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 ຍຸຉຮຽຌໂຮຄຮຽຌວັຌຕທທິຉ 

   ວັຌຕທທິຉທີ  3  ກັຌຈທ  2017 (9-3-2017)  

 

                                                       ງທຊທຌ 

 

 ທົທຌເຫັນວົທ ຆັຉຎລທຉ ຫລືຕົວຮ້າຍໃນນິຍາຍ ຊະນິດໃດ ທົເີປັນຕົວແທນຄວາມງົຸວທ່ີຮຼທຈທົີຆູຉ? 

 

ູຉຆໍທັຌໃຌຍຸຉຮຽຌ:   ງທຊທຌຊົໍຆຼ຺ເຮຸທ, ແຊົເຮຸທຆທຒທຉຓືຌຓົ຺ໄຉຼໂຉຈຐຣຖເຓງ຺. 

 

ຐຣຖັຒຐີຊຕຍຆຌຕຄຊໍົງີວິຉ:  

        ຐວກເຮຸທຍົໍຆທຒທຉຎຖຊິເຆຉວົທວິຌຈທຌຮຼທຈບົໍຒີິຄ. ຒັຌຓົ຺ຕຼຕຒຮຕຍເຮຸທເຊັຒໄຎໝຸຉ ເຣົືຕຄິຄຌັຼຌໄຉຼິຂຼຸາມາ 

ຆົ຺ິຉຆໍທຌຶກຂອຄຂຼທຐຖເຼຸທຓົທຄແຮຄ  ເຒືົຕຂຼທຐຖເຼຸທແຌຒເດັຌກຕຄເກີຍເຉັກຌຼຕຈ.   ຂຼທຐຖເຼຸທໄຉຼໄຎເຍົິຄຆ຺ຌທໍຣຖ

ຒທຌທີົໂດຉດຼຽຒ ຌທງີ ຒີງົືວົທຍີວເັຌວຕຉ ( Buchenwald ). ດຼທຈກວົທ 250,000 ຸຌໄຉຼຶກູຒຂັຄທທລູຌຓົ຺ທີົຌຼັຌ 

ແລຖິຉໄລົຓົທຄຊໍົທ ຏຼ຺ຍໍຣິຆູຉືກຂຼທຊທຈປະມານ 40 ດທ 50 ຐັຌຸຌ. ເດັຌຂູຒຌະຮກຸຌຼີແລຼວ, ເຎັຌຐທຍຆຈຸຉຆຈຕຄ 

ທົີຆູຉ, ເກີຍຂຕຄເຉັກຌຼຕຈຊທຈໍທຌວຌຌັຍຍົໍຼວຌໄຉຼຊໍທໃຂຼທຐຖເຼຸທຓົທຄແຮຄ, ຒັຌເຎັຌເຐທຖວທຒໂດຉດຼຽຒຂຕຄ

ຏີຮຼທຈຢົາຄແທຼິຄ. 

      ໜຼທເຆັຽຉທຈ, ວິຌຈທຌຮຼທຈຍົໍແຒົຌຆົິຄທົີເຮຸທເດັຌໃຌຐທຍິຌຊຖຌທກທຌຌຼັຌຉຕກ. ວິຌຈທຌຮຼທຈຍົໍຒີຊຸວຊຸຌ,ແລຖ 

ເຒືົຕຒັຌຆທຒທຉເຂຼຸທຆິຄຆ຺ົໃຂຕຄຸຌແລຼວ, ວທຒງົຸວຮຼທຈຌຼັຌກໍຖຕຕກຣິຉ ງຼີໃດຼເດັຌເິຄຏຼ຺ງຕກຆິຄຆ຺ົຌຼັຌງັຉເຌື: 

ງທຊທຌ. ຐຣຖທັຒຐຣຖຌິຒິຉງຼີໃດຼເຮຸທເດັຌເຉົັຌງັຉວົທ ງທຊທຌຏຼ຺ຌຼີແຒົຌໃຏກັຌແທຼ, ແຒົຌຏຼ຺຺ງຕກທໍທລທຈເຮຸທຌຼັຌເຕຄ. 

       ຂຕຍູຌຐຣຖເຼຸທ, ຐຣຖທັຒຐຣຖຌິຒິຉໄຉຼຍຕກເິຄວທຒຝົທຈແຐຼຂຕຄງທຊທຌຕີກຉຼວຈ. ໃຌຍຸຉຮຽຌຌຼີ, ຐວກ

ເຮຸທຖເດັຌຏຸຌຄທຌທົີຐຣຖຣິຉໄຉຼງຸຄກຖທໍທເຐືົຕເຮຸທ ແລຖງົຕຈໃດຼເຮຸທຮ຺ຼວົທ ເຮຸທຆທຒທຉຊົໍຆຼ຺ກັຍກຸຌຕູຍທຈຂຕຄງທ 

ຊທຌໄຉຼຓົທຄໃຉ. 

                     

ຐຣຖັຒຐີກົທວວົທຓົທຄໃຉ : ( ເຍົິຄຊາມຂຼໍ 1, 2 ແລຖ 3 )  

  

                                                      ຆຶກຆທຐຣຖັຒຐີ 

1. ຐຣຖຌິຒິຉ 12:7-9 :  

 
7
ຂຌຖຌັຼຌຝຉຼນກີຉຆຸຄທຒຂຶຼຌຜຌຑຼທຆວັຌ ຒີທນຕັຌ ກັຍນທຍຍໍຣິວທຌຂຕຄຊຸຌຝຉຼຆຼ຺ຮົຍກັຍຐຈທຌທກ  ຐຈທຌທກ ກັຍ

ຍໍຣິວທຌຂຕຄຒັຌກໍຊົໍຆຼ຺.  
8
ບຊົຝົທຈຐຈທຌທກຍົໍຕທຉງັຈງຌຖຝຉ ຼ ບລຖຐວກຐຈທຌທກ່ຶຄຍໍົຒີຍົຕຌຓົ຺ຜຌຆວັຌຊົໍຝຎຕີກ.   

9 
ຐຈທຌທກຜດຽົ ງົຶຄນຎັຌຄ຺ບຊົຉຶກຉຘຍັຌ ທີົນຂຸທນຕຼີຌວົທ ນຉັຽປຍປລ, ບລຖງທຊທຌ, ຏຼ຺ດລຕກລວຄຒຖຌູຉທັຄປລກ ກໍືກ

ງັຉຼິຒລຸຄນຆຽັ ຐຈທຌທກກັຍຍໍຣິວທຌຂຕຄຒັຌ ກໍືກຼິຒລຸຄນທິຄບຏົຌຉິຌປລກ. 

 

      ຐຣຖທັຒຐຣຖຌີຒິຉ ແຒົຌໍທທໍທຌວທຈງົຶຄເຊັຒໄຎຉຼວຈຌິຒິຉໝທຈ ແລຖຆັຌຈທລັກ, ງົຶຄຐທໃດຼເກີຉຒີວທຒເດັຌ

ຍົໍຆຕຉົຕຄກັຌຍທຄຓົທຄໃຌກທຌຊີວທຒໝທຈ. ຂຕຍູຌຐຣຖເຼຸທ ຌິຒິຉໝທຈທົີທົທຌໂຓຮັຌໄຉຼເດັຌເຎັຌເໝືຕຌແກຼວ
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ຆຸຉໃຆ  ທົີເຎັຌກູຌແແດົຄວທຒິຄດຼທຈລ຺ກ:  ຐຣຖເຼຸທຈັຄງຸຄປຸກອຄຢົ຺ ຐຣຖຕຸຄໄຉຼງຸຄຌໍທເຕຸທກທຌໄົຒທເິຄທົີຆໍທ

ເຣັຉຍໍຣິຍ຺ຌ,   ແລຖຕທຌທັກຊລຕຉໄຎເຎັຌຌິຉຂຕຄຐຣຖຕຸຄກໍໄຉຼືກຆຼທຄຂຶຼຌຓົທຄໝັຼຌຸຄ.   ຐຣຖຌິຒິຉໄຉຼເຎີຉເຏີຈ 

ຐຣຖຣິຉໃນທຌຖກຖຆັຉຏຼ຺ງຸຄມີງັຈງະຌຖ.  

        ວທຒິຄຕີກຓົທຄໜົຶຄ ໄຉຼກັຍກທຈກຖົທຄແຼຄຂຶຼຌໃຌຌິຒິຉຂຕຄທົທຌໂຓຮັຌ ຌັຼຌືວທຒຝົທຈແຐຼຂຕຄງທຊທຌ.  

ຐຣຖຌິຒິຉ 12 ຍັຌລຖຈທຈເິຄຆຸຄທຒງົຶຄງທຊທຌ, ຮ຺ຍຮົທຄຐຈທຌທກໃດຽົ, ຝົທຈແຐຼໃດຼກຕຄທັຍເທວຖຉທ.   ຆຸຄທຒ

ຼັຄຌີຼເກີຉຂຼຶຌເຒືົຕໃຉ?    ຌັກຆຶກຆທຍທຄຸຌເງົືຕວົທຆຸຄທຒເກີຉຂຼຶຌເວລທຐຣຖເຓງ຺ຆຖເຉັຉຂຼຶຌຆົ຺ຆວັຌ,   ແຒົຌເວລທ 

ຐຣຖຍູຉືກຮັຍຂຼຶຌເຒືຕເິຄຐຣຖເຼຸທ ແລຖເິຄຍັຌລັຄຂຕຄຐຣຖຕຸຄ (ຐຌຒ12:5). ຌັກຆຶກຆທຸຌຕົືຌເງົືຕໝັຼຌວົທຆຸຄ 

ທຒຖເກີຉຂຼຶຌໃຌຕະຌທຸຉ ໂຉຈຆຖເຐທຖໃຌຍຼັຌປທຈຂຕຄ "ຈູກຈທກລໍທຍທກ" (days of tribulation). ຐວກເຮຸທ

ຕທຉຍຕກເວລທຂຕຄຆຸຄທຒຌີຼຊົທຄກັຌ,  ແຊົຐວກເຮຸທຆທຒທຉເຂຼຸທໃແຼຄຓ຺ົຆົິຄຌຶົຄື:  ໃຌຍຸຉຆລູຍ, ງທຊທຌເຆັຽງັຈ. 

ງທຊທຌຍົໍຒີຆິຉຓົ຺ໃຌຆວັຌຕີກຊົໍໄຎ, "ຍົຕຌທົີ ຐຣຖເຓງ຺ ຶກັຉໃດຼຎຖທັຍຓົ຺ກຼໍທຂວທຂຕຄຐຣຖເຼຸທ" (ຐຌຒ2:33). ແຊົ 

ຐຈທຒທຌຍົໍໄຉຼລຸຄຒທໂຉຈຍົໍຒີກທຌຆຼ຺ຮຍຸ.  ຒັຌຈັຄຓທກໂຒຊີເຮຸທ.   ງທຊທຌ ໄຉຼເຮັຉທູກຓົທຄ ເຐືົຕດຼຕກລວຄໄຐົຐຸຌ

ຂຕຄຐຣຖເຼຸທຊຼັຄແຊົິຉີມຒທ. ຕີຄຊທຒຐຣຖເຓງ຺ກົທວວົທ:  "ຒັຌເຎັຌຏຼ຺ຂຼທຸຌ ຊຼັຄແຊົເຉີຒຒທແລຼວ ແລຖ ຍົໍໄຉຼຊຼັຄຓ຺ົໃຌ

ວທຒິຄ, ເຐທຖໃຌຊຸວຒັຌຍົໍຒີວທຒິຄ ເຒືົຕຒັຌເວຸຼທຊຸວຖ,  ຒັຌກໍເວຸຼທຊທຒຆັຌຉທຌຂຕຄຒັຌເຕຄ,  ເຐທຖເຎັຌຏຼ຺ເວຸຼທ

ຊຸວຖ ແລຖເຎັຌຐໍົຂຕຄກທຌຊຸວຖ" ( ຓຮ 8:44 ).  

       ຓົທໄຉຼດຼຸຄຏິຉ:  ກິກທຌຂຕຄຒທຌແຒົຌເຮັຉໃດຼເຮຸທຆັຍຆຸຌ, ຊຸວຖເຮຸທ, ດຼຕກລວຄເຮຸທ,    ທັຄທໍທລທຈງີວິຉ ແລຖ   

ຐລັຄຝົທຈວິຌຈທຌຂຕຄເຮຸທ.  ຒັຌຐຖຈທຈທຒເຮັຉໃດຼເຮຸທເດັຌຐທຍຍິຉເຍືຕຌແທຌທົີຖເດັຌຐທຍທົີຒະຌູຉເດັຌຉຼວຈ

ດຸວໃຂຕຄເຮຸທ ເຐືົຕຕູທິຉວທຈກຽຉ ແລຖຆັຣເຆີຌຐຣຖຆຄົທຣທຆີແຉົຐຣຖຏຼ຺ຆຼທຄຂຕຄເຮຸທ. 

       ວທຒິຄທົີໜຼທເຆັຽຉທຈ ແຒົຌຐວກເຮຸທດຼຸຄເງົືຕໍທຊຸວຖຂຕຄຆັຉຊຣ຺ເຮຸທ ຊທຒຆັຌຉທຌຂຕຄເຮຸທ.  ຒັຌຒີເລຼດຼົຽຒ,  

ຐວກເຮຸທຕທຉຊຸກເຎັຌເຎຼຸທຓົທຄຄົທຈຉທຈຼທເຮຸທຍົໍຊຽຒຐຼຕຒ.   ຉົັຄຌັຼຌ  ຏຼ຺ຊິຉຊທຒຐຣຖຣິຉຊຼຕຄຒີຆຖຊິລຖວັຄຊຸວຓ຺ ົ

ຆເຒີ. ເຮຸທວຌຎັກຊທເຍົິຄຐຣຖເຼຸທ ແລຖຐຣຖຎຖຆຸຄຂຕຄຐຣຖຕຸຄ ແທຌທົີຖຎັກຊທເຍົິຄວທຒຎທຌທຂຕຄເຮຸທ.                       

 

              

2. ຐຣຖຌິຒິຉ 12:10 : 

10
ບລຖຂຼທຐຖນຼຸທຝຉຼຈິຌຆຽຄຉັຄຂຼຶຌຜຌຆວັຌວົທ,“ຍັຉຌຼີວທຒລຕຉຐຸຼຌ, ຣິຉນຉຉ, ບລຖຣທງຕທຌທັກບດົຄຐຣຖນຼຸທ

ຂຕຄນຮຸທທັຄດລທຈ ກັຍທັຄຕຘຌທຉຐຣຖຣິຉຂຕຄຐຣຖຕຸຄຝຉຼຒທນິຄບລຼວ  ນຐທຖວົທຏຼ຺ທີົກົທວປທຉຐວກຐີົຌຼຕຄຂຕຄ

ນຮຸທ  ຊົໍຐຣຖຐັກຐຣຖນຼຸທຂຕຄນຮຸທທັຄກທຄນວັຌບລຖກທຄືຌ ກໍຝຉຼືກຼິຒລຸຄນຆຽັບລຼວ." 
           
          ທົທຌຮ຺ຼຍົໍວົທ "ຒທຌ" ຍົໍແຒົຌງົືຂຕຄຍູກຸຌ? "ງທຊທຌ" ກໍເໝືຕຌກັັັັັັັຌ.   ໍທເດຼຸົທຌຼີ ແຒົຌຂຼໍວທຒຐັຌລຖຌທເິຄ  

ໜົວຈຄທຌວິຌຈທຌງົຸວ ຆັຉຊຣ຺ຂຕຄເຮຸທ.ໃຌຐທຆທກຣີກ, ໍທວົທ diabolos ຕຼທຄເິຄຸຌໃຆົຮຼທຈຎຼທຈຆີ ດຼືຸຌກົທວຮຼທຈ

ຏຼ຺ຕົືຌ.  ວິຌຈທຌງົຸວຆືຍຊົໍກົທວຊົໍຆຼ຺ເຮຸທ. 

         ແທຼິຄ ເຮຸທເດັຌໃຌຐຣຖຌິຒິຉຍຸຉ 12 ວົທ ງທຊທຌຍົໍຐຽຄແຊົງຕກດຼຕກລວຄເຮຸທເທຸົທຌຼັຌ,  ຒັຌຈັຄງຕກດທທທຄ

ຑຼຕຄເຮຸທຐຼຕຒ ຉັົຄທົີຒັຌໄຉຼກົທວຑຼຕຄຸຌຕົືຌເຊັຒໄຎທຸົວຐຣຖັຒຐີ: 

 ຒທຌຑຼຕຄໂຓຍ. ງທຊທຌຓືຌຓົ຺ຊົໍໜຼທຐຣຖເຼຸທ ແລຖຑຼຕຄ ໂຓຍ ຏຼ຺ງຕຍທັຒວົທຍົໍໄຉຼຒຕຍໃແຉົຐຣຖເຼຸທຓົທຄເລິກ 

ເງົິຄ. ຒັຌຈັຄໄຉຼກົທວດທຐຣຖເຼຸທວົທ ເຐທຖຐຣຖຕຸຄໄຉຼຼູຒຕຄຮັກຆທລທວທກເດຉຮຼທຈຊົທຄ ຼທຍົໍຉົັຄຌັຼຌລທວ

ກໍຖຍໍົຆຖແຉຄວທຒໂຣຸຍຊົໍຐຣຖເຼຸທຓົທຄິຄັຄ. 

ທົທຌຐຸຍເດຌັດຼັກທຌກທຌດຼຕກລວຄຂຕຄງທຊທຌຓົ຺ໃຆໃຌໂລກຌຼີ ? 
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 ຒທຌຑຼຕຄໂຓງວຈ. ງທຂທຣີຓທເດັຌຌິຒິຉທີົງທຊທຌຓືຌຓົ຺ກຼໍທຂວທຂຕຄຒຖດທຎຖໂຣດິຉ, ໂຓງວຈ, ເຐືົຕຑຼຕຄເຐິົຌ

(ງທຂທຣີຓທ 3:1).  

 ຒທຌຮຼທຈຑຼຕຄເຮຸທ. ທົທຌກໍເີຈໄຉຼຆໍທຜັຉກັຍກທຌຑຼຕຄຂຕຄຒັຌ.  ເງົັຌວົທ "ທົທຌຝຉຼນຮັຉຍທຍຓົທຄດຼວຄດຼທຈ." 

"ທົທຌຍົໍນຎັຌຸຌຉີຐໍ." ຼທທົທຌຮັກຐຣຖນຓງ຺ບທຼ, ທົທຌຸຄຍໍົິຉບຌວຌຼັຌ." "ທົທຌນີຈຏິຉຐທຉຒທ." 

 

      ງທຊທຌຍົໍຎທຌີ; ຒັຌຓທກຑຼຕຄເຮຸທ "ກົຕຌວັຌ ແລຖືຌຂຕຄຐຣຖເຼຸທຂຕຄເຮຸທ." ກທຌຑຼຕຄຮຼຕຄຂຕຄຒັຌຆທຒທຉ 

ຆຽຍແທຄ, ແຊົຓົທອວາົຈຆທຈຊທາກຐທຍແດົຄວທຒເຎັຌິຄທົີໃດຽົກວົທ: ໍທກົທວດທ ຒູຆທຌຼີໄຉຼືກງັຉຼິຒລຸຄແລຼວ. 

ເຐທຖຐຣຖຣິຉ, ຐວກເຮຸທຒີທຖຌທຈ ຏຼ຺ທົີຓືຌຓົ຺ກັຍເຮຸທ ກົທວຊົໍຆຼ຺ໍທຑຼຕຄຂຕຄງທຊທຌ. 

 ຕຸຄຐຣຖຏ຺ຼເຎັຌເຼຸທຓືຌຓົ຺ກັຍໂຓງວຈ.  ໃຌຌິຒິຉຂຕຄ ເງຂທຣີຓທ,  ຕຸຄຐຣຖຏຼ຺ເຎັຌເຼຸທຊຕຍໍທກົທວດທຂຕຄງາ 

ຊທຌໂຉຈເວຸຼທວົທ: "ໂຕ ງທຊທຌ ຕຸຄຐຣຖຏຼ຺ເຎັຌເຼຸທຊົໍວົທເຼຸທ, ຐຣຖຏຼ຺ເຎັຌເຼຸທຏຼ຺ໄຉຼເລືຕກເຒືຕຄເຓຣ຺ງທເລັຒງຸຄ

ດຼທຒເຼຸທ."   (ເງຂທຣີຓທ 3:2). 

 ຕຸຄຐຣຖຏ຺ຼເຎັຌເຼຸທຓືຌຓົ຺ກັຍເຎໂຊ. ດຼທຈງົຸວໂຒຄກົຕຌກທຌືກັຍ ແລຖກທຌຐິຐທກຆທຂຕຄຐຣຖຕຸຄ, ຐຣຖເຓ

ງ຺ໄຉຼງຸຄກົທວແກົເຎໂຊວົທ:   " ງີໂຒຌ ງີໂຒຌເຕີຈ ເຍົິຄແຒ,  ງທຊທຌໄຉຼຂໍເຕຸທຐວກທົທຌໄວຼ ເຐືົຕຖຝັຉດົຕຌ

ຐວກທົທຌເໝືຕຌຝັຉເຂຼຸທເຎືຕກ. ແຊົເຮຸທໄຉຼໄດວຼວຕຌຆໍທລັຍທົທຌ ເຐືົຕວທຒເງົືຕຂຕຄຐວກທົທຌຖຍໍົຂທຉ" 

(ລ຺ກທ 22:31-32). 

 ຕຸຄຐຣຖຏ຺ຼເຎັຌເຼຸທຓືຌຓົ຺ກັຍເຮຸທ.   ງທຊທຌເຆັຽງ ັຈໂຉຈຐທຣຖກິຉຂຕຄຐຣຖຣິຉ, ແລຖຐຣຖຣິຉງຸຄຊໍົຆຼ຺ເຐືົຕ

ເຮຸທ. ຐຣຖຕຸຄງຸຄເຎັຌທຖຌທຈຂຕຄເຮຸທ: " ຼທຸຌໃຉເຮັຉຏິຉ ຐວກເຮຸທກໍຒີທຖຌທຈວທຒ  ືຐຣຖເຓງ຺ຣິຉຏ຺ຼ 

ງຸຄທົຽຄທັຒທົີຆຖິຉຓົ຺ກັຍຐຣຖຍິຉທ " (1 ໂຓຮັຌ 2:1). 

 

         ກທຌເງົືຕຑັຄໍທຊຸວຖຂຕຄງທຊທຌຆທຒທຉທໍທລທຈຐລັຄຝົທຈວິຌຂຕຄເຮຸທ.  ຐວກຊຼຕຄຮ຺ຼັກຊັກຊິກຂຕຄຆັຉຊຣ຺

ຂຕຄເຮຸທ, ແລຖຐວກເຮຸທຊຼຕຄກັຍືຌດທວທຒເງົືຕຕັຌແທຼິຄຂຕຄເຮຸທ ແລຖວທຒງຕຍທັຒງົຶຄເຮຸທໄຉຼຮັຍໂຉຈທທຄ 

ຐຣຖເຓງ຺ຣິຉ 

               

 

                3. ຐຣຖຌິຒິຉ 12:11-12 :  

11
ນຂຸທນດລຸົທຌຼັຌຝຉຼງຖຌຖຐຈທຌທກຉຼວຈຐຣຖປລດິຉຂຕຄຐຣຖນຒຆທຌຼຕຈ   ບລຖ   ນຐທຖຘຐຖຈທຌຂຕຄນຂຸທນຕຄ 

ນຐທຖນິຄບຒົຌວົທນຂຸທຖຊທຈກໍຍົໍນຆັຽຉທຈງີວິຉຂຕຄຊຸຌ. 
12

ນຐທຖນດຉຌຼັຌບດລຖ, ຆວັຌກັຍຍັຌຉທຏຼ຺ທີົຓົ຺ຜຌຆວັຌົຸຄ

ງຸຒງົືຌຈິຌຉີ  ບຊົວິຍັຉຖຒີບກົບຏົຌຉິຌປລກ ບລຖຌຼຘທຖນລ ນຐທຖວົທຒທຌຝຉຼລຸຄຒທດທນຼຸທຉຼວຈວທຒຽຉບຼຌ

ຕັຌຜດຽ ົນຐທຖວົທຒັຌຮ຺ຼວົທນວລທຂຕຄຒັຌຒໜຼີຕຈ.” 

 

       ຉົັຄທົີຐວກເຮຸທໄຉຼເດັຌແລຼວວົທ ງທຊທຌຍົໍຎທຌີໃຌກຸຌຕູຍທຈ ແລຖ ກທຌຑຼຕຄຮຼຕຄຂຕຄຒັຌ.   ຆົິຄຌັຼຌ ຕທຉຮ຺ຼຆຶກ

ວົທໜັກເກີຌກວົທຖຮັຍໄຉຼເຒືົຕໍທໄຉຼວົທຒັຌຒີຕໍທຌທຉດຼທຈຐຽຄໃຉ. ແຊົຓົທຊຸກໃ! ງທຊທຌຕທຉຒີຕໍທຌທຉ, ແຊົຐຣຖ

ເຼຸທງຸຄມີຣິຉຕໍທຌທຉິໜືອທູກຓົທຄ.   ງທຊທຌແຒົຌຆົິຄງຸຄຆຼທຄງົຶຄຒີຂີຉວທຒໍທກັຉ.   ຒັຌຍົໍທຽຍທັຌກັຍຐຣຖເຼຸທໄຉຼ

ແຌົຌຕຌ. ຆົິຄຎຖເຆີຉເໜືຕກວົທທູກຆົິຄື: ຒັຌຎຣທງັຈແລຼວ! 

 

ຐວກເຮຸທຖເຂຼຸທໃຍຸຉຍທຉງຕຄງທຊທຌໃຌທຌຖເຎັຌຏ຺ຼກົທວຑຼຕຄເຮຸທໄຉຼຓົທຄໃຉ ? 
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       ຐຣຖຐຕຌທກຂົທວຎຖເຆີຉຓົທຄໜົຶຄແຒົຌ ຐວກເຮຸທຍົໍໍທເຎັຌເຕຸທງຌຖງທຊທຌເລີຈ;     ຐວກເຮຸທຐຽຄແຊົຓືຌຓົ຺

ໃຌງັຈງຌຖທົີເຮຸທໄຉຼຮັຍໂຉຈທທຄຐຣຖເຓງ຺ເທຸົທຌຼັຌ. ົຸຄຒຕຄເຍົິຄກທຄແຂຌ, ຐຣຖເຓງ຺ງຸຄຊັຆວົທ: " ຍັຉຌຼີເິຄເວລທ

ຐິຐທກຆທໂລກຌຼີ ຍັຉຌຼີຏ຺ຼຎຸກຕຄໂລກຌຼີຖືກກໍທັຉຕຕກເຆັຽ.   ຝົທຈເຮຸທ ເຒືົຕືກຈຸກຂຼຶຌທກແຏົຌຉິຌໂລກແລຼວ 

ເຮຸທກໍຖງັກຌໍທຸຌທັຄດຼທຈຒທດທເຮຸທ" (ຓຮ 12:31-32).  ງັຈງຌຖຂຕຄເຮຸທືກຮັຍຎຖກັຌແລຼວເຐທຖວົທ, ດັຼຄທກ 

ຐຣຖຕຸຄງຸຄຆິຼຌຐຣຖງຸຌ,  ຐຣຖເຓງ຺ງຸຄຆະເຉັຉຕຕກທກຕູໂຒຄ. ກທຌໄົຂຕຄເຮຸທແລຖວທຒຆັຒຐັຌຂຕຄເຮຸທກັຍຏ຺ຼ 

ງະຌຖືກຮັກຆທໄວຼຓົທຄຎຕຉຐັຈ ຊລຕຉໄຎເຎັຌຌິຉ. 

           "ໃຏຕທຉຖຑຼຕຄຸຌທັຄດຼທຈທົີຐຣຖເຼຸທງຸຄເລືຕກໄວຼແລຼວ ຐຣຖເຼຸທໄຉຼງຸຄຎຸຉຎົຕຈເຂຸທແລຼວ. ໃຏຖເຎັຌຏຼ຺

ລຸຄໂທຉຕີກ ຐຣຖເຓງ຺ຣິຉໄຉຼງຸຄຆິຼຌຐຣຖງຸຌແລຼວ ຐຣຖຕຸຄງຸຄຆຖິຉຓົ຺ກຼໍທຐຣຖດັຉຂວທຂຕຄຐຣຖເຼຸທ ຐຣຖຕຸຄຌັຼຌ

ແດຼຖ,  ງຸຄຕຼຕຌວຕຌເຐືົຕເຮຸທທັຄດຼທຈຉຼວຈ" (ໂຣຒ 8:33-34). 

       ຕີຄຊທຒຐຣຖຌິຒິຉ ຍຸຉ 12, ງທຊທຌ "ຮ຺ຼຉີວົທເວລທຂຕຄຒັຌຒີໜຼຕຈ. " ຉຼວຈເດຉຌຼີຒັຌົຶຄເຝຼຸທທຳລາຈເຮຸທ ແລຖ   

ຉຼວຈເດຉຌຼີເຮຸທຊຼຕຄເຝຼຸທລຖວັຄຓ຺ົ.  ງທຊທຌເຝຼຸທຖທໍທລທຈ,  ແຊົຐວກເຮຸທຆທຒທຉຊົໍຆຼ຺ກັຍຒັຌໄຉຼ ຉຼວຈກທຌຈຸກຐຣຖ 

ເຓງ຺ຂຼຶຌໃຌງີວິຉຂຕຄເຮຸທ ແລຖຊທຈຊົໍງີວິຉເກົຸທຂຕຄເຮຸທ. ຍົໍຒີວທຒຒືຉຒິຉ; ຍົໍຒີກທຌໍທຕຄຕີກຊົໍໄຎ. ຐຣຖເຓງ຺ງຸຄ

ກົທວວົທ: " ເຮຸທຌຼີແດຼຖ ເຎັຌວທຒຆວົທຄຂຕຄໂລກ ຏ຺ຼທົີຊທຒເຮຸທຒທຖຍໍົທຽວໄຎໃຌທົີຒືຉ ແຊົຖຒີວທຒຆວົທຄແດົຄ

ງີວິຉ" (ຓຮ 8:12).  ຐວກເຮຸທຒທຉຓືຌຊົໍຆຼ຺ງທຊທຌໄຉຼ ເຐທຖວົທເຮຸທຆທຒທຉຓືຌຓັຉຓົ຺ໃຌຐຣຖຣິຉ.  .  

 

   

                                                          ຌໍທໃງຼໃຌງີວິຉ  

ຐວກເຮຸທຆທຒທຉເຕຸທງະຌຖງທຊທຌ ໂຉຈທທຄຐຣຖເຓງ຺. ທົທຌຖເຮັຉດຽັຄໃຌຕທທິຉຌຼີ ເຐືົຕກຼທວເຉີຌໄຎໃຌງັຈງະ 

ຌຖຌັຼຌ? 

 ຆທຣຖຐທຍ.  ຕວົທຈໜີທກວທຒຍທຍ ແລຖຓົທຎົຕຈງົຕຄວົທຄໃດຼງທຊທຌຑຼຕຄໃຌງີວິຉຂຕຄທົທຌໄຉຼ. ົຸຄວທຄ

ວທຒເງົືຕຂຕຄທົທຌໄວຼໃຌຐຣຖຣິຉເຐືົຕກທຌຕຖຐັຈ ແລຖເຐືົຕຕິຆຣຖຐທຍ. 

 ົຸຄຕົທຌ.  ົຸຄຕົທຌຐຣຖທັຒແຊົລຖວັຌໃດຼເຎັຌຌິຆັຈ. ົຸຄໃດຼວທຒິຄໃຌຐຣຖໍທເຂຼຸທໄຎໃຌຆຒຕຄຂຕຄທົທຌ

ແທຌທົີຖໃດຼໍທດຼຕກລວຄ ແລຖ ໍທຊຸວຖຂຕຄງທຊທຌເຂຼຸທໄຎ. ທຸຉຆຕຍທູກວທຒິຉ ເຍົິຄວົທຒັຌຊົໍຆ຺ຼກັຍ

ວທຒິຄຂຕຄຐຣຖຣິຉໃຌຐຣຖທໍຂຕຄຐຣຖຕຸຄດຼືຍໍົ. 

 ົຸຄເວຸຼທ. ເວລທທົທຌເດັຌຸຌຕົືຌຉໍທຣຸຄງີວິຉໃຌວທຒຏິຉຐທຉຈຼຕຌໍທຊຸວຖຂຕຄງທຊທຌ, ົຸຄງຼີໃຆົງັຈງະຌຖ 

      ທົີເຂຸທຆທຒທຉຒີໃຌຐຣຖຣິຉ. ຌໍທເຂຸທໃດຼໂຕຍກຕຉເຕຸທວທຒິຄ ແລຖກຼທວເຉີຌໄຎໃຌງັຈງະຌຖ. 

 

ຓົທໄຉຼຊຸກໄຎໃຌດລູຒຐທຄຂຕຄກທຌເງົືຕ ວາົວິຌຈທຌຮຼທຈຍົໍຒີິຄ ດຼືເງົືຕວົທວິຌຈທຌຮຼທຈຐຽຄແຊົເຎັຌຏຸຌຆຖທຼຕຌຊົໍ

ໂລກໃຌຍົຕຌດົທຄໄກຐູຼຌເທຸົທຌຼັຌ.  ງທຊທຌເຎັຌຐັຈຕັຌຊຖລທຈຊົໍຸຌຂຕຄຐຣຖເຼຸທຓົທຄແົຒແຼຄ   ແລຖຒີຓ຺ົຉຽວຌຼີ. 

ຂຕຍູຌຐຣຖເຼຸທ,    ໃນທຌຖທົີເຮຸທເຎັຌຸຌຂຕຄຐຣຖເຼຸທ   ໝທຈວທຒວົທຐວກເຮຸທຆທຒທຉທວຄເຕຸທງັຈງະຌຖ 

ທົີຐຣຖຕຸຄງະຌຖແລຼວ. 

                             ຕູຎັຒໂຉຈ ລທວງທວເທີຌຍັຍຊິຆຆັຒຐັຌ www.lsbf.org  ໂຉຈ  PSI 

ຒີທທຄໃຉແຉົທົີ ເຮຸທຆທຒທຉຎຼຕຄກັຌ ກທຌຑຼຕຄຂຕຄງທຊທຌ ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 10 ກັນຍາ 2017 (9-10-2017)  

 

                                                                ຜີຮ້າຍ 
 

ທ່ານເຮັດຫຽັງໂດຍສະເພາະ ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກຢ້ານ ? 
                         

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ :    ຣິດຜີຮ້າຍມີຈິງ, ແຕ່ພຣະຄຣິດມຣິີດອຳນາດເໜືອກວ່າ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:     
        ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປ່າວປະກາດ.  ຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ທີ່ນ້ັນ ເວລາເທສນາເພິ່ນຖືກລົບກວນຈາກຄູ່ຜົວເມັຽນຸ່ງຊຸດ 
ດໍາໝົດ, ເຂົາເຈ້ົາໄຫວ້ວອນຊາຕານດ້ວຍສຽງດັງ.  ເຂົາເຈ້ົາເວົ້າຄໍາສັຣເສີນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫຼາໍໄປຫຼາໍມາ ເວົ້າທາງ
ປ້ີນ, ມັນບ່ໍຢຸດພຽງເທ່ົານ້ັນ.  ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຮຽນຮູ້ອີກວ່າບໍຣິວານຊາຕານໄດ້ສ່ົງຈົດໝາຍທີ່ປະດັບດ້ວຍຮູບ 5 ຫຼ່ຽມໄປ
ຫາທຸກຄຣິສຕະຈັກທີ່ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄປເທດນ້ັນ.   ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ອີກວ່າ ບໍຣິວານຊາຕານໄດ້ໝາຍຮູບ 6 ຫຼ່ຽມ  
ໃສ່ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ.  
       ຂ້າພະເຈ້ົາຢ້ານ ແຕ່ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຢ້ານ. ເມື່ອຂ້າພະເຈ້ົາຖາມເຖິງມັນ, ເພິ່ນເວົ້າວ່າ: "ລູກເອີຍ ແທ້ຈິງແລ້ວ, 
ທໍາອິດພໍ່ກໍຢ້ານຢູ່.   ແຕ່ພຣະເຢຊູມີຣິດເໜືອກວ່າຣິດອໍານາດວິນຍານທັງປວງ,  ແລະພຣະອົງກ່າວວ່າ ພຣະອົງໄດ້ຊົງ
ປະທານສິດທິທຸກຢ່າງໃຫແ້ກ່ເຮົາໃນພຣະອົງ, ເພື່ອເອົາຊະນະສັດຕຣູ." 
        ຄໍາຕອບນ້ັນນໍາສັນຕິສຸກມາສູ່ຂ້າພະເຈ້ົາທັນທີ  ເພາະວ່າເປັນການຢືນຢັນວ່າເປັນຈິງ.  ໃນພຣະທັມາມາຣະໂກ, 
ເຮົາອ່ານແລ້ວຈະພົບສອງຄົນພໍ່ລູກທ່ີຖືກຄຸກຄາມຈາກບໍຣິວານຂອງຊາຕານ. ພວກເຂົາກໍຢ້ານຄືກັນ. ແຕ່ທັນທີທີ່ພຣະ 
ເຢຊູເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນເຫດການ, ຜູ້ຄົນກໍປລາດໃຈ ແລະພວກຜີຮາ້ຍກໍຢ້ານຈົນຕົວສ່ັນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?  (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

                                        ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. ມາຣະໂກ 9:17-22 ກ :   
17ມີຄົນໜ່ຶງໃນໝູ່ປະຊາຊົນທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, “ອາຈານເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍໄດ້ພາລູກຊາຍມາຫາທ່ານ  ເພາະຜີປາກກືກ
ເຂ້ົາສິງມັນ. 18ລູກນ້ັນຈະຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມ ເມື່ອຜີສະແດງກໍເຮັດໃຫ້ມັນລ້ົມຊັກດ້ີນໄປ ມີອາການນ້ຳລາຍຟູມປາກແລະ
ຂົບແຂ້ວ ແລ້ວຕົວແຂງໄປ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຂໍໃຫ້ພວກສາວົກຂອງທ່ານຂັບໄລ່ຜີນ້ັນອອກເສັຽ ແຕ່ເຂົາບ່ໍສາມາດ.”19ພຣະອົງ 

ຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, “ ໂອ ຄົນໃນສມັຍທ່ີຂາດຄວາມເຊ່ືອເອີຍ, ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາເຫິງປານໃດ    ເຮົາຈະຕ້ອງ
ອົດທົນນຳພວກເຈ້ົານານປານໃດ ຈ່ົງພາມັນມາຫາເຮົາສາ.” 20ເຂົາກໍພາເດັກນ້ອຍນ້ັນມາຫາພຣະອົງ  ເມື່ອຜີເຫັນພຣະ
ອົງແລ້ວ ໃນທັນໃດນ້ັນມັນກໍເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍລ້ົມລົງກ້ິງເກືອກ ແລະມີນ້ຳລາຍຟູມປາກ.   21ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຖາມພໍ່ນ້ັນ
ວ່າ, “ມັນເປັນຢ່າງນ້ີໄດ້ເຫິງປານໃດແລ້ວ” ພໍ່ທູນຕອບວ່າ, “ຕ້ັງແຕ່ນ້ອຍພຸ້ນມາຂ້ານ້ອຍ. 22ແລະຜີນ້ັນໄດ້ຊຸກມັນໃສ່ໄຟ 
ແລະໃສ່ນ້ຳຫລາຍເທ່ືອ ໝາຍຈະຂ້າມັນເສັຽ. " 
 

     ໃນມາຣະໂກ 9:2-10,  ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຂ້ຶນເມືອຍັງພູສູງ ກັບສິດຂອງພຣະອົງສາມຄົນ ຄື: ເປໂຕ, ຢາໂກໂບ 
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ແລະ ໂຢຮັນ ບ່ອນຊ່ຶງລັກສະນະພຣະກາຍຂອງພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນໄປຕ່ໍໜ້າເຂົາ ແລະມສີະພາບອັນຮຸ່ງເຮືອງ ຂາວເຫຼື້ອມ
ຍັບໆ. ເມື່ອພວກເຂົາພວມລົງມາຈາກພູນ້ັນ, ເຂົາໄດ້ພົບເຫັນຝູງຊົນຫຸ້ມລ້ອມພໍ່ ແລະລູກຊາຍ ສອງຄົນນ້ັນຢູ່. ມີຜີເຂ້ົາ
ສິງເດັກຊາຍຄົນນ້ັນ, ແລະພໍ່ຜູ້ຢ້ານສ່ັນກໍໄດ້ເລ່ົາເຫດການທີ່ຜີຮ້າຍພຍາຍາມຂ້າລູກລາວ,   ຄືໄດ້ບັງຂັບໃຫລູ້ກເຮັັດສ່ິງ
ໜ້າຢ້ານຫຼາຍຢ່າງ. 

      ການປະເຊີນຢ່າງນ້ັນເຮັດໃຫ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍເສັຽຂວັນຢ່າງຍ່ິງ, ແຕ່ແນ່ນອນບ່ໍແມ່ນພວກສາວົກ,  ແມ່ນບ່ໍ? 
ເຂົາໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູໃຊ້ຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງເໜືອວິນຍານຊ່ົວຮ້າຍມາແລ້ວ (ເບ່ິງຂ້ໍ 1-13).  ພາຍໃຕ້ 
ອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູພວກສາວົກເອງກໍໄລ່ຜີຖ່ອຍຮ້າຍໄດ້. (ເບ່ິງ 6:7-13).  ແຕ່ໃນກໍຣະນີນ້ີ ພວກສິດບ່ໍມີ 
ຣິດອໍານາດ. ພວກເຮົາຈະສຸມໃຈໃສ່ການຂາດຣິດອໍານາດຂອງພວກສາວົກໃນເວລາເຮົາສຶກສາພຣະທັມມາ
ຣະໂກ 9:28-29, ແຕ່ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງທີ່ພຣະເຢຊູຮຽກເຂົາເຈ້ົາວ່າ "ຄົນສມັຍທ່ີຂາດຄວາມເຊ່ືອເອີຍ".   
       ພວກອັຄສາວົກຂາດຣິດອໍານາດຍ້ອນຂາດຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນພຣະເຢຊູ.  ພຣະອົງບ່ໍ
ຕ່ືນຕ່ໍສະຖານນະການໃດໆ. ໃນຖ້າມກາງຄວາມສ້ິນຫວັງນ້ັນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປະທານ ຖ້ອຍຄໍາທ່ີໜ້າຍິນດີ 
ທ່ີສຸດແກ່ຜູ້ເປັນພ່ໍ ແລະຝູງຊົນທ່ີຫຸ້ມລ້ອມຢູ່ນ້ັນວ່າ: " ຈ່ົງພາມັນມາຫາເຮົາສາ."   
 

 
                        

2. ມາຣະໂກ 9:22 ຂ-27 : 
22 ຂແຕ່ຖ້າທ່ານສາມາດຊ່ອຍໄດ້ ຂໍໂຜດສົງສານຊ່ອຍພວກຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ.” 23ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວແກ່ພໍ່ນ້ັນວ່າ, “ ຖ້າ
ຊ່ອຍໄດ້’ ຢາກເວົ້າດ່ັງນ້ັນຫລື ທຸກສ່ິງກໍເປັນໄປໄດ້ສຳລັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ.” 24ໃນທັນໃດນ້ັນພໍ່ຂອງເດັກນ້ອຍກໍຮ້ອງທູນຂ້ຶນວ່າ
“ເຊ່ືອແລ້ວຂ້ານ້ອຍ ທ່ີຂ້ານ້ອຍຍັງຂາດຄວາມເຊ່ືອນ້ັນ ຂໍໂຜດຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ.”    25ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງເຫັນປະ 
ຊາຊົນກຳລັງແລ່ນເຂ້ົາມາ ພຣະອົງຊົງກ່າວຊຳຮະຜີຖ່ອຍຮ້າຍນ້ັນວ່າ,    “ ບັກຜີປາກກືກຫູໜວກເຮີຍ, ເຮົາສ່ັງວ່າ ‘ໃຫ້
ອອກຈາກມັນເສັຽຢ່າໄດ້ກັບເຂ້ົາມາອີກຈັກເທ່ືອ’.”     26ຜີນ້ັນໄດ້ຮ້ອງແຜດສຽງຂ້ຶນ  ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຊັກດ້ີນເຕັມກຳ-

ລັງແລ້ວກໍອອກໜີ  ເດັກນ້ອຍນ້ັນກໍກາຍເປັນເໝືອນຄົນຕາຍ ຈົນຄົນສ່ວນຫລາຍເວົ້າວ່າ, “ມັນຕາຍແລ້ວ.” 27ແຕ່ພຣະ 
ເຢຊູຊົງຈັບມືເດັກນ້ອຍນ້ັນດຶງຂ້ຶນແລ້ວມັນກໍລຸກຢືນຂ້ຶນ.  
 

       ເປັນການງ່າຍສໍາລັບເຮົາທ່ີຫຼາຍຄົນກໍຄ້າຍຄືພໍ່ໃນເຫດການນ້ີ, ທັງໆ  ທີ່ເຮົາກໍເຄີຍຮູ້ສຶກພ່າຍແພ້ຕ່ໍສັດຕຣູຫລາຍ
ຄ້ັງ ແລະບ່ໍຮູ້ວ່າຈະເຮັດຫຽັງດີ. ໃນສັບສົນຂອງເຫດການທີ່ເຮົາປະເຊີນຢູ່ນ້ັນ, ພວກເຮົາຫັນມາຫາພຣະເຢຊູ. ນ້ັນແມ່ນ
ສ່ິງທີ່ພໍ່ຜູ້ນ້ັນໄດ້ກະທໍາ. ຄວາມເຊ່ືອຂອງລາວອ່ອນແອຫຼາຍ ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍລາວກໍໄດ້ຫັນໜ້າໄປໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ.         
       ບາງທີພຣະເຢຊູອາດຍ້ິມໃນຂະນະທີ່ຫົວໃຈຂອງພໍ່ຄົນນ້ັນກໍາລັງສັບສົນຢູ່: " ຖ້າທ່ານສາມາດ?"  ເວົ້າອີກຢ່າງນ່ຶງ
ວ່າ; ຈ່ົງລະນຶກເຖິງສ່ິງທີ່ທ່ານຫາກໍເວົາ້ມານ້ັນ.   ແນ່ນອນ ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດ !    ພຣະເຢຊູ  ບ່ໍໄດ້ຕໍາໜິຊາຍຄົນນ້ັນ, 
ແຕ່ພຣະອົງຢາກໃຫ້ພໍ່ຄົນນ້ັນສໍານຶກວ່າ ລາວບ່ໍມີເຫດຜົນທີ່ຄວາມເຊ່ືອຈະອ່ອນແອ. ແລ້ວອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍໄດ້ຍົກ
ເອົາປໂຍກໜ່ຶງໃນຫຼາຍປໂຍກທີ່ມີອໍານາດທີ່ສຸດໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ວ່າ:  "ທຸກສ່ິງກໍເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ."  ທຸກສ່ິງ 

ທີ່ທ່ານກະທໍາໃນຊີວິດ ຄວາມສັມພັນ, ຊີວິດແຕ່ງງານ, ຊີວິດຄອບຄົວ, ການງານ,  ແລະການຕັດສິນໃຈຈະ "ສໍາເຣັດ"  
ເທ່ົາກັບຂີດຄວາມສາມາດທີ່ທ່ານງັດກ້າມເນ້ືອຄວາມເຊ່ືອ ແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່.   ການຫລົບໜີຂອງ 

ເຮົາຈາກການໂຈມຕີຂອງສັດຕຣູມີພຽງທາງດຽວ ແມ່ນໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ທຸກສ່ິງເປັນໄປ 

ໄດ້ເພື່ອໃຫເ້ຮາົໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອ. 
       ໜ້າເສັຽດາຍ, ຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຜິດ. ເມື່ອຄົນໄດ້ຍິນວ່າ, "ທຸກສ່ິງເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ," 

ທ່ານເຄີຍຖືກສອນຫຽັງກ່ຽວກັບຜີຮ້າຍ ແລະ ການສິງສູ່ຂອງຜີ ? 



3 
 

ບາງເທ່ືອເຂົາແປຂ້ໍຄວາມນ້ັນກວ້າງໂພດເໝືອນຜ້າຫົ່ມ  ສັນຍາວ່າຖ້າພຽງແຕ່ເຮົາເຊ່ືອຢ່າງແຂງແຮງພ,ໍ  ເຮົາກໍຈະໄດ້ 

ຮັບທຸກສ່ິງຈຳເປັນທີ່ເຮົາທູນຂໍ.  
          
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີໃນບົດອ່ືນໆໃຫ້ຄວາມຄວາມຈິງກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ: 
 "13ສ່ິງໃດທ່ີທ່ານທັງຫລາຍຈະຂໍໃນນາມຂອງເຮົາ  ເຮົາກໍຈະເຮັດສ່ິງນ້ັນ   ເພື່ອວ່າພຣະບິດາຈະຊົງຮັບກຽດຕິຍົດ  
       ດ້ວຍພຣະບຸດ.14ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຂໍສ່ິງໃດກັບເຮົາໃນນາມຂອງເຮົາ ຝ່າຍເຮົາກໍຈະເຮັດສ່ິງນ້ັນ(ຢຮ14:13-14). 
 4ນ້ີແຫລະ, ເປັນຄວາມແນ່ໃຈທ່ີເຮົາທັງຫລາຍມີຢູ່ຕ່ໍພຣະອົງ ຄືຖ້າພວກເຮົາທູນຂໍສ່ິງໃດທ່ີເປັນຕາມພຣະທັຍຂອງ  
      ພຣະອົງ ພຣະອົງກໍຊົງໂຜດຟັງພວກເຮົາ. 15ແລະຖ້າເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງໂຜດຟັງແລ້ວ  ເມື່ອພວກເຮົາ 
      ທູນຂໍສ່ິງໃດ ພວກເຮົາຈ່ຶງຮູ້ວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຂໍຈາກພຣະອົງນ້ັນ  (1 ຢຮ 5:14-15). 
         ພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນນາງເຈນນີ(ຜູ້ວິເສດ)ທ່ີຂັງຢູ່ໃນຂວດ ຕາບໃດເຮົາຍັງມີສູນກາງໃນພຣະຄຣິດ ແລະໃນນ້ໍາພຣະ
ທັຍພຣະອົງ  ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຈັດຫາສ່ິງທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາ (ໝາຍຄວາມວ່າທຸກສ່ິງເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບເຮົາ).   ພຣະອົງ 
ຮຽກຮ້ອງຫຽັງຈາກເຮົາ?  ຄວາມເຊ່ືອ. ພຣະອົງຈະຊົງຍ້າຍພູເຂົາໄປຈາກຊີວິດເຮົາ, ແລະ  ພຣະອົງຈະຍົກເຮົາອອກ
ຈາກສ່ິງຜູກມັດຝ່າຍວິນຍານ, ແລະ ຈາກຄວາມສັບສົນ, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງວາງໃຈພຣະອົງ ເພື່ອຈະເຮັດສ່ິງນ້ີ. 
         ໃນມາຣະໂກ ບົດ 9, ເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຢຊູ  ພຣະອົງເປັນຣິດອໍານາດທຸກສ່ິງ. ແຕ່ເຣ່ືອງ 
ນ້ີແມ່ນຄວາມເຊ່ືອຂອງພໍ.່  ຕອນທ້າຍ, ພໍ່ໄດ້ຕອບພຣະເຢຊູດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາທີ່ແຈ່ມແຈ້ງທີ່ສຸດໃນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດ
ວ່າ: "ເຊ່ືອແລ້ວຂ້ານ້ອຍ ທີ່ຂ້ານ້ອຍຍັງຂາດຄວາມເຊ່ືອນ້ັນ ຂໍໂຜດຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແດ່ຖ້ອນ." 
     ຊ່ວງເເວລາຕ່ໍໄປເປັນຊ່ວງທີ່ຊູນໃຈແຮງ.  ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະເຢຊູຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍອອກແລ້ວ,  ເດັກນ້ອຍນ້ັນ "ກາຍເປັນ 
ເໝືອນຄົນຕາຍ. ພຣະເຢຊູຈັບມືເດັກນ້ອຍນ້ັນດຶງຂ້ຶນ ແລະເຮັດໃຫມ້ັນເປັນຄືນມາ." ໃນທໍານອງດຽວກັນກັບທີ່ໄດ້ເຫນັ 
ຕລອດພຣະຄັມພີໃໝ່  ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ.  ( ກຈກ 3:15; 4:10; 5:30 ;  
ອຟຊ 1:20.)  ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູເປັນຄືນຈາກຕາຍ, ໄດ້ຊົງທໍາການດ້ວຍຣິດທານຸພາບ ເພື່ອ
ບັນດານໃຫ້ເຮົາເປັນຄືນມາຈາກສະພາບມືດມິດທີ່ສຸດຂອງເຮົາ.  
 
 

3. ມາຣະໂກ 9:28-29 :     
28ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດກັບເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນແລ້ວ ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງໄດ້ທູນຖາມເປັນສ່ວນຕົວວ່າ, “ເຫດສັນໃດ 
ພວກຂ້ານ້ອຍຈ່ິງຂັບໄລ່ຜີນ້ັນອອກບ່ໍໄດ້.” 29ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, “ຜີແນວນ້ີຈະຂັບໄລ່ອອກດ້ວຍວິທີອ່ືນບ່ໍໄດ້ເວັ້ນ 
ແຕ່ດ້ວຍການອ້ອນວອນ."  
 

       ພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍພໍ່ຄົນນ້ັນດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຂອງລາວ;   ປັດຈຸບັນ  ພຣະອົງຕ້ອງການຊ່ອຍສິດຂອງພຣະອົງດ້ວຍ 
ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາ. ໃນການສົນທະນາເປັນການສ່ວນຕົວນ້ັນ,  ພວກສິດຢາກຮູ້ວ່າເຫດສັນໃດພວກເຂົາຈ່ຶງຂັບໄລ່ຜີ 
ນ້ັນອອກບ່ໍໄດ້. ພວກເຮົາຕ້ອງຕົບມືໃຫ້ໃນການປະເມີນເບ່ິງຕົວເຂົາເອງ, ແຕ່ໃນການພິຈາຣະນາຕົວເອງຂອງເຂົານ້ັນ 
ເຂົາຍັງເບ່ິງຕົວເຂົາເອງຢູ່.  "ເຫດໃດເຮົາຈ່ຶງຂັບໄລ່ມັນບ່ໍອອກ" (ພຣະຄັມພີກ່າວຢ້ໍາ).   ຄວາມຜິດພາດຂອງເຂົາແມ່ນ 
ການຊອກສແວງຫາຄວາມສາມາດ ແລະກໍາລັງຂອງເຂົາເອງ. 
       ດ່ັງດຽວກັບພໍ່ຂອງເດັກນ້ອຍນ້ັນ,  ພວກສາວົກຕ້ອງການສືບຕ່ໍນໍາໃຊ້ຄວາມເຊ່ືອຂອງຕົນ  ພວກເຂົາບ່ໍຊ່ັງຊາຕົນ 
ເອງໃສ່ກັບສັດຕຣູ ເພາະເຂົາຂາດການວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະຂາດການເພິ່ງພາພຣະອົງ. 

ແມ່ນຫຽັງທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານປະທັບໃຈທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບຂ້ໍພຣະຄັມພີນ້ີ ?  ເພາະເຫດໃດ ? 

ເວລາໃດທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກເໝືອນກັບພໍໃ່ນຂ້ໍພຣະທັມນ້ີ ຢາກເຊ່ືອແຕ່ຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນ ? 
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       ເມື່ອພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ: "ຜີແນວນ້ີຈະຂັບໄລ່ອອກດ້ວຍວິທີອ່ືນບ່ໍໄດ້ ເວັ້ນແຕ່ດ້ວຍການອ້ອນວອນ,"   ພຣະອົງບ່ໍ 
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຕກຕ່າງໄປວ່າ ມີພຽງຜີບາງຕົວເທ່ົານ້ັນທີ່ຕ້ອງການ ການອະທິຖານເພື່ອຂັບໄລ່ມັນ ໂຕອ່ືນໆກໍຈໍາເປັນຄື 
ກັນ.  ຄວາມຈິງແມ່ນ ເວລາໃດທ່ີພວກເຮົາເຂ້ົາສູ່ສົງຄາມຝ່າຍວິນຍານ, ພວກເຮົາຕ້ອງອະທິຖານ ແລະສະແດງຄວາມ
ເຊ່ືອໃນພຣະອົງອອກມາ  ຜູ້ຊົງປ່ຽມດ້ວຍຣິດອໍານາດທຸກຢ່າງ (ເບ່ິງ ເອເຟໂຊ 6:18).  ມີແຕ່ການອະທິຖານເທ່ົານ້ັນທີ່  
ຈະຊ່ອຍຍ້າຍເຮົາອອກຈາກການເພິ່ງກໍາລັງຂອງເຮົາເອງ (ຊ່ຶງເປັນກໍາລັງທີ່ອ່ອນແອ) ສູ່ການວາງໃຈພຣະຜູ້ຊົງມີຣິດອໍາ
ນາດທຸກຢ່າງ ຜູ້ຊ່ຶງປະສົງປົດປ່ອຍເຮົາໃຫ້ມີອິສຣະພາບ ແລະພຣະອົງຊົງມີຣິດອໍານາດເຮັດໄດ້ແທ້. 
       ການອະທິຖານແມ່ນການສະແດງອອກເຖິງການເພິ່ງພາໃນພຣະເຈ້ົາຈົນໝົດສ້ິນ; ມັນສະແດງວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງ 
ການ ການປາກົດຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນສ່ິງໃດທີ່ເຮົາບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.  ການອະທິຖານເປັນສ່ິງຈໍາເປັນ 
ຫຼາຍໃນສົງຄາມຝ່າຍວິນຍານ, ແລະຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາຈະເກີດພລັງເມື່ອເຮົາໄຫວ້ວອນຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ. ມັນເປັນ
ການຕອບສນອງຕ່ໍຄໍາອະທິຖານທີ່ພຣະເຈ້ົາປົດປ່ອຍອອກໄປ   "ຣິດອໍານາດອັນຍ່ິງໃຫຽ່ເຫຼືອປະມານຂອງພຣະອົງມີ
ຫລາຍພຽງໃດສໍາລັບເຮົາຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ,   ຕາມອໍານາດຂອງພຣະກໍາລັງ  ແລະ ຣິດທານຸພາບອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງພຣະອົງ" 
(ອຟຊ 1:19). 
      ໜ້າເສັຽດາຍ ຄຣິສຕຽນຫຼວງຫຼາຍບ່ໍຣະວັງສິດທິອໍານາດຂອງເຂົາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາ
ຂາດຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນທີ່ຈະລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ການໂຈມຕີຝ່າຍວິນຍານ ພວກເຮົາຈະສຶກສາຕ່ໍໄປ ເຖິງຍຸທພັນທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງປະ 
ທານໃຫ້ເຮົາເພື່ອຢືນສູ້ ແລະເຂ້ົາສູ່ບ້ັນຮົບ,  ໃຫ້ເຮົາສັງເກດເບ່ິງແຕ່ລະຊ່ວງທີ່ເຮົາມີຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນ ເພື່ອຢືນສູ້ສັດຕຣູ 
ບ່ໍແມ່ນຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນໃນຕົນເອງ; ແມ່ນຄວາມເຊ່ືືອໝັ້ນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ຊ່ຶງມີຣິດເດດທຸກຢ່າງ ມີສິດອໍານາດໃນ 
ພຣະອົງເອງ ຜູ້ທີ່ເຮົາເພິ່ງພາຈົນໝົດສ້ິນ. 
 
 

                                                 

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

ບາດກ້າວໃດທີ່ທ່ານຈະຢຶດໝັນ້ໃນພຣະຄຣິດໃນຂນະຕຽມຕົວຮັບມືກັບການບຸກໂຈມຕີຂອງສັດຕຣູ?  ຈ່ົງພິຈາຣະ 
ນາຄໍາແນະນໍາຕ່ໍໄປນ້ີ: 

 ອະທິຖານເລ້ືອຍໆ. ຂໍພຣະເຈ້ົາເພິ້ມຄວາມເຊ່ືອ ແລະໃຫ້ພລັງຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ. ເຮັດໃຫ້ເປັນນິດສັຍໃນການ
ໄຫວ້ວອນພຣະເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ພຣະອົງເພີ້ມພລັງຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ ແລະນໍາສູ່ຄວາມຈິງເລິກເຂ້ົາໄປໃນພຣະອົງ. 
 

 ອະທິຖານແຕ່ລະວນັ. ຈ່ົງຢຸດການເພິ່ງພາໃນຕົນເອງຂນະທີ່ທ່ານປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະການໂຈມຕີ 
ຝ່າຍວິນຍານ. ຈ່ົງເພິ່ງພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໂດຍທາງການອະທິຖານໃນການເລ້ີມຕ້ົນແຕ່ລະວັນ. 
 

 ອະທິຖານເປັນປະຈໍາ. ເຊີນການສະເດັດມາປາກົດຂອງພຣະເຂ້ົາໃນທຸກສະຖານະການ.  ຈ່ົງຈັດຣະບຽບໃນການ 
ປັບຕົວເຂ້ົາກັບພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ ເມ່ືອໃດທ່ານປະເຊີນກັບສະຖານະການໃໝ່ແລະບັນຫາໃນແຕ່ລະວັນ.  
  

ຖານະທີ່ເປັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງການຊອກຫາ "ມານທີ່ລ້ີຢູ່ໃຕ້ຟຸ່ມໄມ້ທຸກຟຸ່ມ" ທັງບ່ໍຄວນເມີນເສີຽ 
ຫຼືບ່ໍຕຽມຕົວ. ຈ່ົງໃຊ້ການອະທິຖານເພື່ອຮັກສາຕົວທ່ານເອງໃຫ້ຕິດສນິດກັບຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງພຣະ 
ເຢຊູຄຣິດ.                         

                             ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບບັຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ເປັນຫຽັງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຈ່ຶງເປັນປັດຈັຍສໍາຄັນເວລາຈັດການກັບວິນຍານຊ່ົວຮ້າຍ ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັ                    ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
        ວັນອາທິດ ທີ 17  ກັນຍາ  2017   ( 9-17-2017 ) 

 
     ເຫລ່ົາວິນຍານ    

 

    ພາບພະຍົນ ຫືຼ ລາຍການທວີີໂຊໃດ ທ່ີສ້າງລາຍໄດ້ດີຈາກຄົນທ່ີສົນໃຈເຣ່ືອງວິນຍານ? 
 
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ການຫີ້ຼນກັບເຫລ່ົາວິນຍານຊ່ົວຮ້າຍເປັນການທໍາລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ; ແຕ່ການສແວງຫາການ 

                                 ນໍາພາຈາກພຣະເຈ້ົານໍາຊີວິດມາໃຫ.້  
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
        ທຸກຄົນເຄີຽໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຜີ. ເປັນຄວາມຈິງ, ໃນຖ້າມກາງຊາວອະເມຣິກັນ: 
 71 ເປີເຊັນບອກວ່າເຄີຍມີປະສົບການກັບວິນຍານ(ຜີ). 
 34 ເປີເຊັນເຊ່ືອເຣ່ືອງຜີ. 
 56 ເປີເຊັນເຊ່ືອວ່າຜີແມ່ນວິນຍານຄົນຕາຍ. 
 37 ເປີເຊັນເຊ່ືອວ່າເຮືອນຫຼາຍຫັຼງອາດເປັນເຮືອນທ່ີມີຜີສິງ 
 55 ເປີເຊັນເຊ່ືອວ່າໝໍດູມຣິີດອຳນາດແທ້ຈິງ. 
    ເຖິງແມ່ນຫຼາຍຄົນທີ່ບ່ໍ "ເຊ່ືອ" ເຣ່ືອງຜີແຕ່ຍັງຄິດວ່າມັນມ່ວນທ່ີຫຼີ້ນກັບວິນຍານ. ນ້ັນເປັນບັນຫາ, ເພາະວ່າວິນຍານ
ເປັນເໝືອນໜ້າຜາທ່ີກ້ຽງໝືນ່ ເມື່ອຄົນຖືກຊັກຈູງໃຫ້ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ແລະເປີດປະຕູໃຫ້ໂລກວິນຍານ,   ເຂົາກໍຈະພົບ
ກັບບັນຫາ ແລະເມື່ອປະຕູເປີດອອກແລ້ວ, ກໍເປັນການຍາກທ່ີຈະປິດປະຕູນ້ັນໄດ້.  
     ພວກເຮົາສາມາດຫລົບໜີຈາກການໂນ້ມນ້າວຂອງພັຍອັນຕະລາຍເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ? ໂມເຊ, ຜູ້ໃຫພ້ຣະບັນຍັດ 
ທ່ີຍ່ິງໃຫຽ່, ໄດ້ຈັດຫາຊ່ອງທາງທີ່ຈະຊ່ອຍເຮົາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຈາກຫລຸມພາງຂອງວິນຍານຊ່ົວທັງຫຼາຍ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ :     ພຣະບັນຍັດສອງ 18:9-18   ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1,  2, ແລະ 3 )  
 

                                                ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ພຣະບັນຍັດສອງ 18:9-11 : 
9ເມື່ອທ່ານທັງຫລາຍເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານ ທ່ານຢ່າຮຽນຮູ້ທ່ີຈະ
ເຮັດສ່ິງໜ້າກຽດຊັງຕາມປະຊາຊາດເຫລ່ົານ້ັນ 10ຢ່າໃຫ້ມີຄົນໜ່ຶງຄົນໃດໃນໝູ່ພວກທ່ານ ຊ່ຶງໃຫ້ລູກຊາຍຫລືລູກສາວ
ຂອງຕົນລຸຍໄຟ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດເປັນໝໍມ ໍເປັນໝໍດູ ເປັນຜູ້ສ່ຽງໂຊກເບ່ິງເຫດການ ຫລືເປັນໝໍມົນ 11ເປັນໝໍຜີ ເປັນຄົນຊົງ 
ເປັນພໍ່ມົດແມ່ມົດ ຫລື ເປັນໝໍພາຍ. 

 
 
      ຄວາມສົນໃຈໃນໃນເຣ່ືອງວິນຍານເບ່ິງອາດຄືວ່າທັນສມັຍຊ່ົວລະຍະໜ່ຶງ,  ແຕ່ບ່ໍມີສ່ິງໃດເປັນສ່ິງໃໝ່ເລີຽ  .ໄພ່ພົນ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາເຄີຽໄດ້ຈັດການກັບມັນມາຫຼາຍພັນປີແລ້ວ. ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ເຫດຜົນນ່ຶງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍົກຍ້າຍຊາວ 

 

ທ່ານຖືກສອນແນວໃດກ່ຽວກັບເຫດການຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາໃນຂ້ໍພຣະຄັມພີເຫົ່ຼານ້ີ ? 
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ການາອານອອກຈາກແຜ່ນດິນພຣະສັນຍາ   ກໍຍ້ອນຄວາມມືດມົນດ້ານວິນຍານຂອງເຂົາ.   ພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ໄພ່ພົນ 
ຂອງພຣະອົງຮັບເອົາຄໍາຕັກເຕືອນ ແລະຕຽມຕົວ  ກ່ອນພວກເຂົາຈະເຂ້ົາໄປແຜ່ນດິນພຣະສັນຍາ. ດ່ັງນ້ັນ ໂມເຊຈ່ຶງໄດ້ 
ຊ້ີແຈງເຖິງພິທີກັມການບູຊາວິນຍານຫຼາຍຮູບແບບ ຊ່ຶງຖືເປັນເຣ່ືອງທັມມະດາສໍາລັບຄົນທີ່ບ່ໍມີສາສນາ. 
 ການຖວາຍເດັກນ້ອຍບູຊາ.   ເດັກນ້ຽຖືກຂ້າບູຊາເພື່ອລະງັບຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງພຣະຂອງພວກທ່ີບ່ໍເຊ່ືອພຣະ 

ເຈ້ົາແລະພິທີທີ່ມີອິດທິພົນຕ່າງໆ ຊ່ຶງພຣະຂອງເຂົາເປັນຜູ້ບີບບັງຄັບ ຄໍາວ່າຖວາຍບູຊານ້ີເປັນພຽງຄໍາສຸພາບແທນ 
ຄໍາວ່າສັງຫານເດັກນ້ຽ. 

 ໝໍມໍ. ນ້ີແມ່ນຂ້ໍກໍານົດທ່ົວໄປເພື່ອພະຍາຍາມຮັບຄວາມຮູ້ຈາກພຣະທັງຫຼາຍໂດຍວິທີທາງຕ່າງໆ, ລວມທັງພິທີ 
ອ່ືນໆ ທີ່ໄດ້ບັນທຶກໃນພຣະຄັມພບົີດນ້ີ. 

 ໝໍດູ. ເມື່ອຖ້ອຍຄໍາໃນພາສາເຮັບເຣີຖືກນໍາມາໃຊ້ໃນທີ່ນ້ີເປັນການຍາກທ່ີຈະຕີຄວາມໝາຍທ່ີແນ່ນອນໄດ້, ມັນມ ີ
ຄວາມໝາຍຕາມຄໍາສັບວ່າ "ພວກທີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ປາກົດຕົວ." ມັນອາດໝາຍເຖິງການເຮັດໃຫ້ປາກົດຕົວຂອງ 
ວິນຍານ ຫຼືເຮັດໃຫບຸ້ກຄົນນ້ັນປາກົດແຈ້ງຂ້ຶນໂດຍທາງພິທີກັມເລິກລັບ. 

 ຜູ້ສ່ຽງໂຊກ. ຜູ້ທີ່ກະທາໍພິທີນ້ີ ເພື່ອຢາກຮູເ້ຫດການໃນອະນາຄົດໂດຍໃຊ້ວັດຖຸຕ່າງໆ. ຕົວຢ່າງ, ການສ່ຽງຊີ ຜູ້ສ່ຽງ
ຊີມັກພະຍາຍາມບອກດວງຊາຕາໃນອະນາຄົດ ໂດຍອິງໃສ່ໄມ້ຖູ່ທີ່ຕົກຈາກຈອກສ່ຽງຊີເປັນຕ້ົນ. 

 ໝຜີໍ. ແມ່ມົດ ແລະ ໝໍຜີ ພະຍາຍາມໂນ້ມນ້າວດຶງເອົາພລັງທັມມະຊາດມາໃຊ້. ທຸກວັນນ້ີ, ພວກເຮົາມັກເວົ້າເຖິງ 
ຜູ້ທ່ີສະແດງ  "ມາຍາກົນ" (ເວດມົນ) ໃນທໍານອງຄ້າຍຄືກັນ. 

 ຄົນຊົງ. ພາສາເຮັບເຣີ ມີຄວາມໝາຍເຖິງການຜູກມັດ ຫຼືຊວນໃຫ້ຫຼົງໄຫ;ຼ ໝາຍຄວາມວ່າຜູກມັດບຸກຄົນນ້ັນດ້ວຍ 
ຄໍາສາບແຊ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາຢ້ານ. 

 ແມ່ໝົດ. ໂມເຊໃຊ້ຫຼາຍຖ້ອຍຄຳເຊ່ັນ "ຄົນຊົງ," "ພໍ່ມົດ/ແມ່ມົດ" ພວກທີ່ "ສອບຖາມເອົາຄວາມເວົ້ານໍາຄົນຕາຍ"
ຊ່ຶງການເວົ້າແຕ່ລະຄໍາແມ່ນພະຍາຍາມສ່ືສານ(ຕິດຕ່ໍ)ກັບຄົນຕາຍ.            
 

ເຖິງແມ່ນວ່າພີທີກັມເຫລ່ົານ້ີເບ່ິງເໝືອນວ່າຈະແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ,    ເມື່ອລວບລວມກັນເຂ້ົາຈະເຮັດໃຫເ້ຫັນໄດ້ 
ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຂ້ຶນຢ່າງມາກມາຍ,   ພຣະເຈ້ົາຈັດສ່ິງເຫົຼ່ານ້ີວ່າເປັນສ່ິງ "ໜ້າກຽດໜ້າຊັງ," ບ່ໍວ່າຈະເປັນຮູບແບບໃດກໍ 
ຕາມທ່ີມີການປະຕິບັດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ກັບເວດມົນແລະວິນຍານ. ບ່ໍວ່າການກະທຳນ້ັນຈະມີຊ່ືສຽງໂດ່ງດັງແລະມີລາຍໄດ້ 
ດີກໍຕາມ ຢ່າໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃກ້ພວກມັນຢ່າງເດັດຂາດ. 

 
 
 
2. ພຣະບັນຍັດສອງ 18:12-14 :  
12ເພາະວ່າທຸກຄົນທ່ີເຮັດຢ່າງນ້ີຄວນເປັນທ່ີກຽດຊັງແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະວ່າໄດ້ເຮັດສ່ິງໜ້າກຽດຊັງເຫລ່ົານ້ີ   ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງຊົງຂັບໄລ່ພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນໜ້າທ່ານ   13ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງເປັນຄົນປາສະ 
ຈາກຕຳໜິຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ 14ເພາະວ່າປະຊາຊາດເຫລ່ົານ້ີ ຊ່ຶງທ່ານກຳລັງຈະຍຶດຄອງນ້ັນ 
ຟັງຄວາມໝໍມ ໍແລະພວກສ່ຽງໂຊກ ແຕ່ສ່ວນຕົວທ່ານນ້ັນ  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານບ່ໍຊົງຍິນຍອມໃຫ້ທ່ານ
ເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ. 
 
        ມັນມີຄ່າ ສົມຄວນແກ່ການຢ້ໍາເຕືອນ: ບ່ໍມີຫຽັງດີຈາກການຫີ້ຼນກັບພວກວິນຍານ. ຈາກການຄ້ົນຄວ້າໄດ້ສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເກືອບນ່ຶງສ່ວນສາມຂອງຊາວອະເມຣິກັນໄດ້ພາກັນປຶກສາກັບໝໍທໍານວາຍດວງຊາຕາ. ເກືອບ 12 ເປີເຊັນ 

ເປັນຫຽັງຄົນຈ່ຶງຍັງປະຕິບັດກ່ຽວກັບພີທີກັມຈໍາພວກນ້ີ ? 
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ຂອງຊາວອະເມຣິກັນ(ຢ່າງໜ້ອຍ 42 ລ້ານຄົນ) ປຶກສານໍາໝໍທໍານວາຍດວງຊະຕາ, ຄົນຊົງ, ຫຼື ໝໍດູ.  ແລະເກືອບ 25
ເປີເຊັນຂອງຊາວອະເມຣິກັນມັກຊອກຄ້ົນຫາຜີ ແລະເຮືອນທ່ີມີຜີສິງ. 
      ການສອນຂອງພຣະຄັມພີກໍແຈ່ມແຈ້ງ: "ທ່ານທັງຫຼາຍຈ່ົງເປັນຄົນປາສຈາກຕໍາໜິ ຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງ
ທ່ານ." ບ່ໍພຽງແຕ່ເທ່ົານ້ັນ, ແລະ "ຜູ້ທີ່ຮ່ວມພິທີກັມເຫຼົ່ານ້ີຈະເປັນທີ່ກຽດຊັງແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ."   ເປັນຄົນ "ປາສຈາກ 
ຕໍາໜິ" ບ່ໍໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາດໍາຣົງຊີວິດສົມບູນໂດຍປາສຈາກບາບ. ແທນທີ່ຈະເປັນເຊ່ັນນ້ັນ  ພວກເຮົາເປັນຄົນ
ປາສຈາກຕໍາໜິ ໃນເວລາທີ່ເຮົາດໍາຣົງຊີວິດດ້ວຍໃຈມອບຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາຈົນໝົດສ້ິນ   ເມື່ອພວກເຮົາສະທ້ອນໃຫ້ 
ເຫັນຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ ແລະສະແດງອອກເຖິງການມອບຖວາຍໃຈທີ່ບ່ໍໄດ້ແບ່ງໃຈຈາກພຣະອົງ.  ເດວິດ ກໍ
ໄດ້ໃຊ້ພາສາເຮັບເຣິຄໍາດຽວກັນນ້ີ ໃນເພງສັຣເສີນ101:2 ເພິ່ນຂຽນວ່າ:    " ຂ້ານ້ອຍຈະດຳເນີນດ້ວຍໃຈສັດຊ່ືພາຍໃນ
ເຮືອນຂອງຂ້ານ້ອຍ." 
       ສັງເກດເບ່ິງວ່າ ບ່ໍມີພື້ນທີ່ສີໝົ່ນ ຫຼື ທ່ີເວົ້າວ່າບ່ໍດຳບ່ໍຂາວ.  ແນ່ນອນ ການຂາບໄຫວ້ວິນຍານຈະຂັດແຍ່ງກັບການ
ເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາທ່ີບໍຣິສຸດ ແລະການນະມັສການພຣະເຢໂຮວາ ພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ ແລະພຣະຜູ້ສ້າງທຸກສ່ິງ.  ເຫດ 
ສະນ້ັນ,  ຖ້າພວກເຮົາເຂ້ົາຮ່ວມໃນພິທີໃດນ່ຶງທີ່ຖືກຕໍາໜິ ໃນພຣະບັນຍັດສອງ ບົດ18 ນ້ີ,  ແມ່ນພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ສແວງ
ຫາພຣະເຈ້ົາ.  
       ແລະເມື່ອເຮົາບ່ໍໄດ້ສົນໃຈພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາຈະບ່ໍຖືວ່າບ່ໍຖືກຕໍາໜິກໍບ່ໍໄດ້. ການລົງໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພິທີກັມ 
ເຫົ່ຼານ້ີ ບ່ໍໃຊ້ສະເພາະກັບຄົນໃນພຣະຄັມພີເດີມເທ່ົານ້ັນ.   ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ກໍສ່ັງສອນສິດຂອງພຣະເຢຊູທັງຫຼາຍໃຫ້
ຫຼີກເວັ້ນຈາກການເຂ້ົາຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບໂລກວິນຍານຊ່ົວເຫລ່ົານ້ີ: 
 " 22ຈ່ົງເວັ້ນຈາກຄວາມຊ່ົວທຸກຊະນິດ" (1 ທຊນ 5:22). 
 " 7ຈ່ົງເວັ້ນໜີຈາກນິຍາຍປະໂລມໂລກທ່ີພວກຜູ້ຍິງເຖ້ົາເຄີຍເລ່ົາໃຫ້ຟັງນ້ັນ  ແຕ່ຈ່ົງຝຶກຕົນໃນການນັບຖືພຣະເຈ້ົາ  
      ຢ່າງຖືກຕ້ອງ" (1 ຕມທ 4:7). 
      ດ່ັງທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນໃນຕອນຕ່ໍໄປຂອງພຣະບັນຍັດ ບົດ18 ວ່າ, ມີເຫດຜົນອ່ືນອີກວ່າ  ເປັນຫຽັງເຮົາຕ້ອງຢູ່
ຫ່າງຈາກເຫລ່ົາວິນຍານຊ່ົວ: ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານສ່ິງທີ່ດີກວ່າ. 
 

 
3. ພຣະບັນຍັດສອງ 18:15-18 : 
15ໂມເຊ ໄດ້ເວົ້າຕ່ໍໄປວ່າ   ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງເລືອກເອົາຄົນຈາກຊົນຊາດຂອງທ່ານເອງ   ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ 
ເໝືອນຂ້າພຣະເຈ້ົາ ສະນ້ັນຈ່ົງເຊ່ືອຟັງພວກເພິ່ນສາ. 16ໃນມື້ທ່ີຊຸມນຸມກັນຢູ່ເທິງພູຊີນາຍນ້ັນ ພວກທ່ານຂໍຮ້ອງບ່ໍໃຫ້ໄດ້
ຍິນສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຫລື ເຫັນໄຟອັນໜ້າຢ້ານຂອງພຣະອົງຕ່ໍໄປອີກ    ເພາະວ່າຖ້າເປັນດ່ັງນ້ັນ ພວກທ່ານຈະ
ຕ້ອງຕາຍ. 17ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ທ່ີພວກເຂົາຂໍຮ້ອງນ້ັນດີຫລາຍແລ້ວ.   18ເຮົາຈະເລືອກ
ເອົາຄົນໜ່ຶງໃນຊົນຊາດຂອງພວກເຂົາເອງ ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງເຮົາຄືກັບທ່ານນ້ີ    ເຮົາຈະບອກເຣ່ືອງໃຫ້ລາວ
ເວົ້າ ແລະລາວຈະບອກປະຊາຊົນທຸກສ່ິງຕາມທ່ີເຮົາສ່ັງ. 
 
         ຖ້າພຽງແຕ່ເຫລືອດຕາເບ່ິງ ກໍຈະປາກົດເຫັນເໝືອນກັບວ່າໂມເຊໄດ້ປ່ຽນເຣ່ືອງທັນທີໃນຂ້ໍ 15.  ແທ້ຈິງ, ເພິ່ນກໍາ
ລັງບອກຂ່າວ.  ພວກບ່ໍນັບຖືພຣະເຈ້ົາເຄີຍໃຊ້ເຫລ່ົາວິນຍານເພື່ອຊອກຫາຄໍາແນະນໍາ, ທຳນວາຍເຖິງອະນາຄົດ, ຫຼກືຳ 
ນົດສະຖານະການໃຫ້ຖືກໃຈຂອງເຂົາ. ໂມເຊ ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນສ່ິງທີ່ດີກວ່ານ້ັນ. 
       ໃນສະຖານທີ່ປະກອບພິທີກັມກັບເຫລ່ົາວິນຍານຂອງພວກບ່ໍນັບຖືພຣະເຈ້ົາ, ໂມເຊໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ  'ພຣະຜູ້ເປັນ 

ແມ່ນຫຽັງເຮັດໃຫ້ພິທີຂາບໄຫວ້ວິນຍານເປັນອັນຕະລາຍ ແລະເປັນການທໍາລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ? 
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ເຈ້ົາ,  ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານທັງຫຼາຍຈະຊົງໃຫ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ນ່ຶງ ເກີດຂ້ຶນຈາກພວກພີ່ນ້ອງຂອງພວກທ່ານ ເໝືອນ 
ຢ່າງເຮົາ ພວກທ່ານຈະຕ້ອງເຊ່ືອຟັງທຸກສ່ິງທີ່ເພິ່ນບອກແກ່ພວກທ່ານ.  ແລ້ວກໍຈະໄດ້ເປັນມາດ່ັງນ້ີວ່າ ທຸກຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອ
ຟັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ນ້ັນ ຄົນນ້ັນຈະຖືກຕັດຂາດໃຫ້ຈິບຫາຍໄປຈາກພົລເມືອງ.'    ເພິ່ນບ່ໍໄດ້ກ່າວເຖິງພຽງແຕ່ພວກ
ເດໂບຣາ, ຊາມູເອັນ, ເອລີຢາ, ເອຊາຢາ, ເຢຣາມີຢາ, ແລະ   ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນອ່ືນໆໃນພຣະທັມຄັມພີເດີມເທ່ົາ 
ນ້ັນ. ທ່ານໂມເຊຍັງໄດ້ຊ້ີໄປພາຍພາກໜ້າຫາພຣະຜູ້ໄຖ່ ພຣະເຊີອາ, ພຣະເຢຊູຄຣິດອີກດ້ວຍ. ເວລາທີ່ເປໂຕແລະສະ 
ເຕຟາໂນເທສນາໃຫ້ພີ່ນ້ອງຊາວຢີວ ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູນ້ັນ, ເພິ່ນທັງສອງກໍໄດ້ໃຊ້ບົດດຽວກັນນ້ີຊ້ີໄປຫາ ພຣະເຢຊູ ໃນ  
ຖານະຜູ້ປະກາດພຣະທັມສູງສຸດ (ເບ່ິງກິຈການ 3:22-23;7:37). 
      ໃນສມັຍກ່ອນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວ, ແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາທັງຫຼາຍທາງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ,   ແຕ່ໃນຄາວສຸດ
ທ້າຍນ້ີ  ຜູ້ປະກາດພຣະທັມທ່ານນ່ຶງໄດ້ກ່າວພຣະທັມສູງສຸດຈາກພຣະເຈ້ົາ,  ດ້ວຍວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະທັມສູງສຸດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ດ່ັງຜູ້ຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີ ໄດ້ຂຽນວ່າ :"ໃນສມັຍກ່ອນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວຫຼາຍເທ່ືອ ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆ
ແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາທັງຫຼາຍທາງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ. ແຕ່ໃນຄາວສຸດທ້າຍນ້ີ ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວແກ່ເຮົາທັງ 
ຫຼາຍທາງພຣະບຸດ ຜູ້ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບສັພສ່ິງທັງປວງເປັນມໍຣະດົກ  ແລະດ້ວຍພຣະບຸດນ້ັນ ພຣະອົງ
ໄດ້ຊົງສ້າງໂລກທັງຫຼາຍ (ຮຣ 1:1-2). 
      ຕາມທີ່ຂ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ຄົນທີ່ເຈັບຊ້ໍາມາ, ຂ້າພຣະເຈ້ົາຄ້ົນພົບວ່າ ພວກທີ່ຫັນໄປເພິ່ງໂລກວິນຍານ 
ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອນ້ັນ ບ່ໍໄດ້ຮັບຄໍາຕອບທີ່ເຂົາຊອກຫາເລີຍ. ຄວາມຈິງ, ເຂົາໄດ້ຮັບສ່ິງກົງກັນຂ້າມ:    ຄວາມສ້ິນ
ຫວັງ, ການຂ່ົມເຫັງ, ແລະກະທ້ັງການຂ້າຕົວຕາຍ.   ພຣະເຢຊູ ຊົງເປັນຄໍາຕອບຕ່ໍຄໍາຖາມຝ່າຍວິນຍານທີ່ດີກວ່າຫຼາຍ 
ແລະພຣະອົງຈະຊົງປະທານຄວາມຫວັງທີ່ຍ່ິງໃຫຽ່ກວ່າໃຫແ້ກ່ເຮົາ. 
 
 

                                                               ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 
ບາດກ້າວໃດແດ່ທີ່ທ່ານສາມາດເອົາແສງສວ່າງຂອງພຣະຄຣິດໄປຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມມືດຂອງວິນຍານໃນອາທິດນ້ີ ?   ຈ່ົງ 
ພິຈາຣະນາຄໍາແນະນໍາຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ຈ່ົງສຶກສາຮ່ຳຮຽນ.   ທ່ານຈະຮູ້ຈັກການນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາ ກໍຕ່ໍເມື່ອທ່ານປັບຕົວຂອງທ່ານເຂ້ົາໃສ່ພຣະທັມພຣະ

ອົງ. ເອົາໃຈໃສ່ອ່ານພຣະຄັມພີແຕ່ລະວັນ ແລະເສີມຂຍາຍການອ່ານຄວາມຈິງຂອງພຣະທັມ. 
 ຈ່ົງສລາດຢ່ັງຮູ້.  ຈ່ົງໃຫ້ການອະທິຖານເປັນກິຈວັດສ່ວນນ່ຶງຂອງຊີວິດທ່ານ. ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົານໍາພາຄວາມຄິດ ແລະ 

ການກະທາໍຂອງທ່ານເວັ້ນຈາກຄວາມຊ່ົວ. ດ່ັງພຣະທັມກ່າວວ່າ "ແຕ່ທົດລອງເບ່ິງທຸກສ່ິງ  ສ່ິງໃດດີຈ່ົງຍຶດຖືໄວ້ໃຫ້
ໝັ້ນ. ຈ່ົງເວັ້ນຈາກຄວາມຊ່ົວທຸກຊະນິດ" (1 ທຊນ 5:21-22 ). 

 ຈ່ົງປາສຈາກຕໍາໜິ.  ຈ່ົງສະແດງອອກເຖິງຫົວໃຈທີ່ປາສຈາກຕໍາໜິ,  ອຸທິດຖວາຍຕົນແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈົນ 
ໝົດສ້ິນ, ໂດຍຍົກເລີກປາກົດການໃດທ່ີຊັກຈູງ ຫຼືຊຸກຍູ້ໃຫ້ໃຊ້ພິທີກັມທາງໄສຍະສາດ.ຈ່ົງຂີດເສ້ັນຕາຍໄວ້ເລີຍ. 

 
ຄົນໃນວັທນະທັມເຮາົປະທັບໃຈນຳຄວາມມະຫັສຈັນ ເພາະພວກເຂົາຊອກສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ.   ຈ່ົງເລືອກເສ້ັນທາງ 
ສ່ອງສວ່າງເທິງຄວາມມືດ ບ່ໍພຽງແຕ່ເພື່ອຕົວທ່ານເອງເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ເພື່ອຄົນທີ່ຢາກພົບກັບພຣະຄຣິດອີກດ້ວຍ. 

                      ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບບັຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ມທີາງທີ່ເຊ່ືອຖືໄດ້ທາງໃດແດ່ສໍາລັບເຮາົເພື່ອສແວງຫາແຜນການ ແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດເຮົາ ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ  24  ກັນຍາ  2017   (9-24-2017)  

____________________________________________________________ 
                                                     ບ່ໍຕ້ອງຢ້ານ  

 
ແມ່ນຫຽັງເປັນສ່ິງທ່ີໜ້າຢ້ານກົວທ່ີບ່ໍທັມມະດາທີ່ສຸດ ທ່ີ່ທາ່ນໄດ້ຍິນມາ ? 

 
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງຢ້ານພລັງຂອງວິນຍານຊ່ົວເວລາເຮົາຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ. 

 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  

        ນາງ ເສັຽໂອກາດ ຊົມພຣະອາທິດຕົກຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄ້ັງ.   ເປັນເວລາ 30 ປີ, ມາໂຢຣີ ກອຟ ບ່ໍເຄີຽອອກຈາກ
ອາພາດເມັນຂອງນາງ.  ນາງທໍຣະມານນໍາພະຍາດທ່ີຢ້ານບ່ອນທ່ີມີຄົນຫຼາຍ, ແລະເປັນຄົນວິຕົກກັງວົນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຊ່ຶງ
ເປັນອາການຂອງຄົນທີ່ຢ້ານບ່ອນກວ້າງ ແລະຝູງຊົນ.  ຍ້ອນຄວາມຢ້ານຄອບງວໍາ, ມາໂຢຣີ ຈ່ຶງຍຶດເອົາອາພາດເມັນເປັນ
ບ່ອນຈໍາຈອງຕົວເອງ.  ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມຫ່ວງໃຍຈາກເພື່ອນຄົນນ່ຶງ  ຊ່ຶງໄດ້ພຍາຍາມຍົວະໃຫ້ນາງໄປຮັບການບໍາບັດ   
ມາໂຢຣີ ຈ່ຶງໄດ້ພົບກັບສີສັນແຫ່ງຄວາມສວຍງາມຂອງໂລກພາຍນອກອີກ ! 
        ມາໂຢຣີ ໄດ້ຮັບອິສຣະພາບ ແລະການປ່ິນປົວເມື່ອນາງຍອມຮັບຄວາມຈິງ.    ນາງເຊົາເຊ່ືອການຫຼອກລວງຕົວເອງ 
ແລະກ່ຽວກັບສະພາບການຕ່າງໆຂອງນາງ.  ນາງເຮັດຕາມຄວາມຈິງ ແລະກ້າວອອກໄປຂ້າງນອກ.  
       ພວກເຮົາຊາບດີວ່າ ແມ່ນຫຽັງທີ່ເຮົາຄວນຢ້ານ. ແລະເມື່ອເຮົາມາພິຈາຣະນາເບ່ິງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໃນໂລກ, ພວກເຮົາ
ກໍຈະຮູ້ສຶກຢ້ານແທ້.   ຊາຕານ ແລະພລັງຂອງເຫລ່ົາວິນຍານຂອງຄວາມມືດມີຈິງ.    ພວກມັນຊອກຫາທາງທໍາລາຍເຮົາ. 
ເປັນຕາໜ້າຢ້ານຫຼາຍ. 
       ເປັນໂອກາດດີ,  ເມື່ອເຮົາພົບໃນ 1 ໂຢຮັນ 4:1-6,   ຄຣິສຕຽນບ່ໍຕ້ອງຢ້ານພຶດຕິກັມຂອງຊາຕານ   ແລະຜີມານທັງ 
ຫຼາຍ. ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຮົາ ຍ່ິງໃຫຽ່ກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໂລກ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?   ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, ແລະ 2 ) 

 
                                                            ສຶກສາພຣະຄມັພີ  
1. 1 ໂຢຮັນ 4:1-3 :  
1 ພວກທ່ີຮັກເອີຍ, ຢ່າເຊ່ືອວິນຍານທຸກໆດວງ ແຕ່ຈ່ົງພິສູດວິນຍານທັງຫລາຍນ້ັນວ່າມາຈາກພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍ ເພາະວ່າມີຜູ້

ທຳນວາຍປອມຫລາຍຄົນໄດ້ອອກໄປໃນໂລກ. 2 ດ້ວຍຂ້ໍນ້ີແຫລະ, ເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍຈະຮູ້ຈັກພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ 

ຄືວິນຍານທັງປວງທ່ີຍອມຮັບຮູວ້່າພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສະເດັດລົງມາຮັບຊາດເປັນມະນຸດ ວິນຍານນ້ັນກໍມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.  
3 ແລະວິນຍານທັງປວງທ່ີບ່ໍຍອມຮັບຮູ້ພຣະເຢຊູ ວິນຍານນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ວິນຍານນ້ັນແຫລະ, ເປັນວິນຍານ

ຂອງຜູ້ຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດ ຊ່ຶງເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ຍິນວ່າຈະມາ ແລະບັດນ້ິກໍຢູ່ໃນໂລກແລ້ວ. 
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       ເພາະວ່າ  ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະເຊີນກັບຜູ້ປະກາດພຣະທັມປອມມາແລ້ວ ໃນພຣະຄັມພີເດີມ,  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ 
ເປີດເຜີຍມາຕະຖານສອງຢ່າງໂດຍໂມເຊ ເຮັດໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຈໍາແນກໄດ້ຣະຫວ່າງຜູ້ປະກາດຈິງ ແລະປອມ: 
    1.  ຖ້າຜູ້ປະກາດພຣະທັມທໍານວາຍໝາຍສໍາຄັນ  ຫຼືສ່ິງອັສຈັນພິເສດໄດ້ກັບກາຍເປັນຈິງ  ແລະແລ້ວຊຸກຍູ້ຄົນໃຫ້ຕິດ 
ຕາມພຣະອ່ືນ,   ຄົນນ້ັນກໍແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມປອມ (ເບ່ິງພຣະບັນຍັດສອງ 13:1-5). ຄໍາສອນແທ້ຈິງບ່ໍຫ່ອນຊັກນໍາ 
ເຮາົໃຫ້ຫັນເຫໄປຈາກພຣະອົງ, ພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້. 
    2.   ຖ້າຜູ້ປະກາດພຣະທັມທໍານວາຍສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງທີ່ບ່ໍກັບກາຍເປັນຈິງ,  ຄົນນ້ັນກໍແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມປອມ  ເບ່ິງ 
(ພບຍ ສອງ 18:22).   ພຣະເຈ້ົາຊົງຣິດອໍານາດທຸກສ່ິງ ແລະບ່ໍສາມາດມຸສາ,   ດ່ັງນ້ັນ ພຣະວາທະຂອງພຣະອົງຈະກາຍ 
ເປັນຈິງສເມ.ີ  ບ່ໍມີຂ້ໍຍົກເວັ້ນ.  
     ຫຼາຍສັຕວັດຕ່ໍມາ,  ທ່ານອັຄສາວົກໂຢຮັນ ຍັງໄດ້ຈັດການກັບຄຣູສອນປອມ  ສມັຍນ້ີເພິ່ນຢູ່ໃນຖານະຜູ້ນໍາຄຣິຕະຈັກ 
ຍຸກແລກ. ທ່ານໂຢຮັນບັນທຶກໄວວ້່າ "ຢ່າເຊ່ືອວິນຍານທຸກໆດວງ ແຕ່ຈ່ົງພິສູດວ່າວິນຍານທັງຫຼາຍນ້ັນວ່າມາຈາກພຣະເຈ້ົາ 
ຫຼືບ່ໍ ເພາະວ່າມີຜູ້ທໍານວາຍປອມຫຼາຍຄົນໄດ້ອອກໄປໃນໂລກ " (1 ຢຮ 4:1). 
      ຊາຕານໄດ້ຫັນປ່ຽນຕັກຕິກຂອງມັນ ໃນການເຮດັໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກມີການບິດເບືອນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
ຄຣິສຕຽນຈະເພີ້ມຂ້ຶນ ຫຼລົືດໜ້ອຍລົງແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບສ່ິງທີ່ເຮົາເຊ່ືອແລະສ່ິງທີ່ເຮົາສອນຄົນອ່ືນກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ. 
     ທ່ານໂຢຮັນ ໄດ້ໃຫ້ການພິສູດວ່າພຣະຄຣິດເປັນສູນກາງຫຼືບ່ໍ ໂດຍການປະເມີນຄວາມເຊ່ືອແລະການສອນຂອງຄົນຜູ້
ນ້ັນ.    ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ:  " ວິນຍານທັງປວງທີ່ຍອມຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສະເດັດລົງມາຮັບຊາດເປັນມະນຸດ ວິນຍານ 
ນ້ັນກໍມາຈາກພຣະເຈ້ົາ" (1ຢຮ 4:2). 
 
 
ມີຂໍກະແຈສອງລູກເປັນປັດຈັຍສໍາລັບການພິສູດນ້ີ ຄື: 
 ສະພາບມະນຸດຢ່າງເຕັມປ່ຽມຂອງພຣະເຢຊູ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ.  ຈ່ົງສັງເກດການຢ້ໍາຂອງສໍານວນທ່ີວ່າ  " ສະເດັດລົງ

ມາຮັບຊາດເປັນມະນຸດ." ພຣະຄຣິດບ່ໍແມ່ນກາຍຝ່າຍວິນຍານ: ພຣະອົງເປັນມະນຸດ. ທ່ານໂຢຮັນ ໄດ້ໃຊ້ຊ່ືທີ່ໄດ້ຕ້ັງ
ໃຫ້ໃນເວລາພຣະອົງປະສູດວ່າ: "ເຢຊູ."   ພຣະອົງເປັນຜູ້ຊາຍເຕັມຕົວ. 

 ສະພາບພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຕັມປ່ຽມຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກຮັບຮອງ. ທ່ານໂຢຮັນໄດ້ໃຊ້ຕໍາແໜ່ງທີ່ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ ້
ພຣະເຢຊູວ່າ:ພຣະຊົງເປັນຜູ້ຊ່ຶງຖືກຫົດສົງຈາກພຣະເຈ້ົາ, ພຣະເມຊີອາ. ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຢຊູສໍາແດງ 

ພຣະອົງໃນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດວ່າ ຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ດໍາຣົງຢູ່ຖ້າມກາງຊາວຢີວ, ໄດ້ຖືກຄຶງ,    ແລະໄດ້
ສ້ິນພຣະຊົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍແທ້ຈິງ.  ພຣະເຢຊູ ຍັງໄດ້ປະສົບກັບການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນວັນ
ຖ້ວນສາມຫຼັງຈາກການຖືກຄຶງ.   ການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍຢືນຢັນທຸກສ່ິງທີ່ພຣະອົງໄດ້ສອນແລະໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ  ຊີວິດ
ແລະຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍພຣະເຈ້ົາ. 
 
       ດ່ັງນ້ັນ,  ເວລາທ່ານຢາກພິສູດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄົນກຸ່ມໃດກຸ່ມນ່ຶງ,  ຈ່ົງພິສູດເບ່ິງວ່າຄົນກຸ່ມນ້ັນສອນຫຽັງກ່ຽວກັບ 
ພຣະເຢຊູ. ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ: 
 ໂມມອນ ສອນວ່າ ພຣະເຢຊູແມ່ນວິນຍານເດັກນ້ອຍຜູ້ທໍາອິດ ທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຈາກພໍ່ແມ່ຊາວສວັນ. 
 ພວກພະຍານພຣະເຢໂຫວາ ສອນວ່າ ພຣະເຢຊູແມ່ນ ວິນຍານ-ທ່ີຖືກສ້າງ ທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງໂດຍພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊ່ຶງຕ່ໍມາ

ໄດ້ສະເດັດລົງມາສູ່ໂລກໃນສະພາບມະນຸດ. 
 ອິສລາມ ສອນວ່າ ພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ທໍານວາຍ ຜູ້ເປັນທີ່ນັບຖືສູງສຸດ  ພຣະອົງບ່ໍແມ່ນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 ຮິນດູ ສອນວ່າ ພຣະເຢຊູ ແມ່ນມະນຸດຜູ້ບັນລຸ "ຈິດສໍານຶກ-ພຣະເຈ້ົາ." 

ໃຜເຂ້ົາມາໃນຄວາມຄິດ  ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ "ການຢ່ັງຮູ"້? ເພາະເຫດໃດ? 
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          ຂ້ໍພຣະຄັມພບີອກແຈ່ມແຈ້ງວ່າ: ພຣະເຢຊູຊົງເປັນທັງສອງຄື ຊົງເປັນມະນຸດເຕັມສ່ວນ ແລະພຣະເຈ້ົາເຕັມສ່ວນ. 
ສາສນາ, ປຣັຊຍາ,  ຫຼືບຸກຄົນໃດປະຕິເສດພື້ນຖານຄວາມຈິງນ້ີ ກໍບ່ໍມີກົກເຄ້ົາມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. 
     ຊາຕານແມ່ນຕົວການແຫ່ງການບິດເບືອນຄວາມຈິງ. ແຕ່ຕາບໃດເຮົາຍັງມີໃຈຈົດຈ່ໍ ແລະຈ້ອງຕາເບ່ິງດ້ວຍການສືບຕ່ໍ
ພິສູດສ່ິງທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນ ວ່າຂັດກັບພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ, ພວກເຮົາຈະບ່ໍຖືກຈັບຜິດຍ້ອນຄວາມຜິດພາດ. 
 
  

2. 1 ໂຢຮັນ 4:4-6 : 
4ໃນເຣ່ືອງນ້ີ ເຂົາກໍປລາດໃຈທ່ີພວກທ່ານບ່ໍຍອມແລ່ນໄປເຂ້ົາສ່ວນກັບເຂົາ ໃນການຊ່ົວຮ້າຍອັນເຫຼືອລ້ົນເໝືອນຢ່າງເຂົາ 
ແລະ ເຂົາກໍກ່າວຄຳນິນທາໃສ່ພວກທ່ານ. 5ຄົນເຫຼົ່ານ້ັນ ຈະຕ້ອງໃຫ້ການແກ່ພຣະອົງ ຜູ້ພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະຊົງພິພາກສາທັງ  
ຄົນເປັນ ແລະຄົນຕາຍ. 6ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫຼະ, ຂ່າວປະເສີດໄດ້ຊົງປະກາດແກ່ພວກຄົນທ່ີຕາຍໄປແລ້ວເໝືອນກັນເພືອ່ເຂົາ  
ຈະໄດ້ຖືກຊົງພິພາກສາໃນເນ້ືອກາຍເໝືອນຢ່າງມະນຸດທ່ົວໄປ ແລ້ວຈະໄດ້ມີຊີວິດທາງຈິດວິນຍານຢ່າງດຽວກັບພຣະເຈ້ົາ. 
 
        ມາເຖິງບົດຮຽນຕອນນ້ີ,  ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າພຣະຄັມພີວ່າຈ່ັງໃດກ່ຽວກັບກິຈການຊ່ົວຮ້າຍຂອງຊາຕານ, ອຳນາດ    
ຂອງຜີມານ, ແລະພຶດຕິກັມຂອງເຫລ່ົາວິນຍານ.  "ຝ່າຍຄວາມມືດ" ມືດແທ້ຈິງ.  ແທ້ຈິງ, ຄຣິສຕຽນອາດແນມເບ່ິງສັດຕຣູ
ຕ່າງໆທີ່ຍົກຂະບວນມາຕ່ໍສູ້ເຮົາ ແລະຄິດເບ່ິງດູວາ່, ແມ່ນຫຍັງຄືໂອກາດທ່ີພວກເຮົາມີ ?  ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາ, ທີ່ທ່ານໂຢ   
ຮັນໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາເຖິງຄວາມຈິງຍ່ິງໃຫຽ່ສອງປະການ ໃນ ຂ້ໍ 4-6. 
       ປະການທີນ່ຶງ, ທ່ານມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.   ຜູ້ເຊ່ືອ   ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ ໄດ້ຖືກຈັດເຂ້ົາເປັນໄພ່ພົນ   
ໃນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຮົາຈ່ຶງຖືກຮັບປະກັນຄວາມປອດພັຍໃນພຣະອົງເປັນຢ່າງດີ ເຊ່ັນວ່າ: 
 ຝ່າຍເຮົາກໍຈະປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ້ແກ່ແກະນ້ັນ ແລະເຂົາຈະບ່ໍຈິບຫາຍຈັກເທ່ືອ ບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະຍາດ

ເຂົາອອກຈາກມືຂອງເຮົາໄດ້. ອັນທີ່ພຣະບິດາຂອງເຮົາໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ເຮົານ້ັນກໍໃຫຽ່ກວ່າສັພທຸກສ່ິງ ແລະບ່ໍມ ີ
ຜູ້ໃດຈະອາດຍາດອັນນ້ັນອອກຈາກພຣະຫັດພຣະບິດາຂອງເຮົາໄດ້ (ໂຢຮັນ 10:28-29). 

 ເຫດວ່າເຮົາເຊ່ືອຢ່າງໝັ້ນຄົງວ່າ  ຄວາມຕາຍຫຼືຊີວິດກໍດີ, ເທວະດາຫຼືຜູ້ປົກຄອງກໍດີ,  ສ່ິງທີ່ມີຢູ່ໃນດຽວນ້ີ  ຫຼືສ່ິງຈະມ ີ   
ມາໃນພາຍໜ້າກໍດີ,  ຫຼືສ່ິງອ່ືນໃດທີ່ໄດ້ຊົງສ້າງແລ້ວນ້ັນກໍດີ  ກໍຈະບ່ໍສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ  ຂາດຈາກຄວາມຮັກ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫຼາຍນ້ັນ (ໂຣມ 8:38-39). 

 
      ປະການທີສອງ, ພວກທ່ານໄດ້ຜາບແພ້ພວກທີ່ມີວິນຍານຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດແລ້ວ. ຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາບ່ໍ
ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມປອດພັຍ, ບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ປ້ອງກັນຕົວ; ແຕ່ເຮົາຕ້ອງເປັນຜູ້ຕ່ໍສູ້.  ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເອົາຊນະຄວາມຊ່ົວ
ຮ້າຍດ້ວຍການຫົດຫົວຢູ່ໃນແຈ.  ຍ້ອນພວກເຮົາມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາສາມາດກ້າວອອກໄປຢ່າງອົງອາດ,  ສາມາດ
ພິສູດວິນຍານ, ແລະເປັນຕົວແທນຂອງພຣະຄຣິດ ຕ່ໍໜ້າຜີຮ້າຍຕົວໃດຕົວນ່ຶງ ຫຼືຕ່ໍໜ້າຜີຮ້າຍທຸກຕົວທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນ. 
      ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເອົາຊນະດ້ວຍຣິດອໍານາດຂອງເຮົາເອງ. ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະໄດ້ເພິ່ງ 
ພາໃນພຣະອົງ,  ພຣະອົງໄດ້ປະທານພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງເອງໃຫ້ແກ່ເຮົາ.  ແລະໂດຍທາງການສະຖິດຢູ່ ແລະຣິດ   
ອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານນ້ັນທີ່ເຮົາສາມາດເອົາຊະນະ. ທັນທີທີ່ເຮົາວາງໃຈພຣະຄຣິດໃນຖານະເປັນອົງພຣະຜູ້ໄຖ່ ແລະ 
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດກໍດໍາຣົງຢູ່ກັບເຮົາ. ຄວາມສັມພັນກັບພຣະຄຣິດ ແລະຣິດອໍານາດ
ການສະຖິດນໍາຂອງພຣະວິຍານບໍຣິສຸດ ຕ້ອງຄວບຄູ່ກັນໄປ: 
 ອັນນ່ຶງ ຖ້າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ໃນເຈ້ົາທັງຫຼາຍຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ ພວກເຈ້ົາກໍບ່ໍຢູ່ຝ່າຍມະນຸດ 

ມີຄວາມບິດເບືອນໃດແດ່ທີ່ເຮົາຍັງໄດ້ຍິນທຸກວັນນ້ີ ? 
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 ແຕ່ຢູ່ຝ່າຍພຣະວິນຍານ ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍມີພຣະວິນຍານຂອງພຣະຄຣິດຜູ້ນ້ັນກໍບ່ໍເປັນຂອງພຣະອົງ  (ໂຣມ 8:9). 
 ເຈ້ົາທັງຫຼາຍບ່ໍຮູ້ຫຼືວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງເຈ້ົາເປັນວິຫານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ  ຜູ້ຊ່ຶງຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈ້ົາ   ຊ່ຶງ

ພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈ້ົາ ເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນເຈ້ົາຂອງຕົວເຈ້ົາເອງ (1 ໂກຣິນໂທ 6:19). 
 

       ທ່ານໂຢຮັນໄດ້ຢ້ໍາເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງອັສຈັນທີ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ເຮັດ  ເມື່ອປະເຊີນ
ກັບກອງກໍາລັງຂອງຊາຕານຊ່ຶງຕ່ໍສູ້ພຣະຄຣິດ: "ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນທ່ານກໍໃຫຽ່ກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໂລກ". ຊາຕານອາດມີຣິດອໍານາດ, ແຕ່ 
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາມີຣິດອໍານາດສູງກວ່າແນ່ແທ້.  ຄຣູສອນປອມ ແລະໝໍທໍານວາຍຂ້ີໂລບອາດຈະເບ່ິງຄື  
ວ່າມີປັນຍາ, ແຕ່ປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາບ່ໍມີຂອບເຂດຈໍາກັດ. ໂລກອາດມີການດຶງດູດແລະມີການຊັກຈູງຢ່າງແຮງ,
ແຕ່ພຣະວິນຍານຜູ້ສະຖິດຢູ່ເຮົານ້ັນນໍາຍ່ິງໃຫຽ່ຈົນບ່ໍອາດວັດແທກໄດ້.  
       ເວລາພວກເຮົາດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ພຣະເຈ້ົາ ຖານະທີ່ພຣະອົງຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ,  ເພິ່ງພາພຣະອົງ ແລະ
ເຕັມລ້ົນດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ (ອຟຊ 5:18),    ພຣະອົງຈະຊ່ອຍເຮົາພິສູດວິນຍານທີ່ເຮົາກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ນ້ັນ.  
ພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງຢ້ານວ່າຈະຖືກຫຼອກລວງດ້ວຍສັດຕຣູທີ່ມີຣິດ.  ເປັນຫຽັງ?   ເພາະວ່າພວກເຮົາເພິ່ງພາອາສັຍໃນຣິດອໍາ
ນາດທີ່ຍ່ິງໃຫຽ່ກວ່າຄື:    ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຜູ້ຊ່ຶງຢູ່ນໍາເຮົາ   ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາ  " ຮູ້ຈັກວ່າວິນຍານໃດແມ່ນວິນຍານແຫ່ງ
ຄວາມຈິງ  ແລະວິນຍານໃດແມ່ນວິນຍານຫຼອກລວງ ". 
      ໃນພຣະຄຣິດ,  ພວກເຮົາຖືກແຕ່ງຕ້ັງຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງຍ່ິງໃຫຽ່ເພື່ອຮູ້ຈັກວິນຍານຊ່ົວ ແລະວິນຍານປອມ ແລະຢືນສູ້ມັນ. 
ແທ້ຈິງແລ້ວພວກເຮົາບ່ໍມີຫຽັງທ່ີຕ້ອງຢ້ານ. 

 
 

 
                                                          ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
        ຄວາມຈິງທີ່ທ່ານມີໃນພຣະຄຣິດບ່ໍມີຫຽັງທ່ີຕ້ອງຢ້ານ  ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານແຕກຕ່າງຢ່າງໃດໃນອາທິດນ້ີ?  ຈ່ົງພິ 
ຈາຣະນາເບ່ິງຄໍາແນະນໍາຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ຈ່ົງທ່ອງຈໍາ.  ຖ້າທ່ານມີແນວໂນ້ມຢ້ານກົວ, ຈ່ົງທ່ອງຈໍາ 1 ໂຢຮັນ 4:4. ຈ່ົງຈົດຂ້ໍນ້ີຕິດໄວ້ບ່ອນຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານສາມາດ

ຫຼຽວເຫັນຕລອດວັນ. ບ່ອນໃດທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກຢ້ານຈ່ົງທ່ອງຂ້ໍນ້ີ. 
 ຈ່ົງເຕັມລ້ົນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດທ່ານ. ຈ່ົງສຸມໃສ່ໃນການອະທິຖານເພື່ອ

ທ່ານຈະສືບຕ່ໍເພິ່ງພຣະວິນຍານນ້ັນ  ຈະຊົງເຕີມໃຫເ້ຕັມ, ຊົງນໍາພາທ່ານ, ແລະຊົງໃຫ້ທ່ານຢ່ັງຮູ້. 
 ຈ່ົງຢ່ັງຮູ້.  ຈ່ົງປະເມີນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ "ສຽງຕ່າງໆ" ເປັນປະຈໍາ ຊ່ຶງທ່ານໄດ້ປະເຊີນ ໃນປ້ຶມ, ບົດເທດ, ບົດຮຽນ,   

ບົດເຝ້ົາດ່ຽວອອນໄລ,  ແລະບົດຄວາມຕ່າງໆ.   ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າເຂົາເຊ່ືອຫຽັງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ  ເຂົາຍົກພຣະ
ນາມພຣະເຢຊູຂ້ຶນລະດັບໃດ ແລະຖວາຍກຽດແດ່ພຣະນາມພຣະຄຣິດ. 
 

       ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຮ້າຍແຮງບ່ໍແມ່ນພຽງປັດຈັຍດຽວທີ່ຕັນເຮົາບ່ໍໃຫໄ້ດ້ພົບກັບຊີວິດທີ່ເຮົາສົມຄວນປະສົບ. ແມ່ນແລ້ວ, 
ວິນຍານຊ່ົວຮ້າຍມີຈິງ.   ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍມີຈິງເໝືອນກັນ ແລະພຣະອົງຊົງສູງສ່ົງກວ່າພລັງໃດໆ ຫຼືການຂັດຂວາງໃດໆ ຊ່ຶງ 
ອາດເຄ່ືອນໄຫວຕ່ໍສູ້ເຮົາ. ດ່ັງນ້ັນ ຢ່າຊູ່ຢ້ານ. 
 

                     ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI                                                                                                                                                                                           

ພຣະເຢຊູຍ່ິງໃຫຽ່ກວ່າພວກທີ່ຕ່ໍສູ້ພວກເຮົາ. ຄວາມຈິງນ້ີຈະມີອິດທິພົນຕ່ໍຊີວິດທ່ານຢ່າງໃດໃນທຸກວັນນ້ີແລະວັນໜ້າ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 1 ຕຸລາ 2017 (10-01-2017) 

 
ຍຸດທະພັນໃຊ້ສໍາລັບການຕໍ່ສູ ້

 
ແມ່ນຫຍັງຄື  "ເຄ່ືອງມືທາງການຄ້າ"  ຊ່ຶງທ່ານຕ້ອງເພິ່ງພາໃນແຕ່ລະວັນ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຈ້ົາຈັດຕຽມພວກເຮົາເພື່ອການຕ່ໍສູ້ສົງຄາມຝ່າຍຈິດວິນຍານຊ່ຶງພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າຢູ່. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
        ດາຣາທີວີ ແມ໊ກກາຍເວ(ີMacGyver),  ມີຊ່ືສຽງໃນຄວາມສາມາດເລິກລັບຂອງລາວໃນການໜີພົ້ນຈາກສະຖາ 
ນະການທ່ີບາດໃຈໂດຍການໃຊ້ວັດຖຸທາງໂລກ. ຈະແມ່ນການກຳຈັດລູກລະເບີດ, ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນໃຫ້ພົ້ນພັຍອັນຕະລາຍ 
ຫຼື ຫລຸດພົ້ນຈາກບ້ວງແຮ້ວຄວາມຕາຍກໍຕາມ;  ສ່ິງດຽວທ່ີແມ໊ກກາຍເວີຈໍາເປັນເພື່ອຊັຍຊະນະນ້ັນກໍຄືຄວາມຮູ້ດ້ານວິທ
ຍາສາດ, ເຫຼັກໜີບກະດາດສອງສາມອັນ, ແລະໝາກຝຣ່ັງບາງຢ່າງ(chewing gum). 
      ແນ່ນອນ, ການສະແດງແມ່ນນິຍາຍທ່ີຄົນແຕ່ງ.   ແຕ່ວ່າບາງຄ້ັງມັນອາດຈະເປັນການດີຖ້າພວກເຮົາສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາພົ້ນອັນຕະລາຍໃນຊີວິດແລະການຖືກໂຈມຕີໂດຍການຈັບເອົາສ່ິງທ່ີຢູ່ໃນມືແລະມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງເພື່ອ
ປົດປ່ອຍຕົວເອງໂດຍວ່ອງໄວ. ແມ່ນຫຼືບ່ໍ? 
        ແຕ່ຂໍຂອບພຣະຄຸນ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ທຸກສ່ິງທ່ີຈໍາເປັນແກ່ພວກເຮົາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານ້ັນ.   ພຣະອົງໄດ້
ຊົງຈັດຕຽມຍຸດທະພັນທ່ີພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີເພື່ອຢືນຢູ່ຢ່າງແຂງແຮງໃນການປະເຊີນໜ້າຕ່ໍການບຸກລຸກຂອງສັດຕູ. 
ດີກວ່າອາວຸດທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາສາມາດຜລິດຂ້ຶນດ້ວຍຕົນເອງ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານຍຸດທະພັນດ້ານຈິດວິນຍານ
ແລະອາວຸດຍຸທພນັອັນຫຼວງຫຼາຍ. 
       ແມ່ນແທ້,   ຫຼາຍຄ້ັງຊີວິດຄືການຕ່ໍສູ້ຂອງພວກເຮົາກັບຊາຕານ.   ແຕ່ພວກເຮົາຖືກຮັບປະກັນໃຫມີຊັຍຊະນະໃນ
ເມື່ອພວກເຮົາເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະໃນຍຸດທະພັນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົານ້ັນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2, ແລະ3 ) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ເອເຟໂຊ 6:10-13: 
10ສຸດທ້າຍນ້ີ,  ຂໍພວກທ່ານຈ່ົງມີກຳລັງເພີ້ມຂ້ຶນໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະໃນຣິດເດດອັນແກ່ກ້າຂອງພຣະອົງ.   11ຈ່ົງ
ສວມຍຸດທະພັນຄົບຊຸດຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາເພື່ອທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດຢືນຕ່ໍສູ້ກັບກົນອຸບາຍຂອງພະຍາມານໄດ້.
12ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບມະນຸດທັມມະດາແຕ່ຕ່ໍສູ້ກັບຜູ້ປົກຄອງ,   ຜູ້ມີອຳນາດ,  ເຈ້ົາໂລກທ່ີຢູ່ໃນໂມຫະ
ຄວາມມືດແຫ່ງໂລກນ້ີ ແລະຕ່ໍສູ້ກັບກຳລັງວິນຍານຝ່າຍຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໃນອາກາດສະຖານ .13ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງຮັບເອົາ
ຍຸດທະພັນຄົບຊຸດຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາເພື່ອທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດຕ່ໍຕ້ານໃນວັນຊ່ົວຮ້າຍນ້ັນ  ແລະເມື່ອເຮັດແລ້ວ 
ຈະຢູ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງໄດ້. 
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       ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດບ່ໍໄດ້ຊົງສັນຍາຈັກເທ່ືອວ່າການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນຈະເປັນການງ່າຍ.   ຊີວິດແຕ່ລໍາພັງ
ມັນເອງສາມາດເຕັມດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກ, ແຕ່ຄວາມຍາກລໍາບາກນ້ັນປະກອບດ້ວຍສັດຕູທ່ີ "ທຽວວົນວຽນໄປມາ 
ເໝືອນໂຕສິງທ່ີແຜດສຽງຊອກຫາຄົນທ່ີມັນຈະກັດກິນໄດ້" (1 ປຕ 5:8). ເຫດສະນ້ັນ ໂປໂລໄດ້ຮຽກເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາ"
ຈ່ົງມີກຳລັງເພີ້ມຂ້ຶນໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໃນຣິດເດດອັນແກ່ກ້າຂອງພຣະອົງ.   "ພຽງແຕ່ກໍາລັງຂອງພວກເຮົາບ່ໍ
ພຽງພ.ໍ  ການຮຽກຮ້ອງນ້ີແມ່ນຮັບເອົາພຣະກໍາລັງຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງທ່ີກ່າວຕ່ໍໂຢ
ຊວຍວ່າ "ເຈ້ົາຈ່ົງມີໃຈເຂ້ັມແຂງແລະກ້າຫານເຖີດ" (1 ຢຊ 5:8). 
       ພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນ, ຕ້ອງຮບັເອົາຄວາມໄວ້ໃຈໃນພລັງຂອງພຣະເຈ້ົາ ຖ້າພວກເຮົາມີຫວັງໃນການດໍາລົງຊີວິດ 
ຄຣິສຕຽນທ່ີມີຊັຍຊະນະ. ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນການສູ້ຮົບເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມເຂ້ັມແຂງ
ໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະພວກເຮົາໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນສົງຄາມດ້ານຈິດວິນຍານຈາກຕໍາແຫນ່ງຂອງຊັຍຊະນະ. ຊັຍຊະ 
ນະເໜືອຊາຕານໄດ້ສໍາເຣັດໄປແລ້ວທ່ີໄມ້ກາງແຂນ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະຄຣິດໄດ້ເອົາຊະນະສັດຕູ
ຂອງພວກເຮົາ (ເບ່ິງ ພນມ 12:10-11),  ສັດຕູທ່ີຖືກລ້ົມເຫລວບ່ໍໄດ້ສະຖິດຢ່າງງ່າຍດາຍ ໃນເວລາທ່ີສັດຕູບ່ໍມີຫຍັງທ່ີ
ຈະສູນເສັຽ ມັນສາມາດໂຈມຕີດ້ວຍຄວາມເຂ້ັມແຂງຫຼາຍຂ້ຶນ. 
       ອາຈານໂປໂລໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາຈ່ຶງຕ້ອງການພລັງຂອງພຣະເຈ້ົາ: ພວກເຮົາປະເຊີນ
ໜ້າກັບຄູ່ຕ່ໍສູ້ທ່ີມີກໍາລັງທ່ີໂຈມຕີໂດຍຍຸດທະວິທີ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ໝາຍເຖິງ "ໂຄງການຂອງຜີຮ້າຍ".  ຊາຕານຮູ້ຈັກ
ວ່າທ່ີໃດ, ເມື່ອໃດ, ແລະ ຢ່າງໃດ?  ເພື່ອກໍານົດເປ້ົາໝາຍໃສ່ພວກເຮົາ.  ສັດຕູຂອງພວກເຮົາຍັງຈັດລະບຽບອີກດ້ວຍ; 
ພວກມັນທໍາງານຕ່ໍຕ້ານພວກເຮົາດ້ວຍກອງທັບຂອງມັນ:  "ຜູ້ປົກຄອງ,  ຕ່ໍຕ້ານອໍານາດການປົກຄອງ, ຕ່ໍຕ້ານອໍານາດ
ຂອງຄວາມມືດ, ຕ່ໍຕ້ານຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ, ພະລັງທາງວິນຍານຢູ່ໃນສວັນ." 
       ຈິງຢູ່,  ພວກເຮົາມີຊັຍຊະນະໃນພຣະຄຣິດ.  ແຕ່ໂປໂລຍັງຮຽກການຕ່ໍສູ້ທ່ີພວກເຮົາປະເຊີນໜ້ານ້ັນວ່າ  "ລ້ົມລຸກ 
ຄຸກຄານ".  ການຕ່ໍສູ້ຂອງພວກເຮົານ້ັນກະຊ້ັນຊິດ, ປະເພດ ມ-ືຕ່ໍ-ມື, ການຕ່ໍສູ້ຂອງພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນ "ຕ່ໍສູ້ກັບຝ່າຍເນ້ືອ 
ແລະເລືອດ". ແຕ່ແມນ່ ການຕ່ໍສູ້ທ່ີເໜືອທັມມະຊາດ. 
 
 
 

2. ເອເຟໂຊ 6:14-17: 
14ເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຢືນຕຽມພ້ອມເອົາຄວາມຈິງຄາດແອວໄວ້ເອົາຄວາມຊອບທັມເປັນເຄ່ືອງປ້ອງກັນເອິກ
ໄວ້.15ແລະເອົາຄວາມພັ່ງພ້ອມຝ່າຍຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງສັນຕິສຸກມາສຸບໃສ່ຕີນ. 16ແລະພ້ອມກັບສ່ິງທັງໝົດນ້ີ,  ຈ່ົງຍົກ
ເອົາຄວາມເຊ່ືອເປັນເຂນ ດ້ວຍເຂນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດດັບລູກສອນໄຟທັງໝົດຂອງຜູ້ຮ້າຍນ້ັນໃຫ້ດັບມອດ
ເສັຽ. 17ຈ່ົງເອົາຄວາມພົ້ນເປັນເຄ່ືອງຄຽນປ້ອງກັນຫົວໄວ້ແລະຈ່ົງຖືພຣະແສງຂອງພຣະວິນຍານ ຄືພຣະທັມຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ. 
ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຍຸດທະພັນຂອງພຣະອົງສໍາລັບການຕ່ໍສູ້ຊ່ຶງພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າໃນພຣະນາມພຣະອົງ: 

1. ສາຍແອວແຫ່ງຄວາມຈິງ. ສາຍແອວຮັກສາຍຸດທະພັນຂອງທະຫານໃຫ້ປອດພັຍ. ຄວາມຈິງແມ່ນສາຍແອວ
ແຫ່ງການຈັດຕຽມຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ.  ທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຮົາທໍາຈະຄົງຢູ່ເປັນທ່ີ ໃນເມື່ອພວກເຮົາຍອມຮັບ  ແລະໄວ້
ວາງໃຈໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

2. ໂລ່ກັນເອິກແຫ່ງຄວາມຊອບທັມ.  ໂລ່ກັນເອິກທະຫານປ້ອງກັນອະວັຍວະທ່ິສໍາຄັນຈາກລູກສອນ.ໂປໂລບ່ໍໄດ້
ເວົ້າເຖິງຄວາມຊອບທັມໃນອົງພຣະຄຣິດ, ຊ່ຶງບ່ໍສາມາດຍົກໜີຈາກພວກເຮົາຈັກເທ່ືອ.   ກົງກັນຂ້າມ,ເພິ່ນໄດ້

ພວກທ່ານໄດ້ຖືກສອນຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບສົງຄາມດ້ານຈິດວິນຍານ? 
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ເວົ້າເຖິງການດໍາລົງຊີວິດໃນຄວາມຊອບທັມ (ເບ່ິງ ອຟຊ 4:24;5:8-9) ການເດີນຕາມພຣະຄຣິດແຕ່ລະວັນ. 
ວິຖີທາງທ່ີພວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດປົກປ້ອງພວກເຮົາຈາກການໂຈມຕີຝ່າຍຈິດວິນຍານ.  

3. ເກີບສໍາລັບຄວາມພັ່ງພ້ອມ. ທະຫານໂຣມັນໄດ້ຮັບເກີບທ່ີມີຄຸນພາບດີ:ເກີບບູທຊ່ຶງພາໃຫ້ເດີນທາງໄດ້ໄກແລະ 
ແຕ່ຍັງທົນທານຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການຕ່ໍສູ້. ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢູ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງແລະກ້າວໜ້າໄປເພາະ
ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງສັນຕິສຸກ. ການຢືນຢູ່ຂອງພວກເຮົາກໍປອດພັຍເພາະວ່າພຣະຄຣິດໄດ້ກະທໍາເພື່ອພວກເຮົາ. 

4. ເຂນແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອ.  ກອງທະຫານສາມາດຈັບກຸ່ມເຂນ(shield)ຂອງພວກເຂົາເພື່ອປະກອບເປັນກໍາແພງ
ອັນແຂງແກ່ງໃນການເດີນໜ້າ.  ເຂນຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ຄວາມໄວວ້າງໃຈໃນພຣະສັນ 
ຍາແລະພຣະອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ພວກສັດຕູສາມາດຍິງທະນູແຫ່ງຄວາມຕົວະຍົວະ, ສົງສັຍ, ໃສ່ຮ້າຍ,
ແລະທົດລອງພວກເຮົາ. ແຕ່ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮາົປ້ອງກັນເຮົາບ່ໍໃຫຕົ້ກເປັນເຍ່ືອຂອງການໂຈມຕີຂອງສັດຕູ. 

5. ໝວກກັນກະທົບຂອງຄວາມພົ້ນ. ພວກທະຫານປ້ອງກັນຫົວຂອງພວກເຂົາດ້ວຍໝວກກັນກະທົບໂລຫະອັນ
ໜັກ.   ໝວກກັນກະທົບຂອງພວກເຮົາແມ່ນຄວາມຫວັງໃນອົງພຣະຄຣິດ,   ຊ່ຶງມີຢູ່ໃນພາຍໜ້າກັບພຣະອົງ. 
ດ້ວຍຄວາມຫວັງໃນພຣະອົງນ້ັນ, ພວກເຮົາປະຕິເສດທ່ີຈະເປັນທາດຂອງມາດຕະຖານຂອງໂລກນ້ີ. 

6. ດາບແຫ່ງພຣະວນິຍານ. ດາບຂອງພວກທະຫານນ້ັນສ້ັນໆແລະໃຊ້ໃນການຕ່ໍສູ້ລະຍະໃກ້ກັນ ດາບຂອງພວກ
ເຮົາແມ່ນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ມັນແມ່ນອາວຸດອັນດຽວທ່ີໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນແລະໃນການໂຈມຕີ. ພວກ
ເຮົາໄວ້ໃຈໃນຄໍາສັນຍາຂອງອາວຸດ,ແລະພວກເຮົາໃຊ້ພຣະຄັມພີໃນສະຖານະການຈໍາເພາະເພື່ອຕ່ໍຕ້ານການ
ບຸກລຸກຂອງສັດຕູເຮັດໃຫ້ພວກມັນແລ່ນໜີຕະເລີດໄປ (ເບ່ິງ ມທ 4:1-11). 

 

 
3. ເອເຟໂຊ 6:18-20: 
18ຈ່ົງອ້ອນວອນແລະໄຫວ້ວອນທຸກຢ່າງຈ່ົງອ້ອນວອນໂດຍພຣະວິນຍານທຸກເວລາແລະຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງໃນການນ້ັນດ້ວຍ
ຄວາມພຽນທຸກຢ່າງຈ່ົງອ້ອນວອນເພື່ອໄພ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 19ແລະອ້ອນວອນສຳລັບຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍເພື່ອຈະ
ຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເກີດໃຈກ້າຫານອອກປາກສະແດງຂ້ໍລັບເລິກເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ.20(ຍ້ອນຂ່າວປະເສີດນ້ີແຫລະ, 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເປັນຣາຊທູດຜູ້ຕິດໂສ້ຢູ່)ເພື່ອຂ້າພະເຈ້ົາຈະເລ່ົາຂ່າວປະເສີດນ້ັນດ້ວຍໃຈກ້າຫານຕາມທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຄວນ
ຈະກ່າວ. 
 
       ພວກເຮົາມີຍຸດທະພັນອີກອັນນ່ຶງໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຕ່ໍສູ້ສົງຄາມດ້ານຈິດວິນຍານ: ການອະທິຖານ. ການອະທິ 
ຖານບ່ໍເປັນແຕ່ພຽງການສ່ືສານກັບພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ; ມັນແມ່ນການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາກັບພຣະອົງ. ມັນແມ່ນການ
ເພິ່ງພາອາສັຍພຣະເຢຊູຄຣິດຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ.   ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງກະທໍາຢ່າງນ້ີ  "ຕລອດໄປ".   ໂປໂລໄດ້ບອກຊາວ
ເທຊະໂລນິກວ່າ ຄຣິສຕຽນຕ້ອງ  "ອະທິຖານຢູ່ສເມ"ີ (1 ທຊນ 5:17).   ແມແ້ຕ່ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກ,  
ກໍາລັງຫຼິ້ນ, ແລະປະຕິບັດກ່ຽວກັບທຸຣະກິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຈະຕ້ອງອະທິຖານ. 
      ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງຈໍາເປັນຕ້ອງອະທິຖານຢູ່ສເມີ? ເພາະວ່າພວກເຮົາກໍາລັງຢູ່ໃນການຕ່ໍສູ້. ພວກທະຫານຮູ້ວ່າ
ພວກເຂົາບ່ໍສາມາດລະເຫຼີງໃຈ; ແຕ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງລະວັງຕົວຮອບຄອບຢູ່ສເມ.ີ  ໂປໂລໄດ້ຮຽກເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາ "ຈ່ົງ
ເຝ້ົາລະວັງໃນການນ້ັນດ້ວຍຄວາມພຽນທຸກຢ່າງ   ຈ່ົງອ້ອນວອນເພື່ອໄພ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະເຈ້ົາ".   ພວກເຮົາອະທິ 
ຖານຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ, ເຕືອນເຖິງການໂຈມຕີຂອງມານ. ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ອະທິຖານສໍາລັບຕົນເອງເທ່ົານ້ັນ, ພວກເຮົາອະ 
ທິຖານເພື່ອໄພ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາອະທິຖານສໍາລັບຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງຜູ້ເຊ່ືອອ່ືນ  ໆ ໃນການສູ້ຮົບ

ແມ່ນຫຍັງຄືສະຖານະການບາງຢ່າງໃນຊີວິດແທ້ ທ່ີຍຸດທະພັນເຫຼົ່ານ້ີສໍາຄັນໃນການຕິດຕາມພຣະຄຣິດ ? 
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ຮ່ວມກັນ ຕ່ໍຕ້ານຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ. ພວກເຮົາຍັງອະທິຖານ  "ໃນຈິດໃຈກັບທຸກໆຄົນທ່ີອະທິຖານແລະຮ້ອງຂໍ". ໃນຂະນະ 
ທ່ີພວກເຮົາອະທິຖານເພື່ອຄົນອ່ືນແລະເພື່ອເຮົາເອງ,  ພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍການສັລເສີນ, ນະມັສການ,  ຂອບພຣະ
ຄຸນ, ແລະການສາລະພາບ  ນອກຈາກຄໍາຂໍຮ້ອງທ່ີພວກເຮົາວາງໄວ້ຕ່ໍໜ້າພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
       ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງວ່າອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ເຮັດໃຫ້ການອະທິຖານເປັນການສ່ວນຕົວ.    ເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ   "ຈ່ົງອະທິ 
ຖານເພື່ອຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍ". ໂປໂລ, ອັຄສາວົກແລະຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ ໄດ້ຂໍຮ້ອງຄຣິສຕຽນທັງຫຼາຍໃຫ້
ອະທິຖານໃຫ້ເພິ່ນ "ມີຄວາມກ້າຫານພໍທ່ີຈະປະກາດ" ຂ່າວປະເສີດ. ໂປໂລຮັບຮູ້ວ່າຄວາມກ້າຫານແຕ່ລະຢ່າງທ່ີເພິ່ນ
ມີນ້ັນລ້ວນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ, ແລະເພິນ່ຮູ້ແກ່ໃຈໄດ້ດີທ່ີເພິ່ນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເພິ່ງພາພຣະເຈ້ົາ. 
       ພວກເຮົາກໍຕ້ອງການຄວາມກ້າຫານເໝືອນກັນ.  ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ, ແຫຼ່ງດຽວກັນທ່ີໃຫ້ຄວາມກ້າຫານແກ່
ໂປໂລກໍໃຫ້ການສນັບສນຸນແກ່ພວກເຮົາເໝືອນກັນ.  ພວກເຮົາສາມາດເດີນໜ້າດ້ວຍຄວາມກ້າຫານທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້
ຊົງມອບແກ່ພວກເຮົາລ້າໆ.  ແຕ່ຢ່າພາດໃນເຣ່ືອງນ້ີ: ພວກເຮົາຈະບ່ໍມີຄວາມກ້າຫານສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ ຈົນກວ່າພວກ
ເຮົາໄດ້ມີຄວາມກ້າຫານກັບພຣະອົງໃນການອະທິຖານ. 
 

 

 
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ   

     ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງໃນອາທິດນ້ີໃນການເຊ່ືອແລະໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູແລະເພິ່ງພາໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງປະ 
ທານໃຫ້ແລ້ວ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຄໍາແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 

 ອະທິຖານ. ທູນຂໍທຸກສ່ິງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເວລາອະທິຖານ. ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ. ຊັຍຊະນະຂອງທ່ານເລ້ິມຕ້ົນດ້ວຍການ
ອະທິຖານ. ເຮັດໃຫ້ການອະທິຖານເປັນປົກຕິພາກສ່ວນຂອງແຕ່ລະວັນ, ຮັບຮູ້ວ່າທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງສແວງຫາ 
ພຣະເຈ້ົາສໍາລັບພລັງເຫື່ອແຮງ. 

 ຢືນຢູ່. ຖ້າຫາກທ່ານສໍານຶກເຫັນວ່າທ່ານມີຄວາມອ່ອນໄຫວກັບ "ລູກສອນໄຟຂອງຜີຮາ້ຍ" ການຫລອກລວງ 
ຕົວະຍົວະ, ຄວາມສົງສັຍ, ແລະການທົດລອງຂອງມັນ ໃຊ້ຍຸດທະພັນຂອງພະເຈ້ົາ.  ຊັນນະສູດເບ່ິງພຣະສັນ 
ຍາຫຼາຍຢ່າງຂອງພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງທ່ານຈະສາມາດຢືນຢູ່ຕ່ໍການໂຈມຕີດ້ານຈິດວິນຍານ. 

 ຢືນຢູ່ດ້ວຍກັນ. ຈ່ົງພົບໃຜຜູ້ນ່ຶງທ່ີທ່ານໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈອາທິດນ້ີ ເພື່ອຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ຊ່ຶງກັນແລະກັນ.  ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບການອຸປຖັມຄ້ໍາຊູແລະໃຫ້ກໍາລັງໃຈຊ່ຶງກັນ ແລະກັນໃນສົງຄາມດ້ານຈິດວິນ
ຍານທ່ີທ່ານກໍາລັງປະເຊີນຫນ້າຢູ່ໃນຂະນະນ້ີ. 
 

   ຈ່ົງຄິດສໍານຶກສເມີວ່າທ່ານກໍາລັງຢູ່ໃນສົງຄາມດ້ານຈິດວິນຍານຊ່ຶງບ່ໍມີແຕ່ທ່ານເອງເທ່ົານ້ັນ. ທ່ານມີຜູ້ຊ່ວຍ! ທ່ານມີ
ຄວາມອຸປຖັມຄ້ໍາຊູຈາກເພື່ອນຝູງແລະຄອບຄົວ. ສໍາຄັນຍ່ິງກວ່ານ້ັນ, ທ່ານມີຄວາມອຸປຖັມຄ້ໍາຊູພິທັກຮັກສາຈາກພຣະ
ເຈ້ົາ, ຊ່ຶງຊົງໃຫ້ພລັງອໍານາດໃຫ້ທ່ານຢືນຢັດຢູ່ໄດ້. 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ SSK 

ການອະທິຖານປະກອບສ່ວນແນວໃດຕ່ໍຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາໃນການຕ່ໍສູ້ທາງຈິດວິນຍານ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 8 ຕຸລາ 2017 (10-08-2017) 

 
ແຜນການສູ້ຮົບ 

 
ບ່ອນໃດທ່ີທ່ານຈະຫັນໜ້າຫາ ໃນເວລາທ່ີທ່ານຕ້ອງການແຜນການທ່ີບ່ໍມີໂອກາດຜິດພາດ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະຄຣິດເພ່ືອຊຍັຊະນະການໂຈມຕີຝ່າຍຈິດວິນຍານ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
        ວັນທີ 8 ຕຸລາ 1871 ມີການເກີດໄຟໄໝ້ທ່ີ ຊິຄາໂກ (ຣັສອິລລິນອຍ)   ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ມີຄົນເສັຽຊີວິດເຖິງ 300 ຄົນ, 
100,000 ຄົນໄຮ້ທ່ີຢູ່ອາສັຍ,   ທໍາລາຍ 17,000 ອາຄານ.    ຫຼາຍປີຕ່ໍມາ,   ງົວຂອງຍານາງໂອເລັຽລີ  (Catherine 
O'Leary) ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າແມ່ນເປັນສາເຫດຂອງອັກຄີພັຍທ່ີໃຫຍ່ນ້ັນ.  ແຕ່ວ່ານັກປະຫວັດສາດໃນທ່ີສຸດກໍໄດ້ເອົາ
ໂທດອອກຈາກສັດທ່ີໜ້າສົງສານນ້ີ. 
       ມີສ່ິງດີຢ່າງນ່ຶງທ່ີອອກມາຈາກເຫດການໂສກເສ້ົານ້ີ:  ເຮັດໃຫ້ຄົນມີຄວາມລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ
ສໍາລັບຄວາມປອດພັຍຂອງໄຟ. ນັບຕ້ັງແຕ່ປີ 1922 ມາ, ອະເມຣິກາໄດ້ສລອງວັນທ່ີໄຟໃໝທ່ີ້ຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີ ຊິຄາໂກໂດຍ
ການຮັກສາວິນັຍອາທິດແຫ່ງການປ້ອງກັນໄຟແຫ່ງຊາດ.ໂຮງຮຽນໄດ້ຊ້ອມການໜີໄຟຂອງນັກຮຽນ, ແລະເຈ້ົາໜ້າທ່ີດັບ
ໄຟໜູນໃຈໃຫ້ຄອບຄົວຊອກຫາວິທີປ້ອງກັນໄຟໄຫມ້ແລະສ້າງແຜນສໍາລັບສ່ິງທ່ີຕ້ອງເຮັດໃນເວລາທ່ີໄຟໄຫມ້ເກີດຂ້ຶນ. 
ພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າກັບການຂ່ົມຂູ່ຂອງໄຟໃນທາງອ່ືນ.  ຊາຕານ,  ສັດຕູຂອງພວກເຮົາ,  ຊອກຫາທາງທ່ີຈະທໍາລາຍ
ພວກເຮົາດ້ວຍ "ລູກສອນໄຟທັງໝົດຂອງຜູ້ຮ້າຍ"(ອຟຊ 6:16). ມັນຊອກສແວງຫາທ່ີຈະທົດລອງພວກເຮົາຢູ່ສເມີແລະ
ດຶງພວກເຮົາອອກຈາກພຣະກະຣຸນາແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ຊາຕານອາດຈະມສີີມືດີ,  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ
ຍ່ິງໃຫຍ່ກວາ່, ແລະພຣະອົງຊົງມີແຜນການທ່ີປາສຈາກຄວາມຜິດພາດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຈາກການໂຈມຕີຝ່າຍຈິດວິນຍານ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2, ແລະ3 ) 
 

ສຶກສາພຣະຄມັພີ 
1. ມັດທາຍ 4:1-4: 
1ຕ່ໍມາພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງພາພຣະເຢຊູເຂ້ົາໄປໃນປ່າເພື່ອພະຍາມານຈະໄດ້ທົດລອງພຣະອົງ.2ເມື່ອພຣະອົງຊົງອົດອາ 
ຫານເປັນເວລາສ່ີສິບວັນສ່ີສິບຄືນແລ້ວຫລັງຈາກນ້ັນພຣະອົງກໍຊົງຢາກອາຫານ.3ສ່ວນຜູ້ທົດລອງມາຫາພຣະອົງທູນວ່າ
,“ຖ້າທ່ານເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຈ່ົງສ່ັງກ້ອນຫີນເຫລ່ົານ້ີໃຫ້ກາຍເປັນອາຫານ.” 4ຝ່າຍພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, “ມີຄຳ
ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ“ມະນຸດຈະບ່ໍລ້ຽງຊີວິດດ້ວຍອາຫານສ່ິງດຽວແຕ່ລ້ຽງດ້ວຍພຣະທັມທຸກຂ້ໍທ່ີອອກມາຈາກພຣະ
ໂອດຂອງພຣະເຈ້ົາ.” 
 
       ບ່ໍມີໃຜໃນພວກເຮົາທ່ີຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການທົດລອງ. ສໍາລັບບາງຄົນໃນພວກເຮົາ ສ່ິງແນ່ນອນຫຼາຍຢ່າງທົດລອງ
ພວກເຮົາຢູ່ສເມີ.  ເມື່ອພວກເຮົາອ່ານກ່ຽວກັບການທົດລອງທ່ີອົງພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງປະເຊີນໜ້າ,  ພວກເຮົາອາດຈະຄິດ
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ວ່າການທົດລອງບ່ໍແມ່ນການຕ່ໍສູ້ສໍາລັບພຣະອົງ ເພາະວ່າ,  ຜົນທ່ີສຸດ, ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ!  ແນ່ນອນພຣະອົງບ່ໍ
ໄດ້ປະເຊີນນ້າກັບການທົດລອງທ່ີພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່ໃນທຸກວັນນ້ີ. 
       ຈົງຄິດເບ່ິງອີກ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນມະນຸດເຕັມປ່ຽມ. ແລະເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງບ່ໍ
ໄດ້ຊົງປະເຊີນໜ້າກັບການທົດລອງດຽວກັນກັບພວກເຮົາອາທິດແລ້ວຜ່ານມາ ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະເຊີນກັບການທົດລອງ
ປະເພດດຽວກັນ.  ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີໄດ້ບັນທຶກກ່ຽວກັບອົງພຣະເຢຊູດ່ັງນ້ີ:  "ເພາະວ່າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ມີມະຫາປະ 
ໂຣຫິດທ່ີບ່ໍສາມາດຈະເຫັນໃຈໃນຄວາມອ່ອນແອຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ມີຕົນໜ່ຶງທ່ີຊົງຖືກທົດລອງເໝືອນຢ່າງເຮົາໃນທຸກ
ປະການເຖິງປານນ້ັນພຣະອົງກໍຍັງບ່ໍມີບາບ"(ຮຣ 4:15). 
     ຊາຕານໄດ້ມາຕ່ໍຕ້ານພຣະເຢຊູດ້ວຍການທົດລອງສາມປະການ.  ປະການທ່ີນ່ຶງແມ່ນການທົດລອງກ່ຽວກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຝ່າຍເນ້ືອໜັງ. ເປ້ົາໝາຍຂອງການອົດອາຫານແມ່ນການຈົດຈ່ໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການອະທິຖານຢ່າງເຂ້ັມແຂງ 
ດ່ັງນ້ັນ,   ອົງພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ຮັບອາຫານຝ່າຍຈິດວິນຍານໂດຍການອະທິຖານ   ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມກັບພຣະບິດາ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງອາດໄດ້ຊົງອ່ອນເພັຽຝ່າຍເນ້ືອໜັງ, ດ້ວຍເຫດວ່າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງສເວີຍອາຫານໃນ 40 ວັນ. ຊາ 
ຕານໄດ້ພະຍາຍາມຂຸດຄ້ົນຄວາມອ່ອນແອນ້ີ. 
     ການທົດລອງແມ່ນສໍາລັບໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ທາງຜິດ, ແມ້ກະທ້ັງການຂຸດຄ້ົນ, ພຣະອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບ
ຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວ. ອົງພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ຢືນຢັນຈະບ່ໍປະຕິບັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງເອງ, ແຕ່ຕາມນ້ໍາພຣະທັຍ
ຂອງອົງພຣະບິດາເທ່ົານ້ັນ (ເບ່ິງ ຢຮ 6:38).  ເຫດສະນ້ັນ,  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງວາງພຣະທັຍໃນການຊົງປະທານຂອງ
ອົງພຣະບິດາ ແທນທ່ີຈະຊົງປະຕິບັດເພື່ອການພໍພຣະທັຍໃນພຣະອົງເອງ. 
 
 
 

2. ມັດທາຍ 4:5-7: 
5ແລ້ວພະຍາມານກໍພາພຣະອົງໄປຍັງນະຄອນອັນສັກສິດ ແລະໃຫ້ພຣະອົງປະທັບຢູ່ເທິງຫລັງຄາພຣະວິຫານ.  6ແລ້ວ
ທູນພຣະອົງວ່າ, “ຖ້າທ່ານເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຈ່ົງໂຕນລົງເບ່ິງດູເພາະມີຄຳຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ,“ພຣະເຈ້ົາ
ຈະຊົງຮັບສ່ັງພວກເທວະດາຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບເຣ່ືອງທ່ານ” ແລະ “ມືຂອງເທວະດາເຫລ່ົານ້ັນຈະຮັບທ່ານໄວ້ຢ້ານວ່າ
ຕີນຂອງທ່ານຈະຕຳຫີນ”.7ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, “ມີຄຳຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີອີກວ່າ, “ຢ່າທົດລອງພຣະອົງຜູ້ເປັນພຣະ 
ເຈ້ົາຂອງທ່ານ.” 
 
       ຊາຕານມີເລ້ຫລ່ຽມແລະໄຫວພິບ, ກ້ິງກອກຫຼອກລວງ.  ນັບຕ້ັງແຕ່ພະເຢຊູຕອບໂຕ້ການຫຼອກລວງໂຈມຕີຄ້ັງທໍາ
ອິດໂດຍເຕືອນຊາຕານວ່າທ່ີພວກເຮົາດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ກໍໂດຍການເຊ່ືອຟັງຕ່ໍທຸກໆພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ຄວາມພະຍາ 
ຍາມຕ່ໍໄປຂອງຊາຕານແມ່ນການນໍາໃຊ້ພຣະຄັມພີເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງການລ້ໍລວງຂອງມັນ. 
         ພວກເຮົາຫຼາຍຄ້ັງຖືກລ້ໍລວງໃຫ້ທ້າທາຍພຣະເຈ້ົາເໝືອນກັນ.   ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ເຮັດເຊ່ັນນ້ັນເມື່ອພວກເຂົາ
ຕ້ອງການນ້ໍາດ່ືມໃນຖ່ິນທຸຣະກັນດານ. ແທນທ່ີຈະວິງວອນອະທິຖານໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານ, ພວກເຂົາໄດ້ທວງຖາມ
ແລະສົງສັຍແຜນການຂອງພຣະອົງ.   ພວກເຂົາໄດ້ທົດສອບພຣະເຈ້ົາ.  ຫຼາຍປີຜ່ານໄປ, ໂມເຊໄດ້ເຕືອນປະຊາກອນ
ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ (ເບ່ິງ ພບຍ 6:16).  ບັດນ້ີ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າຜູ້ທ່ີບິດເບືອນພຣະຄັມພີ(ຊາຕານ),  ພຣະອົງ 
ໄດ້ເວົ້າຊ້ໍາພຣະດໍາຣັດ(ຄໍາສ່ັງ)ອັນດຽວກັນກັບທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງສອນປະຊາກອນຂອງພຣະອົງຜ່ານທາງໂມເຊ:          
“ຢ່າທົດລອງພຣະອົງຜູ້ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ.” 

ມີທາງໃດແດ່ທ່ີພວກເຮົາປະເຊີນກັບການທົດລອງຜ່ານທາງຮາ່ງກາຍ(ອາຫານ)ຂອງພວກເຮົາ? 
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ເມື່ອພວກເຮົາຖືກທົດລອງໃຫ້ຄໍາຖາມ(ສົງສັຍ)ພຣະເຈ້ົາ,   ຫຼືນໍາພຣະອົງໄປທົດສອບ,  ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢັດຢ່າງ
ແຂງແຮງໂດຍການກະທໍາດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 ຈ່ົງຮູ້ວ່າພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?.   ພວກເຮົາຕ້ອງອ່ານພຣະຄັມພີຢູ່ສເມີແລະເຂ້ົາໃຈ
ຄວາມໝາຍ. ພຣະຄັມພີຕີຄວາມໝາຍພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ.  ອົງພຣະເຢຊູຈະບ່ໍຊົງປ່ອຍໃຫ້ຊາຕານບິດເບືອນ
ຄວາມໝາຍພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາເພື່ອຜົນປໂຢດຂອງມັນ,   ພວກເຮົາກໍບ່ໍສົມຄວນຈະເຮັດແບບນ້ັນ(ເໝືອນຊາ 
ຕານ).   ພຣະຄັມພີຢືນຢັນໃຫ້ແນ່ໃຈພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ເມື່ອພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈພຣະຄັມພີຫຼາຍເທ່ົາໃດ 
ພຣະຄັມພີທັງໝົດ  ພວກເຮົາກໍຍ່ິງຮູ້ດີໃນການລ້ໍລວງ, ກົນອຸບາຍ, ແລະການຕົວະຍົວະຂອງຊາຕານ. 

 ຈ່ົງພັກຜ່ອນ(ສະບາຍໃຈ)ຢູ່ໃນຄວາມຮັກແລະຄວາມປອດພຍັຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ຄວາມຈິງໃນ 
ພຣະຄັມພີເພງສັລເສີນ 91:11-12,  ຊ່ຶງໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງພິທັກຮັກສາແລະເບ່ິງແຍງພວກເຮາົ; 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບ່ໍມີເຫດຜົນທ່ີຈະຖາມຄໍາຖາມ  ຫລືທົດສອບຄວາມຈິງຂອງພຣະຄໍານ້ັນພວກ
ເຮົາສາມາດໄວວ້າງໃຈພຣະເຈ້ົາສເມີໄປໂດຍບ່ໍສົນໃຈໃນເຣ່ືອງທ່ີອາດຈະລ້ໍລວງໃຈພວກເຮົາໃຫ້ຄິດຢ່າງອ່ືນ. 
ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກພວກເຮົາຢ່າງສົມບູນ  ແລະບ່ໍມີສ່ິງໃດຈະແຍກພວກເຮົາອອກຈາກຄວາມຮັກ ແລະການປົກ
ປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົ ງ(ເບ່ິງ ໂຣມ 8:31-39).    “ຖ້າເປັນຢ່າງນ້ັນເຮົາທັງຫລາຍຈະວ່າຢ່າງໃດກ່ຽວກັບ 
ເຣ່ືອງນ້ີ ຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ຝ່າຍພວກເຮົາໃຜຈະຕ່ໍສູ້ເຮົາ”(ໂຣມ 8:31). 
 

 
3. ມັດທາຍ 4:8-10: 
8ອີກເທ່ືອໜ່ຶງພະຍາມານໄດ້ພາພຣະອົງຂ້ຶນເມືອເທິງພູສູງ  ແລະໄດ້ສະແດງບັນດາຣາຊແຜ່ນດິນໃນໂລກທັງສງ່າຣາສີ
ຂອງຣາຊແຜ່ນດິນເຫລ່ົານ້ັນຊ້ີໃຫ້ພຣະອົງເຫັນ. 9ແລ້ວໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ, “ຖ້າທ່ານຈະຂາບລົງໄຫວ້ເຮົາ, ເຮາົຈະເອົາ
ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໃຫ້ແກ່ທ່ານ.”  10ພຣະເຢຊູຊົງຕອບມັນວ່າ,  “ອ້າຍຊາຕານເຮີຍ,   ຈ່ົງໜີໄປເສັຽເພາະມີຄຳຂຽນໄວ້ໃນພຣະ
ຄັມພີວ່າ, “ຈ່ົງຂາບໄຫວ້ພຣະອົງຜູ້ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາແລະປະຕິບັດຮັບໃຊ້ພຣະອົງແຕ່ຜູ້ດຽວ.” 
 
       ທ້າຍສຸດ,  ຊາຕານໄດ້ສເນີໃຫ້ການທົດລອງອັນກ້າຫານທ່ີສຸດຂອງມັນ.  ມັນພາພຣະອົງ“ຂ້ຶນເມືອເທິງພູສູງແລະ 
ໄດ້ສະແດງບັນດາຣາຊແຜ່ນດິນໃນໂລກທັງສງ່າຣາສີຂອງຣາຊແຜ່ນດິນເຫລ່ົານ້ັນ”.   ແຕ່ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງໄດ້ພ ິ
ຈາຣະນາຂ້ໍສເນີດ່ັງກ່າວ?  ຫຼັງຈາກທຸກສ່ິງສຸດສ້ິນ, ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ແຜນການຂອງພະເຈ້ົາ.   ພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າໃນທ່ີສຸດ 
ພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບປໂຍດທັງຫມົດເຫຼົ່ານ້ີແລະປົກຄອງພວກເຂົາ. 
       ສ່ິງຫນ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫຂ້ໍ້ສເນີຂອງຊາຕານເປັນທ່ີຫນ້າສົນໃຈ.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຮູ້ແຜນການຂອງອົງພຣະບິດາ ໃນ
ຫົນທາງທ່ີພຣະອົງກໍາລັງຈະສະເດັດໄປຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ,   ຄວາມທຸກທໍຣະມານ,  ແລະຄວາມຕາຍ. 
ອົງພຣະເຢຊູຈະໄດ້ຫຼີກລ້ຽງສ່ິງທັງໝົດເຫຼົ່ານ້ີຖ້າຫາກພຣະອົງຍອມຮັບເອົາຂ້ໍສເນີຂອງຊາຕານ.  ນ້ັນຫມາຍເຖິງຜົນສໍາ
ເຣັດໃນທັນທີຂອງເປ້ົາຫມາຍຂອງພຣະອົງໂດຍປາສຈາກຄວາມທຸກທໍຣະມານ. 
        ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນໜ້າກັບການທົດລອງປະເພດດຽວກັນຢູ່ທຸກວັນນ້ີ.    ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມສໍາເຣັດ, 
ຄວາມຜາສຸກ, ການຄອບຄອງ  ສ່ິງທ່ີບ່ໍເປັນຄວາມຜິດໃນມັນເອງແລະຂອງມັນເອງ,  ແຕ່ເປັນຄວາມຜິດພາດໃນເມື່ອ
ພວກເຮົາໃຊ້ທາງລັດເພື່ອບັນລຸເປ້ົາຫມາຍເຫຼົ່ານ້ັນ.  ແຕ່ການລ້ໍລວງທ່ີຈະໃຊ້ທາງລັດດ່ັງກ່າວມັກມາພ້ອມກັບການຈັບ
(ຕົກເປັນເຫຍ່ືອ)ຢູ່ສເມ,ີ ແລະການສເນີຂອງຊາຕານຕ່ໍພຣະເຢຊູກໍບ່ໍແຕກຕ່າງກັນ:“ຖ້າທ່ານຈະຂາບລົງໄຫວ້ເຮົາ, ເຮາົ
ຈະເອົາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໃຫ້ແກ່ທ່ານ.” 

ມີບາງຫົນທາງໃດແດ່ທ່ີພວກເຮົາຖືກລ່ໍລວງ ໃຫ້ທົດລອງພຣະເຈ້ົາ? 
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       ອົງພຣະເຢຊູຊົງອ່ີມແລ້ວ.  “ອ້າຍຊາຕານເຮີຍ, ຈ່ົງໜີໄປເສັຽ!ເພາະມີຄຳຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ: ຈ່ົງຂາບໄຫວ ້
ພຣະອົງຜູ້ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາແລະປະຕິບັດຮັບໃຊ້ພຣະອົງແຕ່ຜູ້ດຽວ.” 
       ກຽດສັກສີຈະນໍາພວກເຮົາໄປສູ່ເສ້ັນທາງສ້ັນໆຂອງຄວາມສໍາເຣັດ, ຄວາມສຸກ, ຫຼືສ່ິງໃດກໍຕາມທ່ີພວກເຮົາກໍາລັງ
ແລ່ນຕິດຕາມຫາ ແຕ່ວ່າລາຄາທ່ີພວກເຮົາຈ່າຍສໍາລັບສ່ິງນ້ັນຈະທໍາລາຍພວກເຮົາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມນອບ
ນ້ອມຖ່ອມຕົນຕ່ໍຫນ້າພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ   ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າທ່ີພວກເຮົາສາມາດຈິນຕະນາ 
ການ.   ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາຖືກລ້ໍລວງໃຫ້ເອົາທາງລັດແລະປະຕິເສດການນະມັສການຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພະເຈ້ົາ,  ເຮາົ
ສົມຄວນຈ່ືຈໍາພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າ:  “ສ່ິງທ່ີຕາບ່ໍໄດ້ເຫັນ, ຫູບ່ໍໄດ້ຍິນ, ແລະສ່ິງທ່ີມະນຸດຄຶດບ່ໍອອກຄືສ່ິງນ້ັນທ່ີ 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈັດແຈງໄວ້ສຳລັບຄົນທ່ີຮັກພຣະອົງ.”(1 ກຣທ 2:9). 
 
 
 

 

 
 

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ   

 ອີງຕາມບົດຮຽນອາທິດນ້ີ, ມີບາດກ້າວແນວໃດທ່ີທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດເພື່ອເອົາຊະນະການໂຈມຕີທ່ີມຸ່ງໜ້າມາທາງທ່ານ?
ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຄໍາແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 

 ຈ້ອງຕາເບ່ິງພຣະເຢຊູ.  ຈ່ົງຕ້ັງໃຈໃນການຈົດຈ່ໍຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູ. ຈ່ົງເພ່ິງພາພຣະອົງໃນກໍາລັງເພຶ່ອຢືນຢູ່, ຮູ້ວ່າ 
ພຣະອົງຊົງເຂ້ົາໃຈ.  “ເພາະເຫດທ່ີພຣະອົງເອງໄດ້ຊົງທົນທຸກທໍຣະມານ ແລະຖືກທົດລອງພຣະອົງຈ່ິງຊົງສາ 
ມາດຊ່ອຍຜູ້ທ່ີກຳລັງຖືກທົດລອງນ້ັນໄດ້.”(ຮຣ 2:18). 

 ຈ່ົງຫຼີກເວັ້ນ.  ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ຈັກຄົນ, ສະຖານທ່ີ, ຫຼືສະຖານະການທ່ີເປັນໄຟໄຫມຄ້ວາມອ່ອນແອຂອງທ່ານ
ກັບການລ້ໍລວງແລະການໂຈມຕີທາງວິນຍານ, ແກ້ໄຂໂດຍການຫຼີກເວັ້ນບັນຫາສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນ ສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບ
ທ່ີດີທ່ີສຸດ, ໃຫ້ລົມກັບຄົນອ່ືນກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ. 

 ຈ່ືຈໍາພຣະຄັມພ.ີ   ຈ່ົງເຮັດໃຫ້ການຈ່ືຈໍາພຣະຄັມພີເປັນລະບຽບວິນັຍແລະນິສັຍແຕ່ລະອາທິດ.  ຈ່ົງເລ້ີມຈ່ືຈໍາ
ດ້ວຍຂ້ໍພຣະຄັມພີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບ່ອນທ່ີທ່ານມັກຈະຮູ້ສຶກວ່າຖືກລ້ໍລວງຫຼືຖືກໂຈມຕີ. 

        ຈ່ົງມຸງ້ຫວັງການຕ່ໍຕ້ານໃນເມື່ອທ່ານກ້າວໄປໃນຄວາມເຊ່ືອ.  ການຖືກໂຈມຕີດ້ານຈິດວິນຍານຈະມາເຖິງທ່ານ
ແນ່ນອນ. ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນການຢືນຢັດຕ່ໍການໂຈມຕີນ້ັນແລະຍັງຄົງມີຊັຍ
ຊະນະຢູ່. 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ SSK 

ມີຫຍັງແດ່ທີພ່ວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ເພື່ອເອົາຊະນະການຕໍສູ່້ທາງຈິດວິນຍານ? 

ແມ່ນຫຍັງທີ່ພວກເຮົາມັກຖືກລໍ້ລວງໃຫ້ນະມັສການ ແທນທີ່ຈະເປັນການນະມັສການພຣະເຈົ້າ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 15 ຕຸລາ 2017 (10-15-2017) 

 
ກາເລັບ: ຄວາມເຊ່ືອອັນໝັ້ນຄົງ 

 
ເມື່ອໃດທ່ີທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າບ່ໍເຊ່ືອໃນສາຍຕາຂອງຕົນເອງ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຊີວິດທ່ີເອາົພຣະຄຣິດເປັນສູນກາງເລືອກເອົາຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈ້ົາ, ບໍ່ແມ່ນໃນສະຖານະການ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
      ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນມັນຈັກເທ່ືອ.  ສ່ວນຫຼາຍໃນຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍແລະເພ່ືອນຝູງໄດ້ເຫັນມັນ  ຫືຼຢ່າງນ້ອຍເພ່ິນໄດ້ປະກາດວ່າ
ໄດ້ເຫັນສິ່ງນັ້ນ. ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຫມ້ັນໃຈວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາທັງຫມົດແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຫຼອກລວງທ່ີຊັບຊ້ອນເລີ້ມຕົ້ນໃນເຄິ່ງກາງ
ຊ່ວງປີ 1990.  ໃນຕອນນັ້ນແຟຊັ່ນຫລ້າສຸດແມ່ນການພິມພາບແບບ “3ດ”ີ (3D holographic print   ມັນເປັນພາບທ່ີສະ 
ທ້ອນໃຫ້ເຫັນຮູບຕ່າງໆກັນ  ຂຶ້ນຢູ່ກັບມຸມມອງຂອງແສງສະທ້ອນຈາກແສງໄຟທ່ີເຮົາງ່ຽງໃສ່).  “ມັນແມ່ນຈຣວດ(rocket)”   
“ມັນແມ່ນຕັກກະແຕນ”  “ມັນແມ່ນໂຕໝີ ແພນດາ” 
       ມັນແມ່ນການລວງຕາ! (ເຣື່ອງບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ) ຫືຼຢ່າງນ້ອຍແມ່ນສິງ່ທ່ີຂ້ອຍບອກກັບຕົນເອງ. ມັນເປັນເຣືອ່ງຕລົກອັນ
ໃຫຍ່ໃນຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍໃນເວລານັ້ນ, ຄວາມຈິງແລ້ວຂ້ອຍຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈທ່ີຄິດວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທ່ີມີຢູ່ໃນຮູບນັ້ນ, 
ແຕ່ຕາຂ້ອຍບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ.້ຂ້ອຍບໍ່ມັກແນວຄິດທ່ີຂ້ອຍບໍສ່າມາດໄວ້ວາງໃຈສາຍຕາຂອງຂ້ອຍເອງ. 
        ພວກເຮົາສາມາດເຊື່ອໃນສິ່ງທ່ີພວກເຮົາເຫັນຮອບຕົວບໍ່?    ໃນນາມຄຣິສຕຽນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບຄວາມຈິງຊຶ່ງ
ສັມຜັດໄດ ້(senses: ຮູບ, ສຽງ, ກິ່ນ, ຣົດ,ແລະຈັບຕ້ອງ) ບາງຄັ້ງຕົວະຍວົະພວກເຮົາ.  ດ້ວຍເຫດນີ້ເອງການດໍາຣົງຊີວິດໃນ
ທາງທ່ີເອົາພຣະຄຣິດເປັນສູນກາງ ແມ່ນການເລືອກທ່ີຈະເອົາການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໃນສະຖານະການ. 
 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2, ແລະ3) 

 
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. ຈົດເຊັນບັນຊີ 13:26-30:         
26ຫລັງຈາກສຳຣວດກວດເບິ່ງດິນແດນໄດ້ສີ່ສິບມ້ືແລ້ວ  ພວກເຂົາກໍພາກັນກັບຄືນມາຫາໂມເຊກັບອາໂຣນ  ແລະພວກຊຸມ 
ນຸມຊົນອິສຣາເອນທ່ີກາເດັດໃນຖິ່ນກັນດານປາຣານ ພວກເຂົາໄດ້ລາຍງານທຸກສິ່ງທ່ີໄດ້ເຫັນ ແລະໄດ້ເອົາໝາກໄມ້ທ່ີນຳມາ
ນັ້ນໃຫ້ທຸກຄົນເບິ່ງ.27ພວກເຂົາບອກກັບໂມເຊວ່າ, “ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ສຳຣວດເບິ່ງຜືນແຜ່ນດິນຕາມທ່ີໄດ້ສົ່ງໄປນັ້ນແລ້ວດິນ 
ແດນແຫ່ງນີ້ຮ່ັງມີແລະອຸດົມສົມບູນຫລາຍແລະນີ້ເດໝາກໄມ້ບາງຊະນິດຈາກປະເທດນັ້ນ. 28ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນຢູ່ບ່ອນນີ້ມີອຳ  
ນາດຫລາຍ ແລະຫົວເມືອງຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາກໍກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານທັງມີກຳແພງປ້ອງກັນໄວ້ຢ່າງດ ີຍິ່ງໄປກວ່ານີ້ພວກຂ້າ  
ນ້ອຍຍັງໄດ້ເຫັນເຊື້ອສາຍຂອງອານາກຊຶ່ງເປັນຄນົມີຮູບຮ່າງໃຫຍ່ສູງ.29ສ່ວນອາມາເລັກກໍຢູ່ທາງເຂດເບື້ອງໃຕ້ແລະພວກຮິດ 
ຕ ີພວກເຢບຸດ  ພວກອະໂມຣິດກໍຢູ່ເທິງພູນ້ອຍ  ພວກການາອານຢູ່ໃກ້ທະເລເມດິແຕຣາເນ  ແລະຢູ່ຕາມຝັ່ງແມ່ນ້ຳຢໍແດນ.”   
30ແລ້ວກາເລັບຈ່ຶງບອກໃຫ້ປະຊາຊົນທ່ີຮ້ອງທຸກຕໍ່ໂມເຊມິດງຽບແລະເວ້ົາຕໍ່ໄປວ່າ, “ພວກເຮົາມີກຳລັງພຽງພໍທ່ີຈະຊະນະໄດ້
ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໂຈມຕີແລະຍຶດເອົາດິນແດນແຫ່ງນີ້ດຽວນີ້.” 
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         ພວກອິສຣາເອນໝົດຫວັງໃນຄໍາສັນຍາທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດຊ້ົງມອບໃຫ້ໄວ້ກັບອັບຣາຮາມຫລາຍສັຕວັດກ່ອນ:   ດິນແດນ
ແຫ່ງພຣະສນັຍາເພ່ືອພວກເຂົາເອງ.   ເມ່ືອພວກເຮົາອ່ານພຣະຄັມພີ ຈົດເຊັນບັນຊີບົດທີ 13,  ພວກເຮົາຈະພົບເຫັນປະຊາ 
ກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ໃນທ່ີສຸດ, ໄດ້ເຫັນຄາໍສັນຍາທ່ີໄດ້ບັນລຸຜົນ. ແຕຕ່ອ້ງຍຶດເອົາ (ບໍ່ມີຫຍັງຟຣ/ີມີເງ່ືອນໄຂ).  ເປັນຄວາມ
ຈິງແນ່ນອນ,  ດິນແດນນັ້ນອຸດົມສົມບູນແລະມີລາຄາແພງ.  ຄະນະສອດແນມທ່ີໄດສ້ົ່ງໄປເກັບຫັຼກຖານໄດ້ກັບຄນືມາພ້ອມ
ກັບ ສິ່ງພິສູດຄວາມມ່ັງຄັ່ງສົມບູນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຫັນ. ແຕ່ວ່າໃນຂະນະທ່ີດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍານີ້ເຕັມໄປດ້ວຍໝາກ
ອະງຸ່ນໃຫຍ່ເກີນຂນາດ, ມັນກເໍຕັມໄປດ້ວຍປະຊາກອນລົ້ນແຜ່ນດິນເຊັ່ນດຽວກັນ ກອງທັບທ່ີເຂັ້ມແຂງດ້ວຍພລັງເຫືຼອຂນາດ
ແລະຍາກທ່ີຈະແກໄ້ຂ.  ຫັຼກຖານທັງຫມົດທາງທະຫານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຊາວອິສຣາເອນໄດ້ເຮັດຜິດພາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ. 
       ແນ່ນອນນີ້ເປັນສິ່ງທ່ີພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ,້   ພວກເຮົາສາມາດບໍ?່   ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນມີຊ່ວງເວລາຊຶ່ງມີສະ 
ຖານະການທ່ີກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ ເມ່ືອການເຈັບປ່ວຍ, ຄວາມສັມພັນທ່ີລົ້ມເຫຼວ, ສູນເສັຽວຽກງານ, ຫືຼ
ບັນຫາເຣືອ່ງເສຖກິດ, ແລະຄວາມຈິງທັງໝົດຂອງພຣະເຈ້ົາຊຶ່ງເຄີຍໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈແນ່ວແນ່, ແຕ່ບັດນີ້ເໝືອນກັບວ່າບໍ່
ພໍພຽງ. ພວກເຮົາຊອກຫາພຣະສັນຍາທ່ີພວກເຮົາພົບເຫັນໃນພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ພວກເຮົາເຫັນວ່າມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ທ່ີຈະເຫັນສິ່ງນັ້ນ(ຄວາມຈິງທັງໝົດຂອງພຣະເຈ້ົາ)ຊົງທໍາງານຢູ່,  ເພາະວ່າພວກຍັກໃຫຍ(່ອຸປສັກຂອງຄວາມເຊື່ອນັ້ນ) ທ່ີສູງ
ສຸດໄດບ້ັງພວກເຮົາ (ຈາກຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ).   
     ຢ່າງໃດກໍດ ີ ນຶ່ງໃນພວກສອດແນມບໍ່ໄດ້ຖືກຄອບງວໍາ,  ກາເລັບບໍ່ໄດ້ຈ້ອງຕາໃສ່ສະຖານະການ, ແຕ່ໃສ່ໃນພຣະສັນຍາ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ຄໍາເວ້ົາຂອງຄາເລັບໃນຂໍ້ 30 ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກວ່າເບິ່ງໃນແງ່ດ;ີ  ມັນເປັນການສະແດງອອກຂອງ
ການເຊື່ອຟັງ.“ພວກເຮົາມີກຳລັງພຽງພໍທ່ີຈະຊະນະໄດ້ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໂຈມຕີແລະຍຶດເອົາດິນ ແດນແຫ່ງນີ້ດຽວນີ້.” 
ຄໍາກຸນແຈໄຂໃນທ່ີນີ້ຄື ພໍທ່ີຈະຊະນະໄດ(້ຄວາມໝັ້ນໃຈ).  ສໍາລັບກາເລັບ,  ແມ່ນໄດ້ຕັດສິນໃຈ. ແມ່ນຈະຕກົຢູ່ໃນສະພາບ
ການໃດກໍຕາມ, ລາວໄດ້ແກ້ໄຂໂດຍການເຊືອ່ແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ. ພັນທະກິດຂອງລາວແມ່ນພຽງແຕ່ງ່າຍໆຄືເຂົ້າໃຈ
ວ່າອຸປສັກທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະເອົາຊະນະໃນນາມພວກເຂານັ້ນມັນຍິ່ງໃຫຍ່ເທ່ົາໃດ? 
 
 
 

2. ຈົດເຊັນບັນຊີ14:6-10: 
6ສ່ວນໂຢຊວຍລູກຊາຍຂອງນູນແລະກາເລັບລູກຊາຍຂອງເຢຟຸນເນ ສອງຄົນໃນຈຳນວນນັກສືບໄດ້ພາກັນຈີກເສື້ອຜ້າຂອງ
ຕົນດ້ວຍຄວາມເສັຽໃຈແລ້ວເວ້ົາຕໍ່ປະຊາຊົນວ່າ, 7“ປະເທດທ່ີພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄປສຳຣວດກວດເບິ່ງນັ້ນເປັນແຜ່ນດິນທ່ີດ ີ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ເລີດ.8ຖ້າວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍໃນພວກເຮົາພຣະອົງກໍຈະຊົງນຳພວກເຮົາໄປສູ່ແຜ່ນດິນທ່ີຮ່ັງມີແລະອຸດົມສົມບູນ
ນີ້.9ແຕ່ຂໍສິ່ງດຽວຄືຢ່າກະບົດຕໍ່ສູ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເລີຍ ແລະຢ່າຢ້ານປະຊາຊົນທ່ີຢູ່ໃນແຖບນັ້ນ ພວກເຮົາຈະຊະນະພວກເຂົາ
ຢ່າງງ່າຍດາຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງທຳລາຍຮູບພຣະທ່ີປົກປ້ອງພວກເຂົານັ້ນສູນສິ້ນໄປໝົດແລ້ວຢ່າຢ້ານຫຍັງເລີຍ  ເພາະວ່າ 
ພຣະອົງສະຖິດຢູ່ນຳພວກເຮົາ.”  10ແຕ່ພວກຊຸມນຸມທັງໝົດໄດ້ວາງແຜນຂວ່າງກ້ອນຫີນໃສ່ໂມເຊແລະອາໂຣນໃຫ້ຕາຍ  ໃນ
ທັນໃດນັ້ນປະຊາຊົນໄດ້ເຫັນແປວໄຟຊຶ່ງສະແດງເຖິງຣສັມີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປາກົດຂຶ້ນເທິງຫໍເຕັນສັກສິດ. 
 
      ຈີ. ເຄ. ແຊສເຕີຕນັ  ຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ   “ສິ່ງທ່ີຕາຍແລ້ວຈະໄຫລໄປຕາມກະແສນໍ້າ,  ແຕ່ສິ່ງທ່ີມີຊີວິດເທ່ົານັ້ນທ່ີສາ 
ມາດລອຍຂຶ້ນຕ້ານກະແສນໍ້າ.” ໂຢຊວຍແລະກາເລັບ, ມີຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອຫຼາຍທ່ີສຸດ, ໃນກະແສຊີວິດ(ເໝືອນລອຍຂຶ້ນ
ຕ້ານກບັກະແສນໍ້າ). ໃນກຣໍະນີນີ້,  “ກະແສຊີວິດ”  ແມ່ນຊຸມຊົນທັງໝົດຂອງຊາວອິສຣາເອນ.  

       ຄຣິສຕຽນຮູ້ສິ່ງນີ້ດີ,   ທ່ີພວກສາວົກຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄດ້ດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ຫ່າງຈາກຂນົບທັມນຽມ ປະເພນ ີວັທນະທັມ. 
ຄວາມຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາໃນຄຣິສຕະຈັກເປັນຜູ້ທ່ີ “ຖືກຊົງຮຽກເອີ້ນ.”  ພວກເຮົາມີຄວາມປາຖນາທ່ີຈະຢືນຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອ
ຫມ້ັນ ໃນເມ່ືອຄົນທັງຫຼາຍຍອມຈໍານົນໃຫ້ແກ່ກະແສຊີວິດນັ້ນ (ປຣາຊັຍຕໍ່ມໍຣະສຸມແຫ່ງຊີວິດ). 

ແມນ່ໃຜ ຫຼື ສະຖານະການໃດ ໄດ້ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຮຽນສຶກສາກ່ຽວກັບການເຊ່ືອ (ໄວ້ວາງໃຈ)? 
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ແມ່ນຫຍັງທ່ີໃຫ້ພວກເຮົາແກ້ໄຂບັນຫາແບບນັ້ນໄດ້?  ແມ່ນສິ່ງດຽວທ່ີໄດ້ໃຫ້ພລັງແກ່ ໂຢຊວຍແລະກາເລັບ:ການຮູ້ວ່າພຣະ
ເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາພວກເຮົາ.  ຄວາມຮູ້ເຊັ່ນນັ້ນໃຫ້ຜົນປໂຍດຫຼາຍຢ່າງດັ່ງນີ້: 

 ການຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາມີຄວາມໝາຍວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວຕາມລໍາພັງຈັກເທ່ືອ.       ພຣະເຈ້ົາ
ຊົງປະທານພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງຫຼາຍກວ່າຄວາມພຽງພໍໃນຄໍາແນະນໍາທ່ີຈະໃຊ້ໃນການຕິດຕາມພຣະປະສົງຂອງ 
ພຣະອົງ.  ເມ່ືອພວກເຮົາຕັດສິນໃຈດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມສັດຊື່ຕາມທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງບອກໄວ້,  ພວກເຮົາກໍສາ 
ມາດມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ພາຍໃນພຣະປະສົງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍໃຫ້ນັ້ນ.   ເມ່ືອພວກເຮົາ
ປະຕິບັດຕາມພຣະຄາໍທ່ີພຣະອົງບອກໄວ້, ພວກເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າ: ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາພວກເຮົາ. 

 ການຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາມີຄວາມໝາຍວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເດີນໄປໂດຍປາສຈາກທິດທາງ. ໂຢຊວຍແລະ
ຄາເລັບບໍ່ໄດ້ຮູ້ລາຍລະອຽດວ່າວິທີການເອົາຊະນະດິນແດນແຫ່ງພຣະສນັຍານັນ້ຈະລົງເອີຍດ້ວຍວິທີໃດ?    ພວກ
ເພ່ິນພຽງແຕ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນພຣະເຈ້ົາເທ່ົານັ້ນໃນທິດທາງທ່ີພວກເພ່ິນຕ້ອງການແລະເມ່ືອໃດ. 

 ການຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາມີຄວາມໝາຍວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຫ່າງໄກຈາກພຣະອໍານາດຂອງພຣະອົງ.  ພຣະ
ຄັມພີຈົດເຊັນບັນຊ ີ14:10 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຊົງນໍາພາສນັບສນຸນຢ່າງເດັ່ນຊັດຂອງພຣະເຈ້ົາແກໂ່ຢຊວຍແລະ
ກາເລັບ. ໃນທໍານອງດຽວກັນ, ຄຣສິຕຽນໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເມ່ືອພວກເຮົາ
ເດນີຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ພວກເຮົາສາມາດຫມ້ັນໃຈໄດ້ວ່າພວກເຮົາກໍາລັງເດີນໜ້າຢູ່ໃນພຣະອໍານາດ
ຂອງພຣະອົງ. 

 

 
 
3. ຈົດເຊັນບັນຊີ14:21-24: 
21ແຕ່ເຮົາຂໍສັນຍາວ່າເຮົາມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງແນ່ນອນແລະດ້ວຍຣສັມີຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາເຕັມຢູ່ທ່ົວໂລກນີ້.22ເຮົາຈ່ຶງຈະບໍ່ໃຫ້
ໃຜໃນຈຳນວນປະຊາຊົນເຫລົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດນິນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ເຫັນຣສັມີຂອງເຮົາແລະໄດ້ເຫັນການອັສຈັນທ່ີເຮົາໄດ້
ເຮັດຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບ  ແລະໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານນັ້ນ   ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ທົດລອງຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມຂອງເຮົາ
ຫລາຍເທ່ືອ ທັງປະຕິເສດບໍ່ຍອມຟັງຄວາມເຮົາ.23ພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບພວກບນັພະ  
ບຣູຸດຂອງພວກເຂົາ ຜູ້ທ່ີໝິ່ນປມາດເຮົາຈະບໍ່ມີໃຜໄດ້ເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນນັ້ນ.24ແຕ່ວ່າຍ້ອນກາເລັບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາມີຈິດ   
ໃຈແຕກຕ່າງຄົນອື່ນແລະຍັງຄົງສັດຊື່ຕໍ່ເຮົາຢູ ່ເຮົາຈ່ຶງຈະນຳລາວເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນທ່ີລາວໄດ້ໄປສຳຣວດມາແລ້ວນັ້ນແລະ
ເຊື້ອສາຍຂອງລາວຈະມີສິດເປັນເຈ້ົາຂອງແຜ່ນດິນນັ້ນ. 
 
       ຄົນເຮົາມີຄວາມຊົງຈໍາສັ້ນຫຼາຍ  ແມ້ກະທ້ັງສິ່ງທ່ີເປັນພຣະຣາຊກດິຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາສາມາດມີຊີວິດຢູ່ຫຼາຍທົດ
ສະວັດ(ຫຼາຍສບິປ)ີດ້ວຍການຊົງປະທານຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງເນຶ້ອໜັງ, ດ້ວຍທາງຄວາມຮູ້ສຶກອາຣົມ, ແລະທາງດ້ານຈິດ
ວິນຍານ, ແຕແ່ລ້ວ ມ້ືຫນຶ່ງໄດ້ຕື່ນຂຶ້ນມາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສົງສັຍ. ມັນເປັນແບບນັ້ນກັບພວກເຮົາປັດຈຸບັນ, ແລະມັນເປັນ
ແບບນັນ້ກັບຄົນອິສຣາເອນທ່ີຫົຼງລືມ ແມ່ນຄົນຈໍາພວກດຽວທ່ີໄດ້ເຫັນຄວາມອັສຈັນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີອີຢິປ ຊຶ່ງດຽວນີ້ມີຄວາມ
ສົງສັຍໃນການປົດປ່ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ເທິງຈຸດສູງສຸດຂອງດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາ. ດ້ວຍເຫດນີ,້ ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ
ຈ່ຶງໄດ້ມາເຖິງປະຊາກອນຂອງພຣະອົງແລະປະກາດຄໍາພິພາກສາ:  ທຸກຊົ່ວຄົນຈະຕາຍໃນຖິ່ນທຸຣະກັນດານ ແທນທ່ີຈະໄດ້
ຄອບຄອງດິນແດນນັ້ນມາເປັນກັມມະສິດຂອງຕນົ.  ມີແຕໂ່ຢຊວຍແລະກາເລັບເທ່ົານັ້ນ, ຊຶ່ງໄດ້ຢືນຢູ່ດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກ 
ດີ, ຈະໄດ້ຖືກຍົກເວ້ັນຈາກການພິພາກສານັ້ນ. 
         ທັງສອງຢ່າງ: ການລົງໂທດຊາວອິສຣາເອລ ແລະລາງວັນຂອງກາເລັບ  ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກສາຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງພຣະອົງຢູ່ສເມີ,   ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ແມ່ນພຣະສັນຍາທັງໝົດນັ້ນ ຈະເປັນສິ່ງທ່ີມະນຸດມີ

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມຢ້ານກົວເປັນອຸປສັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຄວາມເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ? 
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ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດ.ີ ບໍ່ແມ່ນທຸກຄໍາໝັ້ນສັນຍາເປັນຄໍາໝັ້ນສັນຍາທ່ີໃຫ້ຄວາມສຸກ. ແຕ່ທຸກໆຄໍາໝັ້ນສັນຍາເປັນໂອກາດໃຫ້
ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຊື່ສັດຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາຫົດຫູ່ອ່ອນກາຍອ່ອນໃຈໃນເມ່ືອພວກເຮົາປະເຊີນນ້າກັບສະຖາ 
ນະການທ່ີຫຍຸ້ງຍາກໃນຊີວິດ.   ກົງກັນຂ້າມ,  ຈ່ົງຕັ້ງໃຈອີກຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປໃສກໍຕາມ  ແລ້ວແຕ່ພຣະອົງຈະຊົງນໍາພາ. 
ພວກເຮົາຈະເຮັດໄດ້ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ, ຊຶ່ງຊົງມີຄວາມສັດຊື່, ຊົງກ່າວໃນສິ່ງທ່ີພຣະອົງຫມາຍຄວາມວ່າແນວ 
ໃດ, ແລະຫມາຍເຖິງສິ່ງໃດທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວ. 
       ພວກເຮົາບໍ່ສົມຄວນຈະແປກໃຈ. ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງບອກກ່ຽວກັບເຣືອ່ງນີ້ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ: “ເຮົາໄດ້ບອກເຣືອ່ງນີ້ແກ່ທ່ານ
ທັງຫລາຍເພ່ືອພວກທ່ານຈະມີຄວາມສງົບສຸກໃນເຮົາ ໃນໂລກນີ້ພວກທ່ານຈະມີຄວາມທຸກລຳບາກແຕ່ຈ່ົງຊື່ນໃຈເທາະຝ່າຍ
ເຮົາໄດ້ຊະນະໂລກແລ້ວ.”(ໂຢຮັນ 16:33) 

 
 
 

 
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ   

 ທ່ານຈະເຊ່ືອໝັ້ນຢ່າງຈິງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດໃນອາທິດນ້ີ, ແທນທ່ີຈະອິງຕາມສະຖານະການ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງ 
ຄໍາແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 

 ແບ່ງປັນ. ຈ່ົງແບ່ງປັນກັບກຸ່ມຂອງທ່ານຊຸດນ່ຶງຂອງສະຖານະການທ່ີເຮັດໃຫ້ເປັນເຫດພາໃຫທ່້ານສັບສົນ, ລັງ
ເລ, ສອງຈິດສອງໃຈໃນອາທິດນ້ີ. 

 ຈ່ົງນຶກຄິດ. ຈ່ົງນຶກເຖິງຄົນໆນ່ຶງໂດຍສະເພາະທ່ີທ່ານຮູ້ຈັກຊ່ຶງຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທ່ີຍາກລໍາບາກ. ຂຽນຈົດ
ໝາຍນ້ອຍເພື່ອຊຸກຍູ້, ເລ້ົາໂລມ, ໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ຄົນຜູ້ນ້ັນ. 

 ເວລາ.   ຈ່ົງໃຊ້ເວລາຄ້ົນຄວ້າສຶກສາວິຈັຍ  ແລະຮວບຮວມພຣະສັນຍາບາງຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ໄວ້ກັບ
ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.     ບັນທຶກສ່ິງນ້ີໄວ້ໃນເຈ້ັຽ,   ນໍາຕິດຕົວເພື່ອເປັນການເຕືອນທ່ານໃນຄວາມສັດຊ່ື
ຂອງພຣະອົງ. 
 

ຄວາມເຊ່ືອອັນໝັ້ນຄົງບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າສະຖານະການຈະບ່ໍເປັນຕາຢ້ານ.  ແນ່ນອນ, ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະ
ບ່ໍປະສົບກັບການຕ່ໍຕ້ານຫຼືບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.   ກົງກັນຂ້າມ,    ຄວາມເຊ່ືອອັນໝັ້ນຄົງມີຄວາມເຊ່ືອວ່າສະຖານະ 
ການຈະບ່ໍເປັນຄໍາຕອບສຸດທ້າຍ. ມັນມີຄວາມໝາຍວ່າເລືອກທ່ີຈະເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ, ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າສ່ິງ
ທ່ີສັມຜັດໄດ້(senses)ຂອງທ່ານ ຈະບອກທ່ານຢ່າງໃດ. 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ SSK 

ດ້ວຍວິທີໃດພວກເຮົາຈະສາມາດເຕືອນສະຕິຊ່ຶງກັນແລະກັນຢູ່ສເມີ ໃນຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

ເມື່ອໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮັກສາຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ ໃນທາງທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄວວ້າງໃຈຕ່ືມຫຼາຍຂ້ຶນ ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 22 ຕຸລາ 2017 (10-22-2017) 

 

ໂຊໂລໂມນ: ສະຕິປັນຍາທ່ີບ່ໍລ້ົມເຫລວໝົດໄປ 
 

ຖ້າທ່ານສາມາດເປັນຜູ້ນໍາຊ່ຽວຊານໃນພະແນກໃດພະແນກນ່ຶງ, ມັນຈະແມ່ນະະແນກໃດ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຊີວິດທ່ີເອົາພຣະຄຣິດເປັນສູນກາງເລືອກເອົາສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈ້ົາ, ບ່ໍພຽງແຕ່ຄວາມຮູ.້ 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
              ແຕ່ລະວັນ,   ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍສາມາດຮູ້ແຈ້ງໃນເກືອບທຸກຫົວຂ້ໍ.    ຮູບແບບການນອນຂອງອາດວາຣ໌ຄ           
(aardvark); ການທໍາງານພາຍໃນຂອງຄາບິວເຣເຕີ(carburetor);  ການຈັດຕຽມກະແຣມບຣູເລ(crème brulee); 
ຄວາມດຶງດູດຂອງໜ່ວຍໂລກມາກສ໌(Mars)  ຂໍຂອບໃຈນໍາ ອິນເຕີຣ໌ແນທ,   ພວກເຮົາສາມາດສະສົມຄວາມຮູພ້ຽງພ ໍ
ກ່ຽວກັບວິຊາໃດວິຊານ່ຶງດ່ັງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ມີການສົນທະນາທ່ີກະຕຸ້ນໃຈໃນຂະນະສັງສັນງານລ້ຽງອາຫານແລງ.   ພວກ 
ເຮົາເຕັມລ້ົນດ້ວຍຂ້ໍມູນທຸກປະເພດ, ແລະພວກເຮົາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຕ່ໍກັນແລະກັນຢູ່ສເມ.ີ  ທຸກໆວິນາທີຂອງແຕ່ລະ
ວັນ, ຫົກພັນທວິຕ (6,000 tweets)ໄດ້ສ່ືສານ, ຫຼາຍກວ່າສ່ີໝື່ນຫາຂ້ໍມູນຈາກກູເກ້ິລ (›40,000 Google queries), 
ແລະຫຼາຍກວ່າສອງລ້ານຈົດໝາຍທາງອເລັກໂທຣນິຄ(emails) ໄດ້ສ່ົງສ່ືສານຫາກັນແລະກັນ. 
        ເວົ້າສ້ັນໆ, ພວກເຮົາລ່ອງລອຍຢູ່ໃນທະເລແຫ່ງຄວາມຮູ້ໃນຂະນະເວລາທ່ີກະເສືອກກະສົນຫາຄວາມລອດຕາຍ
ຈາກການກະຫາຍສໍາລັບສະຕິປັນຍາ.   ຄວາມຮູ້ແລະສະຕິປັນຍາເປັນສອງສ່ິງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, ແລະສະຕິປັນຍາເປັນ 
ສ່ິງທ່ີມີຄ່າຍ່ິງກວ່າລະຫວ່າງສອງຢ່າງນ້ີ. 
       ເໝຶອນດ່ັງທ່ີພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນໃນຊີວິດຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນ, ການເພິ່ງພາໃນສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈ້ົາຈະ
ຕ້ອງເປັນທັມຊາດທີສອງສໍາລັບພວກເຮົາເພື່ອວ່າຊີວິດຂອງເຮົາ,  ບ່ໍພຽງແຕ່ສະຕິປັນຍາເທ່ົານ້ັນ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ພຣະອົງແມ່ນຜູ້ໃດ? ແລະແມ່ນຜູ້ໃດທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງຮຽກເອ້ິນໃຫ້ພວກເຮົາເປັນ? 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?  (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2, ແລະ3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. 1 ກະສັດ 3:3-9:         
3ໂຊໂລໂມນຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະຕິດຕາມຄຳສ່ັງສອນຂອງກະສັດດາວິດຜູ້ເປັນພໍ ່ແຕ່ວ່າເພິ່ນຍັງໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງບູ 
ຊາແລະເຄ່ືອງຫອມຢູ່ຕາມແທ່ນບູຊາເຊ່ັນດຽວ. 4ມື້ໜ່ຶງເຈ້ົາຊີວິດໂຊໂລໂມນໄດ້ສະເດັດໄປເມືອງກິເບໂອນເພື່ອຖວາຍ
ເຄ່ືອງບູຊາຢູ່ທ່ີນ້ັນເພາະເປັນສະຖານທ່ີສູງສຸດທ່ີສຳຄັນທ່ີໂຊໂລໂມນໄດ້ເຜົາສັດພັນໂຕຖວາຍຢູ່ເທິງແທ່ນບູຊານ້ີແລ້ວ. 
5ຢູ່ທ່ີເມືອງກິເບໂອນໃນຕອນກາງຄືນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປາກົດທາງຄວາມຝັນໃຫ້ໂຊໂລໂມນເຫັນ   ແລະຊົງກ່າວວ່າ, 
“ເຈ້ົາຕ້ອງການຫຍັງຈາກເຮົາ.”  6ໂຊໂລໂມນທູນຕອບວ່າ, “ພຣະອົງຊົງສະແດງຄວາມເມດຕາອັນຍ່ິງໃຫຍ່ແກ່ກະສັດ
ດາວິດພໍ່ຂອງຂ້ານ້ອຍຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງເມື່ອຄາວເພິ່ນດຳເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືຍຸດຕິທັມແລະມີຈິດໃຈຊ່ືຕົງ
ຕ່ໍພຣະອົງພຣະອົງຊົງມີຄວາມກະຣຸນາອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຕ່ໍເພິ່ນໂດຍຍິນຍອມໃຫ້ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນຂ້ຶນນ່ັງເທິງບັນລັງໃນມື້ນ້ີ. 
7ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້ານ້ອຍດຽວນ້ີພຣະອົງຊົງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເປັນເຈ້ົາຊີວິດແທນພໍ່ຂອງຂ້ານ້ອຍທັງທ່ີຂ້ານ້ອຍຍັງ
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ໜຸ່ມຢູ່ແລະບ່ໍມີຄວາມຊຳນິຊຳນານດ້ານການປົກຄອງ. 8ຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ຊີວິດໃນທ່າມກາງໄພ່ພົນທ່ີພຣະອົງ
ຊົງເລືອກໄວ້ເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່ທ່ີມີຈຳນວນຄົນຫລວງຫລາຍຈົນບ່ໍອາດນັບໄດ້. 9ຂ້ານ້ອຍຢາກປົກຄອງໄພ່ພົນອງພຣະ 
ອົງຢ່າງຍຸດຕິທັມແລະຖືກຕ້ອງສະນ້ັນຂໍພຣະອົງຊົງປະທານຄວາມສລຽວສລາດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍແດ່ບ່ໍດ່ັງນ້ັນຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍ
ສາມາດປົກຄອງປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງຈຳນວນຫລວງຫລາຍຢ່າງນ້ີໄດ້. 
 
         ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາສືກສາພຣະຄັມພີ 1 ກະສັດ, ພວກເຮົາເຫັນກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃໝໃ່ຫ້ເປັນ 
ພຣະຣາຊາຂອງຊາວອິສຣາເອລ.    ໂດຍການຊົງຮັບຕໍາແໜ່ງນ້ີ, ພຣະອົງໄດ້ຊົງຕິດຕາມຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະມະ 
ຫາຣາຊາໃຫຍ່ທ່ີສຸດທ່ີຊາວປວງປະຊາໄດ້ເຄີຍຮູ້ເຫັນ.    ພຣະອົງໄດ້ຮັບພຣະຣາຊບັນລັງທ່ີບິດາຂອງພຣະອົງໄດ້ຊົງນໍາ
ພາສູ່ຈຸດສຸດຍອດຂອງຄວາມສີວິໄລ. ສ່ິງທັງໝົດນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນເມື່ອໂຊໂລໂມນມີພຣະຊົນອາຍຸໜ້ອຍກວ່າ 20 ປ.ີ 

         ເວົ້າກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຄວາມກົດດັນ!  ດ່ັງນ້ັນຊາວຫນຸ່ມວັຍລຸ່ນຈະເຮັດແນວໃດ? ໃນເມື່ອລາວມີບັນຫາຖ້ວມຫົວ?
ລາວຈະເຮັດແນວໃດໃນເມື່ອລາວສໍານຶກຮູ້ວ່າລາວບ່ໍສາມາດເອົາຊະນະການທ້າທາຍນ້ັນໄດ້?    ໂຊໂລໂມນໄດ້ເຮັດ
ຄວາມຜິດຫຼາຍຢ່າງໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນ, ແຕ່ໃນຂະນະນ້ັນລາວໄດ້ທໍາສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ: ລາວວິງວອນອະທິຖານ. 
        ໃນວັຍຫນຸ່ມຂອງລາວ,  ໂຊໂລໂມນໄດ້ຮູ້ເຖິງສ່ິງທ່ີມັກຈະຫລົບຫນີພວກເຮົານ້ັນຄື:   ພວກເຮົາຂ້ຶນກັບ(ເພິ່ງພາ)
ພຣະເຈ້ົາຢ່າງເດັດຂາດ, ຢ່າງສົມບູນ, ແລະຢ່າງຫຼີກເວັ້ນບ່ໍໄດ້. ພວກເຮົາສາມາດພະຍາຍາມໂນ້ມນ້າວໃຈຕົນເອງເຖິງ
ຄວາມສລາດ, ແລະປະສົບການຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ໃນທ່ີສຸດພວກເຮົາເປັນຄົນທ່ີອ່ອນເພັຽແລະອ່ອນແອຊ່ຶງຈະມີຊີວິດ 
ຢູ່ໄດ້ກໍດ້ວຍພຣະປະສົງແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາອົງພຣະຜູ້ສ້າງຂອງພວກເຮົາເທ່ົານ້ັນ. 
       ແທນທ່ີຈະຂໍຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເອົາບັນຫາອຸປສັກແລະການທ້າທາຍອອກໄປໃນຖານະເປັນກະສັດ, ໂຊໂລໂມນຂໍ
ຮ້ອງອະທິຖານທູນຂໍສະຕິປັນຍາແລະຄວາມສລາດເຫັນໄກໃນການຕ່ໍສູ້ຖ້າມກາງອຸປສັກແລະການທ້າທາຍເຫຼົ່ານ້ັນ. 
 
 
 

 
2. 1 ກະສັດ 3:10-14: 
10-11ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງໂຊໂລໂມນພໍພຣະທັຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ,   “ຍ້ອນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຂໍຊີວິດຍືນຍາວ ບ່ໍ 
ໄດ້ຂໍຄວາມຮັ່ງມີຫລືຂໍຊີວິດສັດຕູແຕ່ເຈ້ົາໄດ້ທູນຂໍຄວາມສລຽວສລາດໃນການປົກຄອງ.12ເຮົາຈະໃຫ້ຕາມທ່ີເຈ້ົາໄດ້ທູນ
ຂໍເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາມີຄວາມຄິດສລຽວສລາດຢ່າງທ່ີບ່ໍມີໃຜເຄີຍມີມາກ່ອນແລະຈະບ່ໍມີໃຜມີຄືເຈ້ົາອີກ. 13ສ່ິງທ່ີເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຂໍ
ເຮາົກໍຈະເພີ້ມຕ່ືມໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາເຊ່ັນຄວາມຮັ່ງມ ີ ແລະສງ່າຣາສີຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງເຈ້ົາຊ່ຶງບ່ໍມີເຈ້ົາຊີວິດອົງໃດມີຄືເຈ້ົາ.  
14ຖ້າວ່າເຈ້ົາເຊ່ືອຟັງເຮົາ  ແລະຖືຮັກສາຂ້ໍບັນຍັດແລະຄຳສ່ັງຂອງເຮົາຄືດ່ັງດາວິດຜູ້ເປັນບິດາຂອງເຈ້ົາໄດ້ປະຕິບັດມາ 
ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາມີຊີວິດຍືນຍາວຢູ່ຕ່ໍໄປ.” 
 

          ຄວາມໜັກແໜ້ນຂອງຂ້ໍ 10 ສົມຄວນຈະຢູ່ກັບພວກເຮົາ: ພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍໃນຂ້ໍສເນີຂອງກະສັດໂຊໂລ
ໂມນ. ສ່ິງນ່ືງກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີກະສັດໂຊໂລໂມນທູນຂໍ, ແລະວິທີການທ່ີພຣະອົງຂໍ ໄດ້ສໍາຜັດນ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ. 

       ສາມຢ່າງທ່ີຢືນເປັນຈຸດເດ່ັນກ່ຽວກັບການທູນຂໍຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນມີດ່ັງນ້ີ: 

ແມນ່ຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມຮູ?້ 
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 ຂ້ໍສເນີໄດ້ກະທໍາດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈ.   ກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ຊົງຮູ້ວ່າພຣະອົງບ່ໍສາມາດຮວບຮວມສະຕິປັນ 
ຍາທ່ີ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໃຊ້ໃນວຽກງານທ່ີໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ນ້ັນ. ສະນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງມາຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມ
ຖ່ອມພຣະທັຍເພື່ອທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ໃນສ່ິງທ່ີພະອົງບ່ໍຊົງສາມາດກະທໍາເພື່ອຕົນເອງ. 

 ຂ້ໍສເນີໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນໃຫຍ່.   ໃນຂະນະທ່ີກະສັດໂຊໂລໂມນຊົງຖ່ອມພຣະທັຍ,  ພຣະເຈ້ົາແລະ 
ພຣະອໍານາດຂອງພຣະອົງຊົງຖືກຍົກສູງຂ້ຶນ.      ເມື່ອພວກເຮົາຍອມຮັບຄວາມບົກພ່ອງຂອງພວກເຮົາດ້ວຍ
ຄວາມຖ່ອມໃຈ, ພວກເຮົາໃນຂະນະດຽວກັນໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມພໍພຽງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເມື່ອພຣະອົງຊົງຕອບຄໍາຂໍ
ຮ້ອງຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດປະກາດວ່າເປັນດ້ວຍຄວາມສລາດ, ອໍານາດ, ຫຼືສະຕິປັນຍາຂອງຕົນ
ເອງ. ໃນສາຍຕາຂອງຊາວໂລກ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຖືກຍົກສູງ, ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ເພາະ“ການ
ທ່ີເຈ້ົາມີຄຸນຈາກເຮົາກໍພໍສຳລັບເຈ້ົາແລ້ວດ້ວຍວ່າຄວາມອ່ອນແອມີຢູ່ທ່ີໃດເດດຂອງເຮົາກໍມຣິີດຂ້ຶນເຕັມຂນາດ
ຢູ່ທ່ີນ້ັນ” (ເບ່ິງ 2 ກຣທ 12:9). 

  ຂ້ໍສເນີໄດ້ເຮັດເພື່ອປໂຍດຂອງຄົນອ່ືນ. ເມື່ອກະສັດໂຊໂລໂມນຊົງທູນຂໍສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈ້ົາ, ມັນເປັນ 
ຄວາມຈິງທ່ີພະອົງຊົງເປັນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບພຣະພອນນ້ັນ. ມັນເປັນຄວາມຈິງເໝືອນກັນທ່ີພຣະອົງບ່ໍມີພຣະປະສົງທ່ີ
ຈະຮັບພຣະພອນນ້ັນເພື່ອປໂຍດຂອງຕົນເອງ.  ຊຸມຊົນທັງໝົດ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ ພ້ອມທ່ີຈະໄດ້ຮັບປໂຍດ. 

           ຜົນຮັບສຸດທ້າຍຂອງການອະທິຖານຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນຄືການຊົງຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ທ່າທີໃນ
ການອະທິຖານເຊ່ັນນ້ັນຂອງພວກເຮົາເປັນທັງການສະແດງອອກ ພ້ອມທ້ັງເປັນໝາກຜົນຂອງສະຕິປັນຍາໃນຊີວິດຂອງ
ເຮາົ. 

 

 
 
3. 1 ກະສັດ 4:29-34: 
29ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ໂຊໂລໂມນມີສະຕິປັນຍາແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງລ້ົນທັງມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງດ່ັງເມັດ
ຊາຍທ່ີຢູ່ແຄມຝ່ັງທະເລ  30ແລະສະຕິປັນຍາຂອງໂຊໂລໂມນກໍໃຫຍ່ກວ່າສະຕິປັນຍາທັງໝົດຂອງລູກຫລານຊາວຕາ 
ເວັນອອກແລະໃຫຍ່ກວ່າບັນດາສະຕິປັນຍາຂອງເອຢິບ 31ແລະພຣະອົງມີສະຕິປັນຍາສລາດກວ່າຄົນທັງປວງ, ສລາດ
ກວ່າເອທານຊາວເອັດຊະຣາແລະເຮມານການໂກນແລະດາດາ, ບັນດາລູກຊາຍຂອງມາໂຮນ; ແລະພຣະນາມຂອງ 
ພຣະອົງກໍຊ່າລືໄປໃນທຸກປະຊາຊາດທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບ 32ພຣະອົງກ່າວເປັນຄຳສຸພາສິດສາມພັນຂ້ໍແລະບົດເພງຂອງພຣະ
ອົງກໍມີໜ່ຶງພັນຫ້າບົດ 33ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງຕ້ົນໄມ້ຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນແປກຊ່ຶງຢູ່ໃນເລບານອນຈົນຮອດຕ້ົນຫູສົບຊ່ຶງເກີດອອກ
ມາຈາກກຳແພງ ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງສັດປ່າທັງບັນດານົກ, ສັດເລືອຄານແລະປາ 34ແລະມີຄົນຈາກຊົນຊາດທັງຫລາຍ
ທ່ີໄດ້ມາຟັງສະຕິປັນຍາຂອງໂຊໂລໂມນແລະມາຈາກບັນດາກະສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ຍິນຂ່າວເຖິງສະຕິປັນ 
ຍາຂອງພຣະອົງ. 
 
        ສະຕິປັນຍາບ່ໍໄດ້ສຸດສ້ິນຢູ່ພຽງຜູ້ຮັບເທ່ົານ້ັນ. ແທນທ່ີ, ພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະເຈ້ົາຊົງຕ້ອງການໃຫ້ສະຕິປັນຍາ
ນ້ັນກະຈາຍໄປທ່ົວໄພ່ພົນຂອງພຮະອົງເພື່ອຜົນປໂຢດຂອງຄົນອ່ືນ.  ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຫຼັກການຂອງການເຮັດວຽກໃນ 
ຂ້າງເທິງນ້ີ.   ສະຕິປັນຍາພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຢຸດຢູ່ແຕ່ພຽງກະສັດໂຊໂລໂມນ;  ຜົນປໂຢດຂອງມັນກະຈາຍ
ໄປທ່ົວທຸກແຫ່ງຫົນໃນໂລກທ່ີພວກເຮົາຮູ້ຈັກ.   ເວົ້າສ້ັນໆ,   ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ພຣະພອນຂອງພຣະອົງໄດ້ຖືກ
ແບ່ງປັນ, ບ່ໍແມ່ນເອົາມາເກັບສະສົມໄວ້ລ້າໆ. 

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມຢ້ານກົວເປັນອຸປສັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຄວາມເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ? 
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        ນ້ີແມ່ນອີກທາງນ່ຶງຊ່ຶງສະຕິປັນຍາມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຄວາມຮູ.້  ໃນຂະນະທ່ີຄວາມຮູ້ສາມາດຮວບຮວມໄດ້
ໂດຍມີຂ້ໍມູນ ຫຼືສໍາລັບການຖືກຮັບຮູວ້່າເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານປະຈໍາຖ່ິນ(ເຈ້ົາຖ່ິນ),   ສະຕິປັນຍາມີໄວ້ເພື່ອປະຕິບັດແລະນໍາ
ເອົາໄປໃຊ້ໃຫ້ເປັນປໂຍດ. 
        ໃນທາງນ້ີ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຮູ້ແລະສະຕິປັນຍາ ປຽບເໝອືນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງນັກກ້າມ 
(bodybuilder) ແລະ ຄົນຕັດໄມ(້lumberjack).  ນັກກ້າມແລະຄົນຕັດໄມ້ທັງສອງເປັນຄົນທ່ີແຂງແຮງ. ທັງສອງເປັນ
ຜູ້ທ່ີສ້າງກ້າມເນ້ືອ.  ນັກກ້າມສ້າງກ້າມເນ້ືອເພື່ອໄວ້ອວດອ້າງຜູ້ຊົມເທ່ົານ້ັນ.  ຄົນຕັດໄມສ້້າງກ້າມເນ້ືອເພື່ອຈຸດປະສົງ
ເອົາໄວ້ໃຊ້ງານເພື່ອໃຫ້ສໍາເຣັດ.  ສະຕິປັນຍາຈະມີປໂຍດແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍ ຈົນກວ່າມັນຈະຖືກນໍາເອົາໄປໃຊ້ໃນວິຖີ
ທາງການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ. 
       ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານສະຕິປັນຍາແກ່ພວກເຮົາເພື່ອພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາແບ່ງປັນກັນກັບໂລກນ້ີ.  ໝູ່ເພື່ອນ
ຂອງພວກເຮົາ, ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ແລະຊຸມຊົນທັງໝົດໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຮ່ວມກັນ ໃນເມື່ອພວກເຮົາຕັດສິນໃຈເລືອກ 
ເອົາພຣະເຢຊູເປັນສູນກາງ ໃນການສແວງຫາສະຕິປັນຍານ້ັນໃນແຕ່ລະວັນ. 
 

 
 

 
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ   

 ມີບາດກ້າວແນວໃດທ່ີທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດໃນອາທິດນ້ີເພື່ອສແວງຫາສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈ້ົາ?  ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຄໍາ
ແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 

 ອ່ານ. ສະຕິປັນຍາທ່ີແທ້ຈິງໄດ້ພົບພໍ້ຈາກການອ່ານພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ. ໃຫ້ຕັດສິນໃຈອ່ານພຣະຄັມພີສຸພາສິດ
ໃຫ້ໄດ້ນ່ຶງບົດແຕ່ລະວັນໃນເດືອນນ້ີ. 

 ຈົດຈໍາ. ຈ່ືໄວ້ໃນໃຈພຣະຄັມພີສຸພາສິດ ບົດທີ 9 ຂ້ໍ 10,  ສຸພາສິດຂຽນໂດຍກະສັດໂຊໂລໂມນ:  “ຄວາມຢຳ
ເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຈຸດເລ້ີມຕ້ົນຂອງສະຕິປັນຍາແລະການຮູ້ຈັກພຣະອົງຜູ້ບໍຣິສຸດກໍເປັນຄວາມເຂ້ົາໃຈ”. 

 ພົບກັນ. ແມ່ນໃຜທ່ີມີສະຕິປັນຍາທ່ີທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປໂຢດຈາກລາວ? ຕິດຕ່ໍນັດພົບຄົນຜູ້ນ້ັນເພື່ອທ່ານ
ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກເພິ່ນ.  ຫລືນຶກເຖິງໃຜຜູ້ນ່ືງຊ່ຶງອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຈາກສະຕິປັນຍາທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ
ມອບໃຫ້ທ່ານນ້ັນ. 
 

ແມ່ນແລ້ວ, ຄວາມຮູ້ມີຢູ່ທ່ີນ້ັນ ຫຼາຍເກີນກວ່າຂ້ອຍແລະເຈ້ົາຈະໃຊ້ມັນແນວໃດ. ແຕ່ໃນຂະນະທ່ີຄວາມຮູ້ອາດຈະເພີ້ມ
ຄວາມສໍາຄັນແລະຊ່ືສຽງຂອງທ່ານ, ສະຕິປັນຍານ້ັນມີຄຸນຄ່າຫຼາຍກວ່າທອງຄໍາ.  ຈ່ົງອະທິຖານທູນຂໍສະຕິປັນຍາດ້ວຍ
ຄວາມຖ່ອມໃຈ: ເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນການຕອບຄໍາອະທິຖານດ້ວຍນ້ໍາພຣະທັຍອັນກວ້າງຂວາງຂອງພຣະອົງ. 
 

 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍSSK 

ມີວິທີປະຕິບັດແນວໃດ ເພື່ອສ່ືສານສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈ້ົາ ໃນແງ່ທາງບວກ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ  
ວັນອາທິດທີ 29 ຕຸລາ 2017 (10-29-2017) 

 
ຣຸດ: ທັງໝົດຢູ່ໃນຄໍາໝັ້ນສັນຍາ 

 
ທ່ານເຫັນຕົວຢ່າງໃນຄວາມສັດຊ່ືທີ່ສຸດຢູ່ໃສ ໃນໂລກປັດຈຸບັນ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຊີວິດທີ່ເອົາພຣະຄຣິດເປັນສູນກາງເລືອກເອົາຄໍາໝັ້ນສັນຍາ, ບໍ່ແມ່ນເລືອກເອົາຄວາມສະ 

ດວກສະບາຍ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
 
      "... ຈະດີກວ່າເກົ່າຫືຼຈະຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ, ຈະຮັ່ງມີກວ່າເກົ່າຫືຼຈະທຸກຍາກກວ່າເກົ່າ, ໃນການເຈັບປ່ວຍແລະໃນ
ຖານະສຸຂພາບດ,ີ ຈົນກວ່າຄວາມຕາຍຈະແຍກພວກເຮົາອອກຈາກກັນ..." 
         ພວກເຮົາທັງຫຼາຍໄດ້ເຄີຍນັ່ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າພິທີສົມຣົດແຕ່ງດອງແລະເຄີຍໄດ້ຍິນຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງຄູ່ບ່າວສາວດັ່ງນີ້. 
ຫຼາຍຄົນໃນພວກເຮົາໄດເ້ອີ່ຍຄໍາໝັ້ນສັນຍາເຫ່ົຼານີ້ດ້ວຍຕົນເອງເຊ່ັນດຽວກັນ. ຢູໜ່້າທັມມາດ, ຕາຈ້ອງຕາ, ຄູ່ສົມຣົດໄດ້
ສັນຍາຕໍ່ກັນແລະກັນ,  ຕໍ່ໜ້າກອງປະຊຸມ,  ແລະຕໍ່ໜ້າພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ.  ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເພ່ິນ(ຄູ່ສົມຣົດ)ໄດ້
ໃຫ້ຄໍາສັນຍາ, ຄູ່ສົມຣົດສ່ວນຫຼາຍຄຶດວ່າຊີວິດຂອງພວກເພ່ິນນັ້ນຈະດີກວ່າ, ຮັ່ງມີກວ່າ, ແລະສຸຂພາບດີກວ່າສເມີໄປ. 
       ການເວ້ົາຈາປະເພດນັ້ນເປັນການງ່າຍໃນວາຣະໂອກາດວັນແຕ່ງງານ ໃນເມ່ືອດວງຕາເວັນສ່ອງແສງແຈ້ງ, ທຸກຄົນ
ລ້ວນແຕສ່ວຍງາມ, ແລະບັນຍາກາດອັນແຈ່ມໃສຊົມຊ່ືນຍິນດ.ີ ແຕ່ວັນເວລາຈະມາເຖິງໃນເມ່ືອສະຖານະການຖືກປ່ຽນ 
ແປງ, ແລະເມ່ືອຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ໃຫ້ໄວ້ຕໍ່ກັນແລະກັນນັ້ນໄດ້ຖືກທົດສອບ. 
       ການແຕ່ງງານເປັນຮູບແບບນຶງ່ຂອງຄໍາໝັ້ນສັນຍາ.  ຊີວິດຄຣິສຕຽນເຕັມປ່ຽມໄປດວ້ຍຄໍາໝັ້ນສັນຍາອື່ນໆ  ຄໍາ
ໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ເພ່ືອນຝູງ, ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖິ່ນ, ຫືຼຄໍາໝັ້ນສັນຍາແບບງ່າຍໆທີ່ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ໄວ້ຕໍ່ໃຜ 
ຜູ້ນຶ່ງ.   ພວກເຮົາດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກທີ່ຄໍາເວ້ົາມີລາຄາຖກືທີ່ສຸດ(talk is cheap),  ແຕ່ຄວາມກະຕັນຍູແລະຄວາມ  
ສັດຊ່ືຈົງຮັກພັກດີ ສົມຄວນຈະຕ້ອງເປັນທັມຊາດທີສອງ(second nature)ຂອງພວກທີ່ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ. ໃນຖາ 
ນະທີ່ພວກເຮົາເປັນສາວົກຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາຕ້ອງເລືອກເອົາການດໍາຣົງຊີວິດໂດຍຄໍາໝັ້ນສັນຍາ,  ບໍ່ແມ່ນໂດຍ
ການສະດວກສະບາຍ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?  (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2, ແລະ3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ນາງຣຸດ 1:8-10:         
8ໃນລະຫວ່າງເດີນທາງໄປນັ້ນນາງນາໂອມີໄດ້ເວ້ົາກັບລູກໃພ້ທັງສອງວ່າ, “ຈົ່ງພາກັນກັບຄືນເມືອຢູ່ບ້ານພ່ໍແມ່ຂອງ
ພວກເຈົ້າສາແລະຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າໂຜດປະທານຄວາມຜາສຸກໃຫ້ແກ່ພວກເຈົ້າເໝືອນດັ່ງທີ່ພວກເຈົ້າເຄີຍເຮັດແກ່ແມ່
ແລະແກ່ຜູ້ທີ່ຕາຍໄປແລ້ວນັ້ນ.9ນອກນີ້ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງໂຜດປະທານຄວາມສງົບສຸກເມ່ືອເວລາພວກເຈົ້າມີ
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ຄອບຄົວໃໝ.່” ຫລັງຈາກນັ້ນນາງນາໂອມີກໍກອດຈູບສັ່ງລາລູກໃພ້ທັງສອງດ້ວຍຄວາມສົງສານພວກເຂົາທັງສອງຈຶ່ງ
ຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມອາໄລອາວອນ.10ພ້ອມທັງໄດ້ເວ້ົາກັບແມ່ຍ່າວາ, “ພວກລູກຈະບໍ່ເມືອ ຈະໄປຢູ່ນຳແມ່ແລະພ່ີນ້ອງ
ຂອງແມ່.” 
 
        ພຣະທມັນາງຣຸດແມ່ນແສງສວ່າງແຫ່ງຄວາມຫວັງໃນວາຣະແຫ່ງຄວາມມືດ  ສໍາລັບປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົ້າ. 
ມັນເປັນເຣ່ືອງຂອງຄວາມຈົງຮັກພັກດີ, ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ, ຄວາມອົດທົນ, ແລະ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຢືນຢູ່ເພ່ືອເປັນພະຍານເຖິງ
ແມ່ນໃນຂະນະເວລາທີ່ຊ່ົວຮ້າຍ(ຕົກອັບ)ທີ່ສຸດໃນຊີວິດ,    ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສັນຍາທີ່ຈະສງວນຮັກສາປະຊາກອນຂອງ 
ພຣະອົງໄວ້. 
       ເຣ່ືອງລາວຂອງນາງຣຸດອ່ານແລວ້ເປນັເຣ່ືອງທີໂ່ສກເສົ້າໃນເບື້ອງຕົ້ນ.   ໃນຊ່ວງເວລາຂອງການຕັດສິນ, ເອລີເມ
ເລກແລະນາໂອມີພາລູກຊາຍສອງຄົນໄປອາສັຍຢູ່ທີ່ດີນແດນໂມອາບ, ຫ່າງຈາກເມືອງເບດເລເຮັມບ້ານຂອງຕົນ. ເອ 
ລີເມເລກໄດ້ເສັຽຊີວິດໄປໃນເວລາຕໍ່ມາ, ເຊ່ັນດຽວກັບລູກຊາຍອີກສອງຄົນ. ເປັນເຫດໃຫ້ນາໂອມີແລະລູກສະໃພ້ສອງ
ຄົນ: ໂອປາແລະນາງຣຸດໄດ້ຖືກປະຖິ້ມໂດຍປາສຈາກການລ້ຽງດູ. ນາໂອມີຄວນຈະເຫັນແສງສວ່າງແຫ່ງຄວາມຫວັງ
ໂດຍການກັບບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕນົຄືເມືອງເບດເລເຮັມ. ແຕ່ສ່ວນໂອປາແລະນາງຣຸດເດ? ນາໂອມີຄິດວ່າລູກ
ສະໃພ້ທັງສອງຈະມີໂອກາດດີກວ່າຖ້າຫາກພວກເພ່ິນກັບໄປອາສັຍຢູທ່ີເ່ດີມ ກ່ອນທີ່ແຕ່ງງານເຂົ້າສູຄ່ອບຄົວຂອງນາງ 
ໂອມີ. ສິ່ງນິ້ເຮັດໃຫ້ໂອປາແລະນາງຣຸດມີທາງເລືອກ. ພວກເພ່ິນຈະເລືອກເອົາໃນທາງຮັກສາຄໍາໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ແມ່ຍ່າ,   
ຫືຼຈະເລືອກເອົາທາງແຫ່ງຄວາມສະດວກສະບາຍ?  
       ໃນຖານະເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາສົມຄວນຈົດຈໍາວ່າຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພຣະເຈົ້າເປັນເຊ້ືອ
ໄຟຂອງຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຄົນອື່ນໃນທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢູ່ແທນທີ່ຈະໜີໄປ.  ພວກເຮົາສາມາດ
ອົດທົນແທນທີ່ຈະປະລະຖິ້ມໄປ. ພວກເຮົາສາມາດພະຍາຍາມແທນທີ່ຈະແລ່ນໜ.ີ 
       ພວກເຮົາສາມາດເຮັດສິ່ງທັງໝົດເຫ່ົຼານີບ້ໍ່ແມ່ນດ້ວຍຄວາມປາຖນາຂອງຕົນເອງແຕດ່້ວຍຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ເຮົາຊົງຊີວິດຢູ່, ຊົງອົດທົນ, ແລະຊົງພາກພຽນພະຍາຍາມ.  ພຣະອົງຊົງມຸ່ງໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ພວກເຮົາທັງຫຼາຍ! 
 
 
 
2. ນາງຣຸດ 1:11-15:                                                         
11ນາງນາໂອມີຂໍຮ້ອງຕື່ມອີກວ່າ, “ຈົ່ງກັບຄືນເມືອບ້ານຂອງພວກລກູສາຢາກໄປນຳແມ່ເຮັດຫຍັງ ຫລືພວກລູກຄິດວ່າ
ແມ່ຍັງມີລູກຊາຍທີ່ພໍຈະໃຫ້ພວກເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງງານນຳອີກບ?ໍ 12ຈົ່ງກັບເມືອເສັຍແມ່ນີ້ເຖົ້າແກ່ກາຍຍາມຈະແຕ່ງງານໃ
ໝ່ແລ້ວ ສົມມຸດວ່າ, 13ແມ່ຈະແຕ່ງງານໃນຄືນນີ້ແລ້ວມີລູກຊາຍໃໝອ່ີກພວກລູກກຈໍະພາກັນຢູ່ຖ້າຈົນລາວໃຫຍ່ແລ້ວ 
ແຕ່ງງານກັບລາວຫລ?ື ພວກລູກຈະບໍ່ແຕ່ງງານກັບຄົນອື່ນອີກບ?ໍ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດອກລູກເອີຍແມ່ມີຄວາມສົງສານພວກ
ເຈົ້າຫລາຍຍ້ອນວ່າການກະທຳຂອງແມ່ອາດເປັນທີ່ບໍ່ພໍພຣະທຍັພຣະເຈົ້າ.” 14ເມ່ືອໄດ້ຍິນແມ່ຍ່າເວ້ົາດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາກໍ
ພາກັນຮ້ອງໄຫ້ອີກແລ້ວນາງໂອປາໄດ້ກອດຈູບຍ່າແລະອຳລາກັບຄືນໄປຫາພ່ີນ້ອງຂອງຕົນສ່ວນນາງຣຸດບໍ່ຍອມໜີ
ຈາກຍ່າເດັດຂາດ.15ນາງນາໂອມີຈຶ່ງເວ້ົາຕໍ່ນາງຣຸດວ່າ, “ເບິ່ງແມນາງໂອປາກໍໄດ້ກັບຄືນໄປຫາພ່ີນ້ອງແລະພຣະເຈົ້າ
ຂອງນາງຢູ່ບ້ານເກົ່າແລ້ວ.”  
 

          ນາງນາໂອມີຮັກລູກສະໃພ້ທັງສອງ,  ແຕ່ລາວຢາກແນ່ໃຈວ່າພວກລູກສະໃພ້ຮູ້ເຫັນຈະແຈ້ງໃນຄວາມຈິງຂອງ
ສະຖານະການ. ຖ້າພວກເພ່ິນຍິນຍອມຕົກລົງຢູ່ກັບລາວ, ພວກເພ່ິນຕ້ອງຕັດສິນໃຈຢ່າງແນ່ວແນ່ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍການມີ

ອຸປນິສັຍໃຈຄໍແນວໃດໃນບຸກຄົນຜູ້ນ່ຶງ  ຊຶ່ງໃຫ້ຄວາມດົນໃຈໃນຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງທ່ານ? 



3 
 

ຊີວິດທີ່ງ່າຍແລະສັນຕິສຸກ, ແຕ່ດ້ວຍການມີຊີວິດທີ່ທຸກຍາກລໍາບາກແລະຄວາມຈໍາເປັນ.  ພວກເພ່ິນຈະຕ້ອງເລອືກທີ່
ຈະຍ່າງຄຽງຂ້າງກັບລາວ ເຖິງແມ່ນວ່າວິຖີທາງຂ້າງໜ້າຈະເຕັມໄປດ້ວຍຂວກໜາມແລະຄວາມຍາກລໍາບາກກໍຕາມ. 
ຮັບຮູ້ຄວາມຈິງເຫ່ົຼານີ້, ນາໂອມີມີຄວາມປະສົງຢາກໃຫ້ພວກລູກສະໃພ້ທັງສອງເຂົ້າໃຈໃນຜົນສະທ້ອນທີ່ຈະຕາມມາ. 

       ອົງພຣະເຢຊູຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນເຣ່ືອງນີ້ (ເບິ່ງ ລກ. 14:25-33).  ຄວາມຈິງແລ້ວ, ມັນເປັນທັມມະ
ຊາດຂອງຊີວິດຄຣິສຕຽນທີ່ຈະຕ້ອງເສັຽສລະ(ຕດັສດິຂອງຕົນ): 

 ສິ່ງທີພ່ວກເຮົາມັກຫລາຍ.  ພວກເຮົາບໍຍ່ຶດໝັ້ນກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມັກຫຼາຍ. ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ, ໃນມິຕ
ພາບ, ຫືຼຢູ່ໃນເຮືອນເຮົາ, ແຕ່ລະວັນພວກເຮົາ “ຕາຍໃຈ” ຢູ່ກັບສິ່ງທີພ່ວກເຮົາມັກຫຼາຍ ເປັນການທົດແທນສິ່ງ 
ຈໍາເປັນ(ຜົນປໂຢດ)ຂອງຄົນອື່ນ, ດັ່ງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກະທໍາ (ເບິ່ງ ຟລປ 2:3-5).   

 ສິດທິຂອງພວກເຮົາ. ໃນຖານະເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມເສັຽສລະ(ຕດັສິດ)ໃນສິ່ງທີ່
ພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຮົາສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບ. ທັງນີ້, ດ້ວຍເປັນຄົນບາບ, ສິ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ພວກເຮົາສົມຄວນ
ຈະໄດ້ຮັບຢ່າງແນ່ນອນແລະໂດຍບໍ່ປະຕິເສດ ນັ້ນແມ່ນການລົງໂທດຕລອດໄປເປັນນິດ. ເພາະວ່າດ້ວຍພຣະ
ຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ພວກເຮົາ,  ພວກເຮົາຍອມປິນ່ແກ້ມອກີຂາ້ງນຶງ່ໃຫ້ຕບົ ແລະຢືນຢູ່ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ
ຖາ້ມກາງຄວາມທຸກທຣໍະມານ. ພວກເຮົາປະສິດທິທີ່ພວກເຮົາຫວງແຫນໄວ້ ເພ່ືອຜົນປໂຢດຂອງຄົນອື່ນ. 

 ແຜນການຂອງພວກເຮົາ. ໃນຄວາມຍິ່ງຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາມັກຈະເຂົ້າໃຈວ່າພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ
ໄດວ້າງແຜນທີ່ເໝາະສົມໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາ, ແລະຈາກນັ້ນພວກເຮົາທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ພຣະອົງຊົງອວຍພຣະ
ພອນໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຢາກໄດ.້ ການຕິດຕາມອົງພຣະຄຣິດແມ່ນການຍອມຈໍານົນຕໍ່ແຜນການຂອງພຣະອົງ, 
ບໍ່ແມ່ນຕາມແຜນການຂອງຕນົເອງ. 
 

 

 
3. ນາງຣຸດ 1:16-17: 
16ແຕ່ນາງຣຸດໄດ້ຕອບຍ່າວ່າ, “ຢ່າຮ້ອງຂໍໃຫ້ລູກເຊົາຕິດຕາມແລະຈາກແມ່ຍ່າໄປເຖີດ ແມ່ໄປທີ່ໃດລູກກໍຈະໄປທີ່ນັ້ນ
ແມ່ຢູ່ບ່ອນໃດລູກກໍຂໍຢູ່ບ່ອນນັ້ນດ້ວຍ ຍາດພ່ີນ້ອງຂອງແມ່ກໍຄືຍາດພ່ີນອ້ງຂອງລູກ.17ພຣະເຈົ້າຂອງແມ່ກໍແມ່ນພຣະ
ເຈົ້າຂອງລູກ ແມ່ຕາຍຢູ່ບ່ອນໃດລູກກໍຈະຕາຍຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ແລະສົບຂອງລູກຈະຝັງຢູ່ທີ່ນັ້ນດ້ວຍຖ້າລູກປະແມ່ໄປກ່ອນ
ຕາຍຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງລົງໂທດຢ່າງໜັກ.” 
 
        ນາງຣຸດຮັບຮູ້ຜົນສະທ້ອນທີ່ຈະຕາມມາ. ນາງພ້ອມທີ່ຈະອົດທົນຕໍ່ຄວາມທຸກລໍາບາກທີ່ຈະຕາມມາໃນພາຍໜ້າ, 
ແຕນ່າງຍັງຍດຶເອົາການກະທໍາເປັນເດີມພັນຕໍ່ຄາໍໝັ້ນສັນຍານັ້ນ.  ໃນພຣະຄໍາຕອນນີ້, ພວກເຮົາເຫັນຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່
ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ 3 ຢ່າງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍການກະທໍາຂອງນາງຣຸດ  ການກະທໍາຊ່ຶງພວກເຮົາສາມາດສະແດງ
ອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາເອງເຊ່ັນດຽວກັນ: 
 ຂ້ອຍຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງເຈົ້າ. ນາງຣຸດປະຕິຍານຕົນຕໍນ່າໂອມີວ່າຈະຕິດຕາມລາວໄປທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ. ສະຖານທີ່

ໃດນາໂອມີຕັ້ງຖິ່ນຖານ, ນາງຣຸດກໍຈະຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ນີ້ແມ່ນການປະຕິຍານຕົນຂອງຄໍາສັນຍາໃນການປາກົດຕົວ.
ແມ່ນການປະຕິຍານຕົນຊ່ຶງພວກເຮົາສາມາດຮຽນແບບຫືຼເອົາເປັນຕົວຢ່າງ  ຄືການປະຕິຍານຕົນຊ່ຶງເລືອກທີ່
ຈະລົງທຶນໃນບຸກຄົນຊ່ຶງພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງວາງໄວ້ຕໍ່ໜ້າທ່ານ. 

ແມ່ນຫຍັງຄືລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເພ່ືອນກິນ-ຫາງ່າຍ ແລະມິຕພາບທີ່ອົດທົນ? 
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 ຂ້ອຍຈະເຊ່ືອຮວ່ມກັບເຈົ້າ.   ນາງຣຸດບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ແມ່ຍ່າຂອງລາວເທົ່ານັ້ນ;  ລາວໄດ້ໃຫ້ຄໍາ
ໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ອົງພຣະເຈົ້າຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອນນຳ.   ໃນນາມຄຣິສຕຽນ, ພວກເຮົາສາມາດເດີນຄຽງຂ້າງ 
ຄຣິສຕຽນອື່ນ  ໆແລະຊຸກຍູ້ພວກເພ່ິນດ້ວຍການແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອ.  ພວກເຮົາກະທໍາເຊ່ັນນີ້ດ້ວຍການອອ້ນ 
ວອນອະທິຖານຢ່າງກະຕືລືລົ້ນຮ່ວມກັບຜູ້ເຊ່ືອຄົນອື່ນໆ. 

 ຂ້ອຍຈະອົດທົນພາກພຽນກັບເຈົ້າ.  ນາງຣຸດເວ້ົາຕໍ່ໄປວ່າບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ຈະສິ້ນສຸດຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງລາວຕໍ່ແມ່
ຍ່າຂອງລາວນອກຈາກຄວາມຕາຍ.   ນີ້ແມ່ນຄວາມພຽນອົດທົນຊ່ຶງເປັນຄວາມສໍາຄັນຝ່າຍຈິດວິນຍານເກີນ
ກວ່າພວກເຮົາຈະຄິດເຖິງບາງຄັ້ງ.   ຕົວຢ່າງ, ໂປໂລໄດ້ແນະນໍາຕີໂມທຽວ, ລູກຊາຍໃນຄວາມເຊ່ືອ, ໃຫ້ພຽງ
ແຕ່ດໍາເນີນຕໍ່ໄປ.  ໃຫ້ອົດທົນ.  ໃຫ້ພາກພຽນພະຍາຍາມ.  ຢືນຢູ ່ຕໍ່ສູ້ຈົນເຖິງວາຣະສຸດທ້າຍ  (ເບິ່ງ 2 ຕມທ 
2:12).  ແລະຄວາມອົດທົນປະເພດນັ້ນຈະງ່າຍຂຶ້ນເມ່ືອພວກເຮົາຢືນຢູ່ດ້ວຍກັນ (ເບິ່ງ ປຍຈ 4:9-12). 

 
 
 

 
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

        ທ່ານຈະສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຄໍາໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ຄົນອື່ນຢ່າງໃດໃນອາທິດນີ?້  ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງຄໍາແນະນໍາ
ຂ້າງລຸ່ມນີ້: 

 ຂຽນຈົດໝາຍຫາ. ແມ່ນໃຜທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄາໍໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ທ່ານແລະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານໃນທຸກສະຖານະການ. ຈົ່ງ
ໃຊ້ເວລາຂຽນຈົດໝາຍຫາຜູ້ນັ້ນດ້ວຍຄໍາຂອບໃຈ ໃນການຮັກສາຄໍາໝັ້ນສັນຍາອນັໝັ້ນຄົງທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວຕ້ໍ່ 
ທາ່ນນັ້ນ. 

 ອະທຖິານຮ່ວມກນັ. ແມ່ນຄໍາໝັ້ນສັນຍາແນວໃດທີ່ທ່ານກໍາລັງວຸ້ນວາຍຢູ?່ ຈົ່ງແບ່ງປັນຄໍາໝັ້ນສັນຍານັ້ນ
ກັບກຸ່ມຂອງທ່ານ ເພື່ອພວກເພິນ່ຈະໄດອ້້ອນວອນອະທິຖານຮ່ວມກັບທ່ານ. 

 ສະແດງອອກຄໍາໝັ້ນສັນຍາ. ຈົ່ງຄິດເຖິງໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ທ່ານໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ລາວ. ຈົ່ງນັດພົບລາວເພື່ອ
ຄວາມແນ່ນອນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ສົງສັຍໃນຄາໍໝັ້ນສັນຍາ “ທັງໝົດ” ຂອງທ່ານທີ່ໃຫ້ໄວ້ຕໍ່ຄວາມສັມພັນນັ້ນ. 
 

       ຄໍາໝັ້ນສັນຍາສ່ວນຫລາຍແມ່ນລ້າສມັຍແລ້ວ ມັນເປັນການຍາກເກີນໄປ  ມັນເປນັການບໍ່ສະດວກສະບາຍ
ເກີນໄປ ໃນການໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ບກຸຄົນ, ຕໍ່ຄຣິສຕຈັກ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຕໍ່ຄວາມເຊ່ືອ. ແຕ່ສໍາລັບຊາວຄຣິສຕຽນ, 
ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ “ທັງໝົດ” ປະເພດນີ້ ແມ່ນຫຼາຍກວ່າອຸດມົການ(ດີເລີດ).  ມັນເປັນພາກສ່ວນຂອງຄວາມເປນັເຮົາ
ເອງ.  ມັນແມ່ນທມັມະຊາດທີສອງ(second nature)ຂອງພວກເຮົາ(ຕັດສິດຕົນເອງ). 

 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍSSK 

ມີສະຖານະການໃດຊຶ່ງພວກເຮົາສາມາດຍົກພຣະກຽດພຣະຄຣິດ 
ດ້ວຍການເລືອກເອົາຄໍາໝ້ັນສັນຍາ, ຫຼາຍກວ່າຄວາມສະດວກສະບາຍ? 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທ ີ5 ພຶສຈິກາ 2017 (11-05-2017) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ              ບາຣະນາບາ: ໃຫ້ການໜນຸໃຈໂດຍບໍ່ສິ້ນສຸດ. 
 
                                 ຊ່ືທ່ີເອ້ີນແທນຊ່ືແທ້ອັນໃດທ່ີທ່ານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນທ່ີຜ່ານມາ? 
ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນ - ພຣະຄຣິດຄວນເປັນຜູ້ເລືອກທ່ີຈະໜຸນໃຈ, ບ່ໍແມ່ນຕຳໜິຕິຕຽນ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
             ບ່ໍມີໃຜວາດພາບຄວາມສວຍງາມແລະໜ້າອັສຈັນໃຈກັບຄວາມກວ້າງໃຫ່ຽໃນຕຶກທ່ີສູງຈຸຟ້າໃນເວລາກຳລັງກ່ໍ
ສ້າງຢູ່.   ພວກເຮົາບ່ໍເຄີຍຢາກຮູ້ວ່າແມ່ນຫັຽງທ່ີເຮັດໃຫ້ມັນຕ້ັງໝັ້ນຄົງຢູ່.  ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກຮູ້ແຕ່ວ່າແມ່ນຫັຽງທ່ີ
ເຮັດໃຫ້ມັນສວຍງາມ.  ເຖິງແມ່ນໂຄງຮ່າງກ່ໍສ້າງເບ່ິງບ່ໍສວຍງາມ,  ເຖິງມັນເປັນຈຸດສຳຄັນແບບຄິດບ່ໍເຖິງ.  ແຕ່ມັນໃຫ້
ຄວາມແຂງແຮງແລະໝັ້ນຄົງອັນໃດກັບຕົວອາຄານ.   ມັນເຮັດໃຫ້ທຸກສ່ວນຂອງຕົວອາຄານຈອດຕິດກັນຢູ່ພາຍໃຕ້ຮູບ
ຮ່າງລັກສະນະພາຍນອກຂອງຕຶກ. 
       ໃນທຳນອງດຽວກັນ,    ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍມີບຸກຄົນຜູ້ໃຫ້ຄວາມສນັບສນຸນໃນຈຸດແຕກຕ່າງໃນການດຳເນີນຊິວິດ
ຂອງເຮົາ.   ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານ້ີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາ ເຖິງແມ່ນເມື່ອເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຄົນ
ທັງໂລກກຳລັງເບ່ິງເຮົາໃນທາງລົບ  ແລະເຖິງແມນ່ຄົນເຫຼົ່ານ້ີອາດຈະບ່ໍເຄີຍໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສັຣເສີນ,  ພວກເຂົາຍັງ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນການອະທິຖານເພື່ອຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
       ມັນເປັນຄຸນລັກສະນະຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງການໃຫ້ການສນັບສນຸນຄວາມເຊ່ືອຕ່ໍຜູ້ອ່ືນ.  ມັນເປັນການງ່າຍທ່ີຈະ
ບ່ຽງເບນຄວາມໝາຍຂອງຄຳກ່າວຫາ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງເລືອກທ່ີຈະກໍສ້າງຂ້ຶນແທນທ່ີຈະມ້າງເພລົງ, ໃນ
ເຫດຜົນນ້ີ,     ໃຫ້ພວກເຮົາຫນັກັບໄປເບ່ິງເຈ້ົາຂອງຊ່ືຫຼິ້ນ ທ່ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບການໜຸນໃຈຄົນອ່ືນ 
ແລະເຮົາຈະເຫັນການດຳລົງຊີວິດທ່ີເປັນແບບຢ່າງຂອງລາວທ່ີມີຄຸນຄ່າທ່ີຄວນຈະເຮັດຕາມ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
   
      ສືກສາພຣະຄມັພີ 
1. ກິຈການ  4: 36-37 
36ຝ່າຍໂຢເຊັບທ່ີອັຄສາວົກເອ້ີນວ່າບາຣະນາບາ (ແປວ່າ ຜູ້ມີໃຈອຸດໜຸນ) ເປັນພວກເລວີໄທເກາະກຸບໂຣ. 37ກໍໄດ້ 
ຂາຍນາຂອງຕົນທ່ົງໜ່ຶງ ແລ້ວນຳເງິນຈຳນວນນ້ັນມາມອບໃຫ້ແກ່ພວກອັຄສາວົກ. 
 
       ສ່ວນສຳຄັນອັນດັບແຣກຂອງປ້ຶມກິຈການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສວຍງາມຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍເລ້ີມຕ້ົນ. 
ຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດເຫຼົ່ານ້ີ, ຜູ້ທ່ີໃນຕອນແຣກໄດ້ກະຈັດກະຈາຍໄປດ້ວຍຄວາມຢ້ານໃນລະວ່າງການຖືກຄຶງຕາຍ
ທ່ີເທິງໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະອົງ,  ເຂົາເຫຼົ່ານ້ັນໄດ້ຖືກເຕີມເຕັມດ້ວຍຣິດອຳນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນວັນເພັນ
ເຕຄໍສະເຕ.  ເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ທ່ີຈະອອກມາຈາກປະສົບປະການຂອງຄວາມຢ້ານກົວ.   ຄວາມກ້າຫ້ານເປັນສ່ິງທ່ີເຮດັໃຫ້
ໝັ້ນໃຈໃນຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູເໝືອນເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວຂອງໂລກຈັກກະວານນ້ີ.  ພວກເຂົາ
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ພ້ອມທ່ີຈະປະກາດຂ່າວດີເຣ່ືອງການຊົງໃຫ້ອະພັຍບາບທ່ີມີໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ,   ແລະມີຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ເຊ່ືອເພີ້ມເຂ້ົາ
ມາ.  ເຊ່ັນ, ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ກຸ່ມຊຸມຊົນໃໝ່ຂອງປະຊາກອນຜູ້ມາຈາກພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງການປະກາດຄວາມ
ເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາ ບ່ໍມີເຫດຜົນໃດທ່ີຈະຮ່ວມສາຍສຳພນັເຂ້ົາໃສ່ກັນ. ປະສົບການຫຼັກຄວາມເຊ່ືອທາງສາສນາແຕ່ເກ່ົາ
ກ່ອນ, ສະຖານະການທາງດ້ານເສຖກິດ, ແລະລະດັບຄວາມຮູ້ໄດ້ຖືກຈາງຫາຍໄປ, ແລະຄຣິສຕະຈັກໃໝ່ພົບວ່າຄວາມ
ຊົມຊ່ືນຍິນດີອັນໃຫ່ຽໄດ້ເຕີບໂຕຂ້ຶນຢ່າງໄວໃນພຣະເຈ້ົາແລະທຸກຄົນຢູ່ຮ່ວມກັນ.  ເຂົາພ້ອມທ່ີຈະແບ່ງປັນທຸກສ່ິງທ່ີເຂົາ 
ມີແລະໃຫ້ການໜູນໃຈຊ່ຶງກັນແລະກັນໃນແຕ່ລະວັນ. ( ກິຈການ 32-34.) 
         ໃນກຸ່ມຜູ້ເຊ່ືອໃໝ່ເຫຼົ່ານ້ີມີຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືໂຢເຊັບ.  ທ່ານມີຊ່ືຫຼິ້ນອີກຊ່ືນ່ຶງວ່າ,  ບາຣະນາບາ,  ທ່ີມີຄວາມໝາຍວ່າ 
“ຜູ້ມີໃຈອຸດໜຸນ.” ມັນເບ່ິງເໝືອນກັບວ່າບາຣະນາບາເປັນຄົນຜູ້ທ່ີດຳລົງຊີວິດໄປຕາມຄວາມໝາຍຂອງຊ່ືຫຼິ້ນຂອງລາວ, 
ແລະເປັນຜູ້ທ່ີໄປຂາຍນາທ່ົງນ່ຶງຂອງຕົນ ແລ້ວນຳເງິນຈຳນວນນ້ັນມາມອບໃຫ້ແກ່ພວກອັຄສາວົກ ເພື່ອຮ່ວມໃນການດີ
ຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
       ເໝືອນກັບບາຣະນາບາ, ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ເວລາ, ການເງິນ, ຊັບສົມບັດ ແລະຈະຕ້ອງ
ເລືອກວ່າຈະເຮັດອັນໃດກັບມັນ.ພວກເຮົາຄວນຈະໃຊ້ຊັບສົມບັດເຫຼົ່ານ້ີເຂ້ົາໃນການໜຸນໃຈຄົນອ່ືນ, ຫຼືພວກເຮົາຈະຍຶດ
ຕິດເອົາໄວ້ເປັນຫຼັກຄ້ຳປະກັນໃຫ້ກັບຕົວເອງເພື່ອນຳຄວາມສະດວກສະບາຍສຳລັບພວກເຮົາ.  ໃຫ້ເປັນເໝືອນກັບບາ
ຣະນາບາ,  ຄວາມເຕັມໃຈທ່ີນຳໃຊ້ອັນໃດກໍຕາມທ່ີພວກເຮົາມີຕ່ໍຄົນອ່ືນນ້ັນ ມັນເປັນແຮງຜັກດັນໃຫ້ຂັບເຄ້ືອນໄປດ້ວຍ
ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາ. 
 

2. ກິຈການ  9:26-27  
 26ເມື່ອໂຊໂລມາຮອດກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ  ກໍພະຍາຍາມຈະເຂ້ົາສນິດສນົມກັບພວກລູກສິດ  ແຕ່ພວກເຫລ່ົານ້ັນຍັງ 
ຢ້ານທ່ານຢູ່ ເພາະບ່ໍເຊ່ືອວ່າທ່ານເປັນລູກສິດ.  27ແຕ່ບາຣະນາບາໄດ້ພາທ່ານໄປຫາພວກອັຄສາວົກ  ແລະເລ່ົາເຣ່ືອງ 
ໃຫ້ເຂົາຟັງວ່າ   ໂຊໂລໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນກາງທາງນ້ັນຢ່າງໃດ,  ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວກັບທ່ານ,  ແລະ
ທ່ານໄດ້ປະກາດອອກພຣະນາມພຣະເຢຊູໃນເມືອງດາມາເຊດ້ວຍໃຈກ້າ. 
 
      ທ່ານອາດໄດ້ຍິນເຣ່ືອງການປ່ຽນແປງທ່ີໜ້າອັສຈັນໃຈຂອງອັຄສາວົກໂປໂລໃນຂະນະທ່ີເດີນທາງໄປເມືອງດາມາ
ເຊ.  ທ່ີເຮົາຮູ້ໃນຊ່ືໂຊໂລ,  ທ່ານເປັນກຸນແຈດອກສຳຄັນຂອງຜູ້ນຳໃນການລົງໂທດຄຣິສຕະຈັກຊາວຢິວໃນສມັຍເລ້ີມ
ຕ້ົນ.  ຄວາມຈິງ, ໂຊໂລໄດ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຮ້ອນຮົນຂອງຕົນທ່ີຍາກຈະທຳລາຍຄຣິສຕຽນ, ຈັບເຂົາໃສ່ຄຸກ, ແລະໃນບາງ
ພວກກໍຖືກຂ້າຕາຍ. 
      ເຫດການປ່ຽນແປງເກີດຂ້ຶນ, ໃນຂະນະໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເດີນທາງໄປທຳຮ້າຍຄຣິສຕຽນ ໂຊໂລໄດ້ຕົກລົງຈາກ
ຫຼັງມ້າແລະໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຢຊູ. ( ກິຈການ 9: 1-9) ທ່ີເປັນເຫດ, ໃຫ້ທ່ານປ່ຽນແປງເປັນ
ຄົນລະຄົນແລະບ່ໍສາມາດທ່ີຈະກັບມາເປັນເໝືອນເດີມ. ການລົງໂທດອັນຍ່ິງໃຫ່ຽໄດ້ກັບກາຍມາເປັນພັນທະກິດທ່ີຍ່ິງ
ໃຫ່ຽ.   ຄວາມກຽດຊັງຄຣິສຕຽນໄດ້ກັບກາຍມາເປັນການກະຕືລືລ້ົນໃນການປົກປ້ອງ.   ຈາກການເປັນຜູ້ກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງ  
ຄຣິສຈັກກັບກາຍມາເປັນຜູ້ປົກປ້ອງຄຳສອນ. 
     ແຕ່ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າເຣ່ືອງລາວອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃດຖ້າບ່ໍເປັນການໜຸນນ້ຳໃຈຂອງບາຣະນາບາ. 
ຜູ້ນຳຄຣິສຕະຈັກລຸ້ນແລກຮູ້ກ່ຽວເຣ່ືອງໂຊໂລ;     ພວກເຂົາເຫັນອັນໃດທ່ີທ່ານເຮັດກັບອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງພວກເຂົາ. 
ພວກເຂົາດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຢ້ານກົວ ບ່ໍຮູ້ວ່າວັນໃດ ເມື່ອໃດທ່ານຈະມາຫາເຂົາ.   ດັງນ້ັນ, ໃນທັນທີທັນໃດ, ຂ່າວ
ຊ່າລືເຣ່ືອງການປ່ຽນແປງທາງຄວາມເຊ່ືອຂອງໂຊໂລກໍແຜ່ກະຈາຍອອກໄປ;    ເວລານ້ີທ່ານຮ່ວມຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອອັນ
ດຽວກັນກັບເຂົາແທນທ່ີຈະຕ່ໍສູ້ຂ່ົມເຫັງເຂົາ. ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໃຈຄວາມກັງວົນ. ແນ່ນອນມີຄົນຈຳນວນນ່ຶງຜູ້ທ່ີມີ
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ຄວາມຄິດວ່າການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຄວາມເຊ່ືອນ້ັນເປັນພຽງແຕ່ອີກແຜນການນ່ຶງເຂ້ົາມາແຊກຊ້ອນ ເຂ້ົາມາຢູ່ໃນກຸ່ມ
ຂອງເຂົາ. ແຕ່ບາຣະນາບາໃຫ້ການໜຸນໃຈ, ເປັນການໃຫ້ໂອກາດໃໝ່ໃນການປ່ຽນແປງ.    ບາຣະນາບາມີຄວາມເຊ່ືອ
ໜ້ັນໃນຣິດອຳນາດຂອງຂ່າວປະເສີດ,   ຕົວທ່ານເອງມີປະສົບປະການໃນຣິດອຳນາດການໄຖ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ, 
ທ່ານເຊ່ືອວ່າການອັສຈັນໃນການປ່ຽນແປງນ້ີເປັນເຣ່ືອງຈິງ. 
      ມີບາງສ່ິງມີອຳນາດເໜືອກວ່າ ມີບາງຄົນທ່ີຈະຢືນຂ້ຶນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອ່ືນ  ໂດຍສະເພາະເມື່ອບຸກຄົນນ້ັນບ່ໍໄດ້
ເຮັດສ່ິງໃດໃຫ້ເປັນທ່ີສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບ.   ຈ່ົງຄິດເບ່ິງວ່າຈະເປັນຢ່າງໃດເມື່ອໄດ້ຍິນຄຳໜຸນໃຈໃນເວລາທ່ີມີຄວາມຮູ ້ 
ສຶກອ້າງວ້າງເປົ່າປ່ຽວແລະຕົກຢູ່ໃນສະພາບຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ, ທ່ີມີບາງຄົນເຂ້ົາມາໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ. 
 

3.  ກິຈການ  11:19-26 
19ຝ່າຍຄົນທັງຫລາຍທ່ີແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປເພາະການທຸກລຳບາກເນ່ືອງຈາກຊະເຕຟາໂນ    ກໍພາກັນໄປຍັງເມືອງ 
ຟອຍນີເກ, ເກາະກຸບໂຣ,ແລະເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ ເຂົາບ່ໍໄດ້ກ່າວພຣະທັມແກ່ຜູ້ໃດນອກຈາກພວກຢິວຝ່າຍດຽວ. 20ແຕ່
ໃນພວກເຂົາມີບາງຄົນເປັນຊາວເກາະກຸບໂຣແລະຊາວກີເຣເນ  ເມື່ອມາເຖິງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽນ້ັນກໍໄດ້ກ່າວກັບຊາວ 
ກຣີກເໝືອນກັນໂດຍໄດ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ. 21ແລະຣິດອຳນາດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍສະຖິດ
ຢູ່ກັບເຂົາ ຄົນເປັນຈຳນວນຫລາຍທ່ີເຊ່ືອກໍໄດ້ກັບໃຈຕ່າວຄືນມາຫາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 22ຂ່າວນ້ັນກໍໄດ້ເລ່ົາລືໄປເຖິງ
ຫູຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມເຂົາຈ່ິງໃຊ້ບາຣະນາບາໄປຍັງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ.  23ເມື່ອທ່ານໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ ກໍໄດ້
ເຫັນພຣະຄຸນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດກໍປິຕິຍິນດີ  ໄດ້ຕັກເຕືອນຄົນເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ຕ້ັງໃຈໝັ້ນຄົງຕິດສນິດຢູ່ກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ.   24ເພາະທ່ານຜູ້ນ້ີເປັນຄົນດີ ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ   ແລະຄວາມເຊ່ືອແລະມີຄົນຈຳນວນຫລາຍສົມ 
ຄວນໄດ້ເພີ້ມເຕີມເຂ້ົາມາຢູ່ຝ່າຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 25ຝ່າຍບາຣະນາບາຈ່ຶິງໄປເມືອງຕາໂຊເພື່ອຊອກຫາໂຊໂລ.ເມື່ອ
ພົບແລ້ວກໍພາມາຍັງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ ທ່ານທັງສອງໄດ້ເຄີຍປະຊຸມກັນກັບຄຣິສຕະຈັກຕລອດປິໜ່ຶງ  ຈ່ຶງໄດ້ສ່ັງສອນ
ຫລາຍຄົນສົມຄວນ ໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽນ້ີພວກລູກສິດໄດ້ຖືກເອ້ີນວ່າຄຣິສະຕຽນເປັນເທ່ືອທຳອິດ. 
 
      ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ, ບາຣະນາບາໜຸນໃຈຄົນອ່ືນໆຜ່ານທາງຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາຂອງທ່ານ, ແລະຄຣິສຕະ 
ຈັກລຸ້ນແລກຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ.   ດ່ັງນ້ັນ, ດ້ວຍການໜຸນນ້ຳໃຈແລະການໃຫ້ການສນັບສນຸນໂປໂລ,  ບາຣະນາບາຊ່ວຍ
ໃຫ້ອັຄສາວົກຄົນອ່ືນໆໃຫ້ຍອມຮັບພັນທະກິດຂອງທ່ານໃນສມັຍຄຣິສຕະຈັກເລ້ີມແລກ.   ດ່ັງທ່ິພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນທ່ີ
ຜ່ານມາ,   ບາຣະນາບາໄດ້ໃຫ້ການສນັບສນຸນຂ່າວປະເສີດໄປທ່ົວໃນທຸກທ່ີທຸກບ່ອນໃນສະຖານທ່ີເບ່ິງຄືວ່າຈະບ່ໍເກີດ
ຜົນ ລວມທັງຄົນທ່ີບ່ໍໜ້າເຊ່ືອວ່າຈະປາກົດເປັນຈິງ.  
      ນ້ັນແມ່ນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະໃຫ້ຂ່າວປະເສີດບ່ໍພຽງແຕ່ແຜ່ຂຍາຍໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະຊົນຊາດຢີວ
ເທ່ົານ້ັນ; ທ່ີພັນທະກິດທີ່ເກີດຢູ່ຈິດໃຈຂອງທ່ານວ່າຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງຖືກກ່ໍສ້າງຂ້ຶນດ້ວຍຄົນທຸກຊາດ,  ທຸກພາສາ,   ທຸກ
ປະເທດແລະທຸກກຸ່ມຄົນ. (ມັດທາຍ 28:19.) ດ່ັງນ້ັນເມື່ອຂ່າວປະເສີດຖືກປະກາດໄປເຖິງຊາວກຣີກ, ກຸ່ມຊາວຢິວກຸ່ມ
ນ່ຶງເຫັນວ່າການປະກາດອອກນອກເຂດແດນ,  ມີຊາວຢິວທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອຈຳນວນນ່ຶງມີຄວາມສົງສັຍ.   ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງ
ໄດ້ສ່ົງຕົວແທນທ່ີເຊ່ືອວາງໃຈໄດ້, ບາຣະນາບາ, ໃຫ້ໄປສຳຣວດກວດເບ່ິງສະພາບການ.  ຈະໄດ້ເຫັນຄວາມງົດງາມໃນ
ການກະທຳຣາຊກິດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນກຸ່ມຜູ້ເຊ່ືອໃໝ່ທ່ີບ່ໍໄດ້ເປັນຊົນຊາດຢິວນ້ີ,  ບາຣະນາບາຍອມຮັບວ່າອັນໃດທ່ີເປັນ
ນິສັຍທ່ີສນັບສນຸນຂອງລາວ: ການໃຫ້ກຳລັງໃຈ. ໂດຍສະເພາະ, ລາວໄດ້ສນັບສນຸນໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອໃໝ່ເຫຼົ່ານ້ີໃຫ້ເຕີບໂຕຂ້ຶນ
ທາງດ້ານຝ່າຍຈິດວິນຍານ.   ພວກເຮົາຈະເຮັດແບບໃດທ່ີຈະຊ່ວຍບາງຄົນໃຫ້ເຕີບໂຕຂ້ຶນທາງດ້ານຝ່າຍຈິດວິນຍານ? 
ຕົວຢ່າງຂອງບາຣະນາບາຈະເປັນກຸນແຈໃຫແ້ກ່ເຮົາ. 
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 ໃຫ້ການໜຸນໃຈດ້ວຍຄວາມຍິນດີ. ເມື່ອບາຣະນາບາມາເຖິງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ, ທ່ານໄດ້ເຫັນວ່າວ່າພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ຊົງກະທຳການອັນໃດໃນທ່ີນ້ັນແລະ " ທ່ານໄດ້ມີຄວາມປ້ືມປິຕິຍິນດີ.” ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຂອງພວກເຮົາ
ຄວນມາຈາກທ່ີໄດ້ເຫັນການຊົງທຳຣາຊກິດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຄົນອ່ືນ.    ທ່ີຈະເຫັນບາງຄົນບັງເກີດໃໝ່
ອີກ,  ແລະຫຼັງຈາກນ້ັນກໍສະແດງການໃຫ້ການສນັບສນຸນເຂົາໃຫ້ເຕີບໂຕຂ້ຶນໃນອົງພຣະຄຣິດ.   ນ້ັນເປັນໂອ
ກາດທ່ີງົດງາມຂອງການດຳລົງຢູ່ຊ່ົວນິຣັນ. 

 ໃຫ້ການໜຸນໃຈດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ.  ບາຣະນາບາໃຫ້ການສນັບສນຸນຜູ້ເຊ່ືອໃໝ່ “ ໃຫ້ຕ້ັງໜ້ັນຄົງຕິດສນິດຢູ່ກັບ 
ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຊີວິດຈິດໃຈ.” ຜ່ານທາງຈິດວິນຍານ, ທ່ານຊອກຫາທາງຊ່ວຍເຂົາໃຫ້ຄ້ົົນພົບວ່າ ພຣະວິນຍານ
ບໍຣິສຸດເຮັດຫັຽງແລະການຕັດສິນໃຈເຂົາຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ືອ. 

 ໃຫ້ການໜຸນໃຈດ້ວຍຄວາມພຽນອົດທົນ.  ບາຣະນາບານຳເອົາໂຊໂລມາ,  ແລະພວກເພ່ິນໄດ້ຮ່ວມກັນດ້ວຍ
ຄວາມບາກບ່ັນສິດສອນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃຫ້ເດີນໄປດ້ວຍກັນກັບພຣະຄຣິດໃນທິດທາງຂອງພວກເພ່ິນ.   ພວກເຮົາບ່ໍ
ຄວນຄິດຜິດກ່ຽວກັບເຣ່ືອງການໜຸນໃຈວາ່ພຽງຄ້ັງດຽວກໍຈົບ.   ການເຕີບໂຕທາງດ້ານຜ່າຍຈິດວິນຍານແມ່ນ
ກະບວນການທ່ີຍືດຍາວທ່ີເອ້ີນວ່າເປັນຄວາມພຽນອົດທົນຂອງເຮົາ, ຕ່ໍຈາກນ້ັນ, ແມ່ນວິທີທ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງ
ກະທຳຣາຊກິດໃນຕົວເຮາົ. (ຟີລິບປອຍ 1:6.) 
 

ນຳໃຊ້ຊີວິດ. 
ທ່ານຈະສ້າງໂອກາດສ້າງສາຍສຳພັນແລະໃຫ້ແຮງບັນດານໃຈຕ່ໍຄົນອ່ືນໆຢ່າງໃດໃນມື້ໜ້າ?  "ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຄຳ 
ແນະນຳນ້ີ. 
 
 ໃຫ້ການໜຸນໃຈໝູເ່ພື່ອນຂອງທ່ານ. ຈ່ົງຄິດເບ່ິງບຸກຄົນທ່ີຢູ່ໃກ້ຕົວທ່ານທ່ີໃນປັດຈຸບັນນ້ີ. ຈະໃຊ້ປໂຍກຄຳເວົ້າ

ທ່ີເຈາະໃຈຊ່ຶງກັນແລະກັນແບບໃດ ທ່ີຈະເປັນການໜຸນໃຈໃຫ້ກັນ? 
 
 ໃຫ້ການໜຸນໃຈສິດຍາພິບານຂອງທ່ານ. ສິດຍາພິບານຂອງທ່ານອາດຈະເປັນຄົນນ່ຶງທ່ີທ່ານບ່ໍເຄີຍຄິດພິຈາ

ຣະນາເບ່ິງເມື່ອທ່ານຄິດທ່ີຈະໃຫ້ການສນັບສນຸນຫຼໜຸືນໃຈແກ່ຄົນອ່ືນ. ຈ່ົງໃຊ້ເວລາຈົດບັນທຶກຫຼືໃຊ້ເວລາສົນ
ທະນາໂອ້ລົມເບ່ິງດູໃນອາທິດນ້ີ.    

  
 ໃຫ້ການໜຸນໃຈຄົນອ່ືນໆໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.  ພາກສ່ວນການສນັບສນຸນຫຼກືານໜຸນໃຈ ແມ່ນການຢືນຂ້ຶນ

ເພື່ອບຸກຄົນຜູ້ທ່ີບ່ໍມີຄວາມສາມາດຈະຢືນຂ້ຶນດ້ວຍຕົວເອງໄດ້. ຖ້າເປັນກຸ່ມ, ເຊ່ັນຜູ້ຄົນໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ
ແລະວາງແຜນປະຕິບັດການທ່ີທ່ານສາມາດຊ່ວຍເຂົາໃຫ້ຢືນຂ້ຶນ.  
 
 

ທ່ານເປັນຜູ້ທ່ີທ່ານເປັນເພາະບາງຄົນຈະໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ໜຸນໃຈທ່ານ. ບຸກຄົນນ້ັນ, ຮວມກັບຄົນອ່ືນໆ, ຈາກ “ໂຄງສ້າງ” 
ຂອງຊີວິດຂອງທ່ານ ການສນັບສນຸນແລະໂຄງສ້າງທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານໝັ້ນຄົງ .    ບັດນ້ີຈ່ົງໄປແລະເຮັດດ້ວຍຄວາມພາກ
ພຽນພະຍາຍາມສ້າງຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນໆ.   
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທ ີ12 ພຶສຈິກາ 2017 (11- 12- 2017) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                     ໂຢຮັນ: ໃຈດຽວທີ່ສຸມໃສ່ 
 

ຖ້າທ່ານຈະກ່າວຄຳໂຄສະນາສິນຄ້າ, ມັນຄວນຈະເປັນອັນໃດ?. 
ພຣະຄຣິສ- ການຕັດສິນໃຈເລືອກທ່ີຈະສັນຣເສີນພຣະຄຣິສ, ບ່ໍແມ່ນຕົວເອງ.. 

 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
       ມີຫລາຍສ່ິງທ່ີເປັນໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບເດືອນ. ຕົວຢ່າງ, ເດືອນຢູ່ຫ່າງຈາກຕາເວັນປະມານ 245, 000 ໄມ, ແລະ
ມັນແລ່ນຜ່ານຈັກກະວານ 2, 300 ໄມຕ່ໍຊ່ົວໂມງ.  ເດືອນຍັງປົກຄຸມດ້ວຍຫລຸມຫລາຍພັນຫລຸມ, ຫລຸມທ່ີໃຫ່ຽທ່ີສຸດມ ີ
ເສ້ັນຜ່າສູນກາງເຖິງ 181 ໄມ ແລະເລິກປະມານ 8 ໄມ. 
       ຄວາມຈິງສ່ິງທ່ີໜ້າສົນໃຈໃນເດືອນແມ່ນມັນບ່ໍມີແສງສະຫວ່າງໃນຕົວມັນເອງ.    ແມ່ນແລ້ວ,   ມັນສ່ອງແສງສະ 
ຫວ່າງຮຸ່ງທ່ີສຸດໃນທ້ອງຟ້າເວລາກາງຄືນ,    ແລະທ່ານຍັງສາມາດແນມເຫັນທາງຍ່າງຂອງທ່ານໃນຍາມຄ່ຳຄືນດ້ວຍ 
"ແສງສະຫ່ວາງ" ຂອງເດືອນ, ແຕ່ "ແສງສະຫ່ວາງ" ນ້ັນບ່ໍໄດ້ມາຈາກເດືອນ.  ແສງສະຫວ່າງທ່ີພວກເຮົາເຫັນນ້ັນແມ່ນ
ມາຈາກຕາເວັນ 
       ຖ້າວ່າວ່າເດືອນປາກົດໃຫ້ເຫັນແສງອັນຮຸ່ງຈ້າພຽງນ້ັນ,   ຕາເວັນຈ່ຶງຕ້ອງສ່ົງແສງຮຸ່ງກວ່າເດືອນນ້ັນອີກ.   ແທ້ຈິງ, 
ເມື່ອເບ່ິງເດືອນແລ້ວເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເກີດຄວາມອັສຈັນໃຈໃນຕາວັນ.  ເດືອນໄດ້ຊ້ີໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນຄວາມສຳຄັນ
ຂອງຕາເວັນ. 
       ໃນທຳນອງດຽວກັນ, ຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍສະທ້ອນແສງສະຫວ່າງອັນແທ້ຈິງໃຫແ້ກ່ໂລກ. ຈະຕ້ອງ 
ມີຈຸດສຸມຈາກໃຈດຽວເພື່ອສະທ້ອນພຣະເຢຊູຄຣິດໃນທຸກໆ ສ່ິງ ແລະຍົກພຣະອົງສູງຂ້ຶນ ບ່ໍແມ່ນຍົກຕົວເຮົາເອງ. 
  

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?       ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
      ສືກສາພຣະຄມັພີ 
1.  ໂຢຮັນ 1: 26-30 
26ໂຢຮັນໄດ້ຕອບເຂົາວ່າ,   “ຝ່າຍເຮົານ້ີໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍນ້ຳ   ແຕ່ມີຜູ້ໜ່ຶງທ່ີຢືນຢູ່ຖ້າມກາງພວກທ່ານ ຊ່ຶງພວກ
ທ່ານບ່ໍຮູ້ຈັກ.    27ຜູ້ນ້ັນແຫລະ,  ມາພາຍຫລັງເຮົາ   ເຖິງແມ່ນແຕ່ສາຍຮັດເກີບຂອງທ່ານ   ເຮົາກໍບ່ໍສົມຄວນຈະແກ້.” 
28 ເຫດການເຫລ່ົານ້ີໄດ້ບັງເກີດຂ້ຶນທ່ີບ້ານເບັດທານີ   ຟາກແມ່ນ້ຳຢໍແດນທາງທິດຕາເວັນອອກ ເປັນບ່ອນທ່ີໂຢຮັນກຳ  
ລັງໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາຢູ່.  29ລ່ວງໄປວັນໜ່ຶງໂຢຮັນໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູກຳລັງສະເດັດມາຫາ ທ່ານຈ່ຶງກ່າວວ່າ, “ເບ່ິງແມ, 
ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຮັບເອົາຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸສໂລກໄປເສັຍ. 30ຜູ້ນ້ີແຫລະ, ທ່ີເຮົາກ່າວວ່າຈະ 
ມີຜູ້ໜ່ຶງມາພາຍຫລັງເຮົາ, ຈະອອກກ່ອນໜ້າເຮົາເພາະວ່າທ່ານເປັນຢູ່ກ່ອນເຮົາ.  
 
       ຄົນຜູ້ທ່ີຊ່ືວ່າໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕເປັນຄົນທ່ີມະຫັສຈັນແທ້ຈິງ.  ການກຳເນີດຂອງເພິ່ນໄດ້ທຳນວາຍໂດຍເທວະດາ
ຕົນນ່ຶງທ່ີບອກວ່າໂຢຮັນຈະເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຕ້ັງແຕ່ອອກຈາກທ້ອງແມມ່າ, ທຸກຄົນ ໃນທຸກທ່ີທຸກບ່ອນ
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ຈະ ມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນການເກີດຂອງເພິນ່,   ແລະເພິນ່ຈະເປັນຜູ້ນຳຄົນທັງຫຼາຍໃຫ້ເຫັນຄວາມຍ່ິງໃຫ່ຽຂອງອົງ  
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ( ລູກາ 1: 5- 17 ).  
       ດ່ັງນ້ັນເຣ່ືອງຂອງໂຢຮັນຈ່ຶງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງໃນການກັບໃຈ. ເພິ່ນເຂ້ົາໄປອາສັຍຢູ່ໃນປ່າເປັນ
ຄົນທ່ີນຸ່ງເຄ່ືອງແຕກຕ່າງຈາກຄົນອ່ືນແລະກິນອາຫານແຕກຕ່າງຈາກຄົນອ່ືນ. ( ມັດທາຍ 3: 1- 4 .)  ເພິ່ນຍັງຊ້ີໃຫ້ຄົນ
ທັງຫລາຍເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນໂດຍໃຊ້ຄຳເວົ້າທ່ີຮຸນແຮງ,  ເພິນ່ໄດ້ເອ້ີນພວກຢິວຟາຣີຊາຍວ່າອ້າຍຊາດງູຮ້າຍ(ຂ້ໍ 7) 
ແລະໄດ້ເວ້ົາເປີດໂປງອຳນາດການປົກຄອງຂອງໂຣມ.  ໃນທ່ີສຸດ, ຕົວເພິນ່ເອງໄດ້ຖືກຈັບຂັງໄວ້ໃນຄຸກແລະທ້າຍສຸດກໍ
ຖືກປະຫານຊີວິດ. (ມັດທາຍ 14: 3- 10.)  
       ຈາກຈຸດຢືນທາງໂລກ, ພວກເຮົາເບ່ິງໄປທ່ີໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕແລະເຫັນອັນໃດທ່ີເປັນໄປໄດ້ໃນຊີວິດໃຜຜູ້ນ່ຶງ ຜູ້ທ່ີ
ສົມຄວນກັບຄວາມຍ່ິງໃຫ່ຽນ້ີ,   ແຕ່ຜ່ານຂະບວນການທັງໝົດນ້ີ ພວກເຮົາອາດຈະເຫັນໂຢຮັນເປັນເໝືອນບາງຄົນຜູ້ທ່ີ
ນຶກຂ້ຶນໄດ້ວ່ານ້ັນເປັນຄວາມຈິງທ່ີສຳຄັນ, ຄວາມຈິງທ່ີຍ່ິງໃຫ່ຽທ່ີພົບເຫັນ ເມື່ອສາຍຕາເຮົາພາດໄປຈາກຈຸດສຳຄັນແລະ
ຄວາມລອດພົ້ນຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ໝົດທັງຊີວິດຂອງໂຢຮັນທ່ີກະທຳຢູ່ນ້ັນສາມາດສລຸບໃຈຄວາມໄດ້ໃນໂຢຮັນ 1: 29 
"ເບ່ິງແມ, ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາ,” 
        ແທ້ຈິງ, ທັງໝົດຂອງການປະຕິເສດ ການຍົກຍ້ອງສັນລະເສີນ ແລະການເດີນລ້ອນເລ້ຢູ່ໃນປ່າບ່ໍແມ່ນການປະຕິ
ເສດການດຳເນີນຊີວິດແບບມີຄວາມໝາຍຂອງໂຢຮັນ. ຄົນອ່ືນໄດ້ປະຕິເສດການດຳເນີນຊີວິດຢ່າງມີຄຸນຄ່າອັນສຳຄັນ
ທ່ີສຸດຂອງໂຢຮັນ. ໂຢຮັນອາດຈະສະແດງຄວາມໂກດຮ້າຍຢ່າງເປົ່າປໂຍດໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນ ຖ້າເພິນ່ໃຊ້ຄວາມພະຍາ
ຍາມໃນສ່ິງອ່ືນ ນອກຈາກພຣະອົງຜູ້ຊົງມຄຸີນຄ່າຊ່ົວນິຣັນດອນຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ, ລູກແກະຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ພວກເຮົາ 
ອາດເຮັດໄດ້ດີຖ້າຮຽນຈາກໂຢຮັນ,  ເພື່ອພວກເຮົາຈະກຳນົດຕາຕະລາງເວລາແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຮົາໃສ່ກັບ
ສ່ິງຂອງທ່ີບ່ໍເກີດປໂຍດແກ່ພວກເຮົາ. ຖ້ານາມຊ່ືແລະຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດບ່ໍເປັນປັດຈັຍແຮງຜັກດັນ ການ
ຮຽນ, ການທຳງານ,  ຄອບຄົວ,  ຄວາມສັມພັນ,  ແລະທຸກໆສ່ິງໃນຊີວິດຂອງເຮົາຈະບ່ໍແຕກຕ່າງ ວ່າເຮົາຈະໃຊ້ຄວາມ
ພະຍາຍາມຫຼາຍປານໃດກັບມັນ, ຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທ່ີສຸດກັບສ່ິງທ່ີບ່ໍສຳຄັນ.   ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຊູໃຈ 
ບ່ໍວ່າຈະເປັນການສນັບສນຸນອັນໃດຈາກພຣະເຈ້ົາ ກໍເປັນຄຸນຄ່າທ່ີບ່ໍປ່ຽນແປງ  ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາມີຄວາມແນ່ໃຈວ່າຊີວິດ
ຂອງເຮົາຈະບ່ໍສູນຄ່າຣາຄາໄປ. 
 
2. ໂຢຮັນ  1:31-34 
 31ເຮົາເອງກໍບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກທ່ານ ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເປັນທ່ີປາກົດແຈ້ງແກ່ພວກອິສຣາເອນ ເຮົາຈ່ຶງໄດ້ໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນ
ນ້ຳ.”  32ແລະໂຢຮັນກ່າວເປັນພະຍານວ່າ,  “ເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະວິນຍານເໝືອນດ່ັງນົກເຂົາສະເດັດລົງມາຈາກຟ້າສວັນ 
ແລະຊົງສະຖິດຢູ່ເທິງທ່ານ. 33ເຮົາເອງບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກທ່ານ ແຕ່ພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍນ້ຳນ້ັນ ໄດ້
ຊົງກ່າວກັບເຮົາວ່າ, ເຈ້ົາຈະເຫັນພຣະວິນຍານລົງມາສະຖິດຢູ່ເທິງຜູ້ໃດ ຜູ້ນ້ັນແຫລະ,  ເປັນຜູ້ໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍ 
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 34ແລະເຮົາໄດ້ເຫັນແລ້ວຈ່ຶງເປັນພະຍານວ່າ ທ່ານຜູ້ນ້ີແຫລະ,ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.” 
 
       ໃນຂ້ໍ 31 ເບ່ິງຄືວ່າສັບສົນເລັກນ້ອຍ, ທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂຢຮັນແລະພຣະເຢຊູມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນແລະຮູ້ຈັກ
ກັນຕ້ັງແຕ່ພວກເພ່ິນເກີດມາ.  ຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດ, ໂຢຮັນຄວນຈະເວົ້າວ່າທ່ານບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູບໍ?    ມັນເປັນເຫດຜົນດຽວ 
ກັນທ່ີພວກເຮົາທັງໝົດສາມາດເວົ້າວ່າພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ພຣະເຢຊູ.    ມັນເປັນເວລາທ່ີພວກເຮົາອາດຈະຮູ້ຄວາມຈິງ  ແລະ
ເຣ່ືອງລາວກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາບ່ໍເຊ່ືອໃນເຣ່ືອງຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະອົງແລະຍອມຈຳນົນຕ່ໍໍພຣະອົງວ່າເປັນ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນບາງກໍຣະນີພວກເຮົາພົບກັບພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງພວກເຮົາ. ນ້ີ
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ເປັນຊ່ົວອຶດໃຈດຽວເມື່ອເຣ່ືອງທັງໝົດແລະຄວາມຈິງກັບກາຍມາເປັນພຣະເຈ້ົາແທ້ຈິງ. ນ້ີເປັນຊ່ົວອຶດໃຈດຽວເມື່ອພວກ
ເຮົາເລ້ີມຕ້ົນເຫັນພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະເຈ້ົາຢ່າງແທ້ຈິງ.  
        ແນ່ນອນໂຢຮັນມີສາຍຕາທ່ີເບ່ິງເຫັນໄກ  ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາແທ້ຈິງ   ໃນການໃຫ້ບັບຕິສະມາຂອງພຣະອົງ. 
ໂຢຮັນເຫັນຈາກຄວາມສຳພັນສ່ວນຕົວຂອງເພິນ່ເອງ,  ອີກອັນນ່ຶງເພິນ່ຄິດວ່າເພິນ່ຮູ້ພຣະເຢຊູມາແຕ່ດົນນານ.  ຫລາຍ
ກວ່າການມີິຄວາມສັມພັນ.   ພຣະອົງເປັນພຣະເມສີອາ.  ເປັນພະຍານຂອງພຣະຄຣິດ,  ໃນການໃຫ້ຄຳພະຍານຂອງ
ພວກເຮົາຈະມີການອະທິບາຍທ່ີແຕກຕ່າງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາມີການວິເຄາະບາງພາກສ່ວນທ່ີເປັນຫຼັກຖານ
ຢືນຢັນໃຫພ້ວກເຮົາສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນເມື່ອພວກເຮົາມຸ້ງໜ້າໄປຫາພຣະເຢຊູ: 
 ພວກເຮົາເປັນຜູ້ໃດ,  ບ່ໍມີໃຜໃນພວກເຮົາເຂ້ົາມາໃນໂລກເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ. ຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຢຊູຄຣິດ ພວກ

ເຮົາໄດ້ຕາຍຢູ່ໃນຄວາມບາບ ບ່ໍມີຄວາມຫວັງ.   ພວກເຮົາເປັນຄົນຄວນຖືກພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ( ເອ
ເຟໂຊ 2: 1-12.)   ດ້ວຍຄວາມຈົດຈຳ ແລະການເປັນພະຍານຕ່ໍການດຳເນີນຊີວິດຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະພັກ
ຂອງພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການເປັນພະຍານທຸກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທຳເພື່ອເຮົາ. 

 ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ໃດ.   ພຣະເຢຊູເປັນບຸກຄົນສຳຄັນໃນຄຳພະຍານຂອງພວກເຮົາ;  ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຕ່ໍການເປັນພະຍານ ບ່ໍແມ່ນກ່ຽວກັບຕົວເຮົາເອງ ແຕ່ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ. ເມື່ອພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບພຣະ
ເຢຊູເປັນຜູ້ໃດ. ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປັນພະຍານໃນຂ່າວປະເສີດ. ພວກເຮົາຕ້ອງຊ່ວຍ
ຄົນອ່ືນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຂອງການຕາຍແລະຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົາຕ້ອງສັດຊ່ືຕ່ໍການອະ
ທິບາຍເຖິງຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມບາບ.   ແລະການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູພຽງຜູ້ດຽວທ່ີເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍທ່ີສະ
ແດງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະນຳເຮົາເຂ້ົາໄປໃນຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ. 

 ເຮົາແມ່ນໃຜ. ພວກເຮົາສາມາດທ່ີຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການເປັນພະຍານວ່າເຮົາເປັນຜູ້ໃດ. ຖ້າພວກເຮົາມີຊີວິດ
ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດແທ້,     ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຈະມີການຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນການເຊ່ືອຟັງຕ່ໍອົງ   
ພຣະເຢຊູ. ແທ້ຈິງ, ເປໂຕໄດ້ບອກພວກເຮົາໃຫ້ພວກເຮົາເລືອກທ່ີຈະດຳລົງຊີວິດທ່ີດີໃນໂລກເຖິງແມ່ນວ່າມີຜູ້
ກ່າວໂທດພວກເຮົາວ່າເຮັດຜິດ ເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ເຫັນການດີຂອງພວກເຮົາ  ແລະຈະໃຫ້ການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ.  
( 1 ເປໂຕ 2: 12.)  
 

3. ໂຢຮັນ 3: 26-30 
26ລູກສິດນ້ັນຈ່ຶງໄປຫາໂຢຮັນແລະເວົ້າວ່າ,  “ອາຈານເອີຍ,  ຜູ້ທ່ີຢູ່ນຳອາຈານທ່ີຟາກແມ່ນ້ຳຢໍແດນພຸ້ນ  ຄືຜູ້ທ່ີອາຈານ
ເປັນພະຍານເຖິງນ້ັນ ເບ່ິງແມ,   ຜູ້ນ້ັນກຳລັງໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາ ແລະຄົນທັງປວງກໍພາກັນໄປຫາເພິ່ນ.” 27ໂຢຮັນຕອບ  
ວ່າ, “ມະນຸດຈະຮັບສ່ິງໃດບ່ໍໄດ້ ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ທ່ີຊົງໂຜດປະທານຈາກສວັນໃຫ້ເຂົາ. 28ທ່ານທັງຫລາຍກໍເປັນພະຍານຝ່າຍ
ເຮົາວ່າເຮົາໄດ້ກ່າວແລ້ວວ່າ ‘ເຮົາບ່ໍເປັນພຣະຄຣິດແຕ່ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ມາກ່ອນໜ້າພຣະອົງ.’29ຜູ້ທ່ີມີເຈ້ົາສາວກໍແມ່ນເຈ້ົາ
ບ່າວນ້ັນແຫລະ ແຕ່ສະຫາຍຂອງເຈ້ົາບ່າວທ່ີຢືນຟັງເຈ້ົາບ່າວຢູ່  ກໍມີຄວາມຍິນດີຫລາຍເພາະໄດ້ຍິນສຽງຂອງເຈ້ົາບ່າວ
ນ້ັນຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ຄວາມຍິນດີຂອງເຮົາກໍຄົບຖ້ວນແລ້ວ. 30ພຣະອົງນ້ັນຕ້ອງຊົງໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແຕ່ເຮົາຈະຕ້ອງນ້ອຍລົງ.” 
 

        ມັນເປັນສ່ິງທ່ີສຳຄັນສຳລັບພວກເຮົາທ່ີຈະຈົດຈຳວ່າໂຢຮັນຍັງມີຜູ້ຕິດຕາມ.   ຜູ້ຕິດຕາມຫຼາຍຄົນ.  ທ່ານເປັນຄຣູ
ສອນທ່ີມີຄວາມນິຍົມ, ເປັນກະບອກສຽງແລະເປັນບຸກຄົນທ່ີມີຄວາມກ້າຫານ ແລະເປັນບຸກຄົນທ່ີມີຊ່ືສຽງ. ໂຢຮັນຮູ້ຈັກ
ຈຸດປະສົງຂອງຊີວິດຂອງເພິ່ນຄືນຳພາຄົນທັງຫຼາຍໃຫ້ໄປຫາລູກແກະຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີນຳເອົາຄວາມບາບໄປຈາກໂລກ.  

  ຕອນທ່ີພຣະເຢຊູເລ້ີມຣາຊກິດຂອງພຣະອົງ ຕອນນ່ຶງຕ່ໍຜູທ່ີໂຢຮັນໄດ້ຊ້ີໄປທ່ີການຮັບໃຊ້ຢ່າງເຕັມປ່ຽມໃນຣາຊກິດຂອງ 
ພຣະອົງໃນໂລກ ໜ້າທ່ີການງານຂອງໂຢຮັນເບ່ິງຄືວ່າລົດລົງເທ່ືອລະເລັກລະນ້ອຍ. ແລະໂຢຮັນເຫັນພ້ອມກັບສ່ິງນ້ັນ. 
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       ອີກດ້ານນ່ຶງ, ຜູ້ຕິດຕາມຂອງໂຢຮັນ, ບ່ໍເຫັນພ້ອມດ້ວຍກັບສ່ິງນ້ັນ. ພວກເຂົາກັບເປັນກັງວົນເມື່ອເຫັນຄວາມນິຍົມ
ຊົມຊອບຂອງພຣະເຢຊູເຕີບໂຕຂ້ຶນ, ເພາະວ່າການເປັນທ່ີນິຍົມຊົມຊອບຂອງພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ໂຢຮັນເສັຽຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບບາງສ່ິງຂອງຕົວທ່ານເອງ.  ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຢຮັນ? “ ການດີ!”   ໂຢຮັນບ່ໍໄດ້ສ້າງຊ່ືສຽງ
ເພື່ອຕົວເອງ, ຍົກລະດັບ,  ແລະກັບມາເຮດັຂ້ຶນໃໝ່ເພື່ອເຫດຜົນອັນດຽວເທ່ົານ້ັນ: ທ່ານຮູ້ວ່າມີພຽງທາງດຽວທ່ີຈະສ້າງ
ບາງສ່ິງໃຫ້ຄົງຢູ່ຊ່ົວນິດນິຣັນ ແມ່ນນຳພາຄົນທັງຫຼາຍໃຫ້ມຸ້ງໜ້າໄປທ່ີອົງພຣະເຢຊູ. 
         ມັນເປັນການງ່າຍທ່ີຈະເວົ້າຫຼາຍກວ່າທ່ີຈະເຮັດ. ພວກເຮົາດຳເນີນຊີວິດໃນໂລກທ່ີກ້າວໜ້າຂອງສັງຄົມ.   ພວກ 
ເຮົາສັດທາບັນດາຍິງແລະຊາຍທ່ີສ້າງຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ. ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຕັດສິນຄຸນຄ່າຕົວເອງຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຈຳ
ນວນຂອງ “ຄວາມຊອບ” ພວກເຮົາມັກມີຜູ້ຕິດຕາມສຽງຮຽກຮ້ອງເວົ້າປ້ີນໄປປ້ີນມາຂອງເຮົາຫຼາຍປານໃດ.   ພວກເຮົາ 
ມີຫຼາຍວິທີການນຳໃຊ້ເພື່ອເອົາຊະນະ.   ທັງໝົດແມ່ນໃຊ້ເພື່ອສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກັບຕົວເອງ.     ການຕິດຕາມພຣະ 
ຄຣິດມີຄວາມໝາຍວ່າສວມກອດເອົາການເປີດເຜີຍການປະຕິເສດຕົວເອງ.   ມັນມີຄວາມໝາຍວ່າເລືອກທ່ີຈະບ່ໍປ້ືມປິ
ຕິຍິນດີໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຕົວເອງແລະດຳເນີນຊີວິດໂດຍຍອມຈຳນົນຕ່ໍການເຊ່ືອຟັງພຣະເຢຊູ.   ມັນຍັງມີຄວາມ  
ໝາຍວາ່ພວກເຮົາເລືອກທ່ີຈະຍົກສູງພຣະອົງ ແທນທ່ີຈະຍົກຕົວເອງຂ້ຶນ. 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

ທ່ານຈະເລືອກທ່ີຈະຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະຄຣິດຢ່າງໃດໃນອາທິດນ້ີ? ແທນທ່ີຈະຍົກຍ້ອງຕົວທ່ານເອງ ຈ່ົງພິຈາຣະນາ 
ເບ່ິງຄຳແນະນຳນ້ີ. 

 
 ທ່ອງຈຳໂຢຮັນ 3:30.  “ ພຣະອົງນ້ັນຕ້ອງໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແຕ່ເຮົາຈະຕ້ອງນ້ອຍລົງ   .”ແລະຈ່ົງເຮັດໃຫ້ຄຳເວົ້າຂອງ

ທ່ານຂັບເຄ້ືອນໄປແລະປາກົດອອກມາເປັນການກະທຳ. 
 

 ທົບທວນເບ່ິງການດຳເນີນຊີວິດຂອງທ່ານເປັນການສ່ວນຕົວໃນແຕ່ລະເດືອນ. ຈ່ົງສັນນະສູດໃຈເບ່ິງວ່າແມ່ນ
ຫັຽງຫຼືຜູ້ໃດທ່ີຊີວິດຂອງທ່ານມຸ້ງກົງໄປໃສ່.    ຈ່ົງພິຈາຣະນາດເບ່ິງຂ້ັນຕອນທ່ີທ່ານຕ້ອງການຈັດເປັນລາຍລະ
ອຽດ ເພື່ອແທນຄວາມສົນໃຈໃນຊີວິດທ່ີດີໃນພຣະເຢຊູ. 

 
 ຂຽນຄຳພະຍານຂອງທ່ານໃຊ້ສາມຈຸດມຸ້ງໝາຍໃນຂ້ໍ 2 ອະທີບາຍທາງເລຶອກຂອງທ່ານ. ອະທິບາຍເຣ່ືອງຂອງ

ທ່ານໃນວິທີທີສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ປັກໃຈໃສ່ໃນພຣະເຢຊູ. ອະທິຖານເພື່ອໃຫ້ມີໂອກາດແບ່ງປັນຄຳພະຍານຂອງ
ທ່ານກັບຄົນອ່ືນໃນອາທິດນ້ີ.    

 
    ການດຳເນີນຊີວິດຂອງທ່ານຈະບ່ົງບອກບາງສ່ິງ. ການເລືອກຂອງທ່ານ, ສາຍສັມພັນຂອງທ່ານ, ແລະການປາກເວົ້າ
ຂອງທ່ານກໍເປັນຮ່ອງຮອຍຊ້ີນຳທາງທ່ີເດີນໄປ.  ບ່ໍວ່າທ່ານຈະກະທຳການອັນໃດກໍຕາມ ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າທັງໝົດນ້ັນມຸ້ງ
ເປ້ົາໝາຍໄປທ່ີພຣະເຢຊູ. 
 

                               ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນwww.lsbf.org  ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທດິ 
ວັນອາທິດທີ19 ພຶສຈິກາ 2017(11- 19- 2017) 
__________________________________________  

                            ຮັນນາ: ວາງໃຈ-ເຕັມປ່ຽມ ໃນການອະທິຖານ 
 

ເມ່ືອໃດທ່ານຍຶດໝັ້ນໃນຄຳຖາມບາງສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຈະຖາມທີ່ສຸດ? 
           ການດຳເນນີຊີວິດໂດຍໃຫ້ພຣະຄຣິດ- ເປັນຈຸດສຳຄັນ ຈົ່ງເລືອກອະທິຖານ, ບໍແ່ມ່ນຂາດຄວາມຫວັງ. 

 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
          ການຄວບຄຸມອາຫານເພ່ືອລດົນ້ຳໜັກແລະການອອກກຳລັງກາຍນັ້ນ ຍັງເປັນຫັຼກສູດພ້ືນຖານທີ່ສຳຄັນສຳລັບ
ການລົດນ້ຳໜັກ. ແນ່ນອນ, ເຫດຜົນທາງການແພດອາດຈະອະທິບາຍວ່າດ້ວຍເຫດໃດບາງຄົນອາດຈະມີນ້ຳໜັກເກີນ
ສ່ວນ. ແຕ່ບັນຫາໃຫຍສ່ຳລັບພວກເຮົາ ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະລົດຄວາມອ້ວນຈັກເລກັຈັກນ້ອຍ, ມັນມາຮອດຈຸດ
ທີ່ຕ້ອງຄວບຄຸມອາຫານແລະອອກກຳລັງກາຍ. 
          ຖ້າວ່າຫັຼກສູດນັ້ນງ່າຍ, ເປັນຫຍງັພວກເຮົາຫຼາຍຄົນຈ່ຶງຕົກຢູ່ໃນບັນຫາທາງດ້ານສຂຸະພາບຊີວິດ? ນອກຈາກ
ເຫດຜົນທາງການແພດ,   ພວກເຮົາສາມາດສັນນິຖານວ່າຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບໍຢ່ດຸຢັງ້ຂອງເຮົານັ້ນບໍ່ແມ່ນວ່າເພາະ
ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດ, ແຕ່ພວກເຮົາລົມ້ເຫລວເພາະພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ລົງມືປະຕິບັດຕາມສິ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກ.  
       ການອະທິຖານກໍຄືກັນ. ພວກເຮົາຮູວ່້າພວກເຮົາຄວນຈະອະທິຖານ; ພວກເຮົາຮູ້ພວກເຮົາຕ້ອງການອະທິຖານ. 
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການໃຫ້ຄຳແນະນຳແລະການອອກຄຳສັ່ງ,   ພວກເຮົາຍັງລົ້ມເຫລວໃນການຝຶກຊ້ອມອັນໃດທີ່
ພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດ. 
        ສຳລັບຄຣິສຕຽນ, ການອະທິຖານຈຳຕ້ອງກາຍມາເປັນອຸປະນິສັຍອັນດັບທີສອງຂອງເຮົາເພາະໂອກາດໃນການ
ເລືອກທີ່ສອດຄ້ອງກັນແລະຊີວິດອະທິຖານບໍ່ຢຸດຢັງ້ແມ່ນການເລືອກ. ຄ່າທີ່ເລືອກ, ມີຊີວິດກັບອາລົມຂອງຄວາມໝົດ
ຫວັງ. ຮັນນາ, ເປັນແມ່ຂອງຊາມູເອນ, ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າມັນຄືອັນໃດທີ່ມາຫາພຣະເຈົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງເຮົາແລະວາງໃຈພຣະອົງທີຊົ່ງທຳງານໃນຕົວຂອງເຮົາ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?       ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. 1 ຊາມູເອນ 1: 9-11 
9ມີເທື່ອໜຶ່ງທີ່ຊີໂລຫລັງຈາກພວກເຂົາກິນເຂົ້າແລ້ວ ນາງຮັນນາກໍລຸກຂຶ້ນໃກ້ປະຕູພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ປະ 
ໂລຫິດເອລີກໍນັ່ງຢູ່ເທິງຕັ່ງອີ.້10ຮັນນາຮູ້ສຶກຂົມຂື່ນໃນໃຈຫລາຍໃນຂະນະທີ່ນາງອ້ອນວອນຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານາງໄດ ້
ຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມທຸກໃຈ. 11ນາງໄດ້ສາບານຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າ “ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແຫ່ງຈັກກະວານຂໍພຣະອົງຊົງທອດ 
ພຣະເນດເບິ່ງຂ້ານ້ອຍຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງແດ ່ຂໍຊົງທອດພຣະເນດເບິ່ງຄວາມໂສກເສົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ ແລະຂໍຊົງຈົດ
ຈຳ ຢ່າຫລົງລືມຂ້ານ້ອຍ ຖ້າວ່າພຣະອົງຊົງປະທານລູກຊາຍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍຂໍສັນຍາວ່າຈະອຸທິດຖວາຍເດັກນັນ້ 
ໃຫ້ແກ່ພຣະອົງຕະຫລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງລາວ ແລະຜົມຂອງລາວຈະບໍ່ຖືກຕັດຈັກເທື່ອ. 
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         ໃນສອງສາມຄຳເວ້ົາທຳອິດຂອງປຶ້ມພຣະທັມ 1 ຊາມູເອນ, ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກຊາຍຄົນນຶ່ງຊ່ືເອນການາ
ແລະພັລະຍາທັງສອງຂອງລາວເປນິນນາແລະຮັນນາ. ເນື່ອງຈາກຊາວອິສະຣາເອນສມັຍກ່ອນໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າແມ່ເປັນ
ເປົ້າໝາຍພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຊ່ັນດຽວກັບເປນິນນາເພາະນາງມີລູກສອງຄົນ. ( 1 ຊາມູເອນ 1: 2 ) ແຕ່ນາງຮັນ
ນາມີຊີວິດຈົມຢູ່ກັບຄວາມຜິດຫວັງທີ່ຂົມຂື່ນ. 
          ຮັນນາບໍ່ມີລູກ. ແລະໃນຕອນນີຈ້ະຕ້ອງມີລູກເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າ, ຊາວອສິາຣາເອນ
ສມັຍກ່ອນມີຄວາມເຊ່ືອວ່າການມີລູກແມ່ນຫັຼກຖານຄວາມພໍໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ. ນີ້ເປັນຄວາມຜິດຫວັງອັນຂົມຂື່ນແລະ
ໂສກເສົ້າອັນໃຫຍທ່ີ່ຮັນນາໄດ້ຮັບໃນຊີວິດປະຈຳວັນນັ້ນ “ ເປັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ” ໃນຄວາມຄິດທີ່ຜ່ານມາຂອງລາວທີ່ເປັນ
ຄວາມສັບສົນທາງເຣ່ືອງຄວາມສັມພັນ, ມີປົມດ້ອຍທາງດ້ານຄວາມມ່ວນຊ່ືນ, ແລະສິ່ງທີ່ຕື່ນເຕັ້ນກຜໍ່ອນລົງ. 
       ແມ່ນຫຍງັ “ທີ່ເກີດຂຶ້ນ” ກັບເຈົ້າ? ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນສາຍເຫດຄວາມຂົມຂື່ນທີ່ໃຫ່ຽທີ່ສຸດຂອງທ່ານ?  ຄວາມເຈັບ
ປວດທີແ່ກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ຍັງຝັງເລິກຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານບ?ໍ 
       ການທົດລອງທັງໝົດສຳລັບພວກເຮົານັ້ນ ແມ່ນເຮົາໄດ້ຝັງ“ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ” ໄວ້ຫ່າງໄກເຮາົ. ພວກເຮົາເອົາບັນຫາ
ຄວາມສັມພັນກອງທັບຖົມໄວ້ຫລາຍປ,ີ ແລະເອົາກິຈກັມທາງສາສນາເຕັງໄວ້ທາງເທິງ, ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຕົວເຮົາເອງ
ລືມຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມຂົມຂື່ນທີ່ພວກເຮາົມີ. ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະເກັ້ຽກ່ອມຕົວເອງວ່າຕາບໃດທີ່ເຮົາບໍ່
ຄິດເຖິງເຣ່ືອງນີ,້ ພວກເຮົາກໍສາມາດກ້າວຜ່ານສາຍເຫດຂອງຄວາມຂົມຂື່ນນີ້ໄປໄດ.້ 
       ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງມີວິທີທາງຮັກສາປິ່ນປົວ: ຄອື້ອນວອນອະທິຖານ. ສິ່ງນີ້ນາງຮັນນາໄດ້ເຮັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, 
ແລະພວກເຮົາຈຳຕ້ອງເຮັດໃນທຳນອງດຽວກັນນີ.້ ຢ່າຈົມຢູ່ກັບສາຍເຫດຂອງຄວາມເຈັບປວດ, ຄວາມຂົມຂື່ນ, ແລະ
ຄວາມວິຕົກກັງວົນ. ຢ່າຢຸດຢູ່ກັບທີ່ແຕ່ຈົ່ງນຳບນັຫາເຫລົ່ານັ້ນມາຫາພຣະເຈົາ້. 
       ແທຈ້ິງແລ້ວ, ການກັບມາຫາພຣະເຈົ້າດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຕິດຕາມ 
ພຣະຄຣິດ ແຕເ່ປັນຄຳສັ່ງ ( ຟິລິບປອຍ 4:6.) 
 

2. 1 ຊາມູເອນ 1:17-18, 26-28 
17ເອລີເວ້ົາວ່າ,  “ຈົ່ງໄປເປັນສຸກເທີ້ນ ຂໍພຣະເຈົ້າຂອງພວກອິສຣາເອນປະທານພອນຕາມທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງຂໍຕໍ່ພຣະອົງ.”  
18ນາງຕອບວ່າ, “ຂໍທ່ານຈົ່ງຄິດເມດຕາປານີຂ້ານ້ອຍເລື້ອຍ”  ແລ້ວນາງກໍຈາກໄປ ຕໍ່ຈາກນັ້ນມານາງຈຶ່ງກິນເຂົ້າ ແລະ 
ຄວາມໂສກເສົ້າກໍບັນເທົາລົງ..... 26ແລ້ວພວກເຂົາກໍຂ້າງົວເຖິກໂຕນັ້ນ ແລະນຳເອົາເດັກນ້ອຍນັ້ນມາຫາເອລ ີ ຮັນນາ
ເວ້ົາຕໍ່ເອລີວ່າ,  “ຂໍໂທດທ່ານ ທ່ານຈື່ຂ້ານ້ອຍໄດ້ບ?ໍ ຂ້ານ້ອຍຄືຍິງທີ່ທ່ານເຄີຍເຫັນ ຢືນອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ ່
ທີ່ນີ.້ 27ຂ້ານ້ອຍໄດ້ທູນຂໍລູກຈາກພຣະອົງ ແລະພຣະອົງກໍຊົງປະທານໃຫ້ຕາມທີ່ຂ້ານ້ອຍໄດ້ທູນຂ.ໍ  28ດັ່ງນັ້ນ ຂ້ານ້ອຍ
ຈຶ່ງຂໍອຸທິດຖວາຍເດັກນ້ອຍນີ້ໃຫ້ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ   ຂໍໃຫ້ລາວເປັນຂອງພຣະອົງຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງລາວ.”   ແລ້ວ
ພວກເຂົາກໍພາກັນຂາບໄຫວ້ນະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ. 
 
       ໃນຂໍ ້17- 18 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນຂອງຄຳອ້ອນວອນອະທິຖານຂອງຮັນນາໃນທັນທີທັນໃດ: ພາຣະຂອງນາງໄດ້
ຖືກຍົກອອກ. ນາງໄດ້ມຸ້ງຕົງການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໄປທີ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ແລະນາງສາມາດມີສັນຕິສຸກໃນວິທີທາງ
ຂອງນາງ.  
         ໃນຂໍ ້26-28 ສະແດງຜົນຂອງການອະທິຖານທີ່ສືບຕໍ່ເນື່ອງເລື້ອຍມາຂອງຮັນນາ: ນາງໄດເ້ກີດລູກຊາຍແລະໃສ ່
ຊ່ືວ່າຊາມູເອນ. ຊ່ືນັ້ນແມ່ນເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິການຂອບພຣະຄຸນ ເພາະເດັນນ້ອຍນັ້ນແມ່ນຄຳຕອບຄຳອະ
ທິຖານ, ເນື່ອງຈາກຄຳອະທິຖານມີຄວາມໝາຍຄືຄຳໝັ້ນສັນຍາ "ຄຳຂໍຮ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າ" ຫືຼ "ຮັບຟັງໂດຍພຣະເຈົ້າ." 
ຕລອດຊີວິດຂອງລາວ, ຊາມູເອນອາດຈະໄດ້ຍິນ, ຊ້ຳແລ້ວແລະຊ້ຳອີກ, ການດຳລົງຊີວິດຂອງລາວເປັນຫັຼກຖານທີ່ສຳ
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ຄັນຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຮັບຟັງແລະໃຫ້ຄຳຕອບປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ.   ໃນທຳນອງດຽວກັນນັ້ນ, ຮັນນາຈະໃຊ້ຊີວິດ
ສ່ວນທີ່ເຫືຼອຕລອດຊີວິດຂອງນາງດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນວ່າພຣະເຈົ້າຮັບຟັງຢ່າງແທ້ຈິງແລະຂັບເຄື່ອນເມ່ືອປະຊາຊົນ
ຂອງພຣະອົງອ້ອນວອນອະທິຖານ. ເພາະເດັກນ້ອນນັ້ນຄືຄຳຕອບຂອງຄຳອະທິຖານ, ເດັກນັ້ນມາຈາກພຣະເຈົ້າໂດຍ
ຕົງ, ຮັນນາຮູ້ວ່າຊີວິດຂອງລູກລາວທັງໝົດເປັນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ; ນາງມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນລ້ຳຄ່ານີ້ຄືນ
ໃຫ້ກັບພຣະອົງ. ນີ້ເປັນຄວາມສຸກທີ່ຈົບລົງຂອງຍິງທີອ່ະທິຖານແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ. ດ້ວຍວ່າ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຄຳອະທິຖານທັງໝົດຈົບລົງຕາມທີ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວ. ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດເມ່ືອພວກເຮົາ
ອະທິຖານຂໃໍຫ້ໄດ້ງານທຳ, ປິ່ນປວົຮັກສາ, ຫືຼການຈັດຫາອື່ນ  ໆແລ້ວພຣະເຈົ້າຕອບ"ບໍ"່? 

 ພວກເຮົາຍອມຮັບຂອບເຂດຈຳກັດໃນການເບິ່ງເຫັນຂອງເຮົາ.  ມັນເປັນທັມມະຊາດໃນຄວາມຜິດຫວັງເມ່ືອ 
ພຣະເຈົ້າຕອບຄຳອະທິຖານຂອງເຮົາໃນທາງລົບ, ແຕ່ພວກເຮົາມີຄວາມຜິດຫວັງເພາະການເບິ່ງເຫັນຫລຮືູ້ 
ລວ່ງໜາ້ມີຂອບເຂດຈຳກັດ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ຜົນຕາມມາທັງໝົດຂອງຄຳອະທິຖານຂອງເຮົາ, ແຕ່ພຣະ
ເຈົ້າຮູ,້ ພຣະອົງເຫັນ,  ພຣະອົງຊົງກະທຳ.  ດັ່ງນັ້ນ ເມ່ືອຄຳຕອບອອກມາໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັບທີ່ພວກເຮົາ
ຫວັງໄວ້,  ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຫັນປຽ່ນແລະຮູ້ຈັກຂອບເຂດຄວາມຈຳກັດຂອງການມອງເຫັນລ່ວງ ໜ້າຂອງ
ເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ. 

 ພວກເຮົາຈົດຈຳຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ທຸກສະພາບການຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນລວງວັດແທກຄວາມຮັກ
ຂອງເຈົ້າທີ່ໃຫ້ກັບພວກເຮົາ. ພຣະອົງໄດ້ພິສູດຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕໍ່ຜູ້ທີ່ຮັກພຣະອົງແລະທຸກໆຄົນຜ່ານ
ທາງການຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະຄຣິດ. ເຖິງແມ່ນຈິດວິນຍານຂອງເຮົາບໍ່ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທາງດ້ານ
ຈິດໃຈຊ່ົວຂະນະນຶ່ງເມ່ືອພຣະເຈົ້າບໍ່ຕອບຄຳອະທິຖານຂອງເຮົາໃນທາງທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າພຣະອົງຄວນຈະ 
ຕອບ, ການຈົດຈຳການຕາຍຂອງພຣະອົງຈະສາມາດຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ຢຸດແລ້ວຄິດແລະລະນຶກເຖິງໄມ້ກາງແຂນ.
ການຕາຍຂອງພຣະອົງແມ່ນສາມາດວັດແທກຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. ຄຳຕອບຂອງພຣະອົງແມ່ນເຕີບໃຫຍ່
ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງທີ່ມີໃຫ້ກັບພວກເຮົາ. 

 ພວກເຮົາເຊ່ືອໃນພຣະສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ.  ບໍ່ເປັນການພຽງພໍສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະເຊ່ືອວາງໃຈໃນ   
ຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະປ່ຽນແປງທຸກບັນຫາຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງວາງໃຈໃນພຣະສະ 
ຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງ.   ພຣະເຈົ້າຊົງກະທຳເພ່ືອການດີຂອງພວກເຮົາ,  ຊ່ຶງເປັນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ     
ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະຄຣິດ ( ໂຣມ 8: 28- 29.) ເມ່ືອພຣະອົງຕອບຄຳອ້ອນວອນຂອງເຮົາ, ພຣະເຈົ້າບໍ່
ເຮັດການດີນັ້ນສຳລັບເຮົາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພຣະອົງຊົງກະທຳການດີນັ້ນສຳລັບລູກໆຂອງພຣະອົງທັງໝົດ. 
 

3.  1 ຊາມູເອນ  2:1-3 

1ນາງຮັນນາໄດ້ອ້ອນວອນວ່າ:  “ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂ້ານ້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊ່ືນ   ຂ້ານ້ອຍມີ 
ຄວາມສຸກໃຈຍ້ອນສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງກະທຳຂາ້ນ້ອຍຫົວທ້າທາຍໃສ່ສັດຕຂູອງຂ້ານ້ອຍ    ຂ້ານ້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ 
ມ່ວນຊ່ືນ  ເພາະພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ອຍເຫລືອຂ້ານ້ອຍ.   2 ບໍ່ມີຜູ້ໃດບຣິໍສຸດດັ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ   ບໍ່ມີພຣະຜູ້ຄຸ້ມຄອງອົງໃດ 
ເໝືອນພຣະເຈົ້າຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ. 3 ສຽງໂອ້ອວດຂອງເຈົ້ານັ້ນຈົ່ງມິດ  ຄຳເວ້ົາທີ່ຈອງຫອງຈົ່ງມິດເສັຍ ເພາະພຣະຜູ້ 
ເປັນເຈົ້າຊົງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງ ພຣະອົງຊົງຕັດສິນການກະທຳທຸກຢ່າງຂອງມະນຸດ. 
 
       ຮັນນາຕອບສນອງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງເໝາະສົມໃນຕົວເອງ: ນາງຕອບດ້ວຍຄຳອ້ອນວອນອະທ ິ
ຖານຂອບພຣະຄຸນ.    ພວກເຮົາຄວນເລືອກໃຊ້ການຕອບສນອງອັນແລກຄືກັບຮັນນາ   ອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າສຳລັບ
ຄວາມດີຂອງພຣະອົງ,  ຣິດອຳນາດ,  ແລະການມອງເຫັນ. 



 4 

       ເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາມີຊີວິດແລະເຄື່ອນໄຫວໄປມາແລະເປັນຢູ່ກໍເພາະພຣະເຈົ້າ,  ໃນຄຸນຄວາມດີຄວາມຮັກຂອງ 
ພຣະອົງ, ຊົງສືບຕໍ່ຮັກສາເຮົາແລະໂລກທັງໝົດໄວ້. (ກິຈການ 17:28) ດຽວນີ້ພວກເຮົາລືມການຊົງສ້າງທັງໝົດ. ພວກ
ເຮົາພຽງແຕ່ແລ່ນໄປຕາມວັນແຫ່ງຄວາມຂົມຂື່ນເພ່ືອຍອມຮັບການຊົງກະທຳ  ແລະການຈັດຕຽມຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ສຳ
ລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ. ແທນທີ່ຈະສະແດງຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີເປັນພິເສດດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນ, ວັນເວ
ລາຂອງພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນຖກືເຕີມເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມບໍ່ພໍອົກພໍໃຈ, ຈົ່ມວ່າແລະບໍ່ຖືກໃຈ.  
ພວກເຮົາລະນຶກຢູ່ສເມີພວກເຮົາຄວນມີເຫດໃຫ້ຂອບພຣະຄຸນຢູ່ສເມີ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ, ພວກເຮົາສາມາດ:  
 ຈົ່ງຈົດຈຳໄວ້ວ່າອັນໃດທີ່ພວກເຮົາສົມຄວນໄດ້ຮັບ. ມັນເກີດຂຶ້ນໃນໃຈຂ້າພະເຈົ້າຊ່ົວຂະນະນຶ່ງເມ່ືອຂ້າພະເຈົ້າ

ບໍ່ໄດ້ສຳນຶກໃນບຸນຄຸນ ເຊ່ັນດຽວກັບຊ່ົວຂະນະນື່ງເມ່ືອຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບ. ຂ້າພະ
ເຈົ້າເລີ້ມເຊ່ືອວ່າຂ້າພະເຈົ້າສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບບາງສິ່ງທີ່ດີກວ່າສະຖານະການຫືຼສະພາບແວດລ້ອມຊ່ຶງໃນປັດ
ຈຸບັນຂ້າພະເຈົ້າພົບໃນຕົວເອງ. ຄວາມຈິງ, ມີພຽງສິ່ງດຽວທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສົມຄວນໄດ້ຮັບແມ່ນການຕັດສິນປະ
ຫານຊີວິດແລະລົງໂທດຊ່ົວນິຣັນດອນ. 

 ຈົ່ງຈົດຈຳໄວ້ວ່າອັນໃດທີ່ພວກເຮົາມີ. ອີກຊ່ົວຂະນະນຶ່ງເມ່ືອຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກພໍອົກພໍໃຈຈາກການເອົາຕົວເອງ
ໄປປຽບທຽບກັບຄົນອື່ນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຜິດຫວັງໃນຕົວເອງ ຄວາມຢາກໄດ້ສິ່ງຂອງຄົນອື່ນນັ້ນເຮັດໃຫ້ຂ້າ
ພະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສຸກສະບາຍ. 

 ຈົ່ງຈົດຈຳໄວ້ວ່າອັນໃດພວກເຮົາໄດ້ຊ້ື.  ຣາຄາອັນມີຄ່າໃຫຍຫ່ລວງໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ສຳລັບພວກເຮົາ. ພຣະໂລຫິດ
ອັນລ້ຳຄ່າຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຊຳຮະຄວາມປະພຶດຂອງເຮົາ. ( 1 ເປໂຕ 1: 18- 19.)ດ້ວຍພຣະຄຸນຄວາມດີ
ຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາສາມາດພັດທະນາຈິດໃຈບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວຫືຼຢາກໄດ້ຂອງຄົນອື່ນ, ແຕ່ຈົ່ງມີໃຈຮ້ອນຮົນ
ດ້ວຍການສຣັເສນີລູກແກະ(ພຣະຄຣິດ)ທີ່ຖືກຂ້າຢ່າງທໍຣະມານ.   
 

                                                ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

ທ່ານຈະຈັດອັນດັບໃນການອະທິຖານໃນແຕ່ລະມ້ືຢ່າງໃດ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບ່ິງຄຳແນະນຳນີ້. 
 ຖວາຍການຂອບພຣະຄນຸ. ແມ່ນຫຍງັສາມສິ່ງທີເ່ຮັດໃຫ້ດີໃຈຊ່ຶງທ່ານບໍ່ໄດ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ? ຈົ່ງຢຸດ

ແລະອະທິຖານຂອບພຣະຄຸນສຳລັບພຣະພອນແຕ່ລະຢ່າງເຫ່ົຼານັ້ນ. 
 ຄວາມຈົດຈຳ. ຈົດຈຳພຣະທັມຟີລິບປອຍ 4: 6- 7 ເປັນເໝືອນຄຳເຕືອນເພ່ືອນຳຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ 

ຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະໄວ້ວາງໃຈໃນຄຳຕອບຂອງພຣະອົງ.   
 ຈົດບັນທຶກປະຈຳວັນ. ຈົ່ງເລີ້ມຕົ້ນຈົດບັນທຶກຄວາມຮູ້ສຶກຂອບພຣະຄຸນໃນແຕ່ລະວັນ. ໃຊ້ເວລາຈັກສອງສາມ

ນາທີໃນແຕ່ລະວັນຂຽນສະເພາະຄຳອະທິຖານທີ່ສະແດງເຖິງການຂອບພຣະຄຸນ. ສັງເກດເບ່ິງການເລີ້ມປ່ຽນ
ແປງທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງທ່ານ. 

 
         ເຣ່ືອງຂອງຮັນນາເຕືອນພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາຈະປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາແລະຄວາມຜິດຫວັງ. ແຕ່ໃນຣະຫວ່າງ
ກາງຂອງຄວາມຜິດຫວັງນັ້ນ,    ບ່ອນນັ້ນແມ່ນໂອກາດສຳລັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການອະທິຖານ.    ອະທິຖານດ້ວຍ
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈນຳພາໄປຫາຄວາມຮູ້ຈັກການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງບໍ່ຈັດຕຽມສິ່ງທີ່ເຮົາຍາກໄດ ້ ແຕ່ຈດັຕຽມ
ສິ່ງທີຈ່ຳເປນັສຳລບັເຮາົ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທ ີ26 ພຶສຈິກາ 2017(11- 26- 2017) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ               ອັນເດອາ-ເປັນພະຍານທີກ່ະຕືລືລົ້ນ 
 

ໂຄສະນາຂາຍຫຍັງທ່ີຂາຍດີທ່ີສຸດ ທ່ີທ່ານໄດ້ຍິນ? 
ພຣະຄຣິດ- ເປັນຈຸດສູນກາງຄຳເຊ້ືອເຊີນທ່ີຕ້ອງເລືອກໃນຊີວິດ, ບ່ໍແມ່ນຄວາມບ່ໍສົນໃຈ. 

 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
        “ແມ່ນຫຍັງທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງນ່ັງຫຼັງພວງມະໄລມື້ນ້ີ?”  ການຊ້ືຣົດແມ່ນປະສົບປະການທ່ີອຶດອັດ   ຍາກໃນ
ການຕັດສິນໃຈສຳລັບທຸກຄົນ.   ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມກົດດັນທ່ີຍ່າງອ້ອມຮອບຄົນຂາຍ,  ລອງຂັບຂ່ີຣົດ, ແລະຕ່ໍ
ຈາກນ້ັນກໍມານ່ັງກັບຄົນຂາຍ ຜູ້ທ່ີຍ່າງກັບໄປກັບມາຈາກໂຕະຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ເພື່ອເຈຣະຈາຕ່ໍລອງຣາຄາ. ການຕ່ໍ
ລອງຣາຄາຂອງເຮົາບ່ໍງ່າຍດາຍທ່ີໄດ້ຕ່ໍກັບຄົນຂາຍ.   ບ່ໍວ່າເຮົາຈະສລາດໃນການຕ່ໍລອງປານໃດກໍຕາມ,  ມີຈຸດປະສົງ
ດຽວໃນຄວາມຄິດຄື: ຈົບລົງດ້ວຍຂ້ໍຕົກລົງຊ້ືຂາຍ. 
       ຄຣິສຕຽນສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມຄິດເຫັນໃນທຳນອງດຽວກັນໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ ຍອມຮັບວ່າເຂົາເປັນຄົນ
ຂາຍ. ພວກເຂົາຄິດວ່າເຂົາຈຳຕ້ອງເຮັດທຸກໆສ່ິງທ່ີເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອຍົກຍ້າຍຄົນຈາກຈຸດນ່ຶງໄປຫາຈຸດນ່ຶງ, ເຮດັ 
ໃຫ້ຈົບ “ ດ້ວຍຂ້ໍສເນີຄວາມເຊ່ືອ”  ດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານ.  
       ອັນເດອາໄດ້ຢືນຂ້ຶນດ້ວຍຫຼັກຄວາມເຊ່ືອຢ່າງເຫັນຊັດ. ທຸກຄ້ັງທ່ີພວກເຮົາເຫັນອັນເດອາໃນພຣະຄັມພ,ີ ລາວໄດ້ 
ແນະນຳບາງຄົນມາຫາພຣະເຢຊູ.  ອັນເດອາຮູ້ວ່າຣິດອຳໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດທ່ີແທ້ຈິງບ່ໍໄດ້ມາຈາກການຊັກ
ຊວນດ້ວຍເຫດແລະຜົນຂອງພວກເຮົາ,  ແຕ່ເປັນການແນະນຳຕົວພຣະເຢຊູໂດຍຕົງ. ເພາະວ່າບ່ໍມີສ່ິງໃດເໝືອຄວາມ
ສາມາດຂອງພຣະເຢຊູໄປໄດ້. 

 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?       (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
 
      ສືກສາພຣະຄມັພີ 
1.  ໂຢຮັນ: 1:35-42 
35ລ່ວງໄປອີກວັນໜ່ຶງໂຢຮັນກຳລັງຢືນຢູ່ກັບລູກສິດຂອງຕົນສອງຄົນ.36ແລະທ່ານໄດ້ເພ່ງເບ່ິງພຣະເຢຊູກຳລັງສະເດັດ 
ກາຍໄປ ຈ່ຶງກ່າວວ່າ,  ເບ່ິງແມ, ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.”  37ລູກສິດສອງຄົນໄດ້ຍິນໂຢຮັນເວົ້າດ່ັງນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງ
ຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປ.  38ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຫລຽວຫລັງເຫັນເຂົາທັງສອງຕິດຕາມມາ ຈ່ຶງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, “ພວກທ່ານ
ຊອກຫາຫຍັງ” ເຂົາທູນພຣະອົງວ່າ, “ຮັບບີ (ຊ່ຶງແປວ່າ ອາຈານ) ທ່ານອາສັຍຢູ່ທ່ີໃດ.” 39ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວ່າ, “ຈ່ົງ
ມາເບ່ິງ” ເຂົາກໍໄປແລະເຫັນບ່ອນຊ່ຶງພຣະອົງຊົງອາສັຍ ວັນນ້ັນເຂົາກໍໄດ້ພັກຢູ່ກັບພຣະອົງ ເພາະເປັນເວລາປະມານສ່ີ
ໂມງແລງແລ້ວ.  40ໃນສອງຄົນທ່ີໄດ້ຍິນໂຢຮັນເວົ້າແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປນ້ັນ   ຜູ້ໜ່ຶງຄືອັນເດອານ້ອງຊາຍຂອງຊີ
ໂມນເປໂຕ. 41ອັນເດອາກໍໄປຫາຊີໂມນອ້າຍຂອງຕົນກ່ອນແລະໄດ້ບອກວ່າ, “ໝູ່ເຮົາໄດ້ພົບເມຊີອາແລ້ວ”  (ທ່ີແປວາ່ 
ພຣະຄຣິດ). 42ອັນເດອາຈ່ຶງພາຊີໂມນໄປເຝ້ົາພຣະເຢຊູ ເມື່ອຊົງທອດພຣະເນດແລ້ວພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, “ທ່ານຄືຊີ
ໂມນລູກຂອງໂຢຮັນ ທ່ານຈະໄດ້ຊ່ືໃໝ່ວ່າ ເກຟາ” (ທ່ີແປວ່າ ເປໂຕ ຄືຫີນ). 
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       ອັນເດອາແມ່ນນ່ຶງໃນສອງຄົນຂອງອັຄສາວົກໃນຕອນນ້ັນ ເມື່ອໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕເປັນພະຍານວ່າພຣະເຢຊູເປັນ 
“ ລູກແກະຂອງພຣະເຈ້ົາ.” ຄຳພະຍານນ້ີພຽງພໍສຳລັບອັນເດອາແລະເພື່ອນໆຂອງລາວ ( ໂຢຮັນຜູ້ນ້ີແມ່ນໃຜ,  ຜູ້ນ່ຶງທ່ີ
ຂຽນພຣະທັມເຫລ້ັມນ້ີ).  ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາເປັນຜູ້ຕິດຕາມໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ,  ພວກເຂົາໄດ້ຕາມພຣະເຢຊູໄປເພື່ອ 
ຈະໄດ້ຍິນວ່າພຣະອົງສອນຫຍັງ.   ຫຼັງຈາກນ້ັນອັຄສາວົກສອງຄົນນ້ີໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບພຣະເຢຊູລະຍະນ່ຶງ,  ອັນເດອາ
ປາກົດວ່າມີການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດ ໂດຍຍອມຮັບວ່າ: “ ພວກເຮົາໄດ້ພົບພຣະເມສີອາ!” 
       ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນແຮງດຶງດູດຂອງຄຳພະຍານ.  ສຳລັບຄົນລຸ້ນຕ່ໍລຸ້ນ, ຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຄອຍຖ້າ
ການຕັດສິນໃຈເລືອກສ່ິງນ່ຶງຄື ພຣະເມສີອາ.   ປະຊາຊົນໄດ້ເຊ່ືອວ່າພຣະເມສີອາຄວນຈະເປັນຜູ້ນຳທາງການເມືອງ ຜູ້
ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຍົກຂ້ຶນເພື່ອເຮດັໃຫ້ການກົດຂ່ີຂອງອຳນາດການປົກຄອງໂຣມພ່າຍແພ.້   ທ່ີຈຸດນ້ີ,  ອັນເດອາມີຄວາມຄິດ
ເຫັນວ່າລາວກໍຄືກັບທຸກໆຄົນ,  ບ່ໍມີຄວາມສາມາດທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈຄວາມຕ້ັງໃຈຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະເມສີອາຈະບ່ໍນຳ
ປະຊາຊົນໄປໃນທາງການເມືອງ; ພຣະອົງຈະເຮັດບາງສ່ິງທ່ີດີກວ່ານ້ັນ ຫຼາຍກວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ອຳນາດການປົກຄອງຂອງໂຣມ, ພຣະອົງຈະຊ່ວຍກູ້ເອົາປະຊາຊົນຈາກບາບແລະຄວາມຕາຍຂອງພວກເຂົາ. 
       ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ສ່ິງແລກທ່ີອັນເດອາເຮັດເມື່ອລາວຮູ້ວ່າລາວໄດ້ພົບພຣະເມສິອາ ລາວແລ່ນໄປຫາອ້າຍ
ຂອງລາວຊ່ືຊີໂມນແລະເຊ້ືອເຊີນອ້າຍໃຫ້ມາແລະໄດ້ພົບພຣະເຢຊູເໝືອນກັນ. ຄວາມຈິງ, ຕລອດເວລາທ່ີເຮົາເຫັນອັນ
ເດອາໃນພຣະຄັມພີ, ອັນເດອາໄດ້ເຮັດແບບດຽວກັນນ້ີທຸກເທ່ືອ: ເຊ້ືອເຊືນຄົນທັງຫຼາຍໃຫ້ມາຫາພຣະເຢຊູ. 
       ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງອັນເດອາໃຫ້ຂ້ໍສເນີເພື່ອໃຫ້ພິຈາຣະນາຢ່າງຄົນທ່ີບ່ໍສລາດ    ຫຼືບ່ໍມີເຫດຜົນທ່ີສາມາດຶງດູດຊັກຈູງ
ຄວາມສົນໃຈໄດ້  ເປັນພຽງແຕ່ຄຳຊັກຊວນແບບງ່າຍເພື່ອນຳພາຊີໂມນໃຫ້ມາແລະພົບກັບພຣະເຢຊູດ້ວຍຕົວເອງ.  ນ້ີ
ເປັນການກະທຳທ່ີໜ້າພໍໃຈຂອງອັນເດອາ.  ເປັນແບບຢ່າງສຳລັບເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກມີອິສຣະຢ່າງດຽວກັນ ໃນການ
ເຊ້ືອເຊີນ, ສອງສ່ິງຂ້າງລຸ່ມນ້ີຈະຕ້ອງເປັນຈິງກັບພວກເຮົາ: 
 ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈກັບຄົນທ່ີໃກ້ຊິດເຮົາ.  ປາສະຈາກຂ້ໍຍົກເວັ້ນ, ວິທີທາງທ່ີດີທ່ີພວກເຮົາສາ

ມາດໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງເຮົາກັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງນ້ັນກໍຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ພວກເຂົາອາດຈະບ່ໍຮູພ້ຣະອົງ,  ພວກເຂົາ
ອາດຈະບ່ໍມັກ ບ່ໍຕ້ອງການພຣະອົງ. ແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມຮັກຢ່າງຈິງໃຈກັບບຸກຄົນເຫຼົ່ານ້ີທ່ີຢູ່ໃກ້ສິດກັບ
ເຮົາ,    ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການເຊ້ືອເຊີນພວກເຂົາໃຫ້ໄດ້ພົບກັບຜູ້ນ່ຶງທ່ີເປັນຄວາມຮັກ
ຄວາມດີຂອງເຂົາທ່ີມີຕ່ໍເຮົາຈະບ່ໍມີວັນປ່ຽນແປງເລີຍ. 

 ພວກເຮົາຕ້ອງເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູເປັນທ່ີກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈແທ້ຈິງ.      ບົນພື້ນຖານການພົບພໍ້ກັບພຣະເຢຊູ
ດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເອງ,  ອັນເດອາມີຄວາມແນ່ໃຈວ່າພຣະເຢຊູເປັນທ່ີກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈຂອງລາວຢ່າງແທ້ 
ຈິງ.  ລາວບ່ໍຕ້ອງການຄວາມສລຽວສລາດໃນການນຳສເນີຫຼືຕ້ອງທຳໜ້າທ່ີເປັນຄົນຂາຍ; ລາວຕ້ອງການພຽງ
ແຕ່ໃຫ້ຄຳແນະນຳ, ແລະຕ່ໍມາເປໂຕຄວນຈະເຫັນພຣະເຢຊູດ້ວຍຕົວເອງ.    
 

2. ໂຢຮັນ  12:20-22 
20ໃນໝູ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຂ້ຶນໄປນະມັສການ ໃນງານເທສະການນ້ັນມີຊາວກຣີກແດ່. 21ຊາວກຣີກເຫລ່ົານ້ີໄດ້ໄປຫາຟີ
ລິບ ຊ່ຶງມາຈາກບ້ານເບັດຊາອີດາແຂວງຄາລີເລ ຈ່ຶງກ່າວກັບທ່ານວ່າ, “ນາຍເອີຍ, ພວກຂ້ານ້ອຍຢາກເຫັນທ່ານເຢຊູ
ແທ້.” 22ຟີລິບຈ່ຶງໄປບອກອັນເດອາ ແລ້ວອັນເດອາກັບຟີລິບໄດ້ໄປທູນພຣະເຢຊູ. 
 
          ຖ້າມກາງງານເທສະການ, ຄົນຢິວທ່ີຢູທ່ົວທຸກຫົນທຸກແຫ່ງຮູ້ແລະເຂ້ົາໄປຮ່ວມກັນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  ຍ່ິງໄປ 
ກວ່ານ້ັນໃນຖ້າມກາງພວກເຂົາຍັງມີຊາວຕ່າງຊາດທ່ີຢຳເກັງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາມາຮ່ວມໃນການນະມັສະການດ້ວຍ.   ເຊ່ັນ 
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ດຽວກັນກັບຄົນອ່ືນໆ, ພວກເຂົາຕ້ອງການຍາກເຫັນພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າດ້ວຍເຫດໃດກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານ້ີໄປຫາຟີລິບ
ພ້ອມດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ ແຕ່ມັນເປັນໜ້າແປກໃຈວ່າຟີລິບໄປບອກອັນເດອາ.  ອາດຈະເປັນເພາະວ່າລູກ
ສິດທຸກຄົນໄດ້ຄຸ້ນເຄີຍກັບການແນະນຳຕົວຂອງອັນເດອາ.   ເຂົາຮູ້ວ່າອັນເດອາບ່ໍມີຄວາມລະອາຍໃນເຣ່ືອງການແນະ
ນຳຄົນອ່ືນໆໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູ, ແລະນ້ີກໍເປັນອີກໂອກາດນ່ຶງທ່ີລາວຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳອີກ. 
       ເຊ່ັນດຽວກັບອັນເດອາ, ພວກເຮົາຄວນຫາໂອກາດນຳເອົາຄົນອ່ືນໃຫ້ເຂ້ົາມາຫາພຣະເຢຊູ. ໂດຍສະເພາະເມື່ອມີ
ບຸກຄົນຊອກຫາພຣະເຢຊູ ມີຄຳຖາມຢ່າງແທ້ຈິງ.  ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນມີບັນຫາ, ດົນໆພວກເຮົາເຂ້ົົາໄປໃນສະຖານທ່ີໆ 
ບ່ໍລ້ຶງເຄີຍ ໃນບ່ອນທ່ີພວກເຮົາເຂ້ົາໄປມີຄວາມສຳພັນກັບບຸກຄົນນ້ັນ    ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາອາດທຳງານຢູ່ກັບ 
ຄົນໆ ນ້ັນ.    ໃນການດຳເນີນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍເຄີຍມີໂອກາດທ່ີຈະໄດ້ພົບບຸກຄົນທ່ີມີຄຳຖາມ
ກ່ຽວກັບການມີຊີວິດແລະຄວາມເຊ່ືອ ຄຳຖາມທ່ີມີພຣະເຢຊູຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດຕອບ. 
       ພວກເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມປົກປ້ອງຜົນປໂຍດຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມຕ້ັງໃຈ.   ພວກເຮົາຕ້ອງພະຍາ
ຍາມເອົາຕົວເຮົາເອງໄປໃນທຸກສະຖານະການ ທ່ີພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາສາມາດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຄົນທ່ີບ່ໍເປັນ
ຄຣິສຕຽນ. 
 ພົບປະໂອ້ລົມກັບເພື່ອນບ້ານໃນເວລາທ່ີເດີນໄປດ້ວຍກັນ ແທນທ່ີຈະມິດງຽບຢູ່. 
 ເວົ້າລົມກັບບຸກຄົນທ່ີໃກ້ກັບທ່ານໃນບ່ອນອອກກຳລັງກາຍ ແທນທ່ີຈະເອົາແຕ່ເຄ່ືອງຟັງສຽງອັດຫູໄວ.້ 
 ເວົ້າລົມກັບພໍ່ແມ່ເດັກຄົນອ່ືນໆ ໃນເວລາເບ່ິງການແຂ່ງຂັນກິລາ.  

ນ້ີແມ່ນຕົວຢ່າງງ່າຍທ່ີພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້,  ແຕ່ລະຕົວຢ່າງນ້ັນແມ່ນຂັບເຄ້ືອນໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ.   ພວກເຮົາ
ຄວນເອົາຕົວຢ່າງແຕ່ລະຂ້ັນຕອນນ້ີ   ເພາະວ່າພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງທຳງານໃນຕົວເຮົາຕລອດເວລາແລະທ່ົວ
ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງໃນໂລກ ເພາະສະນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໃຫ້ເປັນທາງເພື່ອປະກາດຂ່າວປະເສີດ 
ຂອງພຣະອົງ. 
 

3. ໂຢຮັນ  12:23-26 
23ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຕອບເຂົາວ່າ, “ເວລາທ່ີບຸດມະນຸດຕ້ອງຮັບກຽດນ້ັນກໍມາເຖິງແລ້ວ. 24ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມ
ຄວາມຈິງວ່າ ຖ້າເມັດເຂ້ົາບ່ໍຕົກລົງໃນດິນແລະບ່ໍຕາຍໄປກໍຄົງຈະເປັນຢູ່ແຕ່ເມັດດຽວ  ແຕ່ຖ້າມັນຕາຍໄປກໍຈະເກີດຜົນ 
ຫລາຍ. 25ຜູ້ທ່ີຮັກຊີວິດຂອງຕົນກໍຕ້ອງເສຍຊີວິດ ແລະຜູ້ທ່ີຊັງຊີວິດຂອງຕົນໃນໂລກນ້ີ ກໍຈະຮັກສາຊີວິດນ້ັນໄວ ້ສຳລັບ
ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. 26ຖ້າຜູ້ໃດປະຕິບັດເຮົາ ໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຕິດຕາມເຮົາມາ ແລະເຮົາຢູ່ທ່ີໃດ ຜູ້ປະຕິບັດເຮົາຈະຢູ່ທ່ີ
ນ້ັນເໝືອນກັນ ຖ້າຜູ້ໃດປະຕິບັດເຮົາ ພຣະບິດາຈະຊົງປະທານກຽດຕິຍົດແກ່ຜູ້ນ້ັນ. 
 
       ອັນເດອາ, ມີຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນໃນຕົວຂອງລາວ, ການແນະນຳຕົວບຸກຄົນເຫຼົ່ານ້ັນໃຫ້ພຣະເຢຊູ.  ເປັນໜ້າຕ່ືນເຕ້ັນ, 
ພຣະເຢຊູບ່ໍໍໄດ້ຖາມເຂົາວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດເຂົາຈ່ຶງມາຫາພຣະອົງຫຼືວ່າພວກເຂົາມີຄຳຖາມອັນໃດທ່ີຢາກຖາມ. ພຣະ
ອົງບ່ໍໄດ້ໄຕ່ຖາມເຖິງຖານະທາງດ້ານສັງຄົມຂອງພວກເຂົາ,  ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາຫຼ ືອາຊີບການງານຂອງພວກເຂົາ. 
ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າການຕິດຕາມພຣະອົງນ້ັນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ. 
       ນ້ີເປັນຈຸດສຳຄັນສຳລັບວັນນ້ີ. ເມື່ອພວກເຮົາຄິດວ່າມັນເປັນເປ້ົາໝາຍທ່ີສຳຄັນຂອງເຮົາທ່ີ “ ຢຸດການຕ່ໍລອງ”  ທ່ີ
ອາດຈະເກີດຂ້ຶນໄດ້ສຳລັບຄຣິສຕຽນ, ພວກເຮົາອາດຖືກທົດສອບວ່າຄວາມເປັນຈິງຄືອັນໃດກັນແທ້ຂອງການຕິດຕາມ
ພຣະເຢຊູ. ແທນທ່ີ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ສັດຊ່ືຕ່ໍການອະທິບາຍປະສົບການຄຣິສຕຽນເໝືອນຢ່າງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງ
ກະທຳ, ການສນັບສນຸນສ່ົງເສີມຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ຕົວຜູ້ເປັນລູກສິດມີຄ່າຣາຄາຫຼາຍຂ້ຶນ:  
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 ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູແມ່ນທາງເດີນໄປສູ່ການປະຕິເສດຕົວເອງ.  ຂ້ໍຄວາມນ້ີ, ພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິບາຍເຖິງ
ການຕາຍຂອງພຣະອົງວາ່  ເປັນເໝືອນເມັດເຂ້ົາທ່ີຫວາ່ນລົງດິນແລະຕາຍ  ຕ່ໍຈາກນ້ັນກໍເກີດຜົນຢ່າງຫລວງ
ຫຼາຍ. ຖ້າພວກເຮົາຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູແລະເຊີນຊວນໃຫ້ຄົນອ່ືນເຮັດຢ່າງດຽວກັບເຮົາ,  ພວກເຮົາຈະຕ້ອງ
ຈຳໄວ້ວ່າພຣະອົງເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ມີຊີວີດຢ່າງດຽວກັນກັບພຣະອົງ ຄືການປະຕິເສດຕົວເອງ. ໃນຄຳເວົ້າຂອງ
ພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງກຽດຊັງຊີວິດຕົນເອງໃນໂລກນ້ີ. 

 ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູແມ່ນທາງເດີນໄປສູ່ຊີວິດ. ເປັນຄວາມຈິງແທ້, ເຮົາຈະສູນເສັຽສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງເມື່ອພວກ
ເຮົາຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. ການຕິດຕາມພຣະອົງຈະສູນເສັຽພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາ, ຈຸດປະສົງແລະຊັບສົມບັດ ແຕ່ທຸກ
ສ່ິງທ່ີພວກເຮົາອາດຈະສູນເສັຽນ້ັນ ບ່ໍສາມາດປຽບທຽບກັບສ່ິງທ່ີເຮົາຈະໄດ້ຮັບຢ່າງແນ່ນອນ: ຊີວິດຈິງ, ຄວາມ
ຊົມຊ່ືນຍິນດີອັນແທ້ຈິງ ແລະຄວາມເພິ່ງພໍໃຈທ່ີແທ້ຈິງ. 

 ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູແມ່ນທາງເດີນໄປຢູ່ກັບພຣະເຢຊູ. ດ້ວຍເຫດໃດການຕິດຕາມພຣະເຢຊູຈ່ຶງເປັນການ
ນຳໄປສູ່ຊີວິດ? ເພາະວ່າການຕິດຕາມພຣະເຢຊູແມ່ນທາງເດີນໄປມີຊີວດິຢູ່ກັບພຣະເຢຊູ. ໃນເວລາດຽວກັນ
ນ້ັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຈຳໄວ້ວ່າບ່ໍມີສ່ິງໃດຈະທໍາລາຍຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຢຊູໄດ້. ພຣະອົງເປັນອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນເຈ້ົານາຍເຮົາທຸກຢ່າງ ແລະບ່ໍມີສ່ິງອ່ືນໃດນອກຈາກພຣະອົງ. 

 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
ມີຂ້ັນຕອນອັນໃດທ່ີທ່ານສາມາດເຮັດຄືກັນກັບອັນເດອາໃນອາທິດນ້ີ? “  ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຄຳແນະນຳນ້ີ. 

 
 ຈ່ົງກ່າວຄຳຂອບໃຈ.  ຈ່ົງກ່າວຄຳຂອບໃຈກັບຜູ້ທ່ີແນະນຳຕົວທ່ານໃຫຮູ້້ຈັກພຣະເຢຊູ? ໂທຣະສັບຫຼືຂຽນຈົດ   

ໝາຍແລະສະແດງຄວາມຂອບໃຈຂອງທ່ານຕ່ໍບຸກຄົນນ້ັນ.  
 

 ຈ່ົງຈັດເວລາ. ໃນຕາຕະລາງເວລາປະຈຳວັນຂອງທ່ານ, ທ່ານມີໂອກາດດີອັນໃດທ່ີທ່ານຈະປະຕິບັດຕ່ໍບຸກຄົນ
ທ່ີບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນ? ຖ້າບ່ໍມ,ີ ຈ່ົງສຳຣວດເບ່ິງໃໝ່ວ່າທ່ານຈະຈັດໃຫ້ມີເວລາສຳລັບການແນະນຳຂ່າວປະເສີດ 
ຢ່າງໃດ.   
 

 ການແນະນຳ.  ທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນໃຈໃນພຣະເຢຊູພຽງພໍທ່ີຈະແນະນຳຕົວບາງຄົນໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງບໍ? 
ຈ່ົງຄິດເບ່ິງຢ່າງຄັກແນ່ວ່າມີໃຜຜູ້ນ່ຶງທ່ີຕ້ອງການການຄຳແນະນຳນ້ັນບໍ, ແລະຕັດສິນໃຈຈັດເວລາແນະນຳເມື່ອ
ທ່ານໄດ້ພົບບຸກຄົນນ້ັນໃນອາທິດນ້ີ.  

 
ອັນເດອາ, ການທຳໜ້າທ່ີເປັນພະຍານ,    ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າການຊັກຊວນຄົນອ່ືນໃຫ້ມາເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາບ່ໍ 
ເໝືອນກັບການຊັກຊວນໂຄສະນາຂາຍຣົດ.    ແທນທ່ີ,    ການເຊ້ືອເຊີນຄົນອ່ືນໃຫ້ມາພົບພຣະເຢຊູເປັນເຣ່ືອງງ່າຍໆ 
ຄວນທ່ີຈະເປັນທັມມະຊາດທີສອງລອງລົງມາຂອງບຸກຄົນທ່ີຮັກແລະສແວງຫາພຣະຄຣິດຢ່າງເລິກເຊ້ຶງ.   

 
 

                            ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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