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ວນັອາທິດ ທ ີ

ໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ເພງສັຣ

ົດຮຽນນີສ້າມາດມຜີນົສະທ້ອນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ພື່ອໃຫ້ບັນລຸສູ່ເປ້ົາໝາຍຂອງການພັດທະນາ

ຮົາແລະໂລກນີ້. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍທ່ານ

ີວິດຂອງທ່ານ.

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າກຸ່ມແມ່ນ

ັມພີ. ການເປັນກຸ່ມເຮັດໃຫ້ເກີດພຣະພອນ

ປນັຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ

ວກເຖິງກະສຽນໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນໄດ້ຖືກ

ີການຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈແລະຂາດຄວາມ

ົມຮ່ວມກັນແລະດ່ືມກາເຟຮວ່ມກັນຫຼືໃນ

ນພຣະຄັມພີ.

ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມຄ້າຍຄືກັນໃນເຫດການ

ບດ; ໄປອອກກໍາລັງກາຍທ່ີໂຮງຝຶກຫັດກາຍ

ຕ່ເປັນບ່ອນຄົນໄປຮວມຕົວກັນໃນບ່ອນ

າມັກຄີທັມກັນຫຼືຮວມກັນເປັນກຸ່ມ.

ບາງຄ້ັງພວກຄົນກໍຮວມຕົວກັນໃນ

ວນຈະເປັນກຸນແຈການເຕີບໃຫຍ່ຂອງນິສັຍ

ຫ້ກຸ່ມເປັນອັນດັບນ່ຶງໃນຊີວິດຂອງພວກ

່ຽມກ່ຽວກັບກຸ່ມຄຣິສຕຽນແລະຮຽນຮູໃ້ຫ້ມັນ

. ກຸມ່ແມນ່ສິງ່ຈາໍເປນັ (1 ໂກຣນິ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ4 ກນັຍາ 2011 (9-4-2011)

ການຕດິຕໍພ່ວົພນັ

ສັຣເສີນ 133:1-3; 1 ໂກຣິນໂທ 12:12-18, 21-26

ສະທ້ອນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ພັດທະນາຝ່າຍວິນຍານທ່ີສມໍ່າສເມ,ີ ພວກເຮົາຕ້ອງຕິດຕໍພ່ວົພນັ

ທ່ານໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງກຸ່ມຄຣິສຕຽນທ່ີແທ້ຈິງແລະເຮດັໃຫ້ມັນ

ແມ່ນອັນດັບນ່ຶງຖ້າມກາງພວກທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອໄດ້ເປີດເຜີຍ

ຣະພອນ, ການເບ່ິງແຍງກັນ, ແລະໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນໂດຍພຣະເຈ້ົາ

ຖືກແຍກຕົວໃຫຫ້່າງອອກໄປເລ້ືອຍໆ. ແມ້ກະທ້ັງໃນຖ້າມກາງ

ຄວາມຕັດສິນໃຈແນ້ວແນ່ຕ່ໍກ່ ຸມທ່ີແທ້ຈິງ. (ກຸ່ມແມ່ນຫຼາຍກວ່າ

ໃນເຟສບຸກ.) ພວກເຮົາຕ້ອງຄ້ົນຄວ້າອີກໃໝເ່ຖິງແບບຢ່າງ

ເຫດການເຫຼົ່ານ້ີ: ການໄປຮ່ວມເບ່ິງເກມກິລາ; ການໄປຮ່ວມ

ຫັດກາຍ? ເຖິງວ່າເຫດການເຫຼົ່ານ້ີຈະມຄີວາມແຕກຕ່າງກັນແຕ່

ບ່ອນດຽວ. ພວກຄົນທັງໝົດເຫຼົ່ານ້ັນອາດຈະໄດ້ກໍາລັງໃຈຈາກ

ໃນບ່ອນດຽວ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາບ່ໍມີປະສົບການກັບກຸ່ມອັນແທ້

ໃຫຍ່ຂອງນິສັຍຝ່າຍວິນຍານ, ແຕ່ວ່າຄຣິສຕຽນຫຼາຍຄົນໃນສມັຍນ້ີຂາດ

ພວກເຂົາ. ຂນະທ່ີທ່ານສຶກສາບົດຮຽນນ້ີ, ທ່ານຈະໄດ້ຄວາມເຂ້ົາ

ໃຫ້ມັນເປັນອັນດັບນ່ຶງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ໂກຣນິໂທ 12:12-18)

ພວົພນັກັບກຸມ່ຂອງພວກ

ມັນເປັນອັນດັບນ່ຶງໃນ

ເຜີຍໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນພຣະ

ເຈ້ົາ.

ຖ້າມກາງຄຣິສຕະຈັກກໍຍັງ

າການຊຸມນຸມກິນເຂ້ົາ

ແບບຢ່າງຂອງການເປັນກຸ່ມ

ຮ່ວມຮຽນພຣະຄັມພໃີນ

ແຕ່ພວກມັນກໍລ້ວນ

ຈາກຄວາມປາຖນາຢາກ

ແທ້ຈິງ. ກຸ່ມອັນແທ້ຈິງ

ຂາດການເອົາໃຈໃສ່

ເຂ້ົາໃຈເພີ້ມຢ່າງເຕັມ
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ໂປໄລໄດ້ຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກທ່ີມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນນ່ຶງດຽວກັນ (1 ໂກຣິນໂທ 12:11-12). ແທນ

ທ່ີຈະເປັນການຢືນຢັດໃຫ້ເປັນແບບດຽວກັນ, ແຕ່ວ່າ, ທ່ານໂປໂລໄດ້ມຄີວາມຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາມີທັງສອງແນວຄື

ການເປັນນ່ຶງດຽວກັນແລະການແຕກຕ່າງກັນໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. ການເປັນນ່ຶງດຽວກັນໃນຄຣິສຕະຈັກບ່ໍໄດ້

ໝາຍຄວາມວ່າສະມາຊິກທັງໝົດຈະເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັນໃນທຸກໆບັນຫາ. ໃນຖານະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄຣູສອນທິສດີ

ໃນວິທະຍາລັຍ, ຂ້າພະເຈ້ົາສໍານຶກວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບຮູ້ຫຼັກພື້ນຖານຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາ

ສາມາດມີຄວາມຄິດທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນຂ້ໍປີກຍ່ອຍ. ການເປັນນ່ຶງດຽວກັນບ່ໍແມ່ນທາງເລືອກອີກທາງນ່ຶງສໍາລັບກຸ່ມ

ຄຣິສຕຽນ; ໃຫ້ຖືວ່າມັນຈໍາເປັນ.

ມີຄຣິສຕຽນບາງຄົນຄິດວ່າພວກເຂົາສາມາດໃຫຍ່ຂ້ຶນຝ່າຍວິນຍານໂດຍບ່ໍເຂ້ົາຮ່ວມກຸ່ມໃນໂບດ. ພວກເຮົາ

ຮ້ອງເຂົາວ່າìຄຣິສຕຽນໂດດດ່ຽວ.î ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຕ້ອງເປັນສ່ວນຮ່ວມໃນໂບດທ້ອງຖ່ິນ. ແມ້ກະທ້ັງຄຣິສຕຽນໂດດ

ດ່ຽວກໍຕ້ອງມີເພ່ືອນສນິດທ່ີຊ່ວຍລາວ!

ໂປໂລໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງຄຣິສຕະຈັກວ່າເປັນເໝືອນຮ່າງກາຍ-ທ່ີມີອະວັຍຍະວະແທນທ່ີຈະແມ່ນກຸ່ມການຈັດ

ຕ້ັງ. ຄຣິສຕຕະຈັກແມ່ນການດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງແທ້ຈິງ-ຄືພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດກໍເປັນອັນດຽວ

ກັນ, ແຕ່ວ່າມັນກໍມີຫຼາຍໆພາກສ່ວນທ່ີເຮັດຕາມໜ້າທ່ີຂອງມັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເດີນເປັນປົກກະຕິດີ.

ພວກເຮົາກາຍເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງຮ່າງກາຍພຣະຄຣິດເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນແລ້ວ. ທ່ີນ້ີທ່ານໂປ

ໂລໄດ້ຂຍາຍຂ້ໍຄວາມຂອງການຮັບບັບຕິສະມາຂອງພວກເຮາົແລະຕໍາແໜ່ງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງ

ພວກເຮົາໃນຖານະເປັນຄຣິສຕຽນ. ອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພິທີຮັບບັບຕິສະມາຂອງພວກເຮົາແມ່ນຫຼັກພື້ນ

ຖານຂອງຄວາມລອດພົ້ນບາບຂອງພວກເຮົາ. ໃນພຣະຄັມພີ ໂຣມ 6:4 ໂປໂລໄດ້ສົມທຽບການມຸດລົງນ້ໍາຂອງພວກ

ເຮົາໃສ່ ìການຖືກຝັງໄວກັ້ບພຣະອົງໂດຍການຮັບບັບຕິສະມາເຂ້ົາສູ່ຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ.î ການຮັບບັບຕິສະມາ

ຂອງພວກເຮົາເປັນສັນຍາລັກໃນການກ້າວເຂ້ົາສູ່ຊີວິດໃໝໃ່ນພຣະຄຣິດ ແລະໜ້າທ່ີການຂອງພວກເຮົາໃນພຣະກາຍ

ຂອງພຣະຄຣິດ, ຄືຄຣິສຕະຈັກ.

ອາຈານໂປໂລຍັງໄດ້ຊ້ີບອກເຖິງການເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນໃນພຣະຄຣິດນ້ັນຕ້ອງຢູ່ເໜືອເຊ້ືອຊາດ ຫຼືລະດັບ

ຊ້ັນໃນຖ້າມກາງສະມາຊິກ, ຊາວຢິວແລະຊາວກຣີກກໍໄດ້ເປັນສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກຣິນໂທ. ທັງຂ້າ

ທາດຮັບໃຊ້ແລະພວກທ່ີເປັນອິສຣະກໍຮວມຢູ່ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດເຊ່ັນດຽວກັນ. ທັງສອງກຸ່ມຄືພວກຂ້າທາດ

ຮັບໃຊ້ແລະພວກເຈ້ົານາຍກໍເປັນຄຣິສຕຽນແລະບາງທີກໍຮ່ວມນະມັສການໃນບ່ອນດຽວກັນຄືໃນຄຣິສຕະຈັກຕາມບ້ານ

ເຮືອນ.

ບາງຄ້ັງຄວາມແຕກຕ່າງກັນຖ້າມກາງພວກສະມາຊິກໂບດກໍສາມາດເບ່ິງເຫັນວ່າ ພວກສະມາຊິກໂບດກໍໂຕ້

ຕອບຕ່ໍພວກທ່ີແຕກຕ່າງຈາກພວກເຂົາໃນທາງທ່ີຜິດ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ເຕືອນສະມາຊິກໂບດ ບ່ໍໃຫ້ມຄີວາມຮູ້ສຶກຕ່ໍາ

ຕ້ອຍກວ່າ. ຕີນຫຼືຫອູາດຈະຮູ້ສຶກວ່າຕ່ໍາຕ້ອຍກວ່າອະວັຍຍະວະອ່ືນໆຂອງຮ່າງກາຍ, ແຕ່ວ່າທ່ານໂປໂລໄດ້ເຕືອນພວກ

ເຂົາວ່າພວກເຂົາເປັນສ່ວນສໍາຄັນໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. ຄວາມແຕກຕ່າງໃນໂບດເຮດັໃຫ້ເພີມ້ການເປັນນ້ໍານ່ຶງ

ໃຈດຽວກັນຂ້ຶນ.

ທ່ານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຖ້າມກາງພວກສະມາຊິກວ່າ ມັນສໍາຄັນເຖິງການທໍາງານຂອງຮ່າງ

ກາຍ. ຖ້າຫາກວ່າຮ່າງກາຍມີແຕ່ອະວັຍຍະວະຢ່າງດຽວເທ່ົານ້ັນ, ຮ່າງກາຍກໍຕ້ອງມຂີອບເຂດຈໍາກັດ! ພຣະເຈ້ົາມີແຜນ

ການສໍາລັບແຕ່ລະສ່ວນຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ການເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນແລະຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງໂບດເປັນການ

ອອກແບບຂອງພຣະເຈ້ົາ, ບ່ໍແມ່ນໂດຍຄວາມບົກພ່ອງ.

ໃນສມັຍນ້ີບາງໂບດຍັງລ້ົມລຸກຄຸກຄານກັບການຊ່ັງຊາຄວາມເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນແລະຄວາມແຕກຕ່າງກັນ

ວ່າແມ່ນຫຼັກສໍາຄັນຂອງການເປັນກຸ່ມອັນແທ້ຈິງຂອງຄຣິສຕຽນ. ຄຣິສຕຽນບາງຄົນກໍຮູ້ສຶກບ່ໍເປັນສຸກເມື່ອເຫັນຄົນທ່ີມີ
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ຖານະ, ລະດັບການສຶກສາ, ຫືຼຊົນຊາດທີ່ຕ່າງຈາກເຂົາເຂ້ົາມາຮ່ວມໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຂົາ. ອາຈານໂປໂລໄດ້

ກ່າວໄວວ້່າແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຄຣິສຕະຈັກແມ່ນລວມທັງຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ພວກຢິວແລະ

ພວກຕ່າງຊາດໄດ້ເປັນສະມາຊິກໂບດໃນຫຼາຍໆແຫງ່. ຄຣິສຕຽນທັງປວງຕ້ອງເຄ່ືອນໄຫວນອກເໜືອເຊ້ືອຊາດຜິວພັນ

ເດີມທ່ີກີດຂວາງຂອງພວກເຂົານ້ັນ (ຄາລາເຕັຽ 3:28; ໂກໂລຊາຍ 3:11). ພວກເຮົາເປັນນ່ຶງດຽວກັນໃນພຣະຄຣິດ.

ອາຈານໂປໂລຍັງໄດ້ກ່າວກວມລວມຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພອນສວັນຕ່າງໆຝ່າຍວິນຍານແລະວຽກງານການ

ຮັບໃຊ້ຕ່າງໆຕ່ໍພຣະເຈ້ົາທ່ີຖືກຮຽກວ່າຄຣິສຕະຈັກ. ຄຣິສຕຽນແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບຂອງປະທານຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 

(ກຣທ. 12:7-11,28-30). ຂອງປະທານທ່ີແຕກຕ່າງຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກພົບຜົນສໍາເລັດທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ັງ

ແຜນການເອົາໄວນ້ັ້ນ.

2. ກຸມ່ມກີານບວົລະບດັໃນຕວົມນັເອງ (1 ໂກຣິນໂທ 12:21-26)

ເມື່ອພວກເຮົາມອງເຫັນພາບພົດວ່າຄຣິສຕຽນທຸກຄົນເປັນສະມາຊິກທ່ີສໍາຄັນຂອງຮ່າງກາຍພຣະຄຣິດ, ຄື

ຄຣິສຕະຈັກ, ພວກເຮົາສາມາດເຫັນຜົນສະທ້ອນຕ່າງໆທ່ີສໍາຄັນບາງຢ່າງ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ເຕືອນໄວ້ແລ້ວວ່າບ່ໍມີອະວັຍ

ຍະວະໃດໃນຮ່າງກາຍຄວນຮູສຶ້ກວ່າມີຄ່ານ້ອຍ (12:15-16). ດຽວນ້ີທ່ານກໍຍັງໄດ້ບອກວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດໃນຮ່າງກາຍຂອງ

ພຣະຄຣິດຄວນຈະຮູ້ສຶກມີກຽດກວ່າຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນໆ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຕາບ່ໍຄວນຈະອ້າງຕົວວາ່ເປັນພາກສ່ວນອ່ືນຂອງ

ໂບດຊ່ຶງບ່ໍເປັນສ່ິງສໍາຄັນ. ໂປໂລຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວາ່ບ່ໍມີອະວັຍຍະວະໃດໃນຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດບ່ໍເປັນ

ສ່ິງສໍາຄັນ! ທ່ານໂປໂລໄດ້ຮັບຮູວ້່າຈາກມຸມມອງຂອງມະນຸດບາງອະວັຍຍະວະຂອງຮ່າງກາຍອາດຈະເບ່ິງອ່ອນແອ

ກວ່າ, ແຕ່ວ່າພວກມັນມຄີວາມຈໍາເປັນຕ່ໍຊີວິດຂອງຄຣິສຕະຈັກ.

ທ່ານໂປໂລກໍຍັງໄດ້ແນະນໍາໄວວ້່າອະວັຍຍະວະຂອງຮ່າງກາຍທ່ີເບ່ິງຄືວ່າບ່ໍມີກຽດຫຼືບ່ໍໜ້າເບ່ິງນ້ັນ. ຕາມທໍາ

ນຽມຂອງມະນຸດກໍຍັງຊອກເຄ່ືອງນຸ່ງມາປົກບັງຮ່າງກາຍທ່ີບ່ໍເປັນໜ້າເບ່ິງນ້ັນ. ແຕ່ວ່າ, ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ,

ອະວັຍຍະວະທຸກອັນມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ການທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຫຄຸ້ນຄ່າສ່ິງຕ່າງໆມັນບ່ໍຕົງກັບລະບົບການສໍາຣວດ

ຂອງມະນຸດພວກເຮົາສເມໄີປ (1 ໂກຣິນໂທ 1:20-31).

ສະມາຊິກທຸກຄົນຂອງໂບດຕ້ອງສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງອັນແທ້ຈິງຕ່ໍເພື່ອນສະມາຊິກຄົນອ່ືນໆ. ອາຈານໂປ

ໂລໄດ້ຮູວ້່າກຸ່ມກອງຄຣິສຕຽນທ່ີແທ້ຈິງຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມເປັນຫ່ວງອັນເລິກເຊ່ິງຕ່ໍການເປັນຢູ່ຂອງເພື່ອນຄຣິສຕຽນ

ຄົນອ່ືນໆ. ຢູ່ບ່ອນອ່ືນອີກທ່ານໂປໂລໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ, ìຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບຜູ້ຊົມຊ່ືນຍິນດີ; ຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ກັບຜູ້ທ່ີຮ້ອງໄຫ້î

ໂຣມ 12:15). ໃນຫ້ອງຮຽນວັນອາທິດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາ ມແີຕ່ແບ່ງປັນຄວາມຫ່ວງໃຍໃນການອະທິຖານສເມີ.

ຄວາມເປັນຫ່ວງໃຍບາງອັນເຫຼົາ່ນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມທຸກລໍາບາກ. ພວກເຮົາໂສກເສ້ົານໍາກັນຍາມໃດກໍຕາມທ່ີສະ

ມາຊິກໃນຫ້ອງໄດ້ສູນເສັຽຜູ້ທ່ີເຂົາຮັກຫຼໄືດ້ປະສົບກັບສ່ິງບ່ໍດີໃນຊີວິດ. ຖ້າວ່າສະມາຊິກໃນຫ້ອງໄດ້ປະສົບກັບຄວາມ

ຍິນດີຫຼືປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນບ່ໍນານມານ້ີ, ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍຊົມຊ່ືນຍິນດີນໍາກັນ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ດົນໃຈທ່ານໂປໂລໃຫ້ໃຊ້ຮ່າງກາຍເປັນຕົວຢ່າງເພື່ອສະແດງຄວາມສໍາຄັນຂອງແຕ່ລະສະມາຊິກ.

ນ້ີກໍເປັນທ່ີເຂ້ົາໃຈແຈ້ງສໍາລັບພວກເຮົາທັງໝົດ, ເປັນພິເສດໃນການສໍາພັນໃນກຸ່ມນ້ອຍດ່ັງເຊ່ັນຫ້ອງຮຽນວັນອາທິດ.

ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ຈັກບາງຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາຮ່ວມຢູ່ດີກ່ວາຄົນອ່ືນໆ, ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງເປັນການງ່າຍກວ່າສໍາລັບ

ຂ້າພະເຈ້ົາໃນການເຫັນໃຈກັບພວກເຂົາ. ຂ້ໍທ້າທາຍສໍາລັບພວກເຮົາທຸກຄົນແມ່ນການປູກຝັງຄວາມສາມາດໃນການ

ເຫັນໃຈກັບຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນໆທ່ົວທຸກແຫ່ງໃນໂລກ.

ຢູ່ເທິງຕູ້ເກັບເອກກະສານໃກ້ກັບຫ້ອງຄອມພິວເຕີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາມີຮູບເພື່ອນນັກຮຽນເກ່ົາຕອນຢູ່ວິທະຍາລັຍ

ຊ່ຶງດຽວນ້ີກໍາລັງຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາທ່ົວໂລກໃນຖານະເປັນຜູ້ບໍຣິຫານພວກຜູ້ຮັບໃຊ້ສາກົນ. ອີແມວຂອງພວກເຂົາໄດ້
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ເຕືອນໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາອະທິຖານເພື່ອພຣະກາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງພຣະຄຣິດທ່ີຂຍາຍອອກໄປນອກເໜືອກ່ວາເມືອງທ່ີ

ຂ້າພະເຈ້ົາອາສັຍຢູ່ນ້ີ.

3. ກ ຸ່ມນາໍໄປສູພ່ຣະພອນຂອງອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ (ເພງສັຣເສີນ 133:1-3)

ເພງສັຣເສີນ 133 ເຕືອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈ້ົາອວຍພອນໄພພ່ົນຂອງພຣະອົງເມື່ອພວກເຂົາຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງ

ສັນຕິ. ເພງສັຣເສີນແມ່ນເພງທ່ີພວກສາສນາສາດຫຼາຍຄົນເຊ່ືອວ່າຊາວອິສຣາເອນພາກັນຮອ້ງຕອນທ່ີພວກເຂົາຂ້ຶນໄປ

ກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນວັນບໍຣິສຸດ.

ກະສັດດາວິດໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າມັນເປັນການດີເມື່ອປະຊາຊົນສັມພັນກັນດີ. ດາວິດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທາງທ່ີພຣະ

ເຈ້ົາອວຍພອນກຸ່ມຂອງພວກເຮົາໂດຍການກ່າວເຖິງການສະຖາປະນາອາໂຣນ, ອ້າຍຂອງໂມເຊ, ໃນຕໍາແໜ່ງປະໂຣ

ຫິດສູງສຸດຜູ້ທໍາອິດ. ການສເລີມສລອງຊ່ຶງລວມທັງການຖອກນ້ໍາມັນຫົດສົງຫົວຂອງປະໂຣຫິດ. ນ້ໍາມັນ-ເປັນເຄ່ືອງ

ໝາຍຂອງວິນຍານພຣະເຈ້ົາ ແລະກໍເປັນພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາ-ອັນຊ່ຶງມີຢ່າງລ້ົນເຫຼືອຈົນວ່າມັນໄຫຼລົງຕາມໜວດ

ເຄົາແລະເສ້ືອຄຸມຂອງມະຫາປະໂຣຫິດ (ອົບພະຍົບ 29:7,21).

ພຣະເຈ້ົາອວຍພອນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນຖານະເປັນສະມາຊິກຂອງຄຣິສຕະຈັກພຣະເຈ້ົາໃນຫຼາຍໆທາງ

ຂອງພຣະກາຍ. ພວກສ່ວນນ່ຶງຂອງພຣະພອນນ້ັນກໍຄືອາສັຍຢູ່ໃນກຸ່ມ.

ບົດຮຽນຊວີດິ

ມະນຸດເບ່ິງເໝືອນວ່າຕາມທໍາມະຊາດແລ້ວແມ່ນຫິວກະຫາຍຫາກຸ່ມ (ປະຖົມມະການ 2:18). ໜ້າເສັຽໃຈມີ

ຫຼາຍຄົນໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາມຄີວາມຮູ້ສຶກວ່າຖືກແຍກຕົວອອກຫ່າງ. ກຸ່ມອັນແທ້ຈິງສາມາດພົບໄດ້ທ່ີພຣະກາຍ

ຂອງພຣະຄຣິດ, ຄືຄຣິສຕະຈັກ. ການສົມທຽບຄຣິສຕະຈັກກັບຮ່າງກາຍມະນຸດຂອງໂປໂລເຕືອນພວກເຮົາເຖິງຄວາມ

ຕ້ອງການຕ່ໍຊ່ຶງກັນແລະກັນ. ຄຣິສຕຽນທັງໝົດແມ່ນມຄີວາມສໍາຄັນຕ່ໍພຣະກາຍ. ການເປັນນ່ຶງດຽວກັນຂອງຄຣິສຕຽນບ່ໍ

ແມ່ນແບບແຜນອັນດຽວ; ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນແບບແຜນໃນການທ່ີຄຣິສຕຽນຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕ່ໍຊ່ຶງກັນ

ແລະກັນແລະປະສົບການກັບພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາຂນະທ່ີພວກເຮົາຕິດຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ລອງວາດພາບທ່ານກໍາລັງໄປຢ້ຽມຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທ່ີຫາກໍຍ້າຍເຂ້ົາມາຢູ່ຄຸ້ມເຂດຂອງທ່ານໃໝ່ໆ. ທ່ານຈະຕອບໂຕ້

ກັບຄໍາເຫັນເຫຼົ່ານ້ີຢ່າງໃດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການເຣ່ືອງຄຣິສຕະຈັກ?

 ìຂ້ອຍຢາກຢຸດຈັກຊ່ົວຄາວກ່ອນເຣ່ືອງໂບດ; ຂ້ອຍເມື່ອຍຫຼາຍແລ້ວໃນໂບດເກ່ົາຂອງພວກຂ້ອຍ.î

 ìຂ້ອຍບ່ໍມີເວລາພສໍໍາລັບກິຈກັມຮວມໝູ.່ ຂ້ອຍຍັງຫຍຸ້ງນໍາກຸ່ມຊຸມນຸມສະມາຄົມ, ຂ້ອຍຫຍຸ້ງແທ້ໆ

ນໍາເກມກິລາຂອງລູກຂ້ອຍ, ແລະກຸ່ມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປ້ຶມໃນຫໍສະມຸດ.î

 ìການໄປໂບດມັນຄືບ່ໍກະຕືລືລ້ົນສໍາລັບຂ້ອຍ. ພວກເຂົາຖາມເອົາແຕ່ເງິນຢູ່ສເມ.ີ ຂ້ອຍສາມາດສໍາ

ຜັດກັບພຣະເຈ້ົາສ່ວນຕົວດີກ່ວາຢູ່ໃນໂບດ.î

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ

ໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: 2 ຕີໂມ

ົດຮຽນນີສ້າມາດມຜີນົສະທ້ອນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸສູ່ເປ້ົາໝາຍຂອງການ

າວົກແລະຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງພວກເຮົາ

ະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນໃຫ້ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຝ່າຍວິນ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ບົດຮຽນນ້ີຊັກຊວນໃຫ້ຄຣິສຕຽນທັງຫຼາຍ

ອງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ, ການຕິດຕາມຕົວຢ່າງ

.

ປນັຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ

ທຸກໆຄຣິສຕະຈັກກໍໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍ

ວາມພໍອົກພໍໃຈຂອງເຂົາເຈ້ົາກັບ ìຝາ່ຍ

ຣິສຕຽນຂອງເຂົາເຈ້ົາຕາມປະເພນີທ່ີເຂົາ

ວງແມ່ນຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນການ

ຕອນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຍັງນ້ອຍຢູ່ນ້ັນ, ພໍ່

ດ້ຂີດໝາຍນ້ອຍໆທ່ີຂອບປະຕູ. ຂ້າພະ

ທກຄວາມເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍວິນຍານນ້ັນແມ່ນ

ົບການອ່ານພຣະຄັມພ,ີ ການຖວາຍ

່າຍວິນຍານ, ແຕ່ວ່າດ້ານອ່ືນໆອີກກໍສໍາຄັນ

ານຫຼີກເວັ້ນຄວາມດຶງດູດຂອງຄວາມຊ່ົວ

. ຫຼກີເວັນ້ການດຶງດດູຈາກຄວາມຊົວ່

ຈົດໝາຍທ່ີໄປເຖິງຕີໂມທຽວແລະ

ໍານ້ີມີປໂຍດຕ່ໍຄຣິສຕຽນທຸກຄົນທ່ີສແວງ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທ ີ11 ກນັຍາ 2011 (9-11-2011)

ເຕບີໃຫຍຂ່ຶ້ນ

ໂມທຽວ 3:1-17

ສະທ້ອນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ການພັດທະນາຝ່າຍວິນຍານທ່ີສົມສ່ວນ, ພວກເຮາົຕ້ອງໃຫຍ່

ເຮົາ. ບົດຮຽນນ້ີຈະທ້າທາຍທ່ານໃຫ້ປະກອບແລະຕິດຕາມແຜນການ

ວິນຍານ.

ທັງຫຼາຍເຕີບໃຫຍ່ໃນການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຝ່າຍວິນຍານໂດຍການ

ຕົວຢ່າງທ່ີດີຕ່າງໆ, ແລະການສຶກສາພຣະຄັມພ.ີ

ດ້ວຍຄົນທ່ີໄດ້ຕັດສິນໃຈຮັບເອົາຄວາມເຊ່ືອແຕ ່ປານນ້ັນກໍຍັງສະ

ຝາ່ຍໂລກî ລະດັບການເຕີບໂຕຝ່າຍວິນຍານ. ເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ຄວ

ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ອາສັຍຢູ່ນ້ັນ. ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງປະສົງແນວອ່ືນ

ການດໍາເນີນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານກັບພຣະອົງ.

ພໍແ່ມຂ່ອງຂ້າພະເຈ້ົາວັດແທກຄວາມສູງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃນທຸກໆ

ຂ້າພະເຈ້ົາກໍສາມາດວັດແທກນ້ໍາໜັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຊ່ັນກັນ

ແມ່ນຍາກຫຼາຍ. ຄຣິສຕຽນຫຼາຍຄົນວັດແທກການໄປໂບດ

ຖວາຍໃຫ້ໂບດ, ແລະການປະພຶດອ່ືນໆອີກ. ສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີແມ່ນສໍາຄັນ

ສໍາຄັນເຊ່ັນກັນ. ບົດຮຽນນ້ີກ່າວເຖິງສາມຈຸດຂອງການໃຫຍ່

ຊ່ົວຮ້າຍຕ່າງໆ, ການຕິດຕາມຕົວຢ່າງທ່ີດີທັງປວງ, ແລະການ

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ຄວາມຊົວ່ຮາ້ຍຕາ່ງໆ (2 ຕໂີມທຽວ 3:1-9)

ແລະຕີໂຕແມ່ນລວມທັງຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ

ແວງຫາການເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍວິນຍານ. ຕີໂມທຽວໄດ້ຢູ່ໃນຊ່ວງ

ໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນການເປັນ

ແຜນການສໍາລັບການ

ການຫຼີກເວັ້ນການດຶງດູດ

ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ

ຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດ

ອ່ືນອີກ. ຄົນທ່ີເຊ່ືອທັງ

ທຸກໆວັນເກີດ, ເພິ່ນ

ກັນ. ແຕ່ວ່າການວັດ

ໂບດຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ລະ

ສໍາຄັນຕ່ໍການເຕີບໃຫຍ່

ໃຫຍ່ຂ້ຶນຝ່າຍວິນຍານ:

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ.

ເຈ້ົາທ່ີຍັງໜຸ່ມ. ຄໍາແນະ

ຊ່ວງ ìໃນຍຸກສຸດທ້າຍ.î
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ປໂຍກນ້ີເລັງເຖິງຊ່ວງເວລາຣະຫວ່າງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູແລະການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະອົງ (ເຮັບເຣີ 

1:2).

ໃນ 2 ຕີໂມທຽວ 3:2-5, ທ່ານໂປໂລໄດ້ໃຫ້ລໍາດັບຂອງຄໍາແນະນໍາ, ລໍາດັບຂອງຄວາມຜິດບາບທ່ີຄຣິສຕຽນ

ທຸກຄົນຄວນຈະຫຼີກເວັ້ນ. ນ່ຶງໃນລະບົບການຂອງການເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍວິນຍານແມ່ນການຫຼີກເວັ້ນຄວາມດຶງດູດຂອງ

ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຕ່າງໆ. ພວກຄົນຜິດບາບທ່ີໄດ້ບັນລະຍາຍໃນຂ້ໍພຣະຄໍາເຫຼົ່ານ້ີສາມາດດຶງດູດພວກເຮົາໃຫເ້ຂົາສ່ວນໃນ

ການເລືອກເຮັດໃນສ່ິງບ່ໍດີ.

ຄໍາແນະນໍາສາມຂ້ໍທ່ີທ່ານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຊ່ຶງລວມທັງຄວາມຮັກ. ຄົນບາບທັງຫຼາຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຮັກຕົນ

ເອງ, ຮັກເງິນຄໍາ, ຫຼຮືັກຄວາມສນຸກສນານ. ການປະພຶດບ່ໍດີທ່ີທ່ານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງໄດ້ແຜ່ອອກໃນການຮັກບາງສ່ິງ

ຫຼືບາງຢ່າງຫຼາຍກວ່າພຣະເຈ້ົາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄຣິສຕຽນທັງໝົດແມ່ນທ່ີຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ທ່ີນ້ີທ່ານໂປໂລໄດ້ຊ້ີ

ໃຫ້ເຫັນເຖິງຫົວໃຈຂອງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາ.

ທ່ານໂປໂລໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ລະວັງພວກຄົນທ່ີຈອງຫອງແລະອວດຕົວ. ພວກເຮົາອາສັຍຢູ່ສັງຄົມທ່ີຍົກຍໍ

ຕົວເອງຂ້ຶນແທນທ່ີຈະຖ່ອມຕົວລົງ. ຄົນທ່ີຖືຕົວເປັນໃຫຍ່ນ້ັນສ່ວນຫຼາຍເຮັດໃຫຄົ້ນອ່ືນເຈັບປວດ (ທາງວາຈາ, ທາງໃຈ,

ຫຼືທາງຮ່າງກາຍ). ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ສະແດງອອກນິສັຍທ່ີບ່ໍຮູ້ເຖິງບຸນຄຸນ.

ໃນຂ້ໍ 3 ທ່ານໂປໂລໄດ້ສືບຕ່ໍເປີດເຜີຍບັນດາຄົນທ່ີບ່ໍສາມາດຢູ່ຮ່ວມຢ່າງສັນຕິກັບຄົນອ່ືນໆໄດ້. ເຂົາເຈ້ົາອາດ

ຈະເປັນຄົນເວົ້າສຽດສີຫຼຂືາດການບັງຄັບຕົວເອງ. ໃນຂ້ໍທ່ີ 4 ໂປໂລໄດ້ຊ້ີແຈງວ່າເຂົາເຈ້ົາອາດຈະເປັນຄົນທໍຣະຍົດຫຼດ້ືື

ດ້ານອວດສະຫາວ. ເຂົາເຈ້ົາຈົດຈ່ໍໃສ ່ການຫາຄວາມສຸກຝ່າຍເນ້ືອໜັງຮ່າງກາຍແທນທ່ີຈະຮັກພຣະເຈ້ົາ.

ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານໂປໂລໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມຮ້າຍກາດຂອງຄວາມຜິດບາບເຫຼົ່ານ້ີ, ທ່ານໄດ້ຊ້ີແຈງວ່າພວກຄົນ

ບາບເຫຼົ່ານ້ີປະກາດຕົວວ່າເປັນຄົນໃນສາສນາ. ໂປໂລໄດ້ເຕືອນພວກຄຣິສຕຽນໃນການຊອກຫາວິທີໃຫຍ່ຂ້ຶນຝ່າຍວິນ

ຍານ: ìຈ່ົງຫຼີກໜີຈາກຄົນເຫຼົ່ານ້ີ!î ການຫຼີກເວັ້ນຄົນທ່ີຈະຊັກຈູງທ່ານໄປໃນທາງລົບນ້ັນກໍເປັນວິທີການທ່ີສລາດ. ເຖິງ

ຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຮົາບ່ໍຄວນຈະຫຼີກເວັ້ນຢ່າງໝົດສ້ິນຕ່ໍພວກທ່ີບ່ໍໄປໂບດແລະພວກທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ. ພວກ

ເຮົາຕ້ອງພຽນພຍາຍາມໃຫ້ມສ່ີວນດີສະທ້ອນຕ່ໍເຂົາເຈ້ົາ ແທນທ່ີຈະຍອມໃຫເ້ຂົາເຈ້ົາແລະຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາເຈ້ົາ

ຊັກຈູງພວກເຮົາ..

ທ່ານໂປໂລໄດ້ຊ້ີແຈງໃຫ້ເຫັນຕໍາແໜ່ງຂອງພວກຄົນບາບໃນຄວາມສັມພັນຕ່ໍພວກຜູ້ຍິງບາງຄົນທ່ີເມືອງເອເຟ

ໂຊ, ບ່ອນທ່ີຕີໂມທຽວໄດ້ຮັບໃຊ້ຢູ່ນ້ັນ (1 ຕີໂມທຽວ 1:3). ພວກຄຣູສອນປອມເຫຼົ່ານ້ີຊອກຫາທາງກ້ຽວກ່ອມພວກຜູ້ຍິງ

ທ່ີຂາບໄຫວພ້ຣະທຽມໂດຍການແນະນໍາໄປໃນທາງຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ທ່ານໂປໂລບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ຍິງທັງໝົດໃນ

ເມືອງເອເຟໂຊອ່ອນແອ, ແຕ່ວາ່ມີບາງຄົນກໍຕົກເປັນເຫຍ່ືອຢ່າງງ່າຍດາຍແກ່ພວກຄຣູສອນປອມ.

ທ່ານໂປໂລໄດ້ຊ້ີແຈງໃຫ້ເຫັນເຖິງຕໍາແໜ່ງຂອງພວກຄຣູສອນປອມໂດຍການອ້າງເຖິງຢາເນແລະຢໍາເບ, ຜູ້ທ່ີ

ບ່ໍໄດ້ເອ່ີຍເຖິງໃນພຣະຄັມພເີດີມ. ໃນປະເພນີຂອງຊາວຢິວພວກນ້ີແມ່ນໝໍເວດມົນສອງຄົນຂອງຟາລາໂອຊ່ຶງໄດ້ທ້າ

ທາຍຕ່ໍໂມເຊ (ອົພຍົບ 7:11). ເມື່ອພຣະເຈ້ົາປະທານຣິດອໍານາດແກ່ໂມເຊໃຫສ້ະແດງສ່ິງມະຫັສຈັນເພື່ອໃຫ້ຟາລາໂອ

ປ່ຽນໃຈໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນໄດ້ອອກຈາກປະເທດເອຢິບ, ປາກົດວ່າພວກໝເໍວດມົນກໍສາມາດເຮ ັດສ່ິງອັສຈັນໄດ້ (ອົພ

ຍົບ 7:11,22;8:7). ພວກໝເໍວດມົນເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມຈິງເໝືອນດ່ັງພວກຄຣູສອນປອມໃນສມັຍຂອງຕີໂມທຽວ

ໄດ້ເຮັດ. ພວກຄຣິສຕຽນສາມາດຮຽນຮູ້ນິສັຍແລະການກະທໍາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບ່ໍໃຫ້ມີບັນຫາຈາກການກະທໍາທ່ີຜິດບາບ.

ທ່ານໂປໂລໄດ້ຂຍາຍຄວາມຂອງການຫຼີກເວັ້ນການດຶງດູດຂອງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ໃນຈົດໝາຍຂອງທ່ານທ່ີໄປ

ເຖິງຕີໂມທຽວ. ໃນສມັຍນ້ີພວກເຮົາຕ້ອງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການດຶງດູດຂອງພວກນັກຂ່າວແລະເຄືອຂ່າຍສັງຄົມໃນ

ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ມີຄຣິສຕຽນຫຼາຍຄົນທ່ີມີບັນຫາກັບຫຼັກການແລະຫຼັກຄວາມເຊ່ືອຈາກວດີີໂອຕ່າງໆແລະລາຍການ

ໂທຣະທັດຕ່າງໆ. ພວກເຂົາເບ່ິງບ່ໍອອກເຖິງຈຸດມຸ້ງໝາຍຂອງຂ້ໍຄວາມຕ່າງໆໃນເຟສບຸກແລະທວິດເທີແລະເທັກມືຖື
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ແລະອີແມວທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຮັບ. ທ່ານອາດຈະຮູ້ຈັກກັບບາງຄົນຜູ້ທ່ີຕົກເປັນເຫຍ່ືອຕິດພາບໂປ້ລາມົກໃນອິນເທີແນັດຫຼື

ຜູ້ທ່ີຕົກຢູ່ໃນຫຼັກຄວາມເຊ່ືອຜິດຜ່ານທາງອິນເທີແນັດ. ພວກເຮາົຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນຈາກການດຶງດູດຂອງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ.

2. ຕດິຕາມຕວົຢາ່ງທ່ີດີ (2 ຕີໂມທຽວ 3:10-13)

ທ່ານໂປໂລໄດ້ຂຍາຍຄວາມໃຫ້ຕີໂມທຽວສາມາດຮຽນຫຼາຍຢ່າງຈາກຕົວຢ່າງໃນທາງບວກ. ໂປໂລໄດ້ຮັບໃຊ້

ໃນຖານະເປັນພີ່ລ້ຽງໃກ້ຊິດກັບຕີໂມທຽວ. ພໍຂ່ອງຕີໂມທຽວເປັນຄົນກຣີກ, ແຕ່ວ່າແມຂ່ອງລາວເປັນຄຣິສຕຽນຊາວຢິວ 

(ກິຈການ 16:1). ທ່ານໂປໂລໄດ້ຊວນຕີໂມທຽວໃຫ້ມາເຮດັວຽກຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຮ່ວມກັບທ່ານ. ໃນຖານະເປັນຄຣິສ

ຕຽນທ່ີໃຫຍ່ຂ້ຶນແລ້ວ, ໂປໂລຈ່ຶງສາມາດຮັບໃຊ້ໃນຕໍາແໜ່ງເປັນຕົວຢ່າງສໍາລັບຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນໆ. ìຈ່ົງປະຕິບັດຕາມ

ແບບຢ່າງຂອງເຮົາ ເໝືອນເຮົາປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະຄຣິດî (1 ໂກຣິນໂທ 11:1).

ທ່ານໂປໂລໄດ້ຊ້ີແຈງໃຫ້ເຫັນຫຼາຍໆມຸມມອງຈາກປະສົບການຂອງເພິ່ນທ່ີສາມາດເປັນປໂຍດສໍາລັບການຈະ

ເຣີນກ້າວໜ້າຂອງຕີໂມທຽວ. ການສິດສອນຂອງທ່ານໂປໂລກ່ຽວກັບຂ່າວປະເສີດອາດຈະເປັນລະບົບການສໍາລັບຕີໂມ

ທຽວ. ການປະພຶດຂອງທ່ານໂປໂລທັງໝົດແລະຄຸນຄວາມດີຂອງເພິ່ນ, ດ່ັງເຊ່ັນຄວາມເຊ່ືອ, ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມຮັກ,

ແລະຄວາມພາກພຽນພຍາຍາມ, ກໍສາມາດບັນດົນໃຈຕີໂມທຽວໃຫ້ກາຍເປັນສາວົກທ່ີດີຂອງພຣະຄຣິດ.

ທ່ານໂປໂລຕ້ອງການໃຫຕີ້ໂມທຽວແລະພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າການດໍາເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມ

ຫຍຸ້ງຍາກ. ໂປໂລແລະຕີໂມທຽວໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໃນຖ້າມກາງສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີບ່ໍອໍານວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍຢ່າງ,

ແລະໂປໂລກໍຮູວ້່າອໍານາດຂອງພວກຊ່ົວຮ້າຍແລະພວກຄຣູສອນປອມກໍເພີມ້ທະວຫີຼາຍຂ້ຶນ. ໃນຂນະທ່ີທ່ານໂປໂລ

ເປັນພີ່ລ້ຽງຂອງຕີໂມທຽວໃນຫຼາຍໆດ້ານ, ໂປໂລກໍຍັງໄດ້ເພີ້ມໃຫເ້ຫັນການຕ່ໍສູ້ທ່ີເພິ່ນຕ້ອງປະເຊີນໃນການຮັບໃຊ້ຂອງ

ເພິ່ນ. ໂປໂລໄດ້ປະເຊີນກັບການຕ່ໍສູ້ຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງກັບພວກຊາວຢິວແລະພວກຜູ້ປົກຄອງຊາວໂຣມັນ, ແຕ່ວ່າໄດ້ເຕືອນ

ສະຕິຕີໂມທຽວວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົດຊ່ວຍເພິ່ນສເມີໃນຍາມຍາກລໍາບາກເຫຼົ່ານ້ີ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຕືອນແບບ

ທ່ົວໆໄປວ່າ: ພວກຄຣິສຕຽນທ່ີຖວາຍຕົວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຕ້ອງພົບຄວາມຍາກລໍາບາກເພື່ອພຣະຄຣິດ.

ຄຣິສຕຽນບາງຄົນໃນສມັຍນ້ີຄິດວ່າຊີວິດຄຣິສຕຽນແມ່ນຊີວິດທ່ີປາສຈາກບັນຫາ. ເມື່ອເຂົາເຈ້ົາຫາກປະເຊີນ

ກັບຄວາມຍາກລໍາບາກ, ເຂົາເຈ້ົາກໍກາຍເປັນຄົນທ່ີເຂ້ົາໃຈຖືກກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນ. ຂນະທ່ີທ່ານ

ແລະຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະເຊີນຄວາມຍາກລໍາບາກທ່ີຄ້າຍຄືກັນກັບທ່ານໂປໂລໄດ້ພົບ, ພວກເຮົາຕ້ອງສໍານຶກສເມວີ່າ

ຄວາມຍາກລໍາບາກອັນໃດອັນນ່ຶງແມ່ນໂອກາດຂອງການໃຫຍ່ຂ້ຶນຝ່ານວິນຍານ. ຄຣິສຕຽນທ່ີເຕີບໃຫຍ່ສ່ວນຫຼາຍທ່ີ

ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ຈັກແມ່ນພວກທ່ີຮບັມືຢ່າງສັດຊ່ືກັບຄວາມເຈັບປ່ວຍອັນສາຫັດ, ຖືກເຍາະເຍ້ີຍໃນທ່ີທໍາງານ, ຫຼື ບັນຫາ

ທາງດ້ານການເງິນທ່ີເໜືອຈາກການຄວບຄຸມຂອງພວກເຂົາ.

ທ່ານໂປໂລແນະນໍາໃຫ້ຕີໂມທຽວວ່າມັນເປັນການຖືກຕ້ອງຂອງພວກຄຣິສຕຽນທ່ີໃຫຍ່ແລ້ວໃຫ້ພຍາຍາມແນະ

ນໍາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄຣິສຕຽນທ່ີຍັງອ່ອນຢູ່. ພວກທ່ີເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍວິນຍານໃນສມັຍນ້ີສາມາດຊ່ວຍຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້

ຄວາມເຂ້ົາໃຈອັນເລິກເຊ່ິງຂອງເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃໝ່. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃໝຄ່ວນຈະຊອກຫາພີລ້່ຽງທ່ີສລາດເພື່ອຊ່ວຍເຂົາ

ເຈ້ົາໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນຝ່າຍວິນຍານ.

3. ສກຶສາພຣະຄມັພີ (2 ຕີໂມທຽວ 3:14-17)

ການໃຫຍ່ຂ້ຶນຝ່າຍຈິດວິນຍານແມ່ນລວມທັງການຫຼີກເວັ້ນຄວາມດຶງດູດຂອງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຕ່າງໆແລະການ

ຮຽນຮູ້ຈາກຄຣິສຕຽນທ່ີໃຫຍ່ແລ້ວໃຫເ້ປັນຕົວຢ່າງ. ເໜືອກວ່າທຸກສ່ິງ, ທ່ານໂປໂລເນ້ັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງພຣະຄັມ

ພີສໍາລັບການໃຫຍ່ຂ້ຶນຝ່າຍຈິດວິນຍານ.
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ອາຈານໂປໂລໄດ້ຮູ້ຈັກເຖິງການເປັນວັຍເດັກຂອງຕີໂມທຽວວ່າຕີໂມທຽວເຄີຍໄດ້ຮໍ່າຮຽນກ່ຽວກັບແລະກໍຄຸ້ນ

ເຄີຍກັບພຣະຄັມພເີດີມໂດຍຜ່ານແມແ່ລະແມ່ຕູ້ຂອງລາວ (2 ຕີໂມທຽວ 1:5). ພຣະຄໍາບາງເຫຼັ້ມໃນພຣະຄັມພພີາກ

ພຣະສັນຍາໃໝຍັ່ງຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນການບັນທຶກຢູ່, ປານນ້ັນທ່ານເປໂຕກໍຮູ້ຈັກວ່າການຂຽນບາງຢ່າງຂອງໂປໂລຖືໄດ້ວ່າ

ເປັນກົດລະບຽບສໍາລັບຄຣິສຕຽນ (2 ເປໂຕ 3:16).

ທ່ານໂປໂລໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າຊີວິດຄຣິສຕຽນມັນເປັນຂ້ັນຕອນ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ຖືກໂຜດໃຫ້ພົ້ນແລ້ວ (ການມໃີຈບັງ

ເກີດໃໝ່), ກໍາລັງໄດ້ພົ້ນຢູ່ (ການຊໍາຮະລ້າງ), ແລະຈະໄດ້ພົ້ນ (ການຮັບສະງ່າຣາສີ). ອາຈານໂປໂລເນ້ັນເຣ່ືອງໃຫຍ່

ຂ້ຶນຂອງຕີໂມທຽວໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງລາວຕ່ໍພຣະຄັມພນໍີາໄປເຖິງການຊໍາຮະລ້າງ-ເມື່ອກຄຣິສຕຽນກາຍເປັນຄົນທ່ີ

ໃຫຍ່ຂ້ຶນຫຼາຍແລ້ວ, ຖວາຍຕົວເອງ, ແລະກໍຄ້າຍຄືພຣະຄຣິດ. ການສຶກສາພຣະຄັມພເີປັນພື້ນຖານອັນສໍາຄັນຕ່ໍການ

ເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍຂິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ.

ທ່ານໂປໂລຊ້ີແຈງວ່າເປ້ົາໝາຍອັນຕ້ົນຕໍຂອງພຣະຄັມພແີມນ່ແນະນໍາພວກເຮົາຕ່ໍຄວາມລອດພົ້ນໃນພຣະເຢ

ຊູ. ເພິ່ນໄດ້ບອກວ່າພຣະຄັມພແີມ່ນໄດ້ຮັບບັນດົນໃຈຈາກພຣະເຈ້ົາ. ພວກຄຣິສຕຽນກໍຢ້ັງຢືນວ່າພຣະຄັມພີແມ່ນພຣະ

ຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ຂຽນໄວ.້

ບົດຮຽນຊວີດິ

ການວັດແທກການເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍວິນຍານແມ່ນຍາກຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າບົດຮຽນນ້ີສເນີໃຫ້ເຫນັສາມຢ່າງທ່ີເປັນ

ປໂຍດ: ພວກເຮົາຄວນຫຼີກເວັນ້ການດຶງດູດຂອງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຕ່າງໆ; ພວກເຮົາຄວນຈະຕິດຕາມແບບຢ່າງຂອງພວກ

ຄຣິສຕຽນທ່ີເຕີບໃຫຍ່ແລ້ວ; ພວກເຮົາຄວນຈະລະມັດລະວັງໃນການສຶກສາພຣະຄັມພຂີອງພວກເຮົາ. ທັງສາມຢ່າງນ້ີ

ແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍໃນການວັດແທກການເຕີບໂຕຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ.

ການສຶກສາພຣະຄັມພບົີດນ້ີຄວນຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ກວດເບ່ິງຊີວິດຂອງທ່ານແລະຕອບຄໍາຖາມຕ່ໍລົງ

ໄປນ້ີກ່ຽວກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນຝ່າຍຈິດວິນຍານ.

 ເມື່ອໃດທ່ີທ່ານບ່ໍໄດ້ຫຼີກເວັ້ນຈາກການດຶງດູດຂອງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຕ່າງໆ? ຄວາມດຶງດູດເຫຼົາ່ນ້ັນມັນ

ສະທ້ອນຕ່ໍຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?

 ແມ່ນຫຍັງຄືການທົດລອງອັນແຂງແຮງທ່ີສຸດທ່ີທ່ານປະເຊີນຢູ່ຕລອດເວລາໃນການດໍາເນີນຊີວິດ

ຕາມມາດຕະຖານຂອງໂລກແທນທ່ີຈະແມ່ນມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ?

 ຄວາມຍາກລໍາບາກປະເພດໃດທ່ີທ່ານໄດ້ປະເຊີນໃນຖານະເປັນຄຣິສຕຽນ?

 ທ່ານຈະບັນລະຍາຍພຣະຄັມພີໃຫແ້ກ່ຜູ້ທ່ີເປັນຄຣິສຕຽນໃໝ່ແນວໃດ? ເປັນຫຍັງພຣະຄັມພີຈ່ຶງມີ

ຣິດອໍານາດ? ແມນຫຍັງຄືເປ້ົາໝາຍໃຫຍ່ຂອງພຣະຄັມພີ?

 ທ່ານຈະສໍາຣວດການເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງທ່ານຢ່າງໃດ? ອ່ອນແອ? ປົກກະຕິ? ດີທ່ີສຸດ?

ຄົນອ່ືນຈະສໍາຣວດຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA
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ວນັອາທິດ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ໂຣມ 12:3

ົດຮຽນນີ້ສາມາດມຜີົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້າ່ງໃດ

ພື່ອໃຫ້ບັນລຸສູ່ເປ້ົາໝາຍຂອງການພັດທະນາ

ລະໂລກນີ້. ບົດຮຽນນ້ີຈະທ້າທາຍທ່ານ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບຄຣິສຕຽນທ່ີເຕີບ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ຣິສຕຽນບາງຄົນຖອນຕົວອອກຈາກການ

ານຂອງໂບດ. ບົດຮຽນນ້ີສອນວ່າພວກ

່າງຂອງພຣະຣາຊທານສະເພາະແລະນິສັຍ

ເທັດແລະຈອຍຫາກໍຍ້າຍມາໃໝ່ໆແລະ

ຼາຍໆທາງທ່ີພວກເຂົາອາດສາມາດຮັບ

ນການອ້ອນວອນເພື່ອຄົນອ່ືນໆ, ເບ່ິງແຍງ

ໍ, ແລະການສອນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ.

ວກເຂົາຈະສາມາດຮັບໃຊ້, ແລ້ວກໍສ່ົງ

່ວຍທ່ານໃນການຊອກຫາທາງຮັບໃຊ້ພຣະ

. ຮບັໃຊໃ້ນພຣະກາຍ (ໂຣມ 12:3

ການຂຽນໄປເຖິງພວກຄຣິສຕຽນ

ຫ້ປະພຶດຕົວທ່ີສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນ ìແຜນການ

ຫັນພວກຄຣິສຕຽນຮັບໃຊ້ໃນທາງທ່ີຄ້າຍຄື

ອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບການປ່າວປະກາດຂ່າວ

ອາຈານໂປໂລຍັງຕ້ອງການໃຫ້

້ອງມີການສໍານຶກໃຫ້ລະອຽດວ່າພຣະເຈ້ົາ

ລໄດ້ໜູນນ້ໍາໃຈພວກທ່ີອ່ານຈົດໝາຍຂອງ

ົວ, ພວກເຂົາຄວນຈະເປັນຄົນຖ່ອມຕົວ 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທ ີ18 ກນັຍາ 2011 (9-18-2011)

ຮບັໃຊ້

3-15

ສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້າ່ງໃດ

ພັດທະນາຝ່າຍວິນຍານທ່ີສົມສ່ວນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮບັໃຊກຸ້ມ່ກອງ

ທ່ານໃຫ້ຊອກຫາບ່ອນຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ.

ເຕີບໃຫຍ່ມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ

ການຮັບໃຊ້. ພວກເຂົາອາດຈະຮູ້ສຶກບ່ໍເໝາະສົມຫຼືຮູ້ສຶກຜິດ

ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຂອງພຣະຣາຊທານໃນການຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກ

ນິສັຍຢ່າງພຣະເຈ້ົາ.

ແລະກໍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມຄຣິສຕະຈັກ. ພວກເຂົາໄດ້ຮັບໃບສໍາຫຼວດຊ່ຶງ

ຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກ. ລໍາດັບຂອງການເຄ່ືອນໄຫວຕ່າງໆຊ່ຶງລວມທັງ

ແຍງເດັກນ້ອຍ, ອອກຢ້ຽມຢາມແຂກທ່ີມາຢ້ຽມຢາມ, ຢ້ຽມຢາມ

. ເທັດແລະຈອຍກໍໄດ້ສຶກສາເບ່ິງໃບສໍາຣວດນ້ັນ, ໄດ້ອະທິຖານ

ສ່ົງໃບສໍາຣວດຄືນແລ້ວເລ້ີມການຮັບໃຊ້. ການສຶກສາພຣະຄັມພີ

ພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຄວາມໝາຍໂດຍຜ່ານຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖ່ິນຂອງ

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

3-5)

ສຕຽນທ່ີຢູ່ໃນໃຈກາງອາຈາຈັກໂຣມັນ, ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ຂໍຮອ້ງ

ແຜນການອັນດີທ່ີສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາî (ໂຣມ 12:2). ຂ້ໍພຣະຄໍາໃນ

ຄ້າຍຄືກັບພຣະຄຣິດ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າຕົວທ່ານເອງ

ຂ່າວປະເສີດແກ່ພວກທ່ີຍັງບ່ໍທັນໄດ້ພົ້ນເທ່ືອ.

ໃຫ້ພວກທ່ີເຊ່ືອຊາວກຸງໂຣມໃຫ້ຄິດໃຫ້ພໍສົມຂນາດຂອງພວກ

ເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາຮັບໃຊ້ບ່ອນໃດແລະຢ່າງໃດໃນຄຣິສຕະຈັກ

ຂອງທ່ານໃຫຫ້ຼີກເວັ້ນຄວາມຄຸຍໂມຫ້ຼືຄວາມອວດຕົວ. ແທນ

ຖ່ອມຕົວ (12:16).

ກອງຂອງພວກເຮົາ

ພຣະຄຣິດ.

ຜິດແປກຕ່ໍຄວາມຕ້ອງ

ຄຣິສຕະຈັກ-ຄືທັງສອງ

ຫຼວດຊ່ຶງເຕັມໄປດ້ວຍ

ລວມທັງການຮັບໃຊ້

ຢ້ຽມຢາມຄົນປ່ວຍທ່ີໂຮງ

ອະທິຖານກ່ຽວກັບບ່ອນທ່ີ

ພຣະຄັມພບົີດນ້ີສາມາດ

ຂອງທ່ານ.

ຮອ້ງພວກຄຣິສຕຽນ

ໃນມື້ນ້ີເປີດເຜີຍໃຫ້

ເອງເໝາະກັບແຜນການ

ພວກເຂົາເອງ. ພວກເຂົາ

ຄຣິສຕະຈັກ. ທ່ານໂປ

ແທນທ່ີຈະເປັນຄົນອວດ



2

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານແກ່ຄຣິສຕຽນແຕ່ລະຄົນ ìວັດແທກຄວາມເຊ່ືອî (12:3). ເຖິງແມ່ນວ່າຄໍາວ່າ ຄວາມເຊ່ືອ

ຊ່ຶງສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມໝາຍວ່າການວາງໃຈຈິງຈັງຂອງພວກເຮົາໃນພຣະເຢຊູວ່າເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະພຣະຜູ້ຊ່ວຍ

ໃຫ້ພົ້ນ, ໃນທ່ີນ້ີຄໍາເວົ້ານ້ີອາດຈະເລັງເຖິງຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານຫຼືຣິດອໍານາດທ່ີສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮັບໃຊ້

ພຣະເຈ້ົາ.

ໃນລະຍະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຖືກສະຖາປະນາໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແລະເປັນອາຈານສອນຢູ່ໂຮງຮຽນພຣະ

ຄັມພີ, ຂ້າພະເຈ້ົາເທສນາຫຼສິືດສອນໃນໂບດທ້ອງຖ່ິນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສ່ວນຫຼາຍ. ການຮັບໃຊ້ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ, ຄືກັນ

ກັບການຮັບໃຊ້ຂອງສະມາຊິກກຸ່ມນັກຮ້ອງໝູຫ່ຼືພວກຄຣູສອນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ, ຊ່ຶງອອກໜ້າອອກຕາຕ່ໍທ່ີຊຸມນຸມຊົນ.

ຄຣິສຕຽນອີກຫຼາຍໆຄົນຮັບໃຊ້ຢ່າງສັດຊ່ືໃນຕໍາແໜ່ງພວກກອງຫຼັງ, ດ່ັງເຊ່ັນພວກເບ່ິງແຍງເດັກນ້ອຍ, ຄົນຄົວ, ຫຼຄືະນະ

ບົວລະບັດ. ຕໍາແໜ່ງເຫຼົ່ານ້ີແມນ່ສໍາຄັນຕ່ໍການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຂອງໂບດທ້ອງຖ່ິນ, ເໝືອນດ່ັງອະວັຍຍະວະທຸກສ່ວນ

ຂອງຮ່າງກາຍທ່ີຈໍາເປັນຕ່ໍຄວາມສົມບູນຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດ.

ທ່ານໂປໂລໄດ້ສົມທຽບຄຣິສຕະຈັກໃສ່ກັບຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.

ເໝືອນດ່ັງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາໃນເດືອນກັນຍາວັນທ່ີ 4, ພາບສົມທຽບນ້ີຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນ

ນ່ຶງແລະຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນສະມາຊິກຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນຫຼືພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍແມ່ນແຕກ

ຕ່າງກັນແລະສາມາດຮັບໃຊ້ໃນທາງທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນຄຣິສຕະຈັກ.

2. ຮບັໃຊຜ້າ່ນຂອງພຣະຣາຊທານ (ໂຣມ 12:6-8)

ຄຣິສຕຽນທຸກໆຄົນມຂີອງພຣະຣາຊທານຢ່າງໜ້ອຍນ່ຶງອັນ (1 ໂກຣິນໂທ 12:7-11). ໂດຍຜ່ານຄວາມແຕກ

ຕ່າງຂອງໆພຣະຣາຊທານເຫຼົ່ານ້ັນ ພວກເຮົາສາມາດຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັນໃນຄຣິສຕະຈັກໃນທາງຕ່າງໆທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.

ທ່ານໂປໂລໄດ້ຈັດການກັບຫົວຂ້ໍໃນຈົດໝາຍຫຼາຍໆສະບັບຂອງທ່ານ, ແລະນັກສາສນາສາດສ່ວນໃຫຍ່ກໍເຫັນພ້ອມກັນ

ວ່າທ່ານບ່ໍມເີຈດຕະນາໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈຢ່າງລະອຽດຕ່ໍລໍາດັບຂອງໆພຣະຣາຊທານຕ່າງໆນ້ັນ.

ໃນພຣະທັມໂຣມ 12:6-8, ທ່ານໂປໂລຊ້ີໃຫ້ເຫ ັນເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານເຈັດຢ່າງ. ອັນທ່ີນ່ຶງ, ການທໍານວາຍ

ຕ້ອງໃຊ້ອີງຕາມມາດຕະຖານຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ (ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ ຂ້ໍ 3). ໃນສັງຄົມທັນສມັຍຄໍາທໍານວາຍ

ແມ່ນເດົາເຖິງອານາຄົດ, ແຕ່ວ່າໃນພຣະຄັມພຄໍີາທໍານວາຍເລັງເຖິງຄໍາບອກກ່າວຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍໄພພ່ົນຂອງພຣະອົງ

ໃນທ່ີສາທາຣະນະ. ຜູ້ທໍານວາຍອາດຈະເປັນເໝືອນນັກເທດໃນສມັຍນ້ີ.

ອັນທີສອງ, ທ່ານໂປໂລຊ້ີໃຫເ້ຫັນຂອງພຣະຣາຊທ່ານຂອງການຮັບໃຊ້. ຮາກເຫງົ້າຂອງຄໍານ້ີໄດ້ແປການຮັບ

ໃຊ້ນ້ີວ່າແມ່ນຄໍາດຽວກັນກັບຄໍາເວົ້າຂອງພວກເຮົາວ່າຜູ້ບົວລະບັດ. ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວພວກບົວລະບັດໃນສມັຍນ້ີແມ່ນຮັບ

ໃຊ້ໃນຫຼາຍໆທາງ, ແຕ່ວ່າຜູ້ທ່ີໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານອັນນ້ີຊ່ຶງລວມທັງການຮັບໃຊ້ຕ່າງໆຫ ຼ ືວຽກງານຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ

ແມ່ນພວກຄຣິສຕຽນທໍາມະດາ. ອັນທີສາມ, ການສິດສອນແມ່ນຂອງພຣະຣາຊທານຝ່າຍວນິຍານ. ຂນະທ່ີພວກຄຣູໃນ

ໂຮງຮຽນຣັຖບານທ່ົວໄປມພີອນສວັນໃນການສອນ, ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສຶກສາທ່ີເຂ້ັມງວດກວດຂັນໃນການ

ຕຽມຕົວຕ່ໍການສິດສອນຂອງພວກເຂົາ. ທ່ີນ້ີທ່ານໂປໂລອາດຈະເລັງເຖິງການສິດສອນຂອງເພື່ອນຄຣິສຕຽນໃນຫຼັກ

ການຂອງຄຣິສຕະຈັກ.

ໃນຂ້ໍທີ 8 ທ່ານໂປໂລໄດ້ບອກໃຫ້ເຫັນເຖິງການຍ້ອງຍໍສັຣເສີນ, ການເອົາໃຫ້, ການນໍາພາ, ແລະການສະແດງ

ຄວາມເມດຕາ. ການຍ້ອງຍໍແມ່ນລວມທັງການໜູນນ້ໍາໃຈຂອງຄົນອ່ືນໆ, ແຕ່ວ່າມັນອາດຈະລວມທັງລັກສະນະໃນ

ການເທສນາປ່າວປະກາດແລະໃນການສິດສອນ. ຜູ້ທ່ີມີຂອງພຣະຣາຊທານໃນການເອົາໃຫ້ຄວນຈະໃຫຢ່້າງບ່ໍຫຶງຫວງ.

ການນໍາພາກໍຄວນຈະເປັນການນໍາພາຢ່າງຕ້ັງໃຈ. ການນໍາພາໃນຄຣິສຕະຈັກອັນຕ້ົນຕໍກໍແມ່ນການເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ
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ໃນການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ, ບ່ໍແມ່ນເພື່ອຕໍາແໜ່ງສູງສ່ົງຫຼືຕໍາແໜ່ງທ່ີມອໍີານາດ. ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນ

ການສະແດງຄວາມເມດຕາ, ພວກເຮົາຄວນຈະເປັນຂາເຊັຽຢ່າງສຸດໃຈເຊ່ັນກັນ.

ຂອງພຣະຣາຊທານທັງເຈັດຢ່າງນ້ີເປັນຕົວແທນຂອງຫຼາຍໆທາງທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານອໍານາດໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ

ສໍາລັບການຮັບໃຊ້ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. ເພ່ືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຜູ້ນ່ຶງເວົ້າວ່າຂອງພຣະຣາຊທານອັນໃຫຍ່ຂອງ

ລາວແມ່ນການປະດິດຮູບສັດຈາກປູມເປ້ົາ, ຂນະທ່ີລາວໄດ້ໃຊ້ຄວາມຊໍານານອັນນ້ັນເພື່ອໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍມ່ວນຊ່ືນ

ລ້ືນເລີງໃນການອອກທ່ຽວປ່າວປະກາດຂອງລາວ!

3. ຮບັໃຊດ້້ວຍນິສັຍຢາ່ງພຣະເຈົາ້ (ໂຣມ 12:9-15)

ທ່ານໂປໂລໄດ້ໃຫຄໍ້າແນະນໍາຂ້ໍສັງເກດການແບບແປວໄຟລຸກຂອງຫຼາຍໆໜ້າທ່ີທ່ີຄຣິສຕຽນຕ້ອງກະທໍາຕາມ.

ໜ້າທ່ີເຫຼົ່ານ້ີມັນເຂ້ົາໃຈງ່າຍ-ແຕ່ຂ້ໍທ້າທາຍນ້ັນກໍຄືການທ່ີຈະເຮັດຕາມພວກມັນ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ປະປົນກຸນແຈສໍາ

ຄັນຫຼາຍຢ່າງຂອງນິສັຍແລະການປະພຶດຕ່າງໆທ່ີຖວາຍກຽດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.

ຄຣິສຕຽນທ່ີເຕີບໃຫຍ່ແລ້ວອາດຈະຄາດຄິດວ່າຄວາມຮັກຈະເປັນຈຸດເນ້ັນຂອງອາຈານໂປໂລ (1 ໂກຣິນໂທ 

13). ìຄວາມຮັກຂອງພວກເຮາົບ່ໍຄວນຈະເປັນແບບໜ້າຊ່ືໃຈຄົດ.î ຄວາມຮັກຄຣິສຕຽນແມນ່ນິສັຍຂອງການເປັນຫ່ວງ

ເປັນໃຍທ່ີນໍາໃຫ້ເກີດການປະພຶດຕ່າງໆ, ມັນບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນການມັກຄົນອ່ືນຊ່ືໆ. ນິສັຍຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາທ່ີມຕ່ໍີຄົນ

ອື່ນໆຄວນຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າຕ່າງໆຂອງຄຣິສຕຽນ. ພວກເຮົາຢູ່ໃນໂລກທ່ີເມີນເສີຍຕ່ໍມາດຕະຖານຂອງຄວາມ

ທ່ຽງທັມ, ສັບສົນລະຫວ່າງຄວາມດີແລະຄວາມຊ່ົວ. ພວກເຮາົຕ້ອງຮູ້ຈັກໄຈ້ແຍກຄວາມດີຈາກຄວາມຊ່ົວ.

ໃນໂຣມບົດທ່ີ 12:10, ທ່ານໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າພາສາກຣີກທ່ີມີຄວາມໝາຍວ່າຮັກສໍາລັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກ

ເຮົາ. ພວກເຮົາຄວນຈະສະແດງການໃຫ້ກຽດແກ່ຄົນອ່ືນໆເຊ່ັນກັນ. ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາໄດ້ໜູນໃຈການແຂ່ງຂັນແລະ

ອາຄາດກັນຫຼາຍຈົນຄຣິສຕຽນບາງຄົນມີບັນຫາໃນການໃຫ້ກຽດຄົນອ່ືນໆ.

ໃນຖານະທ່ີເປັນຄຣິສຕຽນທ່ີເຕີບໃຫຍ່ແລ້ວ, ທ່ານໂປໂລໄດ້ເຂ້ົາໃຈທ່ີບາງຄົນເລ້ີມຕ້ົນດີໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນແຕ່

ວ່າລ້ົມລຸກຄຸກຄານໃນຕອນຕ່ໍມາ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດແທ້ແລະອົດທົນໃນການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະຄຣິດ. ອາ

ຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ຕ້ອງການໃຫ້ຄຣິສຕຽນທັງຫຼາຍ îອິດເໝື່ອຍໃນການເຮັດດີî (2 ເທຊະໂລນິກ 3:13). ຄຣິສຕຽນບາງ

ຄົນແມ່ນໃສ່ໃຈໃນໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຫຼາຍ, ເຮັດວຽກໜັກຈົນສໍາເຣັດວຽກຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ວ່າບາງຄົນກໍຍອມຈໍາ

ນົນຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ບ່ໍວ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງໃດກໍຕາມທ່ີພວກເຮົາປະເຊີນໃນຊີວິດ, ພວກເຮົາສາມາດຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຄວາມ

ຫວັງ. ການຊົມຊ່ືນຍິນດີບ່ໍແມນ່ພຽງແຕ່ມ່ວນຊ່ືນລ້າໆ. ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນໄວນ້ັ້ນແມ່ນອີງໃສ່

ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງພວກເຮົາໃນການສະຖິດຢູ່ດ້ວຍແລະຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາ

ສາມາດປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆໂດຍເປັນຄົນອົດທົນແລະໃນການສືບຕ່ໍອ້ອນວອນອະທິຖານສໍາລັບການຊົງ

ນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາອະທິຖານສໍາລັບຫຼາຍໆເຫດຜົນ, ຊ່ຶງລວມທັງການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຂອງ

ປະທານຂອງພຣະອົງຕ່ໍພວກເຮົາແລະສໍາລັບການຊົງຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພຣະອົງກັບຄວາມທ້າທາຍຂອງຊີວິດ.

ຄຣິສຕຽນຕ້ອງຮັບແບ່ງເບົາກັບຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນໆທ່ີມຄີວາມຈໍາເປັນ (1 ໂຢຮັນ 3:17-18). ຄຣິສຕະຈັກທ່ີກຸງ

ເຢຣູຊາເລັມເປັນແບບຢ່າງທ່ີດີວ່າຄຣິສຕຽນທັງຫຼາຍສນັບສນູນຊ່ຶງກັນແລະກັນຢ່າງໃດ (ກິຈການ 2:44-45; 4:32-

37). ພັຍວິບັດຕ່າງໆດ່ັງເຊ່ັນລົມຫົວກຸດຫຼືພັຍທໍາມະຊາດແນວອ່ືນໆສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກະຕຸ້ນໃຫ້ຄຣິສຕຽນເອ້ືອເຟື້ອເພ່ືອ

ແຜ່, ແຕ່ວ່າຄວາມຕ້ອງການບາງຢ່າງມັນກໍຍືດເຍ້ືອຍາວນານ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ຂຍາຍຂ້ໍຄວາມໃຫເ້ຫັນຄວາມຕ້ອງການ

ສໍາລັບຄວາມເຫຼື້ອມໃສຕ້ອນຮັບແຂກອີກດ້ວຍ. ໃນຖານະເປັນທູດຂອງພຣະຄຣິດຜູ້ທ່ອງທ່ຽວປະກາດຂ່າວປະເສີດ,

ທ່ານໄດ້ອີງໃສ່ຄວາມເຫຼື້ອມໃສຂອງສະມາຊິກທັງຫຼາຍຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ຄຣິສຕະຈັກທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພາກສ່ວນຮ່ວມ
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ຢູ່ນ້ັນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮັບໃຊ້ທ້ອງຖ່ິນຊ່ຶງເປັນການຊ່ວຍພວກທ່ີບ່ໍມທ່ີີຢູ່ອາສັຍພວກເຂົາພັກຢູ່ໃນຕຶກຂອງຄຣິສຕະ

ຈັກໃນເວລານ້ັນ. ການຕ້ອນຮັບນ້ັນຄວນຈະດີກວ່າການກ່າວຮັບຕ້ອນເຂ້ົາສູ່ຫ້ອງໂຖງໃຫຍ່ຂອງໂບດເທ່ົານ້ັນ.

ຄໍາແນະນໍາຂອງໂປໂລໃນຂ້ໍທີ 14 ìຈ່ົງອວຍພອນແກ່ຄົນທ່ີຂ່ົມເຫັງເຈ້ົາîມັນອາດຈະເປັນການຍາກທ່ີຈະຍອມ

ຮັບຂ້ໍນ້ີໃນຖ້າມກາງພວກເຮົາ. ເມື່ອພວກເຮົາປະເຊີນກັບການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງຫຼືການຂັດແຍ້ງອັນໃດອັນນ່ຶງໃນຖານະເປັນ

ຄຣິສຕຽນ, ຄໍາຕອບຕາມທໍາມະຊາດຂອງພວກເຮົາກໍອາດຈະແມ່ນຕ່ໍສູ້ມັນຄືນ, ບ່ໍມີທາງທ່ີຈະອວຍພອນຕ່ໍຄົນທ່ີຂ່ົມ

ເຫັງພວກເຮົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານໂປໂລບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູໃນທ່ີນ້ີກໍຕາມ, ຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານກໍສະທ້ອນ

ເຖິງການສິດສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນການເທສນາທ່ີຈ້າຍພູ (ມດັທາຍ 5:44).

ພວກເຮົາຄວນìຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບຜູ້ທ່ີມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ.î ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວໃນກຸ່ມນ້ອຍຂອງການສຶກສາ

ພຣະຄັມພທ່ີີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ໃຊ້ເວລາຈັກໜ້ອຍເລີຍໃນການຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະໃນຄວາມສໍາເຣັດ

ຜົນຂອງພວກສະມາຊິກ. ເຖິງແມ່ນວ່າການທົດລອງໃຫອ້ວດຕົວຊ່ຶງເປັນສ່ິງອັນຕະລາຍ, ພວກເຮົາຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີຢ່າງ

ແທ້ຈິງໃນຫຼາຍໆທາງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພອນພວກເຮົາ. ເມື່ອພວກສະມາຊິກຫາກເລ່ົາເຖິງເຫດຮ້າຍບາງຢ່າງໃນຊີ

ວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ພວກເຮົາກໍຄວນຮ້ອງໄຫກັ້ບບັນດາຜູ້ທ່ີຮ້ອງໄຫ້.

ຖ້າວ່າພວກເຮົາຫາກຄິດວ່າການຮັບໃຊ້ເກີດຂ້ຶນໃນວັນອາທິດແລະວັນພຸດຊ່ຶງແມ່ນເວລາຊຸມນຸມນະມັສການ

ແລະກິຈກັມຕ່າງໆຂອງໂບດຕ້ັງແຕ່ດ້ັງເດີມມາ. ພວກເຮົາມີໂອກາດຮັບໃຊ້ຕລອດທັງອາທິດ. ຄຣິສຕຽນບາງຄົນຮັບໃຊ້

ຢ່າງອອກໜ້າອອກຕາໃນທ່ີຊຸມນຸມ; ບາງຄົນກໍຮັບໃຊ້ຢ່າງສັດຊ່ືໃນເບ້ືອງຫຼັງຕລອດທັງອາທິດ.

ບົດຮຽນຊວີິດ

ພິຈາຣະນາຄໍາຖາມເຫຼົ່ານ້ີໃສ່ກັບການສຶກສາພຣະຄັມພຂີອງອາທິດນ້ີ:

 ຄວາມໂອ້ອວດໄດ້ປິດບັງຄົນຈາກການຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຢ່າງມີປະສິດທິພາບແນວໃດ? ຄົນໃນໂບດຂອງ

ທ່ານມີໃຈຊ່ັງຊາເກີນຄວາມສໍາຄັນຂອງພວກເຂົາໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດຫຼຊ່ັືງຊາຄຸນຄ່າຂອງພວກ

ເຂົາຕ່ໍາເກີນໄປຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກ? ຄຣິສຕະຈັກສາມາດຍົກຍ້ອງໃຫ້ກຽດຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີສັດຊ່ືໂດຍປາສຈາກການສ້າງ

ຄວາມຢ້ານລ່ືນຫຼຊີືງດີກັນໃນທາງທ່ີບ່ໍດີແນວໃດ?

 ສະມາຊິກສ່ວນໃຫຍ່ເຂ້ົາໃຈແລະອຽງຄວາມຄິດໃສ່ກັບການສົມທຽບຄຣິສຕະຈັກໃສ່ກັບພຣະກາຍຂອງພຣະ

ຄຣິດທ່ີທ່ານໂປໂລກ່າວເຖິງນ້ັນບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ? ພວກເຂົາເຫັນຕົວພວກເຂົາເອງວ່າເປັນພາກສ່ວນສໍາຄັນຂອງ

ພຣະກາຍບ່ໍ? ໂບດຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍພວກທ່ີເຊ່ືອໃໝໃ່ຫ້ເບ່ິງເຫັນແລະໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທ່ານຂອງພວກ

ເຂົາຢ່າງໃດ?

 ຄໍາແນະນໍາຂ້ໍໃດຂອງທ່ານໂປໂລທ່ີກ່ຽວກັບນິສັຍ ແລະການກະທໍາຢ່າງພຣະເຈ້ົາທ່ີໂບດຂອງທ່ານຕ້ອງສຸມ

ຄວາມຕ້ັງໃຈໃສ່ຫຼາຍທ່ີສຸດ? ນິສັຍແລະການກະທໍາອັນໃດທ່ີສະມາຊິກໃນໂບດຂອງທ່ານມກັເບ່ິງຂ້າມສ່ວນ

ໃຫຍ່?

 ນິສັຍແລະການກະທໍາອັນໃດທ່ີທ່ານຂ້ອນຂ້າງບ່ໍໃສ່ໃຈຫຼມືີບັນຫາໃນການເຮັດຕາມ? ນິສັຍແລະການກະທໍາ

ອັນໃດທ່ີທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈແນ້ວແນ່ວ່າຈະຝຶກແອບໃນເດືອນໜ້າ?

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທດິ ທີ 

ໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ໂຢຮັນ

ົດຮຽນນີສ້າມາດມຜີນົສະທ້ອນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ພື່ອໃຫ້ບັນລຸສູ່ເປ້ົາໝາຍຂອງການພັດທະນາ

ລກນີ້. ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້

່ານກັບພຣະອົງ.

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມງ່າຍດາຍ

ປນັຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ

ົນມີຄວາມຢ້ານກົວຕ່ໍວິທີການການເປັນ

ານປ່າວປະກາດ. ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍສາມາດເບ່ິງ

ອງເຂົາເຈ້ົາເອງກັບພຣະເຢຊູ.

ໂຣຊາໄດ້ຖາມແຮເລັນວ່າ, ìເຈ້ົາຢາກ

ລະອາດຈະມັກໂຮງຮຽນວັນອາທິດຂອງ

ດ້ສອງສາມເດືອນເທ່ົານ້ັນ. ຂ້ອຍຄິດວ່າ

ປັນພຍານແມ່ນງ່າຍນິດດຽວ. ພວກເຮົາ

້າວ່າລາວຫາກບ່ໍຮັບ, ພວກເຮົາກໍພຽງ

ຶກສາບົດຮຽນນ້ີຢູ່, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການ

ອງທ່ານເອງໃນພຣະຄຣິດ.

. ເປນັຫຍງັພວກເຮາົຈຶງ່ໄປ (ໂຢຮນັ

ພວກເຮົາສາມາດຮໍ່າຮຽນໄດ້ຢ່າງ

ັບຕິສະໂຕ. ໂຢຮັນໄດ້ຊ້ີແຈງຕ່ໍຜູ້ທ່ີຟັງທ່ານ

ະກາດກ່ຽວກັບການສະເດັດມາປາກົດຂອງ

ຂນະທ່ີໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕໄດ້ກ່າວ

ດ້ບັນລະຍາຍເຖິງພຣະອົງວ່າແມ່ນ ì

່ານໂຢຮັນຮູ້ຈັກການຮັບໃຊ້ຂອງຕົນ

່ານໂຢຮັນໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ພຣະເຢຊູ
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ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທດິ ທີ 25 ກນັຍາ 2011 (9-25-2011)

ໄປ

ໂຢຮັນ 1:29, 35-46, 49-51

ສະທ້ອນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ພັດທະນາຝ່າຍວິນຍານທ່ີສົມສ່ວນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄປຫາກຸມ່ຂອງ

ໃຫ້ມີແຮງໃຈໃນການບອກຄົນອ່ືນໆກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູແລະປະສົບ

ງ່າຍດາຍຂອງການນໍາຄົນອ່ືນໆ ມາຫາພຣະຄຣິດ.

ເປັນພຍານ. ເຂົາເຈ້ົາມຄີວາມຮູ້ສຶກວ່າບ່ໍມຄີວາມຮູພ້ໍທ່ີຈະໃຊ້ວິທີ

ເບ່ິງເຫັນວ່າການເປັນພຍານນ້ັນງ່າຍໃນການບອກຄົນອ່ືນໆກ່ຽວ

ຢາກໄປຢ້ຽມຢາມແຄໂຣກັບຂ້ອຍບ່ໍ? ລາວໄດ້ມາຮ່ວມນະມັສການ

ຂອງພວກເຮົາກໍອາດເປັນໄດ້.î ແຮເລັນໄດ້ຕອບວ່າ, ìຂ້ອຍ

ວ່າຂ້ອຍຍັງບ່ໍພ້ອມທ່ີຈະເປັນພຍານເທ່ືອ.î ໂຣຊາໄດ້ເວົ້າຕ່ໍ

ເຮົາສາມາດເວົ້າກັບແຄໂຣວ່າເປັນຫຍັງການທ່ີພວກເຮາົເຊ່ືອ

ພຽງແຕ່ບອກລາວວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນຊີວິດຂອງພວກເຮົາຢ່າງ

ການເຕືອນສະຕິກ່ຽວກັບຄວາມງ່າຍດາຍຂອງການເປັນພຍານ

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ໂຢຮນັ 1:29,35-39)

ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບການເປັນພຍານ ຈາກການຮັບໃຊ້ພຣະ

ທ່ານວ່າຕົວທ່ານເອງບ່ໍໄດ້ແມ່ນພຣະເມຊີອາ; ທ່ານໂຢຮັນ

ຂອງພຣະເມຊີອາ, ຄືພຣະເຢຊູ (ໂຢຮັນ 1:20,23).

ກ່າວປະກາດແລະໃຫຮ້ັບບັບຕິສະມາ, ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ມາປາກົດ

ìພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຮັບເອົາຄວາມຜິດບາບ

ຄືການຈັດຕຽມການມາປາກົດຂອງພຣະເຢຊູຕ່ໍຊາວອິສຣາ

ເຢຊູແລະໄດ້ເຫັນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ເທິງ

ຂອງພວກເຮົາແລະ

ປະສົບການຂອງ

ວິທີການຕ່າງໆຂອງ

ກ່ຽວກັບປະສົບການ

ນະມັສການອາທິດແລ້ວນ້ີ

ຂ້ອຍຫາກໍເປັນຄຣິສຕຽນ

ຕ່ໍໄປອີກວ່າ, ìການ

ເຊ່ືອພຣະເຢຊູຈ່ຶງສໍາຄັນ.

ຢ່າງໃດ.î ຂນະທ່ີທ່ານ

ພຍານເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອ

ພຣະເຈ້ົາຂອງໂຢຮັນ

ໂຢຮັນແມ່ນຜູ້ນໍາຂ່າວມາ

ປາກົດຕົວ.ທ່ານໂຢຮັນ

ບາບຂອງມະນຸສໂລກ!î

ອິສຣາເອັນ (ຢຮ. 1:31).

ເທິງພຣະເຢຊູ. ທ່ານໂຢ
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ຮັນໄດ້ຮູວ້່າພຣະເຢຊູແມ່ນ ìພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາî (ຢຮ.1:34). ຫຼງັຈາກນ້ັນມາບ່ໍເຫິງເມືອ່ໂຢຮັນໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູ,

ທ່ານໂຢຮັນໄດ້ປະກາດອີກເທ່ືອນ່ຶງວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນ ìພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາî (ຢຮ.1:35).

ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານພຣະຄັມພໄີດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການຕີຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ ìພຣະເມສານ້ອຍ

(ລູກແກະ) ຂອງພຣະເຈ້ົາ.î ນັກຊ່ຽວຊານບາງຄົນຄິດວ່າແມນ່ລູກແກະສໍາລັບງານປັສຄາ, ລູກແກະໄດ້ຖືກນໍາໄປຖວາຍ

ເພື່ອຄວາມຈົດຈໍາການຊົງໄຖ່ຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ໃຫ້ອອກຈາກການເປັນຂ້າທາດທ່ີປະເທດເອຢິບ.

ພວກອ່ືນອີກບອກວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບການສອນຂອງທ່ານໂຢຮັນ ເຖິງການທົນທຸກທໍຣະມານຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີເອຊາຢາໄດ້

ບັນລະຍາຍໄວ້. ພວກຄຣິສຕຽນສມັຍເລ້ີມຕ້ົນໄດ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີທໍານວາຍໄວນ້ັ້ນ (ກິຈການ 

8:32-35). ພຣະເຢຊູໄດ້ທົນທຸກທໍຣະມານແລະໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນສໍາລັບຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມຕາຍຂອງ

ພຣະອົງຈ່ຶງໄດ້ເປັນເຄ່ືອງຖວາຍແທນ. ຂນະທ່ີພຣະອົງບ່ໍມີຄວາມບາບພຣະອົງໄດ້ທົນທຸກທໍຣະມານຢ່າງບ່ໍສົມຄວນ.

ລູກສິດສອງຄົນຂອງທ່ານໂຢຮັນໄດ້ຍິນເຖິງການມາປາກົດຕົວຂອງພຣະເຢຊູໃນຖານະເປັນພຣະເມສານ້ອຍ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແລະພວກເຂົາກໍປະທັບໃຈຈ່ິງໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. ການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານໂຢຮັນກໍມີຄວາມສໍາເຣັດ

ຜົນເພາະວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຄົນຕິດຕາມພຣະເຢຊູ!

ພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມຊາຍສອງຄົນນ້ັນວ່າ, ìພວກທ່ານກໍາລັງຊອກຫາໃຜ?î ຄໍາຖາມນ້ັນມັນເໝາະສໍາລັບການ

ເປັນພຍານໃນສມັຍນ້ີ. ຄົນທັງຫລາຍມີຄວາມຕ້ອງການແລະປາຖນາຫຼາຍຢ່າງທ່ີແຕກຕ່າງ ເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່າຄວາມ

ຕ້ອງການອັນເລິກເຊ່ິງຂອງເຂົາເຈ້ົາແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຝ່າຍວິນຍານ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈ້ົາແມ່ນຄວາມ

ລອດພົ້ນຈາກຜິດບາບ.

ຊາຍສອງຄົນນ້ັນຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູໃນຖານະຣັບບີ; ຄວາມໝາຍຂອງຣັບບີແມ່ນ îນາຍຄຣູ.î ຜູ້ຊາຍເຫຼົ່ານ້ີທ່ີໄດ້

ຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູຕອນທໍາອິດແມນ່ຮູ້ໃນຖານະເປັນຄຣູສອນ, ຕ່ໍຈາກນ້ັນກໍແມ່ນຜູ້ເຮັດໝາຍສໍາຄັນແລະເພື່ອນກັບພວກ

ຄົນບາບ. ບ່ໍດົນເທ່ົາໃດເຂົາເຂົາກໍຊາບທັນທີວ່າພຣະອົງແມ່ນອົງດຽວເທ່ົານ້ັນແລະເປັນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາ,

ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງໂລກ.

ຜູ້ຊາຍເຫຼົ່ານ້ີຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຫຼາຍຂ້ຶນແລະໄດ້ຖາມວ່າທ່ານອາສັຍຢູ່ທ່ີໃດ. ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ,

ìຈ່ົງມາເບ່ິງ.î ພວກສາວົກເກ່ົາຂອງທ່ານໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ເລ້ີມສ້າງຄວາມສັມພນັອັນແໜ້ນແຟ້ນຂອງເຂົາ

ເຈ້ົາກັບພຣະເຢຊູ.

ການຈະເປັນພຍານຢ່າງມປີະສິດທິພາບສໍາລັບພຣະເຢຊູໃນສມັຍນ້ີ, ພວກເຮົາຕ້ອງຕ້ັງໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເຊ່ືອ

ຂອງພວກເຮົາເອງກ່ຽວກັບພຣະອົງ. ມຫີຼາຍຄົນໃນສມັຍນ້ີຄິດວ່າມຫີຼາຍໆທາງທ່ີຈະໄປຫາພຣະເຈ້ົາ. ເຂົາເຈ້ົາຕ່ໍຕ້ານ

ຄວາມຈິງຂອງພຣະຄັມພທ່ີີບອກວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ ìດຽວແລະພຣະບຸດອົງດຽວຈາກພຣະບິດາî (ໂຢຮັນ 1:14).

ພຣະເຢຊູຊົງພິເສດໃນຫຼາຍໆດ້ານ: ພຣະອົງເກີດຈາກຍິງພົມມະຈາຣີ; ພຣະອົງດໍາເນີນຊີວິດທ່ີປາສຈາກບາບເຖິງປານ

ນ້ັນຍັງໄດ້ຕາຍເພື່ອໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ; ແລະພຣະອົງໄດ້ຄືນພຣະຊົນຈາກຄວາມຕາຍ. ຄວາມພິເສດດ່ັງ

ກ່າວນ້ີທ່ີບອກວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງເປັນທາງໄປຫາພຣະບິດາ (ໂຢຮັນ 14:6).

ເຖິງແມ່ນບາງຄົນໃນສມັຍນ້ີຢາກຮູ້ຢາກເຫັນເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ, ເຂົາເຈ້ົາຍັງຕັດສິນໃຈແນ້ວແນ່ບ່ໍໄດ້ທ່ີຈະມອບ

ຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ. ໜ້າທ່ີຂອງພວກເຮົາໃນຖານະເປັນພຍານແມ່ນແບ່ງປັນປະສົບການທ່ີພວກເຮົາໄດ້

ມີແລະຕ່ໍຈາກນ້ັນກໍໜູນນ້ໍາໃຈຄົນອ່ືນໃຫ້ສືບຖາມການປະກາດຕົວທຸກຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ. ພຍານຂອງມະນຸດອາດຈະ

ບ່ໍມີຄໍາຕອບຕ່ໍທຸກໆຄໍາຖາມຫຼືຕ່ໍເປ້ົາໝາຍຂອງຄົນ, ແຕ່ວ່າ, ຄືກັນກັບໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ, ພວກເຮົາສາມາດຊ້ີທາງໃຫ້

ເຂົາເຈ້ົາໄປຫາພຣະເຢຊູ.

2. ບອກແກຜູ່ໃ້ດ (ໂຢຮັນ 1:40-46)

ເມື່ອໃດກໍຕາມທ່ີມີເຫດສໍາຄັນໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດຂອງທ່ານ, ທ່ານກໍອາດຈະຢາກບອກຄົນອ່ືນໆອີກ. ໃນ
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ສມັຍນ້ີ ພວກເຮົາມເີຟສບຸກ, ອີແມວ, ທວິດເທີ, ເທັກຕິງ, ແລະໂທຣະສັບມືຖືເພື່ອສ່ົງຂ່າວແກ່ຄົນອ່ືນກ່ຽວກັບຂ່າວ

ຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ.

ອັນເດອາແມ່ນນ່ຶງໃນຈໍານວນຊາຍສອງຄົນຜູ້ທ່ີໄດ້ອອກຈາກໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ ແລະໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ.

ຈາກນ້ັນມາບ່ໍເຫງິອັນເດອາກໍໄດ້ພົບກັບອ້າຍຂອງລາວ, ຊີໂມນເປໂຕ, ແລະໄດ້ບອກລາວກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ. ອັນເດອາ

ໄດ້ເອ້ີນພຣະເຢຊູວ່າພຣະເມຊີອາ. ຄວາມໝາຍຄໍາວ່າ ເມຊີອາແມ່ນມີພຶ້ນຖານຈາກພາສາເຮັບເຣີວ່າ ìຜູ້ຊົງຖືກເຈີມ

ໄວ້,î ຊ່ຶງເທ່ົາທຽມກັບຄໍາເວົ້າໃນພື້ນຖານຈາກພາສາກຣີກວ່າ ìພຣະຄຣິດ.î ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດມາ

ເພື່ອໃຫ້ຄໍາທໍານວາຍຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາເຣັດກ່ຽວກັບພຣະເມຊີອາ. ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກສາວົກງົງໂດຍການກ່າວ

ຕວງລ່ວງໜ້າໄວກ່້ອນເຖິງເຣ່ືອງຄວາມຕາຍແລະການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ. ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ, ລວມ

ທັງຊາວຢິວຫຼາຍຄົນ, ໄດ້ມບັີນຫາໃນການຍອມຮັບພຣະເຢຊູວ່າເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫພ້ົ້ນຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານແທນທ່ີ

ຈະເປັນຜູ້ມີຊັຍຊະນະດ່ັງຜູ້ນໍາຝ່າຍການທະຫານ.

ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ພົບກັບຊີໂມນ, ພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນລາວວ່າເປັນລູກຊາຍຂອງໂຢຮັນ. ຫຼັງຈາກນ້ັນພຣະເຢຊູ

ໄດ້ໃຫ້ຊ່ືນ້ອຍແກ່ຊີໂມນວ່າ, ເກຟາ, ໃນພາສາອາລາບິກຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າ ìຫີນ.î ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຫັນແລ້ວວ່າລາວ

ບ່ໍໄດ້ເຂ້ັມແຂງເໝືອນດ່ັງຫີນສເມີ. ເປໂຕໄດ້ປະຕິເສດພຣະເຢຊູໃນເວລາຕ່ໍມາ. ໂດຍການໃຫ້ຊ່ືນ້ອຍແກ່ເປໂຕນ້ີພຣະ

ເຢຊູໄດ້ສ້າງຄວາມສໍາພັນອັນແຂງແກ່ນຂອງພຣະອົງກັບລາວແລະໄດ້ປະກາດວ່າພຣະອົງໄດ້ເຫັນຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນ

ຄຸນສົມບັດຂອງເປໂຕໃນຖານະເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ.

ຂນະທ່ີພຣະເຢຊູເດີນທ່ອງທ່ຽວແຖບແຂວງຄາລີເລ, ພຣະອົງໄດ້ພົບຟີລິບແລະໄດ້ເອ້ີນຊວນໃຫ້ຟລິີບຕິດ

ຕາມພຣະອົງໄປ. ຟີລິບມາຈາກເມືອງດຽວກັນກັບອັນເດອາແລະເປໂຕ. ຫຼັງຈາກທ່ີຟີລິບໄດ້ຕັດສິນໃຈຕິດຕາມພຣະ

ເຢຊູ, ລາວໄດ້ໄປຫານະທານາເອັນພ້ອມກັບຂ່າວດີກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ. ຟລິີບໄດ້ບັນລະຍາຍພຣະເຢຊູໃນຖານະເປັນຜູ້

ທ່ີເຮັດໃຫ້ພຣະບັນຍັດແລະຄໍາທໍານວາຍສໍາເຣັດ. (ນັກສຶກສາພຣະຄັມພສ່ີວນຫຼາຍເອ້ີນນະທານາເອັນວ່າບາຣະໂທ

ໂລມາຍ, ທ່ີກ່າວໃນປ້ຶມຂ່າວປະເສີດເຫຼັ້ມອ່ືນອີກ.)

ໃນແງນ່ຶ່ງຂອງຄໍາອະທິບາຍທ່ີເຮັດໃຫນ້ະທານາເອັນງົງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ. ຟລິີບໄດ້ແນະນໍາວ່າພຣະເຢຊູທ່ີ

ມາຈາກນາຊາເຣັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ເກີດທ່ີເບັດເລເຮັມກໍຕາມ, ພຣະອົງໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນທ່ີນາຊາເຣັດ (ລູກາ 

2:39-40). ບາງທີເພາະວ່ານາຊາເຣັດເປັນບ້ານທ່ີນ້ອຍ, ນະທານາເອັນອາດຈະຄິດເຖິງບ້ານນ້ີໜ້ອຍນ່ຶງ. ຟລິີບບ່ໍໄດ້

ພະຍາຍາມຕອບຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດຂອງນະທານາເອັນກ່ຽວກັບນາຊາເຣັດ. ແທນທ່ີຈະຕອບຢ່າງນ້ັນ, ລາວເວົ້າແບບ

ງ່າຍໆວ່າ ìມາເບ່ິງເອົາ,î ຄໍາເວົ້ານ້ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄໍາເຊີນຂອງພຣະເຢຊູໃນໂຢຮັນ 1:39.

ໃນສມັຍນ້ີພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງການລໍຖ້າຈົນກວ່າພວກເຮົາມີຄໍາຕອບທຸກຂ້ໍຕ່ໍຄໍາພຍານຂອງພວກເຮົາກ່ອນພວກ

ເຮົາຈະເປັນພຍານຕ່ໍໃຜຜູ້ນ່ຶງ. ພວກເຮົາຄວນຈະຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຮັບມືຢ່າງສັດຊ່ືກັບຄໍາຖາມຕ່າງໆຂອງຄົນທັງຫລາຍ

ແລະຂ້ໍຂ້ອງໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ. ທາງທ່ີດີທ່ີສຸດນ້ັນກໍຄືບອກເຂົາເຈ້ົາວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ

ແລະຊວນເຊີນຄົນອ່ືນໃຫ້ສືບຖາມເຣ່ືອງພຣະເຢຊູໃຫລ້ະອຽດ. ພຣະເຢຊູໄດ້ເຊີນຊວນທ່ີຄ້າຍຄືກັບຄໍາເຊີນຂອງພວກ

ສາວົກຂອງໂຢຮັນ (1:39). ພວກເຮົາສາມາດເປັນພຍານຢ່າງກ້າຫານເພື່ອພຣະຄຣິດໃນຂນະດຽວກັນກໍຖ່ອມຕົວໃນ

ການຮັບຮູຂ້ໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງຄົນອ່ືນໆແລະຕຽມໃຫ້ຄໍາຕອບແກ່ເຂົາເຈ້ົາຢ່າງສັດຊ່ື.

3. ແມນ່ຫຍງັຄຜືົນທີອ່ອກມາ (ໂຢຮັນ 1:49-51)

ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວແກ່ນະທານາເອັນວ່າເປັນìຊົນຊາດອິສຣາເອັນແທ້î (1:47). ທ່ີນ້ີພຣະເຢຊູສົມທຽບນະທາ

ນາເອັນກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງລາວຄືຢາໂຄບ. ຢາໂຄບໄດ້ເປັນຜູ້ຕົວະຕ້ົມແລະເປັນຜູ້ໂກງ, ການຫຼອກລວງພໍ່ຂອງລາວ

ແລະຕົວະຕ້ົມເອຊາວອ້າຍຂອງຕົນ. ເມື່ອຢາໂຄບໄດ້ປ້ໍາກັບພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານຊ່ືໃໝ່

ໃຫ້ວ່າ, ອິສຣາເອັນ (ປຖມກ. 32:24-30). ນະທານາເອັນ, ບ່ໍໄດ້ເປັນເໝືອນຢາໂຄບ, ບ່ໍມອຸີບາຍໃນຕົວລາວ (1:47).
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ນະທານາເອັນຕົກສະເງີທ່ີ້ພຣະເຢຊູໄດ້ຮູ້ຈັກລາວດີ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບວ່າພຣະອົງໄດ້ເຫັນລາວກ່ອນທ່ີຟລິີບໄດ້ໄປພົບ

ລາວ.

ນະທານາເອັນໄດ້ໃຊ້ນາມຊ່ືສາມຢ່າງເອ້ີນພຣະເຢຊູຢ່າງວ່ອງໄວວ່າ ìຣັບບີî ຫຼອືາຈານຕ່ໍຈາກນ້ັນລາວໄດ້ເອ້ີນ

ພຣະເຢຊູວ່າ ìບຸດພຣະເຈ້ົາî ແລະ ìກະສັດຂອງອິສຣາເອັນ.î ພວກເຮົາກໍບ່ໍຮູ້ແຈ່ມແຈ້ງວ່ານະທານາເອັນໄດ້ເຂ້ົາໃຈ

ກ່ຽວກັບການເປັນພຣະຄຣິດຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນຕອນນ້ີຫຼືບ່ໍ, ແຕ່ວ່າລາວກໍາລັງກ້າວຕາມທາງເຂ້ົາສູ່ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະ

ຄຣິດ.

ພຣະເຢຊູຮູ້ຈັກວ່ານະທານາເອັນມີຄວາມເຊ່ືອ. ພຣະເຢຊູໄດ້ສັນຍາກັບລາວວ່າລາວຈະໄດ້ເຫັນສ່ິງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່

ກວ່ານ້ີອີກ. ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກນະທານາເອັນວ່າລາວຈະມີປະສົບການຄ້າຍຄືກັບບັນພະຣຸດຂອງລາວຄືຢາໂຄບ. ທ່ີ

ເບັດເອນຢາໂຄບໄດ້ຝັນກ່ຽວກັບຂ້ັນໄດສູ່ເມືອງຟ້າ (ປຖມກ. 28:12-19) . ຄືກັນກັບຢາໂຄບນ້ັນ, ນະທານາເອັນກໍຈະ

ເຫັນຝູງເທວະດາຂອງພຣະເຈ້ົາຂ້ຶນແລະລົງຢູ່ເທິງບຸດມະນຸດ. ນະທານາເອັນໄດ້ພົບກັບພຣະເຢຊູກໍຈະມີການປ່ຽນແປງ

ໃນຊີວິດຂອງລາວ.

ຄົນອະເມຣິກັນສ່ວນຫຼາຍຢາກເຫັນຜົນດຽວນ້ີໂລດ!ບາງຄ້ັງເມືອ່ພວກເຮົາເປັນພຍານສໍາລັບພຣະຄຣິດ, ພວກ

ເຮົາກໍເຫັນຜົນທັນທີ. ໃນບາງຄ້ັງພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າຊ່ົວຂນະນ່ຶງຈົນກວ່າຜູ້ນ້ັນຍອມຮັບເອົາພຣະເຢຊູ. ໜ້າທ່ີຮັບຜິດ

ຊອບຕ້ົນຕໍຂອງພວກເຮົາແມ່ນການຍຶດເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເປັນພຍານ. ມກີານສໍາຣວດຫຼາຍຢ່າງຊ້ີໃຫ້

ເຫັນວ່າຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະມາຢ້ຽມຢາມໂບດຖ້າມີເພື່ອນມິດຊັກຊວນເຂົາເຈ້ົາ. ຜູ້ໃດທ່ີທ່ານຈະເຊ້ືອເຊີນມາໃນທິດນ້ີ?

ບົດຮຽນຊວີດິ

ການເປັນພຍານແມ່ນລວມທັງການບອກຄົນທັງຫລາຍວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ຄືກັນ

ກັບການເປັນພຍານໃນສານ, ຄ ຣິສຕຽນຄວນຈະລາຍງານຢ່າງສັດຊ່ືທ່ີຕົນໄດ້ມີປະສົບການໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງຊີ

ວິດເມື່ອພົບກັບພຣະເຢຊູ. ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງການເປັນພຍານຂອງທ່ານໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ, ອັນເດອາ, ແລະ

ຟີລິບກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ. ແຕ່ລະຄົນກໍໄດ້ກ່າວເຖິງສ່ິງທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ຈັກເຣ່ືອງພຣະເຢຊູວ່າເປັນລູກແກະຂອງພຣະເຈ້ົາ,

ອາຈານ, ພຣະເມຊີອາ, ບຸດພຣະເຈ້ົາ, ແລະກະສັດຂອງອິສຣາເອັນ. ພຣະເຢຊູຮຽກຕົວເອງວ່າìບຸດມະນຸດî ອີກດ້ວຍ.

ໃນແສງສວ່າງຂອງການສຶກສາພຣະຄັມພນ້ີີ, ທ່ານຈະໂຕ້ຕອບຕ່ໍປໂຍກເຫຼົ່ານ້ີແນວໃດ?

 ìຂ້ອຍເປັນຄົນດີຢູ່ແລ້ວ. ຂ້ອຍບ່ໍເຫັນວ່າຈະຕ້ອງຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບສາສນາ. ຂ້ອຍຮູ້ຈັກບາງຄົນໃນໂບດທ່ີບ່ໍດີກວ່າ

ຂ້ອຍຕ້ັງຫຼາຍຕ່ໍ!î

 ìຂ້ອຍໄປຮ່ວມໂບດກັບລູກໆຂອງຂ້ອຍ. ມັນກໍເປັນບ່ອນດີຕ່ໍພວກເຂົາ, ແລະຂ້ອຍກໍມັກດົນຕຣີ. ມັນຍັງບ່ໍພໍ

ສໍາລັບຂ້ອຍບ່ໍ?î

 ìຂ້ອຍບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຈະປະທານຫົນທາງດຽວເທ່ົານ້ັນສໍາລັບຄວາມລອດພົ້ນບາບ. ຂ້ອຍ

ຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມຮັກຄົງຕ້ອງການຫຼາຍໆຄົນໃຫຮູ້້ຈັກກັບພຣະອົງ.î

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ພຣະສະ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ໂຢຮັນ 1:14

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ 

ເພື່ອໃຫມ້ີການເຕີບໃຫ່ຽຝ່າຍວິນຍານ

ຽນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມຄີວາມເຂ້ັມແຂງ

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການທ່ີພຣະ

ປັນເຫຼົ້າແວງ ທ່ີເປັນເຫດໃຫ້ສາວົກຂອງ

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີສໍາຄັນເພາະວ່າຄົນທັງ

ັ້ນ--ຫຼືເປັນຜ້ ູທ່ີພວກເຂົາເອ້ີນຫາໃນເວລາ

າບຮ່າງກາຍເນ້ືອໜັງທ່ີຊົງມສິີດເປັນເຈ້ົານ

ການແຕ່ງງານເປັນເຫດການທ່ີຄົນ

ໍຈະເປັນສ່ິງທ່ີໃຫ້ຈ່ືຈໍາໄປໄດ້ຫລາຍປີ.

ໃນເດືອນເຈັດ ປີ 2010 ໄດ້ມໜັີງສືພິມໃນພາກກາງຂອງຣັດ

ານແຕ່ງງານທ່ີມີຍິງແປກໜ້າຄົນນ່ຶງທ່ີບ່ໍໄດ້ຖືກເຊີນເຂ້ົາມາຮວ່ມໃນງານ

ດ້ໄປທ່ີໂຕະຂອງຂວັນ ກວາດເອົາຊອງອວຍພອນແລະເງິນສໍາລັບຄ່ ູແຕ່ງງານໃໝ່ນ້ັນ

ຂກທ່ີຢ່ ູໃນງານສາມຄົນແລ່ນຕາມໄປທັນແລະໄດ້ຈັບນາງໄວ້

ເຖິງແມ່ນສະພາບການຂອງການຮຽນພຣະຄັມພີນ້ີກໍແມ່ນ

ລ້ວ, ຄົນກໍຍັງເວົ້າເຖິງມັນຈົນເທ່ົາທຸກວັນນ້ີ

. ເຂົາ້ໃຈໃນວຽກການຂອງພຣະເຢຊູ

ແຕກຕ່າງຈາກໂຢຮັນ ບັບຕິສໂຕ

ມືອງ, ພຣະເຢຊູເອງໄດ້ໃຊ້ຊີວິດປະຈໍາ

19:10). ການຊອກຫາແລະໂຜດຄົນທ່ີ

ຣະອົງ. ພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກເປັນ

ຮົາ ແຕ່ຈະມາຫາເຮົາຕາມບັດເຊີນຂອງ

ອງຊີວິດເຮົານ້ັນສໍາຄັນຫລາຍເພື່ອໃຫ້ພວກ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ2 ຕລຸາ 2011 (10-2-2011)

ສະງາ່ຣາສຂີອງພຣະເຈົາ້ຖກືເປດີເຜີຍ

14, 18; 2:1-11

ຍານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູໃຫ້ຫຼາຍ

ແຂງທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງເປັນພຣະບຸດອົງ

ພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງດ້ວຍການ

ຂອງພຣະອົງວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະອົງ.

ທັງຫຼາຍຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮ ູ້ວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນຜ້ ູທ່ີກະ

ລາອັນດ່ວນກະທັນຫນັເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງ

ເຈ້ົານາຍເໜືອຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ຄົນທ່ົວໄປຈົດຈໍາ ໂດຍສະເພາະຖ້າມີສ່ິງທ່ີແປກປລາດເກີດ

ໄດ້ມໜັີງສືພິມໃນພາກກາງຂອງຣັດເຄັນທັກກີ ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດການ

ານແຕ່ງງານທ່ີມີຍິງແປກໜ້າຄົນນ່ຶງທ່ີບ່ໍໄດ້ຖືກເຊີນເຂ້ົາມາຮວ່ມໃນງານ. ໃນລະຍະທ່ີກໍາລັງສລອງຢ່ ູນ້ັນ

ກວາດເອົາຊອງອວຍພອນແລະເງິນສໍາລັບຄ່ ູແຕ່ງງານໃໝ່ນ້ັນແລ້ວແລ່ນໜ່ີອອກຈາກຫ້ອງ

ທັນແລະໄດ້ຈັບນາງໄວ້ສ່ົງໃຫ້ຕໍາຣວດ. ງານນ້ີກໍຈະຖືກຈົດ

ງແມ່ນສະພາບການຂອງການຮຽນພຣະຄັມພີນ້ີກໍແມ່ນຢ່ ູໃນການແຕ່ງງານ ທ່ີເກີດຂ້ຶນໄດ້ສອງພັນກວ່າປີ

ທຸກວັນນ້ີ.

ວຽກການຂອງພຣະເຢຊ:ູ ໂຢຮັນ 2:1-5

ໂຕຜ້ ູປະກາດລ່ວງໜ້າຂອງພຣະຄຣິດ ທ່ີໄດ້ອາສັຍຢ່ ູໃນປ່າ

ປະຈໍາວັນຮ່ວມກັນກັບພວກຄົນທ່ີພຣະອົງໄດ້ມາ ìຊອກຫາ ແລະ

ທ່ີຫລົງຫາຍນ້ີເປ ັນເປ້ົາໝາຍຂອງການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູ

ເປັນແຂກຮັບເຊີນຮ່ວມໃນງານແຕ່ງງານນ້ີ. ພຣະເຢຊູບ່ໍເຄີຍ

ຂອງພວກເຮົາເທ່ົານ້ັນ. ການທ່ີພວກເຮົາເຊີນເອົາພຣະຄຣິດ

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງຊີວິດເປັນຄົນໃໝ່.

ໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ. ບົດ

ອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ການປ່ຽນນ້ໍາໃຫ້ກາຍ

ະທໍາການອັສຈັນເທ່ົາ

ເຈ້ົາອົງດຽວທ່ີຢ່ ູໃນສະ

ເກີດຂ້ຶນກວ່າທັມມະດາ 

ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດການໃນ

ໃນລະຍະທ່ີກໍາລັງສລອງຢ່ ູນ້ັນ, ຍິງຄົນນ້ັນ

ແລ້ວແລ່ນໜ່ີອອກຈາກຫ້ອງໄປ.

ງານນ້ີກໍຈະຖືກຈົດຈໍາໄວ້ດົນນານ.

ທ່ີເກີດຂ້ຶນໄດ້ສອງພັນກວ່າປີ

ປ່າກັນດານຕາມນອກ

ແລະໂຜດເຂົາî (ລກ

ເຢຊູ; ເປັນໜ້າທ່ີຂອງ

ເຄີຍໃຊ້ສິດບັງຄັບພວກ

ເຂ້ົາມາຢ່ ູໃນທຸກມຸມ
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ໃນລະຍະການສເລີມສລອງງານແຕ່ງງານນ້ັນ ມເີຫດການທ່ີໜ້າອັບອາຍເກີດຂ້ຶນ: ເຫຼົ້າແວງໝົດ. ແມຂ່ອງ 

ພຣະເຢຊູຄືນາງມາຣີອາ ໄດ້ບອກພຣະເຢຊູ, ບາງທ່ີອາດຈະຊ່ຶມຄ່ອຍໆໃສ່ພຣະອົງ, ìເຫຼົ້າແວງເຂົາບ່ໍມີແລ້ວ.î ນາງມີ 

ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງຈະຊົງຊ່ວຍພວກເຂົາໄດ້. ຈະເປັນຄວາມຕ້ອງການອັນຈໍາເປັນໃດໆໃນຊີວິດ 

ຂອງເຮົາກໍຕາມ, ພວກເຮົາສາມາດເອ້ີນຫາພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າພຣະອົງຈະຊ່ວຍເຮົາໄດ້. ການຂາດເຫຼົ້າ

ແວງໝາຍເຖິງຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າຂອງເຈ້ົາພາບທ່ີສຸດ. ຄວາມຈິງ, ມັນຈະເປັນເວລາອັນໜ້າອັບອາຍທ່ີສຸດເປັນ

ຄວາມຊົງຈໍາທ່ີທໍາລາຍຄອບຄົວໄປຕລອດຊີວິດໃນສັງຄົມ.

ຄວາມເວົ້າຂອງນາງມາຣີອາຍັງດັງກ້ອງຢ່ ູໃນຫຂູອງພຣະອົງ, ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຕອບວ່າ, ìຄວາມເປັນຫ່ວງ

ຂອງເຈ້ົານ້ັນມັນກ່ຽວຫຍັງກັບເຮົາ, ນາງເອີຍ? ມາຣີອາ ຮ ູ້ວ່າຄວາມເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູນ້ັນບ່ໍໄດ້ເປັນຄໍາທ່ີບ່ໍພໃໍຈ. ພຣະ

ອົງໄດ້ເວົ້າອີກຕ່ໍໄປວ່າ, ìເພາະເວລາຂອງເຮົາຍັງບ່ໍທັນມາເຖິງ.î (ແປຕາມພຣະຄັມພພີາສາອັງກິດ) ໂຢຮັນໄດ້ໃຊ້ຄໍາ

ວ່າ ເວລາ ເຖິງຫົກຄ້ັງ (ຢຮ 7:30; 8:20; 12:23, 27; 13:1; 17:1). ຄໍາວ່າ ເວລາຂອງເຮາົ ຫຼື ເວລານ້ີ ກາຍເປັນຄໍາ

ເວົ້າທ່ີລໍຄອຍໃນຊີວິດຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ. ທຸກຄ້ັງໝາຍເຖິງການຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ໄປຫາເວລາທ່ີພຣະອົງຕ້ອງທໍຣະ

ມານຢ່າງລູກແກະອັນສົມບູນຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຕາມການຮັບໃຊ້ໃນໂລກຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນນ້ໍາພຣະທັຍ ຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ, ແຜນການ, ແລະເປ້ົາໝາຍສໍາລັບຊີວິດຂອງພຣະອົງຢ່າງເລິກເຊ່ິງ. ພຣະເຢຊູຊົງເຂ້ົາມາໃນໂລກດ້ວຍມເີປ້ົາ

ໝາຍ; ແຕ່ລະຂ້ັນຕອນໃນຊີວິດແມ່ນຕຽມພຣະອົງເພື່ອບັນລຸກັບເປ້ົາໝາຍໃນການມາຂອງພຣະອົງ. ພາໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາ

ໃຈເຖິງຄໍາປະກາດຂອງພຣະເຢຊູວ່າ, ìເພາະເຮົາບໍ ່ໄດ້ພຍາຍາມເຮັດຕາມນ້ໍາໃຈຂອງເຮົາ ແຕ່ຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງ

ພຣະອົງຜ້ ູຊົງໃຊ້ເຮົາມາ.î (ຢຮ 5:30; 6:38). ນາງມາຣີອາວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະອົງເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ. ນາງໄດ້ສ່ັງ

ໃຫ້ຄົນໃຊ້ວ່າ, ìເມື່ອເພິ່ນບອກພວກເຈ້ົາ ໃຫເ້ຮັດອັນໃດ ຈ່ົງເຮັດຕາມເນີ.î

ໃນແບບດຽວກນັ ພວກເຮາົສາມາດວາງໃຈໃນພຣະເຢຊເູຮດັແຕສ່ິງ່ທີດ່ເີພື ່່ອພວກເຮາົຢ ູ່ຕລອດເວລາ. ສພາບ 

ການຕາ່ງໆໃນຊວີດິທີພ່ວກເຮາົກາໍລງັພບົຢ ູ່ນີ ້ ໃຫຖ້ວືາ່ມນັເປນັເຫດການທີພ່ວກເຮາົຕອ້ງອາສັຍພຣະເຈົາ້ນາໍພາໄປ 

ຕາມຈດຸປະສງົຂອງພຣະເຈົາ້. ສວ່ນຫາຼຍ ມນັຈະເກດີຂຶນ້ຢາ່ງທີພ່ວກເຮາົບໍໄ່ດວ້າງແຜນການໄວແ້ລະບໍໄ່ດຝ້ກຶຊອ້ມ 

ໄວກ້ອ່ນໃນຊວີດິ ທີເ່ປນັໂອກາດໃຫພ້ວກເຮາົໄດພ້ບົກບັແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ໃນຊວີດິ. ເວລາທີເ່ຮາົນາໍເອາົຄວາມ 

ກງັວນົໃນບນັຫານັນ້ໃຫພ້ຣະເຈົາ້ ແລະຍອມຈາໍນນົມອບໃຫແ້ບບໝດົຈດິໃຈໄວໃ້ນພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ, ພວກເຮາົ

ກ ໍມຄີວາມໝັນ້ໃຈວາ່ພຣະອງົຈະທາໍສິງ່ທີດ່ທີີສ່ດຸເພືອ່ພວກເຮາົ.

ດ້ວຍຄໍາເວົ້າເຫຼົ່ານ້ີ ນາງມາຣີອາໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຄວາມວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ. ນາງຮ ູ້ຈັກກ່ຽວກັບ

ການອັສຈັນທ່ີເກີດຂ້ຶນແຕ່ກ່ອນຕ້ັງຄັນ; ນາງຍັງໄດ້ເຫັນເຫດການຕ່າງໆຕລອດໃນຊີວິດຂອງພຣະອົງ. ນາງ ຮ ູ້ຈັກຣິດ

ອໍານາດໃນພຣະອົງ ແລະຄໍາສັນຍາຂອງເທວະດາທ່ີບອກໄວ້ວ່າພຣະເຢຊູຕ້ອງໄດ້ຊົງຖືກເອ້ີນວ່າເປັນພຣະບຸດຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ. ນາງຮ ູ້ຈັກວ່າພຣະອົງຈະຕັດສິນໃຈເລືອກທໍາແຕ່ສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ ຈະເປັນຫຍັງກໍຕາມນາງກໍວາງໃຈເຊ່ືອໃນ

ຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ. ນາງມາຣີອາແລະພວກສາວົກຂອງພຣະອົງໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນເຂ້ົາໃຈໃນວຽກ ການຂອງພຣະອົງ

ຫລາຍຂ້ຶນຍ້ອນການອັສຈັນຄ້ັງນ້ີ.

2. ມີປະສົບການກັບຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຢຊ:ູ ໂຢຮນັ 2:6-10

ການທ່ີພຣະເຢຊູປະທັບຢ່ ູທ່ີນ້ັນມີຣິດອໍານາດຫຼາຍ ພາໃຫ້ຄົນໃຊ້ທໍາທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງສ່ັງ ແລະຕັກນ້ໍາໃສ່ອ່າງ 

ຫີນຈົນເຕັມ. ຄົນໃຊ້, ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ, ຫວົໜ້າພະນັກງານຜ້ ູກໍາກັບງານລ້ຽງ, ແລະແຂກຄົນອ່ືນໆກໍາລັງຈະປະ 

ສົບກັບຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູ. ດ້ວຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ ພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນນ້ໍາທໍາມະດາຢ່ ູໃນອ່າງຫີນໃຫ້

ກາຍເປັນເຫຼົ້າແວງ. ໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູ ເຫຼົ້າແວງໄດ້ປະສົມກັບນ້ໍາ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຫຼົ້າສອງສ່ວນຕ່ໍນ້ໍາສາມ

ສ່ວນ. ເຫຼົ້າແວງ ເປັນສ່ວນນ່ຶງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນໃນເວລາກິນເຂ້ົາ ແຕ່ຢ່ ູໃນພຣະຄັມພໄີດ້ມີການຕິຕຽນການເມົາເຫຼົ້າຢ່ ູ

ຕລອດ. ຄວາມຈິງ, ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນວ່າຖ້າການກິນຊ້ີນ ຫຼືການດ່ືມເຫຼົ້າແວງເຮັດໃຫ້ອ້າຍນ້ອງຂອງທ່ານຊູນສະ
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ດຸດ ທ່ານຈະບ່ໍເຮັດຈັກແນວເລີຍ. ມີຄຣິສຕຽນຫຼາຍຄົນສມັຍນ້ີບ່ໍດ່ືມເຫຼົ້າກໍເພາະຜົນຮ້າຍທ່ີເກີດຈາກມັນກັບຜ້ ູທ່ີດ່ືມທ່ີ

ມີຕ່ໍຄອບຄົວ ແລະການເປັນພະຍານຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງເຮົາ.

ຫຼັງຈາກຄົນໃຊ້ເອົານ້ໍາໃສ່ເຕັມອ່າງແລ້ວ ພຣະເຢຊູກໍຊົງເວົ້າກັບພວກເຂົາອີກແລະຊົງສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງຕັກອອກ 

ແລະສ່ົງໄປໃຫ້ເຈ້ົາພະນັກງານເດີ.î ເຈ້ົາພະນັກງານເອ້ີນໃສ່ເຈ້ົາບ່າວແລະປະກາດວ່າ, ìແຕ່ເຈ້ົາໄດ້ກັກເຫຼົ້າແວງອັນດີ

ໄວ້ຈົນເຖິງດຽວນ້ີນໍ.î

ເປັນຫຽັງທ່ານ ໂຢຮັນຈ່ຶງເອົາຕົວຢ່າງຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູຄ້ັງນ້ີຂຽນໃສ່ໃນປ້ຶມຂອງທ່ານ? ຊາວຢິວໃນ 

ສັດຕະວັດທ່ີນ່ຶງມີຄວາມວ່າງເປ່ົາ ເໝືອນກັນກັບເຫຼົ້າແວງທ່ີໝົດໄປໃນງານກິນລ້ຽງ. ການນະມັສການພຣະເຈ້ົາທ່ີເຕັມ 

ໄປດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໄດ້ກາຍເປັນການນະມັສການທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍພິທີການໜ້າທ່ີ ແລະໝົດຄວາມຫວັງ. ຊາວ 

ຢິວກາຍເປັນຄົນທ່ີຮັກສາກົດລະບຽບກົດໝາຍ ຫລາຍກວ່າການມອບຈິດໃຈໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດໃຫ້ມີ 

ການປ່ຽນແປງເກີດຂ້ຶນ! ເຫດການນ້ີສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນນິມິດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນພຣະເຢຊູນ້ັນສູງສ່ົງກວ່າແລະຄົບ

ຖ້ວນກວ່າທ່ີພົບຢ່ ູໃນພຣະຄັມພີເດີມ.

ການອັສຈັນນ້ີແລະຕົວຢ່າງຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູມກີານນໍາເອົາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ

ໄດ້. ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາປະສົບກັບຊີວິດທ່ີເຕັມປ່ຽມ ຫລາຍກວ່າທ່ີພວກເຮົາສາມາດຄິດອອກ. ຊີວິດອັນ

ຄົບຖ ້ວນສົມບູນນ້ັນເລ້ີມຕ້ົນໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາວາງໃຈເຊ່ືອພຣະເຢຊູ ຍົກພຣະອົງໃຫເ້ປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.

ພຣະເຢຊູຊົງສາມາດປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງເຮົາເໝືອນກັນກັບພຣະອົງຊົງປ່ຽນນ້ໍາໃຫ້ເປັນເຫຼົ້າແວງ.

ຊີວິດຂອງພວກເຮົາປຽບເໝືອນອ່າງນ້ໍາວ່າງເປ່ົາທ່ີກໍາລັງລໍຖ້າໃຫ້ພຣະເຢຊູເອົານ້ໍາແຫ່ງຊີວດິມາຖອກໃສ່ໃຫ້ 

ເຕັມ (ຢຮ 4:10; ພນມ 22:1-2). ພວກເຮົາສາມາດປະສົບກັບຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູເພື່ອປ່ຽນແປງຈິດໃຈທີ່ເປັນ 

ມະນຸດຂອງເຮົາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ. ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນ 

ດີໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຈະຖືກສ້າງຄືນຂ້ຶນໃໝ່ຖ້າວ່າມັນຫ່ຽວແຫ້ງໄປ. ຄວາມສໍາພັນນ້ີບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນກັບພິທີການທາງ 

ສາສນາ; ມັນຕ້ອງເກີດຈາກການຍອມມອບຕົວຢ່ ູໃນຄວາມເຊ່ືອພຣະເຢຊູຢ່າງດຽວ, ພຣະຜ້ ູຊ່ອຍໂຜດໃຫ້ພົ້ນທ່ີເຕັມ 

ໄປດ້ວຍຣິດເດດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານມາໃຫພ້ວກເຮົາ.

3. ເຫັນພຣະສງ່າຣາສຂີອງພຣະເຢຊ:ູ ໂຢຮັນ 2:11; 1:14-18

ການຕິດຕາມການອັສຈັນທ່ີປ່ຽນນ້ໍາເປັນເຫຼົ້າແວງ ທ່ານໂຢຮນັປະກາດວ່ານີ ້ເປັນໝາຍສໍາຄັນທ່ີພຣະເຢຊູຊົງ

ໄດ້ເຮັດ. ໂຢຮັນໃຊ້ຄໍາວ່າໝາຍສໍາຄັນເພື່ອຊ້ີໃຫ້ເຫັນການອັສຈັນທ່ີສະແດງສ່ັງສອນເຮົາໃຫ້ເຫັນເລິກໃນຕົວຂອງພຣະ

ເຢຊູ. ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ບັນດົນໃຫ້ໂຢຮັນເຫັນໝາຍສໍາຄັນເຈັດຢ່າງຢ່ ູໃນພຣະທັມໂຢຮັນ (ຢຮ 2-12). ໝາຍ

ສໍາຄັນແຕ່ລະອັນໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການຊົງເປັນພຣະເຢຊູແລະພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງຫຼາຍຂ້ຶນ.

ເຄ່ືອງໝາຍເປັນສ່ິງສໍາຄັນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ  ຈະເປັນໂຕ M ສີຄໍາຂອງຮ້ານອາຫານແມກັດາໂນ; ເຄ່ືອງ

ໝາຍຂີດຂອງເກີບໄນກິ; ຫຼື ໂຕສັດ ສັນຍາລັກຂອງທີມກີລາ ກໍແລ້ວແຕ່, ມັນກໍສ່ົງສັນຍານຄວາມເຂ້ົາໃຈໃຫແ້ກ່ເຮົາ.

ການອັສຈັນທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ທໍາທ່ີບ້ານການນາເປັນເຄ່ືອງໝາຍເໝືອນກັນ ທ່ີສ່ົງສັນຍານໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຂ້ໍ

ມູນສໍາຄັນອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ໝາຍສໍາຄັນແລະການອັສຈັນກາຍເປັນສ່ິງສໍາຄັນໃນການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູ, ບ່ໍ

ແມ່ນເປັນພຽງສ່ິງທ່ີເນ້ັນຊ້ີເຖິງການເປັນພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ ກໍຍັງຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີ

ຖືກສ່ົງລົງມາເປັນພຣະຜ້ ູຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນບາບ. (ຢຮ 10:37-38).

ກ່ອນງານນ້ີ ພຣະເຢຊູກໍຊົງມີຣິດອໍານາດອັນສູງສຸດຢ່ ູແລ້ວ ພຽງແຕ່ບ່ໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ຄົນທ່ົວໄປເຫັນ. ເວລານ້ີ

ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມເປັນພຣະເຈ້ົາໃນພຣະເຢຊູວ່າ ìເປັນພຣະບຸດອົງດຽວຈາກພຣະບິດາ,î ຊ່ືງສໍາແດງ ພຣະສະງ່າຣາສີ

ຂອງພຣະອົງ. ການຮ ູ້ຈັກວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນຜ້ ູດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີເປີດເຜີຍຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ ກໍຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມ

ເຂ້ົາໃຈຂອງພວກເຮົາໃນພຣະເຈ້ົາເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາແບບໃດ.
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ການອັສຈັນນ້ີຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອໃນພວກສາວົກເພີມ້ ທະວຂ້ຶີນ. ພວກເຂົາກໍຮ ູ້ມາກ່ອນແລ້ວວ່າພຣະອົງເປັນ 

ພຣະເມຊີອາ, ອັນເດອາ ຕິດຕາມພຣະອົງຫຼງັຈາກໄດ້ຍິນຈາກໂຢຮັນບັບຕິສໂຕວ່າເປັນພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາ 

(ຢຮ 1:36-37). ລາວໄດ້ເວົ້າຕ່ໍອ້າຍທ່ີຊ່ືຊີໂມນຢ່າງຊົມຊ່ືນຍິນດີວ່າ ìເຮົາໄດ້ພົບພຣະເມຊີອາແລ້ວî ແລະກໍນໍາຊີໂມນ 

ໄປພົບກັບພຣະຄຣິດ (ຢຮ 1:40-42). ຟລິີບໄດ້ຊອກຫານາທະນາເອັນແລະບອກວ່າ, ìເຮາົໄດ້ພົບຜ້ ູທ່ີໂມເຊໄດ້ກ່າວ 

ເຖິງໃນໜັງສືພຣະບັນຍັດແລະທ່ີພວກຜ້ ູປະກາດພຣະທັມໄດ້ກ່າວເຖິງເໝືອນກັນ.î (ຢຮ 1:44-45). ນາທະນາເອັນກໍ 

ບອກວ່າ ìທ່ານເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ! ທ່ານເປັນກະສັດຂອງຊາດອິສຣາເອັນ!î (ຢຮ 1:49).

ພວກສາວົກໄດ້ຮັບຮ ູ້ແລ້ວວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມຊີອາ, ພຣະບຸດສຸດທ່ີຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ການທ່ີພຣະ 

ອົງປ່ຽນນ້ໍາເປັນເຫຼົ້າແວງນ້ັນຍ່ິງທໍາໃຫຄ້ວາມເຊ່ືອໝັ້ນຄົງຂ້ຶນ. ການອັສຈັນນ້ີເປັນເຫດໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອເຕີບໂຕເຂ້ົາໄປ

ເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນພຣະຄຣິດແລະຄວາມສັມພັນຂອງພຣະອົງແລະພຣະບິດາ. ການເຫນັພຣະສະງ່າຣາສີແລະຣິດ 

ອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູ ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາກໍເພີ້ມທະວຄູີນ.

ໃນຖານະທ່ີເປັນຜ້ ູຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາຮ້ ູວ່າດຽວນ້ີພຣະເຈ້ົາຍັງທໍາການອັສຈັນຢ່ ູ. ມີຄໍາເວົ້າບູຮານວ່າ 

ìເຊ່ືອໃນການອັສຈັນ ແຕ່ຈ່ົງວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ.î ໃນປະສົບການຊີວິດປະຈໍາວັນ ພວກເຮົາຮ້ ູສຶກການສະຖິດຂອງ 

ພຣະເຢຊູແລະຣິດອໍານາດໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນໃນຕົວບຸກຄົນບ່ໍແມ່ນການອັສຈັນຂອງຊີວິດຮອບຂ້າງ. ການ

ອັສຈັນທ່ີພວກເຮົາຮັບຮ້ ູແມ່ນຄວາມຈິງຂອງພຣະເຢຊູ ຜ້ ູທ່ີພວກເຮົາວາງໃຈແລະມອບຄວາມເຊ່ືອໄວ້ນໍາ.

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍດ້ວຍການປ່ຽນນ້ໍາໃຫ້ເປັນເຫຼົ້າແວງຂອງພຣະເຢຊູ. ຫລັງຈາກ 

ເຫັນເຫດການນ້ີແລ້ວ ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກສາວົກໃນພຣະອົງກໍຍ່ິງທະວີຄູນຂ້ຶນ. ພຣະຄຣິດເຂ້ົາໃຈຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ

ຄວາມຈໍາເປັນຂອງມະນຸດສເມີ.

ບົດຮຽນພຣະຄັມພີນ້ີສອນຫຍັງໃຫ້ພວກເຮົາແດ່? ມຫີຍັງທ່ີພວກເຮົາຮຽນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເປັນສາວົກທ່ີ

ດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ?

 ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກວ່າພວກເຮົາສາມາດເປັນຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ເປັນ ແລະເຮັດສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ອງ 

ການໃຫ້ເຮັດ. ໃຫຄິ້ດເຫັນອ່າງນ້ໍາເປ່ົາແລະຜົນດີທ່ີເກີດຂ້ຶນຕາມຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາຕາມທ່ີມັນຖືກສ້າງ

ໄວ້. ມສ່ີວນໃດໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານຍັງວ່າງເປ່ົາຢ່ ູ? ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດ້ເພື່ອປົວແປງສ່ວນວ່າງ

ເປ່ົານ້ັນ?

 ພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍໃນພຣະເຢຊູໂດຍການອັສຈັນອັນງຽບໆທ່ີບ້ານການນາ. ພຣະ 

ຄຣິດໄດ້ຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການອັນຈໍາເປັນຂອງທ່ານແນວໃດ? ການຕອບສນອງນ້ີໄດ້ຊ່ວຍຄວາມເຊ່ືອ 

ຂອງທ່ານໃຫຍ່ຂ້ຶນແບບໃດ? ພຣະອົງໄດ້ຕອບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນຢ່າງໃດ?

 ການອັສຈັນສາມາດຊ່ວຍໃຫພ້ວກເຮົາເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ. ພວກທ່ານຈະໝູນໃຈຄົນຮອບຂ້າງທ່ານໃຫ້ພົບວ່າ 

ພຣະເຢຊູຜ້ ູຊົງທໍາການອັສຈັນທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສຸດຢ່າງໃດ? ທ່ານຈະໃຊ້ຕົວຢ່າງອັນໃດຈາກຊີວິດຂອງທ່ານ?

ເວລາພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກເຊີນໄປຮ່ວມໃນງານແຕ່ງງານ ຫຼເືຂ້ົາໄປໃນສ່ວນໃດສ່ວນນ່ຶງໃນຊີວດິຂອງທ່ານ, ຜົນ

ທ່ີໄດ້ຮັບນ້ັນກໍຫລາຍທ່ີສຸດເກີນກວ່າທ່ີທ່ານຫວງັໄວ້.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ລູກາ 5:17

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ 

ເພື່ອໃຫມ້ີການເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍວິນຍານ

ຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານປະສົບກັບການ

ວາມອະພັຍບາບແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະ

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ພຣະເຢຊູຊົງມີອໍານາດໃຫ້ອະພັຍ ພຣະອົງ

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີສໍາຄັນເພາະວ່າຄົນຜ້ ູ

ານຂອງພວກເຂົາ, ມພີຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນທ່ີ

ຽວກັນ, ພວກເຮົາຄວນເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະ

ົວພະຍາດຂອງພຣະອົງ. ຄົນໃນວິຫານ

ຊ້ຂອງພຣະເຢຊູ, ປະກາດແລະສໍາແດງ

ພວກເຮົາເຫັນເຂົາຢ່ ູທຸກໆບ່ອນ

ຽວປະກອບດ້ວຍສາຍຕາອັນເມື່ອຍລ້າສ

ານແຕ່ລະວັນຫຍ້ ຸງຢ່ ູກັບວຽກການຕ່າງໆທ່ີ

ຂົາຖືກ ìມອງຂ້າມໄປî ແຕ່ວາ່ແຕ່ລະຄົນມີຄ່າທ່ີສຸດໃນສາຍ

ວກເຮົາວ່າຄວາມຈໍາເປັນຂອງມະນຸດເປັນປະຕູທ່ີເປີດຕ່ໍການແບ່ງປັນ

. ພຣະເຢຊູຊງົໃຫ້ກຽດຄວາມເຊືອ່:

ປະຊາຊົນຈາກທຸກໆບ່ອນໃນເຂດຄາລີເລແລະຢູດາໄດ້ມາຟງັຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູແລະປົວພຍາດ

ານນ້ີໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບພວກຟາຣີ

ຫັນກ່ຽວກັບອໍານາດຂອງການສອນແລະຕົວພຣະອົງເອງ

ນສມັຍຂອງພວກເຮົາກໍມີຫລາຍຄົນໄດ້

ໃຫ້ລອງວາດພາບເບ່ິງວ່າພຣະ

ນທັນໃດກໍມີຕ່ອນຫຍ້າຫຼືປ່ຽງຂອງຫຼັງຄາ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ9 ຕລຸາ 2011 (10-9-2011)

ານໃຫອ້ະພຍັຊງົປະທານໃຫແ້ລວ້

17-26, 29-32

ຍານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ

ການໃຫອ້ະພັຍໃນຄວາມບາບຂອງທ່ານແລະຊັກຊວນໃຫ້ທ່ານ

ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງ.

ພຣະອົງຢາກໃຫ້ທຸກໆຄົນພົບກັບການອະພັຍບາບແລະພຣະຄຸນ

ຜ້ ູໃຫຍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮ ູ້ວ່າ ຄວາມຕ້ອງການອັນຈໍາເປັນທ່ີ

ນ້ັນທ່ີແກ້ບັນຫານ້ີໄດ້ ຄືການໃຫ້ອະພັຍແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ

ພຣະເຢຊູປ່ິນປົວໝົດທັງຕົວຂອງບຸກຄົນ, ຢ່າງທ່ີເຮົາເຄີຍເຫັນຫຼັກຖານ

ວິຫານຕ້ອງເຂ້ົາໃຈໃນໜ້າທ່ີວຽກການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຂົາຄືດໍາ

ແດງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄົນທັງໝົດ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ບ່ອນ; ຄົນບ່ໍມີບ່ອນຢ່ ູຍ້ ູລ້ໍຂອງເຂົາຢ່ ູຕາມຫົນທາງຍ່າງ, ແມ່ລູກອ່ອນທ່ີລ້ຽງລູກຄົນ

ຽວປະກອບດ້ວຍສາຍຕາອັນເມື່ອຍລ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນໃບໜ້າອັນແກ່ເກີນອາຍຸຂອງນາງ, ຊາຍຄົນນ່ຶງທ່ີນ່ັງຢ່ ູຫ້ອງ 

ລະວັນຫຍ້ ຸງຢ່ ູກັບວຽກການຕ່າງໆທ່ີບ່ໍເຄີຍຖືກເອ້ີນໃຫ້ເຂ້ົາຮວ່ມໂຕະອາຫານທ່ຽງຈາງເພື່ອນຮວ່ມງານ

ແຕ່ລະຄົນມີຄ່າທ່ີສຸດໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຢຊູ. ບົດຮຽນພຣະຄັມພີ

ວ່າຄວາມຈໍາເປັນຂອງມະນຸດເປັນປະຕູທ່ີເປີດຕ່ໍການແບ່ງປັນການໃຫ້ອະພັຍແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ

ລູກາ 5:17-20

ປະຊາຊົນຈາກທຸກໆບ່ອນໃນເຂດຄາລີເລແລະຢູດາໄດ້ມາຟງັຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູແລະປົວພຍາດ

ານນ້ີໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກນັກທັມ, ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາກໍມາຟງັພຣະເຢຊູແລະຕ້ັງຄວາມ 

ຫັນກ່ຽວກັບອໍານາດຂອງການສອນແລະຕົວພຣະອົງເອງ. ມຄີວາມເຫັນຫລາຍແນວກ່ຽວກັບພຣະອົງໃນສມັຍນ້ັນ

ໄດ້ຖາມກ່ຽວກັບອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູຄືກັນ.

ພຣະເຢຊູຊົງນ່ັງຢ່ ູໃນຫ້ອງທ່ີແອອັດ ເຕັມໄປດ້ວຍຄົນທ່ີຕ້ອງການ

ຂອງຫຼັງຄາຕົກລົງມາໃສ່ຫົວຫຼາຍຄົນ ແລ້ວກໍເກີດມີຮເູປັນປ່ອງຢ່ ູເທິງ

ເຢຊູໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ. ບົດ 

ທ່ານແບ່ງປັນຂ້ໍມູນໃນ

ພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ

ທ່ີແທ້ຈິງນ້ັນເປັນວິນ

ພຣະອົງ. ໃນເວລາ

ຫຼັກຖານໃນການປ່ິນ

ດໍາເນີນຕ່ໍວຽກການຮັບ

ແມ່ລູກອ່ອນທ່ີລ້ຽງລູກຄົນ

ຊາຍຄົນນ່ຶງທ່ີນ່ັງຢ່ ູຫ້ອງ 

ບ່ໍເຄີຍຖືກເອ້ີນໃຫ້ເຂ້ົາຮວ່ມໂຕະອາຫານທ່ຽງຈາງເພື່ອນຮວ່ມງານ. ພວກ 

ບົດຮຽນພຣະຄັມພີບົດນ້ີເຕືອນ

ອະພັຍແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ປະຊາຊົນຈາກທຸກໆບ່ອນໃນເຂດຄາລີເລແລະຢູດາໄດ້ມາຟງັຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູແລະປົວພຍາດ. ເຫດ

ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາກໍມາຟງັພຣະເຢຊູແລະຕ້ັງຄວາມ 

ມຄີວາມເຫັນຫລາຍແນວກ່ຽວກັບພຣະອົງໃນສມັຍນ້ັນ ຊ່ຶງ

ຕ້ອງການຟັງພຣະອົງສອນ.

ຢ່ ູເທິງເພດານເລ້ີມຕ້ົນ
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ຈາກຮູນ້ອຍແລະໃຫ່ຽຂ້ຶນເລ້ືອຽໆຊ່ືກັບພຣະເຢຊູ. ແລ້ວກໍມີເປຢ່ອນລົງມາທໍາໃຫ້ຄົນຫຍັບອອກປະບ່ອນໃຫ້ໃນຂະນະ

ທ່ີເປຕ່ໍາລົງເທ່ືອລະນ້ອຍຈົນເຖິງພື້ນເຮືອນ ແລ້ວວາງລົງຕ່ໍໜ້າພຣະເຢຊູ. ທຸກຄົນເຫັນມີຊາຍຄົນນ່ຶງນອນຢ່ ູບ່ໍເໜັງຕີງ 

ເວລາພຣະເຢຊູແຫງນໜ້າຂ້ຶນກໍເຫັນໃບໜ້າຂອງສ່ີຄົນ. ແລ້ວພຣະອົງກໍຫຼຽວລົງເບ່ິງໜ້າຂອງຊາຍທ່ີນອນເປັນເປ້ັຍຢ່ ູ

ຕ່ໍໜ້າພຣະອົງ.

ພຣະເຢຊູເຫັນສ່ິງທ່ີຄົນອ່ືນບ່ໍສາມາດເຫັນ, ຄົນທັງຫລາຍເຫນັວ່າຊາຍຄົນນ້ັນຕ້ອງການໆປ່ິນປົວ. ທ່ານລູກາ

ບອກວ່າພຣະເຢຊູເຫັນຫຼາຍກວ່ານ້ັນ. ດ້ວຍການສັງເກດເບ່ິງເພື່ອນທັງສ່ີແລະບາງທີໃນຕົວຂອງຄົນເປ້ັຽນ້ີ, ພຣະເຢຊູ

ເຫັນ ìຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາ.î

ຄວາມເຊ່ືອຖືກເປີດເຜີຍອອກດ້ວຍໃນການກະທໍາ, ຄວາມເຊ່ືອຂອງເພື່ອນລາວກະຕຸ້ນໃຈໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງ

ຈັດການເຮັດແນວໃດແນວນ່ຶງ. ຄົນເປ້ັຽນ້ັນບ່ໍສາມາດມາຫາພຣະເຢຊູດ້ວຍຕົນເອງ, ເພື່ອນທັງສ່ີຄົນພ້ອມທ່ີຈະເຮັດທຸກ

ສ່ິງທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອເອົາລາວເຂ້ົາມາໃກ້ພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົາຄວນຮຽນເອົາຕົວຢ່າງຈາກພວກເຂົາ.

ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງເຫັນຄວາມເຊ່ືອຂອງຊາຍເຫຼົ່ານ້ີ, ພຣະອົງຊົງກໍເວົ້າກັບຊາຍເປ້ັຽນ້ັນວ່າ, ìຄວາມຜິດບາບ 

ຂອງເຈ້ົາໄດ້ຮັບອະພັຍແລ້ວ.î ຄວາມເວົ້ານ້ີພາໃຫ້ເກີດຄວາມບ່ໍພໍໃຈໃນຄວາມຄິດຂອງພວກຟາຣີຊາຍ (ຜ້ ູຮັກສາພຣະ

ຍັດຍັດ) ແລະພວກນັກທັມ (ຄູສອນພຣະບັນຍັດ). ໃນສາຍຕາຂອງຜ້ ູສໍາຄັນທາງສາສນາ ຊາຍຄົນນ້ີບ່ໍໄດ້ມີ ຄວາມດີພໍ

ທ່ີຈະໄດ້ຮັບການອະພັຍບາບ ພ້ອມທັງເພື່ອນຂອງລາວດ້ວຍ. ບ່ໍມີຫຼັກຖານວ່າຊາຍເປ້ັຽນ້ີໄດ້ບໍຣິຈາກສ່ິງ ຂອງໃຫຄົ້ນ

ທຸກຍາກ, ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ, ອ້ອນວອນອະທິຖານ , ຫຼ ືຖືສິນອົດອາຫານເພື່ອຂໍການໃຫ້ອະພັຍບາບຂອງລາວ, ແລະ

ຕາມເຫດຜົນຂອງພວກເຂົາ ຄວາມບາບຂອງຊາຍເປ້ັຽນ້ີເປັນຕ້ົນເຫດຂອງຄວາມທໍຣະມານໃນຊີວິດ.

2. ພຣະເຢຊຊູົງໃຫອ້ະພຍັບາບ: ລູກາ 5:21-26

ຍ້ອນຄວາມຕິຕຽນວົນວຽນຢ່ ູໃນໃຈ, ພວກນັກທັມແລະຟາຣີຊາຍເລ້່ີມຕ້ົນຄິດ, ìຜ້ ູນ້ີທ່ີເວົ້າໝິ່ນປມາດພຣະເຈ້ົາ 

ແມ່ນໃຜ?î ພວກຟາຣີຊາຍແລະນັກທັມໃຫ້ເຫດຜົນແບບນ້ີ: ໃນເມື່ອມີແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນສາມາດໃຫ້ອະພັຍບາບ

ແລະໃນເມື່ອຊາຍຄົນນ້ີບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາ ລາວຕ້ອງເວົ້າໝິ່ນປມາດພຣະເຈ້ົາແນ່ນອນດ້ວຍການເວົ້າວ່າລາວໃຫອ້ະພັຍ

ບາບ. ພຣະເຢຊູຊົງຊາບຄວາມຄຶດຂອງເຂົາ ແລະກໍາລັງຈະພິສູດໃຫ້ເຂົາເຫັນວ່າພວກເຂົາຄຶດຜິດ. ພຣະອົງກໍເລີຍ

ຖາມ, ìເຫດສັນໃດພວກທ່ານຈ່ິງຄຶດພິຈາຣະນາໃນໃຈ?î ພຣະອົງຍັງຖາມອີກວ່າ, ìຜິດບາບຂອງເຈ້ົາໄດ້ຮັບອະພັບ

ແລ້ວ ຫຼືຈະວ່າ ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນແລະຍ່າງໄປ.î ອັນໃດຈະງ່າຍກວ່າກັນ?

ແລ້ວພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເວົ້າສ່ິງທ່ີຈະເຮັດໃຫພ້ວກນັກທັມຄົນຢິວສະທ້ານໃຈໄປຕາມວິທີໃຊ້ເຫດຜົນຂອງເຂົາ,

ພຣະອົງຊົງສະແດງຫຼັກການຂອງພຣະອົງໂດຍການສ່ັງຄົນເປ້ັຽວ່າ, ìຈ່ົງຍົກຂ້ຶນຍົກເອົາບ່ອນນອນຂອງເຈ້ົາໄປບ້ານ

ເສັຽ.î ພຣະເຢຊູຊົງສ ໍາແດງອໍານາດໃຫ້ອະພັຍບາບຢ່ ູໃນໂລກນ້ີ. ພຣະຄຣິດບ່ໍພຽງແຕ່ປະທານການອະພັຍບາບເທ່ົາ

ນ້ັນ ແຕ່ພຣະອົງຍັງຊົງປະທານການປົດປ່ອຍຄວາມທຸກຝ່າຍຮ່າງກາຍອີກດ້ວຍ. ການກະທໍາຂອງພຣະເຢຊູສໍາແດງ

ເຖິງຄວາມເຫັນໃຈຕ່ໍຄົນທ່ີມຄີວາມຈໍາເປັນທາງດ້ານຝ່າຍຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ແລະ ຈິດວິນຍານ ຂອງຜ້ ູຢ່ ູໃນທ່າມກາງ

ພວກເຮົາ.

ຜົນສະທ້ອນຂອງການອັສຈັນນ້ີເກີດຂ້ຶນຢ່າງກະທັນຫັນ, ບ່ໍພຽງແຕ່ຄົນເປ້ັຽນ້ັນລຸກຂ້ຶນແລະຈັບເອົາທ່ີນອນຂອງ 

ລາວເທ່ົານ້ັນ ລາວຍັງຍ່າງກັບບ້ານທັງຮ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົານໍາອີກ. ສ່ວນຜ້ ູທ່ີໄດ້ເຫັນເຫດການກໍອັສຈັນໃຈຫຼາຍແລະ

ພາກັນສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ. ການພົບກັບພຣະເຢຊູຄ້ັງນ້ີ ຊີວິດຂອງອະດີດຄົນເປ້ັຽໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງໄປຕລອດການ, ຈາກ

ນາທີນ້ັນ ຊີວິດຂອງລາວກໍເປັນພະຍານໃຫ້ກ່ຽວກັບຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ມແີຕ່ພຣະເຢຊູ ເທ່ົານ້ັນທ່ີມີອໍາ

ນາດໃຫ້ອະພັຍບາບ ເພາະເຮາົໄດ້ເຫັນຣິດອໍານາດຂອງພຣະຄຣິດປ່ຽນແປງຊີວິດ ໃນຊີວິດຂອງຄົນທ່ີຢ່ ູໃກ້ເຮົາ. ຄໍາ

ຕອບຂອງເຮົາກໍຄືຖວາຍການສັຣເສີນ ແລະພຣະສງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ.
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3. ພຣະເຢຊຊູົງຊອກຫາຄົນບາບ: ລູກາ 5:29-32

ຫຼັງຈາກທ່ີປົວຊາຍເປ້ັຽແລ້ວ, ພຣະເຢຊູໄດ້ອອກຈາກບ້ານທ່ີພຣະອົງສອນ ແລະມີຝູງຊົນກ່ ຸມໃຫຍ່ຕິດຕາມ 

ພຣະອົງໄປ. ເມື່ອພຣະເຢຊູມາເຖິງຫົນທາງໃກ້ກັບແຄມທະເລຄາລີເລ ພຣະອົງຫຼຽວເຫັນຄົນເກັບພາສີຊ່ືວ່າ ເລວີ ທ່ີຮ້ ູ 

ກັນດີວ່າ ມັດທາຍ ທ່ີເປັນຜ້ ູຂຽນພຣະທັມມັດທາຍ. ຄົນທັມມະດາທັງຫຼາຍກຽດຊັງ, ລັງກຽດ, ມັກຫຼີກຈາກຄົນເກັບພາສີ 

ໂດຍສເພາະພວກນັກທັມຍ່ິງກຽດຊັງ ຄິດວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນກະບົດຕ່ໍຊາດເພາະພວກເຂົາເປັນພະນັກງານຂອງອາ

ນາຈັກໂຣມ. ພວກເກັບພາສີຈະບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ້ົາໄປນະມັສການຢ່ ູໃນໂຮງທັມ.

ໃນຂະນະທ່ີພຣະເຢຊູຊົງເດີນຜ່ານໂຕະເກັບພາສີບ່ອນທ່ີເລວີທໍາງານຢ່ ູ ພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າກັບລາວວ່າ: ìຈ່ົງ

ຕາມເຮົາມາ!î ຄໍາເວົ້າຄໍານ້ີເຮດັໃຫ້ເລວີຕ້ອງທໍາການຕັດສິນໃຈອັນສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນຊີວິດຂອງລາວ. ປາສຈາກຄວາມ

ລັງເລໃຈ, ປະທຸກສ່ິງໄວ້ຂ້າງຫຼງັ, ເລວີໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປ. ດ້ວກການຕັດສິນໃຈນ້ີ ເລວີໄດ້ປະຖ້ິມອາຊີບ ແລະ

ຖານະຂອງລາວ ແລກປ່ຽນກັບການເປັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ. ໜີຈາກອາຊີບທ່ີບ່ໍໝັ້ນຄົງ ເລວີໄດ້ຮັບມໍຣະດົກ ທ່ີໝັ້ນ

ຄົງຖາວອນເປັນນິດ (1 ປຕ 1:4).

ເວລາພຣະເຢຊູເວົ້າກັບພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຕັດສິນໃຈໄວໆວ່າຈະຍອມຟງັຄໍາສັ່ງຂອງພຣະອົງບ່ໍ 

ຫຼືເສີຍເມີຍຕ່ໍຄໍາເວົ້າຂອງພຣະອົງ. ບ່ໍວ່າເຮົາຈະເຄີຍເປັນຫຍັງມາກ່ອນ, ເຮັດຫຍັງມາກ່ອນ, ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ອະພັຍ 

ແລະເອ້ີນໃຫພ້ວກເຮົາຕິດຕາມພຣະອົງ.

ຫຼັງຈາກຕັດສິນໃຈຕິດຕາມພຣະເຢຊູແລ້ວ ເລວີກໍຈັດງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູທ່ີບ້ານຂອງລາວ. ເພາະຊີ 

ວິດມີການປ່ຽນແປງ ລາວຢາກແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອ່ືນນໍາ. ເລວີຈັດງານລ້ຽງແລະໄດ້ເຊີນເອົາພວກເກັບພາສີ ແລະຄົນບາບ

ຄົນອ່ືນໆເຂ້ົາຮ່ວມດ້ວຍ. ລາວຢາກໃຫ້ຄົນອ່ືນຮ້ ູຈັກການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດຂອງລາວ. ການກິນອາຫານຮ່ວມກັນກໍເປັນ

ໂອກາດທ່ີຈະປະກາດຄວາມລອດພົ້ນໃນພຣະຄຣິດໃຫ້ແກ່ເພືອ່ນຝູງທ່ີຍັງບ່ໍທັນຮ ູ້ຈັກກັບຣິດອໍານາດໃນການປ່ຽນແປງ

ຊີວິດໃນພຣະເຢຊູ.

ພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກນັກທັມຈະບ່ໍຍອມເຂ້ົາຮວ່ມໂຕະກິນລ້ຽງເດັດຂາດ ເຖິງແມ່ນຈະຖືກເຊີນກໍຕາມ.

ຄວາມກຽດຊັງຄົນທ່ີນ່ັງຢ່ ູໃນເຮອືນຂອງເລວີຂັດຂວາງພວກເຂົາໄວ້ ແຕ່ພວກເຂົາກໍຍັງຄໍານຶງເຖິງສ່ິງທ່ີກໍາລັງເກີດຂ້ຶນ

ພາຍໃນບ້ານຫຼັງນ້ັນ. ໃນຄວາມຄຶດຂອງຊາວຢິວ, ການກິນລ້ຽງເປັນເວລາແຫ່ງຄວາມສໍາພັນແລະມີແຕ່ພວກດຽວກັນ

ເຂ້ົາຮ່ວມ. ພວກຟາຣິຊາຍຈະບ່ໍຍອມແມ່ນແຕ່ໃຫ້ເສ້ືອຄຸມເຂົາແຕະຕ້ອງພວກທ່ີເຂ້ົາອອກໄປມາຈາກບ້ານຫຼັງນ້ັນ, ບ່ໍ

ຕ້ອງເວົ້າເຖິງ ການທ່ີຈະຮ່ວມກ່ ຸມກິນລ້ຽງ ເຂ້ົາໃກ້ຊິດ ຫຼືຮ່ວມເປັນເພື່ອນເລີຍ.

ຫຼັງຈາກເຫັນເຫດການຊຸມນຸມຂອງພວກຕ່ໍາຕ້ອຍນ້ີແລ້ວ, ພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກນັກທັມກໍຈ່ົມຕິຕຽນສາວົກ

ຂອງພຣະເຢຊູ, ຖາມວ່າເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈ່ຶງລົດຕົນເອງລົງຮ່ວມໂຕະກິນແລະດ່ືມກັບພວກຄົນເກັບພາສີແລະພວກ

ນອກສິນທັມ. ພຣະເຢຊູຊົງຕອບຄວາມຈ່ົມຂອງພວກຟາຣີຊາຍ, ເລ້ີມຕ້ົນ ພຣະອົງຊົງເວົ້າຈາກພຣະທັມສຸພາສິດວ່າ:

ìຄົນປົກກະຕິບ່ໍຕ້ອງການໝຢໍາ ແຕ່ຄົນເຈັບຕ້ອງການໝໍ.î ພຣະເຢຊູຕອບເຂົາຕາມພື້ນຖານວຽກການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະ 

ອົງ: ìເຮົາບ່ໍໄດ້ມາເພື່ອຈະເອ້ີນເອົາຄົນສິນທັມ ແຕ່ມາເອ້ີນເອົາຄົນນອກສິນທັມໃຫ້ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່.î

ຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູເຕືອນພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາບ່ໍຄວນໃຫມ້ີກຸ່ມຜ້ ູດີປົກຄອງຢ່ ູໃນໂບດແລະປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ້

ກຸ່ມທ່ີຖືວ່າຕ່ໍາຕ້ອຍກວ່າຕົນເອງເຂ້ົາມາຮວ່ມ ຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູເຕືອນພວກເຮົາວ່າໂບດບ່ໍແມ່ນບ່ອນສັງສັນຂອງ

ຄົນສິນທັມແຕ່ເປັນໂຮງໝຂໍອງຄົນບາບ. ສ່ິງນ້ີຄວນຊັກຊວນໃຫ້ພວກເຮົາແບ່ງປັນຂ່າວການໃຫ້ອະພັຍບາບຂອງພຣະ

ເຈ້ົາໃຫ້ທ່ົວເຖິງ.

ບົດຮຽນຊວີິດ:
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ຂ້ໍພຣະຄັມພີ ໃຫ້ຄວາມໝາຍພິເສດສໍາລັບຂ້າພະເຈ້ົາມາໄດ້ຫຼາຍໆປີ, ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງສອນພວກສາວົກ 

ແລະ ຄົນທັງຫຼາຍໃນວັນນ້ັນວ່າ, ìເຮົານ້ີແຫະຼ, ເປັນທາງນ້ັນ, ເປັນຄວາມຈິງ, ແລະເປັນຊີວິດ. ບ່ໍມີໃຜໄປເຖິງພຣະບິດາ

ໄດ້ ນອກຈາກຈະມາທາງເຮົາî (ຢຮ 14:6). ເຖິງແມ່ນວາ່ພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູເປັນຫົນທາງດຽວທ່ີນໍາໄປສ່ ູ

ຄວາມພົ້ນບາບກໍຕາມ, ພວກເຮົາກໍຍັງງຽບຢ່ ູກ່ຽວກັບການແບ່ງປັນຄວາມຈິງໃນພຣະຄັມພີ. ໃນສັງຄົມເຮົາປັດຈຸບັນ 

ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງແບ່ງສ່ິງດີໆທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາເພື່ອພວກເຮົາໃຫ້ຄົນອ່ືນຮ ູ້. ທ່ານຍັງງຽບທ່ີຈະບອກວ່າພຣະເຢ

ຊູຊົງເປັນທາງດຽວທ່ີໄປຫາພຣະເຈ້ົາຢ່ ູບ່ໍ? ຖ້າຍັງງຽບ ຫຼື່ ບ່ໍງຽບ ເປັນເພາະຫຍັງ?

ແມ່ນຫຼັກການອັນໃດພວກເຮົາສາມາດຮຽນຈາກບົດຮຽນນ້ີ? ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງ.........

 ຈໍາໄວ້ວ່າຄວາມຈໍາເປັນຂອງມະນຸດຈະເປັນໂອກາດໃຫນໍ້າພາຄົນອ່ືນມາຫາພຣະເຢຊູ. ວິທີໃດທ່ີຈະສະແດງ

ວ່າທ່ານເອງຮ ູ້ສຶກເຂ້ົາໃຈຕ່ໍໂອກາດແບບນ້ັນໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?

 ມີຄວາມເປັນຫ່ວງສໍາລັບເພື່ອນທີຍັງຫລົງຫາຍຢ່ ູ. ໃນວິທີທາງໃດທ່ານໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມເປັນຫ່ວງໃຫ້

ເພື່ອນທ່ີ ຍັງຫລົງຫາຍຢ່ ູນ້ັນຮ້ ູຈັກ?

 ຊອກຫາວິທີທາງເຊີນເພື່ອນມາພົບກັບພຣະເຢຊູ. ທ່ານຈະໃຊ້ວິທີໃດບອກກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູໃນຖ້າມກາງ

ການຄົບຄ້າສະມາຄົມຢ່ ູໃນສັງຄົມ?

 ບໍ ່ປ່ອຍໃຫ້ມີສ່ິງກີດຂວາງການປະກາດພຣະເຢຊູຂອງພວກເຮົາກັບຄົນທັງໝົດ, ຈະເປັນຜິວພັນ, ຊົນຊ້ັນໃນສັງ 

ຄົມ, ຫຼືຄວາມບາບ. ພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດມາຊ່ອຍຄົນບາບເໝືອນກັນກັບໝໍມໃີຈປ່ິນປົວຄົນເຈັບ. ທ່າມຮ ູ້ສຶກ 

ມີຄວາມຜິດທ່ີເຄີຍຫຼີກລຽງຄົນບາງກ່ ຸມຍ້ອນຊ່ືສຽງຂອງເຂົາບໍ? ໃນວິທີໃດທ່ີທ່ານຈະຊ່ອຍຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນ

ໃຫ້ເຫັນວ່າທຸກໆຄົນເປັນ ìຄົນບາບî ຕ້ອງການພຣະຄຸນ ແລະການໃຫ້ອະພັຍໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາ?

ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາຍັງນ້ອຍ ແມຂ່ອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເອົາພຣະຄັມພຫີົວໃຫຍີໆທ່ີຕ້ັງຢ່ ູໂຕະຫ້ອງຮັບແຂກເປີດ

ອອກອ່ານ ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີນ່ັງຢ່ ູຂ້າງເພິ່ນຟັງເລ້ືອຍໆ, ເພິ່ນກໍອ່ານແຕ່ລະເຣ່ືອງຕາມຮູບອັນສ່ວຍງາມຢ່າງຖວາຍ

ກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາຕລອດໝົດປ້ຶມ. ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຟັງດ້ວຍຄວາມອັສຈັນໃນຂະນະທ່ີພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາກາຍ

ເປັນ ຄວາມຈິງໃນຈິດໃຈຕາມຈິນຕະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ. ແຜນການໃນຄວາມພົ້ນບາບຂອງພຣະເຈ້ົາຍັງ

ເໝືອນເດີມ. ພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງບ່ໍປ່ຽນແປງ; ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ວິນຍານທ່ີຍັງຫຼົງຫາຍໃຫ້ພົ້ນບາບຍັງຍ່ິງ

ໃຫຍ່ຢ່ ູໃນສມັຍນ້ີເໝືອນກັນກັບຫລາຍພັນປີທ່ີຜ່ານມາ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ລູກາ 7:1-

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ:

ເພື່ອໃຫມ້ີການເຕີບໃຫ່ຽຝ່າຍວິນຍານ

າມາດຊ່ວຍເຮົາໃຫຫ້ຼາຍຂ້ຶນ. ບົດຮຽນ

ວັງ ຮ ູ້ຈັກວ່າພຣະເຢຊູຊົງມີຣິດພລັງອໍານາດ

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ:

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບອໍານາດຂອງ

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ:

ໃນຂະນະທ່ີຄົນທັງຫຼາຍກໍາລັງພົບ

ວາມຫວງັທ່ີສ້າງຂ້ຶນຢ່ ູບົນພື້ນຖານອັນເຂ້ັມ

ຣະເຢຊູ. ເວລາພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດເຂ້ົາ

ີ່ປະເຊີນກັບຄວາມຕາຍ.

ທະເລ ແລະ ລົມພັດອ່ ຸນໆ ທ້ອງ

ຂົາເດີນເຮືອໃບຈາກເກາະຮາວາຍ ໄປຫາ ລອສ 

ອງເຮືອລົງ. ຫຼັງຈາກຟູຢ່ ູກາງທະເລເປັນ

ຸດ. ໃນຄວາມເຊ່ືອ, ພວກເຂົາຂໍໃຫ້ພຣະ

ລະຫຍັບໃກ້ເຂ້ົາມາເທ່ືອລະນ້ອຍ, ຄວາມ

ີ່ຊ່ວຍຊີວິດເຂົາ. ບົດຮຽນໃນວັນນ້ີຈະຊ່ວຍ

ຢຊູ.

. ພຣະເຢຊຊູົງມີຣິດອາໍນາດ: ລູກາ

ວັນນ່ຶງ ຫຼັງຈາກສອນແລ້ວ, ພຣະ

ົ້ນສອນມາກ່ອນ. ນາຍຮ້ອຍທະຫານໂຣມຄົນ

້ອນວອນເຊີນເອົາພຣະອົງສະເດັດມາຊ່ອຍ

ວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຄວນທໍາ ຄືເອ້ີນໃຫ້ພຣະ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ
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ຍານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູແລະ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານປະເຊີນໜ້າກັບສະຖານະການອັນໝົດ

ອໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍ.

ຂອງພຣະເຢຊູຊົງຢ່ ູເໜືອຄວາມເຈັບປ່ວຍແລະຄວາມຕາຍ.

ພົບກັບບັນຫາຕ່າງໆໃນຄວາມຈິງຂອງຊີວິດ, ພວກເຂົາຕ້ອງການ

ເຂ້ັມແຂງໃນຄວາມເຊ່ືອທ່ີອາສັຍພລັງອໍານາດແລະຄວາມຮັກ

ເຂ້ົາໄປໃນສະຖານທ່ີບ່ອນໃດບ່ອນນ່ຶງ, ຄວາມຫວັງກໍເກີດຂ້ຶນ 

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ທ້ອງຟ້າສີຄາມ ເປັນສ່ິງທ່ີ ຈອນ, ແຈຣີ, ແລະຄອບຄົວມັກທ່ີສຸດ

ຫາ ລອສ ແອນເຈລິສ. ແລ້ວຈັກເຮືອກໍຢຸດແລ່ນ ແລະລົມ

ເປັນເວລາສ່ີວັນ, ໝົດທັງຄອບຄົວປະເຊີນໜ້າກັບສະຖານະ

ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍ. ໃນທັນໃດທ່ີພວກເຂົາເຫັນເຮືອໂດຍສານຈາກ

ຄວາມຫວງັຂອງພວກເຂົາກໍກັບຄືນມາເໝືອນເດີມ. ພວກເຂົາ

ຊ່ວຍເຮົາປະເຊີນໜ້າກັບສະຖານະການອັນສຸກເສີນດ້ວຍຄວາມ

ລູກາ 7:1-10

ພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນເມືອງກາເປນາອູມ ບ່ອນທ່ີພຣະອົງ

ໂຣມຄົນນ່ຶງເຄີຍໄດ້ຍິນເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ ຈ່ຶງໃຊ້ເຖ້ົາແກ່ບາງຄົນຂອງ

ຊ່ອຍຊີວິດຂ້ອຍໃຊ້ຂອງຕົນທ່ີກໍາລັງປ່ວຍໜັກ. ນາຍຮ້ອຍ

ພຣະເຢຊູຊ່ວຍ.

ແລະວິທີທ່ີພຣະອົງ 

ໝົດຫວັງດ້ວຍຄວາມ 

ຕ້ອງການຄວາມຫວງັ--

ຮັກອັນລຶກເຊ່ິງຂອງ 

ຂ້ຶນ ເຖິງແມ່ນຢ່ ູໃນຂ້ັນ 

ສຸດໃນຂະນະທ່ີພວກ

ລົມພະຍຸກໍຫັກໃບພັດ

ະການທ່ີໜ້າຢ້ານທ່ີ

ໂດຍສານຈາກຂອບຟ້າໃຫຍ່ຂ້ຶນ 

ເຂົາຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາ

ຄວາມຫວັງຈາກພຣະ

ພຣະອົງຊົງເຄີຍເລ້ີມ

ບາງຄົນຂອງພວກຢິວໄປ

ນາຍຮ້ອຍຄົນນ້ີໄດ້ທໍາສ່ິງທີ
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ໃນສມັຍນ້ັນພວກເຖ້ົາແກ່ຄົນຢີວມຄີວາມຮັກຕ່ໍຜ້ ູຮຸກຮານຄົນໂຣມໜ້ອຍທ່ີສຸດ, ແຕ່ພວກນ້ີມຄີວາມຮັກນັບຖື

ນາຍຮ້ອຍທະຫານຄົນນ້ີຫລາຍ. ພວກເຂົາໄດ້ອ້ອນວອນພຣະເຢຊູດ້ວຍໃຈຮ້ອນຮົນວ່ານາຍຮ້ອຍຄົນນ້ີສົມຄວນໄດ້ຮັບ

ການນັບຖືເພາະທ່ານເປັນຄົນມີຄຸນຄ່າເຮັດຄຸນຄວາມດີວ່າ ìເພາະວ່າເພິ່ນຮັກປະເທດຊາດຂອງເຮົາແລະໄດ ້ສ້າງໂຮງ

ທັມະເທສນາໃຫ້ພວກເຮົາ.î ໃນໃຈພວກເຂົາບອກວ່າສ່ິງທ່ີນາຍຮ້ອຍນ້ີໄດ້ເຮັດເພື່ອພວກເຂົາສົມຄວນວ່າລາວຈະຮັບ

ການຕອບແທນແບບພິເສດ. ຄວາມເວົ້າຂອງນາຍຮ້ອຍທ່ີເວົາ້ກັບພຣະເຢຊູ (ຂ້ໍ 6-7)ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນຄວາມຖ່ອມຕົວ

ຂອງລາວ. ໃນຂະນະທ່ີພຣະເຢຊູຊົງສະເດ ັດມາໃກ້ບ້ານຂອງລາວ, ພວກເພື່ອນຂອງລາວກໍແລ່ນມາຕ້ອນຮັບພຣະອົງ

ທູນວ່າ, ìນາຍ ເອີຍ, ຢ່າຊູ່ລໍາບາກທ້ອນ ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍເປັນຄົນບ່ໍສົມຄວນທ່ີຈະໃຫທ່້ານເຂ້ົາໄປລ່ ຸມຫລັງຄາເຮືອນ

ຂອງຂ້ານ້ອຍ.î

ບາງຄັງ້ພວກເຮາົອາດມຄີວາມຜດິໃນການເຂົາ້ຫາພຣະເຈົາ້ຍອ້ນນິສຍັຄດຶວາ່ເຮາົ ìສມົຄວນì ຮບັພຣະພອນ

ເພາະຕວົເຮາົເອງ ຫຼ ືສິງ່ທີເ່ຮາົໄດເ້ຮດັມາ ຫຼວືາ່ຍງັບໍໄ່ດເ້ຮດັ. ບາງທ ີເຮາົອາດຈະຂພໍຣະພອນໃຫຄ້ນົອື່ນ ເພາະເຮາົຮ ູ້

ສກຶວາ່ເຂາົສມົຄວນໄດຮ້ບັສິງ່ນັນ້. ມນັເປນັອນັຕະລາຍທີຂ່ໍໃຫພ້ຣະເຈົາ້ຊງົປະທານຕາມຄວາມສມົຄວນຂອງຕນົ.

ພວກເພື່ອນໄດ້ນໍາເອົາຄໍາຂໍທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຈາກນາຍຮ້ອຍທະຫານມາແລະເວົ້າກັບພຣະເຢຊູວ່າ,

ìແຕ່ຂໍທ່ານຈ່ົງກ່າວພຽງຄໍາດຽວ ແລະຄົນໃຊ້ຂອງຂ້ານ້ອຍຄົງຈະດີພຍາດ.î ຄວາມເຊ່ືອເກີດຈາກຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງ 

ນາຍຮ້ອຍທະຫານເອງ. ລາວເປັນຄົນຢ່ ູໃຕ້ວິນັຍທະຫານ ແລະຍັງມທີະຫານຢ່ ູໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງລາວ. ອໍານາດທ່ີ

ລາວມແີມ່ນໄດ້ມາຈາກຜ້ ູທ່ີມອໍີານາດສູງກວ່າລາວອີກ. ຂ້ໍ 8 ບອກໃຫ້ເຫັນວ່ານາຍຮ້ອຍທະຫານຮັບຮ້ ູວ່າພຣະເຢຊູມີ 

ອໍານາດທ່ີຈະສ່ັງ. ໃນຖານະພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຍອມວາງຕົວຢ່ ູໃຕ້ອໍານາດພຣະປະສົງຂອງພຣະ

ບິດາ. ນາຍທະຫານຮັບຮ ູ້ວ່າຄໍາເວົ້າຈາກປາກຂອງພຣະເຢຊູຈະເຮັດໃຫ້ຄົນໃຊ້ດີຂ້ຶນ.

ຂ້ໍ 9 ບອກວ່າເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ຍິນຄໍາເຫົ່ ຼານ້ັນແລ້ວກໍ ìປະຫຼາດî ພຣະທັຍເພາະຄວາມເຊ່ືອຂອງນາຍຮ້ອຍ 

ທະຫານນ້ັນ. ພາສາກຣີກອາດຈະໝາຍເຖິງຄໍາວ່າ ìອອນຊອນî. ພຣະເຢຊູຊົງຫັນໜ້າມາຫາຝູງຊົນແລະຊົງປະກາດ

ວ່າ, ìແມ່ນໃນພວກອິສຣາເອັນ ເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ພົບຄວາມເຊ່ືອໃຫຍ່ເທ່ົານ້ີ!î ຄວາມເຊ່ືອແບບໃນພຣະຄັມພີຕ້ອງເຊ່ືອໃນ

ພຣະເຈ້ົາໂດຍບ່ໍຕ້ອງອາສັຍໃນສ່ິງທ່ີຕາເຫັນ (ຮຣ 11:1-3). ຄວາມເຊ່ືອບ່ໍໄດ້ຮັກສາໄວສໍ້າລັບຄົນຢິວເທ່ົານ້ັນເພາະວ່າ

ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາກໍບໍ່ໍໄດ້ເຈາະຈົງໄວໃ້ຫ້ແຕ່ຄົນອິສຣາເອັນເໝອືນກັນ. ເນ້ືອຫາໃນປ້ຶມລູກາແລະກິຈການ 

ໄດ້ບອກວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສົນໃຈຄົນຕ່າງຊາດດ້ວຍ.

ເມື່ອພວກທ່ີຮັບໃຊ້ນາຍຮ້ອຍທະຫານກັບໄປເຖິງເຮືອນກໍໄດ້ພົບຂ້ອຍໃຊ້ນ້ັນດີພຍາດແລ້ວ. ການອັສຈັນຊ້ີໃຫ້ 

ເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍຈໍາເປັນທ່ີຈະຢ່ ູໃນບ່ອນນ້ັນເພື່ອປ່ິນປົວ. ພວກເຮົາຈົງພໍໃຈ ພວກເຮົາຈະບ່ໍສາມາດເຫັນພຣະ 

ອົງດ້ວຍຕາຝ່າຍຮ່າງກາຍ ແຕ່ພລັງແລະອໍານາດຂອງພຣະຄຣິດມີຣິດຢ່ ູໃນຊີວິດຂອງເຮົາແລະມໄີວ້ໃຫ້ທຸກຄົນທ່ີຂໍ.

2. ພຣະເຢຊູຊງົສະແດງຄວາມເມດຕາ: ລູກາ 7:11-15

ເມື່ອພຣະເຢຊູແລະຄົນທັງຫຼາຍກໍາລັງມາເຖິງປະຕູເມືອງນາອິນ ມຄົີນກໍາລັງຫາມສົບຂອງຊາຍຄົນນ່ຶງອອກ 

ມາ. ຊາຍຄົນນ້ີເປັນລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງແມໝ່້າຍ. ແມຄົ່ນນ້ີບ່ໍແມ່ນແຕ່ທຸກຍ້ອນຜົວຕາຍແຕ່ ດຽວນ້ີຄວາມຕາຍຍັງ

ເອົາລູກຊາຍຄົນດຽວໄປອີກ. ຍິງໝ້າຍຄົນນ້ີເຄີຍເດີນຍ່າງເທິງຫົນທາງນ້ີມາກ່ອນ, ແຕ່ຫລັງຈາກຜົວລາວຕາຍ ນາງກໍ 

ຍັງມຄີວາມຫວັງໃນລູກຊາຍເປັນຜ້ ູອ້ ູມຊູໃນຊີວິດ. ໃນເມື່ອລູກຊາຍຕາຍ, ນາງກໍມສິີດໃນກົດໝາຍໜ້ອຍລົງ. ຕອນນ້ີ 

ຄວາມຫວັງທັງໝົດຫາຍໄປແລະໂລກຂອງນາງກໍລ້ົມລະລາຍ.

ຄວາມສິນ້ຫວງັ, ນໍາ້ຕາ, ແລະຄວາມອກົຫກັ ເປນັສວ່ນຂອງໂລກທີພ່ວກເຮາົອາສຍັຢ ູ່: ໂລກທີເ່ຕມັໄປດວ້ຍ

ຄວາມບາບ ແລະຜນົອນັໂຫດຮາ້ຍ. ຄວາມໂສກເສົາ້ແລະການໄວທ້ກຸເປນັສວ່ນນຶງ່ໃນປະສບົການຂອງຊວີດິມະນດຸ.

ແຕສ່ໍາລບັຄຣສິຕຽນ, ເຖງິແມນ່ໃນຍາມທີຊ່ວີດິພບົກບັສິງ່ໂຫດຮາ້ຍທີສ່ດຸ ພຣະເຢຊກູຍໍງັຢ ູ່ນາໍຕລອດເວລາ, ພຣະອງົ
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ຊງົມອີາໍນາດແລະຣດິເດດເພືອ່ຊວ່ຍພວກເຮາົ, ແລະພຣະອງົຈະນາໍເອາົແຕສ່ິງ່ທີດ່ທີີສ່ດຸມາໃຫພ້ວກເຮາົ. ການກະທາໍ

ຂອງພຣະເຢຊຊູງົສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມຮກັທີເ່ຕມັໄປດວ້ຍຄວາມເມດຕາ.

ພຣະເຢຊູຊົງເຈາະຈົງໃສ່ຍິງໝາ້ຍທ່ີລູກຊາຍກໍາລັງຈະຖືກຝັງ. ຍິງໝ້າຍຄົນນ້ີຈະສາມາດສັງເກດຮ ູ້ຈັກໄດ້ງ່າຍ 

ຫຼາຍ ເພາະນາງໃສ່ເຄ່ືອງດໍາແລະເຕັມໄປດ້ວຍຂ້ີເທ່ົາທ່ົວຕົວ, ໃບໜ້າກໍຈະເຕັມໄປດ້ວຍນ້ໍາຕາແລະຮອຍຂ້ີເທ່ົາຕິດຢ່ ູ 

ເຕັມໜ້າ. ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງຫຼຽວເຫັນກໍມີຄວາມເມດຕາຕ່ໍນາງຫຼາຍ. ແມໝ່້າຍທ່ີໝົດຫວັງຄົນນ້ີບ່ໍໄດ້ເວົ້າຫຍັງກັບ

ພຣະເຢຊູ ຫຼືຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເລີຍ. ແຕ່ພຣະອົງກໍຊົງເວົ້າກັບນາງວ່າ, ìຢ່າຮ້ອງໄຫ້.î ພວກເຮົາກໍມີແຮງຂ້ຶນທ່ີຮ້ ູວ່າ

ພຣະເຈ້ົາຊົງຫຼຽວເຫັນນ້ໍາຕາຂອງເຮົາ (ພສສ 56:8). ບ່ໍແມ່ນແຕ່ພຣະຄຣິດຊົງທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາເທ່ົາ ນ້ັນ,

ພຣະອົງຍັງຊົງກ້າວໄປປ່ິນປົວຫົວໃຈທ່ີແຕກສລາຍ, ແລະຈັດການຍົກເອົາຄວາມໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈຂອງນາງອອກໄປ.

ພຣະເຢຊູຊົງຊາບຄວາມໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈຂອງໝົດທຸກຄົນ (ອຊຢ 53:3-4).

ພຣະເຢຊູຊົງຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ສົບແລະບາຍສົບ; ພວກຄົນຫາມກໍຢຸດ. ພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າວ່າ, ìຊາຍໜ່ ຸມເອີຍ, ເຮົາ

ສ່ັງເຈ້ົາວ່າ ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນ.î ແລ້ວຊາຍໜ່ ຸມນ້ັນກໍລຸກຂ້ຶນນ່ັງຕ້ັງຕ້ົນເວົ້າ ພຣະອົງຈ່ິງຊົງມອບຊາຍນ້ັນໃຫ້ແມຂ່ອງລາວ. ພຣະ

ເຢຊູໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍຣິດເດດເໜືອຄວາມຕາຍແລະຫລຸມຝັງສົບອີກຄ້ັງນ່ຶງ. ພຣະອົງຊົງປຸກຊາຍຄົນນ້ີຂ້ຶນມາຈາກ

ຄວາມຕາຍໃຫ້ມຊີີວິດໃໝອີ່ກ. ແຕ່ລະຄົນໃນພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໂດຍທາງຣິດເດດຂອງພຣະເຢຊູ

ພວກເຮົາສາມາດມີຊີວິດຄົບບໍຣິບູນໃນປັດຈຸບັນແລະຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃນສວັນ. ບ່ໍແມ່ນແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ 

ຮັບຂອງຂວັນຊີວິດນິຣັນເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບການຄ້ໍາປະກັນວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ຢ່ ູຮ່ວມກັນກັບພຣະອົງອີກໃນສວັນ.

ເວລາພຣະເຢຊູຊົງມອບລູກຊາຍໃຫ້ແມໝ່້າຍ ພວກເຮົາກໍຮ ູ້ສຶກເຫັນນ້ໍາຕາແຫງ່ຄວາມໝົດຫວັງກາຍເປັນນ້ໍາຕາແຫງ່ 

ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ.

ຕລອດໃນພຣະຄັມພີ ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພຣະເຈ້ົາກັບພວກແມໝ່້າຍໄດ້ປາກົດຢ່ ູຫຼາຍບ່ອນ (ພບຍ 10:18;

ພສສ 68:5; ຢກບ 1:27). ດ່ັງນ້ັນ, ເມື່ອເຮົາຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາກໍຂໍໃຫຄ້ວາມເປັນຫ່ວງອັນນ້ີປາກົດຢ່ ູໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.

ສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ເຮັດກັບແມ່ນໝ້າຍນ້ັນ, ພຣະອົງກໍຊົງຢາກກະທໍາເພື່ອພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນ. ຄໍາສັນຍາຂອງ

ພຣະອົງ (ອຊຢ 61:3), ພຣະເຢຊູຊົງຢາກປ່ຽນຂ້ີເທ່ົາໃຫເ້ປ ັນມົງກຸດແຫ່ງຄວາມງາມ, ການໄວທຸ້ກໃຫ້ເປັນຄວາມດີໃຈ,

ແລະເຄ່ືອງນຸ່ງໄວ້ທຸກໃຫເ້ປັນເຄ່ືອງນຸ່ງແຫງ່ການສັຣເສີນ.

ມີຫລາຍໆຄົວເຮືອນໄດ້ຖືກສ້າງຄືນຂ້ຶນມາໃໝດ້່ວຍການສໍາຜັດຈາກພຣະຄຣິດ, ພຣະອົງບ່ໍພຽງແຕ່ມີຣິດເດດ

ສ່ັງໃຫ້ຊີວິດກັບຄືນສູ່ຄົນຕາຍເທ່ົານ້ັນ, ພຣະອົງຍັງຊົງສາມາດສ່ັງໃຫ້ຊີວິດເຂ້ົາໄປໃນຊີວິດແຕ່ງງານທ່ີຕາຍແລ້ວ, ໂບດ

ທ່ີຕາຍແລ້ວ, ແ ລະຄຣິສຕຽນທ່ີຕາຍຕ່ໍການເປັນພະຍານກັບຄວາມຮັກແລະຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູ. ຊີວິດຂອງ

ພຣະເຢຊູຊົງຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄວາມເມດຕາ.

3. ພຣະເຢຊູສມົຄວນໄດຮ້ບັການສັຣເສນີ: ລູກາ 7:16-17

ຫລັງຈາກໄດ້ເຫັນການອັສຈັນເກີດຂ້ຶນຕ່ໍໜ້າເຂົາ, ຄວາມຢ້ານ, ສະດ້ ຸງຕົກໃຈກໍຕົກໃສ່ເຂົາທັງປວງ. ອັນນ້ີເປັນ 

ອາການຂອງທໍາມະຊາດມະນຸດ, ຈິດວິນຍານແຫ່ງຄວາມບາບກໍສ່ັນສະທ້ານຖ້າມກາງການສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາຜ້ ູສັກ 

ສິດບໍຣິສຸດ. ມຫີລາຍຄົນໄດ້ພົບກັບການຢ້ຽມຢາມຈາກພຣະເຈ້ົາ, ມແີຕ່ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດເອົາລູກຊາຍທ່ີ

ຕາຍແລ້ວໃຫ້ກັບຄືນຢ່ ູໃນອ້ອມກອດແມຂ່ອງລາວ. ສ່ິງດຽວທ່ີພວກເຂົາກະທໍາໄດ້ກໍຄືສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ.

ພວກເຂົາຮັບຮ ູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜ້ ູທ່ີພຣະເຈ້ົາສ່ົງມາ, ເປັນຜ້ ູປະກາດພຣະທັມທ່ີຍ່ິງໃຫ່ຽ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ງຽບໄປ

ຈາກພວກອິສຣາເອັນເຖິງ 400 ປີ ບ່ໍມີຜ້ ູປະກາດພຣະທັມປາກົດເລີຍ. ຕອນນ້ີການປ່ຽນແປງໄດ້ເກີດຂ້ຶນ, ຝູງຊົນໄດ້

ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງມາຢ້ຽມຢາມໄພພ່ົນຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາທຸກ

ຄົນກໍສາມາດຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີຮ ູ້ຈັກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປັນຜ້ ູສ້າງທ່ີຊົງຢ່ ູນໍາແລະຕິດຕາມພວກເຂົາຕາມຄວາມຈໍາເປັນຂອງ
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ເຂົາ. ພຣະອົງຢ່ ູນໍາເຮົາຕລອດເວລາ; ພຣະອົງຊົງຮ້ ູເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ ແລະມຣິີດອໍານາດທ່ີຈະຊ່ວຍເຮົາໃນວິທີຂອງ

ພຣະອົງ. ເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງໄດ້ຊ່າລືໄປທ່ົວແຂວງຢູດາຍແລະທ່ົວຂົງເຂດທ່ີຢ່ ູອ້ອມຮອບນ້ັນ.

ເວລາໃດກໍຕາມທ່ີເຮົາເຫັນພຣະເຈ້ົາທໍາງານທ່າມກາງພວກເຮົາ, ເຮົາຄວນໃຊ້ໂອກາດນ້ັນສັຣເສີນພຣະອົງ,

ແລະໃຫ້ຄໍາພະຍານກ່ຽວກັບທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ກະທໍາໃຫເ້ຮາົ. ເພາະວ່າພຣະເຢຊູຊົງມີອໍານາດແລະສະແດງຄວາມ

ເມດຕາ, ພຣະອົງຄວນໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງສັຣເສີນຈາກພວກເຮົາ.

ບົດຮຽນຊວີິດ

ບົດຮຽນພຣະຄັມພບົີດນ້ີເນ້ັນໜັກໃສ່ອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູ ທ່ີຊົງຢູ່ເໜືອຄວາມເຈັບປ່ວຍແລະຄວາມຕາຍ,

ພຣະອົງຊົງໄດ້ຮັບອໍານາດທັງໝົດໃນສວັນແລະທ່ີແຜ່ນດິນໂລກ (ມທ 28:18). ຄໍາເຫັນຂອງພຣະເຢຊູກ່ຽວກັບຄວາມ 

ເຊ່ືອຂອງນາຍຮ້ອຍທະຫານນ້ັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທຸກໆຄົນໃນໂລກສາມາດມີຄວາມເຊ່ືອແບບນ້ັນໄດ້ເຖິງຈະເປັນໃຜ

ກໍຕາມ. ບົດຮຽນນ້ີເຕືອນໃຫເ້ຮົາຮ ູ້ວ່າການຕອບສນອງຕ່ໍການອັສຈັນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດກໍຄືສັຣເສີນພຣະອົງ.

ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ສອນຄວາມຈິງອັນໃດແດ່ ໃຫພ້ວກເຮົາ?

 ພຣະເຢຊູຊົງມີອໍານາດເໜືອຄວາມເຈັບປ່ວຍແລະຄວາມຕາຍ. ໃນການຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາ

ສາມາດພົບກັບການຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຢຊູໃນຊີວິດເຮາົ. ເພາະວ່າພຣະເຢຊູຊົງຂ້າມສ່ິງກີດຂວາງທຸກ

ຢ່າງເພື່ອໄປຫາທຸກໆຄົນ, ພວກເຮົາຄວນອອກໄປຫາຄົນທຸກໆກ່ ຸມດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູ.

 ພຣະເຢຊູຊົງສະແດງຄວາມຮັກເມດຕາ ດ້ວຍການປຸກລູກຊາຍຂອງແມໝ່້າຍຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ. ພຣະ 

ອົງໄດ້ເອົາລູກມາພົບກັບແມ່ອີກແລະຊົງປະທານຄວາມຫວັງໃຫ້ພວກເຂົາ. ພຣະອົງຍັງຈະໃຫ້ພວກເຮົາພົບ 

ກັບພີ່ນ້ອງທ່ີຕາຍໄປແຕ່ກ່ອນນ້ັນອີກຄ້ັງ. ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຄົນພັ່ງພ້ອມທ່ີຈະຊ່ວຍຄົນອ່ືນ ເຖິງວ່າເຂົາຈະບ່ໍ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເໝືອນແມໝ່້າຍນ້ີກໍຕາມ.

 ພຣະເຢຊູສົມຄວນໄດ້ຮັບການສັຮເສີນ. ພວກເຮົາຄວນດີໃຈທ່ີພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຢ່ ູໄກເຮົາ ແຕ່ຢ່ ູໃກ້ເພື່ອຊ່ວຍ

ເຫຼືອເຮົາຕລອດເວລາ ແລະຄວນສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາທ່ີຊົງກະທໍາທຸກສ່ິງໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.

ໃນພິທີສົງສະການທ່ານ ເລໂອນີ ແບຣສແນັບ ຜ້ ູນໍາຂອງຣັສເຊັຽ, ພັລຍາຂອງ ທ່ານໄດ້ມຄີວາມກ້າຫານເອົາມເືຮັດ

ເຄ່ືອງໝາຍໃສ່ເອິກທ່ານກ່ອນເຂົາຈະອັດໂລງ. ລາວມີຫວັງວ່າຍັງຈະມີຊີວິດຫລັງຈາກຊີວດິນ້ີ ຊ່ຶງເປັນຊີວິດທ່ີໄດ້ຈາກ

ພຣະເຢຊູທ່ີຕາຍເທິງໄມກ້າງແຂນ. ນາງກໍຫວງັວ່າພຣະເຢຊູອົງດຽວນ້ີອາດຈະມີຄວາມເມດຕາຕ່ໍສາມີຂອງນາງ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ມາຣະໂກ

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ:

ເພື່ອໃຫມ້ີການເຕີບໃຫ່ຽຝ່າຍວິນຍານ

່ວຍໃຫ້ທ່ານຮ ູ້ຈັກຣິດອໍານາດຂອງຜີມາ

າດສ້າງຄວາມສົມບູນໃນຊີວິດທ່ີຄືນມາ

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ:

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການທ່ີພຣະ

ັ້ນໃຫ້ສົມບູນຄືນໃໝ່.

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ:

ນອກຈາກຈະຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ,

ລະເນ້ືອໜັງ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບ່ໍໄດ້

ລ້ວພຣະເຈ້ົາກໍຍັງມີອໍານາດປ່ິນປົວພວກ

າດຊ່ົວຮ້າຍຂອງວິນຍານຊ່ົວແລະນໍາພາ

ຕອນຍັງນ້ອຍທ່ີກໍາລັງເຕີບໃຫຍ່

ຂກ ຟັງຄົນຂ້າງບ້ານເລ່ົາເຣ່ືອງຜີ, ວຍິານ

ະເຈ້ົາຢ້ານກົວໃນສ່ິງທ່ີບ່ໍຮ້ ູຈັກ.

ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍເຫັນການປາກົດ

ຈ້ົາທ່ີຊົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮກັເທ່ົານ້ັນ

ີຜີມານເຕັມຢ່ ູທ່ົວໄປໃນໂລກເຮົາກໍຕາມ

ຶ່ງນໍາຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນແລະຈຸດໝາຍ

. ພຣະເຢຊຊູົງຊະນະຜມີານ: ມາຣະ

ກ່ອນນ້ັນ ພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກ

ົກໃຈແລະປະຫຼາດໃຈກັບອໍານາດທ່ີພຣະ
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ23 ຕລຸາ 2011 (10-23-2011)

ສາ້ງຄືນໃໝໃ່ຫເ້ໝອືນເດມີ

5:1-3, 6-13ກ, 15-20

ຍານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ.

ມານແລະວາງຄວາມໝັ້ນໃຈໄວ້ໃນຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູ

ມາໃໝ່.

ພຣະເຢຊູຊົງສະແດງຣິດເດດຂອງພຣະອົງດ້ວຍການໄລ່ຜີຮ້າຍ

, ຄົນທັງຫຼາຍມຊີີວິດຢ່ ູໃຕ້ອໍານາດຂອງຊາຕານໃນຖານະທ່ີເປັນ

ໄດ້ຖືກຜີສິງຢ່ ູກໍຕາມ. ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ກາຍເປ ັນຄົນມີນິສັຍທ່ີທໍາລາຍ

ພວກເຂົາ. ພຣະເຢຊູຊົງສາມາດຊ່ວຍຄົນເຫຼົ່ານ້ັນໃຫ້ເປັນອິສຣະພາບ

ພາພວກເຂົາໃຫ້ຄືນສ່ ູຄວາມສົມບູນພ້ອມດ້ວຍຊີວິດທ່ີມີຈຸດໝາຍ

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ຍ່ຢ່ ູບ້ານນອກ, ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຈໍາໄດ້ພໍລາງໆວ່າເຄີຍໄດ້ນອນ

ຍານ, ແລະເຫດການເກີດຂ້ຶນແບບເຫຼືອເຊ່ືອຢ່ ູໃນຂົງເຂດນ້ັນຢ່າງ

ປາກົດຂອງຜີ ແຕ່ຮ ູ້ວ່າວິນຍານຊ່ົວມີຈິງ, ແລະຍັງຮ ູ້ອີກວ່າ ມແີຕ່

ນ້ັນ ຈ່ຶງຈະເອົາຊະນະມນັໄດ້. ບົດຮຽນໃນມື້ນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາ

ຕາມ, ພວກເຮົາຍັງສາມາດວາງໃຈໃນຣິດເດດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ສູງ

ຈຸດໝາຍໃນຊີວິດໃຫແ້ກ່ເຮາົ.

ມາຣະໂກ 5:1-3, 6-13ກ

ສາວົກໄດ້ພົບກັບລົມພະຍຸຢ່ ູໃນກາງທະເລຄາລີເລ. ພວກ

ພຣະເຢຊູຊົງມີເໜືອລົມແລະທະເລ (ມຣກ 4:39-41). ພຣະອົງ

. ບົດຮຽນນ້ີສາມາດ 

ເຢຊູທ່ີເໜືອກວ່າຊ່ຶງສາ

ຮ້າຍອອກແລະສ້າງຄົນ

ເປັນທາດຂອງໂລກ 

ທໍາລາຍຕົນເອງ, ແຕ່

ອິສຣະພາບຈາກອໍາ

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ.

ນອນຢ່ ູພື້ນຫ້ອງຮັບ

ນ້ັນຢ່າງຢ້ານກົວ. ຂ້າ

ແຕ່ອໍານາດຂອງພຣະ

ຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າ ເຖິງຈະ

ສູງສຸດຂອງພຣະເຢຊູ

ພວກສາວົກໄດ້ສະທ້ານ 

ພຣະອົງແລະສາວົກໄດ້
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ຂ້າມທະເລໄປເຖິງເຂດເຄຣະຊາ. ພໍພຣະອົງສະເດັດຂ້ຶນຈາກເຮືອ ກໍມຄົີນນ່ຶງທ່ີມີຜີຖ່ອຍຮ້າຍສິງຢ່ ູໄດ້ອອກມາຈາກປ່າ 

ຊ້າມາພົບພຣະອົງ. ພວກຊາວບ້ານບ່ໍສາມາດມັດມັນໄວ້ ມີຫາຼຍຄ້ັງພວກເຂົາລ່າມໂສ້ໃສ່ຊີກໄວ້ ມັນກໍເຮັດໃຫ້ຫັກມ ຸ່ນ

ໄປ ບ່ໍມີຜ້ ູໃດແຮງກວ່າທ່ີຈະເອົາມັນຢ່ ູ. ມັນກໍຮ້ອງຢ່ ູເລ້ືອຍໆຕາມປ່າຊ້າແລະທ່ີພູເຂົາທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ ແລະ

ເອົາກ້ອນໝາກຫີນປາດຕົວເອງ.

ຊາຍຄົນນ້ັນເບ່ິງຄືເປັນຄົນທ່ີບ່ໍມີເຫດຜົນ, ບາງທີກໍຈະເປັນຄົນເສັຽຈິດໄປ; ແຕ່ມັດທາຍ, ມາຣະໂກ, ແລະລູ 

ກາ ບອກເຮົາວ່າລາວຖືກຜີສິງ. ລາວບ່ໍໄດ້ມີພຍາດເຮັດໃຫ້ລາວປ່ວຍ; ມັນບ່ໍແມ່ນການເຈັບປ່ວຍທ່ີຈະປົວດ້ວຍຢາ.

ຊາຍຄົນນ້ີໄດ້ສະແດງອາການທ່ີມີຜີສິງຄື: (1) ໂຫດຮ້າຍ, ມນິີສັຍທໍາລາຍ, (2) ສະແດງຕົວຕ່ໍຕ້ານສັງຄົມ (ພາໃຫ້ລາວ

ອາສັຍຢ່ ູຕາມຫລຸມຝັງສົບ), (3) ມກໍີາລັງເໜືອມະນຸດທໍາມະດາ, ແລະ (4) ອຽງໄປທາງທໍາລາຍຕົວເອງ.

ຄຣສິຕຽນທກຸຄນົເຕມັໄປດວ້ຍພຣະວນິຍານບຣໍສິດຸ (ໃນເວລາທີອ່ະທຖິານເຊນີໃຫພ້ຣະເຢຊເູຂົາ້ມາໃນຊວີດິ 

1 ກຣທ 12:13) ແລະຈະບຖໍືກ ìຜສີງິîຈກັເທືອ່. ແຕຜ່ ູ້ຕດິຕາມພຣະຄຣດິສາມາດຖືກຊກັຊວນຈາກຊາຕານແລະຜີ

ມານ ໃຫທ້າໍຄວາມບາບ. ເປໂຕບອກວາ່, ìດວ້ຍວາ່ສັດຕຣຂູອງພວກທາ່ນຄືມານ ທຽວວນົວຽນໄປມາເໝອືນໂຕສງິທີ່

ແຜດສຽງຊອກຫາຄົນທີມ່ນັຈະກດັກິນໄດ.້î (ປຕ 5:8) ພວກເຮາົຖກືເຕອືນວາ່ໃຫພ້ວກເຮາົ (1) ມອບຊວີດິຂອງເຮາົ

ໄວນ້ໍາພຣະເຈົາ້, ແລະ (2) ຕໍສູ່ກ້ບັຜມີານ. ເພາະພວກເຮາົໄດຮ້ບັຄາໍສນັຍາວາ່ຜມີານຈະໜຈີາກພວກເຮາົໄປຖາ້ເຮາົ

ກະທາໍແບບນີ ້(ຢກບ 4:7-8). ຈດຸສາໍຄັນແມນ່ຕອ້ງຕັງ້ໝັນ້ຢ ູ່ໃນພຣະເຢຊ.ູ

ເວລາມັນເຫັນພຣະເຢຊູແຕ່ໄກມັນກໍແລ່ນເຂ້ົາມາຂາບພຣະອົງ-- ໝາຍເຖິງການຮ ູ້ຈັກຣິດແລະອໍານາດຂອງ

ພຣະເຢຊູ. ຈົງຄິດເບ່ິງວ່າພວກສາວົກຈະຕ່ືນແລະຢ້ານເທ່ົາໃດໃນເມື່ອເຫັນຄົນບ້າແລ່ນເຂ້ົາມາຫາພວກເຂົາ. ຄຣິສ 

ຕຽນເປັນຄົນທ່ີຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ົງສາວົກ 72 ຄົນອອກໄປທໍາງານ ແລະພວກເຂົາກໍກັບມາ 

ດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີປະກາດວ່າພວກຜີຮ້າຍກໍຍັງຟັງພວກເຂົາ. ພຣະອົງຊົງເຕືອນພວກເຂົາວ່າພຣະອົງໄດ້ວາງ 

ອໍານາດໃຫ້ຢ່ ູເໜືອກໍາລັງທັງໝດົຂອງສັດຕຣູ (ລກ 10:17-20). ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຮົາໄດ້ອໍານາດນ້ີທາງພຣະຄຣິດ, ສິງທ່ີ 

ເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາຊົມຊ່ືນຍິນດີອັນໃຫຍ່ຫຼວງແມ່ນພຣະເຢຊູຊົງເປັນຜ້ ູມີຣິດອໍານາດເໜືອຊາຕານແລະຜີມານຂອງມັນ.

ຊາຍທ່ີຖືກຜີສິງໄດ້ຮ້ອງສຽງດັງຂ້ຶນ ຕ່ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຢຊູບອກໃຫ້ຜີຖ່ອຍຮ້າຍນ້ັນອອກຈາກຕົວລາວ. ເມື່ອ

ພຣະອົງຊົງຖາມ, ìມຶງຊ່ືຫຍັງ?î ຜີຮ້າຍຕອບວ່າ, ìຊ່ືກອງທັບເພາະພວກເຮົາມີຫຼາຍຕົວນໍາກັນ.î ບາງຄົນເວົ້າວ່າຊາຍ

ຄົນນ້ີແມ່ນຖືກສິງດ້ວຍຜີຫຼາຍໂຕ (ກອງທັບມີ 6000). ດ້ວຍການຖາມຊ່ື ຫຼືທໍາມະຊາດຂອງອໍານາດຜີທ່ີຄອບຄຸມຊາຍ

ຄົນນ້ີ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຊ່ວຍໃຫ້ລາວຖືກປົດປ່ອຍຈາກຄວາມອັບອາຍທາງວິນຍານເພື່ອລາວຈະດີຄືນເໝືອນເດີມ.

ຜີຖ່ອຍຮ້າຍໄດ້ໜ່ວງໜ່ຽວອ້ອນວອນພຣະເຢຊູບ່ໍໃຫ້ຂັບໄລ່ພວກມັນອອກຈາກເຂດແດນເມືອງນ້ັນ. ລູກາໄດ້ 

ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈໃນຄໍາຮ້ອງຂໍວ່າພວກຜີຍັງບ່ໍຢາກຖືກສ່ົງໄປຢ່ ູເຫວເລິກ (ລກ 8:31). ການຂໍຮ້ອງຂອງພວກຜີໄດ້ຊ້ີ 

ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນຮ ູ້ຈັກເວລາທ່ີພວກມັນຈະຖືກສ່ົງໄປຢ່ ູບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ກໍານົດໄວ້ (ພ້ອມກັບຊາຕານ ແລະຜ້ ູ

ທ່ີບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນທັງໝົດ).

ມີໝູຝູງໃຫຍ່ກໍາລັງຫາກິນຢ່ ູຈ້າຍພູໃກ້ໆນ້ັນ ແລະພວກຜີຮ້າຍໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ພຣະອົງຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກມັນ

ເຂ້ົາສິງຢ່ ູໃນຝູງໝ.ູ ເບ່ິງແລ້ວກໍເປັນການຕລົກທ່ີວິນຍານຊ່ົວຂໍໄປຢ່ ູໃນຝູງໝ-ູ-ຊ່ຶງເປັນສັດທ່ີພວກຢິວຖືວ່າເປັນສັດທ່ີບ່ໍ

ສະອາດ! ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງອະນຸຍາດ ແລະພວກຜີຮ້າຍກໍອອກໄປເຂ້ົາສິງຢ່ ູໃນຝູງໝ.ູ ໃນເວລາດຽວກັນ, ໝທັູງຝູງ 

2,000ໂຕ ກໍຟ້າວແລ່ນລົງຈາກຕາລ່ິງຊັນໂຕນໃສ່ທະເລຈົມນ້ໍາຕາຍທັນທີ. ພວກເຮົາບ່ໍພຽງເຫັນການສະແດງອໍານາດ 

ກໍາລັງຂອງຜີມານຢ່ ູໃນໂລກເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງເຫັນທໍາມະຊາດຂອງການທໍາລາຍຂອງພວກມັນດ້ວຍ.
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ຊາຍທ່ີຜີມານຕ້ອງການທໍາລາຍຊີວິດລາວຖືກປົດປ່ອຍ. ດຽວນ້ີວິນຍານຊ່ົວເຫຼົ່ານ້ັນໄດ້ທໍາລາຍການສ້າງຂອງ

ພຣະເຈ້ົາສ່ວນນ່ຶງ. ການທໍາລາຍເປັນໝາກຜົນຂອງຊາຕານ, ອາດຈະເປັນການທໍາລາຍຊີວິດ, ຢ້າວເຮືອນ ຫຼືຄວາມ

ສັມພັນ; ຊາຕານໄດ້ອຸທິດຕົນເພື່ອທໍາລາຍວຽກງານອັນສະງ່າງາມຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຜີມານຢືນຂວາງທາງໃນຄວາມດີ

ທຸກຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຕ້ອງການກະທໍາຕ່ໍສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງ.

2. ພຣະເຢຊຊູົງເຮດັໃຫພ້ວກເຮາົຄບົຖວ້ນ: ມາຣະໂກ 5:15-17

ເມື່ອຄົນທັງປວງອອກມາເຖິງ ເພື່ອເບ່ິງຖ້າວ່າເຣ່ືອງທ່ີເຂົາໄດ້ຍິນນ້ັນມີຄວາມຈິງ, ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນຊາຍທ່ີຜີ 

ທັງກອງທັບສິງນ້ັນນ່ ຸງຫົ່ມເສ້ືອຜ້າມີສະຕິອາຣົມດີ. ການປ່ຽນແປງໃນຊາຍຄົນເກີດຂ້ຶນແບບກະທັນຫັນ, ອາຣົມຮ້າຍ  

ກາຍເປັນງຽບສງົບ, ນິສັຍໂຫດຮ້າຍໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນຄົນ ìທ່ີນ່ັງຢ່ ູ ແລະນ່ ຸງເຄ່ືອງຕາມປົກກະຕິມີສະຕິອາຣົມດີ.î ເວລາ  

ຄົນຜ້ ູນ່ຶງພົົບກັບພຣະເຢຊູ, ìທໍາມະຊາດເກ່ົາຈະຫາຍໄປ ທໍາມະຊາດໃໝ່ເຂ້ົາມາແທນທ່ີî (2 ກຣທ 5:17). ພວກເຮົາ

ກາຍເປັນຄົນໃໝ່ພ້ອມດ້ວຍການນັບຖືຊ່ືສຽງອັນໃໝ່ຂອງເຮົາເອງແລະຄົນຮອບຂ້າງດ້ວຍ. ພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນມີ

ຄວາມສງົບ (ເພາະວ່າພຣະຄຣິດໄດ້ທໍາງານໃນຊີວິດເຮົາ) ແລະຂອບພຣະຄຸນ (ສໍາລັບອິສຣະພາບຈາກຄວາມຮ ູ້ສຶກ

ຜິດໃນອະດີດ)

ເວລາຝູງຊົນທ່ີມາເຖິງໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງໃນຊາຍຄົນນ້ີ (ບາງທີອາດຈະເຫັນສົບຂອງໂຕໝູຟູຢ່ ູເທິງທະເລ 

ໃກ້ໆນ້ັນ), ຄວາມຫວາດກົວກໍເກີດຂ້ຶນໃນໃຈເຂົາ. ພວກເຂົາຢ້ານພຣະອົງທ່ີຊົງມີອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າຜີຮ້າຍນ້ັນຫຼາຍ 

ເທ່ົາ. ພວກຄົນທ່ີໄດ້ເຫັນກໍເລ່ົາເຫດການຊ່ຶງບັງເກີດຂ້ຶນໃຫເ້ຂົາຟັງ, ຄົນທັງຫຼາຍຫຼຽວເບ່ິງທ່ີນ້ັນ, ìເຂົາກໍມີໃຈຢ້ານ.î

ພວກເຂົາລ້ຶງເຄີຍຢ່ ູກັບເຫດການຂອງຄົນທ່ີຖືກຜີສິງຊ່ຶງເປັນສ່ວນນ້ອຍໃນສັງຄົມຂອງເຂົາ ໃນເຂດທ່ີບ່ໍເປັນອັນຕລາຍຕ່ໍ

ພວກເຂົາ. ແຕ່ການປ່ຽນແປງໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ແລະເຂົາອາດຈະຢ້ານຕ່ໍການປ່ຽນແປງທ່ີອາດຈະເຂ້ົາມາໃນເມືອງ, ໃນບ້ານ,

ຫຼື ບາງທີໃນຊີວິດຂອງເຂົາ.

ເມື່ອຄົນນ່ຶງໄດ້ພົບກັບພຣະເຢຊູ ແລະຖືກປ່ຽນແປງຢ່າງມີສະງ່າຣາສີ, ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນຈະຮັບຮ້ ູເອົາຢ່າງດີໃຈ.

ຍັງມບີາງຄົນທ່ີມັກທໍາມະຊາດ ìເກ່ົາî ແລະຕ່ໍຕ້ານທໍາມະຊາດ ìໃໝ່.î ການປ່ຽນແປງນ້ັນມັນໃຫຍ່ຫລວງສໍາລັບພວກ

ເຂົາ ຫຼືບາງທີບາງຄົນໄດ້ເວົ້າວາ່ພວກເຂົາຢ້ານຄວາມເສັຍຫາຍທາງດ້ານເງິນຄໍາອາດຈະຕົກມາໃສ່ເຂົາ. ເຖິງຈະເປັນ

ເຣ່ືອງໃດກໍຕາມ ພວກເຂົາກໍຕ້ັງຕ້ົນອ້ອນວອນທູນຂໍໃຫ້ພຣະອົງອອກໄປເສັຽຈາກເຂດແດນຂອງເຂົາ.

ໃນສມັຍໃໝຂ່ອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກໍເຫັນການພຍາຍາມໄລ່ພຣະເຢຊູອອກຈາກສັງຄົມທ່ົວໄປທຸກບ່ອນ.

ພຣະເຢຊູຈະບ່ໍຊົງສະຖິດຢ່ ູບ່ອນທ່ີຄົນບ່ໍຕ້ອງການພຣະອົງ ແລະພຣະອົງກໍຊົງພໍພຣະທັຍເຮດັຕາມຄວາມຮ້ອງຂໍຂອງ

ຄົນທ່ີຢ່ ູໃນເມືອງນ້ັນ.

3. ພຣະເຢຊຊູົງປະທານໜາ້ທີຮ່ບັຜິດຊອບໃຫເ້ຮາົ: ມາຣະໂກ 5:18-20

ການປ່ຽນແປງຢ່າງມສີະງ່າຣາສີໄດ້ເຂ້ົາມາໃນຊີວິດຂອງຄົນທ່ີເກືອບໝົດຫວັງ. ເມື່ອພຣະເຢຊູກໍາລັງຊົງສະ

ເດັດລົງເຮືອ  ຄົນທ່ີເຄີຍຖືກຜີສິງນ້ັນໄດ້ອ້ອນວອນຂໍຢ່ ູກັບພຣະອົງ. ພຣະອົງຊົງບ່ໍອະນຸຍາດ ແຕ່ຊົງກ່າວແກ່ລາວວ່າ, ì

ໃຫ້ເຈ້ົາກັບເມືອບ້ານຫາຍາດພີນ້່ອງ  ແລ້ວບອກເຂົາເຖິງເຣ່ືອງເຫດການອັນໃຫຍ່ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດແກ່ເຈ້ົາແລະ 

ຊົງພຣະເມດຕາແກ່ເຈ້ົາແລ້ວ.î ຈ່ັງແມ່ນເປັນຄໍາພະຍານທ່ີດີທ່ີສຸດແທ້! ບ່ໍແມ່ນມີແຕ່ຄໍາເວົາ້ເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ມກີານປ່ຽນ

ແປງໃນຊີວິດດ້ວຍ. ຝ່າຍຄົນນ້ັນກໍທູນລາແລ້ວຕ້ັງຕ້ົນປະກາດໃນແຂວງເດກາໂປລີ (ເຂດທ່ີປະກອບດ້ວຍ 10 ເມືອງ 



4

ຢ່ ູທາງຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາ ຢໍແດນ) ເຖິງເຫດການທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໂຜດແກ່ຕົນແລະຄົນທັງປວງກໍງຶດປລາດໃຈ

ຫລາຍ.

ບາງທີ ຄໍາພຍານທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສຸດແມ່ນສໍາລັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຖ້າວ່າເຮົາສາມາດທໍາຄວາມສໍາເຣັດເຮັດ

ໃຫ້ພຣະຄຣິດຊົງເປັນຈິງໃນບ້ານຂອງເຮົາແລ້ວ ພວກເຮົາກໍສາມາດທໍາຄວາມສໍາເຣັດເຮັດໃຫ້ເພື່ອນຝູງ, ເພື່ອນບ້ານ

ໃກ້ຄຽງ, ແລະຄົນໃນສັງຄົມເຫັນຄວາມເປັນຈິງໃນພຣະຄຸນແລະພຣະກາຣຸນາຂອງພຣະຄຣິດ.

ບ່ໍແມ່ນໝົດທຸກຈະຖືກຄຸມດ້ວຍຜີຖ່ອຍຮ້າຍເທ່ົາກັບຊາຍຄົນນ້ີ, ແຕ່ທຸກຄົນທ່ີໄດ້ຖືກສັມຜັດກັບຣິດແຫ່ງຄວາມ 

ພົ້ນຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວ ກໍມີຄໍາພຍານ. ເວລາໃດທ່ີທ່ານເວົາ້ກ່ຽວກັບຄວາມຮັກເມດຕາທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງສະແດງຕ່ໍ

ທ່ານ, ແມ່ນທ່ານໄດ້ບອກຄວາມຈິງທ່ີພຣະອົງຊົງພໍພຣະທັຍຢາກກະທໍາກັບທຸກໆຄົນ ສໍາລັບຜ້ ູທ່ີຍອມມອບຊີວິດຂອງ

ເຂົາໃຫ້ກັບພຣະອົງ.

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ຮັບອໍານາດທັງໝົດໃນສວັນແລະເທິງແຜ່ນດິນໂລກ (ມທ 28:18). ເຖິງແມນ່ມີຜີຮ້າຍຫຼາຍໆ

ແບບ ໃຊ້ອໍານາດຢ່ ູໃນໂລກກໍຕາມ, ຄຣິສຕຽນບ່ໍຄວນໃຊ້ຊີວດິຢ່ ູໃນຄວາມຢ້ານກົວຈັກເທ່ືອ. ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງ

ສະຖິດຢ່ ູໃນຜ້ ູເຊ່ືອທຸກໆຄົນແລະດ້ວຍເຫດນ້ັນພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງວ່າ, ìພຣະອົງຜ້ ູຊົງສະຖິດຢ່ ູໃນພວກເຈ້ົາ 

ຊົງເປັນໃຫຍ່ກວ່າຜ້ ູນ້ັນທ່ີຢ່ ູໃນໂລກî (1 ຢຮ 4:4).

ມີຫຼັກການອັນໃດທ່ີພວກເຮົາສາມາດຮຽນຈາກບົດຮຽນພຣະຄັມພນ້ີີບົດນ້ີ?

 ພຣະເຢຊູຊົງຍຶດຄອງຜີມານ. ເຖິງຈະມຜີີມານຫຼາຍແບບເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາຫຍ້ ຸງຍາກສໍາໃດກໍຕາມ, ພຣະ

ເຢຊູຊົງມີຣິດເດດສູງກວ່າ. ພຣະເຢຊູຊົງພຣະຊົນຢ່ ູ, ພຣະເຢຊູຊົງຮັກພວກເຮົາ, ແລະພຣະເຢຊູຊົງທໍາງານ

ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ແຕ່ສິງທ່ີດີ.

 ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດໃຫ້ເຮົາສົມບູນ. ເວລາພຣະເຢຊູຊົງເຂ້ົາມາໃນຊີວິດຂອງຄົນໆນ່ຶງ, ພຣະອົງຊົງນໍາເອົາການ

ປ່ຽນແປງມາໃຫ້. ບາງຄ້ັງການປ່ຽນແປງນ້ັນຈະປາກົດເຫັນທາງພາຍນອກ; ບາງເທ່ືອກໍຈະເປັນການປ່ຽນແປງ

ພາຍໃນແລະບ່ໍປາກົດເຫັນ.

 ພຣະເຢຊູຊົງປະທານຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫເ້ຮົາ. ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງທໍາການປ່ຽນແປງພວກເຮົາ, ພຣະອົງ 

ກໍຊົງສ່ັງໃຫພ້ວກເຮົາແບ່ງປັນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ ້ຊົງກະທໍາໃນຊີວິດຂອງເຮົາໃຫຄົ້ນອ່ືນຮ ູ້ນໍາ.

ມີແຕ່ພຣະຄຣິດເທ່ົານ້ັນທ່ີຊົງສາມາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກເຮົາມຄີວາມໝາຍແລະສົມບູນຄົບເຕັມ, ພຣະອົງຈະ 

ທົດແທນວິນຍານແຫ່ງຄວາມຢ້ານກົວດ້ວຍໃຈອັນປະກອບດ້ວຍຣິດອໍານາດ, ຄວາມຮັກ, ແລະການບັງຄັບຕົນໃຫ້ແກ່

ເຮົາ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ໂຢຮັນ 6:5

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ 

ເພື່ອໃຫມ້ີການເຕີບໃຫ່ຽຝ່າຍວິນຍານ

່ວຍທ່ານເພິ່ງພຣະເຢຊູເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມ

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີ ແມ່ນກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຊົງ

ິບແຫ່ງຊີວິດ, ພຣະອົງຜ້ ູຊົງສາມາດຊ່ວຍ

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ທົດລອງຫລາຍໆ

ລະວິທີກະຕ້ ຸນທາງຮ່າງກາຍຫລາຍໆວິທີ

ໃນການລົມກັນເວລາກິນເຂ້ົາທ່ຽງ

ອບວ່າ, ìຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ຄຶດແບບນ້ັນດອກ.

ນ ປີ 2008 ຜົນອອກມາ, 52% ໃນກ່ ຸມ

ປສ່ ູຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ (www.pewforum.org

າງນ້ັນ, ເປັນຄວາມຈິງ, ແລະເປັນຊີວິດ

. ພຣະເຢຊຊູົງເປັນຜ້ ູຈດັຫາໃຫ:້ ໂຢຮັນ

ໃນລະຍະເທສການປັສຄາ (ລະດູ

ະເລຄາລີເລເພື່ອໄປເມືອງເບຊາອີດາ.

າບ່ອນພັກຜ່ອນຢ່ ູຕາມລໍາພັງ, ແຕ່ວ່າມີ

ວລາທ່ີພຣະອົງຊົງປ່ິນປົວຄົນເຈັບ. ໃນ

າ ບົດ 9 ບອກວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງຕ້ອນຮັບ

ົວພຍາດເຂົາຈົນຮອດຕອນຄ້າຍຄ່ໍາຂອງ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ30 ຕລຸາ 2011 (10-23-2011)

ພບົກັບຄວາມພໃໍຈ

5-13, 35-40

ຍານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ.

ຄວາມພໍໃຈທາງວິນຍານ.

ຊົງລ້ຽງ 5,000 ຄົນ ແລະຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງ ທ່ີວ່າພຣະອົງ

ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານອ່ິມເຕັມ.

ຫລາຍໆແນວເພື່ອໃຫ້ຈິດວິນຍານເຊົາຫິວກະຫາຍດ້ວຍສາສນາ

ວິທີ. ພຣະເຢຊູອົງດຽວທ່ີຊົງສາມາດເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານເຊົາ

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ເຂ້ົາທ່ຽງ, ຈໍເຈັຽຖາມ ວິນສ໌ ວ່າ: ìພຣະເຢຊູຊົງເປັນທາງດຽວໄປ

.î ຈາກການສໍາຣວດຂອງກ່ ຸມ ພວິຟໍຣັມ ກ່ຽວກັບສາສນາແລະ

ໃນກ່ ຸມຄຣິສຕຽນສ່ວນໃຫຍ່ທັງໝົດຄຶດວ່າ ຢ່າງນ້ອຍຍັງມີທາງອ່ືນ

www.pewforum.org). ບົດຮຽນວັນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂ້ົາໃຈ

ຊີວິດ, ແລະບ່ໍມີຜ້ ູໃດມາເຖິງພຣະບິດາໄດ້ນອກຈາກມາທາງພຣະ

ໂຢຮັນ 6:5-13

ລະດູບານໃໝ່), ພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກໄດ້ເດີນທາງໄປທາງ

. ມາຣະໂກ ບົດ 6 ບອກວ່າ ຕອນນ້ີແມ່ນການແຍກອອກຈາກ

ມີຄົນກ່ ຸມໃຫຍ່ກໍາລັງຊອກຫາພຣະເຢຊູເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້

ໃນຂະນະທ່ີພຣະອົງກໍາລັງຊົງສອນພວກສາວົກຢ່ ູ, ຄົນກ່ ຸມໃຫ

ຕ້ອນຮັບເອົາພວກເຂົາ, ຊົງເວົ້າກັບເຂົາເຣ່ືອງຣາຊອາຈັກຂອງພຣະ

ຄ້າຍຄ່ໍາຂອງວັນນ້ັນ.

. ບົດຮຽນນ້ີສາມາດ 

ພຣະອົງເປັນອາຫານ

ສາສນາ, ສ່ິງຂອງຕ່າງໆ,

ຊົາຫິວກະຫາຍ.

ໄປສູ່ສວັນບ່ໍ?î ວິນສ໌

ແລະຊີວິດໃນສັງຄົມ 

ອ່ືນທ່ີສາມາດນໍາເຂົາ

ໃຈວ່າພຣະເຢຊູເປັນ 

ພຣະເຢຊູ.

ທາງພາກເໜືອຂອງ 

ຈາກຝູງຊົນເພື່ອຊອກ

ໄດ້ເຫັນໝາຍສໍາຄັນ

ຍ່ມາຫາພຣະອົງ. ລູ

ພຣະເຈ້ົາ, ແລະຊົງປ່ິນ
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ພຣະເຢຊູຊົງຖາມ ຟລິີບ ຊາວເບຊາອີດາວ່າ, ìພວກເຮົາຈະຊ້ືອາຫານຢ່ ູທ່ີໃດໃຫ້ຄົນເຫຼົ່ານ້ີກິນ?î ພຣະເຢຊູ

ຊົງສະແດງຄວາມຮັກເມດຕາກັບມະນຸດທ່ີເຈັບປວດອີກຄ້ັງນ່ຶງ. ພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ລ້ຽງຜ້ ູທ່ີຫິວໂຫຍທາງວິນຍານດ້ວຍ 

ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ ແລະປ່ິນປົວຄົນເຈັບ; ໃນທ່ີນ້ີ ພຣະອົງໄດ້ຊົງເວົ້າເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງຄວາມຈໍາເປັນຝ່າຍຮ່າງ 

ກາຍໃນຊີວິດຂອງຜ້ ູທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງລົງມາໂຜດ.

ໂຢຮັນ 6:6 ບອກວ່າ ທ່ີພຣະເຢຊູຊົງຖາມຟລິີບກໍເພື່ອທົດລອງໃຈລາວ. ສໍາລັບຟີລິບແລ້ວ, ຄໍາຕອບລາວ

ແມ່ນຂ້ຶນກັບສ່ິງທ່ີມີຢ່ ູຕາມແບບມະນຸດ. 200 ເດນາຣິອົນກໍຍັງບ່ໍມີຄຸນຄ່າທ່ີຈະລ້ຽງຄົນທ່ີມີຈໍານວນຜ້ ູຊາຍເຖິງ 5,000

ຄົນ. ນັກປາດບາງຄົນວາງຕົວເລກໃສ່ຈໍານວນຄົນທ່ີເປັນຈິງໃນຜ້ ູຊາຍ, ຜ້ ູຍິງ, ແລະເດັກນ້ອຍອາດຈະເປັນ 15,000 ຫຼື 

20,000 ຄົນ. ຟລິີບຄຶດຖືກແລ້ວ: ສ່ິງທີ ່ມະນຸດມສ່ີວນຫຼາຍຈະບ່ໍມີພຢ່ໍ ູໃນທ່ີປະຊຸມ. ອັນເດອາ, ນ້ອງຊາຍຂອງຊີໂມນ

ເວົ້າວ່າ, ìຢ່ ູທ່ີນ້ີມີເດັກນ້ອຍຄົນນ່ຶງມເີຂ້ົາຈ່ີທ່ີເຮັດດ້ວຍເຂ້ົາຝ້າງຫ້າກ້ອນກັບປາສອງໂຕ ແຕ່ສ່ິງນ້ີຈະພໄໍດ້ຢ່າງໃດກັບຄົນ

ຫຼວງຫຼາຍປ່ານນ້ີ.î ເຂ້ົາຝ້າງເປັນອາຫານຂອງຄົນທຸກຈົນ, ແລະປາກໍນ້ອຍ (ຄືປາຊາດີນ). ນ້ີແມ່ນອາຫານເດັກນ້ອຽ.

ສ່ິງທ່ີສາວົກມີບ່ໍສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນຈໍານວນຫຼາຍອ່ິມໄດ້, ແຕ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເອົາສ່ິງທ່ີມຢ່ີ ູໜ້ອຍດຽວຄືເຂ້ົາຈ່ີ

ຫ້າກ້ອນແລະປານ້ອຍສອງໂຕມາ ແລະຂຍາຍມັນອອກໃຫ້ທະວີຄູນ. ມແີຕ່ໃນຍາມພວກເຮົາຍອມມອບຄວາມສາ 

ມາດອັນນ້ອຍໆແລະສ່ິງຂອງໜ້ອຍດຽວທ່ີເຮົາມີໃຫ້ກັບພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາກໍສາມາດຮ່ວມກັບໃນການອັສຈັນ. ພຣະ

ເຢຊູຊົງສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍນ່ັງລົງເສັຽ.î ແລ້ວພຣະເຢຊູຊົງຈັບເຂ້ົາຈ່ີ ແລະເມື່ອໂມທະນາພຣະຄ ຸນແລ້ວອາ

ຫານກໍຖືກແຈກຢາຍແກ່ບັນດາຄົນທ່ີນ່ັງຢ່ ູນ້ັນ. ພວກເຂົາບ່ໍພຽງໄດ້ຕາມຄວາມຈໍາເປັນສ່ວນຕົວເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ພວກເຂົາ

ໄດ້ກິນຕາມໃຈຊອບເທ່ົາທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງການ--ສ່ວນທ່ີເຫຼືອຍັງເກັບໄດ້ສິບສອງບຸງອີກ.

ພຣະເຢຊູຊົງສອນພວກເຮົາອີກຄ້ັງວ່າ ສ່ິງທ່ີ ìນ້ອຍໆî ພວກເຮົາອາດຈະຄຶດບ່ໍມີຄວາມໝາຍ ກາຍເປັນສ່ິງທ່ີມ ີ

ຄຸນຄ່າຢ່ ູໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ. ເວລາສາວົກເກັບເອົາສ່ວນເຫຼືອ ປາກົດວ່າເກັບໄດ້ຕ້ັງ 12 ກະບຸງເຕັມໄປດ້ວຍ 

ເຂ້ົາຈ່ີທ່ີຍັງບ່ໍທັນກິນ. ບ່ໍແມ່ນແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດຫາໃຫ້ເພື່ອຄວາມຈໍາເປັນທ່ີກະທັນຫັນເທ່ົານ້ັນແຕ່ພຣະອົງຍັງສາມາດ 

ທໍາເກີນແລະຍ່ິງກວ່າສ່ິງທ່ີເຮົາຮ້ອງຂໍຫຼືຄຶດເຖິງທັງໝົດດ້ວຍ (ອຟຊ 3:20). ການອັສຈັນຄ້ັງນ້ີສະແດງໃຫພ້ວກເຮົາເຫັນ 

ວ່າພຣະເຢຊູຊົງມີຣິດອໍານາດເໜືອກົດທໍາມະຊາດຂອງໂລກນ້ີ. ທ່ານອາດຈະຮ ູ້ສຶກວ່າທ່ານມີໜ້ອຍເພື່ອຖວາຍແຕ່ເວ

ລາທ່ານເອົາມັນວາງໃສ່ພຣະຫດັຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວ ມັນກໍພຽງພໍໃຫ້ເກີດການອັສຈັນໄດ້.

ນັກຄ້ົນຄວ້າກະຕວງວ່າມີເດັກນ້ອບຈໍານວນເກືອບ 10 ລ້ານຄົນຕາຍຍ້ອນໂລກຂາດອາຫານທຸກໆປີ. ໃນເວ

ລາກ່ອນການນະມັສການໃນວັນທິດຕອນເຊ້ົານ້ີມີເດັກນ້ອຍປະມານ1500 ຄົນຕາຍຍ້ອນຫວິອາຫານ. ມີວທີິໃດທ່ີພຣະ

ເຢຊູຊົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາແກ້ບັນຫານ້ີ? ພວກເຮົາບ່ໍຈໍາປັນເບ່ິງໄກກວ່າຕົວຢ່າງທ່ີພຣະອົງຊົງປະທານການອັສຈັນໃນ

ຄ້ັງນ້ີ: ໃຊ້ໃນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາມແີລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊົງອວຍພຣະພອນ. ເງິນທັງໝົດທ່ີອົງການບັບຕິສພາກໃຕ້ໄດ້ຮັບ

ໂດຍຜ່ານກອງທຶນສໍາລັບພວກຂາດອາຫານ (Southern Baptist World Hunger Fund) ໄດ້ແຈກ 80%ໄປໃຫ້

ພວກທ່ີຂາດອາຫານຢ່ ູນາໆປະເທດ ແລະ 20% ສ່ົງໄປໃຫພ້ວກທ່ີຢູ່ພາຍໃນອະເມຣິກາ ໂ ດຍທ່ີບ່ໍໄດ້ຕັດເອົາຄ່າບໍຣິ

ຫານເລີຍ (www.worldhergerfund.com).

2. ພຣະເຢຊຊູົງທາໍໃຫພ້ໍໃຈ: ໂຢຮັນ 6:35-36

ຫຼັງຈາກການອັສຈັນລ້ຽງອາກຫານນ້ີແລ້ວ, ພຣະເຢຊູຊົງສ່ົງພວກສາວົກຂ້າມທະເລໄປໃນຂະນະດຽວກັນພຣະ 

ອົງກໍຍັງຊົງປະທັບຢ່ ູເທິງພູໂດຍລໍາພັງຜ້ ູດຽວ. ເວລາກາງຄືນໃນຂະນະທ່ີພວກສາວົກມບັີນຫາກັບລົມພະຍຸຢ່ ູນ້ໍາ, ພຣະ
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ເຢຊູຊົງປາກົດໃຫ້ພວກເຂົາເຫນັດ້ວຍການຊົງຍ່າງມາຫາຢ່ ູເທິງໜ້ານ້ໍາ. ເມື່ອພຣະອົງຊົງເຂ້ົາໄປໃນເຮືອໃນທັນໃດນ້ັນ 

ເຮືອກໍເຖິງຝ່ັງບ່ອນທ່ີເຂົາຈະໄປນ້ັນ. ຝູງຊົນແລ່ນຕິດຕາມພຣະອົງແຕ່ບ່ໍເຄີຍເຫັນພຣະເຢຊູຊົງຍ່າງເຂ້ົາໄປໃນເຮືອກັບ

ສາວົກໃນຄ້ັງນ້ີເລີຍ. ພວກເຂົາກໍເລີຍຖາມພຣະເຢຊູວ່າ, ìພຣະອາຈານເອີຍ, ທ່ານມາທ່ີນ້ີເມື່ອໃດ?î ພຣະເຢຊູຊົງ

ຊາບຄວາມສົນໃຈອັນແທ້ຈິງຂອງພວກເຂົາຊ່ຶງພາໃຫ້ເກີດການອັສຈັນຂອງພຣະອົງ ແຕ່ເວລານ້ີແມ່ນຢາກກິນອາຫານ 

ເທ່ົານ້ັນ. ພວກເຂົາກໍບ່ໍມີຄວາມຜິດໃນການທ່ີຢາກກິນອາຫານ ແລະກໍບ່ໍຜິດທ່ີຊອກຫາພຣະເຢຊູ. ພວກເຂົາຜິດທ່ີ

ຊອກຫາພຣະອົງເພື່ອຢາກໃຫ້ຕົວເອງອ່ິມຢ່າງດຽວ.

ພຣະເຢຊູຊົງເຕືອນພວກເຂົາວ່າ, ìຢ່າພຍາຍາມຫາອາຫານທ່ີສູນສ້ິນໄປ ແຕ່ຈ່ົງຫາອາຫານທ່ີຕ້ັງໝັ້ນຢ່ ູ ຄືອາ 

ຫານສໍາລັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດî (ຂ້ໍ 27) ຊ່ຶງບຸດມະນຸດຈະໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ. ຫລາຍຄ້ັງ ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາ 

ສ່ວນຫຼາຍກັງວົນຫຼືຊອກຄ້ົນຫາສ່ິງທ່ີບ່ໍສາມາດໃຫ້ເຮົາອ່ິມຫຼພືໍໃຈເລ້ືອຍໆ. ພວກຝູງຊົນໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ ìຫາî ແລະ ເຮັງ່

ຮີບຊອກຫາທາງປະຕິບັດທາງສາສນາວ່າເປັນວິທີທາງຈະໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ. ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ສົນໃຈຄໍາວ່າ ìເອົາໃຫ້î

ຈັກໜ້ອຍເລີຍ. ພວກເຂົາຢາກຮ້ ູຈັກວ່າເຂົາຄວນຈະປະຕິບັດຢ່າງໃດຈ່ິງຈະເຮັດກິຈການຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້; ພຣະຄຣິດ

ຊົງຕອບວ່າ ກິຈການຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນກໍຄືວາງໃຈເຊ່ືອໃນທ່ານທ່ີພຣະອົງຊົງໃຊ້ມາ. ສ່ິງດຽວທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງກະທໍາກໍ

ຄືເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ ຜ້ ູຊົງເປັນຂອງຂວັນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ໂລກ.

ພວກຝູງຊົນກໍຍັງຖາມພຣະເຢຊູອີກວ່າພຣະອົງຈະເຮັດໝາຍສໍາຄັນອັນໃດແດ່ ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ເຫັນແລະ 

ວາງໃຈໃນພຣະອົງ. ພຣະອົງອາດຈະເອົາມານາມາໃຫ້ເຂົາ ເໝືອນກັບໂມເຊໄດ້ຮັບໃນປ່າດິນຊາຍບ່ໍ? ຄໍາວ່າມານາ 

ແມ່ນຄໍາເວົ້າພາສາເຮັບເຣີມຄີວາມໝາຍ, ìແມ່ນຫຍັງ?î ມານານ້ີມີຮູບຮ່າງເໝືອນກັບ ìເມັດເຂ້ົາສາລີອາຫານເຊ້ົາî

“cornflake-like” ອາຫານອັສຈັນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນເວລາເດີນທາງໃນທະເລຊາຍອັນແຫງ້ແລ້ງ;

ແມ່ນການທ່ີພຣະເຈ້ົາຈັດຫາໃຫ້. ພຣະເຢຊູຊົງເນ້ັນບອກຝູງຊົນອີກວ່າ, ìໂມເຊບ່ໍໄດ້ເອົາອາຫານໃຫ້ພວກທ່ານ  ອາ 

ຫານທິບແຫງ່ຊີວິດແມ່ນຜ້ ູທ່ີລົງມາຈາກສວັນແລະປະທານຊີວິດໃຫແ້ກ່ໂລກî (ຂ້ໍ 32-33). ໃນເວລາທ່ີພວກເຂົາຂໍອາ 

ຫານ, ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າພຣະອົງເປັນອາຫານທິບແຫ່ງຊີວິດ ແລະຊົງໃຫ້ຄໍາສັນຍາດ່ັງນ້ີ: ìເຮົາເປັນອາຫານທິບແຫ່ງ 

ຊີວິດ ຜ້ ູທ່ີມາຫາເຮົາຈະບ່ໍຢາກເຂ້ົາ ແລະຜ້ ູທີ່ວາງໃຈໃນເຮົາຈະບ່ໍຫິວນ້ໍາຈັກເທ່ືອ.î ພຣະອົງຍັງຊົງຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ການ 

ເຫັນດ້ວຍຕາບ່ໍໝາຍຄວາມວ່າເຊ່ືອ.

3. ພຣະເຢຊູຊງົໃຫປ້ອດພັຍ: ໂຢຮັນ 6:37-40

ພຣະເຈ້ົາຊົງມີແຜ່ນການໄວໃ້ຫ້ໝົດທຸກຄົນ--ຄືມພີຣະປະສົງຢາກໃຫ້ຄົນທັງປວງພົ້ນ ( 1 ຕມທ 2:4; 2 ປຕ 

3:9) ເພາະວ່າເປັນນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາເພື່ອໃຫທຸ້ກຄົນໄດ້ຮັບລາງວັນແຫ່ງຄວາມພົນ້, ຜ້ ູທ່ີໄດ້ພົບລາງວັນນ້ີແລ້ວ

ຄວນຈະເອົາໄປແບ່ງປັນໃຫຄົ້ນອ່ືນແດ່. ການເຮັດສ່ິງນ້ີອາດເປັນການປະກາດທາງສ່ວນຕົວ ຫຼເືປັນການຮວມກ່ ຸມກັບ

ໂບດອ່ືນແລະອົງການປະກາດຕ່າງໆ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສະເດັດມາເພື່ອເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາ, ການທ່ີ 

ເຮົາເດີນຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນຈໍາກັດຫຼາຍຖ້າປຽບທຽບໃສ່ການປະຕິບັດອັນສັດຊ່ືຂອງພຣະເຢຊູ. ພວກ

ເຮົາຕ້ອງພໍໃຈພ້ອມທ່ີຈະຮັບເອົາແລະໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູໃນນ້ໍາພຣະທັຍ ແລະຍອມມອບຄວາມຢາກໄດ້ແລະແຜນການຂອງ 

ເຮົາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນ້ໍາພຣະທັຍນ້ັນ.

ພຣະເຢຊູຍັງຊົງໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ຜ້ ູທ່ີຮັບເອົາລາງວັນແຫ່ງຄວາມພົ້ນວ່າ ຈະບ່ໍຖືກຖ້ິມອອກໄປພາຍນອກ

ຈັກເທ່ືອ. ພຣະອົງຊົງເວົ້າຢ້ໍານ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາອີກວ່າ ພຣະອົງຈະຮັກສາທຸກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງມອບກັບພຣະ
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ອົງນ້ັນ (ຂ້ໍ 39).

ໝົດທຸກຄົນທ່ີຮັບເອົາພຣະເຢຊູຄວນມຊີີວິດທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ຄວາມພົ້ນເປັນຂອງເຂົາຕລອດ

ໄປ. ການອະພັຍບາບຂ້ຶນຢ່ ູກັບອໍານາດໃນຄວາມຕາຍແລະການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ, ຄວາມພົ້ນທ່ີເຮົາມີ

ແມ່ນ ຂ້ຶນກັບຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ--ບ່ໍແມນ່ອໍານາດຂອງຕົນເອງ. ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ຄໍາສັນຍາແກ່ຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອຢ່າງແນ່ 

ນອນວ່າພຣະອົງຈະຊົງຍົກເຂົາຂ້ຶນໃນວັນສຸດທ້າຍ, ໝາຍເຖິງເວລາພຣະອົງຊົງສະເດັນມາຄ້ັງທີສອງ. ບ່ໍມີຫຍັງ, ເຖິງ

ແມ່ນຄວາມຕາຍກໍບ່ໍສາມາດປ້ ຸນເອົາຄວາມພົ້ນຈາກເຮົາໄດ້! ເປັນຂ່າວຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພວກເຮົາມີໄວແ້ບ່ງປັນຄົນອ່ືນ.

ບົດຮຽນຊີວດິ

ລະຍະເວລາໃນຊີວິດຂອງຄົນໆນ່ຶງເທ່ົາກັບລົມຫັນໃຈບາດດຽວຖ້າປຽບທຽບໃສ່ເວລາຊ່ົວນິຣັນດອນ, ແຕ່ດຽວ

ນ້ີ ໃຫເ້ຮົາມາຕອບຄໍາຖາມອັນສໍາຄັນກ່ຽວກັບຊີວິດ. ພວກເຮາົຈະໃຊ້ເວລາຊ່ົວນິຣັນດອນຢ່ ູໃສ? ພຣະເຢຊູຜ້ ູຊົງເມດ

ຕາໄດ້ຈັດອາຫານໃຫຄົ້ນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທ່ີຫິວໂຫຍ ແລະຊົງສອນພວກເຂົາວ່າພຣະອົງຊົງເປັນອາຫານທິບແຫງ່ຊີ

ວິດ. ອັນນ້ີສອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນອົງດຽວທ່ີເຮັດໃຫ້ຄວາມຫິວຂອງຈິດວິນຍານອ່ິມເຕັມແລະໃຫ້ຄວາມ

ພົ້ນຂອງເຮົາປອດພັຍໄປຕລອດເວລາຊ່ົວນິຣັນດອນ.

ໂຢຮັນໄດ້ບອກອີກວ່າລາວບ່ໍໄດ້ຈົດທຸກຢ່າງທ່ີພຣະເຢຊູຊົງກະທໍາໄວໝ້ົດ (ຢຮ 20:30). ໃນຂ້ໍຕ່ໍໄປລາວບອກ

ເຫດຜົນທ່ີລາວຈົດເຫດການຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູໄວ້ ìກໍເພື່ອພວກເຮົາທັງຫຼາຍຈະໄດ້ເຊ່ືອî ໃນພຣະເຢຊູແລະມີຊີວິດ

ໃນພຣະອົງ.

ພວກເຮົາຄວນຮ້ ູຈັກແລະປະຕິບ ັດຫຍັງແດ່ຫຼັງຈາກໄດ້ຮຽນຈາກບົດຮຽນພຣະຄັມພນ້ີີ?

 ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຜ້ ູຈັດຫາໃຫ້. ພວກເຮົາຄວນເອົາແບບພຣະເຈ້ົາເໝືອນກັນກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ 

(ອຟຊ 5:1).

 ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດໃຫ້ເຮົາພໍໃຈ (ອ່ີມເຕັມ). ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າພຣະອົງຊົງເປັນ ìອາຫານທິບແຫ່ງຊີວິດî.

 ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດໃຫ້ປອດພັຍ. ຄຣິສຕຽນມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າຄວາມພົ້ນຂອງເຮົາມີຄວາມປອດພັຍ--ຕລອດ 

ເວລາຊ່ົວນິຣັນດອນ. ການຮ້ ູສຶກຂອບພຣະຄຸນທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນນ້ັນຄວນນໍາຈິດໃຈເຮົາຢາກແບ່ງ

ຄໍາພຍານແກ່ຄົນອ່ືນ.

ຄວາມພົ້ນແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດຫາທາງອັນສັກສິດໃຫ້ພວກເຮົາໄປເຖິງສວັນຢ່າງປອດພັຍ. ຄວາມພົ້ນເປັນລາງ

ວັນແຫງ່ພຣະຄຸນທີໄດ້ມາທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເທ່ົານ້ັນ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ອົບພະຍົບ 

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ 

ເພື່ອປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນການພັດທະນາ

ຣະເຈ້ົາໃນການເປັນສາວົກແລະໃນຊີວິດ

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີຈະສໍາຣວດເບ່ິງໂມເຊຊ່ຶງ

ອ້ີນພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນ.

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ການຖືກ îຊົງຮຽນເອ້ີນຈາກພຣະ

ານແລະບັນດາຜູ້ຮັບໃຊ້ເຕັມເວລາ.

ຊ້ຂອງເຂົາເຈ້ົານ້ັນບ່ໍສໍາຄັນເທ່ົາກັບງານ

ົງຮຽກເອ້ີນພວກເຮົາທຸກຄົນ.

ໃນອາທິດນ້ີພວກເຮົາຈະເບ່ິງການ

ັບໃຈເໝືອນກັບເຣ່ືອງກິເດໂອນ (ຜປຄ 

ຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອ້ີນໃນທາງທ່ີບ່ໍຕ່ືນເຕ້ັນປະ

ູ, ພຣະອົງຊົງເວົ້າກັບເຮົາຜ່ານທາງພຣະຄັມພີ

ລະຊົງທໍາງານໃນຈິດໃຈເຮົາຄືຊົງປະທານ

ຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ເຕັມເວລາ ແຕ່ພຣະອົງຊົງ

ຽກເອ້ີນແນວໃດ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮັບຮູ້ແລະ

. ເຫັນພຣະເຈົ້າຊົງປາກດົ: ອົບພະຍົບ 

ສົມມຸດວ່າທ່ານໄດ້ອ່ານພຣະຄັມພີ

່ານໄດ້ອ່ານພຣະທັມອົບພະຍົບບົດທີສອງ ກ່ຽວ

ຂ້ົາໄປຢູ່ພຣະຣາຊວັງຂອງກະສັດຟາໂຣ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ6 ພສຶຈກິາ 2011 (11-06-2011)

ຮບັເອາົການຊົງຮຽນເອີນ້

ພະຍົບ 3:1-6, 10-15; 4:10-12

ພັດທະນາດ້ານຈິດວິນຍານໃຫ້ກ້ໍາເກ່ິງ ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດພັນ

ຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງເຮົາ

ຊ່ຶງຖືກຮຽກເອ້ີນຕອນທ່ີໄຟໃໝ້ພຸມ່ໄມ້ ແລະຄວາມສໍາຄັນທ່ີພຣະ

ພຣະເຈ້ົາî ແມ່ນສ່ິງທ່ີຄົນທັງຫຼາຍຄິດວ່າເປັນສິດທິ(ໜ້າທ່ີ)ຂອງ

ຕາມຄວາມໝາຍດ້ານຈິດວິນຍານ, ຄົນທັງຫຼາຍອາດຈະເຫັນ

ງານການຮັບໃຊ້ຂອງບັນດາຜູ້ຮັບໃຊ້ເຕັມເວລາ. ພວກເຮົາຄວນ

ການຖືກຮຽນເອີ ້ນຂອງໂມເຊ. ເຣ່ືອງໂມເຊຖືກຮຽກເອ້ີນເປັນ

ຜປຄ 6) ແລະເຣ່ືອງຂອງໂປໂລ (ກຈກ 9) ສ່ວນຫຼາຍບັນດາຜູ້

ເຕ້ັນປະທັບໃຈ ຄືໄດ້ຖືກຮຽນເອ້ີນແບບທັມມະດາ. ພຣະເຈ້ົາ

ພຣະຄັມພແີລະການອ້ອນວອນ, ຊົງໃຫພ້ວກເຮົາມໃີຈຮັກໃນວຽກ

ປະທານວຽກງານແນວໃດແນວນ່ຶງໃຫເ້ຮົາເຮັດ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້

ຊົງຮຽນເອ້ີນພວກເຮາົແຕ່ລະຄົນໃຫ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ. ການ

ແລະຍອມຮັບເອົາການຊົງຮຽກເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງ

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ພະຍົບ 3:1-16

ພຣະຄັມພເີປັນຄ້ັງທໍາອິດ ແລະທ່ານບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອຫຼືບ່ໍໄດ້ຮັບການ

ສອງ ກ່ຽວກັບໂມເຊໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຊີວິດໄວໃ້ນຕອນເກີດ

ໂຣ. ທ່ານໄດ້ອ່ານພົບວາ່ລາວໄດ້ຂ້າຄົນເອຢິບແລະໄດ້ຫລົບ

ພັນກັບແຜນການຂອງ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮຽກ

ຂອງບັນດາສິດຍາພິ

ເຫັນວ່າງານການຮັບ

ຄວນຈະຮູວ້່າພຣະເຈ້ົາ

ເປັນເຣ່ືອງທ່ີຕ່ືນເຕ້ັນປະ

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອອາດຈະຖືກ

ເຈ້ົາຊົງໄຂແລະອັດປະ

ວຽກງານການຮັບໃຊ້,

ຮຽກເອ້ີນໝົດທຸກຄົນ

ການສຶກສາວ່າໂມເຊຖືກ

ຊີວິດຂອງເຮົາເອງ.

ການອົບຮົມມາກ່ອນ.

ເກີດໃໝແ່ລະຕ່ໍມາໄດ້

ຫລົບຫນີອອກຈະປະເທດ
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ເອຢິບໄປ. ໃນບົດທີສາມ, ຫລາຍປີຕ່ໍມາ ທ່ານພົບວ່າໂມເຊເປັນຄົນລ້ຽງແກະຢູ່ຖ່ິນກັນດານທ່ົງຊີນາຍໃກ້ກັບພູໂຮເຣັບ

(ຫຼພືູຊີນາຍ) ທ່ານເຄີຍຄິດຢູ່ບໍວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໃຊ້ໂມເຊໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ຄົນນ່ຶງ?

ເມື່ອພວກເຮົາພົບໂມເຊໃນພຣະທັມອົບພະຍົບບົດທີສາມ ເຮົາຈະພົບວ່າລາວໄດ້ຖືກດຶງອອກໄປຈາກເປ້ົາ

ໝາຍໃນຊີວິດຂອງລາວ ໂອກາດຂອງລາວໄດ້ຖືກພັດພາເຂ້ົາໄປສ່ ູພາກສ່ວນນ່ຶງໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ໂມເຊໄດ້ແຕ່ງງານກັບຍິງຄົນນ່ຶງຊ່ື ຊິບໂປຣາ (ອພຍ 2:21) ເປັນລູກສາວຂອງເຢັດໂຣ ປະໂຣຫິດຊາວມີດິ

ອານ. ໃນຂນະທ່ີໂມເຊລ້ຽງແກະຂອງພໍເ່ຖ້ົາຂອງລາວຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງປາກົດແກ່ລາວແບບປລາດ.

ໂມເຊເຫັນໄຟກໍາລັງໃໝ້ພຸ່ມໄມ້ ແຕ່ວ່າພຸ່ມໄມ້ນ້ັນບ່ໍໄດ້ຖືກໃໝ້. ເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ປາກົດແກ່ລາວ.

ການຊົງປາກົດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນລັກສະນະນ້ີເອ້ີນວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງປາກົດໃຫ້ມະນຸດເຫັນ. ມຕົີວຢ່າງຫຼາຍຄ້ັງທ່ີພຣະເຈ້ົາ

ຊົງປາກົດໃຫ້ມະນຸດເຫັນໃນພຣະຄັມພເີດີມ, ໃນພຣະຄັມພໃີຫມ່ ອົງພຣະເຢຊູຊົງສໍາແດງໃຫ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບ

ຖ້ວນໃນພຣະອົງ ຈ່ຶງບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປາກົດໃຫ້ເຫັນແບບໃນພຣະຄັມພເີດີມອີກ.

ພຣະເຈ້ົາຊົງບອກໂມເຊໃຫຖ້ອດເກີບຂອງລາວອອກ ເພາະລາວກໍາລັງຢືນຢູ່ເທິງບ່ອນທ່ີສັກສິດ (ຂ້ໍທີ 4-5)

ການປາກົດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນແປງຖ່ິນກັນດານໃຫ້ກາຍເປັນບ່ອນສັກສິດ ໂມເຊຈ່ຶງເກີດຄວາມຢ້າຍກົວ (ຂ້ໍ 6)

ພຣະເຈ້ົາຊົງມີຣິດອໍານາດສູງສຸດແລະຊົງບໍຣິສຸດ. ບາງຄ້ັງເຮົາພຍາຍາມເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ທ່ີເຮົາສາ

ມາດເຂ້ົາພົບໄດ້ໂດຍຖືເບົາໃນຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ. ຄວາມອັສຈັນນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງບໍຣິສຸດຊົງໄຂທາງ

ໃຫ້ມະນຸດຜູ້ມີບາບໄດ້ຄືນດີກັບພຣະອົງອີກໂດຍຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ.

ເຮົາຕ້ອງເນ້ັນໜັກວ່າພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຢາກມີຄວາມສັມພັນກັບເຮົາແລະເຮົາຕ້ອງເນ້ັນໜັກອີກວ່າພຣະ

ເຈ້ົາຊົງບໍຣິສຸດແລະຢູ່ເໜືອຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງມະນຸດ. ເຮົາບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຢ້ານກົວພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຢໍາເກງ

ພຣະອົງເພາະພຣະອົງຊົງບໍຣິສຸດ.

2. ເຂົາ້ໃຈພຣະນາມຂອງພຣະເຈົາ້: ອົບພະຍົບ 3:10-15

ພຣະຄັມອົບພະຍົບ 3:7-10 ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາງານກັບມະນຸດຢ່າງ

ໃດ. ຂ້ໍພຣະຄັມພນ້ີີໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເອົາຄວາມຢ້ານອອກໄປຈາກມະນຸດ ແຕ່ພຣະອົງຮູ້

ສະພາບການນ້ັນດີ. ພຣະອົງຊົງເຫັນ, ຊົງໄດ້ຍິນແລະພຣະອົງຊົງຊົດຊ່ອຍ. ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລ ືອກເອົາໂມເຊ 

ໃຫ້ເຮັດວຽກຂອງພຣະອົງໃນການຊ່ອຍເຫຼືອໄພພ່ົນຂອງພຣະອົງ.

ເມື່ອພຣະເຈ້ົາບອກໂມເຊວ່າ ພຣະອົງຈະສ່ົງລາວໄປຊ່ອຍເຫຼອືປະຊາຊົນໃຫ້ອອກໄປຈາກກະສັດຟາໂຣ ໂມ

ເຊໄດ້ຫາທາງແກ້ຕົວດ້ວຍຫລາຍເຫດຜົນ ເປັນຕ້ົນວ່າລາວບ່ໍເໝາະສົມຈະເຮັດວຽກງານນ້ີ îເປັນຫຍັງຕ້ອງແມ່ນຂ້າ

ນ້ອຍ...?î ແຕ່ກ່ອນນ້ັນ ຕອນທ່ີໂມເຊຍັງໜຸ່ມຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບ ລາວໄດ້ພະຍາຍາມຊ່ອຍເຫລືອຄົນຂອງລາວດ້ວຍ

ຄວາມຄິດ, ດ້ວຍກໍາລັງ ແລະດ້ວຍການກະທໍາຂອງລາວເອງ ແຕ່ກໍລ້ົມເຫລວ. ( ອພຍ 2:11-15) ເມື່ອພຣະເຈ້ົາໄດ້

ພົບກັບໂມເຊທ່ີພູໂຮເຣັບ ໂມເຊກາຍເປັນຄົນຖ່ອມຕົວ ຍອມຮັບຄວາມບ່ໍສາມາດຂອງຕົນໃນການຊ່ອຍເຫລືອໄພ່ພົນ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ພຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາວ່າຈະຢູ່ນໍາໂມເຊ   ແລະພຣະອົງສັນຍາກັບໂມເຊວ່າຈະປະທານການອັສຈັນໃຫ້ນ່ຶງຢ່າງ.

ຕາມທັມມະດາແລ້ວ ຖ້າພວກເຮົາທູນຂໍການອັສຈັນນໍາພຣະເຈ້ົາ ເຮົາຢາກຈະໄດ້ສ່ິງທ່ີຈະແຈ້ງ, ບ່ໍຜິດພາດ, ແລະເປັນ

ການອັສຈັນແທ້ໆ. ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານການອັສຈັນອັນແປກປລາດໃຫ້ແກ່ໂມເຊ îຄືເມື່ອເຈ້ົານໍາພາຊາວອິສຣາເອນ

ອອກຈາກເອຢິບແລ້ວ ພວກເຈ້ົາຈະໄດ້ຂາບໄຫວເ້ຮົາຢູ່ເທິງພນ້ີູ.î ເວົ້າອີກຢ່າງນ່ຶງນ້ັນແມ່ນ ເມື່ອເຈ້ົາສໍາເຣັດໃນວຽກ

ງານທ່ີເຮົາໃຫ້ເຈ້ົາເຮັດແລ້ວ ເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າເຮົາເປັນຜູ້ສ່ົງເຈ້ົາໄປເຮັດ.
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ໂມເຊທູນຖາມຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະລາວຈະໄດ້ບອກປະຊາຊົນວ່າພຣະອົງຊົງຢູ່ເບ້ືອງຫລັງເປັນຜູ້ບອກໃຫ້

ລາວໄປບອກແກ່ເຂົາເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບໂມເຊວ່າ îເຮົາເປັນຊ່ຶງເຮົາເປັນ.î ການບອກຂອງພຣະເຈ້ົາຫມາຍເຖິງ

ພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່, ເປັນຢູ່ດ້ວຍພຣະອົງເອງ, ຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ສູງສຸດ, ຊົງເປັນເອກ, ແລະຊົງປີຊາສາມາດເຮັດໃຫພ້ຣະ

ປະສົງຂອງພຣະອົງປະສົບຜົນສໍາເຣັດໄດ້. ເມື່ອໄດ້ຮັບຣິດອໍານາດອັນສູງສຸດຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ໂມເຊ ກໍຈະໄປບອກ

ລູກຫລານຂອງອິສຣາເອນແລະກະສັດຟາໂຣ.

ພຣະເຈ້ົາຊົງບອກຊ່ືພຣະອົງອີກຊ່ືນ່ຶງວ່າ îຢາເວî ຊ່ຶງເປັນພາສາເຮັບເຣີ ເປັນພຣະນາມສ່ວນຕົວຂອງພຣະເຈ້ົາ

ຊ່ຶງປາກົດຫລາຍກວ່າ 6800 ເທ່ືອໃນພຣະຄັມພເີດີມ. ( ເບ່ິງຕາມຕາຕະລາງຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພື່ອເພີມ້ຄວາມຮູ້ )

ມີຫຼາຍໆ ຄ້ັງໃນຂ້ໍພຣະຄັມພຂ່ີາວປະເສີດທ່ີໄດ້ຈົດບັນທຶກຖ້ອຍຄໍາທ່ີວ່າîເຮົາເປັນî. ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດໂຢຮັນໄດ້

ຈົດບັນທຶກໄວ້ 7 ເທ່ືອທ່ີພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ îເຮົາເປັນ.î ໃນພຣະທັມໂຢຮັນ 8:58-59 ກ່າວວ່າ, îພຣະເຢຊູຊົງຕອບ

ເຂົາວ່າ, “ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ກ່ອນອັບຣາຮາມເກີດ ເຮົານ້ີກໍເປັນຢູ່ແລ້ວ” ເຫດສັນນ້ັນເຂົາຈ່ຶງຈັບ

ກ້ອນຫີນຈະຄວ່າງໃສ່ພຣະອົງ ແຕ່ພຣະເຢຊູຖືກຊົງບັງໄວ້ ແລ້ວສະເດັດອອກຈາກບໍຣິເວນພຣະວຫິານ.î ພວກຢິວເຂ້ົາ

ໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາໃນຮູບຮ່າງມະນຸດ; ຊົງແມ່ນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວ

ກັນທ່ີເປີດເຜີຍພຣະອົງໃນພຣະຄັມພເີດີມ. ພວກຢິວເຫັນວ່າການກ່າວອ້າງເຊ່ັນນ້ັນເປັນການໝິ່ນປມາດພຣະເຈ້ົາ.

ແນ່ນອນ, ເພາະວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ(ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຕລອດການເວລາ)ພຣະເຢຊູບ່ໍສາມາດໝິ່ນປະ

ມາດພຣະເຈ້ົາ(ຊ່ຶງແມ່ນພຣະອົງເອງ).

ພຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາກັບໂມເຊວາ່ ພຣະອົງຈະຊົງຢູ່ກັບລາວ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຮຽກເອ້ີນພວກເຮາົໃຫ້ຮັບໃຊ້ພຣະ

ອົງແລະປະປ່ອຍພວກເຮົາເຮັດວຽກງານໃຫ້ສໍາເຣັດດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ. ເຮົາໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າພຣະອົງຈະບ່ໍປະເຮົາຫຼຖ້ິືມ

ເຮົາຈັກເທ່ືອ (ພບຍ 31:8)

3. ເພິ່ງໃນຣິດອາໍນາດຂອງພຣະເຈົ້າ ອົບພະຍົບ 4:10-12

ໃນພຣະທັມອົບພຍົບບົດທີ 3 ໂມເຊໄດ້ທູນຖາມ îຂ້າພຣະອົງແມ່ນໃຜ?î ແລະ îພຣະອົງແມ່ນໃຜ?î ໃນບົດທີ

4 ເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍຄໍາຖາມຂອງໂມເຊທ່ີວ່າ “ຖ້າສົມມຸດວ່າຄົນອິສຣາເອນບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂ້າພຣະອົງ ຄືບ່ໍເຊ່ືອວ່າພຣະອົງໄດ້

ປາກົດຕ່ໍຂ້າພຣະອົງ ແລ້ວຂ້າພຣະອົງຈະທໍາຢ່າງໃດ?” (ຂ້ໍ1-10) ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານການອັສຈັນສອງຢ່າງໃຫ້ແກ່

ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າ

 ຄ້ັງທໍາອິດທ່ີໄດ້ເປີດເຜີຍແກ່ໂມເຊ (ອພຍ 3:14 )

 ໄດ້ພິມເປັນພາສາເຮັບເຣີດ່ັງນ້ີ  (ອ່ານຂວາໄປຊ້າຍ)

 ໄດ້ແປເປັນພາສາອັງກິດວ່າ YHWH ( ໄດ້ເພີ້ມສະຣະໃສ່ໃນ îພຣະຄັມພີມ້ວນî ໃນປີ ຄສ 6-7 )

 ໂດຍທ່ົວໄປຈະພິມເປັນພາສາອັງກິດວ່າ Yahweh ຫລື Lord

 ບາງຄ້ັງໃຊ້ຄໍາວ່າ jehovah ( ເປັນຖ້ອຍຄໍາທ່ີມີສະຣະໃນຄໍາທ່ີວ່າ adonai [ ແປວ່າອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາ ] ແລະພຍັນຊະນະໃນຄໍາທ່ີວ່າ YHWH )

 ຊາວຢິວບ່ໍໄດ້ເອ້ີນອອກສຽງ ( ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຮ້ອງອອກພຣະນາມພຣະເຈ້ົາຢ່າງບ່ໍສົມຄວນ )

 ສ່ວນຫຼາຍຈະແປວ່າ îເຮົາເປັນຜູ້ຊ່ຶງເຮົາເປັນî ຊ່ຶງສາມາດຕີຄວາມໝາຍໄດ້ວ່າ îເຮົາຈະເປັນຜູ້

ທ່ີເຮົາໄດ້ເປັນມາແລ້ວî ( YHWH ເປັນຄໍາກິຣິຍາ "verb to be" )
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ໂມເຊເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເຊ່ືອໝັ້ນວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ປາກົດຕ່ໍລາວ. ການອັສຈັນອັນທໍາອິດແມ່ນໄມ້ເທ້ົາຂອງ

ລາວໄດ້ກາຍເປນງູ, ອັນທີສອງມືຂອງລາວເປັນຂ້ີເຮື້ອນແລະໄດ້ກັບຄືນດີຄືເກ່ົາອີກ. ໂມເຊໄດ້ເຫັນໄຟຢູ່ພຸ່ມໄມ້ ແຕ່

ໄຟບ່ໍໄດ້ໃໝ້ພຸມ່ໄມ້ນ້ັນ ລາວໄດ້ພົບກັບພຣະເຈ້ົາໃນບ່ອນສັກສິດ ແລະໄດ້ເຫັນການອັສຈັນຂອງໄມເ້ທ້ົາແລະມືຂອງ

ລາວ. ເຖິງປານນ້ັນ ລາວກໍຍັງບ່ໍໝັ້ນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ລາວ.

ຂ້ໍແກ້ຕົວຕ່ໍໄປຂອງໂມເຊແມ່ນ ລາວເປັນຄົນເວົ້າບ່ໍເກ່ັງ ພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບໂມເຊດ້ວຍການເຕືອນສະຕິດໃຫ້

ລາວຮູໂ້ດຍຖາມລາວຄືນວ່າ, “ໃຜສ້າງປາກມະນຸດ? ໃຜທໍາໃຫ້ເຂົາປາກກືກ, ຫູໜວກ, ຕາດີ, ຕາບອດ, ບ່ໍແມ່ນເຮົາ

ບ່ໍ? ດ້ວຍເຫດນ້ີ ເຈ້ົາຈ່ົງໄປເສັຽ ເຮົາຈະຊ່ອຍເຈ້ົາເວົ້າ ແລະຈະບອກເຣ່ືອງໃຫເ້ຈ້ົາເວົ້າ.” ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຮັດໃຫ້

ໂມເຊມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ລາວສາມາດເວົາ້ໄດ້ ແລະຈະຊົງປະທານຄໍາເວົ້າໃຫແ້ກ່ລາວ.

ຢ່າງບ່ໍສົງສັຍ, ໂມເຊໄດ້ຄັດຄ້ານອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈາກໃຈຈິງວ່າ ເປັນຫຍັງຜູ້ທ່ີບ່ໍເໝາະສົມຄືລາວຈະຕ້ອງ

ເປັນຜູ້ນໍາຊົນຊາອິສຣາເອນອອກຈາກປະເທດເອຢິບ. ບັນຫາຂອງໂມເຊບ່ໍແມ່ນຢູ່ທ່ີກໍາລັງແລະຄວາມສາມາດຂອງ

ລາວ ແຕ່ຢູ່ທ່ີການເຊ່ືອຟັງພຣະອົງຜູ້ຊົງຮຽກເອ້ີນລາວໃຫ້ເຮັດວຽກງານນ້ີ.

ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ເຮົາແຕ່ລະຄົນມີຄວາມສາມາດທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ຖ້າເຮົາຫາກບ່ໍໄດ້ຮັບການເພີມ້ພລັງ

ຈາກພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈະບ່ໍມີໃຜໃນພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກຝ່າຍຈິດວິນຍານຕາມທ່ີເຮົາຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້

ເຮັດໄດ້. ເມື່ອພຣະເຈ້ົາຮຽກເອ້ີນຄົນໃດຄົນນ່ຶງໃຫ້ເຮັດວຽກ ພຣະອົງຈະເພີມ້ພລັງແລະຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ລາວເພື່ອ

ໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດສໍາເຣັດໃນຊີວິດຂອງລາວ.

ພຣະທັມອົບພະຍັບ 4:14 ກ່າວວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງພຣະພິໂຣດຕ່ໍໂມເຊ. ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນຖ້າຫາກໂມເຊຫາ

ທາງແກ້ຕົວຕ່ໍໄປອີກ? ພຣະເຈ້ົາຈະອວ່າຍພຣະທັຍໄປຫາຄົນອ່ືນຫລືບ່ໍ? ເໝືອນດ່ັງທ່ີເຮົາເຫນັ, ພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ອາ

ໂຣນເປັນຜູ້ເວົ້າ. ເມື່ອພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອ້ີນ ໃຫ້ພວກເຮົາຂານຮັບໂດຍດີແລະເຮັດຕາມ ດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງຕ່ໍການຖືກ 

ຮຽກເອ້ີນນ້ັນ.

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ຄວາມສໍາຄັນໃນບົດຮຽນອາທິດນ້ີແມ່ນການຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຮາົເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອ້ີນແຕ່ລະຄົນໃຫ້

ເຮັດວຽກງານຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງແລະໄດ້ສ່ົງຄົນໃດຄົນນ່ຶງໄປເປັນ

ຜູ້ຕາງໜ້າພຣະອົງແລະເຮັດໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດ. ການຕັດສິນໃຈຂອງເຮົານ້ັນແມ່ນ ເຮົາຈະຕ່ໍຕ້ານ

ພຣະເຈ້ົາຫຼືຈະເຮັດຕາມພຣະອົງ. ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນນແຕ່ລະຄົນໃຫ້ມີຊີວິດແລະເປັນສາວົກທ່ີຍອມເຊ່ືອຟັງ, ແລະພຣະ

ອົງຊົງຮຽກເອ້ີນເຮົາແຕ່ລະຄົນໃຫ້ເຮັດວຽກງານຄົນລະຢ່າງ.

ມີຄວາມສໍາຄັນອັນໃດແດ່ ທ່ີເຮົາໄດ້ຮຽນຈາກບົດຮຽນພຣະຄັມພີນ້ີ?

 ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ລິເລ້ີມໃນການຊົງຮຽກເອ້ີນໃຫ້ຄົນໃດຄົນນ່ຶງຮັບໃຊ້ພຣະອົງ

 ຈ່ົງຕອບຄໍາຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງ

 ການຮຽກເອ້ີນທຸກຢ່າງແລະຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນ ມີຄວາມສໍາຄັນໃນສາຍພຣະເນດພຣະເຈ້ົາ

 ຫລາຍເທ່ືອເຮົາອາດຈະຮູ້ສຶກວາ່ບ່ໍມີຄວາມສາມາດເຮັດວຽກທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງມອບໃຫເ້ຮົາເຮດັ

 ພຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາວ່າຈະຢູ່ນໍາເຮົາ ເມື່ອເຮົາເຮັດຕາມຄໍາຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະອົງ (ຮຣ 13:5)

 ພຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາວ່າຈະເພີ້ມພລັງໃຫແ້ກ່ເຮົາແລະຊົງປະທານສ່ິງທ່ີເຮົາຂາດເຂີນ (ຟລປ 4:13, 19)

 ການທ່ີຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອ້ີນເຮົາ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຕ້ັງໝັນ້ຄົງຢູ່ໃນຄວາມສັດຊ່ືໃນການເຮັດໃຫ້ພຣະ

ປະສົງຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດໃນຊີວິດເຮົາ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ PS

http://www.lsbf.org/
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ກັນສ້າງຮູ
 
ເປນັຫຍັ
ມີອຸປນິສັ
ກົວເປັນຫ
ຄ້າຍຄືກັນ
ມີຄວາມສ
ຄວາມເມ
ບາບຢ່າງ
     ທ່ານ
ເຮົາຈະເວົ
ເກດເບິ່ງບ
ແຕ່ນີ້ບໍ່ໄດ
ດ້ານນຶ່ງ,
ສຶກສາພຣ
ວ່າອັນໃດ
 

  
1. ຮ້ອງຂ
         ບົດ
ເພ່ືອ ໃຫ້ລ

າຮັຄນົບາບ  

ຄມັພໃີນບດົຮຽ

ນສາມາດສະ
ນທີ່ຈະປະສົບຜົ
ພນັຢູ່ກັບແຜນ
ຄວາມຮັກ ຊ ຶ ງ່

ນເວາກຽ່ວກບັ
ຮຽນນີຊ້່ອຍໃຫ້
ຮບູໂຄຣົບແລະ

ງັບດົຮຽນນຈ່ຶ
ຍສອງຢ່າງທ່ີບ
ຫ່ວງເປັນໃຍຕ່ໍ
ນກໍຄືການຕໍ່ສູ້
ສໍາຄັນເພາະວ່
ມດຕາຈາກພຣ
ງເປີດເຜີຍດ້ວຍ
ເຄີຍສັງເກດເບິ
ວົ້າໂດຍຕົງກັບ
ບ່ໍວ່າການຈະເ
ດ້ໝາຍຄວາມ
 ເບິ່ງຄືວ່າບ່ໍເປັ
ຣະຄັມພີໃນບົ
ດຖືກອນັໃດຜິດ
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ນ:  ອົບພະຍົບ
ແລ້ວໄດ້ມ້ວນທ
າພາຊ ົນຊາດອິ

 

ໂ
ອາທດິທ ີ13
_________

                 ຍື

ບພະຍົບ  32:7

ດທານຢາ່ງໃດ
ການຈະເຣີນເ
ະເຈ້ົາແລະຊວີິ
ຍັງພົວພັນຢູ່ໃນ

ນາເບ ິ ່ງການຮອ້
ຂອງລາວຕໍ່ພຣ

າຄັນ: 
ອງຄຣ ິສຕຽນຕໍ
ບຂອງຄົນໃດຄົ
ບດ້ວຍການຂ
ຍຜູທ່ີເຊື່ອໃຫ້ເຫັ
ານສະແດງຄວ
ເຄືອງ ນັ້ນແມ່
ປັນການງ່າຍຫຼ
ງ--- ໂດຍສະເ
ນກ່ຽວກັບຄວາ
ມາດອະທິຖາ
ຍິນດີໃນການ
ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນ
ນະດຽວກັນນັ້ນ

 ສ ຶກສ
ບ: 32: 7-14 
ທາຍດ້ວຍຄໍາຕ
ອິສຣາເອນອອ

1

ໂຮງຮຽນວນັອ
 ພຶສຈກິາ 20
_________

ຍນືຢູ່ເພືອ່ພຣ

7-20, 25-26

ດ ? 
ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຝ
ວິດຄຣ ິສຕຽນ. 
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ທີ່ເຮົາຈະບອກ
ນການໃຫ້ຄໍາປຶ
ນກໍຊ່ອຍໃຫ້ເຮົ

ສາພຣະຄມັພີ
 
ຕອບທີ່ຂາດຄ
ອກຈາກອີຢິບ. 

ອາທດິ 

011 (11/13/
_________

ະເຈ້ົາ 

6 

ຝ່າຍຈິດວິນຍາ
  ບົດຮຽນນ້ີສາ
ແລະນໍາພາພວ

ຊເພື່ອຊາວອິສ
ສຸດ. 

ກັບຄວາມບາບ
ດ້ເຮັດຫຽັງມີແຕ
ແລະໝັ້ນໃຈວ
ດ່ຽງກັນລະຫວ
ຜູ້ເຊ່ືອຕໍ່ຄົນທີ່ເ
ງພຣະເຈົ້າດ້ວ
ວົ້າເຖິງເຣື່ອງຄ
ມ່ນບຸກຄົນທີ່ຫ
າວກັບການອ
ນຶ່ງແລະທ່ານກໍ
ກໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ
ປຶກສາກັບຜູ້ທ່ີເ
ຮາົສະແດງຄວ

ພ ີ

ວາມໝັ້ນໃຈຂ
   ກິຈການອັນ

/2011 ) 
_________

ານຢ່າງມີຄຸນນ
າມາດຊ່ວຍທ່າ
ວກເຂົາໃຫ້ຢືນຂ

ສຣາເອນໃນເມື

ບຂອງຄົນອື່ນ
ຕ່ອະທິຖານເພື
ວ່າຕົວເອງຖືກຕ
ວ່າງການອະທິ
ປັນຄົນບາບແ
ຍຄວາມສັດຊ່ື
ຄວາມບາບຂອ
ຍຸ້ງກ່ຽວຢູ່ກັບຄ
ະທິຖານເພ່ືອລ
ກໍຍັງມີຈິດໃຈຂຸ້
ງຮູ້ໃນການກະ
ເຮົາຮູ້ວ່າເຮົາສ
າມຮັກຄວາມ

ຂອງໂມເຊຕ່ໍກ
ນໃຫຽ່ໄດ້ເຂົ້າມ

_____ 

ນະພານນັ້ນ,   

ານໃຫ້ອະທິຖາ
ຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບຄວ

ມື່ອພວກເຂົາໄ

. ອັນນ່ຶງແມ່ນ
ພື່ອ.  ໃນທາງກົ
ຕ້ອງຢູ່ສເມີ. ກ
ທຖິານຢ່າງສຸດ
ແລະການຕໍ່ຕ້າ
ຊື. 

ອງຄົນໃດຄົນນຶ
ຄວາມບາບ? 

ລາວອັນໃດຍາ
ຂຸ້ນເຄືອງກັບຜູ້
ະທໍາທ່ີຜິດຂອງ
ສາມາດຊ່ວຍເຂົ
ເມດຕາຕໍ່ເຂົາ

ານຮຽກເອີ້ນຂ
ມາແທນທີ່ເມ່ືອ

  ພວກເຮົາຈະ
ານເພື່ອທຸກໆ
ວາມບາບ. 

ໄດ້ຮວມຕົວ

ມີຄວາມຢ້ານ
ກົງກັນຂ້າມທີ່
ການຮຽນນີ້ຈ່ິງ
ກໍາລັງເພ່ືອຂໍ
ນກັບຄວາມ

ນຶ່ງກັບການທີ່
  ທ່ານໄດ້ສັງ 
າກກວ່າກັນ? 

ຜ້ນັ້ນຢູ່.   ອີກ
ງລາວ.   ການ
ຂົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ
າອີກດ້ວຍ. 

ຂອງພຣະເຈົ້າ
ອພວກເຮົາມາ
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ພົບເຫັນໃນພຣະທັມອົບພະຍົບບົດທີ 32 .   ຜ່ານທາງເຫດການທີ່ອັສຈັນຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ, ການນໍາພາລກູຫຼານຊາວອິສ 

ຣາເອນອອກຈາກອີຢິບ( ອົບພະຍົບ. 7-11). ເຫດການທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ( ອົບພະຍົບ. 12 ).  ລູກຫຼານຂອງຊາວອິາຣ
ເອນຂ້າມຜ່ານທະເລແດງໂດຍມີນ້ໍາທັງສອງຂ້າງໄດ້ຖືກແຍກອອກ ເຂົາເຈ້ົາຍ່າງເທິງດິນແຫ້ງກາງທະເລ   ໃນຂະນະທ່ີ
ກອງທັບຂອງຟາຣາໂອກໍາລັງໄລ່ຕິດຕາມມານໍ້າກໍໄຫຼເຂົ້າຄນືຫາກັນພັດຖ້ວມກອງທັບທະຫານຂອງຟາຣາໂອ( ອົບພະ 

ຍົບ. 14 ).ທ່ີພູເຂົາຊີນາຍຄໍາສນັຍາຣະຫວ່າງພຣະເຈົ້າກັບຊາວອິສຣາເອນໄດ້ເກີດມີຂ້ຶນ( ອົບພະຍົບ. 19 ).   ພຣະບັນ 

ຍັດສິບປະການແລະຂໍ້ປະຕິບັດອື່ນໆໄດ້ຊົງມອບໃຫ້( ອົບພະຍົບ. 20-23). ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ໂມເຊຂຶ້ນໄປເຝົ້າພຣະ
ອົງເທິງພູເຂົາຊີນາຍ--- ແລະລາວພັກຢູ່ທີ່ນ້ັນສີີ່ສິບມື້ສີ່ສິບຄືນ. ໃນທີ່ສຸດ, ກໍໄດ້ມີໂຄງຮ່າງແບບສ້າງຫໍເຕັນສັກສິດແລະ
ເຄື່ອງຕົກແຕ່ງພາຍໃນຫໍເຕັນ, ການແຕ່ງຕົວຂອງປະໂຣຫິດແລະການສິດສອນຕ່າງໆ( ອົບພະຍົບ. 25-31 ).ໂ ມເຊບໍ່
ແມ່ນຜູ້ທີ່ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະໃຊ້ລາວຫືຼບໍ່ອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ລາວໄດ້ເປັນຜູ້ນໍາທີ່ມີຄວາມພະຍາຍາມແລະໄດ້
ພິສູດແລ້ວແລະປະສົບຄວາມເປັນຈິງໃນພຣະເຈ້ົາ.  ໃນບົດທີ 32 ໂມເຊໄດ້ສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີເຂັ ້ມແຂງທັງ
ສອງຢ່າງຄືຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ລາວໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາ. ໂມ
ເຊໄດ້ເອົາໂຢຊວຍຂຶ້ນໄປເທິງພູເຂົາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານໍາລາວ,  ໄດ້ປະອາໂຣນໄວໃ້ຫ້ເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງປະຊາຊົນ. 

ຄວາມເຫຼື້ອມໃສໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຈືດຈາງໄປໃນຂະນະທີ່ໂມເຊຍັງພັກຢູ່ເທິງພູເຂົາ. ໂມເຊໄດ້ຢູ່
ທີ່ນ້ັນເປັນເວລາສີ່ສິບມ້ືສີ່ສິບຄືນ ຫຼັງຈາກຫົກມ້ືພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນໂມເຊ. (ອົບພະຍົບ: 24: 13-18). ບໍ່ຕ້ອງສົງສັຍເມື່ອ
ຄອຍເບິ່ງຢູ່ຫ່າງໄກວ່າປະຊາຊົນຕ້ອງມີຄວາມວິຕົກກັງວົນແລະຢ້ານກົວ, ຄົນອີກຈໍາພວກນ່ຶງໄດ້ຮູ້ແລະເຫັນໂມເຊຫາຍ
ລັບເຂ້ົາໄປກຸ່ມຄວັນໝອກ,   ຫຼັງຈາກເວລາອັນສໍາຄັນໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປໂມເຊກໍຍັງບໍ່ມາ, ປະຊາຊົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອາໂຣນ
ສ້າງພຣະອ່ືນຂຶ້ນມາແທນເພ່ືອໃຫ້ເປັນພຣະທີ່ນໍາໜ້າເຂາົເຈ້ົາໄປ.   ເປັນຫຽັງອາໂຣນຈິ່ງເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງເຂົາ 
ເຈ້ົາເໝືອນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ແຕ່ຜົນການກະທໍາຂອງລາວແລະຂອງປະຊາຊົນເຫຼົານັ້ນກໍເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ.    ອາໂຣນ 

ໄດ້ບອກກັບປະຊາຊົນໃຫ້ນໍາເອົາຄໍາມາໃຫລ້າວ  ລາວຈ່ຶງນໍາເອົາຄໍາໄປໃສ່ໄຟຫລໍ່ເປັນຮູບງົວນ້ອຍອອກມາແລ້ວຕໍ່ມາ
ປະຊາຊົນກໍພາກັນກິນລ້ຽງສລອງກ່ອນນະມັສການພຣະນັ້ນ. (ໃຫ້ເບິ່ງຄໍາອະທິບາຍແກ້ຕົວຂອງອາໂຣນໃນ ອົບພະຍົບ: 

32: 24) ປະຊາຊົນໄດ້ອ່ວຍໜ້າຈາກທາງຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າບອກໂມເຊວ່າ “ຈົງລົງໄປດຽວນີ້!” ພຣະອງົໄດ້ບອກ
ກັບໂມເຊອີກວ່າພຣະອົງຈະທໍາລາຍພວກເຂົາແລະພຣະອົງຈະສ້າງປະຊາຊາດທີ່ຍິ່ງໃຫຽຈ່າກໂມເຊ.  ໂມເຊບໍ່ເຄີຍໄດ້ 
ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງຈາກປະຊາຊົນທີ່ພຣະເຈົ້າສົ່ງໃຫລ້າວໄປນໍາພາພວກເຂົາ.     ຫຼາຍໆຄ້ັງລາວປະສົບກັບຄ ໍາຕໍ່ວ່າຕໍ່
ຂານຈົ່ມທຸກແລະການໝິ່ນປມາດໃນການນໍາພາຂອງລາວ. ເບິ່ງຄືວ່າປະຊາຊົນບໍ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນໍາສະພາບ
ການໃນຕອນນັ້ນແລະພວກເຂົາກໍລືມໄວກ່ຽວກັບທຸກສິ່ງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາເພື່ອພວກເຂົາ. 
   ໂມເຊໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນໃຫຽ່ຫຼວງຂອງລາວຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຄື. ອັນທີນຶ່ງ, ລາວໄດ້ອ້ອນ 

ວອນພຣະເຈ້ົາເພ່ືອປະຊາຊົນ--- ລາວໄດ້ອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າເພ່ືອພວກເຂົາ.  ການທ່ີຈະອະທິຖານເພ່ືອບຸກຄົນທີ່ກໍາ
ລັງຕ່ໍສູ້ລາວແລະເຮັດໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດປະສົບຄວາມຫຍ້ ຸງຍາກຕໍລ່າວນັ້ນບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງງ່າຍ, ແຕ່ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ໂມເຊ
ໄດ້ເຮັດ. ລາວມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ທຸກຄົນທ່ີຢ່ ູໃຕ້ການນໍາພາຂອງລາວ. ອັນທີສອງ, ໂມເຊຫວງແຫນພວກເຂົາແທນພຣະ
ເຈ້ົາ. ໂມເຊມີຄວາມກັງວົນຍາມພຣະເຈ້ົາຈະຊົງພຣະພິໂຣດພວກເຂົາ   ແລະຢ້ານພວກເຂົາຈະເວົ້າວ່າພຣະອົງໄດ້ນໍາ
ພວກເຂົາອອກມາຈາກເອຢິບໂດຍມີເຈຕະນາຮາ້ຍກັບພວກເຂົາ.  ໂມເຊບໍ່ໄດ້ມີຄວາມກັງວົນໃນການນາໍພາຂອງລາວ, 

ແຕ່ລາວເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນໍາພຣະກຽດແລະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າຢັບຢັ້ງຄວາມໂກດຮ້າຍອັນແຮງກ້າ 
ຂອງພຣະອົງ. 
         ດ້ວຍການຂໍຮ້ອງຂອງໂມເຊໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າປ່ຽນພຣະທັຍບໍ?  ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕໍ່ວ່າກັບ
ໂມເຊໃນເຫດການທີ່ເກີດຂ້ຶນນີ້    ດັ່ງນັ້ນໂມເຊຈຶ່ງຮູ້ໃນເຈດຕະນາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ປະຊາຊົນ ດັ່ງນັ້ນລາວຈິ່ງອ້ອນ 

ວອນພຣະເຈ້ົາເພ່ືອພວກເຂົາ. ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ສາມາດຮູ້ຫຼືສລູບໄດ້ ແຕ່ເຮົາສາມາດເວົາ້ໄດສ້ອງຢ່າງດ້ວຍຄວາມ
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ໝັ້ນໃຈ. ອັນທີນຶ່ງ, ພຣະເຈົ້າຊົງມີຣິດອໍານາດສູງສຸດ. ພຣະອົງເປັນເຈ້ົາຂອງສັພທຸກສິ່ງ. ອັນທີສອງ, ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການ
ໃຫ້ເຮົາອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະອົງເພື່ອຜູ້ໃດຜູ້ໃດນຶ່ງຜ່ານທາງການອະທິຖານຂອງເຮົາ. ພຣະເຈົ້າຊົງໄດ້ຍິນແລະຊົງຕອບຮັບ
ຄໍາອະທິຖານ. ພວກເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈສະພານການ,    ພຽງແຕ່ໃຫພ້ວກເຮົາອ້ອນວອນເພື່ອຄົນອື່ນແລະມອບ
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໄວກັ້ບພຣະເຈ້ົາ. 
 
2. ປະເຊີນກບັຄວາມບາບ:   ອບົພະຍບົ: 32: 15- 20 

    ໂມເຊໄດ້ກັບລົງມາຈາກພູຖືແຜ່ນຫີນພຣະບັນຍັດທີ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຖວາຍໃຫເ້ແກ່ລາວ.  ໃນແຜ່ນຫີນນັ້ນໄດ້
ຈາລຶກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄວ້ທັງສອງຂ້າງ  ພຣະອົງໄດຈ້າລຶກໄວ້ດ້ວຍພຣະຫັດຂອງພຣະອົງເອງ.  ໂຢຊວຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້
ລໍຖ້າໂມເຊທ່ີຕີນພູ ທັງເປັນຜ້ ູໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນກັບໂມເຊໃນເວລານີ້.   ເມື່ອໂຍຊວຍໄດ້ຍິນສຽງດັງອຶກກະທຶກມາຈາກ
ຄ້າຍພັກ ລາວຄິດວ່າມີການຕໍສູ່້ກັນ. ແຕ່, ໂມເຊ ຄິດຂຶ້ນໄດ້ວ່ານັ້ນບ່ໍແມ່ນສຽງການຕໍ່ສູ້ຂອງສົງຄາມ, ແຕ່ແມ່ນສຽງຈາກ
ຄວາມບາບ.    ໂມເຊໃຈຮ້າຍຢ່າງຮຸນແຮງເມື່ອລາວໄດ້ເຫັນຮູບງົວນ້ອຍແລະປະຊາຊົນກໍາລັງເຕັ້ນລໍາກັນຢູ່, ໂມເຊໄດ້
ໂຍນແຜ່ນຫີນທີ່ຈາລຶກພຣະບັນຍັດຖິ້ມ. ການທີ່ໂມເຊເຮັດແຜ່ນຫີນທ່ີຈາລຶກພຣະບັນຍັດແຕກເປັນເຄື່ອງໝາຍໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງການກະທໍາຜິດຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໂມເຊໄດ້ທໍາລາຍຮູບງົວຄໍານ້ອຍແລ້ວໄດ້ບົດບີ້ໃຫ້ລະອຽດ
ແລະເອົາໃສ ່ນໍ້າບັງຄັບໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນດື່ມ.ໂມເຊໄດ້ຕໍ່ສູ້ປະຊາຊົນເຫຼົ່ານັ້ນກັບຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາ. ການຕໍ່ສູ້
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງງ ່າຍຫືຼເປັນໜ້າຍິນດີ, ແຕ່ມັນເປັນການຈໍາເປັນໃນເວລານັ້ນ. ໂມເຊໄດ້ນໍາເອົາບັນດາ
ທະຫານທີ່ແຂງແຮງເຂົ້າຕໍ່ສູ້ເພ່ືອຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.  ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຄວາມປອດພັຍຂອງຕົນເອງຫືຼອະ 

ນາຄົດຂອງຕົວເອງ,    ແຕ່ການກະທ ໍສຂອງລາວໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍທັງສອງທາງຄືຕໍ່ອົງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະຕໍ່ປະຊາຊົນ. 

ບາງເທື່ອເຮົາກຢູ່ໍໃນເວລາແລະປະເພນີທີ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຕ້ອງຢືນຂຶ້ນຢ່າງກ້າຫານເພື່ອຄວາມຈິງ. ໃນຖານະ
ທີ່ເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ,   ພວກເຮົາຕ້ອງກະທໍາແຕ່ສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ. “ດັ່ງນ້ັນຜູ້ໃດຮູ້ວ່າອັນໃດເປັນການດີແລະບໍ່
ເຮັດຜູ້ນ້ັນຈ່ິງມີບາບ.”( ຢາໂກໂບ: 4: 17).   ອີກອັນນຶ່ງ,   “ ພຣະອົງໄດ້ບອກພວກເຂົາແລ້ວວ່າອັນໃດດີແລະອັນໃດທ່ີ 

ພຣະອົງຕ້ອງການຈາກພວກເຂົາຄື: ໃຫ ້ປະຕິບັດຄວາມຍຸດຕທິັມ  ສະແດງຄວາມຮັກແລະເຊ່ືອຟັງພຣ ະເຈົ້າ  (ມີກາ: 6: 

8). ເມື່ອໃດພວກເຮົາຕ້ອງຢືນຂຶ້ນເພ່ືອຄວາມຈິງຫຼືປະເຊີນໜ້າກັບຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງໃນເຣ່ືອງຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາ, ພວກ
ເຮົາຕ້ອງມີຄວາມແນ່ໃຈວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮັກແລະເປັນຫ່ວງເປັນໃຍໃນຕົວບຸກຄົນນັ້ນ    ແລະຄວາມປາຖນາຂອງ
ພວກເຮົາກໍເພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງພຣະເຈົ້າ.      ທຸກການກະທໍາຂອງເຮົາຄວນຈະຖ່າຍທອດຄວາມຮັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າເຖິງຄົນອື່ນ. 

ເຊັ ່ນດຽວກັນໃນຍຸກສມັຍປ ັດຈຸບັນນ້ີໃຫ້ພິຈາຣະນາເບ ິ ່ງເມື່ອເຫັນຄົນສອງຄົນຮ້ອງໃສ ່ກັນ( ຄ້າຍຄືກັບການສົນທະນາ).
ໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຣະມັດຣະວັງໃນການທ່ີຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອກັບຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ. 
 

3. ຮຽກເອີນ້ໃຫ້ກບັຄນືມາຫາພຣະເຈົາ້:    ອົບພະຍົບ: 32: 25-26 

     ເມື່ອໂມເຊເຂົ້າໄປໃນຄາ້ຍພັກ ລາວເຫັນວ່າບ ໍ່ສາມາດຈະຄວບຄຸມປະຊາຊົນເຫຼົ່ານີ້. ປະການທີສ ໍາຄັນທ່ີສຸດຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ປະຖິ້ມຫັຼກສິນທັມອັນເປັນທີ ່ຢັບຢັ້ງການປະພຶດຂອງພວກເຂົາ. ໂມເຊແບ ່ງປະຊາຊົນອອກເປັນກຸ່ມ ຄືຜູ້ທີ່ຢູ່ຝ່າຍ 

ພຣະເຈົ້າໃຫ້ມາຢືນຢູ່ກັບໂມເຊ ພວກເລວີທັງໝົດໄດ້ມາເຂົ້າກບັໂມເຊ.    ພວກເຂົາໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມຈົງຮັກ
ພັກດີທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້ານັ້ນຄືໄດ້ແຍກເຂົາອອກຢາ່ງເປີດເຜີຍເພ່ືອຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ. ໂມເຊໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ພວກເລວີ
ເຂົ້າໄປໃນຄາ້ຍພັກແລ້ວຂ້າປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ໃນເວລານັ້ນປະຊາຊົນໄດ້ຢືນຢູ່ທາງແຍກ. ພວກເຂົາຄວນ
ທີ່ຈະນະມັສການຂາບໄຫວ ້ພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ຫືຼຈະຂາບໄຫວ ້ນະມັສການພຣະທຽມ. ປະຊາຊົນພວກທີ່ຫັນຫຼັງໃຫ້ກັບ 
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ພຣະເຈົ້າຈະຖືກທໍາລາຍຫືຼພວກໃດກໍຕາມທິ່ຍັງສືບຕໍ່ປະຕິບັດທາງສາສນາ   ແລະຊັກນໍາໃຫ້ຄົນອື່ນຕ້ອງຫຼົງຜິດໄປເຂົາ
ເຫຼົ່ານັ້ນກໍຈະຖືກທໍາລາຍຈົນໝົດ.    ໂດຍການຮຽນຮູ້ຈາກພຣະຄໍາຂໍ້ນີ້ພຣະເຈົ້າບໍ່ໃດ້ໃຫ້ເຮົາມີສິດອໍານາດທໍາລາຍຜູ້ທີ່
ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມບາບ.   ພຣະຄໍາຂໍ້ນ້ີໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຮົາເຫນັເຖິງຄວາມສໍາຄັນທີ່ຕົວເຮົາຈະແຍກຕົວອອກຈາກຄວາມ
ບາບ. 

ຖ້າເຮົາຢາກເປັນຜູ້ນໍາຄົນໃຫ້ມາເຖິງຄວາມພົ້ນໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດນັ້ນ     ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕ່ໍພົວພັນກັບຄົນ
ບາບ.      ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຕ້ອງຈໍາໄວ້ວ່າພວກເຮົາອາດຫຼົງກະທໍາຕາມການຊັກນໍາຂອງບຸກຄົນທີ່ເຮົາຢູ່
ໃກ້ຊິດຕລອດເວລາ,   ດັ່ງນັ້ນຈ່ຶງເຫັນວ່າເປັນສິ່ງສໍາຄັນທ່ີຈະຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ໃຫຽ່ຂຶ້ນໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາ, ແລະ
ຈະບໍ່ນໍາພາໃຫເ້ຮົາຫົຼງທາງໄປຈາກພຣະເຈົ້າ. 

 
ບດົຮຽນແຫງ່ຊີວິດ 

      ນ່ຶງໃນບັນຫາທ່ີຍາກທີ່ສຸດທີ່ທ້າທາຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດນັ້ນກໍຄືການຢືນຢູ່ຢ່າງເຂັ ້ມແຂງ 
ໃນການເປັນພຍານຝ່າຍພຣະເຈົ້າອົງບໍຣິສຸດແລະຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບາບໃນຮບູແບບທ່ີວ່າບ່ໍກົດດັນຫຼືເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນໃດບຸກ 

ຄົນນ່ຶງຫ່າງອອກຈາກທາງຂອງພຣະເຈົ້າຄືບັນດາຜູ້ເຮົາພະຍາຍາມທ່ີຈະຊ່ວຍເຫືຼອ.      ຕາມປົກກະຕິເຮົາມັກໃຊ້ວິທ ີນ້ີ 

ເຊັ່ນ: ມິດງຽບຢູ່ບໍ່ປາກບໍ່ເວົ້າຫຼືສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໂກດຮ້າຍແທນທີ່ຈະເປັນການສະແດງຄວາມຮັກຢ່າງຈິງໃຈ.  

ເມື່ອເຫດເກີດຂ້ຶນກັບບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຮົາຮັກຫຼືເພ່ືອນສນິດ, ທ່ານອາດຈະພົບວ່າເປັນບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທ່ີສຸດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ 
ທ່ານມິດງຽບຢູ່ເພາະທ່ານມີຄວາມຮັກແລະເປັນຫ່ວງໃຍພວກເຂົາຫຼາຍ.  

                        ຄວາມຈິງໃນບົດຮຽນອາທິດນ້ີສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການກະທໍາດີແລະມີອຸປະນິສ ັຍທ່ີດີ.                                  
 ມະນຸດເຮົາມີແນວໂນ້ມທ່ີຈະອວ່າຍໜີໄປຈາກພຣະເຈົ້າ. 
 ການກະທໍາຂອງເຮົາຄວນຈະແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ນໍາພາ,  
 ຄວາມບາບເປນັສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງກຽດຊັງ.                                                                                                    
 ພວກເຮົາມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການຕໍ່ສູ້ຂັດຂວາງຄວາມບາບ. 

 ພວກເຮົາມີໜ້າທີຮັບຜິດຊອບອະທິຖານເພື່ອທຸກຄົນທີ່ພົວພັນຢູ່ໃນຄວາມບາບ. 

 ໃນເວລາທີ່ເຮົາຍັງມີຊີວິດຢູ່, ການຍືນຂຶ້ນເປັນພຍານຝ່າຍພຣະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາແຍກອອກຈາກຄົນອ່ືນ. 

 

ຖ້າໃຫ້ທ່ານຈັດວາງລະດັບໃນຫົກຂໍ້ຂ້າງເທິງນີ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອນໍາມາຮຽນຮູ້ປະຕິບັດ, 

ທ່ານຈະຈັດວາງແບບໃດ? 

  

ອປຸຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບບັຕດິສັມພັນ. www.lsbf.orgແປໂດຍ: LLBC. 
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ວນັອາທິດ

__________________________________________

ຣະເຈາຮຄັນົບາບ ຕອບຮບັ

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ຈົດເຊັນບັນຊີ

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທາ

ການທ່ີຈະປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນການ

ນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາເພືອ່ການເປັນສາ

ອມຮັບທຸກສະພາການທ່ີຍາກລໍາບາກດ້ວຍການໄວ້

ົດຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ:

ໃນບົດຮຽນນ້ີແມ່ນໃຫ້ຕຶກຕອງເບ່ິງ

ບ່ິງໂມເຊທ່ີໄດ້ຕອບສນອງຕ່ໍການຈ່ົມທຸກໃນທ່າທີທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນຈຶ່ງມຄີວາມສໍາຄັນ

ວກເຮົາທຸກຄົນມີສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ເຮົາທ້ໍແທ້

ີ່ດີແລະເວລາທ່ີດີຂອງເຮົານ້ັນກໍມີສ່ິງທ່ີບ່ໍດີ

ຮົາໄປສູ່ສະພາບການທ່ີເລວຮາ້ຍ ທັງສອງຢ່າງນ້ີມີຄວາມສາມາດເກືອບເທ່ົາ

ພາະເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວ່າໂມເຊແລະປະຊາຊົນອິສຣາເອນກໍ

້ອງຮຽນຈາກຂ້ໍຜິດພາດຂອງເຂົາ ນ້ັນແມ່ນຫົນທາງທ່ີດີໃນການໂຕ້

ຊູ ໃຈຮ້າຍ ເມື່ອພະນັກງານຂາຍເຄ່ືອງຄົນນ່ຶງຢູ່ໃນຮ້ານ

້ອງໄດ້ລໍຖ້າລາວ. ພຽງແຕ່ເປັນສ່ິງເລັກນ້ອຍເທ່ົານ້ີກໍ

້ອງກັບຂ້ອຍ. ຂ້ອຍພົບວ່າຂ້ອຍມີຄວາມອົດທົນນ້ອຍເມື່ອເຂ້ົາ

້ອຍຈະບ່ໍມັກເວົ້າຫຽັງ, ຂ້ອຍແນ່ໃຈວ່າການປະພຶດເຊ່ັນນ້ີມັ

ັນເກີດຂ້ຶນຢູ່ເລ້ືອຍໆ, ກ່ອນທ່ີຂ້ອຍຈະອອກໄປເຖິງ

ະພຶດປະຕິບັດຂອງຂ້ອຍໄດ້ສະແດງອອກເຖິ

ວາມຫຍຸ້ງຍາກທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ເຫດການ

ບ່ິງເຫດການທ່ີບ່ໍເໝາະສົມທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບໂມເຊແລະອາໂ

ຊໄດ້ຕີໂງ່ນຫີນແທນທ່ີຈະເວົ້າກັບໂງ່ນຫີນເໝື

ຊແລະອາໂຣນທັງສອງຄົນບ່ໍໄດ້ມີໂອກາ

ບບຢ່າງທ່ີດີແກ່ຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງ.

. ຢາ່ຫຼງົໄຫຢຼູ່ກບັສິງ່ທີຜ່່ານມາ. ຈົດເຊັນບັນຊີ

1

ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ອາທິດທີ 20 ພສຶຈກິາ 2011 (11/20/2011 )

__________________________________________

ຕອບຮບັຕໍສ່ະພາບຄວາມຫຍຸງ້ຍາກລໍາບາກ

ຈົດເຊັນບັນຊີ: 20: 1-13; ບົດເພງສັຣເສີນ: 106:32-33

ານຢ່າງໃດ ?

ທ່ີຈະປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນການຈະເຣີນເຕີບໂຕຝ່າຍຈິດວິນຍານຢ່າງມີຄຸນນະພາບ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຕີບໃຫຽ່

ານຂອງພຣະເຈ້ົາເພືອ່ການເປັນສາວົກແລະຊີວິດຄິຣສຕຽນຂອງພວກເຮົາ. ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານ

ຍາກລໍາບາກດ້ວຍການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ.

ເບ່ິງການຈ່ົມທຸກຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອນໃນເວລາທ່ີເຂົາຂາດນ້ໍາແລະພິຈາ

ມທຸກໃນທ່າທີທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ.

ສໍາຄັນ:

ວກເຮົາທຸກຄົນມີສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ເຮົາທ້ໍແທ້. ບາງຄ້ັງພວກເຮົາກໍມີວັນເວລາທ່ີດີຕລອດທັງວັນ. ພວກເຮົາລືມໄປວ່າໃນມື້

ງທ່ີບ່ໍດີເຈືອປົນຢູ່ນໍາ ສ່ິງນ້ີແຫະຼສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຂາດຄວາມອົດທົນແລະ

ທັງສອງຢ່າງນ້ີມີຄວາມສາມາດເກືອບເທ່ົາກັນ. ການຮຽນນ້ີມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ

ວ່າໂມເຊແລະປະຊາຊົນອິສຣາເອນກໍພບົກັບບັນຫາຫຍ້ ຸງຍາກທັງສອງຢ່າງນ້ີຄືກັນ

ນ້ັນແມ່ນຫົນທາງທ່ີດີໃນການໂຕ້ຕອບກັບບັນຫາຄວາມຫຽູ້ງຍາກໃນຊີວິດເຮົາ

ນັກງານຂາຍເຄ່ືອງຄົນນ່ຶງຢູ່ໃນຮ້ານກໍາລັງມົວເມົາລົມກັນກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຢູ່ແລະປະໃຫ້ຊູ

ເປັນສ່ິງເລັກນ້ອຍເທ່ົານ້ີກໍເຮັດໃຫຂ້້ອຍເກີດໃຈໂມໂຫຂ້ຶຶນທັນທີ, ໃນເມື່ອ

ວ່າຂ້ອຍມີຄວາມອົດທົນນ້ອຍເມື່ອເຂ້ົາໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບຄົນປະເພດນ້ີ.

ອຍແນ່ໃຈວ່າການປະພຶດເຊ່ັນນ້ີມັນສ່ົງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ອຍຈະອອກໄປເຖິງເດ່ີນຈອດຣົດຂ້ອຍສໍານຶກຂ້ຶນໄດ້ວ່າຕົນມີຄວາມຜິດເພາະການ

ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການບ່ໍເຊ່ືອຟງັພຣະເຈ້ົາ. ໝົດທຸກຄົນໃນພວກເຮົາຈະປະສົບກັບບັນຫາ

ເຫດການອາດຈະເກີດຂ້ຶນກັບເວລາຫຼືກັບຄົນ. ບົດຮຽນເຮົາໃນອາທິດນ້ີໃຫ້ສັງເກດ

ບ່ິງເຫດການທ່ີບ່ໍເໝາະສົມທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບໂມເຊແລະອາໂຣນເມື່ອປະຊາຊົນໄດ້ຈ່ົມຮ້ອງທຸກໃນການຂາດເຂີນນ້ໍາ

ຫີນເໝືອນດ່ັງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງກັບລາວ. ດ່ັງນ້ັນຜົນທ່ີປາ

ໂອກາດທ່ີຈະເຂ້ົາໄປໃນແຜນດິນພັນທະສັນຍາ. ເບ່ິງແລ້ວການລົງໂທດນ້ີ

ສືກສາພຣະຄມັພີ

ຈົດເຊັນບັນຊີ: 20: 1-5

__________________________________________

ພວກເຮົາຕ້ອງເຕີບໃຫຽ່

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້

າເອນໃນເວລາທ່ີເຂົາຂາດນ້ໍາແລະພິຈາຣະນາ

ພວກເຮົາລືມໄປວ່າໃນມື້

ເຮັດໃຫ້ເຮົາຂາດຄວາມອົດທົນແລະນໍາ

ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ

ຍ້ ຸງຍາກທັງສອງຢ່າງນ້ີຄືກັນ. ພວກເຮົາ

ຕອບກັບບັນຫາຄວາມຫຽູ້ງຍາກໃນຊີວິດເຮົາ.

ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຢູ່ແລະປະໃຫ້ຊູ

ມື່ອສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີມັນກ່ຽວ

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ

ນສ່ົງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂ້ອຍ.

ນມີຄວາມຜິດເພາະການ

ໝົດທຸກຄົນໃນພວກເຮົາຈະປະສົບກັບບັນຫາ

ບົດຮຽນເຮົາໃນອາທິດນ້ີໃຫ້ສັງເກດ

ທຸກໃນການຂາດເຂີນນ້ໍາ. ໂມ

າກົດອອກມາ, ຄືໂມ

ງແລ້ວການລົງໂທດນ້ີໄດ້ເປັນ
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ໃນອາທິດນ້ີໄດ້ຍົກເອົາເຫດການສໍາຄັນໆໃນລະຍະການເດີນທາງຂ້ັນສຸດທ້າຍໃນຖ່ິນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຂອງ

ຊາວອິສຣາເອນ. ດ່ັງທ່ີພວກເຮາົຈະເຫັນໃນພາຍຫຼັງ, ການເສັຽຊີວິດຂອງອາໂຣນທ່ີບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະທັມຈົດເຊັນບັນ

ຊີ 20: 28. ອ າໂຣນໄດ້ເສັຽຊີວິດໃນລະວ່າງສ່ີສິບປີຂອງໃນການເດີນທາງທ່ີບ່ໍມີຈຸດໝາຍແນ່ນອນ, ປະມານປີ 1406

ກ.ຄ.ສ. ໃນຈໍານວນຄໍາຟ້ອງຮອ້ງແລະການບ່ໍຟັງຄວາມຂອງປະຊາຊົນອິສຣາເອນຕ່ໍໂມເຊແລະອາໂຣນເບ່ິງຄືວ່າເປັນ

ຕົວຢ່າງໃຫ້ກັບເຮົາຕລອດເວລາ, ໃນອະດີດແລະປັດຈຸບັນ. ໃນລະຫ່ວາງການເດີນທາງຂອງອິສຣາເອນນ້ັນເຂົາໄດ້ເກີດ

ມີການຂາດເຂີນນ້ໍາ( ອົບພະຍົບ 17: 1-7 ). ໃນເວລານ້ັນ, ປະຊາຊົນມີການຈ່ົມຕ່ໍວ່າໂມເຊ. ພຣະເຈ້ົາສ່ັງໃຫ້ໂມເຊຕີ

ຫີນດ້ວຍໄມ້ເທ້ົາຂອງລາວ. ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ນ້ໍາກັບປະຊາຊົນຢ່າງມະຫັສຈັນ, ພຣະເຈ້ົາຍັງໃຫ້ມານາແລະນົກຂຸ້ມແກ່ເຂົາ.

ປະຊາຊົນເຫຼົ່ານ້ີເຫັນການອັສຈັນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຈັດຫາສ່ິງຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດຂອງເຂົາ. ປະຊາຊົນອິສຣາເອນຈ່ົມທຸກ

ຕ່ໍສູ້ໂມເຊແລະອາໂຣນ ດ້ວຍວາ່ພວກເຂົາທ້ໍແທ້, ອິດເມື່ອຍ, ແລະຢູ່ໃນສະພາບທ່ີບ່ໍມີຄວາມສຸກສະບາຍ. ພວກເຂົາມີ

ຄວາມໂສກເສ້ົາເພາະເຂົາຄິດສລຸບເອົາເອງວ່າອາດເປັນການດີຖ້າເຂົາຕາຍ, ຄໍາເວົ້ານ້ີ, ìບ່ໍມີພຽງແຕ່ພວກເຂົາເທ່ົານ້ັນ

ທ່ີຕ້ອງຕາຍອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງເຂົາກໍຕາຍເໝືອນກັນ. îດ່ັງນ້ັນ ໃນເວລາທ່ີພວກເຂົາມີໃຈຮ້າຍຕ່ໍສູ້ໂມເຊແລະອາໂຣນ,

ມັນຈ່ຶງເປັນການງ່າຍດາຍທ່ີເຮດັໃຫ້ເຂົາຫຼົງລືມຄວາມຈິງ, ພວກເຂົາໄດ້ຖາມໂມເຊວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດລາວຈ່ິງນໍາພາ

ເຂົາອອກມາຈາກອີຢິບ. ຖ້າເຂົາຍັງອາສັຍຢູ່ໃນອີຢິບຊີວິດຂອງເຂົາຍັງຈະດີກວ່ານ້ີອີກ.ພວກເຂົາລືມໄປວ່າເຂົາໄດ້

ຮ້ອງໄຫ້ຈ່ົມທຸກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາສ່ົງຜູ້ນໍາພາໃຫມ້ານໍາພາພວກເຂົາ. ປະຊາຊົນເຫຼົ່ານ້ີຍັງກ່າວຫາໂມເຊວ່າລາວ

ລ້ົມເຫວຼໃນການນພາເຂົາໄປໃນແຜ່ນດິນພັນທະສັນຍາ. ໃນພຣະທັມຈົດເຊັນບັນຊີ: 13, ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານເຣ່ືອງການ

ສ່ົງຜູ້ສອດແນມເຂ້ົາໄປສໍາຫວຼດເບ່ິງແຜ່ນດິນນ້ັນ. ເ ຂ້ົາໄດ້ບອກວ່າເປັນດິນແດນທ່ີອຸດົມສົມບູນ, ແຕ່ວ່າຊາຊົນອິສຣາ

ເອນຈະບ່ໍສາມາດຍຶດເອົາດິນແດນນ້ັນໄດ້. ຖ້າວ່າເຂົາພະຍາຍາມເຂົາໄປຍຶດເອົາເຂົາກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມພ່າຍແພ.້ ຜູ້

ສອດແນມອີກສອງຄົນກາເລັບແລະໂຢຊວຍ, ຊັກຊວນໃຫປ້ະຊາຊົນອິສຣາເອນເຂ້ົາໄປຍຶດເອົາດິນແດນນ້ີ. ແຕ່ຜູ້

ສອດແນມທ່ີຂັດຄ້ານນ້ັນມີກໍາລັງຫຼາຍກວ່າ ແລະປະຊາຊົນກໍຍ້ານກົວແລະເຫັນວ່າຢູ່ໃນຖ່ິນແຫ້ງແລ້ງກັນດານນ້ີຍັງດີ

ກວ່າຈະເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນພນັທະສັນຍາ. ພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນສະພາບການແບບນ້ີກໍເພາະວ່າເຂົາຂາດຄວາມໄວ້ວາງ

ໃຈແລະບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄວາມພຣະເຈ້ົາ.

ປະຊາຊົນອິສຣາເຮັດຂ້ໍຜິດພາດຢູ່ສາມຢ່າງເຊ່ັນດຽວກັບຄົນເຮົາເຮັດໃນທຸກມື້ນ້ີ, 1)ເຂົາສ້າງບັນຫາຄວາມຫຍ້ ຸງ

ຍາກໃຫ້ກັບທຸກສະຖານະການຂອງເຂົາ. ທ່ີເຂົາເວົ້າວ່າເຂົາຕາຍກໍຍັງດີນ້ັນແມ່ນເຂົາຂາດຄວາມຫວງັ. ດ່ັງນ້ັນ, ພຣະ

ເຈ້ົາເຫັນຊອບນໍາເຂົາບ່ໍພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ສ່ິງນ້ີກັບເຂົາບ່ໍ? 2)ເຂົາຫຼົງໄຫຼຢູ່ກັບເຫດການທ່ີຜ່ານມາ. ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ເວລາ

ຜ່ານໄປ, ເຮົາສາມາດເຮັດໃຫບັ້ນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນທ່ີຜ່ານມານ້ັນສ້ິນສຸດລົງ, ແລະເຮາົສາມາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດໃນ

ປັດຈຸບັນມີຄ່າສູງຂ້ຶນ. ຜົນສລຸບກໍຄືປະຖ້ິມພາບເຫດການໃນທ່ີຜ່ານມາ. 3)ເຂົາຂາດການຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທໍາ

ຂອງເຂົາ. ເຂົາເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາແລະໂມເຊບ່ໍ, ເຂົາສົມຄວນທ່ີຈະໄດ້ເປັນເຈ້ົາຂອງແລະເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນພັນທະ

ສັນຍາ, ກົງກັນຂ້າມເຂົາເອົາບັນຫາສະພາບການຂອງເຂົາມາຈັດການຄວາມເປັນຈິງ, ເຂົາຕ່ໍວ່າເປັນຍ້ອນໂມເຊແລະ

ອາໂຣນ.

2. ຢ່າຂາດການຄວບຄຸມສະຕ:ິ ຈົດເຊັນບັນຊີ: 20: 6-11; ບົດເພງສັຣເສີນ: 106: 32-33

ໃນຕອນຕ້ົນ, ໂມເຊແລະອາໂຣນສະແດງການຕອບຮັບຢ່າງເໝາະສົມຕ່ໍການໝິ່ນປມາດການນໍາພາຂອງເຂົາ

ດ້ວຍການຖ່ອມຕົວຂອງເຂົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາຄຸເຂ່ົາລົງແລ້ວໝູບໜ້າລົງດິນ, ແລະພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້

ປາກົດແກ່ເຂົາ. ຄວາມຮູ້ສຶກຕອບໂຕ້ຂອງໂມເຊແລະອາໂຣນບ່ໍແມ່ນດ້ວຍການໂກດຮ້າຍຫຼືໝົດຫວັງ. ໃນຫຼາຍຄ້ັງພວກ

ເຮົາຕອບໂຕ້ຂ້ໍກ່າວຫາໂດຍມອີາການໃຈຮ້າຍຫຼືປ້ອງກັນຕົວ. ວິທີການຕອບໂຕ້ຕ່ໍຄໍາກ່າວຫາທ່ີດີແມ່ນການຖ່ອມຕົວ

ຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາແລະສແວງຫາການນໍາພາຂອງພຣະອົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນ, ບ່ໍພຽງແຕ່
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ຈະເລ້ີມຕ້ົນດີເທ່ົານ້ັນ, ພວກເຮາົຕ້ອງໃຫ້ສໍາເຣັດລົງດ້ວຍດີເຊ່ັນດຽວກັນ. ປະຊາຊົນໄດ້ເຕ້ົາໂຮມກັນຢູ່ຕ່ໍໜ້າໂງ່ນຫີນ.

ໂມເຊແລະອາໂຣນໄດ້ເອົາໄມ້ເທ້ົາມາແລະເວົ້າຕ່ໍໂງ່ນຫີນໃນຂະນະທ່ີປະຊາຊົນກໍາລັງຈ້ອງເບ້ິງ. ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງຄໍາສ່ັງ

ຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໃຫ້ຕີຫີນ, ຊ່ຶງໄດ້ບັນທຶກເຣ່ືອງລາວໄວ້ແລ້ວໃນພຣະທັມອົບພະຍົບ 17 , ແຕ່ຊົງສ່ັງໃຫເ້ວົ້າກັບກ້ອນ

ຫີນນ້ັນ.

ໄດ້ມີຫຼາຍໆຄົນໃນສມັຍປັດຈຸບັນນ້ີຕ້ອງການຫຼັກສູດການສ້າງຜົນຝ່າຍພຣະວິນຍານ, ພວກເຮົາຈ່ືຈໍາໄດ້ດີວ່າພຣະເຈ້ົາ

ຂອງເຮົາແມ່ນພຣະເຈ້ົາອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່. ຂ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຄີຍເວົ້າຢູ່ເລ້ືອຍໆວ່າມັນເກີດຂ້ຶນກັບຂ້າພຣະເຈ້ົາ. ຈາກ

ການສຶກສາພຣະຄັມພີຂອງຂ້າພຣະເຈ້ົາພົບເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາເລ້ີມຕ້ົນສ່ິງໃດກໍຕາມພຣະອົງຈະເລ້ີມຈາກສ່ິງທ່ີເຮົາເຫັນ

ວ່າອ່ອນແອກອນ. ພວກເຮາົຕ້ອງລະມັດລະວງັຢ່າໄດ້ນຶກເອົາວ່າເຮົາຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈ້ົາຈະກະທໍາການຢ່າງໃດຕ່ໍສະ

ພາບການທ່ີບ່ໍທັມມະດາ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍເຮັດສ່ິງໃດກົງກັນຂ້າມກັບພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ. ໃນພຣະຄັມພໄີດ້

ບັນທຶກການກະທັມພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງນ້ັນຄ້າຍຄືກັນແຕ່ແຕກຕ່າງແຕ່ວທີິການ (2 ຊາມູເອນ 5:18-25; ມັດ

ທາຍ, 9:27-28; ມາຣະໂກ, 8:22-23; 10:46-52; ໂຢຮັນ,9:1-7). ພວກເຮົາຕ້ອງຖ່ອມຕົວລົງຕ່ໍພຣະອົງດ້ວຍການ

ອະທິຖານ, ແລະສຶກສາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຕິດພັນຢູ່ກັບແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາໃນທຸກສະ

ພາບການທ່ີເຮົາປະເຊີນຢູ່.

ໂມເຊໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນມາຊຸມນຸມກັນຕາມຄໍາສັງຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ລາວເວົ້າກັບເຂົາເໝືອນເປັນຜູ້ກະບົດ. ລາວໄດ້ນໍາ

ເອົາຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາອອກຈາກພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາມາສົນໃຈໃນລາວແລະອາໂຣນ: ì ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ນ້ໍາ

ໄຫຼອອກຈາກກ້ອນຫີນນ້ີໃຫ້ພວກເຈ້ົາບໍ?îໂມເຊໄດ້ຕີກ້ອນຫນີສອງເທ່ືອແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາໄຫຼອອກມາຢ່າງ

ຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັງເກດເຫັນການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂອງໂມເຊເເລະອາໂຣນ. ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້ງ່າຍເຖິງ

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງໂມເຊແລະອາໂຣນ. ກັບບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການນໍາພາຂອງພວກເຂົາ, ເຂົານໍາພາປະຊາຊົນ

ທ່ີຈ່ົມປ້ອຍດ່າເຂົາມາເປັນເວລາສ່ີສິບປີ. ເວົ້າອີກແນວນ່ຶງຄືການບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຂອງຊາວອິສຣາເອນ. ຜູ້ຂຽນບົດ

ເພງສັຣເສີນກ່າວເຖິງເຫດການນ້ີວ່າ ì ເຂົາທໍາໃຫພ້ຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຂົມຂ່ືນ.î ໃນພາສາເຮັບເຣີຕ້ົນສະບັບ

ອ່ານວ່າ ìເຂົາຕ່ໍສູ້ຂັດຂືນພຣະວິນຍານຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະປ່ອຍຄໍາເວົ້າທ່ີຂາດການຢ້ັງຄິດອອກມາຈາກຮິມ

ສົບເຂົາ.î ເຂົາເຮັດໃຫ້ໂມເຊເກີດໃຈຮ້າຍດ້ວຍການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂອງເຂົາ. ໂມເຊແລະອາໂຣນໄດ້ສູນເສັຽອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງ

ຂອງເຂົາມີຣີອາມໄດ້ຕາຍຢ່ ູທ່ີນ້ັນ (ຈົດເຊັນບັນຊີ, 20:1 ) ພວກເຂົາໝົດເຫື່ອແຮງ, ໝົດຄວາມຫວັງ, ໝົດກໍາລັງໃຈ.

ນອນຈາກນ້ັນ, ເຂົາໄດ້ໃຊ້ວິທີດຽວກັນກັບທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຊ້ເພື່ອນໍາເອົານ້ໍາມາໃຫ້ປະຊາຊົນ. ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໃຈ

ການໃຊ້ເຫດຜົນຕັດສິນຂອງໂມເຊແລະອາໂຣນ, ໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງແລະບ່ໍໄດ້

ໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະອົງ. ກ່ອນເຮາົຈະຕັດສິນຢ່າງກະທັນຫັນທັນດ່ວນດ້ວຍເຫດຜົນແລະແກ້ຕົວໃນການກະທໍາຂອງເຮົາ,

ເຮົາຕ້ອງຊ່ັງຊາເບ່ິງການກະທໍານ້ັນໃຫ້ດີໃສ່ກັບຄວາມເຫັນຂອງພຣະເຈ້ົາກ່ອນ.

3. ຢາ່ຂາດຄວາມໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ: ຈົດເຊັນບັນຊີ: 20: 12-13

ບາງຄ້ັງພວກເຮົາເບ່ິງຄືວ່າເປັນເຣ່ືອງເລັກນ້ອຍໃນການບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ--- ຕີໂງນ່ຫີນແທນທ່ີຈະເວົ້າກັບໂງ່ນ

ຫີນ--- ຜົນທ່ີຕິດຕາມມາທ່ີສໍາຄັນແລະຍ່ິງໃຫຽ່ສໍາລັບໂມເຊແລະອາໂຣນ. ພຣະເຈ້ົາເວົ້າຕ່ໍໂມເຊແລະອາໂຣນ ì ຍ້ອນ

ວ່າພວກເຈ້ົາບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອໃນເຮົາພຽງພທ່ີໍຈະສະແດງຣິດອໍານາດອັນບໍຣິສຸດຂອງເຮົາຕ່ໍໜ້າຊົນຊາດອິສຣາເອນ, ເຈ້ົາ

ຈະບ່ໍໄດ້ເປັນຜູ້ນໍາພາເຂົາເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາຊົງສັນຍາວ່າຈະມອບໃຫ້ກັບເຂົານ້ັນ.î ໃນຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະເຈ້ົາ

ມີຄວາມເຈັບປວດຕ່ໍຜົນການຕອບຮັບຂອງໂມເຊໃນຕອນນ້ີ. ລາວມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີເປັນເວລາດົນນານແລະຄວາມ

ອົດທົນຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຕ່ໍມາ, ພຽງຊ່ົວເວລາອັນສ້ັນ, ລາວໝົດໂອການທ່ີຈະນໍາພາຊາວອິດສຣາເອນເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນ

ພັນທະສັນຍາ. ແມ່ນສ່ິງໃດທ່ີໂມເຊບ່ໍໄດ້ໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ? ຂ້າພຣະເຈ້ົາພົບເຫັນວ່າໂມເຊບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນ
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ໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີຈະຈັດນ້ໍາໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ. ດ້ວຍຄໍາເວົ້າທ່ີຫຍາບຊ້າຕ່ໍປະຊາຊົນແລະການຕີໂງ່ນຫີນດ້ວຍ

ຄວາມໃຈຮ້າຍ, ໂມເຊໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວບ່ໍເຊ່ືອໝັ້ນໃນພຣະເຈ້ົາຢູ່ຕ່ໍໜ້າບັນດາຜູ້ຄົນທ່ີຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ. ລາວໄດ້

ເຮັດຕາມໃຈລາວບ່ໍໄດ້ໃຫ້ກຽດພຣະເຈ້ົາ. ໂມເຊບ່ໍໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົານ້ັນບໍຣິສຸດ ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ໂມເຊເອົາ

ຊະນະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລາວເອງແລະທໍາທຸກຢ່າງຕາມພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ. ຖ້າໂມເຊຫາກມີຄວາມລະມັດລະວງັ

ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາແລະເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງກໍໍສະແດງວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບກຽດແລະລາວໄດ້ເຊ່ືອຟັງຕລອດເວລາ. ສະຖານທ່ີ

ເກີດເຫດມີຊ່ືວ່າ ເມຣີບາ (ມີຄວາມໝາຍວ່າຈ່ົມຮ້າຍ) ນ້ີແມນ່ນ້ໍາຂອງເມຣີບາ, ເປັນບ່ອນທ່ີອິສຣາເອນຈ່ົມທຸກຕ່ໍພຣະ

ເຈ້ົາ, ແລະພຣະອົງໄດ້ສະແດງຄວາມບໍຣິສຸດໃຫ້ເຂົາເຫັນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຂົາເຫັນດ້ວຍເຮັດໃຫມ້ີນ້ໍາໄຫຼອອກ

ຈາກໂງ່ນຫີນແລະດ້ວຍການຂາດຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຂອງໂມເຊແລະອາໂຣນ. ບ່ໍວ່າຈະເປັນຜູ້ນໍາຫຼືຜູ້ບົວລະບັດ

ຖ້າບ່ໍຖືວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດແລ້ວການຮັບໃຊ້ຂອງກໍສິນສຸດລົງໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍແກ້ຕົວໃດໆ.

ໃນສມັຍທຸກມື້ນ້ີຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເຂົາເຫັນວ່າຄວາມບາບເປັນເຣ່ືອງທັມມະດາ, ເຂົາຄິດວ່າຖ້າຢາກເຮັດບາບ

ກໍເຮັດໄປໂລດເພາະພຣະເຈ້ົາຈະອະພັຍໂທດໃຫແ້ກ່ເຂົາ. ພຣະເຈ້ົາອະພັຍໃຫ;້ ແຕ່ວ່າການເຮັດບາບນ້ັນເປັນການ

ຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດແລະການເຮັດບາບນ້ັຈະມີຜົນຕາມມາໃນພາຍຫຼັງ. ກ່ອນເຮົາບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົານ້ັນເຮົາຄວນ

ຈະຮູ້ຈັກວ່າເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜົນກັມຕາມການກະທໍາຂອງເຮົາ.

ໂມເຊໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍໃນຄວາມບາບຂອງລາວ. ມັດທາຍ: 17: 1-8 ໄດ້ບັນທຶກເຖິງການປ່ຽນແປງພຣະ

ລັກສະນະຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ໂມເຊແລະເອລີຢາກໍໄດ້ປາກົດຕົວຢູ່ທ່ີພູເຂົານ້ັນກັບພຣະອົງ. ໂມເຊບໍໄດ້ສູນເສັຽ

ຄວາມລອດພົ້ນຂອງລາວກັບເຣ່ືອງທ່ີເກີດຂ້ຶນທ່ີເມຣິບາ. ແຕ່ໂມເຊໝົດໂອກາດໃນການຈະເປັນຜູ້ນໍາພາລູກຫຼານອິສ

ຣາເອນເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນພັນທະສັນຍາ. ພຣະບັນຍັດ: 3:23-27 ເວົ້າວ່າໂມເຊໄດ້ຂໍຮ້ອງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ອະນຸ ຍາດ

ລາວເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບອກກັບລາວວ່າເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນນ້ັນແລະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງເວົ້າເຣ່ືອງນ້ີ

ອີກ. ( ພຣະບັນຍັດ 3:26).

ບົດຮຽນແຫງ່ຊວີດິ

ເຫດຜົນອັນນ່ຶງທ່ີຂ້າພຣະເຈ້ົາຮູ້ວ່າພຣະຄັມພີຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຄວາມຈິງເພາະພຣະຄໍາໄດ້ສເນີໃຫ້ເຫັນຮູບພາບ

ຄວາມເປັນຈິງຂອງວີຣະບຸຣຸດ. ສ່ວນຫຼາຍວິຣະບຸຣຸດຕາມນິຍາຍຈະບ່ໍມີຂ້ໍບົກຜ່ອງ. ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງ

ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ໄດ້ເຮັດກັບມະນຸດແບບໃດ. ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ກ່າວເຖິງເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນຢູ່ທ່ີເມຣີບາໄດ້

ຢືນຢັນອີກເທ່ືອນ່ຶງວ່າ ພຣະເຈ້ົາມີຄວາມຮັກ, ຄວາມເມດຕາ, ແລະຄວາມບໍຣິສຸດ. ພຣະອົງຈະໃຫ້ອະພັຍແລະພຣະ

ອົງເປັນຜູ້ຮັກສາເຮົາອີກດ້ວຍ.

ເຮົາຈະພົບຄວາມຈິງບາງຢ່າງໃນບົດຮຽນນ້ີ:

 ຜູ້ນໍາມັກຖືກຈ້ອງຈັບຜິດຢູ່ສເມີ --- ບ່ໍຍຸດຕິທັມ.

 ພວກເຮົາຄວນໃຫ້ການສ່ົງເສີມ( ຫຼືບ່ໍໃຫ້ການສົງເສີມ) ຜູ້ນໍາຂອງເຮົາດ້ວຍທັສນະຄະຕິແລະການກະທໍາຂອງ

ເຮົາ.

 ວິທີການຕອບໂຕ້ການວິພາກວຈິານທ່ີຖືກຕ້ອງຄືເຮົາຄວນຖ່ອມຕົວລົງຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ.

 ເຮົາຄວນໃຫ້ກຽດພຣະເຈ້ົາຜູ້ເປັນອົງບໍຣິສຸດນ້ັນຕລອດເວລາ.

 ການບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົານ້ັນຈະມີຜົນຕາມມາໃນພາຍຫຼັງ.

 ຈ່ົງເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຕລອດເວລາແລະໄວວ້າງໃຈໃນຄໍາຕອບຂອງພຣະອົງ.

ອຸປຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕດິສັມພັນ. www.lsbf.orgແປໂດຍ: LLBC.
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ວນັອາທິດ

__________________________________________

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ພຣະບັນຍັດ

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທາ

ການທ່ີຈະປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນການ

ນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຊີວິດຄ

ອງທ່ານໄປຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດເກນຂອງຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ

ົດຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ:

ໃນບົດຮຽນນ້ີແມ່ນໃຫ້ຕຶກຕອງເບ່ິງບົດເພ

ນໃຈຄວາມຂອງບົດເພງນ້ີຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ

ວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນຈຶ່ງມຄີວາມສໍາຄັນ

ຜູ້ໃຫຽ່ທ່່ີມິຊີວິດຢູ່ກັບຄວາມວຸ້ນວາຍໃນກາ

ຫຼົ່ານ້ັນ. ນ້ັນແມ່ນຜົນການປະເມີນຄ່າຂອງຊີວິດໃນທ່ີຜ່ານມາ

ິງຢ່າງຄັກແນ່ວ່າອັນໃດທ່ີມັນເປັນສ່ິງທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດແລະອັນໃດທ່ີ

ທ່ານໄດ້ສ່ົງຂ້ໍຄວາມສ້ັນໆ? , ເຟສບຸກ

ພື່ອຊ່ວຍໃນການຕິດຕ່ໍຊ່ືສານກັນງ່າຍແ

ແທນຄໍາຂອບໃຈ. ìAAK” ສາມາດມີຕີ

ຮງ.î---ຂ້າພະເຈ້ົາຍົກເອົາສະພາບແວດລ້ອມນ້ີ

ຶ້ນຢູ່ກັບວັຍອາຍຸຂອງທ່ານ, ບ່ໍມີສ່ິງໃດທີເປັນໜ້າ

ຕ່ເປັນໜ້າເສັຽດາຍ, ເຮົາມຫີາຼຍເຣ່ືອງລ

ຫຼົ່ານ້ີ. ການຄິດຢ່າງຈິງຈັງແລະການທວນຄື

ພວກເຮົາທຸກຄົນເຮັດໄດ້ດີໃນການໃຊ້ເວລາສໍາ

ົນ. ບົດຮຽນໃນອາທິດນ້ີ, ໂມເຊໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວໄດ້ຮັບການພິຈາຣະນ

ອງຊີວິດຂອງລາວ.

1. ພຣະເຈົ້າເປນັຜູທ້ີໜ່າ້ຍົກຍອ້ງ:

ໃນປ້ຶມພຣະທັມພຣະບັນຍັດສອງແມ່ນ

ອນມາຈາກອີຢິບຈົນເຖິງລະຍະເວລາຂ້ັນສຸດທ້າຍໃນການເດີນທາງທ່ີມີແຕ່ຄວາມ

1

ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ອາທິດທີ 27 ພສຶຈກິາ 2011 (11/27/2011 )

__________________________________________

ຮບັເອາົການເຫນັອນັຖືກຕອ້ງ

ພຣະບັນຍັດສອງ: 32: 1-9, 36-39, 43

ານຢ່າງໃດ ?

ທ່ີຈະປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນການຈະເຣີນເຕີບໂຕຝ່າຍຈິດວິນຍານຢ່າງມີຄຸນນະພາບ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຕີບໃຫຽ່

ແລະຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງພວກເຮົາ. ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານມຸ້ງຄວາມສົນໃຈໃນຊີວິດ

ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດເກນຂອງຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ບົດເພງຂອງໂມເຊທ່ີບັນລະຍາຍອອກມາໃນເວລາສຸດທ້າຍໃນຊີວິດຂອງລາວ

ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າຕລອດຊີວິດຂອງລາວໆ ຮູ້ວ່າລາວຢູ່ໃຕ້ພຣະຄຸນຄວາມຮັກອັນຍ່ິ

ສໍາຄັນ:

ຄວາມວຸ້ນວາຍໃນການດໍາລົງຊີວດິແລະໃນບາງຄ້ັງບາງຄາວກໍໄດ້ຮັບຜົນສະທ້

ຄ່າຂອງຊີວິດໃນທ່ີຜ່ານມາ, ຈ່ົງເບ່ິງໃນແບບຮູບພາບໃຫຽ່ໆ, ແລະຄັດເອົາຄວາມ

ສ່ິງທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດແລະອັນໃດທ່ີມັນມີຄຸ້ມຄ່າກັບເວລາທ່ີສູນເສັຽໄປ

ສບຸກ?, ຂ່າວດ່ວນ?, ອີ- ແມວ?, ຮວມທັງການສ້າງເຄ່ືອງໝາຍຕົວອັກສອນຫຽໍ້

ອຊ່ວຍໃນການຕິດຕ່ໍຊ່ືສານກັນງ່າຍແລະວ່ອງໄວ. ì?4Uî ມີຄວາມໝາຍວ່າ ì ຂ້ອຍມີຄໍາຖາມສໍາລັບເຈ້ົາ

ສາມາດມີຕີຄວາມໝາຍວ່າ ì ນອນຫລັບຢູ່ກັບຄອມພິວເຕີî ຫຼວື່າ ì

ແວດລ້ອມນ້ີຂ້ຶນມາເພື່ອຊ່ວຍພວກທ່ານໃຫ້ຄັດເລືອກເບ່ິງອັນໃດເປັນຄວາມຈິງ

ບ່ໍມີສ່ິງໃດທີເປັນໜ້າຢ້ານກົວໄປກ່ົວຕິດພັນຢູ່ກັບສ່ິງອ່ືນໃນລະຍະເວລາໃດເວລານ່ຶ

ລາວເຂົາມາໃນຊີວິດຂອງເຮົາຈົນວ່າເຮົາບ່ໍມີເວລາພໍທ່ີຈະໄດ້ພິຈາ

ການທວນຄືກັບເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນ, ແລະການຢ່ ູໂດດດ່ຽວ.

ຮົາທຸກຄົນເຮັດໄດ້ດີໃນການໃຊ້ເວລາສໍາຣວດການປະເມີນຜົນວ່າອັນໃດທ່ີເປັນສິງທ່ີດີທ່ີສໍາ

ະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວໄດ້ຮັບການພິຈາຣະນາຢ່າງສໍາຄັນເມື່

ສືກສາພຣະຄມັພີ

(ພຣະບັນຍັດສອງ: 32: 1-4)

ປ້ຶມພຣະທັມພຣະບັນຍັດສອງແມ່ນ, ໝົດທັງເຫລ້ັມໄດ້ບັນທຶກລໍາດັບຄໍາເວົ້າຂອງໂມເຊຜູ້ທ່ີນໍາພາຊາວອິສຣ

ມາຈາກອີຢິບຈົນເຖິງລະຍະເວລາຂ້ັນສຸດທ້າຍໃນການເດີນທາງທ່ີມີແຕ່ຄວາມຢ້ານກົວ ບ່ໍມີຈຸດໝາຍປາຍທາງ

__________________________________________

ພວກເຮົາຕ້ອງເຕີບໃຫຽ່

ມຸ້ງຄວາມສົນໃຈໃນຊີວິດ

ງຂອງໂມເຊທ່ີບັນລະຍາຍອອກມາໃນເວລາສຸດທ້າຍໃນຊີວິດຂອງລາວ,ເນ້ືອ

ລາວຢູ່ໃຕ້ພຣະຄຸນຄວາມຮັກອັນຍ່ິງໃຫຽ່ ແລະ

ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກສ່ິງ

ແລະຄັດເອົາຄວາມ

ຄຸ້ມຄ່າກັບເວລາທ່ີສູນເສັຽໄປ.

ວມທັງການສ້າງເຄ່ືອງໝາຍຕົວອັກສອນຫຽໍ້

າຖາມສໍາລັບເຈ້ົາ.î ìThxî

ມີຊີວິດຢູ່ແລະແຂງ

ງອັນໃດເປັນຄວາມຈິງ.

ໄປກ່ົວຕິດພັນຢູ່ກັບສ່ິງອ່ືນໃນລະຍະເວລາໃດເວລານ່ຶງ.

າວເຂົາມາໃນຊີວິດຂອງເຮົາຈົນວ່າເຮົາບ່ໍມີເວລາພໍທ່ີຈະໄດ້ພິຈາຣະນາເຣ່ືອງ

ເປັນສິງທ່ີດີທ່ີສໍາຄັນໃນຊີວິດຂອງ

າຢ່າງສໍາຄັນເມື່ອໃກ້ວາຣະສຸດທ້າຍ

ທ່ີນໍາພາຊາວອິສຣາ

ມີຈຸດໝາຍປາຍທາງ
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ແລະການຕຽມຕົວທ່ີຈະເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນພັນທະສັນຍາ. ໃນປ້ຶມນ້ີຍັງໄດ້ປະກອບດ້ວຍປະວດັຫຽໍ້ຂອງການເດີນທາງ

ຂອງປະຊາຊົນອິສຣາເອນໃນຖ່ິນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ, ຊ່ຶງໄດ້ກ່າວຍ້ໍາເຖິງພຣະບັນຍັດສິບປະການແລະຄວາມແຕກຕ່າງ

ກັນກັບພຣະບັນຍັດທ່ີໄດ້ເອົາໃຫ້ກັບໂມເຊ, ແລະການກ່າວເຖິງຂ້ໍແທ້ຈິງຂອງການຈະໄດ້ຮບັພຣະພອນຫຼືການຈະຖືກ

ປ້ອຍດ່າທ່ີຈະມີມາເຖິງປະຊາຊົນເຫຼົ່ານ້ີຂ້ຶນຢູ່ກັບວ່າເຂົາຈະຍອມເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຫຼືປະຕິເສດຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ.

ປະຊາຊົນອິສຣາເອນຕ້ອງລະນຶກເຖິງແລະຈ່ືຈໍາໄວ້ສເມວີ່າເຂົາມີຄໍາໝັ້ນສັນຍາທ່ີໃຫ້ໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາ. ( ພຣະບັນ

ຍັດສອງ: 1: 8 ). ໂມເຊໄດ້ສ່ັງສອນຕັກເຕືອນກັບຊາວເລວີວ່າ ìຈ່ົງເອົາໜັງສືພຣະບັນຍັດນ້ີໃສ່ໄວ້ໃນຫີບຄໍາສັນຍາ

ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພື່ອໄວ້ເປັນພະຍານຕ່ໍສູ້ໄພພ່ົນຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ ì (ພຣະບັນຍັດສອງ: 31: 26 ). ຕ່ໍຈາກ

ນ້ັນລາວໄດ້ຫັນມາເວົ້າກັບປະຊາຊົນວ່າເມື່ອໃດພວກເຈ້ົາກະບົດຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ ແລະເມື່ອນ້ັນຄວາມພິນາດຈິບຫາຍຈະ

ຕົກລົງເທິງພວກເຈ້ົາ. ພວກເຂົາຈະບ່ໍມີຂ້ໍແກ້ຕົວໃດໆທັງສ້ິນເພາະເຂົາໄດ້ຈົດບັນທຶກເອົາໝດົທຸກຂ້ໍຄວາມທ່ີໂມເຊໄດ້

ສ່ັງສອນເຂົາ.

ໃນຂະນະໃກ້ຈະເຖິງວາຣະສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດໂມເຊ, ລາວໄດ້ນໍາພາປະຊາຊົນມາທ່ີໜ້າຜາເຂດຊາຍແດນຂອງ

ແຜ່ນດິນພັນທະສັນຍາ, ແຕ່ລາວບ່ໍໄດ້ນໍາພາເຂົາເຂ້ົາໄປໃນແຜນດິນນ້ັນ. ລາວໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍພິສູດຕົງເອງວ່າລາວເປັນຜູ້ນໍາ

ທ່ີໜ້າເຊ່ືອຖືໄດ້; ແລະໃນເວລານ້ີລາວຈະມອບຕ່ໍໜ້າທ່ີນ້ີໃຫ້ກັບໂຢຊວຍ. ໂມເຊຍັງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງແຕ່ກໍານົດ

ເວລາທ່ີລາວຈະມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນ້ີກໍໃກ້ຈະສ້ິິນສຸດລົງ. ສະນ້ັນຈ່ິງເປັນເວລາທົບທວນເບ່ິງຜົນການນໍາພາຂອງລາວຢ່າງ

ຈິງຈັງ. ໂມເຊໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສໍາເຣັດໃນການນໍາພາຂອງລາວ, ລາວໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສັດຊ່ືຂອງລາວທ່ີມີຕ່ໍພຣະ

ເຈ້ົາແລະຕ່ໍປະຊາຊົນ ແລະການມີຄວາມສັມພັນອັນພິເສດກັບພຣະເຈ້ົາ. ລາວສຸມໃຈໃສ່ໃນຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຄໍາສ່ັງສອນຂອງໂມເຊຈະເປັນເໝືອນເມັດຝົນທີຕົກລົງມາຈາກທ້ອງຟ້າແລະເປັນຄໍາພະຍານທ່ີຄ່ອຍເຕືອນສະຕິ

ເຂົາຢູ່ໃນເວລາຕ່ໍມາ ສົມຄວນບໍທ່ີປະຊາຊົນເຫຼົ່ານ້ີພະຍາຍາມຫາຂ້ໍແກ້ຕົວໃນການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂອງເຂົາດ້ວຍການເມີນ

ເສີຍຕ່ໍຄວາມຄາດຫວງັຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີໃນພວກເຂົາ, ໂມເຊໄດ້ເລ່ົາຄວາມຈິງຂອງເຫດການທັງໝົດໃນການທ່ີພຣະ

ເຈ້ົາຊົງໃຫ້ກໍາເນີດແກ່ຊົນຊາດອິສຣາເອນໃຫ້ກັບເຂົາ. ໂມເຊມີຄວາມຫວັງວ່າຄໍາເວົ້າຂອງລາວຈະຊ່ວຍນໍາຄວາມສົດ

ຊ່ືນມາໃຫ້ປະຊາຊົນ( ພຣະບັນຍັດສອງ 32:2 ).

ໂມເຊເວົ້າວ່າຂ້ໍສໍາຄັນທ່ີລາວປະກາດໄປນ້ັນແມ່ນຄວາມມະຫັສຈັນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ລາວເວົ້າວ່າການທໍາງານຂອງ

ພຣະເຈ້ົາແມ່ນສົມບູນແບບ---ìສໍາເຣັດ,î ìຄົບຖ້ວນສົມບູນ,î ìມີຊ່ືສຽງ,î ìເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທັມ,î ພຣະເຈ້ົາ

ເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີສົມບູນແບບ, ຄວາມຍຸດຕິທັມ, ແລະຄວາມຈິງ, ພຣະເຈ້ົາອົງຊົງຣິດເດດ. ນ້ີແມ່ນພາກສ່ວນຄວາມເປັນ

ຈິງໃນພຣະເຈ້ົາ, ເຂົາບ່ໍໄດ້ຖືວາ່ພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ກັບເຂົາໃນເວລານ້ັນ, ຂ້ຶນຢູ່ກັບສະພາບການ. ພຣະອົງໄດ້ພິສູດ

ໃຫ້ເຫັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຄໍາໝັ້ນສັນຍາທ່ີມີໄວ້ກັບອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ແລະຍາໂຄບ ການທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກເອົາ

ເຂົາບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ໃຫເ້ຂົາສະແດງວ່າເຂົາມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍຄໍາໝັ້ນສັນຍາທ່ີພຣະອົງໃຫ້ກັນເຂົາ, ແຕ່ພຣະອົງຍັງ

ໄດ້ສໍາແດງຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງພຣະອົງເອງ.

ພຣະເຈ້ົາແມ່ນເປັນຜູ້ທ່ີໜ້າສັຣເສີນດ້ວຍຄໍາອະທິຖານຂອງເຮາົ. ໃນຄໍາອະທີຖານຂອງເຮົາຄວນສຸມໃຈໃສ່---ບ່ໍວ່າຈະ

ເປັນເຣ່ືອງທ່ີກ່ຽວກັບສ່ວນລວມຫຼືເຣືອງສ່ວນຕົວ---ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຂອງເຮົາ. ທັສນະນິສັຍທ່ີຖືກ

ຕ້ອງໃນຊີວິດຂອງເຮົາເກີດຂ້ຶນໄດ້ກໍຕ່ໍເມື່ອພວກເຮົາຖືວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນຊີວິດຈິດໃຈເຮົາ.

2. ມະນດຸຊາດມຄີວາມດື້ດງຶ: (ພຣະບັນຍັດສອງ 32: 5-9)

ເພື່ອນຂອງຂ້າພຣະເຈ້ົາຄົນນ່ຶງໄດ້ເວົ້າເຖິງເຣ່ືອງໃນເວລາທ່ີລາວເປັນຄົນໜຸ່ມວ່າ, ທຸກໆເທ່ືອກ່ອນທ່ີລາວຈະອອກ

ຈາກບ້ານໄປພໍ່ຂອງລາວມັກຈະເວົ້າວ່າ, ì ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າເຈ້ົາແມ່ນໃຜ.î ລາວເວົ້າວ່ານ້ີແມ່ນແບບວິທີຕັກເຕືອນຂອງພໍ່

ລາວເພື່ອໃຫ້ລາວໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງຄອບຄົວແລະການປະຕິບັດທ່ີພໍ່ຂອງລາວຄາດຫວງັໄວ້ໃນຕົວລາວ. ລາວບ່ໍໄດ້
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ເຮັດສ່ິງທ່ີຈະນໍາຄວາມເສ່ືອມເສັຽຊ່ືສຽງມາໃຫ້ຄອບຄົວ. ແຕ່ເປັນໜ້າເສັຽດາຍນໍາຊົນຊາດອິສຣາເອນ, ເຂົາໄດ້ລືມໄປ

ວ່າເຂ້ົາເປັນໃຜ. ເຂ້ົາທໍາເໝືອນກັບວ່າເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ.

ໃນຫຼາຍໆຄ້ັງ, ເມື່ອຄົນໜຸ່ມເຂົາໄປໃສມາໃສກັບພໍ່ແມຂ່ອງເຂົາເຂົາຈະມີຄວາມໜ້າອາຍ. ບາງຄ້ັງເຂົາກໍສະແດງ

ອາການຂັດເຄືອງໃຈຕ່ໍສູ້ພໍ່ແມຢ່່າງເປີດເຜີຍແລະເຂົາຍັງຍຶດຖືເອົາອຸປນິສັຍຢ່າງນ້ີຈົນກະທ້ັງເຂົາກາຍເປັນຜູ້ໃຫຽ.່ ມີຜົນ

ການລົງໂທດຫຼາຍຢ່າງທ່ີສ້າງຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ນ້ອຍກວ່າການມີເດັກດ້ືຫົວແຂງ. ໂດຍບ່ໍກ່າວເຖິງອາຍຸຂອງເຂົາແລ້ວ

ຄົນອິສຣາເອນເປັນເດັກນ້ອຍທ່ີຫົວດ້ື.

ໂມເຊໄດ້ກ່າວເຖິງປະຊາຊົນນ້ີວ່າເປັນຊົນຊາດທ່ີໂງ່ງ່າວເບົາປັນຍາ. ພຣະເຈ້ົາເປັນທັງພຣະບິດາແລະຜູ້ກ່ໍສ້າງເຂົາ.

ພຣະອົງເປັນຜູ້ສ້າງເຂົາຂ້ຶນເປັນຊົນຊາດນ່ຶງແລະພຣະອົງເອງທ່ີເປັນຜູ້ຄ້ໍາຊູເຂົາ. ເຖິງປານນ້ັນ, ເຂົາຍັງໝິ່ນປມາດພຣະ

ອົງເຖິງແມ່ນພຣະອົງໄດ້ກະທໍາຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ກັບເຂົາເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງເລີຍ ເຂົາເປັນຄົນທ່ີເຫັນແກ່ຕົວ.

ໂມເຊໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນເຫຼົ່ານ້ີໃຫ້ລະນຶກເຖິງການທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາເພື່ອເຂົາໃນທ່ີຜ່ານມາ. ເຮົາຮູວ້່າ

ການຍອມຮັບຂອງໂມເຊ, ໂຢຊວຍ, ແລະກາເລັບ,ບ່ໍມີຈັກຄົນທ່ີມີອາຍຸເກີນກ່ວາ 60 ປີ (ຈົດເຊັນບັນຊີ, 32: 11-12 )

ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງມີຈໍານວນນ່ຶງທ່ີຍັງມີຊີວິດຢູ່ກໍຈິງແຕ່ເຂົາກໍຕາຍກ່ອນທ່ີຈະເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນພັນທະສັນຍາ. ເຖິງແມ່ນ

ວ່າມີບາງຄົນໃນເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ຈັກເຖິງການທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເອົາອັບຣາຮາມໃຫ້ມີຄວາມສໍາພັນພິເສດກັບພຣະອົງໃນ

ແຜນການເອ້ີນເອົາອັບຣາຮາມອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງທ່ານ. ເຂົາຮູວ້່າພຣະເຈ້້ົາໄດ້ຫ້າງຫາທຸກສ່ິງໄວ້ສໍາ

ລັບເຂົາແລະປົດປ່ອຍເຂົາອອກຈາກການເປັນຂ້າທາດ. ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງການທ່ີພຣະເຈ້ົາຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ

ແລະນໍາພາເຂົາໃນລະຍະທ່ີຢູ່ໃນຖ່ິນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ. ຖ້າເຂົາເອົາຄວາມສໍາຄັນເຫັນແກ່ຕົນອອກໄປແລະຫັນມາຫາ

ພຣະເຈ້ົາ ນໍາພາໃຫ້ຊີວິດຈິດວນິຍານເຂົາໃຫ້ຮູ້ຈັກໃນການຂອບພຣະຄຸນດີກວ່າປະເສດພຣະອົງ.

ໂມເຊໄດ້ເຕືອນສະຕິປະຊາຊົນນ້ັນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງກໍານົດທຸກຊົນຊາດໄວ້, ແຕ່ສັມລັບຊົນຊາດອິສຣາເອນແລ້ວ

ພຣະອົງຊົງແຍກໄວ້ຕ່າງຫາກ ເພື່ອຮັບມໍຣະດົກຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຈ້ົາມີຈຸດປະສົງພິເສດສໍາລັບບຸກຄົນທ່ີພຣະອົງໄດ້

ຊົງເລືອກໄວ້, ແຕ່ເຂົາໄດ້ລືມພຣະເຈ້ົາ. ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍ, ໃນປະວັດສາດຂອງມະນຸດ ບ່ໍແມນ່ແຕ່ຄົນອິສຣາເອນເທົ່າ

ນ້ັນ ແຕ່ແມ່ນຄົນທຸກຊາດເລືອກທ່ີຈະທໍາລາຍພຣະອົງ.

ໃຊ້ເວລາພຽງສ້ຽວວິນາທີນ່ຶງຄິດທົບທວນເບ່ິງສ່ິງທ່ີດີໆທ່ີພຣະເຈ້ົາເຮັດເພື່ອທ່ານ, ສົມທຽບໃສ່ກັນສ່ິງທ່ີທ່ານເຮັດເພື່ອ

ພຣະເຈ້ົາ. ກ່ອນທ່ີພວກເຮົາຈະຊ້ີໄປວ່າເປັນຄວາມດ້ືດ້ານຂອງຜູ້ນ້ັນຜູ້ນ້ີ. ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກຄວາມບາບຢູ່ໃນຕົວເຮົາ

ກ່ອນ.

3. ຫນົທາງຂອງພຣະເຈົ້ານັນ້ດເີລີດ: (ພຣະບັນຍັດສອງ, 32: 36-39, 43)

ໃນພຣະບັນຍັດສອງ 32: 10-35 ໂມເຊໄດ້ບັລຍາຍເນ້ັນໜັກເຖິງການປະພຶດຂອງຊາວອິສຣາເອນແລະພຣະເຈ້ົາ

ຈະຈັດການກັບເຂົາຢ່າງໃດ, ແລະພຣະອົງຈະບ່ໍເມີນເສີຍກັບການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂອງພວກເຂົາ. ໂມເຊໄດ້ເວົ້າເຖິງປະວັດ

ສາດທ່ີຜ່າມມາແລະການທໍານວາຍ --- ສ່ິງທ່ີຜ່ານມາແລະສ່ິງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ. ໃນຂ້ໍ 10 – 14 ໄດ້ເວົ້າເຖິງການທ່ີພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກເອົາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງແລະການທ່ີພຣະອົງໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ກັບພວກເຂົາ. ດ່ັງນ້ັນ, ເຂົາຄວນຈະຮູ້

ສໍານຶກໃນບຸນຄຸນແລະຂອບພຣະຄຸນໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາເພື່ອເຂົາເມື່ອເຂົາຫັນໜີຈາກພຣະອົງ (ຂ້ໍ 15-18 )

ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ພາກັນຫັນໜີຈາກພຣະເຈ້ົາໄປໃຫ້ການນະມັສການຮູບປ້ັນງົວຄໍາແລະນະມັສການພຣະທຽມ.

ພຣະເຈ້ົາຈໍາຕ້ອງໄດ້ກະທໍາການຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງເພື່ອເຮດັໃຫ້ເຂົາໄດ້ກັບໃຈໃໝ່ຈາກການຫັນໜີແລະຕ່ໍສູ້ພຣະອົງ

ແລ້ວຫັນກັບມາເພິງ່ພາໃນພຣະເຈ້ົາ. ຄໍາຕອບກໍຄື ເຂົາໄດ້ພາກັນຮ້ອງໄຫ້ໃສ່ກັບຮູບໂຄຣົບທ່ີຊ່ວຍຫຽັງເຂົາບ່ໍໄດ້. ພວກ

ເຂົາເປັນຄົນທ່ີຂາດຈິດວິນຍານພາຍໃນ.
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ໃນສມັຍທຸກມື້ນ້ີເຫດການອັນນ້ີກໍເກີດຂ້ຶນຊ້ໍາແລ້ວຊ້ໍາອີກ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ກັບພວກເຮົາຢ່າງມະຫາສານ

ແລະແທນທ່ີເຮົາຈະໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທ່ີຈົງຮັກພັກດີກັບພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາກັບມາໃຫ້ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃນຕົວເຮົາເອງ

ແລະມີທ່າທີທ່ິສະແດງອອກບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຕົວເຮົາເອງບ່ໍຕ້ອງການພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາອະນຸຍາດໃຫ້ສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີເກີດຂ້ຶນ

ກັບຊີວິດຂອງເຮົາແລະພຣະອົງຫວັງວ່າສ່ິງເຫຼົານ້ີຈະເຮັດໃຫເ້ຮົາມີຄວາມສໍານຶກແລ້ວກັບມາຫາພຣະອົງ, ແຕ່ເຮົາມີ

ອິສຣະພຽງພໍທ່ີຈະເຮັດຕາມຢ່າງມະນຸດ. ເມື່ອຕົກຢູ່ໃນສະພາບແບບນ້ີເບ່ິງຄືວ່າເປັນການເຮດັໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເສັຽພຣະ

ທັຍຈົນລົງໂທດເຮົາ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາມີຄວາມເມດຕາ --- ໂດຍບ່ໍໄດ້ຄໍານຶງເຖິງສ່ິງທ່ີເຮົາເຮັດໄວ້ກັບພຣະອົງ.

ພຣະເຈ້ົາສະແດງຄວາມບໍຣິສຸດໃຈໃຫ້ກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງແລະຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.

ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຝ້ົາເບ່ິງການທ່ີໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຫັນໄປຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ --- ຊ່ຶງເປັນພຣະທ່ີບ່ໍສາມາດຊ່ວຍ

ຫຽັງເຂົາໄດ້ --- ແລະພຣະອົງຍັງສືບຕ່ໍໃຫ້ຄວາມອີດູສົງສານກັບໄພ່ພົນພຣະອົງ. ເບ່ິງອີກດ້ານນ່ຶງ, ເຖິງແມ່ນປະຊາຊົນ

ເຫຼົ່ານ້ີຈະດູໝິ່ນປມາດ ແລະປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງຍັງສະແດງຄວາມຮັກຄວາມເມຕາໃຫ້ກັບເຂົາ. ໃນເມື່ອພຣະ

ທຽມບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຊ່ວຍຫຽງັໄດ້ ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມແີຕ່ພຣະເຈ້ົາອົງດຽວຄືພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ. ພຣະອົງໄດ້

ປະກາດວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ມີອໍານາດສູງສຸດໃນໂລກນ້ີ. ມີອໍານາດເໜືອຊີວິດເເລະຄວາມຕາຍ, ທັງໃນອະດີດແລະປະຈຸ

ບັນຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ.( ພຣະບັນຍັດສອງ 32: 40-41 ) ເມື່ອພຣະອົງໄດ້ສະແດງອອກໃນນາມຂອງພຣະອົງ

ຕ່ໍໄພ່ພົນພຣະອົງ ທຸກຊົນຊາດກໍມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ( ຂ້ໍ 43 ).

ພຣະອົງຍັງປະກາດອີກວ່າ îພຣະອົງຈະເຮັດໃຫແ້ຜ່ນດີນແລະປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງບໍຣິສຸດî ຄໍາວ່າບໍຣິສຸດແປມາ

ຈາກພາສາເຮັບເຣີມີຄວາມໝາຍວ່າ îຄຸ້ມກັນî, ກວາດລ້າງî ຫຼືວ່າ ìເຮັດໃຫ້ຄືນດີກັນî. ສລຸບແລ້ວໃນຂ້ໍຄວາມດ່ັງກ່າວ

ມີຄວາມໝາຍຢູ່ສອງຢ່າງ. 1 ພຣະເຈ້ົາມີຄວາມເມຕາແລະສົງສານ, ພຣະອົງໃຫ້ອະພັຍຜູ້ທ່ີຫັນໜ້າກັບມາຫາພຣະອົງ.

2 ພຣະອົງຈະເປັນຜູ້ອວຍພອນແກ່ມະນຸດທຸກໆຊົນຊາດໃນໂລກນ້ີ. ຄໍາສັນຍາດ່ັງກ່າວໄດ້ສໍາເຣັດເມື່ອພຣະເຢຊູຄຣິດ

ໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ໂປໂລໄດ້ກ່າວໄວວ້່າ îທຸກຄົນທ່ີຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງພຣະອົງກໍຈະໄດ້ພົ້ນî

(ໂຣມ 10:13 )

ບົດຮຽນແຫງ່ຊວີດິ

ບົດຮຽນນ້ີມີການກ່ຽວຂ້ອງກັບການເບ່ິງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ແລະບົດຮຽນນ້ີຈະບ່ໍສາມາດຈົບລົງໄດ້ຖ້າໂມເຊບ່ໍໄດ້ໄຕ່ຕອງຕົວ

ລາວເອງ. ຊີວິດບ້ັນປາຍຂອງໂມເຊລາວໄດ້ພົບກັບຄວາມຜິດຫວັງອັນໃຫຽ່ຫວຼງ ---ລາວບ່ໍໄດ້ນໍາພາລູກຫຼານຊາວອິສ

ຣາເອນເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນພັນທະສັນຍາ. ລາວສາມາດທ່ີຈະກຽດຊັງປະຊາຊົນອິສຣາເອນ, ກຽດຊັງພຣະເຈ້ົາແລະຕົວ

ລາວເອງ. ແຕ່ລາວບ່ໍໄດ້ເປັນເຊ່ັນນ້ັນ ລາວຕ້ັງໃຈໃສ່ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຜູ້ດຽວ. ຜົນທ່ີປາກົດອອກມາກໍຄືລາວໄດ້ປະເມີນຊີ

ວິດຂອງລາວຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ບ່ໍມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນໃດທ່ີເຮັດການອັສຈັນດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ໃຫ້ໂມເຊເຮັດ

ເພື່ອຕ່ໍສູ້ກັບກະສັດອີຢິບ. ຂ້າຣາຊການແລະດິນແດນທັງໝດົຂອງເອຢິບບ່ໍມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນໃດທ່ີສາມາດເຮັດ

ສ່ິງອັສຈັນຍ່ິງໃຫຽ່ແລະສ່ິງໜ້າຢ້ານກົວໄດ້ຄືກັບໂມເຊໄດ້ເຮັດຢູ່ຕ່ໍໜ້າປະຊາຊົນອິສຣາເອນ.

ຈາກບົດຮຽນນ້ີເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈັກອັນໃດແດ່?

 ການສັງເກດຫຼືການເບ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງນ້ັນຈະຂາດບ່ໍໄດ້ຖ້າຢາກແກ້ໄຂຊີວິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

 ການສັງເກດຫຼືການເບ່ິງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຂອງຊີວິດແມ່ນຕ້ັງໃຈໃສ່ໃນພຣະເຮົ້າ.

 ການສັງເກດຫຼືການເບ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງນ້ັນຈະເຮັດໃຫເ້ຮົາເອົາໃຈໃສຜູ້ອ່ືນດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ

 ການສັງເກດຫຼືການເບ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງນ້ັນຈະເຮັດໃຫເ້ຮົາເບ່ິງຕົວເຮົາເອງດ້ວຍຄວາມຊ່ືນໃຈໃນນ້ໍາພຣະທັຍ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ.

 ການສັງເກດຫຼືການເບ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງໃນຊີວິດຈະພົບແຕ່ສ່ິງທ່ີດີໆທັງນ້ັນ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕດິສັມພນັ. www.lsbf.org ແປໂດຍ: LLBC.

http://www.lsbf.org/
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