
 
 

 ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
   ວັນອາທິດທີ 2 ກັນຍາ 2018 ( 9-2-2018 )  

____________________________________________________________ 
                                                  ການກວດກາແທ້ຈິງ 
  
 
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຊີວິດຂອງເຮົາຄວນຮັບໃຊ້ ຄືກັບສາດປູໜ້າປະຕູເຂ້ົາເຮືອນ"ຍິນດີຕ້ອນຮັບ"(Welcome mat). 

 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
        ຖ້າທ່ານເປັນຄືຂ້າພະເຈ້ົາ, ເຮອືນເຮົາເອງຫລັບຕາເມືອກໍຮອດ. ທາງເສ້ັນໃດທ່ານທຽວຫຼາຍໆຖ້ຽວ ທ່ານກໍຈະຮູ້
ແນ່ແກ່ໃຈວ່າ: ບ່ອນໃດເປັນຫລຸມ, ບ່ອນໃດລ້ຽວ, ຮູ້ຮອດທິດທາງແສງແດດສ່ອງຜ່ານຕ້ົນໄມລົ້ງໃສ່ທາງນ້ັນ. 
     ແລ້ວລອງວາດພາບເບ່ິງວ່າ ວັນນ່ຶງທ່ານເດີນທາງສາຍດຽວກັນນ້ີ.   ເມື່ອທ່ານມາຮອດບ້ານ ແຕ່ເວລາທ່ານເຂ້ົາໄປ
ໃນເຮືອນພົບວ່າທຸກສ່ິງຕ່າງເກ່ົາ. ຮູບຫ້ອຍຢູ່ຝາກໍຍ້າຍບ່ອນ. ຕູ້ຕ່ັງກໍວາງບ່ໍເປັນທ່າ. ແມ່ນກະທ້ັງກ່ິນກໍຕ່າງ. ເລກເຮືອນ
ກໍແມ່ນ, ເຮືອນກໍຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ທຸກສ່ິງຍ້າຍບ່ອນ.  
      ມີຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກເຊ່ັນນ້ີ ເວລາເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາມາໂບດ.   ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຍິນວ່າພຣະເຢຊູເປັນເພື່ອນຄົນບາບ ແລະ ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງຮັກໂລກ.   ເຂົາເຈ້ົາຖືກນໍາພາໃຫ້ເຊ່ືອວ່າ ຄົນໃນໂບດເປັນມິດທ່ີດີ, ແຕ່ເມື່ອເຂ້ົາໄປໃນໂບດແລ້ວ, ເຂົາເຈ້ົາພົບ
ຫຼາຍສ່ິງບ່ໍຕົງກັບສ່ິງທ່ີໄດ້ຍິນມາ. 
     ພວກເຮົາອາດຄຶດວ່າພວກເຮົາໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດີ, ແຕ່ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວປ້ີນກັບ ໜ້າມືເປັນຫຼັງມ.ື
ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂບດເຮົາເປັນໂບດທີ່ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງດີ,  ໃຫ້ເຮົາກັບຄືນໄປຫາຕ້ົນເດີມ.  ເຮົາຕ້ອນຮັບຄົນອ່ືນ
ຍ້ອນຂ່າວປະເສີດ. 
          

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ:  (ເບ່ິງຂ້ໍ 1, 2 kາkແລະ 3)  

  

                                                      ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ຕີໂຕ 3:3-8ກ :  
3ເພາະວ່າເມື່ອກ່ອນນ້ັນພວກເຮົາເອງກໍເປັນຄົນໂງ,່  ບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງ,  ຖືກເຂົາຫຼອກລວງໃຫ້ຫຼົງ,  ເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງກິ 
ເລດຕັນຫາ ແລະການສນຸກສນານຫຼາຍປະການ, ເຄີຍໃຊ້ເວລາໃນການຄຶດຮ້າຍແລະໃນຄວາມເຫິງສາ, ເປັນຄົນໜ້າ
ຊັງແລະກຽດຊັງກັນ. 4ແຕ່ເມື່ອພຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງໂຜດເຮົາທັງຫຼາຍໃຫ້ພົ້ນ ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ
ເພື່ອມະນຸດທັງຫຼາຍໄດ້ສ່ອງມາປາກົດແລ້ວ.  5ພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດເຮົາທັງຫຼາຍໃຫ້ພົ້ນ   ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນກິຈການທ່ີຊອບ
ທັມ ທ່ີພວກເຮົາເອງໄດ້ເຮັດ  ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງພຣະກະຣຸນາຊຳຮະໃຫ້ພວກເຮົາມີໃຈບັງເກີດໃໝ ່ ແລະຊົງສ້າງພວກ
ເຮົາຂ້ຶນໃໝ່ໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 6ພຣະວິນຍານອົງນ້ັນ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຖອກໃສ່ເຮົາທັງຫຼາຍຢ່າງບໍຣິບູນ ໂດຍ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງເຮົາທັງຫຼາຍ. 7ເພື່ອວ່າ, ເມື່ອຊົງປະກາດໄວ້ວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນຊອບທັມ
ດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງນ້ັນ ແລ້ວພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບມຣໍະດົກ ຄືຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດຕາມຄວາມຫວັງ.  
 8 ຄຳນ້ີເປັນຄຳສັດຈິງ..." 

 

ແມ່ນຫຽັງເຮັດໃຫເ້ຮອືນຮູ້ສຶກເໝືອນບ້ານ? 



 
 

 
      ຕີໂຕຢູ່ຜູ້ດຽວໂດຍລໍາພັງ. ເພິ່ນເຄີຍເດີນທາງກັບທ່ານໂປໂລ, ໄດ້ເຫັນຣິດອໍານາດຂອງຂ່າວປະເສີດປ່ຽນຊີວິດຄົນ 
ມາກມາຍມາແລ້ວ,   ແລະກະທ້ັງ ໄດ້ນໍາຈົດໝາຍຂອງທ່ານໂປໂລສ່ົງໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທອີກດ້ວຍ.   ເພິ່ນເປັນ
ເພື່ອນທ່ີໄວ້ວາງໃຈຂອງມິສຊັນແນຣີ ຜູ້ຍ່ິງໃຫຽ່ທີ່ສຸດທີ່ໂລກຮູ້ຈັກດີ, ບັດນ້ີເພິ່ນຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວຕາມລໍາພັງ. 
       ທ່ານໂປໂລໄດ້ປະຕີໂຕໄວ້ທີ່ເກາະກະເຣເຕ ເພື່ອສ້າງຕ້ັງແລະນໍາພາໃນການລິເລ້ີມຄຣິສຕະຈັກທີ່ນ້ັນ.  ແນ່ນອນ 
ດ້ວຍການມອບໝາຍຢ່າງນ້ັນໃນຕ່າງແດນ ຊ່ຶງມີທັງຂ່າວປະເສີດ ແລະສາສນາຢູດາຍນໍາກັນທ່ານຕີໂຕອາດມີຫຼາຍຄໍາ
ຖາມກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງເພິ່ນເຊ່ັນວ່າ:  ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ການເປັນສິດຍາພິບານ?   ຂ້າພຣະເຈ້ົາຈະຈັດ
ແຈງວຽກມິສຊັນແນຣີແນວໃດ?  ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຮັດຫຽັງກ່ອນ? ດ່ັງນ້ີເປັນຕ້ົນ. 
     ທ່ານໂປໂລໄດ້ກໍາຊັບເຖິງຄໍາຖາມໃນທາງປະຕິບັດດ່ັງນ້ີ ໃນຈົດໝາຍຂອງເພິ່ນເຖິງຕີໂຕ, ແລະແນບດ້ວຍຄໍາຕອບ 
ຕ່ໍຄໍາຖາມພາກປະຕິບັດຂອງມິສຊັນແນຣີພ້ອມ, ທ່ານໂປໂລຍັງໄດ້ຢ້ໍາເຕືອນທ່ານຕີໂຕບາງສ່ິງທີ່ເພິ່ນຄຸ້ນເຄີຍມາກ່ອນ
ແລ້ວຄືພຣະທັມຂ່າວປະເສີດ.  ດ່ັງນ້ັນ ຕ່ໍຄໍາຖາມຫຸ້ມຮດັທັງໝົດນ້ີ  ວ່າຈະດໍາເນີນວຽກງານຄຣິສຕະຈັກໃນເກາະກະເຣ
ເຕນ້ີຢ່າງໃດ, ສັນນ້ັນທ່ານໂປໂລຈ່ຶງບ່ໍລໍຊ້າໃນການຢ້ໍາເຕືອນທ່ານຕີໂຕ ເຖິງສ່ິງທີ່ເພິ່ນຮູ້ແລ້ວ?  ພວກເຮົາເຫັນເຫດຜົນ
ສາມປະການໃນບົດນ້ີ. 
 
 
1. ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດປ້ອງກັນເຮົາບ່ໍໃຫ້ມອງຄົນອ່ືນຕ່ໍາ(ຂ້ໍ3). ທ່ານໂປໂລຢ້ໍາເຕືອນທ່ານຕີໂຕວ່າເພິ່ນ ແລະຜູ້ເຊ່ືອ

ທຸກຄົນ  ກໍເປັນເໝືອນຄົນທີ່ທ່ານຕີໂຕຊອກຫາ ທ່ີຈະຕ້ອນຮັບພວກເຂົາມາສູ່ຄວາມເຊ່ືອ.  
 
2. ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດຢ້ໍາເຕືອນເຮົາວ່າມີຫຽັງເປັນໄປໄດ້ (ຂ້ໍ 4-5).  ທ່ານໂປໂລຢ້ໍາເຕືອນທ່ານຕີໂຕວ່າເຮົາທຸກຄົນ, 

ຖ້າເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນ, ມີຊ່ວງເວລານ່ຶງທີ່ຮູ້ເມື່ອຕ່ໍຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ພວກເຮົາບັງເກີດໃໝ່ 
ດ້ວຍຫົວໃຈດວງໃໝ່, ຣົດຊາດໃໝ່ ແລະ ຄວາມປາຖນາໃໝ.່ 

 
3. ຂ່າວປະເສີດຊ້ີບອກເຮົາເຖິງອະນາຄົດ(ຂ້ໍ6-7). ຂອບຄຸນຂ່າວປະເສີດ, ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງແນ່ນອນໃນອະນາ 

ຄົດ. ປາຍທາງຂອງເຮົາແມ່ນຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດກັບພຣະເຢຊູ.   ພວກເຮົາອາດມອງວ່າ ເຮົາບ່ໍໄດ້ຮັບການ
ຕ້ອນຮັບຕາມທີ່ເຮົາຄວນໄດ້ຮັບ ທັງນ້ີກໍເພາະວ່າເຮົາມີມຸມມອງຊີວິດຢ່າງໂລກ. ການຕ້ອນຮັບຄົນອ່ືນອາດຮຽກຮ້ອງ
ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກບ່ໍສະບາຍໃຈ ຫຼືບ່ໍສະດວກໃຈ.  ພວກເຮົາອາດຕ້ອງກ້າວອອກຈາກປ້ໍຫຼືອອງຂອງເຮົາ.  ແຕ່ເວລາໃນ 
ສວັນເປັນເວລາທ່ຽງທັມ   ສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີຈະປາກົດແຈ້ງ ວ່າທາດແທ້ເຂົາເປັນຢ່າງໃດຄື:    ການປະຕິເສດອັນເນ່ືອງດ້ວຍ
ສາຍຕາສ້ັນຂອງເຂົາ. 

          ຖ້າຕີໂຕຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ງານໝັ້ນຄົງ    ແລະໄດ້ຮັບພລັງເພື່ອພຣະເຈ້ົາເທິງເກາະນ້ີ,    ເພິ່ນຕ້ອງຈົດຈໍາຄໍາວ່າ 
"ເປັນຫຽງັ" ກ່ອນທີ່ເພິ່ນເລ້ີມເຮັດ "ຫຽັງ" ລົງໄປ.   ນ້ີກໍເປັນຈິງກັບເຮົາເໝືອນກັນ.   ຖ້າການຮັບໃຊ້ທີ່ເຮົາສແວງກະທໍາ
ເພື່ອພຣະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ັງຢູ່ເທິງຄໍາວ່າ "ເປັນຫຽງັ"  ໃນຂ່າວປະເສີດແລ້ວ, ກໍຈະເຖິງກັບໝົດກໍາລັງລົງ.   ດ່ັງນ້ັນ ຖ້າເຮົາຢາກ
ຕ້ອນຮັບຄົນອ່ືນເຂ້ົາມາໂບດ, ພວກເຮົາຕ້ອງຈໍາໄວ້ວ່າ  ຄ້ັງນ່ຶງເຮົາກໍເຄີຍຢູ່ໃນສະພາບທ່ີເບ່ິງຈາກນອກເຂ້ົາໃນເໝືອນ
ກັນ.  ແລະຖ້າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ພືສາດຕ້ອນຮັບ ປູດ້ວຍຊີວິດພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເອງແລ້ວ, ປານນ້ີພວກເຮົາຈະພາກັນ
ໄປຄ້າງຢູ່ໃສ.  

 

ທ່ານມີປະສົບການກັບຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງໃດແດ່? 



 
 

ບາດກ້າວໃດທີ່ພວກເຮົາສາມາດຊ້ີນໍາການໂຕ້ຖຽງໄປສູ່ການຖືເອົາອານາຈັກເປັນຈຸດ ? 

2. ຕີໂຕ 3:8ຂ :  
"...ເຮົາປາຖນາໃຫ້ເຈ້ົາເນ້ັນເຖິງເຣ່ືອງເຫຼົ່ານ້ີ  ເພື່ອຄົນທັງຫຼາຍທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາແລ້ວ   ຈະເອົາໃຈໃສ່ເຮັດການດີ.  
ການເຫຼົ່ານ້ີດີ ແລະມີປໂຍດແກ່ຄົນທັງປວງ."   
 
       ງານຮັບໃຊ້ຜູ້ອ່ືນຢ່າງແທ້ຈິງ,  ສັດຊ່ື,  ຍິນດີ, ແລະ ອົດທົນ ກໍຈະຫັ່ຼງໄຫຼອອກຈາກຂ່າວປະເສີດພຣະເຢຊູ. ທັງນ້ີກໍ
ຍ້ອນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາໃນເຮົາໂດຍທາງພຣະເຢຊູ ຈະເກີດຜົນດີອອກມາເອງສເມີໃນການງານອັນດີເຫຼົ່ານ້ັນ. ນ້ີ 
ກໍແມ່ນດ່ັງດຽວກັນກັບທີ່ທ່ານໂປໂລໄດ້ຊ້ີໃຫ້ທ່ານຕີໂຕເຫັນນ້ັນ.   ຍ້ອນຂ່າວປະເສີດພຣະເຢຊູ,  ທ່ານຕີໂຕຈ່ຶງຈໍາຕ້ອງ
ຕອບຮັບງານຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ: " ການເຫຼົ່ານ້ີດີ ແລະມີປໂຍດແກ່ຄົນທັງປວງ ". 
       ບາງຄ້ັງ ພວກເຮົາກໍຍາກທີ່ຈະເຂ້ົາໃຈສ່ິງນ້ີ ຍ້ອນເຮົາຄິດວ່າຂ່າວປະເສີດເປັນເໝືອນທາງທີ່ເຮົາເລ້ີມຕ້ົນມີຄວາມ
ສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາໃນພຣະຄຣິດ. ສ່ິງນ້ີກໍຈິງຢູ່ ແຕ່ບ່ໍໝົດພຽງເທ່ົານ້ັນ. ພວກເຮົາມັກຄິດວ່າການປະກາດຂ່າວປະເສີດ
ວ່າພຣະເຢຊູມີຊີວິດຄົບບໍຣິບູນ,   ສ້ິນພຣະຊົນແທນເຮົາ, ແລະເປັນຄືນມາຢ່າງມີຊັຍຈາກຫລຸມຝັງສົບ  ຄ້າຍກັບໝາຍ
ຄວາມວ່າສາມາດຊ່ອຍເຮົາເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຄຣິສຕຽນ. ກໍເປັນຈິງດ່ັງນ້ັນແທ້,  ແຕ່ມັນບ່ໍກວ້າງໄກພ.ໍ ຂ່າວປະເສີດພຣະເຢຊູ
ບ່ໍພຽງແຕ່ນໍາເຮົາເລ້ີມຕ້ົນ,   ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຖືກຊັກນໍາເຂ້ົາໃນຊີວິດແຕ່ລະວັນດ້ວຍກາງແຂນ  ແລະການຄືນ 
ພຣະຊົນ. ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຍ່າງກາຍຂ່າວປະເສີດ; ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງສືບຕ່ໍອາສັຍແລະດໍາຣົງຊີວິດໃນຂ່າວປະເສີດເພື່ອ
ຈະໄດ້ຊຶມຊວ່ານເຂ້ົາໃນທຸກສ່ິງທີ່ເຮົາເຮັດ,  ລວມທັງທາງທີ່ເຮົາຕ້ອນຮັບຄົນອ່ືນ.   ບາງເວລາເຮົາຮູ້ສຶກໄດ້ຮັບການຄຸ້ມ
ກັນ ແລະປອດພັຍໃນຄວາມເປັນມິດຂອງເຮົາເອງ ແລະບ່ໍຢາກອອກໄປຫາຄົນອ່ືນ.  ເຮົາອາດຈະຮູ້ສຶກບ່ໍສະບາຍໃຈທີ່
ຈະມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນທີ່ເບ່ິງ, ປະພຶດ ແລະມີຄວາມເຊ່ືອຕ່າງຈາກເຮົາ.   ໃນເວລາເຫຼົ່ານ້ັນແຫຼະ   ພວກເຮົາຄວນ
ເຕືອນຕົວເອງເຖິງຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດ. ພວກເຮົາຄວນກັບຄືນເຂ້ົາສນິດກັບຄວາມຈິງ ທີ່ພຣະເຈ້ົາຕ້ອນຮັບເຮົາ
ນ້ັນ. ບາງໂອກາດ ພວກເຮົາກໍເປັນຄົນແປກໜ້າເໝືອນກັນ ແລະຕ້ອງພືສາດ "ຍິນດີຕ້ອນຮັບ" ອອກຄືກັນ.  ດ້ວຍການ
ຈົດຈໍາສ່ິງນ້ີ, ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈໃໝ່ ໃຫ້ເຮົາກ້າສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບຄົນອ່ືນເຂ້ົາມາໂບດ. 
   

 
3. ຕີໂຕ 3:9-11:                                                                                                                     
9ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງເວັ້ນເສັຽຈາກການຖົກຖຽງກັນຢ່າງໂງ,່ ຈາກເຣ່ືອງສຳລັບວົງຕະກຸນ, ຈາກການຜິດຖຽງກັນ, ແລະຈາກການ
ວິວາດຕ່ໍສູ້ກັນດ້ວຍເຣ່ືອງພຣະບັນຍັດ   ເພາະເປັນການບ່ໍມີປໂຍດທັງເປັນເຣ່ືອງເປ່ົາ.  10ຄົນໃດທ່ີຍຸແຍ່ໃຫ້ແຕກເປັນນິ 
ກາຍຕ່າງກັນ ເມື່ອໄດ້ເຕືອນສະຕິຜູ້ນ້ັນເທ່ືອໜ່ຶງຫຼືສອງເທ່ືອແລ້ວ ຢ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບເພິ່ນອີກ. 11ເພາະຮູ້ແລ້ວວ່າຄົນຢ່າງ
ນ້ັນເປັນຄົນພິກປ້ີນຫຼົງໄປເຮັດຜິດເຮັດບາບ ຈ່ຶງປັບໂທດໃສ່ຕົນເອງ. 
 
      ການໄດ້ໃຊ້ເວລາທີ່ເກາະກະເຣເຕ, ທ່ານໂປໂລຮູ້ເຖິງສ່ິງຈະລົບກວນທ່ານຕີໂຕໃນການຮັບໃຊ້ຂອງເພິ່ນ. ປະເດັນ 
ທີ່ທ່ານໂປໂລກ່າວເຖິງແມ່ນ   ຄວາມພໍໃຈສ່ວນຕົວ ແລະຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ,  ແລະບ່ໍໄດ້ຈໍາກັດສະເພາະແຕ່ເກາະກະ 
ເຣເຕເທ້ົານ້ັນ. ພວກເຮົາກໍລ້ວນແຕ່ຖືກຊັກນໍາໃຫ້ເສັຽຫຼັກ ແລະເກາະຕິດຢູ່ກັບຄວາມພໍໃຈສ່ວນຕົວທັງນ້ັນ.  

 
       ເມື່ອເຮົາປ່ອຍໃຫ້ຄວາມພໍໃຈສ່ວນຕົວ ແລະ ການເຫັນແກ່ຕົວແຊກຊຶມເຂ້ົາໃນການຮັບໃຊ້, ມັນກໍຈະທໍາລາຍພັນ 
ທະກິດຢ່າງໃຫຽ່ຫຼວງ. ເຖິງຢ່າງໃດ, ການທົດລອງກໍຍັງຮຸນແຮງພໍທີ່ຈະຍົກທຸງຄວາມພໍໃຈສ່ວນຕົວຂ້ຶນໃນໂບດຂອງເຮົາ
ໄດ້ອີກ, ແຕ່ການເກາະຕິດຢູ່ກັບຄວາມພໍໃຈສ່ວນຕົວ, ພວກເຮົາກໍເປີດເຜີຍຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດບາງຢ່າງທີ່ເຮົາມີໃນຄຣິສ 

ທິດທາງການດີໃດແດ່ທີ່ທ່ານເຫັນວ່າເຮັດໃຫ້ແຕກຕ່າງໄດ້ ? 



 
 

ຕະຈັກຂອງເຮົົາ: 
 
 ບົດບາດໃນໂບດຂອງເຮົາ. ໂບດຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ເກາະຕິດຢູ່ກັບການຖົກຖຽງນາໆປະການແລະໃນທີ່ສຸດກໍຈະຖືກ 
      ລົງໂທດ. ໃນເມື່ອເຮົາຖົກຖຽງກ່ຽວກັບສີພົມ ລັກສນະຂອງການນະມັສການ  ບັນຫາຄວາມພໍໃຈຕົນເອງທຸກຢ່າງ 
      ພວກເຮົາສະແດງອອກວ່າພວກເຮົາເຊ່ືອຈິງຈັງວ່າ ໂບດມີໄວ້ເພື່ອຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະຄວາມປາຖ 
      ນາຂອງເຮົາເອງແທນທີ່ຈະເປັນການຕອບສນອງຕ່ໍພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດເພື່ອຄົນອ່ືນ. 

 
 ການລວມຕົວຂອງໂບດ.  ພຣະເຈ້ົາອອກແບບເພື່ອໄຖ່ຄົນທຸກເຜ່ົາພັນ, ທຸກພາສາ, ແລະ ທຸກຊົນຊາດເຂ້ົາມານະ

ມັສການພຣະອົງຕລອດໄປເປັນນິດ. ນ່ຶງໃນສ່ິງທີ່ເຊີດຊູໃຈໃຫ້ຍຶດໜ່ຽວທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຄຣິສຕຽນໃນຄຣິສຕະຈັກຍຸກ
ແລກແມ່ນຄຣິສຕະຈັກຖືກສ້າງຂ້ຶນດ້ວຍຄົນຫຼາຍປະເພດແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມຈິງກໍແມ່ນ ແຕ່ລະບຸກຄົນສາມາດ
ນະມັສການຮ່ວມກັນ  ບ່ໍກ່ຽວກັບຄວາມພໍໃຈສ່ວນຕົວ  ຊ່ຶງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຣິດເດດການລວມກັນ   ຍ້ອນຂ່າວ
ປະເສີດ.  
 

 ທັມຊາດຂອງໂບດ.  ໂບດເປັນຍ່ິງກວ່າຕຶກບ່ອນຄົນມາເຂ້ົາມານະມັສການ.   ເມື່ອເຮົາເຕ້ົາໂຮມກັນ, ເປັນເໝືອນ 
     ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາເອົາກຸ່ມຊຸມນຸມໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງມາວາງສະແດງຕ່ໍໜ້າຜູ້ມີອໍານາດທັງຫຼາຍໃນສວັນ ເໝືອນ

ດ່ັງບ່ອນວາງສະແດງພຣະປັນຍາຂອງພຣະອົງ.    ພຣະປະສົງຍ່ິງໃຫຽ່ນ້ີກໍເພື່ອຂຍາຍໃຫ້ເຫັນວ່າ     ການຖົກຖຽງ
ເຣ່ືອງຣົດນິຍົມສ່ວນຕົວເປັນເຣ່ືອງຂ້ີຝອຍ ຈິບຈ້ອຍສ່ໍາໃດ. 

 
 

                                                   ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 

ຊີວິດຂອງເຮົາຄວນເປັນ "ຜືນສາດຍິນດີຕ້ອນຮັບ"  ເຂ້ົາສູ່ໂບດ.   ພວກເຮົາສາມາດປະຕິດບັດທ່າທີນ້ັນ ເວລາເຮົາສຸມ
ໃຈໃສ່ຂ່າວປະເສີດ. ຈ່ົງທໍາການກວດກາຢ່າງຈິງຈັງດ້ວຍການເລືອກການນໍາໃຊ້ ອັນໃດອັນນ່ຶງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 

 ຈ່ົງຢ້ໍາເຕືອນຕົວທ່ານເອງ.  ຈ່ົງຫາທາງທີ່ທ່າສາມາດຢ້ໍາເຕືອນຕົວທ່ານເອງ ເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດໃນອາທິດນ້ີ. 
 

 ຈົດບັນຊີ.  ຈ່ົງເຮັດບັນຊີຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ, ໃນສ່ິງທີ່ອາດເປັນອຸດົມການ "ເຮດັ" ໂບດ.  ຈ່ົງເລືອກເອົາຂ້ໍ
ໃດຂ້ໍນ່ຶງໃນລາຍການທີ່ຈະເປັນຜົນດີຕ່ໍການປະກາດ ແລະການຮັບໃຊ້. 
 

 ເປັນມິດ.  ຈ່ົງຕ້ັງໃຈພຍາຍາມເປັນມິດກັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທີ່ແຕກຕ່າງກັບທ່ານ.  ຈ່ົງພິຈາຣະນາວ່າທ່ານຄວນເຮັດສ່ິງ
ໃດເພື່ອໃຫ້ຄົນຜູ້ນ້ັນໄດ້ຮັບ "ການຍິນດີຕ້ອນຮັບ" ຈາກທ່ານ. 

 
ແມນຢູ່ ໂບດຂອງເຮາົບ່ໍອາດຈະຕອບສນອງຕາມທີ່ຄາດຫວັງທຸກຢ່າງໄດ້, ແຕ່ຖ້າເຮົາໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ໂດຍພຣະທັມ
ຂ່າວປະເສີດແທ້, ພວກເຮົາກໍສາມາດເປັນ "ສາດຍິນດີຕ້ອນຮັບ", ແທນທີ່ຈະເປັນ "ຫີນໃຫ້ຄົນອ່ືນຊູນສະດຸດ". 
 

                      ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.us  ໂດຍ  PSI 

ຄວາມຈິງຈາກຂ້ໍພຣະຄັມພີເຫຼົ່ນ້ີສາມາດຊ່ອຍກຸ່ມຂອງເຮົາເປັນກຸ່ມຍິນດີຕ້ອນຮບັດີຂ້ຶນກວ່ານ້ີຢ່າງໃດ  ? 
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          ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
               ວັນອາທິດ ທີ  9  ກັນຍາ  2018   (9 - 9 -2018)  

____________________________________________________________ 
                                                         ອ້າແຂນອອກ(ຕ້ອນຮັບ) 
 

                            
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ການຕ້ອນຮັບຜູ້ອ່ືນເລີ້ມຈາກການຈັບມືມິດຕະພາບ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
       ການຍົກຍ້າຍເປັນການຍາກ.   ແຖມຍັງຕ້ອງເກັບຫໍ່ເຂ້ົາຂອງ ແລະຈັດຂອງທີ່ລະລຶກເຂ້ົາກ່ອງ,  ທ່ານຍັງຕ້ອງປັບ
ຕົວເຂ້ົາກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດສ່ິງແວດລ້ອມ,   ຮ້ານຄ້າແຫ່ງໃໝ,່   ຂ້ັນຕອນໃໝ່ຂອງການສັນຈອນ,   ແມ້ກະທ້ັງ
ທີມທໍາຂ່າວທີວີທ້ອງຖ່ິນໃໝ່. ທຸກສ່ິງເປັນສ່ິງໃໝ່ ແລະບ່ໍມີສ່ິງໃດຄຸ້ນເຄີຍເລີຍ. 
    ສ່ິງເຫົຼ່ານ້ີບ່ໍຍືນຍົງຕລອດໄປ. ສ່ິງໃໝ່ໆຈະກາຍເປັນສ່ິງຄຸ້ນເຄີຍ.   ສ່ິງຕ່າງໆຈະກັບກາຍສະດວກສະບາຍຂ້ຶນ ເມື່ອ
ທ່ານປັບຕົວເຂ້ົາກັບສ່ິງປົກຕິໃໝ່ໆນ້ັນ. ພວກເຮົາທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຮັກສ່ິງທີ່ຄຸ້ນເລີຍ ເພາະສ່ິງທີ່ເຮົາລ້ຶງເຄີຍມັນສະດວກ
ສະບາຍ. 
     ຄວາມຊິນເຄີຽ ແລະຄວາມສະດວກສະບາຍເຫຼົ່ານ້ັນຈະດີ ກໍຕ່ໍເມື່ອເຮົາປັບຕົວເຂ້ົາກັບບ້ານໃໝ່ຂອງເຮົາ, ແຕ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍຕ່ໍຊີວິດໃໝ່ຂອງຄຣິສຕຽນ.    
      ພວກເຮົາເຄີຍຄຸກຄີຢູ່ກັບຄົນທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກດີ ແລະຄືກັບເຮົາ. ເປັນການງ່າຍທີ່ຕິດພັນກັບຄົນທີ່ເຮົາລ້ຶງເຄີຍ   ໄດ້ຮັບ
ຜົນປໂຍດ ແລະ ມີເບ້ືອງຫຼັງຮ່ວມກັນມາກ່ອນ.   ແຕ່ບັນຫາຈະໂຜ່ຂ້ຶນມາ ເມື່ອໃດມິຕພາບຊັກນໍາເຮົາໃຫເ້ບ່ິງຂ້າມ ຫຼື
ເມີນເສີຽຕ່ໍຜູ້ອ່ືນ, ຫຼືເລວຮ້າຍລົງ, ນ້ັນສະແດງວ່າມີການປະຕິບັດເລືອກໜ້າ.  ພຣະເຢຊູເວົ້າອີກຢ່າງນ່ຶງວ່າ, ຮັກທຸກຄົນ
ເທ່ົາກັນ ແລະພວກເຮົາກໍຖືກເອ້ີນມາທໍານອງດຽວກັນ.  ພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນໂອບກອດເອົາທຸກຄົນດ້ວຍອ້ອມແຂນແຫ່ງ
ຄວາມຈິງໃຈ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ). 

 
                                                 ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. ຢາໂກໂບ 2:1-4 :   
1ພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍຂອງເຮົາເອີຍ, ໃນການທ່ີພວກເຈ້ົາຖືພຣະສາສນາຝ່າຍພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫຼາຍ ຜູ້ຊົງສະ  
ງ່າຣາສີນ້ັນ ຢ່າມີການເລືອກໜ້າຄົນ.  2ສົມມຸດວ່າມີຄົນນ່ຶງຖືແຫວນຄຳ ແລະແຕ່ງຕົວງດົງາມເຂ້ົາມາໃນທ່ີປະຊຸມຂອງ
ພວກເຈ້ົາ ແລະມີຄົນຈົນຜູ້ນ່ຶງນຸ່ງເຄ່ືອງເປ້ືອນເປິະເຂ້ົາມາເໝືອນກັນ. 3 ຖ້າພວກເຈ້ົາຈະສົນໃຈໃນຄົນທ່ີແຕ່ງຕົວງົດງາມ
ນ້ັນ ແລະ ກ່າວທັກທາຍປາສັຍຮັບຕ້ອນຜູ້ນ້ັນວ່າ, “ເຊີນນ່ັງບ່ອນເໝາະສົມນ້ີເທີນ” ແລະໃນຂນະດຽວກັນນ້ັນ ເຈ້ົາຈະ
ກ່າວແກ່ຄົນຈົນນ້ັນວ່າ, “ໃຫ້ເຈ້ົາຢືນຢູ່ຫັ້ນ” ຫຼື  “ໃຫ້ເຈ້ົານ່ັງທ່ີຕ່ັງຮອງຕີນເຮົານ້ີ.”  4ຖ້າເຮັດດ່ັງນ້ັນພວກເຈ້ົາເປັນຜູ້ແບ່ງ 
ຊ້ັນວັນນະ ແລະກາຍເປັນຜູ້ຕັດສີນດ້ວຍຄວາມຄຶດອັນຊ່ົວ ບ່ໍແມ່ນຫຼື. 

 

ເມ່ືອໃດທ່ີທ່ານຮູ້ສຶກເໝືອນກັນກັບ "ເດັກໜ້າໃໝ່" ? 
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     ພຣະຄັມພີຢາໂກໂບໄດ້ຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕຽນທີ່ກໍາລັງຖືກຂ່ົມເຫັງ.  ທ່ານຢາໂກໂບຂຽນຈົດໝາຍນ້ີ ບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນ
ການປຸກໃຈໃຫ້ກ້າຫານຢືນຢັດຢູ່ຢ່າງເຂ້ັມແຂງໃນຍາມຍາກລໍບາກເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ເພື່ອຢ້ໍາເຕືອນເຂົາເຈ້ົາວ່າ ຄວາມເຊ່ືອ 
ແລະ ການຟັງຄວາມມີຄວາມຜູກພັນກັນໄປ. 
         ໃນບົດນ້ີ  ທີ່ທ່ານຢາໂກໂບກ່າວເຖິງແມ່ນການຖືພັກຖືພວກ.  ຄຣິສຕຽນເຫຼົ່ານ້ີອ້າງຕົນວ່າເຊ່ືອໃນຂ່າວປະເສີດ 
ແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູ, ແຕ່ປາກົດວ່າເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດຕ່ໍພີ່ນ້ອງເທ່ົາທຽມກັນໃນກຸ່ມຂອງເຂົາເຈ້ົາ ໂດຍສະເພາະ
ກ່ຽວກັບຄົນຮັ່ງມ.ີ ອີງຕາມພຣະທັມຢາໂກໂບ, ນ້ີແມ່ນການກະທໍາທີ່ບ່ໍດີ ຊ່ຶງຢ່າງໜ້ອຍເປັນຈິງຢູ່ສາມປະການດ່ັງຕ່ໍລົງ
ໄປນ້ີ: 
 
1. ການເລືອກໜ້າຄົນ ເບ່ິງຂ້າມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາໃນພີ່ນ້ອງຄຣິສຕຽນ.   ເມື່ອພວກເຮົາສະແດງອອກເຖິງ
ການນິຍົມຊົມຊອບບາງບຸກຄົນ ຫຼືບາງກຸ່ມຫຼາຍກວ່າກຸ່ມອ່ືນ, ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຈະຮູ້ສຶກຫຼືບ່ໍກໍຕາມ ພວກເຮົາກໍເປັນ
ຄົນເບ່ິງຂ້າມຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ມະນຸດທຸກຄົນຖືກສ້າງຂ້ຶນມາຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາຖືກ
ສ້າງຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນມີຄ່າສົມຄວນໄດ້ຮັບກຽດ ແລະສັກສີ. ເມື່ອພວກເຮົາລົບ 
ຫລູ່ກຽດ ແລະສັກສີໃຜຜູ້ນ່ຶງ ເຖິງຈະເປັນສ່ິງເລັກນ້ອຍ, ພວກເຮົາກໍມີການແບ່ງພັກແບ່ງພວກ. ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິເສດ 
ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນການເບ່ິງຂ້າມກັນແລະກັນ.  
 
2. ການຖືພັກຖືພວກ ເຫັນຜູ້ອ່ືນເປັນເຂ້ົາຂອງເຄື່ອງໃຊ້.  ເຫດໃດພວກເຮົາຈ່ຶງສະແດງອອກເຖິງການເລືອກໜ້າ?  ໃນ
ຢາໂກໂບ ຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງຄົນຮ່ັງມີ ແລະຄົນຈົນໃນທີ່ຊຸມນຸມ, ເຫດຜົນກໍງ່າຍໆ: ພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບບາງສ່ິງບາງ
ຢ່າງຈາກຄົນຮັ່ງມີ. ໂດຍການສະແດງຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຕ່ໍເພ່ິນ, ເຮົາອາດຈະໄດ້ຮັບ: ເງິນຂອງເພິ່ນ,  ຊ່ືສຽງດີກວ່າ
ເພາະວ່າເຮົາພົວພັນກັບຄົນຊ້ັນສູງ,  ຫຼືການອະນຸມັດຊ່ຶງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຄວາມພູມໃຈໃນຕົວເອງຕ່ືມ. ຈະເປັນກໍຣະນີ
ໃດກໍຕາມ,  ພວກເຮົາຫວັງຈະໄດ້ສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງຈາກເພິ່ນ,  ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາໃຊ້ຄົນຜູ້ນ້ັນ ແທນທ່ີຈະຮັບໃຊ້ 
ແລະຮັກເພິ່ນ.  
 
3.  ການເລືອກໜ້າ ຕ້ັງໃຫ້ເຮົາເປັນຜູ້ຕັດສິນ.   ການແບ່ງພັກແບ່ງພວກເປັນເຣ່ືອງໃຫຽ່ ຊ່ຶງຊຸກເຮົາໄປແທນບ່ອນພຣະ
ເຈ້ົາ. ພວກເຮົາຕີຣາຄາຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໂດຍອີງໃສ່ການຄາດຄະເນຈາກ ເຄ່ືອງນຸ່ງ, ເງິນ, ຊ່ືສຽງ, ຫືຼສ່ິງໃດກໍແລ້ວແຕ່. ແຕ່ວ່າ
ພວກເຮົາບ່ໍຖືກໃຊ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ຕັດສິນເຣ່ືອງນ້ີ.   ຕາມຄວາມເປັນຈິງ,   ມີພຽງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທີ່ສາມາດຢ່ັງເຫັນຫົວໃຈ
ຄົນ. ເມື່ອພວກເຮົາສະແດງອອກເຖິງການເລືອກໜ້າຄົນແມ່ນພວກເຮົາວາງຕົວເຮົາແທນບ່ອນພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາກໍາ
ລັງຕັດສິນຄ່າຂອງຄົນອ່ືນ. 
 

   
2. ຢາໂກໂບ 2:5-7 : 
5ພວກພີ່ນ້ອງທ່ີຮັກຂອງເຮົາເອີຍ,   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກຄົນຍາກຈົນໃນໂລກໃຫ້ເປັນຄົນຮັ່ງມີຝ່າຍຄວາມເຊ່ືອ  ແລະ 
ໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບແຜ່ນດິນ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ວ່າຈະປະທານໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຫຼາຍທ່ີຮັກພຣະອົງນ້ັນມາເປັນມຣໍະດົກບ່ໍ
ແມ່ນຫຼື.  6ແຕ່ພວກເຈ້ົາໄດ້ປມາດຄົນຈົນ ບ່ໍແມ່ນຄົນຮັ່ງມີນ້ັນຫລື ທ່ີກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງພວກເຈ້ົາ   ບ່ໍແມ່ນເຂົາເຫຼົ່ານ້ັນຫຼືທ່ີ 
ລາກດຶງພວກເຈ້ົາຂ້ຶນສານ. 7ບ່ໍແມ່ນເຂົາເຫຼົ່ານ້ັນຫຼ ືທ່ີໝິ່ນປມາດພຣະນາມອັນປະເສີດທ່ີໃຊ້ເອ້ີນພວກເຈ້ົາ. 
 

ເຮົດຈ່ັງໃດຈ່ຶງຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ພຣະທັມເຫ່ົຼານີ້ສໍາແດງພຣະລັກສນະຂອງພຣະເຈ້ົາ ? 

ທາງໃດແດ່ທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນການເລືອກໜ້າຄົນ ໃນທຸກວັນນີ້ ? 
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       ພວກເຮົາຈະຖືກທົດລອງໃຫ້ຄຶດວ່າການເລືອກໜ້າບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງໃຫຽ່ໂຕ, ແຕ່ພວກເຮົາຄິດຜິດໄປ ພວກເຮົາຮູ້ສຶກ
ເບ່ິງເຫັນບ່ໍວ່າຫົວໃຈຢູ່ເບ້ືອງຫຼັງຂອງການກະທໍາ.   ພຣະທັມຢາໂກໂບໄດ້ຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ "ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ"  
ບ່ໍແມ່ນຖ້ອຍຄໍາທ່ີຮ້າຍແຮງພ ໍເພື່ອໃຊ້ບັລຍາຍການເລືອກໜ້າ.  ແຖມການຊ່ົວຮ້າຍຂອງການເລືອກໜ້າຄົນ ເປັນວັດຖຸ 
ແທນທີ່ຈະເປັນພີ່ນ້ອງຮ່ວມແອກ, ການເລືອກໜ້າເປັນການຜິດເພາະວ່າມັນແລ່ນກົງກັນຂ້າມກັບຫົວໃຈພຣະເຈ້ົາ.  ເວ 
ລາທີ່ທ່ານພິຈາຣະນາສະພາບຂອງພຣະເຈ້ົາສູ່ມະນຸດ,   ມີຄໍາສໍາຄັນຄໍານ່ຶງເຂ້ົາມາໃນຄວາມຄິດເຮົາຄື :   "ພຣະຄຸນ."    
ຍ້ອນຄວາມຮັກອັນຍ່ິງໃຫຽ່ຂອງພຣະອົງທີ່ມີຕ່ໍເຮົາ,  ພຣະເຈ້ົາຊົງນຳເອົາພຣະຄຸນອັນເປັນສ່ິງປະເສີດມາສູ່ມະນຸດເຮາົ.     
ເມື່ອເຮົາມີນິສັຍການເລືອກໜ້າຄົນ, ພວກເຮົາກໍລົບຫລູ່ພຣະທັຍແຫ່ງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຢ່າງໜ້ອຍໃນສອງທາງ: 
 
    1. ການເລືອກໜ້າ ເຮັດໃຫ້ຄາດເດົາໂດຍອີງໃສ່ຮູບຮ່າງພາຍນອກ.  ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ອີງໃສ່ວ່າທ່ານມີ
ເງິນຫຼາຍທ່ໍໃດ, ມີການສຶກສາສູງປານໃດ,  ຫືຼ ພວກເຮົາຈະເສາະໃສພຽງໃດ.   ເມື່ອເຮົາສະແດງການເລືອກໜ້າ ໂດຍ
ອີງໃສ່ຄຸນພາບພາຍນອກເຫຼົ່ານ້ີ,  ພວກເຮົາກໍຢາກບອກວ່າບາງຄົນໃກ້ຄຽງ ຫຼືຫ່າງໄກຈາກຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ.  ອຸປນິສັຍຢ່າງນ້ັນກໍແລ່ນສວນທາງກັບຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ "ພຣະຄຸນ." 
 
     2. ການເລືອກໜ້າ ແນໃສ່ສ່ິງທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບແທນທີ່ຈະແນໃສ່ສ່ິງທີ່ເຮົາໃຫ້.    ບາງທີ ໃນສມັຍຂອງທ່ານຢາໂກໂບ,     
ການເລືອກໜ້າໂດຄວາມຄິດເບ່ິງຄືວ່າເປັນຄົນສໍາຄັນ,  ກອງປະຊຸມອາດຈະໄດ້ຮັບຊັບສິນເງິນຄໍາ.  ໃນແຕ່ລະກໍຣະນີ, 
ແມ່ນແນໃສ່ສ່ິງທີ່ໂບດອາດໄດ້ຮັບ.  ນ້ີ,  ກໍເໜືອນກັບແລ່ນສວນທາງກັບສ່ິງທີ່ເປັນພຣະຄຸນ:  ຂອງປະທານໃຫ້ຟຣີໂດຽ
ບ່ໍຫວັງສ່ິງຕອບແທນ.  ຖ້າພວກເຮົາຢາກຈະຮັບເອົາພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ,  ກໍຢ່າໃຫ້ມີບ່ອນສຳລັບພັກພວກ ຫຼືການເລືອກ
ໜ້າ.    ພວກເຮົາຄວນລະນຶກສເມີວ່າ   ໂດຍພຣະຄຸນເທ່ົານ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບມາສູ່ຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ 
ແລະພວກເຮົາຄວນຍ່ືນພຣະຄຸນຢ່າງດຽວກັນນ້ີໃຫ້ຄົນອ່ືນ.  
 

3. ຢາໂກໂບ 2:8-10 :  
8ຖ້າພວກເຈ້ົາທັງຫລາຍຂັບຕາມພຣະຣາຊບັນຍັດໂດຍຄົບຖ້ວນຕາມພຣະຄັມພີຂ້ໍທ່ີວ່າ, “ຈ່ົງຮັກເພື່ອນບ້ານເໝືອນຮັກ
ຕົນເອງ” ພວກເຈ້ົາກໍເຮັດດີຢູ່. 9ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາທັງຫຼາຍເລືອກໜ້າຄົນ ພວກເຈ້ົາກໍເຮັດຜິດ ແລະ ພຣະບັນຍັດຕັດສິນພວກ
ເຈ້ົາວ່າເປັນຄົນລ່ວງລະເມີດ. 10ເພາະວ່າຖ້າບຸກຄົນໃດ ຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດໄດ້ທັງໝົດແຕ່ຜິດຢູ່ຂ້ໍດຽວ  ຜູ້ນ້ັນກໍກາຍ 
ເປັນຜູ້ ຜິດພຣະບັນຍັດທັງໝົດ. 
 
 
      ບາງທີເຫດຜົນທີ່ປາກົດແຈ້ງທີ່ສຸດວາ່ ເພາະເຫດໃດການແບ່ງພັກແບ່ງຝ່າຍ ຫຼືການເລືອກໜ້າເປັນການຜິດ  ເປັນ
ເພາະອຸປນິສັຍດ່ັງກ່າວນ້ີບ່ໍກົງກັບຄວາມຮັກ. ແລະຄວາມຮັກເປັນພາສາທີ່ຄຣິສຕຽນຄວນເວົ້າເໜືອກວ່າສ່ິງອ່ືນໃດ ນ້ັນ 
ກໍຄື ຮັກພຣະເຈ້ົາ, ຮັກມະນຸດ. ຖ້າເຮັດດ່ັງນ້ີແລ້ວ ພວກເຮົາກໍເຮັດທຸກສ່ິງ. ທ່ານຢາໂກໂບເອ້ີນຄວາມຮັກວ່າ "ພຣະບັນ 
ຍັດຣະບຸໄວ້ໃນພຣະທັມ."    ດ່ັງທີ່ທ່ານຢາໂກໂບໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າໃນທາງກົງກັນຂ້າມກໍເປັນຈິງ  ຖ້າພວກເຮົາບົກພ່ອງ
ຄວາມຮັກ, ແລ້ວພວກເຮົາກໍບົກພ່ອງທຸກສ່ິງ. ການສະແດງອອກເຖິງການເລືອກໜ້າແມ່ນການຜິດທັງໝົດ.  ຫຼາຍເທ່ືອ 
ພວກເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນທາງຕ້ັງກັບພຣະເຈ້ົາ ກ່ຽວພັນກັບຄວາມສັມພັນທາງນອນກັບຄົນອ່ືນ. (ເສົາ 
ໄມ້ກາງແຂນແມ່ນທາງຕ້ັງ, ໄມ້ທ່ີກາງແຂນໃສ່ແມ່ນທາງນອນ) ພວກເຮົາຮູ້ຢູ່ວ່າພວກເຮົາສົມຄວນຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ, 

ແມ່ນຫຽັງເປັນສິ່ງເຊ່ືອມຕໍ່ຣະຫວ່າງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະ ຄວາມສັມພັນກັບຄົນອື່ນ ? 
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ແຕ່ສ່ວນຫລາຍເປັນພຽງຄວາມຕ້ັງໃຈເຮັດແບບເຜີນໆ. ອຸປນິສັຍເຊ່ັນນ້ັນກໍພາດໄປໝົດຈາກການເຊ່ືອມໂຍງຣະຫວ່າງ
ຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບຄົນອ່ືນ. 
       ເຮົາຮັກຄົນອ່ືນບ່ໍແມ່ນເພາະເຮົາບັງຄັບຕົນເອງໃຫ້ຮັກດອກ,   ແຕ່ເພາະພວກເຮົາໄດ້ສັມຜັດຢ່າງແທ້ຈິງກັບປະຣິ
ມານຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ມີຕ່ໍເຮົາ.ໃນເມື່ອສ່ິງນ້ັນເປັນຄວາມຈິງ, ທາງກົງກັນຂ້າມກໍເປັນຈິງຄືກັນ:ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້
ຮັກຄົນອ່ືນຍ້ອນວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອ ຫຼືບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄວາມເຕັມລ້ົນ ຫຼືຄວາມສົມບູນກັບທີ່ພຣະເຈ້ົາຮັກເຮົາ. 
       ເວລາການທົດລອງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການເລືອກໜ້າທ່ີໂຜ່ຂ້ຶນໃນເຮົາ ເມື່ອເຮົາຮູ້ແນວໂນ້ມຂອງເຮົາ  ຄືເຮົານິຍົມ
ກຸ່ມນ່ຶງຫຼາຍກວ່າກຸ່ມອ່ືນ   ພວກເຮົາຄວນເຕືອນເຮົາເອງວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນແມ່ນຢູ່ໃນຣະດັບດຽວກັນເທິງໜ້າດິນຕີນ
ເສົາໄມ້ກາງແຂນ. "ບ່ໍມີຄົນຊອບທັມຈັກຄົນນ່ຶງຄົນດຽວ, ບ່ໍມີແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວ" (ໂຣມ 3:10).   ບ່ໍແມ່ນຄົນນ້ັນ  ຫຼືກຸ່ມ
ນ້ັນທີ່ເຮົາພຍາຍາມຍົກຍ້ອງ  ແລະແນ່ນອນບ່ໍແມ່ນກະທ້ັງເຮົາເອງ. ພຣະເຈ້ົາເອງກໍບ່ໍໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການເລືອກ
ໜ້າ; ແທນທີ່ຈະເຮັດດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ສ້າງອານາຈັກຂອງພຣະອົງຈາກບ່ອນ ແລະແຫຼ່ງທີ່ບ່ໍເໝືອນກັບສ່ິງອ່ືນໆ. ແລະ
ນ້ັນຄວນເປັນອຸປນິສັຍຂອງເຮົາດ້ວຍ. 

 
 
  
                                                               ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

     ພວກເຮົາຕ້ອງທໍາລາຍການຮວມຕົວຂອງການເລືອກໜ້າທີ່ພວກເຮົາສ້າງຂ້ຶນເພື່ອຕົວເຮົາເອງ ແລະຊອກສແວງຫາ
ທາງໃດທາງນ່ຶງ ຫຼືທາງທັງຫຼາຍທ່ີພຣະເຈ້ົານໍາມາສູ່ທາງຂອງເຮົາ. ຈ່ົງເລືອກການນໍາໃຊ້ດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 
 ອະທິຖານ.  ອະທິຖານເຈາະຈົງໃຫ້ພຣະເຈ້ົານໍາພາທ່ານໄປຜູກສໍາພັນກັບຄົນທີ່ເບ່ິງ, ເວົ້າ, ຫຼືຄິດທ່ີແຕກຕ່າງ 
       ກັບທ່ານ. 
 
 ປ່ຽນທີ່ນ່ັງ.  ເວລາທ່ານໂຮມຊຸມນຸມໃນອາທິດນ້ີເພື່ອນະມັສການ ຫຼືໃນກຸ່ມຂອງທ່ານ, ຈ່ົງນ່ັງບ່ອນໃໝ.່ ຈ່ົງນ່ັງ 
       ຂ້າງຄົນໃໝ ່ແລະຊັກຊວນລາວສົນທະນາໂອ້ລົມກັນ.  
 
 ໄປບ່ອນໃໝ່.   ຢ່າລໍຖ້າຄົນທ່ີແຕກຕ່າງເຂ້ົາມາສູ່ເສ້ັນທາງຂອງທ່ານ;  ຈ່ົງເປັນຄົນລິເລ້ີມ ແລະອອກຈາກເສ້ັນ 
       ທາງຂອງທ່ານໄປພົບຄົນໃໝຄົ່ນນ້ັນ. ຈ່ົງໄປເຂດຕ່າງໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນກິຈວັດປະຈໍາວັນ ຄືກັນກັບ 
      ໄປຊ້ືເຄ່ືອງຂອງ. ເມື່ອທ່ານຢູ່ທ່ີນ້ັນ ຈ່ົງພົວພັນກັບຄົນໃໝ່ດ້ວຍການສົນທະນາ. 

 
      ມັນເປັນການງ່າຍກວ່າທີ່ຈະຢູ່ຖ້າມກາງຄົນທ່ີເຮາົຄຸ້ນເຄີຍທ່ີອ້ອມຮອບຕົວເຮາົ, ແຕ່ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຮັກທຸກ
ຄົນເໝືອນກັນ, ສະນ້ັນເຮົາຕ້ອງຮຽນກອດເອົາ(ຕ້ອນຮບັ)ທຸກຄົນດ້ວຍອ້ອມແຂນທີ່ເປີດກ້ວາງ. 

 
                           ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບບັຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ເຮັດຈ່ັງໃດຈ່ຶງຈະໃຫ້ຂໍ້ພຣະທັມເຫ່ົຼານີ້ຊ່ອຍກຸ່ມຂອງເຮົາໃຫ້ເປັນກຸ່ມຕ້ອນຮັບທີດ່ີຂຶ້ນ ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັ                    ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
        ວັນອາທິດ ທີ 16  ກັນຍາ   2018 (9-16-2018) 

 

    ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ 
 

                              
 
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຈ່ົງຢ່ັງຮາກການຮັບໃຊ້ແລະຄວາມຮັກຂອງທ່ານລົງ ໃນການຕ້ອນຮັບອັນອົບອຸ່ນ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:   

 ເຄືອຂ່າຍໂຮງແຮມທ່ີໃຫຽ່ທ່ີສຸດຂອງໂລກມີເນ້ືອທ່ີຕາລາງຟຸດໃນເນ້ືອທ່ີຫ້ອງນອນຂອງໂຮງແຮມ.   Airbnb 
ຖືກແຜ່ກວ້າງອອກໄປໃນປີ 2007 ເມ່ືອຄູ່ນອນສອງຄົນບ່ໍສາມາດຈ່າຍຄ່າເຊົ່າໄດ້ໃນ ແຊນຟແຣນຊິສໂກ.  ພຽງແຕ່ໃຫ້
ເຂົາຈ່າຍເງິນຄ່າເຊົ່າເພີ້ມອີກໜ້ອຍນ່ຶງຄື,   ພວກເຂົາມີຄວາມຄິດ ໃຫ້ເອົາເຊື່ອລົມມາປູໃສ່ຫ້ອງຮັບແຂກ ແລະໃຫ້ເຂົາ
ສອງຄົນພັກຢູ່ຫ້ອງນ້ັນໄດ້. ສໍາລັບຫຼາຍໆຄົນ, ຄວາມຄິດນ້ີກໍເປັນຕາຢາກຫົວ.  ໃຜຈະຢາກຈ່າຍເງິນເຊົ່າຫ້ອງນອນໃນ
ເຮືອນຂອງຄົນແປກໜ້າ ? 
         ແຕ່ເປັນເວລານ່ຶງທົສວັດຕ່ໍມາ, Airbnb ມີບ່ອນພັກໃນບັນຊີ ສາມລ້ານແຫ່ງ ໃນ 56,000 ຫົວເມືອງ ແລະ 191  
ປະເທດ.    ຄົນເຫຼົາ່ນ້ີແມ່ນຄົນທ່ີເປີດບ້ານຂອງເຂົາ ໃຫ້ຄົນແປກໜ້າແທ້ໆເຊົ່າ   ແລະ ຕ້ອນຮັບເຂົາເຂ້ົາມາໃນເຮືອນ. 
ເປັນທີຊ່ັດແຈ້ງແລ້ວວ່າ, ຄວາມຄິດໃນການພັກເຊົາໃນບ້ານອັນແທ້ຈິງນ້ີໄດ້ຊ່າລືໄປສູ່ພີ່ນ້ອງວັທນະທັມຕ່າງໆ. 
        ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນບ່ໍແມ່ນສ່ິງໃໝ່. ມາຣະຍາດໃນການຮັບຕ້ອນແມ່ນອຸປນິສັຍຝ່າຍວິນຍານແທ້ຈິງ. ການ
ຕ້ອນຮັບເປັນຄໍາສ່ັງ   ແລະເປັນສ່ິງທ່ີຄຣິສຕຽນຄວນໂອບກອດເອົາ ຖ້າເຮົາຢາກດໍາຣົງຊີວິດເປັນການຕ້ອນຮັບທ່ີດີຕ່ໍ
ຜູ້ທ່ີກ້າວເຂ້ົາມາໃນຄວາມເຊ່ືອ.   ຄວາມເອ້ືອເຟື້ອ ແລະ ການຕ້ອນຮັບຕ່ໍບຸກຄົນນອກແວດວົງໝູ່ເພື່ອນເຮົາ ຈະດຶງດູດ
ຄົນມາເຊື່ອຂ່າວປະເສີດທ່ີເຮົາປະກາດຢູ່ນ້ັນໄດ້ດີທ່ີສຸດ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: (ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2  ແລະ 3 )  
 

                                                     ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. 1ເປໂຕ 4:7 . 
7ອາວະສານຂອງສ່ິງທັງປວງໃກ້ຈະມາເຖິງແລ້ວ ເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງຫຼາຍຈ່ົງມີສະຕິອັນດີ ແລະຄອຍລະວັງຕົວສຳລັບ
ການອ້ອນວອນ. 
 

    ການຕ້ອນຮັບ. ນ້ີແມ່ນຄຸນພາບສໍາຄັນທ່ີພັລນາເຖິງຄຣິສຕະຈັກຍຸກພຣະຄັມພີໃໝ;່ ຜູ້ຂຽນພຣະຄັມພີຊາບດີວ່າມັນ
ເປັນພາກສ່ວນສໍາຄັນຢ່າງໃຫຽ່ຫຼວງ. ການຮັບຕ້ອນເປັນຂໍກະແຈສໍາຄັນສໍາລັບການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ ໃນຍຸກສມັຍ
ແລກທ່ີຄຣິສຕະຈັກເລ້ີມເກີດດອກອອກຜົນ.  ໃນເວລາເດີນໄປຕາມທອ້ງຖ່ິນໃໝ່,  ຄົນໄດ້ຮັບຄວາມເອ້ືອເຟື້ອເພື່ອແຜ່
ຈາກຄົນທ່ຢູ່ີໃນເມືອງນ້ັນ.  ດ່ັງນ້ັນ ຄຣິສຕຽນຈ່ຶງເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕ້ອນຮັບຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ພີ່ນ້ອງຜູ້ເຊື່ອທ່ີຍ້າຍໄປກໍ
ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບເຂ້ົາໃນເຮືອນ ແລະ ພັກອາສັຍຢູ່ຮ່ວມກັບຄົນອ່ືນໆ.    ນ້ໍາໃຈເອ້ືອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ນ້ີໄດ້ເອື້ອອໍານວຍ
ໃຫ້ຂ່າວປະເສີດແຜ່ກວ້າງອອກໄປ ແລະປັກຫຼັກຢູ່ໃນຊຸມຊົນແຫ່ງນ້ີ. 
      ວັນເວລາໄດ້ປ່ຽນໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວເຮົາໃຊ້ຊີວິດກັບ "ສາທາຣະນະ" ທາງສ່ື online ສ່ວນ 
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ໃຫຽ່ກໍຕາມ,    ແຕ່ຄົນສ່ວນໃຫຽ່ມັກຈະໃຫ້ຄຸນຄ່າຄວາມສໍາຄັນກັບການເປັນຢູ່ສ່ວນຕົວຫຼາຍກວ່າທ່ີເຄີຽເປັນຢູ່ຜ່ານມາ 
ໃນອະດີດ.  ເຖິງແມ່ນເຮົາອາດຈະເຄີຽພິມຂ້ໍຄວາມຂອງເຮົາສ່ົງຜ່ານສ່ືມວນຊົນອອກໄປມາກມາຍກໍຕາມ, ພວກເຮົາກໍ
ຍັງມິຣົດນິຍົມກັບບ່ອນຢູ່ຂອງຕົນເອງ ແລະເວລາສ່ວນຕົວຂອງເຮົາຢູ່.    ທັມຊາດຂອງຄວາມໂອບເອ້ືອອາຣີຜັດແລ່ນ 
ສວນທາງກັບສ່ິງນ້ີ,  ໃນເມືອ່ຄວາມເອ້ືອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ແມ່ນການແບ່ງປັນສ່ິງທ່ີເຮົາມີເປັນຂອງ "ສ່ວນຕົວ"  ໃຫ້ກັນແລະ 
ກັນດ້ວຍນ້ໍາໃຈແຫ່ງການເສັຽສລະ. 
     ຈິງຢູ່, ໂດຍທັມຊາດແລ້ວບາງຄົນກໍມແີນວໂນ້ມວ່າມີໃຈເອ້້ືອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ຢູ່. ແຕ່ຖ້າເຮົາໄຕ່ຕອງຄໍາເວົ້າໃນຂ້ໍພຣະ
ຄັມພີຢ່າງຖ້ວນຖ່ີແລ້ວ ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າການຕ້ອນຮັບບ່ໍແມ່ນອຸປນິສັຍສໍາລັບຄົນບາງພວກ  ທ່ີເຮັດໄດ້ງ່າຍກວ່າຄົນ
ອ່ືນເທົ່ານ້ັນ;  ແຕ່ເປັນຄໍາສ່ັງສໍາລັບຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຕ້ອງຝຶກໃຫ້ມີນິສັຍຢ່າງນ້ີ. 
      ເພື່ອຈະດໍາຣົງຊີວິດໃນການຮັບຕ້ອນ, ພວກເຮົາຕ້ອງເລ້ີມດ້ວຍການອະທິຖານ. ເວລາເຮົາອະທິຖານ, ພວກເຮົາກໍ
ຈະສໍານຶກໄດ້ວ່າພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຮັດ, ບ່ໍສາມາດຈັດຫາ, ບ່ໍສາມາດຜລິດສ່ິງໃດໄດ້ເອງ. ໃນການອະທິຖານເຮົາສະ 
ແດງການເພິ່ງພາພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຈັດຫາຂອງເຮົາ.   ໃນການອະທິຖານ, ພວກເຮົາຊາບຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ  ແລະການ
ເສັຽສລະເພືອ່ຄວາມປາຖນາສໍາລັບຕົວເຮົາເອງ ເປັນສ່ິງທ່ີກີດກັນເຮົາຈາກການອຸທິດຕົນໃນການຮັບໃຊ້ ແລະການຮັກ
ຜູ້ອ່ືນໃນທາງປະຕິບັດ. 
      ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານເພື່ອຫຽັງ ເພື່ອຮັບເອົາອຸປນິສັຍ ໃຈທ່ີໂອບເອ້ືອອາຣີແມ່ນບ່ໍ ? 
 
 
 ອະທິຖານໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ເຫັນຕົວເອງເປັນພະນັກງານຕ້ອນຮັບ. ສາເຫດນ່ຶງທ່ີພວກເຮົາປະເຊີນກັບ

ການຕ້ອນຮັບແມ່ນ ເຮົາເຫັນຕົວເຮົາເອງວ່າເປັນເຈ້ົາຂອງ. ເຮືອນເປັນກັມສິດຂອງເຮົາ.  ເວລາກໍເປັນກັມສິດ
ຂອງເຮົາ. ພວກເຮົາເຫັນສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີເປັນຂອງເຮົາ.   ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເປັນເຈ້ົາຂອງ;    ເຮົາເປັນພຽງແຕ່ຜູ້ບໍຣິ
ການຊື່ໆ. ທຸກສ່ິງທ່ີເຮົາມີແມ່ນພຣະເຈ້ົາມອບໃຫ້ເຮົາເພ່ືອນໍາໄປໃຊ້ສໍາລັບອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ທຸກຢ່າງ. 

 ອະທິຖານໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍຕ່ໍຕ້ານຄວາມໂລບຂອງເຮົາ.  ສາເຫດອີກອັນນ່ຶງ   ທ່ີພວກເຮົາປະເຊີນກັບການ
ຕ້ອນຮັບແມ່ນພວກເຮົາເປັນຄົນໂລບນ້ັນເອງ.  ພວກເຮົາກັກຕຸນຊັບສົມບັດຕ່າງໆເພື່ອໃຊ້ສ່ວນຕົວ ແລະເພ່ືອ                                                                                  
ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຕົວເອງ,   ແລະຄວາມໂລບຂອງເຮົາເຮັດໃຫເ້ຮົາບ່ໍມີໃຈຢາກແບ່ງປັນສ່ິງຂອງໆ
ເຮົາໃຫ້ຄົນອ່ືນ. ການຕ້ອນຮັບກໍເປັນທາງນ່ຶງທ່ີພຣະເຈ້ົາເບັດເຮົາໃຫ້ກາຍເປັນແນວຄວາມຄິດຂອງພຣະອົງ. 

 ອະທິຖານເພື່ອພຣະເຈ້ົານໍາເອົາໂອກາດມາໃຫ້ເຮົາ.  ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການເຮັດຕາມພຣະບັນຊາການ
ຕ້ອນຮັບແລ້ວ ພວກຮົາຄວນອະທິຖານເພື່ອໂອກາດລົງມືປະຕິບັດຄວາມເຊື່ອຕົວຈິງຂອງເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງ
ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປີດຕາຂອງເຮົາເບ່ິງຄວາມຕ້ອງການອ້ອມຮອບເຮົາ.    ເມ່ືອໃດພວກເຮົາເລ້ີມອະທິຖານເພື່ອ
ໂອກາດສະແດງການຕ້ອນຮັບ, ພວກເຮົາກໍຈະສະດຸ້ງຕ່ືນວ່າພວກເຮົາຈະພົບຄົນຫຼາຍສ່ໍາໃດ.  

       ທ່ານເປໂຕໄດ້ເລີມຕ້ົນຂ້ໍ 7 ດ້ວຍການເຕືອນຢ້ໍາວ່າ "ອາວະສານຂອງສ່ິງທັງປວງໃກ້ຈະມາເຖິງແລ້ວ."  ພວກເຮົາ
ອະທຖິານ, ປະຕິບັດຄວາມຮັກ, ແລະ ປະຕິບັດການຕ້ອບຮັບເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນທ່ີສຸດ. ອາວະສານໃກ້ເຂ້ົາມາແລ້ວ ດ່ັງ 
ນ້ັນເຮົາມາອະທິຖານກັນເທາະ,   ແລະໃຫ້ເຮົາຕ້ອນຮັບຄົນເຂ້ົາມາໃນຊີວິດເຮົາ, ຕ້ອນຮັບເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາມາສູ່ອານາຈັກ  
ຂອງພຣະເຈ້ົາເໝືອນກັນກັບພວກເຮົາ. 
 

2. 1ເປໂຕ 4:8-9:  
8ທີ່ສຳຄັນກວ່າສ່ິງອ່ືນທັງໝົດກໍຄືຈ່ົງຮັກເຊິ່ງກັນແລະກັນດ້ວຍເຕັມໃຈ   ເພາະຄວາມຮັກປົກບັງຄວາມຜິດບາບໄວ້ຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ. 9ທ່ານທັງຫຼາຍຈ່ົງຕ້ອນຮັບຊຶ່ງກັນແລະກັນໂດຍບ່ໍຈ່ົມ. 

ດົນປານໃດແລ້ວທີ່ທ່ານເຫັນມຸມມອງຂອງຄົນອ່ືນໄດ້ປ່ຽນແປງຍ້ອນການອະທິຖານ ? 
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      ຄວາມຮັກບ່ໍແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກ; ມັນເປັນຄໍາຍຶດໝັ້ນສັນຍາເລິກເຊິ່ງໃນການເຮັດດີຕ່ໍຄົນອ່ືນ ແລະໃຊ້ໄດ້ຜົນແທ້ຈິງ,  
ໃນທາງປະຕິບັດ. ດ້ວຍເຫດນ້ີ ການຕ້ອນຮັບຈ່ຶງເປັນເຄື່ອງໝາຍໜັກແໜ້ນຂອງຄວາມຮັກ ບ່ໍວ່າຈະເປັນທາງຮ່າງກາຍ 
ຫລືທາງການກະທໍາໃນການຮັບໃຊ້ບຸກຄົນອ່ືນ ຊຶ່ງເຮົາຕ້ອງເສັຽສລະສ່ິງຂອງ ຂອງຕົນບາງສ່ິງບາງຢ່າງ. 
     ສໍາລັບຄຣິສຕຽນແລ້ວ, ການຕ້ອນຮັບບ່ໍເປັນພຽງບົດບາດການສະແດງ; ແຕ່ເປັນວິຖີຊີວິດແທ້ຈິງຂອງເຮົາ  ເພື່ອຈະ
ເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນຫຽັງຈ່ຶງເປັນເຊັ່ນນ້ັນ, ກ່ອນອ່ືນເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າການຕ້ອນຮັບແມ່ນຫຽັງ. ຂນະທ່ີການກະທໍາບາງຢ່າງ
ເຊັ່ນການຫຸງຕ້ົມ ຫຼືເປີດບ້ານ, ເປັນການບ່ົງບອກເຖິງການຕ້ອນຮັບ, ບຸຄລິກມັນເອງມີຄວາມໝາຍເລິກກວ່າແລະໝາຍ
ເຖິງການກະທໍາທີ່ສະແດງອອກມາ. ຄໍາວ່າຕ້ອນຮັບນໍາມາໃຊ້ໃນບົດນ້ີໄດ້ມາຈາກອົງປະກອບຂອງສອງຄໍາຄື: "ຄວາມ
ຮັກ" ແລະ "ຄົນແປກໜ້າ." ເນ້ືອໃນຄວາມໝາຍຂອງການຕ້ອນຮັບແມ່ນຮັກຄົນແປກໜ້ານ້ັນເອງ.  ໃນທ່ີສຸດການລົງມື
ຕ້ອນຮັບແມ່ນ, ພຣະເຈ້ົາຊງົຈັດຫາທາງຕ້ອນຮັບເຮົາໂດຍການສ້ິນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊຄູຣິດ.  
      ເພາະສະນ້ັນ,  ການຕ້ອນຮັບຈ່ຶງແມ່ນບຸຄລິກທ່ີຖືກສ້າງໃສ່ DNA ຝ່າຍວິນຍານ ຂອງຜູ້ທ່ີໄດ້ສໍາຜັດການຕ້ອນຮັບ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແລ້ວການຕ້ອນຮັບກໍຊັກນໍາເຮົາໃຫ້ລະຖ້ິມຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວອອກໄປ, ປ່ອຍວາງຄວາມປາຖນາຂອງ                                                              
ເຮົາເອງ,  ແລະຕ້ອນຮັບເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນກ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາສ່ິງນ້ັນ
ເພື່ອເຮົາ ແລະພວກເຮົາຄວນເຮັດດ່ັງດຽວກັນນ້ັນ. 
    ຕລອດຊີວິດໃນໂລກນ້ີຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ສໍາແດງທາດແທ້ຂອງການຕ້ອນຮັບ, ຊຶ່ງແມ່ນການເສັຽສລະບາງ 
ສ່ິງຂອງເຮົາເພື່ອຕ້ອນຮັບຄົນອ່ືນໆ.  ການຕ້ອນຮັບບ່ໍແມ່ນສູດຂອງບົດບາດ ແຕ່ແມ່ນທ່າທີ ວິຖີຊີວິດທີ່ເຕີບໃຫຽ່ຂ້ຶນໃນ 
"ຄວາມຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ."   ຂໍໃຫ້ເຮົາຮັກກັນເໝືອນດ່ັງພຣະເຢຊູ ໃຫ້ເຮົາສະແດງທ່າທີການເສັຽສລະ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ
ຄົນອ່ືນເຂ້ົາມາໃນຊີວິດເຮົາ. 
 

3. 1ປໂຕ 4:10-11 : 
10ຕາມທ່ີທຸກຄົນໄດ້ຮັບສ່ິງທີ່ຊົງປະທານໃຫ້ແລ້ວ ກໍໃຫ້ໃຊ້ຂອງປະທານນ້ັນເພື່ອປໂຍດແກ່ກັນແລະກັນ  ເໝືອນເປັນຜູ້
ຮັບມອບໝາຍຜູ້ດີທີ່ຮັບໃຊ້ພຣະຄຸນນານາປະການຂອງພຣະເຈ້ົາ.   11ຖ້າຜູ້ໃດກ່າວ ກໍໃຫ້ເໝືອນຜູ້ກ່າວພຣະທັມຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ  ຖ້າຜູ້ໃດເປັນຜູ້ບໍຣິການຮັບໃຊ້ ກໍໃຫ້ບໍຣິການຮັບໃຊ້ເໝືອນຜູ້ຮັບກຳລັງທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ ເພື່ອ
ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໄດ້ກຽດໃນການທັງປວງໂດຍທາງພຣະເຢຊຄູຣິດ ສງ່າຣາສີແລະຣິດທານຸພາບຊົງມີແກ່ພຣະອົງສືບ
ໄປເປັນນິດ ອາແມນ. 
 
 
          ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານແກ່ລູກຂອງພຣະອົງບ່ໍແມ່ນເພື່ອຕົວເຮົາເອງ, ແຕ່ເພື່ອເສີມ
ສ້າງຄົນອ່ືນຂ້ຶນ.   ພຣະອົງປະທານຂອງປະທານເພື່ອໃຫ້ເອົາໄປໃຊໃ້ນການຮັບໃຊ.້   ເມື່ອເຮົາໃຊ້ຂອງປະທານສໍາລັບ  
ພຣະກາຍພຣະຄຣິດ,   ພວກເຮົາຈ່ຶງຈະນໍາໃຊ້ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ, ໂດຍຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໂຜດປະທານສ່ິງຈໍາເປັນ 
ຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການ.  
      ຣິດອໍານາດ ແລະການຈັດຫາແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພຣະເຈ້ົາ; ພຣະອົງຈະເຮັດທຸກສ່ິງ ໃຫ້ອໍານາດຕາມທ່ີ 
ເຮົາຕ້ອງການ.  ແຕ່ເຮົາກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເໝືອນກັນ.   ແທນທ່ີຈະເປັນຄົນຄອຍຖ້າຣິດອໍານາດຊ່ອຍຊູຈາກພຣະ                                                                                                                                                                                                                                                                               
ເຈ້ົາ ພວກເຮົາກໍຕ້ອງຊອກສແວງຫາສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຈັດຫາໃຫ້ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ເທົ່າທີ່ຈະຫາໄດ້.  
       ຈ່ົງຄິດເຖິງສ່ວນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະມະນຸດກໍມີພາກສ່ວນຮ່ວມກັນດ່ັງການພາຍເຮືອ.   ທາງດຽວທ່ີຈະຂັບເຄ່ືອນ 

ການຕ້ອນຮັບຂອງເຮົາສາມາດສະແດງຂ່າວປະເສີດສູ່ຄົນອ່ືນຢ່າງໃດ ? 

ດົນປານໃດແລ້ວທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກຄົນອ່ືນ ທີ່ຊູໃຈທ່ານໃນການເດີນໄປກັບພຣະເຈ້ົາ ? 
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ເຮືອໄປໃນນ້ໍາໄດ້ກໍດ້ວຍແຮງຂອງລົມ. ແຕ່ສີພາຍທ່ີຂຍັນຈະບ່ໍລໍຖ້າພຽງແຕ່ໃຫ້ລົມພັດໄປເທົ່ານ້ັນ. ແທນທ່ີຈະເຮັດດ່ັງ 
ນ້ັນ, ສີພາຍກໍພ້ອມທ່ີຈະພາຍເພື່ອໃຫ້ເຮືອຂັບເຄ່ືອນໄປໄດ້ດີກວ່າ ເມື່ອລົມເລ້ີມພັດ.   ສະນ້ັນ ມັນຂ້ຶນຢູ່ກັບເຮົາ ແລະ 
ພລັງໜູນຈາກຣະເຈ້ົາ ເພື່ອໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານອ່ືນໆເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງເກີດຂ້ຶນ, 
ພວກເຮົາຕ້ອງການແຮງບັນດານຈາກພຣະເຈ້ົາ. ແຕ່ພວກເຮົາກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຂັບເຄ່ືອນຊີວິດຂອງເຮົາ  
ໃນທາງຊ່ຶງພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະເຮັດສ່ວນຫຼາຍ ໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດໃນເຮົາ ແລະຜ່ານເຮົາ.  
     ເວລາພຣະເຈ້ົາທໍາງານຜ່ານເຮົາໂດຍໃຊ້ຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານ, ຫຼາຍສ່ິງກໍຈະເກີດຂ້ຶນ.   ສ່ິງທ່ີເຫັນແຈ້ງທ່ີສຸດ
ແມ່ນສ່ິງທ່ີຄົນອ່ືນໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດ. ເຂົາເຈ້ົາອາດໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຈາກຄໍາໜູນໃຈ, ຈາກບົດບາດການຮັບໃຊ,້ ຫຼືຈາກ
ການຕ້ອນຮັບດ້ວຍໃຈເອ້ືອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ຂອງການຕ້ອນຮັບ. ແຕ່ຍັງບ່ໍໝົດເທົ່ານ້ັນໃນສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນ. ຄວາມປະສົງຂອງ
ເຮົາໃນການໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ບໍຣິການຄົນອ່ືນ ໄດ້ບ່ົງບອກເຖິງການສ່ົງສັນຍານສໍາຄັນທ່ີພວກເຮົາເຊື່ອວ່າເປັນຈິງເຊັ່ນ: 
 ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງການຈັດຫາຂອງເຮົາ.  ການຮັບຕ້ອນອາດຈະໄດ້ສລະເວລາ,  ເຫື່ອແຮງ,  ຊັບສິນ,  ກະທ້ັງ

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ໃນເມື່ອເຮົາປະສົງຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ເຮົາເພື່ອສະແດງການຕ້ອນຮັບ, ພວກເຮົາກໍໄດ້
ພິສູດວ່າພວກເຮົາເຊື່ອພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຈັດຫາຍ່ິງໃຫຽ່. 

 ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງຄວາມສນຸກສນານຂອງເຮົາ.  ການຕ້ອນຮັບຮຽກຮ້ອງພວກເຮົາໃຫ້ແບ່ງປັນກັບຄົນອ່ືນ, ຊຶ່ງ
ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດເພື່ອຕົວເຮົາເອງໃຫ້ໜ້ອຍລົງ. ແຕ່ເມື່ອເຮົາເລືອກທ່າທາງການຕ້ອນຮັບນ້ີ, 
ພວກເຮົາກໍໄດ້ພິສູດກ່ຽວກັບຄວາມຍິນດີສ່ວນຕົວຂອງເຮົາ. 

 ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງອະນາຄົດຂອງເຮົາ.  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໄຖ່ເປັນລາຍບຸກຄົນ; ພຣະອົງສ້າງຄົນເພື່ອຖວາຍກຽດ
ແດ່ພຣະອົງ.  ຄົນເຫຼ່ົານ້ີຈະຢູ່ຮ່ວມກັນກັບພຣະອົງໃນວິມານສວັນ.  ໃນສວັນຈະບ່ໍມີການຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ແຕ່ຈະ
ໂດດດ່ຽວໃນຊຸມຊົນ.  ເມື່ອພວກເຮົາຕ້ອນຮັບຄົນອ່ືນເຂ້ົາມາ, ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຊີວິດ ຊີມຣດົຊາດໃນສ່ິງທ່ີຈະ                                                                                                                                                                                       
ປາກົດມາໃນພາຍພາກໜ້າ ຈັກໜ້ອຍ, (ວິເສດສ່ໍາໃດ!). 

        
                                                                
                                             

                                                                 ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
        ການຕ້ອນຮັບສໍາລັບບາງຄົນອາດເຮັດງ່າຍກວ່າຄົນອ່ືນ ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງໃຫ້ເປັນຄົນສາມາດຕ້ອນຮັບ
ໄດ້ທຸກຄົນ. ຈ່ົງເລືອກການນໍາໃຊຢ່້າງໃດຢ່າງນ່ຶງຕ່ໍລົງໄປນີ້ 
 ທັກທາຍ.  ຈ່ົງມາໂບດກ່ອນເວລາ ຈັກ 2-3 ນາທ ີອາທິດນ້ີ.    ໃຊ້ເວລາພິເສດໃນບໍຣິເວນນອກຫ້ອງນະມັສການ 

ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຖາມສະບາຍດີ ແລະພົບກັບຄົນທ່ີທ່ານບ່ໍຮູ້ຈັກ.                                
 ຈ່ົງເປັນເຈ້ົາພາບ. ຈ່ົງຊອກຫາໂອກາດເປັນເຈ້ົາພາບກຸ່ມນ້ອຍໃນບ້ານທ່ານ  ຫືຼເປັນຜູ້ທັກທາຍໃນກຸ່ມສຶກສາພຣະ

ຄັມພີຂອງທ່ານ.   
 ຮັບປະທານອາຫານຮ່ວມກັນ. ຈ່ົງອຸທິດວັນທິດນ່ຶງຂອງແຕ່ລະເດືອນ ໃຫ້ເປັນວັນທ່ີທ່ານຈະເຊີນຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງມາບ້ານ

ເພື່ອກິນເຂ້ົາທ່ຽງ. ຈ່ົງກະທໍາເຊັ່ນນ້ີເປັນຊ່ວງລະຍະຢ່າງສມໍ່າສເມີໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. 
 

      ບ່ໍກ່ຽວກັບວ່າບຸຄລິກໂດຍທັມຊາດຂອງເຮົາເປັນໜ້າຮັບແຂກຫຼືບ່ໍ, ແຕ່ພວກເຮົາຖືກຊັກນໍາໂດຍພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕ້ອນ 
ຮັບເຮົາຢ່າງໃດ ກໍໃຫ້ເຮົາເຮັດຕ່ໍຄົນອ່ືນຢ່າງດຽວກັນນ້ັນ. 
 

                      ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕສິສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ຄວາມຈິງໃນຂ້ໍພຣະຄັມພີເຫຼົ່ານ້ີຈະສາມາດຊ່ອຍໃຫ້ກຸ່ມຂອງເຮົາເປັນກຸ່ມໃຫ້ການຕ້ອນຮັບດີຂ້ຶນຢ່າງໃດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 23 ກັນຍາ  2018 ( 9-23-2018 )  

____________________________________________________________ 
                                ຄວາມຮັກທ່ີຕ້ັງໃຈ (Intentional Love) 
                                                                                 
 
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຈ່ົງອອກຈາກທາງຂອງທ່ານເພື່ອຮັກຄົນອ່ືນ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: ຕ່ໍໄປນ້ີອັນໃດມີເໝືອນກັນ ? 

 Alexander Fleming ພົບເຊ້ືອຣາ(mold)ໃນຈານ petri, ຈານນ້ັນໄດ້ຂ້າແບກທີເຣັຽທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບມັນຈົນຕາຍໝົດ.   
ດຽວນ້ີພວກເຮົາມຢີາເພັນນິຊີລີນ.  

 Percy Spencer ຍ່າງຜ່ານ magnetron ເຮັດໃຫເ້ຂ້ົາໜົມເນີຍໝາກຖ່ົວດິນ ໃນຖົງຂອງລາວເປ່ືອຍ. ນ້ີໄດ້ພາໃຫ້ລາວ
ປະດິດເຕົາໄມຄໂຣເວບ. 

 ຕາມທາງທັສນາຈອນ George de Mestral ສັງເກດໝາກຫຽ້າຕິດຂາສົ້ງຂອງລາວ.  ນ້ີໃຫ້ລາວມີຄວາມຄິດ ເຮັດ 
ເທັບເກາະຕິດ 'Velcro' 

       ການຄ້ົນພບົທັງໝົດນ້ີເກີດຂ້ຶນຍ້ອນອຸປະຕິເຫດຄື ເຂົາໄດ້ສະດຸດການຄ້ົນພົບທີ່ເຮັດໃຫ້ໂສມໜ້າຂອງປວັດສາດກ້າວ 
ໄປໜ້າ. ນ້ີອາດເປັນອຸປະຕິເຫດໜ້າຍິນດີ, ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຂ້ົາມາເປັນຄຣິສຕຽນແບບນ້ັນ. ການຕາມພຣະເຢຊູບ່ໍ 
ແມ່ນການເຕະສະດຸດທ່ົວທີບໃນບ່ອນມືດຫວັງວ່າຈະເກີດຜົນດີ; ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູແມ່ນທ່າທີທີ່ຕ້ັງໃຈເຊ່ືອຟັງ.   ຖ້າ 
ພວກເຮົາຢາກເປັນຜູ້ຖືກຕ້ອນຮັບ, ບ່ໍແມ່ນ ພວກເຮົາຈະໄປຮອດຈຸດໝາຍໂດຍອຸບັດຕິເຫດ. ພວກເຮົາຈະໄປເຖິງທ່ີນ້ັນໄດ້ 
ດ້ວຍກິຈການຄວາມຮັກຕ້ັງໃຈ (ເຈຕນາ) ເທ້ົານ້ັນ.   ມັນແມ່ນມາຕຖານຄວາມຮັກທີ່ຫ່າງໄກຫຼາຍກິໂລ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວ ວ່າແນວໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

                                                ສຶກສາພຣະຄມັພີ  
 
1. ລູກາ 10:25-28 :  
25ແລະເບ່ິງແມ! ມີທັມບັນດິດຄົນໜ່ຶງຢືນຂ້ຶນທົດລອງພຣະອົງທູນຖາມວ່າ, “ອາຈານເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ 
ຈ່ິງຈະໄດ້ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ?”.     26ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ,   “ ໃນພຣະບັນຍັດມີຄຳຂຽນໄວ້ວ່າຢ່າງໃດ ທ່ານໄດ້
ອ່ານເຂ້ົາໃຈຢ່າງໃດ?”. 27ເພິ່ນທູນຕອບວ່າ, “ຈ່ົງຮັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ຜູ້ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ດ້ວຍສຸດໃຈ, ດ້ວຍສຸດ
ຈິດ, ດ້ວຍສຸດກຳລັງ, ແລະດ້ວຍສຸດຄວາມຄຶດຂອງເຈ້ົາ’ ແລະ ‘ຈ່ົງຮັກເພື່ອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ’.” 28ພຣະອົງຊົງຕອບ
ເພິ່ນວ່າ, “ທ່ານຕອບຖືກແລ້ວ ຕ່ໍໄປຈ່ົງເຮັດຢ່າງນ້ັນແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ຊີວິດ.”  
 
      ພຣະເຢຊູໃຊ້ເຣ່ືອງທີ່ມີພລັງ ເພື່ອສອນພວກເຮົາວ່າ ຕ້ັງໃຈຮັກຜູ້ອ່ືນເປັນແນວໃດ?  ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເນ້ືອເຣ່ືອງທັງ
ໝົດ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈເຖິງວາຣະໂອກາດ ເວລາພຣະເຢຊູເລ່ົາເຣ່ືອງນ້ີ.   ເຣ່ືອງຊາວຊາມາເຣັຽຜູ້ໃຈດີຖືກໂຈດດ້ວຍ 
ຄໍາຖາມຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພຣະບັນຍັດ.   

 

ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານລ້ຽວຣົດຜິດທາງໄປພົບກັບຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີປລາດໃຈ ?  
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         ຄໍາຖາມບາງຂ້ໍກໍເປັນເຈຕນາດີແທ້. ຄົນປະເພດທີ່ຢາກຊອກຮູ້ຂ້ໍມູນໃດນ່ຶງ.  ຂ້ໍມູນນ້ັນອາດເປັນຜົນດີຕ່ໍສຸຂພາບ ຫຼ ື
ຕ່ໍອະນາຄົດຂອງລາວ.  ໃນກໍຣະນີ, ການຖາມຄໍາຖາມເພື່ອຢາກຮູ້ແມ່ນກິຣິຍາຂອງການຖ່ອມຕົນແທ້, ຫາກເປັນຄໍາຖາມ
ລັກສະນະທີ່ເຮົາຍອມຮັບວ່າເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກຄໍາຕອບເອງແທ້ຈິງ.  
      ແຕ່ບ່ໍແມ່ນອຸປນິສັຍອັນຄວນທີ່ຕ້ັງຄໍາຖາມແບບນ້ີ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານພຣະບັນຍັດຜູ້ນ້ີຖາມຄໍາຖາມສໍາຄັນເພື່ອຈັບຜິດ. ຄໍາ
ຖາມຂອງລາວບ່ໍໄດ້ເກີດຈາກການຢາກຮຽນຢາກຮູ້ດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວ. ນ້ີແມ່ນການທົດສອບເພື່ອໃຫ້ຄາ.  ລາວບ່ໍຕ້ອງ 
ການໄດ້ຍິນຄວາມຈິງຈາກພຣະເຢຊູຈັກໜ້ອຍ, ແທນທ່ີຊອກຮູ້ ລາວກັບ " ລຸກຂ້ຶນທົດສອບພຣະອົງ."  ຄໍາຖາມຂອງລາວ
ແມ່ນຄໍາຖາມແບບດູຖູກ ແລະໝິ່ນປມາດພຣະເຢຊູ. 
      ພຣະເຢຊູຕອບຄໍາຖາມດ້ວຍການຖາມຄໍາຖາມຂອງພຣະອົງເອງຄືນ, ພຣະອົງກໍຮູ້ວ່າລາວເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພຣະ
ບັນຍັດ, ພຣະອົງຖາມຄໍາຖາມດ້ານກົດບັນຍັດ.   ສ່ິງນ້ີ ເຮັດໃຫ້ຊາຍຄົນນ້ັນໄດ້ຮັບໃນສ່ິງທີ່ລາວຕ້ອງການຄື:  ໂອກາດສະ 
ແດງຄວາມຮູ້ຂອງລາວ.   ໃນຄວາມຄິດຂອງຊາຍຄົນນ້ີ, ລາວຮູ້ຄໍາຕອບເອງຢູ່ແລ້ວ.   ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປ
ເປັນນິດ,ລາວຕ້ອງຮັກພຣະເຈ້ົາໝົດຊີວິດຂອງລາວ ແລະຮັກເພື່ອບ້ານເໝືອນຮັກຕົວລາວເອງ. ແທ້ຈິງ, ນ້ີແມ່ນຄໍາຕອບທີ່
ຖືກຕ້ອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານໜຸ່ມບ່ໍເຂ້ົາໃຈການນໍາໃຊ້ອັນແທ້ຈິງຂອງຄໍາສ່ັງນ້ີກໍຕາມ.                                                        
                                                                                                                           

 
         ການພົວພັນຢ່າງນ່ຶງແມ່ນບັນຍັດຮັກສອງຂ້ໍໃຫຽ່ ຊ່ຶງຫຽໍ້ພຣະບັນຍັດທັງໝົດໃນພຣະຄັມພີເຂ້ົາກັນ. ຄວາມຮັກຂອງ
ເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາມາກ່ອນ ຈາກຄວາມຈິງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຮັກເຮົາກ່ອນ (ເບ່ິງ 1ໂຢຮັນ 4:19), ແລະຄວາມຮັກນ້ັນແຫຼະໄດ້ຂັບ
ເຄ່ືອນ ແລະເຮດັໃຫຄ້ວາມຮັກຂອງເຮົາຮັກຄົນອ່ືນ ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າຄວາມຮັກຂອງເຮາົຕ່ໍຜູ້ອ່ືນນ້ັນຕ້ອງມີຄຸນພາບດ່ັງນ້ີ: 
 
 ພຣະເຈ້ົາຮັກຄົນບ່ໍໜ້າຮັກ.  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີການເລືອກໜ້າ. ເຊ້ືອຊາດ, ຜິວພັນ, ຣະດັບການສຶກສາ, ແລະຈຸດຢືນໃນ

ສັງຄົມ  ບ່ໍໄດ້ຈໍາກັດ ຫຼືຄວບຄຸມຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ.    ພວກເຮົາບ່ໍຄວນໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງເຮົາທ່ີຮັກຜູ້ອ່ືນເປັນ 
ຄວາມຮັກທ່ີຂ້ຶນກັບຮູບຮ່າງພາຍນອກ, ຄວາມລ້ຶງເຄີຽ, ຫຼືເຫດຜົນອ່ືນໆ. 

 ພວກເຮົາຮັກຄົນອ່ືນຢ່າງເສັຽສລະ. ພຣະເຈ້ົາຮັກເຮົາ ພຣະອົງຍອມເສັຽສລະສ່ໍາໃດ? ພຣະອົງສລະຊີວິດພຣະບຸດອົງ
ດຽວຂອງພຣະອົງ. ນ້ີແມ່ນຄ່າຈ້າງທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ພຣະອົງຕ້ອງຈ່າຍ:ເພາະພຣະເຈ້ົາປະສົງສໍາແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະ 
ອົງດ້ວຍການກະທໍາ. 

 ພວກເຮົາເລ້ີມຮັກຄົນອ່ືນກ່ອນ.  ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຄວາມຮັກປະເພດຫຄໍອຍງາຊ້າງຊ່ຶງຕ້ັງຢູ່.  ແທນທີ່
ຈະເປັນເຊ່ັນນ້ັນ ພຣະອົງຊົງຖ່ອມຕົວລົງພຽງຂ້ີຝຸ່ນດິນ ແລະສນິມຂອງໂລກແຫ່ງຄວາມບາບໂດຍພຣະກາຍພຣະເຢ
ຊູຄຣິດ.  ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ມະນຸດຮ້ອງໄຫ້ຫາພຣະອົົງກ່ອນ,  ແຕ່ແທນທີ່ຈະເຮັດດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງເລ້ີມຕ້ົນມາຫາ
ເຮົາກ່ອນ. ພວກເຮົາກໍຄວນເປັນຜູ້ເໜັງຕີງກ່ອນຄົນອ່ືນ. 

 

2. ລູກາ 10:29-32 : 
         29ແຕ່ຜູ້ນ້ັນປາຖນາຈະສະແດງວ່າຕົວເປັນຄົນສິນທັມ ຈ່ິງທູນພຣະເຢຊູວ່າ, “ແມ່ນໃຜເປັນເພື່ອນບ້ານຂອງຂ້ານ້ອຍ?”.  
30ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, “ມີຊາຍຄົນໜ່ຶງລົງຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມຈະໄປເມືອງເຢຣິໂກ ແລະຕົກໃນມືພວກປຸ້ນ ພວກປຸ້ນນ້ັນ
ໄດ້ແກ້ເອົາເຄ່ືອງນຸ່ງຜູ້ນ້ັນໄປ ທັງທຸບຕີແລ້ວປະຖ້ິມໄວ້ເກືອບຕາຍ.  31ບັງເອີນມີປະໂຣຫິດຕົນໜ່ຶງໄດ້ລົງໄປທາງນ້ັນ ເມື່ອ
ເຫັນຄົນນ້ັນກໍເວັ້ນໄປຟາກອ່ືນເສັຽ.  32ມີຄົນໜ່ຶງໃນພວກເລວີກໍເຮັດເໝືອນກັນ ເມື່ອມາເຖິງບ່ອນນ້ັນ  ແລະ  ເຫັນແລ້ວກໍ 
ເວັ້ນກາຍໄປຟາກອ່ືນເສັຽ.   

ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີຄວາມຮັກພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານຮັກຄົນອ່ືນ? 
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ເຖິງແມ່ນພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບຄໍາຖາມຂອງຊາຍຄົນນ້ັນແລ້ວ, ແຕ່ບ່ໍເປັນທີ່ພໍໃຈລາວ.  ລາວຕ້ອງການຄຸນທັມດີລ່ືນນ້ັນ 

ຈາກພຣະເຢຊູ. ຖ້າຊາຍຜູ້ນ້ີຕ້ອງຮັກເພື່ອນບ້ານຂອງລາວ, ລາວກໍຢາກຮູ້ແນ່ວ່າແມ່ນໃຜແທ້.  

     ແນວຄິດຈິດໃຈທີ່ແຝງຢູ່ຫຼັງຄໍາຖາມທີສອງຂອງລາວ ຄື:  “ແມ່ນໃຜເປັນເພ່ືອນບ້ານຂອງຂ້ານ້ອຍ?”    ຄົງເປັນຜູ້ 
ນ້ອຍທ່ີສຸດ.   ຊາຍຄົນນ້ັນຢາກຮູ້ວ່າລາວຕ້ອງເຮັດໜ້ອຍສ່ໍາໃດຕາມຖ້ອຍຄຳທ່ີວ່າ  " ຮັກເພ່ືອນບ້ານ "    ແລ້ວ
ໂອເຄ.   ພຣະເຢຊູເອ້ີນເຮົາໃຫ້ຮັກຕ່າງຈາກນ້ັນ.  ພຣະເຢຊູຢາກໃຫ້ເຮົາເລີກຖາມວ່າ  "ສ່ິງທ່ີເລັກນ້ອຍທ່ີສຸດທ່ີ
ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງເຮັດນ້ັນແມ່ນຫຽັງ?   ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດເຮັດຫຽັງໄດ້ອີກແດ່? " 
      ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ໃຫ້ເຮົາເບ່ິງຄວາມຄິດເບ້ືອງຫຼັງການກະທໍາຂອງປະໂຣຫິດ ແລະເລວີດ້ານດຽວ,  ແຕ່ພວກເຮົາເບ່ິງໄປ 
ທຸກດ້ານທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຕັດສິນໃຈບ່ໍຫົວຊາ ແລະເມີນເສີຍ.   
     ຈຸດສຳຄັນກໍແມ່ນ ຊາຍທັງສອງຫຼີກລ້ຽງບ່ໍຢາກຊ່ອຍ, ແລະມັນບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງຍາກທີ່ຕ້ອງເຮັດ.  ການບ່ໍຫົວຊາແມ່ນທາງ   
ທີ່ງ່າຍກວ່າ ແລະກໍຍັງຄົງມີຢູ່,  ດຽວນ້ີພວກເຮົາກໍປະເຊີນກັບຄົນທ່ີບາດເຈັບຝ່າຍວິນຍານ   ແລະການຫຼັ່ງເລືອດຕາມຂ້າງ 
ທາງທຸກວັນ. ພວກເຮົາມັກພົບຂ້ໍອ້າງເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ແລ້ວກໍເວັ້ນກາຍໄປເຊ່ັນ: 
 ບ່ໍແມ່ນທຸຣະອັນໃດຂອງຂ້ອຍ. 
 ຂ້ອຍບ່ໍຮູ້ວ່າຈະເວົ້າແນວໃດ. 
 ບັນຫາຂອງຂ້ອຍກໍມີຫລາຍພໍແລ້ວ 
 ຄົນອ່ືນພຽບພ້ອມກວ່າຂ້ອຍ. 

 
       ຢູ່ສ່ວນເລິກຂອງການຫຼີກລ້ຽງໃດນ່ຶງແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັກ.  ນ້ີແມ່ນຄວາມເປິະເປ້ືອນຂອງການບ່ໍຫົວຊາ  ບ່ໍແມ່ນນິສັຍເປັນ 
ກາງ;  ມັນເປັນການປະຕິເສດຢ່າງສ້ິນເຊີງຕ່ໍການຮຽກເອ້ີນໃຫ້ຮັກຜູ້ອ່ືນດ່ັງດຽວກັນກັບທີ່ພຣະເຈ້ົາຮັກພວກເຂົາ. 
       ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດດີເພື່ອໃຫ້ສໍານຶກເຖິງແນວໂນ້ມເພື່ອໃຫ້ພບົການຫຼີກລ້ຽງ.   ເມື່ອເຮົາສໍານຶກການຈ່ອງດຶງພາຍໃນ  
ເຂ້ົາຫາການບ່ໍຫົວຊາຂອງເຮົາ, ແລ້ວພວກເຮົາຈ່ຶງຈະຕຽມພ້ອມດີກວ່າ ເພື່ອທໍາການຕ່ໍສູ້ກັບການບ່ໍຫົວຊານ້ັນ. ແລະພວກ
ເຮົາຕ່ໍສູ້ການບ່ໍຫົວຊານ້ັນໂດຍທາງໃນ ແລະຫຼາຍຄ້ັງບ່ໍສະບາຍໃຈ ໃນການສະແດງຄວາມຮັກອັນແທ້ຈິງ. 

 

 
3. ລູກາ 10:33-37: 
33ແຕ່ໄທຊາມາເຣັຽຄົນໜ່ຶງໄດ້ເດີນທາງມາເຖິງຄົນນ້ັນ ຄັນເຫັນແລ້ວກໍມີໃຈເມດຕາ.  34ແລ້ວເຂ້ົາໄປເອົາຜ້າພັນບາດໃຫ ້
ແລະເອົານ້ຳມັນກັບເຫຼົ້າແວງຖອກໃສ່ບາດນ້ັນ ຈ່ິງໂຈມຂ້ຶນຂ່ີສັດຂອງຕົນ ພາໄປເຖິງໂຮງແຮມບ່ອນໜ່ຶງ ແລ້ວເອົາໃຈໃສ່
ບົວລະບັດລາວ. 35ເຖິງວັນໜ້າມາທ່ານໄດ້ອອກເງິນສອງເດນາຣິອົນໃຫ້ເຈ້ົາຂອງໂຮງແຮມ ບອກວ່າ,   ‘ຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ບົວ
ລະບັດຄົນນ້ີເນີ !  ຖ້າທ່ານຈ່າຍເກີນນ້ີໄປເທ່ົາໃດ ເມື່ອເຮົາກັບມາກໍຈະໃຊ້ໃຫ’້. 36ໃນສາມຄົນນ້ີ ທ່ານເຫັນວ່າຄົນໃດເປັນ
ເພື່ອນບ້ານຂອງຄົນທ່ີຕົກໃນມືພວກປຸ້ນນ້ັນ.” 37ທັມບັນດິດຜູ້ນ້ັນທູນຕອບວ່າ, “ຄືຄົນທ່ີໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍຜູ້ນ້ັນ
ແຫຼະ” ແລ້ວພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, “ທ່ານຈ່ົງໄປເຮັດຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນ.”  

 

          ນັກກົດໝາຍທີ່ຖາມຢູ່ໃນເຣ່ືອງນ້ີ  ໄດ້ຊອກຫາທາງເພື່ອຈະໄດ້ກະທໍາໜ້ອຍທີ່ສຸດເທ່ົາທີ່ເປັນໄປໄດ້  ຕ່ໍເພື່ອນບ້ານ 

                       ໃນທາງໃດບາງຄ້ັງເຮົາຕັດສິນໃຈບ່ໍຊ່ອຍຜູ້ອ່ືນທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ? 

             ດົນປານໃດແລ້ວ ທ່ີມີຄົນສ່ຽງພັຍ ຫຼືເສັຽສລະເພື່ອສໍາແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍທ່ານ 
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ຂອງລາວ ແລະ ແລ້ວຊາວຊາມາເຣັຽຜູ້ນ້ີໄດ້ກະທໍາເໜືອຫລືເກີນຄວາມຄາດຫວັງເພື່ອຊ່ອຍຜູ້ທີ່ຈໍາເປັນ.    ເມື່ອເຮົາເບ່ິງ
ການສະແດງຄວາມຮັກດ້ວຍຄວາມຕ້ັງໃຈ ແລະຄວາມເມດຕາທີ່ຊາວຊາມາເຣັຽໄດ້ສະແດງອອກ,  ພວກກໍເຮົາຄວນເຮັດ
ຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນ. 
 

 ຈ່ົງເປັນຄນົເຝົ້າລະວັງ. ຄວນເປັນທຸຣະຂອງເຮົາໃນການເປັນຄົນເຝ້ົາຣະວງັ.   ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ເອງໃນຊີວິດແລະ 

ກໍຣະນີປະເຊີນໜ້າກັບບຸກຄົນທີ່ເຮົາພົບແຕ່ລະວັນ. ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ, ເຮົາກໍມັກຈະເວັ້ນໄປຟາກທາງເບ້ືອງອ່ືນພຸ້ນ. 

 ຈ່ົງເປັນຄນົມີເມດຕາ.  ຊາວຊາມາເຣັຽໃນເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ  ເພາະວ່າຝູງຊົນມີແຕ່ແນມເບ່ິງລາວ

ລ້າໆ.   ລາວໄດ້ຮັບແຮງໜູນໃຈຈາກພາຍໃນດ້ວຍຄວາມເມດຕາ.   ພວກເຮົາຄວນທູນຂໍພຣະເຈ້ົາຖອກເທຄວາມ
ຮັກ ແລະຄວາມເມດຕາດ່ັງດຽວທີ່ຊົງບັນດານພຣະເຢຊູໃຫ້ເປັນເພື່ອນກັບຄົນທີ່ຂາດເພື່ອນ. 

 ຈ່ົງເປັນຄນົທ້ອນໂຮມ.  ເຫດຜົນທີ່ຊາວຊາມາເຣັຽສາມາດບໍຣິຈາກອາດເປັນເພາະລາວໄດ້ທ້ອນເງິນໄວ້ຈໍານວນ

ນ່ຶງ.   ເຣ່ືອງນ້ີເປັນບົດຮຽນທີ່ດີສໍາລັບເຮົາ ເພາະວ່າສ່ວນຫລາຍເຮົາບ່ໍມີເງິນທ້ອນໃນຊີວິດ.  ພວກເຮົາຄວນກະໄວ້
ວ່າພຣະເຈ້ົາອາດຈະພາຄົນທ່ີຂັດສົນມາສູ່ທາງຂອງເຮົາທຸກວັນຊ່ຶງເຮົາຈະໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍ ແລະຈັດຕາລາງເວລາ, ການ 
ເງິນ, ແລະຊັບສ່ິງຂອງອ່ືນໆ ເພື່ອໃຫ້ມີຊ່ອງທາງຕອບສນອງຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານ້ັນ. 

 
 

                                                          ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 
      ພວກເຮົາອາດຊູນສະດຸດກັບເຫດການ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອຈາກເຮົາ,  ແຕ່ບ່ໍມີຜູ້ໃດໃນພວກເຮົາຈະຮັກແລະ 
ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໂດຍບັງເອີນ.  ພວກເຮົາເຮັດສ່ິງນ້ີດ້ວຍຄວາມຕ້ັງໃຈແທ້ຈິງ.  ຈ່ົງນໍາໃຊ້ສ່ິງນ່ຶງໃນຄໍາແນະນໍາຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 

 ຈ່ົງຊອກຮູ້ບາງຄົນ. ທ່ານຕ້ັງໃຈແນ່ວແນ່ພຽງໃດ ເມື່ອທ່ານເຂ້ົາມານະມັສການ? ອາທິດນ້ີ, ຈ່ົງຕ້ັງໃຈຊອກຫາບາງ   
ຄົນທີ່ທ່ານບ່ໍຄຸ້ນເຄີຽມາກ່ອນ ແລະຈ່ົງຖາມຄົນນ້ັນ 2-3 ຄໍາຖາມເພື່ອທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບລາວ. 
 

 ຈ່ົງຕັດຮອນຕາລາງເວລາຂອງທ່ານລົງ.  ທ່ານໄດ້ສະສົມໃນຊີວິດຫຼາຍປານໃດ? ຈ່ົງປະເມີນເງິນ ແລະຕາລາງເວ 
ລາຂອງທ່ານ, ແລະຕັດລົງ ເພື່ອທ່ານຈະມີທີ່ຫວ່າງ ສໍາລັບຕອບສນອງຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນທີ່ພຣະເຈ້ົາພາ 
ມາຫາທ່ານ. 
 

 ຈ່ົງຊູຄວາມກ້າຫານບຸກຄົນໃດນຶ່ງ.   ແມ່ນໃຜ ຜູ້ນ່ຶງທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກທີ່ກໍາລັງຕິດຂັດ,    ແຕ່ເປັນຜູ້ທີ່ທ່ານບ່ໍໄດ້ຫົວຊາ?     

ຈ່ົງຍາດເວລານ່ັງກັບຄົນຜູ້ນ້ັນໃນອາທິດນ້ີ. 
 

      ຈ່ົງຕຽມຊີວິດໃຫ້ພ້ອມເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຕ້ັງໃຈສວຍເອົາໂອກາດທີ່ພຣະເຈ້ົານໍາມາສູ່ທາງຂອງເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາສະ 
ແດງຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນອ່ືນ. 
 

                     ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI                                                                                                                                                                                           
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 ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
   ວັນອາທິດທີ 30 ກັນຍາ 2018  (9-30-2018)  

____________________________________________________________ 
                                              ຄວາມຍິນດີອັນແທ້ຈິງ 

  
ຂອງລອກແບບ ຂອງປອມ ຂອງທຽມ ຊະນິດໃດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນມາ ? 

 
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:    ຄວາມຍິນດີແທ້ຈິງຫັຼ່ງໄຫຼອອກມາຈາກຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
 ໃນຣະຫວ່າງ 1590  ແລະ 1613 William Shakespeare ໄດ້ຂຽນບົດລະຄອນເກືອບ 40 ເຣ່ືອງແລະຍັງໃຊ້
ສະແດງຢູ່ຮອບໂລກທຸກວັນນ້ີ. ດ່ັງນ້ັນ ໃນປີ 1795,  ເວລາ William-Henry Ireland ໄດ້ຜລິດເອກະສານທີ່ສົມຄວນ
ເປັນຂອງເຊກສເປັຽ, ໂລກກໍຈັບຕາເບ່ິງ.  ນັກຊ່ຽວຊານຫຼາຍຄົນໄດ້ພາກັນສະກົດຮອຍຕາມຫາຂອງຈິງ.   ໃນເມື່ອໄອ
ແລນດ໌  "ພົບ"  ບົດລະຄອນຂອງເຊກສເປັຽບູຮານຊ່ຶງບ່ໍຮູ້ມາກ່ອນຊ່ືວ່າ Vertigern ແລະ Rowena,   ກໍຖືກນໍາມາສ້າງ
ລະຄອນທັນທີ. ແຕ່ການສະແດງຄ້ັງແລກປາກົດວ່າຂ້ີຮ້າຍຫຼາຍ ການຕ່ໍສູ້ຈ່ຶງໄດ້ຣະເບີດຂ້ຶນ  ແລະໄອແລນດ໌ກໍຖືກເປີດ
ໂປງວ່າເປັນຂອງທຽມ. ລາວໄດ້ລອກແບບແຜ່ນໜັງສືບູຮານຢ່າງສລາດ ແລະໄດ້ຮຽນລອກແບບລາຍມືນັກປະພັນບົດ
ລະຄອນຊ່ືດັງ;  ເຖິງປານນ້ັນກໍຕາມ, ງານເຫົຼ່ານ້ີຍັງພົບເຫັນມີການລອກແບບກັນຕ່ໍ.  ໃນບາງແງ່ມຸມ, ການປອມແປງ
ມັກຈະຖືກເປີດເຜີຍອອກມາສເມີ ແມ້ກະທ້ັງເວລາຂອງປອມເຊ່ືອງຊ້ອນຢູ່ຫຼັງບຸຄລິກຂອງຄຣິສຕຽນ ກໍຈະຖືກເປີດເຜີຍ 
ເໝືອນກັນ.  

    ເຮົາສ່ວນຫຼາຍສາມາດເປັນຄົນສຸພາບ ແລະເປັນມິດທີ່ດີຫາກຈໍາເປັນ,  ແຕ່ຄວາມຍິນດີຂນານແທ້ຮຽກຮ້ອງບາງ
ສ່ິງເລິກໄປກວ່ານ້ັນ. ຄົນອ່ືນສາມາດອ່ານອອກເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງຄວາມເລິກຕ້ືນຂອງຄໍາວ່າ  " ຂ້ອຍດີໃຈ 
ທີ່ພົບເຈ້ົາ " ແລະ ຄວາມຍິນດີແທ້ຈິງ. ເຮົາບ່ໍສາມາດຜລິດຄວາມຍິນດີຂນານແທ້ຊະນິດນ້ີໄດ້, ແຕ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບ
ກໍຕ່ໍເມື່ອເຮົາໄດ້ໃຊ້ຂ່າວປະເສີດ ແລະຄວາມຮັກພຣະຄຣິດເທ່ົານ້ັນ.  

 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ:  ( ເບ່ິງຂ້ໍ 1, 2  ແລະ 3 )  

  

                                                      ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. 1 ເທຊະໂລນິກ 1:1-3 :  
1ໂປໂລ ກັບຊີລາວານ ແລະຕີໂມທຽວ. ເຖິງຄຣິສຕະຈັກຂອງຊາວເທຊະໂລນິກໃນພຣະບິດາເຈ້ົາ ແລະໃນພຣະອົງເຈ້ົາ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຂໍໃຫ້ພຣະຄຸນ ແລະສັນຕິສຸກຈ່ົງມີຢູ່ກັບພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍເຖ້ີນ. 2ພວກເຮົາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ເພາະ
ເຈ້ົາທັງປວງຢູ່ສເມ ີແລະໃນຄວາມອ້ອນວອນຂອງພວກເຮົາກໍເອ່ີຍເຖິງພວກເຈ້ົາຢູ່.   3ໂດຍບ່ໍໄດ້ຢຸດຢ້ັງໃນການລະນຶກ
ເຖິງກິຈການຂອງເຈ້ົາທັງຫຼາຍ ອັນເກີດມາຈາກຄວາມເຊ່ືອ   ກັບທັງການງານອັນໜັກໜ່ວງທ່ີພວກເຈ້ົາຍອມເຮັດຍ້ອນ
ຄວາມຮັກ ແລະຄວາມໝັ່ນພຽນອັນມີມາຈາກຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ. 
 
      ຄຣິສຕຽນບ່ໍມີສັນຕິສຸກ ໃນເບ້ືອງຕ້ົນທີ່ຄຣິສຕະຈັກເມືອງເທຊະໂລນິກ, ເມືອງຫຼວງ ແລະເມືອງໃຫຽ່ທີ່ສຸດຂອງມາ 
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ເກໂດເນັຽ.   ທ່ານໂປໂລ, ຊີລາ ແລະຕີໂມທຽວ   ໄດ້ແວ່ຢາມເມືອງນ້ີໃນຖ້ຽວທີສອງຂອງການເດີນທາງ ປ່າວປະກາດ
ຂອງທ່ານໂປໂລ ຊາວເມືອງເທຊະໂລນິກໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດພຣະຄຣິດ ຈາກພວກມິສຊັນແນຣີ,   ແຕ່ພວກ 
ຢີວໃນທ້ອງຖ່ິນໄດ້ຍຸຍົງກຸ່ມຄົນພານ ເຂ້ົາບຸກລຸກເຮືອນບ່ອນຊ່ຶງພວກມິສຊັນແນຣີອາສັຍຢູ່ນ້ັນ (ກິຈການ 17:1-5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
      ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍລວມແລ້ວ ຄຣິສຕະຈັກກໍໄດ້ມີການເລ້ີມຕ້ົນຂ້ຶນດ້ວຍດີ. ແຕ່ແລ້ວທ່ານໂປໂລກໍຕ້ອງໄດ້
ຈາກໄປໂດຍຫວັງວ່າງານຂ່າວປະເສີດອັນດີຈະສືບຕ່ໍໄປ.   ທ່ານໂປໂລບ່ໍໄດ້ກິນແໜງໃຈເລີຍ.  ຕ່ໍມາເພິ່ນໄດ້ຮັບຂ່າວ
ວ່າຄຣິສຕຽນໃໝ່ໃນເທຊະໂລນິກສືບຕ່ໍຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນໃນຄວາມເຊ່ືອ  ແລະຂຍັນຂັນແຂງຂ້ຶນ  ເຖິງແມ່ນການຂ່ົມ
ເຫັງຈະຍັງມີຕ່ໍມາກໍຕາມ.  
      ເປັນຄວາມຍິນດີອັນໃຫຽ່ຫຼວງຂອງທ່ານໂປໂລ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍຊ່ຶງເຮົາຮູ້ກັນດີຄື 1 ເທຊະໂລນິກ. ໃນສອງ
ສາມຂ້ໍຕ້ົນ,  ທ່ານກໍໄດ້ຍິນ ບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນການຜ່ອນຄາຍແຕ່ເປັນຄວາມຍິນດີອັນໃຫຽ່ເໝືອນກັນກັບທ່ານໂປໂລຮູ້ສຶກ
ວ່າມີຫຽັງເກີດຂ້ຶນທີ່ນ້ັນ. 
      ຊາວເທຊະໂລນິກໄດ້ທໍາງານ, ຮັບໃຊ້ ແລະ ອົດທົນ. ທ່ານໂປໂລຮູ້ສຶກຂອບຄຸນ, ທ່ານໂປໂລຮູ້ສຶກຍິນດີແນ່ນອນ, 
ແລະ ຄວາມຂອບຄຸນຂອງເພິ່ນໄດ້ນໍາຄວາມຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈວ່າ ສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີຈະດໍາເນີນຕ່ໍໄປ.   ແຕ່ທ່ານໂປໂລຈະມີຄວາມ
ໝັ້ນໃຈໄດ້ແນວໃດວ່າຄຣິສຕຽນເຫຼົ່ານ້ີ, ທີ່ຍັງອ່ອນນ້ອຍໃນຄວາມເຊ່ືອ  ຄົນທີ່ເຊ່ືອທີ່ເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ເວລາກັບເຂົາພຽງເລັກ
ໜ້ອຍຈະສາມາດທໍາງານ, ຮັບໃຊ້, ແລະ ອົດທົນໄດ້ຢ່າງໃດ?  
       ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງເພິ່ນແມ່ນໃນຄວາມສາມາດຂອງຊາວເທຊະໂລນິກ. ແມ່ນແລ້ວ, ເຂົາເປັນສາມັນຊົນ,  ອ່ອນ 
ແອ ແລະຜິດພາດໄດ້. ບ່ໍແມ່ນດອກ, ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງເພິ່ນຢູ່ທີ່ພື້ນຖານການງານ, ການຮັບໃຊ້, ແລະຄວາມອົດທົນ
ຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມເຊ່ືອກ່ໍໃຫ້ເກີດການງານ. ຄວາມຮັກເປັນພລັງໃຫ້ເກີດການຮັບໃຊ້.  ຄວາມຫວັງດົນບັນດານໃຈ
ໃຫ້ເກີດຄວາມອົດທົນ.  
       ຍ້ອນວ່າພື້ນຖານແນ່ນອນ, ການກະທໍາພາຍນອກຕ້ອງດໍາເນີນຕ່ໍໄປ. ມັນສໍາຄັນສໍາລັບເຮົາທີ່ຕ້ອງຈົດຈໍາວ່າ ສັນ 
ຍາລັກພາຍນອກຂອງຄວາມເຊ່ືອເຮົາ ຄືວ່າຄວາມຍິນດີເປັນຕ້ົນ ລ້ວນແຕ່ຂ້ຶນກັບຄວາມແຂງແກ່ນຂອງຮາກຖານເຮົາ. 
          ການຕ່ໍສູ້ແລະການງານຂອງຄຣິສຕຽນ ຕ້ອງກະທໍາຢູ່ລະດັບຂອງຫົວໃຈ. ແລະ ຈ່ັງໃດມັນອາດບ່ໍເປັນທີ່ໜ້າຍິນ
ດີເໝືອນດ່ັງການເພັ່ງເບ່ິງຄວາມງາມພາຍນອກ, ຄວາມເລິກເຊ່ິງຝ່າຍວິນຍານນ້ີເກີດຜົນໃນບ່ອນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 
ຫຼອມແລະປ້ັນເຮົາ ແມ່ນແລ້ວ ບ່ອນທີ່ເຮົາໄດ້ແຮງ. ກ່ອນທີ່ຄວາມຍິນດີຂອງທ່ານຈະສະແດງອອກມາພາຍນອກສູ່ຄົນ
ອ່ືນນ້ັນມັນຖືກປ້ັນຈາກພາຍໃນໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອ, ຄວາມຫວັງ, ແລະຄວາມຮັກຂອງເຮົາ.  
 
 
2. 1 ເທຊະໂລນິກ 1:4-6 :  
4ພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍຜູ້ເປັນທ່ີຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາເອີຍ, ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງການຊົງເລືອກເຈ້ົາທັງຫຼາຍໄວ້ແລ້ວນ້ັນ.    5ເພາະວ່າ
ຂ່າວປະເສີດຂອງເຮົາ ບ່ໍໄດ້ມາເຖິງພວກເຈ້ົາພໍເປັນແຕ່ຖ້ອຍຄຳເທ່ົານ້ັນ   ແຕ່ວ່າ ໄດ້ມາດ້ວຍລິດອຳນາດກັບທັງພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະຄວາມໄວ້ໃຈອັນຄົບຖ້ວນຕາມດ່ັງເຈ້ົາທັງຫຼາຍຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນຢ່າງໃດໃນຖ້າມກາງ
ພວກເຈ້ົາ ເພາະເຫັນແກ່ເຈ້ົາທັງຫຼາຍ. 6ແລະຝ່າຍພວກເຈ້ົາ, ກໍໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຊອບເອົາຕາມແບບຢ່າງຂອງເຮົາພ້ອມ
ທັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍ   ເຖິງແມ່ນວ່າເຈ້ົາທັງຫຼາຍ ໄດ້ຖືກຄວາມຍາກລຳບາກອັນຫຼວງຫຼາຍກໍຕາມ ພວກເຈ້ົາກໍ
ໄດ້ຮັບພຣະທັມນ້ັນດ້ວຍ  ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີມາຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.  
 
        ຮາກຖານຕລອດຊີວິດເຮົາຖືກສ້າງຂ້ຶນເທິງຄວາມພົ້ນໃນພຣະຄຣິດ. ຄຣິສຕຽນເຫຼົ່ານ້ີເຊ່ືອຂ່າວປະເສີດ, ໄດ້ຮັບ 
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແລະຕ້ອນຮັບສູ່ຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໂດຍ

ການງານ, ການຮັບໃຊ້, ແລະ ຄວາມອົດທົນ ກ່ຽວຫຽັງກັບ ຄວາມເຊ່ືອ, ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມຫວັງ  
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ຜົນຂອງຮາກຖານທີ່ແນ່ນອນນ້ັນ,    ພວກເຂົາຈ່ຶງມີຄວາມຍິນດີທີ່ບ່ໍສ່ັນຄອນ.   ຖ້າພວກເຮົາໝັ້ນໃຈໃນຄວາມພົ້ນໃນ 
ພຣະຄຣິດແທ້ຈິງ,   ແລ້ວພວກເຮົາກໍຈະມີຄວາມຍິນດີແທ້ຈິງ ແລະຂນານແທ້   ຊ່ຶງຈະປາກົດໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເຂ້ົາມາຕິດ
ພັນກັບເຮົາໄດ້ເຫັນ ແລະຄວາມຍິນດີຊະນິດນ້ີກໍຈະຕິດແປດກັບຄົນອ້ອມຂ້າງເຮົາ. ຄວາມຍິນດີຂນານແທ້ນ້ີແມ່ນທາງ
ທ່ີຍ່ິງໃຫຽ່ທີ່ສຸດທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຮັບໃຈຕ້ອນຮັບ ແລະວິນຍານ.   
         ດ້ວຍຄວາມຍິນດີແນວນ້ີ  ພວກເຮົາຈ່ຶງປາຖນາຢາກໃຫ້ຄົນອ່ືນໄດ້ປະສົບຄວາມແນ່ນອນໃຈອັນດຽວກັນ  ແລະ
ຄວາມຍິນດີທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບນ້ັນ.ຄວາມຍິນດີຊະນິດນ້ີເປັນຈ່ັງໃດ?  ຄວາມຍິນດີຂນານແທ້ທີ່ຂ້ຶນມາຈາກຄວາມ
ພົ້ນໃນພຣະຄຣິດ  ມລັີກສະນະຢ່າງໜ້ອຍສາມຢ່າງດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 
 ຄວາມຍິນດີຂນານແທ້ບ່ໍຫຸ້ຼຍຫຼືເສ່ືອມຕາມສະພາບການຕ່າງໆ.   ພວກເຮົາມັກຈະເອົາຄວາມຍິນດີໄປພົວພັນກັບ

ສ່ິງທີ່ເກີດຂ້ຶນກັບເຮົາໃນແຕ່ລະວັນ.   ແຕ່ຄວາມຍິນດີເລິກໄປກວ່າຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະອາຣົມ;   ຄວາມຍິນດີຈະບ່ໍ 
ຂ້ຶນໆລົງໆ ຫຼືໄຫຼໄປກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂ້ຶນກັບເຮົາ.  ຄວາມຍິນດີພົບແຫຼ່ງຂອງມັນໃນພຣະເຈ້ົາ  ແລະ ໃນພຣະເຈ້ົາ
ພຽງເທ່ົານ້ັນ. 

 ຄວາມຍິນດີຂນານແທ້ແຂງແກ່ນແລະທົນທານກວ່າດວງຕາເວັນຂ້ຶນ. ຍ້ອນວ່າຄວາມຍິນດີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ, ຫີນ
ສີລາທີ່ບ່ໍສ່ັນຄອນຂອງເຮົາ (ເບ່ິງ ພສສ 18:2), ພວກເຮົາສາມາດຢັ່ງຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາແທ້ຈິງຂອງຄວາມຍິນດີຂອງເຮົາ
ຈະບ່ໍສ່ັນຄອນຈັກເທ່ືອ. ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຈະບ່ໍປາສຈາກຄວາມຫວັງຈັກເທ່ືອ. 

 ຄວາມຍິນດີຂນານແທ້ຈະບ່ໍພົບໃນຄວາມພໍໃຈທັນທີທັນໃດແຕ່ດ້ວຍການຟັນຝ່າໄປ.   ທຸກບ່ອນທີ່ເຮົາລ້ຽວ, ພຣະ
ສັນຍາກ່ຽວກັບສັນຕິສຸກຈະໂຜ່ມາໃຫ້ເຮົາ, ແຕ່ຄວາມຍິນດີເລິກກວ່ານ້ັນຫຼາຍ.  ນັກປະພັນ C.S. Lewis ຂຽນໄວ້
ວ່າ: "ພວກເຮົາເປັນຄົນປະເພດຫົວໃຈເຄ່ິງດຽວ, ມັວເມົາກັບການດ່ືມສຸຣາ ແລະເພດສັມພັນ ແລະທະເຍີທະຍານ
ໃນເມື່ອຄວາມຍິນດີທີ່ບ່ໍສຸດສ້ຽງຖືກຍ່ືນໃຫ້ເຮົາ, ຄືກັນກັບເດັກນ້ອຍບ່ໍສົນໃຈໃຍດີເອົາແຕ່ຢາກປ້ັນຕົມເຮັດເຂ້ົາໜົມ
ໃນສະລັມ  ເພາະບ່ໍສາມາດວາດພາບວ່າສ່ິງທີ່ຍໍຍ່ຶນໃຫ້ນ້ັນມີຄວາມໝາຍດ່ັງການໃຫ້ວັນພັກທີ່ທ້ອງທະເລ.  ພວກ
ເຮົາຈະພໍໃຈງ່າຍຕ້ັງຫຼາຍໂຍດ." 
 

 
3. 1 ເທຊະໂລນິກ 1:7-10:   
7ຈົນເຈ້ົາທັງຫຼາຍໄດ້ກາຍເປັນແບບຢ່າງແກ່ຄົນທັງປວງທ່ີເຊ່ືອແລ້ວ   ໃນແຂວງມາເກໂດເນັຽ   ແລະ ແຂວງອະຂາຢາ.     
8 ເພາະວ່າພຣະທັມຂອງພຣະອົງເຈ້ົາໄດ້ອອກຈາກພວກເຈ້ົາຊ່າລືກ້ອງໄປ     ບ່ໍໃຊ້ແຕ່ໃນແຂວງມາເກໂດເນັຽ    ແລະ  
ແຂວງອະຂາຢາເທ່ົານ້ັນ   ແຕ່ຂ່າວແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົານ້ັນ  ໄດ້ຊ່າລືອອກໄປທ່ົວທຸກແຫ່ງຫົນຈົນ
ພວກເຮົາບ່ໍຈຳເປັນຈະຕ້ອງເວົ້າອັນໃດອີກ. 9ດ້ວຍວ່າຄົນເຫຼົ່ານ້ັນເອງກໍໄດ້ລາຍງານເຖິງເຣ່ືອງພວກເຮົາວ່າເຮົາໄດ້ເຂ້ົາ
ມາຫາເຈ້ົາທັງຫຼາຍເປັນຢ່າງໃດ  ແລະພວກເຈ້ົາໄດ້ອວ່າຍໜີຈາກພຣະທຽມມາຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຢ່າງໃດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ 
ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ແລະຜູ້ທ່ຽງແທ້.  10ແລະຄອຍຖ້າພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຈາກສວັນ ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນດານ
ໃຫ້ພຣະບຸດນ້ັນຄືນຂ້ຶນມາຈາກຕາຍ ຄືພຣະເຢຊູ ຜູ້ໄດ້ຊົງໂຜດເຮົາທັງຫຼາຍໃຫ້ພົ້ນຈາກພຣະພິໂຣດທ່ີຈະມີມານ້ັນ.    
 
       ຊາວເທຊະໂລນິກທີ່ເຊ່ືອ ໄດ້ສໍາແດງການເປັນພະຍານແຫ່ງຄວາມຍິນດີ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ລາຍງານວ່າ ຄົນທີ່ເຊ່ືອ 
ໃນເມືອງນ້ີໄດ້ກາຍເປັນພະຍານແກ່ຄົນອ່ືນທ່ົວຂົງເຂດນ້ັນແລະທ່ົວທຸກແຫ່ງຫົນ. ຄົນທີ່ເຊ່ືອເຫຼົ່ານ້ີມີບົດບາດ   ມີທ່າທີ
ຄວາມຍິນດີທີ່ເລັງໃສ່ພຣະຄຣິດ ແລະຮັບໃຊ້ໃນການເຊີນຄົນອ່ືນໃຫ້ໂອບກອດເອົາສ່ິງທີ່ເຂົາມີຢູ່.  ມັນເປັນສ່ິງທີ່ວິເສດ
ຫຼາຍແທ້ໆ ! 

ການສະແດງຄວາມຍິນດີອອກໄປໃນບັນຫາຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 
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     ບາງທີທ່ານກໍປາຖນາຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນ, ແຕ່ບັນຫາຂອງຊີວິດຄືວ່າຍັງຄຸກຄາມຢູ່ໃນຄວາມຍິນດີນ້ັນຢູ່. ພວກເຮົາ
ອາດເລ້ີມຕ້ັນດ້ວຍການເຕືອນເຮົາເອງແຕ່ລະວັນດ້ວຍບາງສ່ິງດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:                                                                                                         
 ຈົດຈໍາສ່ິງທີ່ທ່ານສົມຄວນ.  ສັດຕຣູຄວາມຍິນດີຕົວນ່ຶງແມ່ນສິດທິ.   ສິດທິຈະຄືບຄານເຂ້ົາມາເມື່ອເຮົາແນມເບ່ິງ

ບັນຫາອ້ອມຮອບຕົວເຮົາແລະເລ້ີມອຸປຖັມເອົາຄວາມຄິດທີ່ວ່າເຮົາສົມຄວນກັບສ່ິງທີ່ດີກວ່າສະຖານການ   ແລະ
ສະພາບການທີ່ເຮົາມອງເຫັນໃນຕົວເຮົາເອງ. 

 ຈົດຈໍາສ່ິງທີ່ທ່ານມີ.  ສັດຕຣູອີກຕົວນ່ຶງຂອງຄວາມຍິນດີແມ່ນຄວາມອ່ີດູຕົນ. ພວກເຮົາອາດຖືກກັບດັກໃນຄວາມ
ໂລບຂອງເຮົາເອງ ຊ່ຶງພວກເຮົາພຽງແຕ່ບ່ໍມີຊ່ອງວ່າງສໍາລັບຄວາມຍິນດີ.  ໃນຂນະນ້ັນພວກເຮົາຕ້ອງສະທ້ອນສ່ິງ  
ທີ່ເຮົາມີຢູ່ອອກມາ.                                                                                                                                           

 ຈົດຈໍາສ່ິງທີ່ຖືກຈ່າຍ. ຄ່າມະຫາສານສໍາລັບຄວາມພົ້ນຂອງເຮົາ ໄດ້ຖືກຈ່າຍແລ້ວ. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຊ່ອຍຊີວິດ 
ຂອງເຮົາດ້ວຍ ເງິນ ຫຼື ຄໍາ;  ແມ່ນແລ້ວ,  ມັນຕ້ອງຊ່ອຍກູ້ດ້ວຍສ່ິງທີ່ມີຄ່າສູງກວ່ານ້ັນ.   ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົດໃຊ້ແທນ
ເຮົາແລ້ວ.   ແລະ ເພື່ອເປັນການຕອບສນອງ,   ພວກເຮົາຕ້ອງເລ້ີມປູກຝັງຫົວໃຈທີ່ບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວອີກ.  ແທນທີ່ຈະ
ເປັນຢ່າງນ້ັນ, ຈິດໃຈຂອງເຮົາລຸກໄໝ້ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຮນົ ຂາວສະອາດດ້ວຍຄວາມຍິນດີນໍາພຣະເມສານ້ອຍທີ່
ຖືກຂ້າຖວາຍນ້ັນ.  

 
 

                                                     ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 
ການດໍາຣົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອບໍາລຸງລ້ຽງຄວາມຍິນດີແທ້ຈິງກັບພຣະຄຣິດ. ຈ່ົງເລືອກການນໍາໃຊ້ອັນໃດອັນນ່ຶງຕາມ 
ທາງລຸ່ມນ້ີ. 
 ຈ່ົງຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ. ໃຜເປັນຜູ້ນ່ຶງໃນຊີວິດທ່ານທີ່ດໍາຣົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມຍິນດີແທ້ຈິງ?  ຈ່ົງ

ຈົດບັນທຶກ ແລະຂອບໃຈຄົນຜູ້ນ້ັນ ສໍາລັບການເປັນແບບຢ່າງຂອງລາວ. 
 

 ຈ່ົງເຕີບໃຫຽ່ຂ້ຶນໃນຄວາມຍິນດີ.  ຈ່ົງຈ້ຶງເບ່ິງຄໍາແນະນໍາສາມຢ່າງໃນຂ້ໍສາມ.  ຈ່ົງຂຽນໃສ່ແຜ່ນກະດາດນ້ອຍໆ  
ແລະວາງໄວ້ບ່ອນທີ່ທ່ານຫຼຽວເຫັນແຕ່ລະວັນ.  
 

 ຈົດບັນທຶກການຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາ. ເພາະວ່າຄວາມຍິນດີຜູກພັນກັບການຂອບພຣະຄຸນ, ຈ່ົງເລ້ີມ "ການບັນທຶກ
ການຂອບພຣະຄຸນ".   ແຕ່ລະວັນສໍາລັບເດືອນໜ້າ  ຈ່ົງຂຽນສ່ິງທີ່ທ່ານຢາກຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ  ແລະເບ່ິງ
ຄວາມຍິນດີຂອງທ່ານເຕີບໃຫຽ່ຂ້ຶນ.  

 
ຄວາມສຸກ ແລະຮອຍຍ້ິມປອມສາມາດເຮດັໄດ້ງ່າຍ, ແຕ່ເວລາ ແລະບັນຫາຕ່າງໆຈະເປີດໂປງສ່ິງປອມ   ທີ່ລ້ີຊ່ອນຢູ່
ເບ້ືອງຫຼັງນ້ັນ.   ອີກຢ່າງນ່ຶງ, ຄວາມຍິນດີແທ້ຈິງຈະສ່ອງສວ່າງຊອດ, ເພາະວ່າມັນຢັ່ງຮາກລົງໃນສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະ
ທໍາເພື່ອເຮົາໃນພຣະຄຣິດ. 

 
                            ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.us  ໂດຍ  PSI 

                    ຄວາມຈິງໃນຂ້ໍພຣະຄັມພີເຫຼົ່ານ້ີສາມາດຊອ່ອຍກຸ່ມຂອງເຮົາໃຫ້ເປັນກຸ່ມຕ້ອນຮັບດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາບໍ ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 7 ຕຸລາ 2018 (10-07-2018) 

ອອກໄປ 

ແມ່ນສະຖານທີ່ໃດ ທີ່ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກປອດພັຍທີ່ສຸດ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ການມີສວ່ນຮ່ວມກັບຄນົອື່ນໆດ້ວຍຂ່າວປະເສດີ ຫມາຍເຖິງການໄປບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
      ເພີ້ມຫຼາຍຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ ປະຊາຊົນກໍາລັງອຸທິດຊັບສິນເງິນຄໍາຈາກປະມານສ່ີສິບພັນ ເຖິງຫຼາຍກວ່າແປດລ້ານໂດລາ
ທ່ີຈະຕິດຕ້ັງຫ້ອງລ້ີພັຍໃຕ້ດິນພາຍໃນບໍຣິເວນຊັບສິນຂອງພວກເຂົາ.  ຫຼັກປັຊຍາເບ້ືອງຫຼັງການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຈໍານວນນ້ີ
ແມ່ນເປັນເຣ່ືອງງ່າຍ:ໃນກໍຣະນີພັຍພິບັດເກີດຂ້ຶນ, ຄົນເຮົາປາຖນາຢາກມີຄວາມປອດພັຍແລະສະດວກສະບາຍ ແລະ
ບາງທີອາດຈະເປັນລະຍະເວລາຍາວນານກໍເປັນໄດ້. 
       ທ່ານອາດຈະຍັງບ່ໍພ້ອມທ່ີຈະໃຊ້ຈ່າຍເງິນຈໍານວນຫຼາຍລ້ານໂດລາຕິດຕ້ັງຫ້ອງລ້ີພຍັໃຕ້ດິນ, ແຕ່ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈ
ໃນຄວາມປາຖນາທ່ີຢາກມີຄວາມປອດພັຍ, ຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ, ແລະຄວາມສະບາຍ.  ສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີແມ່ນຄວາມປາຖນາທ່ີດີ, 
ແຕ່ຖ້າຫາກສ່ິງນ້ີຖືກລວມເຂ້ົາໄປໃນຄຣິສຕະຈັກ,    ມັນອາດສາມາດຕ່ໍຕ້ານກັບພາຣະກິດຂອງຄຣິສຕະຈັກກໍເປັນໃດ້. 
ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນອະເມຣິກາບ່ໍໃດ້ປິດປະຕູຕ່ໍພາຍນອກ (ຄົນນອກຫ້າມເຂ້ົາ), ແຕ່ຫຼາຍຄຣິສ 
ຕະຈັກມີອຸດົມຄະຕິເຣ່ືອງ “ຫ້ອງລ້ີພຍັໃຕ້ດິນ”  ພວກເຂົາເຫຼົ່ານ້ັນດໍາຣົງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມປອດພັຍແລະອົບອຸ່ນຂອງພື້ນ
ທ່ີຄຣິສຕະຈັກຂອງຕົນ.   ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກເພ່ິນຕ້ອງການໃຫ້ຄົນມາຢ້ຽມຢາມ ແລະມີພາກສ່ວນ.  ຖ້າຫາກມີຜູ້ມາ
ຢ້ຽມໂບດກໍຢາກເຮັດໃຫ້ຜູ້ທ່ີມາຢ້ຽມຢາມມີຄວາມຮູ້ສຶກຖືກຕ້ອນຮັບດ້ວຍຄວາມຍິນດີ   
      ແຕ່ຫນ້າເສັຽດາຍ, ຄົນສ່ວນຫຼາຍບ່ໍເຄີຍມາຢຽບອາຄານຂອງໂບດເອງ.  ພວກເຮົາທ່ີຢູ່ໃນໂບດຈໍາເປັນຕ້ອງອອກ
ຈາກ “ຫ້ອງລ້ີພັຍໃຕ້ດິນຂອງໂບດ”, ໄປບ່ອນທ່ີມຄົີນອາສັຍຢູ່, ແລະຍ່ືນມືອອກເພືອ່ເຊ້ືອເຊີນເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ມາໂບດ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2, ແລະ3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. ກິຈການ16:6-8: 
6ເມື່ອພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ກ່າວພຣະທັມໃນແຂວງອາເຊັຽ ທ່ານທັງສອງໄດ້ທຽວໄປທ່ົວເຂດແດນເມືອງຟີ
ເຄັຽແລະເມືອງຄາລາເຕັຽ. 7ເມື່ອມາເຖິງເຂດມີເຊັຽແລ້ວກໍພະຍາຍາມຈະເຂ້ົາໃນເຂດແດນເມືອງບີທີເນັຽ ແຕ່ພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍຊົງອະນຸຍາດ. 8ເມື່ອທ່ານເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ເດີນທາງລຽບເມືອງມີເຊັຽໄປກໍລົງໄປເຖິງເມືອງໂທອາດ. 

 
      ອັຄສາວົກໂປໂລບ່ໍເຄີຍມີອຸດົມຄະຕິກັບ “ຫ້ອງລ້ີພັຍໃຕ້ດິນ”. ຊີວິດທັງໝົດຂອງເພິນ່ໄດ້ອຸທິດໃນການອອກໄປພົບ 
ປະກັບຄົນທຸກຫົນແຫ່ງທ່ີພວກເພິ່ນອາສັຍຢູ່ເພື່ອປະກາດຂ່າວປະເສີດ.  ນ້ີໝາຍຄວາມວ່າບາງຄ້ັງພົບກັບຄົນຢິວທ່ີທັມ
ສາລາ, ບາງຄ້ັງພົບກັບຄົນຕ່າງຊາດທ່ີທ້ອງຕລາດ. ວິທີການປ່າວປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງໂປໂລແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ 
ລະໂອກາດ, ດ້ວຍເຫດວ່າເພິ່ນປັບຕົວໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມສະພາບການ (ເບ່ິງ 1 ກຣທ 9:20-22). ແຕ່ຫຼັກປຣັສຍາແນວ
ຄິດຂອງເພິນ່ແມ່ນເໝືອນເດີມຄື: ບ່ໍລໍຖ້າໃຫ້ຄົນມາຫາເພິ່ນນ; ແຕ່ເພິນ່ອອກໄປບ່ອນທ່ີມີຄົນອາສັຍຢູ່. 
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      ເປັນສ່ິງສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຮົາທ່ີຕ້ອງເຫັນຄວາມກະຕືລືລ້ົນຂອງໂປໂລໃນການເຂ້ົາຫາຄົນອ່ືນ.   ເພິນ່ປາຖນາທ່ີ 
ຈະໄປທະວີບອາເຊັຽ, ແຕ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງຫ້າມບ່ໍໃຫເ້ພິ່ນໄປ. ນ້ີແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍທ່ີໄດ້
ມີປະສົບການ.  ພວກເຮົາມີຄວາມລັງເລໃຈໃນການເວົ້າເພາະກັງວົນໃຈຢ້ານເວົ້າບ່ໍຖືກ. ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງສແວງຫາ
ການຢືນຢັນທ່ີມາຈາກອໍານາດເບ້ືອງເທິງວ່າ:ນ້ີລະແມ່ນເວລາທ່ີຖືກຕ້ອງແລ້ວ, ແລະນ້ີລະແມ່ນບຸກຄົນທ່ີຖືກຕ້ອງແລ້ວ. 
ພວກເຮົາສົມຄວນທ່ີຈະມີທັສນະທ່ີແຕກຕ່າງຈາກນ້ີ.  ຂ່າວປະເສີດສົມຄວນທ່ີຈະພ້ອມຢູ່ສເມີທ່ີຈະອອກມາຈາກປາຍ
ລ້ີນຂອງພວກເຮົາຊ່ຶງພວກເຮົາຄວນຮັບຮູ້ວ່າ: ທຸກຂະນະແມ່ນເວລາທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະທຸກໆຄົນແມນ່ບຸກຄົນທ່ີຖືກຕ້ອງ. 
 
       ແມ່ນຫຍັງເປັນອຸປສັກບ່ໍໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮັກແລະມຄີວາມພຽນອົດທົນໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ? 
 ຄວາມມັ່ງຄ້ັງສົມບູນ.   ນ່ຶງໃນສ່ິງນ້ອຍໆທ່ີສຸດ ແຕ່ເປັນສັດຕຣູທ່ີອັນຕະລາຍຕ່ໍຄວາມຮັກແລະຄວາມພຽນອົດ 

ທົນໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດນ້ັນແມ່ນຄວາມມັງ່ຄ້ັງສົມບູນ. ຄວາມອຸດົມສົມບູນພາໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ສະດວກສະບາຍໂດຍບ່ໍມີການຫຼີກເວັ້ນ ຍ່ິງມີຄວາມສະດວກສະບາຍເທ່ົາໃດ ເຮາົກໍຍ່ິງມີຄວາມລັງເລໃຈທ່ີຈະ 
ເຮັດສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງໃຫ້ປ່ຽນແປງຄວາມສະດວດນ້ັນ. ການທົດລຶງເຮັດໃຫ້ເຮົາຮັກສາສະພາບເດີມນ້ັນໄວ້. 

 ຄວາມຫຍຸ້ງວຽກ.    ການອອກໄປຫາຄົນມາຫາພຣະຄຣິດຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍ. ແລະເວລາກໍເປັນເງິນເປັນຄໍາ
ໃນວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າພວກເຮົາຢາກເຮັດພາຣະກິດໃນການປ່າວປະກາດ  ເວລາທ່ີຈະເປັນພຍານ
ກັບຄົນອ່ືນຈະຕ້ອງມາຈາກບ່ອນໃດບ່ອນນ່ຶງ.  ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງຄິດຄໍານຶງເຖິງກິຈກັມທັງໝົດ ແລະຮຽງ 
ລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນເພື່ອຈະໄດ້ມີເວລາສໍາລັບການປ່າວປະກາດຂ່າວປະເສີດນ້ັນ. 

 ການຂາດຄວາມເຊ່ືອ.  ອຸປສັກອັນສຸດທ້າຍຂອງຄວາມຮັກແລະຄວາມພຽນອົດທົນໃນການປ່າວປະກາດນ້ັນ
ແມ່ນການຂາດຄວາມເຊ່ືອນ້ັນເອງ.    ພວກເຮົາເຊ່ືອຢ່າງຈິງຈັງຫຼືບ່ໍວ່າຂ່າວປະເສີດມີອໍານາດປ່ຽນແປງຊີວິດ
ຂອງຄົນໄດ້?    ບາງທີການຂາດຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາເອງເປັນນ່ຶງໃນເຫດຜົນທ່ີບາງຄ້ັງພາໃຫ້ເປັນການ
ຍາກສໍາລັບພວກເຮົາ ທ່ີຈະບອກຄົນອ່ືນກ່ຽວກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

       ປະກອບເຂ້ົາກັບຄວາມມັງ່ຄ້ັງທ່ີເປັນອຸປສັກ, ຄວາມຫຍຸ້ງວຽກ, ແລະການຂາດຄວາມເຊ່ືອ ນ້ັນແມ່ນຄວາມຈິງທ່ີ 
ວາ່ການແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດບ່ໍເປັນພຽງການສົນທະນາຄ້ັງດຽວສເມີໄປ.   ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ມັນເປັນການລົງທຶນເວລາ
ໃນຄວາມສັມພັນທ່ີເປັນໂອກາດເອ້ືອອຳນວຍໃຫ ້ ບ່ໍພຽງແຕ່ການສົນທະນາເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະຄຣິດເທ່ົາ
ນ້ັນ; ແຕ່ມັນເປັນການກະທໍາຕາມແບບແຜນແລະແບບຢ່າງຂອງຂ່າວປະເສີດດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື. 

ເມື່ອໃດທ່ານໄດ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງຕອບທ່ານວ່າ “ບ່ໍ”? 
 

2. ກິຈການ16:9-10: 
 9ໃນກາງຄືນໂປໂລໄດ້ເຫັນໃນນິມິດ ມີຊາຍຊາວມາເກໂດເນັຽຄົນໜ່ຶງຢືນຢູ່ອ້ອມວອນວ່າ, “ຂໍຂ້າມມາເຖິງເມືອງ

ມາເກໂດເນັຽພີ ້ເພື່ອຊ່ອຍພວກຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ.” 10ເມື່ອທ່ານໄດ້ເຫັນນິມິດດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ພວກເຮົາຈ່ຶງພະຍາຍາມ
ທັນທີທ່ີຈະອອກໄປເຖິງເມືອງມາເກໂດເນັຽ ດ້ວຍເຫັນແນ່ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນພວກເຮົາ ໃຫ້ໄປປະກາດຂ່າວປະ 
ເສີດແກ່ຊາວເມືອງນ້ັນ. 

 
     ອັຄສາວົກໂປໂລສແວງຫາໂອກາດທ່ີຈະແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຢູ່ສເມ,ີ ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສັດຊ່ືໃຫ້ນິມິດ
ໝາຍແກ່ເພິ່ນໂດຍສະເພາະໃຫ້ຂ້າມໄປຍັງແຄວ້ນມາເກໂດເນັຽ.    ໂປໂລໄດ້ເຊ່ືອຟັງແລະທໍາຕາມໂດຍທັນທີທັນໃດ. 
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ເຮາົອາດຈະບ່ໍມີຄວາມຝັນ(ນິມິດໝາຍ)ໃຫ້ໄປຍັງສະຖານທ່ີໃດທ່ີນ່ຶງ,    ຄວາມຈິງແລ້ວເຮາົບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມນິີມິດນ້ັນ. 
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຫ້ພຣະມະຫາບັນຊາອັນແຈ່ມແຈ້ງແກ່ພວກເຮົາໃຫ້ອອກໄປ...ທ່ົວໂລກແລະແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ 
ເພື່ອເປັນພະຍານແກ່ພຣະອົງ (ເບ່ິງ ມທ 28:19 ແລະ ກຈກ 1:8). ສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າຄວາມຝັນແມ່ນ: 
ທ່າທີໃນການຮັບຮູ້ຕຽມພ້ອມຢູ່ສເມີ! 
       ທ່າທີຂອງການຮັບຮູໃ້ນການຕຽມພ້ອມຢູ່ສເມີນ້ັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກສາໄວ້ຊ່ຶງຄວາມຈິງຕ່ໍພວກເຮົາດ່ັງນ້ີ: 
 ອົງພຣະເຢຊູຈະສະເດັດກັບມາ.  ອາດຈະແມ່ນມື້ນ້ີ. ດຽວນ້ີ. ຂະນະນ້ີ. ຫຼືອາດຈະເປັນມື້ອ່ືນ. ນ້ັນຄືຈຸດສໍາຄັນ! 

ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນໄວ້ດ້ວຍຄໍາອຸປມາຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການຊົງສະເດັດກັບມາອີກຂອງພຣະອົງ ແລະວິທີການ 
ທ່ີປະຊາກອນຂອງພຣະອົງສົມຄວນຈະຕຽມພ້ອມ (ເບ່ິງ ມທ 24:4-41). ແລ້ວພຣະອົງຊົງປະກາດຢູ່ໃນ ມທ 
24:42 ວ່າ:“ເຫດສັນນ້ັນພວກທ່ານຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງຢູ່ ເພາະພວກທ່ານບ່ໍຮູ້ວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານ
ຈະສະເດັດມາເວລາໃດ”. 

 ໂອກາດຢູ່ອອ້ມຮອບຕົວເຮົາທັງໝົດ. ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະເດັດໄປກ່ອນ ເພື່ອຈັດຕຽມໂອກາດສໍາລັບ
ພວກເຮົາໃນການບອກແລະສະແດງຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດ.    “ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍເປັນສີພຣະຫັດ
ຂອງພຣະອົງ ທ່ີຊົງສ້າງຂ້ຶນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ  ເພື່ອໃຫ້ປະກອບການດີ  ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈັດຕຽມລ່ວງໜ້າ 
ໄວ້ກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາທັງຫລາຍປະຕິບັດຕາມ”(ອຟຊ 2:10). 

 ພວກເຮົາມແີນວໂນ້ມທ່ີຈະລ່ວງກາຍ. “ເຫດສັນນ້ັນພວກເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ ໃນຂ້ໍຄວາມທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຍິນ
ໄດ້ຟັງນ້ັນໃຫ້ຫລາຍຂ້ຶນອີກ ຢ້ານວ່າພວກເຮົາຈະລ່ວງກາຍໄປຈາກຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ັນ”(ຮຣ 2:1).   ບ່ໍມີຜູ້ໃດ
ລ່ວງກາຍຕ່ໍພຣະເຢຊູ. ກົງກັນຂ້າມ, ປຽບເໝອືນເຮືອກາງທະເລລໍານ່ຶງຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ຢ່ອນສມລົໍງ, ນອກເສັຽຈາກວ່າ
ພວກເຮົາຈະຕ້ັງໃຈລະມັດລະວັງຕ່ໍຕ້ານອຸປສັກນ້ັນ, ພວກເຮົາຈະລ່ອງລອຍຈາກສະຖານທ່ີດ້ັງເດີມສເມໄີປ.  

 

3. ກິຈການ16:11-15: 
11ເຫດສັນນ້ັນເມື່ອຈາກເມືອງໂທອາດທາງເຮືອສະເພົາ ພວກເຮົາໄດ້ໄປທາງຊ່ືເຖິງເມືອງຊາໂມທາເກ ຕົກວັນໜ້າກໍມາ
ເຖິງເມືອງເນອາໂປລີ.   12ເມື່ອອອກຈາກທ່ີນ້ັນແລ້ວກໍມາເຖິງເມືອງຟີລິບປອຍທ່ີເປັນເມືອງເອກໃນເຂດມາເກໂດເນັຽ 
ທັງເປັນຫົວເມືອງຂ້ຶນ ຝ່າຍພວກເຮົາໄດ້ພັກຢູ່ທ່ີນ້ັນຫລາຍວັນສົມຄວນ.  13ອັນໜ່ຶງໃນວັນຊະບາໂຕພວກເຮົາໄດ້ອອກ
ໄປນອກປະຕູເມືອງເຖິງຝ່ັງແມ່ນ້ຳ ທ່ີເຮົາຄຶດວ່າມີບ່ອນສຳລັບໄຫວ້ວອນ   ຈ່ຶງໄດ້ນ່ັງລົງສົນທະນາກັບພວກຜູ້ຍິງທ່ີມາ
ໂຮມກັນ. 14ແລະມີຍິງຄົນໜ່ຶງຊ່ືລີເດັຽມາຈາກເມືອງທົວເຕຣາ ເປັນຄົນຂາຍຜ້າສີມ່ວງອ່ອນ ນາງມີໃຈຢຳເກງພຣະເຈ້ົາ 
ເມື່ອນາງຟັງເຮົາຢູ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໄຂຈິດໃຈຂອງນາງ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຖ້ອຍຄຳທ່ີໂປໂລກຳລັງກ່າວນ້ັນ.   15ເມື່ອນາງ
ພ້ອມກັບໄທເຮືອນຂອງຕົນໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາແລ້ວ ກໍໄດ້ເຊີນພວກເຮົາວ່າ,   “ຖ້າພວກທ່ານເຫັນວ່າ ຂ້ານ້ອຍເປັນຜູ້
ເຊ່ືອໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຊີນເຂ້ົາມາພັກອາສັຍໃນເຮືອນຂອງຂ້ານ້ອຍ” ແລະນາງໄດ້ວອນຂໍຈົນເຮົາຂັດບ່ໍໄດ້. 
 
     ຈາກເຣ່ືອງລາວອັນງ່າຍໆນ້ີ, ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນສ່ິງສໍາຄັນບາງຢ່າງກ່ຽວກັບການແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະ 
ຄຣິດໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນ ດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 ການແບ່ງປັນເຣ່ືອງພຣະຄຣິດຈໍາເປັນຕ້ອງເລ່ົາຄຳພະຍານ.  ຄໍາບູຮານໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: “ຈ່ົງປະກາດຂ່າວປະ 

ເສີດຕລອດໄປ.   ຖ້າຈໍາເປັນ, ໃຊ້ຄໍາເວົ້າ”. ການເວົ້າຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດຈະມີຜົນສະທ້ອນພຽງເລັກ
ນ້ອຍຖ້າຫາກຄວາມເວົ້າບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ໂດຍວິຖີຊີວິດທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາ
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ຂອງອົງພຣະຄຣິດ.   ແຕ່ຄໍາບູຮານນ້ີແມ່ນຜິດພາດຖ້າຕີຄວາມໝາຍວ່າບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄໍາເວົ້າ.   ການປະ  
ກາດຂ່າວປະເສີດຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ວາຈາ (ຄໍາເວົ້າ) ສເມີໄປ. 

 ການຕອບສນອງຕ່ໍພຣະຄຣິດແມ່ນວຽກຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ໂປໂລແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງເພິນ່ໄດ້ເຮັດພາກ 
ສ່ວນຂອງເຂົາເຈ້ົາ  ພວກເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຄໍາພະຍານດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືໃນຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດ. ນາງລີເດັຽ
ແລະຍິງຄົນອ່ືນໆໄດ້ຟັງຂ່າວປະເສີດດ້ວຍການເອົາໃຈໃສ່ ແລະໃນເມືອງນ້ັນ “ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໄຂຈິດໃຈຂອງ
ນາງເພື່ອຕອບສນອງໃນສ່ິງທ່ີໂປໂລໄດ້ເວົ້າໄປນ້ັນ”.    ນ້ີແມ່ນຄວາມຈິງທ່ີສໍາຄັນ:   ການຕອບສນອງຕ່ໍພຣະ 

ຄຣິດແມ່ນວຽກຂອງພຣະເຈົ້າ.   
 ການແບ່ງປັນເຣ່ືອງພຣະຄຣິດມີຜົນຕ່ໍເນ່ືອງກັນ(ການເຄ່ືອນໄຫວ).   ຫຼັງຈາກນາງລີເດັຽໄດ້ຮັບເຊ່ືອແລ້ວ, ຜົນ

ສະທ້ອນຂອງປະສົບການຂ່າວປະເສີດໄດ້ມີການເຄ່ືອນໄຫວອອກໄປ. ນາງລີເດັຽໄດ້ຮັບເຊ່ືອແລ້ວ ໝົດຄອບ 
ຄົວກໍໄດ້ຮັບເຊ່ືອຕາມໆກັນ!    ມັນແມ່ນໂດຍຜ່ານການເຄ່ືອນໄຫວນ້ັນ ທ່ີເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອໃນ
ເມືອງຟິລິບປອຍໄດ້ຈະເຣີນເຕີບໂຕກ້າວໜ້າຕາມທ່ີໄດ້ບັນທຶກໄວ.້ ພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນຄາດຄະເນຕ່ໍາໃນອໍາ
ນາດຂອງການສົນທະນາພຽງຄ້ັງດຽວ ຊ່ຶງສາມາດມີຜົນເກີດຂ້ຶນໄດ້ດ້ວຍສີພຣະຫັດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 

ທ່ານຈະບັລຍາຍພາກສ່ວນຂອງພຣະເຈ້ົາແລະສ່ວນຂອງພວກເຮົາໃນການນໍາພາຄົນອ່ືນມາຫາພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ? 
 

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

 ຄຣິສຕະຈັກບ່ໍສົມຄວນເປັນ “ຫ້ອງລ້ີພຍັໃຕ້ດິນ”.  ກົງກັນຂ້າມ, ພວກເຮົາສົມຄວນອອກໄປຫາບ່ອນທ່ີຜູ້ຄົນອາສັຍຢູ່.  
ຈ່ົງເລືອກເອົາສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີ: 

 ອະທິຖານກ່ຽວກັບຄວາມຢ້ານກົວ.  ຄວາມຢ້ານກົວຫຼືຫວາດຫວັ່ນທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການປະກາດ
ຂ່າວປະເສີດກັບຄົນອ່ືນແມ່ນຫຍັງ? ແບ່ງປັນສ່ິງນ້ັນກັບກຸ່ມຂອງທ່ານແລະຂໍໃຫ້ອະທິຖານເພື່ອທ່ານໃຫ້ມີຊັຍ. 

 ສແວງຫາໂອກາດ. ແມ່ນໃຜໃນວົງຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານ ເປັນຜູ້ນ່ຶງທ່ີຍັງບ່ໍທັນເຊ່ືອຂ່າວປະເສີດ? ຈ່ົງອະທິ 
ຖານແລະສແວງຫາໂອກາດທ່ີຈະແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດກັບບຸກຄົນໆນ້ັນ. 

 ບົວລະບັດຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັນ. ສົນທະນາຣະດົມສມອງກັບກຸ່ມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດໃນການອອກ
ໄປບົວລະບັດຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັນ ແລະເວົ້າເຖິງເຣ່ືອງລາວຂ່າວປະເສີດ. 
 

          ເພື່ອເປັນຄຣິສຕະຈັກທ່ີຍິນດີຕ້ອນຮັບໂດຍແທ້ຈິງ, ແລະເພື່ອເປັນການເຊ່ືອຟັງພຣະບັນຊາຂອງອົງພຣະຄຣິດ, 
ພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນຈະນ່ັງຢູ່ລ້າໆແລະລໍຖ້າຝູງຄົນເຂ້ົາມາໃນໂບດ.   ກົງກັນຂ້າມ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງລິເລ້ີມ ແລະ
ອອກໄປຍັງບ່ອນທ່ີຄົນທັງຫຼາຍອາສັຍຢູ່. 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ SSK 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 14 ຕຸລາ 2018 (10-14-2018) 

 

ຈຸດປະສົງຂອງການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ 
 

ແມ່ນຫຍັງທ່ີທ່ານມັກຢາກຈະມີມຸມມອງແບບສາຍຕາຂອງນົກ? 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ມຸມມອງທ່ີຖືກຕ້ອງຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນເຊ້ືອເພີງແຫ່ງວິທີການທ່ີພວກເຮົາອະທິຖານ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
        ພໍແ່ມ່ຂອງຂ້ອຍອາສັຍຢູ່ທ່ີຣັດອາລາສກາເປັນເວລາ 55 ປີກ່ອນທ່ີເພິ່ນພົ້ນກະສຽນແລ້ວໄດ້ຍ້າຍໜີ, ແຕ່ພໍ່ຂອງ
ຂ້ອຍມີຄວາມຝັນແຕ່ລະມື້ທ່ີຈະກັບໄປ. ດ່ັງນ້ັນເມື່ອຂ້ອຍໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ແອງໂກຣາດ(ຣັດອາລາສກາ)ໃນລະຫວ່າງໄປ
ທຸຣະກິດ, ຂ້ອຍໄດ້ໂທຫາພໍ່ຂອງຂ້ອຍເພື່ອບັລຍາຍເຖິງດິນຟ້າອາກາດ ແລະພູຜາທ່ີຖືກປົກຄຸມດ້ວຍຫິມະໃນຕອນເຊ້ົາ
ຂອງລະດູໃບໄມ້ປ່ົງ.  ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນເພື່ອນບາງຄົນຂອງລາວເຊ່ັນດຽວກັນ ແລະໄດ້ຍິນການທັກທາຍປາສັຍຂອງພວກ
ເຮົາວັນນ້ີ. ຂ້ອຍໄດ້ສັນຍາກັບພໍ່ວ່າຈະໄດ້ບັລຍາຍເຖິງ “ດິນແດນອັນຍ່ິງໃຫຍ່” ທ່ີລາວຮັກເມື່ອເວລາຂ້ອຍກັບມາ, ແຕ່
ແລ້ວສອງວັນຫຼັງຈາກຂ້ອຍກັບບ້ານ, ພໍ່ຂອງຂ້ອຍໄດ້ເສັຽຊີວິດໄປໂດຍກະທັນຫັນ. 
       ຂ້ອຍໄດ້ມີການສົນທະນາຫຼາຍຮ້ອຍຄ້ັງກັບພໍ່ແມ່ຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບຄວາມສໍາເຣັດສຸດທ້າຍແລະຄວາມລ້ົມເຫຼວ, 
ແຕ່ຂ້ອຍດີໃຈທ່ີການສົນທະນາຄ້ັງສຸດທ້າຍນ້ັນແມ່ນເຣ່ືອງກ່ຽວກັບພໍ່ຂອງຂ້ອຍ.   ຂ້ອຍຖືກເຕືອນໃຈວ່າຄວາມຊ່ືນຊົມ
ຍິນດີນ້ັນມາຈາກການມີໃຈຈົດຈ່ໍເອົາໃຈໃສ່ໃນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຮກັ. 
     ອະທິຖານ ການສົນທະນາກັບພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາ ກໍເຊ່ັນດຽວກັນ.  ເມື່ອໃດພວກເຮົາຫາກຈົດຈ່ໍຕ່ໍຕົນເອງເທ່ົານ້ັນ, 
ພວກເຮົາຈະເສັຽຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີ   ໃນການເຫັນພຣະເຈ້ົາໃນພຣະລັກສະນະທ່ີພຣະອົງຊົງເປັນຢູ່: ພຣະບິດາຂອງ
ພວກເຮົາສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮັກ ແລະການສັຣເສີນຈາກພວກລູກຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສອນພວກເຮົາ
ໃຫ້ເລ້ິມຕ້ົນການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາໂດຍການເຕ້ົາໂຮມຄອບຄົວດ້ວຍຄວາມຮັກ, ໃນພຣະບິດາເຈ້ົາ.  
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2, ແລະ3). 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. ມັດທາຍ 6:9; ເພງສັຣເສີນ 103:1-5 
9ເຫດສັນນ້ີພວກທ່ານຈ່ົງອ້ອນວອນຕາມຢ່າງນ້ີວ່າ: “ຂ້າແດ່ພຣະບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຜູ້ຊົງສະຖິດໃນສວັນ" 
 ພສສ 1ຈິດວິນຍານຂອງຂ້ອຍເອີຍ  ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂ້ອຍສັຣເສີນພຣະນາມອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງດ້ວຍ
ໝົດຈິດໝົດໃຈ.2ຈິດວິນຍານຂອງຂ້ອຍເອີຍ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງແລະຢ່າລືມຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະອົງ.3ພຣະອົງຊົງໃຫ້
ອະພັຍຄວາມບາບທັງປວງຂອງຂ້ອຍແລະປ່ິນປົວພະຍາດໂຣຄາຕ່າງ ຂອງຂ້ອຍໃຫ້ຫາຍດີ.4ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຂ້ອຍໃຫ້
ພົ້ນຈາກຕາຍແລະຊົງອວຍພອນຂ້ອຍດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະຄວາມເມດຕາ.  5ພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຂ້ອຍເຕັມ
ໄປດ້ວຍສ່ິງທ່ີດີ ດ່ັງນ້ີຂ້ອຍຈ່ຶງໜຸ່ມແໜ້ນ ແລະແຂງແຮງເໝືອນດ່ັງນົກອິນຊີ. 
 

             ຄໍາອະທິຖານທ່ີມີຊ່ືສຽງໂດ່ງດັງທ່ີສຸດໃນປະວັດສາດໄດ້ຖືກອ້າງອີງເຖິງ  “ຄໍາອະທິຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ”  (the 
Lord’s Prayer), ແຕ່ມັນບ່ໍມີຄຸນຄ່າຫຍັງທ່ີບ່ໍມີບ່ອນໃດໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງວິງວອນໂດຍຄໍາອະທິຖານນ້ີ. 
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ແລະກໍບ່ໍມີຜູ້ໃດເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ.    ແທ້ຈິງແລ້ວ, ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເວົ້າວ່າ “ຈ່ົງອະທິຖານສ່ິງນ້ີ”.  ພຣະອົງຊົງສ່ັງວ່າ  “ຈ່ົງ
ອະທິຖານແບບນ້ີ”(ຄວາມເນ້ັນໜັກເພ້ີມໃສ່). ມັນເປັນສ່ິງທ່ີດີກວ່າທ່ີຮຽກຄໍາອະທິຖານນ້ີວ່າ“ແບບຢ່າງການອະທິຖານ” 
(Model Prayer),   ແລະຖືເປັນຕົວຢ່າງໃນແງ່ການອະທິຖານດ້ວຍວິທີໃດ ແທນທ່ີຈະເປັນ ອະທິຖານເພື່ອຫຍັງ.  ນ້ັນ
ແມ່ນຫນ່ຶງໃນຫຼັກການຂອງການອະທິຖານທ່ີພວກເຮົາຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈໂດຍຜ່ານການສຶກສານ້ີ. 
       ແບບຢ່າງການອະທິຖານເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາຂໍຮ້ອງຕ່ໍ “ພຣະບິດາ” ຂອງເຮົາ. ບ່ໍມີຜູ້ໃດໄດ້ເຄີຍສອນຄົນໃຫ້ອະ 
ທິຖານຫາພຣະເຈ້ົາໃນນາມພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາຈົນກວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ແບບຢ່າງການອະທິຖານຂອງພຣະອົງ
ແກ່ພວກເຮົາ.   ແນ່ນອນ,  ພວກເຮົາເບ່ິງພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາເຮັດເຊ່ັນນ້ັນໂດນຜ່ານ
ແວ່ນແຍງການສອນຂອງຊາວຄຣິສຕຽນເປັນເວລານານກວ່າສອງພັນປີ.   ໃນຄວາມຮູ້ສຶກດ່ັງກ່າວ,  ເຮົາອາດຈະຢູ່ໃນ
ອັນຕະລາຍບາງຢ່າງທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມຈິງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ນ້ີ.  ໂດຍທາງກົງກັນຂ້າມ,   ການອະທິຖານຫາພຣະເຈ້ົາອົງຊົງເປັນ 
ພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາເປັນຄວາມຄິດໃຫມ່ໆ  ແລະບາງທີອາດເປັນການປລາດໃຈ ໃນເວລາທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວ
ເຖິງເຣ່ືອງນ້ີເປັນຄ້ັງແລກ. 
      ການຫຍັບເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາໃນລັກສະນະພຣະບິດາເວລາອະທິຖານແມ່ນການເຊ້ືອເຊີນດ້ານຈິດວິນຍານ, ແຕ່ມັນ
ເປັນການຮ້ອງຂໍດ້ານອາຣົມຄວາມຮູ້ສຶກເຊ່ັນດຽວກັນ.   ພວກເຮົາເກືອບເຂ້ົາໃຈງ່າຍໃນຄວາມໝາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ 
ໃນເມື່ອພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ພຣະເຈ້ົາແມ່ນພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາ.   ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພໍ່ທ່ີດີມີລັກສະນະຢ່າງໃດ.   ແຕ່
ໜ້າເສັຽດາຍ, ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນຈະມີພໍ່(ທາງໂລກ)ທ່ີດີ. ແຕ່ເກືອບໝົດທຸກຄົນຮູ້ແກ່ໃຈວ່າພໍ່ທ່ີດີນ້ັນສົມຄວນເປັນຄົນແບບ
ໃດ.   ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພໍ່ທ່ີດີເລີດ, ສົມບູນແບບ ມີພລັງເຂ້ັມແຂງ, ເມດຕາປານີ, ຊົງຮັກ, ອຸປຖັມຄ້ໍາຈຸນ,  ແລະພຶ່ງພາ
ອາສັຍໄດ້ ແລະພຣະອົງຊົງມີພຣະປະສົງຢາກໄດ້ຍິນຈາກພວກເຮົາເວລາອະທິຖານ. ສ່ິງນ້ີແມ່ນພລັງອໍານາດ! 
       ຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູກ່ຽວກັບການເປັນພໍ່ຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນເອກລັກ,  ຢ່າງໃດກໍຕາມ ນ້ີແມ່ນຊ້ີໃຫ້ເຫັນ
ຕ້ົນຕໍມາແຕ່ພຣະສັນຍາເດີມ. ພວກເຮົາເຫັນຄວາມຄ້າຍຄືກັນຕລອດທັງສອງພຣະສັນຍາ.  ຕົວຢ່າງ, ໃນເພງສັຣເສີນ 
ບົດທີ 103, ກະສັດດາວິດໄດ້ກະຕຸ້ນຕົນເອງໃຫ້ອະທິຖານໂດຍການສະທ້ອນເຖິງພຣະລັກສະນະອັນງົດງາມຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ, ຄືກັນກັບສ່ິງທ່ີອົງພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງສ່ັງສອນໄວ້ໃນພຣະສັນຍາໃຫມ.່ 
         ພຣະຄັມພີໄດ້ນໍາທາງພາໃຫ້ພວກເຮົາເບ່ິງເຫັນພຣະເຈ້ົາວ່າດີສເມີໄປ,   ດ້ວຍເຫດນ້ີ, ເຮົາຮູ້ວ່າພຣະອົງມີພຣະ
ປະສົງໃນສ່ິງທ່ີດີແລະດີທ່ີສຸດສໍາລັບພວກລູກຂອງພຣະອົງ. ເມື່ອຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາອະທິຖານ, ດ້ວຍເຫດນ້ີ, ພວກເຮົາ 
ບ່ໍມີຄວາມຢ້ານກົວຈາກຜູ້ພິພາກສາທ່ີໃຈຮ້າຍ, ຢູ່ຫ່າງໄກ.    ກົງກັນຂ້າມ, ພວກເຮົາເຂ້ົາມາຫາອົງພຣະບິດາທ່ີແສນດີ  
ທ່ີມີສະຕິປັນຍາຊົງຮູ້ໃນສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດສໍາລັບພວກເຮາົ ໃນທຸກສະຖານະການແລະ ພຣະມະຫາອໍານາດທ່ີຊົງເຮັດໃຫ້ສໍາ
ເຣັດ!  ທ່ານສາມາດເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາພຣະອົງນ້ັນ! 
       ຂ້ອຍຫວັງວ່າສ່ິງນ້ີຄົງໃຫ້ຄວາມຫວັງອັນຍ່ິງໃຫຍ່ແກ່ທ່ານໃນການອະທິຖານຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສະດັບຮັບຟັງ ແລະ
ຊົງຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງທ່ານໃນຕໍາແໜ່ງພຣະບິດາອົງແສນດີ.  ຄວາມຈິງທ່ີພຣະອົງ “ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ” ເຕືອນ
ທ່ານວ່າ ພຣະອົງຊົງມະຫິດທິຣິດແລະຊົງສາມາດທໍາສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດ.   ນ້ີແມ່ນສະຖານທ່ີໆຍ່ິງໃຫຍ່ທີທ່ານສົມຄວນເລ້ີມ 
ຕ້ົນອະທິຖານ  ບ່ໍແມ່ນບໍ? 
 

2. ເພງສັຣເສີນ 103:11-13 
       11ຟ້າສວັນສູງເໜືອແຜ່ນດິນໂລກຫລາຍເທ່ົາໃດຄວາມຮັກທ່ີພຣະອົງຊົງມີແກ່ຜູ້ທ່ີຢຳເກງພຣະອົງກໍສູງຫລາຍເທ່ົານ້ັນ.  
         12ທິດຕາເວັນອອກໄກຈາກທິດຕາເວັນຕົກຫລາຍເທ່ົາໃດພຣະອົງກໍຊົງຍົກຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາອອກໄປໄກຫລາຍ 
       ເທ່ົານ້ັນ.13ພໍ່ເມດຕາກະຣຸນາຕ່ໍລູກຫລາຍເທ່ົາໃດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງເມດຕາກະຣຸນາຕ່ໍຜູ້ທ່ີຢຳເກງພຣະອົງຫລາຍ 
       ເທ່ົານ້ັນ. 
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          ເມື່ອພວກເຮົາຍ່າງກັບພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາສົມຄວນຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດສຸດຍອດສອງຢ່າງ. ປະການແລກ
ແມ່ນການເບ່ິງເຫັນວ່າຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງສໍາລັບຄວາມບໍຣິສຸດນ້ັນເຄ່ັງຄັດໂພດ ເກືອບເປັນໄປບ່ໍໃດ້ໃນຄວາມສັມພັນ
ໃນລະດັບສ່ວນບຸກຄົນ.    ທັສນະນ້ີເຫັນຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງຢ່າງໄຮ້ຄວາມຮັກ.   ປະການທີສອງ,   ກໍບົກພ່ອງ 
ເໝືອນປະການແລກ, ເບ່ິງເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມເບີກບານໃຈຈົນຫຼົງຄິດວ່າພຣະອົງລະເວັ້ນຄວາມ
ບາບຂອງພວກເຮົາ.ຄວາມກ້ໍາເກ່ິງເປັນສ່ິງສໍາຄັນເພາະພຣະເຈ້ົາເປັນທັງສອງ: ຄວາມບໍຣິສຸດ ແລະ ຄວາມຮັກ.   ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງຮຽກເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາໃຫ້ດໍາຣົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດ,  ແຕ່ພຣະອົງຊົງເປັນຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາຕ່ໍ
ຄົນບາບ. ໃນການອະທິຖານ, ພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າກັບພຣະລັກສະນະທັງສອງຂອງທັມຊາດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
       ກະສັດດາວິດຂຽນບົດເພງສັຣເສີນນ້ີອອກຈາກປະສົບການຂອງຕົນເອງ.  ເພິ່ນຮູ້ແກ່ໃຈດີວ່າພຣະເຈ້ົາຈະມີພຣະ
ເມດຕາກະຣຸນາປານໃດໃນເມື່ອພວກເຮົາລ້ົມເຫຼວຕ່ໍພຣະອົງ. ດ່ັງນ້ັນ, ມັນເປັນພຽງການແປກໃຈເລັກນ້ອນເທ່ົານ້ັນທ່ີ
ກະສັດດາວິດສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ  ໃນຄວາມເມດຕາກະຣຸນາ ແລະຄວາມຮັກອັນສັດຊ່ືແລະດໍາຮົງຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດ. 
ພຣະຄໍາຕອນນ້ີເຕືອນພວກເຮົາເໝືອນກັນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງວ່າງສເມີໃນເມື່ອພວກເຮົາຮຽກເອ້ີນຫາພຣະອົງ. ພວກເຮົາ
ໄດ້ສັງເກດເຫັນຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງແລ້ວ, ແຕ່ວ່າພຣະອົງຊົງອ່ອນນ້ອມໃນວິທີການຂອງພຣະ
ອົງຕ່ໍຄົນບາບ.  ພຣະອົງຊົງມີພຣະປະສົງຍົກຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາອອກໄປໃຫ້ໄກ   “ເໝືອນທິດຕາເວັນອອກໄກ
ຈາກທິດຕາເວັນຕົກ”. 
       ທ່ານເຫັນພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາມີຜົນກະທົບຕ່ໍການອະທິຖານຂອງທ່ານຢ່ງໃດ? ການອະທິຖານຖືກຕ້ັງໝັ້ນຢູ່
ກັບຄວາມສັມພັນ,  ແລະມຸມມອງທ່ີເຮົາເຫັນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາມີຜົນກະທົບຕ່ໍການຫຍັບເຂ້ົາຫາຄວາມສັມ 
ພັນນ້ັນ. ພຣະຄັມພີເພງສັຣເສີນ 103 ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນພາບຂອງພຣະລັກສະນະນ້ັນ: ຄວາມຮັກ, ພຣະເມດຕາ,  
ແລະການອະພັຍໂທດ ເປັນຕົວຢ່າງທ່ີສວຍງາມຂອງການເຂ້ົາເຖິງພຣະເຈ້ົາ. 
      ຜູ້ປະກາດເພງສັຣເສີນ 103 ຂ້ໍ 13 ນໍາພວກເຮົາຈາກສວັນລົງສູ່ໂລກ ແລະສູນກາງພຣະນິມິດໝາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ
ເຂ້ົາມາໃກ້ກັບເຮືອນຂອງພວກເຮົາ. ລາວໄດ້ບັລຍາຍເຖິງພຣະເຈ້ົາອົງພຣະບິດາແຫ່ງຄວາມກະຣຸນາປານີ. ພຣະອົງບ່ໍ
ໄດ້ຊົງຢູ່ຫ່າງໄກ. ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ໃກ້ເໝອືນພໍ່ຢູ່ໃກ້ລູກ. ເຫດສະນ້ັນ, ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາອະທິຖານ, ພວກເຮົາ 
ມີການເຂ້ົາເຖິງທັນທີທັນໃດ. ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫພ້ວກເຮົາເຂ້ົາຫາພຣະອົງ. ພຣະອົງພໍພຣະທັຍໃນການສາມັກ 
ຄີທັມຂອງພວກເຮົາກັບພຣະອົງ.   ພຣະອົງຊົງຍິນດີໃນເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານ, ເພາະວ່າການອະທິຖານເຮັດໃຫ້ມັນ
ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພວກເຮົາທ່ີຈະຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແລະການຊົງສະຖິດຂອງພຣະອົງ  ແລະສໍາລັບພຣະອົງ 
ທ່ີຈະຍຶດຄອງເຮົາ! 
 

3. ເພງສັຣເສີນ 103:19-22 
19ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕ້ັງພຣະທ່ີນ່ັງໄວ້ໃນສວັນຊ້ັນຟ້າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາມະຫາຊີວິດປົກຄອງທຸກສ່ິງ. 20ພວກ

ເທວະດາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ອົງທ່ີປະຕິບັດຕາມຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຟັງສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ເທ້ີນ.  21ຜູ້ທ່ີມີອຳນາດຢູ່ເທິງສວັນຊ້ັນຟ້າທັງໝົດຊ່ຶງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີປະຕິບັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງຈ່ົງສັຣເສີນ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.22ທຸກໆສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງມາທຸກໆບ່ອນທ່ີພຣະອົງຊົງປົກຄອງຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  ຈິດວິນ
ຍານຂອງຂ້ອຍເອີຍ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງ. 
         ພວກເຮົາອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາຊ່ຶງຊົງກ່າວຕ່ໍຜູ້ໃກ້ຊິດສນິດສນົມທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກ, ແຕ່ຢ່າລືມວ່າພຣະ
ບິດາຍັງຊົງເປັນ “ພຣະເຈ້ົາ” ຊ່ຶງຊົງສະດັບຮັບຟັງຄໍາອະທິຖານຂອງພວກເຮົາຈາກ  “ພຣະຣາຊບັນລັງຂອງພຣະອົງໃນ
ຟ້າສວັນ”.  ນ້ັນແມ່ນບ່ອນທ່ີເຫມາະສົມທ່ີສຸດທ່ີຈະເລ້ີມຕ້ົນໃນການອະທິຖານ.   ພວກເຮົາສາມາດໄປສູ່ເບ້ືອງເທິງໄດ້
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ເລີຍ! ກະສັດດາວິດເອງເປັນພຣະຣາຊາທ່ີມີອໍານາດຊ່ຶງໄດ້ຮັບຄວາມພໍໃຈໃນສິດພິເສດຂອງພຣະຣາຊວົງ. ໃນປະເທດ 
ອິສຣາເອນ, ພຣະຣາຊາເປັນມະນຸດທ່ີມີສິດສູງສຸດເດັດຂາດໃນກໍຣະນີກ່ຽວກັບຣາຊກິດແຫ່ງຊາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນ
ການອະທິຖານແລະການສັຣເສີນຂອງເພິ່ນ,  ກະສັດດາວິດຍອມຮັບຮູ້ພຣະມະຫາຣາຊາຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າເພິ່ນເອງ,  ຊ່ຶງບ່ໍ
ໄດ້ຊົງສະຖິດຢູ່ບັນລັງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ,  ແຕ່ຊົງປະທັບຢູ່ໃນພຣະຣາຊບັນລັງໃນສວັນ.  ພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກັນນ້ັນລະ 
ຊົງໄດ້ຍິນຄໍາອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ  ເໝືອນກັນ! 
       ຕ່ັງອ້ີມີການກ່າວເຖິງແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍໃນພຣະຄັມພ,ີ ພວກເຮົາເຫັນການອ້າງອີງເຖິງ ບັນລັງ ຫຼາຍກວ່າ. ບັນລັງ 
ເປັນສັນຍາລັກຂອງອໍານາດໃນພາກຕາເວັນອອກໃກ້ (near east). ໃນບາງປະເພນີ, ບັນລັງແມ່ນການປະກາດຂອງ
ກະສັດໝາຍເຖິງອໍານາດຈາກເບ້ືອງເທິງ.    ກະສັດເດວິດຮູ້ຄວາມໝາຍນ້ີໄດ້ດີຈາກປະສົບການສໍາລັບກະສັດຊ່ຶງນ່ັງຢູ່
ເທິງບັນລັງໃນຂະນະທ່ີປະຊາກອນຢືນຢູ່ຫຼືກ້ົມຂາບທຸກຄ້ັງທ່ີກະສັດປາກົດຕົວ.  ກະສັດຂອງຊາວອິສຣາເອນໄດ້ມີກອງ 
ທັບ, ງົບປະມານ,   ແລະອໍານາດດ້ານການປົກຄອງ,  ແລະອໍານາດທຸກໆຢ່າງຢູ່ເໜືອປະຊາກອນຂອງຊາດ.  ມັນເປັນ
ການແຈ່ມແຈ້ງຊ່ຶງຜູ້ທ່ີນ່ັງຢູ່ເທິງບັນລັງເປັນຜູ້ທ່ີຄອງອໍານາດ. 
       ດ່ັງນ້ັນເມື່ອກະສັດດາວິດບັລຍາຍເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາເປັນ “ພຣະເຈ້ົາ” ຊ່ຶງ “ໄດ້ຊົງສະຖາປະນາພຣະບັນລັງຂອງພຣະ
ອົງໄວ້ໃນສວັນ”, ກະສັດດາວິດໄດ້ສະແດງເຖິງພາບທ່ີມີອໍານາດ. ພຣະອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນແຈ່ມແຈ້ງຈາກຄວາມ
ຈິງທ່ີພຣະອົງຊົງມີພຣະຣາຊບັນລັງ. ພາບຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງຄວາມເຊ່ືອສໍາລັບຊີວິດການອະທິຖານປະຈໍາວັນຂອງ
ພວກເຮົາ. ຊີວິດຂອງພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກເກີນຄວາມສາມາດທ່ີພວກເຮົາຈະແກ້
ໄຂໄດ້. ແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນຟ້າສວັນ,  ສ່ິງທ່ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້ກັບເປັນໄປໄດ້, ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງ 
ມີສິດອໍານາດກະທໍາທຸກຢ່າງແທນພວກເຮົາ. ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຣາຊາແຫ່ງຟ້າສວັນຢູ່ສເມ.ີ 
 

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 ດ້ວຍເຫດວ່າການອະທິຖານທ່ີເຂ້ັມແຂງແລະສອດຄ່ອງແມ່ນຕ້ອງເລ້ີມຕ້ົນຈາກທ່ີໃດທີນ່ຶງ, ພວກເຮົາສົມຄວນຈະຕ້ອງ
ເລ້ີມຕ້ົນຈາກບ່ອນທ່ີອົງພຣະເຢຊູຊົງລິເລ້ີມ.ຈ່ົງເລືອກເອົາສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີເພື່ອຊິວິດທ່ີເລິກເຊ່ິງໃນການອະທິຖານ: 

 ຈ່ົງຈົດຈ່ໍໃສ່ອົງພຣະບິດາ.   ພິຈາຣະນາພຣະລັກສະນະຂອງພະເຈ້ົາວ່າເປັນພຣະບິດາທ່ີສົມບູນແບບຂອງ

ເຮາົ. ໃນຂະນະທ່ີທ່ານເລ້ີມອະທິຖານທຸກໆວັນ, ຈ່ົງຈົດຈ່ໍຕ່ໍພຣະລັກສະນະນ້ັນ ແລະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ
ທ່ີພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບິດາຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຟ້າສວັນ. 

 ຈ່ົງຖ່ອມໃຈຕນົເອງ.   ຈ່ົງສະທ້ອນເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດແລະຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ . ຈ່ົງຖ່ອມໃຈຖ່ອມ

ກາຍຕົນເອງຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ ແລະຮັບຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຊົງມີອິທຣິດ, ແລະຊົງສາມາດແກ້
ບັນຫາທຸກຢ່າງທ່ີທ່ານນໍາມາຫາພຣະອົງ. 

 ຈ່ົງວິງວອນອະທິຖານຮ່ວມກັນ. ຈ່ົງບອກແກ່ຄຣິສຕຽນອ່ືນໆວ່າທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງ ແລະປະຕິບັດໃນຊີວິດ

ການອະທິຖານຂອງທ່ານ ຊ່ຶງໄດ້ຮັບຈາກບົດຮຽນນ້ີ. ຈ່ົງທ້າທາຍຄົນນ້ັນໃຫ້ເຮັດເໝືອນກັນ. ຈ່ົງສັນຍາຕົນເອງ
ໃນການອະທິຖານນ້ີ. 

         ທຸກໆມື້ກໍນໍາເອົາໂອກາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງມາສູ່ການເຕ້ົາໂຮມຄອບຄົວ.ໂດຍຜ່ານການອະທິຖານ, ພຣະເຈ້ົາພຣະ
ບິດາຊົງສົນທະນາກັບພວກເຮົາ.     ແລະໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຈະເຣີນເຕີບໂຕໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງແລະໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ,  
ພວກເຮົາຈະສແວງຫາເພື່ອຕອບສນອງໃນການອະທິຖານ. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 21 ຕຸລາ 2018 (10-21-2018) 

 

ການອະທິຖານແຫ່ງການສັຣເສີນ 
 

ແມ່ນຫຍັງທີ່ຊ່ືທ່ານພົວພັນດ້ວຍຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່? 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກຂັບເຄ່ືອນດ້ວຍຄວາມປາຖນາຍົກຍ້ອງພຣະເຈ້ົາ. 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
         ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຊ່ືນ່ຶງທ່ີພົວພັນກັບການລອບສັງຫານປະທານາທິບໍດີ ອັບຣາຮາມ ລິນຄອລ໌ນ: ຈອຫ໌ນ ວິລກີສ໌ 
ບູທ (John Wilkes Booth).  ຄົນສ່ວນຫຼານໄດ້ລືມທ່ານບູທໄປແລ້ວກ່ຽວກັບການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ແຕ່ມີຄອບຄົວອະ
ເມຣິກັນຄອບຄົວນ່ຶງຍັງລືມບ່ໍລົງ. ເຊ້ືອສາຍວົງຕະກູນຂອງ ດຣ. ຊາມູເອລ ມາດ (Dr. Samuel Mudd) ຍັງຄົງພະຍາ 
ຍາມທ່ີຈະລົບລ້າງຂ້ໍກ່າວຫານ້ັນອອກໄປຈາກຊ່ືຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 
         ຫຼັງຈາກທ່ານບູທໄດ້ຍິງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ອັບຣາຮາມ ລິນຄອລ໌ນ, ລາວໄດ້ກະໂດດລົງຈາກລະບຽງຊ້ັນສູງ
ຫາເວທີແລະຂາຫັກ. ລາວໄດ້ຫຼົບໜີແລະໄປຍັງບ້ານທ່ົງນາຂອງ ດຣ. ຊາມູເອລ ມາດ ທ່ີຣັດແມຣີແລນ. ດຣ. ມາດໄດ້
ປ່ິນປົວຂາຂອງລາວແລະອະນຸຍາດໃຫ້ລາວພັກອາສັຍຢູ່ນໍາ. ເມື່ອ ດຣ. ມາດ ໄດ້ຮູ້ຂ່າວວ່າລາວໄດ້ຄາຕກັມໃນມື້ຕ່ໍມາ, 
ລາວກໍໄດ້ລາຍງານຕ່ໍເຈ້ົາໜ້າທ່ີ.  ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍ, ດຣ. ຊາມູເອລ ມາດ ກັບກາຍມາເປັນຜູ້ຕ້ອງຫາ.  ລາວໄດ້ຖືກຕັດ 
ສິນລົງໂທດຈໍາຄຸກຕລອດຊີວິດໃນຖານະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຮ່ວມກັບຄາຕກອນ ຈອຫ໌ນ ວິລກີສ໌ ບູທ.  ໃນເວລາຕ່ໍມາ, ອະ 
ດີດປະທານາທິບໍດີ ແອນດຣິວ ຈອຫ໌ນສັນ ໄດ້ຍົກໂທດໃຫ ້ດຣ. ຊາມູເອລ ມາດ ແຕ່ຄໍາຖາມກໍຍັງເລ່ືອນລອຍຕ່ໍໄປອີກ  
ທ່ານ ດຣ. ຊາມູເອລ ມາດ ເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດບ່ໍ? 
         ເຊ້ືອສາຍວົງຕະກູນຂອງ ດຣ. ຊາມູເອລ ມາດ ຍັງເຊ່ືອວ່າຊ່ືຂອງລາວແລະຂອງພວກເພິ່ນຍັງບ່ໍໄດ້ຖືກລົບລ້າງ
ໃຫ້ໝົດສ້ິນໄປເທ່ືອ.  ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພາສາຂອງພວກເຮົາດຽວນ້ີມີສໍານວນກ່ຽວກັບໃຜຜູ້ນ່ຶງທ່ີບ່ໍມີຊ່ືສຽງຫຼືໜ້າສົງສັຍວ່າ: 
“ລາວຊ່ືວ່າຕົມ(mud) ສໍາລັບMudd”. ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນສໍານວນ “ໃສເໝືອນຂ້ີຕົມ(clear-as-mud)” ບ່ໍ? ຊ່ືຂອງພວກ
ເຮົາເປັນສ່ິງສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຮົາ. ໂດຍປາສຈາກຄໍາຖາມ, ນາມຊ່ືນ່ຶງທ່ີເໜືອຊ່ືໃດໆ ທັງປວງທ່ີສົມຄວນໄດ້ຮັບການ
ຍົກຍ້ອງສັຣເສີນນ້ັນຄື: ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາ.     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສອນພວກເຮົາໃຫ້ຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຈ້ົາເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2, ແລະ 3). 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ມັດທາຍ 6:9; ເພງສັຣເສີນ 96:1-3 
9“... ຂໍໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນທ່ີໂຄຣົບບູຊາ.”    ພສສ 96 1ຈ່ົງຮ້ອງເພງໃໝ່ຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ົວທັງ
ໂລກຈ່ົງຮ້ອງເພງຖວາຍແດ່ພຣະອົງ.   2 ຈ່ົງຮ້ອງເພງຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ
ທຸກມື້ໃດຈ່ົງປະກາດຂ່າວດີທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາພົ້ນພັຍ.    3 ຈ່ົງປະກາດພຣະຣັສມີຂອງພຣະອົງແກ່ຊົນຊາດ
ຕ່າງໆແລະກິຈການອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງແກ່ປະຊາຊົນທັງປວງ. 
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        ບາງຮູບແບບຂອງການອະທິຖານນ້ັນງ່າຍກວ່າອີກບາງແບບ. ຍົກຕົວຢ່າງ ສ່ວນຫຼາຍພວກເຮົາເຫັນວ່າເປັນການ
ງ່າຍທ່ີຈະທູນຂໍໃນສ່ິງທ່ີຈໍາເປັນ ຫຼືທູນຂໍຄວາມປອດພັຍສໍາລັບລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາ  ແຕ່ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນຈະມີຄວາມ
ໝັ້ນໃຈເມື່ອເວົ້າເຖິງການຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ. ສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກຜູ້ນ່ຶງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າການສັຣເສີນເປັນ
ສ່ວນນ່ຶງທ່ີຍາກທ່ີສຸດຂອງການອະທິຖານສໍາລັບນາງ.   ຂ້ອຍແນ່ໃຈວ່ານາງໂລ່ງໃຈໃນເມື່ອຂ້ອຍເຫັນດີກັບນາງ.   ແຕ່
ເປັນຫນ້າເສັຽດາຍທ່ີການຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເປັນການງ່າຍດາຍສເມີໄປ. 
       ໃນແບບຢ່າງຂອງການອະທິຖານ(Model Prayer), ອົງພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງໃຫ້ພວກເຮົາຈັດລະດັບການຍົກຍ້ອງສັຣ
ເສີນໄວ້ໃນເບ້ືອງຕ້ົນຂອງເວລາໃນການອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.   ພຣະອົງສາມາດສ່ັງຫຼາຍໄປກວ່ານ້ັນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ
ແຕ່ພຣະອົງຊົງເລືອກເອົາແຕ່ພຽງສ່ວນທ່ີສໍາຄັນຂອງການສັຣເສີນ: ຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ.  ຄໍາເຫຼົ່ານ້ີໃຊ້ເປັນແບບ 
ຢ່າງສໍາລັບການອະທິຖານທັງໝົດໃນອະນາຄົດ. ອົງພຣະເຢຊູຊົງສອນພວກເຮົາໃນການສັຣເສີນ, ພຣະອົງຊົງເຮັດດ່ັງ 
ນ້ັນດ້ວຍການຍົກຍ້ອງພຣະເຈ້ົາໂດຍພຣະນາມຊ່ຶງເປັນທ່ີສັຣເສິນແລະສັກສິດ.  ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ອະທິຖານເພື່ອໃຫ້ພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງເປັນທ່ີສັກສິດ.   ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ,  ການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາແມ່ນການຍອມຮັບຮູ້ວ່າພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງນ້ັນສັກສິດຢູ່ແລ້ວ. 
       ເມື່ອພວກເຮົາຮັບຮູ້ການຍົກຍ້ອງສັຣເສີນນ້ັນແມ່ນຫຍັງ ແລະເລ້ີມປະຕິບັດ, ການຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາກໍຈະ
ຫຼັ່ງໄຫຼມາຢ່າງໂລ່ງລ່ຽນ.   ບົດເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 96 ເປັນຕົວຢ່າງທ່ີດີຂອງການປະກາດການສັຣເສີນພຣະນາມຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຮົາສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງດ້ວຍ 3 ວິທີ ດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

1. ຮ້ອງເພງໃໝ່.  ໃນຂ້ໍແລກຂອງພຣະຄັມພ,ີ ພວກເຮົາເຫັນຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໃນຂະ 
ນະທ່ີພວກເພິ່ນໄດ້ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາຕີຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີນ້ັນຢ່າງໃດ? ຜູ້ຂຽນ 
ເພງສັຣເສີນສ່ັງໃຫ້ພວກເຮົາມີໃຈຮ້ອນຮົນ “ຮ້ອງເພງໃໝ່ແກ່ພຣະເຈ້ົາ”.  ນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ “ໝົດທ້ັງ
ໂລກ” ໄດ້ຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ. 

2. ຖວາຍພຣະພອນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.    ການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາມີຄວາມຫມາຍຫຼາຍກວ່າການຮ້ອງເພງ. 
ພວກເຮົາ “ຖວາຍພຣະພອນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ” ເຊ່ັນດຽວກັນ.  ຄໍາວ່າ “ອວຍພອນ”ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ
ໃນພາສາເຮັບເຣີ ໃນຄໍາວ່າ ຄຸກເຂ່ົາລົງ,  ແລະໂດຍບ່ໍຕ້ອງປລາດໃຈ ຊ່ຶງສາມາດໝາຍເຖິງ ສັຣເສີນ,  ໂຄຣົບ 
ຫຼື ບູຊາ.   ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານພົບໃນພຣະຄັມພີວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງອວຍພຣະພອນປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ, ຊ່ຶງ
ຫມາຍເຖິງການສະລະໃຫ້ ແລະຜົນປໂຍດຂອງພຣະອົງ.  ບັດນ້ີແມ່ນຜຽນຂອງເຮົາຖວາຍພຣະພອນພຣະອົງ 
ເພາະວ່າຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່, ພຣະອໍານາດ,ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. ສັຣເສີນຍ້ອງຍໍພຣະນາມພຣະອົງ! 

3. ປະກາດຄວາມພົ້ນຂອງພຣະອົງ.  ສ່ິງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ສ່ິງນ່ຶງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍານ້ັນແມ່ນການສະເດັດລົງມາແລະ 
ນໍາພວກເຮົາກັບຄືນສູ່ຄວາມສັມພັນທ່ີຖືກຕ້ອງກັບພຣະອົງ. ພຣະອົງຊົງໄຖ່ພວກເຮົາໃຫ້ລອດພົ້ນ!  ພວກເຮົາ
ຍົກຍ້ອງພຣະອົງໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາປະກາດ “ພຣະຣາຊພາຣະກິດອັນອັສຈັນລະຫວ່າງທຸກໆຊົນຊາດ” 

ພວກເຮົາສາມາດຍົກຍ້ອງພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າສັກສິດ ດ້ວຍວິທີໃດ? 
 

2. ເພງສັຣເສີນ 96:4-6 
4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະຄວນທ່ີຈະສັຣເສີນຢ່າງສູງສຸດ ພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີຢຳເກງເໜືອກວ່າພຣະອ່ືນທັງປວງ. 
5 ສ່ວນພຣະຂອງຊົນຊາດອ່ືນບ່ໍແມ່ນພຣະແທ້ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ສ້າງສວັນຊ້ັນຟ້າ.6 ຣັສມີແລະຣິດທານຸພາບ
ກໍອ້ອມຮອບພຣະອົງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະຄວາມສງ່າງາມຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ. 
 

          ພາບທ່ີຮຸນແຮງຂອງຜູ້ກໍການຮ້າຍບ່ໍຈໍາເປັນຕອງມີການສະແດງໃຫມ,່ ຫຼືເຣ່ືອງຂອງຄວາມອະຍຸດຕິທັມທ່ີເຮດັ 
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ໃຫ້ພວກເຮົາເສັຽກໍາລັງໃຈ.   ຄວາມທ້ໍແທ້ໃຈສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການຄອບງໍາ ທ່ີເກີດຂ້ືນໂດຍບັນຫາທ່ີ
ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາທັງຫມົດ.   ແຕ່ດ້ວຍພຣະຄຸນ, ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຫົນທາງທ່ີພາໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ັງໝັ້ນຢູ່ໃນຄວາມ
ຫວັງທ່າມກາງຂ່າວຮ້າຍທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ. ທາງທ່ີເຮັດໃຫຈິ້ດວິນຍານທ່ີມີສຸຂະພາບດີແມ່ນການສັຣເສີນ. ການສັຣເສີນ 
ພຣະເຈ້ົາບ່ໍພຽງແຕ່ຍ້ອງຍໍພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ເປັນການຍົກລະດັບຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາເໝືອນກັນ.  ເມື່ອພວກ
ເຮົາຈົດຈ່ໍໃສ່ພຣະອົງຜູ້ຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ, ພວກເຮົາກໍມີມຸມມອງທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະຄວາມທ້ໍແທ້ກໍຫາຍໄປ. 

►ສັຣເສີນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າພຣະທຽມທັງປວງ 
    ເພາະມັນເປັນພຽງແຕ່ຮູບໂຄຣົບເທ່ົານ້ັນ, ດ້ວຍເຫດນ້ີິເພິ່ນຈ່ຶງໄດ້ຈົດຈ່ໍການສັຣເສີນຂອງເພິ່ນໃສ່ໃນຄວາມຍ່ິງ 
    ໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ມະນຸດໄດ້ສ້າງພຣະທຽມເຫຼົ່ານ້ີ, “ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງຟ້າສວັນ”.  ເຮັດແນວໃດຈະມ ີ
    ການປຽບທຽບໄດ້ລະຫວ່າງສອງຢ່າງນ້ີ? 

       ►ສັຣເສີນຄວາມສວຍສົດງົດງາມຂອງພຣະເຈ້ົາ.   “ຣັສມີແລະຣິດທານຸພາບກໍອ້ອມຮອບພຣະອົງ    ຄວາມຍ່ິງ 
           ໃຫຍ່ແລະຄວາມສງ່າງາມຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ”. ໃນທໍານອງດຽວກັນ, ເພິ່ນໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ ້
           ສແວງຫາພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງໄດ້ຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍຄວາມສວຍສົດງົດງາມນ້ັນ.  ຄຳວ່າຣັສມີແມ່ນຄໍາເວົ້າເຮັບເຣີທ່ີ 
           ມີຄວາມໝາຍເຖິງປະສົມປະສານແນວຄິດຂອງການປາກົດຕົວຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງໃຜຜູ້ນ່ຶງ. ຕີຄວາມໝາຍໃສ່ “ຣິດ 
           ທານຸພາບ”, “ພຣະສງ່າຣາສີ”, ແມ້ກະທ້ັງ “ພຣະກຽດຕິຍົດ”, ຢູ່ໃນຫຼາຍບ່ອນໃນພຣະສັນຍາເດີມ.   ຄໍາເຫຼົ່ານ້ີ 
          ໄດ້ບັລຍາຍເຖິງສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງທ່ີມີຄຸນຄ່າຍ່ິງໃຫຍ່ມະຫາສານ.     ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ເຊີນຊວນພວກເຮົາໃຫ ້
          ຫລຽວເບ່ິງພຣະເຈ້ົາເພາະພຣະອົງຊົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແລະຄວາມສວຍສົດງົດງາມ. ໃນໂລກແຫ່ງ  
          ຄວາມເປິະເປ້ືອນແລະແຕກກະຈັດກະຈາຍ, ພຣະເຈ້ົາຊົງສວຍສົດງົດງາມອະລ່າມຕາ! 
          ພວກເຮົາອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາອົງຊົງເຕັມໄປດ້ວຍຣິດທານຸພາບ, ພຣະອໍານາດ, ແລະຄວາມສວຍສົດງົດງາມ. 
ພຣະອົງຊົງຍິນດີຕ້ອນຮັບການບັນເທົາທຸກສໍາລັບຄວາມທຸກຍາກຂອງພວກເຮົາ.ໂລກນ້ີແມ່ນໂຫດຮ້າຍແທ້ໆ; ແຕ່ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງສວຍສົດງົດງາມ.  ຊົນຊາດທັງຫຼາຍໄຮ້ຄວາມປານີ; ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຍ່ິງໃຫຍ່ໃນຄວາມເມດຕາປານີຂອງພຣະອົງ.
ມະນຸດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສົນໃຈຂອງຕົນເອງ;ພຣະເຈ້ົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສງ່າງາມ! ເບ່ິງພຣະເຈ້ົາໃນຖານະທ່ີພຣະ
ອົງຊົງເປັນຈະພາໃຫ້ພວກເຮົາສັຣເສີນ ເພາະວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດເໝືອນພຣະອົງ! 
          ຖ້າພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົານ້ອຍໆ,  ອ່ອນແອ,  ຫຼື ບ່ໍເປັນໜ້າວາງໃຈ,  ການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາກໍຈະ
ອ່ອນແອເໝືອນກັນ.  ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍອະທິຖານອີກຊ້ໍາ ເຮົາຈະເຮັດເພື່ອຫຍັງ ຖ້າຫາກວ່າພຣະເຈ້ົາ 
ບ່ໍຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ ຫຼືບ່ໍມີພຣະສງ່າຣາສີ? ແຕ່ດ້ວຍພຣະຄຸນ, ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນແນະແນວທາງໃຫ້ພວກເຮົາຄິດໂດຍແຕກ
ຕ່າງຫຼາຍກວ່ານ້ັນກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາອະທິຖານ. ພຣະອົງຊົງມະຫາພລັງແລະຊົງຣິດທານຸພາບ. 

ພຣະອົງຊົງສົມຄວນທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງຍົກຍ້ອງສັຣເສີນ! 
 

3. ເພງສັຣເສີນ 96:7-9 
 7 ທຸກໆຄົນໃນໂລກນ້ີ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ົງສັຣເສີນຣັສມີ ແລະຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ.    8 ຈ່ົງສັຣເສີນ 
ພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະນຳເອົາເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາມາໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ.   9 ຈ່ົງນອບນ້ອມຖ່ອມ 
ຕົວລົງຕ່ໍພຣະພັກຜູ້ຊົງບໍຣິສຸດ ເມື່ອພຣະອົງຊົງມາປາກົດທ່ົວທັງແຜ່ນດິນໂລກນ້ີ  ຈ່ົງສະທ້ານຢ້ານກົວຕ່ໍພຣະພັກຂອງ 
ພຣະອົງ. 
 

        ພວກເຮົາຈະຕອບສນອງຕ່ໍຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍວິທີໃດ?  ພວກເຮົາ  “ສັຣເສີນ”  ພວກເຮົາຖວາຍ 
ແກ່ພຣະອົງ: ພຣະຣັສມີແລະຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພຣະນາມຂອງພຣະອົງຊົງສົມຄວນໄດ້ຮັບ. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຈະເຮັດ 
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ໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຮຸ່ງເຮືອງ  ແລະມີອໍານາດໄປຫຼາຍກວ່ານ້ີ,    ແຕ່ພວກເຮົາຍອມຮັບຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງສົມບູນ
ດ້ວຍພຣະຣັສມີແລະພລັງ.    ພຣະອົງຊົງສົມຄວນທ່ີພວກເຮົາຈະຕ້ອງນະມັສການ.    ພຣະອົງຊົງປະດັບປະດາດ້ວຍ
ຄວາມສງ່າງາມອັນບໍຣິສຸດ. ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງຄວນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຖ່ອມຕົວລົງຕ່ໍຫນ້າພຣະອົງ: “...ທ່ົວທັງ
ແຜ່ນດິນໂລກນ້ີຈ່ົງສະທ້ານຢ້ານກົວຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງ”. ເມື່ອພວກເຮົາຮັບຮູ້ພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາ
ກໍນໍາມາຖວາຍເພື່ອເປັນການຍົກຍ້ອງພຣະອົງ. ຈ່ົງຄໍານຶງເຖິງສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີເມື່ອພວກເຮົາຖວາຍແກ່ພຣະເຈ້ົາ: 
     ►ຖວາຍດ້ວຍການສັຣເສີນ. “ເຫດສັນນ້ັນເຮົາທັງຫຼາຍຖວາຍຄຳສັຣເສີນເປັນເຄ່ືອງບູຊາແດ່ພຣະເຈ້ົາໂດຍຕລອດ 
        ໄປທາງພຣະອົງນ້ັນ ຄືຜົນແຫ່ງຮິມສົບປາກທ່ີຍອມຮັບຮູ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ”. (ຮຣ 13:15). 
     ►ຖວາຍດ້ວຍຊັບສົມບັດ. “ຈ່ົງຖວາຍກຽດແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍວັດຖຸສ່ິງຂອງຂອງເຈ້ົາ ແລະດ້ວຍຜົນຜລິດທໍາ 
        ອິດຈາກການປູກຝັງແລະຈາກຜົນກໍາໄລທັງໝົດຂອງເຈ້ົາໄປຖວາຍແກ່ພຣະອົງ”. (ສພສ 3:9). 
     ►ຖວາຍດ້ວຍຊີວິດ. “ເຫດສັນນ້ັນພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍເອີຍ, ໂດຍເຫັນແກ່ພຣະເມດຕາກະຣຸນາຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຮົາຈ່ຶງ 
        ຊັກຊວນພວກເຈ້ົາໃຫ້ຖວາຍຕົວແກ່ພຣະອົງ ເພື່ອເປັນເຄ່ືອງບູຊາທ່ີມີຊີວິດ,  ເປັນອັນບໍຣິສຸດ,  ແລະເປັນທ່ີຊອບ 
        ພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງເປັນການນະມັສການທ່ີສົມກັບຝ່າຍວິນຍານຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ”. (ໂຣມ 12:1). 
     ►ຖວາຍດ້ວຍການອະທິຖານ.  ພວກເຮົາມັກຈະເລ້ີມອະທິຖານດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການ(needs), ຄວາມຫ່ວງໃຍ 
        ຂອງພວກເຮົາແລະຕົວເຮົາເອງ.  ແບບຢ່າງທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ໄວ້ແກ່ພວກເຮົາແມ່ນເລ້ີມດ້ວຍການທູນຂໍໃຫ ້ 

        ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນທ່ີຍົກຍ້ອງສັຣເສີນ,   ແຕ່ການອະທິຖານເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງຖືກຍົກຍ້ອງບ່ໍໄດ້ 

       ຈົບລົງພຽງເທ່ົານ້ັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະນາມພຣະເຈ້ົາດ້ວຍທຸກໆຄໍາອະທິຖານຫຼັງຈາກນ້ັນ. 
ພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດພິທີຖວາຍຊີວດິເພື່ອເປັນພຣະກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ? 

 

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

            ການສັຣເສີນແມ່ນຍົກລະດັບການຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາຫຼາຍກວ່າກິຈກັມອ່ືນໆ. ດ້ວຍເຫດນ້ີແລະພຣະເຈ້ົາສົມຄວນ
ຈະໄດ້ຮັບການສັຣເສີນ ພວກເຮົາສົມຄວນເຮັດຢ່າງດີເລີດໃນການອະທິຖານສັຣເສີນ.  ຈ່ົງເລືອກເອົານ່ຶງໃນກິຈກັມຕ່ໍ
ລົງໄປນ້ີ: 

►ຈ່ົງຖວາຍການສັຣເສີນ.ແຕ່ລະວັນໃນອາທິດນ້ີ ຈ່ົງຖວາຍການສັຣເສີນໂດຍຈໍາເພາະແກ່ພຣະເຈ້ົາ ເປັນຄໍາ 
    ເວົ້າຄໍາແລກຂອງແຕ່ລະວັນ. 
►ຈົດບັນຊີພຣະລັກສະນະ.  ຈ່ົງຈົດເປັນບັນຊີພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາທຸກຢ່າງທ່ີທ່ານສາມາດຄິດເຖິງ. 
    ຈ່ົງໃຊ້ເວລາໃນອາທິດນ້ີ ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາທຸກຢ່າງໃນບັນຊີນ້ັນ. 
►ປະເມີນເບ່ິງຄໍາອະທິຖານ.  ຈ່ົງບັນທຶກລາຍການອະທິຖານຂອງທ່ານ ແລະປະເມີນຜົນສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນວ່າເປັນ 
    ການຈົດຈ່ໍຕ່ໍການຍົກຍ້ອງພຣະເຈ້ົາຫຼືບ່ໍ?  ຫຼືເປັນພຽງແຕ່ສ່ິງທ່ີທ່ານປາຖນາເທ່ົານ້ັນ?  ແລ້ວແຕ່ຄວາມຈໍາ 
    ເປັນ, ດັດແປງວິທີການອະທິຖານຂອງທ່ານເພື່ອທ່ານຈະໃດ້ສແວງຫາການຍ້ອງຍໍສັຣເສີນພຣະອົງ. 

       ທ່ານຈະສແວງຫາການຍົກຍ້ອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການອະທິຖານໂດຍວິທີໃດ?  ພຣະນາມເໜືອນາມຊ່ືທ້ັງປວງສົມ 
ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສັຣເສີນ: ພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ຈ່ົງຍ້ອງຍໍສັຣເສີນພຣະອົງໂດຍຜ່ານການອະ 
ທິຖານແລະແບ່ງປັນເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງແກ່ຄົນອ່ືນໃນອາທິດນ້ີ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນwww.lsbf.org  ໂດຍ SSK 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 28 ຕຸລາ 2018 (10-28-2018) 

 

ອະທິຖານດ້ວຍການຍອມຈໍານົນ 
ແມ່ນຫຍັງທີ່ຊ່ືນໃຈທີ່ສຸດໃນການຖ່າຍຮູບຕົນເອງ(selfie) ທີ່ທ່ານເຄີຍເຫັນຫືຼເຄີຍຖ່າຍ? 

 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຈ່ົງອະທິຖານດ້ວຍການຖ່ອມໃຈຕ່ໍພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະເຈ້ົາ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
      ໃນສອງສາມປີຜ່ານມາ, ຄໍາເວົ້າໃໝໄ່ດ້ເພີ້ມເຂ້ົາໃສ່ຄໍາສັບຂອງພວກເຮົາ: ຖ່າຍຮູບຕົນເອງ (selfie).   ຄໍາເວົ້ານ້ີ
ອ້າງອີງເຖິງການຖ່າຍຮູບໃຫ້ຕົນເອງດ້ວຍໂທຣະສັບມືຖື.    ຄໍາເວົ້ານ້ີເຫມາະສົມກັບວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາຢ່າງສົມ 
ບູນ. ພວກເຮົາໄດ້ກາຍມາເປັນວັທນະທັມ “ຖ່າຍຮູບຕົນເອງ” ທ່ີຈັດໄວ້ສໍາລັບຊີວິດທ່ີເອົາຕົນເອງເປັນສູນກາງ. 
        ພວກເຮົາສາມາດມີປະສົບການທ່ີເປັນຜົນປໂຍດໃນທາງບວກ   ເມື່ອພວກເຮົາເພິ່ງຕົນເອງ ແລະມອິີສຣະພາບ, 
ແຕ່ນ້ັນຂ້ອນຂ້າງແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຊີວິດທ່ີເອົາຕົນເອງເປັນສູນກາງ(self-centered life) ແລະ ຊີວິດທ່ີບູຊາ(ຫຼົງ 
ໄຫຼ)ໃນຕົນເອງ.   ຜູ້ປົກຄອງຮູ້ດີຊ່ໍາໃດວ່າເດັກນ້ອຍທ່ີມີຄວາມຢາກໄດ້ຢ່າງແຮງກ້ານ້ັນ  ເມື່ອລາວສ່ັງເອົາແຕ່ພຽງທາງ
ດຽວ ຫຼືເອົາແຕ່ໃຈຕົນເອງ ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ິງທ່ີລາວຢາກໄດ້ນ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີບ່ໍດີທ່ີສຸດສໍາລັບລາວ. ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍ ທ່ີພວກ
ເຮົາຫຼາຍຄົນທ່ີບ່ໍຍອມເຕີບໂຕອອກຈາກສະພາບນ້ັນເໝືອນດ່ັງເດັກນ້ອຍ,  ວັທນະທັມ “ຖ່າຍຮູບຕົນເອງ”  ຂອງພວກ
ເຮາົຕ້ອງການຊີວິດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຕົນເອງແລະມັກຈະລືມກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
        ຊີວິດ “ຖ່າຍຮູບຕົນເອງ” ເປັນສັດຕຣູຂອງການເຕີບໂຕດ້ານຈິດວິນຍານ.   ໃນຖານະຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອທ່ີມີຈຸດປະ 
ສົງພັທນາຊີວິດການອະທິຖານ,   ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຈໍານົນຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາເພື່ອສແວງຫາພຣະປະສົງ
ຂອງອົງພຣະເຈ້ົາ.   ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິເສດຮູບຊົງເບ່ິງຄືວ່າເປັນຊີວິດ  "ຖ່າຍຮູບຕົນເອງ"  ຄືຊີວິດທ່ີເອົາຕົນເອງເປັນ
ສູນກາງ ແລະເມື່ອພວກເຮົາເຮດັ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?  (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1,2, ແລະ3). 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ມັດທາຍ 6:10-11 
 10ຂໍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕ້ັງຢູ່  ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງໃນສວັນເປັນຢ່າງໃດ  
ກໍໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງນ້ັນທ່ີແຜ່ນດິນໂລກ.11ຂໍຊົງໂຜດປະທານອາຫານປະຈຳວັນໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໃນກາລະ 
ວັນນ້ີ. 
 

         ພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ສະເດັດລົງມາເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພຣະຣາຊອານາຈັກ ຊ່ຶງແຕກຕ່າງກັບອໍານາດດ້ານການເມືອງທັງ
ໝົດຊ່ຶງພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍ.  ທຸກໆແງ່ທຸກໆມຸມມອງຂອງການເມືອງໄດ້ຖືກການກວດສອບແຕ່ລະຊ່ົວໂມງເພື່ອປະເມີນ
ຄວາມນິຍົມຂອງຜູ້ນໍາຂອງພວກເຮົາ  ແລະເປີເຊັນຂອງຜູ້ລົງຄະແນນທ່ີເຫັນດ້ວຍກັບນະໂຍບາຍສະເພາະ.  ແຕ່ພຣະ 
ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດງານໂດຍການເລືອກຕ້ັງໂດຍການສໍາຣວດຄວາມນິຍົມ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຫາ 
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ສຽງເລືອກຕ້ັງສໍາລັບຫ້ອງການ.  ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະມະຫາຣາຊາ. 
     ເຫດສະນ້ັນໂດຍທັມຊາດ,ໃນແບບຢ່າງການອະທິຖານ(The Model Prayer)ຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູຊົງຮຽກເອ້ິນ 
ພວກເຮົາໃຫ້ຈົດຈ່ໍຕ່ໍພຣະຣາຊອານາຈັກແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.   ໃນອີກຄວາມໝາຍນ່ຶງ, ພຣະຣາຊອານາຈັກ 
ແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາສລຸບເຖິງທຸກຢ່າງທ່ີກ່ຽວກັບການອະທິຖານ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາສອງຮູບແບບດ່ັງນ້ີ: 
1. ພວກທ່ີຂາດອໍານາດຖວາຍຄໍາອະທິຖານແດ່ພຣະອົງຜູ້ຊົງຣິດອໍານາດສູງສຸດ. ເປັນການທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປົກ 

ຄອງພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. 
2. ການອະທິຖານມັກຈະເປັນການຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງ. ພວກເຮົາຕ້ອງການພຣະອົງ

ໃຫ້ປ່ິນປົວພະຍາບານຄົນໄຂ້.  ພວກເຮົາຕ້ອງການພຣະອົງໃຫ້ໄຖ່ບາບຜູ້ຫຼົງຫາຍ.  ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພຣະ
ເຈ້ົາຕັດສິນຜູ້ທ່ີຜິດຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາ. ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພຣະອົງຊົງຍົກບາບ
ແກ່ພວກເຮົາ. ເວົ້າອີກຄໍານ່ຶງ, ພວກເຮົາອະທິຖານຕ່ໍພຣະອົງຢູ່ສເມເີພື່ອໃຫ້ພຣະອົງຊົງປ່ຽນແປງສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງ. 
 

     ໃນເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕ້ັງຢູ່ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະ
ອົງ  ພວກເຮົາມີເຈຕນາທ່ີຈະຍອມຈໍານົນຄວາມປາຖນາ ແລະຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວຕ່ໍອຳນາດພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາແລະແຜນການຂອງພຣະອົງ.  ເປັນໄປບ່ໍໄດ້ທ່ີຈະອະທິຖານຢ່າງເລິກເຊ່ິງ ຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະຍອມຈໍານົນ  
ຕ່ໍຄວາມເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອົງພຣະຄຣິດ ແລະກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

         ພວກເຮົາລ້ົມລຸກຄຸກຄານກັບການປ່ອຍວາງໃນຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາ, ບ່ໍແມ່ນບໍ?   ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນ  
ປໂຍດສເມີໄປເມື່ອພວກເຮົາຍອມຈໍານົນຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະບິດາທ່ີແສນຮັກຂອງ
ພວກເຮົາ. ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເລີດລ້ໍາກວ່າຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາ ໃນທຸກວິຖີທາງ. ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ວ່າພວກ
ເຮົາຕ້ອງການຫຍັງ, ແລະພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງດີທ່ີສຸດ(ສໍາລັບພວກເຮົາ). 

         ແມ່ນຫຍັງເປັນອຸປສັກກີດຂວາງການຍອມຈໍານົນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ? 
 

2. ຢາໂກໂບ 4:6-10 
6ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານພຣະຄຸນເພີ້ມຂ້ຶນອີກ ເຫດສັນນ້ັນພຣະຄັມພີຈ່ິງກ່າວວ່າ, “ພຣະເຈ້ົາຊົງຕ່ໍສູ້ຄົນທ່ີຈອງຫອງ 
ແຕ່ຊົງປະທານພຣະຄຸນແກ່ຄົນທ່ີຖ່ອມໃຈລົງ.”  7ເຫດສັນນ້ັນເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງນ້ອມໃຈຍອມຟັງພຣະເຈ້ົາ  ຈ່ົງຕ່ໍສູ້ກັບ
ມານແລະມັນຈະໜີຈາກພວກເຈ້ົາໄປ. 8ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຈະສະເດັດມາໃກ້ພວກເຈ້ົາ. 
ຄົນບາບທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງຊຳຮະມືໃຫ້ສະອາດ, ແລະຄົນສອງໃຈຈ່ົງຊຳຮະໃຈຂອງຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດ. 9ຈ່ົງເປັນທຸກໂສກ 
ເສ້ົາ, ຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ແລະຮ່ຳໄຮ ໃຫ້ການຫົວຂອງຕົນກັບກາຍເປັນການໂສກເສ້ົາແລະໃຫ້ຄວາມຍິນດີກັບກາຍເປັນຄວາມ
ເສ້ົາໝອງ. 10ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງຖ່ອມໃຈລົງຕ່ໍພຣະພັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຈະຊົງຍົກຊູພວກເຈ້ົາຂ້ຶນ. 
 

        ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສອນໃຫ້ພວກເຮົາອະທິຖານ  ໂດຍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາມາຕ້ັງຢູ່ໃນຈິດໃຈ. 
ເຖິງປານນ້ັນພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຈົດຈ່ໍໃຈໃສ່ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ   ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຈົດຈ່ໍໃຈໃສ່ໃນ 
“ອານາຈັກ”  ຂອງຕົນເອງ.   ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຍອມຈໍານົນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນຖານະພຣະມະຫາກະສັດ ພຣະເຈ້ົາຊົງ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຖ່ອມຕົວລົງ.  ເມື່ອພວກເຮົາຖ່ອມຕົນລົງຕ່ໍຄວາມເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ,  ພວກເຮົາກໍຮັກສາໄວ້ໃນ
ການອະທິຖານໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມພຣະປະສົງອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
        ບ່ໍມີບ່ອນສຳລັບການໂອ້ອວດໃນການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ.   ຄວາມຈິງແລ້ວ ຄວາມໂອ້ອວດເປັນອຸປສັກຕ່ໍ 
ການອະທິຖານ, ເພາະວ່າການອະທິຖານແມ່ນການຂ້ຶນກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມອ່ອນນ້ອມ  ຄວາມໂອ້ອວດເປັນສັດ 
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ຕຣູຕ່ໍການອະທິຖານ ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປາຖນາຈາກພວກເຮົາ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ຢາໂກໂບໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າການໂອ້ 
ອວດເຊີນຊວນການຕ່ໍຕ້ານໃຫ້ຕ່ໍສູ້ກັບພຣະເຈ້ົາ.    
      ການດໍາລົງຊີວິດພາຍໃຕ້ຄວາມເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອົງພຣະຄຣິດດ້ວຍຄວາມປາຖນາໃນພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ 
ຈະເລ້ີມຕ້ົນແລະຈົບລົງດ້ວຍການຖ່ອມໃຈຖ່ອມກາຍຕົນເອງຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງ    ພວກເຮົາຈະເຮັດດ່ັງນ້ັນດ້ວຍ

ວິທີໃດ? 

 ຍອມຈໍານົນຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ.   ການຖ່ອມຕົວເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການຍອມຈໍານົນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.   ການຍອມຈໍານົນບ່ໍ

ແມ່ນການປຣາຊັຍ, ແຕ່ແມ່ນການຍອມຮັບວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ  ແລະພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາ. 
ພວກເຮົາຍອມຢູ່ໃຕ້ພຣະຄຣິດດ້ວຍຄວາມຍິນດີແລະເຕັມໃຈ   ພຣະອົງຊົງຮູ້ພວກເຮົາຫຼາຍກວ່າພວກເຮົາຮູ້
ຕົນເອງອີກຊ້ໍາ ແລະຊົງຮັກພວກເຮົາຢ່າງເລິກເຊ່ິງທັງໆທ່ີຮູ້ຄວາມຈິງເຫຼົ່ານ້ັນ. 

 ຕໍ່ຕ້ານພະຍາມານ.  ພວກເຮົາສົມຄວນເລີກຕ່ໍຕ້ານພຣະເຈ້ົາ, ແລະກົງກັນຂ້າມຈ່ົງຕ່ໍຕ້ານພະຍາມານ. ຊ່ອງ

ທາງຂອງຊາຕານແມ່ນຊັກຊວນຈູງໃຈໃຫ້ພວກເຮົາຄິດວ່າ: ວິຖີທາງແລະແຜນການຂອງພວກເຮົານ້ັນດີກວ່າ, 
ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ຊີວິດໃນອົງພຣະຄຣິດນ້ັນດີກວ່າສເມີໄປ! 

 ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈ້ົາ.  ເມື່ອພວກເຮົາ “ຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຈ້ົາ”,  ພຣະອົງກໍຊົງຫຍັບເຂ້ົາມາໃກ້ພວກເຮົາ. 

ເພາະສະນ້ັນ, ການຍອມຈໍານົນຊີວິດຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະຣາຊອານາຈັກແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເປັນ 
ເຣ່ືອງຂອງຄວາມສັມພັນອັນແທ້ຈິງ ແທນທ່ີຈະເປັນພຽງແຕ່ການຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານສາສນາເທ່ົານ້ັນ. 

 ສາຣະພາບ. ຫັນໜ້າມາຫາພຣະເຈ້ົາໝາຍເຖິງຫັນໜ້າໜີຈາກຄວາມບາບ. “..ຈ່ົງຊຳຮະມືໃຫ້ສະອາດ ແລະ

ຄົນສອງໃຈຈ່ົງຊຳຮະໃຈຂອງຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດ”. ຢາໂກໂບໄດ້ຊ້ີແຈງເຖິງການຮຽກເອ້ີນໃຫ້ມີຊີວິດທ່ີບໍຣິສຸດແລະ
ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ໃນຂ້ໍ 9 ນ້ັນ: “ຈ່ົງເປັນທຸກໂສກເສ້ົາ,  ຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ແລະຮ່ຳໄຮ ໃຫ ້
ການຫົວຂອງຕົນກັບກາຍເປັນການໂສກເສ້ົາ ແລະໃຫ້ຄວາມຍິນດີກັບກາຍເປັນຄວາມເສ້ົາໝອງ”.   ເວົ້າອີກ
ຢ່າງນ່ຶງ, ຈ່ົງຢ່າຖືເບົາໃນຄວາມບາບຂອງທ່ານ.  ວັທນະທັມຖືວ່າຄວາມບາບເປັນສ່ິງເລັກນ້ອຍ,  ແຕ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ  
ຖືວ່າການດໍາຣົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມນອບນ້ອມຖ່ອມຕົນຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາດ້ວຍໃຈທ່ີສໍານຶກຜິດຮ້ອງໄຫ້ຍ້ອນ
ຄວາມບາບ. 

               ຜົນປໂຍດຂອງການຍອມຈໍານົນໂດຍອ່ອນນ້ອມຕໍ່ພຣະເຈ້ົາມີຫຍັງແດ່? 
 

3. ຢາໂກໂບ 4:13-17 
13ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ເຈ້ົາທັງຫລາຍທ່ີເຄີຍເວົ້າວ່າ, “ມື້ນ້ີຫລືມື້ອ່ືນພວກເຮົາຈະເຂ້ົາໄປໃນເມືອງນ້ັນເມືອງນ້ີ, ຈະພັກຢູ່ທ່ີນ້ັນ
ປີນ່ຶງ,  ແລະຈະຄ້າຂາຍເອົາກຳໄລ.”  14ແຕ່ພວກເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ເຣ່ືອງຂອງມື້ອ່ືນ  ວ່າຊີວິດຂອງພວກເຈ້ົາຈະເປັນຢ່າງໃດ  ກໍ
ເປັນເໝືອນນ້ຳໝອກທ່ີປາກົດຢູ່ຊ່ົວຄາວ ແລ້ວກໍຫາຍໄປ.  15ແທນທ່ີຈະເວົ້າຢ່າງນ້ັນ ພວກເຈ້ົາຄວນເວົ້າວ່າ, “ຖ້າພຣະ
ເຈ້ົາຊົງເຫັນຊອບ  ພວກເຮົາຈະມີຊີວິດຢູ່ແລະຈະເຮັດສ່ິງນ້ີຫລືສ່ິງນ້ັນ.”   16ແຕ່ວ່າດຽວນ້ີເຈ້ົາທັງຫລາຍໂອ້ອວດດ້ວຍ
ຄວາມຖືຕົວ ການໂອ້ອວດຢ່າງນ້ີກໍລ້ວນແຕ່ເປັນຄວາມຊ່ົວ. 17ເຫດສັນນ້ີຜູ້ໃດຮູ້ວ່າອັນໃດເປັນການດີແລະບ່ໍເຮັດ ຜູ້ນ້ັນ
ຈ່ຶງມີບາບ. 
 

       ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາອະທິຖານ “ຂໍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕ້ັງຢູ່”  ເຊ່ັນດຽວກັນ, ພວກເຮົາອະທິ 
ຖານ “ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ”.   ພວກເຮົາຈົດຈ່ໍຕ່ໍພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ ແຜນການຂອງພຣະ 
ອົງ  ບ່ໍແມ່ນຂອງພວກເຮົາເອງ.   ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ: “ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເຫັນພຣະເຈ້ົາຫົວເລາະ  ຈ່ົງບອກ  
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ພຣະອົງວ່າແຜນການຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ”.  ເຫັນໄດ້ຊັດວ່າ, ນ້ີບ່ໍໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງທ່ີຈະທໍາ 
ລາຍຄວາມຫວັງແລະຄວາມຝັນຂອງພວກເຮົາ,  ແຕ່ແຜນການຂອງພຣະອົງກໍດີກວ່າສເມສໍີາລັບພວກເຮົາ  ພຣະເຈ້ົາ 
ຊົງຮູ້ອະນາຄົດ. ແຕ່ເປັນທ່ີຫນ້າເສັຽດາຍ, ພວກເຮົາມັກຈະລືມຄວາມຈິງທ່ີງ່າຍໆອັນນ້ີ. 
        ຄວາມຈິງສ່ິງນ້ີມີຜົນກະທົບຕ່ໍຊີວິດການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ.   ເມືຶ່ອພວກເຮົາອະທິຖານ,  ພວກເຮົາຈໍາເປັນ
ຕ້ອງຄ່ອຍໆຮັກສາໄວ້ຊ່ຶງແຜນການສໍາລັບອະນາຄົດຂອງພວກເຮາົ ເພາະເຫດວ່າບ່ໍພຽງແຕ່ວິນາທີດຽວຂອງແຜນການ
ນ້ັນໄດ້ໃຫ້ຄໍາສັນຍາແກ່ພວກເຮົາ. ເຖິງປານນ້ັນ ຢາໂກໂບບ່ໍໄດ້ຮຽກເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບທ່ີບ່ໍແນ່ 
ນອນໂດຍປາສຈາກຄວາມເຊ່ືອ.  ແຕ່ເພິ່ນໃຫ້ເຮົາດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ເພື່ອອະທິຖານ ແລະວາງແຜນດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນທ່ີ
ສັດຊ່ື.  ຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນຕົນເອງບ່ໍເຄີຍເປັນກຸນແຈທ່ີສໍາຄັນຂອງຄໍາອະທິຖານທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບ.  ຄວາມຫມັ້ນໃຈ
ຂອງພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຂ້ຶນຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.   ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງປະຕິເສດການອະທິ 
ຖານສໍາລັບພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມສົນໃຈຕົນເອງຂອງພວກເຮົາ.  ເມື່ອພວກເຮົາອະ 
ທິຖານເພື່ອໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດ, ພວກເຮົາສາມາດທ່ີຈະຄາດຫວັງໃນພຣະພອນຂອງພຣະອົງ. 
    ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາອະທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕ້ັງຢູ່, ພວກເຮົາຕ້ອງອະທິຖານຂໍໃຫ້ເປັນ 
ໄປຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ  ບ່ໍມີຫຍັງໜ້ອຍໄປກວ່ານ້ັນ ແລະ ບ່ໍມີຫຍັງນອກໄປຈາກນ້ັນ. ພວກເຮົາຍອມຈໍານົນ
ຊີວິດແລະແຜນການຂອງພວກເຮົາຕ່ໍອົງພຣະຄຣິດ.   ນ້ີແມ່ນກັບໄປຫາການຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຈ້ົາ.    ຖ້າພວກເຮົາມີ
ຄວາມຮູ້ສຶກໃກຈາກພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະເຈ້ົາ,   ພວກເຮົາຕ້ອງສແວງຫາພຣະອົງດ້ວຍສຸດໃຈຂອງພວກເຮົາ.  ນ້ີບ່ໍ 
ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາສເນີໃຫ້ພຣະອົງຊົງອຸປຖັມຄ້ໍາຊູແລະເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບເປ້ົາໝາຍຂອງພວກເຮົາ, ຫລືບ່ໍ
ແມ່ນວ່າພວກເຮົາຮ້ອງທຸກກັບພຣະເຈ້ົາເພື່ອໃຫ້ເຫັນພາບລວມແຜນການຂອງພຣະອົງ.   ພວກເຮົາຄ້ົນພົບແຜນການ
ຂອງພຣະອົງ ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກທ່ີພວກເຮົາດຳຣົງຊີວິດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ. 

   ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍກັນແລະກັນ ໃຫຍ້ອມຈໍານົນແຜນການຂອງພວກເຮົາຕໍ່ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ? 
 

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

 ຄວາມຈິງໃນພຣະຄັມພີຕອນນ້ີມີຜົນກະທົບຕ່ໍຊີວິດການອະທິຖານຂອງທ່ານຢ່າງໃດ? ຈ່ົງເລືອກເອົາຢ່າງນ່ຶງໃນການ
ປະຕິບັດຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 ປະເມີນຜົນ.  ຈົງປະເມີນຜົນເບ່ິງໃນສ່ິງທ່ີທ່ານອະທິຖານ.  ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າທ່ານມີໃຈຈົດຈ່ໍໃສ່ໃນສ່ິງທ່ີ
ທ່ານປາຖນາ ຫຼືໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງ? 
 

 ຍອມຈໍານົນ. ຈ່ົງທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງເປີດເຜີຍພາກສ່ວນຂອງຊີວິດຂອງທ່ານ ທ່ີທ່ານຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຍອມຈໍາ 
ນົນ (ມອບກາຍຖວາຍຊີວິດ) ໃຫ້ກັບພຣະອົງ. 
 

 ອົດອາຫານ.  ອາທິດລະຄ້ັງ, ຈ່ົງເພີ້ມການອົດອາຫານໃສ່ໃນຊີວິດການອະທິຖານຂອງທ່ານ  ເພື່ອທ່ານຈະ  
ໄດ້ຈົດຈ່ໍຕ່ໍອົງພຣະເຈ້ົາ ແລະຕັດອໍານາດຂອງຕົນເອງ. 

    ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ເຊ່ືອ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຍອມຈໍານົນຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະ
ເຈ້ົາ.   ບ່ໍເໝຶືອນກັບຄໍາສັນຍາທ່ີເປ່ົາວ່າງຂອງ  “ຊີວິດການຖ່າຍຮູບຕົນເອງ”,  ການເອົາພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເປັນນ່ຶງ ຈະນໍາພາພວກເຮົາໄປສູ່ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ດ້ານຈິດວິນຍານ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນwww.lsbf.org  ໂດຍ SSK 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທ ີ4 ພຶສຈິກາ 2018 (11- 04- 2018) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ               ຈ່ົງອ້ອນວອນອະທິຖານເພ່ືອຕົວເອງ 
 

                                   ແມ່ນຫັຽງຄືສ່ິງທ່ີຄົວກິນເອງໂດຍບ່ໍໃຊ້ສູດທ່ີເຈ້ົາຊີມແລ້ວວ່າແຊບທ່ີສຸດ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນນີ:້  ເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານມອບໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາໃນແຕ່ລະວັນແລະວາງໃຈໃນຄຳຕອບ 

                                 ຂອງພຣະອົງ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
       ຂ້າພະເຈ້ົາມັກເຂ້ົາຈ່ີທ່ີເຮັດເອງທ່ີບ້ານ.   ສຸພາບສະຕຣີທ່ີໜ້າຮັກທ່ານນ່ຶງໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາຮູ້ເຣືອງນ້ີ
ແລະປົກກະຕິນາງນຳເອົາເຂ້ົາຈ່ີກອບແຊບທ່ີນາງເຮັດເອງມາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີເປັນເຂ້ົາຈ່ີທ່ີເຮັດຂ້ຶນດ້ວຍສູດປະຈຳຕະ
ກູນຂອງນາງມາຫຼາຍກວ່ານ່ຶງຮ້ອຍປີ. ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນນາງຍັງໄດ້ຕັດເຂ້ົາຈ່ີໃຫ້ເປັນປ່ຽງໆກ່ອນຈະນຳມາໃຫ.້   ມັນສຸດ
ຍອດສ່ຳໃດ? 
        ຂ້າພະເຈ້ົາຊ່ືນຊອບເຂ້ົາຈ່ີທ່ີເຮັດໃນຄົວເຮືອນຂອງນາງຫຼາຍທ່ີສຸດ,  ເປັນອາຫານທັມມະດາ  ເປັນອາຫານບາງ
ຢ່າງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການທຸກໆວັນ. ແຕ່ຫຼາຍຄົນພວກເຮົາບ່ໍເຄີຍຄິດເລີຍວ່າຄາບເຂ້ົາຂອງເຮົາຄາບໜ້າຈະມາຈາກໃສ.
ອັນໃດທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການແມ່ນມີພ້ອມຕລອດເວລາ. ນ້ັນບ່ໍເປັນຄວາມຈິງສຳລັບທຸກຄົນ, ແນ່ນອນມັນບ່ໍເປັນຄວາມ
ຈິງໃນສັດຕະວັດທີນ່ຶງເໝືອນກັນ. ຄິດສະເລ່ັຽແລ້ວມະນຸດເຮົາທຳງານເພື່ອຄ່າຈ້າງແຕ່ລະວັນ, ຊ່ຶງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເປັນ
ການຄ້ຳປະກັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບວັນຕ່ໍວັນຂອງຄອບຄົວ. ຖ້າຂາດເຮດັງານວັນນ່ຶງ ກໍອາດຂາດອາຫານໃຫ້ກັບຄອບຄົວ 
       ພວກເຮົາມີທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະພົບເຫັນສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງການຢູ່ໃສ? ພຣະເຈ້ົາຮູ້ພວກເຮົາ
ວ່າມີຄວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະວັນ, ແລະໃນແບບຢ່າງການອະທິຖານ, ພຣະເຢຊູໜູນໃຈເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາ
ກັບສິງທ່ີເຮົາຕ້ອງການ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
   
      ສືກສາພຣະຄມັພີ 
 

1. ມັດທາຍ 6: 11ຂ; ເອຊາຢາ 38: 1- 

"...ໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໃນກາລະວັນນ້ີ.  ອຊຢ 1 ຄ້ັງນ້ັນເຮເຊກີຢາປ່ວຍໃກ້ຈະສ້ິນຊີວິດ ແລະຜູ້ປະກາດພຣະ
ທັມເອຊາຢາລູກຂອງອາໂມດເຂ້ົາມາເຝ້ົາພຣະອົງ ແລະທູນພຣະອົງວ່າ,   “ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ົງຈັດຕຽມ 
ການບ້ານການເມືອງໃຫຮ້ຽບຮ້ອຍ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງຕາຍ ເຈ້ົາຈະບ່ໍຟື້ນຄືນ  2 ແລ້ວເຮເຊກີຢາກໍຫັນໜ້າເຂ້ົາຂ້າງຝາ ແລະ
ອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ,    3 “ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງຣະນຶກເຖິງວ່າ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ດຳເນີນຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກ    
ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືແລະດ້ວຍສ້ິນສຸດໃຈ ແລະໄດ້ກະທຳສ່ິງທ່ີດີໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງ” ແລະເຮເຊກີຢາ
ໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຫລາຍຂ້ຶນ' 
 

         ນ້ີເປັນພາກທີສ່ີຈາກການສຶກສາຕ້ົນແບບການອະທິຖານ, ແລະພວກເຮົາມາເຖິງພາກທ່ີຄົນສ່ວນຫຼາຍເລ້ີມຕ້ົນ: 
ການອະທິຖານເພື່ອຕົວເຮົາເອງ!  ນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການອະທິຖານເພືຶ່ອຕົນເອງບ່ໍສຳຄັນ,   ເພາະພຣະເຢຊູຕ້ອງ
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ການໃຫ້ພວກເຮົາມາຫາພຣະອົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ.   ແຕ່ໃຫ້ມາທຳຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງຄວາມ
ຄິດຟື້ນຖານທ່ີມາຫາພຣະເຈ້ົາກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົວເອງ,    ກ່ອນອ່ືນພວກເຮົາຕ້ອງສັດຊ່ືຕ່ໍຄຳອະທິຖານຂອງ
ພວກເຮົາ. ສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ, ແລະເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. 
        ພຣະເຢຊູຢາກໃຫ້ພວກເຮົາອະທິຖານໃຫ້ກັບຕົວເອງ:    “ ຂໍຊົງປະທານອາຫານປະຈຳວັນແດ່ພວກເຮົາແຕ່ລະ
ວັນ.” ເຂ້ົາຈ່ີແຕ່ລະວັນແນ່ນອນແມ່ນອ້າງອີງເຖິງເຣ່ືອງອາຫານ, ແຕ່ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍສ່ິງ
ຫຼາຍຢ່າງທ່ີເຮົາປະເຊີນໃນແຕ່ລະວັນ.  ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າໃນຊີວິດນ້ີພວກເຮົາຕ້ອງການຫຼາຍເກີນກວ່າເຂ້ົາ  
ຈ່ີ.  ແຕ່ທັມະຊາດຄວາມຕ້ອງການອາຫານປະຈຳວັນຂອງເຮົາເປັນພຽງສັນຍາລັກຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາທ່ີໃຫ້ເຮົາ
ເບ່ິງໄປທ່ີພຣະເຈ້ົາແລະຂ້ຶນຢູ່ກັບພຣະອົງໂດຍບ່ໍໄດ້ສົນໃຈວ່າພຣະອົງຈະໃຫ້ຫັຽງ  ສຸຂພາບ, ການເງິນ, ອາລົມ,  ແລະ
ຈິດວິນຍານ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການ, ພວກເຮົາສາມາດອະທິຖານກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ.   ພຣະເຈ້ົາໃຊ້
ຄວາມຕ້ອງການໃນຊີວິດເຮົາຝຶກຝົນເຮົາໃນການອະທິຖານ.  ຄວາມວ່າງເປ່ົາຂອງເຮົາໄດ້ພາເຮົາໃຫ້ໄປຫາຜູ້ນ່ຶງທ່ີສາ
ມາດເຕີມເຕັມໄດ້.  
           ມີບາງຄົນເວົ້າວ່າ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເພິ່ງພາພຣະເຈ້ົາທ່ີ “ ຈັດການກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາແລະບ່ໍແມ່ນ
ຄວາມໂລບຂອງເຮົາ,”ແຕ່ພວກເຮົາຈະຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ຢ່າງໃດ? ບາງຄ້ັງພວກເຮົາກໍບ່ໍສາມາດນຶກຂ້ຶນໄດ້ໃນທັນ
ທີທັນໃດເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການແທ້ໆແລະຄວາມເຫັນແກ່ສ່ວນຕົວ.   ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນຖ້າພວກ
ເຮົາອະທິຖານຜິດໂດຍບ່ໍໄດ້ຕ້ັງໃຈ,  ພຣະບິດາແຫ່ງຟ້າສວັນຍັງສາມາດແກ້ໄຂຄຳອະທິຖານເຮົາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.   ດ້ວຍ
ເຫດຜົນນ້ີ, ມັນຍ່ິງເປັນການດີທ່ີຈະອະທິຖານໃນທຸກເຣ່ືອງແລະໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຕັດສິນໃຈໃຫ້ຄຳຕອບຄຳອະທິຖານຂອງ
ເຮົາທ່ີເປັນແຮງຈູງໃຈທ່ີດີ.  ເມື່ອເຮົາຈະເຣີນເຕີບໂຕຝ່າຍຈິດວິນຍານ,   ພວກເຮົາຈະເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນການປັບປຸງຕົນ
ເອງໃນຄວາມຕ້ັງໃຈໃນການອະທິຖານ  ແລະການສ່ືອາຣົມເມື່ອເຮົາກຳລັງອະທິຖານກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາມີເຈດຕະ 
ນາໃຫ້ເກີດຂ້ຶນກັບເຮົາ. ປັດຈັຍສຳຄັນອັນສຸດທ້າຍນ້ັນແມ່ນບອກຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາໃນຄວາມສະວ່າງຂອງອັນ
ໃດທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເອົາຕາມແບບຢ່າງການອະທິຖານໃນມັດທາຍ 6:   
 ສແວງຫາຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. “ ຂໍໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນທ່ີໂຄຣົບບູຊາ" (ຂ້ໍ 9). ຂ້າພະເຈ້ົາ

ໄດ້ຂໍໃຫ້ຄວາມຈົງຮັກພັກດີແລະສະງ່າຣາສີຈ່ົງມີແກ່ພຣະຄຣິດ? 
 ສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. “ ຂໍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕ້ັງຢູ່” (ຂຳ 10).  ຂ້າພະ 

ເຈ້ົາຂໍໃຫ້ການດຳເນີນຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພຣະອົງ? 
 ສແວງຫາພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. “ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ” ( ຂໍ 10ຂ). ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້

ຂໍໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ? 
     ໃຫ້ພວກເຮົາຫັນກັບມາເບ່ິງກະສັດເຮເຊກີຢາ, ຜູ້ທີປົກຄອງຣາຊອານາຈັກຢູດາໃນຕ້ົນສັດຕະວັດທີ 7 ກຄສ, ເພື່ອ
ເປັນຕ້ົນແບບການອະທິຖານຂອງເຮົາ. ເມື່ອຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢານຳຂ່າວມາວ່າກະສັດກຳລັງຈະຕາຍ ເພິ່ນຈະ
ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ອີກບ່ໍດົນ, ເຮເຊກີຢາຫັນໜ້າຫາພຣະເຈ້ົາໃນການອະທິຖານ. ເຮເຊກີຢາຕ້ອງການທ່ີຈະມີຊີວິດຢູ່ອີກ. 
       ພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍສັນຍາທ່ີຈະຕ່ໍຊີວິດຂອງເຮົາໃຫ້ຍືດຍາວອອກໄປໂດຍບ່ໍມີກຳໜົດ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍພຽງແຕ່ໃຫ້ມີຊີວິດ
ຢູ່ຕ່ໍອີກຫຼາຍປີໃນໂລກ, ແຕ່ເຮົາຈະເຫັນ, ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ກະສັດເຮເຊກີຢາມີຊີວິດຢູ່ອີກສິບຫ້າປີ.  ບ່ໍວ່າພວກເຮົາຈະມີເວ
ລາຫຼາຍປານໃດທ່ີເຮົາໄດ້ມາ, ພວກເຮົາທັງໝົດຮູ້ວ່າເຮົາຈະຈາກໂລກນ້ີໄປໃນວັນນ່ຶງ.   ແຕ່ພຣະເຈ້ົາສັນຍາທ່ີຈະໃຫ້
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາໃນແຕ່ລະວັນ. ພຣະອົງຈະໃຫ້ອັນໃດທ່ີເຮົາຕ້ອງການໃນວັນນ້ີ. 
 

2. ເອຊາຢາ 38: 4- 6. 
 4ແລ້ວຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກໍມາເຖິງເອຊາຢາວ່າ 5“ຈ່ົງໄປບອກເຮເຊກີຢາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງ
ດາວິດ ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາບອກດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາໄດ້ຍິນຄຳອະທິຖານຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ເຮົາໄດ້ເຫັນນ້ຳຕາຂອງເຈ້ົາເລ້ວ 
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ເບ່ິງແມ ເຮາົຈະເພີ້ມເຕີມຊີວິດໃຫ້ເຈ້ົາສິບຫ້າປີ   6ເຮົາຈະຊ່ວຍເຈ້ົາແລະເມືອງນ້ີ ໃຫ້ພົ້ນຈາກມືຂອງກະສັດອັສຊີເຣັຽ 
ແລະຈະປ້ອງກັນເມືອງນ້ີໄວ.້ 
  
       ແນ່ນອນຄວາມເຊ່ືອສັດທາຢ່າງແທ້ຈິງຂອງເຮເຊກີຢາແລະເພິ່ນກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄຳຍ້ອງຍໍສັຣເສີນເມືອເອຊາຢາ
ກັບມາແລະບອກຄຳຕອບຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄຳອະທິຖານຂອງເພິ່ນ.  ພວກເຮົາມີຄວາມປິຕິຍິນດີເມື່ອໄດ້ຍິນຄຳຕອບ
ຢ່າງນ້ີ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍເປັນຫ່ວງກັງວົນວ່າດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍຕອບຄຳອະທິຖານຂອງເຮົາສຳລັບການປ່ິນປົວ. 
      ພຣະເຈ້ົາບ່ໍສະແດງຮູບແບບຄວາມຍ່ິງໃຫ່ຽຕ່ໍພວກເຮົາຫຼືໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງໃຫ້ຄຳຕອບໃນວິທີທາງ
ທ່ີພຣະອົງຊົງກະທຳ, ແຕ່ເບ່ິງຄືວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທຳສ່ິງນ້ັນກັບເຮເຊກີຢາ. ເຮເຊກີຢາບ່ໍໄດ້ຂໍໃຫ້ມີຊີວິດຢູຕ່ືມອີກສິບ
ຫ້າປີເພື່ອປົກປ້ອງກຸງເຢຣູຊາເລັມຈາກການໂຈມຕີແຕ່ຄຳຕອບຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດທັງສອງຢ່າງ. ຄຳຕອບຂອງພຣະ
ເຈ້ົາບ່ໍພຽງແຕ່ຄິດຄຳນຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮເຊກີຢາແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງປະຊາຊົນທ່ີເພິ່ນປົກຄອງ. 
     ພຣະເຈ້ົາອາດບ່ໍສະແດງເຫດຜົນຄຳຕອບຂອງພຣະອົງຕ່ໍພວກເຮົາ, ແຕ່ວ່າທ່ີໃດຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈ
ເກີດຂ້ຶນ.  ພຣະອົງໃຫ້ຄຳຕອບຕ່ໍຜູ້ທ່ີເປັນທ່ີຮັກຂອງພຣະອົງຢູ່ສເມີແລະແຜນການທ່ີງົດງາມຂອງພຣະອົງສຳລັບຊີວິດ
ຂອງພວກເຮົາ; ພຣະອົງໃຫ້ຄຳຕອບທ່ີເປັນແສງສະທ້ອນຂອງຄຳບັນຍາຍທ່ີເຮັດໃຫ້ເຫັນຮູບພາບໃຫ່ຽ .ໆ ທ່ີພວກເຮົາບ່ໍ
ສາມາດທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້. ສ່ິງທ່ີບ່ໍຄາດຄິດເກີດຂ້ຶນໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາເມື່ອເຮົາຖອກເທຈິດໃຈຂອງເຮົາໃສ່ກັບການ
ອະທິຖານແລະເປັນພະຍານຕ່ໍທຸກເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຮົາອະທິຖານນ້ັນ. 
       ເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານ,  ພຣະເຈ້ົາຈະຮັບຟັງພວກເຮົາ,  ແລະພວກເຮົາຈະຮັບປະສົບການຄຳຕອບຕ່ໍຄຳອະທິ
ຖານຂອງເຮົາ.  ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ  ພວກເຮົາບ່ໍເຄີຍເຫັນການຕອບສນອງຄຳອະທິຖານຢ່າງວ່ອງໄວ.   ບາງຄຳອະທິ
ຖານຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບຄຳຕອບພາຍຫຼັງຜູ້ທ່ີອະທິຖານໄດ້ຕາຍໄປ ບາງຄ້ັງພວກເຮົາກໍອະທິຖານເປັນປີໆໂດຍ
ບ່ໍເຫັນຄຳຕອບ,  ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງທຳງານຢູ່.   ພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ັງໃຫ້ພວກເຮົາອະທິຖານສຳລັບສ່ິງທ່ີ
ຕ້ອງການປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາ,  ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາທຳງານໃນຄຳອະທິຖານຂອງເຮົາ,  ພວກເຮົາກໍ
ອາດຈະພາດໂອກາດອັນສຳຄັນທ່ີພຣະອົງຈະມອບໃຫ້ກັບເຮົາ. ຈ່ົງສືບຕ່ໍອະທິຖານ! ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນແລະພຣະອົງຈະ 
ໃຫ້ຄຳຕອບ. 
 

3  ເອຊາຢາ 38: 15- 17. 
15 ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເວົ້າອັນໃດໄດ້ ເພາະວ່າພຣະອົງບອກກັບຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ ແລະພຣະອົງເອງໄດ້ກະທຳເຊ່ັນນ້ັນ 
ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈະດຳເນີນໄປດ້ວຍຄວາມສງົບສງ່ຽມຕລອດຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເພາະວ່າຄວາມຂົມຂ່ືນຂອງຈິດໃຈຂອງ
ຂ້າພະເຈ້ົາ16 ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ມະນຸດດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ດ້ວຍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແລະຊີວິດແຫ່ງວິນຍານຂອງຂ້າພຣະ
ອົງກໍຢູ່ໃນບັນດາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ພຣະອົງຈະໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຫາຍດີ ແລະເຮັດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງມີຊີວິດ17 ເບ່ິງແມ ເພາະວ່າ
ເຫັນແກ່ສັນຕິພາບ ຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງມີຄວາມຂົມຂ່ືນຫລາຍຂ້ຶນ ແຕ່ພຣະອົງຮັກຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ
ຈາກຂຸມຂອງຄວາມຈິບຫາຍ ເພາະວ່າພຣະອົງຖ້ິມບາບທັງໝົດຂອງຂ້າພຣະອົງໄວ້ເບ້ືອງຫລັງຂອງພຣະອົງ 
 

       ຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນເລິກໃນຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີກໍບ່ໍຈຳເປັນເມື່ອທຸກສ່ິງເປັນໄປໄດ້ດີ,  ແຕ່ບຸດຄົນຜູ້ທ່ີສາມາດອະທິ
ຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນຈຸດທ່ີແຕກຕ່າງເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ກັບພວກເຮົາ.   ເຮເຊກີຢາໄດ້ຢືນຂ້ຶນເປັນເໝືອນວີຣະບຸຣຸດທາງ
ຄວາມເຊ່ືອເພາະເພິ່ນເດີນໄປກັບພຣະເຈ້ົາ, ອະທິຖານ, ແລະກໍອະທິຖານອີກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ຜ່ານທາງຄວາມທຸກຣະທົມ
ຂົມຂ່ືນຂອງເພິ່ນ. 
      ເມື່ອພວກເຮົາມີຄວາມຮູສຶກວ່າງເປ່ົາຫຼືພ່າຍແພ້ທຸກສະຖານະການ, ຄວາມຂົມຂ່ືນສາມາດຄ່ອຍໆເພີ້ມຂ້ຶນຢູເໜືອ
ພວກເຮົາແລະປ່ອຍໃຫ້ເຮົາໂກດແຄ້ນຫຼືໝົດຄວາມຫວັງ. ເມື່ອພັລະຍາເພື່ອນບ້ານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໜີຈາກລາວຢ່າງກະ
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ທັນຫັນ, ຂ້າພະເຈ້ົາສັນຍາວ່າຈະອະທິຖານເພື່ອລາວ.  ລາວຕອບວ່າ " ຂ້າພະເຈ້ົົາທ້ໍແທ້ຕ່ໍການອະທິຖານແຕ່ດົນນານ
ມາແລ້ວ." ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງວ່າລາວມີຄວາມຂົມຂ່ືນ.  ເຮເຊກີຢາບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ບັນຫາທ່ີບ່ໍພໍໃຈເຮັດໃຫເ້ພິ່ນຕ້ອງຫັນໜີໄປ
ຈາກພຣະເຈ້ົາ; ແທນທ່ີຈະເປັນຢ່າງນ້ັນ, ເພິ່ນກັບຫັນມາຫາພຣະເຈ້ົາ. 
       ເຮເຊກີຢາບ່ໍພຽງແຕ່ເອ້ີນຫາພຣະເຈ້ົາຜ່ານທາງການເຈັບປ່ວຍຂອງເພິ່ນ, ເພິ່ນອະທີຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ!  ເຮເຊກີຢາ
ຍອມຮັບວ່າເປັນການດີສຳລັບຕົວເພິ່ນເອງ ເພິ່ນສາມາດມີປະສົບການຕ່ໍການຕອບຮັບຄວາມຂົມຂ່ືນກ່ຽວກັບການເຈັບ
ປ່ວຍຂອງເພິ່ນ, ເພາະວ່າພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກເພິ່ນໄດ້ເຫັນຄຳປະກາດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ຂ້າພະເຈ້ົາມັກຈະໄດ້ຍິນການລາຍ
ງານຜົນການອະທິຖານແບບນ້ີຢູ່ເລ້ືອຍ. ເຊ່ັນຕົວຢ່າງ, ຊາຍຄົນນ່ຶງໃນທ່ີຊຸມນຸມຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ແອບຮູ້ວ່າໃນເລືອດ
ຂອງລາວມີທາດນ້ຳຕານຫລາຍ, ຂ້ໍມູນຂອງທ່ານໝໍທ່ີໃຊ້ຮັກສາໂຣກເບົາຫວານຂອງລາວ ວິທີການຮັກສາພະຍາດເບົາ
ຫວານຂອງລາວ, ກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຢາໄດ້ຄ້ົນພົບສ່ິງທ່ີຄຸກຄາມຕ່ໍຊີວິດຫຼາຍຂ້ຶນ. ເນ່ືອງຈາກທ່ານໝໍໄດ້ບອກສາເຫດ
ການວິຈັຍໂຣກລ່ວງໜ້າແລະສາມາດທຳການບຳບັດຮັກສາລາວໄດ້ໃນທັນທີທັນໃດ,   ລາວຟື້ນຕົວຈາກການປ່ວຍໄດ້
ພາຍໃນເວລາສອງສາມເດືອນ. 
      ພຣະເຢຊູສອນໃຫ້ເຮົາອະທິຖານສຳລັບອາຫານປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາ   ບ່ໍແມ່ນເພາະພວກເຮົາກິນອ່ີມ,   ແຕ່
ເພາະພວກເຮົາຫິວຢູ່ເລ້ືອຍ .ໆ   ຄວາມວ່າງເປ່ົາໃນທຸກລະດັບຂອງພວກເຮົາສາມາດຂັບເຄ້ືອນເຮົາໄປໃນຄວາມສ້ິນ
ຫວັງຫຼືນຳເຮົາໃຫ້ອະທິຖານ.  ແຕ່ເຮົາສາມາດຫັນໄປຫາພຣະເຈ້ົາ,  ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງແລະອະທິຖານຕ່ໍພຣະອົງ 
ກ່ອນທ່ີເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບ, 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

         ພວກເຮົາມີສ່ິງທ່ີຕ້ອງການປະຈຳວັນແລະພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ພວກເຮົາສແວງຫາພຣະອົງໃນທາງການອະທິຖານ 
ເພື່ອພຣະອົງຈະຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານ້ັນ. ຄວາມຈິງຈະສ່ົງຜົນກະທົບຄຳອະທິຖານຢ່າງໃດ? "ຈ່ົງເລືອກຂ້ໍ 
ນ່ຶງໃນຂ້າງລຸ່ມນ້ີ. 
 

 ຈົດລາຍການຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ຈ່ົງຈົດເປັນລາຍການຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ທັງໃນວັນນ້ີ
ແລະວັນຕ່ໍໆໄປ. ອະທິຖານຜ່ານທາງລາຍການທ່ີຈົດໄວ້ນ້ັນແລະວາງໃຈພຣະເຈ້ົາສຳລັບຄຳຕອບ. 

 

 ປະເມີນຣາຄາຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ໃນຄວາມສະຫວ່າງແຫ່ງຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະປະສົງ, 
ແລະຣາຊອາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ, ປະເມີນຜົນລາຍການຂໍຮ້ອງຂອງການອະທິຖານຕ່ໍຄຳຖາມ, ແປງແມ່ນຫັຽງ 
ທ່ີທ່ານຖາມຫຼືທ່ານຖາມຢ່າງໃດເພື່ອແນ່ໃຈວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໃຫ້ຄວາມໂຄຣົບພຣະຄຣິດ. 

  

 ແບ່ງປັນຄຳຕອບຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແບ່ງປັນກັບບາງຄົນໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງວິທີທາງພຣະເຈ້ົາຕອບຄຳອະທິ
ຖານຂອງທ່ານ. 

 

         ທັງສອງຢ່າງເປັນຄວາມຕ້ອງການຝ່າຍເນ້ືອໜັງຄືກັບອາຫານ, ຫຼືອາລົມຂອງພວກເຮົາ, ຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຫຼື
ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຄວາມສັມພັນ, ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຈັດການໃຫ.້ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເອົາສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງການທູນຕ່ໍ
ພຣະອົງໃນແຕ່ລະວັນບົນພື້ນຖານຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ ເປັນຜູ້ຈັດຫາໃຫ້ອັນໃດເປັນສ່ິງທ່ີຄັນສຳລັບພວກເຮົາ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທ ີ11 ພືສຈິກາ 2018 (11- 11- 2018) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                     ຈ່ົງອະທິຖານເພ່ືອຄົນອື່ນ 
 

ຈະເປັນຢ່າງໃດເມື່ອມີຄົນນ່ຶງປາກົດຕົວເມື່ອທ່ານກຳລັງຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອ? 
 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້  ຈ່ົງມາຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຄົນອ່ືນ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
         ແລງວັນນ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ເກີດອາຣົມທ່ີບ່ໍເໝາະສົມແລະຄວາມຕ້ອງການທ່ີເຮັ່ງຮີບໃນການອະທິຖານ
ເພື່ອຄວາມປອດພັຍໃຫ້ກັບລູກສາວກົກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.  ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ັງໃຈອະທິຖານຢ່າງຈົດຈ່ໍເພື່ອນາງ, ແລະເວລາ
ສອງສາມນາທີຕ່ໍມາ, ອາຣົມທ່ີເຮັ່ງຮີບໄດ້ຜ່ອນຄາຍລົງ. 
      ແລງວັນດຽວກັນນ້ັນລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລະຄູ່ຮັກຂອງນາງອອກຈາກງານແຕ່ງງານໃນຮູສຕັນ. ຂະນະທ່ີກຳ
ລັງຢຸດຣົດຢູ່ທ່ີປ້າຍຢຸດຊ່ົວຄາວ ມີຣົດຄັນນ່ຶງແລ່ນເສັຽຫຼັກມຸ້ງຕົງມາຊົນເອົາຣົດກະບະຂອງພວກເຂົາ. ໃນຂະນະທ່ີຄູ່ຮັກ
ລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກຳອອກຈາກຣົດນ້ັນ, ຄົນຂັບຣົດຄັນນ້ັນໄດ້ເດີນເຂ້ົາມາຫາລາວໃນທັນທີ,  ຮ້ອງຂ່ົມຂູ່ຢ່າງບ້າ
ບ່ິນ ທ່ີຣົດຂອງເຂົາເພເສັຽຫາຍແລະກໍຂັບຣົດໜີໄປຢ່າງໄວ.  
     ໂທຣະສັບຂອງລູກສາວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບັນທຶກເວລາທ່ີນາງໂທໄປຫານ 911. ມັນພຽງແຕ່ສ່ີນາທີຫຼັງຈາກນ້ັນ ໃນທັນ
ທີທັນໃດຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອະທິຖານ  ແລະຍາກທ່ີຈະອະບາຍເຖິງການເລ້ີມຕ້ົນອະທິຖານເພື່ອຄວາມປອດພັຍຂອງນາງ. 
ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາເຊ່ືອວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນຳພາຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ອະທິຖານເພື່ອນາງ.  
          ການອະທິຖານເພື່ອຄົນອ່ືນບ່ໍແມ່ນເປັນເຣ່ືອງໜ້າຕົກໃຈກົວສເມີໄປ,   ແຕ່ພວກເຮົາຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫເ້ຮດັຢ່າງ
ນ້ັນ. ຊ່ຶງເປັນຈຸດນັດພົບ, ໃນແຕ່ລະວັນເຮົາຕ້ອງທູນຂໍຄວາມຕ້ອງການຂອງບຸກຄົນທ່ີຮ່ວມຊີວິດກັບເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  

      ສືກສາພຣະຄັມພີ  
 

1. ມັດທາຍ 6:11ຂ, ໂຢຮັນ 17: 11- 16 
11 ຂໍຊົງໂຜດປະທານອາຫານປະຈຳວັນ ໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໃນກາລະວັນນ້ີ.  11 ບັດນ້ີຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍຢູ່ໃນ 

      ໂລກນ້ີອີກ ແຕ່ເຂົາຍັງຢູ່ໃນໂລກນ້ີ ຝ່າຍຂ້າພຣະອົງກຳລັງຈະເມືອຫາພຣະອົງ  12 ໂອ ພຣະບິດາຜູ້ບໍຣິສຸດ ຂໍພຣະອົງ
ຊົງໂຜດພທັິກຮັກສາເຂົາໄວໂ້ດຍພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານແກ່ຂ້າພຣະອົງນ້ັນ ເພື່ອເຂົາຈະເປັນ
ອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນເໝືອນດ່ັງເຮາົທັງສອງ 13ເມື່ອຂ້າພຣະອົງຍັງຢູ່ກັບເຂົາ ຂ້າພຣະອົງກໍໄດ້ພິທັກຮັກສາເຂົາໄວ້ ໂດຍ 
ພຣະນາມຂອງພຣະອົງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານແກ່ຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ປົກປັກຮກັສາເຂົາໄວແ້ລະບ່ໍມີຜູ້ໃດໄດ້
ເສັຽໄປ ເວັ້ນໄວແ້ຕ່ຜູ້ຖືກຊົງໝາຍໄວ້ສຳລັບຄວາມຈິບຫາຍ ເພື່ອໃຫ້ສຳເຣັດໄປຕາມຂ້ໍພຣະທັມ 13 ບັດນ້ີຂ້າພຣະອົງ
ກຳລັງຈະເມືອຫາພຣະອົງ   ຂ້າພຣະອົງກ່າວເຖິງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໃນໂລກ   ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຂອງຂ້າ    
ພຣະອົງຢ່າງບໍຣິບູນ  14ຝ່າຍຂ້າພຣະອົງໄດ້ມອບພຣະທັມຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ເຂົາແລ້ວ ແລະໂລກນ້ີໄດ້ກຽດຊັງເຂົາ
ເພາະເຂົາບ່ໍຢູ່ຝ່າຍໂລກ ເໝືອນຂ້າພຣະອົງບ່ໍຢູ່ຝ່າຍໂລກນ້ັນ 15ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຂໍພຣະອົງເອົາເຂົາອອກຈາກໂລກນ້ີ 
ແຕ່ໄດ້ຂໍຮັກສາເຂົາໄວໃ້ຫ້ພົ້ນຈາກມານຮ້າຍ 16ເຂົາບ່ໍຢູ່ຝ່າຍໂລກເໝືອນດ່ັງຂ້າພຣະອົງນ້ີບ່ໍຢູ່ຝ່າຍໂລກ 
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         ພຣະເຢຊູບ່ໍມີຂ້ໍສົງສັຍໃນການອະທິຖານ; ພຣະອົງອະທິຖານເພື່ອຜູ້ອ່ືນ.  ຄວາມຈິງ, ພຣະເຢຊູອ້ອນວອນອະທິ
ຖານເພື່ອພວກເຮົາ.  “ ພຣະອົງຊົງສາມາດທ່ີຈະໂຜດເອົາຄົນທັງປວງທ່ີເຂ້ົາມາຫາພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງພຣະອົງ  ເພາະ    
ພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ເພື່ອຊ່ອຍທູນຂໍພຣະກະຣຸນາໃຫ້ກັບຄົນເຫຼົ່ານ້ັນ” ( ເຮັບເຣີ 7: 25).  ເມື່ອພຣະເຢຊູສອນສາວົກ
ຂອງພຣະອົງໃຫ້ອະທິຖານ, ພຣະອົງໄດ້ສ່ັງສອນພວກເຮົາໃຫ້ອ້ອນວອນອະທິຖານເພື່ອຄົນອ່ືນເໝືອນກັນ ຄວາມຮຽກ
ຮ້ອງຕ້ອງການອາຫານປະຈຳວັນບ່ໍເປັນເຣ່ືອງງ່າຍໆສຳລັບພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນ. ພຣະເຢຊູຍັງກະຕຸ້ນພວກເຮົາໃຫ້ອະທິ
ຖານເພື່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນອີກ. “ ຂໍຊົງໂຜດອາຫານປະຈຳວັນໃຫ້ແກ່ພວກຂ້າພຣະອົງທັງຫຼາຍ!” 
      ເຖິງແມ່ນວ່າຂະນະເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານເພື່ອຕົວເຮົາເອງ, ພວກເຮົາກໍອະທິຖານດ້ວຍການມີຄວາມສັມພັນກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນ. ຂະນະທ່ີເຮົາອະທິຖານເພື່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນ, ພວກເຮົາກໍສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
      ການອະທິຖານອ້ອນວອນເປັນປະຈຳຂອງພຣະເຢຊູເພື່ອຄົນອ່ືນເປັນການເປີດເຜີຍໃນຄືນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຮັບການທໍ
ຣະຍົດ.  ຊ່ຶງເປັນຄືນທ່ີເລວຮາ້ຍທ່ີສຸດໃນຊີວິດຂອງພຣະອົງ,   ແຕ່ພຣະອົງມີພຣະປະສົງຢ່າງນ່ຶງໃນຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງ 
ພຣະອົງ.  ພຣະອົງອະທິຖານເພື່ອພວກເຮົາ! ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃໝ່ຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາດ່ັງນ້ັນພຣະອົງ 
ຈ່ຶງອະທິຖານເພື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາຄວນຈະຕິດຕາມການຊົງນຳຂອງພຣະອົງແລະອະທິຖານເພື່ອປົກປ້ອງ
ຄົນອ່ືນ.   
 ອະທິຖານເພື່ອບັນດາຜູ້ທ່ີຮັບໃຊ້ໃນສະຖານທ່ີຕ່າງໆ. ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານເພື່ອກຸ່ມຄົນທ່ີຢູ່ “ ແຖວໝ້າ,” 

ທ່ີນຳເອົາຂ່າວປະເສີດໄປໃນທ່ີຍັງບ່ໍທັນມີໃຜເຄີຍນຳເອົາຂ່າວປະເສີດໄປ.  ນ້ີເປັນການໃຫ້ກຳລັງໃຈຜູ້ຮັບໃຊ້
ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຂະນະທ່ີພວກເຮົາອະທິຖານເພື່ອເຂົາ, ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຢູໂດດດ່ຽວຕາມລຳພັງໃນການປະກາດ. 

 ອະທິຖານເພື່ອບັນດາຄົນທ່ີກຳລັງຮັບໃຊ້ເມື່ອຊີວິດເບ່ິງຄືວ່າຂາດຄວາມລະມັດລະວັງ.  ຂອບພຣະຄຸນທ່ີຄຣິສ
ຕະຈັກແລະຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທ່ີໃຫ້ເວລາໃນການຝຶກຝົນເມື່ອພວກເຂົາເຫັນພຣະຫັດອັນຍ່ິງໃຫ່ຽຂອງພຣະເຈ້ົາທຳງານ. 
ການປ່ຽນແປງການດຳເນີນຊີວິດ.  ໃນເວລານ້ັນ,  ພວກເຮົາຍັງອະທິຖານປົກປ້ອງພວກເຂົາ,  ເພາະມັນເປັນ
ການງ່າຍທ່ີຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງພວກເຮົາໃນວິນາທີນ້ັນ. 

 ອະທິຖານເພື່ອຄອບຄົວແລະໝູ່ເພື່ອນ.  ພວກເຮົາຂໍຮ້ອງໃຫ້ຄົນອ່ືນອະທິຖານເພືອ່ຄົນອ່ືນ ເພື່ອເຂົາຈະບ່ໍຕົກ
ເຂົາໄປໃນການທົດລອງ. ອະທິຖານເພື່ອໝູ່ເພື່ອນຂອງເຮົາແລະບຸກຄົນທ່ີເຮົາໃຫ້ເຂົາຢືນຂ້ຶນຢ່າງໝັ້ນຄົງບ່ໍວ່າ
ຈະມີຫັຽງເກີດຂ້ຶນ. 

ພຣະເຢຊູອ້ອນວອນຂໍການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນສອງວິທີທາງ:  
1. ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງໃນການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ.    ພຣະເຢຊູອ້ອນວອນອະທິຖານພຣະເຈ້ົາໃຫ້ປົກປອງຄຸ້ມ

ຄອງຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງ “ ເພື່ອເຂົາຈະເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນເໝືອນດັງເຮົາທັງສອງ” ( ໂຢຮັນ 17:11). 
2. ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຈາກການຖືກລົບກວນຝ່າຍຈິດວິນຍານ.  ພຣະເຢຊູອ້ອນວອນພຣະບິດາໃຫ ້“ປົກປັກຮັກສາ

ເຂົາໄວ້ໃຫ້ພົ້ນຈາກມານຮ້າຍ” ( ຂ້ໍ 15). 
         ເມືຶ່ອພວກເຮົາອະທິຖານເພື່ອຄົນອ່ືນ, ພວກເຮົາອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຕ້ອງການອະທິຖານໃຫ້ເຂົາພົ້ນຈາກສະ
ຖານະການຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ,   ແຕ່ພຣະເຢຊູອ້ອນວອນເພື່ອການປົກປັກຮັກສາຂອງພວກເຮົາໃນໃຈກາງຂອງ
ຄວາມຍາກລຳບາກ. ບ່ໍພຽງແຕ່ເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ພຣະອົງອ້ອນວອນເພື່ອຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງໃຫ້ມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ
ໃນເຣ່ືອງຄວາມເລວຮ້າຍຂອງຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ. 
 

2. ໂຢຮັນ  17: 17- 19 
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17ຂໍຊົງໂຜດຊຳຮະເຂົາໃຫ້ບໍຣິສຸດດ້ວຍຄວາມຈິງ ພຣະທັມຂອງພຣະອົງນ້ັນເປັນຄວາມຈິງ  18ພຣະອົງຊົງໃຊ້ຂ້າພຣະ
ອົງມາໃນໂລກສັນໃດ ຂ້າພຣະອົງກໍໃຊ້ເຂົາໄປໃນໂລກສັນນ້ັນ 19ຂ້າພຣະອົງຊຳຮະຕົວຖວາຍເພາະເຫັນແກ່ເຂົາ ເພື່ອ
ໃຫ້ເຂົາຮັບການຊົງຊຳຮະແຕ່ງຕ້ັງໄວດ້້ວຍຄວາມຈິງເໝືອນກັນ. 
 
         ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນການອ້ອນວອນຂໍເພື່ອການປົກປ້ອງຊີວິດຝ່າຍວິນຍານຂອງຄົນອ່ືນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກເຮົາ
ດ້ວຍຕົວຢ່າງການອະທິຖານເພື່ອການເຕີບໃຫ່ຽຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ຊ່ຶງພຽງແຕ່ເວລາມີຊີວິດຢູ່ ພຣະເຢຊູຖອກເທຫົວໃຈ
ຂອງພຣະອົງໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາເພື່ອຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງ. 
       ພຣະເຢຊູອະທິຖານເພື່ອຄວາມເຕີບໃຫ່ຽຂອງພວກເຮົາຢ່າງໃດ? ພຣະອົງອະທິຖານເພື່ອພວກເຮົາ “ໃຫ້ລອດພົ້ນ
ດ້ວຍຄວາມຈິງ.” ຄຳວ່າພົ້ນບາບມາຈາກພື້ນຖານຄຳວ່າບາງຄ້ັງແປວ່າບໍຣິສຸດ.  ທ່ີເວົ້າເຖິງບາງສ່ິງຈັດຕຽມໄວ້ຂ້າງໜ້າ
ເພື່ອຈຸດປະສົງເປັນນ່ຶງດຽວ. 
         ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນແລະຖືກແຍກອອກຈາກບາບດ້ວຍຄວາມຈິງທຸກຢ່າງທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງກະທຳເພື່ອ
ເຮາົ. ແລະພວກເຮົາໄດ້ພົ້ນດ້ວຍທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງໃສ່ໃນຕົວພວກເຮົາເມື່ອພວກເຮົາເຊ່ືອຟັງພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ 
 ພຣະຄຳຂອງພຣະອົງຊົງຊຳຮະລ້າງເຮົາ.“ ບັດນ້ີພວກທ່ານກໍຖືກຊຳຮະລ້າງແລ້ວດ້ວຍຖ້ອຍຄຳຊ່ຶງເຮົາໄດ້ກ່າວ

ແກ່ພວກທ່ານ” ( ໂຢຮັນ 15: 3 ). 
 ພຣະຄຳຂອງພຣະອົງເຮັດໃຫ້ເຮົາຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນ. “ ເໝືອນເດັກທ່ີເກີດໃໝ,່ ມີຄວາມປາຖນາຫານ້ຳນົມ

ອັນບໍຣິສຸດຝ່າຍວິນຍານ, ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຈະເຣີນຂ້ຶນເຖິງຄວາມພົ້ນ” ( 1 ເປໂຕ 2: 2). 
 ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົົາເປັນເຄ່ືອງມືທ່ີຈັດຕຽມໄວ້ເພື່ອເຮົາ.   ພຣະຄັມພີທຸກຕອນໄດ້ຮັບການຊົງດົນໃຈຈາກ 

ພຣະເຈ້ົາແລະເປັນປໂຍດໃນການສອນ ການກ່າວຕັກເຕືອນວ່າກ່າວ ການປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະອົບ
ຮົມໃນທາງຊອບທັມ ເພື່ອຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະບັນລຸຜົນສຳເຣັດແລະຕຽມໄວ້ພ້ອມສຳລັບການດີທຸກຢ່າງ.   
(2 ຕີໂມທຽວ  3: 16-17). 

       ພວກເຮົາຕ້ອງເຕີບໃຫ່ຽໃນອົງພຣະຄຣິດແລະບຸກຄົນທ່ີພວກເຮົາໄດ້ອະທິຖານເພື່ອດ້ວຍ, ສະນ້ັນເມື່ອພວກເຮົາ
ອ້ອນວອນເພື່ອພວກເຂົາ, ຈ່ົງອະທິຖານວ່າຂໍໃຫ້ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາຈ່ົງທຳງານຢູ່ພາຍໃນຊີວິດຂອງເຂົາ. 
 

3.  ໂຢຮັນ  17: 20-23 

20“ຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ອ້ອນວອນເພື່ອຄົນເຫລ່ົານ້ີພວກດຽວ ແຕ່ເພື່ອຄົນທັງປວງທ່ີວາງໃຈໃນຂ້ານ້ອຍ  ເພາະຖ້ອຍຄຳຂອງ
ເຂົາ, 21ເພື່ອເຂົາທັງໝົດຈະເປັນອັນໜ່ຶງອັນດຽວກັນ ດ່ັງທ່ີພຣະອົງຄືພຣະບິດາຊົງສະຖິດໃນຂ້ານ້ອຍ ແລະຂ້ານ້ອຍໃນ 
ພຣະອົງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາຢູ່ໃນເຮົາທັງສອງເໝືອນກັນ ເພື່ອໂລກຈະໄດ້ເຊ່ືອວ່າແມ່ນພຣະອົງແຫລະ,   ຊົງໃຊ້ຂ້ານ້ອຍມາ.  
22ແລະກຽດຕິຍົດທ່ີພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍນ້ັນ  ຂ້ານ້ອຍກໍໄດ້ໃຫ້ແກ່ເຂົາເພື່ອເຂົາຈະເປັນອັນໜ່ຶງອັນດຽວ
ກັນ ເໝືອນດ່ັງເຮົາທັງສອງເປັນອັນໜ່ຶງອັນດຽວກັນນ້ັນ.   23ຂ້ານ້ອຍຢູ່ໃນເຂົາແລະພຣະອົງຊົງຢູ່ໃນຂ້ານ້ອຍ ເພື່ອເຂົາ 
ຈະເປັນອັນໜ່ຶງອັນດຽວກັນຢ່າງສົມບູນ ເພື່ອໂລກຈະໄດ້ຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງນ້ັນແຫລະ,  ຊົງໃຊ້ຂ້ານ້ອຍມາ ແລະພຣະ
ອົງຊົງຮັກເຂົາເໝືອນດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກຂ້ານ້ອຍ. 
 

       ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ອະທິຖານເພື່ອຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນຂອງຄົນທັງຫຼາຍທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບຜູ້ເຊ່ືອ.  ການອະທິ 
ຖານຂອງພຣະເຢຊູເພື່ອຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນນ້ັນແມ່ນຫຼາຍເກີນກວ່າຄຳຂໍຮ້ອງເພື່ອຄວາມອົດທົນ ຫຼືຄວາມ 
ສຸກສຳບາຍ. ພຣະເຢຊູອະທິຖານໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອຕິດຕາມພຣະອົງນ້ັນໃຫ້ເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນເຊ່ັນດຽວກັນກັບພຣະຄຣິດ 
ແລະພຣະບິດາ. ທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາຕ້ອງອະທິຖານຢ່າງດຽວກັນນ້ີກັບຜູ້ອະທິຖານຄົນອ່ືນໆ. ຄຣິສຕະຈັກເຄີຍເປັນອັນ 
ນ່ຶງອັນດຽວກັນ. ພວກເຮົາເປັນຄົນບາບທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນໂດຍພຣະຄຸນ, ແຕ່ພວກເຮົາອາດສາມາດກັບໄປດຳເນີນຊີ 



 4 

ວິດທ່ີເຫັນແກ່ຕົວໄດ້ງ່າຍ ຖ້າຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນຄວາມເປັນນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວກັນ ພຣະເຢຊູເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ອະທິ 
ຖານເພື່ອເຊ່ິງກັນແລະກັນ. ໜ້າເສ້ົາໃຈ ຜູ້ເຊ່ືອສ່ວນຫຼາຍມີປະສົບການຄວາມແຕກແຍກໃນຄຣິສຕະຈັກ. ຄວາມແຕກ 
ແຍກຖ້າມກາງຜູ້ເຊ່ືອບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນຜົນກະທົບຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກ,  ແຕ່ໄດ້ສ້າງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ກຸ່ມຄົນຢູ່ຂ້າງນອກທ່ີກຳລັງ 
ຈ້ອງມອງເບ່ິງຄຣິສຕຽນ 
       ຄວາມແຕກແຍກຢູ່ໃນຖ້າມກາງຄຣິສຕຽນເປັນພະຍານອັນບ່ໍດີໃຫ້ກັບຜູ້ທ່ີບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນ. ຄວາມເປັນນ້ຳນ່ຶງໃຈ
ດຽວກັນແມ່ນຜູກພັນທຸກສ່ວນພັນທະກິດຂອງຄຣິສຕະຈັກເຂ້ົາກັນ.   ທຸກຄົນຕ້ອງຮ່ວມກັນເຂ້ົາເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ
ຖ້າພວກເຮົາອ້າງຕົວວ່າການນະມັສການຂອງເຮົາບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຮ່ວມຢູ່ກັບຄົນອ່ືນກໍເປັນການຂັດແຍ່ງຢ່າງຊັດແຈ້ງຕ່ໍ
ການປະກາດຂ່າວຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະການປ່ຽນແປງຮູບແບບຊີວິດຂອງເຮົາ. 
      ການອະທິຖານເພື່ອຄວາມເປັນເອກກະພາບແມ່ນເລ້ີມຕ້ົນທ່ີຕົວເຮົາ ພວກເຮົາສາມາດທ່ີຈະຈິງໃຈອະທິຖານເພື່ອ 
ຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນກັບຄົນອ່ືນບ່ໍ  ຖ້າພວກເຮົາເອງອອກຈາກຄວາມສາມັກຄີທັມກັບຜູ້ເຊ່ືອຄົນອ່ືນ?   ພວກ 
ເຮົາຄວນອະທິຖານວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດຈ່ຶງຈະເກີດຄວາມປອງດອງກັນກັບກຸ່ມຜູ່ເຊ່ືອເຫຼົ່ານ້ັນ,    ອະທິຖານເພື່ອຄວາມ 
ເປັນເອກກະພາບຂອງຜູ້ນຳຄຣິສຕະຈັກ, ເພື່ອຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໃນຄອບຄົວຄຣິສຕະຈັກ. 
       ພຣະເຢຊູຕ້ອງການຄວາມເປັນເອກກະພາບໃນພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ, ຄຣິສຕະຈັກ. ພວກເຮົາບ່ໍອາດຈະເຫັນ 
ພ້ອມກັນໃນທຸກສ່ີງສເມີໄປກັບຜູ້ເຊ່ືອຄົນອ່ືນໆ, ແຕ່ເມື່ອເຮົາອະທິຖານດ້ວຍມີພຣະຄຣິດເປັນສູນກາງຄວາມເປັນເອກ 
ກະພາບ,  ພວກເຮົາກໍເຄ່ືອນຍ້າຍໄປຂ້າງໜ້າຫາພັນທະກິດທ່ີພຣະເຈ້ົາມອບໝາຍໃຫ:້   ການເປັນພະຍານຄວາມຮັກ 
ຂອງພວກເຮົາແລະຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໃນພຣະຄຣິດຊ້ີໃຫ້ເຫັນທຸກສ່ິງໃນພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ທ່ີສ້າງເຮົາໃຫ້ເປັນນ້ຳ 
ນ່ຶງໃຈດຽວກັນ. 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

        ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດໃຫ້ກຽດຊ່ືສຽງສຳລັບຄົນອ່ືນເກີນກວ່ານຳຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາມາທ່ີພຣະພັກຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາຂອງໂລກຈັກວານ. ທ່ານຈະອ້ອນວອນຂໍເພື່ອຄົນອ່ືນຢ່າງໃດ? ເລືອກຂ້ໍໃດຂ້ໍນ່ຶງໃນການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ. 
 

 ຈ່ົງໄຈ້ແຍກຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ຈົດລາຍການຄຳອະທິຖານພາຍໃຕ້ສາມປໂຍກນ້ີ: ການປົກປ້ອງຄຸ້ມ
ຄອງ, ຊີວິດຈິດວິນຍານ, ການຈະເຣີນເຕີບໂຕ, ແລະຄວາມເປັນເອກກະພາບ. ໃນແຕ່ລະປໂຍກ,ໃຫ້ຈົດລາຍ
ລະອຽດສ່ວນບຸກຄົນຫຼືເປັນກຸ່ມທ່ີທ່ານສາມາດອະທິຖານເພື່ອ. 
 

 ສອບຖາມຄົນທ່ີຕ້ອງການໃຫ້ອະທິຖານ.  ຕິດຕ່ໍເພື່ອນແລະຄອບຄົວທາງໂທຣະສັບ, ສ່ົງຂ້ໍຄວາມ, ຫຼືອີແມວ. 
ຖາມວ່າທ່ານສາມາດອະທິຖານເພື່ອເຂົາໃນເຣ່ືອງອັນໃດແດ່. 

 

 ອະທິຖານຮ່ວມກັນ.   ໄປພົບກັບກຸ່ມຄົນໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານເພື່ອເພີ້ມຄວາມຈິງຈັງໜັກແໜ້ນຂອງການອະທິ
ຖານ. ອະທິຖານເພື່ອຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໃນຜູ້ເຊ່ືອແລະໃນກຸ່ມຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ. 
 

     ທ່ານອາດຈະບ່ໍມີອາລົມຄວາມຕ້ອງການທ່ີຮີບຮ້ອນໃນການອະທິຖານໃນເວລານ້ັນ, ແຕ່ພວກເຮົາຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້
ອ້ອນວອນຂໍເພື່ອຄົນອ່ືນໆເປັນປະຈຳ. ທຸກໆວັນພວກເຮົາຕ້ອງທຸ້ມເທຈິດໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາເພື່ອຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງທຸກຄົນທ່ີຢູ່ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນwww.lsbf.org  ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 18 ພຶສຈິກາ 2018 (11- 18- 2018) 
__________________________________________ 

                                  ອະທິຖານຍອມສາລະພາບຜີດ 
 

                                    ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຮັດໃຫ້ເວົ້າຍາກທ່ີສຸດໃນຄຳເວົ້າທ່ີວ່າ, "ຂ້ອຍຂໍອະພັຍ"? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ອະພັຍເມື່ອພວກເຮົາມາຫາພຣະອົງດ້ວຍການຍອມຮັບສາລະພາບຜິດ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
                                   ລາວໄດ້ເລ່ົາສູ່ຂ້າພະເຈ້ົາຟັງວ່າລາວບ່ໍມີບາບໄດ້ເຈັດປີແລ້ວ. 
        ຂະນະທ່ີກຳລັງແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຢູ່, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຖາມຊາຍຄົນນ່ຶງດ້ວຍຄຳຖາມງ່າຍໆ, “ ທ່ານເຄີຍໄດ້ເຮັດ
ບາບບ່ໍ? ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຖາມຄຳຖາມນ້ີຮ້ອຍກວ່າຄ້ັງ. ເກືອບໝົດທຸກຄົນຍອມຮັບຢ່າງທັນທີວ່າພວກເຂົາເຄີຍ.   ແຕ່ຂ້າ
ພະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ຊາຍຄົນນ້ີຕອບວ່າ: “ ແມ່ນແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍມີບາບ, ແຕ່ໃນເຈັດປີຜ່ານມານ້ີບ່ໍມ.ີ” 
       ຄ່າຂອງຄວາມເຊ່ືອມັກຈະຈັດປະເພດຄວາມບາບແລະສືບຕ່ໍຈຳກັດຄວາມໃໝ່ວ່າອັນໃດເປັນບາບແລະອັນໃດບ່ໍ
ເປັນບາບ. ແຕ່ລະບຸກຄົນເປັນເຄ່ືອງມືວັດແທກ, ພວກເຮົາກໍເປັນເຄ່ືອງມືນ້ີເໝືອນກັນ. ຫຼາຍໆຄົນພວກເຮົາເຄີຍພະຍາ
ຍາມໃຊ້ຫຼາຍເຫດຜົນຕັດສິນຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ, ເມື່ອມາເຖິງຈຸດທ່ີຈະອະທິບາຍວ່າອັນໃດທ່ີພວກເຮົາເຮັດຖ້າ
ເຮາົເວົາ້ວ່າເຮັດໄດ້. 
        ຄວາມຈິງພວກເຮົາທັງໝົດມີບາບແລະພວກເຮົາຕ້ອງການການໃຫ້ອະພັຍ. ຫຼາຍກວ່າຄົນອ່ືນຜູ້ທ່ີດຳເນີນຊີວິດຢູ່
ໃນຄວາມບາບ, ພຣະເຢຊູຮູ ້ເຂ້ົາໃຈຄວາມໜາ ເລິກຂອງຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ.   ພຣະອົງຈ່ຶງວາຍພຣະຊົນເພື່ອ
ໃຫ້ເຮົາຫລຸດພົ້ນຈາກຄວາມບາບເຫຼົ່ານ້ັນ.  ໃນຕົວຢ່າງການອະທິຖານພຣະເຢຊູໄດ້ສິດສອນພວກເຮົາ, ພຣະອົງບອກ
ພວກເຮົາວ່າເຮົາມີສ່ວນຕົວໃນການອະທິຖານເພື່ອສາລະພາບບາບໃນຄຳອະທິຖານ.    ພຣະເຢຊູບອກໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມ   
ພຣະອົງຮູ້ອີກວ່າພວກເຮົາສາມາດມາຫາພຣະອົງໄດ້ຕລອດເວລາເພື່ອຮັບການໃຫ້ອະພັຍແລະຟື້ນຟູເຮົາຂ້ຶນໃໝ.່  
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  

      ສືກສາພຣະຄັມພີ  
1. ມັດທາຍ   6:12- 13 
12ຂໍຊົງໂຜດຍົກໂທດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເໝືອນຂ້າພຣະອົງຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີເຮັດຜິດຕ່ໍຂ້າພຣະອົງນ້ັນ.13ແລະຂໍຢ່າພາ
ຂ້າພຣະອົງເຂ້ົາໄປໃນການທົດລອງແຕ່ຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນຈາກການຊ່ົວຮ້າຍ[ເຫດວ່າຣາຊອານາຈັກ, ຣິດອຳນາດ, ແລະ 
ພຣະຣັສມເີປັນຂອງພຣະອົງສືບໄປເປັນນິດ. ອາແມນ’.] 
 

      ພວກເຮົາບ່ໍຄວນແປກໃຈທ່ີຈະຮຽນຮັບສາລະພາບບາບຕາມແບບຢ່າງຂອງການອະທິຖານ; ແຕ່ພວກເຮົາອາດຈະ
ແປກໃຈຖ້າເຮົາບ່ໍເຫັນຄຳສາລະພາບຜິດກ່ອນສ່ິງອ່ືນໃດໃນລາຍການຄຳອະທິຖານ!   ຜູ້ຂຽນບົດເພງສັຣເສີນຍອມຮັບ
ວ່າ,  ຖ້າລາວບ່ໍຍອມຮັບສາລະພາບຄວາມຜິດບາບ,  ຄຳອະທິຖານຂອງລາວທັງໝົດກໍບ່ໍປາກົດຜົນເປັນຈິງ.  " ຖ້າຂ້າ 
ນ້ອຍໄດ້ບ່ົມຄວາມຊ່ົວຊ້າໄວ້ໃນໃຈຂ້ານ້ອຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະບ່ໍຮັບຟັງ. ( ເພງສັຣເສີນ 66: 18 ). 
          ເມື່ອພວກເຮົາພິຈາຣະນາເບ່ິງ, ຕ້ົນສະບັບການອະທິຖານແມ່ນເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການເພ່ງຄວາມສົນໃຈໃສ່ທ່ີພຣະ 
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ເຈ້ົາແລະຄວາມປາຖນາທ່ີຈະສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງແລະດຳເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຣິດອຳນາແລະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. (ມັດ
ທາຍ 6:9-10).  ເມື່ອເຮົາເພ່ງຄວາມສົນໃຈໃສ່ທ່ີພຣະເຈ້ົາ, ຄວາມບາບທ່ີບ່ໍຍອມຮັບສາລະພາບກໍຍັງເຂ້ົາມາເປັນຈຸດ
ສົນໃຈເໝືອນກັນ. ເມື່ອເຮົາຫັນມາຫາຣິດອຳນາດການປົກຄອງຂອງພຣະອົງໃຫ້ຢູ່ເໜືອເຮົາ.   ພວກເຮົາກໍຫັນໜີຈາກ
ຄວາມບາບເຊ່ັນກັນ. ການອະທິຖານດ້ວຍການຮັບສາລະພາບບາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິຈະເປັນຄຳອະທິຖານທ່ີເປັນຈິງ. 
ພຣະເຢຊູບ່ໍເຄີຍບອກເປັນປິສນາເຖິງທ່າທີຂອງການອະທິຖານທ່ີຈະເປັນການໄຖ່ໂທດບາບຂອງພວກເຮົາ.   ການຮັບ 
ສາລະພາບບາບຂອງພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນວິທີທາງທ່ີຈະປຽບທຽບກັບການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເທິງໄມ້ກາງແຂນ  ບ່ອນທ່ີ   
ພຣະອົງຈ່າຍຄ່າໄຖ່ໂທດບາບຂອງພວກເຮົາແລະມະນຸດຊາດ.  ການສາລະພາບບາບຈະຕ້ອງເກີດຂ້ຶນພ້ອມກັບການ
ກັບໃຈໃໝ່ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີສາມາດລົບລ້າງຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ. 
       ຄຳອະທິຖານສາລະພາບຜິດມີຄວາມໝາຍວ່າພວກເຮົາຍອມຮັບຄວາມບ່ໍຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງກັບສ່ິງທ່ີເຮົາໄດ້ເຮັດລົງ
ໄປເປັນການສ່ວນຕົວ.   ເມື່ອເຮົາເຂ້ົາມາຫາພຣະເຈ້ົາໃນການອະທິຖານພວກເຮົາບ່ໍພະຍາຍາມປົກປິດໄວ ້ “ ປົກປິດ
ຕົວດ້ວຍໃບໄມ”້ (ປະຖົມມະການ 3:7 ) ເມື່ອອາດາມແລະເອວາຮູ້ສຶກຕົວວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຜິດແລະພວກເຂົາໄດ້
ພະຍາຍາມປິດບັງຕົວຂອງພວກເຂົາ.  ພວກເຮົາອະທິຖານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ຍອມຮັບວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ
ແມ່ນການອະພັຍໂທດບາບ. 
       ໃນພາສາເດີມ, ແບບຢ່າງຄຳອະທິບາຍອະພັຍໂທດແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດໃນທັນທີ. ຊ່ຶງເປັນຈິງ
ຖ້າພຣະເຢຊູໄດ້ຊັກຊວນພວກເຮົາໃຫ້ອະທິຖານ, “ ອະພັຍໂທດພວກເຮົາດຽວນ້ີໂລດ!”  ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບສາລະ
ພາບໂດຍບ່ໍລ່ັງເລ.  ຄຳໆນ້ີຍັງສະແດງເຖິງການກະທຳທັງໝົດ, ສ່ິງທ່ີເຊ່ືອມຕ່ໍກັນນ້ັນພວກເຮົາປາຖນາການໃຫ້ອະພັຍ
ທ່ີທຳຢ່າງເຕັມທີ.   ພວກເຮົາຈະບ່ໍເປັນຂ້ອຍຂ້າຄວາມບາບອີກຕ່ໍໄປເພາະການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນການສ້ິນ
ສຸດແລະສົມບູນ.  
      ຂອບພຣະຄຸນ, ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ອະພັຍເຮົາຜູ້ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງປະເຊີນໜ້າກັບການຫລອກລວງແລະ
ການຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມບາບ. ດ່ັງນ້ັນ, ພຣະເຢຊູເອ້ີນພວກເຮົາບ່ໍພຽງແຕ່ອະທິຖານເພື່ອການໃຫ້ອະພັຍ ແຕ່ຍັງເອ້ີນໃຫ້ເຮົາ
ອະທິຖານ: “ ຂໍຢ່ານຳພາເຮົາເຂ້ົາໄປໃນການທົດລອງ, ແຕ່ຂໍຊົງໂຜດນຳພາເຮົາອອກຈາກການຊ່ົວຮ້າຍ.”   ພວກເຮົາ
ຄວນຂໍຮ້ອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊ່ວຍເຮົາຫຼີກໜີຈາກຄວາມບາບໃນອະນາຄົດໂດຍນຳເຮົາອອກຫ່າງຈາກພື້ນທ່ີເປັນການທົດ
ລອງຢູ່ເລ້ືອຍໆຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານຂໍຮ້ອງພຣະເຈ້ົານຳພາເຮົາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກສ່ິງຂອງຫຼືສະຖານ
ທ່ີທ່ີເປັນການທົດລອງພວກເຮົາ.    ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈ,   ຢ່າສົງສັຍວ່າພຣະເຈ້ົາຈະນຳເຮົາເຂ້ົາໄປໃນການທົດລອງກ່ອນ. 
ແທນທ່ີ,  ພວກເຮົາຈະຕ້ອງສັດຊ່ືໃນຄຳອະທິຖານໂດຍການຍອມຮັບວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພຣະ
ເຈ້ົາເພື່ອຫຼີກໜີຈາກທຸກໆສະຖານະການທ່ີພວກເຮົາຈະອະລຸ້ມອະລ່ວຍກັບຄວາມບາບ. 
       “ ດ່ັງນ້ັນ, ບ່ໍວ່າຈະຄິດຢ່າງໃດລາວຈະຕ້ອງຢືນຂ້ຶນດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງບ່ໍລ້ົມລົງ. ບ່ໍມີການທົດລອງໃດໆເຂ້ົາ
ມາເຖິງທ່ານຍົກເວັ້ນອັນທ່ີເກີດຂ້ຶນເປັນປະຈຳກັບມະນຸດທ່ົວໆໄປ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຜູ້ສັດຊ່ືທ່ຽງທຳ: ພຣະອົງຈະບ່ໍປ່ອຍໃຫ້
ການທົດລອງອັນໃດເກີດຂ້ຶນກັບທ່ານນອກຈາກການທົດລອງທ່ີທ່ານເຄີຍປະສົບມາ,  ແຕ່ດ້ວຍການທົດລອງນ້ັນພຣະ
ອົງກໍຈະຊົງໂຜດໃຫ້ເຮົາມີທາງຫຼີກໜີໄປໄດ້.” ( 1 ໂກຣິນໂທ 10: 12- 13). 
 

2. ເພງສັຣເສີນ 51: 1- 7 
1 ພຣະເຈ້ົາຂ້າ ຍ້ອນຄວາມຮັກອັນໝັ້ນຄົງຂອງພຣະອົງ    ຂໍຊົງໂຜດເມດຕາຂ້ານ້ອຍເທ້ີນຍ້ອນຄວາມເມດຕາອັນຍ່ິງ
ໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງຂໍຊົງປັດເປ່ົາຄວາມຜິດຂອງຂ້ານ້ອຍອອກໄປດ້ວຍ.  2 ຂໍຊົງຊຳຮະລ້າງຄວາມຊ່ົວຂອງຂ້ານ້ອຍໃຫ້
ສູນສ້ິນໄປ ແລະເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຂາວສະອາດຈາກຄວາມຜິດຂອງຂ້ານ້ອຍ.    3 ຂ້ານ້ອຍຍອມຮັບເອົາຄວາມຜິດຂ້າ 
ນ້ອຍຮູ້ຈັກຄວາມຜິດຂອງຂ້ານ້ອຍຕລອດມາ.  4 ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍສູ້ພຣະອົງເທ່ົານ້ັນແລະຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຮັດຕ່ໍສາຍ 
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ຕາຂອງພຣະອົງ ສະນ້ັນພຣະອົງຊົງເປັນຝ່າຍຖືກຕ້ອງທ່ີຕັດສິນຂ້ານ້ອຍ. 5 ຂ້ານ້ອຍຊ່ົວ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜິດ
ຕ້ັງແຕ່ມື້ເກີດມາ.    6 ຈິດໃຈທ່ີເຕັມດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືເປັນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງພໍພຣະທັຍ ຂໍພຣະອົງຊົງໃຫ້ຈິດໃຈຂອງຂ້າ 
ນ້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງ.  7 ຂໍຊົງປັດເຂັ່ຽຄວາມບາບຂອງຂ້ານ້ອຍອອກໄປ ເພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະຂາວ
ສະອາດສົດໃສ ຂໍພຣະອົງຊົງຊຳຮະລ້າງຂ້ານ້ອຍ ແລະຂ້ານ້ອຍກໍຂາວກວ່ານວນຝ້າຍ. 
 

       ພຣະເຈ້ົາເອງທ່ີກ່າວເຖິງດາວິດ “ ຊາຍຜູ້ນ່ຶງທ່ີເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍຂອງເຮົາ" (1 ຊາມູເອນ 13: 14); ແມ່ນ, ຈຸດມືດ
ໃນຊີວິດຂອງດາວິດຈະອະທິບາຍຄວາມສຳຄັນທ່ີເຮດັໃຫ້ເຫດການຊ່າລືໃນທຸກວັນນ້ີ ( 2 ຊາມູເອນ 11-12.)   ຜູ້ຂຽນ
ບົດເພງນ້ີອາດຈະສເນີໃຫ້ເຫັນເຣ່ືອງທ່ີໜ້າກຽດຂອງກະສັດຜູ້ທ່ີໃຊ້ສິດຮຽກຍິງຄົນນ່ຶງທ່ີເປັນພົລເມືອງຂອງລາວ, ແລ້ວ
ຫຍຸ້ງຢູ່ກັບການລ່ວງຜິດປະເວນີທັງຄືນ, ແລະຫຼັງຈາກນ້ັນກໍສ່ົງນາງກັບເຮືອນ. 
      ເມື່ອເຖິງກຳນົດເວລາບັດເຊບາສ່ົງຂ້ໍຄວາມໄປຫາກະສັດວ່ານາງຖືພາມີລູກກັບທ່ານ ມີຫັຽງເກີດຂ້ຶນຢ່າງລວດເຣັວ
ກັບຄວາມຂາດສະຕິຮອບຄອບສ່ວນຕົວທ່ີນຳເຂ້ົາໄປສູ່ບັນຫາໃຫ່ຽທ່ີສຸດ.  ຄວາມບາບຂອງດາວິດຈະກ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມ
ບາບຕ່ໍເນ່ືອງເຖິງຄົນອ່ືນໆ, ສຸດທ້າຍກໍລົງເອີຍໃນການເປັນຄາດຕະກອນ.  ຕ່ໍຈາກນ້ັນດາວິດໄດ້ແຕ່ງງານກັບຍິງໝ້າຍ
ນ້ັນຄືນາງບັດເຊບາ, ສ່ິງນ້ີຍ່ິງເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເປັນການປົກປິດສ່ິງທ່ີເພິ່ນໄດ້ກະທຳ. 
     ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຮູ້ແລະດາວິດຮູ.້ ດາວິດຈະປົກປິດຄວາມບາບຂອງເພິ່ນເອງກັບຄົນທຸກຄົນແຕ່ພຣະເຈ້ົາແລະຕົວລາວ
ເອງມີຄວາມຮູ້ສຶກຜິດຊອບຊ່ົວດີ. ຍ່ິງເພິ່ນພະຍາຍາມລະງັບຢຸດຍ້ັງຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ, ຍ່ິງເຮັດໃຫ້ຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານ
ຂອງເພິ່ນຫ່ຽວແຫ້ງລົງ. ເມື່ອຜູ້ປະກາດພຣະທັມນາທານບອກໃຫ້ດາວິດສາລະພາບ, ກະສັດດາວິດຮັບສາລະພາບທັນ
ທີ, “ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ” ( 2 ຊາມູເອນ 12: 13). 
       ດາວິດໄດ້ບັນທຶກຂ້ໍມູນສາລະພາບບາບຂອງເພິ່ນໃນບົດເພງສັຣເສີນບົດທີ 51.   ທ່ີໄດ້ເວົ້າໄວ້ວ່າ  “ ຄວາມບາບ 
ເຮັດໃຫ້ພໍໃຈແລະຫຼັງຈາກນ້ັນມັນກໍທຳລາຍ”    ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າພຽງແຕ່ຜູ້ທ່ີຖືກເຄາະຮ້າຍມີຄວາມສຳນຶກຜິດຂອງຄົນ
ບາບ, ຖ້າທ່ານປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຮັບຜິດຊອບຊ່ົວດີແພ່ຂຍາຍອອກໄປ ເຮັດໃຫ້ທຸດຄົນຫ່າງເຫີນຈາກພຣະເຈ້ົາແລະ
ບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ຄົນອ່ືນ. ຄວາມບາບຜູ້ທ່ີຕົກເປັນເຍ່ືອກໍບ່ໍມີຊີວິດເໝືອນກັນ. 
       ພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນພວກເຮົາເຮັດອັນໃດທ່ີດາວິດເຮັດ ສາລະພາບ.  ການປັບປຸງແກ້ໄຂຄວາມຜິດແລະຕ່ໍຄວາມຮູ້
ສຶກທ່ີບ່ໍສະອາດຕລອດເວລາ, ພຣະເຢຊູບອກພວກເຮົາໃຫ້ຮ້ອງສຽງດັງຍອມຮັບສາລະພາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນທາງຄຳອະ 
ທິຖານ“ ຍົກໂທດໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍ” ( ລູກາ 11: 4 ). ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ອັນໃດ ນ້ັນກໍຄືບາບ, ຍອມຮັບ
ສາລະພາບ, ຫັນໜີອອກຈາກມັນ, ແລະຮັບການໃຫ້ອະພັຍ! 
 

3.  ເພງສັຣເສີນ 51: 10-12 

10 ພຣະເຈ້ົາຂ້າ ຂໍຊົງສ້າງຈິດໃຈຂ້ານ້ອຍໃຫ້ບໍຣິສຸດ ຂໍພຣະອົງຊົງສວມຈິດວິນຍານທ່ີສັດຊ່ືໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍ.11 ຂໍຢ່າຂັບ 
ໄລ່ຂ້ານ້ອຍຈາກພຣະພັກຂອງພຣະອົງ  ແລະຢ່າຖອນເອົາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງໄປຈາກຂ້ານ້ອຍ.  12 ຂໍ 
ພຣະອົງຊົງປະທານຄວາມປິຕິຍິນດີອີກ ຄືຄວາມຍິນດີທ່ີມາຈາກຄວາມຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນຂອງພຣະອົງ   ແລະຂໍຊົງເຮັດໃຫ ້
ຈິດວິນຍານຂອງຂ້ານ້ອຍເຊ່ືອຟັງ. 
 

          ເມື່ອກະສັດດາວິດທຳຄວາມຜິດການລ່ວງປະເວນີແລະເປັນຄາດຕະກອນ, ແນ່ນອນຊີວິດຂອງເພິ່ນເດີນອອກ 
ຈາກເສ້ັນທາງຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານ ແລະພວກເຮົາອາດສາມາດຫັນເຫອອກຈາກທິດທາງຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບພວກ 
ເຮົາໃນວິທີທາງດຽວກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາອາດຈະບ່ໍມີຄວາມບາບອັນດຽວກັນກັບດາວິດ, ພວກເຮົາທັງໝົດອາດພັດຫຼົງ 
ອອກຈາກເສ້ັນທາງ. ຂ່າວດີແມ່ນພຣະເຈ້ົາອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເລ້ີມຕ້ົນຢືນຂ້ຶນໃໝ.່  ພວກເຮົາສາມາດເລ້ີມຕ້ົນໃໝ ່
ໄດ້ອີກ. ນ້ັນແມ່ນສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບກະສັດດາວິດ.   ເພິ່ນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນຄຳອະທິຖານໃຫ້ສ້າງເພິ່ນ 
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ຂ້ຶນໃໝ.່ ດາວິດມີຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແລະເພິ່ນຕ້ອງການສຳຮະຈິດໃຈໃຫສ້ະອາດ ເພິ່ນສຳນຶກໄດ້ວ່າກົກເຫງົ້າບັນຫາຂອງ 
ເພິ່ນແມ່ນຄວາມຄິດຂອງເພິ່ນ.    ຊີວີດໃໝ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານພ້ອມທ່ີຈະເລ້ີມຕ້ົນຕລອດກັບການປ່ຽນແປງຈິດໃຈພາຍ 
ໃນ.  ດາວິດຮູ້ການປ່ຽນແປງທ່ີເພິ່ນຕ້ອງການແມ່ນເໜືອກວ່າຄວາມສາມາດຂອງເພິ່ນ. ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງຂ້ໍ 10-12  ວ່າ  
ທຸກສ່ິງຢ່າງທ່ີເປັນການປະພຶດທ່ີເພິ່ນຍົກຂ້ຶນມາມີແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້.  ເວລາຢູ່ໃນການອະທິຖານ    
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ໄວ້ໃຈໃນພຣະອົງສຳລັບທຸກສ່ິງ ພຣະອົງເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດກະທຳໄດ້.   ພຣະເຈ້ົາເທ່ົາ  
ນ້ັນທ່ີສາມາດເຮັດໃຫ້ສະອາດແລະສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ໄດ້.   ຄວາມຈິງ, ບ່ໍມີສ່ິງໃດໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນທ່ີສຳເຣັດດ້ວຍ “ ຊ່ວຍ   
ຕົນເອງ.” ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຊ່ືອແລະຟັງຄວາມ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະບ່ໍເຊ່ືອວາງໃຈໃນຄວາມແຂງແຮງຂອງຕົວເອງ. 
         ດາວິດຍັງອະທິຖານເພື່ອການສືບຕ່ໍທຳງານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລະປາກົດໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນ. ເພິ່ນຮູ້ວ່າ 
ເພິ່ນຈະປະສົບກັບຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວອີກຫາກບ່ໍມີການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ດາວິດເປັນຜູ້ນຳ ແລະບາງທີ 
ຄວາມລ້ົມເຫຼວທາງດ້ານສິນທັມຂອງເພິ່ນແມ່ນຂຍາຍດ້ວຍອາລົມທ່ີເພິ່ນ “ຄວນຮູ້ດີ.” ຄົນຜູ້ເປັນຜູ້ນຳຕ້ອງການຄວາມ 
ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຄືກັບຄົນທ່ົວໆໄປ. ພວກເຮົາທັງໝົດມີທ່າທີອຽງໄປຫາການລ້ໍລວງ, ແລະຖ້າພວກ 
ເຮົາບ່ໍສແວງຫາພຣະເຈ້ົາແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທ່ີຢູ່ເໜືອທັມມະຊາດຂອງພຣະອົງ, ພວກກໍເຮົາຈະຫຼົ້ມເຫຼວ. 
         ດ່ັງນ້ັນອັນໃດເຮັດໃຫ້ດາວິດເປັນຜູ້ຊາຍທ່ີພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ?  ແນ່ນອນບ່ໍແມ່ນຄວາມບາບແລະຄວາມ 
ຫຼົ້ມເຫຼວຂອງເພິ່ນ. ແຕ່ແມ່ນເຈດຕະນາແລະຄວາມປາຖນາຂອງເພິ່ນ.     ດາວິດຫັນກັບມາຫາພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຕັມໃຈ.  
ເພິ່ນສແວງຫາພຣະເຈ້ົາຫຼາຍກວ່າການມີອິສຣະຈາກບາບ; ເພິ່ນສແວງຫາການປາກົດຕົວແລະການທຳງານຂອງພຣະ 
ວິນຍານບໍຣິສຸດໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນ. ດາວິດປາຖນາຢາກມີຈິດໃຈຄືກັບຈິດໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
         ຈິດໃຈຄືຈິດໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາຍັງສາມາດເປັນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາເມື່ອເຮົາອະທິຖານ, “ຂໍໂຜດຍົກໂທດໃຫ້ຂ້າ 
ພຣະອົງ” (ມັດທາຍ 6: 12ກ).  
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
   ການສາລະພາບຜິດແລະການກັບໃຈໃໝ່ແມ່ນເປັນບາດກ້າວຄວາມຕ້ອງການການຮັກສາຄວາມສັມພັນຂອງພວກ 
ເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ. ຈົງເລືອກຂ້ໍນ່ຶງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ. 
 

 ສາລະພາບຜິດບາບ.  ທຸກຄ້ັງທ່ີທ່ານອະທິຖານ, ຂໍຮ້ອງພຣະເຈ້ົາຊົງສຳແດງໃຫ້ເຫັນບາບທ່ີບ່ໍສາລະພາບຜິດ. 
ຂໍພຣະເຈ້ົາເປີດເຜີຍບາບນ້ັນຕ່ໍທ່ານ, ຫັນໜີຈາກບາບ, ສແວງຫາການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະອົງ,  ແລະຂອບ 
ຄຸນພຣະອົງສຳລັບການຊົງສຳຮະໃຫ້ສະອາດຂອງພຣະອົງ. 
 

 ອ່ານ.  ອ່ານແລະອະທິຖານຜ່ານທາງບົດເພງສັຣເສີນບົດທີ 51. ຂໍຮ້ອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ທ່ານມີພລັງຂ້ຶນໃໝ່ດ້ວຍ
ການເພິ່ງພາໃນພຣະອົງ. 
 

 ຊອກການໃຫ້ອະພັຍ.  ຖ້າຄົນອ່ືນໄດ້ຮັບການເຈັບປວດດ້ວຍບາບທ່ີທ່ານກ່ໍຂ້ຶນ, ສາລະພາບຜິດບາບນ້ັນຕ່ໍບຸກ
ຄົນນ້ັນແລະຂໍຮ້ອງການໃຫ້ອະພັຍຈາກລາວ.  
 
ການອະທິຖານເປັນທັມມະຊາດທາງເດີນທ່ີເຄ້ືອນຍ້າຍເມື່ອພວກເຮົາສາລະພາບ, ແລະຊອກຫາການກ່ໍສ້າງ
ຂ້ຶນໃໝ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃຫ້ການຍົກໂທດຂອງພຣະເຈ້ົານຳທ່ານໃຫ້ເປັນບຸກຄົນທ່ີພຣະອົງຊົງພໍພຣະທັຍ. 

 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນwww.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທ ີ25 ພຶສຈິກາ 2018 (11- 25- 2018) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                       ອະທິຖານຂອບພຣະຄຸນ 
 
                                      ເມື່ອໃດທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກດີທ່ີສຸດຕ່ໍຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນນີ:້ ສະແດງຄວາມຊັດແຈ້ງຄວາມຮູ້ສຶກຂອບພຣະຄຸນແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນຜູ້ນ່ຶງທ່ີຟັງຄຳ
ອະທິຖານຂອງເຮົາ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
    ຄວາມຮູ້ສຶກເຈັບປວດຄ້ັງຍ່ິງໃຫ່ຽຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເກີດຂ້ຶນເມື່ອຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າລູກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມເຈັບປ່ວຍ. 
ລູກສາວຂອງພວກເຮົາຄົນນ່ຶງໄດ້ຖືກແຈ້ງບອກວ່າເປັນພະຍາດທ່ີບ່ໍສາມາດປ່ິນປົວໄດ້ຕອນທ່ີລາວຍັງເປັນເດັກ. ພັລຍາ
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລະຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມຮູ້ສຶກອັດອ້ັັນຕັນໃຈເມື່ອພວກເຮົາຕັດສິນໃຈໃຫ້ຢາປ່ິນປົວລາວ. 
       ໃນຕອນເຊ້ົາພວກເຮົາເອົາລາວໄປໂຮງພະຍາບານ ຂ້າພະເຈ້ົາຕ່ືນແຕ່ເຊ້ົາ, ອະທິຖານ. ໃນຄວາມເຈັບປວດຂອງ
ຂ້າພະເຈ້ົາ, ຄຳເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເບ່ິງຄືບ່ໍມີຄວາມໝາຍ. ດ່ັງນ້ັນ, ຂະນະທ່ີພະຍາຍາມອະທິຖານ, ດ້ວຍເຫດຜົນບາງ
ຂ້ໍຂ້າພະເຈ້ົາເວົ້າອອກມາແບບງ່າຍໆ, “ ຂອບໃຈ."   ຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານ້ັນແມ່ນເປັນຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີສຸດສຳລັບສະຖານະ
ການທ່ີພວກເຮົາປະເຊີນຢູ່ ປະມານສາມສິບນາທີຂ້າພະເຈ້ົາຄຸເຂ່ົາລົງໃນຄວາມມືດແລ້ວອະທິຖານດ້ວຍສຽງແຜ່ວເບົາ 
“ຂອບໃຈ.”  ທ່ີໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງໃນການວິຈັຍພະຍາດລູກສາວຂ້ານ້ອຍ,  ເບ່ິງຄືເປັນຄຳອະທິຖານທ່ີແປກຂອງການ
ອະທິຖານຂອບພຣະຄຸນ, ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາສືບຕ່ໍອະທິຖານໄປເລ້ືອຍໆ. 
        ເຊ້ົາວັນຕ່ໍມາທ່ີໂຮງພະຍາບານ, ຫຼັງຈາກການທົດສອບວິຈັຍໂຣກແລ້ວ, ໝໍໃຫ່ຽແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບວ່າບ່ໍມີອາ
ການຂອງໂຣກປາກົດ ແລະທ່ານບ່ໍມີຄຳອະທິບາຍວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດ.   ຜົນການວິຈັຍເບ້ືອງຕ້ົນນ້ັນຜິດບໍ? ລູກສາວ
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບການປ່ິນປົວບໍ?   ພວກເຮົາບ່ໍຮູ,້ ແຕ່ນ້ີເປັນເວລາສາມສິບປີຜ່ານມາແລ້ວຍັງບ່ໍເຫັນມີປະຕິກິຣິຍາອາ 
ການຂອງໂຣກເລີຍ. ຂ້າພະເຈ້ົາຊາບວ່າພຣະເຈ້ົາມີຄຸນຄ່າແກ່ການຂອບພຣະຄຸນຂອງເຮົາກ່ອນທ່ີພວກເຮົາຮູ້ຈັກແຜນ
ການຂອງພຣະອົງ. 

 
      ສືກສາພຣະຄມັພີ 
1. ເພງສັຣເສີນ 138: 1-2 

1 ຂ້ານ້ອຍຈະສັຣເສີນພຣະອົງດ້ວຍສ້ິນສຸດໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນຖວາຍພຣະອົງຕ່ໍໜ້າບັນດາ 
ພຣະທັງຫລາຍ    2 ຂ້ານ້ອຍຂາບລົງມາຍັງພຣະວິຫານອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງແລະສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ
ເພາະຄວາມເມດຕາແລະຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ 
 
        ການຖວາຍຄຳຂອບຄຸນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເປັນການຖືກຕ້ອງຕ່ໍທ່າທີການຕອບສນອງຕ່ໍຂ່າວດີ.   ເຖິງ
ແມ່ນຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອກໍຍັງເຮັດຢ່າງນ້ັນ. ໝົດທຸກຄົນໄດ້ສະແດງການອະທິຖານຂອບພຣະຄຸນໃນບາງເຣ່ືອງ.    ຜົນການສຳ
ຣວດອັນນ່ຶງ,   ແປດສິບແປດເປີເຊັນຂອງການສຳພາດໄດ້ເວົ້າວ່າເຂົາມັກຈະກ່າວຄຳຂອບພຣະຄຸນເມື່ອມີບາງສ່ິງທ່ີດີ
ເກີດຂ້ຶນ, ພວກເຮົາຖືກຊັກນຳດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃຫ້ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາເພາະເຮົາຮູ້ວ່າພຣະອົງຕອບສນອງອວຍພອນ
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ພວກເຮົາ.  ເມື່ອພຣະເຢຊູສິດສອນເຮົາເຖິງແບບຢ່າງການອະທິຖານ,    ພຣະອົງໄດ້ເລ້ີມສ່ັງສອນພວກເຮົາໃຫ້ສັດຊ່ືຕ່ໍ     
ພຣະເຈ້ົາ. 
       ພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນເຮົາໃຫ້ອະທິຖານເພື່ອຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ. “ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນທ່ີໂຄຣົບບູຊາ” 
( ມັດທາຍ 6:9ຂ ).  ໃນຮູບແບບດຽວ, ດາວິດຍົກຄຳຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາໂດຍເອ່ີຍນາມຊ່ືຂອງພຣະອົງ,” ຂ້ານ້ອຍ
ຂາບລົງມາຍັງພຣະວິຫານອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງແລະສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ. (ເພງສັຣເສີນ138: 2 ).  ໃນ
ຂະນະອະທິຖານແລະຂອບພຣະຄຸນແມ່ນເວລາທ່ີເຂ້ົາໃກ້ສນິດແທ້ ,ໆ  ຊ່ຶງມີຄວາມແຕກຕ່າງ.  ການສົນໃຈການອະທິ
ຖານວ່າພຣະເຈ້ົາແມ່ນຜູ້ໃດແລະການເອົາໃຈໃສ່ອະທິຖານວ່າພຣະເຈ້ົາເຮັດຫັຽງ. ພວກເຮົາມີຫຼາຍທາງທ່ີຈະຂອບຄຸນ
ພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ດາວິດມຸ້ງຫວັງຢູ່ສອງຄຸນລັກສະນະພິເສດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເພິ່ນຂອບພຣະຄຸນເປັນພິເສດ. 
 ຄວາມຮັກທ່ີບ່ໍເຄີຍປ່ຽນແປງຂອງພຣະເຈ້ົາ.ໃນພາສາເຮັບເຣີຄຳວ່າຮັກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍອາຣົມຫຼື

ຄວາມລະນຶກເຖິງ.  ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຕ່ໍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກຄວາມ
ເມດຕາແລະການສະແດງຄວາມເມດຕາ. ຜູ້ແຕ່ງບົດເພງສັຣເສີນຈະຂອບຄຸນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາເພາະ
ເພິ່ນມີຂ້ໍພິສູດຫລັກຖານທ່ີຊັດແຈ້ງໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນ.  

       ໃນຂະນະທ່ີເຮົາກຳລັງພະຍາຍາມຈະອະທິຖານຫຼືມີຄວາມສັບສົນໃນການເວົ້າລົມກັບພຣະເຈ້ົາ,   ຄຳອະທິຖານ
ແບບຢ່າງງ່າຍໆຂອງການຂອບພຣະຄຸນທ່ີສາມາດເລ້ີມໄດ້ ແລະພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍຕລອດນ້ັນແມ່ນຂອບ 
ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາສຳລັບຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ.  ແບບງ່າຍໆຢຸດສງົບອາຣົມແລ້ວສ່ົງສຽງແຜ່ວເບົາ, " ໂອອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ, ຂອບພຣະຄຸນທ່ີພຣະອົງຍັງຊົງຮັກຂ້ານ້ອຍ."  ກໍສາມາດນຳເຮົາເຂ້ົາໄປໃນຄວາມຮັບຮູ້ຂອງພຣະເຈ້ົາອົງຊົງ  
ພຣະຊົນຢູ່. ໃນບົດເພງສັຣເສີນ, ດາວິດໄດ້ບັນລະຍາຍຄວາມຮັກໝັ້ນຄົງຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແລະດ້ວຍເຫດນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍເປັນ
ການເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາລົດໜ້ອຍຖອຍລົງຫຼືເປັນຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວຂອງເຮົາ. 
 ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍປະໃຫ້ເຮົາຕົກຢູ່ໃນຄວາມມືດ. ພຣະອົງຈະຊົງປາກົດຕ່ໍພວກ

ເຮາົ. ພຣະເຈ້ົາສອນເຮົາໃຫ້ໄວ້ວາງໃຈໃນຄວາມເປັນຜູ້ຊ່ຶງພຣະອົງເປັນ, ພວກເຮົາເປັນຜູ້ໃດ(ຄົນບາບ), ແລະ
ພວກເຮົາເປັນຜູ້ໃດໃນພຣະຄຣິດ. ເອົາງ່າຍໆແລະເປັນຄວາມຈິງຕລອດທ່ີຈະສະແດງເຖິງການຂອບຄຸນພຣະ
ເຈ້ົາຂອງເຮົາສຳລັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງພຣະອົງນ້ັນໃຫ້ເຮົາໄດ້ອ່ານພຣະຄັມພີໃນແຕ່ລະວັນ 
ກໍເໝືອນເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງກິຈວັດປະຈຳວັນ. ເມື່ອເຮົາອ່ານແລະເຫັນຄວາມໄວ້ວາງໃນໃນພຣະຄຳຂອງພຣະ 
ອົງ ພວກເຮົາກໍໃຫ້ຄຳຂອບຄຸນແລ້ວ. 

         ທ່ານສຸພາບສະຕຣີຄຣິສຕຽນທ່ີຮັກແພງຜູ້ທ່ີອາສັຍຢູໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດຈະເສາະໃສໃນວິທີນ້ີ: “ ຂານ້ອຍມີ 
ພຣະຄັມພີຂອງຂ້ານ້ອຍແລະຂ້ານ້ອຍຈະອ່ານຈົນກວ່າຂ້ານ້ອຍຈະອ່ານບ່ໍໄດ້. ຂ້ານ້ອຈະເປີດປ້ືມເພງສັຣເສີນແລະຈະ
ຮ້ອງຈົນກວາ່ຂ້ານ້ອຍບ່ໍສາມາດຮ້ອງໄດ້. ຕ່ໍຈາກນ້ັນກໍຈະອະທິຖານຈົນກວ່າຂ້ານ້ອຍບ່ໍສາມາດອະທິຖານ.  ແລະຈາກ
ນ້ັນຂ້ານ້ອຍກໍຈະນ່ັງຢູທ່ີນ້ີແລະຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຮັກຂ້ານ້ອຍ.  
 

2. ເພງສັຣເສີນ  138: 3-6 

3 ໃນມື້ທ່ີຂ້ານ້ອຍຮ້ອງທູນພຣະອົງໄດ້ຕອບຂ້ານ້ອຍ ພຣະອົງເພີ້ມກຳລັງຈິດໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ 4 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ບັນດາກະສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກຈະສັຣເສີນພຣະອົງເມື່ອພວກເພິ່ນເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຍິນພຣະທັມແຫ່ງພຣະໂອດຂອງພຣະ
ອົງ.5 ແລະພວກເພິ່ນເຫລ່ົານ້ັນຈະຮ້ອງເພງເຖິງພຣະເສ້ັນທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພາະສະຫງ່າຣາສີຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົານ້ັນໃຫຍ່ຫລວງ. 6 ເຖິງແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນສູງຍ່ິງ ພຣະອົງກໍເຫັນແກ່ຄົນຕ່ຳຕ້ອຍແຕ່ພຣະອົງຮູ້ຄົນຈອງຫອງ
ໄດ້ແຕ່ໄກ. 
       ພວກເຮົາມີປະສົບການລະຍະເວລາຂອງການອິດເມື່ອຍ, ໂດຍສະເພາະຖ້າພວກເຮົາພະຍາຍາມທ່ີ “ ຈະໃຕ້ທຽນ 
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ໄຂທັງສອງສ້ົນ.”  ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຄົນນ່ືງຮູ້ເຣ່ືອງຄວາມເມື່ອຍລ້າທັງໝົດໃນຫຼາກຫຼາຍລະດັບ.   ຫຼັງຈາກກັບມາ
ຈາກການປ່າວປະກາດທ່ີອະເມຣິກາໃຕ້, ລາວໄດ້ຮູ້ວ່າລາວຕິດເຊ້ືອໂຣກຊີກາໄວຣັສ. ພລັງຄວາມຕ້ານທານຂອງລາວ
ແມ່ນຄ່ອຍໆອ່ອນເພັຽລົງ.  ລາວໃຊ້ເວລາອາທິດນ່ຶງລາວຈ່ຶງຟື້ນຕົວຈາກການເຈັບປ່ວຍ, ແລະລາວເວົ້າວ່າສ່ວນທ່ີເລວ 
ຮ້າຍທ່ີສຸດຂອງອາການປ່ວຍແມ່ນການອິດເມື່ອຍທ່ີເກີດຂ້ຶນໄດ້ຕລອດເວລາແລະຄວາມອ່ອນເພັຽທ່ີລາວຮູ້ສຶກ. 
         ເຊ່ັນດຽວກັບກະສັດດາວິດທ່ີມີປະສົບການຄວາມທ້ໍແທ້ໃນແຕ່ລະຂ້ັນຕອນຂອງຊີວິດ. ປາກົດການຄວາມທ້ໍແທ້
ທາງດ້ານຮ່າງກາຍເທ່ົານ້ັນ; ຄວາມບ່ໍພໍໃຈຂອງເພິ່ນເບ່ິງຄືກັບມີຕ້ົນປາຍສາຍເຫດມາຈາກຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຫຼືອາ
ຣົມຄວາມເບ່ືອໜ່າຍຊີວິດ. ສ່ິງນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບດາວິດ, ແລະອາດຈະເກີດຂ້ຶນກັບເຮົາດ້ວຍ. ໂດຍບ່ໍໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຕ້ົນ
ເຫດ,   ຊີວິດຈິດວິນຍານແລະອາຣົມອາດສາມາດເຮັດໃຫ້ໝົດກຳລັງໃຈ    ເຖິງວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມີຄວາມເຂ້ັມແຂງແຕ່ໝົດ
ຄວາມອົດທົນ. 
         ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການການຟື້ນຟູຂອງພຣະເຈ້ົາໃນບາງຈຸດ.  ເຖິງແມ່ນວ່າຊີວິດຈິດວິນຍານຄຣິຄສຕຽນຈະ
ເຣີນເຕີບໂຕເຕັມທ່ີກໍສາມາດມີຄວາມຮູ້ສຶກເມື່ອຍລ້າ   ແລະທ້ໍແທ້ເມື່ອເຫັນວ່າການທຳງານເບ່ິງຄືວ່າບ່ໍສຳເຣັດແລະຮູ ້   
ສຶກວ່າບ່ໍໄດ້ຮັບການຟື້ນຟ.ູ ຊາແລສ ສເປິເຈິນ ເປັນທ່ີນັບຖືຢ່າງກວ້າງຂວາງທ່ີເປັນນ່ຶງໃນນັກເທດໃນປະວັດສາດ. ກຳ
ລັງແຮງຈູງໃຈຂອງລາວແມ່ນສຸດຍອດໃນລະຍະເວລາທ່ີລາວມີຊີວດິຢູ່,  ລາວຍັງຕ່ໍສູ້ກັນຄວາມເສ້ົາສະເທືອນໃຈ. ຊ່ຶງ
ເຮັດໃຫ້ລາວຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກທຳມາດເທສນາແລະຕ້ອງຢຸດລົງໃນທັນທີ. 
      ການເຮດັໃຫ້ໝົດກຳລັງໃຈອາດສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາພ່າຍແພ້ແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກໝົດພລັງຄວາມຕ້ານທານ. ແລະ
ເຖິງແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມສຳຄັນຕ່ໍການມີຊີວິດທ່ີຊອກຫາຢາມາໃຊ້ຢ່າງຣະມັດຣະວັງສຳລັບບຸກຄົນຜູ້ທ່ີກຳລັງຕິດພັນຢູ່
ກັບຄລີນິກຢ່າງເສ້ົາໃຈ, ຜູ້ອະທິຖານກໍອະທິຖານຢູ່ເລ້ືອຍໆເພື່ອຈິດວິນຍານຂອງເຮົາຈະມີຄວາມກະຕືລືລ້ົນ ເມື່ອພຣະ 
ເຈ້ົາຟື້ນຟູຄວາມເຂ້ັມແຂງແລະພລັງງານຂອງເຮົາຂ້ຶນໃໝ,່ ພວກເຮົາຄວນຂອບຄຸນພຣະອົງໃນທາງຄຳອະທິຖານ.  
ພຣະອົງເປັນຜູ້ໃຫ້ແລະພວກເຮົາຄວນຕອບສນອງດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນ.  
       ພຣະເຈ້ົາຍ່ິງໃຫ່ຽແລະຢູ່ເໜືອການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ, ເຖິງປານນ້ັນ “ ພຣະອົງຍັງຮັບຟັງຂ້ໍຄວາມຂອງຜູ້ທ່ີຖ່ອມ
ຕົວ.” ພຣະອົງຕອບພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມຮັກອັນຍ່ິງໃຫ່ຽແລະຄວາມເມດຕາສົງສານ. ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍລືມສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງ
ການ. ເມື່ອເຮົາຕ້ັງໃຈສແວງຫາພຣະອົງທາງການອະທິຖານ, ພຣະອົງຈະເພີ້ມພູນຄວາມເຂ້ັມແຂງອົດທົນແລະຄວາມ
ເຫັນໃຈຂອງພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາສາມາດວາງໃຈໃນພຣະອົງກັບທຸກສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງການໃນຊີວິດ. 
 

3.  ເພງສັຣເສີນ 138: 7- 8  

7ແມ່ນຂ້ານ້ອຍຍ່າງຢູ່ກາງຄວາມລຳບາກຍາກເຢັນພຣະອົງຈະສງວນຊີວິດຂ້ານ້ອຍໄວ ້ພຣະອົງຈະຢຽດພຣະຫດັຂອງ 
ພຣະອົງອອກຕ່ໍຕ້ານຄວາມຮ້າຍຂອງສັດຕູຂອງຂ້ານ້ອຍແລະພຣະຫັດຂວາຂອງພຣະອົງຈະຊ່ວຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ລອດພົ້ນ 
8  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະໃຫ້ສຳເຣັດພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງແກ່ຂ້ານ້ອຍ   ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ   ຄວາມເມດຕາຂອງ 
ພຣະອົງດຳລົງເປັນນິດຂໍຢ່າປະຖ້ິມພຣະຫັດຖະກິດຂອງພຣະອົງ. 
 
        ກະສັດດາວິດເຂ້ົາໃຈຄວາມບ່ໍປອດພັຍລະຫວ່າງການຢູ່ໃຕ້ການປົກປ້ອງຮັກສາແລະການຢູ່ດ້ວຍຕົນເອງ. ທ່ານ 
ເປັນກະສັດທ່ີສູ້ຮົບໃນສົງຄາມຜູ້ທ່ີມີສັດຕຣູທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກຂອງອິສຣາເອນ.     ດາວິດ ເດີນ “ເຂ້ົາໃນເຫວ 
ເລິກຂອງຄວາມອັນຕະລາຍ.”    ພວກເຮົາອາດຈະເວົ້າວ່າອັນຕະລາຍເກີດຂ້ຶນຕລອດເວລາເປັນປົກກະຕິເປັນປະສົບ 
ການຂອງເພິນ່.  ອັນຕະລາຍທ່ີດາວິດປະເຊີນຢູແມ່ນເຂ້ັມຂ້ົນແລະເດົາບ່ໍໄດ້. ດາວິດວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ. ສຳລັບ 
ດາວິດ, ການປົກປ້ອງຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນເຣ່ືອງສຳຄັນທ່ີຕ້ອງກະທຳຈະມີຊີວິດຢູ່ຫຼືຈະຕາຍ.  
         ດ່ັງນ້ັນເປັນດ້ວຍເຫດໃດ,  ດາວິດຈ່ຶງຍອມປ່ອຍໃຫ້ບັນຫາຄຸກຄາມເພິ່ນ, ຄວນທ່ີກະສັດດາວິດຈະມີຄວາມເຊ່ືອ 
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ໝັ້ນໃນການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນບໍ?   ພວກເຮົາພົບຄຳຕອບໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເພິ່ນໃນການຮູ້ພຣະ 
ປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບຊີວິດຂອງເພິ່ນ.    “ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະເຕີມເຕັມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງໃນຂ້ານ້ອຍ.” 
ສ່ິງນ້ັນເປັນຄວາມຈິງ, ຊ່ຶງເປັນຂ້ໍຢືນຢັນເຫດຜົນທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະປົກປ້ອງເພິ່ນຈາກການຮູ້ຈັກສັດຕຣູຂອງເພິ່ນດີເທ່ົາກັບ
ການຮູ້ຈັກຂ້ໍເລິກລັບຂອງສັດຕຣູທ່ີອາດຈະຊຸກເຊ່ືອງໃນຄວາມຢ້ານກົວຂອງເພິ່ນ. 
      ໃນຂ້ໍ 7-8, ພວກເຮົາໄດ້ຍິນດາວິດສະແດງຄວາມຮູ້ຄວາມເຊ່ືອວາງໃຈຂອງເພິ່ນວ່າພຣະເຈ້ົາຈະສຳເຣັດງານຂອງ 
ພຣະອົງ. ກະສັດດາວິດຈະອະທິຖານດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອເພາະເພິ່ນຮູ້ວ່າເພິ່ນເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງແຜນການທ່ີຍ່ິງໃຫ່ຽຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ.    ດາວິດຄວນຈະຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີປົກປ້ອງຊີວິດຂອງເພິ່ນເຖິງແມ່ນວ່າໃນຊ່ວງທ່ີເພີຍຜ່ານອັນຕະລາຍ. 
ພວກເຮົາອາດຄິດວ່າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນສຳຄັນໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາຄືກັບກະສັດດາວິດ.    ນ້ັນເປັນຄວາມ 
ຈິງ. ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກັນ;  ພຽງແຕ່ມີຄຳຖາມຢູ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຊ່ືອວາງໃຈພຣະເຈ້ົາໃນທິດທາງດຽວ 
ກັບດາວິດເຊ່ືອບ່ໍ? ພວກເຮົາຍັງຈະເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າຈະສຳເຣັດ ທັງນ້ອຍແລະໃຫຍ່ຜ່ານ 
ທາງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາສາມາດດຳເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ,  ການເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະປົກປ້ອງເຮົາອອກ 
ຈາກອັນຕະລາຍ. ເມື່ອເຮົາດຳເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ,    ມັນເປັນການປົກປ້ອງຊ່ອຍເຫຼືອຂອງພຣະເຈ້ົາຫຼາຍກວ່າ 
ອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາທ່ີເກີດຂ້ຶນ. 
       ເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈ້ົາເປັນພື້ນຖານຂອງຜູ້ເຊ່ືອທຸກໆຄົນ. ເມື່ອເຮົາອະທິຖານດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນ, ມັນສະ 
ແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ເຕີມເຕັມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງໃຫ້ສຳລັບເຮົາ. 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

      ການສເລີມສລອງວັນຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາສາມາດມີຄວາມໝາຍຫຼາຍສ່ິງສຳລັບແຕ່ລະບຸກຄົນ,  ແຕ່ໝາກຫົວ 
ໃຈຂອງການຂອບພຣະຄຸນແມ່ນເປັນການສະແດງຄວາມເຊ່ືອແລະການອະທິຖານ. ຈ່ົງເລືອກນ່ຶງໃນຂ້ໍນຳໃຊ້ຕ່ໍລົງໄປນ້ີ 

 
 ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນ. ໃນແຕ່ລະວັນພາຍໃນອາທິດນ້ີຈ່ົງບອກພຣະເຈ້ົາບາງເຣ່ືອງທ່ີທ່ານຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນພຣະ

ອົງ. 
 

 ຈ່ົງຂຽນທຸກຢ່າງການຂອບພຣະຄຸນຂອງທ່ານ. ຈົດເປັນລາຍລະອຽດ ເປັນລາຍການລົງໄປ ຂອງທຸກໆເຫດຜົນ
ທ່ີທ່ານຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນ. ອະທິຖານຕາມທຸກສ່ິງທ່ີຈົດໄວ້ເປັນລຳດັບແລະຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາສຳລັບທຸກຢ່າງ
ທ່ີພຣະອົງອວຍພອນທ່ານແລະສຳຜັດຊີວິດຂອງທ່ານ. 

 
 ຂອບໃຈບາງຄົນ.  ຂຽນໜັງສືໄປເຖິງບຸກຄົນທ່ີທ່ານອະທິຖານເພື່ອແລະບອກຄົນນ້ັນວ່າທ່ານອະທິຖານຂອບ

ຄຸນພຣະເຈ້ົາເພື່ອລາວໃນເຣ່ືອງອັນໃດ. ລວມໄປເຖິງອະທິຖານເພື່ອວັນຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ. 
 
       ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ມີການເສີມຂຍາຍການອະທິຖານໃນຊີວິດ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຮຽນໃຫ້ການຂອບພຣະ
ຄຸນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເປັນປົກກະຕິໃນຄຳອະທິຖານ.   ແລະເມື່ອພວກເຮົາອະທິຖານຢູ່ເລ້ືອຍ, ພຣະເຈ້ົາຈະເຫັນຄຸນຄ່າຂອງ
ຄວາມ ຮູ້ສຶກຂອບພຣະຄຸນຂອງພວກເຮົາເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຍັງບ່ໍຮູ້ແຜນການຂອງພຣະອົງ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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