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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ7 ກນັຍາ 2014 (9-7-2014) 

 

 ຜກູພນັກນັແລະກນັໃນພຣະຄຣດິ 
 

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນ:   ສະມາຊກິຂອງຄຣສິຕະຈັກໄດ້ຮັບສິດພິເສດຜ່ານທາງອົງພຣະຄຣິດ 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ: 
       ສິດທີພິເສດຂອງການເປັນສະມາຊກິຂອງຄຣສິຕະຈັກ 
ການເປັນສະມາຊິກຂອງສະໂມສອນເຢັຽໂລສະໂຕນ, ເມືອງບກິສະກາຍ, ຣດັແມນແທນາ,  ສາມາດທີ່ຈະຕກີ້ອຟ,  
ແລ່ນສະກີ, ຂີກ່ະດານເລື່ອນເທິງຫິມມະ, ຂີ່ມ້າ, ຕຶກເບັດ, ປີນພ,ູ ຂີ່ຣົດຖີບ, ຂີເ່ຮອືກະແຢ໊ກ ແລະສິງ່ອືນ່ໆ ອກີໃນສະ 
ຖານທີ່ອນັສວຍງາມແຫ່ງນັ້ນ.  ທ່ານສາມາດກນິອາຫານໃນຮາ້ນທີຫ່ລູຫລາ, ຊຶ່ງແຂນສອກຂອງທ່ານອາດຈະໄປຕາໍ
ຫລືແຕະຕອ້ງບັນດາພວກດາຣາທີມີ່ຊ່ືສຽງທັງຫລາຍ. ແນ່ນອນ ທ່ານອາດຈະມີໜາ້ຈາກສະໂມສອນແຫ່ງນີ້ດວ້ຍເງນິ 
$300,000 ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ແລະແຕ່ລະປີຕ້ອງຈ່າຍ $30,000 ຊຶ່ງເປັນເງິນຫລັງຈາກທີທ່່ານໄດ້ຊື້ ຄອນໂດ ຣາຄາ
ຫລາຍລ້ານໂດລາຫລຄືະລຶຫາດຫຍັງໃຫຍ່ ຫລື ຟາມລ້ຽງສັດ(Ranch) ທີເ່ປັນຂອງທ່ານເອງແລວ້. 
       ຄນົສ່ວນຫລາຍບໍສ່າມາດຈະເປັນສະມາຊິກຂອງສະໂມສອນອັນໂອໂ້ຖງທີ່ໃຊ້ເງິນຫລາຍລ້ານນີໄ້ດ ້ແຕເ່ຮົາກໍໄດ ້
ຮຽນຮູ້ເຖິງການເປັນສະມາຊິກ.  ເຮົາທັງໝົດໄດຂ້ຶ້ນຢູກ່ັບອົງການໃດອົງການນຶ່ງທີເ່ຮາົຕອ້ງໄດຈ້່າຍເງິນແລະໄດ້ຮັບຜົນ 
ປໂຍດກັບຄນືມາ.  ແຕບ່ັນຫາໄດປ້າກົດຂຶ້ນເມື່ອເຮົາມີຄວາມຄິດແບບດຽວກັນນີ້ຕໍໂ່ບດຂອງພວກເຮົາ ການເປັນສະ 
ມາຊິກໂບດບໍໝ່າຍເຖິງເຮາົຈະໄດຮ້ັບສິງ່ຕ່າງໆ ຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮາົ ແຕກ່ານເປັນສະມາຊິກຂອງ 
ໂບດນັນ້ມີຄາ່ອັນມະຫາສານ. 
       ໃຫ້ພວກເຮົາເລີມ້ຮຽນຄວາມຈິງອັນສາໍຄນັຈາກພຣະທັມເອເຟໂຊທີ່ວ່າ ການເປັນພາກສວ່ນນຶງ່ໃນພຣະກາຍຂອງ
ພຣະຄຣດິນັນ້ແມ່ນຂອງພຣະຣາຊທານ. 
      

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ?  ເອເຟໂຊ 2:17-22 ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

 
ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ

1. ເອເຟໂຊ 2:17-18: 
17. ພຣະອົງໄດສ້ະເດັດມາປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງສັນຕສິຸກແກທ່່ານທັງຫລາຍທີ່ຢູຫ່່າງໄກຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະປະ
ກາດສັນຕິສກຸແກພ່ວກຄ ົນທີ່ຢູໃ່ກພ້ຣະອົງ  18. ເພາະໂດຍພຣະອົງນີແ້ຫລະ, ເຮົາທັງສອງພວກຈຶ່ງມີໂອກາດເຂົ້າເຝົ້າ
ພຣະບດິາໂດຍພຣະວນິຍານອົງດຽວກັນ. 
 ຖ້າທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດໄ້ປທີທ່ໍານຽບຂາວກຸງວໍຊິງຕນັ ດຊີ.ີ ຮ້ອງຂຕໍໍປ່ະທານາທິບດໍວີາ່ຢາກເປັນຜູມ້າຮັບ
ຟັງ ເຮາົອາດຈະໄດຮ້ັບຄໍາຕອບວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ສິ່ງນີ້ຈະບໍເ່ກີດຂຶ້ນ ເພາະບໍແ່ມ່ນສາໍລບັພົລເມືອງທມັມະດາສາມັນຄື
ພວກເຮາົ.   ແຕຖ່້າແມ່ນພັຣຍາແລະລູກໆ  ຂອງປະທານາທິບດໍີເປນັຜູຮ້້ອງຂໍ ຄາໍຕອບກຈໍະແຕກຕ່າງຈາກພວກເຮົາ.  
ແນນ່ອນເຂົາເຈົ້າມີສິດທິພິເສດທີຈ່ະເຂົາ້ຫາປະທານາທບິດໍີ ເພາະເຂົາເຈົາ້ເປນັສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງເພ່ິນ. 
 ເພືອ່ໃຫ້ເປນັໄປຕາມຄວາມຄາດຫວັງ ພຣະທມັເອເຟໂຊ 2:17-18 ບໍໄ່ດກ້່ຽວຂ້ອງກັບຜູນ້ໍາທີຖ່ືກເລອືກຕັງ້ 
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ຈາກປະເທດໃດປະເທດນຶ່ງ.  ແຕໝ່າຍເຖິງຜູ້ທີຍ່ິ່ງໃຫຍ່ ຊຶ່ງເປັນຜູປ້ົກຄອງຈັກກະວານ.  ເຮົາອາດຈະບໍສ່າມາດເຂົ້າພົບ 
ປະທານາທບິດໍຂີອງສະຫະຣດັ ແຕເ່ຮົາສາມາດເຂົ້າພົບພຣະເຈົ້າໄດ້. 
 ໃນພຣະທັມເອເຟໂຊບົດທ ີ2 ໂປໂລຂຽນໄວ້ວ່າຄັ້ງນຶ່ງບັນດາຜູ້ທີເ່ຊ່ືອໄດ້ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈ້ົາ (2:23) ໂປ 
ໂລໄດ້ເຕືອນເຂົາເຈົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍເ່ຊ່ືອຟັງ ດໍາເນີນຊວີດິໃນຄວາມບາບ, ແລະຕ້ອງໄດຮັ້ບພຣະພິໂຣດຈາກພຣະເຈ້ົາ 
( 1-3 ) ເຂົາເຈົ້າບໍມ່ີຄວາມຫວັງແລະມີຊີວິດຢູໂ່ດຍບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ(12) ຖືກຕັດອອກ, ເຂົ້າຫາບໍໄ່ດ,້ ຖກືແຍກອອກ. 
 ເມ່ືອພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດມາ,     ເມື່ອພຣະອົງສິ້ນພຣະຊົນເທງິໄມ້ກາງແຂນເພື່ອໄຖໂ່ທດບາບຂອງມະນຸດ,  
ພຣະອົງໄດ້ເປີດທາງໃຫ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີຖ່ືກແຍກຈາກພຣະເຈົາ້ໄດ້ຄືນດກີັນກັບພຣະອົງ.   ພຣະເຢຊໄູດ້ໄຂປະຕູແລະ 
ໃຫ້ຜູ້ທີຖ່ືກແຍກໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມຊຶ່ງລວມທັງພວກເຮົານໍາ ໃຫ້ເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າໄດ້.      ຄວາມລອດພ້ົນທີ່ເປັນຂອງປະ 
ທານແມ່ນສໍາລບັທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ ແລະໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
 ຂໍ້ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວໄວ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ; ບໍມ່ີຜູໃ້ດໄດສ້ິດທນິີ້ເພື່ອຈະໄດ້ຢູກ່ັບພຣະເຈົ້າໂດຍການກະທໍາດ ີ
ດ້ວຍຕົນເອງ, îດ້ວຍວ່າຊຶ່ງທ່ານທ ັງຫລາຍໄດ້ຖືກຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນນັ້ນ ກ ໍຍ້ອນພຣະຄຸນດ້ວຍທາງຄວາມເຊື່ອ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ບໍ່ໃຊ່ພວກທ່ານເຮັດເອົາເອງ ແຕພ່ຣະເຈົາ້ຊົງປະທານໃຫ້ຄວາມພ້ົນນັ້ນບໍ່ໃຊ່ມີມາຍ້ອນການປະຕິບັດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນນຶ່ງ
ຄົນໃດອວດໄດ.້î  ( ອຟຊ 2:8-9 ) 
 ໂດຍທາງພຣະຄຸນພຽງທາງດຽວ, ແຕກ່່ອນພວກເຮົາທີບ່ໍ່ເຄຍີມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ ບັດນີໄ້ດ້ກາຍເປັນ 
ບຸດຊາຍຍິງຂອງພຣະອົງ ສາມາດເຂົາ້ຫາພຣະອົງຜູ້ຊົງປກົຄອງຈັກກະວານໄດໂ້ດຍບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ.    ພວກເຮົາເປັນ 
ຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ ພວກເຮົາມີຊີວິດຢູໃ່ນພຣະອົງ. 
 ອົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົາ້ແຫ່ງຈກັກະວານຊງົປະທັບຢູ່ເທິງພຣະບັນລງັຊົງກະທໍາພຣະຣາຊກດິຂອງພຣະອົງ ໃນຂະ 
ນະທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໄປຫາພຣະທີ່ນັ່ງໄດຢູ້່ໃກພ້ຣະບາດຂອງພຣະອົງ.      ພວກເຮົາບໍ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບສິດທນິີ້ 
ເພາະເຄີຍເປນັຄົນບາບຕໍ່ສູພ້ຣະອົງ ແຕເ່ວລານ້ີເຂົາ້ໄປຫາພຣະອົງໄດເ້ພາະເປນັຂອງປະທານທ່ີມາຈາກພຣະອົງ. 
 
 
 

2. ເອເຟໂຊ 2:19: 
19. ເຫດສັນນັ້ນ, ທ່ານທັງຫລາຍຈຶ່ງບໍເ່ປັນຄົນຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງເມືອງອີກຕໍ່ໄປ ແຕວ່່າເປັນພົລເມືອງອັນດຽວກັນກັບ
ພວກໄພ່ພົນ ແລະເປັນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ.  
        ການເລີມ້ຕົ້ນມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ ຄ້າຍໆກັບຜ່ານປະຕູທີໝຸ່ນເປັນວົງວຽນຢູເ່ພ່ືອເຂົ້າໄປສນາມກີລາ 
ຊຶ່ງເຂົ້າໄດ້ເທືອ່ລະຄົນ.  ພຣະເຈົ້າໂຜດເຮົາໃຫ້ພົ້ນເປນັສ່ວນບກຸຄົນ ພວກເຮົາຕ້ອງມາຫາພຣະອົງໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອ 
ດ້ວຍຕົນເອງ. ເມື່ອເຮົາເຂົ້າໄປສູ່ຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງແລ້ວ   ໃນທັນທທີັນໃດນັ້ນເຮົາກໍໄດກ້າຍເປັນສະມາຊິກໃນ
ຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ. 
 ກ່ອນທີຈ່ະມາເຖງິພຣະຄຣດິນັນ້ ພວກເອເຟໂຊຍັງເປັນຄົນພາຍນອກຢູ.່  ດ້ວຍການສິ້ນພຣະຊນົເທິງໄມ້ກາງ 
ແຂນຂອງພຣະເຢຊູ ພຣະອົງຈຶ່ງເປັນທາງໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ໄດ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ. ຜ່ານຄວາມເຊ່ືອຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ເວລານີ້ເຂົາເຈົ້າໄດມີ້ສ່ວນຮ່ວມກັບບັນດາຜູທ້ີ່ເຊື່ອທງັຫລາຍ ບໍວ່າ່ຈະເປ ັນຄົນຢິວຫລເືປັນຄົນຕ່າງຊາດ.  ໃນ
ເວລາອນັສັ້ນໆ ນີເ້ຂົາເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນຈາກຄົນພາຍນອກມາເປນັຄົນພາຍໃນ   ພຣະເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃນຄອບ 
ຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 ຂ້າພະເຈົ້າຈືຈໍ່າໄດ້ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດເ້ຂົ້າໄປສູ່ຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຢູໃ່ນວັຍໜຸ່ມ. 

ການເປັນພາກສວ່ນນຶ່ງໃນໂບດຄ້າຍຄກືັນບໍກ່ັບເປັນພາກສວ່ນນຶ່ງໃນຄອບຄົວ? 
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ທ່ານໂຈ ແຮນເດຊີນັ ຄຣຝູກຶຟຸດບອລ ໄດຊ້ີ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະຄັມພີຂໍ້ນຶ່ງທີວ່່າ,  îທກຸຄນົເປນັຄນົຜດິຄນົບາບ 
ຂາດຈາກພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາî (ໂຣມ 3:23).     ເພິ່ນໄດອ້ະທິບາຍວາ່ທຸກຄນົເປັນຄົນຜິດຄົນບາບ ບໍມ່ີຜູໃ້ດສມົ 
ຄວນໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນ ພວກເຮົາທຸກຄົນສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມຕາຍ(ໂຣມ 6:23)   ທ່ານເຮັນເດີຊັນ ຄຣູຝຶກ ໄດ້ 
ຊ່ອຍຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຮບັໂທດແທນຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍການຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນ (2 ກຣທ 5:21) 
 ຫລັງຈາກທີຂ້່າພະເຈົາ້ໄດ້ຟັງຄຣູຝກຶອະທິບາຍເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ ຂ້າພະເຈົາ້ໄດ້ສາຣະພາບຄວາມບາບແລະ 
ມີຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ (ກຈກ 3:19) ໃນຂະນະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໄໍດຮ້ັບຄວາມພົ້ນເປັນຂອງພຣະຣາຊທານ ຊຶ່ງ 
ລວມທັງການໃຫ້ອະພັຍໃນຄວາມຜິດບາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະບິດາເຈົາ້    ໝາຍຄວາມວາ່ອງົ 
ພຣະວນິຍານບຣໍສິດຸໄດ້ເຂົ້າມາສະຖິດຢູ່ນາໍຂາ້ພະເຈົາ້  ແລະເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົາ້ເປັນພາກສວ່ນນຶ່ງໃນພຣະກາຍຂອງ 
ພຣະຄຣິດ ເໝືອນກັບຜູ້ທີເ່ຊື່ອທີເ່ປັນຄົນຕ່າງຊາດໃນເມືອງເອເຟໂຊໃນສດັຕະວດັແຣກ ດັ່ງນັ້ນຄວາມພ້ົນແມ່ນສໍາລັບ 
ພວກເຮົາທັງໝົດທີເ່ປັນພາກສວ່ນນຶ່ງໃນພຣະກາຍພຣະຄຣດິຄືໃນຄຣສິຕະຈກັ ຊຶ່ງເປັນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈົ້າ. 
 ໃນຖານະທີເ່ປັນຂອງປະທານອັນນຶ່ງ ການເປັນສະມາຊິກໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິແມ່ນສິງ່ນຶ່ງທີມ່ີຄຸນຄ່າ 
ຊຶ່ງບໍແ່ມ່ນຂໍຜູ້ກມັດທາງດາ້ນກົດເກນ ບໍແ່ມ່ນສະມາຊິກຂອງສະໂມສອນທ້ອງຖິ່ນທີໃ່ຫ້ສິດພິເສດແລະຄວາມຫລູຫລາ. 
ບໍ່ແມ່ນການອະນຸຍາດໃຫ້ມີສິດພິເສດ ແຕ່ແມ່ນຂອງພຣະຣາຊທານເພ່ືອການຮັບໃຊ້ຊ່ອຍເຫລືອຄົນອື່ນ. 
 
 

 
3. ເອເຟໂຊ 2:20-22: 
20. ພວກທ່ານໄດຖ້ືກສ້າງຂຶນ້ເທິງຮາກຖານ ຊ່ຶງພວກອຄັສາວົກແລະພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ວາງລົງແລ້ວ ອົງພຣະ
ເຢຊຄູຣດິເອງຊງົເປນັຫີນເສາົເອກ 21. ໃນພຣະອົງນັ້ນທຸກສ່ວນຂອງໂຄງຮາ່ງກຕໍິດຕໍເ່ຊ່ືອມສນິດກັນໂດຍດີ ແລະຈະ
ເຣ ີນຂຶ້ນເປັນພຣະວ ິຫານອັນສັກສິດໃນອົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ 22. ໃນພຣະອົງນັ້ນທ່ານທັງຫລາຍກໍາລັງຖືກກໍ່ຂຶ້ນ ໃຫເ້ປັນ
ທີສ່ະຖິດຂອງພຣະເຈົາ້ໂດຍພຣະວນິຍານເໝືອນກັນ. 
       ສະໂມສອນທ້ອງຖິ່ນ, ສະໂມສອນສຸຂພາບ ຫລສືິ່ງທີຄ່້າຍກັນນີເ້ກີດຂຶ້ນຢາ່ງມີຈຸດປະສົງ ຄໄືດ້ອອກແບບໄວ້ເພ່ືອ 
ຜົນປໂຍດແກຜູ່ເ້ປັນເຈົາ້ຂອງ.  ດັ່ງນັນ້ຖ້າທ່ານຢາກເປັນສະມາຊິກສະໂມສອນ ກເໍປນັການດທ່ີີຈະພິຈາຣະນາກ່ອນວ່າ 
ທ່ານຈະຕ້ອງເສັຽຫຍັງແດ່ ມກີຈິກັມຫຍັງແດແ່ລະຈະໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຫຍັງແດ ່ແລະທ່ານຈະມັກບັນດາສະມາຊິກໃນ 
ສະໂມສອນນັ້ນຫລາຍພຽງໃດ. 
       ແຕກ່ົງກນັຂ້າມ,   ໂບດບໍ່ແມ່ນທຸຣະກດິ ແຕເ່ປັນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິ ຊຶ່ງມີພຣະເຢຊູເປັນສີສະ.   ໂບດຖືກ
ສ້າງຂຶ້ນເທິງພື້ນຖານຂອງອັຄສາວົກຜູຊ້ຶ່ງເປັນພຍານ  ການມີຊີວິດ   ການຕາຍ, ແລະການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍຂອງ 
ພຣະເຢຊູແລະເປນັຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງ.  ໂບດບໍແ່ມ່ນຂອງເຮົາເອງ ແຕເ່ປັນຂອງພຣະເຈົ້າທີຊ່ົງສ້າງ 
ຕັ້ງຂຶນ້ແລະຖືກພິທັກຮັກສາໄວ້ມາຈົນຮອດທຸກວັນນີ້. 
       ໂປໂລເອີ້ນພຣະເຢຊູວ່າເປັນຫີນເສາົເອກຂອງຄຣິສຕະຈກັ.    ການກໍ່ສາ້ງໃນສມັຍບູຮານ ຫີນເສົາເອກຖືກວາ່ມີ 
ຄວາມສໍາຄັນຕໍຕ່ຶກອາຄານທີ່ຈະສ້າງຂຶ້ນ ຕັ້ງຢູມຸ່ມທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຝາສອງຂ້າງຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ເປັນຫີນທີຜູ່ກມັດທີຍ່ດຶ 
ໂຄງຮ່າງທັງໝົດຂອງຕຶກເຂົາ້ໃສກ່ັນ.  ການທີເ່ວ້ົາວ່າພຣະເຢຊູເປັນຫີນເສາົເອກຂອງຄຣສິຕະຈັກນັ້ນໝາຍເຖິງວາ່ທຸກ 
ສິ່ງທີ່ກຽ່ວຂອ້ງກັບຄຣສິຕະຈກັຈະຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕອ້ໍານາດຂອງພຣະອົງ.  ເວ້ົາອີກຢ່າງນຶງ່ນັ້ນກຄໍື ພຣະເຢຊູເປັນເຫດຜົນ 
ທີເ່ຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຕັງ້ໝັ້ນຄົງຢູ່  ພຣະອົງເປັນຜູທ້ີ່ຜູກພັນເຮົາທັງໝົດເຂົ້າຫາກັນ  ເປົ້າໝາຍຂອງຄຣິສຕະຈກັແມ່ນ 
ເພື່ອນະມັສການແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ. 

ແມ່ນຫຍັງກີດກັນເຮົາບໍໃ່ຫ້ເຫັນການເປນັສະມາຊິກຂອງໂບດນັ້ນມີສິດທພິິເສດ? 
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       ພຣະເຈົາ້ບໍໄ່ດຕ້ັ້ງພຣະທັຍໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງເປັນສະຖານທີເ່ພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີເ່ຊື່ອເປນັເໝືອນກັບພໍ ່
ຄ້າຊອກສແວງຫາຄນົອື່ນມາຮບັໃຊ້ຕົນແລະເພ່ືອເປນັສະຖານທີບ່ັນເທີງ.  ແຕພ່ຣະອົງອອກແບບຄຣສິຕະຈກັໄວ້ເພືອ່
ເປັນບ່ອນຮັບໃຊ້ ນໍາເອົາພຣະຣາຊກິດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ອອກໄປສູ່ໂລກທີບ່ໍ່ທັນຮູ້ຈັກພຣະອົງ.    ດັ່ງນັນ້ຈົ່ງເຊື້ອເຊີນຄົນທັງ 
ຫລາຍໃຫ້ມາຮວ່ມກັບພຣະເຢຊູແລະບັນດາຜູທ້ີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງ ເພື່ອຈະອອກໄປຮັບໃຊ້ຊ່ຶງເປັນຂອງພຣະຣາຊທານ
ອັນແທຈ້ິງ ຈະເປັນການບັນດົນໃຈເຮົາໃຫ້ຖ່ອມຕົວລົງດ້ວຍຮູ້ບຸນຄຸນແລະຊຸກຍູເ້ຮົາໃຫ້ຮັບໃຊ້ຢ່າງຖວາຍຕົວ. 
 
 

 
ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  

ພຣະທັມເອເຟໂຊບົດທີ 2 ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຫຍັງ,  ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະເອົາຄວາມຈິງນີໄ້ປໃຊໃ້ນ 
ຊວີດິຂອງທ່ານຢ່າງໃດ? 
 
Ø ສະມາຊກິຂອງຄຣສິຕະຈກັເປນັຂອງພຣະຣາຊທານ: ຈົງ່ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າໃນແຕລ່ະວນັສໍາລັບໂອກາດ 

ທີໄ່ດ້ເປັນພາກສວ່ນນຶ່ງໃນຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ ຄືຄຣິສຕະຈກັ. 
Ø ຖາມຄາໍຖາມອນັຖກືຕອ້ງ: ປະທານາທບິໍດ ີຈອນ ເອຟ ເຄເນດ ີໄດທ້້າທາຍຄົນອະເມຣິກັນວ່າ, ìຢ່າຖາມວ່າ

ປະເທດຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດຫຍັງໃຫ້ແກຂ່້ອຍແດ່ ແຕ່ໃຫ້ຖາມວ່າຂ້ອຍຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອປະເທດຂອງຂ້ອຍî  
ໃນອາທດິນີ້ ຈົ່ງຖາມສິດຍາພິບານທ່ານວ່າ, ìຈະໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຮັດຫຍັງເພື່ອໂບດຂອງເຮົາ?î 

Ø ເຊືອ້ເຊນີຄນົເຂົາ້ມາ: ເບິ່ງຄົນທີ່ຢູອ່້ອມຂ້າງທ່ານວ່າທ່ານຈະເຊີນໃຜແດມ່າຟັງຂ່າວປະເສດີເພ່ືອລາວຈະເປັນ 
ພາກສວ່ນນຶ່ງໃນຄຣສິຕະຈກັຂອງພຣະຄຣດິ.  ພາຍໃນອາທດິນີ້ຈ່ົງເຊີນຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງຄົນມາໂບດ. 

 
ການເປັນສະມາຊິກໂບດບໍແ່ມ່ນວ່າເຮົາຢາກໄດ້ຫຍັງຈາກໂບດ    ແຕກ່່ຽວກັບວາ່ເຮົາຈະຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງຄົນອື່ນແນວໃດ.  ສິ່ງສໍາຄນັທີ່ສຸດ, ແມ່ນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າອົງແທແ້ຕອ່ົງດຽວ. ແມ່ນແລວ້, ການເປັນສະມາຊິກ 
ແມ່ນມີສິດພິເສດດັ່ງກ່າວມານີ້. 
 
 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PS 

ພຣະເຢຊູຍັງຄົງເປັນຮາກຖານຂອງຄຣິສຕະຈກັ ແມ່ນຫຍັງຄໜື້າທີຂ່ອງເຮົາໃນການຮັບໃຊພ້ຣະອົງ? 



1 
 

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ14 ກນັຍາ 2014 (9-14-2014) 

 

 ຜູກພັນກັນໃນຄວາມເປັນນຶ່ງ 
 

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນ:   ຄວາມເປັນນ່ຶງແມ່ນຂອງປະທານ ແຕ່ຈະຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່ໄດ້ກໍຕ້ອງບົວລະບັດຮັກສາ 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ: 
       ໃຫ້ເຮົາເຄ່ືອນອອກໄປ! 
ຖ້ອຍຄໍານີໄ້ດກ້າຍເປັນສຽງຮ້ອງໄຫ້ອັນຍາວນານຂອງຊາດເຮາົຊ່ຶງຢູໃ່ນຊວ່ງເວລາອນັມືດສນດິ.   ໃນຕອນເຊົາ້ມ້ືດຽວ
ກັນນັນ້ພວກກໍກ່ານຮ້າຍໄດຂ້ັບຍົນພຸ້ງເຂົ້າໃສຕ່ຶກການຄ້າໂລກສອງຫລັງພ້ອມທັງຕຶກເພັນຕາກອນກຖໍືກທໍາລາຍ ພວກ 
ກໍ ່ການຮ້າຍໄດຈ້ີ້ເອົາຍົນຢູໄ່ນເຕດັຖ້ຽວບິນທີ 93 ໂດຍມຸ້ງຫວັງຈະທໍາລາຍຈຸດອື່ນຕໍໄ່ປ.   ເມ່ືອບັນດາຜູໂ້ດຍສານແລະ 
ພະນັກງານໃນຍົນຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງກໍາລັງເກີດຂຶ້ນ  ເຂົາເຈົ້າກຮໍວມກໍາລັງກນັບຸກເຂົາ້ໄປຫ້ອງບງັຄັບເຄືອ່ງແລະບັງຄບັຜູ ້
ຂັບຍນົອວາ່ຍໜໄີປສູທ່ິດທາງອື່ນ. 
       ໃຫ້ເຮົາເຄື່ອນອອກໄປ ! ເປັນຖ້ອຍຄໍາທີສ່ົ່ງສັນຍານຈາກຕອນເລີ້ມຕົ້ນໄປສູຕ່ອນຈົບ ເປັນການກະທໍາທີ່ກາ້ຫານ. 
ຜູ້ເດນີທາງທີມ່ີເບື້ອງຫລັງ, ເຊື້ອຊາດ, ອາຍຸ ທີແ່ຕກຕ່າງກັນ ໄດປ້ະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຂົາເຈົາ້ໄວ້ ກາຍເປັນນຶງ່ດຽວ 
ເພ່ືອວຽກງານອັນພິເສດ ໄດຮ້່ວມມືກັນໃນເປົ້າໝາຍອັນຮີບດ່ວນ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເສັຽສະລະຄວາມປອດພັຍສ່ວນຕົວເພື່ອ 
ຮ່ວມເຮັດງານຊິ້ນດຽວກັນ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງກາຍເປັນຈອມອັສວິນ. 
       ຖ້າຄຣສິຕະຈັກກະທໍາດ້ວຍຄວາມກ້າຫານແລະແກບ້ັນຫາໃນທໍານອງດຽວກັນນີຈ້ະເປັນແນວໃດ?  ບໍ,່ ບໍຈ່ໍາເປັນ 
ຕ້ອງເຫັນດນີໍາກັນທຸກຢ່າງດອກ ແຕ່ເຮົາສາມາດຈະປະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຮາົໄວ ້ແລ້ວອຸທດິຖວາຍຕົນດ້ວຍຄວາມ 
ພຍາຍາມ ແລ້ວເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພ່ືອໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມທີເ່ຮົາໄດຖ້ືກຮຽກເອີນ້. 
      

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ?  ເອເຟໂຊ 4:1-6 ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

 
ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ

1. ເອເຟໂຊ 4:1-2: 
1. ເຫດສັນນັ້ນຂ້າພະເຈົາ້, ຜູຖ້ືກຈໍາຈອງເພາະເຫັນແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຈຶງ່ວອນຂທໍ່ານທັງຫລາຍໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດ
ສົມກບັທີພ່ວກທ່ານໄດ້ຖືກຊົງເອີ້ນເອົາແລ້ວນັ້ນ 2. ຄຈືົງ່ມີໃຈຖ່ອມລົງທກຸຢ່າງແລະໃຈອ່ອນສພຸາບ ດວ້ຍຄວາມພຽນ
ອົດທົນ ແລະຜ່ອນໜັກຜ່ອນເບົາເຊິງ່ກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມຮັກ. 
 ຈະເຫັນໄດຢ້່າງແຈ່ມແຈ້ງວາ່ພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ລກູໆ ຂອງພຣະອົງມີຄວາມປອງດອງກັນ.  ນໍາ້ພຣະທັຍຂອງ 
ພຣະອົງແມ່ນຢາກໃຫ້ຄຣິສຕຽນເປັນອັນນຶງ່ອັນດຽວກັນ.    ແຕ່ຄວາມເປັນນໍາ້ນຶງ່ໃຈດຽວກນັນັນ້ຈະບໍເ່ກີດຂຶນ້ພາຍໃນ
ກຸມ່ທີ່ຕດັສນິໃຈວ່າຈະຢູຮ່່ວມໃນໂບດດຽວກັນພຽງເທົາ່ນັນ້   ແຕ່ຄວາມເປັນນໍານຶງ່ໃຈດຽວກນັຈະຕ້ອງມີການປະຕບິັດ 
ຕ້ອງມີການເສັຽສະລະ ແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງຍອມຮັບວາ່ຈະເປັນຜູເ້ຮດັໃຫ້ເກດີຄວາມເປັນນໍາ້ນຶງ່ໃຈດຽວກັນ    ບໍດ່ັ່ງນັ້ນ
ຄວາມແຕກແຍກກຈໍະເກີດຂຶນ້ພາຍໃນກຸ່ມ ແລະຈໍາເປັນຕ້ອງສແວງຫາຄວາມເປັນນໍານຶງ່ໃຈດຽວກັນ. 
 ໂປໂລໄດເ້ນັນ້ໜກັໃນການຕັດສິນໃຈນີໃ້ນພຣະທມັ ເອເຟໂຊ 4:1-2   ເມື່ອເພິ່ນໄດທ້້າທາຍບັນດາຜູທ່ີ້ອາ່ນ 
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ເຣື່ອງການປະຕິບັດຕໍກ່ັນ.  ເພິ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າດໍາລົງຊີວິດໃຫ້ເໝາະສົມກັບທີໄ່ດ້ຖືກຮຽກເອີ້ນໃຫ້ເປັນສະມາ 
ຊກິຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້.  ສິ່ງສໍາຄນັນັ້ນ ໂປໂລເວ້ົາວາ່ຈົ່ງໃຫ້ການກະທໍາສອດຄ່ອງກັບຄວາມເຊ່ືອ. 
 ຫລັກການດຽວກັນນີ້ກຄໍວນນໍາໃຊ້ກັບພວກເຮົາທີ່ຢູໃ່ນໂບດໃນປັດຈຸບນັນີ້ ຖ້າເຮົາເວົ້າວ່າເຮົາເຮັດຕາມພຣະ 
ເຢຊູ ເມື່ອເຮົາເຮດັກັບຜູທ້ີເ່ຊ່ືອຄນົອື່ນກຄໍວນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການກະທໍາຂອງເຮົາ ບໍຄ່ວນຂດັແຍ່ງກັນ. 
 ດັ່ງນັນ້ໃນຖານະທີ່ເຮົາເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ເຮົາຄວນຈະເຮັດຕໍ່ກັນແລະກັນແນວໃດ? ໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖິງ 
ຄຸນນະສົມບັດຫລາຍຢ່າງໃນຂໍ້ທີ 2 ວ່າ, ìຈົງ່ມີໃຈຖ່ອມລົງທຸກຢ່າງແລະໃຈອອ່ນສຸພາບ ດວ້ຍຄວາມພຽນອົດທນົ ແລະ
ຜ່ອນໜັກຜ່ອນເບົາເຊ່ິງກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມຮັກ. 
 ໃຈອອ່ນສຸພາບໄດໂ້ຍງໃສກ່ັບໃຈສພຸາບຖອ່ມລົງ  ໃຈອອ່ນສພຸາບບໍເ່ໝືອນກັບພົມປປູະຕູເຂົ້າເຮືອນ ບໍແ່ມ່ນ 
ຄວາມອ່ອນແອຫລືຄວາມເສີຍຊາ້ ແຕເ່ປັນການສະແດງອອກເຖິງໃຈເມດຕາ ໝາຍເຖິງການພິຈາຣະນາໄຕ່ຕອງເຖິງ 
ຄົນອື່ນ ຜູທ້ີ່ມີໃຈອ່ອນສຸພາບຈະບໍຮ່ຽກຮອ້ງໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດຕາມໃຈຕນົຫລືຍຶດຖສືິດອໍານາດ.  ພຣະເຢຊູຊົງສາໍແດງໃຈ 
ທີອ່່ອນສຸພາບໂດຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ຢາກຢູໃ່ກ້ພຣະອົງເຂົ້າມາຫາ(ມທ 19:14) ພຣະອົງມີໃຈອ່ອນສຸພາບເມື່ອພຣະອົງ 
ໃຫ້ກໍາລັງໃຈຄົນອື່ນແທນທີຈ່ະຕໍາໜິຕິຕຽນດັ່ງທີພ່ຣະອົງຊົງກະທໍາກັບຍິງທີ່ຖືກຈັບໄດຖ້ານຫລິ້ນຊູ້(ໂຢຮນັ 8:10-11) 
 ນອກຈາກມີໃຈອ່ອນສຸພາບແລະມີໃຈສຸພາບຖອ່ມລົງແລວ້,  ໂປໂລຮຽກຮອ້ງໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີເ່ຊື່ອມີຄວາມອົດ 
ທົນ.    ຄວາມອົດທົນຢູໃ່ນຄວາມຄິດທີ່ວ່າຍົກສູງຄວາມຜິດພາດຫລຄືວາມລົ້ມເຫລວຂອງຄົນອື່ນ ແລະບໍຫ່າທາງແກ້
ແຄ້ນຄືນເມ່ືອຄົນອື່ນເຮັດຜິດຕໍຕ່ົນ ຊຶ່ງຄວບຄູ່ໄປກັບຍອມຮັບຄົນອື່ນດ້ວຍຄວາມຮັກ ພອ້ມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ອະພັຍແລະ 
ບໍ່ເກບັກໍາຄວາມຂົມຂື່ນໄວ້ໃນໃຈ ເປັນການເຫັນເໝອືນກັບອົງພຣະເຢຊູທີ່ວ່າ, ìຂ້ອຍເຫັນຢູວ່າ່ເຈົ້າຂາດຄວາມອົດທນົ 
ແຕຂ່້ອຍກຍໍັງຮັກເຈົ້າຢູ່ ຂ້ອຍໃຫ້ອະພັຍແກ່ເຈົ້າເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ອະພັຍຂ້ອຍ.î 
          ລກັສະນະແຕ່ລະຢ່າງທີກ່່າວມານັ້ນມີຄວາມສໍາຄນັຫລາຍໃນການຮັກສາໄວ້ຊ່ຶງຄວາມເປັນນຶ່ງໃນຄຣິສຕະຈັກ. 
 
 

2. ເອເຟໂຊ 4:3: 
3. ຈົງ່ພຽນພຍາຍາມເອົາສັນຕິສຸກຜູກມັດ ເພ່ືອຮັກສາຄວາມເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນ ຊ່ຶງພຣະວິນຍານຊົງປະທານໃຫ້
ນັ້ນ 
 ໂປໂລບໍໄ່ດ້ເວົ້າວ່າການຮັກສາຄວາມເປັນນຶ່ງໃນຄຣິສຕະຈກັນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ງ່າຍ.    ແທຈ້ິງແລ້ວ ເພິ່ນໄດ້ຄາດ 
ຫວັງໄວ້ວ່າມັນເປັນສິ່ງທີຍ່າກ.  ດ້ວຍເຫດນີເ້ອງເພ່ິນຈຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າເປັນວຽກງານທີໜ່ັກເປນັພິເສດໃນຂໍທ້ີ 3 ຖອ້ຍ 
ຄໍາຂອງໂປໂລໄດ້ນາໍໄປສູຄ່ວາມຈໍາເປັນທີພ່ຍາຍາມທີ່ຈະຕັດສິນໃຈເອົາຊະນະອຸປສັກທີກ່ີດຂວາງເພ່ືອເຫັນແກຄ່ວາມ 
ເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນ. 
 ພວກເຮົາຕ້ອງການພລັງຈາກພຣະວນິຍານຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ສະຖິດຢູ່ພາຍໃນຊວີດິເຮົາເພ່ືອໃຫ້ເຮາົສາມາດ 
ທີຈ່ະຕອບສນອງຕໍ່ຄນົອື່ນດ້ວຍໃຈຖ່ອມລົງແລະໃຈອອ່ນສພຸາບ.   ພຣະວິນຍານຈະຊົງຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນຕໍ ່
ຄວາມຜິດພາດຂອງຄົນອື່ນແລະໃຫ້ອະພັຍເມ່ືອຄົນອືນ່ເຮັດຜດິຕໍເ່ຮົາ.  ອີກປະການນຶ່ງ, ພຣະວິນຍານເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນ 
ນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວ   ພຣະວນິຍານໄດເ້ພີ້ມພລັງໃຫ້ເຮົາສາມາດຮັກສາຄວາມເປັນນຶ່ງໄວ້ໂດຍນໍາພາເຮົາໃຫ້ຄິດແລະໃຫ້ກະ
ທໍາເໝືອນກັບອົງພຣະເຢຊ.ູ   ດັ່ງນັ້ນ, ດ້ວຍການຈົດຈໍ່ໃສອ່ົງພຣະວນິຍານເຮົາກມໍີໃຈຈົດຈໍຕ່ໍ່ກນັແລະກັນ.   ເມ່ືອພວກ
ເຮົາໃຫ້ພຣະວິນຍານຄວບຄຸມ ເຮົາກໍສາມາດຫລີກລ້ຽງທີຈ່ະມີນິສັຍແລະການກະທໍາທີຈ່ະຄືບຄານເຂົາ້ມາໃນຄຣສິຕະ
ຈັກເພ່ືອທໍາລາຍຄວາມເປັນນຶ່ງຂອງພວກເຮົາ. 
 ການບໍ່ໃຫ້ອະພັຍເປັນສັດຕຣູຕໍຄ່ວາມເປັນນຶ່ງໃນຄຣິສຕະຈັກ ການເກັບກໍາຄວາມຮູສ້ຶກທີບ່ໍດີ່ໄວ້ຈະກາຍເປັນ 

ຖ້ອຍຄໍາໃດແດ ່ຂ້າງເທິງນີທ້ີທ່່ານເຫັນວ່າເຮັດໄດຍ້າກ? 
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ຄວາມຂົມຂື່ນເໝືອນກັບຮັກສາເຊ້ືອມະເຮັງໄວ້ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິ.  ການໂມໂຫຮ້າຍໂດຍບໍ່ຈາງຫາຍກເໍປນັ 
ທາງນຶ່ງທີພ່າໃຫ້ເກີດການແຕກແຍກຫລືຫວາ່ນຄວາມບາດໝາງຕໍກ່ັນ.  ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນີ້, ໂປໂລຈຶ່ງໜຸນໃຈໃຫ້ 
ຊາວເມືອງເອເຟໂຊຈັດການກັບຄວາມໂມໂຫຮ້າຍຂອງເຂົາເຈົາ້ໃນທັນທ ີກ່ອນທີຈ່ະສວາຍເກີນແກ້(ອຟຊ 4:26) 
 ການໃຫ້ອະພັຍເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໄດຍ້າກ, ຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາຄວາມເສັຽໃຈຂອງເຮົາອອກໄປແລວ້ອອກໄປອີກທຸກ 
ເທື່ອທີເ່ຮົາມີໃຈໂມໂຫຮ້າຍ.    ແຕສ່ໍາລັບຜູທ້ີ່ເຂົ້າໃຈເຣື່ອງຄວາມຄວາມບາບຂອງຕົນຢ່າງເລິກເຊ່ິງແລະຄວາມອັສຈນັ 
ແຫ່ງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົາ້ລາວຈະສາມາດໃຫ້ອະພັຍແກຄົ່ນອ່ືນໄດ້. 
 ທັມມະຊາດຂອງການກະທໍາທີ່ຂດັຂວາງຄວາມເປັນນຶ່ງໃນຄຣິສຕະຈັກນັ້ນແມ່ນຄວາມເຫັນແກຕ່ົວ.  ຄວາມ 
ປາຖນາທີຢ່າກຢູ່ເໜືອຄົນອື່ນເປັນເໝືອນກະແສທີ່ຕໍ່ສູກ້ັບການງານຂອງພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດ.  ແຕເ່ຮົາຕ້ອງເຮັດແນວ 
ໃດແນວນຶ່ງເພ່ືອເອົາຄວາມສົນໃຈຂອງເຮົາອອກໄປເພື່ອຈະຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນໄດ້.   ຄວາມເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວຕ້ອງອາສັຍ 
ຄວາມພຽນພຍາຍາມໃນການດໍາລົງຊວີດິຢ່າງສັນຕສິຸກໃນຄຣິສຕະຈັກຜ່ານການສະຖິດຢູນ່ໍາຂອງພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດ 
 
 

 
3. ເອເຟໂຊ 2:20-22: 
4. ມກີາຍດຽວແລະມີພຣະວິນຍານອົງດຽວ ເໝືອນມີຄວາມຫວັງໃຈອັນດຽວທີ່ເນື່ອງໃນການທີ່ຊົງເອີ້ນເອົາພວກທ່ານ
ແລ້ວນັ້ນ 5. ມີອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າອົງດຽວ ມຄີວາມເຊື່ອດຽວ ມີບັບຕິສະມາດຽວ 6. ມີພຣະເຈົາ້ອງົດຽວ ຄພືຣະບດິາ
ຂອງຄົນທັງປວງ ຜູຊ້ົງສະຖິດຢູ່ເທິງຄົນທັງປວງ ແລະທົ່ວຄົນທັງປວງ ແລະໃນຄົນທັງປວງ. 
       ເປັນຫຍັງຄວາມເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?    ເພາະວ່າພວກເຮົາມີງານຮັບໃຊ້ທີຈ່ໍາເປັນຈະຕ້ອງ 
ເຮັດໃຫ້ສໍາເຣັດ (ມທ 28:18-20)  ແລະເປັນເພາະວ່າເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດງານຮັບໃຊ້ໃຫ້ສໍາເຣັດໄດ້ດ້ວຍຄົນດຽວ. ເຮົາ 
ຕ້ອງການຊຶ່ງກນັແລະກັນ ດັງ່ນັ້ນຄວາມເປັນນຶ່ງຈຶງ່ສໍາຄນັຫລາຍ. 
       ນອກເໜອືໄປຈາກເຮດັງານເປນັທມີແລ້ວ ຄວາມເປັນຈິງຢ່າງນຶ່ງນັ້ນແມ່ນບັນດາຜູ້ທີເ່ຊື່ອຕ້ອງມີຈິດວິນຍານຜູກ 
ພັນຊຶ່ງກັນແລະກັນ.  ພວກເຮົາຖືກເອີ້ນໃຫ້ໃຊ້ຊີວິດຄຣິສຕຽນທີຜູ່ກພັນກັບພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິ ແທຈ້ິງແລ້ວ ໂປ 
ໂລໃຊ້ຄາໍວ່າ ìນຶ່ງî  ເຖິງເຈັດເທືອ່ ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງສ່ວນປະກອບທີຜູ່ກພັບພວກເຮົາເຂົາ້ດວ້ຍກັນເປັນຄຣິສຕະຈກັ. 
 
► ເຖິງຄຣສິຕຽນຈະມີຄວາມຫລາກຫລາຍຢູຮ່່ວມກັນ ຄຣິສຕະຈັກກມີໍພຽງພຣະກາຍດຽວ 
► ພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກທ່ານຈະພົບຄົນທີມີ່ອາຍ,ຸ ເຊ້ືອຊາດ, ຖານະ, ແລະອື່ນໆ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ພວກເຮົາມີຄວາມ 
     ຫລາກຫລາຍແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ມີພຣະວນິຍານອງົດຽວທີສ່ະຖິດຢູນ່ໍາພວກເຮົາທຸກຄົນ. 
► ພຣະວິນຍານທ່ີສະຖິດຢູ່ນາໍເຮົາເປັນການຄໍ້າປະກນັເຖິງ ຄວາມຫວງັດຽວ  ທີເ່ຮົາມ ີ( 2 ກຣທ 1:22)  ຄວາມຫວັງ 
     ທີຄ່ືກັນນັ້ນແມ່ນ ພວກເຮົາທີວ່າງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະຄຣດິຈະໄດໃ້ຊ້ຊີວິດນິຣັນຢູກ່ບັພຣະອົງໃນສວນັ.  
► ຄຣສິຕຽນມີຄວາມຜູກພັນຊຶ່ງກນັແລະກັນຄື ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ອງົດຽວ, ຄວາມເຊືອ່ດຽວ, ບບັຕສິະມາດຽວ ພວກເຮົາ 
     ຜູກພັນກັນດ້ວຍຄວາມເຊື່ອທີວ່່າພຣະເຢຊູພຽງເທົ່ານັ້ນເປນັພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ(ໂຢຮນັ 14:6) ພວກເຮົາປະກາດ 
     ຕໍສ່າທາຣະນະຊນົໂດຍເປີດເຜດີຜ່ານທາງຮັບບບັຕສິະມາ. 
► ຄຣສິຕຽນທຸກຄົນນະມັສການພຣະເຈົາ້ອງົດຽວ ຜູຊ້ງົສ້າງໂລກແລະຄຸ້ມຄອງຈັກກະວານ.  ຄວາມເປນັນຶ່ງຂອງພຣະ 
     ເຈົ້າເປັນຮາກຖານແຫ່ງຄວາມເປັນນຶ່ງຂອງຄຣິສຕະຈັກ. 
 

ເພາະວ່າມີຄວາມຫລາກຫລາຍຢູ່ໃນໂບດ ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນນຶ່ງໃນພຣະກາຍພຣະຄຣິດ? 

ເຮົາຈະເລີມ້ຕົ້ນແນວໃດເພ່ືອຈະເປັນແບບຢ່າງໃນຄວາມເປນັນຶ່ງໃນໂບດ ແລະໃນຊຸມຊນົ? 
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ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 
ທ່ານມີທາງເລອືກ  ຄວາມປະພຶດການກະທໍາຂອງທ່ານໃນອາທິດນີຈ້ະເຮັດໃຫ້ໂບດເປັນນຶ່ງດຽວ ຫລເືຮດັໃຫ້ແຕກແຍກ 
ກໍເປນັໄດ.້  ເມື່ອສິ່ງເຫລົ່ານີຢູ້່ໃນໃຈຂອງທ່ານ,  ຕໍໄ່ປນີ້ແມ່ນທາງນຶ່ງທີທ່່ານສາມາດນໍາໄປໃຊ້ຈາກສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ 
Ø ຢາ່ມສີວ່ນຮວ່ມໃນການເວົາ້ຂວັນນນິທາ.  ເຊົາເວົ້າຂວັນທີ່ຄົນອື່ນນໍາມາໂອລ້ົມກັບທ່ານ ຊອກຫາທາງທີຈ່ະ 

ໜູນໃຈຄົນອື່ນຈະດີກວ່າ. 
Ø ຈົງ່ໃຫອ້ະພຍັ. ເຮົາທຸກຄົນເຄີຍເຮັດຜິດ  ຄິດເບິ່ງຄວາມບາດໝາງໃຈທີ່ທ່ານເຄີຍມີແລະໃຫ້ອະພັຍຄົນໆ ນັ້ນ 

ທີເ່ຮັດຜິດຕໍທ່່ານ. 
Ø ຊອກຫາທາງຮບັເອາົການໃຫ້ອະພຍັ.  ຈົ່ງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຄິດເບິ່ງວ່າທ່ານໄດ້ເຮັດ

ຫຍັງແດທ່ີຈ່ະເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກແຍກໃນໂບດ ຈົງ່ຍອມຮບັສາຣະພາບແລະຫາທາງຮບັເອົາການໃຫ້
ອະພັຍ. 
 

ເໝືອນກັບຜູໂ້ດຍສານສາຍການບນິຢູໄນເຕັດ 93 ໃນຖານະທີເ່ຮົາເປນັຄຣສິຕຽນໄດ້ພົບວ່າພວກເຮົາໄດຖ້ືກຜູກພັນ 
ຊຶ່ງກັນແລະກັນໂດຍມີເປົ້າໝາຍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຕົວເຮົາເອງ.  ພວກເຮົາມີວຽກງານຮັບໃຊ້ດ່ວນຊຶ່ງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ ້
ຮຽກເອີ້ນໃຫ້ເຮົາເຮັດ  ເຮົາມໂີອກາດທີຈ່ະເປັນນຶ່ງໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິ. 

  
ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທດິທ ີ21 ກັນຍາ 2014 (9-21-2014) 

 

 ຜກູພັນກັນໃນຄວາມເຕີບໃຫຍ ່
 

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນ:   ສະມາຊກິຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງການກັນແລະກັນເພ່ືອຈະເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນພຣະຄຣິດ 
  

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ: 
       ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນແຟນຂອງທີມຟຸດບອລ ຢູນີເວີຊິຕີ ອາລາບາມາ ຄຣິມຊນັ ໄທ.  ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເວ້ົາວ່າ, 
ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນສະມາຊກິ ເພາະການເປັນສະມາຊກິກັບການເປັນແຟນນ້ັນແຕກຕ່າງກນ. ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໄປ 
ຝຶກຊ້ອມໃນລະດູບານໃໝ່ກັບທີມ.  ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສຶກສາຈາກຮູບເງົາເຣ່ືອງກິລາ ຫລືໂອ້ລົມເຣ່ືອງກິລາກັບ
ຄຣູຝຶກ.  ໃນມ້ືແຂ່ງຂັນກິລາຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ລົງສນາມແລະບ່ໍໄດ້ຊອ່ຍທີມເອົາໝາກບານເຂ້ົາໄປສູ່ປະຕູ. ນ້ັນ
ກໍເພາະວ່າບ່ໍແມ່ນວຽກຂອງຂ້ອຍ ຂ້ອຍເປັນພຽງແຟນຫລືຜູ້ເບ່ິງ.  ຂ້ອຍຕ້ອງຊືປ້ີ້ເພ່ືອເຂ້ົາເບ່ິງແລະຢືນສ່ົງສຽງ 
ຮ້ອງສນັບສນູນທີມຂອງຂ້ອຍຫລືບ່ໍກໍເບ່ິງຈາກທີວີຢູ່ເຮືອນ. 
       ຂອບພຣະຄຸນເປັນຢ່າງຍ່ິງ, ການເປັນສະມາຊິກໂບດນ້ັນບ່ໍເໝືອນເປັນສະມາຊກິຟຸດບອລ.  ໃນໂບດບ່ໍ
ຄວນຈະເປັນຜູ້ເບ່ິງເທ່ົານ້ັນ.   ພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດບ່ໍໄດ້ອອກແບບເໝືອນອົງການທ່ີຜູ້ອູ້ມຊູສນັບສນຸນ 
ຈ່າຍເງິນໃຫ້ແລ້ວກໍເບ່ິງນັກກິລາທ່ີຖືກຈ້າງລົງຫ້ິຼນໃນສນາມ. ເຮົາທຸກຄົນເປັນຄົນລົງສນາມ ທຸກຄົນມີໜ້າທ່ີໆ 
ຕ້ອງເຮັດ ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຕ້ອງການກັນແລະກັນ.     ພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ແລະຫລ້ອນ
ໜ້າທ່ີໃນວຽກງານການຮັບໃຊ້ໃນທໍານອງນ້ັນແຫລະ. 
     ເຮົາຈະເຫັນໃນບົດຮຽນມ້ືນ້ີ ຊຶງ່ຄໍາຖາມນ້ັນບ່ໍແມ່ນຄໍາຖາມທ່ີວ່າ ìຂ້ອຍມີໜ້າທ່ີເຮັດຢູ່ໃນໂບດຫລືບ່ໍ?î 
ແທ້ທ່ີຈິງນ້ັນແມ່ນຄໍາຖາມທ່ີວ່າ; ìແມ່ນຫຍັງຄືໜ້າທ່ີຂອງຂ້ອຍຢູ່ໃນໂບດ? î 
      

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ?  ເອເຟໂຊ 4:11-16 ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

 
ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ

1. ເອເຟໂຊ 4:11-12: 
11. ຂອງພຣະຣາຊທານຂອງພຣະອົງກ ໍຄໃືຫ້ລາງຄົນເປັນອັຄສາວົກ ລາງຄົນເປນັຜູປ້ະກາດພຣະທັມ ລາງຄົນເປັນຜູ້
ປະກາດຂ່າວປະເສ ີດ ລາງຄົນເປັນສິດຍາພິບານແລະອາຈານ  12. ເພ່ືອຈັດຕຽມໄພ່ພົນທັງຫລາຍຂອງພຣະອົງໃຫ້
ເປັນຜູຮ້ັບໃຊ້ທີເ່ໝາະສົມ ເພ່ືອເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິໃຫ້ຈະເຣນີຂຶນ້. 
 
 ພຣະເຢຊູຊົງຈັດແຈ່ງໃຫ້ແຕ່ລະໂບດມີສະມາຊິກທີ່ມີຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານ
ໃນຄຣິສຕະຈັກຕາມໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວ.      ໜ້າທີ່ໆ ກ່າວໄວ້ໃນເອເຟໂຊ 4:11 ບໍພ່ຽງແຕເ່ປັນບັນຊີລາຍຊ່ືໜ້າທ່ີການ
ເປັນຜູນ້ໍາພາຍໃນໂບດເທົ່ານັນ້ ແຕ່ໜາ້ທີ່ເຫລົາ່ນັນ້ມີຄວາມສາໍຄນັຫລາຍ. 
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► ອຄັສາວກົແລະຜູປ້ະກາດພຣະທມັ.  ຜູນ້ໍາດັ່ງກ່າວນີ້ເປນັຜູ້ສາ້ງຕັ້ງຮາກຖານຂອງຄຣິສຕະຈກັໃນຍກຸແຣກ.  ອຄັສາ  
     ວກົໄດ້ຢູນ່ໍາອົງພຣະເຢຊູໃນຂະນະທີພ່ຣະອົງທາໍພຣະຣາຊກິດຢູ່ໃນໂລກນີ້ ຫລໄືດ້ເປັນພຍານເຖິງການຄືນພຣະຊົນ 
     ຂອງພຣະອົງ.  ຜູປ້ະກາດພຣະທັມເປັນຜູເ້ທສນາເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ. 
► ຜູປ້ະກາດຂາ່ວປະເສດີ. ແມ່ນບັນດາໄພ່ພົນໃນຄຣສິຕະຈກັມີໜາ້ທີ່ແບງ່ປັນຂ່າວປະເສີດແລະສແວງຫາຜູທ້ີ່ຕອບ 
    ສນອງຕໍຂ່່າວປະເສດີ. 
► ສດິຍາພບິານແລະອາຈານ.  ໜ້າທີດ່ັ່ງກ່າວນີ້ສ່ວນຫລາຍຈະຮວມເຂົ້ານໍາກັນຫລືເຮັດສັບປ່ຽນກັນ;  ເປັນການເສີມ 
     ສ້າງ, ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ, ລ້ຽງດ ູແລະດແູລສະມາຊິກ(ລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າ) 
 

ຂອງພຣະຣາຊທານຂອງຜູນ້ໍາຄຣິສຕະຈັກບໍ່ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ເຮັດທຸກສິ່ງດ້ວຍຕົນເອງ    ຂອງປະທານນັ້ນແມ່ນ
ເພ່ືອສາ້ງສາວກົ ຫລເືພ່ືອຝກຶອົບຮມົ. ສ່ວນຂອງປະທານອື່ນໆ ນັນ້ເປັນຂອງບັນດາຜູ້ທີເ່ຊື່ອ ເພື່ອເຮັດວຽກງານຮັບໃຊ້
ຊອ່ຍກັນໃນຄຣິສຕະຈັກ.  ສະມາຊິກທຸກຄົນມີໜາ້ທີ່ຂອງໃຜລາວໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິ.  ທ່ານເປັນຜູເ້ຮັດວຽກ 
ງານຮັບໃຊ້ແລະຍັງເປັນຜູຈ້ັດຕຽມຄົນອື່ນໃຫ້ເຮັດວຽກງານຮັບໃຊ້ໃນໜ້າທີ່ໃດໜ້າທີນ່ຶ່ງ. 
 ຖ້ອຍຄໍາທີ່ແປວ່າ ìຈັດຕຽມໄພ່ພົນî (ຝຶກອົບຮົມ) ໃນຂໍ້ທີ 12 ນັ້ນໝາຍເຖິງການສ້ອມແປງສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງໃຫ້ກັບ 
ຄືນສູ່ສະພາບທີ່ດຄີືເກົ່າຫລືເຮັດບາງສິ່ງໃຫ້ສໍາເຣັດ.  ການຈັດຕຽມ ຫລຝືຶກອົບຮມົ ຫລເືຮັດໃຫ້ສໍາເຣັດນີ້ ແມ່ນຈໍາເປັນ 
ຕ້ອງມີການຈັດຕຽມບັນດາຜູທ້ີ່ເຊື່ອໄວ້ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 ໂປໂລເຂົ້າໃຈໃນໜ້າທີຂ່ອງເພ່ິນໃນການຈັດຕຽມບັນດາຜູ້ທີເ່ຊ່ືອ.  ເພ່ິນໄດ້ຂຽນໄປເຖິງເມືອງໂກໂລຊາຍວ່າ, 
ìພຣະອົງນັ້ນແຫລະ,   ທີພ່ວກເຮົາປະກາດຢູ່ ໂດຍເຕືອນສະຕແິລະສັ່ງສອນທຸກຄົນດ້ວຍປ ັນຍາທຸກຢ່າງ  ເພື່ອຈະໄດ ້
ຖວາຍທຸກຄົນຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າເໝືອນເປັນຄົນໃຫຍ່ຖ້ວນແລ້ວໃນພຣະຄຣິດ.î (ກລຊ 1:28)  ໂປໂລເຮັດວຽກງານ 
ໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ໜູນໃຈໃຫ້ພີ່ນ້ອງອະທິຖານເພ່ືອເພິ່ນ ແລະເພິ່ງພາການຊ່ອຍເຫລືອຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານ. 
 ໃນອີກກໍຣະນີນຶງ່, ໂປໂລເຂົ້າໃຈໃນໜ້າທີຂ່ອງເພິ່ນເອງໃນການຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດ ເພິ່ນເຂົ້າໃຈວ່າທຸກໆ ຄົນມ ີ
ໜ້າທີຂ່ອງໃຜລາວທີ່ຕອ້ງເຮັດໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິ. 
 
 

2. ເອເຟໂຊ 4:13: 
13. ຈົນກວ່າເຮົາທຸກຄົນຈະບັນລຸເຖິງຄວາມເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນຄວາມເຊື່ອ ແລະໃນຄວາມຮູ້ເຖິງເຣື່ອງພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ ຈົນກວາ່ເຮົາຈະເປັນຄນົໃຫຍ່ເຕມັສ່ວນ ຄເືຕັມເຖິງຂນາດຄວາມສົມບູນຂອງພຣະຄຣດິ. 
 
 ຈ່ືໄດ້ບໍ່ເມື່ອທ່ານເປັນເດັກນອ້ຍ ທ່ານບໍ່ຢາກຊັກຊ້າທີ່ຈະເຕີບໂຕຂຶ້ນເປັນຜູ້ໃຫຍ່?     ບາງເທື່ອທ່ານອາດຈະ 
ຢາກໃຫ້ອາຍຸຂອງທ່ານຮອດ 13 ປໄີວຂຶ້ນ ແລະໃນທີ່ສຸດກກໍາຍເປນັວຍັລຸ້ນ. ຫລກືຝໍັນຢາກໄດ້ຂອງຂວນັວນັເກີດເມ່ືອ
ຮອດ 16 ປີ  ແລ້ວກຈໍະໄດ້ໃບຂັບຂີ່.    ແຕ່ເມື່ອທ່ານຮູ້ເມື່ອວ່າທ່ານອາຍໄຸດ ້18 ປ ີກພົໍບວ່າທ່ານໄດ້ກາຍເປນັຜູ້ໃຫຍ່
ແລ້ວ. ແລ້ວທ່ານກໍຄຶດເຖິງເມ່ືອອາຍຈຸະຮອດ 22 ປ,ີ ຮຽນຈົບວິທະຍາລັຍແລ້ວເດີນທາງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກອັນແທຈ້ງິ. 
 ໃນຖານະເປັນຜູເ້ຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣດິເຮົາຄວນພຍາຍາມທີ່ຈະໃຫຍ່ຂຶນ້ຝ່າຍວນິຍານ.  ພຣະເຈົາ້ໄດປ້ະທານ 
ຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ລູກໆ ຂອງພຣະອົງແຕກຕ່າງກັນໄປ  ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຊ່ອຍກັນໃຫ້ຈະເຣີນເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ.    ໃນ
ພຣະທັມເອເຟໂຊ 4:13 ໂປໂລເວົ້າວ່າເປົ້າໝາຍຂອງພຣະເຈົາ້ແມ່ນໃຫ້ໂບດຂອງພຣະອົງມີຄົນງານຮັບໃຊ້ ເຊັ່ນເປັນ 

ຍາມໃດທີ່ທ່ານຄິດວ່າທ່ານໄດຕ້ຽມພ້ອມແລ້ວທີຈ່ະອອກໄປເຮັດວຽກທີສ່ໍາຄັນ? 
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ອັຄສາວກົ, ເປັນຜູທ້ໍານວາຍ, ເປນັຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດ, ເປນັສິດຍາພິບານແລະເປັນຄຣູ   ຊຶ່ງຈະເສີມສ້າງໂບດໃຫ້ 
ໃຫຍ່ຂຶ້ນເພ່ືອໃຫ້ເຮົາເປັນນໍ້ານ່ຶງໃນດຽວກັນໃນຄວາມເຊື່ອແລະໃນຄວາມຮູ້ຈັກພຣະເຢຊແູລະກາຍເປັນຜູໃ້ຫຍ່. 
 ເຮົາປະເມີນ(ຮູ)້ໄດ້ແນວໃດວ່າຈິດວນິຍານຂອງເຮົາຈະເຣນີເຕບີໃຫຍ່?  ເຮົາວດັແທກຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງ 
ເຮົາແນວໃດ?  ຄໍາຕອບນັ້ນຢູໃ່ນຂໍທ້ີ 13, ì...ຈົນກວາ່ເຮົາຈະເປັນຄນົໃຫຍ່ເຕມັສ່ວນ ຄເືຕັມເຖິງຂນາດຄວາມສົມບູນ
ຂອງພຣະຄຣດິ.î   
 ຊວີດິຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນເປົາ້ໝາຍຊວີດິຂອງເຮົາ.  ຊຶ່ງແມ່ນເປົ້າໝາຍສລບຸຂອງອາຈານໂປໂລຄກືານຮູ້ຈັກ 
ກັບພຣະຄຣດິໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ,  ຮູເ້ຖິງຣດິເດດແຫ່ງການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະອົງ,   ແລະແບ່ງປັນຄວາມທຸກທໍຣະ
ມານກບັຄົນອື່ນ (ຟລປ 3:10) ໂປໂລຂຽນໄວ້ວ່າ, ìບໍ່ໃຊ່ວ່າເຮົາໄດ້ຮັບແລ້ວ ຫລວື່າເຖິງທີສ່ໍາເຣດັແລ້ວ ແຕເ່ຮາົກໍາລັງ
ບາກບັ່ນມຸ້ງໜາໄປເພື່ອຈະໄດ້ຮັບເອົາເປັນຂອງຕົນເໝືອນດັ່ງພຣະເຢຊຄູຣິດໄດ້ຊົງຮັບເຮົາໄວ້ເປັນຂອງພຣະອົງແລວ້î 
(ຟລປ 3:12) 
 ດ້ວຍເຫດນີ,້ ເຮົາສາມາດວັດແທກຄວາມເປນັຜູ້ໃຫຍ່ຝ່າຍວນິຍານຂອງເຮົາໂດຍເອົາການກະທໍາແລະນິສຍັ
ຂອງເຮົາປຽບທຽບໃສກ່ບັການກະທໍາແລະນິສຍັຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.     ພຣະເຢຊດູໍາລົງຊີວິດໃຫ້ເປັນທີ່ຊອບພຣະ 
ທັຍພຣະເຈົ້າ. ພຣະອົງເຫັນແກ່ຄົນອື່ນຫລາຍກວ່າພຣະອົງເອງ.  ພຣະອົງອົດທົນຕໍ່ຄວາມທຸກທໍຣະມານອັນຮ້າຍແຮງ. 
ພຣະອົງຮັກຄົນທີ່ບໍໜ່້າຮັກແລະອະພັຍໃຫ້ແກຄ່ົນທີ່ບໍສ່ົມຄວນໄດຮ້ັບ. ນັນ້ແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງການເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍວນິ 
ຍານຂອງເຮົາ.  ແຕກ່ໍຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າທີເ່ຮົາບໍ່ຕອ້ງກະທໍາດ້ວຍຕົນເອງໃນການເດີນໄປສູ່ເປົ້າໝາຍນັ້ນ.   ພຣະ 
ເຈົ້າຊົງຈັດຕຽມຄົນທັງຫລາຍພ້ອມກັບຂອງປະທານທີເ່ຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຊ່ອຍກັນແລະກັນໃຫ້ຈະເຣີອນເຕີບໃຫຍ່ 
ຂຶ້ນເປັນເໝືອນພຣະເຢຊູ ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ. 
  
 

 
3. ເອເຟໂຊ 2:14-16: 
14. ເພື່ອພວກເຮົາຈະບໍໄ່ດ້ເປັນເດກັນ້ອຍອີກຕໍ່ໄປ ຖືກພັດໄປພັດມາ ແລະຫັນເຫໄປມາດວ້ຍລມົປາກຂອງຄໍາສັ່ງສອນ
ທຸກຢ່າງ ແລະດ້ວຍເລກ່ົນຂອງມະນຸດທີຫ່ລອກລວງໃຫ້ຫລົງຕາມອຸບາຍອັນສລາດຂອງເຂົາ  15. ແຕໃ່ຫ້ພວກເຮົາຍຶດ
ເອົາຄວາມຈິງດ້ວຍໃຈຮັກ ເພື່ອຈະຈະເຣີນຂຶ້ນທຸກຢ່າງຈົນເຖິງພຣະອົງຜູ້ເປນັສີສະ ຄພືຣະຄຣິດ  16. ເນ່ືອງຈາກພຣະ
ອົງນັ້ນ ຮ່າງກາຍທັງສິ້ນທີ່ຕິດຕໍສ່ນິດແລະຜູກພັນກັນໂດຍທຸກໆຂໍ້ຕໍທ່ີ່ຊົງປະທານ ຈຶ່ງໄດຈ້ະເຣນີໃຫຍ່ຂຶນ້ດ້ວຍຄວາມ
ຮັກ ເມື່ອອະວັຍວະທຸກສ່ວນເຮັດໜາທີຕ່າມຄວາມເຫມາະສມົແລວ້. 
 
 ການສາ້ງຮາກຖານທີ່ບໍ່ເຂັ້ມແຂງເທິງຄວາມຈິງໃນພຣະຄັມພີເຮັດໃຫ້ໃຈເຮົາອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄໍາສອນປອມຕ່າງໆ 
ຊຶ່ງຈະຊັກຈູງເຮົາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈົ້າ.     ນີແ້ມ່ນເຫດຜົນນຶ່ງທີເ່ຮົາຕ້ອງການກັນແລະກັນພາຍໃນໂບດຂອງເຮົາ. 
ໂປໂລໄດຕ້ໍ່ສູ້ຢ່າງແຂງຂັນກັບຄຣູສອນປອມທີ່ແຊກຊຶມເຂົ້າມາໃນໂບດແລະນໍາພາພ່ີນ້ອງໃຫ້ຫລົງທາງໄປ.  ການປິ່ນ 
ປົວຂອງເພິ່ນໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນເອເຟໂຊ 4:11-13 ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າໂບດຈະຕ້ອງຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ເຊື່ອທີ່ເປນັຜູ້ໃຫຍ່ 
ຝ່າຍວິນຍານທີຍ່ຶດໝັ້ນຢູໃ່ນຄວາມຈິງ.   ການຮູຈ້ັກຄວາມຈິງເປັນລູກກຸນແຈໄຂໃຫ້ເຫັນເຖງິຄວາມແປກປອມຕ່າງໆ. 
ໃນເອເຟໂຊ 4:14-15 ໂປໂລຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວາ່ງການຕົວະແລະການຫລອກລວງຂອງຄຣູສອນປອມ 
ກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຜູທ້ີ່ເຊື່ອທີ່ເວົ້າແຕຄ່ວາມຈິງດ້ວຍຄວາມຮັກ. 
 ການເວົ້າຄວາມຈິງດ້ວຍຄວາມຮັກໝາຍເຖິງມີຄວາມສັດຊື່ຕໍຄ່ົນທັງຫລາຍກ່ຽວກັບຄວາມຈິງເຣື່ອງຄວາມບາບ 

ການວັດແທກຄວາມເຕບີໃຫຍຝ່່າຍວິນຍານໃສກ່ັບຄວາມສົມບູນຂອງພຣະຄຣິດເປັນຄແືນວໃດ? 
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ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ເຫັນການເປັນກະບົດຕໍ່ສູກ້ັບພຣະອົງແນວໃດ.  ທັງໝາຍເຖິງວ່າເຮົາຕ້ອງເວົ້າຂ່າວປະເສີດນັ້ນດ້ວຍ
ຄວາມນອບນ້ອມຖ່ອມຕົນ      ແລະຍັງໝາຍເຖິງວາ່ເຮົາຈະບໍ່ອະລຸ້ມອະລ່ວຍຕໍຄ່ໍາສອນຂອງພຣະຄັມພີເມ່ືອເວົ້າເຖິງ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາ ຄວາມສໍາຄນັນັ້ນມີດ່ງັນີ;້... 
► ພຣະເຢຊູເປັນທາງດຽວໄປສູ່ຄວາມພົ້ນ 
► ເຮົາບໍສ່າມາດຊ່ອຍຕົນເອງໃຫ້ພ້ົນດວ້ຍການເຮັດດ ີ
► ເຮົາເປັນຄົນຊອບທັມດ້ວຍການເຊົາເຮັດບາບແລະວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູໃນການອະພັຍໃຫ້ແກເ່ຮົາ 
► ພຣະເຈົ້າຫວັງຢາກໃຫ້ລູກໆ ຂອງພຣະອົງມີຊີວິດທີ່ບໍຣິສຸດ 
 
ໂດຍພຣະຄຣດິເປັນສີສະຂອງຄຣສິຕະຈກັແລະສະມາຊິກທຸກໆ ຄົນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພຣະ 
ອົງ ທົ່ວທັງພຣະກາຍຂອງພຣະອົງຈະເຂັມ້ແຂງຂຶ້ນ. 
 
  
 
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
ທ່ານມີໜ້າທີຮ່ັບຜດິຊອບໃນການກະຕຽມຄົນອື່ນເພ່ືອເຮັດວຽກງານການຮັບໃຊ້  ຫລືບໍທ່່ານກໍແມ່ນທ່ານເອງນັ້ນແຫລະ
ທີ່ເປັນຜູ້ເຮັດວຽກງານຮັບໃຊ.້   ຕໍໄ່ປນ້ີແມ່ນທາງທ່ີເປັນໄປໄດ້ເພ່ືອຈະຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຫລ້ອນໜ້າທ່ີແລະຮວມຢູ່ໃນຂະ 
ບວນການເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍວນິຍານ.   
 
Ø ເປນັຜູລ້ງົສນາມ, ບໍພ່ຽງແຕເ່ປນັຜູເ້ບິງ່;  ຫາທາງໃດທາງນຶ່ງທີໃ່ຊ້ການໄດຢ້່າງແທຈ້ິງ ເພ່ືອຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນໃນ

ຄຣິສຕະຈກັຂອງທ່ານແລະໃນຊຸມຊົນທີ່ທ່ານອາສຍັຢູ.່ 
Ø ຕຽມພອ້ມ:  ໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສດຸເປັນຜູ້ນໍາພາທ່ານ ຊອກຫາຜູອ້າວຸໂສກວ່າ ຜູ້ສລາດກວ່າ ໃຫ້ເພິ່ນ

ຖອກເທສະຕປິັນຍາລົງໃສຊ່ວີດິຂອງທ່ານ ຄເືປັນອ້າຍ/ເອືອ້ຍລ້ຽງຊວີດິຝ່າຍວນິຍານຂອງທ່ານ. 
Ø ເວົາ້ຕາມຄວາມເໝາະສມົ: ເມ່ືອເກີດການຂັດແຍ່ງຂຶ້ນພາຍໃນອາທດິນີ ້ຈົ່ງພຍາຍາມເວົ້າຄວາມຈິງຢ່າງມີສະ 

ຕິຮອບຄອບ ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຮັກອອກມາ. 
 

ທ່ານມີໜ້າທີເ່ຮັດຫຍັງຢູ່ໃນໂບດ?  ການຕອບຄໍາຖາມນີ້ຈະເປນັກຸນແຈໄຂໄປສູໜ່້າທີ່ວຽກງານແລະຊອ່ຍທມີງານ 
ຂອງທ່ານຄພືຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິ ພຍາຍາມເຕບີໃຫຍ່ຂຶນ້ແລະມີຊັຍຊະນະຝ່າຍວນິຍານຕໍໂ່ລກໃນທຸກວັນນີ້. 

 
  

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PS 

ທ່ານຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຄົນອື່ນແນວໃດໃຫ້ເວົາ້ຕາມເໝາະສົມແລະສະແດງຄວາມຮັກນໍາ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທດິທ ີ28 ກັນຍາ 2014 (9-28-2014) 

 

 ຜກູພນັກນັຜາ່ນທາງພຣະຄາໍ 
 

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນ:   ຄໍາເວ້ົາຂອງເຮົາມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ. 
  

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ: 
       ມີສຸພາສິດເວ້ົາວ່າ,ìຄໍາເວົາ້ລ້າໆ ບໍເ່ຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເຈັບປວດດອກ ນອກຈາກຖືກໄມ້ຄ້ອນແລະກ້ອນຫີນ.î 
ບ່ໍຈິງດອກ, ທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາຕ່າງກໍຮູ້ດີວ່າຄໍາເວົາ້ນ້ັນເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດແລະເປັນອັນຕະລາຍຫລາຍ.  
       ແມ່ນແລ້ວ, ຄໍາເວ້ົາເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບປວດ.   ຄໍາເວ້ົາສາມາດທໍາລາຍລ້າງຜານໄດ້ ແຕ່ຄໍາເວ້ົາກໍມີພລັງ 
ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນດີໄດ້.   ຄໍາເວ້ົາສາມາດສ່ົງເສີມ,  ໜູນນ້ໍາໃຈແລະບັນດົນໃຈໄດ້.    ຄໍາເວ້ົາສາມາດເຮັດໃຫ້ 
ຄວາມຫວັງກາຍເປັນຄວາມມືດມົວແລະຫັນປ່ຽນທິດທາງເດີນຂອງຊີວດິເຮົາໄດ້.  ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງຈະ 
ເຫັນຢູ່ໃນໂບດຂອງເຮົາ. 
       ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາຈະເຫັນໃນບົດຮຽນນ້ີ,  ຄໍາເວ້ົາຂອງເຮົາມີຜົນສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຫລວງຕ່ໍການພົວພັນຊ່ຶງ 
ກັນແລະກັນໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິ. 
      

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ?  ເອເຟໂຊ 4:25-32 ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

 
ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ

1. ເອເຟໂຊ 4:25 -28: 
25. ເຫດສັນນັ້ນ, ທ່ານທັງຫລາຍຈົ່ງເລີກກ່າວຄວາມຕົວະເສັຽ ìທກຸຄົນຈົ່ງກາວຄວາມຈິງຕໍເ່ພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນî ເພາະ
ວາ່ເຮົາທັງຫລາຍເປນັອະວຍັວະຂອງກັນແລະກັນ 26. ຈະຮ້າຍກຮໍ້າຍໄດ້ ແຕຢ່່າໃຫ້ຄວາມຮ້າຍເປັນເຫດໃຫ້ເກດີການ
ຜິດບາບ ຢ່າຮ້າຍຢູຈ່ົນຕາເວັນຕກົ 27. ແລະຢ່າປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ມານ 28. ຝ່າຍຄົນຂີລ້ັກ ຢາ່ໄດລ້ັກຕໍໄ່ປ ແຕໃ່ຫ້ໃຊ້ມື
ອອກເຫ່ືອແຮງຫາລ້ຽງຊີບໂດຍທາງຊອບດີກວ່າ ເພື່ອຈະມີສ່ວນເຫລືອພໍແຈກໃຫ້ແກຄ່ົນຍາກຈນົ. 
 
 ຄຣສິຕະຈັກມາຈາກແຕລ່ະບກຸຄົນທີໂ່ຮມເຂົາ້ກນັ ມີເປົ້າໝາຍດຽວກັນຄເືສີມຂຍາຍຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະ 
ເຈົ້າ. ຍ້ອນເຫດຜນົນີ້ ບັນດາຜູ້ທີ່ຢູ່ພາຍໃນໂບດຄວນດໍາເນີນຊີວິດທີແ່ຕກຕ່າງຈາກຄນົພາຍນອກຢ່າງເຫັນໄດຊ້ດັແຈ້ງ 
 ຍົກຕົວຢ່າງເຊັນ່, ໂປໂລໄດໜູ້ນໃຈບນັດາຜູທ້ີ່ອ່ານຈົດໝາຍຂອງເພິ່ນໃຫ້ເປັນຄົນທີ່ສັດຊື.່  ວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ຂ້າ 
ພະເຈົ້າໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບການສໍາຣວດນັກທຸຣະກິດ 547 ຄົນວ່າ,   ìເປັນເຣື່ອງທັມມະດາບໍຖ່້າຕົວະໃນບ່ອນເຮດັງານ?î 
ຄໍາຕອບເກືອນທັງໝົດຕອບວ່າເປັນເຣື່ອງທັມມະດາຖ້າຕົວະໃນບາງກໍຣະນີ.  ໂດຍສະເພາະແລ້ວເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າເປັນ 
ເຣື່ອງທມັມະດາຕ້ອງຕວົະກ່ຽວກັບຄວາມປອດພັຍເຣື່ອງອາຊບີການງານ ເພາະຖ້າເວ້ົາສດັຊື່ອາດຈະມີບັນຫາ.    ເຂົາ 
ເຈົ້າຍັງຮູ້ສຶກອີກວ່າການຕົວະຖືວ່າເປັນສິ່ງຖືກຕ້ອງເມື່ອຜູຈ້ັດການເປນັຄົນທີບ່ໍສ່ັດຊ່ື ຫລຖື້າການຕົວະນັ້ນຈໍາເປັນເພື່ອ 
ປົກປິດຄວາມຜິດເພ່ືອບໍໃ່ຫ້ຄນົອືນ່ເຫັນຄວາມຜິດພາດຂອງຕນົ.  
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 ໃນຖານະທີເ່ຮົາເປັນຄົນນຶ່ງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ, ເຮົາກເໍລີຍຍອມຮັບແລະເປັນຄົນຫລອກລວງ  ເຖິງແມ່ນເຮົາຕັ້ງໃຈ 
ເວົ້າຄວາມຈິງແຕເ່ຮົາກໍເວົ້າບໍ່ໝົດຫລືບໍໄ່ດ້ເວົ້າຈຸດສໍາຄນັອັນແທຈ້ິງຂອງຄວາມຈິງນັ້ນ.   ເຮົາໃຫ້ເຫດຜົນການຫລອກ 
ລວງຢູໃ່ນປະເພດທີ່ເອີ້ນວ່າ ìຕົວະສີຂາວ ຫລື ຕົວະທີບ່ໍ່ເປັນພັຍî 
 ການປະພຶດດັ່ງກ່າວນັ້ນເປັນການທໍາລາຍຄຣິສຕະຈັກ.  ຄວາມບໍ່ສັດຊື່ຈະທໍາລາຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະທໍາ 
ລາຍຄວາມເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິ.  
 ໂປໂລຍັງເຕືອນຜູທ້ີອ່່ານຈົດໝາຍຂອງເພ່ິນເຖິງເຣື່ອງຄວາມໂມໂຫຮ້າຍ.      ແຕເ່ພິ່ນບໍໄ່ດ້ເວົ້າວ່າເຮົາຄວນ
ຫລີກເວັ້ນເຣື່ອງໃຈຮ້າຍທຸກຢ່າງ ແຕເ່ພ່ິນໄດ້ໃຫ້ຄໍາສອນໄວ ດ່ັ້ງຕໍໄ່ປນ້ີເມື່ອເຮົາໃຈຮ້າຍ... 
► ຢາ່ເຮດັບາບ 
► ຮ້າຍໄດ້ແຕ່ຢ່າຮ້າຍຈົນຕາເວັນຕົກ 
► ຢາ່ເປດີໂອກາດໃຫ້ແກມ່ານ 
 ເມື່ອເຮົາໃຈຮ້າຍ ກມໍີຫລາຍທາງທີເ່ຮົາສາມາດແກໄ້ຂໄດ.້  ຍກົຕົວຢ່າງເຊ່ັນ, ຫລາຍຄົນພຍາຍາມນັບແຕ ່1 
ໃຫ້ຮອດ 10 ແລ້ວພິຈາຣະນາເບິ່ງວາ່ແມ່ນຍັງເປັນຕົນ້ເຫດເຮດັໃຫ້ໃຈຮ້າຍແລ້ວກໍແກໄ້ຂຕາມເຫດຜົນນັນ້.     ແຕຖ່າ້ 
ເຮົາເພີ້ມເຊື້ອໄຟໃສ ່ຄວາມໃຈຮ້າຍເຮົາກໍຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ມານທົດລອງເຮົາເຂົ້າໄປສູຄ່ວາມຂົມຂື່ນໃຈ,   ກຽດຊັງ, 
ແລະແກແ້ຄນ້. ດ້ວຍເຫດນີໃ້ນພຣະຄັມພີຂໍນ້ີ້ຈຶ່ງສອນເຮົາໃຫ້ຫາທາງແກໄ້ຂກ່ອນຕາເວັນຕົກ. 
 ທາງເລືອກທີດ່ີນັ້ນແມ່ນໃຫ້ໄປພົບກັບຄົນທີໃ່ຈຮ້າຍໃຫ້ທາ່ນແລະຊອກຫາທາງສາ້ງສັນຕິສກຸໃຫ້ໄວເທ່ົາທ່ີຈະ 
ເປັນໄປໄດ້.  ເລ ອືກທາງທີ ່ດີຄກືານໃຫ້ອະພັຍ, ຈືໄ່ດ້ບໍ່ວ່າຄວາມເວົ້າເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດ?  ແລະຄໍາເວ້ົາດ້ວຍຄວາມໂມ 
ໂຫຮ້າຍເຮັດໃຫ ້ເກດີການທໍາລາຍ ມ້າງເພ ພາຍໃນໂບດ. 
 
 

2. ເອເຟໂຊ 4:29-30: 
29. ຢ່າໃຫ້ຄໍາຫຍາບຊາ້ອອກຈາກປາກຂອງພວກທ່ານຈັກເທືອ່ ແຕໃ່ຫ້ໃຊ້ຄາໍດຊີຶ່ງເປັນປໂຍດໃຫ້ຈະເຣີນຂຶ້ນ    ແລະ  
ໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ເພ່ືອຈະໄດເ້ປັນຄຸນປໂຍດແກຄ່ົນທັງຫລາຍທີໄ່ດ້ຍິນໄດ້ຟງັ  30. ແລະຢ່າເຮັດໃຫ້    
ພຣະວິນຍານບຣໍສິຸດຂອງພຣະເຈົາ້ເສັຽພຣະທັຍ      ເພາະໂດຍພຣະວນິຍານນັ້ນທ່ານທັງຫລາຍໄດຖ້ືກຊງົປະທັບຕາ
ຫມາຍໄວ້ ເພື່ອວັນທີຈ່ະຊົງໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນ. 
 
 ຫລັງຈາກທ່ານຖົ່ມນໍ້າລາຍອອກໄປແລ້ວ ທ່ານເຄີຍພຍາຍາມດູດເອົາຄືນເຂົ້າປາກອີກບໍ່?  ຄົງເປັນໄປບໍ່ໄດ ້! 
ຄໍາເວົ້າຂອງເຮົາກໍຢູໃ່ນກຣໍະນີດຽວກັນນີເ້ມື່ອເຮົາເວົ້າອອກໄປກໍບໍສ່າມາດເອົາກັບຄືນມາໄດ້.  ແມ່ນຢູ່, ທີທ່່ານສາມາດ 
ເວ້ົາຂໍໂທດໄດ້ ແຕ່ທ່ານບໍສ່າມາດລຶບຄໍາເວົ້າທີ່ເວົ້າອອກໄປໄດ້.  ຄໍາເວົ້າທີ່ຫຍາບສາມາດເປັນຮອຍຊ້ໍາຢູໃ່ນຄວາມຮູ ້
ສຶກຂອງຜູ້ຟັງເໝືອນກັບຕົວເຮົາທີຖ່ືກຕີແລວ້ກາຍເປັນຮອຍຊໍ້າຫລືເປນັບາດແຜ.   
 ໂປໂລໄດເ້ຕືອນຜູທ້ີ່ເຊື່ອໃນເມືອງເອເຟໂຊໃຫ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າດ້ວຍຄວາມລະວັງເມື່ອໂອລ້ົມສົນທະນາກັນ.  ໃນຂໍ ້
ທີ 29 ເພິ່ນໄດ້ເຕືອນເຂົາເຈົ້າບໍໃ່ຫ້ໃຊ້ຄໍາເວ້ົາທີຫ່ຍາບຊ້າຕໍກ່ັນແລະກນັ.    ຖອ້ຍຄໍາດັ່ງກ່າວເປນັເໝືອນສິ່ງທີ່ບູດເໜົ່າ 
ຄືກັນກັບອາຫານທີ່ບູດເໜົ່າ. 
 ເຮົາມັກຈະຄິດພຽງແຕ່ວ່າຄໍາເວົ້າທີ່ຫຍາບເປັນຄໍາປ້ອຍດ່າຫລືເວົ້າໃນທາງທີບ່ໍ່ເໝາະສົມ ແທ້ຈິງແລ້ວຄໍາເວົ້າ
ທີຫ່ຍາບເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າເສັຽກຽດແລະລົດຄນຸຄ່າຊວີດິການເປັນພຍານຂອງເຮົາ.  ແຕອ່ີງຕາມຄວາມໝາຍຂອງພຣະ
ຄໍາຂໍນ້ີ້ໂປໂລໄດອ້າງອີງໃສກ່ານເວົ້າທີ່ບໍດ່ີຄກືານເວົ້າຂວັນນິນທາແລະການເວົ້າໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ.     ເພິ່ນໝາຍເຖິງຄໍາ 

ໂບດໄດຮ້ັບຜົນປໂຍດຫຍັງ ເມື່ອສະມາຊິກເວົ້າດ້ວຍຄວາມສດັຊ່ື? 
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ເວົ້າທີເ່ປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄນົອື່ນແລະເຮັດໃຫ້ເກດີການແຕກແຍກໃນພຣະກາຍພຣະຄຣດິ ເປັນຄໍາເວ້ົາທີທ່າໍລາຍຝາ່ຍ 
ວນິຍານແລະຄວາມຮູສ້ຶກ ແທ່ນທີຈ່ະເປັນການເສີມສ້າງກັນຂຶ້ນ. 
 ໃຫ້ເຮົາຕ້ັງໃຈໃຊ້ຄໍາເວ້ົາທ່ີສ້າງກັນແລະກັນຂຶ້ນແທນທີຈ່ະທໍາລາຍມ້າງກັນລົງ    ໂດຍສະເພາະໃນພຣະກາຍ 
ພຣະຄຣິດ.  ໃຫ້ຫວນຄິດເຖິງເມ່ືອຄົນໃດຄົນນຶ່ງໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີດ່ີກັບທ່ານໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໆ ໜູນນໍ້າໃຈ ໃຫ ້
ເຮົາເຫັນຄຸນຄ່າຂອງການໜູນນໍ້າໃຈ.  ໃນຖານະທີເ່ຮົາເປນັຕົວແທນຂອງຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ,   ເຮົາຕ້ອງຕັ້ງ 
ໃຈທີຈ່ະໃຊ້ຄໍາເວ້ົາທ່ີໜູນໃຈຄົນອື່ນແລະຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ.  ໃນກໍຣະນີນີເ້ຮົາກໍກາຍເປັນທໍແ່ຫ່ງພຣະຄຸນ 
ຂອງພຣະເຈົາ້ໄປສູ່ຄົນອື່ນ ຍອມໃຫ້ພຣະອົງຊ່ອຍຄົນອື່ນຜ່ານຊີວິດຂອງເຮົາ ແລະພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ
ໃນພຣະຄຣດິໄດ້ຍນິໄດຟ້ັງໃນສິ່ງທີເ່ຂົາເຈ້ົາຢາກຟັງ. 
 ໂປໂລຍັງເຕືອນອີກເຣື່ອງເຮັດໃຫ້ພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດເສັຽພຣະທັຍ ຄໍາເຕອືນນີ້ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຄວນຈະເອົາ
ໃຈໃສຢ່່າງແທຈ້ິງ.  ພວກເຮົາມີໂອກາດທີຈ່ະໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍເມ່ືອພວກເຮົາໃຊ້ຄໍາເວົ້າເສີມສ້າງກັນແລະກັນຂຶ້ນ
ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ.    ໃນເວລາດຽວກັນ,  ເຮົາກສໍາມາດເຮດັໃຫ້ພຣະເຈົາ້ເສຽັພຣະທັຍໄດ້ແລະເຮັດໃຫ້ພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດເສັຽພຣະທັຍຖ້າພວກເຮົາໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ທໍາລາຍມ້າງເພກັນລົງ. 
 
  

 
3. ເອເຟໂຊ 4:31-32: 
31. ສ່ວນໃຈຂົມຂື່ນ ໃຈໂມໂຫໂທໂສ ໃຈຄຽດຮ້າຍ ການອຶກກະທຶກຜິດຖຽງກັນ ການກ່າວສຽດສກີັນ ແລະການຄດຶ
ປອງຮ້າຍທຸກຢ່າງ ຈົ່ງຖິ້ມໃຫ້ຫ່າງໄປຈາກທ່ານທັງຫລາຍເສັຽ 32. ຈົ່ງມີໃຈເມດຕາຕໍ່ກັນ ມີໃຈເອັນດູກັນ ແລະອະພັຍ
ໂທດໃຫ້ກັນ ເຫມືອນດັ່ງພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ງົໂຜດອະພັຍໂທດໃຫ້ແກພ່ວກທາ່ນໃນອງົພຣະຄຣດິນັ້ນ. 
 
 ໃນຂະນະທີ່ຄອບຄົວນຶ່ງຂັບຣົດໄປໂບດ ການໂອ້ລມົກັນເຣື່ອງປຶ້ມເຊັກທະນາຄານໄດກ້າຍເປັນການຜິດຖຽງ 
ກັນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າມາຮອດໂບດແລ້ວແຕລ່ະຄົນກໍຢູໃ່ນຄວາມຕຶງຄຽດແລະເສັຽໃຈ.  ເຖິງຢ່າງໃດກດໍີ ເມ່ືອ 
ເຂົາເຈົ້າອອກຈາກຣົດແລ້ວທຸກຄົນກໜໍ້າຕາກ້ຽງດີ ເບິ່ງເໝືອນວ່າບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນແລະດີໃຈ.  ເຂົາເຈົ້າຍິ້ມແຍ້ມຕໍກ່ັນ 
ເຮັດຄືວ່າບໍມີ່ຫຍັງເກີດຂຶ້ນ. 
 ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງມີນິສັຍແບບນັ້ນ?  ຄໍາຕອບກໍຄືເຮົາແບ່ງແຍກຊີວິດຂອງເຮົາເປັນປະຈໍາຢູເ່ລື້ອຍ. ຄືສ່ວນນຶ່ງ
ແບ່ງໄວ້ສໍາລັບ ìຊີວິດໃນໂບດî ແລະອີກສ່ວນນຶ່ງແມ່ນສໍາລັບ ìຊີວິດອັນແທຈ້ິງî ຂອງເຮົາ. 
 ຊີວິດຄຣິສຕຽນບໍຄ່ວນຈະເປນັແບບນັ້ນ.  ມັນເປັນສິ່ງທີບ່ໍເ່ໝາະສົມເລີຍທີຈ່ະຮັກພຣະເຢຊູໃນລັກສະນະນຶ່ງ 
ແລະໃຊ້ຄໍາເວົ້າອັນຮຸນແຮງຫລືເວົ້າຂວັນນິນທາຄົນອື່ນໃນອີກລັກສະນະນຶ່ງ.  ດັ່ງທີຢ່າໂກໂບໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ, ìຄໍາສຣັ
ເສິນແລະຄໍາປ້ອຍດ່າກໍອອກມາຈາກປາກອັນດຽວກັນ ພ່ີນອ້ງທັງຫລາຍຂອງເຮົາເອີຍ, ບໍຄ່ວນໃຫ້ການແນວນັ້ນເກີດມີ
ມາ.î (ຢກບ 3:10)  ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູນັນ້ເຮົາຕ້ອງເຮັດກັບຄົນອື່ນເໝືອນກັບທີພ່ຣະອົງຊງົເຮັດກັບເຮົາ.  ເພາະ 
ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສໍາແດງຄວາມເມດຕາແລະຄວາມຮັກຕໍ ່ເຮົາ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງປະທານສິ່ງດັ່ງກ່າວນັນໃຫ້ເຮົາທັງໆ 
ທີເ່ຮົາບ່ໍສມົຄວນຈະໄດ້ຮັບ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຕ້ອງເຮັດກັບຄົນອື່ນໃນກໍຣະນີດຽວກັນນີ້. 
 ໃນພຣະທັມເອເຟໂຊ 4:31 ໂປໂລໄດບ້ອກຜູທ້ີ່ອ່ານຈົດໝາຍຂອງເພິ່ນໃຫ້ກໍາຈັດຖິ້ມ ໃຈຂົມຂື່ນ ໃຈໂມໂຫ
ໂທໂສ ໃຈຄຽດຮ້າຍ ການອຶກກະທຶກຜິດຖຽງກັນ ການກ່າວສຽດສກີັນ ແລະການຄດຶປອງຮ້າຍທຸກຢ່າງ.     ໂປໂລໄດ້ 
ສລຸບຄໍາສອນຂອງເພ່ິນດ້ວຍຄວາມເມດຕາແລະຄວາມຮັກ ແລະໃຫ້ອະພັຍແກຄ່ົນອື່ນເໝືອນກັບພຣະເຈົ້າໄດຊົ້ງໃຫ້ 

ເທ ັກໂນໂລຢີສາມາດຂຍາຍຜົນສະທ້ອນຄໍາເວ້ົາຂອງພວກເຮົາຢ່າງໃດແດ?່ 
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ອະພັຍແກເ່ຮົາ. 
 ມີຄໍານຶ່ງທີ່ເປັນຄຸນນະສົມບັດທີ່ດີໃນການປາກເວົ້ານັ້ນກຄໍື; ຄວາມຮັກ.  ໃນຖານະທີ່ເປນັລູກສິດຂອງພຣະເຢ
ຊູແລະເປັນສະມາຊິກໂບດຂອງພຣະອົງ  ທຸກໆ ຄໍາທີ່ເຮົາເວົ້າ   ທຸກໆສິ່ງທີ່ເຮົາກະທໍາຄວນຈະມາຈາກຮາກຖານແຫ່ງ 
ຄວາມຮັກ. 
 
 
 
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
ເລືອກເວົ້າໃນທາງເສີມສ້າງເບິ່ງຄວື່າເປັນສິ່ງທີເ່ຮັດໄດ້ງ່າຍ, ແຕ່ກອໍາດຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເຣດັໄດຍ້າກ.  ຕໍໄ່ປນ້ີແມ່ນທາງ 
ເລືອກທີ່ສລາດໃນການໃຊ້ຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານ;... 
 
► ໃຊຄ້າໍເວົາ້ຢາ່ງເສມີສາ້ງ;  ຊອກຫາໂອກາດທີຈ່ະໃຊ້ຄໍາເວ້ົາຂອງທ່ານໃນທາງໜູນນ້ໍາໃຈ, ຊວ້ານຊູໃຈ, ໃຫ້ຄວາມ  
     ຫວງັ, ໃຫ້ຄໍາແນະນາໍຫລພືຽງແຕເ່ຮັດໃຫ້ຄົນໃດຄົນນຶ່ງຍິ້ມໄດ້ກດໍີແລ້ວ. 
► ທອ່ງຈາໍພຣະທມັເພງສຣັເສນີ 19:14;  ໃຊ້ຂໍພ້ຣະຄັມພີນີ້ໃນການອະທຖິານທຸກໆ ເຊ້ົາ ໃນການຕຽມຕົວດໍາເນີນຊ ີ 
    ວິດປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ.  ໃຫ້ພຣະຄັມພີຂໍ້ນີນ້ໍາພາການປາກເວ້ົາຂອງທ່ານ. 
► ແກໄ້ຂຄວາມບໍສ່ດັຊືຂ່ອງທາ່ນ;  ຄດຶຫາຜູທ້ີທ່່ານໄດ້ເຮັດ ໄດ້ເວົ້າ ບໍ່ສັດຊື່ກັບລາວໃນເດືອນທີຜ່່ານມາ. ສາຣະພາບ 
     ການຫລອກລວງຂອງທ່ານ ຂໃໍຫ້ລາວອະພັຍໃຫ້ແກທ່່ານ ແລະຢືນຢັນເຖິງຄວາມຈິງໃຈ ຄວາມສັດຊື່ຂອງທ່ານໃຫ້ 
     ລາວເຫັນ. 
 ຄໍາເວົ້າເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບປວດ.  ນັ້ນເປັນຄວາມຈິງ.  ແຕຄ່ໍາເວ້ົາກໍສາມາດມີພລັງໃນການກະທໍາດີ  ນັນ້ແມ່ນ 
ຄວາມຫວງັຂອງເຮົາ.   ເລືອກທີ່ຈະນໍາຄວາມຫວງັມາສູ່ຄວາມສະຫວາ່ງ ແລະຜູກພັນຄົນທັງຫລາຍໃສກ່ັບພຣະຄຣດິ 
ຜ່ານທາງຄໍາເວ້ົາຂອງທ່ານ. 
 

  
ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PS 

ນິສັຍແບບໃດ, ການກະທໍາແບບໃດ, ທາງເລອືກໃດ ທີຈ່ະເພີມ້ພລງັໃຫ້ເຮົາປຽ່ນຕາມຄໍາສອນນີໄ້ດ?້ 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທ ີ5 ຕລຸາ 2014 (10-5-2014) 

 

ຜູກພນັກນັໃນການຮບັໃຊ ້
 

ແມນ່ຫຍງັທີທ່າ່ນເຄຍີຢາກໄດແ້ຕ່ບໍໄ່ດຮ້ບັຈກັເທືອ່? 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ເອເຟໂຊ 5:15-21 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
       ມັນບໍແ່ມນ່ກຽ່ວກບັພວກເຮາົ.   
       ທ່ານເຄີຍຄິດເຖິງບໍວ່າ່ມັນເປນັການຍາກປານໃດທີຕ່້ອງເຮັດໃຫ້ຖືກໃຈນັກຮ້ອງຄົນດັງທີເ່ອົາແຕໃ່ຈຕນົເອງ?     
ດາຣານັກຮ້ອງຄົນນຶ່ງຢູ່ໃນກຸ່ມຣ໊ອກ ມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີຄນົອ້ອມຂ້າງເຖິງ 200 ຄນົ  ໃນນັ້ນມີຜູປ້້ອງກັນສ່ວນຕົນ 
30 ຄົນ,  ພໍ່ຄົວສ່ວນຕົວ, ນາຍຄສູອນບຣໍິຫານຮ່າງກາຍໂຢຄະນຶ່ງຄົນ, ໝໍຝັງເຂັມນ ຶ ່ງຄົນ,  ແລະຮ້ານຊັກແຫ້ງປະຈໍາທີ່
ອັນນຶ່ງ.    ຄົນຜູ້ນີຕ້້ອງໃຫ້ມີສາຍໂທຣະສັບປະຈໍາຕົວ 20 ສາຍເພ່ືອຕິດຕໍກ່ັບນາໆປະເທດ  ແລະດອກໄມ້ສດົຈໍານວນ
ຫຼວງຫຼາຍຢູ່ທີຫ່້ອງແຕ່ງຕົວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດອກກຸຫຼາບແລະດອກລີລສີຂີາວແລະສີຊົມພູເທົ່ານັ້ນ  ; ພ້ອມກັນນັ້ນ 
ກັ່ນດອກໄມ້ຕ້ອງຕັດຍາວໃຫ້ຕົງກັບ 6 ດິ້ວ.   ໂອ! ຫ້ອງໂຮງແຮມຕ້ອງເປົ່າບໍ່ມີຕູ້ຕັ່ງຈັກແນວ ເພາະວ່າລາວໄດ້ສົງ່ໂຕະ
ຕັງ່ຂອງລາວເອງໄປຈາກເຮອືນຂອງລາວ. 
      ພວກເຮົາອາດຈະວ່າ, ìມັນໂພດເກີນໄປî.  ແຕບ່າງຄັງ້ຄຣສິຕຽນກໍໃຊຊ້ວີດິເຮດັກັບຄຣສິຕະຈັກໃນຄວາມຄິດທໍາ
ນອງດຽວກັນ.  ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກເຮດັຕາມແບບພວກເຮົາຢາກໄດແ້ລະຮັບໃຊ້ໃນຄວາມຈໍາເປັນຂອງ
ເຮົາ.  ບາງຄັ້ງ ພວກເຮົາກໍໃຈຮ້າຍແລະຂູ່ເຂນັວ່າຈະໜຈີາກຄຣິສຕະຈັກເວລາສິ່ງທີເ່ກີດຂຶ້ນບໍຖ່ືກຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການ.   
      ວັນນີ້ ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຄວ້າເບ ິ ່ງວ່າຄຣິສຕະຈັກຈະເປັນແບບໃດຖ້າວ່າສະມາຊິກປັກໃຈໃສ່ສິ່ງທີ່ຕົວເອງຕ້ອງການ
ນັ້ນໃຫ້ໜ້ອຍລົງແລະຕັ້ງໃຈໃສ່ໃນການຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ. 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ( ເບ່ິງຕາມຫວົຂ້ ໍ1, 2 ແລະ 3 ) 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 

1. ເອເຟໂຊ 5:15-17:    
15.  ເຫດສັນນັ້ນທ່ານທັງຫຼາຍຈົ່ງລະວັງໃນການດໍາເນີນຊີວິດໃຫ້ດ ີ ຢ່າໃຫ້ເໝືອນຄົນໄຮ້ປັນຍາ ແຕໃ່ຫ້ເໝືອນຄົນມີ 
ປັນຍາ. 16. ຈົ່ງສວຍເອົາໂອກາດ ເພາະວ່າທຸກວັນນີ້ເປັນຄາວຊົ່ວຮ້າຍ. 17. ເຫດສັນນັ້ນຢ່າເປັນຄົນໂງ່ແຕຈ່ົ່ງເຂ້ົາໃຈ
ນໍ້າພຣະທັຍຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າເປັນຢ່າງໃດ. 
 
 ໂປໂລຊັກຊວນສະມາຊິກໃນຄຣສິຕະຈັກຫີຼກຈາກຄວາມໂງແ່ລະໃຊ້ຊີວິດຢາ່ງມີປັນຍາ.    ແນ່ນອນ, ທ ຸກຄົນ
ຢາກເປັນຄົນມີປນັຍາ  ພວກເຮົາບໍມີ່ຄວາມຕັງ້ໃຈຈະສະແດງຕົນເອງເປັນຢ່າງຄົນໂງ່.  ແຕ່ພວກທາ່ນອາດຈະແປກໃຈ
ໃນຄວາມໂງທ່ີ່ໄດປ້າກດົຢູໃ່ນຄຣິສຕະຈັກສມັຍນີ.້  ທີມງານຄົນ້ຄວາ້ຂອງຂ້າພະເຈົາ້ໄດທ້ໍາການສາໍຣວດຕາມຄໍາຕອບ
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ທີໄ່ດ້ຈາກຄໍາຖາມຊ່ຶງໄດ້ສົ່ງອອກໄປຫາຄຣິສຕະຈັກຕ່າງໆ ຜົນປາກົດອອກມາຖກືຈັດຢູ່ກຸ່ມຄຣສິຕະຈັກຮບັໃຊ້ຕົນເອງ
ແລະເຈາະຈົງໃສວ່ຽກງານພາຍໃນ.   ຜົນເຫຼົ່ານີ ້ໄດສ້ະແດງເຖງິການປະຕບິັດຂອງສະມາຊິກໃນຄຣສິຕະຈັກ 10 ຢ່າງ:   

1. ສງົຄາມກຽ່ວກບັການນະມັສການ: ສະມາຊິກຖົກຖຽງກັນກ່ຽວກັບແບບແຜນຂອງດົນຕຣ,ີ ເຄືອ່ງດົນຕຣ,ີ ແລະ
ລໍາດັບລາຍການຂອງການນະມັສການ.   

2. ການປະຊຸມຍາວນານທີໄ່ຮປ້ໂຍດ:  ຜູນ້ໍາໃຊ້ເວລາອັນຍາວນານແລະບໍ່ມີລະບຽບໃນການປະຊມຸ. 
3. ປກັຕາຈອ້ງຢູກ່ບັວັດຖສຸິງ່ຂອງ:   ຄຣສິຕະຈັກວາງຄວາມຕັງ້ໃຈສງູຢູ່ກບັການຮັກສາປອ້ງກັນຫ້ອງຮຽນແລະ

ເຄືອ່ງອບຸປະກອນ.   
4. ເດນີຕາມລາຍການ:      ລາຍການກາຍເປັນສິ່ງສຸດຂາດ ແທນທີຈ່ະໃຫ້ລາຍການເປນັວິທຮີັບໃຊ້ທີ່ມີຄຸນນະ

ພາບ. 
5. ງບົປະມານເຈາະຈງົແຕວ່ຽກພາຍໃນ:   ການແບ່ງງົບປະມານບໍ່ສ ົມສ່ວນໄວ້ສໍາລັບເອົາໄປໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ຄວາມ

ສະບາຍຂອງສະມາຊິກໃນຄຣສິຕະຈັກຫຼາຍກວາ່ເພ່ືອໃຫ້ໄປຊ່ວຍຄົນທີຢູ່່ນອກຄຣິສຕະຈັກ.       
6. ມຄີວາມຫວງັອນັບໍສ່ມົຄວນຈາກຜູນ້າໍ: ສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ວາງຄວາມຫວັງທີ່ບໍສ່ົມເຫດຜົນຈາກສິດ

ຍາພິບານແລະຜູນ້ໍາໃນຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ຮັບໃຊ້ພວກເຂົາ. 
7. ມທີາ່ທເີປນັຜູສ້ມົຄວນໄດຮ້ບັ: ສະມາຊິກໃນຄຣສິຕະຈັກສະແດງທ່າທວີ່າຕົນເອງເປັນຜູສ້ົມຄວນໄດ້ຮັບການ

ຮບັໃຊ້ຈາກຄນົອື່ນແບບພິເສດ.   
8. ຄວາມເປນັຫວ່ງສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ກຽ່ວກບັຄວາມປຽ່ນແປງຫາຼຍກວ່າຂາ່ວປະເສດີ:  ສະມາຊິກຈະມີຄວາມໃຈ

ຮ້າຍຖ້າທ່ານຍ້າຍຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາ,    ແຕພ່ວກເຂົາຈະບໍ່ສົນໃຈທີຈ່ະຮ່ວມງານກັບການປະກາດຂ່າວ 
ປະເສີດ.   

9. ຄວາມໃຈຮາ້ຍແລະເຄອືງໃຈ:  ສະມາຊິກຈະເປີດໃຈເວົ້າແຕເ່ຣື່ອງຂັດເຄອືງໃຈຕໍຜູ່້ທໍາງານຮັບໃຊ້ແລະສະມາ
ຊກິຄົນອື່ນໃນຄຣສິຕະຈັກຢູເ່ລືອ້ຍໆ. 

10. ບໍສ່ນົໃຈໃນການປາ່ວປະກາດ:   ສະມາຊິກສົນໃຈແຕກ່່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການອັນຈາໍເປັນຂອງຕົນເອງ ຫຼາຍ
ກວາ່ຄວາມຈໍາເປັນອັນຕລອດໄປເປັນນິດຂອງຄົນທົ່ວໂລກແລະສັງຄົມທີ່ຢູອ່້ອມຂ້າງພວກເຂົາ.   

 

        ແບບແຜນເຫຼົ່ານີ້ເປັນການໂງ່ເພາະວ່າມັນທໍາງານຕໍ່ສູກ້ັບພັນທະກດິໃນຖານະທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຄຣສິຕະຈັກ
ແລະເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ.  ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດທີເ່ຕມັໄປດ້ວຍປັນຍາ  ທີ່ໝາຍເຖິງການຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນໃນວິທີ
ທາງທີ່ຖືກຊັກຈູງດ້ວຍຄວາມຄິດວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນທີນຶງ່ໃນຊີວິດ    ບໍແ່ມ່ນຄວາມຕ້ອງການສ່ວນຕົວແລະຄວາມສະ
ບາຍຂອງເຮົາເປນັທີນຶງ່.   
 
 

2. ເອເຟໂຊ 5:18: 
18. ແລະຢ່າເມົາເຫຼົ້າແວງ  ຊຶ່ງພາໃຫ້ເສັຽຄົນ ແຕຈ່ົ່ງເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານກໍດີກວ່າ. 
 
 ທໍາມະຊາດຂອງເຮົານັນ້ເຫັນແກຕ່ົວ    ຢາກໃຫ້ຄນົອື່ນຮັບໃຊ້ເຮົາເອງຫຼາຍກວ່າເຮົາເປັນຜູຮ້ັບໃຊ້.    ດັ່ງນັ້ນ 
ພວກເຮົາຈະເຮັດການປ່ຽນແປງແບບໃດເພ່ືອຈະໃຊ້ຊີວິດຢ່າງສລາດ     ຢູໃ່ນຖ້າມກາງພ່ີນອ້ງໃນພຣະກາຍຂອງພຣະ     
ຄຣດິ?    ມັນອາດຈະເປນັຍ້ອນເຮັດການແກໄ້ຂທີ່ເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະໃຫ້ຕົວເຮົາເອງພໍໃຈຮັບໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຖິງ
ແມ່ນເຮົາບໍ່ມັກກໍຕາມຊ້ັນບໍ?  ບໍແ່ມ່ນ.  ຕາມອາຈານໂປໂລແລ້ວ  ຄໍາຕອບບໍໄ່ດຢູ້່ໃນການສແວງຫາໃຫ້ມີການບັງຄັບ
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ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕແ່ມ່ນຢູ່ໃນການຍົກການບງັຄັບນັ້ນໃຫ້ຂຶນ້ກັບພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດ (ຂ 18).   ແຕລ່ະວນັຍອມຈໍານົນຕົວ
ໃຫ້ພຣະວນິຍານນໍາພາເພ່ືອການເກີດຜົນແຫ່ງພຣະວນິຍານຄື:  ຄວາມຮັກ, ຄວາມຍິນດີ, ສນັຕິສຸກ, ຄວາມອົດກັ້ນໄວ້
ນານ, ຄວາມປານີ, ຄວາມດີ, ຄວາມສັດຊື່, ຄວາມເຊ່ືອ,  ຄວາມສຸພາບອອ່ນຫວານ,  ການຮູຈ້ັກບັງຄັບຕົນ ຊ່ຶງມີຢູໃ່ນ
ຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະອົງ (ຄລຕ 5:22-23).   
 ເພື່ອ ìໃຫ້ເຕັມລົ້ນî   ດ້ວຍພຣະວນິຍານກຄໍໃືຫ້ຖືກປກົຄອງແລະຮັບການຊວາ້ນຊເູພ້ີມເຕມີດ້ວຍຣດິອໍານາດ
ຂອງພຣະອົງ  ແຕບ່ໍແ່ມ່ນການເກີດຂຶ້ນຄັ້ງດຽວແລ້ວພຽງພ,ໍ ໃຫ້ເປັນການກະທໍາທີດ່ໍາເນນີຕໍ່ເນື່ອງໄປເລືອ້ຍໆ.  ຄວາມ
ໝາຍອັນແທຈ້ິງແມ່ນໝາຍເຖິງ ìໃຫ້ເປັນແບບກໍາລັງເຕັມລົ້ນຢູ່,î ຊ້ີໃຫ້ເຫັນການຍອມຈໍານົນມອບຕົວຢູໃ່ຕກ້ານນໍາພາ
ຈາກພຣະວນິຍານທຸກໆວນັ.  ກຕໍົງກັນກັບທີ່ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງພວກສາວກົຂອງພຣະອົງວາ່ ໃຫ້ພວກເຂົາຕັດສິດຂອງຕົນ
ເສັຽແລະຮັບແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງຕົນທຸກວັນ ແລ້ວຕິດຕາມພຣະອົງມາ (ລກ 9:23), ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມເສັຽສະລະ
ຊວີດິປະຈໍາວນັຂອງເຮົາໃຫ້ຢູໃ່ນຄວາມຄອບຄອງຂອງພຣະວິນຍານ. ແລ້ວພຣະວນິຍານຈະຊງົຈູງໃຈພວກເຮົາໃຫ້ຮກັ 
ພຣະເຈົ້າຫຼາຍກວ່າສິ່ງສໍາຄັນຕ່າງໆໃນຊີວິດ.   
 ຈົງ່ເບິງ່ຕົວຢ່າງຈາກຄຣສິຕຽນຍຸກທໍາອິດ, ພຣະວິນຍານຊງົສໍາແດງການສະຖິດແລະຣດິອໍານາດຂອງພຣະອົງ
ໃນຊິວິດຂອງພວກເຂົາ    ໃນເວລາສະມາຊິກຄຣສິຕະຈັກຂາຍຊັບສິ່ງຂອງທີ່ພວກເຂົາມີແລະແບ່ງປັນໃຫ້ແກຜູ່ທ່ີ້ຍາກ
ຈົນ (ກຈກ 2:44-45; 4:32-37).    ຄຣິສຕຽນສມັຍແລກມີລັກສະນະພິເສດດ້ວຍຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງເຂົາທີ່ເຕັມໄປ
ດ້ວຍຈິດໃຈທີ່ກວ້າງຂວາງມີຊັຍຊະນະຢູ່ເໜືອຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ.    ພວກຄຣິສຕຽນເຫຼົ່ານີເ້ອົາຈິງເອົາຈັງກ່ຽວກັບການ
ແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາ (ກຈກ 2:14-41).    ຄວາມສໍາຄັນຂອງພຣະເຈົ້າກາຍເປນັຈຸດສໍາຄັນໃນຊີວິດຂອງເຂົາ, 
ແລະພວກເຂົາກໍຖືກຈູງດ້ວຍຄວາມກະຕືລລືົ້ນໃນການປະກາດຂາ່ວປະເສີດ. 
 ພວກເຮາົກເໍໝືອນກັນ, ເວລາພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຢູໃ່ນການນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານ, ພວກເຮົາຈະຮັບໃຊ້
ຄົນອື່ນ, ໃຫ້ດ້ວຍຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ,  ແລະແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາຫຼາຍກວາ່ປກັໃຈໃສໃ່ນສິ່ງທີຕ່ົນເອງຢາກໄດ້
ຈາກຄຣສິຕະຈັກ.  ພວກເຮົາກໍຈະໄດຮ້ັບພລັງອໍານາດໃຫ້ໃຊ້ຊີວິດຕາມຢ່າງທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາທໍາເມ່ືອ
ພວກເຮົາຍອມຈໍານົນຕົວເອງຢູໃ່ຕກ້ານຄອບຄອງຂອງພຣະວນິຍານຂອງພຣະອົງ.     
 

3. ເອເຟໂຊ 5:19-21: 
19. ຈົງ່ສົນທະນາກັນດ້ວຍເພງສຣັເສນີ,   ເພງນະມັສການ,  ແລະເພງຍ້ອງຍໍສຣໍະເສນີຝ່າຍພຣະວິນຍານ ຄຮື້ອງເພງ
ແລະສຣັເສນີຈາກໃຈຂອງທ່ານທັງຫຼາຍຖວາຍແດອ່ົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ. 20. ຈົ່ງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ ຄພືຣະບິດາສໍາ
ລັບສິ່ງສາຣະພັດສເມີ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຂອງເຮົາທັງຫຼາຍ.   21. ເນື່ອງດ້ວຍເຈົ້າມີຄວາມຢໍາເກງ 
ພຣະຄຣິດ ຈົ່ງຍອມຟັງເຊິ່ງກັນແລະກັນ.   
 
 ໃນຂໍ ້19-21, ໂປໂລອະທິບາຍເຖງິອິດທພົິນຂອງພຣະວິນຍານໃນຊວີດິຂອງພວກເຮົາ.   ຜູເ້ຊື່ອທີ່ເຕັມດ້ວຍ 
ພຣະວິຍານເລືອກທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາເວົ້າຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເຕັມໄປດ້ວຍການຍ້ອງຍໍສໍຣະເສີນພຣະເຈົ້າ (ຂໍ້ 19),    ຈົ່ງຂອບ    
ພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າຢູ່ຕລອດ (ຂໍ້ 20), ແລະຈົ່ງຍອມຟັງຊຶ່ງກັນແລະກັນ (ຂໍ້ 21);  ລັກສະນະນີ້ມັນຕົງກັນຂ້າມກັບຄວາມ
ຄິດທີ່ຄຶດວ່າຕົນເອງສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບ.   
 ການເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວິນຍານບຣໍິສຸດ ນໍາຜົນສະທ້ອນມາສູ່ວິທີການໃຊຊ້ວີດິແຕລ່ະວນັ ເພາະມັນປ່ຽນການ
ປະພຶດແລະນິສັຍຂອງພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບປະສົບການກັບຄວາມຊາບຊຶ້ງຂອບຄຸນກັບສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາໃນ
ພວກເຮົາແລະຜ່ານທາງພວກເຮົາ,  ພວກເຮົາກໍຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາບໍ່ສົມຄວນໄດຮ້ັບພຣະເມດຕາແລະ 
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ພຣະກາຣນຸາຂອງພຣະອົງ,       ແລະພວກເຮົາກໍຮູສ້ຶກຊາບຊ້ຶງຕໍທຸ່ກສິ່ງທີພ່ຣະອົງຊງົປະທານໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ຕລອດ.  
ຄວາມຮູສ້ຶກຍ້ອງຍສໍ ໍຣະເສີນແລະຂອບພຣະຄຸນຊກັຈູງພວກເຮົາບໍແ່ມ່ນແຕ່ຢາກຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕຍ່ັງຢາກ
ຮັບໃຊ້ຊຶ່ງກັນແລະກັນນໍາອີກ.   
 ພຣະເຢຊູ, ອົງຊົງເປັນກະສັດທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍພຣະທັຍເພື່ອຮັບໃຊ້,  ຊົງເປັນແບບຢ່າງໃນວິທນີໍາພາພວກເຮົາ
ໃຫ້ຖ ່ອມໃຈແບບນີ;້  ໄມ້ກາງແຂນບໍແ່ມ່ນສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງເພ່ິງພໍພຣະທັຍ (ລກ 22:42), ແຕພ່ຣະອົງຊົງປົດຄວາມພ ໍ   
ພຣະທັຍ,  ຄວາມຕ້ອງການ,   ແລະຄວາມສະບາຍຂອງພຣະອົງອອກ  ແລະຊງົກະທໍາສິ່ງທີເ່ປັນປໂຍດແກພ່ວກເຮົາ.  
ເພ່ືອຕດິຕາມພຣະເຢຊູ ຄຕື້ອງເຮັດແບບດຽວກັນເພ່ືອອາ້ຍນ້ອງຂອງພວກເຮົາໃນພຣະກາຍດຽວຂອງພຣະອົງ ຄຄືຣິສ
ຕະຈກັ.    
 ຄຣສິຕຽນທັງໝດົຄວນປະຕິບັດດ້ວຍການຍອມຈໍານົນ.  ດຽວນີ້ ເປນັການງ່າຍທີຈ່ະເວ້ົາວ່າ, ìຂ້ອຍຈະຍອມ
ຈໍານົນຫັຼງຈາກຄົນນັ້ນຍອມຈໍານົນ ຫືຼຂ ້ອຍຈະຍອມຖວາຍຕົນຫັຼງຈາກຄົນນີ້ຍອມຖວາຍຕົນ.î    ແຕວ່່າພວກເຮົາບໍຮ່ັບ
ຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕບິັດຂອງຄົນອື່ນ,   ດັ່ງນັ້ນ  ພວກເຮົາກບໍໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ຄົນອື່ນໃນຄຣິສຕະຈັກຍອມຈໍານົນ, 
ຮັບໃຊ້, ຫືຼຖວາຍຄາໍຍ້ອງຍໍສ ໍຣະເສນີກັບພຣະເຈົາ້ກອ່ນ.    ພວກເຮົາສາມາດເລີ້ມຕົ້ນຍ້າຍບາດກາ້ວທໍາອດິດ້ວຍການ
ເຊ່ືອຟັງພຣະຄຣດິແລະປະຕບິັດໄປຕາມການຊງົນໍາພາຂອງພຣະວນິຍານຂອງພຣະອົງ.   
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 ທ່ານເປັນຜູ້ໃຫ້ຫືຼຜູ້ຮັບ ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ?   ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຂ້ໍສເນີຄວາມຄິດເພ່ືອການຮ່ວມ
ງານໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 

· ຈົງ່ສາໍຣວດຕນົເອງ.  ໃຫ້ເບິງ່ແບບແຜນຂອງຄຣສິຕະຈັກທີເ່ຫັນແກຕ່ົນເອງໃນໜ້າ 2.    ຈົງ່ໃຊ້ເວລາຄິດເບິ່ງ 
ວາ່ທ່ານມີສ່ວນໃນການກະທໍາແບບນີໃ້ນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຫຼືບໍ່. 

· ຈົງ່ເນັນ້ໜກັທາງບວກ.  ຈົ່ງຂຽນທຸກໆຢ່າງທີ່ທ່ານມັກທີສຸ່ດກ່ຽວກັບຄຣສິຕະຈັກຂອງທ່ານເປນັລາຍການອອກ
ມາ. 

· ຈົງ່ເຂົາ້ຮວ່ມງານ.     ຈົ່ງທໍາງານຮ່ວມກັບຜູນ້ໍາໃນຄຣສິຕະຈັກຂອງທ່ານເພ່ືອຊ້ີບອກໃຫ້ເຫັນການຮັບໃຊຂ້ອງ
ທ່ານຈະເປັນປໂຍດຕໍ່ຄວາມຈໍາເປັນທີ່ມີຢູ່, ແລ້ວຈົ່ງເຂ ົ ້າຮ່ວມແລະຮັບໃຊ້ດ້ວຍສະຕິປັນຍາ. 

 
ການຍອມຈໍານົນຕົວເອງເປັນການຕ່ໍຕ້ານວັທນະທັມໃນໂລກໃນສມັຍນ້ີ  ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າມັນອາດຈະເປັນ
ການຍາກທ່ີຈະຍອມມອບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາເອງໃຫ້ກັບພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ   ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຍອມກັບສະມາຊິກຄົນອ່ືນໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິ.    ແຕ່ກໍເຫັນວາ່ມີຄຸນຄ່າ ເພາະຄຣິສຕະຈະບ່ໍ 
ແມ່ນກ່ຽວກັບຕົວເຮົາພຽງເທ່ົານ້ັນ. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທດິ ທີ 12 ຕຸລາ 2014 (10-12-2014) 

 

ຜູກພັນກັນດ້ວຍການອະທຖິານ 
 

ທາ່ນຄດິເຖງິຫຍງັຫາຼຍທີສ່ດຸໃນເວລາໄຟດບັ? 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ເອເຟໂຊ 6:18-22 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
        ìເຮາົຈະອະທຖິານເພ່ືອທາ່ນ.î  ນ ັກຂຽນ ຟີລິບ ຢາງຊີ ເລົາ່ເຣ່ືອງຂອງສດິຍາພິບານຈີນຄນົນຶງ່ ຊຶ່ງນໍາເອົາຜູ້ເຊື່ອ
ຮັບບັບຕິສະມາຢາ່ງເປດີເຜີຍຢູແ່ຄມແມ່ນໍ້າແຫ່ງນຶ່ງ ເຖິງແມ່ນເພິ່ນເຄຍີເຂົ້າຄຸກເປັນເວລາ 20 ປ ີຍ້ອນຄວາມເຊືອ່ໃນ 
ພຣະຄຣດິກຕໍາມ.  ທຸກໆຄົນທີປ່າກົດຕົວຮ່ວມຢູ່ໃນເຫດການນີ້ຮູດ້ີວ່າພວກເຂົາອາດຈະຖືກຈັບກຸມເຂົ້າຂັງຄຸກ. ຢາງຊ ີ
ໄດຖ້າມສິດຍາພິບານວາ່,  ìພວກຄຣິສຕຽນທີ່ຢູທ່ົ່ວໂລກນັ້ນຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດແ້ນວໃດແດ?່î    ສິດຍາພິບານ
ຕອບວາ່, ìພວກທາ່ນສາມາດຊ່ອຍເຮາົດວ້ຍການອະທິຖານ.  ຂໍຈົ່ງໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກອະທິຖານເພື່ອພວກເຮົາດ້ວຽ.î    
        ຫຼັງຈາກໄດ້ຍິນແບບນີແ້ລ້ວ ຢາງຊີ ຢາກເຮັດສິງ່ທີ່ຕອບສນອງຄືນ: ìແມ່ນແລ້ວ, ແນນ່ອນ, ແຕພ່ວກເຮາົກຢໍາກ
ຊວ່ຍແທ.້  ພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດຫຍັງໄດແ້ດ່? ໃນເວລານັ້ນ, ທ່ານກໍາລັງໄດຮ້ຽນຮູ້ວ່າຄຣິສຕຽນທີ່ບໍມີ່ຣິດອໍານາດ 
ຢູໃ່ນໂລກ ເຊື່ອວ່າການອະທິຖານສາມາດນໍາພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງຣິດອໍານາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ.  ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າພວກ
ເຮົາເຂົ້າຮ່ວມໃນສນາມຮົບຕໍສູ່ ້ຕ້ານກັບກາໍລັງຝາ່ຍວນິຍານ (ອຟຊ 6:12). 
     ໃນບດົຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະຫຼຽວເບິງ່ຄວາມສໍາຄັນຂອງການອະທິຖານເພ່ືອກັນແລະກັນໃນຄຣສິຕະຈັກ. ການເປນັ
ສະມາຊິກໃນຄຣສິຕະຈັກຕາມພຣະຄັມພີນັ້ນຮຽກເອີນ້ໃຫ້ພວກເຮາົອະທຖິານເພື່ອພີ່ນ້ອງທີຢູ່ໃ່ນພຣະຄຣດິດ້ວຍກັນ.  
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 

1. ເອເຟໂຊ 6:18:    
18. ຈ ົ ່ງອອ້ນວອນແລະໄຫ້ວວອນທຸກຢ່າງ  ຈົງ່ອ້ອນວອນໂດຍພຣະວນິຍານທຸກເວລາ ແລະຈົງ່ເຝົາ້ລະວງັໃນການນັ້ນ 
ດ້ວຍຄວາມພຽນທຸກຢ່າງ ຈົ່ງອ້ອນວອນເພື່ອໄພ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະເຈົ້າ. 
  

ຖ້າວາ່ຈດຸປະສົງຂອງຄຣສິຕະຈັກຢູພ່ຽງແຕເ່ປັນສັງຄມົພົບປະສັງສັນກນັ, ພວກເຮາົກສໍາມາດກາ້ວໜ້າດ້ວຍ
ກໍາລັງຂອງເຮົາເອງ.   ແຕວ່າ່ຄຣິສຕະຈັກເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິທີຢູ່່ໃນໜ້າທີ່ໆຈະໄປເຖິງພາຣະກິດທີ່ສູງເກີນ
ກວາ່ໂລກໄດເ້ຄຍີຮູມ້າກອ່ນ.  ຫລາຍກວ ່ານັນ້, ພວກເຮົາຍັງມີສັດຕຣູທີໂ່ຫດຮ້າຍກໍາລັງພະຍາຍາມທໍາລາຍພວກເຮົາ
ທຸກໆຂັນ້ຕອນ (1 ປຕ 5:8).  ເພາະເຫດນີແ້ຫຼະ ພວກເຮົາຈິງ່ຈໍາເປັນຕ້ອງການຄາໍອະທຖິານ.   
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 ໃນ ເອເຟໂຊ 6:10-17,     ໂປໂລຈຶ່ງເຕືອນຜູທ້ີ່ເຊື່ອໃຫ້ສວມຍຸທພັນຄົບຊຸດຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ເປັນການຕຽມ
ພ້ອມເພ່ືອເຂົ້າຮ່ວມໃນການສູ້ຮົບຝ່າຍວິນຍານ.   ຫຼັງຈາກອະທບິາຍເຖິງເຄື່ອງຍຸທພັນທີ່ຈໍາເປັນໃນການຕໍສູ່້ໃນສນາມ 
ຮົບ, ໂປໂລກ່າວຄໍາທີໃ່ຫ້ໄດຊ້ັຍຊະນະມາ ນັ້ນຄື: ອ້ອນວອນ.  ສະເພາະເຈາະຈົງ, ໂປໂລເອີນ້ຜູ້ອ່ານໃຫ້ເຮັດດັ່ງນີ:້ 

· ຈົງ່ອອ້ນວອນຢູບ່ໍຂ່າດ.  ໃຫ້ສືບຕໍໃ່ນການຕິດຕໍໂ່ອ້ລົມກັບພຣະເຈົ້າ (1 ທຊນ 5:16).    ພວກເຮົາຄວນຮູ້ວ່າ   
ພຣະເຈົ້າຊົງມີເວລາໄວ້ສໍາລັບໃຫ້ພວກເຮົາຕິດຕໍ່ກັບພຣະອົງຢູຕ່ລອດ,     ແລະພວກເຮົາຄວນສືບຕໍ່ເຂົ້າຫາ      
ພຣະອົງຢູ່ສເມີ.   

· ຈົງ່ອອ້ນວອນໂດຍພຣະວນິຍານ.  ພວກເຮົາຕ້ອງຕິດຕໍ່ກບັພຣະເຈົາ້ຜາ່ນທາງຣດິອໍານາດຂອງພຣະວນິຍານ 
ບໍຣິສຸດ.  ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຮັດຢ່າງນີ ້ຂອບເຂດແລະການຕດິຕໍຫຼ່າຍໆແບບນັນ້ກໍໃຫ້ກວ້າງອອກໄປຕາມ
ຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍໆແນວ ທີພ່ວກເຮົານໍາເອົາການອ້ອນວອນແຕລ່ະຢ່າງມາຂາບທູນຕໍພ່ຣະອົງ 

· ຈົງ່ອອ້ນວອນດວ້ຍຄວາມພຽນອດົທນົ.  ໝາຍຄວາມວ່າບໍແ່ມ່ນເຮາົຈະອ້ອນວອນຄັ້ງນຶ່ງຫືຼສອງຄັ້ງແລະກລໍືມ
ໄປເລີຍ.  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໜູນໃຈໃຫ້ໝ່ັນຂ,ໍ ໝັ່ນຊອກ, ແລະໝັ່ນເຄາະ (ລກ 11:9-10) ເພາະວ່າພຣະ  
ເຈົາ້ຈະປະທານໃຫ້ຕາມຄວາມພຽນຂອງເຮົາ.   

ການອ້ອນວອນໃນຈດິໃຈຂອງໂປໂລນັນ້ແມ່ນການອ້ອນວອນເພ່ືອຄນົອື່ນ.      ເມ່ືອພວກເຮົາຮັກພ່ີນອ້ງໃນພຣະຄຣດິ  
ພວກເຮາົກຢໍາກໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ແຕສ່ິ່ງທີ່ດີໆ .  ພວກເຮົາຂໍຮ້ອງເພ່ືອພວກເຂົາຜ ່ານທາງຄໍາອ້ອນວອນ ເພາະພວກເຮົາ
ເຊື່ອວ່າສິ່ງທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງປະທານໃຫ້ນັ້ນບໍມ່ີຄວາມຈໍາກັດ.   
 

2. ເອເຟໂຊ 6:19-20: 
19. ແລະອ້ອນວອນເພ່ືອຂາ້ພະເຈົ້າດ້ວຍ ເພ່ືອຈະຊງົໂຜດໃຫ້ຂ້າພະເຈົາ້ເກດີໃຈກ້າຫານ ອອກປາກສະແດງຂໍ້ລບັເລິກ 
ຂອງຂ່າວປະເສດີ.   20. (ຍ້ອນຂ່າວປະເສີດນີແ້ຫຼະ, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເປັນຣາຊທູດຜູ້ຕິດໂສຢູ້່)   ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະເລົ່າ
ຂ່າວປະເສີດນັ້ນດ້ວຍໃຈກາ້ຫານຕາມທີຂ່້າພະເຈົ້າຄວນຈະກ່າວ. 
  

ເວລາໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍນີ້, ທ່ານຖືກຈາໍຈອງຢູ່ໃນຄຸກລໍຖ້າການຕດັສິນຢູກຸ່ງໂຣມ. ແຕຄ່ໍາຂໍຮອ້ງຂອງທ່ານບໍ່
ແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ໄດຖ້ືກປ່ອຍອອກຈາກຄຸກຫືຼຫີຼກຈາກການຖືກຄຸກ.  ທ່ານໄດ້ຂຮໍ້ອງຊາວເອເຟໂຊອ້ອນວອນເພື່ອໃຫ້ທ່ານ
ສາມາດກ່າວຖອ້ຍຄໍາທີຖ່ືກຕ້ອງດ້ວຍຄວາມກ້າຫານແລະແບ່ງປນັຂ່າວປະເສດີຢູ່ໃນໂສຈ້ໍາຈອງ.   ໂປໂລຮູ້ຈັກວ່າຕົນ
ເອງຕ້ອງຂຶ້ນສານຕໍ່ໜ້າຜູ້ປກົຄອງໂຣມັນ, ບາງທອີາດຈະໄດ້ຢນືຢູຕ່ໍ່ໜ້າຈັກກະພັດໂຣມັນອີກ.  ເພາະວ່າພາຣະກິດຮັບ
ໃຊ້ຂອງທ່ານແມ່ນນໍາເອົາຂ່າວປະເສີດໄປຫາ  ìຊາວຕາ່ງຊາດແລະກະສັດຂອງພວກເຂົາî (ກຈກ 9:15),   ໂປໂລຈຶ່ງ
ເຫັນວ່າພວກທີມ່າເບິງ່ທ່ານກັບຜູປ້ົກຄອງໂຣມັນເປນັໂອກາດອັນດີທີເ່ພິ່ນຈະເຮັດໃຫ້ກິຈການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າສໍາເຣັດ. 
 ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າມັນເປັນສິ່ງທີໜ່້າສົນໃຈ ເຖິງແມ່ນໂປໂລຕອ້ງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້
ໃຊ້ຄໍາເວ້ົາທ່ີຖືກຕ້ອງໃຫ້ຖືກເວລາ ແລະເວ້ົາດ້ວຍຄວາມກ ້າຫານ.  ໂປໂລຍັງເຊ່ືອວາ່ພຣະເຈົາ້ຈະຊງົຕອບສນອງຕາມ
ຄໍາອ້ອນວອນຂອງຊາວຄຣິສຕຽນທັງຫຼາຍທີອ່້ອນວອນຂໍເພ່ືອທ່ານ.     ໂປໂລຫິວກະຫາຍຄໍາອ້ອນວອນຂອງເພ່ືອນທີ່
ເປັນສະມາຊິກໃນຄຣສິຕະຈັກ.   
 ຜູ້ນາໍຝ່າຍວນິຍານເປັນເປົາ້ໝາຍໃນການທໍາລາຍຂອງຊາຕານ. ຖ້າມັນສາມາດເອາົຜູ້ນາໍລົງໄດ້ມັນກໍສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອ່ອນກໍາລັງໄດ້.    ຂໍ້ສເນຕີໍ່ໄປນີ້ຈະເປນັວິທທີີຊ່ວ່ຍໃຫ້ພວກທ່ານອ້ອນ 
ວອນເພ່ືອສດິຍາພິບານແລະຜູນ້ໍາທັງຫຼາຍໃນຄຣສິຕະຈັກຂອງທ່ານ: 

· ຈົງ່ອ້ອນວອນເພ່ືອການເທສນາແລະການສອນຂອງພວກເພ່ິນ.  ອອ້ນວອນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊງົປະທານປັນຍາ, 
ຄວາມເຫັນແຈ້ງ, ແລະຖ້ອຍຄໍາທີພ່ວກເພິ່ນຈະກ່າວ. 
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· ຈົງ່ອອ້ນວອນເພືອ່ຄອບຄວົຂອງຜູນ້າໍ.  ສິດຍາພິບານມີບັນຫາກຽ່ວກັບການປ່ອຍລະເລີຍຄອບຄົວເພາະເຫັນ
ແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄຣສິຕະຈັກ, ພວກເພ່ິນເຈັບປວດໃນການຖືກຕິຕຽນເຣື່ອງຄອບຄົວຂອງພວກເພ່ິນ. 

· ຈົງ່ອະທຖິານເພືອ່ການຄຸມ້ຄອງ.  ຮ້ອງຂໍຕໍພ່ຣະເຈົ້າຊ່ວຍໃຫ້ຜູນ້ໍາເຂັມ້ແຂງຕໍ່ການທົດລອງທາງດ້ານຄວາມ
ເຫັນແກໄ່ດ,້ ການຫຼິ້ນຊູ້, ຄວາມມີໃຈໂມໂຫ, ແລະຄວາມບາບຢ່າງອື່ນທີ່ມານຈະເອົາມາໃຊ້ທໍາລາຍການຮັບ
ໃຊ້ຂອງພວກເພ່ິນ.   

· ຈົງ່ອອ້ນວອນເພືອ່ສຂຸພາບທາງຮາ່ງກາຍແລະຈດິໃຈ.  ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງຖອກເທປັນຍາແລະຄວາມຮູ້
ຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ໃສ່ຜູນ້ໍາຄຣສິຕະຈັກເພ່ືອພວກເພ່ິນຈະສາມາດນາໍພາແລະຕັດສິນໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ.     

  

3. ເອເຟໂຊ 6:21-22: 
21. ບັດນີ,້ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານທັງຫຼາຍຮູເ້ຫດການທັງປວງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນຢູຢ່່າງໃດ ຕ ີຂໂີກ, ຜູເ້ປັນນ້ອງ
ທີຮ່ັກແລະເປັນຜູ້ປະຕິບັດທີ່ສັດຊ່ືໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ  ຈະໄດ້ບອກໃຫ້ທ່ານທັງຫຼາຍຊາບເຖິງເຫດການທັງປວງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ. 22. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຜູ້ນີໄ້ປຫາພວກທາ່ນກເໍພາະເຫດນີ້ແຫຼະ,  ຄເືພ່ືອໃຫ້ພວກທ່ານໄດ້ຊາບເຖິງຄວາມ
ເປັນຢູຂ່ອງຂ້າພະເຈົ້າ  ແລະເພື່ອໃຫ້ເພ່ິນໜູນນໍ້າໃຈຂອງພວກທ່ານ. 
 
 ການຂໍຄໍາອະທິຖານຂອງໂປໂລຈາກຄຣສິຕະຈັກຕ່າງໆໃນສມັຍແລກນັນ້ເປັນເຣື່ອງທີ່ປະຈໍາຢູ່ໃນຈົດໝາຍທັງ
ໝົດຂອງທ່ານ (ໂຣມ 15:30; ກລຊ 4:3-4; ທຊລນ 3:1-2).      ໂປໂລຕ້ອງການຄໍາອະທຖິານເພ່ືອຮັບໃຊ້ພາຣະກິດ
ຂອງຄຣິສຕະຈັກ, ແນນ່ອນພວກເຮົາກໍໄດກ້ໍາໄລໃນການອ້ອນວອນເພ່ືອສະມາຊິກຂອງຄຣສິຕະຈັກ   ແລະຂໃໍຫ້ພວກ
ເຂົາອ້ອນວອນເພ່ືອພວກເຮົາ.  ບາງທີພວກທາ່ນອາດຈະຄິດແລະຖາມວາ່ເຮົາຈະອ້ອນວອນເພ່ືອຄົນອື່ນກ່ຽວກັບເຣື່ອງ
ຫຍັງ?   ຄໍາຕອບມີຢູວ່າ່ພວກເຮົາຄວນປບັຕົວເອງໃຫ້ທັນກັບສະພາບການວາ່ຄວນຈະອະທິຖານຫຍັງເພ່ືອສະມາຊິກ.  
ຄວາມຈິງແລ້ວການອະທຖິານເພ່ືອສະມາຊິກເປນັຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນສໍາຄັນຢ່າງນຶ່ງ.   
 ເປັນການດີທີສຸ່ດເມື່ອພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາເປັນຜູ້ຂຮໍ້ອງໃຫ້ອະທຖິານເພ່ືອຄວາມຈໍາເປັນຂອງພວກເຂົາ.  ຖ້າຄຣສິ
ຕະຈັກໄດ້ຈັດຕັ້ງເປັນລະບົບໄວ້ເພື່ອໃຫ້ການບໍຣິການຮັບໃຊໃ້ນເຣ່ືອງອະທຖິານຕາມຄວາມຮ້ອງຂໍຈາກສະມາຊິກຢ່າງ
ວ່ອງໄວນັ້ນຈະເປັນການດີຫຼາຍ.  ດ້ວຍເຫດນີ້ໂປໂລຈຶ່ງສົ່ງທ່ານຕຂີີໂກໄປຄຣສິຕະຈັກເອເຟໂຊແລະຄຣສິຕະຈັກອ ື່ນໆ 
ເພ່ືອໜູນໃຈ, ບອກພວກເຂົາວທິີອະທຖິານແລະເພ່ືອຄວາມຈໍາເປັນຂອງໂປໂລນໍາດ້ວຍ.   
 ຄວາມໄວແລະວທິີການຂອງການຕິດຕໍສ່ື ່ສານໃນສມັຍນີຈ້ະຊວ່ຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດອະທິຖານເພ່ືອກັນຢ່າງ 
ບໍ່ມີກໍານົດກົດເກນ.  ຂ ໍ ້ສເນຕີໍ່ໄປນີ້ເປນັພາກສວ່ນຂອງການຕດິຕໍແ່ລະອະທິຖານເພ່ືອກນັແລະກັນ: 

· ຈົ່ງທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບຄົນທີ່ພວກທ່ານອະທຖິານເພ່ືອ ເພ່ືອຈະຮູ້ວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງເຂົາ: ໄປຢ້ຽມ
ຢາມ, ໂທຣະສັບຫາ, ສົ່ງອີແມວໄປຖາມຂ ່າວ, ຫຼືສົ່ງຈົດໝາຍ.  ລົງທຶນໃຊ້ເວລາໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນແລະ
ຈຸດເປົາ້ໝາຍຂອງຝ່າຍວນິຍານນໍາ.   

· ຈົ່ງຂຽນສິ່ງທີຕ່້ອງການອ້ອນວອນເປັນລາຍການໄວ້ເພ່ືອເຮົາຈະທໍາການອະທຖິານເປັນປະຈໍາ ແລະກັບຄືນໄປ
ກວດເບິ່ງລາຍການນັ້ນອີກເພືອ່ເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າ. 

· ຈົ່ງເຂົ້າໄປຫາຂໍມູ້ນຈາກອົງການປ່າວປະກາດເພື່ອຮໍ່າຮຽນກ່ຽວກັບວິທກີານຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ປ່າວປະກາດຂ່າວ
ປະເສີດທົ່ວປະເທດອະເມຣກິາແລະທົ່ວໂລກ ແລະໃນວິທຕ່ີາງໆ ເພ່ືອຈະໄດ້ອະທິຖານເພ່ືອພວກເຂົາ. 
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ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 

  ພຣະເຈ້ົາຊງົທໍາງານຜ່ານຄໍາອະທິຖານຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ  ດ່ັງນ້ັນ  ຈ່ົງຄໍານຶງເຖິງວິທີ
ເຫ່ົຼານ້ີເພ່ືອຈະອ້ອນວອນເພ່ືອເພ່ືອນພ່ີນ້ອງຮ່ວມງານໃນພຣະຄຣດິ:   

· ອະທຖິານເພືອ່ຄວາມລອດພົນ້.  ມີຫຼາຍຄົນຂາດຜົນປໂຍດໃນການເປັນສະມາຊກິຂອງຄຣິສຕະຈັກ
ເພາະວ່າພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເປັນພາກສ່ວນຂອງຄຣິສຕະຈັກ.    ອ້ອນວອນເພ່ືອຄວາມພ້ົນຢ່າງນ້ອຍສໍາ
ລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນຜູ້ນ່ຶງ. 

· ອະທຖິານເພື່ອຜູນ້າໍໃນຄຣສິຕະຈກັ.  ໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 5 ນາທີ ເພ່ືອສິດຍາພິບານແລະຜູ້ນໍາຄົນ
ອື່ນໆ. 

· ສກຶສາເບິງ່ຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູປ້ະກາດຢາ່ງໜອ້ຍນຶງ່ຄນົ.  ຈ່ົງອະທິຖານເພ່ືອຜູ້ຮັບໃຊ້ຄົນນ້ັນ 
ແລະວຽກການຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງລາວຢ່າງໜ ້ອຍເປັນເວລາເດືອນນ່ຶງ.   

 
ຄໍາອະທິຖານຈະນໍາພວກເຮົາເຂ້ົາເຖິງຣິດອໍານາດແລະການຊງົສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ເວລາພວກເຮົາເຊ່ືອ 
ໃນຖ້ອຍຄໍາທ່ີວ່າ, ìເຮົາຈະອະທິຖານເພ່ືອî ກໍກາຍເປັນຄໍາປະຕິຍານໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຄໍາສັນຍາ
ແຫ່ງການປ່ຽນແປງຊວິີດໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິ. 
 
 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BPS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທດິ ທີ 19 ຕຸລາ 2014 (10-19-2014) 

 

ຊຍັຊະນະເໜອືການທຣໍະຍົດ 
 

ອາ້ຍນອ້ງຜດິຖຽງກນັຢູໃ່ນຄອບຄວົຂອງທາ່ນນັນ້ເກດີຜນົຢາ່ງໃດ? 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ປະຖົມມະການ 37:19-27; 39:1-2 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
       ທາ່ນເຄຍີຖາມໃນເຣືອ່ງການສະຖດິຂອງພຣະເຈົາ້ບໍ?່  ຂາ້ພະເຈົາ້ເຄຍີ. 
          ລກູຊາຍຫ້ຼາຂອງຂ້າພະເຈົາ້ເກືອບຕາຍດກິນໍາ້ເວລາມີອາຍໄຸດ້ 2 ປ.ີ  ໃນເວລາອັນຫົດຫູ່ນັ້ນ ເຮົາຮູ້ຢ່າງດຽວວ່າ
ລາວໃກຈ້ະຕາຍ ແລະກຍໍາກທີ່ຈະຫຼຽວເຫັນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າຢູໃ່ນທີຕ່່າງໆ.  ໃນຖ້າມກາງເວລາທີ່ພວກເຮົາບໍສ່າ
ມາດເຫັນທຸກສິ່ງນັ້ນ  ພວກເຮົາກໍຍັງເລືອກທີ່ຈະເຊື່ອວາງໃຈ.      ຫັຼງຈາກນັນ້ເຮາົກເໍຫັນລາຍລະອຽດຕ່າງໆປາກົດຊັດ
ເຈນຂຶ້ນ  ເລີ້ມຕົ້ນທີ່ຫ້ອງສຸກເສີນ ພວກນາງໝໍໄດ້ໃຊ້ວິທຊີ່ວຍລູກເຮົາດ້ວຍຄວາມຮັກ.   ລກູຊາຍຂ້າພະເຈົາ້ກລໍອດຊີ
ວດິມາໄດ ້ແລະເຮົາກໍຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງທໍາງານກ່ອນທີພ່ວກເຮົາຮ້ອງຫາພຣະອົງ. 
         ພວກເຮົາມັກຈະຄິດເຖິງພຣະເຈົ້າໃນເວລາຖືກທຣໍະຍົດ ຈະເປັນຈາກຜູທ້ີ່ເຮົາຮັກ, ຈາກເພ່ືອນທ່ີເຮົາໄວ້ວາງໃຈ, 
ຫືຼຈາກສະພາບການໃນຊີວິດ.    ພວກເຮົາອາດຮູສ້ຶກວ່າຖືກທຣໍະຍົດຈາກພຣະເຈົ້າ.   ຂອບພຣະຄຸນ  ທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງບໍ່
ເຄີຍມີການທໍຣະຍົດ,   ພຣະອົງຊົງທໍາແຕສ່ິ່ງທີ່ເປັນປໂຍດຕໍຊ່ວີດິຂອງພວກເຮົາ     ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກກຕໍາມ.  
ເໝືອນດັ່ງໃນປື້ມປະຖົມມະການ,     ໂຢເຊັບໄດຮ້ັບຜນົສະທອ້ນຈາກການທໍຣະຍົດຈາກພວກອາ້ຍຂອງເພ່ິນຢ່າງຮາ້ຍ
ແຮງ  ແຕພ່ຣະເຈົ້າກໍຊົງຢູນ່ໍາເພ່ິນຕລອດເວລາ ເພື່ອຊ່ວຍເພິ່ນໃຫ້ມີຊັຍຊະນະເໜືອການທໍຣະຍົດ. 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 

1. ປະຖມົມະການ 37:19-24:    
37:19. ມີຜູ້ນຶ່ງໃນຈໍານວນພວກອ້າຍເວ້ົາວ່າ  ìຄົນຊ່າງຝັນມາໜີ້ແລ້ວ 20. ບັດນີ້ ພວກເຮົາພາກັນຂ້າມັນເທາະ ແລະ
ໂຍນສົບມັນລົງສ້າງ   ແລ້ວພວກໝູ່ເຮົາຈຶ່ງພາກັນເວົ້າວ່າ ສັດຮ້າຍກິນມັນ  ແລ້ວເຮົາກຈໍະໄດ້ຄອຍເບິ່ງວ່າຄວາມຝັນ
ຂອງມັນນັ້ນຈະເປັນໄປໄດ້ບໍ?î   21. ເມື່ອຣູເບັນ ໄດຍ້ິນພວກອ້າຍເວົ້າດັ່ງນັ້ນ ກພໍຍາຍາມຊອກຫາວິທີຊ່ອຍໂຢເຊັບ.  
ລາວເວົ້າວ່າ, ìຢ່າຕີຢ່າຂ້າມັນເທາະ ພຽງແຕໂ່ຍນມັນລງົໃນສ້າງບ່ອນຖິນ່ກັນດານນີກ້ໍພໍແລ້ວ.î  22. ລາວເວົ້າເຊ່ັນນີ້  
ກໍເພື່ອຈະຊ່ອຍເຫຼືອໂຢເຊັບໃຫ້ພ້ົນຈາກເງື້ອມມືຂອງພວກເຂົາ ແລ້ວກ ໍສົ່ງລາວເມືອຫາພໍ.່     23. ພໂໍຢເຊັບມາຮອດ
ບ່ອນເຂົາຢູ ່ເຂົາກກໍຸມແກເ້ສືອ້ລ່າມມີແຂນຂອງລາວອອກ  24. ແລ້ວຈັບລາວໂຍນລົງໃນສາ້ງທີ່ບໍມີ່ນ້ໍາ. 
 
 ເປັນການຍາກທີຈ່ະວາດພາບເບິ່ງກຸມ່ອ້າຍນ້ອງຕ້ອງການຂ້າຄົນນຶງ່ໃນພວກດຽວກນັເອງ  ແຕມັ່ນກໄໍດເ້ກີດ 
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ຂຶ້ນກັບລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຕດັສິນຄວາມຮຸນແຮງອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ  ແຕ່ຄວາມອດິສາ 
ຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢັ່ງຮາກຈົນເລິກ.  ຕົວຢ່າງ, ເມັຽຂອງຢາໂຄບກແໍມ່ນສອງເອືອ້ຍນ້ອງທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍການຜິດຖຽງກັນ
ຢ່າງເຄັ່ງຕຶງ, ແລະລູກຊາຍຂອງທ່ານທັງ 12 ຄົນກໍເກີດຈາກແມ່ທັງ 4 ຄົນ (ປຖກ 29:30-30:4; 35:23-26). ຮ້າຍໄປ
ກວາ່ນັ້ນ  ຢາໂຄບຍັງມີການຮັກບັງຊງັບ່ຽງ  ລາວຮັກຢາໂຄບຫຼາຍກວາ່ລູກຊາຍຄົນອື່ນອີກ (ປຖມກ 37:4), ແລະລາວ 
ຍັງເອົາເສື້ອພິເສດໃຫ້ໂຢເຊັບ (ຂໍ ້3) ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າໂຢເຊັບເປນັເໝືອນກັບເຈົ້າຊາຍຫຼືຄົນທີ່ສໍາຄັນ. 
 ແຕໂ່ຢເຊັບກບ່ໍໍໄດ້ຊວ່ຍເຮັດໃຫ້ສະພາບການດຂີຶ້ນຄື:  ລາວປາກບອນຟ້ອງເຣ ່ືອງກະທໍາຊົ່ວຂອງອ້າຍສູພ່ໍ່ຟັງ 
(ຂໍ ້2) ແລະອວດກ່ຽວກັບຄວາມຝັນສອງຢ່າງທີເ່ຮັດໃຫ້ຕົວລາວປາກົດວ່າເປັນຄົນສໍາຄັນກວ່າຄົນອື່ນໃນຄອບຄົວ ທັງ 
ພໍ່ແລະແມ່ດ້ວຍ.  ເພາະເຫດນີແ້ລະສິ່ງອື່ນໆອ ີກ  ໂຢເຊັບຈຶ່ງເປັນຄົນໄດ້ຮັບເອົາຄວາມກຽດຊງັອັນສຸດຍອດຂອງພວກ 
ອ້າຍ.  ພວກອາ້ຍເປນັຄອບຄົວຂອງລາວ   ແຕພ່ວກເຂົາກະໂດດໃສລ່າວເໝືອນກັບຝູງໂຕສິງທີ່ກາໍລັງຫິວໂຫຍ; ລາວ
ໄດຮ້ັບການທຣໍະຍດົ.  
 ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນໄດຮ້ຽນຮູຄ້ວາມເຈບັແສບຂອງການທຣໍະຍດົຕັ້ງແຕອ່າຍຍຸັງໜ້ອຍ ແລະກໍເປັນການເສົ້າໃຈ 
ທີພ່ວກເຮົາກໍຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ຊໍ້າອີກໃນທຸກລະດກູານຂອງຊວີດິ: 
 

· ທ່ານໄດ້ບອກຄວາມລັບໃນການຫົຼງຮັກບາງຄົນໃຫ້ເພ່ືອນຮັກທີເ່ຊື່ອໃຈຟັງ, ແລ້ວກຮໍູ້ວ່າເພື່ອນປາກບອນໄດ້
ບອກໃຫ້ທຸກຄົນໃນຫ້ອງຮຽນຟັງ. 

· ທຸກໆຄົນໄດ້ເວົ້າເຖິງການກິນລ້ຽງທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ສຸດທີພ່ວກເຂົາໄດໄ້ປຮວ່ມໃນຕອນແລງວນັເສົາ, ແລະທ່ານຮູ້
ວ່າຕົວເອງບໍໄ່ດຖື້ກເຊີນໄປ. 

· ພໍ່ແມ່ຂອງທ່ານໄດ້ເວົ້າຄໍາປະຕິຍານຕໍກ່ັນວາ່, ìຂ້ອຍຈະແຕ່ງງານກັບເຈົາ້ຕລອດໄປî,   ແຕຕ່ລອດໄປນັນ້ ກໍ
ພຽງມາຮອດແຕ່ມື້ນີເ້ທົ່ານັ້ນ. 

· ມີຄົນອື່ນໄດ້ຮັບຄະແນນທີມ່າຈາກຄວາມຄິດຂອງທ່ານຢູໃ່ນຫ້ອງການ    ແລະໄດຮ້ັບການເລື່ອນຊັ້ນທີທ່່ານ
ຄວນຈະໄດ້ຮັບ. 

 ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ຈັກດວ່ີາການທຣໍະຍົດນັນ້ເປນັແນວໃດ.  ຢດູາ ໄດທ້ໍຣະຍົດຕໍ່ພຣະອົງໃຫ້ກັບຜູ້ນໍາສາສນາ, ເປໂຕ
ໄດປ້ະຕິເສດພຣະອົງຢາ່ງເປີດເຜີຍຕໍຝູ່ງຊົນວ່າບໍ່ຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ, ແລະສາວົກເກືອບທຸກຄົນໄດ້ແລ່ນປົບໜຈີາກພຣະ
ອົງໃນບອ່ນທີພ່ຣະອົງຊົງຖືກຈັບ.  ຮ້າຍທີສຸ່ດກວ່າທຸກສິ່ງ, ພຣະເຢຊູຊົງຮູສ້ຶກຖືກປະຖິ້ມຈາກພຣະບິດາໃນເວລາກາໍລັງ
ຈະຕາຍຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ.  ພຣະອົງໄດ້ຊົງຮ້ອງໄຫ້ຂຶ້ນວ່າ,  ìພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະອົງ,  ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະອົງເອີຍ, 
ເຫດສັນໃດຈິ່ງຊົງປະຖິ້ມຂ້າພະອົງເສັຽ?î (ມທ 27:46).  

ຂ່າວດກີໍຄ ື ເຖິງແມ່ນຢູໃ່ນຖ້າມກາງການທໍຣະຍົດ  ພວກທ່ານກໍຍ ັງສາມາດວາງໃຈວ່າພຣະເຈົ້າບໍຊ່ົງປະຖິ້ມພວກ
ທ່ານ.  ພວກທາ່ນສາມາດແນນ່ອນໃຈໂລດວາ່ພຣະອົງຊົງເຂົາ້ຮວ່ມໃນຊ ີວິດຂອງພວກທາ່ນຢູຕ່ລອດເວລາ ເຖິງແມ່ນ
ພວກທາ່ນບໍເ່ຫັນຊັດແຈ້ງກໍຕາມ  ພຣະອົງຍ ັງຊົງທໍາງານຢູ່ເດ!ີ 

 

2. ປະຖມົມະການ 37:25-27: 
25. ແລ້ວພວກເຂົາກໍພາກນັມານັ່ງກິນເຂົາ້ ໃນທັນໃດນັ້ນ ພວກເຂົາກເໍຫັນພວກອສິມາເອນກໍາລັງເດີນທາງມາຈາກກີ
ເອອາດ.  ພວກເຂົາໃຊ້ອູດຕ່າງຢາງໄມ້ຫອມແລະເຄືອ່ງເທດໄປຂາຍທີປ່ະເທດອຢີິບ.  26. ຢດູາ ເວົ້າຕໍພ່ວກອາ້ຍວ່າ, 
ìຖ້າໝ ູ່ເຮົາຂ້າມັນແລະອໍາຄວາມຜິດໄວ້  ໝູເ່ຮົາຈະໄດຫ້ຍັງ? 27. ໝູເ່ຮົາພາກນັຂາຍມັນໃຫ້ພວກອສິມາເອນຈະບໍດ່ີ 
ກວ່າບໍ?  ຖ້າເຮັດຢ່າງຂ້ອຍວ່ານີ ້ ກບໍ ໍ ່ຕ້ອງຂ້າຕມັີນ  ເຖິງຢ່າງໃດມັນກໍເປນັນ້ອງຂອງພວກເຮົາ ແລະເປນັເລືອດເນືອ້
ເຊ້ືອໄຂອັນດຽວກັນî  ພວກອ້າຍທຸກຄົນກໍເຫັນພ້ອມ. 
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 ໃນເວລານັ້ນ, ໂຢເຊັບອອກຈາກການພົບກັບພວກອາ້ຍທັງຫຼາຍ ເພ່ືອຄດິເຖິງການຈ້ອງເບິງ່ຄວາມຕາຍຕໍໜ້່າ 
ໃນອະດີດ.  ຖືກໂຍນລົງໃນຂມຸເລກິຄົງຈະເຈັບປວດຫຼາຍ, ແຕວ່າ່ ແນນ່ອນຄວາມເສີຍຂອງພວກອາ້ຍນັ້ນຍິ່ງເຈັບແສບ 
ກວາ່.    ໃນຂະນະທີພ່ວກອາ້ຍລົມກັນຫັຼງຈາກຫຼາຍປຜ່ີານມາແລວ້ວ່າ, ìໝູ່ເຮົາໄດເ້ຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມລໍາບາກຫຼາຍ
ເມ່ືອລາວຮ້ອງຂຄໍວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕໝູ່ເ່ຮົາບໍຍ່ອມຟັງສຽງî (ປຖກ 42:21). 
 ແລ້ວພວກອ້າຍກຄໍິດອອກແຜນການໃໝ:່  ພວກເຂົາສາມາດກໍາຈັດໂຢເຊັບແລະໄດ້ເງິນພ້ອມໃນເວລາດຽວ
ກັນ!      ເມ່ືອພວກເຂົາເຫັນຂະບວນພ່ໍຄາ້ອສິມາເອນມາທາງນັ້ນກໍເລຍີໄດ້ຄວາມຄິດທີດ່ທີີ່ສຸດ    ບໍມີ່ການຄັດຄ້ານ ບໍ່
ເປ້ືອນເລືອດທັງໄດ້ເງິນພ້ອມ.  ສໍາລັບໂຢເຊັບແລ້ວອາດຈະຄິດວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດຊ້ົງຢູນ່ໍາ, ຈິງຫຼືບໍ?່  ໂຢເຊັບກໍາລັງປະ
ເຊີນໜ້າກັບຄວາມຕາຍ ເວລາຂະບວນພ່ໍຄາ້ເດນີລົງມາທາງນັນ້  ບາງຄົນອາດຈະຂຽນວາ່ເປນັການບັງເອີນ,    ຂ້າພະ
ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຄິດຢ່າງນັ້ນ.  ເປັນຫຍັງພວກພໍ່ຄ້າຈຶ່ງປາກົດຕົງກັບເວລາ?  ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ອງການໃຫ້ໂຢເຊັບໄປຢູ່
ປະເທດອຢີິບ.  ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເພື່ອໃຫ້ແນ່ນອນວ່າໂຢເຊັບຕ້ອງໄປເຖິງອີຢິບ.   
 ຂ້າພະເຈົ້າຂຢໍໍ້າອີກວ່າ:  ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານຢູ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານຕລອດເຖິງແມ່ນທ່ານບໍເ່ຫັນຊັດເຈນກໍຕາມ   
ຈົ່ງຈໍາຄວາມຈິງນີໄ້ວ ້ ເວລາທ່ານຮູສ້ຶກວ່າຕົນເອງຖືກໂຍນລ ົງເຫວ.     ອີກອັນນຶ່ງ  ການເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານຢູ ່  
ຕລອດນັ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີຊີວິດຢູກ່ັບຄວາມຫວງັໃນເວລາຖກືທົດລອງ   ໃຫ້ຮູສ້ຶກຜິດແລະກິນແໜງກ່ຽວກັບຄວາມ
ຂາດຕົກບົກພ່ອງແລະຄວາມຫົຼມ້ເຫຼວໃນອະດີດ.  ຕົວຢ່າງ, ທາ່ນເຄຍີມີຄວາມຄິດນີເ້ຂົ້າມາໃນຈິດໃຈບໍ່? 

· ຂ້ອຍບໍໄ່ດ້ເປນັພ່ໍແມ່ທ່ີສັດຊື່ຕາມທີ່ຄວນເປັນ. 
· ຂ້ອຍໃຊ້ເວລາເສັຽປໂຍດຢ ູ ່ໃນຄວາມບາບເມ່ືອຍງັເປນັຄົນໜຸມ່. 
· ຂ້ອຍບໍໄ່ດ້ປະກາດເພື່ອພຣະເຢຊູຕາມດັ່ງຂ້ອຍສົມຄວນກະທໍາ. 

ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານໃນທຸກສິ່ງ ເຖິງແມ່ນຈະເປັນສິ່ງທີ່ຫຼົ້ມເຫຼວກໍຕາມ ເພື່ອປໂຍດຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈົ້າ
ຊງົສາມາດທໍາງານໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນສິ່ງເຫົຼາ່ນີ້   ພຣະອົງຊງົປ່ຽນຄວາມຍາກລໍາບາກໃຫ້ກາຍເປນັຄໍາພຍານ. 
   

3. ປະຖມົມະການ 39:1-2: 
39:1. ໂຢເຊັບ ໄດຖ້ືກພາຕວົມາຮອດປະເທດເອຢິບ  ພວກອສິມາເອນຜູທ່ີ້ໄດຊ້ື້ລາວມາ ກໍຂາຍໂຢເຊັບຕໍໃ່ຫ້ຊາວ ເອ
ຢິບຊື່ ໂປຕີຟາ ຊ່ຶງເປັນນາຍທະຫານຮັກສາພຣະຣາຊວັງຂອງກະສັດຟາຣາໂອ.     2. ພຣະຜູເ້ປັນເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ໂຢ
ເຊັບ ໂດຍດົນບັນດານທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ເກີດຜົນດີແກລ່າວ  ລາວໄດອ້າສຍັຢູເ່ຮືອນຂອງໂປຕີຟາ ນາຍຂອງລາວ. 
  

ຂ ໍ  ້2 ລວມຄວາມຄິດຂອງບົດຮຽນຕອນນີ:້ ìພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູກ່ັບໂຢເຊັບ.î ຄນົທງັຫຼາຍອາດຈະທຣໍະຍົດ
ແລະປະຖິ້ມພວກເຮົາ, ແຕພ່ຣະເຈ້ົາຊົງບໍເ່ຮັດແບບນີ.້   ເຖິງແມ່ນຈະເຫັນພາບຕາມຄວາມຄຶດຂອງເຮົາຢ່າງໃດກຕໍາມ  
ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ຊົງປະຖິ້ມພວກເຮົາ.  ໂຢເຊັບອາດຈະຖາມວ່າເປັນຫຍັງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນກັບລາວ  ແຕລ່າວກຍໍັງສັດ
ຊື່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະເຈົ້າກໍຊົງສັດຊື່ຕໍລ່າວ.    ພຣະເຈົ້າບໍ່ຈາໍເປັນທີຈ່ະຊວ່ຍເຫືຼອເອົາພວກເຮົາອອກຈາກຄວາມລໍາ
ບາກຂອງເຮົາ  ແຕພ່ວກເຮາົກສໍາມາດໝັ້ນໃຈຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງເດີນໄປພ້ອມກັບພວກເຮົາໃນການຜ່ານຜ່າອປຸສັກເພ່ືອ
ໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຜາ່ນໄປໄດ.້   
 ຈົນຫຼາຍປີຜ່ານໄປໂຢເຊັບຈຶ່ງເຫັນວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໃຫ້ລາວປະສົບກັບເຫດການເຫຼົ່ານີ້  ຊຶ່ງຢູໃ່ນແຜນ
ການຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອຈະໃຫ້ໂຢເຊັບມີຕໍ່າແໜ່ງໜ້າທີອ່ັນສູງສົ່ງໃນປະເທດອຢີິບ:  ເປັນຕໍາແໜ່ງທີຈ່ະສາມາດຮກັສາ
ຄອບຄົວໃຫ້ມີຊີວິດຢູລ່ອດໃນສະພາບການຂາດອາຫານແລະຮັກສາເຊ້ືອສາຍຂອງພຣະເມຊອີາ.   ດ້ວຍເຫດນີ,້ ແຜນ
ການຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສໍາເຣັດຜົນໃນຖ້າມກາງເຫດການທໍຣະຍົດອັນໜ້າຢ້ານ.   
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 ຫຼາຍປຜີ່ານມາ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຖືກທໍຣະຍົດຢ່າງຮຸນແຮງຈາກເພື່ອນຄົນນຶ່ງ.    ພວກເຮົາໃກ້ຊິດກັນ  ແຕ່
ໃນທັນໃດນັ້ນ ບາງສິ່ງກປໍ່ຽນແປງ.  ລາວແລະຂ້າພະເຈົ້າຕ່າງກໍຢູຂ່້າງຟາກຂອງຝາຂັ້ນທີຕ່າບໍເ່ຫັນ ແລະພວກເຮົາກໍຍັງ
ເປັນຢູຢ່່າງນັ້ນ.  ມີຫຼາຍຄັ້ງຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຊີນລາວມາກິນກາເຟຫຼືກິນອາຫານນໍາກັນ  ຫວັງວ່າຈະໄດໂ້ອ້ລມົກັນ, ແຕ່
ລະຄັ້ງກໍພົບແຕຄ່ວາມເຢັນຊາແລະການບໍສ່ົນໃຈ. ຈົນເຖິງຂັ້ນນີ ້ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຮູ້ສຶກຖືກທຣໍະຍົດແລະຖືກເຂົາເຮັດຜິດ
ໃສ່ເຮົາ  ແລ້ວຈະໃຫ້ຂ ້າພະເຈົ້າເຮັດແນວໃດ?   ຂ້າພະເຈົ້າຍັງເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງທໍາງານໃນທຸກສິ່ງເພື່ອຄວາມດີ 
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. 
 ຕົວຢ່າງຂອງໂຢເຊັບຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ.   ເໝືອນກັນກັບໂຢເຊັບ  ຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະບໍ່
ເຫັນວິທຕີ່າງໆທີພ່ຣະເຈົາ້ກາໍລັງທາໍງານຖ້າມກາງຄວາມເຈັບປວດແລະການທຣໍະຍົດທີຂ່້າພະເຈົ້າກໍາລັງຮູ້ສຶກຢູໃ່ນເວ 
ລານີ.້  ແຕຂ່້າພະເຈົ້າກໍຍັງຮູ້ວ່າພຣະອົງກໍາລັງທໍາງານຢູ່ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຍັງສາມາດວາງໃຈໃນພຣະອົງຢູ່.   
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 ພວກເຮົາສາມາດເລືອກທ່ີຈະປະພຶດສະແດງຕົນເອງເພ່ືອໂຕ້ຕອບການທໍຣະຍົດ. ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຂ້ໍສເນີ
ເພ່ືອໃຫ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາເຖິງແມ່ນພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າພຣະອົງກໍາລັງເຮັດຫຍັງກໍຕາມ: 

· ເບິງ່ຄືນຫຼັງ.  ຈ່ົງຂຽນເປັນລາຍການ ວິທີຕ່າງໆທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາງານໃນຊີວດິແລະຜ່ານຊວິີດຂອງ
ພວກທ່ານໃນປີທ່ີຫາກໍຜ່ານມາມ່ໍໆນ້ີ.   

· ອະພຍັໃຫຕ້ນົເອງ.  ຈ່ົງຫວນຄໍານຶງເຖິງຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວຫືຼຄວາມຂາດຕົກບົກພ່ອງໃນອະດີດທ່ີຍັງດຶງ
ຈ່ອງສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກຜິດຢູ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ຈ່ົງເລືອກທ່ີຈະປະປ່ອຍຄວາມຜິດເຫ່ົຼານ້ີໄປແລະວາງ
ໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຊງົທໍາງານສໍາລັບການດີຂອງທ່ານ. 

· ອະພຍັໃຫແ້ກຄ່ົນອືນ່.  ຈ່ົງຫວນຄໍານຶງເຖິງການທໍຣະຍົດອັນນ່ຶງທ່ີເປັນຜົນສະທ້ອນຊວິີດຂອງທ່ານ.  
ຈ່ົງກ້າວຂາອອກໄປກ້າວນ່ຶງໃນອະທິດນ້ີເພ່ືອມຸ້ງໜ້າໄປຫາການໃຫ້ອະພັຍແລະຮັບການປ່ິນປົວໃນ
ຄວາມສັມພັນນ້ັນ. 

ຂໍໂທດເດີ  ທ່ີເວ້ົາວ່າທ່ານຈະມີປະສົບການກັບຄວາມທໍຣະຍົດ.   ທ່ານຈະພົບກັບເວລານ້ັນໃນເວລາທ່ີທ່ານ
ຮ້ອງໄຫ້ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງຈະເປັນເວລາທ່ີທ່ານຄິດຢາກຮູ້ວ່າພຣະອົງຍັງຊົງຢູ່ນໍາເຮົາຫືຼບ່ໍ.  ເປັນການຂອບພຣະ
ຄຸນທ່ີສຸດ,   ພຣະເຈ້ົາຊງົສະຖິດນໍາທ່ານເພ່ືອນໍາພາແລະອູ້ມທ່ານໃຫ້ຜ່ານພ້ົນເວລາແບບນ້ັນເໝືອນກັນກັບ 
ສະພາບທ່ີພຣະອົງຊົງອູ້ມໂຢເຊັບ.  

 
 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BPS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທດິ ທີ 26 ຕຸລາ 2014 (10-26-2014) 

 

ຊຍັຊະນະເໜອືການທດົລອງ 
 

ມກີານເຕອືນອນັໃດທີທ່າ່ນບໍເ່ຄຍີສນົໃຈ? 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ປະຖົມມະການ 39:3-12 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
       ສມຍັນີ ້ເໝືອນກັບວ່າທຸກສິ່ງເກີດມີຂຶ້ນກໍມາພ້ອມກັບຄໍາເຕືອນທັງນັ້ນ.    ແນນ່ອນ ຄໍາເຕ ືອນເຫຼົ່ານີ້ບາງຄັ້ງກໍພາ
ໃຫ້ເຮົາຄິດວ່າມັນຕລົກຈົນເກີນໄປຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 
       -ຄໍາເຕືອນຢູນ່ໍາເຄືອ່ງຈັກເປົ່າຜົມ:  ìຢ່າໃຊ້ມັນໃນເວລາກາໍລງັນອນຫລັບຢູ.່î 
       -ຄໍາເຕືອນຢູນ່ໍາແຕະໄຂ:່  ìສິນຄ້າອັນນີອ້າດຈະບັນຈຸໄຂ.່î 
       -ຄໍາເຕືອນຢູ່ນໍາຣົດຈັກນ້ອຍ:  ìສິນຄ້າອ ັນນີ້ເຄື່ອນຍ້າຍໃນເວລາໃຊ້ມັນ.î 
       -ຄໍາເຕືອນຢູ່ນໍາຣົດໄຖ:  ìຈ່ົງຫີຼກຈາກຄວາມຕາຍ.î 
       ພວກເຮົາສາມາດຫົວໄດ້ເພາະມັນຕລົກ, ແຕກ່ມີໍບາງຄັງ້ມັນເປນັເວລາທີ່ພວກເຮົາກໍຕອ້ງການໃຫ້ຖກືເຕືອນ. ຕົວ
ຢ່າງ,   ຊີວິດຂອງເຮົາຄົງຈະງ່າຍຂຶ້ນຖ້າການທົດລອງເຂົ້າມາຫາເຮົາພ້ອມກັບຄໍາເຕືອນຕິດຢູ່ພ້ອມແມ່ນບໍ?     ຄວາມ
ບາບໄດ້ສັນຍາສິ່ງຍິ່ງໃຫ່ຽຫຼາຍຢ່າງຢູ່ຕໍໜ່້າ, ແຕພ່ວກເຮົາຈະຮຽນຮູຜ້ົນກະທົບຂອງມັນຕາມມາຫັຼງຈາກພວກເຮົາຍອມ
ຈໍານົນໃຫ້ມັນໄປແລ້ວ.   
      ໂຢເຊັບ ເປັນຄົນທີເ່ຫັນແຈ້ງກັບຜົນກະທົບທີເ່ຈັບແສບຂອງການຍອມຈໍານົນຕໍກ່ານທົດລອງ.   ຕົວຢ່າງຂອງລາວ
ສາມາດຊວ່ຍພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ລະວງັໃນຄໍາເຕືອນທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນເວລາເຮົາກໍາລັງປະເຊີນໜ້າກັບການທົດລອງ
ຢູແ່ຕລ່ະວັນ.   
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ( ເບ່ິງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 

1. ປະຖມົມະການ 39:3-6:    
39:3. ເມ່ືອໂປຕຟີາ ເຫັນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງຊ່ອຍໂຢເຊັບ ໂດຍຊ ົງໃຫ້ທຸກສິ່ງທ ຸກຢ່າງທີລ່າວກະທໍາເກດີເປັນຜົນສໍາ
ເຣັດ  ເພິນ່ຈຶ່ງພໍໃຈກັບວຽກການທີໂ່ຢເຊັບໄດກ້ະທໍາ. 4. ດັ່ງນັ້ນ  ເພິ່ນຈິ່ງມອບເຮືອນແລະທຸກສິ່ງທີເ່ພິ່ນມີໃຫ້ລາວເບິ່ງ
ແຍງແລະຮັບຜິດຊອບ. 5. ຍ້ອນໂຢເຊັບ  ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າຈຶ່ງຊົງອວຍພອນເຮືອນຫຼັງນັ້ນ ພຣະອົງຊົງອວຍພອນໃຫ້ທຸກ
ສິ່ງທຸກຢ່າງທີໂ່ປຕຟີາມີໃນເຮືອນແລະໃນທົ່ງນາຈະເຣີນຂຶ້ນ.  6. ກເໍພາະວ່າ ໂປຕີຟາໄດ້ມອບຊັບສິ່ງຂອງທຸກຢ່າງໃຫ້
ໂຢເຊັບເບິ່ງແຍງຮັກສາແທນ  ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງບໍໄ່ດ້ມີຄວາມກັງວົນສົນໃຈຫຍັງເລີຍ  ເວັ້ນໄວ້ແຕອ່າຫານປະຈໍາວັນເທົ່າ
ນັ້ນ.  ໂຢເຊັບ ເປັນຊາຍໜຸ່ມທີ່ມີຮູບຮ່າງສົມສ່ວນ  ແລະມີໜ້າຕາງາມ. 
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 ໂຢເຊັບບໍໄ່ດ້ຢູ່ໃນສະພາບທີລ່າວຕ້ອງການຢູ່ຄ:ື  ຖກືທໍຣະຍົດຍ້ອນພວກອາ້ຍ, ບໍມ່ີຜູ້ໃດເຫັນວ່າລາວເປັນລູກ
ທີຮ່ັກທີສຸ່ດຂອງຄົນຮັ່ງມີຄົນນຶ່ງອີກຕໍໄ່ປ ແລະກາຍເປັນຂ້າທາດ. ໂຢເຊັບ ກາຍເປນັຊບັສິນຂອງຊາຍຄົນນຶ່ງຊື່ວ່າ ໂປຕີ
ຟາ ໃນປະເທດອີຢິບ.  ພວກເຮົາຮູ້ຈັກຊາຍຄົນນີ້ໜ້ອຍທີສຸ່ດ ນອກຈາກຖືກບອກໄວ້ໃນປະຖົມມະການບົດ 39  ຈດຸສໍາ
ຄັນເພື່ອຈົດຈໍາກຄໍື ໂປຕຟີາໄດເ້ຫັນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າທີຊ່ົງສະຖິດຢູນ່ໍາໂຢເຊັບ: 

· ນາຍຂອງໂຢເຊັບ ìເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູນໍ່າໂຢເຊັບî (ຂໍ້ 3). 
· ìພຣະເຈົ້າຊົງເຮັດໃຫທຸ້ກສິ່ງທີໂ່ຢເຊັບກະທໍາ ເກດີຜົນສໍາເຣັດî (ຂໍ້ 3). 
· ìພຣະເຈົາ້ຊງົອວຍພອນເຮືອນຂອງຄົນອຢີິບກໍເພາະຍ້ອນໂຢເຊັບî (ຂໍ້ 5). 
· ìພຣະເຈົ້າຊົງອວຍພອນໃຫ້ທຸກສິ່ງທ ຸກຢ່າງທີ່ເປັນຂອງໂປຕຟີາ ທັງໃນເຮືອນແລະຢູທ່ົ່ງນາî (ຂໍ້ 5). 
ພຣະເຈົ້າຊງົສະຖິດຢູ່ນາໍໂຢເຊັບ ເຖິງແມ່ນການປາກດົຂອງພຣະອົງບໍແ່ຈ້ງກໍຕາມ ແຕກ່ເໍປັນຄວາມຈິງທີພ່ຣະເຈົ້າ

ຊງົນໍາພາຢູ່ໃນວງົວຽນຊວີດິຂອງໂຢເຊັບແລະອວຍພອນລາວຢ່າງເຫັນຊັດເຈນໄດ.້      ເຖງິແມ່ນຢູໃ່ນຖາ້ມກາງເວລາ
ແຫ່ງຄວາມມືດມົນ ພຣະເຈົ້າຍັງຊົງສະຖິດຢູນ່ໍາ. 

ສິ່ງນຶ່ງທີຂ່້າພະເຈົ້າຄົ້ນພົບວ່າເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈກຄໍື ການທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູໃ່ນຊີວິດຂອງໂຢເຊັບນັ້ນກາຍເປນັ
ພຣະພອນໄປເຖິງຄົນອື່ນນໍາ: 

· ໂປຕີຟາກາຍເປັນເສດຖີແລະຈະເຣນີຮຸງ່ເຮືອງ (39:5) 
· ກະສັດຟາໂຣກຖໍືກຊວ່ຍໃຫ້ລອດພ້ົນຈາກການຂາດອາຫານ (ປຖມກ 41). 
· ຄອບຄົວຂອງໂຢເຊັບກໍລອດພ້ົນຈາກການຂາດອາຫານ (ປຖມກ 42-43) 
ພຣະເຈົ້າບໍ່ຊົງອວຍພອນໃຫ້ພວກເຮົາ ເພ່ືອພວກເຮົາພຽງແຕ່ກອບໂກຍເອົາພຣະພອນຈາກພຣະອົງໄວ້ ແຕພ່ຣະ

ອົງຊງົອວຍພອນເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຮບັໃຊ້ເປນັທໍພ່ຣະພອນໄປສູຄ່ົນທີ່ຢູໃ່ກ້ພວກເຮົາ.  ຈະເວົ້າອີກຢ່າງນຶ່ງກຄໍື 
ຖ້າເຮົາໄດ້ຮັບພຣະພອນແລ້ວເຮົາກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເພີ້ມຂຶ້ນ.   

ໂຢເຊັບຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມສັດຊື່ອັນຍິ່ງໃຫ່ຽ  ຂໍ ້6 ສລຸບຄວາມສັດຊື່ສຸດຈະຣດິຂອງໂຢເຊັບ:  ໂປຕີຟາ ìບໍໄ່ດ້ເປນັ
ຫ່ວງກັງວົນຕໍສ່ິ່ງໃດນອກຈາກອາຫານທີລ່າວກິນ.î  ປໂຍກນີໃ້ນພາສາເຮັບເຣີ ແປວ່າ ìບໍໄ່ດ້ເປນັຫ່ວງຕົນເອງî  ໝາຍ
ເຖິງໂປຕຟີາເວ້ົາວ່າ ìລາວບໍຮູ່້ວ່າມີຫຍັງຢູ່ໃນເຮືອນຂອງລາວເອງ.î   ໂຢເຊັບຮັກສາທຸກສິ່ງດີຈນົເຮັດໃຫ້ໂປຕີຟາບໍຈ່ໍາ
ເປັນຈະຄິດເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບສິ່ງໃດເລີຍ! 

 

2. ປະຖມົມະການ  39:7-10: 
7. ຫຼັງຈາກນັ້ນມາບໍ່ເຫິງເທົ່າໃດ ເມັຽຂອງໂປຕຟີາ ກສໍົນໃຈແລະເກີດສເນຫາໃນຕົວໂຢເຊັບ.  ນາງຈຶ່ງເວົ້າກັບລາວວ່າ 
ìມານອນນໍາຂ້ອຍເທາະî  8. ໂຢເຊັບປະຕິເສດແລະຕອບນາງວ່າ,  ìນາຍຂອງຂ້ານອ້ຍເພິ່ນບໍໄ່ດກ້ັງວົນສົນໃຈນໍາສິ່ງ
ນຶ່ງສິ່ງໃດເລີຍຢູ່ໃນເຮືອນນີ້ກຍໍ້ອນເພິ່ນໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂ້ານ້ອຍ      ເພິ່ນໄດໃ້ຫ້ຂ້ານ້ອຍຮັບຜິດຊອບທຸກສິ່ງທີ່ເພິ່ນມີ. 
9. ຂ້ານ້ອຍມີອໍານາດໃນເຮືອນຫຼັງນີເ້ທົ່າໆກັນກັບເພ່ິນ  ເພິ່ນບໍ່ເຄຍີຫວງຫ້າມຂ້ານ້ອຍໃນການກະທໍາໃດໆເລີຍ  ເວັ້ນ
ໄວ້ແຕ່ຍານາງທີ່ເປັນເມັຽຂອງເພ່ິນ.  ຂ້ານ້ອຍຈະກ້າກະທໍາການຜດິປະເວນີ ແລະກະທໍາສິ່ງທີຊ່ົ່ວຊ້າຢ່າງນີຕ້ໍໜ້່າພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ?î 10. ເຖິງແມ່ນນາງຂຮໍ້ອງໂຢເຊັບມື້ແລ້ວມືອ້ີກໃຫ້ໄປນອນກັບນາງ  ແຕໂ່ຢເຊັບກບໍໍ່ຍອມຟັງ. 
 
 ໂປຕີຟາ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຊື່ອໃຈໂຢເຊັບກ່ຽວກັບເຮືອນແລະທົ່ງນາຂອງລາວເທົ່ານັ້ນ   ແຕຍ່ັງເຊື່ອໃຈກ່ຽວກັບເມັຽ
ຂອງລາວນໍາ.  ລາວເຊ່ືອວ່າ ໂຢເຊັບເປນັຄົນທີ່ໜາ້ໄວວ້າງໃຈ.  ໃນຂະນະດຽວກັນ  ໂຢເຊັບກຮໍູ້ດວີາ່ການປະພຶດຂອງ
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ລາວຕ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງເຈົາ້ນາຍຂອງຕົນ.     ແຕໜ່້າເສັຍໃຈ  ເພາະຍ້ອນເມັຽຂອງໂປຕີຟາ  
ໂຢເຊັບຕ້ອງຕໍສູ່້ຢ່າງໝັ້ນຄົງຢູເ່ພື່ອຄວາມສັດຊື.່ ແຕລ່ະວນັບໍລ່ົດລະຍິງຄົນນີ້ບໍຢຸ່ດຢັງ້ໃນການຍວົະເຍົາ້ ນາງພຍາຍາມ
ທົດລອງໃຫ້ໂຢເຊບັກະທໍາຜິດ. 
 ແຕໂ່ຢເຊັບ ຢືນໝັ້ນຄົງຕໍ່ສູກ້ັບການທດົລອງຫຼາຍໆຄັ້ງ ìລາວປະຕເິສດໃນການເຂົາ້ຮ່ວມຕຽງກັບນາງî  (39: 
10).  ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງ ໂຢເຊັບໄດວ້າງໄມ້ກັ້ນຕັນທາງຖນົນຢູ່ເທິງຈອມພູໄວ້ ແທນທີລ່າວຈະສ້າງສະຖານປີະຖົມພະຍາ 
ບານໄວ້ຢູ່ຕີນພູອີກຟາກນຶ່ງ.    ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ແທນທີ່ລາວຈະວາງແຜນການໄວເ້ພ່ືອແກບັ້ນຫາ, ແຕ່ລາວໄດ້ວາງ 
ແຜນການໄວ້ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນແຕຕ່ົ້ນ(ຕັດໄຟແຕຕ່ົ້ນລົມ).   
 

ດວ້ຍເຫດໃດ?  ເພາະໂຢເຊບັຮູ້ຈກັວາ່ແມນ່ຫຍງັຄຄືວາມສຽ່ງ. 
 

 ໃນສມັຍເລີ້ມຕົ້ນຂອງການປ່າວປະກາດຂອງ ບນິລີ ກແຣແຮມ, ລາວໄດປ້ະຊມຸກັບຄະນະປ່າວປະກາດຂອງ
ລາວເພ່ືອເວົ້າເຖິງເຣື່ອງທີຈ່ະເປັນຕົ້ນເຫດຂອງການຜິດພາດແລະການຕິຕຽນ    ທີຈ່ະທໍາລາຍຊື່ສຽງຂອງນັກປ່າວປະ
ກາດທັງຫຼາຍ.  ການປະຊຸມນີ້ໄດ້ຜລິດກົດລະບຽບອັນນຶ່ງໄວ້ເພ່ືອຫຼີກຈາກການສົງສັຍເຣື່ອງກເິລດຕັນຫາ.  ທ່ານ ບິນລ ີ 
ກແຣແຮມ ໄດ້ຕັ້ງກົດເກນນຶ່ງໄວ້ວ່າຈະບໍ່ເດີນທາງ, ຫຼືພົບ,  ຫຼກືິນອາຫານຄນົດຽວຈັກເທືອ່ກັບຜູ້ຍງິຄົນນຶ່ງຄົນໃດ ນອກ
ຈາກເມັຽຂອງທ່ານ ຄື ນາງຣດຸເທົາ່ນັ້ນ. 
 ໂຢເຊບັ ກມໍີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງດຽວກັນ  ພວກເຮົາກໍຮູຈ້າກ ຂໍ ້9 ວາ່ລາວມີຄຸນຄ່າໃນຖານະຢູເ່ຮືອນຂອງໂປ
ຕີຟາ ຄືມີຄຸນຄ່າຫຼາຍໃນຄວາມສັມພັນຂອງລາວກັບພຣະເຈົ້າ.  ສະນັ້ນ ລາວຈຶ່ງຮູຈ້ັກກັບການສ່ຽງໃນຊີວິດຂອງລາວ. 
 ເມັຽຂອງໂປຕີຟາກບໍໍໄ່ດ້ລດົລະໃນການຍົວະເຍົາ້ ນາງບໍເ່ຊົາເມ່ືອຖກືປະຕເິສດຄັ້ງດຽວ ນາງຕັ້ງໝັ້ນດໍາເນີນຕໍ່.  
ແລະໂຢເຊັບກໍຕັງ້ໜ້າຕັ້ງຕາປະຕເິສດ.  ຄວາມຈິງ ຄວາມອົດທົນດົນນານຂອງໂຢເຊັບອາດຈະຖືກທ້າທາຍມາຈນົເຖິງ 
11 ປີ!  ຂ້າພະເຈົ້າຄດິວ່າໂຢເຊັບຈະບໍ່ສາມາດທົນຢູ່ຢ່າງເຂັ້ມແຂງແບບນີໄ້ດ້ຖ້າປາສຈາກຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ 
ຊຶ່ງເປັນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເພ່ືອຮັກສາຄວາມສັມພັນອັນດນີີ້ ເຖິງຈະຢູ່ໃນສະພາບໃດກໍຕາມ.  
  

3. ປະຖມົມະການ 39:11-12: 
11. ແຕ່ຕໍມ່າມ້ືນຶ່ງ,    ເມື່ອໂຢເຊັບເຂົ້າໄປເຮັດວຽກໃນເຮືອນຂອງນາຍ     ຊຶ່ງມື້ນັ້ນບໍ່ມີຄົນໃຊ້ຈັກຄົນຢູ່ໃນເຮືອນເລີຍ. 
12. ເມັຽຂອງນາຍຈ ຶ ່ງສວຍໂອກາດນັ້ນຈ່ອງເສືອ້ລາວໄວ້ແລວ້ເວົ້າວາ່,   ìໄປນອນກັບຂ້ອຍເທາະî   ແຕໂ່ຢເຊັບພຍາ 
ຍາມເອົາຕົວລອດຫົຼບຫີຼກອອກໄປຂ້າງນອກ  ໂດຍປະເສືອ້ນອກໄວ້ຄາມືນາງ.   
 
 ມັນຖືກຕ້ອງແລະສົມຄວນທີພ່ວກເຮົາຕ້ອງຫຼກີຈາກການທົດລອງເທົ່າທີເ່ປັນໄປໄດ້     ແຕມ່ີບາງຄັ້ງການທົດ
ລອງອາດຈະມາເຖງິທີເ່ຮົາຫຼີກບໍໄ່ດ້ ແລະຊັກຈູງໃຫ້ເກີດມີການຕອບສນອງຄືນ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີໄ່ດເ້ກີດກັບໂຢເຊັບ.   
 ເວລາທ່ານຄິດເບິ່ງສິ່ງເຫ່ົຼານີ້ໃນຂໍ້ 11   ອະທບິາຍເຖິງໂອກາດອັນດີສໍາລບັໂຢເຊັບທີ່ຈະປະຖິ້ມຫັຼກການຂອງ
ລາວແລະຍອມຈໍານົນຕໍ່ການທົດລອງເພາະວາ່; ບໍ່ມີຄົນຢູ່ໃນເຮືອນ. ເມັຽຂອງໂປຕີຟາ ກໍໂດດເຂົ້າຫາໂຢເຊັບຢ່າງເຜັດ
ຮ້ອນຕາມຄວາມມັກຫ້ິຼນຊູ້ຂອງນາງ.    ບໍມ່ີຜູໃ້ດຢູໃ່ກຄ້ຽງ  ໝາຍຄວາມວ ່າຈະບໍ່ມີໃຜຮູຈ້ັກການກະທໍາຜດິ  ຄບືໍມ່ີໃຜຮູ້ 
ນອກຈາກໂຢເຊບັ, ເມັຽຂອງໂປຕີຟາ ແລະພຣະເຈົາ້.   

ອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ໂຢເຊັບບໍ່ໄດລ້ັ່ງເລໃຈໃນການຕັດສິນໃຈເຮັດສິ່ງທີ່ຖກືຕ້ອງ.    ລາວປົບໜຈີາກສະຖານທີ່ນັ້ນເພ່ືອ
ຮັກສາຄວາມບໍຣິສຸດຂອງລາວ.   ສິ່ງສໍາຄັນ  ໃຫ້ພວກເຮົາຈົດຈໍາໄວ້ວ່າ ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຈະລະມັດລະວງັປານໃດກໍ
ຕາມເພ່ືອຫີຼກຈາກການທົດລອງ,    ພວກເຮົາຍັງຈະພົບຕົນເອງຢູໃ່ນສະພາບນັ້ນ  ຊຶ່ງມີທາງດຽວທີຕ່້ອງເລອືກດັ່ງທີໂ່ຢ 
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ເຊັບໄດ້ເຮັດກໍຄື: ແລ່ນປົບໜີ! 
 ເປັນໜ້າເສົາ້ໃຈ, ເມັຽຂອງໂປຕີຟາເລອືກການຕວົະກ່ຽວກບັເຫດການທີເ່ກີດຂຶ້ນ.  ດ້ວຍເສືອ້ຊັ້ນນອກຂອງໂຢ
ເຊັບເປັນຫຼັກຖານ, ນາງໄດ້ຫາເຣື່ອງວ່າລາວໄດ້ກຸມນາງ.  ເຖິງວ່າການກະທໍາຂອງໂຢເຊັບຖືກຕ້ອງ ໃນທີສຸ່ດລາວກໍໄດ້
ເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນຄກຸ (ຂໍ ້13-20).   ບາງຄົນອາດມີຄໍາຖາມວາ່, ìການຕໍ່ສູກ້ັບການທົດລອງນັນ້ຈະມີຜົນປໂຍດຫຍັງຖາ້ວາ່
ຍັງຈະໃຫ້ເຮົາຕົກໄປໃນນໍ້າຮ້ອນ(ບັນຫາ)ຢູ?່î  ພວກເຮົາຈະພົບຄໍາຕອບນີ ້ເມື່ອພວກເຮົາສືບຕໍໃ່ນການຮຽນເຣື່ອງຂອງ
ໂຢເຊັບໃນອາທິດຕໍໄ່ປ. ແມ່ນແລວ້ ໂຢເຊັບໄດເ້ປັນຜູ້ຈ່າຍຄ່າ(ສນູເສັຽ)ໃນການກະທໍາອນັຖືກຕ້ອງ ແຕ່ກຍໍັງບໍຈ່ົບເທື່ອ.  
ໃນເວລາສຸດທ້າຍ, ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານຢູ່ຖ້າມກາງຄວາມມືດທີສຸ່ດໃນຊີວິດຂອງໂຢເຊັບ ແລະໃນເວລາສດຸທ້າຍກໍຊົງ
ນໍາລາວໄປເຖງິສະພາບທີສູ່ງສົ່ງ, ມີອໍານາດຊື່ສຽງ, ແລະນໍາຄອບຄົວມາເຖງິການກັບຄືນສູ່ສະພາບເດມີ.     
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 ພວກເຮົາທຸກຄົນຈະພົບກັບການທົດລອງບໍແ່ມ່ນເວລາໃດກເໍວລານຶ່ງ,  ຈົ່ງເບິ່ງຄໍາສເນຕີໍ່ໄປນີ້ເພື່ອຈະທໍາການ
ຕັດສິນໃຈອນັຖືກຕ້ອງ: 

·  ຈົງ່ເບິງ່ໃຈເຮາົເອງ.  ບາດກ້າວທໍາອິດໃນການຫຼົບໜີຈາກການທດົລອງແມ່ນຮັບຮູ້ວ່າການທົດລອງນັນ້ໄດ້ພຸ່ງ
ອອກມາຈາກຄວາມປາຖນາຂອງຕົນເອງ (ຢກບ 1:14).  ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍນຶ່ງວິຈັຍເບິ່ງວ່າຄວາມຢາກເຮັດຜິດ
ນັ້ນອອກມາຈາກຈຸດໃດພາຍໃນຊວີດິຂອງເຮົາ. 
 

· ຈົງ່ຈືຈ່າໍວາ່ອນັໃດເປນັການສຽ່ງ.  ໃນຂະນະທີຄ່ິດເຫັນວ່າຈຸດໃດໃນຊີວິດມີການທົດລອງແລ້ວ, ຈົ່ງຈົດລົງໃສ່
ເຈັ້ຽເຖິງຜົນທີ່ຕາມມາທີຈ່ະມີຄວາມກະທົບ (ທາງວິນຍານ, ທາງຄວາມສັມພັນ, ທາງຮ່າງກາຍ ແລະອື່ນໆ...) 
ຂອງການເລືອກທີ່ຈະກະທໍາບາບ.     

 
· ຈົງ່ຈືຈ່າໍພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້.  ຈົ່ງເລົ່າ 1 ກຣທ 10:13 ເປັນການເຕືອນໃຈວ່າການທົດລອງນັ້ນມີທາງໃຫ້ 

            ເຮົາເລືອກສເມີ. 
 
ໃນວັທນະທັມຂອງເຮົາມີຫຼາຍແນວຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຊັກຈູງພວກເຮົາອອກຈາກແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າແລະຄໍາສັ່ງ
ຂອງພຣະອົງ.  ແຕຈ່ົ່ງອ່ານຄໍາເຕືອນທີມີ່ໄວ້ໃນເວລາທີພ່ວກທາ່ນປະເຊີນໜາ້ກັບການທົດລອງ ເພາະການສ່ຽງມີຫຼາຍ
ກວ່າທີພ່ວກເຮົາສາມາດຫຼຽວເຫັນດ້ວຍຕາ. 

 
 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BPS 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວນັອາທດິ ທ ີ02 ເດອືນພສຶຈກິາ 2014(11-02- 2014 ) 
__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮຄັນົບາບ                        ເອາົຊະນະຕໍກ່ານຖກືລມື 
                          
                             ເມ່ືອໃດທ່ີທ່ານພົບອີກວ່າຍັງມີບາງສິ ່ງທ່ີທ່ານຍັງລືມຢູ່? 
                             ຈ່ົງສືບຕ່ໍເຮັດໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົປະທານໃຫ້ທ່ານເຮ ດັ. 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
       ເມືອ່ລູກຜູໃ້ຫຍ່ຂອງຂ້າພະເຈົາ້ອາຍຸໄດ້ປະມານ 5 ປ,ີ  ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລືມແລະປະລາວໄວ້ໃນຮ້ານອາຫານແຫ່ງ
ນຶ່ງທີ່ຫ່າງໄກຈາກຣັດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ປະມານສອງສາມຣັດ.       
       ພວກເຮົາຢູໃ່ນຊ່ວງເວລາໄປພັກຜອ່ນໃນຣດັຟລໍລດິາ, ໂດຍການເດີນທາງດ້ວຍຣດົທຣວກໃຫຍ່ (SUV) ທີມ່ີທີນັ່ງ
ສາມແຖວ.   ໃນຂະນະທີຄ່ອບຄົວພວກເຮົາອອກຈາກຮ້ານອາຫານ, ລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈົາ້ໄດນ້ອນຫັຼບໃນຫ້ອງຫຼິ້ນ
ເກມທີຢູ່່ຫ້ອງຂ້າງໆກັບທີ່ພວກເຮົານັ່ງ. ທຸກຄັ້ງທີ່ຂຶ້ນຣົດນາງມັກຈະນັ່ງຢູແ່ຖວຫັຼງແລະມິດງຽບຢູຄ່ົນດຽວ.  ດ້ວຍຄວາມ
ພໍອົກພໍໃຈກັບປື້ມອ່ານແລະຜ້າຮົ່ມ.  ດັ່ງນັ້ນ, ພັນລະຍາແລະຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຄິດວ່ານາງໄດຂ້ຶ້ນຣົດແລະເຂົ້ານັ່ງປະຈໍາທີ່
ເປັນທີຮ່ຽບຮ້ອຍເໝືອນກັບລູກຄົນອືນ່ໆ. ໃນຂະນະທີຂ່ັບຣດົກັບບາ້ນພັກຊ່ົວຄາວປະມານ 5 ໄມ(miles) ພັລຍາຂອງ
ຂ້າພະເຈົາ້ຖາມວາ່ ìແຄດເຕຣີິນຢູໃ່ສ?" 
        ທ່ານເຄີຍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າທ່ານລືມອັນໃດອັນນຶ່ງບໍ?່ ເຄຍີມີຄວາມຮູສ້ຶກວ່າຄົນທັງໂລກມີການພັດທະນາທີກ້່າວ
ໄກໄປກວ່າທ່ານເຊັນ່ ເພື່ອນຫຼຄືົນໃນຄອບຄົວມີຄວາມກ້າວໜ້າຈະເຣີນຂຶ້ນແລະດີຂຶ້ນແລະຕົວທ່ານຍັງລຸ້ມຫົຼງຢູ່ກັບສິ່ງ
ໃດສິ່ງນຶ່ງຢູ່? ແມ່ນກະທັ້ງມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ລືມທ່ານແລ້ວບໍ? 
       ຊວີດິຂອງໂຢເຊັບໄດພ້ິສູດໃຫ້ທ່ານເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ລືມເພິ່ນ.   ພຣະອົງຍັງເຝົ້າຮັກສາເພິ່ນຢູ່ທຸກສະຖານະ 
ການ.    ເຊັນ່ດຽວກັບໂຢເຊັບ, ທ່ານສາມາດທີ່ຈະເລືອກກະທໍາການອັນໃດອນັນຶງ່ໃນຂະນະທີທ່່ານກໍາລັງລຖໍ້າເບິ່ງວ່າ 
ພຣະເຈົ້າຈະເຮັດຫຍັງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. 
 

ພຣະຄາໍພີກ່າວວາ່ຢ່າງໃດ?        ( ເບ່ິງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 
      ສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
1. ປະຖມົມະການ  39: 21- 23:  
21 ແຕພ່ຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງຊ່ອຍໂຢເຊັບແລະຊົງເມດຕາກະຣຸນາລາວ ທໍາມະໂຮງຈຶ່ງມີໃຈກະຣຸນາຕໍລ່າວຫລາຍ.  
22 ເພິ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ໂຢເຊັບເປນັຜູ້ຕາງໜ້າເບິ່ງແຍງນັກໂທດທັງຫລາຍ ລາວເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກການທຸກຢ່າງທີ່ມີ
ຢູ່ໃນຄຸກ. 23 ເພິ່ນບໍ່ໄດກ້ວດກາສິ່ງໃດທີ່ໂຢເຊັບຮບັຜິດຊອບເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ອຍລາວແລະຊົງໃຫ້ທຸກສິ່ງທີ່ລາວ
ເຮັດໄດ້ຮັບຜົນສໍາເຣັດ. 
       ນີແ້ມ່ນອກີອນັນ ຶ ່ງທີສ່ະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າພຣະເຈົ້າຢູ່ກັບໂຢເຊັບໃນທຸກສະພາບການປ່ຽນແປງ    ເຖິງ
ແມ່ນເມື່ອມີການປາກົດຕົວຢູ່ຕໍໜ່້າບຸກຄົນສໍາຄັນຄນົໃດຄນົນຶ່ງ.   ບໍພ່ຽງແຕເ່ທົ່ານັ້ນ, ແຕໂ່ຢເຊັບຍັງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ
ໃນພຣະເຈົ້າເໝືອນເດີມດ້ວຍການສືບຕໍ່ເຮັດທຸກສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ລາວເຮັດ. ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ໂຢເຊັບມີຄວາມສາມາດໃນ
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ການທໍານວາຍຄວາມຝັນແລະການເປັນຜູນ້ໍາ; ດັ່ງນັ້ນ, ໂຢເຊບັໄດໃ້ຊ້ຂອງພຣະຣາຊະທານເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍຮັບຕໍາແໜ່ງຜູ້
ຕາງໜ້າເບິ່ງແຍງນັກໂທດທີ່ຢູໃ່ນຄກຸຂອງປະເທດເອຢີບ. 
       ພວກເຮົາກເໍຊັ່ນດຽວກັນຕ້ອງຮູ້ວ່າອັນໃດແມ່ນສິ່ງທີພ່ຣະເຈົ້າມອບໝາຍໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດ.    ຣດິອໍານາດສູງສຸດ
ເປັນຂອງພຣະອົງ,     ພຣະອົງສ້າງທຸກສ່ວນໃນຮ່າງກາຍເຮົາຕັ້ງແຕ່ເຮົາຍັງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່(ເພງສັນລະເສນີ 139: 13 ).   
ພຣະອົງສ້າງຕົວທ່ານໃຫ້ເໝາະສົມກັບພຣະກາຍຂອງພຣະອົງຄືຄຣສິຕະຈັກ, ໃນທິດທາງທີພ່ຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ
ເປັນ ( 1ໂກຣິນໂທ 12: 12- 31). ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ, ຄກືັບໂຢເຊັບ, ຈໍາຕ້ອງນໍາເອົາຂອງພຣະຣາຊທານແລະຄວາມສາ
ມາດສ່ວນຕົວຂອງເຮົາມາໃຊ້ຢ່າງຈິງຈັງ. ເມືອ່ພວກເຮາົປະເຊນີໜາ້ກບັບນັຫາຫຍຸງ້ຍາກ, ພວກເຮາົສາມາດແລະຄວນ
ຈະເລີມ້ໃຊຂ້ອງພຣະຣາຊທານທີພ່ຣະເຈົາ້ໄດປ້ະທານໃຫແ້ກເ່ຮາົ. 
       ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງເຫດການທີເ່ກີດຂຶ້ນກັບໂຢເຊັບ. ຈາກການເປນັລູກຊາຍທີ່ດໜີ້າຮັກຂອງຢາໂຄບກາຍມາເປນັຂ້າ
ທາດ, ແຕ່ລາວຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມດີທີສຸ່ດ. ດຽວນີລ້າວມີຊີວິດຈາກການເປັນຂ້າທາດຈົນໄປເຖິງເປນັນັກໂທດ. ລະດັບ
ມາດຕະຖານການດໍາລົງຊວີດິທີຕ່ໍ່າຂອງລາວຮ້າຍແຮງລົງກວາ່ເດມີ. ພວກເຮົາບໍຮູ່້ວ່າໂຢເຊັບໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ
ແຕກຕ່າງໃນຕວົຂອງລາວຢ່າງໃດ, ແຕລ່າວໄດ ເ້ຮັດດີທ່ີສຸດ. ດັ່ງນັນ້, ລາວໄດຖ້ືກຮັບມອບໝາຍໜ້າທີຄ່ວາມຮັບຜດິ
ຊອບແລະມີສິດອໍານາດ. ໃນຄກຸທີເ່ອຢີບຄວາມໃຝ ່ຝັນຂອງໂຢເຊັບທີຕ່້ອງການໃຫ້ຕົວລາວເອງເປນັແນວໃດນັ້ນແມ່ນ 
ຍັງຢູ່ຫ່າງໄກ. ແຕ່ແທນທີໂ່ຢເຊັບຈະມົວເມົາຢູກ່ັບຄວາມສົງສານຕນົເອງ ລາວໄດ້ຕັ້ງໃຈໃນການຮບັໃຊ້. 
       ຂ້າພະເຈົ້າບໍໄ່ດ້ຮັກພຣະເຈົ້າດ້ວຍການພຍາຍາມເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ   ແລະບໍແ່ມ່ນໜ້າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າທີຈ່ະເຮດັ,   
ພຣະອົງບໍ່ມີພຣະປະສົງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້ານໍາພາໃນການອະທຖິານແລະນະມັສການ.    ຂ້າພະເຈົ້າຮ້ອງເພງບໍເ່ປັນແລະບໍ່
ແມ່ນນັກດົນຕຣ.ີ (ຄົນທັງຫຼາຍໄດ້ບອກຂ້າພະເຈົ້າແນວນັ້ນ.)  ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຮູ້ໄດດ້້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ 
ນີ້ບໍແ່ມ່ນສິ່ງທີພ່ຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດ.   ແຕພ່ຣະເຈ້ົານໍາພາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຮັບໃຊ້ໃນໜ້າທ່ີສິດຍາພິ
ບານ. ເພາະສະນັ້ນ, ເມ່ືອຂ້າພະເຈົາ້ສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະອົງແລະຄົນອື່ນໆ ດ້ວຍການສດິສອນພຣະຄໍາຂອງພຣະ
ອົງ,   ນັ້ນແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າໄດເ້ຮັດສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າມອບໝາຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດ,  ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຂ້າພຣະເຈົ້າໄດເ້ຮັດ
ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ. 
 

2. ປະຖມົມະການ 40: 5- 8: 
5 ຄືນໜຶງ່ໃນຫ້ອງຂງັນັ້ນຂາ້ຣາຊການທັງສອງຂອງຟາຣາໂອຕ່າງກຝໍັນ ຄວາມຝັນແຕ່ລະຄົນມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງ
ກັນ. 6 ຕອນເຊ້ົາມາເມື່ອໂຢເຊັບເຂົ້າມາໃນຫ້ອງຈຶ່ງສງັເກດເຫັນພວກເຂົາທັງສອງກະວນົກະວາຍໃຈ. 7 ລາວຈຶງ່ຖາມ
ວາ່,ìມ້ືນີ້ພວກທ່ານມີຄວາມທຸກໃຈເຣື່ອງຫຍັງ?î 8 ພວກເຂົາຕອບວາ່,ìພວກຂອ້ຍທັງສອງໄດຝ້ັນໃນຄຸກນີ້ບໍມີ່ໃຜຈະ 
ສາມາດແກ້ຄວາມຝັນໄດ”້ໂຢເຊັບຈຶງ່ເວົ້າວ່າ,ìແມ່ນພຣະເຈົາ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະແກໄ້ດ້ໃຫ້ພວກທ່ານເລົ່າຄວາມຝັນສູ່ຂ້າ
ນ້ອຍຟັງເບິ່ງດ.ຸî 
       ມືນ້ຶ່ງນັກໂທດໃໝສ່ອງຄົນໄດ້ນາໍມາຄຸມຂງັໃນຄກຸ: ຂ້າຣາຊການຂອງກະສັດຟາຣາໂອຜູນ້ຶ່ງເປັນຫົວໜ້າພະນັກ
ງານເຮັດເຂົ້າຈີແ່ລະຜູ້ນຶ່ງເປັນຫົວໜ້າພະນັກງານເຮັດເຫຼົ້າອະງຸ່ນ. ພວກເຮົາບໍຮູ່້ວ່າພວກເຂົາຖືກໂທດດ້ວຍສາຍເຫດ
ອັນໃດ, ແຕເ່ຫັນໄດຢ້່າງແນ່ນອນວ່າເຂົາເຮັດໃຫ້ກະສັດຟາຣາໂອເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈແລະເຮັດໃຫ້ເພິ່ນໃຈຮ້າຍຈົນໄດ ້
ສ່ົງເຂົາທັງສອງເຂ້ົາໄປຂັງໄວ້ໃນຄຸກ.     
       ຂໍພິ້ສູດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົວລາວເອງ, ໂຢເຊັບຖືກມອບໝາຍໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂ້າຣາຊການທງັ
ສອງຄຫືົວໜ້າພະນັກງານເຫຼົ້າອະງຸ່ນແລະເຮັດເຂົ້າຈີ່ ( ປະຖົມມະການ 40: 4 ). ການມອບໝາຍໜ້າທີ່ນີໄ້ດ້ຊ້ີບອກວ່າ
ບຸກຄົນທັງສອງນີ້ມີຖານະດີ ນອກຈາກເປັນຜູຮ້ັບຜິຊອບເຫຼົ້າອະງຸ່ນແລະເຂົ້າຈີແ່ລ້ວ ພວກເຂົາຍັງເປັນທີປ່ຶກສາຂອງກະ
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ສັດຟາຣາໂອອີກ.  ຂໍ ້7 ໝາຍຄວາມວາ່ພວກເຂົາເປັນ " ພະນັກງານຊັ້ນສູງຂອງຟາຣາໂອ.î ພວກເຂົາອາດຈະເປັນນັກ
ໂທດແຕພ່ຽງຊົ່ວລະຍະນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ໂຢເຊັບໄດກ້າຍມາເປັນຜູຮ້ັບຜິດຊອບຄອຍຮັບໃຊ້ພວກເຂົາ. 
       ໂຢເຊບັໄດປ້ະຕິບັດເກີນກວາ່ໜາ້ທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລາວຕໍ່ການຮັບໃຊ້ຂາຣາຊການທັງສອງ. ລາວໄດສ້ະ
ແດງຄວາມຈິງໃຈໃນຄວາມເປັນຫ່ວງເປນັໃຍຕໍພ່ວກເຂົາເມ່ືອພວກເຂົາມີຄວາມທຸກກະວນົກະວາຍໃຈ.    ສັງເກດເບິງ່
ອາການໂສກເສົາ້ຂອງພວກເຂົາໂຢເຊັບໄດ້ຖາມວາ່ລາວສາມາດຊ່ວຍຫຍັງໄດ້ແດ ່  ເຊ່ັນຄວາມຮູສ້ຶກເຫັນອົກເຫັນໃຈ 
ແນ່ນອນສິ່ງນີແ້ມ່ນບໍ່ຢູໃ່ນໜາ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງລາວ. 
       ໃນຄືນດຽວກັນນັ້ນເຂົາທັງສອງມີບັນຫາໃນເຣື່ອງຄວາມຝັນ ເປັນຄວາມຝັນທີເ່ຂົາບໍສ່າມາດເຂົ້າໃຈແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ສາມາດອະທິບາຍໄດ.້ ໂຢເຊັບຕົກລົງໃຫ້ການຊວ່ຍເຫືຼອແລະບອກເຂົາເຖິງຄວາມສາມາດຕຄີວາມໝາຍຄວາມຝັນທີ່
ມາຈາກພຣະເຈົ້າ.  ບໍແ່ມ່ນດານເດົາ ແຕ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ລາວສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ( ຂໍ້ 8), ແລະໃນ
ການທໍານວາຍຄວາມຝັນຂອງໂຢເຊັບນັ້ນແມ່ນສິ່ງນຶ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຍັງສະຖິດຢູກ່ັບໂຢເຊັບ. ໂຢເຊັບ
ໄດອ້້າງອີງໃສ່ພຣະເຈົ້າ, ແນ່ນອນສິ່ງນີໄ້ດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ທໍາພາຣະກິດຂອງພຣະອົງໃນຊວີດິຂອງໂຢ
ເຊບັໃນການແກ້ຄວາມຝັນ.     
       ໂຢເຊັບອາຍຸໄດ້ 17 ປີຕອນທ່ີລາວໄປຢູ່ເອຢິບ( ປະຖົມມະການ 37: 2)   ແລະອາຍຸໄດ້ 30 ປເີວລາລາວຖືກປົດ
ປ່ອຍອອກຈາກຄຸກ (ປະຖົມມະການ 41:46 ). ລາວໃຊ້ເວລາ 13 ປີໃນການຮັບໃຊ້ແລະຢູໃ່ນຄກຸ. ໃນທີສຸ່ດໂຢເຊັບໄດ້
ກາຍມາເປນັຜູ້ປກົຄອງຄົນທສີອງຂອງເອຢິບ,   ແຕໃ່ນ 13 ປຂີອງການຖືກລົງໂທດເປນັປະສົບປະການ, ການຝຶກຝົນ, 
ແລະການກະຕຽມ.  ໃນເສັນ້ທາງການກ້າວໄປສູ່ຕາໍແໜງ່ຂອງການຜູ້ມີອໍານາດແລະຜູ້ນາໍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງລາວແມ່ນຢູ່
ເທິງພ້ືນຖານການຖ່ອມຕົວລົງຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ.    
 

3. ປະຖມົມະການ 40: 20-23: 
20 ຫລັງຈາກນ້ັນມາສາມມ້ືເປັນວນັເກີດຂອງຟາຣາໂອ  ພຣະອົງຊົງຈັດລ້ຽງຂ້າຣາຊການບໍຣິພານຂອງພຣະ
ອົງແລ້ວຊງົປ່ອຍພະນັກງານເຫລ້ົາອະງຸ່ນແລະຫົວໜ້າພະນັກງານເຮັດເຂ້ົາຈ່ີອອກຈາກຄຸກໃຫ້ມາຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າ
ຂ້າຣາຊການທັງຫລາຍ.  21 ພຣະອົງຊົງມອບຕໍາແໜ່ງເກ່ົາຄືນໃຫ້ພະນັກງານເຮັດເຫລ້ົາອະງຸ່ນແລ້ວລາວກໍ
ຖວາຍຈອກເຫລ້ົາອະງຸ່ນແດ່ພະອົງ.   22 ແລະຊົງສ່ັງແຂນຄໍພະນັກງານເຮັດເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງກໍເປັນ 

ໄປຕາມທ່ີໂຢເຊັບໄດ້ແກ້ຄວາມຝັນໃຫ້ພວກເຂົາຟັງ.   23 ແຕ່ຫົວໜ້າພະນັກງານເຮັດເຫລ້ົາອະງຸ່ນບ່ໍໄດ້ນຶກ
ເຖິງໂຢເຊັບໂດຍລືມລາວໄປເລີຍ. 
            ໂຢເຊບັໄດສ້ະແດງຄວາມຮູ້ສຶກເຫັນອົກເຫັນໃຈໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຫົວໜ້າພະນັກງານເຂົ້າຈີແ່ລະເຫຼົ້າອະງຸ່ນ, 
ແລະລາວໄດ້ບອກທຸກສິ່ງທີພ່ຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜຍີຕໍ່ລາວດ້ວຍຄວາມສັດຊື່ກ່ຽວກັບຄວາມຝັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.  ໂຢ
ເຊັບໄດ້ຂໍຮ້ອງສິ່ງນຶ່ງກ່ອນເຂົາເຈົ້າອອກຄຸກໄປ:î ແຕ່ເມືອ່ທຸກສິ່ງຮຽບຮ້ອຍໄປໂດຍດສີໍາລັບທ່ານ, ໂປດລະນືກເຖິງຂ້າ
ນ້ອຍ. ຂໍໃຫ້ທ່ານສະແດງຄວາມເມດຕາຂ້ານ້ອຍໂດຍກາບທນູເຣື່ອງຂ້ານ້ອຍໃຫ້ຟາຣາໂອຊງົຊາບແດ,່ ແລະຊວ່ຍຂາ້
ນ້ອຍໃຫ້ອອກໄປຈາກຄຸກî( ປະຖົມມະການ 40:14). 
       ມຫີຍັງເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຄໍາຂໍຮ້ອງ? ì ຫົວໜ້າພະນັກງານເຫ້ົຼາອະງຸ່ນບໍໄ່ດ້ຄິດເຖິງໂຢເຊັບ; ລາວລືມໂຢເຊັບ.î ( ຂໍ້ 23 ).
ໂຢເຊັບໄດຖ້ືກລືມ. ລາວຖືກລືມຈາກຄນົທີລ່າວໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ! ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຫວນກັບໄປໃນເວລາທີຂ່້າພະເຈົ້າ
ລືມລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາຕ້ອງຂັບຣົດກັບໄປທີຮ່້ານອາຫານ.  ເມ່ືອເວລາຂາ້ພະເຈົ້າຈະຂ ັບຣດົອອກ
ຈາກບໍຣິເວນບ້ານ, ຣົດບັສທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ໃຫຍ່ກຈໍອດທີ່ໜ້າບ້ານ. ແນ່ນອນເຂົາເຈົ້າຢືນຢູ່ທີນ່ັັ້ນເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຂັບຣົດ
ອອກໄປ ເຂົາເຈົາ້ຢນືເບິງ່ແຄດເຕຣີີນແລ່ນນໍາຫຼັງຣົດຂ້າພະເຈົ້າແລະຮ້ອງສຽງດັງ, ì ພໍ!່ ພໍ່! ພ່ໍ!່î   ເຂົາເຈົ້າບໍມີ່ຄວາມດ ີ
ໃຈນໍາຂ້າພະເຈົ້າເລີຍ. 
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       ຄນົໃຈດທ່ີີຮ້ານອາຫານໄດ້ນໍາເອົາລູກສາວຂ້າພະເຈົາ້ເຂົາ້ໄປຫ້ອງຄົວໃນຂະນະທີ່ລຖໍ້າ, ແລະມີຄວາມຫວັງວ່າຜູ້
ປົກຄອງຂອງລາວຈະກັບມາຮບັເອົາ. ແຄດເຕຣີນິໄດເ້ອົານໍ້າເບີໂທຣະສັບມືຖຂືອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ກັບເຂົາ, ດ້ວຍວ່າ, ບໍ່
ແມ່ນພຽງແຕ່ລູກສາວເທົ່ານັ້ນທີຂ່້າພະເຈົ້າລືມໄວ້ຢູໃ່ນຮ້ານອາຫານ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງລືມໂທຣະສັບມືຖືໄວ້ໂຕະຮ້ານອາ
ຫານອກີ( ນີແ້ມ່ນການເດີນທາງໄກ.) ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເຂົາພະຍາຍາມທີ່ຈະໂທຫາຂ້າພະເຈົ້າ, ໂທຣະສັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ດັງຂຶ້ນໃນທີ່ນັ້ນ. 
        ຈຸດທີຢ່າກເນັນ້ກຄໍື: ຄວາມຈິງມີຢູວ່່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດຕ້ັ້ງໃຈທີຈ່ະປະລູກສາວຂ້າພະເຈົ້າໃນສະຖານທີ່ນັ້ນ, ແຕ່ບໍ່
ໄດໝ້າຍຄວາມວ່າຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຮັກລາວ.     ຂ້າພະເຈົ້າລືມລາວບໍ່ໄດກ້ໍເພາະລາວມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ.   ນີເ້ປັນພຽງ 
ຄວາມຜິດພາດ 
       ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຈົ້າທີ່ບໍເ່ຄີຍລືມພວກເຮົາ. ບໍເ່ໝືອນກັບມະນຸດ, ພຣະອົງບໍ່ເຄຍີກະທໍາຄວາມຜິດ. 
ເພາະສະນັ້ນ, ພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມໝັນ້ໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະອົງເຖິງແມ່ນບາງຄັ້ງເຮົາອາດມີຄວາມຮູສ້ກຶ 
ວ່າເຮົາຖືກລືມໄປໃນແຜນການນັ້ນ. ພວກເຮົາອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈົ້າບໍສ່ະຖິດຢູ່ນາໍເຮົາແຕໃ່ຫ້ພວກເຮົາຮູ້
ເຖີດວ່າພຣະເຈົ້າຍັງຢູກ່ັບເຮົາ, ຮັກເຮົາແລະເຝົ້າເບິ່ງເຮົາຕລອດເວລາ.       
                                                                                                                                                                                   

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ 
 
ທາ່ນຍງັມທີາງເລອືກທີເ່ຫຼອືຢູດ່ວ້ຍຄວາມໝັນ້ໃຈ ເຖິງແມນ່ທ່ານມີຄວາມຮູສ້ກຶວາ່ຖກືຄນົອືນ່ລືມໃນຊວີດິນີ?້                            
 
v ຄົນ້ຫາຂອງພຣະຣາຊທານຂອງທາ່ນ. ຈົ່ງໃຊຂ້ອງພຣະຣາຊທານຝ່າຍຈິດວິນຍານເປັນຂ້ໍພິສູດໃຫ້

ເຫັນວາ່ພຣະເຈ້ົານໍາພາທ່ານໃນການຮັບໃຊ້. 
 

v ປບັປງຸຄວາມຊຽ່ວຊານໃນການທາໍງານຂອງທາ່ນໃຫດ້ຂີຶ້ນ.. ຈົ່ງໃຊ້ເຄື່ອງມືທີໃ່ຊ້ໃນການທໍາງານເຊັ່ນຂໍ້

ມູນຈາກອົງການປະກາດຂາ່ວປະເສີດ(MinistryGrid.com)ເພ່ືອເພ້ີມເຕີມໃນການຝຶກຝົນທຸກພາກສວ່ນທີ່
ແຕກຕ່າງໃນການຮັບໃຊ້ທີກ່່ຽວພັນກັບຂອງພຣະຣາຊທານຂອງທ່ານ. 

 
v ເຮດັໃຫມ້ຄີວາມແຕກຕາ່ງ. ຈົ່ງກ້າວເຂົ້າໄປຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າແລະຄົນອື່ນໆດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ.   ຊອກຫາ 

ຄວາມຕ້ອງການແຕລ່ະພາກສວ່ນຢູ່ໃນຄຣສິຕະຈັກຫືຼໃນຊຸມຊນົຂອງທ່ານ ແລ້ວໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານຂອງ
ທ່ານຮັບໃຊ້ດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈ. 

 
ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກທ່ານແລະຊົງປະທານໃຫ້ທ່ານເປັນບຸດຂອງພຣະອົງ.     ແຕ່ນັ້ນບໍ່ໄດໝ້າຍຄວາມວ່າທ່ານຈະຫີຼກ
ຈາກຄວາມຮູສ້ຶກວ່າຖືກລືມຊົ່ວຂະນະນຶ່ງໃນຊີວດິຂອງທ່ານ. ຂ່າວດມີີຢູວ່່າທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ
ຜົນດີໃນທາງບວກໃນຊ່ວງເວລານັນ້ ເໝືອນກບັໂຢເຊັບໄດ້ເຮດັ. 
ໝາຍເຫດ: ຄໍາວ່າ ìທັມໂຮງî ແມ່ນຜູຄຸ້ມຄົນໂທດ ( Jailor ) ພາສາເວົ້າຈະເວົ້າວ່າ ìທໍາມະໂລງì ກໄໍດ,້ ແຕຖ້່າ 
               ເປນັພາສາຂຽນ ìໂລງî ຈະມີຄວາມໝາຍໄປອກີແນວນຶ່ງ ຄວນອະນຸລັກພາສາຂຽນໄວ້. 
 

                      ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວນັອາທດິ ທ ີ9 ເດອືນພສຶຈກິາ 2014(11-09- 2014 ) 
__________________________________________ 

ເອາົຊະນະຕໍບ່ນັຫາຄວາມຍາກລາໍບາກ 
                          
ແມ່ນຫຍັງເປັນອັນດັບທ່ີນ່ຶງຂອງທ່ານໃນການຕຽມພ້ອມເພ່ືອຈະລອດພ້ົນເມ່ືອມີບັນຫາຮ້າຍແຮງເກີດຂ້ຶນ? 

                        ພຣະເຈົ້າມີແຜນການທີ່ຈະເຫັນທ່ານຜ່ານຜ່າບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທຸກຢ່າງ.  
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
       ì ໄຟໄໝ້ເຮືອນ!" ນີຄ້ສືິ່ງແລກທີ່ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນຫຼັງຈາກໄດຮ້ັບໂທຣະສັບຈາກພັລຍາຂອງລາວ  ບໍ່
ດັ່ງນັ້ນກໍເປັນເຣື່ອງທີປ່ົກກະຕິໃນແຕລ່ະວນັ. 
       ຫຼງັຈາກນັ້ນສອງຊົ່ວໂມງ, ເຈົ້າໜາ້ທີ່ດັບໄຟໄດ້ພາເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະພັລຍາຂອງລາວເຂົ້າໃນເຮືອນເພື່ອ
ກວດເບິ່ງວ່າເຂົາເຈົ້າຍັງມີຫຍັງແດທ່ີ່ເຫຼືອຢູ່. ໃນເວລາອັນສັ້ນໆ, ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງບໍໜ່້າເປນັໄປ
ໄດ ້ຄວາມຕ້ອງການໄດເ້ກີດຂຶນ້ຢ່າງກະທັນຫັນ,  ແລະແຜນການທີວ່າງໄວ້ໃນອະນາຄົດກກໍາຍເປັນສິ່ງທີ່ບໍແ່ນ່ນອນ. 
      ບາງເວລາເຮາົກສໍາມາດມອງເຫັນບັນຫາທີຈ່ະເກີດຂຶນ້ເປນັລາງໆໄດລ້່ວງໜ້າ.  ແຕບ່າງຄັງ້ ພວກເຮົາກບໍໍ່ໄດຄ້າດ 
ຄິດໄວ້ເລີຍວ່າຈະມີບັນຫາອັນຮ້າຍແຮງປ່ຽນແປງຊີວິດເຮົາໃນຊົ່ວພັບຕາ.     ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ, ໃນເຣືື່ອງນີບ້ໍໄ່ດ້
ເປັນບັນຫາສໍາລັບພຣະເຈົ້າ.    ບໍວ່າ່ດວ້ຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມສາໍລບັພວກເຮາົອາດມີຄວາມຮູສ້ຶກຕົກໃຈສດຸຂີດກັບເຫດ
ການທີ່ຮ້າຍແຮງ ແຕສ່ໍາລັບພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດ້ເປັນເຣື່ອງແປກຫຼພືຣະອົງບໍຕ່້ອງຕຽມການໄວ້ກອ່ນ 
       ໃນປື້ມພຣະທມັປະຖມົມະການໄດບ້ັນທຶກໄວ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມແລະນໍາພາໂຢເຊັບໄວ້ຢ່າງໃດສໍາລັບປະຊາ
ຊົນຂອງເອຢີບໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຫາທີເ່ຂົາເຈົ້າກໍາລັງຈະປະເຊີນ  ຊີວິດຂອງໂຢເຊັບໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດສິ່ງທີພ່ຣະອົງກ່າວໄວ້ແລະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງຕັ້ງພຣະທັຍວ່າຈະເຮັດແລະໃນເວລາທີກ່ໍາລັງປະເຊີນ
ກັບບັນຫາ, ພຣະເຈົ້າມີຄໍາຕອບໃຫ້ໃນເວລາທີເ່ຮາົຕ້ອງການ. 
 

ພຣະຄມັພີກ່າວວາ່ຢ່າງໃດ?        ( ເບ່ິງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
 
1. ປະຖມົມະການ 41: 28-32: 
28 ຄວາມຝັນຂອງພຣະອົງແມ່ນຕາມທີ່ຂາ້ນ້ອຍໄດຂ້າບທນູນີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ພຣະອົງຮູ້ເຖິງສິ່ງທີ່ຈະບັງເກີດ
ຂຶ້ນ. 29 ໃນທົ່ວດິນແດນຂອງປະເທດເອຢບິຈະມີຄວາມອດຸົມສົມບູນພູນສກຸເປັນເວລາເຈັດປີ.  30 ຫລັງຈາກນັ້ນມາ
ຈະມີການອຶດຢາກເກດີຂຶນ້ເປນັເວລາເຈັດປອີີກຄວາມອດຸົມສົມບູນໃນປະເທດເອຢິບຈະຖືກລົບລ້າງໝດົ. 31 ຄວາມ
ອຶດຢາກຈະທໍາລາຍປະເທດແທນ ໄລຍະແຫ່ງຄວາມອດຸົມສົມບູນຖືກລົບລ້າງໝົດສິ້ນກເໍພາະວ່າຄວາມອຶດຢາກທີ່ຕິດ
ຕາມມານັ້ນຈະຮ້າຍແຮງທີສຸ່ດ. 32 ສາຍເຫດທີ່ພຣະອົງຊົງຝັນສອງເທື່ອນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຈົ້າຊົງກໍານົດໄລຍະ
ການນີ້ໄວ້ແລ້ວແລະພຣະອົງຈະຊົງໃຫ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດອັນມໍ່ນີ.້ 
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       ຍງັຈືເ່ຣື່ອງຂອງໂຢເຊັບກ່ອນຈະມາຮອດຕອນນີ້ໄດບ້ໍ?່   ລາວຖືກນໍາໄປຂັງໄວ້ໃນຄຸກເມ່ືອເມັຽຂອງໂປຕຟີາກາ່ວ
ຫາຄວາມຜິດວ່າລາວຈະເຂົ້າໄປຂົ່ມຂືນນາງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຫຼັງຈາກທໍານວາຍຄວາມຝັນຂອງຫົວໜ້າພະນັກງານເຫຼົ້າ
ອະງຸນ່ແລະເຂົາ້ຈີຂ່ອງກະສັດຟາຣາໂອແລ້ວ ໂຢເຊັບຍັງຖກືຂງັລືມໄວ້ໃນຄຸກເຖງິສອງປ.ີ   ຈນົມີອີກສອງຄວາມຝັນທີ່
ຕ້ອງການຄໍາອະທິບາຍ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຝັນຂອງກະສັດຟາຣາໂອເອງ  ທີເ່ຮັດໃຫ້ຫົວໜ້າພະນັກງານໄດ້ລະນຶກຄຶດເຖິງ
ໂຢເຊັບ( ປະຖົມມະການ 41: 1-14). ໃນທນັໃດນັ້ນ ໂຢເຊັບຈາກຊາຍນັກໂທດທຖືີກຂັງລືມໄວ້ໃນຄຸກໄດ້ມາຢືນຢູ່ຕ່ໍ
ໜ້າກະສັດຟາຣາໂອຢ່າງສະງ່າຜ່າເຝີຍ. 
       ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງການຍອມຮັບພຣະເຈົ້າຂອງໂຢເຊັບວ່າພຣະອົງເປັນຜູທ້ີ່ຈດັຫາຄວາມໝາຍໃນຄວາມຝັນຂອງຟາ
ຣາໂອ, ໂຢເຊັບບໍພ່ຍາຍາມທີຈ່ະໄຄວ່ຄວ້າເອົາຄວາມດຄີວາມຊອບໃສຕ່ົວເອງ.    ຄວາມຝັນສອງຢ່າງຂອງຟາຣາໂອ 
ແມ່ນດັ່ງນີ້ ມີງົວຕຸ້ຍພີເຈັດຕົວແລະຕາມມາດ້ວຍງົວຈ່ອຍຜອມໜ້າຂີ້ດຽດອີກເຈັດຕົວ;  ເຈັດປແີຫ່ງຄວາມອຸດົມສົມບູນ 
ທີຕ່າມມາດ້ວຍເຈັດປີແຫ່ງຄວາມແຫ້ງແລ້ງອຶດຢາກ.   ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພຣະເຈົ້າໂຢເຊັບໄດ້ບອກໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ຄວາມຝັນນີ້ໄດຊ້ີ້ໃສ່ເຈັດປຂີອງຄວາມອຸດົມສົມບູນທີຕ່ິດຕາມມາດວ້ຍເຈັດປຂີອງຄວາມອຶດຍາກ. 
       ໂຢເຊບັໄດໃ້ຫ້ຂໍສ້ເນທີີ່ເປນັຄໍາທ້າທາຍສອງຢ່າງກັບຟາຣາໂອ. ອັນນຶ່ງແມ່ນຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບໂອກາດທີ່ດຂີອງ
ຄວາມສໍາເຣດັທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ. ອັນທສີອງຄືຊອກຫາຫົນທາງທີຈ່ະຫີຼກລຽ້ງຈາກຄວາມອຶດຍາກຂອງປະຊາ
ກອນຂອງຟາຣາໂອ.  ພຣະເຈົາ້ຈະປະທານໂອກາດຄວາມສໍາເຣດັອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້. ຊຶ່ງສາມາດຕຄີວາມໄດວ່້າ ì ການ
ຊົດເຊີຍອັນຍິ່ງໃຫຍî່     ແຕມັ່ນສາມາດຊ່ວຍເຂົາໃຫ້ຕຽມພ້ອມສູ້ກບັຄວາມມືດແລະຄວາມຍາກລໍາບາກໄດ້ລວ່ງໜ້າ. 
ເວລາຂອງຄວາມອຶດຍາກນັ້ນຈະເປັນເວລາທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສດຸເພາະວາ່ຄວາມຫວາ້ງເປົາ່ແລະຄວາມ
ອຶດຫິວຂອງປະຊາຊນົນັ້ນຄວນຈະໄດຮ້ັບການຊົດເຊີຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເພ່ືອທີຈ່ະເຮັດໃຫ້ເຂົາມີຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີ. 
       ພຣະເຈົ້າຍ່ອມມີຈຸດປະສົງຢູ່ສເມີຕໍສ່ິ່ງທີພ່ຣະອົງໄດມ້ອບໝາຍໃສ ່ໃນກໍາມືເຮົາ.  ບໍວ່່າຈະເປັນການເກັບກ່ຽວຜົນ
ລະປູກ;  ຄວາມສໍາເຣດັໃນສະຖານທີທ່ໍາງານ;  ເງິນຊົດເຊີຍເປັນສິນນໍ້າໃຈ, ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການທໍາງານຫຼືຄວາມ
ຜູກພັນກັນ. ໃນແຕລ່ະຢ່າງນີໄ້ດ້ສະແດງເຖິງວິທີທາງທີ່ພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມເຮົາເພື່ອທຸກສິ່ງທີຈ່ະເກີດຂຶ້ນໃນພາຍຂ້າງໜ້າ. 
                               

2. ປະຖມົມະການ 41: 33-36:  
33 ບັດນີ້ພຣະອົງຈົ່ງຊອກຫາຄົນທີ່ສລຽວສລາດແລະມີສະຕິປນັຍາຄົນໜຶ່ງໄວ້ ແລ້ວຕັ້ງເພ່ິນໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງປະເທດ
ເອຢບິ. 34 ພຣະອົງຕອ້ງແຕ່ງຕັ້ງຂ້າຣາຊການປົກຄອງເຂດແຂວງຕ່າງໆ ຄືກນັ ແລະໃຫ້ເກບັເອົາຜລົະປູກໜຶ່ງສ່ວນຫ້າ
ໃນລະຫວາ່ງເຈັດປທີີ່ອດຸົມສົມບູນນັ້ນໄວ້. 35 ໃຫ້ພວກເຂົາສະສົມອາຫານທຸກຊະນິດໃນປທີີ່ອດຸົມສົມບູນໄວ້ແລະປະ 
ຕິບັດຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະອົງ ຄືເກບັເຂົາ້ໄວ້ໃນເມືອງຕ່າງໆ ພາຍໃຕກ້ານກວດກາຂອງພຣະອົງແລະຮັກສາໄວ້
ໃຫ້ດ.ີ 36 ອາຫານທີເ່ກັບໄວ້ນີ້ຈະເປນັເຄື່ອງບັນເທົາທຸກເວລາອຶດຢາກໃນໄລຍະເຈັດປີທີຈ່ະມາເຖິງນີ້ ເພືອ່ປະຊາຊົນ
ຊາວເອຢິບຈະບໍໄ່ດ້ອຶດເຂ້ົາຕາຍ.î 
       ໂຢເຊບັວາງແຜນການເພ່ືອຄວາມຢູລ່ອດໃນ 14 ປຂີ້າງໜ້າ.    ລາວຂັນອາສາທໍາແຜນການຍຸດທະວິທປີ້ອງກັນ
ຄວາມອຶດຍາກແລະແຜນການທີຈ່ະຊວ່ຍຂາ້ຣາຊການປົກຄອງອຢີິບເພ່ືອຄວາມສໍາເຣດັຈາກຄວາມອຶດຍາກ.    ໂດຍ
ການທາໍແຜນການເກບັຜລົະປກູທີ່ດີຈາກປທີີ່ສົມບູນທີສຸ່ດໄວ້ 20 ເປີເຊັນ,  ໃຫ້ສິດອໍານາດຕໍາແໜ່ງໃນການເປັນຜູ້ນໍາ, 
ແລະສ້າງສາງເກບັຜົລະປູກໄວ້ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປ້ອງກັນຄວາມອຶດຍາກ, ໂຢເຊັບບັນທຶກລາຍລະ
ອຽດການລ້ຽງດູປະຊາຊນົໃນເຈັດປທ່ີີຈະກ້າວເຂ້ົາມາ. 
       ມນັເປັນແຜນການທີເ່ຊ່ືອຖືໄດ້.    ບາງເທືອ່ພຣະເຈົາ້ອາດປະທານແຜນການໃຫ້ກັບໂຢເຊັບໃນໂອກາດທີສ່ໍາຄັນ
ແລະໂຢເຊັບກໍຖ່າຍທອດຂ່າວສານຂອງພຣະເຈົາ້ຕໍ່ຟາຣາໂອແລະຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງ.   ບາງເທ ື ່ອແຜນການນີ້
ອາດມາຈາກຄວາມຮອບຮູຂ້ອງພຣະເຈົ້າທີຖ່ອກເທລົງໃຫ້ໂຢເຊບັຜ່ານທາງປະສົບການໆ ຈະເຣນີເຕບີໂຕໃນຄອບຄົວ
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ຊາວນາ, ຜູ້ດແູລຄອບຄົວຂອງໂປຕີຟາ, ແລະຜູ້ຕ ່າງໜ້າເບິງ່ແຍງນັກໂທດໃນຂະນະທ ີ່ຖືກຂັງໃນຄຸກ. ອກີອນັນຶງ່, ແຫຼງ່
ທີມ່າທງັໝດົຂອງແຜນການແມນ່ມາຈາກພຣະເຈົາ້. 
       ພວກເຮາົໄດນ້ັ່ງຢູໃ່ນຫ້ອງຫຼືກໍາລັງຝຶກອົບຮົມຢູໃ່ນສະຖານທີເ່ຮົາກໍາລັງຄິດວ່າ:î ຂ້ອຍບໍເ່ຄີຍຕ້ອງການສິ່ງເຫຼົ່ານີ.້î 
ແຕພ່ຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໃຫ້ພວກເຮົາໃນສິ່ງທີເ່ຮົາບໍຕ່້ອງການ. ຖ້າເຮົາເປີດຕາຂອງເຮົາ, ພຣະອົງຈະໃຫ້ໂອກາດແກເ່ຮົາໄດ້
ນໍາເອົາປະສົບການແລະສິ່ງທີເ່ຮົາຮຽນມານໍາໃຊ້.  
       ແນ່ນອນ, ພາກສ່ວນອັນທນີຶ່ງຂອງແຜນການຂອງໂຢເຊັບແມ່ນຊອກຫາຄົນທີມີ່ໄຫວພິກແລະສລາດທ່ີຈະສາມາດ
ທໍາໃຫ້ສາໍເຣັດ.  ບາງຄໍາແປກ່າວວ່າ ຜູ້ຊາຍທີ່ ìມີຄວາມເຂົາ້ໃຈຫລຢືັ່ງຮູ້î ແປຕາມຕົວອັກສອນແມ່ນຜູຊ້າຍທີມີ່ຄວາມ
ສາມາດເຂ້ົາໃຈ.   ຜູ້ຊາຍຄນົໃໝ່, ທ່ີຫາກອໍອກມາຈາກຄຸກດ້ວຍການຕັດຜົມແລະອາບນໍ້າໃໝ່ໆ . ມີຫົວໃຈທີຖ່ືກຕອ້ງຕໍ່
ເຣື່ອງທີ່ ່ສໍາຄັນນີ້:  ìຟາຣາໂອ ເອີຍ, ຖ້າພວກເຮົາຢາກຜາ່ນພ້ົນບນັຫານີ,້ ພວກເຮົາຕ້ອງມີຜູນໍ້າ.î 
 

3. ປະຖມົະການ 41: 46-49: 
46 ໂຢເຊັບໄດເ້ຂົາ້ຮັບໃຊຟ້າຣາໂອແຫ່ງປະເທດເອຢບິເມ່ືອອາຍໄຸດສ້າມສິບປີເພ່ິນທູນລາພຣະອົງແລວ້ອອກເດີນທາງ
ໄປກວດກາທົ່ວປະເທດຕາງພຣະເນດ.   47 ໃນໄລຍະເຈັດປີທີອຸ່ດົມສົມບູນນັ້ນປະເທດເອຢິບຜະລິດຜລົະປູກໄດ້ຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ.       48 ໂຢເຊັບສະສົມອາຫານທຸກຊະນິດໄວ້ໃນໄລຍະເຈັດປທີີ່ອດົຸມສົມບູນແລ້ວເອົາໄປເກັບໄວ້ຕາມ
ເມືອງຕ່າງໆ ໃນແຕລ່ະເມືອງນັ້ນເພິ່ນຮິບໂຮມເອົາເຂົ້າທີເ່ກັບໄດຈ້າກນາອ້ອມແອ້ມມາເກບັໄວ້ໃນຕົວເມືອງ. 49 ເພ່ິນ
ສະສົມເຂົາ້ໄວ້ໄດຫ້ລາຍປານເກັບເມັດດິນຊາຍໃນແຄມທະເລ ຫລາຍຈົນບໍສ່າມາດຊ່ັງຕວງໄດ້    
       ໂຢເຊັບ, ຜູ້ເປັນນັກໂທດ, ກ້າຫານທີຈ່ະໃຫ້ແຜນການແກ່ຜູນ້ໍາສູງສຸດຂອງເອຢບິໃນການດໍາເນີນງານ.   ແລະຟາ
ຣາໂອເຫັນວ່າໂຢເຊັບມີສະຕິປັນຍາທີຈ່ະສາມາດເຮັດໃຫ້ແຜນການນີສໍ້າເຣັດໄດ້. ໂຢເຊັບໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມີອໍານາດ
ປົກຄອງຊນົຊາດເອຢີບ, ເປັນຜູ້ມີອໍານາດຄນົທສີອງລອງຈາກກະສັດຟາຣາໂອເອງ.     ຟາຣາໂອຖອດແຫວນແຫ່ງອໍາ
ນາດຂອງພຣະອົງເອງແລະສາຍສ້ອຍຄໍາມອບໃຫ້ໂຢເຊບັ   ຊຶງ່ສາມາດຕຄີວາມໝາຍຈາກຊາວເຮັບເຣວີາ່ເປນັເໝືອນ
ປອກຄຄໍໍາທີສ່ວມໃສຄ່ລໍາວ. ຟາຣາໂອຍັງໄດມ້ອບລູກສາວຂອງຂ້າຣາຊການຂັ້ນສູງຜູນ້ຶ່ງໃຫ້ເປັນເມັຽຂອງໂຢເຊັບ. 
        ແທນທີ່ໂຢເຊັບຈະເວ້ົາວ່າ,    ໃນທີ່ສຸດ,    ì ຊີວິດທີ່ດແີລະໂອກາດທີ່ຈະນັ່ງແລະພັກຜ່ອນໃຫ້ສະບາຍໄດ້ມາເຖິງ
ແລ້ວ.î ແທນທີຈ່ະເປັນດັ່ງນັ້ນ,ໂຢເຊັບໄດ້ອອກຈາກພຣະຣາຊະວງັທີອ່ໍານວຍຄວາມສະດວກແລະອອກໄປທໍາງານ. ຂໍ ້
46 ໄດບ້ອກເຮົາວາ່ ì ໂຢເຊັບອໍາລາຈາກຟາຣາໂອໃນທັນທîີ ແລະອອກໄປທໍາງານ. ລາວເຮັດງານຕົງຕໍເ່ວລາ.   ລາວ
ອອກໄປກວດກາທົວ່ປະເທດເອຢີບ. ລາວຕ້ອງການເຂົາ້ໃຈທກຸໆສິ່ງທີ່ເປນັແຫ່ຼງທີ່ມາຂອງການຈັດຕຽມເພ່ືອຄວາມສໍາ
ເຣັດໃນງານໃຫຍ່ທີ່ຢູຕ່ໍ່ໜ້າລາວ. 
       ຂ້າພະເຈົ້າມເີພື່ອນຄົນນຶ່ງຜູທ້ີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ແຊມ ວໍເຕິນ,  ຜູ້ທີ່ກໍຕ່ັ້ງ ວອລ-ມ໊າທ.   ລາວໄດບ້ອກຂ້າພະເຈົ້າ 
ວ່າ ແຊມມັກເວົ້າຢູ່ເລືອ້ຍໆວ່າ,î ຍ່າບຣໍິຫານງານຈາກຕັ່ງອີ້ຂອງທ່ານ.î ຄໍາເວົ້ານີໄ້ດ້ບນັລະຍາຍເຖິງໂຢເຊັບ. ລາວໄດ້
ເປັນຜູທ້ີ່ເຮັດທີມີ່ຄວາມທຸ້ມເທເອົາໃຈໃສແ່ລະຕິດຕາມແຜນການ.     ການທໍາງານໜັກທັງໝົດ, ແຜນການ,ແລະການ
ເກັບຜົລະປູກໄວ້ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບປີທີອຸ່ດົມສົມບູນ; ແຕເ່ພື່ອອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ. ນີແ້ມ່ນເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມອຶດຢາກທີ່
ຈະປະເຊີນໃນວັນຂ້າງໜ້າທີຈ່ະມາເຖງິ. 
       ຢາກນໍາພາທ່ານກັບຄືນໄປເບິ່ງເຣື່ອງຂອງເພ ື ່ອນຂອງຂ້າພະເຂົ້າທີໄ່ຟໄໝເ້ຮືອນ. ໄຟໄໝ້ຫຼາຍປານໃດ, ແລະອັນ
ໃດແດໄ່ໝແ້ລະອັນໃດໄດ້ຮັບຄວາມເສັຽຫາຍຍອ້ນຄວນັໄຟ. ພວກເຂົາອອກຈາກເຮືອນໄປໃນຄນືທີໄ່ຟໄໝເ້ຮືອນໂດຍ
ບໍ່ມີຂອງສິ່ງໃດໆ ຕິດຕົວໄປນອກຈາກເຄືອ່ງນຸ່ງຄາຄງີ, ຖ້ານີແ້ມ່ນຕອນສລບຸຂອງເຣື່ອງນີ້ ແນ່ນອນມັນຈະເປັນເຣື່ອງທີ່
ເສົ້າໃຈ. ແຕເ່ຣື່ອງນີບ່ໍ້ໄດ້ຈົບລົງພຽງເທົ່ານີ້ ເພື່ອນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊື້ປະກັນພັຍໄວ້ ລາວມີແຜນການໄວ້ສໍາລັບເຣື່ອງທີ່ບໍຮູ່້
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ໄດລ້່ວງໜ້າ ກບັພັຍອັນຕະຣາຍທີອ່າດຈະເກີດຂຶ້ນ.   ແລະເມ່ືອເຄາະຮ້າຍເກດີຂຶ້ນ ລາວກໍໄດຮ້ັບການຄຸ້ມກັນ. ບຣໍິສັດ
ປະກັນພັຍເຂົ້າໄປຈັດການໃນທນັທີ ຫ້າເດືອນຕໍ່ມາຄອບຄົວຂອງລາວຍ້າຍເຂົ້າໄປຢູ່ບ້ານໃໝ່. 
       ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມໂຢເຊັບໄວ້ສໍາລັບແຜນການທີສ່ລາດນີເ້ພ່ືອຄນົທຸກຄົນໃນປະເທດ,     ແລະໂຢເຊັບໄດເ້ຮັດ
ຕາມແຜນການນັ້ນ ຜົນທີໄ່ດຮ້ັບກຄໍື ໂຢເຊັບເປັນຜູ້ທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ເພ່ືອຊ່ວຍປະເທດຊາດ. 

                                                                                                                                                                                         
                                                            ນາໍໃຊໃ້ນຊີວິດ      
 
ເພາະວາ່ພວກເຮາົຮບັໃຊດ້ທີີ່ສດຸໂດຍການຕດິຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ໃນລະຫວາ່ງທີເ່ຮາົປະເຊນີກບັ
ບນັຫາຄວາມຫຍຸງ້ຍາກເຮາົຄວນຈະເຮດັຢາ່ງໃດໃນເວລານີ?້ ຈົງ່ພຈິາຣະນາເບິງ່ຂໍຄ້ວາມຂາ້ງລຸມ່ນີ:້                                                                                  

 
v ເບິງ່ເຫດການທີຜ່າ່ນມາ. ຈດົເປັນລາຍລະອຽດເຖິງວທິີທາງທີພ່ຣະເຈົ້າຈັດຕຽມທ່ານເພື່ອການຮັບໃຊ້ຂອງ

ທ່ານໃນທຸກວນັນີ້. ຈົ່ງຈົດໄວ້ຢ່າງເຈາະຈົງ. 
 

v ເງຍີໜ້າຂຶນ້. ຈດັເວລາໃນອາທິດນີເ້ພື່ອຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າກັບສິ່ງທີພ່ຣະອົງປະທານໃຫ້ໃນຊວີດິຂອງທ່ານ.  

ສັຣເສນີພຣະອົງຊ່ຶງເປັນແຫ່ຼງທີ່ມາຂອງຄວາມສໍາເຣດັແລະຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃນການຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາ. 
 
v ເບິງ່ອ້ອມຮອບຕວົ. ຈົ່ງພ່ັງພ້ອມທີຈ່ະຊ່ອຍຄົນອື່ນ. ອ້ອນວອນພຣະເຈົ້າໃຫ້ນໍາພາທ່ານໄປພົບກັບຄົນໃດຄົນ

ນຶ່ງຜູ້ຊ່ຶງລໍາບາກ ປະສົບບັນຫາຄວາມຍຸ້ງຍາກໃນອາທິດນີ.້  ແລະໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານຂອງທ່ານຊວ່ຍເຫືຼອ 
ຢ່າງແທຈ້ິງ.  

 
ຕາມພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈ້ົາ, ທ່ານຈະບ່ໍເຄີຍປະສົບກບັໄຟໄໝ້ເຮືອນ. ແຕທ່າ່ນອາດຈະປະສບົບບັຫາ
ຄວາມຍຸ້ງຍາກ. ທ່ານຈໍາຕ້ອງຕັດສິນໃຈໃນເວລາພົບກັບພັຍອນັຕຣາຍ.  ໃນຊວ່ງເວລານັ້ນ, ທ່ານຈະດຂີຶ້ນເພື່ອຈະ
ຈື່ຈໍາໄວ້ວ່າພຣະເຈົ້າມີແຜນການໄວ້ແລ້ວທີຈ່ະເຫັນທ່ານຜ່ານຜ່າບັນຫານັ້ນໄດ້. 
 
 
 
 
 

                              ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວນັອາທດິ ທ ີ16 ພສຶຈກິາ 2014(11-16-2014 ) 

__________________________________________ 
ເອາົຊະນະຕໍຄ່ວາມຂມົຂືນ່ໃຈ 

                          
                       ທ່ານຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບຣົດຊາດຂອງຄວາມຂົມຂ່ືນຢ່າງໃດ? 
                        ຄວາມສັມພັນຈະມີຕ່ໍກັນແລະກັນໄດ້ກໍຍ້ອນການໃຫ້ອະພັຍ 
 

 ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
ໃຫ້ເຮົາຍອມຮັບວ່າ; ການໃຫ້ອະພັຍຄນົອືນ່ນັນ້ເປັນການຍາກ. ແລະຍາກທີ່ສຸດ 
 
       ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ປະຈໍາວັນທີສ່ວນສາທາຣະນະທີ່ເປັນສູນກາງ,   ເຈົ້າໜ້າທີ ່NYPD   ສຕີບເວັນ 
ແມັກດາໂນໄດ້ຖືກຍິງທາງຫຼັງທີເ່ປັນຈຸດສໍາຄັນເຖິງສາມຄັງ້ໂດຍເດກັຊາຍອາຍ ຸ15 ປ.ີ  ເນືອ່ງຈາກຊ່ວງເວລາການທໍາ
ງານທີ່ອົນລະຫົນວຸ້ນວາຍພຽງຊົ່ວຂະນະ. ສຕີບເວັນໄດໃ້ຊ້ເວລາຊ່ວງທ້າຍຂອງອາຍ ຸ28 ປີທີຣ່ດົເຂັນສໍາລັບຄົນພິການ 
ເໝືອນຄົນເປນັອໍາມະພາດ. ລາວບໍໄ່ດຊ້ດົຊວ່ຍພັລຍາຂອງລາວເປັນເວລາ 2 ທົດສວັດ(20 ປີ).   ລາວບໍເ່ຄີຍໄດຊ່້ວຍ
ຫຼືຫ້ິິຼນກັບລູກຊາຍຂອງລາວຜູທ້ີ່ຫາກເໍກດີມາວ່າງສອງສາມເດອືນຫັຼງຈາກລາວຖືກຍິງ. 
       ແຕ ່ສຕີບເວັນ ໃຫ້ອະພັຍຊາຍໝຸ່ມຜູທ້ີ່ຍິງລາວ.    ìຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ອະພັຍລາວເພາະຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າສິ່ງທີຮ້່າຍ
ແຮງໄປກວ່າການທີຖ່ືກລກູກະສຸນປືນຍິງເຂົາ້ທີ່ກະດູກສັນຫຼັງຂອງຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນ  ແມ່ນການເກັບຄວາມຂົມຂື່ນໄວ້ໃນ 
ໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.î   ລາວເວົ້າວ່າ ì ເພາະຄວາມຂົມຂື່ນນີຈ້ະເພີ້ມຄວາມເຈັບປວດເຂົ້າໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຈະ
ເຮດັໃຫ້ພັລຍາ,  ລກູຊາຍ, ແລະຄົນອື່ນໆທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບຂ້າພະເຈົ້າໄດຮ້ັບຄວາມເຈັບປວດໄປດ້ວຍÖຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ
ວ່າໃຈຮ້າຍເຮັດໃຫ້ເສັຽຄວາມຮູ້ສຶກທີດ່ີ. 
       ໃນການສຶກສາເບິງ່ຊີວິດຂອງໂຢເຊັບຂອງພວກເຮົາ,    ເຮົາໄດ້ເຫັນຊາຍຄົນນຶ່ງທີມ່ີຫຼາຍເຫດຜົນທີ່ຈະຮູ້ສຶກເຈັບ
ປວດ, ໃຈຮ້າຍ, ແລະຂົມຂື່ນ. ແຕລ່າວເລືອກທີຈ່ະໃຫ້ອະພັຍແທນທີຈ່ະແກແ້ຄ້ນ. 
 

ພຣະຄມັພກີ່າວວາ່ຢ່າງໃດ?        ( ເບ່ິງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

      ສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
1. ປະຖມົມະການ 45: 3-4: 
3ໂຢເຊັບເວົ້າຕໍ່ພວກອ້າຍວ່າ,ìຂ້ອຍແມ່ນໂຢເຊບັພ່ໍຂອງຂ້ອຍຍັງມີຊີວິດຢູບ່ໍ?î ພວກອ້າຍພາກັນຢ້ານກົວຈົນບໍສ່າມາດ
ຕອບເພ່ິນໄດ.້ 4ແລ້ວໂຢເຊັບຈຶ່ງເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ,ìຈົ່ງພາກັນຫຍັບເຂົ້າມາໃກຂ້້ອຍî ພວກເຂົາກໍຫຍັບເຂົ້າໄປໃກ້ແລ້ວເພິ່ນ
ເວົ້າວ່າ,ìຂ້ອຍແມ່ນໂຢເຊບັນອ້ງຊາຍຂອງພວກເຈົາ້ຊ່ຶງພວກເຈົາ້ໄດຂ້າຍມາປະເທດເອຢິບ. 
       ຂະນະທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຕືອນ ແລະໂຢເຊັບໄດ້ມີແຜນການຕ້ານພັຍອຶດຢາກຊ່ວຍປະເທດເອຢີບຢູ່ນັ້ນ ປະເທດອື່ນ 
ບໍໍ່ມີເຂົ້າຈະກິນແລ້ວ.   ຢາໂຄບແລະຄອບຄົວຂອງລາວເປັນພວກນຶ່ງທີ່ຢຖູ້າມກາງຜູ້ທີໄ່ດຮ້ັບຄວາມອຶດຢາກ ຊ່ຶງໝາຍ
ຄວາມວ່າການອຶດເຂົ້ານັ້ນໄດ້ບີບບັງຄັບເຂົາເຈົ້າເໝືອນຊົນຊາດອື່ນທີ່ຕອ້ງໄປເອຢີບເພ່ືອຊ້ືເຂົ້າ. ປະຖົມມະການ: 42-
44 ໄດບ້ອກລາຍລະອຽດເຖິງວທິທີາງເພ່ືອຈະທົດສອບພວກອາ້ຍຂອງໂຢເຊັບ ເມ່ືອເວລາພວກເຂົາເຂົາ້ມາໃນປະເທດ
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ເອຢີບ ການທົດສອບແມ່ນເພ່ືອຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖງິການປ່ຽນແປງອປຸະນິສັຍ  ຊຶ່ງປາກດົໃຫ້ເຫັນເມ່ືອຢດູາສເນີທີ່
ຈະເສັຽສະລະຊວີດິຂອງລາວແທນຊວີດິຂອງເບັນຢາມິນ(ປະຖົມມະການ 44:18-34) ຕອນນັ້ນເອງທີ່ໂຢເຊັບໄດ້ເປີດ
ເຜີຍໂຕເອງວ່າລາວແມ່ນໃຜ, ລາວຍິນດຕີ້ອນຮັບພວກອາ້ຍຂອງລາວກັບເຂົາ້ມາເປນັຄອບຄົວຂອງລາວເໝືອນເດີມ. 
       ຖ້າໂຢເຊບປະກາດວາ່  ì ຂ້ອຍແມ່ນໂຢເຊັບî  ກສໍາມາດເຮັດໄດເ້ພາະເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ໂຢເຊັບມີອໍານາດເຕັມ, 
ແນ່ນອນ ຈະຕ້ອງເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງເກີດຂຶ້ນຫັຼງຈາກນັ້ນ.     ຕໍຈ່າກນັ້ນໂຢເຊັບສາມາດທີຈ່ະແນະນໍາຕົນເອງດ້ວຍ
ການໃຊ້ຄໍາຖາມວາ່  ìດຽວນີ້ ເສືອ້ຄຸມຂອງຂ້ອຍເປັນແນວໃດພວກເຈົາ້ມັກບໍ?່î    ແມ່ນແຕຕ່ອນທີຂ່້ອຍຖືກຖິ້ມລົງນໍ້າ
ສາ້ງ?î ຂໃໍຫ້ຂ້ອຍແນະນໍາຕົວຕໍ່ພວກເຈົ້າອີກເທື່ອ." ຖ້ອຍຄໍາດັ່ງກ່າວນີ້ຖວືາ່ຍຸດຕທິັມດີ ອງີໃສພ່ວກອ້າຍທ່ີໄດ້ຂົ່ມເຫງ 
ລາວຫຼາຍປທີີ່ຜ່ານມານັ້ນ.  ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ພາຍຫັຼງທີໂ່ຢເຊັບໄດເ້ປີດເຜີຍຕົວລາວເອງ,  ລາວໃຫ້ພວກອ້າຍຮູວ້່າ
ລາວແມ່ນໃຜແລະຢາກຈະຮູຂ້່າວຄາວຈາກພວກອາ້ຍເພ້ີມເຕມີ ລາວຈຶງ່ຖາມວາ່,î ພ່ໍຂອງຂ້ອຍຍັງມີຊີວິດຢູບ່ໍ?່î 
       ໃນຂະນະນັ້ນແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບພວກອ້າຍຂອງໂຢເຊັບ!  ໂດຍທັນໃດນັ້ນນໍ້າໜັກຂອງຄວາມຜິດແລະຄວາມ 
ຂີ້ຕວົະຂອງພວກເຂົາກໍໄດປ້່ຽນເປັນຫົວໃຈທີ່ຈະຢຸດເຕັນ້  ໂດຍສໍານຶກວາ່ໃນເວລາສອງສາມນາທຕີໍ່ໜ້ານີອ້າດເປັນເວ
ລາສດຸທ້າຍຂອງພວກເຂົາ.  ໂຢເຊັບສາມາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາຈົບລົງໄດ້ຢາ່ງງ່າຍດາຍ  ພຽງແຕຍ່ກົມື
ຂອງລາວຂຶ້ນສັນຍານ(ຕໍທ່ະຫານ)  ແຕແ່ທນທີຈ່ະເປັນຢ່າງນັນ້, ໂຢເຊັບບອກພວກເຂົາໃຫ້ຫຍັບເຂົ້າມາໃກ້ໆລາວ. 
       ພວກອ້າຍໄດ້ຮັບຄໍາເຊື້ອເຊີນໃຫ້ສ້ອມແປງຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຂົາຄືນໃໝ່.   ຄົນຊ່າງຝັນທີ່ພວກເຂົາເຄຍີດ ູ
ໝິ່ນຢ່າງຮຸນແຮງແລະກໍາຈດັອອກໄປຈາກຊີວິດຂອງພວກເຂົານັ້ນ ໄດໃ້ຫ້ໂອກາດພວກເຂົາເຂົາ້ມາໃກ້ໆ  ອີກ. ເຂົາເຈົາ້ 
ໄດຮ້ັບໂອກາດອີກເທື່ອນຶ່ງ; ພາຣະອັນໜັກໜ່ວງເພາະຄວາມຂີ້ຕວົະຂອງພວກເຂົາໄດຖ້ືກຍົກອອກໄປແລະຄວາມສັມ 
ພັນອັນແຕກລ້າວໄດຮ້ັບການປົວແປງໃໝແ່ລະເພ້ີມດ້ວຍການໄດຮ້ັບການໃຫ້ອະພັຍ.   ຍ້ອນວ່າໂຢເຊັບຜູສ້ິດອໍານາດ
ເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີເ້ກີດຂ້ຶນໄດ້. 

                                 ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ອະດີດຜ່ານພົ້ນໄປໂດຍທີບ່ໍ່ຄິດເຖິງມັນໄດ້ຢ່າງໃດ? 

 

2. ປະຖມົມະການ 45:5-8: 
5  ບັດນີ້ຢາ່ໄດ້ກະວນົກະວາຍໃຈຫລຕືິຕົນເອງທີ່ຂາຍຂ້ອຍມາທີນ່ີ້  ແມ່ນພຣະເຈົ້າແທທ້ີ່ຊົງໃຊ້ຂ້ອຍມາທີນ່ີ້ກ່ອນເພື່ອ
ຊອ່ຍເຫລືອຊວີດິພວກເຈົາ້.  6 ດຽວນີ້ເປນັພຽງປທີີສອງຂອງການອດຶຢາກຢູໃ່ນແຜນ່ດິນນີ້ແຕຍ່ັງຈະມີອີກຫ້າປທີີຈ່ະບໍ່
ມີການປູກຝັງແລະການເກບັກ່ຽວ.  7 ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໃຊ້ຂ້ອຍມາກ່ອນພວກເຈົ້າເພື່ອຊ່ອຍເຫລືອຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າ
ໄວ້ແລະເພື່ອໃຫ້ເຊື້ອສາຍຂອງພວກເຮົາມີຢູ່ສືບຕໍໄ່ປ. 8 ດັ່ງນັນ້ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນພວກເຈົ້າແທສ້ົ່ງຂ້ອຍມາແຕແ່ມ່ນພຣະເຈ້ົາ 
ພຣະອົງຊງົໂຜດໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຂຸນນາງຜູ້ສາໍຄັນທີ່ສດຸຂອງຟາຣາໂອຄຮືັບຜິດຊອບຊບັສົມບັດແລະມໍຣະດົກທັງໝດົຂອງ
ພຣະອົງແລະປົກຄອງປະເທດເອຢິບ. 
       ໂຢເຊບັໄດເ້ພີ້ມເຕີມຖ້ອຍຄໍາອັນອັສຈັນ: ທັງໝົດເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ. ບໍເ່ປັນພຽງຄາໍເວ້ົາໃນການໃຫ້ອະ
ພັຍຂອງໂຢເຊັບເທົ່ານັ້ນ ຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານັ້ນໄດສ້ະແດງໃຫ້ພວກອ້າຍຂອງລາວເຫັນວ່າພວກເຂົາກໄໍດ້ເປັນເຄືອ່ງມືຂອງ 
ພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນແຜນການຂອງພຣະອົງເຊັ່ນດຽວກັນ. 
       ພວກອ້າຍໄດຮ້ັບບົດຮຽນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍຣາຄາສູງໄປຈົນຕລອດຊີວິດຂອງພວກເຂົາ    ທີ່ໄດເ້ຮັດສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຕໍໂ່ຢ
ເຊັບ. ລາວເວົ້າຕໍພ່ວກເຂົາດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ,   ì ຢ່າກະວນົກະວາຍໃຈແລະຄຽດຮ້າຍໃຫ້ຕົນເອງເລີຍ,î ຊຶ່ງສາ 
ມາດແປວ່າ,î ຢ່າໂສກເສົ້າ.î   
       ຄວາມໂສກເສົ້າແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກທີມີ່ພລັງ. ມັນສາມາດສົ່ງຜນົໃຫ້ເກີດການລັງກຽດ, ນອນບໍລ່ັບ, ແລະມີຄວາມ
ກົດດັນທາງດ້ານຈິດໃຈເປັນເວລາຫລາຍປີ.   ຍິ່ງມີຄວາມໂສກເສົ້າທີຍ່າວນານກໍຍິ່ງເປັນຜົນກະທົບທີໃ່ຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່ບຸກ
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ຄົນນັ້ນ.    ທ່ານເຄີຍສັງເກດເບິ່ງພຶດຕກິັມຂອງບາງຄົນບໍ່ແລະຮູໄ້ດໃ້ນທັນທໂີລດວາ່ລາວກາໍລງັແບກພາຣະໜັກ? ໂຢ
ເຊັບໄດ້ເຫັນໃນພວກອ້າຍຂອງລາວແລະເວົ້າວ່າ," ຢ່າກັງວົນໃຈຫຼືຄຽດຮ້າຍໃຫ້ຕົນເອງເລີຍ" 
       ໂຢເຊັບໃຫ້ອ້າຍຂອງລາວຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງຢ່າງພາກພູມໃຈ.  ລາວໄດເ້ວົ້າວ່າບໍແ່ມ່ນພວກອາ້ຍຂອງລາວທີສ່ົ່ງລາວ 
ມາປະເທດເອຢບິແຕ່ແມ່ນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
Ø ພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພາຂະບວນເດີນທາງຂອງພ່ໍຄ້າມາທີ່ນັ້ນຕາມເວລາທີເ່ໝາະສົມ(ປະຖົມມະການ 37:25). 

 
Ø ພຣະເຈ້ົາໄດ້ ìນໍາພາî ໂຢເຊັບໄປພົບກັບຫົວໜ້າພະນັກງານເຂົ້າຈີແ່ລະເຫຼົ່າອະງຸ່ນ(ປະຖົມມະການ 40:2-4). 

 
Ø ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄວາມຝັນແກກ່ະສັດຟາຣາໂອແລະໃຫ້ຄວາມສາມາດແລະໂອກາດແກ່ໂຢເຊັບເປນັຜູຕ້ີຄວາມ 

ໝາຍຂອງຄວາມຝັນແລະສເນີແຜນການດາໍເນີນງານ(ປະຖົມມະການ 41:25-36).                                                                          
 
       ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ທາໍງານໃນຊວີດິຂອງທ່ານເໝືອນກັນ,  ເຖິງວ່າໃນບັນຫາຄວາມຍາກລໍາບາກແລະສະພາບການ 
ທີ່ກາໍລັງຖືກທົດລອງ.    ຈົງ່ພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າພຣະເຈົ້າອາດໃຊ້ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ( ຫຼຄືົນທີເ່ວົ້າຍາກ)ເພື່ອນໍາ
ທ່ານໄປຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ດີກວ່າແລະເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຢູໃ່ກຊ້ດິກັບພຣະອົງ.      ຢ່າຍຶດຖເືອົາສະພາບການເຫ່ົຼານັ້ນມາເປັນ
ເຄື່ອງມືຕໍ່ສູກ້ັບຄົນອື່ນທີ່ເຂົ້າມາຫຍຸ້ງກ່ຽວ.  ຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າທໍາງານຜ່ານທາງຄວາມຮູ້ສຶກໃນໃຈ, ດ້ວຍຄໍາເວົ້າທີສ່ັດ
ຊື ່ ຊຶ່ງເປັນຄໍາເວົ້າທ ີໃ່ຫ້ເກດີມີເສລີພາບແລະການໃຫ້ອະພັຍ. 

                                     ຍັງອີກດົນປານໃດ ທ່ານຈ່ຶງຈະພ້ອມທ່ີຈະໃຫ້ອະພັຍແກ່ຄົນອ່ືນ? 

 
3. ປະຖມົມະການ 45: 9-11: 
9 ບັດນີ້ພວກເຈົ້າຈົ່ງພາກັນຟ້າວເມືອຫາພໍ່ແລະນໍາຄໍາສັ່ງຂອງຂ້ອຍເມືອບອກເພ່ິນວ່າ  ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ຂ້ອຍ
ເປັນຜູປ້ົກຄອງປະເທດເອຢບິໃຫ້ພ່ໍມາຫາຂ້ອຍໄວທີສຸ່ດ.  10 ໃຫ້ພ່ໍເອງມາພ້ອມລູກຫລານຝງູແກະແລະຝູງແບທ້ັງງົວ
ຄວາຍແລະທຸກສິ່ງທີ່ພໍ່ມີຂ້ອຍຈະໃຫ້ພ່ໍຢູເ່ຂດໂກເຊັນບ່ອນທີ່ໃກ້ກັບຂ້ອຍ. 11 ຖ້າພໍ່ຢູ່ໂກເຊັນຂ້ອຍກໍສາມາດເບິ່ງແຍງ
ເພິ່ນໄດ້ ຄວາມອຶດຢາກຍັງຈະມີອີກຫ້າປີແລະຂ້ອຍບໍຢ່າກໃຫ້ພໍ່ພ້ອມກັບຄົນທັງປວງທີພ່ໍ່ມີຕ້ອງອຶດຢາກ.î  
       ການສ້າງຂຶ້ນໃໝເ່ປັນສິ່ງທີໜ່້າອັສຈັນ. ໃນບົດທ ີ4 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວເຖິງເຣື່ອງເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ທີເ່ຮືອນ
ຖືກໄຟໄໝ້. ຫັຼງຈາກນ້ັນມາລາວໄດ້ບອກຂ້າພະເຈົາ້ກຽ່ວກັບການຢາ້ຍເຂົາ້ເຮືອນໃໝຂ່ອງລາວ. ລາວແລະພັລຍາຂອງ
ລາວຍ່າງກ້າວເຂົ້າປະຕູໃໝ,່  ພືນ້ທີປ່ດູ້ວຍແຜ່ນກະເບືອ້ງໃໝ,່ ຕູໃ້ໝ່, ດອກໄຟໃໝ່, ເຄ່ືອງນຸ່ງໃໝ່ແລະເຕົາຝິງໄຟກາງ
ເຮືອນທີງ່າມ,   ລາວບອກກັບຂ້າພະເຈົ້າອີກວ່າລາວບໍ່ສາມາດຈື່ໄດເ້ລຍີວ່າຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງເຮືອນເກົ່ານັ້ນເປັນ
ແບບໃດກ່ອນໄຟໄໝ້. 
  
ການການສ້າງເຮອືນຂຶ້ນໃໝນ່ັ້ນງາມຫຼາຍ, ແລະການສ້າງຄວາມສັມພັນຄືນໃໝຍ່ິ່ງສວຍງາມກວາ່ນັ້ນ. 
 
     ເມ່ືອໂຢເຊັບຮັກສາຄວາມສັມພັນກັບພວກອາ້ຍຂອງລາວໃນການໃຫ້ອະພັຍ, ຊວີດິຂອງເຂົາທັງໝດົກໍມີສສີັນແລະ
ງົດງາມ.    ປະຕູຂອງຄວາມກຽດຊງັແລະຄວາມເຈັບປວດໄດ້ຖກືທໍາລາຍມ້າງລົງແລະຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝດ່້ວຍປະຕູແຫ່ງ
ຄວາມຮັກແລະຄວາມສັມພັນອັນດີຕໍກ່ັນແລະກັນ.   ພວກເຂົາເລ ີ ້ມເດນີໄປດ້ວຍກນັເທິງພ້ືນຖານໃໝໃ່ນຄວາມສໍາພັນ 
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ໃໝ ່ຊຶ່ງຮອຍແຕກລ້າວ, ການແຕກແຍກຫລຄືວາມອິດເມ່ືອຍຈາກການທໍຣະຍົດຫລອກລວງໄດສ້ິ້ນສຸດລົງ;  ພວກເຂົາ
ເດີນໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງ, ຊຶ່ງເປັນວັນໃໝ່ທີແ່ທຈ້ງິ. 
       ໂຢເຊັບຮູ້ວ່າຍັງມີຄົນນຶ່ງທີຍ່ັງຄງົເຕມັໄປດ້ວຍຄວາມໂສກເສົາ້ແລະເສັຽໃຈຢູ່: ນັນ້ກຄໍຢືາໂຄບ,  ພ່ໍຂອງລາວ. ໂຢ
ເຊັບໄດ້ສັ່ງພວກອ້າຍຂອງລາວໃຫ້ຮີບມຸ້ງໜ້າກັບເມືອແລະບອກຂ່າວນີ້ໃຫ້ແກພ່ໍ່ຂອງພວກເຂົາ   ເທືອ່ນີ້ພວກເຂົາຕ້ອງ
ໄດບ້ອກຄວາມຈິງ   ເປັນເວລາ 13 ປທີີ່ຢາໂຄບຈົມຢູ່ໃນຄວາມໂສກເສົ້າເສັຽໃຈ ໃນທີສຸ່ດກໍໄດກ້ັບກາຍມາເປນັຄວາມ
ຊົມຊ່ືນຍິນດີ; ແນ່ນອນລາວອາດຈະຈືຈ່ໍາຄວາມຝັນທີ່ໂຢເຊັບໄດເ້ວົ້າຕໍລ່າວເມ່ືອໂຢເຊັບຍັງໜຸ່ມ( ປະຖົມມະການ 37: 
5-11 ) ແລະຮູວ້່ານັ້ນແມ່ນອະດີດທີຜ່່ານພ້ົນໄປແລ້ວ. 
         ການແຕກແຍກກັນລະວາ່ງໂຢເຊັບແລະຄອບຄົວຂອງລາວມີຄວາມກ່ຽວພັນຫຼາຍກວາ່ທະເລຊາຍທີ່ມີພູຫີນກັນ້ 
ກາງ. ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຂົາໄດ້ແຕກສລາຍ. ແຕໂ່ຢເຊັບມີຄວາມປາດຖນາຢາກໃຫ້ຄວາມສັມພັນໄດໃ້ກຊ້ິດກັນ
ອີກ. ໃນຂໍ ້4 ລາວຂໍຮອ້ງໃຫ້ພວກອາ້ຍນອ້ງຂອງລາວຫຍັບເຂົາ້ມາໃກ,້ ໃນຂໍ ້10 ລາວໄດເ້ນັນ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມປາຖ
ນາຂອງລາວທີ່ຢາກໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມໃກຊ້ດິກັນອີກ ìຈົ່ງມາອາສັຍຢູໃ່ນດນິແດນໂກເຊັນບອ່ນທີ່ໃກກ້ັບຂ້ອຍ."     
 
                                                                                                                                                                                 

                                                           ນາໍໃຊໃ້ນຊີວິດ      
 
ເຮດັຢາ່ງໃດທາ່ນຈຶງ່ຈະສາມາດເອາົການໃຫອ້ະພຍັຮວມເຂົາ້ກັບການເປນັອນັນຶງ່ອນັດຽວໃນການດາໍເນນີຊ ີ
ວດິປະຈໍາວນັຂອງທາ່ນ?  ຈົງ່ພຈິາຣະນາເບິງ່ຂັນ້ຕອນຂາ້ງລຸມ່ນີ:້                                                                               
 
v ເຊືອ່ມຕໍເ່ຂົາ້ກບັຄອບຄວົ. ຈ່ົງໃຊ້ເວລາໃນອາທດິນີເ້ຊື່ອມຕໍ່ຄວາມສັມພັນກັບສະມາຊິກຄອບຄົວເຂົ້າກັນ. 

ທຸ້ມເທໃຈເສີມສ້າງຄວາມສັມພັນໃນຄອບຄົວໃຫ້ເປນັມາດຕະຖານປ້ອງກັນຄວາມຂົມຂື່ນແລະການຂັດແຍ້ງ 
ທີຈ່ະເຂ້ົາມາທໍາລາຍ. 

v ຮູຈ້ດິໃຈຂອງເຮາົເອງ. ຄິດທົບທວນເບິ່ງຈຸດສໍາຄັນທີ່ທໍາໃຫ້ເສັຽໃຈທີເ່ປັນສາເຫດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນໃຈ

ຈົນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ອະພັຍແກຄ່ົນອື່ນໄດ້. ທູນຕໍພ່ຣະເຈົ້າໃຫ້ຊ່ວຍທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມເຈັບປວດນັ້ນ, ແຕຢ່່າ
ລືມການໃຫ້ອະພັຍເມື່ອພຣະອົງໃຫ້ອະພັຍທ່ານແລ້ວ. 

v ຈົງ່ຂໂໍທດເມືອ່ເຮາົເຮດັຜິດ. ຖ້າທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານເຮັດຜິດຕໍ່ຄນົອື່ນ ຕ້ອງຮັບຮ ູ ້ວ່າຜິດ. ຕ້ອງກ້າຫານໃນການຂໍ

ຮ້ອງ ຂໂໍທດ ຂອໍະພັຍ. 
 
ເປັນການຍາກທີ່ຈະປົດປ່ອຍຄວາມເຈັບປວດທີຄ່ົນອື່ນເຮັດກັບເຮົາອອກໄປ. ບາງຄັ້ງກໍເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້
ເລີຍ. ແຕມັ່ນມີຄຸນຄາ່ເມ່ືອມີຄວາມພະຍາຍາມ, ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ? ເພາະວາ່ຣົດຊາດຂອງການໃຫ້ອະພັຍແມ່ນ
ຫວານສົດຊື່ນຫຼາຍກວາ່ຣົດຊາດຂອງຄວາມຂົມຂື່ນ. 
 

                      ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

ໂຢເຊັບເຮັດຢ່າງໃດໃນເຣື່ອງນີທ້ີ່ສະທອ້ນໃຫ້ເຫັນການທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າຕໍຊ່ີວິດເຮົາ? 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
ວັນອາທດິທ ີ23 ພສຶຈກິາ 2014(11-23-2014 ) 
__________________________________________ 

ເອາົຊະນະຕໍຄ່ວາມຄດິແບບໂລກ 
                          

ມີຫຍັງແດ່ທ່ີພ່ໍແມ່ຂອງທ່ານເຮັດເພ່ືອທ່ານແຕ່ທ່ານບ່ໍໄດ້ສໍານຶກຮູ້ບຸນຄຸນຈົນກະທ້ັງທ່ານເປັນຜູ້ໃຫຍ່? 
                          ພວກເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈົ້າທີ່ທໍາໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນເຮົາ 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
       ຂ້າພະເຈົາ້ອາສັຍຢູໃ່ນຣັດໂອກລາໂຮມາ. ມີລມົພະຍຸໂທເນໂດຢູຕ່ລອດ. ຂ້າພະເຈົາ້ບໍໄ່ດ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີລ່ມົພະ
ຍຸພັດກະນໍ່າລົງທ ົ ່ວທຸກພ້ືນທີແ່ລະເຮັດໃຫ້ເກີດການທໍາລາຍເສັຽຫາຍ.  ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຊຸມຊົນທັງໝົດຕົກຢູໃ່ນສະພາບ
ດຽວກັນແລະຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວ ຄົ້ນຫາຕາມຊາກເຮືອນທີເ່ພພັງເພ່ືອຊອກຫາສິ່ງທີ່
ຍັງເຫືຼອໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈົາ້ ມັນເປນັເຫດການທີ ່ມີຄວາມເຈັບປວດຢ່າງຮນຸແຮງ. 
         ບໍມ່ີຜູ້ໃດໄດຮ້ັບການປົກປອ້ງຄຸມຄອງໃນລະຫວາ່ງມີພັຍອັນຕະລາຍທີ່ຮາ້ຍແຮງນັ້ນ.    ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ເສັຽ
ເຮືອນຫຼຖືືກລົມພະຍໂຸທເນໂດພັດໂດຍບໍຄ່າດຄິດ  ແຕເ່ຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຖືກພະຍຸແຫ່ງຊີວິດທີ່ກໍໃ່ຫ້ເກີດຄວາມເສັຽ
ຫາຍຢ່າງມາກມາຍ.  ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າຕົວເຮົາເອງກໍໍາລັງຖືກພັດໄປພັດມາດ້ວຍລົມພະຍຸຂອງຊີວິດແລະຖືກດຶງອອກ
ຈາກກນັເປນັຊິ້ນໆ. 
       ນີແ້ມ່ນສິ່ງນຶ່ງທີເ່ຮົາສາມາດໝັນ້ໃຈ:  ເຖິງແມ່ນເຮົາອາດຮັບຮູ້ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກໃນການປ້ອງກັນພັຍຫຼືປະສົບກັບ
ບັນຫາຮ້າຍແຮງໂດຍບໍໍທ່ັນໄດ້ຕັ້ງຕົວ  ແນ່ນອນບໍແ່ມ່ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ.     ແທຈ້ິງ, ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍໃຫ້ບັນຫາໃດໆຈູ ່ ່
ໂຈມເຮົາໂດຍທີ່ເຮົາບໍທ່ັນໄດຕ້ັ້ງຕົວ. 
       ເມື່ອເຮາົສລບຸການສັງເກດເບິງ່ຊີວດິຂອງໂຢເຊັບ  ເຮົາກໍໄດເ້ຫັນວິທີທາງທີພ່ຣະເຈ້ົາຈດັຕຽມແລະນໍາພາລາວໃນ
ທັງສອງທາງ ທງັເວລາທີດ່ີແລະເວລາທີີຍ່າກລ ໍາບາກ. ພຣະເຈົາ້ທໍາງານຕລອດເວລາ, ແລະພຣະອງົມີພຣະສງົຈະເຫັນ 
ເຮົາຜ່ານຜ່າທຸກໆບັນຫາ, ບ່ໍວ່າບັນຫາຈະໃຫຍ່ຊ່ໍາໃດ, ພຣະເຈ້ົາໃຫຍ່ເໜືອກວ່າທຸກສິ່ງທເີກີດຂຶ້ນກັບເຮົາ. ພວກເຮາົສາ
ມາດເຊ່ືອໃນແຜນການຂອງພຣະອົງວ່າຈະຊວ່ຍເຮົາໃຫ້ເອາົຊະນະໄດ.້ 
 

ພຣະຄມັພີກ່າວວາ່ຢ່າງໃດ?        ( ເບ່ິງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. ປະຖມົມະການ  50: 15-17: 
15 ຫລັງຈາກພ່ໍຂອງພວກເຂົາຕາຍແລ້ວພວກອາ້ຍນ້ອງໂຢເຊັບກພໍາກັນເວົ້າວ່າ,ìພວກເຮາົຈະເຮັດແນວໃດໂຢເຊັບ
ອາດຍັງຊງັພວກເຮົາແລະຢາກແກແ້ຄ້ນຄວາມຊົ່ວທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຕໍລ່າວ.î 16 ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງສັ່ງ
ຄວາມໄປຫາໂຢເຊັບວ່າ,ìພໍ່ໄດ້ສັ່ງຄວາມນີ້ໄວ້ກັບເຮົາໃຫ້ໄປບອກເຈົ້າກ່ອນເພິ່ນຕາຍວ່າ 17 ພໍ່ຂໃໍຫ້ເຈົ້າຍົກໂທດ
ຄວາມຜິດຊຶ່ງພວກອ້າຍຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພ່ໍເຈົ້າໄດເ້ຮັດ.îເມື່ອເຂົາເວົ້າຄວາມນັ້ນໃຫ້ຟັງແລ້ວໂຢເຊັບກຮໍ້ອງໄຫ້ຂຶ້ນ.  
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       ເປັນເວລາ 17  ປີ ທີ່ຢາໂຄບໄດອ້າສຍັຢູ່ໃນປະເທດເອຢີບກັບລູກໆທງັໝົດແລະຄອບຄົວຂອງລາວ  ( ປະຖົມມະ
ການ 47: 28 ). ລາວຮູລ້່ວງໜ້າວ່າຊີວິດທີເ່ຫຼືອຢູ່ກໜໍ້ອຍແລະລໍາບາກໃນ (ຂໍ ້9), ແຕລ່າວໄດໃ້ຊ້ເວລາສ່ວນທີຍ່ັງເຫຼືອ
ຢູ່ດວ້ຍຄວາມໝັນ້ຄົງກັບພວກລກູຊາຍຂອງລາວ. ຫັຼງຈາກຢາໂຄບສິ້ນຊວີດິ, ລູກຊາຍຜູ້ທ ີ12 ໄດ້ນາໍເອົາສົບຂອງລາວ
ກັບຄືນໄປປະເທດຂອງລາວແລະຝັງລາວໄວກ້ັບເມັຽຂອງລາວແລະບັນພະບຸຣຸດຂອງລາວ. 
       ພວກເຂາົບໍຄ່ວນຈົມຢູ່ກບັເຣື່ອງໃນອະດີດ,   ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ,   ອ້າຍຜູ້ນຶ່ງເກດີມີຄວາມອັບອາຍແລະຍ້ານກົວ
ເພາະເຣ່ືອງທ່ີລາວໄດກ້ະທໍາກັບໂຢເຊັບໃນເວລາທີພ່ວກເຂົາຍັງເປັນໜຸ່ມ.    ຫຼັງຈາກພໍ່ຂອງພວກເຂົາໄດເ້ສັຽຊີວິດໄປ
ແລ້ວ, ພວກເຂົາກໍເກີດມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າໃນທີສຸ່ດໂຢເຊັບກໍໍຈະຊອກຫາທາງແກແ້ຄນ້. 
        ສາໍລບັພາກສວ່ນຂອງໂຢເຊບ  ລາວມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປນັໃຍຕໍຄ່ອບຄົວຂອງລາວເປັນເວລາ 17 ປ ີ  ສືບຕໍ່ຮັບ
ຮອງຄວາມປອດພັຍຂອງພວກເຂົາແລະຈັດຕຽມສະບຽງອາຫານໃຫ້. ແຕ່ລະຢ່າງທີໂ່ຢເຊັບເຮດັນັ້ນໄດ້ຊີ້ບອກໃຫ້ເຫັນ
ວ່າແມ່ນເພື່ອຄອບຄົວແລະທຸກຄົນທີ່ຢູໃ່ນນັ້ນ  ຢ່າງໜ້ອຍຄວາມສໍາເຣັດທຸກຢ່າງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕກ້ານດູແລຢ່າງເອົາໃຈ 
ໃສຂ່ອງໂຢເຊັບ.   ແຕ່ເຖງິປານນັ້ນ  ກະແສລົມແຫ່ງຄວາມຢ້ານກົວແລະພະຍຂຸອງຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າໄດ້ນາບຂູ່
ການປົວແປງທີຈ່ົບງາມແລ້ວນັນ້ ແລະໄດ້ຄອບງໍາພວກເຂົາເປນັເວລານານຫຼາຍປີ 
       ຄວາມຢ້ານກົວໄດ້ເຂົ້າມາສູ່ຄນົໃດຄນົນຶ່ງກ່ອນ, ພວກອາ້ຍໄດສ້ົ່ງຂ ່າວທີ່ຫຼອກລວງໄປຫາໂຢເຊັບເພ່ືອສແວງຫາ 
ການໃຫ້ອະພັຍເພີ້ມອີກຕໍຄ່ວາມບາບທີຮ່້າຍແຮງຂອງພວກເຂົາ.  ນີ້ແມ່ນອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ທີສ່ະແດງໃຫ ້
ເຫັນເຖິງເບື້ອງຫລັງຂອງພວກເຂົາ.   ພຣະຄັມພີສອນເຮົາວ່າຊາຕານທີ່ເປັນສັດຕຣູຂອງພວກທ່ານທ່ຽວວົນວຽນໄປມາ 
ເໝືອນໂຕສິງທີ່ແຜດສຽງຊອກຫາຄົນທີມັ່ນຈະກັດກິນໄດ ້(1 ເປໂຕ 5: 8).   ຊາຕານຊອກຫາບອ່ນທີແ່ຕກແຍກ  ແລະ
ຊ່ອງທາງທີມ່ັນຈະເຂົ້າໄປ ເພື່ອລັກເອົາສັນຕສິຸກຂອງເຮົາແລະທໍາໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວ.  ພວກອາ້ຍໄດ້ສນູເສັຽສັນຕິ
ສຸກຂອງພວກເຂົາ. 
       ເພື່ອຈະໃຫ້ສເມີກັນ ພວກເຂົາຄວນເລືອກທີຈ່ະວາງແຜນຕໍ່ສູໂ້ຢເຊັບອີກເທື່ອ ແຕ່ເຂົາບໍໄ່ດ້ເຮັດ. ຊ່ຶງເຫັນໄດ້ຢ່າງ
ຈະແຈ້ງວ່າ ໃນທີສຸ່ດພວກເຂົາໄດຮ້ຽນບົດຮຽນຂອງພວກເຂາົ   ແຕພ່ວກເຂົາໄດ້ຊອກຫາການໃຫ້ອະພັຍອີກຄັ້ງຕໍສ່ິ່ງທີ່
ພວກເຂາົໄດ້ເຮັດ.  ໃນສ່ິງທ່ີພວກເຂາົໄດ້ເຮັດມານັ້ນ ພວກເຂາົໄດ້ຍອມຮັບວາ່ການກະທໍາຂອງເຂົາເປັນເໝືອນຄວາມ
ບາບ. 
       ໂຢເຊບັໄດຮ້ັບການກະທົບກະເທືອນທາງຈິດໃຈຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍໃນການສາລະພາບຜດິຂອງພວກອາ້ຍຂອງລາວ. 
ຫຼັງຈາກປີເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານພ້ົນໄປ, ພວກເຂົາຍັງມີຄວາມຢ້ານກົວໂຢເຊັບຢູແ່ລະຄິດວາ່ລາວບໍ່ໃຫ້ອະພັຍແກເ່ຂົາເຈົ້າຢ່າງແທ ້
ຈິງ ໂຢເຊັບໄດ້ຮູ້ຄວາມຄິດເຫລົ່ານັ້ນຂອງພວກເຂົາ ລາວເຫັນວ່າຈະຕ້ອງໃຫ້ພວກອ້າຍມີຄວາມໝັ້ນໃຈເພີ້ມອີກ. 
       ອະດດີຄວາມຫລັງມີທາງທີ່ຈະກັບຄນືມາວົນວຽນຢູໃ່ນຊີວິດເຮາົອກີ....ໂດຍສະເພາະຖ້າເຮົາບໍກ່ໍາຈັດປັດເປົ່າມັນ
ອອກໄປຈາກຊີວິດຢ່າງສ້ິນເຊີງ.   ກຸນແຈໄຂໄປສູ່ຄວາມພ້ົນພັຍຕໍກ່ານກັບຄືນມາຂອງສັດຕຣກູຄໍ ືເຮົາຕ້ອງຕໍ່ສູກ້ັບມັນ
ຢ່າງໜ້າຕໍ່ໜ້າ ຕ້ອງຕັດສິນໃຈທີຈ່ະກະທໍາຢ່າງເດັດດ່ຽວເພື່ອບໍໃ່ຫ້ຄວາມເຈບັປວດແລະເຣື່ອງລາວໃນອະດີດເຕີບໃຫຍ່
ຂຶ້ນອກີໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. 
 
 

2. ປະຖມົມະການ 50: 18-19: 
18 ຄັນແລ້ວພວກອາ້ຍຂອງເພ່ິນກພໍາກນັມາໂດຍຕົນເອງແລວ້ຂາບລົງຕໍໜ່້າເພິ່ນເວົ້າວ່າ,ìພວກເຮົາຢູນ້ີ່ເໝອືນຂ້າໃຊ້
ຂອງທ່ານແລ້ວ.î 19 ແຕ່ໂຢເຊັບເວົ້າຕໍພ່ວກເຂົາວາ່,ìຢ່າພາກນັຢ້ານກົວເລີຍຂອ້ຍບໍສ່າມາດຍກົຕົວຂ້ອຍເອງຂຶ້ນສູ່
ບ່ອນຂອງພຣະເຈົາ້ໄດ.້ 
       ຄັງ້ນຶ່ງໂຢເຊັບໄດຝ້ັນວ່າອ້າຍຂອງລາວໄດ້ກົ້ມຫົວລົງຢູຕ່ໍ່ໜ້າລາວ (ປະຖົມມະການ 37:5-9).  ຄວາມຝັນນັນ້ໄດ ້

ເມື່ອໃດທີທ່່ານພົບວ່າການໃຫ້ອະພັຍຍາກທີ່ຈະຮັບເອົາໄດ ້ຫລບືໍ່ເປັນທີເ່ຊ່ືອໄດ?້ 
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ສໍາເຣັດເປັນຈິງເມື່ອອ້າຍຂອງລາວຢືນຢູຕ່ໍ່ໜ້າລາວເພ່ືອຊອກຊື້ເຂົ້າ ( ປະຖົມມະການ 42: 9). ໃນເວລານັນ້, ພວກເຂົາ
ໄດ້ກົ້ມຫົວລົງຕໍ່ໜ້າລາວເພື່ອສະແດງຄວາມໂຄຣົບຕໍ່ຕໍາແໜ່ງໜ້າທີຂ່ອງລາວ. ຫລາຍປຕີໍ່ມາພວກເຂົາກົ້ມຫົວລົງຕໍ່ໜ້າ
ລາວດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ. ພວກເຂົາໄດ້ມາຢູຕ່ໍ່ໜ້າໂຢເຊັບຍອມທີຈ່ະເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງລາວ. 
       ອກີປະການນຶ່ງ,  ພວກອ້າຍຍອມຮັບວາ່ໂຢເຊັບເປນັນາຍຂອງພວກເຂົາແລ້ວ  ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຖືກຈັບໄວ້ຍ້ອນ
ການກະທໍາຂອງພວກເຂົາແລະຄໍາເວ້ົາຕົວະຂອງເຂົາໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ,  ການຢູ່ໃນຄວາມຢ້ານກົວຈະເຮັດໃຫ້ເຮາົຕົກ
ເປັນທາດຂອງມັນ. 
       ເຊ່ັນດຽວກັນ ໂຢເຊັບສາມາດທີຈ່ະຍອມໃຫ້ຕົວລາວເອງກາຍເປັນທາດໄດເ້ໝືອນກັນ.  ພວກອາ້ຍຂອງລາວໄດ ້
ກາຍເປັນທາດທາດຂອງຄວາມຢ້ານກົວ ແລະລາວຄວນຮ່ວມກັບພວກເຂົາໂດຍການເປນັທາດຂອງຄວາມຂົມຂື່ນຫລື
ປາຖນາໃຫ້ພວກອາ້ຍຊດົໃຊ້ໜີ້ຄືນ. ແຕໂ່ຢເຊັບບໍ່ຍອມໃຫ້ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຈະເປນັສາຍໂສຜູ້ກມັດລາວອກີ. 
       ໂຢເຊັບຖ່ອມໃຈລົງຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າແທນ, ສໍານຶກໄດ້ວ່າບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງລາວທີ່ຈະລົງໂທດພວກອ້າຍ. ລາວປະ 
ຕິເສດທີ່ຈະຫັນຫຼັງໃຫ້ໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດສ້ໍາແດງຕໍລ່າວໃນຫຼາຍປຜີ່ານມາ ພຣະເຈົ້າເປັນຜູຄ້ວບຄມຸທຸກຢ່າງແລະນໍາ
ລາວມາປະເທດເອຢິບເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອຄອບຄົວຂອງລາວ. 
       ຄວາມໄວວ້າງໃຈແມ່ນການກະທໍາທີ່ເອົາໃຈໃສແ່ລະດແູລຮັກສາຄນົອື່ນ.   ຊວີດິຂອງໂຢເຊັບໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນ
ແລ້ວເຫັນອີກວ່າພຣະເຈົ້າເປນັຜູທ້ີໄ່ວ້ວາງໃຈໄດ.້    ພວກເຮົາສາມາດອທຸິດຖວາຍການລ້ຽງດແູລະຮັກສາຂອງເຮົາໃຫ້
ແກພ່ຣະອົງ. ໃນທາງກດົໝາຍ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກັນລະຫວາ່ງສອງຝ່າຍ ຊຶ່ງຜູ້ນຶ່ງເປັນຜູ້(ຈດັການດູແລ)
ມີອໍານາດໃນການຈັດການບຣໍຫິານ, ແລະອີກຄົນນຶ່ງເປັນ( ຜູຮ້ັບຜົນປໂຍດ)ມີສິດທີຈ່ະໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດ. 
        ໂຢເຊບັໄດຕ້ັດສິນໃຈໃນຕອນເລີມ້ຕົ້ນຊວີດິຂອງລາວໃຫ້ພຣະເຈົາ້ເປນັຜູ້ຈັດການຂອງລາວແລະລາວເປັນຜູ້ດາໍ 
ເນີນຊີວິດຮັບຜົນປໂຍດຈາກພຣະອົງ. ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປັນຜູຄ້ວບຄມຸຜົນທີ່ຕາມມາຂອງການກະທໍາຂອງ
ພວກອາ້ຍ ໂຢເຊັບກໍມີອສິະຣະທີ່ຈະບໍແ່ກ້ແຄ້ນພວກອ້າຍຢ່າງຝືນໃຈ. ເປັນການດີທີ່ຍອມຮັບວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າແລະໃຫ້ພຣະອົງເປັນຜູ້ກະທໍາອັນໃດທີຕ່້ອງການເຮັດ ໃຫ້ສໍາເຣດັ.   
 
 

3. ປະຖມົມະການ   50: 20-21: 
20 ແຕພ່ວກເຈົ້າຕ້ອງເອົານ້ອງຊາຍຫລ້າມາຫາເຮົາເພ່ືອພິສູດວ່າພວກເຈົ້າໄດເ້ວົ້າຄວາມຈິງແລ້ວພວກເຈົ້າກໍຈະບໍ່ຖືກ
ປະຫານຊີວິດ”ພວກເຂົາກຍໍອມຕົກລົງຕາມຂໍ້ສເນີນັ້ນ. 21 ພວກເຂົາເວົ້າຕໍກ່ັນແລະກັນວ່າ,ìແມ່ນແລ້ວໝູ່ເຮົາເປັນຜູ້
ຜິດແທທ່ີ້ໄດເ້ຮັດແກນ່້ອງຂອງພວກເຮົາ ໝູເ່ຮົາໄດເ້ຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມລໍາບາກຫລາຍ ເມ່ືອລາວຮ້ອງຂໍຄວາມຊວ່ຍ
ເຫລືອແຕໝູ່່ເຮົາບໍຍ່ອມຟັງສຽງ ຍ້ອນສິ່ງນັ້ນແຫລະຄວາມລໍາບາກຈຶງ່ຕາມມາສນອງພວກໝູ່ເຮົາດຽວນີ.້î 
       ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງວ່າໂຢເຊັບບໍ່ໄດປ້່ອຍວາງສິງ່ທີ່ອາ້ຍຂອງລາວໄດເ້ຮັດໄວ້ກບັລາວຫລາຍປທີີ່ຜ່ານມານັ້ນ. ລາວໄດ້
ອະທິບາຍແຜນການຂອງພວກເຂົາວາ່ເປນັຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ. ແຕ່ໂຢເຊັບຍອມຮັບວາ່ພຣະເຈົາ້ມີແຜນການຂອງພຣະອົງ
ເອງ.   ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານທັງໆ ທ ີ່ເຫັນວ່າພວກອ້າຍມຄີວາມກຽດຊງັ, ປຽ່ນແປງໂຢເຊັບຈາກການຖືກກະທໍາກບັແບບ 
ຜິດໆໃຫ້ກາຍມາເປນັຜູ້ຊ່ວຍເຫລືອປະເທດ, ຊວ່ຍເຫລືອຄອບຄົວ,ແລະຄວາມພ້ົນສາໍລບັທຸກຄົນ. 
 
ທີຈ່ິງ, ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງດໃີນການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ  ຄືຄວາມພ້ົນສາໍລບັທຸກຄົນ. 
 
       ໃນເວລານີໂ້ຢເຊັບສາມາດເຫັນຮູບພາບໃຫຍ່.  ພຣະເຈົາ້ໄດ້ທໍາໃຫ້ເກີດຜົນດີໃນຊີວິດຂອງລາວ ໂຢເຊັບກໍໄດຕ້ັ້ງ
ໃຈເຮັດເໝືອນກັນ. "ເພາະສະນັ້ນຢ່າສູ່ຢ້ານ  ເຮົາຈະລ້ຽງດເູຈົ້າແລະລູກຂອງເຈົ້າ." ໂຢເຊັບບໍໄ່ດ້ຈ້ອງສາຍຕາໃສອ່້າຍ

ເຮົາຈະສູນເສັຽຫຍງັຖ້າເຮົາມອບຄວາມທ່ຽງທັມໄວ້ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ? 
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ຂອງລາວຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ຢນືຢູ່ດນົນານດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວຢູແ່ລ້ວ. ແຕ ່ìລາວໄດ້ເລົ້າໂລມໃຈພວກເຂົາແລະເວົ້າກັບ
ພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາ.î   ຄໍາເວົ້າແລະການກະທໍາເຫລົ່ານີ້ຂອງລາວເຮັດໃຫ້ພວກອ້າຍມີຄວາມໝັ້ນ
ໃຈຂຶ້ນໃໝອ່ີກ. ໂຢເຊັບໄດເ້ຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຂັ້ມແຂງແລະມີກ ໍາລັງໃຈເພີ້ມຂຶ້ນ. 
       ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າອ່ານເຣື່ອງລາວຂອງໂຢເຊັບ, ໄດເ້ຕືອນໃຈຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຄິດເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດ  ບຸດທ ີ ່ຮັກຂອງ  
ພຣະບິດາແຫ່ງຟ້າສວັນຂອງພວກເຮົາ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ຢືນຢູຕ່ໍ່ໜ້າຊນົຊາດຂອງອສິຣາເອນແລະມອບຊວີດິໃຫ້ແກພ່ວກ
ເຂົາ.   ເມື່ອຜູນ້ໍາສາສນາໄດເ້ຫັນຄວາມຮັກຂອງປະຊາຊນົທີມີ່ຕໍພ່ຣະເຢຊຄູຣດິ,    ເຂົາເກີດມີຄວາມອິດສາແລະວາງ
ແຜນການທີຈ່ະຂ້າພຣະອົງ.    ແຕພ່ຣະເຈົ້າມີແຜນການທີແ່ຕກຕ່າງ ພຣະອົງໄດ້ຮບັເອົາຄວາມກຽດຊງັຂອງປະຊາຊນົ 
ແລະໃຊ້ຄວາມກຽດຊງັນັນ້ໃຫ້ກາຍເປັນພຣະຄຸນສໍາລັບຜູທ້ີ່ຫລົງເສັຽແລະສໍາລັບໂລກທີ່ກໍາລັງຕາຍ. 
       ໃນຂະນະທີ່ພຣະຣາຊກດິຂອງພຣະເຢຊູໃນໂລກໃກຈ້ະສິນ້ສຸດລົງ,   ພຣະອົງໄດນ້ັ່ງລົງຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານ
ກັບສາວົກ.  ໃນຄາບເຂົາ້ຄາບສຸດທ້າຍນັ້ນ, ພຣະອົງໄດ້ບອກເຖິງເຫດການທີ່ຈະເກດີຂຶ້ນໃນອະນາຄດົ  ພຣະອົງບອກ
ພວກເຂົາວ່າ,î ຢ່າໃຫ້ໃຈຂອງພວກທ່ານວຸ້ນວາຍໄປແລະຢ່າຊູ່ຢ້ານ.î(ໂຢຮັນ14:27). ພຣະເຢຊູຍັງຮຽກເອີ້ນເຂົາເຈົ້າ 
ໃຫ້ເປັນ îຜູ້ກ້າຫານî(ໂຢຮັນ 16:33) ພຣະເຢຊູເຫັນພາບທີໃ່ຫຍ່ແລະຄວາມປາຖນາຂອງຜູ້ທີຕິ່ດຕາມພຣະອງົ ໃຫ້ໄວ້ 
ວາງໃຈໃນພຣະອົງ  ລວມທັງພວກເຮົາດ້ວຍ. 
 

                                                                                                                                                                                        
                                                           ນໍາໃຊໃ້ນຊີວິດ      
 
ການວາງໃຈໃນພຣະເຈົາ້ຢ່າງແທຈ້ງິໃນການດໍາລງົຊິວີດິປະຈາໍວນັຂອງທາ່ນ ເປນັຄແືນວໃດ? ຈົງ່ພຈິາຣະ 
ນາຄາໍແນະນໍາດັງ່ຕໍລ່ງົໄປນີ.້                                                                                  
 
v ໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຢຊ.ູ ຍອມຈໍານົນຊີວິດຂອງທ່ານຕໍອ່ົງພຣະເຢຊູຄຣດິແລະຕ້ອນຮັບເອົາການໃຫ້ອະພັຍ

ສໍາລັບຄວາມບາບຂອງທ່ານ.  
 

v ຈົງ່ກາ້ຫານ.  ຈົ່ງຄົ້ນຫາບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງໃນຊີວິດຂອງທ່ານທີຄ່ວາມຢ້ານຄວບຄຸມຢູ່.   ທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າ

ຊ່ວຍທ່ານເອົາຊະນະກັບຄວາມຢ້ານນັ້ນແລະມຸ້ງໜ້າຕໍ່ໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນແຜນການຂອງພຣະອົງ. 
 
v ເວົາ້ອອກໄປ. ຈົ່ງຈົດບັນທຶກເຫດການ ເວລາທີທ່່ານໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນໃນການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົາ້. 

ແລ້ວແບ່ງປັນເຣື່ອງນັ້ນກັບຄົນອື່ນໆ. 
 

ພຣະເຈົ້າເປັນຄວາມຈິງ, ແລະພຣະອົງຄຸ້ມຄອງຢ່າງແທ້ຈງິໃນເວລາທີຫ່ຍຸ້ງຍາກໃນຊີວດິຂອງເຮົາ ແລະໃນເວລາທີ່ດ ີ
ເຊັ່ນກັນ.  ເຖິງພວກເຮົາເບິ່ງບໍເ່ຫັນຮູບພາບໃຫຍ ່ ແຕ່ພຣະອົງຊົງເຫັນ.   ພຣະອົງຮູເ້ຖິງພະຍຸທີພ່ວກເຮົາຈະປະເຊີນ, 
ແລະພຣະອົງມີຄ່າສູງຄວນທີ່ເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ.  

 
                      ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

ເຮົາຈະໜຸນໃຈກັນແລະກັນແນວໃດໃຫ້ພິຈາຣະນາເບິ່ງຊີວິດຂອງຕົນ ຕາມທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງເຫັນ? 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວັນອາທດິທ ີ30 ພສຶຈກິາ 2014(11-30-2014 ) 
__________________________________________ 

ການຮບັໃຊທ້ີປ່ະເຊນີກັບການປວ່ຍທາງຈດິໃຈ 
                          
       ແມ່ນຫຍັງປາກດົຂຶນ້ໃນຄວາມຄິດຂອງທ່ານເມ່ືອໄດຍິ້ນຄໍາເວ້ົາທີວ່່າ îຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງດ້ານຈິດໃຈ?î 
             ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຈໍາຕ້ອງໃຫ້ການດແູລຕໍບຸ່ກຄົນທີທົ່ນທຸກທໍຣະມານຈາກການປ່ວຍທາງໃຈ.  
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
       ຂ້າພະເຈົາ້ຫວງັວ່າການອ້ອນວອນອະທິຖານເປັນພາກສວ່ນນຶ່ງໃນກຸ່ມຂອງທ່ານທີ່ສຶກສາພຣະຄັມພີ. ໃນໝົດທຸກ
ກຸມ່ແລະທຸກຄຣສິຕະຈັກ, ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ອະທຖິານເພ່ືອນັນ້ສວ່ນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ບຸກຄົນທີມີ່ສຸຂພາບປ ່ວຍໂຊຫືຼການ
ຖືກບາດເຈັບ. ນອກນັນ້ພວກເຮາົຍງັອະທິຖານເພ່ືອຜູ ້ທີໂ່ສກເສົ້າເສັຽໃຈເພາະຜູທ້ີ ່ເຂົາເຈົ້າຮັກໄດເ້ສັຽຊີວິດໄປ. ທັງໝົດ
ນີີ້ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນທີຕ່້ອງເຮດັ. 
       ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຍັງມີຄົນຢູສ່ອງກຸ່ມທີ່ຢູອ່້ອມຮອບພວກເຮົາ ຊຶ່ງໄດ້ແກກຸ່່ມທີຢູ່່ໃນໂບດແລະກຸ່ມທີຢູ່່
ນອກໂບດ ອາດຈະມີຫລາຍຄນົໃນສອງກຸມ່ນີມ້ີບາດແຜທີ່ບໍສ່າມາດເບິ່ງເຫັນ.  ບາດແຜເຫ່ົຼານັນ້ອາດຈະເປນັບາດແຜ
ຂອງຄວາມອ່ອນກໍາລັງ, ເປັນແຜທີ່ຮ້າຍແຮງ, ແລະສ່ວນຫລາຍຈະບາດແຜທີ່ທາ້ທາຍຕໍຊ່ີວິດ. 
         ໂດຍສະເພາະແລ້ວ,  ທກຸວັນນີ້ມີຫຼາຍໆຄົນທີ່ຕໍສູ່້ກັບການເຈັບປ່ວຍທາງດ້ານຈິດໃຈແລະເຈັບປວດທາງອາລົມ, 
ອາການເຈັບປ່ວຍດັ່ງກ່າວນີເ້ຮົາອາດເອີ້ນວ່າຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຈິດໃຈ(ຊຶມເສົ້າ), ແຕກ່ານເຈັບປ່ວຍທາງດ້ານຈິດ
ໃຈມີຫຼາຍຮູບແບບ.   ສ່ວນຫລາຍແລ້ວພວກເຮົາຮູຈ້ັກອອ້ນວອນອະທຖິານແລະໃຫ້ການຊວ່ຍເຫືຼອແກບຸ່ກຄົນທີ່ມີບັນ
ຫາທາງດ້ານຮ່າງກາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕພ່ວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບຜູທ້ີຕ່ໍ່ສູ້ກັບການເຈັບປ່ວຍທາງດ້ານຈິດໃຈ? 
       ແທນທີຈ່ະເມີນເສຍີຢູ,່ ຫລຽວເບິງ່ແຕທ່າງອື່ນ,  ຫຼືໃສຮ່້າຍບຸກຄົນທີເ່ຈັບປ່ວຍທາງຈິດໃຈແລະຕໍ່ສູກ້ັບຄວາມເຈັບ
ປວດດ້ານອາລົມ, ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງໃນພຣະຄັມພີເພື່ອຈະເຫັນວ່າພວກເຮົາຈະຮັບໃຊ້ຜູທ້ົນທຸກທໍຣະມານດັ່ງກ່າວນີໄ້ດ້
ຢ່າງໃດ. 
 

ພຣະຄມັພີກ່າວວາ່ຢ່າງໃດ?        ( ເບ່ີງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

      ສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
1. 2 ໂກຣິນໂທ 1: 2-3: 
2 ຂໍພຣະຄຸນແລະສັນຕິສກຸທີມ່າຈາກພຣະບິດາເຈົາ້ຂອງເຮາົທງັຫລາຍ ແລະຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົາ້ຈົງ່ມີແກເ່ຈົ້າທັງ
ຫລາຍເທີນ. 3 ສັຣເສນີພຣະເຈົ້າຄພືຣະບດິາຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົາ້ຂອງເຮາົທງັຫລາຍຄືພຣະບິດາຜູຊົ້ງຄວາມເມດ
ຕາແລະພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເລົ້າໂລມໃຈທຸກຢ່າງ.  
       ໂດຍອ້າງອີງເຖິງພຣະເຈົ້າເປັນ " ພຣະບິດາຂອງຄວາມເມດຕາແລະພຣະເຈົ້າຂອງຄວາມເລົາ້ໂລມໃຈທງັໝົດ," 
ໂປໂລໄດກ້່າວຖອ້ຍຄໍາກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນຂອງພຣະເຈົາ້ຕໍບ່ັນດາຜູທ້ີ່ກໍາລັງເຈັບປ່ວຍເຫຼົ່ານັ້ນ.   ເຖິງຈະມີການຈົດ
ບັນທຶກໄວ,້ ໃຫ້ຄາໍປກຶສາ, ແລະໃຫ້ຢາ ກໍແມ່ນການຊວ່ຍເຫລືອພຽງບາງຂັນ້ຕອນ.  ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນແຫລ່ງທີມ່າຂອງ
ການປິນ່ປົວຮກັສາ, ໃຫ້ຄວາມຫວັງ, ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ.  ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາລືມສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ.  
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              ທີກ່່າວມານັ້ນບໍໄ່ດ້ບອກວ່າທຸກຄົນທີທ່ົນທຸກທໍຣະມານກັບການປ່ວຍທາງດ້ານຈິດໃຈຈະຕ້ອງເຮັດນັ້ນແມ່ນ  
ì ໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນແລະອະທຖິານຫຼາຍຂຶ້ນ."    ຮາກເງ້ົາແລະຕົ້ນເຫດຂອງການປວ່ຍທາງດ້ານຈິດໃຈແຕ ່
ລະຄົນຈະບໍຄ່ືກັນແລະມີຫລາກຫລາຍຕາ່ງກັນໄປ,  ແລະຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນພຣະເຈົາ້ເປນັຜູທ້ໍາງານຜ່ານທາງຢາປົວ
ແລະການປຶກສານໍານາຍໝ.ໍ ແຕທ່ັງໝົດນີເ້ລີ້ມຕົ້ນໂດຍພຣະອົງ. 
          ສິ່ງນຶ່ງທີມີ່ຄວາມລໍາບາກໃຈຫລາຍໃນຊວີດິຂອງຂ້າພຣະເຈົາ້ແມ່ນການເສັຽຊີວິດລູກຄົນຫົວປີ. ໃນຊ່ວງເວລາ
ເຊັ່ນນີ້, ມັນເປັນການງ່າຍທີຈ່ະມີຄວາມຂົມຂື່ນໃຈຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະຕໍາໜິພຣະອົງ( ຫຼືຄົນອື່ນ )  ສໍາລັບເຣື່ອງທີເ່ກີດຂຶ້ນ.   
ຂອບຄຸນຢ່າງລົ້ນເຫລືອ,  ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລືືອກທີ່ຈະອວ່າຍໄປຫາພຣະບິດາແຫ່ງຟ້າສວັນຂອງພວກເຮົາໃນເວລາທີ່ມີ
ຄວາມຕ້ອງການ.   ພຣະຄໍາໃນພຣະຄັມພີທີຂ່້າພຣະເຈົ້າທ່ອງຈໍາໄດເ້ປັນເວລາດນົນານແລະໄດ້ເຂົ້າມາໃນໃຈຂອງຂ້າ
ພຣະເຈົ້າ,  ໄດ້ນໍາເອົາທັງສອງຢ່າງມາສູຂ່້າພະເຈົ້າຄຄືວາມສງົສານແລະຄວາມເລົ້າໂລມໃຈ. 
 
Ø ìອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ປະທານໃຫ້, ອົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົາ້ເອາົອອກໄປ.    ສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະຍາໂຮວາî 

(ໂຢບ 1: 21). 
Ø  ìຢ່າໃຫ້ໃຈຂອງທ່ານທັງຫລາຍວຸ້ນວາຍໄປຈົງ່ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາແລະໄວ້ວາງໃຈໃນເຮົາເໝືອນກັນ. ໃນ

ຜາສາດພຣະບິດາຂອງເຮົາມີທີ່ຢູຫ່ລາຍບອ່ນ   ຖ້າບໍ່ມີເຮາົຄງົໄດບ້ອກພວກທ່ານແລ້ວເພາະເຮົາໄປຈັດແຈ່ງ
ບ່ອນໄວ້ສໍາລັບທ່ານທັງຫລາຍ.    ເມືອ່ເຮົາໄປຈັດແຈ່ງບ່ອນໄວ້ສໍາລັບພວກທ່ານແລ້ວເຮົາຈະກັບມາອີກຮັບ
ທ່ານໄປຢູ່ກັບເຮົາ ເພື່ອວ່າເຮົາຢູທ່ີ່ໃດພວກທ່ານຈະຢູ່ທີນ່ັ້ນເໝອືນກັນ.  ທ່ານຮູ້ຈັກທາງທີເ່ຮົາຈະໄປນັ້ນ.î    
(ໂຢຮັນ 14: 1-4) 

 
           ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເປັນພຣະຄໍາທີລ່ໍ້າຄ່າທີ່ປະກອບດ້ວຍການຊອ່ຍເຫລືອຢ່າງແທຈ້ິງ. ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດ
ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ໄດ້ໂດຍຕລອດບໍວ່່າຈະເປັນເວລາທ ີ ່ດແີລະເວລາທີຍ່າກລໍາບາກ   ແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງກພ້ໍອມ
ຢູ່ສເມີທີ່ຈະຊ່ວຍເລົ້າໂລມທ່ານເຊັ່ນດຽວກັນ. 
 
 

2.  2 ໂກຣິນໂທ 1:4-5:  
4 ພຣະອົງຜູ້ຊົງເລົ້າໂລມໃຈເຮົາໃນການທຸກລໍາບາກທຸກຢ່າງຂອງເຮົາ  ເພື່ອເຮົາຈະສາມາດໄດ້ເລົ້າໂລມໃຈຄົນເຫລົ່າ
ນັ້ນທີມ່ີຄວາມທຸກລໍາບາກຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງດ້ວຍຄວາມເລົ້າໂລມໃຈທີເ່ຮົາເອງໄດ້ຮັບມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.     5 ເພາະວ່າ 
ເຮົາມີສ່ວນທົນທຸກກັບພຣະຄຣດິຫລາຍເຫລືອລົນ້ສັນໃດ  ຄວາມເລົາ້ໂລມໃຈຂອງເຮົາເນືອ່ງຈາກພຣະຄຣດິກຫໍລາຍ
ເຫລືອລົ້ນສັນນັ້ນ. 
       ໃນຂໍຄ້ວາມເຫ່ົຼານີ້ບໍ່ໝາຍເຖິງ ìຖ້າວ່າî ທ່ານຈະມີບັນຫາ ແຕໝ່າຍເຖິງ ìເມື່ອî ທ່ານມີບັນຫາ.   ແຕເ່ປັນໜ້າເສັຽ
ໃຈ, ເພາະຈໍານວນຄົນທີເ່ປັນໂຣກປ່ວຍທາງຈິດໃຈແລະເປັນຄົນທີອ່າລົມເສັຽ ໄດ້ເພີ້ມຫຼາຍຂຶ້ນໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນນີ.້ 
 
Ø ການສກຶສາຄົ້ນຄວາ້ວ່າງບໍນ່ານມານີຊ້ີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນໜຸ່ມຫຼາຍໆ ຄົນຕາຍຍ້ອນການຂ້າຕົວຕາຍຫຼາຍກວ່າ 

ຕາຍຍອ້ນອບຸດັຕເິຫດການຈະຣາຈອນ. 
Ø ຫົວໜ້າສາສນາຈານຂອງກອງທັບທະຫານຂອງສະຫະຣັດອາເມຣກິາໄດບ້ອກກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າພວກເຮົາສູນ

ເສັຽທະຫານດວ້ຍການຂ້າຕົວເອງຕາຍຫຼາຍກວາ່ການຕາຍດ້ວຍການຕໍ່ສູໃ້ນສນາມຣບົ  ແລະເກີດຂຶ້ນຫລາຍ 
ທີສຸ່ດໃນຊວ່ງສົງຄາມອຣີກັແລະອັຟການສິະຖານ. 

ດົນປານໃດແລ້ວ ຕັ້ງແຕທ່່ານໄດຮ້ັບຄວາມເລົ້າໂລມໃຈຈາກພຣະເຈົ້າ? 
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Ø ການຂ້າຕົວຕາຍມີຈາໍນວນສູງຂຶ້ນເກີນຄາດສໍາລັບຍິງສາວ, ອາຍ ຸ18 ຫາ 30 ປ.ີ ສໍາລັບຊາຍໝຸມ່ລະວາ່ງອາ
ຍຸ 10 ແລະ 24 ປ,ີ ການຂ້າຕົວຕາຍແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີສາມຂອງການຕາຍຍອ້ນສາດເຫດອື່ນ .ໆ 
 

       ຄນົເຮົາໄດຕ້ອບສນອງຕໍ່ບນັຫາແລະຄວາມອົນລະຫົນວ ຸ ້ນວາຍໃນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ບາງຄົນປະສົບກັບຄວາມ
ຂົມຂື່ນແລະໂສກເສົ້າເສັຽໃຈ ເຖິງແມ່ນເຂົາເຈົ້າຍັງຄົງດ ໍາເນີນຊີວິດຕໍໄ່ປ.  ຫລາຍຄົນໄດຕົ້ກເຂ້ົາໄປສູ່ການດໍາລົງຊີວິດ
ໃນທາງລົບເຊ່ັນເປັນຄົນຕິດຍາຫືຼຄວາມສັມພັນກັບຄອບຄົວບໍຢູ່່ໃນສະພາບທີດ່.ີ     ຄົນອື່ນໆ ອີກໄດຈົ້ມເລິກລົງໄປໃນ
ຄວາມໝົດຫວັງ ຫຼືຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນ. ແລະມີຫຼາຍຄູຜ່ົວເມັຽເຫັນວ່າການຢ່າຮ້າງເປັນທາງອອກທນີຶ່ງເມື່ອມີບັນຫາ
ເຂົ້າມາສູຊ່ວີດິການແຕງ່ານຂອງພວກເຂົາ. 
       ຂອບພຣະຄຸນເປັນຢ່າງຍິ່ງ  ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເດພ່ຣະຫັດຂອງພຣະອົງອອກມາຫາເຮົາທຸກຄົນໃນເວລາທີມີ່ຄວາມ
ຍາກລໍາບາກທຸກຢ່າງ, ບໍພ່ຽງແຕບ່າງຢ່າງເທົ່ານັ້ນ. 
      ມີທາງນຶ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງຢາກນໍາຄວາມເລົ້າໂລມໃຈຂອງພຣະອົງໄປໃຫ້ແກຄ່ົນອື່ນຜ່ານທາງພວກເຮົາ. 
ພຣະເຈົ້າຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ເລົ້າໂລມໃຈຜູທ້ີ່ປະສົບກັບບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຄ້າຍຄກືັບບັນຫາທີພ່ວກເຮົາໄດ ້
ປະເຊີນມານັ້ນ.   ໃນຂະນະທີພ່ວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະຄຸນແລະສັນຕສິຸກຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮົາ ພວກເຮົາກໍສາ
ມາດຈະຢູຄ່ຽງຂ້າງກັບຄົນອື່ນເພື່ອນໍາເອົາພຣະຄຸນແລະສັນຕິສຸກຂອງພຣະເຈົ້າໄປໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.  
       ພວກເຮົາໄດຖ້ືກເອີ້ນໃຫ້ເປນັໜ້າ,  ເປນັມື,  ເປນັສຽງ, ແລະເປັນຜູສ້ເນີ(ເວົ້າເຣື່ອງ)ອົງພຣະພູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກ 
ເຮົາຄືພຣະເຢຊູຄຣິດໃນຊີວິດຂອງຄົນອື່ນ.   ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່ານີ້ແມ່ນໜ້າມີຮັບຜິດຊອບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະເປັນສິດທິພ ິ
ເສດຂອງພວກເຮົາອັນອັສຈັນ. 
 
 

3. 2 ໂກຣິນໂທ  1: 6-7: 
6 ທີ່ເຮົາທົນຄວາມທຸກລໍາບາກນັ້ນກເໍພື່ອໃຫ້ເຈົ້າທັງຫລາຍໄດຮ້ັບຄວາມເລົ້າໂລມໃຈແລະຄວາມພົ້ນແລະທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບ
ຄວາມເລົາ້ໂລມໃຈກເໍພື່ອໃຫ້ເຈົ້າທັງຫລາຍໄດຮ້ັບຄວາມເລົາ້ໂລມໃຈເໝືອນກັນຄຄືວາມເລ້ົາໂລມໃຈທ່ີຈະໃຫ້ເຈ້ົາທງັ
ຫລາຍພຽນສູ້ທົນເອົາຄວາມທຸກເໝືອນຢ່າງທີເ່ຮົາສູທ້ົນຢູ່ນັ້ນ. 7 ເຮົາຈຶ່ງມີຄວາມຫວັງແນນ່ອນໃນເຈ້ົາທັງຫລາຍເພາະ
ເຮົາຮູວ້່າພວກເຈົ້າໄດ້ມີສ່ວນໃນຄວາມທຸກສັນໃດເຈົ້າທັງຫລາຍຈະໄດມີ້ສ່ວນໃນຄວາມເລົາ້ໂລມໃຈຂອງເຮົາສັນນັ້ນ.  
       ພຣະເຈົາ້ສາມາດໃຊສ້ິ່ງທີ່ເປັນບັນຫາຄວາມຍາກລໍາບາກໃຫ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ດຕີໍ່ຄົນອື່ນແລະເພື່ອເປັນສະງ່າຣາສີ
ຂອງພຣະອົງ.  ເມ່ືອຜູທ້ີ່ເຊື່ອມີປະສົບປະການຊີວດິທັງຄວາມໂສກເສົາ້ແລະຄວາມເລົາ້ໂລມໃຈ ສາມາດທີຈ່ະເຮັດໃຫ້ 
ເປັນສິ່ງດີໃນຊີວິດຂອງຄົນອື່ນຄືຜູທ້ີ່ກໍາລັງຕໍສູ່້ກັບບັນຫາ. 
 
ຂ້າງລຸ່ມນີ້ຄຄືວາມຄິດທີຄ່ົນໃນໂລກເຂົາ້ໃຈຍາກ; 
Ø ສິ່ງທີ່ດຈີະສາມາດອອກມາຈາກສິ່ງທີ່ບໍໍດ່ີໄດຢ່້າງໃດ? 
Ø ບາງສິ່ງທີເ່ຮົາທັງຫລາຍພະຍາຍາມຫາທາງຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ໄດກ້ບັກາຍມາເປນັສິ່ງດທີີສຸ່ດໄດຢ້່າງໃດ? 
Ø ມັນແມ່ນຄວາມຈິງທີເ່ປັນໄປໄດ້ບໍ່ວ່າ ເຫດການທີ່ຮ້າຍແຮງໃນຊີວິດຂອງເຮົາສາມາດນໍາເອົາຊັຍຊະນະອັນດີ 

ເລດີມາໃຫ້? 
 
       ນີແ້ມ່ນຕົວຢ່າງນຶ່ງໃນຫຼາຍໆຕົວຢ່າງທີສ່ະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຂັດກັນກັບສະຕິປັນຍາຂອງໂລກ.  ແທຈ້ິງແລ້ວ, 
ອີງຕາມເຫດຜົນຂອງມະນຸດ, ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າເບິງ່ຄືວ່າບໍ່ສມົເຫດຜນົ( ບໍເ່ຂົ້າເຣື່ອງ)   

ໃນທາງໃດແດ່ ທີ່ທ່ານສາມາດເລົ້າໂລມໃຈຄົນອື່ນໄດ,້ ຕາມທີພ່ຣະຄຣິດໄດເ້ລົ້າໂລມໃຈທ່ານ? 
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       ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງບັນຫາຂອງເຮົາໃນອີກທາງນຶ່ງ:  ຄວາມຈິງທີ່ພຣະເຈົ້ານໍາເອົາຄວາມດີງາມອອກມາຈາກຄວາມ
ໂສກເສົ້ານັ້ນມີຄວາມໝາຍວ່າບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ໄຮປ້ໂຍດໃນຊີວິດນ້ີ.   ໂປໂລໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ   ìພວກເຮົາກໍຊົມຊື່ນຍິນດໃີນ
ຄວາມຍາກລໍາບາກເພາະເຮົາຮູ້ວ່າຄວາມຍາກລໍາບາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມອົດທົນ.  ແລະຄວາມອົດທົນນັ້ນເຮັດ
ໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງເຫັນຊອບແລະການທີຊ່ົງເຫັນຊອບນັ້ນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫວັງî ໂຣມ 5:34) 
       ມໃີຜແດທ່ີ່ບໍປ່າຖນາຄວາມອົດທນົ,  ຄວາມເຫັນຊອບ,  ຫືຼຄວາມຫວງັ?   ນີແ້ມ່ນຄຸນສົມບັດອັນອັສຈັນທີແ່ທຈ້ິງ
ຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງຈະປະທານສິ່ງເຫລົ່ານີໃ້ຫ້ແກເ່ຮົາ ຖ້າມກາງການດີ້ນລົນຕໍ່ສູກ້ັບບັນຫາແລະຖືກການທົດລອງ. 
 ແຕວ່່າ, ພຣະພອນເຫລົ່ານີບ້ໍ່ແມ່ນແຕສ່ໍາລັບເຮົາເທົ່ານັ້ນ. ເປັນຄວາມຈິງທີວ່າ່ຄວາມດີທັງຫລາຍໄດ້ອອກມາຈາກ
ຄວາມທົນທຸກທຣໍະມານ, ແຕ່ຈດົໝາຍຂອງໂປໂລໃນ 2 ໂກຣນິໂທ 1: 6- 7 ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນຫລາຍກວ່າຜົນປໂຍດແລະ
ຄວາມເຕີບໂຕຂອງເຮົາເອງ. ໂປໂລໄດ້ຮຽກຮ້ອງພວກເຮົາໃຫ້ໃຊ້ສິ່ງທີເ່ກີດຂຶ້ນກັບເຮົາເພື່ອເປັນປໂຍດແກ່ຄົນອື່ນ. 
         ພຣະເຈົ້າສາມາດໃຊ້ຄວາມຍາກລໍາບາກຂອງເຮົາເພື່ອເລົ້າໂລມໃຈຄົນອື່ນ.   ແທນທີ່ເຮົາຈະປົບໜີຫືຼຊຸກເຊື່ອງ
ຄວາມທົນທຸກທຣໍະມານຂອງເຮົາໄວ້ ໃຫ້ພວກເຮົາທນູຕໍ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ໃຊ້ການຕໍ່ສູກ້ັບບນັຫາຂອງເຮົາໃນທາງທີ່
ຈະນໍາພຣະກຽດແລະພຣະສະງ່າຣາສີມາສູ່ພຣະອົງ  ແລະອີກທາງນຶ່ງທີດ່ີທີສຸ່ດທີຕ່້ອງເຮັດແມ່ນໃຊ້ການຕໍສູ່້ກບັບນັຫາ
ຂອງເຮົາເພື່ອເປັນທາງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແລະເລົ້າໂລມໃຈຄົນອື່ນ. 
 
 

                                                               ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ      
ອງີຕາມຄວາມເປນັຈງິ ຂັນ້ຕອນໃດທີເ່ຮາົສາມາດໃຊສ້າໍລບັຄວາມເຈບັປວ່ຍທາງຈດິໃຈທີອ່ອ້ມຮອບສງັຄມົ 
ເຮາົຢູໃ່ນປດັຈບຸັນນີ?້  ພຈິາຣະນາເບິງ່ຂໍຄ້ວາມດ່ັງຕໍລ່ງົໄປນີ.້  
 
v ຫລຽວເບິງ່ຜູ້ທີຂ່າດເຂນີ. ຂໃໍຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃຫ້ໄປພົບກັບໃຜຜູ້ນຶ່ງທີຕ່້ອງການສໍາຜັດກັບຄວາມ

ຮັກ, ຮັບໃຊດ້້ວຍການໄປພົບກັບລາວ, ແລະໃຫ້ຄໍາໜູນໃຈແກລ່າວ. 

v ສກຶສາຮຽນຮູ.້ ຄົ້ນຄວ້າຫາຜູທ້ີ່ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ວຍທາງຈິດໃຈໃນສັງຄົມ, ໃນຄຣສິຕະຈັກແລະ

ໃນຊຸມຊນົຂອງເຮົາ. 

v ຍກົລະດບັຄວາມຮບັຮູ.້ ຈົ່ງເລີ້ມທໍາການຊ່ວຍເຫຼືອບຸກຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບທ່ານໃຫ້ກາຍມາເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້

ສຶກຕໍ່ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ັບຄວາມເຈັບປວດຈາກການເຈັບປວ່ຍທາງຈດິໃຈແລະຄົນທີມີ່ບັນຫາທາງອາລົມ. 
 

ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກອຶດອັດໃຈກັບຫົວຂໍ້ວ່າ ປ່ວຍທາງຈິດໃຈ ພວກເຮົາບໍ່ຮູວ້່າຈະເວົ້າຫຼືຈະເຮັດຢ່າງໃດ. ແຕ່
ຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດສາມາດໝັ້ນໃຈວ່າພຣະເຈົ້າໄດ ້ເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ຊ່ອຍເຫລືອຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີທ່ົນທຸກທໍຣະມານ. 

 
                      ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
 
 

ຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງຈິດໃຈແລະທາງກາຍ ມີຄວາມຄ້າຍຄກືັນແລະຕ່າງກັນຢ່າງໃດ? 
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