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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 07 ທັນວາ 2008 (12-07-2008) 

 
ຫົວໃຈຂອງຜູເຜີຍແຜຂາວປະເສີດ 

 
ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ເອຊາຢາ 49:1-6;56:3-8;66:18-20, 23 
 
ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດຂອງທານໄດຢາງໃດ ?  
   ທານຈະໄດຮຽນຮູວາການເຜີຍແຜຂາວປະເສີດແມນອອກມາຈາກໃຈຂອງພຣະອົງ, ທານເອງພອມດວຍຄຣິສຕະ
ຈັກຂອງທານກຈະຖືກທາທາຍໃຫຍຶດໝນໃນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈາ. 
 
ບົດຮຽນນເວາກ່ຽວກັບຫຍັງ: 
  ພາຣະກິດອັນນແມນອອກຈາກຫົວໃຈຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈາຕອງການໃຫຄວາມສວ່າງໄປເຖ ິງຄົນທຸກຊົນຊາດ. 
ຮ່ວມທັງຜູທບມີສວນ, ທຸກໆ ຊົນຊາດນະມັສການຮວມກັນ. 
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈ ຶ ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ:  
      ຄຣິສຕຽນໃນທຸກມນ   ຢາກຈະມີຄວາມຢູເຢັນເປັນສຸກໃນຕົວເອງນເປັນຄວາມປາຖນາອັນແຮງກາຂອງເຂົາ
ເຈາ.ການສແວງຫາພຣະເຈານນແມນເພອເຂົາເອງ,  ບາງຄົນຍັງໃຫຊີວິດຂອງເຂົາເອງໄປຕິດພັນກັບວັດຖຸສິ່ງຂອງໃນ
ໂລກນທັງໆທຮູແລວວາມັນມີບັນຫາ ແຕເຂົາກໍເຮັດໄປຕາມໂລກ ແທນທຈະເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ໂລກ-ພຣະ
ເຈາຢາກໃຫຄຣິສຕຽນແບ່ງປັນນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງດ້ວຍການສັ່ງສອນຄົນທວໂລກ   ພ້ອມທັງຂາວປະເສີດຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 
1. ຄວາມສວ່າງໃຫກັບທຸກຊົນຊາດ   ( ເອຊາຢາ 49:1-6 ) 
   ພຣະເຈາມີພຣະຣາຊກິດທວໂລກສໍາລັບໄພພົນຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈາເອນອັບຣາມ,“ ພຣະເຈາເປີດເຜີຍໃຫຮູ 
ວາພຣະອົງຈະອວຍພອນທຸກຊົນຊາດໃນໂລກນ ” ໂດຍຜານທາງອິສຣາເອັນ ( ປະຖົມມະການ 12:3 ).  ພຣະເຈາຊົງ 
ໄຖອິສຣາເອັນໃຫພນຈາກການເປັນຂາທາດນນໄດສະແດງໃຫຊົນຊາດອນເຫັນຍອນຄວາມເຊອຟັງຂອງເຂົາ ( ພຣະ 
ບັນຍັດ  4:6 ).  ຫລາຍຄງອິສຣາເອັນກໍບສາມາດໄປເຖິງລະດັບນນ ແຕພຣະເຈາກໍບປຽນແປງນພຣະທັຍຂອງພຣະ 
ອົງ, ນພະທັຍຂອງພຣະອົງໄດສໍາເຣັດໂດຍຜານທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພຣະທັມເອຊາຢາ ( 49:1–6 )ແມນ “ ບົດເພງ 
ຜູຮັບໃຊ ” ໃນບົດທີສອງຂອງສບົດ ທານເອຊາຢາຂຽນຂຶ້ນ (ໃນສັຕວັດທີ 8 B.C ), ໄດບອກເຖ ິງການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະເມຊີອາເປັນຜູຮັບໃຊທຊົງເລືອກໄວ. ຫົວໃຈຂອງຜູເຜີຍແຜຂ ່າວປະເສີດຄືຢາກໃຫທຸກຄົນຮູຈັກກັບພຣະອົງ.  ຈຸດ
ປະສົງແລະພາຣະກິດຂອງຜູຮັບໃຊກ ໍຄືຂຍາຍພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈາແລະຂຄວາມທໄດກາວໄວ.   ແກຊົນຊາດທຢູ 
ຫາງໄກ  ພຣະຜູເປັນເຈາໄດຊົງເລືອກຂາພະເຈາໄວກອນມເກີດມາ    ສະທອນໃຫເຫັນຄວາມຈ ິງກຽວກັບຄວາມລອດ 
ພນທມີຕເຮົາ “ ກອນທຈະວາງຮາກສາງໂລກ ” ( ເອເຟໂຊ 1:4 ) .    ຄໍາເວາຂອງຜູຮັບໃຊມີຈຸດມຸງໝາຍແລະຊບອກ 
ເສນທາງໃຫເດີນ,    ເໝືອນຄົມດາບ.     ເອຊາຢາໄດບັນລະຍາຍເຖິງຊີວິດຂອງຜູຮັບໃຊເໝືອນກັບຄວາມແຫລມຄົມ  
ເໝືອນລູກທະນູ ຊ ຶ ່ງເປັນຈຸດທຈະສັຣເສີນພຣະເຈາ. 
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   ພາຣະກິດຂອງຜູຮັບໃຊຄືນໍາເອົາປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງກັບຄືນມາຫາພຣະອົງ  ໃຫເຂົາຄືນສູສະພາບເດີມແລະ
ເຕືອນເຂົາໃນພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງທມີຕເຂົາ; ເປັນແສງສວາງໃຫຊົນຊາດທັງາຍ ( ເອຊາຢາ 49:6 ),   ທານໂປ 
ໂລກ ໍໄດບອກໄວແລວໃນ ກິຈການ 13:47, ເຜີຍແຜວຽກງານຂອງພຣະອົງຖາມກາງຄົນຕາງຊາດແລະເຫັນພາຣະກິດ
ຂອງຄຣິສຕະຈັກທ່ີຈະດໍາເນີນຕໄປໃນວຽກງານພຣະເຈາ. ຄຣິສຕະຈັກຄວນເປັນຫວງແລະໄປເຖ ິງຄົນຜູອນໃນສັງຄົມ, 
ບພຽງແຕເທານນຜູທເຊອຈະຕ້ອງເປັນຄວາມສວາງໃຫແກຊົນຊາດທັງຫລາຍ. 
 ມີແຕຕອນຮັບເອົາຄວາມປາຖນາຂອງພຣະເຈາທມີຕໂລກ ຄຣິສຕະຈັກຄວນເປັນດງນນ. ປັດຈ ັຍທຈະເຮັດໃຫສ ິ ່ງ 
ເານເກີດຂຶ້ນໃນການເຜີຍແຜຂາວປະເສີດໃຫແກໂລກນນ  ແມນເຮົາຄວນຈະເຂາໃຈເຖ ິງນພຣະທັຍຂອງພຣະເຈາ. 
ຖາເຮົາມີຄວາມຫວງໃຍຕໂລກ, ເຮົາກ ໍຈະມີຄວາມສົນໃຈແລະຮຽນຮູວາພຣະເຈາໄດເຮັດຫຍັງແດໃນໂລກນ. ຖາທານ
ສົນໃຈກຽວກັບອົງການຄະນະຜູເຜີຍແພຂາວປະເສີດໂລກໃຫຕິດຕໄດ ໃນ ( WWW.iMb.ORG )         ແລະ 
( WWW.WMU. COM ). 
 
2. ຮວມເອົາຜູ້ທ່ີຖືກແບ່ງແຍກ: 
    ພຣະຄັມພີເອຊາຢາ ບົດທີ 56 ນໄດຮວບຮວມຄໍາທໍານວຍຂອງເຫດຕາງໆທຈະເກີດຂ ຶ ້ນ. ໃນເມອຊາວອິສະຣາ
ເອນທຖືກກວດຕອນໄປເປັນຊະເລີຍໃນເມືອງບາບີໂລນ  ຈະກັບຄືນມາບານເດີມຂອງເຂົາເຈາແລະຈະສາງວິຫານຂ ຶ ້ນ 
ໃຫມ.  ໃນເວລານນກໍມີຊົນຊາດອນາຍຊາດຢູໃນທນນ.  ເອຊາຢາໄດຂຽນໄວວາ “ ພຣະຜູເປັນເຈາຈະບໃຫຂອຍນະ
ມັສການພຣະອົງຮວມກັບປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ;    ແມກະທງຜູຊາຍຕອນ ືຜູຊາຍທຕັດອະວັຍຍະວະສືບພັນອອກກໍ
ຈະບຖືກແຍກອອກຈາກການເປັນໄພພົນຂອງພຣະເຈາໄດ.  ເພາະພຣະທັມຂຽວໄວວາ ຖາເຈາໃຫກຽດເຮົາໂດຍຍຶດຖື  
ວັນສະບາໂຕແລະເຮັດໃນສ ິ ່ງທເຮົາພໍໃຈຕລອດທັງຮັກສາຄໍາໝນສັນຍາຂອງເຮົາຢາງສັດຊ ື ່   ແລວເຮົາກໍຈະຈົດຊຂອງ 
ເຈາໄວໃນວິຫານຂອງເຮົາຍາວນານ ເຮົາຈະບລືມເຈາຈັກເທອ ” .  
 ຫົວໃຈໃນວຽກງານຂອງພຣະເຈາແມນແຜກວ ້າງອອກໄປເຖ ິງຄົນຕາງຊາດ. ຄວາມຈິງແລວ, ໃນຣາຊນາຈັກຂອງ
ພຣະເຈາບມີຊົນຊາດທ ີສອງອີກ .  ໝາຍຄວາມວາ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈາມີຊົນຊາດດຽວເທານນ. ສະນນຄຣິສຕຽນ 
ຕອງຢູຮວມກັນກັບຜູທເຊອທັງາຍ ຜູທຖືກໄຖດວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດ.  ຜູທຖືກປົກຄຸມໄວດວຍຄວາມຊອບ
ທ ັມຂອງພຣະຄຣິດແລະຜູທຖືກຮັບໄວໃຫເຂາມີສວນໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈາແລະຜູທຢູໃນພຣະວິນຍານຂອງພຣະ 
ເຈາ.     ເຮືອນ  ື ( ວິຫານ ) ຂອງພຣະເຈາ ( ຂ 7 ) ໄດຖືກເອນວາ ພຣະວິຫານສໍາລັບການອອນວອນອະທິຖານ;  ບ 
ແມນຫອງການຂອງຄວາມຊອບທັມ ືອ ື ່ນໆ.     ຖາຈະອະທິບາຍໃຫຖືກຕອງແລວ. ວິຫານຂອງພຣະເຈາແມນວິຫານ
ສໍາລັບອອນວອນອະທິຖານຂອງຄົນທຸກໆຊາດ,  ພຣະເຈາຢາກໃຫໂບດ ືວິຫານທຸກບອນນນເປັນວິຫານສໍາລັບອອນ
ວອນແລະເປັນບອນສັຣເສີນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈາທພຣະອົງໄດນໍາພວກເຮົາມາຢູຮວມກັນ. 
 ດງຕົວຢາງຂອງຄຣິສຕະຈັກທໍາອິດ.  ັງຈາກພຣະເຢຊູຄືນພຣະຊົນມາບນານ. ຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ
ສະແດງໃຫເຫັນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຄຣິສຕະຈັກ.   ທຸກໆມພຣະເຈານໍາຄົນເຂາມາເຊອເພມຂ ຶ ້ນເລອຍໆ ( ກິຈະ
ການ 2:47 ). ຄຣິສຕະຈັກທເຕັມໄປດວຍການເຊອຟັງ,    ການນະມັສການອະທິຖານ, ຂອງຜູທີມີໃຈເມດຕາກະຣຸນາ
ຂອງພຣະເຈາ, ແລວຄົນໃຫມຈະເພ ີ ້ມຂ ຶ ້ນນນແມນພຣະພອນທເຕັມໄປດວຍຄວາມຈະເຮີນເຕີບໂຕຂອງຄຣິສຕະຈັກ. 
 ພວກເຮົາສາມາດປະຕິເສດຄົນອນໄດໂດຍການທບແບງປັນພຣະຄໍາໃຫເຂົາເຈາ.    ືບາງທີອາດຈະຈໍາແນກເຊອ 
ຊາດຜ ິວພັນແລະຊົນຊນກໍໄດໃນເມືອງທເຮົາຢູນ ແລະ ີກຫາງຈາກຜູຄົນທທຸກຍາກກໍໄດ. ແຕພຣະຄຣິດກໍໄດຫລງໂລ 
ຫິດຂອງພຣະອົງເພອເຂົາເຊນກັນ. 
 
3. ນະມັສການໂດຍທຸກຊົນຊາດ:   ( ເອຊາຢາ 66:18–20, 23 ) 
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     ຫົວໃຈຂອງການເຜີຍແຜຂາວປະເສີດຂອງພຣະອົງແມນເຊອເຊີນເອົາຜູນະມັສການທແທຈ ິງຈາກທຸກຊົນຊາດ. 
ເປັນພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງທນໍາຄວາມສວາງໄປເຖ ິງເຂົາ ( ເອຊາຢາ 49:1-6 ) ແລະໄດ້ຮວມເອົາຜູ້ທ່ີຖືກແບ່ງແຍກ 
( ເອຊາຢາ 56:3-8 ) ຈະເຫັນນີມິດໝາຍຂອງທານເອຊາຢາໄດຮັບຜົນສໍາເຣັດ ( ເອຊາຢາ 66:18-23 ).  ຂາພະເຈາ 
ໄດຮັບໃຊເປັນສິດຍາພິບານໃນຄຣິສຕະຈັກແຫງນ ຶ ່ງໃນປະເທດເຢ ີຣະມັນມີເກີນກວາ 30 ຊົນຊາດເຂົາຮວມ,   ຂາພະ
ເຈາໄດເຫັນຄວາມເປັນອັນນ ຶ ່ງອັນດຽວກັນໃນການນະມັສການແລະສັຣເສີນພຣະເຈາ.   ວັນອາທິດທຜານມາໄດມີຫາ
ຄົນຕອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະຜູໂຜດໃຫ້ພົ້ນ, ໂດຍບໄດຄໍານ ຶງເຖ ິງເບອງ ັງ ືຊົນຊາດຂອງລາວ,  ທຸກຄົນ
ໄດປະສົບກັບຄວາມລອດພນ,  ຮວມໃນການນະມັສການອັນມີຄວາມໝາຍແລະໄດແບງປັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈາ
ໃຫແກຜູອນ. 
 ຄໍາວາ: “ ປະຊາຊົນທຸກຊາດ ” ໄດສໍາແດງຄວາມຫວງໃຍຕຄົນທຸກຊົນຊາດໃຫໄດຮັບຄວາມພນ.ໃນຂນໄດເປັນທ
ສໍາເຣັດລົງໃນຜູປະກາດພຣະທັມໄດທໍານວາຍໄວຢູໃນ (ເອຊາຢາ 49ແລະ56).   ພຣະເຈາໄດສັນຍາວາປະຊາຊົນໃນ
ບັນດາຊົນຊາດທັງໝົດ……ເຂົາຈະເຫັນວາເຮົາມີຣິດອໍານາດແລະຍງໃຫຍ.   ຜູທຈະເຫັນຄວາມຍິ່ງໃຫຍຂອງພຣະອົງ
ເຂົາກໍຈະເປັນຜູເຜີຍແຜຂາວປະເສີດແລະປະກາດຄວາມຍິ່ງໃຫຍຂອງພຣະເຈາຖາມກາງຊົນຊາດຕາງໆ. 
 ມະນຸດທຸກຊົນຊາດທັງໝົດຄວນມາສູເນີນພູສັກສິດໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມເພອນະມັສການພຣະເຈາ.  ຄໍາວາເດືອນ
ຂຶ້ນໃຫມ, ແລະວັນຊະບາໂຕນນໝາຍເຖິງການນະມັສການຢາງຊສັດແລະຄວາມຈິງໃຈໃນການປຽນແປງ. 
 ພຣະເຈາໄດຮຽກເອີ້ນຄຣິສຕຽນໃຫແບງປັນຂາວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໃຫແກທຸກຊົນຊາດ.     ປະສົບການ 
ຂອງເຮົາຄືໃນການຕອນຮັບແລະຄວາມເຕີບໃຫຍຂຶ້ນ    ໃນພຣະເຈາໂດຍພຣະຄຸນນນພຣະອົງຈ່ຶງຮອງພວກເຮົາໃຫມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການແບງປັນຂາວປະເສີດໃຫແກຜູອນນເປັນໝາກຫົວໃຈຂອງຜູເຜີຍແຜຂາວປະເສີດ. 
    

ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ 
 
        ຄຣິສຕຽນສວນາຍໄດເນນໜັກໃສອົງການຂອງຄະນະເຜີຍແຜຂາວປະເສີດຢູທວໂລກ.   ແຕກໍມີຄຣິສຕຽນຈໍາ 
ນວນຫລວງາຍໄດຖາມຕົນເອງວາ: ຈໍາເປັນບໍ່ໃຫມີອົງການຂອງຄະນະເຜີຍແຜຂາວປະເສີດຢູທວໂລກເພາະມີສາສ 
ນາຂອງເຂົາແລວ.   ຄຣິສຕຽນທຸກໆຄົນຄວນເຂາໃຈອົງການຂອງຄະນະເຜີຍແຜຂາວປະເສີດຢູທວໂລກນນເປັນພຣະ 
ປະສົງຂອງພຣະເຈາ.     ພຣະເຈາໄດໃຫຜູທເຊ ື ່ອໄດຮັບສິດພ ິເສດແລະຮັບຜິດຊອບນໍາເອົາຂາວປະເສີດນໄປເຖ ິງສຸດ 
ແຜນດ ິນໂລກເພອມະນຸດທຸກຊົນຊາດຈະຮູຈັກກັບພຣະອົງໂດຍຜານທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 
 ມີຫຍັງແດຕ້ອງນໍາໄປໃຊ້ກັບຊີວິດເຮົາ, ເມອເຮົາສ ຶກສາບົດຮຽນນແລວ ? 

 
 ຈ່ົງຮັບຮູ້ວ່າສິ່ງທ່ີຢູ່ໃນພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຄົງທັງໝົດໃນໂລກນີ້ ແລະໃນຂນະທີ່ເຮົາດໍາເນີນຊີ 
ວິດດ້ວຍຄວາມສັມພັນອັນເລິກເຊີ່ງກັບພຣະອົງ, ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພຣະເຈົ້າກໍຈະກາຍເປັນຄວາມ 
ເປ ັນຫ່ວງຂອງພວກເຮົາ.  ພຣະອົງຢາກໃຫ້ຄົນທັງຫມົດຮູ້ຈັກກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ໃນຖານະທີ່ພວກ
ເຮົາເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ເຮັດພັນທະກິດເພື່ອເປັນແສງສວ່າງແກ່ຄົນທຸກຊາດ. 

 ຈ່ົງຈ່ືໄວ້ວ່າ ຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນແມ່ນສໍາລັບທຸກໆຄົນ ແມ່ນແຕ່ຄົນທ່ີບາງຄົນເຫັນວ່າເຂົາ 
ເຈ້ົາຖືກສັງຄົມປະຖິ້ມ.  ພວກເຮົາຄວນສນັບສນູນຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດໃຫ້ອອກໄປຫາຄົນທຸກກຸ່ມທຸກ 
ເຊື້ອຊາດໃນໂລກນີ້ ເພື່ອປະກາດຂ່າວປະເສີດ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງເປີດໃຈທ່ີຈະຍອມຮັບເອົາຄົນທ່ີຖືກ 
ແບ່ງແຍກ ຖືກປະຖິ້ມ ຢູ່ໃນຄຸ້ມເຂດທ່ີເຮົາຢູ່. 
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 ຈ່ົງຮັບຮູ້ວ່າປະສົບການອັນສູງສົ່ງຂອງຄຣິສຕຽນນັ້ນແມ່ນການຮັບໃຊ້ເພື່ອພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າ 
ຊ່ຶງແມ່ນການຮຽກເອີ້ນໃຫ້ເຮົາໄປແບ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງກັບຄົນທັງຫລາຍ. ພຣະອົງຊົງທໍາງານ 
ຜ່ານທາງຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນປັດຈຸບັນນີ້ເພື່ອນໍາຄວາມລອດພົ້ນໄປເຖິງຄົນທຸກຊາດ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org by LLBC 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 14 ທັນວາ 2008 (12-14-08) 

 

ການປະກອບສ່ວນໃນການຮັບໃຊ້ 
 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນນີ້:    ມັດທາຍ 9:35-38; 28:18-20; ໂຣມ 15:23-28 
ຄໍາບົດຮຽນນີ້ສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?G ທ່ານຮູ້ຈັກໂອກາດທີ່ຈະປະກອບສ່ວນໃນການຮັບໃຊ້ໃນ  
ໂລກນີ້ ແລະມີກ ໍາລັງໃຈທີ່ຈະວາງແຜນເຮັດໃຫໄ້ດ້. 
ບົດຮຽນນີ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຫຍັງ?: ບົດຮຽນນີ້ສະແດງເຖິງຜູ້ທີ່ເຊື່ອສາມາດເຂົ້າປະກອບສ່ວນໃນການຮັບໃຊ.້  
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນີ້ຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນG     ຄຣິສະຕຽນຫລາຍຄົນປາຖນາຢາກເຂົ້າປະກອບສ່ວນໃນການ 
ຮັບໃຊ້ແຕບ່າງຄົນກໍບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີ, ຫລຄືຶດວ່າຕົນເອງບໍ່ມີຄວາມສາມາດປ່ຽນສະພາບຂອງໂລກໄດ້. ຢ່າງໃດກໍ 
ຕາມຄຣິສະຕຽນທຸກໆຄົນສາມາດຮັບໃຊຕ້າມພຣະພອນຂອງຕົນ.  
        ເວລາຂ້າພະເຈົ້າແລະພັນລະຍາຖວາຍຕົນເອງເຂົ້າຮັບໃຊກ້ັບອົງການປະກາດຕ່າງປະເທດນັ້ນ ຂ້າພະ 
ເຈົ້າເຫັນອີກຄູ່ນຶ່ງຍອມຮັບເໝືອນກັນ.  ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມພັນລະຍາໄດ້ສົນທະນາກັບຄູ່ນັ້ນເປັນເວລາຍຶດຍາວ 
ເຖິງການຮັບໃຊ້ ກ່ອນຈະອອກໄປປະຈໍາການໃນຕ່າງປະເທດກັບອົງການໜ່ວຍປະກາດ (IMB) ຫລັງຈາກສີ່ 
ປີກໍໄດ້ກັບມາບ້ານຊົ່ວລະຍະນຶ່ງເພື່ອຮັບຄໍາສັ່ງໃໝ່   ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບກັບຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍສະແດງ 
ຄວາມຍິນດີກັບຄວາມເຊື່ອຟັງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຊື່ອຟັງຄໍາເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ.     ພວກຄົນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຖາມ 
ຄໍາຖາມອັນເກົ່າສີ່ປີທີ່ຜ່ານມາ-ຊຶ່ງພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຈໍາໄດ້ດີ.    ແຕ່ເປັນໜ້າເສົ້າໃຈທີ່ເຫັນພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ 
ໄດ້ຈະເຮີນຂຶ້ນໃນການຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮັບໃຊ.້                                                                                          
    ບົດຮຽນນີ້ແມ່ນເຣ່ືອງການເຊື່ອຟັງສ່ວນຕົວໃນການເຂົ້າປະກອບສ່ວນກັບພຣະດໍາຣັດໃຫຍ່ ຄໃືຫ້ປະກາດ.  
ບໍ່ແມ່ນທຸກໆຄົນເອີ້ນໃຫໄ້ປຮັບໃຊເ້ຕັມເວລາ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນຄຣິສະຕຽນທຸກຄົນໃຫມ້ີພາກສ່ວນ. 
                                        

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ຖວາຍເພື່ອການຮັບໃຊ:້  (ໂຣມ 15:23-28)        

       ພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພາອາຈານໂປໂລໄປກຸງໂຣມເພື່ອຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນຢູ່ທີ່ນັ້ນຈະດຂີຶ້ນ:   ເຮົາມີຄວາມ 
ປາຖນາຫລາຍປີມາແລ້ວທ່ີຈະມາຫາພວກເຈົ້າ.  ໃນໂຣມ 1:11-12 ເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າຢາກໃຫກ້ໍາລັງໃຈແກຜູ່້
ທີ່ເຊື່ອ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍນີ້ຈາກເມືອງໂກຣິນໂທເພາະເພິ່ນໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນທີ່ນັ້ນດ້ວຍຄວາມຍນິ 
ດີ ແຕ່ເພິ່ນຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈົ້າຍັງມີບ່ອນອື ່ນອີກເພື່ອໃຫ້ເພິ່ນຮັບໃຊ.້   ປໂຍກທີ່ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍມ່ີພາຣະ 
ທ່ີຈະເຮັດໃຫແ້ຂວງເຫລ່ົານີ້ ໄດ້ອ້າງເຖິງການເລີ້ມຕົ້ນປະກາດໃນແຂວງນີ້ຕາມໃຈປາຖນາຂອງເພິ່ນ “ຈະປະ 
ກາດຂ່າວປະເສີດໃນບ່ອນທີ່ຍັງບໍ່ມີຜູໃ້ດເຄີຍໄດ້ອອກພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ” (15:20) 
    ການປະກາດຕໍ່ທຸກໆຊາດນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ເປັນຫ່ວງຂອງຄຣິສຕຽນທຸກໆຄົນ.  ການໄປກຸງໂຣມຂອງອາຈານ
ໂປໂລນັ້ນເປັນການຢຸດພັກ ເພື່ອຈະເດີນທາງຕໍ່ໄປຍັງປະເທດສະເປນເພື່ອໄປປະກາດ.  ເພິ່ນຫວັງວ່າພວກ
ເຂົາຈະສົ່ງເພິ່ນໄປຕໍ່ເຖິງທີ່ນັ້ນໃຫໄ້ດ້, ຍງັຮ້ອງຂໍໃຫເ້ຂົາສນັບສນູນໜ່ວຍປະກາດນີ້-ບໍ່ແມ່ນການເຫັນແກ່ຕົວ  
ເພາະເພິ່ນລໍຄອຍ    “ເພື່ອຈະປະທານຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານບາງຢ່າງມາໃຫພ້ວກເຈົ້າ”   (ໂຣມ 1:11). 
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ການຖວາຍຂອງພວກເຂົາໄດ້ເປັນຜົນສະທ້ອນເຖິງການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານຊັບສິນເພື່ອປະກອບສ່ວນກັບ 
ການຮັບໃຊ້ປະກາດຂອງອາຈານໂປໂລ.    ເພິ່ນໄດ້ກ່າວອີກຕໍ່ໄປວ່າການຖວາຍຊັບສິນເປັນສິ່ງຈໍາເປ ັນເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ການປະກາດສ ໍາເຣັດຜົນໄດ້.    “ເຂົາຈະໄດ້ຍິນເຣ່ືອງພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດແລະເມື່ອບໍ່ມຜີູ້ປະກາດໃຫ້
ເຂົາຟັງ ແລະຖ້າບໍ່ມີຜູ້ໃຊ້ເຂົາໄປ ເຂົາຈະໄປກາດໄດ້ຢ່າງໃດ?” (ໂຣມ 10:14-15).  ເຖິງຄຣິສຕະຈັກເມືອງ 
ຟິລິບປອຍ ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນວ່າ. “ເຮົາລະນຶກເຖິງເຈົ້າເມື່ອໃດ ກໍໄດ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາ
ທຸກເທື່ອ ເພາະເຫດທີ່ເຈົ້າທງັຫລາຍມີສ່ວນໃນງານຂ່າວປະເສີດດ້ວຍກັນ” (ຟິລບິປອຍ 1:3-5). ພວກເຮົາ
ທຸກໆຄົນເປັນພາກສ່ວນໃນການປະກາດເຣື່ອງຄວາມພົ້ນ. 
   ໃນຂະນະທີ່ອາຈານໂປໂລຂຽນປຶ້ມໂຣມ ເພິ່ນກໍາລັງເດີນທາງໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມເພື່ອນໍາຂອງຝາກຈາກ 
ຄຣິສຕະຈັກຕາ່ງຊາດໄປຍັງຄຣິສະຕຽນຄົນທຸກຍາກທີ່ເປັນຊາວຢິວໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ.     ເພິ່ນຖືວ່າຕົນເອງ
ເປັນໜ້ີໃນການປະກາດຕໍ່ໂລກ.  ພຣະພອນດ້ານວິນຍານຈິດ (ຄວາມພົ້ນ ແລະພຣະພອນ) ໄດ້ອອກມາຈາກ
ຊາວຢິວເພາະພວກເຂົາໄດ້ຮັບເອົາຄວາມເຊື່ອກ່ອນ.   ດັ່ງນັ້ນ, ຄຣິສະຕຽນຊາວຕ່າງດ້າວຈຶ່ງຖືວ່າເປັນພາຣະ
ທີ່ຈະຊ່ວຍຊາວຢິວດ້ວຍຊັບສິນ. ກ່ອນນັ້ນອາຈານໂປໂລກໍໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າເປ ັນໜ້າທີ່ຂອງເພິ່ນແລະຂອງພວກ
ເຮົາທີ່ຈະປະກາດຂ່າວປະເສີດຕໍ່ໂລກ: “ເຮົາເປັນໜ້ີພວກສີວິໄລແລະພວກຕໍ່າຊ້າ ເປັນໜ້ີພວກນັກປາດແລະ 
ພວກຄົນໂງ່ດ້ວຍ” (ໂຣມ 1:14).  ການເປັນໜ້ີຂອງພວກເຮົາຕໍ່ໂລກນີ້ອອກມາຈາກພຣະຄຸນອັນເຫລືອລົ້ນທີ່
ຕົກມາເຖິງພວກເຮົາ.  ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫລັງໄດ້ຮັບເອົາເໝືອນພວກເຮົາ.  
       ພວກຜູ້ເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຮຽກເອີນ້ໃຫ້ຖວາຍຊັບສິນເພື່ອຂ່າວປະເສີດຈະໄດ້ຂຍາຍຕົວໄປໃນ
ບ່ອນທ່ີຄົນຍັງບໍ່ໄດ້ຍິນພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 
     ການຖວາຍນີ້ອາດຫລາຍກວ່າການໃຫ້ຊັບສິນຄປືະກອບເວລາແລະສິ່ງອື່ນໆ.  ບາງຄຣິສຕະຈັກຍັງຊ່ອຍ 
ຈັດຫາໃຫພ້ວກສາສນາທູດມີພາຫະນະໃຊ້    ບາງຄຣິສຕະຈັກກສໍືບຕໍ່ຄວາມສໍາພັນດ້ວຍການຕິດຕໍ່ກັບສາສ 
ນາທູດ, ບາງຄຣິສຕະຈັກກຊໍ່ອຍເຫລືອລກູຂອງສາສນາທູດເວລາມາສຶກສາຕໍ່ພາຍໃນປະເທດນີ້. 
   ໃນເດືອນນີ້ ເປັນເວລາຫລາຍໆຄຣິສຕະຈັກໄດ້ຖວາຍເພື່ອການປະກາດຕ່າງປະເທດ  ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ  Lottie 
Moon ໃນຍາມຄຣິສມາດ.     ການຖວາຍໃນຍາມນີໄ້ດ້ຊ່ອຍພວກສາສນາທູດ 25% ໃນງົບປະມານປະຈໍາ
ປີຂອງອົງການປະກາດຕ່າງປະເທດ.  ການຖວາຍເພື່ອບັນເທົາຄວາມທຸກຍາກກໍເປັນການຊ່ວຍໂດຍກົງເພື່ອ
ລ້ຽງຄົນອຶດຫວິຜ່ານອົງການປະກາດຕ່າງປະເທດ ຫລອືົງການປະກາດພາຍໃນປະເທດ. 
(www.imb.org/worldhunger) or (www.namb.net/hunger) ຊຶ່ງແບ່ງກັນ 80/20 % 
 

Lottie Moon 
ລ໊ອດຕີ ມູນໄດ້ເກີດໃນວັນທີ 12 ເດືອນ 12, 1840, ນາງໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເວລາອາຍໄຸດ້ 18 ປີ
ໃນງານຟື້ນຟູທີ່ໂຮງຮຽນວິທະຍາລັຍ.  ຕໍ່ມາໃນເມື່ອນາງມີອາຍຸ 33 ປີ ນາງໄດ້ຕິດຕາມຜູ້ເປັນເອື້ອຍໄປຮັບ
ໃຊ້ໃນປະເທດຈີນໝົດຈິດໝົດໃຈ.  ນາງຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ແນະນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງຕົນແລະບ່ອນອື່ນສນັບ
ສນູນໜ່ວຍປະກາດຕ່າງປະເທດ.  ການເສັຽສະລະຂອງນາງເປັນເຫດໃຫມ້ີການກໍ່ສ້າງອົງການສາສນາທູດ
ຂອງແມ່ຍິງ ເພື່ອຈະເອົາໃຈໃສສ່ິດສອນເຖິງການຮັບໃຊ້ ແລະຮັບເອົາຊັບສິນຈາກຄຣິສຕະຈັກຕາ່ງໆ.  
ການຖວາຍຄັງ້ທໍາອິດໃນຍາມຄຣິສມາດນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 1888.  ນາງມີຄວາມເມດຕາສົງສານຕໍ່ຄົນຈີນ ຈງິ
ເຮັດໃຫ້ນາງຮັບໃຊ້ກັບພວກຈີນ.  ໃນທີ່ສຸດນາງກໍໄດ້ເສັຽຊີວິດໃນວັນທີ 24 ເດືອນ 12 1912. ດັ່ງນັ້ນ, 
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ອົງການ ບັບຕສີພາກໃຕ້ໄດ້ໃສ່ຊືກ່ານຖວາຍໃນຍາມຄຣິສມາດນີໃ້ນນາມຂອງນາງ-ເປັນການຖວາຍເພື່ອ
ການປະກາດຂ່າວປະເສີດໃນຕ່າງປະເທດ. 
    

 
2. ອະທິຖານເພື່ອຜູ້ຮັບໃຊ້: (ມັດທາຍ 9:35-38) 
       ໃນເມື່ອພຣະອົງໄດ້ເຫັນຝູງຊົນເປັນເໝືອນແກະບໍ່ມີຜູ້ລ້ຽງ, ຖກືຂ່ົມເຫງ, ບໍມ່ີຜູ້ຊ່ວຍ, ແລະເປັນອັນຕະ 
ລາຍ. ພຣະເຢຊູສົງສານ; ພຣະອົງໜັກພຣະທັຍ.  ໃນພຣະຄັມພີ ຄໍາເວົ້າທີ່ໃຊເ້ປັນຫ່ວງແລະນໍາພານັ້ນໝາຍ 
ເຖິງຜູ້ລ້ຽງແກະ.  ກະສັດດາວິດ ໄດ້ກ່າວວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ (ເພງສັຣເສີນ. 23.1).   ເພງສັຣເສີນບົດ 
ຮຽນນີ້ໄດ້ໃຫຄ້ໍາໜູນໃຈແກ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອເປັນເວລາດົນນານແຕ່ເດິກດໍາບັນ,     ຜູ້ນໍາຝ່າຍສາສນາແລະຜູ້ນໍາທາງ
ການເມືອງຂອງພວກອິສຣາເອນຍອມຟັງຜູ້ລ້ຽງຂອງຊາດ    ຄືຜູ້ເປັນຕົວແທນຂອງພຣະເຈົ້າ.    (ເອເຊກຽນ. 
34:1-12). 
    ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປັນຜູ້ສໍາເຣັດໃນຕໍາແໜ່ງເປັນຜູ້ລ້ຽງ, ນໍາພາ, ຮກັສາປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງ
ກ່າວວ່າເປັນ “ຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ”  ຜູ້ຍອມ  “ສະລະພຣະຊົນເພື່ອລູກແກະ”  ແລະພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກຝູງແກະຂອງພຣະ 
ອົງ (ໂຢຮັນ 10:11,14).  ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມສົງສານຕໍ່ປະຊາກອນຂອງພຣະເອົງເມື່ອໄດ້ກ່າວ
ວ່າ “ແກະອື່ນອີກທີ່ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຄອກນີ້ເຮົາກມໍີຢູ່” (ໂຢຮັນ 10:16).   ຄໍາເວົ້າວ່າສົງສານນັ້ນແມ່ນມີຢູ່ນໍາຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ພຣະເຈົ້າ ແລະຄົນອື່ນ.  ໃນເມື່ອອົງພຣະເຢຊູມອງເຫັນທ່ົງນາເຫລືອງເຕັມໄປ ພຣະອົງຊົງສັ່ງພວກສາວົກ
ໃຫອ້້ອນວອນເພື່ອໃຫພ້ຣະເຈົ້າສົ່ງຄົນງານອອກໄປເກັບກ່ຽວ.   
     ໃນເມື່ອມອງເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງຝູງແກະ ເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາເກີດຄວາມສົງສານ ແລະຍັງເປັນການ 
ເຕືອນພວກເຮົາໃຫເ້ຮັດອັນໃດອັນນຶ່ງໃນເຣື່ອງນີ້ນໍາ.  ຄໍາວ່າ “ສິດຍາພິບານ” ແປອອກຈາກພາສາລາຕີນວ່າ 
ຜູ້ລ້ຽງແກະ. ແນວໃດກໍດໃີນພຣະຄັມພໄີດ້ເວ້ົາເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ສິດຍາພິບານ-ຄຣູສອນແລະຜູ້
ປະກາດ (ອຟຊ. 4:11), ໜ້າທີ່ທັງສອງຢ່າງນັ້ນໄດ້ໄປນ ໍາກັນ.  ມັດທາຍ 9:35-38, ພຣະເຢຊູໄດ້ເຊື່ອມໜ້າ
ທີ່ທັງສອງຢ່າງນີ້ເຂົ້າກັນ.  ໃນໂຢຮັນ 21 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສັ່ງ ເປໂຕ-ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ  “ຈົ່ງລ້ຽງແກະຂອງ
ເຮົາ” (ໂຢຮັນ 21:16).  ການປະກາດນັ້ນເປັນການແນະນໍາໃຫ້ຄົນຜູຍ້ັງບໍ່ເຊື່ອເຂົ້າມາຫາຜູລ້້ຽງທີ່ດີ.  ທັມມະ
ດາແລ້ວພວກຜູ້ປະກາດ ຫລືສາສນາທູດເປັນຄົນທໍາອດິທີ ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ຜູ້ເຊື່ອໃໝ່. 
     ໂດຍການອ້ອນວອນອະທິຖານ ຜູທ້ີ່ເຊື່ອທຸກຄົນມພີາກສ່ວນໃນການປະກາດຕໍ່ຊາວໂລກ.  ພຣະເຢຊູໄດ້
ຊັກຊວນພວກເຮົາໃຫອ້້ອນວອນຕໍ່ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເກັບກ່ຽວ ໃຫ້ສົ່ງຄົນງານອອກໄປເກັບກ່ຽວ.      ດ້ວຍການ
ອ້ອນວອນແລະການນະມັສການ ພວກເຮົາຈິ່ງມີຈິດໃຈເປັນຫ່ວງແລະມີຄວາມສົງສານຢ່າງພຣະຄຣິດຕໍ່ຊາວ 
ໂລກເພື່ອໃຫນ້ໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າສາໍເຣັດ.  ການປະກາດບໍ່ແມ່ນເວ້ົາເຣ່ືອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄົນຟັງເທົ່ານັ້ນ 
ແຕ່ຕ້ອງເວົ້າເຣ່ືອງຂອງຄົນໃຫພ້ຣະເຈົ້າໄດ້ຟັງນໍາ.  ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນມີໜ້ອຍ ປະຕູທີ່ຈະປະກາດ 
ຂ່າວປະເສີດນັ້ນໄຂໄວ້ຢູ່ສເມີ ຫລືຫລາຍຄົນໄດ້ຖືກຮຽກເອີ້ນໃຫ້ຮັບໃຊ້ ຈົນວ່າໄພ່ພນົຂອງພຣະເຈົ້າມີພາຣະ 
ໃນການປະກາດ ມີຈິດໃຈເປັນຫວ່ງດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານເພື່ອ.    ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຈົ້າຕ້ອງ 
ການໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ ື ່ອອ້ອນວອນ?  ເພາະຜູ້ທີ່ອ້ອນວອນແມ່ນຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນ. 
        ການອ້ອນວອນແມ່ນການສນັບສນູນສາສນາທູດທັງຫລາຍຜູ້ກໍາລັງຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໃນບ່ອນຕ່າງໆໃນ 
ໂລກ.      ອ້ອນວອນເພື່ອໃນວັນເກີດ, ທາ່ນສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນຄັມພິວເຕີໄດ້ເພື່ອທ່ານຈະສາມາດອ້ອນ 
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 ວອນເພື່ອພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງໃດ. www.pray.imb.org and www.namb.net/prayer.  
 
3. ເຮັດໃຫຄ້ົນທຸກຊາດເປັນລູກສິດ: (ມດັທາຍ 28:18-20 ) 
    ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະມີສິດ, ພຣະຄຣິດໄດ້ສັ່ງຜູ້ຕິດຕາມວ່າ,ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ທຸກຊາດເປັນລູກ
ສິດ.    ຄໍາສ່ັງນີ້ເປັນຄໍາກິຣິຍາທີ່ສໍາຄັນ  ແລະບ່ອນອື່ນທີ່ບອກວິທີໃຫເ້ຮົາຮູ້ຈັກວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດ: ອອກໄປ, 
ຮັບບັບຕິສມາ, ແລະສັ່ງສອນທຸກຢ່າງໃຫ້ເຂົາເຮັດ (ເຊື່ອຟັງ).  ເຮັດໃຫ້ເປັນສາວົກແມ່ນການປະກອບຫລາຍ
ກວ່າແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ;   ແຕ່ແມ່ນວິທີຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອໄດ້ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຕັດສິນໃຈຮັບເອົາພຣະເຢຊູ
ໃຫ້ກາຍເປັນຄົນເຊື່ອຟັງ ແລະຊ່ອຍເຫລອືໃຫພ້ວກເຂົາກາຍເປັນຄົນປະກາດຕໍ່ຊົນຊາດຂອງຕົນເອງ   ເພື່ອ 
ໃຫຄ້ຣິສຕະຈັກຈະເຣີນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. 
       ພວກເຮົາຈະບໍ່ໃຫພ້ຣະມະຫາບັນຊາເປັນສິ່ງຖືເບົາໃນວຽກງານການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ    ຄຣິສຕຽນ 
ທຸກຄົນແລະໂບດທຸກໆ    ແຫ່ງຄວນຈະສັດຊື່ແລະເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຍອມເຊື່ອຟັງຄໍາສັ່ງຂອງພຣະຄຣິດເພື່ອ 
ເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກຊາດເປັນລູກສິດ.  
   ຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ ຊາດ ອອກມາຈາກພາສາກຣີກ ຊຶ່ງພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ  “ຊົນເຜ່ົາ”  ແມ່ນໝາຍເຖິງຊົນຊາດວັດ 
ທະນະທັມ ແລະກຸ່ມຊົນ ພາສາຕ່າງໆ.  ທ່ານສາມາດຊອກຫາຊົນຊາດຕ່າງໆໄດ້ຈາກ ຄມັພິວເຕີ  
peoplegroups.org and peoplegroup.info.  ໃນສະຫະຣັດເຮົາມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນພຍານກັບຄົນ 
ທຸກໆ ຊົນເຜົ່າທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບເຮົາ ໃນທຸກໆ ຕົວເມືອງ. ຖ້າຢາກເປັນຜູ້ຮັບໃຊ ້ຫລືເດີນທາງໄປເພື່ອສຶກສາ 
ເບິ່ງວຽກງານການຮັບໃຊ້ ທ່ານສາມາດຊອກຫາໄດ້ທີ່ going.imb.org and the bridge.namb.net. 
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ບົດຮຽນໃນຊີວິດ 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອີ້ນເອົາຄຣິສະຕຽນ ແລະຄຣິສຕະຈັກທັງຫລາຍໃຫ້ມີພາກສ່ວນໃນການຮັບໃຊ້.  ພວກເຮົາສາມາດ 
ປ່ຽນສະພາບການຂອງໂລກໄດ້ໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະເຊື່ອຟັງ. 
   ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈ່ິງຈະເປັນພະຍານຕໍ່ໂລກໃນທຸກວັນນີ້ໄດ້? 

• ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອີ້ນເອົາພວກເຮົາໃຫ້ສນັບສນູນການຮັບໃຊ້ ດ້ວຍຊັບສິນ, ຄໍາເວົ້າ, ແລະສິ່ງຈໍາເປັນອື່ນໆ
ເພື່ອໃຫ້ຂ່າວປະເສີດບັນລຸເຖິງຄວາມສໍາເຣັດ. 

• ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອີ້ນເອົາພວກເຮົາໃຫ້ອ້ອນວອນເພື່ອປະຕູຈະເປີດອອກ ເພື່ອຜູ້ທ່ີເຊື່ອຈະຕັດສິນໃຈອອກໄປ
ຮັບໃຊ້ເຕັມເວລາ. ໃນເມື່ອພວກເຮົານະມັສການ ພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າມີ ນໍ້າພຣະທັຍໜັກ
ຕໍ່ຄົນຫລົງຫາຍໃນໂລກ. 

• ພຣະເຈ້ົາເອີ້ນເອົາພວກເຮົາໃຫ້ສິດສອນນາໆຊາດ ໂດຍເປັນພະຍານຕໍ່ຊາດອື່ນໆ. ໂດຍການອອກໄປຮັບ
ໃຊ້ເປັນລະຍະສັ້ນ ຫລືເປັນຜູ້ປະກາດເຕັມເວລາ.  

 
   ທຸກໆປະເທດໃນໂລກນີ້ເຫັນວ່າທ່ົງນາຂອງການເກັບກ່ຽວຍັງມີຫລາຍ.    ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນອ້ອນວອນ, 
ອະທິຖານ, ແລະອອກໄປ, ມີຊີວິດຍອມຢູ່ໃຕ້ອົງພຣະວິນຍານ, ຍອມເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍໃນທີ່ສຸດປະຕູກໍຈະເປີດ
ໃຫ້, ເຫັນຄົນຮັບເຊື່ອ, ແລະສະພາບຂອງໂລກໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງ.  
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 21 ທັນວາ 2008 (12-21-08) 

 
ປະກາດຂ່າວປະເສ ີດ 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນນີ້:    ລູກາ 2:8-12, 16-18, 25-32 
 
ຄໍາຖາມໃນຊີວິດG    ທ່ານຄວນສັຣເສີນພຣະເຈົ້າທ່ີພຣະອົງປະທານຄວາມລອດພົ້ນໃຫ້ທຸກໆຄົນແລະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີ 
                        ໂອກາດເຂົ້າປະກອບສ່ວນໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດນີ້ ຕໍ່ທຸກໆຄົນຜູ້ຢາກໄດ້ຍິນ. 
 
ພຣະຄັມພີແຫ່ງຄວາມຈິງ:  ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປະສູດຂອງອົງພຣະເຢຊູນີ້ ເປັນສິ່ງເຕືອນຜູ້ທ່ີເຊື່ອວ່າ ອົງພຣະເຢຊູ 
ເປັນທາງໄປສູ່ຄວາມພົ້ນ ແລະທຸກໆຄົນໃນໂລກຕ້ອງການໄດ້ຍິນເຖິງເຮື່ອງຂ່າວປະເສີດນີ້. 
 
ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດG ບໍ່ແມ່ນທຸກໆທ່ີເປັນຄຣິສະຕຽນເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະກາດ.  ບາງຄົນກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈເລີຍວ່າຄົນ 
ອື່ນ ຫລືຄົນສາສນາອື່ນເປັນຄົນຜິດບາບ.  ຫລາຍໆຄົນບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງຄໍາສັ່ງໃນພຣະຄັມພີວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງ 
ເຫັນຄວາມສໍາຄັນໃນການປະກາດ.  ໃນເມື່ອບໍ່ເຂົ້າໃຈດີເຖິງເຮື່ອງປະກາດນີ້ຄວາມກະຕືຫລືລົ້ນຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຍິນ 
ເຮື່ອງຂ່າວປະກາດກໍລົດນ້ອຍຖອຍລົງ.  ໃນເມື່ອທຸກຄົນມີຈິດໃຈຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ຈັກກັບອົງພຣະເຢຊູ ວ່າພຣະອົງເທ່ົາ 
ນັ້ນເປັນທາງໄປເຖິງຄວາມລອດພົ້ນ ການປະກາດຂ່າວປະເສີດກໍຈະໄດຮ້ັບຜົນດີ. 
          ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເທສນາທີ່ສນາມກິລາໃນປະເທດຟິລີບີນເປັນເວລານຶ່ງອາດທິດ.ເຫັນວ່າໃຜໆກໍບໍ່ສົນໃຈກັບພວກ 
ຝູງຄົນຜູ້ອາສັຍຢູ່ໃນຄຸ້ມໃກ້ຄຽງນັ້ນເລີຍ.  ຢ່າງໃດກໍຕາມໃນອາທິດນັ້ນມີຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ ແຕ່ຂ້າພະ 
ເຈ້ົາຈ່ືສອງຄົນໄດ້ດີເພາະພວກເຂົາເປັນຜູ້ນໍາໃນຄຸ້ມນັ້ນ;   ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງສັຣເສີນດ້ວຍເສັຽດັງໃນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ 
ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູເຂົ້າມາໃນຊີວິດ.  ຄົນໃນຄຸ ້ມນັ້ນໄດ້ເຫັນການປ່ຽງແປງເກີດຂຶ້ນກັບຊີວິດສອງຄົນນັ້ນ.  ພວກເຂົາບໍ່ 
ໄດ້ເຂົ້າເປັນພາກສ່ວນຂອງສາສນາເທົ່ານັ້ນ-ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າສ່ວນປະສົບການກັບອົງພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງພຣະຊົນ ແລະນັ່ງ 
ບັນລັງໃນເວລານີ້.   ການສຶກສາພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນນີ້ຈະສອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກວິທີທ່ີທ່ານຈະສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ  ເພາະ 
ພຣະອົງມີຄວາມຮັກ ຄວາມເມດຕາຕໍ່ມະນຸດຊາດຈຶ່ງເປິດໂອກາດໃຫ້ເຂົາໄດ້ຍິນເຖິງເຮື່ອງຂອງພຣະອົງ.     
                                

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ພຣະເຢຊູເປັນຂ່າວປະເສີດ  (ລູກາ 2:8-12) 
     ມີເທວະດາຕົນນ່ຶງ ໄດ້ມາປາກົດຕໍ່ພວກລ້ຽງແກະ ໄດ້ບອກຂ່າວດີແກ່ພວກເຂົາວ່າ-ມີພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ ອົງນຶ່ງໄດ້
ມາບັງເກີດ.  ໂມເຊໄດ້ຮັບພຣະບັນຍັດ 1,400 ປີກ່ອນນັ້ນ, ວ່າພຣະເຈົ້າສັນຍາຈະໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜູ້ທ່ີເຊື່ອຟັງ. ແຕ່ຢ່າງ 
ໃດກໍຕາມ ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ລະເມີດບໍ່ໄດເ້ຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ  ພວກເຂົາຈິ ່ງໄດຖ້ືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍທ່ີກຸງ 
ບາບິໂລນ ແລະຊາດຂອງພວກເຂົາກໍໄດ້ຖືກທໍາລາຍ.    ຕໍ່ມາພວກເຂົາກໍໄດ້ກັບຄືນມາຍັງປະເທດອີກປະມານ 538 
ກ່ອນ ຄສ. ແລະ 63 ປີ ກ່ອນ ຄສ ພວກເຂົາກໍຢູ່ໃນການປົງຄອງຂອງກຸງໂຣມ.    ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຂົາມີຢູ່ໃນອົງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືໃຫ້ພຣະອົງສົ່ງພຣະຜູ້ໄຖມ່າໃຫ້ພວກເຂົາ, ທ່ີເປັນພຣະເມຊີອາ ແລະພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ ເພື່ອຊ່ອຍ
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ຊາດຢິວແລະຄົນທັງໂລກນໍາ.  “ໃນເມື່ອເວລາມາເຖິງ,   ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ສົ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຜູ້ເກີດຈາກຍິງຜູ້ນຶ່ງ...
ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບເອົາເປັນລູກ” (ຄາລາເຕັຽ 4:45). 
     ຄົນລ້ຽງແກະໃນປຶ້ມລູກາ 2 ເຫັນວ່າເປັນຄົນທັມມະດາ, ບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ສ ໍາຄັນໃນສາສນາອັນໃດ.  ມີນັກປາດບາງຄົນ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກລ້ຽງແກະກຸ່ມນີ້ ແມ່ນຜູ້ລ້ຽງສັດເພື່ອຈະໄດ້ຖວາຍໃນພຣະວິຫານ, ແຕ່ພຣະຄັມພີບໍ່ໄດກ້່າວເຖິງພວກ 
ເຂົາຢ່າງນັ້ນ.  ໃນເຣື່ອງນີ້ ພວກລ້ຽງແກະເປັນຄົນທັມມະດາ,  ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າ ເທວະດາຕົນນຶ່ງໄດ້ມາບອກພວກເຂົາ
ວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຂ່າວດີຕໍ່ຄົນທຸກໆຊາດໃນໂລກ.   
    ລັກສະນະຂອງເທວະດານັ້ນເປັນເຣື່ອງມະຫັສຈັນ. ເທວະດາໄດ້ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາ ແລະພຣະຣັສມີຂອງພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ຫຸ້ມຫໍ່ພວກເຂົາໄວ.້     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະກາດເຣື່ອງຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ພວກຄົນທັມມະດາສາມັນຄືພວກລ້ຽງແກະເຫັນ.  
ແນວໃດກໍຕາມ ພວກເຂົາພາກັນຢ້ານຫລາຍ, ເທວະດາຈິ່ງເລົ້າໂລມພວກເຂົາວ່າ “ຢ່າຢ້ານເລີຍ,”  ຂ່າວດີອັນຍ່ິງໃຫຍ່
ໄດ້ມາເຖິງຄົນທຸກຊາດແລ້ວ.  ເຣື່ອງທັງໝົດນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບການປະສຸູດຂອງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນ ພຣະເມຊີອາ ແລະພຣະຜູ້
ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ.   
   ຂ່າວດີເຣື່ອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຕລອດມາເປັນປະຈໍາ, ຄຣິສະຕຽນມີຂ່າວດີທ່ີຈະບອກໃຫ້ຊາວໂລກໄດ້ຍິນວ່າ: ພຣະຜູ້
ໂຜດໃຫ້ພົ້ນໄດ້ສະເດັດມາຫາພວກເຂົາແລ້ວ!  ບໍ່ແມ່ນການສຶກສາເຖິງເຣື່ອງສາສນາສາດ  ແລະຫລັກມະນຸສທັມໃດໆ 
ແຕ່ແມ່ນເຣື່ອງຂອງອົງພຣະເຢຊູູຄຣິດ.      ອາຈານໂປໂລກໍໄດ້ປະກາດຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດ ແລະມີຫລາຍໆຄົນໄດ້ຮັບເອົາ
ໂດຍກ່າວວ່າ, “ເພາະວ່າເຮົາຕັ້ງໃຈວ່າຈະບ່ໍສະແດງຄວາມຮູ້ເຣື່ອງໃດໆ ໃນຖ້າມກາງພວກເຈົ້າເວັ້ນແຕ່ເຣື່ອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ ແລະການທີ່ພຣະອົງຊົງຖືກຄຶງໄວທ່ີ້ໄມ້ກາງແຂນນັ້ນ.” (1 ກຣທ 2:2). 
      ຄວາມພົ້ນນັ້ນແມ່ນປະສົບການກັບອົງພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ບໍ່ແມ່ນຮັບເອົາຄໍາສອນ  ຫລືສາສນາເທົ່ານັ້ນ. 
ແຕ່ເປັນການປະກາດຂອງເທວະດາຕໍ່ພວກລ້ຽງແກະ ເປັນຜົນສະທ້ອນເຖິງປະສົບການກັບອົງພຣະຄຣິດເຈ້ົາໃນຊີວິດ
ຂອງແຕ່ລະຄົນຜູ້ຮູ້ຈັກເຖິງເຣື່ອງນີ້.  ຜູ້ຄົນທ່ີເຊື່ອສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ, “ເພາະພຣະເຈົ້າຊົງເປັ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ
ເຂົ້າໃນໃຈຂອງພວກເຮົາ ດ້ວຍທາງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ເຮົາທັງຫລາຍລ້ວ.  (ໂຣມ 
5:5-6) 
   ເທ່ົາທ່ີຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປັນສາສນາທູດໃນເມືອງນຶ່ງໃນປະເທດ ຟິລິປີນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນການອັສຈັນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້
ກະທໍາໃນເກາະ ມິນາໂດ.  ຄົນພວກນີ້ເປັນຄົນທຸກຍາກ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບພຣະພອນອັນເຫລືອລົ້ນຈາກອົງພຣະວິນຍານ
ບໍຣິສຸດໃນປີ 1980.  ໃນປີນັ້ນ ຄົນພວກນີ້ໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ ແລະພວກເຂົາໄດ້ພາກັນຈັດໃຫ້ມີກຸ່ມອ້ອນວອນຂຶ້ນ
ໃນຫລາຍໆແຫ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັນ, ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມຍິນດີທ່ີອົງພຣະວິນຍານໄດ້ມາຫາພວກເຂົາ. ພວກ
ເຂົາມີຄວາມຮັກຕໍ່ອົງພຣະຄຣິດເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະມີຄວາມຮັກຕໍ່ກັນແລະກັນ.   ມີຫລາຍໆຄົນສມັກເຂົ້າຮຽນພຣະຄຣິສຕະ
ທັມທ່ີຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນສອນ ແລະພວກເຂົາໄດ້ມີຄວາມກ້າຫານເປັນພະຍານຕໍ່ເພື່ອນບ້ານ.    ພວກເຂົາຍັງໄດ້ກໍ່ຕັ້ງ
ໃຫ້ມີຄຣິສຕະຈັກຫລາຍແຫ່ງເກີດຂຶ້ນທັງໆທ່ີມີພວກຄອມມູນິສລົບກວນໃນຖ່ິນນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຍັງອວຍພຣະພອນແກ່ຄົນ
ໃນເກາະນັ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.  
    
2. ຂ່າວປະເສີດອັນອັສຈັນ(ປລາດ): (ລູກາ 2:16-18)    
       ພວກລ້ຽງແກະເຊື່ອຟັງແລະມີຄວາມພູມໃຈຫລາຍ ພວກເຂົາຟ້າວອອກໄປພົບພຣະກຸມມານຜູ້ຫາກໍເກີດມາໃໝ່.  
ແລະພວກເຂົາໄດ້ບອກເຣື່ອງການປະສູດຂອງພຣະກຸມມານໃຫ້ທຸກໆຄົນໄດ້ຍິນ.  ພວກເຂົາເປັນກຸ່ມທໍາອິດທ່ີປະກາດ
ເຖິງການປະສູດນີ້.  ທ່ານລູກາໄດ້ບັນທຶກເຖິງຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູເວລາພຣະອົງໄດສ້ົ່ງພວກສາວົກອອກໄປປະກາດ 
ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ,  “ທ່ານຈະເປັນພະຍານເຖິງເຮົາ”  (ກິຈການ 1:8);    ການເປັນພະຍານນັ້ນແມ່ນການບອກກ່າວເຖິງ  
ເຮື່ອງຕົນເອງໄດ້ເຫັນ, ໄດຍ້ິນ, ແລະໄດ້ປະສົບການ. 
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   ເຣື່ອງທ່ີພວກລ້ຽງແກະປະກາດນັ້ນເປັນເຣື່ອງພຣະກຸມມານຜູ້ຫາກໍເກີດມາໃໝ່. ສ່ວນຜູ້ໄດ້ຍິນເຣື່ອງທ່ີພວກລ້ຽງແກະ  
ກ່າວນັ້ນກໍເຫັນວ່າແປກແລະປລາດ.      ລູກາໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າ ປລາດ 13 ເທ່ືອໃນປຶ້ມນີ້.  ຄໍາເວົ້າເຫລົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍ
ແປກປລາດແລະອັສຈັນກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ.    ຕົວຢ່າງເວລານາງມາຣີອາໄດ້ຍິນເທວະດາບອກ    “ນາງເກັບສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ໄວ້ໃນໃຈ” (ລູກາ 2:19) ຍິ່ງເປັນການເພີ້ມໃຫ້ພາບຂອງຄວາມເຊື່ອຄົບບໍຣິບູນ.  ມີຫລາຍຄົນໄດ້ເຊື່ອໃນເຣື່ອງ 
ທ່ີພວກລ້ຽງແກະກ່າວ ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາຍັງຂາດການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ຢ່າງແທ້ຈິງ   ແລະໄວ້ວາງໃຈເຊື່ອໃນ
ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
   ເຣື່ອງແປກປລາດເຖິງການໄຖ່ບາບທ່ີອອກມາຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າໃນອົງພຣະເຢຊູນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອ “ແກ່ພົລ
ເມືອງທັງໝົດ” (2:10). ແຕ່ເຫັນວ່າມີຄົນເປັນລ້ານໆຍັງບໍ່ໄດ້ມາເຖິງພຣະຄຣິດ.    ອົງການປະກາດຕ່າງປະເທດຂອງ
ຄະນະບັບຕິສໄດ້ຄໍານວນວ່າມີພົລເມືອງປະມານ 1.6 ໂກດ ບໍ່ມີໂອກາດໄດຍ້ິນເຖິງເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ.  ໃນປັດຈຸບັນ
ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນທະວີບຢູໂຣບ ເຫັນວ່າຄົນຈໍານວນຫລາຍເຂົ້າໃຈຜິດເຖິງຂນົບທໍານຽມຂອງຄຣິສະຕຽນ ພວກ
ເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູດີ.  ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງປະກາດ ແລະອະທິບາຍໃຫ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ເຂົ້າໃຈ
ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ. 
   ຫລາຍປີມາແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົນທະນາກັບຄົນນຶ່ງມາຈາກປະເທດການາດາເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ.  ແຕ່
ເຫັນວ່າຄົນນັ້ນບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຄວາມຮັກ.   ໃນທ່ີສຸດລາວກໍກ່າວເປັນປໂຍກທີ່ຄົນທັງຫລາຍເວົ້າ, “
ເອີ! ຂ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກຄົນດີ ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຮັກຂ້ອຍ.”   ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນໂອກາດຈິ່ງໄດ້ໃຊ້ເວລາອະທິບາຍ
ໃຫ້ລາວຟັງວ່າ ພຣະເຈ້ົາສາມາດຮັກຄົນບາບຫລາຍທີ່ສຸດແລະຮັກລາວນໍາ. ເມື່ອໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນລາວປາກບໍ່ໄດ້ຈັກຄໍາ 
ເພາະແປກໃຈເຖິງຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະເຈົ້າທ່ີມີຕໍ່ລາວ.    ຂ່າວປະເສີດນີ້ເປັນເຣື່ອງປລາດ   ແລະໂລກນີ້ຕ້ອງການ 
ຢາກໄດຍ້ິນ. 
 
3. ຂ່າວປະເສີດແມ່ນເພື່ອທຸກໆຄົນ  (ລູກາ 2:25-32) 
 

ພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫພ້ົ້ນຂອງຄົນທັງໂລກ 
ທ່ານ ລູກາ ໄດ້ບັນຖຶກເຖິງເຣື່ອງພຣະເຢຊູເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມພົ້ນນັ້ນບໍ່ແມ່ນຈໍາເພາະແຕ່ພວກຢິວຊາດ
ດຽວ.  ເປັນຄວາມຈິງ ຂ່າວປະເສີດນັ້ນໄດ້ເລີ້ມມາຈາກພຣະຄັມພີເດີມ ແລະທ່ານລູກາໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນບຸກຄະລິແລະກິຈ 
ການຂອງອົງພຣະເຢຊູນັ້ນໄດສ້ຶບຕໍ່ມາຈາກບັນພະບຸຣຸດ ອັບຣາຮາມ ໂມເຊ ແລະຜູ້ປະກາດ ພຣະທັມຕ່າງໆ.  ແຕ່ຢ່າງ
ໃດກໍຕາມເຣື່ອງທ່ີພວກເພິ່ນໄດ້ປະກາດ ແລະກ່າວເຖິງນັ້ນແມ່ນເຣື່ອງ ຂອງອົງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ. ລູກາໄດ້ກ່າວວ່າເຣື່ອງ 
ຄວາມພົ້ນນັ້ນກໍເພື່ອພວກຕ່າງຊາດຄືກັນ.  ທ່ານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂອງພຣະຣາຊທານຄືຄວາມພົ້ນນັ້ນໄດ້ເຂົ້າມາ
ທາງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ເພື່ອຄົນທຸກຊາດທຸກພາສາ. (ລກ 2:32;7:1-10; 13:18-21;14:15-24;20:9-17; 23:39-
43,47;24:46-47) 
    
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຊີເມໂອນ ໄດ້ມີຊີວິດຖວາຍຕົວຕໍ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເຮັດຕາມແຜນຂອງພຣະອົງ.  ເພ່ິນເປັນ
ຄົນສີນທັມ, ຖວາຍຕົວ ແລະມອງເຫັນອະນາຄົດຂອງພວກອິສຣເອນໄດ້ຮັບການໜູນຈິດໃຈ.     ຄ ໍາເວົ້າໜູນໃຈນັ້ນມີ
ຄວາມໝາຍວ່າ   ມີຄວາມຫວັງດຽວມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທ່ົານັ້ນ  ຈ່ິງສາມາດເຮັດໃຫ້ຊາດຂອງເພິ່ນແລະຊາວ
ໂລກໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເມຊີອາ.    ເພິ່ນນໄດ້ເຊື່ອວ່າຄໍາທໍານວາຍໃນພຣະຄັມພີເດີມເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະ 
ຄຣິດຕ້ອງສໍາເຣັດ.  ເພິ່ນນຍັງເຊື່ອອີກວ່າ ການດົນບັນດານເຖິງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຄວາມຫວັງທ່ີເພິ່ນມີຢູ່ນັ້ນ
ໄດ້ເວົ້າເຖິງລັກສະນະຂອງເພິ່ນ; ເພິ່ນເປັນຄົນສີນທັມ ແລະຖວາຍຕົວ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກກັບເພິ່ນວ່າເພິ່ນຈະບ່ໍຕາຍ
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ຈົນເພິ່ນໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  ອົງພຣະວິນຍານໄດ້ນໍາເພິ່ນໄປ, ເພ່ິນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນພຣະວິຫານ ແລະຢັ້ນຢືນວ່າ 
ພຣະກຸມມານນັ້ນແມ່ນພຣະຄຣິດ.  
      ໃນເມື່ອເພິ່ນກໍາລັງອູ້ມພຣະກຸມມານນ້ອຍໃນອ້ອມແຂນ ເພິ່ນມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ ທ່ີຕາຂອງຕົນໄດ້ເຫັນ ຄວາມ 
ພ້ົນຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  ທ່ານ ຊີເມໂອນ ໄດ້ຄຶດເຖິງພຣະທັມ ເອຊາຢາ 42:6 ແລະ 49:6 ເຫັນວ່າການທໍານວາຍ
ເຖິງອົງພຣະຄຣິດນັ້ນໄດ້ສໍາເຣັດແລ້ວ-ພຣະອົງເປັນແສງສວ່າງຕໍ່ພວກຕ່າງຊາດ.  ຄໍາທ່ີວ່າ ຄົນຕ່າງຊາດ ແມ່ນມາຈາກ 
ພາສາກຣີກວ່າ   “ຊາດຕ່າງໆ” ເວລາອົງພຣະເຢຊູສັ່ງໃຫ້ພວກສາວົກອອກໄປປະກາດ   ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າ “ຊາດ
ຕ່າງໆ.”  ພຣະອົງສັ່ງວ່າ, “ເຮັດໃຫ້ທຸກຊາດເປັນລູກສິດ” (ມັດທາຍ 28:19). 
         ເພາະວ່າຂ່າວປະເສີດນີ້ແມ່ນເຣື່ອງຂອງຄວາມຮັກທ່ີພຣະເຈ້ົາມອບໃຫ້ທຸກໆຄົນ ຊ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນ
ຄຸນຄ່າຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນໃນໂລກ.     ພວກເຮົາສົມຄວນສັຣເສີນພຣະອົງສໍາລັບຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາຕໍ່ພວກເຮົາ
ແລະຄົນທຸກໆຊາດ.  ຄໍາສັຣເສີນນີ້ຄວນເປັນສິ່ງນໍາພາໃຫ້ພວກເຮົາປະກາດຕໍ່ຄົນທຸກຊາດທຸກພາສາຜູ້ທ່ີເຮົາຮູ້ຈັກ. 
         ໃນທາງອົງພຣະເຢຊູເທ່ົານັ້ນ ຄວາມຜິດບາບຂອງໂລກໄດ້ຖືກໝົດໄປ-ແລະໃນທາງພຣະອົງເທ່ົານັ້ນ ພວກເຮົາ
ສາມາດຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າໄດ້. ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວວ່າ, “ໃນຜູ້ອື່ນຄວາມລອດພົ້ນບໍ່ມີ ດ້ວຍວ່າບໍ່ມີນາມຊື່ໃດທ່ົວໃຕ້ຟ້າ 
ທ່ີຊົງປະທານແກ່ມະນຸດ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍຕ້ອງໄດ້ລອດ.” (ກິຈການ 4:12).      ໃນເມື່ອພວກເຮົາຮູ້ແນ່ວ່າພຣະ
ເຈ້ົາປະທານຄວາມພົ້ນໂດຍທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະພຣະຄັມພີແມ່ນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາຈ່ິງສາມາດ
ຖວາຍເພີ້ມ, ພວກເຮົາຈ່ິງສາມາດໄປຮັບໃຊ້ໃນບ່ອນໄກໆ,  ພວກເຮົາສາມາດຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈ ແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ
ຈົນສິ້ນຊີວິດ.  ສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ ເພາະວ່າຄຣິສມາສເປັນເຣື່ອງຂອງອົງພຣະເຢຊູ.   
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ບົດຮຽນໃນຊີວິດ 
ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການປະສູດຂອງອົງພຣະເຢຊູ ໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າອົງພຣະຄຣິດເປັນຄໍາຕອບຈາກພຣະ
ເຈ້ົາເພື່ອໃຫ້ຄວາມບາບຂອງໂລກຖືກທໍາລາຍ ແລະຄົນທັງຫລາຍຈະມີໂອກາດໄດຍ້ິນປະວັດເຣື່ອງຂາວປະເສີດ.  
ການທ່ີຈະແບ່ງປັນເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດນີ້ແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງຄຣິສຕຽນທຸກໆຄົນ. 
   ເຮັດຢ່າງໃດພວກເຮົາຈ່ິງສາມາດກາຍເປັນຜູ້ເຊື່ອຟັງເຣື່ອງຂ່າວປະເສ ີດນີ້ໄດ້? 

• ໂດຍເອົາອົງພຣະຄຣິດເປັນສູນກາງຂອງຄວາມເຊື່ອ ແລະປະກາດຕໍ່ຊາວໂລກ.  ເອົາພຣະຄັມພີເປັນພື້ນ
ຖານໃນການນໍາພາຫລັກຄວາມເຊື່ອ ແລະສ້າງຄວາມສໍາພັນສ່ວນຕົວກັບອົງພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນຢູ່. 

• ໂດຍການຮໍ່າເພິງເຖິງເຣື່ອງຄວາມພົ້ນຢ່າງມະຫັສຈັນ ແລະແບ່ງປັນກັບຄົນອື່ນ.  ຖ້າວ່າຄວາມກະຕືຫລື
ລົ້ນກັບເຮື່ອງຂ່າວປະເສີດເຢັນລົງ ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນເບິ່ງເຖິງຄວາມຈິງໃນເຣື່ອງນີ້ອີກ. ປະວັດເຣື່ອງຂ່າວ
ປະເສີດ ແລະຄວາມພົ້ນມາໃນທາງພຣະເຢຊູເທ່ົານັ້ນສາມາດກະຕຸ້ນໃຈເຮົາອີກ ແລະຈ່ົງຮູ້ແນ່ວ່າພຣະ
ເຈ້ົາຊົງຮັກພວກເຮົາທ່ີສຸດ. 

• ໂດຍເຫັນຄຸນຄ່າ, ຮູ້ວ່າຂ່າວປະເສີດເປັນເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ ທ່ີພຣະອົງປະທານຄວາມພົ້ນໃຫ້ ແລະ
ພຣະຄຣິດເປັນຄໍາຕອບຈາກພຣະເຈົ້າເພື່ອທໍາລາຍຄວາມບາບຂອງໂລກ. 

ທ່ານ ອາໂດນີແຮມ ເປັນສາສນາທູດຄົນອະເມຣິກາທໍາອິດໄປປະກາດໃນປະເທດພະມ້າ ຈາກປີ 1813 ຈົນທ່ານ
ສິ້ນຊີວິດໃນປີ 1850.  ທ່ານໄດ້ເທສນາໃຊ້ເວລາຫົກປີຈ່ິງເຫັນຄົນເຂົ້າຮັບເຊື່ອ. ທ່ານໄດແ້ປພຣະຄັມພີເປັນພາສາ 
ພະມ້າໃນປີ 1834.  
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທດິ 
ວັນອາທິດ ທີ 28 ທັນວາ 2008 (12-28-08) 

 
ຕ້ອງການ: ມິສຊັນນາຣີ(ສາສນາທູດ) 

 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນນີ້:    ກິຈການ 13:1-3; 14:26-27; 26:15-19; ຄາລາເຕັຽ 2:6-10 
 
ບົດຮຽນນີ້ສາມາດສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດG ທ່ານຈະເຂົ້າໃຈເຖິງຫລັກການໃນພຣະຄັມພີວ່າພວກ 
ສາສນາທູດໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ໄປຮັບໃຊ້.  ໃນບົດຮຽນນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຕອບສນອງຕໍ່ການທ້າຍທາຍທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮ້ອງໃຫ້ 
ຄົນຮັບໃຊ້ອອກໄປເປັນສາສນາທູດ ຫລື ທ່ານຄວນຈະຕັດສິນໃຈສນັບສນູນຜູ້ທ່ີຖືກເອີ້ນໃຫ້ອອກໄປຮັບໃຊ້ໃນດ້ານນີ້. 
 
ບົດຮຽນນີ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຫຍັງ: ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອີ້ນເອົາບາງຄົນໃຫ້ອອກໄປຖວາຍຊີວິດຮັບໃຊ້ເປັນສາສນາທູດໃນ 
ຕ່າງປະເທດບ່ອນພາສາແລະວັດທະນະທັມແຕ່ງຕ່າງກັນ. 
  
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນີ້ຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນG ບາງກຸ່ມໃນໂລກນີ້ອາດຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຍິນເຖິງເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ ຖ້າ 
ຄຣິສະຕຽນບໍ່ຍອມຕອບສນອງຕໍ່ການຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ ບ່ອນຕົນເອງລຶ້ງເຄີຍ 
ມີບາງຄົນໃນເມື່ອໄດ້ສຶກສາພຣະຄັມພີຕອນນີ້ແລ້ວເກີດມີຄວາມສົນໃຈຕອບສນອງຄໍາເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ ຍອມສລະ 
ອອກໄປຜູ້ປະກາດ ຫລ ືເປັນສາສນາທູດ. 
 
   ປີ 2005 ຂ້າພະເຈົ້າໄດໄ້ປຊ່ອຍຜູ້ຖືກປະຈົນພັຍຈາກລົມພະຍຸໃຫຍ່ ຊຶນາມີ  ໃນຕອນນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປັນພຍານ 
ກັບຜູ້ເຊື່ອສາສານມຸສລິມຄົນນຶ່ງໃນພິທີຝັງສົບ.  ຂ້າເຈ້ົາໄດ້ນັ່ງຂ້າງຊາຍຄົນນຶ່ງຜູ້ສູນເສັຽສະມາຊິກທັງໝົດໃນຄອບຄົວ. 
ລາວໄດ້ຮ້ອງໄຫ ້ແລະເອົາປື້ມວັດຈະນະນຸກົມອອກມາແລະເອົາມືຈ້ີໃສ່ຄໍາທ່ີວ່າ “ໂສກເສົ້າ.” ໃນເວລານັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ 
ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ກັບຄົນຜູ້ມີຂນົບທໍານຽມທີ່ແຕກຕ່າງກັບຕົນເອງ.    ໃນເມື່ອມີໂອກາດ 
ເກີດຂື້ນຢ່າງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍສວຍໂອກາດເປັນພະຍານຕໍ່ຜູ້ສູນເສັຽຄອບຄົວຂອງຕົນ. 
      ໃນທຸກວັນນີ້ ພຣະເຈ້ົາຍັງເອີ້ນເອົາຄົນ ທັງໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນຂແນງທົ່ວໄປແລະສະເພາະເຈາະຈົງຄືເປັນສາສນາ  
ທູດ. ບົດຮຽນີ້ແມ່ນເຮື່ອງທ່ີພຣະເຈົ້າໄດ້ສືບຕໍ່ເອີ້ນເອົາຄົນໃຫ້ສະລະສິດສ່ວນຕົວ ໃ   ຫ້ກາຍເປັນສາສນາທູດ ແລະໃຫ້ 
ບາງຄົນເປັນຜູ້ຊວຍສນັບສນູນເພື່ອໃຫ້ວຽກງານນີ້ສໍາເຣັດ. 
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ສາສນາທູດເປັນຜູ້ຖືກເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າ (ກຈິການ 26:15-19; ຄລຕ 2:6-10) 
   ຂໍ້ເຫລົ່ານີ້ ອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ກະສັດ ອາກິບປາ ເຖິງການທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອີ້ນເອົາເພິ່ນໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ 
ກັບພວກຕ່າງຊາດ.    ອົງພຣະຄຣິດມ ີພຣະປະສົງ ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ອາຈານໂປໂລ ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ແລະເປັນພຍານເພື່ອພຣະ 
ອົງ.      ການຮັບໃຊ້ໃນຂແນງນີ້ເປັນສິ່ງພິເສດ ເພາະຮັບໃຊ້ໃນຖ້າມກາງຄົນຕ່າງຊາດ ເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ້ເຫັນແສງ 
ສວ່າງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຫັນໜີຈາກຄວາມຜິດບາບ ຫັນຈາກອໍານາດຂອງມານ ເຂົ້າມາຫາພຣະເຈົ້າ. 

 



 2

      ພຣະຄັມພີໄດ້ບອກພວກເຮົາເຖິງເຣື່ອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນເອົາຜູ້ທໍານວາຍ ແລະວິທີອົງພຣະຄຣິດໄດເ້ອີ້ນເອົາພວກ 
ສາວົກໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປ.  ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ຮັບໃຊ້ແລະຄົນຜູ້ທ່ີເຊື່ອຖືທັມມະດາຄື:   ທຸກໆຄົນທ່ີເປັນ 
ຄຣິສະຕຽນຖືກເອີ້ນໃຫ້ຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດ,   ຕິດຕາມພຣະອົງໄປ,   ແລະເປັນພະຍານເປັນປະຈໍາ;  ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອີ້ນເອົາບາງຄົນໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ເປັນອາຊີບເຕັມເວລາຄື: ສາສນາທູດ. 
    ໃນປຶ້ມ ຄາລາເຕັຽ 2:6-10 ອາຈານໂປໂລ ໄດ້ກ່າວເຖິງການປະກາດຂອງສາສນາທູດກັບຄົນທໍານຽມແຕກຕ່າງກັນ 
ເຫັນວ່າຄໍາເອີ້ນຂອງ ອາຈານໂປໂລແມ່ນຮັບໃຊ້ກັບຄົນຕ່າງຊາດ ແລະ ເປໂຕ ແມ່ນຮັບໃຊ້ກັບ ພວກຢິວ.  ອາຈານໂປ
ໂລ ໄດ້ເຊື່ອແລະວາງໃຈໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພິ່ນໄດ້ໄປຢາມຜູ້ນໍາທ່ີສໍາຄັນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ   ເພື່ອຢາກໃຫ້ພວກ
ເຂົາເຈ້ົາສນັບສນູນ.      ເຫັນວ່າພວກຜູ້ນໍາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມເຫັນພ້ອມ ພວກເຂົາເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ເພີ້ມອັນໃດໃສ່ຄໍາສອນທ່ີ
ອາຈານໂປໂລສິດສອນ.  ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນວ່າ ອາຈານໂປໂລໄດປ້ະກາດກັບພວກຕ່າງຊາດ  (ພວກບໍ່ໄດ້ຮັບພິທີຕັດ) 
ເໝືອນກັບເປໂຕໄດ້ຮັບໃຊ້ກັບພວກຢິວ (ຜູ້ຮັບພິທີຕັດ).     ແນວໃດກໍຕາມຂ່າວປະເສີດມີຄຸນນະພາບສເມີກັນໃນລະ 
ຫວ່າງສອງກຸ່ມນີ້; ແຕ່ການຮັບໃຊ້ນັ້ນມີວິທີການບໍ່ຄືກັນ.   ໃນທ່ີສຸດ ພວກຜູ້ນໍາເຫັນດີໃຫ້ ອາຈານໂປໂລກັບບາຣະນາ
ບາໄປຮັບໃຊ້ປະກາດກັບພວກຕ່າງຊາດ. 
      ຄວາມແຕກຕ່າງການຮັບໃຊ້ຂອງອາຈານໂປໂລແລະເປໂຕນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ທາງພູມີສາດຫລືຊົນຊາດ, ສໍາລັບພວກ 
ຢິວແລ້ວ ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ອາສັຍຢູ່ທົວຫົນແຫ່ງໃນແຂວງ ເມດິເຕີຣາເນັຽ ແລະຄົນໄປນະມັກສານໃນພຣະວິຫານກໍປະ
ປົນກັນກັບຄົນຊາດອື່ນໆ.    ອາຈານໂປໄດ້ເລີ້ມຮັບໃຊ້ກັບພວກຕ່າງຊາດ ແຕ່ຫລາຍໆເທື່ອເພິ່ນກໍໄດ້ເຂົ້າໄປຮ່ວມກັບ
ພວກຢິວເປັນປະຈໍາ (ກິຈການ 17:1-4).      ແຕ່ພາຣະໜ້າທ່ີພຣະເຈ້ົາເອີ້ນເອົາເພິ່ນເພື່ອໃຫ້ຮັບໃຊ້ກັບພວກຕ່າງຊາດ
ໂດຍສະເພາະ.      ໃນທຸກວັນນີ້ ພຣະເຈ ົ ້າຍັງຮ້ອງເອົາຄົນອອກໄປຮັບໃຊ້ກັບຊາດອື່ນໆຜູ້ມີຂນົບທໍານຽມແຕກຕ່າງໃນ 
ໂລກນີ້.   
   ພວກເຮົາໄດຍ້ິນຄົນເວົ້າເລື້ອຍໆວ່າ ຄຣິສະຕຽນທຸກຄົນເປັນຜູ້ປະກາດຫລືສາສນາທູດ. ນັ້ນເປັນຄວາມຈິງ, ແຕ່ພຣະ
ເຈ້ົາເອີ້ນເອົາບາງຄົນໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ເປັນອາຊີບ.   ພາຣະໜ້າທ່ີການປະກາດນີ້ຂຶ້ນກັບທຸກຄົນ ຖ້າຄຣິສຕະຈັກເອົາໃຈ
ໃສ່ແລະເຫັນຄວາມສໍາຄັນໃນການຮຽກເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າໃຫ້ອອກຈາກບ່ອນສະບາຍ    ເພື່ອໄປປະກາດສຸດຂອບຟ້າ
ແດນໃກ້ຫລືໄກ.   
   ໃນປັດຈຸບັນີ້ ຄະນະບັບຕິສພາກໃຕ້ໄດ້ມີສາສນາທູດປະມານ 5300 ຄົນຮັບໃຊ້ທ່ົວໂລກແຕ່ເຫັນວ່າເປັນພຽງເປີເຊັນ
ດຽວຖ້າຈະທຽບກັບສະມາຊິກຂອງອົງການນີ້.    ທຸກໆປີຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກສາສນາທູດຜູ້ຮັບໃຊ້ກໍເຫັນວ່າຍັງບໍ່
ເປັນທີ ່ພຽງພໍ-ສລູບແລ້ວເຫັນວ່າມີຫລາຍໆຄົນບໍ່ເຊື່ອຟັງຄໍາຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ.  
   ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຮ້ອນຮົນແລະເອົາໃຈໃສ່ໃນການເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ອອກໄປປະກາດ. ທ່ານ ເຣຈີ ແຮງກິນ 
ຜູ້ເປັນປະທານຂອງອົງການປະກາດຂ່າວປະເສີດຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວວ່າ     ຖ້າຄົນນຶ່ງໃນ 3000 ຄົນຕອບສນອງກັບ
ການເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ອອກໄປປະກາດຕໍ່ 95 ເປີເຊັນຂອງຈໍານວນຄົນໃນໂລກກໍຈະເປັນການດີທ່ີສຸດ.  ຂໍໃຫ້ທ່ານ
ພິຈາຣະນາຕໍ່ຄໍາເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ອອກໄປປະກາດ.       ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງໃນ ອິນເຕີເນັດ going.imb.org.  
ຖ້າພຣະເຈົ້າເອີ້ນເອົາທ່ານແລ້ວ ດຽວນີ້ແຫລະເປັນເວລາດີທ່ີສຸດທ່ີຈະຮັບໃຊ້.   
    
2. ພວກສາສນາທູດໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ (ກຈິການ 13:1-3) 
     ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ເປີດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງ ອັນຕິໂອເຂັຽ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອີ້ນເອົາບາຣະນາບາແລະໂຊໂລ 
(ຕໍ່ມາຊືວ່າໂປໂລ).   ຜູ້ທໍານວາຍແລະຄຣູສອນໃນຄຣິສຕະຈັກນັ້ນໄດ້ຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍການຖືສິນອົດອາ 
ຫານ.  ຄໍາເວົ້າວ່າ ຮັບໃຊ້ ປະກອບດ້ວຍການກະທໍາແລະການຖວາຍຕົວໃນເວລານະມັສການ. ໃນຕອນນີ້ໄດ້ສອນໃຫ້
ຮູ້ວ່າເປັນເວລານະມັສການແລະຖືສິນອົດອາຫານທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຕົກລົງກັນ.       ຕາມປົກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ
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ການເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າ ເວລາພວກເຮົາມີຄວາມສໍາພັນດີກັບພຣະເຈົ້າ    ແລະເວລາເຮົາຊອກສແວງຫາພຣະພັກ
ຂອງພຣະອົງ.    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກພວກເຂົາໃຫ້ແຍກບາຣະນາບາ ແລະໂຊໂລໄວ້ຕ່າງຫາກເພື່ອພາຣະກິດທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ເອີ້ນໃຫ້ເຮັດ (13:12).  ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພວກເຂົາແລະສົ່ງພວກເຂົາອອກໄປຮັບໃຊ້ຕາມບ່ອນຕ່າງໆ. 

   
ແຍກໄວ້ຕ່າງຫາກ 

“ແຍກໄວ້ຕ່າງຫາກ” ໄດແ້ປອອກມາຈາກພາສາກຣີກ ທ່ີມີຄວາມໝາຍວ່າ   “ຖກຶໝາຍໄວໃ້ນຂອບແດນ, ແຍກອອກ.”     ຕົວຢ່າງ
ໃນມັດທາຍ 25:32, ອົງພຣະເຢຊູໄດໃ້ຊ້ຄໍາເວົ້ານີ ້ເວລາພຣະອົງສະເດັດຄນືມາພຣະອົງຈະແຍກພວກທີ່ເຊື່ອອອກຈາກຜູ້ທ່ີບໍເ່ຊື່ອ 
ເໝືອນດັ່ງຄົນລ້ຽງແກະແຍກແກະອອກຈາກຝູງແບ້.  ໃນປຶ້ມ ກຈິການ 13:2, ພາສາກຣີກໄດໃ້ຊ້ເພ່ືອໃຫ້ຄົນອ່ານເຂົ້າໃຈທ່ີພຣະເຈົ້າ
ໄດແ້ຍກໂປໂລແລະບາຣະນາບາອອກເພື່ອຮັບໃຊ້.  ຄວາມໝາຍຂອງພາສາທີ່ໃຊ້ນີແ້ມ່ນ ພຣະເຈົ້າໄດແ້ຍກຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃຫ້ໄປຮັບໃຊ້
ເປັນຜູປ້ະກາດ ຫລເືປັນສາສນາທູດ. 

    
    ການທີ່ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ຮັບຮອງເອົາຄົນໃດຄົນນຶ່ງວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນເອົາເຂົາໄປຮັບໃຊ້ ກໍແມ່ນວິທີທາງທີ່ພຣະເຈ້ົາ
ໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍໜູນໃຈຜູ້ຢາກຮັບໃຊ້ໃນຕ່າງປະເທດ. ຫລາຍໆເທື່ອພວກທ່ີຖືກເອີ້ນໃຫ້ໄປຮັບໃຊ້ຕ່າງປະເທດ ປະສົບກັບ 
ຄວາມເງົາໃຈ ໃນເມື່ອພວກເຂົາຄຶດເຖິງຄຣິສຕະຈັກທ່ີທາງບ້ານໄດສ້ົ່ງໄປແລະໃຫ້ຄວາມສນັບສນູນ ພວກເຂົາເຈ້ົາກໍມີ
ກໍາລັງໃຈຂຶ້ນມາອີກ. 
     ແມ່ນແທ້ພວກເຮົາຄວນສົ່ງເສີມຄົນທ່ີຖືກເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າໃຫ້ໄປຮັບໃຊ້, ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຮົາຍັງຫາຂໍ້ແກ່ຕົວວ່າ 
ມີຄວາມຮັບຜິດຢູ່ໃນເມື່ອອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນໍາພາ    ເມື່ອເຫັນຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງມີຄຸນສົມບັດບໍ່ດີ ມີຄວາມຜິດທາງດ້ານ
ທັມຈະຣິຍາພວກເຮົາຕ້ອງເວົ້າອອກມາຄືກັນ-ບໍ່ໃຫ້ອໍາໄວ້ໃນເມື່ອເຂົາສມັກອອກໄປເປັນສາສນາທູດ. 
        ຄົນທີ ່ເປັນສາສນາທູດນັ້ນເປັນຜົນງານຂອງຄຣິສຕະຈັກ.       ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ບຸນຄຸນທ່ີຄຣິສຕະຈັກ First Baptist 
Church, Dallas, Texas ໄດ້ສົ່ງເສີມລ້ຽງດູສະມາຊິກຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາເອີ້ນໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້.   ເວລາຂ້າພະເຈົ້າຍັງເປັນ 
ວ ັຍໜຸ່ມຢູ່ ຂ້າພະເຈົ້າໄດບ້ອກຄວາມຮູ້ສຶກໃນຈິດໃຈວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ໄປຮັບໃຊ້. ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຮັບຄວາມໜູນ 
ໃຈຈາກຜູ້ນໍາຫລາຍຄົນ ແລະຍິນດີທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາມີພາກສ່ວນກັບການເອີ້ນເອົາຈາກພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.    ຂ້າ 
ພະເຈົ້າໄດຮ້ັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາກັບ  First Baptist Church ໃນຣັດ North Carolina    ເວລາຮູ້ເມື່ອຄີງວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ 
ເອີ້ນເອົາໃຫ້ໄປຮັບໃຊ້ຕ່າງປະເທດຢ່າງແທ້ຈິງ.  ທຸກຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກກໍໃຫ້ຄວາມສນັບສນູນເປັນຢ່າງດີ.  ຄວາມຊົງ
ຈໍາເຫລົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງໜັ້ນກັບການຖວາຍຕົວ      ເພື່ອຮັບໃຊ້ກັບອົງການປະກາດຕ່າງປະເທດໂດຍຕລອດ.  
ຄຣິສຕະຈັກສາມາດປະກອບສ່ວນໄດ້ໃນເມື່ອແນະນໍາເຣື່ອງການປະກາດ,   ເຮັດໃຫ້ມີໜ່ວຍປະກາດເກີດຂຶ້ນ, ນໍາພາ
ຄົນໄປຮັບໃຊ້ລະຍະສັ້ນແລະລະຍະຍາວ, ແລະກໍຕິດຕໍ່ມີຄວາມສັມພັນກັບພວກສາສນາທູດເປັນປະຈໍາ.  
 
3. ພວກສາສນາທູດມີຄວາມສັມພັນກັນ (ກິຈການ 14:26-27) 
     ອາຈານໂປໂລແລະບາຣະນາບາ ໄດ້ກັບຄືນມາຍັງເມືອງ ອັນຕີໂອເຂັຽ ເພື່ອມາລາຍງານໃນການອອກໄປປະກາດ
ຄັ້ງທໍາອິດ ເພາະພວກເຂົາໄດ້ປະກາດສໍາເຣັດແລ້ວ. ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກມາເຕົ້າໂຮມກັນ ແລະລາຍງານ
ທຸກໆສິ່ງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາກັບພວກເຂົາ.  ການລາຍງານຂອງນັກປະກາດຫລືສາສນາທູດໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງແລະ
ຄຣິສຕະຈັກໍໄດ້ຮັບພຣະພອນເໝືອນກັນ.  
   ພວກສາສນາທູດຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕໍ່ສ້າງສາຍສັມພັນກັບຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖິ່ນ   ແລະຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງຮູ້ຈັກ 
ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ໃນໂລກນີ້ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ໂອກາດເວົ້າເຖິງການຖວາຍພິເສດໃນວັນຄຣິດມາສ Lottie Moon. 
ຄະນະບັບຕິສພາກໃຕ້ສາມາດຕິດຕໍ່ກັບສາສນາທູດໂດຍໃຊ້ ກິຈການ 1:8 ເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນອີນເຕີເນັດ 
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www.act8.com.   ໃນເມື່ອພວກເຮົາຕິດຕໍ່ກັບພວກສາສນາທູດ ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ກໍາລັງໃຈພວກເຂົາ ແລະຮ່ວມ
ກັນປະກາດຂ່າວປະເສ ີດ. 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ບົດຮຽນໃນຊີວິດ 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອີ້ນເອົາຄຣິສະຕຽນບາງຄົນໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ເຕັມເວລາ ກັບຄົນມີຂນົບທໍານຽມແຕກຕ່າງ,    ດັ່ງນັ້ນ, 
ຄຣິສະຕຽນຄວນມີຄວາມຍິນດີທ່ີຈະອອກໄປໃຫ້ຄວາມສນັບສນູນກັນແລະກັນເພື່ອການປະກາດຈະໄດ້ຮັບຜົນດີ.  
ໃນເມື່ອຄຣິສຕະຈັກຮ່ວມກັນຕິດຕາມການນໍາພາຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ພວກເຮົາຈະກາຍເປັນຄົນທ່ີເປັນ
ຫ່ວງແລະເອົາໃຈໃສ່ປະກາດຕໍ່ຊາວໂລກ. 
   ພວກເຮົາຕ້ອງມອງເຫັນວ່າ… 

• ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮ້ອງເອົາຍິງ ຊາຍ ໃຫ້ອອກຈາກບ່ອນສະບາຍ, ໄປຮັບໃຊ້ໃນຕ່າງແດນ ເ   ພື່ອປະກາດແລະ
ເປັນພຍານເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ.  ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າເອີ້ນເອົາພວກເຮົາແລ້ວ ນັ້ນເປັນເວລາທີ່ພວກເຮົາຄວນ
ຈະຕອບສນອງ ເພາະມີຫລາຍຄົນຍັງຂາດການສົນໃນໃນເຣື່ອງນີ້. 

• ຄຣິສຕະຈັກຄວນໜູນໃຈໃຫ້ສະມາຊິກໂດຍການແຕ່ງຕັ້ງສະຖາປະນາຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາເອີ້ນໃຫ້ອອກໄປຮັບ
ໃຊ້ໃນທາງເປີດເຜີຍແລະທາງສ່ວນຕົວ.  ຄຣິສຕະຈັກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສາສນາທູດໃນການຮັບໃຊ້ 
ຂອງພວກເຂົາ. 

• ຄຣິສະຈັກຄວນສ້າງສາຍຕິດຕໍ່ກັບສາສນາທູດເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າກໍາລັງເຮັດຫຍັງໃນຊີວິດຂອງ
ພວກເຂົາເຈ້ົາ ແລະສະແດງຄວາມຍີນດີນໍາ ເວລາພຣະເຈົ້າໃຊ້ຄວາມເສັຽສະລະຂອງພວກເຂົາ. 

    ທ່ານ ຈີບ ແລະ ນາງ ລີຊາ ເປັນສາສນາທູດທ່ີຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍອົງກາໜ່ວຍປະກາດຕ່າງປະເທດຂອງຄະນະບັບ 
ຕິສພາກໃຕ້ ໄປຮັບໃຊ້ໃນປະເທດ ເປຣູ.   ເວລາຍັງນັກຮຽນ ທ່ານໄດ້ນະມັສການພຣະເຈົ້າໃນວັນອາທິດ ພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ເອີ້ນທ່ານໃຫ້ໄປຮັບໃຊ້ຕ່າງປະເທດ   ລາວໄດ້ບອກເຖິງເຣື່ອງນີ້ກັບນາງລີຊາວ່າພຣະເຈົ້າເອີ້ນເອົາ   ນາງບໍ່ເຊື່ອ 
ເຖິງແມ່ນນາງກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກເຊັ່ນດຽວກັນ    ເພາະນາງເປັນນັກທຸຣະກິດຜູ້ສໍາເຣັດດີ ນາງຄຶດວ່າການອອກໄປປະ 
ກາດນັ້ນຕ້ອງລໍໄປກ່ອນ.  ເຫດຜົນທ່ີຕ້ອງໃຫ້ລໍນັ້ນເຫັນວ່າມີເຫດຜົນດີເພາະທັງສອງມີວຽກດີ ແລະສະບາຍຢູ່ແລ້ວ.  
ໃນທ່ີສຸດທ່ານ ຈີບ ກ່າວຂຶ້ນວ່າ “ດີ ແຕ່ບໍ່ດີພໍ ເພາະພຣະເຈົ້າມີຂອງດີກວ່າ.”     ແມ່ນແທ້ບໍ່ມີອັນໃດດີໄປກວ່າການ
ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ    ເພາະພຣະອົງເຮັດໄດ້ທຸກສິ່ງ ແຕ່ພຣະອົງປະທານໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາມີພາກສ່ວນໃນການປະ 
ກາດເຖິງເຣື່ອງອານາຈັກຂອງພຣະອົງ.  



 1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 4 ມັງກອນ 2009 (1-4-2009) 

 
ໄດ້ທັສນະໃຫມ່ເພີ້ມ 

 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ   ເພັງສັຣເສີນ 19:1-14 
ບົດຮຽນນີ້ສາມາດມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ  
ທ່ານສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າສິ່ງທ່ີໄດ້ເກີດຂ ຶ ້ນໃນແງ່ດີ, ການອົດທົນດົນນານຕໍ່ການປ່ຽນແປງແມ່ນເລີ້ມຕົ້ນຈາກການໄດ້ 
ທັສນະໃຫມ່ເຣື່ອງພຣະເຈົ້າແລະເຣື່ອງຊີວິດເພີ້້ມ. ທ່ານສາມາດສະແດງອອກເຖິງທັສນະໃຫມ່ນັ້ນໂດຍການຮັບເອົາ 
ບາດກ້າວໃນການຍົກຍໍຊົມເຊີຍຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຊື່ອຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ, ແລະສແວງຫາການຍົກ 
ໂທດບາບແລະການຊໍາຮະລ້າງຈາກພຣະອົງ. 
ບົດຮຽນນີ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຫຍັງ 
ອີງຕາມພຣະທັມເພງສັຣເສີນບົດທີ 19, ໃນການຮັບເອົາບາດກ້າວທ່ີຈະໄດ້ທັສນະໃຫມ່ເພີ້ມນີ້ແມ່ນລວມທັງການຍົກຍໍ 
ຊົມເຊີຍຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີປາກົດອອກໃຫ້ເຫັນຂອງການນ ີຣະມິດສ້າງໂລກຈັກກະວານ,  ການຕັດສິນໃຈ 
ທ່ີຈະເຊື່ອຟັງຄໍາແນະນໍາອັນດີທ່ີສຸດຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນໃນພຣະທັມຄັມພີ,  ແລະການສແວງຫາການຍົກ 
ໂທດບາບແລະການຊໍາຮະລ້າງຈາກພຣະເຈົ້າ. 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນີ້ຈຶ່ງສໍາຄັນ 
      ພວກທ່ີອາຍຸເຖິງກະສຽນແລ້ວກໍມີທັສນະກ່ຽວກັບໂລກທີ່ເຂົາເປັນຢູ່ນັ້ນ-ທັສນະຂອງໂລກ. ທັສນະອັນນຶ່ງທ່ີກໍາເລີບ 
(ຫລືຜິດລັກສະນະ)ໂດຍເຫດການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂ ຶ ້ນ, ນິສັຍຕ່າງໆ, ບັນຫາຕ່າງໆຂອງຊີວິດ,    ຄວາມກົດດັນຂອງສ່ວນ 
ບຸກຄົນ, ຫລືການສົມມຸດລ່ວງຫນ້າທ່ີພວກເຮົາສ້າງຂ ຶ ້ນກ່ຽວກັບຊີວິດ.    ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຮົາມີທັສນະ 
ທ່ີຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບພຣະອົງແລະກ່ຽວກັບການທີ່ພວກເຮົາຈະສ ັມພັນກັບພຣະອົງ. 
         ມານຸເອນກັບໂຣຊາກໍາລັງຢູ່ໃນບາດກ້າວທ່ີຈະນໍາພາຫ້ອງການຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ,    ພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະກັບໄປ 
ເຮັດວຽກອີກຫລັງຈາກຊ່ວງພັກວັນປີໃຫມ່. ມານຸເອນໄດ້ຖາມວ່າ "ຊ່ວງວັນພັກຂອງເຈົ້າເປັນຢ່າງໃດ?   ມີຫຍັງຜິດປົກ 
ກະຕິເກີດຂື້ນບໍ່?" ໂຣຊາໄດ້ຕອບວ່າ, "ມັນປົກກະຕິດີ.”  ພວກເຮົາມີອາຫານການກິນຫລວງຫລາຍແລະໄດ້ເບິ່ງຟຸດບໍ 
ຫລາຍໆຄູ່  ໃນໂທຣະທັດ. ແຕ່ວ່າຂ້ອຍຍັງເປັນຫ່ວງນໍາວຽກງານຂອງອ້າຍຂ້ອຍ.      ບໍລິສັດຂອງລາວກໍາລັງມີບັນຫາ 
ທາງດ້ານການເງິນ, ແລະບາງທີລາວອາດຈະເສັຽວຽກໃນມໍ່ໆນີ້. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທ່ົານັ້ນ, ຊ່ວງພັກນີ້ຍັງເປັນຄັ້ງທໍາອິດທ່ີແມ່ 
ຂອງຂ້ອຍໄດ້ຕາຍຈາກພວກເຮົາໄປ.  ມັນກໍເປັນການຍາກທີ່ຈະເລີ້ມຕົ້ນຂອງປີໃຫມ່ຊ່ຶງຍັງຈົດຈໍາຄວາມເຈັບປວດທັງ 
ປວງທີ່ລາວອົດທົນຕໍ່ສູ້ຈົນເຖິງວັນສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດລາວ."    ໂຣຊາຈະເລີ້ມຕົ້ນກັບປະສົບການໃຫມ່ໃນປີໃຫມ່ນີ້ໄດ້ 
ຢ່າງໃດ? 
     ຂນະທ່ີທ່ານສຶກສາບົດຮຽນນີ້ຢູ່, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງໃຫ້ກັບພວກເຮົາຢ່າງ 
ໃດໃນການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງແລະໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ. ການໄດ້ທັສນະໃຫມ່ເພີ້ມເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າມັນຈະ 
ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເລີ້ມຕົ້ນຂອງປີ 2009 ໃຫ້ດີຂ ຶ ້ນ. 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1.  ແຫງນເບິ່ງທ້ອງຟ້າ: (ເພງສັຣເສີນ  19:1-6) 
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ໃນພຣະທັມເພັງສັຣເສີນບົດທ່ີ 19ໄດ້ຊ້ີແຈງໃຫ້ເຫັນຂັ້ນຕອນການນ ີຣະມິດສ້າງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍອອກ.  ດາວິດ 
ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານໄວ້ວ່າເມື່ອໃດທ່ີພວກເຮົາເບິ່ງໄປທີ່ສວັນແລະທ້ອງຟ້າພວກເຮົາໄດ້ເຫັັນຫລັກຖານຂອງພຣະເຈົ້າ.   ຖ້າ 
ພວກເຮົາຫາກເປີດໃຫ້ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຊົງນໍາ, ພວກເຮົາຍອມຮັບໄດ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຢູ່ແລະເຫັນຄວາມ 
ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ.   ຄວາມຈົບງາມແລະຄວາມເປັນລະບຽບຂອງການຊົງສ້າງຈັກກະວານແມ່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການ 
ອອກແບບຂອງພຣະເຈົ້າ(ເຮັບເຣີ 3:4). 
 ຜູ້ບັນທຶກເພງສັຣເສີນ, ດາວິດ,     ໄດ້ຂຍາຍຄວາມໃຫ້ເຫັນວ່າການເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍຜ່ານທ ັມມະ 
ຊາດແມ່ນເປັນໄປຕາມຂັ້ນຕອນທ ັມມະດາເຊັ່ນ, ກາງເວັນແລະກາງຄືນ,  ພຣະເຈົ້າເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງໃຫ້ແກ່ພວກ 
ທ່ີເປີດແນວຄິດແລະຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມຮູ້ອັນແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົ້າມີໄວ້ສໍາລັບທຸກໆຄົນ.   ອັຄສາວົກໂປໂລ 
ໄດ້ບັນລະຍາຍວ່າການເປີດເຜີຍທາງທ ັມມະຊາດຊີ້ບອກໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສນະແລະການຊົງເປັນຢູ່ຂອງພຣະເຈົ້າ(ໂຣມ 
1:18-20). ການເປີດເຜີຍທາງທ ັມມະຊາດນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາຄວນຈະຮູ້ກ່ຽວເຣື່ອງ ພຣະ 
ເຈ້ົາ, ເປັນພິເສດແມ່ນເຣື່ອງຄວາມລອດພົ້ນບາບຂອງພວກເຮົາ.   ພຣະເຈົ້າໄດ້ສະແດງພຣະອົງເອງໃນຫລາຍໆດ້ານ, 
ແຕ່ວ່່າການເປີດເຜີຍຢ່າງລະອຽດນັ້ນແມ່ນທາງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, ຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ(ເຮັບເຣີ 1:1-3). 
 ດາວິດຍັງໄດ້ເຕືອນເອົາໄວ້ວ່າການເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າໃນທ ັມມະຊາດນັ້ນແມ່ນແບບງຽບສງັດ. ພຣະເຈ້ົາ 
ປາກົດຕົວເອງໃນທ ັມມະຊາດ,  ແຕ່ວ່າການເປີດເຜີຍມັນບໍ່ຄືກັນກັບຕອນທີ່ພຣະອົງປາກົດຕົວຕໍ່ໂມເຊແລະຜູ້ປະກາດ 
ພຣະທັມຊາວເຮັບເຣີ. ເຖິງແມ່ນວ່າການເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍບໍ່ໃຊ້ຖ້ອຍຄໍາຫລືໃຊ້ສຽງ, ມັນກໍຍັງເປັນການສົນ 
ທະນາຕໍ່ທຸກໆຄົນທ່ີຕັ້ງໃຈຟັງ. 
 ຜູ້ບັນທຶກເພງສັຣເສີນ  ໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າທ່ີເປັນພາບພົດ  ໃນການພັນລະນາເຖິງການເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າໃນ 
ທ້ອງຟ້້າ.  ດາວິດໄດ້ສົມທຽບການເຄື່ອນໄຫວຂອງດວງຕາເວັນທ່ີໄຫລຜ່ານຟ້າສວັນໃສ່ກັບເຈ້ົາບ່າວທ່ີຕຽມພ້ອມທ່ີຈະ  
ເຂົ້າສູ່ຫ້ອງຂອງເຈົ້າສາວຫລັງຈາກງານວິວາແລະສົມທຽບກັບນັກກິລາທ່ີແລ່ນແຂ່ງກັນເອົາຊ ັຍຊະນະໃສ່ກັບຕາເວັນຂ ຶ ້ນ
ເຖິງຕາເວັນຕົກ. ຕາເວັນໄດ້ສົ່ງແສງສວ່າງແລະຄວາມຮ້ອນສໍາລັບມະນຸດທຸກໆຄົນ.   ດາວິດຍັງໄດ້ກ່າວວ່າບໍ່ມີຈັກສິ່ງ 
ທ່ີຈະຫລີກຫນີຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງມັນໄດ້, ຊ່ຶງຊີ້ບອກໃຫ້ເຫັນວ່າການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າຈະເປີດເຜີຍວ່າພວກ 
ເຮົາໄດ້ເປັນຄົນແນວໃດ. 
 ພວກທ່ີມີຄວາມເຊື່ອໄດ້ເຫັນທ ັມມະຊາດເປັນຫລັກຖານຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຖິງປານນັ້ນມີບາງຄົນໃນສມັຍນີ້ໄດ້ 
ບອກວ່າພຣະເຈົ້າແລະວິທຍາສາດ(ທ ັມມະຊາດ)ສົມທຽບກັນບໍ່ໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າຫລັກທິສດີຂອງວິທຍາສາດຈະກົງກັນ 
ຂ້າມກັບຫລັກທັສນະຂອງໂລກແຫ່ງພຣະຄ ັມພີກໍຕາມ,    ຍັງມີນັກວິທຍາສາດຫລາຍໆຄົນກາຍເປັນຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນພຣະ 
ເຈ້ົາ. ເປົ້າຫມາຍຂອງການຂຽນເປັນກາບກອນຂອງດາວິດແມ່ນບັນລະຍາຍເຖິງຣັສມີແລະການຊົງສ້າງສິ່ງຕ່າງໆຂອງ 
ພຣະເຈົ້າ. 
 ຄຣິສຕຽນນະມັສການພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງໂລກ ບໍ່ແມ່ນນະມັສການສິ່ງທ່ີພຣະອົງໄດ້ສ້າງຂ ຶ ້ນ.    ອັຄສາວົກໂປ 
ໂລໄດ້ສັງເກດເຫັນຫົວໃຈທີ່ມີພຣະທຽມນັ້ນວ່າເປັນການນະມັສການສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງຂ ຶ ້ນ ແທນທ່ີຈະແມ່ນຜູ້ສ້າງ 
(ໂຣມ 1:25). ໃນສມັຍນີ້ຍັງມີບາງພວກທີ່ປະຕິເສດພຣະເຈົ້າໂດຍອ້າງວ່າ"ທ ັມມະຊາດກໍເປັນຢູ່ຢ່າງນີ້ແຫລະ." ພວກ 
ເຂົາປະຕິເສດຫລັກຄໍາສອນຂອງພຣະຄ ັມພີທ່ີວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງໂລກ. ການສັງເກດເບິ່ງທໍາມະຊາດກໍສາມາດນໍາຜູ້ທ່ີ 
ເຊື່ອໃຫ້ສັຣເສີນພຣະເຈົ້າໄດ້ສໍາລັບການຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພຣະອົງການສິ່ງທ່ີພຣະອົງຊົງໄດ້ກະທໍາ. 
 

2.  ເບິ່ງໃນພຣະທັມຄັມພີ: (ເພງສັຣເສີນ 19:7-11) 
 ເຖິງແມ່ນວ່າການເປີດເຜີຍຕົວຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍຜ່ານທາງທໍາມະຊາດມີຄຸນຄ່າ,    ພຣະອົງຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍ 
ພຣະອົງເອງຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ. ດາວິດບອກໄວ້ວ່າແມ່ນຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.   ພາສາເຮັບ 
ເຣີໄດ້ນໍາມາໃຊ້ໃນທ່ີນີ້ຄື  ໂທຣາ,    ຕາມປົກກະຕິແມ່ນເລັງເຖິງປຶ້ມຫ້າເຫລັ້ມທໍາອິດໃນພຣະຄັມພີເດີມແລະມີຄວາມ 
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ຫມາຍວ່າ"  ພຣະບັນຍັດ, ຫລັກຊີ້ທາງ, ແລະຄໍາແນະນໍາ."   ໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ,   ຜູ້ທ່ີຕ້ອງການຢາກໄດ້ການ 
ເລີ້ມຕົ້ນທ່ີດີຂອງຊີວິດກໍສາມາດໄດ້ທັສນະທ່ີແຈ່ມແຈ້ງເພີ້ມຂ ຶ ້ນໃນພຣະເຈົ້າແລະການຊົງນໍາຂອງພຣະອົງສໍາລັບຊີວິດ. 
 ດາວິດໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າຫລາຍຄໍາທ່ີມີຄວາມຫມາຍຄ້າຍຄືກັນສໍາລັບ "ພຣະບັນຍັດ"  ໃນການບັນທຶກຂອງລາວ.  
ເຊັ່ນຄໍາວ່າຄໍາພຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ກົດເກນ, ຂ້ໍຫ້າມຕ່າງໆ, ແລະຫລັກສິນທັມທັງໝົດນີ້ແມ່ນເລັງເຖິງຄໍາແນະ 
ນໍາຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ຂໍ້ບັນຍັດເຫລົ່ານີ້ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາໃນການຕັດສິນໃຈ.    ດາວິດ 
ໄດ້ສັຣເສີນກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າຄ້າຍຄືຄໍາບັນລະຍາຍກົດຕ່າງໆທີ່ພົບໃນພຣະທັມເພງສັຣເສີນບົດທີ 119. 
 ພຣະຄັມພີທຸກຕອນໄດ້ຮັບການຊົງບັນດົນໃຈຈາກພຣະເຈົ້າ(2 ຕມທ 3:14-17; 2 ປຕ 1:20-21). ພຣະເຈົ້າ 
ຜູ້ຊົງບັນດົນໃຈໃນພຣະທັມເພງສັຣເສີນແລະພຣະຄັມພີພາກພຣະສັນຍາໃຫມ່ກໍແມ່ນອົງດຽວກັນ.   ແມ່ນຫຍັງຄືສາຍ   
ສ ັມພັນລະຫວ່າງພາກພຣະສັນຍາເດີມແລະພາກພຣະສັນຍາໃຫມ່? ບາງຄັ້ງພວກເຮົາກໍໄດ້ຍິນວ່າ"ຄຣິສຕຽນພຣະສັນ 
ຍາໃຫມ່,"ຄືຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະສັນຍາເດີມໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ກັບພວກທ່ີເຊື່ອໃນສມັຍນີ້. ແຕ່ວ່າດາວິດ, ໄດ້ບອກວ່າພຣະຄັມ 
ພີເປັນປໂຍດສໍາລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ກົດບັນຍັດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຟື້ນຄືນໃຫມ່.    ກົດບັນຍັດຂອງ  
ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍພວກທີ່ບ່ໍມີປະສົບການໃຫ້ສລາດໃນການຕັດສິນໃຈ.  ຖ້າພວກເຮົາຫາກຕິດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາ, ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາກໍຈະມີຄວາມປິຕິຍິນດ ີ. 
 ດາວິດໄດ້ສົມທຽບຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃສ່ກັບຄວາມສົດຂອງຄໍາ ແລະ ຄວາມຫວານຂອງນ້ໍາເຜິ້ງ.   ໃນ 
ສມັຍນີ້ຄຣິສຕຽນຫລາຍໆຄົນຍັງມີບັນຫາກັບການເອົາກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າມາປະກອບໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງ 
ພວກຕົນ. ໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສອນເຣື ່ອງກົດຫລັກທັມມະຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມຊ່ວຍພວກນັກຮຽນໃຫ້ຊອກຫາ 
ຫລັກການແຫ່ງຄວາມອົດທົນໃນພື້ນຖານຈາກກົດບັນຍັດເຫລ່ົານີ້.ກົດບັນຍັດບາງຂໍ້ໃນພາກພຣະສັນຍາເດີມທ່ີບໍ່ເໝາະ 
ກັບສມັຍນີ້, ແຕ່ວ່າກົດບັນຍັດເຫລົ່ານີ້ກໍເຕັມໄປດ້ວຍຫລັກການຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນຄວາມຮັກ, ຄວາມຍຸດຕິທັມ, ກະຣຸນາ, 
ແລະຄວາມເມດຕາປານີ, ຊ່ຶງລ້ວນແຕ່ເປັນສິ່ງຖາວອນເປັນນິດ, 
 ກົດບັນຍັດເຫລ່ົານີ້ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້, ແຕ່ວ່າມັນກໍຊ່ວຍ 
ໃນການຕັດສິນໃຈ.     ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ແຈ້ງອອກຕື່ມອີກວ່າພຣະບັນຍັດໃນພາກພຣະສັນຍາເດີມບໍ່ 
ແມ່ນຕັ້ງໄວ້ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບ.     ສໍາລັບຄວາມລອດພົ້ນຕ້ອງອາສັຍຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ 
ຄຣິດເທ່ົານັ້ນ (ຄາລາເຕັຽ 3:19-26). 
 ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ອຍຊີ້ນໍາໃນການຕັດສິນໃຈທ່ີສໍາຄັນເທ່ົານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍເຕືອນພວກເຮົາ 
ອີກດ້ວຍ. ກຸນແຈດອກສໍາຄັນໃນການເຕີບໂຕຝ່າຍຈິດວິນຍານກໍແມ່ນການສັງເກດຮູ້ເຖິງຄວາມຄາດຫມາຍຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາແລະຜົນຕອບແທນຕໍ່ການປະພຶດທ່ີຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ.   ພຣະເຈົ້າອົງທ່ີພວກເຮົາຮັບໃຊ້ນີ້ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ 
ຄວາມຮັກແລະການໃຫ້ອະພັຍ; ພຣະອົງຍັງສັດຊື່ແລະທ່ຽງທັມອີກດ້ວຍ. 
 ໃນການເລີ້ມຕົ້ນໃຫມ່ທ່ີດີໃນປີ 2009 ນີ້, ໃຫ້ການຮຽນພຣະຄັມພີເປັນນໍ້າເບີນຶ່ງກ່ອນສິ່ງອື່ນໃດຫມົດ.   ໃຫ້ມີ 
ຫນ້າຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນວັນອາທິດເປັນປົກກະຕິຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈພຣະທັມຄັມພີ. ມີຄຣິສຕຽນຫລາຍໆຄົນຕິດຕາມ 
ແຜນການຂອງຕົນທ່ີຈະອ່ານພຣະຄັມພີໃຫ້ສຸດໃນແຕ່ລະປີ.  ການອະທິຖານ, ແລະການສຶກສາພຣະຄັມພີທ່ີມີລະບຽບ 
ແບບແຜນຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຄົ້ນພົບແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບຊີວິດຂອງທ່ານ. 
 

3.  ເບິ່ງໃນຈດິໃຈ: (ເພງສັຣເສີນ  19:12-14) 
ພວກເຮົົາສາມາດໄດ້ທັສນະໃຫມ່ເພີ້ມໂດຍການເບິ່ງໂລກທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາແລະໃນພຣະທັມຄັມພີຂອງພຣະອົງ. 
ດາວິດໄດ້ຊ້ີບອກໃຫ້ພວກເຮົາລະມັດລະວັງຕໍ່ເຫດການສຸດທ້າຍຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາທຸກຄົນເປັນ 
ຄົນຜິດບາບ,   ແລະພວກເຮົາສາມາດມີການເລີ້ມຕົ້ນທ່ີດີໃນຊີວິດໄດ້ກໍຫລັງຈາກການສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງ 
ພວກເຮົາເທ່ົານັ້ນແລະຂໍການໃຫ້ອະພັຍໂທດຈາກພຣະເຈົ້າ. 
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 ດາວິດໄດ້ຫລິງເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມບາບຫລືຄວາມແຕກຕ່າງຂອງທີ່ມາຂອງມັນ. ຄວາມຜິດ 
ບາບບາງຢ່າງເກີດຂ ຶ ້ນໂດຍບ່ໍຕ້ັງໃຈແຕ່ບາງຢ່າງແມ່ນແກ້ງລະເມີດຕໍ່ສູ້ພຣະເຈ້ົາ.  ດາວິດຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊໍາຮະ 
ລ້າງລາວໃຫ້ອອກຈາກຄວາມຜິດບາບທຸກຢ່າງ.    ດາວິດສໍານຶກໄດ້ວ່າຕົນເອງຮູ້ສຶກຜິດຕໍ່ຄວາມບາບທີ່ຕ້ັງໃຈຈະເຮັດ 
ນັ້ນ. ພວກເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ແນ່ນອນວ່າເມື່ອໃດໃນຊ່ວງຊີວິດຂອງລາວທີ່ລາວຢາກຂຽນພຣະທັມເພງສັຣເສີນ,  ແຕ່ວ່າລາວກໍ 
ໄດ້ກະທໍາສໍາເຣັດແລ້ວ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດຕໍ່ການຄາດຕະກັມແລະການຜິດຊາຍຍິງ, ແລະລາວກໍໄດ້ສາຣະ 
ພາບຄວາມຜິດບາບເຫລົ່ານັ້ນແລ້ວ(ເພງສັຣເສີນ 51). 
 ດາວິດໄດ້ຮູ້ວ່າທຸກຄັ້ງທ່ີລາວສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບແລະພຣະເຈົ້າກໍອະພັຍໃຫ້,  ລາວກໍບ່ໍມີຜິດອີກຕ່ໍໄປ- 
ລາວກໍມີປະສົບການໃນການເລີ້ມຕົ້ນໃຫມ່ໃນສາຍສ ັມພັນຂອງລາວກັບພຣະເຈົ້າອີກ.   ຖ້າຫາກວ່າລາວບໍ່ສາຣະພາບ 
ຄວາມຜິດບາບມັນກໍຈະຄວບຄຸມລາວຢູ່. ພາບເພື່ອປະກອບໃຫ້ເຫັນວ່າບາບຄວບຄຸມພວກເຮົານັ້ນກໍຄືການປະພຶດບາງ 
ຢ່າງຕາມສັນດານທີ່ປະບໍ່ໄດ້. ບາງຄົນໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນເຫັນວ່າບໍ່ມີຜິດຫຍັງຕໍ່ການຊື້ເລກຊື້ເບີ, ແຕ່ບາງຄົນທ່ີຫລ ິ ້ນກໍ 
ຕິດໃນການພະນັນນັ້ນ. ການຫລ ິ ້ນຂອງພວກເຂົົານໍາໄປສູ່ບັນຫາການເງິນແລະບັນຫາຄອບຄົວ.    ພວກເຂົາຕ້ອງການ 
ການເລີ້ມຕົ້ນທ່ີສົດໃສເພື່ອຈະຊ່ວຍໃຫ້ອອກຈາກສັນດານທີ່ປະບໍ່ໄດ້ຂອງພວກເຂົານັ້ນ. 
 ສ່ວນຫລາຍສິດຍາພິບານຄຣິສຕຽນໄດ້ໃຊ້ເພງສັຣເສີນ 19:14 ເປັນຄໍາອວຍພອນປິດທ້າຍ.   ພຣະເຈົ້າປາຖ 
ນາຈະໃຊ້ໃຫ້ສາຍສ ັມພັນກັບພວກເຮົາໃກ້ຊິດແຫນ້ນແຟ້ນຂ ຶ ້ນ. ເພື່ອຢາກໃຫ້ມີການເລີ້ມຕົ້ນທ່ີສົດໃສໃນຊີວິດ,   ພວກ 
ເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດ,ວາຈາ,ແລະການກະທໍາໃຫ້ເປັນທ ີ ່ພໍພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ.  ພວກເຮົາຈະປາສຈາກຄວາມ 
ຜິດບາບບໍ່ໄດ້ໃນຊີວິດນີ້, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຈະແນເອົາຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າມາໃສ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
 ດາວິດໄດ້ມ້ວນທ້າຍເພງສັຣເສີນໂດຍບັນລະຍາຍວ່າພຣະເຈົ້າເປັນສີລາແລະເປັນຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ.   ພຣະເຈ້ົາ 
ປຽບດັ່ງກ້ອນຫີນໃຫຍ່ທ່ີຕັ້ງຢູ່ຢ່າງຫມັ້ນຄົງແລະເພິ່ງພາອາສັຍໄດ້.     ພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງພວກເຮົາ 
ເພາະວ່າພຣະອົງປະທານຄວາມລອດພົ້ນບາບໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໂດຍຜ່ານພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, ຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 ການເນັ້ນຂອງດາວິດໃສ່ການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະເຈົ້າກໍານົດໄວ້ໃນການສ ິ ້ນພຣະຊົນ ແລະການຄືນພຣະຊົນ 
ຂອງພຣະເຢຊູ.    ພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງຄືນພຣະຊົນໄດ້ບອກພວກທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງວ່າການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງໄດ້ຄ ັດເອົາ 
ມາຈາກພຣະຄັມພີເດີມ(ລູກາ 24:44-47). ຄວາມປາຖນາຂອງດາວິດແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຫລຸດພົ້ນຈາກການບາບທີ່ຮູ້ແກ່ໃຈ 
ຊ່ຶງເປັນເງົາປົກບັງກິຈການຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນນີ້. ພວກເຮົາສາມາດມີ   
ປະສົບການການເລີ້ມຕົ້ນທ່ີສົດໃສໃນມື້ນີ້ເພາະວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຊີນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃຫ້ສວມທັບແລະເພີ້ມພະລັງ 
ໃຫ້ພວກເຮົາທ່ີເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ(ໂຣມ 8:11). 
 

 ບົດຮຽນຊີວິດ 
 ການເຮັດໃຫ້ການເລີ້ມຕົ້ນທ່ີສົດໃສໃນຊີວິດໃນປີ 2009,  ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາຂັ້ນຕອນທີ່ຈະນໍາພວກເຮົາໃຫ້ 

ເຂົ້າໃກ້ກັບພຣະເຈົ້າ. ເພງສັຣເສີນບົດທ່ີ 19 ໄດ້ຊ້ີແຈ້ງໃຫ້ເຫັນທັງສາມດ້ານຂອງການເປີດເຜີຍຕົວເອງຂອງພຣະເຈົ້າ 
ໃຫ້ພວກເຮົາແລະຜົນສະທ້ອນຂອງການເປີດເຜີຍຂອງພຣະອົງຕໍ່ສາຍສ ັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະອົງ.    (1) ພຣະ 
ເຈ້ົາເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງໂດຍຜ່ານການຊົງນີຣະມິດສ້າງໂລກ.   (2) ພຣະເຈົ້າເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງຢ່າງຊັດແຈ້ງຕື່ມ 
ອີກໃນພຣະທັມຄັມພີຂອງພຣະອົງ. (3) ການໂຕ້ຕອບຕໍ່ການເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນລວມທັງສາຣະພາບຄວາມ 
ຜິດບາບຂອງພວກເຮົາແລະການຮັບເອົາການຍົກໂທດຈາກພຣະອົງ.   
 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org., by PA 



 1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 11 ມ ົກຣາ  2009 (1-11-2009) 

 
ພົບຄວາມຫວັງໃຫມ່ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:       ເພງສັຣເສີນ 42:1-43:5   
 
ບົດຮຽນນ້ີສາມາດສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ  
ຈາກການສຶກສາພຣະທັມເພງສັຣເສີນສອງບົດນີ້, ທ່ານສາມາດບອກໄດ້ເຖິງຄວາມຣູ້ສຶກຂອງພວກທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ
ຖືກຫຸ້ມລ້ອມດ້ວຍບັນຫາຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ. ທ່ານສາມາດຄົ້ນພົບສໍາລັບຕົນເອງໃນການສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຈົ້າ,  
ຄວາມຮັກ, ແລະເຂັມຊີ້ທາງສູ່ຄວາມຫວັງໃຫມ່ສໍາລັບການດໍາຣົງຊີວິດທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ. 
 

ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າກ່ຽວກັບຫຍັງ 
ບົດຮຽນນີ້ກ່ຽວກັບການຊອກຫາການສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄວາມຮັກ, ແລະເຂັມຊີ້ທາງສູ່ຄວາມຫວັງໃຫມ່ສໍາລັບ
ການດໍາຣົງຊີວິດທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ. ໃນເພງສັຣເສີນບົດທ່ີ 42-43, ຜູ້ບັນທຶກເພງສັຣເສີນໄດ້ບອກເຖິງ 
ການຄົ້ນຫາຄວາມຫວັງໃຫມ່ຂອງລາວຖ້າມກາງສະຖານະການອັນຮ້າຍກາດ. 
 

ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນ້ີຈຶ່ງສໍາຄັນ 
ບາງຄັ້ງຄາວພວກເຖິງກະສຽນກໍຮູ້ສຶກວ່າບັນຫາມັນຖ້ວມລົ້ນຕົວຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາໃຊ້ເງິນເກີນຂອບເຂດຫລືຕົກ 
ເຂົ້າໃນການຖືກຢຽດຫຍາມໃນບັນຫາທ່ີໄຮສ້າຣະ. ບັນຫາດ້ານສຸຂພາບກໍຫນັກໄປຫນ້າຫລືສາຍສໍາພັນໃນຄອບຄົວຫັກ 
ສະບັ້ນລົງ. ບາງຄົນກໍຖ້ວມລົ້ນກັບຄວາມຮູ້ສຶກຫວ່າງເປົ່າເພາະວ່າພໍຮູ້ເມື່ອຄີງວ່າວັດຖຸສິ່ງຂອງທັງປວງທີ່ເຂົາມີຢູ່ບໍ່ມີ
ຄວາມຫມາຍຫຍັງສໍາລັບພວກເຂົາ. ພວກເຂົາກໍສງົນສົນເທວ່າຍັງຈະມີຄວາມຫວັງໃຫມ່ອີກຫລືບໍ່ເພື່ອພວກເຂົາຈະມີ
ຄວາມສຸກອີກຄັ້ງ.  
 ແບັດດີ໋ໄດ້ໄປຢ້ຽມແຮຣຽດທ່ີບ້ານພັກຂອງພວກຄົນເຖົ້າ. ແຮຣຽດກໍເຖົ້າແກ່ເຖິງແປດສິບກວ່າປີແລ້ວ, ແລະກໍບໍ່ສາ 
ມາດໄປຮ່ວມໂບດໄດ້ອີກແລ້ວ. ແບັດດີ໋ໄດ້ຖາມວ່າ“ແຮຣຽດເຈົ້າເປັນແນວໃດອາທິດນີ້?” ແຮຣຽດໄດ້ຕອບວ່າ “ຂ້ອຍຮູ້ 
ສຶກປົກກະຕິດີສົມຂັ້ນກັບພວກຄົນອາຍຸ 93! ແຕ່ວ່າຂ້ອຍຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວໃນບາງຄັ້ງຄາວ. ຂ້ອຍອາຍຸຍືນກ່ວາທຸກຄົນໃນ
ຄອບຄົວແລະເພື່ອນໆຂອງຂ້ອຍ. ພິເສດແມ່ນຂ້ອຍຄິດເຖິງການໄປໂບດໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດ.” ແບ ັດດີ໋ຈະຕອບ
ແຮຣຽດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບເຣື່ອງຄິດເຖິງການໄປໂບດ? 
 ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ພົບຫົນທາງໃນການມີປະສົບການກັບພຣະເຈົ້າແລະຄວາມຫວັງທ່ີພຣະອົງປະທານໃຫ້ 
ເມື່ອທ່ານຫາກຖ້ວມລົ້ນດ້ວຍບັນຫາທ່ີບໍ່ດີຕ່າງໆ. ການສຶກສາເພງສັຣເສີນສອງບົດນີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ໄດ້ທັສນະໃຫມ່ທ່ີ
ສົດໃສເພີ້ມຂ ຶ ້ນກ່ຽວເຣື່ອງການຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 

 
ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
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1.  ເຂ້ົາໃຈຄວາມປາຖນາອັນເລິກໃນຈິດໃຈຂອງທ່ານ: Xເພງສັຣເສີນ 42:1-5? 
ເພງສັຣເສີນ 42 ແລະ 43 ມີຫົວຂໍ້ແລະມີເຣື່ອງຄ້າຍຄືກັນ;  ນັກສາສນາສາດຫລາຍຄົນລົງຄວາມເຫັນວ່າເພງສັຣເສີນ
ສອງບົດນີ້ໃນຕອນຕົ້ນຄົງເປັນແຕ່ບົດດຽວ.   ແນ່ນອນທ່ີສຸດເລີຍວ່າຜູ້ບັນທຶກເພງສັຣເສີນກໍງຸດງິດແລະຍາກທີ່ຈະແຍກ 
ຈາກບ່ອນທ່ີລາວເຄີຍນະມັສການພຣະເຈົ້າ. 
 ພວກເຮົາກໍມີປະສົບການຫລາຍຢ່າງແລະມີຄວາມປາຖນາອັນດົນນານໃນຊີວິດ,       ແຕ່ວ່າເພງສັຣເສີນໄດ້
ເຕືອນພວກເຮົາວ່າຄວາມປາຖນາໃນສ່ວນເລິກຂອງຫົວໃຈແມ່ນມີສາຍສໍາພັນກັບພຣະເຈົ້າ.    ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້
ປຽບທຽບຄວາມປາຖນາຂອງລາວສໍາລັບພຣະເຈົ້າໃສ່ກັບກວາງທ່ີຫິວກະຫາຍຫາແມ່ນ້ໍາ. ມີບາງຄົນໃນສມັຍນີ້ອາດຈະ 
ບອກວ່າເງິນ, ກຽດຕິຍົດ, ຊ່ືສຽງ, ຫລືອໍານາດຄືສິ່ງທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງການໃນຊີວິດ, ແຕ່ວ່າຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ຮູ້ແລ້ວ
ວ່າພາຍໃຕ້ຄວາມປາຖນາຂອງສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນນອນເທິງຮາກຖານຂອງຄວາມປາຖນາຢາກໄດພ້ຣະເຈ້ົາ. 
 ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກບ່ອນທ່ີລາວເຄີຍນະມັສການພຣະເຈົ້າ, ແລະລາວໄດ້ຖືກຕາມລ້າຊີ 
ວິດຈາກຜູ້ກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງລາວ. ພວກເຂົາຖາມລາວວ່າພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າຢູ່ທ່ີໃດ.   ລາວຍັງຈໍາໄດ້ວ່າມີຫລາຍຄັ້ງທ່ີລາວ 
ໄດ້ຮ່ວມຊຸມນຸມນະມັສການໃນວິຫານທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ບາງທີລາວອາດຈະເປັນຜູ້ນໍາພິທີການນະມັສການ.   ຄວາມ
ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຫດການປັດຈຸບັນຂອງລາວກັບຄວາມຊົງຈໍາທ່ີຕິດອົກຕິດໃຈຂອງຄວາມຍິນດີໃນການນະມັສການ 
ພຣະເຈ້ົາມັນຊ່າງທໍຣະມານສໍາລັບລາວ. 
 ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ບັນລະຍາຍສະຖານະການຂອງລາວວ່າມັນເປັນຊ່ວງທ່ີໂສກເສົ້າ. ຄໍາວ່າໂສກເສົ້າແມ່ນ
ມີຄວາມຫມາຍກວ້າງໃນຊີວິດປັດຈຸບັນນີ້, ຄືຈາກບາງຄົນທ່ີມີມື້  “ບໍ່ດີ”   ເຖິງບາງຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຂ່າວຈາກທ່ານຫມໍວ່າມີ
ພະຍາດໂສກເສົ້າຫນັກໃນຊີວິດ. ພຍາດໂສກເສົ້າຫນັກຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຢາແລະຈິດຕະສາດໃນການປິ່ນປົວ. ຜູ້ຂຽນ 
ບົດເພງສັຣເສີນໄດ້ປະສົບການຮ້ອງໄຫ້ຄວນຄາງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ “ເປັນມື້ບໍ່ດີ”. 
 ເຖິງແມ່ນວ່າເຫດການຂອງລາວຈະໂຫດຮ້າຍ, ຜູ້ຂຽນບົດເພງຍັງໄດ້ຮູ້ວ່າລາວຕ້ອງມອບຄວາມຫວັງຂອງລາວ 
ໃນພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາສາມາດມີປະສົບການກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງເຕັມຣິດໄດ້ເມື່ອພວກເຮົາຫາກພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ລໍາບາກໃນຊີວິດ. ບັນຫາຂອງພວກເຮົາສາມາດດຶງພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ກັບພຣະເຈົ້າໄດ້. ພວກທ່ີມີຄວາມເຊື່ອເພິ່ງພາ 
ອາສັຍພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊ່ວຍພວກເຂົາຜ່ານຜ່າບັນຫາອັນຫນັກຕ່າງໆ. 
 ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຂຽນບົດເພງປາຖນາຢາກກັບໄປຫາວິຫານ, ພວກອິສຣາເອນກໍບໍ່ໄດ້ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະຢູ່ໃນ
ຂອບເຂດຈໍາກັດຄືສະຖານທີ່ນະມັສການນັ້ນ.   ເມື່ອກະສັດໂຊໂລໂມນມອບວິຫານ, ເພິ່ນກໍຮັບຮູ້ວ່າບໍ່ມີຂອບເຂດຈໍາ 
ກັດສໍາລັບພຣະເຈົ້າ(1 ກະສັດ 8:27-30).   ຄຣິສຕຽນສມັຍນີ້ກໍຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ. ພຣະເຈ້ົາຢູ່ທຸກໆ
ບ່ອນ, ແຕ່ພວກເຮົາອາດຈະມີປະສົບການກັບພຣະອົງໃນບ່ອນທ່ີພວກເຮົາລຶ້ງເຄີຍນັ້ນຫລາຍກ່ວາ. 
 ໃນສມັຍນີ້ພວກເຮົາສາມາດວາງໃຈໄດ້ເຖິງການຊົງສະຖິດຢຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ວ່າທ່ີໃດກໍຕາມ. ພຣະຄັມພີ
ພາກພຣະສັນຍາໃຫມ່ກໍຮັບປະກັນວ່າພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກພວກສາວົກຂອງ 
ພຣະອົງວ່າອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະຢູ່ນໍາພວກເຂົາ   ຫລັງຈາກທ່ີພຣະເຢຊູຟື້ນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ (ໂຢຮັນ 14: 
16-17). ອັຄສາວົກໂປໂລກໍໄດ້ຮັບຮອງວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດສະຖິດຢູ່ໃນພວກຄຣິສຕຽນ (ໂຮມ 8:9). 
  

2D   ເພ່ິງອາສັຍຄວາມຮັກອັນສັດຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າ:  (ເພງສັຣເສີນ 42:6-11) 
ການຄອງຄອຍຫາພຣະເຈົ້າຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນແມ່ນພາກສ່ວນນຶ່ງທ່ີເຮັດໃຫ້ຝ່າຍເນື້ອກາຍຂອງລາວໃຫ້ຫ່າງເຫີນ 
ຈາກວິຫານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ລາວບອກໄດ້ວ່າຖິ່ນຂອງລາວແມ່ນດິນແດນຂອງຢໍດາເນ,  ທ່ີມີຄວາມຫມາຍວ່າເປັນ 
ແຫລ່ງຂອງແມ່ນໍ້າຢໍດາເນໃກ້ກັບພູເຮີໂມນ. ຕີນພູອີກຫນ່ວຍນຶ່ງຄົງຈະແມ່ນພູມີຊາຣ໌.ຜູ້ຂຽນບົດເພງໄດ້ຮັບຄວາມໂສກ 
ເສົ້າເມື່ອລາວໄດ້ຫ່າງໄກຈາກພຣະວິຫານ. ສຽງຂອງນ້ໍາຕົກຕາດຍັງເຕືອນສະຕິລາວເຖິງສະຖານະການທີ່ລາວມີຢູ່ນັ້ນ. 
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 ເຖິງວ່າລາວໄດ້ທໍ້ຖອຍໃຈໃນເວລານັ້ນກໍຕາມ, ຜູ້ຂຽນບົດເພງຍັງຈໍາໄດ້ເຖິງຄວາມຮັກອັນສັດຊື່ຂອງ 
ພຣະເຈົ້າ. ຄວາມຮັກອັນສດັຊື່ມີຄວາມຫມາຍອີກອັນນຶງ່ກໍຄືຄວາມຮກັອັນຫມັ້ນຄົງ.  ຄວາມຮັກຂອງມະນຸດ 
ບາງຄັ້ງກໍຈືດຈາງ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າສັດຊື່ຕໍຄ່ໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງທີ່ມີຕໍ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ເຖິງແມ່ນວ່າເມື່ອ 
ພວກເຮົາປະສົບກັບຄວາມເຈັບປວດຫລເືສັຽໃຈ, ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ຜິດຫວງັ. 
 ພວກເຮົາສາມາດເປີດເຜີຍຄໍາອະທິຖານອ້ອນວອນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ຜູ້ຂຽນບົດເພງສັຣເສີນໄດ້ຮູ້ວ່າ 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປັນສີລາຂອງລາວ,  ທ່ີມີຄວາມຫມາຍວ່າພຣະເຈົ້າສາມາດເພິ່ງພາອາສັຍໄດ້, ປານນັ້ນບາງຄັ້ງຄາວລາວ
ກໍຍັງຮູ້ສຶກວ່າແປກຫນ້າຈາກພຣະເຈົ້າ. ຜູ້ຂຽນບົດເພງກໍຍັງງົງວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຈົ້າຈ່ຶງລືມລາວ.ເມື່ອພວກສັດ 
ຕຣູຂອງລາວລົບກວນ, ລາວກໍຢາກຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຫາຍໄປທາງໃດ.    ພຣະຄັມພີສ່ວນຫລາຍແລ້ວໄດ້ບັນທຶກຄໍາອ້ອນ 
ວອນອັນສັດຊື່ຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ທ່ີຕົກໃນຄວາມສົງໄສໃນເມື່ອພວກເຂົາຕົກໃນຄາວຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກໃນຊີ 
ວິດ. ພຣະເຈົ້າໃຫຍ່ພໍທ່ີຈະຮັບຄວາມຈົ່ມວ່າຂອງພວກເຮົາ. 
 ຜູ້ຂຽນບົດເພງກໍງົງຢູ່ວ່າເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງມີຄວາມໂສກເສົ້າຫລາຍ,   ແຕ່ລາວກໍຮູ້ວ່າຄວາມຫວັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ 
ຂອງລາວຢູ່ໃນພຣະເຈົ້າ.    ລາວໄດ້ຫນູນໃຈພວກທີ່ອ່ານຂອງລາວວ່າໃຫ້ມອບຄວາມຫວັງຂອງພວກເຂົາໄວ້ກັບພຣະ 
ເຈ້ົາແລະສັຣເສີນພຣະອົງ. 
 ພວກເຮົາຕ້ອງເບິ່ງໃຫ້ເຫັນວ່າບັນຫາປັດຈຸບັນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ  ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າພຣະເຈົ້າປະຖ ຶ ້ມ 
ພວກເຮົາ. ພຣະເຈ້ົາສາມາດໃຊ້ຄວາມຫຍຸ້ງໃນຊີວິດເພື່ອດຶງພວກເຮົາໃຫ້ມາໃກ້ພຣະອົງ.  ຍົກຕົວຢ່າງ, ອັຄສາວົກໂປ 
ໂລອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ຫວິດ“ສ້ຽນຫນາມໃນຮ່າງກາຍ.” ແທນທ່ີຈະຍົກຍ້າຍບັນຫານີ້ອອກ, ພຣະເຈົ້າຮັບປະກັນໂປໂລວ່າ 
ພຣະອົງສະຖິດຢູ່ນໍາໃນຊີວິດຂອງລາວ(2 ກຣທ. 12:1-10). ການເນັ້ນຂອງຜູ້ຂຽນບົດເພງໃສ່ຄວາມຮັກອັນສັດຊື່ຂອງ 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈົ້າຍັງສືບຕໍ່ຮັກແລະຫ່ວງໃຍພວກເຮົາເຖິງແມ່ນວ່າຊີວິດຈະຫຍຸ້ງຍາກ. 
 ພຣະເຈົ້າໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກອັນສັດຊື່ຂອງພຣະອົງຕໍ່ພວກເຮົາໃນຫລາຍໆທາງ,   ແຕ່ພຣະອົງຍັງສາມາດ 
ສະແດງຄວາມຮັກອັນສັດຊື່ຂອງພຣະອົງໂດຍຜ່ານພວກເຮົາ.  ພວກທ່ີເຊື່ອໃນສມັຍນີ້ສາມາດສະແດງຄວາມຮັກຂອງ
ພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານຄວາມຮັກຂອງພວກເຂົາທ່ີມີຕໍ່ຜູ້ອື່ນ.  ນັກຮຽນເກົ່າຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນບັດສະແດງເຖິງຄວາມ
ຂອບໃຈໃນຕອນຈົບພາກຮຽນ.   ມີຫລາຍຄົນເປັນສາສນາທູດໃນຕ່າງປະເທດ. ບາງຄັ້ງພວກເຂົາປະສົບກັບບາງດ້ານ
ຂອງຄວາມໂດດດ່ຽວທ່ີຜູ້ຂຽນບົດເພງສັຣເສີນໄດ້ພັນລະນາເຖິງນັ້ນ.  ແຕ່ວ່າ, ໃນຖານະທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນ, ພວກເຂົາກໍ
ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຮັກຫມັ້ນຄົງຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີມີສໍາລັບພວກເຂົາ.    ພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມແນ່ນອນວ່າຄວາມຮັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ. 
 

3. ຕິດຕາມແສງສວ່າງແລະຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ :(ເພງສັຣເສີນ 43:1-5) 
ຜູ້ຂຽນບົດເພງສັຣເສີນຄອງຄອຍຫາການຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາແລະການຊົງໂຜດຊ່ວຍຂອງພຣະເຈົ້າ. ລາວປະເຊີນກັບການ
ຂົ່ມເຫງແລະການປະພຶດຢ່າງບໍ່ເປັນທັມ.  ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ລາຍລະອຽດຄັກແນ່ຂອງເຫດການໃນຊີວິດຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າ
ຈາກຄໍາອະທິຖານກໍຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າມັນຂັດສົນເຕັມທ່ີ. ໃນສມັຍນີ້ຊີວິດຂອງພວກເຮົາກໍປະເຊີນກັບຄວາມບໍ່ເປັນທັມ. ໝູ່
ເພື່ອນອາດຫັກຫລັງພວກເຮົາ. ເພື່ອນຮ່ວມງານກໍອາດຈະປະພຶດແບບຫລອກລວງພວກເຮົາ.   ພວກເຮົາອາດຈະເສັຽ 
ວຽກງານເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນງານທີ່ດີ.    ໃນກໍຣະນີເຊັ່ນນີ້ພວກເຮົາສາມາດຮ້ອງຫາພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊ່ວຍແລະ
ຫນູນໃຈພວກເຮົາ. 
 ຄືກັນກັບຜູ້ຂຽນບົດເພງ, ພວກເຮົາຣູ້ຈັກວ່າພຣະເຈົ້າເປັນບ່ອນລ້ີພັຍຂອງພວກເຮົາ.  ບໍ່ວ່າຊີວິດຈະຫຍຸ້ງຍາກ
ລໍາບາກພຽງໃດ, ພຣະເຈ້ົາຕຽມພ້ອມສເມີທ່ີຈະປົກປັກຮັກສາແລະຊ່ວຍເຫລືອພວກເຮົາ.  ຜູ້ຂຽນບົດເພງໄດ້ປະສົບກັບ 
ບັນຫາທ່ີຂ ຶ ້ນໆລົງໆຝ່າຍວິນຍານຊຶ່ງໃນສມັຍນີ້ພວກເຮົາກໍປະສົບເຊັ່ນກັນ.   ລາວກໍຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນບ່ອນລີ້ 
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ພັຍຂອງລາວແລະຫລັງຈາກນັ້ນລາວກໍຍັງຖາມພຣະເຈົ້າວ່າເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງປະຕິເສດລາວ. 
 ແທນທ່ີຈະສືບຕໍ່ຢູ່ໃນຄວາມສົງສານຕົວເອງຫລືຫວນຄິດຫາສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນຫລາຍເກີນໄປ, ຜູ້ຂຽນບົດເພງໄດ້ສໍາ 
ນຶກໄດ້ວ່າລາວຕ້ອງການແສງສວ່າງແລະຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອນໍາພາຊີວິດຂອງລາວ.   ລາວໄດ້ຄິດເປັນພິເສດ 
ຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົານໍາລາວກັບໄປທີ່ວິຫານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມອີກ  ຄືບ່ອນທ່ີລາວເຄີຍນະມັສການພຣະເຈົ້າເປັນປະຈໍາ. 
ຄຣິສຕຽນຮູ້ວ່າພວກເຂົາສາມາດນະມັສການພຣະເຈົ້າໄດ້ໃນຫລາຍໆແຫ່ງແລະໃນຫລາຍໆທາງ. ພວກເຮົາຕ້ອງເປີດ 
ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງນໍາໃນທຸກໆເຫດການຂອງຊີວິດເຮົາ. 
 ໃນສມັຍນີ້ພວກເຮົາສາມາດພົບແສງສວ່າງແລະຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ໃນຫລາຍໆທາງ. ການຕຽມຢ່າງ 
ມັດລະວັງໃນການສຶກສາພຣະຄັມພີຢ່າງມີລະບຽບແບບແຜນເປັນຈຸດທ່ີສໍາຄັນ.     ຫລາຍໆຄົນໃນປັດຈຸບັນເວົ້າເຣື່ອງ 
ພຣະເຈົ້າແບບທົ່ວໄປໂດຍບໍ່ມີຈຸດ, ຫລືໃນທາງແບບເຜີນໆ. ແຕ່ວ່າ, ຄຣິສຕຽນເຂົ້າໃຈພຣະເຈົ້າຕາມທີ່ພຣະອົງໄດ້ເປີດ 
ເຜີຍພຣະອົງອົງໃນພຣະຄັມຂອງພຣະອົງ.      ບົດຮຽນຂອງອາທິດແລ້ວນີ້ຊ່ຶງແມ່ນພຣະທັມເພງສັຣເສີນບົດທ່ີ 19 ໄດ້ 
ເຕືອນພວກເຮົາເຖິງການເລີ້ມຕົ້ນໃຫມ່ໃນປີ 2009    ທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ. 
ພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ້ມອີກ  ເຖິງການນໍາພາຂອງເຈົ້າສໍາລັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈາກເພື່ອນຄຣິສ 
ຕຽນທ່ີເຂັ້ມແຂງເຕີບໃຫຍ່ແລ້ວ. 
 ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ຂ້າພະເຈົ້າຊາບວ່າມີສະມາຊິກໃນຄອບຄົວມີພະຍາດຮ້າຍແຮງໃນຊີວິດ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂອ້
ລົມກັບເພື່ອນຜູ້ໃກ້ຊິດທ່ີໄດ້ເຄີຍປະເຊີນກັບບັຫາທ່ີຄ້າຍຄືກັນນີ້ມາກ່ອນແລ້ວ.    ລາວເຄີຍຜ່ານເສັ້ນທາງທີ່ສະມາຊິກ
ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງປະເຊີນ. ຄໍາແນະນໍາຂອງລາວໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ ່ຂ້າພະເຈົ້າ. ຜູ້ຂຽນບົດເພງສັຣເສີນໄດ ້
ຮູ້ຈັກວ່າຄວາມຫວັງອັນສູງສຸດຂອງພວກເຮົາມີໃນພຣະເຈົ້າ; ພວກເຮົາຄວນຈະສັຣເສີນພຣະອົງສໍາລັບການຊົງນໍາຂອງ 
ພຣະອົງໃນຊີວິດ. 
 

ບົດຮຽນຊີວິດ 
ການເລີ້ມຕົ້ນໃຫມ່ຂອງຊີວິດຕ້ອງການຄວາມສໍາພັນທ່ີເຂັ້ມແຂງກັບພຣະເຈົ້າ. ຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາທ່ີຢາກໄດ້
ພຣະເຈ້ົາແມ່ນຍອດປາຖນາອັນສູງສຸດ.    ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະຊອກອັນໃດມາແທນທີ່ຂອງພຣະເຈົ້າຕາມຄວາມ 
ນຶກຄິດຂອງພວກເຮົາກໍບໍ່ສາມາດແທນທີ່ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້.  ເມື່ອໃດກໍຕາມຫາກບັນຫາຊີວິດຂອງພວກເຮົາຫຍຸ້ງຍາກ
ຂ ຶ ້ນ, ພວກເຮົາກໍສາມາດອະທິຖານຢ່າງສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈ້ົໄດ້. ພວກເຮົາສາມາດຈົດຈໍາຄວາມຮັກອັນສັດຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າ 
ແລະຄວາມເປັນຫ່ວງໃຍຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍຂອງພຣະອົງສໍາລັບພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສາມາດສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາຕໍ່ຄົນອື່ນໆ.    ປະສົບການຂອງຄຣ ິສຕຽນຫລາຍໆຄົນແລະຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າກໍຄືວ່າແສງສວ່າງແລະຄວາມ
ຈິງຂອງພຣະອົງສາມາດນໍາພາພວກເຮົາໃຫ້ຜ່ານຊ່ວງຫຍຸ້ງຍາກຂອງຊີວິດໄດ້. 
 ໃນຂ້າງລຸ່ມນີ້ຄືບາງສິ່ງທ່ີສາມາດນໍາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຊຶ່ງພົບຈາກເພງສັຣເສີນສອງບົດນີ້: 

• ພວກຄຣິສຕຽນມອງເຫັນໄດ້ວ່າຍອດປາຖນາອັນສູງສຸດຄືຄວາມສໍາພັນອັນເຂັ້ມແຂງກັບພຣະເຈົ້າ. 
• ພຣະເຈ້ົາຊົງສັດຊື່ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕໍ່ພວກເຮົາ. 
• ຫວນຄືນເບິ່ງຕອນທີ່ເພື່ອນຄຣິສຕຽນທີ່ເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານອອກຈາກບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ

ຂອງຊີວິດ. ທ່ານເປັນເພື່ອນຄຣິສຕຽນທີ່ເຕີບໃຫຍ່ແລະໄດ້ຊ່ວຍບາງຄົນແລ້ວບໍ່? 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 18 ມ ົກຣາ  2009 (1-18-2009) 

 
ສະແດງຄວາມໂຄຣົບນັບຖືໃຫມ່ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:       ປະຖົມມະການ 4:1-16, 25-26  
 
ບົດຮຽນນ້ີສາມາດສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ  
ອີງຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າການຖືກສ້າງໃຫ້ຄ້າຍຄືພຣະເຈ້ົາເອງນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າຊີວິດມະນຸດເປັນທ່ີສັກກາຣະບູຊາ,  
ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈໃນທາງທີ່ທ່ານຈະສະແດງຄວາມໂຄຣົບນັບຖືຕໍ່ຊີວິດມະນຸດ. 
 
ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າກ່ຽວກັບຫຍັງ 
ບົດຮຽນນີ້ກ່ຽວກັບການສະແດງອອກເຖິງຄວາມໂຄຣົບນັບຖືຢ່າງຈິງຈັງຕໍ່ຊີວິດມະນຸດເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ຕອນຕັ້ງທ້ອງຈົນເຖິງ
ການຕາຍຢ່າງທ ັມມະຊາດ.  
 

ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນ້ີຈຶ່ງສໍາຄັນ 
ຫລັກສິນທັມເບິ່ງເຫມືອນວ່າມັນເດີນໄປຊ້າກວ່າການຄົ້ນຄວ້າພົບທາງແພດສາດ. ສາສນາແລະການເມືອງມີການຂັດ 
ແຍ້ງຢ່າງໃຫຍ່ເປັນເຫດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທົ່ວໂລກ. ຈາກຄວາມກົດດັນເຫລົ່ານີ້,   ຫລາຍຄົນຈ່ຶງສູນເສັຍຄວາມ 
ຫມາຍອັນແທ້ຈິງຂອງຊີວິດມະນຸດແລະເປົ້າຫມາຍທີ່ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.  ຄວາມສັບສົນນີ້ກໍເພີ້ມການ 
ລົດຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດມະນຸດ.    ພວກເຮົາເບິ່ງທ່ີຄົນອື່ນ-ແມ້ກະທ້ັງສະມາຊິກຄອບຄົວ-ວ່າເປັນສິ່ງຂອງ,   ຄືສິ່ງທ່ີພວກ 
ເຮົາຈະຫລອກແລະໃຊ້ແທນທ່ີຈະໂຄຣົບນັບຖື. ບົດຮຽນນີ້ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຕ່າວຄືນຫາພຣະເຈົ້າ, ຊົມຊອບຕໍ່ 
ຊີວິດທ່ີພຣະອົງປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ, ແລະຄົ້ນຄວ້າຫາທາງທີ່ພວກເຮົາຈະສະແດງຄວາມນັບຖືຂອງພວກເຮົາສໍາ 
ລັບຊີວິດມະນຸດ. 
 ຫລັງຈາກເທສນາເຣື່ອງການວຸ້ນວາຍ, ຜົວເມັຽຄູ່ນຶ່ງກໍມາພົບຂ້າພະເຈົ້າ. ພວກເຂົາໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຟັງ 
ກ່ຽວກັບລູກຊາຍຂອງພວກເຂົາທ່ີຖືກຂ້າຕາຍແລະບໍ່ດົນຕໍ່ມາກໍໄດ້ພົບກັບຜູ້ທ່ີຂ້າລາວນັ້ນ.    ເຖິງແມ່ນວ່າທັງຄູ່ໄດ້ຍົກ 
ໂທດໃຫ້ຜູ້ທ່ີຂ້ານັ້ນແລ້ວກໍຕາມ, ພວກເຂົາຍັງໂສກເສົ້າເສັຍໃຈຕໍ່ການຂ້າທ່ີໄຮ້ຄວາມປານີ.  
 ຂນະທ່ີທ່ານສຶກສາບົດຮຽນນີ້ທ່ານຈະຖືກເຕືອນວ່າມະນຸດທັງຫມົດຖືກສ້າງໃຫ້ຄ້າຍຄືກັບພຣະເຈົ້າແລະສົມຄວນທ່ີ 
ຈະໄດ້ຮັບຄວາມໂຄຣົບນັບຖື. ທ່ານຈະຖືກທ້າທາຍໃຫ້ຊອກຫາທາງເພື່ອສະແດງຄວາມນັບຖືໃຫມ່ຕໍ່ຊີວິດມະນຸດ. 

 
ສຶກສາພຣະຄັມພີ 

 
1.  ຍອມຮັບວ່າຊີວິດແມ່ນຂອງຂວັນ: Xປະຖົມມະການ 4:1-2? 
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ເຣື່ອງກາອິນແລະອາເບນແມ່ນເຣື່ອງທ່ີຕາມມາຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງອາດາມແລະເອວາ. ພຣະເຈົ້າພິພາກສາອາ
ດາມແລະເອວາສໍາລັບບາບຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ວ່າພຣະອົງຍັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ພາຣະກິດແລະເປົ້າໝາຍຂອງພຣະອົງສໍາ 
ເຣັດໂດຍຜ່ານພວກເຂົາໃຫ້ເປັນປວັດສາດ.     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກຈາກສວນເອເດັນ (ປະຖົມມະການ 
3:20-24).   
ອາດາມໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ກັບເມັຽຂອງລາວ, ແລະນາງກໍເກີດລູກເປັນຜູ້ຊາຍຊຶ່ງພວກເຂົາຕັ້ງຊື່ວ່າກາອິນ.   ນາງເອວາໄດ້ໃຫ້
ກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຊ່ວຍລາວໃນການມີລູກຊຶ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນຈິງວ່າເຣື່ອງເພດແມ່ນແຜນການຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ, ບໍ່ແມ່ນເກີດຈາກຄວາມຄິດມະນຸດ. ການອອກແບບທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າມີຜົນເຮັດໃຫ້ມະນຸດອອກແມ່ແຜ່ 
ລູກເພີ້ມຂ ຶ ້ນ. ຫລັງຈາກນັ້ນເອວາກໍມີລູກຊາຍຄົນທີສອງຊື່ວ່າອາເບນ. 
 ພວກຄຣິສຕຽນຊາບວ່າຊີວິດຂອງມະນຸດທຸກຄົນແມ່ນສັກສິດເພາະວ່າມັນມາຈາກພຣະເຈົ້າ. ຫລາຍໄປກ່ວາ
ນັ້ນອີກ, ພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າມະນຸດທັງປວງຖືກສ້າງໃຫ້ຄ້າຍຄືກັບພຣະເຈົ້າ (ປະຖົມມະການ 1:26-27).   ພວກນັກສຶກ 
ສາພຣະຄັມພີເຫັນຄວາມຄ້າຍຄືຂອງພຣະເຈົ້າສະທ້ອນຈາກຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ,  ໃນເຫດຜົນ,  ໃນ 
ຄວາມສໍານຶກຜິດແລະຊອບ,     ແລະຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການສໍາພັນກັບພຣະເຈົ້າແລະເພື່ອນມະນຸດຄົນ 
ອື່ນໆ. ມະນຸດທັງຫມົດເປັນຂອງຂວັນຈາກພຣະເຈົ້າແລະສົມຄວນໄດຮ້ັບການປະຕິບັດຕໍ່ຢ່າງນັ້ນ. 
 
2D  ລະວັງການເຫັນແກ່ຕົນເອງ:  (ປະຖົມມະການ 4G3-8) 
 ກາອິນແລະອາເບນຕ່າງກໍນໍາຂອງຖວາຍຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕໍ່ພວກເຂົາ
ຢ່າງໃດໃນເຣື່ອງຂອງຖວາຍຕໍ່ພຣະອົງນັ້ນ. ກາອິນໄດ້ຖວາຍບາງສ່ວນຂອງຜົລປູກ,   ແລະອາເບນໄດ້ຖວາຍລູກແກະ 
ຕົວເກີດທໍາອິດຂອງລາວ. ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍກັບເຄື່ອງຖວາຍຂອງອາເບນ, ແຕ່ວ່າພຣະອົງບໍ່ຮັບເຄື່ອງຖວາຍຂອງກາ 
ອິນ. ພວກນັກສຶກສາພຣະຄັມພີກໍບໍ່ເຫັນພ້ອມນໍາກັນກັບບາງປະການທີ່ອາດຈະແມ່ນເຫດຜົນທ່ີພຣະເຈ້ົາປະຕິເສດຕໍ່
ເຄື່ອງຖວາຍຂອງກາອິນ. ກາອິນກໍໂກດເຄືອງແລະຫນ້າເສົ້າ. 
 ທ່ີພຣະເຈ້ົາບໍ່ຮັບເອົາເຄື່ອງຖວາຍຂອງກາອິນໄດ້ເປີດໃຫ້ເຫັນເຖິງການບໍ່ມີສາຍສໍາພັນທ່ີຖືກຕ້ອງເຫມາະສົມ 
ຂອງກາອິນຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖາມກາອິນ, “ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງໂກດເຄືອງ?” ພຣະເຈົ້າຍັງໄດ້ເຕືອນກາອິນໃຫ້ກໍາ 
ຈັດຄວາມບາບທີ່ຕຽມຈະທໍາລາຍລາວ. ຖ້າຫາກວ່າກາອິນບໍ່ຈັດການກັບບາບນັ້ນ, ມັນກໍຈະນໍາພາລາວເຂົ້າສູ່ບັນຫາທ່ີ 
ຍິ່ງໃຫຍ່.ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ຮັບເຄື່ອງຖວາຍຂອງກາອິນກໍຕາມ,     ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍບໍ່ຢາກໃຫ້ລາວດ ໍາຣົງຊີວິດໃນ 
ຄວາມຜິດບາບ. 
 ເມື່ອກາອິນແລະອາເບນຢູ່ທ່ີທ່ົງນາ, ກາອິນໄດ້ຂ້າອາເບນ. ຈາກປໂຍກ“ພວກເຮົາໄປທົ່ງນານໍາກັນເທາະ” ຊ້ີ 
ໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າກາອິນວາງແຜນໄວ້ລ່ວງຫນ້າໃນການຂ້ານ້ອງຊາຍຂອງຕົນ.  
 ການທີ່ກາອິນໄດ້ຂ້າອາເບນຢ່າງຮີບດ່ວນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວຂາດການນັບຖືຕໍ່ຊີວິດມະນຸດ.   ໃນສັງຄົມ 
ປັດຈຸບັນນີ້ມີຄໍາເວົ້າຫລາຍໆຄໍາທ່ີນໍາມາໃຊ້ໃນການບໍ່ຍອມຮັບສິດທິຊີວິດມະນຸດ-ການແທ້ງລູກຕາມກົດຫມາຍ, ຄາດ 
ຕະກັມ, ຂົ່ມຂືນສໍາເລົາ. ໃນສມັຍນີ້ມີຫລາຍໆຄົນຕົກເປັນທາດຂອງຮູບໂປ້ເປັນພິເສດແມ່ນໃນທາງອິນເທີແນັດ. ການ 
ສວຍໃຊ້ຮູບຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍສໍາລັບຍົ້ວຍວນເຣື່ອງເພດແມ່ນລົດກຽດພວກເຂົາແລະຂອງພວກທີ່ເບິ່ງພາບນັ້ນດ້ວຍ. 
ມີຄົນເຖົ້າເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍໄດ້ຖືກປະປ່ອຍຈາກພວກສະມາຊິກຄອບຄົວແລະກໍຢູ່ໃນບ່ອນເຮ ືອນຄົນເຖົ້າໂດຍ
ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອທາງສຸຂພາບຮ່າງກາຍພຽງເລັກຫນ້ອຍ.   ຄົນເຖົ້າບາງຄົນກໍພົບກັບຄວາມໂດດດ່ຽວແທນທີ່ຈະ
ເປັນການລໍາບາກທາງຮ່າງກາຍຫລືການປິ່ນປົວບໍ່ພຽງພໍ. 
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 ມັນງ່າຍສໍາລັບພວກເຮົາທ່ີຈະຈັບຜິດກາອິນທ່ີໄດ້ກະທໍາຕໍ່ນ້ອງຊາຍຂອງລາວ,   ແຕ່ວ່າພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນ
ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສາມາດເຮັດຄືກັນກັບກາອິນທາງດ້ານນິສັຍແລະການກະທໍາ.   ພຣະເຢຊູໄດສ້ອນວ່າຖ້າຜູ້ໃດຫາກ
ໂກດຮ້າຍແລະທໍາລາຍຕໍ່ຄົນອື່ນກໍຊ່ໍາກັບໄດ້ຂ້າເຂົາແລ້ວໃນໃຈ(ມັດທາຍ 5:21-22).   ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຄວາມຮ້າຍ 
ມັນເປັນສິ່ງທ່ີນໍາໄປສູ່ການຂ້າກັນຫລືທໍາລາຍກັນທາງດ້ານວາຈາ.     ບາງຄົນກໍປາກົດວ່າສງົບອ່ອນນ້ອມໄດ້,  ແຕ່ມີ
ຫລາຍຄົນໃນພວກເຮົາຍັງມີບັນຫາລະງັບຄວາມໂມໂຫ. ບາງທີຄວາມໂກດຮ້າຍແມ່ນບາບທີ່ພຣະເຈ້ົາກ່າວເຖິງວ່າມັນ
ຫ້ອຍຢູ່ທ່ີປະຕູຂອງກາອິນນັ້ນ. 
 ເຣື່ອງຂອງກາອິນຂ້າອາເບນໄດ້ເຕືອນໃຈພວກເຮົາເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດຕໍ່ຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງພຣະ
ເຢຊູ. ໂດຍຜ່ານການຕາຍແລະການຟື້ນຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊະນະຕໍ່ອໍານາດຂອງຄວາມບາບ 
ທ່ີເຫນືອມະນຸດຊາດ(ໂຣມ 7:21-25). ຖ້າພວກເຮົາຫາກຮູ້ສຶກຜິດໃນດ້ານການຂ້າຄົນໃນໃຈ, ໂມໂຫໂທໂສ, ທໍາລາຍ 
ຄົນອື່ນດ້ານວາຈາ, ຫລືດ້ານຮ່າງກາຍຕໍ່ຄົນອື່ນ, ພວກເຮົາສາມາດມີປະສົບການກັບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າແລະການ
ອະພັຍໂທດໂດຍຜ່ານການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ. 

 
3.  ຍອມຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກັນແລະກັນ:  (ປະຖມົມະການ 4:9-12) 
ສ່ວນຫລາຍພຣະເຈົ້າສອບຖາມຄົນເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາຄຶດກ່ຽວກັບການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ.     ເມື່ອພຣະເຈົ້າ
ຖາມກາອິນວ່າອາເບນຢູ່ທ່ີໃດ, ກາອິນໄດເ້ວົ້າວ່າຂ້ານ້ອຍບໍ່ຮູ້ແລະໄດ້ຖາມພຣະເຈົ້າຄືນວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງ 
ຮັກສານ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍບໍ່?” ກາອິນປະຕິເສດຫນ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຕໍ່ນ້ອງຊາຍຂອງລາວ. 
 ການຮຽນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທໍາຂອງພວກເຮົາແມ່ນຫນ້າທ່ີໃຫຍ່ອັນນຶ່ງຂອງການເຕີບໃຫຍ່ຂ ຶ ້ນ.  ບາງຄັ້ງ
ພວກເຮົາມີບັນຫາກັບການສອນໃນທາງທີ່ດີທ່ີສຸດນີ້ໃຫ້ແກ່ພວກເດັກນ້ອຍແລະຄົນອື່ນໆໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທໍາ
ຂອງພວກເຂົາ. ໃນເຣື່ອງທ່ີພຣະເຢຊູເລົ່າເຖິງຄົນຊາມາເຣັຽທ່ີດີນັ້ນ (ລູກາ 10: 25-37), ຄວາມຮັກຂອງຄົນຊາມາເຣັຽ 
ທ່ີໄດ້ສະແດງອອກມັນຄວນຈະອອກມາຈາກກາອິນຕໍ່ນ້ອງຂອງລາວ. 
 ພວກຄຣິສຕຽນໃນສມັຍນີ້ກໍສາມາດສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາຕໍ່ຄົນອື່ນໆໄດ້ໃນຫລາຍໆທາງ. 
ຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາສາມາດຖ ິ ້ມກົດເກົ່າຂອງການສຽດສີທ່ີພວກເຮົາອາດຈະເກັບຮັກສາໄວ້ໃນໃຈ. ການແຍກຜິວພັນໃນ 
ສມັຍນີ້ເຖິງແມ່ນວ່າມີກົດຫມາຍທີ່ເຂັ້ມງວດເພື່ອພະຍາຍາມຄວບຄຸມຫລາຍໆຮູບແບບຂອງບັນຫານີ້. ຖ້າວ່າພວກເຮົາ 
ຮູ້ຈັກຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຖືກຮັບເຄາະກັມ, ພວກເຮົາຄວນພະຍາຍາມຊ່ວຍພວກເຂົາ.     ການຫນູນໃຈໃຫ້ຜູ້ນັ້ນລາຍງານຕໍ່ເຈ້ົາ
ຫນ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບແມ່ນການກະທໍາທ່ີງ່າຍໆອັນນຶ່ງ.   ສູນກາງປົກປ້ອງການຕັ້ງທ້ອງຊ່ວຍພວກຜູ້ຍິງໃນການຮັບມືກັບ
ການຖືພາຂອງພວກເຂົາໂດຍຊອກຫາທາງອື່ນອີກນອກຈາກການແທ້ງລູກອອກ. ພວກເດັກທ່ີຕໍ່າກະສຽນບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານ
ຕ້ອງຮູ້ວິທີລ້ຽງລູກຂອງພວກເຂົາແລະກ່ຽວກັບການທີ່ອາດຈະຍອມສະລະລູກນັ້ນໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນລ້ຽງ. 
 ພຣະເຈ້ົາປະກາດການພິພາກສາຂອງກາອິນສໍາລັບການຕາຍຂອງອາເບນ.      ກາອິນຈະຖືກເນຣະເທດໄປ 
ຈາກດິນບ່ອນທ່ີດູດເລືອດຂອງອາເບນ. ແຜ່ນດິນຈະບ່ໍເກີດຜົນຕໍ່ການປູກຝັງຂອງລາວ , ແລະກາອິນຈະເປັນຄົນທ່ີບໍ່ມີ
ຫລັກແຫລ່ງຊັດເຊພະເນຈອນໄປມາໃນໂລກ. ພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ປະຫານຊີວິດກາອິນ, ແຕ່ວ່າກາອິນຢູ່ໃຕ້ການຕັດສິນຂອງ
ເບື້ອງເທິງ. 
 

4.  ຫັນຫນ້າຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ: (ປະຖົມມະການ 4:13-16,25-26) 
ອາດາມໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ກັບເມັຽຂອງລາວ,    ແລະນາງໄດ້ເກີດລູກຊາຍອີກຜູ້ນຶ່ງແລະຕັ້ງຊື່ໃຫ້ວ່າເຊດ,   ເພາະນາງເວົ້າວ່າ 
“ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ລູກຊາຍເພື່ອແທນອາເບນ, ທ່ີກາອິນໄດ້ຂ້າລາວຖິ້ມ.” ເຊດກໍໄດ້ລູກຊາຍຜູ້ນຶ່ງເຫມືອນກັນ, ແລະລາວ     
ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ວ່າເອໂນສ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາມະນຸດກໍເລີ້ມຕົ້ນຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  
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 ແມ້ວ່າກາອິນໄດ້ຊາບວ່າພຣະເຈົ້າຍັງໃຫ້ລາວມີຊີວິດຢູ່ກໍຕາມ, ລາວຊາບວ່າໂທດກັມນັ້ນມັນໜັກຫລາຍ. ຄໍາ
ເວົ້າຂອງກາອິນທ່ີບອກວ່າໃຜກໍຕາມທີ່ພົບຂ້າພະອົງກໍຈະຂ້າຂ້າພະອົງເສັຽນີ້ແມ່ນເວົ້າກ່ອນທ່ີຈະມີປະຊາຊົນເພີ້ມເຕີມ
ທ່ີຈະເກີດຂ ຶ ້ນຫລັງເຫດການນີ້ແລະໃນຊ່ວງລະຍະຊີວິດທ່ີຍືນຍາວຂອງລາວ. ລາວໄດ້ຢືນຢັນວ່າການລົງໂທດຂອງລາວ 
ຫນັກຫລາຍເກີນທີ່ຈະທົນໄດ້. ພຣະເຈ້ົາປະກາດວ່າຖ້າຜູ້ໃດຂ້າກາອິນຜູ້ນັ້ນຈະຕ້ອງຖືກໂທດ. ພຣະເຈ້ົາປົກປ້ອງກາອິນ 
ຈາກການໂຈມຕີໂດຍໃຫ້ເຄື່ອງຫມາຍ-ເພື່ອປ້ອງກັນລາວຈາກການຕາຍໃນມືຂອງຜູ້ອື່ນ. 
ສມັຍນີ້ເມື່ອພວກເຮົາຫາກເຮັດບາບ, ພວກເຮົາປະເຊີນກັບການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າແລະການໃສ່ໂທດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຕໍ່ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາຊຶ່ງຄວນຈະນໍາພວກເຮົາໃຫ້ຖິ້ມໃຈເກົ່າ   ແລະຊອກຫາການໃຫ້ອະພັຍໂທດຈາກ 
ພຣະເຈ້ົາ. ກາອິນໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດຜິດທ່ີຮ້າຍແຮງ, ແຕ່ວ່າພຣະເຈົ້າຍັງສາມາດຍົກໂທດໃຫ້ລາວໄດ້ແລະທໍາງານຮ່ວມ 
ກັບລາວໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມເປົ້າຫມາຍຂອງພຣະອົງ. 
 ກາອິນໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນດິນແດນທີ່ຊ່ືວ່າໂນດ, ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງສວນເອເດັນ. ກາອິນໄດແ້ຕ່ງງານ, 
ແລະໄດ້ລູກຊາຍຊື່ເອໂນກ. ປະຖົມມະການ 4:17-24 ໄດ້ບັນທຶກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເຊື້ອສາຍຂອງກາອິນ. 
 ອາດາມແລະເອວາໄດ້ສູນເສັຽລູກຊາຍຜູ້ນຶ່ງ, ແຕ່ວ່າຄວາມຈິງແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ລູກຊາຍຜູ້ທີສາມ, ເຊດ, ຊ່ຶງ
ມີຄວາມຫມາຍໃນພາສາເຮັບເຣີວ່າ“ມອບໃຫ້.” ເອວາໄດ້ເວົ້າວ່າ, “ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານລູກຊາຍໃຫ້ອີກຜູ້ນ່ຶງເພ່ືອທົດ
ແທນອາເບນຜູ້ທີ່ກາອິນໄດ້ຂ້າລາວ.”   ຫນ້າເສັຽໃຈນໍາບາງຄົນທ່ີມີຄວາມຕັ້ງໃຈທ່ີດີທ່ີຢາກຫນູນໃຈຄອບຄົວທ່ີລູກໄດ້
ຕາຍຈາກໄປ“ຊີວິດຕ້ອງດໍາເນີນຕໍ່ໄປ” ໂດຍມີລູກອີກເພື່ອ “ທົດແທນ” ຜູ້ທ່ີຕາຍນັ້ນ. ໃນຕົວຈິງ, ບໍ່ມີລູກຄົນໃດຈະແທນ 
ລູກຜູ້ທ່ີຕາຍໄປນັ້ນໄດ້. ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ, ຄູ່ແຕ່ງງານບາງຄູ່ທ່ີມີບັນຫາໃນການມີລູກອາດຈະບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບຄໍາເວົ້າຂອງ
ເອວາ. ພວກເຮົາຕ້ອງຝຶກຫັດສະຕິປັນຍາຂອງພວກເຮົາທ່ີຈະສໍາພັນກັບທັງສອງກຸ່ມຄືພວກພໍ່ແມ່ທ່ີໂສກເສົ້າແລະພວກ
ທ່ີບໍ່ສາມາດມີລູກ. 
 ເຊດມີລູກຊາຍຜູ້ນຶ່ງ, ຊ່ືເອໂນສ; ໃນຊ່ວງຊີວິດຂອງເອໂນສ, ມະນຸດໄດ້ເລີ້ມຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງອົງພຣະ 
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.   ພຣະທັມຂໍ້ນີ້ອາດຈະແນະນໍາວາ່ມະນຸດເລີ້ມຕັ້ງຊື່ສໍາລັບພຣະເຈົ້າ-ຫລືອາດຈະຫມາຍຄວາມວ່າການນະ 
ມັສການພຣະເຈົ້າຂອງມະນຸດມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນບາງຢ່າງ. ພຣະທັມຂໍ້ນີ້ສາມາດເຕືອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ 
ເມີນເສີຍຕໍ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ, ບໍ່ວ່າການເຮັດບາບຂອງອາດາມ, ເອວາ, ກາອິນ, ແລະຜູ້ອື່ນໆ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພຣະ
ເຈ້ົາ, ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ຊີວິດມະນຸດ. 
 

ບົດຮຽນຊີວິດ 
 
ກາອິນໄດ້ຂ້ານ້ອງຂອງລາວອາເບນເບິ່ງເຫມືອນວ່າເປັນເຣື່ອງທ ັມມະດາທີ່ຜ່ານມາໃນປວັດສາດສໍາລັບພວກເຮົາຊຶ່ງ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນອາດຈະເປັນສ່ວນທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ໂຄຣົບນັບຖືຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດມະນຸດ.     ຊີວິດ
ມະນຸດແມ່ນຂອງຂວັນຈາກພຣະເຈົ້າ.    ພວກເຮົາທັງຫມົດຖືກສ້າງຂ ຶ ້ນໃຫ້ຄ້າຍຄືກັບພຣະເຈົ້າແລະສົມຄວນທ່ີຈະໄດ້
ຄວາມໂຄຣົບນັບຖື.     ການຂາດຄວາມໂຄຣົບນັບຖືຕໍ່ຄົນອື່ນນໍາພວກເຮົາໃຫ້ເຫີນຫ່າງຈາກພຣະເຈົ້າແລະເປັນການ
ປະພຶດທ່ີບໍ່ດີຕໍ່ເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ.    ພວກເຮົາຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບການຖ ິ ້ມໃຈເກົ່າຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ
ຊ່ຶງມັນນໍາພາພວກເຮົາສູ່ການອະພັຍໂທດຈາກເບື້ອງເທິງ. ພວກຄຣິສຕຽນຮູ້ຈັກວ່າການວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູເທ່ົາ
ນັ້ນເຮັດໃຫ້ການອະພັຍໂທດຈາກພຣະເຈົ້າເປັນໄປໄດ້. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 25 ມັງກອນ 2009 (1-25-2009) 

 
ຮັບເອົາຊີວິດໃຫມ່ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:       ກິຈການ 16:13-18, 25-34  

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ  
ທ່ານສາມາດຮັບເອົາຊີວິດໃຫມ່ໂດຍການເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູໃຫ້ເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ. ຊີວິດອັນໃຫມ່ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່
ຕລອດໄປເປັນນິດເທ່ົານັ້ນແຕ່ຍັງລວມທັງທາງດໍາຣົງຊີວິດແບບໃຫມ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້-ຊີວິດທ່ີຮັບການປ່ຽນແປງນິສັຍ
ໂດຍມີເປົ້າຫມາຍ, ເສຣີພາບ, ແລະຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ. 

ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າກ່ຽວກັບຫຍັງ 
ບົດຮຽນນີ້ເວົ້າກ່ຽວກັບຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູທ່ີປ່ຽນແປງຊີວິດມະນຸດ.      ການກັບໃຈຂອງບາງຄົນໃນເມືອງຟີລິບ 
ປອຍໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງປະກາດຂ່າວປະເສີດຄັ້ງທີສອງຂອງທ່ານໂປໂລສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊີວິດໃຫມ່ສາມາດ 
ມີຄວາມຫມາຍຫຍັງແດ່. 

ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນ້ີຈຶ່ງສໍາຄັນ 
ມະນຸດຊອກຫາຄວາມອີ່ມເຕັມຝ່າຍຈິດວິນຍານ, ບາງຄົນເປີດໃຈຮັບຟັງຂ່າວປະເສີດ. ພວກເຂົາຢາກໄດ້ຊີວິດໃຫມ່ແຕ່
ວ່າມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຄົງບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະເລີ້ມໃຫມ່ອີກ.     ບາງຄົນຍັງຊອມເບິ່ງຄຣິສຕຽນຄົນໃດຄົນນຶ່ງແລະຕິດໃຈນໍາ
ຂ່າວປະເສີດເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຫັນໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນພວກນັ້ນ.   ບາງຄົນທ່ີຢູ່ໃນກໍຣະນີແບບນີ້ອາດຈະຢູ່ທ່ີນີ້ແລະ
ກໍາລັງສຶກສາບົດຮຽນນີ້ຢູ່. 
          ມີການກັບໃຈຫລາຍໆເຣື່ອງທ່ີຄ້າຍຄືກັນ; ຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນການມອງເຫັນຄວາມຜິດບາບ. ສາຣະພາບ
ບາບຢ່າງຈິງໃຈ, ການຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະເປັນຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ, ແລະຫລັກຖານບາງຢ່າງຂອງ
ການປ່ຽນແປງຊີວິດ.  ແມ່ນວ່າອາຍຸ,  ທໍານຽມປະເພນີ,  ລະດັບການສຶກສາ, ແລະຈຸດອື່ນໆອີກບາງຄັ້ງກໍແຕກຕ່າງກັນ. 
ບາງຄັ້ງຜູ້ທ່ີກັບໃຈກໍນໍ້າຕາໄຫລຫລືເປັນເຣື່ອງແບບລະຄອນ, ແລະບາງຄັ້ງກໍມິດງຽບກວ ່າທ ັມມະດາ. 
        ບົດຮຽນນີ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມຫມາຍຂອງການເປັນຄຣິສຕຽນ.   ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ທ່ີ
ເຊື່ອ, ບົດຮຽນນີ້ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຕັດສິນໃຈປ່ຽນແປງຊີວິດນີ້.   ຖ້າທ່ານຫາກເປັນຜູ້ທ່ີເຊື່ອແລ້ວ, ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ວຍ
ທ່ານໃຫ້ເປັນພຍານຕໍ່ຄົນອື່ນໆ.   

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1.ຈາກການຊອກຫາໄປສູ່ການແບ່ງປັນ Xກິຈການ 16:13-15? 
ໂປໂລແລະຊີລາໄດ້ເດີນທາງຖ້ຽວທີສອງຂອງການອອກໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດຈົນມາຮອດເມືອງຟີລິບປອຍ,   ເປັນ 
ເມືອງໃຫຍ່ໃນເຂດພາກເຫນືອຂອງປະເທດກຣ ີກ.  ໂປໂລແລະຊີລາໄດ້ຊອກຫາໂຮງທັມມະເທສນາຂອງຊາວຢິວຫລື 
ສະຖານທີ່ໄຫວ້ວອນທ່ີນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ພົບພວກຜູ້ຍິງກຸ່ມນຶ່ງ. 
 ຍິງຜູ້ນຶ່ງໃນກຸ່ມນັ້ນຊື່ນາງລີເດັຽ,  ບາງທີແມ່ນຊື່ສໍາລັບຂອງເຂດພາກຕາເວັນຕົກຂອງອາເຊັຽນ້ອຍບ່ອນທ່ີເປັນ 
ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງລາວທີ່ຊ່ືວ່າຕົວເທຣາ. ລີເດັຽເປັນແມ່ຄ້າແລະຢໍາເກງພຣະເຈົ້າ(ຄົນຕ່າງຊາດທີ່ມັກສາສນາຢູ 
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ດາຍເພາະການເຊື່ອວ່າມີພຣະເຈ້ົາອົງດຽວແລະມີມາດຕະຖານສູງທາງສິນທັມ, ຜູ້ທ່ີຍັງບໍ່ທັນຕັດສິນໃຈເຂົ້າສາສນາຢູ 
ດາຍເທື່ອ). ລີເດັຽນະມັສການພຣະເຈົ້າແລະຜ່ານການນໍາພາຂອງພຣະເຈົ້າ, ລາວໄດ້ຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດທ່ີໂປໂລໄດ້ 
ປະກາດ. ລາວແລະຄອບຄົວໄດ້ຍອມຮັບເອົາພຣະເຢຊູແລະຮັບບັບຕິສະມາ.  ຈາກຜົນງານອັນນັ້ນ, ລາວໄດ້ຕ້ອນຮັບ 
ພວກສາສນາທູດໃຫ້ເຂົ້າມາໃນເຮືອນຂອງລາວຂນະທີ່ພວກເຂົາຍັງພັກຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນ. 
 ໃນສມັຍປັດຈຸບັນມີຫລາຍໆຄົນກໍາລັງຊອກຫາ-ພວກເຂົາຊອກຫາຄວາມອີ່ມເຕັມຈາກສາສນາຂອງພວກທີ່ບໍ່ 
ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ, ຝ່າຍວິນຍານຍຸກໃຫມ່(ນິວເອດຈ໌), ຫລືຫລັກທິສດີທ ັມມະດາ. ເມື່ອພຣະເຈົ້າຊາບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງລີເດັຽຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູ, ນາງລີເດັຽໄດ້ສະແດງການກັບໃຈຢ່າງແທ້ຈິງອອກມາໂດຍການຮັບບັບຕິສະມາ, ແບ່ງ 
ປັນກັບພວກສາສນາທູດ, ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ໂບດມາຊຸມນຸມຢູ່ບ້ານຂອງລາວ.    ໂດຍການບອກລີເດັຽແລະຄອບຄົວ 
ຂອງລາວເຣື່ອງພຣະເຢຊູ, ໂປໂລແລະຊີລາໄດ້ຮ່ວມມືກັບພຣະເຈົ້າປ່ຽນແປງຊີວິດ. ພຣະເຈ້ົາສາມາດນໍາຂ່າວປະເສີດ
ໄປສູ່ຄົນໃນສມັຍນີ້ໃນຫລາຍໆທາງ, ແຕ່ວ່າສາສນາທູດຍັງແມ່ນທາງຕົ້ນຕໍທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະສົນທະນາກັບພວກທ່ີບໍ່ເຊື່ອ. 
 
2D ຈາກຂ້ອຍຂ້າຂອງຝ່າຍວິນຍານໄປສູ່ເສຣີພາບຝ່າຍວິນຍານ (ກຈິການ 16G16-18) 
ໃນເມືອງຟີລິບປອຍ, ການກັບໃຈຂອງລີເດັຽບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງໃຫຍ່, ແຕ່ເຣື່ອງຂອງຍິງຂ້າໃຊ້ອາດຈະແມ່ນເຣື່ອງທ່ີເປັນຂ່າວ
ໃຫຍ່. ຍິງຂ້າໃຊ້ຄົນນີ້ມີວິນຍານໃນການດູມໍທ່ີສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງໄດ້ເງິນຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ເມື່ອລາວເລີ້ມ
ຕິດຕາມພວກສາສນາທູດ   ແລະຮ້ອງປະກາດວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາແມ່ນຜູ້ໃດແລະພຣະເຈົ້າອົງໃດທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາຮັບໃຊ້, 
ຈົນໂປໂລຄຶດຢາກຮ້າຍ.  ສິ່ງທ່ີຍິງຜູ້ນັ້ນເວົ້າມັນເປັນຄວາມຈິງ,ແຕ່ຫາກວ່າຢ້ານມີການເຂົ້າໃຈຜິດຈາກຝູງຊົນທ່ີໄດຍ້ິນ
ສຽງຮ້ອງປະກາດອັນດັງຂອງລາວ.    ໂປໂລອອກຄໍາສັ່ງຂັບໄລ່ວິນຍານນັ້ນອອກຈາກລາວ, ແລະລາວກໍໄດ້ຫາຍຈາກ
ການເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຊາຕານ. 
 ບາງທີພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ພົບຄົນທ່ີມີວິນຍານແນວນັ້ນ,   ແຕ່ມີຫລາຍໆຄົນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຊາ 
ຕານ. ພຣະຄັມພີພາກພຣະສັນຍາໃຫມ່ບັນລະຍາຍວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ປົດປ່ອຍ,     ຫລືຜູ້ຊ່ວຍຈັດສົ່ງໃນນາຊາເຣັດ. 
ພຣະເຢຊູໄດປ້ະກາດວ່າພຣະອົງມາເພື່ອປະກາດເສຣີພາບແລະປົດປ່ອຍອອກຈາກຜູ້ທ່ີກົດຂີ່(ລູກາ 4:18).  ໃນພຣະ 
ທັມກິຈການກໍບໍ່ໄດ້ບອກເຈາະຈົງວ່າຍິງຂ້າໃຊ້ໄດ້ກາຍເປັນຄຣິສຕຽນຫລືບໍ່, ແຕ່ວ່າລາວໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍຈາກວິນຍານ
ຫມໍດູທ່ີລາວອາດຈະຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດ. 
 ເຖິງແມ່ນວ່າການຮ້ອງປ່າວຂອງຍິງຂ້າໃຊ້ມີຄ່າເທ່ົາທຽມກັບເຣື່ອງຂອງຂ່າວປະເສີດ,    ແຕ່ການກະທໍາຂອງ
ລາວຂັດແຍ້ງກັບການຮັບໃຊ້ຂອງໂປໂລ.   ພວກທີ່ເຊື່ອໃນສມັຍນີ້ຕ້ອງກ້າຫານໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ-ໃຫ້ແກ່
ພວກທ່ີບໍ່ຍອມຮັບແລະພວກທີ່ເຂົ້າໃຈຜິດໃນເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ. 
 

3.ຈາກຄວາມຢ້ານອັນຈິບຫາຍໄປສູ່ຄວາມເຊື່ອອັນຍິນດີ (ກຈິການ 16:25-34) 
ເມື່ອພວກທ່ີເປັນເຈ້ົາຂອງໆຍິງຂ້າໃຊ້ໄດ້ຊາບວ່າພວກເຂົາຈະຂາດລາຍໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ  ເພາະໂປໂລໄດ້ຂັບໄລ່
ວິນຍານຫມໍດູນັ້ນອອກ, ພວກເຂົາກໍພາກ ັນເສັຽໃຈຢ່າງໃຫຍ່. ພວກເຂົາໄດ້ຈັບໂປໂລແລະຊີລາຍັດໃສ່ຄຸກ.   ນາຍທັມ 
ມະໂຣງຂອງເມືອງຟີລິບປອຍຖືກຮັບຫນ້າທ່ີໃນການຄຸມຂັງ(16:24).  
 ປະມານທ່ຽງຄືນ,    ໂປໂລແລະຊີລາສັຣເສີນພຣະເຈົ້າດ້ວຍບົດເພງສັຣເສີນ    ແລະຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານ. 
ພວກສາສນາທູດສອງຄົນນີ້ໄດ້ພົບວິທີເປັນພຍານເພື່ອພຣະຄຣິດຂນະທີ່ຕິດຄຸກຢູ່ ການເປັນຄຣິສຕຽນຕ້ອງເປັນພຍານ 
24/7.  ໃນປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາສາມາດເປັນພຍານເຖິງເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອຂນະທີ່ພວກເຮົາຢູ່ໃນໂບດ, ຢູ່ໃນເຮືອນຂອງ
ພວກເຮົາ, ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ, ແລະຖ້າມກາງການເຄື່ອນໄຫວຊຸມນຸມຕ່າງໆ. 



 3

 ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຢ່າງແຮງໃນຄືນນັ້ນ, ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ປະຕູຄຸກໄຂອອກແລະໂສ້ລ່າມຈົນຫລຸດອອກດ້ວຍ. 
ນາຍທັມມະໂຣງກໍຈະຂ້າຕົວເອງເສັຽເພາະລາວຄິດວ່າພວກນັກໂທດພາກັນແຕກຫນີແລ້ວ.  ໂປໂລຢືນຢັນຕໍ່ນາຍທັມ 
ມະໂຣງວ່າພວກນັກໂທດບໍ່ໄດ້ພາກັນຫນີຈັກຄົນ. 
 ໃນປັດຈຸບັນນີ້,  ການຕົກວຽກງານ,  ການເງິນຫລົ້ມເຫລວ,  ຫລືບັນຫາການສົມຣົດອາດຈະເຮັດໃຫ້ບາງຄົນ
ຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຝ່າຍຈິດວິນຍານ.   ຄວາມອົນລະຫົນຫວຸ້ນວາຍສາມາດນໍາພາຄົນໃຫ້ຊອກຫາການຊ່ວຍ
ເຫລືອຝ່າຍຈິດວິນຍານ. 
 ຂນະທ່ີນາຍທັມມະໂຣງມາຫາໂປໂລແລະຊີລາ,  ລາວໄດ້ຖາມພວກເຂົາວ່າລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ 
ພ້ົນ. ລາວອາດຈະໄດ້ຍິນແລະເຂົ້າໃຈສິ່ງທ່ີພວກເຂົາໄດຮ້້ອງໃນຄືນນັ້ນ,  ແຕ່ວ່າລາວຕ້ອງການຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ
ການເປັນຄຣິສຕຽນຫມາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ. ໂປໂລແລະຊີລາກໍໄດຊ່້ວຍລາວຮັບການປ່ຽນແປງ-ຊີວິດ.  ນາຍທັມມະ
ໂຣງກໍໂຫລ່ງໃຈທ່ີຮູ້ວ່າບໍ່ມີນັກໂທດຄົນໃດໄດ້ແຕກຫນີ, ແຕ່ວ່າລາວຍັງຕ້ອງການທີ່ຈະຮູ້ວິທີການອອກຈາກຄວາມຢ້ານ 
ຂອງຄວາມຫລົ້ມເຫລວ. 
 ບາງຄັ້ງພວກຄຣິສຕຽນກໍເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມພົ້ນແຕ່ສະເພາະເຣື່ອງການອອກຈາກຄວາມຜິດບາບແລະຄວາມ
ສໍານຶກຜິດແຕ່ເທ່ົານັ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງຄວາມພົ້ນທ່ີຍັງສາມາດນໍາໄປສູ່ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ
ແລະຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີອີກດ້ວຍ.  ຄົນໃນສມັຍນີ້ຜູ້ທ່ີເຕັມລົ້ນດ້ວຍຄວາມຢ້ານຕໍ່ຄວາມຫລົ້ມເຫລວຕ້ອງຮູ້ຈັກວ່າການ
ມີສາຍສໍາພັນທ່ີດີກັບພຣະເຢຊູເປັນເຫດໃຫ້ມີສັນຕິສຸກແລະຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ. 
 ໂປໂລແລະຊີລາໄດ້ຕອບຄໍາຖາມຂອງນາຍທັມມະໂຣງດ້ວຍບົດສະລຸບງ່າຍໆຂອງທາງແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນ: 
ຈ່ົງເຊື່ອວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູເຈ້ົາ. ມີຄຣິສຕຽນຫລາຍໆກ່ ຸມໄດ້ໃຊ້ປໂຍກດັ່ງນີ້ໃນການສລຸບເຣື່ອງທາງແຫ່ງຄວາມລອດ 
ພົ້ນ: ຈ່ົງວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູເຈ້ົາ, ແລະທ່ານຈະໄດ້ພ້ົນ.  
 ໂປໂລແລະຊີລາ    ມີໂອກາດໄດ້ກ່າວຂ່າວປະເສີດເພີ້ມຢ່າງລະອຽດໃຫ້ນາຍທັມມະໂຣງແລະຄອບຄົວຂອງ 
ລາວ, ແລະພວກເຂົາທັງຫມົດໄດ້ກາຍເປັນຄຣິສຕຽນ.    ໃນສມັຍນີ້ກໍມີຫລາຍໆຄັ້ງ, ທ່ີຜູ້ນຶ່ງໃນຄອບຄົວມາເປັນຄຣິສ 
ຕຽນແລ້ວກໍເປັນພຍານໃຫ້ກັບທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ. ສ່ວນຫລາຍສະມາຊິກຄົນອື່ນໆໃນຄອບຄົວກໍກາຍເປັນຄຣິສຕຽນ 
ໃນມື້ຫລືອາທິດຕໍ່ມາ.  ພໍ່ແມ່ທ່ີເປັນຄຣິສຕຽນແລ້ວສາມາດມີໂອກາດອັນດີທ່ີສຸດໃນການຊຸກຍູ້ລູກໆຂອງພວກເຂົາໃຫ້
ໄປໃນທາງຖືກຕ້ອງ. ພໍ່ແມ່ບໍ່ສາມາດຕັດສິນໃຈທາງຄວາມລອດພົ້ນໃຫ້ພວກລູກໄດ້, ແຕ່ວ່າການດໍາຣົງຊີວິດຄຣິສຕຽນ 
ທ່ີແທ້ຈິງຕໍ່ຫນ້າພວກລູກໆກໍຈະຫນູນໃຈພວກເຂົາໃຫ້ຮັບເອົາເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ. 
 ສະມາຊິກທຸກໆຄົນໃນຄອບຄົວຂອງນາຍທັມມະໂຣງໄດ້ຍິນເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ  ແລະແຕ່ລະຄົນກໍໄດ້ຕັດສິນ
ໃຈຮັບເອົາ. ພຣະທັມກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ແນະນໍາວ່າການຕັດສິນໃຈຮັບເອົາພຣະຄຣິດຂອງນາຍທັມມະໂຣງໄດເ້ຮັດ
ໃຫ້ທັງຫມົດຄອບຄົວຂອງລາວເປັນຄຣິສຕຽນຢ່າງອັດຕະໂນມັດ. ຄວາມລອດພົ້ນເປັນຫນ້າທ່ີຂອງແຕ່ລະຄົນທ່ີຈະຕ້ອງ
ສາຣະພາບບາບແລະຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າແລະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ. 
 ນາຍທັມມະໂຣງກໍເລີ້ມປິ່ນປົວບາດແຜຂອງພວກສາສນາທູດ.     ລາວບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າໂປໂລແລະຊີລາເປັນນັກ
ໂທດອີກຕໍ່ໄປ, ແທນທ່ີຈະເປັນດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເປັນຜູ້ນໍາຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງພຣະເຢຊູມາໃຫ້ລາວ.  ນາຍທັມ 
ມະໂຣງແລະຄອບຄົວກໍໄດພ້າກັນຮັບບັບຕິສມາ. ຄະນະຊາວເທີນບັບຕິສໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາຊື່ຄໍາວ່າ  “ບັບຕິສ”  ນີ້ໄວ້ເພາະ 
ວ່າປະຫວັດສາດຂອງຄໍາເວົ້ານີ້ອອກມາຈາກພິທີສິນບັບຕິສະມາ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຊື່ອວ່າພິທີບັບຕິສະມາແມ່ນຈໍາເປັນ
ສໍາລັບຄວາມລອດພົ້ນ,    ແຕ່ການຮັບບັບຕິສະມາເປັນການປະຕິບັດຕໍ່ການເຊື່ອຟັງຄວາມຂອງພວກຄຣິສຕຽນໃຫມ່. 
ພິທີບັບຕິສມາເປັນສັນຍາລັກຂອງປະສົບການການປ່ຽນແປງ-ຊີວິດຂອງຄວາມລອດພົ້ນ. ໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າພິທີບັບຕິ
ສະມາເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຕາຍຈາກຊີວິດແຫ່ງຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາແລະການຟື້ນຄືນມາສູ່ຊີວິດໃຫມ່ຂອງ
ພວກເຮົາໃນພຣະເຢຊູ(ໂຣມ 6:1-11). 
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 ນາຍທັມມະໂຣງພ້ອມຄອບຄົວໄດ້ປະສົບການກັບຄວາມເຊື່ອທ່ີເຕັມດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ.   ລາວໄດ້ສະ
ແດງການປ່ຽນແປງອັນແທ້ຈິງຂອງຊີວິດໂດຍການເຊີນໂປໂລແລະຊີລາໃຫ້ໄປພັກຢູ່ເຮືອນຂອງລາວແລະຮັບລ້ຽງເຂົ້າ 
ພວກເຂົາເຈ້ົາດ້ວຍ. ຄືກັນກັບນາງລີເດັຽທ່ີໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໃຫມ່ຂອງລາວໂດຍການເປີດບ້ານຂອງລາວໃຫ້ແກ່ 
ພວກສາສນາທູດແລະພວກທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນທີ່ນັ້ນ, ການກະທໍາຂອງນາຍທັມມະໂຣງໄດ້ເປັນຫລັກຖານຂອງຄວາມ 
ລອດພົ້ນຂອງລາວ. 
 ເຣື່ອງການກັບໃຈຂອງນາຍທັມມະໂຣງມີເຫດການຫລາຍຢ່າງປະກອບເພີ້ມໃຫ້ຕື່ນເຕັ້ນກວ່າເຣື່ອງຄວາມພົ້ນ
ຂອງລີເດັຽ, ແຕ່ວ່າການກັບໃຈຂອງທັງສອງເປັນການປ່ຽນແປງທ່ີແທ້ຈິງຂອງຊີວິດ. ຂນະທ່ີພວກເຮົາເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ 
ພວກທ່ີບໍ່ເຊື່ອໃນສມັຍນີ້, ພວກເຮົາຕ້ອງຈໍາໄວ້ວ່າມີບາງຄົນກໍມີຄວາມຊາບຊຶ້ງຫລາຍຈົນຫລັ່ງນໍ້າຕາເມື່ອພວກເຂົາຮັບ 
ເອົາພຣະຄຣິດ, ແຕ່ບາງຄົນກໍອາດຈະມິດງຽບຢູ່. 
 ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບເອົາພຣະເຢຊູຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍພຸ້ນ.    ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຖືກຊຸບລ້ຽງຈາກພໍ່ແມ່ທ່ີເປັນ 
ຄຣິສຕຽນທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະກໍໄດ້ໄປໂບດເປັນປະຈໍາ,  ການກັບໃຈຮັບເອົາພຣະເຢຊູຈ່ຶງບໍ່ມີເຣື່ອງຕື່ນເຕັ້ນເພີ້ມຄືກັນກັບ 
ນາຍທັມມະໂຣງທີ່ມີປະສົບການໃນຕອນທ່ຽງຄືນນັ້ນ.   ການວັດແທກການກັບໃຈທ່ີແທ້ຈິງແມ່ນມີໃນປະສົບການການ 
ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນໃຫມ່.    ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ພົ້ນຍ້ອນການເຮັດຄວາມດີ,  ລີເດັຽແລະນາຍທັມມະໂຣງໄດ້ສະ 
ແດງຜົນຂອງການກັບໃຈໂດຍເຮັດຄວາມດີ(ເອເຟໂຊ 2:10).  ພິທີບັບຕິສະມາ, ການເປັນພຍານຕໍ່ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ 
ຂອງທ່ານ,  ແລະແບ່ງປັນສິ່ງທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບແມ່ນຕົວຢ່າງໃນເຣື່ອງເຫລົ່ານີ້ທ່ີຄຣິສຕຽນໃຫມ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນການສະ 
ແດງຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີໃນການຕິດຕາມພຣະຄຣິດ 

 
ບົດຮຽນຊີວິດ 

 
ການຮຽນເຣື່ອງການກັບໃຈຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກໆຄົນໃນສມັຍນີ້ໃຫ້ໄດ້ຍິນເຖິງຂ່າວປະ 
ເສີດ. ຕອບຄໍາຖາມຕໍ່ລົງໄປນີ້ຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ແບ່ງປັນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ. 

• ໃນສມັຍນີ້ແມ່ນຫຍັງເປັນເຄື່ອງຫມາຍຊີ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຄົນໃດຄົນນຶ່ງກໍາລັງຊອກຫາການຊົງນໍາຝ່າຍວິນຍານ? 
ທ່ານກໍາລັງເປັນຜູ້ຊອກບໍ່? ທ່ານຮູ້ຈັກຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງທ່ີກໍາລັງເປັນຜູ້ຊອກບໍ່? 

• ແມ່ນຫຍັງຄືຫລັກຖານເບື້ອງຕົ້ນຂອງຜູ້ທ່ີປະສົບການປ່ຽນແປງຊີວິດຫລັງຈາກພົບພຣະເຢຊູ. 
• ທ່ານອາດສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ເພື່ອຈະກາຍເປັນພຍານທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການກ່າວເຖິງເຣື່ອງຄວາມ 

ເຊື່ອຂອງທ່ານໃນພຣະຄຣິດ? 
• ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປັນຜູ້ທ່ີເຊ ື ່ອໃນພຣະເຢຊູເທ່ືອ, ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງໃຫຍ່ທ່ີກີດຂວາງບໍ່ໃຫ້ທ່ານຮັບເອົາພຣະ

ເຢຊູ?    ແມ່ນໃຜທີ່ທ່ານອາດສາມາດໂອ້ລົມນໍາໄດ້ໃນການທີ່ຢາກຮຽນຮູ້ເພີ້ມກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສ 
ຕຽນ?  

• ການກັບໃຈເຣື່ອງໃດທີ່ຄ້າຍຄືປະສົບການຂອງທ່ານ? ນິໂກເດມ (ໂຢຮັນ 3)?  ໂປໂລ (ກິຈການ 9)?   ລີເດັຽ  
(ກິຈການ 16)? ນາຍທັມມະໂຣງທີ່ເມືອງຟີລິບປອຍ (ກິຈການ 16)? 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 1 ກຸມພາ  2009 (2-1-2009) 

 
ອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:       ເພງສັຣເສີນ 86:1-13   
 
ບົດຮຽນນ້ີສາມາດສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ  
ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ 
 

ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າກ່ຽວກັບຫຍັງ 
ອີງຕາມຄໍາອະທິຖານຂອງກະສັດດາວິດໃນພຣະທັມເພງສັຣເສີນ 86 ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງເຫດຜົນທ່ີບັນດາຜູ້ 
ທ່ີເຊື່ອສາມາດອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ.້ 
 

ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນ້ີຈຶ່ງສໍາຄັນ 
ຫລາຍຄົນໄດ້ອະທິຖານດ້ວຍຄວາມສົງສັຍຫລາຍກວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ.      ເຂົາເຈ້ົາບໍ່ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ອະທິຖານຢ່າງ 
ຖືກຕ້ອງຫລືບໍ່,  ເຂົາເຈ້ົາບໍ່ແນ່ໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງໄດຍ້ິນແລະຈະຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງເຂົາເຈ້ົາຫລືບໍ່.  ການອະທິ 
ຖານດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈແມ່ນເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການຮຽນຮູ້ເຖິງການອະທິຖານທີ່ມີໃຈຈົດຈ່ໍໃສ່ພຣະເຈ້ົາ. ການມີຄວາມໝັ້ນ
ໃຈໃນການອະທິຖານບໍ່ແມ່ນໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງແຕ່ແມ່ນໝັ້ນໃຈໃນພຣະເຈົ້າ.  ບົດຮຽນນີ້ຈະແນໃສ່ເຫດຜົນທ່ີບັນດາຜູ້ 
ທ່ີເຊື່ອສາມາດທີ່ຈະອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ. 
 ຊູຊານ ເກີອບຮ້ອງໄຫ້ໃນຂະນະທີ່ນາງກໍາລັງນັ່ງລົງໃນຫ້ອງການຂອງສິດຍາພິບານ.  ນາງເລີ້ມທັກທາຍວ່າ   ”ອາ 
ຈານ, ອາຈານຮູ້ບໍ່ວ່າຂ້ານ້ອຍມີບັນຫາກັບຜົວແລະລູກຂອງຂ້ານ້ອຍ,    ແຕ່ວ່າ  ສລຸບແລ້ວ ທັງໝົດນັ້ນແມ່ນເຣື່ອງສະ 
ພາບຈິດວິນຍານຂອງຂ້ານ້ອຍເອງ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ອະທິຖານແລ້ວອະທິຖານອີກກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງພວກເຮົາ  ແຕ່ເບິ່ງຄື 
ວ່າຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຈາກການອະທິຖານເຫລົ່ານັ້ນເລີຍ. ຂ້ານ້ອຍເຮັດສິ່ງໃດຜິດຫລື?  ດຽວນີ້ຂ້ານ້ອຍມາເຖິງ 
ຈຸດທ່ີວ່າ ຄໍາອະທິຖານສາມາດຊ່ອຍໄດ້ແທ້ຫລືບໍ່?” 
 ຫລາຍຄົນໄດ້ອະທິຖານດ້ວຍຄວາມສົງສັຍຫລາຍກວ່າມີຄວາມໝັ້ນໃຈ.    ເຂົາເຈ້ົາສົງສັຍວ່າພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຍິນ 
ແລະຕອບຄໍາອະທິຖານຫລືບໍ່.  ການອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈຕ້ອງເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການຮຽນຮູ້ດ້ວຍການໃຫ້ຄໍາອະ 
ທິຖານຂອງເຮົາຈົດຈ່ໍໃສ່ພຣະເຈົ້າ.  ບົດຮຽນນີ້ຈະແນໃສ່ເຫດຜົນທ່ີຜູ້ເຊື່ອສາມາດອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ.  
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1.  ໝັ້ນໃຈໃນບຸຄລິກຂອງພຣະເຈົ້າ: Xເພງສັຣເສີນ 86:1-5? 
 ເພງສັຣເສີນບົດທີ 86 ແມ່ນບົດນຶ່ງໃນຈໍານວນຫ້າບົດທ່ີກ່າວເຖິງການອະທິຖານ. ຄໍາຂວັນຂອງພຣະທັມເພງ 
ສັຣເສີນບົດນີ້ແມ່ ອະທິຖານ, ທາງສ່ວນຕົວ, ເຈາະຈົງ, ເອົາຈິງໃນການອະທິຖານ.   ນັກສຶກສາພຣະຄັມພີຍອມຮັບວ່າ 

 



 2

ລີລາການຂຽນຂອງຜູ້ຂຽນແມ່ນການອ້ອນວອນຂໍ (ສແວງຫາພຣະເຈົ້າດ້ວຍການອະທິຖານ)  ພຣະທັມບົດນີ້ໄດ້ໃຊ້ພາ 
ສາເຮັບເຣີສາມຄໍາອອກພຣະນາມພຣະເຈົ້າ: ຢາເວ, ແອັດໂດໄນ ແລະເອໂລຮີມ.    ນອກຈາກນັ້ນ ການໃຊ້ຄໍານາມທີ່ 
ເປັນພະຫູພົດ (ຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້ອຍ, ຂອງຂ້ອຍ) ເ  ຖິງປະມານສາມສິບຄັ້ງ ຊ່ຶງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນເພງສັຣເສີນສໍາ 
ລັບການອະທິຖານສ່ວນຕົວ.    ທ້າຍສຸດ, ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເພ່ງສັຣເສີນຄືກະສັດດາວິດໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນໃນທຸກສິ່ງທ່ີເພິ່ນ
ໄດ້ກ່າວອອກມາ ຊຶ່ງໄດ້ຊ້ີໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໃນການໃຊ້ຖ້ອຍຄໍາທີວ່າ ສໍາລັບ ແລະ ຕ້ັງແຕ່  ຫລັງຈາກໄດ້ທູນຂໍໃນການ
ອະທິຖານທຸກໆ ຄັ້ງ.  
 ພຣະທັມເພງສັຣເສີນບົດນີ້ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການທູນຂໍ    ”ໂຜດຟັງ ແລະຕອບຂ້ານ້ອຍ...ໂຜດປົກປ້ອງຂ້ານ້ອຍ, 
ໂຜດຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍ...ໂຜດສົງສານຂ້ານ້ອຍ..ໂຜດນໍາຄວາມຊົມຊື່ນມາສູ່ຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ.”     ຄໍາອະທິຖານໄດ້ຫລັ່ງ 
ໄຫລອອກມາຈາກໃຈຂອງກະສັດດາວິດເພາະເພິ ່ນເຫັນວ່າເພິ່ນເອງເປັນຄົນທ່ີຍາກຈົນແລະຂັດສົນ.   ຍາກຈົນ ໝາຍ 
ເຖິງເກີດຄວາມອຸກອັ່ງໃຈຫລືຕົກຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ຕົກຕໍ່າ, ທ້ໍໃຈ.  ຂັດສົນ ໝາຍເຖິງຄວາມບົກພ່ອງ ບໍ່ພຽງພໍ. ພວກ 
ເຮົາທັງໝົດມີຄວາມຂັດສົນ     ເມື່ອຢູ່ໃນສະຖານະການອັບຄັບຂັນພວກເຮົາຈ່ຶງຍອມຮັບວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຂັດສົນ.  
ຊີວິດເປັນສິ່ງທ່ີຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍພວກເຮົາບໍ່ສາມາດແກ້ບັນຫາໂດຍທາງກາຍ, ທາງໃຈ, ແລະທາງຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ດ້ວຍ
ຕົນເອງແຕ່ຕ້ອງເພິ່ງໃນພຣະເຈ້ົາ.     ເໝືອນກັບກວາງທີ່ຊອກຫາຫ້ວຍນໍ້າ ພວກເຮົາຄຣິສຕຽນກໍສແວງຫາພຣະເຈົ້າທ່ີ
ພວກເຮົາຫິວກະຫາຍ       ໃນທ່ີສຸດພວກເຮົາກໍຖອກເທຊີວິດມອບໃຫ້ພຣະອົງດ້ວຍການອະທິຖານທີ່ອອກມາຈາກໃຈ 
(ພສສ 42:1-4) 
 ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເພງສັຣເສີນຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຢ້ານກົວແລະມີຄວາມໂສກເສົ້າ.     ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງຫາພຣະ 
ອົງຕລອດທັງມ້ື.      ຜູ້ທີມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການອະທິຖານໄດ້ຍອມຮັບວ່າມີສອງຝ່າຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັນຄືພຣະເຈ້ົາແລະ 
ມະນຸດ.    ກະສັດດາວິດຍອມຮັບການຂາດເຂີນຂອງເພິ່ນແລະຄວາມຂາດເຂີນທາງຈິດວິນຍານທີ່ເປັນພລັງຂັບເຄື່ອນ 
ໃຫ້ເພິ່ນອະທິຖານ.     ກະສັດດາວິດໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມຖ່ອມຕົວຂອງເພິ່ນແລະສະພາບທາງຈິດວິນຍານທີ່ເໝາະສົມ 
ເມື່ອເພິ່ນກ່າວເຖິງຕົນເອງເຖິງສອງຄັ້ງວ່າເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.  ເປັນຫຍັງຜູ້ຂຽນພຣະທັມເພງສັຣເສີນຈ່ຶງເວົ້າກັບພຣະ 
ເຈ້ົາ?         ແມ່ນຫລັກພື້ນຖານອັນໃດທີ່ຄໍ້າປະກັນວ່າພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຍິນແລະຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງເພິ່ນ? ທໍາອິດ, 
ໃນຖ້ອຍຄໍາທ່ີວ່າ ”ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ ້ານ້ອຍ” ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສັມພັນທ່ີກະສັດດາວິດມີຕໍ່ 
ພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້ານ້ອຍ ຄໍານີ້ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າເພິ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມສັມພັນສ່ວນຕົວກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນ 
ແລະຊົງຮັກສາພຣະສັນຍາ.   ກະສັດດາວິດໄດ້ຂຽນໄວ້ເພື່ອຈະໄດ້ເຊື່ອວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຊຶ່ງໄດ້ມີຄວາມຫວັງໃນອົງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ຄວາມສັມພັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງການສື ່ສານທ່ີມີຕໍ່ກັນຣະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.  ເພາະວ່າກະສັດ
ດາວິດຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າເໝືອນກັບວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້ານ້ອຍ, ແລະເອີ້ນຕົວເພິ່ນເອງວ່າເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ແລະໄດ້ອະທິຖານ 
ວ່າໂຜດຊົງຟັງ, ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະໂຜດຊົງຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງຂ້ານ້ອຍ. 
 ພື້ນຖານການຄໍ້າປະກັນທີສອງແມ່ນຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນເຖິງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ. 
ພວກເຮົາຄວນຈົດຈ່ໍໃສ່ພຣະເຈ້ົາແລະພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ   ເພາະວ່າພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນພື້ນ 
ຖານຂອງການອະທິຖານທັງໝົດຂອງພວກເຮົາແລະການຕອບຂອງພຣະອົງ.  
 ກະສັດດາວິດໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າວ່າພຣະອົງມີຄວາມກະຣຸນາ,    ມີຄວາມເຂົ້າ 
ໃຈ, ມີຄວາມເມດຕາ, ແລະມີພຣະທັຍກວ້າງຂວາງ.  ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ອະພັຍ ຊົງເປັນຜູ້ລິເລີ້ມກະທໍາທຸກສິ່ງໃຫ້ຖືກ 
ຕ້ອງ,    ຕ້ອງການການຍົກໂທດແລະຕ້ອງການມີຄວາມສັມພັນ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກອັນສັດຊື່ ຄວາມເມດຕາ 
ຂອງພຣະອົງຊົງຫລັ່ງໄຫລໂດບບໍ່ເຫືອດແຫ້ງ ແລະມີໄວ້ສໍາລັບທຸກຄົນຢູ່ສເມີ. ຄໍາອະທິຖານຂອງກະສັດດາວິດໄດ້ເປີດ 
ເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເພິ່ນວ່າເພິ່ນໄດ້ໂອ້ລົມກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເປັນຄວາມຮັກ   ຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃກ້,  ຜູ້ຊົງ 
ຟັງຄໍາອະທິຖານຂອງເພິ ່ນ ແລະຜູ້ຊົງມີຄຸນຄ່າທ່ີໃຫ້ເພິ່ນໄວ້ວາງໃຈໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ. 
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2D   ໝັ້ນໃຈໃນຄໍາຕອບຂອງພຣະເຈົ້າ:  (ເພງສັຣເສີນ 42:6-10) 
 ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເພງສັນເສີນໄດ້ລຶ້ມຄືນເຖິງການເອີ້ນຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ຟັງຄໍາອະທິຖານຂອງເພິ່ນ.    ເພິ່ນ 
ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຖ່ອມໃຈແລະຮູ້ສຶກຮີບດ່ວນໃນຂນະທີ່ເພິ່ນອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັບຟັງຄໍາທູນຂໍດ້ວຍ 
ຄວາມເມດຕາ.  ເຖິງແມ່ນກະສັດດາວິດຮູ້ດີວ່າ, ພຣະເຈ້ົາຊົງຮອບຮູ້ທຸກຢ່າງ, ສຖິດຢູ່ທຸກບ່ອນ. ພຣະກັນ(ຫູ)ຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາຊົງຮັບຟັງການຮ້ອງໄຫ້ຂອງມະນຸດເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ (ພສສ 34:15) ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ເຖິງວັນແຫ່ງຄວາມໂສກ
ເສົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍທ່ີເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງດາວິດວ່າແມ່ນຫຍັງ ຊ່ຶງອາດຈະແມ່ນສັດຕຣູຕ່າງຊາດ, ສັດຕຣູພາຍໃນ ຫລື 
ການຂາດເຂີນສ່ວນຕົວກໍເປັນໄດ້. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ,     ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເພງສັຣເສີນມີຄວາມໃກ້ຊິດຮູ້ເຣື່ອງພຣະເຈົ້າ 
ແລະການກະທໍາຂອງພຣະອົງໃນອະດີດຊຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງເພິ ່ນ 
ພຣະອົງຊົງຕອບຂ້າພຣະອົງ.   
 ກະສັດດາວິດມີຄວາມໝັ້ນໃນພຣະເຈົ້າທ່ີຊົງຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງເພິ່ນ  ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງເພິ ່ນ 
ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີພຣະອື່ນໆ ຈະປຽບທຽບກັບພຣະເຈົ້າໄດ້;   ໃນບັນດາພຣະຍບໍ່ມີຜູ້ໃດເໝືອນພຣະອົງ ແລະພຣະ 
ອົງແຕ່ອົງດຽວເປັນພຣະເຈ້ົາ.      ຈາກປະສົບການຊີວິດຂັ້ນທໍາອິດ ກະສັດດາວິດຮູ້ວ່າ ບ່ໍມີກິຈການໃດໆເຫມືອນພຣະ  
ຣາຊກິຈຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະອົງຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະຊົງກະທໍາການອັສຈັນ.   ພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍກະສັດດາວິດໃຫ້ພົ້ນ 
ຈາກອັນຕະລາຍແລະຊົງປະທານສິ່ງຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ເພິ່ນຫລາຍຄັ້ງ. 
 ກະສັດດາວິດປະກາດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເພິ່ນວ່າເປັນຜູ້ກະທໍາການອັສຈັນ ຊ່ຶງໄດ້ກະທໍາການແຫ່ງຄວາມ 
ລອດພົ້ນເໜືອກໍາລັງຂອງມະນຸດ.  ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນເຫັນພາບພົດຂອງວັນທ່ີຄົນທັງໂລກຈະຍອມຮັບຮູ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ: ບັນດາປະຊາຊາດທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງ ຈະມາຂາບລົງຕ່ໍພຣະອົງ ແລະຈະເທິດທູນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.    ການ 
ອະທິຖານປະຈໍາວັນຂອງຄຣິສຕຽນຄວນຈະທູນວ່າໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າມາຕັ້ງຢູ່,  ໃຫ້ທຸກຄົນເປັນໄປ 
ຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ (ມທ. 6:10)  ການຈື່ຈໍາວ່າພຣະເຈົ້າຊົງກະທໍາສິ່ງໃດໃນຊີວິດເຮົາໃນອະດີດຈະເຮັດໃຫ້ 
ເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການທູນຂໍຕໍ່ພຣະອົງໃນເວລານີ້. 
 ໃນກຸ່ມອະທິຖານຂອງສິດຍາພິບານທີ່ປົດກະສຽນແລ້ວ     ຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າທ່ານນຶ່ງໄດ້ທູນຂໍໂດຍການໃຊ້ 
ຖ້ອຍຄໍາທ່ີຮ້ອນຮົນຈິງໃຈວ່າ  ”ອົງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ”  ຊ່ຶງເປັນຄວາມໃກ້ຊິດ,  ຄວາມນັບຖື, ທ່ີລາວມີຕໍ່ອົງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ 
ຂອງລາວ.  ບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອສາມາດອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຍິນແລະຕອບຄໍາອະທິຖານ. 
  

3. ໝັ້ນໃຈໃນທາງຂອງພຣະເຈົ້າ:(ເພງສັຣເສີນ 86:11-13) 
 ບັນດາຜູ້ທ່ີອະທິຖານໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າການອະທິຖານເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າ  ແລະເຮັດໃຫ້ 
ເຂົາເຈ້ົາຮູ້ຈັກແລະເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ. ກະສັດດາວິດມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນບຸຄລິກຂອງພຣະເຈົ້າແລະຊົງ 
ຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງເພິ ່ນເຮັດໃຫ້ເພິ່ນຢາກອະທິຖານ. 
 ຂໍຊົງສອນຂ້າພຣະອົງໃຫ້ຮູ້ຈັກທາງຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະດໍາເນີນໃນຄວາມຈີງຂອງພຣະອົງ . ກະ 
ສັດດາວິດໄດ້ອະທິຖານເພື່ອຂໍການຊົງນໍາ   ເພື່ອວ່າເພິ່ນຈະມີຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈ້ົາຫລາຍຂຶ້ນເພາະຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ 
ຂອງພຣະອົງ.  ທາງ ໝາຍເຖິງການປະພຶດແລະການກະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ-ວິທີການທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາສິ່ງຕ່າງໆ ໃນ 
ໂລກນີ້.  ໃນເນື້ອເພງຕອນນຶ່ງທ່ີກ່າວວ່າ  ”ທຸກວັນກັບອົງພຣະເຢຊູ ຫວານຊື່ນກວ່າວັນທີ່ຜ່ານມາ”  ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ຊີວິດມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ເມື່ອເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຕາມທາງຂອງພຣະເຈົ້າແຕ່ລະວັນ. 
 ຄົນທ່ີມີປະສົບການກັບຫົວໃຈວາຍແລະການຜ່າຕັດຫົວໃຈຈະມີການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດ.  ການມີປະສົບການ 
ໃກ້ຄວາມຕາຍເຮັດໃຫ້ຄົນນັ້ນດໍາເນີນຊີວິດທ່ີສລາດຫລາຍຂຶ້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນການກັມກິນ, ການອອກກໍາລັງກາຍ, 
ແລະການກະທໍາສິ່ງອື່ນໆ ໃນແຕ່ລະວັນ.  ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເພງສັຣເສີນກໍມີປະສົບການຊີວິດທ່ີໃກ້ຄວາມຕາຍແລະໄດ້ 
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ກ່າວວ່າ ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍກູ້ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພຣະອົງຈາກທີ່ເລິກຂອງແດນຜູ້ຕາຍ.  ຖ້ອຍຄໍາທ່ີວ່າ ແດນຜູ້ຕາຍ ນັ້ນ 
ໝາຍເຖິງສະຖານທີ່ໆຄົນຕາຍໄປຢູ່  ແຕ່ກໍອາດຈະໝາຍເຖິງປະສົບການຊີວິດທ່ີມີບັນຫາຫລືຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ.  
 ການຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນອັນອັສຈັນນີ້  ຈາກທີ່ເລິກຂອງແດນຜູ້ຕາຍ  ໄດ້ດົນໃຈໃຫ້ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເພງສັຣເສີນອະທິ 
ຖານວ່າ   ຂໍຊົງສໍາຣວມໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງໃຫ້ຢໍາເກງພຣະນາມຂອງພຣະອົງ   ແທນທ່ີຈະທ້ໍໃຈຈາກບັນຫາເລັກນ້ອຍ
ແລະການຫັນປ່ຽນຂອງໂລກນີ້ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ຊີວິດເປົ່າປໂຍດແລະການເປັນພຍານຂອງເຮ ົາບໍ່ເກີດຜົນ ພວກເຮົາຈໍາເປັນ
ຕ້ອງບໍ່ເປັນຄົນສອງໃຈ (ຢກບ 1:8)  ກະສັດດາວິດຖວາຍຕົນຕໍ່ພຣະເຈ້ົາແລະທູນວ່າ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົ ົ ້າຂອງຂ້າພຣະອົງ 
ຂ້າພຣະອົງໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະອົງດ້ວຍສ້ິນສຸດໃຈ   ແລະຂ ້າພຣະອົງຈະເທີດທູນພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນນິດ. 
 ກະສັດດາວິດມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນທາງຂອງພຣະເຈົ້າເພາະວ່າເພິ່ນມີປະສົບການໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫລືອແລະ 
ໄດ້ເຫັນການກະທໍາອັນອັສຈັນຂອງພຣະເຈົ້າ.    ຄວາມໝັ້ນໃຈນໍາພາເພິ່ນໃຫ້ມີຄວາມກ້າຫານທີ່ຈະດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍ 
ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າແລະຍ້ອງຍໍພຣະນາມຂອງພຣະອົງຕລອດໄປ.      ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າພຣະເຈົ້າແມ່ນຜູ້ໃດ(ຂໍ້ທີ 
1-10) ເຮັດໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງມີຄວາມໝັ້ນໃນທີ່ຈະດໍາລົງຊີວິດຕາມທາງຂອງພຣະອົງ. (ຂໍທີ 11-13) 
 
 

ບົດຮຽນຊີວິດ 
 ຄົນຈໍານວນຫລາຍຄິດວ່າ   ການອະທິຖານບໍ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຊົມຊື່ນແລະມີຣິດເດດໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາກໍ
ເພາະວ່າເຂົາເຈ້ົາສົງສັຍວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍິນແລະບໍ່ຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຂໍພຣະຄັມພີທ່ີພວກເຮົາໄດ້ສຶກ 
ສາມື້ນີ້ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນແກ່ເຮົາວ່າບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອຕ້ອງອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ. ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການອະທິຖານ
ເລີ້ມຈາກຄວາມໝັ້ນໃຈທ່ີເຮົາມີໃນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ.  ການຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງໃກ້ຊິດສາມາດເຮັດໃຫ້
ຜູ້ທ່ີເຊື່ອມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຕອບຂອງພຣະອົງແລະຕັດສິນໃຈທ່ີຈະດໍາເນີນຊີວິດຕາມທາງຂອງພຣະອົງ.  ເຮົາຈະ
ເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະຊ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ?   

• ປັບປຸ່ງຄວາມໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າ. ເພື່ອຈະຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງໃກ້ຊິດ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາອັນ 
ມີຄ່າກັບພຣະອົງ. ການຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງໃກ້ຊິດຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນພຣະລັກສະນະຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ. ຊອກຫາສະຖານທີ່ແລະເວລາອັນເໝາະສົມທ່ີທ່ານຈະສາມາດພົບກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ໃນແຕ່ລະວັນ 

• ມີປຶ້ມຈົດບັນທຶກການອະທິຖານ,     ປຶ້ມຈົດບັນທຶກຈະຊ່ອຍທ່ານຈ່ືຈໍາການທູນຂໍແລະຄໍາຕອບຈາກພຣະເຈົ້າ. 
ປຶ້ມຈົດບັນທຶກການອະທິຖານຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເກີດຜົນ,     ຊີວິດການອະທິຖານອັນແທ້ຈິງຂອງບັນດາຜູ້ທ່ີ 
ເຊື່ອຈໍານວນຫລາຍ.  ປຶກສານໍາສິດຍາພິບານຂອງທ່ານວ່າຈະໄດ້ປຶ້ມດັ່ງກ່າວນີ້ຈາກໃສ ແລະວິທີຈົດບັນທຶກ 
ການອະທິຖານຂອງທ່ານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນຊີວິດການອະທິຖານຂອງທ່ານ. 

• ຫາຜູ້ອະທິຖານຮ່ວມ.  ຜູ້ເຊື່ອຫລາຍຄົນພົບວ່າເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນທ່ີມີເພື່ອນອະທິຖານຮ່ວມກັນ. ອົງ
ພຣະເຢຊູຊົງສັນຍາວ່າຈະອວຍພຣະພອນເປັນພິເສດແກ່ຜູ້ທ່ີອະທິຖານຮ່ວມກັນ (ມທ. 18:19) 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PS 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 08 ກຸມພາ 2009 ( 2-08-2008 ) 

 
ໄຫວ້ວອນຢູ່ສເມີ 

 
ຂພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:  ມັດທາຍ 15:21-28;  ລູກາ 18:1-8 
 
ບົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊີວິດທານໄດຢາງໃດ ?  
   ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍທ່ານພັທນາການໄຫວ້ວອນ(ອະທິຖານ)ຢ່າງສມໍ່າສເມີໃນຊີວິດ 
 
ບົດຮຽນນເວາກ່ຽວກັບຫຍັງ: 
  ຜູ້ຍິງຊາວການາອານບໍ່ຢຸດໃນການທູນຂໍໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຊົງປິ່ນປົວລູກສາວຂອງລາວ, ຄໍາອຸປມາຂອງອົງພຣະເຢ 
ຊູໄດ້ສອນສາວົກຂອງພຣະອົງໃຫ້ໄຫວ້ວອນສເມີ, ບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອສາມາດຮຽນຮູ້ເພື່ອຈະໄຫວ້ວອນຢູ່ສເມີ. 
 
 ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນຈຶ່ງສໍາຄັນ: 
      ຄວາມສມໍ່າສເມີເປັນພາສ່ວນນຶ່ງທ່ີສໍາຄັນໂດຍທົ່ວໄປໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນການໄຫວ້ວອນ. 
ບາງຄັ້ງພວກເຮົາຮ້ອງໄຫ້ຕໍ່ພຣະເຈ້ົາຢ່າງງຽບໆ.  ບາງຄັ້ງພຣະເຈົ້າກໍຊ້າໃນການຕອບຄໍາອະທິຖານ.   ເມື່ອສິ່ງເຫລົ່ານີ້ 
ເກີດຂຶ້ນພວກເຮົາຈະຕອບສນອງແນວໃດ?  ຈະທ້ໍຖອຍຫລື?  ຈະເຊົາໄຫວ້ວອນຫລື?  ບໍ່ດອກ, ດ້ວຍກິຣິຍາອັນເໝາະ 
ສົມ ເຮົາຈະຕ້ອງໄຫວ້ວອນຕ່ໍໄປ. 
      ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢ່າງສາຫັດຈາກການຕັດຕົ້ນໄມ້.  ໃນຂນະທ່ີຖືກສົ່ງໄປໂຮງໝໍທາງທິດຕາເວັນອອກ 
ຂອງຣັດເທັນເນສຊີ ບາດແຜອັນສາຫັດຫລາຍບ່ອນໃນຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ນາຍແພດແລະຄອບຄົວມີຄວາມເປັນຫ່ວງໃນ
ຊີວິດຂອງລາວ.   ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ລູກສາວຄົນນຶ່ງຂອງລາວທີ່ເປັນແພດຜູ້ຊໍານານ ພ້ອມທັງມີຄວາມເຊື່ອອັນເຂັ້ມ
ແຂງບໍ່ຍອມເຊົາທ່ີຈະປິ່ນປົວຜູ້ເປັນພໍ່.      ຄວາມຮັກອັນເລິກເຊີ່ງແລະການໄຫວ້ວອນຢ່າງບໍ່ລົດລະຂອງນາງ ເຮັດໃຫ້ 
ນາງໄດ້ຮັບການໜູນໃຈ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນຫາອັນໜັກໜ່ວງນີ້.   ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເປັນພໍ່ຂອງລາວໄດ້ຄ່ອຍໆ ຫາຍ
ຈາກບາດເຈັບຢ່າງອັສຈັນນັ້ນ    ບັນດາແພດແລະພະຍາບານທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນເຖິງຣິດເດດຂອງການໄຫວ້ວອນຢ່າງ
ສມໍ່າສເມີ. 
      ຄວາມສມໍ່າສເມີເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍທົ່ວໄປໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນໂດຍສະເພາະແມ່ນການໄຫວ້ວອນ.   ພວກເຮົາຈະ 
ຕອບສນອງແນວໃດ ເມື່ອພວກເຮົາຮ້ອງໄຫ້ຕໍ່ພຣະເຈ້ົາແຕ່ເບິ່ງຄືວ່າມີແຕ່ຄວາມມິດງຽບ?  ດ້ວຍກິຣິຍາທ່າທີອັນເໝາະ 
ສົມພວກເຮົາຕ້ອງໄຫວ້ວວອນຕ່ໍໄປ.  ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍທ່ານພັທນາໃຫ້ໄຫວ້ວອນຢ່າງສມໍ່າສເມີຫລາຍຂຶ້ນໃນຊີວິດ. 
 
1. ຈໍາເປັນຕ້ອງຖ່ອມຕົວກ່ອນ:   ( ມັດທາຍ 15:21-28 )  
 ຂ່າວເຣື່ອງພຣະຄໍາອັນອັສຈັນແລະພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຢຊູໄດແ້ຜ່ໄປເຖິງທິດເໜືອຂອງແຂວງຄາລີເລເຂົ້າໄປ 
ໃນເຂດເມືອງຕິໂຣແລະເມືອງຊີໂດນບ່ອນທ່ີຜູ້ຍິງຊາວການາອານອາສັຍຢູ່. ສາສນາຂອງລາວບໍ່ໄດ້ຕອບຄໍາໄຫວ້ວອນ 
ຂອງລາວ ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູຊົງຮັບຮູ້ຄວາມເຊື່ອຂອງລາວວ່າເປັນຄວາມເຊື່ອທີຍ່ິ່ງໃຫຍ່. ລາວໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າອົງພຣະເຢ 
ຊູໄດ້ສະເດັດມາເຂດທີ່ລາວອາສັຍຢູ່ ພຣະເຈ້ົາຊົງເຮ ັດໃຫ້ລາວໄດ້ພົບກັບພຣະເຢຊູ. ຈະສັງເກດເຫັນວ່າແຕ່ລະຄັ້ງລາວ 
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ໄດ້ຖ່ອມຕົວແລະໂຄຣົບພຣະເຢຊູວ່າເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ( ຂໍ້ 22,25,27), ເປັນເຈ້ົາຊີວິດ, ແລະມີຣິດອໍານາດສູງ 
ສຸດ,   ລາວໄດ້ເວົ້າປົນກັບສຽງຮ້ອງໄຫ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນບຸດດາວິດ   ຊ່ຶງເປັນຕໍາແຫນ່ງທ່ີພວກຢິວເອີ້ນພຣະເມຊີ 
ອາ ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າລາວມີຄວາມຫວັງໃນການສະເດັດມາຂອງພຣະເມຊີອາ  ແລະໄດ້ນໍາພາລາວໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນ 
ກັບອົງພຣະເຢຊູ. 
       ການທູນຂໍ(ໄຫວ້ວອນ)ຂອງຜູ້ຍິງການາອານໄດ້ຊ້ີໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າລູກສາວຂອງລາວມີຄວາມລໍາບາກຫລາຍ 
ຍ້ອນຜີຮ້າຍສິງ.  ການຖືກຜີສິງໄດ້ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໃນສມັຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ (ມັດທາຍ 4:24 ) ແລະໄດ້ອ້າງອີງເຖິງ 
ສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນມານຊາຕານຊຶ່ງມີປະຕິກິຣິຍາປາກົດທາງຮ່າງກາຍ,  ຈິດໃຈແລະຄວາມຮູ້ສຶກ.   ມັດທາຍໄດ້ 
ອະທິບາຍເຣື່ອງນີ້ວ່າເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຜີຖ່ອຍຮ້າຍ ເພິ່ນໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າຜີຖ່ອຍຮ້າຍເຂົ້າສິງ ມີຄວາມທຸກທໍຣະມານຫລາຍ. 
ເພາະວ່າລາວຮັກລູກສາວຂອງລາວຫລາຍ ລາວຈ່ຶງຮ້ອງໄຫ້ອອກໄປວ່າ ນາຍເອີຍ ໂຜດຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ. ຊ່ອຍ 
ຂ້ານ້ອຍຫລືສົງສານຂ້ານ້ອຍ ແມ່ນການຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຫັນໃຈ, ໃຫ້ສົງສານແລະຊ່ອຍເຫລືອຍ້ອນມີຄວາມທຸກທໍຣະມານ. 
      ແມ່ຄົນນີ້ ບໍ່ເຊົາໃນການຮ້ອງໄຫ້ ຊ່ຶງຫມາຍເຖິງລາວທູນແລ້ວທູນອີກຕໍ່ພຣະເຢຊູ.    ເຮົາສາມາດວາດພາບຂອງ 
ພຣະເຢຊູແລະສາວົກຂອງພຣະອົງທ່ີຍ່າງໄປຕາມທາງ ມີຜູ້ຍິງຍ່າງນໍາຫລັງຮ້ອງໄຫ້ທູນຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊ່ອຍ ”ໂຜດຊ່ອຍ
ຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ”  ເພື່ອຖ່ວງດຶງໃຫ້ພຣະອົງແລະສາວົກຍ່າງຊ້າລົງແລະໄດ້ເຫັນເຖິງບັນຫາຂອງລາວ. 
 ການໄຫວວ້ອນຢ່າງສມໍ່າສເມີ ບໍ່ລົດລະ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ຍິງການາອານຄົນນີ້.     ເຮົາສາມາດສັງ 
ເກດເຫັນເຖິງອຸປສັກທ່ີທົດສອບຄວາມເຊື່ອຂອງລາວກ່ອນທ່ີລາວຈະໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຄື;  ປະການທໍາອິດ,ໃ ນຂະນະທີ່
ລາວຮ້ອງໄຫ້ ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເວົ້າກັບລາວແມ່ນແຕ່ຄໍາດຽວ. ການມິດງຽບຈະເຮັດໃຫ້ເສັຽໃຈ, ແຕ່ການເສີຍຊ້າໃນການ
ຕອບບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ”ບໍ່” ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າ ”ຈ່ົງລໍຖ້າ.”     ເຫດຜົນທ່ີອົງພຣະເຢຊູມິດງຽບຢູ່ນັ້ນຈະພົບໃນຂໍ້ພຣະ 
ຄັມພີຂໍ້ທີ 24. ປະການທີສອງ, ຄວາມເຊື່ອຂອງລາວໄດ້ຖືກທົດສອບເມື່ອພວກອັຄສາວົກເວົ້າກັບພຣະເຢຊູວ່າໃຫ້ສ່ົງ
ນາງກັບຄືນໄປ.   ຖ້ອຍຄໍານີ້ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າອັກສາວົກໄດ້ເວົ້າກັບພຣະເຢຊູໃຫ້ໂຜດລູກສາວຂອງລາວຫລືສົ່ງລາວໄປ
ເສັຽເພາະລາວໄດ້ລົບກວນພວກເພິ່ນ.  ສິ່ງທ່ີປະທັບໃຈນັ້ນແມ່ນລາວໄດ້ຮັບການທົດສອບຄວາມເຊື່ອຂອງລາວ.  ປະ 
ການທີສາມ,  ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ  ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຮັບໃຊ້ມາຫາຜູ້ໃດ ເວັ້ນແຕ່ຝູງແກະທີ່ເສັຽແລ້ວ ຄືກະກຸນ
ອິສຣາເອນ ຊ່ຶງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະຣາຊກິດຂັ້ນຕົ້ນຂອງພຣະອົງນັ້ນແມ່ນສໍາລັບຄົນຢິວ,  ບໍ່ແມ່ນຄົນຕ່າງຊາດ ຊ່ຶງແມ່ນ
ຄໍາຕອບທີ່ວ່າເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູຈ່ຶງບໍ່ຕອບລາວໃນທັນທີ. ຜູ້ຍິງການາອານໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງໃນຂະນະທີ່ລາວຄຸເຂົ່າ
ລົງຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ ແລະທູນຂໍຕໍ່ພຣະອົງອີກ. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາທ່ີວ່າບ່ໍສົມຄວນຈະເອົາອາຫານຂອງ
ລູກໂຍນໃຫ້ໝານ້ອຍ.  ອົງພຣະເຢຊູຸໝາຍເຖິງ ພຣະອົງບໍ່ສົມຄວນປ່ຽນພຣະຣາຊກິດພື້ນຖານຂອງພຣະອົງຄືການລ້ຽງ
ອາຫານລູກ(ໝາຍເຖິງຄົນຢິວ) ໄປເປັນການເອົາອາຫານນັ້ນໃຫ້ໝານ້ອຍ ( ໝາຍເຖິງຄົນຕ່າງຊາດ). 
      ການໄຫວ້ວອນຢ່າງສມໍ່າສເມີບໍ່ໝາຍເຖິງມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງ. ແຕ່ເປັນການສະແດງອອກເຖິງການຖ່ອມ 
ຕົນ, ການບໍ່ລົດລະ, ແລະມີຄວາມເຊື່ອ, ແມ່ຜູ້ໝົດຫວັງຄົນນັ້ນຍອມຮັບພວກຢິວວ່າເປັນເໝືອນຜູ້ທີ່ຢູ່ໂຕະນາຍ ແລະ 
ລາວເປັນເໝືອນໝານ້ອຍທີ່ກິນເສດອາຫານ.  ໃນຖານະທີ່ເປັນຍິງການານອານ ລາວຮູ້ສຶກວ່າລາວມີຄຸນຄ່າຕໍ່ພຣະເຢ 
ຊູ ເສດອາຫານຂອງພຣະອົງກໍດີພຽງພໍທ່ີຈະປິ່ນປົວລູກສາວຂອງລາວໄດ້. ຄວາມເຊື່ອທ່ີຜູ້ຍິງຄົນນີ້ໄດ້ສະແດງອອກນັ້ນ 
ບໍ່ແມ່ນເຊື່ອໃນການໄຫວ້ວອນຂອງລາວ ແຕ່ແມ່ນມີຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ.  ຫົວໃຈທີ່ສແວງຫາຂອງລາວ, ແລະ 
ຄວາມຖ່ອມຕົນພ້ອມທັງມີຄວາມເຊື່ອທ່ີສມໍ່າສເມີ ເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູຊົງພໍພຣະທັຍ ແລະພຣະອົງຊົງສັ່ງຕໍ່ລາວວ່ານາງ 
ເອີຍຄວາມເຊື່ອຂອງເຈ້ົາກໍໃຫຍ່ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມປະສົງຂອງເຈ້ົາເທີນ.  ຄໍາໄຫວ້ວອນຂອງລາວໄດ້ຮັບຄໍາຕອບ 
ໃນໂມງນັ້ນ ລູກສາວຂອງລາວກໍເປັນປົກກະຕິດີ. 
 
2.  ຕ້ອງມີການຕັດສິນໃຈ:  ( ລູກາ 18:1-5 ) 
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 ໃນພຣະທັມລູກາບົດກ່ອນ (ລູກາ 17:22-37) ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງສະພາບການອັນຍາກລໍາບາກທີ່ພວກອັຄ 
ສາວົກຈະໄດ້ປະເຊີນໃນອະນາຄົດ. ພຣະອົງໄດ້ໜູນໃຈເຂົາເຈ້ົາດ້ວຍການເລົ່າຄໍາອຸປມາເຣື່ອງນຶ່ງໃຫ້ເຂົາຟັງເພ່ືອສອນ 
ເຂົາວ່າຄວນໄຫວ້ວອນຢູ່ສເມີບ່ໍໃຫ້ອ່ອນກໍາລັງໃຈ.  ອ່ອນກໍາລັງໃຈແມ່ນຄວາມທໍ້ຖອຍໃຈ, ອິດເມື່ອຍ. ຄໍາອຸປມາຂອງ 
ອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ສາວົກຂອງພຣະອົງທຸກຍຸກທຸກສມັຍເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການໄຫວ້ວອນອະທິຖານແລະມີ 
ຄວາມເຊື່ອແທນທ່ີຈະທ້ໍຖອຍໃຈໃນຍາມພົບກັບບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. 
 ໃນຄໍາອຸປມາ ອົງພຣະເຢຊູຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນສອງປະການ.  ປະການທີນຶ່ງ, ຕຸລາການ ທ່ີບ່ໍທ່ຽງທັມ 
(ບໍ່ມີຄວາມຊອບທັມ ບໍ່ເຊື່ອຖືພຣະເຈົ້າ) ເປັນຜູ້ຕັດສິນຄວາມຢູ່ໃນສານ  ຕຸລາການຄົນນ້ີບ່ໍຢໍາເກງພຣະເຈົ້າແລະບໍ່ນັບ 
ຖືມະນຸດ,   ຈາກຄວາມຄິດເຫັນຕາມພຣະຄັມພີ,  ການຕັດສິນຄວາມທີ່ທ່ຽງທັມນັ້ນຕ້ອງຍອມຮັບຫົວໜ້າສານທີ່ມີຕໍາ 
ແໜ່ງສູງກວ່າຕົນ ຄືຜູ້ທ່ີຄົນທັງຫລາຍຈະຕ້ອງໄປຢືນຕໍ່ໜ້າໃນວັນນຶ່ງ (ໂຣມ 2:16).   ຕຸລາການຄົນນີ້ບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜທີ່ 
ຕໍາແໜ່ງສູງກວ່າລາວ ເພາະລາວຮູ້ແຕ່ສິນບົນທ່ີມີຄ່າສູງເທ່ົານັ້ນ.  
 ປະການທີສອງ, ກ່ຽວກັບຍິງໝ້າຍທ່ີຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນ.  ແມ່ໝ້າຍແລະລູກກໍາພ້າເປັນພວກທ່ີຊ່ອຍຕົນເອງບໍ່ໄດ້ແລະ 
ໝົດວັງຢູ່ຖ້າມກາງສັງຄົມ.    ຍິງໝ້າຍຄົນນີ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກສັດຕຣູບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນແລະເອົາໃຈໃສ່ເທ່ົາທີ 
ຄວນຈາກຣະບົບສານ (ອພຍ 22:22; ພບຍ 10:18) ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຍິງໝ້າຍບໍ່ເຊົາທີ່ຈະມາຫາຕຸລາການຄົ້ນນັ້ນ 
ມາແລ້ວມາອີກເພື່ອຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທັມແລະຂໍການຄຸ້ມຄອງ. ຍາມໃດທີ່ຕຸລາການມາເຖິງສານ ຍິງໝ້າຍຄົນນັ້ນກໍ 
ມາຮອດທີ່ນັ້ນແລ້ວເພື່ອຮ້ອງຂໍໃຫ້ຕຸລາການຕັດສິນຄວາມຄະດີຂອງລາວ. 
 ຕອນທໍາອິດນ້ັນ, ຕຸລາການຄົນນັ້ນບໍ່ມີຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາຫລືໃຫ້ຄວາມນັບຖືແກ່ຍິງໝ້າຍຄົນນັ້ນ.  ໃນທ່ີສຸດ 
ລາວຈ່ຶງຕັດສິນໃຈວ່າ ແຕ່ເພາະແມ່ໝ້າຍຄົນນ້ີມາກວນໃຈເຮົາ ເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທັມແກ່ນາງ. ຕຸລາການໄດ້ອ້າງ 
ວ່າ ຢ້ານວ່ານາງຈະມາຢູ່ເລື້ອຍ ຊ່ຶງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ລາວເສັຽກໍາລັງໃຈ.  ຕຸລາການບໍ່ໄດ້ເຮັດດ້ວຍຄວາມຮັກກັບຍິງໝ້າຍ 
ຫລືດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈົ້າ ແຕ່ເຮັດດ້ວຍຄວາມເມື່ອຍໃຈຍ້ອນຍິງໝ້າຍມາລົບກວນ. 
 ພຣະເຢຊູຊົງເນັ້ນໃນຂໍ້ທີ 1 ວ່າ ຄວນໄຫວ້ວອນຢູ່ສເມີບໍ່ໃຫ້ອ່ອນກໍາລັງໃຈ ຊ່ຶງໝາຍເຖິງຂໍ້ຜູກມັດທາງສິນທັມແລະ 
ຊີວິດດ້ານຈິດວິນຍານ.  ການໄຫວ້ວອນຢູ່ສເມີເປັນສິ່ງທ່ີຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ.   ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມ 
ຮັບວ່າບາງຄັ້ງພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບຄໍາອະທິຖານ(ໄຫວ້ວອນ)ແລ້ວ ແຕ່ເຮົາບໍ່ຮູ້.     ການຕອບຂອງພຣະອົງອາດຈະເປັນ 
”ບໍ່” ຫລື ”ຈ່ົງລໍຖ້າ.”   ພຣະເຈົ້າອາດຈະປະຕິເສດດ້ວຍຄວາມຮັກບໍ່ຊົງປະທານໃຫ້ຕາມທ່ີເຮົາຂໍ ເພາະພຣະອົງຊົງຮູ້ດີ 
ວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນແກ່ເຮົາ ຫລືພຣະອົງຊົງຮູ້ດີວ່າສິ່ງໃດແມ່ນສິ່ງທ່ີດີທ່ີສຸດສໍາລັບພວກເຮົາ. 
 
3.  ຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບ:   ( ລູກາ 18:6-8 ) 
 ພຣະເຢຊູຊົງນໍາເອົາຄໍາອຸປມາເຣື່ອງການໄຫວ້ວອນຂອງຍິງໝ້າຍເລົ່າສູ່ສາວົກຟັງ.    ບາງຄົນຄິດວ່າອົງພຣະເຢຊູ 
ພຽງແຕ່ປຽບທຽບເຣື່ອງນີ້ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວພຣະອົງຊົງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄໍາອຸປມານັ້ນ. ຕຸລາການທີ່ບໍ່ຍຸດ 
ຕິທັມ, ສໍ້ໂກງແລະເຫັນແກ່ຕົວ ຊ່ຶງແຕກຕ່າງຈາກພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຍຸດຕິທັມ ຜູ້ຊົງສັດຊື່ແລະທ່ຽງທັມ( 1 ຢຮ 1:9)   ນອກ 
ຈາກນັ້ນ ຕຸລາການຜູ້ບໍ່ຍຸດຕິທັມຜູ້ບໍ່ນັບຖືມະນຸດມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຮັກມະນຸດແຕ່ລະຄົນໃນໂລກນີ້ 
(ຢຮ 3:16) ພຣະອົງຊົງມີຄວາມຮັກແລະສົງສານທຸກໆ ຄົນ (ມທ. 9:36) 
 ອົງພຣະເຢຊູຊົງບອກພວກອັຄສາວົກວ່າ ຈ່ົງຟັງຄໍາທ່ີຕຸລາການຜູ້ບໍ່ຍຸດຕິທັມຄົນນີ້ໄດ້ເວົ້າ ຕຸລາການຄົນນີ້ບອກວ່າ 
ເຫດຜົນທ່ີລາວໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທັມແກ່ຍິງໝ້າຍນັ້ນເພາະນາງມາລົບກວນລາວເລື້ອຍໆ.     ຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນແມ່ນ 
ພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາບໍ່ຕ້ອງການໆ ລົບກວນເພື່ອໃຫ້ພຣະອົງຕອບຄໍາໄຫວ້ວອນຂອງເຮົາ.   ການໄຫວ້ວອນອະທິຖານບໍ່ 
ແມ່ນການລົບກວນ ຫລືດຶງແຂນພຣະເຈົ້າໃຫ້ກະທໍາໃນສິ່ງທ່ີພຣະອົງບໍ່ຕ້ອງການກະທໍາ ຊ່ຶງແຕກຕ່າງຈາກຕຸລາການຜູ້ 
ບໍ່ຍຸດຕິທັມຄົນນັ້ນ. ພຣະເຈົ້າຢາກຕອບຄໍາໄຫວ້ວອນອະທິຖານຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ (ເຢເຣມີ 33:3)  
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  ຄໍາຖາມທີ່ວ່າ   ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງໂຜດຄວາມຍຸດຕິທັມແກ່ ຜູ້ທີ່ຊົງເລືອກໄວ້ ຊ່ຶງຮ້ອງອອກພຣະນາມພຣະອົງທັງ 
ກາງເວັນແລະກາງຄືນຫລື?  ອົງພຣະເຢຊູຊົງມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຕຸລາການຜູ້ບໍ່ຍຸດຕິທັມ ເພາະວ່າຕຸລາການບໍ່ເຕັມ 
ໃຈທ່ີຈະຊ່ອຍຍິງໝ້າຍຄົນນັ້ນ.  ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກ (ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກຜູ້ເຊື່ອທ່ີແທ້ຈິງ  ໂຣມ 11:7 )  ຊ່ຶງໄດ້ສະແດງ 
ຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນດ້ວຍການໄຫວ້ວອນອະທິຖານ  ( ປຽບທຽບ ”ທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ ໃນຂໍ້ທີ 7  ໃສ່ກັບ  ”ໄຫວ້ 
ວອນຢູ່ສເມີ ໃນຂໍ້ທີ 1 ແລະ ”ມາຢູ່ເລື້ອຍ ໃນຂໍ້ທີ 3 ).  ຖ້າມີການເສີຍຊ້າບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອຮູ້ດີວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງກະທໍາ 
ໃນສິ່ງທ່ີຍຸດຕິທັມ ( 2 ເປໂຕ 3:9). ຖ້ອຍຄໍາທ່ີວ່າ ”ໂດຍໄວ” ອາດຈະໝາຍເຖິງ ”ໃນທັນທີ” ຫລື ”ໃນໄວໆນີ້.”   ພວກ 
ເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຕອບຄໍາໄຫວ້ວອນອະທິຖານຂອງພວກເຮົາຍາມໃດແລະຕອບແນວໃດ     ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ 
ພຣະອົງຊົງຍຸດຕິທັມແລະຈະນໍາຄວາມຍຸດຕິທັມມາເຖິງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  ອົງພຣະເຢຊູຊົງຈັດຕຽມອັຄສາວົກຂອງ 
ພຣະອົງ ເພື່ອເຂົາເຈ້ົາຈະມີຄວາມອົດທົນເມື່ອປະເຊີນກັບຄວາມຍາກລໍາບາກທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດແລະໃນການ 
ລໍຖ້າພຣະອົງສະເດັດກັບຄືນມາ.  ບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອທຸກຍຸກທຸກສມັຍຕ້ອງມີຄວາມພຽນອົດທົນໃນຄວາມເຊື່ອໃນຍາມປະ 
ເຊີນກັບບັນຫາແລະຄວາມຍາກລໍາບາກທັງປວງ. 
  
       ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ 
 ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອມີຄວາມອ່ອນແອໃນການໄຫວ້ວອນໃນຊີວິດຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນ 
ການໄຫວ້ວອນທ່ີບໍ່ສມໍ່າສເມີ.     ພວກເຮົາອາດຈະໄຫວ້ວອນພຽງຄັ້ງດຽວຫລືສອງຄັ້ງເທ່ົານັ້ນເພື່ອຄົນໃດຄົນນຶ່ງ  ຫລື 
ເພື່ອສະຖານະການໃດສະຖານະການນຶ່ງແລ້ວກໍລືມໄປ    ຫລືເມີນເສີຍບໍ່ໄຫວ້ວອນຕໍ່ໄປອີກຈົນພວກເຮົາພົບວ່າພຣະ 
ເຈ້ົາຊົງຕອບຄໍາໄຫວ້ວອນຂອງເຮົາແລ້ວ.  ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງໃຫ້ອັຄສາວົກຂອງພຣະອົງໄຫວ້ວອນຢູ່ສເມີແລະບໍ່ທ້ໍຖອຍ 
ໃຈ.    ເໝືອນດັ່ງແມ່ທ່ີເປັນຄົນການານອານແລະຍິງໝ້າຍທ່ີບາດເຈັບ ພວກເຮົາກໍຄວນໄຫວ້ວອນຢູ່ສເມີເຊັ່ນດຽວກັນ 
ກັບເຂົາເຈ້ົາ ມອບເວລາແລະການຕອບໄວ້ໃນພຣະຫັດອັນຊົງຣິດຂອງພຣະເຈົ້າ.  
 

ພວກເຮົາຈະນໍາບົດຮຽນນີ້ໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ຢ່າງໃດ? 
• ຕັດສິນໃຈວ່າ   ທ່ານຈະເປັນຄົນທ່ີສັດຊື່ໃນການໄຫວ້ວອນປະຈໍາອາທິດກັບໂບດຂອງທ່ານຢ່າງສມໍ່າສເມີບໍ່ 

ຂາດ.  ຖ້າໂບດຂອງທ່ານບໍ່ມີການໄຫວ້ວອນປະຈໍາອາທິດຈ່ົງໜຸນໃຈໃຫ້ສິດຍາພິບານຂອງທ່ານພາເລີ້ມຕົ້ນ 
ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ເພິ່ນສົນທະນາກັບທ່ານໃນພຣະທັມມັດທາຍ 18:19-20 

• ການໄຫວ້ວອນທ່ີເກີດຜົນ, ທ່ີສມໍ່າສເມີຈະຕ້ອງຂຽນລາຍການໆ ການອະທິຖານໄວ.່ ເໝືອນກັບຄົນຂາຍຂອງ 
ທ່ີຈັດລາຍການຂາຍທີ່ສໍາຄັນ 10 ອັນທໍາອິດໄວ້ສໍາລັບວຽກງານຂອງລາວ.   ທ່ານກໍສົມຄວນມີຊ່ືຜູ້ທ່ີຫລົງເສັຽ 
ແລະຜູ້ທ່ີເຈັບໄຂ້ຢ່າງນ້ອຍ 10 ຄົນທ່ີທ່ານຕ້ອງໄຫວ້ວອນອະທິຖານເພື່ອເຂົາເຈ້ົາເປັນປະຈໍາ. 

• ທ່ານເຄີຍເປັນຄົນທ່ີລົ້ມເຫລວໃນການໄຫວ້ວອນທ່ີບໍ່ສມໍ່າສເມີຫລືບໍ່? ທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ທ່ານ 
ແລະຊ່ອຍທ່ານຮຽນຮູ້ໃນການໄຫວ້ວອນຢ່າງສມໍ່າສເມີ. ມີໃຜແດ່ທ່ີທ່ານລົ້ມເຫລວໃນການໄຫວ້ວອນເພື່ອ? 
ສະພາບການຂອງເຂົາເຈ້ົາຮ້າຍແຮງລົງຫລືບໍ່? ຈ່ົງກ້າຫານດ້ວຍຄວາມຮັກ ທ່ີຈະໂທໄປບອກເຂົາເຈ້ົາວ່າແຕ່ 
ມື້ນີ້ຕໍ່ໄປທ່ານຈະໄຫວ້ວອນເພື່ອເຂົາເຈ້ົາຢ່າງສມໍ່າສເມີ ບໍ່ຂາດ. 
 

 
ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ.www.lsbf.org.,by PS. 
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ແຜນການສອນ 
ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດ ທີ 15 ກຸມພາ 2009 (02-15-2009) 

 
ໄຫວ້ວອນໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ 

 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:   (ໂຢຮັນ 14:12-14;  15:14-16;  16:23-26 ) 
 
ບົດຮຽນນີ້ສາມາດມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?: 
ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າການໄຫວ້ວອນໃນພຣະນາມອົງພຣະເຢຊູຄຣິດມີຄວາມໝາຍແນວໃດແລະ 
ຕ້ອງໄຫວ້ວອນໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ. 
 
ບົດຮຽນນີ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຫຍັງ?:   
ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຫັນວ່າການໄຫວວ້ອນໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູໝາຍເຖິງສແວງຫາການຖວາຍກຽດແດ່ພຣະ 
ເຈ້ົາ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຢຊູ, ແລະມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີໃນການໄດ້ເຂົ້າໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າ 
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນີ້ຈຶ່ງສໍາຄັນ?:     
ຂ້າພະເຈົ້າຕົກໃຈເມື່ອເຫັນໄຟສັນຍານສີຟ້າ ສົ່ງແສງສັນຍານຢູ່ທາງຫລັງຂ້າພະເຈົ້າເທິງຖນົນຫລວງ (ຮາຍເວ) ຂ້າພະ 
ເຈ້ົາຕ້ອງຈອດຣົດທ່ີຂ້າງທາງຢ່າງເຊື່ອຟັງແລະລໍຄອຍ.  ເບິ່ງຈາກກະຈົກສ່ອງຄືນຫລັງ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນເຈ້ົາໜ້າທ່ີຜູ້ທ່ີ 
ຈະໃຫ້ຕິກເກັດປັບໄໝຂ້າພະເຈ້ົາ ລົງຣົດຂອງລາວແລ້ວຍ່າງມາຫາຂ້າພະເຈົ້າ.  ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດໃນໃຈວ່າ, ເຈ້ົາໜ້າທ່ີ 
ຄົນນີ້ເປັນຄົນທ່ີຮ່າງຄີງບໍ່ໃຫຍເທົ່າໃດ ທ່ີຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຕີລາວແລ້ວກໍຫລົບໜີໄປໄດ້. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວກົ້ມ
ລົງແລ້ວຖາມຫາໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຖ້ອຍຄໍານີ້ຕິດຢູ່ເສື້ອຂອງລາວ ”ເຈ້ົາໜ້າທ່ີທາງ 
ຫລວງຣັດເທັນເນສຊີ.”  ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດທີ່ຈະຕີລາວໄດ້ ແຕ່ວ່າລາວເປັນຜູ້ຮັກສາກົດໝາຍຂອງຣັດເທັນເນສຊີ  
ແລະເປັນຜູ້ຮັກສາກົດໝາຍແຫ່ງຊາດນໍາ. ຖ້ອຍຄໍາຢູ່ທ່ີເສົ້ອຂອງລາວມີຄວາມໝາຍຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າຫລາຍ.  
 ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍມ້ວນທ້າຍການໄຫວ້ວອນວ່າ ”ໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ.”  ພວກເຮົາຮູ້ບໍ່ 
ວ່າພວກເຮົາເວົ້າຫຍັງ?  ພວກເຮົາຄິດວ່າຖ້ອຍຄໍານີ້ເປັນຖ້ອຍຄໍາທ່ີເພີ້ມໃສ່ ”ການໄຫວວ້ອນ” ເພື່ອໃຫ້ມີພະລັງແມ່ນ
ບໍ່? ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ມ່ີຄວາມໝັ້ນໃຈເມື່ອທ່ານໄຫວ້ວອນໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 
1.  ສແວງຫາການຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ:    (ໂຢຮັນ 14:12-14 ) 

ໃນພຣະຄັມຂໍ້ກ່ອນນີ້ ໂຢຮັນ 14:1-11 ອົງພຣະເຢຊູຊົງປະກາດວ່າພຣະອົງຈະສະເດັດໄປຫາພຣະບິດາແລະ 
ໃນທ່ີສຸດອັຄສາວົກຂອງພຣະອົງທຸກຄົນກໍຈະໄປທີ່ນັ້ນເໝືອນກັນ.  ການຈາກໄປຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ນໍາຄວາມທໍ້ຖອຍ 
ໃຈແລະຄວາມສັບສົນມາສູ່ພວກອັຄສາວົກເພາະວ່າການດໍາເນີນຊີວິດຂອງພວກເພິ່ນໃນເວລານັ້ນບໍ່ມີຄຸນນະພາບເທົ່າ
ໃດ.  ໃນພຣະຄັມພີກ່າວວ່າ ພຣະເຢຊູໄດມ້ອບຄວາມໝັ້ນໃຈແລະຮັບປະກັນເຖິງຄໍາສັນຍາຂອງພຣະ ອົງ. 
 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສັນຍາເຖິງຣິດອໍານາດອັນສູງສຸດໃນໂລກນີ້ດັ່່ງທ່ີພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ,   ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນເຮົາກໍຈະ 
ເຮັດກິຈການທີ່ເຮົາເຮັດຢູ່ນ້ັນເໝືອນກັນ.  ໃນຫລາຍກໍຣະນີ, ອົງພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າກິຈການອັນອັສຈັນຂອງພຣະອົງ 



 2

ໃນໂລກນີ້ຈະສືບຕໍ່ໄປຍັງບັນດາອັຄສາວົກຂອງພຣະອົງ ( ລູກາ 10:19; ກິຈການ 1:8 ) ແລະບັນດາອັຄສາວົກກໍຕ້ອງ 
ຕົກຊະເງີ້ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງທໍານວາຍໄວວ້່າຜູ້ທີ່ເຊື່ອຈະເຮັດການໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນອີກ.    ໃນຂະນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄຣິສ 
ຕຽນໃຫມ່ນັ້ນ     ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານຖ້ອຍຄໍານີ້ຂ້າພະເຈົ້າກໍສັບສົນໃຈວ່າສິ່ງນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ 
ແນວໃດ-ຂ້າພະເຈົ້າຈະປົວຄົນເຈັບ, ຊ່ອຍຄົນຕາຍໃຫ້ຄືນມາ, ແລະສໍາແດງຣິດອໍານາດເໝືອນດັ່ງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງ 
ກະທໍາໃນເວລາທ່ີພຣະອົງຢູ່ໃນໂລກນີ້ໄດ້ຫລື?   ແລະຍັງຄິດອີກວ່າ ວຽກທ່ີໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນແມ່ນຫຍັງກັນແທ້? 
 ກ່ອນອື່ນໝົດ,  ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ຄໍາສັນຍາດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໃຊ້ໄດກ້ັບຜູ້ທ່ີເຊື່ອແທ້ເທ່ົານັ້ນ.   ພວກເຮົາ 
ເຊື່ອໃນອົງພຣະຄຣິດ (14:1)    ເຊື່ອໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະຄຣິດ (14:10)   ແລະເຊື່ອໃນການກະທໍາຂອງພຣະຄຣິດ 
(14:11). ອົງພຣະເຢຊູຊົງພໍພຣະທັຍໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາ(ເຮັບເຣີ 11:6)   ແລະຄວາມເຊື່ອນີ້ທີ ່ຊະນະຕໍ່ໂລກ ( 1
ໂຢຮັນ 5:4-5)  ຕໍ່ມາ,   ຂ້າພະເຈົ້າຮຽນຮູ້ວ່າວຽກງານທ່ີໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນກໍເປັນໄປໄດ້ແທ້ ເພາະວ່າຝ່າຍ(ພຣະເຢຊູ)ເຮົາ 
ໄປເຖິງພຣະບິດາ. ດ້ວຍການສະເດັດຂຶ້ນໄປສວັນຂອງອົງພຣະເຢຊູເທ່ົານັ້ນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈ່ຶງຈະສະເດັດລົງມາ 
ສະຖິດຢູ່ນໍາຜູ້ທ່ີເຊື່ອຕລອດໄປ ( ໂຢຮັນ 14:16-17;  16:7-11 ) ວຽກງານໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບວັດຖຸສິ່ງຂອງສ່ວນວຽກ  
ງານທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແມ່ນກ່ຽວກັບດ້ານຈິດວິນຍານ ບໍ່ມີວຽກງານໃດຈະໃຫຍ່ກວ່າຣິດອໍານາດຂອງຂ່າວປະເສີດທ່ີປ່ຽນແປງ
ຊີວິດຂອງບັນດາຜູ້ທ່ີຫລົງເສັຽທັງຫລາຍ. ກິຈການຂອງພຣະເຢຊູຖືກຈໍາກັດຢູ່ໃນພູມິປະເທດທີ່ນ້ອຍແລະຈໍານວນຄົນກໍ
ໜ້ອຍ. ວຽກງານຂອງພວກສາວົກແມ່ນອອກໄປສູ່ໂລກກວ້າງແລະຈະສົ່ງຜົນໄປເຖິງທຸກໆ ຄົນ.   ວຽກງານທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ
ໄດ້ຂຍາຍອອກໄປດັ່ງທ່ີໄດ້ກ່າວມານັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນຣິດອໍານາດ; ເຣື່ອງຈິດວິນຍານ ບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງເນື້ອໜັງຮ່າງກາຍ; ແລະ
ກ່ຽວກັບຈໍານວນບໍ່ແມ່ນຄຸນພາບ.   
 ພຣະເຢຊູຊົງສັນຍາເຖິງຣິດອໍານາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນສວັນ  ດັ່ງທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຂໍສ່ິງໃດ
ກັບເຮົາໃນນາມຂອງເຮົາ ຝ່າຍເຮົາກໍຈະເຮັດສ່ິງນ້ັນ.   ພວກອັຄວາວົກໄດຮ້ັບການເລົ້າໂລມໃຈທີ່ອົງພຣະເຢຊູຊົງບອກ 
ພວກເພິ່ນວ່າ  ພວກເພິ່ນຈະເຮັດວຽກທ່ີໃຫຍ່ກວ່າສໍາເຣັດ; ດ້ວຍການໄຫວ້ວອນ. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ເທິງສວັນ 
ສ່ວນພວກອັຄສາວົກຢູ່ໃນໂລກນີ້ ການໄຫວ້ວອນຈະໄປເຖິງພຣະອົງທຸກເວລາ.  ບໍ່ວ່າຈະເປັນສິ່ງໃດທີ່ພວກເພິ່ນທູນຂໍ 
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ເຮົາກໍຈະເຮັດສ່ິງນ້ັນ. ການກ່າວເຖິງພຣະນາມພຣະເຢຊູມີຄວາມໝາຍ 
ຢູ່ສາມຢ່າງຄື;  (1)ເຮົາໄຫວ້ວອນໃນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຢຊູ (2)ເຮົາທູນຂໍສິ່ງທ່ີດີຈາກອົງພຣະເຢຊູຕໍ່ພຣະພັກ
ພຣະເຈ້ົາ   (3)ເຮົາທູນຂໍຕາມນໍ້າພຣະທັຍອັນສົມບູນຂອງພຣະເຈົ້າ ເພ ື ່ອວ່າພຣະບິດາຈະຊົງຮັບກຽດຕິຍົດດ້ວຍພຣະ 
ບຸດ.      ໃນຂໍ້ທີ 13 ໄດ້ແນໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງການໄຫວ້ວອນ ນໍາພຣະກຽດມາສູ່ພຣະບິດາ.  ການໄຫວ້ວອນຂອງເຮົາ 
ຄວນຈະມຸ້ງໄປສູ່ເປົ້າໝາຍສແວງຫາໃນສິ່ງທ່ີອົງພຣະເຢຊູຊົງສແວງຫາ ແລະສນັບສນູນໃນສິ່ງທ່ີເປັນພຣະປະສົງຂອງ 
ພຣະເຢຂູ. 

 
2. ຮ່ວມໃນພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຢຂູ:     (ໂຢຮັນ 5:14-16 ) 
ສິດທິອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບແມ່ນເປັນມິດສະຫາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມດີຂອງເຮົາເອງ  ແຕ່ 
ພຣະເຢຊູຊົງເລືອກເຮົາ ພຣະອົງກ່າວວ່າ ບ່ໍແມ່ນທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ເລືອກເອົາເຮົາ.     ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃກ້ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ບໍຣິສຸດໄດ້      ແລະຄວາມອ່ອນແອທາງດ້ານຈິດວິນຍານຂອງ
ພວກເຮົາກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ສາມາດເປັນຜູ້ເລືອກເອົາພຣະເຢຊູໄດ້ ແຕ່ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງໄດ້ມາເຖິງພວກເຮົາ (ໂຣມ 
5:8) ອົງພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າເມ່ືອພວກເຮົາເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງພຣະອົງ,  ພວກເຮົາກໍເປັນມິດສະຫາຍຂອງພຣະອົງ. 
ຈາກການຍອມເຊື່ອຟັງພຣະເຢຊູນີ້ ໂລກຈ່ຶງເຫັນວ່າພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນກັບອົງພຣະຄຣິດ. 
 ການຍອມເຊື່ອຟັງອົງພຣະຄຣິດແມ່ນໜ້າທີ ່ຂອງຜູ້ເປັນຂ້າໃຊ້    ( ຂ້າໃຊ້ ເປັນຖ້ອຍຄໍາທ່ີໂປໂລໃຊ້ສໍາລັບຕົວ
ເພິ່ນເອງ, ເບິ່ງໃນພຣະທັມ ໂຣມ1:1 ແລະ ຟິລິບປອຍ 1:1) ໃນສັງຄົມສມັຍນັ້ນ,  ຂ້າໃຊ້(ທາດ) ຕ້ອງເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງ
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ຂອງນາຍ ເຖິງແມ່ນວ່ານາຍຈະບໍ່ບອກວ່າວຽກງານນັ້ນແມ່ນຫຍັງ.  ໃນຖານະເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດ, ບັນດາຜູ້ທ່ີ
ເຊື່ອຄວນຈະຍອມເຊື່ອຟັງເໝືອນກັບນາງມາຣີອາ (ລູກາ 1:38) ໃນພຣະທັມ ໂຢຮັນ 15:15  ໄດ້ກ່າວວ່າພຣະເຢຊູບໍ່
ໄດ້ຕັ້ງໃຈຈະໃຫ້ສາວົກຂອງພຣະອົງເປັນເໝືອນຂ້າໃຊ້, ຄືຕ້ອງເຮັດຕາມໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຫຍັງເໝືອນກັບຄົນຕາມບອດ; ດັ່ງ 
ນັ້ນພຣະເຢຊູຈ່ຶງເອີ້ນຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງວ່າມິດສະຫາຍ. ຖ້ອຍຄໍານີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າເປັນເພື່ອນທ່ີສານ, ເປັນຄົນນຶ່ງ
ທ່ີຢູ່ວົງໃນ, ຫລືເປັນຄົນນຶ່ງທີດີທ່ີສຸດໃນງານແຕ່ງງານ.  ສາວົກຂອງພຣະເຢຊຸແມ່ນບັນດາຜູ້ທ່ີຢູ່ວົງໃນເພາະພຣະອົງຊົງ
ກ່າວວ່າ ເພາະວ່າທຸກສ່ິງທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນຈາກພຣະບິດາຂອງເຮົາ ເຮົາກໍໄດສ້ະແດງໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານຊາບແລ້ວ.   ໃນຖາ 
ນະທ່ີພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດມາເປັນຜູ້ເປີດເຜີຍແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ,   ພຣະອົງໄດ້ບອກພວກສາວົກເຖິງການຕາຍ, 
ການເປັນຄືນມາ,   ການສະເດັດຄືນສູ່ສວັນ,  ການສະເດັດກັບຄືນມາ,  ຕໍາແຫນ່ງຕຸລາການສູງສຸດ,  ແລະທຸກໆ ສິ່ງທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງ.    ພວກເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບສິດພິເສດ ເພາະພວກເຮົາເປັນມິດສະຫາຍຂອງ
ພຣະເຢຊູ. 
 ນອກຈາກສິດພິເສດທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບແລ້ວ ຊີວິດໃນອົງພຣະເຢຊູກໍມີເປົ້າໝາຍ.  ອົງພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, 
ພຣະອົງຊົງໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງ( ແຍກໄວ້ຕ່າງຫາກ, ມີວຽກງານໃຫ້ເຮັດ) ທ່ານທ ັງຫລາຍ ເພ່ືອໃຫ້ໄປເກີດຜົນ.  ຜົນນີ້ແມ່ນກ່ຽວ
ຂອງກັບລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືອົງພຣະຄຣິດທ່ີໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຜົນຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ (ຄາລາເຕັຽ 5:22-23) ແລະ
ເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ (ມັດທາຍ 28:18-20)  ດັ່ງນັ້ນຜົນນີ້ຈະຕັ້ງຢູ່ຖາວອນ ຊ່ຶງຊີ້ບອກວ່າອົງ 
ພຣະເຢຊູອ້າງເຖິງຜົນທ່ີເກີກຈາກຄວາມລອດພົ້ນ ຄືຊີວິດມີການປ່ຽນແປງ; ພຣະອົງບໍ່ໝາຍເຖິງການຕັດສິນໃຈ ແຕ່ 
ໝາຍເຖິງຄວາມລອດພົ້ນອັນແທ້ຈິງ. 
 ການທ່ີຈະເກີດຜົນໄດ້ນັ້ນ, ພວກສາວົກຕ້ອງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກງານທີ່ພຣະເຢຊູມອບໝາຍໃຫ້.  ເມື່ອປະເຊີນກັບ 
ວຽກງານອັນຫຍຸ້ງຍາກນີ້ ອົງພຣະເຢຊູຊົງຈັດຕຽມອຸປກອນໄວ້ເພື່ອດີເຮົາແລ້ວຄື; ການໄຫວ້ວອນອະທິຖານ.  ອີກເທ່ືອ
ນຶ່ງ,  ອົງພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ,   ເພາະວ່າທຸກສ່ິງທີເ່ຮົາໄດ້ຍິນຈາກພຣະບິດາຂອງເຮົາ  ເຮົາກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ແກ່ພວກ 
ທ່ານຊາບແລ້ວ.   ໃນຂະນະທີ່ພວກອັຄສາວົກຮຽນຮູ້ທ່ີຈະຕິດສນິດກັບເຄືອອະງຸ່ນ (ໂຢຮັນ 15:1-8 ), ພວກເພິ່ນຈະມີ
ຄວາມໃກ້ຊິດກັບພຣະວິນຍານແລະພຣະລັກສະນະຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະພວກເພິ ່ນຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນນໍ້າ 
ພຣະທັຍແລະມີການໄຫວ້ວອນ.  ພຣະນາມພຣະເຢຊູຈະມີປະສິດທິພາບເມື່ອພວກເຮົາໄຫວ້ວອນໃຫ້ພຣະຣາຊອານາ 
ຈັກຈະເຣີນກ້າວໜ້າ ເພື່ອເປັນພຣະສະງ່າຣາສີແກ່ພຣະເຈ້ົາ. ໃນທໍານອງດຽວກັນນີ້, ຖ້າພວກເຮົາອອກພຣະນາມພຣະ
ເຢຊູໃນການໄຫວ້ວອນທ່ີເຫັນແກ່ຕົວ ການໄຫວ້ວອນກໍຈະບໍ່ເກີດຜົນດີ. 
 
3.  ຍິນດີທີ ່ໄດ້ພົບພຣະເຈົ້າຢ່າງໃກ້ຊິດ:       (ໂຢຮັນ 16:23-26 ) 
ໃນຂະນະນັ້ນ, ພວກອັຄສາວົກໄດ້ມາຫາອົງພຣະເຢຊູດ້ວຍຄໍາຖາມທັງໝົດແລະການທູນຂໍ. ແນ່ນອນອົງພຣະເຢຊູໄດ້  
ເຮັດໃຫ້ພວກເພິ່ນຕົກຊະເງີ້ເມື່ອພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ໃນວັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈະບໍ່ຖາມເຮົາເຖິງສ່ິງໃດ.  ໃນສມັຍນັ້ນ, 
ໄດ້ອ້າງເຖິງຍຸກໃໝ່ທ່ີຈະມາເຖິງ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອຢ່າງຖາວອນໃນວັນເພັນຕາ
ຄອສ (ກິຈການ2 ).  ໃນເວລານັ້ນ, ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຄຶງທ່ີໄມ ້ກາງແຂນ, ຖືກຝັງ, ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ, ໃຊ້ເວລາຢູ່
ກັບພວກສາວົກເປັນເວລາ 40 ວັນໃນໂລກນີ້, ສະເດັດກັບຄືນສູ່ສວັນ, ແລະສືບຕໍ່ຕໍາແໜ່ງປະໂຣຫິດສູງສຸດຢູ່ກໍ້າຂວາ 
ຂອງພຣະບິດາ.  ໃນເມື່ອພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຢູ່ນໍາພວກອັຄສາວົກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແຕ່ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາບັນດາຜູ້ 
ທ່ີເຊື່ອທາງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.   
 ຖ້ອຍຄໍາທ່ີວ່າ, ເຮົາບອກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ໄດ້ເຕືອນບັນດາຜູ້ອ່ານພຣະທັມຕອນນີ້ເຖິງຄວາມຈິງອັນສໍາ 
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ຄັນທ່ີໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນ; ບໍ່ວ່າຈະເປັນສ່ິງໃດ ພວກອັຄສາວົກຈະທູນຂໍຈາກພຣະບິດາໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ.  ກ່ອນ
ໜ້ານັ້ນພວກອັຄສາວົກໄຫວ້ວອນໃນພຣະນາມພຣະເຈົ້າຂອງອິສຣາເອນ ບໍ່ແມ່ນໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ, ພວກອັຄສາ 
ວົກມີຄວາມຊົມຊື່ນທ່ີໄດເ້ຂົ້າໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ. 
 ພວກອັຄສາວົກບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູທ່ີຢູ່ໃນໂລກນີ້ ( ແລະຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະ 
ເຢຊູໃນສມັຍນີ້ກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈທຸກຢ່າງໃນຄໍາສອນຂອງພຣະອົງເໝືອນກັນ). ບາງເທື່ອອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເປັນຄໍາປຽບ 
ທຽບຊ່ຶງຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້. ແຕ່ເມື່ອພຣະຣາຊກິດການຊ່ອຍໃຫ້ລອດພົ້ນຂອງພຣະອົງໄດ້ສໍາເຣັດແລ້ວ, ສັກຣາດໃນ
ການສື່ສານແລະຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກໍເລີ້ມມີຂຶ້ນ; ຈະບອກທ່ານໃຫ້ຮູ້ເຣື່ອງພຣະບິດາໂດຍແຈ່ມແຈ້ງ. 
 ໂດຍການວາຍພຣະຊົນແລະການຄືນພຣະຊົນ, ອົງພຣະເຢຊູໄດຮ້ື້ຄວາມບາບອັນເປັນສິ່ງຂວາງກັ້ນຖິ້ມແລະ
ສ້າງຄວາມສັມພັນຂຶ້ນໃຫມ່ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອສາມາດຕິດຕໍ່ກັບພຣະເຈົ້າພຣະບິດາໄດ້ໂດຍຕົງຜ່ານທາງພຣະອົງ 
ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ.  ເມື່ອເຮົາທູນຂໍຜ່ານທາງພຣະເຢຊູ( ໃນພຣະນາມຂອງເຮົາ) ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບ ເພື່ອຄວາມຍິນ
ດີຂອງພວກເຮົາຈະເຕັມບໍຣິບູນ.  ພວກເຮົາມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີທ່ີໄດ້ເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈ້ົາ   ເມື່ອເຮົາໄດ້ເຂົ້າໃກ້ພຣະອົງ
ໂດຍທາງພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 

 
ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ 

ຫລາຍຄົນໃຊ້ຄໍາວ່າ   ”ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ”    ໃນການໄຫວ້ວອນໂດຍທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈແລະຂອບພຣະຄຸນໃນ 
ຄວາມໝາຍຂອງຖ້ອຍຄໍານີ້.  ເພາະວ່າບົດຮຽນນີ້ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຈຸດສໍາຄັນທຸກຢ່າງໃນການໄຫວ້ວອນ ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ 
ຮຽນຮູ້ວ່າການໄຫວ້ວອນໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູໝາຍເຖິງການສແວງຫາການຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາ, ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມໃນວຽກງານຂອງພຣະເຢຊູ, ແລະມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຄວາມໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າ. ເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈແລະ 
ມີການຄໍ້າປະກັນເມື່ອພວກເຮົາໄຫວ້ວອນໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ. 
 ພວກເຮົາຈະນໍາເອົາບົດຮຽນພຣະຄັມພີໃນມື້ນີ້ໄປໃຊ້ໃນຊີວິດແນວໃດ? 

• ກວດກາເບິ່ງຊີວິດການໄຫວ້ວອນຂອງທ່ານ.  ການໄຫວ້ວອນຂອງພວກເຮົາຄວນຈະມຸ້ງຕົງໄປຍັງເປົ້າໝາຍ
ໃນການຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະບິດາ. ທ່ານເຄີຍພົບວ່າການໄຫວ້ວອນຂອງທ່ານເປັນການເຫັນແກ ່ຕົວຫລື
ບໍ່?  ຢາກຮັ່ງມີ?  ເພື່ອແກ້ແຄ້ນຄົນອື່ນ?   

• ຈ່ົງໄຫວ້ວອນໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຮັດວຽກງານເພື່ອພຣະເຢຊູຜ່ານການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານ. ບາງເທື່ອເບິ່ງຄື ວ່າ
ເປັນສິ່ງເລັກນ້ອຍ ເຮົາອາດຈະປລາດໃຈວ່າວຽກງານທ່ີເຮົາເຮັດເພື່ອອົງພຣະເຢຊູນັ້ນໄດສ້ໍາເຣັດຫລາຍປານ
ໃດແລ້ວ ດ້ວຍພະລັງຂອງເຮົາເອງ ຊ່ຶງຝ່າຍເນື້ອໜັງບໍ່ໄດ້ຊ່ອຍເຮົາເລີຍ(ໂຢຮັນ 6:63)  ຈ່ົງໄຫວ້ວອນທູນຂໍ 
ໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສາມາດເຮັດວຽກງານຮັບໃຊ້ທຸກຢ່າງເພື່ອພຣະອົງ (ຟິລິບປ່ອຍ 4:13) 

• ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າທຸກສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍຊີວິດການໄຫວ້ວອນຂອງທ່ານ.   ຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງທ່ີ 
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງຊ່ອຍໃນການໄຫວ້ວອນ (ໂຣມ 8:26).  ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າທ່ີພຣະອົງຊົງທໍາງານ
ໃນຊີວິດເຮົາ,  ຊົງດົນໃຈໃນການໄຫວ້ວອນຂອງເຮົາ, ແລະຊົງຈັດຕຽມພວກເຮົາໃຫ້ນໍາເອົາຄໍາຕອບອອກໄປ  
(ຟິລິບ ປອຍ 2:13 ) 
 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org   by PS 
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ແຜນການສອນ 
ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດ ທີ 22 ກຸມພາ 2009 (02-22-2009) 

 
ໄຫວ້ວອນເພື່ອຄົນອື່ນ 

 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:   (ໂຢຮັນ 17:9-19 ) 
 
ບົດຮຽນນີ້ສາມາດມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?: 
ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ໄຫວ້ວອນເພື່ອຄົນອື່ນຢ່າງມິປະສິດທິພາບ 
 
ບົດຮຽນນີ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຫຍັງ?:   
ອີງຕາມການໄຫວ້ວອນຂອງພຣະເຢຊູທ່ີໄຫວ້ວອນເພື່ອພວກອັຄສາວົກ, ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າມີທາງໃດ
ແດ່ທ່ີບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອຄວນຈະອ້ອນວອນເພື່ອກັນແລະກັນ. 
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນີ້ຈຶ່ງສໍາຄັນ?:     
”ຂ້ອຍຊິໄຫວ້ວອນເພື່ອເຈ້ົາ”  ນີ້ແມ່ນຄໍາສັນຍາທີ່ຄຣິສຕຽນໄດ້ສັນຍາຕໍ່ກັນຢູ່ເລື້ອຍໆ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ເມື່ອພວກເຮົາຈ່ື
ຈໍາໄດ້ວ່າຈະໄຫວ້ວອນເພື່ອຄົນອື່ນ ການທູນຂໍຂອງເຮົານັ້ນກໍຈໍາກັດເຣື່ອງການປິ່ນປົວຄົນອື່ນໃຫ້ດີພຍາດ  ຫລືບໍ່ພວກ 
ເຮົາກໍບໍ ່ແນ່ໃຈໃນການໄຫວ້ວອນເພື່ອທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງອວຍພອນຄົນອື່ນ.     ເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າເຮົາຈະໄຫວ້ 
ວອນເຣື່ອງໃດ(ສິ່ງໃດ)ເພ່ືອຄົນອື່ນ? ບົດຮຽນນີ້ຈະບອກພວກເຮົາໃນການໄຫວ້ວອນເພື່ອກັນແລະກັນ. 
 
1.  ໄຫວ້ວອນບ່ໍໃຫມ້ີສິ່ງກີດກ້ັນຕ່ໍຄວາມສັມພັນ:    (ໂຢຮັນ 17:9-12 ) 

ພຣະທັມໂຢຮັນບົດທີ 17 ຖືກເອີ້ນວ່າ  ”ການໄຫວ້ວອນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ”  ອັນແທ້ຈິງ  ໃນຂະນະທີ່ອົງ 
ພຣະເຢຊູໄຫວ້ວອນຕໍ ່ພຣະບິດາເພື່ອພຣະອົງເອງ (ຂໍ້ທີ 1-5),  ເພື່ອສາວົກຂອງພຣະອົງ (ຂໍ້ທີ 6-9),    ແລະໃນທີ ່ສຸດ, 
ເພື່ອຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນອະນາຄົດ (ຂໍ້ທີ 20-26) ໃນຫລາຍໆ ກໍຣະນີ ການໄຫວ້ວອນນີ້ໄດ ້ເປັນແບບຢ່າງຂອງການໄຫວ້ວອນ
ສໍາລັບຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ.  
 ນັກສຶກສາພຣະຄັມພີຫລາຍຄົນເກີດຄວາມງົງງວຍໃນຖ້ອຍຄໍາຂອງອົງພຣະເຢຊູທ່ີກ່າວວ່າ, ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ 
ອ້ອນວອນເພື່ອໂລກ.  ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າພຣະເຢຊູຊົງຮັກໂລກ( ຢຮ. 3:16) ແລະໄດ້ອ້ອນວອນເພື່ອການຍົກໂທດບາບ 
(ລູກາ 23:34).   ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ໃນພຣະທັມໂຢຮັນບົດທີ 17 ພວກເຮົາເຫັນອົງພຣະເຢຊູເປັນມະຫາປະໂຣຫິດຜູ້ຊ່ຶງ 
ໄຫວ້ວອນເພື່ອພຣະອົງເອງ; ຂ້າພຣະອົງອ້ອນວອນເພ່ືອເຂົາ…ເພື່ອຄົນເຫລ່ົານັ້ນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານແກ່ຂ້າພຣະ
ອົງ. ໃນພຣະທັມໂຢຮັນ 17 ໄດ້ເວົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ເຊື່ອເທ່ົານັ້ນ.  ເຂົາເຈ້ົາສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານເໝືອນດັ່ງ 
ພໍ່ໃຫ້ຂອງຂວັນແກ່ພວກລູກໆ ຂອງຕົນ. ບັນດາອັຄສາວົກຖືກເລືອກໄວເ້ພື່ອໃຫ້ຊ່ອຍເຫລືອຄຣິສຕະຈັກທ່ີຖືກຮຽກເອີ້ນ
ເພື່ອເປີດເຜີຍເຣື່ອງພຣະເຈົ້າແລະສືບຕໍ່ພັນທະກິດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນໂລກ.   ອົງພຣະເຢຊູຊົງໄຫວ້ວອນເພື່ອ 
ຄຣິສຕະຈັກເພື່ອຈັດຕຽມບັນດາຜູ້ທ່ີຖືກຮຽນເອີ້ນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງສໍາແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕໍ່ໂລກຈາກພຣະຣາຊ 
ກິດດັ່ງກ່າວນີ້. 
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 ເມື່ອອົງພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ບັດນີ້ຂ້າພຣະອົງຈະບໍ່ຢູ່ໃນໂລກນີ້ອີກ,  ພຣະອົງໄດ້ທໍານວາຍເຖິງເວລາທີ່ພຣະອົງ 
ຈະຕ້ອງຈາກພວກອັຄວາມວົກໄປຫາພຣະບິດາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ.   ເມື່ອຄິດເຖິງຄາວທີ່ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ທ່ີນັ້ນ 
ແຕ່ກ່ອນ  ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງຍັງຢູ່ກັບເຂົາ ຂ້າພຣະອົງກໍໄດ້ພິທັກຮັກສາເຂົາໄວ້ ແລະປົກປັກຮັກສາ 
ເຂົາໄວ,້   ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະທ່ີດີຜູ້ຊົງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຝູງແກະ.  ບໍ່ມີຜູ້ໃດເສັຽເວັ້ນໄວ້ແຕ່ຜູ້ທ່ີຖືກຊົງໝາຍໄວ,້ 
ຄົນນັ້ນໝາຍເຖິງຢູດາ. ຖ້ອຍຄໍາທ່ີວ່າ ຜູ້ທ່ີຖືກຊົງໝາຍໄວ້ ແມ່ນເວົ້າເຖິງລັກສະນະແລະຊາຕາກັມຂອງຄົນຜູ້ນັ້ນ-ຢູດາ 
ແມ່ນຜູ້ທ່ີຖືກຊົງໝາຍໄວ້ແລະເປັນຜູ້ທ່ີເສັຽຫາຍ. ຜູ້ທໍຣະຍົດໄດ້ຫລົງເສັຽດ້ວຍການຕັດສິນໃຈເລືອກຂອງລາວເອງແລະ 
ພຣະທັມໄດ້ສໍາເຣັດດ້ວຍການກະທໍາຂອງລາວ (ພສສ 41:9) 
 ຄໍາໄຫວ້ວອນອັນສໍາຄັນຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຫຍັງ ເມື່ອພຣະອົງຮູ້ວ່າພຣະອົງຕ້ອງໄດ້ຈາກພວກອັຄສາວົກໄປ 
ໃນໂລກນີ້?   ພຣະອົງໄດ້ໄຫວ້ວອນຕໍ່ອົງພຣະບິດາຜູ້ບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ.    ບໍຣິສຸດ ໝາຍເຖິງແຍກອອກຈາກຄວາມ
ບາບແລະຊີ້ໃຫ້ໂລກເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ.    ພຣະຢຊູໄຫວ ້ວອນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງພິທັກຮັກສາເຂົາໂດຍພຣະນາມຂອງ 
ພຣະອົງ. ພິທັກຮັກສາ ໝາຍເຖິງການເບິ່ງແຍງ ເຝົ້າຮັກສາແລະຄຸ້ມຄອງ.   ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງບໍຣິສຸດ ອົງພຣະເຢຊູ
ທູນຂໍພຣະບິດາຊົງໂຜດໃຫ້ພວກອັຄສາວົກເປັນຄົນບໍຣິສຸດແລະແຍກຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.   
 ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຢຊູໃນການທູນຂໍນັ້ນແມ່ນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນ  ຣະຫວ່າງບັນດາຜູ້ທ່ີ 
ເຊື່ອ-ເພ່ືອເຂົາຈະເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ.    ພຣະເຈ້ົາຊົງເສັຽພຣະທັຍເມື່ອມີການແຕກແຍກຖ້າມກາງພຣະກາຍຂອງ
ພຣະຄຣິດ.      ຄວາມຈິງແຫ່ງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຄວນຈະຜູ້ມັດພວກເຮົາເຂົ້າກັນເພາະວ່າພວກເຮົາເປັນຮ່າງກາຍ
ດຽວ, ພຣະວິນຍານອົງດຽວ, ຄວາມຫວັງດຽວ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງດຽວ, ຄວາມເຊື່ອດຽວ, ບັບຕິສະມາດຽວ, ພຣະເຈ້ົາ 
ອົງດຽວແລະເປັນພຣະບິດາຂອງຄົນທັງປວງ (ເອເຟໂຊ 4:4-6).    ອົງພຣະເຢຊູຊົງໄຫວ້ວອນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງກີດກັ້ນຕໍ່ 
ຄວາມສັມພັນ ເໝືອນດັ່ງອົງພຣະບິດາຊົງພິທັກຮັກສາອັຄສາວົກ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນກັບພຣະເຈົ້າ
ແລະເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ຜູ້ທ່ີເຊື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນເພື່ອຈະໄດ້ຊ່ອຍກັນນໍາເອົາຂ່າວ 
ປະເສີດອອກໄປສູ່ໂລກ. 
 ຕົວຢ່າງການເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນແມ່ນຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວຣະຫວ່າງພຣະບິດາແລະພຣະບຸດ.   ອົງ
ພຣະເຢຊູຊົງໄຫວ້ວອນວ່າໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນເຫມືອນດ່ັງເຮົາທັງສອງ.   ເໝືອນກັບຄວາມເປັນອັນ
ນຶ່ງອັນດຽວກັນໃນພຣະເຈົ້າຕຣີເອການຸພາບ;  ທຸກສ່ິງຊ່ຶງເປ ັນຂອງຂ້າພຣະອົງກໍເປັນຂອງພຣະອົງ  ແລະທຸກສ່ິງຊຶ່ງເປັນ
ຂອງພຣະອົງກໍເປັນຂອງຂ້າພຣະອົງ.  ຜົນປໂຍດຂອງພຣະບິດາແລະພຣະບຸດຈະແບ່ງແຍກກັນບໍ່ໄດ.້  ພຣະເຈ້ົາຄວນ 
ໄດ້ຮັບພຣະກຽດ ກ່ອນສິ່ງອື່ນໃນຄຣິສຕະຈັກເມື່ອພວກເຮົາເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ.    ເພື່ອໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກເອົາຊະນະ
ໂລກ ຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນຕ້ອງເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອ.    ພາກສ່ວນນຶ່ງໃນການໄຫວ້ວອນຂອງພວກເຮົາ
ຄວນຈະທູນຂໍໃຫ້ບັນດາຜູ້ທ່ີເຊື່ອເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນກັບພຣະເຈົ້າແລະຕໍ່ກັນແລະກັນ ໂດຍບໍ່ມີສິ່ງໃດມາກີດກັ້ນ. 

 
2. ໄຫວ້ວອນໃຫຍ້ິນດີຖ້າມກາງການຖືກຕ່ໍຕ້ານ:     (ໂຢຮັນ 17:13-16 ) 
ບາງຄັ້ງຈະເຫັນວ່າຄຣິສຕຽນທີ່ບັງເກີດໃໝ ່ ເປັນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍໃນໂລກນີ້.  ອົງພຣະເຢຊູຊົງເຕືອນພວກອັຄສາ 
ວົກວ່າ ໂລກນີ້ໄດ້ກຽດຊັງເຂົາ.   ໃນທ່ີນີ້ ໂລກ ໝາຍບໍ່ເຖິງບັນດາມະນຸດທ່ີຢູ່ຕາມພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງໂລກ ແຕ່ແມ່ນ 
ລະບົບຂອງມານຊາຕານທີ່ຕໍ່ຕ້ານກັບພຣະເຈົ້າ.  ຄວາມກຽດຊັງດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ກັບຄືນໄປສູ່ພຣະທັມປະຖົມມະການ 3: 
15 ທ່ີໄດທໍ້ານວາຍເຖິງການຕໍ່ສູ້ຣະຫວ່າງຊາຕານແລະອົງພຣະຄຣິດ ຊ່ຶງຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍທີ່ສືບທອດຂອງທັງສອງຝ່າຍ
ໄດ້ມີສ່ວນໃນການຕໍ່ສູ້ຊ່ຶງກັນແລະກັນມາຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້. 

ເປັນຫຍັງໂລກນີ້ຈ່ຶງກຽດຊົງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ?  ຄໍາຕອບນັ້ນແມ່ນ,  ເພາະເຂົາບໍ່ຢູ່ຝ່າຍໂລກເໝືອນຂ້າພຣະ  



 3

ອົງບ່ໍຢູ່ຝ່າຍໂລກນັ້ນ.   ຖ້ອຍຄໍາທ່ີວ່າ ເປັນຂອງ ໝາຍເຖິງແຫລ່ງທ່ີມາຫລືຮາກເຫງົ້າ.  ຄຣິສຕຽນໄດຮ້ັບປະສົບການໆ 
ບັງເກີດໃໝ່ແລະທັມມະຊາດໃໝ່ໃນອົງພຣະເຢຊູ;  ດັ່ງນັ້ນ, ໂລກນີ້ຈ່ຶງບໍ່ຍອມຮັບເຂົາເຈ້ົາເພາະເຂົາເຈ້ົາເປັນຄົນທ່ີຢູ່ໃນ 
ຊີວິດໃໝ່ແລ້ວ. ເປໂຕໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຊີວິດກ່ອນມາຮູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດວ່າເປັນຄວາມປາຖນາໃນທາງຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ
ນິສັຍທ່ີໂຫດຮ້າຍ.  ໂລກນີ້ຈະປລາດໃຈທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ແລ່ນໄປເຂົ້າສ່ວນກັບເຂົາ  ໃນການຊົ່ວຮ້າຍອັນເຫລືອລົ້ນເໝືອນ
ຢ່າງເຂົາ.” ( 1 ເປໂຕ 4:4) 
 ອີກເຫດຜົນນຶ່ງທ່ີຄຣິສຕຽນມີຄວາມແຕກຕ່າງແລະບໍ່ເປັນທ່ີຍອມຮັບຈາກໂລກນັ້ນແມ່ນ ພຣະເຢຊູຊົງປະທານ 
ພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ເຂົາ.  ການດໍາເນີນຊີວິດຕາມພຣະຄັມພີເຮັດໃຫ້ເຮົາແຕກຕ່າງຈາກໂລກ (ຢຮ 15:3) 
 ເຖິງແມ່ນວ່າພວກອັຄສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຈະປະເຊີນກັບອັນຕະລາຍໃນໂລກນີ້    ອົງພຣະເຢຊູກໍບໍ່ໄດໄ້ຫວ້ 
ວອນວ່າ ໃຫ້ພຣະອົງເອົາເຂົາອອກໄປຈາກໂລກນີ້.     ຖ້າພຣະເຈົ້າເອົາຄຣິສຕຽນຫນີໄປບ່ອນອື່ນ  ຫລືປົກບັງເຂົາເຈ້ົາ 
ຈາກໂລກນີ້ ກໍຈະເປັນການທໍາລາຍພັນທະກິດຂອງພຣະອົງຜ່ານທາງພວກເຂົາ ອົງພຣະເຢຊູຊົງໄຫວ້ວອນວ່າອົງພຣະ 
ບິດາຈະປົກປ້ອງເຂົາຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.  ຖ້ອຍຄໍານີ້ໝາຍເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຢູ່ໃນໂລກນີ້ ຫລືຊາຕານຜູ້ຊ່ຶງມີຣິດອໍາ 
ນາດໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ. 
 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໄຫວ້ວອນ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີໃນພຣະອົງຢ່າງບໍຣິບູນ.   ດ້ວຍເຫດຜົນທ່ີ
ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງປົກປ້ອງນີ້ເອງ ຜູ້ທ່ີເຊື່ອຈ່ຶງສາມາດມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຖ້າມກາງການຖືກຕໍ່ຕ້ານ. ອັຄສາວົກຜູ້ທ່ີຍັງຢູ່
ໃນໂລກເພື່ອປະກາດຂ່າວປະເສີດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນເວລານັ້ນ  ມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຢູ່ພາຍໃນຈິດໃຈຂອງພວກເພິ່ນຊຶ່ງ  
ເຕັມລົ້ນຢູ່ໃນພຣະທັຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ການໄຫວ້ວອນທ່ີມີປະສິດທິພາບນັ້ນ ແມ່ນການໄຫວ້ວອນເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນມີ
ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຖ້າມກາງບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະການຖືກຕໍ່ຕ້ານ. (ເນເຫມີຢາ 8:10) 
 
3.  ໄຫວວ້ອນເພື່ອອຸທິດຕົນໃນພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຢຊູ:       (ໂຢຮັນ 17:17-19 ) 
ພວກເຮົາທຸກຄົນບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນການໄຫວວ້ອນທູນຂໍເທ່ືອທີສາມຂອງພຣະເຢຊູ     ທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເອີ່ຍເຖິງໃນກຸ່ມອະທິ    
ຖານໄຫວວ້ອນຂອງພວກເຮົາ; ຂໍໂຜດຊໍາຮະເຂົາໃຫ້ບໍຣິສຸດດ້ວຍຄວາມຈິງ. ຊໍາຣະໃຫ້ບໍຣິສຸດ ໃນຂ້ 11 ໝາຍເຖິງຖືກ
ແຍກອອກຫລືແຍກໄວ້ຕ່າງຫາກເພື່ອຮັບໃຊ້.    ຜູ້ທ່ີເຊື່ອໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກແລະຖືກແຍກໄວ້ເພື່ອ;   ພວກເຮົາຖືກ
ແຍກອອກຈາກຄວາມບາບແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງໂລກນີ້    ແລະຖືກແຍກໄວ້ເພື່ອພຣະເຈົ້າຕາມພຣະປະສົງອັນພິ 
ເສດຂອງພຣະອົງ.   ຄວາມບໍຣິສຸດແມ່ນວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີຊົງກະທໍາໃຫ້ພວກສາວົກເປັນເໝືອນກັບອົງພຣະເຢ 
ຊູໃນຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນມີສ່ວນໃນຄວາມບໍຣິສຸດແລະຄວາມສັດຊື່ໃນການດໍາເນີນຊີວິດ. 
 ພຣະເຢຊູຊົງອະທິບາຍການຊົງຊໍາຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດວ່າ ພຣະທັມຂອງພຣະອົງນ້ີເປ ັນຄວາມຈິງ.     ພຣະເຈ້ົາຊົງ 
ຕິດຕໍ່ສື່ສານຄວາມຈິງນີ້ຜ່ານທາງພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ.  ດັ່ງທ່ີຖ້ອຍຄໍາຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວໄວ້ເຣື່ອງການຊົງຊໍາ 
ຮະລ້າງບັນຜູ້ທ່ີເຊື່ອ (ໂຢຮັນ 15:3), ເຂົາເຈ້ົາດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມບໍຣິສຸດແລະເຮັດວຽກງານຂອງພຣະຣາຊອານາ 
ຈັກ.  ພຣະເຢຊູຊົງໄຫວ ້ວອນເພື່ອພວກອັຄສາວົກໃຫ້ອຸທິດຕົນເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງ; ຂ້າພຣະອົງ 
ກໍໃຊ້ເຂົາໄປໃນໂລກສັນນ້ັນ.    ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຖືກຮຽກເອີ້ນໃຫ້ເຮັກວຽກງານຂອງສາວົກ    (ສາວົກ ມາຈາກພາສາ
ກຣີກ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ”ສົ່ງໄປ”).   ໃນຖ້ອຍຄໍາທ່ີວ່າ ພຣະອົງຊົງສ່ົງຂ້າພຣະອົງມາໃນໂລກສັນໃດ  ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ພຣະເຢຊູສະເດັດເຂົ້າມາໃນໂລກເພື່ອກະທໍາພຣະຣາຊກິດໃຫ້ສໍາເຣັດ. ຖ້ອຍຄໍາດັ່ງກ່າວນີ້ ພຣະອົງຊົງໄຫວ້ວອນເພື່ອ 
ໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກອຸທິດຕົນ ເພື່ອສືບຕໍ່ວຽກງານການປະກາດຂ່າວປະເສີດ.    ຜູ້ທີ ່ເຊື່ອຕ້ອງຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາທໍາງານໃນ 
ຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອຈະກາຍເປັນຄົນທ່ີບໍຣິສຸດ    ເພາະວ່າພວກເຮົາຈະບ່ໍນໍາເອົາຂ່າວປະເສີດອອກໄປສູ່ໂລກດ້ວຍການ 
ດໍາເນີນຊີວິດທ່ີບໍ່ບໍຣິສຸດ.  
 ອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນກັບພຣະບິດາ ຊົງເປັນແບບຢ່າງແກ່ຄຣິສຈັກທັງຫລາຍ   (ຂໍ້ 10-11), 
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ດັ່ງນັ້ນ   ແມ່ນອົງພຣະເຢຊູນັ້ນແຫລະທ່ີເປັນແບບຢ່າງໃນການອຸທິດຕົນ;   ຂ້າພຣະອົງຊໍາຮະຕົວຖວາຍເພາະເຫັນແກ່ 
ເຂົາ.  ເປັນຄໍາເວົ້າທ່ີພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ  ”ຂ້າພຣະອົງ, ມະຫາປະໂຣຫິດຜູ້ສູງສຸດ,  ໄດຖ້ວາຍຕົນຢ່າງສິ້ນເຊີງຕໍ່ພຣະ 
ປະສົງຂອງພຣະບິດາ.   ຂ້າພຣະອົງໄດ້ແຍກຂ້າພຣະອົງໄວສ້ໍາລັບໄພ່ພົນຂອງຂ້າພຣະອົງ.    ຂ້າພຣະອົງອຸທິດຖວາຍ 
ຕົນເໝືອນດັ່ງພຣະເມສານ້ອຍ(ລູກແກະ)ຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີຈະຖືກຂ້າເພື່ອເຂົາທັງຫລາຍ.”   ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອ 
ຈະເອົາອົງພຣະເຢຊູເປັນແບບຢ່າງ,   ແຍກຕົວອອກຈາກໂລກນີ້   ແລະຖວາຍຕົວແກ່ພຣະເຈ້ົາຕາມພຣະປະສົງຂອງ 
ຂອງພຣະອົງ? 

 
ບົດຮຽນແຫງຊີວິດ 

 
ຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນຍອມຮັບວ່າເຂົາເຈ້ົາໄຫວ້ວອນແບບຢຸດໆ ຢ່ອນໆ ແລະຄໍາໄຫວ້ວອນກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄໍາ 

ທູນຂໍເພື່ອຕົນເອງ.    ເມື່ອຮ້ອງຂໍໃຫ້ໄຫວ້ວອນເພື່ອຄົນອື່ນ ເຂົາເຈ້ົາກໍໄຫວ້ວອນແບບສັ້ນໆ ວ່າ,  ”ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ໂຜດຊົງອວຍພຣະພອນລາວດ້ວຍເທີນ...”   ບົດຮຽນນີ້ໄດທ້້າທາຍພວກເຮົາໃຫ້ໄຫວ້ວອນເພື່ອຄົນອື່ນຕາມທີ່ອົງພຣະ 
ເຢຊູໄດ້ໄຫວວ້ອນເພື່ອພວກເຮົາໃນພຣະທັມໂຢຮັນ 17 ອ້ອນວອນບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງກີດກັັ້ນຕໍ່ຄວາມສັມພັນ, ໄຫວ້ວອນໃຫ້ມີ 
ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຖ້າມກາງການຕໍ່ຕ້ານ,     ແລະໄຫວ້ວອນເພື່ອໃຫ້ຄຣິສຕຽນທັງຫລາຍອຸທິດຕົນເພື່ອພຣະຣາຊກິດ 
ຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  
 ພວກເຮົາຈະນໍາບົດຮຽນນີ້ໄປໃຊ້ໃນຊີວິດເຮົາໃນມື້ນີ້ຢ່າງໃດ? 

• ໄຫວ້ວອນທຸກວັນເພື່ອໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ. ທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຈາກຊາຕານ. 
• ທູນຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພຣະອົງຊົງປະທານຜູ້ໄຫວ້ວອນຮ່ວມ ຕາມທີ່ກ່າວໄວ້ໃນພຣະທັມມັດທາຍ 18:19-20.  

ການໄຫວວ້ອນຮ່ວມກັນຈະໄດຮ້ັບການໜູນໃຈແລະການຄຸ້ມຄອງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. 
• ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ທ່ານຄວນໄປຮ່ວມການໄຫວ້ວອນກັບທາງຄຣິສຕະຈັກ.  ບອກໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກໄຫວ້ວອນເພື່ອ

ບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງກີດກັ້ນຕໍ່ຄວາມສັມພັນ, ໃຫ້ມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຖ້າມກາງບັນຫາ, ແລະອຸທິດຕົນໃນພຣະຣາຊກິດ
ຂອງພຣະເຢຊູ.   
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