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ຂໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ມັດທາຍ 5

ບົດຮຽນນີ້ມຜີົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນຢາ່ງໃດ 

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງ

ສິນໃຈເປັນຄົນປະເພດນ້ັນ.

ບົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງຄຸນ

ເປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ມີຫຼາຍຄົນບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍທ່ີວ່າການ

ຄວາມຄິດທ່ີຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ,

ຕຽນແມ່ນການມີຄວາມສັມພນັສ່ວນຕົວ

ທະນາຄຸນນະພາບທ່ີຖືກຕ້ອງ.

ຄໍາຖາມຊວີິດ

ຂ້ອຍສາມາດພັດທະນາຄຸນນະພາບທ່ີຖືກຕ້ອງ

ອີກຈັກໜ່ອຍເຂົາເຈ້ົາກໍຈະຍູ້ຕຽງຂອງ

ອະທິຖານອ້ອນວອນກັບລາວກ່ອນການຜ່າຕັດ

ເກ່ົາແລະຝຶກຫັດກາຍໃຫ້ຫຼາຍໆ. ການກວດ

ເຈ້ົາຕ້ອງການຫົວໃຈໜ່ວຍໃໝ່ເພື່ອຈະມີ

ໃນມື້ນ້ີ, ຂນະທ່ີພວກເຮົາເລ້ີມຕ້ົນການ

ກວດພົບພໍ້ໃນທໍານອງດຽວກັນກັບເພື່ອນ

ປ່ຽນແປງຄວາມປະພຶດຕ່າງໆແລະປະຕິບັດ

ການຂອງທ່ານເລິກໄປກວ່ານ້ັນອີກ. ທ່ານ

ແລະຕ່ໍຈາກນ້ັນກໍດໍາລົງຊີວິດຕາມພຣະຄຸນຂອງ

ບັນລະຍາຍການປ່ຽນແປງຂອງຫົວໃຈ, ແລະ

1. ຕດິຕາມການສິດສອນຂອງພຣະເຢຊູ

ພຣະເຢຊູເຫັນພວກປະຊາຊົນທ່ີ
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທ ີ2 ກນັຍາ 2012 (9-2-2012)

ການພດັທະນາຄຸນນະພາບທີຖ່ືກຕອ້ງ

5:1-16

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນຢາ່ງໃດ 

ເຖິງຄົນປະເພດທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຮຽກເອ້ີນ ຄືໃຫ້ເປັນຜູ້ຕິດຕາມ

ຄຸນນະພາບທ່ີຄວນຈະບ່ົງບອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຊີວິດຄຣິສຕຽນທ່ີເປັນ

ການເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດຄືຫຍັງກັນແທ້. ເຂົາເຈ້ົາສລຸບ

, ຫຼກືານເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ, ແລະຫຼີກເວັ້ນການເຮັດຜິດ.

ຕົວກັບພຣະເຢຊູທ່ີປ່ຽນແປງເຂົາເຈ້ົາຈາກພາຍໃນສູ່ພາຍນອກ

ຖືກຕ້ອງໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຂອງເພື່ອນຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາຫອ້ງຜ່າຕັດ. ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກຈະເຫັນ

ການຜ່າຕັດ. ລາວໄດ້ໄປພົບໝແໍລະຫວັງຢາກໄດ້ຍິນຄໍາວ່າໃຫ້

ການກວດພົບຂອງແພດໝແໍມ່ນໜັກໜ່ວງເກີນກວ່ານ້ັນອີກຫຼາຍ.

ມີຊີວິດຢູ່ຕໍ ່ໄປ.

ການຮຽນຂອງພວກເຮົາເຣ່ືອງການເທສນາທ່ີຈ້າຍພູ, ພວກເຮົາກໍ

ເພື່ອນຂ້າພະເຈ້ົາ. ບາງຄົນກໍເຊ່ືອວ່າເຂົາເຈ້ົາສາມາດຕິດຕາມພຣະ

ປະຕິບັດຕາມການກະທໍາຕ່າງໆຂອງຫຼັກສາສນາ. ພຣະເຢຊູກ່າວ

ທ່ານຕ້ອງການຫົວໃຈໜ່ວຍໃໝ່ຄືຫົວໃຈທ່ີໄຄວຄ່ວ້າຫາພຣະຄຸນຂອງ

ພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ. ຈ່ົງຟັງຢ່າງຮອບຄອບຕ່ໍສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູກ່າວ

ແລະການປ່ຽນແປງຂອງຊີວິດຊ່ຶງເປັນໝາກຜົນທ່ີຕາມມາ.

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ເຢຊ:ູ Xມດັທາຍ 5:1-2?
ທ່ີໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປ. ເຂົາເຈ້ົາມາຈາກຫຼາຍທີ່ຫຼາຍ

ຕິດຕາມພຣະອົງແລະຕັດ

ເປັນສາວົກ.

ເຈ້ົາສລຸບເອົາວ່າພຽງແຕ່ມີ 

ແຕ່ການເປັນຄຣິສ

ນອກ - ຕ່ໍຈາກນ້ັນກໍພັດ

ເຫັນລາວແລະຢາກ

ໃຫ້ເຈ້ົາກິນໄດ້ດີກວ່າ

. ເພື່ອນຂອງຂ້າພະ

ເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບການ

ພຣະເຢຊູໂດຍການ

ກ່າວວ່າຄວາມຕ້ອງ

ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ

ກ່າວຂນະທ່ີພຣະອົງ

ຫຼາຍບ່ອນແຕກຕ່າງກັນ



2

(ມທ. 4:25) ທ່ີມຄີວາມຕ້ອງການທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ແຕວ່າ່ພຣະເຢຊຊູງົຮູຈ້ກັຄວາມຕອ້ງການອັນຍິງ່ໃຫຍຂ່ອງເຂາົ

ເຈົາ້: ຄຕື້ອງເປນັຄນົຖືກສາ້ງຂຶນ້ໃໝຈ່າກພາຍໃນສູ່ພາຍນອກ. ພຣະເຢຊູ îໄດ້ສະເດັດຂ້ຶນໄປເທິງພູ,î ບາງທີກໍອາດຈະ

ແມ່ນເນີນພທູາງເບ້ືອງຕາເວັນຕົກຂອງທະເລຄາລີເລ, ແລະ ìນ່ັງລົງ,î ຊ່ຶງເປັນວິທີການຂອງພວກຄຣູສອນໃນສມັຍ

ນ້ັນໄດ້ເຮັດ. ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ນ່ັງລົງ, ìພວກສາວົກຂອງພຣະອົງກໍມາທູນວ່າ,î ຈ່ົງຫຍັບມາໃກ້ໆເພື່ອຈະໄດ້ຍິນວ່າ

ພຣະອົງ ຈະກ່າວອັນໃດ.

ຄືກັນກັບພວກສາວົກຂອງພຣະເຢຊູໃນສມັຍນ້ັນ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງມາຫາພຣະເຢຊູດ້ວຍນິສັຍທ່ີຢາກຟັງ

ແລະຮຽນຮູ້, ຊ່ຶງເປັນເຄ່ືອງໝາຍຂອງການເປັນສາວົກ. ພຽງແຕ່ພວກເຮົາຕິດຕາມການສິດສອນຂອງພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນ 

ພວກເຮົາກໍສາມາດເລ້ີມໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນຄຸນນະພາບທ່ີຖືກຕ້ອງ. ຈາກນ້ັນພວກເຮົາກໍເລ້ີມປ່ຽນນິສັຍພາຍໃນຂອງພວກເຮົາ.

2D ປຽ່ນນິສັຍພາຍໃນ: (ມັດທາຍ 5:3-12)

ໃນຂນະທີ່ພຣະເຢຊູເລ້ີມຕ້ົນສິດສອນ, ພຣະອົງຮຽກເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາປ່ຽນແປງຄຸນນະພາບພາຍໃນຂອງພວກ

ເຮົາ. ມືນ້ີ້ພຣະອົງຮຽກເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາວາງໃຈໃນພຣະອົງເມື່ອພຣະອົງກ່າວວ່າພວກເຮົາໄດ້ພຣະພອນແລ້ວເມື່ອຫົວ

ໃຈຂອງພວກເຮົາຫາກພ້ອມແລ້ວສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ.

ອັນທີນ່ຶງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນໂດຍກ່າວວ່າ ìຜູ້ໃດທ່ີຍາກຈົນຝ່າຍຈິດວິນຍານກໍເປັນສຸກ.î ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຈໍາ

ໄດ້ໃນຄ້ັງທໍາອິດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນມະຫາສມຸດ. ຂ້າພະເຈ້ົາຕົກສະເງີຈ້າກຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຂອງນ້ໍາມະຫາ

ສມຸດແລະເມື່ອທຽບກັບຕົວນ້ອຍໆຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ການ ìຍາກຈົນຝ່າຍຈິດວິນຍານî ແມນ່ປະສົບການອັນດຽວກັນ

ກັບຄວາມສັມພັນທ່ີທ່ານມີກັບພຣະເຈ້ົາ.

ເມື່ອທ່ານຫາກເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງບໍຣິສຸດແລະທ່ານເອງເປັນຄົນຜິດບາບ, ພຣະເຈ້ົາຊົງຣິດອໍານາດແລະທ່ານ

ອ່ອນແອ, ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຊີວິດແລະທ່ານເປັນຄົນຕາຍແລ້ວຝ່າຍຈິດວິນຍານ, ຕ່ໍຈາກນ້ັນພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ, ìຣາຊ

ອານາຈັກສວັນî ເປັນຂອງທ່ານ. ການຮູ້ຈັກຄວາມຍາກຈົນຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງທ່ານແລະຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະ

ເຈ້ົາທ່ີຈັດຕຽມທ່ານໃຫ້ຮັບເອົາພຣະຄຸນທ່ີທ່ານຕ້ອງການ.

ອັນທີສອງ, ìຜູ້ໃດໂສກເສ້ົາກໍເປັນສຸກ.î ມຫີຍັງເກີດຂ້ຶນເມື່ອຜູ້ນ່ຶງຫາກຮູວ້່າຄົນທ່ີຕົນຮັກໄດ້ເສັຽຊີວິດຢ່າງບ່ໍ

ຄາດຝັນ? ຢ່າງທໍາອິດ, ຂ່າວນ້ັນຍັງບ່ໍຊຶມເຂ້ົາເລິກເທ່ືອ. ຜູ້ນ້ັນອາດຈະບອກໃຫທ່້ານເວົ້າລ້ຶມຄືນອີກໃໝ່. ບ່ໍເຫິງຕ່ໍມາ,

ຄວາມເຈັບປວດຂອງການສູນເສັຽກໍກາຍເປັນຂອງແທ້ແລະການຢຽວຢາໃຫ້ຫາຍກໍສາມາດເລ້ີມຕ້ົນໄດ້. ທ່ານອາດຈະ

ໄດ້ຍິນຄໍາວ່າທ່ານເປັນຄົນຫຼົງເສັຍມາຫຼາຍຄ້ັງແລ້ວ, ໄດ້ຖືກແຍກຈາກພຣະເຈ້ົາ; ແຕ່ວ່າຄວາມເປັນຈິງຂອງຝ່າຍຈິດວິນ

ຍານທ່ານຍັງບ່ໍທັນຊຶມເຂ້ົາເລິກ. ເມື່ອຄວາມເຈັບໄດ້ກາຍເປັນຂອງແທ້ຂ້ຶນມາ, ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວໝົດຫົນທາງ

ຂອງການເປັນຄົນຫຼົງເສັຍ, ຫຼງັຈາກນ້ັນການປ່ິນປົວໃຫ້ຫາຍຂອງທ່ານກໍສາມາດເລ້ີມຕ້ົນໄດ້. ທ່ານຈະໄດ້ຖືກເລ້ົາໂລມ

ໂດຍຄວາມຮັກແຫງ່ຄວາມພົ້ນຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ອັນທີສາມ, ìຜູ້ໃດມໃີຈອ່ອນຫວານກໍເປັນສຸກ.î ໂຄ້ ເປັນຄົນໃຫຍ່ແຂງແຮງ ເວລາເມັຍຂອງລາວໄດ້ມາຮ່ວມ

ໃນງານສົມຣົດລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ລາວກໍເປັນລົມ, ໂຄ້ ກໍອູ້ມເມັຽອອກຈາກເວທີໄປຢ່າງງ່າຍດາຍ. ໂຄ້ ເປັນຄົນ

ແຂງແຮງ, ແຕ່ວ່າກໍາລັງຂອງລາວກໍໃຊ້ຕາມເປ້ົາໝາຍແຫ່ງຄວາມຮັກ. ເມືອ່ເວລາລາວອູ້ມລູກຊາຍເກີດໃໝ່ຂອງລາວ,

ລາວໃຊ້ກໍາລັງຂອງລາວເພື່ອຄ້ໍາຊູລູກຊາຍນ້ອຍ ເຈ ເຈ, ບ່ໍເຄີຍຄິດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ລູກເຈັບປວດ. ການອ່ອນໂຍນບ່ໍແມ່ນ

ອ່ອນແອ. ເຂົາເຈ້ົາໃຊ້ກໍາລັງເພື່ອຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແລະຮັກຄົນອ່ືນໆ. ìເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບໂລກເປັນມໍຣະດົກ.î ທຸກໆ

ບ່ອນທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄປ ເຂົາເຈ້ົາຈະພົບໂອກາດທ່ີຈະໄດ້ໃຊ້ພອນສວັນຂອງເຂົາເຈ້ົາທໍາງານເພື່ອພຣະເຈ້ົາ.

ອັນທີສ່ີ, ìຜູ້ທ່ີຫິວແລະກະຫາຍຫາຄວາມຊອບທັມກໍເປັນສຸກ.î ເມື່ອທ່ານຫິວຫຼືກະຫາຍ, ທ່ານຕ້ອງການອາ

ຫານຫຼືນ້ໍາຫຼາຍກວ່າສ່ິງອ່ືນໃດ. ເພື່ອນຮັກໄດ້ບອກຂ້າພະເຈ້ົາຄ້ັງນ່ຶງວ່າ, ìສ່ິງທ່ີຂ້ອຍຕ້ອງການໃນຊີວິດນ້ີຄືຢາກໄດ້ຍິນ
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ພຣະເຈ້ົາກ່າວຕ່ໍຂ້ອຍວ່າ, ດີຫຼາຍ.î ລາວຢາກຮັກພຣະເຈ້ົາແລະດໍາລົງຊີວິດເພື່ອພຣະເຈ້ົາຫຼາຍກວ່າສ່ິງອ່ືນໃດ. ພຣະ

ເຢຊູສັນຍາຕ່ໍຄົນເຫຼົ່ານ້ັນວ່າ ìຈະອ່ີມບໍຣິບູນ.î ພຣະເຈ້ົາເອງຈະໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງເຂົາເຈ້ົາອ່ີມບໍຣິບູນ.

ນິສັຍທັງສ່ີຢ່າງໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານຕ່ໍໄປນ້ີຈະໄຫຼລ້ົນເຂ້ົາໄປສູ່ຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນໆ (ລູກາ 6:45). ຂນະ

ທ່ີພຣະເຢຊູສືບຕ່ໍບັນລະຍາຍພຣະພອນຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງສອນພວກເຮົາວ່າຖ້າຫົວໃຈມກີານປ່ຽນແປງມັນຈະໄຫຼ

ລ້ົນໄປສູ່ການປ່ຽນແປງຊີວິດ.

ອັນທີຫ້າ, ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວາ່ ìເມດຕາກະຣຸນາî ນ້ັນກໍຄືຜູ້ທ່ີມີຄວາມເມດຕາຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ ìກໍເປັນສຸກ ເພາະ

ວ່າເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາຕອບແທນຈາກພຣະເຈ້ົາ.î ພຣະເຢຊູຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າການມີຄວາມ

ເມດຕາເຮັດໃຫມ້ີຫ້ອງຫວ້າງໃນຫົວໃຈສໍາລັບຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາມີຫ້ອງເກັບ

ເຄ່ືອງ ຊ່ຶງເຕັມໄປດ້ວຍຂອງເກ່ົາໆຊ່ຶງບ່ໍມບ່ີອນຫວ້າງສໍາລັບສ່ິງອ່ືນອີກ. ເມື່ອຫົວໃຈຂອງທ່ານຫາກເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ

ຊົງຈໍາໃນຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນອ່ືນແລະຢາກລົງໂທດເຂົາເຈ້ົາ, ທ່ານກໍບ່ໍມບ່ີອນຫວ້າງສໍາລັບການຍົກໂທດຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ. ເມື່ອພວກເຮົາໂຍນການຕັດສິນທ່ີບ່ໍດີອອກຈາກຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ, ພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດໃຫບ່້ອນຫວ້າງນ້ັນເຕັມ

ດ້ວຍສົມບັດແຫງ່ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງ.

ອັນທີຫົກ, ìຜູ້ມີໃຈບໍຣິສຸດກໍເປັນສຸກ, ເພາະວ່າເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາ.î ຫວົໃຈທ່ີບໍຣິສຸດເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍ

ການໂຍນຖ້ິມຄວາມຄິດທ່ີເປັນບາບແລະການປະພຶດທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານບ່ໍມປີະສິດທິພາບ, ແຕ່ວ່າອັນນ້ີແມ່ນຂ້ັນເລ້ີມຕ້ົນ.

ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍມປີະສົບການກັບສັນຕິສຸກແລະຄວາມຍິນດີອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂນະທ່ີອອກເດີນທາງໄປຮັບໃຊ້. ເປັນຫຍັງ?

ເພາະວ່າຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຍັງເດີນທາງຢູ່ນ້ັນ, ກໍໄດ້ອອກຈາກການທ້າທາຍຂອງຊີວິດຫຼາຍຢ່າງ, ໝົດທັງຫົວໃຈແລະ

ກໍາລັງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ມອບໃຫ້ວຽກງານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເມືອ່ໃດທ່ານສາມາດເວົ້າວ່າ, ìຊີວິດຂອງຂ້ອຍ ທັງພາຍໃນ

ແລະພາຍນອກໄດ້ມອບໃຫ້ພຣະເຈ້ົາແລ້ວ,î ຕ່ໍຈາກນ້ັນຫົວໃຈທ່ານກໍບໍຣິສຸດ. ຄວາມຄິດແລະການກະທໍາຂອງທ່ານກໍ

ເປັນຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າìຜູ້ມີໃຈບໍຣິສຸດ...ຈະເຫັນພຣະເຈ້ົາ.î ຄໍາສັນຍານ້ີຈະສໍາເຣັດເມື່ອພວກເຮົາໄປ

ເຖິງສວັນແລະພົບພຣະເຈ້ົາໃນສະງ່າຣາສີທັງໝົດຂອງພຣະອົງ. ແຕ່ຜູ້ມີໃຈບໍຣິສຸດກໍຍັງຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາໃນໂລກນ້ີ

ເຊ່ັນດຽວກັນ. ເມື່ອຫົວໃຈແລະມືຂອງທ່ານເປັນຂອງພຣະອົງ ທ່ານຈະເຫັນພຣະເຈ້ົາທໍາງານໃນແຕ່ລະມື້.

ອັນທີເຈັດ, ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ ìຜູ້ທ່ີສ້າງຄວາມສງົບກໍເປັນສຸກ.î ຄຣິສຕຽນບາງຄົນກໍສັບສົນລະຫວ່າງການ

ສ້າງຄວາມສງົບກັບການຮັກສາຄວາມສງົບ. ການສ້າງຄວາມສງົບຄືກັນກັບການຜ່າຕັດໃຫ້ຫາຍຈາກພະຍາດບ່ໍພຽງແຕ່

ເຮັດໃຫ້ອາການທຸເລົາລົງ. ການສ້າງຄວາມສງົບຈໍາເປັນທ່ີຄຣິສຕຽນຕ້ອງຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມຜິດບາບ, ເ ວົ້າຕ່ໍຕ້ານຄວາມບ່ໍ

ເປັນທັມ,ແລະຮຽກເອ້ີນຄົນໃຫ້ມາຫາຄວາມຊອບທັມ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ທ່ີສ້າງຄວາມສງົບ ìຈະໄດ້ຖືກເອ້ີນວ່າບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.î ຂ້າພະເຈ້ົາພູມໃຈຫຼາຍເມື່ອ

ມີຄົນບອກວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຄືກັນກັບພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຫຼືລູກໆຄືກັນກັບຂ້າພະເຈ້ົາ. ເມື່ອພວກເຮົາສ້າງຄວາມສງົບ, ພວກ

ເຮົາກໍຮັກສາຊ່ືສຽງຂອງຄອບຄົວຂອງອົງສັນຕິຣາດແລະພວກເຮົາກໍເປັນລູກຊາຍລູກຍິງຂອງພຣະອົງ.

ອັນທີແປດ, ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູໂດຍການພັດທະນາຄຸນນະພາບເຫຼົ່ານ້ີອາດຈະນໍາທ່ານເຂ້ົາສູ່ບັນຫາໜັກ

ໜ່ວງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ ìພວກທ່ີຖືກຂ່ົມເຫັງເພາະຄວາມຊອບທັມກໍເປັນສຸກ.î ພຣະເຢຊູປະເຊີນກັບການກົດຂ່ີຂ່ົມ

ເຫັງເພາະວ່າພຣະອົງສັດຊ່ືຕ່ໍການຊົງຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະອົງ ບ່ໍວ່າຈະມຫີຍັງເກີດຂ້ຶນ. ພຣະອົງຊົງເອ້ີນທ່ານໃຫ້ຕິດຕາມ

ພຣະອົງແລະໃຫ້ອົດທົນຕ່ໍການປະຕິບັດທ່ີບ່ໍເປັນທັມທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບ. ເມື່ອເຮັດດ່ັງນ້ັນແລ້ວ, ìຣາຊອານາຈັກສວັນກໍເປັນ

ຂອງ ìທ່ານî. ຣາຊອານາຈັກສວັນ (ຄໍານ້ີໄດ້ໃຊ້ 32 ເທ່ືອໃນພຣະທັມມັດທາຍແລະບ່ໍໃຊ້ເລີຍໃນພຣະທັມພາກພຣະ

ສັນຍາໃໝ່ເຫລ້ັມອ່ືນໆ) ຊ່ຶງເລັງເຖິງກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດສ່ວນບຸກຄົນ-ປະສົບການບາງພາກສ່ວນໃນຂນະ

ນ້ີແລະຈະຄົບເຕັມບໍຣິບູນໃນສວັນ.

3. ຂຍາຍອດິທພິົນພາຍນອກຂອງທາ່ນ: (ມັດທາຍ 5:13-16)
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ເຖິງພວກທໍາອິດທ່ີໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູ, ເກືອບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນສ່ິງທ່ີບໍາລຸງໃຫ້ມີຣົດຊາດດີເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ໄດ້ຮັກສາ

ຄວາມເຄັມແລະບ່ໍໃຫບູ້ດອີກດ້ວຍ. ເກືອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງໃນບ່ອນໃດກໍຕາມທ່ີເອົາມັນໄປໃສ່. ພຣະເຢຊູ

ໄດ້ກ່າວວ່າ ສາວົກຂອງພຣະອົງ ìເປັນເກືອສໍາລັບໂລກ.î ພວກທ່ີຫົວໃຈຖືກປ່ຽນແປງແລະປ່ຽນແປງຄວາມສໍາພັນຈະ

ປ່ຽນແປງໂລກນ້ີ. ການປຸງຣົດຊາດໃຫ້ໂລກບ່ໍແມ່ນແຕ່ສາວົກບາງລະດັບໃນຂ້ັນສູງເທ່ົານ້ັນ ມີສ່ວນໜ້ອຍທ່ີຫວງັວ່າຈະ 

ປະສົບຜົນສໍາເຣັດ. ສໍາລັບພຣະເຢຊູ, ການປ່ຽນແປງໂລກແມນ່ສໍາຄັນຕ່ໍຜູ້ເປັນສາວົກທ່ີແທ້ຈິງ; ພຣະອົງກ່າວວ່າ ìທ່ານ

ເປັນ,î ບ່ໍແມ່ນ ìທ່ານອາດຈະເປັນî ເກືອສໍາລັບໂລກ.

ໃນສມັຍນ້ີຄໍາວ່າ îເກືອໝົດຄວາມເຄັມì ເປັນຄໍາທ່ີຂັດກັນກັບຄໍາວ່າ îມຄີວາມເຄັມ.î ໃ ນສມັຍຂອງອົງພຣະ

ເຢຊູ ເກືອໄດ້ມາຈາກທະເລຕາຍທ່ີບ່ໍໄດ້ກ່ັນຕອງ ເປັນເກືອປະສົມແລະມແີຮທ່າດອ່ືນໆປົນຢູ່. ເມື່ອເກືອນ້ັນຖືກກັບອາ

ກາດເກືອທ່ີແທ້ໄດ້ລະລາຍໄປເຫລືອແຕ່ສ່ວນປະສົມອ່ືນໆທ່ີເບ່ິງຄືເກ ືອແຕ່ບ່ໍມີຣົດເຄັມແລະໝົດຄຸນຄ່າ. ທ່ານອາດຈະ

ອ້າງວ່າທ່ານເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ ແຕ່ຖ້າທ່ານຫາກບ່ໍເປັນ îໄພ່ພົນທ່ີມີຄວາມເຄັມî ນ້ັນແມ່ນບາງສ່ິງທ່ີສໍາຄັນໄດ້

ສູນເສັຽໄປຈາກຊີວິດຝ່າຍວິນຍານຂອງທ່ານ.

ປະຊາຊົນທ່ີໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູໃນວັນນ້ັນຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການເອົາໂຄມໄຟຕ້ັງໄວບ່້ອນທ່ີມັນຈະສ່ອງ

ແສງສະຫວ່າງ. ບ່ໍມຜູ້ີໃດທ່ີໃຕ້ໂຄມໄຟແລ້ວແລະປົກບັງມັນໄວ້. ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງ ìແມ່ນແສງ

ສະຫວ່າງຂອງໂລກ.î ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຈູດໄຟໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ສ່ອງແຈ້ງໃສ່ໂລກທ່ີເຕັມດ້ວຍ

ຄວາມມືດ. ອີກເທ່ືອນ່ຶງ, ນ້ີບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ບາງຄົນທ່ີເຂ້ັມແຂງຝ່າຍວິນຍານທ່ີບັນລຸຜົນສໍາເຣັດສອງສາມຄົນເທ່ົານ້ັນ.

ທ່ານບ່ໍສາມາດປິດບັງການເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດໄດ້ດີກວ່າການປິດບັງເມືອງທ່ີຕ້ັງຢູ່ເທິງພູ.

ການຖືກເອ້ີນໃຫ້ເປັນແສງສະວາ່ງແລະເປັນເກືອ ເຮັດໃຫ້ເຮົາແຕ່ລະຄົນມີຄໍາຖາມວ່າ, îຂ້ອຍຈະມີແຮງຈູງໃຈ

ໂລກໃຫ້ມາຫາພຣະເຢຊູໄດ້ແນວໃດ?î ຊີວິດຄຣິສຕຽນທ່ີບ່ໍມີຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີຈະມີອິດທິພນົຕ່ໍໂລກແມ່ນຄຣິສຕຽນທ່ີບ່ໍ

ມີປໂຍດເໝືອນກັບເກືອທ່ີໝົດຄວາມເຄັມຫລືເໝືອນໂຄມໄຟທ່ີປົກບັງໄວ ້. ທ່ານສາມາດມີອິດທິພົນ(ມີແຮງຈູງໃຈ)ຕ່ໍ

ໂລກໂດຍຜ່ານຄວາມບໍຣິສຸດໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສ່ອງແຈ້ງໃສ່ຊີວິດທ່ີມືດມົນເມື່ອທ່ານໄດ້ແບ່ງ

ປັນຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ປຸງຣົດຊາດຂອງໂລກໃຫ້ດີຂ້ຶນເມື່ອທ່ານຢືນຂ້ຶນແລະເວົາ້ອອກໄປດ້ວຍຄຸນຄ່າຂອງ

ຄຮິສຕຽນ. ທ່ານໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຄົນອ່ືນເມື່ອທ່ານເຮັດກັບລາວດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບນັບຖືແລະເປັນຫ່ວງ. ທ່ານໄດ້

ສ່ອງສະຫວ່າງເມື່ອທ່ານຮັບໃຊ້ເໝືອນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍວ່າຈະຢູ່ໃນເຮືອນຫລືໄກຈາກເຮືອນ. ເມື່ອທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານ

ເປັນເກືອແລະເປັນແສງສະວ່າງຂອງພຣະຄຣິດທ່ານກໍຈະສແວງຫາທາງທ່ີຈະປຸງຣົດຊາດແລະສ່ອງສະຫວ່າງ.

ບົດຮຽນຊວີິດ

ຄໍາຖາມຕ່ໍລົງໄປນ້ີຈະຊ່ວຍທ່ານພັດທະນາຄຸນນະພາບທ່ີຖືກຕ້ອງ.

ມື້ນ້ີທ່ານກໍາລັງຕິດຕາມພຣະເຢຊູບ່ໍ? ຖ້າທ່ານຕິດຕາມ, ພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?

ພຣະອົງປະທານຫົວໃຈໃໝໃ່ຫ້ທ່ານບ່ໍ: ນິສັຍໃໝພ່າຍໃນທ່ີປ່ຽນແປງ ທ່ີທ່ານເຫັນຕົວເອງແລະຊີວິດຂອງທ່ານ?

ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄດ້ນໍາພາທ່ານໃຫ້ສັມພັນກັບຄົນອ່ືນໆບ່ໍ? ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍຜູ້ທ່ີເຮັດຜິດ

ຕ່ໍທ່ານບ່ໍ? ມໍຣະດົກຊີວິດຂອງທ່ານຈະເປັນການສ້າງຄວາມສງົບສຸກຫຼືເປັນການສ້າງບັນຫາ?

ເມື່ອຄົນອ່ືນບ່ໍເຂ້ົາໃຈແລະບ່ໍເຫັນດີນໍາທ່ີທ່ານໄດ້ດໍາເນີນຊີວດິກັບພຣະເຢຊູ ທ່ານພ້ອມແລ້ວບໍທ່ີຈະອົດທົນຕ່ໍການດູ

ໝິ່ນແລະຄວາມທຸກລໍາບາກເພາະຖືກຂ່ົມເຫັງ ເພື່ອທ່ານຈະເປັນຄົນທ່ີສັດຊ່ືຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະອົງ?

ຢູ່ບ່ອນໃດທ່ີເກືອຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານໄດ້ອອກໄປແລະປຸງແຕ່ງຣົດຊາດຂອງໂລກນ້ີ? ຢູ່ໃນຄວາມມືດບ່ອນໃດທ່ີ

ແສງສະຫວ່າງໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານໄດ້ສ່ອງສະຫວາ່ງ?

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA



ວນັອາທິດ ທ ີ

ຂໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ມັດທາຍ 5

ບົດຮຽນນີ້ມຜີົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຫລິງເຫັນຄວາມ

ເຫຼືອຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ານສາມາດຕັດສິນ

ບົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ບົດຮຽນນ້ີເປີດເຜີຍມາດຕະຖານອັນສູງທ່ີ

ໄດ້ດ້ວຍກົດຣະບຽບຂອງຮ່າງກາຍພາຍນອກ

ເປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ຜູທ້ີເ່ຖິງກະສຽນໄດຕົ້ກຢູໃ່ນບ້ວງແຮວ້ການ

ດາຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູ

ຖານຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງແມ່ນຄຸນສົມບັດບໍຣິສຸດ

ເຖິງການມຄີວາມຄາດຫວັງອັນສູງຂອງພຣະ

ຄໍາຖາມຊວີິດ

ຂ້ອຍສາມາດເຮັດຫຍັງແດ່ໃນການມີຄວາມ

ມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນກັບສຽງຂອງລາວ? ເພື່ອນ

ງານ. ເມື່ອພິທີໄດ້ຈົບລົງແລ້ວ, ພວກເຮົາ

ນ້ັນມັນບ່ໍມ່ວນເທ່ົາໃດໃນພິທີນ້ັນ. ຂ້າພະ

ເມື່ອຖືກແສງແດດຮ້ອນກເໍຮັດໃຫ້ສຽງຂອງ

ສຽງກັນດີຢູ່ແຕ່ສຽງພວກມັນຍັງຕ່ໍາກວ ່າສຽງ

ຊີວິດຂອງທ່ານ, ເມື່ອສົມທຽບກັບຊີວິດ

ສືບຕ່ໍການຮຽນເຣ່ືອງຄໍາເທສນາທ່ີຈ້າຍພູ

ພຣະເຈ້ົາ. ໃນຂ້ໍຄວາມນ້ີ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຕ້ັງ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ9 ກນັຍາ 2012 (9-9-2012)

ມຄີວາມຄາດຫວງັທີຖ່ກືຕ້ອງ

5:17-22, 27-28, 31-34ກ, 38-39, 43-44, 48

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ

ເຫັນຄວາມຄາດຫວັງຂອງພຣະເຢຊູຊ່ຶງສູງເກີນກວ່າຈະເຮັດໄດ້

ຕັດສິນໃຈແນ້ວແນ່ດໍາລົງຊີວິດນ້ີຕາມມາດຕະຖານຂອງພຣະອົງ.

ທ່ີພຣະເຢຊູຕ້ັງໄວສໍ້າລັບຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງ-ເປັນມາດຕະຖານ

ພາຍນອກ ແຕ່ແມ່ນຜົນຈາກຫົວໃຈທ່ີປ່ຽນແປງແລ້ວໂດຍພຣະຄຣິດ

ການຊ່ັງຊາລະດັບຄວາມດີທາງສິນທັມ ໂດຍການກະທໍາຂອງ

ເຢຊູບ່ໍໄດ້ວັດແທກຊີວດິຂອງພວກເຮົາກັບຄົນອ່ືນໆແຕ່ວ່າວັດ

ບໍຣິສຸດອັນແທ້ຈິງ. ຄຣິສຕຽນຕ້ອງຄ້ົນໃຫ້ພົບວ່າການຕິດຕາມ

ພຣະເຢຊູແທນທ່ີຈະເຫັນເປັນພຽງແຕ່ຄຸນຄ່າຂອງປະເພນີ.

ຄວາມຄາດຫວງັທ່ີຖືກຕ້ອງ?

ເພື່ອນຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຮອ້ງເພງແລະຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ດີດກິດ

ເຮົາພະຍາຍາມຫາສາຍເຫດວ່າເພງທ່ີລາວຮ້ອງໄດ້ດີແລະມ່ວນ

ຂ້າພະເຈ້ົາກໍເອົາກິດຕ້າໄປທ່ີເປັຽໂນເພື່ອທຽບກັບສຽງແທ້ແລະກໍ

ຂອງມັນຫລ ຸດລະດັບຈາກສຽງທັມມະດາ. ເຖິງແມ່ນສາຍກິດ

ສຽງແທ້ຕາມມາດຕະຖານແລະເຮັດໃຫສ້ຽງຂອງເພື່ອນຂ້າພະ

ຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນໆອາດຈະເຂ້ົາກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ແຕ່ໃນມື້

ພູ, ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ວາ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຫລ ຸດຕ່ໍາກວ ່

ຕ້ັງມາດຕະຖານໄວ້ສໍາລັບສາວົກທ່ີແທ້ຈິງ.

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ໄດ້, ດ້ວຍການຊ່ວຍ

.

ມາດຕະຖານຊ່ຶງຈະເຮັດບ່ໍ

ພຣະຄຣິດ.

ຂອງຄົນອ່ືນໆຢ່າງງ່າຍ

ວັດແທກກັບມາດຕະ

ຕິດຕາມພຣະຄຣິດໝາຍ

ດກິດຕ້າໃນພິທີແຕ່ງ

ມ່ວນໃນຕອນຊ້ອມກັນ

ກໍພົບວ່າສາຍກິດຕ້າ

ກິດຕ້າທັງໝົດຍັງຖືກ

ຂ້າພະເຈ້ົາຫລ ຸດຕ່ໍາລົງ.

ມື້ນ້ີ, ຂນະທ່ີພວກເຮົາ

ວ ່າມາດຕະຖານຂອງ
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1. ຢືນຢັນສິດອໍານາດຂອງພຣະຄມັພ:ີ Xມດັທາຍ 5:17-19?
ບາງຄົນໃສ່ຮ້າຍພຣະເຢຊູວ່າກໍາລັງພະຍາຍາມìທໍາລາຍî ຂ້ໍບັນຍັດຕ່າງໆ, ແລະທົດແທນດ້ວຍຄໍາສອນອັນ

ໃໝ່, ພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບວ່າພຣະອົງມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂ້ໍບັນຍັດຕ່າງໆ ìຄົບເຕັມ,î ແລະ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄວາມໝາຍຄົບເຕັມ

ຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້. ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງຕົວໜັງສືທ່ີນ້ອຍທ່ີສຸດ ທຸກໆຮອຍຂີດຂຽນຂອງໜັງສືແຕ່

ລະຕົວ ຊ່ຶງເປັນການເປີດເຜີຍຄວາມຮັກແລະແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ທ້າທາຍຕ່ໍຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນພຣະອົງໃຫ້

ເຫັນພາບຂອງພຣະອົງໃນໜ້າເຈ້ັຽ ໄດ້ເຫັນທຸກໆຄໍາໃນພຣະຄັມພໄີດ້ໂຮມກັນເຂ້ົາເປັນຮູບພາບຂອງພຣະອົງເອງ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ຕ້ັງມາດຕະຖານສໍາລັບນິສັຍຂອງຜູ້ເຊ່ືອທ່ີມີຕ່ໍພຣະຄັມພີ. ຕົວໜັງສືທັງໝົດຂອງພຣະຄັມພ-ີເຊ່ັນ

ຈໍາພວກທ່ີສເລີມສລອງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ ຮວມທັງຈໍາພວກທ່ີໂສກເສ້ົານໍາຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດ; ຂ້ໍ

ຄວາມທັງໝົດພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລະຈໍາພວກທ່ີເປີດເຜີຍຄວາມເລິກລັບ; ຄໍາເວົ້າທ່ີໜູນໃຈແລະຄໍາເວົ້າທ່ີ

ເຮັດໃຫ້ສໍານຶກບາບ-ແມ່ນພຣະພອນໂດຍພຣະເຢຊູແລະໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງ. ເໝືອນດ່ັງເຂັມຊ້ີທິດ

ຂ້ໍພຣະຄໍາທັງໝົດຊ້ີໄປທ່ີພຣະເຢຊູແລະນໍາທາງພວກເຮົາໃນການເດີນທາງຂອງຜູ້ເປັນສາວົກທ່ີສັດຊ່ື.

ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພາໄປຂ້ຶນສານເຣ່ືອງລ່ວງລະເມີດກົດຈະຣາຈອນ. ໃນຂນະທ່ີຂ້ຶນໄປຕຶກ, ພໍໄ່ດ້ເວົ້າວ່າ,

ìລູກເອີຍ, ຈ່ົງຈົດຈໍາສອງຢ່າງນ້ີໄວ້. ຜູ້ພິພາກສາເປັນຜູ້ຕັດສິນຄວາມ...ແລະບ່ໍແມ່ນລູກ.î ໃນໂລກນ້ີເຕັມໄປດ້ວຍ

ຄວາມຄິດຕ່າງໆ, ຄໍາຄິດເຫັນຫຼວງຫຼາຍ, ແລະການຕີຄວາມໝາຍຂອງພຣະຄັມພຫີຼາຍແນວ, ແຕ່ພຣະເຢຊູຮຽກຮ້ອງ

ພວກເຮົາໃຫ້ຈົດຈໍາວ່າພວກເຮາົບ່ໍຕັດສິນພຣະຄັມພີ;ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ(ໃນພຣະຄັມພີ)ຕັດສິນພວກເຮົາ. ສາວົກທ່ີ

ຍ່ິງໃຫຍ່ຝຶກຝົນແລະສອນພຣະບັນຍັດທັງປວງຂອງພຣະເຈ້ົາ, ມີການເຊ່ືອຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາແລະນໍາພາຄົນ

ອ່ືນໆໃຫ້ກະທໍາເໝືອນກັນ.

2D ຢູສູ່ງກວາ່ສາມນັທມັມະດາ: (ມັດທາຍ 5:20,48)

ສອງສາມປີຜ່ານມານ້ີ, ໂບດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເລ້ີມຕ້ົນສ້ອມແປງປັບປຸງຫ້ອງນະມັສການຂອງພວກເຮົາ. ກ່ອນ

ຈະເລ້ີມຕ້ົນການສ້ອມແປງ, ພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າສ່ິງທ່ີຕ້ອງການຄືທາສີໃໝ່ແລະປ່ຽນພົມໃໝແ່ລະເບາະນ່ັງນຸ້ມໆ ສໍາລັບ

ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາກໍພຽງພແໍລ້ວ. ເມື່ອພວກຄົນງານໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຂ້ຶນເທິງເພດານແລະໄປຂ້າງຫຼັງຝາ, ເຂົາເຈ້ົາກໍໄດ້

ມາລາຍງານຂ່າວບ່ໍດີຕ່ໍພວກເຮົາວ່າ: ຕຶກຂອງພວກເຮົາມີບັນຫາໃຫຍ່ທ່ີພວກເຮົາບ່ໍເຄີຍເຫນັມາກ່ອນ. ປ່ອງຮແູອກໍເຂ້ົາ

ຂ້ີໝ້ຽງແລະເກືອບຂຸພັງລົງແລ້ວ; ສາຍໄຟກໍໂດກແລະບ່ໍປອດພັຍ. ພວກເຮົາຈະເອົາຕຶກທ່ີເບ່ິງສວຍງາມແຕ່ທາງນອກຫຼື

ຈະເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງຈາກທາງໃນຫາທາງນອກ?

ພວກເຮົາປະເຊີນກັບການເລືອກແບບດຽວກັນໃນຄວາມສັມພນັຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ. ບາງຄົນທ່ີໄດ້ຍິນ

ພຣະເຢຊູເຊ່ັນພວກນັກທັມແລະພວກຟາຣີຊາຍ ໄດ້ເຊ່ືອວ່າເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມສັມພັນອັນຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈ້ົາເພາະວ່າ

ເຂົາເຈ້ົາຖືຮັກສາສ່ິງປາກົດຂ້າງນອກຂອງຄວາມຊອບທັມ. ເຂົາເຈ້ົາໃສ່ເສ້ືອຄຸມສີງົດງາມຝ່າຍຮ່າງກາຍປົກບັງຊີວິດທ່ີ

ບູດເນ່ົາ. ເຂົາເຈ້ົາໃສ່ໃຈຫຼາຍຕ່ໍສ່ິງທ່ີມະນຸດຄຶດ ບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຄຶດ!

ພຣະເຢຊູເຕືອນພວກເຮົາໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າຄວາມຊອບທັມຂອງພວກເຮົາຕ້ອງຢູ່ເໜືອການໂອ້ອວດແນວນ້ີ ທີ ່ມີ 

ຊີວິດຝ່າຍວິນຍານແບບຕ້ືນໆ. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດມີຄວາມສັມພັນທ່ີຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈົນກວ່າພວກເຮົາເຫັນ

ບັນຫາຕ່າງໆທ່ີຢູ່ເລິກໆໃນຊີວິດເຮົາ ຄືບັນຫາທ່ີພວກເຮົາແກ້ໄຂເອງບ່ໍໄດ້ໂດຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາເອງ.

ມີແຕ່ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດເຂ້ົາໄປສູ່ຄວາມເລິກຂອງຫົວໃຈທ່ີຜິດບາບພວກເຮົາແລະເຮັດໃຫພ້ວກ

ເຮົາເປັນຄົນໃໝຈ່າກທາງໃນສູ່ທາງນອກ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ຮຽກເອ້ີນຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງວ່າ ìຈ່ົງບໍຣິສຸດ, ເໝືອນດ່ັງພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ສະ

ຖິດໃນສວັນຊົງບໍຣິສຸດ.î ໃນກໍຣະນີໃດທ່ີຄຣິສຕຽນຕ້ອງບໍຣິສຸດ? ພຣະເຢຊູສອນພວກເຮົາວາ່ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ
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ມີສໍາລັບທຸກໆຄົນ, ທັງຄົນຊອບທັມແລະຄົນອະທັມ. ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຄົບບໍຣິດບູນ-ພຣະອົງບ່ໍປະປ່ອຍຜູ້ນ່ຶງຜູ້

ໃດ. ການຮຽກເອ້ີນໃຫ້ບໍຣິສຸດຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນທ້າທາຍໃຫເ້ຮົາຮັກເໝືອນດ່ັງພຣະເຈ້ົາຮັກ, ບ່ໍຕ້ອງຄິດເປັນວ່າຜູ້ອ່ືນ

ຈະໂຕ້ຕອບແນວໃດ, ບ່ໍປະປ່ອຍຜູ້ໃດອອກຈາກຄວາມຮັກຂອງທ່ານຍົກເວັ້ນຜູ້ທ່ີແຍກຕົວຂອງເຂົາເຈ້ົາອອກເອງ.

3. ຈດົຈໍ່ໃສຄ່ວາມຕັ້ງໃຈຂອງພຣະເຈົາ້: (ມັດທາຍ 5:21-22,27-28,31-34ກ,38-39,43-44)

ໄດ້ຫຼາຍກວ່າສິບປີແລ້ວ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນຕໍາແໜ່ງອະນຸສາສນາຈານຂອງກອງດັບເພີງປະຈໍາຄຸ້ມ.

ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າເຂົາເຈ້ົາໃຊ້ເວລາໃນການປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ້ເກີດໄຟໃໝ້ຫຼາຍກວ່າການຕ່ໍສູ້ດັບໄຟ. ໄຟໄດ້ເກີດຂ້ຶນ

ຈາກສາຍໄຟທ່ີຕ່ໍບ່ໍຖືກ, ເຄ່ືອງໃຊ້ທ່ີບ່ໍມີຄົນເຝ້ົາເບ່ິງ, ພວກສູບຢາແລ້ວນອນຫຼັບປະ, ແລະສານເຄມີຊະນິດນ່ຶງໃນດ້ົນ

ຟືນປອມທ່ີໃຊ້ດັງໃນເຕົາໄຟຝິງ. ເຕ້ົາສີແດງສໍາລັບມອດໄຟເປັນເຄ່ືອງປ້ອງກັນທ່ີດີທ່ີສຸດ ເອົາຊະນະໄຟໄດ້ບາງສ່ວນ

ເພາະວ່າໄດ້ມອດໄຟຕອນທ່ີມັນເລ້ີມຕ້ົນໄໝ,້ ຜົນເສັຽຫາຍກໍເສັຽຫາຍໄປແລ້ວ. ໄຊຊະນະ(ປ້ອງກັນໄຟໃໝ)້ທ່ີແທ້ຈິງ

ແມ່ນການຊອກຫາສາຍເຫດບ່ອນມັນຈະເກີດໄຟແລະສ້ອມແປງໃຫ້ຖືກຕ້ອງກ່ອນຄວາມຫາຍຍະນະຈະເກີດຂ້ຶນ.

ເມື່ອພວກເຮົາລໍຖ້າສຽງສັນຍານຂອງການລະເມີດກົດໝາຍໃຫ້ດັງຂ້ຶນກ່ອນ, ຫຼາຍໆຊີວິດກໍໄດ້ຖືກທໍາລາຍໄປ

ແລ້ວ. ຄວາມບາບບ່ໍແມ່ນຢູ່ຊ່ືໆກໍເກີດຂ້ຶນໂລດ. ການລ່ວງລະເມີດເລ້ີມຕ້ົນໃນສ່ວນເລິກຂອງຫົວໃຈບ່ອນທ່ີນິສັຍບາບ

ຫຼາຍຢ່າງສາມາດລິເລ້ີມໃຫ້ກະທໍາບາບຕ່າງໆ.

ພຣະເຢຊູບັນຊາໃຫ້ມີຄວາມຊອບທັມທ່ີໃຫຍ່ກວ່າ-ເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມພຣະບັນຍັດ, ແມນ່ການເຫັນແຫຼງ່

ຂອງຄວາມບາບໃນຫົວໃຈທ່ີແຕກສລາຍຂອງມະນຸດແລະການເອ້ີນຫາພຣະເຈ້ົາ, ໂດຍທາງພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ, ຈ່ຶງ

ເຮັດໃຫ້ມັນດີສະອາດ. ທຸກໆຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນການຮຽກເອ້ີນໃຫ້ກັບໃຈ. ຄວາມບາບເລ້ີມຕ້ົນໃນຫົວໃຈ ຄວາມ

ຊອບທັມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ຽນແປງຫົວໃຈ.

ໃນຂ້ໍພຣະຄໍາເຫຼົ່ານ້ີພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງຫົກອັນຂອງຄວາມຊອບທັມທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພຣະອົງບັນຊາ, ຄວາມ

ຊອບທັມຂອງຫົວໃຈທ່ີຖືກປ່ຽນແປງໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ.

ອັນທີນ່ຶງ, ການຂ້າຄົນໄດ້ເກີດຂ້ຶນກ່ອນແລ້ວໃນຫົວໃຈຂອງຜູ້ຂ້າຄົນ. ທ່ານໄດ້ຂ້າຄຸນຄ່າຂອງຄົນນ້ັນໃນຫົວໃຈ

ຂອງທ່ານ ກ່ອນທ່ີທ່ານຈະຂ້າຜູ້ນ້ັນດ້ວຍມືຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານເກັບຂັງຄວາມອາຄາດຕ່ໍຜູ້ອ່ືນແລະລົດຄຸນຄ່າຂອງຄົນ

ນ້ັນລົງດ້ວຍຄໍາເວົ້າເຊ່ັນ ìບ້າî ແລະìໂງ,່î ການຂ້າຄົນກໍໄດ້ເລ້ີມແລ້ວ. ມແີຕ່ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມຮັກເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດ

ປະທານຫົວໃຈຊ່ຶງເຕັມດ້ວຍຄວາມຮັກ ທ່ີໃຫ້ຢຸດເຊົາຄວາມຮຸນແຮງກ່ອນມັນຈະເກີດຂ້ຶນ.

ອັນທີສອງ, ການຜິດຊາຍຍິງບ່ໍໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການກະທໍາຝ່າຍຮ່າງກາຍໂລດ. ການຜິດຊາຍຍິງໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນ

ເມື່ອຄົນນ້ັນຫາກມນິີສັຍຊອກຫາທາງມີຄວາມສັມພັນທາງອ່ືນເພີມ້ນອກເໜືອຊີວິດແຕ່ງງານ. ການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້

ສຶກສ່ວນເລິກໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານນອກເໜືອຊີວິດແຕ່ງງານຂອງທ່ານ ສາມາດເປັນຂ້ັນເລ້ີມຕ້ົນໄປສູ່ການແບ່ງປັນເທິງ

ຕຽງນອນ. ມແີຕ່ຫົວໃຈທ່ີສັດຊ່ືເທ່ົານ້ັນສາມາດສ້າງຄອບຄົວທ່ີສັດຊ່ືໄດ້.

ອັນທີສາມ, ການຢ່າຮ້າງໄຫລຢູ່ເລິກກວ່າການເຮັດໄປຕາມຂ້ັນຕອນຂອງກົດໝາຍ. ຜົນຂອງຄວາມຮ້າຍແຮງ

ຝ່າຍວິນຍານແລະຄວາມສັມພນັໄດ້ຕິດຕາມຄົນທ່ີຢ່າຮ້າງເຂ້ົາໄປສູ່ຄວາມສັມພັນອັນໃໝ່. ເປ້ົາໝາຍຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາ

ລັບຊີວິດແຕ່ງງານແມ່ນໃຫ້ທັງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງຮັກສາຄວາມເຊ່ືອກັບພຣະອົງແລະຕ່ໍຊ່ຶງກັນແລະກັນໄປຈົນຕຼອດຊີວິດ.

ອັນທີສ່ີ, ພໍຂ່ອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ລົງຊ່ືເພິ່ນເພີ້ມເພື່ອຊ່ວຍການຢຶມເງິນຈາກທະນາຄານຄ້ັງທໍາອິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ

ຊ່ືຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃນໜ້າເຈ້ັຽຍັງບ່ໍດີພຽງພເໍພາະວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຍັງບ່ໍເຄີຍຖືກພິສູດວ່າຈະສາມາດຈ່າຍເງິນຄືນໃຫ້ທະນາ

ຄານໄດ້ຫຼືບ່ໍ. ການໃຊ້ນາມຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາໃນທຸກກໍຣະນີຂອງການສາບົດສາບານແມ່ນການຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊ່ວຍ

ຮັບຄໍາສັນຍາຕ່າງໆຂອງທ່ານ ເພາະວ່າທ່ານບ່ໍມສັີກສີຝ່າຍຈິດວິນຍານດີພໍທ່ີຈະຮັກສາຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານ.
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ອັນທີຫ້າ, ໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູ, ການໃຊ້ຫຼັງມືຕົບແກ້ມເບ້ືອງຂວາແມ່ນການດູຖູກດູໝິນ່ຫຼາຍກວ່າຮອຍ

ບາດແຜເສັຽອີກ ຫຼາຍຄົນອາດຈະຕົບຄືນເພື່ອແກ້ຄືນໃຫ້ທ່ໍກັນ. ພຣະເຢຊູບອກຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງໃຫ້ມກໍີາລັງພາຍ

ໃນເພື່ອຄວບຄຸມບ່ໍໃຫ້ໂຕ້ຕອບຄືນ. ໂດຍການປະຕິເສດທ່ີຈະຕອບໂຕ້ຄືນຕ່ໍຜູ້ທ່ີກະທໍາບ່ໍຖືກຕ້ອງກັບທ່ານນ້ັນ, ແມ່ນ

ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານວ່າມີຣິດເດດກວ່າມືຂອງຜູ້ຂອງຜູ້ທ່ີທໍາຮ້າຍທ່ານ.

ອັນທີຫົກ, ພຣະເຢຊູຮຽກເອ້ີນໃຫ້ຄຣິສຕຽນທໍາລາຍວົງໂຄຈອນຂອງຄວາມຄຽດຊັງ. ຕ່ໍຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູ,

ìຈ່ົງຮັກເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນî ໝາຍເຖິງການຮັກຊາວຢິວຜູ້ຊ່ຶງບາງທີອາດເຮັດດີຕ່ໍທ່ານຕາມແບບດຽວກັນ. ເມື່ອທ່ານ

ຮັກສັດຕຣູຂອງທ່ານແລະນໍາເອົາຄວາມຈໍາເປັນຂອງລາວທູນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານ ທ່ານກໍສະແດງ

ໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານແມ່ນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພະຍາຍາມຮັກເໝອືນດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກ: ຄືຮັກຢ່າງບ່ໍມີເງື່ອນໄຂ.

ບົດຮຽນຊວີິດ

ພຣະເຢຊູໄດ້ຕ້ັງມາດຕະຖານອັນສູງສໍາລັບຜູ້ທ່ີຢາກຕິດຕາມພຣະອົງ. ພຣະອົງຢືນຢັນສິດອໍານາດ

ຂອງທຸກໆຂ້ໍຄວາມໃນພຣະຄັມພວີ່າເປັນພື້ນຖານໃນພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງ ແລະເປັນມາດຕະຖານດຽວເທ່ົານ້ັນ

ສໍາລັບການເປັນສາວົກທ່ີສັດຊ່ື. ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ວ່າພວກເຮົາແມ່ນຜູ້ທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນ, ທ່ີມັກຕີຕົວເຂ້ົາກັບການປະພຶດຂອງ

ຝູງຊົນແທນທ່ີຈະຕອບສນອງຕ່ໍການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະອົງໃຫ້ມີຄວາມຊອບທັມອັນສູງສ່ົງ, ໃຫ້ຮັກເໝືອນກັບຄວາມ

ຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຮັກໂລກນ້ີ. ພຣະເຢຊູສອນວ່າຫົວໃຈເປັນແຫຼ່ງທ່ີມາຂອງຄວາມບາບ, ດ່ັງນ້ັນຫົວໃຈທ່ີມີການປ່ຽນ

ແປງຄືຄໍາຕອບອັນດຽວເທ່ົານ້ັນຂອງຄວາມບາບ. ຊີວິດໃໝ່ໄດ້ຫລ່ັງໄຫມຼາຈາກຫົວໃຈໃໝເ່ທ່ົານ້ັນ.

ການຮັບຮູ້ວ່າພຣະຄັມພຊ້ີີໄປທ່ີພຣະເຢຊູແລະນໍາພາຂ້ອຍໄປສູ່ການເປັນສາວົກທ່ີສັດຊ່ື, ຂ້ອຍສາມາດນໍາເອົາ

ຫຼັກການຕ່າງໆໃນການສຶກສາພຣະຄັມພນ້ີີໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍຢ່າງໃດໃນອາທິດນ້ີ?

 ຂ້ອຍຈະໃຫ້ຄວາມຄິດແລະການກະທໍາຂອງຂ້ອຍຢູ່ໄຕ້ອໍານາດຂອງພຣະຄັມພ.ີ

 ຂ້ອຍຈະເຊ່ືອວາງໃຈພຣະຄຣິດໃຫ້ປ່ຽນຂ້ອຍຈາກພາຍໃນສູ່ພາຍນອກ.

 ຂ້ອຍຈະບຸກບືນພະຍາຍາມຮກັທຸກໆຄົນໃນທຸກໆສະຖານະການ.

 ຂ້ອຍຈະປະຕິເສດຕ່ໍຄວາມຮູ້ສຶກແລະນິສັຍຕ່າງໆທ່ີທໍາລາຍຄຸນຄ່າຂອງຜູ້ອ່ືນ.

 ຂ້ອຍຈະປະຕິບັດຕ່ໍພວກເພດກົງກັນຂ້າມເໝືອນດ່ັງເປັນຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກບ່ໍແມ່ນເໝືອນຂອງໃຊ້.

 ຂ້ອຍຈະເທີດທູນເປ້ົາໝາຍຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍການແຕ່ງງານ; ເປັນສັນຍາຕລອດຊີວິດລະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາ, ຜູ້ຍິງ

ແລະຜູ້ຊາຍ.

 ຂ້ອຍຈະຮັກສາຄໍາເວົ້າຂອງຂ້ອຍ.

 ຂ້ອຍຈະຍົກເລີກສິດທິຂອງຂ້ອຍໃນການແກ້ແຄ້ນ ເພື່ອວ່າຄວາມຄຽດຮ້າຍຈະບ່ໍຄວບຄຸມຂ້ອຍ.

 ຂ້ອຍຈະຮັກແລະອ້ອນວອນເພືອ່ສັດຕຣູທຸກຄົນຂອງຂ້ອຍ, ເໝືອນດ່ັງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາສໍາລັບຂ້ອຍ, ຜູ້ທ່ີ

ເປັນຄົນບາບ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA
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ການ

ຂໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ມັດທາຍ 6:

ບົດຮຽນນີ້ມຜີົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຮັດສ່ິງທ່ີ

ບົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູຕ້ດິຕາມພຣະເຢຊູ, ເປັນ

ເໝືອນກບັສິ່ ງທ່ີພວກເຮົາເຮັດ.

ເປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ບາງຄົນວັດແທກຄວາມຊອບທັມຂອງເຂົາ

ການມີສ່ວນໃນກິຈການເຫຼົ່ານ້ັນໄດ້ພິສູດ

ເຮົາພົວພັນກັບກິຈກັມຕ່າງໆຂອງສາສນາ

ຄໍາຖາມຊວີິດ

ຂ້ອຍສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ໃນການສະທ້ອນ

ຊາຍຜູ້ນ່ຶງຖືດອກກຸຫຼາບໂຫນ່ຶຼງມາເຮືອນ

ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາບອກທ່ານວ່າລາວໄດ້ຕີເມຽັຂອງ

ອອຍໃຈເມຽັບ່ໍໃຫ້ບອກຜູ້ໃດໃນສ່ິງທ່ີລາວ

ຈັກຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງການເອົາໃຫ້.

ມຫີຼາຍຄົນວັດແທກຄວາມສົມບູນ

ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຮັດມາເຊ່ັນ: ການໄປໂບດ,

ສາມຢ່າງ. ໃນການເທສນາທ່ີຈ້າຍພູນ້ີ

ພວກເຮົາໂດຍຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງພວກເຮົາ

ທາງສາສນາທ່ີບ່ໍມີຄຸນຄ່າ. ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມ

ກຽດແກ່ຕົນເອງ. ເຂົາເຈ້ົາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ

1. ຊວ່ຍເຫລອືຄນົທກຸຈົນ Xມດັທາຍ
1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ16 ກນັຍາ 2012 (9-16-2012)

ການສະທອ້ນຄວາມຕັງ້ໃຈທີຖ່ືກຕອ້ງ

:1-13,16-18

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ

ທ່ີຖືກຕ້ອງໃນທາງທ່ີຖືກແລະສໍາລັບເຫດຜົນທ່ີຖືກຕ້ອງ.

ເປັນຫຍງັພວກເຮົາຈຶ່ງສແວງຫາທາງເຊື່ ອຟງັຄວາມພຣະເຈົາ້

ເຂົາເຈ້ົາໂດຍການປະຕິບັດຕາມກິຈກັມຕ່າງໆຂອງສາສນາ.

ພິສູດວ່າເຂົາເຈ້ົາເປັນຄົນຊອບທັມ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະເຢຊູ

ສາສນາແມ່ນສໍາຄັນເໝືອນກັບການກະທໍາໃນສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນ.

ສະທ້ອນຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີຖືກຕ້ອງ?

ເຮືອນເພື່ອໃຫ້ເມັຽຂອງລາວ. ລາວໄດ້ເຮັດສ່ິງທ່ີດີບ່ໍ? ແມນ່ຫຍັງຈະ

ເມຽັຂອງລາວມື້ວານນ້ີ ແລະໄດ້ນໍາດອກກຸຫຼາບເຫຼົ່ານ້ີມາໃນ

ລາວໄດ້ເຮັດ? ທ່ານບ່ໍສາມາດວັດແທກຄຸນຄ່າຂອງຂອງຂວັນ

ສົມບູນຂອງຄວາມສໍາພັນຂອງເຂົາເຈ້ົາກັບພຣະເຈ້ົາໂດຍການກະທໍາ

, ຖວາຍຊັບ, ຫຼຮືັບໃຊ້ໃນດ້ານໃດດ້ານນ່ຶງ ຊ່ຶງໃນທ່ີນ້ີໄດ້ກ່າວ

ນ້ີ ພຣະເຢຊູເຕືອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈ້ົາຕັດສິນກິຈກັມຕ່າງໆ

ເຮົາໃນການເຮັດສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນ. ຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີເຫັນແກ່ຕົວນໍາ

ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຢ່າງແທ້ຈິງນ້ັນຈະຊອກຫາທາງຖວາຍກຽດແກ່ພຣະ

ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີຖືກຕ້ອງ.

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

6:1-4?

ເຈົາ້ເປັນການສາໍຄນັ

ເຂົາເຈ້ົາເຊ່ືອວ່າ

ເຢຊູຊົງສອນວ່າພວກ

ຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນຖ້າ

ໃນຄວາມຫວັງວ່າຈະ

ຂອງຂວັນຈົນກວ່າທ່ານໄດ້ຮູ້

ກະທໍາທາງສາສນາທ່ີ

ກ່າວເຖິງພຽງແຕ່ສອງ

ຕ່າງໆທາງສາສນາຂອງ

ຕົວນໍາໄປສູ່ການປະຕິບັດ

ພຣະເຈ້ົາ, ບ່ໍແມ່ນໃຫ້
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ເພື່ອນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທໍາການສໍາຣວດຄໍາຕອບຂອງຫຼາຍໆໂບດກ່ຽວເຣ່ືອງຄົນທຸກ. ລາວແລະພັນລະຍາຂອງ

ລາວໄດ້ນຸ່ງເຄ່ືອງແບບຖ່ອມຕົວທ່ີສຸດ, ໄດ້ຢືມຣົດກະບະເກ່ົາໆຄັນນ່ຶງ, ແລະໄດ້ຂັບໄປເຂດທ່ີບ່ໍມີຄົນຈ່ືເຂົາເຈ້ົາໄດ້. ເຂົາ

ເຈ້ົາໄດ້ຢຸດຖາມຫຼາຍໆໂບດໂດຍໃຊ້ຄໍາຮ້ອງຂໍທ່ີງ່າຍໆ, ìພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື.î ຫຼາຍກວ່າເຄ່ິງນ່ຶງຂອງ

ໂບດທັງໝົດໄດ້ຕອບວ່າ, ìພວກເຮົາບ່ໍຊ່ວຍຄົນ.î ວາດພາບເບ່ິງວ່າພຣະເຢຊູຈະຕອບຕ່ໍເຫດການນ້ັນຢ່າງໃດ! ໃນຂ້ໍ

ຄວາມເຫຼົ່ານ້ີພຣະເຢຊູໄດ້ເນ້ັນໃສ່ການເອົາໃຫ້; ພຣະອົງເຊ່ືອວ່າຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງເປັນຜູ້ເອົາໃຫ້.

ຖ້າວ່າທ່ານບ່ໍໄດ້ສນັບສນູນວຽກງານຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານນ່ຶງສ່ວນສິບແລະການຖວາຍຊັບຂອງທ່ານ, ກ່ອນທ່ີ

ທ່ານຈະຮຽນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີຖືກຕ້ອງສໍາລັບການເອົາໃຫ້, ທ່ານຕ້ອງກໍາຈັດຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີບ່ໍຢາກເອົາໃຫ້ຂອງ

ທ່ານ. ຖ້າຄໍາຕອບຂອງທ່ານຕ່ໍຄົນຈົນທຸກຄົນໃນໂລກທ່ີຫຼົງເສັຽວ່າ, ìຂ້ອຍບ່ໍໃຫ້,î ຕ່ໍຈາກນ້ັນທ່ານຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າທ່ານກໍ

ໄດ້ບອກເໝືອນກັນວ່າ, ìຂ້ອຍຍັງບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຢຊູພໍທ່ີຈະຕິດຕາມພຣະອົງໃນເຣ່ືອງການເງນິຂອງຂ້ອຍ.î ຖ້າວ່າທ່ານ

ຫາກເອົາໃຫ້, ພຣະເຢຊູກໍເຕືອນໃຫ້ທ່ານລະວັງວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງເອົາໃຫ້.

ພຣະເຢຊູຮຽກເອ້ີນໃຫ້ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງໃຫ້ຊ່ອຍເຫລືອຄົນທຸກຈົນ, ແຕ່ຈະຕ້ອງລະວງັບ່ໍແມ່ນເອົາໃຫ້ດ້ວຍ

ເຫດຜົນທ່ີຜິດ. ການເອົາໃຫເ້ພື່ອໃຫ້ຄົນອ່ືນຊ່ືນຊອບພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊ່ືນຊອບ. ເມື່ອພຣະເຢຊູເຕືອນພວກທ່ີເອົາໃຫ້ບ່ໍໃຫ້

ìເປ່ົາແກອອກກ່ອນ,î ພຣະອົງກໍາລັງບັນລະຍາຍເຖິງຜູ້ເອົາໃຫ້ທ່ີເປ່ົາແກເພື່ອສ້າງຄວາມສົນໃຈຕ່ໍຂອງຂວັນນ້ັນ, ຜູ້ທ່ີ

ເຮັດໃຫ້ມີສຽງດັງຫຼາຍໂດຍການໂຍນເງິນຫຼຽນລົງໃນຫີບຖວາຍທ່ີເປັນຮູບແກໃນວິຫານ, ຫຼບືາງຄົນຜູ້ທ່ີມີນິສັຍເອົາໃຫ້

ເພື່ອຮຽກຮ້ອງເອົາຄວາມສົນໃຈ. ຜົນອອກມາກໍຄືກັນ îພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນນ້ັນແລ້ວ!î

ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄໍາເວົ້າກ່ຽວກັບການບັນຊີທ່ີວ່າເມື່ອທ່ານເອົາໃຫ້ເພື່ອຢາກໄດ້ໜ້າຈາກຄົນອ່ືນ, ທ່ານໄດ້ຮັບຢ່າງ

ຄົບເຕັມແລ້ວ. ຢ່າຫວງັວ່າຈະໄດ້ລາງວັນຈາກພຣະເຈ້ົາ. ຜູ້ທ່ີເອົາໃຫ້ປະເຊີນກັບການເລືອກຈາກຜົນຕອບແທນດ່ັງນ້ີ:

ທ່ານສາມາດໃຫ້ຄວາມປະທັບໃຈແກ່ຝູງຊົນແລະໄດ້ຮັບສ່ິງທ່ີປວງຊົນສາມາດເອົາໃຫ້ທ່ານ, ຫຼືທ່ານສາມາດໃຫ້ພໍພຣະ

ທັຍພຣະເຈ້ົາແລະໄດ້ຮັບທຸກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາສາມາດປະທານແກ່ທ່ານ. ທ່ານບ່ໍສາມາດໄດ້ຮັບທັງສອງທາງ.

ປະສົບການສ່ວນຕົວໄດ້ສອນຂ້າພະເຈ້ົາເຖິງຄວາມຈົບງາມຂອງການບ່ໍຍອມໃຫ້ເຫນັ ìມຊ້ືາຍຂອງທ່ານຮູ້ວ່າມື

ຂວາຂອງທ່ານກໍາລັງເຮັດຫຍັງ.î ເລຂານຸການຝ່າຍການເງິນຂອງໂບດພວກເຮົາໄດ້ມາຖາມເອົາຊ່ືຂອງຄອບຄົວທ່ີ

ຕອ້ງການຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອໃນຍາມຄຣສິມາດ. ນາງໄດອ້ະທິບາຍເຖງິເຫດຜນົວາ່ເປັນຫຍງັນາງຈຶ່ງຕອ້ງການ. “ຫຼາຍ

ປີຜາ່ນມາ, ມຄີອບຄວົນຶ່ງໃນໂບດຂອງພວກເຮົາໄດປ້ະເຊນີກບັບນັຫາໜກັໜວ່ງດາ້ນການເງນິກອ່ນຄຣສິມາດຈະມາ

ເຖງິ. ທາງໂບດໄດຊ້ວ່ຍເຂົາເຈົາ້ຈາ່ຍຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆແລະຊືຂ້ອງຂວນັໃຫພ້ວກລກູໆຂອງເຂົາເຈົາ້. ຄອບຄວົນ ັນ້

ໄດກ້ບັມາຢຽ້ມຂາ້ພະເຈົາ້ທກຸໆລະດໃູບໄມຫຼ້ ົ່ນດວ້ຍຈດິໃຈທ່ີຮູບ້ນຸຄນຸແລະເຮັດຂອງຂວນັເພ່ືອຊວ່ຍເຫືຼອຄອບຄວົອື່ ນໆ

ໃນຍາມຄຣສິມາດ.” ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ອົາຊື່ ຂອງຄອບຄວົທ່ີຕອ້ງການຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອໃຫແ້ກນ່າງ. ຜູທ່ີ້ເອົາໃຫກ້ບ່ໍໍເຄຍີ

ຮູຈ້ກັວາ່ເຂົາເຈົາ້ໄດຊ້ວ່ຍຜູໃ້ດແດ.່ ຄອບຄວົນ ັນ້ແລະຂາ້ພະເຈົາ້ກບ່ໍໍເຄຍີຮູຈ້ກັວາ່ໃຜສ ົ່ງຂອງຂວນັນ ັນ້ມາ.

2D ອະທຖິານດັ່ງນີ້ (ມັດທາຍ 6:5-13)

ສິດຍາພິບານຜູ້ນ່ຶງໄດ້ເທສນາກ່ຽວກັບຊີວິດແຕ່ງງານ. ຫຼາຍໆຄ້ັງໃນບົດເທສນາທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຮັກ

ອັນເລິກເຊ່ິງສໍາລັບເມຽັຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກການນະມັສການສ້ິນສຸດລົງ, ເມື່ອຝູງຄົນເລີກໜີແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນ

ເພິ່ນເອົາມືຊ້ີໜ້າເມັຽແລະໃຊ້ຄໍາເວົ້າຢ່າງບ່ໍໃຫ້ກຽດແລະຮ້າຍຜູ້ເປັນເມັຽ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເປັນພຍານຕ່ໍພາບພົດອັນໜ້າ

ໂສກເສ້ົານ້ີແລະສໍານຶກໄດ້ວ່າທ່ານບ່ໍສາມາດວັດແທກຊີວິດແຕ່ງງານຂອງທ່ານໂດຍສ່ິງທ່ີໄດ້ເວົ້າຕ່ໍໜ້າຝູງຄົນ, ແຕ່ວ່າ

ແທນທ່ີຈະເຮັດແນວນ້ັນຈ່ົງວັດແທກໂດຍສ່ິງທ່ີທ່ານເວົ້າແລະເຮັດເມື່ອທ່ານຄິດວ່າບ່ໍມຜູ້ີໃດຢູ່ອ້ອມຂ້າງທ່ານ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ທ້າທາຍຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງໃຫ້ເອົາຫຼັກການດຽວກັນນ້ີໄປນໍາໃຊ້ໃນຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານ.ຢ່າ

ວັດແທກຊີວິດການອ້ອນວອນອະທິຖານຂອງທ່ານໂດຍສ່ິງທ່ີທ່ານເວົ້າໃນທ່ີຊຸມນຸມຊົນທ່ີຄົນອ່ືນໄດ້ເຫັນ, ແຕ່ກະທໍາ
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ດ້ວຍສ່ິງທ່ີທ່ານເວົ້າກັບພຣະເຈ້ົາໃນ ìຫ້ອງສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.î ເມື່ອບ່ໍມີຜູ້ໃດຢູ່ໃກ້.

ພຣະເຢຊູສອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ; ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ນັບຄໍາເວົ້າ

ຂອງພວກເຮົາ. ຄຣິສຕຽນບ່ໍຕ້ອງອ້ອນວອນອະທິຖານຄືກັບພວກໄຫວ້ພຣະທຽມທ່ີເວົ້າຫຼາຍໆຄໍາຫວັງວ່າພຣະເຈ້ົາຈະ

ໄດ້ຍິນເຂົາເຈ້ົາ. ພວກເຮົາຈະບ່ໍອ້ອນວອນອະທິຖານແບບບັງຄັບໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຮັກພວກເຮົາ. ເມື່ອພວກເຮົາອ້ອນວອນ

ອະທິຖານພວກເຮົາປະກາດຄວາມຮັກທ່ີພຣະອົງໄດ້ສັນຍາໄວແ້ລ້ວ. ພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກແລ້ວວາ່ພວກເຮົາຕ້ອງການຫຍັງ.

ໃນຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານ, ພວກເຮົາຈົດຈໍາຜູ້ທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການອະທິຖານເພື່ອ.

ìດ່ັງນ້ັນ,î ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າວ່າ, ìທ່ານຄວນຈະອ້ອນວອນດ່ັງນ້ີ.î ໃນແສງສະຫວ່າງຂອງສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ສິດ

ສອນພວກທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງກ່ຽວກັບຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານ, ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງແກ່ພວກເຮົາເຣ່ືອງການອ້ອນ

ວອນອະທິຖານທ່ີໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາຢ່າງແທ້ຈິງແລະເຮັດໃຫ້ສາຍສໍາພັນຂອງຜູ້ນະມັສການກັບພຣະອົງເລິກລົງຕ່ືມ.

ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກຈະໜູນໃຈໃຫ້ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນທ່ອງຈໍາຄໍາອ້ອນວອນນ້ີ, ຕົວຢ່າງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ນ້ັນສໍາຄັນຫລາຍ

ກວ່າຄໍາເວົ້າເຫຼົ່ານ້ັນ.

ເມື່ອທ່ານອ້ອນວອນ, ໃຫ້ຄິດເຖິງຄົນອ່ືນໆ, ແຕ່ວ່າໃຫຄໍ້າອ້ອນວອນຂອງທ່ານທູນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໂດຍຕົງ. ຈ່ົງສັງ

ເກດຕົວຢ່າງຄໍາອ້ອນວອນນ້ີໄດ້ຂຽນຂ້ຶນເປັນຄໍາພະຫູພົດ(ຈໍານວນຫຼາຍ). ພວກຄຣິສຕຽນສາມາດແລະຄວນຈະອະທິ

ຖານນໍາກັນເປັນກ່ ຸມ-ແຕ່ວ່າຢ່າປະທັບໃຈຊ່ຶງກັນແລະກັນຈັກເທ່ືອ. ເຖິງແມ່ນວ່າເມື່ອຄຣິສຕຽນອະທິຖານຜູ້ດຽວ, ພວກ

ເຮົາຕ້ອງຄິດເຖິງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄົນອ່ືນໆນໍາ. ພວກເຮົາມາຫາພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊ່ຶງເປັນພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາສເມ.ີ ນ້ີເປັນຄໍາ

ອ້ອນວອນອະທິຖານສ້ັນໆ, ເມື່ອທ່ານອ້ອນວອນຫາພຣະເຈ້ົາໃນຖານະເປັນພຣະບິດາທ່ີຮກັໃນສວັນ, ທ່ານບ່ໍຈໍາເປັນ

ໃຊ້ຫຼາຍໆຄໍາເພື່ອເປີດເຜີຍຫົວໃຈຂອງທ່ານ.

ຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານແມ່ນການສແວງຫາທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ, ບ່ໍແມ່ນທາງຂອງພວກເຮົາ. ຕວົຢາ່ງຄາໍ

ອອ້ນວອນອະທຖິານນີນ້ໍາພາພວກເຮາົສູກ່ານໃຫກ້ຽດພຣະນາມຂອງພຣະເຈົາ້, ຍອມຢູໃ່ຕກ້ານຊງົນາໍຂອງພຣະອງົ,

ແລະເຮດັຕາມແຜນການຂອງພຣະອງົແທນທີຈ່ະແມນ່ການຊອກຫາຊື່ສຽງ, ອາໍນາດ, ແລະແຜນການຂອງພວກເຮາົ

ເອງ. ທວງຖາມພຣະເຈົາ້ໃຫປ້ະທານຄວາມຕ້ອງການປດັຈຸບນັຂອງທາ່ນ, ອາຫານປະຈາໍວນັ, ແລະດໍາລງົຊວີດິເຊືອ່

ວາງໃຈວາ່ພຣະອງົຈະສດັຊື່ຈະກະທາໍເຊັນ່ດຽວກນັໃນມືອ້ື່ນຕໍໄ່ປ.

ເມື່ອທ່ານອ້ອນວອນອະທິຖານ, ໃຫຄິ້ດເຖິງການພົວພັນລະຫວ່າງຜູ້ຍົກໂທດໃຫ້ທ່ານແລະຜູ້ທ່ີທ່ານຍົກໂທດ

ໃຫ້ນ້ັນ. ເມື່ອປະຕູໃຈຂອງທ່ານຫາກຖືກເປີດການໃຫ້ອະພັຍໂທດສາມາດອອກໄປສູ່ຜູ້ອ່ືນໄດ້, ປະຕູນ້ັນຍັງເປີດສໍາລັບ

ການໃຫ້ອະພັຍໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໃຫ້ເຂ້ົາມາສໍາລັບທ່ານດ້ວຍ.

ຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານຕ້ອງເອົາຈິງເອົາຈັງກັບ ìການທົດລອງî ແລະ ìສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍî ຜູ້ທ່ີທົດລອງພວກເຮົາ.

ບາງຄົນໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູຈະອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫອ້ະນຸຍາດເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໄປສູ່ການທົດລອງເພື່ອວ່າຈະສາ

ມາດຜ່ານແລະພິສູດຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຄຣິສຕຽນບ່ໍຄວນຈະອວດພລັງຂອງພວກເຮາົເອງຍາມພວກເຮົາອ້ອນ

ວອນອະທິຖານ, ແຕ່ວ່າໃຫ້ທວງຖາມພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊົງ ìນໍາພາî ພວກເຮົາເມື່ອພວກເຮົາຫາກປະເຊີນກັບການທົດລອງ.

ຕົວຢ່າງຂອງການອ້ອນວອນອະທິຖານນ້ີໄດ້ປິດລົງໂດຍການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາວ່າພຣະອົງຊົງແມ່ນຜູ້ໃດ. ພຣະ

ອົງຊົງປົກຄອງເໜືອທຸກສ່ິງ. ພຣະອົງມີຣິດອໍານາດທັງໝົດ. ພຣະອົງສົມຄວນໄດ້ຮັບສະງ່າຣາສີທັງໝົດ. ພວກເຮົາສ່ວນ

ຫຼາຍມັກເວົ້າວ່າ ìອາແມນî ເໝືອນມີຄວາມໝາຍວ່າຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານໄດ້ຈົບລົງ, ທ່ານສາມາດມືນຕາຂອງ

ທ່ານໄດ້.î ìອາແມນî ມີສອງຄວາມໝາຍຄືເປັນປໂຍກກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອ, ແລະເປັນຄໍາອ້ອນວອນທ່ີຈະເປັນຄົນສັດຊ່ື

ເມື່ອຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເວົ້າວ່າ ìອາແມນ,î ພວກເຮົາຢືນຢັນວ່າສ່ິງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າຫຼືໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາແມ່ນຄວາມຈິງ

ແລະສາມາດວາງໃຈໄດ້. ພວກເຮົາຍັງສະແດງຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຄວາມຈິງໃນຄໍາອ້ອນວອນອະທິ

ຖານໃຫ້ສໍາເຣັດໃນພວກເຮົາເພີ້ມທະວີຫຼາຍຂ້ຶນໃນແຕ່ລະມື້.
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3. ອດົອາຫານໃນທີລ່ັບລີ້ (ມັດທາຍ 6:16-18)

ການອົດອາຫານແມ່ນເວລາທ່ີຈັດໄວ້ຕ່າງຫາກເພື່ອສຸມຈິດໃຈໃສ່ພຣະເຈ້ົາແລະບ່ໍມີອັນອ່ືນອີກ. ຊີວິດຂອງ

ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນຫຍຸ້ງນໍາຫຼາຍສ່ິງຫຼາຍຢ່າງທ່ີພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຢູ່ນ້ິງເສີຍໄດ້ແລະກໍມີສຽງແຊວເກີນໄປ

ທ່ີພວກເຮົາບ່ໍສາມາດໄດ້ຍິນ. ການຝຶກຊ້ອມການອົດອາຫານຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນລວມທັງການບ່ໍກິນອາຫານເປັນ

ການຊ່ົວຄາວເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສແວງຫາພຣະເຈ້ົາມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າຄວາມຕ້ອງການແນວອ່ືນ.

ຫຼັກການປະຕິບັດຂອງການອົດອາຫານອາດຈະນໍາພາພວກເຮົາໃຫເ້ຫັນຫຼາຍໆທາງ ໃນການເອົາພຣະເຈ້ົາ

ກ່ອນ. ທ່ານອາດຈະມອດວິທະຍຸໃນຣົດຂອງທ່ານເພື່ອໃຫມ້ີເວລາອ້ອນວອນອະທິຖານ. ທ່ານສາມາດແຍກຕົວບ່ໍເຂ້ົາ

ອິນເທີແນັດຈັກສອງສາມມື້ແລ້ວໃຊ້ເວລານ້ັນອ່ານພຣະຄັມພແີລະເພື່ອເບ່ິງຜົນທ່ີໄດ້ຮັບ. ປະໂທຣະທັດແລະມອດມັນ

ໄວຈັ້ກຄືນນ່ຶງຫຼສືອງຄືນແລະມອບເວລາໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຢ່າງບ່ໍມສ່ິີງກີດຂວາງ. ພຣະເຢຊູຊົງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງການອົດອາ

ຫານ. ພຣະອົງເຕືອນພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາອົດອາຫານຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍການນໍາຄວາມສົນໃຈມາສູ່ຕົວເອງ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ເຫັນຄົນທ່ີເອົາຂ້ີເຖ່ົາທາໜ້າຂອງເຂົາເຈ້ົາແລະໄດ້ຍ່າງໄປມາດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດເພື່ອຢາກໃຫ້

ຄົນອ່ືນເຫັນວ່າເຂົາເຈ້ົາເຕັມໃຈປະຕິເສດຕົວເອງເພື່ອພຣະເຈ້ົາ. ພຣະອົງເຕືອນພວກເຮົາວ່າຖ້າພວກເຮົາອົດອາຫານ

ເພື່ອຢາກໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍສົນໃຈ, ພວກເຮົາກໍບ່ໍຈິງໃຈສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ. ເມື່ອທ່ານອົດອາຫານໃນທ່ີລັບລ້ີແລະມີ

ພຽງແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີເປັນຜູ້ຮູ້ຈັກ ນ້ັນແມ່ນທ່ານໄດ້ສຸມຈິດໃຈໃສ່ພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງ.

ບົດຮຽນຊວີດິ

ໃນສາຍຕາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ານບ່ໍສາມາດເຮັດສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງຢ່າງແທ້ຈິງໄດ້ ຖ້າວ່າທ່ານເຮັດດ້ວຍເຫດຜົນທ່ີຜິດ.

ທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ຄົນທຸກຍາກ, ແທນທ່ີຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈ້ົາ. ທ່ານບ່ໍໄດ້ອະທິຖານເມື່ອທ່ານເວົ້າກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ

ໃນທາງທ່ີຢາກໃຫ້ປະທັບໃຈຄົນອ່ືນແທນທ່ີເປັນການເວົ້າກັບພຣະເຈ້ົາຈາກຫົວໃຈທ່ີຖ່ອມລົງແທ້ໆ. ການອົດອາຫານ

ກໍບ່ໍມີຄຸນຄ່າຕ່ໍຝ່າຍຈິດວິນຍານຖ້າຫາກທ່ານເຫັນແຕ່ຄວາມເຈັບປວດຂອງທ່ານ, ແຕ່ບ່ໍໄດ້ມີການສແວງຫາການຊົງ

ສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ທກຸໆການກະທາໍຂອງຜູເ້ປນັສາວກົທີແ່ທຈ້ງິມຜີູຊ້ມົແຕຜູ່້ດຽວ.

ພວກເຮົາສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ໃນອາທິດນ້ີເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ັງໃຈອັນຖືກຕ້ອງ?

 ສນັບສນູນຝ່າຍການເງິນແກ່ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທ່ີຈໍາເປັນ, ແຕ່ໃຫ້ຂອງຂວັນຂອງທ່ານເປັນການລັບ.

 ສ່ົງຄາດຂອງຂວັນທ່ີເປັນເງິນແກ່ຜູ້ທ່ີມີບັນຫາດ້ານການເງິນ, ແຕ່ຢ່າຂຽນຊ່ືຂອງທ່ານໃສ່.

 ໃຊ້ເວລາສ່ວນຕົວໃນການອ່ານແບບຢ່າງຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານແລະໃຫ້ຄໍາອ້ອນວອນຂອງທ່ານອີງຕາມ

ແບບທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຕ້ັງໄວ້ແກ່ພວກເຮົາ.

 ເມື່ອຖືກຮ້ອງໃຫ້ນໍາການອ້ອນວອນໃນກຸ່ມ, ທ້າທາຍຕົວທ່ານເອງໃຫທູ້ນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະບ່ໍພຽງແຕ່ເວົ້າກ່ຽວ

ກັບພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ.

 ເລືອກເອົາຂອງຖວາຍລັບອັນນ່ຶງເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຈັດເວລາໃນການສຸມຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງທ່ານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.

 ບ່ໍກິນເຂ້ົາຈັກຄາບນ່ຶງໃນອາທິດນ້ີ, ໃຊ້ເວລາໃນການອ້ອນວອນອະທິຖານ, ແລະຖວາຍເງນິທ່ີທ່ານບ່ໍໄດ້ຈ່າຍ

ຄ່າອາຫານຄາບນ້ັນໃຫແ້ກ່ໂບດຂອງທ່ານສໍາລັບການຮັບໃຊ້ຊ່ວຍຄົນອຶດຫິວ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA
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ບົດຮຽນນີ້ມຜີົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ 

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ປ່ຽນວິທີ

ກັບພຣະເຈ້ົາ.

ບົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການຢູ່ໃນຄວາມ

ເປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ຄົນທັງຫລາຍຢູ່ກັບຄວາມຕຶງຄຽດແລະໃນ

ເຣ່ືອງນ້ີ. ບາງຄ້ັງເຂົາເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ເປັນໄປ

ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຕັດສິນທ່ີດີກວ່ານ້ັນ

ໃຫ້ຄົນອ່ືນປະຕິບັດຕ່ໍເຂົາເຈ້ົາ. ຄຣິສຕຽນ

ຕ້ັງໃຈໃສ່ທາງທ່ີຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູສາມາດ

ຄໍາຖາມຊວີິດ

ຂ້ອຍສາມາດຮັກສາຄວາມສໍາພັນອັນຖືກຕ້ອງ

ຫ້ອງນ້ັນໄດ້ມິດງຽບລົງ, ເຖິງແມ່ນ

ກອດເພື່ອເລ້ົາໂລມໃຈກໍໄດ້ກະທໍາຢ່າງທ່ົວ

ມາຢູ່ທ່ີນ້ັນ. ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ອ້ອມຮອບຕຽງຂອງ

ຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາສໍາຣວດເບ່ິງພາບພົດທ່ີ

ກັນແທ້. ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ລໍຄວາມ

ໃນຊີວິດຂອງລາວ. ຜູ້ກໍາລັງຈະຕາຍນ້ີຢາກ

ພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າ, ຊີວິດນ້ີແມ່ນ

ໄດ້ສຶກສາໃນມື້ນ້ີ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເຕືອນ

ພວກເຮົາ ແລະໄດ້ຊ້ີໃຫ້ພວກເຮົາໄປສູ່

ພຣະເຈ້ົາແລະຄົນອ່ືນໆ.

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ23 ກນັຍາ 2012 (9-23-2012)

ການຮກັສາຄວາມສມັພນັອນັຖກືຕອ້ງ

7:1-12

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ 

ວິທີທ່ີທ່ານເຫັນຕົວເອງ, ວິທີທ່ີທ່ານພົວພັນກັບຄົນອ່ືນໆ ແລະ

ຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນແລະກັບພຣະເຈ້ົາ.

ໃນຄວາມສັມພັນທ່ີພັງທະລາຍ, ແລະເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການຄວາມ

ໄປໃນທາງລົບ, ຕັດສິນຄົນອ່ືນຢ່າງຮຸນແຮງໃນຂນະທ່ີຄວາມ

ນ້ັນ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວເຂົາເຈ້ົາບ່ໍປະຕິບັດດີຕ່ໍຄົນທັງຫລາຍໃນຂນະ

ຄຣິສຕຽນຫຼາຍຄົນບ່ໍແນ່ໃຈວ່າຈະພົວພັນກັບຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຢ່າງໃດ. ບົດຮຽນ

ສາມາດຢູ່ໃນຄວາມສັມພັນອັນຖືກຕ້ອງ.

ຖືກຕ້ອງໄດ້ຢ່າງໃດ?

ນມີຄົນຢູ່ເຕັມຫ້ອງກໍຕາມ. ເຈ້ັຽເຊັດ ຖືກໃຊ້ເຊັດນ້ໍາຕາຈົນແດງ

ທ່ົວເຖິງກັນ. ເຖິງຈະໂສກເສ້ົາ, ແຕ່ລະຄົນທ່ີຢູ່ໃນຫ້ອງນ້ັນຕ່າງ

ຂອງຜູ້ນ່ຶງຊ່ຶງມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນ້ີເບ່ິງຄືວ່າຈະຈົບລົງໃນອຶດໃຈ

ພົດທ່ີບ່ໍສາມາດລົບລູ່ໄດ້ນ້ີ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ

ຄວາມຕາຍຢູ່ນ້ີບ່ໍໄດ້ຖາມເອົາໃບປະກາດຫຼືລາງວັນ, ເພືອ່ພິສູດ

ຢາກຈະຢູ່ໃນອ້ອມກອດຂອງບັນດາຜູ້ທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ

ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນທັງໝົດ. ໃນວັກນ່ຶງຂອງຄໍາເທສນາ

ເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບນິສັຍທ່ີຜິດບາບທ່ີສາມາດເປັນຢາພິດຕ່ໍຄວາມ

ສູ່ຫຼາຍໆທາງທ່ີພວກເຮົາສາມາດມີປະສົບການກັບຄວາມສົມບູນ

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ວິທີທ່ີທ່ານເດີນໄປ

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນ

ຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ

ຂນະທ່ີເຂົາເຈ້ົາຢາກ

ບົດຮຽນນ້ີສຸມຄວາມ

ແດງແລະການໂອບ

ຕ່າງກໍຂອບໃຈທ່ີໄດ້

ໃຈຂ້າງໜ້ານ້ີ. ໃນ

ແຈ້ງວ່າຊີວິດນ້ີມັນຄືຫຍັງ

ພິສູດເຖິງຄວາມສໍາເຣັດ

ການເດີນທາງຊີວິດ.

ເທສນາທ່ີຈ້າຍພູທ່ີທ່ານຈະ

ຄວາມສັມພັນຂອງ

ສົມບູນຂອງຊີວິດກັບ
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1. ຢາ່ເປັນຄົນໜາ້ຊື່ໃຈຄົດ: Xມດັທາຍ 7:1-5?
ພຣະເຢຊູບອກພວກເຮົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ການຕັດສິນຄົນອ່ືນບ່ໍໄດ້ຍົກເວັ້ນພວກເຮົາຈາກການຕັດສິນຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນລາຍງານສໍາລັບຊີວິດພວກເຮົາເອງ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ເມື່ອພວກເຮົາຕັດສິນ

ຄົນອ່ືນ ພວກເຮົານໍາການຕັດສິນມາສູ່ພວກເຮົາເອງ. ອັນນ້ີຈະເກີດຂ້ຶນໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍສອງສາມທາງ ຖ້າວ່າທ່ານຫາກ

ສ້າງບັນຍາກາດຂອງການຊອກຈັບຜິດຖ້າມກາງຄົນ ນິສັຍອັນນ້ັນຈະນໍາຜົນອັນດຽວກັນມາໃຊ້ຕ່ໍສູ້ທ່ານ. ຈ່ືໄດ້ບ່ໍວ່າຜູ້ທ່ີ

ເວົ້າກັບທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມຜິດຂອງຜູ້ອ່ືນ ລາວຈະເວົ້າກັບຄົນອ່ືນກ່ຽວກັບຄວາມຜິດຂອງທ່ານເຊ່ັນດຽວກັນ. ເມື່ອທ່ານ

ກ່າວແບບຕັດສິນກ່ຽວກັບຄົນອ່ືນ ທ່ານກໍຕັດສິນຕົວເອງດ້ວຍຄໍາເວົ້າທ່ີທ່ານກ່າວນ້ັນແຫຼະ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູວ້່າຜູ້

ດຽວທ່ີທ່ານກ່າວເຖິງກໍແມ່ນຕົວຂອງທ່ານເອງ. ຄໍາເວົ້າທັງປວງຂອງທ່ານເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບທ່ານຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າຜູ້ທ່ີທ່ານ

ກໍາລັງໂຈມຕີຢູ່ນ້ັນ. ເມື່ອທ່ານຕັດສິນຄວາມຜິດຂອງຄົນອ່ືນ ສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ ້ເວົ້າອອກມາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແມ່ນສລຸບໄດ້

ແນວນ້ີ, ìຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຢາກຕັດສິນຄົນອ່ືນ.î

ການຕັດສິນຄົນອ່ືນແມ່ນພຍາຍາມຫາທາງແກ້ຕົວພວກເຮົາເອງວ່າເປັນຜູ້ທ່ີບ່ໍຜິດ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາເຮັດຄວາມ

ຜິດອັນອ່ືນອີກໂດຍການເອົາຄໍາເວົ້າຂອງພຣະຄຣິດໄປໃຊ້ໃນທາງອ່ືນທ່ີຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ມີບາງຄົນເອົາຄໍາເວົ້າຂອງ

ພຣະເຢຊູ ìຢ່າຕັດສິນî ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຊ່ວຍເປັນຫເູປັນຕາຕ່ໍຊ່ຶງກັນແລະກັນສໍາລັບການກະທໍາ

ຂອງພວກເຮົາ. ການບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູນ້ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບ່ໍມີການຊ່ວຍຊ່ຶງກັນແລະກັນເບ່ິງ ແລະເອົາ

ຊະນະບັນຫາຂອງພວກເຮົາ. ພຣະເຢຊູຊົງສອນພວກເຮົາເຖິງວິທີຫຼີກເວັ້ນການຫຼິ້ນກັບການຕັດສິນຫຼືການຍິນຍອມຕ່ໍ

ຄວາມຜິດບາບ.

ຈ່ົງເຮັດງານ ການແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ວ່າຈ່ົງເລ້ີມຕ້ົນໃນຊີວິດຂອງທ່ານເອງສເມີ. ຢ່າພິພາກສາຄົນອ່ືນໃນ

ສ່ິງທ່ີທ່ານຍັງບ່ໍໄດ້ປະເຊີນແລະບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນຕົວຂອງທ່ານເອງ. ທ່ານໄດ້ເຮັດຜິດໄປທ່ີສົນໃຈແຕ່ ìສ້ຽນໃນ

ຕາຂອງຜູ້ອ່ືນî ຂນະທ່ີທ່ານບ່ໍສົນໃຈຕ່ໍ ìໄມທັ້ງທ່ອນî ທ່ີຢູ່ໃນ ìຕາຂອງທ່ານເອງ.î ຈ່ົງຮັບເອົາຄວາມເຈັບປວດໃນການ

ດ້ີນລົນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງທ່ານເອງແລະຊອກຫາການປ່ິນປົວຈາກຄວາມຈິງແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຕ່ໍຈາກ

ນ້ັນ, ໃນຖານະທ່ີທ່ານເປັນຄົນຜິດບາບຜູ້ນ່ຶງທ່ີໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ, ບ່ໍແມ່ນການຕັດສິນຄວາມຊອບທັມດ້ວຍຕົນເອງ,

ທ່ານພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະຊ່ວຍຄົນອ່ືນໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນຝ່າຍຈິດວິນຍານແລະໃນຄວາມຊອບທັມ. ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນ

ທ່ີໜ້າຊ່ືໃຈຄົດ.

2D ມີຄວາມຮູສ້ຶກໄວແລະມຄີວາມເຂົາ້ໃຈ: (ມັດທາຍ 7:6)

ການປຽບທຽບຄົນໃສ່ໝາແລະໝເູປັນການດູໝິ່ນທ່ີສຸດຕ່ໍຜູ່ທ່ີຟັງພຣະເຢຊູ. ສັດເຫຼົ່ານ້ີຖືວ່າເປັນສັດທ່ີບ່ໍສະອາດ

ໃນການຖວາຍບູຊາແລະທັງເປັນອັນຕະລາຍ. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງໃຊ້ຄໍາເວົ້າທ່ີແຂງແຮງຢ່າງນ້ັນ? ຄໍາເວົ້າເຫຼົ່ານ້ີ

ເປັນຄໍາເວົ້າທ່ີໜັກໃນການຕຽມຄຣິສຕຽນສໍາລັບຄວາມຈິງໃນການແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ. ບາງຄົນທ່ີທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນ

ຂ່າວປະເສີດຍັງບ່ໍສາມາດເຫັນຄວາມສວຍງາມຂອງຂ່າວປະເສີດນ້ັນແລະຕອບສນອງຕ່ໍຄຸນຄ່າຂອງມັນ. ການສືບຕ່ໍປະ

ເຊີນໜ້າກັບຄົນປະເພດນ້ີອາດຈະທໍາລາຍຄວາມສໍາພັນຂອງທ່ານກັບເຂົາເຈ້ົາແລະປິດໂອກາດການເປັນພຍານຕ່ໍເຂົາ

ເຈ້ົາໃນອະນາຄົດ.

ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສອບເສັງທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພົບກັບຄໍາຖາມທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຕອບບ່ໍໄດ້. ຂ້າ

ພະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍພະຍາຍາມຊອກຫາຄໍາຕອບດຽວນ້ັນຈົນເຮັດໃຫ້ໝົດເວລາ ແລະເສັຽໂອກາດທ່ີຈະຕອບຄໍາ

ຖາມອ່ືນອີກທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈ. ເທ່ືອໜ້າມາ, ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນຄໍາຖາມດຽວແລະມີໂອກາດຕອບ
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ທຸກໆຄໍາຖາມທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈ. ຄະແນນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍເພີມ້ຂ້ຶນຫຼາຍເພາະວ່າຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູເ້ຖິງຄວາມ

ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຍອມຈໍານົນແລະການກ້າວຕ່ໍໄປ.

ທຸກໆຄົນສົມຄວນມີໂອກາດໄດ້ຍິນແລະຕອບສນອງຕ່ໍຂ່າວປະເສີດແຕ່ວ່າ, ບ່ໍວ່າທ່ານຈະເຮດັສ່ິງໃດ ບາງຄົນ

ຈະບ່ໍຕອບສນອງໃນທາງບວກ. ທ່ານອາດຈະຍອມຮັບວ່າມັນບ່ໍແມ່ນເວລາທ່ີຖືກຕ້ອງຫຼືທາງທ່ີທ່ານເປັນພຍານບ່ໍໄດ້

ເຂ້ົາໄປເຖິງຜູ້ນ້ັນ. ຢ່າຍອມແພຕ່ໍ້ຄົນນ້ັນທ່ີຍັງຕ້ອງການຄວາມລອດພົ້ນ, ແຕ່ຈ່ົງຮູ້ຈັກເມື່ອເວລານ້ັນຫາກມາເຖິງສໍາລັບ

ທ່ານທ່ີຈະໄປຫາຄົນອ່ືນອີກທ່ີອາດຈະຕ້ອນຮັບຄໍາພຍານຂອງທ່ານ.

ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìໃຜມີສິດທ່ີຈະໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດເຖິງສອງເທ່ືອ ໃນເມື່ອຍັງມີຄົນ

ຫຼວງຫຼາຍທ່ີບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດແມ່ນແຕ່ເທ່ືອດຽວ?î

ຄໍາເວົ້າໜັກໆເຫຼົ່ານ້ີຍັງຈັດຕຽມທ່ານສໍາລັບຄວາມເປັນຈິງອັນໜັກໜ່ວງ ໃນການແບ່ງປັນຫົວໃຈຂອງທ່ານອີກ

ດ້ວຍ. ຄຣິສຕຽນພະຍາຍາມສັດຊ່ືແລະເປີດໃຈກັບທຸກໆຄົນ, ແຕ່ວ່າທ່ານຕ້ອງລະວັງທ່ີສຸດກ່ຽວກັບຜູ້ທ່ີທ່ານວາງໃຈ

ເປັນສ່ວນຕົວຫລາຍທ່ີສຸດຄື ìໄຂ່ມຸກî ຂອງຫົວໃຈທ່ານ.

ຫຼາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທົນທຸກກັບລະດູການແຫ່ງຄວາມທ້ໍຖອຍໃຈ. ໃນເວລານ້ັນ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້

ແບ່ງປັນເຣ່ືອງສ່ວນຕົວທ່ີສໍາຄັນບາງຢ່າງ ແລະຄວາມເຈັບປວດເຣ່ືອງບັນຫາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກັບສະມາຊິກຜູ້ນ່ຶງຂອງ

ໂບດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຖືວ່າເປັນເພືອ່ນທ່ີວາງໃຈໄດ້. ພາຍຫຼງັມາ, ເມື່ອນາງແລະຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ຄົນລະດ້ານຂອງບັນຫາຂອງ

ໂບດ, ນາງກໍໄດ້ມາຢືນກ່າວອອກເຄ່ືອງກະຈາຍສຽງຖ້າມກາງກອງປະຊຸມທຸຣະກິດຂອງໂບດແລະລ້ຶມຄືນສ່ິງທ່ີຂ້າພະ

ເຈ້ົາໄດ້ແບ່ງປັນກັບນາງຢ່າງໝັນ້ໃຈນ້ັນ. ໃນຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົານ່ັງຢູ່ທ່ີນ້ັນ, ການຮູ້ສຶກວ່າຖືກຫັກຫຼັງໂດຍຜູ້ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາ

ໄວ້ວາງໃຈ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຄຶດຢູ່ໃນໃຈວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເອົາໄຂ່ມຸກໂຍນໃຫໝູ້ແລ້ວ.î ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຢ່າງເຈັບ

ປວດວ່າ, ບາງຄົນບ່ໍມີຄຸນສົມບັດຫຼືບ່ໍໃຫຍ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານທ່ີຈະເປັນຜູ້ໄວໃ້ຈໄດ້ກັບສ່ວນເລິກຂອງຫົວໃຈທ່ານ. ຈ່ົງ 

ເລືອກເພື່ອນຄຣິສຕຽນຜູ້ໃກ້ຊິດຢ່າງສລາດເພາະວ່າຫົວໃຈຂອງທ່ານເປັນຂອງມີຄ່າແພງແລະຄວນຈະມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີ

ນັບຖືຄຸນຄ່າພຽງເທ່ົານ້ັນ.

3. ອະທຖິານເປັນປະຈາໍບໍ່ຂາດ: (ມັດທາຍ 7:7-12)

ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ລ້ຽງຄອບຄົວໂດຍການເຮັດວຽກເປັນຄົນຂາຍຂອງ. ນ່ຶງໃນບົດຮຽນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນ

ຈາກການສັງເກດເບ່ິງພໍທໍ່າງານຊ່ຶງເປັນສ່ິງສໍາຄັນຂອງທ່າທີໃນການປະສົບຄວາມສໍາເຣັດ. ພໍໄ່ດ້ເອົາມືພ້ັກສອງຫລື

ສາມມື້ເປັນລະຍະ ເພື່ອພັກຜ່ອນຫຼືເຮັດວຽກບ້ານທ່ີຍັງຄ້າງຄາຢູ່, ແຕ່ຫຼັງຈາກນ້ັນພໍ່ຈະລ້ຶມເວົ້າປໂຍກທ່ີເພິ່ນມັກທ່ີສຸດ,

ìຂ້ອຍຕ້ອງໄປເຄາະປະຕູອີກ.î ພໍຮູ່ດີ້ວ່າການຂາຍທ່ີເພິ່ນຕ້ອງການເພື່ອຈະດໍາລົງຊີວິດນ້ັນບ່ໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນໂດຍບັງເອີນ,

ແຕ່ໄດ້ມາຈາກຜົນງານຂອງເພິ່ນໃນການເວົ້າລົມກັບຄົນ, ການຊອກຫາພວກລູກຄ້າ, ແລະການເຄາະປະຕູເພື່ອແນະ

ນໍາເຄ່ືອງຂາຍນ້ັນ. ຍ້ອນການຖາມ, ການຊອກຫາ, ແລະການເຄາະຂອງພໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ຮັບ

ການຕອບສນອງຕາມຄວາມປະສົງ.

ໃນຂ້ໍພຣະຄໍາເຫຼົ່ານ້ີ, ພຣະເຢຊູເຊ້ືອເຊີນຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງໃຫ້ມາຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຫົວໃຈທ່ີສືບຕ່ໍໃນການ

ຂໍ, ການຊອກ, ແລະການເຄາະ. ສໍາລັບຄຣິສຕຽນ, ຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານບ່ໍແມ່ນເຫດການປະຈໍາວັນແຕ່ແມ່ນນິສັຍ

ທ່ີກະທໍາຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ. ໃນທຸກໆວິນາທີຂອງຊີວິດແລະທຸກໆສະຖານະການ, ພວກເຮົາສາມາດທວງຖາມພຣະເຈ້ົາສໍາ

ລັບສ່ິງຈໍາເປັນທ່ີພວກເຮົາເຫັນວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການ. ພວກເຮົາສາມາດອະທິຖານສໍາລັບການຊົງນໍາພາຂອງພຣະອົງ

ໃນຂນະທ່ີພວກເຮົາຊອກຫາຄໍາຕອບແລະໂອກາດ. ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາປະເຊີນກັບສ່ິງທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກ, ພວກເຮົາສາມາດ

ເຄາະທ່ີຂ້າງປະຕູທ່ີພວກເຮົາສາມາດເບ່ິງເຫັນ, ໂດຍການຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງປະທັບຢູ່ອີກຂ້າງນ່ຶງຂອງປະຕູນ້ັນ, ຈິດ

ໃຈທ່ີເຕັມປ່ຽມໃນການລໍຖ້າພວກເຮົາແລະພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາ.
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ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ສັນຍາວ່າພຣະເຈ້ົາຈະປະທານທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການ. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຫັນຂອງດີ

ໃນຂອງພຣະຣາຊທານບາງຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານແກ່ພວກເຮົາ ເຊ່ັນດຽວກັບພວກເດັກນ້ອຍທ່ີບ່ໍເຫັນຂອງດີຈາກ

ໃບລາຍງານການສີດຢາປ້ອງກັນພຍາດທ່ີທ່ານໝໄໍດ້ສີດໃຫ້ຕ້ັງແຕ່ເກີດຈົນໃຫຍ່ຂ້ຶນ. ພໍແ່ມທ່ີ່ມີຄວາມຮັກໄດ້ເອົາສ່ິງທ່ີດີ

ທ່ີສຸດໃຫ້ແກ່ລູກ, ເຖິງແມ່ນຂອງຂວັນນ້ັນຈະນໍາຄວາມເຈັບປວດຫຼນ້ໍືາຕາກໍຕາມ. ຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍເຫັນຂອງດີທ່ີພຣະເຈ້ົາ

ຊົງປະທານໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາສເມໄີປ, ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາວາງໃຈໃນຄວາມດີຂອງຜູ້ທ່ີເອົາໃຫ້.

ຄໍາວ່າ îເຫດສັນນ້ັນî ໄດ້ສ່ົງສັນຍານໃຫ້ເຫັນການພົວພັນລະຫວ່າງພວກເຮົາຈະອະທິຖານຢ່າງໃດແລະພວກ

ເຮົາຈະດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງໃດ. ເພາະວ່າພວກເຮົາເປັນຂອງພຣະບິດາແຫ່ງສວັນຜູ້ປະທານບັນດາຂອງດີແກ່ພວກເຮົາ,

ພວກເຮົາສາມາດຢູ່ໃນຖານະທ່ີພວກເຮົາເປັນຜູ້ໃຫ້ສ່ິງທ່ີດີແກ່ຄົນທັງຫລາຍ. ເວົ້າອີກຢ່າງນ່ຶງວ່າ, ບຸດທ່ີຮັກທັງຫຼາຍ

ຂອງພຣະເຈ້ົາສາມາດຮັກຄົນອ່ືນໆ.

ບດົຮຽນຊວີິດ

ຊີວິດແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພນັທັງໝົດ ທ່ານບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃກ້ຄົນອ່ືນໄດ້ຖ້າວ່າທ່ານທຸ້ມເທໝົດຊີວິດຂອງ

ທ່ານໃນການຕັດສິນເຂົາເຈ້ົາແລະການພະຍາຍາມພິສູດວ່າທ່ານເປັນຄົນສິນທັມເລີດໝູ.່ ການສໍານຶກຮູ້ຄວາມບາບ

ຂອງທ່ານເອງ, ຈ່ົງຢູ່ເໜືອຄວາມບາບເຫລ່ົານ້ັນ, ແລະຫຼັງຈາກນ້ັນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອ່ືນໃຫເ້ຮັດຄືກັນນ້ັນ. ໃນຂນະທ່ີທ່ານ

ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ, ບາງຄົນກໍຈະປະຕິເສດຖ້ອຍຄໍາແລະກາຍເປັນປໍຣະປັກຕ່ໍຜູ້ສ່ົງຂ່າວ. ເມື່ອທ່ານຮູ້ຈັກວ່າທ່ານໄດ້

ເຮັດດີທ່ີສຸດແລ້ວ ກໍໄປຫາຜູ້ໃໝທ່ີ່ເຂົາຕ້ອງການພຣະຄຣິດ. ໃຫ້ຄຸນຄ່າຫົວໃຈຂອງທ່ານມີພຽງພເໍພື່ອແບ່ງປັນກັບຄົນທ່ີ

ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງການວາງໃຈແຕ່ພຽງເທ່ົານ້ັນ. ການຮູ້ຈັກວ່າພຣະບິດາຂອງທ່ານໃນສວັນກໍາລັງທໍາງານສໍາລັບການດີຂອງ

ທ່ານ, ໃຫ້ໃຈຂອງທ່ານເປີດສໍາລັບພຣະອົງສເມ ີຮຽນແບບຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງໂດຍການເຮັດດີຕ່ໍຄົນອ່ືນ.

ມີທາງໃດແດ່ທ່ີຂ້ອຍສາມາດຮັກສາຄວາມສັມພັນອັນຖືກຕ້ອງ?

 ເມື່ອຖືກທົດລອງໃຫ້ຕັດສິນຄົນອ່ືນ, ຂ້ອຍຈະຈົດຈໍາວ່າຂ້ອຍກໍເປັນຄົນບາບເໝືອນກັນທ່ີຕ້ອງການພຣະຄຸນ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ.

 ຂ້ອຍຈະບ່ໍດັດແປງແກ້ໄຂຄົນອ່ືນຈົນກ່ວາຂ້ອຍຈະແກ້ໄຂບັນຫາໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍເອງກ່ອນ.

 ຂ້ອຍຈະແບ່ງປັນພຣະຄຣິດໃນທາງທ່ີມີປະສິດທິພາບທ່ີສຸດທ່ີຂ້ອຍສາມາດ, ແລະຫຼັງຈາກນ້ັນຖ້າຖືກປະຕິເສດ 

ຂ້ອຍກໍຈະສືບຕ່ໍໄປຫາຜູ້ອ່ືນອີກໃນໂອກາດການເປັນພະຍານ.

 ຂ້ອຍຈະຮັກສາຄວາມລັບຂອງຜູ້ທ່ີມອບຫົວໃຈຂອງເຂົາເຈ້ົາໄວກັ້ບຂ້ອຍ. (ຜູ້ທ່ີໄວ້ວາງໃຈໃນຕົວຂ້ອຍ)

 ຂ້ອຍຈະປ້ອງກັນຮັກສາຫົວໃຈຂອງຂ້ອຍເອງຈາກທຸກຄົນຜູ້ທ່ີບ່ໍໃຫຍ່ພໍທ່ີຈະຮັກສາເຣ່ືອງສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ.

 ມື້ນ້ີ ຂ້ອຍຈະຢູ່ໃນທ່າທີຂອງການອ້ອນວອນອະທິຖານ ການວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາທ່ີກະທໍາການດີສໍາລັບຂ້ອຍ.

 ຂ້ອຍຈະເຮັດສຸດຄວາມສາມາດທ່ີຈະຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົານໍາມາສູ່ຊີວິດຂອງຂ້ອຍ

ໃນມື້ນ້ີ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທດິ ທີ 30 ກນັຍາ 2012 (9-30-2012) 

 

ການຕັດສນິໃຈທີຖ່ືກຕອ້ງ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ: ມັດທາຍ 7:13-29  
 
ບດົຮຽນນີມ້ຜີນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້າ່ງໃດ  
ບົດຮຽນນີ້ຈະທ້າທາຍທ່ານໃຫ້ສ້າງຊີວິດຂອງທ່ານໃນອົງພຣະເຢຊແູລະການສິດສອນຂອງພຣະອົງ. 
 

ບດົຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ 
ບົດຮຽນນີແ້ມ່ນກ່ຽວກັບການເລືອກໃນການສ້າງຊວີດິຂອງທ່ານໃນອົງພຣະເຢຊູແລະການສິດສອນຂອງພຣະອົງ. 
 

ເປນັຫຍງັບດົຮຽນນີ້ຈຶງ່ສາໍຄນັ 
ບັນດາຄຣສິຕຽນຫລາຍໆຄົນປະສົບກັບຄວາມກົດດັນທີເ່ຮັດໃຫ້ທໍ້ຖອຍໃຈຕໍ່ການເຊື່ອຟັງທີ່ສັດຊ່ືໃນການຕິດຕາມພຣະ
ເຢຊ.ູ    ບາງຄົນກຖໍອຍໜຈີາກຊີວິດທີ່ເຊື່ອຟັງໃນຕິດຕາມຢ່າງສຸດຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ  ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າບໍເ່ຕັມໃຈທີ່ຈະ
ປະຖິມ້ຄວາມເຫັນແກຕ່ົວແລະຄວາມຮັກຝ່າຍໂລກນີ.້  ຄໍາເທສນາທີ່ຈ້າຍພູທັງໝົດຂອງພຣະເຢຊູໄດສ້ອນວາ່ ໃນການ
ດໍາລົງຊີວິດມີແຕສ່ອງທາງເທົ່ານັນ້ຄ:ື   ທາງຂອງພຣະອົງແລະທາງຂອງໂລກ.   ໃນບດົສລບຸຄໍາເທສນາຂອງພຣະເຢຊູ 
ພຣະອົງໄດ້ທ້າທາຍຄົນເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ຕັດສິນໃຈ. ພວກເຮົາຕ້ອງເລືອກວ່າພວກເຮົາຈະດໍາລົງຊີວິດຢ່າງໃດ. 
 

ຄາໍຖາມຊວີດິ 
ແມ່ນຫຍັງຄືຫຼັກການທີສ່າມາດຊ່ວຍຂ້ອຍໃຫ້ຕດັສິນໃຈທີ່ຖກືຕ້ອງ? 
 ລິນດາແລະຂ້າພະເຈົາ້ໄດຕ້ັດສນິໃຈທີ່ຈະສ້າງເຮອືນຫັຼງນຶງ່.  ການຕັດສນິໃຈອນັໃຫຍ່ອນັດຽວນັນ້ໄດເ້ຮດັໃຫ້ພວກ
ເຮາົຕອ້ງຕັດສນິໃຈໃນສິ່ງນ້ອຍໆອກີຫລາຍກວາ່ພັນຢາ່ງເຊ ັ ່ນ. ຈະຢູເ່ຂດໃດຂອງເມືອງ? ຈະໃຫ້ບຣໍສິັດໃດສາ້ງ?   ຊັ້ນ
ດຽວຫືຼສອງຊັ້ນ? ດິນຈີຫ່ຼືໄມ້? ຜ້າພົມຫືຼພື້ນໄມ?້ ມີຈັກຫ້ອງນໍ້າ? ມີເຕົາໄຟຝີງບໍ? ຈະທາສໃີດ? ແລະອືນ່ໆ...ທກຸໆມ້ືກໍ
ມີການຕັດສນິໃຈຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການເລືອກຂອງພວກເຮົາໃນການສ້າງເຮອືນ. 
 ຖ້າວ່າທ່ານໄດ້ຕັດສນິໃຈທີ່ສາໍຄນັອັນນຶງ່ຄກືານຕິດຕາມພຣະເຢຊູ, ການເລືອກອັນນັນ້ຈະນໍາພາໄປສູກ່ານເລືອກ
ຢ່າງນັບບໍໄ່ຫວວາ່ຈະເຮດັແນວໃດກບັການຕັດສນິໃຈອນັແນ້ວແນນ່ັນ້.  ທ່ານຕ້ອງສ້າງຊີວິດຂອງທ່ານຂຶນ້ໃນແຕລ່ະມ້ື 
ຕາມການສິດສອນຂອງພຣະເຢຊູ. ໃນການເລືອກສິງ່ນີຈ້ະຖືເບົາບໍໄ່ດ້. ໃນຕອນສລບຸຄາໍເທສນາທີຈ່າ້ຍພູຂອງພຣະເຢ 
ຊ ູພຣະອງົຊງົຮຽກເອີນ້ທາ່ນໃຫເ້ບິງ່ຊວີດິແລະເປົາ້ໝາຍປາຍທາງຂອງທາ່ນທີມ່ສີວ່ນຈະໄດຮ້ບັ ໃນການຕດັສນິໃຈຕດິ 
ຕາມພຣະອງົ.                                                                                                                                                                                                                                                      

ສກຶສາພຣະຄມັພ ີ

1. ເລອືກທາງຂອງຊວີດິ: Xມດັທາຍ 7:13-14? 

 ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດບ້ັນລະຍາຍຫົນທາງທີ່ນໍາໄປສູຄ່ວາມຫາຍະນະແລະຫົນທາງທີນ່ໍາໄປສູ່ຊີວິດ, ພຣະອົງລະ 
ມັດລະວງັໃນການເຕອືນພວກເຮົາວາ່ທງັສອງເງື່ອນໄຂນີມ້ີຄວາມຍາກທໍ່ໆກັນ.    ທາງໄປສູຄ່ວາມຕາຍມັນໃຫຍ່ແລະ 
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ກວາ້ງຂວາງ.   ທ່ານສາມາດເດນີໄປຢ່າງງ່າຍດາຍ, ການເຈືອກຊາ້ຍຫືຼເຈອືກຂວາ,  ການໄປໄວຫືຼຊ້າ, ແລະກໍບໍອ່ອກ
ຈາກທາງນັ້ນໄດ້ຈັກເທືອ່. ການເດນີໃນທາງຂອງຊວີດິແມ່ນຈາໍເປັນຕ້ອງຕັດສິນໃຈ.  ທາງເຂົາ້ກໍຄັບແຄບແລະຫົນທາງ
ກໍຍາກ. ການເດີນທາງເສັນ້ນີທ້່ານຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຄິດຫຼບືໍ່ແມ່ນການເດີນໂດຍບັງເອີນ. 
           ສ່ວນຫາຼຍຂ້າພະເຈົ້າໄດຍ້ິນຄົນເວ້ົາວ່າ, ìຂ້ອຍຫວັງວ່າຂ້ອຍຢູເ່ທິງເສັ້ນທາງທີ່ນໍາໄປສູຊ່ີວິດ.î ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດ
ແຈ່ງທາງໄວ້ເພື່ອໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກ.    ດົນປານໃດແລ້ວທີທ່່ານໄດ້ເລືອກເດນີໃນທາງທີ່ຄບັແຄບແລະຮົກເຮືອ້ໂດຍການຕິດ 
ຕາມພຣະເຢຊ?ູ  ເມື່ອໃດທີ່ເປນັຄັ້ງສຸດທ້າຍທີກ່ານຕັດສິນໃຈເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນທາງທີທ່່ານດໍາເນີນຊີວິດ? 
ຖ້າວ່າທ່ານຫາກບໍໄ່ດ້ເລືອກເດີນຕາມທາງຂອງຊີວິດ,      ແລະຖ້າວ່າທ່ານບໍ່ໄດປ້ັບປຸງແກໄ້ຂຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງໃນທາງເດີນ
ຂອງທ່ານ, ຕໍຈ່າກນັ້ນທ່ານກໍຈະບໍຕ່ິດຕາມພຣະເຢຊູອີກຕ່ໍໄປ. 
 ໃນຕອນທີ່ເປນັຊາວໜຸ່ມ,    ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກໂບດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສັງກັດຢູວ່່າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຖກືຮຽກ
ເອີນ້ໃຫ້ຮບັໃຊ້ວຽກງານຂອງພຣະເຈົາ້,  ທາງໂບດກໍສເລີມສລອງກການຕັດສນິໃຈຂອງຂ້າພະເຈົາ້ດ້ວຍຄວາມກະຕືລ ື
ລົ້ນ.  ຂ້າພະເຈົ້າໄດຮ້ັບການຈັບມືຖືແຂນແລະຖືກໂອບກອດ, ຮອຍຍິ້ມແລະນໍ້າຕາແຫ່ງຄວາມຊມົຊືນ່ຍິນດີຈາກສອງ
ສາມຄົນ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າເໝືອນໄດ້ຢູເ່ໜືອໂລກນີ້(ຖກືຍົກສູງຂຶ້ນ). 
 ເມ່ືອແຖວຂອງກຸ່ມຊົນໄດ້ຜ່ານໄປແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ອອກຈາກໂບດໄປ, ນາຍຄຣໂູຮງຮຽນວນັອາທິດຂອງ
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ລໍຖ້າຢູ່ທາງໜ້າເພື່ອລົມກັບຂ້າພະເຈົ້າ.    ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າ, ìເຈົ້າໄດ້ເລອືກເອົາທາງຍາກທີສຸ່ດ. ຂ້ອຍຈະ
ອ້ອນວອນອະທິຖານໃຫ້ພຣະເຈົ້າປະທານພຣະຄຸນໃຫ້ເຈົ້າຢືນໝັ້ນຢູໃ່ນທາງນັ້ນ.î 
 ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າເພິ່ນເປັນເໝືອນຫ່າຝົນທຕີົກມາໄລ່ການແຫ່ຂະບວນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ແຕເ່ວລາເປັນສິ່ງທີ່ 
ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າເພ່ິນແມ່ນຄົນດຽວໃນບນັດາສອງສາມຄົນທີໄ່ດ້ບອກຄວາມຈິງແກຂ່້າພະເຈົ້າ. ຄໍາເວົ້າເຫຼົ່ານັ້ນທີນ່າຍ 
ຄຣູຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວກຖໍືກກັບທຸກໆຄົນທີກ່າຍມາເປນັຄຣສິຕຽນ.    ຢ່າເຊ່ືອຄໍາຕົວະທີ່ວ່າມາເປນັຄຣສິຕຽນແລ້ວຈະ 
ເຮັດໃຫ້ຊີວິດງ່າຍຂຶ້ນ. ແທຈ້ິງແລ້ວ, ມັນກົງກັນຂ້າມ. ພຣະເຢຊຊູງົເສຽັສລະຢາ່ງໃຫຍຫ່ລວງໃນຄວາມສດັຊືຂ່ອງພຣະ 
ອງົແລະທກຸຄນົໆ ທີຕ່ດິຕາມພຣະເຢຊຢູາ່ງແທຈ້ກິຈໍະໄດເ້ສຽັສລະຢາ່ງຫລວງຫລາຍເໝອືນກບັພຣະອງົ. 

  
2D  ຮູຈ້ກັວາ່ເປນັສາວກົແທ:້ (ມັດທາຍ 7:15-21) 
 ຖ້າວ່າທ່ານໄດ້ຊື້ເຄື່ອງຂອງແລ ້ວຈ່າຍເງິນສົດເມ່ືອບໍນ່ານມານີ,້ ທ່ານກໍຮູ້ຈັກວ່າຄົນເກັບເງິນຈະກວດເບິ່ງເງິນ
ໃບໃຫຍຢ່່າງລະມັດລະວັງ. ພວກພິມເງິນປອມຈະເຮັດດີທີສຸ່ດເພ່ືອປອມເງນິຂອງເຂົາໃຫ້ຄເືງນິແທ,້ ດັ່ງນັ້ນທຸກໆຄົນທີ່
ຈັບເງນິຕ້ອງສາມາດເບິ່ງອອກເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ. ບໍດ່ັ່ງນັ້ນຈະມີສ່ວນສ່ຽງຫຼາຍ.   ເງິນແທມີ້ຄຸນຄາ່ສ່ວນເງນິປອມບໍ່
ມີຄ່າຫຍັງ. 
 ຜູ້ເປນັຄຣສິຕຽນຕ້ອງຮູຈ້ັກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງຄຣູສອນແທແ້ລະຄຣສູອນປອມ.  ພຣະເຢຊູໄດກ້່າວວ່າ
ພວກຄຣູສອນປອມຈະກະທໍາການຂອງພວກເຂົາໃຫ້ດທີີ່ສຸດເພ່ືອເຂົ້າປະປົນກັບພວກຄຣິສຕຽນ. ພວກເຂົາຈະຫ ົ່ມເສືອ້

ຜາ້ເໝືອນແກະ; ແຕທ່າງພາຍໃນເຂົາແມນ່ການປອມແປງ,  ພວກເຂົາເປັນເໝືອນໝາໄນທ່ີຈະທາໍລາຍໄພພ່ນົຂອງ
ພຣະເຈົ້າເພື່ ອຈະໄດຜ້ນົປໂຍດອນັເຫັນແກຕ່ວົ.   ພວກຄຣສິຕຽນຈະສາມາດເບິ່ ງອອກເຖງິຄວາມແຕກຕາ່ງໄດຢ້າ່ງ
ໃດ? ພຣະເຢຊູຊງົກາ່ວວາ່ທາ່ນຈະຮູຈ້ກັເຂົາໄດໂ້ດຍໝາກຜນົຂອງພວກເຂົາ. 
 ໝາກໄມບ້າງຊະນດິຊຸບລຽ້ງຮາ່ງກາຍຂອງທາ່ນ ແຕໝ່າກໄມຊ້ະນດິອື່ ນອກີຈະເປັນຢາພິດເບື່ ອແກທ່າ່ນ. ນີ້
ແມນ່ຄວາມຈງິຈາກທາງການແພດ, ບ່ໍແມນ່ອອກມາຈາກຄວາມຄດິສວ່ນບກຸຄນົຊື່ໆ.  ມຫຼີາຍຄນົໃນສມຍັຂອງພວກ
ເຮົານີມ້ກັເວ້ົາວາ່ຄວາມຄດິທງັໝດົຝາ່ຍຈດິວນິຍານແມນ່ເຣື່ ອງຄວາມຄດິເຫັນຂອງສວ່ນບກຸຄນົ.    ເຂົາເຈ້ົາເວ້ົາວາ່, 
ສິ່ ງທ່ີເປັນຈງິສາໍລບັຜູນ້ ຶ່ ງ ອາດຈະບ່ໍເປັນຈງິສາໍລບັຄນົອື່ ນໆ.  ພຣະເຢຊູເຕືອນພວກເຮົາໄວວ້າ່ການສອນຖກືແລະຜດິ 
ບ່ໍແມນ່ເຣື່ອງຂອງຄວາມຄດິຄວາມເຫັນແຕພ່ຽງເທ່ົານ ັນ້. 
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 ພວກຄຣສູອນແລະຜູນ້າໍບາງຄນົແມນ່ຂອງແທແ້ລະສດັຊື່ . ບາງຄນົແມນ່ຂອງປອມແລະເຫັນແກຕ່ວົ. ພວກ
ເຮົາສາມາດຮູຈ້ກັແລະເບິ່ ງອອກເຖງິຄວາມແຕກຕາ່ງໂດຍເບິ່ ງໝາກຜນົຂອງຊວີດິເຂົາເຈົ້າ.  ພວກເຮົາຕອ້ງວດັແທກ
ຄວາມຄດິ,  ນສິຍັ, ແລະການປະພຶດຂອງພວກເຮົາເອງ-ແລະຂອງຄນົອື່ ນໆ-ໂດຍໃຊມ້າດຕະຖານຂອງພຣະເຢຊູທ່ີ
ໄດຕ້ ັງ້ໄວນ້ ັນ້. ຄວາມຈງິແລະຄນຸຄາ່ຝາ່ຍວນິຍານທ່ີພຣະເຢຊູສອນໃນຄາໍເທສນາທ່ີຈາ້ຍພແູມນ່ໄມແ້ມດັສາໍລບັແທກ 
ໃນການຮບັໃຊທ່ີ້ສດັຊື່ . 
 ຕ ົນ້ໄມເ້ລອືກບ່ໍໄດວ້າ່ແມນ່ໝາກແນວໃດທ່ີຈະເກດີອອກມາ.  ໝາກໄມເ້ກດີຕາມຕ ົນ້ ຕາມເຊືອ້ສາຍທມັມະ
ຊາດຂອງມນັ.   ໃນທາໍນອງດຽວກນັ, ໝາກຜນົຊວີດິຂອງຄນົກຖໍກືເປີດເຜຍີໃຫເ້ຫັນໂດຍອາການທາງຝາ່ຍວນິຍານ
ຂອງຫວົໃຈຂອງຄນົໆນ ັນ້.   ໝາກຜນົດ-ີທງັນສິຍັແລະການກະທາໍທ່ີພຣະເຢຊູໄດບ້ນັລະຍາຍໃນການສດິສອນຂອງ 
ພຣະອງົ-ໄດໄ້ຫຼອອກຈາກຫວົໃຈທ່ີຖກືສາ້ງຂຶນ້ໃໝ ່ໂດຍພຣະຄນຸແລະຄວາມຕ ັງ້ພຣະທຍັຕ່ໍຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະ 
ອງົ.  ໝາກຜນົບ່ໍດແີມນ່ເກດີຈາກຫວົໃຈທ່ີບ່ໍຮ ູຈ້ກັພຣະອງົ. ນີຄ້ສືິ່ ງທ່ີພຣະເຢຊູໄດເ້ຕືອນພວກເຮົາຄວືາ່ຊວີດິທ່ີບ່ໍເກດີ
ຜນົດຈີະປະເຊນີກບັການພິພາກສາ. ພວກເຮົາເຮັດການດບ່ໍີແມນ່ເພ່ືອແລກເອົາຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົາ້. ຄວາມຮກັ
ຂອງພຣະເຈົາ້ແມນ່ຂອງຂວນັທ່ີປຽ່ນແປງຫວົໃຈຂອງພວກເຮົາແລະເພ້ີມພລງັພວກເຮົາໃຫເ້ຮັດການດ.ີ  ໝາກຜນົດີ
ແມນ່ຫຼກັຖານຂອງຄວາມລອດພົນ້ອນັແທຈ້ງິ. 
 ພຣະເຢຊູໄດເ້ຕອືນຜູທ່ີ້ຕິດຕາມພຣະອງົບ່ໍໃຫຫຼ້ງົຕາມພວກຄຣສູອນປອມ. ຕ່ໍຈາກນ ັນ້ພຣະອງົແຫງ່ເວ້ົາໜກັ
ຂຶນ້ຕື່ ມເຣື່ອງສວ່ນບກຸຄນົ, ຊງົຊກັຊວນພວກເຮົາໃຫໝ້ ັນ້ໃຈວາ່ພວກເຮົາບ່ໍແມນ່ພວກຄຣສິຕຽນປອມ. ໃນຂໍ ້21-23, 
ພຣະເຢຊູໄດໃ້ຫຄ້ນຸສມົບດັຫຼາຍຢາ່ງແກພ່ວກເຮົາທ່ີເປັນກນຸແຈຂອງຄວາມສມັພນັທ່ີແທຈ້ງິກບັພຣະອງົ.  ຄຣສິຕຽນ
ແທບ່ໍ້ພຽງແຕຮ່ອ້ງພຣະເຢຊູວາ່ເປັນ “ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ,”ເຂົາເຈົ້າຈະຕອ້ງຮບັໃຊພ້ຣະອງົສມົດ ັງ່ທ່ີເປັນພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ. 
ບນັດາຜູທ່ີ້ໃຊຄ້າໍເວ້ົາທາງສາສນາແຕປ່າກແຕບ່ໍ່ປຽ່ນແປງຊວີດິຈະບ່ໍໄດເ້ຂ້ົາໄປໃນຣາຊອານາຈກັສວນັ, ເພາະວາ່ເຂົາ
ເຈົາ້ບ່ໍໄດໃ້ຫພ້ຣະເຢຊູເປັນເຈົາ້ຊວີດິຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
 ຄຣສິຕຽນແທ ້ສາມາດຮູຈ້ກັໄດວ້າ່ທາ່ນບ່ໍເຮັດຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້  ນອກຈາກວາ່ທາ່ນຮູຈ້ກັພຣະ
ເຢຊ.ູ ເມ ື່ອລກູຜູທ້າໍອດິຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ເກດີອອກມາ, ນາງໝໍໄດຫຼ້ງົເອົາເດັກນອ້ຍຄນົອື່ ນມາໃຫເ້ມຽັຂາ້ພະເຈົ້າ 
ທ່ີຫອ້ງໃນໂຮງໝໍ. ບ່ໍທນັເຖງິວນິາທີດຽວ, ລນິດາໄດບ້ອກວາ່, “ນີບ່ໍ້ແມນ່ລກູຂອ້ຍ!”ລາວຮູຈ້ກັລກູຂອງລາວດ.ີ ພຣະ
ເຢຊູໄດກ້າ່ວວາ່ມຫຼີາຍຄນົອາດຈະເຊື່ອວາ່ການເຮັດດທ່ີີໜາ້ຈບັໃຈໃນພຣະນາມຂອງພຣະອງົຈະຊວ່ຍໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ໄດ້
ຮບັຄວາມພ ົນ້. ພຣະເຢຊູບ່ໍຮບັຮູກ້ານດຢີາ່ງນ ັນ້ແລະບ່ໍໄດຊ້ອກຫາຄວາມດແີບບຈອມປອມ.   ພຣະອງົຊອກຫາບຸດຸ 
ຂອງພຣະອງົ: ຄຜືູເ້ຊື່ອທ່ີຮູຈ້ກັພຣະອງົຢ່າງແທ້ຈງິ, ຫຼງັຈາກນ ັນ້ກຕໍອ້ງຮບັໃຊພ້ຣະອງົ. 
   

3. ສາ້ງເທງິພ້ືນຖານທີແ່ຂງແກນ່: (ມັດທາຍ 7:24-29)  

 ຫັຼງຈາກຖືກການທໍາລາຍຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ຈາກແຜ່ນດິນໄຫວແລະຄືນ້ຍັກກະແທກປະເທດຍີ່ປຸນ່, ພວກນັກວິສະວະ
ກອນສ້າງຕຶກກໍໄດຟ້້າວໃນການຄົ້ນຄວ້າວ່າຕຶກອາຄານທັງຫລາຍຈະລອດຈາກການຫວ່ັນໄຫວ   ແລະລະດັບນໍ້າທີ່ຍຶ່ງ 
ຂຶ້ນ. ແມ່ນຫຍັງທີເ່ຮັດໃຫ້ຕຶກເຫຼົ່ານັ້ນຍັງແຂງແຮງແລະທົນຢູຂ່ນະທີຕ່ຶກອື່ນໆຖືກຫັກພັງ? ພຣະເຢຊູໄດ້ສລບຸໃນຄາໍເທສ 
ນາທີຈ່້າຍພູໂດຍການສອນພວກເຮົາເຖິງຄວາມລັບຂອງຊວີດິທີຈ່ະຢືນຕໍ່ສູ້ກັບມໍລະສຸມຕ່າງໆ.  ຜູທ່ີ້ໄດຍ້ິນບນັດາຖ້ອຍ
ຄໍາຂອງພຣະເຢຊູແລະປະຕິບັດຕາມຄົນນັ້ນເປັນເໝອືນຜູ້ສ້າງເຮືອນເທິງພ້ືນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນເທິງຫີນດານ.   ຝົນຕົກ
ໜັກ, ນໍ້າກໍນອງ, ແລະລົມກໍແຮງຈະບໍ ່ທໍາລາຍເຮືອນຫຼັງນີ້ເພາະວ່າພື້ນຖານຂອງມັນຍັງປອດພັຍຢູ່. ອີກດ້ານນຶ່ງ,   ຜູທ້ີ່
ໄດຍ້ິນບັນດາຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູ  ແລະບໍ່ປະຕິບດັຕາມກໍເໝອືນກໍສ່້າງເຮືອນເທິງດິນຊາຍ,     ແມ່ນໍ້າກແໍຫ້ງແລ້ງ. 
ເຮືອນກເໍບິ່ງດີງາມຢູ່ຈົນກວ່າພະຍຸພັດມາ. ເມື່ອຝົນຕົກໜັກ, ນໍ້າໄຫຼທັ່ງຕາມສາຍແມ່ນໍ້າ, ຊເຸອົາດິນຊາຍແລະເຮືອນທີ່
ສ້າງເທິງມັນນັ້ນໄປ. ເຮືອນຫຼັງນັ້ນຈະພັງທະລາຍລົງ. ໂດຍຜ່ານເຣື່ອງນີ້, ພຣະເຢຊູເຊື້ອເຊີນທ່ານໃຫ້ສ້າງຊີວິດທີ່ປອດ 
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ພັຍໃນວນັນີ້ແລະຕລອດໄປເປນັນິດ. 
 ພຣະເຢຊູຮຽກເອີ້ນທ່ານໃຫ້ສ້າງຊີວິດທີຈ່ະຢືນໝັ້ນຕໍ່ມໍຣະສຸມຕ່າງໆ. ພຣະເຢຊບູໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ທີຕ່ິດຕາມພຣະ 
ອົງຈະມີຊີວິດທີປ່າສຈາກມໍຣະສຸມຕ່າງໆ, ແຕວ່່າພຣະອົງໄດ້ປະທານຫົນທາງໃຫ້ທ່ານເພື່ອຈະອົດທົນຕໍບ່ັນດາມໍຣະສຸມ
ນັ້ນ.  ຄວາມເຊ່ືອທາງສ່ວນຕົວໃນພຣະເຢຊູ ໄດສ້ະແດງອອກໂດຍຜ່ານຄວາມປາຖນາແຕລ່ະມ້ືທ່ີຢາກໄດ້ຍິນແລະປະ 
ຕິບັດຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ,  ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານມີພ້ືນຖານທີ່ປອດພັຍແລະມີພລັງທີຈ່ະຢືນສູ້ກັບມໍຣະສຸມ
ຕ່າງໆຂອງຊີວິດໄດ້.  
 ພຣະເຢຊູຮຽກເອີ້ນທ່ານໃຫ້ສ້າງຊີວິດທີຈ່ະຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນການພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ. ເຣື່ອງນີ້ຊີ້ໄປຫາອະນາ 
ຄົດເມື່ອແຕລ່ະຄົນໃນພວກເຮົາຈະຢືນຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າ   ເພື່ອເບິ່ງວ່າພວກເຮົາໄດສ້້າງຊີວິດຂອງພວກເຮົາເທິງພື້ນ 
ຖານອັນແນ່ນອນຂອງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣດິ. ການອ້າງຄວາມຊອບທັມທາງອື່ນແລະຫັຼກຖານຄວາມບາບຂອງ
ພວກເຮົາຈະຖືກລ້າງຖິ້ມໄປຈາກສາຍພຣະເນດອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ   ມີແຕຊ່ີວິດທີໄ່ດສ້້າງຂຶ້ນເທິງຄວາມເຊື່ອໃນ
ພຣະຄຣິດແລະໄດ້ດໍາລົງຊີວິດໂດຍເອົາຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງມາປະຕິບັດ    ຈຶ່ງຈະຕັ້ງໝັ້ນຄົງໃນມໍຣະສຸມແຫ່ງການພ ິ 
ພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.  

ບດົຮຽນຊວີດິ 
 
 ທ່ານເລືອກສິ່ງໃດກໍຈະໄດຮ້ັບສິ່ງນັ້ນ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະເດີນໄປໃນທາງງ່າຍໆທີນ່ໍາໄປສູ່ຄວາມຫາຍະນະ, ແຕ່
ມີໜ້ອຍຄົນໄດ້ເລອືກທາງທີ່ມີການທ້າທາຍຊຶງ່ນໍາໄປສູ່ຊີວິດ.   ພວກຄຣູສອນປອມໄດ້ນໍາຄົນຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ຫົຼງທາງໄປ, 
ແຕຜູ່້ທີ່ຕດິຕາມພຣະເຢຊູຢ່າງແທຈ້ິງຈະມອງເຫັນຄຸນສົມບັດຝ່າຍວນິຍານຂອງນາຍຄຣູ    ໂດຍໝາກຜນົທີຊ່ວີດິຂອງ
ລາວໄດ້ຜລິດອອກມາ. ຫຼາຍຄົນເວົ້າລ້າໆ ຫ ຼ ືພຽງແຕ່ໂອອ້ວດເທົ່ານັ້ນວ່າໄດຮູ້້ຈັກພຣະເຢຊ,ູ ຈະມີພຽງແຕຜູ່້ທີຮູ່້ຈັກແລະ
ຕິດຕາມພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງເທົາ່ນັ້ນຈ່ຶງໄດ້ເຂົ້າໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຍນິຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູ
ແລະບໍເ່ຮັດຫຍັງກຽ່ວກັບຄໍາສອນນັ້ນ, ມໍຣະສຸມຂອງຊວີດິຈະກວາດລ້າງທ່ານ.  ຖ້າທ່ານຫາກໄດ້ຍນິແລະປະຕບິັດຕາມ
ສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊກູ່າວ, ຊີວິດຂອງທ່ານກໍຈະຕັ້ງໝັ້ນຄງົຢູ່. 
 
ທ່ານຈະຕອບຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້ຢ່າງໃດກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງທ່ານ? 
ü ຂ້ອຍຈະເດນີໃນຫົນທາງທີ່ງ່າຍແລະໂດ່ງດັງຝາ່ຍວນິຍານທີ່ນາໍໄປສູຄ່ວາມຫາຍະນະຝ່າຍວນິຍານຫືຼຂ້ອຍໄດ້

ຕັດສນິໃຈສວ່ນຕົວແລ້ວ ທີຈ່ະເດີນຕາມທາງທີຍ່າກແລະຄັບແຄບຂອງການເປັນສາວົກທີ່ສດັຊື່? 
ü ຂ້ອຍໄດຮ້ັບວ່າທຸກໆການສິດສອນແມ່ນຄວາມຈິງ,   ຫຼຂື້ອຍຈະພິຈາຣະນາເບິ່ງໝາກຜນົຊວີດິຂອງຄຣສູອນ 

ເພື່ອຈະຮູຈ້ັກວ່ານາຍຄຣແູລະການສອນຂອງລາວຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານຂອງພຣະຄຣດິສໍາລັບຜູທ້ີ່ຕິດ 
ຕາມພຣະອົງບໍ່? 

ü ຂ້ອຍໄດພ້ະຍາຍາມເອົາຄໍາເວ້ົາງ່າຍໆຫ ຼ ືການກະທໍາທີໜ່້າຈັບໃຈມາແທນຄວາມສັມພັນສ່ວນຕົວອັນແທຈ້ິງ
ກັບພຣະເຢຊູບໍ່? 

ü ຂ້ອຍກໍາລັງສ້າງຊີວິດທີຈ່ະຢືນຕໍ່ຕ້ານກັບມໍຣະສຸມຊີວິດໂດຍການໄດຍ້ິນຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູແລະນໍາເອົາ
ໄປປະຕິບັດໃຊ້ບໍ?່ 

ü ຂ້ອບຍອມຮບັສິດອໍານາດພິເສດຂອງພຣະເຢຊູທີ່ຮຽກເອີນ້ຂ້ອຍໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງແລະດໍາລົງຊວີດິຕາມ 
ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງບໍ່? 

 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ 7 ຕລຸາ 2012 (10-7-2012) 

 

   ຍ້າຍຈາກຄວາມລົ້ມເຫວຼໄປສ່ ູການເປັນພະຍານ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:    ໂຢຮັນ 4:7-18, 25-26, 39 
 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິ  
       ບດົຮຽນນີ ້ສາມາດຊວ່ຍໃຫ້ເຮົາເຫັນຄວາມຈໍາເປັນໃນການຮບັເອົາພຣະຄຣດິ ແລະແບ່ງປນັການປຽ່ນແປງຊວີດິ
ໃນພຣະຄຣິດນັ້ນໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ.   
  

ເປົາ້ໝາຍຂອງບດົຮຽນ 
       ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນຊີວິດທີຜ່່ານມາບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າພວກເຮົາປ່ຽນແປງບໍໄ່ດ້.  ພວກເຮົາສາມາດວາງໃຈເຊ່ືອໃນ
ພຣະຄຣິດທີຊ່ວ່ຍເຮົາໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມບາບ. 
 

ຄວາມສໍາຄນັຂອງບດົຮຽນ 
        ໃນຊີວິດພວກເຮົາທຸກຄົນຈະພົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວເຖິງຫຼາຍຄັ້ງ, ອາດຈະເປັນການແຕ່ງງານ, ທຸຣະກິດ, ຄວາມ
ຄິດຢ່ ູໃນສນິທັມ,  ຫືຼອາດຈະເປນັເຣື່ອງນອ້ຍໆເຊັນ່ຜດິຕໍຄ່ໍາສັນຍາ.  ແມ່ນຫຍັງກຕໍາມພວກເຮົາກພໍາດຈາກການໃຊ້ຊີ  
ວດິຕາມມາຕຖານຂອງພຣະເຈົາ້.  ພວກເຮາົທກຸຄົນຕ້ອງການໄດຍ້ິນວ່າຄວາມລອດພ້ົນ; ການເປັນອິສຣະຈາກຄວາມ
ບາບແລະຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍຜ່ານທາງພຣະເຢຊູຄຣິດເຖິງເຮົາຈະລົ້ມເຫລວ. 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 ເຮາົຈະພ້ົນຈາກຄວາມລົມ້ເຫຼວແລ້ວກາຍເປນັພະຍານໃນພຣະເຢຊູໄດວ້ິທີໃດ? ບາງຄັ້ງເຖິງແມ່ນນັກຫຼິ້ນຟຸດ 
ບອນທີເ່ກ່ງັກາດກຍໍັງເຮດັໃຫ້ໝາກບານຫລຸດມື, ນກັກີລາບາສເກດັບານກຍໍັງເຮັດໃຫ້ໝາກບານທີ່ຄວນຈະເຂົ້າກະຕ່າ
ແບບງ່າຍໆນັນ້ພາດພ້ັງໄປ.  ນາຍຄຣຜູ ູ້ກາໍກບັກິລາທີ່ດນີັນ້ຈະແນະນໍາໃຫ້ພວກນັກກິລາທີພ່າດພັ້ງນັ້ນລືມຄວາມຜິດທີ່
ຜ່ານມາແລ້ວໃຫ້ໂອກາດໃໝ່ແກ່ເຂົາເຈົ້າອີກ.   ຂໍແ້ນະນໍາອັນດີເຫົຼານັ້ນຈະໜູນໃຈແລະໃຫ້ໂອກາດນັກກລິາຍ້າຍຈາກ
ຄວາມລົ້ມເຫຼວໄປສູ່ຄວາມສໍາເຣັດງ່າຍຂຶ້ນ.    
         ຄຣສິຕຽນກໍເໝືອນກັນສາມາດປະສົບກັບການລົ້ມເຫຼວໃນການໃຊ້ຊີວິດເພ່ືອພຣະເຈົ້າຄກືັນກັບນັກກິລາ. ເພາະ 
ບັນຫາໃນຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮາົບໍ່ໄດ້ເຮັດສິງ່ທີ່ຖກືຕອ້ງຢ່ ູຕລອດເວລາ. ບົດຮຽນນີຈ້ະຊວ່ຍໃຫ້ເຮົາຮຽນ
ຮັບຮ້ ູຄວາມຜິດພາດຂອງເຮາົ ແລະເຄືອ່ນຍ້າຍເດີນຕໍໄ່ປດ້ວຍການຮັບເອົາຄວາມຈິງຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິແລະແບ່ງປນັ
ຂໍ້ມູນຄວາມຈິງນັ້ນໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນ.   
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 ພວກເຮົາແຕລ່ະຄົນມີຄວາມຕ້ອງການຝ່າຍວນິຍານ,   ແລະບາງຄັ້ງພວກເຮົາຕ້ອງເບິງ່ຂ້າມຄວາມເປັນຫ່ວງ 
ຝ່າຍຮ່າງກາຍກ່ອນຈະເຂົ້າເຖິງຝ່າຍວິນຍານໄດ.້  ຕົວຢ່າງທີດ່ີກໍຄເືຣື່ອງທີພ່ຣະເຢຊູຊົງໄດ້ພົບກັບຍິງຊາວຊະມາເຣັຽທີ່
ນໍ້າສ້າງ.    ຄົນຢິວສ່ວນຫຼາຍຈະຫີຼກຈາກການເດີນທາງຜ່ານເມືອງຊະມາເຣັຽແລະການພົບກັບຊາວຊະມາເຣັຽ; ແຕໃ່ນ 
ຢຮ 4:4 ບອກວາ່ ìພຣະອົງຕອ້ງສະເດັດຜ່ານແຂວງຊະມາເຣັຽໄປ.î   ນອກຈາກການເດີນທາງລັດລະຫວາ່ງເມືອງຢູດາ
ແລະເມືອງຄາລເີລແລ້ວ ຄວາມຈິງແມ່ນພຣະເຢຊູຮ ູ້ສຶກວາ່ຢາກໄປເມືອງຊະມາເຣັຽຕາມລາຍການຂອງພຣະອົງໄດຊ້ົງ 
ຈັດໄວ້ດ້ວຍແຜນການອັນຍິງ່ໃຫ່ຽຂອງພຣະເຈົ້າກ່ອນແລ້ວນອກປະເພນແີລະວທັນະທັມຂອງມະນຸດ.   
 ດ້ວຍການອິດເມື່ອຍ, ພຣະອົງໄດ້ຊົງຕັດສິນພຣະທັຍພັກຜ່ອນຢ່ ູໃກ້ນໍ້າສ້າງຂອງເມືອງນັ້ນ.  ທີນ່ັ້ນພຣະອົງໄດ້
ຊົງພົບກັບຍິງຊະມາເຣັຽຄົນນຶ່ງທີມ່າຕັກນໍ້າ.     ແທນທີ່ຈະເສຍີເມີຍກັບຍິງຊາວຊະມາເຣັຽເໝືອນກັນກັບຜ້ ູຊາຍຢິວຄົນ 
ອື່ນໆ,   ພຣະເຢຊຊູງົສະແດງຄວາມນັບຖືທັກທາຍນາງເໝືອນທີພ່ຣະອົງໄດກ້ະທໍາກັບຄົນທົ່ວໄປແລະເລີມ້ຕົ້ນຄາໍສົນ 
ທະນາ.  ໃນເມ່ືອສາວກົທຸກຄົນໄດ້ອອກໄປຊອກຫາຊ້ືອາຫານ,    ພຣະອົງກຊໍງົມີເວລາເຈາະຈົງປະກາດແກ່ນາງ ເລີມ້ 
ຕົ້ນດວ້ຍການຂດໍື່ມນໍ້ານໍານາງ.   
 ເພາະຄວາມຕ້ອງການທາງຮ່າງກາຍ (ຊີ້ໃຫ້ເຮາົເຫັນຄວາມເປນັມະນຸດຂອງພຣະອົງ),  ພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຊ້ໂອ 
ກາດນີຊ້ວ່ຍໃຫ້ຍິງຄົນນີ້ເຈາະຈົງໃສຄ່ວາມຕ້ອງການອັນຈໍາເປນັຝ່າຍວນິຍານຂອງນາງ. ການຂໍຂອງພຣະເຢຊູໄດເ້ຮັດ
ຍິງຄນົນີ້ແປກໃຈ:   ນາງໄດຖ້າມພຣະອົງດວ້ຍເຫດໃດຊາວຢິວຈິງ່ຂກໍິນນໍ້າຈາກຍິງຊາວຊະມາເຣັຽ ຕາມທັມມະດາຄົນ
ຢິວຈະບໍກ່່ຽວຂ້ອງກັບຄົນຊະມາເຣັຽເລຍີ.   
 ແທນທີຈ່ະສົນທະນາກັນເຣື່ອງຄວາມແຕກຕ່າງໃນສາສນາ, ພຣະອົງຊົງປຽ່ນການເວ້ົາຈາກຄວາມຈໍາເປັນຫິວ
ນໍ້າຝ່າຍທາງຮ່າງກາຍ ໃຫ້ເປັນຄວາມຫິວນໍ້າແຫ່ງຊີວິດທີໃ່ຫ້ໄດຮ້ັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນດິ. ການຕອບຂອງຍິງນັ້ນ 
ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່ານາງຄຶດເຖິງແຕກ່່ຽວກບັຝ່າຍຮ່າງກາຍເທົາ່ນັ້ນ. ນາງບໍສ່າມາດເຂົ້າໃຈເຖິງເຣື່ອງທີ່ພຣະເຢຊູຈະຊງົ 
ປະທານນໍ້າໃຫ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຊຄຸ້ຕັກນໍ້າແລະໃຊ້ເຊືອກດ້ວຍວິທີໃດວິທນີຶ່ງ.    ແທນທີ່ຈະຖຽງກນັພຣະເຢຊູຊົງນາໍພາການ 
ສົນທະນາກບັໄປເວ້ົາກຽ່ວກັບເຣື່ອງນໍ້າແລະການຫິວນໍ້າໃນສອງແບບ; ຝ່າຍຮ່າງກາຍແລະຝ່າຍວນິຍານ.    ພຣະເຢຊູ 
ຊງົບອກນາງວາ່ ìຜ້ ູໃດກໍຕາມທີ່ໄດດ້ື່ມນໍ້າທີ່î ພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ ້ìຈະບໍ່ຮ້ ູສຶກຫິວອີກຕໍ່ໄປຈັກເທື່ອ.î ຄວາມຈິງເປັນ 
ນໍ້າທີ່ນາໍໄປສູ່ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນດິ.   
          ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຕ້ອງການອັນຈໍາເປນັຝ່າຍຮາ່ງກາຍໂດຍມີ ອາຫານ, ທີ່ຢ ູ່ອາສັຍ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົມ, ແລະ 
ເງນິຄໍາ.    ແຕ່ມີຫຼາຍຄົນປັກໃຈໃສ່ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການຝ່າຍຮາ່ງກາຍຫລາຍຈົນເກນີໄປ ຫືຼບໍ່ມີຄວາມຄຶດເຖິງຝາ່ຍຈິດ 
ວນິຍານຂອງຕົນເລີຍ.  ທຸກໆຄົນມີຄວາມຕ້ອງການທາງຝາ່ຍວນິຍານທີ່ມີແຕພ່ຣະເຢຊູເທົ່ານັນ້ສາມາດຊ່ວຍເຫືຼອໄດ,້ 
ລວມທັງຄົນທີ່ເຮົາຮ ູ້ຈັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນ,  ແລະພຣະເຈົ້າຊົງກໍາລັງຮຽກເອີນ້ເອົາເຮົາໃຫ້ເຮັດ 
ຕາມຕົວຢ່າງພຣະເຢຊູດ້ວຍການອອກໄປຫາເຂົາເຈົາ້ຕາມບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົາ້ອາສຍັຢ ູ່ແລະຊວ່ຍເຂົາເຈົາ້ໃຫ້ຮ ູ້ຈກັຄວາມ 
ຕ້ອງການໃນພຣະອົງ.       
 

2. ປະເຊນີກັບຄວາມລົມ້ເຫວຼຂອງເຮາົເອງ:  ໂຢຮັນ 4:15-18 
         ຍິງຊາມາເຣັຽບໍເ່ຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເຖິງນໍ້າແຫ່ງຊີວິດ, ແທນທີ່ຈະຮັບຮ້ ູວ່າ ນາງເອງມີຄວາມ 
ຈໍາເປັນທີຕ່້ອງກາຍເປັນຄົນດໃີນພຣະເຈົ້າ, ນາງເອງໄດ້ປັກໃຈໃສ່ໃນການຢາກມີນໍ້າຢ່າງເຕັມລົ້ນເພື່ອນາງຈະໄດ້ຫລີກ
ຈາກການມາຕກັນໍ້າທກຸໆວນັຈາກນໍ້າສ້າງ. ແຕພ່ຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊງົປັກໃຈໃສເ່ຣື່ອງທີເ່ກີດຂຶ້ນກັບນາງທີປ່າກົດເຫັນຢ່ ູນັ້ນ.  
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ພຣະອົງໄດ້ຊົງນໍາພານາງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫິວນໍ້າໃນຄວາມຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຊີວິດສ່ວນຕົວດ້ວຍຊົງກ່າວວ່າ  ìຈ່ົງໄປເອ້ີນ
ເອົາຜົວຂອງເຈົ້າມາທີນ່ີ້,î ໝາຍເຖິງໃຫ້ນາງກັບມາພ້ອມກັບຜົວຂອງນາງ.  ເພ່ືອການທີຈ່ະໄດຮ້ັບນໍ້າແຫ່ງຊີວິດທີພ່ຣະ
ເຢຊູຊງົປະທານໃຫ້ຟຣນີັ້ນ,     ນາງຈໍາເປນັຕອ້ງປະເຊີນໜາ້ກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການໃຊ້ຊີວິດທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ບາບ.    ໃນຄໍາຕອບຕໍ່ຄາໍສັ່ງຂອງພຣະເຢຊູ ຍິງຄນົນັນ້ເວ້ົາວາ່  ìຂ້ານ້ອຍບໍ່ມີຜົວ.î  ເຖິງແມ່ນວ່າຄໍາຕອບນັນ້ຖກືຕອ້ງ,   
ມັນກໍເປນັວທິທີີ່ນາງພະຍາຍາມຫີຼກຈາກການແກ້ບນັຫາໃນສະພາບຕວົຈິງໃນຊວີດິຂອງນາງ.   
 ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຍິງຊາມາເຣັຽບໍ່ແມ່ນແຕກ່ານກະທໍາຜດິສນິທັມແລະຄວາມສໍາພັນໃນຊວີດິອັນຜິດສງັຄົມ, 
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງນາງແທນ້ັ້ນແມ່ນນາງເປັນຄົນບາບ;    ການໃຊ້ຊີວິດແບບຜດິສນິທັມນັນ້ເປດີເຜີຍໃຫ້ເຫັນຊີວິດທີ ່
ເຕັມໄປດ້ວຍບາບທີ່ແຍກຈາກພຣະເຈົາ້.  ພຣະເຢຊູຊົງເນັນ້ເຖິງຄວາມຈິງທີ່ນາງໄດ້ຕອບພຣະອົງ ໂດຍບໍ່ໄດກ້່າວໂທດ 
ໃສກ່ານກະທໍາໃນຊວີດິຂອງນາງວ່າ ìເຈົ້າເວົ້າຖືກແລ້ວວ່າເຈົ້າບໍ່ມີຜົວ.î  ພຣະອົງຍັງຊງົຢໍ້າອີກວ່າ ìເພາະເຈົ້າມີຜົວຫ້າ 
ຄົນແລ້ວ ແລະຜ້ ູທີ່ເຈົ້າມີຢ ູ່ດຽວນີ້ກບໍໍ່ແມ່ນຜົວຂອງເຈົ້າ, ທີ່ເຈົ້າເວົ້ານັ້ນເປັນຄວາມຈິງ.î ຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊູໄດຮ້ຽກ 
ຮ້ອງໃຫ້ນາງປ່ຽນແປງ, ນາງຕ້ອງມີຄວາມສັດຊ່ືຕໍຕ່ົວເອງແລະຕໍ່ພຣະອົງ.   ໃນສມັຍນີ້ພຣະເຢຊູຊົງຫວງັຈາກພວກເຮົາ 
ຢ່າງດຽວກັນ: ໃຫ້ມີຄວາມສັດຊ່ືຕໍ່ຕນົເອງແລະຕໍ່ພຣະອົງ. 
 ເໝືອນກັນກັບຍິງຊາມາເຣັຽ ມະນຸດທັງໝົດມີຄວາມທກຸທໍຣະມານຍອ້ນຄວາມບາບໃນຊວີດິ ເຖິງຈະຖກືເປີດ 
ໃຫ້ເຫັນໃນວທິີໃດກໍຕາມ.    ຫຼາຍໆຄັ້ງພວກເຮົາກຜໍິດພາດດວ້ຍການຊອກຫາໃຫ້ຄົນອື່ນຫືຼເອົາສິ່ງຂອງຕ່າງໆມາແທນ 
ການປວົແປງຊີວິດໃຫ້ເຕັມປ່ຽມ ທີ່ມີແຕ່ພຣະເຢຊູເທົ່ານັນ້ສາມາດເຮັດໄດ.້   ການປະເຊີນໜ້າກບັຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ 
ເຮົາຕ້ອງເລີ້ມຕົນ້ດ້ວຍການສາຣະພາບຄວາມບາບຂອງເຮົາຕໍພ່ຣະເຈົາ້  ແລະຮບັເອົາການປົວແປງເທົ່າທີ່ພຣະອົງສາ 
ມາດປະທານໃຫ້. ຮັບຮ ູ້ຄວາມບາບແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຮົາອາດຈະເປັນປະສົບການອັນເຈັບແສບ, ແຕ່ກໍເປັນສິ່ງ 
ທີ່ດີໃນເມື່ອມັນຈະນໍາໃຫ້ເຮົາໄດ້ພົບກັບການແກ້ບນັຫາຢ ູ່ໃນພຣະຄຣິດ.   
  

3. ບອກຄນົອືນ່ກຽ່ວກບັພຣະເຢຊ:ູ ໂຢຮັນ 4:25-26, 39 
 ໃນຂະນະທີຄ່ໍາສນົທະນາລະຫວາ່ງພຣະເຢຊູແລະຍິງຊາມາເຣຽັດໍາເນນີຕໍ,່ ນາງໄດ້ຮບັຮ ູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນ 
ຜ້ ູປະກາດພຣະທັມ,   ຄົງຈະເກດີຈາກການພຍາຍາມປ່ຽນເຣືອ່ງໃຫ້ອອກຈາກຊີວິດສ່ວນຕົວໃນທາງສນິທັມ.  ນາງໄດ້ 
ສວຍໂອກາດເວ້ົາເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອໃນການນະມັສການ  ລະຫວາ່ງຄົນຢິວແລະຄນົຊະມາເຣັຽ.  
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງອະທິບາຍເຖິງການນະມັສການອນັຖກືຕອ້ງຊ່ຶງບໍໄ່ດ້ເຈາະຈົງໃສສ່ະຖານທີ່ບອ່ນໃດບອ່ນນຶ່ງ  ແຕ່ເປັນ 
ການກະທໍາທີຢ່ ູ່ໃນຈິດໃຈທີ່ຍກົຍອ້ງສຣັເສນີພຣະເຈົາ້ຕາມພຣະຄັມພີ (ຢຮ 4:19-24).   
 ຊາວຊາມາເຣັຽມີຄວາມຫວງັໃນຜ້ ູປະກາດພຣະທັມເໝືອນໂມເຊຕລອດມາ, ຍິງຄນົນີ້ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊ່ືອ 
ຂອງນາງໃນພຣະເມຊີອາ (ພຣະຄຣິດ) ທີ່ຈະຊົງຊີ້ແຈງທຸກສິ່ງໃຫ້ນາງເຂົ້າໃຈ.   ນາງເອງບໍ່ໄດ້ຕຽມຕົວທີ່ຈະພົບກັບຄໍາ 
ຕອບຂອງພຣະເຢຊູ.    ພຣະເຢຊຊູົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາຜ້ ູທີ່ເວົ້າກັບເຈົ້າຢ່ ູນີ້ແຫລະ, ຄືທ່ານຜ້ ູນັ້ນ.î  ແທ້ຈິງແລ້ວ ຄໍາເວົ້າທີ ່
ພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າອອກມາ ຈະຖືກແປວາ່ ìເຮົາຄືî ìເຮົາເປນັî ໃນພຣະທັມໂຢຮັນ.  ໝາຍເຖິງຊື່ສະເພາະຂອງພຣະເຈົ້າ 
ທີ່ຊົງເປດີເຜຍີຕໍໂ່ມເຊ ໃກພຸ່້ມໄມ້ທີກ່ໍາລັງຖກືແປວໄຟລົນຢ ູ່ (ອພຍ 3:14) .  ເຫດສນັນັນ້, ການສາຣະພາບຂອງພຣະ 
ເຢຊູໄດເ້ປັນການປະກາດເຖິງການເປັນພຣະເຈົາ້ຂອງພຣະອົງ,   ທີ່ກາ່ວຢ ູ່ໃນທ່າມກາງການສນົທະນາແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນ 
ຄວາມຈິງທີ່ປາສຈາກຄວາມສົງສັຍກ່ຽວກັບຖານະຂອງພຣະອງົ.       
 ໂຢຮນັໄດ້ບນັທກຶໄວ້ວ່າເວລາພວກອຄັສາວົກກັບມາ  ຍິງຄນົນັນ້ໄດ້ປະໄຫນໍ້າໄວ້ທີ່ນໍ້າສ້າງ,  ເດນີເຂົາ້ໄປໃນ 



4 
 

ເມືອງແລະເລີ້ມຕົ້ນບອກຄນົທັງຫຼາຍວາ່ ພຣະເຢຊູຊົງເປນັພຣະເມຊອີາເພາະວາ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງບອກທຸກໆສິ່ງກ່ຽວກບັ 
ຊວີດິຂອງນາງເອງໃນອະດີດ.   ເຖິງແມ່ນພຣະຄັມພີບໍໄ່ດ້ບອກເຈາະຈົງວ່ານາງໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ, ຊວີດິຂອງນາງກໍປາ 
ກົດຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄວາມປ່ຽນແປງດ້ວຍການພົບກັບພຣະຄຣດິ,    ເພາະສິ່ງທໍາອດິທີນ່າງເຮດັຫັຼງຈາກພົບກັບພຣະເຢຊູກໍຄື 
ນາງໄດ້ໄປບອກຄົນອືນ່ກຽ່ວກັບພຣະອົງ.   
 ການທີ່ໄດ້ບອກວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເມຊີອາກໍພໍແລ້ວສໍາລັບນາງເພື່ອໃຫ້ພ້ົນຜ່ານຄວາມລົ້ມເຫຼວ  ແລະ 
ປະກາດກຽ່ວກັບພຣະເຢຊູໃຫ້ຄນົອືນ່ຮ ູ້.  ຄໍາພະຍານຂອງນາງເປັນໜ້າເຊ່ືອຟັງຫຼາຍຈຶງ່ ìພາໃຫ້ຄົນຊາມາເຣັຽຫຼາຍຄນົ 
ໄດ້ເຊື່ອໃນພຣະອົງ ຈາກສິ່ງທີຜູ່້ຍງິຄນົນັນ້ໄດ້ບອກເລົາ່.î 
 ຄວາມພ້ົນທີ່ພຣະເຢຊູຊົງໄດປ້ະທານໃຫ້ຢ່າງເພ່ິງພໍໃຈແກຄ່ົນທັງຫລາຍແມ່ນການມີເສຣີພາບຈາກບາບແລະ 
ຄວາມລົ້ມເຫຼວ.   ພຣະເຢຊູຊົງສາມາດຊ່ວຍໄຖ່ພວກເຮົາອອກຈາກຄວາມບາບແລະຜົນຂອງມັນ, ພວກເຮົາສາມາດ 
ພົ້ນຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວດ້ວຍການຮບັເອົາຄວາມຈິງໃນພຣະເຢຊູຄຣິດແລະຮັບເອົາພຣະອົງໃຫ້ເປນັເຈົ້າຊີວິດຂອງເຮົາ.  
ຈົງ່ປະຕບິັດຕາມຕົວຢ່າງຍງິຊາວຊາມາເຣັຽ, ເມ່ືອພວກເຮົາຈືຈ່າໍລກັສະນະອັນແທ້ຈງິຂອງພຣະຄຣດິ ພວກເຮົາກໍຢາກ 
ໄປບອກຄນົອືນ່ກຽ່ວກັບພຣະອົງ.  ເຖິງແມ່ນທ່ານເປັນຄຣສິຕຽນໃໝ່ໆ ທ່ານກໍມີຄໍາພະຍານເໝືອນກນັກບັຍິງຊາມາເຣັຽ 
ທ່ານສາມາດບອກຄນົອືນ່ໃນສິ່ງທີທ່່ານຮ ູ້ແລະໄດ້ຮັບໃນປະສບົການຈາກພຣະອົງ.    
  

ບດົຮຽນຊວີດິ: 
 ພວກເຮົາທຸກຄົນເຄີຍຕົກຢ ູ່ໃນຄວາມລົ້ມເຫຼວ ແລະກໍຍັງຈະພົບອີກບໍ່ແມ່ນສິ່ງໃດກໍສິ່ງນຶ່ງ.   ເວລາພົບກັບມັນ 
ພວກເຮົາກໍມີຄວາມອ່ອນແຮງແລະຮ ູ້ສຶກໝົດຫວງັເຮດັຫຍັງກບໍໍ່ໄດ້ ແຕຢ່່າໃຫ້ເປນັສິ່ງສດຸທ້າຍໃນຊີວິດ.  ພວກເຮົາສາ 
ມາດຖອ່ມໃຈລງົຕໍພ່ຣະພັກພຣະເຈົາ້ແລະຮບັຮ ູ້ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຮາົ,  ຮບັເອົາພຣະຄນຸຂອງພຣະອົງເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ 
ເຮົາພົບກັບການເລີ້ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່. 
 ບົດຮຽນວນັນີ້ໄດບ້ອກວທິີທາງທີຜ່ ູ້ເຊ່ືອສາມາດເອາົຊະນະຄວາມລົ້ມເຫຼວ ໂດຍສະເພາະຊວີດິຝ່າຍວນິຍານ, 
ແລະກາຍເປນັເຄືອ່ງມືທີພ່ຣະເຈົາ້ສາມາດໃຊເ້ຮົາໄປບອກຄນົອື່ນກຽ່ວກັບການໄຖບ່າບດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ.   

· ວທິີທີນຶງ່  ທ່ານສາມາດພ້ົນຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວໄປເຖງິການເປັນພະຍານໄດ້ຄືຮັບຮ ູ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ 
ເອງ.  ຈະມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຢ່າງໃນຊວີດິ ແຕອ່ັນສໍາຄນັທີສດຸແມ່ນໃຫ້ຕນົເອງມີຄວາມສັມພັນອັນຖືກ 
ຕ້ອງກັບພຣະເຈົາ້ກອ່ນ, ພຣະເຢຊູຊົງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານພົບກບັຄວາມສັມພັນນັນ້ໄດ້ໃນວນັນີ.້   

· ວທິີທີສອງ   ທ່ານສາມາດພ້ົນຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວໄປເຖງິການເປັນພະຍານໄດ້ຄດື້ວຍການປະເຊີນໜ້າສ ູ້ກັບ 
ຄວາມລົ້ມເຫຼວບັນຫາຂອງທ່ານ.  ເວລາໃດກຕໍາມທີທ່່ານຊອກຫາການຊວ່ນເຫລືອໂດຍອາສັຍຄົນໃດຄນົນຶ່ງ 
ຫຼືສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ທ່ານກໍຍິ່ງພາດພັ້ງທາງຝ່າຍວິນຍານ. 

· ວທິີທີສາມ ທີ່ຈະພ້ົນຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວໄປເຖິງການເປນັພະຍານກຄໍື ບອກຄົນອື່ນກ່ຽວກບັພຣະເຢຊູ. ໝາກ 
ຜົນຂອງຄວາມສັມພັນສ່ວນຕົວໃນພຣະຄຣດິສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມກະຕືລືລົນ້ຢາກແບງ່ປັນພຣະເຢຊູກັບຄົນອື່ນ.  
ທ່ານສາມາດເລີມ້ຕົນ້ເປນັພະຍານເພ່ືອພຣະຄຣດິດ້ວຍການເລົ່າເຣື່ອງທີ່ພຣະອົງໄດກ້ະທໍາໃນຊວີດິຂອງທ່ານ 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS 

 



1 
 

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທີ 14 ຕຸລາ 2012 (10-14-2012) 

 

ອອກຈາກຄວາມລົມ້ເຫວຼໄປສ ູ່ການຊີນ້ໍາ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ປະຖົມມະການ 15:4-6; 16:1-5; 17:3-6,15-19 

 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິ  
       ບດົຮຽນນີສ້າມາດສົ່ງເສີມຄວາມເຊືອ່ວາງໃຈຂອງທ່ານໃນພຣະເຈົາ້   ໃນເວລາທີທ່່ານເດນີຜດິທາງຂອງພຣະອົງ 
ແລະພາດການປັກຕາຂອງທ່ານໃສແ່ຜນການຂອງພຣະເຈົາ້    
 

ເປົາ້ໝາຍຂອງບດົຮຽນ 
       ພຣະເຈົ້າມີແຜນການຊີວິດໄວ້ໃຫ້ແກ່ເຮົາ; ພວກເຮົາຕ້ອງວາງໃຈໃຫ້ພຣະອົງທໍາງານໃນພວກເຮົາແລະຜ່ານພວກ 
ເຮາົເພ່ືອໃຫ້ສາໍເຣັດຜົນໃນແຜນການນັນ້.  ພວກເຮົາບໍຈ່ໍາເປນັເຮັດໄປແບບເດີນທາງລດັແລະແກບ້ັນຫາດວ້ຍຕົນເອງ.  
ເໝືອນກັນກັບ ອບັບຣາຮາມ, ພວກສາມາດຮຽນໄວ້ວາງໃຈໃນເວລາຂອງພຣະເຈົາ້.   
 

ຄວາມສໍາຄນັຂອງບດົຮຽນ 
 ພວກເຮົາທຸກຄົນເຄີຍໄດມີ້ປະສບົການຮັບຜົນຂອງການຕັດສນິໃຈຜດິ:  ພວກເຮົາເດີນໜາ້ໄປກອ່ນພຣະເຈົາ້ 
ຫຼືພວກເຮົາທໍາເສີຍຕໍຄ່ໍາປຶກສາຂອງພຣະເຈົ້າ.     ຊວີດິຄຣສິຕຽນຄືການເດນີທາງດ້ວຍການຟັງພຣະເຈົາ້ແລະຕິດຕາມ 
ແຜນການຂອງພຣະອົງທີ່ມີໄວ້ໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາ.  ພວກເຮົາຈາໍເປນັຕ້ອງຮ້ ູຈກັ ເຖງິຈະເປນັເວລາທີ່ພວກເຮົາໜີໄກຈາກ 
ນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ ເພາະພຣະເຈົ້າຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຄວາມຜິດຂອງເຮົາ.   ເມ່ືອເຮາົຕ່າວຄນືປັກໃຈໃສພ່ຣະອົງອກີ, 
ພຣະອົງກຍໍັງທໍາງານຢ ູ່ໃນພວກເຮົາແລະຜ່ານທາງພວກເຮາົ.      
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 ມີຂັ້ນຕອນແບບໃດແດ່ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າພົ້ນຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວໄປສ່ ູການຊີ້ນໍາ?    ຄັ້ງນຶງ່ ໃນເວລາທ່ີ 
ຂ້າພະເຈົ້າຍັງເປັນບ່າວນ້ອຍ, ກໍາລັງເຂົ້າຮ່ວມຄ້າຍຊຸມນຸມຂອງໂບດຢູ່ນັ້ນ ກໍຄດິສນກຸຢາກມີການປະຈົນພັຍຍ່າງເລາະ 
ໃນປາ່ກບັເພ່ືອນອກີສາມຄນົໃນຍາມວາ່ງ.  ພວກເຮົາອອກຈາກບໍຣິເວນຄ້າຍພັກອອກໄປໃນເຂດຂອງຄ້າຍທະຫານ ບໍ ່
ສົນໃຈກັບປ້າຍທີ່ຕດິໄວ້ເຕອືນບອກວາ່ເຮົາຢ ູ່ບອ່ນໃດ.   ແທນທີ່ຈະເດນີກບັຄນື, ພວກເຮົາກໍຄດິຜດິແລະເດີນຕໍໄ່ປ ທັງ 
ຢາກຮ ູ້ຈກັວາ່ຈະມີຫຍັງເກດີຂຶນ້.   
 ອີກບໍດ່ົນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານກໍຈບັພວກເຮົາໄດ ້ແລະນໍາເອົາພວກເຮົາເຂົາ້ໄປໃນສູນກາງຄ້າຍທະຫານ. ພວກ 
ເຮາົກຖໍກືສັງ່ສອນຢ່າງໜັກຈາກຜູບ້ັນຊາການ    ວາ່ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ເປນັຕົນ້ເຫດນໍາອັນຕະລາຍມາສູຕ່ົນເອງແລະຄົນ 
ອືນ່ໆ.  ພວກຜ ູ້ນາໍໃນຄ້າຍພັກແລະພວກສດິຍາພິບານກໍມາຮບັເອົາພວກຂາ້ພະເຈົາ້,   ແລະແນ່ນອນເຂົາເຈົາ້ມີຄວາມ 
ຜິດຫວງັໃນການຕດັສນິໃຈອນັຜດິພາດຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໃນວນັນັນ້.    ພວກເຮົາໄດຕ້ດັສນິໃຈຜດິໂດຍການເລືອກ 
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ເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງເຖິງແມ່ນຮ ູ້ຈກັວາ່ຄວນເຮດັແບບອື່ນ.     ໃນເວລານັນ້ການກະທໍາທີ່ສລາດທີ່ສດຸແມ່ນຮບັຮ ູ້ຄວາມ 
ຜິດຂອງຕນົແລະປ່ຽນໄປທາງໃໝ ່ ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜ ູ້ນໍາທາງພວກເຮົາ.   ບົດຮຽນມືນ້ີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມ ີ
ຄວາມແນ່ໃຈໃນການວາງໃຈເຊ່ືອໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ເວລາພວກທາ່ນເດີນຜິດທິດທາງຂອງພຣະອົງແລະຫລົງ 
ຈາກການປກັໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະອົງ.  
  
1. ວາງໃຈໃນພຣະເຈົາ້:   ປະຖົມມະການ 15:4-6 

ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊົງຮຽກເອີນ້ອບັຣາຮາມຍ້າຍອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນຕດິຕາມພຣະອົງໃນບ່ອນທີ່ພຣະອົງ 
ຊງົນໍາໄປ.  ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊົງທາໍຄາໍສັນຍາອນັສໍາຄນັຕໍອ່ັບຣາຮາມໃນຕອນນັ້ນ (ປຖກ 12:1-3).   

ໃນປະຖົມມະການ 15:1-6    ພຣະເຈົາ້ຊົງໃຫ້ອບັຣາຮາມໝັນ້ໃຈວ່າ  ພຣະອົງໄດ້ຊົງປົກປ້ອງຮກັສາແລະຍັງ 
ຮັກສາຄໍາໝັນ້ສັນຍາຢ ູ່.    ຄວາມກັງວົນຂອງອັບຣາຮາມກຄໍື ແມ່ນໃຜຈະເປັນຜ ູ້ສືບມໍຣະດົກຂອງທ່ານ,  ທ່ານໃຫ້ເຫດ 
ຜົນຕໍ່ພຣະເຈົ້າວ່າຈະໃຫ້ຄົນໃຊ້ຂອງທ່ານຜ ູ້ນຶ່ງຮັບມໍຣະດົກຂອງທ່ານ.     ພຣະເຈົ້າມີແຜນການອີກຢ່າງນຶງ່  ແທນທີ່ຈະ 
ໜູນໃຈເພີ້ມໃນການໃຫ້ຄນົໃຊ້ຮັບມໍຣະດົກຂອງລາວ,    ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກ່າວຕໍ່ອບັຣາຮາມວ່າ ຜ້ ູທີ່ຈະຮັບມໍຣະດົກນັ້ນ 
ຈະເກີດມາຈາກຮ່າງກາຍຂອງລາວເອງ.  

ເພ່ືອໃຫ້ອັບຣາຮາມມີຄວາມແນ່ນອນໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ   ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊົງນໍາເອົາອັບຣາ 
ຮາມໄປຂ້າງນອກແລະບອກໃຫ້ທ່ານຫຼຽວເບິງ່ທອ້ງຟ້າແລະນບັດາວຊຶ່ງເປນັສິ່ງທີ່ເປັນ ໄປບໍ່ໄດ້. ໃນທ້ອງຟ້າອນັມືດດໍາ 
ໃນຍາມກາງຄືນທີ່ທະເລຊາຍອບັຣາຮາມຈະເຫັນດວງດາວອນັຫຼວງຫຼາຍ.       ພຣະເຈົາ້ ຊົງເວ້ົາກັບອັບບຣາຮາມວາ່    
ìລູກຫຼານຂອງເຈົ້າຈະມີຫລວງຫລາຍຢ່າງນັ້ນແຫຼະ.î  ຜົນສະທ້ອນຈາກສິ່ງທີ່ອັບຣາຮາມໄດເ້ຫັນການຊີ້ນໍານີເ້ປັນສິ່ງທີ່
ເຫລືອເຊ່ືອສາໍລບັອບັຣາຮາມ.    ຜ ູ້ຊາຍທີເ່ປັນໝັນແກ່ໆຄນົນຶງ່ໄດຮ້ັບຄໍາສນັຍາວ່າລາວຈະເປັນບັນພະບຸຣຸດຂອງລູກ 
ຫລານລຸ້ນໃໝ່ຫລາຍກວາ່ດາວໃນທ້ອງຟ້າທີ່ລາວບໍຈ່ະສາມາດນບັໄດ.້   

ການສະແດງຕອບຂອງອັບຣາຮາມກັບສິ່ງທີທ່່ານເຫັນກໍເໝາະສົມ:     ທ່ານ  ìໄດ້ເຊື່ອພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.î ຄາໍ 
ວ່າ ເຊືອ່ ເປນັຄໍາເວ້ົາທໍາອດິໃນພຣະຄັມພີທີສ່ອນໃຫ້ພວກເຮາົຮ ູ້ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມເຊ່ືອ   ຄືເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນ 
ພຣະເຈົາ້, ມອບຖວາຍຊວີດິຂອງທ່ານໃຫ້ພຣະເຈົາ້.      ອັບຣາຮາມໄດ້ຍກົຊວີດິຂອງຕົນເອງໄວໃ້ນຄວາມດູແລຂອງ 
ພຣະເຈົ້າແລ້ວ;   ໃນທີນ່ີ້ ທ່ານຍັງດໍາເນີນຕໍໄ່ປໃນການວາງໃຈໃນພຣະເຈົາ້ທີຈ່ະເຮດັໃຫ້ຄໍາສນັຍາຂອງພຣະອົງປາກດົ 
ຂຶ້ນເຖິງແມ່ນຄວາມວາງໃຈນັນ້ຈະບໍ່ສມົບນູແບບກໍຕາມ.         ພຣະເຈົາ້ຊົງໃຫ້ລາງວັນໃນຄວາມເຊ່ືອແກ່ອັບຣາຮາມ 
ດ້ວຍການໃຫ້ຄຸນຄ່າແກຄ່ວາມເຊ່ືອຂອງລາວວ່າ ìເປນັຄນົຊອບທັມ.î     ອັບຣາຮາມບໍ່ພຽງແຕ່ເຊືອ່ໃນຄວາມຈິງກ່ຽວ 
ກັບພຣະເຈົາ້ເທົ່ານັ້ນ  ທ່ານຍງັວາງໃຈໃນບຸຄະລກິລກັສະນະຂອງພຣະເຈົາ້ແລະວາງພ້ືນຖານຊວີດິຂອງທ່ານນໍາດ້ວຍ.   

ຄໍາຕອບຂອງອບັຣາຮາມໄດສ້ອນພວກເຮົາກຽ່ວກັບຄວາມເຊ່ືອ.    ພວກເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະຮ ູ້ແຜນການຂອງ 
ພຣະເຈົ້າທຸກຢ່າງກ່ອນທີຈ່ະວາງໃຈຍົກຊີວິດໄວ້ໃນພຣະອົງ ເພາະວ່າຄວາມເຊື່ອແມ່ນການຕອບສນອງຕໍ່ສິງທີ່ພຣະອົງ 
ຊງົເປດີເຜີຍໃຫ້ຮ ູ້ແລວ້.  ພວກເຮົາສະແດງຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮາົໃນພຣະເຈົາ້   ບໍແ່ມ່ນເວລາເຮົາເຊ່ືອໃນຄວາມຈິງກ່ຽວ 
ກັບພຣະອົງແຕແ່ມ່ນເວລາເຮົາວາງໃຈເຊ່ືອໃນລັກສະນະຂອງພຣະອົງ.     ພວກເຮົາໄດຮ້ ູ້ຈກັພຣະເຈົາ້ແລະວາງໃຈໃນ 
ພຣະເຈົ້າດ້ວຍພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງຄືພຣະຄັມພ.ີ    ດັ່ງນັນ້ ການຮຽນພຣະຄັມພີຄວນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລບັຜ ູ້ເຊ່ືອທກຸ 
ຄົນ.  ພວກເຮົາຕ້ອງຈໍາໄວ້ວ່າ ການຖວາຍຕົວວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຈົາ້ເປນັການຕດັສນິໃຈສາໍຄັນທີ່ສດຸທກຸໆວນັ. ເຮົາ 
ຈະເຫັນໃນພາກຕໍ່ໄປວາ່ ຖາ້ເຮົາຫາກແກບ້ັນຫາຕາມໃຈຂອງຕົນເອງຄວາມບໍດ່ີກໍຈະເກີດຂຶ້ນ.    

 



3 
 

2. ຢາ່ແກບ້ນັຫາດວ້ຍຕນົເອງ:  ປະຖົມມະການ 16:1-5 

 ຫລັງຈາກອາສຍັຢ ູ່ດິນແດນການາອານໄດສ້ິບປີ         ອັບຣາມແລະນາງຊາຣາຍຍງັບໍມີ່ລກູທີ່ເກີດຈາກສາຍ 
ເລືອດຂອງຕົວເອງເທື່ອຢ ູ່ໃນຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົາ້.    ເບິ່ງແລ້ວ ທງັສອງຄນົກໍໝດົຄວາມອດົທນົໃນການລໍຄອຍຖ້າ 
ພຣະເຈົາ້ຕອບຄໍາສນັຍາຂອງພຣະອົງ.      ນາງຊາຣາຍກຄໍິດເຖິງທາດຍິງຂອງຕົນທີ່ຊ່ືວ່າ ນາງຮາກາ ແລະໄດສ້ເນຍີກົ 
ເອົານາງນີ້ໃຫ້ອັບຣາມ  ເພ່ືອທາ່ນຈະເປນັພ່ໍຂອງເດກັທີເ່ກດີຈາກນາງ.    ເຖິງແມ່ນມັນບໍຢ່່ ໃູນແຜນການທ່ີພຣະເຈ້ົາທີ ່
ໄດ້ຊົງວາງໄວ້, ອບັຣາມກໍຕກົລົງຕາມຄໍາເວ້ົາຂອງນາງຊາຣາຍ.    ອນັນີ້ເປັນປະເພນີທີນ່ິຍົມປະຕິບດັກັນໃນສມັຍນັ້ນ 
ແຕ່ມັນກບໍໍ່ເປັນການຖກືຕອ້ງ.    ເໝືອນກບັບາງແນວໃນສມັຍດຽວນີ້ເປັນສິ່ງທີຖ່ືກກົດໝາຍແຕ່ກບໍໍ່ໝາຍຄວາມວາ່ມັນ 
ຖືກຕອ້ງຕາມສາຍຕາຂອງພຣະເຈົາ້ເຊ່ັນ: ການແທ້ງລູກ, ແຕ່ງງານໃນເພດດຽວກນັ, ຫິຼນ້ຫວຍຫິຼນ້ເບ.ີ   
 ເຖິງແມ່ນອັບບຣາມມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າດັ່ງທີຢ່່ ູໃນບດົຮຽນທີຜ່່ານມາ,    ຄວາມເຊ່ືອຂອງລາວບາງຄັ້ງກ ໍ
ອ່ອນແອລົງ   ລາວອາດມີເຫດຜນົວາ່ພຣະເຈົາ້ຊົງຕອ້ງການໃຫ້ລາວຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄໍາສນັຍາກ່ຽວກບັຜ ູ້ສືບມໍຣະດົກນັ້ນ 
ສໍາເຣດັ.  ìລາວໄດຮ້່ວມຫັຼບນອນນໍານາງຮາກາ,î ແລະນາງກຕໍັ້ງທອ້ງ.    ການຕັ້ງທອ້ງເປັນເຫດໃຫ້ນາງຮາກາ ເກດີມ ີ
ຄວາມຈອງຫອງດູຖກູຢຽບຫຍາມນາງຊາຣາຍ.  ຊາຣາຍໄດ້ບອກອບັຣາມວາ່ ຮາກາ  ìດູຖກູຢຽບຫຍາມຂອ້ຍ.î   ຜນົ 
ຮັບກໍຄືຊາຣາຍຮ ູ້ສຶກວ່າຜດິດ້ວຍນິສຍັຂອງຮາກາແລະໄດ້ຕາໍໜິອບັຣາມ.   ນາງເຫັນວ່າອັບຣາມເປັນຜ ູ້ທີມີ່ຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບໃນຄວາມເຈັບປວດທີຕ່ົນເອງໄດ້ຮບັ ແລະຂໍຮອ້ງໃຫ້ພຣະເຈົາ້ ìຕັດສນິî ລະຫວາ່ງພວກເຂົາທງັສອງວ່າແມ່ນ 
ຜ້ ູໃດເປັນຄນົຜດິ.   ທັງສອງມີຄວາມຜິດໃນເຣື່ອງນີ້ໃນເມ່ືອທງັສອງໄດ້ຕກົລົງກັນກ່ອນ, ອ້າງເຫດຜນົວາ່ການກະທໍານີ ້
ພຣະເຈົ້າອາດຈະໃຫ້ຄວາມໝາຍແບບນີ້ ທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນຍາວ່າອັບຣາມຈະມີລູກຊາຍດ້ວຍຕົນເອງແລະເຂົາເຈົ້າ 
ກໍເລຍີຈັດການແກບ້ັນຫາດວ້ຍຕົນເອງ. 
 ອັບຣາມໄດຕ້ອບນາງໂດຍເນັ້ນບອກວາ່  ຮາກາຍງັເປັນສົມບດັຂອງຊາຣາຍຢ ູ່ ຜ ູ້ທີນ່າງສາມາດລງົໂທດຕາມ 
ເຫັນສົມຄວນ.   ຊາຣາຍກໍເຮດັກບັຮາກາຢ່າງໂຫດຮ້າຍຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງຕນົເອງຈນົເຮັດໃຫ້ຮາກາທນົບໍ່ໄດ້ກໍເລີຍ 
ໜີຈາກຊາຣາຍ.   
 ການລຄໍອຍໃຫ້ພຣະເຈົາ້ທໍາງານໃນແຜນການຂອງພຣະອົງໃຫ້ຄົບຖວ້ນນັ້ນ ບໍ່ໄດໝ້າຍຄວາມວາ່ພວກເຮົາຈະ 
ຄວນເຂົ້າແຊກແຊງ. ຜນົທາງລບົມັກເກດີຂຶນ້ເລືອ້ຍໆເມ່ືອພວກເຮົາພຍາຍາມຊວ່ຍອອກແບບເພ່ືອໃຫ້ເຫດການໃນນໍ້າ 
ພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົາ້ສໍາເຣດັ. ເພາະຄວາມເປັນມະນດຸ, ເຖງິແມ່ນສອງຄນົຜົວເມັຽກໍຍັງຕົກລົງເຮດັໃນສິ່ງທີເ່ປນັການ 
ບໍ່ຖກືຕ້ອງ. ດັງ່ນັນ້ ໃນເວລາທີໄ່ດ້ທໍາຄວາມຜິດ ພວກເຂົາຄວນກັບຄືນເຂົາ້ຫາພຣະເຈົາ້ດວ້ຍການສາຣະພາບຜິດແລະ 
ກັບໃຈໃໝ່ ແທນການຕິຕຽນກນັ.      ການກະທໍາຂອງພວກເຮາົທຸກຢາ່ງຈະມີຜົນຕາມມາ  ແລະຖ້າພວກເຮົາຮຽນລຖໍ້າ 
ພຣະເຈົາ້ດວ້ຍຄວາມອົດທົນ ພວກເຮົາກຈໍະຫລີກຈາກການປວດຫົວຫລາຍຢາ່ງ.  ພວກເຮົາສາມາດໜູນໃຈຄນົອື່ນໄດ ້
ເໝືອນກັນ ໃຫ້ດໍາເນນີຕໍໄ່ປໃນການປັກໃຈຈົດຈໍ່ໃສ່ພຣະເຈົ້າແລະບໍ່ແລນ່ອອກໜ້າໄປກ່ອນພຣະອົງ.          
  

3. ປກັຕາໃສແ່ຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ອີກ:  ປະຖົມມະການ 17:3-6,15-19 
 ຫລັງຈາກອິສມາເອນັເກດີໄດສ້ິບສາມປ,ີ   ອບັຣາມມີອາຍຸໄດ ້99 ປີ ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊົງປາກົດຕໍ່ທາ່ນແລະຕໍຄໍ່າ 
ສັນຍາໃໝ່ກບັທ່ານ.  ìອັບຣາຮາມກົ້ມຂາບລງົî   ພື້ນດິນໃນເວລາພຣະເຈົ້າຊົງເວົ້າກັບທ່ານ.    ພຣະເຈົ້າຊົງໄດ້ໃຫ້ຄໍາ 
ເນັ້ນໜັກວ່າອບັຣາມຈະເປັນ  ìພ່ໍຂອງຄົນຫຼາຍຊາດ,î   ແລະພຣະເຈົ້າຊົງປ່ຽນຊື່ ຈາກ ອັບຣາມ    ìແປວ່າ ພ່ໍທີ່ຖກືຍກົ 
ສູງî ປ່ຽນເປັນ ອັບຣາຮາມ (ແປວາ່ ìພໍ່ຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍî).   ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຈິງນີ້   ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສັນຍາວ່າ 
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ຈະເຮັດໃຫ້ອບັຣາຮາມເປັນຜ ູ້  ìເກີດຜົນຫຼາຍຢ່າງສງູສຸດî  ແລະ  ìຈະສ້າງຊາດແລະກະສັດທັງຫຼາຍເກີດຈາກî  ທ່ານ.  
ຄໍາສັນຍາທີພ່ຣະເຈົາ້ຊົງໄດ້ທໍາໄວ້ກັບອັບຣາຮາມຕອ້ງໃຫ້ຄວາມແນ່ໃຈແກ່ລາວ     ແລະເປນັສິ່ງທີ່ເກີນກວາ່ລາວສາ 
ມາດຄາໍນວນເບິ່ງໄດ້.   
 ພຣະເຈົາ້ຍງັຊົງບອກແກ່ອບັຣາຮາມວາ່ພຣະອົງຍງັຊົງປຽ່ນຊື່ຂອງນາຊາຣາຍອີກເປັນ ຊາຣາ     (ທັງສອງຊ່ືນີ້ 
ໝາຍຄວາມວ່າ ìເຈົ້າຍິງî)    ເພາະວາ່ພຣະເຈົາ້ຊົງອວຍພອນແກ່ນາງແລະຊງົປະທານລູກຊາຍຄົນນຶ່ງໃຫ້ອັບຣາຮາມ 
ດ້ວຍຕົວນາງເອງ.   ພຣະເຈົາ້ຊົງສັນຍາກບັອບັຣາຮາມວາ່  ìຊາດທງັຫຼາຍî  ແລະ ìກະສັດທັງຫຼາຍຂອງມະນຸດຈະມາ 
ຈາກນາງ.î     ເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈອັບຣາຮາມທີ່ລາວເອງຄຶດວ່າເຫືຼອເຊື່ອ  ຈຶ່ງຫົວຂວັນໃນຄວາມຄຶດວ່າຜ້ ູເຖົ້າຄ່ ູນີຈ້ະ 
ກາຍເປັນພ່ໍແມ່ລູກອອ່ນ.   ອັບຣາຮາມຄິດວ່າອິສມາເອັນເປັນຕົວແທນໃນແຜນການອັນໜ້າເຫືຼອເຊື່ອນີ.້     ພຣະເຈົາ້ 
ຊງົປະຕເິສດຄວາມພຍາຍາມຕໍ່ວ່າຂອງອັບຣາຮາມ  ທັງບອກລາວອີກວ່ານາງຊາຣາຈະມີລູກຊາຍໃຫ້ລາວຈະມີຊ່ືວ່າອີ
ຊາກ (ຄວາມໝາຍ ìຫົວຂວັນî.)    ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສັນຍາວ່າຈະສ້າງ ìຄໍາສັນຍາຕລອດໄປເປນັນດິî ສໍາລັບເຊ້ືອສາຍ 
ຂອງອຊີາກ.   
 ພວກເຮົາຮຽນຈາກອັບຣາຮາມວາ່ການນະມັສການພຣະເຈົາ້ສາໍຄນັ  ເພາະນະມັສການເປັນການສະແດງອັນ
ເໝາະສົມຕໍ່ຄວາມບໍຣິສຸດ, ຍິ່ງໃຫ່ຽ, ມີອໍານາດສູງສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.   ເຮົາກໍຮຽນຮ້ ູເໝືອນກັນວ່າແຜນການຂອງພຣະ
ເຈົ້ານັ້ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ,     ພຣະອົງຈະຊົງເຮັດໃຫ້ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດຕາມທາງທີຈ່ະຖວາຍພຣະກຽດພຣະ 
ອົງຢ່າງສູງສົ່ງ ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງລໍໄປລະຍະນຶ່ງ.      ໃນເວລາທີພ່ວກເຮົາລໍຖ້າພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງ
ປັກຕາໃໝອ່ີກໃສແ່ຜນການຂອງພຣະອົງໂດຍການສາຣະພາບ, ນະມັສການ, ອອ້ນວອນ, ແລະຮຽນພຣະຄັມພີ.   
 

ບດົຮຽນຊວີດິ: 
 ອັບຣາຮາມເດີນໄປກັບພຣະເຈົ້າດ້ວຍການເຊື່ອຟັງ      ແຕລ່າວກໍມີຄວາມຜິດພາດ   ພວກເຮົາກໍເໝອືນກັນ, 
ແລະຖ້າເຮ ົາໄດຫ້ຼົງທາງໄປໃນການຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ    ພວກເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະທໍາຜິດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຫຼືຈະກັບຄືນ 
ມາຫາພຣະອົງດ້ວຍການກັບໃຈໃໝ.່  ພຣະເຈົ້າຈະນໍາທາງເຮາົຖ້າເຮົາກັບຄືນມາຫາພຣະອົງ. 
 ບົດຮຽນນີ້ມີຂັ້ນຕອນໃນການຍ້າຍຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວໄປພົບກັບການຊ້ີນໍາ. 

· ຂັ້ນທໍາອິດ ວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ, ຄືຮັບເອົາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ   ແລະເຊື່ອໃນຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ.  
ຄວາມວາງໃຈໃນພຣະເຈົາ້ຈະໃຫຍ່ຂຶນ້ເມ່ືອເຮົາອ່ານພຣະຄໍາແລະມີປະສົບການກັບຣດິອໍານາດຂອງພຣະອົງ 
ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. 

· ຂັ້ນທີສອງ ຫີຼກຈາກການແກ້ບນັຫາດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງຕນົເອງ. ພວກເຮົາມີບັນຫາກບັການຂາດຄວາມ
ອົດທົນ,    ແຕໃ່ຫ້ເຮາົຈາໍວາ່ພຣະເຈົ້າຮກັສາຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງຢ ູ່ໃນພຣະຄັມພີ.     ພຣະອົງບໍ່ຕອ້ງການ
ຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອຈາກພວກເຮົາເພ່ືອໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະອົງສໍາເຣດັ ໃຫ້ລຖໍ້າຕາມເວລາຂອງພຣະອົງ. 

· ຂັ້ນທີສາມ ໃຫ້ພວກເຮົາປັບຕົວໃສ່ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າໃໝ່ອີກ.  ບໍມ່ີຫຍັງຍາກສໍາລັບພຣະເຈົ້າທີຈ່ະເຮັດ 
ໃຫ້ສໍາເຣດັຜນົ;   ແລະຜ່ານການຝຶກຝົນໃນການນະມັສການ,  ສາຣະພາບ, ແລະອະທຖິານ,  ພວກເຮົາກສໍາ 
ມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະອົງເກີດມີຄືນຂຶ້ນມາໃໝ່. 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ21 ຕລຸາ 2012 (10-21-2012) 

 

ຍ້າຍຈາກຄວາມລົມ້ເຫ ຼວໄປສູກ່ານປຽ່ນແປງ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ອົບພະຍົບ 15:19-21;  ຈົດເຊັນບັນຊີ 12:1-3, 8-3, 15 
 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິ  
       ບົດຮຽນນີ້ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄຈ້ແຍກຮ້ ູວິທີຫຼີກຈາກວິນຍານທີບ່ໍມີ່ຄວາມພໍໃຈແລະຊອກຈັບຜິດ. 
 

ເປົາ້ໝາຍຂອງບດົຮຽນ 
       ສັຣເສີນພຣະເຈົາ້ໃນດ້ານນຶງ່ແລະມີຂໍ້ຂອ້ງໃຈສົງສຍັໃນວຽກງານຂອງພຣະອົງອກີດ້ານນຶງ່ ແມ່ນມີອາການບໍສ່ມ່ໍາ 
ສເມີ; ເອີນ້ວາ່ສົງສຍັພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ. ເໝືອນກບັນາງ ມີຣີອາມ, ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮ ູ້ພຣະລັກສະນະ 
ຂອງພຣະເຈົາ້ແລະພໍໃຈໃນວິທທີາງການກະທໍາຂອງພຣະອົງ.     
 

ຄວາມສໍາຄນັຂອງບດົຮຽນ 
 ພວກເຮົາຈະຮ ູ້ສກຶຂາດຄວາມດີໃຈ, ຂາດຄວາມພໍໃຈ, ຫືຼຂາດຄວາມພຽງພໍ ເວລາພວກເຮົາປກັໃຈໃສແ່ຕສ່ະ 
ພາບການຂອງເຮົາແລະຕົວເຮົາເອງ.  ຄວາມຮ້ ູສຶກເຫຼົ່ານີ້ມີແຕຈ່ະນໍາພາໃຫ້ເຮົາໄປພົບແຕ່ບນັຫາທີ່ເລກິກວ່າເກົ່າ,   ຄ ື
ການເຕີບໂຕຂອງຈດິວນິຍານທີ່ຊອກຈັບຜິດ.    ຜົນທີ່ໄດຮ້ັບຂອງວິນຍານທີ່ຊອກຈັບຜິດຈະຂຍາຍໄປສູຄ່ົນທີ່ຢ ູ່ຮອບໆ 
ຂ້າງເຮາົ.  ຄວາມພໍໃຈເກດີມີຂຶ້ນເມ່ືອພວກເຮົາເອົາສາຍຕາອອກຈາກຕນົເອງແລະເພ່ງເບິງ່ພຣະເຈົາ້ເທົ່ານັນ້ 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຈໍາໄດດ້ີເວລາຊິີມໝາກເຂືອນໍ້າຫຼ ືpersimmon ດິບ.  ຂ້າພະເຈົ້າແລະພີ່ນ້ອງຄົນນຶ່ງໄດລ້້າສັດ
ຢ່ ູໃນປ່າເດີນໄປພົບຕົ້ນໝາກເຂືອນໍ້າ.  ລາວຮ ູ້ຈັກໝາກເຂືອນໍາ້ດີໃນເວລາມັນສຸກ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍຮ່້ ູເລຍີ.   ລາວປາດ
ໝາກເຂືອແລ້ວຍື່ນເຄິ່ງນຶ່ງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າກກໍັດເຕມັປາກແລວ້ຂ້າພະເຈົາ້ກເໍຮັດໜ້າຫຍ້ ຸງ ເປັນເຫດໃຫ້ລາວ 
ຫົວຂວັນຢ່າງບໍ່ຢຸດ.   ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຈໍາຣົດຊາດອັນຂົມຂອງໝາກໄມ້ນັ້ນຢ ູ່ເຖິງວ່າຈະເປັນເວລາຫຼາຍປມີາແລ້ວ.   ຫຼງັ 
ຈາກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຊີມມັນແລ້ວ  ພີນ່້ອງຄົນນີຈ້ິງ່ບອກວາ່ໝາກເຂອືນີຈ້ະຂົມເວລາຍັງດບິຢ ູ່ ແຕມັ່ນຈະຫວານແຊບຫັຼງ 
ຈາກມັນສຸກແລ້ວ.  
 ຄວາມຂົມຂື່ນເປັນນິສັຍທີບ່ໍປ່າຖນາໃຫ້ມີໃນຊວີດິຄຣສິຕຽນ, ຕົນ້ເຫດນັນ້ຈະເກີດຂຶນ້ມາຈາກຫຼາຍແນວ, ແຕ່
ມັນເປນັຜົນມາຈາກການເອົາໃຈໃສຊ່ວີດິຂອງຕົນເອງຈົນເກີນໄປແລະຄວາມຕ້ອງການແບບເຫັນແກແ່ຕຕ່ົວເອງໂດຍບໍ່
ສົນໃຈກບັຄົນອືນ່.  ການມີນິສຍັຊອກຈັບຜດິຄົນອືນ່ແລະໝົດຄວາມພໍໃຈສາມາດເກດີການທໍາລາຍໄດ,້   ດັງ່ນັນ້ພວກ
ເຮົາຕ້ອງຊອກຄົ້ນຫາວິທີທາງຫີຼກເວັ້ນຄວາມຂົມຂື່ນນີໃ້ຫ້ໄດ້ເຖງິຈະເປັນຣາຄາແພງກຕໍາມ.   ການຮຽນພຣະຄມັພີວັນ
ນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼີກຈາກຄວາມຂົມຂື່ນ ແລະຮຽນຮ ູ້ຄວາມພໍໃຈໂດຍນໍາຕົວເອງເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າ.   
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1. ໃຫ້ຮັບຮ ູ້ການນາໍພາຂອງພຣະເຈົາ້:   ອົບພະຍົບ 15:19-21 
 ຫລັງຈາກການເດ ີນຂ້າມທະເລແດງຢ່າງອັສຈນັ  ທີໄ່ດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວອິສຣາເອັນພົ້ນຈາກເງື້ອມມືຂອງຊາວເອ
ຢິບຜ້ ຕູາມໄລ່,    ໂມເຊໄດ້ພາໄພ່ພົນຮ້ອງເພງສັຣເສນີພຣະເຈົ້າທີຊ່ວ່ຍໃຫ້ເຂາົເຈ້ົາອອກຈາກການເປັນທາດໂດຍເຮັດ 
ໃຫ້ກອງທບັເອຢິບຕາຍດິກນ້ໍາໝົດ.     ໂມເຊແລະຄົນທັງຫຼາຍໄດເ້ປັນພະຍານວ່າ ìພຣະຜ້ ູເປັນເຈົ້າກໍຊົງໃຫ້ນໍ້າທະເລ 
ໄຫຼຄືນມາຖວ້ມî ຊາວເອຢິບ, ìແຕຊ່າວອິສຣາເອັນໄດຍ້່າງໄປເທິງດິນແຫ້ງ.î  ເພງຂອງໂມເຊເຈາະຈົງໃສກ່ານຍກົສູງ 
ແລະສັຣເສີນພຣະເຈົາ້ ເປັນການຕອບສນອງອັນເໝາະສົມຕໍກ່ານທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໄຖຊີ່ວິດຂອງຊາວອສິຣາເອັນ.  ສິ່ງນີ້
ຄວນເປັນແບບຢ່າງທີພ່ວກເຮົາຄວນເຮັດເມ່ືອພຣະເຈົ້າໄດຊ້ົງໂຜດພວກເຮົາແລ້ວ.   
 ນາງມີຣິອາມ ຜ້ ູເປນັເອືອ້ຍຂອງໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ນໍາໜ້າ ìພວກຜ້ ູຍິງທັງໝົດî ຮ້ອງອີກເພງນຶງ່.    ປາກດົ
ວາ່ນກັດົນຕຣີຄນົນຶ່ງແລະຜ້ ູປະກາດພຣະທັມຍິງມີຣີອາມໄດບ້ັລຍາຍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເປັນບົດເພງດ້ວຍສຽງກອງ 
ìກອງໝາກກະແຊະî ແລະຜ ູ້ຍິງຄົນອື່ນໆກໍເຮດັຕາມນາງພ້ອມດ້ວຍກອງຂອງເຂົາເຈົາ້ແລະຟ້ອນລໍາ.    ເພງຂອງນາງ
ມີຣີອາມແມ່ນຮັບຮ້ ູການທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າ, ເວລາລາວຮ້ອງເພງ ìພຣະເຈ້ົາກໍຖືກຍົກສູງຂຶ້ນî. ເພງຂອງລາວຖວາຍ
ພຣະກຽດພຣະເຈົາ້ ເປັນພະຍານວ່າພຣະອົງໄດ້ໂຍນມ້າແລະຄົນຂັບຣົດຮົບລົງໃນທະເລ.   
 ໂມເຊແລະມີຣີອາມໄດນ້ໍາພາຄົນທັງຫຼາຍໃນການສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ.     ການສັຣເສີນເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນຊີວິດ
ຂອງຜ ູ້ທີ່ເຊື່ອເພາະວ່າເວລາເຮົາສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາປັກຕາເພ່ງເບິ່ງພຣະອົງ ບໍແ່ມ່ນໃສ່ຕົນເອງ, ໃສ່ຄົນອື່ນ, ຫຼ ື
ໃສສ່ະພາບການຕ່າງໆ.  ການສຣັເສີນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການນະມັສການຖວາຍພຣະກຽດແດພ່ຣະເຈົ້າ.  ການນະມັສ 
ການທີ່ສັຣເສີນພຣະເຈົ້າຈະຂບັເຄື່ອນພວກເຮົາໄປຫາຄວາມພໍໃຈໃນພຣະເຈົ້າ.   
 

2. ຈົງ່ຫລກີຈາກວນິຍານທີຊ່ອກຈບັຄວາມຜດິ:  ຈົດເຊັນບັນຊ ີ12:1-3 
 ຢ່ ູລະຫວາ່ງທາງທີ່ພວກຊາວອິສຣາເອັນເດີນວນົວຽນຢ່ ູຕາມທະເລຊາຍ, ນາງມີຣີອາມເກດີມີວິນຍານທີຊ່ອກ
ຈັບຄວາມຜິດຂຶນ້. ນາງຮ້ ູສຶກເມື່ອຍລ້າຕໍກ່ານນາໍພາຂອງໂມເຊ, ດັ່ງນັ້ນນາງເອງແລະອາໂຣນກເໍລີມ້ຕິຕຽນໂມເຊຍ້ອນ
ພັລຍາຂອງລາວທີ່ເປນັຊາວກເູຊ.  ຊາວກເູຊມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄົນເອທໂີອເປັຽ,     ຊຶ່ງອາດຈະມີຜິວດໍາກວ່າຊາວອິສຣາ
ເອັນ.  ຕອນນີ ້ຊື່ເມັຽລາວບໍໄ່ດ້ເວົ້າເຖິງ ດັ່ງນັ້ນນກັປາດບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນວ່າຈະເປັນເມັຽຄົນທີ່ຊື່ວ່າ ຊິບໂປຣາ ທີເ່ປັນ
ຊາວມີດີອານຫຼືບໍ່ ຫຼເືວົ້າເຖິງຜ້ ູຍິງອີກຄົນນຶ່ງທີໂ່ມເຊອາດຈະແຕ່ງງານນໍາຫັຼງຈາກນາງຊບິໂປຣາຕາຍແລ້ວ.     ຈະເປັນ
ແນວໃດກຕໍາມ, ມີຣີອາມໄດ້ໃຊຄ້ວາມແຕກຕ່າງຂອງຜິວພັນເປັນເຫດຜົນຊອກຫາຄວາມຈົມ່ກ່ຽວກັບການນໍາພາຂອງ
ໂມເຊທີເ່ປັນເຣື່ອງສາໍຄນັສໍາລັບນາງ.  ພຣະເຈົ້າບໍເ່ຄີຍພ້ອມກັບການແບ່ງແຍກຜິວພັນ (ຢກບ 2:8-9) ແລະຊງົໄດສ້ົ່ງ
ພຣະເຢຊູລົງມາເພື່ອໝົດທຸກຄົນ (ຢຮ 3:16).  ມີຣີອາມແລະອາໂຣນເລີ້ມຕົ້ນຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຕໍາແໜງ່ແລະຄວາມ
ສັມພັນຂອງໂມເຊກັບພຣະເຈົ້າ.  ເຂົາເຈົ້າເລີ້ມແຕ່ງເຣື່ອງແລະສອບຖາມຄົນທັງຫຼາຍວ່າພຣະເຈົ້າໄດຊ້ົງເວົາ້ກັບໂມເຊ
ຄົນດຽວບໍ ຫຼືໄດ້ຊົງເວົ້າກັບເຂົາເຈົ້າເໝືອນກັນ.    ເຖິງແມ່ນມີຣີອາມເອງກໍເຄີຍເຫັນສີມືການທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າໃນ
ຖ້າມກາງພວກໄພ່ພົນມາກອ່ນ,   ນາງໄດສູ້ນເສຽັການປັກຕາໃສ່ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນາງເກີດມວີນິຍານມັກ 
ຈັບຄວາມຜດິ.  ພຣະຄັມພີບອກວາ່ ìພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຍິນî ສຽງຈົ່ມຂອງນາງທີ່ຕໍສ່້ ູໂມເຊຜ ູ້ນໍາທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກໄວ້.   
 ໂມເຊບ່ໍໄດ້ຄຽດຕໍກ່ານຕຕິຽນຂອງມີຣີອາມ, ທ່ານ ìເປັນຄົນອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົວຫລາຍທີສຸ່ດກວາ່ທຸກຄົນໃນ 
ແຜ່ນດິນໂລກນີ້.î  ເວລາຖືກເອືອ້ຍຕິຕຽນ, ໂມເຊເປນັແສງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເງົາລັກສະນະຂອງພຣະຄຣິດ.   ຜ ູ້ທີເ່ຊ່ືອ 
ສາມາດຮຽນຮ້ ູຈາກການກະທໍາຂອງມີຣີອາມແລະໂມເຊ.  ການຫາເຣ່ືອງຜດິຂອງມີຣີອາມໄດ້ສອນພວກເຮົາວາ່ພວກ 
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ເຮົາຄວນເຮັດສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄວາມພໍໃຈແຫ້ນກດັວິນຍານຂອງເຮົາ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນທີບ່ໍ່ເໝາະ 
ສົມໃນການຮບັໃຊ້ໃນວຽກງານຂອງຣາຊອານາຈັກ. ອກີອັນນຶງ່, ພວກເຮົາຄວນຫີຼກຈາກການຕິຕຽນຜ້ ູເຊ່ືອຄົນອື່ນໂດຍ 
ສະເພາະຜ້ ູນໍາຄຣສິຕຽນ ເພາະວາ່ຖາ້ເຮົາຕິຕຽນຄົນອື່ນ ເຮົາກຍໍິ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຂົມຂື່ນ, ແລະເຮົາກໍຮັບໃຊ້ພຣະ
ເຈົ້າໜ້ອຍລົງ.  ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາສາມາດເພີ້ມເຕີມຄຸນຄ່າໃນຄວາມຖ່ອມຕົວໃນຂະນະທີເ່ຮົາເດີນກັບພຣະເຈົ້າ 
ໂດຍຮ້ ູຈັກວ່າພຣະອົງຊົງກໍາລັງທໍາງານຜ່ານພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນໃນຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງ  ເຖິງແມ່ນຄົນອື່ນຈະ
ເວົ້າຫືຼຄິດແນວໃດກໍຕາມ.   
  

3. ຮບັເອາົການແກໄ້ຂຈາກພຣະເຈົາ້:  ຈົດເຊັນບັນຊີ 12:8-13,15 
 ຫຼັງຈາກຄວາມຈົ່ມຂອງມີຣີອາມພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນໂມເຊ, ອາໂຣນ,   ແລະມີຣີອາມເຂົ້າມາຫາພຣະອົງຢ່ ູໃນຫໍ
ເຕັນປະຊຸມ.  ທີນ່ັ້ນ ພຣະເຈົ້າຊົງຊີ້ເຖິງຄຸນຄ່າໃນວຽກງານຮັບໃຊ້ຂອງໂມເຊໃນຖານະທີ່ເປນັຜ້ ູນໍາຊົນຊາດອິສຣາເອັນ.  
ພຣະເຈົ້າຊົງບອກວ່າ ພຣະອົງຊົງເວົ້າກັບໂມເຊຢ່າງເປີດເຜີຍໂດຍຕົງ ບໍໄ່ດເ້ວົ້າເປັນຄໍາປິດສນາ ທີແ່ຍກໂມເຊອອກໄວ້
ເປັນພິເສດໃນຜ້ ູປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ.  ເພາະຄວາມສັມພັນພິເສດນີ້, ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊົງຖາມມີຣີອາມວ່າເປັນ
ຫຍັງນາງຈຶງ່ສາມາດ ìເວົ້າຕໍ່ຕ້ານໂມເຊ.î   ຍິງ່ກວາ່ນັ້ນ, ìພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈົ້າກຊົໍງເຜົາໄໝ້ຕ່ໍສ ູ້î  ມີຣີອາມ ແລະ 
ອາໂຣນ ທີພ່າກນັຕໍາໜຕິຕິຽນໂມເຊ.   
 ເມ່ືອການສະຖິດຂອງພຣະເຈົາ້ໄດສ້ະເດັດອອກຈາກເຕັນປະຊຸມແລ້ວ,      ìຜິວໜັງຂອງມີຣີອາມກເໍກີດເປັນ
ພຍາດໃນທັນໃດນັ້ນ.î    ເມ່ືອອາໂຣນເຫັນເຄາະຮ້າຍຂອງມີຣີອາມແລ້ວ, ລາວກຖໍ່ອມຕົວລົງຕໍ່ໜ້າໂມເຊ   ແລະເລີມ້ 
ຕົ້ນຂຮໍ້ອງບໍໃ່ຫ້ເອາົໂທດ ìໃນຄວາມບາບນີî້ ນໍາເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງໄດ້ກະທໍາດ້ວຍຄວາມໂງ່ຈ້າ.     ການທີ່ ມີຣີອາມ ຖືກລົງ
ໂທດຄົນດຽວ ບໍແ່ມ່ນອາໂຣນ ໝາຍຄວາມວາ່ນາງເອງເປັນຄນົເລີມ້ຕົ້ນການໂຈມຕີຕິຕຽນຕໍ່ສ ູ້ໂມເຊ.  ການປະເຊີນກັບ
ຄວາມທໍຣະມານອນັແທຈ້ິງທີມີ່ຣີອາມໄດ້ຮັບຕາມຜົນການກະບົດຂອງນາງ,    ໂມເຊ ໄດທູ້ນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງປິ່ນປົວ
ນາງ.  ເຖິງແມ່ນຍອ້ນການຕຕິຽນຂອງນາງກຕໍາມ, ໂມເຊກຍໍັງເຂົ້າຊ່ອຍມີຣີອາມຢ່າງວ່ອງໄວ;  ນີຄ້ເືຄື່ອງໝາຍທັມມະ
ຊາດອັນຖ່ອມຕົວຂອງໂມເຊ.  ພຣະເຈົາ້ຊົງໄດ້ຍນິຄໍາທນູຂຂໍອງໂມເຊ, ແລະຊງົບອກວາ່  ມີຣີອາມຕ້ອງຮັບໂທດບາບ 
ຂອງນາງ ໂດຍຕ້ອງ ìອາສຍັຢ ູ່ນອກຄ້າຍພັກເຖງິເຈັດວນັ.î 
 ຫລັງຈາກການຕັດສນິຄັ້ງນັ້ນ, ນາງກຮໍັບການປິ່ນປວົຄືນດີເໝອືນເດີມ ທັງຮ່າງກາຍແລະວນິຍານ.     ຄວາມ
ງຽບຂອງມີຣີອາມໝາຍເຖິງວາ່ນາງໄດ້ຍອມຈໍານົນຕໍກ່ານຕດັສິນລົງໂທດຂອງພຣະເຈົ້າແລະຍອມຮັບການນໍາພາຂອງ
ໂມເຊ.  ຊາວອສິຣາເອັນເຄືອ່ນຍ້າຍໄປບໍໄ່ດ້ຈົນກວ່າມີຣີອາມພ້ົນຈາກໂທດຂອງນາງ.  ພຣະຄັມຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່ານາງໄດ້
ຖືກປົວແປງຄືນໃຫ້ເປັນຜ ູ້ຮບັໃຊ້ແລະເປນັຜ້ ູນໍາຄົນນຶ່ງ.  ໃນຈດົເຊັນບັນຊີ 20:1, ການຕາຍຂອງນາງໄດ້ຖກືຮັບຮ້ ູ ແລະ
ຖືກຝັງໄວ້ ຊ່ຶງເປັນການກະທໍາອນັສົມກຽດ.     ຜ ູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາ ເປັນພະຍານວ່າ ນາງຖືກຈືຈໍ່າໄວ້ໃນຖານະທ່ີ
ນາງເປນັຜ ູ້ນໍາ ບໍແ່ມ່ນຍ້ອນການກະບົດຂອງນາງ (ມກ 6:4). 
 ພຣະເຈົ້າຊງົເປັນຜ ູ້ມີຄວາມເມດຕາກັບມີຣີອາມ, ແຕນ່າງຕ້ອງຖືກລົງໂທດເພາະຄວາມບາບຂອງນາງ.  ຢ່າງ 
ດຽວກັນ, ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ຊົງຍົກເວັ້ນນິສັຍຂອງເຮົາທີອ່າດຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຂີຈ້ົ່ມ,  ບໍມ່ີຄວາມພໍໃຈ, ຫຼືມີວິນຍານ 
ທີ່ຊອກຈັບຜິດຄົນອື່ນ.  ວິນຍານຊອກຈັບຄວາມຜິດສາມາດທໍາໃຫ້ເກີດການຕໍາໜິຕິຕຽນ,   ແລະເມື່ອພວກເຮົາເວົ້າຕ ິ
ຈົ່ມອອກໄປແລ້ວ ເຖິງຈະເປັນຄໍານ້ອຍໆເຮົາກໍບໍສ່າມາດເອາົກັບຄືນມາໄດ້.  ການຊອກຈັບຜດິຄົນອື່ນ ແລະຄວາມຂີ້
ຈົມ່, ຖ້າປະໄວ້ສາມາດຈະແຜທ່ົ່ວໄປໃນຄຣສິຕະຈັກເໝອືນໄຟໄໝປ້່າ, ການປະນີປະນອມຂອງຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນ
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ດຽວ ແລະຄວາມພຍາຍາມເພ່ືອສາ້ງຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ.  ເວລາປະເຊີນໜ້າກບັການຕຕິຽນ, ພວກເຮົາຄວນ 
ທໍາງານເພ່ືອມອດດັບມັນດ້ວຍວນິຍານຂອງຄວາມຮກັ.      
 

ບດົຮຽນຊວີດິ: 
 ນາງມີຣີອາມໄດສ້ະແດງອາການຂອງວນິຍານຊອກຈັບຄວາມຜິດຕໍ່ໂມເຊເປ ັນເວລາສັ້ນໆ.  ດ້ວຍການຍອມ 
ມອບຕົວເອງໃຫ້ເຂົ້າຢ ູ່ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ,    ນາງຈິງ່ສາມາດກບັຄືນສ່ ູການເອົາຕາແລະໃຈສຸມໃສໃ່ນຈດຸປະສົງ
ຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຮຽນຮ ູ້ຄວາມດີໃຈໃນຄວາມສັມພັນຂອງນາງກັບພຣະອົງ.   ເໝືອນກັນກັບນາງມີຣີອາມ, ບາງຄັ້ງ 
ພວກເຮົາກໍອາດຈະທົນທຸກເພາະຂາດຄວາມພໍໃຈ ທີເ່ກີດຈາກປັກຕາໃສແ່ຕ່ຕນົເອງ, ແລະມັນເພ້ີມບນັຫາອືນ່ໆໃຫ້ແກ່
ເຮົາອີກເຊັ່ນ ຊອກຈັບຄວາມຜິດ, ຂີຈ້ົ່ມ, ແລະຂາດຄວາມພໍໃຈ.     
 
 ຄວາມພໍໃຈເກີດມາຈາກການອວາ່ຍຄວາມຄິດອອກຈາກຕົນເອງໄປຫາພຣະເຈົ້າ ດ້ວຍການນະມັສການ 
ແລະວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະອົງ.  ບົດຮຽນວັນນີ້ ໄດໃ້ຫ້ຄວາມຮ ູ້ແກ່ເຮົາເພື່ອເອົາຊະນະການຂາດຄວາມພໍໃຈ.  
 

· ທີນຶງ່, ພວກເຮົາສາມາດເອົາຊະນະການຂາດຄວາມພໍໃຈໂດຍຮັບເອົາການນໍາພາຂອງພຣະເຈົາ້.  ພວກເຮົາ
ຮັບເອົາການນໍາພາຂອງພຣະອົງໃນຊວີດິຂອງເຮົາດ້ວຍການຍອມຖວາຍຕົວເຂົາ້ຫາພຣະອົງແລະຜ້ ູນໍາທີ່ພຣະ
ເຈົ້າຊົງແຕ່ງຕັ້ງໄວຕ້ໍ່ໜ້າເຮົາ.  ຍອມຢ່ ູໃຕ້ການນໍາພາຂອງພວກຜ ູ້ນໍາ ໝາຍເຖິງການສະແດງຄວາມເຊ່ືອຟັງ. 
 

· ທີສອງ, ພວກເຮົາຕ້ອງຫີຼກຈາກວນິຍານຊອກຈບັຄວາມຜິດ.  ຖ້າມີຣີອາມຫາກສາຣະພາບຄວາມຮ້ ູສຶກຕໍພ່ຣະ 
ເຈົ້າພຽງເທົ່ານັ້ນ ແທນການນໍາເອົາຝູງຊົນໄປຈົ່ມ,   ນາງກຈໍະໄດຮ້ັບຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກພຣະເຈົ້າແລະຈະບໍມີ່
ການຊອກຈັບຄວາມຜິດຂອງໂມເຊ.   

 
· ທສີາມ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບເອາົການແກໄ້ຂຈາກພຣະເຈົ້າ.  ເວລາເຮົາລົ້ມເຫຼວແລະກະທໍາບາບຕໍ່ສ້ ູພຣະເຈົ້າ, 

ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບເອົາຜົນຂອງຄວາມຜິດພາດທີຕ່າມມາ.    ເຖິງແມ່ນ ພຣະເຈົາ້ຈະຕັດສິນຄວາມບາບຂອງ 
ເຮົາ, ພຣະອົງຊົງສນັຍາວ່າຈະສ້າງພວກເຮົາຄນືຂຶນ້ໃໝ,່   ເຮດັໃຫ້ພວກເຮົາກັບຄືນເປັນປໂຍດອກີເຖິງຈະມີ 
ຄວາມຜິດພາດ.   ພຣະຄໍາບໍ່ພຽງສອນແຕ່ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາຜິດເທົ່ານັ້ນ,  ແຕ່ຍັງແກ້ໄຂພວກເຮົານໍາ ເພື່ອໃຫ ້
ພວກເຮົາຮຽນເຮັດສິ່ງທີຖ່ືກຕ້ອງ. 

 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ28 ຕລຸາ 2012 (10-28-2012) 

 

ພົນ້ຈາກຄວາມລົມ້ເຫວຼໄປສ ູ່ການກະທາໍ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ໂຢຮັນ 18:15-18, 25ກ-27; 21:15-19; ກຈກ 4:13, 18-20 
 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິ  
       ບົດຮຽນນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຖືກສ້າງຄືນມາໃໝ່ສ່ ູຄວາມເປັນປະໂຍດໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງຄໍາ 
ນຶງເຖິງຄວາມລົມ້ເຫຼວໃນອະດີດ.   
 

ເປົາ້ໝາຍຂອງບດົຮຽນ 
       ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມຕັ້ງໃຈເຮັດສິ່ງທີຖ່ືກຕອ້ງ ແຕ່ພວກເຮົາກໍທໍາຜິດໃນເມ່ືອນັນ້ຫາກເວລາມາເຖງິ. ພຣະ 
ເຢຊູຊົງໃຫ້ອະພັຍ, ສ້າງເຮາົຂຶ້ນມາໃໝ,່ ແລະຢາກໃຫ້ພວກເຮາົຮບັໃຊ້.  ເໝືອນກັນກັບເປໂຕ, ພວກເຮົາສາມາດຮຽນ
ວາງໃຈໃນຣິດອາໍນາດຂອງພຣະເຈົາ້ແລະຮັບໃຊພ້ຣະອົງດວ້ຍຄວາມກ້າຫານ.   
 

ຄວາມສໍາຄນັຂອງບດົຮຽນ 
 ບາງຄັງ້ພວກເຮົາວາງແຜນການໄວ້ ແຕບ່ໍໄ່ດໃ້ນເຮັດສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຢາກຈະເຮັດ.  ເວລາພວກເຮົາຜິດພາດໃນ
ຊວີດິຄຣສິຕຽນ, ພວກເຮາົກອໍາດຈະບໍຢ່າກຮັບໃຊ້ອີກ.  ພວກເຮົາສາມາດຮຽນແລະຮັບຄໍາໜູນໃຈຈາກຄວາມຜິດພາດ
ຢ່າງເປີດເຜີຍຂອງເປໂຕ.     ເໝືອນພຣະເຈົາ້ໄດກ້ະທໍາກັບເປໂຕ, ພຣະອົງຊົງຕ້ອງການເສີມສ້າງຜ ູ້ທີຕ່ິດຕາມທຸກຄົນ 
ໃຫ້ກບັຄືນມາພົບກບັຄວາມສັມພັນອນັຖືກຕ້ອງກັບພຣະອົງ ແລະຢ ູ່ບອ່ນຮັບໃຊ້ທີເ່ກີດຜົນ.   
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
       ທ່ານແດນ ແຈນເຊນີ ໄດຮ້ຽນຮ້ ູການເອົາຊະນະຄວາມລົມ້ເຫຼວຂອງຕົນ.  ໃນປ ີ1998, ນກັສະເກັດຄວາມໄວ ອະ
ເມຣິກັນ ໄດ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ 500 ແລະ 1,000 ແມັດ ເພື່ອເອົາໄຊຊະນະ,   ແຕລ່າວບໍໄ່ດຮ້ັບໄຊຊະນະການແຂ່ງຂັນທງັ
ສອງຢ່າງແລະຖືກໄລອ່ອກ. ສີປ່ຕີໍມ່າ ແຈນເຊີນ ຖກືຄັດເລືອກເປັນຜ ູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນເອົາຫຼຽນຄາໍໃນລະຍະ 500 ແມັດ, 
ແຕລ່າວສະດຸດລົມ້ແລະພາດພຽງໜອ້ຍດຽວຈຶງ່ບໍໄ່ດຫ້ລຽນ. ໃນການແຂ່ງຂັນ 1000 ແມັດ, ລາວສໍາເຣດັເປັນຜ ູ້ທ ີ26.   
 ກີລາໂອແລມປກິໃນປີ 1994, ຄັງ້ສຸດທ້າຍຂອງລາວ, ແຈນເຊີນກໍພະລາດໃນ 500 ແມັດ ແລະກຖໍືກປົດອອກ 
ຈາກການແຂ່ງຂນັເອົາຫຼຽນ.  ໂອກາດສຸດທ້າຍຂອງລາວເພ່ືອຊງີເອາົຫຼຽນແມ່ນລະຍະ 1000 ແມັດ  ລາວຍອມຮັບວາ່ 
ລາວບໍໄ່ດ້ເຮັດດທີີ ່ສຸດ.  ໃນການແຂງຂັນຄັ້ງນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຜ້ ູຊົມກີລາຈໍານວນຫຼາຍພັນຄົນກໍາລັງຈ້ອງເບິ່ງຢ່ ູ,   ແຈນ
ເຊີນກໍຄບືໜ້າຢ ູ່ໃນ ຂັນ້ 800 ແມັດ ລາວກພໍະລາດລົ້ມອີກ.   ຄັງ້ນີລ້າວລຸກຂຶນ້ແລະແລ່ນຕໍໄ່ປຈນົສໍາເຣດັກາງແຂ່ງຂັນ 
ລາວບໍພ່ຽງໄດ້ແຕຫຼ່ຽນຄາໍເທົາ່ນັນ້ ແຕ່ຊ່ືຂອງລາວໄດຖ້ືກຈົດບນັທກຶໄວ້ເປນັນັກກິລາລະດັບໂລກຄົນໃໝ.່   
 ເໝືອນກັນກບັ ແຈນເຊີນ, ບາງຄັງ້ພວກເຮົາກໍຜດິພາດໃນຄວາມພຍາຍາມໃຊ້ຊີວິດຢ ູ່ຢາ່ງຄຣສິຕຽນ. ເຖິງຢ່າງ 
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ໃດກຕໍາມ, ພວກເຮົາບໍ່ຄວນປອ່ຍໃຫ້ຄວາມຜິດພາດເປັນສິ່ງສຸດທ້າຍ.  ພຣະເຈົາ້ຊົງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາກາຍເປັນຄນົ    
ທີ່ມີປໂຍດຖ້າມກາງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຮົາ ແລະສາມາດສ້າງພວກເຮົາຂຶ້ນໃໝເ່ພື່ອຮັບໃຊ້ຢ່ ູໃນຣາຊອາຈັກຂອງພຣະ 
ເຈົາ້ ຖາ້ພວກເຮົາຫາກຍກົເອົາຄວາມຜິດພາດມອບໃຫ້ພຣະອົງ.   ເອົາຊວີດິຂອງເປໂຕເປນັຕົວຢ່າງ, ບດົຮຽນວນັນີຈ້ະ
ສອນວິທປີະຖິ້ມຄວາມຜິດພາດແລະຮັບເອົາປະສົບການໃນການຖກືສ້າງຂຶ້ນໃໝ ່   ແລະການເປັນປໂຍດຢູ່ໃນຄວາມ
ສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ.      
 

1. ທາ່ນປະຕເິສດພຣະຄຣດິບ?ໍ   ໂຢຮັນ 18:15-18, 25-27 
 ຫັຼງຈາກພຣະເຢຊູຊົງຖກືຈັບ, ພຣະອົງຖກືນໍາໄປຫາ ອນັນາ ແລ້ວໄປຫາກາຢະຟາ ມະຫາປະໂຣຫິດ.  ເປໂຕ 
ຕິດຕາມນໍາຫັຼງພຣະເຢຊູໄປ, ມີສາວກົຄົນນຶ່ງໄດ້ຕດິຕາມເປໂຕໄປ ເປັນຜູ້ທີເ່ຄຍີຮ ູ້ຈກັກບັມະຫາປະໂລຫິດດ.ີ ມີຜູ້ຊ່ຽວ 
ຊານພຣະຄັມພີຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າຄົນນັ້ນແມ່ນໂຢຮັນ.   ໃນຂະນະທີໂ່ຢຮນັ ìໄດໄ້ປກັບພຣະເຢຊູເຖິງເດີນ່ບ້ານຂອງມະ 
ຫາປະໂຣຫິດ,î ເປໂຕ ìຢນືຢ່ ູຮມິປະຕູຂ້າງນອກ,î ໄກຈາກພຣະເຢຊູ.    ໂຢຮນັ ìໄດ້ອອກໄປແລະເວົ້າກັບຜ້ ູຍິງທີ່ເຝົ້າ 
ປະຕູ ແລະພາເປໂຕເຂົ້າໄປໃນ.î  ໃນຂະນະທີນ່າງນໍາເປໂຕເຂົາ້ໄປ, ນາງໄດຖ້າມເປໂຕວາ່ລາວເປັນຄົນນຶ່ງໃນສາວກົ
ຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນບໍ.່ ເປໂຕຕອບ, ìບໍແ່ມ່ນດອກ!î  ຢ ູ່ໃນເດີນ່ບ້ານນັ້ນພວກທາດແລະຕໍາຣວດພຣະວຫິານກໍາລັງຢືນ
ຝິງໄຟອ້ອມກອງໄຟຢ ູ່  ເປໂຕກຢໍືນຝິງນາໍເຂົາເຈົາ້ເໝືອນກັນ.    
 ໃນຂະນະທີ່ເປໂຕກໍາລງັຝິງໄຟຢ່ ູກັບພວກທາດແລະຕໍາຣວດວຫິານຢ ູ່ນັນ້, ພວກເຂົາໄດ້ຖາມວາ່ລາວເປັນຄົນ
ນຶ່ງໃນພວກອຄັສາວົກຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນບ.ໍ  ຄັ້ງທສີອງເປໂຕກໍປະຕເິສດອີກວາ່ຕນົເອງບໍ່ໄດມີ້ສ່ວນຮ່ວມກັບພຣະເຢ 
ຊູ ໄດ້ຕອບວ່າ, ìບໍແ່ມ່ນດອກ!î  ໃນກ ຸ່ມຊນົນັ້ນມີທາດຂອງມະຫາປະໂຣຫິດຊ່ຶງເປັນພ່ີນອ້ງກັບ ìຄນົທີ່ເປໂຕຟັນຫູຂາດ
ນັ້ນî ກໄໍດຖ້າມລາວວາ່,  ìຂ້ອຍໄດ້ເຫັນເຈົ້າກັບຄົນນັ້ນໃນສວນບໍແ່ມ່ນຫຼ?ືî  ເປໂຕກປໍະຕິເສດອີກຄັ້ງນຶງ່ວ່າບໍໄ່ດ້ຢ່ ກັູບ
ພຣະເຢຊູ.  ໃນທັນໃດຫັຼງຈາກຄາໍປະຕິເສດຄັ້ງທີສາມ, ìໄກ່ກຂໍັນ.î  
 ໃນສມັຍນີ້ ມະນຸດປະຕເິສດພຣະເຢຊໄູດ້ຫຼາຍວິທີ;   ດ້ວຍຄໍາເວົ້າທີບ່ໍ່ສັຣເສນີພຣະເຈົ້າ, ການຕັດສິນໃຈທີບ່ໍ່
ເໝາະສົມ, ແລະການເລ ືອກເຮັດສິ່ງທີຜ່ິດສິນທັມ.   ພວກເຮົາປະຕິເສດພຣະເຢຊູເວລາເຮົາປະນິປະນອມມາຕະຖານ 
ຂອງພຣະເຈົາ້ໃຫ້ເຂົ້າກັບມາຕະຖານຂອງຝູງຊນົ.   ພວກເຮົາປະຕິເສດພຣະເຢຊູເວລາພວກເຮົາມີໂອກາດເວ້ົາເຣື່ອງ 
ພຣະອົງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າ.   
 

2. ທາ່ນຮກັພຣະຄຣດິແທບ້?ໍ  ໂຢຮັນ  21:15-19 
 ການປາກດົຂອງພຣະເຢຊູຄັ້ງນຶ່ງໃນຈໍານວນ 11 ຄັ້ງ  ຫັຼງຈາກຖືກຊົງບນັດານໃຫ້ເປນັຄນືມາຈາກຕາຍ, ພຣະ 
ອົງໄດ້ຊົງເປີດເຜຍີພຣະອົງເອງກັບພວກສາວົກຢ ູ່ແຄມທະເລຄາລເີລ (ìທະເລຕີເບເຣຽັî ຢຮ 21:1).     ຫັຼງຈາກຊົງກິນ 
ເຂົາ້ເຊ້ົາກບັເຂົາເຈົາ້,   ພຣະເຢຊູຊົງປະເຊີນໜ້າກບັເປໂຕດ້ວຍຄວາມຮັກວ່າ,  ìຊໂີມນລູກໂຢຮນັເອຍີ,   ເຈົາ້ຮກັເຮົາ 
ຫຼາຍກວ່າເຫ່ົຼານີ້ຫຼ?ືî  ຜູຊ້ຽ່ວຊາຍພຣະຄັມພີຫຼາຍຄົນເຊ່ືອວ່າຄໍາຖາມຂອງພຣະເຢຊູໝາຍເຖິງສາວົກຄນົອືນ່ໆ.  ເປໂຕ 
ຕອບວາ່, ìໂດຍ, ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ, ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າຂ້າພຣະອົງຮັກແພງພຣະອົງ.î ແລ້ວພຣະເຢຊູກແໍນະນໍາເປໂຕ, 
ìຈົງ່ລ້ຽງແກະໜ ຸ່ມ ຂອງເຮົາເນ.ີî  ມີອີກສອງຄັ້ງທີພຣະເຢຊູຊົງຖາມເປໂຕວ່າລາວຮັກພຣະອົງຫຼບືໍ່;  ເປໂຕກໍຕອບດ້ວຍ 
ຄວາມໜັກແໜ້ນແຕ່ລະຄັງ້ ແລະ ìເປັນທກຸໃຈທີ່ພຣະອົງຊົງຖາມທ່ານເທືອ່ທສີາມ.î    ຫລັງຈາກຄໍາຕອບຄັ້ງສຸດທ້າຍ, 
ພຣະເຢຊູຊົງສົ່ງລາວໃຫ້ໄປຮັບໃຊ້ຜ ູ້ທ່ເີຊ່ືອຄົນອື່ນໆ.   ພຣະເຢຊູຊົງເອີນ້ເປໂຕກບັຄນືມາຮບັໃຊ້ວຽກງານຂອງຣາຊອາ 
ນາຈກັ.  ພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນເປໂຕວ່າ ຊໂີມນ ບາງທີໝາຍເຖິງການຖອ່ມຕົວ ເພາະວາ່ ìຊີໂມນî ໝາຍຄວາມວ່າ ìກ້ອນ 
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ຫີນນ້ອຍ,î ແລະ ìເປໂຕî ໝາຍຄວາມວ່າ ìກ້ອນຫີນໃຫ່ຽ.î  ທີຜ່່ານມາເປໂຕໄດປ້ະຕິເສດພຣະເຢຊູເຖິງສາມຄັງ້, ດຽວ 
ນີ້ພຣະອົງຊົງໃຫ້ໂອກາດລາວສາມຄັ້ງ ເພ່ືອເອົາລາວກບັຄນືມາຮບັໃຊ້  ແລະເປໂຕກໍໄດ້ຢນືຢນັວາ່ລາວຮັກອງົພຣະເຢ 
ຊູເຖິງສາມຄັ້ງ. 
         ພຣະເຢຊູຊົງສລບຸການສນົທະນາກັບເປໂຕດ້ວຍການອະທິບາຍເຖິງຊວີດິອະນາຄົດຂອງເປໂຕວ່າຈະເປັນແບບ
ໃດ.  ວັນນຶ່ງ ຜ ູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດຄົນນີ້ ທີມ່ັກກ້າວກ່າຍ, ເວົ້າຕາມໃຈຕົນ, ບໍເ່ພິ່ງຜູໃ້ດ ຈະເພິ່ງຄົນອື່ນຢ່າງສິ້ນເຊີງ ຈະ 
ຖືກຈັບເຂົາ້ຄກຸ, ແລະຈະປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຕາຍຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອ.  ໃນຖາ້ມກາງການທ້າທາຍທີ່ກາໍລງັລໍຖ້າເປໂຕ
ຢ່ ,ູ ພຣະເຢຊຊູງົບອກກັບລາວຢ່າງກ້າຫານວາ່, ìເຈົ້າຈົ່ງຕາມເຮົາມາ!î  ເປໂຕກໍຮບັເອົາຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງເຕັມ
ໃຈໂດຍຫັຼກຖານການເທສນາອັນມີຣິດອໍານາດຢ ູ່ໃນວນັເພັນເຕຄອສເຕ (ກຈກ 2) ແລະການຮັບໃຊ້ຂອງລາວໃນຄຣສິ 
ຕະຈັກສມັຍທໍາອິດ.   
           ຜ້ ູທີ່ເຊື່ອຖກືສ່ັງໃຫ້ຮັກພຣະເຈົ້າຈົນສຸດຫົວໃຈ, ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະເຢຊດູ້ວຍການເຊື່ອຟັງພຣະ 
ຄໍາຂອງພຣະອົງ, ດ້ວຍການເຮັດໃນສິງ່ທີພ່ຣະອົງຊົງບອກໃຫ້ເຮັດ. ຄວາມຮັກແມ່ນສະແດງອອກບໍ່ພຽງແຕ່ເວ້ົາ; ພວກ 
ເຮົາສະແດງຄວາມຮັກໂດຍໃຊ້ຊີວິດຕາມທີ່ພວກເຮົາເຊ່ືອ.  ພວກເຮົາອາດຜິດພາດໃນຄວາມພຍາຍາມຂອງເຮົາທີ່ຈະ 
ຢ່ ູເພ່ືອພຣະຄຣດິ,   ແຕ່ເວລາພວກເຮົາສາຣະພາບແລະກັບຄນືຫາພຣະອົງ ພວກເຮົາກໍມີຄວາມໝັນ້ໃຈວ່າພຣະອົງຈະ 
ຮັບພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມຍນິດີແລະສ້າງພວກເຮົາຂຶ້ນໃໝ່ໃຫ້ເຕມັບໍຣິບູນ.   
  

3. ທາ່ນຢນືຢ ູ່ເພືອ່ພຣະຄຣດິບໍ?່   ກ ິຈະການ 4:13,18-20 
 ໃນຂະນະທີ່ເປໂຕແລະໂຢຮັນໄປໃນບໍຣິເວນພຣະວຫິານ ພວກເພ່ິນໄດ້ພົບກັບຄົນເປັນງ່ອຍທີຢ່າກໄດ້ຄວາມ 
ຊວ່ຍເຫືຼອ.    ພວກເພ່ິນກໍປິນ່ປົວລາວໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ, ແລະແລ້ວເປໂຕກໍເທສນາຂາ່ວປະເສີດຊ່ຶງພາໃຫ້ 
ເກີດການສນົທະນາກນັຫຼາຍຢ່າງ.   ເປໂຕແລະໂຢຮນັຖືກເອີນ້ເຂົາ້ໄປພົບຜ້ ູນໍາສາສນາຢິວແລະຕອບຄ ໍາຖາມກ່ຽວກັບ
ສິ່ງທີ່ພວກເພິ່ນທັງສອງໄດເ້ຮັດ.    ຄວາມກ້າຫານຂອງເປໂຕແລະໂຢຮນັປາກດົເປັນຫັຼກຖານວາ່, ìພວກເພິ່ນເປັນຄົນ
ຂາດການສຶກສາແລະຂາດການຝຶກຝົນ.î ຜ ູ້ນໍາສາສນາກໍປລາດໃຈແລະສໍານກຶໄດ້ວ່າເປໂຕແລະໂຢຮນັເຄີຍຢ ູ່ກັບພຣະ
ເຢຊູ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມກຽດຊັງທັງສອງຄົນເພ້ີມອີກ.  ຜູ້ນໍາສາສນາສາມາດບັງຄັບເປໂຕແລະໂຢຮັນໃຫ້ເຮັດ 
ຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດເຮັດດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈໂດຍຖືວ່າທງັສອງເປັນຊົນຊາດຢິວ, ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້   ìສັ່ງຫ້າມຂ ູ່ບໍ່ 
ໃຫ້ເປໂຕແລະໂຢຮນັເທສນາແລະອ້າງນາມຊື່ພຣະເຢຊູແກຜ່ ູ້ໃດຈັກເທືອ່.î    ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ເປໂຕແລະໂຢຮນັເຮັດ
ນໍາບໍໄ່ດ້.    ພວກສາວົກສົນໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍຫຼາຍກວ່າໃຫ້ມະນຸດພໍໃຈ.   ເປໂຕແລະໂຢຮັນໄດປ້ະ 
ກາດວາ່  ìຈະເປັນໄປບ່ໍໄດ້ ທ່ີຈະໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າອໍາໄວ້ໃນສິ່ງທີ່ໄດເ້ຫັນແລະໄດ້ຍນິ.î    ການປ່ຽນແປງຂອງເປໂຕ
ຈາກຜ້ ູທີປ່ະຕິເສດພຣະຄຣດິມາເປນັຜ ູ້ທີຢ່ືນຢ ູ່ເພ່ືອພຣະຄຣດິສົມຄວນໄດ້ຮັບການຍົກຍອ້ງ.  ເປໂຕໄດຮ້ັບຣິດອໍານາດ 
ຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ     ເມື່ອລາວໄດຮ້ັບເອົາການປິ່ນປວົແລະການເອີນ້ຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ລ້ຽງລູກແກະໜ ຸ່ມຂອງ
ພຣະອົງ.  
 ການຢືນຢ່ ູເພື່ອພຣະຄຣິດນັນ້ແນ່ນອນອາດຈະມີການໃຊ້ຄໍາເວ້ົາເປັນພະຍານ. ຍັງມີຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກຄື ທ່ານ
ສາມາດຢືນຢ ູ່ເພ່ືອພຣະເຢຊູຜ່ານທາງມາຕະຖານຈະຣຍິະທັມ,   ທາງຄວາມສັມພັນກັບຄອບຄົວ, ທາງການເລືອກຄົບ 
ເພ່ືອນມິດສະຫາຍ, ແລະທາງນສິັຍລັກສະນະທ່າທີ.  ສິ່ງຈໍາເປັນກໍຄຕືັດສິນໃຈດຽວນີ້ວ່າຈະຢືນເພ່ືອພຣະເຢຊເູຖິງແມ່ນ
ເຮົາເຄຍີມີການຜິດພາດລົ້ມສະດຸດໃນທາງວິນຍານມາແລວ້ກຕໍາມ.   
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           ຢ່າໃຫ້ຊີວິດເພື່ອພຣະເຢຊູທີ່ລົ້ມເຫລວຜ່ານມານັ້ນຂັດຂວາງການມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງກ້າຫານເພື່ອພຣະອົງໃນເວລາ 
ນ້ີ.  ຈ່ົງຖວາຍຕົນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍ ແທນການພຍາຍາມເຮັດໃຫ້ມະນຸດພໍໃຈ.   ຈ່ົງວາງໃຈໃນພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດທີຈ່ະຊງົປະທານຣດິອໍານາດໃຫ້ທ່ານພ້ອມດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ   ເພ່ືອຈະຢືນຢູຢ່່າງໝັນ້ຄງົເພ່ືອພຣະເຢຊູ 
ໃນທຸກໆສະພາບການ.              
  

ບດົຮຽນຊວີດິ: 
 ໃນຖານະທີເ່ປັນສາວົກຄົນນຶ່ງ,    ເປໂຕໄດ້ພົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວແລະຄວາມສໍາເຣັດໃນການໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູເພື່ອ
ພຣະຄຣດິ.  ເມ່ືອຄວາມຫວງັໃນຄວາມສັມພັນຂອງເປໂຕກັບພຣະເຈົ້າເບິງ່ຄືໝດົຫວງັແລ້ວ, ອົງພຣະເຢຊູກຊໍົງປາກົດ
ຕໍ່ລາວຢ ູ່ແຄມທະເລຄາລເີລແລະຊວ່ຍປວົແປງລາວດ້ວຍຄວາມຮັກໃຫ້ກັບຄືນມາຮັບໃຊ້. ມີຣິດອໍານາດດ້ວຍພຣະວນິ
ຍານບໍຣິສຸດໃນວນັເພັນເຕຄອສເຕ,    ເປໂຕໄດ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດດ້ວຍການສະແດງຣດິອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ 
ເຫັນຢ່າງໜ້າສັຣເສນີ.  ການຮັບໃຊອ້ັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງລາວໄດເ້ກີດຂຶ້ນ  ເຖິງຈະພົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີທຸ່ກຄົນໄດ້ເຫັນ
ຢ່າງຊດັເຈນ.  ເໝືອນກັນກັບເປໂຕ, ພວກເຮົາກສໍາມາດຢືນຢນັຢ່າງກ້າຫານໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຢາກເຮັດເພ່ືອພຣະເຈົ້າ.  
ເໝືອນກັນກັບເປໂຕ, ພວກເຮົາກໍອາດຈະຜິດພາດໃນການພຍາຍາມຈະຢ ູ່ເພ່ືອພຣະເຢຊູ.  ຄວາມຜິດພາດມັກເກີດຂຶ້ນ 
ເມື່ອເຮົາສນົໃຈໃນຕົນເອງຫລາຍເກີນໄປ,  ສົນໃຈກບັສະພາບການໃນຊີວິດ,   ແລະໂດຍສະເພາະຢ້ານວາ່ຄນົອື່ນຈະ
ຄິດຕໍ່ເຮົາແນວໃດ.  ຄວາມຜິດພາດສາມາດເປັນເຄືອ່ງມືເພ່ືອສອນເຮົາ, ດັ່ງນັນ້ພວກເຮົາສາມາດມອບຄວາມຜິດຫວງັ
ຂອງເຮົາໃຫ້ພຣະອງົ ແລະຮັບເອົາພຣະຄຸນແລະຣດິອໍານາດເພ່ືອພວກເຮົາຈະເລີມ້ຕົນ້ເດີນໄປກັບພຣະອົງອີກ. 
 ມີສາມຈຸດທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ຖາມຕົວເອງເພ່ືອຂ້າມຜ່ານຄວາມລົ້ມເຫຼວໄປສ່ ູຊີວິດທີເ່ກີດຜົນເພ່ືອພຣະເຢຊູ.  

· ຄໍາຖາມທນີຶ່ງ, ìພວກເຮົາປະຕເິສດພຣະຄຣດິບ?ໍî    ພວກເຮົາສາມາດປະຕເິສດພຣະຄຣດິ ທັງດ້ວຍການກະ 
ທໍາແລະດ້ວຍຄໍາເວ້ົາ. ຖ້າຄວາມເຫັນຂອງພຣະເຢຊູສໍາຄນັຫຼາຍກວາ່ຄວາມເຫັນຂອງຄນົທັງຫຼາຍ ເຮົາກໍຈະບໍ ່
ປະຕິເສດພຣະອົງ. 

· ຄໍາຖາມທີສອງ, ìພວກເຮົາຮັກພຣະຄຣດິແທບ້ໍ?î  ຄໍາວ່າຮັກບໍພ່ຽງແຕເ່ປັນຄໍາເວ້ົາ.  ຄວາມຮັກແມ່ນການສະ
ແດງໃຫ້ກິຣິຍາທ່າທຂີອງຫົວໃຈເຮົາ.  ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກຂອງເຮົາເພ່ືອພຣະຄຣດິດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງ
ພຣະມະຫາບັນຊາຂອງພຣະອົງ. 

· ຄໍາຖາມທີສາມ, ìພວກເຮົາຢນືຢູ່ເພື່ອພຣະຄຣິດແທບ້ໍ?î  ເປັນຕົວແທນພຣະຄຣິດຢ່ ູໃນໂລກທີ່ມຸ້ງຮ້າຍຕໍ່ເຮົາ 
ໃນແຕລ່ະວນັໃຫ້ພວກເຮົາອາສຍັພຣະວນິຍານບໍຣິສດຸປ່ຽນແປງຊວີດິຂອງເຮົາໃຫ້ເປນັເໝືອນພຣະເຢຊູ.   

 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS 
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ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
ວນັອາທດິ ທີ 4 ພສຶຈກິາ 2012 (11-4-2012) 

 

ອະທຖິານດວ້ຍຄວາມໄວວ້າງໃຈ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ:   ກິຈການ 4:23-31 
 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິ 
       ບດົຮຽນນີ,້ຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເພິ່ງພຣະເຈົ້າໃນການປັບປຸງປຽ່ນແປງຊີວິດເຮົາແລະຄົນອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ. 
 

ເປົາ້ໝາຍຂອງບດົຮຽນ 
       ຈະເວົ້າເຖິງການອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາໄດຮ້ັບການປ່ຽນແປງ. 
 

ຄວາມສໍາຄນັຂອງບດົຮຽນ 
 ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະຄຣດິແລະຄຣສິຕະຈກັຕ່າງໆໄດ້ຫລງົໄປບໍ່ເຂົາ້ໃຈຄວາມຫມາຍຂອງຄໍາວາ່     ເພ່ິງໃນພຣະ 
ພຣະເຈົາ້ແຕເ່ທົາ່ນັນ້, ພິເສດສຸດແມ່ນການທນູຂຜໍ່ານຄໍາອະທຖິານ.  ຖ້າເຮົາຢາກເຫັນຊີວິດຂອງຄນົປຽ່ນແປງເຮົາຈໍາ 
ເປັນຕ້ອງເພິ່ງແຕ່ພຣະເຈົ້າແລະໃຫ້ພຣະເຈົ້າຮ່ວມກັບເຮົາ. ທກຸຄົນທີ່ເຊືອ່ຈໍາເປັນຕອ້ງວາງຮາກຖານໃຫ້ເປນັທັມະຊາດ
ໃນການຕິດຕໍ່ກບັພຣະເຈົາ້ແລະເພ່ິງແຕ່ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນໃນການປັບປຸງແກໄ້ຂຊີວິດຂອງຄນົທັງປວງ. 
 

ຄາໍຖາມຊວີດິ 
 ອະທຖິານດວ້ຍຄວາມໄວວ້າງໃຈ ມຫີຍງັກຽ່ວຂອ້ງນາໍ? 
ນາງແຊນດຣາຖກືສົ່ງໄປຮັບໃຊ້ເປນັ missionary    ໃນເມືອງສອກຫລີກທີ່ພູເຂາົທາງເອເຊັຍໃຕໃ້ນຍາມຣະດູຫນາວ,
ການຮຽນພາສາກຍໍາກລໍາບາກ ເປັນພຍານກໍເກີດຜົນໄດ້ສ່ວນຫນ້ອຍ. ຄຣສິຕະຈັກຢູ່ທີນ່ັ້ນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກນັອອ້ນວອນ
ອະທິຖານເພ່ິງໃນພຣະເຈົາ້ຢາ່ງໄວ້ວາງໃຈ, ຂໍພລັງ, ຄວາມອດົທນົເພ່ືອສູຕ້ໍ່ໄປ . ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຕອບຄໍາອະທິຖານນາງ
ແຊນດຣາ ລາວໄດ້ອດົທົນພະຍາຍາມເວ້ົາຂ່າວປະເສີດຕໍ່ຄນົທັງປວງຫລາຍຄັ້ງໃນເທີມທີນຶງ່. 
 ປີທໍາອດິໃນເທີມທສີອງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເກີດຂຶ້ນ.  ມີກຸມ່ນຶງ່ໃນເມືອງນັນ້ໂຈມຕີແລະສັງ່ໃຫ້ນາງແຊນດຣາ
ຢຸດເວົ້າເຣື່ອງພຣະຄຣິດ.   ນາງແຊນດຣາໄດ້ເອີ້ນພີ່ນ້ອງທີ່ມີຄວາມເຊື່ອມາອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະ
ເຈົາ້ ຂຊໍອ່ງທາງ ການນໍາພາ ແລະຄວາມກ້າຫານຈາກພຣະເຈົາ້. ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຕອບນາງແຊນດຣາ ຕໍ່ໄປກໍເກດີມີພລັງ
ຂຶ້ນ ລາວໄດ້ເປັນພະຍານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ ທັງໃນການສິດສອນກ່ຽວກັບພຣະຄຣດິ. 
 ໃນເວລາທີທ່່ານສຶກສາບດົຮຽນນິ້ີ້, ທ່ານຈະພົບສາມຢ່າງກ່ຽວກັບການອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈວ່າມີ
ຫຍັງແດກ່່ຽວຂອ້ງນໍາ.    ເພ່ືອຈະເຂົ້າໃຈວ່າມີຫຍັງແດໃ່ນອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະຈະຊວ່ຍໃຫ້ທ່ານຝກຶ 
ແອບດ້ວຍຄວາມສດັຊື່ໃນຄວາມສາມັກຄທີັມຢູ່ໃນໂບດຂອງທາ່ນ. 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 
1. ຮບັເອາົແຜນການພຣະເຈົາ້:   ກິຈການ 4:23-28 
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 ເປໂຕແລະໂຢຮັນພ້ອມດ້ວຍຄຣສິຕະຈັກໄດເ້ຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຈະໄດຮູ້ທຸ້ກສິງ່ທກຸຢ່າງທີ່ພວກປະໂຣຫິດແລະ
ເຖົາ້ແກໄ່ດ້ເວົ້າ. ປະໂຣຫິດແລະເຖົາ້ແກ່ບໍພໍ່ໃຈກັບພວກສາວົກຫລັງຈາກເຫດການເກດີຂຶນ້ໃນວັນທີຜ່່ານມາ.  

ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງໄປພຣະວຫິານຕອນບ່າຍໃນວັນທີຜ່່ານມາ, ເປໂຕແລະໂຢຮັນໄດ້ປິນ່ປົວຄນົພິການໃນ 
ພຣະນາມພຣະເຢຊູ.   ແລ້ວພວກສາວກົທັງສອງເຂົ້າໄປໃນເຂດພຣະວຫິານແລະເທສນາຢາ່ງຕື່ນເຕັ້ນ ເນັນ້ໜກັແລະ
ຈົດຈໍ່.  ຂ່າວປະເສີດໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນໃຈຝູງຊົນທີ່ເຂົ້າມາເບິງ່ຄນົພິການທີຖ່ືກປິ່ນປວົນັ້ນ. ພວກຫົວຫນ້າສາສນາເຫລືອໃຈ
ແຮງສັງ່ໃຫ້ເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຈັບເປໂຕແລະໂຢຮັນຂັງໄວ້.  

ມ້ືໃຫມ່ຕໍມ່າ,ພວກປະໂລຫິດເຕົ້າໂຮມກນັແລະສອບຖາມເປໂຕແລະໂຢຮັນເຣື່ອງສາຍເຫດເກີດຂຶ້ນ,îເຕັມໄປ
ດ້ວຍພຣະວນິານບຣໍສິດຸî ເປໂຕໄດ້ປະກາດຢ່າງກ້າຫານເພ່ືອພຣະຄຣດິ. ກອ່ນຈະປ່ອຍທັງສອງໄປປະໂຣຫິດແລະຫົວ 
ຫນ້າສາສນາສັ່ງຢ່າງເດດັຂາດບໍ່ໃຫ້ເວ້ົາຫລືເທສນາກຽ່ວກບັພຣະຄຣດິ    ຖ້າຂດັຂນືຄໍາສັ່ງຈະລງົໂທດຕາມກດົຫມາຍ.  
 ກິຈການ 4:24-28 ພຣະເຈົາ້ຊົງມີອໍານາດສູງສດຸ, ພຣະເຈົາ້ຕດັກ່າວແລະຊງົໄຖ່ໃຫ້ພ້ົນຕາມແຜນການຂອງ 
ພຣະອົງເອງ.  

ທນີຶ່ງ,   ພຣະເຈົ້າຊົງມີອໍານາດສູງສຸດພຣະອົງຊົງເປັນຈອມເຈົາ້ນາຍເຫນອືສັພສິ່ງທັງປວງ ພ້ອມທັງຫົວຫນ້າ
ສາສນາ ປະໂຣຫິດ ແລະການຂົ່ມຊູ່ຂອງພວກເຂົາ.  ພຣະເຈົາ້ຊງົນີຣະມິດສ້າງສວັນ ແຜ່ນດິນໂລກ ທະເລ ທກຸສິ່ງທີ່ຢູ່
ໃນໂລກ, ແລະຊງົປົກຄອງທັງຂັ້ນສູງແລະຂັ້ນຕໍ່າ ທັງນອ້ຍແລະໃຫຍ່ ພຣະເຈົາ້ຊົງຄວບຄຸມການສອ່ງແສງຂອງຕະເວັນ  
ແລະແມ່ນແຕ່ນກົກະຈອກຕົວນຶ່ງທີບ່ິນຕົກ. 

ທສີອງ, ພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາຊົງຕັດສ່ັງໄດ້. ຂໍພ້ຣະຄັມພີແມ່ນຄາໍເວ້ົາແລະການຊງົເປດີເຜຍີຂອງພຣະອົງ ແລະ
ຊົງໃຊ້ກັບບັນຫາຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ.    ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວໄວ້ກ່ອນແລ້ວໂດຍຜ່ານກະສັດດາວິດໃນພຣະທັມເພງສັຣ
ເສນີ2:1-2 ທີກ່່າວວ່າ îບັນດາກະສດັຂອງໂລກນີ.້..ແລະບັນດາຜູ້ປົກຄອງໄດຮ້່ວມຫົວກັນຕໍ່ສູພ້ຣະເຈົ້າແລະພຣະເມຊີ
ອາຂອງພຣະອົງ.î  ໃນກຈິການ 4:25-26 ຄຣສິຕະຈັກສມັຍເລີມ້ແຣກໄດ້ອະທຖິານຕາມພຣະທັມເພງສັຣເສີນ 2:1-2 
ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວລ່ວງໜ້າແລະຊົງຄວບຄມຸສິ່ງທີເ່ກີດຂຶ້ນຕໍອ່ົງພຣະເຢຊ ູ  ແລະສິ່ງທີ ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ 
ຄຣສິຕຽນໃນສມັຍນັ້ນ.  ພຣະຄັມພີໄດສ້ັ່ງສອນໂບດສມັຍເລີມ້ແຣກວ່າຈະມີການຕໍ່ຕາ້ນເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄດົ. 
 ທສີາມ, ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຊງົຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຕາມແຜນການຂອງພຣະອົງ.  ຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານຂອງ
ອົງພຣະຄຣດິເປັນສູນກາງໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າເພ່ືອສົ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາເປນັພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົນ້. ເວ້ົາ
ອີກຢ່າງນຶ່ງນັ້ນແມ່ນ, ພຣະເຈົ້າຊົງຕັ້ງພຣະທັຍທີຈ່ະມາບັງເກີດເປັນມະນຸດເພື່ອຈະເຂົ້າໄປສູ່ໄມ້ກາງແຂນ.  ບັນດາຜູທ້ີ່
ເຮັດໃຫ້ພຣະຄິດໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍຣະມານແລະສິ້ນພຣະຊົນນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຊົງກໍານົດໄວ້ກ່ອນແລ້ວວ່າຈະຕ້ອງເກີດຂຶ້ນ
ແນວນັ້ນ. 

ມະນຸດໄດເ້ຮັດບາບເຮັດແລ້ວເຮັດອີກຕໍ່ສູພ້ຣະເຈົ້າ     ແລະໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.  
ເພາະວາ່ແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ໄດລ້ວມເອົາການຖຶກຄຶງຂອງອົງພຣະຄຣິດໃສ່ນໍາ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍຕ່້ອງສົງສຍັວາ່ຄວາມ
ທຸກລໍາບາກຂອງພວກເຮົາກໍໄດລ້ວມເຂົາ້ໃນແຜນການນັນ້ຄກືນັ. 
 ຫາກເຮົາຍອມຮບັວ່າພຣະເຈົ້າຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ບັນຫາເກີດຂຶ້ນກັບເຮົາ ເຮົາກໍສາມາດທີຈ່ະເບ ິ ່ງເຫັນວ່າ ເຮົາ 
ຈະຮ່ວມໃນແຜນການຂອງພຣະອົງຢາ່ງໃດຖາ້ມກາງບັນຫານັນ້.  ເຮົາສາມາດເອີ້ນຫາພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມໝັນ້ໃຈວາ່ 
ພຣະອົງຈະຊົງຈັດແຈ່ງຫ້າງຫາສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກເ່ຮົາເພື່ອເຮາົຈະເປັນຄົນທີ່ສດັຊື.່ 
  

2. ອະທຖິານຂພໍຣະເຈົາ້ຊົງທາໍງານ:  ເກິດຈະການ 4:29-30 
  ເປັນຄັ້ງແລກທີ່ພວກສາວົກໄດ້ອະທິຖານທູນຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ ້îພິຈາຣະນາ ເບິ່ງບັນຫາການຂົ່ມເຫັງທີ ່
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ເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາ ຫນ້າແປກໃຈທີຄ່ຣສິຕະຈກັສມັຍກ່ອນບໍ່ໃດ້ອະທິຖານເພື່ອໃຫ້ຫລີກເວັ້ນຈາກຄວາມທໍຣະມານ. 
ພວກເຂົາຂໍພຣະເຈົາ້ໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຂ້າທາດ ເປນັຜູຮ້ັບໃຊ້ຢູໃ່ຕກ້ານປກົຄອງຂອງຜູທ້ີ່ເປັນເຈົ້າຂອງແລະຜູ້ມີສິດໃນ
ຕົວພວກເຂົາ, ພວກເຂົາຂໍໃຫ້ພຣະເຈົາ້ປະທານຄວາກກ້າຫານເພ່ືອຈະໄດ້ເປນັພະຍານທີສ່ັດຊ່ືແລະເຂັມ້ແຂງ ແທນທີ່
ພວກເຂົາຈະອະທຖິານຂໍທາງອອກເພ່ືອໃຫ້ສະບາຍ ແຕ່ໄດອ້ະທິຖານໃຫ້ພວກເຂົາມິີຄວາມເຂັມ້ແຂງກ້າຫານໃນເວລາ
ຫຍຸ້ງຍາກ. 
 ພຣະເຈົາ້ປະທານຄວາມກ້າຫານໃຫ້ເປໂຕຜູ້ທີ່ເຄີຍເປນັຄົນອອ່ນແອແລະໄດ້ປະຕເິສດພຣະອົງ 3 ເທືອ່ (ລກູາ 
22:54 -62) ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງເປໂຕຂຶຶ້ນໃຫມ່ດ້ວຍກະດູກອັນແຂງແກ່ງແຫ່ງຄວາມບໍຣິສຸດ. 
 
 
 
 
 
  
 ແມນນີ, ເປນັເພືອນຂອງຂ້າພະເຈົາ້ຢູປ່ະເທດອນິເດັຽ,  ຫັນຈາກສາສນາຮນິດູມາຮບັເຊ່ືອໃນພຣະຄຣດິເມ່ືອ
ຕອນເຫັນອໍານາດການປິນ່ປົວຂອງພຣະອົງ ພັລຍາຂອງທ່ານແມນນໄີດ້ເຈບັປ່ວຍຢູ່ໃນຂັ້ນອັນຕະລາຍ, ຄຣສິຕຽນໃນ
ເມືອງຂອງທ່ານແມນນີເວົ້າວ່າ "ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ຮ້ອງຫາພຣະເຢຊູຄຣິດ? ພຣະອົງສາມາດຊ່ວຍປິ່ນປົວພັລຍາຂອງທ່ານ
ໄດ"້ ແມນນີປະຕິເສດ "ຂ້າພະເຈົາ້ບໍ່ຢາກມີຫຍັງກຽ່ວຂ້ອງກັບພຣະເຢຊູ!' ສອງອາທິດຜ່ານໄປ, ພັລຍາຂອງທ່ານແມນ 
ນີໄດ້ປ່ວຍຫນັກຂຶ້ນຢູໃ່ນຂັ້ນຈະເສັຽຊີວິດ. ທ່ານແມນນີລະນກຶເຖິງຄໍາເວ້ົາຂອງຊາຍຄຣສິຕຽນທີ່ຫນນຸໃຈໃຫ້ລາວອະທິ 
ຖານ  ເມ່ືອທາ່ນແມນນີເມືອຮອດເຮືອນ ທ່ານເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ  ນັງ່ລົງຂ້າງຕຽງພັລຍາ ອະທຖິານຕໍ່ພຣະເຢຊູ ນຶ່ງຊົ່ວ 
ໂມງຕໍມ່າພັນລຍາຂອງທ່ານແມນນກີໍກນິອາຫານໄດ ້   ນຶ່ງວນັຕໍ່ມາລາວເຮັດວຽກເຮືອນໄດ ້   ທ່ານແມນນໄີດນ້າໍຫາ
ຊາຍຄຣສິຕຽນຄົນນັ້ນ ທ່ານໄດ້ຍນິຂ່າວປະເສີດແລະໄດ້ກບັໃຈໃໝເ່ຊ່ືອໃນພຣະພຣະເຢຊູ.   ປະຈບຸັນນີ້ ທ່ານແມນນີ
ເປັນພະຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງເພ່ືອພຣະເຢຊູ. 
  

  
 
 
 
3. ສມັຜັດກບັຣດິອາໍນາດຂອງພຣະເຈົາ້: (ກິຈການ 4:31)  
  ເມ່ືອພວກສາວກົອະທິຖານແລ້ວ ພຣະເຈົາ້ຊົງຕອບຄໍາອະທິຖານຢາ່ງໄວ  ຜູທ່ີ້ເຊ່ືອໄດ້ເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະເຈົາ້. ນິ້ແມ່ນການການເຕັມລົ້ນໃໝ່ໆ ບໍແ່ມ່ນເພນເຕຄອສເຕເທືອ່ທີສອງ    ແຕ່ເປນັການເຕີມເຕັມວນິ
ຍານທີມ່າຈາກພຣະເຈົາ້ໃຫ້ແກພ່ວກເຂົາໃນເວລາມີໃຈທໍຖ້ອຍ. ກອ່ນໜ້ານັນ້ ເປໂຕໄດເ້ຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວນິຍານບໍຣິ
ສຸດເພ່ືອເວ້ົາຄໍາພະຍານໃຫ້ພວກຫົວຫນ້າປະໂຣຫິດໄດຍ້ນິ   ເປໂຕໄດ້ເວົ້າຢ່າງກ້າຫານແລະຕຶ່ນເຕັ້ນ (ກິຈການ 4:8-
13).  ຕໍຈ່າກນັ້ນມາສະເຕຟາໂນ ກîໍເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວນິຍານບໍຣິສດຸî ເພ່ືອຈະໄດ້ເພ ່ງເບິ່ງອົງພຣະເຢຊູໃນຂະນະທີ່
ລາວຖືກຂ້າຕາຍຍອ້ນຄວາມເຊ່ືອ(ກິຈການ 7:54-60) 
 ຜູ້ທີເ່ຊ່ືອທຸກຄົນໄດ້îບັງເກີດໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດî(ໂຢຮນັ 3:5-6) ແລະພຣະວນິຍານໄດ້ຊົງສະຖິດຢູນໍ່າ 

ພຣະເຈ້ົາສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມກະວນົຂອງພວກເຮົາແລະການທ້າທາຍໃຫ້ກາຍເປນັຄວາມເຂັມ້ແຂງ. ແຕບ່ໍ່
ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນເພິ່ງຄວາມສາມາດເຮົາເອງ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮາເປັນຄົນອວດຕົວ. 
ພວກສາວກົບໍ່ຢາກຢນຶຢູ່ໃນຄວາມກ້າຫານຂອງຕົວເອງ ແຕຢ່າກຢນຶຢູ່ໃນຄວາມກ້າຫານທີພ່ຣະເຈົາ້ຊົງໂຜດ
ປະທານໃຫ້. 

ພວກເຮົາສາມາດສັມຜັດກັບອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ໂດຍເວ້ົາພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມກ້າ 
ຫານ, ຖ້າພວກເຮົາຫາກຢຶດຫມ້ັນຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະອະທິຖານຢ່າງຈິງຈງັ, ດ້ວຍໃຈທ່ີ 

ເພ່ິງພາໃນພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງທໍາງານຜ່ານເຮົາທຸກຄົນ. 
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(ໂຣມ 8:9)ໃນທນັທເີມ່ືອໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ.  ພຣະຄັມພີໄດສ້ອນພວກເຮົາວາ່ îຈົ່ງເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວິນຍານî (ເອເຟ 
ໂຊ 5:18) 
 ພຣະວນິຍານທໍາງານຫລາຍວີທທິາງ ສິ່ງນຶ່ງທີ່ຫມ້ັນໃຈກໍຄ ືເມ່ືອຄຣິສຕຽນເຕັມລົ້ນດວ້ຍພຣະວນິຍານແລ້ວກໍ
ມີໃຈຮ້ອນຮົນຢາກແບ່ງປນັຂ່າວປະເສີດ.  ຄຣສິຕຽນສມັຍກອ່ນເມ່ືອ "ເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວນິຍານ" ພວກເຂົາເລີມ້ເວ້ົາ 
ພຣະທັມດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ ເມື່ອເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວິນຍານກໍມີສິ່ງນຶ່ງທີເ່ຮົາເຫັນແຈ້ງກໍຄສືາມາດເວ້້ົາພຣະທັມຢ່າງ
ບໍ່ມີຄວາມຢ້ານ. 
 ພຣະເຢຊູສອນພວກເຮົາວາ່ພຣະເຈົາ້ຈະຊງົປະທານພຣະວນິຍານບຣໍສິຸດໃຫ້ລກູຂອງພຣະອົງ  ເມ່ືອເຮົາຂໍ (ລູ
ກາ 11:13) ເຮົາກໍສາມາດສັມຜັດອໍານາດຂອງພຣະເຈົາ້ໄດ້ຢາ່ງກ້າຫານເມ່ືອພວກເຮົາຢຶດຫມ້ັນໃນແຜນການ, ແລະ
ອະທິຖານດ້ວຍໃຈຈົດຈໍ່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງຈຶ່ງຈະທໍາງານຜ່ານພວກເຮົາໄດ້. 
 
 

ບດົຮຽນຊວີດິ: 
 ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນດ້ວຍການເລີມ້ຕົນ້ຄໍາຖາມວາ່;   ມີຫຍັງກຽ່ວຂ້ອງໃນການອະທຖິານດ້ວຍໃຈຈດົຈໍ.່   ພວກ 
ເຮົາໄດ້ຄົນ້ພົບຢູສ່າມສິ່ງ: ນຶ່ງ,ເຮົາຢຶດຫມັ້ນໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ, ໃຫ້ຮູ້ສຶກສເມີວ່າພຣະເຈົ້າຄຸ້ມຄອງທຸກເວລາ. 
ສອງ, ເຮົາອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົາ້ເພ່ືອຊົງທາໍງານຢູ່ໃນແຜນການແລະດ້ວຍອໍານາດຂອງພຣະອົງ.  ສາມ, ພວກເຮົາສັມ 
ຜັດກບັອໍານາດຂອງພຣະເຈົາ້ໄດ້ດວ້ຍການຂໍແລະພຣະເຈົາ້ຈະຊງົປະທານໃຫ້ຕາມນໍ້າພຣະທັຍ. 
 
ເມ່ືອເຮົາອະທຖິານ, ພວກເຮົາຕຽມໃຈລຖໍ້າເພ່ືອຈະສັມຜັດກັບອໍານາດຂອງພຣະເຈົາ້ທີຈ່ະຊົງທໍາງານໃນເຮົາແລະຜ່ານ
ເຮົາຢູ່ບໍ?່ 

ບົດຮຽນພຣະຄັມພີນິ,້ ພວກເຮົາໄດ້ຄົນ້ພົບເຫັນຫຍງັແດທ່ີ່ເປັນໃຈກາງໃນການອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໄວ້ວາງ 
ໃຈ ໃນຖານະເປັນຜູ້ທີ່ເຊື່ອ? 

· ພຣະເຈົາ້ຊົງປກົປກັຮັກສາແລະຄຸ້ມຄອງເມ່ືອເຮົາຢູ່ໃນແຜນການແລະວາງໃຈໃນພຣະອົງ. 
· ທ່ານເຄີຍຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຈນົມີຄໍາຖາມວາ່ຄວາມຍິ່ງໃຫຽ່ຂອງພຣະເຈົາ້ຈະສາມາດຢູ່ເຫນອື

ສິ່ງນັນ້ຫລືບໍ?່ 
· ພຣະຄໍາແລະພຣະວນິຍານບຣໍສິດຸຈະຊວ່ຍເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈເມ່ືອເຮົາຕກົຢູ່ໃນສະພາບຫຍຸ້ງຍາກ ພຣະ

ວນິຍານບໍຣິສຸດຈະນໍາພາເຮົາໃນການອະທິຖານ. 
· ຜູ້ທີ່ເຊືອ່ສາມາດຂໍພຣະເຈົ້າ ແລະໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະປະທານຣິດອໍານາດແລະການດົນໃຈໃນວຽກ

ຂອງພຣະອົງ. 
· ລໍຄອຍໃຫ້ພຣະເຈົາ້ຊົງທາໍງານ ເມ່ືອເຮົາອະທຖິານຢູ່ໃນແຜນການຂອງພຣະອົງ 
· ຄຣສິຕຽນໄດເ້ຕັມລົ້ນດວ້ຍພຣະວນິຍານເພ່ືອແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ. ໃນປະຈຸບນັນິີທ້່ານໃດແ້ບ່ງປັນ

ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣດິກັບຜູ້ບໍ່ເຊື່ອຢູ່ບໍ່? 

 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ LLBC-JC 
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   ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
           ວນັອາທດິທ ີ 11 ພສຶຈກິາ 2012 ( November 11, 2012 ) 

 
ພັດທະນາຄວາມສມັພັນຂອງຄຣສິຕຽນ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພ:ີ  ກຈິການ 4:32-35; 5:1-6; 6:1-7 

 

ຜນົສະທ້ອນຕໍ່ຊວີດິ:  ບົດຮຽນນີຈ້ະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ພົວພັນກັບຄົນອື່ນດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ. 

 

ບດົນີ້ເວົາ້ເຣືອ່ງຫຍັງ: ບົດຮຽນນີແ້ມ່ນກ່ຽວກັບການພົວພັນໃນຊີວິດຂອງຄົນອື່ນທີ່ຢູອ່້ອມຮອບເຮົາດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ, 

                              ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຄົນທີ່ຢູພ່າຍໃນຄຣສິຕະຈັກ. 
 

ຄວາມສາໍຄັນຂອງບດົຮຽນ: ພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງກະຈັດກະຈາຍ   ໃນສັງຄົມທີ່ແບ່ງແຍກ  ຊຶ່ງຄົນທັງຫລາຍຊອກ  

                                        ຫາຄວາມສັມພັນ.    ພຣະເຈົ້າຊົງອອກແບບໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຈັດຫາການຕິດຕໍພ່ົວພັນທີ່ 
                                        ຄົນທັງຕ້ອງການ.  ພວກເຮົາເປັນສັງຄົນທີຕ່ິດຕ ໍ ່ກັນ ແຕ່ມີຄວາມສັນພັນທີແ່ບ່ງແຍກກັນ. 
 

ຄໍາຖາມແຫງ່ຊວີດິ:  ການກະທໍາອນັໃດທີຊ່ອ່ຍເຮົາໃຫ້ພັດທະນາຄວາມສັມພັນຂອງຄຣສິຕຽນ? 

 
 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຂອງຂວັນທີ່ບໍເ່ຄີຍຄາດຫວັງໄວ ້  $100   ຈາກຄົນຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງລາວໄດ້ເວົ້າສັ້ນໆ  ວ່າ 
"ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານ".     ເມື່ອຈັກເລັມຫຍ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພໃນອາທິດຕໍມ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຂອງຂວັນອັນນີ້
ແຫລະທີຈ່ະຊອ່ຍໄດ.້  ອີກສອງສາມວນັຕໍມ່າພັຣຍາຂອງຂ້າພະເຈົາ້ໄດເ້ວົ້າເຖິງບັນຫາເຣື ່ອງການເງິນຂອງຜົວເມັຽໃນ
ອົງພຣະຄຣດິຄູນ່ຶ່ງຊ່ຶງຈະສູນເສັຽເຮືອນໄປໃນອີກບໍດ່ົນນີ ້ ສາມີພັຣຍາໃນອງົພຣະຄຣດິຫລາຍຄອບຄົວໄດຊ້ອ່ຍເຫລືອ
ດ້ານການເງິນເພ່ືອຈ່າຍຄ່າເຮືອນໃຫ້.    ພ ັຣຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາກໍສາມາດຈະຊ່ອຍເຂົາເຈົ້າໄດ້.     ໃນ
ຕອນເຊົ້າມື້ຕໍມ່າໃນຊວ່ງເວລາອະທຖິານ ເບິ່ງເໝືອນພຣະເຈົ້າໄດເ້ວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ   "ເຮົາໄດເ້ອາົເງິນ$100 ໃຫ້
ເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຊ່ອຍເຂົາເຈົ້າ"  ພັຣຍາແລະຂ້າພະເຈົ້າສຣັເສີນພຣະເຈົ້າທີ່ໄດເ້ອົາເງິນ $100 ຊ່ອຍເຂົາເຈົ້າ. 
 ໃນຂະນະທີ່ທ່ານສຶກສາບົດຮຽນນີ ້   ທ່ານຈະພົບທ່າທແີລະການກະທໍາທີສ່າມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີເ່ຊື່ອພັດທະນາ 
ຄວາມສັມພັນຂອງຄຣສິຕຽນອນັເລິກເຊິ່ງ.    ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດຮ້ຽນຕ່ໍໄປຈະສາມາດຊ່ອຍທາ່ນນໍາໄປປັບປຸງຄວາມສັມ 
ພັນອັນເລິກເຊ່ິງຂອງຄຣສິຕຽນຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າທີມ່ີຕໍໄ່ພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. 
 

1. ແບງ່ປນັຊຶງ່ກນັແລະກນັ:  (ກຈິການ 4:32-35) 

 ຄຣສິຕະຈັກສມັຍເລີ້ມແຣກເປນັ "ນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນ."   ດ້ວຍການຖວາຍຕົວຕໍ່ອງົພຣະຄຣດິແລະການເຮັດຕໍ່
ກັນແລະກັນ ເຂົາເຈົ້າເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນໃນການແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດແລະໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ. 
 ຖ້ອຍຄໍານຶ່ງທີມ່ັກເວົ້າຂອງຄຣິສຕະຈັກສມັຍເລີ້ມແຣກ  ເຣື່ອງຄວາມເປັນນ້ ໍານຶ່ງໃຈດຽວກັນຂອງຄຣິສຕະຈັກ 
ແລະການຖວາຍຕົວນັ້ນແມ່ນ "ບໍ່ມີຈັກຄົນອ້າງວ່າສິ່ງຂອງທີ່ຕນົມີຢູນ່ັ້ນເປັນຂອງສ່ວນຕົວ" ສິ່ງໃດທີ່ຄົນນຶ່ງມີແມ່ນຕຽມ 
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ພ້ອນແລ້ວທີຈ່ະຊ່ອຍຄົນອື່ນທີຂ່າດເຂນີ.  
 ກິຣິຍາທ່າທດີັ່ງກ່າວນີ້ຢູໃ່ນພື້ນຖານແຫ່ງຄວາມຈິງທີ່ວ່າ   "ພຣະເຈົ້າÖຊົງສ້າງÖສພັສຸກສິ່ງ "  (ກຈກ 4:24) 
ແລະກ່າວຕໍ່ໄປວາ່   "ໂລກ ແລະທຸກໆ ສິ່ງໃນໂລກເປັນຂອງອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ" (ພສສ 4:24).   ພຣະອົງຊົງເປັນເຈົ້າ
ຂອງແລະພວກເຮົາເປັນຜູໃ້ຊ້ສິ່ງເລົ່ານັ້ນຕາມທີ່ພຣະອົງຊົງແນະນໍາ. 
 ແທຈ້ິງພຣະເຈົ້າຊົງເປັນເຈົ້າຂອງຫລາຍກວ່າທຸກສິ່ງທີ່ຄຣິສຕະຈັກເປັນເຈົ້າຂອງ.    ພຣະອົງຊົງເປັນເຈົ້າຂອງ   
ຄຣ ິສຕະຈັກ!  ພຣະອົງຊງົຊ້ືຄຣິສຕະຈັກດວ້ຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊຄູຣດິ(ກຈກ 20:28) ແລະຊງົບັນດົນໃຫ້ພຣະ
ເຢຊູຊົງເປັນຄືນມາຈາກຕາຍເພື່ອເປັນອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ປກົຄອງຄຣິສຕະຈັກ.       ພວກອັຄສາວົກໄດ້ສບືຕໍ່ປະກາດ
ເຣື່ອງຈິງດັ່ງກ່າວນີຕ້ໍ່ຄຣິສຕະຈັກແລະຕໍບ່ັນດາຜູທ້ີ່ບໍເ່ຊື່ອ  ໃນເວລາທີພ່ວກເພ່ິນເປນັພຍານເຣື່ອງການຕາຍແລະການ
ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊຄູຣດິ" 
 ໂດຍທາງ "ພຣະຄຸນອັນຍິ່ງໃຫຍ"່ ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ວ່າ "ເຂົາເຈົາ້ທັງໝົດ"  ໄດ ້ມີຊີວິດຢູດ່້ວຍການເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ 
ກັນແລະກັນຢ່າງໃຈກວ້າງຂວາງ.  ແທຈ້ິງແລ້ວ "ບໍ ່ມີຜູ້ໃດທີ່ທກຸຍາກຂາດເຂີນຖ້າມກາງເຂົາເຈົ້າ."  ບັນດາຜູທ້ີ່ຂາດເຂີນ 
ກໍບໍໄ່ດ້ຂາດເຂີນຕ່ໍໄປອີກເພາະວ່າບັນດາເພື່ອນໆ ຜູ້ທີເ່ຊື່ອ  "ຜູ້ທີມ່ີເຮືອນແລະທີ່ດິນ"  ໄດພ້າກນັບຣໍິຈາກເພື່ອເລີ້ມຕົ້ນ 
ຊດົຊອ່ຍອ້າຍເອືອ້ຍນ້ອງໃນອງົພຣະຄຣດິ. 
 ຄຣສິຕະຈັກສມັຍເລີ້ມແຣກໄດ້ໃຊເ້ວລາໃນການພັດທະນາຄວາມສັມພັນດ້ານຈິດວນິຍານ,     ຢ່າງມີຄວາມ
ໝາຍ.    ມິດຕະພາບໄດ້ຝງັເລິກລົງໃນຂະນະທີບ່ັນດາຜູທ່ີ້ເຊ່ືອໄດ້ໃຊ້ເວລາອະທຖິານແລະຮັບປະທານອາຫານຮວ່ມ
ກັນ(ກຈກ 2:43-46),  ກະທໍາກິຈກັມຕ່າງໆໃນຊວີດິຄຣສິຕຽນຮ່ວມກັນທຸກໆ ວນັ. 
 ນອກຈາກຈະຮູຈ້ັກການຂາດເຂີນຂອງກັນແລະກັນດີແລວ້    ພ່ີນອ້ງຄຣສິຕະຈັກສມັຍເລີ້ມແຣກໄດເ້ຮັດທຸກໆ 
ສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເອົາໃຈໃສ່ຊ່ອຍເຫລືອບັນດາຜູທ້ີ່ເຊື່ອ. ບັນດາຜູ້ທີຂ່າຍເຮືອນແລະທີ່ດນິ "ໄດນ້ໍາເງິນທີໄ່ດ້ຂາຍເຮືອນ 
ແລະທີດິ່ນມາວາງໄດ້ຕ່ໍໜ້າອັຄສາວົກ" ເພື່ອຈະບໍຣິຈາກຕໍ່ໄປ.    ການມີໃຈກວ້າງຂວາງນີໄ້ດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ຄຣິສ 
ຕະຈັກມີຄວາມເປນັຫ່ວງແລະໄດ້ແບ່ງປັນແກກ່ັນແລະກັນຫລາຍຊ່ໍາໃດ. 
 

2. ແກບ້ນັຫາບາບດວ້ຍຄວາມເໝາະສມົ: (ກຈກ 5:1-6) 

 ເປັນໜ້າໂສກເສົ້າໃຈ ທີ່ທຸກຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກສມັຍເລີ້ມແຣກບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຄວາມສັມພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 
"ອານາເນັຽກບັເມັຽຂອງລາວຊະຟີລາໄດ້ຊາຍດນິຕອນນຶ່ງ"    ເບິ່ງເໝືອນວ່າເຂົາເຈົ້າໄດຕ້ຽມພ້ອມທີຈ່ະເຮັດເປັນຂອງ
ຂວນັຈາກໃຈອັນກວາ້ງຂວາງ  ແຕ ່"ໄດ້ເອາົສ່ວນນ່ຶງມ້ຽນໄວ້ສໍາລັບເຂົາເຈ້ົາເອງ"    ແລະໄດ້ເອົາ "ພຽງແຕ່ສ່ວນນຶ່ງມາ
ວາງໄວ້ຕໍ່ໜ້າອັຄວາວົກ" 
 ອານາເນັຽສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງໃດຈາກທີລ່າວໄດເ້ອົາເງນິມາໃຫ້ຕາມຈໍານວນທີຂ່າຍໄດ?້     ບາງເທືອ່
ລາວອາດອ້າງວ່າລາວໄດ້ເຮັດເຊັນ່ນັ້ນຕາມເງິນທີລ່າວໄດເ້ອົາມາໃຫ້ອຄັສາວກົ     ບາງເທື່ອລາວອາດຈະປະຕຍິານຕໍ່
ໜ້າຈໍານວນເງິນທີລ່າວໄດມ້າຈາກການຂາຍນັ້ນ. 
 ອານາເນັຽແລະຊະຟີຣາອາດຈະສະແດງຄວາມໂຄຣບົນອບນ້ອມໃຫ້ເຫັນວ່າ    ເຂົາເຈົາ້ໄດໃ້ຫ້ຢາ່ງໃຈກວ້າງ 
ຂວາງແລະໄດ້ໃຫ້ໝົດທ່ີມີໃນຖົງ.  ຄວາມອວດອ່ົງແລະຄວາມໂລພາໄດ້ທໍາລາຍຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ຄວາມສັມພັນຂອງເຂົາ 
ເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກແລະທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. 
 ເປໂຕໄດເ້ຫັນຄວາມບາບອັນໃຫຍຂ່ອງອານາເນັຽວ່າ "ໄດ້ຕວົະພຣະວນິຍານບຣິໍສຸດ" ຄຣິສຕະຈັກທ ີ ່ພຣະເຈ້ົາ 
ຊົງສະຖິດຢູນ່ໍາໂດຍພຣະວິນຍານ"(ເອເຟໂຊ 2:22).   ຈາກການຕວົະຕໍຄ່ຣສິຕະຈັກ,  ອານາເນຽັກໄໍດ້ຕົວະຕ່ໍພຣະວນິ 
ຍານບໍຣ ິສຸດຜູຊ້ງົສະຖິດຢູ່ໃນຄຣສິຕະຈັກ. ອານາເນັຽ "ບໍ່ພຽງແຕຕ່ົວະມະນ ຸດ ແຕໄ່ດຕົ້ວະພຣະເຈ້ົານາໍ" 
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 ບາບໃດໆ  ທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ຄົນກເໍປັນບາບທີ່ເຮັດຜິດຕໍພ່ຣະເຈົ້າ     ເພາະວ່າເປັນບາບໄດ້ເຮັດຜິດຕໍພ່ຣະບນັຍດັ 
ຂອງພຣະເຈົ້າ.  ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຮັດບາບຕໍກ່ັນແລະກັນໃນຄຣສິຕະຈັກກແໍມ່ນການເຮັດບາບຕໍ່ພາກສວ່ນນຶ່ງຂອງ 
"ພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ" (1 ກຣທ 6:15).  ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງຄວາມສັມພັນທີ່ມີກັບພຣະເຈົ້າເມື່ອເຮົາໃຫ້ຄຸນຄ່າ
ແກ່ຄວາມສັມພັນທີມ່ີຕໍກ່ັນແລະກັນພາຍໃນຄຣສິຕະຈັກ.     ຖ້າຈະມີຄວາມສັດຊື່ຕໍພ່ຣະເຈົາ້ກຕໍ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສັດຊື່
ພາຍໃນຄຣສິຕະຈັກທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາ. 

ເປໂຕໄດປ້ະເຊີນໜ້າກັບອານາເນັຽ.  ພຣະເຈົາ້ຊົງບນັຊາໃຫ້ພິພາກສາ: "ອານາເນັຽໄດລ້ົ້ມລົງຕາຍ" ຕໍ່ມາຊະ 
ຟີຣາກໍໄດ້ລົ້ມລົງຕາຍເໝືອນກັນ.   ບາງຄັງ້ຄາວພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕັດສິນພຣະທັຍທີຈ່ະຊງົພິພາກສາຢ່າງຮຸນແຮງ  (ຈຊບຊ 
16:28-33;  2 ກສດ 1:16-17;  ກຈກ 12:20-25;  1 ກຣທ 11:29-30).    ເມ່ືອພຣະເຈົ້າຊງົພິພາກສາພຣະອົງຈະ 
ກ່າວຖອ້ຍຄໍາອັນຮຸນແຮງແລະຖາວອນກ່ຽວກັບສິງ່ນັ້ນ  ໆທີມ່ີຄວາມສໍາຄັນອັນສູງສຸດຕໍພ່ຣະອົງເອງ.   ການພົວພັນອັນ
ຖືກຕອ້ງໃນຄຣິສຕະຈັກແມ່ນສິ່ງນຶ່ງທີຢູ່່ໃນບັນດາສິ່ງທີກ່່າວມານັ້ນ. 
 ພຣະເຈ້ົາແລະຄຣິສຕະຈັກໄດ້ຮັບຫຍັງເພ້ີມຂຶ້ນເມ່ືອມີການແກບ້ັນຫາຄວາມບາບຢ່າງເໝາະສົມໃນຄຣສິຕະ 
ຈັກ?  ໄດ້ມີຄວາມຢ້ານຢໍາຕໍພ່ຣະເຈົ້າເພີ້ມທະວີຂຶນ້(ກຈກ 5:11)  ບໍມ່ີໃຜກ້າເຂົ້າມາຕິດພັນຢູ່ນໍາແບບເຜີນໆ (5:13) 
ແຕ ່" ມີຄົນຈໍານວນຫລວງຫລາຍທີເ່ຊື່ອໃນພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າຢ່າງແທຈ້ິງໄດ້ຕື່ມເຂົາ້ມາຫລາຍກວ່າເກົາ່ອີກ(ກຈກ 5:14) 
 

3.  ແຕງ່ຕັງ້ຜູນ້າໍໃຫຮ້ບັໃຊ:້ (ກຈກ 6:1-7)  

 "ຈໍານວນຂອງສິດໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ" ຢາງໄວຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນຫາເກີດຂຶ້ນ.      ບັນຫາໃນຄຣິສຕະຈັດສມັຍເລີ້ມ
ແຣກແມ່ນ "ການຈົມ່ຂອງພວກປາກພາສາກຣກີ ຕໍພ່ວກທີປ່າກພາສາເຮັບເຣີ"  ພວກກຣີກໄດໃ້ຊ້ພາສາກຣີກເປັນພ້ືນ 
ຖານ ພວກເຮັບເຣໄີດໃ້ຊ້ພາສາອາຣາແມກເປນັພ້ືນຖານ. 
 ພວກທີ່ປາກພາສາກຣກີໄດຈົ້ມ່ວ່າ "ພວກແມ່ໝ້າຍບໍໄ່ດ້ຮັບການເອາົໃຈໃສໃ່ນການແຈກຢາຍແຕລ່ະວັນ" ທັງ
ການເງິນແລະອາຫານທີ່ແຈກຢາຍໃຫ້ແມ່ໝ້າຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສົ້າໂສກເສັຽໃຈ.    ພວກແມ່ໝ້າຍຊາວກຣີກບໍ ່
ໄດຖ້ືກປະຖິ້ມແລະບໍໄ່ດ້ຮັບການເຮັດນໍາທີ່ບໍດ່ ີ ພຽງແຕຖ່ືກ "ເບິ່ງຂ້າມ."    ເມື່ອມີການຖືກແບ່ງແຍກເກີດຂຶ້ນຍ້ອນມາ
ຈາກພາສາທີ່ແຕກຕ່າງ ການພົວພັນຖືກຕັດຂາດຣະຫວ່າງພວກຜູນ້ໍາແລະບາງພາກສ່ວນຂອງປະຊາຊນົ ຫລືຈາກເຫດ 
ຜົນອື່ນໆ ວັດຖຸສິ່ງຂອງທີແ່ມ່ໝາຍຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ມີການຮຽກຮອ້ງໃຫ້ເອາົໃຈໃສ່.  ຖ້າຫາກພວກອຄັສາວກົສິບສອງ 
ຄົນແລະເພື່ອນຮ່ວມງານທັງໝົດບໍພ່າກັນແກບ້ັນຫານີ້ ກຈໍະມີບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງໃນຄວາມສັນພັນຕໍກ່ັນແລະກັນ. ການ 
ຈົ່ມຈະນໍາໄປສູ່ການຂັດແຍ່ງ ຈາກການຂັດແຍ່ງກຈໍະນໍາໄປສູ່ການແຕກແຍກກັນ. 
 ແຕບ່ັນດາອຄັສາວົກທີ່ສລາດຮູ້ວ່າຈະບໍ່ຢຸດໃນການເທສນາສັ່ງສອນເຣື່ອງການເງິນ,  ດັ່ງນັ້ນພວກເພິ່ນໄດ້ສັ່ງ 
ສອນຄຣສິຕະຈັກໃຫ້ "ເລືອກເອົາຜູນ້ໍາເຈັດຄົນໃນຖາ້ມກາງເຂາົເຈ້ົາ"   ເພ່ືອເປນັຜູ້ນາໍໃນການແຈກຢາຍອາຫານການ 
ກິນແຕລ່ະວນັ. 
 ບາງຄົນເຫັນວ່າພວກຜູນ້ໍາເຈັດຄົນນີແ້ມ່ນ "ຜູບ້ົດລະບັດກຸ່ມທໍາອດິ"  ແຕບ່າງຄົນກບໍໍ່ເຫັນຕາມນັ້ນ.    ຄໍາວ່າ 
"ຜູ້ບົວລະບັດ" (Deacon) ບໍໄ່ດ້ປາກົດຢູ່ໃນຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນບົດຮຽນນີ ້ແລະການທໍາງານແລະຄຸນວດຸທຂິອງຜູ້ນໍາເຈັດ 
ຄົນນ້ີໄດ້ກ່ຽວພັນເປັນຢ່າງດຕີໍ່ໜ້າທີ່ຂອງຄວາມເປັນຜູນ້ໍາໃນຄຣສິຕະຈັກ. 
 ເໝືອນກັນກັບຜູນ້ໍາທີຮ່ັບໃຊ້ເຫລົ່ານີ້,  ຊື່ສຽງທີ່ດຂີອງພວກເຮົາກໍໄດພ້ິສູດເຖິງຄວາມເຊື່ອອັນສັດຊ່ືແລະຄຽງຄູ ່
ໄປກັບການຖືກໄວ້ວາງໃຈ.  ພວກເຮົາຕ້ອງບັງເກີດໃນພຣະວນິຍານ, ເພ່ິງໃນພຣະວນິຍານ, ມີພຣະວິນຍານຊງົສະຖິດ 
ຢູ່ນໍາແລະເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວິນຍານ.  ເໝືອນກັບຜູ້ນໍາທີ່ຮັບໃຊ້ເຈັດຄົນນີ້ ພວກເຮົາຕ້ອງເຕັມດ້ວຍສະຕປິັນຍາ.  ສະ 
ຕິປັນຍາອັນແທຈ້ິງເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດເບິ່ງເຫັນທາງປະຕິບັດອັນແທຈ້ິງ ໃນການແກໄ້ຂບັນຫາດວ້ຍຄວາມຢໍາເກງໃນ 
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ອົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ(ສພສ 9:10) ການຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນທີສ່ັດຊື່ບໍ່ພຽງແຕຈ່ະປະສົບກັບຄວາມສໍາ 
ເຣັດທາງດ້ານການເງິນເທົ່ານັ້ນ. 
 ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ເລອືກເອົາຜູ້ຊາຍເຈັດຄົນ "ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢືນຕໍໜ່້າພວກອຄັສາວົກ."  ພວກອັຄສາວົກ "ໄດອ້້ອນ 
ວອນແລະວາງມືໃສ່ເຂົາເຈົ້າ"   ເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນເອົາເຂົາເຈົ້າແລະຄຣິສຕະຈັກໄດແ້ຍກເຂົາເຈົ້າ 
ໄວ້ຕ່າງຫາກເພື່ອຈະຮັບໃຊ້ວຽກງານໃດວຽກວານນຶ່ງໂດຍສະເພາະ. 
 ຜູ້ຊາຍເຈັດຄົນນັ້ນໄດ້ກ້າວຂຶ້ນໄປຮັບໃຊ້ຍ້ອນວ່າຄຣິສຕະຈັກມີຄວາມເຕີບໃຫຍຂ່ຶ້ນ.  ຈາກນັ້ນຄຣິສຕະຈັກໄດ ້
ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນອີກເພາະຜູ້ຊາຍເຈັດຄົນນັ້ນໄດກ້້າວຂຶ້ນໄປເພື່ອຮັບໃຊ້.    "ຈໍານວນຂອງຜູ້ເຂົ້າມາເປນັສິດໃນກຸງເຢຣູຊາ 
ເລັມໄດເ້ພ້ີມທະວີຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ."       ການທໍາງານຂອງຄຣສິຕະຈັກກດໍີຂຶນ້ໃນແຕລ່ະວນັຍ້ອນການເຮັດວຽກ
ຂອງຊາຍທງັເຈັດຄົນນັ້ນ.   
 

ບດົຮຽນຊວີດິ 
 ກິຣິຍາທ່າທແີລະການກະທໍາແນວໃດ   ທີ່ເປນັສ່ວນປະກອບອັນສໍາຄັນເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກໃຊ້ຊີວິດເຮດັວຽກ 
ງານຮ່ວມກັນ?  ພວກເຮົາໄດ້ຄົ້ນພົບ 3 ຢ່າງດ້ວຍກັນ: 1)ແບ່ງປັນຊ່ຶງກັນແລະກັນ 2)ກໍາຈັດຄວາມບາບຢ່າງເໝາະສົມ 
3)ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ນໍາທີ່ຮັບໃຊ້ ທີຈ່ະອຸທິດຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າເອົາໃຈໃສ່ສະມາຊິກທີ່ເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.      ເມື່ອ 
ຄຣິສຕະຈັກໃນກ ຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ພັດທະນາຄວາມສັມພັນໂດຍໃຊ້ຊີວິດເຮັດງານຮ່ວມກັນ   ພຣະເຈົ້າກຊໍົງໃຫ້ມີຜູມ້າ 
ເຊື່ອເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ.  ຖ້າຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາຫາກເຮັດໃນສິ່ງເຫລົ່ານີ ້ອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກ້າເວົ້າວ່າ  "ຈໍານວນສິດ 
ໃນຄຣສິຕະຈັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ເພ້ີມທະວີຂຶນ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ." 
  
 ການສຶກສາບດົຮຽນພຣະຄັມພີນີ,້   ພວກເຮົາກໄໍດ້ຄົ້ນພົບຄວາມຈິງຫລາຍປະການອີກ ທີ່ສາມາດຊ່ອຍພວກ 
ເຮົາໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນຄວາມສັມພັນຂອງຄຣິສຕຽນແລະໃຊ້ຊີວິດເຮັດວຽກງານຮ່ວມກັນໄດ້ດ;ີ 

· ບັນດາຜູທ້ີ່ເຊື່ອຕ້ອງຮັບຮູ້ແລະເອົາໃຈໃສໃ່ນຄວາມຂາດເຂີນຈໍາເປັນຂອງຄົນອື່ນ 
· ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນເຈົ້າຂອງໆເຮົາແລະສິ່ງຂອງທັງໝົດທີເ່ຮົາມ ີ   ເຮົາມຄີວາມຮັບຜິດຊອບທີຈ່ະແບ່ງ

ປັນດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງຕໍ່ບນັດາເພ່ືອນ  ໆໃນຄວາມເຊື່ອຕາມທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງຊ້ີນາໍ. 
· ການໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົາ້ແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງມີຄຸນຄ່າ ເຮົາຕ້ອງມີຄວາມສັດຊື.່ 
· ບັນດາຜູນ້ໍາແລະບັນດາຜູທ້ີ່ເຊື່ອຕ້ອງຈັດການກບັຄວາມບາບຕາມພຣະຄັມພີພາຍໃນຄຣສິຕະຈັກ.  ຄຣສິຕະ 

ຈັກຈະບໍ່ເຂັ້ມແຂງຖ້າຫາກເມີນເສີຍຕໍ່ຄວາມບາບທີ່ຄວນຈະຈດັການກັບມັນ. 
· ການນໍາພາ ຕອ້ງມີສ່ວນໃນການຕອບສນອງຕ ໍ ່ຄວາມຂັດສົນຂອງພ່ີນ້ອງພາຍໃນຄຣສິຕະຈັກ.  ພວກເຮົາທຸກ 

ຄົນຄວນພິຈາຣະນາໃຫ້ຕົນເອງມີສ່ວນໃນການຮັບໃຊເ້ພ່ືອຕອບສນອງຄວາມຂັດສົນຂອງຄົນອື່ນ. 
· ຄຣສິຕະຈັກຄວນຈັດຣະບົບຢ່າງສລາດເພ່ືອຄວາມຢູ່ດກີິນດີຂອງສະມາຊິກ  ແລະການເປັນພຍານຂອງພວກ 

ເຮົາຕໍຄ່ົນທາງນອກ. 
 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວເຊາົເທນີບບັຕສິ  www.lsbf.org ແປໂດຍ ພສ. 
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   ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
           ວນັອາທດິທ ີ 18 ພສຶຈກິາ 2012 ( November 18, 2012 ) 

 
ຮວ່ມກໍສ້່າງຣາຊອານາຈກັ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພ:ີ  ກຈິການ 13:1-4;  14:21-28 

 

ຜນົສະທ້ອນຕໍ່ຊວີດິ:  ບົດຮຽນນີຈ້ະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ເອົາໃຈສຸມໃສ່ສິ່ງທີສ່ໍາຄັນໃນການສ້າງຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະ 

                               ເຈົ້າໂດຍການສ້າງສາວກົ.              
 

ບດົນີ້ເວົາ້ເຣືອ່ງຫຍັງ: ການເອົາໃຈສມຸໃສວຽກງານຂອງໂບດທີໄ່ດ້ຮັບການປ່ຽນແປງໄດ້ສາ້ງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະ 

                               ເຈົ້າດ້ວຍການສ້າງສາວົກ. 
 

ຄວາມສາໍຄັນຂອງບດົຮຽນ: ໂບດສາມາທີ່ຈະປິ່ນກົງລໍ້ຂອງກິຈກັມທີ່ບໍມີ່ຄວາມສໍາພັນ.  ຫລາຍເທືອ່ພວກເຮົາຍອມ 

                                        ໃຫ້ສິ່ງທີດ່ີເປັນສັດຕຣູຕໍ່ສິ່ງທີ່ດທີີສຸ່ດ. ໂບດຕ້ອງສຸມໃສກ່ານສ້າງຣາຊອານາຈັກຂອງ 
                                        ພຣະເຈົ້າໂດຍການສ້າງສາວກົ. 
 

ຄໍາຖາມແຫງ່ຊວີດິ:  ຂ້າພະເຈົ້າຈະມີສ່ວນໃນການສ້າງຣາຊອາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າໄດຢ້່າງໃດ? 

 
 ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈທີ່ຈະໄດພົ້ບກັບ ມາຣ໌ກ ແລະແຊນດີ ອກີເທືອ່ນຶ່ງ ຫລາຍປຜີ່ານມາແລວ້ເຂົາ 
ເຈົາ້ໄດ້ເປນັສະມາຊິກຂອງໂບດ ເລັກຊງິຕັນ ແຄນຕັກກ ີທີຂ່້າພະເຈົ້າເປັນສິຍາພິບານ.      ໃນຊວ່ງເວລານະມັສການ
ແລະການອ້ອນວອນກັບໂບດແຫ່ງນັນ້ ພຣະເຈົ້າຊງົຮຽກເອີນ້ ມາຣ໌ກ ແລະ ແຊນດີ ໃຫ້ອອກໄປເປນັມິສຊັນາຣໃີນບອ່ນ 
ທີພ່ຣະອົງສາມາດເປີດເຜີຍພຣະອົງໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຮູ້ ຊຶ່ງທັງສອງກໍໄດຕ້ອບຮບັທນັທວີາ່ "ພວກຂ້ານ້ອຍຈະໄປ" 
 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພົບກັບ ມາຣ໌ກ ແລະ ແຊນດີ ໃນອາພາດເມັນນ້ອຍ  ໆທີ່ເມືອງ ເຊົາອສີ ເອເຊັຽ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລົ່າ 
ສູ່ຂ້າພະເຈົ້າຟັງວ່າພຣະເຈົ້າຊົງໄດປ້່ຽນແປງເຂົາເຈົາ້ດວ້ຍຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງຢາ່ງໃດ.     ຂ້າພະເຈົາ້ກຄິໍດໃນ
ໃຈວ່າ, "ອັສຈັນແທ້ໆ" ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດສ້ົ່ງເຂົາເຈົ້າໄປເມືອງນີ ້ແລະເຂາົເຈ້ົາກໍໄດ້ໄປ.  
 ໃນຂນະທີທ່່ານກໍາລັງສຶກສາບດົຮຽນນີ້ ທ່ານກໍຈະຄົ້ນພົບການກະທໍາທີ່ສາໍຄັນໃນການສ້າງຣາຊອານາຈກັຂອງ 
ພຣະເຈົ້າ.  ການກະທໍານີແ້ມ່ນທາງທ່ີເຮັດໄດ້ສໍາລັບທາ່ນແລະໂບດຂອງທ່ານທີຈ່ະຕອບຄໍາຖາມທີ່ຖາມວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າ 
ຈະມີສ່ວນໃນການສ້າງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຢາ່ງໃດ?" 
 

1. ອອກໄປບອ່ນທີພ່ຣະເຈົາ້ສ່ົງໄປ:  (ກິຈການ 4:1-4) 

 ໂບດທີຕ່ັ້ງຢູໃ່ນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽບ່ອນທີພ່ວກອຄັສາວກົຖືກເອີນ້ວາ່ "ຄຣສິຕຽນ" ເທືອ່ທໍາອິດ(ກຈກ 11:26) 
ໄດຮູ້້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຢາກໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງພ້ອມທີ່ຈະອອກໄປບ່ອນທີ່ຈະໄດຮ້ັບໃຊ້ພຣະອົງ.    ຂ່າວປະເສີດໄດ ້
ມາຮອດເມືອງອນັຕໂີອເຂຽັ ເມ່ືອບນັດາຜູທ້ີ່ເຊື່ອຖືກຂົ່ມເຫງໄດ້ເດີນທາງໜອີອກຈາກກຸງເຢຣຊູາເລັມ(ຂໍ ້19-24) ຕໍມ່າ 
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ບາຣະນາບາແລະໂປໂລໄດ້ຖກືສົ່ງມາຈາກເມືອງຕາໂຊໄປຫາເມອືງອັນຕໂີອເຂັຽເພື່ອໄປສັ່ງສອນຢູທ່ີ່ນັ້ນເປນັເວລານຶ່ງ
ປີ (ຂໍ ້25-26) 
 "ບາຣະນາບາແລະໂປໂລ" ສອງຄົນນີຢູ້່ຖາ້ມກາງຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະຄຣສູອນຫລາຍຄົນທີ່ເມືອງອັນຕີໂອ 
ເຂັຽ. ບັນດາຜູ້ນາໍທັງຫລາຍນີບ້າງເທື່ອອາດຈະຮ່ວມກັບຄົນພາຍໃນໂບດທຸກຄົນ "ໄດ້ພາກັນຮັບໃຊ້ແລະຖືກສິນອົດອາ
ຫານ" ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເອົາໃຈສຸມໃສອ່ງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ໃນການນະມັສການໃນເວລາຕໍ່ໆ  ມາ. ເຂົ້າເຈົ້າໄດເ້ຂົາ້ໃກຊິ້ດພຣະ
ເຈົ້າລຄໍອຍຟັງຈາກພຣະອົງ. 
 ພຣະວິນຍານບຣໍສິຸດຊງົກ່າວຢາ່ງແຈ່ມແຈ ້ງຕໍ່ບັນດາຜູ້ນະມັສການ ຊງົບອກໂບດໃຫ້ "ແຍກຄົນໃດຄນົນຶ່ງອອກ 
ເໝືອນກັບບາຣະນາບາແລະໂປໂລ." ທໍາອິດ, ສິ່ງສໍາຄັນທີສຸ່ດເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ  ອທຸິດຕົນເພ່ືອ 
ພຣະເຈົ້າແລະພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ,  ມິສຊັນນາຣີຈະຕ້ອງອອກໄປແລະທໍາງານໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ 
ຂອງພຣະເຈົ້າ (ກຈກ 13:5) 
 ການງານນັ້ນຕ້ອງການໃຫ້ບາຣະນາບາແລະໂປໂລອອກໄປສູ່ດນິແດນໄກ.  ນຶ່ງປເີຄິ່ງຕໍ່ມາ    ພວກເພ່ິນຕ້ອງ
ເດີນທາງຫລາຍຮອ້ຍໄມທັງທາງບົກແລະທາງນໍ້າ ແລະໄດຢ້້ຽມຢາມຫລາຍຕວົເມືອງ(ກຈກ 13:4-14:28)   ຊ ຶ ່ງພວກ
ເຮົາເອີນ້ວາ່ການເດີນທາງໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດຄັ້ງທໍາອດິຂອງໂປໂລ. 
 ບາງຄົນກ່າວວ່າມິສຊັນນາຣີເຫລົ່ານັ້ນອາດຈະບໍໄ່ດ້ຂາ້ມທະເລ  ແຕພ່ວກເພ່ິນໄດເ້ຫັນໄມ້ກາງແຂນແລະໄປ 
ປະກາດຂາ່ວປະເສີດເຣື່ອງໄມ້ກາງແຂນກບັຄົນທີ່ຢູອ່້ອມຮອບພວກເພ່ິນ ບໍ່ວ່າຈະຂ້າມທະເລຫລືຂ້າມຖນົນ ການສ້າງ
ຣາຊອານາຈັກນັ້ນບັນດາຜູ້ທີເ່ຊ່ືອຈໍາເປັນຈະຕ້ອງອອກຈາກໂບດໄປຫາຄນົຂ້າງນອກ. 
 ໂບດທີເ່ມືອງຕໂີອເຂຽັໄດເ້ຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໃນທັນທີ.  ເຂົາເຈົ້າໄດສ້ົ່ງບາຣະນາບາແລະໂຊໂລຫລັງຈາກທີເ່ຂາົ 
ເຈ້ົາໄດ້ "ຖືສິນອົດອາຫານ, ອ້ອນວອນ ແລະວາງມື" ເທິງພວກເພ່ິນ.   ບໍວ່່າຈະເປັນເພື່ອນຮັກແພງທີ່ໃກຊ້ດິ ຫລືຄວາມ
ສໍາເຣດັຂອງໂບດອັນຕ ີໂອເຂັຽໃນທ້ອງຖິ່ນນັນ້   ບໍສ່າມາດທີຈ່ະຫ້າມພ່ີນ້ອງໃນໂບດບໍໃ່ຫ້ພວກເພ່ິນເດີນທາງອອກໄປ. 
ດັ່ງນັນທັງສອງທ່ານຈຶ່ງໄດ້ເດນີທາງໄປສູ່ທ່າເຮືອເມືອງເຊລເູກຽັແລະແລ່ນເຮືອໄປຍັງເກາະກຸບໂຣ  (ບ່ອນທີໂ່ຊໂລເລີ້ມ
ກາຍເປັນຜູ້ນໍາ ມີຊື່ໃໝ່ວ່າໂປໂລ, ກຈກ 13:9) 

ພວກເຮົາຮູວ້່າເຣື່ອງໂຢນາໃນສມັຍພຣະຄັມພີເດີມ   ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າບໍຍ່ອມເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໃນທັນທ.ີ  
ຖ້າພຣະເຈົ້າຫາກຮຽກເອີ້ນເຂົາເຈົ້າໄປທາງນຶ່ງ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະໄປອີກທາງນຶ່ງ.   ບາຣະນາບາແລະໂຊໂລເປັນແບບຢ່າງ 
ທີດ່ີທີພ່ວກເຮາົຄວນເຮັດຕາມ.  ບໍວ່າ່ຈະປັນທາງເຮືອ, ທາງຍນົເຫາະຫລືທາງຣດົ ຫລແືມ່ນແຕຍ່່າງຂ້າມຖນົນໄປດ້ວຍ 
ການຍ່າງ ເຮົາກສໍາມາດຈະໄປໄດຕ້າມທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ໃຫ້ພວກເຮົາໄປ.  
 

2. ຊອ່ຍຄົນອ່ືນໃຫເ້ຕບີໃຫຍຈ່າກການສອນພຣະຄມັພ:ີ (ກຈກ 14:21-22) 

 ຈາກເມືອງນຶ່ງໄປຫາອກີເມືອງນຶ່ງ(ໃນປະເທດຕຸລະກສີມັຍໃໝ)່  ບາຣະນາບາແລະໂປໂລໄດ້ຮັບປະສົບການ 
ສອງຢ່າງແທນທີຈ່ະໄດ້ຮັບຢ່າງດຽວ.  ຢ່າງທນີຶ່ງ ແມ່ນການຖກືຕໍ່ຕາ້ນ ພວກເພ່ິນຖກືໄລອ່ອກຈາກເມືອງແລະເຂດແດນ
ຂອງພວກເຂົາ(ກຈກ 13:50).  ທີ່ເມືອງອີໂກນີໂອຍ ໂປໂລຖກືຄວາ່ງດ້ວຍກ້ອນຫີນແລະຖືກປະຖິ້ມໄວ້ໃຫ້ຕາຍ (ກຈກ 
14:19).  ແຕພ່ວກເພິ່ນກໍບໍຍ່ອມທໍຖ້ອຍ ໂປໂລແລະບາຣະນາບາ ໄດ້ເດີນທາງຕໍ່ໄປຍັງເມືອງເດຣະເບ. 
 ຢ່າງທີສອງ ທີ່ພວກເພິ່ນໄດຮ້ັບປະສົບການນັ້ນແມ່ນຄວາມສໍາເຣັດ ທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ສ້າງສາວົກຫລາຍຄົນໂດຍ 
ພລັງອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າ ເໝືອນກັບທີໄ່ດ້ກະທໍາໃນເມືອງເດຣະເບ.  ຖ້ອຍຄໍາທີວ່່າ "ສາວົກ" ມີຄວາມໝາຍວ່າ  "ຜູ້ 
ຮຽນຮູ້" (ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່, ແມ່ນຜູ້ທີຮ່ຽນຮູ້ເຣື່ອງພຣະເຢຊູ).  ໂປໂລແລະບາຣະນາບາຢາກຊ່ອຍບັນດາຜູ້ທີເ່ຊື່ອໃໝ ່
ຫລາຍຄົນໃຫ້ເຕບີໃຫຍ່ຂຶນ້ໃນຄວາມເຊ່ືອ ດັ່ງນັ້ນເມ່ືອພວກເພ່ິນເດນີທາງອອກຈາກເມືອງເດຣະເບ ພວກເພ່ິນກໄໍດກ້ັບ 
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ຄືນໄປອີກເພ່ືອຢຽ້ມຢາມຫລາຍຕົວເມືອງ.  ໃນການເດີນທາງກັບຄືນ ພວກເພ່ິນໄດເ້ອົາໃຈສມຸໃສກ່ານຊອ່ຍໃຫ້ບັນດາ
ລູກສິດທງັຫລາຍມີຄວາມເຂັມ້ແຂງຂຶ້ນຜ່ານທາງການສັ່ງສອນຕາມພຣະຄັມພີ.   
 ພວກເພິ່ນເຮັດດັ່ງນັ້ນດ້ວຍການ  "ໜູນນໍ້າໃຈເຂົາເຈົ້າ."   ການໜູ້ນໍ້າໃຈ ແມ່ນການກະທໍາຂອງນາຍທະຫານ 
ເພື່ອໜູນໃຈພວກທະທານກ່ອນຈະເຂົາ້ສູ່ເສກິສົງຄາມແລະຄຣສູອນກລິາໄດໜູ້ນໃຈພວກນັກກິລາກ່ອນຈະເລີ້ມຫຼິ້ນ.  
 ໂປໂລແລະບາຣະນາບາໄດ້ໜູນນໍ້າໃຈບັນດາຜູທ້ີ່ເຊື່ອ ເພື່ອໃຫ້ສຶບຕໍ່ "ຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູໃ່ນຄວາມເຊືອ່."    ໂປໂລ 
ສັ່ງສອນພວກເຮົາເໝືອນກັນວ່າ ໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາຄວາມເຊື່ອໄວ້(ກລຊ 1:22-23; 1 ກຣທ 15:1-2) ເພິ່ນຍັງໄດສ້ັ່ງ
ສອນເພີ້ມເຕີມອີກວ່າການຮັກສາຄວາມເຊື່ອນີ້ບໍແ່ມ່ນສິ່ງທີງ່່າຍ  "ຊຶ່ງຈະຕ້ອງຂ້າມຜ່ານຄວາມຍາກລ ໍາບາກຫລາຍປະ
ການຕາມທາງໄປສູຣ່າຊອານາຈກັຂອງ ພຣະເຈົາ້." ໃນຄວາມໝາຍນຶ່ງ ດຽວນີບ້ັນດາຜູ້ທີເ່ຊື່ອຢູ່ໃນຣາຊອານາຈັກແລະ
ທໍາງານເພື່ອສ້າງຣາຊອານາຈັກນີ້ຢູ່ແລ້ວ ແລະໃນອີກຄວາມໝາຍນຶ່ງ   ພວກເຮົາກໍາລັງເດີນທາງຈະເຂົ້າໄປສູ່ ຊີວິດນິ
ຣນັຂອງພຣະເຈົາ້ແລະພຣະສະງ່າຣາສຂີອງພຣະອົງ. 
 ໃນຖ້ອຍຄໍາທີກ່່າວວ່າ "ຄວາມຍາກລາໍບາກຫລາຍປະການຕາມທາງໄປສູ່ຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ" ນັ້ນ 
ເຮົາສາມາດເບິ່ງເຫັນຕົວຢ່າງຈາກພຣະທັມປະຖົມມະການໄປຈົນຮອດພຣະທັມພຣະນິມິດ.    ໃນພຣະທັມປະຖົມມະ
ການໂຢເຊບໄດຜ້່ານການ ຕົກສ້າງ, ການເປັນທາດ,  ຄວາມບໍ່ຍດຸຕິທັມ ແລະຖກືຄຸກ ກ່ອນທີ່ພຣະເຈົ້າຈະຍົກລາວຂຶ້ນ
ໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ປກົຄອງໃນປະເທດອີຢິບຮອງຈາກກະສັດຟາຣະໂອ. ໃນພຣະທັມພຣະນມິິດໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າທີຖ່ືກ
ຂ່ົມເຫງໄດ້ທົນທຸກຕໍ່ຄວາມຍາກລໍາບາກແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າໄດຮ່້ວມພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະຄຣິດ. 
          ຖ້ອຍຄໍາທີວ່າ່ "ຈະຕ້ອງ" ເປັນສິ່ງຢືນຢັນວາ່ຄວາມຍາກລໍາບາກເປັນພາກສວ່ນນຶ່ງໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ 
ສໍາລັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.   ພຣະເຢຊູຈະຕ້ອງໄດ ້"ທົນທຸກທໍຣະມານ"  ແລະຫລັງຈາກນັ້ນພຣະອົງໄດເ້ຂ້ົາໄປສູ່ພຣະ
ສະງ່າຣາສຂີອງພຣະອົງ(ມຣກ 8:31; ລກ 24:26)  ຜູ້ເປັນລູກສິດຂອງພຣະອົງຈະຕ້ອງໄດເ້ຮັດເໝືອນກັບພຣະອົງ (ມ
ຣກ 8:34) ແທຈ້ິງແລ້ວ,  "ພວກເຮົາທົນທກຸທໍຣະມານກັບພຣະອົງຢູແ່ລ້ວ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຈະໄດຮ້ັບສະງ່າຣາສີກັບພຣະ
ອົງ" (ໂຣມ 8:17) 
 ໂປໂລແລະບາຣະນາບາໄດ້ຕຽມພ້ອມເປນັຢ່າງດທີີ່ຈະສັ່ງສອນເຣື່ອງຄວາມພຽນອົດທົນໃນຄວາມເຊື່ອ.  ໂປ 
ໂລຍັງມີຮອຍຊໍ້າແລະບາດແຜຈາກການຖືກຫີນຄວ່າງເພ່ືອຈະໃຊ້ເປນັຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ.  ເພ່ິນໃຊ້ຈດຸປະສົງຂອງ 
ບົດຮຽນເຫລົ່ານີທ້ີ່ເມືອງອີໂກນີໂອຍຊ່ຶງເປັນເມືອງທີເ່ພ່ິນໄດ້ຮັບບາດເຈບັ(ກຈກ 14:19-20) 
 

3.  ຮວ່ມກບັພຣະເຈົາ້ບອ່ນພຣະອງົຊງົທໍາງານ: (ກຈກ 14:23-28)  

 ນອກຈາກການສອນໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຕີບໃຫຍຜ່່ານການສັ່ງສອນແລ້ວ  ໂປໂລແລະບາຣະນາບາ  "ໄດ້ແຕ່ງ 
ຕັ້ງເຖົ້າແກໄ່ວ້ທຸກໆ ໂບດ" ເພື່ອເປັນຜູ້ນໍາ.   ຖ້ອຍຄໍາທີແ່ປວາ່ "ເຖົາ້ແກ"່ ເປນັຖອ້ຍຄໍາທ ີ່ໃຊ້ສັບປ່ຽນກັນກັບຖ້ອຍຄໍາທີ່ 
ວ່າ "ຜູ້ດແູລ" ແລະໄດ້ອາ້ງເຖິງບັນດາຜູຊ້າຍຊຶ່ງເປັນ "ຜູລ້້ຽງດູໃນຄຣສິຕະຈັກຂອງພຣະເຈົາ້" (ກຈກ 20:17, 28).  ສໍາ
ລັບໂບດບັບຕິສ ພວກເຮົາໝາຍເຖິງຕໍາແໜ່ງ "ສິດຍາພິບານ."  ບາງເທືອ່ບາຣະນາບາແລະໂປໂລໄດແ້ຕ່ງຕັ້ງບັນດາຜູ້
ຊາຍໄວ້ທຸກໆ ໂບດຜູ້ຊຶ່ງຈະຮັບພາຣະເປັນຜູຮ້ັບຜິດຊອບໃນການລຽ້ງດ.ູ 
 ຜູ້ນໍາໃໝ່ສ່ວນຫລາຍຈໍາເປັນຕ້ອງເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນເປັນຜູຮ້ັບຜິດຊອບ ຜູນ້ໍາໃໝ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຕີບໃຫຍ່. ເຖິງແມ່ນ 
ບາຣະນາບາແລະໂປໂລເປັນຜູ້ນາໍທີ່ມີຄວາມສາມາດ    ອີງຕາມທາງຮ່າງກາຍແລ້ວກເໍປັນໄປບ່ໍໄດ້ທີພ່ວກເພ່ິນຈະສາ 
ມາດຮບັຜິດຊອບເບິງ່ແຍງໂບດໃໝທຸ່ກໆ ໂບດໄດ້ໂດຍກົງ.   ໂບດທ້ອງຖິນ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຜູນ້ໍາໃນໂບດຂອງຕົນ ນອກ
ຈາກນັ້ນບັນດາຜູນ້ໍາຕ້ອງເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງເຮັດວຽກຂອງຜູນ້ໍາຢູ່ນັ້ນ.  
 ຫລັກການໃນການແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜດິຊອບໃນວຽກງານຂອງຣາຊອານາຈັກນັ້ນ  ບໍແ່ມ່ນໜ້າທ ່ີຂອງຜູເ້ປນັ 
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ສິດຍາພິບານເທົ່ານັ້ນ ແຕພ່ຣະເຈົາ້ຊົງໄດ້ປະທານຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ແກໄ່ພ່ພົນທງັໝົດຂອງພຣະອງົ ແລະໄພ່ພົນ
ທັງໝົດນັ້ນກໍຕ້ອງໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານເຫ່ົຼານັ້ນໃນການສ້າງພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 ສຸດທ້າຍ, ໂປໂລແລະບາຣະນາບາ ກໄໍດ້ພາກນັກັບຄືນໄປຍັງເມືອງອນັຕໂີອເຂັຽ ເມື່ອພວກເພິ່ນໄປຮອດແລ້ວ 
ພວກເພ່ິນກໄໍດ້  "ເອີ້ນທຸກໂບດມາປະຊຸມ"  ຕໍບ່ັນດາຜູທ່ີ້ໄດສ້ົ່ງພວກເພ່ິນອອກໄປຕາມການຊງົຮຽນເອີນ້ຂອງພຣະວນິ 
ຍານບໍຣິສຸດ ໃນເວລານີພ້ວກເພ່ິນ "ໄດລ້າຍງານທຸກໆສິ່ງພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານ."   ພວກເພິ່ນໄດ້ເລົ່າວ່າ ມີຄົນຈໍານວນ 
ຫລາຍກັບຄືນມາຫາພຣະຄຣດິ(ກຈກ 13:12, 48; 14:21) ຜ່ານການອສັຈັນທີຊ່ງົພລັງ (ກຈກ 13:9-11; 14:8-10) 
ແລະພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊົງຊອ່ຍເຫລືອພວກເພິ່ນເອງຈາກອນັຕະລາຍແລະຈາກຄວາມຕາຍ(ກຈກ 14:5-6, 19-20) 
 ຈາກນັນ້ໂປໂລແລະບາຣະນາບາ "ໄດໃ້ຊ້ເວລາອນັມີຄ່າ" ໃນເມືອງອນັຕໂີອເຂຽັຕິດຕໍພົ່ວພັນກບັບັນດາສະມາ 
ຊິກຂອງໂບດ.    ພຣະເຈໍົ້າຊົງໃຊ້ໂປໂລແລະບາຣະນາບາໃຫ້ຮັບໃຊ້ໂບດໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ.    ພຣະອົງຊົງໃຊ້ໂບດທັງ
ຫລາຍເພື່ອຮັບໃຊ້ຄົນທັງປວງ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ບດົຮຽນຊວີດິ 
ເຮົາຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງຣາຊອານາຈັກໄດ້ຢ່າງໃດ?  ເຮົາສາມາດທີຈ່ະໄປທຸກໆ ບ່ອນທ່ີພຣະເຈົ້າຊົງ 

ສົ່ງໄປ.  ພຣະອົງຊງົຢາກໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງອອກໄປແລະປະກາດ.   ພວກເຮົາສາມາດຊ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນເຕີບໃຫຍ ່
ຂຶ້ນຜ່ານທາງການສັ່ງສອນ.  ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງລົງທຶນໃນຊີວິດຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ຫລາຍກວ່າການປະກາດດວ້ຍການສັ່ງ 
ສອນແລະໜຸນນໍ້າໃຈເຂົາເຈົາ້ດ້ວຍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.    ສຸດທ້າຍ, ເຮົາສາມາກຕດິພັນຢູກ່ບັຣາຊອານາຈກັດ້ວຍ 
ການແບ່ງປັນວຽກງານກັບຄົນອື່ນ ເລົ່າເຣື່ອງພຣະເຈົ້າວ່າພຣະອົງຊົງກໍາລັງເຮັດຫຍັງ.   ເຣື່ອງຕ່າງໆ ເຫລົ່ານີ້ແມ່ນໃຫ້ 
ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຮັບກຽດ ຜູ້ຊົງທາໍງານຜາ່ນພວກເຮົາ   ແລະໜຸນໃຈໃຫ້ຄນົອ່ືນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງ 
ທໍາງານຜ່ານທາງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
 ມີຄວາມຈິງຫລາຍຢ່າງທີຄ່ົ້ນພົບໃນບົດຮຽນນີ້ທີເ່ຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົາ້ໃຈເຖິງການສ້າງຣາຊອານາຈັກ ແລະເຮົາຈະ
ມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ຢ່າງໃດ.  ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນໄດແ້ກÖ່ 

· ພາກສ່ວນນຶ່ງໃນການນະມັສການ ພຣະເຈົ້າກໍາລັງຟັງຜູ້ທີພ່ຣະອົງຊົງເອ້ີນໃຫ້ຮັບໃຊ້. 
· ພຣະເຈົ້າຄາດຫວັງຢາກໃຫ້ເຮົາໄປທຸກໆ ບ່ອນທີພ່ຣະອົງຊງົບອກ, ລວມທັງໃຫ້ອອກຈາກໂບດໄປເພ່ືອຮັບໃຊ້. 
· ເຮົາຕ້ອງຄາດໝາຍໄວ້ວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານຕາມທາງໄປສູສ່ະງ່າຣາສ.ີ 
· ສັ່ງສອນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ຊ່ອຍໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີເ່ຊື່ອເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ. 
· ເປັນພຍານເຣື່ອງການທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າຜ່ານທາງຊີວິດຜູເ້ປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫລາຍ 

ໃນການສ້າງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົາ້. 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວເຊາົເທນີບບັຕສິ  www.lsbf.org ແປໂດຍ ພສ. 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະມສີ່ວນໃນການສາ້ງຣາຊອານາຈັກໄດຢ້າ່ງໃດ? 
· ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດສແວງຫາການຊົງນໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ 
· ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮດັໄດ້ ຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າຮຽກເອີ້ນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດ 
· ຂ້າພະເຈົາ້ສາມາດອອກຈາກໂບດໄປເພ່ືອຊ່ອຍຄົນທັງຫລາຍໃນພຣະນາມພຣະເຢຊ ູ
· ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນດ້ວຍການສຶກສາ, ເຂົ້າໃຈແລະເຊື່ອຟັງພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ 
· ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຮ່ວມກັບພຣະເຈົ້າ ໃນບ່ອນທີພ່ຣະອົງຊົງທໍາງານ 
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   ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
           ວນັອາທດິທ ີ 25 ພສຶຈກິາ 2012 ( November 25, 2012 ) 

 
ນໍາຜູຫ້ລົງເສຽັມາຫາພຣະຄຣດິ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພ:ີ  ກຈິການ 17:16-31 

 

ຜນົສະທ້ອນຕໍ່ຊວີດິ:  ບົດຮຽນນີຈ້ະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ຫາທາງທີເ່ໝາະສົມໃນການແບງ່ປັນຂ່າວປະເສີດ  

 

ບດົຮຽນນີ້ເວົາ້ເຣືອ່ງຫຍັງ: ບົດຮຽນນີກ້່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງຜູທ້ີ່ເຊື່ອແລະຄຣິສຕະຈັກທີຈ່ະອອກໄປຈາກບອ່ນຢູ ່

                                     ຂອງຕົນ ເພືອ່ຫາທາງທີ່ເໝາະສົມນໍາເອົາຂ່າວປະເສີດອອກໄປຫາຄົນອື່ນ. 
 

ຄວາມສາໍຄັນຂອງບດົຮຽນ: ເປນັການງ່າຍທີບ່ັນດາຜູ້ທີເ່ຊື່ອທີຈ່ະລີ້ຊ່ອນ, ແຍກຕົວແລະກີດກັ້ນຕົນເອງເພ່ືອຕໍສູ່້ກັບ 

                                        ການປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມທີ່ຕນົບໍເ່ຂົ້າໃຈຫລືທີຕ່ົນເອງບໍມັ່ກ.  ແຕອ່ົງພຣະຄຣດິຢາກ 
                                        ໃຫ້ເຮົາເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດໄປສູ່ຄົນທກຸຊາດແລະນໍາເອົາສັງຄົນທີ່ຫລົງເສັຽມາ 
                                        ຫາອົງພຣະຄຣິດ. 
 

ຄໍາຖາມແຫງ່ຊວີດິ:  ການກະທໍາແນວໃດທີຈ່ະຊ່ອຍຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ນໍາເອົາຜູ້ຫລົງເສັຽມາຫາພຣະຄຣິດ? 

 
 ເມ່ືອນາງ ຣຕິາ ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນຖານະເປັນຜູທ້ີ່ເຊື່ອ   ໂບດພວກເຮົາກໄໍດ້ສົ່ງສຽງໂຮຮ້ອງເພ່ືອສະແດງ
ຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດີ ອາຮອກແລະຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະເປັນຄົນທີເ່ປັ່ງສຽງດັງກວ່າຄົນອື່ນ.  ຣິຕາ ໄດມ້າຈາກກຸງກັລກັດ
ຕາມາຢູຣ່ດັນອດແຄໂຣລາຍນາ ລາວຖືສາສນາຮິນດ ູຕັງ້ແຕເ່ກີດມາ ຣິຕາໄດຮ້ັບເອົາອົງພຣະຄຮິດກ່ອນຈະເດີນທາງ
ອອກຈາກອິນເດັຽມາຢູ່ປະເທດອະເມຣກິາ.  ຫລັງຈາກຣຕິາໄດ້ມາຢູໃ່ນໂບດພວກເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າແລະອາຮອກໄດພ້າ
ກັນນໍາໃນການສຶກສາພຣະຄັມພີທີອ່ະພາດເມັນຂອງລາວ. ຣຕິາແລະບັນດາຜູທ້ີ່ຖສືາສນາຮນິດູໄດມ້າຮ່ວມສຶກສານໍາ.  
ອາທິດແລ້ວອາທິດເລົ່າທີພ່ວກເຮົາໄດເ້ວົ້າ  ໄດເ້ລົ່າເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີ  ໃນຊ່ວງເວລານັນ້ອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ໄດ້ເປດີ
ຫົວໃຈຂອງຣຕິາແລະລາວໄດ້ຫັນໜີຈາກການນັບຖືຮບູໂຄຣົບມາຫາອົງພຣະຄຣດິ. 
 ໃນຂະນະທີ່ທາ່ນກໍາລັງສກຶສາບົດຮຽນນີ,້ ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບການກະທໍາທີ່ສາມາດຊອ່ຍທ່ານແລະໂບດຂອງ 
ທ່ານອອກໄປນໍາຄົນທ່ີຫລົງເສັຽໃນສັງຄົມທີປ່່ຽນແປງມາຫາພຣະຄຣດິ.  ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຜູທ້ີ່ມີປະສິດທພິາບໃນ 
ການແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດໃຫ້ຫລາຍກວ່າທີ່ເຮົາເຮັດຢູ່ໃນເວລານີ້. 
 

1. ອອກໄປບອ່ນທີມ່ຄີນົ:  (ກິຈການ 17:16-21) 

 ໃນການເດີນທາງອອກໄປປະກາດຂ່າວປະເສດີຄັ້ງທສີອງ(ຄສ 49-52)  ໂປໂລໄດຄ້ອຍຖາ້ເພ່ືອນຮວ່ມງານ 
ສອງຄົນຄື ຊລີາແລະຕິໂມທຽວ ເພ່ືອຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນກຸງອາແຖນ.  ກຸງອາແຖນເຕມັໄປດ້ວຍສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ມີສິລ 
ປະອັນສວຍງາມປະທັບໃຈ ແຕໂ່ປໂລບໍໄ່ດ້ສົນໃຈໃນສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ.    "ເພິ່ນມີຄວາມເດືອດຮ້ອນເຄືອງໃຈ"  ເພາະວ່າ 
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"ໃນເມືອງນີເ້ຕັມໄປດ້ວຍພຣະທຽມ."   
 ໂປໂລຖືກອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍສິ່ງທີ່ບໍຖ່ືກຕ້ອງ, ແຕຄ່ວາມຈິງມີຢູ່ໃນຕົວເພິ່ນ ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ ້ກະທໍາສອງສິ່ງນີ້ກ່ອນ 
ສິ່ງອື່ນ  ນຶ່ງ, ເພິ່ນ "ອະທິບາຍເຫດຜົນໃນໂຮງທັມສາລາ."   ໃນທີນ່ີໂ້ປໂລໄດ້ກ່າວໂດຍກົງຈາກພຣະຄັມພີເດີມເພື່ອຊີ ້
ແຈງໃຫ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະຄຣິດ(ຜູທ້ີ່ຖືກເຈີມ, ຜູ້ທີຖ່ືກເລືອກ).  ບັນດາຜູທ້ີ່ຢູໃ່ນໂຮງທັມສາລາ 
ໄດຮ້ັບເອາົຂໍ້ພຣະຄັມພີດັ່ງກ່າວນີວ້າ່ເປນັຄວາມຈິງແລະຍອມຮັບວາ່ບນັດາຮູບປັ້ນເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນພຣະທຽມ.  ແຕເ່ຂົາ
ເຈົ້າຢາກໄດ້ຍິນເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູເພີ້ມເຕີມແລະໄດ້ຫັນກັບມາເຊື່ອໃນພຣະອົງ. 
 ສອງ, ໂປໂລອະທບິາຍວ່າ, "ຕາມຕລາດ" ຄົນສ່ວນຫລາຍຕາມຕລາດໃນກງຸອາແຖນຮູເ້ຣື່ອງພຣະຄັມພີເດມີ 
ພຽງແຕເ່ລັກນອ້ຍ. ເຂົາເຈົ້າບໍເ່ຫັນວ່າເປັນພຣະຄັມທີມ່ີຣິດອໍານາດໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
 ໂປໂລມີຄວາມຮ້ອນຮົນໃຈຢາກຈະປະກາດກັບບັນດາຜູທ້ີ່ມີຄວາມເຊື່ອທີແ່ຕກຕ່າງຈາກເພິ່ນ.  ຖ້າມກາງບັນ 
ດາຜູທ່ີ້ໄດໂ້ອລ້ົມສົນທະນາຢູໃ່ນຕລາດແມ່ນພວກ "ເອປີກຣູຽວ ແລະໃນພວກຊະໂຕອໂິກ."  ເຖິງແມ່ນພວກເອປີກຣູຽວ 
ຈະຮັບຮູ້ວ່າມີພຣະເຈົ້າ(ນ້ອຍໆຈໍານວນຫລາຍທີ່ບໍແ່ມ່ນພຣະອົງອົງທ່ຽງແທ)້  ເຂົາເຈົາ້ກໍແມ່ນບັນດາພວກວັດຖນຸິຍົມທີ ່
ເຊື່ອວ່າຊີວິດນີເ້ໝືອນກັບວດັຖຸສິງ່ຂອງ(ເມ່ືອຕາຍໄປແລວ້ກໍແລ້ວໄປ).  ສ່ວນພວກສະໂຕອິໂກ ເຊ່ືອວາ່ມີສິ່ງສັກສິດຫລື
ວນິຍານຢູໃ່ນຊີວິດມະນຸດແລະເມ່ືອມະນຸດຕາຍແລ້ວຊວີດິຝ່າຍວນິຍານກຍໍັງຈະເປນັຢູ່ສບືໆ ໄປ.  ທັງພວກເອປີກຣູຽວ
ແລະພວກຊະໂຕອີໂກ  ຍັງມີຄວາມເຊື່ອທີໄ່ກຈາກໂປໂລຫລາຍທີເ່ຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າອົງແທ້ອົງດຽວ,  ການຄືນພຣະຊົນ
ຂອງພຣະເຢຊ,ູ ແລະການຊງົພິພາກສາມະນຸດຊາດຄັ້ງສຸດທ້າຍ.   
 ບາງຄົນທ່ີໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາຂອງໂປໂລໃນຕລາດໄດພ້າກັນຕໍາໜິເພິ່ນວ່າ     "ເພິ່ນເປັນຄົນເກັບເລັມຄວາມຮູ.້"  
ເຂົາເຈົ້າບໍໄ່ດ້ຮັບສິ່ງໃດຈາກສິ່ງທີເ່ຂົາເຈ້ົາໄດ້ຍິນຈາກໂປໂລແລະເຫັນວ່າເປັນສິ່ງທີໄ່ຮປ້ໂຍດ. 
 ຫລາຍຄົນໄດຟ້ັງໂປໂລດ້ວຍຄວາມສັບສົນໃຈ ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າໂປໂລກໍາລັງເວົ້າເຣື່ອງພຣະຂອງຄົນຕ່າງຊາດ 
ຫລືພຣະເຈົ້າທີແ່ປກປລາດ.  ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງເຫັນວ່າ ອົງພຣະເຢຊູຈຶ່ງເປັນພຣະເຈົ້ານ້ອຍອົງນຶ່ງ ແລະການເປັນຄືນ
ມາຈາກຕາຍຂອງພຣະອົງກເໍປັນການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະເຈົ້າອົງນຶ່ງ(ທີ່ບໍສ່ໍາຄັນ)ສໍາລັບເຂົາເຈົ້າ.   
 ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈ ຶ ່ງຈັບໂປໂລພາໄປຍັງສະພາອາເຣໂອປາໂຄ ເປັນພູນ້ອຍທີເ່ອີ້ນຕາມຊື່ຂອງພຣະເຈົ້ານ້ອຍອົງ
ນຶ່ງຂອງພວກກຣີກ ເປັນສະພາທີຖ່ົກຖຽງກັນດ້ວຍຫລັກປຣຊັຍາ. ອີກຕາມປະສົບການໃນຕລາດ ໂປໂລຄາດໄວ້ວ່າຈະ
ຕ້ອງມີການເຍາະເຍີ້ຍເກີດຂຶ້ນກັບເພິ່ນທີສ່ະພານີ.້  ແທຈ້ິງແລ້ວ, ເພິ່ນກໍໄດຖ້ືກເຍາະເຍີຍ້ມາແລວ້(ກຈກ 17:32) ແຕ່
ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍຕາມ ເພ່ິນໄດຍ້າດເອາົໂອກາດນັນ້ໃນການປະກາດຂາ່ວປະເສີດ. 
 ໂປໂລໄດໄ້ປບ່ອນທີ່ມີຄົນ ໃນໂຮງທັມສາລາ, ໃນຕລາດ, ໃນສະພາ ເພ່ືອຈະມີການພົວພັນກັບເຂົາເຈົ້າແລະ 
ເວົ້າເຣື່ອງພຣະເຢຊູໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຟັງ  ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາກໍຄວນຈະເຮັດຄືກັນກັບໂປໂລ.   ພວກເຮົາຄວນທໍາຄວາມຮູ້ຈັກ 
ລຶ້ງເຄີຍກັບຄົນທັງຫລາຍ ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູວ້່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອແນວໃດ,  ນໍາເຂົາເຈົ້າມາຫາພຣະຄຣິດ. 
 

2. ຮູວ້າ່ຄນົເຫລົາ່ນ້ັນເຊືອ່ຫຍັງ: (ກຈກ 17:22-23) 

 ໃນຂະນະທີ່ໂປໂລ "ຢືນຂຶນ້ຖ້າມກາງສະພາອາເຣໂອປາໂຄ"   ເພ່ິນຮູຈ້ັກຄວາມເຊ່ືອຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນດພີໍທີ ່
ຈະສາມາດພົວພັນໂອລ້ົມກັບເຂົາເຈົ້າໄດໃ້ນບາງຈຸດ.  ໂປໂລເຫັນວ່າຄົນໃນກງຸອາແຖນເປນັຄົນທີ ່ "ເຄັງ່ໃນສາສນາ"  
ຄໍາວ່າ "ເຄັ່ງໃນສາສນາ" ໃນທີ່ນີໝ້າຍເຖິງວ່າໄດ້ອທຸິດຖວາຍຕົນຢ່າງເລິກເຊ່ີງໃນສາສນາ.  ແຕໃ່ນທາງລົບ, ໝາຍເຖິງ 
ເຂັມ້ແຂງໃນຄວາມງົມງາຍ.   ແທຈ້ິງແລ້ວ  ໂປໂລສົງສານຄົນໃນກຸງອາແຖນຊຶ່ງເພິ່ນບໍເ່ຫັນດີນາໍຄວາມເຊ່ືອອນັຜິດໆ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ.  
 ໂປໂລຮູດ້ີວ່າຄົນໃນກງຸອາແຖນມີຄວາມສົນໃຈໃນສາສນາເພາະເພ່ິນໄດ ້ "ສັງເກດເຫັນຮູບປັ້ນທີ່ເຂົາເຈົ້າໂຄ 
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ຣບົຂາບໄຫວ"້  ການສັງເກດແມ່ນກນຸແຈດອກນຶ່ງເພ່ືອຈະໄຂໄປສູ່(ຮູ້ວ່າ)ການຮຽນຮູວ້່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອແບບໃດ. 
ເຂົາເຈົ້າເຮັດຫຍັງແດໃ່ນການນະມັສການ?  ວດັຖຸສິງ່ຂອງອັນໃດທີສ່ໍາຄັນໃນການນະມັສການຂອງເຂົາເຈົາ້? ຖ້າເຮົາ 
ຫາກສງັເກດເບິງ່ສອງສາມຢ່າງພ້ອມກັບການໂອລົ້ມສົນທະນາ ເຮົາກໍຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກເຂົາເຈົ້າຫລາຍຂຶ້ນ.  ໂປໂລໄດ ້
ໂອລ້ົມສົນທະນາກັບຄົນເຫລົ່ານັ້ນຕາມຕລາດ. 
 ຖ້າເຮົາຫາກໂອລ້ົມກັບຄົນຮິນດເູຮົາກອໍາດຈະຖາມລາວວາ່, "ທ່ານສາມາດເລົາ່ເຣ່ືອງພຣະອົງໃດອງົນຶ່ງຂອງ 
ທ່ານໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຟັງໄດ້ບ?ໍ" ເພື່ອນຮິນດູຂອງທ່ານອາດຈະຢາກຟັງເຣື່ອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາເໝືອນກັນ.   
 ທ່າທີໃນການເປນັພຍານຂອງທ່ານຈະປ່ຽນໄປຢ່າງໃດ ຖາ້ທ່ານຫາກຕັ້ງຄໍາຖາມດັ່ງຕໍໄ່ປນ້ີ; "ເຈົ້າເຊື່ອແນວໃດ 
ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ,?"  "ເຈົ້າເຊື່ອວ່າເຮົາຈະຮູຈັ້ກພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ?,"  "ເມື່ອເຈົ້ານະມັສການ (ໂຄຣົບ ຂາບໄຫວ້) 
ເຈົ້າໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ?່,"    ຖ້າເຮົາຫາກໂອ້ລົມກັບຄົນທັງຫລາຍຢ່າງເອົາຈິງ  ເຮົາອາດຈະເຫັນຊ່ອງຫວ້າງທີ່ຈະຕັ້ງຄໍາ
ຖາມຈາກສິ່ງທີ່ເຮາົໄດ້ຮູ້ຈັກ ໄດ້ຍິນ ໄດຟັ້ງ ແລ້ວເຮົາກໍສາມາດຖາມແລະຕອບດ້ວຍການໃຊ້ຂ່າວປະເສີດ. 

ເທິງແທ່ນອັນນຶ່ງໂປໂລໄດເ້ຫັນຄໍາຈາຣຶກທີຂ່ຽນວ່າ   ìແດ ່ພຣະເຈົ້າທີເ່ຮົາບໍຮູ່້ຈັກî   ຄໍາຈາຣຶກນີໄ້ດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ 
ຊອ່ງຫວາ້ງຂອງຄວາມຮູຂ້ອງຄົນເມືອງອາແຖນ.    ຊອ່ງຫວາ້ງຂອງຄວາມຮູນ້ີພ້າໃຫ້ເກດີຄໍາຖາມແລະຄວາມຢາກຮູ.້ 
ສໍາລັບຄໍາຖາມຕໍ່ຄົນໃນເມືອງອາແຖນນັ້ນແມ່ນ, "ພຣະເຈົ້າທີເ່ຮົາບໍຮູ່້ຈັກນັ້ນ ແມ່ນພຣະເຈົ້າອົງໃດ?"   ທັງໂປໂລແລະ 
ຊາວເມືອງອາແຖນເຊ່ືອວ່າເປັນຄໍາຖາມທີ່ດທີີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ເຣື່ອງພຣະເຈົ້າເພີມ້ອີກ.   ໂປໂລຮູຈັ້ກພຣະເຈ້ົາທີ ່
ຊາວອາແຖນບໍຮູ່້ຈັກຊຶ່ງເພິ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະກາດເຖິງຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງແລະຊີ້ນໍາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບເອົາພຣະອົງ. 
 

3.  ຊີນ້າໍຄນົທງັຫລາຍມາຫາພຣະເຈົາ້: (ກຈກ 17:24-31)  

 ໂປໂລໄດເ້ລີ້ມປະກາດດ້ວຍການແນະນໍາໃຫ້ຊາວເມືອງອາແຖນຮູ້ຈັກກັບ  "ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງໂລກແລະສັພ 
ທຸກສິ່ງໃນໂລກ."  ເຖິງແມ່ນໂປໂລສາມາດທີຈ່ະເອົາພຣະຄັມພີເດມີມາອາ້ງອີງຄວາມຈິງໃນຕອນນີ ້ແຕເ່ພິ່ນກໍບໍໄ່ດ້ນໍາ
ມາອ້າງອີງ  ເພິ່ນພຽງແຕເ່ວ້ົາເຖິງຄວາມຈິງໃນພາສາທີເ່ຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້. 
 ໂປໂລກໍາລັງໂອລ້ົມກັບບັນດາຜູທ້ີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ(ນ້ອຍໆ)ຫລາຍອົງທີຢູ່ໃ່ນໂລກນີ ້  ຄວາມຄິດເຣື່ອງພຣະ 
ເຈົ້າອົງດຽວທີ່ຊົງສ້າງສັພທຸກສິງ ທີຢູ່່ເໜືອເຂົາເຈົ້າ ເຮັດໃຫ້ເຂາົເຈົ້າມີຄວາມປລາດໃຈ. 
 ໂປໂລຮູດ້ີວ່າສັພສິ່ງທີຖ່ືກສ້າງຂຶ້ນມາໄດເ້ປັນພຍານເຖິງຜູຊ້ົງສ້າງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ ່   ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເປດີເຜີຍພຣະ 
ອົງເອງຕໍຄ່ົນທັງຫລາຍ(ຣມ 1:19-20). ໂປໂລຮູດ້ວ່ີາພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານແສງສະວ່າງໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຫລາຍທີ່ຕາບອດ 
ຝ່າຍຈດິວນິຍານ(2 ກຣທ 4:6) ແລະຊງົບັນດານໃຫ້ຜູທ້ີຕ່າຍຝ່າຍຈດິວນິຍານໃຫ້ເປນັຄືນມາ(ອຟຊ 2:4-5) ເພ່ິນເຊື່ອ 
ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງທໍາງານໃນຈິດໃຈຂອງຊາວເມືອງອາແຖນ. 
 ເມື່ອຮູເ້ຖິງຄວາມຜິດພາດຂອງຊາວເມືອງອາແຖນເຣື່ອງພຣະທຽມ(ຮູບໂຄຣົບ)   ໂປໂລກໍຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມ ີ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈວ່າ "ພຣະເຈົາ້ອົງແທ້ອົງດຽວ ຈະບໍຊ່ົງສະຖິດຢູ່ແທ່ນບຊູາ" ທີມ່ືມະສຸດສ້າງຂຶ້ນ.  ເພື່ອສນັບສນຸນເຣື່ອງນີ ້
ໂປໂລໄດຍ້ົກເອົາຄໍາກອນຂອງກຣກີມາກາ່ວທີວ່່າ, ìພວກເຮົາເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງພຣະອົງເໝືອນກັນ.î     ໂປໂລໄດ້ຊີ້ 
ໃຫ້ເຫັນຈຸດສໍາຄັນທີວ່າ່; "ເຫດສນັນັນ້ເມືອ່ເຮາົເປນັເຊືອ້ສາຍຂອງພຣະເຈົາ້ແລວ້ ພວກເຮາົກບໍໍຄ່ວນຖວືາ່ພຣະເຈົາ້ຊງົ
ເປນັເໝອືນຄາໍ, ເງນິ, ຫລຫືີນ ທີສ່ລກັຄວດັຫລແືຕມ້ດວ້ຍສລິປະແລະຄວາມນກຶຄດິຂອງມະນດຸ" 
 ດັ່ງນັ້ນໂປໂລຈຶ່ງຮຽກເອີ້ນໃຫ້ຊາວເມືອງອາແຖນ "ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່" ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນເຖິງແຜນການ 
ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະ "ຊງົພິພາກສາມະນສຸໂລກÖໂດຍມະນຸດຄົນນຶ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງຕັ້ງໄວ"້  ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ມີຄວາມແນ ່
ໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະອົງແລະໜ້າທີ່ຂອງພຣະເຢຊູໃນແຜນການນັ້ນ "ດ້ວຍການຊງົບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູຊົງເປັນ 
ຄືນມາຈາກຕາຍ."  ໃນທີ່ນີພ້ວກເຮົາໄດ້ເຫັນວິທີການອັນຄົບສົມບູນຂອງໂປໂລໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ. ເພ່ິນໄດ ້
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ເລີ້ມປະກາດຈາກຈຸດທີຊ່າວເມືອງອາແຖນຖືກເມີນເສີຍແລະຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ   ແລະເພິ່ນໄດ້ຊີ້ນໍາເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມາ 
ຫາພຣະເຈົາ້ ດ້ວຍການເວ້ົາເຖິງ ການສ້າງໂລກ,  ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ,  ການຊງົພິພາກສາແລະການຊງົຄືນ 
ພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 
 ຊາວເມືອງອາແຖນຕອບສນອງຕໍ່ການປະກາດຂ່າວປະເສດີຢ່າງໃດ?    ບາງຄົນດູໝິ່ນແລະເຍາະເຍີຍ້(ກຈກ 
17: 32-34), ແຕ່ຫລາຍຄົນມີຄວາມສົນໃຈ ແລະຫລາຍຄົນມີຄວາມເຊ່ືອ.    ເຮົາຕ້ອງຄາດການລ່ວງໜ້າໄວ້ວ່າ ເມື່ອ 
ເຮົາປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣືອ່ງພຣະເຢຊູ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະຕ້ອງເກີດຂຶ້ບເຮົາ. ຄົນທັງໝົດມີສິ່ງນຶ່ງທີເ່ໝືອນກັນນັ້ນກຄໍືທຸກ 
ຄົນໄດ້ຍິນຄວາມຈິງເຣື່ອງພຣະເຈົ້າໃນພາສາຂອງໃຜລາວທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ.້ 
 

ບດົຮຽນຊວີດິ 
ພວກເຮົາຈະກະທໍາແນວໃດ ເພື່ອຈະໃຫ້ມີປະສິດທພີາບຫລາຍກວ່າທີ່ພວກເຮົາມີໃນເວລານີ້ໃນການນໍາຄົນ 

ມາຫາພຣະຄຣິດ? ເຮົາຈະຕິດຕໍ່ ພົວພັນ ໄປເຖິງ ຄົນທີ່ບໍເ່ປັນຄຣສິຕຽນໄດຢ້່າງໃດ?  ເຮົາໄດຮ້ຽນຮູ້ແລ້ວວ່າເຮົາຕ້ອງ 
ອອກໄປຫາບອ່ນທີມ່ີຄົນ, ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຊື ່ອໃນສິ່ງໃດ ແລ້ວນໍາເຂົາເຈົ້າມາຫາພຣະເຈົ້າ ໂປໂລໄດກ້ະທໍາສິ່ງ
ເຫລົ່ານີແ້ລ້ວໃນເມືອງອາແຖນ. 
 ຫລາຍບົດຮຽນທີພ່ວກເຮົາໄດສ້ຶກສາຜາ່ນມາ   ຈະຊອ່ຍໃຫ້ພວກເຮົາເຕີບໃຫຍຂ່ຶ້ນ  ທີຈ່ະອອກໄປຫາຄນົທັງ 
ຫລາຍດ້ວຍການປະກາດຂ່າວປະເສດີ; 

· ໃຊ້ເວລາແລະມີການພົວພັນກັບບັນດາຄນົທີຫ່ລົງເສັຽ. 
· ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນທັງຫລາຍທີ່ຢູໃ່ນຊຸມຊນົຂອງພວກເຮົາ.   ໂປໂລໄດສ້ັງເກດວາ່ຊວງເມືອງອາ 

ແຖນໄດນ້ະມັສການຫຍັງ ເພ່ິນໄດ້ປ່ຽນແປງເຂົາເຈົາ້ ພວກເຮົາກໍສາມາດເຮັດໄດ້ຄເືພິ່ນ. 
· ເພາະພວກເຮົາຮູວ້າ່ຂາ່ວປະເສີດແມ່ນສໍາລັບທຸກໆ ຄົນ ເຮາົຕ້ອງປະກາດ.  ໂປໂລໄດ້ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສດີ 

ເຣື່ອງຂອງພຣະເຢຊູກັບບັນດາຜູ້ທີເ່ຍາະເຍີຍ້ເພ່ິນ. 
· ເຮົາສາມາດໃຊຈຸ້ດສໍາຄັນຂອງຄວາມຄິດຂອງຄົນທີ່ບໍເ່ປນັຄຣິສຕຽນ ເພື່ອຊີ້ນໍາເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມາຫາພຣະເຈົ້າ. 

ໂປໂລໄດເ້ອົາບ ົດກະວີຂອງກຣີກເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ຊາວເມືອງອາແຖນຮູ້ວ່າພຣະທຽມ(ຮູບໂຄຣົບ)ນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. 
· ເຮົາສາມາດເວ້ົາໃນທາງທ່ີເຂົ້າໃຈງ່າຍແລະໜັກແໜນ້ຕໍ່ຜູທ້ີ່ບໍມ່ີຄວາມເຂົ້າໃຈແລະບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄວາມຈິງ 

ຂອງຂ່າວປະເສດີ 
 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວເຊາົເທນີບບັຕສິ  www.lsbf.org ແປໂດຍ ພສ. 


	sep0212_learner
	sep0912_learner
	sep1612_learner
	sep2312_learner
	sep3012_learner
	oct0712_learner
	oct1412_learner
	oct2112_learner
	oct2812_learner
	nov0412_learner
	nov1112_learner
	nov1812_learner
	nov2512_learner

