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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນ                    ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
        ວັນອາທິດທີ  01  ກັນຍາ  2019 (09-01-2019 ) 

   
  ສູນກາງຊີວິດ 

 
                              
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຍາມໃດຊີວິດຂອງທ່ານມີສູນກາງຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ, ທ່ານກໍຈະໄດ້ທຸກສ່ິງທ່ີທ່ານຕ້ອງການ. 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:   
        ຄວາມກະວົນກະວາຍ.  ທ່ານອາດມີໂອກາດພົວພັນກັບຄໍານ້ີຫຼືບ່ໍ? ມີຫຼາຍຄົນອາດຈະມີສ່ວນ. ຊາວອະເມຣິກັນ
ໜ່ຶງໃນຫ້າມີຄວາມກະວົນກະວາຍ. ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍຢູ່ໃນກຸ່ມນ້ີ. 
    ຂ້າພະເຈ້ົາກະວົນກະວາຍຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈ້ົາກະວົນກະວາຍນໍາໂບດ, ຄອບຄົວ, ສຸຂພາບ, ອະນາຄົດ, ແລະ ຄົນຫົຼງ
ຫາຍໃນເມືອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.  ລາຍການມີຕ່ໍໄປເລ້ືອຍໆ.   ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ຄວາມກະວົນກະວາຍທໍາລາຍຂ້າ 
ພະເຈ້ົາ ແມ້ກະທ້ັງດ້ານວິນຍານກໍເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເປ້ັຽລ່ອຍເປັນເວລາຫຼາຍປີ.   ຂ້າພະເຈ້ົາຫຼິ້ນເກມ “ເປັນຫຽັງ-ຖ້າ 
ຫາກ” (what-if).   ຈະເປັນຫຽັງຖ້າຫາກຂ້າພະເຈ້ົາຕັດສິນໃຈຜິດ?    ຈະເປັນຫຽັງຖ້າຫາກຄວາມປາຖນາໃນໃຈຂອງ
ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຜ່ານພົ້ນໄປຈັກເທ່ືອ? ຈະເປັນຫຽັງຖ້າຫາກພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ພຣະຄຣິດ?  
      ທ່ານເຄີຍປາຖນາວ່າຈະເຊົາກັງວົນ ແລະ ສຸມໃສ່ສ່ິງທ່ີທ່ານບ່ໍສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ນ້ັນຫຼືບ່ໍ?   ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍປາຖ
ນາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ກຸນແຈເຮົາ, ສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງເຮັດແມ່ນເລັງໃສ່ຈຸດສຸມຂອງເຮົາ. ເວລາໃດເຮົາສຸມໃສ່ໂລກ ຜົນຕາມ
ມາກໍແມ່ນຄວາມກະວົນກະວາຍ, ແຕ່ເມື່ອເຮົາສຸມໃສ່ພຣະຄຣິດ...ແລ້ວ, ສ່ິງນ້ັນກໍຈະປ່ຽນທຸກສ່ິງ.  
       ໃນບົດເທສນາເທິງຈ້າຍພູ,  ພຣະເຢຊູຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮົາສແວງຫາອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະ ຄວາມຊອບທັມ
ຂອງພຣະອົງກ່ອນ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ສ່ິງອ່ືນກໍຈະຊົງເພີ້ມເຕີມໃຫ້.  
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: (ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  

 

                                                      ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ມັດທາຍ 6:25-30. 
25“ດ້ວຍເຫດນ້ັນ ເຮົາຈ່ຶງບອກທ່ານທັງຫຼາຍວ່າ ຢ່າກະວົນກະວາຍເຖິງຊີວິດ ຂອງຕົນວ່າ  ຈະກິນຫຽັງ ຈະດ່ືມຫຽັງ ຢ່່າ
ກະວົນກະວາຍເຖິງຮ່າງກາຍຂອງຕົນວ່າ ຈະນຸ່ງຫຽັງຊີວິດກໍລ່ືນກວ່າອາຫານບ່ໍແມ່ນຫຼື ແລະຮ່າງກາຍກໍລ່ືນກວ່າເຄ່ືອງ 
ນຸ່ງຫ່ົມບ່ໍແມ່ນຫຼື.   26ຈ່ົງເບ່ິງນົກປ່າ ມັນບ່ໍໄດ້ຫວ່ານ, ບ່ໍໄດ້ກ່ຽວ ບ່ໍໄດ້ໂຮມໃສ່ເລ້ົາໄວ້ ແຕ່ພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງສະ 
ຖິດຢູ່ໃນສວັນກໍຍັງຊົງລ້ຽງນົກນ້ັນ ພວກທ່ານປະເສີດກວ່ານົກບ່ໍແມ່ນຫຼ.ື  27ມີໃຜໃນພວກທ່ານ ໂດຍຄວາມກະວົນກະ 
ວາຍອາດຕ່ໍຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ຍາວອອກໄປອີກຈັກສອກນ່ຶງໄດ້ຫຼື.    28ເປັນສັນໃດທ່ານທັງຫຼາຍຈ່ຶງກະວົນກະວາຍເຖິງ 
ເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມ ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງດອກໄມ້ໃນທ່ົງວ່າ ມັນຈະເຣີນໃຫຽ່ຂ້ຶນຢ່າງໃດ ມັນບ່ໍໄດ້ເຮັດການ, ບ່ໍໄດ້ເຂັນຝ້າຍ. 29ແຕ່ 
ເຮົາບອກທ່ານທັງຫຼາຍວ່າ ເຖິງກະສັດໂຊໂລໂມນ, ເມ່ືອບໍຣິບູນດ້ວຍສະງ່າຣາສີກໍບ່ໍໄດ້ຊົງເຄ່ືອງງາມເທ້ົາດອກໄມ້ເຫ່ົຼາ 
ນ້ີດອກນ່ຶງ.   30ຖ້າພຣະເຈ້ົາຕົກແຕ່ງຫຽ້າທີ່ທ່ົງຢ່າງນ້ັນ ຊ່ຶງເປັນຢູ່ມື້ນ້ີ ແລະມ້ືໜ້າຈະຕ້ອງຖືກຖ້ີມໃສ່ເຕົາໄຟ   ໂອ ຜູ້ມີ 
ຄວາມເຊ່ືອໜ້ອຍເອີຍ, ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງຕົກແຕ່ງທ່ານຫຼາຍກວ່ານ້ັນຫຼ.ື”  
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     ໃນບົດເທສນາເທິງຈ້າຍພູນ້ີ, ພຣະເຢຊູຊົງເຕືອນສະຕິເຮົາວ່າ ຈິດໃຈຂອງຜູ້ເຊ່ືອຈະລົງເອີຍຢ່າງໃດ ໃນເວລາການ
ເລັງຂອງເຮົາສຸມໃສ່ເນ້ືອກາຍແທນທ່ີຈະສຸມໃສ່ວິນຍານ.  ການເລັງຜິດຈະນໍາໄປສູ່ສະພາບຄວາມຄິດທ່ີຜິດຊ່ຶງຈະນໍາ 
ໄປສູ່ຄວາມວິຕົກກັງວົນ ແລະຄວາມກະວົນກະວາຍໃຈ. 
    “ເຫດສັນນ້ັນ ເຮົາຈ່ຶງບອກທ່ານທັງຫຼາຍວ່າ ຢ່າກະວົນກະວາຍເຖິງຊີວິດຂອງຕົນ(ຂ້ໍ25).  ງ່າຍກວ່າປອກກ້ວຍແມ່ນ
ບ່ໍ? ແຕ່ແມ່ນຄໍາເວ້ົາທ່ີ່ສໍາຄັນຂອງພຣະເຢຊູ, ແລະການທ່ີ່ພຣະອົງໃຊ້ຄໍາວ່າ “ເຮົາຈ່ຶງບອກທ່ານທັງຫຼາຍວ່າ” ແມ່ນການ
ຊັກນໍາເຮົາໃຫ້ເຮົາຕ້ັງໃຈຟັງສ່ິງທ່ີພຣະອົງກ່າວ. 
     ຢ່າໃຫ້ເຮົາຂາດມຸມມອງຄວາມຈິງທ່ີວ່າພວກເຮົາໄດ້ຍິນຄໍາເຫ່ົຼານ້ີຈາກປາກຂອງພຣະຜູ້ສ້າງ.   ຜູ້ນີຣະມິດສ້າງຈັກ
ວານ,  ຜູ້ຊ່ຶງວາງດວງດາວໄວ້ບ່ອນຂອງມັນ,  ຜູ້ຊົງຄວບຄຸມທະເລ,  ຜູ້ຊົງຊູໂລກໄວ້ໃນອ້ົງມືຂອງພຣະອົງ ກໍາລັງບອກ 
ເຮົາວ່າ  “ຢ່າກະວົນກະວາຍ!”  ແຕ່ມັນບ່ໍຄ່ອຍເປັນດ່ັງເວ້ົາ.   ເມ່ືອເຮົາກະວົນກະວາຍ,  ແມ່ນເພາະພວກເຮົາຍອມໃຫ້
ຄວາມຄິດຂອງເຮົາສຸມໃສ່ຄວາມບ່ໍເຊ່ືອ ແລະດໍາຣົງຊີວິດໃນຄວາມບ່ໍວາງໃຈ. 
      ບັນຫາເລ້ີມເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດເຮົາ ຍາມເມ່ືອເຮົາປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຝ່າຍເນ້ືອກາຍມາກ່ອນຄວາມຕ້ອງການ 
ຝ່າຍວິນຍານ. ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກຢ່າງຊັດແຈ້ງແລ້ວວ່າຊີວິດກໍລ່ືນກວ່ານ້ັນ.  
 
 
      ດ່ັງນ້ັນ ເຫດໃດເຮົາຈ່ຶງບ່ໍຄວນກະວົນກະວາຍ ໃນເມ່ືອຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍສ່ິງທ່ີ່ບ່ໍຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການມາກ
ມາຍ?  ຂ້ໍ 26 ບອກເຮົາວ່າເຫດໃດ,  ແລະເຫດຜົນກໍຂ້ຶນຢູ່ກັບຄຸນຄ່າຍ່ິງໃຫຽ່ທ່ີເຮົາມີໃນສາຍພຣະເນດພຣະບິດາຂອງ
ເຮົາ. ບາງເທ່ືອກໍຍາກແທ້ທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຮັກເຮົາໃນຖານະເປັນບຸດຂອງພຣະອົງ. ບາງຄົນໃນພວກເຮົາຍັງບ່ໍມີ
ພາບຄວາມຍ່ິງໃຫຽ່ສູງສຸດຂອງພຣະບິດາເຮົາ, ແລະບາງຄົນໃນພວກເຮົາຍັງບ່ໍມີພໍ່ຊ້ໍາ.  ຄົນອ່ືນໆ ບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້
ວ່າເຫດໃດພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຮັກເຂົາ  ໃນເມ່ືອເຂົາເປັນຄົນດ່າງພ້ອຍແລະເຕັມດ້ວຍບາບ.    ແຕ່ພຣະເຢຊູໄດ້ວາດພາບໃຫ ້
ເຫັນພາບພຣະບິດາແຫ່ງສວັນແຕກຕ່າງຢ່າງສ້ິນເຊີງ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ດູແລຝູງນົກ ແລະເປັນຜູ້ຕົກແຕ່ງດອກໄມໄ້ດ້ຊົງຮັກເຮົາ
ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ.   ເຖິງເຮົາຈະເປັນຄົນບາບ  ພຣະອົງຍັງຮັກແລະໃຫ້ຄຸນຄ່າເຮົາຢ່າງເລິກເຊ່ິງ.   ຄວາມຈິງອັສຈັນນ້ີຄວນ
ປ່ຽນມຸມມອງຂອງເຮົາ, ແລະປ່ິນປົວຄວາມກະວົນກະວາຍຕ່າງໆຂອງເຮົາ.  
 

2. ມັດທາຍ 6:31-32. 
 31ເຫດສັນນ້ັນ ຢ່າກະວົນກະວາຍວ່າ  ‘ພວກເຮົາຈະກິນຫຽັງ,  ຈະດ່ືມຫຽັງ ຫືຼ ຈະນຸ່ງຫ່ົມຫຽັງ’.   32ເພາະວ່າພວກຕ່າງ
ຊາດສແວງຫາສ່ິງທັງປວງນ້ີ  ແຕ່ວ່າພຣະບິດາຂອງທ່ານທັງຫຼາຍຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ  ຊົງຊາບແລ້ວວ່າ ພວກທ່ານ
ຕ້ອງການສ່ິງທັງປວງເຫ່ົຼານ້ີ. 
 
        ການຂາດຄວາມເຊ່ືອ ຈະກ່ໍໃຫ້ເກີດຊີວິດກະວົນກະວາຍ.   ອີງຕາມພຣະເຢຊູ   ຄວາມກະວົນກະວາຍ ແມ່ນສັນ 
ດານຂອງຄົນຕ່າງດ້າວ.   ໃນເມື່ອ ບາງຄ້ັງພວກເຮົາກໍອາດສ່ໍາກັນກັບ “ຄົນຕ່າງດ້າວ” ເໝືອນບາງຄົນທ່ີບ່ໍແມ່ນຄົນຢີວ  
ໃນເຣ່ືອງອ່ືນດ່ັງໃນບົດນ້ີ ແມ່ນອ້າງເຖິງຄົນທ່ີຢູ່ນອກຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄົນທ່ີ່ຫຼົງເສັຽກຸ່ມນ້ີມີເຫດຜົນ ກະວົນກະ 
ວາຍທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຊີວິດ. ພວກເຂົາສະແດງອອກເຖິງຄວາມບ່ໍເຊ່ືອວາງໃຈພຣະເຈ້ົາ, ຜູ້ເປັນແຫ່ຼງ
ທ່ີມາຂອງທຸກສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງການ. ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາແມ່ນໄວ້ວາງໃຈໃນຄວາມສາມາດຊອກຫາເອົາເອງ.  
      ຖ້າປາສຈາກພຣະຄຣິດແລ້ວ,  ຄວາມຄິດຂອງເຮົາກໍຖືກທໍາລາຍ ດ້ວຍການດໍາຣົງຊີວິດແບບຄວາມຝັນຂອງຊາວ 
ອະເມຣິກັນ. ທະວີຄູນແມ່ນຊ່ືເກມ. ພວກເຮົາສແວງຫາສ່ິງຂອງໃນໂລກນ້ີເພຶ່ືອເພ້ີມຄວາມມີໜ້າມີຕາແລະຄຸນຄ່າແກ່ 

ແມ່ນຫັຽງເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາກະວົນກະວາຍ ? 
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ເຮົາ. ມີຫຼາຍສ່ິງບ່ໍແມ່ນສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍໃນຕົວມັນເອງເຊ່ັນ: ເຮືອນງາມ, ຣົດໃໝ່, ເງິນເດືອນສູງ, ແຕ່ພວກເຮົາມີແນວໂນ້ມ 
ປ່ອຍໃຫ້ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີກຳໜົດເສ້ັນທາງເດີນໃຫ້ແກ່ເຮາົ. ຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສາມາດຂອງເຮົາເອງທ່ີຕ້ອງເຮັດ
ທຸກຢ່າງ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງການຫຼືຢາກໄດ້ມາ.  
    ແຕ່ພວກເຮົາຈະບັນລຸຫຽັງແທ້ຖ້າພວກເຮົາໄດ້ທຸກສ່ິງນ້ີແລ້ວ? ຜູ້ທ່ີນ່ັງຢູ່ຖັດເຮົາໄປໃນເຮືອນຫຼູຫຼາຂອງເຮົາແມ່ນສຽງ
ກະຊິບເບົາໆ, ຄວາມໝົດຫວັງ, ແລະຂາດສັນຕິສຸກ. ບ່ໍມີສ່ິງໃດໃນພວກນ້ີທ່ີເຮັດໃຫ້ເຮົາພໍໃຈ; ພວກເຮົາຍ່ິງຫິວກະຫາຍ
ຕ່ືມ. ມັນເດືອດຮ້ອນຮອດສ່ິງສໍາຄັນຄືຄວາມວາງໃຈ: ປາສຈາກພຣະຄຣິດ, ແມ່ນວາງໃຈຜິດບ່ອນ. 
     ຄວາມເຊ່ືອຄວນປົງໄວ້ນໍາພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊ່ຶງກະທໍາສ່ິງດີເພ່ືອເຮົາ.  ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າພຣະເຈ້ົາຈັດຫາຄວາມຕ້ອງ 
ການອັນໃຫຽ່ຫຼວງທ່ີສຸດໃຫ້ເຮົາຢ່າງໃດ.   ພວກເຮົາເປັນຄົນບາບຕ້ອງການພຣະຜູ້ໄຖ່.   ພຣະເຈ້ົາຫິຼງເຫັນຄວາມຕ້ອງ 
ການນ້ີ ແລະໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງລົງມາ,(ສົມບັດອັນຍ່ິງໃຫຽ່ທ່ີສຸດຂອງພຣະອົງ).   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຫາແກະທ່ີ
ສົມບູນສໍາລັບຄົນທ່ີບ່ໍສົມບູນ. ແລະພວກເຮົາກໍບ່ໍຈໍາເປັນເຮັດສ່ິງໃດໃນການຈັດຫານ້ີ! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
        ເມ່ືອໃດເຮົາວາງຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາໄວ້ໃນພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາເຊ່ືອແນ່ວ່າຄວາມຕ້ອງການອັນໃຫຽ່ທ່ີສຸດຂອງ
ເຮົາຈະໄດ້ຮັບ. ແລະໃນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ດູແລຄວາມຕ້ອງການອັນໃຫຽ່ສຸດຂອງເຮົາ, ພວກເຮົາວາງໃຈພຣະອົງໄດ້
ວ່າ ພຣະອົງຈະຈັດການກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາທຸກຢ່າງ! 
 ພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີບັນຫາເຣ່ືອງໄດ້ຍິນ.  ພຣະອົງໄດ້ຍິນຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຮົາ (ພສສ 66:18-20). 
 ພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີບັນຫາເຣ່ືອງການຈັດຫາ.  ພຣະອົງມີງົວ ຢູ່ຕາມພູນ້ອຍຫຼາຍພັນໜ່ວຍ ( ພສສ 50:10 ). 
 ພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີບັນຫາກ່ຽວກັບເວລາ.  ພຣະອົງຈັດຫາສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງການເມ່ືອເຮົາຕ້ອງການ (ສພສ 3:5-6). 

      ຖ້າມີບັນຫາ, ແມ່ນຢູ່ທ່ີຕົວເຮົາ. ແມ່ນບັນຫາຄວາມເຊ່ືອ ພຣະອົງເອ້ີນເຮົາວ່າ “ຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອໜ້ອຍເອີຍ”.ຄວາມ 
ກະວົນກະວາຍແມ່ນຜົນພວງມາຈາກເຮາົບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ. ຂ່າວດີແມ່ນເຮົາບ່ໍຕ້ອງເກາະຕິດຢູ່ກັບຄວາມບ່ໍເຊ່ືອ! 
 

3. ມັດທາຍ 6:33-34. 
33  “ແຕ່ກ່ອນອ່ືນ, ທ່ານທັງຫຼາຍຈ່ົງສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ   ແລະ 
ພຣະອົງຈະຊົງເພ້ີມເຕີມສ່ິງທັງປວງເຫ່ົຼານ້ີໃຫ້ແກ່ທ່ານ”. 34ເຫດສັນນ້ັນ ຢ່າກະວົນກະວາຍເຖິງມ້ືອ່ືນ ເພາະວ່າມ້ືອ່ືນຄົງ 
ມີຄວາມກະວົນກະວາຍສໍາລັບມັນເອງ ຄວາມທຸກໃນວັນໃດກໍພໍແລ້ວໃນວັນນ້ັນ.” 
 
       “ແຕ່ກ່ອນອ່ືນຈ່ົງສແວງຫາ” ຄໍາທ່ີພຣະເຢຊູໃຊ້ສໍາລັບ ”ສແວງຫາ” ແມ່ນ Zeteo,   ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າປາຖນາ 
ຫຼືໄຄວ່ຄວ້າຫາ.   ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຊອກຫາສ່ິງທ່ີເຊ່ືອງໄວ້;  ແຕ່ພວກເຮົາຕາມຫາຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມສັດທາຢ່າງ
ແຮງກ້າຊ່ຶງແມ່ນຄວາມສໍາຄັນສູງສຸດອັນດັບແລກຂອງເຮົາ.  ແທນທ່ີຈະຖືກປົກຄຸມດ້ວຍສ່ິງຊ່ົວຄາວຂອງໂລກນ້ີ, ພວກ
ເຮົາຖືກເອ້ີນໃຫ້ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍຄວາມປາຖນາເພ່ືອພຣະເຈ້ົາ ແລະເພ່ືອສ່ິງທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ບ່ໍແມ່ນວ່າຄວາມສົນ 
ໃຈໃນຊີວິດນ້ີບ່ໍສໍາຄັນ,   ແມ່ນແຕ່ພຣະເຢຊູກໍຍັງໄດ້ເຊີນພວກເຮົາໃຫ້ອະທິຖານເພ່ືອສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ:    “ຂໍໂຜດປະທານອາ 
ຫານປະຈໍາວັນ”(ຂ້ໍ11). ເມ່ືອເຮົາສຸມໃສ່ພຣະຄຣິດ ແລະຕິດຕາມພຣະອົງດ້ວຍການຟັງຄວາມ,  ສ່ິງອ່ືນໆ ພຣະອົງຈະ
ຈັດການໃຫ.້ 
 

ເວລາໃດພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຫາໃຫ້ທ່ານໃນທາງທ່ີທ່ານບ່ໍຄາດຄິດມາກ່ອນ? 

 ການສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາກ່ອນ ຄືຫຽັງ? 
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        ນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າທ່ານສແວງຫາພຣະເຈ້ົາຢ່າງໝົດຈິດໝົດໃຈແລ້ວ, ທ່ານຈະໄດ້ທຸກສ່ິງທ່ີທ່ານຢາກໄດ້. 
ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງ  ຄວາມຄິດເຣ່ືອງຄວາມມ່ັງຄ່ັງ ມີບົດບາດແນວໃດໃນພາກສ່ວນອ່ືນໆ ຂອງໂລກ?  ບ່ໍໄດ້ນັບຜູ້ເຊ່ືອ
ທ່ີດໍາຣົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມຍາກຈົນ.    ຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ສັນຍາເຣ່ືອງຄວາມມ່ັງຄ່ັງແບບຊາວອະເມຣິກັນ ແຕ່
ແບບການຈັດຫາຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະອົງຫ່ວງໃຍລູກຂອງພຣະອົງ.  ການສແວງຫາພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍໃຫເ້ຮົາມີມຸມມອງ
ອັນຖືກຕ້ອງ.   ພຣະເຢຊູສັນຍາວ່າ ຄວາມທຸກໃນວັນໃດກໍພໍແລ້ວໃນວັນນ້ັນ, ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດຫລົບໜີຄວາມກະ      
ວົນກະວາຍໄດ້. ວັນນ້ີ ຈ່ົງສຸມໃສ່ພຣະຄຣິດ. ເອົາພຣະອົງກ່ອນ.  ພວກເຮົາສາມາດຄິດຫາມື້ອ່ຶນ...ແມ່ນ, ມ້ືອ່ືນ.  ພຣະ
ເຢຊູບ່ໍໄດ້ຄັດຄ້ານເຣ່ືອງວາງແຜນ ຫືຼຈັດຕຽມສໍາລັບອະນາຄົດ. ຂ້າພະເຈ້ົາແລະພັລຍາມີລູກສ່ີຄົນ ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້
ວາງແຜນສໍາລັບອະນາຄົດຂອງເຂົາ.   ພວກເຮົາເລ້ີມສະສົມທຶນຊ້ັນອຸດົມສຶກສາ,  ພວກເຮົາອະທິຖານເພ່ືອຄວາມພ້ົນ
ຂອງເຂົາ,  ພວກເຮົາອະທິຖານເພ່ືອຄວາມບໍຣິສຸດຂອງເຂົາ,   ພວກເຮົາອະທິຖານເພື່ອເພ່ືອນທ່ີຊອບທັມເຂ້ົາມາໃນຊີ 
ວິດເຂົາ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ອະທິຖານເພື່ອຄູ່ຄອງຂອງເຂົາອີກດ້ວຍ.  ຫັຼງຈາກພວກເຮົາວາງແຜນ, ຈັດຕຽມ,  ແລະອະທິ 
ຖານ, ພວກເຮົາວາງອະນາຄົດທ່ີເຮົາບ່ໍຮູ້ໄວ້ໃນພຣະຫັດພຣະບິດາຂອງເຮົາ. ຖ້າປາສຈາກການສຸມໃສ່ພຣະຄຣິດ, ມັນ
ກໍເປັນຕາຢ້ານວ່າໂລກນ້ີຈະເຮັດຫຽັງໃຫ້ລູກສຸດທ່ີຮັກຂອງເຮົາ. 

    ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າ: ພວກເຮົາຈະເປັນເປ້ັຽຍ້ອນຄວາມຢ້ານອະນາຄົດທ່ີເຮົາບ່ໍຮູ້, ຫືຼຈະເລືອກສແວງຫາ
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ? ມັນເປັນການເລືອກແຕ່ລະວັນ ທ່ີຈະວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຄອງຣາດ ແລະເປັນທ່ີໂຄຣົບຮັກ 
ຜູ້ຊ່ຶງປະທັບເທິງບັນລັງຂອງພຣະອົງ.                                                                                                                                            

 

                                                          ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  

      ທ່ານຈະສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງກ່ອນຢ່າງຈິງຈັງຢ່າງໃດ? ຈ່ົງພິ 
ຈາຣະນາການນໍາໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ສາຣະພາບ.  ເພ່ືອຈະເອົາຊະນະຄວາມກະວົນກະວາຍ,  ຈ່ົງສາຣະພາບບ່ອນທ່ີທ່ານກໍາລັງສູ້ຊົນເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາຢູ່.                                                                   
 ທ່ອງຈໍາ.  ຈ່ົງຍຶດໝ້ັນໃນຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໜຽວແໜ້ນ ແລະທ່ອງຈໍາພຣະທັມ ມັດທາຍ 6:33 ວ່າ:“ແຕ່

ກ່ອນອ່ືນ,  ທ່ານທັງຫຼາຍຈ່ົງສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະ
ອົງຈະຊົງເພ້ີມເຕີມສ່ິງທັງປວງເຫຼົ່ານ້ີໃຫ້ແກ່ທ່ານ”.   ຈ່ົງສືບຕ່ໍຢ້ໍາເຕືອນຕົວເອງເຖິງຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າຈະ
ຈັດຫາໃຫ້. 

 ຈ່ົງບອກ.  ຈ່ົງຊອກຫາຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທ່ີທ່ານວາງໃຈໄດ້ແລະເລ່ົາເຣ່ືອງທ່ີພາໃຫ້ທ່ານກັງວົນ  ແລະບ່ອນທ່ີຊີວິດທ່ານຍັງ
ຂາດຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຂົາຟັງ. ເຊີນເພ່ືອນຜູ້ນ້ີມາອະທິຖານນໍາທ່ານ ແລະອະທິຖານເພ່ືອທ່ານ. 

      ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກເໝືອນວ່າອາດໜີຄວາມກະວົນກະວາຍບ່ໍພົ້ນ ແລະທ່ານກໍາລັງຈົມລົງສູ່ຄວາມກັງວົນ.  ຄວາມ
ກັງວົນອາດຈະເປັນທາງຮັບເອົາຄວາມຊ່ົວຮ້າຍເຂ້ົາມາໃນຊີວິດຂອງທ່ານ, ແຕ່ທ່ານບ່ໍຈໍາເປັນເກັບເອົາໄວ້ໃຫ້ມັນເປືອງ 
ສມອງຂອງທ່ານ. ຈ່ົງຕັດສິນໃຈແຕ່ລະວັນສແວງຫາອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງກ່ອນ.  

                      ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ກຸ່ມຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍກັນໃຫ້ຖືເອົາອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນໃຫຽ່ຢ່າງໃດ ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 08 ກັນຍາ 2019 (09-08-2019) 

 
ການສແວງຫາແຕ່ລະວັນ 

 

                              
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຈ່ົງຢ່ັງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເລິກລົງ ໂດຍການໃຊ້ເວລາກັບພຣະອົງທຸກໆ ວັນ 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:   
        ພວກເຮົາຕ້ອງການນ້ໍາ..ທຸກໆວັນ. ໃນນ້ຳໜັກຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຊາຍມີນ້ຳເຖິງ 60-65 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ໃນຮ່າງ 
ກາຍຜູ້ຍິງມີນ້ຳ 45-60 ສ່ວນຮ້ອຍ ເພ່ືອຮັກສາຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໃຫ້ຢູ່ໃນເກນດູດີ, ພວກເຮົາຕ້ອງດ່ືມນ້ໍາເຄ່ິງແກລອນ
ຕ່ໍວັນ. ນ້ໍາທັງໝົດນ້ີຈະຮັກສາເນ້ືອເຍ່ືອ, ຂ້ໍຕ່ໍ, ແລະໄຂມັນສັນຫຼັງຂອງເຮົາ. ມັນຍັງຊ່ອຍການຍ່ອຍອາຫານ, ແລະຊ່ອຍ
ລ້າງສ່ິງເປິະເປ້ືອນອອກຈາກຮ່າງກາຍຂອງເຮົາອີກດ້ວຍ. ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍເຮົາລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການນ້ໍາທັງ
ນ້ັນ. 
        ຖ້າປາສຈາກນ້ໍາແລ້ວ, ອາການຂາດນ້ໍາກໍຈະເກີດຂ້ຶນ ແລະບ່ໍເປັນການດີສໍາລັບຮ່າງກາຍທ່ີອາສັຍນ້ໍາ! ປາກແຫ້ງ,
ເຈັບຫົວ, ຜີວໜັງແຫ້ງ, ວິນຫົວ, ກ້າມເນ້ືອຈັງ, ແລະ ອິດເມ່ືອຍ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນອາການຕ້ອງການນ້ໍາ ທັງນ້ັນ. ພວກເຮົາ
ທົນຢູ່ໄດ້ຫຼາຍອາທິດໂດຍປາສຈາກອາຫານ, ແຕ່ຖ້າຂາດນ້ໍາ, ຢ່າງດົນທ່ີສຸດ ພວກເຮົາສາມາດຢູ່ໄດ້ພຽງສາມຫາສ່ີວັນ. 
ໜ້າເສ້ົາໃຈ, ພວກເຮົາຫຼາຍຫລາຍກໍປະສົບການຂາດນ້ໍາຝ່າຍຈິດວິນຍານ ພວກເຮົາຕ້ອງການຕິດຕ່ໍກັບພຣະບິດາຂອງ
ເຮົາແຕ່ລະວັນ.   ຈິດວິນຍານແຫ້ງແລ້ງ, ໃຈງຸດງິດ,  ແລະຄວາມຍາກລໍາບາກໃນການກ້າວເດີນຝ່າຍວິນຍານແມ່ນອາ 
ການບາງສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການຕ່ືມໃຫ້ເຕັມໂດຍການໃຊ້ເວລາກັບພຣະເຈ້ົາ.   ການຮັກສາກໍງ່າຍຄື  ໃຊ້ເວລາອະທິ 
ຖານ ແລະສັຣເສີນພຣະອົງຜູ້ຊົງຊູເຮົາໄປ. ພວກເຮົາຕ້ອງການພຣະເຢຊູທຸກໆ ວັນ. 
   

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: (ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1,  2, ແລະ 3 )  
 

                                                      ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1.ຟີລິບປອຍ 4:4-5 . 
4 ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທຸກເວລາ  ເຮົາຂໍຢ້ໍາອີກວ່າຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີເທີນ.   5ຈ່ົງໃຫ້ໃຈອ່ອນສຸພາບຂອງ 
ເຈ້ົາທັງຫຼາຍປາກົດແກ່ຄົນທັງປວງ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຢູ່ໃກ້ແລ້ວ. 
 

       ມີຫຼາຍສ່ິງສາມາດປຸ້ນເອົາຄວາມຍິນດີຂອງທ່ານໄປ.    ຄວາມສົງສັຍ,  ຄວາມຕາຍ,  ການຊ່ວງຊີງໃນທ່ີທໍາງານ, 
ຄວາມເຈັບປ່ວຍ, ຄວາມຫຽຸ້ງຍາກດ້ານຄວາມສັມພັນ,   ແລະບັນຫານາໆ ປະການ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນສູນເສັຽ
ຄວາມຍິນດີຂອງເຂົາ. ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍຄວນເສັຽຄວາມຍິນດີຂອງເຮົາ.  ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຍິນດີໃນສະພາບການຂອງເຮົາ; 
ພວກເຮົາຍິນດີໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ຄວາມຍິນດີເກີດຈາກຄວາມສັມພັນກັບອົງພຣະເຢຊູ, ບ່ໍແມ່ນເກີດຈາກສະພາບ
ການຕ່າງໆ.  
 
         ທ່ານໂປໂລບ່ໍໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍສະບັບນ້ີຈາກເປທ່ີລະບຽງຫັຼງບ້ານຢ່າງສະບາຍ. ເພ່ິນຢູ່ໃນຄຸກ.  ຊາວຟີລິບປອຍ 

 

ທ່ານຈໍາໄດ້ບ່ໍເວລາໃດທ່ີທ່ານຫິວກະຫາຍ? 

ເວລາໃດທ່ານມຄີວາມຍິນດີຢ່າງໃຫຽ່່ນໍາສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງ ? 
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ບາງຄົນຈໍາໄດ້ຢ່າງແມ່ນຢໍາວ່າເວລາໃດ, ທ່ີນ້ັນ ໃນເມືອງຂອງເຂົາເອງ, ທ່ານໂປໂລ ແລະຊີລາຖືກຂ້ຽນຕີ ແລະຕິດຄຸກ, 
ແລ້ວ ນັກປ່າວປະກາດທັງສອງໃຊ້ເວລາຕລອດທັງຄືນອະທິຖານ ແລະຮ້ອງເພງສັຣເສີນ ( ກຈກ 16:11-12,22-25 ). 
ຄວາມຍິນດີຂອງທ່ານໂປໂລມາແຕ່ໃສ? ມາຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
   ທ່ານໂປໂລບ່ໍໄດ້ບອກພຽງຄ້ັງດຽວວ່າເພິ່ນຍິນດີ; ເພ່ິນບອກຕ້ັງສອງເທ່ືອ. ເພ່ິນຕ້ັງໃຈເວົ້າລ້ຶມຄືນເອງ. ເພ່ິນເບ່ິງເຫັນ
ວ່າຈິດວິນຍານແຫ່ງຄວາມຍິນດີເປັນທ່ີກ່າວຂານກັນຫຼາຍໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນ. ຄໍາທ່ີທ່ານໂປໂລໃຊ້ແມ່ນchairo, ຄໍາກິ 
ຣິຍາການກະທໍາ. ຄວາມຈິງແມ່ນຄໍາກິຣິຍາການບອກເລ່ົາ. ຄວາມຍິນດີບ່ໍແມ່ນສ່ິງເກີດຂ້ຶນໂດຍບັງເອີນ ຫຼືຢູ່ຊ່ືໆກໍເກີດ
ຂ້ຶນມາເອງ. ມັນແມ່ນການຕັດສິນໃຈຂອງເຮົາແຕ່ລະວັນ ທ່ີຈະເລືອກພົບຄວາມຍິນດີໃນພຣະຄຣິດ ໂດຍບ່ໍກ່ຽວກັບສະ 
ພາບການຂອງເຮົາ.  
      ການເດີນກັບພຣະຄຣິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃນຕອນຕ້ົນ, ຂ້າພະເຈ້ົາເນ້ັນນັກເຣ່ືອງຄວາມຢາກ, ຄວາມຕ້ອງການ, ຄໍາ
ຈ່ົມທຸກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.  ຂ້າພະເຈ້ົາມ້ວນທ້າຍການອະທິຖານດ້ວຍການຢ້ໍາເຖິງພຣະເຈ້ົາ ໃນສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຢາກໄດ້
ຕ່ືມເພາະຢ້ານພຣະເຈ້ົາຈະລືມ. ຕລອດເວລາອະທິຖານລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນກ່ຽວກັບຂ້າພະເຈ້ົາ, ຂ້າພະເຈ້ົາເອງ, ແລະ
ຂ້າພະເຈ້ົາ.  ໜ້ອຍນັກທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຈະອະທິຖານເພື່ອຜູ້ອ່ືນ,  ຫຼືສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບສ່ິງທ່ີພຣະອົງເປັນ ຫືຼຂອບຄຸນ 
ພຣະອົງໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາ.  ເວລາໃດຂ້າພະເຈ້ົາຕັດສິນໃຈປ່ຽນສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນ,  ຊີວິດການອະທິຖານຂອງຂ້າ 
ພະເຈ້ົາກໍອຸດົມສົມບູນ ແລະການເດີນກັບພຣະຄຣິດກໍເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ.  ຂ້າພະເຈ້ົາເລືອກເລ້ີມຕ້ົນອະທິຖານດ້ວຍຄໍາສັຣ
ເສີນ ແມ້ກະທ້ັງເວລາທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກທ້ໍແທ້. 
     ເຖິງແມ່ນສະພາບຄວາມຄິດ ແລະຊີວິດຈະເປັນຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍປ່ຽນ ເພາະເຫດນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງມີ 
ໃຈສັຣເສີນ.  
 ຊົມຊ່ືນຍິນດີເພາະພຣະມະຫາກະສັດຍັງຢູ່ເທິງບັນລັງຂອງພຣະອົງ. 
 ຊົມຊ່ືນຍິນດີເພາະຄວາມຕາຍໄດ້ສູນສ້ິນໄລຜິດຂອງມັນແລ້ວ! 
 ຊົມຊ່ືນຍິນດີເພາະເຮົາບ່ໍຕ້ອງຕ່ໍສູ້ເພ່ືອເອົາຊັຍຊນະ; ພວກເຮົາຕ່ໍສູ້ເພາະໄດ້ຮັບຊັຍຊນະແລ້ວ ໃນພຣະຄຣິດ! 

ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີ! ທາງທ່ີດີເພ່ືອເລ້ີີມວັນໃໝ່ຂອງເຮົາ, ເຮົາຄວນຍິນດີໃນຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງເປັນ ແລະ ສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງ
ກະທໍາ. 
    

2. ຟີລິບປອຍ 4:6-7 :  
6 ຢ່າທຸກຮ້ອນໃຈດ້ວຍສ່ິງໃດເລີຍ    ແຕ່ຈ່ົງທູນເຣ່ືອງຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຈ້ົາທຸກຢ່າງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການໄຫວ້ 
ວອນ, ແລະການອ້ອນວອນຂໍ ພ້ອມກັບການຂອບພຣະຄຸນ, 7ແລ້ວສັນຕິສຸກອັນມາແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງເກີນຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
ຈະເຝ້ົາຮັກສາຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງເຈ້ົາທັງຫຼາຍໄວ້ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
      
 
    “ຢ່າທຸກຮ້ອນໃຈດ້ວຍສ່ິງໃດເລີຍ.”  ພວກເຮົາໄດ້ນໍາສເນີຫົວເຣ່ືອງຄວາມກະວົນກະວາຍໃນເທ່ືອກ່ອນ ເມ່ືອເຮົາເບ່ິງ
ຂ້ໍພຣະຄັມພີບ່ອນທ່ີພຣະເຢຊູບອກເຮົາໃຫ້ສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ. 
ຢາຖອນພິດການກະກັງວົນແມ່ນຍາມເຮົາສຸມ(focus)ຊີວິດຂອງເຮົາໃສ່ພຣະຄຣິດ,  ແລະໃນບົດນ້ີ ທ່ານໂປໂລໄດ້ໃຫ້ 
ຂໍກະແຈ ເລັງຈຸດສຸມຂອງເຮົາໃສ່ພຣະຄຣິດ ດ້ວຍສາມຄໍາ. 

1. ການອະທິຖານ.    ການອະທິຖານຄ້າຍກັບວ່າເປັນສ່ິງທ່ີ່ເຫັນແຈ້ງວ່າຄວນເຮັດ,   ແຕ່ເປັນວິນັຍທ່ີ່ມັກລະເລີຽ 
ຫຼາຍທ່ີສຸດໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນ. ການອະທິຖານແມ່ນການກະທຳຍ່ິງກວ່າການສົນທະນາກັບພຣະເຈ້ົາ; ແມ່ນ 

ມີອຸປສັກຫຽັງແດ່ເພ່ືອປະສົບກັບສັນຕິສຸກຂອງພຣະເຈ້ົາ ? 
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ການຕິດສນິດກັບພຣະອົງ.   ການອະທິຖານແມ່ນນິສັຍນະມັສການ  ເໝືອນກັນກັບເຮົາເຂ້ົາໄປຕ່ໍໜ້າບັນລັງ
ຂອງພຣະອົງ!  

2. ການທູນຂໍ. ການທູນຂໍແມ່ນການເຂ້ົາສນິດກັບພຣະເຈ້ົາ, ແລະການທູນຂໍແມ່ນສ່ວນນ່ຶງຂອງການໄຫວ້ວອນ, 
ການທູນຂໍພຣະເຈ້ົາສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງໂດຍສະເພາະ.   ທ່ານໂປໂລບອກໃຫ້ເຮົາຂໍສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງການ ແລະສ່ິງທ່ີ
ເຮັດໃຫ້ເຮົາກັງວົນ ຈາກພຣະເຈ້ົາ. 

3. ການຂອບພຣະຄຸນ.  ທຸກຄືນ ເມື່ອຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົານ່ັງອ້ອມພາເຂ້ົາ, ພວກເຮົາລົມກັນເຖິງຄວາມຂ້ຶນ
ສູງແລະລົງຕ່ໍາຂອງວັນນ້ັນ, ແລະຫັຼງຈາກນ້ັນພວກເຮົາກໍສົນທະນາສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຄວນຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາ ຂ້າ 
ພະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ລູກເຂ້ົາໃຈວ່າຊີວິດຈະປາສຈາກຄວາມຕົກຕ່ໍາແລະຂ້ຶນສູງບ່ໍໄດ້ ແຕ່ພວກເຮົາຄວນຂອບ 
ຄຸນພຣະເຈ້ົາສເມີ. ຄວາມສູງແລະຕ່ໍາຈະປ່ຽນໄປ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາບ່ໍມີວັນປ່ຽນແປງ. ມີພຣະເຈ້ົາຢູ່ເທິງ
ບັນລັງ, ພວກມີເຫດຜົນທ່ີຕ້ອງຂອບຄຸນພຣະອົງສເມີ.  

      ທ່ານໂປໂລບອກເຮົາໃຫ້ດໍາເນີນການທຸກສ່ິງໂດຍຜ່ານການອະທິຖານ,  ການທູນຂໍ,  ແລະການຂອບຄຸນ.  ທຸກສ່ິງ 
ບ່ໍພຽງແຕ່ສ່ິງໃຫຽ່ເທ່ົານ້ັນ. ທຸກໆສ່ິງຕ້ອງຜ່ານການກ່ັນກອງຈາກການໄຫວ້ວອນ.  ນໍາສ່ິງທັງໝົດທູນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສາ 
ມາດຈັດການໄດ້. 
     ສັນຕິສຸກຈາກພຣະເຈ້ົາຖ້ວມລ້ົນວິນຍານຂອງທ່ານໂປໂລໂດຍທາງການອະທິຖານ. ສັນຕິສຸກນ້ີເກີນຄວາມເຂ້ົາໃຈ. 
ສັນຕິສຸກນ້ີເຂ້ົາມາເມ່ືອເຮົາວາງຄໍາອ້ອນວອນຂໍແລະຄວາມກັງວົນຂອງເຮົາຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາແລະປະໄວ້ຫັ້ນ! ນ້ັນເອ້ີນວ່າ
ວາງໃຈ.    ສ່ວນຫລາຍເຮົາວາງຄໍາອ້ອນວອນຂໍຂອງເຮົາໄວ້ທ່ີພຣະບາດພຣະອົງ  ພຽງເພ່ືອຈະເອົາກັບຄືນໃນວັນຕ່ໍມາ. 
ຄວາມເຊ່ືອແມ່ນປະວາງພາຣະໄວ້ທ່ີພຣະທ່ີນ່ັງ.  ພຣະເຈ້ົາອາດບ່ໍຕອບຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຮົາຕລອດ ຕາມເວລາຂອງ
ເຮົາເອງທ່ີວາງໄວ້ ຫືຼຄໍາຕອບອາດບ່ໍຕົງກັບສ່ິງທ່ີເຮົາຄິດວ່າດີທ່ີສຸດ.  ຄວາມເຊ່ືອວາງໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຕອບຕົງເວລາ. 
ຄວາມເຊ່ືອວາງໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ຄໍາຕອບທ່ີ່ດີທ່ີ່ສຸດ ສ່ິງນ້ັນອາດດີເກີນກວ່າທ່ີເຮົາຄິດວ່າດີເລີດ.  ຄວາມເຊ່ືອວາງ 
ໃຈແລະປົງບັນຫາໄວ້ໃນພຣະຫັດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງຄອງຣາດ.  
 

3. ຟີລິບປອຍ 4:8-9 : 
8ພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍເອີຍ, ໃນທ່ີສຸດນ້ີ, ສ່ິງໃດທ່ີສັດຈິງ, ສ່ິງໃດທ່ີໜ້ານັບຖື, ສ່ິງໃດທ່ີຍຸດຕິທັມ, ສ່ິງໃດທ່ີບໍຣິສຸດ, ສ່ິງໃດທ່ີໜ້າ
ຮັກ, ສ່ິງໃດທ່ີໜ້າຍິນດີ, ສ່ິງໃດທ່ີລ້ໍາເລີດ ແລະຖ້າມີສ່ິງໃດທ່ີຄວນແກ່ການສັຣເສີນ ຈ່ົງພິຈາຣະນາເຖິງສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນ. 9ຈ່ົງ
ເຮັດທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຈ່້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້,  ໄດ້ຮັບໄວ້,  ໄດ້ຍິນ, ແລະໄດ້ເຫັນໃນເຮົາແລ້ວ ແລະພຣະເຈ້ົາຜູ້ໂຜດປະທານສັນຕິ
ສຸກ ຈະຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາເຈ້ົາທັງຫຼາຍ. 
 

     ຊີວິດການສັຣເສີນແລະການອະທິຖານແຕ່ລະວັນວາງຈຸດເລັງຂອງເຮົາໄວ້ບ່ອນທ່ີສົມຄວນຢູ່: ເທິງພຣະເຢຊູຄຣິດ, 
ຜູ້ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ເຮົາເຕັມລ້ົນດ້ວຍນ້ໍາແຫ່ງຊີວິດ.   ພຣະເຢຊູຕຣັດວ່າ, “ ຖ້າຜູ້ໃດຫິວ ຜູ້ນ້ັນຈ່ົງມາຫາເຮົາແລະດ່ືມ.    ຜູ້ທ່ີ 
ວາງໃຈໃນເຮົາ ແມ່ນ້ໍາອັນມີຊີວິດຈະໄຫຼອອກຈາກພາຍໃນຜູ້ນ້ັນ ຕາມທ່ີພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວໄວ້ແລ້ວ ”(ຢຮ 7:37-38). 

 
      ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດສຸມໃສ່ພຣະຄຣິດໄດ້ຖ້າເຮົາປ່ອຍໃຫ້ສ່ິງທ່ີຜິດຄອບງວຳຄວາມຄິຂອງເຮົາ.  ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້
ປ່ອຍປະສ່ິງທ່ີເປັນພັຍທ່ີຄອບງວຳສ່ິງຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ພວກເຮົາເຄີຍແບກຫີບສ່ິງທ່ີບ່ໍຈໍາເປັນໄປມາຢ່າງຫລວງຫລາຍ, 
ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາປະຖ້ິມມັນ, ມີຫຽັງຈະມາແທນບ່ອນມັນ?     ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາບັນຈຸພຣະຄຳໃສ່ສມອງຂອງ
ເຮົາ.  ພວກເຮົາຕ້ອງການພຣະວັຈນະຂອງພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງເຮົາຊຸ່ມຊ່ືນແຕ່ລະວັນ ເພ່ືອຄວາມຄິດຂອງ
ເຮົາອາດຖືກສ້າງຂ້ຶນໃໝ ່ແລະພວກເຮົາສາມາດຫຼີກເວ້ັນທາງເສ້ົາໝອງ. ທ່ານໂປໂລຮຽກເອ້ີນເຮົາໃຫ້ຄິດນໍາສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ. 

ເຄຶ່ືອງມືແລະຍຸທວິທີໃດທ່ານພົບວ່າເປັນປໂຍດໃນການຢ່ັງລົງໃສ່ສ່ິງຂອງພຣະເຈ້ົາ? 
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1) ...ຄວາມຈິງ, ບ່ໍແມ່ນຄວາມເທັດ.     2) ...ໜ້າໃຫ້ກຽດ, ບ່ໍໜ້າດູຖູກ. 
3) ...ທ່ຽງທັມ, ບ່ໍຄົດໂກງ.                   4) ...ບໍຣິສຸດ, ບ່ໍດ່າງພ້ອຍ. 
5) ...ໜ້າຮັກ, ບ່ໍໜ້າຊັງ.                     6) ...ເຫັນຊອບ, ບ່ໍເຮັດຜິດ. 
7) ...ມີຄຸນທັມດີເລີດ, ບ່ໍເລວຊາມ         8) ...ໜ້າສັຣເສີນ, ບ່ໍໜ້າອັບອາຍ. 

          ເມ່ືອເຮົາຄິດເຖິງເຣ່ືອງເຫຼົ່ານ້ີ, ພວກເຮົາສາມາດ ” ປາບຄວາມຄິດທຸກປະການລົງໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບ ຈົນເຖິງນ້ອມ
ຟັງພຣະຄຣິດ”(2ໂກຣິນໂທ10:5). ຍອມຈໍານົນຄວາມຄິດໃນຊີວິດໃຫ້ພຣະຄຣິດ; ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ກະແສພັດໄປຕາມຮ່ອງ. 
ຄວາມຄິດຜິດຍັງຄົງຢາກແຊກແຊງສມອງທ່ານຢູ່, ຈ່ົງກ້າຫານແລະປາບມັນໃຫ້ຢູ່!  
        ນອກຈາກນ້ັນ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນທ່ີສັຣເສີນ, ທ່ານໂປໂລໄດ້ຮຽກຮ້ອງເຮົາໃຫຕິ້ດຕາມແບບຢ່າງອັນດີ. 9ຈ່ົງເຮັດທຸກສ່ິງ
ທ່ີພວກເຈ່້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້, ໄດ້ຮັບໄວ້, ໄດ້ຍິນ, ແລະໄດ້ເຫັນໃນເຮົາແລ້ວ”(ຂ້ໍ9).  ຈ່ົງເອົາແບບຢ່າງຜູ້ເຊ່ືອທ່ີວາງຄວາມຄິດ
ຂອງເຂົາໄວ້ນໍາພຣະຜູ້ສ້າງແລະພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຮົາ.  ເບ່ິງເຂົາ. ຊອມເບ່ິງຊີວິດຂອງເຂົາ, ເຂົາອ່ານຫຽັງ, ຊອມເບ່ິງຫົວ
ເຣ່ືອງການສົນທະນາຂອງເຂົາ ແລະເຂົາໃຫ້ຄຸນຄ່າສ່ິງໃດ ໃນເມື່ອມັນແມ່ນຜົນຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ເປັນເໝືອນ 
ຜູ້ເຊ່ືອຄົນອ່ືນ, ທ່ານໂປໂລກ່າວວ່າຜູ້ຕິດຕາມແຕ່ລະຄົນຄວນຮູ້ສັນຕິສຸກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ືມ.  
    ເວລາເຮົາສຸມແລະວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາກໍມີສັນຕິສຸກ(peace).  ສັນຕິສຸກແມ່ນຜົນຜລິດຈາກຄວາມຄິດ
ຂອງເຮົາທ່ີໃຊ້ເວລາກັບພຣະເຈ້ົາທຸກໆວັນ.   ການສຸມໃຈໃສ່ພຣະວັຈນະຂອງພຣະອົງ ແລະສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາດຶງໃຈຂອງ
ເຮົາເຂ້ົາໃກ້ຊິດພຣະອົງ, ແລະຄວາມສນິດສນົມກັບພຣະຄຣິດໄດ້ຮັບຄວາມໝາຍໃໝ່ ເມ່ືອເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍສ່ິງທ່ີເປັນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ 

.   
 

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

ທ່ານຈະເອົາບາດກ້າວໃດເພ່ືອຈະໃຫ້ການເດີນຂອງທ່ານກັບພຣະຄຣິດເລິກລົງ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນໍາໃຊ້ຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 

 ອະທິຖານແຕ່ລະວັນ. ຈ່ົງເລ່ີມຕ້ົນແຕ່ລະວັນ ທຸກໆວັນ ດ້ວຍການສັຣເສີນ.  ການສັຣເສີນຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນພາບວັນ
ຂ້າງໜ້າລ່ວງໜ້າ. 
 

 ອະທິຖານແຕ່ລະວັນ. ຈ່ົງຈັດເວລາໄວ້ຕ່າງຫາກແຕ່ລະວັນເພື່ອການອະທິຖານທ່ີບ່ໍມີຫຽັງລົບກວນ ບ່ອນທ່ີທ່ານຈະ
ຕ້ັງໃຈໃສ່ພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຕັມສ່ວນ.  ຈ່ົງໃຊ້ປ້ຶມບັນທຶກການອະທິຖານ  ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ຈຸດສຸມຂອງທ່ານຢູ່ຄົງທ່ີ.ການ
ອະທິຖານແມ່ນການຕັດສິນໃຈແຕ່ລະວັນ.   ຈ່ົງອະທິຖານກ່ຽວກັບວັນຂອງທ່ານ, ແລະ ອະທິຖານເພ່ືອຄວາມຫຽຸ້ງ
ຍາກທ່ີຄົນອ່ືນກໍາລັງປະເຊີນຢູ່.   ຈ່ົງໃຫ້ສັນຕິສຸກຂອງພຣະເຈ້ົາຄຸ້ມຄອງຈິດໃຈຂອງທ່ານໃນເມື່ອທ່ີທ່ານປ່ອຍວາງ
ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານ້ີໄວ້ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ. 
 

 ຈ່ົງອ່ານແຕ່ລະວັນ. ຈ່ົງເຂ້ົາຫາພຣະທັມພຣະເຈ້ົາແຕ່ລະວັນ. ຈ່ົງເລືອກແຜນການອ່ານພຣະຄັມພີ, ແລະໃຊ້ປ້ຶມຫົວ
ນ້ີເປັນເຄ່ືອງນໍາພາທ່ານສຸມໃສ່ພຣະທັມພຣະເຈ້ົາແຕ່ລະວັນ. ເຂ້ົາສ່ວນກັບຄົນອ່ືນໃນກຸ່ມຂອງທ່ານເພ່ືອຊ່ອຍເຫຼືອ
ແລະຊູໃຈກັນແລະກັນ ໃນການອະທິຖານແລະການອ່ານຂອງທ່ານແຕ່ລະວັນ. 

  ຈ່ົງເລືືອກສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີແຕ່ລະວັນ, ແລ້ວການສນິດສນົມສະນິກັບພຣະຄຣິດກໍຈະຕາມມາ. ການແຫ້ງແລ້ງຝ່າຍວິນຍານກໍ
ຈະກາຍເປັນອະດີດໄປ! 
 

                      ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ກຸ່ມຂອງເຮົາຈະຊ່ອຍກັນດໍາຣົງຊີວິດຕາມຫັຼກຄໍາສອນນ້ີຢ່າງໃດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນ                    ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
  ວັນອາທິດທີ 15  ກັນຍາ  2019 (09-15-2019 ) 

 

     ຂໍກະແຈສູ່ຄວາມພໍໃຈ 
 

                              
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຄວາມພໍໃຈອັນແທ້ຈິງມາຈາກພຣະຄຣິດອົງດຽວ. 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:   
        ຊີວິດມີຫຼາຍຂ້ັນຫຼາຍຕອນ ແລະບ່ໍວ່າຈະຢູ່ຂ້ັນໃດຕອນໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາເໝືອນວ່າຢາກກະໂດດໄປສູ່ຕອນ 
ຕ່ໍໄປ. 
 ພວກເຮົາອົດໃຈຖ້າຂ້ຶນມັທຍົມບ່ໍໄດ້, ແຕ່ເມື່ອເຮົາໄດ້ຢູ່ຂ້ັນນ້ັນແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍອົດສາລໍຖ້າຮຽນຈົບບ່ໍໄດ້.  
 ພວກເຮົາອົດໃຈຖ້າຂ້ຶນອຸດົມບ່ໍໄດ້, ແຕ່ໜ້ອຍບ່ໍນານເຮົາກໍປວດຢາກຍ້າຍເຂ້ົາເຮັດການໃນ “ໂລກຕົວຈິງ.” 
 ພວກເຮົາອົດໃຈຖ້າແຕ່ງງານບ່ໍໄດ້, ແຕ່ເມື່ອເວລານ້ັນມາເຖິງແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍຢາກເຫັນຄອບຄົວໃຫຽ່ຂ້ຶນ. 
 ພວກເຮົາລົງສູ່ວຽກທ່ີເຮົາຢາກໄດ້, ແຕ່ໃນບ່ໍຊ້າ, ພວກເຮົາກໍຄິດນໍາວຽກອ່ືນ, ຊ້ັນອ່ືນ, ຫືຼ ຄິດນໍາບໍານານພຸ້ນ. 
         ແຕ່ລະຂ້ັນຕອນກໍໃຫ້ຄວາມພໍໃຈເຮົາໃນລະດັບນ່ຶງຢູ່, ແຕ່ພວກເຮົາກັບມີຄວາມທະເຍີທະຍານໄປໄກກວ່ານ້ັນ. 
ຫົວໃຈຂອງເຮົາຫິວກະຫາຍເພ້ີມຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ. ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍລະມັດລະວັງ, ຫົວໃຈຂອງເຮົາກໍອາດຈະຕົກຢູ່ໃນຄວາມ 
ບ່ໍຮູ້ຈັກພໍ. 
       ທ່ານອັຄສາວົກໂປໂລຮູ້ວ່າຈະດໍາລົງຊີວິດສູງແລະຕ່ໍາ, ຄວາມອຸດົມສົມບູນພູນສຸກ ຫືຼຄວາມຂັດສົນ. ເມ່ືອຖານະ                                                                    
ຂອງຊີວິດປ່ຽນໄປ, ຄວາມຍິນດີຂອງເພ່ິນບ່ໍປ່ຽນໄປ.  ໃນຟີລິບປອຍບົດ 4,  ທ່ານໂປໂລໄດ້ໃຫ້  “ເຄັດລັບ” ທ່ີຈະພໍໃຈ
ໂດຍບ່ໍກ່ຽວກັບສະຖານະການຂອງເຮົາໃນປັດຈຸບັນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ :  (ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

                                                    ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ຟີລິບປອຍ 4:10-14. 

 
 

 10ເຮົາມີໃຈຊົມຊ່ືນຍິນດີຫຼວງຫຼາຍໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະວ່າ ໃນທ່ີສຸດນ້ີ ພວກເຈ້ົາໄດ້ຫວນລະນຶກເຖິງເຮົາອີກ 
ຄວາມຈິງ, ເຈ້ົາທັງຫຼາຍກໍເຄີຍຄິດເຖິງເຮົາຢູ່ ແຕ່ຍັງບ່ໍມີໂອກາດທ່ີຈະສະແດງ. 11ເຮົາບ່ໍໄດ້ຈ່ົມເຖິງເຣ່ືອງການຂັດສົນ 
ເພາະເຮົາຈະມີຖານະຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຮົາກໍຮຽນຮູູ້ແລ້ວທ່ີຈະພໃໍຈຢູ່ຢ່າງນ້ັນ.  12ເຮົາຮູ້ຈັກທ່ີຈະປະສົບກັບການຕົກຕ່ໍາ                               
ແລະຮູ້ຈັກທ່ີຈະປະສົບກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນ ບ່ໍວ່າໃນກໍຣະນີໃດໆ ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງແງ່ຄວາມລັບ ທ່ີຈະປະສົບກັບ
ຄວາມອ່ີມທ້ອງ ແລະຄວາມອຶດຢາກ, ຄວາມສົມບູນພູນສຸກແລະ ຄວາມຂັດສົນ.13ເຮົາສາມາດສູ້ກັບທຸກສ່ິງໄດ້ໂດຍ                                           
ພຣະອົງຜູ້ຊົງຊູກໍາລັງເຮົາ. 14ເຖິງປານນ້ັນກໍເປັນຄວາມກະຣຸນາຂອງເຈ້ົາທັງຫຼາຍ ທ່ີໄດ້ຮ່ວມທຸກກັບເຮົາ. 
 
      ມັນເປັນການກະຕຸ້ນຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາຢ່າງໃຫຽ່ຫຼວງ ເມື່ອພຣະເຈ້ົາເບ່ິງແຍງເຮົາ ຊ່ຶງສາມາດອະທິບາຍໄດ້ພຽງ 

 

ມີຫຽັງແດ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກພໍໃຈ ? 

ທ່ານນັບວ່າເປັນບຸນຄຸນຫຽັງກ່ຽວກັບອຸປນິສັຍຂອງທ່ານໂປໂລທ່ີສະແດງອອກໃນຂ້ໍນ້ີ? 
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ແຕ່ດ້ວຍການງານຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ.   ພວກເຮົາບ່ໍເໝືອນກັນ ເວລາເຮົາເຫັນພຣະອົງຈັດຫາໃຫ້ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດສາ   
ມາດເອົາຄເຣດິິດນ້ັນ.  ທ່ານໂປໂລຮູ້ຄັກວ່າມີຄວາມໝາຍພາໃຫເ້ຄ່ືອນໄປຂ້າງໜ້າໃນຄວາມເຊ່ືອ ແລະເຫັນພຣະເຈ້ົາ
ຈັດຫາໃຫ້ໂດຍຜ່ານຊຸມຊົນຂອງຜູ້ເຊ່ືອ.  ຫຼືໃນບົດນ້ີ,  ທ່ານໂປໂລໄດ້ຂຽນເພ່ືອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນສໍາລັບການອູ້ມ                                                                                            
ຊູດ້ານຊັບສິນທ່ີເພິ່ນໄດ້ຮັບຈາກຊາວຟີລິບປອຍ. 
        ໄລຍະນ່ຶງ ຕ້ັງແຕ່ເທ່ືອກ່ອນທ່ີຊາວຟີລິປອຍສາມາດຊ່ອຍທ່ານໂປໂລ. ເຂົາເອົາໃຈໃສ່ເພ່ິນແລະສ່ິງທ່ີເພ່ິນເຮັດຢູ່, 
“ແຕ່ບ່ໍມີໂອກາດທ່ີສະແດງອອກ”(ຂ້ໍ10). ບາງທີເຂົາບ່ໍໃສ່ໃຈຄວາມຕ້ອງການ ຫຼທ່ືານໂປໂລບ່ໍມີຄວາມຕ້ອງການ ພວກ
ເຮົາບ່ໍຮູ້. ພວກເຮົາຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າ, ເມ່ືອໃດໂອກາດໂຜ່ຂ້ຶນມາ, ພວກເຂົາກໍຍ່ືນມືເຂ້ົາຊ່ວຍໂລດ.  
   ເຖິງແມ່ນຂອງຝາກນ້ີໄດ້ມາຈາກຊາວຟີລິບປອຍກໍຕາມ, ທ່ານໂປໂລເຂ້ົາໃຈດີວ່ານ້ັນເປັນຂອງທ່ີພຣະເຈ້ົາຈັດຫາໃຫ້ 
ຜູ້ສ່ົງກໍມີພຽງພວກດຽວນ້ີເທ່ົານ້ັນ. ເພ່ິນຮູ້ວ່າພຣະຫັດຍ່ິງໃຫຽ່ຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ເບ້ືອງຫັຼງຂອງການຈັດຫານ້ີ. ທ່ານ ໂປໂລ
“ຍິນດີໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ”(ຂ້ໍ10). ການຂອບຄຸນຂອງເພ່ິນແມ່ນຂອບຄຸນຜູ້ທ່ີຢູ່ເບ້ືອງຫຼັງຂອງຝາກແລະຜູ້ດົນໃຈໃຫ້
ໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກເປັນຫ່ວງ ແລະຈັດຫາໄປໃຫ້. ທ່ານໂປໂລຂອບໃຈເຂົາ ສໍາລັບຄວາມຫ່ວງໃຍທ່ີເຂົາມີຕ່ໍເພິ່ນ, ເພ່ິນໃຫ້
ເຂົາຮູ້ວ່າເພ່ິນຢູ່ສຸກສະບາຍດີ  ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຂອງຝາກຫືຼບ່ໍມີກໍຕາມ.  ທ່ານໂປໂລບ່ໍໄດ້ຕ່ືນຕົກໃຈຕ່ໍຄວາມຍາກລໍາ
ບາກຂອງຊີວິດຊ່ຶງຈະພາໃຫ້ເພິ່ນບ່ໍສະບາຍໃຈໄດ້ໂດຍງ່າຍ.  ເພ່ິນຖືກຈໍາຄຸກ,  ຖືກຂ້ຽນຫ້າເທ່ືອ  ເທ່ືອລະສາມສິບເກ້ົາ
ບາດ, ຖືກຂ້ຽນດ້ວຍແສ້ຫວາຍສາມເທ່ືອ, ເກືອບຕາຍແລະປະສົບພັຍອັນຕະລາຍຫຼາຍເທ່ືອ(2 ກຣທ11:24-27) ທ່ານ
ໂປໂລເຄີຍອົດເຂ້ົາແລະເພ່ິນຮູ້ຈັກວ່ານອນໜາວເປັນແນວໃດ, ແລ້ວເພ່ິນຍັງເວ້ົາໄດ້ວ່າ “ເຮົາກໍຮຽນຮູູ້ແລ້ວທ່ີຈະພໍໃຈຢູ່
ຢ່າງນ້ັນ”(ຂ້ໍ11) ທ່ານໂປໂລບ່ໍໄດ້ຖືກຍົກເວ້ັນຄວາມເຈັບປວດ ແລະຄວາມຍາກລໍາບາກ ໃນຊີວິດເພ່ິນກໍຍ້ອນເພິ່ນເປັນ
ຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອ; ຄວາມຈິງແລ້ວ, ມັນຄ້າຍກັບວ່າຄວາມຍາກລໍາບາກເປັນເພາະຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອຂອງເພ່ິນ. 
     ຄວາມລັບສູ່ຄວາມຍິນດີຂອງທ່ານໂປໂລແມ່ນຫຽັງ? “ເຮົາສາມາດສູ້ກັບທຸກສ່ິງໄດ້ໂດຍພຣະອົງຜູ້ຊົງຊູກໍາລັງເຮົາ” 
(ຂ້ໍ13).  ບ່ໍວ່າເພ່ິນຈະໄດ້ຮັບການຊຸບລ້ຽງຫືຼອຶດຫິວ, ຖືກປະຖ້ິມຫືຼຂັດສົນ, ທ່ານໂປໂລກໍໄດ້ຮັບກໍາລັງແລະຄວາມພໍໃຈ
ໃນພຣະຄຣິດ. 
      ທ່ານໂປໂລໄດ້ຂຽນໂດຍສະເພາະຄວາມສາມາດພໍໃຈໃນທຸກສະຖານະການ. ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມພໍໃຈບັນລຸຜົນ, ເພ່ິນ
ຕ້ອງເພ່ິງພຣະຄຣິດສໍາລັບກໍາລັງຂອງເພ່ິນ.  ກໍາລັງໃນການພັກຜ່ອນໃນພຣະເຈ້ົາ  ແລະຄວາມພໍໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນມາ
ຈາກພຣະອົງ.  
     ໜ້າເສ້ົາໃຈ ມີຈັກຄົນທ່ີເອົາບົດນ້ີອອກໄປຈາກພຣະທັມ. ນັກກິລາມກັຈະທ່ອງຂ້ໍ13 ເໝືອນກັບວ່າຂຽນຂ້ຶນມາເພ່ືອ
ຊ່ອຍເຂົາໂຍນບານຢ່າງແມ່ນຢໍາໃນກິລາແບສເກັດບອລ,  ຫືຼຊ່ອຍຫຼິ້ນເບສບອນໄດ້ດີກວ່າຕ້ັງສາມເທ່ົາ.  ຫຼາຍຄົນມັກ
ທ່ອງກ່ອນສໍາພາດງານຫືຼກ່ອນເຮັດໜ້າທ່ີ ທ່ີຫວ່ັນວິຕົກຕ່າງໆ.    ເມ່ືອນ້ັນພວກເຮົາຕ້ອງສແວງຫາພຣະເຈ້ົາຢ່າງຈິງຈັງ
ແລະເພ່ິງພາພຣະອົງໃນທຸກສະຖານະການ, ຈຸດສຳຄັນຂອງຂ້ໍພຣະທັມນ້ີແມ່ນວ່າ, ແມ່ນສະພາບການຂອງເຮົາຈະເປັນ
ຈ່ັງໃດ,  ພວກເຮົາກໍສາມາດພໍໃຈໄດ້ເພາະພຣະຄຣິດ.       
                                                                          

2. ຟີລິບປອຍ 4:15-18. 
15ແຕ່ພວກເຈ້ົາ ຊາວຟີລິບປອຍ,   ກໍຊາບຢູ່ແລ້ວວ່າ ໃນຂ້ັນຕ້ົນຂອງການປະກາດຂ່າວປະເສີດນ້ັນແມ່ນຕອນເມ່ືອເຮົາ                                                                       
ໄດ້ຈາກແຂວງມາເກໂດເນັຽໄປ  ບ່ໍມີຄຣິສຕະຈັກໃດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບເຮົາໃນລາຍໄດ້ລາຍຈ່າຍ ນອກຈາກພວກເຈ້ົາ
ພວກດຽວເທ່ົານ້ັນ.16ເມື່ອເຮົາຢູ່ໃນເມືອງເທຊະໂລນິກພວກເຈ້ົາໄດ້ຝາກຂອງມາຊ່ອຍເຮົາກວ່າເທ່ືອນ່ຶງ. 17ບ່ໍໃຊ່ວ່າເຮົາ
ປາຖນາຈະໄດ້ຮັບຂອງທານຈາກເຈ້ົາທັງຫຼາຍ  ແຕ່ເຮົາປາຖນາຢາກໃຫ້ພວກເຈ້ົາ ໄດ້ຜົນກໍາໄລເພ້ີມຂ້ຶນໃນບັນຊີຂອງ 
ພວກເຈ້ົາ.  18ເຮົາໄດ້ຮັບຄົບຈໍານວນແລະມີບໍຣິບູນຢູ່ແລ້ວ   ເຮົາກໍອ່ີມເຕັມຢູ່ເພາະໄດ້ຮັບຂອງຈາກເອປາໂຟດີໂຕ ຊ່ຶງ 
ເຈ້ົາທັງຫຼາຍສ່ົງໄປໃຫ້ເປັນຂອງທານທ່ີມີກ່ິນຫອມຫວານ, ເປັນເຄ່ືອງບູຊາທ່ີຊົງໂຜດຮັບແລະທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ.  



3 
 

 
                                                                                                                                             

            ທ່ານໂປໂລໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນທ່ີຄຣິສຕະຈັກໄດ້ອຸປຖັມເພ່ິນ. ຄວາມຈິງ, ມີພຽງຄຣິສຕະຈັກດຽວໃນ
ແຂວງມາເກໂດເນັຽທ່ີໄດ້ອຸປຖັມເພ່ິນ.   ເພ່ິນຮູ້ສຶກປ້ຶມໃຈທ່ີເຂົາໄດ້ເຊ່ືອ ໃນການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງ
ເພ່ິນ ແລະໄດ້ບໍຣິຈາກເພື່ອສ່ົງເສີມການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ.    ນ້ີເປັນການເຕືອນເຮົາວ່າ ຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາຄວນ
ພາກັນຮັບພາຣະໃນການສ່ົງເສີມມິສຊັນແນຣີ  ແລະຜູ້ກ່ໍຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກ ຜູ້ທ່ີໄດ້ປະຖ້ິມທຸກສ່ິງ ເພາະເຫັນແກ່ການເຜີຍ 
ແຜ່ຂ່າວປະເສີດ.    ຜູ້ກ່ໍຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກແລະມິສຊັນແນຣີແຕ່ລະຄົນຄວນສາມາດສະທ້ອນສຽງຂອງທ່ານໂປໂລທ່ີຂຽນ
ວ່າ: “ພວກເຈ້ົາໄດ້ຝາກຂອງມາຊ່ອຍເຮົາຫຼາຍເທ່ືອ”(ຂ້ໍ16).  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານໂປໂລ, ເພ່ິນໄດ້
ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດແລະໄດ້ກ່ໍຕ້ັງຫຼາຍຄຣິສຕະຈັກ,    ແຕ່ມີພຽງຊາວຟີລິບປອຍທ່ີໄດ້ຕອບສນອງແລະອູ້ມຊູເພ່ິນໃນ
ຍາມເພ່ິນຕ້ອງການ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ເອ່ີຍເຖິງຄວາມຈິງນ້ີ ໂດຍບ່ໍມີທີທ່າການຈ່ົມວ່າແຕ່ຢ່າງໃດ. ເພ່ິນແນໃສ່ການຂອບ 
ໃຈໃນສ່ິງທ່ີໄດ້ເຮັດແທນທ່ີຈະຈ່ົມໃນສ່ິງທ່ີບ່ໍໄດ້ເຮັດ.  
        ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະພອນເພ່ືອເປັນພຣະພອນຕອບແທນໃນທາງກັບ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍພຽງແຕ່ປະທານໃຫ້ເຮົາເພ່ືອ
ພວກເຮົາເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບເທ່ົານ້ັນ,  ແຕ່ພຣະອົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາມີໂອກາດເປັນຜູ້ຈັດຫາໃຫຜູ້້ອ່ືນອີກດ້ວຍ.   ຄວາມຝັນ
ຂອງຊາວອະເມຣິກັນແມ່ນການສະສົມ, ຂະນະດຽວກັນຂ່າວປະເສີດພຣະຄຣິດຍູ້ໜູນໃຫ້ເຮົາຮັບແລະໃຫ້.   ພວກເຮົາ
ທຸກຄົນຄວນຢູ່ໃນໂລກເຊ່ັນດຽວກັນກັບພວກມິສຊັນແນຣີ ທ່ີມີຄວາມປາຖນາເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານຂອງພຣະຄຣິດ, ດ້ວຍ
ການເຂ້ົາໃຈວ່າທຸກສ່ິງທ່ີເຮົາມີແມ່ນເພ່ືອພຣະອົງ ແລະຄວາມກ້າວໜ້າເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງ. ໃນຕອນທ້າຍ, 
ພວກເຮົາຈະຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະບິດາຂອງເຮົາ, ແລະພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍວິຖີການດໍາຣົງຊີວິດຂອງເຮົາ.  ພວກ
ເຮົາຈ່ົງຣະວັງວ່າຈະບ່ໍຖືກຈັບໄດ້ ໃນການສະສົມແລະລືມອຸປຖັມຕາມພຣະມະຫາບັນຊາ(ມັດທາຍ20:18-20).  
     ການສະສົມເປັນການສລາດ. ການເປັນຜູ້ໃຫ້ເປັນການເຮັດຕາມພຣະທັມ. ແຕ່ການສະສົມໃນຈຸດເມີນເສີຍຕ່ໍການ
ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດແມ່ນບ່ໍຊອມທັມ. ຈ່ົງດໍາຣົງຊີວິດເພ່ືອວ່າທ່ານຈະໄດ້ວາງມໍຣະດົກໃນການເປັນພຣະພອນສູ່ຜູ້ອ່ືນ!  
 

3. ຟີລິບປອຍ 4:19-20. 
19ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຈະຊົງໂຜດປະທານສາຣະພັດທ່ີພວກເຈ້ົາຂາດຢູ່ນ້ັນຈາກຊັບອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງໃນ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ. 20ຂໍໃຫ້ພຣະກຽດຕິຍົດຈ່ົງມີແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຄືພຣະບິດາຂອງເຮົາທັງຫຼາຍເທ້ີນ. 
 

    “ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຈະໂຜດປະທານສາຣະພັດທ່ີພວກເຈ້ົາຂາດຢູ່ນ້ັນ.”ຈ່ັງແມ່ນຄໍາສັນຍາ! ຊາວຟີລິບປອຍໄດ້
ຊ່ອຍທ່ານໂປໂລໃນຍາມຂາດເຂີນ. ພວກເຂົາໄດ້ອຸປຖັມແລະທຸ້ມເທຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.   ພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ດ້ວຍໃຈກວ້າງ 
ຂວາງແລະດ້ວຍຄວາມຮັກຕ່ໍຂ່າວປະເສີດ. ພວກເຂົາສາມາດເຮັດຢ່າງເສຣີກໍເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເບ່ິງແຍງເຂົາ. ການ 
ດໍາຣົງຊີວິດແບບລຽບງ່າຍ ພັກຜ່ອນໃນຄວາມຈິງວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເບ່ິງແຍງເຮົາ.     
 
 

      ນ້ັນແມ່ນພຣະສັນຍາທ່ີວິເສດ ແລະຍ່ິງອັສຈັນເມ່ືອເຮົາເຫັນວ່າ ພຣະເຈ້ົາຈັດຫາສ່ິງເຮົາຕ້ອງການ “ຈາກຊັບອັນຮຸ່ງ 
ເຮືອງຂອງພຣະອົງໃນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ”(ຂ້ໍ19).  ບາງຄ້ັງພວກເຮົາເຂ້ົາໃກ້ພຣະທ່ີນ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະ 
ລືມໄປວ່າເຮົາພວກເຮົາຍັບເຂ້ົາໃກ້ຜູ້ໃດ:  ພຣະຜູ້ສ້າງຈັກວານ.   ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງສັພທຸກສ່ິງ. ຜູ້ຊ່ຶງບ່ໍຂາດແຄນຈັກອັນ. 
ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້ທຸກ, ບ່ໍມີໜ້ີ, ຫືຼ ມີເຄ່ືອງຂອງໜ້ອຍ.  ເຄ່ືອງຂອງພຣະອົງມີບ່ໍອ້ັນ ດ່ັງນ້ັນ  ພວກເຮົາສາມາດພັກ 
ຜ່ອນໃນສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນ, ໃນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຈັດຫາໃຫ,້ ພຣະອົງຈັດຫາໃຫ້ຢ່າງອຸດົມສົມບູນ! 
       ນ້ີບ່ໍແມ່ນຄໍາສັນຍາປອມ ຊ່ຶງໄດ້ປະກາດໃນ “ຂ່າວປະເສີດອັນອຸດົມສົມບູນ”.  ພວກເຮົາພຽງແຕ່ບອກຊ່ື ສ່ິງທ່ີເຮົາ 

ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນຫຽັງຣະຫວ່າງຄວາມພໍໃຈແລະຄວາມຄວາມເອ້ືອເຟ້ືອເພື່ອແຜ່? 

ທ່ານໄດ້ພົບວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຫາທຸກສ່ິງທ່ີທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານຢ່າງໃດ ? 
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ຢາກໄດ້ແລະທວງເອົາໂລດ. ນ້ັນແມ່ນຂ່າວປະເສີດປອມ.  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນໝໍວິເສດ(a genie)ຊ່ຶງຈະເສກເອົາອັນໃດ 
ກໍໄດ້ຕາມໃຈຊອບ, ເງິນລ້ົນບັນຊີເຮົາ, ແລະ ບັນຈຸເຄ່ືອງຂອງທ່ີເຮົາຢາກໄດ້ຈົນເຕັມເຮືອນເຮົາ. ພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດແບບ
ນ້ັນ ດ້ວຍຊັບອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງກໍໄດ້ຢູ່,  ແຕ່ຄວາມພໍໃຈຂອງເຮົາແມ່ນພກັຜ່ອນໃນພຣະອົງ,  ບ່ໍແມ່ນເຂ້ົາຂອງ                                                                                                                       
ອັນມະຫາສານ.  
    ການດໍາຣົງຊີວິດຢ່າງລຽບງ່າຍພັກຜ່ອນໃນຄວາມຈິງນ້ີ. ຂະນະດຽວກັນເຮົາອາດຮຽນຮູ້ຄວາມຈິງນ້ັນຄື ທັມມະຊາດ
ຂອງມນຸດເຮົາຍ່ິງຢາກໄດ້ເລ້ືອຍໆ.   ພວກເຮົາບ່ໍມັກອະທິຖານຂໍແຕ່ສ່ິງເຮົາຕ້ອງການ; ພວກເຮົາຊອກຫາຕາມຄວາມ
ຢາກຂອງເຮົາ. ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະໄດ້ທຸກສ່ິງຕາມປາຖນາກໍຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກຫຼືພໍໃຈຕ່ືມ, ເຖິງຢ່າງໃດທັມມະ
ຊາດຄວາມບາບຂອງເຮົາກໍຍັງຄອຍຍົວະເຍ້ົາເຮົາຢູ່.  
        ພຣະເຈ້ົາຈະຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ ແລະພຣະອົງຕອບສນອງໃນທາງທ່ີເຮົາຄິດບ່ໍເຖິງ. ພວກເຮົາ
ເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຈະຈັດຫາໃຫ້ຕາມເວລາຂອງພຣະອົງ ແລະ ໃນທາງທ່ີດີທ່ີສຸດສໍາລັບເຮົາ.  
      ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍອະທິຖານເພ່ືອພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ ໃຫ້ເພ່ິນຮັບເອົາພຣະຄຣິດເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາແລະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນຂອງເພິ່ນແຕ່ມັນບ່ໍເກີດເທ່ືອ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທູນຂໍແລະອະທິຖານ, ແຕ່ບ່ໍມີຄໍາຕອບ. ເປັນຫຽັງ? 
ຄໍາສລຸບຂອງຂ້າພະເຈ້ົາມີພຽງຄໍາດຽວຄືພຣະເຈ້ົາຮູ້ດີທ່ີສຸດ.    ພຣະອົງຊາບເວລາໃດຈະປະທານສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງ 
ການ ແລະຈະຈັດຫາໃຫ້ຢ່າງໃດ.   ຂ້າພະເຈ້ົາພຽງແຕ່ເລືອກວາງໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊາບວ່າຈະຈັດຫາໃຫທຸ້ກສ່ິງທ່ີຂ້າພະ 
ເຈ້ົາຕ້ອງການ.  
                                                                                   

                             

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

     ຊີວິດທ່ີລຽບງ່າຍພົບຄວາມພໍໃຈໃນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວ? ທ່ານຈະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງນ້ີຢ່າງໃດ?    ຈ່ົງພິຈາຣະນາການ 
ນໍາໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ຈ່ົງເລືອກເອົາຄວາມພໍໃຈ. ຈ່ົງປະເມີນໃຈຂອງທ່ານຊອກຫາອາການຂອງຄວາມບ່ໍພໍໃຈ.   ຖາມຕົວເອງວ່າ:ຂ້ອຍ 

ວາງໃຈໃນເງິນຫຼາຍກວ່າວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດຫຼືບ່ໍ?    ເງິນແລະເຄ່ືອງຂອງນໍາຄວາມຍິນດີມາໃຫ້ຂ້ອຍຫຼາຍກວ່າ                           
ພຣະເຢຊູຫຼື? ຂ້ອຍສາມາດເວ້ົາໄດ້ແທ້ບ່ໍວ່າ, “ພຣະຄຣິດແມ່ນທຸກສ່ິງທ່ີຂ້ອຍຕ້ອງການ?”    
                                                      

 ຈ່ົງເລືອກວາງໃຈ.  ຈ່ົງຕັດສິນໃຈແຕ່ລະວັນ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ສະຖານະການຕັດສິນທ່ານວ່າຈະພໃໍຈຫຼືບ່ໍໃນຊີວິດນ້ີ. ຈ່ົງ
ທ່ອງຈໍາ ຟີລິບປອຍ 4:12-13  ເພ່ືອເຕືອນໃຈທ່ານໃຫວ້າງໃຈສໍາລັບທຸກສ່ິງ:    “12ເຮົາຮູ້ຈັກທ່ີຈະປະສົບກັບການ
ຕົກຕ່ໍາ ແລະຮູ້ຈັກທ່ີຈະປະສົບກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນ ບ່ໍວ່າໃນກໍຣະນີໃດໆ ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງແງ່ຄວາມລັບ ທ່ີຈະ
ປະສົບກັບຄວາມອ່ີມທ້ອງ ແລະຄວາມອຶດຢາກ, ຄວາມສົມບູນພູນສຸກ ແລະຄວາມຂັດສົນ. 13ເຮົາສາມາດສູ້ກັບ
ທຸກສ່ິງໄດ້ໂດຍພຣະອົງຜູ້ຊົງຊູກໍາລັງເຮົາ.” 
 

 ຈ່ົງເລືອກໃຫ້.  ຈ່ົງໃຫ້ເວລາ,  ພອນສວັນ,  ຫຼືຊັບສົມບັດ. ບາງເທ່ືອ ການປ່ິນປົວຄວາມບ່ໍພໍໃຈແມ່ນການໃຫ້ຜູ້ອ່ືນ.  
ຈ່ົງຊອກຫາຄົນທ່ີຂັດສົນແລະບໍຣິຈາກເຂົາ.  ຈ່ົງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ທ່ານເປັນຄໍາຕອບຕ່ໍຄໍາອະທິຖານຂອງພວກເຂົາ. 
ບ່ໍວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃນສະຖານະການໃດຂອງຊີວິດກໍຕາມ,  ທ່ານຈະພົບຫຼາຍເຫດຜົນທ່ີຈະຂອບຄຸນພຣະຄຣິດ ທ່ີໃຫ້
ຫົນທາງສູ່ຄວາມພໍໃຈອັນແທ້ຈິງໃນພຣະອົງ. 
 

                      ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ກຸ່ມພວກເຮົາຈະຊ່ອຍກັນໃຫ້ກຽດພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດໂດຍທາງໃຈເອ້ືອເຟ້ືອເພື່ອແຜ່ຂອງເຮົາ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນ                     ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
       ວັນອາທິດທີ  22  ກັນຍາ  2019( 09-22-2019 ) 

 
       ຄວາມພໍໃຈຂອງການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ 

 
                              
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ການນັບຖືພຣະເຈ້ົາກັບຄວາມພໍໃຈແມ່ນກໍາໄລມະຫາສານ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:   
       ສໍາລັບຫຼາຍຄົນໃນພວກເຮົາ, ການສະສົມຖືວ່າເປັນງານອາດີເຣກ. ພວກເຮົາສະສົມປ້ຶມຕລົກ,ຮູບທ່າຕ່າງໆເມ່ືອ
ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ.   ພວກຜູ້ໃຫຽ່, ເຮົາຫຼາຍຄົນຍັງມັກສະສົມຂອງບາງຢ່າງ.  ມັນເປັນງານອາດີເຣກຊ່ຶງລວມທັງເຄ່ືອງ
ລ່າເນ້ືອທ່ີແປກໆ, ຈັດວາງເປັນລະບຽບ, ວາງສະແດງ ,ແລະແລກປ່ຽນກັບຜູ້ອ່ືນ.  
     ໜ້າເສ້ົາໃຈ, ການສະສົມບ່ໍແມ່ນງານອາດີເຣກສໍາລັບບາງຄົນ. ເຂົາຖືວ່າເປັນວຽກບ້າບ່ໍ. ນັກຈິຕວິທຍາໄດ້ບອກວ່າ
ເປັນການແລກປ່ຽນຮ່ວມກັນໃນກຸ່ມພວກກັກຕຸນສິນຄ້າ ພວກທ່ີຕິດການສະສົມບາງສ່ິງແລະທຸກສ່ິງ ການແລກປ່ຽນກັນ
ນ້ັນເປັນເຣ່ືອງກັງວົນຫຼາຍ ພວກເຮົາມັກຮູ້ສຶກກັງວົນໃນເຣ່ືອງຄວາມປອດພັຍໃນສ່ິງມີຄ່າທ່ີເຮົາມີຢູ່, ແມ້ກະທ້ັງຮູ້ສຶກວ່າ
ຈະອາຍຸສ້ັນ.  ແຕ່ການສແວງຫາຄວາມປອດພັຍ ແລະ ຄວາມພໍໃຈຈາກສ່ິງຂອງທ່ີບ່ໍມີຊີວິດເປັນການເສັຽຫາຍໄດ້ງ່າຍ. 
ແມ້ກະທ້ັງການຊອກຫາຄວາມປອດພັຍ ແລະຄວາມພໍໃຈຈາກຄົນກໍບ່ໍຄ່ອຍຈະປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນທ່ີສຸດເພາະວ່າຄົນ
ເຫ່ົຼານ້ັນຈະປະຖ້ິມເຮົາພ້ອມກັນຫຼືເວລາໃດເວລານ່ຶງ.   ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມພໍໃຈຈາກຄົນຫຼືສ່ິງຂອງ,  ບ່ໍວ່າເຮົາຈະ 
ເອົາສ່ິງຂອງ ຫຼືຄວາມສັມພັນຫຸ້ມຫ່ໍຕົວເຮົາໜາພຽງໃດກໍຕາມ. ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຫົນທາງເຂ້ົາຫາທ່ີງ່າຍກວ່າ ຊ່ຶງເປັນທາງສູ່
ຄວາມພໍໃຈທ່ີສໍາເຣັດຜົນນ້ັນ ແມ່ນການເຕີບໃຫຽ່ໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ.  
    

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ :( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

                                                    ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. 1 ຕີໂມທຽວ 6:6-8. 
6ຈິງຢູ່,  ການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງນ້ັນ  ໄດ້ກໍາໄລອັນມະຫາສານ   ແກ່ຜູ້ທ່ີມີຄວາມພໍໃຈ ກັບສ່ິງຂອງທ່ີຕົນມີຢູ່.  
7ເພາະວ່າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເອົາສ່ິງໃດເຂ້ົາມາໃນໂລກສັນໃດ ເຮົາກໍຈະເອົາສ່ິງໃດອອກໄປຈາກໂລກບ່ໍໄດ້ສັນນ້ັນ.    8ແຕ່ 
ຖ້າພວກເຮົາມີອາຫານການກິນກັບເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມກໍໃຫ້ພໍໃຈກັບສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນ. 
 

 
   ກ່ອນນ້ີໃນບົດ 6, ທ່ານໂປໂລກ່າວຕ່ໍຕ້ານຄໍາສອນປອມແລະຄວາມໂລບຂອງມະນຸດ.  ຄຣູສອນປອມໄດ້ບິດເບືອນ                                                     
ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ   ເພ່ືອຊັກນໍາຄົນສູ່ຄວາມເຊ່ືອວ່າຄວາມຊອບທັມຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລດ້ານສ່ິງຂອງ. 
ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ປາຖນາໃຫ້ເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ;   ແທນທ່ີຈະເຮັດແນວນ້ັນ,     ພວກເຂົາຖືກຊັກຈູງ
ດ້ວຍຄວາມປາຖນາຢາກຮ່ັງຢາກມີດ້ວຍສ່ິງຂອງຝ່າຍໂລກນ້ີ.    ນ້ີບ່ໍແມ່ນການບັບຖືພຣະເຈ້ົາ;   ແຕ່ແມ່ນຄວາມໂລບ.  
ຄໍາສອນປອມຊ່ົວຮ້າຍນ້ີເກາະຕິດຢູ່ໃນໃຈຂອງຫຼາຍໆ ຄົນທຸກວັນນ້ີ.   ຄົນອະເມຣິກັນໄປໂບດສອງສ່ວນສາມເຊ່ືອວ່າ 
ພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເຂົາຮັ່ງມີເງິນຄໍາ.  

 

ມີສ່ິງໃດແດ່ທ່ີທ່ານສະສົມໄວ້ແລ້ວມ່ວນໃຈ ? 

ເປັນຫັຽງຄວາມພໍໃຈຈ່ຶງຄືວ່າເສ່ືອມໂຊມແທ້? 
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      ໂບດສ່ວນຫຼາຍຍົກຍໍຄໍາສອນດ້ານພຣະຄຸນ, ພຣະຄຸນທ່ີເຮົາບ່ໍສົມຄວນໄດ້ຮັບ ແຕ່ແລ້ວພວກເຮົາມັກຄິດວ່າການ                                            
ຮັບໃຊ້,   ການອຸທິດຕົນ,   ແລະການຖວາຍ   ໂດຍຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນໃນຮູບແບບໃດນ່ຶງຈາກພຣະເຈ້ົາ.                                   
ຄວາມຈິງ,   ສາມສິບແປດເປີເຊັນຂອງຄົນໄປໂບດເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະປະທານບໍາເນັດໃນເມ່ືອເຮົາຖວາຍໃຫ້ໂບດດີ.
ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ບ່ອນແນວນ້ັນ. ເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ເທສນາຄໍາສອນປອມນ້ີຈັກເທ່ືອ, ແຕ່ໃນແງນ່ຶ່ງ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍ
ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງນ້ັນ.   ໃນເວລາຂ້າພະເຈ້ົາເປັນໂສດ,   ຂ້າພະເຈ້ົາອົດສາຄອຍຖ້າພຣະເຈ້ົາຈັດຫາພັລຍາໃຫ.້ ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ພຍາຍາມທໍາຕົນໃຫ້ເປັນຄົນຊອບທັມເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄດ້.   ຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດທຸກສ່ິງແມ້ກະທ້ັງຖືສິນອົດອາຫານ ບໍາເພັນ
ເປັນປີ, ແລະມັນກໍບ່ໍງ່າຍ. ຄິດວ່າແນ່ນອນ ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງອວຍພອນຄວາມສັດຊ່ືທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາມີຕ່ໍພຣະອົງ ແລະຈະຊົງ
ປະທານພັລຍາໃຫ້ໃນທ້າຍປີ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບແທ້.ແຕ່ຫຼາຍປີຜ່ານໄປ.  ໃນເວລານ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາມີອາຍຸຊາວຫ້າປີຂ້າ 
ພະເຈ້ົາແນ່ໃຈວ່າ  ພຣະເຈ້ົາຮຽກຮ້ອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ເປັນໂສດຕລອດຊີວິດທ່ີເຫືຼອຢູ່.   ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈ 
ວ່າເຫດໃດ. ເປັນຫຽັງ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍອວຍພອນຄວາມສັດຊ່ືຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ? 
       ແຕ່ແລ້ວມັນກໍເຖິງເວລາ. ຂ້າພະເຈ້ົາໃຊ້ການຕິດຕາມຄວາມນັບຖືພຣະເຈ້ົາ ເໝືອນດ່ັງການຈ່າຍຜ່ອນ  ສ່ິງທ່ີຂ້າ                                
ພະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຈັດຫາໃຫ.້  ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ບັນລຸຄວາມປາຖນາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອງ. ຂ້າ 
ພະເຈ້ົາຮັກພຣະອົງແລະຢາກເຮັດໃຫ້ເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະອົງ, ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກັບບ່ໍໄດ້ຖວາຍ
ກຽດແດ່ພຣະອົງ; ຂ້າພະເຈ້ົາຖືກຊັກຈູງດ້ວຍຜົນກໍາໄລທ່ີຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບ.    
   ຄວາມໂລບແລະຄວາມຊອບທັມບ່ໍສາມາດອາສັຍຢູ່ໃນຫົວໃຈດວງດຽວກັນໄດ້ຈັກເທ່ືອ. ໃຈນ່ຶງຈະເປັນຜູ້ຢູ່ ອີກໃຈນ່ຶງ
ກໍເປັນແຂກບາງໂອກາດ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຢາຖອນພິດໃນຂ້ໍ 6 ວ່າ: “ການນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງນ້ັນ ໄດ້ກໍາໄລ
ອັນມະຫາສານແກ່ຜູ້ທ່ີມີຄວາມພໍໃຈກັບສ່ິງຂອງທ່ີຕົນມີຢູ່.” ຜົນກໍາໄລອັນແທ້ຈິງຈະໄດ້ຮັບກໍຕ່ໍເມ່ືອການນັບຖືພຣະເຈ້ົາ
ແຕ່ງງານ(ຄວບຄູ່ກັນ)ກັບຄວາມພໍໃຈ.  
        ຄໍາທ່ີທ່ານໂປໂລໃຊ້ສໍາລັບ “ຄວາມພໍໃຈ” ແມ່ນ autarkeia. ໝາຍຄວາມວ່າພໍໃຈຢ່າງສຸດຫົວໃຈນໍາສ່ິງທ່ີຕົນມີ.
ພວກເຮົາຄວນຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົານໍາຂອງທັມດາເໝືອນດ່ັງອາຫານແລະເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມ; ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈເລັກນ້ອຍຂອງ
ຊີວິດຄວນໃຫ້ຄວາມພໍໃຈແກ່ເຮົາ.  ຍາມເຮົາບ່ໍພໍໃຈກັບຂອງເລັກນ້ອຍທ່ີເຮົາຕ້ອງການມີຢູ່ແຕ່ລະວັນ,  ພວກເຮົາກໍຈະ
ກາຍເປັນຄົນບ່ໍຮູ້ຈັກພແໍລະດ້ີນລົນຫາຕ່ືມອີກ. ພວກສັດຕຣູມັກຫົວໃຈທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກພໍ, ແຕ່ຄວາມພໍໃຈຢຸດພັກຢູ່ກັບຄວາມ
ເພ່ິງພໍໃຈເລັກໆນ້ອຍໆຂອງຊິວິດທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.  
 

2. 1 ຕີໂມທຽວ 6:9-11. 
         9ສ່ວນຄົນເຫ່ົຼານ້ັນທ່ີຢາກລ້ໍາຢາກລວຍກໍຕົກໃນການທົດລອງ, ໃນບ້ວງແຮ້ວ,   ແລະໃນຕັນຫາອັນໂງ່ຫຼາຍຢ່າງຊ່ຶງເປັນ 

ພັຍແກ່ຕົວທ່ີເຮັດໃຫ້ມະນຸດຈົມລົງໃນຄວາມວິນາດຈິບຫາຍເສ່ືອມສູນໄປ.   10ເພາະວ່າ ການຮັກເງິນຄໍາເປັນເຄ້ົາມູນ
ຂອງຄວາມຊ່ົວທຸກຢ່າງ ແລະເພາະເຫດຄວາມໂລບນ້ີແຫຼະ, ຈ່ຶງຊັກຈູງຜູ້ລາງຄົນໃຫ້ຫຼົງໄປຈາກຄວາມເຊ່ືອ ແລະແທງ
ຕົວເອງຈົນຊອດ ດ້ວຍຄວາມເຈັບແສບຫຼາຍປະການ.   11ແຕ່ເຈ້ົາຜູ້ເປັນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ,   ຈ່ົງຫຼີກໜີຈາກສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີ 
ແລະຈ່ົງຕິດຕາມຄວາມຊອບທັມ, ຄວາມນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄວາມສັດຊ່ື, ຄວາມຮັກ, ຄວາມໝ່ັນພຽນແລະ
ຄວາມອ່ອນສຸພາບ. 

 

           ທ່ານເຄີຍຢາກຂອງຫວານອັນໃດອັນນ່ຶງໃນຕອນກາງຄືນບ່ໍ? ທ່ານໂປໂລເຕືອນຄວາມຢາກຢ່າງອ່ືນ: ຢາກລ້ໍາຢາກ 
      ລວຍ. ມັນແຕກຕ່າງກັບຢາກອາຫານຄືໃນທ່ີສຸດຈະເຮັດໃຫ້ຈົມລົງໃນຄວາມວິນາດຈິບຫາຍ  ຄວາມຢາກລ້ໍາຢາກລວຍ 
      ບ່ໍພຽງເປັນຕັນຫາໂງ່; ມັນເປັນພັຍອັນຕະລາຍແກ່ຕົວເອງ.   ມັນບ່ໍແມ່ນຄວາມລ້ໍາລວຍສະເພາະທ່ີນໍາພັຍມາສູ່ເຮົາແຕ່ 

ມີຄວາມຫ້ົຼມຈົມອັນໃດທ່ີທ່ານພົບເຫັນວ່າມີສາເຫດຈາກການຮັກເງິນຄໍາ? 
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      ແມ່ນ ຄວາມຢາກ  ຕັນຫາ  ຢາກລ້ໍາຢາກລວຍຕ່າງຫາກທ່ີເປັນພັຍອັນຕະລາຍ.   ຄວາມໂລບແບບນ້ີເປັນບ້ວງແຮ້ວທ່ີ 
ຫ້າງໄວ້ໃຫ້ຫົວໃຈຕິດກັບ ແລະຊັກຈູງເຮົາລາງຄົນໃຫ້ຫຼົງໄປຈາກການສແວງຫາຄວາມພໍໃຈໃນສ່ິງຂອງ ຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
ຕັນຫາຂອງກາຍ   ທັມຊາດຄວາມບາບຂອງເຮົາມັກຈະຫິວກະຫາຍສ່ິງຂອງຝ່າຍໂລກນ້ີສເມີ ຊ່ຶງບ່ໍພາໃຫ້ອ່ີມຈັກເທ່ືອ.                                                                                
ຖ້າມານສາມາດຈັບຫົວໃຈຂອງເຮົາໄດ້, ມັນກໍຈະຄວບຄຸມເຮົາໄປສູ່ຄວາມຫາຍນະ.   
       “ຄວາມຊ່ົວທຸກຢ່າງ”  ເຕີບໃຫຽ່ຂ້ຶນຈາກການຮັກເງິນຄໍາ.    ອັນຕະລາຍທ່ີຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດຂອງຄວາມຢາກນ້ີແມ່ນ 
ມັນສາມາດເປັນສາເຫດໃຫ້ຫຼົງໄປຈາກຄວາມເຊ່ືອ.   ໃນທ່ີນ້ີ,   ຄົນເຮົາບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິເສດຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາ, 
ແຕ່ເຮົາຈະບ່ໍຍອມໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີບົດບາດໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.    ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍສແວງຫາຄວາມພໍໃຈໃນສ່ິງຊອບທັມ
ຂອງຊີວິດໃນພຣະຄຣິດ, ຫົວໃຈຂອງເຮົາກໍຈະເປີດໃຫ້ສັຕຣູເຂ້ົາມາຍຶດຄອງໄດ້. 
       ທ່ານໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ຕີໂມທຽວວ່າ: “ຈ່ົງຫີຼກໜີຈາກສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີ” ເໝືອນວ່າເປັນຄໍາແນະນໍາທ່ີແນ່ນອນ,
ແຕ່ລໍາພັງໂຕມັນເອງ, ບ່ໍພຽງພໍ.  ມັນແມ່ນສ່ິງນ່ຶງທ່ີຫີຼກໜີຈາກສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງ.  ມັນສໍາຄັນເທ່ົາກັບໃຫ້ພິຈາຣະນາວ່າເຮົາ
ກໍາລັງແລ່ນໄປຫາຫຽັງ.   ທ່ານໂປໂລຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕີໂມທຽວ ແລະເຮົາ ໃຫ້ຕິດຕາມຈຸດພິເສດທີ່ໃຫ້ຄວາມພໍໃຈຫົກປະການ:   
 ຄວາມຊອບທັມແລະຄວາມເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ. ຈຸດພິເສດສອງຢ່າງນ້ີມີຜົນກະທົບຕ່ໍຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງເຮົາ ການ 

ສະແດງອອກຕ່ໍໜ້າຄົນອ່ືນ, ແລະ ຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ. 
 ຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຮັກ.  ຈຸດພິເສດສອງຢ່າງນ້ີກ່ຽວກັບຄວາມວາງໃຈຂອງເຮົາ, ການເພ່ິງພາ, ແລະການ

ກະທໍາຕ່ໍທັງພຣະເຈ້ົາແລະຄົນອ່ືນໆ. 
 ຄວາມໝ່ັນພຽນແລະຄວາມອ່ອນສຸພາບ.  ພວກເຮົາຕ້ອງຢືນຢັດໃນພລັງອໍານາດເມື່ອປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມ                                 

ຫຽຸ້ງຍາກຕ່າງໆ, ແລະຄວາມອ່ອນສຸພາບໃນການໄກ່ເກ່ັຽສະຖານການຫຽຸ້ງຍາກແລະບຸກຄົນຕ່າງໆ. 
 

3. 1 ຕີໂມທຽວ 6:17-19. 
         17ເຈ້ົາຈ່ົງສ່ັງຄົນທ່ີຮັ່ງມີຝ່າຍໂລກ ຢ່າໃຫ້ເຂົາເປັນຄົນມີໃຈອວດອ່ົງຖືໂຕ ຫືຼວາງໃຈໃນຊັບສິນອັນບ່ໍໝັ້ນທ່ຽງ  ແຕ່ໃຫ້ໄວ້ 

ໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ   ຜູ້ຊົງປະທານສ່ິງສາຣະພັດໃຫ້ແກ່ເຮົາທັງຫຼາຍຢ່າງບໍຣິບູນ  ເພື່ອຈະໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ດ້ວຍຄວາມປິຕິ 
ຍິນດີ. 18ຈ່ົງສ່ັງເຂົາໃຫ້ເຮັດແຕ່ຄຸນງາມຄວາມດີ ໃຫ້ເຂົາຮັ່ງມີໃນການປະຕິບັດອັນດີງາມ ໃຫ້ເຂົາມີໃຈສັດທາເອ້ືອເຟື້ອ
ເພ່ືອແຜ່ ແລະບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວ.   19ຢ່າງນ້ີຈ່ຶງຈະໄດ້ທ້ອນໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ສໍາລັບຕົນ  ເພ່ືອເປັນຮາກຖານອັນດີສໍາລັບ
ຄາວພາຍໜ້າເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຍຶດເອົາຊີວິດອັນທ່ຽງແທ້. 

 

                 ທ່ານໂປໂລໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມຮັກເງິນຄໍາ ເຕືອນພວກເຮົາທຸກຄົນທັງ ຄົນຮ່ັງ, ຄົນຈົນ, ຄົນປານກາງນໍາກັນ.  
ໃນຂ້ໍ 17, ທ່ານໂປໂລໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງໃຫ້ເຕືອນຄົນຮັ່ງມ.ີ   ຂ້າພະເຈ້ົາຊອບການອອກຄໍາສ່ັງຂອງເພ່ິນໃນທ່ີນ້ີວ່າ: “ຄົນ                                    
ຮັ່ງມີໃນຍຸກປັດຈຸບັນ”; ຄວາມຮັ່ງມີທ່ີເຮົາມີຢູ່ໃນຍຸກປັດຈຸບັນແມ່ນສະເພາະໃນຍຸກນ້ີ; ພວກມັນບ່ໍໄດ້ໂອນໄປໃສ່ຍຸກຈະ 
ມາ.  ຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານໂປໂລແມ່ນເພ່ືອນໍາທາງຄົນຮັ່ງມີວ່າ ເຂົາຄວນດໍາຣົງຊີວິດຢ່າງໃດ ກັບຄວາມຮ່ັງມີຊ່ົວຄາວ 
ຂອງເຂົາໃນປັດຈຸບັນ.   
 
 ຢ່າອວດອ່ົງ. ຄວາມຮ່ັງມີມັກເປັນເຫດໃຫ້ຄົນເຊ່ືອວ່າຕົນເອງດີກວ່າຄົນອ່ືນໄດ້ໂດຍງ່າຍເພາະວ່າເຂົາມີຫຼາຍກວ່າ. 

ຄວາມອວດອ່ົງນ້ີຖືກຫຸ້ມຮັດດ້ວຍບ້ວງແຮ້ວ. 
 ຢ່າວາງຄວາມຫວັງໄວ້ກັບຄວາມຮ່ັງມີ(ຊ່ຶງບ່ໍທ່ຽງໝ້ັນ).    ເງິນຄໍາສາມາດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີຜິດດ້ານຊ່ືສຽງ    ແລະ  

ຄວາມປອດພັຍ. ວັດຖຸສ່ິງຂອງຈະຫາຍສາບສູນໄປໃນວັນໃດວັນນ່ຶງ.  ການຕ້ັງຄວາມຫວັງແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈ 
ໃນຄວາມຮ່ັງມີກໍຄືກັນກັບຂັບຣົດຊ່ຶງເຮົາບ່ໍຄາດຄິດວ່ານ້ໍາມັນຈະໝົດ. ຄວາມຮ່ັງມີຈະຫາຍໄປ, ແລະເມ່ືອມັນຫາຍ 

 ການທ້ອນໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ໃນສວັນໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ? 
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ໄປ, ຄວາມຫວັງຂອງເຮົາກໍຈະຫາຍໄປນໍາ. 
 ຄວາມຫວັງໃນພຣະເຈ້ົາ.  ມັນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສ້ິນເຊີງເມ່ືອຄວາມຫວັງຂອງເຮົາຢຸດພັກໃນພຣະເຈ້ົາ!  ພວກເຮົາ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ຮັ່ງມີໃນພຣະເຈ້ົາ,  ແຕ່ເປັນຄວາມຮ່ັງມີປະເພດຕ່າງກັນ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານສ່ິງສາຣະພັດແກ່ເຮົາທັງຫຼາຍຢ່າງ                                                                                                                                    
ບໍຣິບູນເພື່ອຈະໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີ(ຂ້ໍ17).  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະທານໃຫ້ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາຢູ່ໄດ້ເທ່ົານ້ັນ.                                                                    
ພຣະອົງປະທານຊີວິດຄົບບໍຣິບູນ(ໂຢຮັນ10:10).  

 ເຮັດຄຸນງາມຄວາມດີ.  ຢາກຮັ່ງມີບ່ໍ?  ຈ່ົງຮັ່ງມີໃນການປະຕິບັດອັນດີງາມ. ຈ່ົງໃຫ້. ຈ່ົງມີໃຈເອ້ືອເຟ້ືອເພື່ອແຜ່. ຈ່ົງ
ແບ່ງປັນ. ນ້ີແມ່ນການປ່ິນປົວຕັນຫາຢາກຮັ່ງມີຝ່າຍໂລກ. ເມ່ືອຄົນຮັ່ງມີເຮັດຢ່າງນ້ີ, ພວກເຂົາຈ່ຶງໄດ້ທ້ອນໂຮມຊັບ
ສົມບັດໄວ້ສໍາລັບຕົນ  ເພ່ືອເປັນຮາກຖານອັນດີສໍາລັບຄາວພາຍໜ້າ  ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຍຶດເອົາຊີວິດອັນທ່ຽງແທ້ (ຂ້ໍ
19). ການໃຫ້ໃນໂລກນ້ີແມ່ນການທ້ອນໂຮມໄວ້ໃນສວັນ. 

    ຂ້າພະເຈ້ົາເປີດບັນຊີເງິນຝາກເມ່ືອອາຍຸ 22 ປີ. ແຕ່ລະເດືອນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ນໍາເງນິຈໍານວນສະເພາະໄປເຂ້ົາບັນຊີ 
ນ້ີ, ແລະຂ້າພະເຈ້ົາມັກເບ່ິງບັນຊີທ່ີຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນ. ນ້ີບ່ໍແມ່ນສ່ິງໃຫ່ຽໃນຂ້ັນຕ້ົນ, ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາກໍກາຍເປັນຄົນລະ 
ເມີເພ້ີຝັນນໍາຕົວເລກທ່ີເພ້ີມທະວີຂ້ຶນໃນບັນຊີເງິນຝາກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາກາຍເປັນຄົນຈົດຈ່ໍໃສ່ຕົວເລກເພີ້ມ
ພູນໃນບັນເງິນຝາກນ້ັນຈ່ຶງເປັນສາເຫດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຖວາຍໃຫ້ໂບດແລະບ່ໍບໍຣິຈາກໄປບ່ອນອ່ືນ. ຂ້າພະເຈ້ົາຕັດສິນ
ການບ່ໍເຊ່ືອຟັງດ້ວຍຄໍາເວ້ົາຕ່າງໆເຊ່ັນ,“ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍວາງໃຈວ່າເງິນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຖວາຍໄປ ໂບດຈະນໍາໄປໃຊ້ຢ່າງໃດ.” 
“ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຖວາຍເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເງິນເພີ້ມຂ້ຶນ.”  ຄວາມຈິງແມ່ນຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຢາກຖວາຍເພາະຂ້າພະເຈ້ົາເປັນ
ຄົນໂລບມາກ. ບັນຊີເງິນຝາກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເລ້ີມຄອບຄອງຂ້າພະເຈ້ົາເທ່ືອລະເລັກລະນ້ຽແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍກາຍເປັນ
ທາດຂອງຄວາມຮ່ັງມີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອງ. 
    ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພົບວິທີທາງທັບມ້າງບ້ວງແຮ້ວນ້ີ: ຂ້າພະເຈ້ົາເລ້ີມຖວາຍຄືນ. ສ່ິງດຽວທ່ີສາມາດກໍາຈັດຄວາມໂລບໄດ້
ແມ່ນໃຈກວ້າງຂວາງ. ຂ້າພະເຈ້ົາຖວາຍຢ່າງເສຣີ ແລະເລ້ີມພົບຄວາມພໍໃຈທ່ີຊອບທັມ. 
 

       

                                                         ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 
           ທ່ານຈະສແວງຫາການນັບຖືພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມພໍໃຈຢ່າງໃດ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນໍາໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ຈ່ົງພໍໃຈ. ຈ່ົງເລ້ີມຕ້ົນວັນຂອງທ່ານ ທຸກໆວັນ ດ້ວຍການຈົດຈ່ໍໃສ່ພຣະຄຣິດ. ທູນຂໍພຣະອົງຊ່ອຍປົວແປງຄວາມຄິດ

ຂອງທ່ານຈາກການຮັກຕົວເອງສູ່ການດໍາຣົງຊີວິດທ່ີຊອບທັມເພື່ອພຣະອົງ.  ຈ່ົງຕ້ັງໃຈສແວງຫາຄວາມພໍໃຈໃນສ່ິງ
ທ່ີພຣະເຈ້ົາຈັດຫາໃຫ້ ແລະເລືອກດໍາຣົງຊີວິດເພ່ືອພຣະອົງ. 

 ຈ່ົງຮັບຜິດຊອບ.  ຖ້າທ່ານປະເຊີນກັບຄວາມຢາກ  ແລະການຊ້ືສ່ິງຂອງທ່ີຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກດ້ານຄວາມປອດພັຍ
ແລະຄວາມພໍໃຈ, ຈ່ົງເລືອກຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທີ່ທ່ານເຊ່ືອໃຈໃຫ້ເປັນຄຣູຝຶກ ແລະເປັນພ່ີລ້ຽງໃນການຍັັບຍ້ັງຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບວ່າທ່ານຈະໃຊ້ຢ່າງໃດ.  ຈ່ົງຊອກຫາຜູ້ທ່ີຈະຊ່ວຍຊູທ່ານສແວງຫາຄວາມພໍໃຈຂອງທ່ານໃນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວ
ເທ່ົານ້ັນ. 

 ຈ່ົງເປັນຄົນໃຈກວ້າງ.  ຖ້າທ່ານບ່ໍມີນິສັຍໃນການໃຫ,້ ຈ່ົງເລ້ີມຖວາຍໃຫ້ໂບດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ.  ເມື່ອໃດທ່ານເຫັນ
ຄົນຂັດສົນ, ຈ່ົງສລະການຊ້ືເພ່ືອຕົນເອງ, ຫັນໄປຊ່ອຍຄົນທ່ີຂາດເຂີນ.  ມັນເປັນການງ່າຍທ່ີຈະອ່ຽງໄປຫາສ່ິງຂອງ 
ຫຼືຄົນທ່ີນໍາຄວາມສຸກຊ່ົວຄາວມາໃຫ.້ ແຕ່ຄວາມຍິນດີທ່ີແທ້ຈິງສາມາດພົບພຽງແຕ່ໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະຄຣິດ                                                                                                    
ເທ່ົານ້ັນ.         
                  ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ກຸ່ມເຮົາຈະຊ່ອຍກັນໄຄວ່ຄວ້າຫາຄວາມພໍໃຈທ່ີຊອບທັມຢ່າງໃດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນ                   ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 29 ກັນຍາ 2019 (09-29-2019) 

 
ພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ 

 
                              
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ການພັກຜ່ອນແມ່ນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາ.  
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:   
       ເສຖກິດຂອງຊາວອະເມຣິກັນຖືກສ້າງຂ້ຶນບົນອັຕຣາການຜລິດ. ນິສັຍຂອງຊາວອະເມຣິກັນໄດ້ຮັບເອົາຄວາມຄິດ
ດຽວກັນນ້ີ, ແລະໄດ້ປ້ອນເຂ້ົາສູ່ທຸກສ່ວນຊີວິດຈິງຂອງເຮົາ. ພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ດີ ຄົນທ່ີມັກເວ້ົາອວດວ່າ “ຂ້ອຍຄາວຽກ”. 
(I am so busy). 
   ກັບນິສັຍນ້ີ, ພວກເຮົາມັກເຊ່ືອວ່າ ອັດຕຣາການຜລິດຂອງເຮົາເປັນປັດຈັຍບ່ົງບອກມູນຄ່າ ແລະຄຸນຄ່າຂອງເຮົາ. ຖ້າ
ເວ້ົາວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຄາວຽກ ກໍເທົ່າກັບວ່າຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດສ່ິງສໍາຄັນ, ແລະໝາຍຄວາມວ່າຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນສໍາຄັນ. ຖ້າ 
ວ່າເປັນຈິງແນວນ້ັນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ຍ່ິງເຮົາຫຍຸ້ງວຽກຫຼາຍຂ້ຶນເຮົາກໍຍ່ິງເປັນຄົນສໍາຄັນຫຼາຍຂ້ຶນແມ່ນບ່ໍ?  
   ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍລະມັດລະວັງ, ພວກເຮົາກໍຈະພົບວ່າເຮົາກໍາລັງເດີນທາງລັດ, ປະຖ້ິມຄອບຄົວ, ແລະປ່ອຍປະສ່ິງທ່ີສໍາ
ຄັນກວ່າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ອັຕຣາການຜລິດກໍບ່ໍໄດ້ຜູກມັດກັບປະຣິມານສ່ິງຂອງທ່ີເຮົາເຮັດ, ແຕ່ຂ້ຶນຢູ່ກັບທາງທ່ີເຮົາ
ໃຊ້ເວລາ ຕ່າງຫາກ. ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຂອງປະທານໃນບ້ັນທ້າຍ ຮຽກວ່າການພັກຜ່ອນ.ເບ່ິງຜິວເຜີນ, ຊີວິດຄືຈ່ັງວ່າ
ລຽບງ່າຍ, ແຕ່ມັນບ່ໍງ່າຍຈັກໜ້ອຍ.  ພວກເຮົາຄວນຍຶດເອົາ ຄວາມສໍາຄັນນິສັຍການພັກຜ່ອນ ໃຫ້ເປັນເວລາແຫ່ງການ
ພັກຜ່ອນແລະເອົາແຮງ.   
  
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: (ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  

 

                                                  ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ອົພຍົບ 20:8-11. 
8ພວກເຈ້ົາຈ່ົງນັບຖືວັນສິນ   ໃຫ້ຖືເປັນວັນສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ   ຈ່ົງເຮັດວຽກທັງປວງຂອງເຈ້ົາແຕ່ທັງໃນຫົກມ້ື  
ແຕ່ມື້ຖ້ວນເຈັດໃຫ້ຖືເປັນວັນສັກສິດ    ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ      9ໃນມື້ນ້ີ ໃຫ້ເຈ້ົາເອງ ພ້ອມດ້ວຍລູກຊາຍຍິງ 
10ຂ້ອຍທາດແລະສັດລ້ຽງຂອງພວກເຈ້ົາ ຕລອດເຖິງຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນບ້ານເມືອງຂອງເຈ້ົາ  ຢຸດເຮັດວຽກທັງ
ໝົດ    11ໃນຫົກມື້ນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງສວັນຊ້ັນຟ້າ ແຜ່ນດິນໂລກ ທະເລ ແລະ ສ່ິງສາຣະພັດທ່ີມີຢູ່ໃນສາມ
ແຫ່ງນ້ີ ແຕ່ໃນມ້ືຖ້ວນເຈັດພຣະອົງໄດ້ຢຸດພັກ ດ້ວຍເຫດນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ມ້ືຖ້ວນເຈັດເປັນວັນສິນ
ບໍຣິສຸດສໍາລັບພຣະອົງ. 
 

    ຫຼັກຄໍາສອນກ່ຽວກັບວັນພັກສະບາໂຕມີມາຕ້ັງນານພ້ອມໆກັບການຊົງສ້າງ. ໃນປະຖົມການບົດ 1 ໄດ້ບັລຍາຍການ 
ຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຫົກວັນ.   “ໃນມ້ືທີເຈັດ  ສັພທຸກສ່ິງກໍສໍາເຣັດໝົດແລ້ວ.   ໃນວັນນ້ີພຣະເຈ້ົາຊົງພັກຜ່ອນ ແລະ 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບັນຈຸຫຼັກຄໍາສອນນ້ີໄວ້ໃນພຣະບັນຍັດສິບປະການ,      ພຣະບັນຍັດວັນສິນວັນຢຸດການງານຂອງພຣະອົງ. 
ຫຼັກທັມການຢຸດງານ ແມ່ນທຸກຄົນຕ້ອງຖືເອົາເວລານ້ີເປັນເວລາພັກຜ່ອນແລະເອົາແຮງເຂົາເອງ.  
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   ຂ້ໍບັນຍັດນ້ີ ຂັດກັບວັທນະທັມ;ມັນແຕກຕ່າງກັບວິຖີການດໍາລົງຊີວິດທຸກວັນນ້ີຢ່າງຊັດແຈ້ງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເຫັນ
ທາງວັທນະທັມຈະບອກວ່າແນວໃດກໍຕາມ,   ຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາມີໄວ້ເພ່ືອຜົນປໂຍດຂອງເຮົາ, ແລະ ການເຮັດຕາມ
ກົດວັນພັກສະບາໂຕມີຜົນດີຕ່ໍເຮົາຢ່າງໃຫຽ່ຫຼວງ. 
     ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເຣ່ືງນ້ີໃນທາງຍາກ. ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາຈົບການອົບຮົມພຣະຄຣິສຕະທັມ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພົບຄະ 
ນະກັມການຂອງອາຈານ.   ໜ້າທ່ີຂອງເຂົາແມ່ນໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະຈັດຕຽມຂ້າພະເຈ້ົາເພ່ືອການຮັບໃຊ້ ແລະ ເຜີຍແບ
ຈຸດອ່ອນຊ່ຶງອາດເປັນຜົນຮ້າຍຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາ.  ໃນກອງປະຊຸມຄ້ັງນ່ຶງ,  ອາຈານທ່ານນ່ຶງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ  “ບ່ໍ, ນ້ີແມ່ນ
ມາຣາທອນ, ບ່ໍແມ່ນການແຂ່ງຂັນ.   ຖ້າເຈ້ົາຫາກຂືນເຮັດແບບນ້ີຕ່ໍໄປ,  ເຈ້ົາຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເອງອ່ອນເພັຽ  ເນ່ືອງຈາກ
ພັນທະກິດ.” ເພ່ິນເວ້ົາຖືກ.  ອຸປນິສັຍບ້ານໍາວຽກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ໄດ້ສ້າງບັນຫາໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ,  ນໍາ
ຄວາມຕຶງຄຽດສູ່ສຸຂພາບ, ແລະເປັນຜົນໃຫ້ການຮັບໃຊ້ອ່ອນເພັຽລົງ.  ເປັນຫຽັງເຫດການແນວນ້ີຈ່ຶງເກີດຂ້ຶນ? ຍ້ອນຂ້າ 
ພະເຈ້ົາບ່ໍມັກຢຸດງານແລະພັກຜ່ອນ. ສ່ິງນ້ີ, ອາດດູເໝືອນວ່າເປັນຕາໜ່າຍແທ້ໆ, ແຕ່ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມັກພັກຜ່ອນ!  ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ຄ້ົນພົບຜົນດີຫຼາຍຢ່າງສູ່ການພັກຜ່ອນວັນສະບາໂຕ ເຊ່ັນ:   
 
 
 ການພັກຜ່ອນທາງກາຍ.  ຂ້າພະເຈ້ົາມີຣົດ1984 El Camino  ຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາມັກໃຊ້ຂ່ີໃນວັນທິດ  ຂ້າພະເຈ້ົາຂັບ 

ຣົດກະບະເກ່ົາໆ ຄັນນ້ີດົນໂດຍບ່ໍໄດ້ຢຸດ,    ຈັກຈ່ຶງຮ້ອນເກີນຂີດ.    ພວກເຮົາກໍຖືກຂ້ຽວເຂັນເຊ່ັນດຽວກັນກັບຣົດ 
1984 EL Camino ຄັນນ້ີແຫຼະ:   ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍຢຸດພັກຕາມເວລາອັນຄວນ,   ພວກເຮົາກໍຈະ “ຮ້ອນເກີນສ່ວນ”.  
ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເອງອິດອ່ອນ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສ້າງກາຍຂອງເຮົາໃຫ້ທໍາງານໂດຍບ່ໍຢຸດບ່ໍພັກ.  ພຣະອົງໄດ້
ຕ້ັງວັນພັກສະບາໂຕເພ່ືອໃຫ້ເຮົາພັກຜ່ອນທາງກາຍ. 

 ການຕ່ືມພລັງຝ່າຍວິນຍານ.   ສ່ິງນ່ຶງທ່ີອັນຕະລາຍທ່ີສຸດພວກເຮົາສາມາດເຮັດແມ່ນພຍາຍາມຫາກຸ້ມຕົວເອງ.  ຊີ 
ວິດຝ່າຍວິນຍານບ່ໍຄວນເປັນສ່ິງ  “ຮອງຮັບ”  ເວລາທ່ີເຮົາຮູ້ສຶກວ່າບ່ໍພຽງພໍເພ່ືອທໍາພາຣະກິດແຕ່ລະວນັໃຫ້ສໍາເຣັດ 
ດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ. ບ່ໍ, ທຸກໆສ່ິງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການເພ່ິງພາພຣະຄຣິດຂອງເຮົາ. ໃນເວລາພວກເຮົາເດີນໄປກັບ 
ພຣະຄຣິດແຕ່ລະວັນ ເປັນໄລຍະໆໄປ ວັນພັກສະບາໂຕອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາຜ່ອນລົງແລະເສີມສ້າງວິນຍານເຮົາໃໝ,່ 
ທັງເສີມແຮງຝ່າຍຮ່າງກາຍໄປພ້ອມ.   

 ການທົບທວນ(Reflection). ທ່ີໂຕະອາຫານແລງຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາເຮັດບາງສ່ິງທ່ີເອ້ີນວ່າ   “ສູງແລະຕ່ໍາ”  
ນ້ີເປັນເວລາທ່ີລູກໆທົບທວນວັນຂອງເຂົາແລະເລ່ົາສ່ິງດີເຣ່ືອງນ່ຶງແລະເຣ່ືອງບ່ໍດີເຣ່ືອງນ່ຶງທ່ີເກີດຂ້ຶນສູ່ກັນຟັງ.  ມັນ
ເອ້ືອອໍານວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ຍິນວ່າມີຫຽັງໃນໃຈຂອງເຂົາ,  ມັນສໍາຄັນຢູ່ບ່ອນວ່າ,  ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາທົບທວນວັນ
ຂອງເຂົາ.   ເວລາທົບທວນສ່ົງຜົນດີແກ່ເຮົາຫຼາຍ.  ວັນພັກສະບາໂຕບັງຂັບເຮົາໃຫ້ໂຈະຈາກ “ການງານຂອງເຮົາ” 
ແລະທົບທວນຄວາມສູງຕ່ໍາຂອງຊີວິດ.  ການທົບທວນອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາປັບປຸງແກ້ໄຂແລະປັບຕົວເຮົາໃຫເ້ຂ້ົາກັບ 
ນ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ.  

       ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເວ້ົາວ່າ “ຈ່ົງຈົດຈໍາວັນສະບາໂຕ, ໃຫ້ຖືເປັນວັນສັກສິດ” ມີສອງພາກ: 
1. ພວກເຮົາຈົດຈໍາວັນສະບາໂຕດ້ວຍການຢຸດພັກຈາກວັນເຮັດວຽກຂອງອາທິດເຮັດວຽກ. 
2. ພວກເຮົາຖືເປັນວັນສັກສິດໂດຍການໃຊ້ວັນສະບາໂຕເປັນເວລາຈົດຈ່ໍໃສ່ຊີວິດຂອງເຮົາໃນພຣະຄຣິດ. 
ໜ້າເສັຍດາຍ, ມີຫຼາຍໆຄົນເມີນເສີຍຕ່ໍນ່ຶງຫືຼສອງພາກຂອງພຣະບັນຍັດນ້ີ, ແຕ່ເມ່ືອເຮົາຖືທັງສອງ, ການພັກຜ່ອນ
(ການພັກຜ່ອນແທ້ຈິງ)ກໍເຂ້ົາມາແທນທ່ີ.    

 
 

ເປັນຫຽງັພວກເຮົາຈຶ່ງຂດັຂນື ບ່ໍຢາກຜອ່ນໆລງົ ແລະ ພກັແນ?່ 
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2. ອົພຍົບ 31:12-14. 
12-13ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງໂມເຊວ່າ “ເຈ້ົາຈ່ົງບອກໃຫ້ປະຊາຊົນອິສຣາເອນນັບຖືວັນສິນຂອງເຮົາ ເພາະວ່າວັນສິນນ້ີເປັນ
ໝາຍສໍາຄັນຣະຫວ່າງເຮົາກັບເຈ້ົາ  ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ ເພື່ອສະແດງວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງສະຖາປານາ
ໃຫ້ເຈ້ົາເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ  14ດ່ັງນ້ັນ ເຈ້ົາທັງຫຼາຍຈ່ົງຖືວັນສິນນ້ີໄວ້  ເພາະວ່າເປັນວັນສັກສິດສໍາລັບພວກເຈ້ົາ ຜູ້ໃດ  
ບ່ໍຖືຮັກສາວັນສັກສິດນ້ີຈະຕ້ອງຖືກໂທດເຖິງຕາຍ  ແລະຜູ້ໃດເຮັດວຽກໃນວັນສິນນ້ີ  ຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກກໍາຈັດອອກຈາກ
ຊົນຊາດຂອງຕົນ. 
 

     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາເຖິງວັນພັກສະບາໂຕ ໃນປະຖົມການບົດ 2 ແລະອົພຍົບບົດ 20, ແລະພຣະອົງກັບຄືນມາຫາມັນ
ອີກໃນເວລາທ່ີພຣະອົງທວນຄືນພຣະບັນຍັດແກ່ໂມເຊ. ສໍາລັບຫຼາຍໆບົດໃນອົພຍົບ, ພຣະອົງໄດ້ອະທິບາຍການອອກ
ແບບ ແລະແຜນຜັງຫໍເຕັນສັກສິດ ສູນກາງການນະມັສການສໍາລັບຊຸມຊົນອິສຣາເອນ  ແລະດຽວນ້ີພຣະອົງຍົກເອົາຫົວ
ເຣ່ືອງນ້ີຄືນມາຫາວັນສະບາໂຕ. 
      ຈ່ົງສັງເກດວ່າເວລາໃດພຣະເຈ້ົາເວ້ົາເຖິງວັນສະບາໂຕ,  ພຣະອົງມັກເນ້ັນເຣ່ືອງຄວາມສັກສິດ ແລະຄວາມບໍຣິສຸດ. 
ເວລາໃດພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ສ່ິງໃດສັກສິດ, ພຣະອົງແຍກສ່ິງນ້ັນໄວ້ຕ່າງຫາກ.  ເປັນທ່ີສັກສິດກໍແມ່ນເປັນບໍຣິສຸດ,  ແຍກ 
ຈາກສ່ິງອ່ືນໆ.   ພຣະວິຫານເປັນບ່ອນສັກສິດ,  ແຍກໄວ້ສໍາລັບນະມັສການພຣະເຢໂຮວາອົງດຽວໂດຍສເພາະ, ພຣະ
ເຈ້ົາ, ແລະວັນສະບາໂຕກໍແຍກອອກຈາກວັນອ່ືນໆສໍາລັບພັກຜ່ອນແລະນະມັສການ. ທັງສອງຄວບຄູ່ກັນໄປ. 
  
 
        ວັນພັກສະບາໂຕແມ່ນຄໍາສ່ັງສໍາຄັນຊັດແຈ້ງສໍາລັບຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ການພັກຜ່ອນໃນວນັສະບາໂຕ. ດ່ັງທ່ີໄດ້ກ່າວມາກ່ອນ, ບັນຍັດໃຫ້ຢຸດພັກໃນວັນສະບາໂຕເປັນການຂັດຕ່ໍວັທະນະທັມ. 
ແມ່ນກະທ້ັງທຸກວັນນ້ີ, ໂລກບອກເຮົາວ່າ ໄປ ໄປ ໄປ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະເຈ້ົາຮຽກຮ້ອງເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບການຈ່ອງດຶງ 
ຕາມທັມຊາດນ້ັນ ແລະໃຊ້ເວລາພັກຜ່ອນ. ເວລາຊາວອິສຣາເອນເລືອກຟັງຄວາມພຣະເຈ້ົາໃນເຣ່ືອງນ້ີ,   ໄດ້ສະທ້ອນ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາກໍຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປັນຄົນບໍຣິສຸດ.ໃນພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາຖືກແຍກ 
ໄວ້ໃຫ້ດໍາລົງຊີວິດເພ່ືອພຣະເຈ້ົາໃນທາງທ່ີຫ່າງໄກຈາກທາງທ່ີໂລກຄາດຫວັງໃຫ້ເຮົາດໍາລົງຊີວິດ. ຄວາມບໍຣິສຸດນ້ັນສະ 
ທ້ອນເຖິງຄວາມປາຖນາຢາກຮັກສາວັນພັກສະບາໂຕໄວ້ແລະນໍາສູ່ການນະມັສການ, ພັກຜ່ອນ,ແລະທົບທວນຄືນ.  
      ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການຢຸດການງານຂອງພຣະບັນຍັດສິບປະການ ແລະຫັຼກຄໍາສອນຂອງການພັກຜ່ອນວັນສະບາ 
ໂຕຢັງຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່.  ດຽວນ້ີ ພວກເຮົາສລອງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູທຸກອາທິດ ໂດຍການເຂ້ົາຮ່ວມກັບຜູ້ເຊ່ືອ 
ອ່ືນໆ ເພ່ືອນະມັສການພຣະອົງທ່ີຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖ່ິນ. ນ້ີແມ່ນ ປ້າຍສ່ອງສວ່າງໃຫ້ໂລກເຫັນແຈ້ງວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບ
ຄວາມພ້ົນຍ້ອນພຣເຢຊູ ຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ຊໍາຮະເຮົາ ແລະແຍກເຮົາໄວ້ຕ່າງຫາກ !                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3.ອົພຍົບ 31:15-17. 
15ໃຫ້ພວກເຈ້ົາເຮັດວຽກແຕ່ໃນຫົກມ້ື  ແຕ່ມ້ືຖ້ວນເຈັດໃຫ້ຖືເປັນມື້ພັກ ແລະເປັນມ້ືສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  16ຜູ້ໃດ
ເຮັດວຽກໃນມ້ືນ້ີຈະຕ້ອງຖືກໂທດເຖິງຕາຍ ປະຊາຊົນອິສຣາເອນຈະຕ້ອງຖືວັນສິນນ້ີສືບໄປທຸກຊ່ົວເຊ້ືອສາຍຄົນ ຖືເປັນ 
ຄໍາໝ້ັນສັນຍາຕລອດໄປ 17ວັນນ້ີ ເປັນໝາຍສໍາຄັນຣະຫວ່າງເຮົາກັບປະຊາຊົນອິສຣາເອນຕລອດໄປ ເພາະວ່າເຮົາໄດ້
ສ້າງສວັນຊ້ັນຟ້າ ແລະແຜ່ນດິນໃນຫົກມື້ນ້ັນ ແຕ່ມ້ືຖ້ວນເຈັດເຮົາໄດ້ຢຸດທໍາງານ ແລະໄດ້ພັກຜ່ອນ.    
  
      ວັນສະບາໂຕແມ່ນຄໍາໝັນ້ສັນຍາຣະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາ ແລະໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງ,  ແລະແມ້ກະທ້ັງທຸກວັນນ້ີ,  ການ 

ໝາຍຄວາມວາ່ຢາ່ງໃດ ການຖເືປັນວນັ “ບໍຣສິດຸ”? 
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ປະຕິບັດວັນພັກສະບາໂຕສະທ້ອນຄໍາໝ້ັນສັນຍາຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາໂດຍທາງພຣະຄຣິດ. 
  
 
    ການເປັນພໍຊ່່ອຍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈພັນທະສັນຍາດີ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບພຣະພອນທ່ີມີລູກດຸໝ່ັນສ່ີຄົນ ທັງມີພຶດຕິ
ກັມທ່ີດີເລີດອີກດ້ວຍ. ພວກເຮົາໄດ້ວາງຂອບເຂດໄວ້ສໍາລັບລູກໆ.   ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເຂົາ,  ຮູ້ຈັກວ່າແມ່ນ 
ຫຽັງເປັນສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດສໍາລັບເຂົາໃນວັຍໜຸ່ມ, ແລະພວກເຮົາກໍຄາດຫວັງໃຫ້ເຂົາຢູ່ໃນກົດຂອງເຮົາ.  ແນ່ນອນພວກເຮົາ
ໃຫ້ຄວາມເມດຕາເຂົາຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ຄໍາສັນຍາກັບລູກຂອງເຮົາແມ່ນຄໍາສັນຍາຮັກ ແລະຂອບເຂດ.  ຄ້າຍຄືກັບໃນຄໍາ
ສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ,  ພຣະອົງຮູ້ດີທ່ີສຸດວ່າຈະນໍາພາ  ແລະປ້ອງກັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຢ່າງ 
ໃດ? ພຣະອົງຈັດຫາຂອບເຂດ  ແລະບັນທັດຖານໃຫ້ແກ່ເຂົາ ຮຽກວ່າຂ້ໍຄໍາສ່ັງແລະບັນຍັດ.   ຜົນຈະຕາມມາ ເມ່ືອໃດ
ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງບ່ໍດໍາຣົງຊີວິດຕາມບັນທັດຖານ ແລະພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ.  
      ພຣະອົງຍັງໄດ້ວາງຂອບເຂດສໍາລັບພັນທະສັນຍາຂອງເຮົາກັບພຣະອົງໂດຍທາງພຣະຄຣິດ,  ແລະ ຂອບເຂດນ້ັນ
ປ້ອງກັນ ແລະຊ້ີນໍາເຮົາ.    ຂອບເຂດເຫ່ົຼານ້ັນແມ່ນເພື່ອຄວາມດີສໍາລັບເຮົາ ແລະເພ່ືອພຣະກຽດພຣະອົງ.   ແມ້ກະທ້ັງ 
ເມ່ືອເຮົາສໍານຶກໃນພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ,  ພວກບ່ໍຄວນເສັຍວິສັຍທັດຂອງຜົນກັມອັນເນ່ືອງມາຈາກການບ່ໍເຊ່ືອຟັງ.  ການ
ປ່ິນປົວຮັກສາສ່ິງນ້ີແມ່ນການສາຣະພາບກັບໃຈຈາກຄວາມຜິດຂອງເຮົາ, ຕ່າວຄືນຫາພຣະເຈ້ົາ,ແລະເລ້ີມຕ້ົນຊີວິດໃໝ່ 
ທ່ີພຣະອົງເອ້ີນເຮົາໃຫ້ດໍາລົງນ້ັນ. ພາກສ່ວນສໍາຄັນນ້ັນ ແມ່ນການຖືວັນພັກສະບາໂຕ. 
 
 

                                                       ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
    ພຣະເຈ້ົາຮັກເຮົາແລະເອົາຈິງກ່ຽວກັບຄໍາໝ້ັນສັນຍາຂອງພຣະອົງກັບເຮົາ. ພຣະອົງຊາບວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການຫຽັງ
ແລະເພາະເຫດໃດເຮົາຈ່ຶງຕ້ອງການສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນ ແລະລວມທັງຄວາມຕ້ອງການວັນພັກສະບາໂຕຂອງເຮົາ. ຈ່ົງພິຈາຣະ
ນາການນໍາໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ ເພື່ອເປັນຫົນທາງຄວ້າເອົາການພັກຜ່ອນຊ່ຶງເປັນພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ. 
 ການພັກຜ່ອນ. ຈ່ົງເອົາວັນພັກວັນນ່ຶງຈາກວຽກຕ່າງໆ. ພັກຜ່ອນຄວາມຄິດແລະຮ່າງກາຍ ຢ່າບອກຕົວເອງວ່າບ່ໍໄດ້ 

ຜລິດຜົນຫຽັງ. ການພັກຜ່ອນທ່ີເໝາະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຜລິດຜົນໄດ້ດີຍ່ິງຂ້ຶນ. 
 

 ເອົາແຮງ.   ໃຊ້ເວລາໃນການອະທິຖານແລະນະມັສການ,  ທັງດ້ວຍຕົວເອງ,  ແລະກັບຜູ້ອ່ືນ.  ປ່ອຍໃຫ້ສ່ິງທ່ີເປັນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາສູ່ຄວາມຄິດທ່ານແລະເສີມສ້າງທ່ານຂ້ຶນໃໝ່. ຈ່ົງທ່ອງຈໍາ ຟີລິບປອຍ 4:8 “ພ່ີນ້ອງທັງຫຼາຍເອີຍ
ໃນທ່ີສຸດນ້ີ, ສ່ິງໃດທ່ີສັດຈິງ, ສ່ິງໃດທ່ີໜ້ານັບຖື, ສ່ິງໃດທ່ີຍຸດຕິທັມ, ສ່ິງໃດທ່ີບໍຣິສຸດ, ສ່ິງໃດທ່ີໜ້າຮັກ, ສ່ິງໃດທ່ີໜ້າ
ຍິນດີ, ສ່ິງໃດທ່ີລ້ໍາເລີດ, ແລະຖ້າມີສ່ິງໃດທ່ີຄວນແກ່ການສັຣເສີນ ຈ່ົງພິຈາຣະນາເຖິງສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນ.” 
 

 ຈ່ົງທົບທວນ. ຈ່ົງໃຊ້ປ້ຶມບັນທຶກແລະຂຽນລົງ ພຣະເຈ້ົາສອນຫຽັງທ່ານ. ບັກທຶກການປະເມີນຜົນຂອງທ່ານໃນວັນຫືຼ
ອາທິດຜ່ານມາ, ເພາະວ່າການທົບທວນຄືນນ້ັນຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນທ່ານສູ່ສ່ິງຍ່ິງໃຫຽ່ກວ່າ. 

    ວັທນະທັມຂອງເຮົາອາດຈ່ອງດຶງເຮົາເຂ້ົາຫາວຽກງານຕ່າງໆ, ແລະເມ່ືອເຮົາໂອບກອດເອົາການພັກຜ່ອນເໝືອນດ່ັງ
ຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາ, ອັຕຣາການຜລິດຂອງເຮາົຈະເກີດຜົນດີຍ່ິງຂ້ຶນ! 

                      ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ພນັທະສນັຍາວນັພກັສະບາໂຕມຜີນົສະທອ້ນຕ່ໍຄວາມສມັພນັຣະຫວາ່ງເຮົາກບັພຣະເຈົາ້ຢາ່ງໃດ? 

ກຸມ່ຂອງພວກເຮົາຈະຊອ່ຍກນັບງັຂບັໃຊຄ້ວາມສາໍຄນັຂອງການພກັຜອ່ນໃນຊວີດິເຮົາຢາ່ງໃດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 6 ຕຸລາ 2019 (10-06-2019) 

 

ຄວາມສັມພັນທ່ີບ່ໍສັບສົນ 
 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຈ່ົງປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຂັບເຄ່ືອນຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານຕ່ໍຄົນອ່ືນ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
        ພວກເຮົາບ່ໍມີຫຼັກຖານທາງສະຖິຕິທ່ີຈະພິສູດສ່ິງນ້ີ,   ແຕ່ວ່າຄວາມສັມພັນທ່ີສນຸກສນານຂອງພວກເຮົາບາງຢ່າງ 
ອາດແມ່ນຂະນະເວລາທ່ີພວກເຮົາເຄີຍເປັນເດັກນ້ອຍ. ບ່ໍແມ່ນລະຄອນ. ບ່ໍຫວັງຫຍັງຈາກກັນແລະກັນ. ພວກເຮົາເປັນ
ພຽງເດັກນ້ອຍ, ພຽງແຕ່ຫຼິ້ນນໍາກັນ ແລະຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີມີຄົນຫຼິ້ນນໍາ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເມ່ືອພວກເຮົາໃຫຍ່ຂ້ຶນ, ແນວ
ໂນ້ມຂອງພວກເຮົາຕ່ໍຄວາມເຫັນແກ່ຕົວມັກຈະແຊກແຊງມິດຕະພາບຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສ້າງມິຕະພາບກ່ຽວກັບ
ຕົນເອງ  ແລະຫວັງໄດ້ຜົນປໂຍດຈາກຄົນອ່ືນ.  ພວກເຮົາພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນເປັນບຸກຄົນທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການ 
ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເປັນ. ຖ້າບຸກຄົນນ້ັນບ່ໍຮ່ວມມື ພວກເຮົາຫາເພ່ືອນໃຫມ່.   ມິຕະພາບທ່ີງ່າຍໆກໍກາຍເປັນຍາກ. 
        ມັນອາດຈະເປັນການດີທ່ີພວກເຮົາກັບຄືນໄປສູ່ມິຕະພາບຢ່າງງ່າຍໆ ໃນຕອນເປັນເດັກນ້ອຍ,   ແລະນ້ັນບ່ໍແມ່ນ
ຄວາມໄຮ້ເຫດຜົນຫລືໂງ່ເໝືອນດ່ັງບາງຄົນຄິດ ການຊອກຫາແບບງ່າຍໆໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນລວມ
ທັງຄວາມສັມຂອງພວກເຮົາ. 
       ໃນຈົດໝາຍສະບັບແລກຂອງອັຄສາວົກໂປໂລຂຽນໄປຫາຊາວຄຣິສຕຽນເມືອງເທຊະໂລນິກ, ອາຈານໂປໂລໄດ້
ໃຫ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈແກ່ພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນທ່ີບ່ໍສັບສົນດ່ັງກ່າວ. ທັງໝົດ, ມັນເປັນການຂັບເຄ່ືອນໂດຍຄວາມ
ຮັກ   ບ່ໍແມ່ນຄວາມຮັກສໍາລັບຕົວເຮົາເອງ,   ແຕ່ແມ່ນຄວາມຮັກສໍາລັບພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງສະແດງອອກເຖິງວິຖີທາງ ທ່ີພວກ
ເຮົາຮັກຄົນອ່ືນໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.   1 ເທຊະໂລນິກ 4:3-5 
3ອັນນ້ີແຫລະ, ເປັນນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາຄືໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນຄົນບໍຣິສຸດ, ໃຫ້ພວກເຈ້ົາລະເວ້ັນຈາກການຜິດ
ຊາຍຍິງ. 4ໃຫ້ເຈ້ົາທຸກຄົນຮູ້ຈັກມີເມັຽໃນທາງບໍຣິສຸດ ແລະໃນທາງນັບຖື.  5ບ່ໍໃຊ່ດ້ວຍຣາຄະຕັນຫາຕາມດ່ັງພວກນອກ
ຊາດທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ. 
 
       ຂະນະທ່ີພວກເຮົາຂຸດຄ້ົນໃນພຣະຄໍາ 1 ເທຊະໂລນິກ ບົດທີ 4,   ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນຫຼັກການພື້ນຖານທ່ີນໍາໃຊ້
ກັບຄວາມສັມພັນທຸກປະເພດ, ແຕ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການຈົດຈ່ໍຈໍາເພາະ: ຄວາມສັມພັນທ່ີກ່ຽວກັບ ຫືຼນໍາ 
ໄປສູ່ການຜິດສິນທັມທາງເພດ.   ໂລກປັດຈຸບັນພະຍາຍາມກຳນົດສ່ິງທ່ີຖືວ່າແມ່ນຫຍັງເປັນການຜິດສິນທັມທາງເພດ; 

 

ຄວາມສັມພັນທີ່ຈັບໃຈຂອງທ່ານຈາກທີວີ ຫືຼ ຈາກໜັງ(ລະຄອນ)ແມ່ນຫຍັງ? 
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ບາງຄົນປະຕິເສດທ່ີຈະເອ້ີນວ່າຜິດສິນທັມໃນກໍຣະນີຜູ້ໃຫຍ່ສອງຄົນກະທໍາໂດຍການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງ 
ມີມາຕຖານທ່ີແຕກຕ່າງ:  ຄວາມໃກ້ຊິດທາງເພດແມ່ນປະສົບການລະຫວ່າງຊາຍຄົນນ່ຶງແລະຍິງຄົນນ່ຶງເທ່ົານ້ັນທ່ີຢູ່ໃນ
ຄວາມສັມພັນການແຕ່ງງານ.   ໂດຍແຈ່ມແຈ້ງ,  ສ່ິງອ່ືນໃດນອກເໜືອຂອບເຂດນ້ີແມ່ນຖືວ່າເປັນການຜິດສິນທັມທາງ
ເພດ.   ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາກໍແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ:  ພວກເຮົາປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາສົມຄວນບ່ໍຕ້ອງມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜິດສິນທັມທາງເພດ. ດ່ັງທ່ີ ໂປໂລໄດ້ຂຽນໄວ້: “ໃຫ້ພວກເຈ້ົາລະເວ້ັນຈາກການຜິດຊາຍຍິງ.” 
        ໃນທ່ີສຸດ, ພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະເຈ້ົາຈະຖືກກ່ຽວພັນກັບການຊໍາຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດຂອງພວກເຮົາ:  ຖືກແຍກອອກ
ເພ່ືອຈຸດປະສົງແລະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ. ໃນເມ່ືອພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຕາມມາຕຖານຂອງໂລກ, ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ 
ດໍາເນີນຊີວິດໂດຍບໍຣິສຸດ,  ຊີວິດທ່ີໄດ້ຊົງຖືກແຍກອອກ.    ໃນເມ່ືອພວກເຮົາຕິດຕາມຄວາມກະຫາຍໃນກິເລດຕັນຫາ
ຂອງພວກເຮົາ,  ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດສໍາລັບພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ແຕ່ສໍາລັບຕົວເອງ.   ເຫດສະນ້ັນ
ພວກເຮົາຈ່ຶງຢູ່ນອກພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ຜູ້ໃດທ່ີບ່ໍເຫັນດີກັບມາຕຖານແຫ່ງພຣະຄັມພີນ້ີມັກຈະເວ້ົາວ່າມັນເປັນ
ການຈໍາກັດເສຣີພາບຂອງລາວ, ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ລາວຕົກເປັນທາດຂອງຕັນຫາທ່ີອັນຕະລາຍຕ່ໍລາວເອງ. ເສຣີ
ພາບແລະຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີແທ້ຈິງແມ່ນມາຈາກມາຕຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
      ຕິດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາກ່ຽວກັບການຊໍາຮະໃຫ້ສະອາດ ແລະຄວາມບໍຣິສຸດໃນຄວາມສັມພັນຮຽກເອ້ີນ
ການກະທໍາ 2 ຢ່າງນ້ີ ຊ່ຶງແຍກອອກຈາກກັນບ່ໍໄດ້ ຄື: 
 ຈ່ົງຫລີກລ່ຽງຈາກການຜິດສິນທັມທາງເພດ.   
 ຈ່ົງຮູ້ຈັກການບັງຄັບຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ.   
 

 

 
2.  1 ເທຊະໂລນິກ 4:6-8 
6ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດລ່ວງເກີນແລະເຮັດຜິດຕ່ໍພີ່ນ້ອງຂອງຕົນໃນເຣ່ືອງນ້ີ  ເພາະວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງແກ້ແຄ້ນຄົນທ່ີ
ເຮັດຜິດແນວນ້ັນ ຕາມດ່ັງພວກເຮົາໄດ້ບອກພວກເຈ້ົາຢ່າງໜັກແໜ້ນໄວ້ກ່ອນແລ້ວ.  7ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງເອ້ີນ
ພວກເຈ້ົາໃຫ້ເປັນຄົນຊ່ົວຮ້າຍ ແຕ່ວ່າເພ່ືອໃຫ້ເປັນຄົນບໍຣິສຸດ. 8ສັນນ້ັນຜູ້ທ່ີຝ່າຝືນນ້ັນກໍບ່ໍຝ່າຝືນຕ່ໍມະນຸດ ແຕ່ຝ່າຝືນຕ່ໍ 
ພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງໂຜດປະທານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ. 
 
      ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄໍາເວ້ົາສອງຄໍາກ່ຽວກັບຄໍາແນະນໍາເພ່ືອຮັກສາໄວ້ຊ່ຶງຄວາມສັມພັນໃນບາດກ້າວທ່ີຖືກຕ້ອງ: 
 ຢ່າລ່ວງລະເມີດຝ່າຝືນຕ່ໍຄົນອ່ືນ. “ຝ່າຝືນ” ແມ່ນການເຮັດເກີນຂອບເຂດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກໍານົດໄວ.້ ຄໍາເວ້ົາ

ນ້ີໝາຍເຖິງການລ່ວງລະເມີດກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 ຢ່າເອົາປຽບຜູ້ອ່ືນ.   ພວກເຮົາເອົາປຽບຜູ້ອ່ືນໃນເມື່ອພວກເຮົາຫາປໂຍດຈາກບຸກຄົນນ້ັນຫຼືຄວາມສັມພັນນ້ັນ, 
     ພວກເຮົາບ່ໍສັດຊ່ືໃນການຕ່ໍຮອງເພ່ືອຫວັງສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງ. ນ້ີກໍໝາຍເຖິງການກະທໍາຜິດຕ່ໍບຸກຄົນນ້ັນເຊ່ັນດຽວກັນ. 

ທັງສອງຢ່າງນ້ີແມ່ນເປັນການກະທໍາບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ແລະກົງຂ້າມກັນນ້ີ, ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາສແວງຫາການພໍພຣະ
ທັຍພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາຈະບ່ໍກະທໍາສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ.  ບ່ໍມີຜູ້ໃດປາຖນາຢາກເສັຽປຽບ, ແຕ່ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ມີປະສົບການ
ໃນຣ່ືອງນ້ີ.  ມັນເປັນການອົກຫັກໃນເມື່ອພວກເຮົາຄ້ົນພົບວ່າໃຜຜູ້ນ່ຶງມີເຈຕນາເອົາປຽບ(ຫາຜົນກໍາໄລ)ຈາກເຮົາ: 
 ເພ່ືອນຮ່ວມງານທ່ີແກ້ງຍ້ອງຍໍເຮົາເພ່ືອຫວັງຄວາມນິຍົມທາງເພດສັມພັນ. 
 ເພ່ືອນບ້ານທ່ີແກ້ງເປັນມດິເພ່ືອຫວັງຈະຂາຍສ່ິງຂອງຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ທ່ານ. 

ແມ່ນຫຍັງຄືລະເບີດຝັງດິນຂອງຄວາມສັມພັນທີ່ຢູ່ໃນວັທນະທັມ ປັດຈຸບັນນ້ີ? 
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 ໃຜຜູ້ນ່ຶງທ່ີຮ່ວມເປັນສະມາຊິກໂບດເພ່ືອຫວັງຈະໃດ້ລູກຄ້າໃຫມ່ໆໃນທຸຣະກິຈຂອງຕົນ. 
 

ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນສໍາຄັນ 3  ຢ່າງ  ເປັນຫຍັງພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນທ່ີ   “ລ່ວງລະເມີດແລະຫາປໂຍດຈາກ  
ອ້າຍ, ເອ້ືອຍ, ນ້ອງ ຂອງເຮົາ” 

1. ການປະພຶດດັ່ງນ້ັນ  ເປັນສ່ິງທ່ີຈະຖືກລົງໂທດໂດຍພຣະເຈ້ົາ,    ຊ່ຶງຊົງເປັນຜູ້ລ້າງແຄ້ນຂອງຄວາມຜິດເຫ່ົຼານ້ີ.  
ໃນຂະນະທ່ີລະເມີດຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາຕ່ໍຄົນອ່ືນ , ຈະນໍາມາຊ່ຶງຜົນສະທ້ອນທັງຝ່າຍເນ້ືອກາຍແລະ 
ຝ່າຍຄວາມສັມພັນ, ໂປໂລມີແນວຄິດຢູ່ໃນໃຈວ່າ: ໃນອະນາຄົດ ທຸກຄວາມບາບຈະຖືກຕັດສິນ. 

2. ການປະພຶດດັ່ງນ້ັນ  ບ່ໍສອດຄ່ອງກັບການຊົງຮຽກເອ້ຶນ “ໃຫ້ດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມບໍຣິສຸດ”.   ຄວາມຢ້ານກົວ
ຂອງພວກເຮົາຕ່ໍການຖືກຕັດສິນ ສາມາດເປັນສ່ິງຈູງໃຈຢ່າງແຂງແຮງແນ່ນອນ, ແຕ່ໃຫຍ່ໄປກວ່ານ້ັນສົມຄວນ
ຈະແມ່ນ ຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍຂອງພຣະຄຣິດ. 

3. ການປະພຶດດັ່ງນ້ັນ ເປັນການປະຕິເສດ “ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະທານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ”. ການຫ້ົຼມ
ເຫຼວໃນການດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດ      ແມ່ນການຫຼົ້ມເຫຼວໃນການດໍາຣົງຊີວິດພາຍໃຕ້ການຊົງປົກ 
ຄອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາທັງຫຼາຍ. 

 
 Serve others in need.     

 
3.  1 ເທຊະໂລນິກ 4:9-12 
 9ສ່ວນເຣ່ືອງການຮັກພີນ້່ອງທັງຫລາຍນ້ັນ, ເຮົາບ່ໍຈຳເປັນຈະຂຽນຝາກມາໃຫ້ພວກເຈ້ົາ ເພາະເຈ້ົາເອງກໍໄດ້ຮັບການຊົງ
ສ່ັງສອນຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວວ່າ: ໃຫ້ຮັກກັນແລະກັນ. 10ທ່ີຈິງ, ເຈ້ົາທັງຫລາຍກຳລັງເຮັດດ່ັງນ້ັນແກ່ພວກພ່ີນ້ອງທັງປວງ 
ຕລອດທ່ົວແຂວງມາເກໂດເນັຽແລ້ວ  ແຕ່ພີ່ນ້ອງເອີຍ,   ພວກເຮົາເຕືອນສະຕິເຈ້ົາທັງຫລາຍໃຫ້ເຮັດດ່ັງນ້ັນຫລາຍກວ່າ
ເກ່ົາ. 11ແລະຈ່ົງຕ້ັງເປ້ົາໝາຍວ່າຈະຢູ່ຢ່າງສງົບ, ເຮັດການກ່ຽວກັບກິດທຸຣະສ່ວນຕົວຂອງຕົນ, ທັງເຮັດວຽກດ້ວຍມືຂອງ
ຕົນເອງ, ຕາມດ່ັງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ສ່ັງເຈ້ົາທັງຫລາຍໄວ້ແລ້ວ. 12ເພ່ືອການດຳເນີນຊີວິດຂອງພວກເຈ້ົາຈະເປັນທ່ີນັບຖືແກ່
ຄົນພາຍນອກ ແລ້ວພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍຕ້ອງອາສັຍຄົນອ່ືນ.  
      
      ຈົນເຖິງຈຸດນ້ີ, ພວກເຮົາໄດ້ຈົດຈ່ໍໃສ່ໂດຍຖືວ່າສໍາຄັນທ່ີພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນປະຕິບັດສ່ິງທ່ີຂັດຕ່ໍຄວາມສັມພັນ ແຕ່
ວ່າພວກເຮົາສົມຄວນຈະປະຕິບັດຢ່າງໃດຕ່ໍຄົນອ່ືນ?  ຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ, ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄໍາສ່ັງ 4 ຢ່າງ: 
 ຈ່ົງຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ. ຄໍາສ່ັງນ້ີສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກແພງສັນພ່ີນ້ອງຕ່ໍຊ່ຶງກັນແລະກັນ ບ່ໍໄດ້ມີຫຍັງໃໝ່ 

ສໍາລັບຊາວເທຊະໂລນິກ,  ແລະໂປໂລບ່ໍໄດ້ມີການເປີດເຜີຍໃໝ່ຫຍັງເພ້ີມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມຮັກນອກເໜືອ
ໄປກວ່າສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງສອນພວກເພ່ິນໄປແລ້ວນ້ັນ. 

 ຈ່ົງສແວງຫາວິທີນໍາຊີວິດທ່ີງຽບສງົບ.    ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຖ້າຫາກວ່າບັນຫາຈໍາເພາະເຈາະຈົງກ່ຽວກັບເຮ່ືອງນ້ີໄດ້
ເກີດຂ້ຶນໃນຄຣິສຕະຈັກຊ່ຶງພາໃຫ້ໂປໂລໄດ້ເວ້ົາເຖິງເຮ່ືອງນ້ີ,  ແຕ່ຄໍາແນະນໍາຂອງເພ່ິນບ່ໍມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການເວ້ົາຄ່ອຍຫຼືເວ້ົາດັງຂອງພວກເຮົາ.  ແທນທ່ີ, “ຊີວິດທ່ີງຽບສງົບ” ແມ່ນຊິວິດທ່ີບ່ໍສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນ, ບ່ໍ
ສ້າງຄວາມຂັດແຍ່ງ, ແລະບ່ໍສ້າງການເປັນສັດຕູ. 

 ຢ່າໄປກ່ຽວຂ້ອງຊີວິດ(ທຸຣະກິດ)ຂອງຄົນອ່ືນ.    ນ້ີເປັນປໂຍກທ່ີພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໃຈຢ່າງແນ່ນອນ  ແລະ 
ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຜູ້ອ່ືນ!   ມັນແມ່ນການປະກອບທ່ີສົມບູນແບບໃນການດໍາເນີນຊີວິດທ່ີງຽບສງົບ,  ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີ 

ດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຖືຄວາມບໍຣິສຸດໃນຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາຢ່າງຈິງຈັງ? 
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ນໍາພາການດໍາເນີນຊີວິດທ່ີງຽບສງົບ ບ່ໍສົມຄວນທ່ີຈະເຂ້ົາໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບກິຈການປະຈໍາວັນຂອງຄົນອ່ືນ. 
 ຈ່ົງເຮັດວຽກດ້ວຍມືຂອງຕົນເອງ.     ພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນປັດປ່າຍ ຫີຼກລ່ຽງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ, 

ເຖິງແມ່ນວຽກງານບາງຢ່າງຈະໜ້າເບ່ືອໜ່າຍ ຫຼືບ່ໍມີຄວາມໝາຍກໍຕາມ.  ພວກເຮົານໍາກຽດສັກສີມາສູ່ທຸກສ່ິງ 
ທ່ີພວກເຮົາເຮັດ, ແລະທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຮົາກະທໍາ ພວກເຮົາເຮັດເພ່ືອໃຫ້ພຣະຄຣິດຊົງພໍພຣະທັຍ. 

      ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮາົຕ່ໍພວກທ່ີຢູ່ພາຍນອກຄອບຄົວຂອງອົງພຣະຄຣິດກໍສໍາຄັນເໝືອນກັນ, ແລະພວກເຮົາ 
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນພຣະຄຣິດ  ໃນວິຖີທາງທ່ີພວກເຮົາກະທໍາພາຣະກິດຂອງພວກເຮົາ   ແລະໃນວິຖີທາງທ່ີພວກເຮົາສັມ 
ພັນກັບເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ. 
    
 

 

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

    ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງໃນອາທິດນ້ີ  ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົານໍາພາໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນ ດ້ວຍວິ  
ທີໃດ?  ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວິທີການແລະນຳໃຊ້ຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 

 ຈ່ົງປະເມີນຜົນ.  ຈ່ົງທົບທວນບັນຊີຄວາມສັມພັນແລ້ວຖາມຕົນເອງວ່າ: ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາຈ່ຶງເປັນ

ມິດ(ເພ່ືອນ)ກັນ?  ພວກເຮົາເປັນເພ່ືອນກັນເພາະວ່າຜູ້ນ້ັນຢາກໃດ້ຫຍັງຈາກເຮົາ ຫຼື ເຮົາຢາກໃດ້ສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງ 
ຈາກລາວ?  ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າຄົນທ່ີທ່ານມີຄວາມສັມພັນກັບທ່ານນ້ັນເປັນຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຮັກ ແລະ 
ບ່ໍແມ່ນບຸກຄົນທ່ີຖືກຈັດແຈງໄວ້ທ່ີນ້ີ ເພ່ືອຕອບສນອງຄວາມຈໍາເປັນຂອງທ່ານ. 
 

 ຈ່ົງຂໍໂທດ.   ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມສັມພັນກັບສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງ  ຊ່ຶງບ່ໍເປັນການຖວາຍພຣະກຽດພຣະຄຣິດ

(Christ-honoring), ຈ່ົງສແວງຫາການປ່ຽນແປງ. ຈ່ົງຂໍອະພັຍໂທດ, ຖ້າຈໍາເປັນ. ເສີມສ້າງແລະສ້ອມແຊມ
ຄວາມສັມພັນໃຫມ່ ອີງໃສ່ຄວາມຮັກຂອງທ່ານຕ່ໍພຣະຄຣິດ. 
 

 ຈ່ົງຕິດຕ່ໍສັມພັນ.    ຈ່ົງໃຫ້ກຸ່ມຂອງຜູ້ທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອອ້ອມຮອບທ່ານດ້ວຍການສ່ົງເສີມຄວາມສັມພັນທ່ີເຂ້ັມ 

ແຂງ. ຈ່ົງຊ່ວຍເຫືຼອຊ່ຶງກັນແລະກັນໃນການຮັກສາໄວ້ຊ່ຶງຄວາມສັມພັນທ່ີບ່ໍຫຍຸ້ງຍາກ. ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
ຮ່ວມກັນເປັນຈຸດເລ້ີມຕ້ົນທ່ີດີທ່ີສຸດ. 
 

      ຫຼາຍສ່ິງເບ່ິງຄືວ່າເປັນການຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກວ່າ(ເທ່ົາທ່ີຄວນ)ໃນຄວາມສັມພັັນຂອງພວກເຮົານັບຕ້ັງແຕ່ພວກເຮົາ 
ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ.  ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາໃຊ້ຫຼັກການຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາຈະເຫັນຄວາມງ່າຍ(ສະດວກສະ 
ບາຍ)ໃນທຸກໆສ່ິງທ່ີໄດ້ເຄ້ືອນໄປຕາມພຣະອົງແມ້ກະທ້ັງຄວາມສັມພັນຂອງເຮົົາ. 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  www.lsbf.org  ໂດຍ  SSK  

ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍເຫືຼອຊ່ືງກັນແລະກັນ ສງວນຮັກສາໄວ້ຊ່ຶງຄວາມສັມພັນທ່ີບ່ໍສັບສົນນ້ີ ດ້ວຍວິທີໃດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 13 ຕຸລາ 2019 (10-13-2019) 

 

  ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມປາຖນາຂອງຂ້ອຍ 
        

  ເມ່ືອທ່ານກິນເຂ້ົານອກກັບໝູ ່ທ່ານຈະເລືອກສະຖານທີ່ໃດ? 
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຈ່ົງສແວງຫາວິທີປັບຄວາມປາຖນາຂອງທ່ານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະເຈ້ົາ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
     ຫົວໜ້າບໍຣິຫານໄດ້ເວ້ົາວ່າ: “ພວກເຮົາຄິດວ່າທ່ານມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນທ່ີສຸດ”. ລາວໄດ້ບອກກັບຂ້ອຍກ່ຽວເຣ່ືອງ
ໂອກາດອັນອັສຈັນກ່ຽວກັບວຽກງານ.  ແຕ່ມັນກໍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນໃຈ.   ພັລຍາແລະຂ້ອຍໄດ້ມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດ. 
ວຽກງານເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ຕ່າງຣັດ.  ຂ້ອຍໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃກ້ພໍ່ແມ່ທ່ີແກ່ຊະຣາແລ້ວ.     ສ່ິງນ້ີຈະມີຜົນ
ສະທ້ອນຕ່ໍພວກເພ່ິນຢ່າງໃດ?  ຈະມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍພວກລູກຂອງຂ້ອຍຢ່າງໃດ?     ການຍົກຍ້າຍນ້ີຈະເປັນການຮອບ
ຄອບດ້ານເສຖກິດເງິນຄໍາຫຼືບ່ໍ?  ຫົວຂອງຂ້ອຍປ່ິນເໝືອນໝາກຂ່າງດ້ວຍຄໍາຖາມທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານ້ີ. 
     ຂ້ອຍມີຄວາມປາຖນາຈະເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະເຈ້ົາ  ແຕ່ສ່ິງນ້ັນແມ່ນຫຍັງ? ຂ້ອຍບ່ໍປະສົງຈະເຮັດຜິດ
ໃນຊີວິດ.  ຂ້ອຍຈະຮູ້ຢ່າງໃດວ່າທາງເລືອກທ່ີດີທ່ີສຸດ ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງມີເພ່ືອອະນາຄົດຂອງຂ້ອຍແມ່ນຫຍັງ?  ທ່ານເຄີຍ
ມີປະສົບການແບບນ້ີບ່ໍ?    ການຕັດສິນໃຈບາງຄ້ັງປາສຈາກຄວາມເຈັບປວດ.   ຕົວຢ່າງ:  ເຮົາຈະນຸ່ງຫຍັງ?  ຫືຼຈະກິນ
ເຂ້ົາທ່ຽງຢູ່ໃສ?  ແຕ່ການຕັດສິນໃຈຫຼາຍຢ່າງເປັນການເຕືອນຊີວິດ: ຂ້ອຍຈະຂຽນຄໍາຮ້ອງເຂ້ົາມະຫາວິທຍາລັຍແຫ່ງນ້ີ
ຫຼືສະຖາບັນອ່ືນ?  ສົມຄວນຈະແຕ່ງງານກັບຄົນຜູ້ນ້ີບ່ໍ?  ສົມຄວນຍ່ືນຄໍາຮ້ອງຕ່ໍວຽກງານນ້ີຫຼືບ່ໍ?  ສົມຄວນຫືຼດີບ່ໍທ່ີຈະຊ້ື
ບ້ານຫຼັງນ້ີ? 
      ຊີວິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຜົນຮວມຂອງການເລືອກ ທ່ີພວກເຮົາໄດ້ກະທໍາ.  ຂໍໃຫ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງມີ 
ພຣະປະສົງທ່ີຈະຊົງມີພາກສ່ວນໃນການຕັດສິນໃຈເຫຼົ່ານ້ີ ທັງສ່ິງໃຫຍ່ໆ ແລະ ສ່ິງເລັກນ້ອຍ. 

 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.   ເອເຟໂຊ 1:4-6 
4ໃນພຣະຄຣິດນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງເລືອກພວກເຮົາໄວ້ຕ້ັງແຕ່ກ່ອນທ່ີຈະຊົງວາງຮາກສ້າງໂລກ    ເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍຈະ
ບໍຣິສຸດໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍຕິຕຽນໄດ້ຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງ. 5ພຣະອົງໄດ້ຊົງຄາດໝາຍພວກເຮົາໄວ້ກ່ອນດ້ວຍຄວາມຮັກ ໃຫ້
ເປັນບຸດຂອງພຣະອົງໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດຕາມທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະອົງ.  6ເພ່ືອຈະໃຫ້ເປັນທ່ີສັນລະເສີນພຣະຄຸນອັນ
ຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງ ຊ່ຶງຊົງໂຜດປະທານແກ່ພວກເຮົາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ຊົງເປັນທ່ີຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 
            ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ແລ້ວວ່າທ່ານຈະເຮັດຫຍັງໃນວັນນ້ີ. ພຣະອົງຊົງຮູ້ມາແຕ່ດົນແລ້ວ. ບ່ໍແມ່ນແຕ່ພຣະອົງຊົງເຫັນ
ທຸກສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຂະນະນ້ີເທ່ົານ້ັນ,  ແຕ່ພຣະອົງຊົງຮູ້ທຸກສ່ິງທ່ີໄດ້ເປັນໄປແລ້ວ ແລະສ່ິງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ.  
ພຣະເຈ້ົາຊົງມີພາກສ່ວນໃນການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ, ຊົງປະກອບພຣະຣາຊກິດໃນພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ, ແຕ່ລະ
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ວັນ,  ແຕ່ລະປີ,  ແລະແຕ່ລະສັຕະວັດ.   ທຸກໆແຜນການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງມີສໍາລັບການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງນ້ັນ  ໄດ້ຮັບ
ການສນັບສນຸນຢ່າງເຕັມທ່ີຈາກສວັນເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມສໍາເຣັດ.   

     ພຣະອົງຊົງຮູ້ທ່ານກ່ອນທ່ີໂລກໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນມາຫຼືກ່ອນເວລາຈະເລ້ີມຕ້ົນ. ຈ່ົງຄິດຕຶກຕອງຕາມນ້ັນ!  ທ່ານບ່ໍໄດ້

ເປັນຢູ່ໂດຍບັງເອີນ.  ບ່ໍແມ່ນແຕ່ພຣະອົງຊົງວາງແຜນສໍາລັບທ່ານເທ່ົານ້ັນ, ພຣະອົງຊົງເລືອກເອົາທ່ານດ້ວຍ. 
      ຄໍາເວ້ົາໃນທາງສາສນາສາດ ແມ່ນ “ການຊົງຄາດຄະເນ” (predetermination) ແຕ່ນ້ັນມັນໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງ 
ໃດ? ຊາວຄຣິສຕຽນທັງຫຼາຍໄດ້ໃຊ້ເວລາໂຕ້ວາທີກັນມາເປັນເວລາດົນນານກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງການຄາດຄະເນ
ນ້ີ, ມັນໄດ້ຖືກສອນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີ, ຊ່ຶງແມ່ນແນວຄວາມຄິດຢ່າງເສຣີ(our free will)ຂອງພວກເຮົາ(ເບ່ິງ ຢຮ 3:16 
-18; ໂຣມ 10:9-10;13).  ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາຈະຊ່ັງຊາສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີດ້ວຍວິທີໃດ? ຂ້າພະເຈ້ົາມທີາງເລືອກບ່ໍ? ຫືຼທຸກໆແງ່
ມຸມຂອງຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຖືກກຳນົດໄວ້ແລ້ວໂດຍພຣະເຈ້ົາ?                  
      ສໍາລັບເວລານ້ີ, ໃຫ້ພາກັນມາຈົດຈ່ໍໃສ່ກຸນແຈທ່ີຈະໄຂໄປສູ່ປໂຍກທ່ີອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຈາກພຣະຄໍາຕອນນ້ີ: 
 ຖືກເລືອກໃນພຣະຄຣິດ.   ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກເອົາພວກເຮົາ “ໃນພຣະອົງ”.  ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຊົງຖືກເລືອກຫ່າງ

ໄກຈາກພຣະອົງ.     ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຊົງຖືກເລືອກໂດຍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ກະທໍາ  ຫືຼມີ
ພາກສ່ວນໃຫ້ແກ່ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ຖືກຊົງເລືອກໂດຍພຣະເຈ້ົາແມ່ນສລຸບດ້ວຍການມີຄວາມ
ສັມພັນກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

 ຖືກເລືອກໃຫ້ບໍຣິສຸດແລະໂປ່ງໃສໃນຄວາມຮັກ.   ພຣະຄຣິດຊົງເປັນອົງບໍຣິສຸດແລະປາສຈາກມົນທິນ,  ແລະ
ດ້ວຍເຫດວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະອົງ,  ພວກເຮົາບໍຣິສຸດແລະປາສຈາກມົນທິນ.  ພວກເຮົາຍັງສະດຸດແລະຍັງ
ເຮັດບາບ, ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍໃນອົງພຣະຄຣິດ.  

 ຖືກຮັບຮອງເອົາເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັບຮອງເອົາພວກເຮົາ “ສໍາລັບພຣະອົງເອງ,” ເພ່ືອການ
ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ.   ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງເລືອກເອົາພວກເຮົາພຽງແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາມີສາສນາ,  ຮັກສາ 
ພຣະບັນຍັດ, ຫືຼປະຖ້ິມຄວາມສຸກທາງໂລກເທ່ົານ້ັນ.  ພຣະອົງຊົງເລືອກເອົາພວກເຮົາເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້
ໃຊ້ເວລາຊ່ົວນິຣັນສນຸກສນານ, ສາມັກຄີທັມກັບອົງພຣະບິດາທ່ີຮັກແພງຂອງພວກເຮົາ. 

 ຖືກເລືອກຕາມຄວາມພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເປ້ົາໝາຍຂອງອົງພຣະເຈ້ົາແມ່ນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າພຣະປະ 
ສົງທ່ີດີ ແລະສົມບູນແບບຂອງພຣະອົງຈະຊົງສໍາເຣັດ ເມ່ືອສໍາເຣັດແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍມີປະສົບການໃນຄວາມ
ຮັກທ່ີປາສຈາກຂອບເຂດຂອງພຣະອົງ,  ແລ້ວພວກເຮົາກໍຈະນໍາມາຊ່ຶງຄວາມສັຣເສີນ  ແລະພຣະຣັສມຂີອງ 
ພຣະເຈ້ົາ.   ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກພວກເຮົາເພື່ອຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈະນໍາເອົາພຣະສງ່າຣາສີມາສູ່ພຣະອົງ.  ຊີ  
ວິດທ່ີບ່ໍເປັນພຣະກຽດສັກສີແດ່ພຣະເຈ້ົາເປັນຊີວິດທ່ີຂາດຈຸດປະສົງນິຣັນ   (eternal purpose).    ມັນເປັນ 
ເຣ່ືອງທ່ີໜ້າປລາດໃຈທ່ີຈະພິຈາຣະນາວ່າພຣະເຈ້ົາຜູ້ມີອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ຈະເລືອກເອົາພວກເຮົາ! 

                  ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມໝາຍ ການປະຕິບັດຂອງການຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາຖືກເລືອກໂດຍພຣະເຈ້ົາ? 
 

2.  ໂຣມ 11:33-36 
33ໂອ ຊັບສົມບັດຂອງພຣະເຈ້ົາມີຫຼວງຫຼາຍປານໃດໜໍ? ພຣະປັນຍາທັງຄວາມຮອບຮູ້ຂອງພຣະອົງເລິກລັບເທ່ົາໃດ? ຂ້ໍ
ຕັດສິນຂອງພຣະອົງນ້ັນກໍເຫືຼອທ່ີຈະຢ່ັງຮູ້ໄດ້ ແລະວິທີທາງຂອງພຣະອົງກໍເຫືຼອວິສັຍທ່ີຈະຄ້ົນຄວ້າໄດ້. 34 “ເພາະວ່າໃຜ
ໜໍໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາຫລືໃຜໜໍເປັນທ່ີປຶກສາຂອງພຣະອົງ? 35 ຫລືໃຜໜໍໄດ້ຖວາຍສ່ິງໜ່ຶງສ່ິງໃດແກ່ພຣະ
ອົງກ່ອນທ່ີພຣະອົງຈະຊົງປະທານຕອບແທນແກ່ຕົນ?” 36 ດ້ວຍວ່າສ່ິງສາຣະພັດກໍເປັນມາຈາກພຣະອົງ, ດ້ວຍພຣະອົງ, 
ແລະເພ່ືອພຣະອົງ.  ຂໍພຣະກຽດຕິຍົດຈ່ົງມີແກ່ພຣະອົງສືບໆໄປເປັນນິດ  ອາແມນ. 
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      ໃນຂະນະທ່ີຄວາມຈິງທ່ີວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ ແມ່ນເປັນໜ້າອັສຈັນ, 
ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມຫຼາຍຢ່າງ.    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກພວກເຮົາທັງທ່ີພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ພຣະອົງເລືອກເຮົາ
ຫຼື?  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກຄົນບາງຈໍາພວກແຕ່ບ່ໍເລືອກພວກອ່ືນຫຼ?ື   ພວກເຮົາຈະຮູ້ຢ່າງໃດວ່າພຣະປະສົງແລະເຫດ 
ຜົນ ຫືຼວັດຖຸປະສົງ (His will and purposes) ຂອງພຣະອົງນ້ັນແມ່ນຫຍັງແທ້? 
       ຢູ່ໃນພຣະທັມໂຣມ ບົດທີ 9 ຫາ 11, ໂປໂລໄດ້ຂຸດເລິກລົງໄປເຖິງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ເພ່ິນໄດ້ສເນີການ
ເລືອກຂອງພຣະເຈ້ົາໃນສອງແງ່ມຸມຄື  ຄວາມບ່ໍເຊ່ືອຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອລ   ແລະພຣະກະຣຸນາຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄົນ
ຕ່າງຊາດ. ໂປໂລຍົກບັນຫານ້ັນຂ້ຶນມາຊ່ຶງເບ່ິງຄືວ່າເປັນຄວາມບ່ໍທ່ຽງທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ    ດ້ວຍເຫດວ່າພຣະອົງຊົງສຳ 
ແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍຄົນກຸ່ມນ່ຶງແຕ່ອີກກຸ່ມນ່ຶງບ່ໍຊົງກະທໍາ.   ຍອມຮັບຢ່າງຈິງຈັງ,  ນ້ີເປັນພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງພຣະຄໍາທ່ີ
ເຂ້ົາໃຈໄດ້ຍາກ, ແລະໂປໂລເອງໄດ້ເອ້ີນຫົວຂ້ໍດ່ັງກ່າວວ່າ “ຄວາມເລິກລັບນ້ີ” (ໂຣມ 11:25). 
       ແມ່ນແຕ່ປັດຈຸບັນນ້ີ,   ຄຣິສຕຽນທັງຫຼາຍຢາກເຂ້ົາໃຈຢ່າງເຕັມປ່ຽມແລະອະທິບາຍຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງພຣະ 
ປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະເຈດຕະນາເສຣີຂອງຕົນເອງ ແລະໃນຂະນະທ່ີເປັນການພະຍາຍາມທ່ີຄຸ້ມຄ່າໃນການສຶກສາ, 
ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າອັຄສາວົກໂປໂລເປັນຄົນສລາດທ່ີສຸດ. ເພ່ິນໄດ້ຮັບການສຶກສາສູງສຸດ;ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເພ່ິນໄດ້ຢືນຢູ່
ໃນຄວາມຢໍາເກງ ໃນຄວາມຮູ້ແລະພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
       ພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາດຽວນ້ີ, ແຕ່ບາງສ່ິງ
ທ່ີແນ່ນອນກ່ຽວກັບພຣະອົງສາມາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ໄດ້.   ພຣະຄັມພບີອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ພຣະເຈ້ົາເປັນຄວາມຮັກ; ພຣະ
ອົງຊົງເຕັມໄປດ້ວຍພຣະຄຸນແລະພຣະເມດຕາປານີຕ່ໍພວກເຮົາ.  ດ່ັງນ້ັນ,ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈ, ພວກເຮົາສາ 
ມາດເຊ່ືອແລະວາງໃຈວ່າພຣະອົງຈະຊົງສຳແດງຊ່ວງເວລາເຫ່ົຼານ້ັນ ດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກ. 

ດ້ວຍວິທີໃດທ່ີພຣະປະສົງອັນເລິກລັບຂອງພຣະເຈ້ົາ ເປັນທັງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະການທ້າທາຍ? 
 

3.  ໂຣມ 12:1-2 
1ເຫດສັນນ້ັນພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍເອີຍ,   ໂດຍເຫັນແກ່ພຣະເມດຕາກະຣຸນາຂອງພຣະເຈ້ົາ    ເຮົາຈ່ຶງຊັກຊວນພວກເຈ້ົາໃຫ້
ຖວາຍຕົວແກ່ພຣະອົງ ເພື່ອເປັນເຄ່ືອງບູຊາທ່ີມີຊີວິດ,   ເປັນອັນບໍຣິສຸດ,   ແລະເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງເປັນ
ການນະມັສການທ່ີສົມກັບຝ່າຍວິນຍານຂອງເຈ້ົາທັງຫຼາຍ.   2ຢ່າດຳເນີນຊີວິດເໝືອນຢ່າງຊາວໂລກນ້ີ  ແຕ່ຈ່ົງຮັບການ 
ຊົງປ່ຽນແປງຈິດໃຈ ແລ້ວອຸປະນິສັຍຂອງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງຈະປ່ຽນໃໝ່ ເພ່ືອເຈ້ົາທັງຫຼາຍຈະໄດ້ຮູ້ນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າອັນໃດດີ, ອັນໃດເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ, ແລະອັນໃດດີທ່ີສຸດ.  
 

        ອາຈານໂປໂລເລ້ີມພຣະຄໍາຕອນນ້ີດ້ວຍຄໍາວ່າ “ເຫດສັນນ້ັນ”.   ສ່ິງທ່ີເພິ່ນໄດ້ຂຽນໄດ້ອີງຕາມທຸກຢ່າງທ່ີເພິ່ນໄດ້
ຂຽນມາໃນສິບເອັດບົດແລກຂອງພຣະຄັມພີ ໂຣມ. ອົງພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງໂຜດພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນ ແລະໄດ້ຊົງປົດປ່ອຍໃຫ ້
ພວກເຮົາໄດ້ເປັນອິສຣະພາບ.    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮັບຮອງເອົາພວກເຮົາໃຫ້ເປັນລູກຂອງພຣະອົງເອງ, ແລະຊົງເຮັດໃຫ້
ພວກເຮົາໄດ້ມີສິດທິທ່ີຈະຮ່ວມຮັບມູນມໍຣະດົກກັບວົງສາຄະນາຍາດຂອງອົງພຣະຄຣິດ. ໃນແງ່ເຣ່ືອງ ຂອງປະທານອັນ 
ຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໂດຍບ່ໍຄິດຄ່າຣາຄາ,  ໂປໂລໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາ “ໃຫ້ຖວາຍຕົວ
ແກ່ພຣະອົງ ເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງບູຊາທ່ີມີຊີວິດ”.                                                                                                                                                   
       ພາສາທ່ີໂປໂລໄດ້ໃຊ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສໍານຶກເຖິງ ເຄ່ືອງບູຊາ ໃນພຣະຄັມພີເດີມ.  ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນເຄ່ືອງ
ບູຊາທ່ີເພ່ິນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດນ້ັນແມ່ນ “ເຄ່ືອງບູຊາທ່ີມີຊີວິດ”.  ແນ່ນອນທ່ີສຸດ, ການທ້າທາຍຂອງເຄ່ືອງບູຊາ
ທ່ີມີຊີວິດແມ່ນການປະເຄ່ືອງບູຊານ້ັນໄວ້ເທິງແທ່ນບູຊາ.  ຄຣິສຕຽນຫຼາຍຄົນມີບັນຫາລ້ົມລຸກຄຸກຄານໃນການຍອມຈໍາ
ນົນ ມອບກາຍຖວາຍຊີວິດ (surrender).   ຊ່ຶງເໝືອນກັບເຄ່ືອງບູຊາທຸກຢ່າງທ່ີຖວາຍແກ່ພຣະເຈ້ົາ,  ເຄ່ືອງບູຊາດ້ວຍ 
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ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງບໍຣິສຸດແລະຊົງເປັນທ່ີຍອມຮັບໂດຍພຣະອົງ    ແລະນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າບ່ໍແມ່ນທຸກໆ 
ເຄ່ືອງບູຊາຈະເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຮົາຖືກຊົງຮຽກເອ້ີນໃຫ້ຍອມຈໍານົນໃນທຸກໆສ່ິງ. 
     ໂປໂລເລ່ັງໃຫ້ພວກເຮົາບ່ໍພຽງແຕ່ຍອມຈໍານົນຕົວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ, ທັງໃຫ້ພວກເຮົາຕ່ໍຕ້ານອິດທິພົນຂອງຄວາມ
ບາບໃນໂລກນ້ີ. ວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາແມ່ນແຜ່ລາມໄປດ້ວຍຄວາມບ່ໍຊອບທັມ, ຄວາມຊ່ົວ, ແລະການສ່ົງຂ້ໍຄວາມ 
ທ່ີເຫັນແກ່ຕົວຊ່ຶງຖລ່ົມຫົວໃຈແລະຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາແຕ່ລະໂມງຍາມ ແຕ່ລະວັນ.   
      ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຍອມໃຫ້ແນວຄິດຂອງພວກເຮົາຊົງຖືກປ່ຽນແປງແລະປົດປ່ອຍໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທ່ີ 
ຊົງຮູ້ວ່າສ່ິງໃດດີ ແລະ ບໍຣິສຸດ ແລະ ເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ.    ມັນແມ່ນເວລາທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ່ໍອາຍຸຈິດໃຈຂອງພວກ
ເຮົາເທ່ົານ້ັນ,    ຊ່ຶງພາໃຫ້ເຮົາໄດ້ມີຈິດໃຈຂອງພຣະຄຣິດທ່ີພາໃຫເ້ຮົາຮູ້,  ຊາບຊ້ຶງ,   ແລະໂອບກອດພຣະປະສົງທ່ີສົມ 
ບູນແບບຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
       ເຫດສະນ້ັນ, ນ້ີແມ່ນການທ້າທາຍຂອງພວກເຮົາ!   ແຕ່ລະວັນພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເລືອກທ່ີຈະປະຕິເສດແນວ 
ຄິດແລະຄຸນຄ່າລາຄາຂອງໂລກ ແລະປ່ອຍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງປ່ຽນແປງແນວຄິດຂອງພວກເຮົາຢູ່ສເມີ ຈົນກວ່າພວກເຮົາ
ໄດ້ເຫັນຊີວິດຜ່ານສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງ.      ການຍອມຈໍານົນຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະປະສົງຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນການຕັດສິນໃຈພຽງຄ້ັງດຽວ.  ເມື່ອໃດພວກເຮົາເລືອກເອົາການຍອມຈໍານົນ(ມອບກາຍຖວາຍຊີ ວິດ) 
ຕ່ໍພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາຈະຄ້ົນພົບວ່າ: “ອັນໃດດີ, ອັນໃດຊອບພຣະທັຍ, ແລະ ອັນໃດດີທ່ີສຸດ!” 
 

ດ້ວຍວິທີໃດ ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍເຫືຼອກັນແລະກັນ ຕ່ໍຊີວິດຈິດໃຈເພື່ອແນມເບ່ິງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ? 
                                                              

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 
      ໃນເມ່ືອພວກເຮົາອ້າງອີງຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃສ່ກັບແນວຄິດທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກໍຕີລາຄາຄຸນຄ່າ
ຂອງຕົນເອງຕ່ໍາລົງ.  ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 ທົບທວນ.  ບາງຄ້ັງມັນເປັນການງ່າຍທ່ີຈະເຫັນວັດຖຸປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ ໂດຍການເບ່ິງແວ່ນສ່ອງທາງຫຼັງ. 

ສະທ້ອນຄືນຫຼັງໃນອະດີດຂອງທ່ານ   ພິຈາຣະນາເບ່ິງການທໍາງານຂອງພຣະເຈ້ົາໃນແຕ່ລະສະຖານະການ.  
ຈົດບັນຊີແຕ່ລະສ່ິງທ່ີທ່ານພົບເພື່ອເປັນການເຕືອນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາງານ  ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບ່ໍເຂ້ົາ ໃຈ
ຢ່າງເຕັມສ່ວນວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດ. 
 

 ສັຣເສີນ.  ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຄວາມຮັກ ແລະພຣະເມດຕາຂອງພຣະອົງ. ຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງໃນ

ການທໍາງານຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ເພ່ືອບັນລຸພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. 
 

 ແບ່ງປັນ.  ແບ່ງປັນກັບກຸ່ມຂອງທ່ານ ຫືຼເພ່ືອນຄຣິສຕຽນທ່ີໃກ້ຊິດໃນວິຖີທາງທ່ີຊາວໂລກພະຍາຍາມຈະປ່ຽນ 

ແປງແນວຄິດຂອງທ່ານ.  ອະທິຖານຮ່ວມກັນໃຫ້ຈິດໃຈຂອງທ່ານປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
   ການປັບຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນເປັນການທ້າທາຍ ດ້ວຍເຫດ
ວ່າມີສ່ິງທ່ີລົບກວນແລະທົດລອງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ອອ້ມຮອບຕົວເຮົາ, ພ້ອມດ້ວຍຕັນຫາຝ່າຍເນ້ືອກາຍອີກດ້ວຍ.  ແຕ່ 
ກໍຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ຊົງປະທານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແກ່ພວກເຮົາ    ໃຫ້ຊົງນໍາພາພວກເຮົາໃຫເ້ດີນໜ້າໃນ 
ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 20 ຕຸລາ 2019 (10-20-2019)  
 

        ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະພຣະຄັມພີ 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານທິດທາງແກ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
      ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຄົນທ່ີຊໍານານເຣ່ືອງເຄ່ຶອງຈັກກົນໄກຫຍັງດອກ.   ຄ້ັງນ່ຶງ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຊ້ືໂຕະຂ້າງຕຽງນອນຊ່ຶງ
ຕ້ອງໄດ້ປະກອບເຂ້ົາກັນດ້ວຍມືຕົນເອງ.  ໃນຂະນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາປະກອບແຕ່ລະຕ່ອນໃຫ້ເຂ້ົາກັນ, ຂ້າພະເຈ້ົາສັງເກດ
ເຫັນຝາທາງຫຼັງນ້ັນມີຂນາດນ້ອຍໂພດ.  ອຸກອ່ັງໃຈ,  ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເອົາໄປຄືນປ່ຽນເອົາຊຸດໃໝ່ຈາກຮ້ານທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາ
ໄດ້ຊ້ືມານ້ັນ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເລ້ີມປະກອບເຂ້ົາໃໝ່ອີກເປັນຄ້ັງທີສອງ.  ຂ້າພະເຈ້ົາຫາກຄິດແລ້ວ!   ຝາທາງຫັຼງຂອງຊຸດ
ທີສອງກໍຍັງມີຂນາດນ້ອຍໂພດອີກ. ຄວາມອຸກອ່ັງໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກັບກາຍເປັນຄວາມໂມໂຫ. 
       ຂ້າພະເຈ້ົາເກັບທຸກຊ້ິນສ່ວນໃສ່ໃນບ໊ອກແລະຕຽມຄໍາເວ້ົາ ເພ່ືອຈະໄປຕ່ໍວ່າຕ່ໍຂານກັບພະນັກງານຮັບໃຊ້ບໍຣິການ
ລູກຄ້າ.    ເມ່ືອຮຸ່ງເຊ້ົາຂ້ຶນມາ,  ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດສະເດືອກໃຈວ່າບາງທີຂ້າພະເຈ້ົາຄວນຈະອ່ານຄໍາແນະນໍາກ່ອນ.  ໂອ! 
ເບ່ິງແມ! ເຫັນບ່ໍ? ຝາທາງຫຼັງນ້ັນມນັພັບຕິດກັນຕອນຂົນສ່ົງ, ເມື່ອຂ້າພະເຈ້ົາພືມັນອອກ ມັນກໍເຂ້ົາກັນພໍດີປ໊ຽບເລີຍ!!! 
ໃນຄວາມເສ້ົາໂສກ,  ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດຊ່ອຍຕົນເອງໄດ້,  ຖ້າພຽງແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາອ່ານຄໍາແນະນໍາກ່ອນລົງມືເຮັດ.  
(read instructions first!) 
        ພຣະຄັມພເີປັນຄູ່ມືຄໍາແນະນໍາປະຈໍາຊີວິດ.  ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງສອນພວກເຮົາໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດຕ່ໍບັນຫາ 
ໃຫຍ່ໆທ່ີພວກເຮົາປະເຊີນໃນຊີວິດ. ພຣະຄໍາຊົງນໍາພາຫົນທາງໄປສູ່ຄວາມສໍາເຣັດແລະຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ.  ແຕ່ເປັນ 
ທ່ີໜ້າເສັຽດາຍ,  ມີຫຼາຍຄົນລ້ົມເຫຼວ (ບ່ໍອ່ານ) ຄໍາແນະນໍາ!   ບາດກ້າວທໍາອິດເພື່ອຈະຮູ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນ
ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງອ່ານຄໍາແນະນໍາ: ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1 ແລະ 2) 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.   ເພງສັຣເສີນ 19:7-10 
7 ພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນຖືກຕ້ອງແລະເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດໃໝ.່    ຄຳສ່ັງຂອງພຣະອົງໄວ້ວາງໃຈໄດ້ແລະຊົງປະ 
ທານຄວາມສລາດແກ່ຜູ້ທ່ີເບົາປັນຍາ.  8 ພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນຖືກຕ້ອງແລະຜູ້ທ່ີປະຕິບັດຕາມພຣະທັມນ້ີ 
ກໍມີຄວາມສຸກ.     ພຣະທັມຂອງພຣະອົງຊົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສັດຈິງ  ແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ.   
9ການຢຳເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນການດີແລະດຳລົງຄົງຢູ່ຕລອດໄປ. ການຕັດສິນຂອງພຣະອົງຊົງສັດຊ່ືແລະຍຸດຕິທັມ 
ເລ້ືອຍໆ. 10 ການຕັດສິນນ້ີປະເສີດເໜືອກວ່າຄຳຊ້ັນດີແລະຍັງຫວານເໜືອກວ່າຍອດນ້ຳເຜ້ິງ. 
 
      ທ່ານເຄີຍໄດ້ເບ່ິງຕະເວັນຂ້ຶນ, ແນມເບ່ິງທ່ົວ ແກຣນ ແຄນຢອນ (Grand Canyon), ໄດ້ເບ່ິງຄ້ືນນ້ໍາທ່ີໄຫຼຈາກມະ 
ຫາສມຸດ, ຫືຼແນມເບ່ິງດວງດາວໃນທ້ອງຟ້າເວລາກາງຄືນແລ້ວປະກາດວ່າ: “ມີຫຼັກຖານຫຍັງຕ່ືມອີກທ່ີຈໍາເປັນເພື່ອຈະ 

 

ເມ່ືອໃດທ່ານໄດ້ມີຄວາມຈໍາເປັນແທ້ໆຕ້ອງໃຊ້ຄູ່ມືຄໍາແນະນໍາ? 
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ເຊ່ືອໃນການຊົງສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ? ”  ລາຍນ້ິວມືຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງມີຢູ່ທ່ົວການຊົງສ້າງ!  ກະສັດດາວິດກໍໄດ້ຊົງມີ
ຄວາມຮູ້ສຶກດ່ັງນ້ັນຢ່າງແນ່ນອນ. 
       ຢູ່ໃນຂ້ໍແລກຂອງການເປີດພຣະທັມເພງສັຣເສີນ, ກະສັດດາວິດໄດ້ຊົງບັນລະຍາຍທັມຊາດຂອງການຊົງສ້າງເພ່ືອ
ເປັນພະຍານ. “ແຕ່ລະມື້ກໍຢືນຢັນເຣ່ືອງນ້ີແກ່ມື້ຕ່ໍມາແຕ່ລະມ້ືກໍກ່າວຢ້ຳເຖິງການນ້ີຈົນຮອດຄືນຂອງມື້ໃໝ່.   ບ່ໍມີຄຳປາ
ສັຍ; ຫລືຄຳເວ້ົາໃດໆທ່ີເວ້ົາອອກມາ; ແລະສຽງໃດກໍບ່ໍໄດ້ຍິນທັງນ້ັນ.” (ພສສ 19:2-3).  ເຖິງແມ່ນວ່າການຊົງສ້າງຈະ
ສ່ົງຂ້ໍຄວາມກ່ຽວກັບຜູ້ຊົງສ້າງກໍຕາມ,  ແຕ່ມັນບ່ໍໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າຜູ້ຊົງສ້າງນ້ັນມີລັກສະນະເປັນຢ່າງໃດ,  ຫືຼຜູ້ຊົງ
ສ້າງນ້ັນມີຄວາມປາຖນາຫຍັງເພື່ອເປັນການຕອບແທນຈາກສ່ິງທ່ີຖືກຊົງສ້າງຂ້ຶນມາ.  ສໍາລັບສ່ິງນ້ັນ, ມັນຈ່ຶງມີການຈໍາ
ເປັນທ່ີຈະຕ້ອງມີການເປີດເຜີຍເພ້ີມເຕີມອີກ. 
       ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານແກ່ພວກເຮົາ: ການຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງ. ທຸກໜ້າຂອງພຣະ
ຄັມພີ, ພຣະອົງຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງແກ່ພວກເຮົາ,  ຊົງເປີດເຜີຍວ່າພວກເຮົາແມ່ນໃຜ, ແລະຊົງເປີດເຜີຍວ່າພວກ 
ເຮົາສົມຄວນຈະດໍາລົງຊິວິດຢ່າງໃດໃນຄວາມສັມພັນບກັບພຣະອົງ?  ເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 19:7-9 ກ່າວເຖິງ 6 ແງ່ມຸມ 
ຂອງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໃຫ້ທຸກສ່ິງ ທ່ີພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ໃນວິທີດໍາເນີນຊີວິດໃຫ້ເຕັມທ່ີ. ຄໍາອະທິບາຍເຫຼົ່ານ້ີ 
ເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມກວ້າງແລະຄວາມເລິກຂອງພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ.   ຫົກແງ່ມຸມດ່ັງກ່າວນ້ີມີດ່ັງນ້ີ: 

1.) “ຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນສົມບູນແບບ,  ຊົງປ່ຽນແປງຊີວິດໃຜຜູ້ນ່ຶງ.”   ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງນໍາ
ພາໃຫ້ຄົນດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມສໍາເຣັດ, ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ, ຄວາມໝາຍໃນຊີວິດມາຕລອດສອງພັນປີ. 
ໜັງສືດ້ານແພດສາດ, ສາລານຸກົມ(encyclopedia), ແລະແມ້ກະທ້ັງໜັງສືກ່ຽວກັບການລົດຄວາມອ້ວນ ທ່ີມີ
ຄຸນຄ່າໂດ່ງດັງມາຫຼາຍລະດູການ ແຕ່ແລ້ວກໍໝົດຄວາມໝາຍກາຍເປັນເຄ່ືອງໃຊ້ທ່ີຫລ້າສມັຍ.ແຕ່ຄໍາແນະນໍາ
ທ່ີໄດ້ພົບຢູ່ໃນພຣະຄັມພີບ່ໍມີຫລ້າສມັຍຈັກເທ່ືອ  ແລະກໍຍັງມີປະສິດທິພາບຈາກຊ່ົວຊີວິດຄົນຫຼືຂນົບທັມນຽມ
ທຸກຍຸກທຸກສມັຍມາຕລອດ. 

2.) “ປະຈັກພະຍານຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້,  ຊົງເຮັດໃຫ້ຄົນທ່ີບ່ໍມີປະສົບການມີປັນຍາ.”   ການປະຕິ 
ບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສລາດ.   ພຣະອົງຊົງປະທານຄໍາປຶກສາຕັກເຕືອນສໍາລັບ
ທຸກໆການທ້າທາຍແລະການຮັບຜິດຊອບທ່ີສໍາຄັນຂອງຊີວິດ. ທ່ານອາດບ່ໍເຄີຍມີລູກມາກ່ອນ, ແຕ່ພຣະຄັມພີ
ສາມາດນໍາພາທ່ານໃຫ້ຕັດສິນໃຈໂດຍສລຽວສລາດໃນການທໍາໜ້າທ່ີເປັນຜູ້ປົກຄອງທ່ີດີ.   ທ່ານອາດບ່ໍເຄີຍ
ໄດ້ນໍາພາມາກ່ອນ, ແຕ່ພຣະຄັມພີສາມາດໃຫ້ຄໍາປຶກສາທ່ີສລາດໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາຂອງທຸກອົງການ  ອົງກອນຈັດ
ຕ້ັງ.  ທ່ານອາດບ່ໍເຄີຍໄດ້ຈັດການກັບຄວາມກົດດັນແລະການທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ໂຕມາກ່ອນ,  ແຕ່ພຣະຄັມພີ
ສາມາດຊ້ີນໍາແນວທາງແກ່ທ່ານຢ່າງສລຽວສລາດເພ່ືອເອົາຊະນະການທ້າທາຍໃດໆທັງສ້ິນ. 

3.) “ກົດເກນ(ພຣະບັນຍັດ)ຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນຖືກຕ້ອງ,  ຊົງເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຊ່ືນຊົມຍິນດີ.”   ແທນທ່ີຈະເປັນພາຣະ 
ໜັກ, ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົານໍາມາຊ່ຶງຄວາມສຸກ, ເພາະພຣະຄໍາຊົງປົກປ້ອງພວກເຮົາຈາກຄວາມບາບ, ຈາກ
ຄວາມລ້ົມເຫຼວ, ແລະຈາກຄວາມກິນແໜງໃຈ.  ການດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມທ່ຽງທັມນໍາໄປສູ່ຄວາມຊົມຊ່ືນ
ຍິນດີ, ບ່ໍແມ່ນສູ່ການຍຶດຕິດກັບກົດເກນ (legalism). 

4.) “ພຣະບັນຊາ(ຄໍາສ່ັງ)ຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນຮຸ່ງເຮືອງ, ຊົງເຮັດໃຫ້ຕາສວ່າງ.”  ພວກຊາວໂລກເຂົາປຽບທຽບພວກ
ເຮົາໃສ່ກັບຄົນອ່ືນໆ, ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມອິດສາຣິສຍາ.    ພຣະຄັມພີຊົງປຽບທຽບພວກເຮົາກັບພຣະ 
ຄຣິດ ແລະຊົງໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງທ່ີພວກເຮົາຈະເປັນເໝືອນພຣະອົງ (be like Him). ການຮວມເອົາ 
ພຣະຄັມພີເຂ້ົາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດອີກ!  

5.) “ການຢໍາເກງ(ຢ້ານຢຳ)ພຣະເຈ້ົານ້ັນບໍຣິສຸດ, ຍືນຍົງຕລອດໄປເປັນນິດ.” ທຸກໆຄ້ັງທ່ີພວກເຮົາເປີດພຣະຄັມ  
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 ພີ, ພວກເຮົາມີໂອກາດທ່ີຈະພົບກັບພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດ.  ນ້ັນໜ້າຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໝົດລົມຫັນໃຈ!  ເມ່ືອພວກ
ເຮົາຫຍັບເຂ້ົາມາໃກ້ພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາເຂ້ົາມາ ໜ້າຕ່ໍໜ້າ ກັບຄວາມຈິງທ່ີບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີບ່ໍ
ຊົງປ່ຽນແປງຈັກເທ່ືອ. 

6.) “ພິທີການຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນແມ່ນໜ້າເຊ່ືອຖືໄດ້, ແລະຊອບທັມທັງໝົດ.” ທ່ານສາມາດເອົາຊີວິດຂອງທ່ານໃນ 
ພຣະຄັມພີເປັນເດີມພັນ. ຄໍາແນະນໍາໃນພຣະຄັມພີແມ່ນໜ້າເຊ່ືອຖືໄດ້ທັງໝົດໃນທຸກເວລາ,ໃນທຸກສະຖານທ່ີ, 
ສໍາລັບທຸກຄົນ. ຄໍາແນະນໍານ້ີແມ່ນທ່ຽງທັມ, ສະນ້ັນພຣະຄໍາຈະບ່ໍຊົງນໍາພາທ່ານໄປໃນທາງຜິດຈັກເທ່ືອ. 

 

 

2.  ເພງສັຣເສີນ 19:11-14 
11 ການຕັດສິນນ້ີໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍຊ່ຶງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ.     ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮັບລາງວັນຍ້ອນການເຊ່ືອຟັງ 
ພຣະທັມນ້ັນ. 12 ບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫັນຄວາມຜິດພາດຂອງຕົວເອງໄດ້.    ຂໍໂຜດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຫລີກໜີຈາກຄວາມຜິດທ່ີປິດບັງ 
ໄວ້. 13 ຂໍໂຜດຊ່ອຍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍປອດພັຍ ແລະພ້ົນຈາກຄວາມຜິດທ່ີເຮັດດ້ວຍເຈດຕະນາດ້ວຍ.   ຂໍຢ່າໃຫ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ 
ຄຸ້ມຄອງຂ້ານ້ອຍ   ເພ່ືອຂ້ານ້ອຍຈະເປັນທ່ີຖືກຕ້ອງຢ່າງສົມບູນ   ແລະໃຫ້ມີອິສລະຈາກຄວາມບາບອັນໜັກໜ່ວງນ້ັນ.  
14 ຂໍຊົງໂຜດຮັບເອົາຄຳເວົ້າ  ແລະຄວາມຄິດຂອງຂ້ານ້ອຍ.   ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງຂ້າ 
ນ້ອຍແລະເປັນຜູ້ທ່ີໄຖ່ຂ້ານ້ອຍອອກຈາກຄວາມຜິດ. 
 
      ຄົນສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມເສັຽດາຍ. ມີຫຼາຍສ່ິງທ່ີພວກເຮົາເສັຽດາຍຄວນຈະເວ້ົາໄປແລ້ວ  ຫຼືບ່ໍຄວນຈະເວ້ົາ.  ມີການ
ກະທໍາທ່ີພວກເຮົາເສັຽດາຍເຮັດ  ຫືຼບ່ໍເຮັດ.    ມີຄວາມບາບຫຼາຍຢ່າງໃນອະດີດທ່ີກົດຂ່ີພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມກິນແໜງ 
ໃຈແລະຄວາມອັບອາຍ.    ກະສັດດາວິດກໍໄດ້ມີຄວາມເສັຽດາຍຢ່າງແນ່ນອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຜິດພາດທ່ີ
ໜ້າເສ້ົາໃຈທ່ີສຸດບ່ໍໄດ້ແມ່ນຜົນຂອງຄວາມບ່ໍຮູ້,     ແຕ່ຍ້ອນກະສັດດາວິດບ່ໍຊົງສົນໃຈຕ່ໍຄໍາແນະນໍາອັນແຈ່ມແຈ້ງຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າຫາກພຣະອົງທໍາຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາສເມີໄປ, ກະສັດດາວິດຈະໄດ້ຫຼີກລ້ຽງຄວາມຜິດສ່ວນໃຫຍ່ທ່ີ
ໄດ້ທໍາລາຍຊິວິດຂອງພຣະອົງໄປ.    ກະສັດດາວິດໄດ້ສັງເກດເຫັນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕັກເຕືອນຄົນທັງຫຼາຍ 
ໃຫ້ເຫັນອັນຕະລາຍແລະຊົງໃຫ້ລາງວັນຫຼາຍຢ່າງ. ຕົວຢ່າງການລະວັງຕົວໃນພຣະທັມສຸພາສິດ 16:18  “ຄວາມຈອງ 
ຫອງຍ່າງນຳໜ້າການຖືກທຳລາຍແລະຈິດໃຈທ່ີຍ່ິງຈອງຫອງນຳໜ້າການລ້ົມລົງ.” 
          ກະສັດດາວິດໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຂ້ໍ 12-13 ຄວາມບາບສອງປະເພດດ່ັງນ້ີ: 
 ຄວາມບາບທ່ີບ່ໍໄດ້ຕ້ັງໃຈ.   ພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍຮູ້ຕົວວ່າສ່ິງທ່ີພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດນ້ັນແມ່ນຄວາມຜິດ (ບາບ). 

ໃນກໍຣະນີນ້ັນ, ພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາຈະຊົງບອກຢ່າງເດ່ັນຊັດໃນເວລານ້ັນຂອງຊິວິດ ແລະຈະຊົງສໍາແດງແກ່ພວກ
ເຮົາວິຖີທາງທ່ີຖືກຕ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາດໍາເນີນຊິວິດຕາມ. 

 ຄວາມບາບໂດຍເຈດຕະນາ.    ພວກເຮົາຮູ້ແກ່ໃຈໄດ້ດີວ່າພວກເຮົາ ກໍາລັງເຮັດບາບຢູ່  ແລະພວກເຮົາຍັງຫົວ
ແຂງຂືນເລືອກເຮັດສ່ິງນ້ັນຢ່າງເດັດຂາດຢູ່.  ນ້ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຫົວໃຈທ່ີກະບົດ(ປະທ້ວງ)ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ຄືຫົວໃຈ
ທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງ (transformed heart). 

     ເມ່ືອພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຂອງພວກເຮົາຕາມການຊົງນໍາພາຂອງພຣະຄັມພ,ີ ພວກເຮົາສາມາດຫຼີກເວ້ັນການກະ 
ທໍາຜິດໃນປະເພດໃດປະເພດນ່ຶງ(ໃນສອງປະເພດ)ດ່ັງກ່າວໄປແລ້ວຢູ່ຂ້າງເທິງນ້ີ.   ຍ້ອນແນວນ້ັນລະ,    ພວກເຮົາສາ 
ມາດດໍາເນີນຊີວິດທ່ີບ່ໍມີບ່ອນຕິໄດ້.  ການບ່ໍມີບ່ອນຕິພາໃຫ້ມີຊີວິດທ່ີປາສຈາກການກິນແໜງໃຈ, ປາສຈາກຄວາມອັບ 
ອາຍ, ແລະປາສຈາກການເສັຽດາຍ.  ມັນສະແດງເຖິງວິຖີທາງສູ່ເສຣີພາບແລະຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ. 

ເມ່ືອໃດທ່ານມີຄວາມສຸດແສນດີໃຈທ່ີໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ? 
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      ກະສັດດາວິດຊົງໄດ້ສລຸບໂດຍການຮຽກພຣະເຈ້ົາວ່າ:   “ພຣະສີລາແລະພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງຂ້ານ້ອຍ.”  ພຣະສີລາຊົງ
ປະທານພ້ືນຖານທ່ີແຂງແກ່ນ. ເມ່ືອໃດຫາກບ້ານເຮືອນໄດ້ຖືກສ້າງຢູ່ເທິງພື້ນຖານສີລາ(ຫີນດານ), ມໍຣະສຸມແຫ່ງຊີວິດ
ຈະບ່ໍສາມາດເພພັງບ້ານເຮືອນນ້ັນໄດ້. ເຊ່ັນດຽວກັນ, ພຣະຜູ້ໄຖ່ຊົງສ້ອມແຊມສ່ິງທ່ີສລັກຫັກພັງຫຼືສູນເສັຽໄປ; ພຣະອົງ
ຊົງປົດປ່ອຍຈາກການເປັນຂ້າທາດໃຫ້ເປັນອິສຣະເສຣີ. ເມ່ືອເຮົາສ້າງຊີວິດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ, 
ພວກເຮົາສ້າງຊີວິດດ້ວຍພຣະອົງຜູ້ຊົງປະທານພຣະຄໍານ້ັນ  ພຣະສີລາຂອງພວກເຮົາ. ພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງຊົງນໍາພາ
ພວກເຮົາໄປສູ່ພຣະຄຣິດ, ອົງພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຮົາທັງຫຼາຍ ຊ່ຶງໄດ້ຊົງປົດປ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ເປັນອິສຣະ. 
       ເຫດສະນ້ັນທ່ານຈະໃຊ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ?   ຄໍາຕອບກໍຄື: ໃນຂະນະທ່ີທ່ານອ່ານພຣະຄໍາ, ຈ່ົງມອບ
ຊີວິດຂອງທ່ານໄວ້ກັບພຣະຄໍານ້ັນ.  ຢູ່ທຸກບ່ອນທ່ີຊີວິດຂອງທ່ານຂາດມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຈ່ົງຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາ 
ໃຈໃໝ່ ແລ້ວທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊົງສະສາງລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແລະປ່ຽນແປງທ່ານ.  ຈ່ົງຕ້ັງສະມາທິໃສ່ໃນພຣະຄໍາພຣະ
ເຈ້ົາ.    ປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຈິງແຊ່ເລິກເຂ້ົາໄປໃນສ່ວນເລິກຂອງຈິດວິນຍານຂອງທ່ານ   ເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ກັບກາຍ
ຄ້າຍຄືກັບພຣະລັກສະນະຂອງພຣະຄຣິດ. ໃນຂະນະທ່ີທ່ານອ່ານພຣະຄັມພີ, ຈ່ົງເຊ່ືອແລະໄວ້ວາງໃຈວ່າພຣະວິນຍານ
ບໍຣິສຸດຈະຊົງສໍາແດງສ່ິງໃດກໍຕາມທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງແກ້ໄຂໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.    ພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະສົງ 
ນໍາພາທ່ານຢູ່ທຸກໆວັນ ໃນຂະນະທ່ີພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຄ້າຍຄື (Christ-Like) ກັບອົງພຣະຄຣິດ. 
 
 

                                                              ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

     ພຣະເຈ້ົາຊົງສແວງຫາການນໍາພາທ່ານດ້ວຍພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງໂດຍວິທີໃດໃນອາທິດນ້ີ?.  ຈ່ົງພິຈາຣະນາການ 
ນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 ອ່ານ.  ຈ່ົງເຮັດໃຫ້ການອ່ານພຣະຄັມພີເປັນນິສັຍປະຈໍາວັນ. ຖ້າວ່ານ້ີແມ່ນລະບຽບວິນັຍໃໝ່ສໍາລັບທ່ານ, ຈ່ົງ

ເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍເວລາ 5 ນາທີ.    ໃນຂະນະທ່ີທ່ານອ່ານວັກນ່ຶງ,  ຈ່ົງອະທິຖານທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ທ່ານເຂ້ົາໃຈ 
ແລະ ປະຕິບັດ (ນໍາໄປໃຊ້) ຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. 

 ຕັ້ງສະມາທິ.  ຈ່ົງສໍານຶກຢ່ັງເລິກລົງເຖິງຖ້ອຍຄຳທ່ີທ່ານອ່ານແຕ່ລະວັນ. ອາດຈະເປັນຄໍານ່ຶງຊ່ຶງຈັບຈິດຈັບໃຈ

ຂອງທ່ານ, ແຕ່ຈ່ົງຕ້ັງສະມາທິ (ມີໃຈຈົດຈ່ໍ) ໃສ່ຄວາມຈິງນ້ີ. ບັນທຶກຄວາມຄິດ, ການຕອບສນອງ, ແລະແຜນ 
ການຂອງທ່ານ  ອີງຕາມສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ທ່ານໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ. 

 ແບ່ງປັນ.  ບອກໃຫ້ຜູ້ອ່ືນໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ການເຕີບໃຫຍ່ແກ່ທ່ານໂດຍພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງດ້ວຍວິທີ

ໃດ.ຈ່ົງເຂ້ົາຮ່ວມໃນກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີແລະສົນທະນາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ເມ່ືອທ່ານເຕີບໃຫຍ່, ພຣະ
ເຈ້ົາອາດຈະຊົງຮຽກເອ້ິນໃຫ້ທ່ານເປັນຜູ້ນໍາພາກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີ.  ຈ່ົງຊ່ວຍໃຫ້ຄົນອ່ືນເຕີບໃຫຍ່ຜ່ານທາງ 
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາເໝືອນກັບທ່ານທ່ີໄດ້ເຄີຍເຮັດມາ. 
 

          ເປັນສ່ິງທ່ີໜ້າປະທັບໃຈທ່ີພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງມະຫິດທິຣິດ ໄດ້ຊົງໃຫ້ປ້ຶມຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຊີວິດ.  ເທ່ືອໜ້າທ່ີທ່ານ 
ເປີດພຣະຄັມພີຂອງທ່ານ,   ຈົງເຮັດດ້ວຍການອະທິຖານ,  ດ້ວຍການຍອມຈໍານົນ,  ດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງແລະດ້ວຍ 
ປາກກາຢູ່ໃນມື. ພຣະອົງຈະຊົງປະທານທິດທາງທ່ີທ່ານຕ້ອງການໃນຊີວິດຢ່າງແນ່ນອນ! 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  www.lsbf.org  ໂດຍ  SSK  

ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນປໂຍດບາງຢ່າງທ່ີທ່ານມີປະສົບການໄດ້ຮັບໂດຍການຮັກສາພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈ້ົາ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 27 ຕຸລາ 2019 (10-27-2019)  
 

          ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະຊົງນໍາພາພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
       ພັລຍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ-ລີຊາ-ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ນໍາພາການໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານທ້າຍສັປດານ່ຶງ. 
ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຍ່າງໄປຫາແທ່ນປາສັຍ(podium)ຕອນແລງວັນແລກ,     ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຊັດດັງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ
ດ້ວຍເຈ້ັຽເຊັດຂ້ີມູກ.   ກໍບ່ໍຮູ້ດ້ວຍເຫດໃດ,     ເຈ້ັຽເຊັດຂ້ີມູກຕ່ອນນ້ອຍໆໄດ້ຂາດອອກແລະຕິດຢູ່ຮູດັງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ! 
ດ້ວຍຄວາມເສັຽໃຈ, ລີຊາພະຍາຍາມແຈ້ງເຕືອນຂ້າພະເຈ້ົາຕ່ໍທ່າທາງທ່ີໜ້າລັງກຽດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.  ນາງເວ້ົາພຶມພໍາຢູ່
ໃຕ້ລົມຫັນໃຈຂອງນາງ “ເຊັດດັງເຈ້ົາແດ່ແມ!”  ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຍິນຄໍາເວົ້າຂອງນາງ. ນາງໄດ້ຂຽນໃສ່ເຈ້ັຽບັນທຶກ 
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ “ເຊັດດັງເຈ້ົາແດ່ແມ!” ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສັງເກດເຫັນ. 
     ເປັນການໄຮ້ສາຣະ(ຫືຼອັບອາຍຂາຍໜ້າ) ທ່ີພວກເຮົາທັງສອງກໍາລັງສອນເຣ່ືອງການສ່ືສານສົນທະນາກ່ຽວກັບການ
ແຕ່ງງານ!   ຢືນຢູ່ຂ້າງຂ້າພະເຈ້ົາແມ່ນໃຜຜູ້ນ່ຶງຊ່ຶງຮູ້  ແລະຮັກຂ້າພະເຈ້ົາຫຼາຍກວ່າທຸກຄົນ,  ແຕ່ນາງບ່ໍສາມາດດຶງດູດ
ຄວາມສົນໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.  ນ້ັນເລີຍກາຍເປັນຄ້ັງສຸດທ້າຍໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານທ້າຍສັປດາ
ທ່ີພວກເຮົາສອງຄົນໄດ້ນໍາພາ. 
     ໃນຣະດັບທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່ານ້ີ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງຮັກພວກເຮົາບ່ໍເໝືອນກັບຄົນອ່ືນ. ພຣະອົງຊົງຮູ້ແຜນການທຸກ
ຢ່າງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະວັດຖຸປະສົງສໍາລັບຊີວິດຂອງພວກເຮາົແລະພຣະອົງຊົງມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ພຣະ 
ປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເນ່ືອງຈາກວ່າພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຫລຽວເຫັນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ພຣະອົງຈະສ່ືສານແຜນການ
ຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງໃດ?    ໃນພຣະຄັມພີ 1 ໂກຣິນໂທ,  ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງ 
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ໃນການຊ່ວຍເຫືຼອພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.   1 ໂກຣິນໂທ 2:6-8 
 6ເຖິງປານນ້ັນເຮົາກໍເຄີຍກ່າວດ້ວຍສະຕິປັນຍາໃນຖ້າມກາງຄົນທ່ີແກ່ແລ້ວ    ແຕ່ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍປັນຍາຂອງຄົນ ສມັຍນ້ີ 
ຫລືດ້ວຍປັນຍາຂອງພວກຜູ້ປົກຄອງໃນສມັຍນ້ີຊ່ຶງກຳລັງເສ່ືອມສູນໄປ.  7ແຕ່ເຮົາກ່າວດ້ວຍພຣະປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ
ຊ່ຶງເປັນຂ້ໍລັບເລິກ ຄືພຣະສະຕິປັນຍາທ່ີຊົງເຊ່ືອງໄວ້ນ້ັນ ແລະທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກຳນົດໄວ້ກ່ອນປະຖົມການ ເພື່ອເປັນ 
ສງ່າຣາສີແກ່ພວກເຮົາ. 8ບ່ໍມີຜູ້ປົກຄອງຄົນໃດໃນສມັຍນ້ີໄດ້ຮູ້ເຖິງພຣະປັນຍານ້ັນ ເພາະວ່າຖ້າຮູ້ແລ້ວ ເຂົາຄົງຈະບ່ໍໄດ້
ເອົາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງຣັສມີຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ. 

 

ຄໍາປຶກສາຂອງໃຜທ່ີທ່ານຈົດຈໍາຢູ່ເລ້ືອຍມາ ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍປີຜ່ານໄປແລ້ວ? 
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           ທ່ານເຄີຍຮູ້ສຶກແປກໃຈຫລືແມ້ກະທ້ັງບ່ໍພໍໃຈໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຄົນທ່ີຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ,  ຫລືສ່ື 
ສານສັງຄົມ?  ທ່ານບ່ໍສົມຄວນ!   ມຸມມອງຂອງໂລກຕ່ໍຊາວຄຣິສຕຽນແມ່ນແຕກຕ່າງຫຼາຍ   ຈາກມຸມມອງຂອງໂລກຕ່ໍ
ຊາວໂລກ. 
       ໃນການເທສນາຢູ່ຈ້າຍພ,ູ ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວຢູ່ເລ້ືອຍໆວ່າ “ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນຄຳທ່ີກ່າວໄວ້ວ່າ...ແຕ່ຝ່າຍ
ເຮົາ, ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ...”  (ຕົວຢ່າງ: ເບ່ິງ ມທ 5:21-22). ພຣະອົງໄດ້ຊົງແກ້ໄຂຢູ່ເລ້ືອຍໆຂ້ໍສົມມຸດແລະ
ທັສນະຄະຕິໃນສມັຍຂອງພຣະອົງ: 
 ຄົນທັງຫຼາຍຮິບໂຮມຊັບສົມບັດສໍາລັບຕົນໃນໂລກນ້ີ. ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງພວກເຮົາໃຫ້ຮີບຮ້ອນລົງທຶນໄວ້ໃນສວັນ 

(ມທ 6:19-20). 
 ຄົນທັງຫຼາຍເຫັນວ່າເປັນການດີທ່ີສຸດທ່ີຈະນ່ັງໃຫ້ຄົນອ່ືນມາຮັບໃຊ້ຕົນ, ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າມາບົວລະບັດຮັບ

ໃຊ້ຄົນອ່ືນນ້ັນຈະດີກວ່າ (ມທ 20:26). 
 ຄົນທັງຫຼາຍປາຖນາຢາກເປັນທີນ່ຶງ; ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າເປັນຄົນສຸດທ້າຍກໍດີກວ່າ (ມທ 19:30). 

      ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາກໍາລັງອ່ານສ່ິງນ້ີຢູ່, ພວກເຮົາອາດຈະລ້ົມລຸກຄຸກຄານທ່ີຈະເຫັນດີຮ້ອຍເປີເຊ່ັນດຽວກັບພຣະ 
 ເຢຊູ! ພວກເຮົາຖືກໂຈມຕີດ້ວຍຄຸນຄ່າຣາຄາ ແລະມຸມມອງຂອງໂລກຢູ່ສເມີ   ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາມັກຈະໃຊ້ເວລາບ່ໍ 
ພຽງພໍທ່ີຈະຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງແບ່ງປັນຄວາມຄິດຂອງພຣະອົງລົງໃສ່ໃນຫົວໃຈແລະຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ. 

       ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າເພິ່ນໄດ້ເວ້ົາເຣ່ືອງພຣະຄໍາແຫ່ງສະຕິປັນຍາສໍາລັບພວກທ່ີເຕີບໃຫຍ່ດ້ານຈິດວິນຍານ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ,  ຝູງຄົນທ່ີຄິດໃນທາງໂລກຈະບ່ໍມີທາງເຂ້ົາໃຈໃນສ່ິງທ່ີເພ່ິນເວ້ົາ.  ຍ່ິງເຮົາເຕີບໃຫຍ່ໃນພຣະຄຣິດຫຼາຍ
ເທ່ົາໃດ, ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຍ່ິງມີຄວາມໝາຍຫຼາຍເທ່ົານ້ັນ. ຜູ້ຂຽນພຣະຄັມພເີຮັບເຣີ ໄດ້ປຽບທຽບວິທີການນ້ີດ້ວຍ
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ “ການດ່ືມນ້ໍານົມ” ແລະ “ການກິນຊ້ີນ”.     ນ້ີເປັນການຊ່ອຍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນຫຍັງຄົນແຕ່ 
ລະກຸ່ມຈຶງຕອບສນອງຕ່າງກັນຕ່ໍການເທສນາເຣ່ືອງດຽວ: ກຸ່ມຊາວໂລກບ່ໍເຂ້ົາໃຈ; ກຸ່ມຄຣິສຕຽນທ່ີຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່
ສາມາດດ່ືມແຕ່ “ນ້ໍານົມ” ຄວາມຈິງເທ່ົານ້ັນ; ແຕ່ສ່ວນກຸ່ມທ່ີເຕີບໂຕດ້ານຈິດວິນຍານເຂ້ົາໃຈຢ່າງກະຕືລືລ້ົນ “ກິນຊ້ີນ” 
ຄືພຣະຄໍາທ່ີໄດ້ເທສນາໄປນ້ັນ. 

       ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນ “ສະຕິປັນຍາທ່ີເຊ່ືອງໄວ້”(hidden wisdom). ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າຄວາມຈິງຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາບ່ໍສາມາດຈະຖືກຄ້ົນພົບໄດ້ໂດຍປາສຈາກການຊົງເປີດເຜີຍຂອງພຣະອົງ. ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍສາມາດ 
ເຂ້ົາໃຈໄດ້, ນອກເສັຽຈາກວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງເປີດຈິດເປີດໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈແລະຕ້ອນຮັບເອົາຄວາມຈິງນ້ັນ. 

          
 
  

2.  1 ໂກຣິນໂທ 2:9-11 
9ແຕ່ເໝືອນມີຄຳຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີແລ້ວວ່າ,“ສ່ິງທ່ີຕາບ່ໍໄດ້ເຫັນ, ຫູບ່ໍໄດ້ຍິນ, ແລະສ່ິງທ່ີມະນຸດຄຶດບ່ໍອອກ ຄືສ່ິງນ້ັນ
ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈັດແຈງໄວ້ສຳລັບຄົນທ່ີຮັກພຣະອົງ.”  10ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະແດງສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນແກ່ເຮົາທັງ ຫລາຍ 
ທາງພຣະວິນຍານເພາະວ່າພຣະວິນຍານຊົງຢ່ັງຮູ ້  ທຸກສ່ິງແມ່ນເປັນຄວາມເລິກລັບຂອງພຣະເຈ້ົາ.   11ດ້ວຍວ່າໃຜໜໍ, 
ອາດຮູ້ຄວາມຄຶດຂອງມະນຸດໄດ້ ເວ້ັນແຕ່ຈິດວິນຍານພາຍໃນມະນຸດຜູ້ນ້ັນເອງ. ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ
ບ່ໍມີຜູ້ໃດຮູ້ໄດ້ ເວ້ັນແຕ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ. 
 
         ບາງສາສນາໃນໂລກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີຢູ່ຫ່າງໄກ, ເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີບ່ໍຮູ້ຕົວຕົນ,  ຊ່ຶງບ່ໍ 

ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາແນວໃດທ່ີເບ່ິງຄືວ່າຍາກທ່ີຈະເຊ່ືອສໍາລັບຄົນສ່ວນຫຼາຍ ໃນວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາ? 
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ສາມາດເຂ້ົາຫາແລະສົນທະນາກັບມະນຸດທ່ົວໄປໄດ້. ບາງຈໍາພວກມອງພຣະອົງເໝືອນດ່ັງ “ພຣະເຈ້ົາເລິກລັບ” ຄວາມ
ເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນເທ່ົານ້ັນທ່ີເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຄື ອົງຕຣີເອການຸພາບ (Trinity): 
 ພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາ, ຊ່ຶງຊົງວາງແຜນ ແລະເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງສໍາລັບການຊົງສ້າງທັງໝົດ.   
 ພຣະເຈ້ົາພຣະບຸດ, ຊ່ຶງຊົງປະຕິບັດຕາມພຣະປະສົງນ້ັນ ແລະຊົງສະເດັດມາສູ່ມະນຸດຊາດເພື່ອໃຫຄົ້ນໄດ້ຮູ້ວ່າ 

ພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະລັກສະນະເປັນຢ່າງໃດ. 
 ພຣະເຈ້ົາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ,   ຊ່ຶງຊົງເປີດເຜີຍພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງພວກ

ເຮົາ ທຸກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາຊົງປະສົງ ແລະພຣະເຈ້ົາພຣະບຸດໄດ້ຊົງກະທໍາ. 
        ບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດຮູ້ວ່າມີຫຍັງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງໃຜຜູ້ນ່ຶງ.   ວິນຍານຂອງຄົນໆນ້ັນເທ່ົານ້ັນທ່ີຮູ້ວ່າຄົນຜູ້ນ້ັນກໍາລັງຄິດ 
ຫຍັງ ຫືຼພວມຈະເຮັດຫຍັງ.  ໃນທໍານອງດຽວກັນ, ມີພຽງແຕ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເທ່ົານ້ັນທ່ີຊົງຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາ 
ຊົງຄິດຫຍັງ ຫືຼ ຊົງກໍາລັງຈະເຮັດຫຍັງສໍາລັບສ່ິງຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ. ໃນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສະຖິດ 
ຢູ່ໃນພວກເຮົາ, ພວກເຮົາມີ “ໃຜຜູ້ນ່ຶງ” ທ່ີຢູ່ໃນເຮົາຊ່ຶງຮູ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາທຸກໆຢ່າງ. 
      ເປັນທ່ີໜ້າເສ້ົາໃຈ, ຄຣິສຕຽນຫຼາຍຄົນບ່ໍຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດກັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທ່ີຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເພ່ິນ.  
ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງບອກໄວ້ວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະຊົງທໍາງານໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ເໝືອນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ 
ມີຄວາມສັມພັນກັບອັຄສາວົກສິບສອງຄົນຂອງພຣະອົງ.    ເໝືອນດ່ັງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ັງສອນອັຄສາວົກຂອງພຣະອົງ 
ໃຫ້ມີຄວາມເຊ່ືອ;  ເຊ່ັນດຽວກັນ,   ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະຊົງສ່ັງສອນພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມເຊ່ືອ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໃນ 
ພຣະອົງ, ເພ່ືອພວກເຮົາຈະສາມາດເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບທຸກໆສ່ິງທ່ີພຣະອົງມີພຣະປະສົງຕ່ໍພວກເຮົາ. 
        ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງເປີດເຜີຍພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະຊົງສແວງຫາການທໍາງານໃນຊີວິດຂອງພວກ 
ເຮົາ ສ່ິງສໍາຄັນກໍຄືການບ່ໍຕ່ໍຕ້ານ (ປະຕິເສດ) ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນຂະນະທ່ີພຣະອົງຊົງປະກອບພຣະຣາຊກິດຂອງ 
ພຣະອົງ. ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະບ່ໍຊົງບັງຄັບສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີພຣະເຈ້ົາມີຕ່ໍພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫຄ້ວາມ 
ຮ່ວມມືກັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ໃນຂະນະທ່ີພຣະອົງຊົງເປີດເຜີຍ   ແລະ ຊົງສແວງຫາການປະຕິບັດຕາມພຣະປະສົງ 
ຂອງພຣະບິດາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ທ່ີຈະຮັບຮູ້ການຊົງນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນຊີ 
ວິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ປັບປຸງປ່ຽນແປງ ສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງຮຽກເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິບັດ. 

  
 
 

   3.  1 ໂກຣິນໂທ 2:12-16 
12ເຮົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຮັບວິນຍານຂອງໂລກ  ແຕ່ໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ   ເພື່ອເຮົາທັງຫຼາຍຈະໄດ້ຮູ້
ເຖິງສ່ິງຕ່າງໆ ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດປະທານແກ່ພວກເຮົານ້ັນ. 13ເຮົາບ່ໍໄດ້ກ່າວສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີດ້ວຍຖ້ອຍຄຳຊ່ຶງປັນຍາຂອງ
ມະນຸດສອນໄວ້ ແຕ່ດ້ວຍຖ້ອຍຄຳຊ່ຶງພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງສ່ັງສອນ ຄືເຮົາໄດ້ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງເຣ່ືອງຝ່າຍວິນ
ຍານໃຫ້ຄົນທ່ີມີພຣະວິນຍານຟັງ. 14ແຕ່ມະນຸດທ່ີມີຈິດໃຈທັມມະດາຈະຮັບສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນ ຊ່ຶງເປັນຂອງພຣະວິນຍານແຫ່ງ 
ພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍໄດ້ ເພາະເຂົາເຫັນວ່າສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນເປັນຄວາມໂງ່ ແລະເຂົາບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້ ເພາະວ່າທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈສ່ິງ
ເຫ່ົຼານ້ັນໄດ້ ກໍຕ້ອງອາສັຍພຣະວິນຍານ. 15ແຕ່ຜູ້ທ່ີຢູ່ຝ່າຍພຣະວິນຍານກໍສັງເກດຮູ້ສ່ິງສາຣະພັດໄດ້ ແຕ່ບ່ໍມີໃຜສັງເກດ
ຮູ້ໃຈຜູ້ນ້ັນໄດ້.   16“ດ້ວຍວ່າຜູ້ໃດໜໍທ່ີໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະທັຍຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ? ຈ່ຶງຈະສ່ັງສອນພຣະອົງໄດ້” ແຕ່ຝ່າຍ
ເຮົາທັງຫຼາຍກໍມີພຣະທັຍຂອງພຣະຄຣິດ.                               

ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າມັນແມ່ນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທ່ີຊົງກຳລັງເວ້ົາກັບພວກເຮົາແລະຊົງນຳພາພວກເຮົາ? 
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        ຊາວຄຣິສຕຽນບ່ໍມີຄວາມໝາຍ ຕ່ໍຄົນທ່ີບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນຢູ່ສເມີ.  ອາດມີບາງເວລາທ່ີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະຊົງ 
ນໍາພາທ່ານໃຫ້ເຮັດບາງຢ່າງທ່ີຜູ້ບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອນ້ັນງົງ.     ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດອາດຈະໂນ້ມນ້າວຈິດໃຈຂອງທ່ານໃຫ້
ຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບຂອງລາຍໄດ້ຂອງທ່ານໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກ.  ໃຫ້ເງິນນ່ຶງສ່ວນສິບຂອງເງິນທ່ີຫາມາດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາ
ບາກ ເປັນສ່ິງທ່ີບ່ໍມີຄວາມໝາຍສໍາລັບຄົນທ່ີບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອທັງຫຼາຍ!    ຫືຼພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດອາດນໍາພາທ່ານໃຫ້ໃຊ້
ຈ່າຍເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນການໄປເຮັດພຣະຣາຊກິດ. ເພ່ືອນຮ່ວມງານທ່ີບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອອາດຈະງົງທ່ີເຫັນທ່ານໃຊ້
ເວລາພັກຜອ່ນ(vacation)ໄປຮັບໃຊ້ຄົນໄຮ້ທ່ີຢູ່ອາສັຍ(homeless)ທ່ີHaiti. 
        ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ສລຸບບົດນ້ີດ້ວຍການປະກາດວ່າ:   “ແຕ່ຝ່າຍເຮົາທັງຫຼາຍກໍມີພຣະທັຍຂອງພຣະຄຣິດ”.  ນ້ີ
ແມ່ນການເຕີບໂຕສຸດຍອດດ້ານຈິດວິນຍານທ່ີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດພວມນໍາພາໃຫ້ພວກເຮົາມຸ່ງໜ້າສູ່:   ຄິດແບບດຽວ
ກັບທ່ີພຣະຄຣິດຊົງຄິດ; ເຫັນບັນຫາແບບດຽວກັບທ່ີພຣະຄຣິດຊົງເຫັນ; ແລະເຫັນຄວາມສໍາເຣັດພ້ອມດ້ວຍຄວາມທຸກ
ທໍຣະມານ ຈາກມຸມມອງຂອງອົງພຣະຄຣິດ.   ແຕ່ເປັນທ່ີໜ້າເສັຽດາຍ,   ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີບ່ໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນ
ຂະນະທ່ີທ່ານປ່ຽນຊີວິດມາເປັນຄຣິສຕຽນ.    ພາຣະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແມ່ນຊົງປົດປ່ອຍພວກເຮົາຈາກວິທີ
ການຄວາມບາບຂອງໂລກ ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຊີວິດໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນໆຈາກມຸມມອງຂອງອົງພຣະຄຣິດ. 
      ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມສາມາດໃນການຄິດດ້ວຍພຣະທັຍຂອງພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາພ້ອມທ່ີຈະໄດ້ຍິນ
ສຽງຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ງ່າຍຂ້ຶນ. 
 
                            

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

      ທ່ານຈະຮູ້ຢ່າງໃດວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດພວມນໍາພາທ່ານເຮັດຫຍັງຕ່ໍໄປນ້ີ?.   ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນໍາໄປໃຊ້ໃນ
ຊີວິດຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 ອະທິຖານ.     ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບການຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນຊີວິດຂອງ

ທ່ານ. ຈ່ົງສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມປາຖນາທ່ີຈະປ່ອຍໃຫ້ພຣະອົງນໍາພາວ່າຈະຄຶດຫຍັງແລະເຮັດຫຍັງ.  

 ປະເມີນຜົນ. ຈ່ົງຈົດບັນຊີລາຍການແນວຄິດຂອງທ່ານໃນຫົວຂ້ໍສໍາຄັນ ຕົວຢ່າງ: ການເມືອງ, ການແຕ່ງງານ, 

ວຽກງານ,  ຄຣິສຕະຈັກ,  ຄອບຄົວ,   ແລະບັນຫາສັງຄົມ ເປັນຕ້ົນ... ຈ່ົງປະເມີນຜົນໃນທັສນະຂອງທ່ານຕາມ
ຄວາມໝາຍທ່ີພຣະຄັມພສ່ັີງສອນໄວ້.    ຈ່ົງທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊົງປະທານຄວາມເຕີບໂຕໃນດ້ານຄວາມຄິດ 
ດ້ວຍຈິດວິນຍານຂອງອົງພຣະຄຣິດໃນສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ. 

 ເຊ່ືອຟັງ.  ຈ່ົງປະຕິບັດໃນສ່ິງທ່ີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງນໍາພາທ່ານໃຫ້ເຮັດ.  ມັນງ່າຍດາຍຄືກັນກັບວ່າ! ການ 

ເຊ່ືອຟັງທ່ີເຍ້ືອນໄປ ແມ່ນການບ່ໍຟັງຄວາມ.    ດ່ັງນ້ັນ,  ຈ່ົງເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາໃນການປະທານອໍາ 
ນາດແກ່ທ່ານໃຫ້ສໍາເຣັດໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງນໍາພາທ່ານໃຫ້ປະຕິບັດ. 
 

ເມ່ືອທ່ານມີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສະຖິດຢູ່ໃນທ່ານ, ທ່ານມີຊັພຍາກອນທຸກຢ່າງຂອງສວັນໃນການຈັດການທຸກຢ່າງ 
ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຈ່ົງຈໍາຢ່າໄດ້ລືມເລືອນວ່າ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງຮູ້ທຸກສ່ິງໃນແຜນການແລະວັດຖຸປະສົງສໍາ 
ລັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ແລະອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ ພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  www.lsbf.org  ໂດຍ  SSK  

ການມພີຣະທັຍຂອງພຣະຄຣິດນ້ັນເປັນຢ່າງໃດ (ຄືແນວໃດ)? 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 03 ພຶສຈິກາ 2019(11-03-2019 ) 
__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ             ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຄຣິສຕະຈັກ 
                                 
                                      ຄຳແນະນຳອັນໃດທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານດີໃຈຈົນທ່ານຈະບ່ໍເມີນເສີຍ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຈ້ົາເປີດເຜີຍແຜນການຂອງພຣະອົງຕ່ໍພວກເຮົາຜ່ານທາງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
          ຄ້ັງນ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາກັບຄຣິສຕຽນທ່ີເປັນນັກທຸຣະກິດນ້ອຍທ່ີລ້ົມລະລາຍ. ຫຼັງຈາກເຮັດທຸຣະກິດຕ່ໍອີກສອງ
ສາມເດືອນຕ່ໍມາລາວກໍຍອມຈຳນົນໃນຄວາມທ້ໍໃຈ. ຈິດໃຈງຸດງິດ, ລາວໄດ້ຕ່ໍວ່າ “ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອະທິຖານແລະຂໍຮ້ອງ
ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ສຳແດງຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາສົມຄວນເຮັດວຽກນ້ັນ, ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຮັບຄຳຕອບແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ. 
ດ່ັງຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຕັດສິນໃຈເຮັດ.” ຂ້າພະເຈ້ົາຖາມ, “ ພັນຣະຍາຂອງເຈ້ົາຄິດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບເຈ້ົາເຮັດວຽກນ້ັນ?” “ ນາງ
ໄດ້ຂັດຄ້ານຕ້ັງແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນເຮັດມາ,” ລາວຕອບ. “ ທ່ານໄດ້ມີເພ່ືອນໆຮ່ວມອະທິຖານກັບທ່ານໃນເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍ?”   ຂ້າພະ
ເຈ້ົາຖາມ. “ ຂ້າພະເຈ້ົາມີເພ່ືອນໆຈາກຄຣິສຕະຈັກບາງຄົນມາອະທິຖານກັບຂ້າພະເຈ້ົາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ.   ຫຼາຍຄົນໃນ
ພວກເຂົາໄດ້ຍົກຂ້ໍຄວາມກັງວົນ, ແຕ່ບ່ໍມໃີຜໃນພວກເຂົາບໍຣິຫານບໍຣິສັດໃຫ້ໄປຕາມນ້ັນ. ລູກຊາຍໜຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ
ໄດ້ເວ້ົາວ່າລາວຫວັງວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍທຳງານນ້ັນ.   ແຕ່ລາວເປັນຄົນໜຸ່ມ.  ມີຫັຽງແດ່ທ່ີລາວຮູ້ກ່ຽວກັບການບໍຣິຫານ   
ທຸຣະກິດ? 
   “ດ່ັງນ້ັນ,” ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, “ເຈ້ົາໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄຳແນະນຳເຈ້ົາແລະເຈ້ົາກໍເມີນເສີຍທຸກໆສ່ິງທ່ີພຣະ
ອົງໄດ້ກ່າວຜ່ານທາງຜູ້ເຊ່ືອທ່ີພຣະອົງນຳເຂ້ົາມາອ້ອມຮອບເຈ້ົາ!”  ນ່ຶງໃນຂອງຂວັນທ່ີຍ່ິງໃຫ່ຽພຣະເຈ້ົາໃຫ້ກັບເຮົາແມ່ນ
ຄຣິສຕະຈັກ.ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ກຸ່ມຜູ້ເຊ່ືອກຸ່ມດຽວກັນຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຈະເຣີນເຕີບໂຕແລະຮູ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.  
  
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  

      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. 1 ໂກຣິນໂທ 12: 1- 3  
1ພີ່ນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ເຮົາຢາກໃຫ້ພວກເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງຂອງພຣະຣາຊທານຊ່ຶງມາຈາກພຣະວິນຍານນ້ັນ. 2ເຈ້ົາທັງ 
ຫລາຍຮູ້ຢູ່ວ່າແຕ່ກ່ອນ,ເມ່ືອພວກເຈ້ົາຍັງເປັນຄົນນອກສາສນານ້ັນ ພວກເຈ້ົາໄດ້ຖືກຊັກນຳໃຫ້ຫລົງໄປຫາພຣະທຽມທ່ີ
ປາກບ່ໍເປັນ ຕາມທ່ີມີຜູ້ຊັກນຳໄປນ້ັນ. 3ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ິງບອກເຈ້ົາທັງຫລາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບ່ໍມີໃຜທ່ີຈະເວ້ົາດ້ວຍພຣະວິນ  
ຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຈະກ່າວວ່າ,  “ຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຖືກດ່າ”   ແລະບ່ໍມີໃຜອາດເວ້ົາໄດ້ວ່າ, “ພຣະເຢຊູຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້  
ເປັນເຈ້ົາ” ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ຜູ້ທ່ີກ່າວໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 
 

       ນ່ຶງຂອງພື້ນຖານທ່ີສຳຄັນທ່ີພຣະເຈ້ົາເວ້ົາແມ່ນຜ່ານທາງມະນຸດ. ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ອັນໃດອັນນ່ຶງເກີດຂ້ຶນ
ໄດ້ຕາມທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການ, ຫຼືຈະສັບສົນໂດຍບັນຫາຂອງພວກເຮົາທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮາົຈຳບ່ໍໄດ້ວ່າເປັນການນຳພາ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນເຫດການເຫຼົ່ານ້ີ, ພຣະອົງອາດຈະໃຊ້ໃຜຜູ້ນ່ຶງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນແຜນການຂອງພຣະອົງ.   ນ້ີບ່ໍ 
ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄົນໃດຄົນນ່ຶງເວ້ົາແທນພຣະເຈ້ົາ.   ເພາະພຽງແຕ່ໃຜຜູ້ນ່ຶງເວ້ົາວ່າ,  " ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຕ້ອງ
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ການໃຫ້ທ່ານເຮັດ.” ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບຸກຄົນນ້ັນຮູ້ຈິງໆ. ການຍອມຮັບຣິດອຳນາດຂອງພຣະຄຣິດຊົງສຳແດງຢູ່ ທັງ
ໃນຄຳເວ້ົາແລະຊີວິດຂອງຄົນນ້ັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ, ພວກເຮົາຕ້ອງການເຫັນວ່າຄຳເວ້ົາຂອງລາວໄດ້ຈັດຕຽມດ້ວຍວິທີທາງ
ອ່ືນທ່ີພຣະເຈ້ົາເວົ້າຕ່ໍເຮົາ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນຜ່ານທາງພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ. 
        ໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍເຖິງຄຣິສຕຽນໂກຣິນໂທຜູ້ທ່ີເຄີຍໄຫວ້ພຣະທຽມ. ເຖິງວ່າພຣະທຽມເຫ່ົຼານ້ີບໍສາມາດເວ້ົາ
ໄດ້, ມັນຍັງນຳພາເຂົາໄປທາງຜິດ. ພຣະທຽມທ່ີບ່ໍສາມາດເວ້ົາໄດ້ຊັກນຳເຂົາໄປໃນທາງຜິດໄດ້ຢ່າງໃດ? ເພາະຄົນທ່ີນິ
ຍົມຂາບໄຫ້ວພຣະທຽມກໍບ່ໍເຄີຍພໍໃຈກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນເອງ. ເມື່ອພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານບ່ໍສາມາດເວ້ົາໄດ້. ແນ່ 
ນອນສຽງທ່ີທ່ານໄດ້ຍິນກໍເປັນສຽງອັນທ່ີທ່ານຕ້ອງການ! 
     ໃນຄວາມແຕກຕ່າງ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເປັນບຸກຄົນທ່ີມີຕົນມີຕົວຈິງໆເປັນຜູ້ທຳໜ້າທ່ີແນະນຳທາງມະນຸດ. ພຣະ
ອົງບ່ໍໄດ້ບອກເຮົາຕລອດເວລາອັນໃດພວກເຮົາຕ້ອງການທ່ີຈະໄດ້ຍິນ. ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ບອກກັບພວກເຮົາຕລອດວ່າອັນ
ໃດທ່ີພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຍິນ.  ຖ້າພວກເຮົາເອົາໃຈໃສຊີວິດຈິດວິນຍານຂອງເຮົາ, ພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບການ
ໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະອົງ, ການຊົງນຳດ້ວຍຄວາມຮັກ. 
        ບົດບາດອັນແລກຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແມ່ນເຮດັໃຫ້ເຮົາແນ່ໃຈວ່າພຣະເຢຊູເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະ
ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ. ພວກເຮົາຈະບ່ໍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຄວາມເຊ່ືອຖືກແຍກອອກຈາກການທຳງານຂອງອົງພຣະວິນຍານ
ບໍຣິສຸດ. ກົງກັນຂ້າມ.  ທຸກໆຄົນຜູ້ທ່ີນຳພາໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະບ່ໍເວົ້າດູໝ່ິນຫຼືປມາດສາສນາຫຼປືະຕິເສດພຣະ 
ຄຣິດ. ອີກອັນນ່ຶງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະເຂ້ົາມາຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຊີວິດຂອງຄົນນ້ັນ. ໃນພຣະຄັມພີບ່ໍມີຂ້ໍມູນຫຼັກຖານໃດ
ພິສູດວ່າເຮາົສາມາດເຮັດພຣະອົງອອກໄປ! ພວກເຮົາອາດເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເສັຽພຣະທັຍໃນຄວາມບາບຂອງເຮົາ.  (ເອ 
ເຟໂຊ 4:30) ແລະພວກເຮົາກີດກ້ັນການທຳງານຂອງພຣະອົງ (1 ເທຊະໂລນິກ 5:19),   ແຕ່ພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ີເພື່ອຈະຢູ່! 
ດ່ັງນ້ັນ, ເມ່ືອຄົນຜູ້ນ່ຶງປະຕິຍານຕົນຈະເປັນຄຣິສຕຽນແຕ່ຫຼັງຈາກນ້ັນມາໄດ້ປະຕິເສດພຣະຄຮິດ.   ນ້ັນເປັນຂ້ໍພິສູດໃຫ້
ເຫັນວ່າເຂົາບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຢ່າງແນ່ໃຈວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ສະຖິດຢູ່ໃນເຂົາຕ້ັງແຕ່ເບ້ືອງຕ້ົນແລ້ວ. 
       ພຣະເຈ້ົາເວ້ົາຜ່ານພຣະວັດຈະນະຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຈ້ົາເວ້ົາກັບຈິດໃຈຂອງເຮົາຜ່ານທາງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ
ຂອງພຣະອົງ, ແລະພຣະອົງເວ້ົາຕ່ໍພວກເຮາົຜ່ານທາງຜູ້ທ່ີຍອມຮັບແລະດຳລົງຊີວິດຢູໃນຄວາມຈິງວ່າ “ ພຣະເຢຊູເປັນ 
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ” ( ຂ້ໍ 3 ). 
   

2.  1 ໂກຣິນໂທ 12: 4- 6.  
4 ຂອງພຣະຣາຊທານນ້ັນມີຕ່າງໆກັນ ແຕ່ມີພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ 5 ງານຮັບໃຊ້ມີຕ່າງໆກັນ ແຕ່ມີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ອົງດຽວກັນ  6 ການດຳເນີນງານມີຕ່າງໆກັນ  ແຕ່ມີພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກັນຊົງເປັນຕ້ົນເຫດແຫ່ງການດຳເນີນງານຕ່າງໆ
ນ້ັນໃນທຸກຄົນ 
 

      ພຣະເຈ້ົາມີຄວາມສາມາດກ່ຽວຂ້ອງຄວາມສັມພັນກັບມະນຸດໄດ້ໂດຍບ່ໍສ້ິນສຸດ.ການເດີນຂອງແຕ່ລະຄົນກັບພຣະ
ເຈ້ົົາແມ່ນພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ.   ແມ່ນມັນແມ່ນພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນທ່ີທຳງານໃນຊີວິດຂອງທຸກໆຄົນ.   ພຣະ 
ວິນຍານບ່ໍປ່ຽນແປງ,   ແມ່ນພຣະອົງມີແບບລັກສະນະສາຍສຳພັນເປັນສ່ວນຕົວພິເສດ   ເຂົາແຕ່ລະບຸກຄົນແລະມອບ   
ໝາຍໜ້າທີໃຫ້ໂດຍສະເພາະ.    ໃນພຣະຄັມພີພາກພັນທະສັນຍາເດີມ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດມາເທິງເຂົາເຫ່ົຼານ້ັນເພ່ືອ
ຊ່ວຍນຳພາເຂົາໃຫ້ເຮັດໜ້າທ່ີມອບໝາຍໃຫ້ສຳເຣັດ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນຳພາແຊມຊັນໂດຍໃຫ້ມີກຳລັງທ່ີແຂງແກ່ນ
ເພ່ືອເອົາຊະນະປາເລສຕິນ. ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນຳພາກະສັດດາວິດໃຫ້ທຳໜ້າທ່ີກະສັດ. ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນຳພາ
ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃນການທຳນວາຍ.   ເພາະແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານແຕກຕ່າງກັນ.  ພຣະເຈ້ົາຈັດ 
ຕຽມເຂົາໄວ້ໃຫ້ເປັນນ່ຶງດຽວ. 
      ໃນພຣະຄັມພີພາກພັນທະສັນຍາໃໝ,່ ພຣະເຈ້ົາຈັດຕຽມຄົນຂອງພຣະອົງໃນຄຣິສຕະຈັກ. ທຸກວັນນ້ີ, ຄຣິສຕະຈັກ 
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ທັງຫຼາຍມີຄວາມເຂ້ົາໃຈວ່າໄດ້ຖືກນັບເຂ້ົາໃນຈຳນວນຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖ່ິນທ່ົວທຸກມຸມໂລກ.  ແຕ່ລະຄຣິສຕະຈັກທ້ອງ
ຖ່ິນພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ, ແລະສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບໜ້າທ່ີມອບໝາຍ, 
ໃນພາກສ່ວນທ່ີແຕກຕ່າງກັນຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາຢ່າງຊັດເຈນ,   ແຕ່ມັນຂ້ຶນຢູ່ດ້ວຍກັນແລະການຊ່ວຍເຫືຼອ
ຊ່ຶງກັນແລະກັນ.   ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.   ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນຳພາພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນສຳລັບພວກເຮົາສະ
ແດງອອກໃນພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ.    ຂອງພຣະຣາຊທານບ່ໍແມ່ນເປັນຂອງປະທານໃຫ້ເຮົາໃຊ້ສະເພາະແຕ່ລະຄົນ;  
ແຕ່ເປັນຂອງພຣະຣາຊາທານເພື່ອເສີມສ້າງພຣະກາຍ.  
        ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການທ່ີຈະເປີດເຜີຍແຜນການຂອງພຣະອົງຕ່ໍທ່ານ.   ພຣະອົງອາດຈະໃຊ້ບາງພາກສ່ວນຂອງ  
ພຣະກາຍເຕືອນທ່ານໃຫ້ຮູ້ອັນໃດທ່ີພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ເຮັດ ກຸ່ມຄົນທ່ີເຊ່ືອພວກອ່ືນຈະແຕກຕ່າງຈາກພວກທ່ານ ແຕ່
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທ່ີຢູໃນທ່ານແມ່ນພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນທ່ີຢູ່ໃນເຂົາ. 
       ພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນທ່ີຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກທ່ານກໍຊົງສະຖິດຢູ່ໃນກຸ່ມຜູ້ເຊ່ືອຄົນອ່ືນໆເໝືອນກັນ.  ບ່ໍຄວນປະ
ເມີນຄ່າຕ່ຳເກີນໄປອັນໃດກໍຕາມທ່ີພຣະວິນຍານຕັດກັບທ່ານຜ່ານທາງຜູ້ເຊ່ືອຄົນອ່ືນ!   ຮຽນຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກຝ່າຍຈິດວິນ
ຍານເພື່ອທ່ານຈະຄ້ົນຫາເມ່ືອພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃຫ້ການນຳພາທ່ານຜ່ານທາງຜູ້ເຊ່ືອ. 
     ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະບ່ໍບອກທ່ານບາງສ່ິງບາງຢ່າງຜ່ານທາງຄຣິສຕຽນທ່ີຂັດແຍ້ງອັນໃດ  ພຣະວິນຍານໄດ້ບອກ
ທ່ານຫຼືສົນທະນາກັບທ່ານໂດຍກົງຜ່ານທາງຄຳເວ້ົາຂອງພຣະອົງ. ຍິງໜຸ່ມຫຼາຍໆຄົນໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມລຳບາກ
ໃນການຕັດສິນໃຈໃນວັຍໜຸ່ມສາວທ່ີອ້າງວ່າພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາທັງສອງແຕ່ງງານ, ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະວິນຍານບໍ
ຣິສຸດບ່ໍເຄີຍບອກໃຫ້ຝ່າຍຍິງຮູ້ດ້ວຍຕົວນາງເອງ! 
         ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດອາດຈະຢືນຢັນສ່ິງທ່ີຜູ້ເຊ່ືອໄດ້ບອກກັບທ່ານ, ແລະພຣະອົງອາດຈະເຕືອນທ່ານໃຫ້ລະມັດ
ລະວັງກ່ຽວບາງຄົນທ່ີກຳລັງເວ້ົາ.     ອະທິຖານເພ່ືອຄວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈແລະຮຽນຮູ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍການຕັກ
ເຕືອນຂອງພຣະວິນຍານ. 
 

3.  1 ໂກຣິນໂທ 12: 7- 11. 

7ການສະແດງຂອງພຣະວິນຍານນ້ັນມີແກ່ທຸກຄົນເພື່ອປໂຍດຮ່ວມກັນ. 8ພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານໂດຍທາງພຣະວິນ 
ຍານ ໃຫ້ຜູ້ໜ່ຶງມີຖ້ອຍຄຳປະກອບດ້ວຍສະຕິປັນຍາ ແລະໃຫ້ອີກຜູ້ໜ່ຶງມີຖ້ອຍຄຳອັນປະກອບດ້ວຍວິຊາຄວາມຮູ້  ແຕ່
ເປັນພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ. 9ແລະໃຫ້ອີກຜູ້ໜ່ຶງມີຄວາມເຊ່ືອແຕ່ເປັນພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ ແລະໃຫ້ອີກຜູ້ໜ່ຶງມີ
ອຳນາດໃຫ້ຄົນດີພະຍາດ ແຕ່ເປັນພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ. 10ແລະໃຫ້ອີກຜູ້ໜ່ຶງມີອຳນາດເຮັດການອິດທິຣິດາງ ແລະ
ໃຫ້ອີກຜູ້ໜ່ຶງປະກາດພຣະທັມ, ແລະໃຫ້ອີກຜູ້ໜ່ຶງຮູ້ຈັກສັງເກດວິນຍານຕ່າງ ແລະໃຫ້ອີກຜູ້ໜ່ຶງປາກພາສາແປກໆ ແລະ
ໃຫ້ອີກຜູ້ໜ່ຶງແປພາສາແປກໆ.  11ສ່ິງສາລະພັດເຫລ່ົານ້ີພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນຊົງບັນດານ ແລະປະທານແກ່ທຸກຄົນ
ຕາມຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ. 
 

    ເມ່ືອທ່ານເຂ້ົາມາເປັນຄຣິສຕຽນ, ທ່ານບ່ໍພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊະທານຝ່າຍວິດຍານຈາກພຣະພຣະວິນຍານ 
ບໍຣິສຸດເທ່ົານ້ັນ; ທ່ານຍັງໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາອົງພຣະວິນຍານ. ອົງພຣະວິນຍານທ່ີສາມາດປາກົດພຣະອົງໃນທຸກທ່ີໆພຣະ 
ອົງຕ້ອງການ, ຈິງແທ້, ພຣະອົງທຳໜ້າທ່ີຊ່ວຍເຫືຼອທ່ານໃນງານທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງມອບໝາຍໃຫ້ໃຫ້ສຳເຣັດ. ພຣະວິນຍານ 
ບໍຣິສຸດນຳພາຂ້າພະເຈ້ົາແລະພຣະອົງນຳພາທ່ານເຊ່ັນດຽວກັນ,   ແນ່ນອນໃນວິທີທາງທ່ີພຣະອົງນຳພາພວກເຮົາແມ່ນ 
ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງບ່ໍໜ້າເຊ່ືອ.  ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຂອງພຣະຣາຊທານ, ເພາະມັນເປັນຂອງພຣະ 
ຣາຊທານທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ນ່ຶງໃນພວກເຮົານຳເອົາຄວາມເປັນນ່ຶງດຽວໃນພັນທະກິດຂອງພວກເຮົາ  ແລະການຮັບໃຊ້ທ່ີ 
ທຸກຄົນເຕີບໂຕແລະໃຫ້ກຽດພຣະຄຣິດ. 
     ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນລາຍລະອຽດບາງສ່ວນຂອງພຣະຣາຊທານຝ່າຍວິນຍານ, ແຕ່ບ່ໍໄດ້ລະອຽດທ່ີຖ້ວນ.  ຕລອດ 
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ທັງປີ, ຫຼາຍຄົນໄດ້ພະຍາຍາມເຕີບໂຕຂອງປະທານໃນຄວາມແຕກຕ່າງ, ແຕ່ບາງທ່ີວິທີງ່າຍໆແມ່ນຢູ່ໃນສ່ີໜວດນ້ີ. 
 ຂອງປະທານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ. ຂອງພຣະຣາຊທານເຊ່ັນການຊ່ວຍເຫືຼອແລະການນຳພາການທຳງານຂອງ 

ຄຣິສຕະຈັກແລະຊ່ວຍໃຫ້ຈົນສຳເຣັດ( 1ໂກຣິນໂທ 12:28). 
 ຂອງປະທານໃຫ້ການແບ່ງປັນ. ຂອງພຣະຣາຊະທານເຊ່ັນການສະແດງຄວາມເມດຕາແລະການໃຫ້ການບໍຣິ

ຈາກດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນໃນການສ່ົງຕ່ໍຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄົນອ່ືນ ( ໂຣມ 12:8; 1 ເປໂຕ 4:9). 
 ຂອງປະທານໃຫ້ການເທສນາ. ຂອງພຣະຣາຊທານເຊ່ັນການສິດສອນແລະການທຳນວາຍການເຕີບໂຕຂອງ

ຄຣິສຕະຈັກໃນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ ( 12: 8). 
 ຂອງປະທານໃຫ້ສ່ວນເພ້ີມເຕີມ. ຂອງພຣະຣາຊທານເຊ່ັນສະຕິປັນຍາ,  ຄວາມຮູ້,  ແລະຄວາມເຊ່ືອໃຫ້ການ

ຊ່ວຍເຫືຼອຂອງພຣະຣາຊທານອ່ືນໆ. 
     ເປັນສ່ິງທ່ີດີຍອດຍ້ຽມກ່ຽວກັບການຈັດລາຍລະອຽດຂອງພຣະຣາຊທານທ່ີມີຫຼາຍປະເພດ. ແລະພຣະເຈ້ົາກໍໃຫ້ແຕ່ 
ລະຄົນຫຼາຍກ່ວານ່ຶງອັນ,  ຮວມກັນເຂ້ົາແລະໃຊ້ຂອງປະທານເຫ່ົຼານ້ັນຮ່ວມກັນໃນຫຼາຍວິທີທາງພວກເຮົາສາມາດຮັບ 
ໃຊ້ພຣະຄຣິດແລະຄຣິສຕະຈັກ ພວກເຮົາເລືອກຈັດໜວດໜູ່ຂອງພຣະປະທານບ່ໍມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງໃດ. ອາຈານໂປ
ໂລບ່ໍໍເຄີຍຈຳແນກຂອງປະທານ,    ທ່ານບ່ໍໄດ້ສ້າງລາຍການລາຍລະອຽດຖ້ວນຖ່ີຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານແມ້ນອັນ
ນ່ຶງ ອາຈານໂປໂລສຸມໃຈໃສ່ສົນໃຈແຕ່ຈຸດປະສົງເປ້ົາໝາຍຂອງໆປະທານ: “ ການສະແດງໃຫ້ເຫັນຂອງປະທານຝ່າຍ
ພຣະວິນຍານຢ່າງລະອຽດໃຫ້ບຸກຄົນນ່ຶງກໍເພ່ືອການທຳປໂຍດອັນດີ “ ( 1 ໂກຣິນໂທ 12: 7 ). 

       ພັນລະຍາຂ້າພະເຈ້ົາ ລີສາແລະຂ້າພະເຈ້ົາມີລັກສະນະກົງກັນຂ້າມໃນທຸກການທົດລອງເປັນສ່ວນຕົວທ່ີພວກເຮົາ 
ເຄີຍເຮັດ. ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນ “ ຜູ້ຄິດ" ແລະນາງເປັນ " ຜູ້ຮູ້ສຶກ"  ຜົນທ່ີປະກົດອອກມາ, ຄວາມຄ້າຍຄືກັນຂອງຊີວິດພວກ 
ເຮົາແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສ້ິນເຊີງ, ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ເຣ່ືອງນ້ັນ, ດ້ວຍການທຳງານຮ່ວມກັນ ພວກເຮົາສາມາດທຳດີເພ່ືອ 
ຄົນອ່ືນໄດ້ຫຼາຍກວ່າເຮົາເຮັດພຽງແຕ່ງຕົວເຮົາເອງເທົານ້ັນ. ດັງນ້ັນກໍເຊ່ັນດຽວກັບຄຣິສຕະຈັກ. 
 

                                                          ນຳໃຂ້ໃນຊີວິດ. 
ຊີວິດຝ່າຍຈິດຍານທ່ານສົນໃຈທ່ີຈະໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາທັງໆທີຄົນອ່ືນເປັນຜູ້ເວ້ົາບ່ໍ? ຈົງພິຈາຣະນາຕິດ 
ຕາມເບ່ີງແບບວິທີການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ. 
                                                                                

 ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ.  ຈ່ົງໃຊ້ເວລາຄິດກ່ຽວກັນອັນໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາອາດເວ້ົາກັບທ່ານຜ່ານທາງຄົນອ່ືນ.   ຂອບຄຸນ 
ພຣະເຈ້ົາສຳລັບຜູ້ເຊ່ືອທ່ີພຣະອົງໃຫ້ຢູ່ອ້ອມຮອບທ່ານເພ່ືອເດີນຄຽງຂ້າງທ່ານ. 

 ອະທິຖານ. ຈ່ົງສືບຕ່ໍອະທິຖານເພ່ືອຄວາມຕ້ອງການແລະການຕັດສິນໃຈຂອງບຸກຄົນທີ່ມີຊ່ືໃນສມຸດ
ບັນທຶກ.   ອະທຖິານທ່ົວໄປແລະສະເພາະເຈາະຈົງເພ່ືອເຂົາຈະເຫັນອັນໃດທີ່ພຣະເຈ້ົາປາຖນາແລະ
ເຊ່ືອຟັງຕິດຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 ຮັບໃຊ້. ໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຫ້ທ່ານຮັບໃຊ້ພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ. ທ່ານບ່ໍຮູ້ວ່າອັນໃດຄືຂອງ
ປະທານຂອງທ່ານທ່ີຈະໃຊ້ໃນງານຮັບໃຊ້ນ້ັນ;  ໃຫ້ເວລາແລະປະສົບການຂອງທ່ານນຳຈິດໃຈຂອງທ່ານໄປທ່ີ
ນ້ັນແລະແລ້ວຂອງປະທານຂອງທ່ານທ່ີມີຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນໂຕມັນເອງ. 

ນ່ຶງໃນວິທີທາງທ່ີພຣະເຈ້ົາຕັດຕ່ໍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຕັດຜ່ານທາງຜູ້ເຊ່ືອຄົນອ່ືນ.    ຢ່າເປັນຄືຄຣິສຕຽນ
ນັກທຸຣະກິດຜູ້ທ່ີປະຕິເສດຄຳບອກເລ່ົາພຣະເຈ້ົາຜ່ານທາງຄົນອ່ືນ.   ແທນທ່ີ,   ຈ່ົງຕ້ັງໃຈໃສ່ຕ່ໍທຸກວິທີທາງພຣະເຈ້ົາຕັກ
ເຕືອນແນະນຳທ່ານ ຮວມທັງວິທີທາງຜ່ານທາງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. 
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

http://www.lsbf.org/
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 10 ພຶສຈິກາ 2019(11-10-2019 ) 
 

ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະບັນຫາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. 
 

                            ເມ່ືອໃດມີການປ່ຽນແປງແຜນງານໂດຍທ່ີບ່ໍໄດ້ຄາດຫວັງໃນຄວາມຊ່ືນຊອບຂອງທ່ານ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຈ້ົາທຳງານໃນການປະພຶດຂອງທ່ານ ແມ່ນກະທ້ັງໃນມໍຣະສຸມຂອງບັນຫາ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ເມື່ອເວລາທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເປັນນັກສຶກສາທ່ີມະຫາວິທຍາລັຍ, ຂ້າພະເຈ້ົາໃຊ້ເວລານ່ຶງມື້ອ່ານພຣະທັມເອຊາຢາ 53. 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບການດົນໃຈໂດຍຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງພຣະຄຣິດໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດ. ໃນຄຳຕອບ, 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອະທິຖານ, “ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ຖ້ານ້ີແມ່ນງານບ່ໍມີຄົນອ່ືນເຮັດ, ຂໍພຣະອົງມອບໃຫ້ກັບຂ້ານ້ອຍດ້ວຍ.” 
ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຍອມຈຳນົນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕ່ໍການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ, ສຽງໂທຣະສັບໄດ້ດັງຂ້ຶນ, ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດ, ຂ້າ
ພະເຈ້ົາກຳລັງມີເວລາອັນພິເສດກັບພຣະເຈ້ົາ,   ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງບ່ໍຢາກໃຫ້ມັນສ້ິນສຸດລົງເທ່ືອ! ແນ່ນອນແລ້ວ,   ມັນເປັນ
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ມັນແມ່ນຄົນນ່ຶງທ່ີສຳຄັນກັບການແກ້ໄຂບັນຫາໃນກຸ່ມນັກສຶກສາມະຫາວິທຍາລັຍ.  ລາວໄດ້ມີຄວາມ
ເປ່ົາປ່ຽວແລະໄດ້ໂທຣະສັບເອ້ີນເອົາໜຸ່ມໂສດໃນຄຣິສຕະຈັກພວກເຮົາທຸກໆແລງ. “ບອກລາວວ່າ, ຂ້ອຍບ່ໍສາມາດຮັບ
ໂທຣະສັບ” ຂ້າພະເຈ້ົາບອກກັບເພ່ືອນຮ່ວມຫ້ອງ. ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາອະທິຖານຕ່ໍ;  “ ພຣະເຈ້ົາ,  ຖ້າພຣະອົງມີງານຍາກ   
ກວ່ານ້ີທ່ີຄົນອ່ືນຝືນໃຈເຮັດ, ຂໍພຣະອົງມອບໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ!” 
       ເປັນເວລາສອງອາທິດຜ່ານໄປກ່ອນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຈະນຶກຂ້ຶນໄດ້ພຣະເຈ້ົາຕອບຄຳອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແມ່ນ
ກະທ້ັງຂ້າພະເຈ້ົາຍັງບ່ໍໄດ້ເວ້ົາຫັຽງ” ເອແມນ!” ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍພຽງແຕ່ສ້າງຄວາມສຳພັນ.   ສະຖານະການບ່ໍເປັນພຽງແຕ່
ບັນຫາຕລອດ! ພວກເຮາົຕ້ອງຮຽນຮູ້ທ່ີຈະເຫັນການທ່ີພຣະເຈ້ົາທຳງານໃນທ່ີນ້ັນ. 
.  

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 

1. 1.  ໂຣມ 8:26- 27 
26 ໃນທຳນອງດຽວກັນນ້ັນແຫຼະ, ພຣະວິນຍານຊົງຊ່ອຍຊູເຮົາທັງຫຼາຍເມື່ອພວກເຮົາອ່ອນກຳລັງລົງ ເພາະເຮົາທັງຫຼາຍ
ບ່ໍຮູ້ວ່າພວກເຮາົຄວນຈະອ້ອນວອນຂໍສ່ິງໃດ ແຕ່ອົງພຣະວິນຍານຊ່ວຍຂໍແທນເຮົາ ດ້ວຍການຖອດຫຸ່ນຢ່າງຫາຄຳເວ້ົາ 
ບ່ໍໄດ້. 27 ແລະພຣະອົງຜູ້ຊົງສອດສ່ອງຮູ້ໃຈມະນຸດກໍຊົງຊາບຄວາມນຶກຄິດຂອງພຣະວິນຍານ  ເພາະວ່າພຣະວິນຍານ
ຊົງອ້ອນວອນຂໍສຳລັບພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຕາມນ້ຳພຣະທັຍພຣະອົງ. 
 

ຊີວິດກິຈວັດປະຈຳວັນສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄວາມສັບສົນກັບເຫດການ. 
 ທ່ານໝໍຄ້ົນພົບບາງສ່ິງຜິດປົກກະຕິໃນລະຫວ່າງການທຳງານປະຈຳວັນໃນຫ້ອງທົດລອງ. 
 ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂ້ໍສເນີເລ່ືອນຕຳແໜ່ງ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງເລ້ືອຍໆ. 
 ພວກເຮົາຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ນຳໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາ,   ແຕ່ຕາຕະລາງງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນ

ເຕັມແໜ້ນຢູ່ແລ້ວ. 
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 ພວກເຮົາເຊ່ືອຟັງອັນໃດທ່ີພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາຕ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດ,   ພວກເຮົາເຮ່ັງຮີບກັນ
ການປະເມີນຜົນແລະຂ້ໍບົກພ່ອງ. 

      ພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມຮູ້ສຶກພ່າຍແພ້ໂດຍສະຖານະການຂອງພວກເຮົາເພາະພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ສ່ິງທ່ີຈະເສັຽໄປໃນ
ອະນາຄົດຕ່ໍໜ້າຢ່າງໃດ.    ຖ້າພວກເຮົາຮູ້ອະນາຄົດຂ້າງໜ້າຈະເປັນຢ່າງໃດ,    ພວກເຮົາຄວນມີການຕັດສິນໃຈດ້ວຍ
ຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນ. ແຕ່ເພາະພວກເຮົາບ່ໍຮູ້, ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງດຳລົງຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນບຸກຄົນ
ຜູ້ນ່ຶງຜູ້ທ່ີຮູ້ຈັກອະນາຄົດແລະຮັກພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມຮັກທ່ີບ່ໍມທ່ີີສ້ິນສຸດ. 
      ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ໃຫ້ຂ້ໍພິສູດຂ້າພະເຈ້ົາກ່ຽວກັບຊີວິດການອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ແຕ່ລະວັນຂ້າພະເຈ້ົາຈະ
ອະທິຖານເພ່ືອຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ,  ເພ່ືອນແລະຄຣິສຕະຈັກ, ຕົວຢ່າງ,  ຂ້າພະເຈ້ົາຈະອະທິຖານເພ່ືອລູກໆຂອງ
ຂ້າພະເຈ້ົາສາມຄົນ ແລະຂໍຮ້ອງພຣະເຈ້ົາປະທານອັນໃດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນວ່າມັນດີສຳລັບພວກເຂົາ.  ມ້ືນ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາ
ອ່ານໜັງສືເອເຟໂຊ 3:20ກ:  “ ຂໍໃຫ້ພຣະກຽດຈ່ົງມີແກ່ພຣະອົງ ຜູ້ຊົງຣິດສາມາດກະທຳນອກເໜືອສາຣະພັດຫືຼຊົງສາ
ມາດກະທຳເໜືອກ່ວາທ່ີພວກເຮາົຈະຂໍຫືຼຄຶດໄດ້.”  ມັນໄດ້ສ່ອງສະຫວ່າງໃສ່ໃຈຂ້າພະເຈ້ົາວ່າອັນໃດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສຳ
ລັບຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາອາດຈະຫ່າງໄກຄວາມດີພໍກັບອັນໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ເພ່ືອພວກເຂົາ. 
   ຂ້າພະເຈ້ົາຕັດສິນໃຈວ່າຂ້າພະເຈ້ົາບໍຕ້ອງຄິດທ່ີຈະອະທິຖານໃຫ້ດີທ່ີສຸດສຳລັບຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ; ຂ້າພະເຈ້ົາ
ຕ້ອງການອະທິຖານຕ່ໍອັນທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ນ້ີເປັນຂ້ໍໂຕ້ແຍ້ງໃນຊີວິດຂອງມະນຸດລະຫ່ວາງສອງສ່ິງນ້ີ! ແຕ່ເປັນ
ທາງດຽວທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຄວນອະທິຖານຄືຂໍສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ກັບຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າ
ອັນໃດເປັນສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ແລະສຳລັບສ່ິງນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈຳຕ້ອງຮຽນຮູ້ອັນໃດເປັນຄວາມຮັກແລະຄວາມ
ຕ້ັງໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
      ແຕ່ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດຖ້າພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ້າພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການອັນໃດ? ໃນປໂຍກນ້ີ, ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ອະ
ທິບາຍວ່າ, “ ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຈະອະທິຖານອັນທ່ີພວກເຮົາຈະອະທີຖານ,” ແຕ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຮູ້.    ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່
ໂດດດ່ຽວ!   ເມ່ືອພວກເຮົາອະທິຖານແລະສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ,   ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງໄດ້ຍ່ັງຮູ້ຄວາມຄຶດ
ຂອງພວກເຮົາ.   ພວກເຮົາບ່ໍມີຜູ້ໃດທ່ີອະທິຖານໄດ້ດີກ່ວາພວກເຮົາຫຼາຍໄປກ່ວາຜູ້ທ່ີຮູ້ຢ່າງຄັກແນ່ຕ່ໍຄວາມຕ້ັງໃຈແລະ
ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
    ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຮູ້ຄວາມຮັກແລະຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຕ້ັງໃຈທຳງານໃນຊີວິດ
ເຮົາຢ່າງໃດ.    ພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະໃຊ້ເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບພວກເຮົາເພ່ືອການດີຂອງພວກເຮົາແລະສະງ່າ 
ຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ. ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດບ່ໍເຄີຍດຶງດູດໂດຍຄວາມແປກປລາດໃຈຫຼືງວຍງົງດ້ວຍສະພາບການ
ຂອງເຮົາຄືກັບພວກເຮົາເຄີຍເປັນ. ພຣະອົງຈະຊົງນຳພວກເຮົາເມ່ືອພວກເຮົາອະທິຖານຕ່ໍພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. 
 

2.  ໂຣມ 8: 28- 30 
28ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮ່ວມກັບຄົນທັງຫລາຍທ່ີຮັກພຣະອົງ   ເພ່ືອໃຫ້ເກີດຜົນດີໃນທຸກສ່ິງ    ຄືຄົນທັງປວງ
ທ່ີພຣະອົງຊົງເອ້ີນໄວ້ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.  29ດ້ວຍວ່າຄົນທັງຫລາຍທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສັງເກດຮູ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວ
ນ້ັນ ພຣະອົງກໍໄດ້ຊົງກຳນົດໄວ້ກ່ອນ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນຕາມແບບລັກສະນະແຫ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເພ່ືອພຣະບຸດນ້ັນຈະ
ໄດ້ເປັນບຸດກົກໃນຖ້າມກາງພວກນ້ອງທັງຫລາຍ.   30ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວນ້ັນ ພຣະ 
ອົງກໍໄດ້ຊົງເອ້ີນມາດ້ວຍແລະຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງເອ້ີນມານ້ັນ   ພຣະອົງກໍຊົງຖືເປັນຄົນຊອບທັມ  ແລະຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງຖືວ່າ
ເປັນຄົນຊອບທັມນ້ັນ ພຣະອົງກໍຊົງໂຜດໃຫ້ມີສະຫງ່າຣາສີດ້ວຍ. 
 

      ຫຼາຍຕ່ໍຫຼາຍຄ້ັງຄຣິສຕຽນມັກຈະສັບສົນກັບສະຖານະການຂອງຊີວິດ.ສ່ິງນ້ີເກີດຂ້ຶນເພາະຄາດຫວັງສ່ິງທ່ີຜິດຈາກຊີ
ວິດແລະຈາກພຣະເຈ້ົາ.   ຖ້າພວກເຮົາສົມມຸດວ່າຈຸດມຸ້ງໝາຍຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາດີໃຈ, ພວກເຮົາຈະ
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ສັບສົນເມື່ອພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າກັບສ່ິງທ່ີບ່ໍເປັນໜ້າພໍໃຈ.    ຖ້າສົມມຸດວ່າພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາປະສົບຜົນ 
ສຳເຣັດແລະສຸກຂະພາບດີ,   ພວກເຮົາຈະມຶນງົງທ່ີສຸດເມ່ືອພວກເຮົາຕົກງານຫືຼເປັນພະຍາດ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າ
ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈສິດທິພິເສດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ,  ຈາກນ້ັນການດຳເນີນງານຂອງພຣະອົງຈະສົມບູນ
ແບບໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຮົາ. 
     ອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ເວ້ົາວ່າທຸກໆສະພາບການຂອງເຮົາເປັນການດີ. ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງທຳງານ
ທຸກສະພາບການທຸກຢ່າງເພ່ືອໃຫ້ເກີດຜົນດີ. ເມ່ືອທ່ານຮັກພຣະເຈ້ົາແລະເດີນໄປກັບພຣະອົງທຸກໆບາດກ້າວ, ພຣະອົງ
ສາມາດນຳເອົາການດີມາຈາກທຸກໆສະພາບການໃນຊີວີດຂອງທ່ານ. 
     ແຕ່ອັນໃດເປັນ “ການດີ” ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງຂ້ຶນ? ເບ່ິງຄືເປັນຂ້ໍຕ່ໍໄປ:“ຄົນທັງຫລາຍທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສັງເກດຮູ້ລ່ວງ
ໜ້າແລ້ວນ້ັນ   ພຣະອົງກໍໄດ້ຊົງກຳນົດໄວ້ກ່ອນ   ເພ່ືອໃຫ້ເປັນຕາມແບບລັກສະນະແຫ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ.”   ຄຸນ
ຄວາມດີພຣະເຈ້ົາຍ່ິງໃຫ່ຽສາມາດເຮັດເພື່ອທ່ານແມ່ນເຮັດໃຫ້ທ່ານເໝືອນພຣະເຢຊູ. 
 ດ້ວຍເຫດຜົນທ່ີທ່ານອາດຈະຕົກງານແລະຮຽນທ່ີຈະອະທິຖານເໝືອນພຣະເຢຊູ. 
 ດ້ວຍເຫດຜົນທ່ີ,   ທ່ານອາດອົດທົນຕ່ໍຄວາມຮູ້ສຶກເສັຽໃຈກັບການຟູມເພືອຍຂອງລູກໆ, ຈ່ຶງພັດທະນາຄວາມ

ຮັກຂອງພໍ່ແມ່ທ່ີຍອມໃຊ້ຈ່າຍຣາຄາແພງເພ່ືອພັນທະກິດໃຫ້ກັບເຂົາໃນຄຣິສຈັກຂອງທ່ານ. 
 ທ່ານອາດຕິດໂຣກປ່ວຍຈົນຖືກກັກບ່ໍຣິເວນ, ແມ່ນມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານຖ່ອມຕົວແລະອົດທົນ.    

    ສະຖານະການບັນຫາຂອງທ່ານອາດຈະປາກົດອອກມາໃຫ້ເຫັນເໝືອນເປັນສ່ິງທ່ີບ່ໍດີ, ແຕ່ອຸປະນິສັຍຂອງທ່ານເຕີບ
ໂຕຂ້ຶນໃນຄວາມເໝືອນພຣະຄຣິດ.   ວິທີທາງນ່ຶງທ່ີສະຖານະການບັນຫາຂອງທ່ານແມ່ນຜູກມັດພຣະປະສົງຂອງພຣະ
ເຈ້ົາເພ່ືອທ່ານຈະເປັນເໝືອນພຣະຄຣິດ ແລະພຣະອົງຈະໃຊ້ສະຖານະການບັນຫາຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ທ່ານຄ້າຍຄືພຣະ
ອົງ.ໂດຍທ່ົວໄປ, ເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະບ່ໍອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແກ້ບັນຫາສະຖານະການເຫ່ົຼານ້ັນ.ອະທິ
ຖານເພື່ອງານໃໝ,່ ອະທິຖານເພື່ອສຸກະພາບ. ແຕ່ເມ່ືອທ່ານອະທິຖານ, ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ສະຖານະການບັນຫາເຫ່ົຼານ້ັນ
ເຮັດໃຫ້ທ່ານປະພຶດຕົວແລະມີຄວາມຄິດຄືພຣະເຢຊູຄຣິດຫຼາຍຂ້ຶນ. 
      ສະຖານະການບັນຫາຍາກລຳບາກອາດດຶງດູດໃຈເຮົາໂດຍການອັດສະຈັນ, ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍເຄີຍເຫັນພຣະເຈ້ົາຈັດ
ຕຽມ.  ພຣະເຈ້ົາສາມາດເຮັດໃຫ້ສະຖານະການສ່ິງທ່ີໜ້າຢ້ານກົວແລະນຳເອົາສ່ິງທ່ີດີອອກຈາກສະຖານະການນ້ັນ.  ຂ້ໍ 
ສຳຄັນແມ່ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄືພຣະເຢຊູຄຣິດຫຼາຍຂ້ຶນ ຄວາມຈິງແມ່ນພວກເຮົາໂນ້ມອ່ຽງໄປທາງການເຕີບໂຕຫຼາຍກ
ວ່າເມ່ືອພົບເສ້ັນທາງທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍບັນຫາຫຼາຍກວ່າເມ່ືອຢູ່ໃນເສ້ັນທ່ີທາງທ່ີສະດວກສະບາຍ. ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາບ່ໍຄວນ
ແປກໃຈເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໃຊ້ເສ້ັນທາງທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍບັນຫາເຫຼົ່ານ້ັນໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. 
 

3.  ໂຣມ 8: 31- 32 

 31 ຖ້າເປັນຢ່າງນ້ັນເຮົາທັງຫຼາຍຈະວ່າຢ່າງໃດກ່ຽວກັບເຣ້ືອງນ້ີ ຖ້າພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ຝ່າຍພວກເຮົາໃຜຈະຕ່ສູ້ເຮົາ.  8 ພຣະ
ອົງຜູ້ບ່ໍໄດ້ຊົງຫວງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເອງ ແຕ່ໄດ້ຊົງປະທານພຣະບຸດນ້ັນໄວ້ເພື່ອປໂຍດແກ່ເຮົາທັງຫຼາຍ ຖ້າເປັນດ່ັງ
ນ້ັນພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງໂຜດປະທານສ່ິງສາຣະພັດໃຫ້ພວກເຮົາດ້ວຍກັນກັບພຣະບຸດນ້ັນຫຼ.ື  

 

   ນ່ຶງໃນຄວາມຄິດທ່ີລ້ຳຄ່າທ່ີສຸດໃນພາສາອັງກຣິດແມ່ນສ່ິງນ້ີ: ພຣະເຈ້ົາຢູ່ຝ່າຍເຮົາ! ເພາະວ່າຄວາມຈິງນ່ຶງຈະນຳເຮົາ 
ຄິດເຖິງຄວາມເປັນນິຣັນຢ່າງຈິງຈັງແລະເລິກເຊ່ິງ! ທ່ີຈະໃຫ້ກຳລັງໃຈພວກເຮາົແລະໃຫ້ພວກເຮົາກ້າຫານທ່ີຈະປະເຊີນ 
ໜ້າກັບການທ້າທາຍໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.  ຂ້າພະເຈ້ົາພົບກັບຄູ່ຮັກຄຣິສຕຽນຄູ່ນ່ຶງຜູ້ໃຊ້ເວລາເປັນປີໆກັບການໝົດຮັກໃນ 
ຊີວິດແຕ່ງງານ. ພວກເຂົາພະຍາມເຮັດໃຫ້ດີຂ້ຶນ, ແຕ່ສຸດທ້າຍພວກເຂົາສູນເສັຽຄວາມຫວັງທຸກຢ່າງ, ຍ່າຮ້າງກັນ, ແລະ 
ແຍກທາງກັນໄປທາງໃຜທາງມັນ.  ແມ່ນກະທ້ັງພົບວ່າພວກເຂົາໄປນະມັສການຄຣິສຕະຈັກທ່ີຕ່າງກັນ. 
    ສ່ິງນ່ຶງທ່ີມີຂ້ຶນ, ຄຣິສຕະຈັກທັງສອງຂອງພວກເຂົາມີຫ້ອງຮຽນປະສົບການກັບພຣະເຈ້ົາ, ແລະທັງຄູ່ລົງທະບຽນສມັກ 
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ເຂ້ົົາຮຽນໃນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຂົາ,   ທັນທີພາຍຫັຼງທ່ີການຮຽນເລ້ີມເປີດ, ທັງສອງສາມີແລະພັລ 
ຍາມຄີວາມຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມຜິດໃນຄວາມເຫັນແກ່ຕົວແລະບ່ໍມີຄວາມຮັກໃນຊົີວິດຄູ່ສົມຣົດ.     ພວກເຂົາທັງສອງໄດ້ 
ຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຕຽມທາງເດີນໄປກັບພວກເຂົາ  ຜ່ານທາງຄວາມຍາກລຳບາກຂອງຊີວິດຄູ່ສົມຣົດຂອງພວກ 
ເຂົາແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍເຄີຍເຊ້ືອເຊີນພຣະອົງໃຫ້ເດີນຮ່ວມທາງກັບພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຈັດຕຽມອາຫານກາງເວັນນັດພົບ 
ກັນແລະຂໍໂທດຊ່ຶງກັນແລະກັນ. ໃນທ່ີສຸດເຂົາໄດ້ແຕ່ງງານກັນຄືນໃໝ່ ໃນເວລານ້ີພວກເຂົາໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະເຢຊູ 
ຄຣິດເຂ້ົາມາຢູ່ໃນໃຈກາງສາຍສຳພັນຂອງພວກເຂົາ. ດຽວນ້ີພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດຢູ່ຝ່າຍເຂົາ, ພວກເຂົາ 
ຮູ້ອີກວ່າບ່ໍມີສ່ິງໃດແຍກເຂົາອອກເປັນຊ້ິນໆໄດ້. ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາພົບພວກເຂົາອີກ, ພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ງງານໄປແລ້ວສ່ີປີ 
ແລະພວກເຂົາເປັນຄູ່ສົມຣົດທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທັງໝົດໃນເຣ່ືອງນ້ີ! 

      ປໂຍດຂອງພຣະຄັມພີໄດ້ລ້ົນໄຫຼດ້ວຍຄວາມຈິງທ່ີວ່າພຣະເຈ້ົາຮັກພວກເຮາົ. ແມ່ນແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າ 
ກັບສະຖານະການບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ພວກເຮົາຈະສະແດງຕົວຢູ່ເລ້ືອຍວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍຫ່ວງໃຍພວກເຮົາ. ອັຄສາ 
ວົກໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ພິສູດເວລານ່ຶງໃນອະດີດແລະທ່ີໄມ້ກາງແຂນວ່າບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເຮັດ 
ເພ່ືອພວກເຮົາດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຄວນຈະເດີນໄປກັບພຣະອົງແລະຈະປະສົບກັບຊີວິດທ່ີຄົບບໍຣິບູນ. ເມ່ືອມະນຸດຕົກເປັນ 
ທາດຄວາມບາບ,  ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຫວງແຫນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງແຕ່ຊົງປະທານພຣະບຸດເພ່ືອພວກເຮາົຈະໄດ້ 
ຊີວິດ. ເມ່ືອສະຖານະການບັນຫາຂອງເຮົາເຄ່ືອນໄຫວໃນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ ທຸກສ່ິງພຣະເຈ້ົາເຮດັໃນຊີວິດຂອງ 
ພວກເຮົາແມ່ນຕັກເຕືອນໄປດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາອະນຸຍາດໃຫ້ມີສະຖານະການບັນຫາ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງທົບທວນເບ່ີງຜ່ານທາງສາຍຕາຂອງພູເຂົາທ່ີພຣະເຢຊູຖືກ 
ຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານພຣະບຸດສຸດທ່ີຮັກໃຫ້ພວກເຮົາ. 
  

                                                          ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ. 
    ພຣະເຈ້ົາທຳງານໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ແມ່ນກະທ້ັງທ່າມກາງປະກົດການທ່ີບ່ໍມີແບບແຜນຊ່ົວຂະນະນ່ຶງເຫ່ົຼານ້ີແລະສະ 
ຖານະການບັນຫາ. ທ່ານຈະອາສັຍຢູ່ໃນຄວາມຈິງໃນອາທິດນ້ີຢ່າງໃດ? ຈ່ົງເລືອກຂ້ໍນ່ຶງແບບວິທີໃຊ້ຕ່ໍລົງໄປນ້ີ. 
                                                                                
 ການຂອບພຣະຄຸນ.  ຖ້າທ່ານກຳລັງເດີນເຂ້ົາໄປໃນເຫດການທ່ີເລວຮ້າຍ, ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີກຳລັງ

ໄປກັບທ່ານ.   ຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງສຳລັບຄວາມຮັກທ່ີໝັ້ນຄົງຂອງພຣະອົງ.   ອ້ອນວອນຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ສຳ
ແດງອັນໃດທ່ີພຣະອົງຕ້ອງການເຮັດຢູ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານຜ່ານທາງສະຖານະການນ້ີ. 
 

 ການກວດສອບ.  ຈົດບັນທຶກເຫດການທ່ີເກິດຂ້ຶນຫືຼໂອກາດສຳຄັນໃນຊີວິດຂອງທ່ານເພ່ືອເປັນກຸນແຈ.  ກວດ
ສອບສະຖານະການບັນຫາທ່ີນຳທ່ານໄປໃນເຫດທ່ີເກີດຂ້ຶນແລະຈ່ົງເບ່ິງວ່າພຣະເຈ້ົາທຳງານຢ່າງໃດ. ພິຈາຣະ
ນາເບ່ີງວ່າພຣະເຈ້ົາໃຊ້ຊ່ວງເວລາເຫ່ົຼານ້ັັນຊັກນຳທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາໃກ້ພຣະອົງຢ່າງໃດ. 

   
 ການແບ່ງປັນ. ບອກເລ່ົາຄົນໃນກຸ່ມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບສະຖານະການທ່ີສັບສົນໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ແລ້ວຖາມ

ຫາຄຳຕອບ ຮັບວ່າພຣະເຈ້ົາອາດໃຊ້ສະຖານະການນ້ັນເພ່ືອໃຫ້ສຳເຣັດພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດ.  
 
ຈ່ົງຈົດຈຳ, ສະຖານະການບ່ໍໄດ້ເປັນພຽງສະຖານະການບັນຫາເທ່ົານ້ັນ! ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງຮຽນຮູ້ເພ່ືອໃຫ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາ
ທຳງານໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເຖິງແມ່ນວ່າສ່ິງນ້ັນເບ່ິງຄືວ່າບ່ໍໄປຖືກທິດຖືກທາງກໍຕາມ. 
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 17 ພຶສຈິກາ 2019(11-17-2019 ) 
__________________________________________ 

ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ 
 

                               ມີສ່ິງໃດທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນແລ້ວເຮັດໃຫ້ປລາດໃຈຂອງທ່ານ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພວກເຮົານຳເອົາສະງ່າຣາສີມາໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເມື່ອພວກເຮົາເຊ່ືອຟັງພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. 
 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
     ຄວາມສວຍງາມໃນສາຍຕາຂອງຜູ້ເບ່ິງເຫັນ, ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອມາງານສິລະປະ, ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຮົາສາມາດມີຫຼາຍ
ຮູບແບບທ່ີເຮັດໃຫ້ງານສິລະປາກົດເດ່ັນຈິງໆ.  ງານບາງຢ່າງຂອງສິລະປະກໍເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນຂອງພວກເຮົາຖອນຕົວ
ອອກຈາກການແຂ່ງຂັນ. ນັກສິລະປິນກຳລັງຄິດຫັຽງ?  ຄົນອ່ືນໆຕັດສິນຣາຄາຜົນງານທາງສິລະປະແລະຄິດວ່າມັນງົດ
ງາມເໝືອນກັນ. 
       ຜົນງານສິລະປະບາງສ່ວນແມ່ນປະສົບການທ່ີຍ່ິງໃຫ່ຽເປັນທ່ີຍອມຮັບ: ຕົວຢ່າງ, ຮູບພາບ ອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ
ຂອງ ລຽວນາໂດ ດາ ວິນຊີ ຫືຼ ຮູບຂອງດາວິດ ຈິຕະກອນຊ່ືດັງຂອງອັງກິດ.   ເມື່ອຜູ້ຄົນສັງເກດເບ່ິງງານເຫຼົ່ານ້ີໃນສ່ວນ
ຕົວບຸກຄົນ, ເຂົາບ່ໍໄດ້ປລາດໃຈທ່ີຄຸນນະພາບຂອງແຜ່ນຜ່າພາບວາດສີນ້ຳມັນຫຼືມີຄວາມຍິນດີຊ່ືນຊອບກັບຣາຄາຂອງ
ຄວາມປລາດໃຈ. ຄວາມປລາດໃຈນ້ີມັນຢູ່ທ່ີຕົວບຸກຄົນທ່ີປະດິດສ້າງ. ຄວາມມະຫັສະຈັນຂອງງານສິລະປະນຳເຮົາໃຫ້
ມີຄວາມດີໃຈນຳຜູ້ສ້າງ.  
       ພວກເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງ,   ແລະພວກເຮົາກໍຖືກສ້າງຂ້ຶນເພ່ືອສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ.   ໜ້າເສັຽດາຍ, 
ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງເຈ້ົາເທ່ົາທ່ີພວກເຮົາຄວນຈະເປັນ. ໃນຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາບອກ
ວ່າ, ຕລອດເວລາພວກເຮົາຈະເບ່ິງເຫັນແຕ່ຄວາມມີຊ່ືສຽງຂອງຕົນເອງ. ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການນຳເອົາກຽດສະງ່າ
ຣາສີມາໃຫ້ກັບຜູ້ຊົງສ້າງຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະເລ້ີມຕ້ົນຢູ່ໃສ? ເມ່ືອພວກເຮົາດຳເນີນຊີວິດດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງ
ພວກເຮົາໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ ເມ່ືອພວກເຮົາດຳເນີນຊີວິດຕາມແຜນການຂອງພຣະອົງ ການດຳເນີນຊີວິດຂອງພວກເຮົາກໍນຳ
ກຽດສະງ່າຣາສີມາໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາ. ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ພົບກັບຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຂອງການຊົງສ້າງ. 
  
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
 
1. ໂຢຮັນ  11:1-4 
1 ມີຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ື ລາຊະໂຣກຳລັງປ່ວຍຢູ່ທ່ີບ້ານເບັດທາເນັຽ ຄືບ້ານຂອງນາງມາຣີອາແລະມາທາສອງເອ້ືອຍນ້ອງ  2 
ແມ່ນນາງມາຣີິອາຜູ້ນ້ີທ່ີໄດ້ເອົານ້ຳມັນຫອມສົງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ    ແລະໃຊ້ຜົມຂອງຕົນເຊັດພຣະບາດຂອງພຣະອົງ 
ລາຊະໂຣຜູ້ທ່ີປ່ວຍຢູ່ນ້ັນກໍເປັນນ້ອງຊາຍຂອງຍິງຜູ້ນ້ີ  3 ເອ້ືອຍທັງສອງໄດ້ໃຊ້ຄົນໄປເຝ້ົາພຣະເຢຊູທູນວ່າ,  “ນາຍເຈ້ົາ
ເອີຍ, ເບ່ິງແມ, ຜູ້ທ່ີທ່ານຮັກແພງນ້ັນກໍກຳລັງປ່ວຍຢູ່” 4 ເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນແລ້ວກໍຊົງກ່າວວ່າ, “ການປ່ວຍ
ນ້ີບ່ໍເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍດອກ ແຕ່ເກີດຂ້ຶນເພ່ືອກຽດຕິຍົດຂອງພຣະເຈ້ົາ  ເພື່ອໃຫ້ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຮັບກຽດ 
ຕິຍົດເພາະການປ່ວຍນ້ີ” 
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       ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າເພ່ືອນຜູ້ທ່ີຮັກແພງລາຊະໂຣກຳລັງປ່ວຍຢູ່, ສ່ິງນ່ຶງທ່ີອາດຈະຄາດຄະເນໄວ້ລ່ວງໜ້າ
ວ່າ ພຣະເຢຊູຈະຕ້ອງຟ້າວໄປເບັດທານີເພ່ືອປ່ິນປົວລາວ. ແທນທ່ີຈະເປັນດ່ັງນ້ັນ,  ພຣະເຢຊູໄດ້ລໍຖ້າສອງວັນກ່ອນຈະ
ອອກເດີນທາງ. ມັນອາດແນ່ນອນວ່າລາຊະໂຣໄດ້ຕາຍທັນທີທ່ີພາຍຫັຼງຄົນສ່ົງຂ່າວໄດ້ສ່ົງຂ່າວ.   ຕ້ອງໃຊ້ເວລານ່ຶງວັນ
ສຳລັບການສ່ົງຂ່າວໄປເຖິງພຣະເຢຊູ. ແລະຈາກນ້ັນພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ລໍຖ້າອີກສອງວັນກ່ອນອອກເດີນທາງວັນນ່ຶງຮອດ
ເບັດທານີ. ເມ່ືອພຣະເຢຊູໄປເຖິງທ່ີນ້ັນ, ລາຊະໂຣໄດ້ຕາຍໄປແລວສ່ີວັນ. 
    ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂ້ໍຄຳສຳຄັນເຖິງການປ່ວຍຂອງລາຊະໂຣວ່າການປ່ວຍນ້ີບ່ໍເຮັດໃຫ້ລາວເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍດອກ, 
ແຕ່ການເຈັບປ່ວຍຂອງລາວອາດນຳກຽດຕິຍົດໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາ.    ພຣະເຢຊູໄດ້ສຳແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະເດັນທ່ີສຳຄັນບ່ໍ
ແມ່ນການຕາຍຂອງລາຊະໂຣ ແຕ່ແມ່ນກຽດຕິຍົດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ການຕາຍຂອງພວກເຮົາກໍເຊ່ັນ
ກັນ, ຄວນຈະນຳກຽດຕິຍົດມາໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ. 
         ມາຣີອາແລະມາທາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຮັກແພງລາຊະໂຣ.  ພວກເຂົາເຊ່ືອແນ່ວ່າພຣະເຢຊູຈະປ່ິນປົວລາວໄດ້.  ແຕ່
ດຽວນ້ີພວກເຂົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ບາງສ່ິງທ່ີໜ້າພໍໃຈທ່ີສຸດກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ. ບ່ໍພຽງແຕ່ພຣະອົງຈະປ່ິນປົວຄວາມເຈັບປ່ວຍ,
ແຕ່ພຣະອົງຈະຊົງໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ!  ພຣະເຢຊູຈະນຳເອົາເພ່ືອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ກັບມາເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນ
ເຫວເລິກແຫ່ງຄວາມຕາຍໃຫ້ກັບມາເດີນໄປດ້ວຍກັນກັບພຣະອົງ.   ສ່ວນເອ້ືອຍນ້ັນມີຄວາມຫວັງພຽງແຕ່ປ່ິນປົວໃຫ້ດີ
ແຕ່ພຣະເຢຊູຈົດຈ່ໍທ່ີການຖວາຍກຽດຕິຍົດ. 
     ເມື່ອພວກເຮົາປະເຊີນກັບສະຖານະການທ່ີຫຍຸ້ງຍາກຫຼບັືນຫາເຣ່ືອງສຸກຂະພາບ, ປົກກະຕິແລ້ວຄວາມເປັນກັງວົນ
ຫ່ວງໃຍຫຼາຍທ່ີສຸດແລ້ວບ່ໍແມ່ນການຖວາຍກຽດຕິຍົດແກ່ພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຮົາຕ້ອງການສ່ິງທ່ີອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ສະບາຍແລະການຜ່ອນຄາຍໃນທັນທີທັນໃດ;   ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອອກໄປໃຫ້ພົ້ນດຽວນ້ີ. 
ນ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີມາຣີອາແລະມາທາຕ້ອງການ. ທັນທີທ່ີພຣະເຢຊູມາເຖິງ, ມາທາໄດ້ເວ້ົາວ່າ, “ ນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ຖ້າທ່ານຢູ່ 
ທ່ີນ້ີນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍກໍຄົງບ່ໍຕາຍ” ( ໂຢຮັນ11: 21). 
       ມາຣີອາແລະມາທາຮູ້ວ່າສະຖານະການທ່ີດີໜ້າຈະເກີດຂ້ຶນກັນເຂົາ, ແລະພວກເຮົາກໍເຮດັຢ່າງດຽວກັນນ້ັນແຫຼະ. 
ພວກເຮົາຄິດຄ້າຍຄືກັນຖ້າວ່າພຣະເຈ້ົາຮັກພວກເຮົາ, ພຣະອົງຈະຕ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາສະດວກສະບາຍພຽງພໍ. ແຕ່ພວກ
ເຮົາຈະໄດ້ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃນຟ້າສວັນເປັນຄວາມສະດວກສະບາຍ! ແຕ່ຊ່ົວຂະນະນ່ຶງພວກເຮົາຈະປະເຊີນ
ກັນການຕ່ໍສູ້ທ່ີທ້າທາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາສາມາດເຊ່ືອແນ່ນອນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຈະທຳງານໃນທ່ີນ້ັນ. 
     ພຣະເຈ້ົາອາດຈະບ່ໍທຳງານໃນຕາຕະລາງເວລາຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພຣະອົງທຳງານຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຈະ
ທຳໃນວິທ່ີທາງທ່ີຈະນຳກຽດຕິຍົດໃຫ້ພຣະອົງ. 
 

2.  ໂຢຮັນ 11:38-43 
38  ພຣະເຢຊູຊົງສະເທືອນພຣະທັຍອີກຈ່ຶງສະເດັດມາເຖິງອຸບໂມງຝັງສົບ   ອຸບໂມງນ້ັນເປັນຖ້ຳມຫີີນກ້ອນນ່ຶງວາງອັດ
ປາກໄວ້ 39 ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, “ຈ່ົງຍົກຫີນອອກເສັຽ” ມາທາເອ້ືອຍຂອງຜູ້ຕາຍນ້ັນທູນວ່າ, “ນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ປານນ້ີ
ສົບມີກ່ິນເໝັນແລ້ວ ເພາະເຂົາຕາຍໄດ້ສ່ີວັນແລ້ວ”  40 ພຣະເຢຊູຊົງຕອບນາງວ່າ, “ເຮົາໄດ້ບອກເຈ້ົາແລ້ວບ່ໍແມ່ນຫລື
ວ່າ ຖ້າເຈ້ົາເຊ່ືອຄົງຈະໄດ້ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ”    41 ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງຍົກຫີນອອກ ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງເງີຍພຣະ
ພັກຂ້ຶນໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, “ໂອ ພຣະບິດາເອີຍ, ຂ້າພຣະອົງຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງເພາະພຣະອົງຊົງໂຜດຟັງຂ້າພຣະອົງ  
42 ຂ້າພຣະອົງຊາບວ່າພຣະອົງຊົງຟັງຂ້າພຣະອົງຢູ່ສເມີ  ແຕ່ທ່ີຂ້າພຣະອົງເວ້ົາຢ່າງນ້ີກໍເພາະເຫັນແກ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີ
ຢືນອ້ອມຢູ່ນ້ີ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ເຊ່ືອວ່າແມ່ນພຣະອົງແຫລະ,  ທ່ີຊົງໃຊ້ຂ້າພຣະອົງມາ”    43 ເມ່ືອຊົງກ່າວຢ່າງນ້ັນແລ້ວ    
ພຣະອົງຊົງເປ່ັງພຣະສຸຣະສຽງວ່າ, “ລາຊະໂຣເອີຍ, ຈ່ົງອອກມາເສັຽ” 
 
    ມາຣີອາແລະມາທາຮູ້ສຶກປລາດໃຈດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຈ້ົາປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການຢ່າງນ້ັນ. ການ
ກະທຳຂອງພຣະເຢຊູຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາງົງສຸດຂີດ. ພວກເຂົາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຮັກພວກເຂົາແຕ່ເຂົາບ່ໍສາມາດເຂ້ົາ
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ໃຈດ້ວນເຫດໃດຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຮັກຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາຢ່າງສັດຊືຈ່ຶງໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປ່ວຍແລະຕາຍ.    ລາຊະໂຣເປັນ
ເພ່ືອນທ່ີດີຂອງພຣະເຢຊູ, ຂະນະນ້ີລາວໄດ້ປ່ວຍແລະໄດ້ຕາຍໄປເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ມັນບ່ໍມີເຫດມີຜົນສຳລັບລາວ.  
          ຄົນຢິວເຊ່ືອວ່າຈິດວິນຍານຂອງຜູ້ຕາຍຍັງວົນວຽນຢູ່ແຖວອ້ອມໆຊາກສົບເປັນເວລາສາມວັນ. ໃນມ້ືທີສ່ີຈິດວິນ
ຍານຂອງຜູ້ຕາຍຈ່ຶງຮູ້ວ່າຕົນໄດ້ຕາຍແລ້ວ. ດ່ັງນ້ັນ, ຄົນທ່ີໂສກເສ້ົາຍັງມີຄວາມຫວັງວ່າການຟື້ນຄືນມາຍັງມີຢູ່ໃນມື້ທີສ່ີ. 
ເມ່ືອຄວາມຫວັງທັງໝົດສ້ິນສລາຍ. ລາຊະໂຣໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວສ່ີວັນເມ່ືອພຣະເຢຊູມາເຖິງ ແລະສະຖານະພາບຄວາມ
ຫວັງຂອງລາວຄົງຈະເປັນໄປບ່ໍໄດ້. ເມ່ືອມັນມາເຖິງການຕັດສິນເຣ່ືອງເວລາ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍເຮັງ່ຮີບ; ພວກເຮົາເຮ່ັງຮີບ
ບ່ໍມີສະຖານະການໃດທ່ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້ສຳລັບພຣະອົງ! ເມ່ືອພຣະເຢຊູມາຮອດພຣະອົງສ່ັງໃຫ້ກ່ືງກ້ອນຫີນທ່ີປິດທາງເຂ້ົາ
ອຸບໂມງອອກ. ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງພຣະອົງເບ່ິງເໝືອນບ່ໍມີປະສິດທິພາບໃນການສ່ັງງານຈິງໆ.  ມາທາ, ຜູ້ໃກ້ຊິດຕລອດ, 
ໄດ້ເຕືອນພຣະເຢຊູເຖິງກ່ິນເໝັນຂອງສົບຄົງຈະສ່ົງກ່ິນອອກມາແລ້ວ. ແຕ່ພຣະເຢຊູທ້າທາຍນາງວ່າໃນຄຳສ່ັງນ້ີນາງຈະ
ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ. ນາງຈະຕ້ອງເຊ່ືອ. 
       ຈະເປັນຢ່າງນ້ີບໍທ່ີພວກເຮາົບ່ໍໄດ້ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາເລ້ືອຍໆ  ເພາະພວກເຮາົລ້ົມເຫວຼໃນຄວາມເຊ່ືອ? 
ເມ່ືອພວກເຮົາເຮັດສ່ິງໃດໃນວິທີທາງທ່ີເຮົາເຄີຍເຮັດ,  ພວກເຮາົດົນໆຈ່ຶງເຫັນບາງສ່ິງບາງຢ່າງເກີດຂ້ຶນ.  ມາທາຮູ້ແລ້ວ
ວ່າພຣະເຢຊູຈະຮັກສາຄົນປ່ວຍໄດ້.    ແມ່ນຫັຽງທ່ີນາງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນຄືນຈາກ
ຕາຍ.   ພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມມາທາທວນຄືນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງນາງແລະຂນົບທຳນຽມແລະຄວາມໄວ້ວ່າງໃຈພຣະເຈ້ົາໃນ
ບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້ທ່ີບັງເກີດຂ້ຶນ. ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະອົງເມ່ືອເບ່ິງຄືວ່າທຸກສ່ິງເປັນໄປບ່ໍໄດ້, ນາງຈະ
ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
         ພຣະເຢຊູໄດ້ເປ່ັງພຣະສຸຣະສຽງອ້ອນວອນ; ການອ້ອນວອນຂອງພຣະອົງມີຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນແລະຂອບພຣະຄຸນ. 
ພຣະເຢຊູຮູ້ພຣະບິດາຂອງພຣະອົງໄດ້ຍິນຕລອດເມ່ືອພຣະອົງອ້ອນວອນ.   ແລ້ວພຣະເຢຊູໄດ້ຮ້ອງ,  “ ລາຊະໂຣ, ຈ່ົງ
ອອກມາ!” ເປັນຫັຽງພຣະເຢຊູຈ່ຶງເປ່ັງສຽງຮ້ອງ? ການເປ່ັງສຽງຂອງພຣະເຢຊູເປັນການອອກຄຳສັງທ່ີມີຣິດອຳນາດຂອງ
ພຣະອົງບໍ? ບ່ໍ.  ແຕ່ອາດຈະເປັນເພາະພຣະເຢຊູຕ້ອງການໃຫ້ທຸກໆຄົນທ່ີຢູ່ໃນບໍຣິເວນນ້ັນໄດ້ຍິນເພ່ືອເປັນພະຍານໃນ
ການອັສະຈັນທ່ີບ່ໍໜ້າເຊ່ືອ.   ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ອ້ອນວອນດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ. ພຣະອົງກ້າຫານເຮັດໃຫ້ການອ້ອນວອນ
ຂອງພຣະອົງປະກົດຜົນເພ່ືອເປັນພະຍານໃຫ້ທຸກຄົນ. 
    ຄິດເບ່ິງຈັກໜ້ອຍນ່ຶງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນຊີວິດຂອງທ່ານ:ບາງທີທ່ານກຳລັງຈັດການກັບການແຕກຣ້າວສາຍ
ສຳພັນ, ລູກເອົາແຕ່ໃຈ ຫຼືຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນ. ຈ່ົງເບ່ິງບັນຫາໃນປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາໃນວັນນ້ີ: ໂຈນ
ຜູ້ຮ້າຍ, ການໃຊ້ກຳລັງຄວາມຮຸນແຮງ, ການສູນເສັຽ, ຄົນຕິດຢາເສບຕິດ, ບ້ານເຮືອນເພພັງ,  ແລະໜັງສືລາມົກ. ການ
ແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານ້ີອາດເບ່ີງເໝືອນຫວັ່ນເກັງຄືກັນກັບການເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍເປັນຄືນມາ,    ແຕ່ບ່ໍມສ່ິີງໃດຢູ່ເໜືອກວ່າ
ຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະປ່ິນປົວແລະຮັກສາ. ການສົນທະນາຂອງພຣະເຢຊູກັບມາທາໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້
ວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະອົງແລະພວກເຮົາຈະເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີທຳງານໃນທ່ີນ້ັນ. 
 

3. ໂຢຮັນ  11: 44- 45 
44 ຜູ້ຕາຍນ້ັນກໍໄດ້ອອກມາ  ມີຜ້າພັນຕີນແລະມື ແລະມີຜ້າປົກໜ້າໄວ້ ແລ້ວພຣະເຢຊູຈ່ຶງຊົງບອກເຂົາວ່າ,   “ຈ່ົງແກ້
ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາໄປເສັຽ”    45 ເຫດສັນນ້ັນພວກຢິວຫລາຍຄົນທ່ີໄດ້ມາຫາມາຣີອາແລະໄດ້ເຫັນການທ່ີພຣະເຢຊູຊົງເຮັດ
ນ້ັນ ກໍວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະອົງ 
 

       ແນ່ນອນມາຣີິອາ, ມາທາ, ແລະລາຊະໂຣໄດ້ກະຕືລືລ້ົນໃນການບອກເລ່ົາເຣ່ືອງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຕ່ໍເພ່ືອນບ້ານ. 
ບາງຄົນອາດເຊ່ືອໃນຂະນະທ່ີບາງຄົນຍັງສົງສັຍ. ຈາກນ້ັນຖ້າລາຊະໂຣຕາຍ  ຫຼາຍຄົນອາດຈະສົງສັຍວ່າດ້ວຍເຫດໃດ
ແພດຜູ້ປະເສີດປ່ອຍໃຫ້ຄົນທ່ີເປັນເພ່ືອນທ່ີດີຂອງພຣະອົງຕາຍກ່ອນກຳໜົດ. ບາງຄົນອາດພິຈາຣະນາສ່ິງທ່ີຫຍຸ້ງຍາກ
ເປັນການອັສະຈັນທ່ີມີຊ່ືສຽງ 
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       ໃນທ່ີສຸດພຣະເຢຊູແກ້ບັນຫາໄດ້,  ແຕ່ເພ່ືອນຫລາຍໆຄົນຂອງມາຣີອາແລະມາທາແລະຄົນທ່ີໂສກເສ້ົາຮ້ອງໄຫ້ມີ
ຄວາມຄິດເຫັນວ່າພຣະເຢຊູມາຊ້າຫຼາຍເພື່ອເຮັດການດີ. ເມ່ືອພຣະເຢຊູຢືນຢັນວ່າກ່ືງກ້ອນຫີນອອກຈາກອຸໂມງຝັງສົບ
ຂອງລາຊະໂຣ, ຝູງຄົນຢູ່ທ່ີນ້ັນແລະພວກເຂົາສະແດງຄວາມຢາກຮູ້ຫືຼສັບສົນກັບການຄອງຄອຍຢ່າງມີຄວາມຄາດຫວັງ. 
ໃນພາຍຫຼັງໂອກາດສຳຄັນ, ພຣະເຢຊູ ເປ່ັງສຽງສ່ັງອອກມາວ່າ, “ລາຊະໂຣ, ຈ່ົງອອກມາ”(ຂ້ໍ 43). ນ້ີເປັນການອັສະຈັນ
ທ່ີຍ່ິງໃຫ່ຽທ່ີຊາວບ້ານຊາວເມືອງນ້ີບ່ໍເຄີຍເຫັນ,    ແລະກາຍມາເປັນບົດຮຽນຄວາມເຈັບປວດຂອງມາຣີອາແລະມາທາ. 
ນ້ັນອາດແມ່ນຄວາມມີຊ່ືສຽງຂອງມາຣີອາແລະມາທາເຄີຍນຳມາໃຫ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ     ຜູ້ເປັນທ່ີຮັກພວກເຂົາເມ່ືອ 
ພວກເຂົາມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງໃນຈຸດສຸດຍອດຂອງຄວາມເຈັບປວດຂອງພວກເຂົາ. ບາງເວລາມັນກໍຄ້າຍຄືຢ່າງ
ດຽວກັບພວກເຮາົ. ພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຢຊູຄຣິດຂະນະທ່ີພວກເຮົາເດີນຜ່ານຮ່ອມເຂົາເງົາມ
ັດຈຸຣາດຂອງຄວາມຕາຍ. ຖ້າສົມມຸດວ່າຈຸດປະສົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສຸກແລະສຸກຂະພາບດີ ນອກຈາກ
ນ້ີສະຖານະການຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສັບສົນ  ເມ່ືອມີບັນຫາຢ່າງຫຼິກລ້ຽງບ່ໍໄດ້.  ແຕ່ຖ້າ
ພວກເຮົາປາຖນາທ່ີຈະຖວາຍກຽດຕິຍົດແກ່ພຣະຜູ້ໂຜດຂອງເຮົາເໜືອກ່ວາສ່ິງອ່ືນໃດ,    ຈາກນ້ັນພວກເຮົາຈະເຂ້ົາໃຈ
ທຸກໆໂອກາດ ທັງຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະຄວາມເຈັບປວດ ເພືອ່ເທີດທູນຖວາຍກຽດແດ່ພຣະຄຣິດ. 
       ແນ່ນອນມາຣີອາແລະມາທາໄດ້ອະທິຖານ  ແລະຖວາຍກຽດຕິຍົດສຳລັບການອັສະຈັນທ່ີຍ່ິງໃຫ່ຽເມ່ືອເຫັນລາຊະ
ໂຣຄືນມາຈາກຕາຍ ແຕ່ກໍບ່ໍໄດ້ຢຸດຢູ່ພຽງແຕ່ເທ່ົານ້ັນ. ຜູ້ເຊ່ືອຄົນອ່ືນໆກໍເຫັນດ້ວຍ. ພຣະຄຣິດເປັນພຣະເມສີອາ.ແທນ 
ທ່ີຈະບອກບັນຫາຂອງພວກເຮົາ ເຮົາກຳໜົດຕົວພວກເຮົາເອງ, ເມ່ືອພວກເຮົາຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາທຳງານຜ່ານບັນຫານ້ີ
ເພ່ືອສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ,   ຂ້ໍສັງເກດອີກອັນນ່ຶງ.  ເມ່ືອພວກເຮົາຍອມໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນແຜນການຂອງ  
ພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງ. ພວກເຮົາກໍດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຄົນທັງຫຼາຍໃຫ້ມາຫາພຣະຄຣິດ. ຊ່ຶງນຳກຽດ 
ຕິຍົດໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ.  
 

                                                          ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
  
    ທ່ານຈະດຳລົງຊີວິດຢ່າງລະມັດລະວັງຢ່າງຮອບຄອບເພື່ອຊີວິດຂອງທ່ານຈະນຳພຣະກຽດຕິຍົດສູງສຸດໃຫ້ແກພຣະ 
ເຈ້ົາ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ຕ່ໍລົງໄປນ້ີ.                                                                               
 ວາງໃຈ.   ຈ່ົງພະຍາຍາມດ້ວຍຄວາມຕ້ັງໃຈ   ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາທ່ີທຳງານໃນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກອັນໃດກໍ

ຕາມທ່ີທ່ານປະເຊີນຢູ່. ອະທິຖານເພ່ືອພຣະປະສົງພຣະອົງຈະສຳເຣັດແລະຈະເຫັນພຣະກຽດຕິຍົດຂອງພຣະ
ອົງປາກົດໃຫ້ເຫັນ. 

 ປັບຕົວ.  ຄິດສຳຣວດເບ່ິງການໃຊ້ຊີວິດຂອງທ່ານ ມີສ່ວນໃດທ່ີຍັງບ່ໍເຊ່ືອຟັງເຊ່ັນ, ຍັງບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເທ່ົາທ່ີ
ທ່ານຄວນຈະເປັນ. ຈ່ົງສາຣະພາບຜິດແລະຂໍພຣະເຈ້ົາສຳແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນການປັບຕົວທ່ີທ່ານຕ້ອງການເຮັດ
ເພ່ືອທ່ານຈະສາມາດຖວາຍກຽດຕິຍົດແກ່ພຣະອົງໃນຈຸດນ້ັນ. 

 ສ່ົງເສີມ.  ເດີນຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບໃຜຜູ້ນ່ຶງທ່ີກຳລັງຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ເປັນເໝືອນຂອງພຣະຣາຊທານ
ຂອງພຣະຄຣິດຕ່ໍບຸກຄົນນ້ັນ.   ສ່ົງເສີມພວກເຂົາໃຫ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາທຳງານ.   ແລະຍອມໃຫ້ຄວາມສັດຊ່ືຂອງ    
ພຣະອົງສາຍແສງຜ່ານຕົວທ່ານ. 

       ພຣະເຈ້ົາຊົງສຳແດງພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງໃນຫຼາຍໆທາງອ້ອມຮອບພວກເຮົາ.  ບ່ໍນ້ອຍໄປກວ່າອັນໃດທ່ີ
ຜ່ານຊີວິດຂອງຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ.  ຍ່ິງກ່ວານ້ັນຄວາມສຳຄັນຂອງງານສິລະປະກໍມີຢູ່ແລ້ວຍ່ິງນຳຄວາມມີຊ່ືສຽງມາ
ໃຫ້ຜູ້ປະດິດຄິດສ້າງ.   ພວກເຮາົຄືຜົນງານຊ້ິນເອກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ໃຫ້ໃຊ້ເວລາໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນເພ່ີອຊັກນຳຄວາມສົນໃຈ
ຂອງຄົນສ່ວນຫຼາຍເຂ້ົາມາຫາພຣະຜູ້ຊົງສ້າງທ່ີຍ່ິງໃຫ່ຽຂອງພວກເຮົາ. 
 
                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 24 ພຶສຈິກາ 2019(11-24-2019 ) 
__________________________________________ 

ມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງຮູ້ພຣະຄຸນ 
                            
                           ໃນຂະນະທ່ີທ່ານຕຽມສຳລັບວັນຂອບພຣະຄຸນ ທ່ານຢາກເຫັນຫຍັງຫຼາຍທ່ີສຸດໃນມ້ືນ້ັນ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຈົ່ງຂອບພຣະຄຸນ…ໃນທຸກໆສ່ິງ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ໃນການເດີນທາງໄປປະເທດກຣີກເມ່ືອໄວໆມານີ.້    ບ່ອນຢຸດພັກບອ່ນນຶ່ງທີ່ຊ່ືນຊອບທ່ີສຸດມີຊ່ືວ່າຮ້ານໝາກໄມ້
ແຫ້ງໃນໝູ່ບ້ານນຶ່ງໃນເມືອງເທຊະໂລນິກ. ທັນທ່ີທ່ານເຂົ້າໄປ.   ທ່ານຈະປລາດໃຈໃນສສັີນທ່ີຫຼາກຫຼາຍຂອງໝາກໄມ້
ແຫ້ງແລະຜນົະໄມ້ແຫ້ງຈາກເມດແີຕຣາເນ.   ແຕ່ຫັຼງຈາກນ້ັນໃນທັນທີທັນໃດ ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນວ່າສ່ວນແບ່ງຂອງ
ຫ້ອງໃຫ່ຽໃນຮ້ານຈາກທາງດ້ານໜ້າໄປເຖິງດ້ານຫັຼງ:   ມີສາຍພານຂົນສົ່ງໜາກໄມ້ແຫ້ງຫລາຍພັນໜ່ວຍກຳລັງເຄ່ືອນ
ໄຫວຢ່າງບ່ໍຂາດ.  ສາຍພານກໍເຄື່ອນໄຫຼແລະພ້ອມທ່ີບໍຣິການດ້ວຍຄວາມພໍໃຈ. 
         ສາຍພານນ້ັນໄດ້ເຕືອນໃຈຂ້າພະເຈົ້າຂອງເຣ່ືອງຊີວິດຄຣິສຕຽນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຕີບໂຕໃນການນຳພາ
ໂດຍພຣະຄຣິດ. ພວກເຮາົເປັນ “ ສາຍພານ” ຜ່ານປະສົບການຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວິດແລະການທ້າທາຍ. ໂດຍທ່ີ
ບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງວ່າໄດ້ປະເຊີນກັບອັນໃດແດ່, ເຖິງແມ່ນວ່າ, ຄຸນສົມບັດອັນນ່ຶງຄວນຂັບເຄື່ອນໂດຍພວກເຮົາ: ຄວາມຮູ້
ສຶກຂອບພຣະຄຸນ. ການຂອບພຣະຄຸນແມ່ນມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກວ່າຄຳເວ້ົາແບບງ່າຍໆ  “ ຂອບໃຈ”  ທ່ີເປັນວິທີທາງ
ຂອງຊີວິດ. ດົນນານມາແລ້ວອຄັສາວົກໂປໂລໄດ້ຂຽນໜັງສໄືປຫາຄຣິສຕະຈັກນຶ່ງທີ່ເມືອງເທຊະໂລນກິ ໃນເມືອງດຽວ
ກັນ,  ເຂົ້າໃຈວ່າຖ້າສ່ວນປະກອບເປັນເຫດຜົນການສ້າງປະສົບການໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊ່ືອ,  ກຈໍະມີການປ່ຽນແປງຊີວິດ
ຂອງພວກເຂົາແລະຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຂົາ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
 

1.  1 ເທຊະໂລນິກ 5: 12-13 
12ພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ພວກເຮົາວອນຂໍໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫຼາຍຮັບຮູ້ຄົນທ່ີເຮດັການໜັກໜ່ວງຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຈົ້າ ຄຜູ້ືຄຸ້ມ
ຄອງແລະເຕືອນສະຕິພວກເຈົ້າໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 13 ຈົ່ງນັບຖືແລະຮັກເຂົາຢ່າງຫຼາຍທ່ີສຸດ ເພາະ
ເນ່ືອງດ້ວຍການການງານຂອງເຂົານ້ັນ ຈ່ົງຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກ.  
 

      ໃນຈົດໝາຍທີ່ຂຽນໄປເຖິງເທຊະໂລນິກ, ໂປໂລເປີດໃຈຂອງທ່ານອອກແລະພຣະວິນຍານບຣິໍສຸດໄດ້ສິດສອນໃຫ້
ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄວນມີຄວາມຫວັງໃນຊີວິດຂອງການກບັມາຂອງພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ.   ດັ່ງທ່ີທ່ານໃຊ້ວິທີທາງທ່ີໃຫ້ມີຄວາມໃກ້
ຊິດຈົດໝານຂອງທ່ານ, ໂປໂລໄດ້ຂຽນ " ດ້ວຍເຫດນັ້ນຈົ່ງເລ້ົາໂລມອອຍໃຈກັນແລະກັນ ແລະຈົ່ງຊ່ອຍກັນໃຫ້ມີຄວາມ
ຈະເຣີນຂຶ້ນຕາມດັ່ງເຈ້ົາທັງຫຼາຍເຮັດຢູ່ນ້ັນ.( 1 ເທຊະໂລນິກ 5: 11). 
     ໃນຂໍ້ 12, ໂປໂລຊ້ີນຳອີກທາງນ່ຶງທີ່ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ກຳລັງໃຈ: ສະແດງການຂອບພຣະຄຸນຕໍ່ຜູ້ນຳໃນຄຣິສຕະ 
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ຈັກ.  ແຕ່ລະຄົນທີ່ເຮັດງານດ້ວຍຄວາມຂຍັນຂັນແຂງຕ່ໍການສິດສອນແລະດູແລຮັກສາຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານ.  ເພາະ
ພວກເພ່ິນໄດ້ຮັບສິດທິອຳນາດໃນກຈິກັມຕ່າງໆ ໂດຍພຣະຄຣິດແລະໄດ້ຮັບມອບໝາຍໜ້າທ່ີຮັນຜິດຊອບທ່ີສຳຄັນຍິ່ງ
ໃຫ່ຽຂອງການໃຫ້ຄຳແນະນຳແລະດູແລຫ່ວງໃຍທຸກຄົນເໝືອນຢ່າງພຣະເຢຊູ ( ເຮບັເຣີ 13: 17 ). 
       ໂປໂລສ່ັງພວກເຮາົ " ຈ່ົງມີຄວາມຮູ້ສຶກຮູ້ບຸນຄຸນ" ຕໍ່ພວກຜູ້ນຳເຫ່ົຼານີ້. ຄຳເວ້ົາຂອງທ່ານໝາຍເຖິງຫຼາຍກວ່າການ
ຈ່າຍຄ່າແຮງພວກເພ່ິນ ຫຼາຍກວ່າການເອົາອົກເອົາໃຈຕາມປົກກະຕທ່ີິທ່ານເຮດັໃນເຊ້ົາວັນອາທິດ.  ຄວາມໝາຍຂອງ
ຄຳ, " ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມທີ່, ຮູ້ຄຸນຄ່າຄວາມຈິງຂອງພວກເພ່ີນ,”   ດ່ັງນັ້ນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອກັບພວກເພ່ິນຈຶ່ງ
ເປັນການສະແດງການຂອບຄຸນມາດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເສັຽສະລະຕາມປົກກະຕຂິອງສ່ິງທີ່ພວກເຂົາຄວນ
ເຮດັ. ຖ້າເວ້ົາເນ້ັນຍ້ຳອີກຕ່ືມ, ໂປໂລໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນຈຸດນ້ີໃນຂ້ໍ 13:   “ຈົ່ງນັບຖືແລະຮັກເຂົາຢ່າງຫຼາຍທ່ີສຸດເພາະ
ເນ່ືອງດ້ວຍການງານຂອງພວກເຂົາ.”  
      ບາງຄົນໃນພວກເຮົາອາດຈະຄິດຍ້ອນກັບໄປໃນເວລາທ່ີພວກເຮາົຕົກລົງດ້ວຍການຕັດສິນໃຈທີ່ເຮັດກັບຜູ້ນຳຂອງ
ຄຣິສຈັກໃນທັນທີທັນໃດ.   ພວກເຮົາອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກຄິດວ່າຜູ້ນຳເຮດັຂໍ້ຜິດພາດ.  ຫືຼບາງທ່ີສິດຍາພິບານບໍ່ໄດ້ຕາມ
ມາດຕະຖານທ່ີພວກເຮາົຄາດຫວັງ. ແຕ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດບໍ່ໄດ້ຖາມພວກເຮາົໃຫ້ສັດຊ່ືຕໍ່ຜູ້ນຳເພາະພວກເພ່ິນກຍິໍນ
ຍອມເຮດັຕາມໃຈຂອງພວກເຮາົໂດຍຕລອດ ຫືຼເພາະພວກເພ່ິນເປັນຜູ້ທ່ີສົມບູນແບບ ພວກເພ່ິນຈະບໍ່ເປັນເຊ່ັນນ້ັນ.  ບ່ໍ
ແມ່ນພຣະວິນຍານບຣິໍສຸດໄດ້ຖາມພວກເຮາົໃຫ້ສັດຊ່ືຕໍ່ສິດຍາພິບານພຽງແຕໜ້່າທີ່ຕຳແໜ່ງສິດຍາພິບານ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສະ
ແດງຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະຄຣິດ. ພຣະວິນຍານເອ້ີນພວກເຮາົໃຫ້ຍິນຍອມຮັກຜູ້ນຳໂດຍຍິນຍອມຕໍ່ພຣະຄຣິດ ແລະ 
ຕໍ່ອຳນາດໜ້າທ່ີ ທ່ີພຣະອົງມອບໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ.   ພຣະອົງເອີ້ນພວກເຮາົໃຫ້ຍອມຮັບດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບ
ຢ່າງເສັຽສະລະທີ່ເຮັດໃຫ້ສຳເຣັດໃນວິທີທາງການຮຽກເອ້ີນເອົາພວກເພ່ິນ.  ພຣະຄຣິດໄດ້ເອີ້ນພວກເຮາົໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່
ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ຜູ້ນຳເຫລົ່ານ້ັນດ້ວຍຄວາມເພ່ິງພໍໃຈແລະໃຫ້ພວກເພ່ິນດ້ວຍການສະແດງອອກທ່ີເຕັມລົ້ນໄປດ້ວຍ
ຄວາມຮັກຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້. 
         ຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງໂປໂລແມ່ນ “ ຈ່ົງຢູ່ຢ່າງສັນຕສຸິກໃນຖ້າມກາງທ່ານ.” ພວກເຮາົພະຍາຍາມຕ່ໍສູ້ເພ່ືອສັນຕິສຸກ
ດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບຕໍ່ຜູ້ນຳຂອງພວກເຮາົໃນທຸກສະຖານະການ ແລະຮວມໄປເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງໃນຖ້າມກາງຄວາມບໍ່
ເຫັນພ້ອມ. ນິ້ເປັນບາງສິ່ງສົ່ງກ່ິນສົດ-ໃໝກ່່ຽວກັບຄວາມອົດທົນ ແລະການຍອມຮັບອຳນາດໜ້າທ່ີ ແລະເຖິງຫຼາຍກວ່າ
ນັ້ນດັ່ງເມ່ືອພວກເຮາົມີສິ່ງຍາກທ່ີຈະເຮັດ. ຄຳສັ່ງນີ້ເລ້ີມຕ້ົນໃນຄວາມຮັກພາຍໃນໃຈອອກສູ່ພາຍນອກ. ຈ່ົງເລີ້ມຕ້ົນໃນ
ການອະທິຖານສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ,  ສະແດງການຂອບພຣະຄຸນຕໍ່ພຣະບິດາສຳລັບການຈັດຫາຜູ້ລ້ຽງແກະໃຫ້ແກ່  
ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ. 
 

2.  1 ເທຊະໂລນິກ 5: 14-15 
14 ພ້ີນ້ອງທັງຫຼາຍເອີຍ, ພວກເຮາົວອນຂພໍວກເຈ້ົາໃຫ້ເຕືອນສະຕຄົິນທ່ີບໍ່ຢູ່ໃນລະບຽບ ຈົ່ງຊູໃຈຜູ້ທີ່ນ້ອຍໃຈ, ຈົ່ງຊ່ອຍ
ເຫືຼອຜູ້ທີ່ອ່ອນກຳລັງ,  ຈົ່ງອົດທົນຕ່ໍຄົນທັງປວງ.  15  ຈົ່ງລະວັງໃຫ້ດ ີຢ່າໃຫ້ມີຜູ້ໃດເຮດັຊ່ົວຕອບແທນການຊ່ົວ  ແຕ່ຈ່ົງ  
ສແວງຫາທາງເຮັດດຕ່ໍີກັນແລະກັນຢູ່ສເມີ ແລະຕໍ່ຄົນທັງປວງດ້ວຍ. 
 

     ຄຳເຕືອນສະຕິຂອງຂ້ໍຄຳສັ່ງໃຫ້ຢູ່ກັບທຸກຄົນດ້ວຍສັນຕິສຸກ, ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຫຼາຍໆຂໍ້ສເນີ ທີ່ຊ່ວຍພວກເຮົາຫິຼກເວ້ັນ. 
 ເຕືອນຄົນທ່ີກຽດຄ້ານ.    ຄຳເວ້ົາທີ່ໂປໂລໃຊ້ສຳລບັ “ ກຽດຄ້ານ” ແມ່ນມີຄວາມໝາຍກວ້າງຂວາງກວ່າການ

ເປັນຄົນຂ້ີຄ້ານ. ທ່ີໃຊ້ກັບບາງຄົນທີ່ບ່ໍຢູ່ໃນລະບຽບຫືຼສ້າງຄວາມແຕກແຍກ. ທາງການທະຫານຈະໃຊ້ຄຳເວ້ົາ
ສຳລັບບາງຄົນຜູ້ທ່ີເດີນຜິດຈັງຫວະຫືຼກຸ່ມຄົນທ່ີຂາດວິນັຍ.  ແຕ່ລະບຸກຄົນເຫ່ົຼານີ້ຈະບ່ໍພຽງແຕ່ນຳຕົວເຂົາເອງ 
ໄປສູ່ຄວາມຈິບຫາຍ ແຕ່ຍງັນຳຄວາມເສື່ອມເສັຽຕໍ່ພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.  ດ້ວຍຄວາມຫ່ວງໃຍ, ໂປໂລ
ໄດ້ເຕືອນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດໃນການຄວບຄຸມການປະພຶດຂອງພວກເຂົາ. 
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 ເລ້ົາໂລມມຕຜູ້ທ່ີໝົດກຳລັງໃຈແລະຊ່ວຍຄົນທີ່ອ່ອນກຳລັງ. ການໝົດກຳລັງໃຈແມ່ນບຸກຄົນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມ
ທຸກທໍຣະມານຈາກການກໍ່ກວນ. ໂປໂລກະຕຸ້ນພວກເຮາົໃຫ້ສະແດງຄວາມເຫັນໃຈແລະຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ບຸກຄົນ
ທ່ີຢູ່ໃນຄວາມໂສກເສ້ົາແລະໃນຄວາມມືດ. ຜູ້ອ່ອນແອ ຮ່ວມໄປເຖິງຜູ້ທີ່ຖືກລົບກວນ, ແຕ່ຍັງຮວມໄປເຖິງຜູ້ທ່ີ
ທຸກຍາກ, ເຈັບປ່ວຍ, ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມສາມາດ, ຫືຼຜູ້ຄົນທ່ີອົດທົນຕໍ່ຄວາມຮັກທ່ີຕາຍໄປຂ້າງນ່ຶງ. 

 ມີຄວາມອົດທົນ.   ທ່ີຈະສຳເຣັດຕ່ໍຄຳສັ່ງອື່ນ,  ເປ້ົາໝາຍນຶ່ງທ່ີສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງ:  " ມີຄວາມອົດທົນກັບທຸກໆ
ຄົນ.” ຄວາມອົດທົນແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທ່ີຕ້ອງການໃນຄຣິສຈັກ.   ໂປໂລໄດ້ເຕືອນໂບດຟີລິບປອຍວ່າພວກເຂົາ
ຕ້ອງການຄວາມອ່ອນອ້ມຖ່ອມຕົວ ພິຈາຣະນາເບ່ິງ "ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຄົນອື່ນກວ່າຕົວເອງ”(ຟີລິບປອຍ 
2:3). ຄວາມອົດທົນແມ່ນຄວາມອ່ອນໂຍນດ້ວນການຖອ່ມຕົວແລະຄວາມຮັກ. 

 ເຮັດດີຕ່ໍຄົນອື່ນ ບໍ່ເຮັດຊ່ົວ. ການອ່ອນນອ້ມຖ່ອມຕົວແລະຄວາມຮັກຍັງເປັນຄວາມປາຖນາຊະນິດນຶ່ງທ່ີກວດ
ສອບຮັກສາຄວາມປາຖນາພະຍາຍາມແກ້ແຄ້ນ, ແລະແທນທ່ີຈະແລ່ນໄລ່ຕິດຕາມອັນໃດເປັນສ່ິງທ່ີດສີຳລັບ
ຄົນອື່ນ.   ນີ້ຈະຕ້ອງເປັນຮອຍບາດແຜທີ່ເດ່ັນໃນຄຣິສຕະຈັກເທຊະໂລນິກ  ໃນຂະນະທ່ີພວກເຂົາປະສົບກັບ
ການກ່ໍກວນຈາກພວກຢິວແລະເຊ່ັນດຽວກັບຄົນທ່ີບໍ່ເປັນຢິວ. ພຣະເຢຊູສຳແດງໃຫ້ພວກເຮາົເຮັດກັບເຣ່ືອງນ້ີ
ຢ່າງໃດເມ່ືອພຣະອົງມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ໄມ້ກາງແຂນ. 

    ພວກເຮາົບ່ໍໄດ້ຈ່າຍຣາຄາທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຈ່າຍ,ແຕ່ເມ່ືອພວກເຮົາຕິດຕາມຕົວຢ່າງຂອງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແລະ
ຄວາມອົດທົນຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຜູ້ຊ່ວຍຄົນອ່ືນໃຫ້ເຕີບໂຕໃນຊີວິດທ່ີພຣະເຢຊູເຮດັໃຫ້ເປັນໄປໄດ້. 
 

3.  1 ເທຊະໂລນິກ 5:16-22 

16 ຈົ່ງຊົມຊ່ືນຍິນດີຢູ່ສເມີ. 17ຈົ່ງອ້ອນວອນຢູ່ບໍ່ຂາດ. 18ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນໃນທຸກສ່ິງ ເພາະວ່ານີ້ແຫຼະ, ເປັນນ້ຳພຣະທັຍ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ   ຊ່ຶງປາກົດໃນພຣະເຢຊູຄຣິດສຳລັບເຈົ້າທັງຫຼາຍ.   19ຢ່າຫັກຫ້າມພຣະວິນຍານ.   20ຢ່າປມາດຄຳທຳ   
ນວາຍ. 21ແຕ່ຈົ່ງທົດລອງເບ່ິງທຸກສ່ິງ ສິ່ງໃດດີຈົ່ງຍຶດຖໄືວ້ໃຫ້ໝັ້ນ 22ຈົ່ງເວ້ັນຈາກຄວາມຊ່ົວທຸກຊະນິດ. 
 

     ບ້ານຂອງພວກເຮົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນປະເພນີແບບງ່າຍໆ: ເມ່ືອການຮັບປະທານອາຫາສິ້ນສຸດລົງ, ພວກເຮາົບ່ໍເຄື່ອນ
ຍ້າຍອອກໄປຈາກໂຕະ. ທຸກໆຄົນມີໂອກາດທ່ີຈະສະແດງຄວາມຂອບພຣະຄຸນຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະຕ່ໍຜູ້ອ່ືນສຳລັບ
ບາງສິ່ງທ່ີເກີດຂຶ້ນເມ່ືອບ່ໍດົນມານີ.້  ມັນເປັນຂນົບທຳນຽມທ່ີພິເສດສຳລັບພວກເຮົາເພາະພວກເຮາົຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະສຸມ
ໃຈໃສ່ໃນການສະແດງຄວາມຂອບພຣະຄຸນຂອງພວກເຮາົ. 
    ແຕ່ການໃຫ້ຄຳຂອບໃຈບ່ໍແມ່ນເປັນເຣ່ືອງສຳລອງສຳລັບວັນຂອບພຣະຄຸນ. ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບ່ິງໝົດທຸກຄົນໃນພວກ
ເຮາົທ່ີໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະສະແດງການຂອບໃຈ.   ເມ່ືອພວກເຮົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະມີບາງຄົນໃຫ້ສ່ິງຂອງບາງຢ່າງແກ່
ພວກເຮົາ, ພ່ໍແມ່ຫືຼພ່ໍເຖ້ົາຈະຖາມຄຳຖາມ: “ເຈ້ົາຈະເວ້ົາແນວໃດ?”  ໂດຍທ່ົວໄປ, ພວກເຮາົໄດ້ຄາດຫວັງວ່າຈະເວ້ົາ, " 
ຂອບໃຈ."  ພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຮາົບ່ໍຕ້ອງການພວກເຮາົມີຄວາມຮູ້ສຶກນ້ີເປັນການໃຫ້ສິດ.   ກ່ອນສິ່ງອ່ືນໃດພວກເຮາົຖືກ
ສອນຈາກຄົນລຸ້ນອ້າຍເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນສຳຂອງຂວັນທ່ີຄົນອື່ນມອບໃຫ້. 
     ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນບ່ໍແມ່ນສ່ິງທີ່ສຳລອງໄວ້ສຳລັບສ່ິງທີ່ດີທີ່ເປັນການງ່າຍທ່ີຈະຂອບໃຈ. ພວກເຮາົ "ໃຫ້ຄຳຂອບໃຈໃນ
ທຸກສ່ິງ.” ພວກເຮາົບ່ໍໄດ້ໃຫ້ຄຳຂອບໃຈສຳລັບທຸກສ່ິງ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງເຮດັໃນທຸກໆສິ່ງ. ໃນເວລາທີ່ດີແລະເວລາທີ່ບ່ໍດ,ີ 
ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມຄິດຂອງການຂອບພຣະຄຸນ. ມີຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຮູ້ສຶກນ້ີເລ້ືອຍໆແລະມີອິດທິພົນຕ່ໍຈິດໃຈ  ດ່ັງນັ້ນ
ຊີວິດໂປໂລໃຫ້ສອງຂ້ໍຄຳສັ່ງທີ່ຊ່ວຍພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງການຂອບພຣະຄຸນຢູ່ເລ້ືອຍໆ. ມີຄວາມປິຕ ິ
ຍິນດີແລະອ້ອນວອນອະທິຖານ ແລະເຮັດຢູ່ຢ່າງນ້ັນເປັນປະຈຳ.   ຖ້າພຣະເຈົ້າປາຖນາໃຫ້ພວກເຮົາຂອບພຣະຄຸນສຳ 
ລັບທຸກໆສິ່ງ, ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຮັບຮູ້ຢູ່ຕລອດເຖິງການຊົງພຣະຊົນຢູ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຣິດອຳນາດ, ແລະການ 
ຄຸ້ມຄອງຢູ່ທຸກໆສະຖານະການ.   ແຕ່ທີ່ຈະເຮັດສ່ິງນ້ີ,   ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງອະທິຖານຢູ່ເລື້ອຍໆເພ່ືອຮັກສາຄ້ືນສຽງຂອງ 
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ພວກເຮາົກັບພຣະອົງ. 
      ເມ່ືອບໍ່ດົນມານີຂ້້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຊ່ົາຣົດຂະນະທ່ີຣົດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ຮ້ານສ້ອມແປງ.   ກອ່ນອ່ືນໝົດຂ້າພະເຈົ້າຈັດ
ຕັ້ງຕາຕະລາງລາຍການຂອງສະຖານີວິທະຍ,ຸ ດ້ວຍການໃຊ້ນ້ິວມືສຳຜດັ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈະກົດປຸ່ມລອ໊ກສຽງເພງທ່ີຂ້າພະ
ເຈ້ົາມັກ. ດ່ັງນັ້ນຈຶ່ງມີສຽງເພງສົ່ງມາຢູ່ຕລອດ.  ຖ້າພວກເຮາົມີຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ເໝືອທຸກສ່ິງ
ແລະຂອບຄຸນພຣະອົງ, ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງເປີດກົດລ໊ອກປຸ່ມຄື້ນສຽງໄວ້ ເພ່ືອຈະໄດ້ຍິນແລະເວ້ົາລົມກັບພຣະອົງ. ພວກ
ເຮາົຈຳຕ້ອງເປີດໃຈຂອງພວກເຮົາຕໍ່ສ່ິງທີ່ພຣະເຈົ້າກຳລັງເວ້ົາ.  ແລະເມ່ືອສ່ິງນີ້ມີການກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂອບພຣະຄຸນ
ແລະການອະທິຖານ,  ພວກເຮາົເກີດມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດຢ່ີາງລ້ົນເຫືຼອໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນທຸກສ່ິງແລະ
ທຸກສ່ິງກຈັໍດຕຽມໄວ້ໃນພຣະຄຣິດ.  
       ທ້າຍສຸດນ້ີ,ໂປໂລໄດ້ເຕືອນວ່າຢ່າຮັກຫ້າມການທຳງານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຜ່ານທາງຜູ້ເຊ່ືອຄົນອ່ືນໆ.  ບັນ  
ຫາແມ່ນຂອງປະທານຝ່າພຣະວິນຍານມຮການທຳນວາຍ.  ເພາະວ່າ,  ໂປໂລບ່ໍໄດ້ໃຫ້ຊ່ອງວ່າງສຳລັບຝູງຊົນທ່ີເຊ່ືອມ
ຕິດຕໍ່ອັນໃດກຕໍາມທ່ີຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາເຊ່ັນຄວາມຈິງ. ສິ່ງທັງໝົດແມ່ນການທົດສອບ; ຄວາມສາມາດໃນ
ການຕັດສິນຈະຕ້ອງນຳມາໃຊ້ສຳລັບການປົກປ້ອງແລະການນຳພາຄຣິສຕະຈັກ. 
      ຂະນະຈິດໃຈຂອງພວກເຮາົສືບຕ່ໍສແວງຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນ  ສຳລັບອັນໃດກຕໍາມທ່ີພຣະຊົງກະ
ທຳໃນພຣະກາຍ (ຂ້ໍ 8),  ສືບຕໍ່ໃນການຟັງພຣະອົງໃນຄຳອະທິຖານ (ຂ້ໍ 17),  ແລະສືບຕ່ໍຊົມຊ່ືນຍິນດ ີ(ຂໍ້ 16) ສຳລັບ
ການຈັດຕຽມຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ, ຈາກນ້ັນຈິດໃຈຂອງເຮົາຕຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັບພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາຜ່ານ
ທາງຄົນອື່ນ. ແລະເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຂອບພຣະຄຸນ. 
 

                                                          ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

ດັ່ງນັ້ນທ່ານດຳເນີນຊີວິດໃນການຂອບພຣະຄຸນຢ່າງໃດ?  ຈ່ົງພິຈາຣະນາເຖິງການນຳໃຊ້ຕໍ່ລົງໄປນີ້.                                                           
 ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາ.  ໃຊ້ເວລາແຕ່ລະວັນເພ່ືອສະແດງການຂອບພຣະຄຸນຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງອັນ

ໃດທ່ີພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ທ່ານ: ຄັ້ງທ່ີທ່ານອະທິຖານ, ການຈັດຕຽມໃຫ້ໃນໄວໆນີ້, ຄຸນສົມບັດຊ່ືສຽງດ,ີ 
ຫືຼແມ່ນກະທ້ັງຊີວິດພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ.   ສ່ິງນ້ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ  ແລະການຂອບພຣະຄຸນທີ່ຊັດເຈນໂດຍ
ຕລອດໝົດມ້ື. ຈົ່ງສັງເກດເບ່ິງຈິດໃຈຂອງທ່ານທ່ີປ່ຽນຈາກຄວາມກງັວົນເປັນຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະຊົມຊ່ືນ.   

 ຂອບໃຈຄົນອື່ນໆ.  ອະທິຖານເພ່ືອສິດຍາພິບານຂອງທ່ານຫືຼຜູ້ເຊ່ືອຄົນອື່ນໆຜູ້ທີ່ຊ່ວຍທ່ານໃນການເດນີໄປ
ກັບພຣະຄຣິດ.    ຖາມພຣະເຈົ້າວ່າພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານໜູນໃຈຄົນອ່ືນຢ່າງໃດ.   ສ່ົງໂພສຄາດ, ສ່ົງຂ້ໍ
ຄວາມ, ຫືຼສ່ົງອແີມວເພ່ືອສະແດງຄວາມໂຄຣົບແລະຂອບໃຈ. 

 ຊ່ວຍຄົນອື່ນສະແດງຄຳຂອບໃຈ.   ໃຫ້ການໜູນໃຈຄົນອື່ນ ຜູ້ທ່ີຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ແລະຈິດວິນຍານ. ອະທິຖານເພ່ືອເຂົາກ່ອນ ແລະເຕືອນສະຕິຕົວເອງເຖິງການທຳງານຂອງຂ່າວປະເສີດ ໃນ
ທ່ານ. ພົບກັບແຕ່ລະຄົນ, ຟັງ, ແລະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີຕ້ອງການຂອງເຂົາ.ຈາກນ້ັນ, ສັນຍາທ່ີຈະເດີນໄປກັບ
ເຂົາ, ອະທິຖານກັບເຂົາ, ແລະຊອກຫາວິທີແກ້ບັນຫາທີ່ຈະຊ່ວຍເຂົາໄດ້. ຫາເຫດຜົນທ່ີເຂົາສາມາດຂອບຄຸນ
ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. 

         ຄ້ັງນ່ຶງພວກເຮາົມາຫາພຣະຄຣິດຜ່ານທາງການກັບໃຈໃໝແ່ລະຄວາມເຊ່ືອ, ພວກເຮາົເລ້ີມຕ້ົນເດີນໄປເຮັດໃຫ້
ເຮາົເປັນເໝືອນພຣະຄຣິດຫຼາຍຂ້ຶນແລະຫຼາຍຂຶ້ນ,    ສ່ວນໃຫ່ຽຂອງການມີຊີວິດຢູ່ຈະສະແດງເຖິງຄວາມຮູ້ພຣະຄຸນທີ່   
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນຳມາຊ່ອຍຊູຄວາມຄິດແລະຈິດໃຈຂອງເຮາົຢູ່ເລ້ືອຍໆ. 
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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