາງໜ້າສູ່ຊີວິດທ່ີ 
ມີວິນັຍແລະບໍຣິສຸດພາຍໃຕ້ອົງພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາ.  ໃນຂນະທີ່ພວກເຮົາສຶກສາພຣະຄໍາຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາໄດ້ພົບວ່າພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ແບບໃດ.  ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ເມື່ອພວກເຮົາຟັງຄວາມ 
ພຣະອົງ ພຣະອົງຈະໃຫ້ພວກເຮົາມີພລັງໃນການດໍາເນີນຊີວິດ ”ສົມກັບທ່ີພວກທ່ານໄດ້ຖືກຊົງເອີ້ນເອົາແລ້ວນັ້ນ” 
(ເອເຟໂຊ 4:1) 
 ໃນຈົດໝາຍຂອງໂປໂລທີ່ຂຽນໄປເຖິງບັນດາຄຣິສຕຽນທີ່ດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ຖ້າມກາງສັງຄົນທ່ີຂາດສິນທັມ.  ຊ ຶ ່ງ 
ເປັນສັງຄົນທ່ີບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມບໍຣິສຸດໃນເຣື່ອງເພດເລີຍ. ການອ່ອນໄຫວໄປຕາມຣາຄະຕັນຫາຖືວ່າເປັນເຣື່ອງທັມມະດາ. 
ແມ່ນແຕ່ໃນຄອບຄົວຂອງຄົນຢິວຫລາຍໆ ຄອບຄົວ,     ຄວາມສັມພັນໃນຊີວິດການແຕ່ງງານກໍຂາດການນັບຖືຊ່ຶງກັນ 
ແລະກັນ ຜູ້ເປັນຜົວສາມາດປະເມັຽຂອງຕົນໄດ້ໃນທຸກເຫດຜົນ ຖ້າລາວຫາກບໍ່ມີຄວາມພໍໃຈແນວໃດແນວນຶ່ງ. 
 ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດທ່ີບໍຣິສຸດ.    ແມ່ນແຕ່ຄອບຄົວຂອງເຮົາແລະຄວາມສັມພັນ  
ທ່ີມີຕໍ່ກັນ ຈະຕ້ອງໄດ້ແຍກໄວ້ເພື່ອພຣະກຽດພຣະເຈົ້າແລະຖວາຍສະງ່າຣາສີແກ່ພຣະອົງ.  ພວກເຮົາໃນເວລານີ້ກໍດໍາ 
ເນີນຊີວິດຢູ່ຖ້າມກາງສັງຄົມທ່ີສິນທັມເປື່ອຍເຍື່ອຍ        ເໝືອນດັ່ງສັງຄົມທ່ີພວກຄຣິສຕຽນໃນສມັຍນັ້ນໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ 
ຫລາຍຄົນມີບັນຫາເຣື່ອງຕິດຮູບໂປ້ເປືອຍ.    ຫລາຍຄົນເຫັນວ່າອຸປກອນຕຽມການຮ່ວມເພດເປັນເຣື່ອງທັມມະດາ ຖື 
ວ່າເປັນການບັນເທີງຫລືການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາຣົມ.     ແຕ່ເປັນໜ້າເສັຽໃຈ, ທ່ີອັດຕຣາການຢ່າຮ້າງຂອງຄຣິສຕຽນໃນ 
ເວລານີ້ກໍບໍ່ແຕກຕ່າງກັບຄົນທັງຫລາຍທີ່ບໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນ.   
 ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງສົງສັຍໃນນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າວ່າພຣະອົງຢາກໃຫ້ພວກເຮັດຫຍັງ.     ພຣະອົງຊົງຮຽກເອີ້ນ 
ພວກເຮົາໃຫ້ບໍຣິສຸດ (ຊົງແຍກເຮົາໄວ້ຕ່າງຫາກ ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ) ແລະດໍາເນີນຊີວິດທ່ີແຕກຕ່າງກັບບັນ 
ດາຜູ້ທີບ່ໍ່ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາ. 
  
3. ພຣະເຈົ້າຢາກໃຫຄ້ຣິສຕຽນທຸກຄົນກະທໍາດີ: 1 ເທຊະໂລນິກ 5:15-22 
 ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຫ່ວງວ່າພວກເຮົາມີຄວາມພົວພັນຕໍ່ກັນແບບໃດ. ຫລັງຈາກໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຮົາຄວນ 
ເຮັດກັບບັນດາຜູ້ນໍາທ່ີຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາແນວໃດ, ເພິ່ນໄດ້ກ່າວອີກວ່າພວກເຮົາ ຈ່ົງສແວງຫາທາງເຮັດດີຕ່ໍກັນແລະ
ກັນຢູ່ສເມີ ແລະຕໍ່ຄົນທັງປວງດ້ວຍ. 
 ທາງນຶ່ງທ່ີພວກເຮົາສາມາດສແວງຫາທາງເຮັດດີຄືການອ້ອນວອນເພື່ອຄົນອື່ນ. ແທ້ຈິງແລ້ວ ພຣະປະສົງຂອງ
ພຣະເຈ້ົາແມ່ນໃຫ້ພວກເຮົາ ອ້ອນວອນຢູ່ບ່ໍຂາດ.    ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຖືວ່າເຮົາເຮັດຜິດເມື່ອພວກເຮົາເວົ້າວ່າ, ”ຂ້ອຍຊິ 
ອະທິຖານເພື່ອເຈ້ົາ,” ແລ້ວຫລັງຈາກນັ້ນກໍລືມໄປ    ເພາະວ່າມີທາງນຶ່ງທ່ີເຮົາສາມາດຫລີກລ້ຽງຄວາມຜິດນີ້ໄດ້ ຄືເຮົາ
ຕ້ອງອະທິຖານໃນທັນທີ ຫລືອະທິຖານໃນເວລານັ້ນໂລດ.  
 ເມື່ອເຮົາອະທິຖານ, ພວກເຮົາຕ້ອງຈ່ືຈໍາສິ່ງທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາທ່ີຕ້ອງເອົາໃຈຈົດ 
ຈ່ໍໃສ່ຄືຄວາມຕ້ອງການດ້ານຈິດວິນຍານຂອງຄົນອື່ນແລະຂອງເຮົາເອງນໍາ.  ເຮົາສາມາດເອົາໃຈຈົດຈ່ໍໃສ່ຄວາມຕ້ອງ 
ການດ້ານເນື້ອໜັງຂອງຄົນອື່ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຄວາມຕ້ອງການດ້ານຈິດວິນຍານຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 
 ການອະທິຖານເພື່ອຄົນອື່ນຄວນຈະອະທິຖານເພື່ອຄວາມລອດພົ້ນຂອງເຂົາເຈ້ົາ   ຫລື ຖ້າເຂົາເຈ້ົາລອດພົ້ນ 
ແລ້ວ ເຮົາກໍອະທິຖານເພື່ອການພັດທະນາດ້ານຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງເຂົາເຈ້ົາ.    ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານເພື່ອມິສຊັນ 
ນາຣີແລະຄົນທັງຫລາຍທີ່ເຂົາເຈ້ົາກໍາລັງພົວພັນນໍາ.  ການອະທິຖານຕາມນໍ້າພຣະທັຍ ແມ່ນອະທິຖານເພື່ອຄົນທ່ີເຮັດ 
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ບໍ່ດີກັບເຮົາ, ຄົນທ່ີຮັກເຮົາ ແລະຄົນທ່ີເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກຊຶ່ງເຮົາອາດຈະພົບພໍ ້ໃນແຕ່ລະວັນ.   
 ຂໍ້ພຣະຄໍາເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີເຮົາຄຶດວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້   ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມ 
ຊົມຊື່ນຍິນດີຢູ່ສເມີ.  ນອກຈາກນັ້ນ, ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາຂອບພຣະຄຸນໃນທຸກສ່ິງ.    ບໍ່ແມ່ນທຸກສິ່ງທ່ີ 
ເກ ີດຂຶ້ນນັ້ນເປັນໜ້າຍິນດີຫລືດີສເມີໄປ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາອາດຈະມີບັນຫາທ່ີຈະເຂົ້າໃຈວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະເປັນພຣະປະ 
ສົງຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດເຮົາໄດ້ແນວໃດ. 
 ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີເຊື່ອ(ໂຣມ 8:9)   ສາມາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຂອບພຣະຄຸນ 
ໃນການຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ບໍ່ວ່າຈະມີສິ່ງໃດໆ ກໍຕາມເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດເຮົາ.    ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງທໍາງານເພື່ອ 
ໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດເຮົາປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນທຸກໆ ສະຖານະການ. ດັ່ງນັ້ນ ຈ່ຶງເຫັນວ່າສໍາຄັນຫລາຍ 
ທ່ີວ່າ ພວກເຮົາຈ່ົງຢ່າຫັກຫ້າມພຣະວິນຍານ.   
 ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ສາຣະພາບຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ,  ເຮົາກໍຂັດຂວາງພຣະວິນຍານບໍ່ໃຫ້ພຣະອົງຊົງທໍາງານ 
ໃນຊີວິດເຮົາ.  ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ເມື່ອເຮົາສາຣະພາບບາບແລ້ວ ພວກເຮົາກໍຖືກຊົງຊໍາຮະລ້າງຄວາມອະທັມທຸກ 
ຢ່າງອອກ ( 1 ໂຢຮັນ 1:9) ແລະກາຍເປັນພາຊະນະອັນເໝາະສົມທ່ີຈະເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ( ເອເຟໂຊ 
5:18) ແລະຈະຊ່ອຍພວກເຮົາສາມາດເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາໄດ້. 
 ໃນຂນະທີ່ພວກເຮົາຕັ້ງຕໍ່ເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ  ພວກເຮົາຈະເຫັນຄົນທັງຫລາຍ ແລະເຫດການທັງ 
ປວງປ່ຽນໄປໃນທາງທີ່ດີ.  ພວກເຮົາສາມາດທົດລອງເບິ່ງທຸກສິ່ງ ແຕ່ຈ່ົງຍຶດຖືໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນໃນສິ່ງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຍິນຈາກ
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າແລະການດໍາເນີນຊີວິດເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະອົງ ເວັ້ນຈາກຄວາມຊົ່ວທຸກຊະນິດ. 
 

ບົດຮຽນຊີວິດ: 
 ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາໄດ້ເສື່ອມເສັຽລົງເມື່ອຫລາຍຄົນໄດ້ອ້າງວ່າຕົນເປັນຄຣິສຕຽນ     ແຕ່ດໍາເນີນຊີວິດທ່ີຜິດ 
ສິນທັມ.  ເພາະວ່າຄົນເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ຍອມຮັບຄໍາສອນເຣື່ອງພຣະຄຣິດແຕ່ຫັນໄປຟັງຄໍາສອນເຣື່ອງອື່ນ.   ຫລາຍຄັ້ງເມື່ອ 
ຄົນເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກທ້າທາຍເຣື່ອງຄວາມຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນກໍໂຈມຕີແລະຕໍ່ຕ້ານຄືນ.   ບາງຄົນຕ້ອງໜີໄປ 
ຢູ່ໂບດອື່ນທ່ີບໍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຣື່ອງການດໍາເນີນຊີວິດອັນຊອບທັມ   ແທນທ່ີຈະຮັບການປ່ຽນແປງນິສັຍໃໝ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງ 
ຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. 

• ທ່ານເຫັນແນວໃດຣະຫວ່າງຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານແລະເຣື່ອງສິນທັມ? 
• ການດໍາເນີນຊີວິດຂອງທ່ານເປັນພຍານຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານຫລືບໍ່? 
• ຖ້າການເສີຍຊ້າໃນການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະເຢຊູ ເປັນການໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄົນທັງຫລາຍຕອບສນອບຕໍ່ 

ຂ່າວປະເສີດ, ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການເປັນພຍານຂອງທ່ານແນວໃດ? 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 9 ສິງຫາ 2009 (8-9-2009) 

 
ທ່ານພົບວຽກທີ່ຈະຮັບໃຊ້ແລ້ວບໍ? 

 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:   ອົບພະຍົບ 35:30-36:1;  ເຢເຣມີຢາ 1:4-8;  ໂກໂລຊາຍ 3:16-17 
 

ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດ  
       ທ່ານສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າພຣະເຈົ້າມີວຽກໃຫ້ທ່ານຮັບໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດ.     ທ່ານສາ 
ມາດຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງວ່າພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ຜູ້ທ່ີເປີດໃຈໃຫ້ພຣະອົງແລະຢາກຈະໃຊ້ຄວາມສາມາດທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ 
ເພື່ອຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະອົງ.  ທ່ານສາມາດວາງເປົ້າໝາຍເພື່ອຖວາຍພຣະກຽດພຣະເຈົ້າໃນທຸກສິ່ງທ່ີທ່ານກະທໍາ. 
 

ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ 
       ບົດຮຽນນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າຫາວຽກງານເພື່ອຮັບໃຊ້ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ 

 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ 
 ໃນປີ 2007 ໄລຟ໌ເວ ໄດທໍ້າການສໍາຣວດເບິ່ງຄົນອະເມຣິກັນຜູ້ໃຫຍ່ ທ່ີໄປໂບດຄະນະໂປຣແຕສແຕັນ ເດືອນ 
ລະຄັ້ງຫລືຫລາຍຄັ້ງກວ່ານັ້ນ. 

• 37% ມີຄວາມເຫັນຢ່າງແຂງແຮງແລະເວົ້າວ່າ,   ”ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພຍາຍາມຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນການສແວງຫານໍ້າ 
ພຣະທັຍພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.” 

• 54% ກໍມີຄວາມເຫັນຢ່າງແຂງແຮງດ້ວຍຄໍາວ່າ ”ຂ້າພະເຈົ້າມີໃຈປາຖນາໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຊົງພໍພຣະທັຍແລະ
ໄດ້ຮັບກຽດໃນທຸກສິ່ງທ່ີຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກະທໍາ.” 

ເຮັດເຕີ ເວົ້າວ່າ, ຂ້ອຍເອງກໍເໝືອນກັບໂຕເລກ,   ຂ້ອຍມີເລກບັດໂຊໂຊລ,  ເລກບັດເຄຣດິດຫລາຍອັນ,  ຄົນທັງ 
ຫລາຍຕິດຕໍ່ກັບຂ້ອຍເມື່ອຂ້ອຍໃຊ້ເລກໃນໂທຣະສັບມືຖື.  ເອມີ ໄດເ້ວົ້າກັບລາວວ່າ, ”ເຈ້ົາມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ, 
ພຣະອົງມີແຜນແລະມີວຽກພິເສດເພື່ອໃຫ້ເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃນການຮັບໃຊ້.”  ເຮັດເຕີ ຖາມວ່າ,  ມີຄົນຫລາຍຮ້ອຍລ້ານໃນ 
ໂລກນີ້ ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈ່ຶງຄິດວ່າພຣະເຈົ້າມີວຽກພິເສດໃຫ້ຂ້ອຍເຮັດໃນພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ?” ລາວເວົ້າ 
ຕໍ່ໄປອີກວ່າ, ”ຖ້າພຣະອົງມີວຽກນັ້ນແທ້, ຂ້ອຍຢາກຮູ້ວ່າວຽກດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນຫຍັງ.” 
 ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າ ຖ້າທ່ານຫາກເປີດໃຈໃຫ້ພຣະເຈົ້າແລະຖ້າທ່ານເຕັມໃຈທ່ີຈະໃຊ້ຄວາມ 
ສາມາດທີ່ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ ທ່ານຈະສາມາດພົບກັບວຽກທ່ີພຣະອົງມີໄວ້ສໍາລັບທ່ານ.  
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 
1. ໃຊ້ຄວາມສາມາດທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ:້   ອົບພະຍົບ 35:30-36:1 
 ສິ່ງທ່ີດີໆ ທ່ີພວກເຮົາມີຢູ່ແມ່ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ ລວມທັງຄວາມສາມາດເພື່ອເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະມື້.  ບາງຄົນ 
ມີຄວາມຄິດທ່ີຜິດ ທ່ີເຫັນວ່າວຽກງານທ່ີເຂົາເຈ້ົາເຮັດຢູ່ນັ້ນບໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນ.  ໃນເມື່ອສັງຄົມໃຫ້ຄະແນນວ່າ ວຽກງານ 
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ນຶ່ງດີກວ່າອີກວຽກງານນ ຶ ່ງ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາບໍ່ຊົງແບ່ງແຍກແບບນັ້ນ. 
 ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ເບຊາເລນ ເປັນຊ່າງແກະສລັກ   ແລະຊົງປະທານຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ແກ່
ລາວຊື່ວ່າ ໂອໂຮລີອາບ. (ອພຍ 31:2-6) ພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາງານຜ່ານໂມເຊເພື່ອຊ່ອຍເຂົາເຈ້ົາຊອກຫາວຽກເພື່ອຮັບໃຊ້
ພຣະອົງ.  ຫລາຍເທື່ອພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ຄົນອື່ນເພື່ອຊ່ອບເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈນໍ້າພຣະທັຍພຣະອົງໃນຊີວິດເຮົາ. 
 ເບຊາເລນ ແລະ ໂອໂຮລີອາບ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການກໍສ້າງສະຖານທີ່ນະມັສການທັງໝົດ.  ເພາະ 
ເຂົາເຈ້ົາເປັນຊ່າງສິລປະ, ເຂົາເຈ້ົາໃຊ້ຄວາມສາມາດທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ເພື່ອຖວາຍພຣະສະງ່າຣາສີແກ່ອົງພຣະ 
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພຣະອົງຊົງດົນໃຈໃຫ້ຜູ້ນັ້ນ(ເຂົາເຈ້ົາ)ມີນ້ໍາໃຈທີຈ່ະສອນຄົນອ່ືນໄດ້ດ້ວຍ.  ເປັນໜ້າຊົມຊື່ນ
ຍິນດີຫລາຍທີ່ໄດ້ຮຽນນໍາຜູ້ທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ  ພຣະເຈ້ົາຍັງເພີ້ມເຕີມສະຕິປັນຍາແລະຄວາມ  
ເຂົ້າໃຈໃຫ້ເຂົາເຈ້ົານໍາອີກ. 
 ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄໍາສັນຍາວ່າຖ້າເຮົາຫາກຂາດສະຕິປັນຍາ,  ເຮົາສາມາດຂໍໄດ້ນໍາພຣະເຈົ້າ.    ແຕ່ພວກເຮົາ
ຕ້ອງທູນຂໍຈາກພຣະອົງດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຢ່າງແທ້ຈິງວ່າພຣະອົງຈະຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ເຮົາ (ຢາໂກໂບ 1:5-8).   ເພາະ 
ວ່າເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ, ພຣະຄັມພີບອກວ່າເຮົາຕ້ອງເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ   (ອຟຊ 5: 
18). ການເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ, ຮັບສະຕິປັນຍາແລະມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທ່ີຫວງແຫນໄວ້
ສໍາລັບຜູ້ທ່ີຖືກເລືອກພຽງສອງຫລືສາມຄົນເທ່ົານັ້ນ ແຕ່ມີໄວສ້ໍາລັບຜູ້ທ່ີເຊື່ອທຸກໆ ຄົນ. 
 ພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຄົ້ນພົບວຽກ(ໜ້າທ່ີ)ໃນພຣະຣາຊອານາຈັກ  ຈົນກວ່າພວກເຮົາຍອມຮັບວ່າຄວາມສາ 
ມາດຂອງເຮົາແມ່ນພຣະເຈົ້າຊົງປະທານໃຫ້.   ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດຢ່າງມີເປົ້າໝາຍ   ແລະພຣະເຈົ້າມີພຣະປະ 
ສົງຈະປະທານເປົ້າໝາຍນັ້ນໃຫ້ແກ່ເຮົາຖ້າເຮົາເປີດໃຈໃຫ້ພຣະອົງແລະມີໃຈທ່ີຈະຍອມເຊື່ອຟັງ  ຈະເປັນສິ່ງໃດກໍຕາມ 
ທ່ີພຣະອົງບອກໃຫ້ເຮົາເຮັດ.  ຖ້າເຮົາຢາກໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະອົງ  ພຣະອົງຈະໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສາ 
ມາດທີ່ຈະຊອກຫາວຽກນັ້ນເພື່ອຮັບໃຊ້.   ເພາະວ່າບາງຄົນຮູ້ຈັກວຽກງານການຮັບໃຊ້ຂອງຕົນແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຢາກຮັບໃຊ້. 
ຄວາມປິຕິຍິນດີຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງເຮົາໄດ້ ກໍເພາະເຮົາຍອມເຊື່ອຟັງໃນການຮັບໃຊ້. 
 
2. ເປີດໃຈຮັບການຊົງຮຽກເອີ້ນ:  ເຢເຣມີຢາ 1:4-8 
 ຢ່າສົງສັຍໃນພຣະຄັມພີວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮຽນເອີ້ນບາງຄົນເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກງານພິເສດ.  ພວກເຮົາຮູ້ຈັກເຣື່ອງ 
ນີ້ດີ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຮຽນເອີ້ນຜູ້ຊາຍຫລາຍຄົນເຊັ່ນ ອາໂມດ (ອາໂມດ 7:14-15),  ເອຊາຢາ(ອຊຢ 6),  ແລະ 
ເອເຊກຽນ(ອຊກ 1:3).  ໃນແຕ່ລະກໍຣະນີ ແຕ່ລະຄົນບໍ່ໄດ້ເລືອກວຽກງານຮັບໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກ 
ເອົາເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ເຮັດວຽກຕາມແຜນການຂອງພຣະອົງເພື່ອຮັບໃຊ້ຄົນທັງປວງ.   
 ການຮຽກເອີ້ນເອົາເຢເຣມີຢາ ມາຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ແນ່ນອນວ່າການຮຽກເອີ້ນ 
ນັ້ນເປັນຮູບແບບໃດກັນແທ້ ບາງທີອາດຈະແມ່ນຕອນທີ່ລາວອະທິຖານ.     ຫລືການຮຽກເອີ້ນນັ້ນເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທ່ີ 
ລາວອ່ານພຣະຄັມພີ?  ຫລາຍຄົນໃນສມັຍນີ້ສາມາດຢືນຢັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກອັນແຮງກ້າວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນເຂົາ 
ເຈ້ົາໃຫ້ເຮັດວຽກພິເສດຫລືການຮັບໃຊ້ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈ້ົາອ່ານພຣະຄັມພີ.  ການສຶກສາພຣະຄັມພີເປັນເຄື່ອງມືທ່ີສໍາ 
ຄັນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ເພື່ອສໍາແດງພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງແກ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ປົກຄອງພຣະ 
ອົງຊົງເລືອກຜູ້ໃດກໍໄດເ້ພື່ອຈະໃຫ້ເຮັດວຽກສໍາເຣັດຕາມທ່ີພຣະອົງມອບໝາຍໃຫ້.  ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກເຢເຣມີຢາກ່ອນ
ທ່ີລາວຈະເກີດ.  ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າລາວ(ເຢເຣມີຢາ)ບໍ່ມີທາງເລືອກທ່ີຈະຕອບສນອງຫລືຕອບປະຕິເສດ.   ເຊັ່ນ
ດຽວກັບເຢເຣມີຢາ, ພວກເຮົາຍັງຄົງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບວ່າເຮົາຈະຍອມເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຫລືຈະບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງ.   
 ພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອີ້ນເຢເຣມີຢາເພື່ອເປ ັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມແກ່ນາໆຊາດ.    ເຢເຣມີຢາ ໄດ້ແກ້ຕົວວ່າລາວ 



3 
 

ບໍ່ສາມາດຮັບເອົາຄໍາຮຽກເອີ້ນໄດ້ເພາະວ່າລາວຍັງນ້ອຍ.   ມີຂໍ້ແກ້ຕົວຫລາຍຢ່າງທ່ີບໍ່ຍອມເຮັດຕາມຄໍາຮຽກເອີ້ນຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ. 
 ເຊັ່ນດຽວກັບເຢເຣມີຢາ, ບາງຄົນອ້າງວ່າລາວຍັງນ້ອຍໂພດ ແລະບາງຄົນອ້າງວ່າລາວເຖົ້າໂພດ. ບາງຄົນຄິດ 
ວ່າຕົນເອງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຫລືຂາດປະສົບການ.  ແລະບາງຄົນປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບຄໍາຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າເພາະວ່າມີ
ບັນຫາເຣື່ອງຄອບຄົວ.   ສິດພິເສດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຮົາໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແມ່ນຕ້ອງເປີດ 
ໃຈຮັບເອົາການຊົງຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະອົງ ແລະຕອບສນອງຕໍ່ການຮຽກເອີ້ນນັ້ນດ້ວຍການຍອມເຊື່ອຟັງ.     ຄວາມຊົມ
ຊ່ືນຍິນດີໃນຊີວິດທ່ີມີຈຸດປະສົງແມ່ນການເຮັດຕາມຄໍາຮຽນເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. 
 ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຍອມໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີວ່າບໍ່ທັນພ້ອມເປັນອຸປສັກຕໍ່ການຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ.  ພວກເຮົາ 
ສາມາດທວງເອົາຄໍາສັນຍາອັນດຽວກັນກັບທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ເຢເຣມີຢາ:ເພາະວ່າເຮົາຈະຢູ່ປົກປັກຮັກສາເຈ້ົາ. 
ເຮົາບໍ່ເຄີຍພົບໃນພຣະຄັມພີວ່າແຕ່ລະຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອີ້ນນັ້ນໄດ້ພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະເຮັດວຽກ.  ຖ້າເຮົາຫາກພ້ອມ 
ແລ້ວກ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະຮຽກເອີ້ນເຮົາ, ເຮົາຈະບ່ໍເພິ່ງໃນພຣະອົງໃນການຈັດຫາສິ່ງທ່ີເຮົາຕ້ອງການເພື່ອເຮັດວຽກຕາມ 
ທ່ີຖືກຮຽກເອີ້ນນັ້ນໃຫ້ສໍາເຣັດ.  ມີແຜ່ນຄໍາຂວັນນຶ່ງທ່ີກ່າວວ່າ,  ”ພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ຮຽກເອີ້ນຜູ້ທ່ີວ່າຕົນມີຄວາມເໝາະສົມ
ແລ້ວ, ແຕ່ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖືກເອີ້ນເປັນຜູ້ທ່ີເໝາະສົມ,”    ຖ້າພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາຍອມ
ເຊື່ອຟັງ, ເຮົາກໍເຊື່ອໝັ້ນໄດ້ວ່າພຣະອົງຈະຊົງເປັນຜູ້ຈັດຕຽມພວກເຮົາ.  
  
3. ເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອຖວາຍພຣະກຽດ: ໂກໂລຊາຍ 3:16-17 
 ພຣະເມຊີອາຢາກໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ຊີວິດນິຣັນກັບພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງແລະໄດ້ຊົງກະທໍາທຸກຢ່າງທ່ີເຫັນວ່າຕ້ອງ 
ໃຫ້ສໍາເຣັດເພື່ອໃຫ້ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະລະພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງທ່ີເມືອງສວັນເພື່ອຈະອົດທົນ
ຕໍ່ອໍານາດທຸກຢ່າງຂອງຊາຕານ ແມ່ນແຕ່ຄວາມທໍຣະມານແລະຄວາມຕາຍອັນໂຫດຮ້າຍເທິງໄມ້ກາງແຂນຂອງພວກ 
ໂຣມັນ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈ່ຶງບໍ່ຕາຍໃນຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫວັງ (ໂຣມ 3:23). ພຣະອົງຊົງລໍຖ້າ 
ເບິ່ງວ່າພວກເຮົາຈະຮັບເອົາສິ່ງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາເພື່ອພວກເຮົານັ້ນຫລືບໍ່.  ເມື່ອພວກເຮົາເຊື້ອເຊີນເອົາພຣະເຢຊູ 
ເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນແລະເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ ພວກກໍກາຍເປັນຜູ້ທ່ີຖືກສ້າງ 
ຂຶ້ນໃໝ່ແລ້ວ(2 ກຣທ 5:17).   ພວກເຮົາປ່ຽນຈາກການປົກຄອງຕົນເອງໃຫ້ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ປົກຄອງ ດັ່ງນັ້ນຈ່ຶງມີພຽງ 
ແຕ່ພຣະອົງເທ່ົານັ້ນທ່ີປົກຄອງເທິງບັນລັງໃຈຂອງພວກເຮົາ. 
 ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າເຣື່ອງພຣະເມຊີອາ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທ່ີເຮົາຈະຖືເບົາ.   ຈ່ົງໃຫ້ພຣະທັມສະຖິດຢ່າງສົມບູນຢູ່ 
ຖ້າມກາງພວກເຮົາ.  ພຣະທັມຈະເລີ້ມເຂົ້າມາສູ່ຊີວິດເຮົາໃນຂະນະທີ່ເຮົາຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ 
ພົ້ນຂອງເຮົາ ແລະຢ່າຢຸດຢູ່ພຽງນັ້ນຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະເຫັນພຣະອົງໜ້າຕໍ່ໜ້າ.  ໃນຂະນະທີ່ເຮົາຢູ່ໃນບ່ອນທ່ີອົງພຣະ 
ເຢຊູໄດ້ຊົງກະທໍາເພື່ອພວກເຮົາ ພວກເຮົາກໍຈະສັຣເສີນພຣະອົງຢ່າງງ່າຍດາຍ.  ດົນຕຣີແລະສຽງເພງຈະຊ່ອຍເຮົາໃຫ້
ກະທໍາໄດ້ໃນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ພວກເຮົາສາມາດສະແດງຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຜ່ານທາງດົນຕຣີຕ່າງໆ ລວມທັງ ເພງສັຣເສີນ,  
ເພງນະມັສການ, ເພງຍ້ອງຍໍສໍຣະເສີນຝ່າຍວິນຍານ.   
 ໃນຂະນະທີ່ເຮົາໃຊ້ເວລາກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າແລະອະທິຖານ     ເຮົາກໍໄດ້ປັບປຸງພັທນາຄວາມຮັກອັນ 
ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະສັຣເສີນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາແລະພຣະຄໍາແຫ່ງຄວາມຮັກ, ການໃຫ້ອະພັຍ,  ແລະພຣະຄຸນຂອງ 
ພຣະອົງ.  ໂບດຂອງເຮົາກໍໄດ້ຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນພຣະອົງເມື່ອພວກເຮົາສ່ັງສອນແລະເຕືອນສະຕິກັນ
ແລະກັນດ້ວຍປັນຍາທຸກຢ່າງ. 
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ຫລາຍຄັ້ງພວກເຮົາໄດ້ເຫັນບາງຄົນທ່ີບໍ່ດໍາເນີນຊີວິດຕາມຄວາມເຊື່ອ.     ເຂົາເຈ້ົາອາດຈະຖວາຍກຽດແດ່ອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນວັນອາທິດ(ສິ່ງນີ ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບຫລາຍຄົນເປັນບາງຄັ້່ງຄາວ)ແຕ່ຄວາມປະພຶດນອກຈາກວັນອາທິດ 
ແລ້ວກໍບໍ່ແຕກຕ່າງກັບຄົນທັງຫລາຍທ່ີບໍ່ເຊື່ອ. ຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດທ່ີແທ້ຈິງມີໃຈປາຖນາທີ່ຈະຖວາຍພຣະກຽດແດ່
ພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ ”ເວົ້າ” ເທ່ົານັ້ນ ແຕ່ດ້ວຍ ”ການກະທໍາ” ນໍາ.    ພຣະຄັມພີບອກພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາກໍເປັນເໝືອນ
ຊາກສົບທ່ີປາສຈາກຊີວິດຖ້າຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາບໍ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຮົາເຮັດການດີ (ຢາໂກໂບ 2:26 ). 
 ການດໍາເນີນຊີວິດຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະຄຣິດໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຜູ້ທ່ີຖືກເລືອກພຽງສອງສາມຄົນ 
ເທ່ົານັ້ນ. ນີ້ແມ່ນການຊົງຮຽກເອີ້ນທ່ີອົງພຣະເມຊີອາຊົງຮຽກເອີ້ນບັນດາຜູ້ທີ ່ເຊື່ອທຸກໆ ຄົນ. ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງສົງສັຍວ່າ 
ນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າສໍາລັບພວກເຮົານັ້ນແມ່ນຫຍັງອີງຕາມສິ່ງຕ່າງໆ ທ່ີພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້;   ພວກ 
ເຮົາຕ້ອງເຮັດທຸກສ່ິງໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ.  
 ການຢູ່ໃນພຣະຄຣິດໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບໍ່ດໍາເນີນຊີວິດເພື່ອແຕ່ຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ.     ຖ້າພຣະຄຣິດຫາກ 
ເປັນເຈ້ົານາຍ(ພຣະເຈ້ົາ)ຂອງເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ,   ພວກເຮົາບໍ່ຢາກຈະເຮັດພຽງແຕ່ສອງສາມຢ່າງສໍາລັບພຣະອົງຫລືຮັບ 
ໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍເວລາທີ່ເຫລືອ(ເສດເວລາ)ຈາກວຽກງານສ່ວນຕົວຂອງເຮົາ     ພວກເຮົາຢາກຈະເຮັດທຸກສິ່ງໃນພຣະ  
ນາມຂອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ.    ພວກເຮົາຄວນສແວງຫາພຣະອົງ ຍອມຮັບຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດເຮົາແລະດໍາ 
ເນີນຊີວິດທ່ີໄດເ້ພີ້ມເຕີມພະລັງໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ (ເອເຟໂຊ 5:18).    ການເຮັດງານຂອງເຮົາ, ກ່ຽວກັບຄອບ 
ຄົວ, ການເຮັດວຽກໃນຍາມຫວ້າງ, ແລະການເຮັດທຸກສິ່ງໃນແຕ່ລະວັນ ເຮົາຄວນຈະເຮັດດ້ວຍມີອົງພຣະເຢຊູຢູ່ໃນໃຈ 
ຂອງເຮົາສເມີ ເຮົາມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະອົງ.  
 

ບົດຮຽນຊີວິດ: 
 ນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າແມ່ນໃຫ້ເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.   ພຣະອົງຊົງປະທານຄວາມຊໍານານແລະຄວາມສາມາດ 
ໃຫ້ພວກເຮົາ ເພື ່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຖວາຍກຽດແລະສະງ່າຣາສີແດ່ພຣະອົງ. ເຊັ່ນດຽວກັບເຢເຣມີຢາ, ພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກ 
ເອີ້ນບາງຄົນໃຫ້ເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ພິເສດ.   ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະອົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊື່ອທຸກຄົນຖວາຍກຽດແດ່ 
ພຣະອົງໃນທຸກໆ ວຽກງານແລະການກະທໍາໃນທຸກແງ່ມຸມຂອງຊີວິດ. 

ທ່ານສາມາດຊອກຫາວຽກການຮັບໃຊ້ດ້ວຍການ.... 
• ຄິດຕຶກຕອງເບິ່ງຄວາມສາມາດທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ທ່ານ.   ສິ່ງໃດແດ່ທ່ີທ່ານເຮັດໄດ້ດີ?  ແມ່ນສິ່ງ 

ໃດທ່ີທ່ານເຮັດດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີກວ່າສິ່ງອື່ນໆ?   ມີທາງໃດແດ່ບໍ່ ທ່ີທ່ານສາມາດໃຊ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເພື່ອ 
ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແລະຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ? 

• ອະທິຖານທູນຂອງສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈົ້າ ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າທ່ານຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງໃຫ້ດີທ່ີສຸດໄດ້ຢ່າງໃດ. 
ພຣະອົງຈະປະທານໃຫ້ທ່ານ ຖ້າທ່ານຫາກວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະອົງ ( ຢາໂກໂບ 1:5-8 ) 

• ພ້ອມທ່ີຈະຍອມເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໃນທຸກສິ່ງທ່ີພຣະອົງມອບໃຫ້ທ່ານເຮັດ 
• ເອົາຊະນະຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີວ່າບໍ່ທັນພ້ອມ ຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຈັດຕຽມທ່ານເພື່ອເຮັດງານທີ່ພຣະອົງຈະມອບໃຫ້ 
• ບໍ່ວ່າສິ່ງໃດທີ່ທ່ານເຮັດໃນແຕ່ລະວັນ ຈ່ົງມອບສິ່ງນັ້ນຖວາຍເປັນພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ 

 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PS 
 



5 
 

 



1 
 

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 16 ສິງຫາ 2009 (8-16-2009) 

 
ທ່ານຢາກເຫັນໝາຍສໍາຄັນບ່ໍ? 

 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:   ພວກຜູ້ປົກຄອງ 6:14-16; 36-40: ມັດທາຍ 6:1-4; ໂຣມ 12:1-2 
 

ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດ  
       ທ່ານສາມາດທີ່ຈະຄົ້ນພົບອັນຕະລາຍໃນການເພິ່ງການອັສຈັນເພື່ອຢືນຢັນນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ.  ທ່ານສາມາດ 
ໄດ້ຮັບການໜຸນໃຈໂດຍການຍອມຮັບການຊົງສໍາແດງນໍ້າພຣະທັຍອັນສົມບູນຂອງພຣະເຈົ້າຜ່ານຄວາມສັມພັນທ່ີເຕີບ 
ໃຫຍ່ຂຶ້ນຣະຫວ່າງທ່ານກັບພຣະອົງ. 
 

ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ 
       ບົດຮຽນນີ້ຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງອັນຕະລາຍທີ່ທູນຂໍການອັສຈັນຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະຈະໄດ ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນ 
ເພື່ອຈະໄດຮູ້້ຈັກນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ. 
 

ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ 
 ຫລາຍຄົນມີບັນຫາດິ້ນລົນຢາກຮູ້ຈັກນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ. ຫລາຍໄປກວ່ານັ້ນ, ເຂົາເຈ້ົາບໍ່ຢາກເຮັດວຽກງານ 
ທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ຈັກຈາກນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງແລ້ວ.  ເຂົາເຈ້ົາບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງໂດຍໄວເພາະຢາກຈະເຫັນການພິສູດ, 
ການຢືນຢັນເພີ້ມເຕີມອີກ.  ພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ຫລາຍກວ່າພວກເຮົາຮູ້ຈັກຕົວ 
ເຮົາເອງ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງສໍາແດງນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງຕໍ່ພວກເຮົາແລ້ວ ແຕ່ເຮົາກໍຕ້ອງເປັນຜູ້ສແວງຫາເພື່ອເຮົາຈະ
ຍອມເຊື່ອຟັງພຣະອົງ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງລັງເລໃຈ. 
 ບີລ ເປັນຜູ້ບໍາບັດການປາກເວົ້າ(ຜູ້ມີບັນຫາເຣື່ອງປາກເວົ້າຫລັງຈາກເປັນສະໂຕຣກ)   ໄດ້ຊອກຫາວຽກງານ 
ເຮັດໃກ້ກັບເມືອງທ່ີພໍ່ແມ່ທ່ີແກ່ຊະຣາແລ້ວຂອງລາວອາສັຍຢູ່.  ຫລັງຈາກໄດ້ອະທິຖານມາເປັນເວລາດົນ, ບີລຮູ້ສຶກວ່າ 
ຕ້ອງສົ່ງໃບສມັກງານໄປທີ່ໂຮງໝໍໃຫຍ່ແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງນັ້ນ.    ອີກບໍ່ດົນຫລັງຈາກນັ້ນ,   ໂຮງໝໍແຫ່ງນັ້ນກໍໄດ້ເອີ້ນບີລ 
ໄປສັມພາດ.     ກ່ອນອອກເຮືອນໄປສັມພາດ, ບີລ ເວົ້າກັບພັຣຍາຂອງລາວວ່າ, ”ຖ້າເຂົາຈ້າງຂ້ອຍຫ້າພັນໂດລາເພີ້ມ 
ຂຶ້ນອີກຕໍ່ປີ ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຍົກຍ້າຍມາເມືອງນີ້ນໍາ   ຂ້ອຍຄິດວ່ານັ້ນແມ່ນນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າສໍາລັບຂ້ອຍ
ເພື່ອໃຫ້ຮັບເອົາວຽກງານນັ້ນ.” 
 ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບີລ,  ບາງຄົນໄດ້ຕັ້ງການທົດສອບບາງຢ່າງຂຶ້ນເພື່ອຢາກເຫັນການສໍາແດງນໍ້າພຣະທັຍຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ.  ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານຄົ້ນພົບເຖິງອັນຕະລາຍຈາກການເພິ່ງການອັສຈັນ ເພາະຢາກຈະເຂົ້າໃຈແລະ
ກະທໍາຕາມນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ. 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ຂົນແກະທ່ີປ່ຽນສະພາບ:   ພວກຜູປ້ົກຄອງ 6:14-16, 36-40 
 ເຖິງແມ ່ນວ່າອິສຣາເອນຈະເປັນຄົນທ່ີດື້ດ້ານບໍ່ເດີນຕາມທາງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະເຖິງແມ່ນວ່າ ກີດຽນ ບໍ່ເຫັນ 
ຄວາມສັມພັນທ່ີບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງຂອງເຂ ົາເຈ້ົາກັບການຊົງພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງກໍບໍ່ໄດ້ຊົງປະຖິ້ມພວກເຂົາ. 
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(6:13)  ພວກເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ຄວນຫາການໜຸນນໍ້າໃຈຈາກພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງບໍ່ປະຖິ້ມພວກເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄັ້ງ 
ພວກເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນທາງຂອງພຣະອົງ.   
 ການສົງສັຍຕໍ່ການສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຈົ້າຍ້ອນວ່າສະຖານະການອັນຍາກລໍາບາກ ກີດຽນ ບໍ ່ສາມາດເຫັນ 
ຄວາມດີຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະເມດຕາແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ.  ເຖິງຈະເປັນເຊັ່ນນີ້, ພຣະເຈ້ົາຊົງສົ່ງເທວະດາຂອງ 
ພຣະອົງມາບອກກີດຽນວ່າພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ກັບລາວ(6:12) ແລະພຣະອົງມີປະສົງຢາກໃຫ້ກີດຽນເຮັດສິ່ງໃດ. ເຮົາ 
ບໍ່ສົງສັຍໃນວຽກຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີມີຕໍ່ຄົນອິສຣາເອນຄົນນີ້.  ພຣະເຈ້ົາບອກລາວວ່າ “ເຈ້ົາຈ່ົງໄປຊ່ອຍຊີວິດພວກ 
ອິສຣາເອນອອກຈາກອໍານາດຂອງພວກມີດີອານ ດ້ວຍກໍາລັງຂອງເຈ້ົາເອງ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ສ່ົງເຈ້ົາໄປ“ 
 ຖ້າຫາກພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ເລືອກເອົາຄົນຜູ້ນຶ່ງໄປຊ່ອຍຄົນອິສຣາເອນ       ພວກເຮົາຈະບໍ່ເລືອກເອົາກີດຽນ,  
ເພາະລາວເປັນຄົນທ່ີເຊື່ອບໍ່ໄດ້, ຂີ້ຢ້ານ, ມັກຈ່ົມ, ມັກຖຽງ, ສໍ້ໂກງ, ຄວາມເຊື່ອອ່ອນ, ແລະມີບັນຫາເຣື່ອງການເຊື່ອຟັງ 
ໃນຂະນະທີ່ກີດຽນມີຄວາມຢ້ານກົວລາວກໍໄດ້ຮັບໜ້າທ່ີເປັນຜູ້ປົກຄອງ  ໃນພຣະຄັມພີທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສໍາແດງນໍ້າພຣະ 
ທັຍຂອງພຣະອົງຕາມບຸຄລິກຂອງລາວ ເຖິງປານນັ້ນ ກີດຽນໄດ້ຮຽກຮ້ອງຫາຫລັກຖານຈາກພຣະເຈົ້າ  ກ່ອນທ່ີລາວຈະ
ຍອມເຊື່ອຟັງໃນສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ລາວເຮັດ.   
 ກີດຽນໄດ້ຫາທາງທົດສອບພຣະເຈົ້າ ເພື່ອພິສູດພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ( 6:36-40 ). ການຕ້ອງການຫລັກຖານ 
ດັ່ງກ່າວທ່ີພຣະເຈົ້າຈະຊົງກະທໍາຕາມພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດຄວາມເຊື່ອຖືແລະ 
ຄວາມເຊື່ອຂອງກີດຽນ.    ເຖິງແມ່ນວ່າກີດຽນມີຄວາມອ່ອນແອ,  ພຣະເຈົ້າກໍຊົງໃຊ້ລາວໃນຂນະທີ່ລາວກໍາລັງເຂ ົ ້າໃຈ
ເຣື່ອງການຍອມເຊື່ອຟັງພຣະອົງຫລາຍຂຶ້ນ.  ຕໍ່ມາພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ລາວຫລຸດຈໍານວນທະຫານລົງ  ກິດຽນກໍບໍ່ໄດ້ສົງ 
ສັຍແລະຕໍ່ວ່າກັບພຣະເຈົ້າແຕ່ຢ່າງໃດ (ພປກ 7:1-8 ). 
 ກິດຽນໄດ້ທວງເອົາພຣະສັນຍາຈາກພຣະເຈົ້າ ລາວໄດ້ທູນຂໍການອັສຈັນ(ຂົນແກະທ່ີປ່ຽນສະພາບ)  ຊ່ຶງແຕກ 
ຕ່າງກັບການທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງນໍາພາເຮົາໃນສະພາບການຕ່າງໆ. 
 ປະສົບການຊີວິດຂອງກີດຽນໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ຄວນເພິ່ງອີງການອັສຈັນ   ເພື່ອທົດແທນການ 
ຊົງນໍາຂອງພຣະເຈົ້າຜ່ານການສຶກສາພຣະຄັມພີແລະການອະທິຖານຂອງເຮົາ. ພຣະເຈ້ົາປາຖນາຈະເປີດເຜີຍນໍ້າພຣະ 
ທັຍຂອງພຣະອົງໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຫັນ.    ເມຶ່ອຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະອົງເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຜ່ານການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
ແລະການອະທິຖານ ພວກເຮົາກໍຈະເຊື່ອຟັງພຣະອົງໂດຍທ່ີບໍ່ຢາກເຫັນການອັນສຈັນໃດໆ ອີກ. 
 

2. ເຕືອນເຣ່ືອງໝາຍສໍາຄັນ:  ມັດທາຍ 16:1-4 
 ພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກສະດູກາຍເປັນເໝືອນເສົາທ່ີຖືກແຍກຈາກຫລັກສາສນາສາດ,  ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ພວກເຂົາໄດ້ລວມພະລັງກັນເພື່ອປະເຊີນກັບທ່ານຜູ້ນຶ່ງ(ພຣະເຢຊູ)ທ່ີພວກເຂົາເຫັນວ່າເປັນການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມສັມພັນ
ຂອງພວກເຂົາແລະບັນດາປະຊາຊົນ.  ຄໍາວ່າທົດສອບແມ່ນຄໍາດຽວກັນໃນພາສາກຣີກທ່ີໃຊ້ອະທິບາຍການທົດລອງ
ຂອງພຍາມານຕໍ່ພຣະເຢຊູ (ມັດທາຍ 4:1 ).  ດ້ວຍການຢາກເຫັນໝາຍສໍາຄັນ, ພວກເຂົາຢາກເຫັນການສໍາແດງທີ່ຕາ
ເບິ່ງເຫັນເພື່ອພິສູດວ່າພຣະເຢຊູມີຣິດອໍານາດຈາກພຣະເຈົ້າ.  ແທ້ຈິງແລ້ວ,  ບໍ່ວ່າພຣະເຢຊູຈະເຮັດສິ່ງໃດກໍຕາມພວກ
ເຂົາຈະບ່ໍຍອມຮັບການກະທໍາໃດໆ ຂອງພຣະອົງ. 
 ເຖິງແມ່ນວ່າພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກສະດູກາຍຮູ້ເຖິງຄວາມໝາຍທັມຊາດຂອງໝາຍສໍາຄັນ ແຕ່ພວກເຂົາ 
ບໍ່ເຂົ້າໃຈດ້ານຈິດວິນຍານທີ່ຈະສາມາດຮູ້ເຖິງການອັສຈັນຂອງພຣະເຢຊູຊ່ຶງເປັນໝາຍສໍາຄັນຂອງເວລາ.  ການກະທໍາ
ຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຊີ້ໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຫັນພຣະຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າ.  ບັນດາພວກຜູ້ນໍາທາງສາສນາເຫລົ່ານີ້
ພຽງແຕ່ຢາກກໍາຈັດພຣະອົງໃຫ້ພົ້ນໄປຈາກສາຍຕາຂອງພວກເຂົາ. 
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 ພຣະເຢຊູຊົງຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄໍາຮຽກຮ້ອງໂດຍອ້າງເຖິງສິ່ງສໍາຄັນທ່ີພວກເຂົາບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ຄົນສ່ວນຫລາຍໃນສມັຍ
ນີ້ກໍເຊ່ັນດຽວກັນທ່ີບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນສິ່ງທ່ີສໍາຄັນອັນດຽວກັນນັ້ນ.    ບາງຄົນໄດ້ຊອກຫາທິດທາງເດີນຂອງຊີວິດດ້ວຍ
ການອ່ານປຶ້ມໂຊກຊາຕາ,  ໄປຫາໝໍດູ,  ຫລືເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາທ່ີເຫັນຢູ່ນໍາເຂົ້າໜົມນໍາໂຊກ( Fortune cookies) 
ຊ່ຶງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສັນຍາວ່າຈະສະຖິດຢູ່ນໍາເຮົາແລະຊົງນໍາພາເຮົາ. 
 ການທີ່ຈະຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດຫຍັງແດ່ ແມ່ນເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ.     ຖ້າເຮົາຮູ້ຈັກພຣະ
ເຈ້ົາຫລາຍເທົ່າໃດຜ່ານທາງການສຶກສາພຣະຄັມພີແລະອະທິຖານ   ກໍເປັນການງ່າຍທ່ີເຮົາຈະຮູ້ຈັກນໍ້າພຣະທັຍຂອງ
ພຣະອົງເມື່ອພຣະອົງຊົງເປີດເຜີຍແກ່ເຮົາ. 
 ພຣະເຢຊູຊົງຢືນຢັນກັບບັນດາຜູ້ບໍ່ຫວັງດີກັບພຣະອົງວ່າ   ໝາຍສໍາຄັນທ່ີພຣະອົງຈະຊົງສໍາແດງແກ່ພວກເຂົາ 
ນັ້ນແມ່ນໝາຍສໍາຄັນຂອງໂຢນາ.  ໂຢນາບໍ່ໄດ້ນໍາໝາຍສໍາຄັນໄປເມືອງນີນາເວ ແຕ່ແມ່ນໂຕເພິ່ນເອງເປັນໝາຍສໍາຄັນ 
ນັ້ນ.   ໂຢນາໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ອີກຫລັງຈາກຢູ່ໃນຄວາມມືດໃນທ້ອງປາໃຫຍ່ໄດ້ສາມວັນສາມຄືນ.  ການປາກົດຕົວ 
ຂອງເພິ່ນທ່ີເມືອງນີນາເວໄດ້ເປັນພຍານເຖິງຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນ   ແລະຣິດເດດຂອງຂ່າວປະ
ເສີດທ່ີເພິ່ນໄດ້ປະກາດ.  ການປະກາດຂອງໂຢນາເປັນຜົນສະທ້ອນອັນເລິກເຊີ່ງຕໍ່ຄົນເມືອງນີນາເວ ເຂົາເຈ້ົາພາກັນຖິ້ມ 
ໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່  ດັ່ງນັ້ນພຣະເຈົ້າຈ່ຶງບໍ່ນໍາພັຍພິບັດໄປສູ່ເມືອງນີ້ດັ່ງທ່ີພຣະອົງມີແຜນໄວ້.   
 ພຣະກາຍທີ່ຕາຍແລ້ວຂອງອົງພຣະເຢຊູ(ທຽບໃສ່ໝາຍສໍາຄັນຂອງໂຢນາ)ກໍຖືກຝັງໄວ້ໃນຄວາມມືດທ່ີອຸບໂມງ 
ໃນວັນຖ້ວນສາມພຣະອົງຊົງເປັນຄືນມາໃໝ່.  ການຕາຍຂອງພຣະອົງ,  ການຖືກຝັງໄວ້, ແລະການເປັນຄືນມາໃໝ່ ໄດ້
ເປັນພຍານເຖິງພຣະຄຸນ, ພຣະເມດຕາ, ຄວາມຮັກ ແລະຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າ.  ນີ້ແມ່ນໝາຍສໍາຄັນທ່ີພຣະອົງຊົງ
ສໍາແດງໃຫ້ບັນດາຜູ້ທ່ີບໍ່ເຊື່ອໃນຍຸກສມັຍນັ້ນໄດ້ເຫັນ.  ໃນປັດຈຸບັນກໍເຊັ່ນດຽວກັນ, ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ຍອມຮັບໝາຍສໍາຄັນນີ້  
ກໍບ່ໍມີໝາຍສໍາຄັນອັນໃດອີກທ່ີພຣະອົງຈະຊົງສໍາແດງ. 
 ກິຣິຍາທ່າທີຂອງເຮົານັ້ນສໍາຄັນຫລາຍ,    ຜູ້ທ່ີເປີດໃຈຄົ້ນຫາຄວາມຈິງກໍສາມາດທີ່ຈະເຫັນການທໍາງານຂອງ
ພຣະເຈ້ົາຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຂົາເຈ້ົາ.  ບັນດາຜູ້ນໍາສາສນາໄດ້ເຫັນພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວ ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ຍອມຮັບ 
ວ່າເປັນການກະທໍາຂອງພຣະເມຊີອາ ຄວາມສົນໃຈອັນເຫັນແກ່ຕົວຂອງພວກເຂົາໄດ້ປົກບັງພວກເຂົາຈົນກາຍເປັນຄົນ
ບອດເຣື່ອງຈິດວິນຍານ. 
 ການຕັດສິນໃຈເລືອກແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບເຮົາເອງ,  ເຮົາສາມາດທີ່ຈະເພິ່ງໃນໝາຍສໍາຄັນທ່ີຢູ່ນອກພຣະຄັມພີ ໃຫ້ 
ຊ້ີນໍາການດໍາເນີນຊີວິດຂອງເຮົາ ຊ່ຶງຈະເປັນການເລືອກເອົາຕາມ ”ຄົນສມ ັຍຊົ່ວຄຶດຄົດທໍຣະຍົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າສແວງ
ຫາຫມາຍສໍາຄັນ.”  ຫລືເຮົາຈະເປີດໃຈແລະເບິ່ງເຫັນການກະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຮົາ ໂດຍບໍ່ຫວັງໃຫ້ພຣະ 
ອົງພິສູດສິ່ງໃດໆ ຕາມຄວາມຄິດ, ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ. 
 

3. ກຸນແຈໄຂໄປສູ່ການຮູ້ນໍ້າພຣະທັຍ ໂຣມ 12:1-2 
 ອັຄສາວົກໂປໂລ ໄດ້ໃຊ້ເວລາຂອງເພິ່ນໃນພຣະທັມໂຣມ ສິບເອັດບົດທໍາອິດ ເພື່ອເຕືອນພວກເຮົາວ່າ  ພຣະ 
ເຈ້ົາຢາກມີຄວາມສັມພັນແຫ່ງຄວາມຮັກກັບພວກເຮົາ ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ລິເລີ້ມສໍາແດງຄວາມຮັກນັ້ນຕໍ່ພວກເຮົາ ”ແຕ່
ຝ່າຍພຣະເຈົ້າຊົງສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແກ່ເຮົາທັງຫລາຍ ຄືຂນະທ່ີພວກເຮົາຍັງເປັນຄົນຜິດບາບຢູ່ນັ້ນ ພຣະ
ຄຣິດໄດຊົ້ງຍອມສິ້ນພຣະຊົນແທນເຮົາທັງຫລາຍ” (ໂຣມ 5:8)    ດັ່ງນັ້ນຈ່ຶງບໍ່ມີຄວາມສົງສັຍໃດໆ ໃນຄວາມຮັກຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາທີ ່ມີຕໍ່ພວກເຮົາ. 
 ເມ ື ່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະເມດຕາກະຣຸນາຈາກພຣະເຈົ້າແລ້ວ ພວກເຮົາຄວນຕອບສນອງຕໍ່ພຣະອົງຢ່າງໃດ? 
ຖ້າພວກເຮົາຫາກຮັກພຣະອົງ, ພວກເຮົາຈະເຮັດໃນສິ່ງທ່ີພຣະອົງຊົງພໍພຣະທັຍ.  ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ສິ່ງທ່ີຍິ່ງໃຫຍ່ທ່ີ
ສຸດທ່ີພຣະອົງຊົງຕ້ອງການໃນຄວາມສັມພັນນັ້ນແມ່ນການຕິດຕາມພຣະອົງ ເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ. 
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 ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກັບມາຈາກປະເທດທີ່ຄົນທັງຫລາຍຈູດທູບທຽນນະມັສການຮູບໂຄຣົບທຸກໆ 
ຍາມເຊົ້າທ່ີໂຮງແຮມທ່ີທີມງານຂອງພວກເຮົາພັກເຊົາ.  ເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມສັດຊື່ໃນການສແວງຫາສິ່ງທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ພຣະ
ເຈ້ົານ້ອຽໆ ອົງນຶ່ງໃນຈໍານວນພຣະເຈົ້າທຽມເທັດຫລາຍໆ ອົງພໍໃຈ.   ເຂົາເຈ້ົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮັກ ຄວາມເມດ
ຕາຈາກການກະທໍາພິທີນ້ອຍໆ ໃນທຸກຍາມເຊົ້າແຕ່ລະມື້ນັ້ນ.  ພິທີການຂອງເຂົາເຈ້ົາແມ່ນການ, ”ດໍາເນີນຊີວິດເໝືອນ
ຢ່າງຊາວໂລກນີ້” ຄືເໝືອນກັບຄົນທັງຫລາຍທ່ີກໍາລັງພາກັນກະທໍາໃນເມືອງນັ້ນແລະໃນວັດທະນະທັມນັ້ນ. 
 ພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ນັ້ນ ບໍ່ຕ້ອງການໆ ນະມັສການແບບນັ້ນ, ພຣະອົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາ ຖວາຍຕົວແກ່ພຣະ
ອົງ ເພ່ືອເປັນເຄື່ອງບູຊາທີ່ມີຊີວິດ, ເປັນອັນບໍຣິສ ຸດ.  ຄວາມບໍຣິສ ຸດ ນີ້ເປັນທ່ີຊອບພຣະທຍັພຣະເຈ້ົາ.     ພວກເຮົາໄດ້ 
ຖວາຍຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ພຣະອົງເພື່ອເປັນການຕອບສນອງວ່າພຣະອົງແມ່ນຜູ້ໃດ,     ພຣະອົງໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອພວກ 
ເຮົາ, ແລະນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າພວກເຮົາຮັກພຣະອົງ. ການນະມັສການແບບນີ້ເປັນການນະມັສການທີ່ສົມກັບຝ່າຍວິນຍານ 
ຊ່ຶງບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນພຽງອາທິດລະເທ່ືອໃນວັນອາທິດເທ່ົານັ້ນ ແຕ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນທຸກວັນໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. 
 ຄວາມອັສຈັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອເຮົາມອບຖວາຍຊີວິດເຮົາໃຫ້ແກ ່ພຣະເຈ້ົາຕາມທີ່ກ່າວມານ ັ ້ນ.  ພວກເຮົາກໍໄດ້ 
ຮັບການຊົງປ່ຽນແປງຈິດໃຈ.   ຖ້ອຍຄໍາທ່ີວ່າ ປ່ຽນແປງ   ໃນພາສາກຣີກໝາຍເຖິງການຊົງທໍາງານຂອງພຣະວິນຍານ 
ບໍຣິສຸດທ່ີໄດ້ເຂົ້າມາສະຖິດຢູ່ໃນເຮົາໃນເວລາພວກເຮົາຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ ້ໄຖ່ຂອງພວກເຮົາ   ( ໂຣມ 
8:9) ຖ້າເຮົາຂໍໃຫ້ພຣະອົງເຂົ້າມາເຕັມລົ້ມຢູ່ພາຍໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາ ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງຈາກ ”ທາງ 
ໃນຫາທາງນອກ” (ເອເຟໂຊ 5:18) 
 ໂລກນີ້ໄດ້ຢິບຍື່ນຄຸນຄ່າທ່ີເອີ້ນວ່າທາງແຫ່ງຄວາມສຸກໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.     ບັນຫາກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້ນັ້ນ ແມ່ນ 
”ການມີຄວາມສັມພັນກັບໂລກນີ້ ໄດ້ເປັນປໍຣະປັກ(ສັດຕຣູ)ຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ.” (ຢາໂກໂບ 4:4 ).  ທາງຂອງໂລກນີ້ເຮັດໃຫ້ 
ພຣະເຈ້ົາບໍ່ພໍພຣະທັຍຕໍ່ຊີວິດເຮົາໃນການດໍາເນີນຊີວິດເຫມືອນຢ່າງຊາວໂລກນີ້   ແຕ່ຈ່ົງຮັບການຊົງປ່ຽນແປງຈິດໃຈ. 
ຈ່ົງຮັບອາຫານຝ່າຍຈິດວິນຍານທາງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ພາວະນາພຣະຄໍາ,  ແລະຍອມເຊື່ອຟັງພຣະຄໍາ ເພື່ອຈະ
ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາ ຮູ້ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າອັນໃດດີ ອັນໃດເປັນທີ່ຊອບພຣະທັຍ ແລະອັນໃດດີທີ່ສຸດ.  ເມື່ອ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດເຮົາ ເຮົາກໍໄດຮ້ັບສັນຕິສຸກອັນແທ້ຈິງທ່ີມາຈາກພຣະອົງ. 
 

ບົດຮຽນຊີວິດ 
 ຄວາມສາມາດຂອງເຮົາໃນການທີ່ຈະຮູ້ຈັກນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການພັທນາ ເມື່ອເຮົາໄດ້ຮັບການ
ລ້ຽງດູດ້ວຍການມີຄວາມສັມພັນອັນໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງ.  ການມີວິນັຍໃນການດໍາເນີນຊີວິດແຕ່ລະວັນເຊັ່ນ ການສຶກສາ
ພຣະຄັມພີ,  ການອະທິຖານ, ການນະມັສການ ຢ່າງສມໍ່າສເມີກັບບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອທັງຫລາຍ  ຈະເປີດທາງໃຫ້ພຣະວິນ
ຍານບໍຣິດສຸດປ່ຽນແປງອຸປນິສັຍແລະຈິດໃຈຂອງເຮົາໃໝ່.      ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບິ່ງຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອທ່ານພຍາຍາມ
ຢາກຮູ້ຈັກນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ; 

• ສິ່ງນີ້ຈະເປັນເຫດໃຫ້ ຄົນອື່ນຊູນສະດຸດຫລືບໍ່ ( 1 ໂກຣິນໂທ 8:13 ) 
• ສິ່ງນີ້ຈະທໍາລາຍ ການເປັນພຍານທີ່ດີໃນຊີວິດຂ້ອງຂ້າພະເຈົ້າຫລືບໍ່? (1 ໂກຣິນໂທ 10:33 ) 
• ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມທ່ີຈະຢືນຢູ້ໜ້າບັນລັງການພິພາກສາຂອງພຣະຄຣິດດ້ວຍສິ່ງນີ້ຫລືບໍ່? ( 2 ໂກຣິນໂທ 5:10 ) 
• ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດສິ່ງນີ້ໂດຍອ້າງພຣະນາມພຣະເຢຊູ ໄດຫ້ລືບໍ່? ( ໂກໂລຊາຍ 3:17 ) 
• ສິ່ງເຫລ່ົານີ້ມີຄວາມຊົ່ວຮ້າຍປາກົດຢູ່ນໍາຫລືບໍ່? ( 1 ເທຊະໂລນິກ 5:12 ) 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 23 ສິງຫາ 2009 (8-23-2009) 

 
ທ່ານກໍາລັງແລ່ນນ້ີຈາກນ້ໍາພຣະທັຍແມ່ນບ່ໍ? 

 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:   ໂຢນາ 1:1-3, 17;   3:1-5, 10;  4:5-11 
 

ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດ  
       ທ່ານອາດຈະຍອມຮັບວ່າ ມີຜູ້ທ່ີເຊື່ອບາງຄົນພຍາຍາມຫລີກລ້ຽງທ່ີຈະນໍາເອົາຄໍາສອນຂອງພຣະເຈົ້າໄປສູ່ຄົນອື່ນ  
ຖ້າຫາກຄໍາສອນນັ້ນບໍ່ເປັນໄປຕາມຄວາມປາຖນາຂອງລາວເອງ.   ທ່ານສາມາດທີ່ຈະສັຣເສີນພຣະເຈົ້າທ່ີພຣະອົງຊົງ 
ມີພຣະເມດຕາກະຣຸນາຕໍ່ບັນດາຜູ້ທ່ີຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງ  ແລະຍັງສາມາດຄົ້ນພົບວ່າການເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ 
ຈະຊ່ອຍໃຫ້ວຽກງານຂອງພຮະອົງໃນການຊົງໄຖ່ບາບມະນຸສໂລກເຖິງທ່ີສໍາເຣັດ. 
 

ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ 
       ບົດຮຽນນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບບັນດາຜູ້ທ່ີອ້າງຕົນວ່າເຂົາເຈ້ົາຢາກຮູ້ນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ ແຕ່ຕໍ່ຕ້ານທ່ີຈະນໍາເອົາຂ່າວ
ປະເສີດອອກໄປສູ່ຄົນອື່ນ ເມື່ອເຫັນວ່ານໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າບໍ່ກົງກັບຄວາມປາຖນາຂອງຕົນເອງ. 

 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ 
 ຜູ້ທ່ີເຊື່ອບາງຄົນໄດ້ແລ່ນໜີຈາກວຽກງານທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອີ້ນ    ແລະອີກຫລາຍຄົນປະຕິເສດທ່ີຈະແລ່ນ
ວຽກກັບພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງຕົນ.  ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະດ້ືດ້ານແລະເຫັນແກ່ຕົວພຽງໃດກໍຕາມ,  ພຣະເຈ້ົາຍັງ 
ຄົງຢາກຈະໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດຜ່ານຊີວິດຂອງພວກເຮົາຢູ່. 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 
1. ເມື່ອນໍ້າພຣະທັຍຖືກຂັດແຍ່ງ:   ໂຢນາ 1:1-3, 17 
 ຫຼາຍຄັ້ງໃນການດໍາເນີນຊີວິດໄປກັບພຣະເຈົ້າ    ບັນຫາອັນແທ້ຈິງນັ້ນບໍ່ແມ່ນການຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ 
ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງ ຫາກແຕ່ແມ່ນການບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງໃນສິ່ງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສໍາແດງແກ່ພວກເຮົາ.    ໂຢນາໄດ້ຕົກຢູ່ 
ໃນກໍຣະນີນີ້, ລາວໄດ້ຍິນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ລາວຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ລາວໄປຍັງມະຫານະຄອນນິເນເວເພື່ອ 
ຕັກເຕືອນໃຫ້ຊາວນະຄອນນັ້ນ.   
 ເມືອງນີເນເວ ເປັນເມືອງຫຼວງຂອງອັສຊີເຣັຽ ເປັນສັດຕຣູທ່ີໂຫດຮ້າຍທ່ີສຸດ.   ອັສຊີເຣັຽ ເຄີຍໄດ້ຈູດແລະລັກ 
ເຄື່ອງຂອງໆ ອິສຣາເອນ ເທ່ືອແລ້ວເທ່ືອເລົ່າແລະປຸ້ນສະດົມຕາມເມືອງຕ່າງໆ.   ເນື່ອງຈາກວ່າອັສຊີເຣັຽໄດ້ຊະນະສົງ 
ຄາມໃນຣະຫວ່າງປີ 722-721 ກ່ອນ ຄ.ສ. ອານາຈັກພາກເໜືອ(ອິສຣາເອນ)ຈ່ຶງສິ້ນສຸດລົງບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ.   ອິສຣາເອນ 
ຢ້ານກົວແລະດູໝິ່ນພວກອັສຊີເຣັຽຍ້ອນຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ.   
 ເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງສໍາແດງນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງຕໍ່ເຮົາ ພວກເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະເຊື່ອຟັງຫຼືບໍ່.  ດັ່ງນັ້ນ 
ການຕັດສິນໃຈຈ່ຶງຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ປົກຄອງຊີວິດເຮົາ; ພຣະເຈ້ົາຫລືຕົວເຮົາເອງ?   
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 ໂຢນາ ບໍ່ເຕັມໃຈທ່ີຈະເປັນຕົວແທນແຫ່ງສັນຕິສຸກຕໍ່ເມືອງນີເນເວ.  ລາວເລືອກທ່ີຈະເປັນຜູ້ປົກຄອງຊີວິດຂອງ 
ລາວເອງແທນທີ່ຈະໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປົກຄອງ.  ເມື່ອເວົ້າເຖິງເມືອງບູຮານທີ່ພາກຕາເວັນອອກໃກ້ ລາວຄິດວ່າພຣະ 
ເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຂົງເຂດທ່ີມີຄົນນະມັສການພຣະອົງເທ່ົານັ້ນ.  ໂຢນາຈຶ່ງຫາທາງຫນີໄປຍັງເມືອງຕາຊິດ ທ່ີຢູ່ສຸດທາງ 
ທິດຕາເວັນຕົກຂອງທະເລເມດິເຕີເຣນຽນ ເພື່ອຈະໃຫ້ພົ້ົ ້ນຈາກພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
 ການໜີຂອງໂຢນາ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄົນອື່ນນໍາ.  ໃນຂນະທີ່ລາວແລ່ນໜີຈາກພຣະເຈົ້າ ລາວໄດ້ຂີ່ເຮືອລໍານຶ່ງ 
ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງດົນບັນດານໃຫ້ເກີດພະຍຸໃຫຍ່.  ຈົນໃນທີ່ສຸດຄົນໃນເຮືອກໍໄດ້ໂຍນລາວລົງທະເລ ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງ 
ໂຢນາ.  ຈຸດສໍາຄັນນັ້ນແມ່ນ ເຖິງລາວຈະເປັນຄົນບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ, ໂຢນາກໍຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃນການຈັດຕຽມຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາແລະການຊົງຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງຢູ່.  ປາໃຫຍ່(ຂອງພຣະເຈົ້າ)ໄດ້ຊ່ອຍຊີວິດລາວບໍ່ໃຫ້ຈົມນໍ້າຕາຍ. 
 ບາງຄົນໃນສມັຍນີ້ກໍຢາກແລ່ນໜີຈາກພຣະເຈົ້າແທນທ່ີຈະເຮັດຕາມທ່ີພຣະອົງບອກໃຫ້ເຮັດ.  ຄົນເຫຼົ່ານີ້ອາດ 
ຈະຫລີກລ້ຽງທ່ີຈະສຶກສາພຣະຄັມພີ, ບໍ່ໄປໂບດ, ເຊົາອ່ານພຣະຄັມພີ, ມົ້ວສຸມຢູ່ກັບງານສັງສັນອື່ນໆ ເຊັ່ນ ກິລາ, ງານ 
ຫວ້າງ, ອິນເຕີແນັດ, ຫຼືລາຍການທີວີ ເພື່ອບໍ່ຢາກໄປຮ່ວມໃນບ່ອນທ່ີເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 ໃນຂນະທີ່ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຮຽກເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດໃນສິ່ງທ່ີສະບາຍ ສ່ວນຫຼາຍພຣະອົງຈະຮຽກ 
ເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ອອກໄປຈາກບ່ອນສະດວກສະບາຍ(ຫ້ອງທ່ີມີອາຍເຢັນ ອາຍຮ້ອນ).  ການຍອມເຊື່ອຟັງນໍ້າພຣະທັຍ 
ພຣະເຈ້ົາ ເຮົາຈໍາເປ ັນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຮົາໃໝ່. ບາງຄັ້ງເໝືອນກັບວ່າສິ່ງທ່ີພຣະອົງຊົງໃຫ້ພວກ 
ເຮົາເຮັດນັ້ນບໍ່ອາດຈະເຮັດໄດ້. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະອົງຈະບໍ່ນໍາພາເຮົາໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ ທັງຕໍ່ເຮົາແລະຄົນອື່ນນໍາ. 
 
2. ພຣະເມດຕາແລະໂອກາດທີສອງ:  ໂຢນາ 3:1-5, 10 
 ຫຼັງຈາກປາໃຫຍ່ໄດ້ກືນໂຢນາແລະຄາຍລາວອອກໄວ້ເທິງຝັ່ງທະເລແລ້ວ  ພຣະເຈ້ົາຊົງບອກລາວວ່າ, ”ຈ່ົງ
ຕຽມຕົວໄປຍັງມະຫານະຄອນນິເນເວ ເພ່ືອປະກາດໃຫ້ຊາວນະຄອນນັ້ນຮູ້ຖ້ອຍຄໍາທີ່ເຮົາໄດ້ບອກເຈ້ົາ” ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 
ສອງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ລາວໄປຍັງເມືອງນີເນເວ.  ໂຢນາ ໄດ້ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນນັ້ນເປັນຢ່າງດີ(ຖືກຕີສອນ)ແລະເທ່ືອ 
ນີ້ລາວໄດ້ຍອມເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ.  ຈາກປະສົບການນັ້ນ ລາວໄດ້ພົບວ່າການຕໍ່ສູ້ກັບພຣະເຈົ້າທ່ີຜ່ານມານັ້ນບໍ່ສົ່ງຜົນ 
ໃຫ້ລາວຂາດຄຸນວຸດທິ(ບໍ່ເໝາະສົມ)ໃນການເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ(ພຣະເຈ້ົາຍັງໃຊ້ລາວຢູ່). ຫລືບໍ່ໃຫ້ລາວມີຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບໃນສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ລາວເຮັດ.  ຖ້າທ່ານຫາກເວົ້າວ່າ ”ບໍ່” ຕໍ່ການອອກໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດຕໍ່ 
ຄົນທັງປວງ, ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ໂອກາດທີສອງແກ່ທ່ານອີກ.  ພຣະເຈ້ົາຍັງຄົງຢາກໃຊ້ທ່ານ ເພື່ອຫລາຍຄົນອາດຈະມາ 
ຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ. ພຣະອົງຊົງລໍຄອຍການຕອບສນອງຈາກທ່ານຢູ່. 
 ເມືອງນີເນເວ ເປັນເມືອງທ່ີມີກໍາແພງໃຫຍ່ອ້ອມຮອບຕົວເມືອງປະມານເຈັດໄມລ໌ເຄີ່ງ.  ໂຢນາຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 
ເຖິງສາມວັນຍ່າງຜ່ານຫຼືຢ່າງອ້ອມເມືອງນັ້ນ.  ເວົ້າຕາມທາງວິນຍານ, ນີເນເວເປັນເມືອງທ່ີຢູ່ໃນຄວາມມືດດ້ານຈິດວິນ 
ຍານ.  ພົລເມືອງດໍາເນີນຊີວິດແບບເມີນເສີຍຕໍ່ການປ່ຽນແປງຊີວິດໃໝ່ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຣິດອໍານາດໃຫ້ເພື່ອຈະ 
ໄດ້ມີຊີວິດທ່ີມີຈຸດປະສົງແລະມີຄວາມໝາຍ.  ໂຢນາໄດ້ຮ້ອງປະກາດວ່າ, “ອີກສີ່ສິບວັນ ນະຄອນນິເນເວກໍຈະຖືກທໍາ
ລາຍ” ໃນພາສາເຮັບເຣີ ຄໍາວ່າ ”ຖືກທໍາລາຍ” ມີສອງຄວາມໝາຍຄືຖືກ ”ທໍາລາຍຢ່າງແທ້ຈິງ” ຫລືເຮັດໃຫ້ເກີດ ”ການ
ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່.”  ໂຢນາອາດຈະຢາກໃຫ້ເມືອງນີ້ຖືກທໍາລາຍ; ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເມືອງນີ້ໄດ້ຮັບການໄຖ່. 
 ພວກເຮົາຄວນຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ເຮັດກັບພວກເຮົາ(ບໍ່ລົງໂທດ)ຕາມທ່ີພວກເຮົາສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບ. ຖ້າພຣະອົງ 
ຫາກເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ, ພວກເຮົາທັງໝົດກໍບໍ່ມີຄວາມຫວັງກ່ຽວກັບເມືອງສວັນ ເພາະວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນເປັນຄົນຜິດບາບ 
ແລະສົມຄວນໄດ້ຮັບໂທດເຖິງຕາຍ(ໂຣມ 3:23; 6:23) ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນຢາກໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂອງ 
ຂວັນຈາກພຣະອົງຄືຊີວິດນິຣັນ ຊ່ຶງຈະພົບຢູ່ໃນຄວາມພົ້ນຜ່ານທາງພຣະເຢຊູພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງເທ່ົານັ້ນ. 
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(ໂຢຮັນ 3:16) 
 ເມືອງນີເນເວ ບໍ່ໄດ້ຮັບໂທດ(ຖືກທໍາລາຍ)ຊ່ຶງສົມຄວນທ່ີຈະໄດ້ຮັບເພາະວ່າເຂົາທັງຫມົດໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ
ແລ້ວ  ຈາກການຖິ້ມໃນເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ແລະການຖືສິນອົດອາຫານ ເມືອງນີເນເວໄດສ້ແວງຫາພຣະເມດຕາຈາກພຣະ 
ເຈ້ົາ ແລະຈາກການໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງໄວທຸ້ກແທນ ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຈິດໃຈທ່ີຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ຢ່າງແທ້ຈິງ. 
ຜົນຮັບຈາກການກະທໍາໃນສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ, ”ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງປ່ຽນພຣະທັຍ ແລະບໍ່ຊົງລົງໂທດເຂົາຕາມທີ່ໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້.” 
 ຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນເມືອງໃຫຍ່ໆ ຫລາຍເມືອງໃນໂລກນີ້ ໃນເວລານີ້ ໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດແບບດຽວກັນກັບ 
ຄົນໃນເມືອງນີເນເວ ທ່ີຢູ່ໃນຄວາມມືດ.  ຫລາຍຄົນພ້ອມທ່ີຈະຕອບສນອງຕໍ່ຂ່າວປະເສີດຖ້າຫາກມີຜູ້ປະກາດໄປຫາ 
ເຂົາເຈ້ົາເພື່ອແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດກັບເຂົາເຈ້ົາ. ຕົວທ່ານເດ, ຈະຕອບສນອງຄືແນວໃດ?  
 
3. ພຣະເຈົ້າຊງົເປັນຫ່ວງສິ່ງໃດຫລາຍທີສຸ່ດ ໂຢນາ 4:5-11 
 ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ໂຢນາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອັສຈັນທ່ີເກີດຂຶ້ນນັ້ນ.  ຈາກການເທສນາຂອງໂຢນາ ຄົນຫລາຍ 
ພັນໃນເມືອງທ່ີຊ່ົວຮ້າຍໄດ້ພາກັນຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ ຈາກການເຮັດບາບແລະຫັນມາຫາພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້. ແຕ່ 
ແທນທ່ີໂຢນາ ຈະມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີເພາະຄົນອື່ນໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ ໂຢນາຊໍ້າພັດຄຽດ ແລະບ່ໍພໍໃຈທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງ
ປ່ຽນພຣະທັຍ ເພາະວ່າໂຢນາຢາກເຫັນເມືອງນີ້ໄດ້ຮັບພຣະພິໂຣດຈາກພຣະເຈົ້າ ຫລາຍກວ່າຢາກຈະເຫັນຄວາມຮັກ
ແລະການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີມີຕໍ່ເຂົາເຈ້ົາ.  ໂຢນາບໍ່ເຫັນວ່າເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທ່ີເມືອງນີເນເວໄດຖ້ິ້ມໃນເກົ່າເອົາ
ໃນໃໝ່ຢ່າງແທ້ຈິງຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ. 
 ໂຢນາໄດ້ປຸກຕູບຂ້ືນຫລັງນ່ຶງເພື່ອຢູ່ ຄອຍເບິ່ງວ່າຈະມີເຫດການອັນໃດເກີດຂຶ້ນແກ່ມະຫານະຄອນນີ້. ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ກົກຫມາກຫຸ່ງເທດເກີດຂ້ຶນໃກ້ໆຕູບໂຢນາ ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ອາສັຍຮົ່ມ ແລະເພ່ືອບັນເທົາທຸກບ່ໍໃຫ້ອຸກ
ໃຈ.  ລົມຮ້ອນພັດມາແຕ່ທາງຕາເວັນອອກ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເພີ້ມຂຶ້ນປະມານ 20 ອົງສາສູງກວ່າອາກາດທັມມະດາ 
ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ.  ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍເຮັດໃຫ້ໂຢນາມີທ່າທີແລະຄວາມຄິດທ່ີບໍ່ດີ. 
 ໂຢນາດີໃຈຫລາຍທີ່ສຸດນໍາກົກຫມາກຫຸ່ງນິ້ ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສັ່ງໃຫ້ເກີດຂຶ້ນມາ.  ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອໂຕ 
ດ້ວງມາກັດກົກຫມາກຫຸ່ງນັ້ນ ໂຢນາກໍໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຮ້ອນຈາກລົມຕາເວັນອອກແລະຈ່ົມວ່າ, “ຂ້າພຣະອົງຢາກຈະ
ຕາຍເສັຽດີກວ່າຈະມີຊີວິດຢູ່.” 
 ພວກເຮົາຈະມີຄວາມອ່ອນແອລົງເມື່ອສິ່ງທ່ີຄິດໄວ້ບໍ່ເປັນໄປຕາມຄວາມຕັ້ງໃຈ ຈະມີຄວາມເສັຽໃຈ, ອິດເມື່ອຍ
ໃຈ, ໝົດກໍາລັງໃຈ, ຫລື ໃຈຮ້າຍ. ໂຢນາກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກຈາກປະສົບການຊີວິດດັ່ງກ່າວນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. 
 ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຢນາທີ່ຈະແບກພາຣະຂອງປະຊາຊົນເມືອງນີເນເວ ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຄວາມບົກພ່ອງ 
ຕໍ່ສິ່ງທ່ີລາວສົມຄວນເຮັດກ່ອນສິ່ງອື່ນ.  ລາວເປັນຫ່ວງນໍາແຕ່ຕ້ົນໝາກຮຸ່ງ ທ່ີພຣະເຈ້ົາຈັດໃຫ້ພຽງຊ່ົວຄາວ, ແລະໃຈ
ຮ້າຍໃຫ້ພຣະເຈົ້າທ່ີພຣະອົງຊົງເປັນຫ່ວງຄົນປະມານ 120,000 (ຮ້ອຍຊາວພັນ)ຄົນທ່ີມີຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຢູ່ໃນ
ຄວາມມືດແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດເປັນຫ່ວງ. ໂຢນາໄດ້ຊ້ີໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນເຖິງອັນຕະລາຍໃນການເຫັນແກ ່ຕົວ ທ່ີພວກເຮົາບໍ່ 
ເປັນຫ່ວງຕໍ່ຊີວິດດ້ານຈິດວິນຍານຂອງຄົນອື່ນ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຜູ້ທ່ີເປັນສັດຕຣູຕໍ່ເຮົາ. ໂຢນາບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະ 
ເຈ້ົາຊົງຮັກຄົນທັງໂລກ ບໍ່ພຽງແຕ່ຄົນກຸ່ມໃດກຸ່ມນຶ່ງເທ່ົານັ້ນ. 
 ອັສຊີເຣັຽເປັນສັດຕຣູຂອງອິສຣາເອນ ທ່ີໂຢນາຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາທໍາລາຍພວກເຂ ົາ ຊ່ຶງພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າ
ໃຈໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການຢາກຮັບການໃຫ້ອະພັຍແລະຄວາມເມດຕາທີ່ພຣະ 
ອົງໄດ້ສົ່ງໂຢນາໄປຫາພວກເຂົາພ້ອມກັບຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງ. 
 ໃນຂນະທີ່ພວກເຮົາບໍ່ເຫັນດີນໍາ ທ່ີໂຢນາບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົນເມືອງນີເນເວ ພວກເຮົາກໍຕ້ອງຖາມຕົນເອງຄືກັນ 
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ວ່າເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງເຣື່ອງຊີວິດຝ່າຍວນິຍານຂອງຜູ້ທ່ີຕໍ່ຕ້ານເຮົາ(ສັດຕຣູ)ຫລາຍພຽງໃດ.  ແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາອາສັຍ 
ຢູ່ໄດ້ຖືກຂົ່ມຂູ່ຈາກສັດຕຣູຫລາຍປະເພດ.  ເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າໃບໜ້າຂອງສັດຕຣູເຫລົ່ານັ້ນເປັນແນວໃດທີ່ໂຈມຕີໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ເຕືອນລ່ວງໜ້າແລະບໍ່ສົງສານຊີວິດຜູ້ໃດ. 
 ສົງຄາມກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ໄດ້ປຸກຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງຮຸນແຮງຂອງຄົນອະເມຣິກັນ.  ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທ່ີງ່າຍທ່ີຈະຮັກ 
ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທ່ີກຽດຊັງເຮົາ. ພວກເຮົາອາດຈະມີຂອບເຂດຈໍາກັດໃນສິ່ງທ່ີເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນສາມາດທີ່ຈະອະທິຖານເພື່ອສະພາບການເຫຼົ່ານີ້, ເຊັ່ນດຽວກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງເມືອງນີເນເວ, 
ການປ່ຽນແປງຈະເກີດຂຶ້ນໃນໂລກຂອງມຸສລິມແລະຄົນຈໍານວຍຫຼວງຫຼາຍຈະມາເຖິງຄວາມພົ້ນທາງພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງ 
ແທ້. ພຣະເຈ້ົາຍັງຄົງຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການໄຖ່ບາບມະນຸສໂລກຂອງພຣະອົງ. ຄົນທັງຫຼາຍທ່ີ 
ຢູ່ອ້ອມຮອບເຮົາລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການພຣະເຢຊູ.  ພຣະອົງຊົງຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາອອກໄປເພື່ອແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດກັບ 
ເຂົາເຈ້ົາ.  ເຊັ່ນດຽວກັບໂຢນາ, ຄວາມຈິງນັ້ນແມ່ນ ເຮົາຈະຍອມເຊື່ອຟັງພຣະອົງຫຼືບໍ່. 
 
 

ບົດຮຽນຊີວິດ: 
 ຫຼາຍຄົນອ້າງວ່າເຂົາເຈ້ົາຢາກເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ ແຕ່ວ່າເມື່ອເຂົາເຈ້ົາພົບວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ເຂົາ 
ເຈ້ົາເຮັດໃນສິ່ງທ່ີບໍ່ກົງກັບຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຕົນ ເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງຕັດສິນໃຈທ່ີຈະບໍ່ເຮັດຕາມພຣະອົງ.  ເມື່ອສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, 
ເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ຮັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.  ແນ່ນອນ, ສິ່ງນີ້ອາດຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ 
ຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງບອກຢ່າງຄັກແນ່ ແມ່ນບໍ່?  ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ແມ່ນເຮົາໄດ້ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງປົກຄອງຊີວິດຂອງພວກ 
ເຮົາຢູ່ສເມີ. 
 ສິ່ງທ່ີໂຢນາໄດ້ຮຽນຮູ້ ຈະສາມາດຊ່ອຍເຮົາໃນການດໍາເນີນຊີວິດໄປກັບພຣະເຈົ້າໃນອາທິດນີ້.. 

• ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດແລ່ນໜີໃຫ້ພົ້ນຈາກການຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ 
• ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າແຕ່ກ່ອນ, ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍເຊົາທ່ີຈະທໍາງານຂອງພຣະ 

ອົງໃນຊີວິດເຮົາ.  ພຣະອົງຢາກໃຫ້ເຮົາຍອມເຊື່ອຟັງນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ.  ເມື່ອພຣະອົງຊົງໃຫ້ໂອກາດ 
ທີສອງແກ່ເຮົາ ໃຫ້ເຮົາຈ່ົງຮັບເອົາທັນທີ. 

• ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກທຸກໆ ຄົນ ແມ່ນແຕ່ຄົນທ່ີບໍ່ໜ້າຮັກ.  ພຣະອົງຊົງເມດຕາສົງສານແລະໃຫ້ອະພັຍແກ່ທຸກຄົນທ່ີ 
ກັບມາຫາພຣະອົງດ້ວຍການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ແລະມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະອົງ. 

• ພວກເຮົາບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມເຣື່ອງຈິດວິນຍານຂອງຄົນອື່ນ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ແບ່ງປັນຄວາມ 
ເຊື່ອຂອງເຮົາແກ່ເຂົາເຈ້ົາ. 

• ພວກເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ເຣື່ອງຈິດວິນຍານຂອງຄົນອື່ນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າສິ່ງອື່ນໆ ທ່ີບໍ່ສໍາຄັນ ບໍ່ເປັນສິ່ງນິຣັນ. 
 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 30 ສິງຫາ 2009 (8-30-2009) 

 
ທ່ານຈະຕ້ັງໝັ້ນຢູ່ໃນຄວາມສັດຊື່ຫລືບ່ໍ? 

 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:   ມັດທາຍ 26:36-46; 1 ເປໂຕ 4:12-14, 19 
 

ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດ  
       ເມື່ອພິຈາຣະນາເບິ່ງການເປັນແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວ ທ່ານກໍແມ່ນຜູ້ນຶ່ງທ່ີໄດ້ຮັບການທ້າທາຍໃຫ້ເຮັດຕາມ
ນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ ເຖິງແມ່ນການກະທໍາເຊັ່ນນັ້ນຈະຕ້ອງເສັຽສລະອັນໃຫຍ່ຫລວງ.  ທ່ານສາມາດຄົ້ນພົບແຫຼ່ງທ່ີຈະ
ເພີ້ມເຫື່ອແຮງໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອ    ໃນຂນະທ່ີເຂົາເຈ້ົາເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍ ເຖິງແມ່ນຈະຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການ
ທ່ີຍາກລໍາບາກ. 
 
ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ 
       ບົດຮຽນນີ້ກ່ຽວກັບການເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍ ເຖິງແມ່ນການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນຈະຕ້ອງເສັຽສລະຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ. 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ 
 ພຣະເຈ້ົາບໍ່ເຄີຍກ່າວວ່າ ການເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງເປັນສິ່ງທ່ີເຮັດໄດ້ງ່າຍ  ສ່ວນຫລາຍຈະເປັນ
ເໝືອນລອຍນໍ້າຕ້ານກັບກະແສນໍ້າໄຫລ.   ເມື່ອເລີ້ມແຣກກໍອາດຈະງ່າຍ; ແຕ່ເມື່ອປະເຊີນກັບຄວາມຍາກລໍາບາກໃນ
ຊີວິດເຮົາຈະພົບກັບການທ້າທາຍແລະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອ.  ພວກເຮົາຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນພຣະ
ເຈ້ົາເປັນຢ່າງຍິ່ງ,  ທ່ີພຣະອົງຊົງປະທານແຫຼ່ງແຫ່ງການຊ່ອຍເຫຼືອໃຫ້ເມື່ອເຮົາເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍ ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະ 
ກະທໍາດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກ. 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ອອກໄປໜຸນໃຈຜູ້ທ່ີເຊື່ອ:   ມັດທາຍ 26:36-38 
 ເປັນເວລາບໍ່ດົນກ່ອນທ່ີພຣະເຢຊູຈະຖືກຈັບແລະຕໍ່ມາກໍໄດ້ຖືກຄຶງ,   ພຣະອົງຕັດສິນພຣະທັຍເພື່ອນໍາພາບັນ 
ດາອັຄສາວົກໄປທີ່ສວນເຄັດເຊມາເນ ທ່ີພູໝາກກອກເທດທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ພຣະອົງຢາກໃຊ້ 
ເວລາກັບອົງພຣະບິດາ.   ພຣະອົງຊົງປະອັຄສາວົກຄົນອື່ນໄວ້ ແລະຊົງພາເປໂຕກັບບຸດຊາຍທັງສອງຂອງເຊເບດີ (ຢາ
ໂກໂບແລະໂຢຮັນ)ໄປນໍາ ຊ່ຶງໄກຈາກທີ່ນັ້ນໜ້ອຍນຶ່ງ.    ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບພວກເພິ່ນວ່າ,“ຈິດໃຈຂອງເຮົາທຸກຫນັກ 
ແທບຈະຕາຍຢ ູ ່ແລ້ວ”   ແລະຊົງກ່າວກັບ ເປໂຕ, ຢາໂກໂບ, ແລະໂຢຮັນ ວ່າເຝົ້າຢູ່ກັບເຮົາເທີນ, ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງ
ອ້ອນວອນຢູ່. 
 ແມ່ນແຕ່ມິດສະຫາຍທີ່ໃກ້ຊິດທ່ີສຸດຂອງພຣະເຢຊູກໍຍັງບໍ່ມີສິດທ່ີຈະເວົ້າວ່າ,  ”ຂ້າພຣະອົງຮູ້ວ່າທ່ານມີຄວາມ 
ຮູ້ສຶກແນວໃດ.” ພວກເພິ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເອີ່ຍເຖິງຄວາມທຸກຮ້ອນໃຈຂອງພຣະອົງຜູ້ຊ່ຶງອີກບໍ່ດົນກໍຈະຖືກກ່າວຫາແບບ
ຜິດໆ ວ່າເປັນຜູ້ໝິ່ນປມາດພຣະເຈົ້າ,  ເປັນຜູ້ທໍຣະຍົດ,  ເປັນຜູ້ທ່ີພວກສາວົກຂອງພຣະອົງໄດ້ປະຖິ້ມແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍ 
ຕາຍຢ່າງທົນທຸກທໍຣະມານເພື່ອໄຖ່ໂທດບາບຂອງມະນຸສໂລກ.   
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 ພວກເຮົາຕ້ອງລະວັງໃນການເລືອກຄົນທີ ່ຈະຢູ່ໃກ້ຊິດເຮົາເມື່ອຍາມເຮົາປະເຊີນກັບບັນຫາ. ການຢູ່ກັບຄົນທ່ີມີ 
ຄວາມຄິດແລະການກະທໍາໃນແງ່ລົບຈະບ່ໍສາມາດຊ່ອຍເຮົາໄດ້ໃນຍາມເຮົາມີບັນຫາ. ເມື່ອເຮົາປະເຊີນກັບບັນຫາເຮົາ
ຈໍາເປັນຕ້ອງແບ່ງປັນໂອ້ລົມກັບໝູ່ເພື່ອນຂອງເຮົາ.  ແມ່ນແຕ່ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າກໍຊົງເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນອັນນີ້ 
ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈ່ຶງບໍ່ຄວນຈະເບິ່ງຂ້າມໄປ.  ເພາະວ່າເມື່ອບາງຄົນມີຄວາມທຸກລໍາບາກລາວຈະບໍ່ບອກເຣື່ອງສ່ວນຕົວ  
(ເກັບເປັນຄວາມລັບ)ກັບຄົນອື່ນ, ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າຈະເປັນການດີຫລາຍທີ່ມີໝູ່ເພື່ອນ 
ຢູ່ນໍາໃນເວລາປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນ ເພາະວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການເພີ້ມເຫື່ອແຮງແລະການໜຸນໃຈຈາກບັນດາ 
ໝູ່ເພື່ອນຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນ. 
 ໃນເວລາດຽວກັນ,     ພວກເຮົາກໍຕ້ອງເຝົ້າລະວັງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນຜູ້ຊ່ຶງໄດຮ້ັບຄວາມຍາກລໍາ 
ບາກໃນຊີວິດນໍາ. ຖ້າມກາງໂລກແຫ່ງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເຮົາອາດຈະກາຍເປັນຄົນທ່ີເຫັນແກ່ຕົວກໍເປັນໄດ້ຖ້າເຮົາຫາກ 
ບໍ່ລະວັງ.  ຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາຄວນຈະເຫັນຄົນອື່ນດັ່ງທ່ີອົງພຣະເຢຊູເຫັນເຂົາເຈ້ົາ ແລະຮັບໃຊ້ຊ່ອຍເຫຼື່ອເຂົາ 
ເຈ້ົາແທນພຣະອົງ, ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ. 
 ພວກເຮົາບໍ່ຄວນເວົ້າວ່າ, ”ຂ້ອຍຮູ້ດີວ່າເຈ້ົາມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ,”  ເພາະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນນັ້ນແຕກຕ່າງ 
ກັນ ແຕ່ຖ້າເຮົາເວົ້າວ່າ, ”ຖ້າມີສິ່ງໃດທີ່ຂ້ອຍພໍຊ່ອຍໄດ້ ບອກໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ນໍາແດ່,” ກໍຄົງຈະດີກວ່າ.  ພວກເຮົາຄວນເຫັນ
ຄວາມຈໍາເປັນຂອງຄົນອື່ນແລະຕອບສນອງຕໍ່ຄວາມຈໍາເປັນນັ້ນ.    ບາງເທື່ອການຊ່ອຍເຫຼືອທ່ີດີທ່ີສຸດນັ້ນພຽງແຕ່ເຮົາ 
ໄປຢູ ່ເປັນເພື່ອນຜູ້ກໍາລັງປະເຊີນກັບບັນຫາຫລືປະສົບກັບຄວາມຍາກລໍາບາກ, ຄວາມທຸກຮ້ອນໃຈແລະຄວາມລໍາບາກ
ໃຈຂອງລາວຈະສາມາດລົດຜ່ອນຈາກໜັກເປັນເບົາໄດ້ໂດຍທ່ີເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເວົ້າຈັກຄໍາ. 
 ໃນຖານະທີ່ເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະຄຣິດ,  ການອ້ອນວອນອະທິຖານເປັນສິ່ງທ່ີດີທ່ີສຸດ.    ເຮົາສາມາດໂອ້ 
ລົມກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ທຸກເວລາແລະໃນທຸກໆ ກໍຣະນີ.      ພຣະບິດາຜູ້ຊົງສະຖິດເທິງສວັນບໍ່ເຄີຍຫຍຸ້ງຍາກເກີນໄປທີ່ຈະ 
ຮັບຟັງຄໍາອະທິຖານຂອງເຮົາ.      ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະຢູ່ໃນຄວາມເຈັບປວດແລະເປ ັນທຸກຮ້ອນໃຈ ເມື່ອເຮົາຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກ
ພຣະອົງ ເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບການເພີ້ມເຫື່ອແຮງແລະການຊົງນໍາພາ. ພຣະເຢຊູຊົງໄດ ້ສໍາແດງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແກ່ເຮົາແລ້ວ.  
 

2. ສແວງຫາພລັງແລະເອົາໃຈໃສໃ່ນການອະທິຖານ:  ມັດທາຍ 26:39-46 
 ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາກັບພຣະເຈົ້າດ້ວຍການອະທິຖານ    ພວກເຮົາກໍບໍ ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າພຣະເຈົ້າຢາກ 
ໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງ. ໃນຕອນເລົ້ມຕົ້ນພຣະຣາຊກິດ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກອັຄສາວົກໃຫ້ຮູ້ຈັກການອະທິຖານ.  
ພຣະອົງໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການອະທິຖານ     ເພື່ອຂໍໃຫ້ນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາຊົງສໍາເຣັດໃນໂລກນີ້ 
ເໝືອນດັ່ງໃນສວັນ(ມັດທາຍ 6:5-13).  ທ່ີສວນເຄັດເຊມາເນ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພາກປະຕິດບັດຂອງພຣະເຢຊູທ່ີເປັນ
ໄປຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ.  ພຣະອົງຊົງອະທິຖານສາມຄັ້່ງວ່າ,   ”ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມພຣະທັຍຂອງພຣະອົງເທີນ.” 
(ນໍ້າພຣະທັຍພຣະບິດາ) 
 ອົງພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນນັກບັນພົດຜູ້ທີ ່ທໍຣະມານຕົນເອງໃຫ້ເຈັບປວດແລ້ວເຫັນວ່າເປັນການດີ.  ພຣະອົງໄດ້ທູນ 
ຕໍ່ພຣະບິດາວ່າຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້ຂໍໃຫ້ຈອກນັ້ນເລື່ອນໄປ.    ເພາະວ່າການເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍນັ້ນພຣະເຢຊູຖືວ່າ 
ເປັນສິງສໍາຄັນສູງສຸດ. ພຣະອົງຊົງສແວງຫາການຢືນຢັນວ່າທາງໄປສູ່ໄມ້ກາງແຂນນັ້ນແມ່ນທາງທີ່ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະ 
ສົງໃຫ້ພຣະອົງເດີນໄປ ໃນຂນະທີ່ພຣະເຢຊູອະທິຖານ ພຣະອົງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນດັ່ງກ່າວນັ້ນ.    ທາງໄປສູ່ຄວາມພົ້ນ 
ຂອງພວກເຮົາໝາຍເຖິງການຕາຍຂອງພຣະອົງເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ຜ່ານການອະທິຖານນັ້ນ ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບການເພີ້ມ 
ພະລັງແລະຕັດສິນພຣະທັຍຮັບເອົານໍ້າພຣະທັຍພຣະບິດາທ່ີມີຕໍ່ຊີວິດຂອງພຣະອົງ.  ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ”ຂໍ
ຢ່າໃຫ້ເປັນໄປຕາມໃຈປາຖນາຂອງລູກ ແຕ່ໃຫ້ເປັນໄປຕາມພຣະທັຍຂອງພຣະອົງເທີນ.” 
 ພວກເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ສາມາດທີ່ຈະເອົາຊະນະການທົດລອງໃນການກະທໍາສິ່ງຕ່າງໆ ຕາມຄວາມປາຖນາ 
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ຂອງເຮົາໄດ້ ຖ້າເຮົາຫາກສແວງຫາການຊົງນໍາຈາກພຣະເຈົ້າດ້ວຍການອະທິຖານ.  ຈາກການໃຊ້ເວລາກັບພຣະເຈົ້າ, 
ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການເພີ້ມເຫື່ອແຮງໃນການເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສະຖານະການໃດໆ   ທ່ີພວກເຮົາ 
ອາດຈະປະເຊີນ. 
 ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນບຸກຄົນ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທ່ີເປົ່າຫວ້າງ, ພຣະອົງຊົງສົນພຣະທັຍໃນພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນ.    ພຣະເຢ 
ຊູຊົງຮຽກເອີ້ນພຣະເຈົ້າວ່າ ພຣະບິດາ.  ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ພາສາອາຣະແມັກວ່າ ອັບບາ (ມັດທາຍ 14:36)  ອັບບາ ເປັນ
ຄໍາທ່ີກ່າວເຖິງຄວາມຮັກອັນເລິກເຊິ່ງ ເໝືອນກັບທ່ີພວກເຮົາໃຊ້ຄໍາວ່າ ພໍ່ ຫຼື ອີ່ພໍ່.    ການອ້າງອີງເຖິງພຣະເຈົ້າໃນຖ້ອຍ 
ຄໍາທ່ີມີຄວາມໝາຍເຖິງຄວາມໃກ້ຊິດສນິດສນົມ ແມ່ນອີກທາງນຶ່ງໃນການເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ດີວ່າພຣະ
ເຈ້ົາຊົງທະນຸຖນອມ,  ມີຄວາມຮັກ,  ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ,  ມີຄວາມໃກ້ຊິດ,  ແລະຊົດຊ່ອຍພຣະອົງໃນທຸກສິ່ງທ່ີຈໍາເປັນ. 
ເຮົາໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະເຢຊູທ່ີມີຕໍ່ພຣະບິດາ ດັ່ງນັ້ນເຖິງແມ່ນຈະຕາຍພຣະອົງກໍຊົງຍອມເຊື່ອຟັງ. 
 ເມື່ອພວກເຮົາຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນແລະເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ   ພວກເຮົາກໍກາຍ 
ເປ ັນບຸດຊາຍຍິງຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ(ໂຢຮັນ 1:12).  ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບິດາທ່ີແທ້ຈິງຂອງພວກເຮົາເໝືອນ 
ກັນ. ເມື່ອພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນອັນໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າ ເຮົາກໍສາມາດເອີ້ນພຣະອົງວ່າ  ”ພໍ່.”   ດັ່ງນັ້ນຈ່ຶງເປັນການ
ງ່າຍທ່ີຈະຍອມເຊື່ອຟັງພຣະອົງຍ້ອນຄວາມຮັກຂອງເຮົາທ່ີມີຕໍ່ພຣະອົງ. 
 ພຣະເຢຊູໄດຖ້າມເປໂຕວ່າ    ເປັນຫຍັງພວກອັຄສາວົກຈ່ຶງບໍ່ສາມາດຈະຄອຍເຝົ້າຢູ່ກັບພຣະອົງຈັກທຸ່ມດຽວ. 
ພວກເພິ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈດີ, ຈິດໃຈຂອງພວກເພິ່ນພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະເຝົ້າຢູ່ກັບອົງພຣະເຢຊູ.  ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພາະ 
ວ່າພວກເພິ່ນມີຄວາມອ່ອນເພັຽ ພວກເພິ່ນຈ່ຶງພາກັນນອນຫຼັບໄປ ຮ່າງກາຍຂອງພວກເພິ່ນກໍອ່ອນກໍາລັງເຊັ່ນດຽວກັນ. 
ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ດີວ່າພວກອັຄສາວົກຈະຖືກທົດລອງໃຫ້ປະຖິ້ມພຣະອົງ. ຖ້າພວກເພິ່ນຫາກບໍ່ມີການຕຽມພ້ອມຝ່າຍຈິດ 
ວິນຍານ ພວກເພິ ່ນກໍຈະຕົກໃນການທົດລອງນັ້ນ.  

ຈ່ົງຍອມຮັບວ່າຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາກໍອ່ອນກໍາລັງເໝືອນກັນ ດັ່ງນັ້ນດ້ານຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາຕ້ອງ
ເຝົ້າຣະວັງຢູ່. ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະອ່ອນກໍາລັງເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງອ້ອນວອນອະທິຖານ ເພາະວ່າໃນຂນະທີ່ເຮົາກໍາລັງອ່ອນ
ເພັຽຢູ່ນັ້ນ ເຮົາອາດຈະປະເຊີນກັບການທົງລອງອັນໜັກໜ່ວງກໍເປັນໄດ້. 
 

3. ຄວາມລໍາບາກເປັນໂອກາດຖວາຍພຣະກຽດພຣະເຈົ້າ   1 ເປໂຕ 4:12-14, 19 
 ຖ້າຫາກການເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຟ້າສວັນເປັນເຫດໃຫ້ພຣະເຢຊູຖືກຄຶງເທິງ 
ໄມ້ກາງແຂນ ແລະພວກເຮົາກໍເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງ ພວກເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວກັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕໍ່ຕ້ານເມື່ອພວກເຮົາ 
ເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ.  ເປໂຕໄດຂ້ຽນໄປເຖິງບັນດາຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດວ່າ   ການຂົ່ມເຫັງທ່ີເຂົາເຈ້ົາກໍາລັງ 
ປະເຊີນຢູ່ນັ້ນອາດຈະກາຍເປັນຜົນດີຕໍ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາກໍເປັນໄດ້.   ຖ້ອຍຄໍາຂອງເພິ່ນເປັນຖ້ອຍຄໍາທ່ີໜຸນນໍ້າໃຈອັນ 
ໃຫຍ່ຫຼວງໃນຊ່ວງເວລາທີ່ກໍາລັງຖືກທົດລອງນັ້ນ.    ບໍ ່ແມ່ນການສົມມຸດທ່ີວ່າ ”ຖ້າຫາກ” ພວກເພິ່ນໄດ້ຮັບຄວາມຍາກ 
ລໍາບາກ,  ແຕ່ຫາກແມ່ນການຕອບໂຕ້ອັນແທ້ຈິງເມື່ອມີເຫດອັນແປກປລາດເກີດຂື້ນກັບພວກເພິ່ນຍ້ອນຄວາມເຊື່ອ. 
 ໂລຫະທີ່ມີຄ່າແພງເຊັ່ນຄໍາ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການທົດສອບ(ເຜົາ)ດ້ວຍໄຟ.   ເປໂຕໄດ້ເຕືອນບັນດາຄຣິສຕຽນວ່າ 
ການຂົ່ມເຫັງທ່ີເຂົາເຈ້ົາຈະປະເຊີນຈະທົດສອບໃຫ້ບໍຣິສຸດຫລືມີຄວາມສໍາຄັນຍິ່ງກວ່າໂລຫະ(ຄໍາ)ອັນມີຄ່ານັ້ນ. ຄວາມ
ເຊື່ອຂອງເຂົາເຈ້ົາຈະຖືກທົດສອບ.  ເມື່ອເຮົາມີຄວາມຍາກລໍາບາກຍ້ອນຄວາມເຊື່ອ ພວກເຮົາກໍສາມາດມີຄວາມຊົມ
ຊ່ືນຍິນດີ ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ   ເພາະເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າຈະມີສ່ວນໃນພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະຄຣິດ ເໝືອນກັບທ່ີເຮົາມີສ່ວນ
ໃນຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະອົງ.       ພຣະສະງ່າຣາສີນີ້ຈະຊົງສໍາແດງແກ່ພວກເຮົາເມື່ອພຣະອົງສະເດັດກັບມາ.   
ພວກເຮົາຈະມີສ່ວນໃນພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງໄປຈົນຊົ່ວຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.  
 ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ   ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຢູ່ຖ້າມກາງການຖືກຂົ່ມເຫັງ   (ມັດທາຍ 
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5:11-12) ພວກອັຄສາວົກລຸ້ນທໍາອິດຮູ້ດີວ່າຈະຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຖືກຂົ່ມເຫັງແນວໃດ.   ພວກເພິ່ນໄດ້ຖືກຄຸກຍ້ອນການ 
ແບ່ງປັນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເພິ່ນ,    ເມື່ອພວກເພິ່ນຖືກປົດປ່ອຍແລ້ວກໍຍັງຕ້ອງຖືກຂ້ຽນຕີອີກແລະຖືກສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້
ເວົ້າເຣື່ອງພຣະເຢຊູຕໍ່ໄປອີກ.     ພວກເພິ່ນມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີແລະຍອມເສັຽກຽດເພາະເຫັນແກ່ພຣະນາມນັ້ນ (ກິຈ 
ການ 5:41).  ການຖືກຂົ່ມເຫັງແມ່ນໂອກາດທີ່ຈະຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ. 
 ເປໂຕໄດ້ກ່າວວ່າ,  ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຖືກຫມ່ິນປມາດເພາະພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ ພວກທ່ານກໍເປັນສຸກ. 
ຄິດເບິ່ງຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນເວລານີ້ ທ່ີພຍາຍາມຫລີກເວັ້ນສິ່ງທີ ີ ່ດີ ທ່ີຈະເປັນພຣະພອນ.  ພວກເຮົາຢູ່ໃນສັງຄົມທ່ີ 
ສອນວ່າຄວນຈະຫລີກເວັ້ນຈາກຄວາມຍາກລໍາບາກເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕ້ອງເສັຽເງິນ ຫລືຂອງມີຄ່າເທ່ົາໃດກໍຕາມ. ເພາະ 
ວ່າການເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມຍາກລໍາບາກ   ຄົນທັງຫລາຍຈ່ຶງເລືອກເຮັດຕາມໃຈ
ຕົນເອງແທນທີ່ຈະເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍ. 
 ເມື່ອເວົ້າເຖິງການແບ່ງປັນຄວາມເຊື່ອ   ສິ່ງນຶ່ງທ່ີຄົນທັງຫລາຍຢ້ານກົວທ່ີສຸດນັ້ນແມ່ນເຂົາເຈ້ົາຢ້ານຈະຖືກປະ 
ຕິເສດ(ບໍ່ຍອມຮັບ).  ເຂົາເຈ້ົາຢ້ານວ່າຜູ້ຟັງຈະປະຕິເສດເຂົາເຈ້ົາ (ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຂ່າວຫລືຖ້ອຍຄໍາທ່ີຖືກປະຕິດເສດ 
ບໍ່ແມ່ນຜູ້ທ່ີກ່າວຖ້ອຍຄໍານັ້ນ).  ເມື່ອເຮົາໄດ້ເປັນພຍານ ເຮົາກໍມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີທ່ີໄດ້ເຊື່ອຟັງແລະໄດ້ເຮັດຕາມນໍ້າ 
ພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ.  ບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກຖືກປະຕິເສດຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາເຈ້ົາ   ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າພວກເຮົາຝາກ
ຈິດວິນຍານໄວກ້ັບພຣະອົງ ຄືໃຫ້ຝາກໄວ້ກັບພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້າງ ,    ພຣະອົງຈະຊົງອວຍພຣະພອນພວກເຮົາ ເຖິງແມ່ນ
ພວກເຮົາຖືກຂົ່ມເຫັງ ພວກເຮົາກໍສາມາດທີ່ຈະແບ່ງປັນ(ເວົ້າເຣື່ອງ)ພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ. 
 

ບົດຮຽນຊີວິດ: 
 ການເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍນັ້ນອາດຈະຍາກ ພວກເຮົາອາດຖືກຂົ່ມເຫັງຍ້ອນຄວາມເຊື່ອ ເມື່ອພວກເຮົາໄປຫາ 
ຜູ້ທ່ີເຊື່ອແລະເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າເພື່ອຂໍການເພີ້ມເຫື່ອແຮງແລະການໜຸນໃຈ ພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມຊົມຊື່ນຍິນ 
ດີເຖິງແມ່ນຈະຢູ່ຖ້າມກາງຄວາມຍາກລໍາບາກທັງປວງ.   ພວກເຮົາສາມາດຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາໃນທຸກໆ ສະ 
ຖານນະການ. 
 ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມຈິງໃນການດໍາເນີນຊີວິດ ທ່ີບົດຮຽນນີ້ໄດ້ສອນພວກເຮົາ? 
 

• ຈ່ືໄວວ້່າສິ່ງໃດທີ່ເຮັດເພື່ອພຣະຄຣິດຈະໝັ້ນຄົງຢູ່ຕລອດໄປ. ບໍ່ມີຫຍັງໃນຊີວິດທ່ີສໍາຄັນກວ່າການສແວງຫາ 
ນໍ້າພຣະທັຍແລະເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍ. 

• ພຣະເຈ້ົາຢາກຈະສໍາແດງນໍ້າພຮະທັຍຕໍ ່ບັນດາຜູ້ທ່ີສແວງຫາຢ່າງແທ້ຈິງແລະພ້ອມທ່ີຈະເຊື່ອຟັງພຣະອົງ 
• ເຮົາບໍ່ສາມາດຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ ຖ້າບໍ່ອອກໄປຈາກບ່ອນທ່ີສະດວກສະບາຍ(ຫ້ອງອາຍເຢັນ ອາຍຮ້ອນ) 
• ເມື່ອພົບກັບການທົດລອງ ເຮົາສາມາດຜ່ອນເບົາລົງໄດ້ດ້ວຍການໂອ້ລົມກັບຄຣິສຕຽນຜູ້ທ່ີເຊື່ອຖືໄດ້ 
• ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເພີ້ມເຫື່ອແຮງແລະໜຸນໃຈເຮົາ ເມ່ືອເຮົາທູນຂໍຈາກພຣະອົງດ້ວຍການອະທິຖານ 
• ພວກເຮົາຕ້ອງເຝົ້າຣະວັງດ້ານຈິດວິນຍານ ໂດຍສະເພາະເວລາເຮົາອິດເມື່ອຍ, ອ່ອນເພັຽ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ

ຈະຕົກຢູ່ໃນການທົດລອງ. 
• ຄວາມທຸກລໍາບາກທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາປະເຊີນ ເປັນໂອກາດທີ່ຈະຖວາຍພຣະສະງ່າຣາສີແດ່ພຣະເຈ້ົາ 

 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PS 
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