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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ 6 ທັນວາ 2009 (12-6-2009) 

 
ເຊີນສະເດັດມາອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເຮົາລໍຄອຍ 

 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນນີ້:    ມີກາ 5:1-5ກ; 7:18-20 
 

ຄໍາຖາມຊີວິດ: ບົດຮຽນນີ້ເປັນຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດຂອງທ່ານເພາະເຮົາຈະມີທາງໄດ້ຮັບຄວາມປອດ
ພ ັຍເປັນຢ່າງດີ, ໄດ້ຮັບການເບງແຍງ, ແລະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ. 

 
ພຣະຄັມພີແຫ່ງຄວມຈິງ: ຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາໄດ້ທໍານວາຍຕໍ່ຄົນທ່ີຖືກເຈັບ.  ເຣອງທ່ີເພນທໍານວາຍນັ້ນແມ່ນວ່າ

ມີພຣະເຈ້ົາຜູ້ນໍາຄວາມປອດພ ັຍມາສູ່ຄົນຂອງພຣະອົງ.  ຄໍາທໍານວາຍນີ້ໄດສ້ໍາເຣັດລົງ
ໃນອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນອົງພຣະເມຊີອາ. 

  

ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດ:  ຄົນອາວຸໂສເກືອບທຸນຄົນໄດ້ຖືກເສຖກິດບັງຄັບ,    ມີບັນຫາທາງດ້ານຄວາມສ ັມພັນ  
                                          ຂນົບທໍານຽມ ແລະ ຄວາມເຊື ່ອຖື.    ພວກເຂົາລໍຄອຍຮັບເອົາຄວາມປອດພ ັຍຊຶ່ງມີຢູ່ 
                                          ແຕ່ໃນອົງພຣະເຢຊູພຽງເທ່ົານັ້ນ.  
 
       ແມ່ນແລ້ວຄົນຜູ້ອາວຸໂສໃນທຸກວັນນີ້ຖືກເສຖກິດບັງຄັບ,   ມີບັນຫາທາງດ້ານຄວາມສໍາພັນ  ຂນົບທໍານຽມ  ແລະ
ຄວາມເຊື່ອຖື.   ບາງຄົນອາດບໍ່ຮູ້ຕົວ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາລໍຄອຍເອົາຄວາມປອດພ ັຍເຂົ້າມາສູ ຊີວິດ ແລະເຫັນ
ສິ່ງທ່ີພວກເຂົາປາຖນານັ້ນມີຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູເທ່ົານັ້ນເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເມຊີອາຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໄດ້. 
     ໃນສມ ັຍຂອງກະສັດໂຈແຕມປົກຄອງ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ດົນບັນດານໃຫ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາກ່າວຕໍ່ພວກອິສຣາເອັນ 
ທາງເໜືອແລະຄົນຢູດາທາງໃຕ້.  ກະສັດອາຮ ັດ ແລະກະສັດເຮຊາກ ີຢາ ໃນປີ 740-700 ກ່ອນ ຄສ.   ຜູ້ປະກາດພຣະ 
ທັມໄດ້ບອກເຖ ິງເຄາະຮ້າຍຈະມາເຖ ິງເພາະພວກເຂົາໄດພ້າກັນປະລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ແຕ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຍັງໃຫ້
ຄວາມຫວັງຕໍ່ຝູງຊົນເຫລົ່ານັ້ນ ເພາະພຣະອົງຍັງເປັນຫ່ວງໃຍຕໍ່ພວກເຂົາຢ່າງຫລົ້ນເຫລືອ.      ຜູ້ໃດທ່ີຍອມເຂົ້າມາຫາ
ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການໃຫອະພ ັຍ ໄດ ້ຮັບການລ້ຽງດູ, ແລະປະທານຄວາມພົ້ນໃຫ້ແກ່ຄົນນັ້ນ. 
 
1. ພວກເຮົາຕ້ອງການຢ່າງໃຫຍຫ່ລວງ (ມກີາ 5:1-3) 
        ເຣ ອງການປະກາດອັນໂສກເສົ້າ ແລະມີຄວາມຫວັງນັ້ນເປັນພະລັງອໍານາດໃຫຍ່ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ນັກຂຽນບັນລະຍາຍ 
ເປັນບົດເພງຂ ນມາ,  ຊ່ຶງມີຊ່ືວາ  “ເຊີນສະເດັດມາອົງພຣະເຢຊູຜູ້ຄົນລໍຄອຍ ພຣະອົງບັງເກີດມາເພື່ອປະທານສັນຕິສຸກ
ແກ່ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ; ຈາກຄວາມຢ້ານແລະຜິດບາບ; ຂໍໃຫ້ພວກຜູ້ຂ້າໄດ້ພັກເຊົາໃນທ່ານ.   ພວກອິສຣາເອັນ
ໄດ້ພົບກໍາລັງແລະການໜູນໃຈໃນພຣະເຈົ້າເທ່ົານັ້ນ”   
     ຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາໄດ້ປະນາມຜູ້ນໍາທ່ີໃຊ້ອໍານາດຂົ່ມເຫງປະຊາຊົນ ແລະຜູ້ນໍາທາງສາສນາເຮັດບໍ່ເປັນທັມຊຶ່ງ
ມີການໂລບມາກໂລພາດ້ານວິນຍານ. ມີກາໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ຄົນກັບຄືນມາຫາແລະຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມມີທັມ, ດ້ວຍ 
ຄວາມສັດຊື່, ແລະຖ່ອມໃຈລົງ (6:8).  ການເວົ້າດັ່ງນີ້ໄດ້ກໍດ້ວຍອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງກ້າຫານ
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ແລະສັດຊື່ (3:8).   ມີກາໄດ້ບອກເຖ ິງເຫດຜົນທີ ່ພຣະເຈ້ົາຕັດສ ິນລົງໂທດກໍເພາະຝູງຊົນໄດ້ເຮັດຜິດບາບຕໍ່ສູ້ພຣະເຈ້ົາ. 
ມີກາ ໄດປ້ະກາດການທໍາລາຍເມືອງຊາມາເຣັຽ (ເວລາພວກອັດຊ ີເຣັຽໄດ້ຊັຍຊະນະຕໍ່ອິສຣາເອັນໃນປີ 722 ກ່ອນຄສ). 
         ມີກາຍັງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າເມືອງຢູດາກໍຕ້ອງຖືກຕັດສ ິນເຊັ່ນກັນ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຈະສົ່ງຜູ້ປົກຄອງມາຫາພວກເຂົາ ເຊື້ອ 
ສາຍຂອງດາວິດມາບັງເກີດໃນເມືອງເບດເລເຮັມ-ເພ ນຈະປົກຄອງດ້ວຍຄວາມທ່ຽງທັມ (5:2-5).  ມີກາ ໄດ້ທໍານວາຍ
ໄວ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງຖືກເຈັບໄປເປັນຊະເລີຍໃນກຸງບາບີໂລນ ແລະໃນທີ່ສຸດພຣະ 
ອົງກໍຈະມາຊ່ອຍກູ້ພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນພ ັຍ (4:10).      ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ເຕືອນປະຊາຊົນວ່າດ້ວຍການຖືກຢຶດເປັນ
ເມືອງຂ ນນັ້ນແມ່ນສິ່ງພຣະເຈົ້າໃຊ້ຕໍ່ສູ້ພວກເຂົາ.  ພຣະເຈ້ົາເອງຈະເປັນຜູ້ປະທານກໍາລັງຕໍ່ຜູ້ອ່ອນເພັຽແລະຖືກຂົ່ມເຫງ.  
ພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ຈັດຫາໃຫ້ມີຜູ້ນໍາຈາກເມືອງເບັດເລເຮັມ ອີຟຣາຕາ ເປັນເມືອງນ້ອຍແລະບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງໃນ
ຢູດາ.   
   

ເບ ັດເລເຮັມ ອີຟຣາຕາ 
ພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ເວົ້າເຖ ິງເມືອງເບດເລເຮັມນີ້ຫລາຍເທື່ອ.  ເມືອງນີ້ມີຫລາຍຄົນຮູ້ຈັກດີແລະເອີ້ນເມືອງນີ້ວ່າເປັນບ້ານ
ເກີດເມືອງນອນຂອງກະສັດດາວິດ    ແລະເປັນບ່ອນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊາມູເອນໄດ້ສະຖາປະນາຜູ້ລ້ຽງແກະເປັນກະ 
ສັດ ຜູ້ທີສອງຂອງພວກອິສຣາເອັນ ( 1 ຊມອ 16:1-13).  ຊ່ືເບ ັດເລເຮັມມີຄວາມໝາຍວ່າ,     “ເຮືອນແຫ່ງເຂົ້າຈ່ີ” ຊ່ຶງ
ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັດຕົກສຽງໃຕ້ຂອງກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  ຄໍາເວົ້າ ອີຟຣາຕາ ອາດເປັນເຜົ ່າທ່ີສໍາຄັນໃນເມືອງເບ ັດເລເຮັມ. 

ບົດເພງຄຣິສະຕຽນໄດ້ທໍານວຍໄວ ້ໃນພຣະຄັມພີເດີມເຖ ິງພຣະເມຊອີາ 
 

“ເຊີນສະເດັດມາອົງພຣະເຢຊູຜູ້ຄົນລໍຄອຍ” 
“ເຊີນສະເດັດມາອົງພຣະເອມານູເອັນ” 
“ອວຍພຣະພອນແກ່ພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອັນ” 
“ອົງພຣະເອມານູເອັນ” 
“ຈ່ົງລຸກຂນ, ແສງສະຫວ່າງໄດ້ສ່ອງເຂົ້າມາ” 
 

     700 ປີຕໍມ່າ ມັດທາຍໄດ້ສເນີການກໍາເນີດຂອງອົງພຣະເຢຊູທ່ີເມືອງເບ ັດເລເຮັມຊຶ່ງຜູ້ປະກາດມີກາໄດ ເວົ້ເຖ ິງແລະ
ສໍາເຣັດລົງ. (ມັດທາຍ 2:1-6).    ມີກາໄດ້ໜູນໃຈຄົນທັງຫລາຍໂດຍເຕືອນພວກເຂົາວ່າກິຈການຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງບໍ່
ຄາດຝັນໄດ້ມາຫາພວກເຂົາຜູ້ບໍ່ມີຄວາມຫວັງ.  ພຣະເຈ້ົາໄດເ້ຮັດໃຫ້ສິ່ງທ່ີໄດ້ທໍານວາຍໄວນ້ັ້ນເປັນຈິງໂດຍໃຊ້ຄົນຜູ້ຕໍ່າ
ຕ້ອຍໃຫ້ປະກອບສ່ວນກັບແຜນການອັນສໍາຄັນຂອງພຣະອົງ.   ພວກເຮົາກາຍເປັນຜູ້ສໍາຄັນໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຍອມ 
ຮັບເອົາແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າມາປະກອບຊີວິດປະຈໍາວັນ.  ຄໍາທໍານວາຍຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາໄດ້ສໍາເຣັດລົງ
ນັ້ນໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ລໍຄອຍດ້ວຍຄວາມອົດທົນເພື່ອຈະໄດ້ພົບເຫັນກັບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ   ແລະເພື່ອພຣະ
ເຈ້ົາຈະອວຍພຣະພອນແກ່ຝູງຊົນ. 
     ຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາໄດ້ເວົ້າເຖ ິງອະນາຄົດເວລາຜູ້ປົກຄອງໄດ້ປະຖມຄົນຂອງຕົນຊົ່ວລະຍະນຶ່ງ,    ແຕ່ມີກາໄດ້
ເນນວ່າພຣະເຈົ້າມີແຜນການນໍາເອົາຄົນຂອງພຣະອົງກັບຄືນມາໃນດິນແດນທ່ີໄດ້ສັນຍາໄວ້. ຄໍາທໍານວາຍໄດ້ເວົ້າເຖ ິງ 
ນັ້ນວາຈະມີເດັກຊາຍມາບັງເກີດໃນເມືອງເບ ັດເລເຮັມ    ແລະຈະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງອານາຈັກຄືນ ແລະເດັກນັ້ນຈະເປັນຜູ້ປົກ 
ຄອງທ່ົວໂລກ.   ເປັນຄວາມຈິງທ່ີເພງຮ້ອງສັຣເສີນໄດ້ບັນລະຍາຍວ່າ, “ກໍາລັງການຊູໃຈຂອງອິສຣາເອັນ,  ຄວາມຫວັງ
ຂອງຄົນທັງໂລກ”  
 
2.  ພວກເຮົາຕ້ອງການພຣະຜູ້ລ້ຽງ (ມກີາ 5:4-5ກ) 
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   ໃຫ້ພວກເຮົາວາດພາບເບງວ່າຜູ້ນໍາເປັນເໝືອນຜູ້ລ້ຽງແກະ  ຜູ້ກໍາລັງຢືນຢູ່ໃຕ້ພຣະພັກຂອງພຣະເຢໂຮວ່າຜູ້ມີພະລັງ
ແລະອໍານາດ.    ຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາໄດ້ປະກາດວ່າປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າຈະມີຄວາມປອດພ ັຍໃນເມື່ອພວກ
ເຂົາໄດ້ຕິດຕາມການນໍາພາຂອງພຣະເຈົ້າ.   ເຢໂຮວາ ແປວ່າ “ເຮົາຈະເປັນຜູ້ທ່ີເຮົາເປັນຕລອດໄປ.” ຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີນັ້ນຈະ
ໄດ້ຂຍາຍໄປທຸກແຫ່ງທ່ົວແຜ່ນດ ິນໂລກ. ເຊີນທ່ານເຂົ້າມາຮ່ວມສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ ເຂົ້າມາຮັບເອົາຄໍາທ່ີກ່າວວ່າ, “ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ລ້ຽງ” (ເພງສັຣເສີນ 23:1).     ອົງພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ພຣະອົງເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີ.”   ຜູ ້ຍອມຕາຍເພື່ອຝູງແກະ     
(ໂຢຮັນ 10:10.). 
     ຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາໄດ້ກ່າວຢ່າງເຂັ້ມແຂງວາ ພຣະເມຊີອາຈະປະທານສັນຕິສຸກ.  ຄໍາວາ ຊາໂຣມ ເປັນພາສາ
ເຮັບເຣີແປວ່າ “ສັນຕິພາບ”  ຊ່ຶງທຸກຄົນຖືວ່າເປັນໂອກາດຍ ິນດີແລະສັນຕິສຸກ.    ແທ້ຈິງ ມີກາໄດ້ເວົ້າອີກວ່າສັນຕິພາບ
ຈະຕົກເປັນຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໃນທີ່ສຸດ.    ອົງພຣະເຢຊູເອງໄດ້ກ່າວວ່າພຣະອົງສະເດັດມາເພື່ອນ ໍາເອົາ “ສັນຕິ
ສຸກ”  (ໂຢຮັນ 14:27).     ອາຈານໂປໂລ ຍັງໄດ້ກ່າວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນ “ສັນຕິສຸກ” ຂອງພວກເຮົາ (ເອເຟໂຊ 2:14) 
ເປັນສິ່ງທ່ີພຣະອົງຈະປະທານແກ່ທຸກຄົນຜູ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ “ສັນຕິສຸກຂອງພຣະເຈົ້າ” ຊ່ຶງເປັນສງເກ ີນຄວາມເຂົ້າ
ໃຈ (ຟລປ. 4:7). 
     ໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມສ ັມພັນທດີກັບພຣະເຈົ້າ    ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ຄົນອື່ນມີຄວາມຮູ້ສຶກເຊັ່ນດຽວກັນ.  
ເຊີນໃຫ້ຄົນອື່ນໄປຮ່ວມໃນງານຄຣິສມາສເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຫັນເຣອງພຣະກໍາເນີດຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຂອງໃນວັນນັ້ນ.   
     ອ ີງຕາມອົງພຣະວິນຍານແລ້ວ ພວກເຮົາຄວນຊອກສະແຫວງຫາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ອາຈານໂປໂລຊົງກ່າວດັ່ງນີ້: 
“ໂອ, ຊັບສົມບັດຂອງພຣະເຈົ້າມີຫລວງຫລາຍປານໃດໜໍ    ພຣະປັນຍາທັງຄວາມຮອບຮູ້ຂອງພຣະອົງກໍເລິກລັບເທ່ົາ
ໃດ!...ພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງກໍດໍາລົງຢູ່ເປັນນິດ. ອາແມນ.  (ໂຣມ 11:33,36).     ບາງຄົນຄຶດວ່າຕົນເອງໃຫຍ່ 
ແລ້ວຮູ້ຫລາຍຢ່າງດີ ແລະບໍ່ສົນໃຈເຮື່ອງພຣະເຈົ້າ.   ຖ້າພວກເຮົາຢາກໃຫ້ພຣະອົງນໍາພາໃນຊີວິດແລ້ວ ພວກເຮົາຈໍາ
ເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ສລຽວສລາດກວ່າເຮົາ ແລະ     “ຍອມຖວາຍຕົນເອງເປັນເຄື່ອງບູຊາອັນມີຊີວິດຕໍ່
ພຣະ ອົງ.” (ໂຣມ 12:1). 
 
3. ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມລອດພົ້ນ (ມີກາ 7:18-20) 
   ຫລັງຈາກເວົ້າເຖ ິງປະວັດສາດອັນເສົ້າສລົດໃຈເພາະພວກອິສຣາເອັນເຮັດຜິດບາບຕໍ່ສູ້ພຣະເຈ້ົາ (7:1-7), ຜູ້ປະກາດ
ພຣະທັມມີກາໄດ້ຈົດໄວເ້ຖ ິງຄວາມສາລະພາບຜິດບາບທີ່ພວກອິສຣາເອັນໄດ້ຍອມຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ( ຂໍ້ 8-10).  ເພນຍັງໄດ້
ກ່າວເຖ ິງບົດເພງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຂຽນຂນເພື່ອຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ  ເພາະພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ລ້ຽງ ແລະເປັນຜູ້ປະ 
ທານຄວາມພົ້ນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາຊຶ່ງເປັນຝູງແກະ-ຜູ້ເປັນມໍຣະດົກທ່ີແຕກໄປຢູ່ຫລາຍໆບ່ອນ.  ມ ີກາໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມແລະ
ຕອບເອງວ່າ ພຣະອົງເປັນໃຜ? ແລະບໍ່ມີໃຜເປັນເໝືອນພຣະອົງ.    
     ມີກາໄດ້ເວົ້າຢ່າງໝັ້ນໃຈວ່າ ພຣະເຢໂຮວານັ້ນບໍ່ມີຜູ້ທຽບໄດ້ ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍມີຄວາມໂກດຮ້າຍຕລອດໄປ. ພຣະອົງ 
ຊອບພຣະທັຍໃນຄວາມຮັກແລະຊັດຊື່.   ພຣະອົງຊົງຮັກທຸກໆຄົນແລະຕ້ອງການປະທານການອະພັຍໂທດຈາກຄວາມ
ບາບ.   ຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວພຣະອົງບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງຈາກສະພາບຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຈ່ິງຮັກສາ
ຄ ໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງພຣະອົງເປັນນິດຕໍ່ອັບຣາຮາມ ແລະປະທານຄວາມພົ້ນໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນຜູ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ.   
 
 
    
    

ພຣະເຈ້ົາຊົງເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງຄົບບໍຣິບູນແລະມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອຄົນອື່ນເພື່ອເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບເອົາ
ສິ່ງສໍາຄັນໄດ້ຮັບຄວາມປອດພັຍແລະຮັບຄວາມລອດພົ້ນ. 
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     ຄວາມຮັກ ຄວາມພົ້ນທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານແກ່ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງນັ້ນ ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ເວລາພຣະອົງ
ກະທໍາຕໍ່ພວກເຂົາ.  ມີກາໄດ້ໃຊ້ຄໍານາມສາມຄໍາທ່ີເວົ້າເຖ ິງຄວາມຊົ່ວຊ້າ ແລະໃຊ້ກິຣ ິຍາສີ່ຄໍາທ່ີເວົ້າເຖ ິງຄວາມສົງສານ
ທ່ີພຣະເຈ້ົາມີຕໍ່ພວກເຂົາ.   ພຣະເຈ້ົາເຮັດ  (1) ເອົາອອກຫລືຍົກອອກຄວາມຜິດບາບຈາກຊີວິດ.  (2) ເບງກາຍຄວາມ
ເປັນກະບົດຂອງມະນຸດຕໍ່ພຣະອົງ. (3) ຢຽບຄວາມຜິດບາບໄວ້ໃຕ້ພຣະບາດ (4) ເອົາຄວາມຜິດບາບທັງໝົດໄປຖມໃນ
ບ່ອນເລ ິກໃນທະເລ.  
     ໃນຄໍາສອນຂອງພຣະຄັມພີໃໝ່  ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນໄປໄດ້ກໍເພາະການກະທໍາຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ຄືອົງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາວ່າຈະສົ ່ງມາເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່.   ການທ່ີໄດ້ຮັບເອົາການອະພັຍບາບນັ້ນກໍດ້ວຍຄວາມ
ເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູເທ່ົານັ້ນຕາມຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ທໍານວາຍໄວແ້ຕ່ເດ ິກດໍາບັນ. 
   ທ່ານມີຄວາມຍີ ິນດີບໍ່ທ່ີໄດຮ້ັບເອົາຄວາມພົ້ນຈາກບາບໂດຍຜ່ານການສນພຣະຊົນ   ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ?  ຖ້າດີໃຈຂໍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ເວລາກ່າວຂອບພຣະຄຸນໂດຍການອ້ອນວອນອະທິຖານຕໍ່ພຣະອົງ ເພາະພຣະ 
ອົງໄດ້ປະທານຄວາມພົ້ນເປັນຂອງຂວັນແກ່ທ່ານໃນວັນນີ້. 
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ບົດຮຽນໃນຊີວິດ 
   ຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາ   ໄດ້ເທສນາວ່າເຫດຜົນຄົນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍກໍເພາະພວກເຂົາ
ບໍ່ຮັກ ບໍ່ເຊື່ອຟັງ ແລະຍອມຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ.  ມີກາປະກາດວ່າຖ້າຢາກໄດ້ຄວາມປອດພັຍພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີ
ຄວາມສ ັມພັນກັບພຣະເຈົ້າຄືນ ຄືຍອມຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນອົງສັນຍາຈາກພຣະເຈົ້າວ່າ ພຣະອົງນັ້ນແຫລະ
ເປັນພຣະເມຊີອາ-ຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ.  ບົດຮຽນໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ຕັ້ງໃຈຕໍ່ກັບສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດຕໍ່ປະຊາກອນ
ຂອງພຣະອົງໃນສມ ັຍກ່ອນ ແລະພຣະອົງກໍຍັງກະທໍາຕໍ່ຄົນໃນສມ ັຍນີ້ເຊັ່ນກັນ. ມີຫຍັງແດ່ທ່ີພວກເຮົາສາມາດຮຽນ
ໃນບົດຮຽນນີ້? 

• ໃນທຸກວັນນີ້ທຸກໆຄົນຢູ່ໃຕ້ການບັງຄັບທາງດ້ານຊັບສ ິນ, ມີບັນຫາໃນດ້ານຄວາມສໍາພັນກັນ, ແລະດ້ານ
ວິນຍານຈິດ. 

• ທຸກໆຄົນຜູ້ສແວງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ
ຮັບຊັຍຊະນະດ້ວຍ. 

• ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ຢູ່ໃນສະພາບອັນຕະລາຍ ຫລືຜູ້ຖືກຂົ່ມເຫງ. 
• ຄວາມພົ້ນນັ້ນພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ທຸກຄົນຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ ຜູ້ເປັນອົງທ່ີພວກເຮົາລໍຄອຍມາແຕ່

ເດ ິກດໍາບັນ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເມຊີອາ. 
• ການຍອມຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູ ຍອມໃຫ້ພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ລ້ຽງ    ຜູ້ທ່ີເຊື່ອສາມາດພົບເກັບຄວາມປອດພັຍ 

ແລະສັນຕິສຸກໄດ້. 
• ພຣະອົງໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ ມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອຄົນອື່ນ ເພື່ອຄົນອື່ນຈະໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກ 

ແລະຄວາມລອດພົ້ນ.  
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ 13 ທັນວາ 2009 (12-13-2009) 

 

ໃຫ້ໂລກຍ ິນດີ 
 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນນີ້:   ລູກາ 1:46-55 
 

ຄໍາຖາມຊີວິດ: ທ່ານສາມາດຄົ້ນພົບຄວາມຍ ິນດີໄດ້ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ 
ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະມີປະສົບການຮູ້ເຖ ິງວິທີທພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາກິຈການຜ່ານ 
ຊີວິດຂອງທ່ານ. 

 
ພຣະຄັມພີແຫ່ງຄວມຈິງ:  ນາງມາຣິອາໄດ້ສລອງການທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຂອງລາວ ແລະໃນຊີວິດຂອງຄົນອື່ນໆ 

ທ່ີພຣະເຈ້ົຊົງໃຊ້ໃນປະວັດສາດ.     ໃນທໍານອງດຽວກັນພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທໍາກິຈການ
ຜ່ານຕົວຮັບໃຊ້ມາແລ້ວ ແລະພຣະອົງກໍຍັງໃຊ້ພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້ຄືກັນ. 

  

ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດ: ປະສົບການຂອງນາງມາຣິອາໄດ້ບອກວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທໍາຢ່າງມະຫັສຈັນ.   ພຣະ 
ອົງໄດ້ໃຊ້ຄົນທັມມະດາສາມັນຜູ້ທ່ີເຊື່ອຟັງພຣະອົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະ 
ອົງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາເຣັດລົງ. 

 
       ເພງຄຣິສມາດ “ໃຫ້ໂລກຍ ິນດີ” ໄດ້ເປັນຜົນສະທອນເຖ ິງຄວາມຍ ິນດີອັນເລີກ ເປັນສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະປະທານໃຫ້
ຄົນຜູ້ທ່ີຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ.  ເພງນ້ີໃຜໆກໍຮູ້ແລະຮ້ອງໄດ້ ຜູ້ຂຽນເພງນີ້ແມ່ນທ່ານ ອີຊາກ ວັດ 
ທ່ານເປັນສິດຍາພິບານຄົນອັງກິດ ທ່ານໄດ້ຂຽນເພງປະມານ 750 ເພງກ່ອນທ່ານໄດ້ເສັຽ ຊີວິດໃນປີ 1748.  ເພງໃຫ້
ໂລກຍ ິນດີ  ແມ່ນເວົ້າເຖ ິງຄວາມຍ ິນທ່ີພຣະເຢຊູໄດສ້ະເດັດລົງມາປະສູດໃນໂລກນີ້ ແລະພຣະອົງໄດ້ບັນຊາສິ່ງທ່ີພຣະ
ເຈ້ົາຊົງສ້າງຂ ນມາ.  ໃນບົດຮຽນນີ້ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈເຖ ິງປະສົບການເຖ ິງຄວາມຍ ິນດີໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຍອມ
ມອບຊີວິດຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ ແລະເຂົ້າຫຸ້ນສ່ວນກັບແຜນການຂອງພຣະອົງ.  
 
1. ພວກເຮົາພົບຄວາມຍ ິນດີໃນເມື່ອຍອມວ່າພຣະເຢຊູຊ ົງເປັນພຣະເຈົ້າ. (ລູກາ 1:46-50) 
        ລູກາໄດ້ກ່າວວ່າ ເທວະດາ ຄັບຣິເອັນ ໄດ້ໄປຫາ ຊາຂາຣີຢາເພື່ອບອກເຖ ິງການເກີດຂອງໂຢຮັນ ບັບຕິສໂຕ.  ຕໍ່
ນັ້ນມາ ຄັບຣິເອັນໄດ້ໄປຫານາງມາຣິອາ  ຜູ້ເປັນຍິງສາວປອດ ນາງເປັນຄູ່ໝັ້ນຂອງໂຢເຊັບຜູ້ເປັນຊ່າງໄມ້ໃນເມືອງນາ
ຊາເຣັດ,  ເທວະດາໄດ້ບອກນາງວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກເອົາລາວໃຫ້ຄອດບຸດຊາຍຊຶ່ງເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານ
ບໍຣິສຸດ(ຂໍ້ 26-35). ເທວະດາຍັງໄດ້ກ່າວວ່າສິ່ງນີ້ບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໂດຍນາງເອລີຊາເບັດຜູ້ເປັນພີ່ນ້ອງ. 
        

ບົດເພງສັຣເສີນໃນປມ ລູກາ 1-2 
ປະວັດສາດຄຣິສຕະຈັກໄດ້ໃສ່ຊ່ືເພງສັຣເສີນສີ່ເພງໃນພາສາລາຕີນ ແຕ່ລູກາໄດ້ໃຊ້ເປັນເພງຈາກສອງບົດ.   1. ແມ່ນ
ການຍິ່ງໃຫຍ່ (ລກ 1:46-55), ມາຣິອາໄດ້ສັຣເສີນຕໍ່ພຣະເຈ້ົາໃນການກະທໍາຂອງພຣະອົງ.    2.  ປິດລົງ (ລກ 1:68-
79), ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຊາຄາຣ ີຢາໄດ້ທໍານວາຍເຖ ິງພຣະກໍາເນີດຂອງອົງພຣະເຢຊູ.      3.  ໃນການຍົກຍ້ອງ (ລກ 
2:14), ພວກເທວະດາໄດ້ສັຣເສີນພຣະເຈົ້າໃນເວລາກໍາເນີດ ຂອງອົງພຣະເຢຊູ.     4. ເຫັນຈິງ (ລກ 2:29:32), ຊີເມ 
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ໂອນເອີ້ນຫາພຣະເຈົ້າໃຫ້ເອົາຕົນເອງກັບຄືນບ້ານ.   ເພງເຫລົ່ານີ້ໄດສ້ັຣເສີນແຜນການອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ ການ
ໄຖ່ບາບ ປະທານຄວາມພົ້ນໂດຍການສົ່ງອົງພຣະເຢຊູ     ຜູ້ເປັນພຣະເມຊີອາທ່ີໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ໃຫ້ເຂົ້າມາບັງເກີດໃນ
ໂລກນີ້ຕາມພຣະຄັມພີ.  
 

       ໃນເມື່ອເທວະດາ ຄັບຣີເອັນໄດ້ກ່າວວ່າ, “ບໍ່ມີອັນໃດຍາກໄປກວ ່າພຣະເຈົ້າເຮັດໄດ້” ມາຣິອາໄດ້ຕອບວ່າ, “ຂ້າພະ 
ອົງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງນັ້ນເທ້ີນ”  (ຂໍ້ 36-38).   
    ມາຣິອາ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງເມືອງນາຊາເຮັດຊຶ່ງເປັນລະຍະທາງປະມານ 80 ໄມ. (ຂໍ້ 39). ເພື່ອຈະໄປຢາມອີເລຊາ
ເບັດຜູ້ເປັນຍາດພີ່ນ້ອງ.     ນາງເອລີຊາເບັດໄດ້ຕ້ອນຮັບນາງມາຣິອາເປັນຢ່າງດີເວລານາງໄປເຖ ິງທ່ີນັ້ນເພາະອົງພຣະ 
ວິນຍານໄດເ້ຕືອນວ່າມາຣິອາໄດ້ຕັ້ງຄັນແລະຈະເກີດບຸດເປັນອົງພຣະເມຊີອານ.   ເວລາທັງສອງຄົນໄດ້ພົບການໜ້າຕໍ່ 
ໜ້າພວກເຂົາກໍມີຄວາມຍ ິນດີເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເລືອກເອົາເຂົາໄວໃ້ຫ້ໃຫ້ແຜນການພຣະເຈົ້າສໍາເຣັດ. (ຂໍ້ 45-46). 
   ມາຣິອາໄດ້ປະກາດເຖ ິງເຣອງນີ້ດ້ວຍຄວາມປິຕິຍີນດີເປັນອັນໃຫຍ່-ນາງກ່າວວ່າຈະເວົ້າເຣອງນີ້ຕລອດໄປເຖ ິງຄວາມ
ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ປະທານຄວາມພົ້ນແກ່ມະນຸດຊາດ.    ຄ ໍາເວົ້າຂອງນາງໄດ້ບອກເຖ ິງຄວາມເຊື່ອແລະ 
ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງນາງ.     ສ່ວນນາງ ເອລີຊາເບັດກໍເຫັນຄວາມເຊື່ອ
ຂອງນາງມາຣິອາຈ່ຶງກ່າວວ່າ, “ຄວາມສຸກມີແກ່ນາງທີ່ໄດ້ເຊື່ອວ່າຈະສໍາເຣັດ ຕາມພຣະຄ ໍາທ່ີນາງໄດ້ຮັບຈາກອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ” (1:45). 
   ການທ່ີເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທໍາແລະເຊື່ອວ່າພຣະອົງໄດ້ຊອບພຣະທັຍໃນຕົວຂອງນາງເພາະນາງຍອມຖ່ອມໃຈ
ການເປັນຂ້າທາດຮັບໃຊ້  ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນເຮັດໃຫ້ນາງມີຄວາມປິຕິຍ ິນດີເປັນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງຈົນເຮັດໃຫ້ນາງຍົກຍ້ອງສັຣ
ເສີນພຣະອົງຂນມາ-ພຣະອົງຍິ່ງໃຫຍ່ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງແມ່ນບໍຣິສຸດ ແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງມີຕໍ່ທຸກໆ
ຄົນຜູ້ທ່ີຢໍາເກງ-ພຣະອົງຊອບພຣະທັຍໃນຕົວນາງ. 
   ມາຣິອາ ມີຄວາມຍ ິນດີຈ່ິງສັຣເສີນເຖ ິງສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາໃນຊີວິດຂອງຕົນ ແລະໃນຊີວິດຂອງຄົນອື່ນອີກດ້ວຍ
ຕລອດໄປ.     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານຄວາມຍ ິນດີໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ແລະພຣະອົງພໍພຣະທັຍທ່ີຈະກະທໍາກິຈການຕ່າງໆ
ຜ່ານທາງຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນເມື່ອພວກເຮົາຍອມຖ ່ອມຕົວລົງແລະມອບຊີວິດໄວໃ້ນພຣະອົງ.  ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້
ຕາມປະສົບມະການແລ້ວ  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາເອົາຄວາມຍ ິນດີມາໃຫ້ແກ່ຄົນທໍາມະດາ ຜູ້ທ່ີໃຫ້ກຽດແລະຍອມໄວ້ວາງໃຈ
ໃນພຣະອົງເພື່ອໃຫ ້ແຜນການອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາເຣັດລົງ. 
   ທຸກໆຄົນຜູ້ຫັນຫາພຣະເຢຊູເຈ້ົາດ້ວຍການຖ ່ອມໃຈລົງດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ   ພຣະເຈ້ົາກໍຈະຮັບເອົາດ້ວຍຄວາມພໍພຣະ 
ທັຍ ແລະປະທານຄວາມພົ້ນໃຫ້ແກ່ຄົນນັ້ນ.   ສິ່ງທ່ີກ່າວມານີ້ຄວນນໍາຄວາມສຸກມາໃຫ້ພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊື່ອແລະວາງໃຈ
ໃນອົງພຣະເຢຊູ ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະອົງໃນເວລານະມັສການ   ແລະໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດໃຫ້ສົມ
ຄວນຢູ່.  ພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອ ຄວາມຍ ິນດີ  ແລະສາມາດເຂົ້າໄປຫາພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຍໍາເກງເພື່ອຈະປະສົບກັບ
ຄວາມຮັກແລະການໃຫ້ອະພັຍຈາກພຣະເຈົ້າ.  ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນສັຣເສີນດ້ວຍຄໍາເວົ້າແລະການກະທໍາເທ້ີນ.  
 
2.  ພວກເຮົາພົບຄວາມຍ ິນດີໃນວິທີພຣະເຈົ້າທໍາພາຣະກິດ (ລູກາ 1:51-53) 
 
 
 
 
 
 

ເພງສັຣເສີນໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ 
   ເພີ້ມຈາກເພງສີ່ເພງໃນປື້ມລູກາ, ພວກຄຣິສະຕຽນໃນສມັຍກ່ອນໄດຮ້້ອງ (ມາຣະໂກ 14:26) ພວກເຂົາເຈ້ົາ 
ຍັງໃຊ້ເພງອ່ືນໆເພີ້ມອີກໃນເວລານະມັສການ.     ອາຈານໂປໂລໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຄົນໃນສມັຍເດີມຮ້ອງເພງສັຣເສີນ 
(ອຟຊ 5:19).  ເພງຫລາຍໆບົດທ່ີໃຊ້ຍົກຍ້ອງໄດ້ມີຢູ່ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່. (ລູກາ 2:14; 1 ຕມທ 1:17; 6:15-
16; ພນມ 4:8,11).  ສ່ວນເພງອື່ນໆນັ້ນມາຈາກປມໂຣມ 8:31-39; ເອເຟໂຊ 5:14; ແລະຕີໂຕ 3:4-7. 
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   ນາງມາຣິອາ ໄດ້ສືບຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພາຣະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍການເຄື່ອນຈາກລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ
ວິທີການຂອງພຣະອົງທີ່ເລືອກເອົາຄົນໃດຄົນນ່ຶງເພື່ອຈະອວຍພຣະພອນໃຫ້ນັ້ນ ເຂົ້າໄປຫາການບອກເຖ ິງອໍານາດເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດ.   ນາງມາຣິອາໄດ້ໃຊ້ທໍານຽມຂອງພຣະຄັມພີ ເວລານີ້ນາງໄດ້ຮ້ອງເພງເປັນສິ່ງ
ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຫວັງຂອງຄົນສ່ວນຫລາຍທີ່ວ່າພຣະເຈົ້າຈະນໍາເອົາສິ່ງມີອໍານາດດ້ວຍພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ. 
      ຄໍາກອນທີ່ເວົ້າເຖ ິງພຣະຫັດພຣະເຈົ້າ ແມ່ນກິຈການແລະອໍານາດ ທ່ີພຣະອົງຈະໃຫ້ມີຜູ້ອວດໂຕຈອງຫອງແຕກກະ
ຈັດກະຈາຍໄປ ເອົາຜູ້ມີອໍານາດນັ່ງບັງລັງຕົກລົງໄດ້, ແລະສງໃຫ້ຄົນຮັ່ງມີໜີໄປມືເປົ ່າ.   ແລະພຣະອົງຈະປະທານຂອງ
ດີແກ່ຜູ້ຕໍ່າຕ້ອຍ ແລະຄົນອຶດຫິວດ້ວຍອາຫານການກິນ.  ໃຫ້ຮູ້ເທ້ີນວ່າການກະທໍາຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນແຕກຕ່າງກັບແຜນ 
ການຂອງມະນຸດ.  ມາຣິອາໄດ້ບັນລະຍາຍເຖ ິງທຸຣະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າວ່າ ອົງພຣະເມຊີອາຈະເຮັດໃຫ້ຣາຊອາ 
ນາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າສໍາເຣັດລົງ.  
   ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນຜູ້ຕິດຕາມວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ຄວນກະວົນກະວາຍເຖ ິງເນື້ອໜັງຮ່າງກາຍນີ້ຫລາຍ.   ແຕ່ພວກເຮົາ
ຄວນຊອກສແວງຫາຣາຊແຜ່ນດ ິນຂອງພຣະເຈົ້າແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງກ່ອນ   ແລະສິ່ງທັງປວງຈະເປັນທ່ີ 
ເພີ້ມເຕີມໃຫ້” (ມທ 6:33).  ຕາມທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດເ້ບງແຍງຮັກສາພວກເຮົາ ແລະພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດ
ຕໍ່ຄົນທຸກຍາກ, ຜູ້ຖືກທໍາລາຍ, ຄົນໄຮທ່ີເພງເໝືອນທ່ີພຣະອົງໄດ້ເຮັດເພື່ອພວກເຮົາ.  
 
 
    
      
 
 
 
 
 
 
3. ພວກເຮົາມີຄວາມຍ ິນດີໃນພຣະເຈົ້າຜູ້ເພງພາໄດ ້(ລູກາ 1:54-55) 
     ຫລັງຈາກເວົ້າເຖ ິງປະວັດສາດທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາຕໍ່ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງເລີ້ມຕົ້ນຈາກ ອັບຣາຮາມ. ນາງມາ 
ຣິອາໄດປ້ະກາດວ່າພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສໍາເຣັດຕາພຣະສັນຍາຜ່ານທາງອົງພຣະເມຊີອາ. ພຣະເຈ້ົາມີຄວາມ
ເມດຕາສົງສານເປັນຫ່ວງພວກອິສຣາເອັນຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງ.    ມາຣິອາໄດ້ກ່າວຊໍ້າອີກ ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊ່ອຍປະຊາ 
ກອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ໄດ້ພົບເຫັນພຣະອົງ ແລະເຮັດໃຫ້ນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າສໍາເຣັດ.  
     ພຣະພອນທີ່ມອບໃຫ້ອັບຣາຮາມແລະເຊື່ອສາຍຕລອດໄປນັ້ນໄດ້ສໍາເຣັດລົງໃນຕົວຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຜູ້ເປັນ
ພຣະເມຊີອາ,    ຜູ້ສະເດັດລົງມາບັງເກີດກັບສາວປອດດ້ວຍຣິດເດດຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ພຣະອົງມີຊີວິດປະ
ເສີດ, ໄດ້ຍອມຕາຍເພື່ອຄວາມບາບຂອງໂລກ, ແລະໃນວັນທີສາມໄດ້ຄືນພຣະຊົນມາອີກ.  ໃນທ່ີສຸດພຣະອົງກໍໄດ້ສະ
ເດັດຄືນຂນໄປເມືອງຟ້າສວັນເພື່ອທໍາໜ້າທ່ີເປັນພຣະມະຫາປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່     ແລະປະກາດກັບຄົນຜູ້ເຂົ້າມາຫາ
ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ, ແລະຈະສະເດັດກັບຄືນມາຄັ້ງທີສອງເພື່ອມາຕັ້ງຣາຊອານາຈັກຄືນອ ີງຕາມພຣະຄັມພີພຣະ 
ນິມິດ 21-22. 
      
 

ອິງຕາມຄໍາເວົ້າແລະການປະພືດຂອງນາງມາຣິອາ. ພວກເຮົາຄວນເຂົ້າໄປຫາພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມ
ຖ ່ອມຕົວ ຢືນຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມເຊື່ອແລະຍອມກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້.   ພຣະເຈົ້າຊົງ
ຮູ້ຈັກຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນ-ຄົນຮັ່ງມີ ຫລືຍາກຈົນ,   ມີອໍານາດຫລືອ່ອນແອ,   ເປັນຄົນພິ
ເສດ ຫລືຄົນທ ັມມະດາ.  ພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງຕໍ່ທຸກໆຄົນ. ມີແຕ່ຜູ້ເຊື່ອຟັງ ແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງຈະພົບ
ເຫັນພຣະພອນອັນຍິ່ງໃຫຍ່. ໃນເມື່ອມີຄວາມລໍາບາກໃຫ້ໝັ້ນໃຈເທ້ີນວ່າພຣະເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຈະເປັນ 
ຜູ້ຢູ່ນໍາແລະຊ່ວຍເຫລືອຕໍ່ສິ່ງເຮົາຕ້ອງການໃນຊີວິດ. 
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     ຕາມຄວາມຈິງຂ້າງເທ ິງນີ້    ພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊື່ອຢ່າພາກັນເສັຽໃຈໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງລໍຄອຍພຣະສັນຍາກາຍເປັນຈິງ
ນັ້ນ.  ໃນພາກັນໝັ້ນໃຈເທ້ີນວ່າພວກເຮົາຢູ່ຝາຍຊັຍຊະນະ!   ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນທຸກສິ່ງຢ່າງໃນການກະທໍາຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ໃຫ້ຮູ້ຄັກແນ່ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ບັນຊາປົກຄອງຢູ່.  ເຖ ິງແມ່ນວ່າມານໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບ
ເຄາະກັມ. ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນສຶກສາພຣະຄັມພີແລະຮູ້ວ່າໃນທີ່ສຸດພຣະເຈົ້າກໍຈະໄດ້ມັດພະຍາມານໄວແ້ລະຖມໃນທີ່
ມືດ. 
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ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org.,by BV. 

ບົດຮຽນໃນຊີວິດ 
   ເປັນຄວາມຈິງແທ້ທ່ີຄວາມຍ ິນດີອັນແທ້ຈ່ິງນັ້ນແມ່ນການຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ
ເຂົ້າຮ່ວມກັບແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ.  ເພງທ່ີນາງມາຣິອາໄດ້ກ່າວນັ້ນແມ່ນເວົ້າເຖ ິງການສລອງເຖ ິງຄວາມຍ ິນດີທ່ີ
ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຂອງລາວຄືເລືອກເອົາລາວເປັນຜູ້ໃຫ້ກໍາເນີດ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.    
  ເພງຂອງນາງມາຣິອາຊຶ່ງສາມາດດົນໃຈໄດ້, ພວກເຮົາອາດຮຽນເຖ ິງຄວາມຈິງນັ້ນເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາປະສົບການ
ກັບຄວາມຍ ິນດີອັນແທ້ຈິງ: 

• ພວກເຮົາມີຄວາມຍ ິນດີໃນເມື່ອເຂົ້າໃຈ ຍອມຮັບ    ສລອງເຖ ິງຄວາມຈິງວ່າພຣະເຈົ້າຜູ້ມີອໍານາດ ບໍຣິສຸດ
ພໍພຣະທັຍເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າມາຫາພຣະອົງດ້ວຍຄວາມເຊື່ອແລະຮັບໃຊ້. 

• ພວກເຮົາປະສົບກັບຄວາມຍ ິນດີໃນເມື່ອຫວນຄຶດເຖ ິງແນວທາງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາພາຣະກິດຕ່າງໆເພື່ອ
ໃຫ້ປະທານຄວາມລອດພົ້ນໃຫ້ທຸກໆຄົນໂດຍທາງອົງພຣະເຢຊູ. 

• ພວກເຮົາປະສົບກັບຄວາມຍ ິນດີຢ່າງໝັ້ນໃຈເພາະພຣະເຈົ້າທ່ີເຮົາເຊື່ອຖືນັ້ນເພງອາສັຍໄດ້ ແລະຈະເຮັດ
ໃຫ້ຄໍາສັນຍາກາຍເປັນຈິງຕໍ່ອັບຣາຮາມ ແລະຕໍ່ທຸກໆຄົນຜູ້ເຊື່ອຟັງພຣະອົງ.  

 

ຕາມອົງພຣະເຢຊູຜູ້ໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອພວກເຮົາ, ພຣະອົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາຊ່ອຍ
ເຫລືອຄົນອື່ນຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ຖືທໍາຮາຍຮ່າງກາຍ, ຜູ້ຂາດ ທ່ີເພງພາອາສັຍ. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ 20 ທັນວາ 2009 (12-20-2009) 

 

ຈົ່ງໄປບອກຢູ່ເທິງພູສູງ 
 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນນີ້:   ລູກາ 1:67-79 
 

ຄໍາຖາມຊີວິດ: ທ່ານສາມາດຮັບເອົາການໃຫອະພັຍຈາກຄວາມບາບ, ມີເສຣ ີພາບ ແລະຮັບໃຊ້ໂດຍ
ທາງອົງພຣະເຢຊູຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະມີຄຸນຄ່າ. 

 
ພຣະຄັມພີແຫ່ງຄວມຈິງ: ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖ ິງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຊາຂາຣ ີຢາໄດ້ມອງເຫັນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ

ໄດ ້ສໍາເຣັດລົງຄືປະທານຄວາມພົ້ນແກ່ຜູ້ທ່ີເຊື່ອເວລາອົງພຣະເມຊີອາໄດ້ສະເດັດມາ. 
  

ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດ: ຄົນອາວຸໂສທຸກຄົນຊອກສແວງຫາຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດ.  ໃນວັນຄຣິສມາດພວກ
ເຂົາພາກັນຊອກຫາຄວາມໝາຍໂດຍການມອບແລະຮັບເອົາຂອງຂວັນ.  ໃຫ້ພວກ
ເຮົາພາກັນເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມພົ້ນຈາກພຣະເຈົ້ານັ້ນແມ່ນຂອງຂວັນອັນປະເສີດເພື່ອ
ແບ່ງປັນໃຫ້ກັບມະນຸດ. 

 
     ເວລາເດັກນ້ອຍໄດ້ສະແດງລະຄອນເຖ ິງວັນຄຣິສມາດພວກເຮົາພາກັນດີໃຈ.     ຫລາຍໆເທື່ອພວກເດັກ ນ້ອຍໄດ້
ພາກັນຮ້ອງເພງທີ່ມີຊ່ືວ່າ, “ຈ່ົງໄປບອກຢູ່ເທ ິງພູສູງ” ເພງຄຣິສມາດນີ້ໄດ້ສລູບໃນຄືນວັນປະສູດຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະ
ປະກອບດ້ວຍຄໍາເວົ້າເຫລົ່ານີ້: “ບ່ອນຕໍ່າໃນຄອກສັດ,  ອົງພຣະຄຣິດຜູ້ຖ ່ອມພຣະທັຍໄດ້ມາບັງເກີດ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະ 
ທານຄວາມພົ້ນແກ່ພວກເຮົາ, ອວຍພຣະພອນວັນຄຣິສມາດຍາມເຊົ້າ.” ຂໍ້ຊ້ໍາໄດ້ເຕືອນຜູ້ເຊື່ອໃຫ້ອອກໄປບອກເຣອງ 
ນີ້ເທ ິງພູສູງວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດມາບັງເກີດແລ້ວ!  
 
1. ພຣະເຈົ້າຊວ່ຍພວກເຮົາໃຫພ້ົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບ (ລູກາ 1:67-71) 
           ເທວະດາຄັບຣິເອັນໄດ້ຖືກສົ່ງມາຈາກພຣະເຈົ້າໃຫ້ໄປບອກປະໂຣຫິດຊາຂາຣ ີຢາ  ລູກາກ່າວວາພັລະຍາຂອງ
ລາວຜູ້ມີຊ່ືວ່າ ນາງເອລີຊາເບັດຕັ້ງຄັນມີລູກຜູ້ຊາຍ ລູກຂອງນາງຈະເປັນຜູ້ຈັດຕຽມປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຕ້ອນ 
ຮັບເອົາອົງພຣະເມຊີອານ. ໃນເມື່ອປະໂຣຫິດບໍ່ເຊື່ອຄໍາເທວະດາຄັບຣີເອັນບອກນັ້ນ ລາວຢາກເຫັນສັນຍາລັກ. ເທວະ
ດາບອກ ຊາຂາຣ ີຢາວ່າລາວຈະກາຍເປັນຄົນໃບ້ປາກບໍ່ອອກຈົນເຖ ິງລູກຊາຍນ້ອຍໄດ້ປະສູດມາ.   
       ໃນທ່ີສຸດນາງມາຣິອາກໍໄດ້ຕັ້ງທ້ອງແລະປະສູດລູກຊາຍ. ພວກຍາດຕິພີ່ນ້ອງໄດ້ມາສລອງຕາມປະເພນີໃນວັນທີ 
ແປດເພື່ອເຮັດພິທີຕັດແລະໃສ່ຊ່ືເດັກເກີດໃໝ່ນັ້ນ.  ນາງເອລີຊາເບັດໄດ້ບອກໃຫ້ຄົນໃສ່ຊ່ືເດັກຄົນນັ້ນວ່າ ໂຢຮັນ. 
      
   

ເຂົາແຫ່ງຄວາມພົ້ນ 
ໃນ 2 ຊາມູເອນ 22:3, ກະສັດດາວິດ ໄດບ້ັນລະຍາຍເຖ ິງພຣະເຈົ້າວ່າ “ເຂົາແຫ່ງຄວາມພົ້ນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ”   ແມ່ນຜູ້
ໃຊ້ເຂົາຊ່ອຍດ້ວຍຢ່າງມີພລັງ.  ຕາມປົກກະຕິແລ້ວງົວເຖິກ ຫລືງົວປ່າມີເຂົາໃຫຍ່ໝາຍເຖ ິງກໍາລັງ ອາດໝາຍຖ ິງສັນຍາ
ລັກໃນຕົວ (ເວົ້າເຖ ິງພະລັງ; ພສສ. 75:4-5) ມີກຽດ ຄົນນັບຖື (ພສສ 112:9). ໃນລູກາ 1:69, ກ່າວວ່າພຣະເຈົ້າ “ໄດ້
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ຍົກເຂົາແຫ່ງຄວາມພົ້ນ”       ໃນຖານະທີ່ອົງພຣະເມຊີອາໄດ້ໃຊ້ອໍານາດເພື່ອປົກປ່ອຍປະຊາກອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພົ້ນ 
ຈາກຄວາມບາບ. 
 

   ປະໂຣຫິດ ຊາຂາຣ ີຢາ ໄດ້ເຫັນດີກັບນາງເອລີຊາເບັດເຖ ິງແມ່ນໄດກາຍເປັນປາກບໍ່ອອກ ແຕ່ລາວກໍໄດ້ສັຣເສີນພຣະ
ເຈ້ົາ ເພາະຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງໄດ້ກາຍເປັນຈິງເພື່ອຈະປະທານຄວາມພົ້ນໃຫ້ແກ່ມະນຸດ.  ເພງທໍານວາຍຂອງລາວ
ຮ້ອງວ່າ ເພງປິດທ້າຍ  ເປັນຄວາມໝາຍວ່າ “ມີຄວາມສຸກຫລືອວຍພອນໃຫ້”  ເປັນຄວາມເວົ້າທໍາອິດໃນພາສາລາຕີນ
ໃນເພງສັຣເສີນຂອງ ຊາຂາຣ ີຢາ.  ເນື້ອໃນຂອງເພງນັ້ນໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານຄວາມພົ້ນໃນ
ທາງອົງພຣະເຢຊູ ແລະອະພັຍຄວາມຜິດບາບພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນ, ພຣະ
ເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຮັບໃຊ້ແລະສ້າງສັນຕິສຸກທ່ີໂລກຂາດຢູເວລານີ້. 
    ຊາຂາຣ ີຢາ ໄດ້ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອັນ ເພາະພຣະອົງສະເດັດມາຫາ ແລະປະທານການໄຖ່ບາບຕໍ່
ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.    ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ-ປະໂຣຫິດໄດ້ກ່າວເຖ ິງອະນາຄົດໄດ້ເວົ້າເໝືອນດັ່ງຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນສມ ັຍ
ກ່ອນໄດ້ທໍານວາຍໄວ້     ແຕ່ຊາຂາຣ ີຢາໄດ້ໃຊ້ຮູບພາບເມື່ອເວົ້າເຖ ິງເຂົາຂອງຄວາມພົ້ນ...ໃນຜາສາດຂອງກະສັດດາ
ວິດຜູ້ເປັນຂ້າທາດ.  ເຂົານີ້ໄດ້ປະທານຄວາມພົ້ນໝາຍເຖ ິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະບຸດ, ພຣະເມຊ ີອາ, ພຣະເຢຊູໄທ
ນາຊາເຣັດ. 
     ໃນເມື່ອຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈດີເຖ ິງສະພາບທີ່ອົງພຣະເມຊີອານຈະປະທານໃຫ້, ແຕ່ຊາຂາຣ ີຢາໄດເ້ວົ້າເຖ ິງຄວາມຊ່ອຍ
ເຫລືອໃນດ້ານຮ່າງກາຍຄືຮັບເສຣ ີຈາກພວກສ ັດຕຣູ.     ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖ ິງພຣະສັນຍາວ່າຈະໃຫ້
ພົ້ນຈາກອໍານາດຂອງສ ັດຕຣູຄືມານຕົວໃຫຍ່ ແລະອໍານາດຂອງຄວາມບາບຊຶ່ງນໍາໄປສູ່ຄວາມດ້ານວິນຍານຈິດ.   
 
 
 
 
 
 
       ຫລາຍປີຜ່ານໄປແລ້ວເວລາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກໄປປະກາດໃນເມືອງ ເວໂກ, ຣັດ ເທັກຊັສ.  ຂ້າພະເຈົ້າ ບອກຄົນ
ໃຫ ້ໄປພົບກັນໃນໂຮງໜັງເກ່ົາແຫ່ງນຶ່ງ.  ຫລັງຈາກຮ້ອງເພງພິເສດແລະເທສນາແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າໄດເ້ຊີນຄົນໃຫ້ມາເຊື່ອ
ໃນອົງພຣະເຢຊູ. ມີຄົນໜຸ່ມມາຮັບເຊື່ອ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກລາວວ່າ, “ເຈ້ົາອາດບໍ່ຮູ ້ສຶກແປກແຕກຕ່າງອັນໃດ ແຕ່ໃຫ້ຮູ້
ແນ່ເທ້ີນວ່າມີການແຕກຕ່າງເກີດຂນໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າແລ້ວ.”  ຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້ຕອບຢ່າງກ້າຫານວ່າ, “ໂອ ຂ້າພະເຈົ້າມີ
ຄວາມຮູ້ສຶກແຕກຕ່າງຫລາຍ!”  ຊີວິດຂອງລາວໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງຈາກອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນຄືນນັ້ນ, ແລະແຕ່
ນັ້ນມາຊີວິດຂອງລາວກໍບໍ່ເປັນເໝືອນເດີມ. 
 
2.  ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານຄວາມພົ້ນໃຫ້ເພື່ອຮັບໃຊ ້(ລກູາ 1:72-77) 
    ຄຶດເຖ ິງເພງທີ່ນາງມາຣິອາໄດ້ກ່າວນັ້ນ (ລກ 1:46-55).  ປະໂຣຫິດຊາຂາຣ ີຢາໄດ້ກ່າວເຖ ິງກິຈການທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້
ເຮັດໂດຍປະທານຄວາມລອດພົ້ນໂດຍສົ່ງອົງພຣະເມຊີອາມາໃນໂລກ  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພຣະສັນຍາອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຕໍ່ອັບຣາຮາມສໍາເຣັດ.     ຊາຂາຣ ີຢາເຂົ້າໃຈວ່າການຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນນັ້ນປະກອບດ້ວຍການຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນຈາກອໍານາດ
ຂອງພວກສັດຕຣູທັງຫລາຍ  ແລະຈັດໃຫ້ມີໂອກາດຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອີກ  ໂດຍບ່ໍຢ້ານກົວອັນໃດ ເພ່ືອໃຫ້ມີຊີ 
ວິດບໍຣິສຸດ ມີສີນທັມຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າຕລອດວັນເວລາ.   

ເພາະດ້ວຍສິ່ງທ່ີອົງພຣະເມຊີອາໄດ້ເຮ ັດເພື່ອພວກເຮົາ,     ຜູ້ທ່ີເຊື່ອທຸກຄົນຄວນຍົກຍ້ອງສັຣເສີນຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ທ່ີ
ພຣະອົງປະທານຄວາມພົ້ນ.  ພວກເຮົາສາມາດເພງພຣະອົງຄຣິດໃຫ້ຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກພະຍາມານແລະຕໍ່
ສິ່ງທໍາລາຍຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.   ໃຫ້ພວກເຮົາກ້າຫານແຕ່ດ້ວຍຄວາມຖ ່ອມໃຈບອກຄົນອື່ນວ່າຄວາມພນນັ້ນມີຢູ່
ໃນພຣະອົງຜູດຽວ. 
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    ສິດພິເສດຢ່າງນີ້ບໍ່ແມ່ນສະເພາະແຕ່ໂຢຮັນ ບັບຕິສໂຕເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອທຸກໆຄົນຜູ້ເຊື່ອ ແລະຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ
ເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ.     ຜູ້ທ່ີເຊື່ອນັ້ນຕ້ອງມີຊີວິດບໍຣິສຸດ ແລະໂຢຮັນ ບັບຕິສໂຕ ຜູ້ປະກາດຄົນສໍາຄັນຍັງສງວ່າໃຫ້
ປະກາດເຣອງຄວາມພົ້ນນີ້ແກ່ທຸກໆຄົນບໍ່ໃຫ້ຢ້ານກົວອັນໃດທັງສນ. 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
    ພວກເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອຈະບອກຄົນອື່ນເຣອງຄວາມພົ້ນແກ່ທຸກຄົນຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອໃນອົງ
ພຣະເຢຊູເຈ້ົາ.      ລູກາໄດ້ຈົດໄວ້ເຖ ິງຄໍາເວົ້າໃນຂອງອົງພຣະເຢຊູວ່າ “ຈ່ົງຖມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ເພື່ອຄວາມຜິດ
ບາບຈະຖືກອະພັຍໃຫ້” (ລກ 24 47).  ອົງພຣະເຢຊູຍັງສັ່ງພວກສາວົກວ່າໃຫ້ອອກໄປປະກາດຈາກວັນນັ້ນຈົນເຖ ິງວັນ
ນີ້. (ມັດທາຍ 28:18-20). ຍາມຄຣິສມາສເປັນໂອກາດດີທ່ີພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນເຮື່ອງຂ່າວປະເສີດ.  ຢ່າງນ້ອຍໃຫ້ສົ່ງ
ໂປສຄາດ ຫລືຂອງຂວັນໃຫ້ຄົນໃດຄົນນຶ່ງ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫພ້ົ້ນເພື່ອສ້າງສັນຕິສຸກ (ລູກາ 1:78-79) 
   ຊາຂາຣ ີຢາໄດ້ກ່າວເຖ ິງເຫງົ້າກໍທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານຄວາມພົ້ນໃຫ້ມະນຸດນັ້ນມາຈາກຄວາມເມດຕາສົ່ງສານຂອງ
ພຣະອົງ   ເພາະດ້ວຍຄວາມຮັກອັນເລິກເຊງຂອງພຣະອົງເອງຕໍ່ມະນຸດ ພຣະອົງຈ່ິງໄດ້ສົ່ງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະບຸດ 
ອົງດຽວເຂົ້າມາໃນໂລກນີ້ເໝືອນເປັນແສງອາຣຸນຍາມເຊົ້າຈາກທາງເທ ິງມາຫາພວກເຮົາ.  
 
 
 
      ອົງພຣະເຢຊູໄດປ້ະທານຄວາມພົ້ນໃຫ້ຜູ້ຢູ່ໃນຄວາມມືດ ແລະເງົາແຫ່ງຄວາມຕາຍ. ພຣະເຢຊູເວົ້າເຖ ິງ ເຣອງນີ້ເວ  
ລາພຣະອົງໄດ້ສົນທະນາກັບ ນີໂກແດມ ວ່າພຣະເຈົ້າມີຄວາມຮັກຈງປະທານ “ພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ” (ໂຢຮັນ 

ສາສນາທູດ ໂລຕີ ມູນ ຍັງຮັບໃຊຢູ້່ 
“ຈົ່ງໄປບອກເຣອງນີ້ເທ ິງພູສູງ” 

• $1 ຊ້ືພຣະຄັມພີໃໝ່ໃຫ້ຜູ້ປູກກາເຟໃນປະເທດເວັນເນຊູເອລາເຂົາເຮັດວຽກຢູ ່ໃນພູເຂົາ. 
• $ 13 ຊ້ືນໍ້າມັນໃຫ້ພວກສາສນາທູດຮັບໃຊ້ໃນປະເທດໄອສແລນ; $ 2,300 ເປັນຄ່າເຊົ ່າບ້ານ ສອງຫ້ອງ

ນອນ. 
• $ 15 ຊ້ືກາແຊດອັດຂໍ້ພຣະຄັມພີໃຫ້ຄົນເຜົ່າກີຊົວໃນປະເທດເອກົວດໍ. 
• $ 50 ໄປຊື່ຟີມໃສ່ກ້ອງຖາຍຮູບເພື່ອໃຫ້ພວກສາສນາທູດເອົາໄປໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືປະກາດ. 
• $ 150 ໄປເປັນຄ່າທໍານຽມຂໍ້ອະນຸຍາດເຂົ້າປະເທດເພື່ອປະກາດໃນແມ່ນໍ້າອາມາຊອນ. 

ອີກທາງນຶ່ງເພື່ອຈະແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດກັບຄົນອື່ນໃນໂລກນີ້ຄືອ້ອນວອນທຸກໆວັນເພື່ອພວກເຂົາ    ແລະຖວາຍ
ຊັບໃຫ້ກອງປະກາດຕ່າງປະເທດທມີຊື ່ວ່າ ລໍຕີ ມູູນໃນຍາມຄຣິສມາສ.    ການຖວາຍນີ້ ໄດ້ອອກນາມຊື່ຂອງ  ຊາ
ລອດ ດິກ “ລໍຕີ” ມູນ (ເດືອນ 12, 1840-ເດືອນ 24, 1912).    ແມ່ນຄະນະບັບຕິສພາກໃຕ້ໄດ້ອອກໄປປະກາດ 
ສຽງຊີວິດຂອງຕົນໃນປະເທດຈີນໄດປະມານ 40 ປີ ຜານມາແລວ (1873-1912.     ໂດຍການຍອມຮັບໃຊ້ຢ່າງ
ເສັຽສະລະ ຜູຍິງຄົນນີ້ໄດ້ປູທາງໃນການປະກາດເພື່ອພວກຄະນະບັບຕິສໃນປະເທດອະເມຣິກາ.    ທ່ານສາມາດ 
ເອົາຕົວຢ່າງຂອງຜູຍິງຄົນນີ້ ໃຫ້ຮັບໃຊ້ຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຄຶດເສັຽດາຍ. 

ຜູ້ທ່ີເຊື່ອມທຸກຄົນໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ອອກໄປປະກາດໃຫ້ທຸກໆຄົນຮູ້ເຖິງຄວາມລອດພົ້ນ ແລະການອະພັຍຈາກຄວາມ
ຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ.  
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3:16) ເພື່ອຈະປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ້ທຸກຄົນຜູ້ທ່ີເຊື່ອ.         ສ່ວນຜູ້ເຂົ້າມາຫາພຣະອົງຈະໄດ້ພົບກັບ
ຄວາມຫວັງ ແລະສັນຕິສຸກຖ້າມກາງໂລກແຫ່ງອານິດຈັງນີ້.   ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີ ແລະພຣະອົງຈະນໍາພາບາດ 
ຍາງຂອງພວກເຮົາໄປໃນທາງແຫ່ງສັນຕິສຸກອັນແທ້ຈິງ. 
    ສັນຕິສຸກນັ້ນພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຢ່າງນ້ອຍສອງວິທີທາງ. ນຶ່ງ, ຄຣິສຕຽນສາມາດປະສົບກັບ
ສັນຕິສຸກຖ້າມກາງຄວາມລໍາບາກ ເພາະພວກເຮົາມີຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈົ້າຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ.  ພຣະເຢຊູ
ກ່າວວ່າ, “ສັນຕິສຸກເຮົາມອບໃຫ້ທ່ານນັ້ນບໍ່ເໝືອນໂລກໃຫ້,  ຢ່າໃຫ້ໃຈຂອງທ່ານຫວຸ້ນວາຍໄປ ຫລືຢ້ານກົວ”  (ໂຢຮັນ 
14:27).  ໃນເມື່ອພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງ, “ສັນຕິສຸກແຫ່ງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງເກີນຄວາມເຂົ້າໃຈ” ຈະຮັກ 
ສາຈິດໃຈຂອງທ່ານໄວ້ໃນພຣະອົງ (ຟິລ ິບປອຍ 4:7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org.,by BV. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ບົດຮຽນໃນຊີວິດ 
        ເປັນຄວາມຈິງທ່ີທຸກຄົນຊອກສແວງຫາຄວາມໝາຍແຫ່ງຊີວິດ, ພວກເຂົາອາດບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວເລີຍກໍອາດເປັນໄດ້.  
ພວກເຂົາອາດຊອກຫາໃນທາງມອບແລະຮັບຂອງຂວັນໃຫ້ກັນແລະກັນ.     ຜູ້ທ່ີເຊື່ອມີຂອງຂວັນທ່ີດີທ່ີສຸດຄວນຈະ
ແບ່ງປັນກັບຄົນເຫລົ່ານັ້ນເຖ ິງເຣອງຄວາມພົ້ນ.    ຊາຂາຣ ີຢາໄດຮ້້ອງເພງຖວາຍທີ່ໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາໃນເຣອງອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່.  ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້:  

• ໂດຍທາງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນອົງພຣະເມຊ ີອາ,   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານຂອງຂວັນອັນປະເສີດໃນເຣອງຂ່າວ
ປະເສີດທ່ີປະກອບດ້ວຍການອະພັຍໂທດຈາກບາບ, ເສຣ ີພາບຈາກຄວາມບາບ, ແລະເຂົ້າຮ່ວມຮັບໃຊ້ຊ່ຶງ
ມີຄຸນຄ່າສູງ. 

• ຜູ້ຄົນທ່ີຮັບເອົາອົງພຣະຄຣິດສາມາດສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ ແລະຮັບເອົາການຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ມີຊີວ ິດຢ່າງມີຊັຍ
ນະນະໂດຍບໍ່ຢ້ານອັນໃດ. 

• ທຸກຄົນທ່ີເຊື່ອສາມາດປະສົບການກັບສັນຕິສຸກອັນແທ້ຈິງກັບຄົນອື່ນໂດຍການນໍາພາພວກເຂົາເຂົ້າມາຫາ
ອົງພຣະເຢຊູ ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງສັນຕິສຸກນັ້ນ.  
 
 
             ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org.,by BV. 

ສອງ, ໃນເມື່ອພຣະຄຣິດໄດນ້ໍາພາບາດຍາງຂອງພວກເຮົາ ເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດແບ່ງປັນແສງ
ສວ່າງແລະສັນຕິສຸກ.  ພວກເຮົາສາມາດຊ່ອຍສອນພວກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ຮູ້ເຖ ິງຄວາມຈິງທ່ີມາຈາກແສງສວ່າງດ້ວຍ
ພຣະຄ ໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນພາຍໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  ໃນເມື່ອພວກເຮົາເຮັດ
ໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ ້ເຫັນສັນຕິສຸກທ່ີເກີດຂນກັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ພວກເຂົາອາດຈະສົນໃຈຢາກໄດ້ກັບສິ່ງທ່ີເຮົາ
ມີ.  ໃນທ່ີສຸດພວກເຮົາກໍສາມາດສັຣເສີນພຣະເຈົ້າທ່ີພຣະອົງຊົງເປັນບໍ ່ເກີດແຫ່ງສັນຕິສຸກນັ້ນ. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ 27 ທັນວາ 2009 (12-27-2009) 

 

ຈົ່ງຟັງເພງຂອງຝູງເທວະດາ 
 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນນີ້:   ຟິລ ິບປອຍ 2:5-11 
 

ຄໍາຖາມຊີວິດ: ບົດຮຽນທ່ີຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖ ິງການເກີດເປັນເນື້ອໜັງ ແລະການຍົກອົງ
ພຣະຄຣິດນັ້ນເປັນພື້ນຖານຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນ  ເພື່ອຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ຕິດຕາມເອົາ
ແບບຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ຄືຮັບໃຊ້ດ້ວຍການຖ່ອມໃຈ. 

 
ພຣະຄັມພີແຫ່ງຄວມຈິງ:        ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖ ິງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນໄດ້ສະເດັດເຂົ້າມາໃນໂລກ. ອາຈານໂປໂລ

ໄດ້ສອນບົດຮຽນຂອງການຖ ່ອມຕົວໂດຍຍົກເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູມາປະ  
ກອບໃຊ້. 

  

ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດ: ບົດຮຽນນີ້ໄດອ້ະທິບາຍເຖ ິງການບັງເກີດເປັນເນື້ອໜັງຂອງອົງພຣະເຢຊູແລະ ສາມາດ
ເອົາມາເປັນຕົວຢ່າງໃນການຖ ່ອມຕົວເພື່ອພວກເຮົາຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້. 

 
     ມີປີນຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມພັລຍາໄດເ້ຫັນການສລອງວັນຄຣິສມາສຢ່າງເຖ ິງໃຈໃນຄຣິສຕະຈັກໃຫຍ່ແຫ່ງນຶ່ງໃນຣັດຄາ
ລ ິຟໍເນັຽ.  ໃນສາກລະຄອນນັ້ນມີຝູງຄົນແລະສັດເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ເອົາມາສະແດງປະກອບ. ສຽງເພງກໍມ່ວນແລະ
ເປັນຕາຟັງ ພ້ອມກັບເວທີທ່ີສວຍສົດງົດງາມເປັນພິເສດ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມສິ່ງທ່ີຈໍາໄດ້ດີກວ່າໝູ່ແມ່ນລູກຊາຍແລະລູກ
ໃພຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະແດງເປັນ ໂຢເຊັບແລະມາຣິອາ ແລະຫລານຊາຍນ້ອຍເປັນພຣະເຢຊູ.   
      ຫົວຂໍ້ໃນບົດຮຽນນີ້ອອກມາຈາກຜູ້ແຕ່ງເພງ “ຈ່ົງຟັງເພງຂອງຝູງເທວະດາ” ໂດຍທ່ານ ຊາລີ ແວສເລ.  ເພາະເພງນີ້
ໄດ້ພັນລະນາເຖ ິງການສລອງພຣະກໍາເນີດຂອງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຄວາມສັກສິດ  ແລະເປັນ
ມະນຸດ (“ຣັສມີຕໍ່ກະສັດອົງພຣະກຸມມານ”), ການເປັນມະນຸດແລະການຕາຍຂອງພຣະອົງ (“ບັງໄວໃ້ນຝາຍຮ່າງກາຍ”) 
ການຄືນພຣະຊົນ ແລະການຍົກຂ ນເປັນພຣະເຈົ້າຕລອດ (“ຍົກຍໍໃນສວັນ ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງສັນຕິສຸກ”).  ບົດຮຽນນີ້
ໄດ້ທ້າທາຍພວກເຮົາໃຫ້ນະມັສການອົງພຣະເຢຊູ ແລະເອົາຕົວຢ່າງໃນການຖ ່ອມຕົວຂອງພຣະອົງມາໃຊ້ໃນຊີວິດ. 
 
1. ຣັສມີຈົ່ງມີຕໍ່ກະສັດຜູ້ປະສູດໃໝ່. (ປລີ ິບປອຍ. 2:5-6) 
        ອາຈານໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍເຖ ິງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງຟີລ ິບປອຍເພື່ອຂອບໃຈກັບຄົນໃນທີ່ນັ້ນເພາະເຂົາໄດ້ໃຫ້
ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອແລະໜູນໃຈພວກເຂົາໃຫ້ເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ,  ຮັບສັນຕິສຸກ,  ແລະຍ ິນດີທ່ີໄດຕ້ິດຕາມຕົວຢ່າງ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນການຖ ່ອມໃຈແລະຮັບໃຊ້.       ຄຣິສຕຽນໄດ້ຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຢຊູເພື່ອສລອງເຖ ິງການເປັນ
ພຣະເຈ້ົາເໝືອນກັບພຣະບິດາ.    ການທ່ີຖ ່ອມຕົວເປັນມະນຸດ ແລະສນພຣະຊົນທ່ີເທິງໄມ້ກາງແຂນ,  ພຣະອົງໄດ້ຖືກ
ຍົກຂ ນສູງດ້ວຍການຄືນມາຈາກຕາຍ, ແລະການເປັນພຣະເຈົ້າເພື່ອຮັບສະງ່າຣາສີ (ຟລປ 2:5-11). 
          ອາຈານໂປໂລບອກໃຫ້ເຮັດສີ່ຢ່າງເປັນການເຕືອນໃຈ, “ການໜູນໃຈຈາກອົງພຣະຄຣິດ...ປອບໃຈດ້ວຍຄວາມ
ຮັກ...ມີຄວາມສາມ ັກຄີທັມໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ” (ຂໍ້ 1)  ແລະມີຄວາມເມດຕາດ້ວຍໃຈຈິງ.   ອາຈານໂປໂລຮ້ອງ
ຂໍໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນເຂົ້າຮ່ວມກັບຄວາມຍ ິນດີນໍາເພ ນ   (ຂໍ້ 2) ດ້ວຍໃຫ້ມີຄວາມຮັກ, ແລະ ເປົ້າໝາຍຄ້າຍຄືກັນເພື່ອຈະ
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ສາມາດຊ່ວຍຄົນອື່ນໄດ້ (ຂໍ້ 4)  ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າການທີ ່ເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນໄດ້ນັ້ນຕ້ອງເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງ
ພຣະເຢຊູ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ການຮ້ອງຂໍຕໍ່ຄຣິສະຕຽນໃຫ້ມີບຸກຄະລິກເລັກສະນະເໝືອນອົງພຣະຄຣິດນັ້ນເພາະສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງອົງ
ພຣະຄຣິດນ້ັນໃນຮູບແບບເໝືອນພຣະເຈ້ົາ.      ການທ່ີມີຮູບແບບຢ່າງພຣະເຈົ້ານັ້ນຄື ພຣະເຢຊູເປັນຢ່າງພຣະເຈົ້າໃນ
ທັມມະຊາດແລະການເປັນຢູ່. 
        ເຖ ິງແມ່ນອົງພຣະຄຣິດເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າແທ້ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຍອມກາຍເປັນມະນຸດ ເພາະພຣະອົງເອງ
ຖ ່ອມຕົວຈງບ່ໍຖືວ່າເທົ່າທຽບກັບພຣະເຈ້ົາ-ຊ່ຶງເປັນການໃຊ້ເພ່ືອຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວ   ທັງໆທ່ີພຣະອົງເປັນຢູ່ຢ່າງນັ້ນມາ.  
ແຕ່ພຣະອົງເອງສາມາດປະທານຄວາມລອດພົ້ນຕໍ່ທຸກໆຄົນທ່ີຍອມຮັບເອົາພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພນ. 
      ເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈເຖ ິງທັມມະຊາດຂອງພຣະເຈົ້າ,   ພວກເຮົາຄວນເບ ງອົງພຣະເຢຊູ     ໃຫ້ ພວກເຮົາມີຊີວິດເໝືອນ 
ພຣະອົງ.  ຕ້ອງຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຖ ່ອມພຣະທັຍບໍ່ຖືຍົດຫລືຊ້ັນວັນນະ,    ແຕ່ພຣະອົງຍອມຮັບໃຊ້ ພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊື່ອ
ຄວນຮຽນເອົາຕົວຢ່າງພຣະອົງຄືຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ.    ໃນເມື່ອເຮົາມີຈິດໃຈຖ ່ອມລົງ ພວກເຮົາກໍສາມາດຍົກຍ້ອງສັຣເສີນຕໍ່
ກະສັດຜູ້ປະສູດມາໃໝ່ໄດ້. 
  
2.  ຖືກບັງໄວ້ຝ່າຍເນື້ອງໜັັງ (ຟລີ ິບປອຍ 2:7-8) 
      ແທນທ່ີຈະຍຶດເອົາຕ ໍາແໜ ່ງແລະອໍານາດໃນໂລກນີ້ ອົງພຣະເຢຊູໄດຍ້ອມກາຍເປັນພາກສ່ວນຂອງການຊົງສ້າງຄື 
ກາຍເປັນມະນຸດ.  ການເຮັດດ່ັງນ້ັນແມ່ນການຖອກເທຕົວເອງອອກ ແລະຮັບເອົາສະພາບເປັນທາດ. 
    ພຣະເຢຊູກາຍເປັນມະນຸດໃນດ້ານຮ່າງກາຍ.  ຄ ໍາເວົ້າວ່າຮ່າງກາຍ ແມ່ນກາຍພາຍນອກເຫັນວ່າເປັນຈິງແທ້.  ການ
ເກີດຢ່າງອັສຈັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການກາຍເປັນພຣະເຈົ້າສູນເສັຽໄປ; ພຽງແຕ່ເພີ້ມກາຍເປັນມະນຸດເທ່ົານັ້ນ. ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ
ອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ ແລະເປັນມະນຸດນັ້ນເປັນລັກສະນະທັມມະຊາດຂອງພຣະອົງຢູ່ແລ້ວຄືຢ່າງພຣະເຈົ້ານັ້ນ 
ຄົງຢູ່ ແຕ່ຢ່າງມະນຸດນັ້ນຕ້ອງຕາຍເພື່ອເປັນຄ່າໄຖ່.  
 
 
.    ເທ່ົາທ່ີເປັນມະນຸດຜູ້ສັກສິດ ພຣະເຢຊູຍອມຖ ່ອມຕົວ ແລະເຊື່ອຟັງຈົນເຖ ິງຍອມຕາຍ ເພື່ອພຣະອົງຈະສາມາດ
ປະທານຄວາມພົ້ນໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນ.  ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນແມ່ນການຕາຍຢ່າງທໍຣະມານຢ່າງອັບອາຍຂາຍໜ້າ
ເທ ິງໄມ້ກາງແຂນ.  ພຣະເຈ້ົາອະນຸຍາດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເປັນດັ່ງນັ້ນເພື່ອຜູ້ທ່ີເຊື່ອຈະກາຍ    “ເປັນຄົນສ ິນທັມໂດຍທາງ
ພຣະຄຸນດ້ວຍການໄຖຂ່ອງອົງພຣະເຢຊູ” (ໂຣມ. 3:24).  ທ່ານ ແວສລີ ໄດ້ກ່າວໃນເພງຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງທ່ີສຸດ ທ່ີ

ເຮັດແນວໃດຂ້າພະເຈົ້າຈງຈະຍົກຍ້ອງກະສັດຜູ້ປະສູດໃໝໄ່ດ້? 
• ດ້ວຍການຍອມຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນໃຜ 
• ດ້ວຍການຍອມຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດຫຍັງ 
• ດ້ວຍການຕອບສນອງຕໍ່ພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ 
• ດ້ວຍການເພງອົງພຣະເຢຊູໃນການນໍາພາ 
• ດ້ວຍ______________________________________ 
• ດ້ວຍ______________________________________ 

ຫວ້າງເປົ້າ 
ໃນພາສາກຣ ີກແປຄໍາເວົ້າ “ຫວ ້າງເປົ້າ” ແມ່ນຍອມສະລະສິດ, ຍອມຖ ່ອມຕົວລົງ.  ອົງພຣະເຢຊູຍອມຟັງແລະເຮັດ
ຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງອົງພຣະບິດາ,    ເອົາສະພາບເປ ັນພຣະເຈົ້າອອກໄປ ແລະເອົາສະພາບຢ່າງມະນຸດເຂົ້າມາ.  
ການທີ່ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຕົວຫວ ້າງເປົ້ານັ້ນເໝືອນກັບວ່າພຣະອົງຍອມກາຍ“ເປັນຂ້າທາດ” (ຟີລ ິບປອຍ 2:7).  ພຣະ
ເຢຊູຍັງມີອໍານາດແຕ່ຍອມໃຊ້ອໍານາດຢ່າງຈໍາກັດ. 
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ວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ “ບັງໄວໃ້ນດ້ານເນື້ອໜັງ”  ແລະໄດ້ຊົງ “ປະສູດເພື່ອມະນຸດຈະບໍ່ຕາຍ”  ໂດຍທາງພຣະເຢຊູ “ພຣະ
ເຈ້ົາແລະມະນຸດຄືນດີກັນ!” 
       ເວລາພວກເຮົາຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູໂຜດໃຫ້ພົ້ນສ່ວນຕົວແລ້ວ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປ
ເປັນນິດ ແລະຈະບໍ່ຕາຍທາງດ້ານວິນຍານຈິດ;  ແຕ່ພວກເຮົາຄວນຍ ິນດີຕາຍທາງດ້ານເນື້ອງໜັງ, ຍອມແບກໄມ້ກາງ
ແຂນແລະຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ. (ມທ 16:24).  ຕາມຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນການຖ ່ອມຕົວ ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້
ວ່າຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນພຣະອົງກາຍເປັນບຸດຍິງບຸດຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າ.     ພວກເຮົາຄວນມີຄວາມຍິນດີເຊື່ອຟັງພຣະອົງ-ເຖ ິງ
ແມ່ນມັນຈໍາເປັນຕ້ອງຍອມເສັຽສະລະ. 
      ເປັນເວລາຍາວນານເຖ ິງ 21 ປີ ນາງ ລ ິນດາເປັນພະຍາດມະເຮັງໃສ່ນົມ ເຖ ິງແມ່ນໝໍເອົາໃຈໃສ່ປົວໂດຍຢາຢ່າງດີ 
ແລະມີຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ພາກັນອ້ອນວອນເພື່ອເປັນປະຈໍາກໍຕາມ ນາງແລະສາມີກໍຍອມເຮັດຕາມພຣະເຈົ້າຄື
ຍັງສຶບຕໍ່ຮັບໃຊ້ໃນຣັດລຸຍຊີອານາ ແລະຍັງອອກໄປປະກາດໃນຕ່າງປະເທດ.  ນາງລ ິນດາ ໄດ້ເປັນພະຍານເຖ ິງເຮື່ອງນີ້
ເປັນປະຈໍາເທ່ົາທ່ີມີໂອກາດ.  ນາງກ່າວວ່າ, “ພຣະເຈ້ົາອະນຸດຍາດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໄດ້ນານກໍເພາະພຣະອົງມີພຣະປະ 
ສົງອັນດີໃຫ້ແກ່ຂາພະເຈາ.”    ຜູ້ເປັນສາມີໄດ້ບັນທຶກສິ່ງທ່ີເປັນປໂຍດຂອງ ນາງລ ິນດາເພາະຈະເອົາໄປໃຊ້ໜ ຸນໃຈຄົນ
ອື່ນຫລັງຈາກນາງລ ິນດາໄດ້ຕາຍໄປ.  ລາວໄດ້ຂຽນວ່າ “ພຣະເຈ້ົາຮູ້ທຸກສິ່ງຢ່າງ.  ພຣະຄຣິດເປັນພື້ນຖານອັນຖາວອນ
ເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ລາວສາມາດປະເຊີນກັບຄວາມໂສກເສົ້າໄດ້    ຫລັງຈາກພັນລະຍາຕາຍຈາກໄປ, ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະເຮັດ
ທຸກສິ່ງໃຫກາຍເປັນອັນໃໝ່ທັງນັ້ນ.  ” ລາວໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າອ້ອນວອນອະທິຖານໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູກາຍເປັນ
ຟື້ນຖານຂອງທ່ານເໝືອນກັນ!”    
 
3. ພຣະຄຣິດຜູ້ເປັນທ່ີຍົກຍ້ອງໃນຟ້າສວັນ. (ຟລີ ິບປອຍ 2:9) 
     ໃນເມື່ອພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຍອມປະຖມກຽດຕິຍົດໃນສວັນ ແລະສະເດັດເຂົ້າມາໃນໂລກກາຍເປັນມະນຸດຜູ້ສັກ 
ສິດ-ເປັນພຣະຜູ້ໄຖ ່ບາບຂອງມະນຸດ. ພຣະອົງໄດ້ໄຊ້ໜີ ້ດ້ວຍຣາຄາແພງໂດຍຍອມທົນທຸກທໍຣະມານໃນຖານນະເປັນຜູ້
ຮັບໃຊ້ເພື່ອຈະປະທານຄວາມພົ້ນໃຫ້. 
   ດ້ວຍເຫດຜົນຢ່າງນີ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ, ຍົກຂນສູງ ແລະປະທານພຣະນາມເໜືອ
ນາມໃດໆທັງສນ.  ໃນທໍານຽມຂອງພຣະຄັມພີ ການໃສ່ຊ່ືນັ້ນສໍາຄັນຫລາຍເພາະມັນໄດ້ບອກເຖ ິງການເປັນຢູ່ ແລະລັກ
ສະນະຂອງຄົນໆນັ້ນ. ເປໂຕໄດ້ເປັນພະຍານໃນເຣອງນີ້ເວລາລາວເທສນາຄັ້ງແລກຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດ
ຂນໄປສວັນ ແລະສົ່ງອົງພຣະວິນຍານລົງມາເພື່ອປະທານກໍາລັງ, ເພື່ອນໍາພາ.   ເປໂຕຍັງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ພຣະເຢຊູໄດ້
ເຮັດຕາມແຜນການພຣະເຈົ້າ” (ກິຈການ 2:23);  ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ພຣະອົງຄືນພຣະຊົນຈາກຕາຍ (ຂໍ້ 24) ແລະສະ 
ຖິດກໍ້າຂວາຂອງພຣະເຈົ້າ (ຂໍ້ 33) 
   ພຣະເຢຊູ “ເຮັດຕົວເອງຫວ ້າງເປົ ່າ” (ຟລປ 2:7) ກາຍເປັນຂ້າໃຊ້ ແລະຕາຍທີ່ເທ ິງໄມ້ກາງແຂນເພື່ອພວກເຮົາ, ແລະ
ພຣະບິດາໄດ້ຍົກພຣະອົງຂນສູງ    ເຫດຜົນທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ ແລະຄືນມາຈາກຕາຍພຣະອົງ
ຈງສາມາດກາຍເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່. 
       ຕໍ່ນັ້ນມາອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຂນໄປ-ກັບຄືນໄປເມືອງຟ້າສວັນຍັງເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ແລະພຣະເຈົ້າ  ຈງມີ “ພຣະ  
ນາມເໜືອນາມອື່ນທັງປວງ” (ຂໍ້ 9).     ຄ ໍາເວົ້າວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແມ່ນການມີອໍານາດເໜືອທຸກສິ່ງຢ່າງໃນການຊົງ
ສ້າງ (ຄລຊ 1:15-20)- ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນມະນຸດ (ຮຣ 2:9; ພນມ 17:14)       ເໜືອທຸກສິ່ງດ້ານວິນຍານຈິດ 
(ອຟຊ. 6:10-17).    ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຄຣິດ, ຜູ້ທ່ີທຸກສິ່ງໃນສວັນນະມັສການ; ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າຕລອດການ. 
(ຊາລີ ແວສລີ).   
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             ພຣະເຢຊູ ຜູ້ບັງເກີດເປັນເນື້ອງໜັງ, ເປັນການສົມຄວນທ່ີທຸກຄົນຄວນນະມັສການພຣະອົງ.  ໃນເມື່ອຄົນເຮົາ
ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງໂດຍຄວາມເຊື່ອ ແລະຮັບເອົາພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ.   ຝູງຊົນທັງຫລາຍກໍຊອກສແວງ 
ຫາຍ ົກຍ້ອງແລະນະມັສການພຣະອົງທຸກໆວັນ. 
 
4. ຍົກຍໃໍນສວັນຜູ້ເປ ັນເຈົ້າຊີວິດແຫ່ງສັນຕິສຸກ (ຟິລ ິບປອຍ 2:10-11) 
 
 
 
       ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າໃນທີ່ສຸດທຸກຄົນຈະສາລະພາບວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  ພຣະອົງເປັນຜູ້ມີ
ອໍານາດຄືນມາຈາກຕາຍ-ປະສູດມາເປັນກະສັດແຫ່ງສັນຕິສຸກ! ແລະເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງທັມ  ແລະສັດ 
ຊ່ື     ຜູ້ນໍາເອົາແສງສວ່າງແລະຊີວິດມາສູ່ທຸກຄົນຜູ້ຍອມຜິດ (ໂຣມ 10:9)  ແລະເຊື່ອວ່າພຣະອົງຊົງເປັນອົງພຣະເຈົ້າຜູ້
ຄືນມາຈາກຕາຍ. 
     ການເຊື່ອແລະສາລະພາບວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຄຣິດ ແມ່ນຫົນທາງດຽວເທົ່ານັ້ນທ່ີຈະກັບຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າໄດ້.  
ໃນອະນາຄົດທຸກໆຄົນ    ແລະທຸກວິນຍານຈິດຈະຄຸເຂາລົງຍອມຕ່ໍພຣະນາມຮັບວ່າພຣະຄຣິດຊົງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ເພ່ືອສັຣເສີນຕ່ໍອົງພຣະບິດາ.   
        ສໍາລັບຜູ້ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູໃນຊີວິດນີ້ ແມ່ນການສາລະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະສັຣເສີນຕໍ່ພຣະອົງທ່ີພຣະອົງ
ປະທານຄວາມພົ້ນໃຫ້.  ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ທ່ີບໍ່ຍອມຮັບເອົາພຣະເຢຊູໃນຊີວິດນີ້ ມັນອາດເປັນການຜິດອັນໃຫຍ່ຫລວງແລະ
ຊ້າໄປທີ່ຈະຮັບເອົາຄວາມພົ້ນ!  ພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊື່ອຄວນເອົາໃຈໃສ່ບອກຄົນອື່ນໃຫ້ເຊື່ອແລະຍອມຮັບວ່າອົງພຣະເຢຊູ
ເປັນພຣະຄຣິດ ແລະສາມາດປະທານຄວາມພົ້ນຕໍ່ທຸກໆຄົນຜູ້ຍອມຮັບເອົາຄວາມເຊື່ອ. 
 
 
 
  
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org.,by BV. 
 

ບົດຮຽນໃນຊີວິດ 
   ບົດຮຽນວັນນີ້ແມ່ນການສຶກສາໃນປມເພງທີ່ກ່າວເຖ ິງອຸປະນິສ ັຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ  ສິ່ງນີ້ກໍສາມາດພົບເຫັນໄດ້ໃນ
ຈົດໝາຍຂອງອາຈານໂປໂລທີ່ຂຽນໄປເຖ ິງຄຣິສຕະຈັກເມືອງຟີລ ິບປອຍ.      ເພງເຫລົ່ານີ້ກ່າວເຖ ິງລະດູຄຣິສມາສ 
ແລະໃນເດືອນນີ້ພວກເຮົາພາກັນສືກສາເຖ ິງ “ເພງຄຣິສມາສເຣອງພຣະເຈົ້າ.”  ບົດຮຽນວັນນີ້ໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້
ຄຶດເຖ ິງການທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກາຍເປັນເນື້ອໜັັງ     ແລະຖືກຍົກຂນສູງ ເພື່ອສາມາດປະທານຄວາມພົ້ນ ແລະທ້າ
ທາຍພວກເຮົາໃຫ້ເອົາຕົວຢ່າງຂອງພຣະອົງ ໂດຍການຖ ່ອມໃຈຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ. 
   ຈາກເພງສັຣເສີນໃນພຣະຄັມພີ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາສີ່ຢ່າງ. 

• ແທນທ່ີຈະຍົກຍ້ອງທ່າທີຂອງໂລກນີ້ ພວກເຮົາຄວນເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ຄືພຣະອົງ
ຖ ່ອມພຣະທັຍລົງຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ ແລະພວກເຮົາຄວນເຮັດດັ່ງນັ້ນໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ. 

• ຜູ້ທ່ີເຊື່ອຄວນມີຄວາມຍ ິນດີທ່ີໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະອົງເຖ ິງແມ່ນຕ້ອງເສັຽສະລະຕົນເອງ. 
• ຜູ້ທ່ີເຊື່ອຄວນນະມັສການແລະຍົກຍ້ອງພຣະເຢຊູໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 
• ຜູ້ທ່ີເຊື່ອຄວນເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍຄົນອື່ນໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອ ແລະສາລະພາບຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູກ່ອນມັນຈະຊ້າ

ເກີນໄປ. 

ຈາກຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນພຣະອົງເປັນພຣະອົງເຈ້ົາ...ເຊື່ອຟັງພຣະອົງ
ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ-ເຖິງແມ່ນມັນອາດປະກອບດ້ວຍການເສັຽສະລະຕົວເອງ. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 3 ມ ົກຣາ 2010 (1-3-2010) 

 
ການຄຸ້ນຄິດກັບຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດ 

 
ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:       ປັນຍາຈານ 1:1-11;12:13-14  
 
ບົດຮຽນນີ້ມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ  
ບົດຮຽນນີ້ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຄົ້ນພົບວ່າພຣະເຈົ້າເປັນແຫຼ່ງທ່ີມາຂອງຄວາມໝາຍຊີວິດ. 
 
ບົດຮຽນນີ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຫຍັງ 
ບົດຮຽນນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບພວກຄົນທ່ີປະເຊີນກັບການຕັດສິນໃຈບໍ່ໄດ້ໃນການຫາຄວາມໝາຍສະເພາະເຈາະຈົງອັນແທ້
ຈິງຂອງຊີວິດພວກເຂົາ. 
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນີ້ຈຶ່ງສໍາຄັນ 
ຄົນເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຫຼີກລ້ຽງຈາກການເບິ່ງສິ່ງຕ່າງໆ   ໃນແງ່ຮ້າຍແລະຈາກການເຍາະເຍີ້ຍກັບສິ່ງທ່ີລົ້ມລຸກ 
ຄຸກຄານຊຶ່ງໄດຂ້ຽນໄວ້ໃນພຣະທັມປັນຍາຈານ. ເມື່ອຄົນເຮົາຄົ້ນພົບວ່າຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດມັນເລີ້ມຕົ້ນແລະຈົບລົງ
ກັບພຣະເຈົ້າ, ພວກເຂົາກໍພົບເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ. 
 ນັກຕລົກຄົນນຶ່ງຊື່ ແຈຣີ ຊາຍຟຽວ ໄດ້ສົມທຽບຊີວິດໃສ່ກັບຊິງຊ ້າ(ເຄື່ອງຂີ່ທ່ີຂື້ນໆລົງໆ)  ແລະໄດ້ສລຸບໄວ້ວ່າເປົ້າ
ໝາຍຂອງຊີວິດມັນເຄື່ອນຍ້າຍໄປເລື້ອຍໆ.  ຄໍາເວົ້ານີ້ແມ່ນຂອງຊາຍຜູ້ນຶ່ງຊຶ່ງເປັນຜູ້ຊ່ວຍປະດິດລາຍການໂດ່ງດັງໃນ
ໂທຣະທັດເຣື່ອງນຶ່ງທ່ີມີຊ່ືວ່າ“ການສະແດງກ່ຽວກັບການບໍ່ມີຫຍັງ” ຊີວິດນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບເຣື່ອງບໍ່ມີຫຍັງບໍ່?    ມັນມີເປົ້າ
ໝາຍຫຍັງບໍ່? ຄວາມຈິງແລ້ວຊີວິດນີ້ມັນມີການເຄື່ອນໄຫວໄປໃສບໍ່?  ບົດເລີ້ມຕົ້ນຂອງພຣະທັມປັນຍາຈານກ່າວກ່ຽວ
ກັບຄໍາຖາມດຽວກັນ, ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະພິສູດແຫຼ່ງທ່ີມາຂອງຄວາມໝາຍຊີວິດກໍຄືຕົວພຣະເຈົ້າເອງ. 
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 

 
1. ຊີວິດນີ້ມຄີວາມໝາຍບໍ່? (ປັນຍາຈານ 1:1-7) 
 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທ່ານສາມາດສັງເກດເບິ່ງທໍານຽມການສລອງຕ້ອນຮັບປີໃໝ່,   ດັ່ງເຊັ່ນມີການຮ້ອງເພງທີ່ເຄີຍ
ຮ້ອງທຸກປີ. ເບື້ອງຫຼັງຂອງການກະທໍາແບບນີ້ກໍຫວັງວ່າປີນີ້ຈະໄຄກວ ່າປີກາຍ. 
 ພຣະທັມປັນຍາຈານໄດ້ຖືກຂຽນຂຶ້ນໂດຍກະສັດໂຊໂລໂມນ,     ລູກຊາຍຂອງກະສັດດາວິດແຫ່ງກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມ. ເປັນຄຣູສອນ, ເປັນຜູ້ແຕ່ງພຣະທັມປັນຍາຈານ, ໄດ້ເຫັນວ່າຈະຫາຄວາມທ່ຽງໝັ້ນບໍ່ມີເລີຍໃນຊີວິດ. ສິ່ງທ່ີບໍ່ຍືນ
ນານດັ່ງເຊັ່ນ“ການຫັນໃຈ” ຫຼື “ນໍ້າໝອກ” ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຜັນປ່ຽນທັມມະຊາດຂອງຊີວິດ.   ເກີອບວ່າທຸກຢ່າງທ່ີ 
ພວກເຮົາປະສົບພົບພໍ້ແລະຮູ້ຈັກໃນໂລກນີ້ບໍ່ມີອັນໃດຖາວອນ. 
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 ເພງດັງຂອງປີ 1970ທ່ີມີຊ່ືວ່າ“ຂີ້ຝຸ່ນໃນກາງລົມ” ຊ່ວຍນໍາໃຫ້ເຫັນຄວາມຄິດແນວນີ້. ເນື້ອເພງບອກວ່າ ທຸກໆ
ສິ່ງມັນຜ່ານກາຍໄປບໍ່ມີອັນໃດຕັ້ງຢູ່ຖາວອນເປັນນິດ. ພວກເຖິງກະສຽນຫຼາຍຄົນມີຄໍາຖາມກັບຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດ, 
ຄຶດງໍ້ຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຂົາວ່າຈະທ່ຽງໝັ້ນຊໍ່າໃດ-ຫຼືເປັນຂີ້ຝຸ່ນກາງລົມ.   ນີ້ກໍສາມາດກາຍເປັນເຄື່ອງຊ່ວຍໃຫ້ຊອກຫາ
ພຣະເຈ້ົາແລະມາເຖິງການມອງເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນຄວາມໝາຍອັນແທ້ຈິງຂອງຊີວິດ. 
 ໜ້າທ່ີການງານຂອງຜູ້ໃດທ່ີມີຄວາມໝາຍ, ມັນຄວນຈະແມ່ນຂອງກະສັດ.  ເຖິງປານນັ້ນໂຊໂລໂມນຍັງຄິດບໍ່
ອອກວ່າທ່ີມະນຸດທໍາງານໜັກກາງແດດ ເຂົາໄດ້ປໂຍດອັນໃດຈາກງານທີ່ເຂົາທໍານັ້ນ. ມັນເປັນການສັງເກດທ່ີຖືກຕ້ອງ 
ທ່ີພວກເຮົາທຸ້ມເທຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃສ່ການງານນັ້ນແລະໄດປ້ໂຍດແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍຕອບແທນ.  
 ບາງທີເຫດຜົນອັນນຶ່ງທ່ີບາງຄັ້ງຊີວິດເບິ່ງເໝືອນວ່າບໍ່ທ່ຽງໝັ້ນເພາະວ່າພວກເຮົາລົງທຶນກັບສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານັ້ນທ່ີ 
ຢູ່ໃຕ້ດວງຕາເວັນແຕ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ. ເພື່ອຊີວິດຈະມີຄວາມໝາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມັນຈະຕ້ອງມີການປັບຕົວໃໝ່ຈາກ“ການດີ
ໄປສູ່ການດີທ່ີສຸດ.”ຂນະທ່ີເຮັດການໜັກໜ່ວງແລະເຫັນໝາກຜົນຂອງມັນ ນັ້ນແມ່ນການດີ,   ເຮັດການໜັກໜ່ວງເພື່ອ 
ຂຍາຍຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າແລະມີສ່ວນກັບສິ່ງຕລອດໄປເປັນນິດ ນັ້ນແມ່ນການດີທ່ີສຸດ.  
 ສ່ວນນຶ່ງຂອງການລົ້ມລຸກຄຸກຄານກັບຄວາມໝາຍຊີວິດຂອງໂຊໂລໂມນແມ່ນເບິ່ງເໝືອນວ່າເປັນສ່ວນຂອງ
ການໝູນວຽນທ່ີບໍ່ມີບ່ອນສີ້ນສຸດຂອງທັມມະຊາດດັ່ງເຊັ່ນຕາເວັນຂ້ຶນແລະຕາເວັນຕົກ. ພວກເຮົາສາມາດນັບການຂຶ້ນ
ຂອງດວງຕາເວັນໄດ້ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ແນ່ນອນວ່າຈະໄດ້ຢູ່ຕໍ່ໄປເພື່ອຈະນັບໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ໂຊໂລໂມນໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າຊີວິດ
ເບິ່ງເໝືອນວ່າມັນບໍ່ໄປທາງໃດແຕ່ວ່າມັນສືບຕໍ່ໝຸນວຽນຕາມຄວາມບໍ່ໝັ້ນທ່ຽງ. 
  
2. ຊີວິດນີ້ຈ່ອງດຶງທ່ານບໍ່? (ປັນຍາຈານ 1:8-11) 
 ດັ່ງທ່ີໄດ້ບັນລະຍາຍມາແລ້ວກ່ຽວກັບທັມມະຊາດຂອງຊີວິດ, ໂຊໂລໂມນກໍໄດ້ຫັນມາເວົ້າກ່ຽວກັບການເກີດມີ
ມາຂອງມະນຸດຊາດ, ທ່ີເປີດໃຫ້ເຫັນປະສົບການຂອງມະນຸດໃນແວ່ນຂອງທັມມະຊາດ.    ລາວໄດ້ເຫັນການເຮັດວຽກ
ໜັກຂອງຊີວິດຊຶ່ງເປັນສິ່ງໜ້າເບື່ອ. ມີຫຼາຍຄົນໃນສມັຍນີ້ຄົງຈະເຫັນພ້ອມ-ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍພວກເຂົາກໍບໍ່ເວົ້າເຖິງມັນ,  ຫຼື 
ບ່ໍສາມາດກ່າວກ່ຽວກັບມັນ. 
 ເມື່ອຊີວິດມີການທ້າທາຍ, ພວກເຮົາກໍພົບຄວາມບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈຫຼືຄົບເຕັມ. ຄືກັນກັບນໍາ ້ທະເລ, ພວກເຮົາຖືກລ້ຽງ
ເກືອຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແຕ່ວ່າກໍບໍ່ເຄີຍເຕັມຈັກເທ່ືອ. ອີກບໍ່ດົນພວກເຮົາກໍຈະເປັນເໝືອນດັ່ງທ່ີໂຊໂລໂມນໄດ້ຂຽນເອົາໄວ້:ສ່ິງ 
ທີ່ເປັນຂ້ຶນແລ້ວຄືສ່ິງທີ່ຈະເປັນຂ້ຶນອີກ ສ່ິງທີທ່ໍາກັນແລ້ວ ຄືສ່ິງທີ່ຈະຕ້ອງທໍາກັນອີກ.   ຊີວິດກາຍເປັນເໝືອນຝູງມ້າໝຸນ 
ເປັນວົງວຽນທີ່ຫາຄວາມລຶ້ນເລີງບໍ່ມີເລີຍ. 
 ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນບາງຄົນເວົ້າດ້ວຍສຽງອິດເມື່ອຍຫຼືຂົມຂື່ນແບບນີ້ບໍ່, “ບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງເລີຍ”?  ແມ່ນຫຍັງຄື
ຄວາມໝາຍທີ່ໂຊໂລໂມນເວົ້າວ່າ ບ່ໍມີສ່ິງໃດໃຫມ່ພາຍໃຕ້ດວງອາທິດ? ມີເຫດການອັນໃດຂອງຊີວິດທ່ານໃນປີແລ້ວນີ້
ທ່ີສາມາດພັນລະນາວ່າເປັນອັນໃໝ່ອັນແທ້ຈິງ?    ຖ້າຢ່າງນັ້ນ, ເຄຶ່ອງໃຊ້ຂອງສອຍໃໝ່ຂອງພວກເຮົາທ່ີແລ່ນດ້ວຍລະ 
ບົບໄຟຟ້າອັນທັນສມັຍບໍ່ຮ້ອງວ່າເປັນສິ່ງໃໝ່ໆບໍ່?    ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດມີເຄື່ອງໃຊ້ທ່ີທັນສມັຍໃນການຊ່ວຍວາງແຜນ
ຂອງການເຮັດວຽກແຕ່ວ່າມັນກໍບໍ່ໄດ້ປ່ຽນຄວາມເປັນຈິງທ່ີວ່າເວລາທີ່ມີຢູ່ໃນໂລກນີ້ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ.  ຂ້າພະເຈົ້າສາ 
ມາດມີຄອມພິວເຕີລຸ້ນທັນສມັຍລ້າສຸດທ່ີສາມາດເວົ້າລົມກັບຄອບຄົວຢູ່ທ່ົວປະເທດໄດ້ແຕ່ວ່າມັນກໍຍັງບໍ່ປ່ຽນເຫດການ
ທ່ີຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຢູ່ທ່ີສະຖານທີ່ດຽວໃນເວລາດຽວເທົ່ານັ້ນ. 
 ພາສິດເດີມກ່າວໄວ້ວ່າ“ຫຼາຍຢ່າງປ່ຽນແປງ, ຫຼາຍຢ່າງແຫ່ງກັບຄືອັນເກົ່າ.”  ນີ້ແມ່ນສິ່ງທ່ີໂຊໂລໂມນກ່າວເຖິງ 
ບໍ່ແມ່ນຫຼື? ລາວຮູ້ຈັກເຍາະເຍີ້ຍໄດ້ຢ່າງໃດ? ບາງທີລາວໃຊ້ເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງພວກຜູ້ຟັງ.  ມີບາງພວກໃຫ້
ຄວາມເຫັນວ່າລາວໃຊ້ເຣື່ອງທ່ີຮຸນແຮງເພື່ອຕຽມພວກທີ່ອ່ານໄປສູ່ສິ່ງທ່ີຍິ່ງໃຫຍ່ກວ ່າ.     ແລະມັນມີບາງສິ່ງທ່ີຍິ່ງໃຫຍ່
ກວ ່າ. 
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 ມີຫຼາຍຄົນຊອກຫາຊີວິດເພື່ອບັນເທ ິງພວກເຂົາ, ແລະນໍາສິ່ງຕື່ນເຕັ້ນໃໝ່ໆມາໃຫ້ເຂົາຢູ່ຕລອດ.    ແທນທ່ີຈະ
ຊອກຫາຄວາມໝາຍໃນຊີວິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງຊອກຫາຄວາມໝາຍຊີວິດໃນພຣະເຈົ້າ. ຊີວິດທ່ີຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ 
ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ວັດຖຸສິ່ງຂອງໃດໆເພື່ອເສີມສ້າງໃຫ້ມັນມີຊີວິດຊີວາ. 
 ໂຊໂລໂມນຍັງເວົ້າລວມໄປເຖິງສິ່ງທ່ີມີຄຸນຄ່າອັນຍາວນານ.  ແມ່ນຫຍັງເກີດຂ້ຶນກັບພວກທີ່ເປັນຢູ່ກ່ອນພວກ
ເຮົາ?   ພວກເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ບໍ່ວ່າບໍ່ມີຄວາມຊົງຈໍາຫຍັງໝົດກັບພວກຄົນດັງໃນປວັດສາດເຊັ່ນ ມາຣຕິນ ລູເຕີ, ອ ັບ 
ຣາແຮມລິງກອນ, ແລະວິນສຕັນເຊີຈຽວ? ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈັກວ່າອະນາຄົດຈະນໍາຫຍັງມາໃຫ້, ຖ້າຫາກວ່າພຣະຄຣິດຫາກຊັກ
ຊ້າໃນການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະອົງ? ມັນກໍຈະເປັນດັ່ງນັ້ນ,   ຖ້າຫາກໃຫ້ເວລາພຽງພໍ, ແມ້ກະທ້ັງພວກທີ່ພວກເຮົາ
ຈໍາໄດ້ໃນປວັດສາດຈະຜ່ານເຂົ້າສູ່ຄວາມມືດມົນຫຼື?  ແຕ່ວ່າ, ສໍາລັບພວກທ່ີຈົດຈ່ໍຢາກເສີມຂຍາຍຣາຊອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈ້ົາໃນໂລກນີ້ຈະພົບຄວາມຊົງຈໍາອັນຕລອດໄປເປັນນິດຂອງພຣະເຈົ້າ.    ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງຕັ້ງຢູ່ເປັນ 
ນິດແລະພວກທີ່ທໍາງານຈະປະເຄື່ອງໝາຍໄວ້ເກີນກວ ່າການບັນທຶກໃນປວັດສາດ.  
 
3. ແມ່ນຫຍັງຄືຄໍາຕອບ (ປນັຍາຈານ 12:13-14) 
 ໂຊໂລໂມນຕັ້ງຄໍາຖາມຫຼາຍຂໍ້ຂນະທ່ີຂຽນພຣະທັມປັນຍາຈານ.ຄໍາຖາມທັງຫຼາຍນັ້ນດີ:    ເພາະຄໍາຖາມເຫຼົ່າ
ນັ້ນມັນບັງຄັບໃຫ້ພວກເຮົາລົ້ມລຸກຄຸກຄານກັບຄວາມທ້າທາຍອັນສັບສົນຂອງຊີວິດ. ແຕ່ວ່າ, ສິ່ງຍິ່ງໃຫຍ່ທ່ີສຸດຄື, ພວກ
ເຮົາຖືກສ້າງຂຶ້ນມາສໍາລັບຄໍາຕອບ. ພວກເຮົາຊອກຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາ. ຈົບເຣື່ອງແລ້ວ ໄດ້ຟັງກັນທັງໝົດແລ້ວ,   ມີ 
ຫຍັງຕໍ່ໄປອີກ? ແມ່ນຫຍັງຄືຄໍາຕອບຂອງຄໍາຖາມຊຶ່ງກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດ? 
 ສລຸບໄດ້ວ່າຕ້ອງຢ້ານກົວພຣະເຈົ້າ, ເພື່ອການປ່ຽນທິດທາງແລະເພື່ອນັບຖືພຣະອົງ,  ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຕ້ອງຖື
ຮັກສາຂໍ້ບັນຍັດທັງໝົດຂອງພຣະອົງ.     ຢ້ານກົວບໍ່ໄດໝ້າຍເຖິງການຊອກສິ່ງມາປົກບັງຕົວເອງໄວ້ຈາກພຣະພັກຂອງ 
ພຣະອົງ, ຊ່ຶງຢ້ານແມ້ກະທ້ັງການຈະເຂົ້າຫາພຣະອົງ. 
 ແມ່ນຫຍັງຄືການຢ້ານກົວອັນຖືກຕ້ອງທ່ີທ່ານມີຢູ່? ມັນຊ່ວຍສະແດງໃຫ້ເຫັນການຢ້ານກົວອັນຖືກຕ້ອງຕໍ່ພຣະ
ເຈ້ົາຢ່າງໃດ?    ການຢ້ານກົວທ່ີຖືກຕ້ອງໝາຍເຖິງການສໍານຶກອອກເຖິງຈຸດໃນຄວາມສໍາພັນທ່ີມີກັບພຣະອົງ  (ປັນຍາ 
ຈານ 5:1-2). ຂນະທ່ີພຣະເຈ້ົາຊອກຫາທາງທີ່ຈະເປັນບິດາຂອງທຸກໆຄົນ, ການໃກ້ຊິດແນວນີ້ຕ້ອງຄຽງຄູ່ກັນກັບການ
ນັບຖືອັນເລິກຊຶ້ງແທ້ຈິງ. 
 ໃນຖານະເປັນມະນຸດ, ພວກເຮົາຊອກຫາຄວາມໝາຍໃນຊີວິດແລະພຣະເຈົ້າກໍປະທານໃຫ້ພວກເຮົາ ,ບໍ່ແມ່ນ
ໂດຍການຍົກພວກເຮົາຂຶ້ນເກີນຕໍາແໜ່ງ, ແຕ່ວ່າໂດຍການສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຈຸດຢືນແທ້ຂອງພວກເຮົາໃນໂລກ
ຂອງພຣະອົງ. ຄວາມນັບຖືຂອງພວກເຮົາຕໍ່ພຣະເຈ້ົານໍາພວກເຮົາໃຫ້ຍອມເຊື່ອຟັງແລະຝຶກຝົນການສິດສອນແລະຫຼັກ 
ສິນທັມທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບຈາກພຣະອົງ. 
 ການມີສະຕິຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມຮູ້ຈັກຕໍ່ການນັບຖືກໍເພາະວ່ານີ້ແມ່ນສໍາລັບມະນຸດຊາດທັງໝົດ;  ຫຼືເວົ້າຕົງໆວ່າ 
“ອັນນີ້ແມ່ນສໍາລັບໝົດທັງຕົວມະນຸດ” ຄວາມໝາຍກໍຄືວ່າການນັບຖືຕໍ່ພຣະເຈ້ົາແລະເຊື່ອຟັງພຣະອົງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ 
ເປັນຄົນທ່ີຫຼ້ອນໜ້າທ່ີ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງທ່ີອະນິຈັງທ່ີໄດ້ພັນລະນາໃນພຣະທັມປັນຍາຈານທັງໝົດເຫຼັ້ມ. ພວກ
ເຮົາຖືກສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບການນະມັສການແລະເປັນສາວົກ. ນອກຈາກສອງຢ່າງນີ້ຊີວິດນີ້ບໍ່ມີຄວາມໝາຍ. 
 ຂໍ້ຄວາມໃນຕອນຈົບຂອງພຣະທັມປັນຍາຈານບໍ່ແມ່ນ,“ທຸກສິ່ງຢ່າງໄຮ້ສາລະ”ແຕ່ແມ່ນ“ທຸກສິ່ງຢ່າງເປັນເຣື່ອງ 
ສໍາຄັນ” ມັນຈ່ຶງເປັນການຍາກໃນການຊອກຫາຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດ. ພຣະເຈ້ົາຈະພິພາກສາການກະທໍາທຸກຢ່າງ. ຖ້າ
ຂາດການຊອກຫາ   ແລະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າສ່ວນໃນເປົ້າໝາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທ່ີດໍາຣົງຢູ່-ຄືຕົວຂອງພຣະຄຣິດເອງ-ຜົນທ່ີຈະໄດ້ຮັບ
ໃນການຖືກໂທດແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີແລະບໍ່ມີຄວາມຫວັງ.         ຖ້າຫ່າງຈາກພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາກໍຈະເປັນ
ເໝືອນຄໍາຂວັນຂອງຊາວອີຕາລຽນທີ່ຕິດໄວ້ທ່ີປະຕູໄປສູ່ນາຮົກ“ພວກທ່ີຈະເຂົ້າທາງນີ້, ປະຄວາມຫວັງໄວ້ນີ້” 
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ບົດຮຽນຊີວິດ 

  
ຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດບໍ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນແຜ່ນເງິນແລ້ວຍື່ນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.  ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະຊອກບໍ່ພົບໃນໂລກທີ່ຫາ
ຄວາມຈິງບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າພວກເຂົາຊອກຫາມັນບໍ່ຖືກບ່ອນ, ດັ່ງເຊັ່ນບ່ອນທ່ີມີຊ່ືສຽງດົງດັງຫຼືບ່ອນປະສົບຜົນສໍາເຣັດຢ່າງ
ຊາວໂລກ. ຄໍາຕອບພົບໃນການນັບຖືພຣະເຈ້ົາ, ມັນເປັນບ່ອນເລີ້ມຕົ້ນຂອງສະຕິປັນຍາ. 
 ການຖາມຄໍາຖາມທີ່ໂຊໂລໂມນໄດ້ຕັ້ງເອົາໄວ້, ແລະຕອບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານັ້ນໃນແສງສວ່າງຂອງພຣະທັມຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າເປັນແຫຼ່ງທ່ີມາແຫ່ງຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດ. 

 
 ພວກເຮົາຈະໄດ້ຫຍັງເພີ້ມໃນກິຈການງານຝ່າຍໂລກນີ້?   ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຫຍັງເພີ້ມນອກຈາກພວກ
ເຮົາເຮັດວຽກນັ້ນເພື່ອພຣະອົງ. 

 ມີຫຍັງແດ່ທ່ີຍືນຍົງຕລອດໄປເປັນນິດ?     ມີສອງຢ່າງເທ່ົານັ້ນທ່ີຍືນຍົງຕລອດໄປເປັນນິດເພາະວ່າ
ພຣະເຈ້ົາ: ພຣະທັມທ່ີພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ແລະຄົນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງຂຶ້ນ. 

 ມີສິ່ງທ່ີເຄີຍປ່ຽນແປງແທ້ຫຼື?      ມັນເຄີຍມີແທ້,   ແຕ່ວ່າກໍເພາະພຣະເຈົ້າແລະໃນຣິດອໍານາດຂອງ
ພຣະອົງເທ່ົານັ້ນ. 

 ບ່ອນໃດທີ່ພວກເຮົາສາມາດພົບຄວາມຄົບເຕັມ,     ບາງຢ່າງທ່ີເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຊີວິດແລະໃຫ້ຄວາມ
ໝາຍຂອງມັນ? ພວກເຮົາພົບມັນໃນການຮັກແລະຍອມເຊື່ອຟັງຄວາມນັບຖືພຣະເຈ້ົາ. 

 ຊີວິດແລະປວັດສາດເຄື່ອນທ່ີໄປທາງໃດບໍ່?  ແມ່ນແລ້ວ, ມັນຈະໄປເຖິງການພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ, 
ຊ່ຶງພວກເຮົາຕ້ອງຕຽມພ້ອມໂດຍຜ່ານການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 10 ມ ົກຣາ 2010 (1-10-2010) 

 
ການປ້ໍາກຸມກັບເວລາ 

 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນ:       ປັນຍາຈານ 3:1-14  
 
ບົດຮຽນນີ້ສາມາດສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ  
ບົດຮຽນນີ້ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງເວລາວ່າເປັນຂອງຂວັນມາຈາກພຣະເຈົ້າແລະຕັດສິນໃຈເດັດຂາດເບິ່ງ
ໄປໄກໆກັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພຣະເຈົ້າໃນເວລາອັນຖືກຕ້ອງສໍາລັບການກະທໍາທ່ີຖືກຕ້ອງ. 
 
ບົດຮຽນນີ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຫຍັງ 
ພວກເຮົາຖືກສ້າງໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ເວລາ, ແຕ່ວ່າ, ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຄວບຄຸມບັນຊາເວລາ.    ພຣະອົງເທ່ົານັ້ນທ່ີສາມາດເຫັນເວ 
ລາຈາກຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຈົນເຖິງຈຸດຈົບ, ແລະພວກເຮົາຕ້ອງຢືນໃນຣັສມີຂອງພຣະອົງ. 
 
ເປັນຫຍັງບົດຮຽນນີ້ຈຶ່ງສໍາຄັນ 
ເວລາເປັນສິນຄ້າທ່ີມີຄ່າສູງ-ບາງຄັ້ງພວກເຮົາພະຍາຍາມບັງຄັບບັນຊາມັນ,    ແຕ່ວ່າມີຫຼາຍຄັ້ງເວລາມັນບັງຄັບພວກ
ເຮົາ. ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ເກັບຮັກສາເວລາ; ພວກເຮົາເປັນຜູ້ເກັບທ້ອນເວລາ, ເປັນຂ້າທາດຂອງວຽກງານທີ່ເຕັມ
ໃນຕາຕະລາງ. ປົກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາບໍ່ມີເວລາພໍ.     ພວກເຮົາຕ້ອງຈ່ືໄວ້ວ່າເວລາບໍ່ໄດ້ກະທົບກະເທືອນຫຍັງໝົດຕໍ່
ພຣະເຈ້ົາ. ເມື່ອສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງບໍ່ເປັນໄປຕາມເວລາທີ່ພວກເຮົາຄາດເອົາໄວ້,  ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າເວລາທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ວາງແຜນເອົາໄວ້ນັ້ນມັນດີທ່ີສຸດຢູ່ແລ້ວ. 
 ຜູ້ບັງຄັບເຮືອໃຫຍ່ຍົກຜ້າໄບຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຖືກຕາມກະແສລົມ.   ຊາວນາເພີດເພີນກັບຝົນໃນທ່ົງແລະປູກຝັງພືດຜົນ 
ໃນແສງຕາເວັນ. ທັງຜູ້ບັງຄັບເຮືອຫຼືຊາວນາບໍ່ໄດ້ສ້າງອົງປະກອບອັນສໍາຄັນເຫຼົ່ານັ້ນ.  ພວກເຂົາພຽງແຕ່ສວຍໂອກາດ
ໃຊ້ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ. ນີ້ຄືສິ່ງທ່ີທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເຮັດກັບເວລາ. ຄືກັນກັບຝົນແລະລົມ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້
ໃຊ້ສອຍມັນສເມີໄປ. ພວກທ່ານມາເຖິງຂັ້ນນີ້ຫຼືຍັງວ່າເວລາມັນບິນຜ່ານໄປແລະທ່ານຕ້ອງເປັນຜູ້ນໍາທາງ? 
 ພວກເຮົາຖືກສ້າງໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງເວລາ; ໂອກາດທີ່ພວກເຮົາມີໃນໂລກນີ້ມີກໍານົດຈໍາກັດ.      ເວລາແມ່ນ  
ຂອງຂວັນຈາກພຣະເຈົ້າໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ     ແລະພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ວິທີການໂຕ້ຕອບອັນເໝາະສົມຕໍ່ໂອກາດຂອງ
ບັນຫາຊີວິດທ່ີເກີດຂຶ້ນນັ້ນ. 
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ການຢູ່ໃນເວລາ:  (ປັນຍາຈານ 3:1-8) 
 ຊີວິດປະກອບດ້ວຍຊ່ວງເວລາດີແລະບໍ່ດີ.   ໃນບັນຫາຕ່າງໆຂອງຊີວິດພວກເຮົາ, ພວກເຮົາມີປະສົບການທັງ
ສອງຢ່າງສິ່ງທ່ີເຮົາຄຶດມັກແລະສິ່ງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງອົດທົນ.  ພວກເຮົາມັກຢາກປູກແທນທ່ີຈະຖອນຖ້ິມແຕ່ວ່າມັນມີຣະ 
ດູການສໍາລັບທຸກສ່ິງຢ່າງແລະເວລາສໍາລັບເຣື່ອງຣາວພາຍໃຕ້ຟ້າສວັນ. ພຣະເຈ້ົາຮູ້ວ່າການມີແສງແດດທັງໝົດແລະບໍ່ 
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ມີຝົນເປັນການສ້າງທະເລຊາຍ. 
 ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາຜູ້ຊ່ຶງເປັນສິ່ງຖືກສ້າງໃຕ້ເວລາກໍຄືຕ້ອງເຮັດສິ່ງທ່ີຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງ. 
ພວກເຮົາບໍ່ມີອໍານາດພິເສດທ່ີຈະຄວບຄຸມສະຕິໃຫ້ຕັດສິນໃຈວ່າເມື່ອໃດຄວນຈະສ້າງຂຶ້ນ   ແລະເມື່ອໃດຄວນຈະມ້າງ
ລົງ. ໂອກາດເຫຼົ່ານັ້ນກໍບົ່ງບອກພວກເຮົາດ້ວຍພວກມັນເອງໂດຍຜ່ານອໍານາດອະທິປະໄຕຂອງພຣະເຈົ້າ    ບາງຄົນກໍ
ອາດຈະມີ“ສິ່ງທ່ີຖືກຕ້ອງ” ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີເວລາອັນຖືກຕ້ອງແລະໂອກາດ, ຄວາມຊໍານານແລະຄວາມຫ້າວຫັນກໍໃຊ້ການບໍ່
ໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະມີຂອງຂວັນໃນການກ່າວຈາທີ່ໜ້າຟັງ, ຄວາມສາມາດໃນການເວົ້າສິ່ງທ່ີຖືກຕ້ອງຕັ້ງແຕ່ມ້ືເກີດ, 
ແຕ່ວ່າມັນກໍບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫຍັງໄດ້ດັ່ງເຊັ່ນໃນໂອກາດທີ່ໄປຍ້ຽມໃຜຜູ້ນຶ່ງທ່ີກໍາລັງຈະຕາຍ. 
 ມັນມີເວລາເກັບກ້ອນຫີນແລະເວລາຄວ່າງຖິ້ມ. ໃນຊ່ວງເວລາຂອງພຣະຄັມພີ, ເພ ື ່ອກໍ່ກວນໃຈສັດຕຣູ, ທ່ານ
ອາດຈະຫວ່ານກ້ອນຫີນໃຫ້ຫຼາຍໆໃສ ່ທ່ົງນາຂອງລາວ,   ເພາະກ້ອນຫີນທັງໝົດຈະຕ້ອງຖືກເກັບອອກໃຫ້ກ້ຽງຫຼັງຈາກ
ນັ້ນ. ແນ ່ນອນ, ກ້ອນຫີນເກົ່າເຫຼົ່ານີ້ແຫຼະທ່ີຈະຖືກເລືອກເອົາໄປໃຊ້ໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງອັນໃດອັນນຶ່ງ. 
 ມີຜູ້ນຶ່ງກ່າວໄວ້ວ່າເຣື່ອງຣາວປະວັດສາດຂອງຄົນເປັນເຣື່ອງທ້າທາຍແລະໂຕ້ຕອບ.   ໃຕ້ອໍານາດອະທິປະໄຕ
ຂອງພຣະເຈົ້າ, ຊີວິດນີ້ສເນີໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆ,    ເວລາໃນການຊັງແລະສົງຄາມ, ເວລາຮ້ອງໄຫ້
ແລະຄ່ໍາຄວນ. ສົມດັ່ງເປັນຜູ້ທ່ີຖືກສ້າງໃຕ້ກໍານ ົດເວລາຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ໂຕ້ຕອບໃຫ້ເໝາະສົມ
ຕໍ່ບັນຫາທ່ີປະເຊີນຢູ່ໃນຂນະນັ້ນ. 
 ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານກ່ຽວເຣື່ອງຕະກຸນອິສຊາຄາໃນ 1 ຂ່າວຄາວ 12:32   ຜູ້ທ່ີ  “ເຂົ້າໃຈເວລາແລະໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າ
ແມ່ນຫຍັງທ່ີພວກອິສຣາເອັນຄວນຈະເຮັດ....” ດ້ວຍຄວາມສລາດ,   ພວກເຂົາມອງເຫັນທັງສອງຢ່າງໃນຂນະທີ່ເຂົາຢູ່
ໃນແລະໂຕ້ຕອບຢ່າງເໝາະສົມ.     ມີຄົນບາງພວກບໍ່ເຂົ້າໃຈທັງເວລາ, ຫລືວ່າຄວນຈະເຮັດອັນໃດ. ແຕ່ອີກບາງພວກ 
ພ້ອມທ່ີຈະໂດດເຂົ້າເຫດການໂດຍປາສຈາກການໄຕ່ຕອງສະຖານະການທີ່ມີຢູ່ໃນມື.   ຢ່າງສຸດທ້າຍ, ຄົນບາງພວກມີ 
ຄວາມປ້ອງກັນພັຍຂອງບັນຫາແຕ່ວ່າບໍ່ຄວ ້າຫາວ່າອັນໃດຈໍາເປັນທ່ີຕ້ອງເຮັດ. ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ
ທັງສອງຢ່າງ. 
 
2D ຄອງຫາສິ່ງຕລອດໄປເປັນນິດ: (ປັນຍາຈານ 3:9-11) 
 ໂຊໂລໂມນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ ກັບຄໍາຖາມເກົ່າໃນ(ປັນຍາຈານ 1:3) ຕອນລາວຖາມໃນຂໍ້ 9 ວ່າ,   ພວກທີ່ເຮັດ 
ການງານຈະໄດ້ຫຍັງເພ້ີມເຕີມຈາກການລົ້ມລຸກຄຸກຄານກັບວຽກນັ້ນ? ພວກເຮົາຢູ່ໃນໂລກຂອງເວລາ,  ຊ່ຶງມັນບໍ່ຍອມ 
ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຕັ້ງໃຈອັນດີທ່ີສຸດຂອງພວກເຮົາ, ເມື່ອເຫດການອັນບໍ່ປາຖນາຫາກເກີດຂຶ້ນ. ພວກເຮົາອາດ 
ຈະເຮັດວຽກເພື່ອຄວາມສງົບສຸກແຕ່ວ່າສົງຄາມກໍລະເບີດຂຶ້ນມາ.   ພວກເຮົາອາດຈະລົ້ມລຸກຄຸກຄານໃນການເຮັດໃຫ້ 
ສິ່ງທ່ີຍິ່ງໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນແຕ່ວ່າມັນຍັງພົບກັບຈຸດຈົບແລະສລາຍຫາຍໄປ. 
 ໜ້າທ່ີການງານນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີການລົງມືທໍາຢ່າງແທ້ຈິງ,  ຄືມຸ້ງຫວັງຢາກເຂົ້າໃຈຕໍ່ເຫດການຕ່າງໆຂອງ 
ຊີວິດທ່ີປາກົດຂຶ້ນໃນເວລານັ້ນ   ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຈັບເອົາຄໍາຕອບທັງໝົດຊຶ່ງເປັນການລຶກລັບຊັບຊ້ອນຂອງຊີວິດທ່ີເກີດ 
ຂຶ້ນຕາມທາງເວລາຂອງມັນນັ້ນໄດ້.    ເຖິງຈະເປັນຢ່າງນັ້ນ, ການເຮັດວຽກງານກໍເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນເປົ້າໝາຍຂອງ
ມັນ,ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຢູ່ໃນຖ້າມກາງບັນຫາຕ່າງໆທ່ີບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ນັ້ນ.     ໃນຕອນທໍາອິດນັ້ນ, ໂຊໂລໂມນກໍ
ສລຸບໄດ້ໂລດວ່າຊີວິດບໍ່ມີຄວາມໝາຍ.      ພາຍຫຼັງຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາເພີ້ມເຕີມແລ້ວລາວກໍາລັງທ້າທາຍຕາມ
ຖານະເດີມໂດຍສລຸບຢ່າງໄຮ້ດຽງສາກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການບໍຣິຫານຊີວິດ. 
 ການງານຂອງພວກເຮົາ, ຂນະທ່ີມັນຍັງມີຄຸນຄ່າ, ມັນກໍຢູ່ໄດ້ບໍ່ດົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈ່ຶງຍັງມຸ້ງມາດປາຖນາ
ຫາສິ່ງທ່ີຍືນນານຕລອດການ, ບາງສິ່ງທ່ີຕລອດໄປເປັນນິດ. ພຣະເຈ້ົາບັນຈຸສິ່ງທ່ີຕລອດໄປເປັນນິດໄວ້ໃນຫົວໃຈຂອງ
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ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມີແນວໂນ້ມໄປຫາສິ່ງຕລອດໄປເປັນນິດ,      ມີຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງຊີວິດແລະ
ຄວາມຫວັງໃນການທີ່ຍັງເປັນຢູ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນໃນສິ່ງທ່ີກີດຂວາງທີ່ເກີດຈາກຄວາມກົດດັນຂອງເວລາ. 
 ການຊອກຫາສິ່ງອັນຕລອດໄປເປັນນິດຂອງພວກເຮົາມັນຈັບບໍ່ຄ່ອຍຢູ່-ຄືກັນກັບການພະຍາຍາມຕອກເຫຼັກ
ຕະປູຈັບວຸ້ນໃສ່ກັບຝາ.     ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຄົ້ນພົບກິຈການຂອງພຣະເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ້ມຕົ້ນຈົນຈົບໄດ້. ການພະ 
ຍາຍາມຫາຄວາມເຂົ້າໃຈເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າມັນຄືກັນກັບເດັກນ້ອຍສາມປີທ່ີພະຍາຍາມຮຽນກົດຫຼັກວິທຍາ 
ສາດຈາກນັກວິທຍາສາດຫົວຫຼັກແຫຼມແອວເບີດ ອາຍສຕາຍ.   ຂນະທ່ີທັງສອງອາດຈະມີຄວາມສຸກໃນຄວາມສໍາພັນ, 
ລະດັບຂັ້ນຂອງມັນຈະຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບຂອງຜູ້ນ້ອຍກ່ວາບໍ່ແມ່ນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ກ່ວາ. ເດັກນ້ອຍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮັບຄວາມ
ຄິດຂອງນັກວິທຍາສາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້. ເໝືອນດັ່ງຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ. 
 ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບເອົາການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຈົນກວ ່າພວກເຮົາຈະເຂົ້າໃຈເຫດຜົນທັງໝົດກ່ອນວ່າ ເປັນ
ດ້ວຍເຫດໃດເວລາຂອງຊີວິດຈ່ຶງມາເຖິງພວກເຮົາມັນມາເມື່ອໃດແລະມາໄດ້ຢ່າງໃດ.   ໜ້າທ່ີຂອງພວກເຮົາຄືໃຫ້ຮູ້ວ່າ
ພຣະເຈ້ົາສ້າງທຸກສິ່ງຢ່າງເໝາະສົມກັບກາລະເວລາຂອງມັນ   ແລະໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ເວລາຂອງພຣະອົງສໍາລັບຊີວິດພວກ
ເຮົາ. ພວກເຮົາສະແດງອອກເຖິງຄວາມໄວ້ວາງໃຈນີ້ໂດຍຜ່ານການເຊື່ອຟັງພຣະທັມຂອງພຣະອົງ. 
 

3. ຢືນຢູ່ໃນຣັສມີຂອງພຣະເຈົ້າ:(ປັນຍາຈານ 3:12-14) 
 ພຣະທັມປັນຍາຈານປຽບເໝືອນໄຟທີ່ຫຼໍ່ຫຼອມໃຫ້ເປັນຂອງແທ້.  ພຣະເຈ້ົາບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຈູດເຜົາພວກເຮົາ
ແຕ່ວ່າເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດໃນຄວາມບໍຣິສຸດ. ຄວາມຮູ້ອັນຈໍາກັດຂອງພວກເຮົາໃນເຫດການຕ່າງໆຂອງຊີວິດບໍ່ມີ
ຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມລື້ນເລີງຂອງພວກເຮົາຕໍ່ປະສົບການຕ່າງໆຂອງຊີວິດ. ພວກເຮົາສາມາດມີໜ້າຊົມຊື່ນຍິນດີໃນ
ຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງຊີວິດ. ເໝືອນດັ່ງຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດສາມາດປະສົບການກັບສັນຕິສຸກທ່ີເກີນຄວາມເຂົ້າໃຈ (ຟີ
ລິບປອຍ 4:7), ຄວາມຍິນດີກໍສາມາດເປັນຈິງໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. 
 ເມື່ອພວກເຮົາເລືອກເອົາຄວາມຍິນດີເໜືອຄວາມເຂົ້າໃຈແບບຜິດໆໃນຄວາມເລ ິກລັບຂອງຊີວິດ, ຄວາມພໍໃຈ
ອັນແທ້ຈິງກໍມາແທນທີ່. ມັນບໍ່ມີຫຍັງອີກທ່ີດີໄປກວ ່ານີ້. ພວກຄົນທ່ີບໍ່ມີເມືອງພໍນັ້ນກໍຊອກຫາຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນປານນັ້ນມັນກໍ
ບໍ່ມີຫຍັງເໜືອໄປກວ ່າຄວາມຍິນດີອັນງ່າຍໆນີ້,    ຄືການສະແດງອອກຂອງພວກເຮົາເຖິງການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ. 
ຂນະທ່ີມື້ວັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງສັ້ນລົງ, ມັນກໍຍັງສາມາດຫວານຊື່ນຕໍ່ໄປ.ເຊເນກາ ໄດ້ເວົ້າວ່າ“ນິທານເປັນແນວໃດ, 
ຊີວິດກໍເປັນຢ່າງນັ້ນ; ບໍ່ແມ່ນມັນນານເທົ່າໃດ, ແຕ່ແມ່ນມັນດີເທ່ົາໃດ, ນັ້ນຖືວ່າໃຊ້ໄດ້.” 
 ການມີຄວາມພໍໃຈແມ່ນຂອງຂວັນຈາກພຣະເຈົ້າ. ອໍານາດອະທິປະໄຕຂອງພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຄວາມເປັນລະບຽບຂອງເວລາແຫ່ງຊີວິດແລະເຫດການຕ່າງໆເທົ່ານັ້ນແຕ່ວ່າໃນຂອງຂວັນຂອງພຣະອົງຄືຄວາມພຽງພໍ
ໃຈໃຫ້ກັບພວກເຮົາ.      ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຮັດວຽກງານຫືຼການຫຼິ້ນກໍຕາມໃຫ້ເບິ່ງໃນທາງຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບຄວາມ 
ໝາຍແລະຄວາມຄົບເຕັມຂອງພວກມັນ. 
 ມີແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານັ້ນທ່ີເຫັນການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງທຸກໆ ເຫດການຂອງຊີວິດແລະກິຈການອັນຕລອດໄປເປັນ 
ນິດຂອງພຣະອົງ.   ມີແຕ່ພຣະອົງເທ່ົານັ້ນທ່ີເຮັດໃຫ້ການງານຂອງຊີວິດຄົບເຕັມແລະຕົບແຕ່ງຂຶ້ນໃໝ່ກັບຄວາມໝາຍ. 
ສິ່ງທ່ີພຣະອົງໄດ້ກະທໍາຈະຕັ້ງຕລອດໄປເປັນນິດ. ຜົນຂອງການມອງເຫັນພຣະອົງໃນຄວາມສວ່າງເຊັ່ນນີ້ຄວນທ່ີຈະໂຄ 
ຣົບນັບຖື. ພວກເຮົາຄວນຢືນຢູ່ໃນຣັສມີຂອງພຣະອົງ. ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຄິດເຖິງທັມມະຊາດອັນຕລອດໄປເປັນນິດຂອງ
ພຣະເຈ້ົາແລະກິຈການຂອງພຣະອົງ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ນອກຈາກໂຕ້ຕອບດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບຢໍາເກງ. ຂ້າພະເຈົ້າ
ເປັນຄົນທ່ີຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງເວລາແລະສະຖານທີ່. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຢູ່ບ່ອນດຽວໃນເວລາດຽວເທົ່າ
ນັ້ນ.  ຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນທີ່ນີ້ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ-ຊ່ຶງມັນເປັນການຄວບຄຸມບັນຊາເໜືອເຫດການຕ່າງໆຂອງຊີວິດ 
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.  
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 “ເວລາຢູ່ໃນຂວດແກ້ວ” ຊ່ືເພງນ່ຶງໃນປີ 1970 ຊ່ຶງບັນລະຍາຍເຣື່ອງຂອງເວລາ: “ແຕ່ເບິ່ງເໝືອນວ່າມັນບໍ່ມີເວ 
ລາພຽງພໍທ່ີຈະເຮັດໃນສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເຮົາຢາກຈະເຮັດເມື່ອເຮົາພົບພວກມັນແລ້ວ.”    ຄໍາເວົ້າເຫຼົ່ານີ້ນໍາພາໃຫ້ເຫັນຄວາມ
ຈໍາກັດຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ແຕ່ວ່າພວກມັນບໍ່ໄດ້ກະທົບກະເທືອນຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ.     ຂ້າພະເຈ້ົານະມັສການພຣະອົງວ່າ
ເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ທ່ີປົກຄອງເວລາແລະເປັນຫໍຄອຍເໜືອມັນ. 
 

ບົດຮຽນຊີວິດ 
 
 ບໍ່ມີຫຍັງທ່ີຈະເປັນສິ່ງເຕືອນສະຕິເຖິງຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງມະນຸດເທ່ົາກັບໂມງໄດ້ເລີຍ.  ມັນດີດໄປໜ້າສເມີ
ແລະນໍາພວກເຮົາໄປໃກ້ເຂດທ່ີເປັນເວລາທີ່ພວກເຮົາບໍ່ມີເຫຼືອ. ຂອບເຂດຈໍາກັດອັນນີ້ບໍ່ສາມາດແຕະຕ້ອງພຣະເຈົ້າໄດ້. 
ເພາະເຫດນີ້, ພວກເຮົາ-ຢູ່ໃຕ້ເວລາ-ຄວນຈະນະມັສການແລະໂຄຣົບຢໍາເກງພຣະອົງ-ຜູ້ຊົງຢູ່ເໜືອເວລາ. 
 ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າເວລາເປັນເງິນເປັນຄໍາ. ຄວາມຈິງແລ້ວມັນມີຄ່າຫຼວງຫຼາຍກວ ່າອີກເພາະວ່າມັນອາດ
ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເງິນຕື່ມຂຶ້ນອີກ. ມັນບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນກັບເວລາ. ມັນເປັນຕົວຂຍາຍອອກອັນຍິ່ງໃຫຍ່;  ທຸກໆຄົນ
ໄດ້ຮັບຈໍານວນເທົ່າກັນໝົດໃນແຕ່ລະວັນ. 
 
 ໃນແສງແຫ່ງຄຸນຄ່າຂອງມັນ, ພວກເຮົາຄວນຈະເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເວລາດ່ັງຕໍ່ໄປນີ້: 

 ທຸກໆຣະດູການຂອງຊີວິດແມ່ນພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ສະຖາປະນາຂຶ້ນ. 
 ດັ່ງທ່ີໄດ້ຖືກສະຖາປະນາໂດຍພຣະເຈົ້າ, ເຫດການຕ່າງໆຂອງຊີວິດຖືກກະທໍາໃຫ້ເກີດຈາກຂ້າພະເຈົ້າ. 
 ໃນຂນະນີ້, ການທ້າທາຍແຕ່ລະອັນໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໂຕ້ຕອບໃນທາງຊອບທັມ. 
 ຂນະທ່ີກໍາລັງເຮັດໃນສິ່ງທ່ີຖືກຕ້ອງໃນເວລາອັນຖືກຕ້ອງ, ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເຮັດໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງເຊັ່ນກັນ. 
 ພຣະເຈ້ົາຈະປະທານການມອງເຫັນໄກແກ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈເວລາທີ່ຈະຢູ່ແລະຄວນຈະກະທໍາ. 

 ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຫັນແລະເຂົ້າເກືອບບໍ່ເຂົ້າໃຈຣະດູການໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ-ບໍ່ຮູ້ວ່າເມື່ອໃດມັນເລີ້ມ
ຕົ້ນແບະຈົບລົງ. ພວກເຮົາເປັນເໝືອນຄົນຜູ້ນຶ່ງທ່ີຢືນຢູ່ຂ້າງທາງກໍາລັງເບິ່ງການແຫ່ຂະບວນຜ່ານກາຍໄປ. ປະສົບການ
ທ່ີເຮົາໄດ້ຮັບກໍຄືມັນຜ່ານໄປເທື່ອລະອັນ, ແລະພວກເຮົາກໍຢູ່ກັບມັນພຽງຊົ່ວຄາວດຽວ. 

 ແຕ່ວ່າ, ທັສນະຂອງພຣະເຈົ້າເປັນເໝືອນກັບຄົນຜູ້ນຶ່ງທ່ີຢືນຢູ່ເທິງຕຶກສູງແລ້ວເຫັນການແຫ່ຂະບວນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ
ແຖວຈົນສຸດແຖວໃນເວລາດຽວກັນ. ພຣະຜູ້ສ້າງຂອງພວກເຮົາທ່ີຮູ້ໝົດທຸກສິ່ງ, ພຣະເຈ້ົາທ່ີຢູ່ເໜືອເວລາແລະພວກເຮົາ
ຄວນຈະໂຕ້ຕອບຕໍ່ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ອັນຕລອດໄປເປັນນິດຂອງພຣະອົງດ້ວຍການນະມັສການແລະໂຄຣົບຢໍາເກງ. 
             
             
        

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ PA 

 



ຂ

ບ

ສ

ທ

ບ

ບ

ກ

ເ

ຄ

ຕ

ໜ

ສ

ກ

ກ

ຄ

ທ

ປ

ມ

1

ວ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທດິ ທ ີ17 ມງັກອນ 2010 (1-17-2010)

ການຕໍ່ສູກ້ບັຄວາມບໍເ່ປນັທມັ

ໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ປັນຍາຈານ 3:16-17; 4:1; 8:2-13

ົດຮຽນນີສ້າມາດມຜີນົສະທ້ອນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນຢາ່ງໃດ

່ວນຫຼາຍແລ້ວຊີວິດເຕັມດ້ວຍຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມ. ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານສໍາຣວດການໂຕ້ຕອບຕ່ໍຄວາມບ່ໍຍຸດຕິ

ັມໃນກຸ່ມຂອງທ່ານແລະກະຕຸ້ນທ່ານໃຫ້ກະທໍາການໂດຍພຣະຄຸນແລະທ່ຽງທັມໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ.

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບປະສົບການແລະການໂຕ້ຕອບຂອງພວກທ່ີເຊ່ືອທ່ີມີຕ່ໍຄົນທ່ີບ່ໍທ່ຽງທັມຊ່ຶງປະຕິບັດຕ່ໍຊ່ຶງກັນແລະ

ັນ.

ປນັຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ

ົນທ່ີປະສົບການກັບການກົດຂ່ີກໍກາຍເປັນຜູ້ກົດຂ່ີ; ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຕືອນພວກເຮົາເອງໃນຄວາມຈໍາເປັນທ່ີ

້ອງສະແດງອອກເຖິງພຣະຄຸນແລະການອະພັຍໂທດໃນການດໍາຣົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາແຕ່ລະວັນ. ຄຣິສຕະຈັກທຸກ

່ວຍຄວນຈະເປັນນາຍໜ້າແຫ່ງຄວາມຫວັງແລະຄວາມທ່ຽງທັມໃນຄຸ້ມເຂດທ້ອງຖ່ິນຂອງພວກເຂົາແລະໃນໂລກ.
ທ່ານກໍາລັງຈະຈ່າຍເງິນຢູ່ໃນແຖວດ່ວນຊ່ຶງຈໍາກັດຂອງໃຫພ້ຽງສິບຊ້ິນ. ຜູ້ທ່ີຢູ່ຕ່ໍໜ້າທ່ານມີຂອງຢ່າງໜ້ອຍປະມານ

ິບເຈັດຊ້ິນ, ບາງທີກໍອາດຈະຫຼາຍກວ່ານ້ັນທ່ີເຊ່ືອງຢູ່ກ້ອງຖົງອາຫານໝາ. ທ່ານກໍຢືນຢູ່ທ່ີນ້ັນ, ອອກຮ້ອນສຸດຂີດ, ແລະ

ໍກໍາລັງເວົ້າກັບຕົວເອງວ່ານ້ີມັນບ່ໍທ່ຽງທັມຈັກໜ້ອຍເລີຍ. ຂນະທ່ີສ່ິງນ້ັນເຮັດໃຫຂຸ້້ນເຄືອງຢູ່ນ້ັນ, ນ້ີຫຼືຄືສ່ິງທ່ີພຣະຄັມພີ

່າວເຖິງເຣ່ືອງຄວາມບ່ໍທ່ຽງທັມ? ເມ ື່ອຖືກພວກເຮົາ. ຄວາມບ່ໍທ່ຽງທັມປາກົດຂ້ຶນຢ່າງກະທັນຫັນໃນຂອບເຂດຂອງ

ວາມຄິດວ່າສເມພີາບຂອງພວກເຮົາເອງ; ເປັນແນວໃດເມື່ອເຫັນຄົນອ່ືນກໍາລັງຕົກຢູ່ໃນການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງຢ່າງບ່ໍທ່ຽງ

ັມ?
ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບພວກເຮົາທ່ີເປັນຄຣິສຕຽນຄວນຈະໂຕ້ຕອບຢ່າງໃດຕ່ໍຄວາມບ່ໍເປັນທັມຕ່າງໆທ່ີຄົນອ່ືນ

ະສົບພົບພໍແ້ລະແມ່ນຫຍັງຄືຂ້ັນຕອນຂອງພຣະຄຸນທ່ີພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ເພື່ອນໍາຄວາມຫວັງ ແລະຄວາມທ່ຽງທັມ

າສູ່ໂລກທ່ີອ້ອມຮອບພວກເຮາົ.

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

. ສະຖານທີຂ່ອງຄວາມບໍເ່ປນັທມັ (ປັນຍາຈານ 3:16-17)
ໂຊໂລໂມນໄຈ້ແຍກສະຖານທ່ີຂອງກົດໝາຍວ່າ ສະຖານທີຂ່ອງຄວາມຍຸດຕທິມັແລະຄວາມຊອບທມັ. ແຕ່

່າ, ໄຕດ້ວງຕາເວນັອັນນ້ີມັນບ່ໍເປັນຈິງສເມໄີປ. ພວກເຮົາພົບຄວາມບ່ໍທ່ຽງທັມໃນບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຫວັງຈະພົບຄວາມ
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ທ່ຽງທັມ. ໃນສານຕັດສິນກໍເຕັມໄປດ້ວຍມະນຸດທ່ີເປັນຄົນບາບ. ບາງຄ້ັງພວກຕົວແທນເຫຼົ່ານ້ັນກໍໄດ້ເຮັດຜິດພາດໂດຍ

ບ່ໍເຈດຕະນາແທ້, ດ່ັງເຊ່ັນການເກັບກໍາຮັກສາຫຼັກຖານ, ການນໍາໄປສູ່ການຕັດສິນຄວາມທ່ີຜິດ. ມໜ້ີອຍທ່ີສຸດ, ບາງກໍ

ຣະນີກໍໜ້າຫວາດກົວ, ຜູ້ບໍຣິຫານຄວາມທ່ຽງທັມກໍສແວງຫາຄວາມອາຄາດບາດໝາງສ່ວນຕົວແທນທ່ີຈະຕິດຕາມໂຄງ

ການສໍາລັບຄວາມຈິງ.
ຫຼາຍຄົນມີຈິນຕະນາການຢາກຢູ່ໂລກທ່ີຄວາມຜິດທຸກຢ່າງໄດ້ຮັບໂທດໂດຍກະທັນຫັນ, ຢາກຢ່ ູໂລກທ່ີພວກ

ຂັບຣົດທ່ີບ່ໍຢ້ານອັນຕລາຍທຸກຄົນໃຫ້ໄດ້ໃບປັບໄໝ. ອັນນ້ີເປັນໂລກທ່ີໜ້າຢູ່ຫຼືບ່ໍ? ຖ້າທ່ານຫາກດໍາເນີນຊີວິດໂດຍບ່ໍຜິດ

ຈັກຢ່າງເທ່ົານ້ັນຈ່ຶງຈະສາມາດຢູ່ໄດ້. ພວກເຮົາຄວນສໍານຶກອອກວ່າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດຕ່ໍເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ

ຢ່າງເທ່ົາທ່ີຄວນແລະເຮ ັດຢ່າງທ່ຽງທັມຕ່ໍຊ່ຶງກັນແລະກັນ.
ຄວາມບ່ໍເປັນທັມນ້ີແນ່ນອນມັນກໍມີຣະດູການຂອງມັນ, ບາງອັນກໍປາກົດວ່າມັນຍາວນານເຫຼືອເກີນ. ໂຊໂລ

ໂມນຮັບຮູ້ວ່າຊີວິດນ້ີປະກອບຂ້ຶນດ້ວຍຄວາມແຕກຕ່າງກັນແລະການຄ້າຍຄືກັນຂອງບັນຫາຊີວິດ. ມເີວລາສໍາລບັທກຸ

ເຣືອ່ງຣາວແລະທກຸໆການງານ. ກິຈການຂອງພຣະເຈ້ົາແມນ່ກະຈ່າງແຈ້ງແລ້ວວ່າຟອງຄ້ືນຈະໝູນກັບຢ່າງແນ່ນອນ

ແລະພຣະອົງຈະພພິາກສາຄົນຊອບທມັແລະຄົນອະທມັ.

2. ອາໍນາດແຫງ່ການກົດຂີ່ຂົມ່ເຫງັ (ປັນຍາຈານ 4:1)
ເຫດຜົນອັນນ່ຶງທ່ີບາງຄົນຂາດຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາກໍເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ສັງເກດເຫັນການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງ

ທຸກໆແບບທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໄຕ້ດວງຕາເວັນນ້ີ. ເຫດຜົນອັນນ່ຶງທ່ີຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄວນຈະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບກົດໝາຍນ້ັນກໍຄືຈະ

ໄດ້ສະແດງຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດເຊ່ືອໄດ້ແກ່ພວກທ່ີຖືກກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງ. ເມື່ອພວກເຮົາ

ເຮັດວຽກສໍາລັບຝ່າຍກົດໝາຍ, ພວກເຮົາຄວນເຮັດດ້ວຍມແີນວຄິດໃນການກ່າວປະກາດແລະແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ

ກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດ.

ການເລົາ້ໂລມ

ຄໍາວ່າເລ້ົາໂລມປາກົດໃນພຣະທັມປັນຍາຈານ 4:1 ໃນຮູບແບບທ່ີເນ້ັນຢ່າງແຂງແຮງໃນທາງລົບ. ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກຕ່ໍ

ການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງ,ໂຊໂລໂມນຈ່ຶງໄດ້ກ່າວເຖິງສອງເທ່ືອ, ìບ່ໍມຜູ້ີໃດເລ້ົາໂລມພວກເຂົາî ເລ້ົາໂລມຍັງມີຄວາມໝາຍໃນ

ພາສາເຮັບເຣີວ່າìເຮັດໃຫ້ສະບາຍໃຈ îຫຼືìຜ່ອນຄາຍລົງî ໃນພຣະທັມ ເອຊາຢາ 40:1 ພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະຜູ້ເລ້ົາໂລມ

ສໍາລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ, ໂດຍການໃຊ້ຄໍາສັບດຽວກັນໃນພາສາເຮັບເຣີ. ການເລ້ົາໂລມຄົນອ່ືນແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ມີຄຸນ

ສົມບັດທາງສິນທັມ.

5 ທາງທີທ່າ່ນສາມາດທາໍງານໃນຝາ່ຍກົດໝາຍເພືອ່ເດກັທີຍ່ັງບໍເ່ກດີເທືອ່

 ເປີດບ້ານຂອງທ່ານຕ້ອນຮັບຜູ້ຍິງທ່ີຕ້ັງຄັນຫຼືìເດັກທ່ີເຂົາບ່ໍຕ້ອງການ.î
 ກາຍເປັນຜູ້ຮູ້ລາຍລະອຽດຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໃນເຣ່ືອງການແທ້ງລູກ.
 ຂຽນຈົດໝາຍເຖິງຜູ້ຈັດພິມໜັງສືພິມໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ.
 ຂຽນຈົດໝາຍເຖິງຕົວແທນຣັຖບານ(ທ້ອງຖ່ິນ, ຣັດ, ປະເທດ).
 ອະທິຖານທຸກວັນສໍາລັບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງອົງການຮັກຊີວິດພ້ອມທັງແມແ່ລະເດັກທ່ີຮັບເຄາະ.

ມີມະນຸດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໂລກນ້ີໄດ້ຕົກຢູ່ໃນການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງ. ຂນະທ່ີອໍານາດເປັນຂອງພວກທ່ີກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງພວກ

ເຂົາ, ພວກເຂົາກໍບ່ໍສາມາດປ້ອງກັນຕົວພວກເຂົາເອງໄດ້. ທັງພຣະຄັມພພີາກພຣະສັນຍາເກ່ົາແລະພຣະສັນຍາໃໝ່
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ເນ້ັນໃນການປະຕິບັດຕ່ໍສັງຄົມ, ເຊ່ັນພວກເດັກກໍາພ້າແລະພວກແມໝ່າຍ, ດ້ວຍຄວາມທ່ຽງທັມ(ພຣະບັນຍັດສອງ 

27:19; ຢາໂກໂບ 1:27).
ໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນນ້ີ, ຫຼາຍຄົນຍັງຕົກຢູ່ໃນການກົດຂີ່ຂ່ົມເຫງັແຕ່ວ່າບ່ໍມຜູ້ີໃດສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າພວກຍັງບ່ໍທັນ

ເກີດ. ພວກເດັກທ່ີຍັງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ນກຸ່ມທ່ີມີກົດໝາຍປ້ອງກັນໜ້ອຍກ່ວາພວກເດັກທ່ີເກີດແລ້ວ. ແລະມັນໜ້າສົນໃຈ

ບ່ໍທ່ີທຸກຄົນເຫັນຊອບໃນເຣ່ືອງການແທ້ງເມື່ອລູກໄດ້ອອກມາແລ້ວ? ການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງັມີຫຼາຍຮູບແບບທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນ

ໂລກປັດຈຸບັນນ້ີ, ຊ່ຶງລວມທັງທຸກຫົນທາງຈາກພວກຜູ້ເຖ້ົາທ່ີຖືກທໍາຮ້າຍເຖິງການຫາປໂຍດສ່ວນຕົວທາງເພດກັບເດັກ

ນ້ອຍແລະຄໍາສ່ັງໃຫ້ທໍາການແທ້ງລູກ. ໄພພ່ົນຂອງພຣະເຈ້ົາຄວນຈະເຮັດວຽກເພື່ອຜ່ອນຄາຍລົງແລະເຮັດໃຫ້ພວກຖືກ

ເຄາະຮ້າຍຈາກການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍໃຫ້ມເີສຣີພາບ.

3. ຫຼກັການຂອງການປະທວ້ງ (ປັນຍາຈານ 8:2-9)
ຄວາມບ່ໍເປັນທັມແລະການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງທ່ີກໍາລັງປາກົດໃນໂລກນ້ີ ນໍາຄວາມໜັກໃຈໃຫ້ແກ່ພວກທ່ີເຊ່ືອ.

ບັນຫາຂອງມະນຸດຊາດມັນໜັກສໍາລັບພວກທ່ີມອງເຫັນການແຜ່ຂຍາຍຂອງບາບເຫຼົ່ານ້ັນ. ຂນະທ່ີຜົນມັນອອກມາກໍບ່ໍ

ເຄີຍຮັບປະກັນ, ໄພພ່ົນຂອງພຣະເຈ້ົາຄວນຈະຊອກຫາຫຼັກການອັນເໝາະສົມໃນການປະທ້ວງຕ່ໍຄວາມບ່ໍເປັນທັມ.
ຫົວໃຈທ່ີສລາດຮູ້ຈັກເວລາທ່ີຖືກຕ້ອງແລະຫຼັກການອັນຖືກຕ້ອງທ່ີຈະປະນາມຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຂອງສັງຄົມ.

ພວກເຮົາຕ້ອງນັບຖືຄໍາສ່ັງຂອງກະສັດແລະເຊ່ືອຟັງກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງ, ຍົກເວັ້ນເຣ່ືອງທ່ີຈະລະເມີດກົດ

ບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮາົມີຄວາມສງົບ, ມວີິທີການຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນການປະທ້ວງຕ່ໍການປະຕິບັດທ່ີບ່ໍ

ສເມພີາບໃນສັງຄົມ. ພວກທ່ີເຊ່ືອຄວນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເອງເກີດຜົນປໂຍດຕ່ໍທຸກຄົນ, ເລ້ີມຕ້ົນກັບການໃຊ້ສິດລົງຄະ

ແນນສຽງເລືອກຕ້ັງ. ອົງການຖແລງຂ່າວຕ່າງໆເປັນບ່ອນທ່ີໃຫ້ໂອກາດເປີດໂສມໜ້າການບ່ໍເທ່ົາທຽມກັນຂອງສັງຄົມ.
ກົດໝາຍຂອງສະຫະຣັດອະເມຣິກາຮັບປະກັນສິດເສຣີພາບຂອງພວກເຮົາທ່ີເປ ັນພົລເມືອງໃຫ້ຕ່ໍລອງກັບຣັຖບານໃຫ້

ແກ້ໄຂຂ້ໍຂ້ອງໃຈຕ່າງໆ.
ເມື່ອໂຊໂລໂມນໄດ້ເຕືອນພວກນັກອ່ານຂອງລາວໂດຍເວົ້າວ່າ, ຢ່າຈິບຫາຍຍ້ອນຂອງບ່ໍມີຄ່າ, ພວກເຮົາສາ

ມາດເວົ້າຢ່າງປອດພັຍດ່ັງນ້ີກໍໄດ້ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກໍຖືກເໝອືນກັນ. ພວກເຮົາຄວນສືບຕ່ໍໃນວຽກງານທ່ີມີຄ່າອັນ

ຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮົາຕ້ອງຄິດເຖິງວິນລຽມ ວຽວເບີຟອດສ໌, ທ່ີສະແດງໜັງເຣ່ືອງພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ, ແລະການອຸທິດຕົນ

ຢ່າງບ່ໍຮູອິ້ດເມື່ອຍຕ່ໍພວກຂ້າທາດ. ຄວາມບ່ໍເປັນທັມນ້ີຕາມປົກກະຕິແລ້ວມັນສືບຕ່ໍເນ່ືອງມາຢ່າງໝັ້ນຄົງແລະພວກທ່ີ

ຢາກລົບລ້າງມັນຕ້ອງຕຽມພ້ອມສູ້ເປັນເວລາຍາວນານ.
ພວກເຮົາກໍບ່ໍມຄໍີາຮັບປະກັນວາ່ຈະສໍາເຣັດຜົນໃນວຽກງານໃນເຣ່ືອງເປັນທັມນ້ີ. ຄວາມແນ່ນອນໃນຄໍາສັນຍາ

ທ່ີມອບໃຫແ້ກ່ພວກທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອນ້ັນແມ່ນສ່ິງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນຕາມພາຍຫຼັງ, ບ່ໍແມ່ນໃນທ່ີນ້ີແລະດຽວນ້ີ. ບ່ໍມີຜູ້ໃດຮູ້ຈັກ

ວ່າອັນໃດຈະເກີດຂ້ຶນ, ຄືກັນກັບບ່ໍມີໃຜມີອໍານາດເໜືອກວ່າລົມຫຼຄືວບຄຸມມັນ. ລົມແຫ່ງທໍານຽມປະເພນີແລະທາງສິນ

ທັມປ່ຽນແປງພັດຂ້າມຊີວິດຂອງພວກທ່ີມຄີວາມເຊ່ືອແລະຜູ້ປົກຄອງບາງຄົນອາດຈະຝຶກຊ້ອມໃຊ້ອໍານາດເພ່ືອທໍາຮ້າຍ

ຕ່ໍຫຼາຍໆຄົນທ່ີຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຕ້ອງອົດທົນປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມບ່ໍເປັນທັມ

ໃນທາງທ່ີເໝາະສົມແລະໃນທາງທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ໂດຍໃຫເ້ຂ້ົາໃຈວ່າມັນບ່ໍມີຫຍັງຮັບປະກັນແຕ່ວ່າມັນອາດ

ຈະມີການປ່ຽນແປງເກີດຂ້ຶນ.

4. ການຫນັກັບຄນືທີ່ຈີະມໃີນພາຍໜາ້ (ປັນຍາຈານ 8:10-13)
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ບັນຫາທ່ີກໍາລັງເກີດຂ້ຶນມັນບ່ໍຖືກກັບຄວາມຕ້ັງໃຈເອົາໄວສ້ເມໄີປຢ່າງແນ່ນອນເບ່ິງຄືວ່າມັນບ່ໍເປັນທັມ. ການ

ສ່ົງສະການຂອງພວກຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາສາມາດເປັນຕົວຢ່າງໃນທ່ີນ້ີ. ໂຊໂລໂມນໄດ້ເວົ້າວ່າ, ຄົນຊ່ົວຮ້າຍ, ໄດ້

ຮັບຄໍາຍົກຍ້ອງໃນເມືອງດຽວກັນກັບບ່ອນທ່ີເຂົາໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮ ັດຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ. ຢ່າຕັດສິນຊີວິດໂດຍໃຊ້ງານສ່ົງສະ

ການເປັນເຄ່ືອງວັດແທກ. ຫຼາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄປຮ່ວມງານສ່ົງສະການຂອງຄົນທ່ີຈິງຈັງກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້

ນ່ຶງທ່ີມຊີີວິດຍືນນານ. ຈໍານວນຄົນທ່ີໄປຮ່ວມກໍບ່ໍຫຼາຍ, ບ່ໍແມນ່ເພາະວ່າຄົນນ້ັນບ່ໍມີຄຸນຄ່າໃນການສັຣເສີນ, ແຕ່ກໍເພາະ

ວ່າພວກເຂົາມອີາຍຸຍືນກວ່າພວກທ່ີໄດ້ຮູ້ຈັກກັບພວກເຂົາ.
ຫຼາຍຄົນມີບັນຫາກັບເວລາຂອງການຄາດຄະເນກັບຄວາມບ່ໍເປັນທັມແລະຄໍາສັນຍາຊ່ົວຮ້າຍໃນພຣະທັມຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ. ທ່ີຖືກຮ້ອງວ່າບັນຫາຂອງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍທ່ີບ່ໍເປັນຈິງ ìເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍຈັດການກັບຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ?
ìແຕ່ວ່າî ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍຈັດການກັບມັນດຽວນ້ີ? ໂຊໂລໂມນໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າການຕັດສິນຢ່າງຊາວໂລກຕ່ໍ

ການປະພຶດທ່ີຊ່ົວຮ້າຍມັນບ່ໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະຜົນຂອງມັນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເພີມ້ຄວາມປາຖນາຫາຄວາມ

ຊ່ົວຮ້າຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກອະທັມຈະຖືກພິພາກສາແລະພວກຊອບທັມຈະຢູ່ພິສູດໃຫ້ໂລກເຫັນ. ມັນຈະເປັນໄປ

ຢ່າງດີກັບພວກທ່ີຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາແລະບ່ໍເປັນໄປໃນທາງດີສໍາລັບພວກຊ່ົວຮ້າຍ.
ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງໂຊໂລໂມນໃນຄວາມເປັນທັມທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ບ່ໍແມ່ນຂ້ຶນກັບຫຼັກຖານທ່ີໄດ້ສັງເກດເຫັນ. ແຕ່ຂ້ຶນ

ກັບສ່ິງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນກັບຕາໃນໂລກນ້ີ, ພວກເຮົາອາດຈະໝົດຫວັງຕ່ໍຄວາມເປັນທັມ; ສ່ິງທ່ີພວກເຮົາເຫັນຜ່ານ

ຄວາມເຊ່ືອຮັບປະກັນວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຝ່າຍຖືກຕ່ໍທຸກສ່ິງທ່ີຜິດໃນຊີວິດນ້ີ.

ບົດຮຽນຊວີດິ

ນ່ຶງໃນຄວາມລຶກລັບຂອງຊີວິດແມ່ນສ່ິງບ່ໍດີເກີດຂ້ຶນກັບຄົນທ່ີເຄ່ັງຄັດໃນພຣະເຈ້ົາແລະສ່ິງດີກໍເກີດມສໍີາລັບຄົນ

ບ່ໍດີ. ໃນກໍຣະນີແນວນ້ີ, ຄໍາຖາມທ່ີດີທ່ີສຸດບ່ໍແມ່ນìເປັນດ້ວຍເຫດໃດî ແຕ່ວ່າ ìແມ່ນຫຍັງດຽວນ້ີ?î ກຸນແຈແມ່ນການ

ຕັດສິນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານໂຕ້ຕອບຢ່າງໃດຕ່ໍຄວາມບ່ໍເປັນທັມ.
ເມື່ອພວກເຮົາປະເຊີນກັບຄວາມບ່ໍເປັນທັມ, ຈະເປັນປະສົບການຂອງພວກເຮົາເອງແລະຂອງຄົນອ່ືນ, ພວກ

ເຮົາຄວນຈະເຮັດຢ່າງໃດ? ພວກເຮົາຈະໂຕ້ຕອບແນວໃດໃນທ່າທີຂອງການຊົດຊ່ອຍໃຫຫ້ວດິພົ້ນ?
 ເວົ້າອອກມາເພື່ອພວກທ່ີບ່ໍມສີຽງໃນສັງຄົມ, ຄືພວກທ່ີຢູ່ທັງສອງສ້ົນຂອງຊີວິດ, ພວກເດັກນ້ອຍແລະພວກຜູ້

ເຖ້ົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາ.
 ອາສາສມັກເວລາຂອງທ່ານໃຫ້ກັບອົງການທ່ີເຮັດວຽກເພື່ອເດັກທ່ີຍັງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ . ອົງການເຫຼົ່ານ້ີຕ້ອງການ

ຄົນເຮັດວຽກໃນຫ້ອງການບໍຣິຫານຢູ່ສເມີ.
 ເຮັດວຽກເພື່ອປ່ຽນແປງພາຍໃນລະບົບການເມືອງແລະພາຍໃນຫຼັກການທ່ີເໝາະສົມຂອງການປະທ້ວງ. ຕິດຕ່ໍ

ພົວພັນກັບພວກນັກອອກກົດໝາຍເມື່ອມກີານອອກລ່າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຊອກຫາທາງປົກປ້ອງພວກທ່ີ

ຖືກກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງ.
 ຍື່ ນມເືຂ້ົາສນບັສນນຸຕ່ໍພວກທ່ີຖກືຈາກຄວາມບ່ໍເປັນທມັ. ສິ່ ງທ່ີພວກເຂົາຕອ້ງການອນັແທຈ້ງິແມນ່, ການຮບັ

ປະກນັການຢືນປາກດົຄຽງຂາ້ງກບັພວກເຂົາ, ບ່ໍແມນ່ການອະທິບາຍແນະນາໍ.

ຄວາມບ່ໍເປັນທມັແມນ່ພາກສວ່ນນຶ່ງຂອງຊວີດິສເມແີຕວ່າ່ພຣະຄນຸຄວນຈະເປັນສວ່ນນຶ່ງຂອງຊວີດິໂດຍທ ົ່ວໄປ ເຊ່ັນ

ກນັ-ເວ້ົາສະເພາະແລວ້ແມນ່ເປັນພາກສວ່ນນຶ່ງໃນຊວີດິຂອງທາ່ນ. ເມ ື່ອທາ່ນໄດຮ້ບັແລວ້, ຕອ້ງຢູໃ່ນພຣະຄນຸ, ແລະ

ແບງ່ປນັພຣະຄນຸຂອງພຣະເຈົາ້, ທາ່ນສາມາດໂຕຕ້ອບຢາ່ງເໝາະສມົຕ່ໍຄວາມບ່ໍເປັນທມັທ່ີຢູອ່ອ້ມຂາ້ງທາ່ນ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວັນອາທິດ ທີ 24 ມົກຣາ 2010 (1-24-2010)

ປັກປໍາ້ກບັວດັຖສຸິ່ງຂອງຫາຼຍຢາ່ງ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ປັນຍາຈານ 4:4-8;5:10-16
ົດຮຽນນີ້ສາມາດມຜີົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິຂອງທາ່ນຢ່າງໃດ

ົດຮຽນນ້ີສາມາດປ່ຽນທິດທາງຂອງທ່ານໃນການເບ່ິງວັດຖຸສ່ິງຂອງທ່ີທ່ານເປັນເຈ້ົາຂອງໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃຫ້

ຽງລໍາດັບບ່ອນທ່ີທ່ານສຸມກໍາລັງ, ສິ່ງທ່ີທ່ານຄິດວ່າສໍາຄັນ, ແລະສ່ິງທ່ີມີຄ່າຢ່າງແທ້ຈິງ.

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບສະຖານທ່ີແລະອໍານາດຂອງວັດຖຸສ່ິງຂອງທ່ີທ່ານເປັນເຈ້ົາຂອງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ົນແລກປ່ຽນຊີວິດຂອງພວກເຂົາກັບສ່ິງທ່ີພວກເຂົາຊ້ື. ພວກເຂົາຕ້ອງຖາມວ່າສ່ິງທ່ີພວກເຂົາຊ້ືມັນມີຄ່າສົມກັບເງິນທ່ີ

່າຍໃນກໍານົດຂອບເຂດຂອງເວລາທ່ີພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ໄປສະສົມມັນ.
ຄໍາຈາລຶກທ່ີຫີນເທິງຫຼຸມຝັງສົບອ່ານວ່າ,ìລາວຕາຍເພາະສ່ິງທ່ີລາວຢາກໄດ້.î ຄໍາຈາລຶກຂອງຜົວລາວທ່ີຢູ່ຖັດມາ

່ານວ່າ,ìລາວຕາຍເພາະພຍາຍາມຫາສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນມາໃຫເ້ມັຽî ຈຸດໝາຍນ້ັນກໍຄືວ່າຫຼາຍໆຄົນພາກັນໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກ

ຂົາໃນການຕິດຕາມຫາວັດຖຸສ່ິງຂອງຕ່າງໆ. ທ່ານກໍຕົກໃນຂ້ັນອັນຕລາຍແນວນ້ີຫຼື? ໃຫ້ໃສ່ໃຈຕ່ໍຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີເພື່ອ

ຫ້ໝັ້ນໃຈ: (1) ປົກກະຕິແລ້ວທ່ານເລືອກເອົາອັນໃດ, ລະຫວາ່ງຢາກໄດ້ເພີມ້ຫຼືຄວາມເຄ່ັງຄັດກັບພຣະເຈ້ົາ? (2) ທ່ານ

ຸ້ມເທເຫື່ອແຮງຫຼາຍສ່ໍາໃດເພືອ່ປ້ອງກັນຮັກສາສ່ິງຕ່າງໆທ່ີໄດ້ສະສົມເອົາໄວ້ນ້ັນ? (3) ທ່ານຮູ້ຈັກເສ້ັນສ້ິນສຸດຂອງ

ວາມຈໍາເປັນແລະຈຸດທ່ີເກີນກໍານົດໃນຊີວິດຂອງທ່ານບ່ໍ?
ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າເຣ່ືອງການເປັນເຈ້ົາຂອງແຫ່ງວັດຖຸສ່ິງຂອງຕ່າງໆ-ວ່າທ່ານກັກຂັງພວກມນັແລະພວກມັນກັກຂັງ

່ານ. ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫທ່້ານມອງເຫັນຄຸນຄ່າໃນຂອງທ່ີສາມາດມີຄ່າແລະຕິດຕາມສ່ິງທ່ີຕລອດໄປເປັນນິດ.

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

.ຂາ້ພະເຈົ້າມຫີຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ (ປັນຍາຈານ 2:4-8)
ໂຊໂລໂມນທົບທວນເບ່ິງຊີວິດຂອງລາວແລະນັບຮວບຮວມìສ່ິງຂອງຫຼວງຫຼາຍîທ່ີລາວມີ. ສ່ິງຂອງເຫຼົ່ານ້ີໄດ້

ພີມ້ເຕມີຂຶນ້ໃນການຕິດຕາມຄວາມຢາກໄດ້ວັດຖຸສ່ິງຂອງ. ເໝືອນດ່ັງທ່ີເດັກນ້ອຍອາດຈະເຮັດ, ກະສັດອົງຍ່ິງໃຫຍ່

ອງອິສຣາເອນກໍມ່ວນຊ່ືນລ້ືນເລີງໃນການຫຼິ້ນກັບສ່ິງຂອງໆລາວເຊ່ັນກັນ. ແຕ່ວ່າ, ໃນຕອນທ້າຍ, ລາວມອງເຫັນ

່າການທ່ີພະຍາມຢາກໄດ້ສ່ິງຂອງມາຄອບຄອງມັນນໍາຄວາມຍິນດີຫຼາຍກວ່າການທ່ີໄດ້ມນັມາຄອບຄອງແລ້ວ.
ສັງເກດເບ່ິງການດຶງດູດດ້ວຍຕົວເອງທ່ີໂຊໂລໂມນໄດ້ປະສົບໃນຕອນນ້ີ: ລາວສາຣະພາບເຖິງຫ້າເທ່ືອກ່ຽວກັບ

ານສແວງຫາວັດຖຸສ່ິງຂອງແມ່ນເພືອ່ຕນົເອງ. ລາວໄດ້ໃຊ້ຄໍາວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາ ເຖິງແປດເທ່ືອໃນພຣະທັມຫ້າຂ້ໍ. ເປ້ົາ
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ໝາຍຂອງໂຊໂລໂມນແມ່ນເພື່ອຮິບໂຮມສ່ິງຂອງ-ໂດຍທ່ີບ່ໍມຫີຍັງດີໄປກວ່ານ້ັນຫຼືເປ້ົາໝາຍອ່ືນອີກ. ລາວຂາດການ

ມອງເຫັນວ່າຄວາມຮັ່ງມເີປັນໂອກາດທ່ີຈະເປັນພຣະພອນສໍາລັບຄົນອ່ືນໆ, ໃນການແບ່ງປັນຢ່າງມີເສຣີພາບແລະບ່ໍຂ້ີຖ່ີ

ຕ່ໍຜົນປໂຍດຂອງຄົນອ່ືນທ່ີມີຄວາມອຶດຢາກ.
ໂຊໂລໂມນເວົ້າເຖິງຄວາມສາໍເຣດັຜົນຂອງລາວ. ມຫີຼາຍຄົນເຊ່ືອວ່າການສແວງຫາຄວາມຮັງ່ມເີປັນຜົນເຮັດ

ໃຫ້ມຄີວາມໝາຍແລະຕໍາແໜ່ງ, ຖ້າບຸກບືນຫາກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ່າຂອງຕົວເອງ. ພວກເຂົາຄິດວ່າສ່ິງຂອງສ່ວນຕົວ

ເປັນຂ້ໍພິສູດຕົວພວກເຂົາ-ອີກຝ່າຍນ່ຶງກໍສືບຕ່ໍເກັບຮັກສາຄອບຄອງ ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນຢ້ານລ່ືນນ້ັນສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ເຖິງຄວາມໃຫຍ່ຂອງບຸກຄົນ. ແລ້ວທ່ານເດ? ທ່ານໃຫ້ຄຸນຄ່າວັດຖຸສ່ິງຂອງເທ່ົາກັບຄຸນຄ່າຂອງຕົວທ່ານບ່ໍ?
ຊັບສົມບັດຂອງໂຊໂລໂມນເປັນໜ້າສະອອນ. ລາວມີເຮອືນຫຼາຍຫຼັງ, ບ່ອນທ່ີລາວຢູ່ກໍມີຫຼາຍບ່ອນ. ຖ້າທຽບ

ໃສ່ສມັຍປັດຈຸບັນກໍຄົງຈະແມນ່ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງສະຖານທ່ີພກັຜ່ອນອັນສວຍງາມ. ໂຊໂລໂມນມສີວນອະງຸນ່ຫາຼຍພຽບ

ພ້ອມດ້ວຍສີມືແລະຄວາມຊໍານານ. ຄຸນປໂຍດອັນນ້ີກໍຖືກນໍາມາໃຊ້ໃນສວນແລະເດີນ່ສາທາຣະນະຫາຼຍໆແຫງ່ຂອງ

ລາວຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີລາວໄດປ້ກູຕົນ້ໝາກໄມທ້ກຸໆຊະນດິ. ສວນໝາກໄມ້ຊ່ຶງເປັນສັນຍາລັກເຖິງຄວາມມັ່ງມີໃນສມັຍ

ບູຮານ; ໝາກໄມ້ກໍມລີາຄາສູງອີກດ້ວຍ.
ຄຸນສົມບັດອັນນ່ຶງທ່ີເປັນກຸນແຈຂອງການຢາກເປັນເຈ້ົາຂອງເໜືອວັດຖຸທ່ີຄົນໄດ້ຊອກຫາຄືຜົນປໂຍດຂອງມັນ.

ພວກເຮົາຢາກໄດ້ສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກເຮົາສະດວກຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. ຂນະທ່ີປ່ອງຢ້ຽມກໍໃຊ້ພະລັງແບບອັດຕະໂນ

ມັດຊ່ຶງເປັນຂອງແຖມອັນນ່ຶງໃນຣົດ, ດຽວນ້ີລວມທັງເຄ່ືອງສາຍໜັງ, ລະບົບເຄ່ືອງຊ້ີທາງ, ແລະກ້ອງເພື່ອໃຫ້ເຫັນຍາມ

ຖອຍຫຼັງ. ເມື່ອໂຊໂລໂມນໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າລາວມີສະນ້ໍາຫຼາຍອັນເພື່ອໃຊ້ນ້ໍາຫົດຜົລປູກຂອງລາວ, ນ້ັນແມ່ນລາວໄດ້

ເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນຢ້ານລ່ືນ. ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈຄວາມຮັ່ງມໃີນການມີນ້ໍາເພືອ່ເອົາໃຫ້ຄົນຢູ່ໃນເຂດແຫງ້

ແລ້ງ.
ມີຊາຍທ່ີເຮັດດີຜູ້ນ່ຶງກໍາລັງປະກອບເອກກະສານປະກັນພັຍ. ເມື່ອມາເຖິງແຖວທ່ີຖາມເຖິງລະດັບໜ້າທ່ີຮັບຜິດ

ຊອບ, ລາວໄດ້ຂຽນວ່າìດີກ່ວາຄົນອ່ືນî ນ້ີກໍເໝາະສົມກັບໂຊໂລໂມນເໝືອນກັນ.
ຄວາມຮັ່ງມສ່ີວນໃຫຍ່ແມ່ນວັດແທກໃນຂອບເຂດຂອງພວກທ່ີເຮັດວຽກໃຫ້ພວກເຮົາ ແລະພວກທ່ີນໍາຄວາມ

ມ່ວນຊ່ືນໃຫກັ້ບພວກເຮົາ. ໂຊໂລໂມນໄດ້ມີຄົນໃຊ້ຫຼາຍຄົນ, ມີພວກນັກຮ້ອງ, ແລະນາງບໍາເລີຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບການ

ສັບປ່ຽນໃຊ້ສອຍຂອງລາວ, ຊ່ຶງທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ນໍາຄວາມຊົມຊ່ືນແບບຊາວໂລກ. ວຖີິຊີວິດທ່ີມັ່ງຄ່ັງຢ່າງນ້ີອາດ

ຈະເປັນເພາະວ່າເງິນແລະຄໍາ(ເງິນສົດ)ຂອງລາວແລະຝູງສັດລ້ຽງ(ການເປັນເຈ້ົາຂອງ).
ພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງລືມຄວາມໝາຍແທ້ທ່ີໂຊໂລໂມນກ່າວໃນທ່ີນ້ີ. ພຣະທັມປັນຍາຈານບັນບະຍານເຖິງການ

ຊອກຫາຄວາມໝາຍ, ຄ້ົນຄ້ວາສືບຫາສໍາລັບເປ້ົາໝາຍໃນຊີວິດ. ບ່ໍມີວັດຖຸສ່ິງຂອງອັນໃດທ່ີໂຊໂລໂມນກ່າວເຖິງບ່ໍໄດ້

ນໍາຄວາມເພິງ່ພໍໃຈຫຼຄືວາມໝາຍອັນໃດມາໃຫ້ລາວໄດ້. ຖ້າວ່າມັນບ່ໍພຽງພສໍໍາລັບລາວແລ້ວ, ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຍັງ

ຄຶດວ່າມັນຈະນໍາບາງຢ່າງມາໃຫ້ພວກເຮົາຕ່ືມ.

2. ຂາ້ພະເຈົາ້ຢາກໄດເ້ພີມ້ອີກ (ປັນຍາຈານ 5:10-14)
ພວກເຮົາຖືກຊັກຈູງໂດຍຄໍາຊັກຊວນຂອງການໂຄສະນາຂອງສັງຄົມວ່າຖ້າໄດ້ວັດຖຸສ່ິງຂອງເພີມ້ຂ້ຶນຈະເຮັດ

ໃຫ້ພວກເຮົາມີເສຣີພາບ. ຂນະທ່ີພວກເຮົາອາດຈະຄຶດວ່າພວກເຮົາໄດ້ເສຣີພາບແລ້ວ, ຄວາມຈິງແລ້ວມັນບ່ໍແມ່ນເສຣີ

ພາບພວກເຮົາພົບແຕ່ພຽງìໂລກຂອງຄວາມໂລບîເທ່ົານ້ັນເອງ. ຄໍາຊັກຊວນອັນດຽວກັນນ້ັນທ່ີພະຍາຍາມປ່ຽນຄວາມ

ຄິດຂອງພວກເຮົາວ່າສ່ິງຂອງຕ່າງໆແລະເງິນທ່ີຈະຊ້ືພວກມັນມາຈະນໍາຄວາມສຸກມາໃຫ້ພວກເຮົາ. ພຣະຄໍາຂອງພຣະ

ເຈ້ົາບອກພວກເຮົາອີກແນວນ່ຶງ: ຄນົຮກັເງນິຍ່ອມບໍອ່ີມ່ເງນິ ຄວາມຮັງ່ມແີລະລາຍໄດບ່ໍ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ. ຄໍາ
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ຂວັນໃນພຣະທັມປັນຍາຈານທັງໝົດຄືການຊອກຫາຄວາມສຸກໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນໃນວັດຖຸສ່ິງຂອງອັນຫຼວງຫຼາຍກໍໄຮປ້ໂຍດ.
ການມີຊີວິດປະເພດນ້ີມັນກໍຫາຍວັບໄປເໝືອນລົມ.

ຕາບໃດທ່ີຄົນພວກນ້ັນຫາກຍັງຮັກກັບສ່ິງຕ່າງໆທ່ີຜິດຢູ່, ຫວົໃຈພວກເຂົາຈະບ່ໍພົບກັບຄວາມພໃໍຈຈັກເທ່ືອ;
ຄວາມສຸກເປັນເຣ່ືອງຂອງພາຍໃນ. ບ່ໍມີສ່ິງຂອງພາຍນອກແລະສ່ິງທໍາມະຊາດໃດໆທ່ີຈະນໍາຄວາມພໍໃຈອັນຍາວນານ

ມາສູ່ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈັກເທ່ືອ. ມແີຕ່ສາຍສໍາພັນກັບພຣະຜູ້ສ້າງຈັກກະວານໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດເທ່ົານ້ັນ

ຈ່ຶງຈະສາມາດນໍາສັນຕິສຸກມາສູ່ພາຍໃນໄດ້.
ການເພີ້ມພູນຄວາມຮັ່ງມບ່ໍີພຽງແຕ່ຈະບ່ໍນໍາຄວາມສຸກມາໃຫເ້ທ່ົານ້ັນ, ມັນຍັງນໍາເຫດການທ່ີບ່ໍປາຖນາມາສູ່

ເຈ້ົາຂອງໆມັນອີກ. ເພື່ອນກິນທ່ີບ່ໍມີໃນເມື່ອກ່ອນກໍທະວຫີຼາຍຂ້ຶນ, ຫຸມ້ຫໍ່ຕອມ, ແລະເຜົາຜານສ່ິງຂອງໆທ່ານ. ຍາດ

ຕິພີ່ນ້ອງແລະໝູ່ຄູ່ທ່ີທ່ານບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກເມື່ອກ່ອນນ້ັນໃນທັນທີທັນໃດກໍຢາກເປັນເພື່ອນດີທ່ີສຸດຂອງທ່ານ. ພວກນັກເຊັຽ

ທັງຫຼາຍກໍເຮັດໃຫຜູ້້ທ່ີເປັນເຈ້ົາຊັບບ່ໍສາມາດຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບສ່ິງທ່ີເຂົາມີຢູ່. ເງິນສາມາດປ່ຽນແປງທຸກຢ່າງແຕ່ວ່າປົກ

ກະຕິມັນບ່ໍປ່ຽນໃນທາງດີສເມີໄປ. ຜົນປໂຍດອັນແທ້ຈິງທ່ີໄດ້ຈາກການເພີມ້ພູນວັດຖຸສ່ິງຂອງກໍຄືມັນສາມາດຈາກໄປ

ໄດ້.
ມັນມີສ່ິງທ່ີສາມາດຊ້ືໄດ້ດ້ວຍເງິນແລະມີສ່ິງທ່ີເງິນບ່ໍສາມາດຊ້ືໄດ້. ຕົວຢ່າງອັນນ່ຶງກໍຄືມີເງນິຫວຼງຫາຼຍສາ

ມາດຊ້ືຕຽງທ່ີໃຫ້ຄວາມນຸ້ມນວນໄດ້ແຕ່ບ່ໍສາມາດຊ້ືການນອນຫຼບັຝັນດີໄດ້. ບາງຄົນທ່ີບ່ໍມີສ່ິງຂອງຫຼາຍເມື່ອກັບບ້ານ

ຈາກການທໍາງານໜັກກໍສາມາດນອນພັກຜ່ອນຢ່າງຫຼັບສະບາຍຈໍາແຈ້ງ. ແຕ່ວ່າ, ຜູ້ທ່ີຮັ່ງມກໍີບ່ໍສາມາດພັກຜ່ອນໄດ້

ເພາະເປັນຫ່ວງນໍາວັດຖຸສ່ິງຂອງໆຕົນ. ຕ້ອງໃຊ້ເວລາແລະກໍາລັງຫຼາຍໃນການທ່ີຈະທ້ອນຮິບໂຮມຊັບສົມບັດອັນຫຼວງ

ຫຼາຍແຕ່ວ່າທ່ີຈະປ້ອງກັນຮັກສາບ່ໍໃຫ້ຄົນອ່ືນມາລັກເອົາໄປນ້ັນແຫ່ງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫາຼຍກວ່ານ້ັນອີກ. ບາງຄ້ັງກໍ

ເກືອບຈະເປັນເໝືອນວ່າຈັກກະວານອັນນ້ີໄດ້ຫຼີ້ນຕະລົກອັນເຜັດແສບໃສ່ພວກທ່ີຖ້ິມຕົວພວກເຂົາເອງໃສ່ການຊອກຫາ

ຊັບສ່ິງຂອງຫຼາຍຢ່າງ.
ຄວາມຄາດຄິດສຸດຍອດໃນການສແວງຫາຄວາມຮັ່ງມກໍີຄືມັນຈະນໍາຜົນປໂຍດແລະພຣະພອນມາສູ່ຊີວິດນ່ຶງ.

ຂນະທ່ີມັນສາມາດເປັນໄປໄດ້, ສ່ວນຫຼາຍມັນປາກົດເໝືອນວາ່ມັນຕິດຕາມທາງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ໂຊໂລໂມນໄດ້ສັງ

ເກດເຫັນວ່າຄວາມຮັງ່ມທີີມ່ກີານຮກັສາໂດຍເຈົາ້ຂອງໆມນັໄດ້ນໍາພັຍມາສູ່ຢ່າງແນ່ນອນ, ມນັບ່ໍໄດ້ຊ່ອຍ. ລາວຮ້ອງສ່ິງ

ນ້ີວ່າສິງ່ສາມານອນັໜາ້ສລດົໃຈແລະນັກສັງເກດການຊີວິດທ່ີສັດຊ່ືຄົນອ່ືນໆ ອີກພາຍໃຕດ້ວງອາທດິນ້ີກໍເຫັນພ້ອມກັບ

ສະຕິປັນຍາຂອງໂຊໂລໂມນໃນຈຸດນ້ີ. ໂຊໂລໂມນຍັງໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນການສູນຫາຍໄປທ່ີມີຈິງຂອງຄວາມຮັ່ງມອີີກດ້ວຍ.
ຄໍາແນະນໍາບ່ໍດີອັນນ່ຶງທີໜ່້າສຽ່ງຂອງນັກທຸຣະກິດສາມາດເຮດັໃຫ້ຄົນຫາຍຍະນະ ແລະຍາກຈົນລົງຈົນເຖິງຂ້ັນທ່ີບ່ໍ

ສາມາດຄ້ໍາຊູຄອບຄົວໄດ້.
ບາງທີນ້ີມັນບ່ໍແມ່ນການບັງເອີນທ່ີພວກເຮົາເວົ້າເຣ່ືອງສ່ິງທ່ີເປັນຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ວ່າ, ຄໍາຖາມນ້ັນກໍຄືໃຜ

ເປັນເຈ້ົາຂອງກັນແນ້? ຕົວຢ່າງການມີສ່ິງຂອງຫຼວງຫຼາຍໃນຊີວິດປະຈໍາວັນເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າສ່ິງຕ່າງໆເຫຼົ່ານ້ັນບ່ໍ

ແມ່ນພວກເຮົາຄອບຄອງພວກມັນແຕ່ວ່າພວກມັນຄອບຄອງພວກເຮົາ.

ລຽງລໍາດັບການຖວາຍຂອງຂ້າພະເຈົາ້

ໃຫ້ຄະແນນຈາກ 1 ຫາ 5 ແມນ່ຫຍັງຄືສ່ິງສໍາຄັນກ່ວາໝູ່ທ່ີສຸດໃນການຖວາຍຂອງທ່ານ.
_____ຖວາຍເພີມ້ລາຍການພິເສດໃນໂບດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ

_____ຊ້ືອາຫານ, ບ່ອນຢູ່ອາສັຍ, ເຄ່ືອງນຸ່ງຫົ່ມສໍາລັບຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ

_____ຖວາຍສນັບສນູນສ່ິງທ່ີເປັນປໂຍດໃນກຸ່ມສັງຄົມ

_____ຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບໃຫ້ໂບດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ
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_____ຖວາຍເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວແລະໝູເ່ພື່ອນ

3. ຂາ້ພະເຈົ້າບໍຢ່າກພາກຈາກສິ່ງຂອງຕ່າງໆຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ (ປັນຍາຈານ 5:15-16)
ໃນເດືອນ 11 ຂອງປີ 1997, ເກັຽຂອງຕີນຍົນບ່ໍຢ່ອນລົງເມື່ອຍົນຈະລົງທ່ີຊາຣ໌ແລັດ ລັດ ນອດແຄໂຣຣາຍນາ.

ພວກຜູ້ໂດຍສານຖືກສ່ັງໃຫ້ອອກຈາກຍົນຈາກທາງອອກສຸກເສີນໂດຍດ່ວນ, ທ່ີມີການຊັກຊ້າກໍເພາະວ່າມຜູ້ີໂດຍສານ

ຫຼາຍຄົນຍັງໃຊ້ເວລາຄ້ວາຫາກະເປົາທ່ີຢູ່ຕູ້ເທິງຫົວກ່ອນຈະອອກຈາກຍົນ. ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີຕິດຫ້ອຍພວກເຮົາຢູ່ຖ້າວ່າ

ພວກເຮົາຫາກຈ່ອງນ່ວງນ່ຽວພວກມັນແມ້ກະທ້ັງເມື່ອຕົກຢູ່ໃນຂ້ັນອັນຕລາຍ?
ເຖິງແມ່ນວ່າການເປັນເຈ້ົາຂອງວັດຖຸສ່ິງຂອງແລະຮັ່ງມອີາດຈະນໍາຄວາມພໃໍຈໃນຊີວິດນ້ີ, ໂຊໂລໂມນໄດ້ເຂ້ົາ

ໃຈວ່າພວກມັນບ່ໍອາດສາມາດລອດພົ້ນໄປຫາຊີວິດໜ້າໄດ້. ເໝືອນດ່ັງເຂົາໄດ້ຄອດອອກຈາກທ້ອງມານດາຕົວເປືອຍ

ກາຍສັນໃດ ເຂົາຈະກັບໄປອີກເຊ່ັນດຽວກັນສັນນ້ັນ. ບ່ໍວ່າຈະທຸ້ມເທຄວາມພະຍາຍາມທັງໝດົຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາ

ກໍບ່ໍສາມາດຖືສ່ິງໃດຕິດມືເຂ້ົາໄປໃນຝ່າຍຕລອດໄປເປັນນິດໄດ້.
ການບຶກບືນຢາກໄດ້ວັດຖຸສ່ິງຂອງອາດຈະສົມທຽບໃສ່ກັບການໄລ່ຕິດຕາມລົງ. ຂ້ັນສ້ິນສຸດໃນການຕິດຕາມ

ທາງນ້ີແມ່ນບ່ໍໄດ້ຫຍັງເພີມ້ເຕີມ. ຫຼງັຈາກທ່ີຮູຢ່້າງນ້ີແລ້ວເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງຈະເສັຽເວລາແລະກໍາລັງ, ແມ້ວ່າຈະ

ຍອມສະລະສ່ິງສໍາຄັນແຫ່ງຊີວິດທ່ີເປັນສາຍສໍາພັນຕ່ໍສ່ິງທ່ີບ່ໍຍືນຍົງຖາວອນ. ສະຕິປັນຍາໄດ້ແນະນໍາພວກເຮົາໃຫຫ້ຼີກ

ເວັ້ນຈາກສ່ິງສາມານອັນໜ້າສລົດໃຈ.
ບົດຮຽນຊວີິດ

ມັນມຂ້ໍີມູນຢູ່ໃນຕົວໂດຍບ່ໍຕ້ອງຫາແນວພິສູດອີກ ຄືເງິນເປັນສ່ິງຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດ. ບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະຖຽງໄດ້, ຊ່ຶງຮວມທັງ

ຕົວໂຊໂລໂມນເອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາສາມາດຕົກຢູ່ໃນບ້ວງຂອງຄວາມໂລບມາກໂລພາແລະຊີວິດຂອງ

ພວກເຮົາກໍຖືກບັນຊາໃຫ້ຕິດຕາມຫາວັດຖຸສ່ິງຂອງຕ່າງໆ. ສ່ວນອຽງໄປທາງທ່ີຈະໄດ້ກໍາໄລໃນການລົງທຶນເພື່ອຈະໃຫ້

ຮັ່ງມນ້ັີນມັນມຂີອບເຂດຈໍາກັດ; ສ່ວນອຽງໄປທາງອັນຕລາຍມັນໃຫຍ່ກ່ວານ້ັນ.
ພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ? ນ້ີຄືຄໍາແນະນໍາບາງຢ່າງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຈາກການຕົກເຂ້ົາໃນ

ບ້ວງຂອງວັດຖຸສ່ິງຂອງ:

 ສໍາຫຼວດເບ່ິງການໃຊ້ເວລາໃນການຮັກສາໃຫ້ມັນຢູ່ໃນລະດັບເກ່ົາແລະການປ້ອງກັນວັດຖຸສ່ິງຂອງໆທ່ານ.
 ໄຈ້ແຍກລະຫວ່າງຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີແລະຄວາມຢາກໄດ້ຂອງທ່ານແລະຄ້ົນຫາຈຸດທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຈົບແລະ

ບ່ອນເລ້ີມຕ້ົນຂອງຄວາມຟຸມເຟືອຍ.
 ທົບທວນຝ່າຍການເງິນຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ການຕ້ັງຄວາມຄິດໃສ່ສ່ິງຕລອດໄປເປັນນິດໂດຍຖວາຍຊັບສົມບັດ

ບາງພາກສ່ວນຫຼືທັງໝົດເລີຍສໍາລັບວຽກຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ.
 ສໍາພາດພວກຄົນທ່ີໄກ້ຊິດວ່າກິຣິຍາແລະການປະພຶດຂອງທ່ານຕ່ໍພວກເຂົາເຣ່ືອງວັດຖຸສ່ິງຂອງມັນໄດ້ສະທ້ອນ

ແນວໃດຕ່ໍສາຍສໍາພັນກັບພວກເຂົາ.
 ພິຈາຣະນາລະບົບການຊ້ືຂອງທ່ານວ່າການໄປເລາະຊ້ືຂອງຕາມຮ້ານຄ້າຕ່າງໆມັນຍົກລະດັບຈິດວິນຍານ

ຂອງທ່ານຂ້ຶນຫຼືບ່ໍ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ31 ມກົຣາ 2010 (1-31-2010)

ປຸກປໍາ້ກບັວຽກງານ

ໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ປັນຍາຈານ 2:18-26;5:18-20

ົດຮຽນນີສ້າມາດມຜີນົສະທ້ອນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນຢາ່ງໃດ 

ົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ມອງເຫັນໄດ້ວ່າວຽກການແມ່ນຂອງຂວັນຈາກພຣະເຈ້ົາໃນການທ່ີທ່ານສາມາດແລະ

ວນຈະຊົມຊ່ືນຍິນດີ.

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຜົນປໂຍດທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນແລະພຣະພອນຕ່າງໆຈາກການເຮັດວຽກເມື່ອພຣະເຈ້ົາຊົງນໍາພາ.

ປນັຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ

ມີຫຼາຍຄົນອຸທິດຊີວິດຂອງພວກເຂົາໃສ່ວຽກງານແລະຖືກວຽກງານກືນກິນຊ່ຶງມັນເປັນເຄ່ືອງທໍາລາຍສາຍສໍາພັນ

ລະການລົດຄຸນຄ່າຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາ. ຫຼາຍຄົນກໍພົບວ່າວຽກການຂອງພວກເຂົາໜ້າເບ່ືອແລະ

ໍ່ມີຄວາມໝາຍ. ຜູ້ທ່ີສຶກສາບົດຮຽນນ້ີສາມາດເລ້ີມຮຽນຮູແ້ລະຄ້ົນພົບຄວາມໝາຍຈາກການເຮັດວຽກແລະມີຄວາມ

ິນດີໃນຜົນຈາກວຽກງານຂອງພວກເຂົາວ່າເປັນຂອງຂວັນຈາກພຣະເຈ້ົາ.
ຖ້າຕິດຕ້ັງກ້ອງຖ່າຍຮູບໄວຈັ້ບເບ່ິງໃບໜ້າຕອນທ່ີທ່ານກໍາລັງໄປການແລະຕອນກັບມາບ້ານມັນຈະເຫັນແນວໃດ?

້າວ່າໜ້າຂຶມກ່ອນ ຫຼັງຈາກນ້ັນກໍໜ້າຍ້ິມ, ນ້ີຄົງບອກໃຫ້ຮູ້ວາ່îຂ້ອຍຊັງວຽກນ້ີî? ຢ່າງທີສອງຄົງຈະແມ່ນໜ້າຍ້ິມແຍ້ມ

ອນໄປການແລະໜ້າຂຶມບ່ໍຢາກອອກຈາກການ. ບາງຄົນກໍເມົາກັບວຽກ, ເມື່ອຄ້ົນພົບວ່າຄວາມພໍໃຈອອກມາຈາກ

ນະທ່ີຢູ່ກັບວຽກແຕ່ພຽງເທ່ົານ້ັນ. ຖ້າວ່າເມື່ອເຫັນໜ້າຍ້ິມກ່ອນ, ຫຼງັຈາກນ້ັນກໍເຫັນໜ້າຍ້ິມອີກຈະໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງ

ດ? ບາງທີນ້ັນໝາຍເຖິງກິຣິຍາທ່ີສົມບູນດີ-ສໍາລັບຄົນທ່ີພົບປະສົບການກັບຄວາມໝາຍໃນວຽກຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ບ່ໍ

ົບຄວາມໝາຍອັນແທ້ຈິງຂອງພວກເຂົາໃນວຽກການ.
ວຽກການບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີຈະທົດແທນພຣະເຈ້ົາໄດ້ແຕ່ວ່າແທນທ່ີຈະເປັນຢ່າງນ້ັນມັນເປັນຂອງຂວັນຈາກພຣະອົງແລະ

ປັນພຣະພອນແກ່ພວກເຮົາ. ການສຶກສາພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນວຽກຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ,
ະເປັນການອາສາສມັກຫຼືໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ, ມັນຈະນໍາຜົນປໂຍດຍ່ິງໃຫຍ່ເມື່ອພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ.

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

. ວຽກຂອງຂາ້ພະເຈົາ້-ມຣໍະດົກຂອງຂາ້ພະເຈົາ້: Xປັນຍາຈານ 2:18-23?
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ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ພາກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊີວິດໃນການເຮັດວຽກງານ, ທັງຢູ່ພາຍໃນຫຼພືາຍນອກເຮືອນ. ນັກສໍາ

ຣວດຄົນນ່ຶງພົບວ່າຄົນອະເມຣິກັນໄດ້ໃຊ້ເວລາ 50 ເປີເຊັນໃນວຽກງານຫຼາຍກວ່າຊາວເອີຣົບຕາເວັນຕົກ. ສໍາລັບບາງ

ຄົນມີສາຍສໍາພັນກັບເພື່ອນຮ່ວມງານເຂ້ັມແຂງກວ່າສະມາຊິກຄອບຄົວທ່ີຢູ່ຕ່າງຖ່ິນຫ່າງໄກກັນ. ພວກທ່ີເຖິງກະສຽນ

ສ່ວນຫຼາຍຂ້ອນຂ້າງຈະພົບພໍ້ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈສ່ວນຕົວແລະຄຸນຄ່າ-ຕົວເອງຈາກວຽກຂອງພວກເຂົາຫຼຢ່ືາງໜ້ອຍກໍຂ້ອນ

ຂ້າງເປັນໃນທໍານອງນ້ັນ.
ອັນຕລາຍທ່ີໄດ້ຮັບຈາກຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດຜ່ານທາງວຽກງານກໍຄືວຽກງານເປັນຂອງບ່ໍຍືນຍາວເປັນກິຈກັມ

ຊ່ົວຄາວ ພວກມັນສາມາດທ່ີຈະພາກຈາກພວກເຮົາໄປໄດ້, ອາດຈະເປັນການໝົດວຽກຫຼອືອກກິນເບ້ັຽບໍານານ. ຖ້າວ່າ

ບຸກຄະລິກສ່ວນຕົວແລະຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດພົບໃນວຽກງານ, ຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນຖ້າວ່າງານນ້ັນຫາກໝົດໄປ?
ໂຊໂລໂມນໄດ້ທົບທວນວຽກການຂອງລາວໃນວົງການທ່ີລາວບັນລະຍາຍວ່າໃຕດ້ວງອາທດິ . ປໂຍກນ້ີພົບ

27 ເທ່ືອໃນພຣະທັມປັນຍາຈານແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊີວດິປາສຈາກການກ່ຽວພັນກັບພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມເປັນຢູ່

ອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ເຖິງວ່າລາວເປັນຊາຍທ່ີເຕັມດ້ວຍຄວາມພຍາຍາມແລະຄວາມຊໍານານໃນອາຊີບຂອງລາວ,
ໂຊໂລໂມນໄດ້ເລ້ີມໝດົຫວງັເມື່ອລາວຫຼິງເຫັນຄວາມບ່ໍຖາວອນຂອງວຽກງານ. ລາວໄດ້ຫຼິງເຫັນວ່າຜູ້ອ່ືນໆຈະສືບຕ່ໍ

ຄວບຄຸມເໜືອສ່ິງທັງປວງທ່ີເປັນຜົນສໍາເຣັດຕ່າງໆຂອງລາວນ້ັນ. ລາວບ່ໍມແີນວຄ້ໍາປະກັນອັນໃດວ່າຜູ້ທ່ີຈະແທນທ່ີຂອງ

ລາວນ້ັນຈະໃຫ້ກຽດຕ່ໍການທຸ້ມເທຂອງລາວໃສ່ໃນວຽກງານນ້ັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນທັງຫລາຍອາດຈະເອົາຊີວິດຂອງພວກ

ເຂົາໄປລົງທຶນໃນວຽກງານກໍຕາມ, ແຕ່ກໍບ່ໍໄດ້ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາຈະມີມໍຣະດົກໃນໂລກນ້ີ.
ພວກເຮົາຄວນຈະສໍາຣວດຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງພວກເຮົາໃນວຽກງານຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຢາກປະອະນຸ

ສອນໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນຄວາມສໍາເຣັດໃນຜົນງານຂອງພວກເຮົາບ່ໍ? ໂຊໂລໂມນໄດ້ຮັບຄວາມທ້ໍຖອຍໃຈຕ່ໍຄວາມ

ຄາດໝາຍຢ່າງນ້ັນແລະເວົ້າວາ່ອັນນ້ີກໍອະນິຈງັ.
ພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດວຽກໃຫ້ດີທ່ີສຸດຕາມຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາ, ບ່ໍວ່າຈະເຮັດຢູ່ສະຖານທ່ີໃດຫຼືຢູ່ໃນ

ເຮືອນກໍຕາມ. ພວກເຮົາຄວນຈະລົງທຶນໃນຄົນລຸ້ນໃໝ່ແລະຊອກຫາທາງສ່ົງຕ່ໍສະຕປິນັຍາ, ຄວາມຮູ,້ ແລະຄວາມຊາໍ

ນານຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດວຽກລະຫວ່າງຊ່ວງເວລາຂອງພວກເຮົາແລະຕຽມຕົວທ່ີຈະຫຍັບຍ້າຍອອກ

ເມື່ອເວລາຂອງພວກເຮົາສ້ິນສຸດລົງ. ຂ້ໍທີ 22 ໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າຄວາມຮັ່ງມບ່ໍີແມ່ນສ່ິງສໍາຄັນ. ຄວາມຢາກຮັ່ງມີ

ທ່ີເກີດແກ່ຄົນທ່ົວໄປເພີ້ມຂ້ຶນຫາຼຍຊ່ໍາໃດກໍເປັນເຄ່ືອງໝາຍຊ້ີບອກເຖິງທັສນະໃນການເຮັດວຽກງານຕາມຫຼັກພຣະຄັມ

ພີຫຼາຍຊ່ໍານ້ັນ.

2D ວຽກຂອງຂາ້ພະເຈົາ້-ຄວາມຊມົຊື່ນຂອງຂາ້ພະເຈົາ້: (ປັນຍາຈານ 2:24-26)
ມຜູ້ີນ່ຶງໄດ້ຖືກຖາມວ່າລາວເຮັດຢ່າງໃດຈ່ຶງມີຄວາມຊມົຊືນ່ຍນິດຫີຼວງຫຼາຍໃນວຽກຂອງລາວ. ລາວໄດ້ຕອບວ່າ

ວຽກອັນໃດກໍສາມາດມຄີວາມມ່ວນຊ່ືນລ້ືນເລີງກັບມັນໄດ້, ຂໍແຕ່ວ່າຢ່າໃຫ້ເປັນວຽກທ່ີຕ້ອງໄດ້ທໍາໃນຂນະນ້ັນ. ວຽກ

ງານກາຍເປັນສ່ິງທ່ີໜ້າເບ່ືອສໍາລັບຫຼາຍໆຄົນ ແຕ່ວ່າກຸນແຈນ້ັນກໍຄືວ່າໃຫ້ມອງເຫັນມັນວ່າເປັນໜ້າທ່ີທ່ີຖືກມອບໝາຍ

ໃຫ້ຈາກພຣະຫດັຂອງພຣະເຈົາ້. ວຽກງານທ່ີໄດ້ເຮັດໃນການສະຖິດຢູ່ດ້ວຍຂອງພຣະເຈ້ົາແລະກັບພຣະອົງໃນຫົວໃຈ

ມັນເຮດັໃຫ້ຜູ້ມຄີວາມຍນິດໃີນຊວີດິ, ທັງໝົດເຫຼົ່ານ້ີເປັນຍ້ອນພຣະອງົ. ຄວາມຍິນດີອັນແທ້ຈິງຈະບ່ໍເກີດຂ້ຶນໄດ້ຖ້າ

ເຫນີຫ່າງຈາກພຣະອົງ.
ພາກສ່ວນຂອງວຽກການທ່ີເປັນສ່ວນຈາກເບ້ືອງເທິງທ່ີບ່ໍມກີານປິດບັງກໍຄືວ່າຕ້ອງເບ່ິງຜ່ານເປ້ົາໝາຍອັນສຸດ

ຍອດຂອງມັນ. ພາກສ່ວນນ່ຶງນ້ັນກໍຄືການມອງເບ່ິງໃຫ້ເຫັນທັສນະທ່ີກວ້າງໄກໃນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາເຮັດນ້ັນ. ຍົກຕົວຢ່າງ,
ພວກເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ໃນຖ້ຽວການບິນສາມາດເຫັນເປ້ົາໝາຍວຽກຂອງພວກເຂົາວ່າເປັນການເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຄອບ
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ຄົວໄດ້ເຕ້ົາໂຮມກັນອີກໃນຊ່ວງວັນຢຸດພັກ. ນາຍຊ່າງແປງຣົດສາມາດເຫັນວ່າວຽກຂອງພວກເຂົາຄືການເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນ

ມີເສຣີພາບ. ພະນັກງານໃນຮ້ານຄ້ານ້ອຍໃກ້ບ້ານກໍໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນມີເວລາເພີມ້ໃນການຢູ່ຮ່ວມກັບຄອບຄົວຕ່ືມອີກ.
ກຸນແຈນ້ັນມັນບ່ໍແມ່ນແຕ່ໃຫ້ມອງເຫັນໜ້າທ່ີໆມີສ່ວນກັບການງານຂອງພວກເຮົາເທ່ົານ້ັນແຕ່ວ່າຮວມທັງຜົນ

ສຸດທ້າຍຂອງມັນດ້ວຍ. ການມອງເຫັນໃນແງນ້ີ່ນໍາຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຕ່ໍການງານຂອງພວກເຮົາ.
ມີບາງຄ້ັງຄາວທ່ີພວກເຮົາໄດ້ອ່ານຂ່າວເຖິງການສ້າງຫົນທາງທ່ີບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງ. ລອງວາດພາບເບ່ິງວ່າ

ການເຮັດວຽກໃນການສ້າງທາງທ່ີບ່ໍໄປເຖິງໃສ! ມັນຈະຫາຄວາມຊົມຊ່ືນໃນການງານນ້ັນໄດ້ຢ່າງໃດ?
ອີກແງນ່ຶ່ງຂອງວຽກການທ່ີມີຄວາມໝາຍນ້ັນກໍຄືຄວາມຊໍານານ. ເມື່ອວຽກນ້ັນສໍາເຣັດໂດຍດີ, ອາດຈະເປັນ

ການຄວບຄຸມງົບປະມານຂອງຄອບຄົວຫຼືບໍຣິຫານບໍຣິສັດ, ທ່ີຮູ້ສຶກວ່າມຄີວາມເພິ່ງພໍໃຈແລະຊມົຊືນ່ຍນິດຕ່ໍີຜົນຂອງ

ມັນ. ແນ່ນອນ, ຄວາມຊໍານານນ້ັນມາຈາກໃສນອກຈາກຜ່ານສະຕປິນັຍາແລະຄວາມຮູ້? ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ມຄີວາມ

ເຊ່ືອພວກເຮົາຄວນຈະເພິ່ງອາສັຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພຣະເຈ້ົາແລະພວກເຮົາຄວນຈະຊອກຫາຄວາມຊໍານານໃນໜ້າ

ທ່ີການງານຂອງພວກເຮົາ. ນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາແລະນໍາຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີມາສູ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.
ໂຊໂລໂມນໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດເມື່ອລາວຂຽນວ່າແຕສ່ວ່ນຄນົບາບພຣະອງົປະທານງານທ່ີຕອ້ງເກບັກຽ່ວ

ແລະສະສມົ ເພ່ືອໃຫແ້ກຜູ່ທ່ີ້ພຣະເຈົາ້ພໍພຣະທຍັ? ນີບ່ໍ້ໄດໝ້າຍຄວາມວາ່ພວກທ່ີບ່ໍເຊື່ ອຈະຍອມມອບຄວາມຮ ັງ່ມຂີອງ

ພວກເຂົາໃຫແ້ກພ່ວກຄຣສິຕຽນ (ດ ັງ່ທ່ີພວກເຮົາຮູແ້ລວ້ຈາກປະສບົການ). ແຕວ່າ່, ຄາໍເວ້ົາຂອງໂຊໂລໂມນໃນຂໍທີ້

26 ຊີບ້ອກວາ່ພວກບ່ໍແມນ່ຄຣສິຕຽນທ່ີເຮັດວຽກໜກັໜວ່ງເພ່ືອໄດສ້ິ່ ງຂອງອນັຫຼວງຫຼາຍແຕຈ່ະອອກຈາກໂລກນີໄ້ປມ ື

ເປ່ົາ-ຂນະທ່ີພວກຄຣສິຕຽນຈະຢືນຮບັມຣໍະດກົທກຸຢາ່ງໃນຣາຊອານາຈກັໃນອະນາຄດົ. ພຣະທມັປນັຍາຈານໄດ້

ເຕອືນພວກເຮົາວາ່ຊວີດິນີບ່ໍ້ຈບົລງົດວ້ຍເຣື່ ອງຣາວແລະຈດຸຕາ່ງໆຊຶ່ ງເປັນຄວາມຈງິທ່ີເໜືອໄປກວາ່ຫລມຸຝງັສບົ.

3. ວຽກການຂອງຂາ້ພະເຈົາ້-ຂອງຂວັນຈາກພຣະເຈົາ້: (ປັນຍາຈານ 5:18-20)
ໃນລະຫວ່າງອາທິດທ່ີຂຽນບົດຮຽນນ້ີ, ສະຖິຕິຂອງຄົນຫວ້າງງານກໍເພີ້ມຂ້ຶນໃນສະຫະຣັດອະເມຣິກາ. ໃນປີທ່ີ

ແລ້ວກໍຍ່ິງຫຼາຍກວ່ານ້ີອີກ, ພວກທ່ີຍັງມວີຽກງານທໍາກໍໜ້າຍິນດີຕ່ໍງານນ້ັນ.
ໃນຕອນຫຼັງນ້ັນ, ປົກກະຕິແລ້ວພວກຄົນງານຈະບ່ໍມີຈິດໃຈຂອບພຣະຄຸນສໍາລັບໂອກາດໃນການຕ່ືນຂ້ຶນໃນ

ຕອນເຊ້ົາ, ຍິນດີ ໃນມື້ນ້ັນແລະພຣະພອນທ່ີມີວຽກທ່ີຈະຕ້ອງໄປ. ການຂາດວຽກສ່ວນຫຼາຍກໍໄດ້ປ່ຽນແປງສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີ.
ແຕ່ວ່າ, ເຖິງແມ່ນວ່າສະຖານະການຂອງເສຖກິດຈະເປັນຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະຄັມພໄີດ້ສອນພວກເຮົາວ່າໃຫ້ພວກ

ເຮົາຍນິດໃີນບນັດາກຈິການຂອງຕນົ ທ່ີຕນົກະທາໍພາຍໃຕດ້ວງອາທິດໃນຊວ່ງເວລາອນັສ ັນ້ໆຂອງຊວີດິພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຄວນຈະຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບສິງ່ຂອງທ່ີພວກເຮາົພົບເຫັນໃນວຽກການຂອງພວກເຮົາ. ຫຼາຍໄປ

ກວ່ານ້ັນກໍໃຫ້ພວກເຮົາມີໂອກາດກນິແລະດືມ່, ມັນຍັງມີຜົນດີແນວອ່ືນອີກທ່ີເປັນຮາງວນັອັນໄດ້ມາຈາກການເຮັດວຽກ

ງານ. ໃນຄາວທ່ີຮັງ່ມແີລະອດຸມົສມົບນູຊ່ຶງເປັນຜົນຈາກການເຮັດວຽກການກໍສາມາດຍິນດີກັບສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ໂດຍທ່ີມັນບ່ໍ

ເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍຊີວິດຂອງຜູ້ນ້ັນແລະຕ່ໍສາຍສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາ. ຂນະທ່ີຄວາມຮັ່ງມບ່ໍີແມ່ນຜົນຕອບສນອງຂອງ

ການເຮັດວຽກທ່ີຂຍັນແລະສລາດສເມີໄປ, ບາງຄົນກໍມຄີວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບພຣະພອນ. ເມື່ອມັນຫາກເກີດຢ່າງນ້ີ

ຂ້ຶນ, ອນັນີແ້ມນ່ຂອງຂວນັທີມ່າຈາກພຣະເຈົາ້.
ຮາງວັນອັນນ່ຶງທ່ີມາຈາກການເຮັດວຽກງານທ່ີມີຄວາມໝາຍ ກໍຄືເວລາທ່ີຜ່ານໄປໂດຍບ່ໍມີຄວາມໜ້າເບ່ືອ.

ເມື່ອຄົນໃດຄົນນ່ຶງຫາກເວົ້າວ່າ ìຂ້ອຍເກັບກໍາເວລາໃນການເຮັດວຽກມ ື້ນ້ີບ່ໍໄດ້î ອັນນ້ີປົກກະຕິແລ້ວກໍເປັນເພາະວ່າຜູ້

ນ້ັນກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງມີໝາກຜົນ. ຂອງຂວັນອັນນ່ຶງທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາໃຫແ້ກ່ຜູ້ເຮັດວຽກງານກໍຄືເຂົາຈະບ່ໍຄິດວ່ານ້ີ

ແມ່ນອີກມື້ນ່ຶງຂອງຊີວິດພວກເຂົາ. ບ່ໍມີຫຍັງທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກແຕ່ລະມື້ເຄ່ືອນໄປຢ່າງເຊ່ືອງຊ້າກວ່າການຈອບ

ເບ່ິງແຕ່ໂມງ. ໂຊກດີກໍຄືພວກທ່ີມີຄວາມຍິນດີທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສຸມຢູ່ກັບວຽກນ້ັນຕລອດມື້.
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ພວກເຮົາຈະສືບຕ່ໍìສຸມຢູ່î ກັບໜ້າທ່ີການງານຂອງພວກເຮົາຢ່າງໃດ? ເຮົາຈະສາມາດຍິນດີຢ່າງແທ້ຈິງກັບ

ວຽກງານທ່ີເຮາົເຮັດນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ? ພວກເຮົາສາມາດເລ້ີມແນວນ້ີໂດຍການມອງເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານມັນໃຫ້

ແກ່ພວກເຮົາຊ່ຶງເປັນໂອກາດສໍາລັບສ່ິງຂອງຕ່າງໆ. ວຽກງານແຕ່ລະອັນ, ຈະແມ່ນຢູ່ໃນເຮືອນຫຼືນອກກໍຕາມ, ລ້ວນ

ແລ້ວແຕ່ມີທາງທ່ີຈະເຮັດໃຫມ້ີຄວາມແຕກຕ່າງໃນຊີວິດແລະໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນໆອີກດ້ວຍ.
ເມື່ອພວກເຮົາຍິນດີຊົມຊ່ືນກັບວຽກການຂອງພວກເຮົາວ່າແມນ່ຂອງຂວັນຈາກພຣະເຈ້ົາ, ແມ່ນພວກເຮົາຍອມ

ໃຫ້ພຣະອົງເປີດຕາຂອງພວກເຮົາໃຫເ້ຫັນພຣະພອນຫຼາຍໆແນວຕ່ືມອີກ. ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປະທານຂອງຂວັນທ່ີດີທຸກ

ຢ່າງ (ຢາໂກໂບ 1:17), ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຄວນຈະໄວ້ວາງໃຈໃນສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງວ່າວຽກການງານນ້ັນເປັນ

ຮາງວັນແກ່ພວກເຮົາ.

ບົດຮຽນຊວີດິ

ມີສອງສາມຢ່າງທ່ີເປັນສ່ິງສາມນັທ່ົວໄປຕ່ໍມະນຸດກວ່າປະສົບການການເຮັດວຽກງານ. ເຖິງປານນ້ັນປະສົບການໆເຮັດ

ວຽກມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ການເພິ່ງອາສັຍການເຂ້ົາຮ່ວມມືຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເມື່ອໄດ້ມອງເຫັນວ່າ

ພຣະອົງເປັນຜູ້ມອບວຽກການນ້ັນໃຫ້, ມັນກໍກາຍເປັນແຫຼງ່ທ່ີມາຂອງພຣະພອນ. ເມື່ອໄດ້ເລັງໃສ່ເປ້ົາໝາຍຂອງພຣະ

ອົງ, ມັນກໍກາຍເປັນແຫຼງ່ທ່ີມາຂອງຄວາມຈະເຣີນຂ້ຶນສ່ວນຕົວ.
ດ່ັງນ້ັນວຽກການຂອງທ່ານສາມາດເປັນໄປຕາມທຸກໆສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ັງພຣະທັຍເອົາໄວສໍ້າລັບຊີວິດຂອງທ່ານ

ຢ່າງໃດ?
 ສືບຕ່ໍຮັກສາທັສນະຂອງພຣະຄັມພີຕ່ໍວຽກງານ ຢ່າແຍກມັນອອກຈາກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາພຍາຍາມປະສົງທ່ີຈະ

ເຮັດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ໃຫ້ພຣະອົງມສ່ີວນໂດຍຜ່ານການເພິ່ງອາສັຍໃນການອ້ອນວອນອະທິຖານ.
 ມີສ່ວນໃນຊີວິດຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານແລະລູກຄ້າຂອງທ່ານ. ໃນເວລາທ່ີເໝາະສົມ, ຂັນອາສາອະທິຖານເພື່ອ

ພວກເຂົາແລະຄວາມຕ້ອງການໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.
 ສະແດງກິຣິຍາເຖິງຄວາມຮູບຸ້ນຄຸນສໍາລັບວຽກງານທ່ີທ່ານມີຢູ່, ຈໍາໄວວ້່າມຫີຼາຍຄົນທ່ີບ່ໍມີພຣະພອນຝ່າຍວຽກ

ການງານ.
 ສືບຕ່ໍຊີວິດທ່ີນອກຈາກການເຮດັວຽກງານ. ລະຫວ່າງວຽກການແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານຈ່ົງໃຫ້ມັນສົມດູນກັນ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ7 ກມຸພາ 2010 (7-2-2010)

ທາ່ນມຄີວາມຄດິທີຕ່້ອງບ?ໍ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ໂຣມ 8:5-8; 1 ໂກຣິນໂທ 2:12-16; 2 ໂກຣິນໂທ 4:3-4

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ

ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສະພາບຈິດໃຈສອງຢ່າງທ່ີບ່ໍຄືກັນ ແລະ ຊ່ັງຊາເບ່ິງວ່າຕົນ

ອງມີຈິດໃຈຢ່ ູໃນສະພາບໃດ.

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີຈະເວົ້າເຖິງກ່ຽວກັບສະພາບຈິດໃຈສອງຝ່າຍທ່ີບ່ໍກົງກັນຂອງຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອແລະຄົນທ່ີມຄີວາມເຊ່ືອ. ທ່ານ 

ະຮຽນຮ້ ູວ່າເປັນຫຍັງຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອແລະຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອຈ່ຶງມີຄວາມຄິດທ່ີບ່ໍກົງກັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມ

ິດນ້ີມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດແບບໃດ.

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີສໍາຄັນຫລາຍເພາະວ່າຄວາມນຶກຄິດຈິດໃຈຂອງຄົນໃນວັທນະທັມສມັຍນ້ີມລັີກສນະທ່ີບ່ໍເປັນຄຣິສ

ຽນແລະມຈິີດໃຈຕ່ໍຕ້ານການເປັນຄຣິສຕຽນຫຼາຍຂ້ຶນ. ຄຣິສຕຽນຕ້ອງມີຄວາມນຶກຄິດຈິດໃຈທ່ີແຕກຕ່າງກວ່ານ້ັນອີກ;
ືຕ້ອງມີຈິດໃຈຂອງພຣະຄຣິດ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ພໍ່ແມຂ່ອງຂ້າພະເຈ້ົາມັກຈະສົນໃຈໃນຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃນເວລາທ່ີຍັງນ້ອຍຢ່ ູນ້ັນ. ພວກເພ່ິນມັກຈະ

າມຂ້າພະເຈ້ົາຫລາຍໆຄ້ັງວ່າ, ìເຈ້ົາກໍາລັງຄິດຫຍັງຢ່ ູ?î ແລະ îເຈ້ົາມຄີວາມຄິດທ່ີຖືກຕ້ອງບ່ໍ?ì ພໍແ່ມຂ່ອງຂ້າພະເຈ້ົາ 

ດ້ຊ່ວຍໃຫເ້ຂ້ົາໃຈວ່າສ່ິງທ່ີເຮາົຄິດຢ່ ູຈະເປັນຜົນສະທ້ອນຕ່ໍສ່ິງທ່ີເຮົາກະທໍາຢ່ ູ ແລະກໍຈະເປັນສ່ິງທ່ີນໍາທາງໃຫເ້ຮົາກາຍ 

ປັນຄົນແບບນ້ັນໄດ້.
ໃນຂນະທ່ີເຮົາກໍາລັງຮຽນບົດຮຽນນ້ີ, ພວກເຮົາຈະຄ້ົນຄວ ້າເພື່ອຈະເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມນຶກຄິດ

ິດໃຈຂອງຄົນທ່ີມຄີວາມເຊ່ືອແລະບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງນ້ັນຈະມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດ

ບບໃດ. ຈ່ົງຕຽມຕົວສໍາຣວດເບ່ິງຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງແລະເພື່ອຈະກັບກາຍເປັນຄົນທ່ີມີຄວາມຄິດທ່ີເໝືອນກັນ

ັບພຣະຄຣິດ

. ເນືອ້ໜງັ ກັບ ວນິຍານ: ໂຣມ 8:5-8
ການທ່ີພວກເຮົາຕ້ັງອົກຕ້ັງໃຈໃສ່ກັບສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງນ້ັນ ຂ້ຶນຢູ່ກັບສ່ິງທ່ີເຮົາຄິດນໍານ້ັນຕລອດວນັ, ແງ່ມຸມທ່ີເຮົາ

ບ່ິງຊີວິດ, ສ່ິງທ່ີໃຫ້ເຮົາເຫັນຄຸນຄ່າ, ສ່ິງທ່ີຊັກນໍານິສັຍໃຈຄໍ, ແລະວທີິການສະແດງຕົວຂອງເຮົາ. ໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າ

ນາມຮົບທ່ີຈະຄອບຄອງຊີວິດຂອງເຮົານ້ັນແມ່ນຢ່ ູທ່ີຈິດໃຈຂອງເຮົາ. ອາຈານ ໂປໂລ ໄດ້ບອກໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກ 
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ຕ່າງຂອງຄວາມຄິດຈິດໃຈສອງຝ່າຍທ່ີບ່ໍກົງກັນ--ຄວາມຄິດຈິດໃຈຂອງຝ່າຍເນ້ືອໜັງ ແລະຄວາມຄິດຈິດໃຈຝ່າຍຈິດ 

ວິນຍານ. ຜ້ ູທ່ີມີຈິດໃຈຂອງຝ່າຍເນ້ືອໜັງກໍປ່ອຍໃຈໄປຕາມສ່ິງທ່ີດຶງດູດເອົາຊີວິດເດີນຕາມທັມມະຊາດຂອງຄວາມ 

ບາບຂອງເຂົາ. ຜ້ ູທ່ີມີຈິດໃຈຕ້ັງໄວ້ກັບຝ່າຍວິນຍານກໍເຫັນຊີວິດແບບພຣະເຈ້ົາ ແລະກໍຊອກຫາວິທີດໍາເນີນຊີວິດໃນ 

ທາງທ່ີພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍ.
ອາຈານ ໂປໂລ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຜົນຮັບທ່ີພວກເຮົາຫວັງຈາກຄວາມຄິດສອງທາງທ່ີບໍກົງກັນ; ຕິດຕາມເນ້ືອ 

ໜັງມີແຕ່ຜົນເສັຍ, ເນ້ືອໜັງຕ່ໍຕ້ານກັບການນໍາພາຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະນໍາໄປສ່ ູຄວາມຕາຍທັງຮ່າງກາຍແລະວິນຍານ.
ຕິດຕາມວິນຍານນໍາໄປສ່ ູຊີວິດອັນຄົບສົມບູນເວລາທ່ີຍັງມີຊີວດິຢ່ ູໃນໂລກນ້ີທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ສັນຍາໄວ້ (ໂຢຮັນ 10:10,
ສ່ ູຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ, ແລະສ່ ູຄວາມສງົບສຸກກັບພຣະເຈ້ົາ.

ພວກເຮົາຕ້ອງເລືອກເອົາຊີວິດທ່ີນໍາດ້ວຍພຣະວິນຍານ ຫລືຈະເດີນໄປຕາມເນ້ືອໜັງ. ຜ້ ູທ່ີຕ້ັງໃຈເລືອກເອົາ

ຈິດໃຈນໍາພຣະວິນຍານກໍໝົດຄວາມສົນໃຈກັບສ່ິງທ່ີນໍາພາໄປກັບຝ່າຍເນ້ືອໜັງ ແລະພວກທ່ີຕ້ັງຈິດໃຈຕິດຕາມສ່ິງທ່ີ

ເປັນຝ່າຍເນ້ືອໜັງກໍບ່ໍມຄີວາມສົນໃຈກັບສ່ິງທ່ີຢ່ ູຝ່າຍພຣະວິນຍານ--ສ່ິງທ່ີພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄວາມຈິງ ພວກ 

ເຂົາຈະຕ້ານຫລືຕ່ໍສ້ ູກັບພຣະເຈ້ົາ.
ພວກທ່ີມີຊີວິດຖືກບັນຊາດ້ວຍຝ່າຍເນ້ືອໜັງຈະບ່ໍສາມາດເຮດັໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍໄດ້ເພາະວ່າເນ້ືອໜັງໄດ້ 

ອຸດທິດຕົນເພື່ອຄວາມພໍໃຈຂອງຕົນເອງເທ່ົານ້ັນ. ເໝືອນກັນກັບສັດຮ້າຍ ເນ້ືອໜັງຂອງມັນຈະຕ້ອງການແຕ່ອາຫານ 

ຕລອດເວລາ. ອາຈານ ໂປໂລ ໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າໃຫ້ຕົວເຮົາຫົ່ມດ້ວຍພຣະຄຣິດ ແລະຢ່າລ້ຽງ ຫລືປ້ອນອາຫານ

ຕາມກິເລດຕັນຫາຂອງເຮົາ (ໂຣມ 13:14). ແຕ່ລະວັນ ພວກເຮົາຕ້ອງເລືອກໃຫ້ຈິດໃຈຂອງເຮົາເຮັດຕາມພຣະວິນ

ຍານ ແລະເອົາຄວາມຢາກແລະການກະທໍາຂອງເຮົາໄວພ້າຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າ

ວຽກ ຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາຕ້ອງກະທໍາທຸກໆວັນ ນ້ັນແມ່ນການຕັດສິນໃຈ.
ຄວາມຮ້ອນໃຈກຽດຊັງພຣະເຈ້ົາແມ່ນກຸນແຈຂອງລັກສະນະຈິດໃຈທ່ີມີບາບ. ການສະແດງຄວາມກຽດຊັງນ້ີ 

ບາງຄ້ັງໄດ້ສະແດງອອກໃນຄວາມເວົ້າທ່ີບ່ໍສຸພາບ ຫລືບ່ໍມີເຫດຜົນ. ສ່ວນຫລາຍເຮົາຈະເຫັນການສະແດງຢ່ ູຕາມສະ

ຖານທ່ີຕ່າງໆດ້ວຍລະຄອນຕລົກ ຫລືຫ້ອງຮຽນໃນມະຫາວທິະຍາລັຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການກຽດຊັງພຣະເຈ້ົາມັກ

ຈະສະແດງອອກແບບງຽບໆໃຊ້ຊີວິດແຕ່ລະວັນຕາມແບບຕົວເອງຕ້ອງການ ບ່ໍສົນກັບພຣະເຈ້ົາເລີຍ.

2. ຕາບອດ ກັບ ເຫັນຮ ຸ່ງ: 2 ໂກຣິນໂທ 4:3-4
ອາຈານ ໂປໂລ ປລາດໃຈທ່ີພຣະເຈ້ົາເລືອກເອົາເພິ່ນໃຫໄ້ປບອກຄົນອ່ືນກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ. ທ່ານຮ້ ູວ່າດ້ວຍ

ພຣະກາຣຸນາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີທ່ານເອງຖືກຮຽກເອ້ີນໄປເທສນາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານຍັງໄດ້ເວົ້າວ່າຂ່າວຂອງ

ໄມ້ກາງແຂນນ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີໂງ່ສໍາລັບຜ້ ູທ່ີກໍາລັງຈິບຫາຍໄປ (1 ກຣທ 1:18). ສํາລັບຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ ໄມ້ກາງແຂນເປັນ

ຕໍໃຫ້ເຂົາສະດຸດ ແລະຄົນອ່ືນກໍເປັນພຽງສ່ິງທ່ີໂງ່ເທ່ົານ້ັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຂ່າວທ່ີອາຈານໂປໂລກ່າວນ້ັນທ່ານເວົ້າແບບແຈ້ງໆແລະຊ່ືໆ ກໍຍັງເປັນສ່ິງທ່ີມືດຫລືປິດບັງສໍາລັບ

ຜ້ ູທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ວາດພາບເຖິງສະພາບຂອງອາການຕາບອດ ເພືອ່ອະທິບາຍເຖິງສະພາບ

ຂອງຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ, ຜ້ ູທ່ີບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈ ຫລືບ່ໍຕ້ອງການເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມຈິງ. ແນ່ນອນ ແມ່ນ

ຊາຕານເອງເປັນຜ້ ູຮັບຜິດຊອບໃນການປົກບັງຂ່າວຂອງໄມກ້າງແຂນ ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຕາມືດໄປ. ຜ້ ູທ່ີມີຈິດ

ໃຈຖືກປົກບັງດ້ວຍຊາຕານນ້ັນບ່ໍສາມາດຄິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ລາວຈະຕ່ໍຕ້ານຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຕົກເປັນເຫຍ່ືອ

ຂອງຂ່າວທ່ີບ່ໍມີຄວາມຈິງໄດ້ງ່າຍ.
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ຊາຕານຊອກຫາທ່ີຈະບັງຕາຂອງຜ້ ູທ່ີບ່ໍເຊ່ືອນ້ັນຈາກແສງສວ່າງຂອງພຣະຄໍາ. ໃນຖານະທ່ີມັນເປັນພຣະເຈ້ົາ 

ຂອງສມັຍນ້ີ (ພຣະເຈ້ົາຂອງຄົນທ່ີໃຊ້ຊີວິດໄປຕາມໂລກແຫງ່ຄວາມບາບ), ຊາຕານຊອກຫາວິທີທາງທ່ີຈະຕັນປະຕູ 

ຂອງຄວາມສວ່າງບ່ໍໃຫນໍ້າໄປເຖິງຈິດໃຈຄວາມນ ຶກຄິດທ່ີມີຄວາມມືດ. ຊາຕານບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ມະນຸດເຫັນແລະເຂ້ົາ 

ໃຈໃນຄວາມຈໍາເປັນຂອງວິນຍານຈິດທ່ີຕົວເອງກໍາລັງຈະຕາຍ ແລະຕ້ອງການຄວາມພົ້ນທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ຊາຕານ ເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມມືດ (ອຟຊ 6:12), ໄດ້ປອມແປງຕົວເອງເປັນເທວະດາແຫ່ງຄວາມສວ່າງ (2 ກຣທ 

11:14). ອາຈານໂປໂລໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບພວກທ່ີຫລອກລວງ ເທດສນາຍົວະເຍ້ົາກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູອົງອ່ືນ(ພຣະເຢຊູ

ປອມ) ແລະພຣະຄໍາປອມ (2 ກຣທ 11:4). ອາຈານໂປໂລໄດ້ເອົາພຣະເຢຊູເປັນຈຸດສໍາຄັນໃນການເທດສນາຂອງ

ທ່ານ (2 ກຣທ 4:5). ພຣະເຢຊູຍ່ິງໃຫ່ຽທ່ີສຸດ, ເປັນແສງສວ່າງຂອງໂລກ ແລະເປັນຢາຊະນິດດຽວທ່ີຈະປ່ິນປົວຄວາມ

ມືດຂອງຈິດວິນຍານ. ພວກເຮົາຕ້ອງແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຕາມການນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິ

ສຸດ ຜ້ ູທໍາການສ້ ູຮົບກັບຊາຕານດ້ວຍການເປີດເຜີຍຄວາມຈິງໃນພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ.

3. ຄວາມສລາດຂອງມະນດຸ ກບັ ຄວາມຄິດຈິດໃຈຂອງພຣະຄຣດິ: 1 ໂກຣິນໂທ 2:12-16
ໂລກບ່ໍເຂ້ົາໃຈໄມ້ກາງແຂນ-ເຄ່ືອງໜາຍອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກທ່ີເບ່ິງໂລກໃນແງຮ່້າຍ, ນັກປຣັສ

ຍາ, ແລະພວກອ່ືນໆທ່ີຜ່ານມາຕາມສມັຍຕ່າງໆໃນປະວັດສາດໂລກໄດ້ພຍາຍາມລົບລ້າງເອົາການທໍາງານຂອງໄມ້

ກາງ ແຂນອອກຈາກພຣະເຢຊູ. ເຖິງແມ່ນໜັງສືໂຄຣານກໍຍັງບອກວ່າ ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຖືກຄຶງ (ຊູຣາ 4:157). ຖ້າວ່າ

ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຖືກຄຶງ, ບ່ໍໄດ້ກັບຄືນຂ້ຶນມາຈາກຕາຍ, ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາກໍໄຮປ້ໂຍດ (1 ກຣທ 15:14).
ເວລາທ່ີອາຈານໂປໂລມາເຖິງເມືອງໂກຣິນໂທ, ທ່ານຕ້ັງໃຈວ່າຈະບ່ໍປະກາດເຣ່ືອງໃດໆໃຫແ້ກ່ຊາວໂກຣິນໂທ 

îນອກຈາກເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະພຣະອົງຖືກຄຶງເທົ່ານ້ັນì. ທ່ານເທດສນາເຣ່ືອງໄມກ້າງແຂນແບບງ່າຍໆ 

ແລະແຈ່ມແຈ້ງດ້ວຍອາສັຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ອາຈານໂປໂລຕ້ອງການໃຫຜ້້ ູຟັງເອົາໃຈຈົດຈ່ໍໃສ່ພຣະຄຣິດແລະ

ການຊົງໄຖ່ຂອງພຣະອົງເທິງໄມ້ກາງແຂນ.
ອາຈານໂປໂລໄດ້ບອກກັບຊາວໂກຣິນໂທວ່າຜ້ ູທ່ີອາສັຍວິນຍານຂອງໂລກຫລືຄວາມສລາດຂອງມະນຸດນ້ັນບ່ໍ

ສາມາດຢັ່ງຮ ູ້ສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານຢ່າງຟຣີໆ ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ--ຄວາມພົ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະ

ເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ. ເວລາອາຈານໂປໂລເວົ້າເຖິງພຣະເຢຊູ ທ່ານບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າສອນດ້ວຍປັນຍາຂອງມະນຸດ ເພາະວ່າ

ຄໍາເວົ້າເຫລ່ົານ້ີມັນບ່ໍຄ່ອງແຄ້ວທ່ີຈະໃຊ້ອະທິບາຍເຖິງປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານໃຊ້ພາສາຂອງພຣະວິນຍານ--ຄໍາ

ເວົ້າຝ່າຍວິນຍານ--ເພື່ອອະທິບາຍຄວາມຈິງທ່ີເປັນຝ່າຍວິນຍານ.
ຫຼາຍຄົນທ່ີໄດ້ຍິນຂ່າວຈາກອາຈານໂປໂລ ພວກເຂົາຄິດວ່າເປັນສ່ິງທ່ີງົມງາຍ, ນ້ັນເປັນຍ້ອນວ່າເຂົາເປັນຄົນ 

ທັມມະດາ ຫຼືຜ້ ູທ່ີບ່ໍແມ່ນຄຣິສຕຽນກໍເລີຍບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈຄວາມຈິງໃນພຣະເຈ້ົາ. ກ່ອນຂ້າພະເຈ້ົາກາຍເປັນຄຣິສ 

ຕຽນ, ຊາຍໜ່ ຸມຄົນນ່ຶງທ່ີເຂ້ົາໂຮງຮຽນມັທຍົມນໍາກັນໄດ້ເວົ້າຄວາມເຊ່ືອຄຣິສຕຽນຂອງລາວໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຟັງ. ຂ້າພະ

ເຈ້ົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນຫຍັງລາວຈ່ິງເຊ່ືອແລະໃຊ້ຊີວິດແບບນ້ັນ. ຕ່ໍມາ, ເມື່ອຂ້າພະເຈ້ົາກາຍເປັນຄຣິສຕຽນແລ້ວ ຂ້າພະ

ເຈ້ົາຈ່ິງເຂ້ົາໃຈໃນສ່ິງທ່ີລາວໄດ້ເວົ້າສູ່ຟັງ. ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີສະຖິດຢ່ ູນໍາຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອນ້ັນ ໄດ້ຊ່ວຍ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ພຣະວິນຍານໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈຂ່າວກ່ຽວກັບໄມ້ກາງແຂນແຈ້ງຂ້ຶນ.
ອາຈານໂປໂລ ເວົ້າວ່າຄຣິສຕຽນມີຄວາມຄິດຈິດໃຈເໝືອນກັບພຣະຄຣິດ, ພຣະຄຣິດເປັນພື້ນຖານແລະ 

ຄວາມໝາຍໃນການເຂ້ົາໃຈແລະແປຄວາມໝາຍໃນຊີວິດ. ການມີຄວາມຄິດຈິດໃຈເໝືອນພຣະຄຣິດມຜົີນສະທ້ອນຕ່ໍ 

ວິທີຄວາມຄິດແລະໃຊ້ຊີວິດການເປັນຢ່ ູ ແລະຊ່ວຍຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຊີວິດການເປັນຢ່ ູແບບໄປຕາມຄວາມເຫັນຂອງ
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ພຣະຄຣິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າເຮົາຢາກມີຈິດໃຈເໝອືນພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເວລາຢ່ ູກັບພຣະອົງແລະ 

ພຣະຄໍາຢ່າງສມໍ່າສເມີ, ຍອມໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເປັນຜ້ ູນໍາພາພວກເຮົາ.
ຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອຄວນຊອກສແວງຫາ ແລະວາງໃຈໃນສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຕາມທ່ີກ່າວໄວໃ້ນພຣະຄັມພ.ີ ສໍາ

ລັບຜ້ ູເຊ່ືອ, ການໃຊ້ເວລາຮໍ່າຮຽນພຣະຄັມພແີບບສ່ວນຕົວແລະເປັນກ່ ຸມນ້ັນແມ່ນຈະຫລີກເວັ້ນບ່ໍໄດ້. ການທ່ີກາຍເປັນ

ຜ້ ູທ່ີສາມາດເຂ້ົາໃຈເລິກເຊ່ິງໃນຝ່າຍວິນຍານນ້ັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເປັນບ່ໍເກີດແຫ່ງຄວາມເຂ້ົາໃຈ

ຝ່າຍວິນຍານ. ມແີຕ່ຄົນທ່ີພຣະວິນຍານຊົງສອນເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດເຂ້ົາໃຈຄວາມຈິງຂອງຝ່າຍວິນຍານ (ຢຮ 14:26;
16:13). ຜ້ ູທ່ີພຣະວິນຍານຊົງນໍາພາມີຄວາມຄິດຈິດໃຈເໝອືນພຣະຄຣິດ, ເຫດສະນ້ັນ ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ມີ

ຄວາມຄິດຈິດໃຈເໝືອນພຣະຄຣິດ ເຮົາຕ້ອງເປີດພຣະຄັມພຫີລາຍກວ່າເກ່ົາອີກ. ພວກເຮົາຕ້ອງຕ້ັງໃຈຮ່ໍ່າຮຽນແລະ 

ທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປີດຕາຂອງເຮົາໃຫ້ເຫັນສ່ິງອັສຈັນທ່ີມີຢ່ ູໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ (ພສສ 119:18).

ບົດຮຽນຊວີິດ:
ພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຮັກພຣະເຈ້ົາຫລາຍກວ່າຄວາມຮ ູ້ສຶກ; ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກພຣະອົງດ້ວຍ

ຈິດໃຈອັນສລາດ (ມທ 22:37). ຄຣິສຕຽນຈະມີຈິດໃຈອ່ອນແອຢ່ ູໃນສັງຄົມທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງຄຣິສຕຽນນ້ີ

ບ່ໍໄດ້. ພວກເຮົາຕ້ອງມຄີວາມສາມາດເວົາ້ຢ່າງສລາດສລຽວກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາ ແລະການສະແດງຕົວ ຂອງ

ເຮົາຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາຄິດເໜືອນພຣະຄຣິດ ບ່ໍເໜືອນປະເພນີຫລືຕາມປະເພນີ.
ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນວິທີບາງຢ່າງທ່ີຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຄິດທ່ີຖືກຕ້ອງ:

1. ອ່ານພຣະຄັມພທຸີກໆວັນ. ຝຶກແອບຕົນເອງເລ່ົາຂ້ໍພຣະຄັມພ ີ ວິທີດຽວທ່ີຈະຄິດເໜືອນພຣະເຢຊູ ຄືໃຫ້ຮ້ ູຈັກ 

ສ່ິງທ່ີພຣະອົງເວົ້າ ແລະວິທີທ່ີພຣະອົງໃຊ້ຊີວິດ.
2. ບ່ໍຕ້ອງຢ້ານກົວຕ່ໍຄໍາຕໍາໜິຂອງຄວາມຄິດຂອງໂລກ. ໃຫໃ້ຊ້ເວລາຄ້ົນຄວ ້າຫາເຫດຜົນແລະຄວາມຄິດທ່ີພາ

ໃຫ້ຄົນອ່ືນຕ່ໍຕ້ານຄຣິສຕຽນ ແລະຕຽມພ້ອມຊອກຫາວິທີທາງທ່ີຈະຕອບຮັບເຂົາເຈ້ົາ.
3. ລະວັງ ຈ່ົງປ້ອງກັນຈິດໃຈຂອງເຮົາຕ່ໍຄວາມຍົວະເຍ້ົາຂອງຜີມານຊາຕານ. ຢ່າປ່ອຍໃຫຈິ້ດໃຈຂອງເຮົາເປ້ືອນ

ເປິດ້ວຍສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກໃນພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົານ້ັນເຢັນລົງ.
4. ຈ່ົງສແວງຫາຄວາມບໍຣິສຸດ. ໃຫ້ທໍາງານຫລາຍກວ່າປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອ--ໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູໃນຄວາມເຊ່ືອ. ໃຊ້ຊີ 

ວິດທ່ີຄົນທັງຫລາຍຖາມຫາສ່ິງດີໆກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ.
5. ເວົ້າກັບຄົນອ່ືນກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ ແລະພຣະອົງເປັນຜ້ ູທ່ີມຄີວາມອັສຈັນຫລາຍ. ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເປັນເປ້ົາ 

ສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນຊີວິດຂອງທ່ານແລະການສົນທະນາຂອງທ່ານ.
ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ຫົວໃຈອ່ອນນ້ອມທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກນໍາພາຈິດໃຈຂອງເຮົາ ໃຫ້ຕຽມພ້ອມສເມເີພື່ອ

ຈະຜູກພັນກັບຄົນໃນຍຸກສມັຍທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍການເຫັນທຸກໆສ່ິງໃນແງຮ່້າຍໃນໂລກນ້ີ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທີ ່14 ກມຸພາ 2010 (14-2-2010)

ຈະເຮດັວທິໃີດຈຶງ່ຈະປ່ຽນໃຈທາ່ນໄດ?້

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ຟີລິບປອຍ 3:2-15; 4:8

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ

ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານວາງຄຸນຄ່າຂອງການຮ ູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດສູງກວ່າທຸກສ່ິງ ແລະອຸດທິດຕົນສແວງຫາວິທີ

ອງຄວາມນຶກຄິດທ່ີຈະພາໃຫ້ເກີດການເຕີບໂຕຝ່າຍວິນຍານ.

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີຈົດຈ່ໍໃສ່ການເຕີບໂຕໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະຄຣິດ ປ່ຽນແປງການວາງຄຸນຄ່າ ແລະຄວາມຄິດຂອງ

ຸກຄົນ.

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ໃນປີ 2007, ກ່ ຸມຄ້ົນຄວ້າທ່ີເຮດັປ້ຶມ ລາຍຟເ໌ວ (LifeWay Research) ໄດ້ສໍາຣວດຜູ້ໃຫ່ຽຊາວອະເມຣິກັນ 

ີ່ຢ່ ູໃນກ່ ຸມໂປຣແຕສຕັງທ່ີໄປໂບດເດືອນລະຄ້ັງຫລືຫລາຍກວາ່ນ້ັນຈໍານວນ 2500 ຄົນ. ມີແຕ່ 36% ຕອບມາວ່າ 

ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຕອບຕົງໆວ່າໄດ້ພະຍາຍາມຍົກເອົາພຣະເຈ້ົາເປັນນ້ໍາເບີນ່ຶງໃນຊີວິດ.î ບົດຮຽນນ້ີສໍາຄັນຫລາຍເພາະ

່າການທ່ີຮ ູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາໃຫ້ດີຂ້ຶນນ້ັນຄວນເປັນເປ້ົາໝາຍສໍາລັບຄຣິສຕຽນທຸກໆຄົນ. ຄວາມຮ້ ູສຶກກັບການຮ້ ູພຣະ

ຈ້ົາໃຫ້ດີຂ້ຶນນ້ີຄວນສະທ້ອນເຖິງການເຫັນຄຸນຄ່າ, ສ່ິງສໍາຄັນໃນຊີວິດ, ແນ່ນອນແມ່ນການໃຊ້ຄວາມຄິດຂອງພວກ

ຮົາ.
ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ອິນເທີແນັດ ເປັນຫົນທາງແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນຕ່າງໆທາງສ່ວນຕົວໄດ້ຫລາຍວິທີ, ສະນ້ັນ ຄົນທັງຫລາຍທຸກໆລຸ້ນ 

 ຶ ່ງໃຊ້ເວລາຫລາຍຊ່ົວໂມງປ່ຽນແປງ ແລະແບ່ງປັນຂ່າວສ່ິງຕ່າງໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງ ຫລືກວດເບ່ິງຂ່າວຕ່າງໆ ທ່ີ

ພື່ອນໆ ໄດ້ປະກາດໄວ.້ ຢາກຮ້ ູຢ່ ູວ່າ ຖ້າພຣະຄຣິດມບ່ີອນຂອງພຣະອົງຢ່ ູໃນອິນເທີແນັດນ້ັນຈະມີຄົນຮ ູ້ຈັກພຣະອົງ

ີຂ້ຶນຫລາຍປານໃດ. ໃນຂນະທ່ີທ່ານຮຽນບົດຮຽນນ້ີ ຈ່ົງຖາມຕົວເອງເບ່ິງດູວ່າທ່ານໃຫຄຸ້ນຄ່າກັບການຮ ູ້ຈັກກັບພຣະ

ຣິດນ້ັນສູງກວ່າທຸກສ່ິງບໍ? ຖ້າວ່າເປັນຄໍາຕອບທ່ີຕົງກັນຂ້າມ ຈ່ົງຕຽມຕົວພ້ອມທ່ີຈະປ່ຽນຈິດໃຈແລະຕິດຕາມທາງ

ອງຄວາມຄິດທ່ີຈະນໍາພາໃຫ້ເກີດຄວາມເຕີບໂຕຝ່າຍຈິດວິນຍານ.

. ຢ່າອາສຍັປະຫວດັຊວີດິອັນດີຂອງຕວົເອງ: ຟີລິບປອຍ 3:2-6
ຫລັງຈາກການປ່ຽນແປງຊີວິດອັນອັສຈັນຕາມຫົນທາງໄປເມອືງດາມາເຊ, ອາຈານໂປໂລໄດ້ອຸດທິດຕົນເອງ 

ອກປະກາດໃຫ້ຄົນອ່ືນຮ້ ູກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດ. ທ່ານໄດ້ປະເຊີນໜ້າສ້ ູກັບຄວາມຕ່ໍຕ້ານຈາກພວກທ່ີຈະເພີ້ມເຂ້ົາກັບຈໍາ 

ວນຄົນທ່ີຮັບໃຊ້ງານຂອງໄມ້ກາງແຂນ ຫລືຜູ້ທ່ີຈະລົບລ້າງຄວາມເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ(ພຣະຄຣິດ). ອາຈານ
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ໂປໂລໄດ້ເຕືອນຊາວຄຣິສຕຽນທ່ີເມືອງຟລິີບປອຍໃຫ້ລະວັງຜ້ ູຮັບໃຊ້ຜີມານ ຫລືພວກຢູດາຍ. ພວກນ້ີໄດ້ສອນວ່າຄົນ

ຕ່າງຊາດຕ້ອງເປັນຄົນຢິວກ່ອນພວກເຂົາຈະກາຍເປັນຄຣິສຕຽນ. ພວກເຂົາເພີມ້ວຽກງານໃສ່ພາຣະກິດຂອງພຣະຄຣິດ

ໂດຍອ້າງວ່າພິທີຕັດເປັນການຈໍາເປັນຕ່ໍຄວາມພົ້ນ, ດ້ວຍເຫດນ້ີອາຈານໂປໂລຈ່ິງວ່າພວກນ້ີເປັນພວກທໍາຄວາມປ່ົນປ້ີ

ທໍາລາຍເນ້ືອໜັງ. ພວກນ້ີຈະຕິດຕາມທ່ານໄປທຸກໆບ່ອນເໜືອນກັນກັບໂຕໝາ ພວກເຂົາໄດ້ເຫົ່າສ່ົງຄວາມໝາຍຂອງ

ຫລັກຄວາມເຊ່ືອທ່ີຕ້ານກັບຄວາມພົ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນທ່ີຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ.
ໃນພຣະຄັມພເີດີມ, ພິທີຕັດເປັນເຄ່ືອງໝາຍທ່ີຕ້ັງໄວເ້ພື່ອແຍກເອົາຄົນຢິວອອກຈາກຄົນຕ່າງຊາດ. ຫລັງຈາກ 

ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ພທີີຕັດນ້ັນບ່ໍມີຄວາມຈໍາເປັນອີກແລ້ວ. ຜ້ ູທ່ີໄດ້ວາງໃຈມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ທໍາ

ພິທີຕັດຫົວໃຈໃຫ້ແລ້ວ (ກລຊ 2:11-12).
ພວກຢູດາຍ ໄດ້ວາງຄວາມໝັນ້ໃຈໄວ້ກັບຖານະຊ່ືສຽງ ແລະຄວາມສໍາເຣັດຜົນສ່ວນຕົວທາງສາສນາ ພວກ

ເຂົາໄດ້ເຊ່ືອແບບຜິດທ່ີວ່າຄວາມພຽນພະຍາຍາມ ແລະພິທີທາງສາສນາຈະນໍາໄປເຖິງຄວາມພົ້ນໄດ້. ອາຈານໂປໂລ 

ໄດ້ໄລ່ຄຸນງາມຄວາມດີທ່ີທ່ານມີ ແລະໄດ້ທໍາໃນຊີວິດຂອງທ່ານໃນເວລາທ່ີທ່ານເຄີຍເປັນເໝືອນພວກເຂົາມາກ່ອນ 

ຕາມມາດຕະຖານຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເຂົາຟັງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານຮຽນຮ ູ້ວ່າປວັດຫຍ້ໍອັນດີງາມຂອງທ່ານນ້ັນ ມັນ

ກັບບັງຕາບ່ໍໃຫ້ທ່ານຮ້ ູຈັກກັບພຣະເຈ້ົາ. ທຸກຄົນທ່ີອາສັຍຄຸນຄວາມດີງາມທາງສາສນາຈະພົບກັບຄວາມຜິດຫວັງ.
ເໝືອນກັນກັບພວກຢູດາຍ, ຜ້ ູທ່ີຖືສາສນາເຄ່ັງຄັດຫລາຍຄົນໃນປັດຈຸບັນກໍຄວນມີປະສົບການປ່ຽນແປງຄວາມ

ຄິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ເບ່ິງແລ້ວກໍເປັນການອວດຕົວຫລາຍທ່ີນຶກເຫັນພາບພວກເຮົາຢືນຢ່ ູຕ່ໍໜ້າພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ 

ແລະຫວັງວ່າປວັດອັນດີທາງສາສນາຂອງເຮົາຈະເຮັດໃຫພ້ຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍນໍາເຮົາ. ຖ້າວ່າການທໍາຕາມພຣະບັນ

ຍັດ, ເຮັດຄວາມດີ, ແລະສ້າງປວັດຫຍ້ໍທ່ີຈົບງາມ ເປັນວທີີທ່ີໃຫ້ມະນຸດຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້ ແລ້ວພຣະຄຣິດກໍຕາຍ

ໂດຍເປ່ົາປໂຍດ.

2. ທາໍຄວາມຮ ູ້ຈັກກັບພຣະເຢຊ:ູ ຟີລິບປອຍ 3:7-9
ການທ່ີອາຈານໂປໂລໄດ້ພົບກັບພຣະຄຣິດ ໄດ້ນໍາພາໃຫ້ທ່ານຄິດໃໝ່ອີກໃນການຮໍ່າຮຽນກັບພຣະຄັມພເີດີມ

ແຕ່ກ່ອນນ້ັນກ່ຽວກັບການຖືກຄຶງແລະການຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູ. ທ່ານໄດ້ຮຽນຮ້ ູອີກວ່າການຢືນຢ່ ູຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນ

ພຣະເຈ້ົານ້ັນໄດ້ມາຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ. ແລ້ວອາຈານໂປໂລກໍ

ໄດ້ເຂ້ົາໃຈອີກວ່າທຸກໆສ່ິງທ່ີທ່ານເຄີຍຄິດວ່າມີປໂຍດກັບກາຍເປັນສ່ິງໃຊ້ບ່ໍໄດ້ທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັບຄວາມຊອບທັມ

ໃນພຣະຄຣິດ. ທ່ານໄດ້ປ່ອຍປະຄວາມໄວວ້າງໃຈໃນສ່ິງທ່ີເປັນຝ່າຍເນ້ືອໜັງ, ການປະຕິບັດພິທີກັມຕ່າງໆ  ແລະໄດ້

ໂຍນປວັດຫຍ້ໍອັນຈົບງາມທາງສາສນານ້ັນລົງກະຖັງຂ້ີເຫຍ້ືອ.
ອາຈານໂປໂລໄດ້ຮັບຮ ູ້ຄຸນຄ່າອັນສູງສ່ົງຂອງການຮ ູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດ, ທຸກໆສ່ິງທ່ີທ່ານເຄີຍໃຫ້ຄຸນຄ່າມາ 

ທ່ານຖືວ່າເປັນການເສັຽຫາຍເມື່ອປຽບໃສ ່ກັບການຮ້ ູຈັກກັບພຣະຄຣິດ. ທ່ານໄດ້ນັບທຸກໆສ່ິງທ່ີທ່ານເສັຽໄປວ່າເປັນສູນ 

(ເລກສູນ)ທ່ີຈະປຽບກັບສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບໃໝ່.
ຂ້າພະເຈ້ົາຮ ູ້ວ່າຜ້ ູເຊ່ືອຫລາຍຄົນອາສັຍຢ່ ູດິນແດນທ່ີກຽດຊັງຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ສ່ິງທ່ີໜູນໃຈ 

ຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີສຸດຄືສ່ິງທ່ີພວກເຂົາຍອມແລກປ່ຽນເອົາໂອກາດຂອງການຮ້ ູຈັກ ແລະຕິດຕາມພຣະຄຣິດ. ຊີວິດຂອງ

ພວກເຂົາເປັນພະຍານເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າອັນຍ່ິງໃຫ່ຽຂອງການຮ້ ູຈັກກັບພຣະຄຣິດ ແລະເຖິງຄວາມຈິງທ່ີວ່າສ່ິງທ່ີເຂົາ

ໄດ້ຮັບນ້ັນມຄຸີນຄ່າເກີນກວ່າສ່ິງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ເສັຽໄປ.
ການຮ້ ູຈັກກັບພຣະຄຣິດນ້ັນບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ແມ່ນການ 

ເຕີບໃຫຍ່, ປະສົບການສ່ວນຕົວກັບພຣະອົງທ່ີດັດແປງການຫລຽວເບ່ິງຊີວິດທັງໝົດ. ວິທີດຽວທ່ີພວກເຮົາຈະກາຍເປັນ
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ຜ້ ູທ່ີຮ ູ້ຈັກກັບພຣະເຢຊູດີຂ້ຶນນ້ັນແມ່ນການໃຊ້ເວລາຮໍ່າຮຽນພຣະຄັມພີ. ພວກເຮົາຕ້ອງຮ ູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດໃຫ້ດີ ພວກ

ເຮົາຈ່ິງຈະບ່ໍຕົກເປັນເຫຍ່ືອຂອງຜ້ ູສອນປອມ.
ກ່ອນການປ່ຽນແປງຊີວິດ, ອາຈານໂປໂລເຄີຍຄິດວ່າຄວາມຊອບທັມຂອງຕົນເອງ ແລະຊ່ືສຽງທາງສາສນານ້ັນ 

ພຽງພທ່ີໍຈະນໍາພາເພິ່ນໄປເຖິງພຣະເຈ້ົາ. ຫລັງຈາກການປ່ຽນແປງຊີວິດ, ຄວາມຄິດຂອງອາຈານໂປໂລໄດ້ຮັບການ 

ປ່ຽນແປງຄ້ັງຍ່ິງໃຫ່ຽ. ຄວາມປາຖນາອັນແຮງກ້າຂອງເພິ່ນຄືຢ່ ູໃນພຣະຄຣິດ, ບ່ໍແມ່ນອາສັຍຄວາມຊອບທັມຂອງຕົນ

ເອງ, ແຕ່ເປັນຄວາມຊອບທັມທ່ີເກີດຈາກການວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດຢ່າງດຽວເພື່ອໃຫ້ເຖິງຄວາມພົ້ນ. ຄືກັນກັບ

ອາຈານໂປໂລ, ພວກເຮົາຄວນອາສັຍຢ່ ູໃນພຣະອົງທຸກໆເວລາ.

3. ໂນ້ມຕວົໄປຫາແນວຄິດແບບຜ ູ້ໃຫຽ່: ຟີລິບປອຍ 3:10-15; 4:8
ຄວາມຕ້ອງການອັນເລິກເຊ່ິງຂອງອາຈານໂປໂລແມ່ນໃຫ້ຮ ູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດຢ່າງໃກ້ຊິດທ່ີສຸດ, ທ່ານຕ້ອງ

ການໃຊ້ຊີວິດແຕ່ລະວັນຢ່ ູໃນຣິດອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຜ້ ູທ່ີຍົກພຣະເຢຊູຂ້ຶນມາຈາກຄວາມຕາຍ. ທ່ານ

ຍັງພໃໍຈ ຕ້ອງການຮ່ວມທຸກເພືອ່ພຣະຄຣິດ ຜ້ ູທ່ີໄດ້ທຸກທໍຣະມານເພື່ອທ່ານເອງ. ອາຈານໂປໂລກໍເຄີຍໄດ້ຜ່ານການ

ທົນທຸກມາຫລາຍຄ້ັງເພື່ອເຫັນແກ່ຂ່າວປະເສີດ, ແລະທ່ານເຄີຍເວົ້າເຖິງຄວາມຕ້ອງການຢາກເປັນເໝືອນກັນກັບພຣະ

ຄຣິດໃນຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງດ້ວຍ ແມ່ນສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ກະທໍາທຸກວັນຄືຕາຍຕ່ໍທັມມະຊາດຂອງຄວາມບາບ ແລະ

ຄວາມຕ້ອງການທາງສ່ວນຕົວ.
ອາຈານໂປໂລໄດ້ເຂ້ົາໃຈວ່າການຮ້ ູຈັກກັບພຣະຄຣິດ ແລະກາຍເປັນເໝືອນພຣະຄຣິດນ້ັນເປັນການກະທໍາທ່ີ 

ດໍາເນີນຕ່ໍໄປຕລອດຊີວິດ. ຜ້ ູເຊ່ືອທຸກຄົນທ່ີມີຄວາມຕ້ັງໃຈຢາກໄປເຖິງຄວາມເປັນຜ້ ູໃຫ່ຍຝ່າຍວິນຍານຕ້ອງຕ້ັງໝັ້ນຢ່ ູ

ກັບນິສັຍທ່ີມ້ ຸງໝັ້ນໄປຫາເປ້ົາໝາຍຂອງການຮ ູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດໃຫ້ດີຍ່ິງໆຂ້ຶນແບບອາຈານໂປໂລ.
ໃນຂນະທ່ີອາຈານໂປໂລພໍໃຈນໍາພຣະຄຣິດ ທ່ານບ່ໍເຄີຍພໍໃຈນ ໍາຊີວິດຄຣິສຕຽນໃນຕົວທ່ານເອງ. ສະນ້ັນ,

ທ່ານຕ້ັງໃຈເປັນຄົນທ່ີຍັງໄປບໍ ່ເຖິງຈຸດໝາຍເທ່ືອ. ທ່ານມີຄວາມຈົດຈ່ໍໃສ່ຈຸດດຽວ--ເພື່ອໄປໃຫ້ເຖິງ ຫຼືອຽງຕົວມຸ່ງໜ້າ 

ໄປເໝືອນກັນກັບນັກກິລາຢ່ ູໃນການແຂ່ງຂັນ. ທ່ານປັກຕາໃສ່ຫລັກຊັຍຂອງການເປັນຜ້ ູໃຫຍ່ຝ່າຍວິນຍານ--ຮ້ ູຈັກກັບ 

ພຣະຄຣິດ ແລະໄປເຖິງຫລັກຊ ັຍທ່ີໄດ້ຕ້ັງໄວໃ້ຫ້ທ່ານ, ທ່ານບ່ໍໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ສ່ິງໃດມາຂວາງໜ້າການໄປເຖິງຫລັກຊັຍ.
ອາຈານໂປໂລໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ເພື່ອນຂອງເພິ່ນໃນເມອືງຟີລິບປອຍ ໃຫກ້້າວໄປສ່ ູຄວາມຄິດແບບເປັນຜ້ ູໃຫ່ຽ.

ຜ້ ູທ່ີມີຄວາມຄິດເປັນຜ້ ູໃຫ່ຽແລ້ວກໍມຄີວາມຮ ູ້ສຶກເຕືອນໂຕເອງກ່ຽວກັບການທ່ີບ່ໍມີຄວາມສົມບູນໃນຕົວເອງ ແລະເຫັນ

ຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຊອກສແວງຫາຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ເປັນເໝືອນກັບພຣະເຢຊູໃຫ້ຫລາຍຂ້ຶນ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ມີ 

ຄວາມເປັນຫ່ວງເຖິງຜ້ ູທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອແລ້ວໄດ້ປ່ອຍໃຫຄ້ວາມຄິດທ່ີຜິດນໍາພາການພັທນາຄວາມປະພຶດຂອງຕົນເອງ.
ສໍາລັບຄົນເຫົ ່ຼານ້ີ, ທ່ານມີຄວາມຫວງັວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເປີດເຜີຍຄວາມຈິງໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາຮ້ ູ.

ການໃຫຈ້ດິໃຈຂອງເຮາົເຕມັໄປດວ້ຍພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້ຈະຊວ່ຍໃຫພ້ວກເຮາົມຸງ່ໜາ້ໄປເຖງິການມີ

ຄວາມຄດິເປນັແບບຜ ູ້ໃຫຽ່ ແລະຕັງ້ໜັນ້ຢ ູ່ໃນສິງ່ທີເ່ປນັຈງິ, ມກີຽດ, ຍດຸຕທິມັ, ບຣໍສິດຸ, ໜາ້ຮກັ, ແລະ ໜາ້ຍນິດ.ີ
ເປ້ົາໝາຍຂອງອາຈານໂປໂລກໍຄືການມຸ່ງໜ້າໄປຫາຄວາມເປັນຜ້ ູໃຫ່ຽໃນພຣະຄຣິດ. ເພາະວ່າຄວາມຄິດ 

ຂອງເຮົາມີສ່ວນນໍາພາໃນການໃຊ້ຊີວິດ ແລະການສະແດງຕົວເຮົາກັບຄົນອ່ືນ, ອາຈານໂປໂລຈ່ິງຊັກຊວນຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອຢ່ ູ

ໃນເມອືງຟີລິບປອຍໃຫ້ເອົາຄວາມຄິດທ່ີພພໍຣະທັຍພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາໄປໃນຈິດໃຈ ແລະສ່ິງນ້ີຈະນໍາພວກເຮົາດໍາເນີນໄປ

ຫາການເປັນເໝືອນພຣະຄຣິດ. ຄວາມຄິດທ່ີຖືກຕ້ອງນ້ັນບ່ໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນໂດຍບັງເອີນ ແຕ່ເປັນຈາກການເອົາພຣະຄໍາ

ຂອງ ພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາໄປໃນຫົວຈິດຫົວໃຈຂອງຕົນໃຫ້ເຕັມ (ພສສ 19:7-9; 119:9-6). ວິທີນ້ີເປັນການພັທນາຄວາມ

ຄິດອັນໃໝ່ ທ່ີຈະນໍາມີຜົນຂອງການໃຊ້ຊີວິດ ແລະການຫລຽວເບ່ິງຊີວິດຕາມແບບແນວທາງຂອງພຣະຄັມພ.ີ ການໃຫ້
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ຈິດໃຈຂອງເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາມຸ່ງໜ້າໄປເຖິງການມີຄວາມຄິດເປັນແບບຜ້ ູ

ໃຫ່ຍ ແລະຕ້ັງໝັ້ນຢ່ ູໃນສ່ິງທ່ີເປັນຈິງ, ມກີຽດ, ຍຸຕິທັມ, ບໍຣິສຸດ, ໜ້າຮັກ, ແລະ ໜ້າຍິນດີ.

ບົດຮຽນຊວີິດ:
ບົດຮຽນນ້ີຈົດຈ່ໍໃສ່ວິທີຊ່ວຍປ່ຽນແປງແນວຄິດເຮົາສາມວິທີ. ຂ້ັນທໍາອິດ, ພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງອາສັຍຄວາມສໍາ

ເຣັດຜົນຝ່າຍວິນຍານ. ສອງ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດທ່ີເຫຼອືຢ່ ູໃຫ້ຮຽນຮ້ ູກັບພຣະເຢຊູ. ແລ້ວ, ພວກເຮົາຈ່ິງຈະ

ມ່ ຸງໜ້າໄປຫາວິທີການຄິດແບບຜ້ ູໃຫ່ຽ. ນ້ີແມ່ນບາງວິທີທ່ີພວກເຮົາສາມາດເຮັດເພື່ອໃຫ້ຮ້ ູຈັກກັບພຣະເຢຊູດີຂ້ຶນ.
1. ຕ້ັງເປ້ົາໝາຍໄວເ້ພື່ອໃຫຮ້້ ູຈັກກັບພຣະເຢຊູຢ່າງໃກ້ຊິດ. ໃຊ້ເວລາສ່ວນຕົວຢ່ ູໂດດດ່ຽວໄຫ້ວວອນອະທິຖານ 

ແລະຮໍ່າຮຽນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ.
2. ຮັບຜິດຊອບກັບຄວາມກ້າວໜ້າຝ່າຍວິນຍານຂອງຕົນເອງ. ຊັກຊວນຄົນອ່ືນຊ່ວຍຮ່ວມເປັນຜ້ ູຮັບຜິດຊອບ

ສຸຂພາບຝ່າຍວິນຍານຂອງຕົນເອງນໍາ.
3. ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການກະທໍາ ເພື່ອໃຫເ້ຫັນວ່າມີຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີຈະມ່ ຸງໜ້າສ່ ູການເດີນໄປຫາຄວາມ 

ເປັນຜ້ ູໃຫຍ່ຝ່າຍວິນຍານ.
4. ໃຫ້ລະວັງພວກຢູດາຍສມັຍໃໝ່ ທ່ີມັກຈະເພີ້ມຂ້ໍບັງຄັບ, ກົດລະບຽບ, ວິທີການ, ພທີິກັມ ຫລືພື້ນຖານ ໃຫເ້ປັນ

ເງື່ອນໄຂໃນການຮັບເອົາຄວາມພົ້ນ.
5. ຈ່ົງລະວັງຄວາມຄິດ, ໃຫ້ເອົາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາໄປໃນຈິດໃຈ ແລະຄິດແຕ່ສ່ິງທ່ີພພໍຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ.
6. ແນໃສ່ເປ້ົາທ່ີຢ່ ູສູງ   ຕ້ັງຈຸດໝາຍວ່າຈະຕິດຕາມພຣະຄຣິດທຸກໆວັນ ແລະວ່າຕ້ອງເຂ້ົາໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງຢ່າງ 

ສນິດຕິດແທດ.
ໃນການເດີນທາງໄປ ອາຟຣິກກາມາມໍ່ໆນ້ີ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພບົຄົນແປພຣະຄັມພໃີນກ່ ຸມວາຍຄລິບຄົນນ່ຶງ. ລາວໄດ້

ເວົ້າວ່າ ມຊີາຍຄົນນ່ຶງທ່ີຮັບເອົາພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ ແລະໄດ້ຮບັຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານເປັນສ່ິງຕອບແທນ. ລາວໄດ້

ເສັຽບ້ານເຮືອນ, ງວົຄວາຍຂອງລາວ, ແລະເພື່ອນມິດສະຫາຍທຸກຄົນ. ແຕ່ລາວກໍຍັງບ່ໍຍອມຮັບທ່ີຈະປະຕິເສດພຣະ

ຄຣິດເພື່ອຈະໄດ້ຮັບເອົາມໍຣະດົກຄືນມາ. ສາມປີຕ່ໍມາ ລາວໃຊ້ຊີວິດອັນທຸກຈົນຢ່ ູໃນໂລກ ແຕ່ມີຊີວິດຝ່າຍວິນຍານທ່ີ

ຮັ່ງມ.ີ ຊາຍຄົນນ້ີເປັນນັກຮຽນພຣະຄັມພທ່ີີເອົາຈິງເອົາຈັງທ່ີສຸດ ແລະໄດ້ຕ້ັງໃຈທ່ີຢາກຈະຮ ູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດໃຫ້ດີຂ້ຶນ.
ລາວໄດ້ນໍາເອົາຄອບຄົວຂອງລາວທຸກໆຄົນມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ ແລະສວຍເອົາທຸກໆໂອກາດບອກຄົນອ່ືນກ່ຽວ

ກັບພຣະເຢຊູ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນwww.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ21 ກມຸພາ 2010 (21-2-2010)

ແມນ່ຫຍງັຢ ູ່ໃນຄວາມຄດິຂອງທາ່ນ?

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ໂກໂລຊາຍ 3:1-14

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ

ບົດຮຽນສາມາດຊ່ວຍທ່ານຄິດແລະສະແດງຕົວທ່ີກົງກັບຊີວິດໃໝໃ່ນພຣະຄຣິດຂອງທ່ານຢ່າງສມໍ່າສເມ.ີ

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການຈົດຈ່ໍເພ່ງຄວາມຄິດໃສ່ພຣະຄຣິດ, ໃຫ້ເອົາຄວາມຄິດທ່ີບ່ໍດີອອກຈາກຊີວິດແລະເອົາ

ິສັຍໃຈຄໍທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກໃນພຣະເຈ້ົາມາແທນທ່ີ.

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ຄົນທ່ົວໄປມັກແບ່ງແຍກຊີວິດອອກເປັນພາກສ່ວນ ຄື ຝ່າຍວຍິານ ຫຼືສາສນາ, ແລະການກະທໍາທຸກໆຢ່າງ

ະຈໍາວັນແບບມະນຸດທໍາມະດາ, ຄົນເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ຕ້ັງພາກສ່ວນທ່ີຈອມປອມ. ທຸກໆສ່ວນຂອງການກະທໍາ, ນິສັຍໃຈຄໍ,
ວາມນຶກຄິດ ຄວນຮວມເຂ້ົາກັນເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນຕ້ອງສະແດງອອກຢ່ ູໃນການກະທໍາ 

ນຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະຄວາມສັມພັນຊ່ຶຶງກັນແລະກັນ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍທໍາງານໜັກເພື່ອໃຫ້ວຽກທ່ີເຕັມຢ່ ູໜ້າໂຕະທໍາງານໜ້ອຍລົງ. ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ຮຽນຮ້ ູອີກວ່າສ່ິງ

ີ່ວາງຢ່ ູເທິງໂຕະນ້ັນສໍາຄັນຫລາຍ ແລະມຫີລາຍແນວເກີນໄປຢ່ ູເທິງໂຕະນ້ັນຈະເກີດມສ່ິີງກີດຂວາງທ່ີໄຮ້ປໂຍດ. ການ

ີ່ເກັບເອົາບາງສ່ິງທ່ີກີດຂວາງອອກຈາກເທິງໂຕະນ້ັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີຈິດສໍານຶກ ແລະສະມາທິແຫລມຄົມຂ້ຶນສໍາລັບວຽກ

ານທ່ີຄ້າງຄາຢ່ ູ. ພວກເຮົາມັກຈະຖືກຄວາມຄິດຕ່າງໆໃນໂລກດູດດຶງເອົາເຮົາອອກຈາກຄວາມຄິດທ່ີຈົດຈ່ໍໃສ່ພຣະ

ຣິດແລະໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູເພື່ອພຣະອົງ. ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອກວາດລ້າງສ່ິງກີດຂວາງນ້ີອອກຈາກຈິດໃຈຂອງ

ຮົາ ເພື່ອເຮົາຈະສາມາດຄິດແຈ່ມແຈ້ງຂ້ຶນ ແລະສະແດງຕົນໃນວິທີທາງທ່ີກົງກັບຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດ?

. ຄວາມຄດິແບບໃໝ:່ ໂກໂລຊາຍ 3:1-4
ອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍແກ່ຊາວໂກໂລຊາຍວ່າ ກ່ອນທ່ີຈະມາຮ ູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດນ້ັນ ພວກເຂົາໄດ້ອາ

ັຍຢ່ ູໃນ ìຂົງເຂດຂອງຄວາມມືດî, ຜີມານຊາຕານເປັນຜ້ ູປົກຄອງໃນຂົງເຂດຂອງຄວາມມດື ແລະຜ້ ູທ່ີອາສັຍຢ່ ູທ່ີນ້ັນມີ

ີວິດຢ່ ູໃຕ້ຄວາມຊັກຈູງຂອງມັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍເອົາພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມໂຫດຮ້າຍ

ອງມັນ ແລະຍ້າຍພວກເຂົາມາຢ່ ູໃນ ìຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະບຸດທ່ີຮັກຂອງພຣະອົງ.î ພຣະຄຣິດເປັນຜ້ ູປົກຄອງ

າຊອານາຈັກນ້ີ ແລະຜ້ ູທ່ີອາສັຍຢ່ ູໃນເມືອງນ້ີກໍເປັນມະນຸດຄົນໃໝ່ທ່ີໃຊ້ຊີວິດພາຍໃຕ້ອໍານາດການນໍາພາຂອງພຣະ
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ອົງ. ຊີວິດຂອງພວກເຮົາກໍຄວນເຕັມໄປດ້ວຍການມີນິສັຍລັກສະນະຂອງຄວາມຄິດ, ການວາງຕົວ, ແລະຄວາມສັມ

ພັນແບບໃໝ່ທັງນ້ັນ.
ພວກເຮົາຄວນຈົດຈ່ໍຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາໃສ່ພຣະຄຣິດເພາະວ່າສ່ິງທ່ີເຮົາຄິດຊັກນໍາການສະແດງຕົວ ແລະ 

ຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນ. ພວກເຮົາຄວນສແວງຫາສ່ິງທ່ີຢ່ ູເບ້ືອງເທິງ ເພາະວ່າພວກເຮົາຖືກຊຸບລ້ຽງດ້ວຍພຣະເມຊີອາ 

ມາຕລອດ. ພຣະເຈ້ົາສ່ັງໃຫ້ພວກເຮົາຊອກສແວງຫາສ່ິງທ່ີຢ່ ູເບ້ືອງເທິງ ບ່ອນທ່ີພຣະຄຣິດຊົງນ່ັງປະທັບຢ່ ູເບ້ືອງຂວາ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການຊອກສແວງຫາສ່ິງທ່ີຢ່ ູເບ້ຶອງເທິງໝາຍຄວາມວ່າເອົາສ່ິງທ່ີພຣະຄຣິດຕ້ອງການມາເປັນຂອງເຮົາ 

ແລະໃຊ້ຊີວິດໄປຕາມແບບນ້ັນ. ຜ້ ູທ່ີອ້າງຕົນເອງວ່າເປັນຄຣິສຕຽນທ່ີບ່ໍເຄີຍຄິດກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູແຕ່ລະວັນຄວນຕ້ອງ 

ກັບຄືນໄປກວດກາຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຢຊູຄືນໃໝ່ອີກ.
ພວກເຮົາຕ້ອງຈົດຈ່ໍຄວາມຄິດຂອງເຮົາໃສ່ສ່ິງທ່ີຢ່ ູເບ້ືອງເທິງ, ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ສ່ິງທ່ີຢ່ ູໃນໂລກນໍາພາຊັກຈູງກິຣິຍາ 

ຄວາມສົນໃຈຂອງເຮົາອອກຈາກພຣະຄຣິດ. ພວກເຮົາຕ້ອງມີການຕ້ັງໃຈຈົດຈ່ໍຈິດໃຈຄວາມຄິດໃສ່ພຣະຄຣິດດ້ວຍ

ການເລ່ົາພຣະຄໍາ, ພາວະນາພຣະຄໍາ ແລະຄິດເຖິງບົດພຣະຄໍານ້ັນຕລອດວັນ. ການພາວະນາອະທິຖານກໍເປັນວິທີທ່ີ

ເຮົາສາມາດຄິດເຖິງສ່ິງທ່ີຢ່ ູເບ້ືອງເທິງເໝືອນກັນ.
ອາຈານໂປໂລໄດ້ບອກອີກວ່າ ຜ້ ູທ່ີໄດ້ວາງໃຈເຊ່ືອຮັບເອົາຄວາມພົ້ນຈາກພຣະຄຣິດນ້ັນໄດ້ຕາຍແລ້ວ. ເວລາ 

ພວກເຮົາວາງຄວາມເຊ່ືອຮັບເອົາຄວາມພົ້ນຈາກພຣະຄຣິດນ້ັນ ພວກເຮົາໄດ້ຕາຍຈາກອໍານາດຂອງຜ້ ູທ່ີທໍາງານຕ່ໍສ້ ູ

ພຣະຄຣິດ, ຕາຍຈາກຄວາມບາບ, ແລະຊີວິດອັນເກ່ົາ. ໃນຖານະທ່ີເປັນຜ້ ູຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາຄວນມຄີວາມ

ຢາກໄດ້ສ່ິງທ່ີຢ່ ູໃນໂລກນ້ີໃຫ້ນ້ອຍທ່ີສຸດເໝືອນກັບຄົນທ່ີຕາຍແລ້ວ. ຊີວິດຝ່າຍວິນຍານຂອງເຮົາໄດ້ຊ້ອນຢ່ ູກັບພຣະເມ

ຊີອາໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງປອດພັຍ. ດ່ັງນ້ັນ, ຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອຄວນໃຊ້ຊີວິດປະຈໍາວັນຈົດຈ່ໍຕ່ໍການລໍຄອຍວັນກັບມາຂອງພຣະຄຣິດ 

ວັນທ່ີຄວາມມັ່ງຄ່ັງສົມບູນຂອງຊີວິດເຮົາໃນພຣະຄຣິດຈະຖືກເປີດເຜີຍ.

2. ການປະພຶດແບບໃໝ:່ ໂກໂລຊາຍ 3:5-11
ຄວາມຄິດແບບໃໝຄ່ວນຊັກຈ ູງນໍາພາການການປະພຶດແບບໃໝ່. ອາຈານ ໂປໂລໄດ້ຂຽນລາຍການຂອງ 

ນິສັຍ ແລະຄວາມປະພຶດທ່ີບ່ໍກົງກັນກັບຊີວິດໃໝໃ່ນພຣະຄຣິດທ່ີຄຣິສຕຽນຄວນປະຖ້ິມຈາກຊີວິດຂອງເຂົາ. ທ່ານຍັງ 

ໄດ້ອ້າງເຫດຜົນອັນດີສໍາລັບການປະພຶດແບບໃໝ່ ຫລືສໍາລັບຫລີກລ້ຽງຄວາມບາບທ່ີໄດ້ຂຽນໄວນ້ັ້ນ. ຄວາມບາບເຫຼົ່າ 

ນ້ີຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາບ່ໍພໍພຣະທັຍ (ໃຈຮ້າຍ) ຊ່ຶງເປັນການກະທໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄວາມບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂອງເຮົາ. ພຣະພິ

ໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຕ່ໍຊາຕານແລະຄວາມບາບຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນອະນາຄົດ--ໃນວັນພິພາກສາ. ພຣະເຈ້ົາເອົາຈິງ

ເອົາຈັງຕ່ໍຄວາມບາບ ສະນ້ັນພວກເຮົາຄວນເອົາຈິງເອົາຈັງຕ່ໍຄວາມບາບເໝືອນກັນ.
ຄົນໃນສມັຍຂອງອາຈານໂປໂລກໍໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູຮ່ວມກັນກ່ອນແຕ່ງງານ ເໝືອນກັນກັບຄົນໃນສັງຄົມຂອງພວກ 

ເຮົາ. ພວກເຂົາເປັນທາດຂອງຕັນຫາ ແລະຖືກຊັກຈູງໃຫເ້ຮດັຄວາມຊ່ົວ; ຊີວິດໄດ້ຖືກຜູກດ້ວຍຄວາມໂລບ--ຄວາມ

ຢາກແບບບ່ໍມີເມືອງພໍທ່ີດຶງເຂ້ົາໄປຫາການຫຼິ້ນຊູ້. ອາຈານໂປໂລໄດ້ຊັກຊວນຊາວເມືອງໂກໂລຊາຍໃຫ້ຄິດແລະປະ

ພຶດຕົນໃຫ້ແຕກຕ່າງກັບວັທນະທັມປະເພນີຂອງເຂົາ. ພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນຄວນຕ້ອງຄິດແລະປະພຶດຕົນໃຫ້ແຕກ

ຕ່າງ ແລະຖືວ່າພວກເຮົາໄດ້ຕາຍແລະບ່ໍມຄີວາມຮ ູ້ສຶກຕ່ໍຄວາມຍົວະເຍ້ົາໃຫ້ເຮັດເໝືອນຄົນທ່ີຢ່ ູໃນສັງຄົມຮອບຂ້າງ

ເຮົາ. ຊີວິດຂອງເຮົາຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຄິດແບບໃໝແ່ລ້ວ.
ໃນຂ້ໍ 5 ອາຈານໂປໂລໄດ້ບອກເຖິງເຫດຜົນທ່ີຕ້ອງຫຼີກຈາກການທໍາລາຍຂອງຄວາມບາບ, ຄວາມບາບເຫຼົ່າ

ນ້ີໄດ້ສະທ້ອນເຖິງການປະພຶດທ່ີຕິດແໜ້ນກັບຊີວິດການເປັນຢ່ ູຂອງຜ້ ູທ່ີຈໍາຈອງຢ່ ູກັບຄວາມມືດ. ຊາວໂກໂລຊາຍໄດ້

ເຄີຍດໍາເນີນຢ່ ູກັບສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີມາກ່ອນ--ມີຄວາມປະພຶດແບບນ້ີມາກ່ອນ. ຜ້ ູທ່ີເປັນຄົນໃໝ່ແລະເປັນໄພ່ພົນຂອງຣາຊອາ



3

ຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດຕາມມາດຕະຖານທ່ີສູງກວ່າ. ໃນຖານະທ່ີພວກເຮົາເປ ັນຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອ ພວກເຮົາຕ້ອງລະວັງ

ຢ່າ ໃຫ້ການປະພຶດໃນຊີວິດຂອງເຮົາເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນສັບສົນແລະຊູນສະດຸດລ້ົມລົງ.
ໃຫ້ເໝືອນກັນກັບຊາວເມືອງໂກໂລຊາຍ, ພວກເຮົາຕ້ອງປະຖ້ິມຫຼແືກ້ເຄ່ືອງນຸ່ງອັນເໝັນສາບທ່ີພວກເຮົານ່ ຸງ

ຕອນທ່ີພວກເຮົາຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບພຣະເຈ້ົານ້ັນ ແລະຫົ່ມເຄ່ືອງນ່ ຸງໃໝ່ຂອງຊີວິດໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຄົນໃໝ່ຕ້ອງນຸ່ງເຄ່ືອງ 

ໃໝ່; ພວກເຮົາຕ້ອງລອກແກ້ເອົາເຄ່ືອງນຸ່ງທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເວົ້າອັນຫຍາບຄາຍ ແຂງກະດ້າງດ້ວຍຄວາມໂມໂຫ 

ນ້ັນອອກ. ຄວາມຄິດທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍເລ້ຫຼ່ຽມມານຍາທ່ີຢາກທໍາລາຍຄົນອ່ືນນ້ັນຕ້ອງບ່ໍໃຫ້ມີຢ່ ູໃນຕ້ ູເຄ່ືອງຂອງເຮົາ. ພາ 

ສາທ່ີສຽດສີໂຫດຮ້າຍນ້ັນບ່ໍເໝາະສົມກັບຊີວິດຄຣິສຕຽນ. ຄວາມປະພຶດເຫຼົ່ານ້ີບ່ໍສະແດງຜົນດີຕ່ໍຄຸນຄ່າຂອງພຣະຄຣິດ.
ອາຈານໂປໂລໄດ້ສ່ັງຢ້ໍາໃຫ້ຊາວໂກໂລຊາຍຢຸດຕົວະກັນ, ຜີມານຊາຕານຜ້ ູຄອບຄອງພື້ນທ່ີແຫ່ງຄວາມມືດ

ເປັນ ìພໍຂ່ອງຄວາມຕົວະî (ຢຮ 8:44). ຄວາມຕົວະເປັນຄວາມຫຼອກລວງ, ພວກເຮົາສາມາດຫຼອກຄົນອ່ືນໂດຍໃຊ້ 

ເຄ່ິງນ່ຶງຂອງຄວາມຈິງ (ຕົວະ) ແລະເວົ້າເກີນຄວາມຈິງ(ຕົວະ).
ການຖືກສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ດ້ວຍຄວາມຮ ູ້ກໍເປັນຜົນຈາກການຖືກສ້າງຂ້ຶນໃໝຝ່່າຍຈິດວິນຍານ--ແມ່ນການຕ້ັງໃຈຕ່ໍ

ສ່ິງທ່ີຢ່ ູເບ້ຶອງເທິງ (ກລຊ 3:2). ຜ້ ູທ່ີວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດເພື່ອຮັບເອົາຄວາມພົ້ນໄດ້ສວມສະພາບເປັນຄົນໃໝ່ 

ແລະຕ້ອງມີການປະພຶດແບບໃໝ່. ໃນຖານະຜ້ ູເຊ່ືອ, ພວກເຮາົໄດ້ຕາຍຕ່ໍຄວາມບາບໃນພຣະຄຣິດແລ້ວ (ກລຊ 3:3)
ດ່ັງນ້ັນ ເຮົາຕ້ອງສັງຫານຄວາມບາບໃນຊີວິດຂອງເຮົາໃຫ້ຕາຍ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕ້ັງພຣະທັຍຈະປ່ຽນແປງຜ້ ູເຊ່ືອໃຫ້ເປັນເໝືອນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, ຜ້ ູທ່ີປ່ຽນຊີວິດເປັນເໝືອນ 

ພຣະເຢຊູກໍສະແດງການປະພຶດຕົນແບບໃໝ່. ການດໍາເນີນຊີວິດໃໝຂ່ອງຜ້ ູເຊ່ືອນ້ັນໄດ້ປ່ຽນແປງຈາກຄວາມປະພຶດທ່ີ

ເປັນອຸປສັກກີດຂວາງກັບຄວາມສໍາພັນ ມາເປັນຄວາມປະພດຶແບບໃໝ.່
ຢ່ ູໃນໂລກຂອງອາຈານໂປໂລ, ພວກຊາວກຣີກດູຖູກພວກປ່າເຖ່ືອນ ຄືພວກທ່ີບ່ໍເວົ້າພາສາກຣີກ, ຄົນປ່າທ່ີ 

ເປັນຂ້ອຍຂ້າ ຖືວ່າມີຖານະຕ່ໍາຕ້ອຍກວ່າພວກກຣີກ, ພວກຄົນຢິວກໍດູຖູກຄົນທ່ີບ່ໍເປັນຄົນຢິວ, ຄົນທ່ີມອິີສຣະພາບກໍດູ

ຖູກພວກທ່ີເປັນຂ້ອຍຂ້າ ຜ້ ູທ່ີບ່ໍມີສິດເສຣີພາບ. ການເປັນຄຣິສຕຽນທໍາລາຍກໍາແພງແຫ່ງຄວາມສໍາພັນ ແລະນໍາເອົາ

ຄົນທ່ີແຕກຕ່າງເຂ້ົາຫາກັນ. ມແີຕ່ໃນພຣະຄຣິດເທ່ົານ້ັນ ຄົນປ່າເຖ່ືອນຈະສາມາດຖືກຮຽກເອ້ີນວ່າເປັນອ້າຍນ້ອງດຽວ

ກັນ.

3. ສາຍສໍາພນັແບບໃໝ:່ ໂກໂລຊາຍ 3:12-14
ອາຈານໂປໂລ ໄດ້ອະທິບາຍວາ່ຄົນໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດນ້ັນເປັນໄພ່ພົນທ່ີພຣະເຈ້ົາເລືອກໄວ້--ຜ້ ູທ່ີບໍຣິສຸດທ່ີຖືກ

ແຍກອອກແລະຮັກດ້ວຍພຣະອົງ. ຜ້ ູທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາແລະໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູໃຕ້ການປົກຄອງຂອງພຣະບຸດມຄີວາມສັມ

ພັນແບບໃໝ່ຕ່ໍຄົນອ່ືນ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຊາວໂກໂລຊາຍຖອດເຄ່ືອງນຸ່ງອັນເປ້ືອນເປິທ່ີພວກເຂົາໄດ້ນ່ ຸງກ່ອນ

ຮັບຄວາມພົ້ນ. ຕອນນ້ີອາຈານໂປໂລໄດ້ສ່ັງໃຫ້ພວກເຂົານ່ ຸງຫົ່ມເຄ່ືອງນ່ ຸງແຫ່ງຄວາມດີທ່ີຕັດຫຍິບດ້ວຍພຣະເຈ້ົາເອງ 

ແລະທ່ີພຽບພ້ອມກັບຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດ.
ຄວາມສໍາພັນຂອງຄຣິສຕຽນຖືກປົກຄອງດ້ວຍຄຸນງາມຄວາມດີທີ ່ພຣະຄຣິດສ້າງຂ້ຶນໃນຕົວເຮົາ, ພວກເຮົາ

ຕ້ອງຫົ່ມຕົວເຮົາດ້ວຍໃຈເມດຕາ ທ່ີເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕ່ໍຄົນອ່ືນ, ໃຈປານີທ່ີຊ່ວຍຄົນອ່ືນທ່ີຄິດທໍາລາຍເຮົາ, ໃຈຖ່ອມລົງ 

ທ່ີຖືວ່າຄົນອ່ືນສໍາຄັນກວ່າຕົນເອງ, ໃຈອ່ອນສຸພາບທ່ີມີຄວາມເຂ້ັມແຂງສາມາດບັງຄັບຕົນ, ໃຈອົດທົນດົນນານທ່ີຊ່ວຍ 

ໃຫ້ເຮົາສາມາດຄົບກັບຄົນທ່ີເວົ້າຍາກແລະສະພາບການທ່ີລໍາບາກ. ພວກເຮົາຕ້ອງອົດທົນຕ່ໍກັນແລະກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ 

ເຮົາບ່ໍມັກບາງສ່ິງບາງຢ່າງຂອງກັນແລະກັນ. ມ້ວນທ້າຍ ແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງອະພັຍໃຫກັ້ນແລະກັນ, ການທ່ີບ່ໍຍອມ 

ຍົກໂທດໃຫ້ກັນຫຼຮືັບຄວາມຂໍອະພັຍ ເປັນຕ້ົນເຫດແຫ່ງການທໍາລາຍຄວາມສໍາພັນ. ເພາະວ່າຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜ້ ູທ່ີໄດ້ 
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ຮັບການອະພັຍໂທດຈາກພຣະເຈ້ົາ, ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມີສິດທ່ີຈະຫວງແຫນການໃຫ້ອະພັຍຕ່ໍຄົນອ່ືນໄວ້. ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້

ອະພັຍແກ່ຄົນອ່ືນເໝືອນກັນກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້ອະພັຍໃຫແ້ກ່ພວກເຮົາ. ກ່ອນອ່ືນໝົດ ພວກເຮົາຕ້ອງນຸ່ງຫົ່ມເອົາຄວາມ

ຮັກທ່ີເປັນສັນຍາລັກຂອງຄຣິສຕຽນ. ຄວາມຮັກດຶງເອົາທຸກສ່ິງໃຫ້ເຂ້ົາກັນ--ເປັນເຊືອກມັດການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວ

ທ່ີສົມບູນ.

ບົດຮຽນຊວີິດ:
ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາກາຍເປັນຄຣິສຕຽນ, ການປ່ຽນແປງທ່ີໜ້າເຫຼືອເຊ່ືອໄດ້ເກີດຂ້ຶນ. ທໍາອິດ, ໂດຍຜ່ານການ 

ຮໍ່າຮຽນພຣະຄັມພ ີແລະການອະທິຖານ ພວກເຮົາໄດ້ຕ້ັງຈິດໃຈຈົດຈ່ໍໃສ່ພຣະຄຣິດ. ຜົນທ່ີໄດ້ຮັບຄື ພວກເຮົາໄດ້ປະ 

ຖ້ິມນິສັຍທ່ີບ່ໍດີ ແລະສວມເອົາລັກສະນະທ່ີເໝືອນກັບພຣະຄຣິດ, ເມື່ອເຮົາຮັກສ່ິງນ້ີ ຄວາມສໍາພັນຂອງເຮົາກໍຖືກປ່ຽນ

ແປງ.
ນ້ີແມ່ນຂ້ໍສເນີບາງຢ່າງທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫເ້ຮົາມຈິີດໃຈຈົດຈ່ໍໃສ່ພຣະຄຣິດໃນໂລກທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍສ່ິງກີດຂວາງ:

1. ເອົາແບບຢ່າງຈາກພຣະເຢຊູ ໃນທຸກສ່ິງທ່ີທ່ານທໍາ. ໃຫ້ຈໍາໄວ້ວ່າໂລກກໍາລັງເບ່ິງເຮົາຢ່ ູ.
2. ໃຫ້ລຽງລໍາດັບຄວາມຄິດໃໝ່ ສ່ິງໃດທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງທໍາ. ໃຫ້ຈໍາໄວ້ວ່າຄວາມຄິດຈູງການປະພຶດ.
3. ໃຫ້ໂຍນຖ້ິມສ່ິງທ່ີນໍາພາຄວາມຄິດແບບໂລກ. ໃຫ້ຈໍາໄວວ້່າການເລືອກຜິດຈະທໍາລາຍການເປັນພະຍານ.
4. ໃຫ້ໃຊ້ການອະທິຖານແລະພາວະນາຂ້ໍພຣະຄັມພີເພື່ອຮັກສາຊີວິດໃຫ້ຖືກທາງ. ໃຫ້ຈໍາໄວວ້່າຄວາມເວົ້າຕົວະ

ຢ່ ູໃນນ້ໍາສ້າງຂອງຫົວໃຈ ຈະຖືກຕັກຂ້ຶນມາໃສ່ຄຸຂອງຄວາມເວົ້າແລະການປະພຶດ.
5. ການແຍກພາກສ່ວນທ່ີເປັນທາງສາສນາແລະໂລກທັມມະດານ້ັນເປັນການເລ່ົາລືທ່ີອັນຕລາຍ. ໃຫ້ຈໍາໄວວ້່າ 

ທຸກໆສ່ິງທ່ີເຮົາກະທໍາເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາທັງນ້ັນ.
ວັສດຸສ່ິງຂອງທາງໄປສະນີທ່ີບ່ໍມີປໂຍດເປັນພາກສ່ວນຂອງຊີວິດ, ມັນຫລ່ັງໄຫຼເຂ້ົາມາໃນຫ້ອງການແລະໂຕະທໍາງານ

ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕລອດ. ໃນເມື່ອຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມີຄວາມສາມາດທ່ີຈະຢັບຢ້ັງພວກໄປສະນີ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດໃຫ້

ປ່ອຍໃຫ້ໂຕະຂອງຂ້າພະເຈ້ົາມີແຕ່ສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງການໄດ້. ວິທີດຽວກັນ, ແຕ່ລະວັນ ພວກເຮົາຖືກໂຈມຕີດ້ວຍ

ຮ້ອຍສ່ິງພັນແນວ ທ່ີຜ່ານເຂ້ົາໃນຊີວິດໃຫ້ເຮົາເຮັດພ້ອມທ່ີຈະນໍາຈິດໃຈຂອງເຮົາເພີນໄປໄກຈາກພຣະຄຣິດ. ໃນຖານະ

ທ່ີເປັນຜ້ ູເຊ່ືອ ພວກເຮົາຕ້ອງຝ ຶກແອບແລະຕຶກຕອງໃຫດີ້ໃນການຮັກສາຄວາມຄິດຈິດໃຈຂອງເຮົາ. ຖ້າເຮົາຫຼົ້ມເຫຼວໃນ

ການກະທໍານ້ີ ພວກເຮົາກໍຈະຖືກນໍາພາໄປເຊ່ືອແລະປະພຶດຕາມສ່ິງທ່ີບ່ໍຄູ່ຄຽງກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ28 ກມຸພາ 2010 (28-2-2010)

ວທິໃີດຈະຮກັສາແນວຄດິບໍ່ໃຫສ້ັບສນົ?

ຂໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: 2 ໂກຣິນໂທ 10:3-5; ເອເຟໂຊ 6:10-17

ຜົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານຕຽມວາງແຜນການເພື່ອຈະຢືນໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນສນາມຮົບຂອງແນວຄວາມຄິດ.

ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການຮ້ ູສຶກຕົວວ່າພວກເຮົາສັງກັດຢ່ ູໃນສນາມຮົບຝ່າຍວິນຍານກັບຜີມານ ແລະຮ ູ້ຈັກການ

ປ້ອງກັນຕົວເຮົາເອງດ້ວຍການໃຊ້ເຄ່ືອງມທ່ີືພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້.

ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ຄວາມເປັນກາງໃນສົງຄາມທາງຄວາມຄິດຈິດໃຈຈະບ່ໍມີຢ່ ູໃນການເລືອກຂອງພວກຄຣິສຕຽນ. ຄວາມຄິດ 

ແລະຈິດໃຈຂອງຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອຫລາຍຄົນໄດ້ຕົກຢ່ ູໃຕ້ອໍານາດຂອງຊາຕານ. ຄຣິສຕຽນເຫຼົ່ານ້ີບ່ໍຮ້ ູເມື່ອວ່າຕົນເອງຖືກໂຈມຕີ,
ບ່ໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຂ່ົມຂ່ ູຂອງມັນ, ແລະບ່ໍໄດ້ສົນໃຈໃນການປ້ອງກັນຕົວເອງ. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍຜ້ ູເຊ່ືອໃຫ້ເອົາ

ຊະນະສົງຄາມດ້ານຈິດໃຈຢ່ ູຕລອດເວລາ ດ້ວຍການສວມຍຸທພັນຄົບຊຸດຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ຈິດໃຈເປັນສນາມຂອງແຜນການສ້ ູຮົບສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນໂລກ, ການສ້ ູຮົບທາງຈິດໃຈຈະບ່ໍມກີານສ້ິນສຸດຈັກ

ເທ່ືອ. ຊາຕານຈະຊອກຫາວິທີທາງທ່ີຈະຄອບຄອງເຂດແດນຕອນໃໝ່ເພື່ອຂຍາຍສ່ິງທ່ີມັນຕ້ອງການຢ່ ູເລ້ືອຍໆ. ມັນ

ຈະໃຊ້ອາວຸດຍຸດທະວິທີທ່ີອັນຕະລາຍທ່ີສຸດເພື່ອຈະຈັບເອົາເຮົາໄປຂັງໄວ້ໃນເງື້ອມມຂືອງມັນ. ຖ້າວ່າພວກເຮົາບ່ໍມີ

ຄວາມລະມັດລະວັງ, ຮຽນປ້ອງກັນ, ແລະຖືອາວຸດ, ເຮົາຈະເສັຽເຂດແດນຂອງເຮົາໃຫ້ມັນ. ບົດຮຽນໃນວັນນ້ີຈະຊ່ວຍ 

ໃຫ້ເຮົາຕຽມພ້ອມແລະມຊັີຍຊະນະສົງຄາມດ້ານຈິດໃຈຂອງເຮົາດ້ວຍການສວມຍຸທພັນຄົບຊຸດຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.

1. ຈົ່ງລະມັດລະວງັ: ເອເຟໂຊ 6:10-12
ການກາຍເປັນຄຣິສຕຽນມັກຈະເປັນການເຊີນເອົາບັນຫາຈາກຊາຕານ ແລະພະລັງຄວາມຊ່ົວຂອງມັນ. ພຣະ 

ເຢຊູຊົງກ່າວວ່າແຜນການຂອງຊາຕານນ້ັນແມ່ນມັນ ìກໍພຽງແຕ່ຈະລັກ, ຈະຂ້າ, ແລະທໍາລາຍເທ່ົານ້ັນî (ຢຮ 10:10).
ເຖິງແມ່ນວ່າການຕາຍແລະການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຄວາມແນ່ນອນໃນຊັຍຊະນະກໍຕາມ, ພວກເຮົາ

ຕ້ອງສ້ ູຮົບທຸກໆວັນກັບພະລັງອໍານາດຊ່ົວຂອງຜີມານ.
ອາຈານໂປໂລສ່ັງໃຫ້ຜ້ ູເຊ່ືອມກີານເພີ້ມກໍາລັງຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະດ້ວຍພະລັງອັນມະຫາສານຂອງພຣະອົງ,

ໝາຍຄວາມວ່າຜ້ ູເຊ່ືອເພີ້ມກໍາລັງດ້ວຍພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍກໍາລັງຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ. ພວກເຮົາຕ້ອງເພິ່ງ

ພາອາສັຍພຣະກໍາລັງອັນມະຫາສານທ່ີພຣະເຈ້ົາພ້ອມທ່ີຈະປະທານໃຫ ້ແກ່ເຮົາ.
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ພຣະເຈ້ົາປະທານຊຸດປ້ອງກັນພັຍໃຫ້ແກ່ຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອ, ພຣະອົງບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເຂ້ົາສ້ ູຮົບສົງ 

ຄາມຝ່າຍວິຍານຢ່າງປາສຈາກເຄ່ືອງປ້ອງກັນຫຼືດ້ວຍມືເປ່ົາ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜ້ ູເຊ່ືອຄືສວມເຄ່ືອງຍຸທພັນຄົບ 

ຊຸດທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.
ການທ່ີບ່ໍໄດ້ສວມເຄ່ືອງຍຸທພັນຄົບຊຸດທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົານ້ັນ ຈະເກີດການປະນີປະນອມຄວາມສາມາດຂອງ 

ຜ້ ູເຊ່ືອໃນການຢືນສ້ ູກັບກົນອຸບາຍຂອງຜີມານສັດຕຣູນ້ໍາເບີນ່ຶງຂອງເຮົາ. ຢືນສ້ ູໝາຍເຖິງທ່າທີຂອງທະຫານຢືນຕ້ັງທັບ 

ບ່ໍຍອມຈໍານົນຕ່ໍສັດຕຣູ. ຄໍາວ່າກົນອຸບາຍ ໄດ້ເຕືອນພວກເຮາົວ່າຜີມານມັນຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຫາທຸກໆໂອກາດເພື່ອທໍາ

ລາຍຜ້ ູເຊ່ືອ. ມັນຊອກຫາຈຸດອ່ອນຂອງພວກເຮົາເພື່ອຈະທໍາລາຍງ່າຍ, ມັນຈະສໍາຣວດເບ່ິງຮົ້ວລ້ອມທ່ີມຈຸີດອ່ອນທ່ີກໍາ

ລັງຈະເພພງັ, ແລະຄິດໄລ່ສເລ່ັຽເບ່ິງມູນຄ່າຈະໃຊ້ໃນການປະນີປະນອມກັບພວກເຮົານ້ີຈະໝົດຫຼາຍປານໃດ. ພວກ

ເຮົາຕ້ອງສວມອາວຸດຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການຢືນຕ້ານທານການໂຈມຕີຂອງມັນ.
ເຫດຜົນທ່ີພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງອາສັຍພຣະລັງອັນຊົງຣິດເດດ ເພາະອີງຕາມທັມະຊາດຂອງສົງຄາມທາງວິນ

ຍານ ເພາະວ່າມັນເປັນສົງຄາມທ່ີບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສ້ ູກັບສັດຕູຣູທ່ີເປັນມະນຸດທໍາມະດາທ່ີມີເລືອດເນ້ືອ, ພວກເຮົາກໍາລັງລົງມສ້ື ູ

ຮົບຕົບຕີຕົວຕ່ໍຕົວກັບກໍາລັງຜີມານທ່ີບ່ົງການດ້ວຍຊາຕານ. ເປ້ົາໝາຍຂອງກອງທັບມານຄືທໍາລາຍຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອແລະເອົາ

ຊະນະຈິດວິນຍານ. ກົນອ ຸບາຍຂອງມັນແມ່ນໃຊ້ມະນຸດເປັນເຄ່ືອງມືຄື ທາງນັກຂ່າວ ຫຼືລະບົບຕ່າງໆຂອງໂລກ ເພື່ອ

ເອົາປຽບໃນສນາມຮົບ. ພວກເຮົາບ່ໍຄວນປມາດເລ້ຫຼ່ຽມກົນອຸບາຍ ຫຼືຄວາມຕ້ັງໝັ້ນໃນແຜນການທໍາລາຍຂອງມັນ.

2. ຈົ່ງຕຽມພ້ອມ: ເອເຟໂຊ 6:13-17
ພວກເຮົາຕ້ອງສວມຍຸທພັນຄົບຊຸດທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ, ເຄ່ືອງຍຸທພັນຂອງພຣະເຈ້ົາມໄີວ້ໃຫ້ເຮົາແລ້ວ ແຕ່ 

ເປັນໜ້າທ່ີຂອງຜ້ ູເຊ່ືອແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການຕຽມພ້ອມເພື່ອສ້ ູຮົບ. ພວກເຮາົຈໍາເປັນຕ້ອງສວມເຄ່ືອງ

ປ້ອງກັນເພື່ອເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ປະຊ່ອງໂຫວຈຸ່ດອ່ອນໃຫ້ມັນເຂ້ົາມາໂຈມຕີເຮົາ. ພວກເຮົາທຸກຄົນເຄີຍໄດ້ມີປະສົບການກັບ

ຜີມານມາແລ້ວ ຄືວັນທ່ີພວກເຮົາໄດ້ພະເຊີນກັບບັນຫາແລະການທົດລອງຕ່າງໆດ້ວຍການໂຈມຕີຂອງສັດຕຣູ. ພວກ

ເຮົາຈ່ິງຕ້ອງລຸກຂ້ຶນຈັບອາວຸດແລະຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຢືນສ້ ູ ແລະບ່ໍຢ້ານກົວໃນເວລາທ່ີເຮົາເຂ້ົາສ້ ູຮົບແຕ່ລະວັນ.
ເໝືອນກັບອາຈານໂປໂລໄດ້ຖືກລ່າມໂສ້ຢ່ ູກັບທະຫານໂຣມັນຄົນນ່ຶງ ໃນເວລາທ່ີທ່ານຂຽນຈົດໝາຍຫາຊາວ 

ເອເຟໂຊ ແລະໄດ້ໃຊ້ສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜ້ ູອ່ານເຂ້ົາໃຈການຕຽມພ້ອມເພື່ອເຂ້ົາສນາມຮບົ. ເໝືອນກັນກັບທະຫານ

ໂຣມັນ, ຜ້ ູເຊ່ືອຕ້ອງເອົາສາຍແອວແຫງ່ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາຮັດແອວໄວ.້ ການຮັດສາຍແອວໝາຍຄວາມວ່າທະ

ຫານນ້ັນຢ່ ູໃນໜ້າທ່ີແລະຕຽມພ້ອມທ່ີຈະສ້ ູຮົບ. ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດທ່ີກົງກັບຄວາມຈິງໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ

ແລະສ່ິງນ້ີຈະບອກໃຫ້ໂລກທ່ີບ່ໍເຊ່ືອເຫັນວ່າພຣະເຢຊູເປັນ ìຄວາມຈິງî (ຢຮ 14:6). ພວກເຮົາຕ້ອງຮ້ ູຈັກຄວາມຈິງ,
ປະກາດຄວາມຈິງຢ່າງສລາດຄ່ອງແຄ້ວ, ຢ້ັງຢືນຄວາມຈິງ, ແລະຢ່ ູກັບຄວາມຈິງຕລອດເວລາ.

ຫລາຍກວ່ານ້ັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງສວມແຜ່ນປ້ອງກັນເອິກແຫ່ງຄວາມຊອບທັມປ້ອງກັນເອິກໄວ້ ເຄ່ືອງນ້ີຈໍາເປັນ 

ຫລາຍເພື່ອປ້ອງກັນອະວັຍະວະສໍາຄັນ. ຊີວິດຂອງເຮົາແລະສ່ິງທ່ີເຮົາເລືອກທໍາແຕ່ລະວັນຕ້ອງສ່ົງຜົນຄວາມຈິງທ່ີວ່າ 

ພວກເຮົາໄດ້ຖືກສ້າງດ້ວຍຄວາມຊອບທັມຜ່ານທາງພຣະໂລຫດິຂອງພຣະຄຣິດ. ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດໃນວິທີທາງ 

ທ່ີພໍພຣະທັຍຂອງຜ້ ູທ່ີເສັຽສລະຊີວິດຂອງພຣະອົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນຊອບທັມຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ການກະທໍາດ່ັງກ່າວນ້ີ

ບ່ໍແມ່ນຂອງງ່າຍເພາະວ່າຊາຕານພະຍາຍາມຊີງເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນປ້ອງກັນຂອງຜ້ ູເຊ່ືອເພື່ອຈະທໍາລາຍຫົວໃຈແລະຊີວິດ

ອັນຊອບທັມຂອງລາວ.
ທະຫານໂຣມັນຖືເກີບຊັງດານທະຫານທ່ີໜາ ມີຮອງພື້ນທ່ີແຂງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທະຫານຢືນໝັນ້ຄົງໃນເວລາສ້ ູ

ຮົບ. ຕີນຂອງພວກເຮົາກໍຄວນສວມເກີບທ່ີຕຽມພ້ອມເພື່ອແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດແຫ່ງຄວາມສງົບສຸກ. ຜ້ ູເຊ່ືອມີໜ້າທ່ີ
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ຮັບຜິດຊອບໃນ ການນໍາເອົາຂ່າວປະເສີດໄປໃຫ້ຜ້ ູທ່ີບ່ໍມີໂອກາດຮ້ ູຈັກຂ່າວຂອງຄວາມພົ້ນບາບ, ເອຊາຢາໄດ້ພັນລະ

ນາເຖິງຕີນຂອງຜ້ ູທ່ີນໍາເອົາຂ່າວປະເສີດມາວ່າເປັນຕີນທ່ີສວຍງາມ (ອຊຢ 52:7) ເພາະວ່າຄວາມພໍໃຈທ່ີຖືກສ່ົງໄປ.
ພວກເຮົາຄວນເຮັດໃຫ້ຕີນຂອງເຮົາຕຽມພ້ອມທ່ີຈະເດີນໄປທ່ົວໂລກນໍາສ່ົງຂ່າວປະເສີດແຫ່ງຄວາມສຸກ.

ພວກເຮົາຕ້ອງໃສ່ໝວກກັນກະທົບແຫ່ງຄວາມພົ້ນບາບ ເພາະວ່າສັດຕຣູມັກຈະແນອາວຸດຍິງໃສ່ຫົວ ຊອກຫາ 

ວິທີທາງຈະຕີບາດດຽວໃຫ້ຕາຍດ້ວຍຂວານແຫ່ງການສົງສັຍ, ສັບສົນ, ແລະຫຼັກການທ່ີຜິດ. ພວກເຮົາຕ້ອງປ້ອງກັນ 

ແລະຮັກສາຈິດໃຈຂອງເຮົາໃຫຈົ້ດຈ່ໍໃສ່ຄວາມຈິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍເຮົາໃຫພ້ົ້ນຈາກການລົງໂທດຄວາມບາບ, ຊ່ວຍ

ໃຫ້ພວກເຮົາມີຊັຍຊະນະທຸກວນັເໜືອອໍານາດຂອງຄວາມບາບ, ແລະວັນນ່ຶງຈະຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກການຢ່ ູນໍາຂອງ

ຄວາມບາບ.
ອາວຸດອັນດຽວທ່ີຈະປ້ອງກັນໄດ້ແມ່ນດາບຂອງພຣະວິນຍານຊ່ຶງແມ່ນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເໝືອນກັນ 

ກັບພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຊ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນເວລາຊາຕານທົດລອງພຣະອົງໃນປ່າກັນດານ, ພວກເຮົາກໍຕ້ອງໃຊ້ 

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາເພື່ອໄລ່ຊາຕານໜີ. ພຣະເຢຊູຊົງສັນຍາວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະຊ່ວຍເຮົາແກວງ່ດາບແຫງ່

ພຣະວິນຍານຢ່າງກ້າຫານ (ຢຮ 14:26).

3. ຈົ່ງຄດິແບບມແີຜນການ: 2 ໂກຣິນໂທ 10:3-5
ອາຈານໂປໂລໄດ້ແກວ ່ງດາບສ້ ູກັບພວກນັກຕິຕຽນ, ພວກທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ, ພວກນັກປຣັຊຍາ, ພວກຄົນຢູດາຍ, ແລະ 

ພວກນັກການເມືອງ. ສັດຕຣູຂອງອາຈານໂປໂລບາງຄົນຊອກຫາວທີິເຮັດໃຫ້ທ່ານເສັຍຊ່ືສຽງ ແລະບາງຄົນກໍພະຍາ 

ຍາມຈະຂ້າທ່ານ. ຄ່ ູຕ່ໍສ້ ູຂອງທ່ານຊອກຫາທາງຈະຢັບຢັ້ງ, ຂັດຂວາງ, ແລະທໍາລາຍວຽກການຂອງພຣະຄຣິດ. ອາ 

ຈານໂປໂລໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າ ຄວາມຫຍ້ ຸງຍາກຂອງເຮົາ ìບ່ໍແມ່ນສ້ ູກັບມະນຸດທັມມະດາî (ອຟຊ 6:12). ພວກ

ເຮົາບ່ໍສາມາດສ້ ູຮົບສົງຄາມວນິຍານດ້ວຍຮ່າງກາຍ; ພະລັງ, ປັນຍາ, ແລະຄວາມມັ່ງຄ່ັງຂອງມະນຸດຈະບ່ໍທຽບກັບອາ

ວຸດທ່ີໂຈມຕີພວກເຮົາໃນສົງຄາມນ້ີ.
ພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍທ່ີຈະໃຫ້ພວກເຮົາສ້ ູຮົບໃນສົງຄາມວິນຍານນ້ີດ້ວຍພະລັງຂອງເຮົາເອງ ຫຼອືາວຸດຝ່າຍຮ່າງ

ກາຍ. ກໍາລັງຂອງມະນຸດເອົາໄວ້ຊົກກັບຄ່ ູຕ່ໍສ້ ູທ່ີເປັນມະນຸດ ແລະປັນຍາຂອງມະນຸດກໍເອົາໄວຫ້ລອກລວງມະນຸດ. ເຖິງ 

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ອາວຸດເຫຼົ່ານ້ີບ່ໍມີປໂຍດໃນໂລກຝ່າຍວິນຍານ. ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ອາວຸດທ່ີສັກສິດຈາກພຣະເຈ້ົາ ຄື 

ຄວາມຈິງ, ຄວາມຊອບທັມ, ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງຄວາມສງົບສຸກ, ຄວາມເຊ່ືອ, ຄວາມພົ້ນ, ພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ, ແລະການ

ອ້ອນວອນອະທິຖານ. ອາວຸດເຫຼົ່ານ້ີເໝາະສົມທ່ີຈະໂຈມຕີທໍາລາຍຄ້າຍອັນເຂ້ັມແຂງຂອງຜີມານ; ເປັນປ້ອມທ່ີມືສັງ

ຫານຂອງມັນມແີຜນລັກລອບຍິງທໍາລາຍໄພ່ພົນແລະຈຸດໝາຍຂອງພຣະເຈ ົ ້າ.
ເໝືອນກັນກັບໃນສມັຍຂອງອາຈານໂປໂລ, ໂລກຍັງເຫັນວ່າຂ່າວປະເສີດຍັງເປັນສ່ິງທ່ີໂງ່ຢ່ ູ. ນັກສະແດງ

ຕລົກແລະນັກປຣັຊຍາກໍເໝືອນກັນພາກັນຈັບອາວຸດຂ້ຶນຕ່ໍສ້ ູກັບຄວາມຮ ູ້ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາເວົ້າໂຈມຕີຢ່າງເປີດ

ເຜີຍ, ບ່ໍມຄີວາມລະອາຍ, ແລະດັງອຶກກະທຶກ.
ພວກເຂົາຍິງອາວຸດມາແຕ່ລະຄ້ັງດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາຜ້ ູທ່ີຈະຕອບແທນເຂົາໃນສ່ິງທ່ີເຂົາທໍາ

ໄວ້. ເປ້ົາໝາຍຂອງເຂົາຄືບັງຕາຈິດຕາໃຈຂອງຜ້ ູທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ ແລະເພື່ອຂ່ົມຂ່ ູແລະຈັບເອົາຈິດໃຈຂອງຜ້ ູເຊ່ືອໄປຂັງ. ນອກ

ຈາກພວກເຮົາຮຽນຄິດຢ່າງມີແຜນການ, ຕຽມພ້ອມຢ່າງຕ້ັງໃຈ, ແລະສ້ ູຮົບຢ່າງມີຈຸດໝາຍ, ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຈະ

ເສັຽຫາຍຢ່າງໜັກ.
ເວລາທ່ີຄ່ ູຕ່ໍສ້ ູຂອງເຮົາໂຈມຕີດ້ວຍຄວາມຕົວະແລະຫຼອກລວງ, ພວກເຮົາຕ້ອງຕ້ອນຮັບດ້ວຍຄວາມຈິງ. ເວ 

ລາລູກປືນຂອງຄວາມຊ່ົວລະເບີດອ້ອມຂ້າງເຮົາ, ພວກເຮົາຕ້ອງຢືນຕ່ໍສ້ ູດ້ວຍການໃຊ້ຊີວິດດ້ວຍຄວາມຊອບທັມ.ເວລາ 
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ຄວາມເຫັນຂອງໂລກໂຈມຕີແລະທ້າທາຍຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮາົ, ພວກເຮົາຕ້ອງປະກາດຂ່າວປະເສີດຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ.
ເວລາຄວັນແລະຂ້ີຝ່ ຸນຂອງສນາມຮົບບັງຕາເຮົາ, ພວກເຮົາຕ້ອງດໍາເນີນດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ. ເວລາການອ້າງຊ່ືຂອງພຣະ

ຄຣິດຖືກທ້າທາຍ, ພວກເຮົາຕ້ອງຈ່ືຈໍາວ່າບ່ໍມີຄວາມພົ້ນໃນຜ້ ູອ່ືນອີກ. ກ່ອນອ່ືນໝົດ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຫລາຍ

ເພື່ອຕຽມສ້ ູຮົບ ຫລາຍກວ່າທ່ີຈະໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ສ່ີຫ້ານາທີໃນວັນນ່ຶງໃນການອ້ອນວອນອະທິຖານ ແລະຮໍ່າຮຽນພຣະ

ຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.
ບົດຮຽນຊວີິດ:

ການສ້ ູຮົບທາງຈິດໃຈມີຄວາມຈິງ, ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດມກັເປີດທາງໃຫ້ຊາຕານເຂ້ົາມາໃນຊີວິດຂອງຕົນ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການເສັຽດິນແດນໃຫ້ສັດຕຣູເປັນສ່ິງທ່ີໂຫດຮ້າຍສໍາລັບພວກເຮົາແລະຄົນອ່ືນ. ຊັຍຊະນະແລະເສັຽ

ຊັຍຈະຮ້ ູສຶກຢູ່ດົນນານຈົນກາຍລ້ ຸນຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມເສັຽຫາຍມີຫຼາຍກວ່າທ່ີເຮົາຈະນ່ັງລ້າໆຢ່ ູບ້ານບ່ໍທໍາການຕ່ໍສ້ ູ.
ຈ່ົງຕ້ັງເປ້ົາໄວ້ໃຫໄ້ປເຖິງສວັນດ້ວຍການຢືນໝັ້ນຄົງໃນພະລັງອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ໃຊ້ຍຸທພັນພ້ອມກັບແຜນການ 

ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຕໍ ່ໄປນ້ີເປັນກົດລະບຽບຂອງການເຂ້ົາຮວ່ມການສ້ ູເສິກ.
1. ຜມີານ: ໃຫຮ້້ ູຈັກກັບສັດຕຣູ. ຢ່າເສີຍເມີຍຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການ (2 ກຣທ) ຫຼືກົນອຸບາຍຂອງມນັ (ອຟຊ 6:11)
2. ອບຸປະກອນ: ໃຫ້ຮູ້ຈັກວິທີໃຊ້ອາວຸດ ແລະສວມເຄ່ືອງປ້ອງກັນຍຸທພັນຢ່ ູຕລອດເວລາ.
3. ສ ູ້ຮບົ: ຢ່າລໍຖ້າເສັຽເວລາໃຫ້ສັດຕຣູໂຈມຕີກ່ອນ. ຈ່ົງຕ້ັງໃຈເຂ້ົາຕ່່ໍສ້ ູຢ່ ູໃນກອງໜ້າຢ່າງມແີຜນການໂລດ.
4. ເກນເອາົນກັຮບົ: ຢ່າເຂ້ົາສນາມຮົບດ້ວຍຕົວຄົນດຽວ. ຄໍາວ່າ ìຊ່ຶງກັນແລະກັນî ໃນພຣະຄັມພີໃໝເ່ຕືອນ 

ພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການກັນແລະກັນ. ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າຊາຕານເປັນເໝືອນໂຈນສລັດຊອມຫາເຮືອທ່ີ 

ໂດດດ່ຽວຢ່ ູນອກກ່ ຸມ.
5. ເປນັກາງ: ການຫຼົ້ມເຫຼວທ່ີບ່ໍເລືອກຝ່າຍເປັນການທ່ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້. ຄວາມເສັຽຫາຍນ້ັນຈະເກີນຄວາມຄາດ 

ໝາຍທ່ີບ່ໍຍອມເຂ້ົາຂ້າງໃດຂ້າງນ່ຶງ, ຢ່ ູຊ່ືໆບ່ໍເຮັດຫຍັງ, ແລະຢ່ ູເສີຍໆ.
6. ຢນືຢ ູ່ຢ່າງໝັນ້ຄງົ: ຢືນທ່ຽງຕົງບ່ໍຄອນແຄນ. ຢ່າໃຫ້ເຂົາຫຼອກ, ຢ່າຍ່າງໜີ.
7. ອດົທນົດົນນານ: ຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານ ວິນສຕັນ ເຊີດຊຽວ (Winston Churchill): ຢ່າຍອມຈໍານົນຕ່ໍສັດຕຣູ

ຢ່າງເດັດຂາດ, ຢ່າຍອມຕ່ໍສ່ິງໃດນ້ອຍຫຼືໃຫ່ຽ, ຢ່າຍອມ; ນອກຈາກຕ່ໍສ່ິງທ່ີໃຫ້ກຽດແລະຄວາມດີ. ຢ່າຍອມ

ຈໍານົນຕ່ໍອໍານາດບາດໃຫຍ່ຂອງສັດຕຣູ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS
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ພາບປະກອບບດົຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທດິ

ວນັທ ີ28 ກມຸພາ 2010
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