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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທດິ ທີ 1 ກັນຍາ 2013 (9-1-2013) 

 

ຄວາມກດົດນັຂອງບນັຫາຊວີດິ 
 

ຄວາມກົດດັນອັນໃດທ່ີບີບຄ້ັນເອົາຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີອອກຈາກຊີວິດ? 
ການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງຍິນດີຈະນໍາທ່ານໃຫ້ຜ່ານຜ່າການທົດລອງທຸກຢ່າງ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ 

ບໍມີ່ຜູ້ໃດດໍາເນນີຊວີດິທີປ່າສຈາກບນັຫາ. 
 

ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຄຍີເວົ້າວ່າເມື່ອຊີວິດນີ້ເອົາໝາກນາວ(ບນັຫາ)ໃຫ້,   ກໍຈົງ່ບີບເຮັດນໍ້າໝາກນາວໂລດ (ນັນ້ແມ່ນ 
ຄວາມຍິນດຈີົ່ງຮັບເອົາໂລດ).   ແຕ່ວ່າການເວົ້າມັນງ່າຍຫຼາຍກວ່າການເຮັດ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບໂທຣະສັບຈາກເພື່ອນ 
ຄົນນຶ່ງທີເ່ວົ້າວ່າເມັຽຂອງລາວເປັນໂຣກມະເຮັງ. ຂ້າພະເຈົ້າມີເພື່ອນອກີຄົນນຶ່ງທີ່ຫາກໍແຕ່ງງານບໍ່ຮອດປີແລະເມັຽຂອງ 
ລາວຫາກບໍອກລາວວາ່ນາງກໍາລັງຈະໜີປະລາວໄປ. ຂ້າພະເຈົາ້ໄດ້ໂອລ້ົມກບັຄົນໜຸມ່ຄນົນຶງ່ທີ່ຕກົໃນຄວາມລໍາບາກ 
ຄືຫາກຕໍົກງານ.   ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເມັຽຂອງລາວກໍຈະຄອດລູກໃນສອງສາມເດອືນຂ້າງໜາ້ນີ.້  ນໍາ້ໝາກນາວຢູໃ່ສ 
ຖ້າມກາງໝາກນາວເຫຼົ່ານັ້ນ(ຢູ່ໃສຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດຖີ້າມກາງບັນຫາເຫລົ່ານີ້)? 
 

ໃນພຣະຄັມພີເຕມັໄປດວ້ຍຄົນທີ່ປະສບົກບັບນັຫາຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ,  ແຕ່ໂດຍຜ່ານຄວາມເຊືອ່ໃນພຣະເຈົາ້ແລະໂດຍ 
ຜ່ານຄວາມອດົທນົ, ຄວາມຍາກລໍາບາກກາຍເປັນຄວາມຊມົຊື່ນຍນິດີດັ່ງເຊັນ່: ໂຢເຊັບ, ໂມເຊ, ນາງຣດຸ, ນາງຮນັນາ, 
ດາວິດ, ແລະຄນົອືນ່ໆລາຍຊ່ືຍງັຍັງມີອກີຫຼາຍ. ຖ້າມກາງບັນຫາຕາ່ງໆ ເຂາົເຈົາ້ແຕລ່ະຄົນໄດ້ຮບັຊຍັຊະນະຜ່ານທາງ 
ພຣະເຈ້ົາ, ຈາກການເປັນຜູ້ໄດຮ້ັບເຄາະເຂົາເຈົາ້ໄດ້ກບັກາຍມາເປນັຜູມີ້ຊັຍຊະນະ.   ໃນພຣະທັມຢາໂກໂບ ບົດທີ 1 
ພວກເຮົາມີແຜນການທີ່ຈະເອົາຊະນະການທົດລອງຕ່າງໆແລະພົບຄວາມຊມົຊື່ນຍນິດີ  ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຈະຢູຖ່້າມ 
ກາງການທດົລອງຢ່າງບໍເ່ປນັທັມ. 

 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ຢາ່ງໃດ? ຢາໂກໂບ 1:1-4 
1 ຢາໂກໂບ, ຜູເ້ປັນຂອ້ຍຮບັໃຊຂ້ອງພຣະເຈົາ້ແລະຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົາ້ ເຖງິ ຄນົທງັສບິສອງຕະກນູທ່ີ

ໄດກ້ະຈດັກະຈາຍຢູທ່ ົ່ວທກຸປະເທດ:  
2 ຈ ົງ່ຖວືາ່ເປັນເຣື່ອງໜາ້ຍນິດທ່ີີສດຸ, ພວກພ່ີນອ້ງຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ເອຍີ, ເມ ື່ອພວກເຈົາ້ຫາກປະສບົການທດົ

ລອງຕາ່ງໆ, 
3 ເພາະວາ່ພວກເຈົາ້ຮ ູຢູ້ວ່າ່ການລອງເບິ່ ງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຈ້ົານ ັນ້ເຮັດໃຫເ້ກດີຄວາມອດົທນົ. 
4 ຄວາມອດົທນົດນົນານຕອ້ງສາໍເຣັດໜ້າທ່ີຂອງມນັເພ່ືອພວກເຈົາ້ຈະເຕບີໂຕຂຶນ້ແລະຄບົຖວ້ນ, ໂດຍບ່ໍຂາດ 

ເຂນີສິ່ ງໃດ. 
· ຂອ້ຍຮບັໃຊ:້ ຕາໍແໜ່ງທ່ີຕ ໍາ່ຕອ້ຍນີຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ລາວມເີຈົາ້ຂອງ, ຍອມເຊື່ອຟງັ, ພອ້ມທ່ີຈະເຮັດຕາມນາຍ. 
· ການທດົລອງ: ບນັຫາຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ, ຄວາມເຈບັປວດທໍຣະມານ ທ່ີເຮັດໃຫຄ້ວາມເຊື່ອຂອງເຮົາເຂັ້ມ

ແຂງແລະພິສດູເຖງິຄວາມເຊື່ອອນັແທຈ້ງິ(1 ເປໂຕ 1:6-7) 

 



 2

· ເຕີບໃຫຍແ່ລະຄບົຖວ້ນ: ໝາຍເຖງິຄວາມເຕີບໃຫຍຊ່ຶ່ ງກງົກນັຂາ້ມກບັຄວາມເປັນເດັກນອ້ຍ(ອຟຊ 4:3)ຫລ ື
ຄວາມຄບົຖວ້ນສມົບນູອນັສດຸທາ້ຍທ່ີຈະມາເຖງິ(1 ກຣທ13:10)ແລະໝາຍເຖງິ ທງັໝດົ, ຍອມຮບັໄດໝ້ດົ. 
 

ສກຶສາພຣະຄມັພ ີ

1. ຢາໂກໂບ 1:1-2 
 ສອງບັນຫາກຽ່ວກັບການປະເຊີນກບັການທດົລອງນັນ້ກໍຄ ື     1)ທ່ານບໍ່ໄດຄ້າດຄຶດວ່າພວກມັນຈະເກີດຂຶນ້,  
ແລະ 2)ພວກມັນອ້ອມຮອບທ່ານຢູ.່ ທ່ານອາດຈະຕກົຢູ່ໃນກໍຣະນີທີບ່ໍຄ່າດຄິດໄວ້ກອ່ນວາ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ. ທ່ານອາດ 
ຈະເສັຽສຂຸພາບແລະຫືຼຊັບສົມບດັຂອງທ່ານ (ລກູາ 10:30; ກຈິການ 27:41). ທ່ານຢາໂກໂບບອກພວກເຮົາວາ່ການ 
ທົດລອງຕ່າງໆບໍ່ສາມາດທີຈ່ະຫຼີກເວັ້ນໄດ້:    ມນັບໍ່ແມນ່ ຖ້າທ່ານປະເຊີນກບັພວກມັນ(ບໍທ່ັນເກີດຂຶ້ນ),  ແຕ່ມັນແມ່ນ 
ເມື່ອ ທ່ານປະເຊີນກັບພວກມັນ(ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນ).  
 
ການທດົລອງມີຫລາຍຢ່າງ ແລະມີຫລາຍຮບູແບບ ມີທັງຂນາດນ້ອຍແລະໃຫຍ່ທີແ່ຕກຕ່າງກນັ: 
Ø ການຖກືລໍລ້ວງ - ແມ ່ນຖືກລໍລ້ວງໃຫ້ເຮດັບາບ, ອາດຈະເປັນການບບີ(ຄລກິ)ໃນແວັບໄຊ, ຄໍາເວ້ົາທີ່ຫຍາບ 

ຊ້າ, ຫຼືຄວາມກຽດຊັງທີຝ່ັງຢູໃ່ນຈິດໃຈ. 
Ø ຄວາມເຈບັປວ່ຍ- ບາງຄັງ້ບໍແ່ມ່ນຄວາມເຈັບປ່ວຍຂອງທ່ານເອງ ແຕ່ແມ່ນຄວາມເຈັບປ່ວຍຂອງຄນົອືນ່. 
Ø ການຖກືຂົມ່ເຫງັ-ແມ່ນແຕ່ພຣະເຢຊູເອງກໍຖືກທນົທຸກທໍຣະມານ; ດັ່ງນັນ້ການທໍຣະມານເພື່ອພຣະຄຣິດຈໍາ 

ເປັນຕ້ອງເກີດຂຶ້ນແກ່ຜູ້ທີ່ເຊືອ່ໃນພຣະອົງ. 
Ø ບນັຫາຫຍຸງ້ຍາກ-ອາດຈະເປັນຄວາມທຸກລໍາບາກອັນໃດອນັນຶງ່,  ຄວາມເຈັບປວດ, ຫືຼສະຖານະການຕ່າງໆ 

            ທີ່ຖືກສົ່ງມາໂດຍພຣະເຈົ້າ-ຫຼືໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພຣະອົງ-ເພ່ືອທົດສອບແລະພິສູດຄວາມເຊື່ອ, ຄວາມບ ໍ
            ຣສິຸດຫືຼນສິັຍຂອງທ່ານ. ບນັຫາດັ່ງກາ່ວນີ້ອາດຈະເປ ັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນ, ຂ່າວຮ້າຍ, ຄນົທີ່ສາ້ງ 
           ບນັຫາໃຫ້ແກເ່ຮົາ, ສະຖານະການທີຍ່າກລໍາບາກຕ່າງໆ ບັນຫາເຣ່ືອງຄວາມສັມພັນ, ຣດົເພພັງ ຫືຼຕກົງານ. 
 

ສິ່ງທີ່ຊີນ້ໍາໄປສູ່ຄວາມປິຕິຍິນດີອນັແທຈ້ິງແມ່ນຢູຕ່ອນເລີມ້ຕົນ້ຂອງປໂຍກໃນຂໍ ້2.  ຄວາມຍິນດອີາດຈະບໍ່ແມ່ນຄວາມ 
ຮູສ້ຶກທໍາອດິຂອງທ່ານ.  ເມ່ືອທາ່ນຫາກລົ້ມລົງຫືຼຕກົໃນຂຸມ ຄວາມຮູສ້ຶກທໍາອິດຂອງທ່ານກໍຄຄືວາມເຈັບປວດ, ຕົກໃຈ, 
ໂມໂຫ, ແລະການຫາທາງໂຕ້ຕອບ. ຄວາມຍິນດີອາດຈະບໍ່ແມ່ນການໂຕ້ຕອບອນັທໍາອດິຂອງທ່ານ ແຕ່ມັນແມ່ນການ 
ເລືອກທ່ີທ່ານໄດ້ກະທໍາໂດຍຜ່ານຣດິອໍານາດຂອງພຣະເຈົາ້.   ໂດຍຜ່ານພຣະເຈົາ້, ຄວາມຍິນດີກາຍເປັນຄວາມຮູສ້ຶກ 
ທີ່ດອີັນສງູສຸດຂອງທ່ານ. 
 
 

ຢ່າເພິ່ງຄວາມຮູ້ສກຶ. ຈົງ່ພິຈາຣະນາໄຕ່ຕອງວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ທາ່ນເຮັດແນວໃດຕໍບ່ັນຫາທີເ່ກີດຂຶ້ນນີ.້    ໃຫ້ພຣະອົງສໍາ
ແດງຄວາມຈິງແກທ່່ານ, ໃຫ້ພຣະອົງຄວບຄຸມຄວາມຮູສ້ຶກຂອງທ່ານ, ຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງວ່າພຣະອົງກໍາລງັ 
ບອກໃຫ້ທ່ານເຮັດຫຍັງ ແລ້ວເຮັດຕາມພຣະອົງ. 
 
 

2. ຢາໂກໂບ 1:3 
ຄວາມເຊື່ອກໍເໝືອນກ້າມເນືອ້ທີຕ່້ອງຝຶກແອບໃຫ້ມີພລັງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ຄວາມເຊື່ອໜ້ອຍລົງ, ມັນກຈໍະສນູ 
ເສັຽໄປຢ່າງງາ່ຍດາຍ.     ເມ່ືອເຮົາປະເຊີນກບັການທດົລອງຕາ່ງໆ ແມ່ນຍາມນັນ້ແຫຼະທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການພລັງແຫ່ງ 

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານຂາດຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ ເມື່ອທ່ານເຕມັໄປດ້ວຍຄວາມກົດດັນໃນຊີວິດ? 

ອາລມົແບບໃດທີທ່່ານຮູ້ສຶກ ໃນຣະຫວ່າງການຖືກທົດລອງ(ມີບັນຫາ)ວ່າງບໍດ່ົນມານີ້? 
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ຄວາມເຊື່ອ.  ມັນກໍເປັນການງ່າຍທີ່ຈະອົດທົນຕໍ່ພັຣຍາ/ສາມີຂອງຕົນ ເມື່ອເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກຊົມຊ່ືນຍິນດີ.  ແຕ່ວ່າຈະ 
ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຖ້າຫາກເຮົາຖືກກົດດັນແລະຖືກຈົມ່?  ຈາກນັ້ນ ຖ້າຫາກຄອງຄອຍເບິງ່ກຈໍະເຫັນຜົນສໍາເຣັດທີມ່າຈາກ 
ພຣະເຈົາ້ບາງຢ່າງໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງຄ:ື ຄວາມອົດທົນແລະຄວາມດີອັນຍາວນານ. 
 

ຄວາມອົດທນົດນົນານແມ່ນເປົ້າໝາຍຢ່າງນຶ່ງຂອງພຣະເຈົາ້ໃນການທົດສອບ.  ພຣະອົງພັດທະນາຣິດທານຸພາບທີສ່ະ 
ຖິດຢູ່ໃນຊີວິດຜູ້ທີ່ເຊືອ່.    ຄວາມອດົທນົໝາຍເຖິງການບໍ່ຫຼົບລ້ຽວໜີຈາກເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາສະ 
ແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍພ່ຣະອົງໃນຖ້າມກາງການທົດລອງຕາ່ງໆແລະຖ້າມກາງຄວາມຊມົຊື່ນຍນິດີ.     ແມ່ນແລ້ວ, 
ພວກເຮົາໂສກເສົາ້ກ່ຽວກັບການທົດລອງນັ້ນ.   ແມ່ນແລ້ວ, ພວກເຮົາອອ່ນເພັຽຢ່າງໜກັພວກເຮົາເກືອບຈະບໍສ່າມາດ 
ລາກຂາຍ່າງໄປໄດ.້   ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງຄວາມອົດທົນດົນນານໃນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  ບາງຄັ້ງພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ 
ຄວາມອົດກັນ້ໄວ້ນານ, ຄວາມສດັຊື່, ຫືຼຄວາມໝັນ້ຄົງ.   ມັນແມ່ນວຽກຂອງພຣະເຈົາ້ໃນການພັດທະນາພລັງຝາ່ຍວນິ 
ຍານຂອງພວກເຮົາແລະເພ່ືອແກໄ້ຂບັນຫາໃຫ້ເຮົາຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູ່ໄດ້. 
 

ຖ້າມກາງການທດົລອງນັນ້ຂອ້ຍຈະຖືວ່າເປັນຄວາມຊມົຊື່ນຍນິດີໄດຢ້່າງໃດ?  ກໍໂດຍການຮູຈ້ັກວ່າພຣະເຈົາ້ຈະຊງົກະ 
ທໍາແນວໃດ. ການທົດລອງຕ່າງໆບໍ່ແມ່ນການທົດສອບກໍາລັງສ່ວນຕົວຫືຼສະຕປິັນຍາຂອງທ່ານ; ແຕຫ່າກແມ່ນການທດົ 
ສອບຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານໃນພຣະເຈົ້າເບິ່ງວ່າທ່ານຈະຜ່ານໄດ້ບໍ່.  ພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງເອງຊົງສະຖິດຢູກ່ັບທ່ານ. ພຣະ 
ອົງກໍາລັງພັດທະນາຣິດທານຸພາບທີ່ຢູ່ໃນຕົວທ່ານ. 
 

ທ່ານຍງັຈື່ໄດ້ບໍ່ເຣືອ່ງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວໄວ້ກ່ຽວກັບສະພາບຂອງດິນ (ລູກາ 8:4-15)?   ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ຍິນພຣະຄໍາ, 
ແຕ່ວ່າໃນຕອນສຸດທ້າຍ, ເມັດທີ່ເກດີຜນົຄືເມັດທີຢູ່່ໃນດິນດນົນານແຕ່ເທົ່ານັ້ນ.    ຖ້າທ່ານຢາກເກີດຜົນໃນຊວີດິຄຣສິ 
ຕຽນຂອງທ່ານ, ກມີໍແຕຄ່ວາມອດົກັນ້ໄວ້ນານແລະການຢູ່ໃນຣດິທານຸພາບເທົາ່ນັ້ນ ທ່ານບໍມີ່ທາງອື່ນເລືອກ.  ຖ້າທ່ານ 
ກໍາລັງຖືກທົດສອບກໍໝາຍຄວາມວາ່: 
Ø ທ່ານເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ດັ່ງນັນ້ທ່ານກໍມີຄວາມເຊື່ອ. 
Ø ທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອອັນມີຄນຸຄ່າຢູ່ໃນການພັດທະນາແລະຢູໃ່ນການຫລໍຫ່ລອມໃຫ້ຊີວິດບໍຣິສຸດ. 
Ø ພຣະເຈົ້າຈະເພີ້ມພລັງແລະຈັດຕຽມທ່ານໄວ້. 
Ø ທ່ານມີຫັຼກຄໍ້າປະກັນຂອງການຊົງສະຖິດຢູ່ນາໍຂອງພຣະເຈົາ້. 

 
 

3. ຢາໂກໂບ 1:4  
ຄວາມອົດທນົດນົນານຕອ້ງໃຊເ້ວລາ. ຄວາມອົດທົນດົນນານຕ້ອງປະຕິບດັມ້ືຕໍ່ມ້ືໄປເລື້ອຍໆ.  ຄວາມອົດທນົດນົນານ 
ຕ້ອງໄດ້ຮບັການຊົງນໍາໂດຍພຣະເຈົາ້. ຖ້າບໍດ່ັ່ງນັນ້ຈະບໍ່ເກີດຜນົ-ຈະບໍ່ສາໍເຣດັ ຈະບກົພ່ອງ.  ຂ້າພະເຈົາ້ຕ້ອງຍິນຍອມ 
ໃຫ້ຄວາມອົດທົນດົນນານດັດແປງແລະຫຼໍ່ຫຼອມຈົນກວ່າຂ້າພະເຈົ້າສໍາເຣດັບໍຣິບນູ. ເມ່ືອຂາ້ພະເຈົາ້ຍອມຢູໃ່ຕຂ້ັ້ນຕອນ 
ຂອງຄວາມອົດທນົດນົນານແລະຍອມຮບັການດັດແປງ ແລະການເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອຂອງຂ້າພະເຈົາ້ເຂັ້ມແຂງຂຶນ້ຈົນ 
ຈຸດໝາຍປາຍທາງເຖິງ: ຄວາມສໍາເຣດັ, ຄວາມຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ຂາດສິ່ງໃດ. 
 

ຂ້າພະເຈົາ້ສາມາດຕໍຕ່້ານການງານຂອງຄວາມອົດທນົດົນນານໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົາ້ແລະຕໍສູ່້ກບັມັນ.   ຂ້າພະເຈົາ້ 
ສາມາດແລນ່ໜຈີາກມັນໂດຍທີບ່ໍ່ຕ້ອງຄິດວ່າມີບັນຫາໃດໆໃນຊີວິດ.    ຂ້າພະເຈົ້າບໍຈ່ໍາເປັນຕອ້ງສກຶສາຮ່ໍາຮຽນ;  ຂ້າ 
ພະເຈົາ້ສາມາດຫີຼກເວັ້ນຄວາມເຈບັປວດໄດ້ແຕ່ຂ້າພະເຈົາ້ຈະບໍ່ຜາ່ນການສອບເສັງ  ແລະຄວາມເຈັບປວດກໍຈະຕາມ

ຖ້າມກາງປັນຫາຕາ່ງໆ ທີທ່່ານປະເຊີນວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ທ່ານໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າຊົງເດີນໄປກັບທ່ານແນວໃດ? 
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ມາ.  ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຈໍາເປນັຕ້ອງຍົກນໍ້າໜັກໃນຊ່ວງຍາມພັກຫຼິ້ນກິລາ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກບໍໍ່ຈໍາເປັນຈະຊະນະໃນກິລານັ້ນ.  
ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຈາໍເປັນຈະໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄົບບໍຣິບູນ, ແຕຂ່້າພະເຈົ້າອາດຈະພາດຈາກເປົ້າໝາຍທັງໝົດ 
ໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົາ້.   ທາງໃດທີ່ເຈບັໜອ້ຍກວາ່ກນັ? ທັງສອງທາງສາມາດນໍາຄວາມເຈບັປວດມາສູຊ່ີວິດ, ແຕ່ມ ີ
ທາງນຶ່ງທີ່ນາໍຄວາມເຈັບປວດໂດຍບໍມີ່ຈຸດໝາຍແລະມີຄວາມໂສກເສົ້າເສຽັໃຈອນັໄຮປ້ໂຍດ. ຄວາມເຈັບປວດອນັດນົ 
ນານຜາ່ນການທດົລອງຕ່າງໆ ທັງສອງຢ່າງຢູໃ່ນທາງບວກແລະຄືບໜາ້ຕໍ່ໄປ,  ມັນຂບັເຄືອ່ນທ່ານໄປສູຄ່ວາມສຸກແລະ
ໄດຮ້ັບລາງວັນໃນຕອນສດຸທ້າຍ.  
 

ພຣະເຈົາ້ກາໍລງັທໍາງານອອ້ມຮອບຊວີດິຂອງທ່ານ   ເພ່ືອວ່າພຣະອົງສາມາດທໍາງານໃນຕົວທ່ານແລະຜ່ານຊວີດິທ່ານ. 
ພຣະອົງຊົງນາໍພາທ່ານໃຫ້ທ່ານສໍາເຣດັ 100 ເປເີຊັນໃນພຣະອົງ.  ຮັບເອົາການງານຂອງພຣະອົງ; ເປນັຄນົທີເ່ປດີໃຈ, 
ວາ່ງ່າຍ, ຖອ່ມຕົວ, ແລະເປັນຜູ້ທີ່ສອນໄດ.້ 
 

Ø ຄບົສມົບນູ -ໄດ້ບັນລຸຜນົຈົນຈົບສິ້ນ; ຄົບຖວ້ນ, ເປັນຜູ້ໃຫຍ,່ ຖືກພັດທະນາຢ່າງເຕັມສ່ວນ. 
Ø ສາໍເຣດັ - ຖືກພັດທະນາຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ການແລ່ນຢ່າງເຕມັກາໍລງັກບັບໍ່ມີອນັໃດທີໃ່ຊ້ບ່ໍໄດ້. 
Ø ບໍຂ່າດສິງ່ໃດ - ບໍ່ມີຫຍັງທີເ່ຫຼືອຄ້າງຢູ່ຫຼືປະຖິ້ມໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ. ທ່ານຖືກສິດສອນແລະຈັດຕຽມໄວ້ຢ່າງຄົນຖ້ວນ. 

 

 
ນາໍໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ 

ພຣະເຈົ້າປະສົງໃຫ້ທ່ານເຮັດແນວໃດເມື່ອບັນຫາມາເຖິງທ່ານ? 

Ø ເລ ືອກຢູໃ່ນທາ່ທ ີທີຊ່ມົຊືນ່ຍນິດ.ີ  ສໍາຣວດເບິງ່ວ່າທ່າທີທີເ່ຕັມດ້ວຍຄວາມເບກີບານ ສາມາດລົດຜ່ອນ 

ຄວາມກົດດັນທີທ່່ານຮູ້ສຶກຈາກຊີວິດນັ້ນຢ່າງໃດ. 

Ø ແບງ່ປນັເຣືອ່ງຂອງທາ່ນ. ອະທິບາຍໃຫ້ບາງຄນົຟັງເຖິງການຖືກທົດລອງທີ່ຜ່ານມາ, ວ່າພຣະເຈົ້າເສີມກໍາ 

ລັງທາ່ນຢ່າງໃດເພ່ືອໃຫ້ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລາໍບາກນັ້ນ. 

Ø ຊວ່ຍບາງຄນົທີກ່າໍລງັປະເຊີນກບັບັນຫາ. ຊອກຫາບາງຄນົຜູ້ທີກ່ໍາລັງປະເຊີນກບັຄວາມຍາກລໍາບາກ.  

ພ້ອມທີຈ່ະຮັບຟັງ, ໜນູນໍ້າໃຈ, ແລະຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ. 
 

ພຣະເຈົາ້ກາໍລງັກະທໍາງານໃນຕົວທ່ານ.   ພຣະອົງກາໍລັງທາໍງານໃນທກຸໆສະຖານະການ, ຄທືັງອນັດແີລະອນັບໍດ່ີເພ່ືອ 
ນໍາການພັດທະນາກ່ຽວກບັພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງແລະຣດິອໍານາດໃນທ່ານເພ່ືອວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ດເີລີດທຸກປະ
ການ, ຄົບຖ້ວນບໍຣິບູນ, ແລະໃຊ້ການໄດ້ສໍາລັບສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ. ບໍ່ວ່າສະຖານະການຕ່າງໆຂອງຊີວິດຈະເປັນ 
ຢ່າງໃດ, ພຣະເຈົາ້ປະທານຄວາມສາມາດໃຫ້ແກພ່ວກເຮົາໃຫ້ປ່ຽນສົ້ມໃຫ້ກາຍເປັນຫວານ.  
 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 

 

ຖ້າມກາງປັນຫາຕ່າງໆ ທ່ານໄດ້ຮັບການໜູນໃຈຈາກຄົນອື່ນທີ່ມີຄວາມອົດທົນຕໍທ່່ານ ຢ່າງໃດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທດິ ທ ີ8 ກັນຍາ 2013 (9-8-2013) 

 

ຄວາມກດົດນັຂອງການທດົລອງ 

 

ອາຫານເຍື່ ອງໃດທ່ີທດົລອງໃຈທາ່ນໃຫເ້ວ້ົາວາ່ເອົາອກີຄາໍນຶ່ ງ? 
ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍທົດລອງຂ້ອຍ, ແຕ່ພຣະອົງຈະປະທານຫົນທາງໃຫ້ຕ່ໍສູ້ກັບການຖືກທົດລອງນ້ັນ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ 
ອີກປຽ່ງນຶ່ງ-ອີກຄໍານຶ່ງ-ມັນຄງົບໍເ່ປັນອັນຕະລາຍຫຍັງດອກ, ແມ່ນບໍ່? 
 

ມານຊາຕານຢາກໃຫ້ທ່ານເຊືອ່ວາ່ມັນບໍ່ເປັນຫຍັງດອກທີ່ຈະເຂົາ້ໄປໃນການທົດລອງ.    ຜູ້ໃດຈະຮູ?້    ອັນຕະລາຍຢູ ່
ໃສ? ເມ່ືອທ່ານເຂົາ້ໄປໃນການທົດລອງເລັກໆນອ້ຍໆ ທ່ານກຈໍະພົບວ່າທ່ານໄດເ້ຂົາ້ໃນການທົດລອງອັນໃຫຍ່.  ພວກ 
ເຮົາຕ່າງກໍຮູ້ຈກັບາງຄົນທີ່ຕົວະແລະເສັຽຊື່ສຽງ,   ຜູ້ທີ່ເວົ້າລວນລາມຕໍ່ເພດກງົກັນຂ້າມໃນຫ້ອງການກັບຜູ້ທີ່ຊີວິດການ 
ແຕ່ງງານຂອງເຂົາເຈົາ້ພັງທະລາຍ,   ຫືຼບາງຄົນທີ່ຕກົເຂົາ້ໄປໃນການທົດລອງດ້ວຍການເວ້ົາຂວັນນນິທາແລ້ວສນູເສຽັ 
ເພ່ືອນດທີີ່ສດຸໄປ. ການທດົລອງທງັຫລາຍໄດສ້ນັຍາວ່າຈະໃຫ້ແຕ່ສິ່ງດີໆ ແຕ່ຕອນສຸດທ້າຍບໍໄ່ດເ້ປັນດັງ່ນັນ້. ໃນພຣະ 
ຄັມພີເຕມັໄປດວ້ຍຄົນທີ່ຕກົເຂົາ້ໄປໃນການທົດລອງແລະສນູເສັຽໝດົທກຸຢ່າງ,  ແຕໃ່ນພຣະຄັມພີຍງັໄດບ້ັນທກຶເຣື່ອງ 
ຂອງຜູຊ້າຍແລະຜູຍ້ິງໄວ້ຢາ່ງຫລວງຫລາຍທີເ່ຂົາເຈົ້າໄດ້ຕໍສູ່້ກບັການທົດລອງຢ່າງສໍາເຣັດ.  ເຂົາເຈົ້າຮູຈ້ັກຫຍັງແດ່ໃນ 
ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຮູ?້ 
 

ພຣະເຈົາ້ບໍ່ໄດ້ທດົລອງພວກເຮົາ. ແຕ່ພຣະອົງໄດປ້ະທານຫົນທາງສາໍລັບພວກເຮົາໃຫ້ຕໍສູ່ກ້ບັການທດົລອງແລະອອກ 
ຈາກອນັຕະລາຍຂອງການທົດລອງໄດ.້ 
 

ດັງ່ນັນ້ແມ່ນຫຍັງຄືຄາໍຕອບ? ຈະກິນອີກຄໍານຶງ່, ຫືຼທ່ານຈະວາງບ່ວງແລະສ້ອມລົງ? ຢາໂກໂບ 1:13-18 ມີແຜນການ 
ຂອງການປະພຶດສໍາລບັການຕໍສູ່ກ້ັບການທົດລອງແລະການດາໍເນນີຊວີດິໃນທາງທີ່ພໍພຣະທັຍພຣະຄຣດິ. 
 

ພຣະຄມັກາ່ວພວີາ່ຢາ່ງໃດ? ຢາໂກໂບ 1:13-18 
13. ເມື່ອຖືກລໍ້ລວງໃຫ້ຫຼົງ, ຢ່າໃຫ້ຜູ້ນັ້ນເວົ້າວ່າ, ìພຣະເຈົາ້ຊົງລໍ້ລວງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຫຼົງ.î ສໍາລບັພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍສາມາດ
ຖືກລໍລ້ວງໂດຍຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ, ຫຼືພຣະອົງເອງກໍບໍຊ່ົງລໍລ້ວງຜູ້ໃດໃຫ້ຫົຼງຈັກເທື່ອ; 14. ແຕວ່າ່ແຕລ່ະຄົນກຖໍືກລໍລ້ວງໃຫ້
ຫຼົງ ເມື່ອກເິລດຂອງຕົນເອງລາກແກແ່ລະຍົວະເຍົາ້ໃຫ້ເຮັດຕາມ.   15. ຕໍຈ່າກນັ້ນ, ຫຼັງຈາກທີ່ກເິລດໄດ້ກໍຕ່ົວຂຶ້ນແລ້ວ, 
ກໍໃຫ້ເກດີຄວາມຜິດບາບ; ແລະຄວາມຜິດບາບ, ເມ່ືອມັນຄບົເຕັມສ່ວນແລ້ວ, ກໃໍຫ້ເກີດຄວາມຕາຍ. 16. ຢ່າໄດຫ້ຼົງຜິດ
ໄປ, ພວກພີນ່້ອງທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອີຍ.    17. ຂອງປະທານອັນດແີລະອັນປະເສີດທກຸຢ່າງຍ່ອມມາແຕທ່າງເທງິ, 
ໄດລ້ົງມາຈາກພຣະບິດາແຫ່ງບນັດາດວງສວາ່ງຂອງສວນັ,    ພຣະອົງບໍ່ຊົງມີການປ່ຽນແປງເໝືອນຢ່າງເງົາທັງຫຼາຍທີ່
ປ່ຽນໄປມາ.   18. ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ຊົງເລືອກໃຫ້ພວກເຮົາບັງເກິດີດ້ວຍພຣະທັມອັນສັດຈິງ, ທີ່ພວກເຮົາອາດຈະເປນັ
ເໝືອນໝາກຜົນທໍາອິດແຫ່ງສິ່ງທັງຫຼາຍທີພ່ຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງຂຶ້ນມານັ້ນ. 
 
ການທດົລອງ/ການລໍລ້ວງ (Trials/temptation)  (ຂໍ້ 13-14) ສອງຄໍານີມ້າຈາກຄໍາສັບດຽວກັນໃນພາສາກຣກີ ໝາຍ 
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ເຖິງຄວາມຍາກລໍາບາກ ບັນຫາໃນຊີວິດ ແລະ ການຖືກລໍລ້ວງໃຫ້ເຮດັບາບ. 
ກເິລດ (evil desires) ມາຈາກພາສາກຣກີ ໝາຍເຖິງ ການຊອກຫາຫລືຄວາມປາຖນາ(ທີບ່ໍດ່ີ) ສ່ວນຫລາຍໃຊ້ກັບສິ່ງ
ທີຫ່ວງຫ້າມ. 
  

ສຶກສາພຣະຄມັພ ີ
1. ຢາໂກໂບ 1:13 
ທ່ານຢາໂກໂບໄດຂ້ຽນໄປເຖິງຄຣິສຕຽນ, ຜູ້ທີຄ່ືກນັກບັພວກເຮົາ, ທີປ່ະເຊີນໜາ້ກັບຄວາມກົດດັນຂອງການທົດລອງ. 
ທ່ານໄດ້ບັນທກຶຄວາມຈິງກຽ່ວກັບການທົດລອງແລະໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີຕໍສູ່້ກບັມັນ. ໃນບດົຮຽນທີແ່ລ້ວພວກເຮົາ 
ໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບບນັຫາຕາ່ງໆຂອງຊີວິດ ແຕກ່ານທົດລອງກໍແຕກຕ່າງກັນ.  ບັນຫາຊີວິດໄດນ້ໍາຄວາມກດົດນັອນັໜັກ 
ໜ່ວງຫືຼຄວາມຍາກລາໍບາກມາສູເ່ຮົາ ຫາແນວດີບໍໄ່ດ້ເລຍີຫືຼບໍສ່າມາດຫາຄວາມສຸກສໍາຣານໄດກ້່ຽວກບັບນັຫາຊີວິດ. 
ໂຢບສູນເສັຽທຸກຢ່າງ (ໂຢບ 1-2). ອບັຣາຮາມຖກືບອກໃຫ້ຖວາຍລູກຊາຍຂອງເພ່ິນຄອືີຊາກ (ປະຖົມມະການ 22). 
ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ມີຄວາມດຶງດູດໃຈເລີຍ. 
 

ແຕ່ການທດົລອງມີຄວາມດຶງດດູໃຈ  ຄວາມກດົດັນມາຈາກການທົດລອງທີ່ດງຶດດູໃຈ  ຄວາມດຶງດູດໃຈຂອງການທົດ 
ລອງຈະໃຫ້ຄໍາສັນຍາຕາ່ງໆ ແກເ່ຮົາ: 
 

Ø ການທດົລອງໃຫສ້ນັຍາວາ່ທາ່ນຈະໄດເ້ພີມ້. ການໄດ້ເພ້ີມອາດຈະແມ່ນຄວາມມ່ວນຊື່ນ, ເງນິຄໍາ, ຄວາມສຸກ 
ສໍາຣານ, ການປະຈົນພັຍ, ຕໍາແໜ່ງ,  ຫືຼຄາໍເລົາ້ໂລມໃຈ.  ເດີນ່ຫຍ້າຂອງການທດົລອງຈະປາກົດເປັນສີຂຽວ 
(ງາມ)ຢູ່ສເມີ. 

 

Ø ການທດົລອງໃຫສ້ນັຍາວາ່ທ່ານຈະບໍຖ່ກືເຈບັ. ທ່ານສາມາດອອກໄປກັບມນັໄດ້ ບໍ່ມີໃຜຈະຮູຈ້ັກ. ມັນບໍແ່ມ່ນ 
ຄວາມຜິດທີຮ່້າຍແຮງ. ທ່ານຈະບໍ່ຖກືອບັອາຍເໝອືນຄົນອື່ນ  ໆທ່ານເປັນຄົນທີ່ແຕກຕ່າງ.  ທ່ານສາມາດຈດັ 
ການກບັມັນໄດ.້ 

 

ການຖກືທດົລອງບໍແ່ມ່ນຄວາມຜດິ, ແຕກ່ານຍອມເຮັດຕາມແມ່ນຄວາມຜິດ.  ການທດົລອງໃຫ້ສັນຍາວ່າທ່ານດຫຼີາຍ 
ແຕ່ຫັຼງຈາກທ່ານໄດ້ເຮດັຕາມໃຈຊອບແລ້ວ ທ່ານຈະບໍ່ເປນັດັ່ງນັ້ນ.  ຢາໂກໂບບອກຄວາມຈິງສອງປະການດັ່ງນີ:້ 
 

Ø ການທດົລອງບໍສ່າມາດຫຼກີພົນ້ໄດແ້ຕສ່າມາດຕໍຕ່າ້ນໄດ.້ ມັັນບໍ່ແມ່ນ ຖ້າທ່ານຖກືທດົລອງ, ແຕແ່ມ່ນ ເມ່ືອ 
ທ່ານຖກືທົດລອງ.  ການທດົລອງເກີດຂຶ້ນກບັພວກເຮົາທຸກໆຄນົ.  ແມ່ນແຕ່ພຣະເຢຊູເອງກໍຍັງຖືກທົດລອງ  
(ມທ. 4:1-11). ແນ່ນນອນ, ການທົດລອງເກີດຂຶ້ນກັບສິດຍາພິບານເໝອືນດັ່ງທີໄ່ດເ້ກີດຂຶ້ນກບັສະມາຊິກ 
ຂອງເພ່ິນໃນໂບດ. 
 

Ø ການທດົລອງບໍເ່ຄຍີມາຈາກພຣະເຈົາ້ຈກັເທືອ່.   ພວກເຮົາຮູ້ຈກັຢ່າງນີ້ກໍເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍໃນພຣະ 
ຄໍາຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາຮູຈ້ັກຢ່າງນີກ້ໍເພາະດ້ວຍພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົາ້. ພຣະອົງບໍສ່າມາດຖກືທດົ 
ລອງໄດ້. ພຣະອົງບໍ່ໄດຂ້າດເຂີນສິ່ງໃດແລະບໍ່ຕ້ອງການສິ່ງໃດຕື່ມອີກ.  ບໍ່ມີສິງ່ຊົ່ວຮ້າຍອນັໃດທີ່ຈະສເນີໃຫ ້
ແກ່ພຣະເຈົ້າ. ພຣະອົງຈະບໍ່ທດົລອງພວກເຮົາເພາະວ່າພຣະອົງຊົງດີ, ຊົງຮັກ, ແລະຊອບທັມ. ພຣະອົງບໍສ່າ 
ມາດແລະຈະບໍບ່ັງຄບັໃຫ້ພວກເຮົາເຮດັໃນສິງ່ທີກ່ົງກນັຂ້າມກບັພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ. 
 ຖ້າການທົດລອງສັນຍາຈະໃຫ້ສິ່ງທີດ່ີແກເ່ຮົາແຕເ່ຮົາບໍເ່ຄີຍໄດຮ້ັບ, ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຍອມເຮັດຕາມມັນ? 
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2. ຢາໂກໂບ 1:14-15 
ການທດົລອງໃນແຕລ່ະຄນົຈະແຕກຕາ່ງກນັ. ການທົດເກີດຂຶນ້ເມ່ືອພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນໄດເ້ຮັດຕາມຄວາມປາຖນາ 
ຂອງຕົນເອງ.  ປະເພດຂອງການທົດລອງທີເ່ກີດຂຶ້ນກບັແຕ່ລະຄົນຈະແຕກຕ່າງ  ດັ່ງນັນ້ປະເພດຂອງການທົດລອງທີ່
ເກີດຂຶ້ນກັບຄນົນຶ່ງອາດຈະບໍເ່ກີດຂຶ້ນກບັອີກຄົນນຶ່ງ.  ການທົດລອງບາງຢ່າງແມ່ນງາ່ຍທີຈ່ະໂຕຕ້ອບດ້ວຍໃຈຮ້າຍໃນ 
ສະຖານະການນັ້ນ;  ບາງຄນົກບໍໍ່ຄອ່ຍໂຕຕ້ອບດ້ວຍໃຈຮ້າຍ.    ບາງຄົນກໍມີໂອກາດທີ່ຈະຖືກທົດລອງໃນເຣ່ືອງເພດ; 
ບາງຄນົກໍຫີຼກຢູ່ຫ່າງໆໄດ.້ ບາງຄນົກຖໍືກທົດລອງໃຫ້ເຂົ້າສ່ວນໃນການໂລບມາກຢາກໄດ້ຫລາຍເກນີສ່ວນ; ບາງຄົນກໍ 
ສາມາດຫລີກເວ້ັນໄດ້ດວ້ຍການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກຄນົອືນ່.  ທ່ານອາດຈະປະເຊີນກບັການທົດລອງບາງຢ່າງທີຄ່ົນຢູອ່້ອມ 
ຮອບທ່ານບໍ່ຖກື. ແຕ່ເຂົາເຈົາ້ປະເຊີນການທດົລອງທີທ່່ານບໍໄ່ດ້ປະເຊີນ. 
 

ການທດົລອງໄປຕາມຂັນ້ຕອນທີສ່າມາດກະຕວງໄດ.້ ຂັນ້ຕອນໃນ ຢາໂກໂບ 1:14-15 ສາມາດເຫັນຕົວຢ່າງໄດ້ຈາກ 
ການຫາປາ.  ຄນົຕກຶເບດັໄດ້ໂຍນເຍືອ່ລໍ້ປາ ເມ່ືອຂີກ້ະເດອືນເໜັງຕງີຕໍ່ໜ້າປາ  ຄວາມປາຖນາຂອງປາກເໍກີດຂຶ້ນ ມັນ 
ຈຶງ່ລອຍອອກຈາກກ້ອງຂອນບ່ອນທ່່ປີອດພັຍແລ້ວກສໍວບເອົາເຍືອ່ນັ້ນທັນທີ.    ປາໂຕນັ້ນບໍສ່າມາດຄວບຄຸມຕນົເອງ 
ໄດ້ອີກແລ້ວ. ມັນຈຶ່ງຖືກແກ່ດຶງຊຶ່ງຕ້ານກັບຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງມັນເຂົ້າມາຫາເຮືອ, ຫລເືຂົາ້ມາຫາຕາໜ່າງ, ຫລເືຂົາ້ມາ 
ຫາຖງັໃສ່ນໍາ ້ກ້ອນຂອງຄນົຕຶກເບດັແລະບາງເທືອ່ກຖໍືກເຮັດໃຫ້ແຫ້ງເປັນສິລປະເພ່ືອເອເ້ຮືອນ. ແມ່ນຫຍັງຄືເຍື່ອທີ່ໃຊ ້
ລໍ້ພວກເຮົາ? ທ່ານຢາໂກໂບເວ້ົາວາ່ພວກເຮົາຖືກທົດລອງເມ່ືອກິເລດຂອງຕນົເອງຊັກຈອ່ງແລະຍົວະເຍົາ້ໃຫ້ເຮດັຕາມ. 
ພວກເຮົາມີຄວາມປາຖນາ-ບາງທີອາດແມ່ນຄວາມປາຖນາທີພ່ຣະເຈົາ້ປະທານໃຫ້-ສໍາລບັອາຫານ, ສໍາລັບເພດ, ສໍາ 
ລັບການຮບັຮູ,້ ສໍາລບັທີຢູ່່ອາສັຍ, ສໍາລບັຄວາມຮັກຫືຼອໍານາດ.  ສິ່ງເຫົຼາ່ນີບ້ໍ່ແມ່ນແນວບໍດ່ີໃນຕົວພວກມັນເອງ, ແຕ່ຖ້າ 
ເຮົາໃສໃ່ຈໃນພວກມັນໄປໃນທາງທີ່ຜດິມັນກເໍປັນັອັນຕະລາຍຢ່າງແຮງ (ມາຣະໂກ 4:19,  ໂກໂລຊາຍ 3:5,  1 ຕີໂມ 
ທຽວ 6:9). ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກອອກຈາກບ່ອນທີປ່ອດພັຍແລະທີ່ຢູ່ອາສັຍທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ ພວກເຮົາກ ໍ
ຮັບເອາົເຍືອ່ລໍ້ຂອງຊາຕານ.    ຄວາມຜິດບາບກໍເກີດຂຶ້ນໃນພວກເຮົາ ຕດິພັນກບັພວກເຮົາ ແລະເຮົາກທຸໍກທໍຣະມານ. 
ບໍ່ມີການທົດລອງອັນໃດເກີດຂຶ້ນກັບເຈົ້າທັງຫຼາຍ ນອກຈາກການທົດລອງທີ່ເຄີຍເກີດກັບມະນຸດທົ່ວໄປ  ພຣະເຈົ້າຊົງ
ທ່ຽງທັມ ພຣະອົງຈະບໍ່ຊົງຍອມໃຫ້ພວກເຈົ້າຖືກທົດລອງເກີນກວ່າທີ່ເຈົ້າຈະທົນໄດ້ ແລະເມື່ອຊົງທົດລອງເຈົ້ານັ້ນ ພຣະ
ອົງຈະຊົງໂຜດໃຫ້ເຈ້ົາມີທາງຫີຼກໜີໄປໄດດ້້ວຍ ເພື່ອເຈົ້າທັງຫຼາຍຈະສາມາດທົນໄດ.້ 1 ໂກຣິນໂທ 10:13 
 

 

3. ຢາໂກໂບ 1:16-18  
ດັ່ງນັນ້ພວກເຮົາຈະຮບັມືກັບຄວາມກົດດນັຂອງການທດົລອງຢ່າງໃດ? ພວກເຮົາຮບັເອົາສິ່ງດີໆແລະຂອງປະທານອນັ 
ດີທີສຸ່ດທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. ແທນທີ່ຈະນໍາພາພວກເຮົາໄປໃນທາງຊົ່ວຮ້າຍ, ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານສິງ່ 
ທີ່ພວກເຮົາຕອ້ງການເພ່ືອດາໍເນນີຊວີດິຢ່າງຊອບທັມ, ແລະຕໍສູ່້ກບັການທົດລອງ: 
 

ຄວາມສາໍພນັກບັພຣະຄຣດິ -ຫຼາຍຄົນໃນພວກເຮົາຄດິວາ່ພວກເຮົາບໍ່ມີທາງທີຈ່ະຕໍ່ສູກ້ັບການທົດລອອງ.   ແຕໃ່ນຖາ 
ນະທີທ່່ານເປນັບດຸຂອງພຣະເຈົາ້ ຣິດທານຸພາບຂອງພຣະຄຣດິຢູ່ໃນຕົວທ່ານໃຫ້ຊັຍຊະນະເໜືອຄວາມຜິດບາບ.   ໃນ 
ຖານະເປນັຄຣສິຕຽນ-ເປນັໄພ່ພົນ-ທ່ານໄດ້ຖກືເອີນ້ໃຫ້ເປນັຄນົບໍຣິສດຸແລະບໍ່ມີບ່ອນຕຕິຽນໄດ.້ ເພາະວາ່ທ່ານເປນັບດຸ 
ຂອງພຣະເຈົາ້ ທ່ານສາມາດຕໍສູ່້ກບັການທົດລອງໄດຢ້່າງສໍາເຣດັຜົນ. ພຣະເຢຊູຄຣິດຊງົສວມທບັຢູ່ໃນຊວີດິຂອງທ່ານ 
ແລ້ວແລະມອບໝາຍທ່ານໃຫ້ແກ່ພຣະວນິຍານບໍຣິສດຸ.     ດັ່ງນັ້ນຈ່ົງກັບໃຈໃໝ ່ແລະຮຽກຮອ້ງເອາົອໍານາດທີມ່າຈາກ  
ພຣະເຈົ້າເພື່ອດໍາລົງຊີວິດໃຫ້ສົມກັບເປັນຜູ້ຕດິຕາມພຣະຄຣິດ. 

ໃນທາງໃດທີ່ເຮົາຖືກທດົລອງໃຫ້ຖືກກັບຄວາມປາຖນາທີພ່ຣະເຈົ້າປະທານໃຫ ້ໃນທາງເຮັດບາບຫລ?ື 



 4

 

ພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້ -ເມ່ືອພຣະເຢຊູຖືກທົດລອງ ພຣະອົງໄດ້ໃຊພ້ຣະຄັມພີເພ່ືອໂຕ້ຕອບຕໍຄ່ວາມກົດດນັຂອງການ 
ທົດລອງ (ມັດທາຍ 4:4). ແມ່ນແຕ່ພຣະເຢຊູຜູຊ້ົງເປັນພຣະເຈົ້າຍັງໄດ້ໃຊຂ້ໍ້ພຣະຄັມພີເພ່ືອຕໍ່ຕ້ານການທດົລອງ ພວກ 
ຍິ່ງຕອ້ງການໃຊ້ຂໍ້ພຣະຄັມພີຫຼາຍກວ່ານັ້ນເທົ່າໃດໜໍ?    ມທີາງອື່ນທີ່ດີກວ່ານີ້ບໍທ່ີ່ຈະເອົາຊະນະຕໍ່ຄວາມກົດດັນຂອງ 
ການທດົລອງແທນທ ີ່ຈະເຮັດຊ້ໍາອີກ ແລະການເຊື່ອຟັງພຣະຄໍາຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຊົງສ້າງພວກເຮົາແລະຮູຈ້ັກພວກເຮົາຫຼາຍ 
ກວ່າທີ່ພວກເຮົາຮູຈ້ັກຕົວເຮົາເອງ? ເມື່ອພວກເຮົາທ່ອງຈໍາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າແລະເກບັໄວ້ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ, 
ພວກເຮົາກໍມີຄວາມສາມາດໃຫ້ຄໍາຕອບທີ່ຖກືຕອ້ງແກຄ່ົນອື່ນແລະຕາມເວລາທີເ່ໝາະສມົ.     ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ກາຍເປັນສິງ່ປອ້ງກນັຂອງພວກເຮົາ (ເພງສັຣເສນີ 119:11). 
 

ທາງຫລກີເວັນ້ -ນຶ່ງໃນຂອງປະທານອນັຍິ່ງໃຫຍທ່ີ່ພຣະເຈົາ້ປະທານໃຫ້ແກພ່ວກເຮົານັ້ນກໍຄຄືໍາສນັຍາທີ່ພົບໃນ 1 ໂກ 
ຣິນໂທ 10:13. ພຣະເຈົ້າຈະປະທານຫົນທາງອອກແລະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຕໍ່ສູກ້ັບການທດົລອງຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາປະ 
ເຊີນຢູນ່ັ້ນ. ພຣະເຈົາ້ຜູ້ຊົງສາ້ງແລະເປັນຜູ້ຮັກສາໂລກຈກັກະວານ  ຜູ້ຊົງຮູຈ້ກັທກຸໆສິ່ງແລະທຸກໆຄົນ, ທກຸໆຄໍາສນັຍາ 
ທີ່ປະທານແກ່ພວກເຮົາກບັຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ສູຄ້ວາມກົດດນັຂອງການທດົລອງ. ທາງອອກຂອງພຣະເຈົາ້ອາດ 
ຈະເປັນສຽງໂທຣະສັບທີດ່ງັຂຶນ້,   ສຽງກະຊບິໃສຄ່ວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ,   ຫຼືໝູ່ເພື່ອນທີ່ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕັກເຕືອນທ່ານ 
ຢ່າງບໍ່ລົດລະ.  ແຕ່ພຣະເຈົ້າຈະບໍຢຸ່ດພວກເຮົາ ໂດຍທີ່ພວກເຮົາບໍໃ່ຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບພຣະອົງ. 
 

ແມ່ນແລວ້, ພວກເຮົາຕອ້ງເອີ້ນຫາພຣະວນິຍານຂອງພຣະຄຣດິທີສ່ະຖິດຢູ່ໃນພວກເຮົາໃຫ້ຊ່ວຍເຫືຼອພວກເຮົາ.    ບໍ ່
ພຽງແຕ່ເທົ່ານັນ້ພວກເຮົາບໍຕ່້ອງລ່ວງກາຍໂອກາດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຊ່ວຍໄຖ່ພວກເຮົາໃຫ້ພ້ົນ.  ພວກເຮົາຍັງສາມາດມ ີ
ທາງອອກໂດຍການຫຼີກເວັນ້ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ນໍາພາພວກເຮົາໄປສູ່ການທົດລອງແລະໂດຍການເຮັດໃນສິ່ງທີຈ່ະເຮັດໃຫ້ 
ພວກເຮົາເຂັມ້ແຂງຂຶນ້, ໃຫ້ຄ້າຍຄືພຣະເຈົາ້ຫຼາຍຍິງ່ຂຶນ້. ຄວາມກົດດນັຂອງການທດົລອງນັນ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼາຍ-ແຕ່ພຣະ 
ພຣະເຈົາ້ກຊໍງົຍິງ່ໃຫຍກ່ວາ່ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານສິ່ງທີພ່ວກເຮົາຕ້ອງການໃນການຕໍສູ່້ກບັຄວາມກົດດັນນັ້ນ. 
 
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ 

ການຖກືທດົລອງບໍແ່ມ່ນຄວາມຜດິ. ແຕຖ່້າເຮົາຫາກປະລະການທົດລອງໄວ້ດົນເທົາ່ໃດ ພວກເຮົາກໍຈະອອ່ນແຮງລງົ
ໄປເລືອ້ຍໆ.  ດັ່ງນັ້ນຈົງ່ເລອືກເອົາທາງອອກຂອງພຣະເຈົາ້: 
 

Ø ຄດິກຽ່ວກບັການທດົລອງທີທ່າ່ນປະເຊນີ. ຈົງ່ອ້ອນວອນອະທຖິານ, ທູນຂຕໍໍ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ມອງ 
ເຫັນແລະເຮດັຕາມແຜນການຂອງພຣະອົງເພ່ືອຈະເອົາຊຍັຊະນະການທົດລອງແຕ່ລະຢ່າງ. 

Ø ທອ່ງຈາໍພຣະຄາໍສພຸາສດິ 4:25. ຈົງ່ໃຊ້ຂໍພ້ຣະຄໍານີ້ໃນຂະນະທີ່ທາ່ນຖກືທດົລອງ. 
Ø ຊອກຫາເພືອ່ນທີທ່າ່ນວາງໃຈໄດ.້ ຖາມເພ່ືອນຄນົນັ້ນໃຫ້ຊ່ວຍເປັນຫູເປັນຕາໃນຂນະທີທ່່ານປະເຊີນກບັການ 

ທົດລອງ. 
 

ຄວາມຜິດບາບອາດຈະໃຫ້ຄວາມສຸກສໍາຣານຊົ່ວຄາວ    ແຕພ່ວກເຮົາຈະປະສົບກັບບັນຫາຕາ່ງໆທີ່ຕາມມາຖາ້ພວກ 
ເຮົາຫາກຕດັສິນໃຈເຂົາ້ມີສ່ວນໃນການທົດລອງນັ້ນ. ຈົງ່ປົງສອ້ມລົງເສຽັ. ຈົງ່ເລອືກເອາົທາງອອກຂອງພຣະເຈົາ້.  
  

      ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 

ຂອງປະທານອັນໃດທີ່ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ເຮົາ ເພື່ອຊອ່ຍໃຫ້ເຮົາຕໍ່ສູກ້ັນການທົດລອງໄດ ້? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທດິ ທີ 15 ກນັຍາ 2013 (9-15-2013) 

 

ຄວາມກດົດນັຂອງການເລອືກໜ້າຄົນ 
 

ຜູ້ໃດຫືຼແມ່ນຫຍັງທ່ີສັງຄົມໃຫ້ຄຸນຄ່າຫຼາຍທ່ີສຸດ? 
ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຫັນແກ່ໜ້າໃຜແລະຂ້ອຍກໍບ່ໍຄວນເຮັດເຊ່ັນກັນ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ 

     ເມ່ືອບໍນ່ານມານີ້ມີໂບດແຫ່ງນຶງ່ເກີດເປັນຂາ່ວໃຫຍລ່ະດັບປະເທດເມ່ືອເຂົາເຈົາ້ໄດເ້ຮດັໃຫ້ຄນົຮກັຄູນ່ຶງ່ໄດໄ້ປຊອກ 
ບ່ອນໃໝ່ເພ່ືອຈດັພິທແີຕ່ງງານໃນມ້ືນຶງ່ກ່ອນວນັແຕ່ງງານຂອງພວກເຂົາ. ແມ່ນຫຍັງຄເືຫດຜນົ? ພວກເຂົາເປັນຄົນເຊືອ້ 
ຊາດອືນ່ ìຜິວພັນແຕກຕ່າງî.  ສອງສາມຄົນຢູໃ່ນໂບດໄດ້ກດົດັນສດິຍາພິບານວາ່ ລາວສາມາດປະກອບພິທແີຕ່ງງານ 
ໃນໂບດແລະຖກືໄລອ່ອກ,  ຫືຼຈະຍ້າຍບ່ອນແຕງ່ງານເພ່ືອຮັກສາໜາ້ທີຂ່ອງລາວໄວ້. ລາວໄດຕ້ດັສນິໃຈຮ່ວມມືກບັຄົນ
ໃນໂບດສອງສາມຄົນນັນ້. 
     ການແບ່ງຊັນ້ວນັນະສ່ວນຫຼາຍມັນຈະຍໍຫົວທີບ່ໍງ່າມຂອງມັນຂຶ້ນມາ.   ພວກຄຣິສຕຽນໃນສມັຍເລີມ້ຕົນ້ກໍຮູສ້ຶກຖກື 
ກົດດນັໃຫ້ຮກັສາເບິ່ງແຍງຄົນບາງພວກຕາມຖານະທີ່ພວກເຂາົເປນັຢູເ່ໝອືນກັນ. 
     ການແບ່ງຊັນ້ວນັນະມັນບໍຄ່ວນມີໃນໂບດຫືຼທຸກໆບອ່ນໃນຊວີດິຂອງພວກເຮົາ. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ? ພ້ືນດນິທີກ່້ອງ 
ໄມ້ກາງແຂນຮາບພຽງດີ.   ພຣະເຈົາ້ບໍ່ໄດ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງຄົນຢວິແລະຄົນກຣກີ, ຂ້າທາດແລະເສຣຊີນົ, 
ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ, ຄົນຮັ່ງມີແລະຄົນທຸກຈົນ, ເຊື້ອຊາດນຶ່ງແລະອີກເຊືອ້ຊາດນຶ່ງ, ດີໂມຄະແຣັດທ໌ຫຼືຣີພັບຣິແກນ. ພຣະ 
ເຈົ້າບໍເ່ລືອກໜ້າຄົນແລະພວກເຮົາກບໍໍສ່ົມຄວນເຊັນ່ກັນ. 
     ຄໍາເຊືອ້ເຊີນຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນ ìໃຜກຕໍາມທີ່ອາດຈະມາî.   ໃຫ້ພວກເຮົາຮິນ່ຕອງບາງຫັຼກການຈາກພຣະຄໍາຢາ 
ໂກໂບທີ່ຈະຈດັຕຽມພວກເຮົາໃຫ້ປະຕິເສດຄວາມກດົດນັຂອງການເຫັນແກໜ້່າ. 
 

ພຣະຄມັພວີາ່ຢາ່ງໃດ? ຢາໂກໂບ 2:1-13 
1   ພີນ່້ອງທັງຫຼາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອີຍ,   ໃນການທີ່ພວກເຈົ້າເປັນຜູເ້ຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຜູຊົ້ງສະງ່າຣາສີຂອງ 
ພວກເຮົາ, ຢ່າມີການເລືອກໜ້າຄົນ.    2 ສົມມຸດວ່າມີຄົນນຶ່ງເຂົ້າມາໃນທີປ່ະຊມຸຂອງພວກເຈົາ້ໃສແ່ຫວນຄາໍແລະນຸງ່
ເຄື່ອງງົດງາມ, ແລະມີຄົນຈົນຜູນ້ຶ່ງນຸ່ງເຄື່ອງເປິເປື້ອນເຂົ້າມາເໝືອນກັນ. 3 ຖ້າພວກເຈົາ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈພິເສດຕໍ່
ຄົນທີແ່ຕ່ງຕົວງົດງາມນັນ້ ແລະກ່າວທກັທາຍກັບຜູນ້ັ້ນວ່າ, ìເຊີນນັ່ງບ່ອນເໝາະສົມນີ້ເຖີ້ນî ແຕ່ວ່າໄດກ້່າວແກຄ່ົນຈົນ
ນັ້ນວ່າ, ìໃຫ້ເຈົ້າຢືນຢູ່ຫັ້ນî ຫຼ ືìໃຫ້ເຈ້ົານ່ັງທ່ີໃກ້ຕີນເຮົານີ.້î   4 ພວກເຈົ້າບໍໄ່ດເ້ປັນຜູແ້ບ່ງຊັ້ນວນັນະໃນຖາ້ມກາງພວກ
ເຈົ້າແລ້ວຫຼື ແລະໄດ້ກາຍເປັນຜູຕ້ັດສິນດ້ວຍຄວາມຄຶດອັນຊົ່ວບໍ່ແມ່ນຫຼ?ື 5 ຈົ່ງຟັງເຖີດ, ພວກພີ່ນ້ອງທີຮ່ັກຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າເອີຍ: ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດຊ້ງົເລອືກຄົນຍາກຈົນໃນສາຍຕາຄົນຝ່າຍໂລກໃຫ້ເປນັຄົນຮັງ່ມີຝາ່ຍຄວາມເຊື່ອແລະໃຫ້ເປັນ
ຜູ້ຮັບມໍຣະດົກໃນຣາຊອານາຈັກສວັນ ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ແກພ່ວກທີ່ຮັກພຣະອົງຫຼື?  6 ແຕວ່່າ ພວກເຈົາ້ໄດ້
ປມາດຄົນຈນົ. ບໍແ່ມ່ນຄົນຮັ່ງມີນັ້ນຫືຼ ທີ່ຫາຜົນປໂຍດຈາກພວກເຈົ້າ?  ບໍແ່ມ່ນພວກເຂົານັ້ນຫຼື ທີໄ່ດ້ລາກດຶງພວກເຈົ້າ
ຂຶນ້ສານ. 7 ບໍແ່ມ່ນພວກເຂົາເຫ່ົຼານັ້ນຫຼື ທີໝ່ິນ່ປມາດພຣະນາມອັນປະເສີດຂອງພຣະອົງທີ່ພວກເຈົາ້ກເໍປນັຂອງພຣະ 
ອົງ.   8 ຖ້າວ່າພວກເຈົ້າຖຮືັກສາພຣະບັນຍັດໃນພຣະຄັມພີຢາ່ງແທຈ້ິງໃນຂໍ້ທີວ່່າ,  ìຈົ່ງຮັກເພື່ອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນ
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ເອງ,î ພວກເຈົາ້ກໍເຮດັຖືກຕອ້ງແລ້ວ.   9 ແຕຖ່້າພວກເຈົ້າເລືອກໜ້າຄົນ, ພວກເຈົ້າກເໍຮັດຜິດບາບແລະຖືກຕດັສິນວາ່ 
ພວກເຈົາ້ເປນັຄົນບໍ່ນບັຖພືຣະບັນຍັດ.   10 ເພາະວາ່ໃຜກຕໍາມທີ່ຖຮືັກສາພຣະບັນຍັດໄດທ້ັງໝົດແລະຜິດຢູ່ຂໍ້ດຽວ ຜູ ້
ນັ້ນກໍກາຍເປັນຜູຜ້ິດພຣະບັນຍັດທັງໝົດ.    11 ສໍາລັບພຣະອົງຜູໄ້ດ້ຊົງກ່າວວ່າ, ìຢ່າຫຼິ້ນຊູ້ສູ່ຜົວເມັຽທ່ານ,î ຍັງໄດ້ຊົງ 
ກ່າວອີກວ່າ, ìຢ່າຂ້າຄົນ.î  ຖ້າວ່າພວກເຈົ້າບໍ່ໄດຫ້ຼິ້ນຊູ້ແຕໄ່ດ້ຂ້າຄົນ, ເຈົ້າກໄໍດ້ກາຍເປັນຄົນບ່ໍນັບຖພືຣະບັນຍັດແລ້ວ. 
12 ຈົ່ງເວ້ົາແລະເຮັດ ເໝອືນຢ່າງພວກຄົນທີຈ່ວນຈະໄດ້ຮັບການພິພາກສາດ້ວຍກົດທີໃ່ຫ້ມີເສຣີພາບ.    13 ເພາະວາ່
ການພິພາກສາທີປ່າສຈາກຄວາມເມດຕາກຈໍະບໍຊ່ງົສະແດງຄວາມເມດຕາຕໍຜູ່້ທີບ່ໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາ.   ສ່ວນ
ຄວາມເມດຕາຍ່ອມມີຊັຍຊະນະເໜືອການພິພາກສາ! 

 

ສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
1. ຢາໂກໂບ 2:1-4 
     ພວກເຮົາເວ້ົາວ່າ, ìຢ່າຕດັສນິປຶ້ມໂດຍເຫັນໜ້າປກົຂອງມັນ.î ແຕ່ວ່ານັ້ນຄືສິງ່ທີ່ພວກຄຣິສຕຽນໃນສັດຕະວດັທນີຶ່ງ 
ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ກະທໍາເຊັ່ນນັ້ນ.     ພວກເຂົາຕັດສິນຕາມການເຫັນພາຍນອກແລະການຈັບໃຈເມ່ືອເຫັນຄັ້ງທໍາອດິ. 
ໂດຍສະເພາະແລ້ວ, ພວກເຂົາສະແດງການຍອມຮບັຄນົຮັງ່ມີເໜືອກວ່າຄົນທຸກຈົນ.                                
     ທ່ານຢາໂກໂບໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າຖ້າວ່າມີຊາຍຄົນນຶ່ງນຸ່ງເຄື່ອງຈົບງາມແລະເຕັມດ້ວຍເຄື່ອງເອ້ເຂົ້າມາໃນທີ່ຊຸມນຸມ 
ຂອງພວກທ່ານ, ທ່ານຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈພິເສດຕໍ່ຄົນນັ້ນບໍ່? ທ່ານຈະໃຫ້ການເບິ່ງແຍງຮັກສາດີກວ່າຫືຼ? ຖ້າວ່າມີຄົນ 
ຍາກຈນົທີບ່ໍ່ມີບ່ອນຢູອ່າສັຍຫຼົງເຊເຂົ້າມາ, ທ່ານຈະຂັບໄລ່ລາວໃຫ້ໄປນັ່ງແຖວຫັຼງຫຼ?ື ຄໍາຕອບໃນສັດຕະວັດທີ່ນຶ່ງກໍຄື 
ìແມ່ນແລ້ວ!î ພວກເຮົາເດມີຄວາມແຕກຕ່າງແນວໃດ? 
Ø ຖ້າວາ່ເຮືອນທີຢູ່່ຕດິກັບເຮົາຫາກຕດິປ້າຍຂາຍແລະຄອບຄົວທີ່ເປນັຄນົສນັຊາດອືນ່ມາເລາະເບິງ່ເຮອືນຫັຼງນັນ້  

ທ່ານມີຄວາມລັບໃນໃຈບໍ່ ທີ່ຫວັງວ່າເຂົາຄົງບໍ່ຊື້ເຮືອນຫຼັງນັນ້? 
Ø ຖ້າມີສອງຄົນຍ່າງເຂົ້າມາໃນຮ້ານທຸຣະກິດຂອງທ່ານ, ຜູນ້ຶ່ງແຕ່ງຕວົເຕັມຊດຸຮຽບຮ້ອຍດແີລະອກີຜູນ້ຶ່ງນຸ່ງ

ເຄື່ອງທຸຣະກິດທັມມະດາ, ຜູ້ໃດທີທ່່ານເຕັມໃຈຊ່ວຍຫຼາຍກວ່າກັນ? 
Ø ຖ້າມີຜູ້ນຶ່ງທີ່ມີເງິນຫຼາຍເຂົ້າມາໃນໂບດຂອງທ່ານ, ທ່ານໄດ້ເອາົໃຈໃສ່ພິເສດບໍ່ເພື່ອໃຫ້ຄົນຜູນ້ັ້ນໝັ້ນໃຈວ່າຈະ 

ມີປະສົບການທີດ່ໃີນໂບດ? 
     ຄວາມຈິງທີບ່ໍ່ງາມນັ້ນແມ່ນພວກເຮົາຢາກພົບຄົນທີ່ຄກືັນກບັພວກເຮົາ, ເຮັດຄືກນັກບັພວກເຮົາ,ແລະຮັບໃຊ້ຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາຫືຼຕົງກບັມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາບໍ່ມັກ ìຄົນປະເພດນັ້ນî-ມັນໝາຍຄວາມວ່າ 
ຫຍັງກັນແທ້. 
 
ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຈໍາແນກ (ກິຈການ 10:34; 15:9; ຄາລາເຕັຽ 3:28), ດັ່ງນັ້ນເປັນຫຍງັພວກເຮົາຈຶງ່ເຮັດຢ່າງນັນ້? 
 
ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກສະແດງອອກເຖິງການເລ ືອກໜາ້ຄົນ,    ພວກເຮົາກກໍາຍເປັນຜູ້ຕດັສິນດ້ວຍຄວາມຄິດທີ່ຊ່ົວຮ້າຍ. 
ພຣະເຈົາ້ຕອ້ງການໃຫ້ພວກເຮົາຕດັສນິຢ່າງສລາດກ່ຽວກບັຄນົທັງຫລາຍ (ມັດທາຍ 10:16). ແຕຖ່້າການຕັດສິນຂອງ 
ພວກເຮົາຫາກເປນັຕາມຄວາມເຫັນແກ່ຕົວແລະຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຊ່ົວຮ້າຍ  ການເລືອກຄນົທີສ່າມາດຊ່ວຍເຫືຼອເຮົາໄດ,້ 
ຫຼືປະຕິເສດຄົນທີ່ພວກເຮົາບໍ່ມັກ, ຫຼເືຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈເສື່ອມເສັຽ  ນັ້ນແມ່ນເຮົາເຮັດບໍຖື່ກພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ. 
 
 

2. ຢາໂກໂບ 2:5-7 

ປະສົບການຊີວິດແບບໃດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຜູທ້ີ່ເຮົາຢາກເຂົ້າໃກຊ້ິດຕິດພັນນໍາ? 
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ສາຍມັດທາງນອກຫ່ໍຂອງຂວັນແມ່ນບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າແມ່ນຫຍັງຢູຂ່້າງໃນ. ຕົວຢ່າງ, ຊບັສົມບດັບໍ່ໄດ້ເຮດັໃຫ້ບາງ 
ຄົນມີອໍານາດຫຼາຍຂຶ້ນຫືຼຮັ່ງມີຂຶນ້. ຢາໂກໂບເວົ້າວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກເອົາພວກຄນົທກຸໃນໂລກນີ້ໃຫ້ຮັ່ງມີໃນສິ່ງທີ່ສໍາ 
ຄັນກວ່າ, ສາສນາຄຣິດມີບ່ອນຫວາ່ງສໍາລບັຄນົທກຸຍາກສເມີ (ລູກາ 4:18; 1 ໂກຣນິໂທ 1:26). ໃນພຣະທັມຢາໂກ 
ໂບ 1:26-27, ຢາໂກໂບເວ້ົາວາ່ສາສນາທີແ່ທ້ຈງິແມ່ນການສະແດງອອກເຖິງຫົວໃຈຂອງພຣະເຈົາ້. ມັນແມ່ນການເບິງ່ 
ແຍງພວກແມ່ໝາ້ຍແລະພວກເດັກກໍາພ້າ-ຄນົທຸກທີ່ສດຸໃນຖ້າມກາງຄົນທຸກ. ເຖິງປານນັ້ນ, ການເປັນຄນົທກຸບໍແ່ມ່ນຈະ 
ເປັນຄົນບໍຣິສຸດກວ່າມີສິ່ງຂອງທີ່ຕ້ອງການ. ຢາໂກໂບ 1:26-27 ບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າພຣະເຈົ້າອັດປະຕູຕນັຄົນຮັ່ງມ.ີ  ພຣະຄັມ 
ພີບໍໄ່ດ້ກາ່ວປະນາມພວກຄນົທີເ່ຮັດວຽກໜກັແລະໄດ້ຄາ່ຈ້າງດີ. 
Ø ບນັຫາບໍແ່ມນ່ຢູທ່ີເ່ງນິ, ແຕແ່ມນ່ຄນົທີຢູ່ໃ່ນໂບດໄດເ້ຮດັກບັຄນົຢາ່ງໃດດວ້ຍເງນິ. ຄຣິສຕະຈັກເຮັດໃຫ້ຄນົຮັ່ງ 

ມີຮູ້ສຶກວ່າຖືກຕ້ອນຮບັຢ່າງດີແລະຄົນທຸກຖືກລັງກຽດ.  ນີແ້ມ່ນການບໍໃ່ຫ້ກຽດຄົນທຸກຈົນຜູ້ຊຶ່ງເປັນແຫຼ່ງທີມ່າ 
ຂອງຜົນປໂຍດແລະໄດ້ຖກືຊງົສ້າງຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົາ້ເຊ່ັນກນັ. 

Ø ບນັຫາອກີອນັນຶງ່ກແໍມນ່ທາງທີພ່ວກຄນົຮັງ່ມໄີດປ້ະພດຶ. ການຍອມເຮັດຕາມຄົນຮັ່ງມີອາດຈະບໍ່ເໝາະດີສໍາ 
ລັບທ່ານ ຄົນຮັ່ງມີກໍບໍ່ບໍຣິສຸດເໝອືນດັງ່ຫິມະທີ່ຖືກລົມພັດ ຢາໂກໂບເວົ້າວ່າຄົນຮັ່ງມີເຫ່ົຼານີແ້ຫຼະທີ່ໄດ້ເຮັດຜດິ 
ໂດຍກົດຂີຂ່ົ່ມເຫັງພວກຄຣິສຕຽນແລະລາກດງຶພວກເຂົາຂຶ້ນສານ. ບາງຄົນກໍໄດກ້່າວປະນາມພຣະເຢຊູ.  

     ຫຼາຍປີຜ່ານມາແລວ້ຜູປ້ົກຄອງຣັດເຄັນທັກກີຢາກໄປຮ່ວມນະມັສການທີ່ໂບດແຫ່ງນຶງ່ໃນຕອນເຊ້ົາວນັອາທິດ. ເພ່ິນ 
ໃຊ້ໃຫ້ຄົນຂອງເພ່ິນໂທຣະສັບໄປຫາໂບດນັ້ນແລະຖາມວາ່ຈະໃຫ້ຜູປ້ົກຄອງຣັດຈອດຣດົບ່ອນໃດແລະນັ່ງຢູ່ບອ່ນໃດ. 
ສິ່ງດທີີ່ທາງໂບດໄດ້ເຮັດ ຄືບອກຜູປ້ົກຄອງຣັດວ່າຈອດຣດົບ່ອນໃດກໄໍດ້ຕາມໃຈຊອບເພາະບໍ່ມີປ້າຍຫ້າມແລະຈະນັ່ງ 
ບ່ອນໃດກໍໄດ້ຕາມທີຜູ່ປ້ົກຄອງຣັດຕ້ອງການແຕຈ່ະບໍ່ຈອງບອ່ນໄວ້ໃຫ.້ ທ່ານອາດຈະເວົ້າວ່ານັ້ນບໍໃ່ຫ້ຄວາມນັບຖເືລຍີ 
ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຊື່ອວ່າມັນແມ່ນການເລ ືອກໜ້າ  ການເຮັດກັບຜູ້ປົກຄອງຣດັກບໍໍ່ພິເສດຫຼາຍກວາ່ເຮັດກັບຄຣູຝຶກສອນ 
ຟຸດບອລຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍມົ. ເມ່ືອພວກເຮົາເລືອກໜ້າຄົນ ພວກເຮົາເຮັດຜດິຕໍ່ພຣະທຍັຂອງພຣະເຈົາ້.  
 
                  

3. ຢາໂກໂບ 2:8-13  
     ພຣະເຢຊູໄດກ້່າວວ່າພຣະບັນຍດັທງັໝົດກໍຮວມໃນນີ:້ ຮກັພຣະເຈົ້າແລະຮັກຄນົອືນ່ເໝອືນຮັກພວກເຮົາເອງ (ໃນ 
ບ່ອນນຶ່ງ ພຣະອົງໄດ້ກ່າວຢ່າງນີ ້ໃນມັດທາຍ 22:37-40). ທາ່ນເຮັດດີແລ້ວ ຖ້າທ່ານຫາກຮກັສາພຣະບນັຍັດໄດຄ້ົບ. 
ການສະແດງຄວາມຮກັເປນັທີ່ພໍພຣະທັຍພຣະເຈົາ້. 
     ແຕ່ໃຫ້ສັງເກດສິ່ງທີ່ຢາໂກໂບກ່າວແມ່ນຄວາມຈິງຖາ້ວ່າທາ່ນເລອືກໜ້າຄົນ: ນັນ້ໝາຍຄວາມວາ່ທ່ານຕັດສິນຕາມ 
ພ້ືນຖານຂ້າງນອກຫືຼຄນຸຄ່າຂອງຄົນນັນ້. ເມ່ືອການເຮດັກບັຄນົໄດ້ປຽ່ນໄປຕາມພ້ືນຖານການດຶງດູດໃຈ, ຕາມທີ່ປາກດົ 
ການພາຍນອກ, ຕາມສຂີອງເນືອ້ໜັງ, ຕາມຣດົທີ່ພວກເຂົາຂບັ, ຫືຼສິ່ງອື່ນໆທີເ່ປນັເຄືອ່ງວັດແທກທີຜ່ິດ, ທ່ານກເໍຮັດຜດິ 
ໃນການເລືອກໜ້າຄົນ ທ່ານໄດ້ກະທໍາຜດິບາບແລ້ວ. 
       ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າການເຫັນແກ່ໜ້າຄົນແລະການແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດເປັນເຣື່ອງເລັກນ້ອຍເໝອືນກັບວ່າມັນບໍ່
ແມ່ນສິ່ງທີ່ີຊົ່ວເທົ່າໃດ ຢ່າງໜ້ອຍພວກເຮົາກໍບໍ່ແມນ່ຄາຕະກອນ ພວກເຮົາເວົ້າແນວນັ້ນ.  ແຕ່ພຣະເຈົ້າບໍເ່ຫັນດີນໍາໃນ 
ການບດິເບອືນແນວນັນ້.  ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເວ້ົາວາ່  ìຄົນບາບທີ່ດîີ ບໍ່ເປນັຫຍັງດອກ.    ບາບກໍຄບືາບແລະຜົນທີ່ຕາມມາ 
ຂອງການເຮັດບາບຄຄືວາມຕາຍ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດບາບໃນສິງ່ທີຄ່ນົອື່ນຍອມຮັບຫືຼບາບທີສ່ັງຄມົສາມາດຮັບເອົາໄດ ້
(ໂຣມ 6:23). ໃນຖານະທີເ່ປນັຄຣສິຕຽນ ພວກເຮົາຖືກໂຜດໃຫ້ພ້ົນໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົາ້ໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອ 
ແຕ່ເທົ່ານັນ້ (ເອເຟໂຊ 2:8-9).   ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົາ້,  ພຣະເຈົາ້ໃຫ້ອໍານາດພວກເຮົາໃຫ້ກາຍເປັນຄນົທີ່ຮັກແລະ 
ສົງສານຄົນອື່ນ ຕາມທີ່ພຣະອົງຊົງຮຽກເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາເປນັນັ້ນ. 

ເປັນຫຍັງ(ພຣະທັຍ)ຫົວໃຈຂອງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຢູໃ່ກ້ຊິດກັບຄົນຍາກຈົນແລະຜູ້ຖືກສັງຄົມປະຖິ້ມ? 
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Ø ໂດຍຣດິອາໍນາດຂອງພຣະວນິຍານບຣໍສິດຸທີສ່ະຖດິພາຍໃນເຮາົ, ພຣະເຈົາ້ຈະໃຫພ້ວກເຮາົສາມາດດາໍລງົຊ ີ
ວດິຕາມພຣະລກັສະນະຂອງພຣະຄຣດິ. ພຣະວນິຍານ, ໂດຍຜ່ານຢາໂກໂບ, ຊກັຊວນພວກເຮົາໃຫ້ຊັດຖິມ້ 
ການເລືອກໜ້າຄົນແລະໃຫ້ສວມເອົາຄວາມເມດຕາປານຕີໍທ່ກຸໆຄົນ. ອນັນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ກຕໍໍ່ເມ່ືອພວກເຮົາ 
ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ເຣື່ອງການເຮັດກັບຄົນອື່ນ. 

Ø ພວກເຮາົຜູທ້ີໄ່ດຕ້ອ້ນຮບັເອາົພຣະຄຣດິແລວ້ ກມໍຄີວາມເມດຕາກະຣນຸາ; ສິງ່ທີຕ່າມມານັນ້ແມນ່ພວກເຮາົ 
ຕອ້ງເວົາ້ ແລະກະທາໍ (ຂໍ ້12) ດວ້ຍຄວາມເມດຕາຕໍຄ່ນົອືນ່ໆ.  ການບໍໄ່ດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາ ກໍເປັນຄໍາ 
ຖາມຕໍ່ຄນົຜູ້ນັນ້ເຖິງການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝຈ່າກຄວາມຜດິບາບແລະໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາຂອງພຣະ 
ເຈົາ້.  ການເຕືອນສະຕຂິອງຢາໂກໂບໃນຂໍທ້ີ 13 ນັ້ນແມ່ນການພິພາກສາອນັສູງສຸດຂອງພຣະເຈົາ້ທີ ່ìປາສ 
ຈາກຄວາມເມດຕາ,î ຈະຕກົໃສຄ່ົນນັນ້ ìຄືຜູ້ທີບ່ໍ່ມີຄວາມເມດຕາ.î ແຕ່ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົາ້, ຄວາມເມດ 

            ຕາຂອງພຣະອົງມີຊັຍເໜອືການພພິາກສາî ສາ ໍລັບທກຸຄົນທີ່ເວົ້າແລະກະທໍາດ້ວຍຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະ 
            ຕໍຄ່ົນທັງຫລາຍ. 
     ດັ່ງນັນ້ນີສ້ິ່ງທີຕ່້ອງເຮັດ. ຖ້າທ່ານຫາກເຮັດຕໍ່ມະນຸດໂດຍບໍມີ່ຄວາມເມດຕາ, ທ່ານຈະຖກືພິພາກສາໂດຍມາດຕະ 
ຖານອນັດຽວກັນນັ້ນ. ແຕ່ຖ້າທ່ານສະແດງຄວາມເມດຕາ, ພຣະເຈົາ້ຈະໃຫ້ຄວາມເມດຕາອນັນັ້ນຄືນສູ່ທາ່ນ. ທ່ານເກັບ 
ກ່ຽວໃນສິງ່ທີທ່່ານຫວາ່ນ. 
 
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ 

ຖ້າທ່ານມີສ່ວນຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນການເລືອກໜ້າຄົນ, ທ່ານຕອ້ງເຮດັສິ່ງທີ່ຖກືຕອ້ງ.  ຈົງ່ສ້າງຊ່ືສຽງສໍາລບັຄວາມຮັກ 
ທີ່ຄກືັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົາ້. 
Ø ກວດເບິງ່ນສິຍັຂອງທາ່ນ. ເມືອ່ທ່ານເຮັດຕໍ່ບາງຄົນແບບເລືອກໜ້າ, ຈົ່ງກວດເບິ່ງທ່າທຂີອງຫົວໃຈທາ່ນ.  ສາ 

ຣະພາບກັບພຣະເຈ້ົາສາ. 
Ø ສະແດງຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົາ້ໂດຍການກະທາໍ. ເວ້ົາຄໍາອ່ອນຫວານຢ່າງຮອບຄອບ, ຕອ້ນຮັບບາງຄນົມາ 

ສູ່ໂຕະກນິເຂົ້າຂອງທ່ານ, ຫຼືກໍສ່້າງບາງຄົນຂຶ້ນ. ຈົ່ງອອກໄປເພື່ອເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄົນອື່ນ. 
Ø ສາ້ງຄວາມສມັພນັ. ໃຊ້ເວລາກັບບາງຄນົທີບ່ໍ່ແມ່ນຍາດຕພ່ີິນອ້ງຂອງທ່ານ. 

 
ສິດຍາພິບານຜູທ້ີ່ຍາ້ຍພິທີແຕ່ງງານໄດກ້ິນແໜງຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງລາວ. ລາວໄດ້ເຮດັວຽກໜັກເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມັນຖືກ 
ຕ້ອງ. ບໍ່ວ່າແມ່ນຫຍງັຈະເກດີຂຶນ້ອອ້ມຮອບທ່ານ, ຢ່າເລອືກໜ້າຄົນ  ໃຫ້ຄຸນຄ່າໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົາ້ໃຫ້ຄນຸຄ່າແລະຮັກ 
ໂດຍບໍ່ຮັກບັງ ຊັງບ່ຽງ. 
 
   

 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 

 

 ການໃຫ້ກຽດ ແລະ ການເລືອກໜ້າຄນົ ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງໃດ, ຈົງ່ຍົກຕົວຢ່າງ? 

 ແມ່ນຫຍັງຄອືັນຕະລາຍ ຖ້າຂ້າພະເຈົາ້ຫາກເລືອກໜ້າຄົນ ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
ວນັອາທດິ ທີ 22 ກນັຍາ 2013 (9-22-2013) 

 
ຄວາມກດົດນັຂອງຄາໍເວົ້າ 

 

ເມ່ືອໃດທ່ີປາກຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ທ່ານມີບັນຫາ? 
ໃຫ້ຄໍາເວ້ົາຂອງທ່ານປະກອບດ້ວຍສະຕິປັນຍາແລະຄວາມອ່ອນສຸພາບ. 

     
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ 
ສັງຄມົຂອງພວກເຮົາມີຊີວິດຢູໃ່ນຄວາມຮຸນແຮງສອງຢ່າງ.     ສຸດປາຍຂ້າງນີແ້ມ່ນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການເວ້ົາທາງ 
ການເມືອງ ແລະສຸດປາຍຂ້າງນັນ້ແມ່ນທ່ານຢາກເວ້ົາຫຍັງກໄໍດຕ້າມໃຈຊອບ ເວ້ົາແນວໃດກໄໍດຕ້າມທີ່ທາ່ນຕອ້ງການ.  
ຄົນທີ່ສາມາດໃຊ້ຄໍາເວົ້າຢ່າງສລາດແມ່ນຄົນຜູທ້ີ່ໄດ້ຊັ່ງຊາຢ່າງຖ້ວນຖີຊຶ່ງພົບໃນພຣະຄັມພີ.    ພວກເຮົາເຮັດແນວນັ້ນ 
ໂດຍການຄວບຄຸມລີນ້ຂອງພວກເຮົາ. 
 
ຖ້າປາສຈາກລີນ້ ຊຶງ່ເປັນອະວຍັຍະວະນ້ອຍໆຂອງພວກເຮົາແລ້ວ,   ຜູເ້ປນັແມ່ບໍສ່າມາດຮອ້ງເພັງກອ່ມລູກນ້ອຍໃຫ້ 
ນອນໄດ້. ຄະນະທດູກຈໍະມີບນັຫາໃນການເປັນຜູຕ້າງໜ້າປະເທດຂອງຕົນ. ສຽງຕ່າງໆຈະບໍສ່າມາດຂຍາຍຄວາມຄິດ 
ຂອງພວກນກັຮຽນໄດ.້ 
 
ແຕ່ວ່າລີ້ນເຮົາບໍ່ມີຄວາມສມໍ່າສເມ.ີ   ຄົນຜູ້ນຶ່ງໃຊ້ລີ້ນຂອບພຣະຄຸນສໍາລັບອາຫານແລະໃຊ້ລີນ້ນັນ້ເວ້ົາຂວັນນິນທາໃນ 
ຂນະທີກ່ິນອາຫານຢູນ່ັນ້. ໂຄດຈ໌ຟຸດບອລນໍາພາທມີອະທິຖານອ້ອນວອນຫາພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ກອ່ນເລີມ້ຫ້ິຼນກລິາຕໍຈ່າກ 
ນັນ້ກປໍ້ອຍດ່ານັກກິລາຂອງລາວ.   ໃນຂນະເດນີທາງໄປໂບດກໍຕາ ໍໜຕິິຕຽນແລະຈົມ່ວາ່  ຫັຼງຈາກນັນ້ກໍຍາ່ງເຂົາ້ໄປໃນ 
ໂບດຮອ້ງເພງສັຣເສນີພຣະເຈົາ້. ລີນ້ບໍພ່ຽງແຕບ່ໍສ່ມ່ໍາສເມີແຕຍ່ັງເປນັອນັຕະລາຍເຖງິຄວາມຕາຍດ້ວຍ. ລີນ້ທັງຫລາຍ 
ສາມາດສາ້ງຄໍາເວ້ົາເໝືອນຢາພິດອັນຮ້າຍແຮງ.  ຄາ ໍເວ້ົາບາງຄາ ໍເປນັອາວຸດຮາ້ຍແຮງ, ບໍມີ່ຜອ່ນຜນັ, ແລະໃຫ້ຄວາມ 
ຈິບຫາຍ. ຄາ ໍເວ້ົາທີ່ກາ່ວຢ່າງບໍຄ່ດິ, ຢ່າງບໍສ່ລາດ, ແລະຮີບຮ້ອນກາຍເປນັແປວໄຟໃໝຄ້ອບຄົວ, ໃໝໂ້ບດ, ແລະໃໝ ້
ຊມຸຊນົ. ຄາ ໍເວ້ົາສາມາດຂາ້ຄນົໃຫ້ຕາຍໄດ້.  
 

ພຣະຄມັພວີາ່ຢາ່ງໃດ?  ຢາໂກໂບ 3:1-18 
1. ບໍແ່ມ່ນຫຼາຍຄົນໃນພວກເຈົາ້ທີ່ຢາກເປັນພວກອາຈານສອນ, ພວກພ່ີນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົາ້ເອີຍ ເພາະວາ່ພວກເຈົາ້ກໍ
ຮູ້ແລ້ວວ່າພວກເຮົາທີ່ເປັນຜູ້ສອນນັ້ນຈະໄດຮ້ັບການຊົງພິພາກສາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.   2. ພວກເຮາົທກຸຄນົເຮດັຜດິພາດໃນ
ຫຼາຍໆທາງ. ຖ້າວ່າຜູໃ້ດບໍ່ໄດເ້ຮັດຜິດໃນສິ່ງທີຕ່ົນເວົ້າ, ຜູນ້ັ້ນກເໍປັນຄົນຄົບບໍຣິບູນແລ້ວ, ສາມາດບັງຄັບໝົດທັງຕົວໄວ້
ໄດ.້ 3. ເມື່ອພວກເຮາົເອາົບງັຫຽນໃສປ່າກມ້າເພື່ອໃຫ້ມັນຟັງຄວາມພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກໍບັງຄັບໝົດທັງຕົວມັນໃຫ້ຫັນ
ໄປມາໄດ.້ 4. ຫຼຈືະເອົາພວກເຮືອເປນັຕົວຢ່າງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວພວກມັນໃຫຍ່ແລະຖືກລົມແຮງພັດແລນ່ໄປເຮືອນັນ້ກໍ
ຍັງຫັນໄປມາດວ້ຍໄມ້ໂທມທ້າຍອັນນ້ອຍໆຕາມໃຈປະສົງຂອງຜູຂ້ັບ. 5. ລີນ້ກເໍໝືອນກັນເປັນອະວຍັວະນອ້ຍໆຂອງ
ຮ່າງກາຍ, ແຕວ່່າເວົ້າອວດອ້າງເຣື່ອງໃຫຍ່ໆ. ຄຶດເບິ່ງປ່າທີ່ກວາ້ງໃຫຍ່ຍງັຖືກຈູດດວ້ຍໄຟແປວນ້ອຍໆ.  6. ລີ້ນນັ້ນກໍ
ເປັນເໝືອນໄຟ, ລີ້ນຄືໂລກອັນຊົ່ວຮ້າຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງບັນດາອະວັຍວະຂອງຮ່າງກາຍ. ມັນນໍາໝົດທັງຕົວໄປໃນທາງ
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ຊົ່ວ, ນໍາຂະບວນການຕ່າງໆແຫ່ງຊີວິດຂອງຜູ້ນັ້ນໃຫ້ຕິດໄຟ, ແລະມັນເອງກຕໍິດໄຟມາຈາກນະຮົກ. 7. ສັດທຸກຊະນິດ, 
ພວກນກົ, ພວກສດັເລືອຄານແລະສັດໃນທະເລກໄໍດ້ເອົາມາຝກຶແອບແລ້ວແລະມະນຸດກໄໍດ້ບັງຄັບໃຫ້ຟັງຄວາມແລ້ວ. 
8. ແຕວ່່າລີ້ນນັ້ນບໍມ່ີມະນຸດຄົນໃດສາມາດຝຶກແອບໄດ້. ມັນເປັນສິ່ງຊົ່ວເຫຼືອຄວາມບັງຄັບແລະເຕັມໄປດ້ວຍຢາເບື່ອທີ່
ມີພິດຮ້າຍ. 9. ດ້ວຍລີ້ນນັ້ນພວກເຮົາກໍໃຊ້ສັຣເສນີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ແລະພຣະບດິາຂອງພວກເຮົາ, ແລະດ້ວຍລີ້ນນັ້ນ
ພວກເຮົາຍັງປ້ອຍດ່າມະນຸດ, ຜູທ້ີ່ຖກືຊງົສ້າງໄວ້ໃນຄວາມຄ້າຍຄກືັບພຣະເຈົ້າ. 10. ຈາກປາກອນັດຽວກັນນັນ້ມີທັງຄໍາ
ສັຣເສນີແລະຄໍາປ້ອຍດ່າອອກມາ. ພວກພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາເອີຍ, ການແນວນີ້ບໍຄ່ວນຈະມ.ີ 11. ທັງນໍ້າສົດແລະນໍ້າເຄັມ
ຈະສາມາດພຸ່ງອອກມາຈາກບໍດ່ຽວກັນໄດຫ້ຼ?ື 12. ພວກພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາເອີຍ, ຕົ້ນເດື່ອເທດຈະສາມາດເກີດຜົນເປນັ
ໝາກກອກໄດຫ້ຼ?ື ຫຼືເຄືອອະງຸ່ນຈະເກີດຜົນເປັນໝາກເດື່ອເທດໄດຫ້ຼ?ື   ດັ່ງນັ້ນແຫຼະ, ບໍ່ນໍ້າເຄັມກໍບໍສ່າມາດຜລດິນໍ້າ
ສົດໄດ.້ 13. ຜູໃ້ດແດທ່ີ່ສລາດແລະມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຖ້າມກາງພວກເຈົາ້? ກໃໍຫ້ຜູນ້ັ້ນສະແດງມັນອອກໂດຍຊວີດິອັນ
ດີຂອງຕົນ, ໂດຍການເຮັດດີມີໃຈອ່ອນສຸພາບທີອ່ອກມາຈາກສະຕປິັນຍາ. 14. ແຕວ່່າຖ້າພວກເຈົ້າລ້ຽງຮັກສາໃຈອິດ 
ສາອນັຂົມຂື່ນແລະຄວາມມັກໃຫຍ່ໄຝສູ່ງ, ເຫັນແກຕ່ົວໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຈົາ້, ກຢໍ່າໂອ້ອວດກ່ຽວກັບມັນຫືຼປະຕິເສດ
ຄວາມຈິງ. 15. ìປັນຍາîຢ່າງນີ້ບໍໄ່ດ້ລງົມາຈາກສວນັແຕວ່າ່ ເປັນຂອງຝ່າຍໂລກ, ບໍແ່ມ່ນຝ່າຍວນິຍານ, ແຕເ່ປັນຂອງ 
ຜີຮ້າຍ. 16. ເພາະວ່າທີໃ່ດມີຄວາມອິດສາແລະຄວາມມັກໃຫຍ່ໄຝສູ່ງເຫັນແກຕ່ົວ, ທີນ່ັ້ນພວກເຈົ້າກໍພົບຄວາມຫວຸ້ນ
ວາຍແລະມີການເຮັດຊົ່ວຮ້າຍທກຸຢ່າງ. 17. ແຕວ່່າສະຕິປັນຍາທີມ່າຈາກສວນັນັນ້ກ່ອນອື່ນກໍເປນັບຣໍິສຸດ; ຕໍຈ່າກນັ້ນ
ແມ່ນການຮັກຄວາມສງບົສຸກ, ຄິດເຖງິຄົນອື່ນ, ແລະຍອມຟັງງ່າຍ, ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາແລະໃຫ້ຜົນດ,ີ ບໍເ່ຂ້ົາ 
ຂ້າງຜູ້ໃດແລະຈິງໃຈ. 18. ພວກສ້າງສັນຕສິຸກຄືຜູ້ຫວ່ານໃນສັນຕິຈຶ່ງໄດເ້ກັບກ່ຽວຄວາມຊອບທມັ. 
 

ສຶກສາພຣະຄມັພ ີ
1. ຢາໂກໂບ 3:1-8 

        ຄໍາເວົ້າທີທ່ໍາລາຍມີມາໃນຫຼາຍຮູບແບບ: ຄໍາເວົ້າຊົ່ວຕ່າງໆ, ຄໍາເວົ້າທີ່ກຽດຊັງ, ຄໍາເວົ້າທີ່ໂກດຮ້າຍ, ຄໍາເວົ້າທີ່ບໍ່ 
ຄຶດ,  ຄໍາເວົ້າທີ່ຂົມຂື່ນ,  ຄໍາເວົ້າທີ່ເຫັນແກ່ຕົວ,  ຄໍາເວົ້າທີ່ເຈັບແສບ,  ຄໍາເວົ້າທີ່ຫຍໍ້ຫຍັນ,  ແລະຄໍາເວົ້າທີ່ບໍ່ຈິງຕ່າງໆ.  
ບາງຄົນໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ທໍາລາຍໂດຍການຮ້ອງແລະສົ່ງສຽງດັງ.    ຫລາຍຄົນໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ເປັນພິດດ້ວຍຄໍາເວົ້າທີກ່ຽ້ງ 
ເກົາ, ສຸພາບ, ແລະມີສຽງນິ້ມນວນດີ. ຈາກນັນ້ພວກເຂົາກໍຍິມ້. ຈົງ່ພິຈາຣະນາເບິງ່ທີທ່່ານຢາໂກໂບໄດບ້ັນລະຍາຍຄໍາ 
ເວົ້າທີທ່ໍາລາຍໃນຂໍ້ 1-8.  
     ຄໍາເວົາ້ທີທ່ໍາລາຍເປນັເໝອືນໄຟ. ພວກມັນໃໝແ້ລະທໍາລາຍ. ທ່ານບໍສ່າມາດເອົາສິ່ງທີ່ຖກືທໍາລາຍຈາກໄຟກັບຄນື 
ມາໄດ້. ໄຟເລີມ້ຈາກຫ້ອງນຶງ່ ແຕ່ມັນໃໝໝ້ົດທັງເຮືອນ. ທ່ານຢາໂກໂບໄດບ້ັນລະຍາຍຜົນກະທົບທີ່ສະທ້ອນໄປສູ່ທກຸ 
ດ້ານຂອງຊີວິດ.  
      ຄໍາເວົ້າກະທົບຕໍ່ທຸກໆຊີວິດ. ຈົງ່ພິຈາຣະນາຄໍາເວົ້າຂອງພວກເຮົາຊຶ່ງສາມາດທໍາລາຍ(ຫືຼ ລ້ຽງ) ລູກເຕົ້າຂອງພວກ 
ເຮົາໄດ,້ ສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວ, ຄນົໃນໂບດ, ຄນົທີ່ພວກເຮາົເຮັດວຽກນໍາ, ແລະຄນົທີ່ພວກເຮົາພົບພ້ໍເປນັປະຈໍາ. 
     ນິສັຍການໃຊ້ຄໍາເວົ້າຂອງພວກເຮົາສາມາດເຮດັໃຫ້ຄົນເຫຼົາ່ນີ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າແຫ່ງການເຜົາໄໝ້ (ຫຼໄືດ້ຮັບການບໍາລຸງ 
ລ້ຽງ) ເຊ່ັນກັນ. ໄຟຈະໃໝແ້ຜ່ລາມອອກໄປ. 
     ຄໍາເວົາ້ທີທ່ໍາລາຍຄກືັນກັບຢາພິດ ຢາພິດນໍາໄປສູຄ່ວາມຕາຍຄາ້ຍຄືກບັພິດຮາ້ຍຂອງງຕູອດ. ບາງຄົນກໍເລອືກເອົາ 
ການໃຊ້ຄໍາເວ້ົາທີ່ເຕັມດ້ວຍພິດຮາ້ຍ.    ມັນບໍໄ່ດ້ຂາ້ທາງຮ່າງກາຍ ແຕ່ມັນນໍາຄວາມຕາຍມາສູ່ຄວາມໄຝ່ຝນັ,  ຄວາມ 
ຫວງັ,  ຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດີ,  ສັນຕິສກຸ, ຄວາມໝັນ້ໃຈ, ຄວາມຮັກ, ຫືຼຄວາມປາຖນາຂອງຄົນທັງຫລາຍ.  ຄໍາເວ້ົາທີທ່າໍ 
ລາຍຄກືັນກັບການສາບແຊ່ງ  ເມື່ອຄໍາເວົ້າຂອງພວກເຮົາຫາກບໍ່ຢຸດຢັ້ງແລະບໍ່ຖກືຄວບຄຸມຄໍາເວົ້າເຫຼົ່ານັ້ນກບໍໍແ່ນ່ນອນ 
ສາມາດທີຈ່ະຫລຸດອອກຈາກປາກໄດ້ທກຸຍາມ ແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ເກດີຄວາມເຈັບປວດອັນຮ້າຍແຮງ. 
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2. ຢາໂກໂບ 3:9-12 
ມ້ືນັ້ນເປນັມ້ືທີ່ຮອ້ນຫຼາຍໃນກາງເມືອງແຄັນຊັສຊີຕີ.   ຊວ່ງເຮດັວຽກແປດຊົ່ວໂມງຄືວ່າມັນດົນເກີນປົກກະຕິສໍາລັບຄົນ 
ຂັບຣົດເມທີ່ມີສີມືຊໍານານ. ທັນໃດນັ້ນ, ຍິງສາວຄົນນຶ່ງ, ເບິ່ງທາ່ທາງເສຽັໃຈກ່ຽວກັບບາງຢ່າງ, ປ່ອຍຄໍາເວົ້າທີ່ລືມບໍ່ໄດ-້
ແລະບໍ່ສາມາດເວ້ົາລຶ້ມຄືນໄດ-້. ທຸກຄົນທີ່ຢູອ່້ອມຮອບນາງຕ່າງກໍໜາ້ອບັອາຍໂດຍຄໍາເວ້ົາຫຍາບຊ້າຂອງນາງ. ຍງັຈົ່ມ 
ພຶມພໍາຢູ,່ ຜູ້ໂດຍສານທີ່ໂມໂຫນັ້ນກໍໄດ້ເຖິງປ້າຍອອກສອງສາມຖນົນຕໍ່ມາ.  ຂນະທີ່ຍ່າງລົງຣດົ, ຄົນຂັບຣົດເມກໍເວົ້າ 
ອອກມາຢາ່ງອອ່ນໂຍນວາ່, ìຍານາງ, ຂ້ອຍເຊ່ືອວ່າເຈ້ົາໄດ້ປະບາງຢ່າງໄວ້.î  ນາງກໍຫັນກັບແລະເວົ້າສວນຄືນ,  ìໂອ, 
ອັນນັ້ນແມ່ນຫຍງັ? ຄົນຂັບຣົດເມໄດຕ້ອບວາ່, ìຄວາມປະທັບໃຈທີ່ຊົ່ວທີ່ສຸດ.î 
     ພວກເຮົາມັກຈະຄວບຄຸມຄໍາເວ້ົາທີ່ໃຊຜ້ິດເພ່ືອປ້ອຍດ່າ, ແຕ່ມັນສາມາດກວມລວມໄປເຖງິຄວາມປະພຶດຫຼາຍຢ່າງ  
ຍົກຕົວຢ່າງ, ໝູເ່ພ່ືອນຂອງນາງເມແກັນໄດ້ຫຼອກນາງຫິຼນ້ເມ່ືອຕອນນາງໄດ້ອາຍ ຸ13 ປ.ີ  ພວກເພື່ອນເຫຼົ່ານີ້ທໍາທ່າເປັນ 
ແຟນຂອງນາງເມແກັນ, ທີ່ຊ່ືວ່າໂຈສຊ໌, ຊຶ່ງຕດິຕໍ່ກນັທາງອນິເຕີແນດັກບັນາງ.   ຕາມລາຍງານກ່າວວ່າລາວຫາກຍໍ້າຍ 
ມາຈາກຕ່າງເມືອງແລະການໂອ້ລົມກນັກເໍປັນໄປດ້ວຍດີເປັນເວລາຫົກອາທດິ. ແຕ່ຫັຼງຈາກນັນ້ໂຈສຊ໌ທີສ່ົມມຸດຂຶນ້ມາ 
ນັ້ນກເໍລກີກັບນາງເມແກັນ, ລາວບອກວາ່ນາງຕຸຍ້ໂພດ, ໂຫດຮ້າຍທາລຸນ, ແລະບໍ່ແມ່ນເພ່ືອນທີ່ດ.ີ ເມແກນໄດ້ຂາ້ຕວົ 
ຕາຍ.  ໜ້າເສົາ້ໃຈ, ນີ້ບໍ່ພຽງແຕແ່ມ່ນການຢອກຫິຼນ້ຂອງພວກຄົນໜຸ່ມ ຢ່າງໜອ້ຍກໍມີຜູໃ້ຫຍ່ຄົນນຶ່ງຮ່ວມມືນໍາດ້ວຍ. 
         ຄໍາເວົາ້ມີອໍານາດທີຈ່ະທໍາລາຍຫືຼທີຈ່ະຢຽວຢາໃຫ້ຫາຍ, ທີຈ່ະທັບມ້າງຄວາມຝນັຫຼືທີຈ່ະເຮດັໃຫ້ຄວາມຝນັເປນັ 
ຄວາມຈິງ. ຄໍາເວ້ົາແຕລ່ະຄໍາສໍາຄັນ ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຢາກໃຫ້ມັນສໍາຄນັຫືຼບໍ່ກຕໍາມ.  ການເວ້ົາຈາຂອງພວກເຮົາສາມາດ 
ທີຈ່ະປ່ຽນແປງໄດ້ຫລາຍ. 
        ຄໍາເວົ້າທີທ່ໍາລາຍເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມົວໝອງໄດ້; ຄໍາເວົ້າເລົ່ານັ້ນເປິະເປື້ອນແລະທໍາລາຍທຸກສິ່ງກ່ຽວກັບເຮົາ. ບໍ ່
ວ່າເຮົາຈະທໍາຕົວດເີທົ່າໃດກໍຕາມ ການເວົ້າຈາຂອງເຮົາສາມາດທໍາລາຍການກະທໍາຂອງເຮົາໄດ້.  ຄໍາເວົ້າສາມາດທໍາ 
ລາຍກຽດຊື່ສຽງແລະເຮັດໃຫ້ການເປັນພຍານຂອງຄຣິສຕຽນເຮົາບໍເ່ກີດຜົນ.   ການປອ່ຍຄວາມຮ້າຍອອກອາດຈະເຮດັ 
ໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກດຂີຶ້ນຊົ່ວຂນະນຶ່ງ, ແຕ່ມນັເຮັດໃຫ້ທ່ານຊົ່ວຊ້າລົງ  ມັນເຈບັແລະຫັກຫຼັງຄົນອື່ນ.     ແລະຖ້າຄໍາເວົ້າຫາກ 
ອອກໄປແລ້ວ ທ່ານບໍສ່າມາດເອາົຄືນມາໄດ.້  ຄໍາເວົ້າທີທ່ໍາລາຍຈະບໍ່ສມໍ່າສເມີ ພຣະຄຣິດກບໍໍ່ສະຖດິຢູນ່ໍາ. 
 
     

3. ຢາໂກໂບ 3:13-18  
ດັ່ງນັນ້ເຮົາຈະຫລກີລ້ຽງຄວາມກົດດັນທີ່ປາກຂອງເຮາົເວ້ົາອອກໄປເໝືອນຄົນເສຽັສະຕໄິດຢ້່າງໃດ? ເຮົາບໍສ່າມາດເຮດັ 
ດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ. ເຮົາຕ້ອງການຣິດອໍານາດແລະສະຕິປນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້ໃນຊວີດິເຮົາ. ຈົງ່ພິຈາຣະນາເບິ່ງຫັຼກການ 
ເຫຼົ່ານີ້ຕາມທີທ່່ານຢາໂກໂບໄດ້ເວົ້າໃນ 3:13-18 ວ່າ: 
Ø ຈົງ່ຍອມຮບັ ເມືອ່ການເວົາ້ຈາຂອງທາ່ນຫາກບໍຖ່ກືຕອ້ງ...ແລະຕອ້ງກບັໃຈໃໝ.່ ອ່ານອີກເທື່ອນຶ່ງ 3:5 

ແລະອ່ານຂໍ ້13-18. ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງສໍາແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນວາ່ ຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານເກີດຜົນແນວໃດ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງ 
ທີ່ທ່ານຕັ້ງໃຈຫຼືບໍ່ຕັ້ງໃຈ.   ຕໍຈ່າກນັນ້ກກໍໍາຈດັຄວາມຢ້ານລື່ນອນັຂົມຂືນ່ອອກ, ຄວາມເຫັນແກຕ່ົວ, ຄວາມຊົ່ວ 
ຮ້າຍ, ການຖືພັກຖືພວກ, ບໍ່ເປັນລະບຽບ,  ແລະຄວາມໜ້າຊື່ໃຈຄົດ.   ຈົ່ງຫວ່ານຄໍາເວົ້າທີ່ເຂົ້າໃຈ,  ທີ່ບໍຣສິຸດ, 
ທີ່ສ້າງສັນຕິສຸກ, ທີ່ບໍາລງຸໃຫ້ເກີດຜົນດີແລະທີ່ອອ່ນສຸພາບ, ທີມີ່ຄວາມຮັກ, ແລະທີ່ເຕັມດ້ວຍຄວາມເມດຕາ 
ກະຣຸນາ.  ຈົ່ງເບິ່ງອາລົມທີ່ລ້າເລີງຂອງທ່ານເປັນພິເສດ. 

ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຈືຄ່ໍາເວົ້າທີຫ່ຍາບຄາຍໄດດ້ີກວ່າຄໍາເວ້ົາທີ່ສຸພາບ? 

ຄໍາເວົ້າແບບໃດຂອງເຮົາ ທີ່ບົ່ງບອກວ່າເຮົາເປັນຄົນແນວໃດ ? 
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Ø ເຊືອ້ເຊນີໃຫພ້ຣະເຈົາ້ຊາໍຮະລາ້ງໃຈຂອງທາ່ນ. ປາກໄດເ້ວົ້າສິ່ງທີ່ຢູໃ່ນໃຈ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການ 
ການຜາ່ຕັດຫົວໃຈ: ວຽກງານຂອງພຣະເຈົາ້ຈະຊາໍຮະແລະປຽ່ນແປງທ່ານ. ເບິ່ງເພງສັຣເສີນ 51. 

Ø ໃຫ້ພຣະວນິຍານບຣໍສິດຸຄວບຄມຸທາ່ນ. ຢາໂກໂບ 3:8 ບໍ່ໄດ້ເວົ້າວາ່ບໍ່ສາມາດບງັຄບັລີນ້ໄດ.້ ແຕໄ່ດ້ເວົ້າວ່າບໍ ່
ມີຜູໃ້ດສາມາດບັງຄບັລີນ້ໄດ.້ ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະເຈົາ້ສາມາດກະທໍາໄດ້ໂດຍຜ່ານພຣະວນິຍານຂອງພຣະ 
ອົງ.  ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງມອບການຄວບຄຸມລີ້ນຂອງທ່ານໃຫ້ພຣະເຈົ້າ.   ທຸກໆຄັ້ງທີທ່່ານເວົ້າ ຈົ່ງໃຫ້ພຣະອົງກັນ່ຕອງ 
ແລະປະດດິຄິດແຕ່ງຄໍາເວ້ົາຂອງທ່ານ.   ປາສຈາກການຍິນຍອມຈາກທ່ານ ພຣະອົງຈະບໍ່ຄວບຄຸມການເວ້ົາ 
ຕົວະ, ການເວົ້າປມາດພຣະເຈົ້າ, ການເວົ້າໃສ່ຮ້າຍ,  ຫຼືລີ້ນທີ່ເວ້ົາຂວັນ ແລະພຣະອົງຈະບໍຊ່່ອຍຄົນຂີ້ເຫຼົ້າໃຫ ້
ອອກຈາກການຕິດເຫລົ່າ, ຜູຕ້ິດການພະນັນອອກຈາກໂຕະພະນັນ, ຜູ້ຕດິຢາເສບຕິດອອກຈາກຢານັນ້,  ຫືຼຜູ ້
ທີ່ເຕັມດ້ວຍຣາຄະຕນັຫາໃຫ້ອອກຈາກການຜດິຊາຍຍິງ.  ເຖິງປານນັນ້, ຂ້າພະເຈົາ້ເປນັພຍານໃນຊວີດິຂອງ 
ຜູ້ທີກ່ັບໃຈຫຼາຍໆຄົນທີ່ວ່າມັນງ່າຍທີ່ຈະປະຖິ້ມການປະພຶດເຫຼົາ່ນີ້ກວ່າການຈະເອົາຊະນະຕໍລ່ີ້ນທີ່ຊົ່ວຮ້າຍນັ້ນ. 
ມ້າບໍ່ໄດ້ເອາົບັງຫຽນຍັດເຂົ້າປາກມັນເອງ ຄນົທີ່ຂີ່ມັນເປັນຜູ້ຍດັບັງຫຽນໃສໃ່ນປາກມັນແລະຄວບຄຸມໝດົທັງ 
ຕົວມ້າ. ໄມ້ໂທມທ້າຍພາເຮືອເດີນໄປຕາມທດິທາງ ແຕ່ຜູຂ້ັບເຮືອເປນັຜູຄ້ວບຄມຸໄມ້ໂທມທາ້ຍນັ້ນ.     ເມ່ືອ 
ພວກເຮົາເຊີນພຣະວນິຍານຂອງພຣະເຈົາ້ໃຫ້ຄວບຄຸມພວກເຮົາ  ການເວ້ົາຈາຂອງພວກເຮົາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງການຄວບຄຸມນັ້ນ.   

Ø ຕດັສນິໃຈແນວ້ແນ ່ເວ້ົາຢາ່ງສລາດ. ອ່ານຂໍ ້13 ແລະ 17 ລຶ້ມຄືນອກີ. ຖາມຕົວທ່ານເອງກ່ອນຈະເວ້ົາ: 
     ຄາໍເວົາ້ຂອງຂອ້ຍເອາົຄນຸມາໃຫບ້ໍ?່ ìຄໍາເວ້ົາທີອ່ອກຈາກປາກຄນົສລາດກໍມີຄຸນî  ປັນຍາຈານ 10:12 ກ. 
     ຄາໍເວົາ້ຂອງຂອ້ຍນາໍການປິນ່ປວົມາໃຫບ້ໍ?່ ìລີ້ນຂອງຄົນສລາດນໍາການປິນ່ປົວໃຫ້ຫາຍî ສຸພາສດິ 
                                                              12:18 ຂ. 
     ຄາໍເວົາ້ຂອງຂອ້ຍເສມີສາ້ງຊວີດິບໍ?່ ìຊວີດິແລະຄວາມຕາຍແມ່ນຢູໃ່ນຣດິອໍານາດຂອງລີນ້î 
                                                     ສຸພາສິດ 18:21 ກ. 
 
 

ນໍາໃຊໃ້ນຊວີິດ 

 
ນີ້ແມ່ນສາມທາງທີ່ໃຫ້ເລືອກແລະໃຫ້ໃຊຄ້ໍາເວ້ົາທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍສະຕປິັນຍາແລະຄວາມອອ່ນສຸພາບ: 
Ø ອະທຖິານກອ່ນທາ່ນຈະອາ້ປາກເວົາ້. ເອົາພຣະຄໍາ ຢາໂກໂບ 3:13-18 ມານໍາໃຊ້. 

ຊອກຫາສະຕປິັນຍາຂອງພຣະເຈົາ້ໃນການທີຈ່ະເວ້ົາອັນໃດແລະເວ້ົາຢ່າງໃດ. 
Ø ຈດົບນັທກຶການສນົທະນາຂອງຄອບຄວົ ພາຍໃນອາທິດນຶງ່. ຄໍາເວ້ົາຂອງທ່ານເປນັ ìພຣະພອນî ຫຼືເປັນຄໍາທີ່ 

ìສາບແຊ່ງ?î 
Ø ຈົງ່ຂໂໍທດ. ຖ້າວ່າຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ທ່ານມີບັນຫາ, ຕິດຕໍ່ກັບຄົນຜູ້ນັ້ນແລະໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ແຕກຕ່າງ: 

ກ່າວຄາໍຂໂໍທດກັບຄົນນັ້ນ. 
ຄໍາເວ້ົາຂອງທ່ານມີຣິດອໍານາດໃນການເສີມສ້າງຫືຼການທໍາລາຍ. ຂຶນ້ຢູກ່ບັການເລອືກຂອງທາ່ນ. ຈົງ່ເລອືກເອາົທາງທີ ່
ເຮັດໃຫປ້າກຂອງທາ່ນປາສຈາກບນັຫາ. 
 
   

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 

ດົນປານໃດແລ້ວທີ່ຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ປ່ຽນແປງ ໂດຍໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີສ່ລາດແລະອ່ອນສຸພາບ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທດິ ທ ີ29 ກັນຍາ 2013 (9-29-2013) 

 

ຄວາມກດົດນັຂອງການຂດັແຍ້ງ 
 

ການຂັດແຍ້ງແລະການແຂ່ງຂັນອັນໃດທ່ີທ່ານພົບວ່າກໍາຈັດໄດ້ຍາກ? 
ເອົາຊະນະຄວາມກົດດັນຂອງການຂັດແຍ້ງໂດຍການຍອມຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະຄຣດິ ຢ່າງຖ່ອມຕົວ. 

 
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ 

     ຟແຣງລິນ ໂຣສແວວ ຄັງ້ນຶງ່ໄດກ້່າວວ່າ, ìບໍມີ່ອນັໃດອກີທີຂ່້ອຍມັກຫຼາຍໄປກວາ່ການຕໍສູ່ທ້ີ່ດ.ີî  ການຕໍສູ່ໄ້ດ້ເກີດ
ຂຶ້ນໂດຍທັມມະຊາດກັບຄົນທັງຫລາຍ ເຂົາເຈົ້າຈະຕໍ່ສູ້ຢ່າງເອາົເປັນເອົາຕາຍແທນທີຈ່ະຍອມແພ້. 
     ທ່ານຢາໂກໂບໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າສ່ວນຫຼາຍພວກເຮົາພົບຕົນເອງຢູຖ່້າມກາງການຕໍສູ່,້ ການຖກົຖຽງກນັ, ການທະເລາະ 
ວວິາດກັນ,  ຫືືຼການຂັດແຍງ້ອັນໃດອັນນຶງ່.    ພວກເຮົາຮູສ້ກຶວາ່ໄດ້ຮບັຄວາມກົດດນັໃຫ້ຕໍ່ສູ້ຊ່ຶງກັນແລະກນັເຣືອ່ງການ 
ເມືອງ, ສາສນາ, ກລິາ, ແລະເຣື່ອງອືນ່ໆ. 
     ແມ່ນແຕ່ພວກເຮົາກຕໍໍ່ສູກ້ັນເອງ.  ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າໄດຮ້ັບຄວາມກົດດັນເພາະຂາດຄວາມເພ່ິງພໍໃຈແລະວນິຍານ 
ຂອງພວກເຮົາກໍບໍໄ່ດ້ພັກຜອ່ນ ເບິ່ງເໝືອນວ່າເຮົາບໍ່ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃນອັນໃດເລີຍ. 
     ພວກເຮົາຮູ້ສກຶວ່າໄດ້ຖືກກດົດນັໃຫ້ຕໍ່ສູ້ແມ້ກະທັ້ງພຣະເຈົ້າ. ທ່ານອາດຈະມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັບພຣະເຈົ້າໃນຂນະນີ,້ 
ປະຕິເສດຢ່າງດືດ້ຶງບໍອ່່ອນຍອມ,  ຍດຶເອົາສິງ່ເລັກນອ້ຍຂອງໂລກນີຢ້່າງແໜ້ນໜຽວດ້ວຍຄວາມໂງ.່ ທ່ານຢາໂກໂບໄດ ້
ສອນພວກເຮາົເຖິງວທິຈີັດການກບັຄວາມກົດດັນຂອງການຂັດແຍ້ງເພ່ືອຈະບໍກ່າຍເປນັສົງຄາມຫືຼການຜິດຖຽງກນັ.                                                                                                                             

 
ພຣະຄມັພວີາ່ຢາ່ງໃດ? ຢາໂກໂບ 4:1-10 
1. ແມ່ນຫຍັງເປັນສາເຫດຂອງການຜິດຖຽງກັນແລະການທະເລາະວວິາດກັນໃນພວກເຈົາ້?  ພວກມັນບໍ່ໄດອ້ອກມາ
ຈາກກເິລດຕັນຫາຂອງພວກເຈົາ້ທີຕ່ໍ່ສູ້ກັນພາຍໃນພວກເຈົ້ານັ້ນຫຼ?ື    2. ພວກເຈົາ້ຢາກໄດບ້າງຢ່າງແຕ່ວ່າບໍໄ່ດ້ມັນ. 
ພວກເຈົາ້ຂາ້ກັນແລະເຫິງສາກັນ, ແຕບ່ໍສ່າມາດຈະໄດໃ້ນສິ່ງທີຕ່້ອງການນັນ້. ພວກເຈົາ້ຜດິຖຽງແລະທະເລາະວວິາດ
ກັນ. ພວກເຈົາ້ບໍ່ມີ,ເພາະວ່າພວກເຈົ້າບໍ່ໄດຂ້ໍຈາກພຣະເຈົ້າ. 3. ເມື່ອພວກເຈົ້າຂໍ, ພວກເຈົ້າກໍບໍໄ່ດ້ຮັບ, ເພາະວ່າພວກ
ເຈົ້າຂໍຕາມຄວາມນຶກຄິດທີບ່ໍຖ່ືກຕອ້ງ, ເພ່ືອຈະເອົາໄປໃຊ້ຕາມກິເລດຕັນຫາຂອງພວກເຈົາ້. 4. ພວກເຈົ້າທີຫ່ຼິ້ນຊູ້ເອີຍ, 
ພວກເຈົ້າຮູບ້ໍວ່າ່ການເປັນມິດກບັໂລກກຄໍືການກຽດຊັງຕໍ່ພຣະເຈົ້າ?     ຜູໃ້ດທີເ່ລອືກເປນັມິດກບັໂລກກກໍາຍເປັນສັດ
ຕຣູຂອງພຣະເຈົ້າ. 5. ຫຼພືວກເຈົ້າຄຶດວ່າພຣະຄັມພີກ່າວໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນທີວ່່າວິນຍານທີ່ພຣະອົງໄດຊ້ົງບັນດານໃຫ້ຢູ່
ໃນພວກເຮົານັນ້ກມີໍຄວາມອິດສາຢ່າງແຮງກາ້? 6. ແຕວ່່າພຣະອົງປະທານພຣະຄຸນແກ່ພວກເຮົາເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.  ດ້ວຍ 
ເຫດນັ້ນພຣະຄັມພີຈຶ່ງກ່າວວ່າ, ìພຣະເຈົ້າຊົງຕໍ່ສູຄ້ົນທີ່ຈອງຫອງ ແຕຊ່ງົປະທານພຣະຄຸນແກຄ່ົນທີ່ຖ່ອມໃຈລົງ.î 7. ຈົ່ງ
ນ້ອມໃຈພວກເຈົ້າເອງ, ແລ້ວຍອມຟັງພຣະເຈົ້າ. ຈົ່ງຕໍ່ສູກ້ັບມານແລະມັນຈະໜຈີາກພວກເຈົ້າໄປ.  8. ຈົ່ງເຂົ້າໃກພ້ຣະ
ເຈົ້າແລະພຣະອົງຈະສະເດັດມາໃກ້ພວກເຈົ້າ. ຈົງ່ລ້າງມືຂອງພວກເຈົາ້ໃຫ້ສະອາດ, ພວກຄນົບາບເອີຍ,  ຈົ່ງຊໍາຮະຫົວ
ໃຈຂອງພວກເຈົາ້ໃຫ້ ບໍຣິສດຸ, ພວກຄົນສອງໃຈເອີຍ.   9. ຈົງ່ເປັນທຸກໂສກເສົ້າ, ຈົ່ງຮ້ອງໄຫ້ແລະຮໍ່າໄຮ.  ໃຫ້ການຫົວ
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ຂອງພວກເຈົາ້ກັບກາຍເປັນການໂສກເສົາ້ແລະໃຫ້ຄວາມຍິນດີກັບກາຍເປັນຄວາມເສົາ້ໝອງ.  10. ຈົງ່ຖ່ອມໃຈຂອງ
ພວກເຈົ້າເອງລົງຕໍ່ພຣະພັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ແລະພຣະອົງຈະຊົງຍົກຊູພວກເຈົ້າຂຶ້ນ. 
 

ສຶກສາພຣະຄມັພ ີ
1. ຢາໂກໂບ 4:1-5 
ທ່ານຢາໂກໂບໄດ້ເລີ້ມບົດທີ 4 ດ້ວຍຄໍາຖາມ. ການຂດັແຍງ້ຂອງພວກເຮົາມາຈາກໃສ? ຖ້າວາ່ທ່ານຢາກຢຸດການຕໍ່ສູ,້ 
ທ່ານຕອ້ງຢຸດຢູແ່ຫຼ່ງທີ່ມາຂອງມັນ. ຢາໂກໂບຊີ້ໃຫ້ເຫັນສາມບອ່ນຊຶ່ງເປັນແຫ່ຼງທີ່ມາຂອງການຂັດແຍ້ງ: 
Ø ຕວົເອງ-ເປນັສນູກາງ.  ກເິລດແລະຄວາມສນຸກມ່ວນຊື່ນ ໃນຂໍ ້1 ມາຈາກຄໍາເວ້ົາໃນພາສາກຣກີຊຶ່ງມີຄວາມ 

ໝາຍວ່າ ìທສິດທີີເ່ຊື່ອວ່າຄວາມສຸກແລະຄວາມມ່ວນຊື່ນລືນ້ເລີງເປັນຍອດປາຖນາອັນສູງສຸດ.î ເນື້ອໜັງຮ່າງ 
ກາຍຂອງພວກເຮົາປາຖນາຫາຄວາມມ່ວນຊື່ນລືນ້ເລີງ, ເຣື່ອງເພດ, ແລະຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຊີວິດ. 
ຄວາມສນຸກລ້າເລີງຂອງໂລກນີ້ພະຍາຍາມຫຸ້ມຮັດຊວີດິຂອງເຮົາອອກຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້ ( ລູກາ 8: 
14).   ເປັນເໝືອນກັບທະຫານທີເ່ຮັດເສິກສົງຄາມຕໍ່ສູກ້ັບຈດິວນິຍານຂອງພວກເຮົາ (1 ເປໂຕ 2:11).  ຕົວ 
ເອງເປັນສນູກາງກໍປາຖນາຄວາມສນກຸລ້າເລີງ ຈຶງ່ເຮດັໃຫ້ໃຈຂອງເຮົາມີຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ, ບໍ່ສດັຊື່, 
ໂລບມາກ, ບໍ່ມີເມືອງພໍ, ເປນັຜູຂ້້າຄນົ, ອິດສາ, ແລະຢ້ານລື່ນ. 

Ø ຂາດການອອ້ນວອນອະທຖິານ. ພວກເຮົາຕໍສູ່້ເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ມ,ີ ແລະພວກເຮົາບໍ່ມີເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ ່
ໄດ້ຂ.ໍ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ,  ພວກເຮົາຫຍຸ້ງໃນການຕໍສູ່້ກນັ ພວກເຮົາຈຶງ່ບໍມີ່ເວລາໃນການອ້ອນວອນອະທຖິານ. 
ຫືຼພວກເຮົາອະທິຖານຂສໍິ່ງທີຜ່ິດ (ຂໍ ້3). ພຣະເຈົາ້ເປນັຜູປ້ະທານຂອງຂວັນອັນດີແລະອັນດທີີສຸ່ດທຸກຢ່າງໃຫ້  
(ຢາໂກໂບ 1:17). ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກວ່ານັ້ນແມນ່ການປະທານໃຫ້ຂອງພຣະເຈົ້າເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ 
ໃຊ້ເວລາອະທິຖານ.    ທ່ານຢາໂກໂບເວົ້າວ່າເມ່ືອພວກເຮົາອະທິຖານ ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສເມີໄປ ເພາະ 
ວ່າພວກເຮົາຂໍຈາກບ່ອນທີ່ບໍ່ດີ.  ທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນຂໍຈາກບ່ອນໂຫດຮ້າຍ, ຊົ່ວຮ້າຍ, ບ່ອນທີ່ເຈັບປວດ.   ພວກ 
ເຮົາໄດເ້ອົາລາຍຊື່ສິ່ງຕ່າງໆ ທີເ່ຮົາຢາກໄດໃ້ຫ້ພຣະເຈ້ົາໂດຍຕ້ັງໃຈໄວ້ຢ່າງດຽວວ່າຈະໄດ້:   ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ 
ອັນຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມປາຖນາທີເ່ຫັນແກ່ຕົວ.    ທ່ານຢາໂກໂບເວົ້າວ່າໄດໃ້ຊ້ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົາ້ຢາ່ງ 
ເສັຽຜນົປໂຍດ (ນັ້ນແມ່ນຖອ້ຍຄໍາທີ່ວ່າ ìໃຊî້ ມີຄວາມໝາຍຄແືນວໃດ ໃນຂໍ ້3).   

Ø ຝາ່ຍໂລກນີ.້ ຂໍ ້4-5 ເລັງເຖິງການເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມກບັຄ່ານິຍມົຂອງໂລກນີ,້   ການດໍາເນນີຊວີດິຢູທ່ີ່ນີແ້ລະ 
ດຽວນີ,້ ແລະການສແວງຫາຄວາມສນຸກ, ສະງ່າຣາສີ, ແລະຊືສ່ຽງຝາ່ຍໂລກນີ.້ ການຊອກຫາສິ່ງທີເ່ປນັຂອງ 
ຝ່າຍໂລກນໍາພວກເຮົາເຂົ້າໄປສູ່ການຂັດແຍ້ງກັບພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອທ່ານສແວງຫາສິ່ງທີ່ເປນັຂອງໂລກນີ້, ທ່ານ 
ກໍໄດ້ຫຼີ້ນຊູຕ້ໍ່ສູ້ພຣະເຈົ້າ.  ຜູທ້ີ່ເຊື່ອເປັນເຈົ້າສາວຂອງພຣະຄຣດິ, ແລະຖ້າຫາກຫັນຫັຼງໃຫ້ພຣະອົງກໍແມ່ນບໍ່ມີ
ຄວາມສັດຊ່ື. ການສແວງຫາຝາ່ຍໂລກນີໄ້ດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນສັດຕຣູຕໍ່ສູກ້ັບພຣະເຈົາ້ອກີດ້ວຍ; ພວກເຮົາປະ 
ພຶດຢ່າງກຽດຊງັແລະແລະເປັນປໍຣະປັກຕໍ່ພຣະອົງ, ຄ້າຍຄກືັບແຕ່ກອ່ນ ຕອນທີ່ພວກເຮົາບໍທ່ັນຮູຈ້ັກກບັພຣະ 
ເຢຊູ (ໂຣມ 8:7, ໂກໂລຊາຍ 1:21).  ທີ່ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົາ້ເປນັສັດຕຣຂູອງທ່ານໝາຍຄວາມວາ່ທ່ານໄດ້ຢນື 
ຕໍ່ສູ້ກບັພຣະອົງໂດຍກົງ. 

 

2. ຢາໂກໂບ 4:6-10 
ທ່ານຢາໂກໂບໄດ້ສເນີຫ້າທາງງ່າຍໆໃນການເຮັດຕາມເພ່ືອເອົາຊະນະຄວາມກົດດນັຂອງການຂດັແຍ້ງ: 

1. ຖອ່ມຕວົທາ່ນເອງລງົ. ພຣະເຈົາ້ຕໍ່ສູກ້ັບຜູ້ທີອ່ວດຕວົ. ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກບໍລ່ົດລະໃນຄວາມຈອງຫອງ,  ເອົາ 
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ຕົວເອງເປັນສູນກາງ,  ການເຮັດຕາມໃຈຕວົເອງ,  ການຂັດແຍ້ງແລະການຕໍສູ່້ກຍໍັງຄງົເປນັສ່ວນນຶ່ງໃນຊວີດິ 
ຂອງພວກເຮົາ.     ຄວາມເຈບັປວດຂອງການຂດັແຍງ້ນັນ້ຍິ່ງໃຫຍ່, ແຕທ່່ານຢາໂກໂບໄດ້ສນັຍາວ່າພຣະຄຸນ 
ຂອງພຣະເຈົາ້ຍິງ່ໃຫຍ່ກວ່ານັນ້ອກີ.    ພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ, ການຊົດຊ່ວຍຂອງພຣະອົງ, ຄວາມເຫັນຊອບ, 
ແລະພຣະພອນກໍໄດປ້ະທານໃຫ້ແກ່ຜູທ້ີ່ຖອ່ມຕົວລົງ.     ຄົນທີຖ່່ອມຕົວເປັນຜູ້ທີຮ່ັບການສດິສອນໄດ.້ ຄນົທີ່ 
ຖ່ອມຕົວບໍຮ່ຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດຕາມທາງຂອງພວກເຂົາເຈົາ້.     ຄົນທີ່ຖອ່ມຕົວຍອມຮບັຮູພ້ຣະປະສົງຂອງພຣະ 
ເຈົາ້ແລະຄວາມຈໍາເປັນຂອງຄົນອື່ນ.      ຄົນທີ່ຖອ່ມຕົວບໍ່ສແວງຫາສິ່ງຂອງຝ່າຍໂລກມາເປັນເຄື່ອງວດັແທກ 
ພວກເຂົາເຈົ້າ. ຄົນທີຖ່່ອມຕົວພົບພຣະຄຸນຈາກພຣະເຈົ້າເພື່ອເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ແລະຮບັເອົາພລັງໃໝ່.   ເມືອ່ທ່ານ 
ຖ່ອມຕົວລົງຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້ ພຣະອົງຈະຍົກທ່ານຂຶ້ນ. 

2. ຍອມຢູໃ່ຕອ້າໍນາດຂອງພຣະເຈົາ້. ການຍອມຢູໃ່ຕອ້ໍານາດແມ່ນກົດບັນຍັດ (ຂໍ ້7). ຄໍາກິຣິຍາ ìຢູໃ່ຕî້ແມ່ນຄໍາ 
ເວົ້າສອງຄໍາໃນພາສາກຣກີທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າເອົາຕົວເຮົາເອງເຂົ້າຢູໃ່ຕບ້າງສິ່ງຫືຼບາງຄົນ. ໃຫ້ຄຶດເຖິງຕາຕະ 
ລາງຂອງລະບບົການປກົຄອງຫືຼລະບົບການທະຫານ. ພຣະຄຣດິເປນັຫົວແລະພວກເຮົາຕອ້ງລຽງຕວົຕໍ່ໆ ກັນ
ຢູ່ໃຕ້ພຣະອົງ.  ພຣະຄຣດິເປນັຜູບ້ັງຄບັບນັຊາພວກເຮົາແລະພວກເຮົາກໍເຮດັຕາມຄໍາສັ່ງຕ່າງໆຂອງພຣະອົງ. 
ພວກເຮົາຫີຼກເວັ້ນແລະແກ້ໄຂບນັຫາການຂັດແຍ້ງໂດຍການວາງສິດທິຂອງພວກເຮົາໄວ້   ແລ້ວຕິດຕາມອົງ 
ພຣະເຢຊ.ູ 

3. ຕໍສູ່ກ້ບັສິງ່ຊົວ່ຮາ້ຍ.   ຄໍາວ່າ ìຊ່ົວຮ້າຍî ໃນຂໍ ້7 ໃນພາສາກຣີກ ດອີາບໂລສ. ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ ìປສີາດ.î 
ມັນເປນັສອງຄໍາທີໝ່າຍຄວາມວາ່  ìຕໍ່ສູດ້້ວຍການແກວ່ງຫລຄືວ່າງໃສ່.î   ຊາຕານໂຍນການດູຖກືແລະຕູ່ຫາ 
ໃສ່ທາ່ນ. ມັນກະຊິບໃສ່ຫູວ່າ: ìທວງເອົາໂລດ,î ìຈົ່ງເຮັດຕາມໃຈເຂົາ,î ìເຈົ້າຈະໄດ້ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ,î ìເຈົ້າຢ່າ 
ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາໜີໄປ,î ແລະການຕົວະຫຼາຍໆຢ່າງແລະການທດົລອງອື່ນໆ. ແຕຜ່ີປີສາດເປັນຜູ້ທີລ່ັກ, ຂ້າ,ແລະ 
ທໍາລາຍເທົາ່ນັ້ນ (ໂຢຮັນ 10:10). ດັ່ງນັນ້, ຈົງ່ຢນືຕໍສູ່້ກບັມານ.   ເອົາຄວາມຄຶດທກຸຢ່າງມອບໃຫ້ພຣະຄຣດິ 
(2 ໂກຣນິໂທ 10:5).  ສວມຍດຸທະພັນຄົບຊດຸຂອງພຣະເຈົ້າ (ເອເຟໂຊ 6:10-17).   ໃຫ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະ 
ເຈົ້າຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານ (ລູກາ 4:1-12).    ຂ້າພະເຈົ້າແລະພັລຍາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າເມ່ືອອາລົມຂອງພວກເຮົາ  
ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນສຸດຂີດແລະພ້ອມທີ່ຈະລະເບີດ ຜູ້ທີ່ຊະນະກໍຄືມານຊາຕານເທົ່ານັນ້.   ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະ 
ຢຸດຢັງ້ແລະຮບັຮູສ້ິງ່ນັນ້. ພັລຍາຂອງຂ້າພະເຈົາ້ບໍ່ແມ່ນສດັຕຣ;ູ ແຕ່ຊາຕານເປັນສັດຕຣ.ູ  ພວກເຮົາເອີນ້ວາ່: 
ສົງຄາມຝ່າຍວນິຍານ.  ແລະຫັຼງຈາກນັນ້ພວກເຮົາຮ່ວມກັນປະຕິເສດຄວາມພະຍາຍາມຂອງມານ ທີຈ່ະທາໍ 
ລາຍເຜົາຜານຊີວິດການແຕ່ງງານຂອງພວກເຮົາ. 
 ເມ່ືອທາ່ນຕໍ່ສູກ້ັບມານໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ, ມານຈະໜີໄປ. ເປັນຫຍັງ?  ເພາະວາ່ທ່ານຍອມຈໍາ 
ນົນຕໍພ່ຣະເຈົາ້ແລະພຣະອົງປກົບັງທາ່ນໄວ້ ຊາຕານບໍຕ່້ອງການສິ່ງໃດຈາກພຣະເຢຊູ.    ການຕໍ່ສູນ້ັ້ນໄດ້ຮັບ 
ຊຍັຊະນະແລ້ວ. 

4. ຫຍບັເຂົາ້ໃກພ້ຣະເຈົາ້. ພຣະຄັມພີໄດ້ແນະນໍາຫຼາຍໆທາງໃຫ້ແກ່ຜູທ້ີກ່າຍມາເປນັລູກຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ ໃຫ້ 
ມີຄວາມສາມະຄີທັມຢ່າງໃກຊ້ດິກັບພຣະອົງ. 
ອາ່ນພຣະຄມັພີ. ຊຶ່ງເປນັຈົດໝາຍຮັກຂອງພຣະເຈົາ້ສາໍລັບທ່ານ.  ໄດຊ້ີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຍັບເຂົ້າໃກ້ຫົວໃຈ 
ແລະແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້. 
ຟງັພຣະເຈົາ້. ພຣະເຈົາ້ຍນິດຕີ້ອນຮັບແລະຊື່ນຊົມຍນິດໃີນການສົນທະນາຂອງທ່ານ. ຄກືັນກັບຄວາມສັມພັນ 
ອື່ນໆ, ການຟັງແລະການເວ້ົາທັງສອງຢ່າງນີ້ແມ່ນສິງ່ຈໍາເປນັ. ການອາ່ນພຣະຄັມພີແມ່ນພຣະເຈົາ້ໄດເ້ວົ້າກັບ 
ທ່ານແນວໃດແດ.່ ຕັ້ງເວລາໄວແ້ຕລ່ະມ້ືໃນການອ່ານພຣະຄັມພີແລະອະທິຖານ.  ການເຮັດດັ່ງນີຈ້ະເປນັການ 
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ເສີມສ້າງຈິດໃຈແລະນິສຍັຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຕດັຮອນຄວາມເຫັນແກຕ່ົວແລະຝ່າຍໂລກທີນ່ໍາໄປສູ່ການຂດັ 
ແຍ້ງຢູ່ເລືອ້ຍໆ . 
ນະມສັການ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນະມັສການກບັໂບດຂອງທ່ານໃນວັນອາທິດຫືຼສມຸໃຈຈົດຈໍຕ່ໍ່ພຣະເຈົາ້ໃນລະ 
ຫວາ່ງອາທິດ, ໃຫ້ພຣະເຈົາ້ຊົງສະຖິດໃນຈດິໃຈຂອງທ່ານ.  ເມ່ືອທາ່ນຫຍບັເຂົາ້ໃກພ້ຣະເຈົາ້ ພຣະອົງກຫໍຍບັ 
ເຂົ້າໃກ້ທ່ານເຊັ່ນດຽວກັນ. 

5. ຊດັຖິມ້ຄວາມບາບຂອງທາ່ນ.  ທ່ານຢາໂກໂບສັ່ງພວກເຮົາໃຫຊ້ໍາຮະລ້າງມືແລະຊໍາຮະຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ 
ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຂັດແຍ້ງສິນ້ສດຸລົງ,  ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮບັຄວາມຜິດຂອງພວກເຮົາ,  ແລະຊອກຫາວິທີເຮດັ 
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.    ເຊືອ້ເຊີນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃຫ້ຊົງນໍາພາ ພຣະອົງຈະປ່ຽນແປງມືແລະຫົວໃຈຂອງທ່ານໃຫ້ 
ສອດຄ່ອງຕໍພ່ຣະທັຍພຣະເຈົ້າ ເຮັດໃຫ້ໃຈບໍຣິສດຸ   ຊໍາຮະລ້າງມືຂອງທ່ານໂດຍການຖີ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ.່ 
ຊາໍຮະໃຈຂອງທ່ານໃຫ້ສະອາດໂດຍການຍອມໃຫ້ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງທ່ານບຣໍສິະດ ຄໍາວາ່ ìບໍຣິສດຸî 
ພາສາກຣກີໝາຍເຖິງ ìສກັສິດî   ທ່ານຢາໂກໂບກ່າວເພີ້ມອີກວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຊໍາຮະຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ 
ເພາະວາ່ພວກເຮົາເປັນຄນົສອງໃຈ. ເພ່ືອໃຫ້ຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ, ພວກເຮົາມີສອງຊີວິດຈິດໃຈກເໍປນັໄດ.້ ເນືອ້ 
ໜັງຂອງພວກເຮົາແລະຊາຕານໄດ້ຊັກຈູງຈິດວນິຍານຂອງເຮົາໃຫ້ອວ່າຍນີ້ຈາກພຣະເຈົາ້. ແຕ່ວິນຍານຂອງ 
ພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນພວກເຮົາໄດ້ຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ໂນ້ມເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າແລະຕິດຕາມອງົພຣະຄຣິດ. ຄົນທີ່ 
ໜ້າສົງສານທີສຸ່ດໃນໂລກນີແ້ມ່ນຜູທ້ີ່ປະກາດພຣະຄຣດິ, ແຕຕ່ິດຕາມຝ່າຍເນື້ອໜັງ.  ພວກເຮົາບໍແ່ມ່ນຊີວິດ 
ຈິດໃຈທີ່ແບ່ງອອກເປັນສອງຝ່າຍ.   
 ແມ່ນຫຍັງທີີ່ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ພຣະຄຣິດແລະຖ່ອມຕວົລົງຕໍ່ພຣະອົງ? 
                                                                                                                                                                                                                               

ນໍາໃຊໃ້ນຊວີິດ 

  
ເມ່ືອຄວາມກົດດັນຂອງການຂັດແຍງ້ເລີ້ມປົ່ງຂຶນ້ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ, ຈົງ່ລົງມືຈດັການ ຕາມພ້ືນຖານຫັຼກການຂອງຢາ 
ໂກໂບ ໃນຢາໂກໂບ 4:1-10, ຈົງ່ຄດິເຖິງຂັນ້ຕອນເຫົຼາ່ນີ:້ 
 
Ø ກວດເບິງ່ຄວາມຕັງ້ໃຈຂອງທາ່ນ. ສໍາຣວດເບິ່ງຄວາມປາຖນາຂອງທ່ານເບິງ່ວ່າ ແມ່ນຕົວເອງເປນັເປັນສູນ 

ກາງຫືຼພຣະຄຣດິເປນັສູນກາງ. 
Ø ຍອມຢູໃ່ຕອ້າໍນາດພຣະຄຣດິ. ຍົກເລິກຄວາມຄຶດແລະຄວາມປາຖນາທຸກຢ່າງຕໍ(່ສູ້)ການເປັນພຣະເຈົາ້ຂອງ 

ພຣະຄຣດິ. 
Ø ບນັທກຶຄາໍອອ້ນວອນອະທຖິານ. ຈົງ່ສຸມໃຈຈົດຈໍ່ໃນສິ່ງຖືກຕ້ອງໂດຍການສັງເກດວາ່ຄາໍທູນຂໍແຕລ່ະອັນສາ 

ມາດເປນັກຽດແກ່ພຣະເຢຊແູນວໃດ. 
 
ການຂດັແຍ້ງອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນສະໜາມກິລາ, ແຕ່ບໍແ່ມ່ນໃນຊວີດິຂອງທ່ານ. ເລກີລົມ້ການແຂງ່ຂນັກບັພຣະເຈົາ້ 
ເສຽັແລະດາໍລງົຊວີດິຢາ່ງຖອ່ມຕວົໃຕພ້ຣະເຢຊຄູຣດິ.  
   

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທດິ ທ ີ29 ກັນຍາ 2013 (9-29-2013) 

 

ຄວາມກດົດນັຂອງການຂດັແຍ້ງ 
 

ການຂັດແຍ້ງແລະການແຂ່ງຂັນອັນໃດທ່ີທ່ານພົບວ່າກໍາຈັດໄດ້ຍາກ? 
ເອົາຊະນະຄວາມກົດດັນຂອງການຂັດແຍ້ງໂດຍການຍອມຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະຄຣດິ ຢ່າງຖ່ອມຕົວ. 

 
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ 

     ຟແຣງລິນ ໂຣສແວວ ຄັງ້ນຶງ່ໄດກ້່າວວ່າ, ìບໍມີ່ອນັໃດອກີທີຂ່້ອຍມັກຫຼາຍໄປກວາ່ການຕໍສູ່ທ້ີ່ດ.ີî  ການຕໍສູ່ໄ້ດ້ເກີດ
ຂຶ້ນໂດຍທັມມະຊາດກັບຄົນທັງຫລາຍ ເຂົາເຈົ້າຈະຕໍ່ສູ້ຢ່າງເອາົເປັນເອົາຕາຍແທນທີຈ່ະຍອມແພ້. 
     ທ່ານຢາໂກໂບໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າສ່ວນຫຼາຍພວກເຮົາພົບຕົນເອງຢູຖ່້າມກາງການຕໍສູ່,້ ການຖກົຖຽງກນັ, ການທະເລາະ 
ວວິາດກັນ,  ຫືືຼການຂັດແຍງ້ອັນໃດອັນນຶງ່.    ພວກເຮົາຮູສ້ກຶວາ່ໄດ້ຮບັຄວາມກົດດນັໃຫ້ຕໍ່ສູ້ຊ່ຶງກັນແລະກນັເຣືອ່ງການ 
ເມືອງ, ສາສນາ, ກລິາ, ແລະເຣື່ອງອືນ່ໆ. 
     ແມ່ນແຕ່ພວກເຮົາກຕໍໍ່ສູກ້ັນເອງ.  ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າໄດຮ້ັບຄວາມກົດດັນເພາະຂາດຄວາມເພ່ິງພໍໃຈແລະວນິຍານ 
ຂອງພວກເຮົາກໍບໍໄ່ດ້ພັກຜອ່ນ ເບິ່ງເໝືອນວ່າເຮົາບໍ່ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃນອັນໃດເລີຍ. 
     ພວກເຮົາຮູ້ສກຶວ່າໄດ້ຖືກກດົດນັໃຫ້ຕໍ່ສູ້ແມ້ກະທັ້ງພຣະເຈົ້າ. ທ່ານອາດຈະມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັບພຣະເຈົ້າໃນຂນະນີ,້ 
ປະຕິເສດຢ່າງດືດ້ຶງບໍອ່່ອນຍອມ,  ຍດຶເອົາສິງ່ເລັກນອ້ຍຂອງໂລກນີຢ້່າງແໜ້ນໜຽວດ້ວຍຄວາມໂງ.່ ທ່ານຢາໂກໂບໄດ ້
ສອນພວກເຮາົເຖິງວທິຈີັດການກບັຄວາມກົດດັນຂອງການຂັດແຍ້ງເພ່ືອຈະບໍກ່າຍເປນັສົງຄາມຫືຼການຜິດຖຽງກນັ.                                                                                                                             

 
ພຣະຄມັພວີາ່ຢາ່ງໃດ? ຢາໂກໂບ 4:1-10 
1. ແມ່ນຫຍັງເປັນສາເຫດຂອງການຜິດຖຽງກັນແລະການທະເລາະວວິາດກັນໃນພວກເຈົາ້?  ພວກມັນບໍ່ໄດອ້ອກມາ
ຈາກກເິລດຕັນຫາຂອງພວກເຈົາ້ທີຕ່ໍ່ສູ້ກັນພາຍໃນພວກເຈົ້ານັ້ນຫຼ?ື    2. ພວກເຈົາ້ຢາກໄດບ້າງຢ່າງແຕ່ວ່າບໍໄ່ດ້ມັນ. 
ພວກເຈົາ້ຂາ້ກັນແລະເຫິງສາກັນ, ແຕບ່ໍສ່າມາດຈະໄດໃ້ນສິ່ງທີຕ່້ອງການນັນ້. ພວກເຈົາ້ຜດິຖຽງແລະທະເລາະວວິາດ
ກັນ. ພວກເຈົາ້ບໍ່ມີ,ເພາະວ່າພວກເຈົ້າບໍ່ໄດຂ້ໍຈາກພຣະເຈົ້າ. 3. ເມື່ອພວກເຈົ້າຂໍ, ພວກເຈົ້າກໍບໍໄ່ດ້ຮັບ, ເພາະວ່າພວກ
ເຈົ້າຂໍຕາມຄວາມນຶກຄິດທີບ່ໍຖ່ືກຕອ້ງ, ເພ່ືອຈະເອົາໄປໃຊ້ຕາມກິເລດຕັນຫາຂອງພວກເຈົາ້. 4. ພວກເຈົ້າທີຫ່ຼິ້ນຊູ້ເອີຍ, 
ພວກເຈົ້າຮູບ້ໍວ່າ່ການເປັນມິດກບັໂລກກຄໍືການກຽດຊັງຕໍ່ພຣະເຈົ້າ?     ຜູໃ້ດທີເ່ລອືກເປນັມິດກບັໂລກກກໍາຍເປັນສັດ
ຕຣູຂອງພຣະເຈົ້າ. 5. ຫຼພືວກເຈົ້າຄຶດວ່າພຣະຄັມພີກ່າວໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນທີວ່່າວິນຍານທີ່ພຣະອົງໄດຊ້ົງບັນດານໃຫ້ຢູ່
ໃນພວກເຮົານັນ້ກມີໍຄວາມອິດສາຢ່າງແຮງກາ້? 6. ແຕວ່່າພຣະອົງປະທານພຣະຄຸນແກ່ພວກເຮົາເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.  ດ້ວຍ 
ເຫດນັ້ນພຣະຄັມພີຈຶ່ງກ່າວວ່າ, ìພຣະເຈົ້າຊົງຕໍ່ສູຄ້ົນທີ່ຈອງຫອງ ແຕຊ່ງົປະທານພຣະຄຸນແກຄ່ົນທີ່ຖ່ອມໃຈລົງ.î 7. ຈົ່ງ
ນ້ອມໃຈພວກເຈົ້າເອງ, ແລ້ວຍອມຟັງພຣະເຈົ້າ. ຈົ່ງຕໍ່ສູກ້ັບມານແລະມັນຈະໜຈີາກພວກເຈົ້າໄປ.  8. ຈົ່ງເຂົ້າໃກພ້ຣະ
ເຈົ້າແລະພຣະອົງຈະສະເດັດມາໃກ້ພວກເຈົ້າ. ຈົງ່ລ້າງມືຂອງພວກເຈົາ້ໃຫ້ສະອາດ, ພວກຄນົບາບເອີຍ,  ຈົ່ງຊໍາຮະຫົວ
ໃຈຂອງພວກເຈົາ້ໃຫ້ ບໍຣິສດຸ, ພວກຄົນສອງໃຈເອີຍ.   9. ຈົງ່ເປັນທຸກໂສກເສົ້າ, ຈົ່ງຮ້ອງໄຫ້ແລະຮໍ່າໄຮ.  ໃຫ້ການຫົວ
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ຂອງພວກເຈົາ້ກັບກາຍເປັນການໂສກເສົາ້ແລະໃຫ້ຄວາມຍິນດີກັບກາຍເປັນຄວາມເສົາ້ໝອງ.  10. ຈົງ່ຖ່ອມໃຈຂອງ
ພວກເຈົ້າເອງລົງຕໍ່ພຣະພັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ແລະພຣະອົງຈະຊົງຍົກຊູພວກເຈົ້າຂຶ້ນ. 
 

ສຶກສາພຣະຄມັພ ີ
1. ຢາໂກໂບ 4:1-5 
ທ່ານຢາໂກໂບໄດ້ເລີ້ມບົດທີ 4 ດ້ວຍຄໍາຖາມ. ການຂດັແຍງ້ຂອງພວກເຮົາມາຈາກໃສ? ຖ້າວາ່ທ່ານຢາກຢຸດການຕໍ່ສູ,້ 
ທ່ານຕອ້ງຢຸດຢູແ່ຫຼ່ງທີ່ມາຂອງມັນ. ຢາໂກໂບຊີ້ໃຫ້ເຫັນສາມບອ່ນຊຶ່ງເປັນແຫ່ຼງທີ່ມາຂອງການຂັດແຍ້ງ: 
Ø ຕວົເອງ-ເປນັສນູກາງ.  ກເິລດແລະຄວາມສນຸກມ່ວນຊື່ນ ໃນຂໍ ້1 ມາຈາກຄໍາເວ້ົາໃນພາສາກຣກີຊຶ່ງມີຄວາມ 

ໝາຍວ່າ ìທສິດທີີເ່ຊື່ອວ່າຄວາມສຸກແລະຄວາມມ່ວນຊື່ນລືນ້ເລີງເປັນຍອດປາຖນາອັນສູງສຸດ.î ເນື້ອໜັງຮ່າງ 
ກາຍຂອງພວກເຮົາປາຖນາຫາຄວາມມ່ວນຊື່ນລືນ້ເລີງ, ເຣື່ອງເພດ, ແລະຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຊີວິດ. 
ຄວາມສນຸກລ້າເລີງຂອງໂລກນີ້ພະຍາຍາມຫຸ້ມຮັດຊວີດິຂອງເຮົາອອກຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້ ( ລູກາ 8: 
14).   ເປັນເໝືອນກັບທະຫານທີເ່ຮັດເສິກສົງຄາມຕໍ່ສູກ້ັບຈດິວນິຍານຂອງພວກເຮົາ (1 ເປໂຕ 2:11).  ຕົວ 
ເອງເປັນສນູກາງກໍປາຖນາຄວາມສນກຸລ້າເລີງ ຈຶງ່ເຮດັໃຫ້ໃຈຂອງເຮົາມີຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ, ບໍ່ສດັຊື່, 
ໂລບມາກ, ບໍ່ມີເມືອງພໍ, ເປນັຜູຂ້້າຄນົ, ອິດສາ, ແລະຢ້ານລື່ນ. 

Ø ຂາດການອອ້ນວອນອະທຖິານ. ພວກເຮົາຕໍສູ່້ເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ມ,ີ ແລະພວກເຮົາບໍ່ມີເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ ່
ໄດ້ຂ.ໍ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ,  ພວກເຮົາຫຍຸ້ງໃນການຕໍສູ່້ກນັ ພວກເຮົາຈຶງ່ບໍມີ່ເວລາໃນການອ້ອນວອນອະທຖິານ. 
ຫືຼພວກເຮົາອະທິຖານຂສໍິ່ງທີຜ່ິດ (ຂໍ ້3). ພຣະເຈົາ້ເປນັຜູປ້ະທານຂອງຂວັນອັນດີແລະອັນດທີີສຸ່ດທຸກຢ່າງໃຫ້  
(ຢາໂກໂບ 1:17). ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກວ່ານັ້ນແມນ່ການປະທານໃຫ້ຂອງພຣະເຈົ້າເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ 
ໃຊ້ເວລາອະທິຖານ.    ທ່ານຢາໂກໂບເວົ້າວ່າເມ່ືອພວກເຮົາອະທິຖານ ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສເມີໄປ ເພາະ 
ວ່າພວກເຮົາຂໍຈາກບ່ອນທີ່ບໍ່ດີ.  ທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນຂໍຈາກບ່ອນໂຫດຮ້າຍ, ຊົ່ວຮ້າຍ, ບ່ອນທີ່ເຈັບປວດ.   ພວກ 
ເຮົາໄດເ້ອົາລາຍຊື່ສິ່ງຕ່າງໆ ທີເ່ຮົາຢາກໄດໃ້ຫ້ພຣະເຈ້ົາໂດຍຕ້ັງໃຈໄວ້ຢ່າງດຽວວ່າຈະໄດ້:   ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ 
ອັນຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມປາຖນາທີເ່ຫັນແກ່ຕົວ.    ທ່ານຢາໂກໂບເວົ້າວ່າໄດໃ້ຊ້ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົາ້ຢາ່ງ 
ເສັຽຜນົປໂຍດ (ນັ້ນແມ່ນຖອ້ຍຄໍາທີ່ວ່າ ìໃຊî້ ມີຄວາມໝາຍຄແືນວໃດ ໃນຂໍ ້3).   

Ø ຝາ່ຍໂລກນີ.້ ຂໍ ້4-5 ເລັງເຖິງການເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມກບັຄ່ານິຍມົຂອງໂລກນີ,້   ການດໍາເນນີຊວີດິຢູທ່ີ່ນີແ້ລະ 
ດຽວນີ,້ ແລະການສແວງຫາຄວາມສນຸກ, ສະງ່າຣາສີ, ແລະຊືສ່ຽງຝາ່ຍໂລກນີ.້ ການຊອກຫາສິ່ງທີເ່ປນັຂອງ 
ຝ່າຍໂລກນໍາພວກເຮົາເຂົ້າໄປສູ່ການຂັດແຍ້ງກັບພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອທ່ານສແວງຫາສິ່ງທີ່ເປນັຂອງໂລກນີ້, ທ່ານ 
ກໍໄດ້ຫຼີ້ນຊູຕ້ໍ່ສູ້ພຣະເຈົ້າ.  ຜູທ້ີ່ເຊື່ອເປັນເຈົ້າສາວຂອງພຣະຄຣດິ, ແລະຖ້າຫາກຫັນຫັຼງໃຫ້ພຣະອົງກໍແມ່ນບໍ່ມີ
ຄວາມສັດຊ່ື. ການສແວງຫາຝາ່ຍໂລກນີໄ້ດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນສັດຕຣູຕໍ່ສູກ້ັບພຣະເຈົາ້ອກີດ້ວຍ; ພວກເຮົາປະ 
ພຶດຢ່າງກຽດຊງັແລະແລະເປັນປໍຣະປັກຕໍ່ພຣະອົງ, ຄ້າຍຄກືັບແຕ່ກອ່ນ ຕອນທີ່ພວກເຮົາບໍທ່ັນຮູຈ້ັກກບັພຣະ 
ເຢຊູ (ໂຣມ 8:7, ໂກໂລຊາຍ 1:21).  ທີ່ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົາ້ເປນັສັດຕຣຂູອງທ່ານໝາຍຄວາມວາ່ທ່ານໄດ້ຢນື 
ຕໍ່ສູ້ກບັພຣະອົງໂດຍກົງ. 

 

2. ຢາໂກໂບ 4:6-10 
ທ່ານຢາໂກໂບໄດ້ສເນີຫ້າທາງງ່າຍໆໃນການເຮັດຕາມເພ່ືອເອົາຊະນະຄວາມກົດດນັຂອງການຂດັແຍ້ງ: 

1. ຖອ່ມຕວົທາ່ນເອງລງົ. ພຣະເຈົາ້ຕໍ່ສູກ້ັບຜູ້ທີອ່ວດຕວົ. ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກບໍລ່ົດລະໃນຄວາມຈອງຫອງ,  ເອົາ 
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ຕົວເອງເປັນສູນກາງ,  ການເຮັດຕາມໃຈຕວົເອງ,  ການຂັດແຍ້ງແລະການຕໍສູ່້ກຍໍັງຄງົເປນັສ່ວນນຶ່ງໃນຊວີດິ 
ຂອງພວກເຮົາ.     ຄວາມເຈບັປວດຂອງການຂດັແຍງ້ນັນ້ຍິ່ງໃຫຍ່, ແຕທ່່ານຢາໂກໂບໄດ້ສນັຍາວ່າພຣະຄຸນ 
ຂອງພຣະເຈົາ້ຍິງ່ໃຫຍ່ກວ່ານັນ້ອກີ.    ພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ, ການຊົດຊ່ວຍຂອງພຣະອົງ, ຄວາມເຫັນຊອບ, 
ແລະພຣະພອນກໍໄດປ້ະທານໃຫ້ແກ່ຜູທ້ີ່ຖອ່ມຕົວລົງ.     ຄົນທີຖ່່ອມຕົວເປັນຜູ້ທີຮ່ັບການສດິສອນໄດ.້ ຄນົທີ່ 
ຖ່ອມຕົວບໍຮ່ຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດຕາມທາງຂອງພວກເຂົາເຈົາ້.     ຄົນທີ່ຖອ່ມຕົວຍອມຮບັຮູພ້ຣະປະສົງຂອງພຣະ 
ເຈົາ້ແລະຄວາມຈໍາເປັນຂອງຄົນອື່ນ.      ຄົນທີ່ຖອ່ມຕົວບໍ່ສແວງຫາສິ່ງຂອງຝ່າຍໂລກມາເປັນເຄື່ອງວດັແທກ 
ພວກເຂົາເຈົ້າ. ຄົນທີຖ່່ອມຕົວພົບພຣະຄຸນຈາກພຣະເຈົ້າເພື່ອເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ແລະຮບັເອົາພລັງໃໝ່.   ເມືອ່ທ່ານ 
ຖ່ອມຕົວລົງຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້ ພຣະອົງຈະຍົກທ່ານຂຶ້ນ. 

2. ຍອມຢູໃ່ຕອ້າໍນາດຂອງພຣະເຈົາ້. ການຍອມຢູໃ່ຕອ້ໍານາດແມ່ນກົດບັນຍັດ (ຂໍ ້7). ຄໍາກິຣິຍາ ìຢູໃ່ຕî້ແມ່ນຄໍາ 
ເວົ້າສອງຄໍາໃນພາສາກຣກີທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າເອົາຕົວເຮົາເອງເຂົ້າຢູໃ່ຕບ້າງສິ່ງຫືຼບາງຄົນ. ໃຫ້ຄຶດເຖິງຕາຕະ 
ລາງຂອງລະບບົການປກົຄອງຫືຼລະບົບການທະຫານ. ພຣະຄຣດິເປນັຫົວແລະພວກເຮົາຕອ້ງລຽງຕວົຕໍ່ໆ ກັນ
ຢູ່ໃຕ້ພຣະອົງ.  ພຣະຄຣດິເປນັຜູບ້ັງຄບັບນັຊາພວກເຮົາແລະພວກເຮົາກໍເຮດັຕາມຄໍາສັ່ງຕ່າງໆຂອງພຣະອົງ. 
ພວກເຮົາຫີຼກເວັ້ນແລະແກ້ໄຂບນັຫາການຂັດແຍ້ງໂດຍການວາງສິດທິຂອງພວກເຮົາໄວ້   ແລ້ວຕິດຕາມອົງ 
ພຣະເຢຊ.ູ 

3. ຕໍສູ່ກ້ບັສິງ່ຊົວ່ຮາ້ຍ.   ຄໍາວ່າ ìຊ່ົວຮ້າຍî ໃນຂໍ ້7 ໃນພາສາກຣີກ ດອີາບໂລສ. ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ ìປສີາດ.î 
ມັນເປນັສອງຄໍາທີໝ່າຍຄວາມວາ່  ìຕໍ່ສູດ້້ວຍການແກວ່ງຫລຄືວ່າງໃສ່.î   ຊາຕານໂຍນການດູຖກືແລະຕູ່ຫາ 
ໃສ່ທາ່ນ. ມັນກະຊິບໃສ່ຫູວ່າ: ìທວງເອົາໂລດ,î ìຈົ່ງເຮັດຕາມໃຈເຂົາ,î ìເຈົ້າຈະໄດ້ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ,î ìເຈົ້າຢ່າ 
ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາໜີໄປ,î ແລະການຕົວະຫຼາຍໆຢ່າງແລະການທດົລອງອື່ນໆ. ແຕຜ່ີປີສາດເປັນຜູ້ທີລ່ັກ, ຂ້າ,ແລະ 
ທໍາລາຍເທົາ່ນັ້ນ (ໂຢຮັນ 10:10). ດັ່ງນັນ້, ຈົງ່ຢນືຕໍສູ່້ກບັມານ.   ເອົາຄວາມຄຶດທກຸຢ່າງມອບໃຫ້ພຣະຄຣດິ 
(2 ໂກຣນິໂທ 10:5).  ສວມຍດຸທະພັນຄົບຊດຸຂອງພຣະເຈົ້າ (ເອເຟໂຊ 6:10-17).   ໃຫ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະ 
ເຈົ້າຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານ (ລູກາ 4:1-12).    ຂ້າພະເຈົ້າແລະພັລຍາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າເມ່ືອອາລົມຂອງພວກເຮົາ  
ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນສຸດຂີດແລະພ້ອມທີ່ຈະລະເບີດ ຜູ້ທີ່ຊະນະກໍຄືມານຊາຕານເທົ່ານັນ້.   ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະ 
ຢຸດຢັງ້ແລະຮບັຮູສ້ິງ່ນັນ້. ພັລຍາຂອງຂ້າພະເຈົາ້ບໍ່ແມ່ນສດັຕຣ;ູ ແຕ່ຊາຕານເປັນສັດຕຣ.ູ  ພວກເຮົາເອີນ້ວາ່: 
ສົງຄາມຝ່າຍວນິຍານ.  ແລະຫັຼງຈາກນັນ້ພວກເຮົາຮ່ວມກັນປະຕິເສດຄວາມພະຍາຍາມຂອງມານ ທີຈ່ະທາໍ 
ລາຍເຜົາຜານຊີວິດການແຕ່ງງານຂອງພວກເຮົາ. 
 ເມ່ືອທາ່ນຕໍ່ສູກ້ັບມານໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ, ມານຈະໜີໄປ. ເປັນຫຍັງ?  ເພາະວາ່ທ່ານຍອມຈໍາ 
ນົນຕໍພ່ຣະເຈົາ້ແລະພຣະອົງປກົບັງທາ່ນໄວ້ ຊາຕານບໍຕ່້ອງການສິ່ງໃດຈາກພຣະເຢຊູ.    ການຕໍ່ສູນ້ັ້ນໄດ້ຮັບ 
ຊຍັຊະນະແລ້ວ. 

4. ຫຍບັເຂົາ້ໃກພ້ຣະເຈົາ້. ພຣະຄັມພີໄດ້ແນະນໍາຫຼາຍໆທາງໃຫ້ແກ່ຜູທ້ີກ່າຍມາເປນັລູກຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ ໃຫ້ 
ມີຄວາມສາມະຄີທັມຢ່າງໃກຊ້ດິກັບພຣະອົງ. 
ອາ່ນພຣະຄມັພີ. ຊຶ່ງເປນັຈົດໝາຍຮັກຂອງພຣະເຈົາ້ສາໍລັບທ່ານ.  ໄດຊ້ີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຍັບເຂົ້າໃກ້ຫົວໃຈ 
ແລະແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້. 
ຟງັພຣະເຈົາ້. ພຣະເຈົາ້ຍນິດຕີ້ອນຮັບແລະຊື່ນຊົມຍນິດໃີນການສົນທະນາຂອງທ່ານ. ຄກືັນກັບຄວາມສັມພັນ 
ອື່ນໆ, ການຟັງແລະການເວ້ົາທັງສອງຢ່າງນີ້ແມ່ນສິງ່ຈໍາເປນັ. ການອາ່ນພຣະຄັມພີແມ່ນພຣະເຈົາ້ໄດເ້ວົ້າກັບ 
ທ່ານແນວໃດແດ.່ ຕັ້ງເວລາໄວແ້ຕລ່ະມ້ືໃນການອ່ານພຣະຄັມພີແລະອະທິຖານ.  ການເຮັດດັ່ງນີຈ້ະເປນັການ 
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ເສີມສ້າງຈິດໃຈແລະນິສຍັຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຕດັຮອນຄວາມເຫັນແກຕ່ົວແລະຝ່າຍໂລກທີນ່ໍາໄປສູ່ການຂດັ 
ແຍ້ງຢູ່ເລືອ້ຍໆ . 
ນະມສັການ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນະມັສການກບັໂບດຂອງທ່ານໃນວັນອາທິດຫືຼສມຸໃຈຈົດຈໍຕ່ໍ່ພຣະເຈົາ້ໃນລະ 
ຫວາ່ງອາທິດ, ໃຫ້ພຣະເຈົາ້ຊົງສະຖິດໃນຈດິໃຈຂອງທ່ານ.  ເມ່ືອທາ່ນຫຍບັເຂົາ້ໃກພ້ຣະເຈົາ້ ພຣະອົງກຫໍຍບັ 
ເຂົ້າໃກ້ທ່ານເຊັ່ນດຽວກັນ. 

5. ຊດັຖິມ້ຄວາມບາບຂອງທາ່ນ.  ທ່ານຢາໂກໂບສັ່ງພວກເຮົາໃຫຊ້ໍາຮະລ້າງມືແລະຊໍາຮະຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ 
ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຂັດແຍ້ງສິນ້ສດຸລົງ,  ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮບັຄວາມຜິດຂອງພວກເຮົາ,  ແລະຊອກຫາວິທີເຮດັ 
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.    ເຊືອ້ເຊີນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃຫ້ຊົງນໍາພາ ພຣະອົງຈະປ່ຽນແປງມືແລະຫົວໃຈຂອງທ່ານໃຫ້ 
ສອດຄ່ອງຕໍພ່ຣະທັຍພຣະເຈົ້າ ເຮັດໃຫ້ໃຈບໍຣິສດຸ   ຊໍາຮະລ້າງມືຂອງທ່ານໂດຍການຖີ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ.່ 
ຊາໍຮະໃຈຂອງທ່ານໃຫ້ສະອາດໂດຍການຍອມໃຫ້ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງທ່ານບຣໍສິະດ ຄໍາວາ່ ìບໍຣິສດຸî 
ພາສາກຣກີໝາຍເຖິງ ìສກັສິດî   ທ່ານຢາໂກໂບກ່າວເພີ້ມອີກວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຊໍາຮະຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ 
ເພາະວາ່ພວກເຮົາເປັນຄນົສອງໃຈ. ເພ່ືອໃຫ້ຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ, ພວກເຮົາມີສອງຊີວິດຈິດໃຈກເໍປນັໄດ.້ ເນືອ້ 
ໜັງຂອງພວກເຮົາແລະຊາຕານໄດ້ຊັກຈູງຈິດວນິຍານຂອງເຮົາໃຫ້ອວ່າຍນີ້ຈາກພຣະເຈົາ້. ແຕ່ວິນຍານຂອງ 
ພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນພວກເຮົາໄດ້ຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ໂນ້ມເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າແລະຕິດຕາມອງົພຣະຄຣິດ. ຄົນທີ່ 
ໜ້າສົງສານທີສຸ່ດໃນໂລກນີແ້ມ່ນຜູທ້ີ່ປະກາດພຣະຄຣດິ, ແຕຕ່ິດຕາມຝ່າຍເນື້ອໜັງ.  ພວກເຮົາບໍແ່ມ່ນຊີວິດ 
ຈິດໃຈທີ່ແບ່ງອອກເປັນສອງຝ່າຍ.   
 ແມ່ນຫຍັງທີີ່ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ພຣະຄຣິດແລະຖ່ອມຕວົລົງຕໍ່ພຣະອົງ? 
                                                                                                                                                                                                                               

ນໍາໃຊໃ້ນຊວີິດ 

  
ເມ່ືອຄວາມກົດດັນຂອງການຂັດແຍງ້ເລີ້ມປົ່ງຂຶນ້ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ, ຈົງ່ລົງມືຈດັການ ຕາມພ້ືນຖານຫັຼກການຂອງຢາ 
ໂກໂບ ໃນຢາໂກໂບ 4:1-10, ຈົງ່ຄດິເຖິງຂັນ້ຕອນເຫົຼາ່ນີ:້ 
 
Ø ກວດເບິງ່ຄວາມຕັງ້ໃຈຂອງທາ່ນ. ສໍາຣວດເບິ່ງຄວາມປາຖນາຂອງທ່ານເບິງ່ວ່າ ແມ່ນຕົວເອງເປນັເປັນສູນ 

ກາງຫືຼພຣະຄຣດິເປນັສູນກາງ. 
Ø ຍອມຢູໃ່ຕອ້າໍນາດພຣະຄຣດິ. ຍົກເລິກຄວາມຄຶດແລະຄວາມປາຖນາທຸກຢ່າງຕໍ(່ສູ້)ການເປັນພຣະເຈົາ້ຂອງ 

ພຣະຄຣດິ. 
Ø ບນັທກຶຄາໍອອ້ນວອນອະທຖິານ. ຈົງ່ສຸມໃຈຈົດຈໍ່ໃນສິ່ງຖືກຕ້ອງໂດຍການສັງເກດວາ່ຄາໍທູນຂໍແຕລ່ະອັນສາ 

ມາດເປນັກຽດແກ່ພຣະເຢຊແູນວໃດ. 
 
ການຂດັແຍ້ງອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນສະໜາມກິລາ, ແຕ່ບໍແ່ມ່ນໃນຊວີດິຂອງທ່ານ. ເລກີລົມ້ການແຂງ່ຂນັກບັພຣະເຈົາ້ 
ເສຽັແລະດາໍລງົຊວີດິຢາ່ງຖອ່ມຕວົໃຕພ້ຣະເຢຊຄູຣດິ.  
   

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທດິ ທ ີ29 ກັນຍາ 2013 (9-29-2013) 

 

ຄວາມກດົດນັຂອງການຂດັແຍ້ງ 
 

ການຂັດແຍ້ງແລະການແຂ່ງຂັນອັນໃດທ່ີທ່ານພົບວ່າກໍາຈັດໄດ້ຍາກ? 
ເອົາຊະນະຄວາມກົດດັນຂອງການຂັດແຍ້ງໂດຍການຍອມຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະຄຣດິ ຢ່າງຖ່ອມຕົວ. 

 
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ 

     ຟແຣງລິນ ໂຣສແວວ ຄັງ້ນຶງ່ໄດກ້່າວວ່າ, ìບໍມີ່ອນັໃດອກີທີຂ່້ອຍມັກຫຼາຍໄປກວາ່ການຕໍສູ່ທ້ີ່ດ.ີî  ການຕໍສູ່ໄ້ດ້ເກີດ
ຂຶ້ນໂດຍທັມມະຊາດກັບຄົນທັງຫລາຍ ເຂົາເຈົ້າຈະຕໍ່ສູ້ຢ່າງເອາົເປັນເອົາຕາຍແທນທີຈ່ະຍອມແພ້. 
     ທ່ານຢາໂກໂບໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າສ່ວນຫຼາຍພວກເຮົາພົບຕົນເອງຢູຖ່້າມກາງການຕໍສູ່,້ ການຖກົຖຽງກນັ, ການທະເລາະ 
ວວິາດກັນ,  ຫືືຼການຂັດແຍງ້ອັນໃດອັນນຶງ່.    ພວກເຮົາຮູສ້ກຶວາ່ໄດ້ຮບັຄວາມກົດດນັໃຫ້ຕໍ່ສູ້ຊ່ຶງກັນແລະກນັເຣືອ່ງການ 
ເມືອງ, ສາສນາ, ກລິາ, ແລະເຣື່ອງອືນ່ໆ. 
     ແມ່ນແຕ່ພວກເຮົາກຕໍໍ່ສູກ້ັນເອງ.  ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າໄດຮ້ັບຄວາມກົດດັນເພາະຂາດຄວາມເພ່ິງພໍໃຈແລະວນິຍານ 
ຂອງພວກເຮົາກໍບໍໄ່ດ້ພັກຜອ່ນ ເບິ່ງເໝືອນວ່າເຮົາບໍ່ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃນອັນໃດເລີຍ. 
     ພວກເຮົາຮູ້ສກຶວ່າໄດ້ຖືກກດົດນັໃຫ້ຕໍ່ສູ້ແມ້ກະທັ້ງພຣະເຈົ້າ. ທ່ານອາດຈະມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັບພຣະເຈົ້າໃນຂນະນີ,້ 
ປະຕິເສດຢ່າງດືດ້ຶງບໍອ່່ອນຍອມ,  ຍດຶເອົາສິງ່ເລັກນອ້ຍຂອງໂລກນີຢ້່າງແໜ້ນໜຽວດ້ວຍຄວາມໂງ.່ ທ່ານຢາໂກໂບໄດ ້
ສອນພວກເຮາົເຖິງວທິຈີັດການກບັຄວາມກົດດັນຂອງການຂັດແຍ້ງເພ່ືອຈະບໍກ່າຍເປນັສົງຄາມຫືຼການຜິດຖຽງກນັ.                                                                                                                             

 
ພຣະຄມັພວີາ່ຢາ່ງໃດ? ຢາໂກໂບ 4:1-10 
1. ແມ່ນຫຍັງເປັນສາເຫດຂອງການຜິດຖຽງກັນແລະການທະເລາະວວິາດກັນໃນພວກເຈົາ້?  ພວກມັນບໍ່ໄດອ້ອກມາ
ຈາກກເິລດຕັນຫາຂອງພວກເຈົາ້ທີຕ່ໍ່ສູ້ກັນພາຍໃນພວກເຈົ້ານັ້ນຫຼ?ື    2. ພວກເຈົາ້ຢາກໄດບ້າງຢ່າງແຕ່ວ່າບໍໄ່ດ້ມັນ. 
ພວກເຈົາ້ຂາ້ກັນແລະເຫິງສາກັນ, ແຕບ່ໍສ່າມາດຈະໄດໃ້ນສິ່ງທີຕ່້ອງການນັນ້. ພວກເຈົາ້ຜດິຖຽງແລະທະເລາະວວິາດ
ກັນ. ພວກເຈົາ້ບໍ່ມີ,ເພາະວ່າພວກເຈົ້າບໍ່ໄດຂ້ໍຈາກພຣະເຈົ້າ. 3. ເມື່ອພວກເຈົ້າຂໍ, ພວກເຈົ້າກໍບໍໄ່ດ້ຮັບ, ເພາະວ່າພວກ
ເຈົ້າຂໍຕາມຄວາມນຶກຄິດທີບ່ໍຖ່ືກຕອ້ງ, ເພ່ືອຈະເອົາໄປໃຊ້ຕາມກິເລດຕັນຫາຂອງພວກເຈົາ້. 4. ພວກເຈົ້າທີຫ່ຼິ້ນຊູ້ເອີຍ, 
ພວກເຈົ້າຮູບ້ໍວ່າ່ການເປັນມິດກບັໂລກກຄໍືການກຽດຊັງຕໍ່ພຣະເຈົ້າ?     ຜູໃ້ດທີເ່ລອືກເປນັມິດກບັໂລກກກໍາຍເປັນສັດ
ຕຣູຂອງພຣະເຈົ້າ. 5. ຫຼພືວກເຈົ້າຄຶດວ່າພຣະຄັມພີກ່າວໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນທີວ່່າວິນຍານທີ່ພຣະອົງໄດຊ້ົງບັນດານໃຫ້ຢູ່
ໃນພວກເຮົານັນ້ກມີໍຄວາມອິດສາຢ່າງແຮງກາ້? 6. ແຕວ່່າພຣະອົງປະທານພຣະຄຸນແກ່ພວກເຮົາເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.  ດ້ວຍ 
ເຫດນັ້ນພຣະຄັມພີຈຶ່ງກ່າວວ່າ, ìພຣະເຈົ້າຊົງຕໍ່ສູຄ້ົນທີ່ຈອງຫອງ ແຕຊ່ງົປະທານພຣະຄຸນແກຄ່ົນທີ່ຖ່ອມໃຈລົງ.î 7. ຈົ່ງ
ນ້ອມໃຈພວກເຈົ້າເອງ, ແລ້ວຍອມຟັງພຣະເຈົ້າ. ຈົ່ງຕໍ່ສູກ້ັບມານແລະມັນຈະໜຈີາກພວກເຈົ້າໄປ.  8. ຈົ່ງເຂົ້າໃກພ້ຣະ
ເຈົ້າແລະພຣະອົງຈະສະເດັດມາໃກ້ພວກເຈົ້າ. ຈົງ່ລ້າງມືຂອງພວກເຈົາ້ໃຫ້ສະອາດ, ພວກຄນົບາບເອີຍ,  ຈົ່ງຊໍາຮະຫົວ
ໃຈຂອງພວກເຈົາ້ໃຫ້ ບໍຣິສດຸ, ພວກຄົນສອງໃຈເອີຍ.   9. ຈົງ່ເປັນທຸກໂສກເສົ້າ, ຈົ່ງຮ້ອງໄຫ້ແລະຮໍ່າໄຮ.  ໃຫ້ການຫົວ
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ຂອງພວກເຈົາ້ກັບກາຍເປັນການໂສກເສົາ້ແລະໃຫ້ຄວາມຍິນດີກັບກາຍເປັນຄວາມເສົາ້ໝອງ.  10. ຈົງ່ຖ່ອມໃຈຂອງ
ພວກເຈົ້າເອງລົງຕໍ່ພຣະພັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ແລະພຣະອົງຈະຊົງຍົກຊູພວກເຈົ້າຂຶ້ນ. 
 

ສຶກສາພຣະຄມັພ ີ
1. ຢາໂກໂບ 4:1-5 
ທ່ານຢາໂກໂບໄດ້ເລີ້ມບົດທີ 4 ດ້ວຍຄໍາຖາມ. ການຂດັແຍງ້ຂອງພວກເຮົາມາຈາກໃສ? ຖ້າວາ່ທ່ານຢາກຢຸດການຕໍ່ສູ,້ 
ທ່ານຕອ້ງຢຸດຢູແ່ຫຼ່ງທີ່ມາຂອງມັນ. ຢາໂກໂບຊີ້ໃຫ້ເຫັນສາມບອ່ນຊຶ່ງເປັນແຫ່ຼງທີ່ມາຂອງການຂັດແຍ້ງ: 
Ø ຕວົເອງ-ເປນັສນູກາງ.  ກເິລດແລະຄວາມສນຸກມ່ວນຊື່ນ ໃນຂໍ ້1 ມາຈາກຄໍາເວ້ົາໃນພາສາກຣກີຊຶ່ງມີຄວາມ 

ໝາຍວ່າ ìທສິດທີີເ່ຊື່ອວ່າຄວາມສຸກແລະຄວາມມ່ວນຊື່ນລືນ້ເລີງເປັນຍອດປາຖນາອັນສູງສຸດ.î ເນື້ອໜັງຮ່າງ 
ກາຍຂອງພວກເຮົາປາຖນາຫາຄວາມມ່ວນຊື່ນລືນ້ເລີງ, ເຣື່ອງເພດ, ແລະຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຊີວິດ. 
ຄວາມສນຸກລ້າເລີງຂອງໂລກນີ້ພະຍາຍາມຫຸ້ມຮັດຊວີດິຂອງເຮົາອອກຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້ ( ລູກາ 8: 
14).   ເປັນເໝືອນກັບທະຫານທີເ່ຮັດເສິກສົງຄາມຕໍ່ສູກ້ັບຈດິວນິຍານຂອງພວກເຮົາ (1 ເປໂຕ 2:11).  ຕົວ 
ເອງເປັນສນູກາງກໍປາຖນາຄວາມສນກຸລ້າເລີງ ຈຶງ່ເຮດັໃຫ້ໃຈຂອງເຮົາມີຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ, ບໍ່ສດັຊື່, 
ໂລບມາກ, ບໍ່ມີເມືອງພໍ, ເປນັຜູຂ້້າຄນົ, ອິດສາ, ແລະຢ້ານລື່ນ. 

Ø ຂາດການອອ້ນວອນອະທຖິານ. ພວກເຮົາຕໍສູ່້ເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ມ,ີ ແລະພວກເຮົາບໍ່ມີເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ ່
ໄດ້ຂ.ໍ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ,  ພວກເຮົາຫຍຸ້ງໃນການຕໍສູ່້ກນັ ພວກເຮົາຈຶງ່ບໍມີ່ເວລາໃນການອ້ອນວອນອະທຖິານ. 
ຫືຼພວກເຮົາອະທິຖານຂສໍິ່ງທີຜ່ິດ (ຂໍ ້3). ພຣະເຈົາ້ເປນັຜູປ້ະທານຂອງຂວັນອັນດີແລະອັນດທີີສຸ່ດທຸກຢ່າງໃຫ້  
(ຢາໂກໂບ 1:17). ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກວ່ານັ້ນແມນ່ການປະທານໃຫ້ຂອງພຣະເຈົ້າເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ 
ໃຊ້ເວລາອະທິຖານ.    ທ່ານຢາໂກໂບເວົ້າວ່າເມ່ືອພວກເຮົາອະທິຖານ ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສເມີໄປ ເພາະ 
ວ່າພວກເຮົາຂໍຈາກບ່ອນທີ່ບໍ່ດີ.  ທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນຂໍຈາກບ່ອນໂຫດຮ້າຍ, ຊົ່ວຮ້າຍ, ບ່ອນທີ່ເຈັບປວດ.   ພວກ 
ເຮົາໄດເ້ອົາລາຍຊື່ສິ່ງຕ່າງໆ ທີເ່ຮົາຢາກໄດໃ້ຫ້ພຣະເຈ້ົາໂດຍຕ້ັງໃຈໄວ້ຢ່າງດຽວວ່າຈະໄດ້:   ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ 
ອັນຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມປາຖນາທີເ່ຫັນແກ່ຕົວ.    ທ່ານຢາໂກໂບເວົ້າວ່າໄດໃ້ຊ້ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົາ້ຢາ່ງ 
ເສັຽຜນົປໂຍດ (ນັ້ນແມ່ນຖອ້ຍຄໍາທີ່ວ່າ ìໃຊî້ ມີຄວາມໝາຍຄແືນວໃດ ໃນຂໍ ້3).   

Ø ຝາ່ຍໂລກນີ.້ ຂໍ ້4-5 ເລັງເຖິງການເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມກບັຄ່ານິຍມົຂອງໂລກນີ,້   ການດໍາເນນີຊວີດິຢູທ່ີ່ນີແ້ລະ 
ດຽວນີ,້ ແລະການສແວງຫາຄວາມສນຸກ, ສະງ່າຣາສີ, ແລະຊືສ່ຽງຝາ່ຍໂລກນີ.້ ການຊອກຫາສິ່ງທີເ່ປນັຂອງ 
ຝ່າຍໂລກນໍາພວກເຮົາເຂົ້າໄປສູ່ການຂັດແຍ້ງກັບພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອທ່ານສແວງຫາສິ່ງທີ່ເປນັຂອງໂລກນີ້, ທ່ານ 
ກໍໄດ້ຫຼີ້ນຊູຕ້ໍ່ສູ້ພຣະເຈົ້າ.  ຜູທ້ີ່ເຊື່ອເປັນເຈົ້າສາວຂອງພຣະຄຣດິ, ແລະຖ້າຫາກຫັນຫັຼງໃຫ້ພຣະອົງກໍແມ່ນບໍ່ມີ
ຄວາມສັດຊ່ື. ການສແວງຫາຝາ່ຍໂລກນີໄ້ດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນສັດຕຣູຕໍ່ສູກ້ັບພຣະເຈົາ້ອກີດ້ວຍ; ພວກເຮົາປະ 
ພຶດຢ່າງກຽດຊງັແລະແລະເປັນປໍຣະປັກຕໍ່ພຣະອົງ, ຄ້າຍຄກືັບແຕ່ກອ່ນ ຕອນທີ່ພວກເຮົາບໍທ່ັນຮູຈ້ັກກບັພຣະ 
ເຢຊູ (ໂຣມ 8:7, ໂກໂລຊາຍ 1:21).  ທີ່ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົາ້ເປນັສັດຕຣຂູອງທ່ານໝາຍຄວາມວາ່ທ່ານໄດ້ຢນື 
ຕໍ່ສູ້ກບັພຣະອົງໂດຍກົງ. 

 

2. ຢາໂກໂບ 4:6-10 
ທ່ານຢາໂກໂບໄດ້ສເນີຫ້າທາງງ່າຍໆໃນການເຮັດຕາມເພ່ືອເອົາຊະນະຄວາມກົດດນັຂອງການຂດັແຍ້ງ: 

1. ຖອ່ມຕວົທາ່ນເອງລງົ. ພຣະເຈົາ້ຕໍ່ສູກ້ັບຜູ້ທີອ່ວດຕວົ. ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກບໍລ່ົດລະໃນຄວາມຈອງຫອງ,  ເອົາ 
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ຕົວເອງເປັນສູນກາງ,  ການເຮັດຕາມໃຈຕວົເອງ,  ການຂັດແຍ້ງແລະການຕໍສູ່້ກຍໍັງຄງົເປນັສ່ວນນຶ່ງໃນຊວີດິ 
ຂອງພວກເຮົາ.     ຄວາມເຈບັປວດຂອງການຂດັແຍງ້ນັນ້ຍິ່ງໃຫຍ່, ແຕທ່່ານຢາໂກໂບໄດ້ສນັຍາວ່າພຣະຄຸນ 
ຂອງພຣະເຈົາ້ຍິງ່ໃຫຍ່ກວ່ານັນ້ອກີ.    ພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ, ການຊົດຊ່ວຍຂອງພຣະອົງ, ຄວາມເຫັນຊອບ, 
ແລະພຣະພອນກໍໄດປ້ະທານໃຫ້ແກ່ຜູທ້ີ່ຖອ່ມຕົວລົງ.     ຄົນທີຖ່່ອມຕົວເປັນຜູ້ທີຮ່ັບການສດິສອນໄດ.້ ຄນົທີ່ 
ຖ່ອມຕົວບໍຮ່ຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດຕາມທາງຂອງພວກເຂົາເຈົາ້.     ຄົນທີ່ຖອ່ມຕົວຍອມຮບັຮູພ້ຣະປະສົງຂອງພຣະ 
ເຈົາ້ແລະຄວາມຈໍາເປັນຂອງຄົນອື່ນ.      ຄົນທີ່ຖອ່ມຕົວບໍ່ສແວງຫາສິ່ງຂອງຝ່າຍໂລກມາເປັນເຄື່ອງວດັແທກ 
ພວກເຂົາເຈົ້າ. ຄົນທີຖ່່ອມຕົວພົບພຣະຄຸນຈາກພຣະເຈົ້າເພື່ອເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ແລະຮບັເອົາພລັງໃໝ່.   ເມືອ່ທ່ານ 
ຖ່ອມຕົວລົງຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້ ພຣະອົງຈະຍົກທ່ານຂຶ້ນ. 

2. ຍອມຢູໃ່ຕອ້າໍນາດຂອງພຣະເຈົາ້. ການຍອມຢູໃ່ຕອ້ໍານາດແມ່ນກົດບັນຍັດ (ຂໍ ້7). ຄໍາກິຣິຍາ ìຢູໃ່ຕî້ແມ່ນຄໍາ 
ເວົ້າສອງຄໍາໃນພາສາກຣກີທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າເອົາຕົວເຮົາເອງເຂົ້າຢູໃ່ຕບ້າງສິ່ງຫືຼບາງຄົນ. ໃຫ້ຄຶດເຖິງຕາຕະ 
ລາງຂອງລະບບົການປກົຄອງຫືຼລະບົບການທະຫານ. ພຣະຄຣດິເປນັຫົວແລະພວກເຮົາຕອ້ງລຽງຕວົຕໍ່ໆ ກັນ
ຢູ່ໃຕ້ພຣະອົງ.  ພຣະຄຣດິເປນັຜູບ້ັງຄບັບນັຊາພວກເຮົາແລະພວກເຮົາກໍເຮດັຕາມຄໍາສັ່ງຕ່າງໆຂອງພຣະອົງ. 
ພວກເຮົາຫີຼກເວັ້ນແລະແກ້ໄຂບນັຫາການຂັດແຍ້ງໂດຍການວາງສິດທິຂອງພວກເຮົາໄວ້   ແລ້ວຕິດຕາມອົງ 
ພຣະເຢຊ.ູ 

3. ຕໍສູ່ກ້ບັສິງ່ຊົວ່ຮາ້ຍ.   ຄໍາວ່າ ìຊ່ົວຮ້າຍî ໃນຂໍ ້7 ໃນພາສາກຣີກ ດອີາບໂລສ. ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ ìປສີາດ.î 
ມັນເປນັສອງຄໍາທີໝ່າຍຄວາມວາ່  ìຕໍ່ສູດ້້ວຍການແກວ່ງຫລຄືວ່າງໃສ່.î   ຊາຕານໂຍນການດູຖກືແລະຕູ່ຫາ 
ໃສ່ທາ່ນ. ມັນກະຊິບໃສ່ຫູວ່າ: ìທວງເອົາໂລດ,î ìຈົ່ງເຮັດຕາມໃຈເຂົາ,î ìເຈົ້າຈະໄດ້ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ,î ìເຈົ້າຢ່າ 
ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາໜີໄປ,î ແລະການຕົວະຫຼາຍໆຢ່າງແລະການທດົລອງອື່ນໆ. ແຕຜ່ີປີສາດເປັນຜູ້ທີລ່ັກ, ຂ້າ,ແລະ 
ທໍາລາຍເທົາ່ນັ້ນ (ໂຢຮັນ 10:10). ດັ່ງນັນ້, ຈົງ່ຢນືຕໍສູ່້ກບັມານ.   ເອົາຄວາມຄຶດທກຸຢ່າງມອບໃຫ້ພຣະຄຣດິ 
(2 ໂກຣນິໂທ 10:5).  ສວມຍດຸທະພັນຄົບຊດຸຂອງພຣະເຈົ້າ (ເອເຟໂຊ 6:10-17).   ໃຫ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະ 
ເຈົ້າຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານ (ລູກາ 4:1-12).    ຂ້າພະເຈົ້າແລະພັລຍາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າເມ່ືອອາລົມຂອງພວກເຮົາ  
ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນສຸດຂີດແລະພ້ອມທີ່ຈະລະເບີດ ຜູ້ທີ່ຊະນະກໍຄືມານຊາຕານເທົ່ານັນ້.   ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະ 
ຢຸດຢັງ້ແລະຮບັຮູສ້ິງ່ນັນ້. ພັລຍາຂອງຂ້າພະເຈົາ້ບໍ່ແມ່ນສດັຕຣ;ູ ແຕ່ຊາຕານເປັນສັດຕຣ.ູ  ພວກເຮົາເອີນ້ວາ່: 
ສົງຄາມຝ່າຍວນິຍານ.  ແລະຫັຼງຈາກນັນ້ພວກເຮົາຮ່ວມກັນປະຕິເສດຄວາມພະຍາຍາມຂອງມານ ທີຈ່ະທາໍ 
ລາຍເຜົາຜານຊີວິດການແຕ່ງງານຂອງພວກເຮົາ. 
 ເມ່ືອທາ່ນຕໍ່ສູກ້ັບມານໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ, ມານຈະໜີໄປ. ເປັນຫຍັງ?  ເພາະວາ່ທ່ານຍອມຈໍາ 
ນົນຕໍພ່ຣະເຈົາ້ແລະພຣະອົງປກົບັງທາ່ນໄວ້ ຊາຕານບໍຕ່້ອງການສິ່ງໃດຈາກພຣະເຢຊູ.    ການຕໍ່ສູນ້ັ້ນໄດ້ຮັບ 
ຊຍັຊະນະແລ້ວ. 

4. ຫຍບັເຂົາ້ໃກພ້ຣະເຈົາ້. ພຣະຄັມພີໄດ້ແນະນໍາຫຼາຍໆທາງໃຫ້ແກ່ຜູທ້ີກ່າຍມາເປນັລູກຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ ໃຫ້ 
ມີຄວາມສາມະຄີທັມຢ່າງໃກຊ້ດິກັບພຣະອົງ. 
ອາ່ນພຣະຄມັພີ. ຊຶ່ງເປນັຈົດໝາຍຮັກຂອງພຣະເຈົາ້ສາໍລັບທ່ານ.  ໄດຊ້ີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຍັບເຂົ້າໃກ້ຫົວໃຈ 
ແລະແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້. 
ຟງັພຣະເຈົາ້. ພຣະເຈົາ້ຍນິດຕີ້ອນຮັບແລະຊື່ນຊົມຍນິດໃີນການສົນທະນາຂອງທ່ານ. ຄກືັນກັບຄວາມສັມພັນ 
ອື່ນໆ, ການຟັງແລະການເວ້ົາທັງສອງຢ່າງນີ້ແມ່ນສິງ່ຈໍາເປນັ. ການອາ່ນພຣະຄັມພີແມ່ນພຣະເຈົາ້ໄດເ້ວົ້າກັບ 
ທ່ານແນວໃດແດ.່ ຕັ້ງເວລາໄວແ້ຕລ່ະມ້ືໃນການອ່ານພຣະຄັມພີແລະອະທິຖານ.  ການເຮັດດັ່ງນີຈ້ະເປນັການ 
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ເສີມສ້າງຈິດໃຈແລະນິສຍັຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຕດັຮອນຄວາມເຫັນແກຕ່ົວແລະຝ່າຍໂລກທີນ່ໍາໄປສູ່ການຂດັ 
ແຍ້ງຢູ່ເລືອ້ຍໆ . 
ນະມສັການ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນະມັສການກບັໂບດຂອງທ່ານໃນວັນອາທິດຫືຼສມຸໃຈຈົດຈໍຕ່ໍ່ພຣະເຈົາ້ໃນລະ 
ຫວາ່ງອາທິດ, ໃຫ້ພຣະເຈົາ້ຊົງສະຖິດໃນຈດິໃຈຂອງທ່ານ.  ເມ່ືອທາ່ນຫຍບັເຂົາ້ໃກພ້ຣະເຈົາ້ ພຣະອົງກຫໍຍບັ 
ເຂົ້າໃກ້ທ່ານເຊັ່ນດຽວກັນ. 

5. ຊດັຖິມ້ຄວາມບາບຂອງທາ່ນ.  ທ່ານຢາໂກໂບສັ່ງພວກເຮົາໃຫຊ້ໍາຮະລ້າງມືແລະຊໍາຮະຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ 
ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຂັດແຍ້ງສິນ້ສດຸລົງ,  ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮບັຄວາມຜິດຂອງພວກເຮົາ,  ແລະຊອກຫາວິທີເຮດັ 
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.    ເຊືອ້ເຊີນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃຫ້ຊົງນໍາພາ ພຣະອົງຈະປ່ຽນແປງມືແລະຫົວໃຈຂອງທ່ານໃຫ້ 
ສອດຄ່ອງຕໍພ່ຣະທັຍພຣະເຈົ້າ ເຮັດໃຫ້ໃຈບໍຣິສດຸ   ຊໍາຮະລ້າງມືຂອງທ່ານໂດຍການຖີ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ.່ 
ຊາໍຮະໃຈຂອງທ່ານໃຫ້ສະອາດໂດຍການຍອມໃຫ້ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງທ່ານບຣໍສິະດ ຄໍາວາ່ ìບໍຣິສດຸî 
ພາສາກຣກີໝາຍເຖິງ ìສກັສິດî   ທ່ານຢາໂກໂບກ່າວເພີ້ມອີກວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຊໍາຮະຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ 
ເພາະວາ່ພວກເຮົາເປັນຄນົສອງໃຈ. ເພ່ືອໃຫ້ຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ, ພວກເຮົາມີສອງຊີວິດຈິດໃຈກເໍປນັໄດ.້ ເນືອ້ 
ໜັງຂອງພວກເຮົາແລະຊາຕານໄດ້ຊັກຈູງຈິດວນິຍານຂອງເຮົາໃຫ້ອວ່າຍນີ້ຈາກພຣະເຈົາ້. ແຕ່ວິນຍານຂອງ 
ພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນພວກເຮົາໄດ້ຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ໂນ້ມເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າແລະຕິດຕາມອງົພຣະຄຣິດ. ຄົນທີ່ 
ໜ້າສົງສານທີສຸ່ດໃນໂລກນີແ້ມ່ນຜູທ້ີ່ປະກາດພຣະຄຣດິ, ແຕຕ່ິດຕາມຝ່າຍເນື້ອໜັງ.  ພວກເຮົາບໍແ່ມ່ນຊີວິດ 
ຈິດໃຈທີ່ແບ່ງອອກເປັນສອງຝ່າຍ.   
 ແມ່ນຫຍັງທີີ່ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ພຣະຄຣິດແລະຖ່ອມຕວົລົງຕໍ່ພຣະອົງ? 
                                                                                                                                                                                                                               

ນໍາໃຊໃ້ນຊວີິດ 

  
ເມ່ືອຄວາມກົດດັນຂອງການຂັດແຍງ້ເລີ້ມປົ່ງຂຶນ້ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ, ຈົງ່ລົງມືຈດັການ ຕາມພ້ືນຖານຫັຼກການຂອງຢາ 
ໂກໂບ ໃນຢາໂກໂບ 4:1-10, ຈົງ່ຄດິເຖິງຂັນ້ຕອນເຫົຼາ່ນີ:້ 
 
Ø ກວດເບິງ່ຄວາມຕັງ້ໃຈຂອງທາ່ນ. ສໍາຣວດເບິ່ງຄວາມປາຖນາຂອງທ່ານເບິງ່ວ່າ ແມ່ນຕົວເອງເປນັເປັນສູນ 

ກາງຫືຼພຣະຄຣດິເປນັສູນກາງ. 
Ø ຍອມຢູໃ່ຕອ້າໍນາດພຣະຄຣດິ. ຍົກເລິກຄວາມຄຶດແລະຄວາມປາຖນາທຸກຢ່າງຕໍ(່ສູ້)ການເປັນພຣະເຈົາ້ຂອງ 

ພຣະຄຣດິ. 
Ø ບນັທກຶຄາໍອອ້ນວອນອະທຖິານ. ຈົງ່ສຸມໃຈຈົດຈໍ່ໃນສິ່ງຖືກຕ້ອງໂດຍການສັງເກດວາ່ຄາໍທູນຂໍແຕລ່ະອັນສາ 

ມາດເປນັກຽດແກ່ພຣະເຢຊແູນວໃດ. 
 
ການຂດັແຍ້ງອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນສະໜາມກິລາ, ແຕ່ບໍແ່ມ່ນໃນຊວີດິຂອງທ່ານ. ເລກີລົມ້ການແຂງ່ຂນັກບັພຣະເຈົາ້ 
ເສຽັແລະດາໍລງົຊວີດິຢາ່ງຖອ່ມຕວົໃຕພ້ຣະເຢຊຄູຣດິ.  
   

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທີ 6 ຕລຸາ 2013 (10-6-2013) 

 

ຄວາມກດົດັນຂອງການແກແ້ຄ້ນ 
ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານຢາກແກ້ແຄ້ນຄືນ? 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ຢາໂກໂບ 5:1-11 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
       ທ່ານຄາວ ແອຣິກຊັນໄດ້ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຕິດຄຸກຕລອດຊີວິດເມື ່ອມີອາຍຸໄດ ້73 ປ ີ.  ລາວຈະໃຊ້ຊີວິດທີຍ່ັງເຫຼືອຢູ່ໆ
ໃນຄກຸເພາະວາ່ລາວໄດ້ຕດັສິນໃຈແກແ້ຄນ້ຜູ້ທີເ່ຄີຍໄດ້ເຮັດຜດິຕໍລ່າວໃນສມັຍທີຮ່ຽນຢູ່ຊັ້ນມັທຍົມນໍາກັນ.  ແອຣິກຊັນ
ໄດຊ້ອກເຫັນທີຢູ່ຂ່ອງຜູ້ຮ່ວມໂຮງຮຽນຄົນນີ້, ໄດມ້າເຄາະປະຕູລາວ, ຖາມຫາຊ່ືຂອງລາວ, ແລ້ວກຍໍິງລາວຈົນຕາຍຄາ
ທີ.່   ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ເກດີການຍິງໃຫ້ຕາຍ?    ຄໍາຕອບຕໍຄ່າໍຖາມນີໄ້ດ້ເລີ້ມຕົ້ນເກີດຂຶ້ນໃນປີ 1950 ຢູ່ໃນຫ້ອງປ່ຽນ
ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງນັກກິລາທີເ່ປນັເຫດການເຮັດໃຫ້ ແອຣກິຊນັ  ໄດຮ້ັບຄວາມອັບອາຍແລະເກັບຄວາມເສັຽໃຈໄວ້ພາຍໃນ 
ຄວາມຄິດເປັນເວລາເຖງິຫ້າສິບປີ.   
 
        ທ່ານຈະສະແດງກຣິິຍາທ່າທີຕອບໂຕ້ແບບໃດເມື່ອມີຄົນເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດມີຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າ?  ທ່ານຈະ
ເຮັດແນວໃດເມື່ອມີພໍ່ຄ້າຫຼືຜູ້ຮ່ວມທຸຣະກິດການຄ້າຫຼອກລວງທ່ານ?     ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເມ່ືອທ່ານຖືກຜົວຫຼືເມັຽ
ຂອງທ່ານຕົວະຫືຼເອົາປຽບທ່ານ?  ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດຖ້າມີຄົນເຮັດຜິດຕໍ່ທ່ານໃນທາງອືນ່ໆ ອີກ? 
  
        ອັຄສາວົກຢາໂກໂບໄດຂ້ຽນໄປຫາພວກຄຣິສຕຽນທີ່ມີປະສົບການດວ້ຍຕົນເອງກັບຄວາມເຈັບປວດຂອງການ
ຖືກເອົາປຽບແລະມີຄວາມກົດດັນໃນການແກແ້ຄ້ນຄືນໃຫ້ສມົໃຈໃນສມັຍສຕັວັດທໍາອິດ.    

 
ເມ່ືອມີຄນົເຮດັຜິດຕໍທ່່ານ ຈົງ່ຕອບສນອງດ້ວຍການມີຄວາມອດົທນົດົນນານ. 

 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? 

1. ນີແ້ຫຼະ,   ເຈົ້າທັງຫຼາຍຜູ້ຮັ່ງມີເອີຍ!   ຈົ່ງຮ້ອງໄຫ້ແລະໂອ່ຍຄາງ ຍອ້ນຄວາມທຸກລໍາບາກທີຈ່ະມາຖືກພວກເຈົ້າ.  
2. ຄວາມຮັ່ງມີຂອງພວກເຈົ້າກໍເສື່ອມສູນໄປແລ້ວ    ແລະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຂອງພວກເຈົ້າກຖໍືກມອດກັດກິນໝົດແລ້ວ. 
3. ເງິນຄໍາຂອງພວກເຈົ້າກໍຖືກຂີໝ້້ຽງກັດ, ແລະຂີໝ້້ຽງນັ້ນຈະເປັນພິຍານຫຼັກຖານຕໍສູ່້ພວກເຈົ້າແລະຈະກັດກິນເນື້ອໜັງ 
ຂອງພວກເຈົ້າເໝືອນໄຟ.  ພວກເຈົ້າທ້ອນໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ສໍາລັບວັນສຸດທ້າຍ. 4. ເບິ່ງແມ!  ຄ່າຈ້າງຂອງຄົນງານທີ່
ກ່ຽວເຂົ້າໃນນາຂອງພວກເຈົ້າຊຶ່ງພວກເຈົ້າໄດສ້ໍໂ້ກງນັນ້ກຮໍ້ອງຟ້ອງຂຶ້ນ,   ແລະສຽງຮ້ອງທຸກຂອງພວກກ່ຽວເຂົ້າໄດ້ຊົງ
ຊາບແລ້ວໄປເຖິງພຣະກັນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຜູ້ຊົງເປັນຈອມພົນ. 5.  ພວກເຈົ້າໄດ້ລ້ຽງຊວີດິຢ່າງຟູມເຟືອຍແລະ 
ສນຸກສນານກອບໂກຍ.  ພວກເຈົາ້ໄດ້ບາໍລຸງຈິດໃຈໃຫ້ຕຸ້ຍພີເໝືອນລຖໍ້າວັນປະຫານ. 6.  ພວກເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດ
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ແລະໄດຂ້້າຄົນຊອບທັມເສັຽ ເຂົາບໍໄ່ດ້ຕ່ໍສູ້ພວກເຈົ້າ. 7.  ເຫດສັນນັນ້ ພີນ່້ອງທັງຫຼາຍເອີຍ, ຈົ່ງມີໃຈອົດທົນຈົນກວ່າອງົ
ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າຈະສະເດັດມາ.   ຈົ່ງເບິ່ງ, ຊາວນາທີລ່ໍຄອຍຜົນອັນມີຄ່າທີຈ່ະໄດຮ້ັບຈາກແຜ່ນດິນ ເຂົາພຽນຄອຍຈົນ
ກວ່າມີຝົນຕົ້ນຣະດແູລະຝົນປາຍຣະດ.ູ  8.  ພວກເຈົ້າກໍຈົ່ງອົດທົນຢ່າງນັ້ນເໝືອນກັນ, ຈົ່ງຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈໃຫ້ດີ ເພາະໃກ້
ຈະເຖິງເວລາທີອ່ົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສະເດັດມາແລ້ວ.  9.  ພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍເອີຍ, ຢ່າຈົ່ມຕໍກ່ັນແລະກັນ ເພືອ່ພວກເຈົ້າ 
ຈະບໍ່ຖືກຊົງພິພາກສາ.  ນີແ້ຫຼະ, ພຣະອົງຜູຊ້ົງພິພາກສາຊົງປະທັບຢືນຢູ່ທີປ່ະຕູແລ້ວ.  10.   ພີນ່້ອງທັງຫຼາຍເອຍີ, ຈົງ່
ເອົາແບບຢ່າງໃນການອົດທົນທຸກແລະຄວາມພາກພຽນຂອງພວກຜູປ້ະກາດພຣະທັມ   ຜູໄ້ດກ່້າວຄວາມໃນພຣະນາມ
ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ.  11.  ເບິ່ງແມ, ພວກເຮົາຖືວ່າຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈກ ໍເປັນສຸກ.   ເຈົ້າທັງຫຼາຍໄດຍ້ິນ
ເຣື່ອງຄວາມໝັນ້ໃຈຂອງ ທ່ານໂຢບ ແລະໄດເ້ຫັນແລ້ວວ່າໃນທີສຸ່ດປາຍນັ້ນອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າກຊົໍງເຕັມໄປດ້ວຍພຣະ
ເມດຕາກະຣນຸາ. 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 

1. ຢາໂກໂບ 5:1-6    
 ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງບໍຄ່ວນແກແ້ຄນ້?  ຄໍາຕອບອັນງ່າຍໆກໍແມ່ນມັນບໍເ່ກີດຜົນດີ.   ໃນຖ້າມກາງຄວາມລົ້ມ
ເຫຼວຕ່າງໆ, ການແກແ້ຄ້ນມີແຕຈ່ະສ້າງຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມກຽດຊງັຢ່າງບໍ່ມີສຸດສ້ຽງ.  ການຕອບໂຕ້ທີເ່ກີດຜົນ
ດີຈະບໍຖ່ືກດຶງໄປຫາຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກແ້ຄ້ນຄືນ ແຕຈ່ະເຮັດຕາມການຊົງນໍາພາຈາກພຣະເຈົາ້.   
 ແມ່ນຫຍັງເປັນຄໍາຕອບທີ່ເໜືອທັມມະຊາດຕໍກ່ານຖກືຫາເຣື່ອງວ່າເປັນຜູ້ຜິດ?      ທັງໝົດຕ້ອງເລີ້ມຕົ້ນຈາກ
ຄວາມຄິດທີສ່ລຸບວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູທ້ີ່ແກແ້ຄ້ນໄດ້ດີກວ່າພວກເຮົາ.  ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກດີວ່າເຮັດອັນໃດຈະດີກວ່າ, ເວ
ລາໃດຈະເກີດຜົນດ,ີ ແລະແມ່ນຫຍັງຈະປ່ຽນໃຈຄນົ. 
 ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາລໍຖ້າພຣະເຈົ້າເລີ້ມຕົ້ນ, ເຮົາບໍ່ແມ່ນແຕ່ລຄໍອຍເທົາ່ນັ້ນ.  ພວກເຮົາຕ້ອງຕິດຕາມຄໍາແນະ
ນໍາຂອງພຣະເຈົ້າວ່າຈະເຮັດແນວໃດຕໍ່ຄວາມຜິດນັ້ນ.    ນຶ່ງໃນຂໍແ້ນະນໍານີ້ແມ່ນ ຢ່າເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຢາກແກແ້ຄ້ນເຮົາ
ຄືນ.  ຢາໂກໂບ 5:1-6 ບັນລະຍາຍເຖິງຄົນຮັງ່ມີບາງຄົນກອບໂກຍເພ່ືອຕນົເອງໂດຍການເອົາປຽບຄົນອື່ນໆ.  ເປນັຄົນ
ຮັ່ງມີນັ້ນບໍ່ຜິດຫຍັງ ແຕກ່ານເປັນຄົນຮັງ່ມີດ້ວຍການເອາົປຽບຄນົອື່ນນັ້ນຜິດຫລາຍ.  ຢາໂກໂບໄດຕ້ັກເຕອືນຄົນທີໂ່ຫດ
ຮ້າຍນັນ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ:  (ຂ 1) ຄວາມທຸກລໍາບາກນັ້ນກໍາລັງມາຫາພວກເຈົ້າ; (ຂ 2-3) ຄວາມຮັ່ງມີຂອງພວກເຈົ້ານັ້ນ
ກໍາລັງເປື່ອຍເນົ່າແລະເປັນພິຍານຕໍສູ່້ພວກເຈົ້າ;   (ຂ 4)   ສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂອງຜູ້ທີພ່ວກເຈົ້າຂົ່ມເຫັງໄດໄ້ປເຖິງພຣະເຈົ້າ
ແລ້ວ; (ຂ 5) ພວກເຈົ້າກໍາລັງບໍາເລີລ້ຽງຊີວິດທີ່ມຸ່ງໜ້າໄປສູຄ່ວາມຕາຍ; (ຂ 6) ແລະພວກເຈົ້າໄດ້ຂ້າຄົນຊອບທັມ.  
  
 ເມືອ່ທາ່ນໄດປ້ະການແກແ້ຄນ້ໄວໃ້ນພຣະຫດັຂອງພຣະເຈົາ້: 
 

· ທາ່ນກໄໍດທ້າໍລາຍວງົວຽນແຫງ່ຄວາມໂຫດຮາ້ຍໃຫຈ້ບົລງົ (ສພສ 25:21-22) ໂຢເຊັບໄດ້ຖືກພວກອ້າຍທັງ
ຫຼາຍເຮັດຜິດຕໍ່ລາວ.  ຫຼາຍປຕີໍ່ມາ ລາວສາມາດທີຈ່ະຂ້າພວກເຂົາກໍໄດ ້ ແຕລ່າວເລືອກທີ່ຈະໃຫ້ອະພັຍແລະ
ນໍາເອົາຄອບຄົວຂອງລາວໃຫ້ກັບຄນືດຕີໍ່ກັນ. 

· ທາ່ນກໄໍດສ້ະແດງເຖງິຄວາມເຊືອ່ ວາ່ພຣະເຈົາ້ຈະຊງົເປນັຜູຍ້ດຸຕທິມັ (ໂຣມ 12:17-19) ຂໍຄ້ວາມເຫ່ົຼານີເ້ວົ້າ
ວ່າຢ່າຕອບແທນຄວາມຊົ່ວດ້ວຍການທໍາຊົ່ວແລະໃຫ້ທໍາຄວາມດີແທນ.  
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· ທາ່ນກໄໍດເ້ຮດັຕາມແບບຢາ່ງຂອງພຣະເຢຊ ູ(1 ເປໂຕ 2:21-24)ພຣະເຢຊຖູືກປ້ອຍດ່າ ຖືກທໍຣະມານ ພຣະ
ອົງຊງົເປນັຕົວຢ່າງໃຫ້ພວກເຮົາ  ພວກເຮົາກສໍາມາດຕດິຕາມຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອົງ.   
 

 

2. ຢາໂກໂບ 5:7-8 
 ການທີ່ມີຄວາມລໍາບາກຍ້ອນຄວາມອະທັມອັນໂຫດຮ້າຍ, ແນນ່ອນພວກຄຣສິຕຽນໃນສມັຍສຕັວັດທໍາອິດຕົກ
ຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນໃຫ້ຕອບໂຕ້ແລະແກແ້ຄ້ນຄືນດ້ວຍຕົນເອງ.  ແຕ່ຢາໂກໂບບອກໃຫ້ເຮັດສອງຢ່າງ: (1) ເລອືກເອົາ
ຄວາມອົດທົນແລະ (2) ເພີ້ມກໍາລັງໃຈໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ.   
 ຄໍາວ່າ ìອົດທົນî ໃນພາສາກຣີກໝາຍຄວາມວ່າ ìນານໃຈຮ້າຍ.î ຄວາມອົດທົນແມ່ນການຕດັສນິໃຈທີຈ່ະຮັກ
ສາຄວາມເຢັນໄວ້ ແລະໃຊ້ເວລາດນົນານກ່ອນຈະອ້າປາກອອກ.   ຄວາມອົດທົນແມ່ນການເລືອກທີຈ່ະທົນແລະທີຈ່ະ
ຮັບເອົາຄວາມທຸກທໍຣະມານໂດຍປາສຈາກຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໃຈຮ້າຍ.   
 ທ່ານອາດຈະຄິດວ່າຄວາມອົດທົນບໍແ່ມ່ນຂອງພຣະຣາຊທານຝ່າຍວນິຍານຂອງທ່ານ; ແລະມັນກເໍປັນຄວາມ
ຈິງ.  ຄວາມອົດທົນບໍແ່ມ່ນຂອງພຣະຣາຊທານຝ່າຍວນິຍານທີມ່ີໄວ້ໃຫ້ບາງຄົນປະຕິບັດ; ແຕ່ມັນເປັນຜົນຂອງຝ່າຍວິນ
ຍານທີ່ຕອ້ງສະແດງອອກຈາກຊວີດິຄຣສິຕຽນທຸກຄົນ (ຄລຕ 5:22).     ຄວາມອົດທົນແມ່ນການເລືອກທ ີ່ຈະເຮັດ,  ບໍ່
ແມ່ນຄວາມຮູສ້ຶກ.   ຄວາມອົດທົນແມ່ນຫຼັກຖານວ່າມີຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນພວກເຮົາ (1 ກຣທ 13:4).  ການ
ເລືອກເອົາຄວາມອົດທົນຈະເຮັດໃຫ້ຈດິໃຈຂອງເຮົາເຂັມ້ແຂງ (ຢກບ 5:8).  
 ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກເອົາຄວາມອົດທົນ?  ພຣະເຈົ້າຊົງແກແ້ຄ້ນໄດດ້ີກວ່າທ່ານແກແ້ຄ້ນເອງ.     ວັນນຶ່ງຈະມາ
ເຖິງ ເມື່ອພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຄວາມຜິດທັງໝົດກາຍເປັນຄວາມຖືກຕ້ອງ.  ເວລາພຣະເຢຊູມາ, ຣິດອໍານາດແລະສງ່າຣາ
ສີຂອງພຣະອົງຈະຖືກເປດີເຜີຍອອກ, ແລະພຣະອົງຈະຊງົມີຊັຍຊະນະຕໍ່ສດັຕຣທູັງຫລາຍ.  ໃນວນັນັ້ນ, ຄົນຊົ່ວຈະຖືກ
ຕັດສິນລົງໂທດ ແລະຄວາມສັດຊື່ຂອງພວກເຮົາຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ພວກເຮົາໄດຮ້ັບລາງວັນ.   
 ຄວາມຍຸດຕທິັມຂອງພຣະເຈົາ້ອາດຈະໃຊ້ເວລາ ເໝືອນກັນກບັພ່ໍນາລໍຖ້າຝົນຕົ້ນລະດແູລະຝົນປາຍລະດູ.  
ທ່ານຈ່ົງວາງໃຈວ່າເມ່ືອເຖິງເວລາ  ພຣະເຈ້ົາກຈໍະເຮັດໃຫ້ໝົດທຸກສິ່ງຖືກຕ້ອງ. 
   
   

3. ຢາໂກໂບ 5:8ກ-11 
 ຄວາມອົດທນົບໍ່ໄດໝ້າຍຄວາມວ່າປ່ອຍໄວ້ລາ້ໆ,  ບ່ໍແມ່ນທ່ານຈະນັ່ງຢູຊ່ື່ໆແລະບໍ່ເຮັດຫຍັງ.   ຢາໂກໂບໄດ ້
ແນະນໍາທາງທີ່ດສີາມຢ່າງໃຫ້ເຮົາເຮັດໃນຂະນະທີເ່ຮົາຢູ່ໃນຄວາມອົດທົນ. 

1. ຈົງ່ທາໍໃຫຈ້ດິໃຈເຂັມ້ແຂງ.  ຂໍ້ 8 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຊຸກຍູ້, ປັກຫັຼກ ຫຼື ມັດຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາໄວ.້  ໝາຍ
ຄວາມວ່າໃຫ້ພວກເຮົາຕັ້ງໝັ້ນໃນໃຈບໍ່ໃຫ້ຫວັ່ນໄຫວໄປມາຖ້າມກາງພະຍຸໃນຊີວິດ;  ວາງສມໍຂອງຫົວໃຈເຮົາ
ໃຫ້ຝັງແໜນ້ຢູ່ໃນພຣະລັກສະນະແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນ 1 ຊມອ 30, ຊາວອາມາເລັກໄດ້ປຸນ້ເມືອງ
ຂອງດາວດິ, ເຜົາ່ເມືອງຖິ້ມ, ລັກເອົາຄອບຄົວຂອງດາວດິ ແລະຄອບຄົວລູກນ້ອງຂອງດາວດິໄປ.  ຄົນຂອງດາ
ວດິເສັຽໃຈຢາ່ງຂົມຂື່ນກ່ຽວກັບການເສຽັລູກເມັຽຂອງພວກເຂົາ ແລະຄຶດຢາກຄວາ່ງກ້ອນຫີນຂ້າດາວິດ.    ດາ
ວດິເອງກເໍສັຽໃຈຫຼາຍ ແຕດ່າວິດຕັ້ງໃຈເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງເຂັ້ມແຂງ (30:6).  ຢາໂກໂບກໍບອກ

ເມ່ືອທາ່ນອ່ານຖ້ອຍຄໍາຂອງຢາໂກໂບທີເ່ວົ້າເຖິງຄົນຮັ່ງມີ ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ? 

ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເກດີຄວາມຍຸດຕທິັມ ໂດຍທີບ່ໍ່ນໍາເຂົ້າໄປສູ່ການແກແ້ຄນ້ໄດ້ຢາ່ງໃດ? 
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ໃຫ້ເຮົາເຮັດແບບນັ້ນຄກືັນ, ທ່ານຈະບໍເ່ອົາຊະນະສົງຄາມຝ່າຍວນິຍານດ້ວຍອາວຸດຝ່າຍເນືອ້ໜັງ.   ທ່ານຊະ
ນະດ້ວຍການລໍຖ້າແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈົາ້ (ອຊຢ 40:27-31).  ດັ່ງນັ້ນ ຖາ້ວ່າທ່ານມີຄວາມທຸກທໍຣະມານ
ແລະຮູສ້ຶກວ່າມີຄວາມກົດດັນຫລາຍຂຶ້ນຈົນຄໍາເວ້ົາຈະລະເບີດອອກມາ, ກໍໃຫ້ອົດກັ້ນໄວ.້  ຈົ່ງອົດທົນຮ້ອງຫາ
ພຣະເຈົາ້ ແລະຂໍໃຫ້ໄດ້ເຫື່ອແຮງທີ່ມາຈາກພຣະອົງ. 

2. ໃຫຕ້ັງ້ໝັນ້ຢູໃ່ນທາ່ທທີີດ່.ີ  ຖ້າຄວາມຈົມ່ທຸກກາຍເປັນກິລາໂອແລມປິກ, ພວກເຮົາບາງຄົນຄົງຈະໄດຮ້ັບຫຼຽນ
ຄໍາແລວ້.    ແຕຢ່າໂກໂບບອກວາ່ໃຫ້ເຊົາຄວນຄາງ,  ຢ່າຕິຕຽນຫືຼມີໃຈບາດໝາງຕໍ່ຄນົອື່ນ.   ການຈົມ່ທຸກຈະ
ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຂົມຂື່ນແລະຄວາມກຽດຊງັ.   ເວລາພວກເຮາົຄຽດຫືຼເຈັບໃຈ   ພວກເຮົາມັກຈະເອົາຄວາມ
ອຶດອັດໃຈຂອງເຮົາປ່ອຍໃສ ່ຄົນທີຢູ່່ໃກພ້ວກເຮາົ.   ພວກເຮົາຈະຮ້ອງກ້າກໃສຄ່ອບຄົວ, ເວົ້າບໍ່ມ່ວນຕໍ່ເພື່ອນ, 
ຫຼືຮ້າຍໃສຄ່ົນທີ່ຂບັຣດົຢູ່ຕາມຫົນທາງເວລາກບັບ້ານ.   ຢາໂກໂບບອກວາ່ຢ່າຈົມ່ໃຫ້ຊ່ຶງກັນແລະກັນ,  ເວລາ
ເຈົ້າຈົ່ມໃຫ້ຄົນອື່ນ ເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຕົກຢູໃ່ນການຕັດສິນລົງໂທດ.    ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງສ້າງຊີວິດໃຫ້ປາສຈາກ
ຄວາມຈົມ່ຫືຼຖກົຖຽງກັນ (ຟລປ 2:14).   

3. ຈົງ່ຢນືໝັນ້ກບັພວກຜູ້ປະກາດພຣະທມັ.   ວທິນີຶ່ງທີ່ຊ່ອຍແກບ້ັນຫາຂອງທ່ານໄດ້ແມ່ນຈົ່ງຮັບເອົາການໜູນໃຈ
ຈາກຜູທ້ີເ່ຄີຍໄດພ້ົບກັບເຫດການມາແລ້ວ. ໃຫ້ຄຶດເຖິງຜູ້ທີເ່ຕມັໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອເຊັ່ນ ເອລີຢາ, ດານີເອນັ, 
ເຢເຣມີຢາ, ໂນອາ, ອັບຣາຮາມ, ໂມເຊ, ນາງຣດຸ, ນາງຣາຮາບ, ນາງແອດສເທີ, ນາງຊາຣາ, ແລະໂຢບ.  ບໍ່
ແມ່ນແຕເ່ບິ່ງຜູປ້ະກາດພຣະທັມພວກເກົ່າເທົ່ານັ້ນ  ແຕ່ໃຫ້ເພິ່ງອີງຜູ້ທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໃນສມັຍນີ້ນໍາ.  
ທ່ານຈະພົບກັບຄົນເຫຼົ່ານີ້ຕາມບ້ານຂອງທ່ານ, ຫ້ອງຮຽນພຣະຄັມພ,ີ ໃນກຸ່ມຄົນທີ່ເພິ່ງພາອາສັຍໄດ້, ແລະກຸ່ມ
ຄຣິສຕຽນທີມີ່ຄວາມສັມພັນອັນແທຈ້ິງ.  ແຕລ່ະວັນ ຈົ່ງໜູນໃຈກັນແລະກັນເພ່ືອໃຫ້ຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນການຕໍ່ສູແ້ລະ
ໃຫ້ຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູ່ (ເຮັບເຣ ີ10:24-25). 
 

 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 ທ່ານຄາວ ເອຣິກຊນັ ຖືກສ່ົງເຂ້ົາຈໍາຄຸກໃນປີ 2012,  ແຕ່ລາວໄດ້ຕົກຢູ່ໃນກົງຂັງຕ້ັງແຕ່ເຫດການໄດ້
ເກດີຂຶ້ນໃນປ ີ1950 ພຸ້ນ. 
  ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວິທີທາງທ່ີທ່ານສາມາດມີຊີວດິຢູ່ຢ່າງເປັນອິສຣະ.   

· ຈົງ່ປອ່ຍວາງອອກໄປ.  ຖ້າມີຄົນໃດເຮັດຜິດຕໍ່ທ່ານ, ຢ່າຄິດເຖງິມັນຢູ່.  ຈົ່ງໃຫ້ອະພັຍເຂົາແລະດໍາເນີນຊີວິດຕໍ່
ໄປ ໃຫ້ອະພັຍທຸກໆ ຄັ້ງທີທ່່ານຄດິເຖິງຄວາມເຈັບປວດນັ້ນ. 

· ຈົງ່ຕອບແທນດວ້ຍການທາໍຄວາມດ.ີ  ຈົງ່ຊອກຫາວິທີທາງທີຈ່ະເຮັດດີຕໍຜູ່້ທີເ່ຮັດຜິດຕໍທ່່ານ (ໃຫ້ເບິ່ງ ໂຣມ 
12:17-21). 

· ຈົງ່ກະທາໍເພືອ່ຄວາມຍຕຸທິມັ.  ຈົງ່ເຂົ້າຮ່ວມກັບກຸ່ມອົງການທີມ່ີສູນກາງໃນການຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດ ທີທໍ່າງານ
ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອພວກທີຖ່ືກຂົ່ມເຫັງ.  
 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພນັ www.lsbf.org  ໂດຍ  BNS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທີ 13 ຕລຸາ 2013 (10-13-2013) 

 

ແມນ່ແຕ່ຄຣສິຕຽນກໍຍງັຖົກຖຽງກັນ 
 

ການຖົກຖຽງກັນອັນໃດທ່ີໄຮ້ປໂຍດທ່ີສຸດ ທ່ີທ່ານເຄີຍມີສ່ວນຮ່ວມ? 
 

ຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດເກີດຂ້ຶນເພາະຄວາມສໍາຄັນເປັນນ່ຶງ ແຕກຕ່າງກັນ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ລູກາ 10:38-42 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
         ຂ້າພະເຈົາ້ເຄີຍພົບເຫັນການຖົກຖຽງກັນເກີດຂຶນ້ຈາກສິງ່ເລກັນ້ອຍໃນຄຣສິຕະຈັກຄື:  ທາສ,ີ ພົມຫຼືດິນກາໂຣປູ
ພື້ນ, ລາຍການນະມັສການ, ຈະຊື້ເຈັ້ຽຫ້ອງນໍ້າເປັນກັບໃຫ່ຽຫຼືຊື້ເມື່ອຈໍາເປັນ (ບໍ່ແມ່ນເວົ້າຫຼິ້ນ ມັນເກີດຂຶ້ນແທ)້.  ໃນແຕ່
ລະເຫດການແມ່ນຄຣສິຕຽນເປັນຜູຖ້ົກຖຽງກັນ.  ສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງມີສອງຝາ່ຍເຂົາ້ຮ່ວມຢູໃ່ນການສົນທະນາ ແຕຜູ່ທ້ີ່ເຂົ້າ
ຮ່ວມນັ້ນຄິດວ່າຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນສໍາຄັນພໍທີຈ່ະຕ້ອງປົກປອ້ງເອົາໄວ້.  
        ຖ້າພວກເຮົາເບິງ່ຕົນ້ເຫດຂອງການຖົກຖຽງກັນຕາມຂ້າງເທິງນີ,້ ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍກສໍາມາດເຫັນວ່າມັນນອ້ຍ
ເກີນໄປທີ່ຈະປຽບທຽບກັບສິ່ງທີຈ່ະຍືນຍາວໄປຊ່ົວນຣິັນທີຄ່ຣິສຕະຈັກກໍາລັງພົບຢູ.່   ບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນພວກເຮົາຈະຮັບຮູ້ວ່າ
ພວກເຮົາຄຽດໃຫ້ກນັໃນສິ່ງນ້ອຍໆ.     ມັນຄືບໍນ່້ອຍ  ແຕກ່ານຖົກຖຽງກັນເກີດຂຶນ້ເພາະຄວາມສໍາຄນັທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.  
ພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຮົາມີຄວາມສໍາຄັນທີຖ່ືກຕ້ອງແລະພວກເຮົາກຕໍ້ອງປົກປອ້ງຄວາມຖືກຕ້ອງນັນ້ໄວ້.  ບາງຄັ້ງເຮົາ 
ຕ້ອງໃຊ້ສາຍຕາທີເ່ບິ່ງໄກເຖິງ 10,000 ຟິດເພື່ອໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກວ່າເຮົາເຮັດຫຍັງ.  ຂອບພຣະຄຸນເປນັຢ່າງຍິງ່ ທີ່ພຣະເຈົ້າ 
ຊງົເຂົ້າໃຈຄວາມຕຶງຄຽດໃນຊີວິດ   ແລະຜ່ານທາງພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງພວກເຮົາກໍມີຕວົຢາ່ງຂອງຄົນດີຫລາຍຄົນທີ່ມີ
ບັນຫາເຣື່ອງຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ.  ຕົວຢ່າງທີ່ດແີມ່ນເຣ່ືອງຂອງນາງມາຣີແລະນາງມາທາ. 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ລູກາ 10:38-42 

38. ເມ່ືອພຣະອົງກໍາລັງສະເດັດໄປພ້ອມກັບພວກສາວກົ ພຣະອົງໄດຊ້ົງເຂົ້າໄປໃນບ້ານນຶ່ງ    ມຍີິງຄົນນຶ່ງຊື່ມາທາໄດ້
ຕ້ອນຮັບພຣະອົງໄວ້ໃນເຮອືນຂອງຕົນ. 39. ມາທາມີນອ້ງສາວຊ່ືມາຣິອາ ແລະມາຣິອາກມໍານັ່ງໃກພ້ຣະບາດຂອງພຣະ
ຜູເ້ປນັເຈົາ້ ຟັງຖອ້ຍຄໍາຂອງພຣະອົງ.  40. ແຕມ່າທາໄດມ້ົວເມົາຢູ່ໃນການປະຕິບັດຫລາຍຢ່າງຈິ່ງມາທູນພຣະອົງວ່າ, 
ìນາຍເອີຍ, ທ່ານບໍສ່ົນໃຈຫລື ຊ່ຶງນ້ອງສາວຂອງຂ້ານ້ອຍປະໃຫ້ຂາ້ນອ້ຍປະຕິບດັແຕຜູ່້ດຽວ.  ຂທໍາ່ນບອກນອ້ງໃຫ້ມາ
ຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແດ່.î  41. ຝ່າຍອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ຊງົຕອບວາ່, ìມາທາ, ມາທາເອີຍ, ນາງຮ້ອນໃຈເປັນຫ່ວງກະວນົກະ
ວາຍໃນຫຼາຍສິ່ງແທໜ້ ໍ  42. ສິງ່ຊຶ່ງຕອ້ງການນັນ້ມີແຕສ່ິ່ງດຽວ  ມາຣິອາໄດ້ເລືອກເອົາສ່ວນດີນັ້ນ  ທີຈ່ະບໍ່ຍົກເອົາໄປ
ຈາກນາງເສັຽ.î 
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ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 
1. ລກູາ 10:38    
 ໃນການເດີນທາງຂອງພຣະເຢຊູ  ພຣະອົງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຕາມບ້ານຕ່າງໆ    ຍກົຕົວຢ່າງ;  ຊກັຂາຍໄດ້ເຊີນ   
ພຣະເຢຊູໄປພັກໃນເຮືອນຂອງລາວຢູ່ເມືອງເຢຣີໂກ (ລກ 19:6). ມັດທາຍໄດ້ເຊີນພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປເຮືອນຂອງລາວຢູ່
ກາເປນາອູມ (ມທ 9:9-13).    ຊໂີມນ ເປໂຕ ໄດເ້ຊີນພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປເຮືອນຂອງລາວຢູກ່າເປນາອມູ (ມຣກ 1:29-
34).  ມາທາກໍຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງນາງ (ລກ 10:38). 
 ເບິ່ງແລ້ວກໍເປັນໜ້າສົນໃຈ, ມາທາເປນັຄົນເຊື້ອເຊີນ ຕ້ອງເຮັດວຽກຫລາຍແນວເພື່ອຮັບຕ້ອນ ທໍາໃຫ້ພຣະເຢ
ຊແູລະສາວກົຂອງພຣະອົງມີຄວາມຊື່ນຊົມແລະໄດກ້ິນຢ່າງອິມ່ໜໍາສໍາລານທາງຝ່າຍຮ່າງກາຍ.  
 ບາງຄັ້ງ   ເຣືອ່ງນີຈ້ະພາໃຫ້ພວກເຮົາຄິດວ່າມາຣີອາເປັນຜູທ້ີເ່ຕັມໄປດ້ວຍຝ່າຍວນິຍານກວາ່ ໃນສອງເອືອ້ຍ
ນ້ອງນີ.້  ແຕສ່ິ່ງທີ່ ມາທາ ເຮັດນັ້ນກໍຍິ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຝ່າຍວິນຍານ; ນາງເຊີນພຣະເຢຊູເຂົ້າມາໃນເຮືອນ, ນາງຕ້ອນຮັບ
ແຂກ ໃຫ້ຄວາມຊື່ນຊົມນັ້ນໄດສ້ະແດງເຖິງຄວາມຮັກໃນພຣະເຈົ້າ.   ມາທາ ມີຈິດໃຈອັນຖືກຕ້ອງທີ່ຢາກຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ  
ນາງໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງໃນພຣະຄັມພີ ທີເ່ຫັນຄວາມຈໍາເປັນຂອງຄົນອື່ນເໜອືຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ(ຟລປ 2:4). 
 ເມື່ອບໍນ່ານມານນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຮັບໜ້າທີ່ເປັນສິດຍາພິບານໃນຄຣິສຕະຈັກໃໝ.່    ຄົນທັງຫຼາຍດຕີໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເກີນຄາດຄິດ, ເວລາຖືກເຊີນໄປຢຽ້ມຢາມເຮືອນຂອງບາງຄົນ ກໍຖືກຮັບຕ້ອນຢ່າງດເີລີດ.  ເຂົາເຈົ້າຢາກຮູ້ອາຫານທີຂ່້າ
ພະເຈົ້າມັກທີສຸ່ດ ແລະບໍຢ່າກເຮັດອາຫານທີຂ່້າພະເຈົ້າບໍ່ມັກກິນ.   ເຂົາເຈົ້າເຮັດຂອງຫວານທີແ່ຊບທີສຸ່ດ  ຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະນັ່ງຢູ່ບ່ອນໃດກໍໄດ້.    ດຽວນີຂ້້າພະເຈົ້າຕ້ອງອອກກໍາລັງກາຍເພ້ີມຂຶ້ນຍອ້ນການຮັບຕ້ອນອັນດຂີອງເຂົາເຈົ້າ ເພາະ 
ເຂົາເຈົາ້ຢາກໃຫ້ກຽດແກສ່ິດຍາພິບານຂອງຕົນ (ເຂົາເຈົາ້ເຮັດໄດດ້ີຫລາຍ).  
 ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍມັກເຮດັຈົນສດຸຄວາມສາມາດເພ່ືອຮັບຕ້ອນແຂກຢູໃ່ນເຮືອນຂອງເຮົາ.  ພວກເຮົາເຂົ້າ
ໃຈສາຍເຫດທີ່ ມາທາ ບໍພ່ໍໃຈ ຍ ້ອນມີວຽກຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງເຮດັ.   ມາທາຕ້ອງຕຽມອາຫານເພື່ອລ້ຽງຜູ້ຊາຍ13 ຄົນທີ ່
ກໍາລັງຫິວແລະເມື່ອຍ ທີໄ່ດ້ມາແວ່ຢ້ຽມຢາມຢ່າງກະທັນຫັນ ນຶງ່ຄົນໃນນັ້ນກແໍມ່ນອົງພຣະເຢຊ.ູ   
 ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາໄດ້ວ່າແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າກມັໍກເອົາໃຈແຂກ; ລາວຈະເຊີນພ່ີນ້ອງ, ໝູ່ເພື່ອນ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ, 
ແລະຄົນໃນຄຣສິຕະຈັກເຂົາ້ມາໃນເຮືອນ.  ເຖິງແມ່ນລາວຮັກໃນການຮັບຕ້ອນແຂກເທົາ່ໃດກໍຕາມ ລາວກໍມີຄວາມກັງ
ວົນໃຈຢູສ່າມສ ີ່ວັນກ່ອນເວລານັ້ນຈະມາເຖິງ ເພາະລາວຢາກໃຫ້ທຸກສິ່ງດໍາເນີນໄປດ້ວຍດີ.   
 
 

2. ລກູາ 10:39-40 
 ໃນເວລາທີ່ມາທາກໍາລັງເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງຢູ່ ນ້ອງສາວຜູ້ຊື່ມາຣີອາ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເຮືອນຄົວ.   ຄວາມເຫັນທີຂ່້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຍິນຈາກຄົນທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ມາທາ ເປັນຄົນມີນິສັຍເຈົ້າລະບຽບເອົາຈິງເອົາຈັງ ແລະ ມາຣີອາ ອາດຈະເປນັ 
ຄົນທີ່ພວກເຮົາອາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າÖຂີຄ້້ານ...ໜ້ອຍນຶ່ງ.  ພວກເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຈະເຂົ້າໃຈໄປຕາມສະພາບທີ່ເຫັນຢູ່ ມາ 
ຣອີາ ສວ່ນຫຼາຍອາດຈະຊວ່ຍເອືອ້ຍຢູໃ່ນເຮືອນຄົວໃນວັນອື່ນໆ.  ພວກເຮົາກໍຮູຢູ້່ວ່າມາຣີອາແລະມາທາເຄີຍສະແດງ
ຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າກະທໍາ ຊຶ່ງພວກເຂົາທັງສອງໄດ້ສົ່ງຄົນໄປນໍາຫາພຣະເຢຊູເມື່ອນ້ອງຊາຍຊື ່
ຣາຊະໂລໄດ້ລົ້ມປ່ວຍລົງ (ຢຮ 11:3). 

ເອື້ອຍນ້ອງສອງຄົນນີ້ ແມ່ນຜູ້ໃດທີ່ທ່ານເຫັນດີນໍາໃນການກະທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ? 
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    ໂດຍສະເພາະ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກຈາກເຫດການຄັ້ງນີ້ຄ ື ມາຣີອາ ໄດ້ປັກໃຈໃສກ່ານຊົງສະຖິດຢູນ່ໍາຂອງພຣະເຢຊູ
ດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ.    ຄໍາວ່າ ìທ່ີພຣະບາດຂອງພຣະເຈ້ົາî ໄດ້ຊີ້ເຖິງການນັ່ງຟັງ ຮໍ່າຮຽນຢ່າງຕັ້ງໃຈ ນາງໄດຈ້ື່ຈໍາ 
ເອົາຄໍາສັ່ງສອນຂອງພຣະເຢຊ.ູ    ປະເພນໃີນສມັຍນັ້ນໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຍິງຮໍ່າຮຽນ ພວກເຂົາຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການຮຽນ
ພຣະຄັມພີເດີມທີເ່ອ້ີນວ່າ ìໂທຣາî.     ໂອກາດນີຈ້ຶ່ງເປນັໂອກາດອັນຍິ່ງໃຫ່ຽທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງມາຣີອາ ຊຶ່ງອາດຈະມ ີ
ພຽງສອງສາມຄັ້ງໃນຊີວິດຂອງນາງ.   
 ພຣະເຢຊອູາດຈະເມ່ືອຍແລະຫິວຈາກການເດີນທາງແລະສັ່ງສອນ.  ຖ້າບໍສ່ົນໃຈຕໍຄ່ວາມຕ້ອງການຂອງພຣະ
ອົງກໍຈະເປັນຄົນທີໜ່້າບໍຮ່ັບແຂກ ດັງ່ນັ້ນຈ່ຶງມີວຽກຫຼາຍແນວເຊ່ັນຄວົກິນ, ອົບເຂົາ້ຈີ,່ ຕັ້ງໂຕະ ແລະອື່ນໆ.    ປາສຈາກ
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ມາຣີອາ, ມາທາຈຶ່ງຮູ້ສຶກຫງຸດຫງິດຫຼາຍຂຶ້ນ ຄິດເຖິງແຕ່ນອ້ງທີ່ນັ່ງຟັງແທນທີ່ຈະມາຊ່ວຍລາວ. 
 ອັນນີ້ແມ່ນການຖກົຖຽງກັນພາຍໃນຄອບຄົວ  ມີວຽກຫຼາຍແນວທີ່ຈະຕ້ອງທໍາເພື່ອຕ້ອນຮັບແຂກ.  ສໍາລັບມາ
ທາ ຈະຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເຣັດເພື່ອແຂກຈະໄດ້ກິນອີ່ມ.   ໃນເວລາດຽວກັນ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າທີມ່ ີ
ວຽກຫຍຸ້ງ  ເດີນທາງໄປມາຕລອດ, ພຣະອົງຈະບໍ່ພັກຢູທ່ີ່ນັ້ນດນົເທົ່າໃດ   ຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ມາຣ ີອາຕ້ອງໃຊ້ເວລາກັບ 
ພຣະອົງ.     ຜູຍ້ິງສອງຄົນນີ້ຕັ້ງໃຈໃສ່ໃນສິ່ງທີ່ດ ີການຂັດແຍງ້ກັນນີແ້ມ່ນສິ່ງທີ່ສູງສົ່ງ. ຖ້ອຍຄໍາຕອນນີ້ໃນພຣະຄັມພີບໍ່
ແມ່ນເວົ້າເຖິງຖືກຫຼືຜິດ ແຕເ່ວົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງສໍາຄັນທີ່ເປັນນຶງ່. 
   
 ພຣະເຢຊໄູດ້ຊົງເຂົ້າມາຢູ່ລະຫວາ່ງການຂດັແຍ້ງແລະໄດຊ້ົງນໍາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງເຫັນສິ່ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.  
 
 

 

3. ລກູາ 10:41-42 
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການເລືອກໃຊ້ເວລາຂອງເຮົາເປັນເຫດໃຫ້ເກດີເຣື່ອງຖົກຖຽງກັບຜູ້ທີເ່ລືອກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ແຕກ

ຕ່າງກັບເຮົາ.   ການຖົກຖຽງຂອງເຮົາອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບຄູຜ່ົວເມັຽຂອງເຮົາກ່ຽວກັບການຈະໃຊ້ເວລາຢດຸງານ.   ອາດ
ຈະເປັນກ່ຽວກັບວາ່ເຮົາຈະເຮັດວຽກເກີນເວລາຫືຼກັບບ້ານໄວກວາ່ເວລາເລກີ.  ອາດຈະກ່ຽວກັບລາຍການຂອງເຮົາເອງ 
ທີຕ່ຽມໄວ້ວ່າອັນໃດເຮັດໄດ້ແລະອັນໃດເຮັດບ່ໍໄດ້.  

ທຸກໆວັນພວກເຮົາຕັດສິນໃຈເລືອກເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ເຫັນວ່າສໍາຄັນກວ່າ ແຕບ່ໍໝ່າຍເຖິງວ່າການເລືອກຢ່າງອື່ນ
ນັ້ນຜິດແລະບໍໄ່ດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ເຮັດຢ່າງອື່ນທີເ່ລືອກໄວ້ນັນ້ເລີຍໃນເວລາໃດເວລານຶ່ງ  ແຕ່ໝາຍຄວາມ
ວ່າໃນການຕັດສິນໃຈເລືອກເຮດັສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງນັ້ນ ບໍກ່່ຽວກັບຖກືຫືຼຜດິສເມີໄປ ແຕຈ່ະກ່ຽວກັບຄວາມເຫັນທີ່ວ່າ ດີ ຫືຼ ດີ 
ກວ່າ. 

ຂ້າພະເຈົ້າບໍເ່ຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຈະຕິຕຽນວຽກທີເ່ຮົາເຮັດຢູໃ່ນເຮືອນຄົວນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍເ່ຊື່ອອີກວ່າພຣະເຢ
ຊູຈະຕໍ່ຕ້ານການແຕ່ງກິນທີຫ່ຼວງຫຼາຍທີຊ່ວ່ຍເຮັດໃຫ້ແຂກຮູສ້ກຶສະບາຍໃຈເໝືອນຢູໃ່ນເຮືອນຂອງຕົນເອງ.  ຕລອດເວ
ລາໃນຂ່າວປະເສີດ ພຣະເຢຊູຊົງພໍໃຈຊົມຊື່ນຍິນດຢີູ່ໃນການຮ່ວມສັງສັນຢູ່ໃນສັງຄົມ ແລະເຮົາຈະພົບເຫັນວ່າພຣະອົງ
ຊົງຮ່ວມກິນເຂົ້ານໍາຢູເ່ລືອ້ຍໆ.  ເຫດການທີ່ເຮືອນຂອງມາທາແລະມາຣີອານີໄ້ດ້ເຕອືນໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າພວກເຮົາມັກຈະ
ຖືກດຶງໃຫ້ເຮັດສິ່ງທີເ່ບິ່ງແລ້ວວ່າດີ ໃນຂະນະດຽວກັນພວກເຮົາກໍລືມຄິດເຖິງສິ່ງທ ີ ່ມີຄຸນຄ່າກວ່ານັນ້ອີກ.   ສິ່ງນີສ້າມາດ
ເກີດຂຶ້ນຢູໃ່ນອາຊບີຂອງເຮົາ, ເວລາສວ່ນຕົວຂອງເຮົາ, ໃນຊວີດິຄອບຄົວ, ແລະຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຢຊູ.  

ໃນບາງຄັ້ງ ເປັນຫຍັງຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງເຮົາຈຶງ່ເປັນຕົນ້ເຫດຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ? 
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ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ພຣະເຢຊູຊົງປະທານຄວາມຄິດທີ່ເບິ່ງເຫັນພາບອັນໃຫຍ່ແກພ່ວກເຮົາ.  ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາແກ້
ໄຂບັນຫາໃນການຂດັແຍງ້ຖົກຖຽງກັນທີຢູ່່ຖ້າມກາງພວກເຮົາ. 

ຂ້າພະເຈົ້າມັກທີພ່ົບວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດເ້ສີຍຕໍ່ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງມາທາ  ພຣະອົງຊົງຮັກທັງມາທາແລະມາຣີ 
ອາ(ຢຮ 11:5).  ແທນທີ່ຈະເບິ່ງຂ້າມຄວາມກັງວົນໃຈຂອງມາທາ, ພຣະເຢຊູກໍຊົງເຈາະຈົງໃສເ່ຣື່ອງນັ້ນໂດຍຊົງນໍາເອົາ
ຄວາມຂັດແຍງ້ກັນນີ້ມາເຕອືນສະຕມິາທາວ່າ ໃນການຕັດສິນໃຈເລືອກໃຊ້ເວລາທີດ່ີທສີຸດຂອງນາງ ໂດຍສະເພາະໃນ
ມື້ນີ້ ໃນເວລານີ້, ນາງມາຣີອາໄດ້ເລືອກສິງ່ທີດ່ີກວ່າ.  ມາທາບໍໄ່ດເ້ຮັດຜດິ  ການຮບັໃຊ້ພຣະເຢຊູໃຫ້ສະບາຍຝ່າຍຮ່າງ
ກາຍນັນ້ດີ.  ແຕໃ່ນມື້ນີ້ ການນັ່ງຮໍ່າຮຽນຈາກພຣະເຢຊູແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນເປັນນຶ່ງກວ່າສິ່ງອື່ນໆ.   

 
 

 
ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  

 
· ຈົງ່ຮູວ້າ່ອນັໃດສາໍຄນັ.  ປະເມີນເບ່ິງການຂັດແຍ້ງກັນ, ຊອກຫາເບ່ິງວ່າແມ່ນຫຍັງທ່ີແຕ່ລະຝ່າຍເຫັນ

ວ່າສໍາຄັນ. 
· ຈົງ່ຈດັລາໍດບັໃໝວ່າ່ສິງ່ໃດມາກອ່ນມາລນຸ.  ຈຸດຢືນຂອງທ່ານໃນຄວາມຂັດແຍ້ງອາດຈະດີແລະມີ

ຄຸນຄ່າ, ແຕ່ອາດຈະຕ້ອງລໍໄວ້ກ່ອນ ເພ່ືອຈະໄດ້ເຮັດສ່ິງສໍາຄັນເປັນນ່ຶງ ກ່ອນສ່ິງອ່ືນ.   
· ຈົງ່ໃຊເ້ວລາຈກັເຄິງ່ວນັເພືອ່ຝຶກຝນົ.  ບ່ໍຕ້ອງເຮັດຫຍັງ  ແຕ່ ìໃຫ້ນ່ັງຢູ່ໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະເຢຊູî 

ໃນການອ້ອນວອນອະທິຖານແລະອ່ານພຣະຄັມພີ.  ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນພາບອັນສົດໃສ່ຂອງສ່ິງສໍາຄັນ 

ອັນອ່ືນໆ ຂອງທ່ານ. 
 

ໃນຄ້ັງຕ່ໍໄປຖ້າມີການຖົກຖຽງກັນເກີດຂ້ຶນ, ຈ່ົງຖອຍຫັຼງກ້າວນ່ຶງເພ່ືອໃຫ້ເຫັນຮູບພາບທ່ີໃຫຍ່ກວາ່.  ໃຫ້
ເລືອກເຮັດຕາມທ່ີພຣະເຢຊູເຫັນວາ່ສ່ິງນ້ັນສໍາຄັນເປັນນ່ຶງ.  
 
 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BNS 
 

ເປັນເວລາດົນປານໃດແລ້ວ ທີທ່່ານຕ້ອງເລືອກຣະຫວາ່ງການສຶກສາພຣະຄັມພີແລະຕ້ອງເຮດັງານໃຫ້ສໍາເຣດັ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທີ 13 ຕລຸາ 2013 (10-13-2013) 

 

ແມນ່ແຕ່ຄຣສິຕຽນກໍຍງັຖົກຖຽງກັນ 
 

ການຖົກຖຽງກັນອັນໃດທ່ີໄຮ້ປໂຍດທ່ີສຸດ ທ່ີທ່ານເຄີຍມີສ່ວນຮ່ວມ? 
 

ຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດເກີດຂ້ຶນເພາະຄວາມສໍາຄັນເປັນນ່ຶງ ແຕກຕ່າງກັນ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ລູກາ 10:38-42 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
         ຂ້າພະເຈົາ້ເຄີຍພົບເຫັນການຖົກຖຽງກັນເກີດຂຶນ້ຈາກສິງ່ເລກັນ້ອຍໃນຄຣສິຕະຈັກຄື:  ທາສ,ີ ພົມຫຼືດິນກາໂຣປູ
ພື້ນ, ລາຍການນະມັສການ, ຈະຊື້ເຈັ້ຽຫ້ອງນໍ້າເປັນກັບໃຫ່ຽຫຼືຊື້ເມື່ອຈໍາເປັນ (ບໍ່ແມ່ນເວົ້າຫຼິ້ນ ມັນເກີດຂຶ້ນແທ)້.  ໃນແຕ່
ລະເຫດການແມ່ນຄຣສິຕຽນເປັນຜູຖ້ົກຖຽງກັນ.  ສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງມີສອງຝາ່ຍເຂົາ້ຮ່ວມຢູໃ່ນການສົນທະນາ ແຕຜູ່ທ້ີ່ເຂົ້າ
ຮ່ວມນັ້ນຄິດວ່າຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນສໍາຄັນພໍທີຈ່ະຕ້ອງປົກປອ້ງເອົາໄວ້.  
        ຖ້າພວກເຮົາເບິງ່ຕົນ້ເຫດຂອງການຖົກຖຽງກັນຕາມຂ້າງເທິງນີ,້ ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍກສໍາມາດເຫັນວ່າມັນນອ້ຍ
ເກີນໄປທີ່ຈະປຽບທຽບກັບສິ່ງທີຈ່ະຍືນຍາວໄປຊ່ົວນຣິັນທີຄ່ຣິສຕະຈັກກໍາລັງພົບຢູ.່   ບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນພວກເຮົາຈະຮັບຮູ້ວ່າ
ພວກເຮົາຄຽດໃຫ້ກນັໃນສິ່ງນ້ອຍໆ.     ມັນຄືບໍນ່້ອຍ  ແຕກ່ານຖົກຖຽງກັນເກີດຂຶນ້ເພາະຄວາມສໍາຄນັທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.  
ພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຮົາມີຄວາມສໍາຄັນທີຖ່ືກຕ້ອງແລະພວກເຮົາກຕໍ້ອງປົກປອ້ງຄວາມຖືກຕ້ອງນັນ້ໄວ້.  ບາງຄັ້ງເຮົາ 
ຕ້ອງໃຊ້ສາຍຕາທີເ່ບິ່ງໄກເຖິງ 10,000 ຟິດເພື່ອໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກວ່າເຮົາເຮັດຫຍັງ.  ຂອບພຣະຄຸນເປນັຢ່າງຍິງ່ ທີ່ພຣະເຈົ້າ 
ຊງົເຂົ້າໃຈຄວາມຕຶງຄຽດໃນຊີວິດ   ແລະຜ່ານທາງພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງພວກເຮົາກໍມີຕວົຢາ່ງຂອງຄົນດີຫລາຍຄົນທີ່ມີ
ບັນຫາເຣື່ອງຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ.  ຕົວຢ່າງທີ່ດແີມ່ນເຣ່ືອງຂອງນາງມາຣີແລະນາງມາທາ. 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ລູກາ 10:38-42 

38. ເມ່ືອພຣະອົງກໍາລັງສະເດັດໄປພ້ອມກັບພວກສາວກົ ພຣະອົງໄດຊ້ົງເຂົ້າໄປໃນບ້ານນຶ່ງ    ມຍີິງຄົນນຶ່ງຊື່ມາທາໄດ້
ຕ້ອນຮັບພຣະອົງໄວ້ໃນເຮອືນຂອງຕົນ. 39. ມາທາມີນອ້ງສາວຊ່ືມາຣິອາ ແລະມາຣິອາກມໍານັ່ງໃກພ້ຣະບາດຂອງພຣະ
ຜູເ້ປນັເຈົາ້ ຟັງຖອ້ຍຄໍາຂອງພຣະອົງ.  40. ແຕມ່າທາໄດມ້ົວເມົາຢູ່ໃນການປະຕິບັດຫລາຍຢ່າງຈິ່ງມາທູນພຣະອົງວ່າ, 
ìນາຍເອີຍ, ທ່ານບໍສ່ົນໃຈຫລື ຊ່ຶງນ້ອງສາວຂອງຂ້ານ້ອຍປະໃຫ້ຂາ້ນອ້ຍປະຕິບດັແຕຜູ່້ດຽວ.  ຂທໍາ່ນບອກນອ້ງໃຫ້ມາ
ຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແດ່.î  41. ຝ່າຍອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ຊງົຕອບວາ່, ìມາທາ, ມາທາເອີຍ, ນາງຮ້ອນໃຈເປັນຫ່ວງກະວນົກະ
ວາຍໃນຫຼາຍສິ່ງແທໜ້ ໍ  42. ສິງ່ຊຶ່ງຕອ້ງການນັນ້ມີແຕສ່ິ່ງດຽວ  ມາຣິອາໄດ້ເລືອກເອົາສ່ວນດີນັ້ນ  ທີຈ່ະບໍ່ຍົກເອົາໄປ
ຈາກນາງເສັຽ.î 
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ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 
1. ລກູາ 10:38    
 ໃນການເດີນທາງຂອງພຣະເຢຊູ  ພຣະອົງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຕາມບ້ານຕ່າງໆ    ຍກົຕົວຢ່າງ;  ຊກັຂາຍໄດ້ເຊີນ   
ພຣະເຢຊູໄປພັກໃນເຮືອນຂອງລາວຢູ່ເມືອງເຢຣີໂກ (ລກ 19:6). ມັດທາຍໄດ້ເຊີນພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປເຮືອນຂອງລາວຢູ່
ກາເປນາອູມ (ມທ 9:9-13).    ຊໂີມນ ເປໂຕ ໄດເ້ຊີນພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປເຮືອນຂອງລາວຢູກ່າເປນາອມູ (ມຣກ 1:29-
34).  ມາທາກໍຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງນາງ (ລກ 10:38). 
 ເບິ່ງແລ້ວກໍເປັນໜ້າສົນໃຈ, ມາທາເປນັຄົນເຊື້ອເຊີນ ຕ້ອງເຮັດວຽກຫລາຍແນວເພື່ອຮັບຕ້ອນ ທໍາໃຫ້ພຣະເຢ
ຊແູລະສາວກົຂອງພຣະອົງມີຄວາມຊື່ນຊົມແລະໄດກ້ິນຢ່າງອິມ່ໜໍາສໍາລານທາງຝ່າຍຮ່າງກາຍ.  
 ບາງຄັ້ງ   ເຣືອ່ງນີຈ້ະພາໃຫ້ພວກເຮົາຄິດວ່າມາຣີອາເປັນຜູທ້ີເ່ຕັມໄປດ້ວຍຝ່າຍວນິຍານກວາ່ ໃນສອງເອືອ້ຍ
ນ້ອງນີ.້  ແຕສ່ິ່ງທີ່ ມາທາ ເຮັດນັ້ນກໍຍິ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຝ່າຍວິນຍານ; ນາງເຊີນພຣະເຢຊູເຂົ້າມາໃນເຮືອນ, ນາງຕ້ອນຮັບ
ແຂກ ໃຫ້ຄວາມຊື່ນຊົມນັ້ນໄດສ້ະແດງເຖິງຄວາມຮັກໃນພຣະເຈົ້າ.   ມາທາ ມີຈິດໃຈອັນຖືກຕ້ອງທີ່ຢາກຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ  
ນາງໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງໃນພຣະຄັມພີ ທີເ່ຫັນຄວາມຈໍາເປັນຂອງຄົນອື່ນເໜອືຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ(ຟລປ 2:4). 
 ເມື່ອບໍນ່ານມານນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຮັບໜ້າທີ່ເປັນສິດຍາພິບານໃນຄຣິສຕະຈັກໃໝ.່    ຄົນທັງຫຼາຍດຕີໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເກີນຄາດຄິດ, ເວລາຖືກເຊີນໄປຢຽ້ມຢາມເຮືອນຂອງບາງຄົນ ກໍຖືກຮັບຕ້ອນຢ່າງດເີລີດ.  ເຂົາເຈົ້າຢາກຮູ້ອາຫານທີຂ່້າ
ພະເຈົ້າມັກທີສຸ່ດ ແລະບໍຢ່າກເຮັດອາຫານທີຂ່້າພະເຈົ້າບໍ່ມັກກິນ.   ເຂົາເຈົ້າເຮັດຂອງຫວານທີແ່ຊບທີສຸ່ດ  ຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະນັ່ງຢູ່ບ່ອນໃດກໍໄດ້.    ດຽວນີຂ້້າພະເຈົ້າຕ້ອງອອກກໍາລັງກາຍເພ້ີມຂຶ້ນຍອ້ນການຮັບຕ້ອນອັນດຂີອງເຂົາເຈົ້າ ເພາະ 
ເຂົາເຈົາ້ຢາກໃຫ້ກຽດແກສ່ິດຍາພິບານຂອງຕົນ (ເຂົາເຈົາ້ເຮັດໄດດ້ີຫລາຍ).  
 ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍມັກເຮດັຈົນສດຸຄວາມສາມາດເພ່ືອຮັບຕ້ອນແຂກຢູໃ່ນເຮືອນຂອງເຮົາ.  ພວກເຮົາເຂົ້າ
ໃຈສາຍເຫດທີ່ ມາທາ ບໍພ່ໍໃຈ ຍ ້ອນມີວຽກຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງເຮດັ.   ມາທາຕ້ອງຕຽມອາຫານເພື່ອລ້ຽງຜູ້ຊາຍ13 ຄົນທີ ່
ກໍາລັງຫິວແລະເມື່ອຍ ທີໄ່ດ້ມາແວ່ຢ້ຽມຢາມຢ່າງກະທັນຫັນ ນຶງ່ຄົນໃນນັ້ນກແໍມ່ນອົງພຣະເຢຊ.ູ   
 ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາໄດ້ວ່າແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າກມັໍກເອົາໃຈແຂກ; ລາວຈະເຊີນພ່ີນ້ອງ, ໝູ່ເພື່ອນ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ, 
ແລະຄົນໃນຄຣສິຕະຈັກເຂົາ້ມາໃນເຮືອນ.  ເຖິງແມ່ນລາວຮັກໃນການຮັບຕ້ອນແຂກເທົາ່ໃດກໍຕາມ ລາວກໍມີຄວາມກັງ
ວົນໃຈຢູສ່າມສ ີ່ວັນກ່ອນເວລານັ້ນຈະມາເຖິງ ເພາະລາວຢາກໃຫ້ທຸກສິ່ງດໍາເນີນໄປດ້ວຍດີ.   
 
 

2. ລກູາ 10:39-40 
 ໃນເວລາທີ່ມາທາກໍາລັງເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງຢູ່ ນ້ອງສາວຜູ້ຊື່ມາຣີອາ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເຮືອນຄົວ.   ຄວາມເຫັນທີຂ່້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຍິນຈາກຄົນທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ມາທາ ເປັນຄົນມີນິສັຍເຈົ້າລະບຽບເອົາຈິງເອົາຈັງ ແລະ ມາຣີອາ ອາດຈະເປນັ 
ຄົນທີ່ພວກເຮົາອາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າÖຂີຄ້້ານ...ໜ້ອຍນຶ່ງ.  ພວກເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຈະເຂົ້າໃຈໄປຕາມສະພາບທີ່ເຫັນຢູ່ ມາ 
ຣອີາ ສວ່ນຫຼາຍອາດຈະຊວ່ຍເອືອ້ຍຢູໃ່ນເຮືອນຄົວໃນວັນອື່ນໆ.  ພວກເຮົາກໍຮູຢູ້່ວ່າມາຣີອາແລະມາທາເຄີຍສະແດງ
ຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າກະທໍາ ຊຶ່ງພວກເຂົາທັງສອງໄດ້ສົ່ງຄົນໄປນໍາຫາພຣະເຢຊູເມື່ອນ້ອງຊາຍຊື ່
ຣາຊະໂລໄດ້ລົ້ມປ່ວຍລົງ (ຢຮ 11:3). 

ເອື້ອຍນ້ອງສອງຄົນນີ້ ແມ່ນຜູ້ໃດທີ່ທ່ານເຫັນດີນໍາໃນການກະທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ? 
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    ໂດຍສະເພາະ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກຈາກເຫດການຄັ້ງນີ້ຄ ື ມາຣີອາ ໄດ້ປັກໃຈໃສກ່ານຊົງສະຖິດຢູນ່ໍາຂອງພຣະເຢຊູ
ດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ.    ຄໍາວ່າ ìທ່ີພຣະບາດຂອງພຣະເຈ້ົາî ໄດ້ຊີ້ເຖິງການນັ່ງຟັງ ຮໍ່າຮຽນຢ່າງຕັ້ງໃຈ ນາງໄດຈ້ື່ຈໍາ 
ເອົາຄໍາສັ່ງສອນຂອງພຣະເຢຊ.ູ    ປະເພນໃີນສມັຍນັ້ນໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຍິງຮໍ່າຮຽນ ພວກເຂົາຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການຮຽນ
ພຣະຄັມພີເດີມທີເ່ອ້ີນວ່າ ìໂທຣາî.     ໂອກາດນີຈ້ຶ່ງເປນັໂອກາດອັນຍິ່ງໃຫ່ຽທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງມາຣີອາ ຊຶ່ງອາດຈະມ ີ
ພຽງສອງສາມຄັ້ງໃນຊີວິດຂອງນາງ.   
 ພຣະເຢຊອູາດຈະເມ່ືອຍແລະຫິວຈາກການເດີນທາງແລະສັ່ງສອນ.  ຖ້າບໍສ່ົນໃຈຕໍຄ່ວາມຕ້ອງການຂອງພຣະ
ອົງກໍຈະເປັນຄົນທີໜ່້າບໍຮ່ັບແຂກ ດັງ່ນັ້ນຈ່ຶງມີວຽກຫຼາຍແນວເຊ່ັນຄວົກິນ, ອົບເຂົາ້ຈີ,່ ຕັ້ງໂຕະ ແລະອື່ນໆ.    ປາສຈາກ
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ມາຣີອາ, ມາທາຈຶ່ງຮູ້ສຶກຫງຸດຫງິດຫຼາຍຂຶ້ນ ຄິດເຖິງແຕ່ນອ້ງທີ່ນັ່ງຟັງແທນທີ່ຈະມາຊ່ວຍລາວ. 
 ອັນນີ້ແມ່ນການຖກົຖຽງກັນພາຍໃນຄອບຄົວ  ມີວຽກຫຼາຍແນວທີ່ຈະຕ້ອງທໍາເພື່ອຕ້ອນຮັບແຂກ.  ສໍາລັບມາ
ທາ ຈະຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເຣັດເພື່ອແຂກຈະໄດ້ກິນອີ່ມ.   ໃນເວລາດຽວກັນ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າທີມ່ ີ
ວຽກຫຍຸ້ງ  ເດີນທາງໄປມາຕລອດ, ພຣະອົງຈະບໍ່ພັກຢູທ່ີ່ນັ້ນດນົເທົ່າໃດ   ຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ມາຣ ີອາຕ້ອງໃຊ້ເວລາກັບ 
ພຣະອົງ.     ຜູຍ້ິງສອງຄົນນີ້ຕັ້ງໃຈໃສ່ໃນສິ່ງທີ່ດ ີການຂັດແຍງ້ກັນນີແ້ມ່ນສິ່ງທີ່ສູງສົ່ງ. ຖ້ອຍຄໍາຕອນນີ້ໃນພຣະຄັມພີບໍ່
ແມ່ນເວົ້າເຖິງຖືກຫຼືຜິດ ແຕເ່ວົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງສໍາຄັນທີ່ເປັນນຶງ່. 
   
 ພຣະເຢຊໄູດ້ຊົງເຂົ້າມາຢູ່ລະຫວາ່ງການຂດັແຍ້ງແລະໄດຊ້ົງນໍາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງເຫັນສິ່ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.  
 
 

 

3. ລກູາ 10:41-42 
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການເລືອກໃຊ້ເວລາຂອງເຮົາເປັນເຫດໃຫ້ເກດີເຣື່ອງຖົກຖຽງກັບຜູ້ທີເ່ລືອກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ແຕກ

ຕ່າງກັບເຮົາ.   ການຖົກຖຽງຂອງເຮົາອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບຄູຜ່ົວເມັຽຂອງເຮົາກ່ຽວກັບການຈະໃຊ້ເວລາຢດຸງານ.   ອາດ
ຈະເປັນກ່ຽວກັບວາ່ເຮົາຈະເຮັດວຽກເກີນເວລາຫືຼກັບບ້ານໄວກວາ່ເວລາເລກີ.  ອາດຈະກ່ຽວກັບລາຍການຂອງເຮົາເອງ 
ທີຕ່ຽມໄວ້ວ່າອັນໃດເຮັດໄດ້ແລະອັນໃດເຮັດບ່ໍໄດ້.  

ທຸກໆວັນພວກເຮົາຕັດສິນໃຈເລືອກເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ເຫັນວ່າສໍາຄັນກວ່າ ແຕບ່ໍໝ່າຍເຖິງວ່າການເລືອກຢ່າງອື່ນ
ນັ້ນຜິດແລະບໍໄ່ດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ເຮັດຢ່າງອື່ນທີເ່ລືອກໄວ້ນັນ້ເລີຍໃນເວລາໃດເວລານຶ່ງ  ແຕ່ໝາຍຄວາມ
ວ່າໃນການຕັດສິນໃຈເລືອກເຮດັສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງນັ້ນ ບໍກ່່ຽວກັບຖກືຫືຼຜດິສເມີໄປ ແຕຈ່ະກ່ຽວກັບຄວາມເຫັນທີ່ວ່າ ດີ ຫືຼ ດີ 
ກວ່າ. 

ຂ້າພະເຈົ້າບໍເ່ຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຈະຕິຕຽນວຽກທີເ່ຮົາເຮັດຢູໃ່ນເຮືອນຄົວນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍເ່ຊື່ອອີກວ່າພຣະເຢ
ຊູຈະຕໍ່ຕ້ານການແຕ່ງກິນທີຫ່ຼວງຫຼາຍທີຊ່ວ່ຍເຮັດໃຫ້ແຂກຮູສ້ກຶສະບາຍໃຈເໝືອນຢູໃ່ນເຮືອນຂອງຕົນເອງ.  ຕລອດເວ
ລາໃນຂ່າວປະເສີດ ພຣະເຢຊູຊົງພໍໃຈຊົມຊື່ນຍິນດຢີູ່ໃນການຮ່ວມສັງສັນຢູ່ໃນສັງຄົມ ແລະເຮົາຈະພົບເຫັນວ່າພຣະອົງ
ຊົງຮ່ວມກິນເຂົ້ານໍາຢູເ່ລືອ້ຍໆ.  ເຫດການທີ່ເຮືອນຂອງມາທາແລະມາຣີອານີໄ້ດ້ເຕອືນໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າພວກເຮົາມັກຈະ
ຖືກດຶງໃຫ້ເຮັດສິ່ງທີເ່ບິ່ງແລ້ວວ່າດີ ໃນຂະນະດຽວກັນພວກເຮົາກໍລືມຄິດເຖິງສິ່ງທ ີ ່ມີຄຸນຄ່າກວ່ານັນ້ອີກ.   ສິ່ງນີສ້າມາດ
ເກີດຂຶ້ນຢູໃ່ນອາຊບີຂອງເຮົາ, ເວລາສວ່ນຕົວຂອງເຮົາ, ໃນຊວີດິຄອບຄົວ, ແລະຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຢຊູ.  

ໃນບາງຄັ້ງ ເປັນຫຍັງຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງເຮົາຈຶງ່ເປັນຕົນ້ເຫດຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ? 
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ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ພຣະເຢຊູຊົງປະທານຄວາມຄິດທີ່ເບິ່ງເຫັນພາບອັນໃຫຍ່ແກພ່ວກເຮົາ.  ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາແກ້
ໄຂບັນຫາໃນການຂດັແຍງ້ຖົກຖຽງກັນທີຢູ່່ຖ້າມກາງພວກເຮົາ. 

ຂ້າພະເຈົ້າມັກທີພ່ົບວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດເ້ສີຍຕໍ່ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງມາທາ  ພຣະອົງຊົງຮັກທັງມາທາແລະມາຣີ 
ອາ(ຢຮ 11:5).  ແທນທີ່ຈະເບິ່ງຂ້າມຄວາມກັງວົນໃຈຂອງມາທາ, ພຣະເຢຊູກໍຊົງເຈາະຈົງໃສເ່ຣື່ອງນັ້ນໂດຍຊົງນໍາເອົາ
ຄວາມຂັດແຍງ້ກັນນີ້ມາເຕອືນສະຕມິາທາວ່າ ໃນການຕັດສິນໃຈເລືອກໃຊ້ເວລາທີດ່ີທສີຸດຂອງນາງ ໂດຍສະເພາະໃນ
ມື້ນີ້ ໃນເວລານີ້, ນາງມາຣີອາໄດ້ເລືອກສິງ່ທີດ່ີກວ່າ.  ມາທາບໍໄ່ດເ້ຮັດຜດິ  ການຮບັໃຊ້ພຣະເຢຊູໃຫ້ສະບາຍຝ່າຍຮ່າງ
ກາຍນັນ້ດີ.  ແຕໃ່ນມື້ນີ້ ການນັ່ງຮໍ່າຮຽນຈາກພຣະເຢຊູແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນເປັນນຶ່ງກວ່າສິ່ງອື່ນໆ.   

 
 

 
ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  

 
· ຈົງ່ຮູວ້າ່ອນັໃດສາໍຄນັ.  ປະເມີນເບ່ິງການຂັດແຍ້ງກັນ, ຊອກຫາເບ່ິງວ່າແມ່ນຫຍັງທ່ີແຕ່ລະຝ່າຍເຫັນ

ວ່າສໍາຄັນ. 
· ຈົງ່ຈດັລາໍດບັໃໝວ່າ່ສິງ່ໃດມາກອ່ນມາລນຸ.  ຈຸດຢືນຂອງທ່ານໃນຄວາມຂັດແຍ້ງອາດຈະດີແລະມີ

ຄຸນຄ່າ, ແຕ່ອາດຈະຕ້ອງລໍໄວ້ກ່ອນ ເພ່ືອຈະໄດ້ເຮັດສ່ິງສໍາຄັນເປັນນ່ຶງ ກ່ອນສ່ິງອ່ືນ.   
· ຈົງ່ໃຊເ້ວລາຈກັເຄິງ່ວນັເພືອ່ຝຶກຝນົ.  ບ່ໍຕ້ອງເຮັດຫຍັງ  ແຕ່ ìໃຫ້ນ່ັງຢູ່ໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະເຢຊູî 

ໃນການອ້ອນວອນອະທິຖານແລະອ່ານພຣະຄັມພີ.  ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນພາບອັນສົດໃສ່ຂອງສ່ິງສໍາຄັນ 

ອັນອ່ືນໆ ຂອງທ່ານ. 
 

ໃນຄ້ັງຕ່ໍໄປຖ້າມີການຖົກຖຽງກັນເກີດຂ້ຶນ, ຈ່ົງຖອຍຫັຼງກ້າວນ່ຶງເພ່ືອໃຫ້ເຫັນຮູບພາບທ່ີໃຫຍ່ກວາ່.  ໃຫ້
ເລືອກເຮັດຕາມທ່ີພຣະເຢຊູເຫັນວາ່ສ່ິງນ້ັນສໍາຄັນເປັນນ່ຶງ.  
 
 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BNS 
 

ເປັນເວລາດົນປານໃດແລ້ວ ທີທ່່ານຕ້ອງເລືອກຣະຫວາ່ງການສຶກສາພຣະຄັມພີແລະຕ້ອງເຮດັງານໃຫ້ສໍາເຣດັ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທີ 13 ຕລຸາ 2013 (10-13-2013) 

 

ແມນ່ແຕ່ຄຣສິຕຽນກໍຍງັຖົກຖຽງກັນ 
 

ການຖົກຖຽງກັນອັນໃດທ່ີໄຮ້ປໂຍດທ່ີສຸດ ທ່ີທ່ານເຄີຍມີສ່ວນຮ່ວມ? 
 

ຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດເກີດຂ້ຶນເພາະຄວາມສໍາຄັນເປັນນ່ຶງ ແຕກຕ່າງກັນ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ລູກາ 10:38-42 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
         ຂ້າພະເຈົາ້ເຄີຍພົບເຫັນການຖົກຖຽງກັນເກີດຂຶນ້ຈາກສິງ່ເລກັນ້ອຍໃນຄຣສິຕະຈັກຄື:  ທາສ,ີ ພົມຫຼືດິນກາໂຣປູ
ພື້ນ, ລາຍການນະມັສການ, ຈະຊື້ເຈັ້ຽຫ້ອງນໍ້າເປັນກັບໃຫ່ຽຫຼືຊື້ເມື່ອຈໍາເປັນ (ບໍ່ແມ່ນເວົ້າຫຼິ້ນ ມັນເກີດຂຶ້ນແທ)້.  ໃນແຕ່
ລະເຫດການແມ່ນຄຣສິຕຽນເປັນຜູຖ້ົກຖຽງກັນ.  ສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງມີສອງຝາ່ຍເຂົາ້ຮ່ວມຢູໃ່ນການສົນທະນາ ແຕຜູ່ທ້ີ່ເຂົ້າ
ຮ່ວມນັ້ນຄິດວ່າຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນສໍາຄັນພໍທີຈ່ະຕ້ອງປົກປອ້ງເອົາໄວ້.  
        ຖ້າພວກເຮົາເບິງ່ຕົນ້ເຫດຂອງການຖົກຖຽງກັນຕາມຂ້າງເທິງນີ,້ ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍກສໍາມາດເຫັນວ່າມັນນອ້ຍ
ເກີນໄປທີ່ຈະປຽບທຽບກັບສິ່ງທີຈ່ະຍືນຍາວໄປຊ່ົວນຣິັນທີຄ່ຣິສຕະຈັກກໍາລັງພົບຢູ.່   ບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນພວກເຮົາຈະຮັບຮູ້ວ່າ
ພວກເຮົາຄຽດໃຫ້ກນັໃນສິ່ງນ້ອຍໆ.     ມັນຄືບໍນ່້ອຍ  ແຕກ່ານຖົກຖຽງກັນເກີດຂຶນ້ເພາະຄວາມສໍາຄນັທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.  
ພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຮົາມີຄວາມສໍາຄັນທີຖ່ືກຕ້ອງແລະພວກເຮົາກຕໍ້ອງປົກປອ້ງຄວາມຖືກຕ້ອງນັນ້ໄວ້.  ບາງຄັ້ງເຮົາ 
ຕ້ອງໃຊ້ສາຍຕາທີເ່ບິ່ງໄກເຖິງ 10,000 ຟິດເພື່ອໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກວ່າເຮົາເຮັດຫຍັງ.  ຂອບພຣະຄຸນເປນັຢ່າງຍິງ່ ທີ່ພຣະເຈົ້າ 
ຊງົເຂົ້າໃຈຄວາມຕຶງຄຽດໃນຊີວິດ   ແລະຜ່ານທາງພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງພວກເຮົາກໍມີຕວົຢາ່ງຂອງຄົນດີຫລາຍຄົນທີ່ມີ
ບັນຫາເຣື່ອງຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ.  ຕົວຢ່າງທີ່ດແີມ່ນເຣ່ືອງຂອງນາງມາຣີແລະນາງມາທາ. 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ລູກາ 10:38-42 

38. ເມ່ືອພຣະອົງກໍາລັງສະເດັດໄປພ້ອມກັບພວກສາວກົ ພຣະອົງໄດຊ້ົງເຂົ້າໄປໃນບ້ານນຶ່ງ    ມຍີິງຄົນນຶ່ງຊື່ມາທາໄດ້
ຕ້ອນຮັບພຣະອົງໄວ້ໃນເຮອືນຂອງຕົນ. 39. ມາທາມີນອ້ງສາວຊ່ືມາຣິອາ ແລະມາຣິອາກມໍານັ່ງໃກພ້ຣະບາດຂອງພຣະ
ຜູເ້ປນັເຈົາ້ ຟັງຖອ້ຍຄໍາຂອງພຣະອົງ.  40. ແຕມ່າທາໄດມ້ົວເມົາຢູ່ໃນການປະຕິບັດຫລາຍຢ່າງຈິ່ງມາທູນພຣະອົງວ່າ, 
ìນາຍເອີຍ, ທ່ານບໍສ່ົນໃຈຫລື ຊ່ຶງນ້ອງສາວຂອງຂ້ານ້ອຍປະໃຫ້ຂາ້ນອ້ຍປະຕິບດັແຕຜູ່້ດຽວ.  ຂທໍາ່ນບອກນອ້ງໃຫ້ມາ
ຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແດ່.î  41. ຝ່າຍອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ຊງົຕອບວາ່, ìມາທາ, ມາທາເອີຍ, ນາງຮ້ອນໃຈເປັນຫ່ວງກະວນົກະ
ວາຍໃນຫຼາຍສິ່ງແທໜ້ ໍ  42. ສິງ່ຊຶ່ງຕອ້ງການນັນ້ມີແຕສ່ິ່ງດຽວ  ມາຣິອາໄດ້ເລືອກເອົາສ່ວນດີນັ້ນ  ທີຈ່ະບໍ່ຍົກເອົາໄປ
ຈາກນາງເສັຽ.î 
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ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 
1. ລກູາ 10:38    
 ໃນການເດີນທາງຂອງພຣະເຢຊູ  ພຣະອົງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຕາມບ້ານຕ່າງໆ    ຍກົຕົວຢ່າງ;  ຊກັຂາຍໄດ້ເຊີນ   
ພຣະເຢຊູໄປພັກໃນເຮືອນຂອງລາວຢູ່ເມືອງເຢຣີໂກ (ລກ 19:6). ມັດທາຍໄດ້ເຊີນພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປເຮືອນຂອງລາວຢູ່
ກາເປນາອູມ (ມທ 9:9-13).    ຊໂີມນ ເປໂຕ ໄດເ້ຊີນພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປເຮືອນຂອງລາວຢູກ່າເປນາອມູ (ມຣກ 1:29-
34).  ມາທາກໍຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງນາງ (ລກ 10:38). 
 ເບິ່ງແລ້ວກໍເປັນໜ້າສົນໃຈ, ມາທາເປນັຄົນເຊື້ອເຊີນ ຕ້ອງເຮັດວຽກຫລາຍແນວເພື່ອຮັບຕ້ອນ ທໍາໃຫ້ພຣະເຢ
ຊແູລະສາວກົຂອງພຣະອົງມີຄວາມຊື່ນຊົມແລະໄດກ້ິນຢ່າງອິມ່ໜໍາສໍາລານທາງຝ່າຍຮ່າງກາຍ.  
 ບາງຄັ້ງ   ເຣືອ່ງນີຈ້ະພາໃຫ້ພວກເຮົາຄິດວ່າມາຣີອາເປັນຜູທ້ີເ່ຕັມໄປດ້ວຍຝ່າຍວນິຍານກວາ່ ໃນສອງເອືອ້ຍ
ນ້ອງນີ.້  ແຕສ່ິ່ງທີ່ ມາທາ ເຮັດນັ້ນກໍຍິ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຝ່າຍວິນຍານ; ນາງເຊີນພຣະເຢຊູເຂົ້າມາໃນເຮືອນ, ນາງຕ້ອນຮັບ
ແຂກ ໃຫ້ຄວາມຊື່ນຊົມນັ້ນໄດສ້ະແດງເຖິງຄວາມຮັກໃນພຣະເຈົ້າ.   ມາທາ ມີຈິດໃຈອັນຖືກຕ້ອງທີ່ຢາກຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ  
ນາງໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງໃນພຣະຄັມພີ ທີເ່ຫັນຄວາມຈໍາເປັນຂອງຄົນອື່ນເໜອືຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ(ຟລປ 2:4). 
 ເມື່ອບໍນ່ານມານນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຮັບໜ້າທີ່ເປັນສິດຍາພິບານໃນຄຣິສຕະຈັກໃໝ.່    ຄົນທັງຫຼາຍດຕີໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເກີນຄາດຄິດ, ເວລາຖືກເຊີນໄປຢຽ້ມຢາມເຮືອນຂອງບາງຄົນ ກໍຖືກຮັບຕ້ອນຢ່າງດເີລີດ.  ເຂົາເຈົ້າຢາກຮູ້ອາຫານທີຂ່້າ
ພະເຈົ້າມັກທີສຸ່ດ ແລະບໍຢ່າກເຮັດອາຫານທີຂ່້າພະເຈົ້າບໍ່ມັກກິນ.   ເຂົາເຈົ້າເຮັດຂອງຫວານທີແ່ຊບທີສຸ່ດ  ຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະນັ່ງຢູ່ບ່ອນໃດກໍໄດ້.    ດຽວນີຂ້້າພະເຈົ້າຕ້ອງອອກກໍາລັງກາຍເພ້ີມຂຶ້ນຍອ້ນການຮັບຕ້ອນອັນດຂີອງເຂົາເຈົ້າ ເພາະ 
ເຂົາເຈົາ້ຢາກໃຫ້ກຽດແກສ່ິດຍາພິບານຂອງຕົນ (ເຂົາເຈົາ້ເຮັດໄດດ້ີຫລາຍ).  
 ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍມັກເຮດັຈົນສດຸຄວາມສາມາດເພ່ືອຮັບຕ້ອນແຂກຢູໃ່ນເຮືອນຂອງເຮົາ.  ພວກເຮົາເຂົ້າ
ໃຈສາຍເຫດທີ່ ມາທາ ບໍພ່ໍໃຈ ຍ ້ອນມີວຽກຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງເຮດັ.   ມາທາຕ້ອງຕຽມອາຫານເພື່ອລ້ຽງຜູ້ຊາຍ13 ຄົນທີ ່
ກໍາລັງຫິວແລະເມື່ອຍ ທີໄ່ດ້ມາແວ່ຢ້ຽມຢາມຢ່າງກະທັນຫັນ ນຶງ່ຄົນໃນນັ້ນກແໍມ່ນອົງພຣະເຢຊ.ູ   
 ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາໄດ້ວ່າແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າກມັໍກເອົາໃຈແຂກ; ລາວຈະເຊີນພ່ີນ້ອງ, ໝູ່ເພື່ອນ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ, 
ແລະຄົນໃນຄຣສິຕະຈັກເຂົາ້ມາໃນເຮືອນ.  ເຖິງແມ່ນລາວຮັກໃນການຮັບຕ້ອນແຂກເທົາ່ໃດກໍຕາມ ລາວກໍມີຄວາມກັງ
ວົນໃຈຢູສ່າມສ ີ່ວັນກ່ອນເວລານັ້ນຈະມາເຖິງ ເພາະລາວຢາກໃຫ້ທຸກສິ່ງດໍາເນີນໄປດ້ວຍດີ.   
 
 

2. ລກູາ 10:39-40 
 ໃນເວລາທີ່ມາທາກໍາລັງເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງຢູ່ ນ້ອງສາວຜູ້ຊື່ມາຣີອາ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເຮືອນຄົວ.   ຄວາມເຫັນທີຂ່້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ຍິນຈາກຄົນທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ມາທາ ເປັນຄົນມີນິສັຍເຈົ້າລະບຽບເອົາຈິງເອົາຈັງ ແລະ ມາຣີອາ ອາດຈະເປນັ 
ຄົນທີ່ພວກເຮົາອາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າÖຂີຄ້້ານ...ໜ້ອຍນຶ່ງ.  ພວກເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຈະເຂົ້າໃຈໄປຕາມສະພາບທີ່ເຫັນຢູ່ ມາ 
ຣອີາ ສວ່ນຫຼາຍອາດຈະຊວ່ຍເອືອ້ຍຢູໃ່ນເຮືອນຄົວໃນວັນອື່ນໆ.  ພວກເຮົາກໍຮູຢູ້່ວ່າມາຣີອາແລະມາທາເຄີຍສະແດງ
ຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າກະທໍາ ຊຶ່ງພວກເຂົາທັງສອງໄດ້ສົ່ງຄົນໄປນໍາຫາພຣະເຢຊູເມື່ອນ້ອງຊາຍຊື ່
ຣາຊະໂລໄດ້ລົ້ມປ່ວຍລົງ (ຢຮ 11:3). 

ເອື້ອຍນ້ອງສອງຄົນນີ້ ແມ່ນຜູ້ໃດທີ່ທ່ານເຫັນດີນໍາໃນການກະທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ? 
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    ໂດຍສະເພາະ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກຈາກເຫດການຄັ້ງນີ້ຄ ື ມາຣີອາ ໄດ້ປັກໃຈໃສກ່ານຊົງສະຖິດຢູນ່ໍາຂອງພຣະເຢຊູ
ດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ.    ຄໍາວ່າ ìທ່ີພຣະບາດຂອງພຣະເຈ້ົາî ໄດ້ຊີ້ເຖິງການນັ່ງຟັງ ຮໍ່າຮຽນຢ່າງຕັ້ງໃຈ ນາງໄດຈ້ື່ຈໍາ 
ເອົາຄໍາສັ່ງສອນຂອງພຣະເຢຊ.ູ    ປະເພນໃີນສມັຍນັ້ນໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຍິງຮໍ່າຮຽນ ພວກເຂົາຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການຮຽນ
ພຣະຄັມພີເດີມທີເ່ອ້ີນວ່າ ìໂທຣາî.     ໂອກາດນີຈ້ຶ່ງເປນັໂອກາດອັນຍິ່ງໃຫ່ຽທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງມາຣີອາ ຊຶ່ງອາດຈະມ ີ
ພຽງສອງສາມຄັ້ງໃນຊີວິດຂອງນາງ.   
 ພຣະເຢຊອູາດຈະເມ່ືອຍແລະຫິວຈາກການເດີນທາງແລະສັ່ງສອນ.  ຖ້າບໍສ່ົນໃຈຕໍຄ່ວາມຕ້ອງການຂອງພຣະ
ອົງກໍຈະເປັນຄົນທີໜ່້າບໍຮ່ັບແຂກ ດັງ່ນັ້ນຈ່ຶງມີວຽກຫຼາຍແນວເຊ່ັນຄວົກິນ, ອົບເຂົາ້ຈີ,່ ຕັ້ງໂຕະ ແລະອື່ນໆ.    ປາສຈາກ
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ມາຣີອາ, ມາທາຈຶ່ງຮູ້ສຶກຫງຸດຫງິດຫຼາຍຂຶ້ນ ຄິດເຖິງແຕ່ນອ້ງທີ່ນັ່ງຟັງແທນທີ່ຈະມາຊ່ວຍລາວ. 
 ອັນນີ້ແມ່ນການຖກົຖຽງກັນພາຍໃນຄອບຄົວ  ມີວຽກຫຼາຍແນວທີ່ຈະຕ້ອງທໍາເພື່ອຕ້ອນຮັບແຂກ.  ສໍາລັບມາ
ທາ ຈະຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເຣັດເພື່ອແຂກຈະໄດ້ກິນອີ່ມ.   ໃນເວລາດຽວກັນ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າທີມ່ ີ
ວຽກຫຍຸ້ງ  ເດີນທາງໄປມາຕລອດ, ພຣະອົງຈະບໍ່ພັກຢູທ່ີ່ນັ້ນດນົເທົ່າໃດ   ຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ມາຣ ີອາຕ້ອງໃຊ້ເວລາກັບ 
ພຣະອົງ.     ຜູຍ້ິງສອງຄົນນີ້ຕັ້ງໃຈໃສ່ໃນສິ່ງທີ່ດ ີການຂັດແຍງ້ກັນນີແ້ມ່ນສິ່ງທີ່ສູງສົ່ງ. ຖ້ອຍຄໍາຕອນນີ້ໃນພຣະຄັມພີບໍ່
ແມ່ນເວົ້າເຖິງຖືກຫຼືຜິດ ແຕເ່ວົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງສໍາຄັນທີ່ເປັນນຶງ່. 
   
 ພຣະເຢຊໄູດ້ຊົງເຂົ້າມາຢູ່ລະຫວາ່ງການຂດັແຍ້ງແລະໄດຊ້ົງນໍາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງເຫັນສິ່ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.  
 
 

 

3. ລກູາ 10:41-42 
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການເລືອກໃຊ້ເວລາຂອງເຮົາເປັນເຫດໃຫ້ເກດີເຣື່ອງຖົກຖຽງກັບຜູ້ທີເ່ລືອກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ແຕກ

ຕ່າງກັບເຮົາ.   ການຖົກຖຽງຂອງເຮົາອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບຄູຜ່ົວເມັຽຂອງເຮົາກ່ຽວກັບການຈະໃຊ້ເວລາຢດຸງານ.   ອາດ
ຈະເປັນກ່ຽວກັບວາ່ເຮົາຈະເຮັດວຽກເກີນເວລາຫືຼກັບບ້ານໄວກວາ່ເວລາເລກີ.  ອາດຈະກ່ຽວກັບລາຍການຂອງເຮົາເອງ 
ທີຕ່ຽມໄວ້ວ່າອັນໃດເຮັດໄດ້ແລະອັນໃດເຮັດບ່ໍໄດ້.  

ທຸກໆວັນພວກເຮົາຕັດສິນໃຈເລືອກເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ເຫັນວ່າສໍາຄັນກວ່າ ແຕບ່ໍໝ່າຍເຖິງວ່າການເລືອກຢ່າງອື່ນ
ນັ້ນຜິດແລະບໍໄ່ດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ເຮັດຢ່າງອື່ນທີເ່ລືອກໄວ້ນັນ້ເລີຍໃນເວລາໃດເວລານຶ່ງ  ແຕ່ໝາຍຄວາມ
ວ່າໃນການຕັດສິນໃຈເລືອກເຮດັສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງນັ້ນ ບໍກ່່ຽວກັບຖກືຫືຼຜດິສເມີໄປ ແຕຈ່ະກ່ຽວກັບຄວາມເຫັນທີ່ວ່າ ດີ ຫືຼ ດີ 
ກວ່າ. 

ຂ້າພະເຈົ້າບໍເ່ຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຈະຕິຕຽນວຽກທີເ່ຮົາເຮັດຢູໃ່ນເຮືອນຄົວນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍເ່ຊື່ອອີກວ່າພຣະເຢ
ຊູຈະຕໍ່ຕ້ານການແຕ່ງກິນທີຫ່ຼວງຫຼາຍທີຊ່ວ່ຍເຮັດໃຫ້ແຂກຮູສ້ກຶສະບາຍໃຈເໝືອນຢູໃ່ນເຮືອນຂອງຕົນເອງ.  ຕລອດເວ
ລາໃນຂ່າວປະເສີດ ພຣະເຢຊູຊົງພໍໃຈຊົມຊື່ນຍິນດຢີູ່ໃນການຮ່ວມສັງສັນຢູ່ໃນສັງຄົມ ແລະເຮົາຈະພົບເຫັນວ່າພຣະອົງ
ຊົງຮ່ວມກິນເຂົ້ານໍາຢູເ່ລືອ້ຍໆ.  ເຫດການທີ່ເຮືອນຂອງມາທາແລະມາຣີອານີໄ້ດ້ເຕອືນໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າພວກເຮົາມັກຈະ
ຖືກດຶງໃຫ້ເຮັດສິ່ງທີເ່ບິ່ງແລ້ວວ່າດີ ໃນຂະນະດຽວກັນພວກເຮົາກໍລືມຄິດເຖິງສິ່ງທ ີ ່ມີຄຸນຄ່າກວ່ານັນ້ອີກ.   ສິ່ງນີສ້າມາດ
ເກີດຂຶ້ນຢູໃ່ນອາຊບີຂອງເຮົາ, ເວລາສວ່ນຕົວຂອງເຮົາ, ໃນຊວີດິຄອບຄົວ, ແລະຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຢຊູ.  

ໃນບາງຄັ້ງ ເປັນຫຍັງຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງເຮົາຈຶງ່ເປັນຕົນ້ເຫດຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ? 
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ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ພຣະເຢຊູຊົງປະທານຄວາມຄິດທີ່ເບິ່ງເຫັນພາບອັນໃຫຍ່ແກພ່ວກເຮົາ.  ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາແກ້
ໄຂບັນຫາໃນການຂດັແຍງ້ຖົກຖຽງກັນທີຢູ່່ຖ້າມກາງພວກເຮົາ. 

ຂ້າພະເຈົ້າມັກທີພ່ົບວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດເ້ສີຍຕໍ່ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງມາທາ  ພຣະອົງຊົງຮັກທັງມາທາແລະມາຣີ 
ອາ(ຢຮ 11:5).  ແທນທີ່ຈະເບິ່ງຂ້າມຄວາມກັງວົນໃຈຂອງມາທາ, ພຣະເຢຊູກໍຊົງເຈາະຈົງໃສເ່ຣື່ອງນັ້ນໂດຍຊົງນໍາເອົາ
ຄວາມຂັດແຍງ້ກັນນີ້ມາເຕອືນສະຕມິາທາວ່າ ໃນການຕັດສິນໃຈເລືອກໃຊ້ເວລາທີດ່ີທສີຸດຂອງນາງ ໂດຍສະເພາະໃນ
ມື້ນີ້ ໃນເວລານີ້, ນາງມາຣີອາໄດ້ເລືອກສິງ່ທີດ່ີກວ່າ.  ມາທາບໍໄ່ດເ້ຮັດຜດິ  ການຮບັໃຊ້ພຣະເຢຊູໃຫ້ສະບາຍຝ່າຍຮ່າງ
ກາຍນັນ້ດີ.  ແຕໃ່ນມື້ນີ້ ການນັ່ງຮໍ່າຮຽນຈາກພຣະເຢຊູແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນເປັນນຶ່ງກວ່າສິ່ງອື່ນໆ.   

 
 

 
ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  

 
· ຈົງ່ຮູວ້າ່ອນັໃດສາໍຄນັ.  ປະເມີນເບ່ິງການຂັດແຍ້ງກັນ, ຊອກຫາເບ່ິງວ່າແມ່ນຫຍັງທ່ີແຕ່ລະຝ່າຍເຫັນ

ວ່າສໍາຄັນ. 
· ຈົງ່ຈດັລາໍດບັໃໝວ່າ່ສິງ່ໃດມາກອ່ນມາລນຸ.  ຈຸດຢືນຂອງທ່ານໃນຄວາມຂັດແຍ້ງອາດຈະດີແລະມີ

ຄຸນຄ່າ, ແຕ່ອາດຈະຕ້ອງລໍໄວ້ກ່ອນ ເພ່ືອຈະໄດ້ເຮັດສ່ິງສໍາຄັນເປັນນ່ຶງ ກ່ອນສ່ິງອ່ືນ.   
· ຈົງ່ໃຊເ້ວລາຈກັເຄິງ່ວນັເພືອ່ຝຶກຝນົ.  ບ່ໍຕ້ອງເຮັດຫຍັງ  ແຕ່ ìໃຫ້ນ່ັງຢູ່ໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະເຢຊູî 

ໃນການອ້ອນວອນອະທິຖານແລະອ່ານພຣະຄັມພີ.  ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນພາບອັນສົດໃສ່ຂອງສ່ິງສໍາຄັນ 

ອັນອ່ືນໆ ຂອງທ່ານ. 
 

ໃນຄ້ັງຕ່ໍໄປຖ້າມີການຖົກຖຽງກັນເກີດຂ້ຶນ, ຈ່ົງຖອຍຫັຼງກ້າວນ່ຶງເພ່ືອໃຫ້ເຫັນຮູບພາບທ່ີໃຫຍ່ກວາ່.  ໃຫ້
ເລືອກເຮັດຕາມທ່ີພຣະເຢຊູເຫັນວາ່ສ່ິງນ້ັນສໍາຄັນເປັນນ່ຶງ.  
 
 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BNS 
 

ເປັນເວລາດົນປານໃດແລ້ວ ທີທ່່ານຕ້ອງເລືອກຣະຫວາ່ງການສຶກສາພຣະຄັມພີແລະຕ້ອງເຮດັງານໃຫ້ສໍາເຣດັ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ20 ຕລຸາ 2013 (10-20-2013) 

 

ບໍ່ກ່ຽວກັບຂ້າພະເຈົາ້ 
 

ທ່ານຈະເຮັດຕ່ໍໄປອີກດົນເທ່ົາໃດເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ສົມໃຈຕົນເອງ? 
ການຂັດແຍ້ງກັນສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຄິດເຖິງແຕ່ຕົນເອງ 

 
ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   1 ຊາມູເອນ 24:1-15 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ: 
       ຂ້າພະເຈົ້າມີບັນຫາກັບເພ່ືອນຮ່ວມຫໍພັກດຽວກັນເວລາທີເ່ປັນນັກສຶກສາຢູມ່ະຫາວິທະຍາລຍັ.  ຂ້າພະເຈົ້າມັກສະ
ອາດແຕ່ລາວມັກຮກົ. ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດການເຕັມເວລາ ເພື່ອຈະໄດ້ເພີ້ມຫ້ອງຮຽນເຂົ້າອີກ,   ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຢາກມີເວລາກາງ
ຄືນທີງ່ຽບສງົບ. ລາວເປັນຄົນມັກມ່ວນແລະມັກເຊີນເພ່ືອນມາຢູ່ເຕມັຫ້ອງ.     ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການເປີດຜ້າກັ້ງເພື່ອໃຊ້
ແສງສວາ່ງທັມມະຊາດແຕລ່າວມັກປດິຜ້າກັງ້ເພ່ືອມີຄວາມເປນັສ່ວນຕົວ.  ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາເປັນເພື່ອນທີ່ດີຕໍກ່ັນແຕ່
ພວກເຮາົກມີໍຄວາມຕຶງຄຽດແລະຂດັແຍງ້ກັນຢູເ່ລືອ້ຍໆ.   
      ຈົນກວ່າເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດແ້ຕ່ງງານຈຶ່ງຮູ້ສຶກຕົວວ່າເປັນຫຍັງຈິ່ງມີບັນຫາກັບເພື່ອຮ່ວມຫໍພັກ.  ໃນຂະນະທີຂ່າ້ພະ
ເຈົາ້ແລະພັລຍາໄດສ້້າງບ້ານແລະຄອງຊີວິດຄູ,່ ຂ້າພະເຈົາ້ໄດສ້ັງເກດເຫັນຄວາມບົກພ່ອງຂອງຕົນເອງ:    ຂ້າພະເຈົ້າ
ຕ້ອງການສິງ່ຕ່າງໆ ຕາມວທິຂີອງຂ້າພະເຈົາ້ເອງ. ໃນສາຍເຫດຂອງການຂດັແຍ້ງກັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດຈາກຄວາມ
ຕ້ອງການໃຫ້ເປນັໄປຕາມວທິທີາງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມັກ. ເພື່ອຈະສ ້າງຊີວິດຄູທ່ີ່ດ ີຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຍອມປະຖິ້ມສິ່ງທີຕ່ົນເອງ
ຕ້ອງການ ເພ່ືອເຮດັຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພັລຍາ.  ຂ້າພະເຈົາ້ຕອ້ງສົນໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງພັລຍາໃຫ້ຢູ່ເໜອື
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ,   ແລະພັລຍາຂອງຂ້າພະເຈົາ້ກຄໍວນຈະເຮດັຢ່າງນັ້ນເໝືອນກັນ. 
     ກະສັດຊາອູນ ແລະກະສັດດາວິດ,   ຜູນ້ໍາທັງສອງຂອງປະເທດອສິຣາເອັນ ມີຊີວິດທີ່ຂັດແຍ້ງກນັຍ້ອນຄວາມເຫັນ
ແກຕ່ົວ.  ໃນຊີວິດຂອງກະສັດຊາອູນ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ໄດຖ້ືກຂັບເຄື່ອນຈາກການໃຊ້ຊີວິດທີ່ເຫັນແກຕ່ົນ
ເອງ.  ໃນຊີວິດຂອງກະສັດດາວດິ ພວກເຮົາຈະເຫັນຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ບໍຍ່ອມໃຫ້ຊີວິດແບບເຫັນແກໂ່ຕເກດີຂຶນ້.   
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? 1 ຊາມູເອນ 24:1-15 

1. ເມື່ອຊາອູນກັບມາຈາກການຕໍສ່ ູ ້ກັບພວກຟີລິສຕີນກໍມີຄົນມາບອກວ່າ ດາວິດຢູໃ່ນຖິນ່ກັນດານໃກ້ໆ ເມືອງເອນເກດີ 
2. ຊາອູນຈຶ່ງເອົາທະຫານຜູເ້ກ່ັງກ້າທີສຸ່ດໃນອສິຣາເອັນສາມພັນຄນົອອກຊອກຫາດາວດິ   ແລະທະຫານຂອງລາວຢູ່
ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງຫີນດານແບປ້່າ.   3. ຊາອູນໄດເ້ຂົ້າໄປຖ່າຍໃນຖໍ້າແຫ່ງນຶ່ງໃກ້ໆກັບຄອກແກະຢູ່ແປະແຄມ
ທາງ.  ສ່ວນດາວດິແລະທະຫານຂອງລາວກໍລີ້ຢູໃ່ນຖໍ້ານັ້ນ.    4. ພວກທະຫານຈຶ່ງເວົ້າຕໍ່ດາວິດວ່າ ìນີ້ແມ່ນໂຊກຂອງ
ທ່ານແລ້ວ ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າໄດມ້ອບສັດຕຣຂູອງທ່ານໄວ້ໃນອໍານາດຂອງທ່ານຕາມທີຕ່້ອງການ.î  ດາວດິໄດຄ້ານອອກ
ມາແລວ້ຕດັເອົາເສືອ້ຍາວຂອງຊາອູນໂດຍທີພ່ຣະອົງບໍ່ຮູ້ເມື່ອຫຍັງໝົດ. 5. ແຕດ່າວິດກມໍີຄວາມຮູ້ສຶກເສັຽໃຈ ຈຶ່ງເວົ້າຕໍ່
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ທະຫານຂອງຕົນວາ່    6. ìຂພໍຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢ່າອະນຍຸາດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍທໍາອນັຕລາຍຢາ່ງໃດໝົດແກເ່ຈົາ້ນາຍຂອງຂ້າ
ນ້ອຍ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເລອືກເອົາເປັນເຈົ້າຊີວິດ.  ຂ້ອຍບໍຄ່ວນທໍາອັນຕະລາຍແກພ່ະອງົເລຍີ ເພາະພຣະ
ອົງເປັນເຈົ້າຊີວິດທີພ່ຣະຜູເ້ປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້.î    7. ດັ່ງນັ້ນ ດາວິດ ຈຶ່ງບອກໃຫ້ທະຫານຂອງຕົນຢ່າຕໍສູ່້ຊາອນູ. 
8. ຊາອູນໄດ້ອອກຈາກຖ້ໍານ້ັນແລະໄດ້ເດີນທາງຕໍ ່ໄປ  ແລ້ວດາວິດກອໍອກໄປຕາມຫລັງພຣະອົງແລະເອີນ້ໃສພ່ຣະອົງ
ວ່າ ìພຣະອົງເອີຍ, ຊາອູນກຫໍຼຽວຫຼັງເບິ່ງອ້ອມໆ  ດາວິດກກໍົ້ມຂາບລົງດ້ວຍຄວາມນັບຖື . ແລ້ວທູນຖາມວາ່ ìເປັນຫຍັງ
ພຣະອົງຈຶ່ງຟັງສຽງປະຊາຊົນທີເ່ວົ້າວ່າຂ້ານ້ອຍກໍາລັງພຍາຍາມຈະທໍາຮ້າຍພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງເຫັນດ້ວຍຕົນເອງແລ້ວ
ວ່າ  10. ມືນ້ີ້ ທີຖ່ໍ້ານັ້ນພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ໄດ້ຊົງມອບພຣະອົງໄວ້ໃນອໍານາດຂອງຂ້ານ້ອຍ  ບາງຄົນໄດ້ບອກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ
ຂ້າພຣະອົງເສັຽ  ແຕວ່່າ ຂ້ານ້ອຍຮູສ້ຶກອີ່ດຕູົນພຣະອົງ  ຂ້ານ້ອຍຈຶງ່ບອກວາ່ ຂ້ານ້ອຍບໍຄ່ວນທາໍອັນຕະລາຍແກພ່ະອົງ
ເລີຍ ເພາະວ່າພຣະອົງເປ ັນຜູ້ທີພ່ຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າຊົງເລືອກໃຫ້ເປັນເຈົາ້ຊີວິດ.  11. ສະເດັດພ່ໍເອີຍ! ຂຊົໍງທອດພຣະເນດ
ເບິ່ງສົ້ນເສື້ອລ່າມຂອງພຣະອົງທີຂ່້ານ້ອຍກໍາລັງຖຢືູ່ນີ້.  ຂ້ານ້ອຍໄດຕ້ັດມັນອອກ ແຕວ່່າຂ້ານ້ອຍບໍໄ່ດ້ຂ້າພຣະອົງ  ນ້ັນ
ເປັນສິ່ງທີ່ພຣະອົງຄວນໝັ້ນໃຈວ່າຂ້ານ້ອຍບໍໄ່ດຄ້ິດກະບົດ ຫືຼຄິດທໍາຮ້າຍພຣະອົງແຕ່ຢາ່ງໃດ.   ແຕເ່ຖິງປານນັ້ນພຣະ
ອົງກໍຍັງຕາມຂ້ານ້ອຍ ໂດຍທີຂ່້ານ້ອຍບໍໄ່ດ້ຜິດຫຍັງຕໍ່ພຣະອົງ.     12.  ຂໃໍຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງຕັດສິນວ່າ ລະຫວ່າງ
ພວກເຮົາທັງສອງຄົນນີໃ້ຜເປນັຜູຜ້ິດ.     ຂພໍຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງລົງໂທດພຣະອົງໃນກຈິການທ່ີພຣະອົງໄດກ້ະທໍາຕໍ່ສູຂ້້າ
ນ້ອຍ ເພາະວາ່ຂາ້ນອ້ຍບໍໄ່ດທ້ໍາອນັຕະລາຍຕໍສູ່້ພຣະອົງແມ່ນແຕໜ່້ອຍດຽວ.    13.  ພຣະອົງກໍຮູ້ໃນຄໍາໂບຮານທີ່ວ່າ 
ìຄວາມຊົ່ວກຕໍ້ອງແກແ້ຄ້ນດ້ວຍຄວາມຊົ່ວ.î  ແຕຂ່້ານ້ອຍບໍໄ່ດ້ທໍາຮ້າຍພຣະອົງ. 14.  ຈົ່ງເບິ່ງວ່າເຈົ້າຊີວິດອິສຣາເອັນ
ກໍາລັງຈະຂ້າຜູໃ້ດ?  ພຣະອົງຊົງໄລຕ່ິດຕາມຫຍັງ? ໄລຕ່ິດຕາມໝາຕາຍຫຼືຕົວໝັດ?  15.  ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຊົງຕັດ
ສິນວາ່ໃຜໃນພວກເຮົາເປັນຄົນຜິດ.     ຂໃໍຫ້ພຣະອົງຊົງທອດພຣະເນດເບິ່ງໃນເຣື່ອງນີ້, ຂຊໍົງປ້ອງກັນໃຫ້ຂ້ານ້ອຍພ້ົນ
ຈາກສະເດັດພໍ່ເຖີ້ນ.î 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
1. 1 ຊາມເູອນ  24:1-2    
 ດາວິດຜູທ້ີພ່ຣະເຈົ້າໄດ້ຫົດສົງລ່ວງໜ້າໄວ້ໃຫ້ເປັນກະສັດໃນອະນາຄົດ   ເຄີຍມີຄວາມສໍາເຣັດອັນຍິ່ງໃຫ່ຽໃນ   
ສນາມຮົບແລະ  ທ່ານກາຍເປັນວຣິະບຸຣຸດທີ່ປະຊາຊນົອສິຣາເອັນຍກົຍອ້ງ.     ຊາອູນ ເປນັກະສັດອົງປັດຈບຸັນເກດີມີ
ຄວາມຄຽດເພາະປະຊາຊນົຮ້ອງເພງສັລເສີນຊັຍຊະນະຂອງດາວິດໃນສນາມຮົບຫລາຍກວ່າຊຍັຊະນະຂອງຕົນເອງ.   
 ຄວາມອິດສາແລະຄວາມກຽດຊງັຂອງຊາອູນຕໍ່ດາວດິທີ່ບໍຮູ່້ຈົບເຮັດໃຫ້ຊາອູນຕິດຕາມໄລ່ຂາ້ດາວິດ.  ດາວດິ
ໄດໜ້ີໄປລີ້ຕົວຢູ.່  ຄວາມຢາກໄດຕ້າມໃຈຕວົເອງ ຫືຼຕາມທາງຂອງຕົນເອງເປັນເຫດໃຫ້ເກດີຄວາມເຈັບປວດຕໍ່ຕວົຊາ 
ອູນເອງ, ຕໍດ່າວິດ, ແລະຕໍອ່ານາຈັກທີ່ຊາອນູຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ປກົຄອງ.  ໃນລະຍະທີຊ່າອູນຄວນປົກຄອງປະເທດໃຫ້ດ ີ
ຊາອູນພັດມົວແຕໄ່ລຂ່້າດາວດິດ້ວຍໃຈຮ້າຍທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄນ້. 
 ໃນບົດທີແ່ລ້ວ, ເຮົາເຫັນຊາອູນກໍາລັງເຂົ້າໄປໃກເ້ກືອບຈະຈັບດາວິດໄດ້ (1 ຊມອ 23:26). ເໝືອນກັນກັບວ່າ
ຈດຸຈບົມາໃກແ້ລ້ວແຕ່ເຫດການກໍປີນ້ປ່ຽນໄປເຂົາ້ຂ້າງດາວິດ.  ຊວີດິເຮົາກໍເປນັແບບດຽວກັນ ພໍແຕເ່ຮົາຄຶດວ່າເຮົາໝົດ
ຄວາມຫວັງແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍເຂົ້າມາປ່ຽນປີນ້ສະພາບການ.   ຂ້າພະເຈົາ້ໄດຮ້ຽນຮູ້ວ່າ ຢ່າຄຶດວ່າເຣື່ອງຂອງຊີວິດໄດຈ້ົບ
ລົງໄປແລ້ວ ຈົນກວ່າພຣະເຈົ້າວາງຈຸດຈົບໃສ່ວ່າ ìຈົບແລ້ວî. 
 ດາວິດເປນັຜູ້ນາໍທີ່ໂດ່ງດັງໃນເວລານັ້ນ ແຕຊ່າອູນກໍມ ີຄົນທີ່ເຊືອ່ວາງໃຈໄດ້ຫຼາຍຄົນພ້ອມທີຈ່ະປ້ອງກັນພຣະ 
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ອົງ.   ນຶ່ງໃນຈໍານວນນັ້ນໄດ້ບອກຊາອູນວ່າຈະຊອກຫາດາວິດຢູ່ໃສ. ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ທີຊ່າອູນເລອືກເອົາທະຫານອສິ
ຣາເອັນທີ່ເກ່ັງກາດ 3,000 ຄົນໄປນໍາ.  ກະສັດຜູ້ມີອໍານາດຕອ້ງການທະຫານ 3,000 ຄົນໄປໄລ່ຕາມຂ້າເດກັລ້ຽງແກະ
ທີມ່ີປະສົບການໜ້ອຍ.  ດາວິດມີກຸ່ມຜູ້ຊາຍທີ່ບໍເ່ໝາະສົມທີ່ຈະເປັນທະຫານຢູນ່ໍາ (1 ຊມອ 22:1-2).  ແຕຊ່າອູນກຕໍັ້ງ
ໃຈຈະນໍາຫາດາວດິໃຫ້ພົບແລະທໍາລາຍເສັຽ.   

ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດຖ້າຫາກຄົນທີ່ຂດັແຍ້ງກບັທ່ານ ເປັນຄົນທີ່ເຫັນແກ່ຕົວ? 

 
2. 1 ຊາມເູອນ  24:3-7 
 ທ່ານຈະເຫັນຂໍຄ້ວາມບ່ອນນີເ້ປັນໜ້າຕລົກ, ຊາອນູເຂົ້າໄປໃນຖໍ້າເພື່ອ ìໄປຖ່າຍî ພຣະອົງຈໍາເປນັຕ້ອງການ
ໃຊ້ຫ້ອງນໍ້າເພາະເດີນທາງໄກ, ສມັຍນັ້ນມັນບໍ່ມີປ້ອມນໍ້າມັນຫຼືຮ້ານຄ້າຢູແ່ຄມຫົນທາງ.  ອນັນີ້ເປັນຄໍາເຕືອນອັນເຈັບ
ແສບວ່າເຮົາທຸກຄົນເປັນມະນຸດ.  ຊາອູນເປນັກະສັດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຫົດສົງ, ເປັນຜູປ້ົກຄອງປະເທດ, ເປນັຜູ້ມີອໍານາດ
ສູງສຸດຂອງແຜ່ນດິນ ແຕແ່ລ້ວຊາອູນກເໍປັນພຽງມະນຸດຕາດໍາໆ ນັ້ນເອງ. 
 ດາວິດກັບຜູ້ຕດິຕາມກຢໍູ່ທາງຫລັງໃນຖໍ້າດຽວກັນ,  ມັນເໝືອນກັບວ່າຊາອູນໄດຖື້ກວາງໄວ້ໃນພາຊະນະເງິນ
ຍື່ນໃສ່ກໍາມືຂອງດາວິດ.     ບາງຄັ້ງກ ໍເປັນຕາເຫຼືອເຊື່ອພາໃຫ້ພວກເຮົາຄິດວ່າຕ້ອງແມ່ນພຣະເຈົ້າເອົາ îໂອກາດî ໃຫ້
ພວກເຮົາ.   
 ດາວິດກໍລັກຕັດເອົາແຈເສືອ້ຄຸມຂອງຊາອູນໄວ້  ແຕກ່ໍເປັນຕາໜ້າສົນໃຈທີ່ດາວິດມີຄວາມຮູສ້ຶກບໍ່ຄອ່ຍດກີ່ຽວ
ກັບເຣື່ອງນີ້.  ລາວໄດຫ້້າມຕົວເອງບໍເ່ຮັດໃນສິ່ງທີ່ລາວຄວນເຮັດ, ລາວຄວນຂ້າຊາອູນເສັຽແຕລ່າວບໍ່ໄດຂ້້າ.  ດັ່ງນັ້ນມີ
ຫຍັງເປັນທີໂ່ຫດຮ້າຍຫລາຍ?   ຕາມປະເພນີໃນສມັຍນັນ້,  ການຕດັເອົາສ່ວນນຶ່ງຂອງເສືອ້ຄຸມຂອງຊາອູນອອກນັນ້ມີ
ຄວາມໝາຍສາໍຄັນ.  ເສືອ້ຄຸມນີມ້ີໄວ້ໃຫ້ກະສັດໃສ່ເທົ່ານັ້ນ, ເວລາດາວິດຕັດເອົາສ່ວນນຶ່ງອອກໝາຍເຖິງວ່າ ດາວິດໄດ້
ເອົາອໍານາດສ່ວນນຶ່ງຂອງຊາອູນໄປ.    ດາວດິໄດ້ດງຶເອົາອໍານາດສວ່ນນຶ່ງຈາກຊາອູນໄປ ຊຶ່ງຄວນເປັນອໍານາດທີພ່ຣະ
ເຈົ້າປະທານໃຫ້ ບໍ່ແມ່ນອໍານາດທີ່ດາວິດຕ້ອງຍາດເອົາ.  
 ດາວິດໄດ້ຖກືຫົດສົງໃຫ້ເປນັກະສັດ ແຕດ່າວິດຍັງບໍໄ່ດ້ຖກືຮັບຖານະໃຫ້ເປນັກະສັດເທືອ່.    ການຕດັສິນສະ
ພາບການດ້ວຍຕົນເອງຈຶ່ງພາໃຫ້ດາວິດຮູ້ສຶກຜິດຢູ່ໃນຈ ິດສໍານກຶ.  ຄວາມຈິງ ດາວິດຖືກນໍາພາດ້ວຍຈິດສໍານຶກນັ້ນ ຊຶ່ງ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິລກັສນະຂອງຄວາມຖ່ອມຕົວແລະຄວາມສັມພັນອັນດີໃນຊວີດິທີລ່າວມີກັບພຣະເຈ້ົາ.  
 ໃຫ້ພິຈາຣະນາເບິ່ງຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບພຣະເຈົ້າ ທີ່ໄດປ້່ຽນແປງວິທທີີ່ທ່ານໃຊ້ອໍານາດແລະອິດທິພົນ. 
ໃນທີນ່ີ ້ດາວດິໄດໃ້ຊ້ຄວາມຊໍານານໃນການເປັນຜູ້ນ ໍາ.  ເພິ່ນຊັກຊວນຄົນຂອງເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ກະບົດຕໍ່ຊາອູນ, ເພາະວ່າມັນ 
ບໍ່ແມ່ນເຣືອ່ງທີ່ກ່ຽວກັບຕົວເພິ່ນເອງ  ເພາະດາວິດເປັນພຽງຊາຍຄົນນຶ່ງທີຢູ່່ໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.  

ແມ່ນຫຍັງທີທ່ົດລອງຄົນເຮົາໃຫ້ເຫັນວ່າເປນັສິ່ງສໍາຄນັ ແລ້ວກເໍຮັດສິງ່ນັນ້ດ້ວຍຕົນເອງ? 
 

3. 1 ຊາມູເອນ  24:8-15 
 ການສະແດງຄວາມຖ່ອມຕົວເປນັສິ່ງທີສ່າມາດຕິດແປດຕໍຄ່ົນອື່ນ.  ສ່ວນຫຼາຍໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດອ້າ
ສັຍຢູ່ໃນເມືອງຂອງທະຫານ   ຂ້າພະເຈົ້າພູມໃຈກັບສັງຄົມແລະກໍເຫັນທັງຍິງແລະຊາຍຢູ່ໃນເຄື ່ອງແບບຂອງທະຫານ.  
ຂ້າພະເຈົ້າຮູດ້ີວ່າພວກເຂົາໄດ້ສະລະຊວີດິສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເອງແລະຄອບຄົວເພ່ືອປອ້ງກັນສິດທທິີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້
ນະມັສການຢ່າງມີອສິຣະພາບ.  ດຽວນີ້ບໍມີ່ໃຜບັງຄັບພວກເຂົາໃຫ້ຈດົຊື່ຍຶດເອົາອາຊີບທີ່ນາໍພວກເຂົາໃຫ້ພົບກັບອນັຕະ
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ລາຍນີ ້ເຮດັໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງຖືກສົ່ງໄປຢູ່ແນວໜ້າຕລອດເວລາ  ຫືຼມີຄວາມຈໍາກັດໃນການເລອືກບ່ອນຢູ່ອາສັຍ.  ຄົນ
ທີເ່ລືອກຮັບໃຊ້ໃນໜ້າທີ່ທາງທະຫານໄດເ້ຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຖ່ອມໃຈລງົ  ການຖ່ອມໃຈຂອງດາວິດສະແດງໃຫ້ເຮາົເຫັນ
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງການເປັນຜູນ້ໍາຂອງຊາອູນແລະການເປນັຜູ້ນາໍຂອງດາວິດ.   

· ຊາອູນທໍາງານປົກປ້ອງອານາຈັກຂອງຕົນເອງ ແລະພຍາຍາມໄລຂ່້າດາວິດ. 
· ດາວິດສາມາດແຍກຕົວເອງອອກເພ່ືອຈະບໍເ່ປັນຜູ້ທີເ່ທົ່າທຽມກັບຊາອູນດົນນານພໍ ເພື່ອຈະເຫັນພາບພົດທີ່  

ໃຫ່ຽກວ່າ. 
· ການທີ່ດາວດິຈະຂ້າຊາອູນນັນ້ອາດຈະເປັນຄວາມຄິດທີເ່ໝາະສົມ ເພາະວາ່ຊາອນູເປນັສັດຕຣູຂອງເພ່ິນ. 
· ດາວິດເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູຫັ້ນປ່ຽນຈຸດໝາຍປາຍທາງຊີວິດຂອງເພ່ິນ.   
ດາວິດມີໃຈກ້າໄລ່ຕາມຊາອູນດ້ວຍການຖ່ອມໃຈ,  ເພ່ິນສາມາດທີຈ່ະພັກລີ້ຢູໃ່ນຖໍ້ານັ້ນຕໍ່ໄປຊຶ່ງອາດຈະເປັນການ

ຈົບຂອງເຣື່ອງ.    ແຕ່ບໍເ່ປັນແບບນັນ້, ສິ່ງທີ່ດາວ ິດກະທໍານັ້ນໜ້າອສັຈັນຫຼາຍ ເພາະດາວິດໄວ້ຊີວິດຂອງຊາອູນໂດຍທີ່
ຊາອູນບໍຮູ່ຈ້ັກເລີຍແມ້ແຕ່ນ້ອຍດຽວ.   

ດາວິດໄດ້ສະແດງຄວາມຖ່ອມໃຈຕໍພ່ຣະເຈົ້າແລະຕໍ່ໜ້າທະຫານຂອງເພິ່ນ. ບໍມ່ີຫຍັງອີກແລ້ວທີຕ່້ອງເຮັດ  ດາວດິ
ສາມາດຈະເອົາຕົວລອດແລະມີຄວາມປອດພັຍກ່ອນເຫດການນີເ້ກີດຂຶ້ນ. ໃນຖານະຜູຮັ້ກພຣະເຈ້ົາ, ດາວິດຮູ້ສຶກວ່າມີ
ຫຼາຍກວ່ານັ້ນທີຕ່້ອງທໍາ.    ຄວາມຮູສ້ກຶຂອງດາວດິເຮັດໃຫ້ເພ່ິນໄປຂໂໍທດຊາອູນທີ່ເພິ່ນໄດຍ້າດເອົາອໍານາດສ່ວນນຶ່ງ
ຂອງຊາອູນ.   

ໃນຂໍຄ້ວາມເຫ່ົຼານີ້ ພວກເຮົາເຫັນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຖວືາ່  îດາວິດເປັນຜູ້ທີ່ເຮດັຕາມພຣະທັຍຂອງ 
ພຣະອົງ.î  ຈົ່ງຕຶກຕອງເບິ່ງວ່າເວລາໃດທ່ານຄິດເຖິງເຣືອ່ງນີ ້ ໃຫ້ຄຶດວ່າເປັນສິ່ງທີກ່່ຽວກັບພຣະເຈົ້າຫຼາຍກວ່າກ່ຽວກັບ
ຕົວທ່ານເອງ. 

ການທ້າທາຍແບບໃດທີ່ທາ່ນພົບເຫັນ ໃນນດິສຍັແລະການກະທໍາຂອງດາວດິ? 
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 ຖ້າພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາມາກ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນ, ພວກເຮົາກໍເປັນຜູ້ 
ທ່ີເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຂັດແຍ່ງຫລາຍຂ້ຶນ.  ເຮົາຈະປົກປ້ອງຕົນເອງແລະໃຈຮ້າຍເມ່ືອສ່ິງຕ່າງໆ ບ່ໍຖືກກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງເຮົາ  ດ່ັງນ້ັນຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຍົກສູງແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາເທ້ີນ. 

· ຢາ່ສາ້ງເຣືອ່ງກຽ່ວກບັຕນົເອງຂຶນ້.  ຈົ່ງທໍາງານເພື່ອເບິ່ງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນອື່ນນໍາ. 
· ຈົງ່ຍອມຮບັຕນົເອງໃນເວລາທີເ່ຫນັແກຕ່ວົ.  ຍອມຮັບຕໍ່ໜ້າຄົນອືນ່ວາ່ຕົນເອງໄດ້ເປນັຜູ້ຜດິຢູ່ບອ່ນໃດໃນການ 

ຂັດແຍ້ງນັນ້.   
· ຈົງ່ອູມ້ຊສູນບັສນນຸຄນົອືນ່.  ເຖງິແມ່ນຕົນເອງເປັນຜູເ້ຮັດຖືກໃນການຂັດແຍ້ງກັນ, ກໍໃຫ້ຊອກຫາວທິທີາງໜູນ

ໃຈຄນົຝ່າຍຕົງກັນຂ້າມດ້ວຍ.  
ບໍ່ວ່າຈະເປັນເພ່ືອນຮ່ວມຫໍພັກ, ຜົວເມັຽ,  ຫຼຜືູທ້ີ່ນັ່ງຢູ່ຮອບຂ້າງທ່ານ, ໃຫ້ເບິ່ງວ່າທ່ານຈະເຮັດໄດ້ເທົ່າໃດເພື່ອຈະບໍ່ກ່ຽວ
ກັບຕົວທ່ານເອງ, ຈົງ່ເຮດັກຽ່ວກບັພຣະເຈົາ້. 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BNS 



5 
 

 



1 
 

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທີ 27 ຕລຸາ 2013 (10-27-2013) 

 

              ຈົງ່ຍນິຍອມ 
 

ຈ່ົງຖາມເດັກນ້ອຍເບ່ິງດູ, ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເວ້ົາວ່າ ìຂອງຂ້ອຍî ຢູ່ເລ້ືອຍໆ?  
 

ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕາມໃຈຕົນເອງ ເພ່ືອແກ້ບັນຫາຄວາມຂັດແຍ້ງ  
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ປະຖົມມະການ 13:1-18 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ 

       ເມ ື່ອບໍ່ນານມານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດພ່້າຍແພ້ສງົຄາມໃນເຣ່ືອງທາສີ,  ຂ້າພະເຈົ້າຍອມເສັຽຊັຍ. ມັນບໍ່ແມ່ນສນາມຮົບ
ແທ,້ ແຕກ່ເໍປັນເວລາແຫ່ງຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະມີສວ່ນໃນຄວາມເຈັບປວດ.  
       ໃນຄຣິສຕະຈັກໃໝ່, ຂ້າພະເຈົ້າໜູນໃຈໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງເພ່ືອຄວາມສວຍງາມຈັດຕຽມເພື່ອດຶງດູດໃຈ
ຜູ້ມາຢຽ້ມຢາມໃໝ່. ວັນນຶ່ງ ໂທຣະສັບດັງຂຶ້ນ, ແມ່ນບາງຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກຢາກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກກັບຄວາມຕຶງຄຽດ
ກ່ຽວກັບການທາສີຢູໃ່ນຫ້ອງນຶ່ງໂດຍສເພາະຄົນທີ່ກາໍລັງທາສຢີູ່.  ບັນຫາມີຢູວ່່າ ໃນຫ້ອງນີມີ້ປະວດັສາດ, ບໍ່ມີຜູ້ໃດຂັດ
ຂວາງຕໍກ່ານທາສຫ້ີອງນັນ້.  ແຕສ່ີທີຂ່້າພະເຈົ້າໄດ້ເລອືກນັ້ນ ມີຄົນກຸ່ມນຶ່ງຄຶດວ່າມັນຈະລຶບປະວັດສາດແລະເປົ້າໝາຍ
ຂອງຫ້ອງນັ້ນໄປ.  ເມື່ອໄດ້ໂອລ້ົມກັບຄົນທີຂ່້າພະເຈົ້າເຊື່ອໃຈແລ້ວ, ປາກົດວ່າຖ້າຂ້າພະເຈົາ້ຍັງທາສຫີ້ອງນີ້ ສິ່ງດີໆທີ່
ເຮົາໄດເ້ຮດັໃນຄຣສິຕະຈັກກຈໍະຖືກທາໍລາຍ.  
       ຂ້າພະເຈົ້າໄດຮ້ຽນຮູ້ວ່າ ມີສນາມຮ ົບທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງຕໍ່ສູແ້ລະສນາມຮົບທີຈ່ະຕ້ອງຍອມປອ່ຍໄປ.  ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ
ວ່າຄັ້ງນີຕ້້ອງເປັນອັນທີຕ່້ອງປ່ອຍໄປ.   ມັນເປັນການຮັກສາຄວາມສັມພັນກັບກຸ່ມທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ແລະການເຕີບ
ໂຕອນັລາບລື້ນຂອງຄຣສິຕະຈັກກໍໄດດ້ໍາເນີນຕໍ່ໄປ.   
 
       ບດົຮຽນ:  ຂ້າພະເຈົາ້ບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ເປນັໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເພ່ືອແກບ້ັນຫາໃນເຣື່ອງທີ່ບໍພ່ໍໃຈຕໍ່ກັນ. 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ປະຖມົມະການ 13:1-18   

1. ອັບຣາມພາເມັຽກັບສິ່ງຂອງທີເ່ພິ່ນມີມຸ່ງໜ້າອອກຈາກປະເທດອຢີິບໄປສູເ່ຂດເນເກບັ, ໂລດກຕໍິດຕາມເພ່ິນໄປດວ້ຍ 
2. ອັບຣາມເປັນຄົນຮັ່ງມ,ີ ເພິ່ນມີຝູງແກະ ຝູງແບແ້ລະຝູງງົວຄວາຍພ້ອມທ ັງເງິນຄໍາມາກຫຼາຍ.  3. ເພິ່ນຍົກຍ້າຍຈາກ
ເຂດ ເນເກບັ ໄປສູເ່ມືອງເບັດເອນເປັນລະຍະ   ຈົນເຖິງບ່ອນຊ່ຶງເພິ່ນໄດຕ້ັ້ງທີ່ພັກມາແຕ່ຄາວກ່ອນ ຢູລ່ະຫວ່າງເມືອງ
ເບັດເອນ ກັບເມືອງອາອ.ີ   4.ເພ່ິນກໄໍດ້ກັບຄືນໄປບ່ອນທີ່ເພິ່ນໄດສ້້າງແທນ່ບູຊາໄວ້ແຕກ່່ອນແລ້ວ  ແລະກໍໄດນ້ະມັສ
ການພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າຢູທ່ີ່ນັ້ນ.    5. ໂລດຜູ້ເດີນທາງຮ່ວມໄປກັບອັບຣາມກໍມີຝູງແກະ, ຝູງແບ້, ຝ ູງງົວຄວາຍ ແລະຜ້າ
ເຕັນຈໍານວນຫຼາຍ.  6. ເມ່ືອເປນັເຊັນ່ນີ ້ຄນົລ້ຽງສັດຂອງອັບຣາມແລະໂລດຈຶງ່ຜິດຖຽງກັນ ເພາະບໍມ່ີທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ
ພຽງພ ໍ  7. ເພື່ອໃຫ້ເຂົາທັງສອງຝ່າຍຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້, ໃນຄາວນັ້ນຊາວການາອານແລະຊາວເປຣິຊີ ກໄໍດ້ອາສັຍຢ່ ູທີ່ນັນ້
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ແລ້ວ.  8. ດັ່ງນັ້ນ ອັບຣາມຈຶ່ງເວົ້າກັບໂລດວ່າ ìເຮົາທັງສອງກເໍປັນພ່ີນອ້ງກັນ  ຂຢໍ່າໃຫ້ຄົນຂອງເຈົາ້ແລະຄົນຂອງຂ້ອຍ
ຜິດຖຽງກັນເລີຍ.     9. ເຮົາແຍກຈາກກັນເສັຽ,  ຈົ່ງເລືອກເອົາດິນທີເ່ຈົ້າເຫັນຢູຕ່ໍ່ໜ້ານີຕ້າມເຈົາ້ຕ້ອງການແລ້ວໜຈີາກ 
ຂ້ອຍໄປ.  ຖ້າເຈົາ້ໄປທາງນຶງ່  ຂ້ອຍກຈໍະໄປອີກທາງນ່ຶງ.î  10. ດັ່ງນັ້ນ ໂລດຈຶ່ງຫຼຽວເບິ່ງທົ່ວໆໄປເຫັນວ່າ ທົ່ງຮາບພຽງ
ຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດນທັງໝົດ ຈນົເຖິງເມືອໂຊອາມີນ້າໍຫລາຍເໝືອນດັ່ງສວນຂອງພຣະເຈົາ້   ຫືຼດິນປະເທດເອຢິບ (ກ່ອນ
ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາລາຍເມືອງໂຊໂດມແລະເມືອງໂກໂມຣາ ທົ່ງຮາບພຽງນີ້ໄດອຸ້ດົມສົມບູນດີ).   11. ໂລດຈຶ່ງຕັດສິນໃຈ
ເລືອກເອົາທົ່ງຮາບພຽງຂອງແມ່ນໍ້າຈແໍດນທງັໝົດເປັນບ່ອນຢູຂ່ອງຕົນ ແລ້ວເຄືອ້ນກະບວນມຸ່ງໜ້າໄປທາງທິດຕາເວັນ
ອອກ.  ການແຍກກັນຂອງເຂົາທັງສອງກໍເປນັດັ່ງນີແ້ຫຼະ. 12. ອັບຣາມໄດອ້າສຍັຢູໃ່ນປະເທດການາອານ, ສ່ວນໂລດ
ໄດຕ້ັ້ງຖິນຖານຢູໃ່ນລະຫວາ່ງກາງຂອງເມືອງຕ່າງໆໃນທົງ່ຮາບພຽງ ຄຕືັ້ງຄ້າຍພັກໃກ້ກັບເມືອງໂຊໂດມ.  13. ປະຊາ
ຊົນໃນເມືອງນີເ້ປັນຄົນຊ່ົວຮ້າຍແລະເຮັດບາບຕໍສູ່້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. 14. ຫຼັງຈາກໂລດໄດໜີ້ໄປແລ້ວ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຊົງກ່າວກັບອັບຣາມວ່າ 15. ìຕັ້ງແຕ່ບ່ອນເຈົ້າຢືນຢູ່ນີ້  ຈົ່ງເບິ່ງໄປທົ່ວທຸກທິດໃຫ້ດີ  ດິນທຸກໆບ່ອນທີ່ເຈົ້າແນມເຫັນຢູ່ນີ້ 
ເຮົາຈະໃຫ້ເຈົ້າແລະເຊື້ອສາຍຂອງເຈົ້າຢູສ່ືບໆໄປເປັນນິດ. 16. ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຊື້ອສາຍຂອງເຈົ້າເພີ້ມທະວີຫຼາຍຂຶ້ນ
ດັ່ງຝຸ່ນດິນ.  ຖ້າຜູໃ້ດນັບຂີ້ຝຸ່ນດິນໃນໂລກນີ້ໄດ້ ຈຶ່ງຈະສາມາດນັບເຊື້ອສາຍຂອງເຈົ້າໄດ້. 17. ບັດນີ້ ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນ ແລ້ວ
ອອກເດີນທາງໄປທົ່ວດິນແດນນີ້ເພາະວ່າເຮົາຈະໃຫ້ດິນຕອນນີ້ແກເ່ຈ້ົາ.î 18. ດັ່ງນັ້ນ ອັບຣາມຈຶ່ງຍົກຍ້າຍກະບວນໄປ
ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆກັບຕົ້ນໄມ້ສັກສິດຂອງມັນເຣ ທີເ່ມືອງເຮັບໂຣນ. ໃນທີ່ນັນ້ເພ່ິນໄດ້ສ້າງແທ່ນບຊູາຖວາຍແກພ່ຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ. 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
1. ປະຖມົມະການ 13:1-7    
 ຊາຍຄົນທີຊ່ື່ອັບຣາມມີບັນຫາທີຈ່ະຕ້ອງແກ.້  ຍ້ອນມີການອດຶຢາກອັນຮ້າຍແຮງ, ອັບຣາມຈຶ່ງຍ້າຍໄປຢູອ່ີຢິບ 
(ປຖກ 12:10).  ການຢ້ານກົວກະສັດຟາໂຣ, ອັບຣາມກຂໍໍໃຫ້ພັລຍາຂອງທ່ານອ້າງຕົວວາ່ເປນັນ້ອງສາວ.   ຟາໂຣໄດ້
ເອົານາງຊາຣາຍໄປຢູ່ໃນຣາຊວັງຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອເອົາເປັນເມັຽ, ແລະເຮັດໃຫ້ອັບຣາມກາຍເປັນຄົນຮັ່ງມ.ີ  ຟາໂຣໄດ້
ເອົາຝູງສັດຕ່າງໆ ແລະຂ້າໃຊ້ໃຫ້ອັບຣາມ.   ການທີ່ອັບຣາມສົ່ງເມັຽໃຫ້ໄປຢູ່ກັບຄົນອື່ນນັ້ນ, ແນ່ນອນ ພຣະເຈົ້າບໍ່ເຫັນ
ນໍາ.  ພຣະເຈົ້າຊງົເຮດັໃຫ້ການເຈບັປ່ວຍຢ່າງຮ້າຍແຮງເກດີຂຶນ້ໃນພຣະຣາຊວງັຂອງຟາໂຣ ແລະຟາໂຣໄດສ່ົ້ງອບັຣາມ
ແລະຊາຣາຍໜີໄປ.   
 ແນ່ນອນ ອັບຣາມໄດຮ້ຽນຮູວ້າ່ການປະພຶດຂອງຕົນໃນປະເທດອຢີິບນັນ້ຜິດ, ລາວໄດຜ້ົນປໂຍດຍ້ອນຄວາມ
ທຸກຂອງພັລຍາ. 
 ອັບຣາມໄດເ້ດີນທາງຈາກອີຢິບໄປຢູ່ດນິແດນບ່ອນໃໝ,່ ໃນການເດນີທາງຄັ້ງນີ້ທາ່ນໄດກ້ັບມາເພື່ອເຂົ້າເຝົ້າ 
ພຣະເຈົ້າ (13:4).  ອັບຣາມໄດ້ຢ້ຽມຢາມແທ່ນບຊູາທີເ່ຄີຍໄດສ້້າງໄວ້ແຕກ່່ອນ, ທີແ່ທ່ນບຊູານີ້ ອັບຣານໄດ້ຮູ້ວ່າມີແຕ ່  
ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີເ່ປັນຜູຊ້ົງປະທານທຸກຢ່າງໃຫ້ ແລະກໍຖ່ອມໃຈລົງນະມັສການພຣະເຈົ້າທີ່ແທ່ນບູຊານັ້ນ. 
 ຂ້າພະເຈົ້າພົບວ່າຫັຼງຈາກເວລານະມັສການແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຫັນສິ່ງຕ່າງໆບໍ່ເໝືອນເດີມ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍຄຶດ
ວາ່ອບັຣາມກອໍາດຈະເປັນເໝືອນກັນ.  
 ໃນບໍຊ່າ້ອບັຣາມກມີໍບັນຫາໃໝ,່ ຄອບຄົວຂອງທ່ານແລະຜູ້ເປນັຫຼານຊື່ວ່າໂລດກເໍດີນທາງໄປນໍາກັນ.  ຄວາມ
ຮັ່ງມີຂອງອັບຣາມແລະຂອງໂລດພາໃຫ້ເກີດບັນຫາ ເພາະວ່າມີຄົນແລະສັດຫຼາຍເກີນກວ່າທີດ່ິນແລະທົ່ງຫຍ້າຈະພຽງ 
ພໍໃນການລຽ້ງດໄູດ ້(13:5-7)  ອັບຣາມໄດ້ຊອກຫາຄາໍຕອບເພ່ືອແກບ້ັນຫາ.  
 

ດົນປານໃດແລ້ວທີເ່ວລານະມັສການໄດປ້່ຽນຄວາມຄິດ ຫລື ໄດ້ປ່ຽນຄວາມປະພຶດຂອງທ່ານໃໝ?່ 
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2. ປະຖມົມະການ 13:8-13 
 ທີ່ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມັກຄວາມເປັນຜູ້ໃຫ່ຽຂອງອັບຣາມ:  ìເຮົາທັງສອງກເໍປັນພ່ີນ້ອງກັນ ຂຢໍ່າໃຫ້ມີຄວາມຜິດຖຽງ
ກັນລະຫວາ່ງເຈົາ້ກບັຂ້ອຍທອ້ນ.î 
 ຄໍາເວົ້າຂອງອັບຣາມເປັນພາບແຫ່ງຄວາມເຊື ່ອທີຄ່ວນຈະເກີດມີຂຶນ້ໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທີເ່ຊ່ືອ.  ການຖ່ອມໃຈໄດ້
ເກີດຂຶ້ນໃນຈິດໃຈຂອງຜູ້ທີຕ່ິດຕາມພຣະຄຣດິແລະຈົງ່ຖາມຕວົເອງວາ່..... 

· ìວິທີທາງຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນຈະແກ້ບັນຫານີ້ ແບບໃດ?î 
· ìແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທີ່ນີ?້î 
· ìແມ່ນຫຍັງເປັນຄໍາຕອບທີດ່ີກວ່າສໍາລັບການຂດັແຍ້ງກັນຄັ້ງນີ?້î 

 
ທາງເລອືກທີດ່ທີີສ່ດຸ ເຮາົອາດຈະງດົສິ່ງທີເ່ຮາົມກັໄວກ້ອ່ນແລະຍອມໃຫຄ້ນົອ່ືນຊະນະໄປ.  ຕາມທັມມະດາ

ແລ້ວ ເຮາົຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ສິງ່ທີ່ເຮົາຕ້ອງການນັນ້ເສັຽໄປ.  ເວລາມີການຂັດແຍງ້ກັນເກດີຂຶ້ນ, ເຖິງແມ່ນພຍາຍາມຮັກສາ
ຄວາມສັມພັນໄວ,້ ພວກເຮົາມັກຈະຄຶດວ່າ  ìຖ້າຂ້ອຍບໍຮ່ັກສາຜນົປໂຍດຂອງຕົນເອງໄວ ້ແມ່ນໃຜຈະເຮັດ?î  ການປະ
ນີປະນອມສາມາດທີຈ່ະເລືອກໄດ.້   ແຕຖ່້າເຮົາເຫັນຜົນປໂຍດຂອງຄົນອືນ່ຢູ່ເໜືອຂອງເຮົາແລ້ວ ພວກເຮົາກໍສາມາດ
ໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຂອງຄວາມສັມພັນອັນໜັກແໜ້ນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. 

 
ອາດຈະເຖງິເວລາທີຈ່ະແຍກຈາກກນັໃນຄວາມຮກັແບບຄຣສິຕຽນ. ບາງຄັ້ງເມ່ືອຄຣສິຕຽນສອງຄົນຕົກລົງກັນ

ບ່ໍໄດ້, ແລະພວກເຂົາໄດ້ລມົກັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງແລ້ວ,  ພຣະເຈົາ້ອາດຈະນໍາພວກເຂົາໃຫ້ແຍກອອກຈາກກັນ. ສິ່ງ
ນັ້ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການປະພຶດຂອງອັບຣາມ.  ພວກເຮົາເຫັນເຣ່ືອງທີ່ຄາ້ຍຄກືັນນີ້ຣະຫວາ່ງໂປໂລແລະບາຣະນາບາ 
ເວລາທີເ່ຂົາເຈົ້າຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ ້(ກຈກ 15:36-41).  ຄວາມຈິງຂອງພຣະຄັມພີ ບໍ່ຄວນຈະເອົາມາປະນິີປະນອມໃນວ ິ
ທທີາງນີ.້ 

 
ອບັຣາມໄດເ້ພີ້ມຂຶນ້ຫາຼຍກວາ່ທີທ່າ່ນໄດເ້ສຽັສະລະໄປ. ຄວາມຕັ້ງໃຈທາໍຂອງອັບຣາມເປັນຕົວຢ່າງຂອງພຣະ

ເຢຊູ ຜູ້ຊຶ່ງເບິ່ງແລ້ວຄສືະລະທ ຸກຢ່າງ.  ພຣະເຢຊູຊົງປ່ອຍໃຫ້ພຣະອົງເອງຖືກຈັບແລະບໍຊ່ົງປ້ອງກັນຕົວເອງ.  ເບິ່ງແລ້ວ
ຄືຢູໃ່ນຖານະທີ່ບໍສ່າມາດປອ້ງກັນຕົວເອງໄດ,້ ແຕ່ແລວ້ ກສໍໍາເຣັດຜົນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນທີເ່ຊື່ອໃນພຣະອົງໄດ້ຮັບ
ຄວາມພ້ົນ. 

 
ແມ່ນຫຍັງທີ່ຂັດຂວາງເຮົາບໍ່ໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຂັດແຍ້ງ ດັ່ງທີ່ອັບຣາມໄດກ້ະທໍາ? 

 

3. ປະຖມົມະການ 13:14-18 
 ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງບອກອັບຣາມໃຫ້  ìເດີນອ້ອມຮອບແຜ່ນດິນຜນືນັ້ນ, ທັງທາງຍາວແລະທາງກວ້າງî  (ຂ 17).  
ປາກົດວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຢາກໃຫ້ອັບຣາມຊົມຊື່ນຍິນດີໃນສິ່ງທີພ່ຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ ແລະກ ໍຢາກໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າລາວໄດ້
ຮັບຫຍັງແດ.່  ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ວ່າ, ອີງຕາມຂໍ້ພຣະຄັມພີເຫ່ົຼານີ້  ບໍ່ຜິດຫຍັງທີ່ມີດິນດອນຕອນຫຍ້າອັນກວ້າງໃຫ່ຽຫຼື
ຄວາມຮັ່ງມີອັນມະຫາສານ.  ປາກົດວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຢາກ ìສໍາແດງî ແຜ່ນດິນໃຫ້ອັບຣາມເຫັນ.   ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຄວາມຮັ່ງ
ມີບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງທີຜ່ິດ,   ມັນກຕໍ້ອງແມ່ນຄວາມປະພຶດຂອງພວກເຮົາຕໍ່ສິ່ງທີເ່ຮົາມີ ຫືຼຕໍ່ສິ່ງເຮົາບໍມ່ີນັ້ນ  ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້
ພວກເຮົາມີບັນຫາບາງຄັ້ງ.  
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 ອັບຣາມຖ່ອມໃຈຕກົລົງຍົກດິນທີ່ດທີີ່ສຸດໃຫ້ແກໂ່ລດ.  ການເຮັດແບບນີ ້ ອັບຣາມວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະດູ 
ແລລາວເຖິງແມ ່ນວ່າສະພາບການໃນປັດຈບຸັນຈະເປັນຢ່າງໃດກຕໍາມ.  ອັບຣາມ ຜູເ້ຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ, ຮູ້ວ່າຖ້າ
ຈະເປັນຄົນທີເ່ຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ   ລາວຈະບໍ່ເພ່ິງພາຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ.  ລາວຕ້ອງເພ່ິງພາອາສັຍພຣະ
ເຈົ້າ, ແລະພຣະເຈົ້າກຊໍງົອວຍພອນຍ້ອນຄວາມຖ່ອມໃຈແລະຄວາມເຊ່ືອແບບນັນ້.   

ìທກຸໆຄນົບໍຄ່ວນສນົໃຈແຕຜ່ນົປໂຍດຂອງຕນົເອງ, ແຕໃ່ຫເ້ຫນັຜນົປໂຍດຂອງຄນົອືນ່ນາໍî 
ຟີລິບປອຍ 2:4 

 
ການຍນິຍອມແບບໃດທີ່ທາ່ນໄດ້ເລືອກ ໂດຍບໍ່ຫວງັຜົນຕອບແທນ? 

 
ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  

 ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນເກີດຂຶ້ນໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາມີແຜນການແບບໃດເພ່ືອແກບ້ັນຫານີໃ້ນວິທທີາງທີຖ່ວາຍ
ກຽດແດພ່ຣະເຈົາ້? 
 

· ຈົງ່ປກັຕາໃສຜ່ນົທີຈ່ະໄດຮ້ບັຫຼງັຈາກການແກບ້ນັຫາ.    ໃຫ້ປະເມີນເບິ່ງວ່າແມ່ນຫຍັງສາໍຄັນໃນລະຍະຍາວ
ນານແລະໃຫ້ທຸ້ມເທເຫ່ືອແຮງເຮັດໄປໃຫ້ເຖິງຈຸດນັນ້. 
 

· ຈົງ່ຖອ່ມໃຈລງົ.  ຈົ່ງຟັງຄົນອື່ນແດແ່ລະໃຫ້ເວົ້າດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວ. 
 

· ຈົງ່ຢຽວຢາປິນ່ປວົຄວາມສມັພນັ.  ຈົງ່ສແວງຫາຄົນທີໄ່ດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດຈາກການຂດັແຍ້ງກັບທ່ານແລະ
ຄືນດກີັນກັບຄົນນັ້ນ. 
 
ແທນທີຈ່ະມີແຕຮ່້ອງປະກາດວ່າ ìຂອງຂ້ອຍ!î ຢູເ່ລືອ້ຍໆ,  ການຍນິຍອມອາດຈະເປັນການເລືອກທີດ່ີກວ່າ.  

ຈົງ່ພຈິາຣະນາ ເວລາເວົາ້ວາ່ ìຂອງເຈົາ້î ທີອ່າດຈະສາມາດນາໍປໂຍດມາໃຫທ້າ່ນ.   

 
 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BNS 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວັນອາທດິທ ີ3 ພສຶະຈກິາ 2013(11-3- 2013 ) 
__________________________________________ 

ຢືນຢູເ່ທງິພືນ້ຖານຂອງທາ່ນ 
                           

ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານໄດ້ຂີດເສ້ັນລົງເທິງຫາດຊາຍ? 

ຢ່າປະນິປະນອມກັບບັນຫາໃນເຣ່ືອງຖືກແລະຜິດໃນພຣະຄັມພີ. 
     
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
ເມ່ືອບໍນ່ານມານີ້ຊາຍຄົນນຶງ່ໃນຄຣສິຕະຈກັຂອງຂ້າພະເຈົາ້ ໄດ້ປກຶສາບນັຫາທີ່ຄບັອກົຄບັໃຈຂອງລາວກັບຂ້າພະເຈົາ້. 
ລາວເປັນສະມາຊິກຮວ່ມຊມຸນຸມໃນສະໂມສອນດຽວກັບຂ້າພຣະເຈົາ້ເປນັເວລານານກວາ່ 30 ປ.ີ   ຕລອດເວລາລາວ 
ໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນຕໍາແໜ່ງຜູນ້ໍາລາຍການ   ສ່ວນນຶງ່ໃນໜ້າທີ່ໆ ຖກືມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດແມ່ນການຈດັຕຽມເປັນຜູນ້ໍາພາໃນ
ການເປີດກອງປະຊມຸ.     ປະທານສະໂມສອນໄດບ້ອກລາວໃຫ້ຢດຸໃຊ້ນາມຊື່ຂອງພຣະເຢຊູໃນການລົງທ້າຍຄໍາອະທ ິ
ຖານຂອງລາວ. ໃນຂໍແ້ນະນໍາມີຢູ່ວ່າບໍໃ່ຫ້ລາວອະທຖິານໂດຍເອີຍ່ນາມຊື່ຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິ ຊຶງ່ຈະເຮດັໃຫ້ເປັນບັນ 
ຫາໃຫຽ່ທີ່ບໍ່ພໍໃຈໃຫ້ກັບສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກຂອງລາວ.    ລາວບໍ່ໜ້າເຊື່ອເລີຍວ່າລາວກໍາລັງຖືກຂໍຮ້ອງໃຫ້ປະຕິເສດ 
ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງລາວ. ລາວໄດ້ມາຫາຂ້າພຣະເຈົ້າເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາ. 
 
ແມ່ນອນັໃດທີເ່ປນັສິງ່ທີ່ທາ່ນບໍສ່າມາດເວ້ົາຈາຕໍລ່ອງໄດ?້ ແມ່ນອັນໃດທີທ່່ານບໍສ່ົມຄວນປະນປິະນອມ? 
 
ໂປໂລ, ທີ່ເປນັອັຄສາວົກຜູ້ທີໜູ່ນຈິດໃຈຜູ້ທີ່ເຊືອ່ບໍ່ໃຫ້ຕດັສນິບນັຫາຄົນໃດຄົນນຶ່ງເຊັນ່ ບໍ່ວ່າຈະນຸ່ງຫຽັງ, ຈະກິນຫຽັງຫຼື
ເຂົາຈະສເລີມສລອງວັນຊະບາໂຕກນັຢ່າງໃດ( ໂກໂລຊາຍ: 2: 16) ທີ່ເປັນບັນຫາຮາ້ຍແຮງຕໍສູ່ຄ້ວາມຈິງ.     ທ່ານມີ
ຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີຈະປະເຊີນກບັຄວາມຂັດແຍ່ງຕໍວ່ດັທະນະທັມແລະຄົນຜູທ້ີຕ່ິດພັນຢູກ່ບັບນັຍດັ ເພ່ືອປົກປ້ອງພຣະຄນຸ. 
 

ພຣະຄາໍພວີາ່ຢາ່ງໃດ? ຄາລາເຕັຽ. 2: 1-14 
      1 ຫລັງຈາກນັນ້ມາສບິສີປ່ີ ເຮົາກັບບາຣະນາບາໄດ້ຂຶນ້ເມືອຍງັກຸງເຢຣຊູາເລັມອີກ ແລະພາຕໂີຕໄປນໍາ.    2 ເຮົາ 
ໄດ້ຂຶ້ນເມືອຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສະແດງແກ່ເຮົາ      ແລະເຮົາໄດ້ເລົ່າຂ່າວປະເສີດທີ່ເຮົາເຄີຍປະກາດແກ່ພວກຕ່າງ
ຊາດນັນ້ໃຫ້ເຂົາຟັງ (ແຕຍ່ັງໄດເ້ລົາ່ໃຫ້ຄນົສໍາຄນັຟັງເປນັສ່ວນຕົວ) ເພາະຢ້ານວາ່ເຮົາກໍາລັງແລ່ນແຂ່ງກັນ ຫລືວ່າໄດ້
ແລ່ນແຂ່ງແລ້ວໂດຍບໍມີ່ປໂຍດ. 3 ແຕ່ສວ່ນຕີໂຕຜູຢູ້ກ່ັບເຮາົນັນ້ ເຖງິແມ່ນວ່າເປນັຄນົຕ່າງຊາດກຕໍາມ ເຂາົກໍບໍ່ໄດ້ບງັ 
ຄັບໃຫ້ຮັບພທິີຕັດ. 4 ແຕ່ມີພ່ີນ້ອງທີ່ແປກປອມໄດ້ລັກລອບເຂົາ້ມາ ເພື່ອສອດແນມເບິ່ງເສຣີພາບຂອງພວກເຮົາ ທີ່ມີຢູ່
ເພາະພຣະເຢຊູຄຣິດ ພວກເຂົາຫວງັຈະບັງຄັບພວກເຮົາໃຫ້ກບັໄປເປັນຂ້ອຍຂ້າອກີ. 5 ແຕ່ພວກເຮົາບໍໄ່ດອ້່ອນຍອມຕໍ່
ເຂົາແມ່ນແຕ່ນາທີດຽວ ເພ່ືອຈະໄດ້ຮກັສາຄວາມສດັຈິງຂອງຂາ່ວປະເສີດນັນ້ໄວ້ສາໍລັບເຈົາ້ທງັຫລາຍ.     6 ສ່ວນຄນົ
ເຫລົາ່ນັ້ນທີ່ເຂົາຖືວ່າເປນັຄນົສໍາຄັນ (ເຂົາຈະເຄຍີເປັນຄນົຢ່າງໃດມາກອ່ນແລ້ວກຕໍາມ ກບໍໍສ່ໍາຄັນຢ່າງໃດສໍາລັບເຮາົ 
ພຣະເຈົ້າບໍ່ຊົງເຫັນແກ່ຫນ້າຄນົໃດ) ຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີ່ເຂົາຖືວ່າເປັນຄົນສໍາຄັນ ກໍບໍ່ໄດ້ເພີ້ມເຕີມສິ່ງໃດແກ່ເຮົາ.    7 ແຕ່ 
ກົງກນັຂ້າມ,   ເມື່ອເຂົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງມອບໃຫ້ເຮົາປະກາດເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດແກ່ຄົນທີ່ບໍ່ຖືພິທີຕັດ ເຫມືອນດັ່ງ 
ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊົງມອບໃຫ້ເປໂຕປະກາດຂາ່ວປະເສີດແກຄ່ົນທີຖ່ືພິທີຕດັ. 8 (ເພາະວາ່ພຣະອົງຜູໄ້ດຊ້ງົບນັດນົໃຈເປໂຕ
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ໃຫ້ເປນັຜູ້ໃຊໄ້ປຫາພວກຄນົທີ່ຖພິືທຕີັດ ກໍໄດ້ຊົງບນັດນົໃຈຂອງເຮາົໃຫ້ໄປຫາພວກຕາ່ງຊາດເຫມືອນກັນ). 9 ເມ່ືອຢາ
ໂກໂບກັບເກຟາ ແລະໂຢຮນັຜູທ້ີ່ເຂົາຖືວ່າເປນັຫລັກ ໄດ້ສງັເກດເຫັນພຣະຄຸນທີ່ໄດ້ຊົງປະທານແກ່ເຮົາ ທ່ານທງັສາມກໍ
ໄດ້ຍື່ນມຂືວາໃຫ້ເຮົາກັບບາຣານາບາຈັບ ເພື່ອສະແດງວ່າເຮົາເປັນເພືອ່ນຮ່ວມງານກັນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາໄປຫາພວກ
ຕ່າງຊາດ ແລະທ່ານເຫລົ່ານັນ້ຈະໄປຫາພວກທີ່ຖພິືທຕີັດ.   10 ແຕ່ທ່ານເຫລົ່ານັນ້ຂໍພຽງບໍ່ໃຫ້ເຮາົລມືຄິດເຖິງຄນົຍາກ 
ຈົນ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາເອົາໃຈໃສ່ທີ່ຈະເຮດັຢູ່ແລ້ວ.  11 ແຕ່ເມືອ່ເກຟາມາເຖິງເມອືງອນັຕີໂອເຂັຽແລ້ວ ເຮົາໄດ້ຄັດຄ້ານ
ທ່ານຕໍ່ຫນ້າ ເພາະທ່ານມີການຜດິພາດແທ້.12 ດ້ວຍວາ່ກອ່ນທີຄ່ົນຂອງຢາໂກໂບມາເຖງິນັນ້ ເກຟາກໍໄດກ້ິນຢູ່
ກັບພວກຕາ່ງຊາດ ແຕ່ພໍເມ່ືອຄນົພວກນັນ້ໄດ້ມາເຖງິແລ້ວ ທ່ານກໍໄດຖ້ອຍຕົວອອກໄປຢູຕ່່າງຫາກ ເພາະຢ້ານພວກທີ ່
ຖືພິທີຕດັ. 13 ແລະພວກຢວິຄົນອືນ່ໆກໍໄດ້ເຂົ້າສ່ວນໃນການບໍ່ສດັຊືຂ່ອງເກຟາ ເຖິງແມ່ນບາຣະນາບາກໍໄດຖ້ືກດຶງໄປ
ຕາມຄວາມບໍ່ຈິງໃຈຂອງຄົນເຫລົ່ານັນ້. 14 ແຕ່ເມ່ືອເຮົາເຫັນວ່າເຂາົບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສດີ
ນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງເວົ້າໃສ່ ເກຟາຕໍ່ຫນ້າຄົນທັງປວງວ່າ,  ìຖ້າທ່ານຜູ້ເປັນຊາດຢິວ ຍອມເຮັດໄປເຫມືອນຄົນຕ່າງຊາດແລະບໍ່
ເຮັດຄຄືົນຢິວ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶງ່ບັງຄັບຄົນຕ່າງຊາດໃຫ້ເຮດັຕາມຮີດຄອງຢິວນັນ້”  
 
      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ

1. ຄາລາເຕັຽ     2: 1-5 

      ສໍາລັບພວກເຮົາ, ວິທີ່ການທີ່ເຮົາມັກຈະນໍາມາໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂດັແຍ່ງກຄໍືບໍໍ່ໄປຫຍຸ້ງກຽ່ວກັບມັນເລຍີ.  ພວກ
ເຮົາທໍາເປັນບໍ່ສົນໃຈກັບມັນແລະຍັງຫວັງວ່າຂໍ້ຂດັແຍ່ງນັນ້ຈະຜ່ານພ້ົນໄປໃນໂຕຂອງມັນເອງ. ບໍ່ວ່າບ່າງຂໍຂ້ັດແຍ່ງນັ້ນ
ມີຂນາດໃຫຽ່ໂຕພໍທີຈ່ະສາມາດແຜຂ່ຍາຍອອກໄປດ້ວຍຕົວມັນເອງ ຫືຼບໍ່.   ຍັງມີຂໍ້ຂດັແຍ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນເດີນອອກ
ໃຫ້ຫ່າງໄກ, ຄືອາຣົມທີ່ອອກມາໂດຍບໍໍ່ຮູສ້ຶກຕົວ( ເໝອືນດັ່ງທີເ່ຮົາເຫັນໃນບົດຮຽນອາທດິຜ່ານມາ ).   ເຖິງແມ່ນວາ່ ມີ
ບາງບນັຫາທີເ່ຮົາບໍ່ໄດປ້ະນິປະນອມກັບມັນໂດຍຍອມໃຫ້ມັນເກດີຂຶຶນ້, ຈົງ່ເດີນອອກຈາກມັນຫືຼທາໍເປນັບໍສ່ົນໃຈ. ເມ່ືອ
ຂໍ້ຂດັແຍ່ງກາຍເປັນບັນຫາຂອງການຖກືແລະຜິດ, ມັນເປັນເວລາທີເ່ຮົາຈະຢືນຢູເ່ທິງພ້ືນຖານຂອງເຮົາ. 
 
ເມ່ືອຂາ້ພະເຈົາ້ອາ່ນຂໍ້ຄວາມຢນືຢນັຂອງໂປໂລໃນລະຫວາ່ງການປະສບົເຄາະຮ້າຍ,    ມັນໄດ້ເຕືອນສະຕຂິ້າພະເຈົາ້
ສອງຢ່າງ. 
 

1. ໂປໂລມຄີວາມກະຕລືລືົນ້ກຽ່ວກບັສິງ່ທີລ່າວເຊືອ່. 
ທ່ານມີຄວາມຕັ້ງໃຈໜັ້ນຄົງຢນືທົນຕໍສູ່້ການທດົສອບໃນການສນັບສນນຸຄວາມຈິງ. 
ທ່ານໂປໂລບໍ່ໄດ້ໄປກຸງເຢຣຊູາເລັມເພາະທ່ານມັກການເດນີທາງ.    ໂປໂລໄດຖ້ືກມອບໝາຍງານທີ່ຕອ້ງຮບັ 
ຜິດຊອບ. ທ່ານໄປ ì ຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເປີດເຜີຍ.î ເພ່ືອຊີ້ແຈງອະທບິາຍການປຽ່ນແປງຈຸດປະສົງຄວາມຕັ້ງ 
ໃຈຕໍ່ການປກົປອ້ງຂາວປະເສີດ.     ໂປໂລຮູ້ວ່າອນັໃດທີ່ພຣະເຈົາ້ຕອ້ງການໃຫ້ລາວເຮັດແລະລາວກເໍຕມັໃຈ
ຍອມຮັບເອົາຄວາມທກຸຍາກລໍາບາກເພ່ືອທີ່ຈະເຫັນການປະກາດຂາ່ວປະເສດີໄປຫາຄນົຕ່າງຊາດໃຫ້ເຕບີໂຕ
ຂຶ້ນ. 

2. ພຣະເຈົາ້ຮູວ້າ່ລາວກາໍລງັເຮດັຫຽງັ. 
ພຣະເຈົາ້ໄດ້ເອີນ້ເອົາໂປໂລໃນຂະນະທີ່ລາວກາໍລັງພະຍາຍາມຕໍ່ສູ້ກບັພຣະຄຣດິ  ດ້ວຍການຂດັຂວາງຜູ້ຕດິ 
ຕາມພຣະຄຣດິ. ການອຸທິດຕົນຂອງໂປໂລແມ່ນການຂົ່ມເຫັງຄຣິສຕຽນ ການອຸທດິຕົນແບບດຽວກັນນີ້ທີ່ພຣະ 
ເຈົາ້ຢາກໃຫ້ໂປໂລປະກາດຂ່າວປະເສດີແຜ່ຂຍາຍອອກໄປ.  ພຣະເຈົາ້ໃຊປ້ະສົບການ, ຈິດໃຈ, ແລະອາລມົ
ຂອງມະນຸດເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້. 
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ຫັຼງຈາກໂປໂລກບັໃຈມາເຊ່ືອ, ລາວກັບກາຍມາເປນັຜູທ້ີ່ມີຄວາມຮ້ອນຮົນໃນຄວາມເຊື່ອທີມ່ີໃນອົງພຣະຄຣິດ. ບໍ່ມີສິ່ງ

ໃດຫືຼຜູ້ໃດທີ່ຈະຢບັຢັ້ງລາວໃນການທີລ່າວນໍາຂ່າວປະເສີດໄປຫາຄນົຕ່າງຊາດໃນທົ່ວໂລກ.   ບາງທອີາດບໍ່ມີໃຜທີສ່ະ 

ແດງອອກເໝືອນກບັໂປໂລທີ່ໄີດ້ອທຸິດຖວາຍຕົນຕໍ່ຂາ່ວປະເສດີບໍວ່າ່ຈະມີເຫດຮ້າຍອັນໃດຈະເກດີຂຶນ້ກບັເພ່ິນ. 

                ທ່ານອະທິບາຍເຖິງອິສຣະພາບທ່ີພວກເຮົາໄດ້ມາຈາກພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ? 

 

2. ຄາລາເຕັຽ   2: 6- 10  

ທຸກໆຄນົຕອ້ງການໃຫ້ມີຄົນທີເ່ຊ່ືອໃນເຂົາເຈົາ້.   ພວກເດກັນອ້ຍກຕໍ້ອງການພ່ໍແມ່ທີ່ເຊື່ອໃນເຂົາເຈົາ້.   ນກັກລິາຕອ້ງ 
ການຄຣຝູຶກທີ່ເຊື່ອໃນເຂົາເຈົາ້.  ນກັຂຽນຕອ້ງການໂຮງພິມທີ່ເຊື່ອໃນເຂົາເຈົາ້.  ບນັດາສິດຍາພິບານຕອ້ງການຄນົໃນ
ໂບດທີ່ເຊື່ອໃນເຂົາເຈົ້າ. 
  
ໂປໂລຕ້ອງການເພ່ືອນຜູ້ທີຕ່ິດຕາມພຣະຄຣດິທີ່ເຊື່ອໃນລາວ.     ໂປໂລມີຄົນເປັນຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍທີບ່ໍ່ເຊື່ອໃນລາວ.  
ໂປໂລໄດມ້າຈາກ ì ອີກຝ່າຍນຶ່ງ.î  ໂປໂລເຄີຍເປັນຫົວໜ້າຜູຂ້ົ່ມເຫັງຄຣິສຕຽນກ່ອນທີ່ພຣະເຈົ້າທໍາການຮຽກເອີນ້ເອົາ
ລາວຢ່າງອສັຈນັໃຫ້ເຂົ້າມາຮບັໃຊ້ໃນຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້. ໂປໂລອາດມີຄວາມຮູສ້ກຶໃນບາງຄັງ້ວ່າລາວມີສັດ 
ຕຣຫຼູາຍກວາ່ເພ່ືອນມິດສະຫາຍໃນວຫິານ.    ວຽກງານການນາໍຂາ່ວປະເສີດໄປສູຄ່ົນຕ່າງຊາດນັ້ນແມ່ນບໍໄ່ດ້ເປນັໜ້າ
ນິຍົມຊມົຊອບ ທັງເປັນໄປໄດຍ້າກ. ຍັງເປັນສາຍເຫດກໍໃຫ້ເກດີຄວາມກຽດຊງັ, ຖືກຂັບໄລໃ່ສສົ່ງ,ແລະແມ່ນກະທັັງ້ຖກື
ຕັດສນິໃຫ້ປະຫານຊວີດິ. 
 
ພຣະເຈົາ້ໄດ້ໃຊມ້ະນຸດເຊ່ັນ ບາຣະນາບາ, ຢາໂກໂບ, ເກຟາແລະໂຢຮນັໃຫ້ກໍາລັງໃຈໃນການທໍາງານຂອງໂປໂລ. ຖ້າ
ປາສຈາກຄວາມເຊ່ືອວາງໃຈຂອງເຂົາເຈົາ້ເຫ່ົຼານີ້ແລ້ວໂປໂລຈະປະສົບຜນົສໍາເຣດັຢູບ່ໍ?່   ໃນຊີວິດຂອງທ່ານພຣະເຈົາ້ 
ໃຊ້ຜູໃ້ດເປນັຜູໜູ້ນໃຈທ່ານ? ທ່ານເດເຄີຍໜູນໃຈຜູ້ໃດແດ?່ 

ດ້ວຍເຫດໃດຈຶ່ງເຫັນວ່າເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຄົນເຫຼົ່ານີໄ້ດ້ສນບັສນຸນແລະເຫັນພ້ອມກບັໂປໂລ? 

 
3. ຄາລາເຕຽັ    2: 11- 14 

ໃນຂະນະທີ່ເປັນສິດຍາພິບານ, ຂ້າພະເຈົາ້ໄດ້ສັງເກດແລະຮຽນຮູວ້າ່ມີຜູມີ້ພລັງອາໍນາດເປັນນາຍໃນຄຣສິຕະຈັກເປັນ 
ຜູ້ຊັກນໍາຈູງໃຈໃຫ້ຄນົອື່ນຫຼົງໄຫຼຕາມໄປຢ່າງໃຫຽ່ຫຼວງ.    ບາງຄັ້ງກໍເກີດຜົນດ,ີ ບາງຄັ້ງກໍສົ່ງຜົນສະທອ້ນໃຫ້ເກດີການ 
ແຕກແຍກ ເປໂຕເປັນຜູ້ຊັກນໍາຈູງໃຈທີ່ດແີລະບໍແ່ມ່ນຕລອດເວລາ. ໂປໂລຈຶງ່ໄດຕ້ໍ່ວ່າຄັດຄ້ານຕໍໜ່້າເພ່ິນ. 
 
ເປໂຕ, ອາດເປນັຜູທ້ີ່ມີພລັງອາໍນາດເໜືອກວາ່ສາວກົຄົນອື່ນ ,ໆ  ທ່ານເປນັຜູນ້ໍາຢູ່ໃນທ່າມກາງຄຣິສຕະຈັກທັງຫຼາຍໃນ 
ສມັຍແລກໆ. ທ່ານເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນກຸ່ມອຄັສາວົກທີໃ່ກຊ້ດິກບັພຣະເຢຊູ.      ເປໂຕເປນັຜູທ້ີ່ກາ້ວອອກຈາກເຮອືແລະຍ່າງ 
ເທິງໜ້ານໍ້າ.  ທ່ານເປນັຜູຕ້ັດຫູທະຫານໃນຂະນະທີປ່້ອງກັນພຣະເຢຊູ (ໂຢຮນັ 18:10).   ເປໂຕຈຶງ່ກາຍມາເປນັຜູ້ທີ່ມີ 
ອໍານາດຈູງໃຈໃນເໜອືກວາ່ທກຸຄນົໃນສມັຍຄຣິສຕະຈກັເລີມ້ແຣກ. 
 
ເປັນຄວາມກ້າຫານຂອງໂປໂລທີຕ່ໍ່ວ່າເປໂຕ. ຂ້າພະເຈົາ້ບໍ່ເຊ່ືອວາ່ໂປໂລໄດ້ເຮດັດ້ວຍຄວາມອວດອົ່ງ,  ດືດ້ຶງ,  ຫຼເືປນັ 
ຄົນມັນຜິດຖຽງ.    ໂປໂລປະເຊີນກັບການເຍາະເຍີຍ້ດ້ວຍເຫດຜົນດຽວ:  ເພ່ິນເຫັວ່າ ìເຂົາເຈົາ້ບດິເບືອນຄວາມຈິງໄປ 
ຈາກຂາ່ວປະເສີດ.î 
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ເປໂຕ, ພ້ອມດ້ວຍຄົນອື່ນໆ, ສົມຄວນຈະນໍາພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົາ້ອອກໄປເຖິງຄນົທີບ່ໍ່ໄດ້ຮບັພິທຕີັດ.    ລາວໄດຮ້ບັ 
ກາດປວົແປງຄວາມສັມພັນຂອງລາວກັບພຣະເຢຊູຄຣດິແລ້ວ.   ລາວໄດ້ຮບັພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົາ້ຢາ່ງມາກມາຍມະ  
ຫາສານ.   ໃນກຈິການບດົ 10, ເປໂຕໄດປ້ະເຊີນໜາ້ກັບໂກເນລີໂອ, ເຖິງແມ່ນພຣະເຈົາ້ໄດ້ສອນລາວໃຫ້ຮ ັບເອາົຄົນ 
ຕ່າງຊາດຊ່ຶງເປັນເພ່ືອນຜູເ້ຊ່ືອດວ້ຍກັນ.   ໂປໂລໄດຮ້ຽກຮ້ອງໃຫ້ເປໂຕປະຕິບັດດີຕໍຄ່ົນຕ່າງຊາດ. ຄວາມບໍ່ຈິງໃຈຂອງ 
ເປໂຕໄດ້ເປັນຜນົກະທົບຕໍ່ຄນົຢິວອືນ່ໆ. 
 

 ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະທ້າທາຍຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຢ່າງເປີດເຜີຍຫືຼເປັນການສວ່ນຕົວແມ່ນເປັນການຕດັສນິໃຈທີ່ຍາກຫຼາຍ. ໃນຂະ 
ນະທີ່ເປນັຜູ້ນໍາ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຈະແກ້ໄຂບັນຫາເປັນການສ່ວນຕົວ. ຄັ້ງນຶ່ງ, ຂ້າເຈົ້າມີຜູ້ນຶ່ງໃນຄະນະບໍ 
ຣຫິານງານ ລາວມັກຈັບຜດິໃນທຸກສິ່ງທີ່ທກຸຄນົຢບິຍົກຂຶ້ນມາໃນກອງປະຊມຸ. ຂ້າພະເຈົາ້ໄດ້ໂອລ້ົມກັນຄົນໆນີກ້່ອນທີ່
ຈະມີບັນຫາ.   ບາງຄັງ້, ຂ້າພະເຈົາ້ຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົາ້ຕອ້ງແກ້ໄຂຕໍ່ໜ້າທຸກຄົນໃນກອງປະຊມຸ. ກອງປະຊມຸຕ້ອງການຕົວ 
ຢ່າງທີເ່ຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກອ່ນ ເພ່ືອຈະບໍ່ໃຫ້ພຶດຕິກມັຢ່າງນີ້ເກີດຂຶ້ນອກີ. 

 
 ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຄວາມຈິງ. ຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງທີນ່ໍາມາສເນແີມ່ນຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍທ່ກຸຄນົ. ຍ້ອນພຣະເຢຊູ, ໂປ 
ໂລຈຶງ່ໄດ້ຮກັງານທີ່ໄດ້ຮບັມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ປກົປ້ອງແລະສນັບສນນຸຂ່າວປະເສີດ. ບໍ່ມີສິງ່ໃດຫືຼຜູ້ໃດຈະຍັບຍັ້ງລາວ
ໃນການປົກປ້ອງຂ່າວປະເສດີ. ຄວາມລອດພ້ົນມີສໍາລບັທກຸຄນົຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 

        ທ່ານຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າທ່ານຢືນບົນພ້ືນຖານຂອງພຣະຄັມພີຫືຼຢືນຢູ່ໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົວເອງ? 

                                                                                                                                                                                     
ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ 

 
v ຈົງ່ຂີດເສັນ້ລງົເຖງິຫາດຊາຍ.    ການຕັດສນິໃຈຂອງທ່ານບໍມີ່ການຕໍ່ລອງແລະໃຫ້ແນໃ່ຈວ່າທຸກສິ່ງແມ່ນ

ສອດຄ່ອງກັບຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີ.     
v ຈົງ່ປະຕບິັດຕາມທີທ່າ່ນສອນ. ຖ້າທ່ານຮ້ອງຂໍໃຜຜູ້ນຶ່ງໃຫ້ດາໍເນນີຊວີດິໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມແບບຢ່າງຂອງ 

ພຣະຄັມພີ, ແນ່ນອນພວກເຂົາກໍຕອ້ງການຢາກເຫັນສິ່ງນັນ້ໃນຊວີດິຂອງພວກທ່ານເໝືອນກນັ. 
v ຂໍຮອ້ງຄນົອື່ນໃຫຢ້ນືຄຽງບາ່ຄຽງໄລທ່າ່ນ. ເປັນຜູ້ສອນແລະສ້າງສາວກົ ໂດຍໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ຮບັເອົາຄໍາສອນ

ຈາກພຣະຄມັພີ. 
ເປົາ້ໝາຍຈຸດປະສົງໃນການປະເຊີນໜາ້ແມ່ນໃຫ້ໄປເຖິງການໄຖ.່ ຖ້າຄວາມຈິງເປັນການປະນປິະນອມແລະຖກືເມີນ 
ເສີຍ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຮດັບາງສິ່ງບາງຢ່າງເພ່ືອແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕອ້ງ. ພວກເຮົາຄວນເຮັດເຊ່ັນນີ້ໂດຍບໍ່ກາ່ວຕໍາໜ ິ
ຜູ້ອື່ນ, ແຕໃ່ຫ້ນໍາພາເຂາົເຈ້ົາໄປສູ່ຄວາມຈິງແລະເດນີໄປຢ່າງໃກຊ້ດິກບັອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ. ນີແ້ຫະຼຄຄືນຸຄາ່ຂອງການ
ຂດີເສັນ້ເຖງິຫາດຊາຍ. 
  

ອປຸຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບບັຕດິສມັພນັwww.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວນັອາທດິທ ີ10 ພສຶຈກິາ 2013(11-10- 2013 ) 

__________________________________________ 
ກາ້ວເຂົາ້ໄປ 

                           

ທ່ານຈະຕອບສນອງແນວໃດເມ່ືອໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ ìມັນບ່ໍແມ່ນທຸຣະອັນໃດຂອງທ່ານî? 

ກ້າວເຂ້ົາໄປເພ່ືອຊ່ອຍເຫດການທ່ີບ່ໍດີ ບ່ໍໃຫ້ຮ້າຍແຮງລົງ 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
         ຂ້າພະເຈົາ້ຢງັຈືບ່ໍລ່ືມໃນການຕດັສິນໃຈທີຂ່າດສະຕິຂອງຊາຍໜຸ່ມຄນົນຶງ່ໃນໂບດຂອງຂ້າພະເຈົາ້. ຊາຍໜຸມ່ຄນົ
ນີຈ້ະເຣນີເຕີບໂຕ່ຂຶນ້ໃນໂບດ. ພ່ໍແມ່ຂອງລາວເປັນເພ່ືອນສນດິກັບຂ້າພະເຈົາ້. ລາວຮັບໃຊທຸ້ກຢ່າງທີ່ທາງໂບດໄດ້
ມອບໝາຍໃຫ້. ລາວຮຽນໄດຄ້ະແນນດີ, ມີຄົນຮູຈ້ັກຫລາຍ, ແລະມີອະນາຄດົທີ່ສດົໃສ. 
         ວນັນຶ່ງຢູ່ທີ່ໂບດລາວໄດ້ມາກບັຍິງຄົນນຶ່ງທີຂ່້າພະເຈົ້າຮູວ້່າເປັນຍິງທີ່ມີຊືສ່ຽງທີ່ບໍ່ດ.ີ ແມ່ນແຕເ່ພ່ືອນຂອງລາວກໍ
ຍັງສະແດງຄວາມຄດິເຫັນວ່ານາງບໍເ່ໝາະສົມກັບລາວ. ຂ້າພະເຈົາ້ຮູ້ບກຸຄະລິກລັກສະນະຂອງຊາຍນຸມ່ຄົນນີແ້ລະສິງ່ດີ
ທີເ່ປັນໄປໄດ້ໃນໂຕລາວ. ເປນັເວລາຫຼາຍເດືອນ ຂ້າພະເຈົາ້ໄດ້ສງັເກດເບິງ່ພວກເຂົາສອງຄນົ. ສິງ່ທີປ່າກດົກຄໍ ືຍິ່ງເຂົາ 
ເຈົ້າຢູ່ຮ່ວມກນັດນົ ຊາຍໜຸ່ມຄົນນີ້ກຍໍິ່ງເອົາໃຈໃສ່ເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າໜ້ອຍລົງ. ເບິ່ງເໝືອນວ່າລາວບໍ່ສາມາດໄຈ້ແຍກ
ອອກໄດວ້າ່ອນັໃດຖກືແລະອັນໃດຜດິ. 
         ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກພໍ່ແມ່ຂອງຊາຍໜຸ່ມດີແລະຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າກໍບໍເ່ຫັນພ້ອມກັບສິງ່ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເຫນັ, ແຕ່ເຖິງ
ປານນັນ້ເຂົາເຈົາ້ກບໍໍໄ່ດມ້າໂອລ້ົມກັບຂ້າພະເຈົ້າ. ຄວນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປຫຍ້ ຸງກ່ຽວບໍ?່ ນີ້ບໍ່ແມນ່ທຸຣະອນັໃດຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ? ຂ້າພະເຈົ້າຈະສູນເສັຽຄວາມໂຄຣົບນັບຖືຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ຖ້າເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າເປັນການກ້າວກ່າຍ?    ຜູ້ເປັນ

ສິດຍາພິບານຫືຼຜູເ້ປັນເພືອ່ນຂອງຊາຍໜຸມ່ຄວນຈະເຮດັແນວໃດກຽ່ວກບັເຣື່ອງນີ?້ 
         ເຣ່ືອງຂອງອາບີກາອີນ ສາມາດຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຄິດວ່າຈະຕອບສນອງແນວໃດເມ່ືອຂັດແຍ້ງກັບຄົນອ່ືນ. 
 

ພຣະຄາໍພິວາ່ຢ່າງໃດ?        1 ຊາມູເອນ 25: 14-17, 23-28, 32-35  
14 ແຕ່ມີຄນົຫນຸມ່ຄນົນຶງ່ໄປບອກນາງອາບິກາອີນເມັຽຂອງນາບານວາ່, ìເບິ່ງແມ, ດາວິດສົງ່ຜູນ້ໍາຂ່າວມຈາກຖິນ່ກນັ 
ດານເພ່ືອຈະຄໍານບັນາຍຂອງເຮາົ ແລະນາຍກບັເວ້ົາຮາ້ຍໃຫ້ກັບຄນົເຫລົາ່ນັນ້. 15 ແຕ່ຄນົເຫລົາ່ນັນ້ເຄີຍຕໍເ່ຮາົຫລາຍ 
ແລະເຮາົບໍຕ່້ອງຖືກທໍາຮ້າຍຢ່າງໃດເລຍີ ແລະບໍຂ່າດສິງ່ໃດຕາບໃດທີເ່ຮາົໄປກັບເຂົາ ເມ່ືອເຮາົຢູໃ່ນທົ່ງນາ 16 ເຂົາ
ເປັນເຫມືອນກໍາແພງຂອງເຮົາທງັກາງຄືນແລະກາງເວັນ 17 ບດັນີ ້ຂໍທ່ານຮູເ້ຣືອ່ງນີແ້ລະພິຈາຣະນາວ່າ ທ່ານຄວນຈະ
ທໍາປະການໃດ ເພາະເຂົາຄົງມຸ່ງຮາ້ຍຕໍນ່າຍຂອງເຮາົ ແລະຕໍຄ່ອບຄົວທັງສິນ້ຂອງນາຍ ນາຍນັນ້ເປັນຄນົສາມຫາວ ໃຜ
ຈະເວົ້ານໍາກໍບໍ່ໄດ”້ 
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. 

23 ເມ່ືອນາງອາບກິາອນີເຫັນດາວດິ ນາງກໍຟ້າວລງົຈາກຫລັງລໍ ຊົບຫນ້າລົງຕໍດ່າວິດຂາບລົງເຖິງດິນ.  23 ນາງຂາບ
ລົງທີຕ່ີນຂອງດາວິດກາ່ວວາ່, ìເຈົາ້ນາຍຂອງຂ້ານອ້ຍ ຄວາມຜິດນັນ້ຢູທ່ີ່ຂາ້ນ້ອຍແຕ່ຜູ້ດຽວ ຂໍໃຫ້ຜູຮ້ັບໃຊຂ້ອງທ່ານໄດ້
ເວ້ົາໃຫ້ທ່ານຟັງ ຂທໍ່ານໄດ້ໂຜດຟັງສຽງຜູຮ້ບັໃຊ້ຂອງທ່ານ. 25 ຂໍເຈົ້ານາຍຂອງຂ້ານອ້ຍຢ່າໄດເ້ອົາຄວາມກັບນາບານ 
ຊາຍສາມຫາວຄົນນີ້ເລີຍ ຄນືາບານ ເພາະເຂົາເປນັຢ່າງທີຊ່ື່ຂອງເຂາົບອກ ນາບານເປັນຊ່ືຂອງເຂົາ ແລະຄວາມໂງຈ່້າ
ກໍຢູ່ກບັເຂົາ ແຕ່ຂາ້ນອ້ຍຜູຮ້ບັໃຊ້ຂອງທ່ານບໍໄ່ດ້ເຫັນພວກຄນົຫນຸມ່ຂອງເຈົ້ານາຍຊ່ຶງທ່ານໄດ້ໃຊໄ້ປນັນ້. 26 ເຫດສະ 
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ນັ້ນເຈົ້ານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່ສັນໃດ ແລະທ່ານມີຊີວິດຢູ່່ສັນໃດ ດ້ວຍວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງ
ກະທໍາໃຫ້ທ່ານຣະງບັເສັຽໄປຈາກຄວາມຜດິທີທ່ໍາໃຫ້້ເລືອດຕກົ   ແລະຈາກການແກແ້ຄນ້ດ້ວຍມືຂອງທ່ານເອງ ເພາະ 
ສະນັ້ນຂໍໃຫ້ສັດຕຣູຂອງທ່ານ ແລະບັນດາຜູທ້ີ່ກະທໍາຮ້າຍຕໍ່ເຈົາ້ນາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຈົ່ງເປັນຢ່າງລາບານ. 27 ສິ່ງເຫລົ່າ 
ນີ້ຊ່ຶງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານໄດນ້ໍາມາໃຫ້ເຈົ້ານາຍຂອງຂ້ານອ້ຍ ຂມໍອບໃຫ້ແກບ່ັນດາຄົນຫນຸ່ມ ຊຶ່ງຕິດຕາມເຈົາ້ນາຍຂອງ
ຂ້ານ້ອຍ.  28ໄດ້ໂຜດອະພັຍຄວາມຜິດຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານເຖດີ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຄົງຊງົກະທໍາໃຫ້ເຈົ້ານາຍ
ຂອງຂ້ານ້ອຍເປັນເຊ້ືອສາຍທີ່ຫມ້ັນຄງົ ດວ້ຍວາ່ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍທໍາສົງຄາມຢູ່ຝາ່ຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ ຕາບໃດທີ່
ທ່ານມີຊີວິດຢູຈ່ະຫາຄວາມຊ່ົວທີ່ຕົວທ່ານບໍ່ໄດ້ເລີຍ. 
....................................................................................................................................................... 

32 ດາວິດຈຶ່ງກ່າວແກອ່າບິກາອນີວ່າ, ìສາທຸການແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າຂອງອິສຣາເອນຜູ້ຊົງໃຊ້ເຈົ້າໃຫ້ມາພົບ
ເຮົາໃນວັນນີ.້   33 ຂໍໃຫ້ຄວາມສຂຸຸມຂອງເຈົ້າຮບັພຣະພອນ ແລະຂໍໃຫ້ຕົວເຈົາ້ໄດ້ຮບັພຣະພອນ ເພາະເຈົາ້ໄດປ້້ອງ
ກັນເຣົາໃນວັນນີ້ໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຄວາມຜິດທີທ່ໍາໃຫ້ເລອືດຕກົແລະຈາກການແກແ້ຄນ້ດ້ວຍມືຂອງເຮົາເອງ. 34 ເພາະພຣະ
ຜູ້ເປນັເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າຂອງອິສຣາເອນຜູ້ຊົງຣະງັບເຮົາເສັຽຈາກການກະທໍາຮ້າຍເຈົ້າ ຊົງພຣະຊົນຢູ່ສັນໃດ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ຟ້າວມາພົບເຮົາເສັຽເຖິງມືອ້ື່ນເຊົ້າຄົງບໍ່ມີເຫລືອຈັກຄົນນຶ່ງເປັນແນ່î . 35 ແລ້ວດາວິດກຮໍັບບັນດາສິ່ງທີ່ນາງນໍາມາຈາກ
ມືຂອງນາງແລະດາວິດກ່າວແກນ່າງວາ່, ìຈົງ່ກບັຄືນໄປຍງັບ້ານເຮືອນຂອງເຈົາ້ດວ້ຍສັນຕິສກຸເຖດີ ເຮາົໄດ້ຟັງສຽງຂອງ
ເຈົາ້ແລວ້ ແລະເຮົາກໍໄດອ້ະນຸໂລມຕາມຄໍາຂໍຮອ້ງຂອງເຈົາ້” 
 

     ສກືສາພຣະຄມັພ ີ

1. 1 ຊາມູເອນ   25: 14- 17 

ì ລາວເປັນເໝືອນຄນົໂງ່ທີ່ໄຮຄ້່າບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດເວົ້ານໍາລາວ.î(ຂໍ ້17)  ຄໍາວ່າ ìນາບານî ມີຄວາມໝາຍວ່າ  ì ໂງ່ î 
ເບິງ່ຄືວ່ານາບານດໍາຣງົຊີວິດຕາມນາມຊື່ຂອງລາວ. ທ່ານເຄີຍໄດ້ພົບເຫັນຄນົຢ່າງນີບ້ໍ?່ ທ່ານຈະຄິດແນວໃດຖາ້ຄົນອື່ນ 
ເວົ້າເຖິງທ່ານໃນທໍານອງນີ້? 
      

ດາວິດໄດປ້ົກປັກຮກັສາຝູງສດັຂອງນາບານໃນທົ່ງນາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮບັຄ່າຕອບແທນໃດໆເລຍີ. ເພ່ິນໄດຂ້ໍຮອ້ງໃຫ້ນາບານ
ຕອບແທນການຊວ່ຍເຫືຼອໂດຍການລ້ຽງຄົນຂອງເພ່ິນ.   ວນັນັນ້ເປນັວນັງານສລອງ, ດັ່ງນັ້ນເຂົາມີອາຫານພຽງພໍ ຊ່ຶງບໍ່
ໄດ້ແມ່ນຄໍາຂໍຮອ້ງທີ່ໄຮ້ເຫດຜົນ. ແຕຄ່ວນເປັນຄວາມຄາດຫວງັທີນ່າບານຄວນຈະດໃີຈທ່ີໄດຮ້ັບຄວາມເມດຕາຈາກດາ
ວດິ. ຄວາມຕອ້ງການຂອງດາວດິແມ່ນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດແລະຮັກສາໄວ້ຕາມກັບຂນບົທໍານຽມໃນເວລານັ້ນ. 
 
ແຕ່ນາບານເປັນຄົນໂງ່ ຕາມຊື່ຂອງລາວ, ແລະຕາມຄໍາພະຍານຂອງຄົນອື່ນ.   ສຸພາສດິ 10 ຄໍາເວ້ົາຂອງຊາຍຄນົນັນ້
ຄ້າຍຄນືາບານ, ຄົນໂງ່ຜູ້ທີຕ່າຍດ້ວຍການຂາດຄວາມຮູສ້ຶກ (ຂໍ ້21)   ແລະຜູທ້ີ່ມີຄວາມປິຕຍິິນດີໃນການກະທໍາທີ່ອບັ 
ອາຍ (ຂໍ ້23) ນາບານອາດມີຄວາມປິຕຍິິນດີໃນຄວາມອວດອົງ່ແລະບໍປ່ະສົງດີຕໍດ່າວິດ.  ນາບານຂາດສະຕິປນັຍາທີ ່
ນໍາໄປສູອ່ັນຕະລາຍໃນການຂດັແຍງ້ທີລ່າວໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນກັບດາວິດ. 
 
ດາວິດໃຈຮ້າຍຢາ ່ງເຫັນໄດຄ້ັກແນ່. ເພ່ິນໄດສ້ົ່ງຄນົຂອງເພ່ິນໄປຕໍ່ວ່ານາບານ. ຄົນຮັບໃຊຄ້ນົນຶງ່ຂອງນາບານເປັນຄົນທີ່
ກ້າຫານ.    ລາວຮູເ້ຖິງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ລາວຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງເຮດັອັນໃດອນັນຶ່ງກ່ຽວກບັເຣື່ອງນີ,້ ແລະລາວໄດ້ເຮດັດ້ວຍ
ຕົວລາວເອງ. ອາບີກາອີນຮູເ້ຖິງເຣືອ່ງຄວາມຂດັແຍ້ງລະຫວາ່ງນາບານແລະດາວິດ. 
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ມັນເປນັເຣື່ອງປລາດທີ່ເຫັນພັນລະຍາທໍາໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບອນັໃຫຽ່ໃນພຣະຄັມພີເດມີ.   ອາບກີາອນີເປນັຜູຍ້ິງທີຍ່ອດ
ຢ້ຽມ. ບໍຕ່້ອງສົງສຍັ, ຜູ້ຮັບໃຊ້ມີຄວາມຮູສ້ຶກໂລ່ງໃຈໄປຫາອາບີກາອນີພ້ອມກບັຂ່າວ. ລາວໄດເຫັນຄວາມອວດອງົຂອງ
ນາບານ ນາຍຂອງລາວ. ແຕລ່າວຢາກເຫັນສະຕປິັນຍາຂອງອາບກີາອນີເໝືອນກັນ. 
ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະວາ່ງການເວ້ົາລັບຫລັງກັບການໃຫ້ຂໍມູ້ນກບັຄນົໃດຄນົນຶງ່ເພ່ືອປອ້ງກັນເຫດ 
ການທີບ່ໍ່ດໃີຫ້ຮ້າຍແຮງລົງ?    
 

2. 1 ຊາມເູອນ  25: 23- 28   

ອາບກີາອີນເປັນຜູ້ຍງິທີ່ມີໄຫວພິກ (ຂໍ3້). ຫຼາຍຄັ້ງຜົວຂອງລາວໄດ້ເຮດັສິ່ງທີໂ່ງ,່ ອາບກີາອນີເປນັຄນົສລາດ. ຕາມວດັ 
ທະນະທັມໃນເວລານັ້ນ ອາດເປນັໄປໄດ້ວ່າອາບກີາອນີແຕ່ງງານກບັນາບານເພາະລາວເປັນ ìຄົນຮັ່ງມîີ (ຂໍ2້)ແລະຈະ
ຊອ່ຍສົ່ງເສີມຄວາມສວຍງາມແລະໄຫວພິກຂອງນາງ. ອາບກີາອນີຮູເ້ຖິງອັນຕະລາຍໃນການຂັດແຍງ້. 
ອາບກີາອນີໄດຕ້ອບສນອງດ້ວຍ... 

Ø ຄວາມອ່ອນນ້ອມຖອ່ມຕົວ 
Ø ຄວາມໂຄຣົບນບັຖ ື
Ø ຄວາມສລາດໃນການປາກເວ້ົາ 

ບາງຄນົອາດຈະພະຍາຍາມຕໍາໜິວ່າອາບກີາອີນຂັດແຍງ້ກັບຜົວຂອງລາວ. ອາບີກາອີນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານາງໄດ້ຮັບ
ໃຊ້ຜູທ້ີ່ມີອໍານາດສງູກວ່າ. ພຣະເຈົາ້ໄດ້ໃຊລ້າວໃຫ້ເປນັຜູ້ປອ້ງກັນການນອງເລືອດ. 
 
ອາບກີາອີນໃຫ້ເຫດຜົນກັບດາວິດ ຍົກສູງດາ້ນສິນທັມແລະສະຕິປັນຍາຂອງເພ່ິນ. ນາງໄດ້ຊ່ວຍດາວິດໃຫ້ເຫັນຮບູພາບ
ໃຫຽ່ໆວາ່ພຣະເຈົາ້ກາໍລງັເຮດັຫຽັງ. ນັນ້ແມ່ນຄໍາສນັຍາໃນອະນາຄດົຂອງດາວິດ. ອາບກີາອນີໄດເ້ຮັດໃຫ້ຈດິໃຈຂອງດາ 
ວດິສງົບລົງຢ່າງສລາດດ້ວຍການເອາົອາຫານໃຫ້ ຊ່ຶງເປັນຄາໍຂຮໍ້ອງຂອງເພ່ິນຕໍ່ນາບານໃນຕອນທໍາອດິນັ້ນ.  ໃນທີສຸ່ດ, 
ອາບີກາອີນໄດ້ຕໍາໜິຜົວຂອງລາວແລະໄດ້ອ້ອນວອນດາວິດໃຫ້ໄວ້ຊີວິດຊາຍທ່ີສັດຊື່ຄົນນີ.້ 
 
ອາບກີາອີນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດຂີອງຜູ້ສາ້ງຄວາມສງົບສຸກ, ລາວມີຄວາມອ່ອນໂຍນ, ຖ່ອມຕົວ, ສລາດແລະຍັງເປນັຜູເ້ຫັນ
ເຫດການໃນພາຍໜາ້ອີກດ້ວຍ. ການກະທໍາທີເ່ປນັມິດຂອງນາງໄດ້ປກົປອ້ງຜົວຂອງນາງ,  ປົກປ້ອງຄົນຂອງນາງ,ແລະ
ຕົວນາງເອງ. ນາງຍັງໄດ້ປອ້ງກັນດາວດິບໍໃ່ຫ້ຂ້າຟັນກັນໂດຍບໍໍມີ່ເຫດຜົນອກີດ້ວຍ. 

                  ແມນ່ຫຽງັທີຊ່ອ່ຍເຮົາໃຫ້ປ້ອງກັນ  ìບໍໃ່ຫ້ຣົດໄຟຕໍາກັນî ໃນຊວີດິຂອງຄນົໃດຄົນນຶ່ງ? 

 

3. 1 ຊາມເູອນ 25: 32- 35 

ຂ້າພະເຈົາ້ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ແຕແ່ນໃ່ຈວ່າການເສຽັຊວີດິຂອງຊາມູເອນຜູປ້ະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົາ້   ( 1 ຊາມູ
ເອນ 25: 1) ມີສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງໃນຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງດາວດິແລະການຕັດສິນໃຈຕາມລ້ານາບານຫືຼບ່ໍ. ປະຊາຊົນໃນ
ປະເທດໂສກເສົາ້ເສັຽໃຈແລະດາວິດໄດ້ແລ່ນປົບໜີກະສດັຊາອູນ. ບໍ່ວ່າຈະເປນັເຫດຜົນໃດກໍຕາມ. ດາວິດຍັງຍອມຮັບ
ວາ່ອາບີກາອນີເປັນຕົວແທນທີນ່ໍາເອົາພຣະຄນຸຂອງພຣະເຈົ້າເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງເພ່ິນ. 
 
ຄວາມໂກດຮາ້ຍຂອງດາວດິນັ້ນຍຸດຕທິັມ. ນາບານເປນັຄນົໂງ.່ ເຖິງປານນັ້ນ, ການຂ້າຟັນກັນໂດຍບໍ່ມີຄວາມຜິດນັ້ນບໍ່
ໄດ້ເປນັຄໍາຕອບ. ແມ່ນການອ່ອນນອ້ມຖ່ອມຕນົແລະສະຕິປຍັຍາຂອງອາບີກາອີນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ດາວດິເຫັນຂໍ້ຜດິພາດໃນ
ວທິີແກບ້ັນຫາຂອງເພ່ິນ. ເພ່ິນຍອມຮັບການແກບ້ັນຫາການຂດັແຍ້ງຂອງອາບກີາອນີ.   ໃນຂະນະທີ່ດາວດິເພ້ີມຄວາມ 
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ສົງສານໃຫ້ແກ່ຊາອນູ( 1 ຊາມູເອນ 24), ບດັນີດ້າວິດເພ້ີມຄວາມສົງສານຕໍ່ບາງຄົນທີ່ບໍສ່ົມຄວນໄດ້ຮບັຄືນາບານ. ດາ 
ວິດມີພາບພົດທີກ່ົງກັນຂ້າມກັບຄວາມດື້ດຶງທີມີ່ຢູໃ່ນນາບານ: 
Ø ເພ່ິນອວຍພອນນາງອາບກີາອນີໃນຄວາມສລາດແລະຄໍາແນະນໍາຂອງນາງ. 
Ø ເພ່ິນຍອມຮບັເອົາການຕໍາໜິ. 
Ø ເພ່ິນຍອມຮບັເອົາຄໍາປກຶສາທີ່ສລາດ. 
Ø ເພ່ິນຖອ່ມຕົວລົງຍອມຮັບວ່າຕນົເອງເປນັຄນົຜດິແລະປ່ຽນແປງການກະທໍາຂອງເພ່ິນ. 

 
ເຣື່ອງຂອງດາວດິໄດ້ເຕືອນສະຕເິຖິງຫົວໃຈທີ່ອ່ອນນ້ອມທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສແວງຫາໃນທຸກໆ ຄົນທີ່ຮັບໃຊພ້ຣະອົງ. ອາບີ 
ກາອນີສາມາດປວົແປງຄວາມສງົບຕໍ່ຫົວໃຈທີ່ໂກດຮ້າຍຂອງວິດໄດ.້ ອາບກີາອນີໄດ້ປກົປ້ອງດາວິດຈາກການທໍາບາບ. 
ນາງປອ້ງກັນດາວດິບໍໃ່ຫ້ລົງມືກະທໍາດວ້ຍຕນົເອງ. ຄວາມໃຈຮ້າຍຂອງເພ່ິນຈະເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ກະທໍາເໝືອນກັບ
ກະສັດຊາອນູ ແທນທີ່ຈະເປັນ ì ຜູ້ທີເ່ຮັດຕາມພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ.î   ຊາອນູເສັຽຣາຊອານາຈກັຍ້ອນເຮດັບາບຕໍ່ສູ້ພຣະ
ເຈົ້າ. ບາງທດີາວິດອາດເຫັນແລ້ວ ເພ່ິນຈຶ່ງຫຼີກລຽ້ງທີຈ່ະເຮັດຄເືກົ່າແລະເພິ່ນໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງຍົກເລກີການກະທໍາທີ່ຕໍສູ່້
ກັບນາບານ. ອາບີກາອີນບໍພ່ຽງແຕ່ນາໍເອາົຄວາມສງົບສຸກມາສູ່ຄອບຄົວເທົ່ານັນ້. ຄວາມພະຍາຍາມຂອງນາງຍັງເຮັດ 
ໃຫ້ດາວິດບໍ່ຕໍສູ່້ກບັນາບານແລະໃນທີສຸ່ດຈະເປັນການກີດກັ້ນດາວິດໃນການເປັນກະສັດປົກຄອງ. 
 
ìດາວິດໄດຮ້ບັເອົາເຄື່ອງຂອງທີນ່າງນໍາມາໃຫ້î (ຂໍ3້5).  ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງນາງໄດນ້ໍາເອົາຄວາມສງົບເຂົາ້ມາ
ຖ້າມກາງການຂັດແຍ້ງກັນ ອາບີກາອນີບໍ່ໄດ້ມາດວ້ຍມືເປົ່າ.    ການໃຫ້ອະພັຍແມ່ນຂຶ້ນຢູກ່ັບພຣະຄຸນທີ່ບໍສ່ົມຄວນຈະ
ໄດ້ຮັບ, ເປັນການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງ, ຊຶ່ງຈະຕ້ອງມີຄວາມຍຸດຕທິັມແລະແກ້ໄຂຄວາມຜດິໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. 

                             ເຮົາຈະຕອ້ງເຮັດແນວໃດແດໃ່ນການກາ້ວເຂົາ້ໄປແລະມີສ່ວນພົວພັນ? 

                                                   
ບດົຮຽນແຫງ່ຊວີດິ. 

ທ່ານຈືເ່ຮື່ອງຊາຍໜຸ່ມທີກ່່າວໃນຕອນຕົ້ນໄດ້ບໍ?່ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈົ້າຊົງນໍາພາໃຫ້ເວົ້າບາງສິ່ງຕໍ່ລາວ. ລາວຮັບ 
ຟັງຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງສຸພາບ, ແຕ່ລາວເລືອກທີ່ຈະພົບກັບນາງຢູ່. ແຕ່ແລ້ວລາວນກຶໄດ້ວ່ານາງບໍ່ເໝາະສົມກັບເສັ້ນທາງທີ່
ລາວຕ້ອງການຈະກ້າວເດນີໄປ.      ລາວເລີ້ມຕົ້ນເລອືກທາງທີ່ດກີວ່າ, ແລະມື້ນີ້ລາວສືບຕໍ່ດໍາລົງຊີວິດໃຫ້ເປັນທີ່ຖວາຍ
ກຽດແດ່ພຣະຄຣດິ. ການກະທໍາສາມຢ່າງນີທ້ີຕ່້ອງຕັດສນິໃຈວາ່ຈະກ້າວເຂົົ້າໄປຫຼືບໍ.່.. 
 
v ການໃຫອ້ະນຍຸາດ. ຄວນຍນິຍອມໃຫ້ຜູໃ້ດຜູນ້ຶ່ງກ້າວເຂົ້າໄປຖາ້ທ່ານຄດິວາ່ທ່ານຕດັສິນໃຈຜດິ. 

 
v ຊອກທີປ່ກຶສາ. ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຈະກ້າວເຂົ້າໄປພົວພັນກັບບັນຫາຂອງຄົນອືນ່ຫຼືບໍ່ ຄວນປກຶສາຜູ້ທີ່

ທ່ານໄວ້ວາງໃຈ.  
 

v ກາ້ວເຂົາ້ໄປຢ່າງສລາດ. ເວ້ົາໃນສິ່ງທີ່ສມົຄວນເວົ້າດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈແລະດ້ວຍການນບັຖື. 
 

              ຂໃໍຫພ້ຣະເຈົາ້ຜູນ້າໍພາທາ່ນໃນການກາ້ວເຂົາ້ໄປເຮດັໃຫສ້ະຖານະການທີບ່ໍດ່ໃີຫດ້ຂີຶນ້. 
  

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນwww.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວັນອາທດິທ ີ17 ພສຶຈກິາ 2013(11-17- 2013 ) 
__________________________________________ 

ຮບູພາບໃຫຽ ່
                           

ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານເຫັນຄວາມສະວ່າງຢູ່ໃນສະພາບທ່ີມືດມົນ? 
 

ພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາງານເຖິງແມ່ນຈະຢູ່ຖ້າມກາງຄວາມຂັດແຍ້ງ 

     
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໜີປະແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ປະອ້າຍ, ແລະປະຂ້າພະເຈົ້າໄປເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າອາຍຸໄດ້ເຈດັປີ.  ເພິ່ນ
ກັບໄປກັບມາຢູໃ່ນຊວີດິຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ປະມານປນີຶງ່,   ແຕເ່ພິ່ນບໍໄ່ດ້ຢູນ່ໍາຂ້າພະເຈົ້າຕລອດຊີວິດ ເພິ່ນຕິດເຫຼົ້າ. 
ຍາມໃດເປັນໂອກາດດີ ພວກເຮົາກໍມີຄວາມສັມພັນອນັດີ ແຕ່ເວລາດັງ່ກ່າວຈະເກີດຂຶນ້ຍາກ.  ເພາະມັນເປນັແຫລ່ງທີ່
ມາອນັສໍາຄັນໃນການຂັດແຍງ້ໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.  ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າອາຍໄຸດ້ 12 ປີ  ພໍ່ພະຍາຍາມຈະເປັນພໍ່ຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າອີກເທື່ອນຶ່ງ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະຕເິສດ ແຕເ່ພ່ິນກພໍຍາຍາມ.    ຊຶ່ງເປນັການຕໍສູ່ຂ້ອງຄວາມຕັງ້ໃຈຂອງພວກ
ເຮາົທງັສອງເປັນເວລາເຖງິ  25 ປີຫລຫືລາຍກວາ່ນັ້ນ. 
 
ຫລາຍປີຕໍ ່ມາ,   ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະຄົນອື່ນໆໄດ້ພະຍາຍາມໃຫ້ກໍາລັງໃຈຂ້າພະເຈົ້າໃນການສ້າງຄວາມສັມພັນ
ລະຫວ່າງພໍ່ແລະຂ້າພະເຈົ້າ. ຕໍມ່າອກີຫລາຍປຫີລັງຈາກນັ້ນ, ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລີກດື່ມເຫຼົ່າເພິ່ນໄດຖ້ວາຍຕົວໃຫ້ 
ພຣະຄຣດິແລະໄດສ້້າງຄວາມສັມພັນໃໝ່ກບັແມ່ຂອງຂ້າພຣະເຈົາ້ຢາ່ງເຂັມ້ແຂງ. ແມ່ນແຕຫ່ລັງຈາກທີຂ່້າພະເຈົ້າໄດ້
ເປັນຜູຮ້ັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າແລ້ວ   ກຍໍັງເປນັຄວາມສັມພັນທີ່ມີການຂັດແຍງ້ຫລາຍທີສຸ່ດຣະຫວ່າງຂ້າພະເຈົ້າກບັພ່ໍ  ສ່ວນ
ຫຼາຍແລ້ວແມ່ນຢູໃ່ນພາກສ່ວນຂອງຂ້າພະເຈົາ້ເອງ. 
 
                      ແມ່ນຫຍັງເປນັສິ່ງທີດ່ີທີອ່ອກມາຈາກຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາ? 
 
ເຣື່ອງລາວຂອງໂຢເຊັບແມ່ນເຣື່ອງນຶ່ງທີເ່ປັນຕວົຢ່າງອນັສໍາຄນັຂອງການຂັດແຍງ້ໃນຄອບຄົວໃນພຣະຄັມພີ. ໃນເຣ່ືອງ
ນີບ້ໍໄ່ດປ້ົກປິດອັນໃດເລຍີ.   ເປັນເຣື່ອງທີວຸ່້ນວາຍ, ເຫັນແກໜ່້າ, ກຽດຊງັ,  ແລະຄວາມອິດສາກັນໃນຄອບຄົວຂອງຢາ
ໂຄບ. ບໍພ່ຽງເທົ່ານັນ້, ເຖິງຄອບຄົວຈະຢູຖ່້າມກາງຄວາມສັບສນົວຸ້ນວາຍ ພຣະເຈົາ້ກຍໍັງມີແຜນການຂອງພຣະອົງ.     

      
ພຣະຄາໍພວິາ່ຢາ່ງໃດ?  ປະຖົມມະການ 37: 5- 8, 26- 28; 50: 15-21 
5-7 ມື້ໜຶ່ງໂຢ ເຊບັໄດເ້ລົ່າຄວາມຝັນສູ່ພວກອ້າຍຟັງວ່າ,ìຂ້ອຍຝນັເຫັນພວກອາ້ຍກັບຂອ້ຍກໍາລັງພາກນັມັດເຂົາ້ຢູທ່ົ່ງ
ນາເມື່ອມັດແລ້ວມັດເຂົ້ານັ້ນກຕໍັ້ງຂຶ້ນ  ມັດເຂົ້າຂອງພວກອ້າຍກໍມາລ້ອມມັດເຂົ້າຂ້ອຍເປັນວົງມົນແລ້ວກໍລົ້ມລົງຕໍ່ໜ້າ
ມັດເຂົ້າຂ້ອຍ.î 8 ພວກອ້າຍຈຶ່ງຖາມວ່າ,ìເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ເປນັກະສັດປົກຄອງພວກເຮົາຊັ້ນບ?ໍî ຍ້ອນຄວາມຝັນ
ທີໄ່ດ້ເລົ່າມານັ້ນເອງພວກອ້າຍຈຶ່ງພາກັນຊັງລາວຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.  
......................................................................................................................................................... 
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26 ຢູດາເວົ້າຕໍພ່ວກອ້າຍວ່າ,ìຖ້າໝູ່ເຮົາຂ້າມັນແລະອໍາຄວາມຜິດໄວ້ໝູ່ເຮົາຈະໄດ້ຫຍັງ? 27ໝູເ່ຮາົພາກນັຂາຍມັນໃຫ້
ພວກອດິຊະມາເອນຈະບໍດ່ີກວາ່ບ?ໍ ຖ້າເຮັດຢ່າງຂ້ອຍວ່ານີ້ກບໍໍ່ຕອ້ງຂ້າຕີມັນເຖງິຢ່າງໃດມັນກໍເປນັນ້ອງຂອງພວກເຮົາ
ແລະເປນັເລືອດເນືອ້ເຊ້ືອໄຂອັນດຽວກັນ”ພວກອ້າຍທຸກຄົນກໍເຫັນພ້ອມ.  28ເມື່ອພໍ່ຄ້າຜູ້ໜຶ່ງອີກຄືຊາວມີດີອານມາ
ເຖິງພວກເຂົາກດໍຶງເອົາໂຢເຊັບຂຶ້ນມາຈາກສ້າງແລ້ວຂາຍຕໍ່ໃຫ້ພວກພ່ໍຄ້າຊາວອດິຊະມາເອນເປນັເງນິຈໍານວນຊາວ
ຫລຽນ ພໍຄ່້າໄດພ້າໂຢເຊັບໄປຍັງປະເທດເອຢບິ. 
......................................................................................................................................................... 
50: 15 ຫລັງຈາກພ່ໍຂອງພວກເຂົາຕາຍແລ້ວພວກອ້າຍນ້ອງໂຢເຊັບກພໍາກັນເວົ້າວ່າ, ìພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໂຢ
ເຊັບອາດຍັງຊງັພວກເຮົາແລະຢາກແກແ້ຄ້ນຄວາມຊົ່ວທຸກຢ່າງທີພ່ວກເຮົາໄດເ້ຮັດຕໍ່ລາວ.î 16 ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງສັ່ງ
ຄວາມໄປຫາໂຢເຊັບວ່າ,î  ພ່ໍໄດ້ສັ່ງຄວາມນີໄ້ວ້ກັບເຮົາໃຫ້ໄປບອກເຈົ້າກ່ອນເພິ່ນຕາຍວ່າ    17 ພໍ່ຂໃໍຫ້ເຈົ້າຍົກໂທດ
ຄວາມຜິດຊຶ່ງພວກອ້າຍຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພໍ່ເຈົ້າໄດເ້ຮັດ.îເມື່ອເຂົາເວົ້າຄວາມນັ້ນໃຫ້ຟັງແລ້ວໂຢເຊັບກຮໍ້ອງໄຫ້ຂຶ້ນ. 18 ຄັນ
ແລ້ວພວກອ້າຍຂອງເພ່ິນກໍພາກນັມາໂດຍຕົນເອງແລ້ວຂາບລົງຕໍໜ່້າເພິ່ນເວົ້າວ່າ,  ì ພວກເຮົາຢູນ່ີ້ເໝືອນຂ້າໃຊ້ຂອງ
ທ່ານແລ້ວ.î    19 ແຕ່ໂຢເຊັບເວົ້າຕໍ່ພວກເຂົາວ່າ,ìຢ່າພາກັນຢ້ານກົວເລີຍຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຍົກຕົວຂ້ອຍເອງຂຶ້ນສູ່ບ່ອນ
ຂອງພຣະເຈົາ້ໄດ້. 20 ການທ່ີພວກເຈົາ້ໄດ້ເຮັດອຸບາຍຊ່ົວຕໍ່ຂ້ອຍນັ້ນບດັນີ້ພຣະເຈົ້າໄດຕ້ອບຄືນດ້ວຍການດເີພ່ືອຮັກສາ
ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທັງມວນໄວ້ຊຶ່ງມີຊີວິດຢູ່ໄດທຸ້ກມື້ນີ້ກຍໍ້ອນຄວາມດີອັນນີ.້ 21  ບດັນີ້ຢາ່ສູ່ຢາ້ນເລີຍຂ້ອຍຈະປົກປັກ
ຮັກສາພວກເຈົ້າພ້ອມທັງລູກຫລານຂອງພວກເຈົ້າ.î  
 

      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. ປະຖົມມະການ  37: 5- 8 

ການເຫັນແກໜ່້າ, ຄວາມກຽດຊງັ, ແລະຄວາມອິດສາກັນໃນຄອບຄົວຂອງຢາໂຄບ ເຫັນໄດຢ້່າງແຈ່ມແຈ້ງວາ່ໂຢເຊບ
ເປັນຜູ້ທີ່ພໍ່ຮກັຫຼາຍ( ປະຖົມມະການ 37: 3). 
 
ບໍ່ເປນັການຖືກຕ້ອງທີເ່ຫັນແກໜ່້າຫລືເຂົ້າຂ້າງລກູຄົນໃດຄົນນຶງ່. ຖ້າວ່າພ່ໍແມ່ມີລູກເກີນກວ່ານຶ່ງຄົນ ລູກແຕລ່ະຄົນກໍມີ
ຄວາມຄິດການປະພຶດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.  ພວກເຮົາ ìຖືກສ້າງຂຶ້ນມາແຕກຕ່າງກັນແລະຖືກສ້າງຂຶ້ນຢາ່ງອັສຈັນî (ເພງສັຣ
ເສນີ. 139:14) 
 
ໂຢເຊບເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຮູສ້ກຶນຶກຄິດທີພິ່ເສດ  ລາວມີຄວາມສາມາດໃນການທໍານວາຍຄວາມຝັນ.  ເມ່ືອພວກເຮົາ
ໄດ້ສຶກສາເພີ້ມເຕີມໃນເຣືອ່ງຂອງໂຢເຊບ (ປະຖົມມະການ. 40- 41), ໂຢເຊບບໍພ່ຽງແຕ່ເປນັນັກຝັນເທົາ່ນັ້ນ ແຕລ່າວ
ຍັງມີຄວາມສາມາດຕຄີວາມໝາຍຂອງຄວາມຝນັໄດ້ອກີ.  ເຖງິຢ່າງໃດກ້ໍຕາມ ໃນຂໍ ້17 ໂຢເຊບບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີອະທບິາຍ
ຄວາມຝັນຂອງລາວໃນທາງທີ່ຈະຊອ່ຍລາວເອງໄດ.້ 
 
ເມື່ອບໍ່ເຫິງມານີ,້ ມີຜົວເມັຽຄູ່ນຶງ່ໄດ້ມາປກຶສາກັບຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບລູກສາວແຝດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ
ລູກສາວສອງຄົນມີຄວາມຮັກກັນແລະກນັຫຼາຍ ແຕເ່ປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງມກັຈະຜິດຖຽງກັນຢູ່ຕລອດ  ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຢ່າງ
ແຈ່ມແຈ້ງວ່າໄດເ້ກີດຈາກຄວາມອິດສາ.    ຂ້າພະເຈົາ້ຢາກຈະຊວ່ຍເຕັມທີ,່ ແຕນ່ຶກຂຶນ້ໄດ້ວ່ານີແ້ມ່ນເຣື່ອງທັມມະດາ
ລະຫວາ່ງເອືອ້ຍນ້ອງ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິງ່ໃນກຸ່ມທີ່ມີອາຍຢຸູໃ່ນວັຍດຽວກັນ. 
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ບໍ່ວ່າຈະມີຄວາມຮູສ້ຶກແນວໃດ, ຄໍາເວ້ົາແລະການປະພຶດຂອງໂຢເຊບໄດ້ເປນັແຮງກະຕຸນ້ໃຫ້ອ້າຍນ້ອງຂອງລາວເກດີ
ການອດິສາ.  ການກະທໍາຂອງລາວແມ່ນອອກມາຈາກຄວາມຊອບທມັພາຍໃນຕົວຂອງລາວເອງ. 

ດົນປານໃດແລ້ວທີ່ທ່ານໄດເ້ຫັນຄວາມປະພຶດທີເ່ປັນເຊ້ືອໄຟໃນການຂັດແຍງ້ກນັ? 

 

2. ປະຖມົມະການ 37: 26- 28 

       ພວກອາ້ຍຂອງໂຢເຊບ,  ຜູເ້ປນັລກູຊາຍກກົຂອງຢາໂຄບ,   ເຮັດໃຫ້ຄວາມກຽດຊງັຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍໂ່ຢເຊບ
ເພ້ີມຂຶ້ນຈົນເຖິງຈຸດສດຸຍອດມີໃຈທີ່ຢາກຂ້າລາວເສັຽ,   ພວກເຂົາໄດ້ຊອກຫາເອາົຜົນປໂຍດຈາກຄວາມກຽດຊງັຂອງ
ພວກເຂົາ ແລະໄດ້ຂາຍໂຢເຊບໃຫ້ໄປເປັນທາດ. (ຂ້າພະເຈົາ້ຍັງຄດິສົງສັຍຢູ່ວ່າເຂົາເຮດັຫຽັງກບັເງນິນັນ້.) 
 
ໃນສາຍຕາຂອງຄນົທົ່ວໄປ, ພວກອ້າຍຂອງໂຢເຊບບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຜິດໃນຖານະເປນັຄາຕະກອນ. ແທນທີ່ພວກເຂົາຈະ
ຂ້າໂຢເຊບ ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຂາຍລາວ. ພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ຜູເ້ປັນພໍ່ເຊື່ອວ່າລາວໄດຕ້າຍໄປແລ້ວ. 
 
ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຢຊູ  ພວກອາ້ຍຂອງລາວຍງັມີຄວາມຜດິໃນຖານະເປນັຄາຕະກອນ 
ຢູ່ໃຫ້ເບິ່ງ ມັດທາຍ. 5:22.  ພວກເຂົາອາດເລືອກເຮັດໃນທາງທີມີ່ຄວາມເມດຕາ ແຕຊ່ວີດິຂອງໂຢເຊບກຍໍັງປະສບົກັບ
ຄວາມຫຍ້ ຸງຍາກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຂດັແຍ້ງກບັພວກອາ້ຍຂອງລາວ. ລາວຈະຕອ້ງໄດ້ເປນັຂ້າທາດ. ລາວຈະຕອ້ງ
ໄດ້ພັດພາກຈາກບ້ານເຮືອນ. ລາວຈະຕອ້ງເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຄກຸ, ຊວີດິຂອງລາວໄດປ້່ຽນແປງໄປ. 
 

                                ບນັຫາຄວາມຂັດແຍ້ງໄດ້ຫລໍຫ່ລອມຊວິດິຂອງທ່ານໃໝຢ່່າງໃດ? 

 

3. ປະຖມົມະການ 50: 15- 21  
ຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງພວກອ້າຍ,   ເບິ່ງຄືວ່າເຂົາເຈົາ້ໄດກ້ໍາຈັດນ້ອງໄດ້ສໍາເຣັດເສດັສິນ້ໄປແລ້ວ.    ຫລາຍປີຕໍມ່າ, 
ພວກອາ້ຍໄດ້ຢນືຢູ່ຕໍໜ່້າໂຢເຊບໃນຖານະທີເ່ປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນຕໍາແໜ່ງຜູ້ບນັຊາການລະດບັສອງຂອງປະເທດອີຢບິ. ໂຢ
ເຊບໄດ້ຮຽນຮູຫຼ້າຍໆສິ່ງໃນຫຼາຍປິຜ່ານມາ.   ລາວເລອືກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖກືຕ້ອງ ເຖິງແມ່ນຈະປະເຊີນກັບຄວາມບໍຍຸ່ດຕິ
ທັມຢ່າງບໍ່ໜ້າຈະເປນັໄປໄດ.້ 
 
ໃນຂະນະທີ່ໂຢເຊບຈະເຣນີເຕີບໃຫຍ ່    ລາວໄດຮ້ຽນທີ່ຈະໃຊຂ້ອງພຣະຣາຊະທານທີພ່ຣະເຈົາ້ປະທານໃຫ້ຄືການຕີ
ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຝນັ. ລາວເຫັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົາ້ທໍາງານໃນຕົວລາວ ໂຢເຊບໃຫ້ອະພັຍແກພ່ວກອ້າຍ
ຂອງລາວ. 
 
ເຣືື່ອງນີ້ໄດ້ເຕອືນສະຕິຂ້າພະເຈົ້າເຖິງຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທັມອັນໃຫຽ່ຫຼວງ  ໃນການວາຍພຣະຊົນອັນໂຫດຮ້າຍເທິງໄມກ້າງ
ແຂນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພຣະອົງເປັນຜູ້ບຣໍສິຸດບໍ່ມີຄວາມຜິດບາບ.     ພຣະອົງຍິນຍອມຮບັເອົາຄວາມຕາຍຢາ່ງ
ທໍຣະມານ.    ບຸກຄົນເຫ່ົຼານັ້ນທີ່ເປັນພະຍານໃນການຖືກຄຶງທີໄ່ມ້ກາງແຂນ ຕລອດຮອດສາວົກຜູໃ້ກຊ້ດິ ຍັງບໍສ່າມາດ
ເຂົ້າໃຈໃນການຕາຍທີ່ບໍສ່ົມເຫດຜນົ.   ໃນເຫດການອັນໂສກເສົ້ານີ ້ ພຣະເຈົາ້ໄດ້ໃຊກ້ານຕາຍຂອງຜູທ້ີ່ບໍ່ມີບາບຜູ້ນຶງ່ 
ເພ່ືອນາໍເອາົຄວາມລອດພ້ົນມາສູ່ທກຸຄນົທີ່ມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ.   ພຣະເຈົາ້ໄດທ້ໍາງານໃນການຕາຍ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
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ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ເຫັນວ່າພຣະເຈົາ້ທໍາງານຢ່າງໃດໃນບາງສະຖານະການ. ຈະຕອ້ງໃຊເ້ວລາເພ່ືອຈະເຫັນພາບໃຫຍ່
ເປີດເຜີຍອອກໃຫ້ເຫັນໃນການທໍາງານຂອງພຣະເຈົາ້.  ເໝືອນໃນເຣ່ືອງຂອງໂຢເຊບ ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົາ້ໄດ້ນໍາພາ
ພວກເຮົາໃຫ້ອະພັຍແກຄ່ນົອືນ່. ເມ່ືອພວກເຮົາວາງໃຈວ່າພຣະເຈົາ້ຊົງທາໍງານໃນຂດັແຍງ້ຂອງພວກເຮົາ ເຮົາກໍສາມາດ
ທີຈ່ະໃຫ້ອະພັຍແກ່ຄົນອື່ນໄດຢ້່າງງາ່ຍດາຍ. 
 
ມື້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕັດສິນໃຈໃຫ້ອະພັຍແກ່ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນເປັນມື້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີອິສຣະພາບທີສຸ່ດໃນຊີວິດ.   ຊຶ່ງໄດ້
ຊວ່ຍໃຫ້ຂ້າພຣະເຈົາ້ໄດ້ມີໂອກາດສ້າງຄວາມພັນກັບພ່ໍຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ໃນຊວ່ງສາມປສີຸດທ້າຍຂອງຊີວິດເພິ່ນ. ຂ້າພະ 
ເຈົ້າຍັງຄົງມີຄວາມເຈັບປວດໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງປເີຫຼົ່ານັ້ນ ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເຫດການທັງໝດົເຫຼົ່ານັ້ນເພ່ືອເປນັສິ່ງ 
ທີ່ດທີີສຸ່ດໃນຊວີດິຂອງຂ້າພະເຈົາ້   ຂ້າພະເຈົາ້ສາມາດສໍາຣວດເບິງ່ຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງຕນົໃນຖານະທີ່ເປັນສາມີ
ແລະເປນັພ່ໍທຽບໃສກ່ັບຄວາມບໍເ່ພ່ິງພໍໃຈກັບຊີວິດຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົາ້ໃນເວລາທີຍ່ັງເປັນເດັກນ້ອຍ. ພຣະເຈົາ້ໃຊ້
ວັນທັງຫລາຍເຫຼົ່ານັ້ນເພ່ືອຢືນຢັນອະນາຄົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕາມທີ່ພຣະອົງຍາກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນ.   ພຣະເຈົ້າຊົງໄຖ່
ວນັເວລາ ຫລືແມ່ນແຕໃ່ນຖາ້ມກາງຄວາມຂັດແຍ້ງພຣະອົງກຊົໍງໄຖ່. 

                               ແມ່ນຫຍັງຈະຊອ່ຍທ່ານສບືຕໍ່ໃນການອະພັຍ  ເມ່ືອຄົນອື່ນເຮດັຜດິຕໍທ່າ່ນ? 

                                         
ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ 

ການຂດັແຍ້ງສາມາດຫາທາງອອກໄດ,້  ແຕ່ພຣະເຈົາ້ສາມາດໃຊ້ການຂັດແຍ້ງທກຸຢ່າງທີເ່ຮົາປະເຊີນໃຫ້ເກດີຜນົດີໃນ 
ຊວີດິຂອງເຮົາ. ການຂັດແຍ້ງສາມາດນໍາໄປສູ່ການແກ້ໄຂໄດຊ້ຶ່ງໃນທີສຸ່ດນັນ້ຈະນໍາໄປສູກ່ານມີຄວາມສັມພັນອັນເຂັມ້ 
ແຂງ. ແລະເມື່ອຍັງຢູ່ໃນການຂດັແຍ້ງນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນແລະມີຄວາມອົດທົນ. 
 
v ຄວາມໄວວ້າງໃຈ. ເຖິງແມ່ນທ່ານຈະບໍ່ເຫັນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າເທື່ອ, ຈົງ່ວາງໃຈວ່າພຣະອົງຊົງທໍາງານຢູ່. 

 
v ການໃຫອ້ະພຍັ. ບໍ່ວ່າການຂັດແຍ້ງນັ້ນຈະເປັນຄວາມຜິດຂອງໃຜ, ຈົງ່ໃຫ້ອະພັຍແກຜູ່້ທີຂ່ັດແຍ້ງກັບທ່ານ. 

 
v ໂທຣະສບັໄປຫາ. ຕດິຕໍກ່ັບຜູ້ໃດຜູນ້ຶ່ງແລະບອກໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າພຣະເຈົາ້ໄດ້ປ່ຽນແປງທ່ານຢ່າງໃດ ຈາກປະສບົ

ການທີທ່່ານໄດ້ປະເຊີນກບັການຂັດແຍ້ງນັ້ນ.  
 

 
        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນwww.lsbf.orgແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
ວັນອາທດິ ທ ີ24 ພສຶຈກິາ 2013(11-24- 2013 ) 

                      
_______________________________________ 

ຂອບພຣະຄນຸພຣະເຈົາ້ 
                           

ໃນຂະນະທີທ່່ານຕຽມພ້ອມສໍາລບັວນັຂອບພຣະຄນຸພຣະເຈົາ້ ທ່ານໄດ້ຕັ້ງຕາລຄໍອຍສິງ່ໃດ? 
  

ການຂອບພຣະຄຸນຄວນເກີດຂຶນ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມ່ືອຂ້າພະເຈົາ້ຄດິເຖງິພຣະເຈົາ້. 
  
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
ພວກເຮົາດໍາລົງຊີວດິຢູ່ໃນຍຸກສມັຍທີ່ບໍ່ຮູບຸ້ນຄຸນແລະອວດອົງທະນງົຕົວ. ໂລກທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍຄວາມບາບແລະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍໄດ້ກະຕຸນ້ໃຫ້ຫຼາຍຄນົໃນພວກເຮົາແລນ່ຕດິຕາມຢ່າງບໍລ່ົດລະນໍາສນິຄ້າທີ່ເນົາ່ເປືອ່ຍເປັນ ທີຖ່ືກປະທັບຕາໄວ້
ພຽງ ìຊົ່ວຄາວ.î     ວນິຍານແຫ່ງຄວາມອະກະຕຍັຍູ(ບໍຮູ່ບ້ນຸຄນຸ)ໄດ້ປຸນ້ເອົາຈິດວິນຍານແຫ່ງຄວາມເອືອ້ເຟ້ຶອເພ່ືອແຜ ່
ແລະຄວາມຖ່ອມຕນົຂອງພວກເຮົາໄປ.  ຫລາຍຄົນພ້ອມແລວ້ທີ່ຈະເຂົາ້ຮວ່ມຂະບວນແຫ່ສເລີມສລອງວັນຂອບພຣະ
ຄຸນ, ເບິງ່ຟຸດບອລ, ກິນໄກ່ງວງ ພ້ອມດ້ວຍການເອຕ້ົກແຕ່ງ ແຕ່ບໍ່ໄດຂ້ອບພຣະຄຸນພຣະເຈົາ້ຜູຍ້ິ່ງໃຫຽ່ແລະພຣະພອນ 
ອັນຫລວງຫລາຍຂອງພຣະອົງ.   ເພງສັຣເສີນ 100  ສາມາດຟ້ືນຟູຈດິວນິຍານເຮາົໃຫ້ຂອບພຣະຄຸນແລະມີຄວາມກະ 
ຕັນຍຮູູ້ພຣະຄຸນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດ.ີ 
 
ເພງສັຣເສນີ 100 ໃຊ້ໄດກ້ັບຄນົທຸກລຸນ້. ເພງສັຣເສີນ 100 ແມ່ນສາໍລບັທກຸໆຄົນໃນໂລກ, ທຸກຍຸກທຸກສມັຍ ແລະທກຸ
ລະດັບຊ້ັນຂອງຊີວິດ ທັງເປນັຂ່າວສານທົ່ວໄປ. ພຣະເຈົາ້ມີພຣະປະສົງໃຫ້ທຸກຄນົນໍາເອົາຂ່າວນີມ້າໃຊໃ້ນຊີວິດຕລອດ
ເວລາ. ຕັງ້ແຕຕ່ົນ້ຈົນຈົບຂອງເພງສັຣເສນີ ຜູຂ້ຽນໄດເ້ວ້ົາເຖິງພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້.  ທ່ານບໍສ່າມາດຍົກຍ້ອງຜູຂ້ຽນບດົເພງ
ສັຣເສນີນີໄ້ດ້ເທືອ່ ຈນົກວາ່ທ່ານຈະຄຸນ້ເຄີຍຢ່າງໃກ້ຊິດກບັຜູທ້ີເ່ປັນເຈົາ້ຂອງຖອ້ຍຄໍາເຫລົາ່ນີ:້ ຊຶ່ງແມ່ນພຣະເຈົ້າພຣະ 
ອົງເອງ.  ບົດເພງສັຣເສນີ 100 ເປັນຄໍາສັງ່ຫືຼຄໍາບັນຊາ 7 ປະການເພ່ືອໃຫ້ເຮົາຂອບພຣະຄຸນ.     
 
ພຣະຄມັພວີາ່ຢ່າງໃດ?        ເພງສັຣເສີນ  100: 1- 5 
  1  ທົ່ວທັງໂລກນີ້ ຈົ່ງຮ້ອງເພງມ່ວນຊື່ນຖວາຍແດພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
  2  ຈົ່ງນະມັສການພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ  ແລະເຂົ້າມາຮ້ອງເພງຢ່າງມ່ວນຊື່ນຕໍພ່ຣະພັກຂອງພຣະອົງ. 
  3  ຈ່ົງຮູ້ໄວ້ເທ້ີນວ່າພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າແມ່ນພຣະເຈົ້າ  ພຣະອົງຊົງສ້າງພວກເຮົາແລະພວກເຮົາເປັນຂອງພຣະອົງ 
      ພວກເຮາົເປນັໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງແລະເປນັຝູງແກະຂອງພຣະອົງ. 
  4  ຈົງ່ເຂົາ້ໄປໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງເພ່ືອກ່າວຂອບພຣະຄຸນ  ຈົງ່ໄປໃນວິຫານຂອງອັນສກັສິດຂອງພຣະອົງ 
      ດ້ວຍການສັຣເສີນ   ຈົງ່ຂອບພຣະຄຸນແລະສັຣເສີນພຣະອົງ. 
  5  ພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ຊງົປະກອບດ້ວຍຄວາມດີ  ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງມີຢູ່ຕລອດໄປ  ແລະຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະ 
     ອົງກໍມີຢູຕ່ລອດເວລາ.      
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      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. ບດົເພງສຣັເສນີ: 100: 1- 2 

ບົດເພງສັຣເສນີ 100 ມີຄໍາສັ່ງຫືຼບນັຊາ 7 ປະການ ໃນການຂອບພຣະຄຸນ 
 
1.ຈົງ່ຮອ້ງສຣັເສນີອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້. ໃນພາສາເຮັບເຣີໄດ້ບອກເຮົາຢ່າງຊັດເຈນວ່າໃຫ້ພວກເຮົາຍກົສຽງຂຶນ້ຫືຼເປັ່ງສຽງ
ຮ້ອງໃຫ້ດັງເໝືອນສຽງແກ.   ຄວາມໝາຍນີ້ເປນັຄໍາປຽບທຽບວາ່ເຮົາຄວນໃຫ້ຫູຂອງເຮົາທັງສອງຂ້າງໄດ້ຍນິສຽງ. ບາງ
ຄັ້ງໃນເວລານະມັສການພວກເຮົາຈະຕອ້ງຍກົສຽງຂຶນ້ສັຣເສີນ, ຮ້ອງອອກມາ. ແລະສັຣເສນີຕໍອ່ົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົາ້ຂອງ
ພວກເຮົາຜູ້ຊົງມີຄ່າສົມຄວນທີ່ພວກເຮົາຈະສັຣເສີນ. ການນະມັສະການບໍແ່ມ່ນການເຂົາ້ເບິ່ງການແຂ່ງຂນັກລິາ;  ແຕ່
ເປັນການເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂງ່ຂນັກິລາ.   ບົດເພງສັຣເສີນກາ່ວວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຍກົສຽງຮ້ອງ___ເປັນຄໍາເວົ້າທີສ່ະ 
ແດງອອກເຖິງ__ການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົາ້!   ພຣະເຈົາ້ໄດສ້ັ່ງພວກເຮົາໃຫ້ຮ້ອງດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຊຶ່ງເປັນທີ່ 
ຊອບພຣະທັຍພຣະອົງ. ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງເດີນທາງຊີວິດອັນຍາວໄກ, ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ໄດ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຈະມດິງຽບຢູ່ໄດ.້ 
 
2.ຮບັໃຊພ້ຣະເຈົາ້ດວ້ຍຄວາມຍນິດ.ີ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໄຖ່ເພື່ອການຮັບໃຊ,້ ບໍ່ແມ່ນຖືກໄຖ່ໄວ້ເພື່ອໃຫ້ເຮົານັງ່ຢູ່ລ້າ 
(ເອເຟໂຊ. 2:10; ຍາໂກໂບ. 2:14-15). ສັນຍາລກັຂອງຜູຮ້ບັໃຊ້ທີ່ຮູ້ບຸນຄຸນແມນ່ຮັບໃຊດ້ດ້ວຍໃບໜ້າຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມ
ໃສ. ພວກເຮົາຮັບໃຊອ້ົງພຣະເປນັເຈົາ້ດ້ວຍການຮບັໃຊ້ຄນົອື່ນ: ຊອ່ຍແບກພາຣະຂອງກນັແລະກັນ, ເສີມສ້າງຜູຮ້ັບໃຊ້
ໃຫ້ແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະສົງ່ເສມີເຂົາເຈົາ້ຕາມທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ (ໂຣມ. 15: 1; ຄາລາເຕຽັ. 6: 1- 4, ຍາໂກໂບ
5:19- 20).   ພຣະທັມໂກໂລຊາຍ 3:23 ບອກເຮົາວ່າທກຸສິ່ງທີ່ເຮົາເຮດັ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຊອບໃຈຄນົທງັ 
ຫຼາຍແຕ່ເປັນການຖວາຍກຽດແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັຍເຈົາ້.  ພວກເຮົາຮັບໃຊພ້ຣະອົງດວ້ຍຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດີ, ດ້ວຍຄວາມ
ເຕັມໃຈ, ແລະດ້ວຍຄວາມເບີກບານໃຈ, ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍໃຈຮ້າຍ. ( 2 ໂກຣນິໂທ. 9:7 ). 
 
3.ເຂົາ້ມາຢູຕ່ໍພ່ຣະພກັພຣະເຈົາ້ດວ້ຍການຮອ້ງເພງຢາ່ງຍນິດ.ີ  ພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ຄນົທີ່ມຄີວາມສຸກມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນ
ດີຕໍພ່ຣະພັກພຣະອົງ, ເພາະການຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງແມ່ນເຕມັໄປດ້ວຍຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດີ ( ເພງສັຣເສນີ. 16: 
11). ເອເຟໂຊ. 5: 19 ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ເຮາົສົນທະນາກັນດ້ວຍເພງສັຣເສີນ,ເພງນະມັສການ,ແລະເພງຍ້ອງຍສໍັຣເສີນຝ່າຍ
ພຣະວິນຍານຄືໃຫ້ເຮາົຮອ້ງເປນັດນົຕຣຈີາກໃຈຂອງເຮົາຖວາຍແດ່ພຣະເຈົາ້.   ເມ່ືອເຮົາຢູຕ່ໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າ,  ພວກ
ເຮົາຕ້ອງຮ້ອງເພງຖວາຍພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍສຽງທີ່ແຫ້ງໆ ບໍ່ມີຊີວິດຊີວາ, ພວກເຮົາຮອ້ງເພງຖວາຍ
ແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອົງພຽງຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນເປັນ ìຜູ້ຟັງî ຂອງເຮົາ. 
  

                       ແມນ່ຫຽງັຄຄືວາມສັມພັນລະຫວາ່ງການສຣັເສີນແລະການຮັບໃຊພ້ຣະເຈົາ້? 

 

2. ເພງສຣັເສີນ: 100: 3- 4      
ໃນຂະນະທີ່ເຮົາສະແດງການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົາ້ໂດຍທາງສຽງຮ້ອງສັຣເສນີ, ດ້ວຍການຮັບໃຊແ້ລະການຮ້ອງເພງ 
ພວກເຮົາເຮັດເຊັນ່ນັ້ນເພາະພວກເຮົາຮູ້ແນ່ນອນວ່າພຣະອົງຊງົເປັນຜູ້ປົກປອ້ງຄຸ້ມຄອງ.     ເມື່ອເຮົາຄຶດເຖິງພຣະເຈົ້າ
ວາ່ພຣະອົງຊົງໄດ້ກະທໍາຫຍັງແດ່ສາໍລັບເຮົາ ຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດີໃນການຮັບໃຊກ້ໍເກດີຂຶນ້ໃນຈິດໃຈຢ່າງງາ່ຍດາຍ. 
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4.ຮບັຮູວ້າ່ອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ເປນັພຣະເຈົາ້. ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າ.  ພວກເຮົາຕອ້ງຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ປົກຄອງ. 
ພຣະອົງເປັນຜູ້ຊົງສາ້ງພວກເຮົາມາ,ແລະພຣະອົງສາ້ງເຮົາໃຫ້ເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທຍັພຣະອົງ.   ບໍ່ມີໃຜຈກັຄນົໃນພວກ
ເຮົາທີ່ຈະມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີໃນການດໍາລົງຊີວິດໄດ້ ຈົນກວາ່ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າເປນັຜູ້ສ້າງເຮົາມາ.   ແລະ
ຂ່າວດກີຄໍືພຣະອົງຍງັຄົງສາ້ງເຮົາຫລືປຽ່ນແປງເຮົາໃຫ້ເໝອືນກັບພຣະອົງ ( ໂຣມ. 8: 29).   ພວກເຮົາເປນັແກະຢູ່ໃນ
ການລຽ້ງດຂູອງພຣະອົງ.  ບໍ່ແມ່ນຍອ້ນເຫດຜນົນີບ້ໍ່ເຮົາຈືງ່ຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງ? ເ ຮາົຄວນຕັ້ງຄໍາຖາມວາ່, ìຂາ້ພະ 
ເຈົາ້ຈະຕອບແທນພຣະຄນຸຂອງພຣະອົງຢາ່ງໃດ ໃນຄວາມດທີຸກຢ່າງທີພ່ຣະອົງໄດ້ເຮດັເພ່ືອຂາ້ພະເຈົາ້?î (ເພງສັຣ
ເສນີ. 116:12) 
 
5.ຖວາຍຄາໍສນັລະເສນີຮວ່ມກບັມວນຊນົທົວ່ໄປ.  ປະຕູແລະຕົວຕຶກແມ່ນໂບດວຫິານ, ເປັນສະຖານທີ່ໆ ຄນົທັງຫຼາຍ
ເຂົ້າໃກ້ຊິດຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ປະຕູແລະໂບດວິຫານທັງສອງຢ່າງແມ່ນທາງເຂົ້າໄປຫາພຣະເຈົ້າ ບ່ອນທີ່ພຣະ 
ອົງຊົງປະທບັຢູຖ່້າມກາງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ທກຸມ້ືນີ້ເຮາົສາມາດເຂົ້າຢູຕ່ໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົາ້ໂດຍການອະທິຖານ
ຜ່ານທາງອງົພຣະເຢຊູຄຣດິ( ເຮບັເຣີ. 4:15- 16; 10: 19- 20 ). ເມື່ອທ່ານເຂົ້າມາຢູຕ່ໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າ ຈົ່ງເຮັດເຊັ່ນ 
ນັ້ນດວ້ຍການຂອບພຣະຄຸນແລະສັຣເສີນພຣະອົງ.   
 
6. ຂອບພຣະຄນຸພຣະເຈົາ້ແລະສຣັເສນີພຣະນາມຂອງພຣະອງົ.  ພວກເຮົາມີຫລາຍຢ່າງໃນການຂອບພຣະຄຸນ.   ຂ້າ 
ພຣະເຈົາ້ຂອບຄຸນພຣະເຈົາ້ສາໍລັບສິດທິພິເສດທີ່ໄດ້ເປນັສະມາສກິໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົາ້.(ໂຢຮັນ, 1:12); ຂາ້ພະ 
ເຈົາ້ໄດ້ຮບັການໄຖ່ໃຫ້ພ້ົນຈາກການຖກືລົງໂທດຍ້ອນຄວາມບາບ,      ຂ້າພະເຈົາ້ໄດ້ຫລດຸພ້ົນອອກຈາກອາໍນາດຂອງ
ຄວາມບາບ ແລະວນັນຶ່ງຂ້າພະເຈົາ້ຈະໄດ້ພ້ົນຈາກຄວາມຜິດບາບທກຸຢ່າງ ( 2ໂກຣນິໂທ 1:10). 

    

ການຍອມຮັບພຣະເຈົາ້ເປັນແຮງຈງູໃຈຫຍັງແດ່ຕໍອຸ່ປະນສິັຍແລະການກະທໍາຂອງທ່ານ? 
 
 
3. ເພງສຣັເສີນ: 100:5 
7. ຂອບຄນຸພຣະເຈົາ້ເພາະພຣະອງົຊງົເປນັຜູທ້ີພ່ຣະອງົຊງົເປນັ.  ໃນຂໍ ້3- 4 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮາົຂອບພຣະຄຸນແລະສັຣ 
ເສີນພຣະເຈົ້າໃນການກະທໍາຂອງພຣະອົງຕໍກ່ານດໍາລົງຊີວິດຂອງເຮົາ.     ຂໍ້ 5 ໄດ້ເຕອືນສະຕິເຮົາວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງ 
ທໍາງານໃນຊວີດິເຮົາຢ່າງໃດ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງທໍາງານໃນຊວີດິເຮົາດ້ວຍຄນຸຄວາມດີ, ດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມສັດຊ່ື. 
 

 ພຣະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າທີສ່້າງຄວາມປັນ່ປ່ວນວ ຸ້ນວາຍ ເປນັພຣະເຈົາ້ທີມີ່ຄວາມຍິນດີດ້ວຍການທຸບຕີທໍາລາຍພວກ
ເຮົາ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ລົງມາເພື່ອເຂັນ່ຂ້າຜູ້ໃດດ້ວຍໄມ້ຄ້ອນ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ເປັນແນວນັ້ນ!  ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ແສນດີ
ແລະຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະອົງໄດສ້ັ່ງສອນໃຫ້ເຮົາເຊື່ອຟັງ ຄໍາສັ່ງຂອງພຣະອົງແມ່ນເພື່ອຄວາມດີຂອງພວກເຮົາ. ພຣະ
ອົງຮັກພວກເຮົາ, ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງກໍມີຢູຕ່ລອດໄປເປັນນິດ.    ພຣະອົງຮັກແລະຍອມຮບັພວກເຮົາຕາມທີ່
ພວກເຮົາເປັນຢູ.່    ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງເຮດັໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຍອມຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນເພື່ອລຶບລ້າງສິ່ງທີ່ບໍ ່

  ດທີຸກຢ່າງອອກຈາກຊວີດິພວກເຮົາ. ແລະສຸດທ້າຍ, ຄວາມດແີລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ. ພຣະອົງ
ຊງົສັດຊ່ືແລະທ່ຽງທັມຕລອດໄປເປັນນິດ.    ì 
 

ການຂອບຄຸນສິ່ງຂອງແລະການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົາ້ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງໃດ? 
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ນໍາໃຊໃ້ນຊີວິດ.                                                                                      
 
ເຮົາມີທາງແກ້ໄຂບັນຫາກຽ່ວກັບວິນຍານທີ່ອະກະຕັນຍ ູທີປຸ່້ນສະດົມຊີວິດເຮົາ. ໃຫ້ເຮົາກ່າວຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ 
 

Ø ເຂົາ້ມາຢູຕ່ໍພ່ຣະພກັພຣະເຈົາ້ດວ້ຍການຮອ້ງເພງຢາ່ງຊມົຊືນ່ຍນິດ.ີ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັ່ງສຽງຮ້ອງຫຼືຄວນເພງ 
ຢູ່ໃນໃຈ, ກຈໍົ່ງຮ້ອງເພງນັນ້ດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົາ້. 
 

Ø ເຂົາ້ຮວ່ມໃນການນະມສັການ. ສັຣເສີນພຣະເຈົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍຮ່ວມກັບຜູ້ເຊື່ອຄົນອື່ນໆ. ເຮັດຕາມເພງສັຣ 
ເສີນ 100 ທ່ີໄດບ້ອກໃຫທ້າ່ນເຮດັ. 

 
Ø ຮບັໃຊພ້ຣະເຈົາ້ດວ້ຍຄວາມຍນິດ.ີ ຮບັໃຊ້ພຣະເຈົາ້ດວ້ຍການຮັບໃຊຄ້ນົໃດຄນົນຶ່ງຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານ, 

ໃນບອ່ນເຮດັງານ, ແລະໃນໜາ້ທີ່ການງານທີ່ກາໍລັງເຮດັຢູ.່ 

 
ຍອມຮັບເອົາຄວາມດ,ີ ຄວາມຮັກ, ແລະຄວາມສັດຊືທ່່ຽງທັມຂອງພຣະເຈົ້າ. ແລວ້ເວົາ້ວາ່ຂອບພຣະຄນຸພຣະເຈົາ້. 
  

ອປຸຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບບັຕດິສມັພນັwww.lsbf.orgແປໂດຍ VR. 
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