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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ6 ກນັຍາ 2015 (9-6-2015) 

 

 ຄາໍສນັຍາຂອງພຣະເຈົົ້າເຣ ື່ອງຄວາມສດັຊ ື່ 

 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ພຣະເຈົົ້າຊົງສັດຊ ື່ໃນທຸກໆ ສະຖານະການ.      

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍື່ຊວີດິ:  

        ພວກເຮົາເຄີຍຖ ກປະປື່ອຍໃຫົ້ຄອຍເກີົ້ ເພາະຄໍາສັນຍາທີື່ລົົ້ມເຫລວ. 

 “ຂົ້ອຍຊິຈື່າຍເຈົົ້າຄ ນດອກ.” 

 “ມັນບໍື່ເຈັບບໍື່ປວດດອກ.” 

 “ທື່ານໝໍຈະມາພົບເຈົົ້າໃນໄວໆ ນີົ້.” 

 

       ຄໍາສັນຍາທີື່ລົົ້ມເຫລວບາງຄັົ້ງກໍເປັນສິື່ງທີື່ຫລີກບໍື່ໄດົ້.     ເຮົາບໍື່ສາມາດເຮັດສິື່ງໃດໄດົ້ທີື່ກື່ຽວຂົ້ອງກັບການຈະຣາ

ຈອນຕິດຂັດແລະຄວາມເຈັບປື່ວຍທີື່ເກີດຂ ົ້ນຢື່າງກະທັນຫັນ ກັບຄໍາສັນຍາອ ື່ນໆ ອີກທີື່ເຮັດໃຫົ້ເຮົາເສັຽໃຈ. 

       ບໍື່ວື່າຈະຢ ື່ໃນກໍຣະນີໃດໆ ກໍຕາມ,    ເມ ື່ອເຮົາພົບກັບຄໍາສັນຍາທີື່ລົົ້ມເຫລວຢື່າງຫລວງຫລາຍແລົ້ວ ຈາກສິື່ງເລັກ 

ນົ້ອຍໄປຫາສິື່ງທີື່ໃຫຍື່   ເຮົາອາດຈະມີຂໍົ້ຂົ້ອງໃຈຢາກຖາມວື່າມີຜ ົ້ໃດແດື່ທີື່ມີສາມາດຕັົ້ງຢ ື່ໃນຄວາມສັດຊ ື່ຕາມຄໍາເວົົ້າ 

ຂອງເຂົາເຈົົ້າ. 

       ຂື່າວດີນັົ້ນແມື່ນ ພຣະເຈົົ້າບໍື່ເຄີຍລ ມແລະເມີນເສີຍຕໍື່ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ.   ພຣະອົງຊົງສັດຊື່ ສເມີ ບໍື່ວື່າຊີວິດ 

ເຮົາຈະຢ ື່ໃນຄວາມຍາກລໍາບາກພຽງໃດກໍຕາມ ພຣະເຈົົ້າຈະຢ ື່ຄຽງຂົ້າງເຮົາສເມີ.    ພຣະທມັເພງສັຣເສີນ89 ເປັນຄໍາ 

ເຕ ອນອັນອັສຈັນເຖິງຄວາມສັດຊ ື່ຂອງພຣະເຈົົ້າ ເປັນການເຕ ອນທີື່ໃຫົ້ຄວາມຫວັງແກື່ເຮົາ ເຖິງຈະຢ ື່ໃນສະຖານະການ

ທີື່ໝົດຄວາມຫວງັ. 

 

ພຣະຄມັພກີື່າວວື່າແນວໃດ? ເພງສັຣເສີນ 89:1-2, 5-8, 15-18 ( ເບິື່ງຕາມຫວົຂໍົ້ 1, 2ແລະ3 ) 

 

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

 

1. ເພງສັຣເສນີ 89:1-2: 

1
 ຂົ້ານົ້ອຍຈະຮົ້ອງເພງເຖິງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າເປັນນິດດົ້ວຍປາກຂອງຂົ້ານົ້ອຍ  ຂົ້ານົ້ອຍຈະປະກາດ

ຄວາມສັດຊ ື່ຂອງພຣະອົງຕລອດທຸກຊົື່ວອາຍຸ.      
2
 ດົ້ວຍຂົ້ານົ້ອຍໄດົ້ກື່າວແລົ້ວວື່າ “ຄວາມເມດຕາຈະຕັົ້ງຢ ື່ເປັນນິດ 

ພຣະອົງຈະສະຖາປະນາຄວາມສັດຊ ື່ຂອງພຣະອົງໃນຟົ້າສວນັ.” 

 

      ພຣະທັມເພງສັຣເສີນບົດທ ີ89 ເປັນຄໍາເຕ ອນທີື່ໃໝື່ຢ ື່ສເມີເຖິງຄວາມຍິື່ງໃຫຍື່ຂອງພຣະເຈົົ້າຂອງເຮົາ   ເປັນການ 

ຢໍົ້າເຕ ອນເຖິງຄວາມໃກົ້ຊິດຂອງພຣະອົງນໍາ.   ການທີື່ຮ ົ້ວື່າພຣະເຈົົ້າຊົງພລັງ, ຊົງຍິື່ງໃຫຍື່ແລະຊົງມີຣິດອໍານາດສ ງສຸດ

ນັົ້ນຈະເຮັດໃຫົ້ເຮົາໂຫື່ຮົ້ອງດົ້ວຍຄວາມຍິນດີ  ບໍື່ແມື່ນພຽງແຕື່ບອກໃຫົ້ຮ ົ້ວື່າພຣະອົງພົ້ອມທີື່ຈະໃຫົ້ທຸກໆ ຄົນທີື່ມີລັກສະ 
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ນະເຊັື່ນນັົ້ນເປັນຜ ົ້ທໍາງານເພ ື່ອເຮົາ.   ພຣະເຈົົ້າຊົງຢ ື່ກັບເຮົາເພາະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງທີື່ມີຕໍື່ເຮົາ.   ເປັນຄວາມຮັກ 

ອັນສັດຊ ື່ຂອງພຣະອົງ.  ເຖິງແມື່ນຈະຢ ື່ຖົ້າມກາງຄວາມເຈັບປວດລວດລົ້າວອັນສາຫັດຂອງເຮົາ ເຮົາຈະພົບກັບຄວາມ 

ຊົມຊ ື່ນຍິນດີໃນຣິດອໍານາດແລະຄວາມໃກົ້ຊິດຂອງພຣະອົງ. 

      ພຣະທັມເພງສັຣເສີນ 89:1-2 ໄດົ້ບອກພວກເຮົາໃຫົ້ຮ ົ້ວື່າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້ານັົ້ນເຮັດໃຫົ້ເຮົາໂຫື່ຮົ້ອງສັຣເສີນ 

ພຣະອົງ.    ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າບໍື່ເປັນຄວາມຮັກແບບເຄິື່ງໆ ກາງໆ ຫລ ຄວາມຮັກທີື່ເຫນັແກື່ປໂຍດສື່ວນຕົວດັື່ງທີື່

ພວກເຮົາໄດົ້ເຫັນໃນໜັງ(ຮ ບເງົາ) ແຕື່ເປັນຄວາມຮັກທີື່ບໍື່ເຄີຍລົົ້ມເຫລວ.  ພຣະເຈົົ້າແຫື່ງຈກັກະວານເຫັນຄຸນຄື່າໃນຕົວ

ທື່ານ.  ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງທີື່ມີຕໍື່ທື່ານນັົ້ນກວົ້າງໄກກວື່າຈັກກະວານນີົ້.  

       ຜ ົ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດົ້ຂຽນຂໍົ້ທີ 1 ວື່າເພິື່ນຈະບອກກັບໂລກນີົ້ຕລອດໄປເຖິງຄວາມສັດຊ ື່ຂອງພຣະເຈົົ້າ.  ໃນພາ 

ສາເຮັບເຣີຄໍາວື່າ “ສັດຊ ື່” ທີື່ໃຊົ້ໃນຂໍົ້ນີົ້ໝາຍເຖິງ “ຄວາມແໜົ້ນ, ຄວາມຈົງຮັກພັກດີ, ຄວາມໝັົ້ນຄົງ.”  ຖົ້າຈະເວົົ້າອີກ 

ຢື່າງນ ື່ງກໍແມື່ນ ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າໝັົ້ນຄົງ ໜັກແໜົ້ນສເມີ ແລະສິື່ງສໍາຄັນທີື່ສຸດແມື່ນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຈະ

ຢ ື່ນໍາເຮົາຕລອດໄປ. 

       ເຮົາເຫັນຄວາມສັດຊ ື່ຂອງພຣະເຈົົ້າທີື່ຊົງຄອບງວໍາຟົ້າສວັນ.  ໃນຂໍົ້ທີ 2 ຜ ົ້ຂຽນໄດົ້ເວົົ້າວື່າ, “ພຣະອົງຈະ

ສະຖາປະນາຄວາມສັດຊ ື່ຂອງພຣະອົງໃນຟົ້າສວັນ.”  ເພາະວື່າພຣະເຈົົ້າຊົງຍິື່ງໃຫຍື່ພຣະອງົຊົງປົກຄອງຈັກກະວານ 

ຢື່າງໝັົ້ນຄົງຕລອດໄປ ດັື່ງນັົ້ນພວກເຮົາຈ ື່ງເພິື່ງພາພຣະອົງໄດົ້ສເມີໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.  ຄວາມສັດຊ ື່ຂອງພຣະເຈົົ້າຊົງ 

ຄອບງວໍາເໜ ອສິື່ງທີື່ຊົງສົ້າງນັົ້ນໝາຍເຖິງທຸກສິື່ງທີື່ເຮົາກໍາລັງປະເຊີນ ເຮົາສາມາດໄວົ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ. 

        

      

 

2. ເພງສັຣເສນີ 89:5-8:  

5
 ຂົ້າແດື່ພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າ ຟົ້າສວັນຈະສັຣເສີນການອັສຈັນຂອງພຣະອົງ   ແລະສຣັເສີນຄວາມສັດຊ ື່ຂອງພຣະອົງໃນທີື່ 

ປະຊຸມຂອງບັນດາຜ ົ້ບໍຣິສຸດດົ້ວຍ  
6
 ເພາະຜ ົ້ໃດໃນຟົ້າສວັນຈະປຽບກັບພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າໄດົ້ ໃນບັນດາລ ກຫລານຂອງຜ ົ້

ມີອໍານາດຜ ົ້ໃດຈະເໝ ອນພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າ  
7
 ຄ ອົງພຣະເຈົົ້າຜ ົ້ເປັນທີື່ຢໍາເກງຢື່າງຍິື່ງໃນສະພາຂອງບັນດາຜ ົ້ບໍຣິສຸດແລະ

ບັນດາຜ ົ້ທີື່ຢ ື່ຮອບພຣະອົງກໍຢໍາເກງພຣະອົງ  
8
 ຂົ້າແດື່ພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າພຣະເຈົົ້າຈອມໂຍທາ ຂົ້າແດື່ພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າ  ຜ ົ້ 

ໃດຈະມີຣດິທານຸພາບເທົື່າທຽມພຣະອົງ ດົ້ວຍຄວາມສັດຊ ື່ຂອງພຣະອົງຮອບພຣະອົງ. 

 

       ພຣະເຈົົ້າຜ ົ້ຊົງສົ້າງຈັກກະວານອັນອັສຈັນນີົ້ແມື່ນພຣະເຈົົ້າອົງດຽວກັບພຣະເຈົົ້າທີື່ຮັກທື່ານໃນເວລານີົ້.  ໃນຂະນະ

ທີື່ຟົ້າສວັນໄດົ້ຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ຄົນທັງຫລາຍຮົ້ອງສັຣເສີນພຣະສະງື່າຣາສີແລະຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າ    ຄວາມຮັກອັນ

ສັດຊ ື່ຂອງພຣະອົງກເໍປັນສິື່ງສາໍຄັນທີື່ເຮົາຄວນສັຣເສີນພຣະອົງ.    ພຣະທັມເພງສັຣເສີ 89:5-8 ຊີົ້ບອກເຮົາວື່າຈັກກະ 

ວານໄດົ້ປະກາດຄວາມສັດຊ ື່ຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຖິງແມື່ນພຣະຄໍາຂໍົ້ນີົ້ໄດົ້ປະກາດຣິດອໍານາດອັນຍິື່ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອົງ. 

       “ຟົ້າສວັນໄດົ້ສັຣເສີນຄວາມອັສຈັນຂອງພຣະອົງ” (ຂໍົ້ 5).  ບໍື່ມີສິື່ງໃດ ບໍື່ມີໃຜ ສົມຄວນໄດົ້ຮັບການສັຣເສີນຫລາຍ 

ກວື່າພຣະອົງຜ ົ້ຊົງສົ້າງສາຣະພດັສິື່ງ.   ດັື່ງພຣະທມັເພງສັຣເສີນ 19:1 ກື່າວວື່າ, “ທົ້ອງຟົ້າສະແດງເຖິງຣັສມຂີອງພຣະ

ເຈົົ້າຢື່າງແຈື່ມແຈົ້ງ ແລະບອກເຖິງການກະທໍາຂອງພຣະອົງຢື່າງຄັກແນື່.”   ທຸກໆ ສິື່ງທີື່ເຮົາເຫນັໃນໂລກນີົ້ຫລ ໄກອອກ

ໄປຈາກໂລກນີົ້ກໍແມື່ນຄໍາສັນຍາແຫື່ງຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າຜ ົ້ຊົງພລັງ.  ພຽງແຕື່ເຮົາເບິື່ງອົ້ອມໆ ຕົວຂອງເຮົາ ເຮົາ

ຈະເຫັນສິື່ງຕື່າງໆເຕ ອນເຮົາເທ ື່ອແລົ້ວເທ ື່ອເລົື່າເຖິງຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈົົ້າຊ ື່ງບໍື່ມີສິື່ງໃດຫລ ຜ ົ້ໃດເທົື່າທຽມໄດົ້. 

ດົນປານໃດແລົ້ວທີື່ທື່ານໄດົ້ຮັບພຣະພອນຈາກຄວາມສັດຊ ື່ຂອງທື່ານ? 



3 
 

       ຈົື່ງອື່ານຖົ້ອຍຄໍານີົ້ອີກ, “ຟົ້າສວັນໄດົ້ສັຣເສີນຄວາມອັສຈັນຂອງພຣະອົງ.”  ເຖິງແມື່ນຄວາມຍິື່ງໃຫຍື່ແລະຄວາມ

ສວຍງາມຂອງຈັກກະວານກໍຍັງນົ້ອຍກວື່າເມ ື່ອປຽບທຽບກັບພຣະເຈົົ້າ. ບໍື່ມີສິື່ງໃດຈະປຽບທຽບກັບພຣະເຈົົ້າອົງຍິື່ງໃຫຍື່

ໄດົ້. ຟົ້າສວັນໄດົ້ປະກາດເຖິງຄວາມສັດຊ ື່ຂອງພຣະອົງ ສັຣເສີນພຣະອົງ.  ບັນດາເທວະດາໄດົ້ເປັນພຍານແລະໄດົ້ສົື່ງ

ສຽງຮົ້ອງສັຣເສີນພຣະອົງ.  ໂລກນີົ້ເປັນຮ ບຮື່າງຂ ົ້ນຍົ້ອນສີພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົົ້າກໍໄດົ້ກາຍເປັນພຍານເຖິງຄວາມຍິື່ງ

ໃຫຍື່ຂອງພຣະອົງ.  ໃຫົ້ເຮົາມກໍີາລັງໃຈຂ ົ້ນທີື່ໄດົ້ຮ ົ້ວື່າພຣະເຈົົ້າອົງທີື່ສົ້າງສັພສິື່ງທັງປວງແມື່ນພຣະເຈົົ້າອົງດຽວກັນທີື່ຊົງ

ມີພລັງແລະຊົງສັດຊ ື່ທີື່ພວກເຮາົສາມາດເພິື່ງພາໄດົ້ເມ ື່ອເຮົາຕົ້ອງການພຣະອົງ. 

        

 

3. ເພງສັຣເສນີ 89:15-18:  

15
 ຊົນຊາດທີື່ຮ ົ້ຈັກໂຫື່ຮົ້ອງຢື່າງຊ ື່ນຊົມຍິນດີແລະຊ ື່ນບານກໍເປັນສຸກ ຂົ້າແດື່ພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າພວກເຂົາຈະຍື່າງໃນຄວາມ

ສະຫວື່າງແຫື່ງພຣະພັກຂອງພຣະອົງ  
16

 ພວກເຂົາຈະຊົມຊ ື່ນຍິນດີໃນພຣະນາມພຣະອົງແຕື່ເຊົົ້າຮອດຄໍື່າ  ແລະໄດົ້ຮັບ

ການເຊີດຊ ໂດຍຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ    
17

 ເພາະພຣະອົງເປັນສະງື່າຣາສີແຫື່ງກໍາລັງຂອງພວກເຂົາທັງຫລາຍ 

ແຕື່ໂດຍຄວາມຍິນດີຂອງພຣະອົງ  ກໍາລັງຂອງຂົ້ານົ້ອຍທັງຫລາຍຈະຖ ກເຊີດຊ ຂ ົ້ນ  
18

 ເພາະຜ ົ້ປົ້ອງກັນເຮົາທງັຫລາຍ

ເປັນພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າ  ກະສັດຂອງເຮົາເປັນອົງບໍຣິສຸດແຫື່ງອິສຣາເອນ. 

       

       ມາເຖງິຈຸດນີົ້, ຜ ົ້ຂຽນພຣະທັມເພງສັຣເສີນໄດົ້ເວົົ້າເຖິງຄວາມສໍາຄັນຕໍື່ການສັຣເສີນໃນຄວາມຮັກແລະຄວາມສັດ 

ຊ ື່ຂອງພຣະເຈົົ້າ.   ແຕື່ເມ ື່ອເວົົ້າເຖິງຄວາມຮັກແລະຄວາມສັດຊ ື່ຂອງພຣະເຈົົ້ານັົ້ນທື່ານກໍຈະບໍື່ສົນໃຈເທົື່າໃດ ຖົ້າຫາກ

ທື່ານບໍື່ເຄີຍມີປະສົບການກັບຄວາມຮັກແລະຄວາມສັດຊ ື່ຂອງພຣະອົງ.   

       ທຸກໆ ສອງປີ ໃນປະເທດສະຫະຣັດ ຄົບຮອບການເລ ອກຕັົ້ງກໍຈະມາເຖິງທີື່ພວກເຮົາຕົ້ອງຕັດສິນໃຈວື່າຈະເລ ອກ 

ເອົາໃຜມານໍາພາຣັຖບານຂອງເຮົາ.  ໃນຣະຫວື່າງການຣົນນະຣົງຫາສຽງ ເຮົາກໍຫລີກບໍື່ພົົ້ນທີື່ຈະໄດົ້ຍິນຄໍາສັນຍາຈາກ 

ຜ ົ້ສມັກວື່າເຂົາເຈົົ້າຈະເຮັດແນວໃດແດື່ເພ ື່ອເຮັດໃຫົ້ເມ ອງ, ຣັດແລະປະເທດ ຫລ ແມື່ນແຕື່ຊີວິດເຮົາ ໃຫົ້ດີຂ ົ້ນ.  ແຕື່ກໍມ ີ

ຫລາຍເທ ື່ອທີື່ຄໍາສັນຍາເຫລົື່ານັົ້ນໄດົ້ຈ ດຈາງຫື່າງຫາຍໄປເມ ື່ອການເລ ອກຕັົ້ງໄດົ້ຜື່ານພົົ້ນໄປແລົ້ວ.    ເມ ື່ອການເລ ອກ 

ຕັົ້ງເທ ື່ອໜົ້າໄດົ້ວຽນມາເຖິງ ພວກເຮົາກໍມີຄໍາຖາມກັບຕົນເອງວື່າ; ມີສິື່ງໃດດີຂ ົ້ນກວື່າເກົື່າບໍື່? 

       ໃນພຣະທມັຂໍົ້ 15-18 ເຮາົພົບວື່າເມ ື່ອເຮົາວາງໃຈໃນຄວາມສັດຊ ື່ຂອງພຣະເຈົົ້າ  ແລະເລ ອກທີື່ຈະດໍາເນີນຊີວິດ 

ຕາມການຊົງສະຖິດຢ ື່ນໍາຂອງພຣະອົງ ເຮົາຈະພົບກັບຄວາມເລົົ້າໂລມໃຈແລະຄວາມຍິນດີອັນໃຫຍື່ຫລວງ.  ເມ ື່ອເຮົາ 

ດໍາລົງຊີວິດຢ ື່ຕາມການຊົງສະຖິດຢ ື່ນໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ພຣະອົງຈະຊວົ້ານຊ ເຮົາແລະປະທານຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະ 

ອົງໃຫົ້ແກື່ເຮົາ ພຣະເຈົົ້າຊົງກະທໍາການທັງໝົດນີົ້ຜື່ານທາງອົງພຣະເຢຊ ຄຣິດ. ໃນຄວາມຮັກອັນສັດຊ ື່ຂອງພຣະເຈົົ້ານັົ້ນ 

ພຣະອົງໄດົ້ສົື່ງພຣະເຢຊ ລົງມາເພ ື່ອອະພັຍໂທດ, ເພ ື່ອໄຖື່ບາບ ແລະເພ ື່ອນໍາພວກເຮົາກັບຄ ນໄປຫາພຣະອົງ 

         ດັື່ງນັົ້ນ ຄວາມສຸກແລະຄວາມຊົມຊ ື່ນຍິນດີກໍຈະຕາມມາ.    ເຮົາໄດົ້ພົບກັບການໜ ນຈິດໃຈ, ການເລົົ້າໂລມໃຈ, 

ໄດົ້ຮັບພລັງແລະຄວາມຍິນດີໂດຍການດໍາລົງຊີວິດຕາມການຊົງສະຖິດຢ ື່ນໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ.  ເຮົາຈະມີປະສົບການກັບ

ຄວາມສັດຊ ື່ຂອງພຣະອົງເມ ື່ອເຮົາຕິດແທດກັບພຣະອົງແລະເຮັດຕາມພຣະປະສງົຂອງພຣະອົງຢື່າງແທົ້ຈິງ.  ໃນຖານະ

ທີື່ພວກເຮົາເປັນຜ ົ້ທີື່ເຊ ື່ອໃນພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາກໍໄດົ້ຮັບສິດພິເສດຊ ື່ງເປັນຂອງພຣະຣາຊທານເພ ື່ອຈະຮ ົ້ນໍົ້າພຣະທັຍ

ຂອງພຣະອົງ  ເຮົາຈະດໍາເນີນຊີວິດຕາມການຊົງສະຖິດຢ ື່ນໍາຂອງພຣະອົງແລະຈະໄດົ້ຮັບການຊວົ້ານຊ ໃຈໂດຍຄວາມ

ຊອບທັມຂອງພຣະອົງ  ຕາມຄາໍສັນຍາຂອງພຣະອົງ. 

 

ໃນຍາມໃດ ທີື່ທື່ານມີຄວາມຮ ົ້ສ ກຢື່າງແຮງກົ້າວື່າພຣະເຈົົ້າຊົງຍິື່ງໃຫຍື່ແລະຊົງມີຣິດອໍານາດສ ງສຸດ? 

ເຮົາຈະເພີົ້ມຄວາມໄວົ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົົ້າຢື່າງແທົ້ຈິງໄດົ້ຢື່າງໃດ? 
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ນໍາໃຊົ້ໃນຊວີດິ  

   

          ພວກເຮົາຢາກໄດົ້ຮັບການເຕ ອນໃຈວື່າ ພຣະເຈົົ້າໃຫົ້ຄນຸຄື່າແກື່ເຮົາແລະຮັກເຮົາຫລາຍພຽງໃດ.  ທື່ານຈະເຮັດ 

ຫຍັງແດື່ໃນອາທິດນີົ້ເພ ື່ອສະທົ້ອນໃຫົ້ເຫັນເຖິງຄວາມສັດຊ ື່ຂອງພຣະເຈົົ້າ?  ຈົື່ງພິຈາຣະນາເບິື່ງຄໍາແນະນໍາດັື່ງລຸື່ມນີົ້; 

 

 ເລ ອກເອາົການໃຫົ້ອະພຍັ;  ພຣະເຈົົ້າບໍື່ເຄີຍລົົ້ມເຫລວໃນຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ  ແລະເຮດັໃຫົ້ເຮົາຜິດຫວັງ 

ແຕື່ເຮົາກໍບໍື່ສາມາດເວົົ້າແບບນີົ້ກັບຄົນໃດໄດົ້.    ແຕື່ຖົ້າມີຄົນທີື່ບໍື່ຮັກສາຄໍາສັນຍາໃນຄໍາເວົົ້າຂອງລາວ ກໍຈົື່ງ

ເລ ອກທີື່ຈະໃຫົ້ອະພັຍແກື່ລາວ ແທື່ນທີື່ຈະມີຄວາມຂົມຂ ື່ນແລະເສັຽໃຈ. 

 ຈດົຄວາມສດັຊ ື່ຂອງພຣະເຈົົ້າໄວົ້;   ໃຫົ້ເຮັດເປັນກິຈວັດປະຈໍາວັນ  ຈົດສິື່ງທີື່ພຣະເຈົົ້າໄດົ້ອວຍພອນທື່ານແຕື່ 

ລະວັນໄວົ້.  ຮັກສາປ ົ້ມທີື່ຈົດຄວາມສັດຊ ື່ຂອງພຣະເຈົົ້ານັົ້ນໄວົ້ ເພ ື່ອເປັນສິື່ງເຕ ອນໃຈວື່າພຣະເຈົົ້າບໍື່ໃຫົ້ທື່ານ

ຜິດຫວັງ. 

 ແບື່ງປນັຄວາມສດັຊ ື່ຂອງພຣະເຈົົ້າ;  ທື່ານຮ ົ້ໃຜບໍື່ທີື່ີມີບັນຫາເຣ ື່ອງຄວາມເຊ ື່ອຂອງລາວ ເຫນັວື່າໃນຊີວິດຂອງ

ລາວເຕັມໄປດົ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກ?  ຈົື່ງໃຊົ້ຫລັກການທີື່ພົບໃນພຣະທັມເພງສັຣເສີນບົດທີ 89 ເພ ື່ອຊື່ອຍ

ທື່ານເອງໃຫົ້ເປັນພຍານເຖິງຄວາມສັດຊ ື່ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ.      ຈົື່ງຊອກຫາຄົນທັງຫລາຍທີື່ຕົ້ອງ 

ການໜ ນນໍົ້າໃຈ ແລະບອກເຂົາເຈົົ້າວື່າພຣະເຈົົ້າທີື່ເຮົາຮັບໃຊົ້ນີົ້ມີພລັງແລະຣິດອໍານາດຫລາຍພຽງໃດ. ຈົື່ງໃຫົ້ 

ຊີວິດຂອງທື່ານເປັນສິື່ງເຕ ອນໃຈເຖິງຄວາມສັດຊ ື່ຂອງພຣະເຈົົ້າ. 

 

“ຂົ້ອຍຂສໍນັຍາ.”   ຈົື່ງໝັົ້ນໃຈວື່າຄົນອ ື່ນຈະເຮັດໃຫົ້ທື່ານຜິດຫວັງ ແມື່ນແຕື່ຄົນທີື່ທື່ານວາງໃຈແລະຄົນທີື່ທື່ານຮັກ ແຕື່ 

ພຣະເຈົົ້າຈະບໍື່ເປັນເຊັື່ນນັົ້ນ.  ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງເປັນຮາກຖານທີື່ວາງໃຈໄດົ້ ທີື່ທື່ານສາມາດຢ ນຢ ື່ເທິງຮາກຖານ

ນັົ້ນທຸກໆ ວັນໃນຊີວິດຂອງທື່ານ. 

     

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ13 ກນັຍາ 2015 (9-13-2015) 

 

 ຄາໍສນັຍາຂອງພຣະເຈົົ້າເຣ ື່ອງຊວີດິນຣິນັ 

 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ທື່ານຖ ກສົ້າງຂ ົ້ນເພ ື່ອຈະມີຊີວິດນິຣັນໃນພຣະຄຣິດ      

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍື່ຊວີດິ:  

        ໃນສັຕວັດທີື່ຜື່ານມາ,  ຄົນທີື່ຢ ື່ໃນອະເມຣີການໄດົ້ເຫັນວື່າເຂົາເຈົົ້າມີຊີວິດເພີົ້ມຂ ົ້ນອີກ 25 ປີ ໃນທຸກວັນ 

ນີົ້ຄົນອະເມຣິກັນມີຊີວິດທີື່ຢ ື່ດີກິນດີໃນຊື່ວງອາຍຸ 70 ຫາ 80 ປີ.   ອີງຕາມການໂຄສະນາແລະຂໍົ້ມ ນທາງທີວີ 

ບໍຣິສັດທັງຫລາຍໄດົ້ລຽນຄິວກັນເພ ື່ອຈະຂາຍສິນຄົ້າໃຫົ້ແກື່ລ ກຄົ້າ ຫລ ລາຍການຕື່າງໆທີື່ອົ້າງວື່າຈະເພີົ້ມອາ 

ຍຸຂ ົ້ນອີກຫລາຍກວື່ານັົ້ນ. 

       ເພ ື່ອໃຫົ້ແນື່ໃຈ,   ບາງຄໍາແນະນໍາແລະສິນຄົ້າບາງຢື່າງທີື່ນໍາມາສເນີກໍເຫັນວື່າດີແລະປັບປຸງຊີວິດໃຫົ້ດີ 

ຂ ົ້ນ ບໍື່ໃນທາງໃດກໍທາງນ ື່ງ.   ແຕື່ສື່ວນຫລາຍແລົ້ວສິື່ງທີື່ພວກເຮົາເຫັນນັົ້ນກໍບໍື່ມີຫຍັງຫລາຍທີື່ນອກເໜ ອໄປ 

ຈາກການກອບໂກຍເງິນຈາກພວກເຮົາຜ ົ້ເປັນລ ກຄົ້າທີື່ຄິດເຖິງການມີຊີວິດທີື່ຍ ນຍາວແລະໃຫົ້ເບິື່ງໜຸື່ມຂ ົ້ນ. 

       ກື່ອນອ ື່ນໝົດ,  ຊີວິດຈໍາເປັນຈະຕົ້ອງສິົ້ນສຸດລົງ.  ເຮົາບໍື່ສາມາດຈະມີຊີວິດຢ ື່ຕລອດໄປ..ແມື່ນຫລ ບໍື່? 

       ຄວາມຈິງນັົ້ນແມື່ນ ເຮົາສາມາດມີຊີວິດຢ ື່ໂດຍຕລອດໄປເປັນນິດ. ນັົ້ນບໍື່ແມື່ນການກື່າວອົ້າງທີື່ຂ ົ້ນຢ ື່ກັບ 

ຄວາມປາຖນາຂອງເຮົາທີື່ເບິື່ງໂລກໃນແງື່ດີ,  ແຕື່ຫາກເປັນຄວາມຈິງທີື່ພົບວື່າພຣະເຢຊ ແມື່ນຜ ົ້ໃດແລະພຣະ 

ອົງໄດົ້ກະທໍາສິື່ງໃດແດື່ທີື່ຜື່ານມາ.  ປ ົ້ມພຣະທັມ 1 ໂຢຮັນ ເປັນປ ົ້ມສັົ້ນໆ ທີື່ໄດົ້ຊີົ້ໃຫົ້ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງ

ອັນແນື່ນອນໃນຊີວິດນິຣັນ. 

 

ພຣະຄມັພກີື່າວວື່າແນວໃດ? 1 ໂຢຮັນ 5:6-13 ( ເບິື່ງຕາມຫົວຂໍົ້ 1, 2ແລະ3 ) 

 

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

1. 1 ໂຢຮນັ 5:6-9: 

6 ນີົ້ແຫລະ, ຄ ຜ   ົ້ທີື່ໄດົ້ມາໂດຍນໍົ້າແລະພຣະໂລຫ ິດ  ຄ ພຣະເຢຊ ຄຣິດ ບໍື່ແມື່ນດົ້ວຍນໍົ້າສິື່ງດຽວ ແຕື່ດົ້ວຍນໍົ້າແລະພຣະ

ໂລຫິດ ແລະພຣະວິນຍານຊົງເປັນພຍານ ເພາະພຣະວິນຍານຊົງເປັນຄວາມຈິງ.    7 ມພີຍານຢ ື່ສາມປະການ,  8 ຄ     

ພຣະວິນຍານ, ນໍົ້າ ແລະພຣະໂລຫິດ ແລະພຍານທັງສາມນິົ້ສອດຄື່ອງກ ັນ.  9 ຖົ້າເຮົາທັງຫລາຍຮັບພຍານຫລັກຖານ

ຂອງມະນຸດ ພຍານຫລັກຖານຂອງພຣະເຈົົ້າກໍໃຫຍື່ກວື່າ ເພາະວື່ານີົ້ແຫລະ, ພຍານຫລັກຖານຂອງພຣະເຈົົ້າ ຄ ພຣະ

ອົງໄດົ້ຊົງເປັນພຍານອົ້າງເຖິງພຣະບຸດຂອງພຣະອ ົງ. 

     

       ບັນດາຜ ົ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດໄດົ້ຮັບການຄໍົ້າປະກັນອັນແນື່ນອນເຖິງຄວາມພົົ້ນຂອງເຂົາເຈົົ້າ.  ການທີື່ຈະມີຄວາມ 

ໝັົ້ນໃຈນັົ້ນກໍຕົ້ອງການຄວາມຈິງອັນແນື່ນອນຊ ື່ງເຮົາສາມາດເຊ ື່ອແລະວາງໃຈໄດົ້ຢື່າງແນື່ນອນ.  ອັຄສາວົກໂຢຮັນໄດົ້ 

ຂຽນຂໍົ້ 6-9 ເພ ື່ອໃຫົ້ເຮົາເຊ ື່ອບາງສິື່ງທີື່ເປັນຄວາມຈິງ ບາງສິື່ງທີື່ບໍື່ມີການປື່ຽນແປງບໍື່ວື່າຈະຢ ື່ໃນສະຖານະການໃດໆ ກໍ 
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ຕາມ.  ບາງສິື່ງທີື່ກື່າວເຖິງນັົ້ນກໍຄ ຄວາມຫວງັທີື່ພົບຢ ື່ໃນອົງພຣະເຢຊ ຄຣິດ, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ. 

       ໃນສມັຍຂອງອັຄສາວົກໂຢຮັນ,  ໄດົ້ມີບາງຄົນແຜື່ກະຈາຍຄໍາສອນປອມທີື່ປະຕິດເສດຄວາມເປັນມະນຸດອັນສົມ 

ບ ນແລະຄວາມເປັນພຣະເຈົົ້າອັນສົມບ ນຂອງພຣະເຢຊ .  ຄໍາສັນຍານັົ້ນແມື່ນພຣະເຈົົ້າໄດົ້ສະເດັດມາຢ ື່ໃນມະນຸດຄ ໃນ 

ພຣະເຢຊ  ໃນຊື່ວງຫລັງຈາກພຣະອົງໄດົ້ຮັບບັບຕິສະມາແລະກື່ອນຖ ກຄ ງຢ ື່ເທິງໄມົ້ກາງແຂນ.  ຖົ້າເວົົ້າອີກຢື່າງນ ື່ງກໍຄ , 

ພຣະເຈົົ້າພຣະຄຣິດໄດົ້ຢ ື່ໃນຮື່າງມະນຸດ(ໃນພຣະເຢຊ )ໃນຊື່ວງພຣະຣາຊກິດສາມປຂີອງພຣະອົງ. 

       ໂຢຮັນໄດົ້ບອກໃຫົ້ເຫັນຄວາມຈິງສາມຢື່າງທີື່ເປັນພຍານວື່າພຣະເຢຊ ແມື່ນຜ ົ້ໃດ; 

 “ນໍົ້າ”  ຖົ້ອຍຄໍາຂອງໂຢຮັນທີື່ວື່າ,  “ນໍົ້າ”  ອົ້າງເຖິງການຮັບບັບຕິສະມາຂອງພຣະເຢຊ  ຊ ື່ງເປັນເຫດການທີື່ໂຢ

ຮັນອາດຈະມີສິດພິເສດທີື່ໄດົ້ເຫັນ(ມທ 3:13-17; ຢຮ 1:31-37).  ຕອນທີື່ພຣະເຢຊ ຮັບບັບຕິສະມານັົ້ນ ນົກ 

ກາງແກໄດົ້ລົງມາຈັບເທງິບື່າພຣະອົງໃນຂະນະທີື່ພຣະອງົຂ ົ້ນຈາກນໍົ້າ.  ໂຢຮັນອາດຈະໄດົ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງ 

ຂອງພຣະເຈົົ້າປະກາດວື່າ, “ນີົ້ແມື່ນບຸດທີື່ຮັກຂອງເຮົາ ເຮົາຊອບໃຈໃນທື່ານຫລາຍ” (ມທ 3:17).  ພຣະເຢຊ  

ຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າສເມີ ທງັໃນອະດີດແລະປັດຈຸບັນ.   “ນໍົ້າ” ອົ້າງເຖິງການເລີົ້ມຕົົ້ນພຣະຣາຊກິດ 

ຂອງພຣະເຢຊ ໃນໂລກນີົ້. 

 “ພຣະໂລຫດິ”  ພຣະໂລຫິດ ໝາຍເຖິງການຖ ກຄ ງຂອງພຣະເຢຊ , ຄ ການສິົ້ນສຸດພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງ 

ໃນໂລກນີົ້.   ອັຄສາວົກໂຢຮັນເປັນພຍານທີື່ໄດົ້ເຫັນດົ້ວຍຕາໃນການຕາຍຂອງພຣະເຢຊ  (ຢຮ 19:26-27).  

ເພິື່ນສາມາດເປັນພຍານສື່ວນຕົວເຖິງການຖ ກຄ ງຂອງພຣະເຢຊ ແລະຄວາມພົົ້ນທີື່ຕິດຕາມມາ  ທີື່ຊີົ້ໃຫົ້ພວກ

ເຮົາເຫັນວື່າພຣະເຢຊ ຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ. 

 “ພຣະວນິຍານ”  ພຍານທີື່ຍິື່ງໃຫຍື່ກື່ຽວກັບຄວາມຈິງທີື່ວື່າພຣະເຢຊ ຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົົ້ານັົ້ນ  ແມື່ນ 

ພຣະເຈົົ້າເອງ.  ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດົ້ເວົົ້າກັບຜ ົ້ປະກາດພຣະທັມແລະທາງພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງຄ ພຣະຄັມ 

ພີ ເພ ື່ອປະກາດຄວາມຈິງກື່ຽວກັບພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຢຊ ເອງກໍໄດົ້ບອກພວກສາວົກວື່າ, “ແຕື່ເມ ື່ອ

ອົງພຣະຜ ົ້ຊື່ອຍຜ ົ້ທີື່ເຮົານີົ້ຈະໃຊົ້ມາຈາກພຣະບິດາຫາທື່ານທ ັງຫລາຍ ຄ ພຣະວນິຍານແຫື່ງຄວາມຈິງຊ ື່ງອອກ

ຈາກພຣະບິດາໄດົ້ສະເດ ັດມາແລົ້ວ ພຣະອົງນັົ້ນແຫລະ, ຈະຊົງເປັນພຍານໃຫົ້ແກື່ເຮົາ.” (ຢຮ 15:26). 

 

         ພຣະເຈົົ້າຢາກໃຫົ້ພວກເຮົາຮ ົ້ ດົ້ວຍການຄໍົ້າປະກັນແລະຄວາມໝັົ້ນໃຈທັງໝົດວື່າພຣະເຢຊ ຊົງເປັນຜ ົ້ໃດ.  ພຣະ 

ເຈົົ້າຢາກໃຫົ້ພວກເຮົາຮ ົ້ວື່າ ພຣະເຢຊ ຊົງເປັນຄໍາຕອບໃນທຸກໆ ສະຖານະການທີື່ເຮົາປະເຊີນໃນຊີວິດ. 

    

      

 

2. 1 ໂຢຮນັ 5:10-11:  

10 ຜ ົ້ທີື່ເຊ ື່ອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າກໍມີພຍານຢ ື່ໃນຕົວເອງ    ຜ ົ້ທີື່ບໍື່ເຊ ື່ອພຣະເຈົົ້າກໍໄດົ້ເຮດັໃຫົ້ພຣະອົງເປັນຜ ົ້ຕົວະ 

ເພາະຕົນບໍື່ໄດົ້ເຊ ື່ອຄໍາພຍານທີື່ພຣະເຈົົ້າໄດົ້ຊົງເປັນພຍານ ອົ້າງເຖິງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ. 11 ນີົ້ແຫລະ, ເປັນພຍານ

ຫລັກຖານນັົ້ນ  ຄ ວື່າພຣະເຈົົ້າໄດົ້ຊົງໂຜດປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃຫົ້ເຮົາທັງຫລາຍ   ແລະຊີວິດນີົ້ມຢີ ື່ໃນ    

ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ. 

 

        ຄວາມຈິງກື່ຽວກັບພຣະເຢຊ  ບໍື່ແມື່ນຄວາມຈິງທີື່ຊັນນະສ ດບໍື່ໄດົ້.  ເມ ື່ອເຮົາຍອມຮັບວື່າພຣະເຢຊ ເປັນຜ ົ້ໃດແລະ 

ວາງໃຈເຊ ື່ອໃນການງານຂອງພຣະອົງເທງິໄມົ້ກາງແຂນ      ພຣະອົງກໍໃຫົ້ຄໍາພຍານເຫລົື່ານັົ້ນຝັງຢ ື່ໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາ. 

ຂໍົ້ພຣະຄັມພີຂົ້າງເທິງນີົ້ໄດົ້ສອນເຮົາຫຍັງແດື່ກື່ຽວກັບພຣະເຢຊ ? 
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“ ຜ ົ້ທີື່ເຊ ື່ອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າກໍມພີຍານຢ ື່ໃນຕົວເອງ.” (ຂໍົ້ 10) 

         ຄໍາພຍານທີື່ປາກົດຢ ື່ ຄ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າທີື່ສະຖິດຢ ື່ພາຍໃນເຮົາ ໄດົ້ເຄ ື່ອນໄຫວເກີນກວື່າຄວາມເຂົົ້າ 

ໃຈ ທາງໃນຈິດໃຈແລະການຮ ົ້ຄວາມຈິງ ແລະໄດົ້ສົື່ງຜົນອອກມາທາງຊີວິດ, ນີົ້ແຫລະ, ເປັນພຍານຫລັກຖານນັົ້ນ ຄ ວື່າ

ພຣະເຈົົ້າໄດົ້ຊົງໂຜດປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃຫົ້ເຮົາທັງຫລາຍ ແລະຊີວິດນີົ້ມີຢ ື່ໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ. 

(ຂໍົ້ 11).  

        ອັຄສາວົກໂປໂລໄດົ້ຢ ນຢັນເຖິງຄວາມຈິງນີົ້; “ຖົ້າພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ  ຜ ົ້ຊົງບັນດານໃຫົ້ພຣະເຢຊ ຊົງຄ ນ   

ພຣະຊົນນັົ້ນ ຊົງສະຖິດຢ ື່ໃນພວກເຈົົ້າ  ພຣະອົງຜ ົ້ຊົງບັນດານໃຫົ້ພຣະເຢຊ ຄຣິດຊົງຄ ນພຣະຊົນແລົ້ວນັົ້ນ  ກໍຈະຊົງບັນ

ດານໃຫົ້ກາຍທີື່ຕົ້ອງຕາຍຂອງພວກເຈົົ້າຄ ນມີຊີວິດໃຫມື່    ດົ້ວຍຣິດແຫື່ງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງທີື່ຊົງສະຖິດຢ ື່ໃນ

ພວກເຈົົ້າ.” (ໂຣມ 8:11) 

       ໂລກໄດົ້ເຊ ື່ອແບບຜິດໆ ທີື່ວື່າ ເງິນ, ຊ ື່ສຽງ, ແລະອໍານາດ ຈະນໍາຈຸດປະສົງແລະຄວາມໝາຍມາສ ື່ຊີວິດ ຫລ ຢື່າງ 

ໜົ້ອຍສິື່ງເຫລົື່ານັົ້ນຈະຖົມຄວາມເປົື່າຫວົ້າງໃນຈິດໃຈຂອງເຮາົໄດົ້ພຽງຊົື່ວຄາວ.  ແຕື່ເຮົາພົບກັບຄວາມຫວງັດົ້ວຍການ

ຍອມຮັບວື່າ ພຣະເຢຊ ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າຜ ົ້ຈະປະທານຊີວິດໃຫົ້ແກື່ພວກເຮົາ.  ການຍອມຮັບນັົ້ນຈະນໍາພວກ

ເຮົາໄປສ ື່ຊີວິດນິຣັນ. 

        ໃນມ ົ້ຄ ນກື່ອນທີື່ພຣະເຢຊ ຈະຖ ກຄ ງທີື່ໄມົ້ກາງແຂນ   ພຣະອົງໄດົ້ບອກພວກສາວົກວື່າພຣະອົງຈະເຮັດຫຍັງແລະ 

ພຣະອົງຈະໄປໃສ.  ແຕື່ໂທມາບໍື່ເຂົົ້າໃຈເຖິງທາງທີື່ພຣະເຢຊ ຈະປ ໃຫົ້ພວກເພິື່ນເດີນໄປ.    ເພິື່ນຈ ື່ງຖາມພຣະເຢຊ ວື່າ, 

“ພວກຂົ້ານົ້ອຍຈະຮ ົ້ທາງນັົ້ນໄດົ້ຢື່າງໃດ?” (ໂຢຮັນ 14:5) ເຖິງແມື່ນໂທມາຮ ົ້ຈັກພຣະເຢຊ ດີ ເພິື່ນຄ ດວື່າເພິື່ນຕົ້ອງການ 

ສິື່ງອ ື່ນອີກນອກເໜ ອໄປຈາກພຣະເຢຊ . 

       ຄົນໃນສມັຍປັດຈຸບັນນີົ້ກໍຄ ດຜິດເໝ ອນກັບໂທມາ,  ເຂົາຖາມວື່າພຣະເຢຊ ເທົື່ານັົ້ນກໍພຽງພແໍລົ້ວບໍ?  ຫລ ເຂົາເຈົົ້າ 

ຄິດວື່າຄໍາຕອບເຣ ື່ອງຊີວິດນິຣັນນັົ້ນຕົ້ອງແມື່ນພຣະເຢຊ ບວກກັບສິື່ງອ ື່ນໆ ອີກ.  ພຣະເຢຊ ຊົງຕອບວື່າແນວໃດ?  “ເຮົາ 

ເປັນທາງນັົ້ນ,  ເປັນຄວາມຈິງແລະເປັນຊີວິດ  ບໍື່ມີຜ ົ້ໃດມາເຖິງພຣະບິດາໄດົ້ນອກຈາກມາທາງເຮົາ.”   (ໂຢຮັນ 14:6)  

ໂຢຮັນຜ ົ້ໄດົ້ຍິນພຣະເຢຊ ປະກາດຄວາມຈິງນີົ້ກັບໂທມາ ໄດົ້ເວົົ້າລ ົ້ມຄ ນອີກໃນ 1 ໂຢຮັນ 5:11 ວື່າ, “ພຣະເຈົົ້າໄດົ້ຊົງ

ໂຜດປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃຫົ້ເຮົາທັງຫລາຍ ແລະຊີວິດນີົ້ມີຢ ື່ໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ.”   ພຣະເຢຊ ຊົງ

ເປັນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 

 

        

 

3. 1 ໂຢຮນັ 5:12-13:  

12 ຜ ົ້ທີື່ມີພຣະບຸດກໍມຊີີວິດ ຜ ົ້ທີື່ບໍື່ມີພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າກໍບໍື່ມີຊີວິດ.  13 ຂໍົ້ຄວາມເຫລົື່ານິົ້ ເຮົາຂຽນມາເຖິງເຈົົ້າທັງ

ຫລາຍທີື່ເຊ ື່ອໃນພຣະນາມພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ເພ ື່ອເຈົົ້າທັງຫລາຍຈະໄດົ້ຮ ົ້ວື່າພວກເຈົົ້າມຊີີວິດອັນຕລອດໄປເປັນ

ນິດ. 

     ເຮົາຈະເຂົົ້າໄປສ ື່ຊີວິດນິຣັນໄດົ້ຢື່າງໃດ? ຄໍາຕອບກໍງື່າຍໆ ແລະອັສຈັນ, “ຜ ົ້ທີື່ມີພຣະບຸດກໍມີຊີວິດ ຜ ົ້ທີື່ບໍື່ມີພຣະບຸດ

ຂອງພຣະເຈົົ້າກໍບໍື່ມີຊີວິດ.” (ຂໍົ້ 12)  ຖົ້າທື່ານຫາກໄດົ້ຕົ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊ ເຂົົ້າມາຢ ື່ໃນຊີວດິຂອງທື່ານແລົ້ວ ທື່ານກໍ 

ໄດົ້ຊີວິດແລົ້ວ ຄ ຊີວິດນິຣັນ. 

       ເຖິງປານນັົ້ນຄົນທັງຫລາຍກໍຊອກຫາຊີວິດຈາກບື່ອນອ ື່ນໆ ອີກ. ພວກເຮົາຊອກຫານໍົ້າພຸແຫື່ງຄວາມເປັນໜຸື່ມ ແຕື່

ອາດຈະບໍື່ເປັນການຊອກຫາແບບ Ponce de Leon (ຜ ົ້ຕິດຕາມ ໂຄລັມບັສ ທີື່ຄົົ້ນພົບຣັດຟລໍຣິດາ) ແຕື່ແມື່ນທາງວທິ 

ເປັນຫຍັງບາງເທ ື່ອຄົນທັງຫລາຍຈ ື່ງຍາກທີື່ຈະເຊ ື່ອວື່າ ການເຊ ື່ອໃນພຣະເຢຊ ກໍພໍແລົ້ວສໍາລັບຄວາມພົົ້ນ? 
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ຍາສາດ, ທາງຢາແລະທາງເທກັໂນໂລຢີ.    ວັດທະນະທມັເຮາົແມື່ນໄດົ້ເລ ອກທີື່ຈະຊອກຫາຊີວິດນິຣັນໂດຍບໍື່ຕົ້ອງມີ 

“ພາຣະ” ໃດໆ  ຄ ດົ້ວຍການວາງໃຈໃນພຣະເຈົົ້າແລະຕິດຕາມພຣະອົງ. 

       ແຕື່ພວກເຮົາບໍື່ຈໍາເປັນຕົ້ອງຊອກຫາດົ້ວຍຕົນເອງອີກ ຂໍພຽງແຕື່ໃຫົ້ເຮົາມີຄວາມໄວົ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົົ້າ. ພຣະເຢ

ຊ ໄດົ້ຊົງກະທໍາທຸກສິື່ງເພ ື່ອຈະໃຫົ້ພວກເຮົາໄດົ້ຮັບຊີວິດນິຣັນ ພຽງແຕື່ໃຫົ້ເຮົາຕົ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງເທົື່ານັົ້ນ. ແມື່ນແລົ້ວ, 

ເຮົາຕົ້ອງເຊົາເຮັດຕາມທາງຂອງເຮົາເອງແລະເຮົາຈະໄດົ້ຮັບເກີນຄວາມຄາດໝາຍໄວົ້  ຊີວດິນິຣັນທີື່ພົບໃນອົງພຣະເຢ

ຊ ບໍື່ແມື່ນການມີຊີວິດຢ ື່ຕໍື່ໄປໂດຍທີື່ບໍື່ສິົ້ນສຸດເທົື່ານັົ້ນ ແຕື່ມີຄນຸນະພາບຊີວິດທີື່ດີອີກນໍາ. ເປັນຊີວິດທີື່ເກີນຄວາມເຂົົ້າໃຈ 

ຂອງເຮົາແລະເກີນຄວາມຄິດຂອງເຮົາ. 

       ພຣະທມັໂຣມ 10:9 ໄດົ້ກື່າວວື່າ, “ຖົ້າທື່ານຫາກຍອມຮບັດົ້ວຍປາກວື່າ ພຣະເຢຊ ຊົງເປັນພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າ, ແລະ 

ເຊ ື່ອດົ້ວຍໃຈວື່າພຣະເຈົົ້າໄດົ້ຊົງດົນບັນດານໃຫົ້ພຣະອົງເປັນຄ ນມາຈາກຕາຍ ທື່ານຈະໄດົ້ພົົ້ນ.”   ຄໍາຕອບຂອງເຮົາກໍ 

ແມື່ນ; ເຊ ື່ອໃນພຣະເຢຊ  ເຊ ື່ອວື່າພຣະອົງເປັນພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າ  ເຊ ື່ອວື່າພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າທີື່ເປັນຄ ນ 

ມາຈາກຕາຍ ຍອມຮັບວື່າພຣະອົງເປັນພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າ ແລະທື່ານກໍຈະພົົ້ນ. 

 

 

 

ນໍາໃຊົ້ໃນຊວີດິ  

   

          ພວກເຮົາຖ ກສົ້າງຂ ົ້ນເພ ື່ອຈະມີຊີວິດນິຣັນໃນພຣະຄຣິດ.  ດັື່ງນັົ້ນຄວາມຈິງນີົ້ໄດົ້ຈ ງໃຈຕໍື່ການກະທໍາຂອງທື່ານ 

ແລະຕໍື່ກິຣິຍາທື່າທີຂອງທື່ານຢື່າງໃດໃນອາທິດນີົ້?  ຈົື່ງພິຈາຣະນາເບິື່ງຄໍາແນະນໍາຂົ້າງລຸື່ມນີົ້. 

 ຮບັເອາົພຣະເຢຊ :  ຖົ້າທື່ານຫາກຍັງບໍື່ເຄີຍຮັບເອົາຂອງຂວັນທີື່ເປັນຊີວິດນິຣັນໃນພຣະເຢຊ  ຈົື່ງຮັບເອົາສາໃນ 

ເວລານີົ້. ຈົື່ງເວົົ້າກັບຄົນໃດຄົນນ ື່ງໃນຫົ້ອງຮຽນນີົ້ ເພ ື່ອທື່ານຈະໄດົ້ເປັນຜ ົ້ນ ື່ງທີື່ຕິດຕາມພຣະເຢຊ . 

 ມຊີວີດິເພ ື່ອພຣະເຢຊ :  ຈົື່ງເອົາໃຈໃສື່ເພ ື່ອຈະພິຈາຣນາເບິື່ງວື່າຊີວິດນິຣັນໃນພຣະເຢຊ  ມຜົີນສະທົ້ອນຕໍື່ນິສັຍ 

ແລະການຈະປະເຊີນກັບຄວາມຍາກລໍາບາກໃນແຕື່ລະວັນຂອງທື່ານຢື່າງໃດ ບໍື່ວື່າດົ້ານການເງິນ,  ໂຄງການ 

ທີື່ວາງໄວົ້ ແລະປະເຊີນກັບຜ ົ້ສົ້າງບັນຫາໃຫົ້ແກື່ທື່ານແລະອ ື່ນໆ.  ໃຫົ້ຄວາມສັມພັນນິຣັນທີື່ທື່ານມີໃນອົງພຣະ

ເຢຊ ສົື່ງຜົນສະທົ້ອນອັນດີຕໍື່ທຸກໆ ສິື່ງໃນຊີວິດຂອງທື່ານ. 

 ແບື່ງປນັເຣ ື່ອງພຣະເຢຊ :  ທື່ານຮ ົ້ວື່າຄົນອ ື່ນໆ ກໍາລັງຊອກຫາຄວາມໝາຍແລະຈຸດປະສົງຂອງຊີວິດໃນທາງ 

ອ ື່ນທີື່ບໍື່ແມື່ນທາງພຣະເຢຊ .  ຈົື່ງເລົື່າເຣ ື່ອງຂອງທື່ານສ ື່ເຂົາເຈົົ້າຟັງ ຊີົ້ໃຫົ້ເຂົາເຈົົ້າເຫັນຊີວິດທີື່ເຂົາເຈົົ້າຈະໄດົ້ 

ຮັບຈາກອົງພຣະຄຣິດ. 

 

ເປັນເຣ ື່ອງທັມມະດາທີື່ຄົນທັງຫລາຍສແວງຫາຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.   ແຕື່ກື່ອນອ ື່ນໝົດ, ທື່ານໄດົ້ຖ ກ

ສົ້າງຂ ົ້ນໃຫົ້ມີຊີວິດນິຣັນຢ ື່ແລົ້ວ.  ບໍື່ມີສິື່ງໃດໆ ທີື່ສາມາດໃຫົ້ຊີວິດນິຣັນແກື່ທື່ານໄດົ້ ນອກຈາກຊີວິດທີື່ພຣະເຢ

ຊ ປະທານໃຫົ້.  ດັື່ງນັົ້ນຈົື່ງຮັບເອົາພຣະເຢຊ  ຮັບເອົາຊີວິດນິຣັນຈາກພຣະອົງ. 

     

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PS 

ເຮົາຈະໄດົ້ຫຍັງໃນເວລານີົ້ແລະໃນອະນາຄົດ ຖົ້າເຮົາຮັບເອົາຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົົ້າຈາກຂໍົ້ພຣະຄັມພີນີົ້? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ20 ກນັຍາ 2015 (9-20-2015) 

 

 ຄາໍສນັຍາຂອງພຣະເຈົົ້າເຣ ື່ອງການຈດັຫາໃຫົ້ 

 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ພຣະເຈົົ້າຊົງຈັດຫາໃຫົ້ແກື່ບັນດາຜູົ້ທີື່ດໍາລົງຊີວິດຢູື່ໃນການດູແລຂອງພຣະອົງ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍື່ຊວີດິ:  

        ໃນຄ ນທີື່ພະຍຸຝົນພັດກະໜໍື່າເຮ ອນຂອງພວກເຮົານັົ້ນ ຊ ື່ງເປັນປະສົບການທີື່ໜົ້າຢົ້ານຕໍື່ລູກຊາຍອາຍຸ 3 ປີຂອງ

ພວກເຮົາ.  ຄວາມສະບາຍໃຈຂອງລາວໄດົ້ກັບຄ ນມາອີກໃນຮູບຮື່າງຜູົ້ເປັນພໍື່ຂອງລາວ ຄ ຕົວຂອງຂົ້າພະເຈົົ້າເອງ. 

       “ພໍື່, ໃນຄ ນນີົ້ຂົ້ານົ້ອຍນອນຢູື່ບື່ອນນີົ້ໄດົ້ບໍື່?”  ຫລາຍໆ ຄ ນເມ ື່ອລູກຊາຍຂອງພວກເຮາົມີຄວາມຢົ້ານກົວ  ລາວຊິ 

ຖາມແລະປູບື່ອນນອນຢູື່ພ ົ້ນຫົ້ອງຂົ້າງຕຽງນອນຂອງພວກເຮາົ. ແຕື່ກື່ອນທີື່ລູກຊາຍຈະເຊ ອບຫລັບ ລາວຊິຂໍໃຫົ້ຂົ້າພະ 

ເຈົົ້າເອົາແຂນກື່າຍຂົ້າງຂອງລາວ.  ເມ ື່ອຂົ້າພະເຈົົ້າຖາມວື່າ, “ເປັນຈ ື່ງໃຫົ້ພເໍຮັດແນວນີົ້?”  ລາວຊິຕອບວື່າ, “ເພາະຂົ້າ 

ນົ້ອຍຊິໄດົ້ຮູົ້ວື່າ ພໍື່ຢູື່ນໍາຂົ້ານົ້ອຍ.” 

       ໃນຄ ນເຫລົື່ານັົ້ນທີື່ໄດົ້ຢູື່ກັບລູກຊາຍ  ຂົ້າພະເຈົົ້າໄດົ້ເຫັນເຖິງການເຕ ອນອັນອັສຈັນວື່າພຣະເຈົົ້າຊົງຕອບສນອງຕໍື່ 

ຄວາມຕົ້ອງການຂອງເຮົາຢື່າງໃດ..ບໍື່ວື່າຈະເປັນເຣ ື່ອງສຸຂພາບ, ຄວາມຮູົ້ສ ກຫລ ດົ້ານຈິດວນິຍານ...ພຣະບິດາຜູົ້ຊົງສະ 

ຖິດໃນຟົ້າສວັນຊົງຕອບສນອງແລະຈັດຫາໃຫົ້ພວກເຮົາ.     ເໝ ອນກັບລູກຊາຍຂອງຂົ້າພະເຈົົ້າທີື່ໄດົ້ພົບກັບສິື່ງທີື່ລາວ

ຕົ້ອງການແລະລາວຮູົ້ວື່າມັນຢູື່ທາງຂອງລາວ, ພຣະບິດາຜູົ້ຊົງສະຖິດຢູື່ໃນສວັນກໍສັນຍາວື່າຈະຢູື່ຄຽງຂົ້າງພວກເຮົາເຊັື່ນ

ດຽວກັນ. 

       ໃຫົ້ພວກເຮົາເບິື່ງຢື່າງເລິກເຊິື່ງວື່າພຣະອົງຈັດຫາໃຫົ້ພວກເຮົາຢື່າງໃດ. 

 

ພຣະຄມັພກີື່າວວື່າແນວໃດ? ເພງສັຣເສີນ 34:4-14 ( ເບິື່ງຕາມຫົວຂໍົ້ 1, 2ແລະ3 ) 

 

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

 

1. ເພງສັຣເສນີ 34:4-7: 

4 ຂົ້າພຣະອົງໄດົ້ອົ້ອນວອນຫາພຣະຜູົ້ເປັນເຈົົ້າ ແລະພຣະອົງຊົງຕອບຂົ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງໃຫົ້ຄວາມຢົ້ານກົວຂອງ

ຂົ້າພຣະອົງຫມົດໄປ.  5 ຜູົ້ທີື່ຖ ກຂົື່ມເຫັງໄດົ້ມາເພິື່ງພຣະອົງແລະຍິນດີ ເຂົາຈະບໍື່ສູນເສັຽຄວາມຫວັງຈັກເທ ື່ອ.  6 ຜ ູ ົ້ທີື່

ຕົ້ອງການຄວາມຊື່ອຍເຫລ ອຮົ້ອງຫາພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຊື່ອຍເຂົາ    ພຣະອົງຊົງຊື່ອຍເຂົາໃຫົ້ພົົ້ົົ້ນຈາກຄວາມທຸກລໍາ

ບາກນາໆປະການ.  7 ທູດຂອງພຣະຜູົ້ເປັນເຈົົ້າໄດົ້ຮັກສາຜູົ້ທີື່ຢົ້ານຢໍາພຣະອົງ  ແລະຊື່ອຍຊີວິດຂອງເຂົາໃຫົ້ພົົ້ົົ້ນຈາກ

ອັນຕະລາຍ. 

     

       ກະສັດດາວິດເລີົ້ມຕົົ້ນຂຽນເພງສັຣເສີນບົດທ ີ34 ດົ້ວຍການສັຣເສີນພຣະເຈົົ້າ,  ແລະເພິື່ນໄດົ້ເຊີນຊວນພວກເຮົາ 

ປະກາດຄວາມຍິື່ງໃຫຍື່ຂອງພຣະເຈົົ້າ.  ຂໍົ້ 4-7 ໄດົ້ຊີົ້ໃຫົ້ພວກເຮົາເຫັນວື່າ ເປັນຫຍັງ  ຄວາມຍິື່ງໃຫຍື່ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດົ້ 

ຢູື່ໃນຈິດໃຈຂອງກະສັດດາວິດ; ບໍື່ວື່າສິື່ງໃດທີື່ກະສັດດາວິດຕົ້ອງການເພິື່ນຈະໄດົ້ຮັບສິື່ງນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າຢູື່ນໍາເພິື່ນເພ ື່ອຈະ 
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ຊື່ອຍເຫລ ອເພິື່ນສເມີ. 

       ເບິື່ງການກະທໍາຂອງດາວດິທີື່ເພິື່ນໄດົ້ເວົົ້າເຖິງ ແລະການຕອບສນອງຈາກພຣະເຈົົ້າທີື່ຕາມມາ; 

 ເມ ື່ອເຮົາສແວງຫາພຣະຜູົ້ເປັນເຈົົ້າ ພຣະອົງກໍຊົງຕອບແລະໃຫົ້ຄວາມຢົ້ານກົວໝົດໄປ (ຂໍົ້ 4) 

 ເມ ື່ອເຮົາຫລຽວເບິື່ງອງົພຣະຜູົ້ເປັນເຈົົ້າ  ພຣະອົງໃຫົ້ເຮົາເຕັມໄປດົ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ ນຍິນດີ(ຂໍົ້ 5) 

 ເມ ື່ອເຮົາຮົ້ອງຫາອົງພຣະຜູົ້ເປັນເຈົົ້າ  ພຣະອົງໄດົ້ຍິນສຽງເຮົາແລະຊື່ອຍເຮົາ (ຂໍົ້ 6) 

 ເມ ື່ອເຮົາຢໍາເກງອົງພຣະຜູົ້ເປັນເຈົົ້າ  ພຣະອົງຈະປົກປົ້ອງຄຸົ້ມຄອງເຮົາ (ຂໍົ້ 7) 

       ພຣະເຈົົ້າບໍື່ຕັົ້ງພຣະທັຍໃຫົ້ເຮົາດໍາເນີນຊີວິດທີື່ທົ້າທາຍດົ້ວຍຕົວເຮົາເອງ  ພຣະອົງຢາກຢູື່ຄຽງຂົ້າງເຮົາທຸກໆ ບາດ 

ກົ້າວທີື່ເຮົາເດີນໄປ.  ພຣະອົງປາຖນາຢື່າງແຮງກົ້າຢາກໃຫົ້ເຮົາຮູົ້ວື່າພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູື່ນໍາ.  ແນື່ນອນ, ພຣະເຈົົ້າຈະບໍື່

ຍັດຍຽດການສະຖິດຢູື່ນໍາແລະການຫົ້າງຫາຂອງພຣະອົງໃຫົ້ແກື່ເຮົາ.  ແຕື່ຖົ້າພວກເຮົາສແວງຫາພຣະອົງ ຮົ້ອງຫາພຣະ

ອົງ ຢໍາເກງພຣະອົງ ພຣະອົງຈະຢູື່ກັບເຮົາສເມີ. ຈົື່ງສັງເກດຂໍົ້ 6 ທີື່ວື່າບໍື່ມີບັນຫາໃດທີື່ໃຫຍື່ເກີນໄປສໍາລັບພຣະເຈົົ້າຂອງ

ເຮົາ.  ພຣະເຈົົ້າຈະຊົດຊື່ອຍຜູົ້ທີື່ຮົ້ອງຫາພຣະອົງໃນ “ທຸກໆ ບັນຫາທີື່ລາວປະເຊີນ.” 

       ການເລົົ້າໂລມໃຈອັນຍິື່ງໃຫຍື່ທີື່ສຸດແມື່ນຢູື່ຂໍົ້ 7 ພຣະເຈົົ້າບໍື່ພຽງແຕື່ຈັດຫາໃຫົ້ໃນສິື່ງທີື່ເຮາົຕົ້ອງການ; ພຣະອົງໃຫົ້ 

ພຣະອົງເອງແກື່ເຮົານໍາ!    ຕລອດພຣະຄັມພີເດີມ ການປາກົດຂອງ “ເທວະດາຂອງອງົພຣະຜູົ້ເປັນເຈົົ້າ” ໄດົ້ຊີົ້ໃຫົ້ເຫັນ

ເຖິງການຊົງສະຖິດຢູື່ນໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ.    ພຣະອົງຊົງຢູື່ໃກົ້ກັບໄພື່ພົນຂອງພຣະອົງສເມ.ີ  ພຣະເຈົົ້າບໍື່ແມື່ນເທພເຈົົ້າທີື່

ລວງຕາທີື່ເຮົາຕົ້ອງຊອກຫາທັງຢູື່ໄກແລະກວົ້າງ(ຫາບໍື່ພົບ). ແຕື່ພຣະເຈົົ້າຊົງສະຖິດຢູື່ໃກົ້ຜູົ້ທີື່ໂຄຣົບຢໍາເກງພຣະອົງ. 

 

    

      

2. ເພງສັຣເສນີ 34:8-10:  

8 ພວກທື່ານຈະພົບດົ້ວຍຕົນເອງວື່າພຣະຜ ູ ົ້ເປັນເຈົົ້າຊົງດີພຽງໃດ ຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູົ້ທີື່ສແວງຫາຄວາມປອດພັຍໃນ

ພຣະອົງ.  9 ໄພື່ພົນທຸກຄົນຂອງພຣະຜູົ້ເປ ັນເຈົົ້າຈົື່ງຢົ້ານຢໍາພຣະອົງ ຜູົ້ທີື່ຢໍາເກງພຣະອົງຈະໄດົ້ຮັບສິື່ງຕາມທີື່ເຂົາຕົ້ອງ

ການ.  10 ແມື່ນແຕື່ຝູງສິງກໍຍັງຂາດອາຫານແລະອ ດຫິວ ແຕື່ວື່າຜູົ້ທີື່ເຊ ື່ອຟັງພຣະຜູົ້ເປັນເຈົົ້າຈະບໍື່ຂາດສິື່ງທີື່ດີເລີຍ. 

 

       ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນຢາກພົບກັບຄວາມອີື່ມເຕມັໃນຊີວດິ  ແຕື່ວັດທະນະທັມກໍດ ງພວກເຮົາເຂົົ້າໄປຫາມັນ ເພ ື່ອ

ໃຫົ້ເຮົາເຫັນວື່າ ຄວາມອີື່ມເຕັມ ຄວາມພໍໃຈນັົ້ນເປັນຄ ແນວໃດ.   ໂລກໄດົ້ວາງມາຕຖານຂອງຄວາມອີື່ມເຕັມ  ຄວາມ

ພໍໃຈ ຄວາມສຸກ ໄວົ້ກັບເງິນ ວື່າເຮົາມີເງິນຫລາຍພຽງໃດ, ເຮາົມີຣົດປະເພດໃດ, ເຮ ອນເຮົາກວົ້າງໃຫຍື່ຊໍື່າໃດ,  ຫລ ສິື່ງ 

ອ ື່ນໆ ທີື່ບໍື່ຈໍາເປັນ ເຫລ ອຄັນລະນາ(ນັບບໍື່ໄຄວື່). 

       ກົງກັນຂົ້າມກັບສິື່ງເຫລົື່ານັົ້ນ ໃຫົ້ເຮົາພິຈາຣະນາເບິື່ງວື່າພຣະເຢຊູກື່າວໄວົ້ແນວໃດເຖິງ “ຊີວິດທີື່ດີ.” 

 ແລົ້ວພຣະອົງຊົງບອກເຂົາວື່າ, “ຈົື່ງລະວັງ ແລະຮັກສາໄວົ້ຈາກການໂລບທຸກຢື່າງ ເພາະຊີວິດຂອງມະນຸດບໍື່ 

ຂ ົ້ນຢູື່ກັບເຂົົ້າຂອງອັນບໍຣິບູນທີື່ຕົນມີນັົ້ນ” 

 “ຢື່າຮິບໂຮມຊັບສົມບັດໄວົ້ສໍາລັບຕົນໃນໂລກ ຊ ື່ງເປັນບື່ອນມອດແລະຂີົ້ໝົ້ຽງກັດກິນ ແລະເປັນບື່ອນທີື່ໂຈນ

ເຈາະເຂົົ້າລັກເອົາໄດົ້ ແຕື່ຈົື່ງຮິບໂຮມຊັບສົມບັດສໍາລັບຕົນໄວົ້ໃນສວັນ ບື່ອນມອດແລະຂີົ້ຽໝົ້ຽງກັດກິນບໍື່ໄດົ້ 

ແລະທັງໂຈນເຈາະແລະລັກເອົາບໍື່ໄດົ້ ເພາະວື່າຊັບສົມບັດຂອງທື່ານຢູື່ທີື່ໃດ ໃຈຂອງທື່ານກໍຢູື່ທີື່ນັົ້ນດົ້ວຍ.” 

 

       ຢື່າພາດໄປຈາກຄວາມໂດດເດັື່ນທີື່ປາກົດໃນຂໍົ້ 8.  ພຣະເຈົົ້າບໍື່ພຽງແຕື່ຈັດຫາສິື່ງທີື່ດີໃຫົ້ແກື່ເຮົາ; ພຣະອົງເອງນັົ້ນ 

ເມ ື່ອທື່ານອື່ານຂໍົ້ພຣະຄັມພເີຫລື່ົານີົ້ແລົ້ວ ທື່ານໄດົ້ພົບຫຍັງແລະໄດົ້ຮັບຫຍັງແດື່? 
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ແຫລະທີື່ດີທີື່ສຸດສໍາລັບເຮົາ.   “ຈົື່ງຊີມແລະຈົື່ງເບິື່ງ ແລົ້ວຈະພບົວື່າພຣະເຈົົ້າຊົງແສນດີ.”   ພຣະເຈົົ້າພຽງເທົື່ານັົ້ນທີື່ຈະ

ເຕີມເຕັມຊີວິດເຮົາດົ້ວຍຄວາມຊົມຊ ື່ນຍິນດີອັນແທົ້ຈິງ. 

       “ຜູົ້ທີື່ສແວງຫາຄວາມປອດພັຍໃນພຣະເຈົົ້າກໍມີຄວາມສຸກອັນແທົ້ຈິງ” (ຂໍົ້ 8). ເມ ື່ອເຮົາລີົ້ພັຍໃນພຣະອົງ ເຮົາກໍໄດົ້

ຊີມຄວາມດີຂອງພຣະເຈົົ້າ ກັບທຸກສິື່ງທີື່ພຣະອົງຈັດຫາໃຫົ້. ຄວາມປອດພັຍທີື່ຢູື່ໃນການຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ພຣະ

ອົງຊົງສັນຍາວື່າ “ເຮົາຈະບໍື່ຂາດສິື່ງທີື່ດີເລີຍ”(ຂໍົ້ 10). ນີົ້ແມື່ນຄໍາສັນຍາຕໍື່ທຸກຄົນທີື່ “ສແວງຫາອົງພຣະຜູົ້ເປັນເຈົົ້າ.” 

       ພຣະເຢຊູກໍຊົງກື່າວຄວາມຈິງອັນດຽວກັນນີົ້ ໃນການເທສນາຂອງພຣະອົງເທງິຈົ້າຍພູ;“ຈົື່ງສແວງຫາແຜື່ນດິນຂອງ 

ພຣະເຈົົ້າ ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງກື່ອນ ແລົ້ວພຣະອົງຈະຊົງເພີົ້ມເຕີມສິື່ງທັງປວງໃຫົ້” (ມດ 6:33). ບໍື່ວື່າສິື່ງ

ໃດທີື່ເຮົາຈໍາເປັນໃນຊີວິດ ພຣະອົງຈະປະທານໃຫົ້,     “ຂໍໃຫົ້ພຣະກຽດຈົື່ງມີແກື່ພຣະອົງຜູົ້ຊົງຣິດ  ສາມາດກະທໍານອກ  

ເໜ ອສາຣະພັດ ຫລ ຊົງສາມາດກະທໍາເໜ ອກວື່າທີື່ພວກເຮົາຈະຂໍຫລ ຄ ດໄດົ້  ຕາມຣິດອໍານາດທີື່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູື່ພາຍ

ໃນຕົວເຮາົທັງຫລາຍ” (ອຟຊ 3:20). 

 

   

 

3. ເພງສັຣເສນີ 34:11-14:  

11 ພວກລູກຫລານຂອງຂົ້າພະເຈົົ້າເອີຍ ຈົື່ງມາພີົ້ແລະຟັງຂົ້າພະເຈົົ້າເທີນ   ຂ ົ້າພະເຈົົ້າຈະສອນໃຫົ້ພວກເຈົົ້າຢົ້ານຢໍາ    

ພຣະຜູົ້ເປັນເຈ ົ ົ້າ.  12 ພວກເຈົົ້າມັກຊີວິດມື່ວນຊ ື່ນແມື່ນບໍື່?  ພວກເຈົົ້າປາຖນາຊີວິດຍີນຍາວແລະຄວາມສຸກບໍື່ແມື່ນບໍື່? 

13 ຈົື່ງລະວັງລ ີ ົ້ນຂອງເຈົົ້າຈາກຄວາມຊົື່ວ ແລະຢື່າໃຫົ້ຮີມຝີປາກເວົົ້າເປັນອຸບາຍຫຼອກລວງ. 14 ຈົື່ງຫັນຫຼງັໃຫົ້ຄວາມ 

ຊົື່ວ ແລະສົ້າງແຕື່ຄວາມດີ ຖົ້າຕົ້ອງການສິື່ງເຫລົື່ານີົ້ ຈົື່ງປາຖນາຫາແຕື່ຄວາມສງົບສຸກ ແລະສົ້າງແຕື່ຄວາມດີຂ ົ້ນ. 

 

        ເຮົາໄດົ້ເຫັນແລົ້ວວື່າເມ ື່ອເຮົາຢໍາເກງພຣະເຈົົ້າ(ຂໍົ້ 9) ແລະສແວງຫາພຣະອງົ(ຂໍົ້ 10), ພຣະອົງຈະຕອບສນອງຕໍື່ 

ຄວາມຕົ້ອງການຂອງເຮົາແລະຈັດຫາໃຫົ້ເຮົາຢື່າງບໍຣິບູນ. ແຕື່ການຢໍາເກງພຣະເຈົົ້າແລະສແວງຫາອົງພຣະຜູົ້ເປັນເຈົົ້າ 

ນັົ້ນເປັນຄ ແນວໃດ?  ຜູົ້ຂຽນພຣະທັມເພງສັຣເສີນໄດົ້ຢໍົ້າເຕ ອນເຮົາເຖິງການກະທໍາທີື່ສໍາຄັນສາມຢື່າງທີື່ເຮົາຕົ້ອງເຮັດ; 

1. “ຈົື່ງລະວງັລ ີ ົ້ນຂອງເຈົົ້າຈາກຄວາມຊົື່ວ ແລະຢື່າໃຫົ້ຮມີຝປີາກເວົົ້າເປນັອບຸາຍຫອຼກລວງ.”    ການຢໍາເກງອົງ 

ພຣະຜູົ້ເປັນເຈົົ້າ ທໍາອິດເຮົາຕົ້ອງຮູົ້ວື່າພຣະອົງຊົງທື່ຽງທມັ, ຊອບທັມແລະບໍຣິສຸດ.  ການຮັບຮູົ້ດັື່ງກື່າວນີົ້ຕົ້ອງ

ສະທົ້ອນໃຫົ້ເຮົາເປັນຄົນທື່ຽງທມັ, ຊອບທມັແລະບໍຣິສຸດເຊັື່ນດຽວກັນ.   “ຈົື່ງບໍຣິສຸດ, ເພາະວື່າເຮົາບໍຣິສຸດ( 1 

ປຕ 1:16) ສິື່ງນ ື່ງທີື່ເຮົາຕົ້ອງເຮັດແມື່ນຜື່ານທາງການປາກເວົົ້າຂອງເຮົາ. 

2. “ຈົື່ງຫນັຫຼງັໃຫົ້ຄວາມຊົື່ວ ແລະສົ້າງແຕື່ຄວາມດ.ີ”  ພຣະເຈົົ້າຊົງບໍຣິສຸດ ພຣະອົງເຂົົ້າກັບຄວາມບາບບໍື່ໄດົ້ ເຮົາ 

ຕົ້ອງເປັນເໝ ອນພຣະອົງ.  ແຕື່ການມີຊີວິດທີື່ບໍຣິສຸດນັົ້ນບໍື່ພຽງແຕື່ຫລີກເວັົ້ນຄວາມຊົື່ວ ແຕື່ຈະຕົ້ອງເຮັດດີນໍາ. 

ເຮົາຈະຮູົ້ຄວາມຊົື່ວໄດົ້ຢື່າງໃດເພ ື່ອເຮົາຈະຫລີກເວັົ້ນ? ເຮົາຈະຮູົ້ຄວາມດໄີດົ້ຢື່າງໃດເພ ື່ອເຮາົຈະໄດົ້ຕິດຕາມ? 

ທໍາອິດ,  ຈຸດປະສົງຂອງພຣະຄັມພີແມື່ນເພ ື່ອເປີດເຜີຍວື່າພຣະເຈົົ້າແມື່ນໃຜ  ມາຕຖານຄວາມຊອບທັມຂອງ 

ພຣະອົງເປັນຄ ແນວໃດ.   ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໄດົ້ອະທິບາຍວື່າແມື່ນຫຍັງດີແລະແມື່ນຫຍັງຊົື່ວ.    ທີສອງ, 

ການອະທິຖານເຮັດໃຫົ້ເຮົາທັງຫລາຍມີໃຈກົ້າເຂົົ້າໄປເຖິງພຣະທີື່ນັື່ງແຫື່ງພຣະຄຸນ    ເພ ື່ອພວກເຮາົຈະໄດົ້ຮັບ   

ພຣະເມດຕາ ແລະພົບພຣະຄຸນທີື່ຈະຊື່ອຍເຮົາໃນເວລາທີື່ຕົ້ອງການ. (ຮຣ 4:16) ທີສາມ, ເຮົາເປັນພາກສື່ວນ 

ນ ື່ງຂອງຄຣິສຕະຈັກທີື່ຍິນຍອມໃຫົ້ພວກຜູົ້ນໍາໄດົ້ໜູນໃຈເຮົາແລະໃຫົ້ເຮົາເປັນຜູົ້ທີື່ມີຄວາມຮບັຜິດຊອບ. 

ຄໍາສັນຍາເຫລົື່ານີົ້ຈະຜື່ອນເບົາຄວາມຍາກລໍາບາກໃນຊີວິດໄພື່ພົນຂອງພຣະເຈົົ້າຢື່າງໃດ? 
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3. “ຈົື່ງປາຖນາຫາແຕື່ຄວາມສງບົສກຸ ແລະສົ້າງແຕື່ຄວາມດຂີ ົ້ນ.”   ການເປັນຜູົ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດດົ້ວຍສຸດຈິດ 

ສຸດໃຈບໍື່ໝາຍເຖິງວື່າເຮົາຈະມຊີີວິດຢູື່ໂດຍບໍື່ມີບັນຫາໃດໆ.   ແຕື່ເຮົາຖ ກສັື່ງໃຫົ້ສແວງຫາສັນຕິສຸກ,  “ຈົື່ງອົດ

ສາພຍາຍາມທີື່ຈະຢູື່ຢື່າງສງົບສຸກກັບຄົນທັງຫລາຍ ແລະອົດສາພຍາຍາມທີື່ຈະໄດົ້ໃຈບໍຣ ິສຸດ ຊ ື່ງຖົ້າໃຈບໍື່ບໍຣິ

ສຸດກໍຈະບໍື່ມີຜ ູ ົ້ໃດໄດົ້ເຫັນອົງພຣະຜູົ້ເປັນເຈົົ້າ.” (ຮຣ 12:14) 

 

       ຕອບສນອງຕໍື່ພຣະເຈົົ້າດົ້ວຍຄວາມຢໍາເກງ, ໂຄຣົບນັບຖ , ຍອມເຮັດຕາມດົ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດໃຈ. ເມ ື່ອທື່ານເຮັດ 

ເຊັື່ນນີົ້ທື່ານຈະເລີົ້ມມີປະສົບການກັບພຣະຄຸນແລະການຈັດຫາໃຫົ້ຈາກພຣະອົງຢື່າງບໍຣິບູນ. 

 

 

 

ນໍາໃຊົ້ໃນຊວີດິ  

   

          ທື່ານຈະເລ ອກດໍາເນີນຊີວິດພາຍໃຕົ້ການຈັດຫາແລະການດູແລຂອງພຣະເຈົົ້າຢື່າງໃດໃນອາທິດນີົ້?  ຈົື່ງພິຈາ 

ຣະນາເບິື່ງຄໍາແນະນໍາດັື່ງລຸື່ມນີົ້; 

 

 ຈົື່ງຂອບພຣະຄນຸ.  ເຮັດລາຍຊ ື່ຕື່າງໆ ທີື່ພຣະເຈົົ້າຈັດຫາໃຫົ້ແກື່ທື່ານ.  ໃຊົ້ລາຍຊ ື່ຕື່າງໆ ນັົ້ນເປັນສິື່ງເຕ ອນໃຈ 

ເພ ື່ອຈະໄດົ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົົ້າທຸກໆ ວັນທີື່ພຣະອົງມີສື່ວນໃນຊີວິດຂອງທື່ານ. 

 

 ຍອມຮບັວື່າທື່ານຕົ້ອງການ.  ກະສັດດາວິດໄດົ້ກື່າວວື່າ, “ຂົ້າພຣະອົງໄດົ້ອົ້ອນວອນຫາພຣະຜູົ້ເປັນເຈົົ້າ ແລະ  

ພຣະອົງຊົງຕອບຂົ້າພຣະອົງ” (ພສສ 34:4). ພຣະເຈົົ້າຮູົ້ສິື່ງທີື່ທື່ານຕົ້ອງການທັງໝົດ  ການຮບັຮູົ້ຂອງພຣະອົງ 

ບໍື່ໄດົ້ໝາຍຄວາມວື່າທື່ານບໍື່ຈໍາເປັນຕົ້ອງອະທິຖານ.  ເວົົ້າ(ອະທິຖານ)ກັບພຣະອົງຢື່າງສັດຊ ື່ພາຍໃນອາທິດນີົ້ 

ວື່າສິື່ງໃດທີື່ຈໍາເປັນທີື່ສຸດສໍາລັບທື່ານ. ຢື່າລ ມຟງັພຣະສຸຣະສຽງຈາກພຣະອົງຫລງັຈາກທື່ານອະທິຖານແລົ້ວ. 

 

 ຈົື່ງເປນັທໍື່ພຣະພອນໃນສິື່ງທີື່ພຣະເຈົົ້າຈດັຫາໃຫົ້.  ທາງນ ື່ງໃນຫລາຍໆ ທາງທີື່ພຣະເຈົົ້າຈັດຫາໃຫົ້ທື່ານແມື່ນ 

ຜື່ານທາງຄວາມຮັກແລະມີໃຈກວົ້າງຂອງຕໍື່ຄົນອ ື່ນ.   ດັື່ງນັົ້ນ,  ໃນອາທິດຈົື່ງເຝົົ້າເບິື່ງສະຖານະການແລະໂອ 

ກາດຊ ື່ງພຣະເຈົົ້າອາດຈະໃຊົ້ທື່ານ ເພ ື່ອທື່ານຈະໄດົ້ຈັດຫາສິື່ງທີື່ຈໍາເປັນໃຫົ້ແກື່ຄົນອ ື່ນໆ. 

 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PS 

ພຣະເຈົົ້າຊົງເປັນຜູົ້ຈັດຫາໃຫົ້ເຮົາ ແມື່ນຫຍັງຄ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຮົາຕໍື່ສິື່ງທີື່ພຣະອົງປະທານໃຫົ້ນັົ້ນ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ27 ກນັຍາ 2015 (9-27-2015) 

 

 ຄາໍສນັຍາຂອງພຣະເຈົົ້າເຣ ື່ອງຕອບຄາໍອະທຖິານ 

 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ພຣະເຈົົ້າຊົງຕອບຄໍາອະທິຖານທີື່ຢ ນຢັດຂອງເຮົາ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍື່ຊວີດິ:  

         
ການຢ ນຢັດເປັນຄ ແນວໃດ? 

          ຢາໂຄບ ຣີສ ເປັນນັກຂື່າວຂອງກົມຕໍາຣວດ ຊ ື່ງໃຊົ້ພາບເປັນຂື່າວເພ ື່ອລາຍງານຊີວິດການເປັນຢ ື່ທີື່ໜົ້າສັງເວດ 

ໃນກຸງນິວຢ໊ອກຣະຫວື່າງສັຕວດັທີ 19.   ຮ ບທີື່ລາວຖື່າຍໄດົ້ກາຍເປັນຮ ບທີື່ມີຊ ື່ສຽງໂດື່ງດັງ  ທື່ານຣີສຈ ື່ງມີຄວາມຍິນດີ

ໃນຄວາມຮັກແລະເປັນຫື່ວງຄນົທີື່ຍາກຈົນ.  ແຕື່ຢື່າງໃດກໍຕາມ ໃນຕອນທໍາອິດ, ລາວພຍາຍາມຊັກຈ ງຄົນອ ື່ນໃຫົ້ເຫັນ

ບັນຫາດັື່ງກື່າວແຕື່ກໍບໍື່ມີໃຜຍອມຮັບ ບໍື່ມີໃຜຫົວຊາ.   ເຖິງປານນັົ້ນ  ລາວກໍບໍື່ໄດົ້ລົດລະແລະໄດົ້ເຮັດຕາມເປົົ້າໝາຍທີື່ 

ລາວໄດົ້ວາງໄວົ້. 

         ຫລາຍໆ ແງື່ມຸມໃນຊີວິດເຮົາກໍຕົ້ອງການທີື່ຈະຢ ນຢັດ.  ດັື່ງທີື່ພວກເຮົາໄດົ້ເຫັນໃນພຣະທັມລ ກາບົດທີ 

11.   ຊ ື່ງເຫັນວື່າເປັນຄວາມຈິງ ໂດຍສະເພາະແລົ້ວແມື່ນກື່ຽວກັບການອະທິຖານ. 

 

ພຣະຄມັພກີື່າວວື່າແນວໃດ? ລ ກາ 11:5-13 ( ເບິື່ງຕາມຫົວຂໍົ້ 1, ແລະ2 ) 

 

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

 

1. ລ ກາ 11:5-10: 

5                                                                                          

                                                         .  6                                     

                                  ”  7                                                      

                                                                                     ”  8            

                                                                                                 

                                                           9                                 

                                                                             10                     

                                                                    .  

     

       ໃນພຣະທມັລ ກາ 5:2-4 ພຣະເຢຊ ໄດົ້ເປັນແບບຢື່າງໃຫົ້ພວກສາວົກໃນການອະທິຖານ.  ໃນການອະທິຖານນັົ້ນ, 

ພຣະອົງຊີົ້ໃຫົ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາໍຄັນໃນການຈົດຈໍື່ໃສື່ການຖວາຍພຣະກຽດແດື່ພຣະເຈົົ້າແລະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະ 

ອົງໃນເວລາເຮົາອະທິຖານ.    ພຣະເຢຊ ໄດົ້ໜ ນໃຈພວກສາວກົແລະໜ ນໃຈພວກເຮົາໃຫົ້ອະທິຖານ ທ ນຂໍໃຫົ້ພຣະອົງ 

 



2 
 

ຊົງຈັດຫາສິື່ງທີື່ຈໍາເປັນປະຈໍາວນັໃຫົ້ແກື່ເຮົາ,    ອະພັຍໂທດບາບໃຫົ້ແກື່ເຮົາແລະຊື່ອຍເຮົາໃຫົ້ຫລີກເວັົ້ນຈາກການຖ ກ 

ທົດລອງ. 

        ເລີົ້ມຕົົ້ນຈາກຂໍົ້ 5 ພຣະເຢຊ ປື່ຽນຈາກການເປັນແບບຢື່າງໃນການອະທິຖານ ມາເປັນການສອນກື່ຽວກັບການອະ 

ທິຖານ.  ຂໍົ້ 5-10 ສາມາດຮວມເຂົົ້າກັນເປັນຄໍາດຽວຄ ; ຢ ນຢດັ.    ການອະທິຖານນັົ້ນ...ເຮົາຕົ້ອງບໍື່ລົດລະ ຕົ້ອງອະທ ີ

ຖານເປັນປະຈໍາບໍື່ຂາດ. 

       ວັທນະທັມເຮົາເຕັມໄປດົ້ວຍຄົນທີື່ຮ ົ້ວື່າເຂົາເຈົົ້າຕົ້ອງການຫຍັງແລະຢາກໄດົ້ໃນດຽວນີົ້.   ພວກເຮົາບໍື່ມີຄວາມອົດ 

ທົນໃນການລໍຄອຍສິື່ງໃດສິື່ງນ ື່ງ.    ຄວາມບໍື່ອົດທົນດັື່ງກື່າວຈະເປັນຜົນສະທົ້ອນຕໍື່ການດໍາເນີນຊີວິດຂອງເຮົາກັບພຣະ

ເຈົົ້າ.   ເມ ື່ອເຮົາທ ນຂໍສິື່ງທີື່ຕົ້ອງການຈາກພຣະເຈົົ້າ, ເຮົາກໍຄາດຫວັງໃຫົ້ພຣະອົງຕອບສນອງຄວາມຕົ້ອງການຂອງເຮົາ

ໃນທັນທ.ີ  “ໂອ ພຣະເຈົົ້າ, ໂຜດຊື່ອຍຂົ້ານົ້ອຍດຽວນີົ້ ທົ້ອນ..”  ແຕື່ການທໍາງານຂອງພຣະເຈົົ້າບໍື່ແມື່ນແນວນັົ້ນ.   ພຣະ

ເຢຊ ບອກພວກເຮົາໃຫົ້ໝັື່ນຂໍ, ໝັື່ນຊອກແລະໝັື່ນເຄາະ. 

       ໃນບົດຮຽນກື່ອນ ເຮົາໄດົ້ສ ກສາພຣະທັມເພງສັຣເສີນ 34 ໃນຄວາມຈິງທີື່ວື່າ ພຣະເຈົົ້າຜ ົ້ຊົງຮັກຊົງເມດຕາເປັນຜ ົ້ 

ຈັດຫາໃຫົ້ພວກເຮົາ.  ເມ ື່ອເປັນຈິງດັື່ງນັົ້ນເປັນຫຍັງພຣະເຈົົ້າຈ ື່ງ “ບໍື່ປະທານໃຫົ້ພວກເຮົາ” ໂລດ. ແຕື່ເຕ ອນເຮົາໃຫົ້ໝັື່ນ 

ຂໍ?  ເປັນຫຍັງພຣະອງົຈ ື່ງບໍື່ຕອບຄໍາອະທິຖານໃນທັນທີໂລດ?  ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຕົ້ອງທ ນຂໍ? ພຣະເຢຊ ຊົງກື່າວວື່າ, 

“ພຣະບິດາຂອງທື່ານກໍຊົງຊາບກື່ອນພວກທື່ານທ ນຂໍ” (ມທ 6:8). 

       ຄວາມຈິງນັົ້ນແມື່ນ ພຣະເຈົົ້າຊົງຈັດຫາໃຫົ້ເພ ື່ອຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງເຮົາເມ ື່ອເຮົາມຄີວາມຈໍາເປັນ ບໍື່ແມື່ນເມ ື່ອ 

ເຮົາຕົ້ອງການ.  ເຮົາສາມາດເຊ ື່ອພຣະເຈົົ້າຜ ົ້ຊົງສັບພັນຍ ຮ ົ້ທກຸສິື່ງ ພຣະອົງຮ ົ້ວື່າແມື່ນຫຍັງດີທີື່ສຸດສໍາລັບເຮົາ,  ເຮົາສາ 

ມາດວາງໃຈໃນ “ເວລາຂອງພຣະອົງ.”  ດົ້ວຍເຫດຜົນເຫລົື່ານັົ້ນ, ຢື່າໃຫົ້ພວກເຮົາເຫັນວື່າການອະທິຖານແມື່ນການຈ ງ

ໃຈພຣະເຈົົ້າຫ  ການປື່ຽນຈິດໃຈພຣະເຈົົ້າ.  ແຕື່ໃຫົ້ເຮົາຢ ນຢັດໃນການອະທິຖານເພ ື່ອຂັບເຄ ື່ອນຕົວເຮົາເອງໃຫົ້ເປັນຄົນ

ຖື່ອມໃຈ ຍອມເຊ ື່ອຟັງແລະໄວົ້ວາງໃຈຢ ື່ຕໍື່ພຣະພັກພຣະອົງ. 

         ພຣະເຈົົ້າຮ ົ້ຈັກດີໃນສິື່ງທີື່ຈໍາເປັນສໍາລັບເຮົາ ພຣະອົງຮ ົ້ຈັກດີວື່າເວລາໃດທີື່ເຮົາຕົ້ອງການ.  ຈົື່ງຍອມຮັບວື່າ, ທັມ 

ມະຊາດຂອງມະນຸດເຮົາມັກຕໍື່ສ ົ້ກັບຄວາມອົດທົນທີື່ພຣະເຈົົ້າຢາກເຫັນໃນຕົວເຮົາ ແຕື່ພຣະເຈົົ້າຈະປະທານພຣະພອນ

ໃຫົ້ເກີນກວື່າທີື່ເຮົາຄາດຫວງັໄວົ້ວື່າຈະໄດົ້ຮັບ ຖົ້າເຮົາຫາກມຄີວາມພາກພຽນແລະອົດທົນ. 

 

        

 

2. ລ ກາ 11:11-13:  

11                                                                  .   12                                  

13                                                                                                    

                                                                                 ” 

  

       ພຣະເຈົົ້າຊົງອວຍພອນພຣັຍາແລະຂົ້າພະເຈົົ້າໃຫົ້ມີລ ກນໍາກັນເຖິງສີື່ຄົນ.    ແຕື່ລະເທ ື່ອເມ ື່ອພວກເຮົາເອົາລ ກຄົນ 

ນ ື່ງມາຈາກໂຮງໝໍ ພວກເຮົາກໍຄ ດຮອດແລະຮັກພວກລ ກອີກສາມຄົນເໝ ອນກັນ.   ຄວາມປາຖນາອັນແຮງກົ້າຂອງຂົ້າ 

ພະເຈົົ້າທີື່ມີຕໍື່ລ ກໆ ນັົ້ນແມື່ນການຈັດຫາໃຫົ້ສິື່ງທີື່ພວກເຂົາຕົ້ອງການ ແລະໄດົ້ເຮັດສິື່ງນັົ້ນດົ້ວຍຄວາມຮັກ.  ຂົ້າພະເຈົົ້າ 

ຢາກໃຫົ້ພວກລ ກໆ ຮ ົ້ວື່າພວກເຂົາມີຄວາມສໍາຄັນຕໍື່ຂົ້າພະເຈົົ້າຫລາຍພຽງໃດ. 

       ພຣະເຈົົ້າກໍເຮັດເຊັື່ນດຽວກັນນີົ້ກັບພວກລ ກໆ ຂອງພຣະອົງ.  ໃນຂໍົ້ 11-13  ພຣະເຢຊ ຊົງຊີົ້ໃຫົ້ເຫັນພາບຂອງພໍື່ທີື່ 

ແມື່ນຫຍັງເຮັດໃຫົ້ເຮົາບໍື່ຢ ນຢັດຢ ື່ໃນການອະທິຖານຂອງເຮົາ? 
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ຮັກລ ກແລະຊື່ອຍໃຫົ້ພວກເຮົາເຂົົ້າໃຈແລະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົົ້າທີື່ຕອບສນອງຕໍື່ຄວາມຕົ້ອງການຂອງພວກເຮົາ. 

        ໃນສມັຍພຣະເຢຊ ຢ ື່ໃນໂລກນີົ້,  ພວກຣັບບາຍ(ອາຈານພວກຢິວ)ໄດົ້ໂຕົ້ຖຽງຈຸດສໍາຄັນດົ້ວຍເຫດຜົນຫລາຍຢື່າງ

ຈາກສິື່ງ “ນົ້ອຍທີື່ສຸດ” ໄປຫາ“ສິື່ງໃຫຍື່ທີື່ສຸດ.” ແຕື່ພຣະເຢຊ ກໍໄດົ້ຕອບໂຕົ້ດົ້ວຍພຣະສະຕປັິນຍາແລະໄດົ້ໃຫົ້ຄວາມກະ 

ຈື່າງແຈົ້ງແກື່ພວກຣັບບາຍເຫລົື່ານັົ້ນເສມີ.    ພຣະເຢຊ ຊົງໃຫົ້ແບບຢື່າງອັນດຽວກັນນີົ້ ຖົ້າພໍື່ທີື່ເປັນມະນຸດທີື່ເປັນຄົນຜິດ 

ບາບເຮັດກັບພວກ ລ ກໆ ດົ້ວຍຄວາມຮັກ  ພຣະເຈົົ້າແຫື່ງຈັກກະວານຜ ົ້ຊົງຄົບຖົ້ວຍສົມບ ນຈະບໍື່ເຮັດກັບພວກເຮົາດົ້ວຍ 

ຄວາມຮັກຫລາຍກວື່ານັົ້ນບໍ. 

         ພໍື່ທີື່ມີຄວາມຮັກຈະບໍື່ເຮດັສິື່ງໃດໆ ທີື່ເປັນຕາຢົ້ານແລະເປັນອັນຕະລາຍຕໍື່ລ ກຂອງລາວ.    ໃນກໍຣະນີດຽວກັນນີົ້ 

ພວກເຮົາບໍື່ຕົ້ອງຢົ້ານວື່າພຣະເຈົົ້າຈະບໍື່ຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມຮັກອັນສົມບ ນຂອງພຣະເຈົົ້າຍິື່ງໃຫຍື່ 

ກວື່າຄວາມຮັກຂອງພໍື່ທີື່ດີທີື່ສຸດທີື່ຮັກລ ກຂອງຕົນ. ເມ ື່ອພຣະເຈົົ້າປະທານສິື່ງໃດໃຫົ້ແກື່ເຮົາ ພຣະອົງຈະບໍື່ປຽບທຽບໃສື່ 

ຄວາມຮັກຂອງເຮົາທີື່ມີຕໍື່ພຣະອົງ.  ດັື່ງນັົ້ນ                                                      

                       (1 ປຕ 5:7). 

       ພຣະເຈົົ້າບໍື່ພຽງແຕື່ເປັນພໍື່(ບິດາ)ທີື່ມີຄວາມຮັກຕໍື່ເຮົາ ພຣະອົງຊົງປະທານສິື່ງທີື່ດີໃຫົ້ພວກເຮົານໍາ.  “        

                                                                                           ” (ຂໍົ້ 3) 

       ແນື່ນອນຄໍາເວົົ້າຂອງພຣະເຢຊ ຕົ້ອງເຮັດໃຫົ້ພວກສາວົກປລາດໃຈ.  ທໍາອິດ, ພວກຢິວບໍື່ຖ ວື່າພຣະເຈົົ້າເປັນພໍື່ຫລ  

ພຣະບິດາ.   ການອະທິຖານຕໍື່ພຣະເຈົົ້າວື່າເປັນ “ພຣະບິດາ” ແມື່ນເຮັດໃຫົ້ເຮົາມີຄວາມສັມພັນແລະຄວາມໃກົ້ຊິດກັບ 

ພຣະເຈົົ້າ ທີື່ພວກຣັບບາຍ(ອາຈານຢິວ)ບໍື່ໄດົ້ສິດສອນ.   ທີສອງ, ການຊົງສະຖິດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະເຫັນໃນ 

ພຣະຄັມພເີດີມເພ ື່ອອວຍພຣະພອນແກື່ຜ ົ້ທີື່ມີຕໍາແໜື່ງພເິສດພຽງສອງສາມຄົນເທົື່ານັົ້ນ. 

       ໃນເວລານີົ້ຂອງຂວັນອັນອັສຈັນ ຄ ການຊົງສະຖິດຢ ື່ນໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ມີໄວົ້ຢ ື່ສເມີສໍາລັບທຸກຄົນທີື່ສແວງຫາພຣະ

ອົງແລະທ ນຂໍຈາກພຣະອົງ. 

       ຂອງຂວັນທີື່ພຣະເຈົົ້າຊົງປະທານໃຫົ້ແກື່ພວກເຮົາລົ້ວນແຕື່ເປັນສິື່ງທີື່ດີ.    ເມ ື່ອເຮົາເຂົົ້າຫາພຣະເຢຊ ດົ້ວຍຄວາມ 

ເຊ ື່ອ ພຣະອົງຈະຮື່ວມຊີວິດກັບພວກເຮົາໂດຍທາງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.  ພວກເຮົາເປັນສື່ວນນ ື່ງໃນຄອບຄົວຂອງພຣະ 

ອົງ. “                                                                                            

                                                                                                       

                                                                ”          .” (ໂຣມ 8:14-15) 

         ພຣະເຢຊ ບອກພວກເຮາົໃຫົ້ທ ນຂໍສິື່ງທີື່ພວກເຮົາຕົ້ອງການຈາກພຣະເຈົົ້າຜື່ານການອະທິຖານຂອງເຮົາ.  ດັື່ງນັົ້ນ 

ເຮົາຕົ້ອງບໍື່ລົດລະແລະຢ ນຢັດໃນການຂໍ, ໃນການຊອກແລະໃນການເຄາະ.  ແຕື່ເຮົາຕົ້ອງເຮັດສິື່ງເຫລົື່ານີົ້ດົ້ວຍຄວາມ

ໝັົ້ນໃຈວື່າ ເມ ື່ອພຣະເຈົົ້າຕອບພຣະອົງຈະຕອບຈາກຄວາມດຂີອງພຣະອົງທີື່ບໍື່ຈໍາກັດຂອບເຂດ ຫລ ບໍື່ມີທີື່ສິົ້ນສຸດ. 

 

 

 

 

ນໍາໃຊົ້ໃນຊວີດິ  

   

          ທື່ານພົ້ອມແລົ້ວບໍທີື່ຈະດໍາເນີນຊີວິດດົ້ວຍການອຸທິດຖວາຍຕົນ ເປັນຄົນນ ື່ງທີື່ຢ ນຢັດຢ ື່ໃນການອະທິຖານ? ຈົື່ງ 

ພິຈາຣະນາເບິື່ງຄໍາແນະນໍາດັື່ງລຸື່ມນີົ້ ເພ ື່ອຈະເດີນໄປຕາມທິດທາງນັົ້ນ ພາຍໃນອາທິດນີົ້; 

ທື່ານຈະຕອບສນອງຕໍື່ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຕອນນີົ້ຢື່າງໃດ? 
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 ຈົື່ງອະທຖິານຕາມແບບຢື່າງ.  ຈົື່ງຂຽນແບບຢື່າງຄໍາອະທິຖານທີື່ພົບໃນ ລ ກາ 11:2-4 ຈົື່ງອອກຊ ື່ທື່ານເອງໃນ 

ການອະທິຖານພົ້ອມກັບສິື່ງທີື່ຈໍາເປັນ ແລະບັນຫາທີື່ກໍາລັງປະເຊີນ.  ໃຊົ້ຂໍົ້ພຣະຄັມພີເຫລົື່ານັົ້ນເປັນການຊີົ້ນໍາ 

ເພ ື່ອຈະມີປະສົບການໃນການອະທິຖານ. 

 

 ຈດົບນັທ ກຄາໍອະທຖິານ.  ຈົື່ງໃຊົ້ປ ົ້ມຈົດບັນທ ກເວລາທື່ານໂອົ້ລົມກັບພຣະເຈົົ້າຕລອດມ ົ້ນັົ້ນ.  ຈົດບັນທ ກສິື່ງ 

ທີື່ທື່ານຈະອະທິຖານ ແລະຈົດບັນທ ກສິື່ງທີື່ທື່ານໄດົ້ຍິນຈາກພຣະເຈົົ້າເຊັື່ນດຽວກັນ ໃນການໂອົ້ລົມສົນທະນາ 

ກັບພຣະເຈົົ້າ.  ຈົື່ງສໍາຣວດເປັນປະຈໍາວື່າພຣະເຈົົ້າໄດົ້ຕອບຄໍາອະທິຖານອັນໃດຂອງທື່ານແລົ້ວ.  ປ ົ້ມຈົດບັນ 

ທ ກການອະທິຖານຈະໜ ນໃຈທື່ານ ແລະເຕ ອນສະຕິທື່ານເຖິງຄວາມສັດຊ ື່ຂອງພຣະເຈົົ້າ. 

 

 ເປນັແບບຢື່າງໃນການອະທຖິານ.  ຊອກຫາໂອກາດທີື່ຈະອະທິຖານຮື່ວມກັບຄົນອ ື່ນໆ ພາຍໃນອາທິດນີົ້. ຈົື່ງ 

ເຊີນຄົນອ ື່ນມາຮື່ວມກັບທື່ານເມ ື່ອທື່ານມີການອະທິຖານຫລ ສ ກສາພຣະຄັມພີ     ການເຮັດເຊັື່ນນີົ້ ທື່ານກໍຈະ

ເປັນແບບຢື່າງຈາກສິື່ງທີື່ທື່ານໄດົ້ຮຽນຮ ົ້ກື່ຽວກັບການອະທິຖານຢື່າງຢ ນຢັດ ບໍື່ລົດລະ ຢື່າງມປີະສິດທິພາບ. 

 

       ການຢ ນຢັດເປັນຄ ແນວໃດ?  ເປັນເໝ ອນລ ກໆ ຂອງພຣະເຈົົ້າເຂົົ້າຫາພຣະບິດາຂອງເຂົາເຈົົ້າເປັນປະຈໍາບໍື່ຂາດ 

ເພ ື່ອບອກພຣະອົງເຖິງສິື່ງທີື່ພວກເຂົາຕົ້ອງການແລະຫົື່ມເອົາຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ.   ນັົ້ນເປັນໂອກາດທີື່ພຣະອົງຊົງ

ປະທານໃຫົ້ພວກເຮົາທຸກຄົນ ແລະເປັນໂອກາດທີື່ພວກເຮົາຄວນຍ ດເອົາໄວົ້. 

 

 

 

 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PS 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

 ວນັອາທດິທ ີ4 ຕຸລາ 2015 (10-4- 2015 ) 

__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮຄັນົບາບ                ຄ າສັນຍາຂອງພຣະເຈົົ້າເຣ ື່ອງຊຍັຊະນະ 

            ເມ ື່ອໃດທີື່ທື່ານເກີດມີຄວາມສົນອົກສົນໃຈໃນບາງສິື່ງທີື່ເບິື່ງແລົ້ວເໝ ອນເປັນຂອງດີແລະເປັນຂອງແທົ້? 

                                  ຄຸນຄວາມດີແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າມຊັີຍເໜ ອຄວາມຫຍຸົ້ງຍາກຂອງຊີວິດ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ື່ຊວີດິ: 

ບ ື່ແມື່ນທຸກໆສິື່ງຈະເປັນໄປຕາມການໂຄສະນາຊວນເຊ ື່ອ. 

        ໃນຂະນະທີື່ກ າລັງວາງແຜນການເດີນທາງໄປພັກຜື່ອນ, ພຣັຍາຂົ້າພະເຈົົ້າແລະຂົ້າພະເຈົົ້າໄດົ້ຊອກຄົົ້ນເອົາຂ ົ້ມູນ

ໂຮງແຮມຕາມອິນເຕີເນັດຢື່າງລະອຽດຖົ້ວນຖີື່.   ໃນທີື່ສຸດພວກເຮົາກ ໄດົ້ພົບຊ ື່ງເປັນໂຮງແຮມທີື່ເໝາະສົມໃນການພັກ

ຜື່ອນ.  ເພ ື່ອທົບທວນຄວາມຊົງຈ າ ມຮີົ້ານຂາຍເຄ ື່ອງທີື່ທັນສມັຍທີື່ໜົ້າເບິື່ງແລະເມ ື່ອເບິື່ງອົ້ອມຮອບອອກໄປກ ເຫັນທິວ

ທັດທ ີ ື່ສວຍສົດງົດງາມເປັນທີື່ຈັບໃຈ. ເປັນສະຖານທີືໆ່ ເໝາະສົມທັງເປັນບ ຣິເວນທີື່ພວກເຮົາຈະໄດົ້ຮັບຄວາມເພີດເພີນ

ກັບທຸກສິື່ງທີື່ຢູື່ໃນຂົງເຂດເມ ອງນີົ້. 

           ເມ ື່ອພວກເຮົາມາເຖິງ ຫົ້ອງພັກກ ນົ້ອຍໆບ ື່ສາມາດກະຂນາດໄດົ້ແລະເປ ົ້ອນທີື່ສຸດ.   ເປັນໂຮງແຮມທີື່ບ ື່ມີລີຟ, 

ແລະຫົ້ອງຂອງພວກເຮົາກ ຢູື່ຊັົ້ນທີຫົກ.   ບ ື່ຢາກຈະກື່າວເຖິງ, ແຕື່ວື່າພວກເຮົາໄດົ້ທົບທວນຄວາມຊົງຈ າໃນວັນໄປພັກ

ຜື່ອນ ບ ື່ມພີຽງແຕື່ສິື່ງນ ື່ງສິື່ງດຽວທີື່ບ ື່ເປັນໄປຕາມທີື່ພວກເຮົາຄາດຫວັງໄວົ້. 

          ພວກເຮົາອາດຈະປາຖນາໃຫົ້ຊີວິດເປັນເໝ ອນຮູບຖື່າຍໂຄສະນາຫ  ຄ ກັບໂຄສະນາທາງອິນເຕີເນັດ.   ແຕື່ເມ ື່ອ

ຄວາມເປັນຈິງເກີດຂ ົ້ນ, ຄວາມຄາດຫວັງອັນສວຍງາມຂອງເຮາົມັກຈະຈົບລົງດົ້ວຍຄວາມຜິດຫວັງ. ໃນປ ົ້ມພຣະຄັມພີ

ໂຣມ,  ອັຄສາວົກໂປໂລໄດົ້ຊີົ້ໃຫົ້ເຮົາເຫັນຮູບພາບນ ື່ງທີື່ຈະບ ື່ເຮັດໃຫົ້ພວກເຮົາຜິດຫວັງຫ  ລົົ້ມເຫ ວຄ : ຄຸນຄວາມດີແລະ

ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ.  

 

ພຣະຄມັພກີື່າວວື່າຢື່າງໃດ?        ( ເບິື່ງຕາມຫົວຂ ົ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

      ສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ໂຣມ 8: 28- 30: 

28
ພວກເຮົາຮູົ້ແລົ້ວວື່າພຣະເຈົົ້າຊົງຮື່ວມກັບຄົນທງັຫລາຍທີື່ຮັກພຣະອົງ   ເພ ື່ອໃຫົ້ເກີດຜົນດີໃນທຸກສິື່ງ ຄ ຄົນທັງປວງທີື່ 

ພຣະອົງຊົງເອີົ້ນໄວົ້ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.   
29
ດົ້ວຍວື່າຄົນທັງຫລາຍທີື່ພຣະອງົໄດົ້ຊົງສັງເກດຮູົ້ລື່ວງໜົ້າແລົ້ວ

ນັົ້ນ ພຣະອົງກ ໄດົ້ຊົງກ ານົດໄວົ້ກື່ອນ ເພ ື່ອໃຫົ້ເປັນຕາມແບບລັກສະນະແຫື່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເພ ື່ອພຣະບຸດນັົ້ນຈະ

ໄດົ້ເປັນບຸດກົກໃນຖົ້າມກາງພວກນົ້ອງທັງຫລາຍ.   
30
ແລະບນັດາຜູົ້ທີື່ພຣະອົງໄດົ້ຊົງກ ານົດໄວົ້ລື່ວງໜົ້າແລົ້ວນັົ້ນ ພຣະ 

ອົງກ ໄດົ້ຊົງເອີົ້ນມາດົ້ວຍແລະຜູົ້ທີື່ພຣະອົງຊົງເອີົ້ນມານັົ້ນ  ພຣະອົງກ ຊົງຖ ເປັນຄົນຊອບທັມ  ແລະຜູົ້ທີື່ພຣະອົງຊົງຖ ວື່າ

ເປັນຄົນຊອບທມັນັົ້ນ ພຣະອົງກ ຊົງໂຜດໃຫົ້ມີສະຫງື່າຣາສີດົ້ວຍ. 
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         ພຣະເຈົົ້າມແີຜນການສ າລັບຊີວິດຂອງທື່ານຢູື່ສເມີ  ເປັນຄວາມຈິງທີື່ສ າຄັນ:  “ໃນພຣະຄຣິດນັົ້ນພຣະອົງໄດົ້ຊົງ

ເລ ອກພວກເຮົາໄວົ້ຕັົ້ງແຕື່ກື່ອນທີື່ຈະຊົງວາງຮາກສົ້າງໂລກເພ ື່ອເຮົາທັງຫ າຍຈະບ ຣິສຸດໂດຍບ  ື່ມີຂ ົ້ຕິຕຽນໄດົ້ຕ ື່ພຣະພັກ

ຂອງພຣະອົງ. (ເອເຟໂຊ 1:4) 

       ໜົ້າເສັຽດາຍ,  ພວກເຮົາມັກຈະພາດໂອກາດຄວາມຈິງຂອງແຜນການຂອງພຣະເຈົົ້າເພາະພວກເຮົາປື່ອຍໃຫົ້ບັນ

ຫາແລະການທົດລອງຂອງຊີວດິເຮັດໃຫົ້ເຮົາພື່າຍແພົ້.     ດັື່ງນັົ້ນພຣະທັມໂຣມ 8:28 ຈ ື່ງເປັນປໂຍດ  ໂປໂລໄດົ້ເຕ ອນ

ສະຕິພວກເຮົາວື່າ  ບ ື່ມີຄວາມພື່າຍແພົ້ຫ  ບັນຫາໃດທີື່ພວກເຮາົປະເຊີນຢູື່ຈະສາມາດຂັດຂວງພຣະປະສົງທີື່ດີຂອງພຣະ

ເຈົົ້າໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມຈິງແລົ້ວ, ບັນຫາເຫ ົື່ານັົ້ນໄດົ້ເປັນສື່ວນນ ື່ງຂອງວິທີການຂອງພຣະເຈົົ້າທີື່ນ າພຣະປະ

ສົງອັນດີຂອງພຣະອົງມາໃຫົ້ເຮາົ. 

         ຄວາມດີທີື່ພຣະເຈົົ້າຕົ້ອງການນັົ້ນບ ື່ໄດົ້ເກີດຂ ົ້ນຫ  ບັນລຸເປົົ້າໝາຍໄດົ້ຢື່າງອັດຕະໂນມດັ. “ ພວກເຮົາຮູົ້ວື່າທຸກສິື່ງ

ຮວມກັນເຂົົ້າເພ ື່ອເກີດຜົນດີຕ ື່ຜູົ້ທີື່ຮັກພຣະເຈົົ້າ( ຂ ົ້ 28).   ຂ ົ້ຄວາມໃນປໂຍກນີົ້ໃນພາສາກຣິມີຄວາມໝາຍຕ ື່ຜູົ້ທີື່ສ ບຕ ື່

ຮັກພຣະອົງ.   ໃນຂະນະທີື່ພວກເຮົາຊອກສແວງຫາ, ຕິດຕາມ, ແລະຮັກຜູົ້ທີື່ຊື່ວຍເຮົາໃຫົ້ລອດພົົ້ນແລະເອີົ້ນເອົາພວກ

ເຮົາ,  ພຣະເຈົົ້າສາມາດແລະຈະໃຊົ້ທຸກສິື່ງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເພ ື່ອນ າເອົາການດີເຂົົ້າມາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 

       ຄວາມດີນີົ້, ພຣະເຈົົ້າຈະໃຊົ້ທ າງານໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ເປັນສັນຍາລັກຂອງພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເພ ື່ອເຮົາ. ດັື່ງ

ນັົ້ນອັນໃດທີື່ເປັນແຜນການແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ?     ຖົ້າເຮົາມຄີວາມຮັກເທົື່າໆກັບການອົ້າງອີງໃນພຣະທັມ

ໂຣມ 8:28.   ພວກເຮົາມັກຈະຜິດພາດໃນການອື່ານໃນຂ ົ້ຄວາມທີື່ອົ້າງເຖິງການຕິດຕາມນັົ້ນ.   ພຣະປະສົງຂອງພຣະ 

ເຈົົ້າແມື່ນສ າລັບພວກເຮົາ  “ເພ ື່ອໃຫົ້ສອດຄື່ອງຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ “ (ຂ ົ້ 29).   ພຣະເຈົົ້າ

ຕົ້ອງການໃຊົ້ປະສົບປະການທຸກຢື່າງຂອງພວກເຮົາເພ ື່ອເຮັດໃຫົ້ພວກເຮົາເປັນເໝ ອນພຣະເຢຊູຄຣິດຫ າຍຂ ົ້ນ. 

         ພຣະປະສົງແລະແຜນການຂອງພຣະເຈົົ້າມີໄວົ້ສ າລັບເຮົາຊົື່ວນິຣັນ.  ພຣະເຈົົ້າຮູົ້ຈັກພວກເຮົາລື່ວງໜົ້າ,  ກ ານົດ

ພວກເຮາົໄວົ້ແລົ້ວລື່ວງໜົ້າ, ເອີົ້ນພວກເຮົາ, ພສູິດໃຫົ້ພວກເຮາົເຫັນ, ແລະຍົກຍົ້ອງພວກເຮົາ. ແຜນການຂອງພຣະອົງ

ແມ ື່ນຕົ້ອງການໃຫົ້ເຮົາເປັນເໝ ອນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງທີື່ຮູົ້ສະພາບເວລາ ທັງຫ ັງຄວາມຕາຍແລະໃນອະນາຄົດ ເມ ື່ອ

ພວກເຮົາໄດົ້ຮັບກຽດ, ເຮົາຈະມີອຸປະນິສັຍ, ຄວາມສົມບູນ, ແລະທົ້າຍທີື່ສຸດກ ເປັນເໝ ອນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ(1 ໂຢຮັນ 

3:2 ) 

 

2. ໂຣມ  8: 31- 34: 
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ຖົ້າເປັນຢື່າງນັົ້ນເຮົາທັງຫລາຍຈະວື່າຢື່າງໃດກື່ຽວກັບເຣ ື່ອງນີົ້ ຖົ້າພຣະເຈົົ້າຊົງຢູື່ຝື່າຍພວກເຮົາໃຜຈະຕ ື່ສູົ້ເຮົາ. 

32
ພຣະ 

ອົງຜູົ້ຊົງບ ື່ໄດົ້ຫວງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເອງ ແຕື່ໄດົ້ຊົງປະທານພຣະບຸດນັົ້ນໄວົ້ເພ ື່ອປໂຍດແກື່ເຮົາທັງຫລາຍ ຖົ້າເປັນ 

ດັື່ງນັົ້ນພຣະອົງຈະບ ື່ຊົງໂຜດປະທານສິື່ງສາລະພັດໃຫົ້ພວກເຮົາດົ້ວຍກັນກັບພຣະບຸດນັົ້ນຫລ .   
33
ໃຜອາດຈະຟົ້ອງຄົນ 

ທັງຫລາຍທີື່ພຣະເຈົົ້າໄດົ້ຊົງເລ ອກໄວົ້ແລົ້ວ ພຣະເຈົົ້າໄດົ້ຊົງປດົປື່ອຍເຂົາແລົ້ວ. 
34
ໃຜຈະເປັນຜູົ້ລົງໂທດອີກ ພຣະເຢຊູ 

ຄຣິດໄດົ້ຊົງສິົ້ນພຣະຊົນແລົ້ວ ແລະຫລາຍກວື່ານັົ້ນອີກໄດົ້ຊົງຄ ນພຣະຊົນແລົ້ວ ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູື່ກ ົ້າຂວາພຣະຫັດ

ຂອງພຣະເຈົົ້າ ພຣະອົງນັົ້ນແຫລະ, ຊົງອົ້ອນວອນເພ ື່ອເຮົາທັງຫລາຍດົ້ວຍ. 

 

         ມຜູີົ້ໃດແດ ື່ທີື່ອື່ານພຣະທັມໂຣມ 3:28-30  ແລະເຫັນວື່າພຣະເຈົົ້າບ ື່ຢູື່ຝື່າຍເຮົາ?   ຄວາມຈິງຄຸນຄວາມດີແລະ

ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າຄວນຈະສອດຄື່ອງກັນຢື່າງເລິກເຊິື່ງ.    ໃນທັນໃດຫ ັງຈາກປໂຍກນີົ້, ໂປໂລໄດົ້ຖາມວື່າ, “ຖົ້າ

ເປັນຢື່າງນັົ້ນເຮົາທງັຫ າຍຈະວື່າຢື່າງໃດກື່ຽວກັບເຣ ື່ອງນີົ້?” (ຂ ົ້ 31)  ທື່ານໄດົ້ຖາມຄ າຖາມນີົ້ຢື່າງຈິງຈັງເພ ື່ອຊື່ວຍພວກ

ເຮົາໃຫົ້ເຫັນຄວາມເປັນທັມມະຊາດຂອງຄຸນຄວາມດີແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ. 
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 “ຖົ້າພຣະເຈົົ້າຊງົຢູື່ຝື່າຍພວກເຮາົໃຜຈະຕ ື່ສູົ້ເຮາົ?” ບ ື່ມຜູີົ້ໃດຍິງໃຫຍື່ກວື່າພຣະເຈົົ້າ. ແລະເມ ື່ອພຣະເຈົົ້າຢູື່ຝື່າຍ

ພວກເຮົາແລົ້ວ, ພວກເຮົາກ ບ ື່ໄດົ້ກັງວົນໃຈ! ໂປໂລໄດົ້ສະແດງໃຫົ້ເຫັນບັນຫາຂອງເພິື່ນໂດຍການໂຕົ້ຖຽງຈາກ

ເຣ ື່ອງໃຫຍື່ໄປຫາເຣ ື່ອງເລັກນົ້ອຍ. ພຣະເຈົົ້າຊົງຫື່ວງໃຍກັບຄວາມກັງວົນຂອງເຮົາຫ າຍທີື່ສຸດກື່ອນທີື່ພຣະອົງ

ຈະປະທານຂອງມຄີື່າຄ  ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຄື່າໄຖື່ບາບຂອງພວກເຮົາ. 

 “ໃຜສາມາດນ າຂ ົ້ກື່າວຫາຕ ື່ສູົ້ຄົນທງັຫ າຍທີື່ພຣະເຈົົ້າຊງົເລ ອກໄວົ້?” ຄົນທັງຫ າຍໃນໂລກນີົ້ສາມາດທີື່ຈະສົ້າງ

ຂ ົ້ກື່າວຫາຕ ື່ສູົ້ເຮົາໄດົ້ ເພາະພວກເຮົາບ ື່ໄດົ້ເຮັດຕາມວທີິທາງຂອງເຂົາ. ແຕື່ບ ື່ມີຂ ົ້ກື່າວຫາອັນໃດທີື່ເຂົາເວົົ້ານັົ້ນ 

ເປັນຂ ົ້ທີື່ດີຕ ື່ພຣະເຈົົ້າ. ດົ້ວຍເຫດໃດ? ເພາະວື່າ “ ພຣະເຈົົ້າຊົງເປັນຜູົ້ຍຸດຕິທັມ “(ຂ ົ້ 33) ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນ 

ຜູົ້ແບກບາບຂອງເຮົາທັງໝົດ ທຸກຂ ົ້ກື່າວຫາທີື່ຕ ື່ສູົ້ເຮົາໄດົ້ຖ ກວາງໄວົ້ທີື່ພຣະອົງເທິງໄມົ້ກາງແຂນ. 

 “ແມື່ນຜູົ້ໃດທີື່ເປນັຜູົ້ກື່າວໂທດ?” ມີພຽງຜູົ້ດຽວທີື່ເປັນຜູົ້ຖ ກຕົ້ອງເໝາະສົມທີື່ສຸດທີື່ຈະກື່າວໂທດພວກເຮົາແມື່ນ

ພຣະເຢຊູຄຣິດ,  ແມື່ນແລົ້ວສິື່ງພຣະອົງເຮັດແມື່ນແຕກຕື່າງຢື່າງສິົ້ນເຊີງ.   ພຣະອົງເຮັດໃຫົ້ທຸກຂ ົ້ກື່າວຫານັົ້ນ

ເປັນໄປໃນທາງທີື່ສາມາກເຄ ື່ອນຍົ້າຍມັນອອກໄປ.   ພຣະເຢຊູຕາຍແທນເຮົາ, ແລະພຣະອົງຢ ນຂ ົ້ນປົກປົ້ອງ

ເຮົາ. “ ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູື່ກ ົ້າຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົົ້າແລະຍັງຊົງອົ້ອນວອນເພ ື່ອເຮົາທຸກຄົນ “(ຂ ົ້ 34). 

 

        ຂົ້າພະເຈົົ້າຂອບໃຈເພ ື່ອນໆທຸກຄົນທີື່ຍົກຂົ້າພະເຈົົ້າຂ  ົ້ນໃນການອະທິຖານ. ຂົ້າພະເຈົົ້າເຫັນຄຸນຄື່າໃນການຍອມ

ຮັບຂອງພວກເຂົາໃນຕົວຂົ້າພະເຈົົ້າ. ແລະໂດຍສະເພາະຢື່າງຍິື່ງ, ຂົ້າພະເຈົົ້າໃຫົ້ຄຸນຄື່າກັບການຍອມຮັບຂອງອົງພຣະ

ເຢຊູຄຣິດ.   ພຣະອົງບ ື່ເຄີຍກື່າວໂທດຂົ້າພະເຈົົ້າ;  ຫ າຍກວື່ານັົ້ນ,  ພຣະອົງຊົງຢູື່ຝື່າຍຂົ້າພະເຈົົ້າແລະຍັງສ ບຕ ື່ໄກື່ເກັື່ຽ  

ພຣະບິດາໃຫົ້ແກື່ຂົ້າພະເຈົົ້າ.  ພຣະເຈົົ້າຊົງປະທານພຣະເຢຊູໃຫົ້ພວກເຮົາ.   ແລະໃນເວລານີົ້ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດົ້ອົ້ອນ 

ວອນເພ ື່ອໃຫົ້ເຮົາໄດົ້ຊີວິດນິຣັນແລະທ າການດີທຸກຢື່າງໃນຊີວິດເຮົາ.     

 

3. ໂຣມ  8: 35- 39:  

35
ໃຜຈະໃຫົ້ພວກເຮົາຂາດຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດໄດົ້ ຈະເປັນຄວາມທຸກລ າບາກ, ຫລ ຄວາມທ ຣະມານຈິດໃຈ

, ຫລ ການຂົື່ມເຫງ, ຫລ ການອ ດຢາກ, ຫລ ການເປ ອຍກາຍ, ຫລ ການຖ ກໂພຍພັຍ, ຫລ ການຖ ກຄົມດາບຫລ .  
36
ຕາມ  

ທີື່ຂຽນໄວົ້ໃນພຣະຄມັພແີລົ້ວວື່າ, “ເພາະເຫັນແກື່ພຣະອົງພວກຂົ້າພຣະອົງຈິື່ງຖ ກຂົ້າໝົດມ ົ້ຈົນຄ ື່າແລະຖ ວື່າເປັນຢື່າງ 

ໂຕແກະສ າລັບເອົາໄປຂົ້າ.” 
37
ແຕື່ວື່າໃນເຫດການທັງປວງເຫລົື່ານີົ້ພວກເຮົາກ ມີຊັຍຊະນະຢູື່ຢື່າງເຫລ ອລົົ້ນ ດົ້ວຍພຣະ

ອົງຜູົ້ຊົງຮັກເຮົາທັງຫລາຍນັົ້ນ. 
38
ເຫດວື່າເຮົາເຊ ື່ອຢື່າງໝັົ້ນຄົງວື່າ ຄວາມຕາຍຫລ ຊີວິດກ ດີ, ເທວະດາຫລ ຜູົ້ປົກຄອງກ  

ດີ, ສິື່ງທີື່ມີຢູື່ດຽວນີົ້ຫລ ສິື່ງຈະມີມາໃນພາຍໜົ້າກ ດີ, ຫລ ລິດເດດທັງຫລາຍ, 
39
ຄວາມສູງ ຫ  ຄວາມເລິກກ ດີ, ຫ  ສິື່ງອ ື່ນໃດ

ທີື່ໄດົ້ຊົງສົ້າງແລົ້ວນັົ້ນກ ດີ ກ ຈະບ  ື່ສາມາດເຮັດໃຫົ້ພວກເຮົາຂາດຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າຊ ື່ງມີຢູື່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ

ເຈົົ້າຂອງເຮົາທັງຫ າຍນັົ້ນ.   

 

       ໂປໂລຖາມຄ າຖາມສຸດທົ້າຍທີື່ເປັນຄ າຖາມທີື່ເນັົ້ນເຖິງຄວາມໝັົ້ນຄົງຂອງເຮົາຕ ື່ຄຸນຄວາມດິແລະຄວາມຮັກຂອງ

ພຣະເຈົົ້າ: " ຜູົ້ໃດທີື່ສາມາດແຍກເຮົາອອກຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດ?"(ຂ ົ້35).    ເຖິງແມື່ນເຮົາຮູົ້ວື່າພຣະເຈົົ້າຊົງ

ຮັກເຮົາແລະສົື່ງພຣະບຸດມາຕາຍເພ ື່ອເຮົາ.   ພວກເຮົາຍັງມຄີວາມຄິດວື່າການປະພ ດຂອງເຮົາອາດປື່ຽນແປງສະພາບ

ຂອງເຮົາກັບພຣະເຈົົ້າ ເມ ື່ອເຮົາທ າຄວາມຜິດອັນໃດອັນນ ື່ງ ຈະເຮັດໃຫົ້ພຣະເຈົົ້າຮັກພວກເຮາົໜົ້ອຍລົງ.   ໃນທ ານອງ

ດຽວກັນ, ຊາຕານມັນກ ພະຍາຍາມສົ້າງກົນອຸບາຍທ  າລາຍຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຈົົ້າ.  ຄວາມປາຖນາຂອງ

ຊາຕານກ ແມື່ນຂະໂມຍເອົາຄວາມຊົມຊ ື່ນຍິນດີຂອງເຮົາ. ທ າລາຍຊີວິດຝື່າຍຈິດວິນຍານຂອງເຮົາ,  ແລະທ າລາຍອະ
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ນາຄົດຂອງເຮົາ (ໂຢຮັນ 10: 10) ທັນທີທີື່ເຮົາຮັບເອົາພຣະຄຣິດໃຫ ົ້ເປັນອົງພຣະຜູົ້ເປັນເຈົົ້າແລະພຣະຜູົ້ຊື່ວຍຂອງເຮົາ.

ສິື່ງດຽວທີື່ສາມາດທ າລາຍກົນອຸບາຍຂອງຊາຕານໄດົ້ແມື່ນຕົ້ອງເຮັດໃຫົ້ເຮົາເຊ ື່ອວື່າເຮົາບ ື່ດີພ ສ າລັບພຣະເຈົົ້າ. 

        ບ ື່ມີຫຍັງນອກເໜ ອໄປຈາດຄວາມຈິງ ບ ື່ມີຫຍັງທີື່ຈະສາມາດປື່ຽນແປງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າໄປຈາກເຮົາ. ແຕື່

ບ ື່ໄດົ້ໝາຍຄວາມວື່າພວກເຮົາຈະບ ື່ໄດົ້ປະເຊີນໜົ້າກັບບັນຫາຫຍຸົ້ງຍາກ. ໂປໂລໄດົ້ກື່າວອົ້າງເຖິງພຣະທັມເພງສັຣເສີນ 

44: 22   ”ເພາະເຫັນແກື່ພຣະອົງ  ຂົ້ານົ້ອຍທັງຫ າຍຈ ື່ງຖ ກປະຫານຊີວິດທຸກໆມ ົ້ແລະຖ ວື່າເປັນເໝ ອນແກະສ າລັບຈະ

ເອົາໄປຂົ້າ” ເພ ື່ອສະແດງໃຫົ້ເຫັນວື່າໄພ ື່ພ ົນຂອງພຣະເຈົົ້າມຸົ້ງໜົ້າໄປໃນທາງກົງກັນຂົ້າມກັບອະດີດທີື່ຜື່ານມາແລະມຸົ້ງ

ໜົ້າເດີນໄປໃນທາງກົງກັນຂົ້າມກັບໂລກ. ບັນຫາທີື່ພວກເຮົາປະເຊີນຢູື່ນັົ້ນບ ື່ມີສິື່ງໃດແປກໃໝື່. 

        ຢູື່ໃນໂຣມ 8: 37- 39, ໂປໂລອະທິບາຍວື່າຄວາມໄວົ້ເນ ົ້ອເຊ ື່ອໃຈຂອງເພິື່ນທີື່ມີແມື່ນ “ ຫ າຍກວື່າຄວາມມີຊັຍ “ 

ໂດຍການຈັດລາຍຊ ື່ຢື່າງລະອຽດທັງໝົດ ມັນອາດເຮັດໃຫົ້ຄົນເຮົາມອງເຫັນວື່າມັນເປັນໄດົ້ຍາກໃນຄວາມສັມພັນຂອງ

ເພິື່ນກັບພຣະເຈົົ້າ.   ເພິື່ນໃຫົ້ລາຍຊ ື່ທີື່ເປັນອັນຕະລາຍທາງດົ້ານຮູບປະພັນ,  ອ ານາດທີື່ເໜ ອທັມມະຊາດ,  ແລະສິື່ງທີື່

ຮົ້າຍແຮງທັງໃນປະຈຸບັນແລະທັງໃນພາຍໜົ້າ.  ເພິື່ນໄດົ້ບອກວື່າບ ື່ມສີາຣະຫຍັງໝົດ  “ ນອກເໜ ອຈາກການຊົງສົ້າງ “ 

ເພິື່ນໄດົ້ສລຸບຄ າວື່າບ ື່ມີຫຍັງ ແນື່ນອນບ ື່ມີຫຍັງ” ຈະມີອ ານາດໃດທີື່ຈະແຍກເຮົາອອກຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າໃນ 

ພຣະເຢຊູຄຣິດ ອົງພຣະຜູົ້ເປັນເຈົົ້າຂອງເຮົາ “ (ຂ ົ້ 39).  

          ເມ ື່ອພວກເຮົາເປັນຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຮົາເປັນຂອງພຣະອົງຢື່າງຖາວອນ. ບ ື່ແມື່ນດອກ, ພວກເຮົາບ ື່ໄດົ້ເປັນ

ຄົນທີື່ພ ື່າພົ້ອມ; ພວກເຮົາຍັງດິົ້ນລົນຕ ື່ສູົ້ຢູື່ກັບທັມມະຊາດບາບຂອງເຮົາ.  ແຕື່ພຣະເຈົົ້າຈະບ ື່ປື່ອຍປະເຮົາໄປ, ເຖິງເຮົາ

ຈະໄປ, ເຮົາຈະຖ ກກອບກູົ້ເອົາໂດຍທາງຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດ.  

 

                                                ນ າໃຊົ້ໃນຊວີດິ    

ທື່ານຈະຕອບສນອງຄນຸຄວາມດແີລະຄ າສນັຍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນວນັຂົ້າງໜົ້າຂອງຊັຍຊະນະຢື່າງໃດ? ຈົື່ງພຈິາຣະນາ 

ເບິື່ງຄ າແນະນ າຂົ້າງລຸື່ມນີົ້.                                                                                   

 

 ຈົື່ງສງັເກດເບິື່ງພຣະຄ າຂອງພຣະອງົ.  ຖົ້າທື່ານມຄີວາມຮູົ້ສ ກວື່າຊີວິດມີຄວາມລົົ້ມເຫ ວຈາກການຄວບຄຸມດູ

ແລ, ຈົື່ງກັບເຂົົ້າມາຫາຄວາມຈິງໃນພຣະຄັມພີ. ລອງເຮັດຄາດອັນນ ື່ງແລົ້ວຂຽນເນ ົ້ອຫາຂອງໜັງສ ໂຣມ 8:31 

-39 ໃສື່ ແລົ້ວທື່ານຈະໄດົ້ຂ ົ້ມນູຄວາມຈິງທຸກຄັົ້ງທີື່ທື່ານຕົ້ອງການ. 

 ສະແດງຕວົຕນົອນັແທົ້ຈິງຂອງທື່ານ. ພຣະຄັມພີໄດົ້ຕ ື່ມເຕັມຄວາມຮູົ້ສ ກໂດຍການສະແດງໃຫົ້ເຫັນເຖິງການ 

ໄຫວົ້ວອນແລະການຂອບພຣະຄຸນຕ ື່ພຣະເຈົົ້າດົ້ວຍຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະອົງ. ເມ ື່ອທື່ານມີເວລາສື່ວນຕົວຈົື່ງ

ນ າເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ື່ຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈົົ້າໃຫົ້ເປັນທີື່ເໝາະສົມກັນຄວາມສາມາດຂອງທື່ານແລະ

ການເປັນຕົວຕົນຂອງທື່ານ.  

 ຈົື່ງໃຫົ້ກ າລງັໃຈກບັຄນົອ ື່ນໆ. ພວກເຮາົທັງໝົດຮູົ້ວື່າຕື່າງຄົນກ ຕື່າງມີບັນຫາຫຍຸົ້ງຍາກຕື່າງກັນ. ເມ ື່ອທື່ານພົບ

ເພ ື່ອນໂດຍບັບເອີນທີື່ຕົ້ອງການການກ າລັງໃຈ ຢື່າປື່ອຍປະໂອກາດນັົ້ນ ຈົື່ງໃຊົ້ເວລາໜົ້ອຍນ ື່ງຮື່ວມອະທິຖານ

ກັບລາວ ແລະສະແດງຄວາມເຊ ື່ອໝັົ້ນຂອງທື່ານຕ  ື່ຄວາມຮັກແລະຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈົົ້າ. 

ພວກເຮົາບ ື່ຕົ້ອງການທີື່ຈະປົກປິດປະສົບການຂອງເຮົາຕ ື່ພຣະເຈົົ້າ. ເພາະວື່າຄວາມຮັກແລະຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈົົ້າ

ນັົ້ນກ ເປັນໄປຕາມຄ າສັນຍາຂອງພຣະອົງ.    ຍອມຮັບວື່າ, ພວກເຮົາສາມາດມຊີີວິດທີ ື່ປອດພັຍໄດົ້ດົ້ວຍການຕອບຮັບ

ເອົາຊັຍຊະນະຂອງພຣະເຈົົ້າ. 

   

                      ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

http://www.lsbf.org/
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

 ວນັອາທດິ ທ ີ11 ຕລຸາ 2015 (10-11- 2015 ) 

__________________________________________ 

ຄ າສັນຍາຂອງພຣະເຈ ົ້າເຣ ື ອງບົ້ານໃໝ  

                                      ແມ ນຫັຽງທີ ເຮັດໃຫົ້ທ ານຄິດເຖິງບົ້ານຫຼາຍທີ ສຸດ? 

                           ມຊີີວິດຢ  ໃນພຣະຄຣິດມີຄວາມໝາຍວ າມຊີີວິດຢ  ກັບພຣະຄຣິດຊ  ວນິຣັນ. 

 

 ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ  ຊວີດິ: 

ໃນເວລາໃດເວລານ  ງ, ທ ານອາດໄດົ້ຮັບໂທຣະສັບຈາກທ ານໜ ແລະເຮັດໃຫົ້ທ ານເກີດຄວາມກັງວ ນທຸກໃຈ, ຄວາມກັງ

ວ ນແລະເຫດການທີ  ຜິດປ ກກະຕິທີ ເກີດຂ ົ້ນໃນເວລານັົ້ນອາດເຮັດໃຫົ້ເກີດຄວາມບ  ສະບາຍໃຈໄດົ້. 

 

ຄວາມຮ ົ້ສ ກ " ຄິດຮອດບົ້ານ.” ອາດຈະເກີດຂ ົ້ນກັບທ ານມາແລົ້ວ: 

 ເທື ອທ າອິດທີ ທ ານນອນຄົ້າງຄືນທີ ເຮືອນຂອງເພື ອນ. 

 ເທື ອທ າອິດທີ ທ ານໄປຄົ້າຍພັກຣະດ ຮົ້ອນ, 

 ສອງສາມອາທິດທ າອິດ ທີ ຄົ້າຍຝ ກອ ບຮ ມ ຫລືທີ ເຮືອນພັກນັກສ ກສາ. 

          ເມື ອທ ານຄິດຮອດບົ້ານ, ທ ານບ  ໄດົ້ຄິດຮອນບົ້ານທີ ເປັນບົ້ານແທົ້ໆຂອງທ ານ. ທ ານຄິດຮອດສິ ງທີ ທ າໃຫົ້ປອດ

ພັຍ, ການຄຸົ້ມຄອງ, ແລະຮັກເຮືອນທີ ເປັນສັນຍາລັກຂອງທ ານ. ແຕ ທ ານບ  ເຄີຍຄິດເຖິງສະຖານທີ ທີ ທ ານບ  ເຄີຍເຫັນຈັກ

ເທື ອ? ການຕິດຕາມພຣະຄຣິດແມ ນການເຂ ົ້າເປັນລ ກໃນຄອບຄ ວຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ພວກເຮ າເປັນສັນຊາດຂອງຣາຊອາ

ນາຈັກສວັນ ຊ  ງແມ ນບົ້ານທີ ແທົ້ຈິງຂອງເຮ າ. ປ ົ້ມພຣະທັມພຣະນິມິດໄດົ້ໃຫົ້ເຮ າເຫັນເປັນພ ລາງໆວ າອັນໃດຄືບົ້ານໃໝ 

ຂອງເຮ າແລະແມ ນຫັຽງທີ ລ ຖົ້າເຮ າຢ  ເມື ອພວກເຮ າຢືນຢ  ຢ າງໝັົ້ນຄ ງໃນພຣະເຈ ົ້າອ ງຊ ງພຣະຊ ນຢ  ຈ ນເຖິງວັນສຸດທົ້າຍ 

 

ພຣະຄມັພກີ າວວ າຢ າງໃດ?        ( ເບິ ງຕາມຫ ວຂ ົ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

      ສືກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ພຣະນມິິດ   21:1-3: 

1
ແລົ້ວຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ເຫັນທົ້ອງຟົ້າໃໝ ແລະແຜ ນດິນໂລກໃໝ     ເພາະວ າທົ້ອງຟົ້າເດີມແລະແຜ ນດິນໂລກເດີມນັົ້ນໄດົ້

ລ ວງໄປແລົ້ວ ແລະທະເລກ ບ  ມເີໝືອນກັນ.    
2
ຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ເຫັນນະຄອນສັກສິດ ຄືກຸງເຢຣ ຊາເລັມໃໝ  ກ າລັງລ ງມາ

ຈາກສວັນແລະຈາກພຣະເຈ ົ້າ ນະຄອນນີົ້ໄດົ້ຈັດຕຽມໄວົ້ແລົ້ວເໝືອນຢ າງເຈ ົ້າສາວແຕ ງຕ ວໄວົ້ສ າລັບເຈ ົ້າບ າວ.   
3
ຂົ້າ 

ພະເຈ ົ້າໄດົ້ຍິນສຽງດງັມາຈາກພຣະຣາຊະບັນລັງວ າ,  “ເບິ ງແມ,  ທີ ສະຖິດຂອງພຣະເຈ ົ້າກ ຢ  ກັບມະນຸດແລົ້ວ ພຣະອ ງ 

ຈະຊ ງສະຖິດຢ  ກັບເຂ າເຂ າ  ພວກນັົ້ນແຫລະ, ຈະເປັນໄພ ພ ນຂອງພຣະອ ງແລະພຣະເຈ ົ້າເອງຈະປະທັບຢ  ກັບເຂ າ.
 

 

      ພຣະເຈ ົ້າໃຫ ົ້ຄ າໝັົ້ນສັນຍາກັບລ ກຂອງພຣະອ ງໃນເຣື ອງບົ້ານຢ  ຖາວອນຊ  ວນິຣັນ ເຖິງແມ ນບົ້ານໃນຂ ງເຂດທີ ເຮ າ  

ຢ  ຈະເປັນບົ້ານທີ ດີທີ ສຸດ.  ບົ້ານຂອງພຣະເຈ ົ້າແມ ນຖືກຕົ້ອງເໝາະສ ມເພາະພຣະອ ງເອງຊ ງປະທັບຢ  ໃນທີ ນັົ້ນ.   ພຣະ

ທັມພຣະນິມິດ 21  ໄດົ້ໃຫົ້ເຮ າເຫັນຮ ບພາບບົ້ານຂອງພຣະເຈ ົ້າທີ ງ ດງາມແລະສ ມບ ນແບບ    ຄວາມສ ມບ ນນັົ້ນແມ ນ
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ສົ້າງຂ ົ້ນດົ້ວຍຄວາມຈິງໂດຍແມ ນພຣະເຈ ົ້າເອງຈະຊ ງປະທັບຢ  ທີ ນັົ້ນກັບເຮ າ  ໃນທີ ນັົ້ນຈະເປັນທີ ຢ  ຖາວອນຕລອດໄປ

ເປັນນິດ. 

         ພຣະທັມພຣະນິມິດໄດົ້ຂ ົ້ນຕ ົ້ນດົ້ວຍຮ ບພາບທີ ງ ດງາມ. ຄວາມເຈັບປວດທີ ພວກເຮ າປະສ ບຢ  ໃນເວລານີົ້ຈະບ  ມີ

ອີກຕ  ໄປເພາະວ າ “ທົ້ອງຟົ້າເດີມແລະແຜນດິນໂລກເດີມໄດົ້ຜ ານພ ົ້ນໄປແລົ້ວ” (ຂ ົ້1)  ທີ ຈະເຂ ົ້າມາແທນທີ ນັົ້ນຈະເປັນ 

“ທົ້ອງຟົ້າຟົ້າໃໝ ແລະແຜ ນດິນໂລກໃໝ " ຈະຢ  ຫ າງໄກເໜືອໂລກທີ ພວກເຮ າຮ ົ້ຢ  ດຽວນີົ້; ຈະຢ  ເໝືອທຸກສິ ງທີ ພວກເຮ າ

ປະສ ບພ ບພ ົ້ມາ. 

         ຍິ ງໄປກວ ານັົ້ນໂຢຮັນໄດົ້ເອີົ້ນເມືອງນີົ້ວ າເຢຣ ຊາເລັມໃໝ  “ ເມືອງບ ຣິສຸດ”(ຂ ົ້2).    ເປັນສະຖານທີ ບ ຣິສຸດເພາະ

ທຸກຄ ນແລະທຸກສິ ງໃນທີ ນັົ້ນແມ ນບ ຣິສຸດແລະຊອບທັມ.   ເມືອງນີົ້ເປັນເມືອງຂອງພຣະເຈ ົ້າກັບມະນຸດຜ ົ້ທີ ຖືກໄຖ ບາບ 

ແລົ້ວ.   ເປັນໜົ້າສ ນໃຈ, ເປັນໜົ້າຍາກຢ  ໃນເມືອງທີ ມຄີວາມໝາຍວ າພວກເຮ າຈະຢ  ນ າກັນແລະຢ  ຮ ວມກັນ ພວກເຮ າ

ຈະມີຄວາມສາມັກຄີກັນຢ າງສ ມບ ນແບບ. 

       ແມ ນຄວາມຈິງອັນໃດທີ ເຮັດໃຫົ້ບົ້ານໃໝ ໃນອະນາຄ ດສວຍສ ດງ ດງາມ, ໂຢຮັນໄດົ້ປະກາດຢ າງເປີດເຜີຍໃນຂ ົ້ 3, 

ພຣະເຈ ົ້າຈະປະທັບຢ  ໃນເມືອງນີົ້ກັບລ ກໆຂອງພຣະອ ງ: “ ເບິ ງແມ! ທີ ສະຖິດຂອງພຣະເຈ ົ້າກ ຢ  ກັບມະນຸດແລົ້ວ, ແລະ 

ພຣະອ ງຈະຊ ງສະຖິດຢ  ກັບເຂ າ.” ໃນອະດີດຜ ານມາພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ສະຖິດຢ  ຖົ້າມກາງໄພ ພ ນຂອງພຣະອ ງ, ແຕ ບ  ຄືຢ າງນີົ້

(ເພາະພຣະອ ງເປັນພຣະວິນຍານ ເຮ າເປັນມະນຸດ ຈ  ງບ  ມຜີ ົ້ໃດເຫັນພຣະອ ງ.) 

 ພຣະເຈ ົ້າສະຖິດຢ  ຖົ້າມກາງຊ ນຊາດອິສຣາເອັນໃນຫ ເຕັນສັກສິດ, ແລະໃນພຣະວຫິານ "  ແລະມພີຣະຣັສມີ

ຄວາມຍິ ງໃຫຍ ຂອງພຣະຜ ົ້ເປັນເຈ ົ້າຢ  ໃນທີ ນັົ້ນ.”( ອ ບພະຍ ບ 40:34). 

 ພຣະເຈ ົ້າສະຖິດຢ  ນ າພວກເຮ າໃນຂະນະທີ ພຣະເຢຊ ດ າເນີນຊີວິດຢ  ໃນໂລກນີົ້: “ພຣະທັມໄດົ້ຊ ງບັງເກີດເປັນ

ມະນຸດ ແລະຊ ງອາສັຍຢ  ຖົ້າມກາງເຮ າທັງຫລາຍ.”(ໂຢຮັນ 1:14) 

ການຊ ງສະຖິດຂອງພຣະເຈ ົ້າໃນບົ້ານປັດຈຸບັນຂອງເຮ າຈະເປັນພຽງຊ  ວຄາວ. ພວກເຮ າຈະຢ  ບົ້ານນິຣັນໃນທີ ສະຖິດອັນ

ຖາວອນຕລອດໄປເປັນນິດຂອງພຣະຈ ົ້າ. 

 

2. ພຣະນມິິດ 21: 4-5: 

4
ພຣະເຈ ົ້າຈະຊ ງເຊັດນ ົ້າຕາທຸກຢ ດຈາກຕາຂອງເຂ າ  ຄວາມຕາຍຈະບ  ມີອີກຕ  ໄປ   ຄວາມໂສກເສ ົ້າ,   ການຮົ້ອງໄຫົ້,  

ແລະຄວາມເຈັບປວດຈະບ  ມີອີກຕ  ໄປ ເພາະວ າສິ ງທີ ມີຢ  ຄາວກ ອນນັົ້ນກ ລ ວງໄປແລົ້ວ. 
5
ພຣະອ ງຜ ົ້ຊ ງປະທັບເທງິພຣະ 

ຣາຊບັນລັງໄດົ້ຊ ງກ າວວ າ, “ເບິ ງແມ, ເຮ າສົ້າງສິ ງທັງປວງຂ ົ້ນໃໝ ” ແລະພຣະອ ງຊ ງກ າວອີກວ າ, “ຈ  ງຂຽນໄວົ້ ເພາະ 

ວ າຖົ້ອຍຄ າເຫລ  ານີົ້ແຫລະ, ສັດຊື ແລະທ ຽງແທົ້.”   

 

        ເກືອບທຸກທິດ, ຂົ້າພະເຈ ົ້າໄດົ້ໃຫົ້ການຊ ວຍເຫຼືອແກ ບຸກຄ ນທີ ໄດົ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດ.  ພ  ແມ ຜ ົ້ທີ ລ ກເສັຽຊີວິດຕັົ້ງ

ແຕ ວັຍໜຸ ມສາຍເຫດຈາກການເກີດອຸປະຕິເຫດ, ຈ ມນ ົ້າຫຼໄືຟໃໝົ້ເຮືອນ.  ເດັກນົ້ອຍຜ ົ້ທີ ພ  ເຖ ົ້າທີ ຮັກຕາຍພາຍຫຼັງການ

ເຈັບປ ວຍມາດ ນນານ.   ຜ ົ້ເປັນພ   ພະຍາຍາມທີ ຈະອະທິບາຍໃຫົ້ກັບລ ກວ າເປັນດົ້ວຍເຫດໃດແມ ຈ  ງບ  ກັບບົ້ານອີກຈາກ

ໂຮງໝ . 

         ພວກເຮ າສາມາດຊອກຫາຄວາມຫວງັໄດົ້ຢ າງໃດໃນເວລານີົ້? ເຮ າສາມາດພ ບໄດົ້ດົ້ວຍພຣະຄ າຂອງພຣະເຈ ົ້າ

ທາງຄ າສັນຍາ ໂດຍສະເພາະແລົ້ວແມ ນຄ າສັນຍາທີ ວ າວັນນ  ງເຮ າຈະຢ  ໃນທີ ສະຖິດຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ເມື ອເຮ າຢ  ໃນທີ ສະ

ຖິດຂອງພຣະເຈ ົ້າຊ  ວນິຣັນ: "     ພຣະເຈ ົ້າຈະຊ ງເຊັດນ ົ້າຕາທຸກຢ ດຈາກຕາຂອງເຂ າ.     ຄວາມຕາຍຈະບ  ມີອີກຕ  ໄປ 

ຄວາມໂສກເສ ົ້າ, ການຮົ້ອງໄຫົ້, ແລະຄວາມເຈັບປວດຈະບ  ມອີີກຕ  ໄປ ເພາະວ າສິ ງທີ ມີຢ  ຄາວກ ອນນັົ້ນກ ລ ວງໄປແລົ້ວ. 

(ຂ ົ້ 4). 
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 ບ  ມກີານຕາຍ.  ບົ້ານໃໝ ຂອງເຮ າໃນຟົ້າສວັນຈະເປັນສະຖານທີ ມີຊັຍຕລອດການ.  ໂຢຮັນຂຽນໄວົ້ກ ອນວ າ

ຄວາມຕາຍໄດົ້ຖືກຖິົ້ມລ ງໃນບ ງໄຟ(ພຣະນິມິດ 20:14). ດັ ງນັົ້ນ “ຄວາມຕາຍໄດົ້ຕ ກເຖິງທີ ປະຣາຊັຍ”( 1ໂກ

ຣິນໂທ 15: 54 ). 

 ບ  ມຄີວາມໂສກເສ ົ້າ. ບ  ມີບາບ, ບ  ມຄີວາມເສັຽໃຈ, ບ  ມີຄວາມເຈັບປວດຫຼໂືຣກພັຍ. 

 ບ  ມກີານຮົ້ອງໄຫົ້. ການຮົ້ອງໄຫົ້ແມ ນການມອງເຫັນເຖິງຄວາມໂສກເສ ົ້າ, ຊ  ງຈະບ  ມີອີກຕ  ໄປ. 

 ບ  ມກີານເຈບັປວດ. ຄວາມເຈັບປວດທີ ກ າວເຖິງໃນເບືົ້ອງຕ ົ້ນນັົ້ນແມ ນສືບເນື ອງມາຈາກຄວາມລ ົ້ມເຫວຼ(ປະ

ຖ ມມະການ 3: 16-19) ເນື ອງຈາກຄວາມບາບຂອງເຮ າຖືກຍ ກເລີກ. ຄວາມເຈັບປວດຈະບ  ມີອີກຕ  ໄປ. 

ພຣະເຢຊ ຊ ງກ າວຈາກບັນລັງຂອງພຣະອ ງດົ້ວຍຄວາມຫວັງ: “ເບິ ງແມ, ເຮ າສົ້າງສິ ງທັງປວງຂ ົ້ນໃໝ ”( ຂ ົ້5).  ໃນເວລາ

ສຸດທົ້າຍຂອງການທ າພຣະຣາຊກິດໃນໂລກ,  ພຣະເຢຊ ໄດົ້ກ າວວ າ,   “ເຮ າຈະໄປຈັດແຈ ງບ ອນໄວົ້ສ າລັບພວກທ ານ” 

(ໂຢຮັນ. 14:2), ໃນພຣະນິມິດບ ດທີ 21, ພວກເຮ າເຫັນພຣະເຢຊ ໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ຄ າສັນຍາເປັນຈິງ.    ພຣະເຢຊ ຈະບ  ໃຫົ້

ມີການປ ຽນແປງຕ  ສິ ງທີ ເຮ າຮ ົ້ຈັກໃນເວລານີົ້ເທ  ານັົ້ນ. ໃນພຣະຄຣິດ, ພວກເຮ າຖືກຊ ງສົ້າງຂ ົ້ນໃໝ ( 2 ໂກຣິນໂທ 5:17) 

ແລະພວກເຮ າຢ  ກັບພຣະອ ງຊ  ວນິຣັນດອນໃນການຊ ງສົ້າງໃໝ ຂອງພຣະອ ງ ຄືບົ້ານຢ  ອັນຖາວອນຂອງເຮ າ. 

 

3  ພຣະນມິິດ  21:6- 8:  

            
6
ພຣະອ ງຊ ງກ າວກັບຂົ້າພະເຈ ົ້າວ າ, “ສ າເຣັດແລົ້ວ ເຮ ານີົ້ຄືອາລະຟາແລະໂອເມກາ ເປັນເບືົ້ອງຕ ົ້ນແລະເປັນ

ເບືົ້ອງປາຍ ຜ ົ້ໃດຫິວນ ົ້າ ຝ າຍເຮ າຈະໃຫົ້ຜ ົ້ນັົ້ນດື ມຈາກນ ົ້າພຸແຫ ງຊີວິດໂດຍບ  ຕົ້ອງເສັຽຄ າ. 
7
ຜ ົ້ໃດມີຊັຍຊະນະຜ ົ້ນັົ້ນຈະ

ໄດົ້ຮັບສິ ງເຫລ  ານີົ້ເປັນມ ຣະດ ກ ເຮ າຈະເປັນພຣະເຈ ົ້າຂອງເຂ າ ເຂ ານັົ້ນແຫລະ, ຈະເປັນບຸດຂອງເຮ າ.   
8
ແຕ ສ ວນຄ ນ

ຂີົ້ໂຍ ຍ,  ຄ ນບ  ເຊື ອ,   ຄ ນທີ ເຮດັການໜົ້າກຽດໜົ້າຊັງ,  ຄ ນຄາດຕະກມັ,   ຄ ນລ ວງຜິດຊາຍຍິງ,   ຄ ນໃຊົ້ເວດມ ນຄາ,  

ຄ ນໄຫວົ້ພຣະທຽມ ແລະຄ ນຂີົ້ຕ ວະທຸກຄ ນນັົ້ນ ມ ຣະດ ກຂອງເຂ າຈະຢ  ໃນບ ງໄຟທີ ໄໝົ້ຢ  ດົ້ວຍໄຟປ ນກັບມາດຊ  ງເປັນ 

ຄວາມຕາຍຄັົ້ງທີສອງ.” 

 

     ເຖິງຢ າງໃດກ ຕາມ ທີ ຢ  ຖາວອນຄືຂອງຂວັນຂອງເຮ າບ  ແມ ນໄດົ້ມາຢ າງອັດຕະໂນມັດ.  ພຣະເຢຊ ຍອມເສັຽສະລະ

ພຣະອ ງເອງກ ແມ ນເປີດໂອກາດໃຫົ້ກັບທຸກຄ ນ, ຊ  ງມພີຽງແຕ ຜ ົ້ທີ ຕິດຕາມພຣະອ ງເທ  ານັົ້ນທີ ຈະສາມາດເຂ ົ້າໄປໃນຟົ້າ

ສວັນໃໝ ແລະແຜ ນດິນໂລກໃໝ ໄດົ້. 

 

1. “ ເຮ າຈະໃຫົ້ນ ົ້າດື ມເປນັຂອງພຣະຣາຊະທານຕ  ຜ ົ້ທີ ມຄີວາມຫວິກະຫາຍຊີວດິຝ າຍຈດິວນິຍານ” ນ ົ້າແມ ນເປັນ

ສັນຍາລັກຂອງຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.( ໂຢຮັນ 7:37). ເມື ອພວກເຂ າມາຫາພຣະເຢຊ ຄຣິດເພື ອຮັບນ ົ້າ

ທີ ພຣະອ ງປະທານໃຫົ້, ໄດົ້ດື ມນ ົ້າແຫ ງຊີວິດ, ພຣະອ ງຈະເຮັດໃຫົ້ຊີວິດຂອງເຮ າບ  ຫິວກະຫາຍອີກຕ  ໄປ. 

2.  “ ຊຍັຊະນະຈະເປນັມ ຣະດ ກສນືຕ  . ພວກເຮ າມີຊັຍຊະນະເມື ອເຮ າຢືນຢ  ຢ າງໝັົ້ນຄ ງແລະສືບຕ  ເຊື ອວາງ ໃຈ

ໃນພຣະຄຣິດ. ພວກເຮ າບ  ສາມາດເຮັດສິ ງນີົ້ດົ້ວຍຕ ວເອງ ມແີຕ ເຮ າເຊື ອວາງໃຈໃນພຣະເຢຊ ຄຣິດເທ  ານັົ້ນ. 

 

       ທັງໝ ດນີົ້ແມ ນການຜ ກຄວາມສ ັມພັນຂອງພວກເຮ າກັບພຣະເຢຊ ຄຣິດໄວົ້ແໜົ້ນ. ເມື  ອພວກເຮ າເຂ ົ້າມາຫາພຣະ

ຄຣິດ ພວກເຮ າກ ຖືກຮັບເຂ ົ້າເປັນລ ກໃນຄອບຄ ວຂອງພຣະເຈ ົ້າ ( ໂຣມ8:14-15 ).     ພວກເຮ າຈະໄດົ້ຮັບຜ ນປໂຍດ

ຢ າງເຕັມປ ຽມກັບການມີຄວາມສັມພັນກັບຄອບຄ ວພຣະເຈ ົ້າໃນບົ້ານໃໝ ໃນອະນາຄ ດ, ຊ  ງນັົ້ນກ ແມ ນຟົ້າສວັນ. 
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      ໜົ້າເສັຽດາຍ, ພຣະເຢຊ ໄດົ້ກ າວໄວົ້ຢ າງແຈ ມແຈົ້ງວ າບ  ແມ ນໝ ດທຸກຄ ນຈະມີຄວາມຊ ມຊື ນຍິນດີກັບມ ຣະດ ກນັົ້ນ. 

ຂ ົ້ 8 ພຣະອ ງກ າວຢ າງລະອຽດ " ຄ ນອ ອນແອ,  ຄ ນທີ ບ  ເຊື ອ,  ຄ ນທີ ເຮັດການຊ  ວຊົ້າ, ຄ ນຂົ້າຄ ນ, ຄ ນລ ວງປະເວນີຜິດ

ຊາຍຍິງ,  ຄ ນໃຊົ້ເວດມ ນຄາຖາ, ຄ ນໄຫວົ້ພຣະທຽມ, ແລະຄ ນຂີົ້ຕ ວະ"  ບຸກຄ ນເຫຼ  ານີົ້ຈະຖືກແຍກອອກຈາກຟົ້າສວັນ. 

ເຖິງຢ າງໃດກ ຕາມ ບ  ແມ ນຄວາມບາບນັົ້ນເປັນບັນຫາສ າຄັນ ແຕ ແມ ນການເລືອກທີ ຈະຜ ກພນັຢ  ກັບຄວາມບາບຕ  ໄປ

ຫຼາຍກວ າການຈະຊອກສແວງຫາການໃຫົ້ອະພັຍຈາກພຣະເຢຊ ຄຣິດ    ຖົ້າປາສະຈາກພຣະອ  ງພວກເຮ າຄ ງຈິບຫາຍ. 

     ດັ ງນັົ້ນ, ຈ  ງຊອກຫາບົ້ານຢ  ທີ ຖາວອນ! ທ ານສາມາດພ ບໄດົ້ໃນພຣະເຢຊ ຄຣິດແລະໃນພຣະຄຣິດນັົ້ນ. ຂົ້າພະເຈ ົ້າ

ຫວັງວ າທ ານຈະໄດົ້ພ ບບົ້ານທີ ຖາວອນ. 

 

ບ ດຮຽນແຫ ງຊີວດິ 

          ຄວາມຈງິຂອງຟົ້າສວນັມຄີວາມໝາຍໂດຍສ າຄນັຕ  ຊີວດິໃນໂລກນີົ້? ຈ  ງພຈິາຣະນາເບິ ງຄ າແນະນ ານ  ງໃນຂັົ້ນ

ຕອນທີ ຈະຕອບສນອງຄ າສນັຍາຂອງການດ າລ ງຊວີດິຕດິຕາມພຣະຄຣດິໃນອາທິດນີົ້.                                                                               

 

 ຈ  ງລະນ ກເຖງິຄ າສນັຍາ.    ທ ອງຈ າພຣະນິມິດ 21:4  ໃຫົ້ເປັນເໝືອນຄ າເຕືອນຄວາມຈ າຂອງຄ າສັນຍາອັນ 

ຕລອດໄປເປັນນິດຂອງພຣະເຈ ົ້າ:   “ພຣະເຈ ົ້າຈະຊ ງເຊັດນ ົ້າຕາທຸກຢ ດຈາກຕາຂອງເຂ າ ຄວາມຕາຍຈະບ  ມ ີ

ອີກຕ  ໄປຄວາມໂສກເສ ົ້າ, ການຮົ້ອງໄຫົ້, ແລະຄວາມເຈັບປວດຈະບ  ມີອີກຕ  ໄປ, ເພາະວ າສິ ງທີ ມີຢ  ຄາວກ ອນ

ນັົ້ນກ ລ ວງໄປແລົ້ວ.    

 ໃຫົ້ຄວາມເປນັເຈ ົ້າຂອງໆ ທ ານງ າຍຂ ົ້ນ. ຢ າໃຫົ້ຊັບສ ມບັນແລະຈິດໃຈຂອງທ ານຢ  ໃນໂລກນີົ້ເປັນເຫດໃຫົ້ເຮ າ

ຕົ້ອງຫັນເຫອອກຈາກຄ າສັນຍາທີ ເປັນບົ້ານຢ  ຖາວອນຂອງເຮ າ( ມັດທາຍ 6: 19-20). ດັ ງນັົ້ນຈ  ງສ າຣວດເບິ ງ

ຊັບສ ມບັດຂອງທ ານ. ອັນໃດທີ ທ ານກ າຈັດອອກໄດົ້ຫຼບື ຣິຈາກໄດົ້ກ ຈ  ງເຮັດ ເພື ອຈະໄດົ້ສຸມໃຈໃສ ຊັບສ ມບັດທີ 

ຖາວອນຢ  ເປັນນິດ. 

 ຈ ດບັນທ ກໂອກາດທີ ກ ຽວກບັສວນັ. ການດ າລ ງຊີວິດຢ  ໃນໂລກນີົ້ພຽງຊ  ວຄາວ, ແຕ ພວກເຮ າຍັງມໂີອກາດທີ 

ຈະປະສ ບກັບຄວາມຊ ມຊື ນຍິນດີ, ສັນຕິສຸກ, ແລະຄວາມພ ໃຈ   ຄວາມສ າຄັນທີ ສະທົ້ອນໃຫົ້ເຫັນແລະມອງ

ເຫັນຊີວິດລ ວງໜົ້າໃນຟົ້າສວັນບົ້ານຂອງເຮ າ.  ຮັກສາໂອກາດທີ ສ າຄັນໃນອາທິດນີົ້. ພຈິາຣະນາເກັບຮັກສາ

ການບັນທ ກປະຈ າວັນຫຼກືານບັນທ ກທີ ຢ  ໃນໂທຣະສັບຂອງທ ານດັ ງນັົ້ນໂອກາດພິເສດຈະບ   ຜ ານຂ ົ້ສັງເກດໄປ.   

 

        ມັນເປັນໜົ້າເພິ ງພ ໃຈແລະເປັນທັມມະດາຂອງຄວາມລ າບາກຂອງຜ ົ້ທີ ຕິດຕາມພຣະເຢຊ ຄຣິດເພື ອຈະໄປສວັນ. 

ການຄິດເຖິງບົ້ານທີ ເປັນສວັນທາງຝ າຍຈິດວິນຍານແມ ນເກີດຂ ົ້ນເພື ອສະແດງອອກເຖິງຊີວິດຂອງເຮ າໃນພຣະຄຣິດ   

ຊີວິດທີ ພວກເຮ າມີຄວາມຊ ມຊື ນຍິນດີກັບພຣະອ ງຕລອດໄປຊ  ວນິຣັນດອນ. 

  

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

http://www.lsbf.org/
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

 ວນັອາທດິ ທ ີ18 ຕລຸາ 2015 (10-18- 2015 ) 

__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮຄັນົບາບ                 ພັດທະນາຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນ 

 

                          ເມ ື່ອໃດທີື່ທື່ານມີຄວາມຮ ັ້ສຶກວື່າໄດັ້ຕົກເຂົັ້າໃນຂະບວນການຂັດແຍັ້ງກັນ? 

ດ າເນີນຊີວິດຂອງທື່ານໂດຍຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນທີື່ບ ື່ປະນິປະນອມ 

 

 ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ື່ຊວີດິ: 

         ທື່ານເຄີຍສັງເກດເບິື່ງການປື່ຽນແປງຄວາມປະພຶດຂອງທື່ານໃນສະຖານທີື່ຕື່າງໆບ ື່?   ທື່ານຫວງັໄວັ້ວື່າຈະຮັ້ອງ 

ໂຮແລະໃຫ ັ້ກ າລັງໃຈໃນການແຂື່ງຂັນຟຸດບອລບ ໆ?  ໃນຂະນະທີື່ນັກກິລາທີມເຈົັ້າຂອງບັ້ານທ າຄະແນນໄດັ້ທື່ານກ ນັື່ງ

ເສີຍຢ ື່ ຄົນທັງຫຼາຍກ ຈະຄິດວື່າທື່ານເປັນຄົນຕື່າງຖິື່ນ ຫຼ ບ ື່ມີຄວາມສນຸກກັບກິລານັັ້ນ. ແຕື່ຖັ້າທື່ານໂຮື່ຮັ້ອງແລະສົື່ງສຽງ

ດັງໃນຫ ພ ິພິດຕະພັນ, ກ ຈະມບີາງຄົນໂທຫາເຈົັ້າໜັ້າທີື່ຮັກສາຄວາມສງົບທັນທີໂລດ. 

         ສັງເກດເບິື່ງ, ວັດທະນະທັມສັງຄົມທີື່ຢ ື່ຮອບໆຕົວເຮົາມກັຈະໃຫັ້ກ ານົດກົດເກນຕ ື່ການປະພຶດຂອງເຮົາ ແຕື່ພວກ

ເຮົາຈະເຮັດຢື່າງໃດເມ ື່ອວັດທະນະທັມສັງຄົມນັັ້ນຮຽກຮັ້ອງຕັ້ອງການໃຫັ້ເຮົາເຮັດຕາມວິທີທາງທີື່ບ ື່ຖ ກຕັ້ອງ? 

        ໃນບົດຮຽນນີັ້, ພວກເຮົາຈະສັງເກດເບິື່ງຊາຍໜຸື່ມສີື່ຄົນທີື່ຢ ນຢັດຢ ື່ຈະເປັນຜ ັ້ຕອບຄ າຖາມນັັ້ນໄດັ້.  ຊາຍໜຸື່ມເຫຼົື່າ 

ນີັ້ຈະປົກປັ້ອງເມ ອງໃໝື່, ປະເທດໃໝື່, ແລະວດັທະນະທັມສັງຄົມໃໝື່ຂອງພວກເຂົາ.   ເຂົາມີຄວາມຄາດຫວັງທີື່ຈະນ າ

ໃຊັ້ຄວາມຈິງຂອງເຂົາໃນທຸກໆສະຖານະການ ທຸກສະຖານທີື່. 

           ໃນບາງວິທີທາງ, ເຂົາເຮັດສອດຄື່ອງຕາມສັງຄົມວດັທະນະທັມທີື່ຢ ື່ອັ້ອມຕົວເຂົາ. ວທີິທາງທີື່ສ າຄັນທີື່ສຸດ, ເຂົາ

ປະຕິເສດທີື່ຈະປະນິປະນອມກັບສິື່ງທີື່ເຂົາຮ ັ້ວື່າບ ື່ຖ ກຕັ້ອງ ແລະຜ ັ້ໃດທີື່ເຮັດໃຫັ້ເຂົາປື່ຽນແປງ. 

 

 ພຣະຄັມພີກື່າວວື່າຢື່າງໃດ?        ( ເບິື່ງຕາມຫົວຂ ັ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

         ສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ດານເີອນ  1:3-5: 

3
ພຣະອົງໄດັ້ຊົງສັື່ງໃຫັ້ອັດຊະເປນັດຫົວໜັ້າພະນັກງານ ເລ ອກເອົາພວກຊະເລີຍອິສຣາເອນທີື່ເປັນຄົນໜຸື່ມບາງຄົນ ຊຶື່ງ 

ເປັນເຊ ັ້ອພຣະວົງ ແລະເຊ ັ້ອສາຍເຈົັ້ານາຍ. 
4
ຄົນເຫລົື່ານີັ້ຈະຕັ້ອງເປັນຜ ັ້ງາມ ມີສຸຂະພາບສົມບ ນ ມີຄວາມສລາດ ໄດັ້

ຮັບການຝຶກຝົນເປັນຢື່າງດີ ແລະມີປັນຍາຫລັກແຫລມ ເພ ື່ອວື່າພວກເຂົາຈະໄດັ້ມີຄຸນສົມບັດເຂົັ້າຮັບໃຊັ້ໃນພຣະຣາຊ 

ສ ານັກ ອັດຊະເປນັດຈະເປັນຜ ັ້ສອນໃຫັ້ພວກເຂົາອື່ານ ແລະຂຽນພາສາບາບີໂລນໄດັ້. 
5
ພຣະຣາຊາຊົງສັື່ງໃຫັ້ນ າເອົາ

ອາຫານແລະເຫລົັ້າອະງຸື່ນ ທີື່ພຣະອົງຊົງສເວີຍມາໃຫັ້ພວກເຂົາກິນດ ື່ມທຸກມ ັ້ໃຫັ້ລັ້ຽງດ ພວກເຂົາຢ ື່ເປັນເວລາສາມປີ  

ແລັ້ວພວກເຂົາຈຶື່ງຈະຖ ກນ າເຂົັ້າເຝົັ້າພຣະຣາຊາ. 

 

       ມັນບ ື່ເປັນເຣ ື່ອງງື່າຍສ າລັບວັຍໜຸື່ມເມ ື່ອພ ື່ແມື່ຂອງເຂົາຍົກຍັ້າຍເຂົາໄປຢ ື່ເມ ອງໃໝື່. ແຕື່ອັນໃດທີື່ຄົນວັຍລຸັ້ນສມັຍ

ໃໝື່ອາດເຫັນວື່າເປັນຄວາມອຶກກະທຶກວຸັ້ນວາຍຫາກສົມທຽບກັບດານີເອນ, ຮານານີຢາ, ມີຊາເອນ, ແລອາຊາຣິຢາໄດັ້

ປະເຊີນ. ພວກເຂົາໄດັ້ຖ ກຜ ັ້ນ າຊັັ້ນສ ງຂອງຢ ດາຍນ າໄປເປັນຊະເລີຍຍັງບາບີໂລນ.  ກະສັດເນບ ກາເນັດຊາໄດັ້ຈັດສະ
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ຖານທີື່ໃຫັ້ພວກເຂົາເປັນພເິສດ. ເປັນສະຖານທີື່ຈັດຕຽມພວກເຂົາໄວັ້ເພ ື່ອແຜນການຮັບໃຊັ້ພຣະຣາຊາ   ຮວມໄປເຖິງ

ແຜນການທີື່ຈະເຮັດໃຫັ້ຍອມຮັບຫຼ ດ ດຊຶມເອົາວັດທະນະທັມບາບີໂລນອີກດັ້ວຍ. 

       ສື່ວນການກະທ າໃຫັ້ເປັນເໝ ອນບາບິໂລນນັັ້ນ ແມື່ນຮວມໄປເຖິງການຮຽນພາສາບາບີໂລນແລະວັນນະຄະດີ( ຂ ັ້ 

4). ໂດຍທາງສວນຕົວແລັ້ວ, ແມື່ນຮວມໄປເຖິງການປື່ຽນຊ ື່ຂອງເຂົາ(ຂ ັ້ 7),  ສິື່ງນີັ້ມັນເກີດຂຶັ້ນກັບຄົນໜຸື່ມທົື່ວໄປທີື່ບ ື່ຕ ື່ 

ສ ັ້ກັບການປື່ຽນແປງເຫຼົື່ານີັ້.   ແທັ້ຈິງຊຶື່ເກົື່າຂອງເຂົາເຈົັ້າແມື່ນ ດານີເອນ, ຮານານີຢາ, ມີຊາເອນ, ແລະອາຊາຣິຢາ. ຊ ື່  

ໃໝື່ຂອງເຂົາແມື່ນ:ເບນເຕຊັສຊາ,  ຊັດຣັກ, ເມຊາກ, ແລະອາເບດເນໂກ.   ພວກເຂົາໄດັ້ຮຽນເອົາວັດທະນະທັມແລະ

ພາສາ, ແລະພວກເຂົາກ ໄດັ້ຮັບໃຊັ້. 

       ພວກເຮົາກ ມກີານປື່ຽນແປງຂນົບທັມນຽມຕລອດເວລາ: ອາຫານ, ແຟຊັນ, ເທັກໂນໂລຢີ, ແລະອ ື່ນໆອີກ.  ພວກ 

ມິສຊັນນາຣີກ ຕັ້ອງໄດັ້ຮຽນພາສາໃໝື່ແລະເຮັດຕາມຂນົບທັມນຽມ ຕາມສະພາບແວດລັ້ອມ  ເພ ື່ອເປັນການປ ທາງໃຫັ້

ຄົນທັງຫລາຍມາເຖິງພຣະຄຣິດ.    ຄຣິສຕະຈັກກ ຕັ້ອງຮຽນຮ ັ້ຄວາມສົນໃຈແລະວທີິການດ າລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ ເພ ື່ອ

ຄຣິສຕະຈັກຈະສາມາດສັ້າງຄວາມສ າພັນກັບເຂົາເຈົັ້າ. 

            ແບບຢື່າງການກະທ າໃຫັ້ເໝ ອນນີັ້ແມື່ນຢ ື່ໃນຫວົໃຈຂອງວຽກງານປື່າວປະກາດຂອງໂປໂລ: “ຕ ື່ຄົນຢິວເຮົາໄດັ້

ເຮັດເໝ ອນຄົນຢິວ ເພ ື່ອຈະໄດັ້ໃຈຄົນຢິວ ຕ ື່ຄົນທີື່ຢ ື່ໃຕັ້ພຣະບັນຍັດເຮົາກ ເຮັດເໝ ອນຄົນທີື່ຢ ື່ໃຕັ້ພຣະບັນຍັດ ເຖິງແມື່ນ

ເຮົາເອງບ ື່ຢ ື່ໃຕັ້ພຣະບັນຍັດກ ດີ ເພ ື່ອຈະໄດັ້ໃຈຄົນທັງຫລາຍທີື່ຢ ື່ໃຕັ້ພຣະບັນຍັດນັັ້ນ.  ຕ ື່ຄົນທີື່ຢ ື່ນອກພຣະບັນຍັດເຮົາກ 

ເຮັດເໝ ອນຄົນທີື່ຢ ື່ນອກພຣະບັນຍັດ (ເຖິງແມື່ນເຮົາບ ື່ຢ ື່ນອກພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົັ້າກ ດີ ແຕື່ເຮົາຢ ື່ໃຕັ້ພຣະບັນຍັດ

ຂອງພຣະຄຣິດ) ເພ ື່ອຈະໄດັ້ໃຈຄົນທັງຫລາຍທີື່ຢ ື່ນອກພຣະບັນຍັດນັັ້ນ.    ຕ ື່ຄົນທີື່ອື່ອນແອເຮົາກ ເຮັດເໝ ອນຄົນອື່ອນ 

ແອ ເພ ື່ອຈະໄດັ້ໃຈ ຄົນອື່ອນແອ ເຮົາຍອມເປັນຄົນທຸກຊະນິດເພາະເຫັນແກື່ຄົນທງັປວງ ເພ ື່ອເຮົາຈະໄດັ້ຊື່ອຍບາງຄົນ

ໃຫັ້ພົັ້ນດັ້ວຍທຸກວທິີທາງ.” (1 ໂກຣິນໂທ 9: 20- 22 )  

       ພວກເຮົາຍັງຕັ້ອງຮ ັ້ອີກວື່າເມ ື່ອໃດເປັນເວລາພັ້ອມທີື່ຈະປັບຕົວເຂົົັ້າກັບສັງຄົມວັດທະນະທັມ ແລະເມ ື່ອໃດທີື່ບ ື່ສົມ

ຄວນ. ພວກເຮົາຈະເຫັນຄວາມແຕກຕື່າງທີື່ຈະແຈັ້ງຂຶັ້ນ ເມ ື່ອເຮົາສ ບຕ ື່ຕິດຕາມໃນເຣ ື່ອງນີັ້. 

 

2. ດານເີອນ  1: 8-13: 

8
ດານີເອນໄດັ້ຕັດສິນໃຈວື່າຈະບ ື່ເຮັດຜິດພຣະເຈົັ້າຍັ້ອນອາຫານແລະນ ັ້າອະງຸື່ນຂອງພຣະຣາຊາເພິື່ນໄດັ້ຂ ຮັ້ອງອັດຊະ

ເປນັດຜ ັ້ເປັນຫົວໜັ້າພະນັກງານໃຫັ້ຊື່ອຍເຫລ ອຕົນ. 
9
ພຣະເຈົັ້າຈຶື່ງຊົງເຮັດໃຫັ້ອັດຊະເປນັດມເີມດຕາຈິດແລະສົງສານ

ດານີເອນ.
10
ແຕື່ອັດຊະເປນັດບອກດານີເອນວື່າ,“ຂັ້ອຍຢັ້ານພຣະຣາຊາພຣະອົງຊົງສັື່ງໃຫັ້ເຈົັ້າກິນແລະດ ື່ມຂອງເຫລົື່າ 

ນີັ້ຖັ້າເຈົັ້າບ ື່ຕຸັ້ຍພີເໝ ອນຄົນໜຸື່ມອ ື່ນ ພຣະອົງອາດຈະຊົງສັື່ງປະຫານຊີວິດຂັ້ອຍກ ໄດັ້.” 
11
ດັື່ງນັັ້ນ ດານີເອນຈຶື່ງໄປຫາຄົນ

ຍາມທີື່ອັດຊະເປນັດແຕື່ງໃຫັ້ຄວບຄຸມຕົນກັບໝ ື່ອີກສາມຄົນນັັ້ນ. 
12
ເພິື່ນເວົັ້າວື່າ,“ຂ ໃຫັ້ພວກຂັ້ານັ້ອຍກິນແຕື່ຜັກກັບນ ັ້າ

ລັ້າລອງເບິື່ງຈັກສິບມ ັ້. 
13
ໃຫັ້ທື່ານສັງເກດເບິື່ງພວກຂັ້ານັ້ອຍກັບຄົນໜຸື່ມທີື່ກິນອາຫານຂອງພຣະຣາຊາແລັ້ວທື່ານຈຶື່ງຕັດ 

ສິນໃຈຕາມທີື່ເຫັນສົມຄວນ. 

 

        ຄ າເວົັ້າເຫຼົື່ານີັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນບາງຈຸດຢື່າງເຜີນໆ ຊຶື່ງຊາວໜຸື່ມເຫຼົື່ານີັ້ຕັ້ອງການກະທ າໃຫັ້ເໝ ອນ: ການຄວບຄຸມ

ອາຫາເພ ື່ອລົດນ ັ້າໜັກຂອງເຂົາ.  ຫົວໜັ້າພະນັກງານຂອງກະສັດວາງແຜນການໃຫັ້ຊາຍໜຸື່ມຄົນຢິວ “ ຈັດຫາອາຫານ

ທີື່ດີເລີດແລະຈາກເຫຼົັ້າອະງຸື່ນທີື່ພຣະຣາຊາສເວີຍ” (ຂ ັ້ 5).   ນ ີ ັ້ໝາຍຄວາມວື່າອາຫານທີື່ແພງສ າລັບຄົນຊັັ້ນສ ງເຊັື່ນຊີັ້ນ 

ໝ , ຊີັ້ນມັ້າ, ແລະອາຫານຢື່າງອ ື່ນທີື່ຕັ້ອງຫັ້າມໂດຍພຣະບັນຍັດ( ລະບຽບເລວ ີ11: 3- 47).   ນອກຈາກນີັ້,  ອາຫານ

ຂອງພຣະຣາຊາແລະເຫຼົັ້າອະງຸື່ນທີື່ເອົາໄປທ າພທີິທາງສາສນາກື່ອນຈະນ າມາເທິງໂຕະຂອງພຣະຣາຊາ. 
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       ນີັ້ແມື່ນບື່ອນທີື່ດານີເອນຂີດເສັັ້ນເທິງດິນຊາຍ.  ການກິນອາຫານທີື່ຢ  ື່ໃຕັ້ຂ ັ້ຫັ້າມຂອງພຣະບັນຍັດກ ແມື່ນການກະ

ທ າທີື່ບ ື່ເຊ ື່ອຟັງພຣະຈົັ້າ.  ການກິນຊີັ້ນທີື່ຖວາຍພຣະທຽມກ ສະແດງວື່າໄດັ້ຍອມຮັບເອົາພຣະເຈົັ້າຂອງບາບີໂລນ. ດານີ

ເອນແລະເພ ື່ອນຂອງລາວບ ື່ເຕັມໃຈທີື່ຈະເຮັດຢື່າງນັັ້ນ. 

 

        ເມ ື່ອຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນຂອງເຮົາຖ ກທົດລອງ, ພວກເຮົາຈະປະເຊີນກັບມັນຢື່າງໃດ? ພວກເຮົາສາມາດທີື່ຈະຮຽນຮ ັ້ 

ຫລາຍຢື່າງຈາກດານີເອນ.  

 

 ລາວໄດັ້ຂ ຮັ້ອງສິື່ງທີື່ໜັ້າສົນໃຈ. ລາວບ ື່ໄດັ້ປະຕິເສດ, ຄຽດຮັ້າຍ, ຫຼ ຕັ້ອງການຄວາມເປັນທັມຄ ກັບຄົນໃນສມັຍ 

ທຸກວັນນີັ້. 

 ລາວໄດັ້ຕດັສນິໃຈ ການຕັດສິນໃຈຂອງລາວແມື່ນ ເຮັດ-ຫຼ -ຍອມຕາຍ.  ພວກເຮົາຍອມແພັ້ເມ ື່ອພວກເຮົາບ ື່

ຕັດສິນໃຈແນື່ວແນື່ຫຼ ຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນຂອງເຮົາບ ື່ເຂັັ້ມແຂງ.    ທາງທີື່ດີທີື່ສຸດທີື່ຈະເຮັດໄດັ້ຕາມຄ າໝັັ້ນສັນຍາ

ນັັ້ນ ຕັ້ອງຕັດສິນໃຈກື່ອນທີື່ຈະຖ ກທັ້າທາຍ. 

 ລາວມຄີວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນ. ດານີເອນແລະໝ ື່ຂອງລາວກິນຕາມຢື່າງທີື່ພຣະເຈົັ້າສັື່ງແລະວາງໃຈໃນພຣະພຣະເຈົັ້າ

ເຖິງຜົນທີື່ຈະຕາມມາ.  ພາຍຫຼງັ 10 ວັນ, ຊາຍໜຸື່ມຢິວ “ ເບິື່ງສະງື່າງາມກວື່າແລະສຸຂະພາບແຂງແຮງກວື່າ” 

(ຂ ັ້ 15) ພວກທີື່ກິນອາຫານຂອງພຣະຣາຊາ. 

 

           ເຊັື່ນດຽວກັບດານີເອນແລະໝ ື່ຂອງລາວ,  ພວກເຮົາຈະຖ ກທົດສອບໃຫັ້ປະນິປະນອມຕ ື່ຄວາມເຊ  ື່ອໝັັ້ນຂອງ 

ຄຣິສຕຽນເຮົາ.  ແທັ້ຈິງພວກເຮົາສາມາດປະເຊີນກັບການທົດສອບເຫຼົື່ານັັ້ນໂດຍເລ ອກທີື່ຈະຢ ນຢ ື່ຕ ື່ໜັ້າຜ ັ້ທີື່ມີອ ານາດ

ບຸກຄົນສ າຄັນ, ຕ ື່ໝ ື່ເພ ື່ອນ, ແລະຄົນລຸັ້ນດຽວກັນ ດັ້ວຍຄວາມຮັກທີື່ຖວາຍກຽດແກື່ພຣະຄຣິດ. 

 

3. ດານເີອນ  1:17-19: 

17
ພຣະເຈົັ້າໄດັ້ຊົງປະທານໃຫັ້ພວກຄົນໜຸື່ມສີື່ຄົນນີັ້ມີຄວາມຮ ັ້ ມີຄວາມຊ ານິຊ ານານໃນວັນນະຄະດີ ແລະປຣັດຊະຍາ

ເປັນຢື່າງດ ີພຣະອົງຊົງໂຜດໃຫັ້ດານີເອນ ຊ ານານການແປນິມິດ ແລະແກັ້ຄວາມຝັນ. 
18
ເມ ື່ອຄົບຖັ້ວນກ ານົດສາມປີ

ທີື່ພຣະຣາຊາຊົງກ ານົດໄວັ້ ອັດຊະເປນັດກ ນ າຄົນໜຸື່ມທັງໝົດເຂົັ້າເຝົັ້າກະສັດເນບ ກາດເນັດຊາ. 
19
ພຣະອົງຊົງສົນທະ 

ນາກັບພວກເຂົາ ກ ຊົງເຫັນວື່າ ດານີເອນ ຮານານີຢາ ມີຊາເອນ ແລະອາຊາຣີຢາສລາດກວື່າຄົນອ ື່ນ ດັື່ງນັັ້ນພວກເຂົາ

ຈຶື່ງໄດັ້ເຂົັ້າຮັບຣາຊການໃນພຣະຣາຊສ ານັກ. 

 

          ພຣະເຈົັ້າໄດັ້ປະທານສິື່ງເຫຼົື່ານີັ້ແກື່ຊາຍໜຸື່ມໃຫັ້ມີຕ ື່າແໜງທີື່ສ ງໃນບາບີໂລນ ໂດຍສະເພາະຄວາມສາມາດໃນ

ການແປຄວາມຝັນ.    ກະສັດບາບີໂລນເຊ ື່ອຢື່າງແຂງແຮງວື່າພຣະເຈົັ້າຂອງເຂົາກື່າວທາງຄວາມຝັນແລະທາງນິມິດ. 

ດັື່ງນັັ້ນ ເຂົາຈຶື່ງແຕື່ຕັັ້ງໃຫັ້ດານີເອນຮັບຕ າແໜື່ງສ ງ.  

          ຫຼັງຈາກສາມປີທີື່ຈັດຕຽມ, ຊາຍໜຸື່ມທັງໝົດໄດັ້ມາຢ ນຢ ື່ຕ ື່ໜັ້າກະສັດເນບ ກາດເນັດຊາ. ບ ື່ມີໃຜແຂງແຮງເທົື່າກັບ

ດານີເອນ, ຮານານີຢາ, ມຊີາເອນ, ແລະອາຊາຣີຢາ.    ທັງໝົດສີື່ຄົນນີັ້ໃຫັ້ຄວາມສ າຄັນກັບການເດີນໄປກັບພຣະເຈົັ້າ   

ເໜ ອສິື່ງອ ື່ນໃດ, ແລະຕອນນີັ້ພວກເຂົາໄດັ້ຮັບຕ າແໜື່ງໜັ້າທີື່ຮອງຈາກພຣະຣາຊາ. 

  

         



 4 

       ແມື່ນຫັຽງທີື່ຊີັ້ທາງຄວາມສັມພັນລະວື່າງຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນທີື່ບ ື່ປະນປິະນອມແລະຄວາມສາມາດທີື່ພຣະເຈົັ້າຊົງປະ

ທານໃຫັ້ແກື່ລາວ?   ເວົັ້າອີກແບບນຶື່ງ,  ພຣະເຈົັ້າໃຫັ້ສະຕິປັນຍາແລະຄວາມສາມາດແກື່ດານີເອນເພາະລາວເຊ ື່ອຟັງ

ພຣະອົງ? ຄວາມຈະເຣີນກັ້າວໜັ້າບ ື່ໄດັ້ມຸັ້ງຄວາມສົນໃຈໄປທີື່ຄວາມສັມພັນກັນ, ແຕື່ໃນພຣະຄັມພີບາງຕອນກື່າວວື່າ

ການເຊ ື່ອຟັງແລະສະຕິປັນຍາແມື່ນຜ ກພັນໄປນ າກັນ ( ເພງສັຣເສີນ 1: 1-3; ສຸພາສິດ 2: 6-7).  

         ສິື່ງທີື່ແນື່ນອນນັັ້ນແມື່ນຄວາມບ ື່ປະນິປະນອມ ໃນຊີວດິຂອງດານີເອນໄດັ້ເປັນພະຍານທີື່ແຂງແຮງໃຫັ້ເຫັນເຖິງ

ຣິດອ ານາດຂອງພຣະເຈົັ້າ. ລາວດ າເນີນຊີວິດໂດຍການຢ ນຍັນເປັນພະຍານຢື່າງເປີດເຜີຍເຖິງພຣະເຈົັ້າຂອງຊາດອິສ

ຣາເອນຕ ື່ໜັ້າພຣະຣາຊາທີື່ລາວຮັບໃຊັ້.  ດານີເອນຮັບໃຊັ້ດັ້ວຍຄວາມສາມາດທາງກາຍແລະສະຕິປັຍຍາ “ ເລ ັ້ອຍມາ

ຈົນຮອດປີທີນຶື່ງຂອງກະສັດໄຊຣັສ”(ຂ ັ້ 21), ຊຶື່ງປະມານປີ 539 ກຄສ. ແລະເນ ື່ອງຈາກພວກເຮົາໄດັ້ສຶກສາເຫດການທີື່

ສ າຄັນທີື່ເກີດຂຶັ້ນ 605 ກຄສ., ພວກເຮົາໄດັ້ເວົັ້າເຖິງ 66 ປີຂອງການຮັບໃຊັ້ຂອງຄົນໜຸື່ມເຖິງຄົນເຖົັ້າ, ດານີເອນໄດັ້ຢ ນ

ຢ ື່ດັ້ວຍຄວາມເຊ ື່ອໜັັ້ນທີື່ບ ື່ປະນິປະນອມ, ກັບຄວາມເຊ ື່ອໃນພຣະເຈົັ້າທີື່ບ ື່ປື່ຽນແປງ. 

                                                                                                                                                                                                    

                                                ບດົຮຽນແຫື່ງຊວີດິ.      

ທື່ານຈະມໂີອກາດພສິ ດໃຫັ້ເຫນັຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນທີື່ບ ື່ປະນປິະນອມໃນອາທດິນີັ້ບ ? ຈົື່ງພຈິາຣະນາເບີື່ງຄ າແນະນ ານີັ້ 

ເພ ື່ອເປນັປໂຍດກັບໂອກາດເຫຼົື່ານີັ້:                                                                              

 

 ປະເມນີຜົນ.  ໃນຂະນະທີື່ປັບຕົວໃຫ ັ້ເໝາະສົມກັບວັດທະນະທັມຂອງເຮົາ ພວກເຮົາຈະເຂົັ້າໃຈບ ື່ໄດັ້ຢື່າງຄັກ 

ແນື່ວື່າອັນໃດຖ ກຕັ້ອງແລະອັນໃດບ ື່ຖ ກຕັ້ອງ. ໃຊັ້ເວລາຖາມພຣະເຈົັ້າໃຫັ້ສ າແດງບາງຈຸດໃນຊີວິດຂອງທື່ານ

ຊຶື່ງປະນິປະນອມຕ ື່ມາດຕະຖານຂອງພຣະອົງ. 

 ທື່ອງຈ າ. ທ ື່ອງຈ າຂ ັ້ພຣະຄັມພທີີື່ສາມາດຈັດການກັບບັນຫາການທົດລອງທີື່ທື່ານກ າລັງປະເຊີນຢ ື່.   ຕົວຢື່າງ: 

ຄວາມຢັ້ານ (ໂຢຮັນ 16:33), ຄວາມປາຖນາຜິດທາງເພດ(ໂກໂລຊາຍ 5:16), ແລະຄວາມໃຈຮັ້າຍ( ເອເຟ

ໂຊ 4:26) 

 ຊອກຫາການຊື່ວຍເຫຼ ອ. ແມື່ນແຕື່ດານີເອນກ ຍັງຕັ້ອງການຊື່ວຍເຫຼ ອຈາກໝ ື່ຄ ອານານີຢາ, ມີຊາເອນ,ແລະ

ອາເບນາໂກ.  ໃຫັ້ສັ້າງຄວາມສັມພັນເພ ື່ອຊື່ວຍຊຶື່ງກັນແລະກັນແລະໜ ນໃຈກັນໃນຂະນະທີື່ທື່ານດ າເນີນວິດ

ຢື່າງບ ື່ປະນິປະນອມ. 

 

ວັດທະນະທັມເຮົາປື່ຽນແປງຕລອດເວລາ, ຊຶື່ງມີຄວາມໝາຍວື່າທື່ານຕັ້ອງປະເຊີນໜັ້າກັບການທ ົດລອງໄປເຖິງການປະ

ນິປະນອມກັບການທີື່ຮ ັ້ວື່າຖ ກຕັ້ອງ.    ເລ ອກທີື່ຈະຢ ນຢ ື່ຢື່າງເຂັັ້ມແຂງ  ທື່ານອາດຈະຕັ້ານກັບກະແສຂອງກຸື່ມຄົນ, ແຕື່

ທື່ານຈະບ ື່ໄປຕາມລ າພັງຄົນດຽວ. 

 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

 ວນັອາທດິ ທ ີ25 ຕລຸາ 2015 (10- 25- 2015 ) 

__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮຄັນົບາບ                    ເອາົໃຈໃສໃ່ນການອະທຖິານ 

 

                          ເມ ່ອປະເຊີນກັບສ່ິງທີໜ້່າຢ້ານ, ທ່ານຈະຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອໄວຊ່ໍາໃດ? 

                           ການອະທິຖານຂອງເຮົາໄດ້ເຊ ່ອມຕ່ໍເຮົາໃສ່ກັບແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 

       ທ່ານຈະຈັດການກັບລໍາດັບທີທ່່ານຈົດເປັນລາຍການນ້ັນຢ່າງໃດ? ພວກເຮົາທັງໝົດມັກຈະຖ ເອົາຄວາມຕ້ອງການ

ມາກ່ອນແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານເປັນອັນດັບນ ່ງຂອງເຮົາ. ຕົວຢ່າງ: 

 

 ການໄປຄຣິສຕະຈັກເພ ່ອງານແຕ່ງງານໃຫ້ທັນເວລາ ສອງຢ່າງນ້ັນແມ່ນ ການຮີບເຮັ່ງແລະຄວາມສໍາຄັນ. 

 ບາງສ່ິງເຊ່ັນ ການກວດສຸຂພາບປະຈໍາປີ, ກໍມີຄວາມສໍາຄັນແຕ່ບ່ໍຈໍາເປັນທີຈ່ະຮີບຮ້ອນ. 

 ອີກອັນນ ່ງ, ຄ ຕອບຮັບໂທຣະສັບ, ທີໂ່ທມາດ້ວຍຄວາມຮີບຮ້ອນແຕ່ອາດບ່ໍມີຄວາມຈໍາເປັນທີສໍ່າຄັນ. 

 ວດີີໂອເທບັເຣ ອ່ງລູກແມວທາງອິນເຕີເນັດ? ເຮັດໃຫ້ເສ້ົາໃຈ, ແຕ່ມັນກໍບ່ໍດ່ວນຫ  ບ່ໍສໍາຄັນ. 

 

       ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງຜູ້ນໍາພາອະທິຖານທີຈົ່ດລໍາດັບລາຍລະອຽດອັນໃດມາກ່ອນອັນໃດມາຕາມຫ ັງ.  ມັນກໍຄວນ

ເປັນລໍາດັບຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແຕ່ມັນມັກຈະຕົກໄປຢູ່ໃນສ່ິງທີຄົ່ນຕ້ອງການໃຊ້ຫ າຍທີສຸ່ດ. ໃນດານີເອນ 2, ເຮົາຈະ

ເຫັນຜົນຮັບຕາມຄວາມເປັນຈິງ,  ການເອົາໃຈໃສ່ໃນການອະທິຖານໄດ້ເຊ ່ອມຕ່ໍເຮົາໃສ່ກັບຜູ້ທີຈ່ະຈັດຫາທຸກສ່ິງທີຕ້່ອງ 

ການໃຫແ້ລະສາມາດແກ້ໄຂທຸກໆບັນຫາ.  

 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ຢາ່ງໃດ?        ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

      ສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ດານເີອນ  2: 13-16: 

13
ດ່ັງນັ້ນ ຈ ່ງມີພຣະຣາຊອົງການປະກາດອອກໄປວ່າ ໃຫ້ຂ້າພວກຣາຊບັນດິດທັງໝົດ ພ້ອມທັງດານີເອນ ແລະເພ ່ອນ

ຝູງຂອງເພິ່ນ.
14
ຕ່ໍມາ ດານີເອນໄດ້ບອກຢ່າງມີພິກໄຫວແກ່ອາຣີໂອກ ຜູ້ບັນຊາການທະຫານປະຈໍາພຣະຣາຊວັງ ຜູ້ຊ ່ງ 

ໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງໃຫ້ອອກໄປຂ້າທີປ່ ກສາທັງຫລາຍ. 
15
ເພິ່ນໄດ້ຖາມອາຣີໂອກວ່າ, “ເປັນຫຍັງ ພຣະຣາຊາຈ ່ງອອກຄໍາສ່ັງ

ຮຸນແຮງເຊ່ັນນ້ີ?” ອາຣີໂອກກໍເລ່ົາເຣ ອ່ງທີ່ເກີດຂ ້ນໃຫ້ດານີເອນຮູ້. 
16
ດານີເອນໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຣາຊາໃນທັນທ ີແລະ

ທູນຂໍໃຫ້ພຣະອົງເລ ່ອນກໍານົດເວລາປະຫານ ເພ ່ອວ່າເພິ່ນຈະໄດ້ຖວາຍຄໍາແກ້ຄວາມຝັນແດ່ພຣະອົງ. 

 

        ທ່ານເຄີຍຝັນແລ້ວເຮັດໃຫ້ທ່ານສະດຸ້ງຕ ່ນຂ ້ນ ແລະເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນບ່ໍຫລັບອີກບໍ? ກະສັດເນບູກາດເນັດຊາມີ

ຄວາມຝັນຢ່າງນັ້ນ. ແລະມັນເປັນບັນຫາໃຫ້ແກ່ເພິນ່ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ.   ເຖິງແມ່ນເພິນ່ຍັງບ່ໍຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນໃນ

ເວລານ້ີ, ຄວາມຝັນຂອງເພິ່ນແມ່ນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. 

      



 2 

 

        ເນບູກາດເນັດຊາບ່ໍຮູວ້່າຄວາມຝັນຂອງເພິນ່ມຄີວາມໝາຍບາງສ່ິງ.   ເພິນ່ໄດ້ເອ້ີນເອົາຜູ້ມີສະຕິປັນຍາດີຢ້ຽມໃນ 

ສມັຍນັນເຂ້ົາມາ   ຄົນເຫ ົ່ານ້ັນເປັນສະມາຊິກຂ້າຣາຊການຂອງເພິນ່   ເປັນຜູ້ທີອ້່າງວ່າຈະສາມາດໃຫ້ທຸກຄໍາຕອບໄດ້. 

ກະສັດໄດ້ເວົ້າວາ່,  ຖ້າຄົນພວກນ ີ ້ມີສະຕິປັນຍາພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາຕອບ, ພວກເຂົາບ່ໍພຽງແຕ່ສາມາດອະທິບາຍຄວາມ

ຝັນຂອງເພິນ່ໄດ້ເທົາ່ນ້ັນ ແຕ່ຍັງບໍສ່າມາດບອກໄດ້ວ່າແມ່ນຫຍັງຄ ຄວາມຝັນຂອງເພິ່ນ. ນ້ັນແມ່ນສ່ິງທີກ່ະສັດຮຽກຕ້ອງ

ການຈາກຄົນທີມ່ສີະຕປັິນຍາເຫລົ່ານ້ັນ. 

          ບ່ໍເປັນທີແ່ປກໃຈ, ໜໍດູແລະໂຫຣາຈານບ່ໍສາມາດບອກໃຫ້ກະສັດຮູຫ້ຍັງຈັກຢ່າງ  ພວກເຂົາໄດ້ອາສັຍສະຕິປັນ

ຍາຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງເຂົາເອງ, ການໃຫ້ເຫດຜົນ, ການໃຊ້ເວດມົນຄາຖາ, ແລະເພິງ່ໃນພຣະເຈ້ົາປອມ; ທັງໝົດເຫ ົ່ານ້ີ, 

ບ່ໍມີຈັກອັນທີ່ມສາມາດຊ່ວຍໄດ້.   ດ້ວຍເຫດນ້ີ,  ເນບູກາດເນັດຊາຄິດວ່າພວກເຂົາໃຊ້ປໂຍດບ່ໍໄດ້ແລະໄດ້ສ່ັງປະຫານ

ຊີວິດພວກເຂົາ. 

         ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນບົດຮຽນທີຜ່່ານມາວ່າດານີເອນ, ຮານາມຢີາ, ມຊິາເອນ, ແລະອາຊາຣິຢາເປັນຜູ້ໃຫຄໍ້າປ ກ

ສາຂອງເນບູກາດເນັດຊາ, ຊ ່ງໝາຍເຖິງວ່າກະສັດໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງໃຫ້ປະຫານຊີວິດພວກເຂົາເໝ ອນກັນ. ເມ ່ອຜູ້ບັນຊາ

ການທະຫານປະຈໍາພຣະຣາຊວັງຂອງກະສັດເຂ້ົາມາຫາດານີເອນ,   ລາວ “ ໄດ້ບອກຢ່າງມີພິກໄຫວແລະການຕັດສິນ 

ໃຈ”(ຂ້ໍ 14)ລາວບ່ໍໄດ້ໂຕຖ້ຽງ, ຕ່ໍສູ້, ຫ  ແລ່ນໜີ; ລາວພຽງແຕ່ຖາມລາຍລະອຽດຈາກຜູ້ບັນຊາການ. ແລະຕ່ໍມາດານີເອນ

ກໍເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຣາຊາດ້ວຍໃຈກ້າຫານແລະຂໍຮ້ອງພຽງສ່ິງດຽວຄ : ຂໍເວລາ. 

          ດານີເອນບ່ໍໄດ້ຮູຄ້ວາມຝັນຂອງພຣະຣາຊາ,   ແຕ່ລາວຮູ້ວ່າຜູ້ໃດທີເ່ປັນແຫ ່ງທີ່ມາຂອງຄວາມຝັນ.   ສ່ິງທີລ່າວ

ຕ້ອງການແມ່ນໃຊ້ເວລາອະທິຖານ. ນ້ັນເປັນບົດຮຽນທີສໍ່າຄັນ: ເມ ່ອທ່ານຊອກຫາຄໍາຕອບທາງຝ່າຍວິນຍານ, ທ່ານຈະ

ບ່ໍໄປຫານັກການເມ ອງ, ນັກສ ກສາ, ຫ  ນັກວິດທະຍາສາດ. ທາ່ນຕ້ອງເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາ. 

 

2. ດານເີອນ  2: 17-21: 

17
ແລ້ວດານີເອນໄດ້ກັບຄ ນເມ ອເຮ ອນຂອງຕົນ   ບອກເຣ ອ່ງທີ່ເກີດຂ ້ນໃຫ້ຮານານີຢາ   ມີຊາເອນ   ແລະອາຊາຣີຢາ  

ເພ ່ອນຂອງຕົນຮູ.້   
18
ເພິ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ພວກໝູ່ເພ ່ອນອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ເທິງສວນັຊ້ັນຟ້າຊົງໂຜດອະທິບາຍ 

ເຣ ອ່ງເລິກລັບນ້ີໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເພ ່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ຖ ກຂ້າຕາຍເໝ ອນຢ່າງທີ່ປ ກສາຄົນອ ່ນໃນກຸງບາບີໂລນ.  
19
ແລ້ວ 

ໃນຄ ນນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຜີຍເຣ ອ່ງເລິກລັບນ້ີໃຫ້ດານີເອນຮູທ້າງນິມິດ ດ່ັງນັ້ນເພິ່ນຈ ່ງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາເທິງສວັນຊ້ັນ

ຟ້າວ່າ,  
20

“ຂໍສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາຕລອດໄປເປັນນິດ ພຣະອົງຊົງມີປັນຍາແລະມີເດຊານຸພາບ.
21

 ພຣະອົງ

ຊົງຄວບຄຸມກາລະເວລາຊົງແຕ່ງຕັ້ງແລະປົດພຣະຣາຊາ ຊົງປະທານປັນຍາແລະຄວາມຮູ້ຮອບດ້ານໃຫ້ມະນຸດ. 

 

       ດານີເອນບ່ໍໄດ້ອະທິຖານລໍາພັງຄົນດຽວ.   ລາວຊວນໃຫ້ເພ ່ອຂອງລາວ ຮານານີຢາ, ມິຊາຢາ, ແລະອາຊາຣິຢາ      

ຮ່ວມອະທິຖານກັບລາວ.   ເພາະວ່າ, ການມຊີີວິດຢູ່ຂອງພວກເຂົາແມ່ນຂ ້ນຢູ່ກັບຄໍາຕອບຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຂົາມີ

ຄວາມເຊ ່ອວ່າພຣະອົງຈະຕອບຄໍາອະທິຖານ ແລະພວກເຂົາໄດ້ສ ບຕ່ໍອະທິຖານຈົນກວາ່ພຣະອົງຕອບຄໍາອະທິຖານ. 

        ພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມແບບຢ່າງທີດ່ານີເອນແລະເພ ່ອນຂອງລາວໄດ້ເຮັດໄວ.້ ໃນຂ້ັນຕ້ົນ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງ

ອະທິຖານໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ. ຊາຍໜຸ່ມເຮັບເຣີເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາເພ ່ອຊອກຫາພຣະເມດຕາ. ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ຕ້ອງການຄວາມ

ຊອບທັມຂອງເຂົາ, ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ຮ້ອງທຸກ.   ແຕ່ພວກເຂົາເຂ້ົາໃກ້ຊິດພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດແລະຖ່ອມໃຈ. ນ້ີ

ແມ່ນສອງຂ້ໍພ ້ນຖານຂອງການອະທິຖານທີຖ່ ກຕ້ອງ: 

 ມຄີວາມສມັພນັຢາ່ງຖ ກຕອ້ງ. ແທ້ຈິງ ການອະທິຖານຂ ້ນກັບການມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາທີເ່ຮົາສາມາດ

ເອ້ີນພຣະອົງວ່າ" ພຣະບິດາ.” ສ່ິງນີສ້າມາດເກີດຂ ້ນໄດ້ໂດຍຜ່ານທາງຄວາມເຊ ່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. " ແລະ
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ເພາະດ້ວຍວ່າທ່ານເປັນບຸດ,  ພຣະເຈ້ົາສ່ົງພຣະວິນຍານຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເຂ້ົາມາໃນໃຈຂອງພວກ

ເຮົາ, ແລ້ວຮ້ອງວ່າ, ອັບບາ ຄ  ພຣະບິດາ!”( ຄາລາເຕັຽ 4:6). 

 ເຮດັໃຫຄ້ວາມຕອ້ງການຖ ກຕອ້ງຊດັເຈນ. ອັຄສາວົກໂຢຮັນຂຽນໄວວ້່າ: “ນ້ີແຫລະ, ເປັນຄວາມແນ່ໃຈທີເ່ຮົາ 

ທັງຫລາຍມີຢູ່ຕ່ໍພຣະອົງ ຄ ຖ້າພວກເຮົາທູນຂໍສ່ິງໃດທີ່ເປັນຕາມພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ  ພຣະອົງກໍຊົງໂຜດຟັງ

ພວກເຮົາ.”( 1ໂຢຮັນ ) ການອະທິຖານຢ່າງຖ ກຕ້ອງຍັງເປັນໄປຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

  

       ຂ້ັນທສີອງຂອງການຕິດຕາມແບບຢ່າງອະທິຖານຂອງດານີອານແມ່ນສ ບຕ່ໍອະທິຖານຢ່າງຕ່ໍເນ ່ອງ. ພຣະເຢຊູໄດ້

ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການອະທິຖານ: “ຈ່ົງໝັ່ນຂໍແລ້ວຈະຊົງປະທານໃຫ ້ ຈ່ົງໝັ່ນຊອກແລ້ວຈະພົບ ຈ່ົງໝັ້ນ

ເຄາະແລ້ວຈະຊົງໄຂໃຫ”້ ( ມັດທາຍ 7:7). 

       ຂ້ັນທີສາມ ພວກເຮົາຈໍາຕ້ອງຕັ້ງກໍານົດຄາດໝາຍໃນການອະທິຖານ. ຂ້ໍ 16 ເວົ້າວ່າ:“ດານີເອນໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະ 

ຣາຊາໃນທັນທີ ແລະທູນຂໍໃຫພ້ຣະອົງເລ ່ອນກໍານົດເວລາປະຫານຊີວດິ   ເພ ່ອວ່າເພິ່ນຈະໄດ້ຖວາຍຄໍາແກ້ຄວາມຝັນ 

ແດ່ພຣະອົງ. ລາວເຊ ່ອໝັ້ນວ່າພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ລາວສາມາດແປຄວາມໝາຍໄດ້!   ດານີເອນຮູ້ວ່າແມ່ນຜູ້ໃດເປັນຜູ້ຮັບ

ຜິດຊອບແລະແມ່ນຜູ້ໃດ “ໃຫ້ສະຕິປັນຍາ” ຂ້ໍ 21). 

 

 
3  ດານີເອນ 2: 26-28:

 

26
ພຣະຣາຊາຊົງກ່າວກັບດານີເອນ (ຜູ້ມີຊ ່ອີກຢ່າງໜ ່ງ ເບນເຕຊັດຊາເຣ) ວ່າ, “ເຈ້ົາສາມາດບອກ ແລະແກ້ຄວາມຝັນ 

ຂອງເຮົາໄດ້ບໍ?”
27
ດານີເອນທນູພຣະຣາຊາວາ, “ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ບ່ໍມີໝວໍິຊາອາຄົມ ໝໍມນົ ໝມໍ ໍຫລ ໝໍດູເລີກຍາມ 

ຄົນໃດດອກບອກພຣະອົງຢ່າງນັ້ນໄດ້.    
28
ມີແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທງິສວັນຊ້ັນຟ້າ ທີ່ຊົງສາມາດເປີດເຜີຍຄວາມເລິກລັບທັງ  

ຫລາຍໄດ້ ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບອກໃຫ້ພຣະອົງຮູ້ສ່ິງທີ່ຈະເກີດຂ ້ນໃນອະນາຄົດ ຄວາມຝັນ ແລະນມິິດ 

ທີ່ເກີດຂ ້ນໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຊົງບັນທົມນ້ັນມີດັ່ງນ້ີ:  

 

        ເມ  ່ອດານີເອນຢ ນຢູ່ຕ່ໍໜ້າກະສັດເນບູກາດເນັດຊາເພ ່ອເປີດເຜີຍທັງຄວາມຝັນແລະຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຝັນ, 

ລາວແຈ້ງເຫດການຈົນເຮັດໃຫກ້ະສັດສະດຸ້ງຕົກໃຈ: ບ່ໍມໝີວໍຊິາອາຄົມ ໝໍມົນ ໝໍມ ໍຫລ ໝໍດູເລີກຍາມຄົນໃດສາມາດ 

ບອກພຣະຣາຊາຮ້ ູໄດ້ເຖິງເງ ່ອນງໍາທີພ່ຣະອົງຖາມ.   ແຕ່ໃນຂ້ໍນ້ີມີພຽງພຣະເຈ້ົາໃນຟ້າສວັນເປັນຜູ້ເປີດເຜີຍເງ ່ອນງໍານ້ີ.  

ແລະພຣະອົງຈະໃຫ້ກະສັດເນບູກາດເນັດຊາຮູ້ວ່າມັນຈະເກີດຂ ້ນໃນວັນສຸດທ້າຍ.”   ດານີເອນບ່ໍໄດ້ອ້າງອີງພຣະທຽມ 

ຂອງບາບີໂລນ ແຕ່ລາວເວົ້າເຖິງພຣະເຢໂຮວາ ພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ. 

        ດານີເອນຄວນຈະເອົາບໍາເນັດສໍາລັບຄວາມສໍາເຣັດໃນການເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູຄ້ວາມຝັນແລະການແປຄວາມໝາຍ, 

ແຕ່ລາວຮູ້ດີ.  ລາວເຂ້ົາໃຈວ່າທຸກໆສ່ິງ ຮວມໄປເຖິງຄວາມສາມາດແລະສະຕິປັນຍາຂອງລາວ ແມ່ນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ 

ຄໍາຍ້ອງຍໍສັຣເສີນເປັນຂອງພຣະອົງພຽງຜູ້ດຽວ. 

 

      ຕາມປະສົບປະການຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຄົນສ່ວນຫ າຍມັກມາຫາລູກສິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດທັນທີ ທີຕົ່ກຢູ່ໃນບັນຫາ 

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ເມ ່ອເຫດການນ້ີເກີດຂ ້ນກັບທ່ານ, ຈ່ົງໃຊ້ບົດຮຽນຈາກດານີເອນ: 

1. ເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍພິກໄຫວແລະຄວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈ(ຂ້ໍ 14). 

2. ສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດຕ່ໍເຂົາ. 

3. ຮຽກຮ້ອງຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອຈາກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

4. ອະທິຖານເພ ່ອເຂົາຢ່າງຮ້ອນຮນົໃຈແລະເພິງ່ຄໍາຕອບຈາກພຣະເຈ້ົາ  ຄໍາຕອບທີຍ່ ດໝັ້ນໃນພຣະຄັມພີ. 
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5. ຖວາຍກຽດແລະຍ້ອງຍໍສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ(ຂ້ໍ 28). 

 

         ດານີເອນຈະບ່ໍເປັນເຄ ່ອງມ (ຮັບໃຊ້)ຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖ້າປາສຈາກການອະທິຖານຢ່າງເອົາໃຈໃສ່.  ຂໍພຣະເຈ້ົາ

ໂຜດຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ເຫັນສ່ິງທີ່ຕ້ອງການໃນຊີວິດຂອງເຮົາດ້ວຍການອະທິຖານຢ່າງສມໍ່າສເມີ, ຊົງປະທານຄວາມເຂ້ົາໃຈ, 

ຊົງເພີມ້ພລັງແລະຊົງຟ ້ນຟູຊີວດິເຮົາຂ ້ນໃໝ່ອີກ.            

                                                                                                                                                                                       

                                                          ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ 

   

ການສ ກສາເບິງ່ຊີວດິຂອງດານເີອນເປນັແນວໃດ ເປນັປະສົບການຈງູໃຈໃນການອະທຖິານຂອງທາ່ນບໃໍນອາທດິນີ?້ 

ຈົງ່ພຈິາຣະນາຕິດຕາມເບິງ່ຄາໍແນະນາໍຂ້າງລຸມ່ນີ.້                                                                                 

 

 ໂອລ້ມົກບັພຣະເຈົາ້ທກຸວນັ.  ຖ້າທ່ານບ່ໍໄດ້ອະທິຖານ, ເລ້ີມອະທິຖານສາ. ການອະທິຖານຈະບ່ໍເຮັດແຕ່ຕອນ

ເຮົາພົບກັບບັນຫາຮ້າຍແຮງເທົ່ານ້ັນ;   ການອະທິຖານເປັນການເຂ້ົາເຝ້ົາໂອລົ້ມກັບພຣະເຈ້ົາເປັນການສ່ວນ

ຕົວ. ຕ້ັງເວລາຈັກ 15 ນາທີໃນແຕ່ລະມ ເ້ພ ່ອເປັນການຕ່ໍເນ ່ອງໃນການໂອ້ລົມກັບພຣະເຈ້ົາ. ທູນຕ່ໍພຣະອົງສ່ິງ

ທີມ່ີຢູ່ໃນໃຈແລະຖ້າຟັງຄໍາຕອບຈາກພຣະອົງ.    

 

 ຈດົບັນທ ກການອະທຖິານປະຈາໍວນັ. ຕິດຕາມການທູນຂໍໃນການອະທິຖານຂອງທ່ານໃນແຕ່ລະວັນ. ໃຫ້ຖ  

ວ່າເປັນສ່ິງສໍາຄັນ. ຈົດບັນທ ກໄວວ້່າພຣະເຈ້ົາຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງທ່ານຢ່າງໃດ. 

 

 ອະທຖິານຮວ່ມກນັຄນົອ ່ນ. ເລ້ີມເຂ້ົາຮ່ວມອະທິຖານກັບກຸ່ມໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງຈຸດປະສົງໃນການອະທິ

ຖານ. ເຂ້ົາຮ່ວມກັນມ ລ້ະຊ່ົວໂມງຫ  ອະທິດລະຄ້ັງອະທິຖານເພ ່ອຄອບຄົວ, ຄຣິສຕະຈັກ, ສິດຍາພິບານ, ມິສ

ຊັນນາຣີ ແລະຄວາມຕ້ອງການພິເສດໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.     

 

          ທງັນ້ີມີຫ າຍມຸມມອງທີແ່ຕກຕ່າງກັນ, ການອະທິຖານບ່ໍແມ່ນການຊອກຫາວ່າແມ່ນຫຍັງທີພ່ວກເຮົາຕ້ອງການ; 

ແຕ່ແມ່ນການຊອກສແວງຫາແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາແລະພສູິດໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງໜ້າໂຄຣົບແລະໜ້າຍົກຍ້ອງຜ່ານ

ທາງຊິວິດຂອງເຮົາ ພຣະເຈ້ົາເອງໃຫ້ຄໍາສັນຍາຕ່ໍພວກເຮົາວ່າ: “ ຈ່ົງທູນເຮົາແລະເຮົາຈະຕອບເຈ້ົາແລະຈະສະແດງສ່ິງ 

ທີຍ່ິ່ງໃຫຍ່ແລະອໍານາດໃຫຍ່ໂຕ ຊ ່ງເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ນ້ັນໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ”( ເຢເຣມີຢາ 33:3). 

 

 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

http://www.lsbf.org/
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

 ວນັອາທິດ ທ ີ1 ພສຶຈກິາ 2015 (11-1- 2015 ) 

 

ຢືນຂຶຶ້ນຢາ່ງກຶ້າຫານ 

 

ດົນປານໃດແລຶ້ວທີທ່່ານເຫັນໃຜຜ ຶ້ນ່ຶງປັນຄົນທີກ່ຶ້າຫານ? 

ຈ່ົງຕຽມພຶ້ອມແລະເຕັມໃຈທີຈ່ະຍືນຂຶຶ້ນເພື່ອພຣະເຈົຶ້າ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ຊ່ວີດິ: 

            ເປັນສ່ິງທີໜ່ຶ້າແປກ,  ຫຼາຍໆຄົນໄດຶ້ຮຽນບົດຮຽນອັນທ າອິດຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບຄວາມກຶ້າຫານຈາກເຣ່ືອງສິງໂຕ 

ຂີຶ້ຢຶ້ານ. ໃນເຣືອງຂອງພ ມ່ົດອ໊ອດ, ສິງໂຕຂີຶ້ຢຶ້ານໄດຶ້ຮຶ້ອງເພງວ່າ “ ຖຶ້າຂຶ້ອຍມີພຽງແຕ່ຄວາມກຶ້າ” ເນືຶ້ອເພງຮຶ້ອງຄ ່າຄວນ

ເຣ່ືອງຄວາມຢຶ້ານກົວກະຕ່າຍແລະຄວາມຈິງລາວເປັນ “ ສິງໂຕທີດີ່” ເປັນກະສັດຂອງປ່າດົງ.   ເຖິງແມ່ນລາວມຄີວາມ 

ຂີຶ້ຢຶ້ານຢ ໃ່ນຕົວ, ສິງໂຕຕົວນີຶ້ບ ່ມີຄວາມລັງເລໃນການເຮັດສ່ິງທີຖື່ກຕຶ້ອງ. 

  

ນັຶ້ນແມ່ນຮ ບພາບຂອງຄວາມກຶ້າຫານ. 

 

            ການທີຈ່ະເປັນຜ ຶ້ມີຄວາມກຶ້າຫານເຮັດໃນສ່ິງທີ່ຖືກຕຶ້ອງນັຶ້ນມັນບ ່ແມ່ນເຣ່ືອງງ່າຍ.  ກ່ອນອ່ືນໝົດ, ຖຶ້າມັນເປັນ

ເຣ່ືອງງ່າຍ ກ ບ ່ຈ າເປັນຕຶ້ອງມີຄວາມກຶ້າຫານ!  ແຕ່ການມີຄວາມກຶ້າຫານທີຈ່ະຢືນຂຶຶ້ນນັຶ້ນແມນ່ຈ າເປັນສ າລັບເຮົາຜ ຶ້ຕິດ

ຕາມພຣະຄຣິດ. 

       ໃນປຶຶ້ມດານີເອນ,   ພວກເຮົາພົບເຫັນຊາຍສາມຄົນຜ ຶ້ທີພ່ຶ້ອມທີຈ່ະຕາຍຫຼາຍກວ່າທີຈ່ະປະນິປະນອມກັບຄວາມ

ເຊ່ືອຂອງເຂົາ.   ຄວາມກຶ້າການຂອງພວກເຂົາໄດຶ້ດົນໃຈເຮົາໃຫຶ້ຢືນຂຶຶ້ນເມືອ່ບ ່ເຂົຶ້າໃຈໃນພຣະເຈົຶ້າໃນສັງຄົມທີຜັ່ກດັນ

ເຮົາໃຫຶ້ເຮັດໃນທິດທາງທີກົ່ງກັນຂຶ້າມກັບເສັຶ້ນທາງຂອງພຣະເຈົຶ້າ. 

 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ຢາ່ງໃດ?        ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ ຶ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

      ສືກສາພຣະຄມັພ,ີ  

1. ດານເີອນ 3: 13-15: 

13
ດຶ້ວຍເຫດນີຶ້ ພຣະຣາຊາຈ່ຶງຊົງພິໂຣດ ແລະຊົງສັງ່ໃຫຶ້ນ າຊາຍສາມຄົນນັຶ້ນມາເຂົຶ້າເຝົຶ້າ. 

14
ແລຶ້ວຊົງຖາມພວກເຂົາວ່າ, 

“ຊັດຣັກເມຊາກແລະອາເບດເນໂກ! ພວກເຈົຶ້າບ ່ຍອມນັບຖືພຣະຂອງເຮົາແລະບ ່ຍອມຂາບໄຫວຶ້ຮ ບຄ າທີເ່ຮົາໄດຶ້ສຶ້າງ

ຂຶຶ້ນແມ່ນບ ? 
15
ບັດນີຶ້ ເມື່ອພວກເຈົຶ້າໄດຶ້ຍິນສຽງແກ ສຽງປີ່ ສຽງພິນ ສຽງກະຈັບປ່ີ ສຽງແຄນ ແລະສຽງດົນຕີອ່ືນທັງໝົດ 

ໃຫຶ້ພວກເຈົຶ້າຈ່ົງຂາບໄຫວຶ້ຮ ບຄ ານັຶ້ນ ຖຶ້າພວກເຈົຶ້າບ ່ຍອມຂາບໄຫວຶ້ ພວກເຈົຶ້າຈະຕຶ້ອງຖືກໂຍນເຂົຶ້າເຕົາໄຟທັນທ ີຫລື

ພວກເຈົຶ້າຄິດວ່າມພີ!ະອົງອ່ືນທີຈ່ະຊ່ອຍພວກເຈົຶ້າໃຫຶ້ລອດພົຶ້ນຈາກອ ານາດຂອງເຮົາບ ?” 

 

       ກະສັດເນບ ກາດເນັດຊາບ ່ໄດຶ້ມີຄວາມດີໃຈ.    ເພິ່ນໄດຶ້ສຶ້າງຮ ບປັຶ້ນຄ າອັນນ່ຶງຂຶຶ້ນເພື່ອສຶ້າງຊ່ືສຽງໃຫຶ້ແກ່ເພິ່ນເອັງ,  
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“ສ ງ 90 ຟຸດແລະກວຶ້າງ 9 ຟຸດ” (ດານີເອນ 3:1). ການສຶ້າງຮ ບໂຄຣົບຂຶຶ້ນເພື່ອສຶ້າງຊ່ືສຽງຂອງເພິ່ນເອງນັຶ້ນກ ແມ່ນເປັນ

ການບ ່ດີຢ ່ແລຶ້ວ, ແຕ່ເນບ ກາດເນັດຊາຍັງສ່ັງໃຫຶ້ທຸກຄົນກົຶ້ມຫົວລົງຂາບໄຫວຶ້ຕ ່ໜຶ້າພຣະນັຶ້ນອີກ. ເມື່ອສຽງດົນຕີຂອງບາ

ບີໂລນດັງຂຶຶ້ນ, ທຸກຄົນຕຶ້ອງຍອມຄຸເຂ່ົາລົງແລະຂາບໄຫວ ຶ້ນະມັສການ ຖຶ້າບ ່ເຮັດດ່ັງນັຶ້ນກ ຈະຖືກໂຍນເຂົຶ້າເຕົາໄຟທັນທີ. 

       ແຕ່ບ ແ່ມ່ນໝົດທຸກຄົນຈະຍອມຟັງ.  ເຊດຣັກ, ເມຊາກ, ແລະອາເບດເນໂກ ຊາຍໜຸ່ມສາມຄົນຂອງຊາວຢິວທີ່ກະ

ສັດໄດຶ້ນ າເຂົຶ້າມາໃຫຶ້ເປັນຜ ຶ້ຮັບໃຊຶ້ ໄດຶ້ຢືນຢ ່ໃນເຫດຜົນຂອງເຂົາ.   ພວກເຂົາບ ່ຈ າເປັນຕຶ້ອງຂາບໄຫຶ້ວ ເພາະວ່າພວກ

ເຂົາໃຊຶ້ເຫດຜົນໃນການຕັດສິນໃຈ  ແລະຕາມເຫດການທີປ່າກົດຂຶຶ້ນນັຶ້ນກ ມີຫຼາຍເຫດຜົນເປັນທີ່ຍອມຮັບພ ທີຈ່ະຂາບ

ໄຫວຶ້ຮ ບໂຄຣົບເຊ່ັນ: 

 “ເນບ ກາດເນັດຊາແມ່ນກະສັດ; ພວກເຂົາຄວນເຮັດທຸກສ່ິງທີເ່ຈົຶ້ານາຍຂອງເຂົາບອກ." 

 “ຮ ບໂຄຣົບເປັນພຽງເຄ່ືອງໝາຍສັນຍາຣັກ, ແລະເນບ ກາດເນັດຊາກ ບ ່ແມ່ນພຣະເຈົຶ້າ.  ຮ ບປັຶ້ນບ ່ໄດຶ້ມີຄວາມ    

ໝາຍອັນໃດສ າລັບພວກເຂົາ." 

 “ພວກເຂົາສາມາດເຮັດຄວາມດີຖຶ້າເຂົາຍັງຈະມຊີີວິດຢ ່ຕ ໄ່ປ ແທນທີເ່ຂົາຈະບ ່ເຮັດ ແຕ່ຕຶ້ອງຕາຍ.  

ຊາຍສາມຄົນນີຶ້ມຄີວາມເຊ່ືອໝັຶ້ນພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດຢ່າງເຂັຶ້ມແຂງ. “ຢ່າຂາບໄຫວຶ້ພຣະອ່ືນນອກຈາກເຮົາ” (ອົບພະ 

ຍົບ 20: 3) ພວກເຂົາຈະບ ່ຂາບໄຫວຶ້ພຣະອ່ືນ. 

       ດ່ັງນັຶ້ນເນບ ກາດເນັດຊາຈ່ຶງໂກດແຄຶ້ນ,  ແທຶ້ຈິງ, ເພິ່ນໄດຶ້ " ໂກດຮຶ້າຍຢ່າງຮຶ້າຍແຮງ"(ຂ ຶ້ 13).   ນອກຈາກຄວາມ

ໂກດຮຶ້າຍຂອງເພິ່ນແລຶ້ວ, ກະສັດຍັງເວົຶ້າສຽດສີຄົນຮັບໃຊຶ້ໜຸ່ມຂອງພຣະອົງ ຖາມວ່າ " ຍັງມີພຣະເຈົຶ້າອົງໃດທີສ່າມາດ

ກອບກ ຶ້ເຈົຶ້າອອກຈາກສິດອ ານາດຂອງເຮົາ?" (ຂ ຶ້ 15). ເນບ ກາດເນັດຊາໄດຶ້ທຶ້າທາຍພຣະເຈົຶ້າດຶ້ວຍຕົວເພິ່ນເອງ. ເພິ່ນ

ເວົຶ້າໂດຍເປັນພືຶ້ນຖານວ່າ   " ພຣະເຈົຶ້າຂອງທ່ານອາດມຄີວາມສາມາດພຽງແຕ່ສະແດງຄວາມຝັນຂອງເຮົາ, ແຕ່ພຣະ

ອົງບ ່ມີຣິດອ ານາດພຽງພ ທີ່ຈະປົກປຶ້ອງທ່ານຈາກຄວາມຕາຍໄດຶ້." 

        ການທຶ້າທາຍເກີດຂຶຶ້ນ. ຊັດຣັດ, ເມຊາກ, ແລະເບນເນໂກຕົກຢ ່ໃນສະພາບຄັບຂັນ ໂດຍບ ່ມີຫຼັກຖານໃດໆ ວ່າ 

ການຊ່ວຍກ ຶ້ເອົາຊີວິດຈະເກີດຂຶຶ້ນຢ່າງໄວໃນເວລານັຶ້ນ, ແຕ່ເຖິງຈະເປັນດັ່ງນັຶ້ນ ພວກເຂົາກ ບ ່ໄດຶ້ຢ ່ພຽງລ າພັງ. 

 

2. ດານເີອນ 3:16-18:  

16
ຊັດຣັກ ເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກທ ນພະລາຊາວ່າ,  “ຂຶ້າແດ່ພຣະຣາຊາ   ພວກຂຶ້ານຶ້ອຍຈະບ ່ປຶ້ອງກັນຕົວເອງໄວຶ້. 

17
ຖຶ້າພຣະເຈົຶ້າອົງທີ່ພວກຂຶ້ານຶ້ອຍຮັບໃຊຶ້ຢ ່ຊົງພ ພຣະທັຍຈະຊ່ອຍພວກຂຶ້ານຶ້ອຍ ພຣະອົງກ ຈະຊ່ອຍໃຫຶ້ພົຶ້ນຈາກເຕົາໄຟ

ແລະພຣະຣາຊອ ານາດຂອງພຣະອົງ. 
18
ແຕ່ຖຶ້າພຣະອົງຊ່ອຍຫລືບ ່ຊ່ອຍກ ຕາມ ຂ ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າພວກຂຶ້ານຶ້ອຍຈະ

ບ ່ນັບຖືພຣະຂອງພະອົງ ແລະຈະບ ່ຂາບໄຫວຶ້ຮ ບຄ າທີ່ພຣະອົງຊົງສຶ້າງ.” 

       ທ່ານສາມາດທີຈ່ະເຂົຶ້າໃຈໄດຶ້ເຖິງຄວາມເຊ່ືອໝັຶ້ນແລະຄວາມກຶ້າຫານຂອງຊັດຣັດ, ເມຊາກ, ແລະອາເບດເນໂກ.  

ພວກເຂົາບ ່ໄດຶ້ມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນວ່າພຣະເຈົຶ້າກ າລັງເຮດັຫຍັງ ພວກເຂົາຈະມີຊີວິດຢ ່ຫຼືຕາຍ, ພວກເຂົາຮ ຶ້ພຽງແຕ່

ວ່າພຣະອົງຊົງຢ ່ຝ່າຍເຂົາ. 

        ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາຕ ່ກະສັດ, ຊັດຮັກ, ເມຊາກ, ແລະອາເບດເນໂກໄດຶ້ສະແດງໃຫຶ້ເຫັນແບບຢ່າງທີ່

ພວກເຮົາຄວນເຮັດຕາມ. ເມື່ອມີຄົນມາທຶ້າທາຍຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມໝັຶ້ນໃຈຂອງເຮົາ: ພວກເຮົາຄວນເຮັດດ່ັງນີຶ້:  

1. ສງບົສະຕອິາລມົ. ຊັດຮັກ, ເມຊາກ, ແລະອາເບດເນໂກບ ່ໄດຶ້ຮຶ້ອງໂວຍວາຍ, ບ ໄ່ດຶ້ຮຶ້ອງໄຫຶ້,  ຫຼຂື ຮຶ້ອງຄວາມ

ເມດຕາ. ພວກເຂົາໄດຶ້ສງົບອາລົມໃນຂະນະຕອບຄ າຖາມຂອງກະສັດ. 

2. ຈົງ່ຕດັສິນໃຈ. ຊາຍໜຸ່ມໄດຶ້ເວົຶ້າວ່າ: “ ແຕ່ເຖິງວ່າພຣະອົງບ ່ກອບກ ຶ້ເອົາຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຍັງຕຶ້ອງ

ການບອກກັບກະສັດວ່າພວກເຮົາຈະບ ່ຍອມກົຶ້ມຫົວຂາບໄຫວຶ້ແລະນະມັສການພຣະທີທ່່ານສຶ້າງຂຶຶ້ນນັຶ້ນ” (ຂ ຶ້ 

18). ຄ າໝັຶ້ນສັນຍາທີຈິ່ງໃຈຕ ່ພຣະເຈົຶ້າຈ າຕຶ້ອງສະແດງອອກກ່ອນການທຶ້າທາຍຈະເກີດຂຶຶ້ນກັບເຮົາ. ຈ່ົງຮັບຮ ຶ້
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ພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົຶ້າທີໄ່ດຶ້ສິດສອນແລະໄດຶ້ຊ່ອຍໃຫຶ້ຕັດສິນໃຈວ່າທ່ານຈ າຕຶ້ອງເຮັດກ່ອນທີທ່່ານຈະຖືກການ

ທົດລອງ.  

3. ເປດີໃຈສາຣະພາບ.   ຊັດຮັກ,  ເມຊາກ, ແລະອາເບດເນໂກບ ່ອາຍທີຈ່ະຍອມຮັບສາລະພາບວ່າເຂົາເຊ່ືອໃນ   

ພຣະເຈົຶ້າຂອງເຂົາ. ຈ່ົງຢ່າພາດໂອກາດທີຈ່ະຍອມຮັບວ່າເຮາົເຊ່ືອໃນນາມຊ່ືຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິດ. 

4. ຈົງ່ກຶ້າຫານ. ຢືນຂຶຶ້ນຢ່າງໝັຶ້ນຄົງໜັກແໜຶ້ນໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ. ອົງພຣະຜ ຶ້ເຈົຶ້າຊົງສັນຍາວາ່ ເຮົາຈະບ ່ປະ
ເຈົຶ້າ ຫລືຖິຶ້ມເຈົຶ້າເສັຽຈັກເທື່ອ (ເຮັບເຣີ 13: 5). ດ່ັງນັຶ້ນ, ຈ່ົງເຂັັຶ້ມແຂງ. 

5. ຢນືຂຶຶ້ນດຶ້ວຍຄວາມໝັຶ້ນໃຈ.    ຊາຍສາມຄົນໄດຶ້ສະແດງອອກໃຫຶ້ເຫັນຄວາມເຊ່ືອໝັຶ້ນຂອງພວກເຂົາໃນພຣະ

ເຈົຶ້າ. “ພຣະອົງຈະຊົງຊ່ວຍກ ຶ້ເອົາພວກເຂົາ” (ຂ ຶ້ 17) ພວກເຂົາບ ່ຮ ຶ້ວ່າພຣະເຈົຶ້າຈະຈັດການຢ່າງໃດ, ແຕ່ພວກ

ເຮົາຮ ຶ້ວ່າພຣະອົງມອີ ານາດເໝອືທຸກສ່ິງທີກ່ະສັດສາມາດເຮັດກັບເຂົາ. 

ການຢືນຂຶຶ້ນເພື່ອພຣະເຈົຶ້າໃນແຕ່ລະວັນ,  ພວກເຮົາຈ າຕຶ້ອງເອົາຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມໝັຶ້ນໃຈຂອງເຮົາໄວຶ້ 

ໃນພຣະອົງ. ບ ່ພຽງແຕ່ຢ ່ໃນເຕົາໄຟເທົ່ານັຶ້ນ ແຕ່ຕຶ້ອງຢ ່ນອກເຕົາໄຟນ າ. 

 

3. ດານເີອນ 3: 26-28: 

26
ແລຶ້ວກະສັດເນບ ກາເນັດຊາໄດຶ້ສະເດັດຂຶຶ້ນເທິງປາກເຕົາໄຟ ແລະຊົງເອີຶ້ນວ່າ, “ຊັດຣັກ ເມຊາກ, ແລະອາເບດເນໂກ 

ຜ ຶ້ຮັບໃຊຶ້ຂອງພຣະເຈົຶ້າອົງສ ງສຸດເອີຍ ຈ່ົງອອກມາສາ” ພວກເຂົາຈ່ຶງໄດຶ້ອອກມາໃນທັນທີ.   
27
ຝ່າຍເຈົຶ້າອຸປະຮາດ ເຈົຶ້າ 

ແຂວງ ຮອງເຈົຶ້າແຂວງ ແລະພວກທີ່ປຶກສາທັງໝົດໄດຶ້ພຶ້ອມກັນມາເບິ່ງຄົນເຫລົ່ານີຶ້  ຊ່ຶງບ ່ໄດຶ້ຮັບອັນຕະລາຍຫຍັງເລີຍ  

ຜົມແລະເຄ່ືອງນຸ່ງກ ບ ່ໄດຶ້ໄໝຶ້ ທັງບ ່ມີກິ່ນຄວັນໄຟໃນຕົນຕົວຂອງພວກເຂົາ.  
28
ພຣະຣາຊາຊົງກ່າວວ່າ, “ສາທຸການແດ່ 

ພຣະເຈົຶ້າຂອງຊັດຣັກ ຂອງເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກ ພຣະອົງຊົງໃຊຶ້ເທວະດາລົງມາຊ່ອຍຄົນເຫລົ່ານີຶ້ ຊ່ຶງໄດຶ້ຮັບໃຊຶ້ 

ແລະໄວຶ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ   ພວກເຂົາບ ່ເຊ່ືອຟງັຄ າສ່ັງຂອງເຮົາ   ແລະຍອມສຽ່ງຊີວິດຂອງຕົນດີກວ່າທີ່ຈະຂາບໄຫວຶ້ 

ພຣະໃດ ເວັຶ້ນໄວຶ້ແຕ່ພຣະເຈົຶ້າຂອງພວກເຂົາເອງ. 

 

         ຄວາມເຊ່ືອໝັຶ້ນຂອງຊັດຣັດ, ເມຊາກ, ແລະອາເບດເນໂກບ ່ໄດຶ້ເຮັດໃຫຶ້ຄວາມໂກດແຄຶ້ນຂອງເນບ ກາດເນັດຊາ

ລົດຜ່ອນລົງ. ເພິ່ນສ່ັງໃຫຶ້ມັດຊາຍສາມຄົນແລະໂຍນເຂົຶ້າເຕົາໄຟ. ແລະໃນເວລານັຶ້ນແຫຼະການອັສຈັນໄດຶ້ເລີຶ້ມຂຶຶ້ນ. 

         ຂຶ້າພະເຈົຶ້າມັກການທີພ່ຣະເຈົຶ້າບ ່ປົກປຶ້ອງຜ ຶ້ຮັບໃຊຶ້ຂອງພຣະອົງຈາກເຫດການທີ່ເກີດຂຶຶ້ນໃນກອງໄຟ; ພຣະອົງຢ ່

ໃນກອງໄຟກັບພວກເຂົາ.   ນີຶ້ບ ່ແມ່ນເນບ ກາດເນັດຊາພ່າຍແພຶ້, ຜ ຶ້ທີ່ຮຶ້ອງອຸທານວ່າ, “ເບ່ິງແມ! ເຮົາເຫັນຊາຍສ່ີຄົນ, ບ ່

ຖືກມັດ ຍ່າງຢ ່ໃນກອງໄຟທີ່ລຸກໄໝຶ້ຢ ່; ແລະຜ ຶ້ທີສ່ີເບ່ິງຄືກັບເທວະດາ” ( ຂ ຶ້ 25).  ຫຼາຍຄົນເຊ່ືອວ່າຄົນນີຶ້ແມ່ນເທວະດາ 

ທີພ່ຣະເຈົຶ້າສ່ົງມາຫຼເືປັນພຣະຄຣິດມາປາກົດກ່ອນພຣະອົງຈະລົງມາເກີດ.    ຈາກທັສນະຄະຕິທາງດຶ້ານສາສນາສາດ,  

ພວກເຮົາຢືນຍັນແລະຍອມຮັບທັນທີວ່າແມ່ນພຣະເຈົຶ້າເອງຢ ່ໃນກອງໄຟກັບເຂົາ. 

        ເນບ ກາດເນັດຊາຖາມໃນທັນທີ,   “ມີພຣະເຈົຶ້າອົງໃດທີສ່າມາດຊ່ວຍປົກປຶ້ອງທ່ານຈາກອ ານາດຂອງເຮົາ?” (ຂ ຶ້ 

15) ດຽວນີຶ້ພຣະອົງຮ ຶ້ຄ າຕອບແລຶ້ວ! ເພິ່ນໄດຶ້ຖືກບັງຄັບໃຫຶ້ຍອມຮັບຄວາມຈິງ, ແລະໄດຶ້ໃຫຶ້ການສັຣເສີນແກ່ພຣະເຈົຶ້າ 

(ຂ ຶ້28).  ເນບ ກາດເນັດຊາບ ່ເຄີຍຍອມແພຶ້ທີ່ຈະສັນເສີນພຣະເຈົຶ້າອົງອ່ືນ, ແຕ່ລາວຍອມຮັບພຣະເຈົຶ້າຂອງຊັດຣັດ, ເມ

ຊາກ,   ແລະອາເບດເນໂກເປັນພຣະເຈົຶ້າອົງທ່ຽງແທຶ້.   “ ເພາະວ່າບ ມ່ີພຣະອ່ືນທີສ່າມາດຊ່ວຍໄດຶ້ເໝືອນພຣະເຈົຶ້ານີຶ້ ” 

( ຂ ຶ້ 29). 

        ຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໃນພຣະຄຣິດຈະຖືກທຶ້າທາຍ,   ທາ່ນບ ່ມີຄ  າສັນຍາວ່າພຣະເຈົຶ້າກຶ້າວເຂົຶ້າມາແລະກອບກ ຶ້

ເອົາທ່ານ.   ຊັດຣັດ, ເມຊາກ, ແລະອາເບດເນໂກມີປະສົບການໃນການຮັບໃຊຶ້ພຣະເຈົຶ້າ, ການອັສຈັນຈາກພຣະເຈົຶ້າ 
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ໄດຶ້ເຂົຶ້າມາແຊກແຊງເພື່ອຊົດຊ່ອຍ ແຕ່ເຖິງປານນັຶ້ນກ ມີຄົນຈ ານວນນັບບ ່ໄຄວທ່ີເ່ຂົຶ້າໃນເຕົາໄຟ(ຖືກຂ່ົມເຫງ)ແລະຕາຍ

ຍຶ້ອນຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາ.    ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມຜົນປາກົດຈາກສະຖານະການຂອງທ່ານ, ຖຶ້າທ່ານຍັງມີຄວາມເຊ່ືອຕ ່

ໜຶ້າເຕົາໄຟ ຄືກັບຊາຍສາມຄົນທີໄ່ດຶ້ເຮັດ, ທ່ານກ ຈະເປັນພຍານເຖິງພຣະສະງ່າຣາສີແລະຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈົຶ້າ.   

 

                                                ບດົຮຽນແຫ່ງຊວີດິ.      

ທາ່ນຕຽມພຶ້ອມແລຶ້ວບ ແລະຈະຢນືຂຶຶ້ນເພືອ່ພຣະເຈົຶ້າ? ຈົງ່ພຈິາຣະນາຕິດຕາມເບິງ່ຄ າແນະນ າເພືອ່ນ າໄປໃຊຶ້ພາກປະ 

ຕບິດັຕວົຈງິໃນອາທດິນີຶ້:                                                                                  

 

 ອຶ້ອນວອນອະທຖິານເພືອ່ຜ ຶ້ທີຢ່ນືໝັຶ້ນຄງົຢ .່   ຄຣິສຕຽນຜ ຶ້ດ າລົງຊີວິດພາຍໃຕຶ້ການຖືກຂ່ົມເຫງ ຢ ໃ່ນບາງ

ສັງຄົມແລະຢ ່ໃນບາງພາກສ່ວນຂອງໂລກ. ໃຫຶ້ຄ າໝັຶ້ນສັນຍາທີຈ່ະອະທິຖານເປັນປະຈ າທ ນຂ ຕ ່ພຣະເຈົຶ້າ

ໃຫຶ້ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢ ່ນ າແລະຊົງຈັດຫາໃຫຶ້ໃນສ່ິງທີຈ່ າເປັນຕ ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົຶ້າ.   

 

 ຈົງ່ຕຽມຕວົໃຫຶ້ພຶ້ອມ. ບັດນີຶ້ເປັນເວລາທີທ່່ານຈະພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າທ່ານຈະເຮັດຫຍັງເມື່ອຄວາມເຊ່ືອຂອງ

ທ່ານຖືກທຶ້າທາຍ. ຈ່ົງທ າການຄົຶ້ນຄວຶ້າເບ່ິງວ່າແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ ີ ່ມີຢ ແ່ລະໃຫຶ້ການສນັບສນ ນ    ( ຂ ຶ້ມ ນ, ຜ ຶ້

ຮ່ວມໃນການອະທິຖານ, ຂ ຶ້ພຣະຄັມພີ, ແລະສ່ິງອື່ນໆ) ທີຊ່່ວຍທ່ານໃຫຶ້ຢືນຢ ່ຢ່າງກຶ້າຫານ ຫຼງັຈາກນັຶ້ນເລີຶ້ມ

ປະຕິບັດຕາມຂັຶ້ນຕອນໃຫຶ້ສ່ິງທີ່ມີຢ ທ່ີ່ກ່າວມານັຶ້ນຢ ່ຖືກບ່ອນຂອງໃຜມັນ.       

 

 ເວົຶ້າອອກມາ. ຈ່ົງເບ່ິງອອກໄປ ເພື່ອຊອກຫາໂອກາດທີ່ຈະປະກາດນາມຊ່ືຂອງອົງພຣະເຢຊ ຄຣິດຫຼຕືອບ 

ສນອງຕ ່ບັນດາຜ ຶ້ທີຕ່ ່ຕຶ້ານພຣະອົງ.  ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກະທ າເຊ່ັນນັຶ້ນ ຈ່ົງນຶກເຖິງ 5 ຢ່າງທີ່ກ່າວໄວຶ້ໃນຫວົ 

ຂ ຶ້ທີ 2 ຂອງບົດຮຽນນີຶ້. 

 

ໃນຂະນະທີພ່ຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດບ ່ມີທີຢ່ ່ສ າລັບຄົນຂີຶ້ຢຶ້ານ, ບ ມ່ີຄວາມຮ ຶ້ສຶກອັບອາຍໃນຄວາມຮ ຶ້ສຶກຢຶ້ານກົວ. 

ແຕ່ເຖິງປານນັຶ້ນ ເຮົາກ ເປັນຄືກັບສິງໂຕຂີຶ້ຢຶ້ານຢ ່, ຜ ຶ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດທີ່ແທຶ້ຈິງຈະບ ໃ່ຫຶ້ຄວາມຢຶ້ານເຂົຶ້າມາຂັດ

ຂວາງໃນການເຮັດສ່ິງທີຖື່ກຕຶ້ອງ.  ພວກເຮົາຕຶ້ອງຕຽມພຶ້ອມແລະຈະຢືນຢ ່ເພື່ອພຣະເຈົຶ້າ.    

 

                      ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

http://www.lsbf.org/
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

 ວນັອາທດິ ທ ີ08 ພຶສຈກິາ 2015 (11- 08- 2015 ) 

__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮຄັນົບາບ                       ດ າລົງຊີວດິຢ່າງຖ່ອມຕວົ 

                                       

ແມ່ນຜ ູ້ໃດທີທ່່ານຮ ູ້ວ່າ ລາວເປັນຜ ູ້ທີຖ່່ອມຕົວທີຍ່ິ່ງໃຫຍ?່ 

ຄວາມອວດອ່ົງນ າພາໄປສ ່ຄວາມພິນາດ ແຕ່ພຣະເຈົູ້າໃຫູ້ກຽດແກ່ຜ ູ້ທີຖ່່ອມຕົວ. 

 

 ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ຊ່ວີດິ: 

       ເອັບຣາແຮມ ລິງຄອນແມ່ນຖືກຍອມຮັບວ່າເປັນຜ ູ້ນ່ຶງທີເ່ປັນຜ ູ້ນ າທີຍ່ິ່ງໃຫຍ່ຂອງສະຫະຣັດອະເມຣິກາແລະເປັນ 

ຜ ູ້ນ່ຶງທີຖ່່ອມຕົວ. ໃນລະວ່າງສົງຄາມກາງເມືອງ, ເພິ່ນໄດູ້ຂຽນກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງຜ ູ້ປະສົບຄວາມສ າເຣັດ:  

        “ພວກເຮົາມສິີດທິໃນການເລືອກເອົາຂອງຂວນັຈາກສວນັ;…ພວກເຮົາມພີົລເມືອງທີ ່ຈະເຣີນເຕີບໂຕຂຶູ້ນ, ຄວາມ

ຮັ່ງມີ,  ແລະອ ານາດ ທີຊົ່ນຊາດອ່ືນບ  ່ເຄີຍມີ.   ແຕ່ພວກເຮົາຫລົງລືມພຣະເຈົູ້າ.   ພວກເຮົາ..ມຈິີນຕະນາການທີບ່ ່ເປັນ 

ປໂຍດ, ເປັນການຫຼອກລວງໃນໃຈຂອງພວກເຮົາເອງທີວ່່າ   ພຣະພອນທັງໝົດນີູ້ໄດູ້ຜລິດຂຶູ້ນດູ້ວຍສະຕິປັນຍາອັນສ ງ

ສ່ົງ ແລະດູ້ວຍຄຸນງາມຄວາມດີຂອງພວກເຮົາເອງ.” 

       ວທີິການແກູ້ບັນຫາ, ປະທານນາທິບ ດີລິງຄອນໄດູ້ຮຽກເອີູ້ນໃຫູ້ມືູ້ນັູ້ນເປັນມືູ້ທີຖ່່ອມຕົວລົງ, ມືູ້ອົດອາຫານ, ມືູ້ອູ້ອນ

ວອນອະທິຖານ. ເພິ່ນຮ ູ້ວ່າຄວາມພາກພ ມໃຈຈະນ າໄປສ ່ຄວາມພິນາດສເມີ. 

       ບົດຮຽນຂອງມືູ້ນີູ້ໃຫູ້ເຮົາສັງເກດເບ່ິງຜ ູ້ນ າຄົນນ່ຶງຂອງຊາດທີກູ່້າວໄປສ ່ການຖ່ອມຕົວ   . ເນບ ກາດເນັດຊາກະສັດ

ຂອງບາບີໂລນຜ ູ້ທີມ່ີຄວາມຄົບສົມບ ນໃນຕົວເອງ, ແຕ່ພຣະເຈົູ້າໄດູ້ສອນບົດຮຽນທີມ່ີຄ່າແພງໃຫູ້ແກ່ເພິ່ນ ແລະຍັງເປັນ 

ບົດຮຽນທີມ່ີຄຸນຄ່າສ າລັບພວກເຮົາກ່ຽວກັບວ່າແມ່ນຫຍັງຄືການຖ່ອມຕົວຢ ່ຕ ່ພຣະພັກພຣະອົງ.   

 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ຢາ່ງໃດ?        ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ ູ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

      ສືກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ດານເີອນ 4: 28-30: 

28
ຫລງັຈາກນັູ້ນມາໄດູ້ສິບສອງເດືອນ ຄວາມຝັນທັງໝົດນີູ້ກ ໄດູ້ກາຍເປັນຈິງຕ ່ກະສັດເນບ ກາດເນັດຊາ  

29 
ຄືເມື່ອພຣະ

ອົງຊົງຍ່າງຢ ່ໃນສວນເທິງຫລັງຄາພຣະຣາຊວັງກຸງບາບີໂລນ 
30
ພຣະອົງໄດູ້ຊົງກ່າວວ່າ,“ກຸງບາບີໂລນນີູ້ເປັນເມືອງໃຫຍ່

ຫລາຍ   ເຮົາໄດູ້ສູ້າງມັນມາໃຫູ້ເປັນເມືອງຫລວງຂອງເຮົາ   ເພື່ອສະແດງເຖິງອ ານາດວາດສນາ ແລະກຽດຕິຍົດຊ່ືສຽງ

ຂອງເຮົາ.” 

  

             ກະສັດເນບ ກາດເນັດຊາມີອີກຄວາມຝັນນ່ຶງ( ຂ ູ້ 4: 4-7).   ດ່ັງນັູ້ນ ພຣະຣາຊາໄດູ້ເອີູ້ນໝ ດ ,  ໝ ວຊິາອາຄົມ

ແລະໝ ດ ເລີກຍາມມາແກູ້ຄວາມຝັນໃຫູ້. ອີກເທື່ອນ່ຶງ, ພວກເຂົາບ ່ສາມາດບອກໃຫູ້ກະສັດຮ ູ້ໄດູ້. ແລະອີກເທື່ອນ່ຶງ, ດາ

ນີເອນ ຊ່ຶງເປັນຜ  ູ້ທີກ່ະສັດເວົູ້າວ່າ   “ພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດຂອງພຣະເຈົູ້າສະຖິດຢ ່ນ າລາວ” (ດານີເອນ 4:8).     ຄວາມ

ໝາຍຂອງຄວາມຝັນໝາຍເຖິງຫຍັງ. 
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       ໃນຄວາມຝັນຂອງພຣະຣາຊາ, ເພິ່ນຝັນເຫັນຕົູ້ນໄມູ້ໃຫຍ່ທີສ່ວຍງາມຖືກຕັດລົງ  ຈ່ົງໄວູ້ແຕ່ລ າຕົູ້ນແລະຮາກ.  ນິ 

ມິດນີູ້ແມ່ນມາຈາກພຣະເຈົູ້າເພື່ອເຕືອນເນບ ກາດເນັດຊາ : ເພິ່ນກ າລັງເດີນໄປທາງຜິດ  ພຣະເຈົູ້າໄດູ້ເຕືອນເນບ ກາດ

ເນັດຊາວ່າຈະມຫີຍັງເກີດຂຶູ້ນຖູ້າເພິ່ນບ ່ປ່ຽນແປງ.  ກະສັດບ ່ມຈິີດໃຈເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົູ້າເພາະເພິ່ນເບ່ິງເຫັນແຕ່ຕົວເພິ່ນ

ເອງ  ຫຼເືຫັນແຕ່ຄວາມຊອບທັມໃນຕົວເພິ່ນເອງ, ເພິ່ນມີຄວາມພາກພ ມໃຈໃນຕົວເອງ, ໃນທີສຸ່ດພຣະປະສົງຂອງພຣະ

ເຈົູ້າກ ໄດູ້ທ າລາຍຄວາມພາກພ ມໃຈຂອງເນບ ກາດເນັດຊາແລະນ າພາເພິ່ນໃຫູ້ມາຮ ູ້ຈັກກັບພຣະອົງ. “ເພິ່ນໄດູ້ເປັນກະ 

ສັດອີກເມື່ອເພິ່ນໄດູ້ປ່ຽນໃຈຍອມຮັບວ່າພຣະເຈົູ້າຊົງເປັນຜ ູ້ປົກຄອງໂລກນີູ້.”( ຂ ູ້ 26). 

         ດານີເອນໄດູ້ຂ ຮູ້ອງໃຫູ້ເນບ ກາດເນັດຊາຖິູ້ມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ ແລະສະແດງຄວາມເມດຕາ( ຂ ູ້27). ແລະບາງ

ເທື່ອເນບ ກາດເນັດຊາອາດຈະກັບໃຈພຽງຊ່ົວຂະນະນ່ຶງ.   ຫຼບືາງເທື່ອພຣະເຈົູ້າຊົງໃຫູ້ຄວາມປານີແກ່ກະສັດເນບ ກາດ

ເນັດຊາຕ່ືມອີກນ່ຶງປີ.   “ຫຼັງຈາກນັູ້ນມາໄດູ້ສິບສອງເດືອນ”  ເນບ ກາດເນ ັດຊາກ ຍອມຕົກຢ ່ໃຕູ້ຄວາມເຫັນແກ ່ຕົວຂອງ 

ເພິ່ນເອງອີກ.. 

       ໃນຂະນະເນບ ກາດເນັດຊາເບ່ິງຄວາມສວຍງາມຂອງເມືອງບາບີໂລນ,   ທຸກສ່ິງທີ່ເພິນ່ເຫັນແມ່ນ  “ອ ານາດທີ່ຍ່ິງ 

ໃຫຍ ່" ແລະ “ກຽດຕິຍົດອັນສ ງສ່ົງ“ ຂອງເພິ່ນ.(ຂ ູ້ 30).    ເພິນ່ຍອມຮັບວ່າເມືອງບາບີໂລນເປັນເມືອງໃຫຍ່ທີສ່ວຍສົດ

ງົດງາມ.    ນັກປະວັດສາດໄດູ້ຂຽນກ່ຽວກັບແຜນການກ  ່ສູ້າງອັນດີເລີດຂອງເນບ ກາດເນັດຊາ,  ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງ

ແມ່ນສວນເທງິລັງຄາບາບີໂລນ    ຖູ້າພິຈາຣະນາເບ່ິງແລູ້ວແມ່ນຢ ່ໃນອັນດັບນ່ຶງໃນເຈັດຂອງສ່ິງທີສ່ວຍງາມຂອງໂລກ 

ສມັຍບ ຮານ. ເນບ ກາດເນັດຊາໄດູ້ເບ່ິງຄວາມສວຍງາມຂອງບາບີໂລນ ທຸກສ່ິງທີເ່ພິ່ນເຫັນແມ່ນຕົວເພິ່ນເອງ. 

       ທັງໆທິ່ດານີເອນໄດູ້ເຕືອນ, ເນບ ກາດເນັດຊາຍັງບ ່ຮຽນຮ ູ້ຈັກການນອບນູ້ອມຖ່ອມຕົວ ແຕ່ເພິ່ນກ ເກືອບຈະເຮັດ. 

 

2. ດານເີອນ 4:31-33: 

31
ແລູ້ວໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຊົງກ າລັງຍ່າງຢ ່ນັູ້ນ ໄດູ້ມີພຣະສຸຣະສຽງດັງລງົມາຈາກສວັນຊັູ້ນຟູ້າວ່າ,  “ກະສັດເນບ ກາດ

ເນັດຊາເອີຍຈ່ົງຟັງເຮົາເວົູ້າ ບັດນີູ້ຣາຊອານາຈັກຂອງເຈົູ້າໄດູ້ພາກຈາກເຈົູ້າໄປແລູ້ວ. 
32
ເຈົູ້າຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກສັງ 

ຄົມມະນຸດແລະຈະມີຊີວິດຢ ່ກັບພວກສັດປ່າຈະກິນຫຍູ້າເໝອືນກັບງົວຢ ່ເປັນເວລາເຈັດປີແລູ້ວເຈົູ້າຈະປ່ຽນໃຈຍອມຮັບ

ວ່າພຣະເຈົູ້າອົງສ ງສຸດຊົງມີຣິດອ ານາດເໜືອຣາຊອານາຈັກຂອງມະນຸດ   ແລະຍອມຮັບວ່າພຣະອົງຊົງແຕ່ງຕັູ້ງກະສັດ

ຂອງຊາດໃດຊາດໜ່ຶງຕາມທີ່ພຣະອົງຊົງພ ພຣະທັຍ.” 
33
ພຣະຄ ານີູ້ໄດູ້ກາຍເປັນຈິງໃນທັນທີຄືກະສັດເນບ ກາດເນັດຊາ

ໄດູ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກສັງຄົມມະນຸດແລະໄດູ້ກິນຫຍູ້າເໝືອນດ່ັງງົວ  ນ ູ້າໝອກໄດູ້ຕົກຖືກພຣະກາຍຂອງພະອົງຜົມກ 

ຍາວເໝືອນຂົນນົກອິນຊີແລະເລັບພຣະຫັດຂອງພຣະອົງກ ຍາວເໝືອນເລັບນົກ. 

 

       ໃນຂະນະກະສ ັດເນບ ກາດເນັດຊາກ າລັງເວົູ້າກັບຕົວເອງຍັງບ ່ທັນຂາດຄ າ, ພຣະເຈົູ້າໄດູ້ກ່າວຕັດສິນລົງໂທດເພິ່ນ. 

ເນບ ກາເນັດຊາຖືກປະຊາຊົນຂອງເພິ່ນຂັບໄລ່ອອກໄປຈາກບູ້ານເມືອງໃນທັນທີ,   ກາຍເປັນເໝືອນກັບສັດປ່າແລະໃຊູ້

ຊີວິດຢ ່ກັບສັດເປັນເວລາເຈັດປີ ເພິ່ນບ ່ສາມາດຄວບຄຸມສະຕິອາລົມ, ທັງໝົດນີູ້ເປັນໄປໄດູ້ວ່າ, ເພິ່ນໄດູ້ຮັບຄວາມທຸກ

ທ ຣະມານຍູ້ອນສມອງບ ທ່ າງານ. ນັກຈິດຕະວິທຍາຊີູ້ບອກວ່າອາການປ່ວຍເປັນໂລກຈິດຢ່າງນີູ້ບ ່ຄ່ອຍມີ, ຈ່ຶງເຊ່ືອວ່າ

ຄົນນັູ້ນເປັນງົວແທູ້ໆ . ເຖິງແມນ່ພວກເຮົາຈະເອີູ້ນວ່າແນວໃດກ ຕາມ, ສະພາບຄວາມເຈັບປ່ວຍຂອງເນບ ກາດເນັດຊາ

ແມ່ນມາຈາກສີພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົູ້າ. ອົງພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົູ້າເຮດັໃຫູ້ກະສັດຖ່ອມໃຈລົງ. 

       ບຸກຄົນທີມ່ີຄວາມພາກພ ມໃຈໃຫູ້ກັບຕົວເອງບ ເ່ຄີຍຄິດຢ່າງແຈ່ມແຈູ້ງ. ເມື່ອເວລາອາດາມແລະເອວາຕົກເຂົູ້າໄປ

ໃນການທົດລອງ, ຄວາມຫວງັຂອງເຂົາຢາກ "ຈະເປັນເໝືອນພຣະເຈົູ້າ" ( ປະຖົມມະການ 3:5),   ພວກເຂົາບ ່ໄດູ້ຄິດ 

ໃຫູ້ລະອຽດແລະເບ່ິງບ ເ່ຫັນຄວາມຈິງ.    ຄວາມທະນົງຕົວສາມາດນ າພາທ່ານໃຫູ້ຄິດວ່າທ່ານບ ່ຕູ້ອງເພິ່ງພາພຣະເຈົູ້າ. 

ແທູ້ຈິງແລູ້ວ,   ຄວາມທະນົງຕົວຍັງສາມາດຊຸກຍ ູ້ທ່ານໃຫູ້ກາຍເປັນພຣະເຈົູ້າປອມໄດູ້   ຊ່ຶງໄດູ້ເກີດຂຶູ້ນກັບກະສັດເນບ 
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ກາດເນັດຊາແລູ້ວ. ຄວາມຄິດທີ່ບ ່ຊັດເຈນນ າພາເພິ່ນໄປຫາການປະພຶດຕົວທີ່ບ ່ມີເຫດຜົນຢ່າງສິູ້ນເຊີງ. ໃນທີສຸ່ດ, ເພິ່ນ

ກ ປະເຊີນກັບການລົງໂທດຈາກພຣະເຈົູ້າ. 

       ຈາກຈຸດນີູ້, ເນບ ກາດເນັດຊາຄິດວ່າເພິ່ນເປັນຜ ູ້ຄວບຄຸມທຸກສ່ິງ.   ດ່ັງນັູ້ນ, ພຣະເຈົູ້າຈ່ິງໄດູ້ສອນເພິ່ນດ່ັງທີໄ່ດູ້ນັູ້ນ. 

ພຣະເຈົູ້າເປັນຜ ູ້ດ ແລໂດຍຕລອດ ດ່ັງທີໂ່ຊໂລໂມນໄດູ້ຮ ູ້   “ທາງທັງໝົດຂອງມະນຸດກ ບ ຣິສຸດໃນສາຍຕາຂອງລາວແຕ່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົູ້າຊົງຊ່ັງເບ່ິງຈິດໃຈ, ຈ່ົງມອບງານຂອງເຈົູ້າໄວູ້ກັບພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົູ້າແລະແຜນງານຂອງເຈົູ້າຈະໄດູ້ຮັບການ

ສະຖາປະນາ, ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົູ້າຊົງສູ້າງທຸກສ່ິງໄວູ້ເພື່ອພຣະອງົເອງ ແມ່ນແລູ້ວຄົນຊ່ົວຮູ້າຍກ ເພື່ອວັນຊ່ົວຮູ້າຍ.”(ສຸພາສິດ 

16: 2-4).    

        ເຣ່ືອງຄວາມຖ່ອມຕົນ ພວກເຮົາມທີາງທີຈ່ະເລືອກ ພວກເຮົາຈະຖ່ອມຕົວລົງເອງຕ ່ພຣະພັກພຣະເຈົູ້າ,  ຫຼຈືະໃຫູ້ 

ພຣະອົງເປັນຜ ູ້ຂ່ົມໃຫູ້ເຮົາຖ່ອມຕົວລົງ. “ພຣະເຈົູ້າຊົງຕ ່ສ ູ້ຄົນທີ່ຈອງຫອງ ແຕ່ຊົງປະທານພຣະຄຸນແກ່ຄົນທີ່ຖ່ອມໃຈລົງ.” 

(ຢາໂກໂບ 4:6).,  

        ນິສັຍທີທ່ະນົງຕົວແມ່ນເດີນສວນທາງກັນແຜນການແລະສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈົູ້າ.  ຄວາມອວດອ່ົງທະນົງຕົວ

ນ າເອົາຄວາມຂັດແຍູ້ງມາສ ່ຄົນອ່ືນແລະມາສ ່ພຣະເຈົູ້າ.  ຄວາມອວດອ່ົງທະນົງຕົວກີດກັູ້ນເຮົາບ ່ໃຫູ້ມີປະສົບການຊີວິດ

ທີສົ່ມບ ນພາຍໃຕູ້ຄວາມຮັກແລະຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈົູ້າ. ອີກຢ່າງນ່ຶງ, ພວກເຮົາສາມາດທີຈ່ະຮັບຮ ູ້ໄດູ້ເຖິງອັນຕະ

ລາຍຫລຈືະຖ່ອມຕົວເຮົາລົງ,    ຫຼໃືຫູ້ພຣະເຈົູ້າເປັນຜ ູ້ທ າລາຍຄວາມອວດອ່ົງທະນົງຕົວຂອງເຮົາ ເພືຶ່ອເຮົາຈະສາມາດ

ເຫັນພຣະເຈົູ້າ. 

 

3. ດານາເອນ  4: 34-35: 

34
ເມື່ອໝົດກ ານົດເວລານັູ້ນແລູ້ວ ເຮົາເນບ ກາດເນັດຊາໄດູ້ເງຍີໜູ້າຂຶູ້ນທູ້ອງຟູ້າ   ແລູ້ວຈິດໃຈຂອງເຮົາກ ກັບກາຍເປັນ 

ປົກກະຕ ິເຮົາຈ່ຶງກ່າວສັຣເສີນພຣະເຈົູ້າອົງສ ງສຸດ ຖວາຍພຣະກຽດແລະສະຫງ່າຣາສີແດ່ພຣະອົງຜ ູ້ຊົງພຣະຊົນຢ ່ເປັນ 

ນິດ.  ພຣະອົງຊົງຄອບຄອງຕລອດໄປ ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງດ າລົງຢ ່ເປັນນິດ.
35

 ພຣະອົງຊົງຖືວ່າຄົນໃນໂລກບ ່ 

ສ າຄັນຫຍັງ ເທວະດາຢ ່ເທງິສວັນແລະມະນຸດໃນໂລກກ ຢ ່ພາຍໃຕູ້ການປົກຄອງຂອງພຣະອົງ ບ ່ມີໃຜຈະຂັດຂວາງນ ູ້າ 

ພຣະທັຍຂອງພຣະອົງຫລືຄັດຄູ້ານສ່ິງທີ່ພຣະອົງຊົງກະທ າໄດູ້. 

 

       ແມ່ນຫຽັງເຮັດໃຫູ້ເນບ ກາດເນັດຊາກັບມາເປັນປົກກະຕິ?  "ເຮົາ, ເນບ ກາດເນັດຊາໄດູ້ເງີຍໜູ້າຂຶູ້ນທູ້ອງຟູ້າ ແລູ້ວ 

ຈິດໃຈຂອງເຮົາກ ກັບກາຍເປັນປົກກະຕ”ິ(ຂ ູ້ 34).  ການເງີຍໜູ້າຂຶູ້ນທູ້ອງຝູ້າແມ່ນຍອມຈ ານົນຕ ່ຜ ູ້ທີເ່ປັນເຈົູ້າຂອງສວັນ 

ແລະແຜ່ນດີນໂລກ. ແລະພຣະເຈົູ້າກ ເຮັດໃຫູ້ດີ: ພຣະອົງຟືູ້ນຟ ສຸຂພາບຈິດຂອງເນບ ກາດເນັດຊາໃຫູ້ດີເປັນປົກກະຕິ.   

        ເນບ ກາດເນັດຊາກັບກາຍເປັນຄົນໃໝ່. ລາວບ ໄ່ດູ້ຮຽກຮູ້ອງເອົາກຽດຊ່ືສຽງສ າລັບຕົນເອງອີກຕ ່ໄປ; ລາວຖວາຍ 

ກຽດສະງ່າຣາສີໃຫູ້ແກ່ພຣະເຈົູ້າ. "ເຮົາຈ່ຶງກ່າວສັຣເສີນພຣະເຈົູ້າອົງສ ງສຸດ ຖວາຍພຣະກຽດ ແລະສະງ່າຣາສີແດ່ພຣະ 

ອົງຜ ູ້ຊົງພຣະຊົນຢ ່ເປັນນິດ”(ຂ ູ້ 34).   ລາວເປັນສຸພາບບຸຣຸດແລະຖ່ອມຕົວຢ່າງເຕັມໂຕ. ປະກາດແລະຍົກຍູ້ອງຄວາມ 

ເປັນພຣະເຈົູ້າຊ່ົວນິຣັນ. ສ າລັບພວກເຮົາເດ? ພວກເຮົາສາມາດຈັດການກັບຄວາມທະນົງຕົວແນວໃດ? ຢາໂກໂບບົດ  

4 ໄດູ້ບອກວທີິທາງໃຫູ້ເຮົາ: 

1. ຍອມຟງັພຣະເຈົູ້າ. (ຢາໂກໂບ 4: 7) “ ຈ ານົນ” ແມ່ນຖອຍຄ າໃຊູ້ໃນກອງທັບທະຫານທີມ່ຄີວາມໝາຍຢ ່ໃຕູ້ 

ບັງຄັບບັນຊາ. ພວກເຮົາຈ າຕູ້ອງເລືອກທີຈ່ະຢ ່ໃຕູ້ຣິດອ ານາດຂອງພຣະເຈົູ້າ. ຍອມຈ ານົນຕ ່ພຣະອົງເທົ່ານັູ້ນ

ໂດຍບ ່ມີເງື່ອນໄຂ ຊ່ຶງຈະເປັນທາງໄປສ ່ຊ ັຍຊະນະ. 



 4 

2. ຕ ສ່ ູ້ຄວາມຊົວ່ຮູ້າຍ ( ຂ ູ້7).  “ຕ ່ສ ູ້”   ມຄີວາມໝາຍວ່າຢືນຂຶູ້ນຕ ່ຕູ້ານກັບຄ ່ຂັດແຍູ້ງສ່ວນຕົວ  “ຂີດເສັູ້ນແບ່ງ.”  

ແຕ່ຕູ້ອງເຂົູ້າໃຈໃຫ ູ້ຊັດເຈນວ່າ: ພວກເຮົາບ ່ສາມາດຕ ່ສ ູ້ໄດູ້ຈົນກວ່າເຮົາຍອມຈ ານົນຕ ່ພຣະເຈົູ້າ,   ເມື່ອທ່ານ

ຍອມຢ ໃ່ຕູ້ຣິດອ ານາດຂອງພຣະເຈົູ້າ, ພຣະອົງຈະໄປກັບທ່ານແລະຕ ່ສ ູ້ເພື່ອທ່ານ.    

3. ຫຍບັເຂົູ້າໃກູ້ພຣະເຈົູ້າ ( ຂ ູ້ 8-9). ການເອີູ້ນໃຫູ້ຍອມຈ ານົນແມ ່ນໃຫູ້ເດີນຕາມໂດຍໃຫູ້ຄ າໝັູ້ນສັນຍາ. ແມ່ນ

ໃຫູ້ພວກເຮົາປະຕິເສດນິສັຍບາບແລະການປະພຶດບາບທີເ່ຮດັໃຫູ້ເຮົາຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈົູ້າ.   

4. ຖອ່ມຕວົລງົ (ຂ ູ້ 10). ຄວາມອ່ອນນູ້ອມຖ່ອມຕົວແມ່ນການຈົດຈ າໄດູ້ວ່າພວກເຮົາເປັນຕາມແບບທີເ່ຮົາເປັນ

ແລະຍອມຮັບສ່ິງທີເ່ຮົາມີເພາະພຣະເຈົູ້າເປັນຜ ູ້ຖອກເທລົງໃນຊີວິດເຮົາ. ຄວາມອ່ອນນູ້ອມຖ່ອມຕົວແມ່ນນ າ

ເອົາຄວາມຮ ູ້ບຸນຄຸນແລະຂອບພຣະຄຸນຕ ່ພຣະເຈົູ້າແລະຄົນອ່ືນທີມ່ີສ່ວນໃນຊີວິດເຮົາ. 

                                                                                                                                                                                                    

                                                ນ າໄປໃຊູ້ໃນຊວີດິ.      

 

ທາ່ນຈະໃຊູ້ບາດກູ້າວອນັໃດທີຮ່ບັເອາົທາ່ທໃີນການຖອ່ມຕວົຕ ພ່ຣະພກັພຣະເຈົູ້າໃນອາທດິນີູ້?    ຈົງ່ພຈິາຣະນາເບິງ່ 

ຄ າແນະນ ານີູ້.                                                                                 

 

 ຮູ້ອງຂ ໃຫູ້ຖອ່ມຕວົລງົ.  ບ ມ່ີຜ ູ້ໃດເກີດມາໂດຍມຄີວາມຖ່ອມຕົວຕິດມາເປັນທັມມະຊາດ. ອະທິຖານຂ ຄວາມ

ຊ່ວຍເຫຼືອໃນເຣ່ືອງການຖ່ອມຕົວໃນອາທິດນີູ້. ທ ນຂ ພຣະເຈົູ້າບ ່ພຽງແຕ່ໃຫູ້ທ່ານເຂົູ້າໃຈຖືກຕູ້ອງກ່ຽວກັບວ່າ

ທ່ານຢ ່ບ່ອນໃດ, ແຕ່ໃຫູ້ເຂົູ້າໃຈພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົູ້າຢ່າງເລິກເຊ່ິງ. 

 

 ສະແດງຄວາມຖອ່ມຕວົ. ພວກເຮົາດ າລົງຊີວິດໃນ “ການສູ້າງຊ່ືສຽງໃຫູ້ກັບຕົວເອງ” ວັດທະນະທັມທີທ່ າໃຫູ້

ຄຸຍໂມູ້ໂອູ້ອວດ ໂດຍສະເພາະນັບຕັູ້ງແຕ່ມີຄວາມກູ້າວໜູ້າທາງດູ້ານເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ (Social Media) ໃນ

ອາທິດນີູ້  ຈ່ົງຕັູ້ງໃຈຍອມໃຫູ້ຊີວິດແລະຄ າເວົູ້າຂອງທ່ານຊີູ້ໄປຫາພຣະຄຣິດ, ບ ່ແມ່ນຕົວທ່ານເອງ. 

 

 ການຖ່ອມຕວົກ ແກູ້ໄຂໃຫູ້ຖກືຕູ້ອງ. ດ າລົງຊີວິດດູ້ວຍການຖ່ອມຕົວໃນພຣະຄຣິດມີຄວາມໝາຍວ່າດ າເນີນຊີ

ວິດດູ້ວຍການຖ່ອມຕົວໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. ຖູ້າທ່ານເຮັດຜິດຫຼືເຮັດໃຫູ້ຄົນອ່ືນເຈັບປວດ, ຫຼຖືູ້າທ່ານ

ປະພຶດຕົວຈອງຫອງຕ ່ໜູ້າຄົນອ່ືນ, ຈ່ົງອົດກັູ້ນຄວາມຮ ູ້ສຶກທະນົງຕົວຂອງທ່ານໄວູ້. ໄປຫາບຸກຄົນນັູ້ນ, ແລະຂ 

ອະພັຍໂທດ, ແລະຊອກວິທີເຮດັໃນສ່ິງທີຖື່ກຕູ້ອງ.   

 

       ຄວາມອວດອ່ົງທະນົງຕົວນ າພາໄປສ ່ຄວາມພິນາດ, ແຕ່ ່ສັດຊ່ືຕ ່ພຣະເຈົູ້າພາໃຫູ້ຖ່ອມຕົວ (ສຸພາສິດ 16: 18-19). 

ຍອມຈ ານົນຕ ່ພຣະເຢຊ ຄຣິດແລະຊ່ືນຊົມຍິນດີໃນຄວາມຈິງທີວ່່າພຣະອົງຮັກ, ມີແຜນການແລະມີພຣະປະສົງໃນຊີວິດ

ຂອງທ່ານ. 

                      

              ອຸປຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕດິສັມພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

 ວນັອາທດິ ທ ີ15 ພສຶຈກິາ 2015 (11- 15 - 2015 ) 

__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮຄັນົບາບ                        ປະເຊນີກັບຄວາມບາບ 

 

                             ເມ ື່ອທື່ານຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ, ທື່ານຮ ້ໄດ້ແນວໃດວື່າທື່ານມີບັນຫາ? 

                         ແມື່ນຫຍັງທີື່ເອ້ີນວື່າຄວາມບາບແລະພຣະເຈ້ົາເວົ້າຢື່າງໃດກື່ຽວກັບຄວາມບາບ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ື່ຊວີດິ: 

       “ເມ ື່ອໃດເຈ້ົາຈຶື່ງຈະໄປຮຽນ?” ພ ື່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍຖາມຂ້າພະເຈ້ົາຕອນທີື່ຍັງເປັນເດັກ. ແລະມັນເປັນເຫດຜົນ

ທີື່ດີ ຂ້າພະເຈ້ົາມັກຈະເຮັດຄວາມຜິດຊ ້າຢ ື່ເລ  ້ອຍໆ. ປິທີື່ຜື່ານມາ, ຂ້າພະເຈ້ົາຮ ້ສຶກຕົນເອງວື່າໄດ້ໃຊ້ຄ າຖາມຢື່າງດຽວ

ກັນຖາມລ ກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາແນື່ໃຈວື່າຄົນອ ື່ນຈະເຮັດຢື່າງດຽວກັນກັບລ ກຂອງພວກເຂົາ. 

         ຄວບຄົວຂອງເຮົາບ ື່ພຽງແຕື່ເປັນຄອບຄົວທີື່ເຮັດແບບເກົື່າຊ ້າແລ້ວຊ ້າອີກ.   ຄວາມຈິງ, ພວກເຮົາມີປະສົບການ 

ກັບຜົນທີື່ຕາມມາຈາກການເຮດັຜິດຊ ້າແລ້ວຊ ້າອີກ. 

         ມອີີກສິື່ງນຶື່ງທີື່ພ ື່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາມັກເວົ້າ, “ບຸກຄົນຜ ້ທີື່ທ າເມີນເສີຍຕ ື່ປະວັດສາດທີື່ຖ ກກ ານົດຊຶື່ງເກີດຂ້ຶນຊ ້າແລ້ວ

ຊ ້າອີກ.” ນ້ັນແມື່ນຄ າເວົ້າຂອງຄົນເກົື່າແກື່ເວົ້າໄວ້, ເພາະວື່າ, ມັນເກີດຂ້ຶນສິບປີທີື່ຜື່ານມາ ໃນອະດີດຕະການຜື່ານມາ, 

ແຕື່ຄວາມຈິງໃນເຣ ື່ອງນີຍັ້ງເກີດຂ້ຶນໃນປະຈຸບັນແລະອະນາຄົດ. 

         ປ້ຶມຂອງດານີເອນໄດ້ນ າຕົວຢື່າງ:   ກະສັດທີື່ບ ື່ນັບຖ ພຣະເຈ້ົາຜ ້ທີື່ປະສົບຄວາມລ້ົມເຫຼວແຕື່ບ ື່ຮຽນຮ ປ້ະສົບການ 

ຄວາມລ້ົມເຫຼວຂອງກະສ ັດຄົນທີື່ມາກື່ອນຕົນ. ເພິື່ນມພີຽງຄວາມສົນໃຈ, ເພິື່ນຄວນລີກລ້ຽງຈາກຄວາມເຈັບປວດແລະ

ຄວາມເສັຽຫາຍ. ຫຼາຍກວ ື່າພຽງແຕື່ລຸ້ມຫລົງເຣ ື່ອງລາວທີື່ຢ ື່ໃນພຣະຄັມພີ,  ນ້ີແມື່ນເຫດການທີື່ສ າຄັນໃນການທ້າທາຍ

ພວກເຮົາໃຫ້ພິຈາຣະນາເບິື່ງວື່າພວກເຮົາຈະຈັດການກັບຄວາມບາບຂອງເຮົາຢື່າງໃດ ໂດຍບ ື່ຫຍຸ້ງກື່ຽວກັບຄວາມບາບ

ຂອງຄົນອ ື່ນ.  

 

ພຣະຄມັພກີື່າວວື່າຢື່າງໃດ?        ( ເບິື່ງຕາມຫົວຂ ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

  

      ສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ດານເີອນ 5:17-21: 

17
ດານີເອນໄດ້ທ ນຕອບວື່າ, “ຂ້າແດື່ພຣະຣາຊາ ຂ ພຣະອົງຊົງເກັບຂອງພຣະຣາຊານ້ັນໄວ ້ຈົື່ງພຣະຣາຊທານໃຫ້ຜ ້ອ ື່ນ

ເສັຽ ສື່ວນຂ້ານ້ອຍຈະຂ ອື່ານ ແລະທ ນຖວາຍຄວາມໝາຍຂ ້ຄວາມນີ້ໃຫ້ພຣະອງົລ້າໆ. 
18
ຄ ພຣະເຈ້ົາອົງສ ງສຸດໄດ້ຊົງ

ແຕື່ງຕ້ັງເນບ ກາດເນັດຊາພຣະບິດາຂອງພຣະອົງໃຫ້ເປັນມະຫາຣາຊາ ຊົງປະທານກຽດຕິຍົດ ແລະຊ ື່ສຽງໃຫພ້ຣະອົງ. 

19
ພຣະອົງຈຶື່ງຊົງຍິື່ງໃຫຍື່ຫລາຍ ຈົນຄົນທຸກປະເທດ ທຸກເຊ ້ອຊາດ  ແລະພາສາຢ້ານກົວຕົວສັື່ນ ຖ້າພຣະອົງປະສົງຈະ

ປະຫານຊີວິດຜ ້ໃດ ກ ຊົງປະຫານໄດ້ໂລດ ຖ້າປະສົງຈະໃຫ້ໃຜມີຊີວິດຢ ື່  ກ ຊົງໂປດໃຫ້ຜ ້ນ້ັນມຊີີວິດຢ ື່  ຊົງປະທານຍົດ 

 ແລະຖອດຍົດທຸກຄົນໄດ້ຕາມພຣະປະສົງ. 
20
ແຕື່ຍ້ອນພຣະອົງມີຄວາມອວດອົື່ງ ມີພຣະທັຍແຂງກະດ້າງ ແລະກະທ າ

ການຊົື່ວຮ້າຍ ພຣະອົງຈຶື່ງຖ ກປົດອອກຈາກພຣະຣາຊບັນລັງ ແລະສ ນເສັຽກຽດຕິຍົດ. 
21
ຊົງຖ ກຂັບໄລື່ອອກຈາກສັງຄົມ

ມະນຸດ ແລະມີນ ້າພຣະທັຍເໝ ອນດັື່ງໃຈສັດ ຊົງມີຊີວິດຢ ື່ກັບຝ ງລ ປື່າ  ຊົງກິນຫຍ້າເໝ ອນກັບໂຕງົວ  ແລະຊົງບັນທົມ 
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ຫລັບຢ ື່ປື່າຈົນຮອດມ ້ພຣະອົງຊົງປື່ຽນໃຈຍອມຮັບວື່າ ພຣະເຈ້ົາອົງສ ງສຸດຊົງປົກຄອງຣາຊອານາຈັກຂອງມະນຸດແລະ 

ຊົງແຕື່ງຕັ້ງກະສັດທັງປວງຕາມທີື່ພຣະອົງຊົງພ ພຣະທັຍ.    

 

      ໃນດານີເອນ 4, ເນບ ກາດເນັດຊາເປັນຜ ້ປົກຄອງຂອງບາບີໂລນ. ໃນດານີເອນ 5, ເນບ ກາດເນັດຊາເປັນເໝ ອນ

ຄົນຕາຍປະມານ 23 ປີ.  ເມ ອງຫຼວງຂອງບາບີໂລນແມື່ນຖ ກປິດລ້ອມໂດຍກອງທະຫານເມເດັຽແລະທະຫານເປີເຊັຽ. 

ຊາຕາກັມຂອງປະເທດຕົກໄປຢ ື່ໃນກ າມ ຂອງກະສັດຄົນອ ື່ນ, ເບນຊັດຊາເຣ. 

         ເມ ື່ອປະເທດຂອງທື່ານຖ ກປິດລ້ອມໂດຍສັດຕຣ , ທື່ານຈະເຮັດຢື່າງໃດ? ຖ້າທື່ານເປັນເບນຊັດຊາເຣ,  ທື່ານຈະ

ຈັດງານລ້ຽງບ ? ທີື່ຮ ແ້ນື່ຊັດນ້ັນ, ເບນຊັດຊາເຣແລະປະຊາຊົນຈ ານວນນຶື່ງມຄີວາມຮ ສຶ້ກຢື່າງຄັກແນື່ວື່າປອດພັຍ  ເຖິງ

ແມື່ນສັດຕຣ ມີກ າລັງຢື່າງຫຼວງຫຼາຍທີື່ປະຕ ເມ ອງຂອງເຂົາ. ເພາະວື່າກ າແພງເມ ອງສ ງ 300 ຟຸດກ້ວາງ 80 ຟຸດ ແລະມີ

ປ້ອມປ້ອງກັນພັຍຫຼາຍເກີນກວື່າ 250 ບື່ອນ . ໃນນ້ັນມີສາຍນ ້າໄຫຼແລະມສີະບຽງອາຫາກຸ້ມເຖິງ 20 ປີ.   ປະຊາຊົນມີ

ຄວາມຮ ້ສຶກວື່າໄດ້ຮັບຄວາມປອດພັຍ. 

       ດັື່ງນ້ັນເມ ື່ອເບນຊັດຊາເຣໄດ້ເຫັນໜັງສ ທີື່ຂຽນທີື່ກ າແພງ ທີື່ອື່ານວື່າ: “ໃນທັນໃດນ້ັນ ມີມ ມະນຸດປາກົດໃຫ້ເຫັນ ມ 

ນ້ັນໄດ້ຂຽນໃສື່ຝາພຣະຣາຊວັງບື່ອນມີໂຄມໄຟໃຕ້ຮຸື່ງຢ ື່”  (ຂ ້ 5) 

       ບ ື່ມີໃຜສາມາດບອກເບນຊັດຊາເຣເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຄ າເວົ້ານ້ັນ.    ແຕື່ດານີເອນສາມາດແລະໄດ້ອະທິບາຍ 

ເລ້ີມແຕື່ຂ ້ 17 ໄປດານີເອນໄດ້ເຕ ອນສະຕິເບນຊັດຊາເຣເຣ ື່ອງການປະພຶດຕົວຂອງບັນພະບຸຣຸດຂອງລາວຄ ກະສັດເນ 

ບ ກາເນັດຊາ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮດັໃຫ້ເນບ ກາເນັດຊາເປັນບຸກຄົນທີື່ຍິື່ງໃຫຍື່, ມຊີ ື່ສຽງ, ແລະມຊັີຍຊະນະໃນທຸກທີືໆ່  ເພິື່ນ

ໄປ.    ແຕື່ເມ ື່ອຄວາມຄິດຂອງເນບ ກາດເນັດຊາເກີດຍິື່ງຈອງຫອງ,  ພຣະເຈ້ົາຜ ້ມີອ ານາດສ ງສຸດກ ໄດ້ພິພາກສາເພິື່ນ.  

ພຣະຣາຊບັນລັງແລະກຽດຕິຍົດໄດ້ຖ ກປົດອອກໄປຈາກເພິື່ນ ເປັນເວລາເຈັດປີ,  ເພິື່ນມີຊີວິດຢ ື່ເໝ ອນກັບສັດ.   ເນບ  

ກາດເນັດຊາຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນກັບການລົງໂທດຈົນກວື່າເພິື່ນຍອມຮັບຮ ້ພຣະເຈ້ົາອົງຍິື່ງໃຫຍື່ສ ງສຸດ.    ແລະຕ ື່ມາ ມີແຕື່

ພຣະເຈ້ົາຜ ້ເມດຕາສົງສາຍອົງນ້ີເທົື່ານ້ັນທີື່ປົວແປງສ້າງເພິື່ນຂ້ຶນມາໃໝື່ໃຫເ້ພິື່ນກັບຄ ນສ ື່ສະພາບເດີມ.     

           “ຜ ້ທີື່ປະຕິເສດຕ ື່ປະວັດສາດກ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມພິນາດຊ ້າແລ້ວຊ ້າອີກ”   ເບນຊັດຊາເຣໄດ້ມປີະສົບການກັບ

ການລົງໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາອີກຄ້ັງ. 

 

2. ດານເີອນ 5: 22-23: 

22
ຂ້າແດື່ເບນຊັດຊາເຣ ພຣະຣາຊໂອຣົດຂອງກະສັດເນບ ກາດເນັດຊາ  ແຕື່ພຣະອົງນ້ັນ ເຖິງແມື່ນວື່າຊົງຊາບເຣ ື່ອງນີ ້

ແລ້ວກ ຕາມ ກ ບ ື່ໄດ້ຖື່ອມພຣະທັຍເລີຍ. 
23
ຄ  ພຣະອົງຊົງຖ ຕົນວື່າຍິື່ງໃຫຍື່ເທົື່າກັບພຣະຜ ້ເປັນເຈ້ົາເທິງສວັນຊ້ັນຟ້າ ຊົງ

ນ າເອົາຈອກແລະຖ້ວຍມາຈາກວິຫານຂອງພຣະຜ ເ້ປັນເຈ້ົາ   ພຣະອົງພ້ອມດ້ວຍພວກເຈ້ົານາຍຊ້ັນສ ງ ມະເຫສ ີແລະ

ນາງສນົມທັງຫລາຍຂອງພຣະອົງໄດ້ດ ື່ມເຫລົ້າອະງຸື່ນຈາກຈອກເຫລົື່ານ້ັນ  ແລ້ວກື່າວສັຣເສີນຮ ບພຣະທີື່ເຮັດດ້ວຍຄ າ

ດ້ວຍເງິນ ດ້ວຍທອງສ າຣິດ ດ້ວຍເຫລັກ ດ້ວຍໄມ້ ແລະຫີນ ພຣະເຫລົື່ານ້ີບ ື່ສາມາດຮ ເ້ຫັນ ແລະໄດ້ຍິນອັນໃດໄດ້ ແຕື່ 

ພຣະອົງບ ື່ໄດ້ຖວາຍພຣະກຽດແດື່ພຣະເຈ້ົາອົງປົກຄອງຊີວິດຂອງພຣະອົງ ແລະປົກຄອງທກຸສິື່ງທີື່ພຣະອົງຊົງກະທ າ.              

 

        ດານີເອນໄດ້ຕ າໜິເບນຊັດຊາເຣດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ. ກະສັດໄດ້ເຫັນການເປັນພຍານເຖິງການປົກຄອງຂອງ

ເນບ ກາດເນັດຊາໃນຫລາຍປີຜື່ານມາແລ້ວ. “ ແຕື່ທື່ານ, ເບນຊັດຊາເຣ, ຜ ສ້ ບທອດພຣະຣາຊບັນລັງ, ບ ື່ຖື່ອມໃຈຂອງ

ທື່ານລົງ, ເຖິງແມື່ນທື່ານໄດ້ຊາບເຣ ື່ອງນີທ້ັງໝົດແລ້ວກ ຕາມ” (ຂ ້ 22). 

       ດານີເອນໄດ້ຊ້ີບອກຫລາຍທາງ ໂດຍສະເພາະຄວາມບາບທີື່ເບນຊັດຊາເຣຕ ື່ສ ້ກັບພຣະເຈ້ົາ. 
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 ຄວາມໂອອ້ວດຕນົ: ເບນຊັດຊາເຣມຄີວາມພາກພ ມໃຈ   ແລະຄວາມຍິື່ງຈອງຫອງຢື່າງເຕັມປື່ຽມຄ ກັບເນບ 

ກາດເນັດຊາ ກະສັດຄົນເກົື່າຜ ້ທີື່ກັບໃຈຈາກຄວາມໂອອ້ວດຕົນ ຍິື່ງຈອງຫອງຂອງເພິື່ນ ( ເບິື່ງ 4:37),   ແຕື່ 

ເບນຊັດຊາເຣບ ື່ເຄີຍຄິດທີື່ຈະກັບໃຈ. 

 ໝິື່ນປມາດພຣະເຈົາ້: ເບນຊັດຊາເຣໄດ້ຍົກຣະດັບຕົວເອງຂ້ຶນຕ ື່ສ ້ພຣະເຈ້ົາຂອງຟ້າສວັນໂດຍການໃຊ້ພາຊະ

ນະໃສື່ຂອງຖວາຍຈາກພຣະວຫິານໄປໃຊ້ດ ື່ມເຫຼົ້າອະງຸື່ນແລະໝິື່ນປມາດພຣະເຈ້ົາ. 

 ຂາບໄຫວຮ້ ບໂຄຣບົ: ເບນຊັດຊາເຣໄດ້ພິຈາຣະນາເບິື່ງຣິດອ ານາດຂອງພຣະເຈ້ົາອົງສ ງສຸດຜື່ານທາງເຫດ

ການອັນສ າຄັນຂອງຊີວິດເນບ ກາດເນັດຊາ, ດັື່ງນ້ັນລາວຈິື່ງຕັດສິນໃຈຢື່າງຄັກແນື່ໃນການເລ ອກທີື່ຈະຂາບ   

ໄຫວ ້ພຣະທຽມ ແລະໃຊ້ສິື່ງຂອງທີື່ອຸທິດໃຫແ້ກື່ພຣະເຈ້ົາເພ ື່ອກະທ າການອ ື່ນໆ ຫຼາຍຢື່າງ ! 

 ບ ື່ຖວາຍກຽດແດື່ພຣະເຈົາ້ອງົທື່ຽງແທ:້ ເບນຊັດຊາເຣບ ື່ໄດ້ຍົກຍ້ອງສັນເສີນພຣະເຈ້ົາຜ ້ທີື່ປະທານຊີວິດໃຫ້

ແລະທັງເປັນຜ ້ຄຸ້ມຄອງໂລກຈັກກະວານນ້ີ.   

       ຊົນຊາດຂອງພວກເຮົາກ ເຊັື່ນດຽວກັນ ໄດ້ກັບກາຍມາເປັນຜ ້ພາກພ ມໃຈແລະອວດອົື່ງທະນົງຕົວ. ຖ ເອົາເຣ ື່ອງທີື່

ກື່ຽວຂ້ອງທາງໂລກສ າຄັນກື່ວາເຣ ື່ອງຝື່າຍຈິດວິນຍານ.  ພວກເຮົາສ ນເສັຽຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນຄ າສອນເພາະໄດ້ສ້າງວັທ 

ນະທັມທີື່ທຸກໆຄົນຊັກຊວນກັນເຮັດ ເພາະເຫັນວື່າເປັນສິື່ງທີື່ຖ ກຕ້ອງໃນສາຍຕາຂອງພວກເຂົາ.  ພວກເຮົາເຮັດຜິດຕ ື່  

ພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.      

       ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງນ າພາດານີເອນ, ແລະເຊ ື່ອແນື່ວື່າລາວເວົ້າດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມຈິງໃຈ.  ໃນເວ 

ລານ້ັນເບນຊັດຊາເຣໄດ້ປະເຊີນກັບບົດຮຽນອັນເຈັບແສບ: “ຈົື່ງຮ ້ໄວວ້ື່າ ບາບຂອງທື່ານກ ຈະໄລື່ຕາມທື່ານ” (ຈົດບັນຊີ 

32: 23). ພວກເຮົາຄວນຈະຮຽນບົດຮຽນນ້ີກື່ອນທີື່ມັນຈະສວາຍເກີນໄປ. 

 

3. ດານເີອນ 5:24-28: 
 

24
ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະ ພຣະເຈ້ົາຈຶື່ງສົື່ງມ ມາຂຽນຂ ້ຄວາມເຫລົື່ານ້ີ.

25
ຕ ື່ໄປນ້ີແມື່ນຂ ້ຄວາມທີື່ຂຽນຄ : ເມເນ ເມເນ ເທເຄລ 

ແລະ ຟາສິນ.  
26
ແປຄວາມໝາຍຂອງມັນມີດັື່ງນີ ້  ຄ າວື່າ ເມເນ ແມື່ນພຣະເຈ້ົາຊົງນັບຄ ານວນມ ້ແຫື່ງຣາຊອານາຈັກ 

ຂອງພຣະອົງໄວ້ແລ້ວແລະຊົງເຮັດໃຫ້ຣາຊອານາຈັກນ້ັນສ້ິນສຸດລົງ.  
27
ຄ າວື່າ ເທເຄລ ແມື່ນພຣະອົງຊົງຖ ກຊັື່ງນ ້າໜັກ 

ໃນເຄ ື່ອງຊັື່ງແລະຊົງເຫັນວື່າຍັງເບົາຢ ື່ຫລາຍ. 
28
ຄ າວື່າ ຟາສິນ (ເປເຣັດ) ແມື່ນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງຈະຖ ກແບື່ງ 

ອອກໃຫ້ຄົນເມເດັຽ ແລະຄົນເປີເຊັຽ.” 

 

           ດານີເອນ 5:8 ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວື່າ ທີື່ປຶກສາຂອງກະສັດທັງໝົດບ ື່ມີໃຜຈັກຄົນທີື່ສາມາດອື່ານຄ າທີື່ຂຽນໄວໃ້ນຝາກ າ 

ແພງ ຫຼ ບ ື່ມີຜ ້ໃດໃນພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຂອງມັນ.   ແຕື່ດານີເອນອື່ານແລະແປຖ້ອຍຄ າເຫຼົື່ານ້ັນເພ ື່ອສະແດງ 

ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕອບສນອງຂອງພຣະເຈ້ົາຕ ື່ຄວາມບາບຂອງເບນຊັດຊາເຣ. 

 ເມເນ: ຄວາມໝາຍຂອງຄ ານ້ີ "ນັບຫຼ ຕົວເລກ.”    “ພຣະເຈ້ົາຊົງນັບຄ ານວນມ ້ແຫື່ງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະ 

ອົງໄວແ້ລ້ວແລະຊົງເຮັດໃຫ້ຣາຊອານາຈັກນ້ັນສ້ິນສຸດລົງ “ ( ຂ ້ 26).  ພວກເຮົາມີຄ າເວົ້າທີື່ມັກເວົ້າວື່າ “ ໝົດ

ເວລາຂອງທື່ານແລ້ວລະ.”  ດັື່ງນ້ັນ ແນື່ນອນຈຶື່ງເປັນບັນຫາໃຫ້ແກື່ເບນຊັດຊາເຣແລະບາບີໂລນ.  ຄ າເວົ້ານ້ັນ

ປາກົດຂ້ຶນສອງຄ້ັງເພ ື່ອເຮັດໃຫ ້ແນື່ໃຈໃນການຕັດສິນ, ແລະເຫດຜົນນ້ັນແມື່ນເວົ້າໄວ້ໃນຄ າຕ ື່ໄປ. 

 ເທເຄລ:  ຄວາມໝາຍຂອງຄ ານ້ີ  “ນ ້າໜັກຫຼ ຊັື່ງ."  ທື່ານຈະຖ ກຊັື່ງນ ້າໜັກໃຫ້ກ ້າເກິື່ງກັນແລະຍັງພົບວື່າຍັງ

ເບົາຢ ື່” (ຂ ້ 27) ເບນຊັດຊາເຣຖ ກຊັື່ງເທິງຕາຊັື່ງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະພົບວື່າລາວຍັງເບົາຢ ື່.  
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 ເປເຣັດ: ນ້ີໝາຍເຖິງຈ ານວນຫລາຍ ຈາກຄ າຟາສິນ, ຊຶື່ງມີຄວາມໝາຍວື່າ" ແບື່ງອອອກ.” “ຣາຊອາຈັກຂອງ

ທື່ານຈະຖ ກແບື່ງອອກໃຫ້ຄົນເມເດັຽແລະຄົນເປີເຊັຽ"( ຂ ້ 28). ການທີື່ເບັນຊັດຊາເຣຂາບໄຫວພ້ຣະທຽມແລະ

ບ ື່ເຊ ື່ອຟັງ, ອານາຈັກບາບີໂລນຈະຖ ກທ າລາຍແລະຫາຍໄປຈາກປະວັດສາດ ( 30-31) 

       ຕາມປົກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາຈະບ ື່ເຄີຍເຫັນຄ າຂຽນຂອງອົງພຣະຜ ້ເປັນເຈ້ົາໃສື່ເທິງຝາກ າແພງໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ 

ນ້ີ, ແຕື່ພຣະເຈ້ົາຕິດຕ ື່ສ ື່ສານຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງຕ ື່ພວກເຮາົໂດຍຜື່ານທາງພຣະຄ າຂອງພຣະອົງ. ດັື່ງນັ້ນໃນຖານະ 

ທີື່ເປັນຄຣິສຕຽນ,  ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນແລະການປະກາດຄວາມຈິງແກື່ຄົນອ ື່ນໆ. 

ສັງຄົມມະນຸດເຮົາແມື່ນວົນວຽນໄປມາຢ ື່ກັບຄວາມສັບສົນແລະຄວາມບ ື່ເຊ ື່ອ, ແລະພວກເຮົາມໂີອກາດທີື່ຈະເປີດເຜີຍ 

ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍຄວາມຮັກ.ໂດຍບ ື່ເຮັດຜິດ: ການເຮັດແນວນ້ັນແມື່ນເຮົາເລ້ີມຕ ື່ສ ້ກັບຄວາມບາບ. 

        ຄວາມບາບຈະນ າໄປສ ື່ການພິພາກສາ, ແຕື່ຢື່າໃຫເ້ຮົາຢຸດຢ ື່ທ ື່ນ້ັນ! ພວກເຮົາຈະຕ້ອງປະກາດຂື່າວທີື່ດີທີື່ສຸດນ້ີ:ຄ 

ຄວາມຫວັງທີື່ມີຢ ື່ໃນພຣະຄຣິດ.      ທຸກຄົນສາມາດພົບກັບອິສຣະພາບແລະການໃຫ້ອະພັຍທີື່ໄມກ້າງແຂນຂອງພຣະ

ຄຣິດ. ຫລາຍຄົນໃນສັງຄົມສມັຍທຸກມ ້ນີກ້ ເດີນທາງເສ້ັນດຽວກັນກັບສມັຍບ ຣານບາບີໂລນ.     ຈົື່ງຮື່ວມມ ກັນປະກາດ

ແລະເປັນພະຍານເພ ື່ອເຮົາຈະໄດ້ພົບຄ າຕອບໃນພຣະເຢຊ ຄຣິດ:  ຄວາມຫວງັໃນພຣະອົງ, ການໃຫ້ອະພັຍຈາກພຣະ

ອົງແລະຄວາມພົ້ນຈາກພຣະອົງ. 

 

ນ າໄປໃຊ ້ໃນຊວີດິ 

 

ທື່ານຈະເຮດັຢື່າງໃດໃນອາທດິນີ ້ເພ ື່ອຈະເປນັຜ ທ້ີື່ສດັຊ ື່ໃນການເວົາ້ຄວາມຈງິກື່ຽວກບັຄວາມບາບ? ຈົື່ງພຈິາຣະນາເບິື່ງ 

ຄ າແນະນ ານີ.້                                                                                 

 ຈດັການກບັຄວາມບາບຂອງທື່ານເອງ.  ຄວາມສັດຊ ື່ເທົື່ານ້ັນທີື່ຈະຍອມຮັບວື່າຕົນເອງບາບ ຈະຕ້ອງເກີດຂ້ຶນ

ຈາກໃຈຂອງທື່ານເອງ. ຈົື່ງສາລະພາບທຸກໆບາບຫຼ ບາບທີື່ເຮດັແລ້ວເຮັດອີກຫລາຍເທ ື່ອໃນອາທິດທີື່ຜື່ານມາ. 

ຈົື່ງກ້າວໄປເທ ື່ອລະນ້ອຍເພ ື່ອຫັນໜີຈາກຄວາມບາບແລະຫັນມາຫາພຣະຄຣິດ. 

 ຈົື່ງບອກກັບເພ ື່ອນແລະຄອບຄວົຂອງທື່ານ. ເຮົາຈະບ ື່ເຫັນແກື່ໜ້າກັບຄົນທີື່ເຮົາຮັກດ້ວຍການເມີນເສີຍຕ ື່ 

ຄວາມບາບຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຄວາມບາບຈະທ າລາຍແລະເຮັດໃຫ້ພິນາດ.  ດັື່ງນ້ັນ, ຈົື່ງຕັດສິນໃຈເວົ້າຄວາມຈິງ

ດ້ວຍຄວາມຮັກເມ ື່ອທື່ານສັງເກດເຫັນຄວາມເສັຽຫາຍໃນຊີວິດບຸກຄົນທີື່ທື່ານຮັກ.  

 ຈົື່ງບອກກັບຊມຸຊນົຂອງທື່ານ. ໃຊ້ເວລາຄ້ົນຄວ້າເພ ື່ອຈະໄດຮ້ ວ້ື່າມີການຖ ກກົດຂີື່ແລະຄວາມບ ື່ຍຸດຕິທັມພາຍ 

ໃນຊຸມຊົນຂອງທື່ານ. ຈົື່ງຮື່ວມມ ກັບຄົນອ ື່ນເພ ື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮ ຂ້ອງບັນຫາແລະກ້າວໄປສ ື່ການແກ້ໄຂ

ບັນຫາ.  

 

“ເມ ື່ອໃດທື່ານຈິື່ງຈະຮຽນ?”  ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວພວກເຮາົບ ື່ເຄີຍຮຽນທີື່ຈະຄວບຄຸມນິສັຍບາບຂອງເຮົາ ບ ື່ວື່າຈະ

ໃນເວລາອັນສ້ັນຫຼ ຍາວນານ, ເຖິງປານນ້ັນ, ພວກເຮົາກ ຍັງສາມາດຊື່ວຍຕົນເອງຫຼ ຄົນອ ື່ນດ້ວຍຄວາມເວົ້າຢື່າງສັດຊ ື່ 

ໃນສິື່ງທີື່ພຣະເຈ້ົາຊົງກື່າວໄວຢ້ື່າງແຈື່ມແຈ້ງກື່ຽວກັບຄວາມບາບ.  

 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕດິສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

 ວນັອາທດິ ທ ີ22 ພສຶຈກິາ 2015 (11- 22 - 2015 ) 

__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮຄັນົບາບ                        ປະຕິບັດຕນົຢາ່ງສັດຊ  ່

 

                             ແມ່ນອຸປະນິສັຍຫ  ກິຈການປະຈ າວັນອັນໃດທີທ່່ານບ ່ເຄີຍປ່ຽນ? 

                                   ພຣະເຈົົ້າຊົງຍ່ິງໃຫຍກ່ວ່າບຸກຄົນເຫ ົ່ານັົ້ນທີຕ່ ່ສ ົ້ທ່ານ 

 

 ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ຊ່ວີດິ: 

       ອຸປະນິສັຍ. ພວກເຮົາທຸກຄົນມີນິສັຍ. ບາງອຸປະນິສັຍກ ບ ່ດີ, ຫລາຍນິສັຍກ ດີ, ແລະບາງນິສັຍກ ເປັນເໝ ອນຄົນບ ່

ປົກກະຕິ. ຍົກຕົວຢ່າງ: 

 ນັກປາຖະກະຖາສາມັນຊົນຊາວກຣີກຄົນນ່ຶງແຖຜົມຂອງລາວເຄ່ິງຫົວເມ ່ອກ  າລັງຂຽນບົດຢ ່. ເຮັດໃຫົ້ຕົວເອງ     

ເບ່ິງແລົ້ວເປັນຄ ຕົວຕລົກເພ ່ອເຮັດໃຫົ້ລາວເອງບ ອ່ອກຈາກບົ້ານຈົນກວາ່ລາວສ າເຣັດວຽກງານຂອງລາວ. 

 ໂກສກີ ນັກແຕ່ງເພງຊາວຣັດເຊັຽ ໄດົ້ຍ່າງທຸກວັນຢ່າງຕົງຕ  ່ເວລາ. ບ ່ມີແມ່ນແຕ່ນາທີນ່ຶງລ ່ນອອກໄປແລະບ ່ມີ

ແມ່ນແຕ່ນາທີດຽວທີຫ່ລຸດລົງ. 

 ຟເຣນດຣິກ ຊຽວເລີ, ນັກກະວແີລະນັກປວັດສາດຊາວເຢັຽຣະມັນ, ຈະຂຽນບົດກະວີຖົ້າລາວຖ ກກ່ິນໜາກ    

ເອັບໂປລນົ້ອຍເນ່ົາເປັນແມງທີຢ່ ່ອົ້ອມຮອບຕົວລາວ. 

           ພວກເຮົາຮ ົ້ວ່ານິສັຍເສັຽບ ່ໄດົ້ເກີດຜົນດີຕ ່ພວກເຮົາ.   ແຕ່ຍັງມີຢ ່ບ  ຄົນທີມ່ີນິສັຍທີດີ່ກ ຍັງສົ້າງບັນຫາໃຫົ້ແກ່ຄົນ

ອ ່ນ? ແນ່ນອນ ນັົ້ນແມ່ນສ່ິງທີເ່ກີດຂຶົ້ນກັບດານີເອນໃນຕອນໃກົ້ເວລາສຸດທົ້າຍຊີວິດຂອງລາວ. 

      ດານີເອນມີອຸປະນິສັຍທີດີ່ຢົ້ຽມ ອະທິຖານຕ ່ພຣະເຈົົ້າທຸກໆວັນ.  ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮ ົ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍຈາກ 

ເຫດການທີເ່ກີດຂຶົ້ນເມ ່ອຄົນອ ່ນພະຍາຍາມເອົາຄວາມເຊ ່ອຂອງດານີເອນກັບມາຕ ່ສ ົ້ລາວເອງ. 

 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ຢາ່ງໃດ?        ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ ົ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

      ສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ດານເີອນ  6: 6-10: 

6
ດ່ັງນັົ້ນພວກເຂົາຈ່ຶງເຂົົ້າໄປເຝົົ້າກະສັດດາຣິອຸດແລົ້ວຂາບທ ນວ່າ,“ຂົ້າແດ່ພຣະຣາຊາຂ ຊົງພຣະຈະເຣີນເທີົ້ນ 

7
ພວກຂົ້າ 

ນົ້ອຍທັງໝົດ ຜ ົ້ບ ຣິຫານຣາຊການແຜ່ນດິນຂອງພຣະອົງ  ຄ ຜ ົ້ກວດກາຣາຊການແຜ່ນດິນ ເຈົົ້າແຂວງ  ຮອງເຈົົ້າແຂວງ 

ແລະທີ່ປຶກສາໄດົ້ຕົກລົງເຫັນດີກັນວ່າ  ພຣະຣາຊາສົມຄວນຈະອອກຄ າສ່ັງໃຫົ້ທຸກຄົນເຮັດຕາມຢ່າງເຂັົ້ມງວດ    ຄ ໃຫົ້

ອອກຄ າສ່ັງວ່າໃນສາມສິບວັນນີົ້ບ ່ໃຫົ້ຜ ົ້ໃດທ ນຂ ສ່ິງໜ່ຶງສິ່ງໃດຈາກພຣະຫລ ຄົນໃດ ເວັົ້ນໄວົ້ແຕ່ທ ນຂ ຈາກພຣະອົງ ຜ ົ້ໃດ

ຝ່າຝ ນຄ າສ່ັງນີົ້ຈະຕົ້ອງຖ ກໂຍນເຂົົ້າໄປໃນຖ ົ້າສິງ. 
8
ດ່ັງນັົ້ນຂ ພຣະອົງຊົງອອກຄ າສ່ັງນີົ້ແລະລົງພຣະນາມໄວົ້ເພ ່ອຈະໄດົ້

ນ າອອກໃຊົ້ບັງຄັບເປັນກົດໝາຍເມເດັຽແລະເປີເຊັຽ ອັນເປັນກົດໝາຍທີ່ປ່ຽນແປງບ ່ໄດົ້.” 
9
ດົ້ວຍເຫດນີົ້ກະສັດດາຣິອຸດ

ຈ່ຶງຊົງລົງພຣະນາມໃນໜັງສ ຄ າສ່ັງ.  
10
ເມ ່ອດານີເອນຮ ົ້ວ່າກະສັດຊົງລົງພຣະນາມໃນໜັງສ ຄ າສ່ັງນັົ້ນແລົ້ວ  ເພິ່ນກ ໄປ 

ຍັງເຮ ອນຂອງຕົນ ໃນເຮ ອນນັົ້ນມີປ່ອງຢົ້ຽມຊັົ້ນເທງິສາມປ່ອງຢ ່ຊ ່ນະຄອນເຢຣ ຊາເລັມ ຢ ່ທີ່ນັົ້ນ ເພິ່ນໄດົ້ຄຸເຂ່ົາລົງຕ ່ໜົ້າ

ປ່ອງຢົ້ຽມທີ່ໄຂໄວົ້ ແລົ້ວອົ້ອນວອນຕ ່ພຣະເຈົົ້າມ ົ້ລະສາມເທ ່ອ ເໝ ອນທີເ່ຄີຍປະຕິບັດມາ. 
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       ມັນບ ່ໄດົ້ຂຶົ້ນຢ   ່ກັບວ່າບາງຄົນມີຄວາມດີຫ າຍຊ ່າໃດ ຖົ້າລາວຄິດວ່າຄົນອ ່ນດີກ່ວາ, ພຽງແຕ່ວ່າເຂົາເຈົົ້າບ ມ່ີຄວາມ

ດີໃຈ. ນັົ້ນແມ່ນເຫດການທີ່ເກີດຂຶົ້ນກັບພວກຜ ົ້ກວດກາຣາຊການແຜ່ນດິນແລະເຈົົ້າແຂວງຜ ົ້ທີຮ່ັບໃຊົ້ຢ ່ພາຍໃຕົ້ກະສັດ

ດາຣິອຸດແຫ່ງເມເດັຽ.  ດານີເອນແມ່ນຜ ົ້ນ່ຶງໃນສາມທີຖ່ ກຄັດເລ ອກເປັນຜ ົ້ກວດກາຣາຊການແຜ່ນດິນ, ແຕ່ວ່າລາວມ ີ“ 

ນິສັຍທີ່ບ ເ່ໝ ອນກັບຜ ົ້ກວດກາຣາຊການແຜ່ນດິນແລະເຈົົ້າແຂວງຄົນອ ່ນຍົ້ອນລາວມເີຈດຕະນາຈຸດປະສົງພເິສດ, ດ່ັງ

ນັົ້ນກະສັດຈ່ຶງໄວົ້ວາງໃຈແຕ່ງຕັົ້ງລາວໃຫົ້ເປັນຜ ົ້ຮັບຜິດຊອບທ ົ ່ວຣາຊອານາຈັກ” (ດານີເອນ 6:3). 

       ບ ວ່່າສ່ິງໃດກ ຕາມທີດ່ານີເອນເຮັດແມ່ນດີໝົດ.   ຜ ົ້ກວດກາຣາຊການແຜ່ນດິນແລະເຈົົ້າແຂວງຄົນອ ່ນຈ່ຶງມີຄວາມ

ອິດສາແລະບ ່ຍາກເຫັນລາວໄດົ້ຮັບຕ າແໜ່ງສ ງ,   ດ່ັງນັົ້ນ, ພວກເຂົາຈ່ຶງຕັົ້ງໃຈທີຈ່ະຄວບຄຸມຈາກສ່ິງທີເ່ກີດຂຶົ້ນ. ເໝ ອນ

ກັບນັກການເມ ອງສມັຍໃໝ່, ພວກເຂົາເວົົ້າສຽດສີແລະຫຍ ົ້ຫຍັນທຸກສ່ິງໃນທາງກົງກັນຂົ້າມຂອງຊີວິດຂອງດານີເອນ. 

ພວກເຂົາ  “ໄດົ້ພຍາຍາມຊອກຫາຂ ົ້ກ່າວຕ ່ສ ົ້ດານີເອນກ່ຽວກັບການບ ຣິຫານຣາຊການແຜ່ນດິນ”(ຂ ົ້ 4). 

        ເພາະວ່າ, ພວກເຂົາກົ້າວເຂົົ້າມາດົ້ວຍມ ເປ່ົາ ແຕ່ນັົ້ນບ ່ແມ່ນການສິົ້ນສຸດ. ພວກຜ ົ້ກວດກາຣາຊການແຜ່ນດິນໄດົ້

ຕັດສິນໃຈຕ ່ສ ົ້ດານີເອນໃນທາງຄວາມເຊ ່ອຂອງລາວ. ພວກເຂົາເຂົົ້າເຝົົ້າກະສັດດາຣິອຸດພົ້ອມດົ້ວຍເຄ ່ອງມ ສອງຢ່າງ. 

1. ການປະຈົບປະແຈງ. ຜ ົ້ກວດກາຣາຊການແຜ່ນດິນແລະເຈົົ້າແຂວງໄດົ້ຍົ້ອງຍ ກະສັດດາຣິອຸດດົ້ວຍການຊີົ້ໃຫົ້

ເຫັນເຖິງຄວາມພາກພ ມໃຈຂອງເພິ່ນ. ພວກເຂົາບອກຢ່າງເປັນຄວາມໝາຍວ່າຣາຊອານາຈັກທັງໝົດເປັນ

ຂອງທ່ານແລະທ່ານກ ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ. ແລະເຂົາກ ໄດົ້ແນະນ າເພີ່ນໃຫົ້ປົກປົ້ອງອານາຈັກນັົ້ນໂດຍເຮັດໃຫົ້ກະ

ສັດແຕ່ພຽງຜ ົ້ດຽວເປັນຈຸດສ ນກາງຂອງການທ ນຂ ຫ  ຂາບໄຫວ ົ້ເປັນເວລາສາມສິບວັນ. 

2. ການເວົົ້າຕວົະ .ພວກເຂົາເຫ ົ່ານັົ້ນທີ່ໄດົ້ເຂົົ້າເຝົົ້າກະສັດໄດົ້ໃຫົ້ຄວາມໝັົ້ນໃຈໃຫົ້ກບັເພິ່ນວ່າ “ພວກຜ ົ້ບ ຣິຫານ 

ຣາຊການແຜ່ນດິນຂອງພະອົງ ຄ ຜ ົ້ກວດກາຣາຊການແຜ່ນດິນ ເຈົົ້າແຂວງ ຮອງເຈົົ້າແຂວງແລະທີ່ປຶກສາໄດົ້

ຕົກລົງເຫັນດີເຫັນພົ້ອມກັນ “ ກ່ອນຈະນ າມາສເນີ (ຂ ົ້ 7 ). ແຕ່ແນ່ນອນບ ່ແມ່ນຄະນະບ ຣິຫານທັງ 120 ທ່ານ

ນັົ້ນຈະເຫັນພົ້ອມໝົດ. ດານີເອນ, ແມ່ນນ່ຶງໃນນັົ້ນທີ່ບ ່ເຫັນພົ້ອມກັບຂ ົ້ສເນີນັົ້ນ.   ພວກເຂົາຊັກນ າກະສັດໃຫົ້

ເຊ ່ອໃນຜ ົ້ນ າຂັົ້ນສ ງຂອງເພິ່ນ ແລະໃຫົ້ກະສັດເຊ ່ອວ່າດານີເອນກ ເປັນຜ ົ້ນ່ຶງທີ່ນອນຢ ່ໃນຄວາມຄິດນັົ້ນ. 

 

          ດ່ັງນັົ້ນ, ກະສັດຈ່ິງອອກຄ າສ່ັງລົງນາມຊ ່. ເປັນເວລາ 30 ວັນ, ການດ າລົງຊີວິດແລະການນັບຖ ສາສນາມີການ

ປ່ຽນແປງທົວ່ຣາຊອານາຈັກ. ແຕ່ບ ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງສ າລັບດານີເອນ.  ລາວສ ບຕ ່ອະທິຖານຕ ່ພຣະເຈົົ້າແຫ່ງຄວາມຈິງ

ແຕ່ອົງດຽວ “ ມ ົ້ລະສາມເທ ່ອລາວຄຸເຂ່ົາລົງ ອົ້ອນວອນອະທິຖານ ແລະຂອບພຣະຄຸນຕ ່ພຣະເຈົົ້າຂອງລາວ ເໝ ອນດ່ັງ 

ທີລ່າວເຄີຍເຮັດມາແຕ່ກ່ອນ. 

 

2. ດານເີອນ 6:13-16: 

13
ແລົ້ວພວກເຂົາໄດົ້ຂາບທ ນອົງພຣະຣາຊາວ່າ, “ດານີເອນຜ ົ້ເປັນຊະເລີຍຄົນໜ່ຶງທີ່ຖ ກກວາດຕົ້ອນມາຈາກຢ ດາ ລາວ 

ບ ່ໄດົ້ໂຄຣົບພຣະຣາຊາຫລ ເຊ ່ອຟັງຄ າສ່ັງທີ່ພຣະອງົຊົງປະກາດອອກໄປ ລາວໄດົ້ອົ້ອນວອນຕ ່ພຣະເຈົົ້າຂອງລາວມ ົ້ລະ 

ສາມເທ ່ອເປັນປະຈ າ.”
14
ເມ ່ອພຣະຣາຊາຊົງຊາບດ່ັງນັົ້ນພຣະອົງກ ຊົງເປັນທຸກໃນພຣະທັຍ ຈ່ຶງຊົງຄິດຫາຊ່ອງທາງຊ່ອຍ

ເຫລ ອດານີເອນ   ພຣະອົງຊົງພະຍາຍາມຢ ່ຈົນຄ ່າ.  
15
ແລົ້ວຄົນເຫລົ່ານັົ້ນກ ພາກັນກັບມາເຝົົ້າພຣະຣາຊາແລະທ ນວ່າ, 

“ພຣະຣາຊາຊົງຊາບແລົ້ວວ່າຕາມກົດໝາຍຂອງເມເດັຽແລະເປີເຊັຽນັົ້ນບ ່ມີຄ າສ່ັງໃດທີ່ພຣະຣາຊາຊົງປະກາດອອກໄປ

ແລົ້ວຈະປຽ່ນແປງໄດົ້.”
16
ຕ ່ມາພຣະຣາຊາຊົງອອກຄ າສ່ັງໃຫົ້ເອົາດານີເອນໂຍນເຂົົ້າໄປໃນຖ ົ້າສິງ ພຣະອົງຊົງກ່າວຕ ່ດາ 

ນີເອນວ່າ,“ຂ ພຣະເຈົົ້າຂອງທ່ານ ຜ ົ້ທີ່ທ່ານໄດົ້ຮັບໃຊົ້ດົ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີນັົ້ນຈ່ົງຊ່ອຍເຫລ ອທ່ານສາ.”    
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       ເພາະວ່າ ການວາງຕົວແລະອຸປະນິສັຍທີ່ບ ່ເໝ ອນຄົນອ ່ນໄດົ້ສະແດງອອກຢ່າງໝັົ້ນຄົງ.  ຄ ຕ່ ່ສ ົ້ຂອງດານີເອນຮ ົ້ວ່າ

ພວກເຂົາສາມາດຈັບຜິດລາວໄດົ້ເພາະລາວຈະຍັງສ ບຕ ່ອະທິຖານຢ ່ເປັນປົກກະຕິ ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ເຖິງຈະມຄີ າສ່ັງ

ແລະຄ າຂ ່ເຂັນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ ດານີເອນຍ່ິງເພີົ້ມຄ າໝັົ້ນສັນຍາຕ ່ພຣະເຈົົ້າຫ າຍກວາ່ຊີວດິຂອງລາວເອງ ແລະຄ  ່ຕ ່ 

ສ ົ້ຂອງລາວກ ເຊ ່ອຢ່າງນັົ້ນ.  

       ຂົ້າພະເຈົົ້າເຊ ່ອແນ່ວ່າເຈົົ້າໜົ້າທີບ່ ຣິຫານຮີບແລ່ນໄປເຂົົ້າເຝົົ້າກະສັດໃນທັນທີໂລດແລະນ າເອົາຂ່າວຍຸແຍ່ໄປທ ນ

ຕ ່ກະສັດ ເພາະພວກເຂົາພຍາຍາມທີຈ່ະໃສ່ຮົ້າຍປົ້າຍສີດານິເອນວ່າເປັນຄົນບ ່ສັດຊ ່ແລະບ ່ໂຄຣົບກະສັດ.    

       ເມ ່ອກະສັດໄດົ້ຮ ົ້ເຣ ່ອງກ່ຽວກັບດານີເອນ, ພຣະອົງ “ ກ ຊົງເປັນທຸກໜັກໃຈ” (ຂ ົ້ 14). ພຣະອົງສ ານຶກຂຶຶົ້ນໄດົ້ວ່າຖ ກ

ກົນອຸບາຍຫ ອກລວງແລະຜິດຫວງັ. ຕາມຄ າສ່ັງໂດຍຄວາມເປັນຈິງແລົ້ວບ ໄ່ດົ້ກ່ຽວຂົ້ອງກັບການອະທິຖານແລະຄວາມ

ສັດຊ ່ຕ ກ່ະສັດ; ມັນເປັນພຽງວທີິການໂຄ ່ນລົົ້ມຄ ່ແຂ່ງທາງດົ້ານການປົກຄອງ ເປັນຄ າສ່ັງທີສ່ົ້າງຂຶົ້ນເພ ່ອເປັນກົນອຸບາຍ

ຈັບຜິດດານີເອນ. 

       ກະສັດໄດົ້ໃຊົ້ເວລາໝົດມ ົ້ເພ ່ອຊອກຫາວທີິທາງຊ່ວຍດານີເອນໃຫົ້ພົົ້ນຂ ົ້ກ່າວຫາ.  ອີງຕາມການບັນທຶກກົດໝາຍ

ແມ່ນມກີານພິຈາຣະນາໄຕ່ສວນຊ່ອງຫວົ້າງທາງກົດໝາຍໄດົ້.   ແຕ່ເຈົົ້າແຂວງແລະຜ ົ້ບ ຣິຫານກວດກາຣາຊແຜ່ນດິນ 

ມີຄວາມດີໃຈທີໄ່ດົ້ຍົກເອົາກົດໝາຍຂອງເມເດັຽແລະເປີເຊັຽທີປ່ະກາດອອກໄປແລົ້ວບ ສ່າມາດປ່ຽນແປງໄດົ້.  ຢ ໃ່ນຈິດ

ໃຈແລະແນວຄິດຂອງຜ ົ້ບ ຣິຫານກວດກາຣາຊແຜ່ນດິນແລະເຈົົ້າແຂວງ ເປັນການຖ ກຕົ້ອງທີສຸ່ດ. ໃນຕອນເຊົົ້າກ່ອນເວ

ລາກ ານົດ ດານີເອນກ ຈະພົົ້ນໄປຈາກສາຍຕາ. 

          ດານີເອນ ໄດົ້ສ ບຕ ່ອະທິຖານຕ ່ພຣະເຈົົ້າ.   ຖົ້ານັົ້ນຄ ຄວາມຕາຍລາວກ ພົ້ອມທີ່ຈະຕາຍ.   ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ 

ພຣະເຈົົ້າໄດົ້ໃຊົ້ລາວໃຫົ້ເປັນພຍານສ າລັບກະສັດດາຣິອຸດ    ດານິເອນໄດົ້ຖ ກໂຍນລົງໄປໃນຖ ົ້າສິງ   ຄ າເວົົ້າສຸດທົ້າຍ

ຂອງກະສັດຕ ່ດານີເອນ:   “ ຂ ໃຫ ົ້ພຣະເຈົົ້າຂອງທ່ານ, ຜ ົ້ທີທ່່ານຮັບໃຊົ້ດົ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພກັດີນັົ້ນ  ຈ່ົງຊ່ອຍເຫ  ອທ່ານ

ສາ”(ຂ ົ້ 16).   ບ ວ່່າຈະເປັນຄວາມປາຖນາຫ  ຄ າອະທິຖານຂອງກະສັດດາຣິອຸດ ເພິ່ນກ ໄດົ້ສະແດງໃຫົ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົົ້າ

ຂອງດານີເອນຕົ້ອງຊ່ວຍລາວ.    ບ ຄ່ ກັບເນບ ກາດເນັດຊາ ຜ ົ້ທີ ່“ເຮັດດົ້ວຍຄວາມໂກດຮົ້າຍ “(ດານີເອນ 3: 19) ທີ່ໄດົ້

ໂຍນ ຊັດຣັດ, ເມຊັດ, ແລະອາເບເນດໂກ ເຂົົ້າເຕົາໄຟທີ່ກ າລັງຮົ້ອນກົ້າ,  ສ່ວນດາຣິອຸດພຍາຍາມຊ່ວຍດານີເອນໄວົ້. 

 

3. ດານເີອນ 6:19-22: 

19
ພຣະຣາຊາຊົງຕ ່ນຈາກບັນທົມແຕ່ເດິກ ແລະຟົ້າວສະເດັດໄປຍັງຖ ົ້າສິງ. 

20
ເມ ່ອພຣະອົງຊົງສະເດັດເຂົົ້າມາໃກົ້ຖ ົ້າ  ກ  

ຊົງຮົ້ອງສຽງດັງດົ້ວຍຄວາມກະວົນກະວາຍວ່າ, “ດານີເອນ ຜ ົ້ຮັບໃຊົ້ຂອງພຣະເຈົົ້າອົງຊົງພຣະຊົນຢ ່ເອີຍ ພຣະເຈົົ້າອົງທີ ່

ທ່ານຮັບໃຊົ້ດົ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີໄດົ້ຊ່ອຍທ່ານໃຫົ້ພົົ້ນຈາກສິງບ ?”  
21
ດານີເອນໄດົ້ທ ນຕອບວ່າ,  “ຂ ຈ່ົງຊົງພຣະຈະ

ເຣີນເທີົ້ນ  
22
ພຣະເຈົົ້າຊົງໃຊົ້ເທວະດາຂອງພຣະອົງມາອັດປາກສິງໄວົ້ ເພ ່ອບ ່ໃຫົ້ມັນທ າຮົ້າຍຂົ້ານົ້ອຍ  ຂົ້າແດ່ພຣະຣາ 

ຊາ ພຣະເຈົົ້າຊົງເຮັດດ່ັງນີົ້ຍົ້ອນພຣະອົງຊົງຊາບວ່າ ຂົ້ານົ້ອຍບ ່ມີຄວາມຜິດຫຍັງເລີຍ ແລະຍົ້ອນຂົ້ານົ້ອຍບ ່ໄດົ້ເຮັດຜິດ

ຫຍັງຕ ່ພຣະຣາຊາ.” 

 

        ທະຫານເຝົົ້າຍາມໄດົ້ໃຊົ້ໂງ່ນຫີນອັດປາກຖ ົ້າສິງ. ຍັງໃຊົ້ໂສົ້ມັດໂງ່ນຫີນຕິດແໜົ້ນບ ່ໃຫົ້ເຄ ່ອນຍົ້າຍໄປຈາກທີໄ່ດົ້. 

ກະສັດແລະຄະນະບ ຣິຫານຂອງພຣະອົງໄດົ້ຕີຕຣາປະທັບໂງ່ນຫີນໄວົ້.     ໃນຄວາມຄິດຂອງຄະນະບ ຣິຫານກວດກາ  

ຣາຊແຜ່ນດິນແລະເຈົົ້າແຂວງ  ຄິດວ່າຊາຕາກັມຂອງດານີເອນນັົ້ນແມ່ນຄວາມຕາຍ. 

        “ສ່ິງແລກທີກ່ະທ າກ່ອນຮຸ່ງເຊົົ້າ “ (ຂ ົ້ 19)ດາຣິອຸດຟົ້າວແລ່ນລົງໄປທີຖ່ ົ້າສິງ. ເພິ່ນໄດົ້ຮົ້ອງສ່ົງສຽງດັງ: “ ດານີເອນ, 

ຜ ົ້ຮັບໃຊົ້ພຣະເຈົົ້າອົງຊົງພຣະຊົນຢ ່...ພຣະເຈົົ້າຂອງທ່ານຜ ົ້ທີຮ່ບັໃຊົ້ຕລອດຊີວິດຂອງທ່ານຊ່ວຍທ່ານໃຫົ້ພົົ້ນຈາດປາກ 

ສິງບ ?່” (ຂ ົ້20).  ມັນແຕກຕ່າງຈາກພຣະທຽມໃນຊົນຊາດຂອງເພິ່ນ, ດາຣິອຸດໄດົ້ຫັນມານະມັດສະການພຣະເຈົົ້າຂອງ 
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ດານີເອນ “ ພຣະເຈົົ້າອົງຊົງພຣະຊົນຢ ່.” 

       ດານີເອນສະແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ແລະບ ່ໄດົ້ປ່ອຍໂອກາດທີຈ່ະໃຫົ້ການສັຣເສີນໃຫົ້ກຽດແດ່ພຣະເຈົົ້າຜ່ານພົົ້ນ 

ໄປ: “ຂ ຈ່ົງຊົງພຣະຈະເຣີນເທີົ້ນ ພຣະເຈົົ້າຊົງໃຊົ້ເທວະດາຂອງພຣະອົງມາອັດປາກສິງໄວົ້.    ເພ ່ອບ ່ໃຫົ້ມັນທ າຮົ້າຍຂົ້າ 

ນົ້ອຍ, ເພາະຂົ້ານົ້ອຍບ ່ມີຄວາມຜິດຫຍັງເລີຍຕ ່ພຣະອົງ, ແລະຂົ້ານົ້ອຍບ ່ໄດົ້ເຮັດຜິດຫຍັງຕ ພ່ຣະຣາຊາ.” (ຂ ົ້ 21-22). 

       ພວກເຮົາຮັບໃຊົ້ພຣະເຈົົ້າຜ ົ້ຈັດຫາໃຫົ້ແລະປົກປົ້ອງເຮົາ.  ໃນປະວັດສາດທີຜ່່ານມາໄດົ້ສະແດງໃຫົ້ເຮົາເຫັນວ່າບ ່

ແມ່ນທຸກຄົນທີຕິ່ດຕາມພຣະເຢຊ ຄຣິດໄດົ້ຮັບການກອບກ ົ້ຈາກຄວາມຕາຍຄ ກັບດານີເອນ.  ແຕ່ຕ ທຸ່ກຄົນທີຍ່ອມຕາຍ 

ຍົ້ອນຄວາມເຊ ່ອໄດົ້ຮັບການຢ ນຢັນວ່າຄວາມຕາຍທາງວິນຍານກ ເລວຮົ້າຍກວາ່ຄວາມຕາຍທາງດົ້ານຮ່າງກາຍ. ພຣະ

ເຈົົ້າອາດຈະປົກປົ້ອງທ່ານເມ ່ອທ່ານຖ ກຂ່ົມເຫງ ຫ  ພຣະອົງອາດຈະບ ່ປົກປົ້ອງ.   ຄວາມຕາຍບ ່ໄດົ້ປ່ຽນແປງຊີວິດນິຣັນ

ຂອງຜ ົ້ທີເ່ຊ ່ອ. (ໂຣມ 8: 37-39). 

          ເມ ່ອພວກເຮົາດ າລົງຊີວິດຢ  ່ພາຍໃຕົ້ຄວາມເປັນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິດ, ພວກເຮົາໃຫົ້ການສັຣເສີນພຣະ 

ອົງຜ່ານທາງຄວາມເຊ ່ອຟັງຂອງເຮົາ.   ເຖິງແມ່ນເຮົາກ າລັງຕົກຢ ່ໃນການຂ່ົມເຫັງ,  ພວກເຮາົຈະບ ່ເຮັດຜິດໂດຍການ 

ເຮັດໃນສ່ິງທີຖ່ ກຕົ້ອງ. 

                                                                                                                                                                                                    

                                                          ນ າໃຊົ້ໃນຊວີດິ      

 

ໃນຂະນະທີສ່ລບຸບົດຮຽນບດົນີົ້,  ຕດັສນິໃຈຢາ່ງຄກັແນວ່າ່ທາ່ນຈະດ າລງົຊີວດິພາຍໃຕົ້ຄວາມຍິງ່ໃຫຍຂ່ອງພຣະເຈົົ້າ 

ຈົງ່ພຈິາຣະນາເບິງ່ຄ າແນະນ າເຫລົາ່ນີົ້ ໃນຂະນະທີກ່ົ້າວເດນີໄປຂົ້າງໜົ້າໃນອາທດິນີົ້:                                                                               

 

 ຈົງ່ມຄີວາມສດັຊ .່ ອະທິຖານກ່ອນເລີົ້ມຕົົ້ນວັນໃໝ່ໃນແຕ່ລະວັນ, ຂ ຮົ້ອງໃຫົ້ພຣະເຈົົ້າຊ່ວຍທ່ານໃຫົ້ຕັົ້ງໝັົ້ນຄົງ

ຢ ່ໃນຄວາມສັດຊ ່ຕ ່ພຣະອົງ ໃນທີທ່ າງານຂອງທ່ານ, ໃນດົ້ານກິຣິຍາວາຈາຂອງທ່ານຕ ່ຄົນອ ່ນ, ແລະໃນການ

ທົ້າທາຍທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານປະເຊີນຢ ່. 

 

 ຈົງ່ມສີວ່ນຮວ່ມ. ເຂົົ້າປະກອບສ່ວນໃນຄະນະມິສຊັນນາຣີແລະການຮັບໃຊົ້ຄົນອ ່ນໃຫົ້ຫ າຍຂຶົ້ນຕ ່ມ. ເຊ່ັນດຽວ

ກັບດານີເອນ ທີບ່ ່ປ່ອຍໃຫົ້ອາຍຸແລະຕ າແໜ່ງໜົ້າທີແ່ຍກລາວອອກຈາກການເດີນໄປກັບພຣະເຈົົ້າ, ຊອກຫາ

ທາງຊ່ວຍເຫ  ອຄົນອ ່ນໃຫົ້ພົບກັບເສັົ້ນທາງເດີນໄປຫາພຣະເຢຊ ຄຣິດ. 

   

 ຈົງ່ມຄີວາມກົ້າຫານ. ເມ ຶ່ອທ່ານປະເຊີນກັບການຕ ່ສ ົ້ນາມຊ ່ແລະການງານຂອງພຣະຄຣິດ.  ຢ່າກັບຫ ັງຫັນ ຈ່ົງ

ໃຫົ້ຄວາມເຊ ່ອໃນພຣະຄຣິດປາກົດອອກມາ. ເຮັດໃນທາງທີ່ໃຫົ້ກຽດຕ ່ພຣະເຢຊ ແລະນັບຖ ຄົນອ ່ນນ າ.    .  

 

ເຊ ່ອໃນພຣະເຢຊ ຄຣິດຫ າຍກວາ່ມອຸີປະນິສັຍດີ ເປັນກຸນແຈດອກສ າຄັນໃນການຮັບໃຊົ້ພຣະເຈົົ້າໃນທຸກສະພາບ

ການ.  ຍຶດຖ ກຸນແຈນັົ້ນໄວົ້, ເພາະວ່າພຣະເຈົົ້າຊົງຍ່ິງໃຫຍກ່ວ່າຜ ົ້ທີຕ່ ່ສ ົ້ທ່ານ.   

 

                        ອຸປຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕດິສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

 ວນັອາທດິ ທ ີ29 ພສຶຈກິາ 2015 (11- 29- 2015 ) 

__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮຄັນົບາບ                    ເມ ື່ອຖ ກໂຈມຕີຈາກຜ ູ້ທີື່ຕ ື່ຕູ້ານ 

 

                                 ແມື່ນຫັຽງທີື່ເຮັດໃຫູ້ການແຂື່ງຂັນກິລາແບບດັູ້ງເດີມຟົດຟ ູ້ນ? 

                ພວກເຮົາສາມາດປະເຊີນກັບຜ ູ້ຕ ື່ຕູ້ານໄດູ້ຢື່າງກູ້າຫານເພາະວື່າພຣະເຈົູ້າເປັນຜ ູ້ຄວບຄຸມດ ແລ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ື່ຊວີດິ: 

       ທື່ານສາມາດບອກເຣ ື່ອງຈິງຂອງຄົນຜ ູ້ມັກຫ ົງໄຫ ຢ ື່ກັບສິື່ງໃດສິື່ງນຶື່ງໄດູ້ສເມີ.  ເພາະສິື່ງທີື່ລາວນຸື່ງແລະຖ ຈະມສີີຫ  

ເຄ ື່ອງໝາຍສັນຍາລັກຂອງທີມກິລາທີື່ລາວມັກ.  ຜ ູ້ທີື່ມັກຫ ົງໄຫ ຢ ື່ກັບສິື່ງໃດສິື່ງນຶື່ງທີື່ອື່າວຂີູ້ດ ູ້ແດື່ອາດຈະແຕູ້ມໜູ້າຂອງ

ລາວດູ້ວຍສີທີື່ເປັນເຄ ື່ອງໝາຍຂອງທີມກິລາ; ລາວພູ້ອມທີື່ຈະໂຮື່ຮູ້ອງສົື່ງສຽງໃຫູ້ກ າລັງໃຈທມີຂອງລາວໃຫູ້ໄດູ້ຊະນະ. 

        ດັື່ງນັູ້ນຄວາມໄວູ້ເນ ູ້ອງເຊ ື່ອໃຈແລະການສະແດງຄວາມກູ້າຫານທີື່ບ ື່ຈິງໃຈມີຄວາມຮ ູ້ສຶກແຕກຕື່າງໃນແຕື່ລະຄັູ້ງ

ຂອງການແຂື່ງຂັນ ໂດຍສະເພາະຖູ້າວື່າທື່ານພົບວື່າທື່ານຢ ື່ຖູ້າມກາງຄົນທີື່ຫ ົງໄຫ ຢ ື່ກັບທີມທີື່ເປັນຄ ື່ຕ ື່ສ ູ້.   ຫ ງັຈາກນັູ້ນ, 

ທື່ານພົບວື່າໄດູ້ນັື່ງຢ ື່ໃນກຸື່ມຂອງຄ ື່ແຂື່ງຂັນທີື່ກົງກັນຂູ້າມ. ສຽງຮູ້ອງເຊັຽໃຫູ້ກ າລັງໃຈຂອງທື່ານຈະຄື່ອຍໆ ງຽບລົງດູ້ວຍ

ສຽງຮູ້ອງໂຮທັບຂອງທີມເຈົູ້າຂອງບູ້ານ.    ທຸກຄັູ້ງທີື່ທື່ານຢ ນຂຶູ້ນເຊັຽໃຫູ້ກ າລັງໃຈທີມຂອງທື່ານໆ ຈະຕົກເປັນເປົູ້າສາຍ

ຕາຂອງຝື່າຍກົງກັນຂູ້າມ. 

      ວຖີິຊີວິດກ ຍິື່ງສ າຄັນ, ຄວາມຈິງນີູ້ໄດູ້ເກີດຂຶູ້ນກັບຜ ູ້ທີື່ຕິດຕາມພຣະຄຣິດທຸກຄົນ.  ການດ າລົງຊີວິດເພ ື່ອພຣະເຢຊ 

ຄຣິດໃນສັງຄົມທີື່ເດີນສວນທາງກັບທິດທາງຂອງພຣະເຈົູ້າບ ື່ແມື່ນເຣ ື່ອງງື່າຍ.  ການຕ ື່ສ ູ້ຄັດຄູ້ານມີຈິງ,  ຊຶື່ງເກີດກັບບຸກ 

ຄົນທີື່ຕິດຕາມຄຣິສຕຽນ-ພຣະຄຣິດ. ພວກຜ ູ້ຕ ື່ສ ູ້ຄັດຄູ້ານຕ ື່ພຣະຄຣິດແລະຜ ູ້ຕິດຕາມພຣະອົງເຫ ົື່ານີູ້ອາດເຊ ື່ອວື່າພວກ

ເຮົາເດີນຜິດທາງ, ແຕື່ພວກເຮາົເດີນໄປໃນທິດທາງທີື່ຖ ກຕູ້ອງຕາມຄວາມຈິງ.  ດັື່ງນັູ້ນພວກຈະເຮົາຕອບໂຕູ້ກັບເຣ ື່ອງນີູ້

ຢື່າງໃດ? 

          ພວກເຮົາຈະໄດູ້ເຫັນໃນບົດຮຽນນີູ້,   ທີື່ຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍເລີູ້ມແຣກໄດູ້ຕ ື່ສ ູ້ກັບຜ ູ້ຕ ື່ຕູ້ານດູ້ວຍການອະທິຖານ 

ແລະດັື່ງນັູ້ນພວກເຮົາຄວນເຮດັເຊັື່ນດຽວກັນ. 

 

ພຣະຄມັພກີື່າວວື່າຢື່າງໃດ?        ( ເບິື່ງຕາມຫົວຂ ູ້ 1, ແລະ 2 ) 

 

      ສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ກຈິການ 4: 23-28: 

23
ເມ ື່ອຖ ກປື່ອຍແລູ້ວທື່ານທັງສອງກ ໄປຫາເພ ື່ອນຝ ງຂອງຕົນແລະເລົື່າເຣ ື່ອງທັງໝົດທີື່ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍື່ແລະ 

ພວກເຖົູ້າແກື່ໄດູ້ເວົູ້າແກື່ຕົນນັູ້ນ.
24
ເມ ື່ອເຂົາທັງຫລາຍໄດູ້ຍິນແລູ້ວກ ພູ້ອມໃຈກັນຍົກສຽງຂຶູ້ນທ ນພຣະເຈົູ້າວື່າ,“ຂູ້າແຕື່ 

ພຣະເຈົູ້າຕົນມະຫາຣາດພຣະອົງໄດູ້ຊົງສູ້າງຟູ້າສວັນ, ແຜື່ນດິນໂລກ, ນ ູ້າທະເລ, ກັບສັພະສິື່ງທີື່ຢ ື່ໃນບື່ອນເຫລົື່ານັູ້ນ.  

25
ພຣະອົງຊົງກື່າວໄວູ້ໂດຍພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດດູ້ວຍປາກດາວິດບັນພະບຸຣຸດຂອງຂູ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຄ ຜ ູ້ຮັບໃຊູ້ 

ຂອງພຣະອົງວື່າ, ດູ້ວຍເຫດໃດຊົນຕື່າງຊາດຈຶື່ງຮູ້າຍແຮງຂຶູ້ນແລະຊົນຊາດທັງຫລາຍຈຶື່ງຄຶດປອງຮູ້າຍເປັນການເປົື່າ 

26
ບັນດາກະສັດແຫື່ງແຜື່ນດິນໂລກຕັູ້ງຕົວຂຶູ້ນແລະຜ ູ້ປົກຄອງໄດູ້ຊຸມນຸມກັນຕ ື່ສ ູ້ອົງພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົູ້າແລະຕ ື່ສ ູ້ຜ ູ້ທີື່ພຣະ 
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ອົງຊົງຫົດສົງ.’
27
ຈິງແທູ້ໃນເມ ອງນີູ້ເຮໂຣດແລະປົນຕີໂອປີລາດ, ກັບຄົນຕື່າງຊາດ, ແລະຊາວອິສຣາເອນໄດູ້ປະຊຸມກັນ

ຕ ື່ສ ູ້ພຣະເຢຊ ຜ ູ້ຮັບໃຊູ້ບ ຣິສຸດຂອງພຣະອົງທີື່ຊົງຫົດສົງໄວູ້ແລູ້ວ,
28
ເພ ື່ອໃຫູ້ສິື່ງສາຣະພັດຕາມທີື່ພຣະຫັດແລະພຣະທັຍ 

ຂອງພຣະອົງຊົງກ ານົດຕັູ້ງແຕື່ກື່ອນມາແລູ້ວນັູ້ນເກີດຂຶູ້ນ.  

 

        ຂຶູ້ນຕົູ້ນເຣ ື່ອງຂອງພຣະທັມກິຈການ,  ເປໂຕແລະໂຢຮນັໄດູ້ພົບກັບຊາຍພິການແລະໄດູ້ປິື່ນປົວລາວດູ້ວຍຣິດອ າ

ນາດໃນນາມຊ ື່ຂອງອົງພຣະເຢຊ ຄຣິດ(ກ ິຈການ 3:4-7).  ໃນຂະນະພລົເມ ອງຊຸມນຸມກັນຢ ື່ນັູ້ນ, ເປໂຕໄດູ້ໃຊູ້ໂອກາດ

ນັູ້ນບອກກັບທຸກຄົນກື່ຽວກັບການຕາຍແລະການຄ ນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິດ( ຂ ູ້ 12-26). 

        ຄ າສອນຂອງເປໂຕເປັນພຍານຈົນເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ນ າທາງສາສນາເກີດຄວາມອິດສາ.   ຢື່າງນູ້ອຍກ ເປັນເໝ ອນປີທີື່ເຢ

ຣ ຊາເລັມມໃີຈຢາກຂູ້າພຣະເຢຊ ໂດຍການຄຶງທີື່ໄມູ້ກາງເຂນ ຍັງບ ື່ທັນໄດູ້ກື່າວເຖິງການຄ ນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະອົງ. 

ເພ ື່ອໃຫູ້ແນື່ໃຈວື່ານາມຊ ື່ຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິດຈະບ ື່ມອິີດທິພນົຕ ື່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນອີກ. ພວກຜ ູ້ນ າທາງສາສນາໃຊູ້ສິດ

ອ ານາດຈັບກຸມເປໂຕແລະໂຢຮັນ. 

          ເພາະວື່າ, ຜ ູ້ນ າຄົນຢິວຈະບ ື່ປະຕິເສດການອັສຈັນ, ແຕື່ເຂົາສັື່ງຫູ້າມບ ື່ໃຫູ້ເຫ ົື່າອັຄສາວົກປະກາດນາມຊ ື່ພຣະເຢ

ຊ  ເປໂຕແລະໂຢຮັນປະຕິເສດບ ື່ຍອມຟັງ( ຂ ູ້ 19-20). ໃນຂ ູ້ນີູ້, ສິດອ ານາດຜ   ູ້ນ າທາງສາສນາເຮັດຫຍັງບ ື່ໄດູ້ນອກຈາກ 

ຂ ື່ເຂັນເປໂຕແລະໂຢຮັນແລະປື່ອຍທັງສອງໄປ. 

       ໃນຄ າຕອບ, ສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກບ ື່ໄດູ້ລົູ້ມເລີກ, ບ ື່ໄດູ້ຕອບໂຕູ້ກັບໄປ. ພວກເຂົາອະທິຖານ. ອີງຕາມຕົວຢື່າງ

ຂອງເຂົາ ພວກເຮົາຄວນຮຽນເອົາແບບຢື່າງເປັນນັກອະທິຖານຢື່າງເຕັມທ ີ ື່ເພ ື່ອຕອບໂຕູ້ກັບວິນຍານທີື່ຕ ື່ຕູ້ານເຮົາ: 

  ຈົື່ງເປນັຄຣສິຕະຈກັ. ເປໂຕແລະໂຢຮັນຮ ູ້ສຶກໄດູ້ຮັບຄວາມເລົູ້າໂລມໃຈຮື່ວມກັບພວກໄພື່ພນົ. ບຸກຄົນຜ ູ້ທື່ານ

ໄດູ້ຮັບການສນັບສນ ນ, ໄດຮັບກ າລັງໃຈແລະຈະເປັນເພ ື່ອນໃນເວລາທີື່ທື່ານພົບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ເຂົາເຈົູ້າຈະ

ກື່າວເຖິງຄວາມເຊ ື່ອຂອງທື່ານຢື່າງຫລວງຫລາຍ(ເຮັບເຣີ 10: 24-25). 

 ໃຊູ້ອາວດຸຝື່າຍວນິຍານ. ພວກເຮົາຢ ື່ໃນການຕ ື່ສ ູ້ຝື່າຍວິນຍານ ຢ ື່ອູ້ອມຮູ້ອມເຮົາແມື່ນເຕັມໄປດູ້ວຍກົນອຸບາຍ

ທີື່ຕ ື່ສ ູ້ນາມຊ ື່ພຣະເຢຊ   ຢ ື່ໃນສ ື່ມວນຊົນ, ໃນຫູ້ອງຮຽນ,  ໃນສານ, ໃນກຸື່ມນັກການເມ ອງ, ແລະໃນຄວາມຈະ

ເຣີນຂອງສັງຄົມທີື່ປະຕິເສດພຣະເຈົູ້າ. ພວກເຮົາຕູ້ອງຕ ື່ສ ູ້ຄ ນ ແຕື່ພວກເຮົາຕູ້ອງເຮັດໃນທາງທີື່ຖ ກຕູ້ອງ. ທື່ານ

ສາມາດເອົາຊະນະການຕ ື່ສ ູ້ຝື່າຍວຍິານດູ້ວຍການໃຊູ້ອາວຸດຝື່າຍວິນຍານ (ເອເຟໂຊ 6: 12-13) 

 ຮບັມ ກັບທກຸສິື່ງດູ້ວຍການອະທຖິານ. ເມ ື່ອຖ ກຂ ື່ເຂັນ, ຄຣິສຕະຈັກສມັຍນັູ້ນບ ື່ຍອມພື່າຍແພູ້ ມິດຢ ື່ ຫ  ໝອບຢ ື່. 

ພວກເຂົາອະທິຖານດູ້ວຍຄວາມເຊ ື່ອ,  ດູ້ວຍຄວາມຖື່ອມໃຈ, ດູ້ວຍຄວາມເປັນນ ູ້ານຶື່ງໃຈດຽວກັນ,  ແລະດູ້ວຍ

ຄວາມເຊ ື່ອໝັູ້ນ, ດັື່ງນັູ້ນພວກເຮົາຈຶື່ງຄວນເຮັດເຊັື່ນດຽວກັນ. 

 

2. ກຈິການ 4: 29-31:  

29
ຂູ້າແຕື່ອົງພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົູ້າ, ບັດນີູ້ຂ ໂຜດທອດພຣະເນດການຂ ື່ເຂັນຂອງເຂົາ ແລະຂ ໂຜດໃຫູ້ຜ ູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງພຣະອົງ 

ກື່າວພຣະທມັຂອງພຣະອົງດູ້ວຍໃຈກູ້າ, 
30
ໂດຍການຊົງຢຽດພຣະຫັດຂອງພຣະອົງອອກ ເພ ື່ອເຮັດໃຫູ້ດພີຍາດແລະ 

ໂຜດໃຫູ້ໝາຍສ າຄັນກັບການອັສຈັນບັງເກີດຂຶູ້ນໂດຍພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊ ຜ ູ້ຮັບໃຊູ້ບ ຣິສຸດຂອງພຣະອົງ. 
31
ເມ ື່ອ

ເຂົາອູ້ອນວອນຈົບລົງແລູ້ວ ບື່ອນທີື່ເຂົາຊຸມນຸມກັນນັູ້ນກ ສະທູ້ານຫວັື່ນໄຫວ ແລະຄົນເຫລົື່ານັູ້ນໄດູ້ເຕັມໄປດູ້ວຍພຣະ 

ວິນຍານບ ຣິສຸດທຸກຄົນ ຈຶື່ງພາກັນກື່າວພຣະທັມຂອງພຣະເຈົູ້າດູ້ວຍໃຈກູ້າຫານ. 

 

           ການອະທິຖານຂ ູ້ 24-30  ເປັນແບບຢື່າງທີື່ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານເມ ື່ອມີພາຣະອນັໜັກໜື່ວງ, ເມ ື່ອບັນຫາ 

ຄວາມວຸູ້ນວາຍເພີູ້ມທະວຂຶິູ້ນ,   ແລະຖ ກສັດຕຣ ຂົື່ມຂ ື່.   ໂອູ້ລົມກັບພຣະເຈົູ້າເຖິງສິື່ງທີື່ພຣະອົງຊົງກະທ າໃຫູ້ຫ າຍກວື່າ 
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ສິື່ງທີື່ຜ ູ້ຕ ື່ຕູ້ານກ າລັງກະທ າ. ສຸມໃຈໃສື່ໃນພຣະເຈົູ້າໃຫູ້ຫ າຍກວື່າສຸມໃຈໃສື່ໃນເຫດການທີື່ເກີດຂຶູ້ນ. 

        ຈົື່ງສັງເກດເບິື່ງວື່າ ພາຍຫ ັງທີື່ໄດູ້ຍົກສ ງຣິດອ ານາດຊ ື່ສຽງຂອງພຣະເຈົູ້າ, ຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍເລີູ້ມແຣກໄດູ້ທ ນຂ 

ສອງຢື່າງ. ຢື່າງທນີຶື່ງ, ເຂາົເຈົູ້າໄດູ້ອະທຖິານດູ້ວຍຄວາມໄວູ້ວາງໃຈ.  ຄຣິສຕະຈັກທ ນຂ ຈາກພຣະເຈົູ້າຢື່າງກົງໄປກົງມາ

ວື່າ “ ຂ ໃຫູ້ພິຈາຣະນາເບິື່ງການຖ ກຂ ື່ເຂັນຂອງເຂົາ “( ຂ ູ້ 29). ດູ້ວຍຄວາມຮ ູ້ສຶກຍອມຈ ານົນ, ຄຣິສຕະຈັກໄດູ້ມອບສະ 

ຖານະການໃຫູ້ກັບພຣະເຈົູ້າ.  ພວກເຂົາບ ື່ໄດູ້ທ ນຂ ໃຫູ້ພຣະເຈົູ້າຢັບຢັູ້ງການຖ ກຂ ື່ເຂັນຫ  ທ ນຂ ໃຫູ້ພຣະອົງປູ້ອງກັນການ 

ຂ ື່ເຂັນໃຫູ້ມັນຜື່ານພົູ້ນໄປ. 

       ຈົື່ງຈ ື່ຈ າໄວູ້, ນີູ້ບ ື່ແມື່ນການເຕ ອນທີື່ເຜີນໆ ! ພວກເຮົາຮ ູ້ຈາກຂ ູ້ພຣະຄັມພຕີ ື່ມາວື່າຜ ູ້ນ າທາງສາສນາບ ື່ຢຸດໃນການ

ຂ ື່ເຂັນຂອງພວກເຂົາ. 

 

 ພວກເຂົາໄດູ້ແກວື່ງກູ້ອນຫີນໃສື່ຊະເນຟາໂນໃນການປະກາດການຄ ນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊ ຄຣິດ 

 (ກິຈການ ຄ: 2-60). 

 ເຮໂຣດໄດູ້ຂູ້າຢາໂກໂບອູ້າຍຂອງໂຢຮັນດູ້ວຍດາບ ( ກິຈການ 12: 2). 

 ເຮໂຣດໄດູ້ຈັບເປໂຕແລະຂັງເພິື່ນໄວູ້ຈົນກວື່າສິູ້ນເທສການປັສຄາ. ( ກ ິຈການ 12: 3-10). 

 ໂປໂລຖ ກຈັບແລະຖ ກຄຸມຂັງເປັນເວລາຫ າຍປີ ( ກິຈການບົດ 21- 28). 

 

        ສິດອ ານາດທາງສາສນາໝາຍເຖິງໜູ້າທີື່ການ ເມ ື່ອເຂົາເຕ ອນເປໂຕແລະໂຢຮັນບ ື່ໃຫູ້ປະກາດອອກນາມຊ ື່ຂອງ 

ພຣເຢຊ .  ຄຣິສຕະຈັກໄດູ້ທ ນຂ ຕ ື່ພຣະເຈົູ້າໃຫູ້ພຣະອົງພຈິາຣະນາເບິື່ງການຖ ກຂ ື່ເຂັນຂອງເຂົາ. 

       ຢື່າງທສີອງ, ເຂາົເຈົູ້າໄດູ້ອະທຖິານເພ ື່ອໃຫູ້ຈດິວນິຍານກູ້າຫານ.  ຜ ູ້ເຊ ື່ອມຄີວາມປາຖນາທີື່ຈະມີຄວາມກູ້າຫານ

ຝື່າຍວິນຍານເພ ື່ອພວກເຂົາຈະສາມາດໂອູ້ລົມກັບພຣະເຈົູ້າແລະຢ າເກງຕ ື່ພຣະຄ າຂອງພຣະອົງ. 

       ການອະທິຖານດູ້ວຍຄວາມກູ້າຫານສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນຄວາມຕູ້ອງການຂອງຄຣິສຕະຈັກເລີູ້ມແຣກ.   ພວກເຂົາມີ

ຄວາມກັງວົນກື່ຽວກັບການສິດສອນແລະໃຫູ້ກຽດພຣະຄ າພຣະເຈົູ້າຫ າຍກວື່າຄວາມປອດພຍັຂອງເຂົາເອງ.  ມັນບ ື່ໄດູ້

ເຮັດໃຫູ້ມີຄວາມແຕກຕື່າງຫຍັງ ເຖິງແມື່ນເຂົາຈະມີຊີວິດຢ ື່ຫ  ຕາຍ.   ມີພຽງສິື່ງດຽວທີື່ຈ າເປັນຄ ພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົູ້າ

ຕູ້ອງໄດູ້ປະກາດອອກໄປສ ື່ຄົນທັງຫລາຍ. 

         ການອະທິຖານທີື່ກູ້າຫານແມື່ນການທ ນຂ ບາງສິື່ງທີື່ຄຣິສຕຽນເຫ ົື່ານີູ້ມີຢ ື່ແລູ້ວ!  ແຕື່ກື່ອນນັູ້ນ, ພາຍຫ ັງໄດູ້ສອບ

ຖາມເປໂຕແລະໂຢຮັນແລູ້ວ  ຜ ູ້ມີອ ານາດທາງສາສນາມີຄວາມແປກປລາດໃຈໃນຄວາມກູ້າຫານຂອງຄົນສາມັນທັມ

ມະດາ ທີື່ບ ື່ມີການສຶກສາ( ຂ ູ້ 13).   ບັດນີູ້ຄຣິສຕະຈັກໄດູ້ທ ນຂ ຄວາມກູ້າຫານເພີູ້ມເຕີມຈາກອົງພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົູ້າເພ ື່ອ

ການກື່າວພຣະຄ າ.  ບາງເທ ື່ອພວກເຂົາຄິດວື່າການທົດລອງໃນການປະເຊີນໜູ້າກັບຝື່າຍທີື່ຕ ື່ຕູ້ານຍັງຈະມີຢ ື່ສເມໄີປ. 

ພວກເຂົາຮ ູ້ວື່າຄວາມກະຣຸນາຂອງມ ູ້ວານນີູ້ຈະໃຊູ້ບ ື່ໄດູ້ຕ ື່ການຖ ກທູ້າທາຍໃນມ ູ້ນີູ້.  ຜົນສ າເຣັດຂອງມ ູ້ວານນີູ້ສາມາດ

ກາຍມາເປັນຄວາມພາກພ ມໃຈໃນວັນນີູ້ໄດູ້ ແລະກ ກາຍເປັນຄວາມຫ ົູ້ມເຫລວຂອງມ ູ້ໜູ້າໄດູ້.  

      ເປັນດູ້ວຍເຫດນັູ້ນບ  ຂື່າວປະເສີດຈຶື່ງບ ື່ກູ້າວໜູ້າໃນທຸກວນັນີູ້? ຂູ້າພະເຈົູ້າກ ເຊ ື່ອເຊັື່ນນັູ້ນ,    ພວກເຮົາຂາດຄວາມ

ກູ້າຫານຝື່າຍຈິດວິນຍານ. ພວກເຮົາກັບກາຍເປັນຜ ູ້ມຄີວາມພ ໃຈ(ອີື່ມ) ກັບສະພາບໃນປະຈຸບັນ.  ພວກເຮົາເປັນຫື່ວງ 

ກັງວນົຕ ື່ການວພິາກວິຈານ,  ການຖ ກຂົື່ມເຫງ,  ຫ  ການຖ ກປະຕິເສດຫ າຍກວື່າການເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈົູ້າພ ໃຈ.  ພວກເຮົາ

ເລ ອກເອົາທາງທີື່ຖ ກຕ ື່ຕູ້ານໜູ້ອຍທີື່ສຸດ ແຕື່ຄຣິສຕະຈັກຈ າຕູ້ອງມຄີວາມກູ້າຫານຝື່າຍຈິດວິນຍານເພ ື່ອສະແດງຄວາມ

ສັດຊ ື່ຕ ື່ພຣະເຢຊ ໃນຖູ້າມກາງ ວທັນະທັມທີື່ເປັນສັດຕຣ ມຸູ້ງຮູ້າຍຕ ື່ພວກເຮົາ. 

         ຂອບຄຸນພຣະເຈົູ້າສ າລັບພຣະເມດຕາທີື່ຜື່ານມາ,  ແຕື່ໃຫ ູ້ເຮົາອະທິຖານເພ ື່ອພຣະເມດຕາໃໝື່ແລະຄວາມກູ້າ

ຫານໃໝື່ສ າລັບມ ູ້ນີູ້.   ແລູ້ວພວກເຮົາຈະມປີະສົບການກັບການຕອບສນອງຂອງພຣະເຈົູ້າເໝ ອນກັບຄຣິສຕະຈັກເລີູ້ມ
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ແຣກໄດູ້ຮັບ. “ເມ ື່ອພວກເຂົາອູ້ອນວອນອະທິຖານ, ບື່ອນທີື່ເຂາົຊຸມນຸມກັນນັູ້ນກ ສະທູ້ານຫວັື່ນໄຫວ ແລະຄົນເຫລົື່ານັູ້ນ

ໄດູ້ເຕັມໄປດູ້ວຍພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດທຸກຄົນ ຈຶື່ງພາກັນກື່າວພຣະທັມຂອງພຣະເຈົູ້າດູ້ວຍໃຈກູ້າຫານ.(ຂ ູ້ 31)ອາແມນ. 

                                                                                                                                                                                                    

                                                         ນ າໃຊູ້ຊວີດິ.      

ທື່ານຈະໂຫື່ຮູ້ອງສນບັສນນຸ “ທມີທີື່ມຊີັຍຊະນະ“ ຝື່າຍວນິຍານຢື່າງໃດ? ເຖງິແມື່ນຈະຢ ື່ໃນຂງົເຂດທີື່ມກີານຕ ື່ສ ູ້? ຈົື່ງພ ິ

ຈາຣະນາເບິື່ງຄ າແນະນ າເຫລົື່ານີູ້ໃນອາທດິນີູ້.                                                                               

 

 ຈົື່ງເປນັແຮງຈ ງໃຈສົື່ງເສມີຄຣິສຕະຈກັຂອງທື່ານ. ຄ ກັບເປໂຕແລະໂຢຮັນ. ຜ ູ້ທີື່ເຊ ື່ອເຂົູ້າມາຮື່ວມນະມັສການ

ທຸກໆອາທິດ ເພີື່ອຊອກຫາບື່ອນລີູ້ພັຍຈາກຄວາມບ ື່ເປັນມິດຂອງໂລກ.    ຢື່າເຂົູ້າມາເພ ື່ອຊອກຫາສິື່ງທີື່ທື່ານ

ຕູ້ອງການເທົື່ານັູ້ນ. ຈົື່ງເຮັດກັບຄົນອ ື່ນດູ້ວຍຄວາມຮັກແລະເປັນຄົນທີື່ເຮັດການດີ. ( ເຮັບເຣີ 10: 24-25) 

 

 ຍອມຈ ານົນຕ ື່ພຣະເຈົູ້າໃນແຕື່ລະວນັ. ເລີູ້ມຕົູ້ນວັນໃໝື່ ນັບແຕື່ວັນໃນອາທິດນີູ້ໄປ ໂດຍສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງ

ການຍອມຈ ານົນຂອງທື່ານຕ ື່ພຣະເຈົູ້າແລະໄວູ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ.  ທ ນຂ ສິື່ງທີື່ທື່ານຕູ້ອງການໃຫູ້ໜູ້ອຍລົງ; 

ອະທິຖານໃຫູ້ມກີານເຊ ື່ອຟັງແລະເດີນຕາມພຣະເຈົູ້າໃຫູ້ຫລາຍຂຶູ້ນ ໃນຊີວິດຂອງທື່ານ.  

 

 ອະທຖິານໃຫູ້ມຄີວາມກູ້າຫານເພ ື່ອແບື່ງປນັຄວາມເຊ ື່ອຂອງທື່ານ. ບຸກຄົນນັູ້ນແມື່ນຜ ູ້ໃດທີື່ພຣະເຈົູ້ານ າເຂົູ້າ

ມາໃນຊີວິດຂອງທື່ານ ແມື່ນຜ ູ້ໃດທີື່ມີໃຈແຂງກະດູ້າງຕ ື່ສ ູ້ຄ າສອນຂອງພຣະຄຣິດ?   ຊຶື່ງອາດຈະເປັນເພ ື່ອນ 

           ບູ້ານຂອງທື່ານ, ໃນໂຮງຮຽນ, ຫ  ທີື່ທ າງານ. ຫລ ອາດຈະເປັນຄົນໃນບູ້ານຂອງທື່ານ ຢື່າຍອມແພູ້ຕ ື່ຄວາມຢູ້ານ 

           ກົວຂອງທື່ານ ແຕື່ຈົື່ງອະທິຖານເພ ື່ອໃຫູ້ມີຄວາມກູ້າຫານທາງຝື່າຍວິນຍານ. 

 

ເມ ື່ອຄຣິສຕະຈັກສມັຍເລີູ້ມແຣກອະທິຖານ, ພຣະເຈົູ້າໄດູ້ເຮັດສິື່ງທີື່ຍິື່ງໃຫຍື່ອູ້ອມຮອບເຂົາ, ຢ ື່ໃນພວກເຂົາ, ແລະຜື່ານ

ທາງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາກ ສາມາດໄດູ້ຮັບປະສົບປະການເຊັື່ນນັູ້ນໄດູ້ໃນສມັຍນີູ້.   ໄວູ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົູ້າວື່າພຣະອົງ 

ຈະນ າພາທື່ານໃຫູ້ຜື່ານຜື່າການຕ ື່ສ ູ້ທາງວິນຍານໄດູ້ ເມ ື່ອທື່ານອະທິຖານດູ້ວຍຄວາມເຊ ື່ອ. 

 

 

                        ອຸປຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕິດສມັພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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