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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 6 ກັນຍາ 2020 (09-06-2020) 

__________________________________________ 
                                              ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນທີນ່ຶງ 
 

                                    ດົນປານໃດແລ້ວ ທ່ີວິທີແກ້ໄຂແບບງ່າຍໆເຮັດໃຫ້ທ່ານແປກໃຈ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງເປັນອັນດັບນ່ຶງໃນທຸກໆດ້ານຂອງຊີວິດ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
            ທ່ານເຄີຍຮູ້ສຶກຜິດຫວັງບໍ? ອຸກອ່ັງໃຈບໍ? ເຈັບປວດບໍ? ສັບສົນໃຈບໍ? ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກດ່ັງກ່າວ 
ນ້ັນ.  ບັນຫາຕ່າງໆເກີດຂ້ຶນກັບຊີວິດ ແລະບັນຫາເຫລ່ົານ້ີສາມາດສະແດງອອກມາໃນຫລາຍໆດ້ານ.  ເມ່ືອມີບັນຫາທ່ີ 
ເກີດຂ້ຶນພຽງພໍແລ້ວ ຊີວິດກໍເລ້ີມຮູ້ສຶກຄືກັບວ່າມີຄວາມສັບສົນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. 
           ຜູ້ຊາຍຄົນນ່ຶງໄດ້ໄປຫາໝໍ ເພາະວ່າຮ່າງກາຍຂອງລາວເຈັບ. ຕ້ັງແຕ່ຫົວລົງໄປຈົນເຖິງຕີນຂອງລາວ, ລາວຮູ້ສຶກ
ເຈັບປວດ.  ທຸກໆບ່ອນໃນຮ່າງກາຍທ່ີລາວໄດ້ຈັບບາຍຈະເຮັດໃຫ້ລາວເຈັບປວດຫລາຍ. 
       ທ່ານໝຈ້ໍອງເບ່ິງລາວແລະເວ້ົາວ່າ,  "ເອ້ີ, ນ້ີແປກປລາດເນາະ. ຂ້ອຍບ່ໍເຫັນຫຍັງຜິດປົກກະຕິເລີຍ."  ໝໍໄດ້ບອກ 
ໃຫ້ຊາຍຄົນນ້ັນແຕະຕ້ອງສ່ວນຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຂອງລາວ.   ແຕ່ລະຄ້ັງທ່ີຊາຍຄົນນ້ັນແຕະຕ້ອງບ່ອນຕ່າງໆເທິງຮ່າງ 
ກາຍຂອງລາວ, ລາວຮ້ອງອອກມາດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ. 
       ຫັຼງຈາກນ້ັນໄດ້ສອງສາມນາທີ, ທ່ານໝໍໄດ້ວິນິສັຍກ່ຽວກັບບັນຫາ. ທ່ານໝໍຫາຍໃຈເລິກແລ້ວເວ້ົາວ່າ, "ທ່ານເອີຍ, 
ນ້ິວມືຂອງທ່ານຫລົດ."  ໃນຂະນະທ່ີຮູ້ສຶກວ່າທຸກຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ຖືກຕ້ອງພຽງສ່ິງດຽວ. ສ່ິງນ້ີສາມາດເປັນຈິງສຳລັບ
ຊີວິດຂອງພວກເຮົາເຊ່ັນກັນ.   ເຖິງແມ່ນເບ່ິງຄືວ່າທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງໃນຊີວິດວຸ້ນວາຍໄປໝົດ,  ການແກ້ໄຂກໍສາມາດຫຍ້ໍ 
ເຂ້ົາມາໄດ້ພຽງສາມຄຳນ້ີ: 1)ໃຫ້ 2)ພຣະເຈ້ົາ 3)ເປັນນ່ຶງ.  ການກະທຳສ່ິງດຽວນ້ີ ຈະມີຜົນສະທ້ອນທ່ີດີຕ່ໍທຸກຢ່າງ. 
 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
1. ອົບພະຍົບ 20:1-6 
1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຖ້ອຍຄຳຕ່ໍໄປນ້ີວ່າ,  2“ເຮົາແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ຜູ້ໄດ້ນຳພາພວກເຈ້ົາອອກ
ຈາກປະເທດເອຢິບ ຄືອອກຈາກປະເທດທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຕົກເປັນທາດ  3 ພວກເຈ້ົາຢ່າມພີຣະອ່ືນ ນອກຈາກເຮົາ 
4 ພວກເຈ້ົາຢ່າເຮັດຮູບໂຄຣົບສຳລັບຕົນ ຫລືຮູບສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດທ່ີມີຢູ່ໃນຟ້າສວັນ ໃນແຜ່ນດິນຫລືໃນລຸ່ມແຜ່ນດິນ  5 ຢ່າ 
ຂາບໄຫວ້ຮູບເຫລ່ົານ້ັນ ເພາະວ່າເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ແລະເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຫວງແຫນພວກເຈ້ົາ ເຮົາ
ຈະລົງໂທດລູກຫລານຂອງຜູ້ທ່ີຊັງເຮົາເຖິງສາມສ່ີຊ່ົວອາຍຸຄົນ  6 ແຕ່ຈະສະແດງຄວາມຮັກຫມັ້ນຄົງຕ່ໍຜູ້ທ່ີຮັກເຮົາ ແລະ
ຕ່ໍຜູ້ທ່ີປະພຶດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງເຮົາສືບໄປຫລາຍຊ່ົວອາຍຸພັນຄົນ 
  

       ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນທີນ່ຶງ ເພາະວ່າພຣະອົງຜູ້ດຽວແມ່ນພຣະເຈ້ົາ. 
        ຄຳກ່າວນ້ັນກວມເອົາຫລາຍກວ່າທ່ີພວກເຮົາອາດຈະເຂ້ົາໃຈ.    ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍອາດຈະເວົ້າວ່າ, 
"ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນນ່ຶງໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍ," ແຕ່ພຣະອົງເປັນນ່ຶງແທ້ບໍ? ສຳລັບບາງຄົນ, ສ່ິງທ່ີເປັນ“ນ່ຶງ" ໃນຊີວິດຂອງ
ພວກເຂົາແມ່ນເງິນ, ອາຊີບ, ຄວາມສຸກ, ສ່ືສັງຄົມ, ກິລາ, ບຸກຄົນ, ຫລືຊັບສິນພິເສດ.  ແຕ່ບ່ໍເປັນດ່ັງຫວັງ, ສ່ິງທ່ີ  "ເປັນ 
ນ່ຶງ"  ເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຖືກຈັດໄວ້ເປັນພິເສດຊ່ຶງເໜືອສ່ິງອ່ືນໃດທ່ີມີຢູ່ໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ. ເມ່ືອເຮົາອຸທິດຕົນໃຫ້ກັບຜູ້ໃດ
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ຜູ້ນ່ຶງຫລືສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງເຊ່ັນ, ສິດອຳນາດ, ແລະການນະມັສການ ແມ່ນພຣະເຈ້ົາຜູ້ດຽວສົມຄວນໄດ້ຮັບ,  ພຣະຄັມພີໄດ້ 
ບັນລະຍາຍສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນທ່ີບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄຳດຽວວ່າ: "ການໂຄຣົບຮູບປ້ັນ". 
       ແທ້ຈິງແລ້ວ, ໃນວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາບ່ໍກ້ົມຂາບຮູບໂຄຣົບທ່ີເຮັດດ້ວຍໄມ້ຫລືຮູບປ້ັນ. ພວກເຮົາບ່ໍ
ປະກາດຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຮົາຜ່ານພິທີກັມ ຫລືການຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ. 
        ແລະໃນຂະນະທ່ີສ່ິງພາຍນອກເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍເປັນສ່ິງທ່ີດີ,  ມັນກໍຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຫຼອກລວງໄດ້.  ຍ້ອນວ່າພວກ
ເຮົາບ່ໍຍອມກ້ົມຂາບກິລາ, ອາຊີບ, ຄວາມສຸກ, ການເມືອງ, ສ່ືສັງຄົມ, ບຸກຄົນໃດນ່ຶງ, ຫລືສ່ິງຂອງພິເສດ,  ພວກເຮົາບ່ໍ
ສາມາດຄິດວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍແມ່ນຮູບໂຄຣົບ.    ພວກເຮົາຍັງສາມາດເຊ່ືອຜິດໄດ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ທຳອິດໃນຊີວິດ
ຂອງພວກເຮົາ. ມີຮູບໂຄຣົບນັບບ່ໍຖ້ວນຢູ່ໃນວທັນະທັມຂອງພວກເຮົາເຊ່ັນ ບຸກຄົນ,  ສະຖານທ່ີ,  ຄວາມຄິດ, ຫືຼສ່ິງໃດ 
ນ່ຶງທ່ີກະຕຸ້ນໃຫ້ເປັນສະຖານທ່ີທ່ີເໝາະສົມແທນພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. 
         ພຣະເຈ້ົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາອຸທິດຕົນຕ່ໍພຣະອົງກ່ອນເພາະວ່າພຣະອົງຜູ້ດຽວແມ່ນພຣະເຈ້ົາ. ໃນພຣະອົງຜູ້
ດຽວທ່ີເຮົາໄດ້ພົບກັບຊີວິດທ່ີແທ້ຈິງ, ທັງໃນໂລກນ້ີແລະໃນໂລກໜ້າ. ໃນຖານະທ່ີພຣະອົງຊົງເປັນພຣະມະຫາກະສັດ, 
ພຣະອົງຊົງປະທັບຢູ່ເໜືອສ່ິງທັງປວງ. ພຣະອົງຊົງປົກຄອງສ່ິງທັງປວງ.   ກົດລະບຽບຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ 
ຊົງສຳແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປົກຄອງຂອງພຣະອົງໃນທຸກແງ່ມຸມຂອງຊີວິດ.    ກົດລະບຽບຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງໂດດເດ່ັນ
ແຕກຕ່າງຈາກກົດລະບຽບຂອງກະສັດແລະຜູ້ນຳອ່ືນໆ. ກົດລະບຽບຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍຢູ່ເທິງຮາກຖານໃນອຳນາດ, ການ
ບັງຄັບ, ຫລືຄວາມໂລບ; ກົດລະບຽບຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ເທິງຮາກຖານໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. 
       ການເອົາພຣະອົງເປັນອັນດັບນ່ຶງທ່ີສຳຄັນໃນຊີວິດຂອງເຮົາແມ່ນການດຳລົງຊີວິດທ່ີເປັນທັມໂດຍຄວາມຮັກທ່ີມາ
ຈາກຈິດໃຈທ່ີກະຕັນຍູຮູ້ພຣະຄຸນ. ຫລາຍຄົນທ່ີສຶກສາຫລືເທສນາພຣະບັນຍັດສິບປະການໄດ້ຂ້າມຂ້ໍພຣະຄຳທ່ີສຳຄັນ
ຂອງຕອນເລ້ີມຕ້ົນໃນບົດທີ 20.    ກ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປະທານພຣະບັນຍັດສິບປະການໃຫ້,    ທຳອິດພຣະອົງໄດ້
ເຕືອນຊາວອິສຣາເອນວ່າພຣະອົງໄດ້ກະທຳສ່ິງໃດແດ່ເພ່ືອພວກເຂົາ. “ເຮົາແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ຜູ້ໄດ້
ນຳພາພວກເຈ້ົາອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ຄືອອກຈາກປະເທດທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຕົກເປັນທາດ" (ຂ້ໍທີ 2). ກ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ຈະປະທານພຣະບັນຍັດໃດໆ,   ພຣະອົງໄດ້ເຕືອນຊາວອິສຣາແອນກ່ຽວກັບການໄຖ່  ແລະເສລີພາບທ່ີພຣະອົງຊົງປະ 
ທານໃຫ້.  ຄວາມກະຕັນຍູຂອງພວກເຂົາທ່ີມີຕ່ໍພຣະອົງໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ກະທຳເພ່ືອພວກເຂົາ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຮັບໃຊ້
ເປັນພ້ືນຖານໂດຍເອົາພຣະອົງເປັນທີນ່ຶງ. ບ່ໍຢ້ານກົວ. ບ່ໍເປັນຂ້າທາດ. ບ່ໍແມ່ນການນະມັສການທ່ີບັງຄັບ. ບ່ໍແມ່ນແນວ 
ນ້ັນ, ໃນແງ່ຂອງຄວາມກະຕັນຍູສຳລັບອິສຣະພາບທ່ີພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ພວກເຂົາ,   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ພວກເຂົາຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະອົງກ່ອນ. 
        ພຣະອົງເຮັດກັບພວກເຮົາເຊ່ັນດຽວກັນໃນທຸກມື້ນ້ີ.    ການນະມັສການດ້ວຍການຖືກບັງຄັບບ່ໍແມ່ນການນະມັສ
ການ. ການໃຫ້ກຽດດ້ວຍຄຳສ່ັງບ່ໍແມ່ນກຽດຕິຍົດ.  ການເຊ່ືອຟັງພາຍນອກບ່ໍເປັນສ່ິງຊ້ີບອກເຖິງການໃຫ້ກຽດທ່ີແທ້ຈິງ. 
ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ພວກເຮົາເອົາພຣະອົງເປັນທີນ່ຶງ ພຣະອົງຕ້ອງການຂໍຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າພວກເຮົາຖວາຍ
ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາໃຫ້ພຣະອົງ, ພຣະອົງຮູ້ວ່າການກະທຳຂອງພວກເຮົາກໍຈະຕິດຕາມມາ. 
 

2. ເພງສັຣເສີນ 16:1-4 
1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍໂຜດຄຸ້ມຄອງຂ້ານ້ອຍແດ່ ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍມາເພິ່ງພຣະອົງເພື່ອຄວາມປອດພັຍ  2 ຂ້າ   
ນ້ອຍທູນຕ່ໍພຣະອົງວ່າ, “ພຣະອົງແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້ານ້ອຍ ທຸກສ່ິງທ່ີດີແມ່ນຂອງພຣະອົງທ່ີຊົງປະທານໃຫ້”   
3 ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຄົນປະເສີດທ່ີສຸດ ຂ້ານ້ອຍມຄີວາມດີໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຕ່ໍພວກເຂົາ  4 ແຕ່ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະ
ອ່ືນ ກໍຮັບເອົາຄວາມທຸກລຳບາກເຂ້ົາໃສ່ຕົວເອງ ຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍຮ່ວມໃນການບູຊາຂອງພວກເຂົາ ຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍນະມັສ 
ການພຣະທັງຫລາຍຂອງພວກເຂົາ. 
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       ເມື່ອດາວິດເວ້ົາວ່າເພ່ິນບ່ໍມີຫຍັງດີ "ນອກເໜືອຈາກ" ພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍທີ 2),   ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ກ່າວແບບເປ່ົາໆ ວ່າທຸກສ່ິງ  
ທຸກຢ່າງຂ້ີຮ້າຍ.    ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ,  ເພ່ິນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີສຳຄັນ: ພຣະເຈ້ົາອົງດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີດີ. 
ສະນ້ັນ, ພຣະເຈ້ົາຜູ້ດຽວເປັນຜູ້ເລ້ີມຕ້ົນຂອງສ່ິງປວງທ່ີດີເຊ່ັນດຽວກັນ. ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເວົ້າວ່າຖ້າບາງສ່ິງບາງຢ່າງເບ່ິງ 
ຄືວ່າບ່ໍດີ ບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. ຫຼາຍສ່ິງຫຼາຍຢ່າງອາດຈະບ່ໍພຽງແຕ່“ເບ່ິງຄືວ່າດີ" ຕ່ໍພວກເຮົາ, ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາໃຊ້
ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນເພື່ອນຳພາໄປສູ່ສ່ິງທ່ີດີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍ້ອນຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີຈຳກັດຂອງພວກເຮົາ, ຊາຕານພະຍາ 
ຍາມທ່ີຈະນຳໃຊ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເພື່ອປູກຝັງຄວາມສົງສັຍໃນໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
       ພຣະຄັມພີໄດ້ຢືນຢັນກັບພວກເຮົາວ່າທຸກໆສ່ິງຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສ່ິງທ່ີດີເມື່ອພວກເຮົາຮັກພຣະເຈ້ົາແລະໃຫ້ພຣະ
ອົງເປັນທີນ່ຶງ(ໂຣມ 8:28-29).  ພລັງແລະຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາສາມາດຂວ້ຳໂຕະ ແລະພິກປ້ີນຖ້ອຍຄຳໃດໆ ໄປສູ່
ຈຸດປະສົງທ່ີດີຂອງພຣະອົງ. ແຕ່ຄຳສັນຍາໃນໂຣມ 8: 28-29 ບ່ໍໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບການທຸກຢ່າງ ແຕ່ໃຊ້ໄດ້ກັບ 
ຜູ້ທ່ີ "ຮັກພຣະເຈ້ົາ" ແລະດຳລົງຊີວິດ "ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ."  ການແປ: ແມ່ນເພ່ືອໃຊ້ກັບຜູ້ທ່ີເອົາພຣະເຈ້ົາ
ເປັນທີນ່ຶງໃນຊີວິດ. 
       ແລະເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງບ່ໍຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນທີນ່ຶງ? ບ່ໍພຽງແຕ່ພຣະອົງສາມາດປ່ຽນສ່ິງຕ່າງໆໄດ້, ແຕ່ດ່ັງທ່ີ
ຢາໂກໂບບອກພວກເຮົາວ່າ, "ການປະທານອັນດິທຸກຢ່າງ ແລະຂອງປະທານອັນດີເລີດທຸກຢ່າງຍ່ອມມາແຕ່ທາງເທິງ 
ແລະລົງມາຈາກພຣະບິດາແຫ່ງບັນດາດວງສວ່າງ ໃນພຣະບິດານ້ັນບ່ໍມີການປ່ຽນແປງ ແລະບ່ໍມີເງົາເນ່ືອງຈາກການຊົງ
ຫມຸນວຽນ (ຢາໂກໂບ 1:17). ພຣະເຈ້ົາເປັນແຫລ່ງຂອງສ່ິງທ່ີດີທັງໝົດ.  ຄຳສັບເດີມສຳລັບການລົງມາແມ່ນຜູ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນປະຈຸບັນ; ນ້ີໝາຍຄວາມວ່າຂອງຂວັນທ່ີ“ດີແລະສົມບູນແບບ”ທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ພວກເຮົາກຳລັງຫລ່ັງ
ໄຫຼເຂ້ົາມາຫາພວກເຮົາຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ. 
       ບ່ໍວ່າຈະເປັນອາກາດອົກຊີເຈນທ່ີພວກເຮົາຫາຍໃຈ, ອາຫານທ່ີພວກເຮົາກິນ, ຄວາມສາມາດຂອງຮ່າງກາຍຂອງ
ພວກເຮົາໃນການເຮັດວຽກ ຫລືຝົນທ່ີບຳລຸງລ້ຽງໂລກ, ພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍຢຸດຈາກການໃຫ້ສ່ິງທ່ີດີແກ່ພວກເຮົາ. ທ່ານເຄີຍ
ຄິດບ່ໍວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ ຖ້າຫາກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກທ່ີຈະຢຸດທຳງານຂອງພຣະອົງ  ແລະພັກຜ່ອນພຽງເວລາສິບ
ນາທີ? ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນພຽງເວລາຊ່ົວຂນະນ່ຶງ ໂລກຂອງພວກເຮົາກໍຈະຖືກປະວາງ. 
         ຈ່ືໄວ້ວ່າ: ຖ້າບາງສ່ິງເປັນສ່ິງທ່ີດີ, ແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງສ່ິງນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າບາງສ່ິງເບ່ິງຄືວ່າ "ບ່ໍດີ", ແຫ່ຼງທ່ີມາກໍ 
ຍັງອາດຈະແມ່ນພຣະເຈ້ົາຢູ່. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາພົບກັບບາງສ່ິງທ່ີບ່ໍດີ (ຄວາມຊ່ົວ), ສ່ິງນ້ັນຄວນຈະເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ. ກ່ອນອ່ືນໝົດ, ເພັດທ່ີມີສີອັນສົດໃສເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະຫວ່າງ 
ທ່ີສຸດຢູ່ເທິງຜືນຜ້າສີຊໍ້າໆ. 
  

3. ເພງສັຣເສີ 16:9-11 
9 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ ແລະຄວາມມ່ວນຊ່ືນ ພ້ອມທັງມີຄວາມຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈຢູ່ເລ້ືອຍໆ 
10 ເພາະພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງນຳຂ້ານ້ອຍເຂ້ົາໄປສູ່ພິພົບຄົນຕາຍ ພຣະອົງຈະບ່ໍປະປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ທ່ີພຣະອົງຮັກເຂ້ົາໄປໃນ
ບ່ອນເລິກລັບນ້ັນ  11 ພຣະອົງຊົງຊ້ີໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຫັນຫົນທາງຊ່ຶງນຳໄປສູ່ຊີວິດ ພຣະພັກຂອງພຣະອົງທຳໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ ມ່ວນຊ່ືນ ແລະຄວາມຊົດຊ່ອຍຂອງພຣະອົງກໍນຳຄວາມຍິນດີມາໃຫ້ຕລອດໄປ 
 

       "ທາງ" ຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ນ່ຶງໃນຫລາຍໆ ທາງທ່ີຕ້ອງເລືອກໃນຊີວິດ.    ທາງຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນທາງ 
ດຽວທ່ີນຳໄປສູ່ທັງ   "ຄວາມສຸກທ່ີອຸດົມສົມບູນ"  ໃນປັດຈຸບັນແລະ "ຄວາມສຸກນິຣັນດອນ"  ກາຍເວລານ້ີອອກໄປອີກ. 
ພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮູ້ຈັກທາງແລະເລືອກທາງຂອງພຣະເຈ້ົາເມ່ືອພຣະອົງກ່າວວ່າ "ເຮົາ 
ເປັນທາງນ້ັນ,  ເປັນຄວາມຈິງແລະເປັນຊີວິດ  ບ່ໍມີຜູ້ໃດມາເຖິງພຣະບິດາໄດ້ນອກຈາກມາທາງເຮົາ"  (ໂຢຮັນ 14: 6). 
 ພຣະເຢຊູບ່ໍພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກທາງເທ່ົານ້ັນ; ພຣະອົງນ້ັນແຫລະເປັນທາງນ້ັນ ພຣະອົງເປັນເຂັມຊ້ີທາງແລະສະຖານທ່ີ ທ່ີເຮົາ 
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ສແວງຫາກໍແມ່ນພຣະອົງນ້ັນເອງ. 
       ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາແນບຕົວເຮົາເອງຕິດຢູ່ພາຍໃຕ້ພຣະເຢຊູ, ພຣະອົງຈະພາພວກເຮົາໄປບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຢາກ
ໄປ. ພຣະອົງຊົງເປີດປະຕູທ່ີພວກເຮົາບ່ໍມີຄວາມສາມາດທ່ີຈະເຄາະປະຕູນ້ັນກ່ອນໜ້ານ້ີ. ພຣະອົງເອົາຊະນະອຸປະສັກ
ທ່ີອາລົມຂອງພວກເຮົາອາດຈະຂຸດຄ້ົນມາ. ພຣະອົງຊົງຫ້າມພະຍຸທະເລໃຫ້ສງົບງຽບລົງທ່ີເບ່ິງຄືວ່າຍາກເກີນໄປສຳລັບ 
ພວກເຮົາທ່ີຈະປະເຊີນດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ.   ພຣະອົງເປັນທາງໄປສູ່ຊີວິດທ່ີຄົບສົມບູນຢູ່ເທິງໂລກແລະພຣະອົງເປັນທາງ 
ໄປສູ່ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. 
       ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດແມ່ນຂອງປະທານທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບໂດຍການວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດຜູ້ດຽວຜູ້ທ່ີ
ຈ່າຍຄ່າໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ.  ນ້ັນແມ່ນເຫດຜົນທ່ີວ່າຂ່າວປະເສີດຖືກເອ້ີນວ່າ "ຂ່າວດີ."  ຂ່າວດີຂອງຂ່າວປະ 
ເສີດນ້ັນແມ່ນພວກເຮົາບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຈ້າງໃດໆ ເລີຍ. ພຣະເຢຊູຊົງເປັນທາງນ້ັນ ພຣະອົງເປັນຂອງປະທານ. 
       ພຣະບັນຍັດສິບປະການບ່ໍແມ່ນຈຸດທ່ີໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໄປສູ່ນິຣັນດອນ. ໃນຂະນະທ່ີເປັນຄວາມຈິງທ່ີວ່າພຣະເຈ້ົາ
ຄາດຫວັງໃຫ້ພວກເຮົາເຊ່ືອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ, ຈຸດປະສົງສູງສຸດຂອງພຣະບັນຍັດແມ່ນເພ່ືອສະແດງໃຫ້ພວກ
ເຮົາເຫັນວ່າ ເຮົາບ່ໍສາມາດຮັກສາພຣະບັນຍັດເຫລ່ົານ້ັນໄດ້. ເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງ, ພຣະບັນຍັດຊ້ີໃຫເ້ຫັນວ່າເຮົາຕ້ອງການ 
ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້້ນ.  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍມີເສລີພາບຈາກພຣະບັນຍັດແລະການກ່າວໂທດ ໂດຍຜ່ານຂອງ
ປະທານແຫ່ງຄວາມພ້ົນໃນພຣະເຢຊູ.   ສ່ິງນ້ີຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ັງໃຈດຳເນີນຊີວິດທ່ີເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍໂດຍ
ການໃຫພ້ຣະອົງເປັນທີນ່ຶງ. 

  ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

   ທ່ານຈະສແວງຫາຢ່າງຈິງຈັງແນວໃດເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນທີນ່ຶງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? ພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ດ່ັງ
ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ຮັບຮູ້. ຈຸດເລ້ີມຕ້ົນຂອງການປ່ຽນແປງໃດໆ ແມ່ນເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການຍອມຮັບຢ່າງຈິງໃຈກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີຕ້ອງປ່ຽນແປງ.
ຖ້າມພີາກສ່ວນໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານທ່ີບ່ໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນທີນ່ຶງ, ຈ່ົງສາລະພາບກັບພຣະເຈ້ົາສາ. ທູນຂໍການໃຫ້ອະພັຍ
ຈາກພຣະອົງແລະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພຣະອົງໃຫພ້ຣະອົງເປັນທີນ່ຶງໃນຄວາມຄິດ, ໃນຄຳເວ້ົາແລະໃນການກະທຳ
ຂອງທ່ານ.
 ເລ້ີມຕ້ົນ.  ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທ່ີຈະເລ້ີມຕ້ົນໃນແຕ່ລະມ້ືໂດຍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນທີນ່ຶງ.   ທ່ານສາມາດພັດທະນານິສັຍ
ຂອງໃນການໃຫພ້ຣະເຈ້ົາເປັນທ່ີນ່ຶງເປັນປະຈຳກວ່າເກ່ົາ ໂດຍການເຕືອນຕົນເອງກ່ຽວກັບຄວາມຈິງນ້ີກ່ອນທ່ີທ່ານຈະ
ເລ້ີມຕ້ົນວັນໃໝ່ຂອງທ່ານ.   ຊ່ຶງອາດໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຕ້ອງອະທິຖານເມື່ອທ່ານຕ່ືນຂ້ຶນມາ,  ອ່ານພຣະຄັມພຂີອງ
ທ່ານກ່ອນທ່ີທ່ານຈະເຮັດສ່ິງອ່ືນໆ, ຫລືອ້າງອີງຂ້ໍພຣະຄັມພີຈາກຄວາມຊົງຈຳ ກ່ອນທ່ີທ່ານຈະຈັບໂທຣະສັບຂອງທ່ານ
ໃນຕອນເຊ້ົາ.
ຕິດຕາມ. ພິຈາຣະນາຈະເຮັດຕາມປ້ືມບັນທຶກຫລືເຈ້ັຽທ່ີຈົດໄວ້ໃນອາທິດນ້ີ ຊ່ຶງທ່ານຂຽນໄວ້ທຸກຄ້ັງທ່ີທ່ານສແວງຫາ
ຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະການຊ້ີນຳຂອງພຣະອົງເປັນອັນດັບນ່ຶງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.   ທ່ານອາດຈະຢາກແບ່ງປັນ
ເຣ່ືອງນ້ີກັບເພ່ືອນເພ່ືອເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເພ່ືອນຂອງທ່ານເຮັດເໝືອນກັບທ່ານ.

ພວກເຮົາທຸກຄົນທ່ີຮູ້ສຶກຜິດຫວັງກັບເວລາແລະສະພາບການມັກຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຖືກຜູກມັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ 
ການໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນທີນ່ຶງໃນຊີວິດ ແມ່ນລູກກຸນແຈແຫ່ງຄວາມເປັນລະບຽບໄປຈົນຕລອດຊີວິດ. 

  ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 13 ກັນຍາ 2020 (09-13-2020) 

__________________________________________ 
                                              ຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ 
 

                                   ທ່ານສາມາດຮູ້ຈັກແຟນກິລາທ່ີແທ້ຈິງໄດ້ແນວໃດ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາຂ້ຶນຢູ່ກັບວາ່ພວກເຮົາໃຫ້ກຽດພຣະອົງຢ່າງໃດ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ພວກເຮົາຮູ້ທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບຖວາຍກຽດແລະການນະມັສການເພາະວ່າພວກເຮົາເຮັດຢູ່ຕລອດເວລາ. ແຟນບານ 
ເຕະສະແດງຄວາມໂຄຣົບນັບຖືແລະຄວາມສັດທາຜ່ານການປະພຶດແລະຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງພວກເຂົາ. ເກມກິລາບານ 
ເຕະທ່ີປະຕິບັດຕົວຈິງແທ້ໆ ປະມານພຽງແຕ່ສິບເຈັດນາທີເທ່ົານ້ັນ. ໃນເວລາທ່ີທ່ານຍ່າງອອກຈາກກຸ່ມ, ກັບຄືນສູ່ແຖວ
ເພ່ືອຈະແຂ່ງຂັນ,  ແລະການກະທຳອ່ືນໆຂອງເກມ,  ທ່ານກໍາລັງຢູ່ກັບສິບເຈັດນາທີຂອງການຫລ້ິນຕົວຈິງ ທ່ີກໍາລັງດໍາ
ເນີນໄປ. 
    ແຕ່ແຟນບານເຕະໃຊ້ເວລາເຖິງສາມຊ່ົວໂມງໃນການເບ່ິງເກມທ່ີຫລ້ິນແທ້ໆພຽງແຕ່ສິບເຈັດນາທີ. ຖ້າທ່ານໄປຫລ້ິນ
ເກມ, ທ່ານຕ້ອງການເພີມ້ເວລາຂັບຣົດ, ບ່ອນຈອດຣົດ, ເວລາຍ່າງໄປສນາມກິລາ, ແລະຈາກນ້ັນນ່ັງໃນລໍຄອຍໃຫ້ຣົດ 
ເຊົາຕິດເມ່ືອເກມກິລາໄດ້ສ້ິນສຸດລົງ.  ແຕ່ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນແຟນກິລາຈ່ົມວ່າເກມກິລາຫລ້ິນດົນເກີນໄປບໍ?  ບ່ໍເຄີຍໄດ້ 
ຍິນ, ເພາະວ່າເມ່ືອພວກເຮົາຮັກແລະໃຫ້ກຽດບາງສ່ິງບາງຢ່າງ, ພວກເຮົາຕ້ັງໃຈໃຊ້ເວລາກັບສ່ິງນ້ັນ. 
      ແປວ່າຄວາມເຕັມໃຈແລະຄວາມກະຕືລືລ້ົນໃນຊີວິດທາງວິນຍານແລະເຣ່ືອງຕ່າງໆເຊ່ັນ: ການໄປໂບດ, ການສຶກ
ສາພຣະຄັມພີສ່ວນຕົວ, ຫລືການອະທິຖານ. ພວກເຮົາຫລາຍໆ ຄົນທ່ີພໍໃຈກັບການໃຊ້ເວລາພຽງຫ້ານາທີໃນການເຂ້ົາ 
ເຝ້ົາອຸທິດຕົນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະການອະທິຖານສ້ັນໆ. ພຣະບັນຍັດສິບປະການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາໃຫຖ້ວາຍກຽດແກ່ 
ພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຢ່າງແທ້ຈິງບໍ? 
 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
 

1. ອົບພະຍົບ 20:7-11 
7   ພວກເຈ້ົາຢ່າໃຊ້ຊ່ືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາໄປໃນທາງທ່ີຜິດ   ເພາະເຮົາຈະລົງໂທດຜູ້ທ່ີໃຊ້ຊ່ືເຮົາໄປໃນທາງທ່ີຜິດ 
8 ພວກເຈ້ົາຈ່ົງນັບຖືວັນຊະບາໂຕໃຫ້ຖືເປັນວັນສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ     9 ຈ່ົງເຮັດວຽກທັງປວງຂອງເຈ້ົາແຕ່ໃນ
ຫົກມ້ື 10 ແຕ່ມ້ືຖ້ວນເຈັດໃຫ້ຖືເປັນວັນສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ໃນມ້ືນ້ີໃຫເ້ຈ້ົາເອງພ້ອມດ້ວຍລູກຊາຍບຸດ
ຍິງ ຂ້ອຍທາດ ແລະສັດລ້ຽງຂອງພວກເຈ້ົາຕລອດທັງຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນບ້ານເມືອງຂອງພວກເຈ້ົາຢຸດເຮັດວຽກ
ທັງຫມົດ  11 ໃນຫົກມື້ນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງຟ້າສວັນ ແຜ່ນດິນໂລກ ທະເລ ແລະສ່ິງສາຣະພັດທ່ີມີຢູ່ໃນສາມ
ແຫ່ງນ້ີ ແຕ່ໃນມ້ືຖ້ວນເຈັດພຣະອົງໄດ້ຢຸດພັກ ດ້ວຍເຫດນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ມ້ືຖ້ວນເຈັດເປັນວັນສິນ
ບໍຣິສຸດສຳລັບພຣະອົງ 
  

       ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີທ່ີທ່ານມັກທ່ີຍັງມີຊີວິດຢູ່ຫລືຕາຍໄປແລ້ວ ແລະຈິນຕະນາການວ່າເພ່ິນກຳລັງມາເຮືອນ 
ຂອງທ່ານເພ່ືອຈະຮ່ວມກິນເຂ້ົາແລງນຳ. ທ່ານໄດ້ຈັດຕຽມທຸກຢ່າງ, ແຕ່ງອາຫານທ່ີຣົດແຊບພິເສດ, ຕ້ັງໂຕະ, ແລະແມ້ 
ແຕ່ດູດຝຸ່ນພົມ. ໃນເວລາທ່ີປະທານາທິບໍດີມາຮອດ, ທ່ານໄດ້ເອ້ີນເພ່ິນວ່າແນວໃດ? ທ່ານໄດ້ເປີດປະຕູແລະເອ້ີນເພິ່ນ 
ໂດຍເວ້ົາຊ່ື(ບ່ໍແມ່ນນາມສະກຸນ)ຂອງເພ່ິນ,  ຫຼືເວ້ົາວ່າ "ເຮ້ີ, ແມ່ນຫຍັງຂ້ຶນເກີດບໍ, _ເດວິດ___?" ແລະເອ້ີນເພ່ິນຕາມ
ນາມສະກຸນບໍ? 
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       ຂ້ອຍສົງສັຍ. ຂ້ອຍໄດ້ພົບກັບອະດີດປະທານາທິບໍດີ, ແລະບ່ໍມີໃຜເວ້ົາກັບປະທານາທິບໍດີແບບນ້ັນເລີຍ. ຕຳແໜ່ງ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໃຫກ້ຽດ. ເມ່ືອບົດບາດໜ້າທ່ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໃຫກ້ຽດ, ພວກເຮົາຈ່ຶງເອົາຕຳແໜ່ງໃສ່ທາງໜ້າ
ຊ່ືແລະເວ້ົາເຖິງຕຳແໜ່ງນ້ັນດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບ. 
       ເຖິງປານນ້ັນ ເທ່ືອແລ້ວເທ່ືອເລ່ົາ, ແມ່ນແຕ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອອ້າງອີງເຖິງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງສ້າງຈັກກະວານແລະຜູ້ຊົງຊວ້ານຊູ
ຊີວິດພວກເຂົາເອງ ກໍຍັງບ່ໍໄດ້ຖວາຍກຽດ. ພວກເຂົາກ່າວເຖິງພຣະອົງໂດຍໃຊ້ຄຳເວ້ົາທ່ີຊ້ຳຊາກຄື "ຄົນໃຫຍ່" ຫລື "ຜູ້ຢູ່
ເທິງ," ຫືຼເປ່ັງຄຳເວ້ົາຕ່າງໆອອກເຊ່ັນ "ໂອ້, ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້ອຍເອີຍ!" ແຕ່ພຣະຄຣິດໄດ້ສອນພວກເຮົາໃນແບບຢ່າງຄຳ
ອະທິຖານທ່ີພວກເຮົາຄວນໃຫ້ກຽດຫລືຍົກສູງພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາ(ມັດທາຍ 6:9). ຄຳວ່າ "ສັກສິດ" ແມ່ນມາຈາກ 
ຮາກຄຳສັບດຽວກັນກັບທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເວ້ົາຄຳວ່າ "ບໍຣິສຸດ."  ຊ່ຶງຫມາຍຄວາມວ່າ "ຖືກແຍກອອກໄວ້" ຫືຼ "ຖືກເຮັດໃຫ້
ບໍຣິສຸດ."  ຊ່ືຂອງພຣະອົງເປັນເອກະລັກແລະບໍຣິສຸດເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນເອກະລັກແລະຊົງບໍຣິສຸດ.   ພວກເຮົາບ່ໍ
ຄວນປະຕິບັດຕ່ໍນາມຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄືກັນກັບທ່ີພວກເຮົານັບຖືຊ່ືຂອງຄົນທັມດາສາມັນ,   ດ່ັງນ້ັນ  ຈະເປັນການບ່ໍໃຫ້ 
ກຽດທ່ີພຣະອົງສົມຄວນໄດ້ຮັບ. 
        ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຖືເບົາເຣ່ືອງຄວາມບ່ໍໂຄຣົບນັບຖື.   ພຣະອົງບ່ໍຍອມໂອນອ່ອນຕ່ໍຄວາມໝາຍທ່ີຜິດຂອງພວກເຮົາ
ກ່ຽວກັບພຣະອົງ  ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາພະຍາຍາມຕີຄວາມໝາຍພຣະອົງຕາມຄວາມປາຖນາຂອງເຮົາເອງ  ພຣະອົງ
ຈະບ່ໍຍອມຮັບການສະແດງອອກເຖິງການຊົງສະຖິດຢູ່ແລະພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງໃນສະຖານະການທ່ີດູຖູກພຣະ
ສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງຫລືຕີລາຄາພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງຕ່ຳ. ເປັນຍ້ອນຫຍັງ? ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະ
ເຈ້ົາ. ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງທ່ີຢູ່ເໜືອການຊົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ໃດກັນແທ້. 
      ຫັຼງຈາກນ້ັນທັງໝົດ,  ນ້ີແມ່ນພຣະອົງຜູ້ດຽວກັນທ່ີໄດ້ເປ່ັງສຽງອອກໃຫ້ໂລກນ້ີເກີດຂ້ຶນ ແລະໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 6 ມ້ື
ເທ່ົານ້ັນທ່ີຊົງເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ.   ໃນມື້ທີເຈັດ,  ພຣະເຈ້ົາພັກຜ່ອນ,  ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນວ່າພຣະອົງເມື່ອຍ.  ພຣະອົງພັກຜ່ອນ
ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ສຳເຣັດພຣະຣາຊກິດທ່ີພຣະອົງຊົງກຳນົດໄວ້ວ່າຈະເຮັດ. ພຣະອົງຢາກມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະ
ມີປະສົບການກັບການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ.  ຄ້າຍຄືກັນນ້ີ, ພຣະອົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຈັດມື້ນ່ຶງໄວ້ຕ່າງຫາກໃນອາ 
ທິດນ່ຶງເພ່ືອພັກຜ່ອນແລະຄິດໄຕ່ຕອງກ່ຽວກັບວ່າພຣະອົງແມ່ນໃຜແລະຣິດອຳນາດທ່ີຢູ່ໃນພຣະຫັດ  ແລະໃນພຣະທັຍ
ຂອງພຣະອົງ. ກຽດສັກສີຂອງພວກເຮົາມາຈາກພຣະອົງ. 
       ຈົງພິຈາຣະນາເບ່ິງກຽດທ່ີທ່ານຈະໃຫ້ແກ່ພວກດາຣາ, ນັກການເມືອງ, ຫຼືນັກກິລາທ່ີທ່ານຊົມເຊີຍ. ປຽບທຽບກຽດ 
ນ້ັນໃສ່ກັບພຣະກຽດທ່ີທ່ານຖວາຍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານທັງໃນການເວ້ົາແລະການກະທຳຂອງທ່ານ.   ກຽດທັງ 
ສອງຢ່າງນ້ັນປຽບທຽບກັນໄດ້ບໍ? 
     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບສິດໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃຫ້ອະທິຖານໂດຍອອກພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, "ໃນວັນ
ນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈະບ່ໍຖາມເຮົາເຖິງສ່ິງໃດ ເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າຖ້າພວກທ່ານຈະຂໍສ່ິງໃດຈາກພຣະ
ບິດາໃນນາມຂອງເຮົາ ພຣະອົງຈະຊົງໂຜດປະທານສ່ິງນ້ັນໃຫ້ແກ່ທ່ານ ມາເຖິງບັດນ້ີທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຂໍສ່ິງໃນນາມ
ຂອງເຮົາ ຈ່ົງຂໍແລ້ວພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບ  ເພື່ອຄວາມຍິນດີຂອງພວກທ່ານຈະເຕັມບໍຣິບູນ" (ໂຢຮັນ:16:23-24).  ນ້ັນ
ແມ່ນສິດທິພິເສດແທ້ໆ! ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກ່ອນໜ້ານ້ັນໃນຄືນດຽວກັນທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຄຳສັນຍາດ່ັງກ່າວແກ່ພວກ
ເຮົາ, ພຣະອົງໄດ້ອະທິບາຍວ່າ,  "ສ່ິງໃດທ່ີທ່ານທັງຫລາຍຈະຂໍໃນນາມຂອງເຮົາ  ເຮົາກໍຈະເຮດັສ່ິງນ້ັນເພ່ືອວ່າພຣະບິ 
ດາຈະຊົງຮັບກຽດຕິຍົດດ້ວຍພຣະບຸດ" (14: 13). ທັງໝົດແມ່ນກ່ຽວກັບພຣະກຽດຂອງພຣະອົງ. 
 
2. ເພງສັຣເສີນ 145:1-3 
1  ຂ້າພຣະອົງຈະປະກາດຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ   ຜູ້ຊົງເປັນເຈ້ົາມະຫາຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍຈະສັຣເສີນ    
ພຣະອົງຕລອດໄປ  2 ຂ້ານ້ອຍຈະຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງທຸກໆວັນ ແລະຈະສັຣເສີນພຣະອົງຕລອດໄປ  3 ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຊົງຍ່ິງໃຫຍ່   ແລະສົມຄວນໄດ້ຮັບຄຳສັຣເສີນອັນສູງສ່ົງ  ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງຊົງໃຫຍ່ກວ່າຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ຂອງຂ້ານ້ອຍ. 
 

       "ທຸກໆວັນ." ສອງຄຳນ້ີໄດ້ປາກົດເດ່ັນຕ່ໍສາຍຕາຂ້າພະເຈ້ົາເມື່ອອ່ານຂ້ໍທີ 1-3. ກະສັດດາວິດໄດ້ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ
ແລະປະກາດວ່າເພ່ິນຈະຖວາຍຄຳສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາທຸກໆວັນ.    ບ່ໍພຽງແຕ່ໃນວັນດີໆເທ່ົານ້ັນ. ບ່ໍພຽງແຕ່ໃນມື້ທ່ີເພ່ິນຮູ້ 
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ສຶກເຕ້ັນ ຮ້ອງລຳຕາມທ້ອງຖນົນເທ່ົານ້ັນ.   ບ່ໍພຽງແຕ່ໃນວັນມີຊັຍຊະນະເທ່ົານ້ັນ, ບ່ໍແມ່ນແນວນ້ັນເລີຍ, ກະສັດດາວິດ
ຂຽນຄວາມປາຖນາທ່ີຈະນະມັສການພຣະເຈ້ົາທຸກໆວັນແລະສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງຕລອດໄປເປັນນິດ. ທ່ານ
ເດ ປາຖນາທ່ີຈະນະມັສການພຣະເຈ້ົາທຸກໆວັນຫລືບໍ? 
       ບັນດາຄອບຄົວຊາວອະເມຣິກັນໄດ້ປຸງແຕ່ງອາຫານໄກ່ງວງ   ແລະແຮມຢ່າງຫລວງຫຼາຍໃນວັນຢຸດພັກ.   ພັລຍາ
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນແມ່ຄົວທ່ີຮູ້ວິທີປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ຢ່າງດີເລີດ.    ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສັງເກດເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງ
ລະມັດລະວັງຂອງນາງທ່ີຈະເຮັດໃຫຊ້ີ້ນສຸກດີກ່ອນທ່ີນາງຈະເອົາອອກຈາກເຕົາອົບ ແລະນ້ັນລວມທັງການໃຊ້ບາຫຼອດ
ວັດແທກເພ່ືອຈະຮູ້ວ່າຮອດເວລາທ່ີຊ້ີນສຸກຢ່າງສົມບູນດີແລ້ວ. 
        ການກິນຊ້ີນດິບແດງບາງຄ້ັງສາມາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້. ແຮມຫືຼໄກ່ງວງອາດຈະປາກົດວ່າສຸກດີທາງນອກແລະ
ທາງໃນຍັງດິບຢູ່.  ສ່ິງສຸດທ້າຍທ່ີທ່ານຕ້ອງການເມ່ືອທຸກຄົນນ່ັງຢູ່ໂຕະດ້ວຍຄວາມຫິວແລະສ້ອມກໍຢູ່ໃນມ ືແລະໄດ້ພົບ
ວ່າຊ້ີນຍັງມີເລືອດແລະທາງໃນຍັງບ່ໍສຸກດີ. ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງເຫັນວ່າບາຫຼອດວັດແທກຈ່ຶງມີຄວາມສຳຄັນ. 
      ສາວົກຂອງຣາຊອານາຈັກກໍບ່ໍແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຮົາອາດຈະເບ່ິງເຫັນພາຍນອກວ່າດີ ແຕ່ມີຄວາມວຸ້ນວາຍທາງ
ວິນຍານພາຍໃນ.   ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນເປັນຄົນທ່ີມີຈິດວິນຍານບ່ໍຄືກັບທ່ີປາກົດໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນຢູ່ທາງນອກ.  ພວກເຮົາ
ຫລາຍຄົນບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະພາບທາງໃນກັບສະພາບທາງນອກຂອງພວກເຮົາສອດຄ່ອງກັນ ສະພາບພາຍໃນຂອງພວກ
ເຮົາຍັງມີພະຍາດແຫ່ງຄວາມຂົມຂ່ືນ, ຄວາມສົງສັຍ, ແລະຄວາມບ່ໍຮູ້ບຸນຄຸນຢູ່.   ພຽງແຕ່ທ່ານເວ້ົາວ່າ "ຮາເລລູຢາ" ກໍ
ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານມີຊີວິດທ່ີດີຝ່າຍວິນຍານ  ແລະເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະເທສນາພຣະຄຳ,  ນ້ັນບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມ
ວ່າທ່ານມີຊີວິດຝ່າຍວິນຍານທ່ີດີ ເໝືອນກັນ. 
      ພຣະເຈ້ົາຊົງຖືບາຫຼອດວັດແທກ; ພຣະອົງຮູ້ສະພາບຂອງແຕ່ລະຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ. ພຣະອົງອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ທ່ານຢູ່ໃນເຕົາອົບແຫ່ງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ, ແຕ່ພຣະອົງປາຖນາທ່ີຈະຫລ່ໍຫລອມທ່ານໃນຊ່ວງເວລາທ່ີປະສົບ
ກັບຄວາມລຳບາກນ້ັນ. ພຣະອົງມີຈຸດປະສົງສຳລັບຄວາມເຈັບປວດ, ແລະພຣະອົງພະຍາຍາມທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນ
ຄືກັບພຣະເຢຊູ. ຈ່ົງເລືອກທ່ີຈະໃຫ້ກຽດພຣະອົງໃນການນະມັສການຂອງທ່ານທັງໃນເວລາທ່ີດີແລະບ່ໍດີ.  ບາງຄ້ັງທ່ານ
ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ທ່ີຈະໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈ້ົາ  ແລະເລືອກທ່ີຈະນະມັສການພຣະອົງເຖິງແມ່ນຈະຢູ່ກັບ
ຄວາມເປັນຈິງ ໃນບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຢູ່ ໃນວັນທ່ີພຣະອົງປະທານໃຫ້. 
 

3. ເພງສັຣເສີ 145:4-7 
4 ສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທຳນ້ັນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄຳສັຣເສີນຈາກຄົນຊ່ົວອາຍຸນ້ີແລະຊ່ົວອາຍຸຫນ້າ ເຂົາຈະປະກາດເຖິງກິຈ
ການອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ  5 ມະນຸດຈະກ່າວເຖິງຣັສມີ ແລະອຳນາດອັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ ສ່ວນຂ້ານ້ອຍກໍ
ຈະຄິດເຖິງການກະທຳອັນອັສຈັນຂອງພຣະອົງ  6 ມະນຸດຈະກ່າວເຖິງການກະທຳອັນຫນ້າຢ້ານກົວຂອງພຣະອົງ ສ່ວນ
ຂ້ານ້ອຍກໍຈະປະກາດເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ  7 ເຂົາຈະເວ້ົາເຖິງຄວາມດີທຸກຢ່າງຂອງພຣະອົງ ແລະຮ້ອງເພງສັຣ
ເສີນຄວາມເມດຕາປານີຂອງພຣະອົງ 
        ຫົວໃຈຂອງກະສັດດາວິດສຳລັບພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ອງແຈ້ງຜ່ານຂ້ໍພຣະຄຳເຫ່ົຼານ້ີ. ເພ່ິນໄດ້ຂຽນເພ່ືອຖວາຍພຣະກຽດ
ແກ່ວຽກງານອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມດີຂອງພຣະອົງ ໃນຂະນະທ່ີຮ້ອງເພງດ້ວຍຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີທ່ີສຸດ 
ໃນຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ເຮົາມີຊີວິດຢູ່ໃນຊ່ວງວັນເວລາແລະຍຸກສມັຍທ່ີການຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາເປັນ 
ທີສອງຮອງຈາກການໃຫ້ກຽດແກ່ຕົນເອງ.  ເວທີສັຣເສີນຕົວເອງໄດ້ທົດແທນການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ.  ຄົນທັງຫລາຍພະ 
ຍາຍາມນຳສເນີພາບທ່ີສົມບູນແບບໃນສ່ືສັງຄົມ, ແຕ່ເປັນການຫຼອກລວງ,  ແລະທົດແທນການສາລະພາບຂອງສາທາ 
ຣະນະຊົນເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າຄຳເວົ້າຂອງກະດາວິດສອດຄ່ອງກັບຄຸນຄ່າດ້ານວັທນະທັມຂອງສມັຍ 
ນ້ີ, ຄຳສັບທ່ີວ່າ "ຂອງທ່ານ" ກໍຈະຖືກທົດແທນດ້ວຍຄຳວ່າ "ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ." 
 

 ຄົນລຸ້ນນ່ຶງ ຈະປະກາດວຽກງານ(ຂອງເຮົາ)ສູ່ຄົນລຸ້ນຕ່ໍໄປແລະຈະປະກາດການກະທຳທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່(ຂອງເຮົາ). 
 ເຮົາຈະປະກາດຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່(ຂອງເຮົາ). 
 ພວກເຂົາຈະເປັນພະຍານເຖິງຄວາມດີງາມ(ຂອງເຮົາ). 
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     ແມ່ນແລ້ວ,  ບາງຄ້ັງພວກເຮົາຫ່ໍເຄ່ືອງເປ່ົາຂອງພວກເຮົາເຂ້ົາໃນເງື່ອນໄຂທ່ີໜ້າກາກແຫ່ງຄວາມສະດວກສະບາຍ
ເຊ່ັນ "ມໍຣະດົກ" ແລະ "ຊ່ືສຽງ." ທຸກເວລາທ່ີພວກເຮົາປ່ຽນຈຸດສຸມຈາກພຣະເຈ້ົາແລະແນໃສ່ຕົວເຮົາເອງ,  ພວກເຮົາກໍ
ລ້ົມເຫລວທ່ີຈະໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານການເປັນພະຍານແລະການກະທຳຂອງພວກເຮົາ.     ພວກເຮົາໄດ້ລ້ົມ 
ເຫລວທ່ີຈະເອົາພຣະອົງເປັນທີນ່ຶງ. 
     ເພື່ອດຳລົງຊີວິດທ່ີຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາບ່ໍພຽງແຕ່ຕ້ອງຮັກພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງ
ຮັກພຣະອົງກ່ອນສ່ິງອ່ືນໆ.   ສະນ້ັນ,  ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດເມ່ືອຄວາມຮັກຄ້ັງທຳອິດໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮັກຄ້ັງທີ
ສອງ  ຫືຼຮ້າຍແຮງກວ່າເກ່ົາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ? ທາງຄີກ(ໄປທາງດຽວ) ແມ່ນເມ່ືອໃດກໍຕາມການກະທຳສຳລັບ 
ພຣະເຈ້ົາກາຍເປັນທາງສຸດໃນຕົວຂອງມັນເອງ, ພວກເຮົາໄດ້ສູນເສັຽຄວາມຮັກຄ້ັງທຳອິດໄປ. 
    ວິທີການທ່ີດີທ່ີສຸດແມ່ນການເຮັດໃນສ່ິງທ່ີກະສັດດາວິດໄດ້ເຮັດ. ເພ່ິນໄດ້ເອົາໃຈສຸມໃສ່“ການກະທຳອັນຍ່ິງໃຫຍ່,” 
,“ ຄວາມສະງ່າງາມແລະພຣະສະງ່າຣາສີ,” “ ການກະທຳອັນອັສຈັນ,”“ ການກະທຳທ່ີໜ້າເກງຂາມ,” "ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່,” 
“ ຄວາມດີເລີດ,” ແລະ“ຄວາມຊອບທັມ.”  ເມື່ອພວກເຮົາຄິດໄຕ່ຕອງເຖິງທຸກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທຳ, ພວກເຮົາຈະ
ຖືກດຶງດູດໃຫ້ມານະມັສການຢ່າງແທ້ຈິງ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະອົງ ກັບຊີວິດທ່ີຮັບໃຊ້ເພື່ອເປັນ 
"ພະຍານເຖິງຄວາມດີຂອງພຣະອົງ." 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

 ທ່ານຈະສແວງຫາຢ່າງໃດເພ່ືອຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນຳໃຊ້ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 

 ກັບໃຈ.  ສາລະພາບກັບພຣະເຈ້ົາທຸກຄ້ັງທ່ີທ່ານໃຊ້ຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາໃນທາງທ່ີຜິດແລະບ່ໍໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະອົງໃນຊີວິດ 
    ຂອງທ່ານ. 
 

 ຈົດບັນທຶກ.   ການຈົດບັນທຶກແມ່ນວິທີການທ່ີດີໃນການກຳນົດຄວາມຄິດທ່ີແນໃສ່ຫົວໃຈ  ແລະຈິດໃຈຂອງທ່ານ.  
    ເມ່ືອທ່ານນ່ັງລົງເພ່ືອຂຽນ, ກະແສຂອງການຄິດຂອງທ່ານຈະໄຫຼອອກມາ. ໃຊ້ເວລາໃນແຕ່ລະມື້ໃນອາທິດນ້ີເພ່ືອ 
    ຈົດບັນທຶກກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມຄິດກ່ຽວກັບພຣະອົງ. ຂໍໃຫ້ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ 
    ເປີດເຜີຍໃຫທ່້ານຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ໃຫ້ກຽດແລະນະມັສການພຣະອົງຫຼາຍປານໃດ. 
 

 ແບ່ງປັນ.  ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນສ່ືສັງຄົມ,  ພິຈາຣະນາວິທີທ່ີທ່ານສາມາດໂພສແລະແບ່ງປັນຂ້ໍຄວາມທ່ີໂຄຣົບພຣະເຈ້ົາໃນ 
    ອາທິດນ້ີ. ຫລືພິຈາຣະນາວິທີທ່ີທ່ານສາມາດແບ່ງປັນການເປັນພະຍານເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາແລະການ 
    ກະທຳອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພຣະອົງໄດ້ກະທຳ. ຖ້າທ່ານບ່ໍຢູ່ໃນສ່ືສັງຄົມ, ຊອກຫາພະຍານຂອງພຣະເຈ້ົາແລອຳນາດຂອງ 
    ພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງທ່ານກັບຄົນອ່ືນທ່ີທ່ານສ່ືສານຕ່ໍກັນໃນອາທິດນ້ີ.  ສືບຕ່ໍເດີນຫນ້າແລະໂອ້ອວດກ່ຽວກັບພຣະ 
    ເຈ້ົາ. ພຣະອົງສົມຄວນເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບ. 
 

      ການບັງຄັບການໃຫ້ກຽດແລະການບັງຄັບການນະມັສການ ຈະບ່ໍແມ່ນທັງການໃຫ້ກຽດຫລືການນະມັສການ. ແຕ່
ເມ່ືອທ່ານເລ້ີມສະທ້ອນກ່ຽວກັບຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແລະຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາທຸກວັນ,     ການໃຫ້ກຽດແລະນະມັສການ 
ພຣະອົງຈະໄຫລອອກຈາກໃຈຂອງທ່ານໂດຍທັມມະຊາດ. 
 

                               ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 20 ກັນຍາ 2020 (09-20-2020) 

__________________________________________ 
                                              ໃຫ້ກຽດພໍ່ແລະແມ່ 
 

                                  ຄວາມຊົງຈຳທ່ີທ່ານມັກທ່ີສຸດກ່ຽວກັບພ່ໍແມ່ຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ກຽດສຳລັບພ່ໍແມ່ແມ່ນເຫັນໄດ້ໃນຄຳເວ້ົາແລະການກະທຳຂອງພວກເຮົາ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ແມ່ແລະພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນເວລາທ່ີຂ້າພະເຈົ້າໃຫຍ່ຂຶ້ນວ່າ    ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຮຽນ
ແບບບ່ໍຖືກຕ້ອງຢູ່ໂຮງຮຽນກໍຈະມີຜົນສະທ້ອນຢູ່ເຮືອນ.    ໂດຍສະເພາະພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍຊັກຊ້າເມ່ືອເວ້ົາເຖິງການ
ລະເມີດກົດລະບຽບຢູ່ໂຮງຮຽນຫລືບ່ອນອ່ືນໆ.  ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ "ຂດັຂວາງ" ຄນືວັນເສົາຢ່າງ
ຫລວງຫຼາຍໃນຊ່ວງເວລາທ່ີຂ້າພະເຈົ້າຍັງໜຸ່ມ:  ໃນຂະນະທ່ີຂ້າພະເຈົ້າອອກໄປທາງໜ້າເຮອືນ.   ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນພ່ໍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເວ້ົາວ່າ, "ເມ່ືອເຈ້ົາອອກໄປທາງນອກໃນຄືນນ້ີ ຈ່ົງຈື່ໄວ້ວ່ານາມສະກຸນຂອງເຈ້ົາແມ່ນ "ອີວານ." ເດີ. 
 

         ແນ່ນອນ, ຊ່ືຂອງຂ້າພະເຈົ້າ; ເພ່ິນບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງເຕືອນຂາ້ພະເຈົ້າກໍໄດ້.   ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ເຕືອນໃຫ້ຈ່ືຊ່ືຂອງຂ້າພະ 
ເຈ້ົາຊ່ຶງເປັນຕົວແທນທ່ີໃຫຍ່ກວ່າຂ້າພະເຈົ້າເອງ.    ຊ່ືຂອງຄອບຄົວ(ນາມສະກຸນ)ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຕ້ັງຢູ່ເພ່ືອຄວາມ
ເປັນກຽດ, ຄວາມສັດຊ່ື, ສິນທັມແລະກຽດສັກສີຖ້າມກາງຊຸມຊົນ.  ໃນອີກບ່ໍດົນ ກໍຈະເປັນຕົວແທນຕ່ໍຄຳໝ້ັນສັນຍາໃນ
ການດຳລົງຊີວິດຄຣິສຕຽນ,    ແລະພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດໃນສ່ິງທ່ີເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍຄຳພະ 
ຍານຂອງຊ່ືນັ້ນ.   ຄຳເຕືອນນ້ັນໄດ້ຝັງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າສເມີ  ໃນຂະນະທ່ີຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈແບບຄົນ
ໜຸ່ມ. ຂ້າພະເຈົ້າສແວງຫາການໃຫ້ກຽດແກ່ພ່ໍແລະຄຸນຄ່າທ່ີເພ່ິນໄດ້ສອນຂ້າພະເຈົ້າເຣ່ືອງໃສ່ຊ່ືຂອງພວກເຮົາ, ຂາ້ພະ 
ເຈ້ົາຢາກໃຫ້ກຽດຕ່ໍຊ່ືທີ່ເພ່ິນໄດ້ຕ້ັງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ. 
 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
 
1. ອົບພະຍົບ 20:12 

12  ຈົ່ງນັບຖບິືດາມານດາຂອງເຈ້ົາ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະມີອາຍໝ້ັຸນຍືນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ 
 

      "ກຽດ" ແມ່ນຫຍັງ? ພາສາກຣີກສຳລັບການໃຫ້ກຽດໝາຍເຖິງ "ໃຫ້ຄຸນຄ່າສູງ, ການໃຫ້ຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງທ່ີສຸດ" 
ສິ່ງນ້ີຖືວ່າເປັນຄວາມຈິງໃນທຸກຊ່ວງຂອງອາຍຸ.   ຊ່ຶງອາດຈະມີການບ່ໍເຫັນດີດ້ວຍກ່ຽວກັບອາຍຸ  ເມ່ືອເດັກນ້ອຍບ່ໍຕ້ອງ 
ການ ການເຊ່ືອຟັງພ່ໍແມ່ນ, ແຕ່ວ່າເດັກນ້ອຍບ່ໍເຄີຍກ້າວໄປເຖິງອາຍຸຊ່ວງທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນໜ້ີການໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່. 
           ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງເປັນພິເສດວ່າກຽດແລະຄວາມນັບຖືແມ່ນສ່ິງສຳຄັນໃນທຸກໆຄອບຄົວ.   ພຣະ
ເຈ້ົາຈິງຈັງໃນການໃຫ້ກຽດແກ່ພ່ໍແມ່ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າເຂົ້າໃຈໃນຮູບແບບນ້ັນທຸກກໍຣະນີ. ພຣະອົງຮູ້ວ່າບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່
ການມີມ້ືວັນສັນວັນດີຫລືເປັນເຮືອນທ່ີສງົບສຸກເທ່ົານ້ັນ; ກຽດສັກສີແມ່ນຜູກພັນກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຣາຊອານາຈັກ 
ຂອງພຣະອົງຢູ່ເທິງໂລກນ້ີ. 
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          ທຸກມ້ືນ້ີເບ່ິງຄືວ່າປະເພນີຈະຕຳໜິບັນຫາຂອງທ່ານແລະທາງທ່ີທ່ານປະຕິບັດຕ່ໍພ່ໍແມ່ຂອງທ່ານ.   ຊ່ຶງໄດ້ເຕືອນ
ຂາ້ພະເຈົ້າເຖິງອ້າຍນ້ອງສອງຄົນທ່ີໄປພົບກັບຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ.     ພວກເຂົາໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນເຮືອນທ່ີພ່ໍເປັນຄົນຕິດ 
ເຫລົ້າ ຄົນນ່ຶງໃນພວກເຂົາກໍເປັນຄົນຕິດເຫລ້ົາ ແຕ່ອີກຄົນນ່ຶງບໍ່ເຄີຍເອົາເຫລ້ົາເຂົ້າປາກເລີຍ  ເມ່ືອຖືກຖາມເຖິງຄວາມ 
ປະພຶດຂອງພວກເຂົາ ທັງສອງຕອບວ່າ, "ເອີ, ແມ່ນຫຍັງທ່ີທ່ານຄາດຫວັງກັບຜູ້ເປັນພ່ໍ ຄືກັບພ່ໍຂອງພວກຂ້ອຍ." 
        ຜູ້ຊາຍທັງສອງໄດ້ບອກຄວາມຈິງວ່າ: ຄົນນ່ຶງໄດ້ຕິດຕາມຮອຍຕີນທ່ີທຳລາຍຂອງພ່ໍຂອງລາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາວ
ອາດຈະອ້າງວ່າລາວຈະບ່ໍເຮັດແນວນ້ັນ,  ແຕ່ອີກຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມຕ້ັງໃຈວ່າຈະບໍ່ສ້ິນສຸດລົງຄືກັບພ່ໍຂອງພວກ 
ເຂົາ. ເຣ່ືອງດ່ັງກ່າວນີ້ເປັນສ່ິງເຕືອນໃຈວ່າບາງຄ້ັງພ່ໍແມ່ຖືກຕຳໜິຫລາຍເກີນໄປ ແລະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍໜ້ອຍ 
ໂພດ. 
          ດັ່ງນ້ັນ ເຮົາຈະສະແດງການໃຫ້ກຽດແນວໃດ? ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳກຽດ 3 ປະເພດດ່ັງນ້ີ: 
     1. ກຽດດ້ານອາລົມ. ພວກເຮົາໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຮົາໂດຍການໃຊ້ເວລາກັບພວກເພ່ິນ. ພ່ໍແມ່ບາງຄົນຢູ່ໃນ
ເຮອືນຄົນຊະຣາແລະສູນການດູແລ ແລະບ່ໍໄດ້ຮັບກຽດຈາກລູກໆ ທ່ີໃຫຍ່ແລ້ວ. ມີບາງຄົນອາດເວ້ົາວ່າ, "ແຕ່ທ່ານບໍ່ຮູ້
ກ່ຽວກັບແມ່ຂອງຂ້ອຍ. ເພ່ິນເປັນແມ່ທ່ີຮຸນແຮງຫລາຍ," ຫືຼ "ພ່ໍຂອງຂ້ອຍເຄີຍຕົກເປນັຂ່າວທີ່ບ່ໍດີ." ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ເພ່ິນທັງສອງຍັງເປັນພ່ໍແມ່ຂອງທ່ານ, ແລະພຣະບັນຍັດທ່ີບອກວ່າຈ່ົງໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມາຈາກພຣະ
ເຈ້ົາ. 
      2. ກຽດທາງວາຈາ. ເມ່ືອຂ້ອຍກັບບ້ານຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ເວ້ົາກັບພ່ໍວ່າ "ເຮີ້! ອາດ, ເຈົ້າເປັນແນວໃດ?"ເຖິງແມ່ນຄຳຕອບ
ຂອງພ່ໍແມ່ຈະຖືກຫືຼຜິດ, ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງເວ້ົາກັບເພ່ິນດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບ.  ດ່ັງທີ່ໂປໂລໄດ້ບອກກັບຕີໂມທຽວວ່າ,“ ຢ່າ
ໃຊ້ຄຳຫຍາບໃນການຕັກເຕືອນຊາຍຜູ້ອາວຸໂສ ແຕ່ຈ່ົງຂຮ້ໍອງເໝືອນທ່ານເປັນພ່ໍ..."(1 ຕີໂມທຽວ 5:1). ພວກເຮົາກໍຄື
ກັນຈ່ົງເວ້ົາກ່ຽວກັບພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຮົາດ້ວຍການໃຫ້ກຽດ. 
       3. ກຽດທາງການເງິນ.  ໃນ 1 ຕີໂມທຽວ 5: 8, ໂປໂລຂຽນວ່າ  "ຖ້າແມ່ນຜູ້ໃດບ່ໍບຳຣຸງລ້ຽງດູຍາດພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ 
ເປັນຕ້ົນວ່າຄົນໃນຄອບຄົວຂອງຕົນ    ຜູ້ນ້ັນກໍໄດ້ປະຕິເສດພຣະສາສນາເສັຽແລ້ວ  ແລະແຮ່ງຊ່ົວກວ່າຄົນທ່ີບໍ່ເຊ່ືອເສັຽ
ອີກ." ຈາກນ້ັນໃນຂ້ໍທີ 16, ໂປໂລຂຽນວ່າ:“ ຖ້າຍິງຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອຄົນໃດມີພ່ີນ້ອງເປັນແມ່ໝາຍ ກໍໃຫ້ທ່ານຊ່ອຍລ້ຽງດູ
ຢ່າໃຫ້ເປັນພາຣະຂອງຄຣິສຕະຈັກ ເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກຈະໄດ້ສົງເຄາະພວກທ່ີເປັນແມ່ໝາຍອັນແທ້ຈິງ" ການໃຫ້ກຽດແກ່
ພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຮົາ    ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິນສຳລັບພວກເພ່ິນເມ່ືອພວກເພ່ິນບ່ໍ
ສາມາດເບ່ິງແຍງຕົນເອງໄດ້.  
 

2. 2 ຊາມູເອນ 15:7-12 
7 ຈາກນັ້ນມາໄດ້ສີ່ປີ ອັບຊາໂລມໄດ້ຂາບທູນເຈ້ົາວິດວ່າ,  “ຂ້າແດ່ສະເດັດພ່ໍ  ຂໍຊົງອະນຍຸາດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄປເມືອງເຮ 
ໂບຣນແດ່ທ້ອນ  ເພາະຂ້ານ້ອຍຢາກໄປແກ້ບະທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ   8 ຄຕືອນທີ່ຂ້ານ້ອຍຢູ່ໃນເມືອງກ ູ
ເຊທ່ີເຂດອາຣາມ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ສັນຍາຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ຄັນຖ້າພຣະອົງຊົງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍກັບຄືນເມືອນະຄອນເຢຣູຊາ
ເລັມ ຂ້ານ້ອຍຈະນະມັສການພຣະອົງທີ່ເມືອງເຮໂບຣນ   9 ແລ້ວເຈ້ົາຊີວິດກບໍອກວ່າ, “ຈົ່ງໄປດເີຖີດ”  ດັ່ງນ້ັນ ອັບຊາ 
ໂລມກໍມຸ່ງໜ້າໄປເມືອງເຮໂບຣນ  10 ແຕ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຜູ້ສ່ົງຂ່າວໄປບອກທຸກໆຕະກູນອິສຣາເອນວ່າ  ຄັນຖ້າພວກເຂົາ
ໄດ້ຍິນສຽງແກໃຫ້ພາກັນເວ້ົາວ່າ, “ອັບຊາໂລມໄດ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດທ່ີເມືອງເຮໂບຣນແລ້ວ”  11 ອັບຊາໂລມໄດ້ເຊີນເອົາ
ຊາຍສອງຮ້ອຍຄົນຈາກນະຄອນເຢຣູຊາເລັມເດີນທາງຮ່ວມໄປນຳ   ພວກເຫລົ່ານີ້ໄປດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືໂດຍທ່ີບໍ່ຮູ່ຈັກ 
ກົນອບຸາຍແຕ່ຢ່າງໃດໝົດ   12 ໃນເວລາທີ່ອັບຊາໂລມກຳລັງຖວາຍເຄື່ອງບຊູາຢູ່ນັ້ນ ເຂົາໄດ້ສ່ົງຄົນໄປນຳເອົາອາຮິດ
ໂອເຟນຊາວກິໂລ ທ່ີປຶກສາຂອງກະສັດດາວິດທີ່ເມືອງກິໂລ ແຜນການກະບົດຕໍ່ຕ້ານເຈ້ົາຊີວິດກເໍພ້ີມທະວີຂຶ້ນ ພວກທ່ີ 
ຕິດຕາມອັບຊາໂລມກໍເພ້ີມຈຳນວນຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ 
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       ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຕື່ມອີກວ່າການໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ, ພວກເຮົາຈະໄປເບ່ິງຄຳອະທິບາຍທ່ີໜ້າ
ເສ້ົາໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນພຣະຄມັພີ.  ພວກເຮົາຈະກວດກາເບ່ິງຊີວິດແລະຄຸນສົມບັດຂອງອັບຊາໂລມລູກຊາຍຂອງກະ 
ສັດດາວິດເພາະວ່າລາວເປັນຕົວຢ່າງໃນສ່ິງທ່ີບໍ່ຄວນເຮັດ. 
    ອັບຊາໂລມເປັນລູກຊາຍຄົນທີສາມຂອງດາວິດ. ລາວເກີດຈາກດາວິດກັບພັລຍາຄົນທີສ່ີຊ່ືວ່າມາອາກາ ຈາກເມືອງ 
ເກຊູ (2 ຊາມູ 3: 3). ການແຕ່ງງານນ້ີສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດຈາກການສແວງຫາຜົນປໂຫຍດທາງການເມືອງ ແທນທ່ີຈະ
ເປັນການດຶງດູດຈາກຈິດໃຈ ຫລຄືວາມຮັກ.   ນອກຈາກນ້ັນ,  ມາອາກາເປັນລູກສາວຂອງກະສັດຕັນມັຍ,   ເປັນຜູ້ປົກ 
ຄອງຣັດອາຣາມຽນ.  ແທ້ຈິງແລ້ວ, ການແຕ່ງງານລູກໆຂອງດາວິດເກືອບທັງໝົດແມ່ນເພ່ືອຜົນປໂຍດໃນການປົກຄອງ
ດ້ານການເມືອງ.    ແນ່ນອນສ່ິງນ້ີໄດ້ສ້າງບັນຍາກາດຂອງຄວາມອິດສາ  ແລະຄວາມວຸ້ນວາຍໃນບັນດາສະມາຊິກໃນ
ຄອບຄົວຂອງເພ່ິນ. 
       ດາວິດຢູ່ໄກຫລາຍຈາກການເປັນຜົວທ່ີສົມບູນແບບ. ເພ່ິນບ່ໍແມ່ນພ່ໍທ່ີດີເດ່ັນ. ແຕ່ບາບແລະຄວາມບ່ໍສົມບູນຂອງ
ດາວິດບ່ໍໄດ້ຍົກເວ້ັນການປະພຶດຂອງອັບຊາໂລມ. ອັບຊາໂລມຍັງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການໃຫ້ກຽດແກ່ດາວິດທັງການ 
ເປັນພ່ໍແລະເປັນກະສັດ. ແຕ່ອັບຊາໂລມໄດ້ສແວງຫາການໃຫ້ກຽດຕົນເອງໂດຍອາສັຍຊ່ືສຽງຂອງບິດາຂອງລາວ. ຫລັງ 
ຈາກກັບຄືນຈາກການເນຣະເທດຕົນເອງຫລັງຈາກໄດ້ຂ້າອາໂມນນ້ອງຊາຍຕ່າງແມ່ຂອງລາວ, ອບັຊາໂລມໄດ້ຫາທາງ 
ຂຶ້ນນ່ັງບັນລັງແທນພ່ໍຂອງລາວເພ່ືອເປັນກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນ. ລາວເປັນຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມແລະມີຄົນມັກລາວ
ຫລາຍ,  ແຕ່ດ້ວຍຄຳເວ້ົາທ່ີຫຼອກລວງແລະບ່ໍມີຄວາມສັດຊ່ື,  ອັບຊາໂລມໄດ້ພະຍາຍາມເອົາຊະນະຈິດໃຈແລະຄວາມ
ຈົງຮັກພັກດີຈາກປະຊາຊົນ. 
       ໃນທ່ີນີ້ພວກເຮົາເຫັນອັບຊາໂລມບ່ໍໄດ້ໃຫ້ກຽດພ່ໍຂອງລາວດ້ວຍຄຳເວ້ົາຂີ້ຕົວະ: ລາວໄດ້ຄອບພ່ໍຂອງລາວວ່າລາວ
ຈະໄປເຮໂບຣນເພ່ືອນະມັສການ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ອັບຊາໂລມໄດ້ນະມັສະການໂດຍຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຈາກຄວາມຮູ້ສຶກ 
ຂອງລາວ, ແຕ່ຄວາມຕັ້ງໃຈທ່ີແທ້ຈິງຂອງລາວແມ່ນເພ່ືອຈະໄດຢູ່້ໃນສະຖານທ່ີປອດພັຍບ່ອນທ່ີລາວສາມາດເຜີຍແຜ່
ຂ່າວອອກໄປວ່າລາວໄດ້ກາຍເປັນກະສັດແລ້ວ. 
          ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຮົາໄດເ້ມ່ືອພວກເຮົາຂາດຄວາມສັດຊ່ືໃນວິທີທ່ີພວກເຮົາເວ້ົາກັບ
ພວກເພ່ິນຫລເືວ້ົາເຖິງພວກເພ່ິນ.  ອັບຊາໂລມໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງ,  ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນຜົນສະທ້ອນເມ່ືອພວກເຮົາບໍໄ່ດ້
ສະແດງອອກເຖິງການໃຫ້ກຽດ. ການກະທຳທ່ີບໍ່ໃຫ້ກຽດຂອງອັບຊາໂລມໄດ້ນຳຄວາມລຳບາກຈາກຄອບຄົວມາສູ່ປະ 
ເທດຊາດອິສຣາເອນ ແລະຄວາມຕາຍຂອງລາວເອງ. 
 

3. 2 ຊາມູເອນ 15:13-14 
13 ຜູ້ນຳຂ່າວໄດ້ມາລາຍງານຕໍ່ດາວິດວ່າ, “ພວກອສິຣາເອນໄດ້ຕິດຕາມອັບຊາໂລມ ແລະໄດ້ສະແດງຄວາມຈົງຮັກ
ພັກດີຕໍ່ເຂົາແລ້ວ”  14 ດາວິດຈ່ຶງເຕ້ົາໂຮມພວກຂ້າຣາຊການທ່ີຢູ່ໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ແລະຮັບສ່ັງວ່າ, “ຖ້າພວກ
ເຮາົຢາກລອດພ້ົ້ົນຈາກເງື້ອມມືຂອງອັບຊາໂລມ ພວກເຮົາຕ້ອງພາກັນໜີໄປດຽວນ້ີ ອີກບ່ໍດົນເຂົາກຈໍະມາບ່ອນນ້ີ ພວກ
ເຮາົຈະເສັຽຊັຍໃຫ້ເຂົາ ແລະເຂົາຈະຂ້າທຸກໆຄົນໃນເມືອງນ້ີ” 
 

     ການກະທຳຂອງອັບຊາໂລມເພ່ືອເປັນກະສັດປາກົດວ່າໄດ້ຜົນດີ. ລາວເປັນທ່ີນິຍົມ, ແລະຄົນນ່ຶງໃນບັນດາຄົນຂອງ
ດາວິດລາຍງານກັບລາວວ່າ,  "ຫົວໃຈຂອງຜູ້ຊາຍອິສຣາເອນຢູ່ກັບອັບຊາໂລມແລ້ວ" (ຂໍ້ທີ 13).  ຖ້າຫາກເຫດການນ້ີ
ແມ່ນການເລືອກຕ້ັງ, ອາດຈະໝາຍຄວາມວ່າດາວິດຕ້ອງໄດ້ລາອອກແລະປ່ອຍໃຫ້ອັບຊາໂລມເຂ້ົາຮັບຕຳແໜ່ງທ່ີລາວ
ຊະນະໂດຍການລົງຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ. ແຕ່ຄວາມພ່າຍແພ້ໃນວັທນະທັມນັ້ນໝາຍເຖິງຄວາມຕາຍ. ດາວິດມີ 
ຄວາມຢ້ານກົວຢ່າງຖືກຕ້ອງສຳລັບຊີວິດແລະຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຂອງລາວຕ່ໍໜ້າຜູ້ໃຫ້ການສນັບສນຸນອັບຊາໂລມ. 
       ດາວິດຮູ້ເຖິງການບ່ໍໃຫ້ກຽດຂອງອັບຊາໂລມ. ເພ່ິນຮູ້ວ່າອັບຊາໂລມຈະບ່ໍໄວ້ຊີວິດເພ່ິນຖ້າພຽງແຕ່ວ່າເພ່ິນເປັນພ່ໍ 
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ຂອງລາວ. ອັບຊາໂລມບ່ໍສົນໃຈຕ່ໍຄວາມສຸກທຸກຂອງພ່ໍຂອງລາວ, ມີແຕ່ເປັນຫ່ວງຕໍ່ຄວາມສຸກທຸກຂອງຕົວເອງເທ່ົານັ້ນ. 
       ອັບຊາໂລມບ່ໍໃຫ້ກຽດແກ່ດາວິດຜູ້ເປັນພ່ໍຂອງລາວເຮັດໃຫ້ລາວເອງຕ້ອງເສັຽຊີວິດ.    ການກະບົດຂອງລາວທ່ີຈະ 
ຍຶດເອົາບັນລັງພ່ໍຂອງລາວເຮັດໃຫ້ລາວເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ. ໂຢອາບ, "ເອົາຫອກສາມອັນທ່ີຢູ່ໃນມືຂອງລາວແລະແທງ 
ເຂ້ົາໄປໃນເອິກຂອງອັບຊາໂລມ. ໃນຂະນະທ່ີອັບຊາໂລມຍັງມີຊີວິດຢູ່ທ່ີຕົ້ນໂອກ, ຊາຍຫນຸ່ມສິບຄົນຂອງໂຢອາບທ່ີປະ 
ກອບອາວຸດໄດ້ປິດລ້ອມອາບຊາໂລມໄວ້, ໄດ້ຕີລາວ, ແລະໄດຂ້້າລາວ” (2 ຊາມູເອນ 18:14-15). 
       ອັບຊາໂລມຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່ຕ່ໍການກະບົດຂອງລາວ.   ເຖິງປານນ້ັນ,  ໂດຍຄວາມຊ່ືສັດຂອງຕົນເອງ 
ດາວິດສາມາດໜຸນໃຈອັບຊາໂລມໃຫ້ກຽດແກ່ພ່ໍແລະຜູ້ເປັນກະສັດ.   ການບ່ໍໃຫ້ກຽດມີທາງຂອງມັນທ່ີຈະໝຸນວຽນກັບ 
ມາຜ່ານຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາ,   ນ້ັນແມ່ນເຫດຜົນທ່ີສຳຄັນສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະສະແດງຄວາມສັດຊ່ືໃນທຸກໆ
ດ້ານຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມ່ືອພວກເຮົາເຮັດບາບ,  ພວກເຮົາຕ້ອງສແວງຫາພຣະເຈ້ົາແລະ
ຄວາມເມດຕາຈາກພຣະອົງ. 
       ຈະເປັນແນວໃດຖ້າເປັນການຍາກທ່ີຈະໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຮົາ?   ຖ້າພວກເພ່ິນໄດ້ປະມໍລະດົກແຫ່ງຄວາມ 
ເຈັບປວດໄວ້ໃນໃຈຂອງພວກເຮົາເອງ ໂດຍຜ່ານການຕ່ໍສູ້,  ຄວາມຂົມຂື່ນໃຈ,  ຫລສືິ່ງອ່ືນໆ,  ພວກເຮົາຕ້ອງຊອກຫາ
ທາງທ່ີຈະກັບຄືນໄປສຶກສາໄຕ່ຕອງຂ້ໍພຣະຄັມພີທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາໃຫ້ກຽດແກ່ພວກເພ່ິນ. 
      ທາງນ່ຶງທ່ີພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍລູກຂອງພວກເຮົາໃຫ້ກຽດແກ່ພວກເຮົາໄດ້ ແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ກຽດແກ່ພວກ
ເຂົາ.    ພວກເຮົາເຮັດສ່ິງນັ້ນໂດຍການຊົມເຊີຍພວກເຂົາເມ່ືອພວກເຮົາລ້ົມເຫລວ  ແລະຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂສະຖານະ
ການ. ການສາລະພາບ, ການໃຫ້ກຽດແລະຄວາມສັດຊ່ືໃນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ ນ້ັນແມ່ນໄດ້ສນັບສນຸນຊີວິດທ່ີມີກຽດ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

ທ່ານຈະສແວງຫາຢ່າງຈິງຈັງເພ່ືອຈະເປັນຄົນທ່ີໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່ໄດ້ແນວໃດ? ພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ດ່ັງຕໍ່ໄປນ້ີ: 
 

ກັບໃຈ. ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ລ້ົມເຫລວດ້ວຍທາງໃດທາງນ່ຶງເມ່ືອເວ້ົາເຖິງການໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່   ຫລືດຳລົງຊີວິດຢ່າງມີ
ກຽດເພ່ືອໃຫ້ລູກຂອງພວກເຮົາໃຫ້ກຽດແກ່ພວກເຮົາ. ສາລະພາບແລະກັບໃຈຈາກບາບທ່ີໜ້າກຽດຊັງທ່ີທ່ານເຄີຍມີ  ຫືຼ
ວິທີການໃດໆທ່ີທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຍາກທ່ີຈະໃຫ້ກຽດແກ່ທ່ານ. 
 

 ແບບຢ່າງ. ຕັດສິນໃຈທ່ີຈະເປັນແບບຢ່າງຂອງຄວາມຈິງແລະຄວາມສັດຊ່ືຕໍ່ໜ້າທຸກຄົນ: ລູກໆຂອງທ່ານ, ຫລານໆ 
ຂອງທ່ານ, ແລະລູກຫລານຂອງຜູ້ອ່ືນ. 
 

 ປະຕິບັດ. ຈ່ົງກະທຳດ້ວຍການໃຫ້ກຽດ. ເຮັດບາງສ່ິງເພ່ືອຊ່ວຍແລະລ້ຽງດູພ່ໍແມ່. ຂຽນຈົດໝາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າພ່ໍແມ່
ຂອງທ່ານຈະບ່ໍມີຊີວິດຢູ່, ທ່ານສາມາດໃຫ້ກຽດເພ່ິນໂດຍການເວ້ົາເຖິງພວກເພ່ິນ.   ຖ້າວ່ານີ້ຖກືກບັທ່ານເອງ, ຈົ່ງແບ່ງ 
ປັນກັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທີ່ມີບົດບາດເປັນພ່ໍແມ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານແລະວິທີທ່ີພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ພວກເຂົາເພ່ືອເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນ 
ຜູ້ທ່ີມີຊີວິດເປັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນ້ີ. 
 

ບໍ່ວ່າປະວັດຄອບຄົວຂອງທ່ານເປັນມາແນວໃດ, ຂໜໍຸນໃຈທ່ານໃຫ້ເລືອກເສ້ັນທາງແຫ່ງຄວາມຮັກ, ຄວາມໂຄຣົບແລະ
ການໃຫ້ກຽດນັບແຕ່ມ້ືນ້ີເປັນຕ້ົນໄປ. 
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 27 ກັນຍາ 2020 (09-27-2020) 

__________________________________________ 

                                                 ໃຫ້ກຽດແກ່ຊີວິດ 
 

                                ມີທາງໃດແດ່ທ່ີທ່ານສະແດງອອກໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄຸນຄ່າ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ນັບຖືຊີວິດມະນຸດຄືກັບທ່ີພຣະເຈົ້າຊົງນັບຖື. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ຖາມຜູ້ໃດກໍໄດ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ພຽງເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີພຣະຄັມພີສອນ,    ແລະລາວອາດຈະກ່າວເຖິງສິ່ງນ່ຶງໃນ 
ພຣະບັນຍັດສິບປະການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄຳສ່ັງນຶ່ງກ່ຽວກັບການຂ້າ. ທ່ານອາດຈະໄດ້ເຫັນເຫດການໂທຣະພາບຢູ່
ບ່ອນໃດຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຮ້ອງໃສ່ຜູ້ຄາຕະກັມວ່າ, "ເຈົ້າຢ່າຂ້າ!" ຫືຼບາງທີທະນາຍຄວາມປ້ອງກັນໄດ້ໃຊ້ຄຳນ້ີເປັນເຫດຜົນ
ທ່ີຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທ່ີຖືກຕັດສິນລົງໂທດຖືກປະຫານຊີວິດ. 
       ເກືອບເປັນທ່ີຍອມຮັບໃນທ່ົວໂລກວ່າການຂ້າຄົນອ່ືນນ້ັນຜິດ, ແຕ່ວ່າວັທນະທັມແລະຣັຖບານໄດ້ກຳນົດກົດໝາຍ
ວິທີທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນການຕີຄວາມໝາຍນ້ັນ.  ຊີວິດ - ແລະຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດ - ບໍ່ເຄີຍມີການໂຕ້ຖຽງກັນຫຼາຍກວ່າທີ່
ພວກເຂົາມີໃນບໍ່ຫລາຍປີມານີ້.   ບ່ໍວ່າຫົວຂໍ້ນັ້ນຈະເປັນການແທ້ງລູກອອກໃນຕອນທ້ອງແກ່,  ຊ່ອຍຜູ້ມີພຍາດທ່ີທໍຣະ 
ມານໃຫ້ຕາຍໄວຂ້ຶນ, ຫືຼການຄ້າມະນຸດ(ໂສເພນີ), ຊີວິດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສັງເກດແລະມີການປົກປ້ອງ. 
       ດັ່ງທ່ີພວກເຮົາຈະເຫັນໃນພາກນ້ີ,  ພຣະຄັມພີຈະບອກແຈ້ງວ່າ: ຊີວິດໄດ້ເລ້ີມຕົ້ນໃນຊ່ວງເວລາຖືພາແລະຮັກສາ
ຄຸນຄ່າຂອງຂອງຊີວິດແຕ່ຕ້ັງທ້ອງຈົນໄປຮອດບ່ອນຝັງສົບ ທຸກໆຊີວິດ.  ແຕ່ກໍບໍ່ເປັນຈ່ັງວ່າ,  ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທ່ີຢູ່ໃນພຣະກາຍ
ຂອງພຣະຄຣິດກໍບໍ່ເຫັນດີນຳກັນສເມີໄປກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ, ແລະພວກເຮົາກໍລ້ົມເຫຼວບໍ່ເປັນນ່ຶງດຽວກັນໃນເຣ່ືອງທ່ີສຳຄັນ
ທັງໝົດນ້ີ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າຊີວິດທັງໝົດມີຄ່າ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຫັນຊີວິດຄືກັບທ່ີພຣະອົງຊົງເຫັນ.  
 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
 

1. ອົບພະຍົບ 20:13 

13  "ຢ່າຂ້າຄົນ" 
 

      ຊີວິດຂອງມະນຸດແມ່ນມີຄ່າສຳລັບພຣະເຈົ້າ ແລະຄວນຈະມີຄ່າຫລາຍສຳລັບພວກເຮົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກ
ເຮົາມັກຍອມຮັບເອົາແນວຄິດທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ອງທ່ີວ່າ, ພຽງແຕ່ວ່າພວກເຮົາບໍ່ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການຂ້າດ້ວຍຕົວເອງ, ພວກເຮົາຢູ່ 
ເໜືອພຣະບັນຍັດຂ້ໍນີ້ທ່ີວ່າ: "ຢ່າຂ້າຄົນ."  
       ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງຕອນທ່ີເທສນາຢູ່ເທິງຈ້າຍພູວ່າການຄາດຕະກັມສາ 
ມາດກະທຳດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ.  ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ທຳລາຍຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນໂດຍການກຽດຊັງຫລືການໝ່ິນປມາດ. 
       ຄວາມກຽດຊັງແລະການໝ່ິນປມາດມັກຈະເກີດຈາກຄວາມຂົມຂື່ນແລະການບ່ໍຍອມອະພັຍ. ເມ່ືອພວກເຮົາຍອມ
ໃຫ້ສອງຢ່າງນ້ີເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ກໍຈະເກີດມີກິ່ນເໝັນອັນຕະລາຍເຖິງຄວາມຕາຍ. ຖ້າບ່ໍເອົາໃຈໃສ່, 
ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍຄົນອ່ືນທ່ີຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາໃນຫລາຍໆດ້ານເທ່ົານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສາມາດນຳໄປສູ່ຄວາມຕາຍທາງ
ວິນຍານແລະຈິດໃຈຂອງເຮົານຳອີກ. 
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      ພຣະຄຣິດໄດ້ເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ດຳລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມຮັກ. ເມ່ືອທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າດຳລົງຊີວິດທ່ີບໍ່ມີຄວາມຮັກ
ຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະຕ່ໍກັນແລະກັນ, ພວກເຮົາກໍກຳລັງດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຕ່ໍຄຳສ່ັງອັນສູງສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ: ວ່າ 
ໃຫ້ເຮົາຮັກ. 
      ເຖິງປານນ້ັນ, ຄວາມຮັກກໍກາຍເປັນເຣ່ືອງຍາກເມ່ືອພົບກັບຄວາມຂົມຂື່ນຂອງການບ່ໍໃຫ້ອະພັຍ.   ຄຳເວ້ົາທ່ີອ່ອນ 
ໂຍນກາຍເປັນການວິພາກວິຈານ. ການວາງທ່າທີກໍເລ້ີມຜູກມັດເພ່ືອຮຽກຮ້ອງທວງເອົາການຕອບແທນຄືນ.  ມີເສດສ່ິງ 
ແຕກຫັກຂອງຄວາມເສັຽໃຈທ່ີເນ່ົາເປ່ືອຍ, ຄວາມອັບອາຍ, ຄວາມໂກດແຄ້ນ,  ແລະຄວາມສົງສັຍເຕັມໄປຕາມບັນຍາ 
ກາດເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນຄວາມສັມພັນ,  ຕໍ່ອາຊີບການງານ,  ຕ່ໍການຮັບໃຊ້, ແລະເກືອບໃນທຸກດ້ານຂອງຊີວິດ.  ນ້ັນ
ແມ່ນເຫດຜົນທ່ີວ່າການຊອກຫາຄວາມສາມາດທ່ີຈະໃຫ້ອະພັຍກໍຍາກກວ່າການໃຫ້ອະພັຍແກ່ຄົນທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານເຈັບ
ປວດ, ຫືຼແມ່ນແຕ່ການໃຫ້ອະພັຍຕົວເອງໃນສ່ິງທ່ີທ່ານເສັຽໃຈຢູ່ໃນຕອນນ້ີ.  ແລະຍັງກ່ຽວກັບການໄດ້ຊີວິດທີ່ພຣະເຈົ້າ
ປະສົງໃຫ້ທ່ານ. ຊີວິດຂອງມະນຸດທຸກຄົນມີຄ່າລວມທັງຊີວິດທ່ານເອງ. ເມ່ືອທ່ານເລືອກທ່ີຈະຢູ່ໃນຄວາມຂົມຂື່ນ ທ່ານ
ກກໍຳລັງທຳຮ້າຍຕົວເອງ. ດ່ັງທ່ີໄດ້ເວ້ົາມາແລ້ວ, ຄວາມຂົມຂື່ນແມ່ນນ້ຳກົດທ່ີມີອັນຕະລາຍສຳລັບຄົນອ່ືນ, ແລະມັນຈະ
ກດັກິນທ່ານໃນຂະນະທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່. 
        ພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ຈັກຄົນທ່ີເບ່ິງຄືວ່າມີການຕອບໂຕ້ຫຼາຍເກີນໄປຕ່ໍບັນຫາທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ. ພວກເຂົາຈະຕອບໂຕ້
ຫຼາຍເກີນໄປເພາະວ່າຄວາມກຽດຊັງແລະຄວາມຂົມຂື່ນກຳລັງກັດແຫ້ນຈິດວິນຍານ, ເຮັດໃຫ້ບັນຫາເຫ່ົຼານັ້ນອ່ອນລົງ. 
ນີ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄຳເວ້ົາຂອງພຣະເຢຊູກ່ຽວກັບການຄາຕະກັມ. 
         ຄວາມກຽດຊັງຂອງພວກເຮົາແມ່ນຮູບແບບນ່ຶງຂອງການຂ້າຄົນອ່ືນ, ແຕ່ມັນກໍສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕ່ໍຊີວິດ
ຂອງເຮົາເອງ. ເພ່ືອປົດປ່ອຍຄວາມກຽດຊັງແລະຄວາມຂົມຂື່ນໃດໆ ອອກໄປ, ໃຫ້ແນມເບ່ິງທີ່ໄມ້ກາງແຂນແລະສ່ິງທ່ີ 
ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດເພ່ືອທ່ານ.  ພວກເຮົາທຸກຄົນແມ່ນເທ່ົາທຽມກັນຢູ່ກ້ອງໄມ້ກາງແຂນ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ຕາຍເພ່ືອໃຫ້ອະ 
ພັຍທ່ານ, ແຕ່ພຣະອົງຍັງໄດ້ຕາຍແທນຄົນທ່ີທ່ານຖືກລ້ໍລວງໃຫ້ຂ້າດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງ ເໝືອນກັນ. 
 

2. 1 ຊາມູເອນ 26:7-11 
7 ດາວິດແລະອາບີຊາຍຈຶ່ງເຂົ້າໄປໃນຄ້າຍພັກຂອງຊາອູນໃນເວລາກາງຄືນ ແລະເບິ່ງແມ, ຊາອູນກຳລັງນອນຢູ່ໃຈກາງ
ບໍຣິເວນຄ້າຍ ຫອກຂອງພຣະອົງປັກຢູ່ດິນຊ່ືກັບຫົວຂອງເພ່ິນ ອັບເນີກບັພວກປະຊາຊົນກນໍອນອອ້ມພຣະອົງຢູ່ 8 ອາບີ
ຊາຍເວ້ົາກັບດາວິດວ່າ, “ໃນມ້ືນີ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບສັດຕຣູຂອງທ່ານໄວ້ໃນມືຂອງທ່ານແລ້ວ ບັດນີ້ຂໍໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈ້ົາເອົາຫອກຂອງເພ່ິນແທງໃຫ້ຊອດກັບດິນບາດດຽວເທ່ົານັ້ນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍແທງເທື່ອທີສອງດອກ” 9 ແຕ່ດາວິດ 
ບອກອາບຊີາຍວ່າ, “ຂຢ່ໍາເຮັດຮ້າຍພຣະອົງເລີຍ ເພາະມີຜູ້ໃດທ່ີຈະຢຽດມືອອກຕໍ່ສູ້ຜູ້ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເຈີມໄວ້ 
ແລ້ວ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຜິດ” 10 ແລະດາວິດກ່າວວ່າ, “ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມີຊີວິດຢູ່ແນ່ສັນໃດ ພຣະຜູເ້ປັນເຈ້ົາຈະຂ້າເພ່ິນ 
ດ້ວຍຕົວເພ່ິນເອງສັນນ້ັນ ຫລຈືະຮອດມ້ືກຳນົດທີ່ພຣະອົງຕ້ອງສິ້ນພຣະຊົນ ຫລພືຣະອົງຈະສະເດັດເຂ້ົາສົງຄາມແລ້ວ 
ຖືກຂ້າ 11 ຂພໍຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຫ້າມຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໃຫ້ຢຽດມືອອກຕໍ່ສູ້ຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງເຈີນໄວ້ ບັດນີ້ຈ່ົງເອົາຫອກທ່ີຢູ່ໃກ້ 
ຫົວເພ່ິນກັບເຕົ້ານ້ຳ ແລະໃຫ້ເຮົາທັງສອງໜີໄປສາ” 
 

       ເ�ິງແ��ນວ�າໃ�ເ�ລານ�ນຊາອນູຍ�ງເ�ນັກະສ�ດຢ,ູ ແ��ເ�ນັທ�ຈະແ��ງແ��ວວ�າພຣະຫ�ດຂອງພຣະເ��າຢູ�ເ�ິງດາວິດ
ແ�ະເ��ນຈະກາຍເ�ັນກະສ�ດ.   ຊາອູນບ�ພຽງແ��ຢນືຢູ�ໃ�ເ��ນທາງຂອງດາວິດທ�ຖກືຕ�ອງທ�ຈະຂ�ນນ�ງເ�ິງບ�ນລ�ງ, ແ��
ຊາອູນຍ�ງເ�ດັພາຣະກິດຂອງເ��ນຕ�ໄປ ເ��ອຮ�ບປະກ�ນວ�າດາວິດຈະບ�ໄ��ຂ�ນເ�ັນກະສ�ດ. 
       ໃ�ຄນືນ�ນ, ໃ�ຂະນະທ�ຊາອນູແ�ະຄ�ນຂອງເ��ນກໍາລ�ງນອນ��ບ, ສ�ວນດາວິດກຢໍູ�ໃ��ໆກ�ນ. ແ��ນອນສະຖານະ
ການເ�ນັທ�ພໍໃ�ຂອງດາວິດ; ນ�ແ��ນໂ�ກາດທ�ຈະຂ�າຊາອນູໄ��ຢ�າງງ�າຍດາຍຖ�າເພ�ນເ�ືອກທ�ຈະເ�ດັເ��ນນ�ນ. ອີງໃ��
ການກະທໍາຂອງຊາອນູທ�ຕ�ສູ�ດາວິດ, �າຍຄ�ນຄ�ງຈະບ�ກ�າວໂ�ດດາວິດຖ�າເ��ນຫາກເ�ົາຊີວິດຂອງຊາອນູ.   ເພາະຈະ 
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ເຫັນວ�າເ�ັນການຕີເ�ິກສ�ງຄາມ�ືການປ�ອງກ�ນຕ�ວເ�ງ: "ຈະຂ�າ�ືຈະຖືກຂ�າ." 
       ແ��ດາວິດຮູ�ດີກວ�າ.   ດາວິດຮູ�ວ�າການຍ�ກມືຂ�ນຕ�ສູ�ກ�ບຜູ�ທ�ພຣະເ��້າຊ�ງເ�ີມຈະປະຮອຍເ��ອນຂອງເ�ອືດ    ແ�ະ
ຄວາມຮູ�ສກຶຜດິຝ�ງຢູ�ໃ�ຊີວິດຂອງເ��ນເ�ງ. ດ�ງນ�ນດາວິດຈ�ງເ�ືອກເ�ົາຫອກແ�ະເ��ານ�າທ�ຢູ�ເ�ິງຫ�ວຂອງຊາອນູເ��ອ
ບອກໃ��ຊາອູນຮູ�ວ�າເ��ນສາມາດຂ�າຊາອນູໄ��ງ�າຍດາຍຊ�າໃ�. 
      ການເ�ືອກຂອງດາວິດເ��ອໃ��ກຽດແ��ຊີວິດສະແ�ງໃ��ເ�ັນຢ�າງຈະແ��ງໃ�ເ��ອງນ�. ຊີວິດແ��ນສ�ກສດິ. ບ�ມີໃ�ມ ີ
ສິດໃ�ການເ�ົາຊີວິດຂອງຄ�ນອ�ນນອກເ�ອືຈາກພຣະຜູ�ສ�າງຊີວິດຄືພຣະອ�ງເ�ງ: ພຣະເ��າ. ເ�ດຜ�ນທ�ບ�ມີໃ�ໃ�ພວກ
ເ�ົາມີສດິໃ�ການເ�ົາຊີວິດຂອງຄ�ນອ�ນ ກຍໍ�ອນວ�າພວກເ�ົາແ��ລະຄ�ນຖືກສ�າງຂ�ນຕາມພຣະລ�ກສະນະຂອງພຣະເ��າ. 
     ພຣະເ��າຊ�ງກ�າວຖ�ອຍຄໍາທ�ສໍາຄ�ນຕ�ໂ�ອາ, ເ��ງຊ�ວຍບອກເ�ິງຮາກຖານຄວາມສ�ກສດິຂອງຊີວິດ: "ຜູ�ໃ�ຂ�າເ��ອນ 
ສ�ນໃດ ຜູ�ນ�ນຈະຖກືເ��ອນຂ�າສ�ນນ�ນ ເ�າະວ�າພຣະເ��າໄ��ຊ�ງສ�າງມະນຸດຕາມພຣະລ�ກສະນະຂອງພຣະອ�ງ” (ປະຖ�ມ
ມະການ 9: 6) ການເ�ຕະນາເ�ັດໃ��ເ�ືອດຂອງມະນຸດ��ງໄ�ແ��ນການຄາຕະກ�ມ.  ເ�ດຜ�ນທ�ວ�າບ�ອະນຸຍາດໃ�� 
ເ�ົາຊີວິດເພາະເ�ັນສ�ງທ�ຜິດນ�ນ ບ�ພຽງແ��ວ�າເ�ັນການຕ�ສູ�ກບັຄ�ນອ�ນເ��ານ�ນ;   ແ��ຍງັເ�ັນການຕ�ສູ�ພຣະເ��ານໍາອີກ. 
ການຄາຕະກ�ມແ��ນການຕ�ສູ�ພຣະເ��າເພາະເປ�ນການໂ�ມຕຜີູ�ທ�ເ�ັນຕ�ວແທນການຊ�ງສ�າງຂອງພຣະອ�ງ. 
       ມະນຸດຖກືສ�າງຂ�ນຕາມພຣະລ�ກສະນະຂອງພຣະເ��າ.    ການທໍາລາຍມະນຸດແ��ນການປະກາດສ�ງຄາມກ�ບພຣະ
ເ��າ. ທຸກໆຊີວິດແ��ນຢູ�ໃ�ພຣະຫ�ດຂອງພຣະເ��າ.   ພຣະຜູ�ເ�ັນເ��າເ�ັນຜູ�ກໍານ�ດວ�າໃ�ຈະມີຊີວິດຢູ�  ແ�ະໃ�ຈະເສັຽ
ຊີວິດ. ການຕ�ດສນິໃ�ບ�ວ�າໃຜຈະຢູ��ືຕາຍແ��ນໜ�າທ�ຂອງພຣະເ��າພຣະອ�ງພຽງເ��ານ�ນທ�ມີສິດອໍານາດໃນການກະ 
ທໍາສ�ງນ�. ພວກເ�ົາບ�ໄ��ສ�າງຊີວິດ, ແ�ະພວກເ�ົາບ�ສາມາດເ�ືອກທ�ຈະເ�ົາຊີວິດຄ�ນອ�ນໄ��. 
       ດາວິດປະຕິເ�ດທ�ຈະບ�ເ�ົາຊີວິດຂອງຊາອູນ   ເ��ນຍອມຮ�ບວ�າສິດອໍານາດອ�ນສູງສດຸຂອງພຣະເ��າຢູ�ເ�ືອຊີວິດ
ແ�ະຄວາມຕາຍ. ເ��ນໄ��ມອບເຣ�ອງນ�ໃ��ຢູ�ໃ�ມືຂອງພະເ��າ. “ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມີຊີວິດຢູ່ແນ່ສັນໃດ ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ
ຈະຂ້າເພ່ິນ ດ້ວຍຕົວເພ່ິນເອງສັນນ້ັນ ຫລຈືະຮອດມ້ືກຳນົດທີ່ພຣະອົງຕ້ອງສິ້ນພຣະຊົນ ຫລພືຣະອົງຈະສະເດັດເຂ້ົາສົງ
ຄາມແລ້ວຖືກຂ້າ  ຂພໍຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງຫ້າມຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍໃຫ້ຢຽດມືອອກຕໍ່ສູ້ຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງເຈີນໄວ້ (ຂ�ທ ີ10-11 ກ). 
         ໃ�ຖານະເ�ັນສາວ�ກຂອງຣາຊອານາຈ�ກ,   ພວກເ�ົາຕ�ອງບ�ເ��ງພໍໃ�ໃ�ໂ�ກບ�ອນທ�ຊີວິດຖືກລ�ດຄຸນຄ�າຢ�າງຕ�  
ເ��ອງ.  ພວກເ�ົາໄ��ຖກືເ��ນໃ��ເ��າຕ�ສູ�ເ��ອຊີວິດຂອງຄ�ນອ�ນ - ລວມທ�ງຄຸນຄ�າອ�ນສູງສ�ງ - ໃ�ທຸກໆວິທທີາງທ�ພວກ
ເ�ົາສາມາດເ�ັດໄ��. 
 

3. 1 ຊາມູເອນ 26:22-25 
22 ແລະດາວິດທູນວ່າ, “ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ຫອກນັ້ນຢູ່ທ່ີນີ້ ຂໍຮັບສັ່ງໃຫ້ຄົນຫນຸ່ມຄົນນຶ່ງມາຮັບໄປຈາກທ່ີນີ້  23 ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານຮາງວັນແກ່ທຸກຄົນຕາມຄວາມຊອບທັມ ແລະຄວາມສັດຊ່ືຂອງເຂົາ ເພາະໃນວັນນ້ີພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຊົງມອບພຣະອົງໄວ້ໃນມືຂອງຂ້າພຣະອົງແລ້ວ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຢຽດມືອອກຕ່ໍສູ້ຜູ້ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊະໂລມຫົດ
ສົງໄວ້  24 ເບ່ິງແມ, ໃນສາຍຕາຂອງຂ້ານ້ອຍ ຊີວິດຂອງພຣະອົງນັ້ນປະເສີດ ຈຶ່ງຂໍໃຫ້ຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງປະເສີດໃນ
ສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຂພໍຣະອົງຊົງຊ່ອຍກູ້ຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກບັນດາຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ” 
25 ແລ້ວຊາອູນຈຶ່ງກ່າວກັບດາວິດວ່າ, “ດາວິດບຸດຂອງເຮາົເອີຍ ຂພໍຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງອວຍພອນເຈ້ົາ ເຈົ້າຈະກະທຳ
ຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງແລະຈະສຳເຣັດ“ ດາວິດຈຶ່ງໄປຕາມທາງຂອງທ່ານ ແລະຊາອູນກສໍະເດັດກັບສູ່ຣາຊສຳນັກຂອງ 
ພຣະອົງ 
 

      ທຸກໆຊີວິດໄດ້ຮັບຕາປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າ. ແມ່ນແລ້ວ, ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາບນ້ັນມົວໝອງໄປຍ້ອນຄວາມຜິດ
ບາບຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ວ່າພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງໄດ້ປະທັບຢູ່ໃນຕົວເຮົາແຕ່ລະຄົນ.   ຄວາມເປັນຈິງນີ້ໄດ້ເຮດັ
ໃຫ້ຊີວິດມີຄຸນຄ່າ.   ຄວາມຈິງນ້ີຄວນບັງຄັບໃຊ້ບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າເຮາົເບ່ິງແລະປະຕິບັດຕ່ໍຕົວເຮົາເອງຢ່າງໃດ,   ແຕ່ເຮົາຈະ
ຕ້ອງເບ່ິງແລະປະຕິບັດຕ່ໍຄົນອ່ືນນຳອີກ.   ພວກເຮົາຕ້ອງໂຄຣົບຊີວິດ ໂດຍປະຕິບັດຕ່ໍທຸກໆຊີວິດໃຫ້ມີຄ່າເທົ່າທຽມກັນ. 
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 ກະສັດດາວິດໄດ້ເຮັດເປນັແບບຢ່າງໃນເຣ່ືອງນ້ີໃນການກະທຳຕໍ່ກັນແລະກັນກັບກະສັດຊາອູນ. 
      ຊາອູນມີການປ່ຽນແປງຈິດໃຈຢູ່ເລື້ອຍ.  ເພ່ິນໄດ້ເອ້ີນດາວິດວ່າລູກຊາຍຂອງເພ່ິນແລະເວ້ົາເຖິງສິ່ງດີໆທີ່ດາວິດຈະ
ເຮັດຕ່ໍໄປໃຫ້ສຳເຣັດ.  ແທ້ຈິງແລ້ວ, ດາວິດປະຕິເສດທ່ີຈະຂ້າຊາອູນໃນເວລາທ່ີເພ່ິນມີໂອກາດ ແລະໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ຊາ 
ອູນກັບຄືນບ້ານແລະຢຸດການຕິດຕາມລ້າ, ຢ່າງໜ້ອຍກໍແມ່ນໃນເວລານ້ັນ. 
       ດາວິດສະແດງທ່າທີທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າຊີວິດ.  ຕລອດຊີວິດສ່ວນຫລາຍຂອງເພ່ິນ, ດາວິດໄດ້ເອົາແບບຢ່າງທີ່ຜູ້ປະກາດ 
ພຣະທັມມີກາໄດ້ເວ້ົາໃນຫລາຍຮ້ອຍປີຕໍ່ມາວ່າ: "ມະນຸດເອີຍ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ບອກພວກເຈົ້າແລ້ວວ່າແມ່ນຫຍັງດີ 
ສິ່ງທີ່ພຣະອົງປະສົງຈາກເຈົ້າກໍຄ ືໃຫ້ກະທຳຄວາມຍດຸຕິທັມສະແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງແລະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົ້າຂອງເຈ້ົາ
ຢ່າງອ່ອນນ້ອມ" (ມີກາ. 6:8). ພິຈາຣະນາຫາທາງທີ່ພວກເຮົາສາມາດດຳລົງຊີວິດຕາມຄວາມຈິງນ້ີໃນທາງທີ່ພວກເຮົາ
ໃຫ້ກຽດແກ່ທຸກໆ ຊີວິດ: 
 ຈົ່ງກະທຳຢ່າງຖືກຕ້ອງ ລວມທັງການກະທຳຕ່ໍຜູ້ທ່ີອ່ອນແອ, ຫາທາງທີ່ຈະປົກປ້ອງຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 
 ຄວາມຮັກອັນສັດຊ່ື ລວມທັງການຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູສເມີ ແລະສັດຊ່ືຕ່ໍການສແວງຫາຊີວິດແລະເສລີພາບສຳລັບຜູ້ທີ່ມີ 
    ຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະສູນເສັຽທັງສອງຢ່າງ-ຊີວິດ ແລະເສລີພາບ. 
 ການດຳເນີນຊີວິດຢ່າງຖ່ອມຕົວ ໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາຣະນາຄົນອ່ືນວ່າສຳຄັນກວ່າຕົວເຮົາເອງ. 
 

       ເມ່ືອພວກເຮົາປະຕິບັດສາມຢ່າງນີ້, ພວກເຮົາຈະເຮັດໄດ້ທັງສອງຄືໃຫ້ກຽດແລະໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ຊີວິດຕາມທ່ີພຣະ
ເຈ້ົາຕັ້ງພຣະທັຍໄວ້. ພວກເຮົາຍັງຈະຕຽມຕົວຮັບພຣະພອນແລະລາງວັນທ່ີມາຈາກການເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ, ດັ່ງທ່ີພວກເຮົາ
ໄດ້ເຫັນໃນສະຖານະການຂອງດາວິດກັບຊາອູນ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

ທ່ານຈະສແວງຫາຢ່າງຈິງຈັງແນວໃດເພ່ືອສະແດງຄຸນຄ່າຕໍ່ທຸກໆ ຊີວິດ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນຳໃຊ້ດັ່ງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 

 ກວດເບ່ິງກິຣິຍາທ່າທີຂອງທ່ານ.   ຖ້າທ່ານພິຈາຣະນາໂດຍສ່ວນຕົວ ເຫັນບາງຄົນສຳຄັນກວ່າຄົນອ່ືນ,  ໃຫ້ສາລະ 
ພາບຕ່ໍພຣະເຈົ້າແລະກັບໃຈໃໝ່. ໃນຂະນະທ່ີໂລກເຫັນວ່າຄົນນັບບ່ໍຖ້ວນຕ່ຳຕ້ອຍກວ່າຫືຼບໍ່ສຳຄັນ, ພວກເຮົາຖືກເອ້ີນ
ໃຫ້ເບິ່ງເຫັນທຸກຄົນ ຄືກັບທ່ີພຣະເຈົ້າເຫັນພວກເຂົາ. 
 

 ກວດເບ່ິງຄຳເວ້ົາຂອງທ່ານ. ກວດກາເບິ່ງພາກສ່ວນຂອງທ່ານໃນລົດຄນຸຄາ່ຊີວິດ ໂດຍຜ່ານຄຳເວ້ົາທີ່ທ່ານເວ້ົາກັບ
ຄົນອ່ືນຫລືກ່ຽວກັບຄົນອ່ືນ.   ຄຳເວ້ົາແຫ່ງຄວາມໂກດແຄ້ນ, ຄວາມປອງຮ້າຍ, ຄວາມຂົມຂື່ນ,  ຫລືແມ່ນແຕ່ຄວາມບໍ່
ມີໃຈທ່ີຈະໃຫ້ກຽດຊີວິດຄົນທັງຫລາຍທີ່ພຣະເຈົ້າຮັກ, ສະນ້ັນຈ່ົງກັບໃຈແລະຕັດສິນໃຈເວ້ົາແຕ່ສິ່ງທ່ີໜຸນໃຈຄົນອ່ືນ. 
 

ກວດເບ່ິງການກະທຳຂອງທ່ານ. ຊອກຫາວິທີທ່ີແນ່ນອນທ່ີທ່ານສາມາດຢືນຢັນຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດໃນຂອບເຂດອິດທິ
ພົນຂອງທ່ານ. ການປະຕິບັດຕົວຈິງລວມທັງການໃຫ້ຄຳປຶກສາຢູ່ສູນການຖືພາສົ່ງເສີມຊີວິດ, ການຊ່ວຍເຫືຼອພ່ໍແມ່ທ່ີມີ
ລູກພິການ, ຫືຼນຳຄວາມຊົມຊ່ືນຍນິດມີາໃຫ້ຜູ້ທ່ີຖກືລືມໃນໂຮງພະຍາບານ. 
 

ທຸກໆ ຊີວິດລ້ວນແຕ່ມີຄຸນຄ່າ. ຂ້ຶນກັບພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ການສນບັສນນຸແລະຢືນຢັນຄຸນຄ່ານີ້ໃນສ່ິງທ່ີ
ພວກເຮົາຄິດ, ເຮົາເວ້ົາ ແລະເຮົາເຮັດ.  ສ່ິງນີ້ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາອອກຈາກເຂດທ່ີສະດວກສະບາຍຂອງພວກເຮົາ
ແລະມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການຢືນຢັນຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດ - ດ່ັງທ່ີພຣະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໄວ້. 

                               ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 4 ຕຸລາ 2020 (10-04-2020) 

__________________________________________ 

                                             ໃຫ້ກຽດແກ່ການແຕ່ງງານ 
 

                                                  ທ່ານເຄີຍຍ້ອງຍໍການແຕ່ງງານຂອງຜູ້ໃດບໍ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄວາມໃກ້ຊິດສນິດສນົມທາງຮ່າງກາຍແມ່ນສງວນໄວ້ສຳລັບຊາຍແລະຍິງໃນພນັທະສັນຍາ 
                                ຂອງການແຕ່ງງານ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ງານແຕ່ງງານສມັຍນ້ີມີຫລາຍຂນາດແລະຮູບຊົງທຸກຮູບແບບ. ສຳລັບຫຼາຍໆຄົນ, ງານແຕ່ງດອງແມ່ນງານທ່ີງຽບ 
ສງັດ, ພິທີງ່າຍໆ, ໃນຂະນະທ່ີຄົນອ່ືນຈະບ່ໍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພ່ືອສ້າງປະສົບການຂອງຫມູ່ເພື່ອນແລະຄອບຄົວໃຫ້ຈ່ື
ໄດ້ດົນເທ່ົາທ່ີຈະດົນໄດ້. ໂດຍບ່ໍສົນເຣ່ືອງຂອງກັບດັກ(ກົນອຸບາຍ), ການແຕ່ງງານມີສ່ິງນ່ຶງທ່ີຄືກັນ: ຄວາມເປັນນ່ຶງດຽວ. 
ອີກສອງຄຳເພ້ີມເຕີມອະທິບາຍການແຕ່ງງານທ່ີແຂງແກ່ນ. 
 

 ການບ່ໍຕ່ໍເນ່ືອງ. ເມ່ືອຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງແຕ່ງງານກັນ, ພວກເຂົາຈະສ້ິນສຸດສາຍສັມພັນໃນບາງກໍຣະນີກັບຄົນເຫ່ົຼານ້ັນ 
    ທ່ີເປັນສະຖາບັນປົກຄອງພວກເຂົາໃນຄອບຄົວ ກ່ອນທ່ີພວກເຂົາຈະແຕ່ງງານ 
 

 ການຕ່ໍເນ່ືອງ. ຄູ່ຜົວເມັຽສືບຕ່ໍສະຖາບັນໃໝທ່ີ່ງົດງາມທ່ີເອ້ີນວ່າຄອບຄົວ. ຊ່ຶງບ່ໍຄືກັນກັບຄອບຄົວທ່ີພວກເຂົາໄດ້ເສັຽ 
    ສະລະອອກມາ, ແຕ່ຍັງຄົງສືບຕ່ໍໃນຫຼັກການອັນດຽວກັນຂອງຄອບຄົວ. 
 

        ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນຄວາມເປັນນ່ຶງດຽວນ້ີວ່າພັນທະສັນຍາ. ເພາະວ່າລັກສະນະຂອງພັນທະສັນຍາແມ່ນຄວາມຜູກພັນ
ທາງຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ, ການໃຫ້ກຽດແກ່ການແຕ່ງງານແມ່ນສຳຄັນທ່ີສຸດ.   ແຕ່ຫນ້າເສັຽດາຍ, ວັທນະທັມຂອງພວກ
ເຮົາໄດ້ປ່ຽນແປງໄວແລະສູນເສັຽໄປກັບພັນທະສັນຍານ້ີ, ແລະຜູ້ຄົນກໍພະຍາຍາມຕີຄວາມໝາຍໃໝ່ວ່າການແຕ່ງງານ
ແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ແລະ ຄຳໝ້ັນສັນຍານ້ັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຍັງ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ມາດຕະຖານຂອງພຣະອົງໄດ້ເຫັນ 
ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໃນພຣະບັນຍັດສິບປະການ. 
 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
 

1. ອົບພະຍົບ 20:14 

14  "ຢ່າລ່ວງເກີນຜົວເມັຽຄົນອ່ືນ" 
 

        ຄຳສ່ັງຕ່ໍຕ້ານການຫລ້ິນຊູ້ໃນຊີວິດແຕ່ງງານແມ່ນສຳຄັນທ່ີສຸດ.  ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເບ່ິງການແຕ່ງງານຂອງເຮົາເອງ  
ແລະການແຕ່ງງານຂອງຄົນອ່ືນ - ດ້ວຍຄວາມພາກພຽນທຸກຢ່າງ.  ການຫລ້ິນຊູ້ໄດ້ທຳລາຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະແບ່ງ
ແຍກຄວາມເປັນນ່ຶງດຽວທ່ີພຣະເຈ້ົາປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາມີແລະໄດ້ອອກແບບໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາມີປະສົບການ. 
       ພາຍໃນຄວາມເປັນເອກລັກຂອງການແຕ່ງງານທ່ີເປັນນ່ຶງດຽວດ້ານຮ່າງກາຍ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມ
ຜູກພັນອັນສນິດແໜ້ນໃນຄວາມຮັກໄຄ່ຊ່ຶງເປັນຈຸດປະສົງອັນສູງສ່ົງເໜືອກວ່າຄວາມເພີດເພີນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອອກແບບ 
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ພວກເຮົາໃຫ້ເປັນແນວນ້ັນ   ຄວາມຜູກພັນອັນສນິດແໜ້ນນ້ີໄດ້ຍຶດຕິດກັບການອຸທິດຕົນ, ຄວາມດຶງດູດ ແລະການປົກ
ປ້ອງອີງຕາມຮໍໂມນທ່ີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ. 
      ແຕ່ກໍໜ້າເສ້ົາໃຈ ເມ່ືອປະສົບການເຫຼົ່ານ້ີເກີດຂ້ຶນນອກຄວາມເປັນນ່ຶງຂອງການແຕ່ງງານ  ເຊ່ັນດຽວກັບຄວາມຮັກ
ທາງເພດແລະ/ຫລືການພົວພັນທາງຮ່າງກາຍ(ການຫລ້ິນຊູ້)   ພວກເຂົາກໍໄດ້ທຳລາຍຄວາມຜູກພັນຊີວິດການສົມຣົດ.  
ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ຄູ່ແຕ່ງງານກໍຢາກຈະສ້າງສ່ິງທ່ີສູນເສັຽໄປແລ້ວຂ້ຶນໃໝ່ ເພ່ືອຟື້ນຟູປົວແປງຄວາມສັມພັນໃຫກົ້ມກຽວກັນ 
ອີກ.  ບ່ໍພຽງແຕ່ເທ່ົານ້ັນ,  ການຫລ້ິນຊູ້ໄດ້ສ້າງຄວາມສນິດແໜ້ນໃໝຢູ່່ຂ້າງນອກພັນທະສັນຍາການແຕ່ງງານ.  ຄວາມ 
ຜູກພັນທ່ີສນິດແໜ້ນໃໝນ້ີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ເຫັນຮອຍແປ້ວອັນຍາວນານ,  ຍັງມີຄວາມຄິດເຖິງ,  ແລະແມ້ກະທ້ັງມີອາການ
ຢາກຖອນຕົວເປັນເວລາຫລາຍເດືອນຈາກຊີວິດແຕ່ງງານຫລືແມ້ກະທ້ັງເປັນປີ ໃນທີສຸດກໍແຕກແຍກກັນ. 
       ການຫລ້ິນຊູ້ ທາງກາຍແລະທາງຈິດໃຈ  ເຮັດໃຫ້ເສັຽຫາຍຫລາຍກວ່າການທຳລາຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈທາງການທໍ 
ຣະຍົດ(ຫັກຫລັງ)ການແຕ່ງງານ.  ຄວາມສນິດແໜ້ນໄດ້ຍ້າຍຄວາມສັມພັນຈາກຄູ່ຄອງໃນຄອບຄົວໄປໃຫ້ຄົນໃໝ່ຢ່າງ 
ມີປະສິດທິຜົນ.   ສະຖິຕິການວັດແທງທາງວິທະຍາສາດໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າຜົນກະທົບຂອງການຖອນຈາກ
ຄວາມສົນໃຈຂອງຄວາມຮັກຊ່ົວຄາວມີຄວາມຮຸນແຮງ, ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ ກໍຍ່ິງຮ້າຍແຮງກວ່າເກ່ົາ, ຄືກັບາເສບຕິດທຸກຢ່າງ.  
       ວິທະຍາສາດຢ້ັງຢືນສ່ິງນ້ີ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກພວກເຮົາບາງສ່ິງທ່ີຄ້າຍຄືກັນໃນພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ. ເມ່ືອໂປ 
ໂລຂຽນວ່າ, "ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າຜູ້ທີ່ຕິດພັນກັບຍິງແມຈ້່າງກໍເປັນກາຍອັນດຽວກັບຍິງນ້ັນ ເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ, 

“ເຂົາທັງສອງຈະເປັນກາຍອັນດຽວ”  (1 ໂກຣິນໂທ.6:16),   ເພ່ິນໄດ້ໃຊ້ຄຳວ່າ Kolloo ຂອງພາສາກຣີກ,    ຊ່ຶງມີຄວາມ 
ໝາຍຕາມຕົວອັກສອນວ່າ   "ເພື່ອຕິດໃສ່ກັນ(ດ້ວຍກາວ), ດ້ວຍຊີມັງ."  ຄວາມສັມພັນທາງເພດຈະປ່ອຍຮໍໂມນແຫ່ງ 
ການຕິດສນິດທ່ີອອກແບບໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຜູກພັນກັນ;ຮໍໂມນນ້ີເໝືອນກັບຢາງກາວທ່ີຕິດທັງສອງຄົນເຂ້ົາໃສ່ກັນ. 
        ພຣະຄັມພີບອກພວກເຮົາໃຫລ້ະວັງຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ ເພາະວ່າມັນແມ່ນຫົວໃຈທ່ີຄວາມບາບໄດ້ຢ່ັງຮາກໄວ້ 
ແລ້ວ. ພຣະເຢຊູເຊ່ືອມຕ່ໍຄຳສ່ັງບ່ໍໃຫ້ເຮັດຜິດປະເວນີດ້ວຍຫົວໃຈ(ຄວາມຄິດ). “ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນຄຳທ່ີກ່າວໄວ້ວ່າ 
“ຢ່າຫລ້ິນຊູ້ສູ່ຜົວເມັຽທ່ານ” ແຕ່ຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຜູ້ໃດເບ່ິງແມ່ຍິງດ້ວຍໃຈກໍາໜັດໃນຍິງນ້ັນ ຜູ້ນ້ັນ
ໄດ້ຫລ້ິນຊູ້ໃນໃຈກັບຍິງນ້ັນແລ້ວ” (ມັດທາຍ 5: 27-28). ການຫລ້ິນຊູ້ແມ່ນເລິກເຊ່ິງກວ່າການກະທຳຂອງຮ່າງກາຍ
ເພາະວ່າມັນຢ່ັງຮາກມາຈາກແຫລ່ງຝ່າຍວິນຍານ. ໃນຂະນະທ່ີພຣະບັນຍັດໄດ້ສຸມໃສ່ການກະທຳ, ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ 
ຈິດໃຈເປັນຕົວທ່ີກະຕຸ້ນການກະທຳດ່ັງກ່າວນ້ັນ. 
 

2. 2 ຊາມູເອນ 11:1-3ກ 
1 ໃນປີຕ່ໍມາ ພໍຕົກຣະດູແລ້ງເປັນຣະດູທີ່ບັນດາເຈ້ົາຊີວິດໄດ້ເຄີຍອອກໄປຮົບເສິກ ດາວິດກໍສ່ັງໂຢອາບ ພ້ອມທັງພວກນາຍທະຫານ
ຂອງພຣະອົງ ແລະທັງກອງທັບອິສຣາເອນອອກໄປ ພວກເຂົາໄດ້ຊະນະຊາວອັມໂມນ ແລະອ້ອມເມືອງຮັບບາໄວ້ ແຕ່ດາວິດໄດ້ຢູ່
ໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ  2 ໃນຕອນແລງຂອງວັນນ່ຶງ ດາວິດໄດ້ຕ່ືນແຕ່ນອນຂ້ຶນໄປເທິງຫລັງຄາພຽງຂອງພຣະຣາຊວັງ ພຣະອົງໄດ້
ຍ່າງໄປມາເທິງຫລັງຄານ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງເຫັນຍິງຄົນນ່ຶງກຳລັງອາບນ້ຳຢູ່ ນາງເປັນຄົນງາມຫລາຍ  3 ດ່ັງນ້ັນ ດາວິດກໍສ່ົງຄົນອອກໄປ
ສືບຖາມເບ່ິງວ່ານາງແມ່ນໃຜ..." 
 

      ຊີວິດຂອງດາວິດເປັນຕົວຢ່າງທ່ີສຳຄັນຕ່ໍສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນເມື່ອພວກເຮົາບ່ໍຍອມໃຫ້ຄວາມສັດຊ່ືແລະຄວາມບໍຣິສຸດປົກ
ປ້ອງຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມສັດຊ່ືແລະຄວາມບໍຣິສຸດເລ້ີມຕ້ົນໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ. ທັນທີທ່ີດາວິດໄດ້ຕັດ 
ສິນໃຈທ່ີຈະສ່ົງຄົນໄປສອບຖາມກ່ຽວກັບຜູ້ຍິງທ່ີອາບນ້ຳ ທ່ີເພິ່ນເຫັນຈາກເທິງຫລັງຄາ,    ເພ່ິນໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຂ້ັນຕອນໃນ
ການສແວງຫາແລ້ວ. ໃນສະຖານະການນ້ັນ, ການເຝ້ົາລະວັງຈິດໃຈຂອງເພິ່ນໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງຫັນໜີໄປຈາກສ່ິງທ່ີ
ເພ່ິນໄດ້ເຫັນໃນເວລາທ່ີເພ່ິນເບ່ິງນາງຄ້ັງທໍາອິດ. ແຕ່ດາວິດເລືອກທ່ີຈະຕາມຫານາງ, ຊ່ຶງນຳໄປສູ່ຄວາມເສັຽຫາຍ. 
       ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍປົກປ້ອງຕົວເອງ, ພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນສ່ິງທ່ີເຮົາຮູ້ກັບຄົນອ່ືນ  ຊ່ຶງຜູ້ທ່ີໃກ້ຊິດຕົວເຮົາພຽງຄົນດຽວຄື 
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ຄູ່ສົມຣົດຂອງພວກເຮົາທ່ີຄວນຈະຮູ້ ຄວາມຮູ້ນ້ັນກໍສໍາຄັນຫລາຍ. ການກ່າວເຖິງຄວາມສັມພັນທາງເພດຄ້ັງທຳອິດແມ່ນ
ຢູ່ໃນປະຖົມມະການ 4:1 “ຄັນຕ່ໍມາ ອາດາມໄດ້ສົມສູ່ຮ່ວມກັບພັຣຍາຂອງຕົນ ນາງຈ່ຶງຖືພາແລ້ວໄດ້ເກິດບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງ  
ນາງຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ,  “ຂ້າພຣະອົງໄດ້ບຸດຊາຍຍ້ອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົດຊ່ອຍ"  ດ່ັງນ້ັນ  ນາງຈ່ຶງຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ເດັກນ້ອຍວ່າ 
ກາອິນ” ຄຳສັບເດີມແປວ່າ“ມີຄວາມສນິດສນົມ” ແມ່ນຄຳພາສາເຮັບເຣີ, ຊ່ຶງໝາຍເຖິງການຮູ້ຫືຼການເປີດເຜີຍບາງ
ສ່ິງບາງຢ່າງ. ໃນຂະນະທ່ີຄຳເວ້ົານ້ັນບ່ໍໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມໃກ້ຊິດທາງເພດ,  ສະພາບການດ່ັງກ່າວຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ທ່ີ
ໃກ້ຊິດ. ເປັນທ່ີຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າຄວາມສນິດສນົມທາງເພດແມ່ນຫຼາຍກວ່າການກະທຳທາງກາຍແລະຄວາມສນຸກເພີດ 
ເພີນ.   ຄຳວ່າ Yada  ແມ່ນຄວາມຄິດຂອງການຈົມລົງໃນຄວາມເປັນຈິງຂອງອີກຄົນນ່ຶງເພ່ືອຈະຮູ້ຢ່າງເລິກເຊ່ິງ ແລະ
ເປັນທ່ີຮູ້ຈັກຢ່າງເລິກເຊ່ິງຂອງອີກຝ່າຍນ່ຶງເຊ່ັນກັນ. 
       ຄຳນ້ີຍັງໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເຖິງການຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ.   ໃຫ້ເຫັນພາບການພົວພັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາກັບພຣະ 
ອົງອີກ: 
 "ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນເພ່ືອນກັບຜູ້ທ່ີຢຳເກງພຣະອົງ ແລະຊົງສ່ັງສອນເຂົາເຖິງຄຳຫມ້ັນສັນຍາຂອງພຣະອົງ"    

(ເພງສັຣເສີນ 25:14). 
 "ເຈ້ົາເປັນພະຍານຝ່າຍເຮົາ" - ນ້ີແມ່ນການປະກາດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ- "ແລະຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາທ່ີເຮົາໄດ້ເລືອກ 
     ໄວ້, ເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ຮູ້ແລະເຊ່ືອເຮົາແລະເຂ້ົາໃຈວ່າເຮົາແມ່ນຜູ້ນ້ັນ" (ເອຊາຢາ 43:10). 
"ເຮົາຈະມອບຊັບສົມບັດຈາກບ່ອນມືດແລະບ່ອນລັບລ້ີໃຫ້ເຈ້ົາ ແລ້ວເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າເຮົາແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະວ່າ 
    ພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຊົງເລືອກເອົາເຈ້ົາ" (ເອຊາຢາ 45: 3). 
 

       ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຄວາມໃກ້ຊິດໃນຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະອົງ. ເພາະວ່າການແຕ່ງງານເປັນການ
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນນ່ຶງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງມີກັບພຣະຄຣິດ (ເອເຟໂຊ 5: 22-32),    ໃນລະດັບດຽວກັນກັບ
ຄວາມບໍຣິສຸດແລະຄວາມສັດຊ່ືທ່ີພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະຄຣິດ ຊ່ຶງໄດ້ເຫັນ
ໃນຄວາມສັມພັນກັບຄູ່ສົມຣົດຂອງເຮົາ. ດາວິດເຂ້ົາໃຈຄຳໝັ້ນສັນຍາດ່ັງກ່າວ:“ຂ້າພຣະອົງຈະຂໍຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງ
ພຣະອົງເປັນນິດ ຂໍໃຫ້ປອດພັຍຢູ່ທ່ີກຳບັງປີກຂອງພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງສະດັບຄຳບົນບານຂອງ
ຂ້າພຣະອົງ ແລະພຣະອົງປະທານມໍຣະດົກຂອງບັນດາຜູ້ທ່ີເກງກົວພຣະນາມຂອງພຣະອົງແກ່ຂ້າພຣະອົງ"   (ເພງສັຣ
ເສີນ 61: 4-5) ເຖິງປານນ້ັນ, ໃນຂະນະທ່ີເພ່ິນຢືນຢູ່ເທິງຫລັງຄາພຣະຣາຊວັງແລະເຫັນນາງບັດເຊບາ, ເພ່ິນຢຸດທ່ີຈະ
ໃຫ້ຄວາມສັດຊ່ືແລະຄວາມບໍຣິສຸດນ້ັນເຝ້ົາລະວັງຄວາມຄິດຂອງເພ່ິນ. 
 

3. 2 ຊາມູເອນ 11:3ຂ-5 
3ຂ...ແລ້ວໄດ້ຮູ້ວ່ານາງຊ່ື ບັດເຊບາ ລູກສາວຂອງເອລີອາມ ແລະເປັນເມັຽຂອງອູຣີຢາຊາວຮິດຕີ  4 ດາວິດໄດ້ສ່ົງຄົນ
ໄປນຳເອົານາງມາ ພວກເຂົາກໍພານາງມາຫາພຣະອົງ ແລ້ວດາວິດກໍສົມສູ່ຢູ່ຮ່ວມກັບນາງ ຫລັງຈາກນ້ັນນາງກໍກັບເມືອ
ເຮືອນ (ໃນລະຫວ່າງນ້ີເປັນເວລາທ່ີນາງເຊົາເປັນລະດູ ແລະທຳພິທີຊຳຮະຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດແລ້ວ)  5 ເມື່ອນາງຮູ້ວ່ານາງມີ
ທ້ອງ ນາງກໍສ່ົງຂ່າວໄປບອກດາວິດ" 
 

       ດາວິດບ່ໍພຽງແຕ່ເອົາຄວາມສັດຊ່ືໃນຊີວິດຂອງເພ່ິນປະໄວ້ທາງຂ້າງເທ່ົານ້ັນ, ເພິ່ນຍັງບ່ໍໄດ້ໃຫ້ກຽດຄວາມສັມພັນ
ການແຕ່ງງານຂອງບັດເຊບາ. ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຕືອນດາວິດວ່າບັດເຊບາໄດ້ແຕ່ງງານແລ້ວ. ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາພະ 
ຍາຍາມເຂ້ົາແຊກແຊງເພ່ືອຊ່ວຍດາວິດໃຫ້ເຫັນອັນຕະລາຍໃນການສືບຕ່ໍຕິດຕາມບັດເຊບາ. ເພ່ິນໄດ້ເຕືອນດາວິດວ່າ 
ນາງບັດເຊບາເປັນລູກແລະເມັຽຂອງອ່ືນ.  ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມດາວິດໄດ້ຕິດຕາມນາງຕ່ໍໄປ;  ດາວິດເລືອກທ່ີຈະໃຫ້ຮ່າງ 
ກາຍຂອງເພ່ິນໄດ້ຮັບຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ ເຖິງຈະມີຜົນສະທ້ອນຕິດຕາມມາ. 
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       ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າດາວິດບ່ໍໄດ້ຮັກກັບນາງບາດເຊບາ; ເພ່ິນພຽງແຕ່ຖືກດຶງດູດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ດາວິດໄດ້ເອົາຈຸດ 
ປະສົງຕ້ົນຕໍແລະຄວາມຕ້ັງໃຈໃນການຮ່ວມເພດອອກໄປ: ພັນທະພິເສດທ່ີຊ່ອຍໃຫ້ຮູ້ແລະເປັນທ່ີຮູ້ຈັກ. 
    ເປັນໜ້າເສ້ົາໃຈ, ສ່ິງນ້ີສາມາດເກີດຂ້ຶນພາຍໃນຊີວິດແຕ່ງງານຖ້າຫາກຄູ່ຮັກບ່ໍມີຄວາມຜູກພັນທາງດ້ານອາລົມແລະ
ຝ່າຍຈິດວິນຍານຜ່ານຄວາມຮັກ, ການໃຫແ້ລະໃຫ້ກຽດແກ່ຄວາມສັມພັນ. ພວກເຮົາເຫັນເຫດການນ້ີເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງ
ຢາໂຄບກັບເລອາ, ເມັຽທ່ີລາວບ່ໍຮັກ (ປຖກ.30:16). ການແຕ່ງງານລະຫວ່າງຢາໂຄບກັບເລອາໄດ້ລູກເຖິງ 7 ຄົນ, ແຕ່
ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບປວດ. 
       ເມື່ອການມີເພດສັມພັນທ່ີບ່ໍມີຫຍັງເລີຍນອກເໜືອຈາກການກະທຳທ່ີເຮັດໄປເພ່ືອໃຫ້ເຖິງຈຸດຈົບ, ກໍຈະນຳຄວາມ 
ເຈັບປວດໃຈ,  ຄວາມອິດສາ,  ຄວາມເສັຽໃຈ, ແລະຄວາມຮູ້ສຶກ,  ທາງຮ່າງກາຍ, ແລະຜົນສະທ້ອນຕາມາທາງຈິດວິນ
ຍານ. ການປ້ອງກັນການແຕ່ງງານຈາກການຫລ້ິນຊູ້ແມ່ນເລ້ີມຕ້ົນໂດຍການສ້າງຄວາມຜູກພັນທ່ີແທ້ຈິງຈາກຄວາມຮັກ, 
ໃຫ້ກຽດ,  ແລະຄວາມຮັກລະຫວ່າງຄູ່ສົມຣົດ ແລະການປູກຝັງຄວາມຮັກຄວາມສັມພັນ.  ພຽງແຕ່ປົກປ້ອງຫົວໃຈຢູ່ໃນ
ເຮືອນເທ່ົານ້ັນ ທ່ີເຮືອນກໍຈະສາມາດໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້. ໂດຍການບ່ໍຮັກສາຫົວໃຈຂອງເພ່ິນຫລືສແວງຫາສ່ິງທ່ີດີທ່ີ
ສຸດສຳລັບນາງບັດເຊບາ, ດາວິດກໍໄດ້ນຳພັຍພິບັດທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ເຂ້ົາມາສູ່ຄອບຄົວເພ່ິນແລະຂອງນາງ. 
       ພຣະເຢຊູເຂ້ົາໃຈເຖິງອັນຕະລາຍຂອງການຫຼິ້ນຊູ້ແລະລັກສະນະຫຼອກລວງຂອງຫົວໃຈຂອງມະນຸດ (ເຢເຣມີ 17: 
9).  ແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາໃຫ້ກຽດແກ່ຄວາມເປັນນ່ຶງດຽວລະຫວ່າງສາມີແລະພັລຍາ,  ພວກເຮົາກໍດຳລົງຊີວິດທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ຊົງພໍພຣະທັຍແລະນຳພວກເຮົາໄປສູ່ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈແລະຄວາມສຸກທ່ີສຸດ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

    ທ່ານຈະສແວງຫາທ່ີຈະປົກປັກຮັກສາແລະໃຫ້ກຽດແກ່ການແຕ່ງງານ ບ່ໍວ່າຈະເປັນຂອງທ່ານເອງຫລືຊີວິດແຕ່ງງານ 
ຂອງຄົນອ່ືນຢ່າງໃດ? ພິຈາຣະນາການນຳໃຊ້ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 

 ກວດກາຫວົໃຈຂອງທ່ານ.    ໃຫ້ກຽດແກ່ຊີວິດແຕ່ງງານຂອງທ່ານແລະເພ່ືອຄວາມສັມພັນຂອງຄົນອ່ືນ ເລ້ີມຕ້ົນໃນ  
    ຫົວໃຈແລະຈິດໃຈ. ຫັນໜີຈາກການມີສ່ວນພົວພັນກັບຄວາມໂລບມາກ, ຮູບພາບລາມົກ, ຫຼືຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີບ່ໍເໝາະ 
    ສົມຕ່ໍຄົນອ່ືນ. 
 

 ກວດກາການກະທຳຂອງທ່ານ.   ຖ້າທ່ານມີຄວາມຜິດໃນຖານຫລ້ິນຊູ້   (ທັງທາງດ້ານຄວາມຄິດຫລືທາງດ້ານຮ່າງ 
   ກາຍ) ໃນອະດີດຫລືປັດຈຸບັນ, ຈ່ົງກັບໃຈຢ່າງສ້ິນເຊີງຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາ  ແລະຫັນປ່ຽນຫົວໃຈຂອງທ່ານໄປຈາກບາບນ້ີ 
   ແລະໄປສູ່ການເຊ່ືອຟັງພຣະຄຣິດ. ຖ້າທ່ານບ່ໍໄດ້ກະທຳບາບຕາມທ່ີກ່າວມານ້ີ, ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາແລະຂໍໃຫ້ 
   ພຣະອົງນຳພາທ່ານໃນຊີວິດທ່ີໃຫ້ກຽດການແຕ່ງງານຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ. 
 

 ໃຫ້ກຽດ.    ຊອກຫາວິທີທ່ີຈະໃຫ້ກຽດແກ່ການແຕ່ງງານ     ທັງຂອງທ່ານເອງແລະຊີວິດການແຕ່ງງານຂອງຄົນອ່ືນ. 
    (ຊ່ຶງໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກໆຄົນ ບ່ໍວ່າຖານະການແຕ່ງງານຂອງພວກເຂົາຈະເປັນແນວໃດ.) ຮູ້ວ່າສ່ິງໃດທ່ີທ່ານສາມາດເຮັດ 
    ໄດ້ໃນອາທິດນ້ີເພ່ືອໃຫ້ກຽດແກ່ທ່ານເອງ, ແກ່ຄູ່ສົມຄອງຂອງທ່ານ ແລະພຣະເຈ້ົາ (ຖ້າທ່ານແຕ່ງງານແລ້ວ), ຮູ້ວ່າ 
    ທ່ານສາມາດໃຫ້ກຽດຄົນອ່ືນສຳລັບຄວາມສັດຊ່ືຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນການແຕ່ງງານ. 
 

       ວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕ່ໍງານແຕ່ງງານ, ແຕ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການແຕ່ງງານນ້ັນ. ແລະ
ແນ່ນອນ, ບ່ໍວ່າຖານະການ ການແຕ່ງງານຈະເປັນແນວໃດ, ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາຕ້ອງບໍຣິສຸດ.  

                                  ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 11 ຕຸລາ 2020 (10-11-2020) 

__________________________________________ 

                                       ໃຫ້ກຽດແກ່ຄວາມສັມພັນທັງໝົດ 
 

                                ໃຜເປັນຕົວຢ່າງຂອງຄວາມສັດຊ່ືສ່ວນຕົວໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄວາມສັດຊ່ືແລະຄວາມເພ່ິງພໍໃຈໃນພຣະຄຣິດເປັນພ້ືນຖານສຳລັບຄວາມສັມພັນທີ່ດີ. 

 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
      ການລະເບີດມ້າງຕຶກອາຄານເປັນສ່ິງທ່ີໜ້າເບິ່ງອັນອັສຈັນ. ພຽງນ່ຶງນາທີທີ່ທ່ານເຫັນຕຶກອາຄານທ່ີຕ້ອງຢູ່, ຫລຂືົວ, 
ຫລືອຸໂມງ, ແລະຫັຼງຈາກນ້ັນພາຍໃນສອງສາມວິນາທີ,ສິ່ງກ່ໍສ້າງທັງໝົດພັງລົງເປັນກອງຂ້ີເຖ່ົາແລະເສດຫັກພັງ. 
       ໃນການຄວບຄຸມການທັບມ້າງທາງອຸດສະຫະກມັ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈະວາງລະເບີດນ້ອຍໆ ຈຳນວນນ່ຶງຕາມຍຸດທະວິ 
ທີໄວ້ຕາມສິ່ງກ່ໍສ້າງນ້ັນ. ຍຸດທະວິທີການຈັດວາງເປັນສ່ິງສຳຄັນທ່ີສຸດເພ່ືອທຳລາຍຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງອາ 
ຄານໂດຍທ່ີບໍ່ໄດ້ທຳລາຍສ່ິງອ່ືນໆທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບມັນ. 
       ຄວາມຊ່ືສັດທາງດ້ານໂຄງສ້າງຂອງຊີວິດເຮາົແລະຄວາມສມັພັນຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສຳຄັນເທ່ົາກັນກັບໂຄງ
ສ້າງຂອງຕຶກອາຄານ ຊ່ຶງໃຊ້ເວລາພຽງວິນາທີເທ່ົານ້ັນເພ່ືອໃຫ້ຄວາມສມັພັນຖືກທຳລາຍ. ຄວາມຕົວະພຽງເທ່ືອດຽວສາ 
ມາດເຮັດໃຫ້ມິດຕະພາບລົ້ມລົງໄດ້. ຄຳກ່າວຫາ ການໃສ່ຮ້າຍພຽງຄ້ັງດຽວສາມາດທຳລາຍຜູ້ຄົນທ່ີຍອມຮັບພວກເຮົາ 
ທາງເລືອກທ່ີຜິດພາດພຽງຄ້ັງດຽວຈະດຳເນີນໄປຈົນສຸດ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທ່ີຈະເຣີນມາໄດ້ຫລາຍທົດສະວັດແລ້ວຖືກທຳລາຍ 
ເພພັງລົງ. ພ້ືນຖານອັນໜັກແໜ້ນມີໄວ້ແລ້ວໃນພຣະບັນຍັດສິບປະການ ຊ່ຶງໄດ້ສ້າງຂຶ້ນເທິງກຽດແລະຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ 
ເພ່ືອໃຫ້ໝັ້ນໃຈເຖິງຄວາມສັດຊ່ືຂອງໂຄງສ້າງຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາ. 
 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
 

1. ອົບພະຍົບ 20:15-16 

15 ຢ່າລັກຊັບ  16 ຢ່າເປັນພຍານເທັດໃສ່ຮ້າຍເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ" 
 

       ມ້ືນຶ່ງນັກເທດຄົນນ່ຶງໄດ້ຂ່ີຣົດເມ, ລາວເອົາເງິນຄ່າໂດຍສານໃຫ້ຄົນຂັບຣົດເມ ແລະຜູ້ຂັບຣົດໄດ້ເອົາເງິນທອນໃຫ້
ລາວ. ໃນຂະນະທ່ີນັກເທດນ່ັງລົງ ລາວໄດ້ນັບເບ່ິງເງິນຫລຽນແລະພົບວ່າຄົນຂັບຣົດເມໄດ້ທອນເງິນເກີນ. ລາວກັບໄປ
ທາງໜ້າຣົດອີກ ລາວໄດ້ຍ່ືນເງິນໃຫ້ຄົນຂັບສອງຫລຽນໆລະ 25 ເຊັນ ແລະກ່າວວ່າ, "ເຈ້ົາໄດ້ທອນເງິນໃຫ້ຂ້ອຍເກີນ." 
      ຄນົຂັບລົດເມໄດ້ຍິ້ມແລະເວ້ົາວ່າ,“ ອາຈານ, ຂ້ານ້ອຍຂອບໃຈດ້ວຍໃຈຈິງກັບສ່ິງນີ້, ເພາະວ່າຂ້ານອ້ຍໄດ້ໄປຮ່ວມ
ນະມັສການໃນໂບດຂອງທ່ານມ້ືວານນ້ີ, ແລະຂ້ານອ້ຍໄດ້ຍິນຄຳເທສນາຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມສັດຊ່ື.  ຂ້ານອ້ຍຕ້ັງ 
ໃຈທອນເງິນໃຫ້ທ່ານເກີນ ເພ່ືອຢາກຮູ້ວ່າທ່ານດຳລົງຊີວິດຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ເທສນາຫືຼບ່ໍ." 
       ຄວາມສັດຊ່ືຄວນຈະເປັນແບບອັດຕະໂນມັດສຳລັບພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າໃຜກຳລັງຕິດຕາມເບ່ິງການ
ກະທຳຂອງພວກເຮົາຫລືຟັງຄຳເວ້ົາຂອງພວກເຮົາ.   ການປະພຶດຕົນເອງຢ່າງສັດຊ່ືແລະດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີເປັນ
ຫົວໃຈສອງປະການຂອງພຣະບັນຍັດສິບປະການ:   " ຢ່າລັກຊັບ,   ຢ່າເປັນພຍານເທັດໃສຮ່້າຍເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ". 
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ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດຕ່ໍຄົນອ່ືນດ້ວຍຄວາມນັບຖື -  ແລະນ້ັນລວມທັງການນັບຖືຊັບສິນຂອງພວກເຂົານຳ.    ຄຳເວ້ົາ
ຂອງພວກເຮົາກໍຄວນສະແດງຄວາມໂຄຣົບຕ່ໍຄົນອ່ືນ. ຄຸນງາມຄວາມດເີຫລ່ົານີ້ແມ່ນສະແດງອອກດ້ວຍຄວາມຮັກແລະ
ໄດ້ຊ້ີບອກວ່າເຮົາເປັນສາວົກຂອງຣາຊອານາຈັກ.   ພຣະເຢຊູສລຸບເຣ່ືອງນ້ີເມ່ືອພຣະອົງກ່າວວ່າ, "ຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍມີ
ຄວາມຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ ດ່ັງນີ້ແຫລະ, ຄົນທັງປວງກໍຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເຈົ້າທັງຫລາຍເປັນສາວົກຂອງເຮົາ” (ໂຢຮັນ 13:35). 
         ຮັກກັນແລະກັນລວມທັງການເວ້ົາຄວາມຈິງດ້ວຍຄວາມຮັກຕລອດເວລາ (ເອເຟໂຊ 4:15).  ຫລາຍຄົນແກ້ຕົວ
ເຣ່ືອງຕົວະວ່າເປັນພຽງ "ການຕົວະສຂີາວນ້ອຍໆເທ່ົານັ້ນ."  ຄຳຕົວະເລັກໆນ້ອຍໆກໍຄືກັບການຖືພາທ້ອງ "ນ້ອຍ"  ຊ່ຶງ 
ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ້ອງໄດ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນຫັຼງຈາກນ້ັນ. ຄວາມຕົວະເໝືອນກບັການຫລ້ິນເຄ່ືອງຫລ້ິນກິລາຊະນິດນ່ຶງເອ້ີນ 
ວ່າບູມເມີແຣງ(boomerang) ເມ່ືອແກວ່ງອອກໄປແລ້ວມັນຈະເຈີດກັບມາຫາຜູ້ແກວ່ງແລະຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດຢ່າງ
ສາຫັດຖ້າຫລົບບ່ໍທັນ(ຜູ້ແກວ່ງຈະຕ້ອງຊຳນານ) 
       ຂີ້ຕົວະຈະກັບມາຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຮົາສເມີ. ດ້ວຍເຫດຜົນອັນດຽວນ້ີ, ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຂ້ີຕົວະ. ແຕ່ນອກຈາກນ້ີ, ພວກ
ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງດຳລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມສດັຊ່ືເພາະວ່າຊີວິດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບນ້ີກໍເປັນວິທີທາງທ່ີຈະນຳພຣະກຽດມາສູ່ 
ພຣະເຈົ້າແລະຂຍາຍອານາຈັກຂອງພຣະອົງຢູ່ເທິງໂລກ. ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຄວນເປັນແວ່ນແຍງຂອງຜູ້ທ່ີສ້າງເຮົາ ໃນ
ເວລາທ່ີພວກເຮົາປະພຶດຕົນນອກຄຸນງາມຄວາມດີຂອງອານາຈັກ,     ພວກເຮົາຍັງບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງວ່າ 
ພຣະເຈົ້າແມ່ນໃຜ ແຕ່ພວກເຮົາກຳລັງສະແດງຕາມການຫຼອກລວງຂອງຊາຕານ, "ພ່ໍແຫ່ງຄວາມຕົວະ" (ໂຢຮັນ 8:44), 
ຊ່ຶງເປ້ົາໝາຍຂອງມັນແມ່ນເພ່ືອບິດເບືອນກົດລະບຽບຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນໂລກ.  ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາເລືອກທ່ີຈະຕົວະ
ຫລືເວ້ົາເຖິງຄວາມຈິງທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາກໍນຸ່ງຫ່ົມລັກສະນະຂອງຊາຕານແທນທ່ີຈະເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
       ການດຳລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື ໝາຍເຖິງການສ້າງແບບຢ່າງຄວາມຄິດ, ຄຳເວ້ົາ, ແລະການກະທຳຂອງພວກ
ເຮາົທ່ີມາຈາກພຣະເຈົ້າ.  ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຮັດສ່ິງນ້ີ, ພວກເຮົາສາມາດຂຍາຍຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງຢູ່ເທິງ
ໂລກໃນຂະນະທ່ີນຳພຣະສະຫງ່າຣາສມີາສູພ່ຣະອົງແລະຄວາມດມີາສູຄົ່ນອ່ືນ. 
 

2. ອົບພະຍົບ 20:17 
17 ຢ່າອດີສາຢາກໄດ້ເຮືອນຂອງຜູ້ອ່ືນ ຢ່າອິດສາຢາກໄດ້ຜົວຫລເືມັຽ ຢາກໄດ້ຂ້ອຍທາດ ຢາກໄດ້ງົວຄວາຍ ຢາກໄດ້ 
ລຫໍລືສິ່ງອ່ືນໃດທີ່ເປັນຂອງຄົນອ່ືນ” 
 

       ນິທານອີສ�ບໄ��ເ��າເ��ອງຂອງໝາຕ�ວນ�ງທ�ຄາບກະດກູຍ�າງຂ�າມຂ�ວ.   ເ��ອມ�ນແ�ມລ�ງໄ�ໃ�ນ�ໍາມ�ນໄ��ເ�ັນຮບູ
ສະທ�ອນຂອງກະດູກຢູ�ໃ�ນ�ານ�ນໃ��ກວ�າ. ມ�ນຕ�ອງການກະດູກທ�ໃ��ກວ�າ ໃ�ທ�ນທມີ�ນກໍຄາຍກະດກູທ�ຢູ�ປາກຂອງ 
ມ�ນເ��ອຈະໄ�ຄາບເ�ົາກະດູກທ�ຢູ�ໃ�ນ�ານ�ນ ເ��ອເ�ດັເ��ນນ�ນ ກະດູກຢູ�ໃ�ປາກຂອງມ�ນກຕໍ�ກລ�ງໄ�ໃ�ນ�ໍາແ�ະຢ�າງ
ໄ�ວາແ�ະຈ�ມນ�າຫາຍໄ�.  ໝາບ�ພຽງແ��ລ�ມເ�ວທ�ຈະໄ��ກະດູກໃ��ທ�ເ�ນັພາບລວງຕາ ແ��ມ�ນໄ��ສນູເ�ຽັກະດກູ 
ອ�ນແ�ບຊ�ອຍທ�ມ�ນຄາບຢູ�ນ�ນ. 
       ການບ�ພໍໃ�ກ�ບສ�ງທ�ທ�ານມີຢູ�ແ��ວແ��ນເ��ນທາງທ�ໄ�ທ�ສຸດທ�ຈະເ�ັດໃ��ສູນເ�ັຽໄ�.  ຜູ�ໂ�ສະນາຮູ�ດກີ�ຽວກ�ບທ�າ
ອຽງຂອງພວກເ�ົາຕ�ຄວາມໂ�ບມາກໂ�ພາ;  ພວກເ�ົາໃ��ເ�ລາຢ�າງ�ວງ�າຍແ�ະເ�ິນເ��ອພະຍາຍາມເ�ດັໃ��
ພວກເ�ົາບ�ພໍໃ�. ພວກເ�ົາຮູ�ວ�າຖ�າພວກເ�ົາບ�ພໍໃ�ເ�ິງທ�ສຸດກ�ບສະຖານະການປະຈຸບ�ນຂອງພວກເ�ົາ, ພວກເ�ົາຈະ
ຍອມຕ�ວກ�ບການຂາຍຣາຄາທ�ສູງສຸດຂອງພວກເ�ົາ.   ຍ�ອນຄວາມໂ�ບທ�ບ�ສ�ນສຸດຂອງພວກເ�ົາ, ພວກເ�ົາ�າຍຄ�ນ
ໄ��ຮ�ບເ�ົາຄໍາຂວ�ນທ�ວ�າ, "ຂ�ອຍຊ�,ເ�າະວ�າ, ຂ�ອຍມ�ກຊ�."  ພວກເ�ົາບ�ມຄີວາມສຸກເ��ນເ�ັຽແ��ວ�າພວກເ�ົາຈະຫາໄ��
�າຍຂ�ນອກີ. 
 
       ຄວາມພໍໃ�ບ�ໄ��ຂ�ນຢູ�ກ�ບສ�ງເ��ານ�.  ຄວາມພໍໃ�ແ��ນການຮູ�ວ�າພຣະເ��າຊ�ງປະທານໃ��ຕາມຄວາມຈໍາເ�ນັຂອງ
ທ�ານ, ແ�ະຮ�ບເອາົນ�ນສ�ງທ�ພຣະອງົປະທານໃ��ນ�ນດ�ວຍຄວາມກະຕ�ນຍູ. 



 3 

 
 ຄວາມພໍໃ�ເ�ືອນກ�ບຄວາມສຸກໃ�ການຂ�ບຣ�ດເ��າ(jalopy) ໃ�ຂະນະທ�ທ�ານຄິດວ�າທ�ານກໍາລ�ງຂ�ບຣ�ດລຸ�ນໃ�� 
    (Mercedes) ທ�ງສອງກໍຣະນນີ�ທ�ານກມໍຍີານພາຫະນະຂ�ບຂ�. 
 
 ຄວາມພໍໃ�ແ��ນມີຄວາມສກຸໃຈທ�ໄ��ຢູ�ໃ�ອາພາດເ�ນັຂນາດ 800 ຕາລາງຟຸດ ເ�ືອນກ�ບໄ��ຢູ�ເ�ືອນ 4000 ຕາ 
    ລາງຟຸດ. ໃ�ສອງກຣໍະນນີ� ທ�ານກມໍ�ີ�ງຄາມຸງຢູ�ເ�ິງຫ�ວຂອງທ�ານ. 
 
 ຄວາມພໍໃ� ແ��ນຍນິດກີ�ບການກິນຮ�ອດດ�ອກເ�ອືນກ�ບກນິປ�ງຊ�ນຕດິດກູ(T-Bone steak). ທ�ງສອງກໍຣະນນີ� 
    ທ�ານກບໍ�ຫິວອີກ. 
 
 ຄວາມພໍໃ�ແ��ນການນຸ�ງເ��ອຜ�າຈາກຮ�ານຂາຍເ� (thrift store) ເ�ືອນກ�ບທ�ານໄ��ມາຈາກຮ�ານທ��ູ�າ 
    (outfit fancy) ທ�ງສອງກໍຣະນນີ� ທ�ານກມໍີເ��ອງນຸ�ງປ�ກ��ງຂອງທ�ານ. 
 
         ເ��ອພວກເ�ົາດໍາລ�ງຊີວິດດ�ວຍຄວາມພໍໃ�ຕາມທ�ຕ�ງໃ�ໄ��,  ພວກເ�ົາກກໍໍາລ�ງຮ�ບຮູ�ຄວາມດີຂອງພຣະເ��າໃ�
ການຈ�ດຫາໃ��ຂອງພຣະອ�ງ.  ພວກເ�ົາຍອມໃ��ຄວາມກະຕ�ນຍມູາແ�ນຄວາມຕ�ອງການ.    ສະພາບການ�ືສ�ງຂອງ
ຕ�າງໆບ� ຄວນໃ��ຂ�ບເ��ອນຄວາມພໍໃ�ຂອງພວກເ�ົາ.    ເ�ັດລ�ບໃ�ການເ��ງພໍໃ�ແ��ນມາຈາກການຮູ�ວ�າທກຸຢ�າງທ�
ພວກເ�ົາມີແ�ະທຸກສ�ງທ�ພວກເ�ົາສາມາດເ�ັດໄ��ແ��ນມາຈາກພຣະຄຣິດຜູ�ເ��ມຄວາມເ��ມແ�ງ    ແ�ະຫ�າງຫາໃ��
ພວກເ�ົາ. 
      ຄວາມພໍໃ�ແ��ນກນຸແ�ສໍາຄ�ນໃ�ການດໍາລ�ງຊີວິດທ�ສ�ດຊ�ເ�າະມ�ນໃ��ຄວາມປອດພ�ຍທ�ຈໍາເ�ັນໃ�ການພ�ກຜ�ອນ 
ຕາມຄວາມເ�ນັຈິງໃ�ປ�ດຈບຸ�ນນ�.  ເ��ອທ�ານຮູ�ວ�າທຸກສ�ງທ�ທ�ານມີມາຈາກພຣະອ�ງຜູ�ຊ�ງຮ�ກທ�ານ�າຍທ�ສດຸ, ທ�ານກສໍາ 
ມາດປ�ອຍແ�ນການຕ�າງໆ, ການຄວບຄຸມ, ຄວາຕ�ວະ, ການໃ��ຮ�າຍ, �ື��ບ�ີກເ��ອຈະໄ��ຢູ�ທາງໜ�າ. ເ��ອທ�ານ
ປ�ອຍຄວາມບ�ກຜ�ອງທ�ພຍາຍາມຈະຢູ�ທາງ��າ,      ທ�ານສາມາດພ�ກຜ�ອນໃ�ຄວາມຈິງທ�ວ�າມືແ��ງການຫ�າງຫາຂອງ 
ພຣະເ��າຈະຕອບສນອງສ�ງທ�ທ�ານຈໍາເ�ັນເ��ອຈະໄ��ປະສ�ບກ�ບຊີວິດທ�ຄ�ບສ�ມບູນ.    ຊອກຫາຄວາມເ��ງພໍໃ�ໃ�ສ�ງ
ທ�ພຣະເ��າມີໃ��ແ�ະທ�ານຈະພ�ບເ�ັດລ�ບທ�ເຮດັໃ��ຊີວິດໄ��ຮ�ບຄວາມເ��ງພໍໃ�. 
 

3. ເພງສັຣເສີນ 37:1-6 
1 ຢ່າເສັຽໃຈຍ້ອນຄົນຊ່ົວ ຢ່າອິດສາຜູ້ທ່ີໄດ້ມາໃນທາງຜິດ     2 ເຂົາຈະສູນເສັຽໄປເໝືອນຫຍ້າທີ່ຫ່ຽວແຫ້ງລົງ ເຂົາຈະ
ຕາຍເໝືອນດ່ັງຕ້ົນໄມ້ທີ່ຫ່ຽວແຫ້ງ  3 ຈົ່ງເຊ່ືອຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະສ້າງແຕ່ຄວາມດີ ແລ້ວອາສັຍຢູ່ໃນປະເທດຂອງ
ຕົນຢ່າງປອດພັຍ     4 ຈ່ົງຊອກຫາຄວາມສຸກໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ    ແລະພຣະອົງຈະປະທານໃຫ້ຕາມໃຈມັກຂອງເຈ້ົາ 
5 ຈົ່ງຖວາຍຕົວເອງແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຈົ່ງເຊ່ືອພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຈະຊ່ອຍເຫລືອເຈົ້າ  6 ພຣະອົງຈະຊົງກະທຳໃຫ້
ຄວາມດຂີອງເຈ້ົາຊ່າລໄືປ ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງເຈົ້າເປັນເໝືອນດັ່ງດວງຕາເວັນໃນຍາມທ່ຽງ" 
 

      ຖ້ອຍຄຳເຫລ່ົານີ້ຈາກກະສັດດາວິດຊ່ຶງໄດ້ມາຈາກພຣະບັນຍັດທ່ີກ່າວວ່າບໍ່ໃຫ້ໂລບມາກ.  ເພ່ິນເລ້ີມຕົ້ນໂດຍການ
ເຕືອນພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ອິດສາຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດ. ເປັນການງ່າຍທ່ີຈະອິດສາຜູ້ທີ່ບ່ໍນັບຖືພຣະເຈົ້າແຕ່ເບ່ິງຄືວ່າຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ. 
ດັ່ງທ່ີນັກຂຽນບົດເພງອີກຄົນໜ່ຶງຂຽນວ່າ,“ແຕ່ຝ່າຍຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງເກືອບລ້ົ້ົມລົງ ຕີນຂອງຂ້າພຣະອົງເກືອບມ່ືນ
ພະລາດໄປເພາະຂ້າພຣະອົງໄດ້ອິດສາຄົນຈອງຫອງ ຄຄົືນຊ່ົວຮ້າຍທີ່ຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ" (ເພງສັຣເສີນ 73:2-3). 
     ຢາຖອນພິດສຳລັບຄວາມອິດສາແລະຄວາມບ່ໍພໍໃຈດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກການເບ່ິງພຣະເຈົ້າແທນທ່ີຈະເບ່ິງຄົນຊ່ົວ.  
ພວກເຮົາຕ້ອງ "ໄວ້ວາງໃຈ"  ແລະ  "ຊ່ືນຊົມ" ໃນພຣະອົງແລະພຣະອົງເທົ່ານ້ັນ.   ພວກເຮົາທັງໝົດເຄີຍປາຖນາຕ້ອງ 
ການພັກຜ່ອນໃນພຣະເຈ້ົາ. 
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        ຂ້າພະເຈົ້າຍອມຮັບວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມເພ່ິງພໍໃຈໃນຕອນເລ້ີມຕ້ົນຂອງການຮັບໃຊ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. 
ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ງານພັນທະກິດເຕີບໃຫຍ່ແລະຂຍາຍອອກ.   ຂ້າພະເຈົ້າສົງສັຍໃນບາງຄ້ັງວ່າການເຕີບໂຕນ້ັນ 
ພັກຜ່ອນພຽງເທ່ົາໃດກໍຍັງຢູ່ເທິງບ່າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.  ນັ້ນອາດເປັນສ່ິງທີ່ດີ, ແຕ່ທັດສະນະຄະຕິຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຮດັໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເຮັດວຽກຫລາຍຊ່ົວໂມງ ເພ່ືອຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດແນວນ້ັນ. ຈຸດສຸມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ແມ່ນຢູ່ທ່ີຄວາມພະຍາຍາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ. 
       ຄຳແນະນຳຫັຼກຢ່າງໜຶ່ງໄດ້ປ່ຽນແປງສ່ິງທັງໝົດນ້ີສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ.   ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳນ້ີຈາກອະດີດ
ເພ່ືອນຮ່ວມຫ້ອງຮຽນສາສນາສາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ໄດ້ປະຕິບັດສາສນາກິດທ່ີມີປະສິດຕິຜົນສູງສຸດຂອງລາວ.    ທ່ານ
ກ່າວວ່າ, "ໂທນີ, ຢ່າລືມຄວາມຈິງນີ້ເດີ: ທ່ານມີພຽງແຕ່ແຫ່ຼງດຽວ ພຣະເຈົ້າເປັນແຫລ່ງຂອງທ່ານ ຢ່າງອື່ນທຸກຢ່າງເປັນ
ພຽງແຕ່ຊັບພະຍາກອນເທ່ົານ້ັນ.” ຄວາມຈິງນັ້ນຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດພັກຜ່ອນໄດ້. 
       ບໍ່ມີໃຜໃນພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງກັງວົນຫລືຈ່ົມກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີຄົນອ່ືນກຳລັງເຮັດສຳເຣັດຫລືກຳລັງເຮດັຢູ່. ຖືວ່າເປັນ
ແນວໂນ້ມທັມມະດາທີ່ຈະປຽບທຽບ, ແຕ່ນ້ັນບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນສ່ິງທ່ີດີ.  ພວກເຮົາສາມາດປ່ອຍການແຂ່ງດີກັນ
ໄປແລະຮັບເອົາຄວາມສຳເຣັດຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ.  ເມ່ືອທ່ານເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ,   ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມປາຖນາ
ຈາກຫົວໃຈຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສ່ິງທ່ີພຣະເຈົ້າມີໄວ້ສຳລັບທ່ານ ແລະສ່ິງທ່ີພຣະອົງຫ້າງຫາໄວ້ບໍ່ເຄີຍໝົດໄປຈັກ
ເທ່ືອພຣະອົງມີຢ່າງພຽງພໍສເມີ. ຖວາຍຈິດໃຈຂອງທ່ານໃຫ້ພຣະຄຣິດໂດຍມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະອົງ ຫັຼງຈາກນ້ັນ, 
ສັງເກດເບ່ິງພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຍິນດີໃນຂະນະທ່ີພຣະອົງຊົງພໍພຣະທັຍກັບທ່ານ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

       ທ່ານຈະສແວງຫາຢ່າງຈິງຈັງແນວໃດເພ່ືອດຳລົງຊີວິດທ່ີມີຄວາມສັດຊ່ື? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບິ່ງການນຳໃຊ້ດັ່ງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 
 ກວດເບ່ິງຄຳເວ້ົາຂອງທ່ານ.  ຈ່ົງມີສະຕິຕ່ໍຄຳເວ້ົາແລະການກະທຳຂອງທ່ານໃນອາທິດນ້ີ.   ຖ້າທ່ານຖືກທົດລວງໃຫ້ 
ເວ້ົາຫືຼເຮັດໃນສ່ິງທ່ີບ່ໍສັດຊ່ືແລະບ່ໍຈິງ, ຈ່ົງຢ່າເຮັດ, ຕັ້ງໃຈທ່ີຈະເປັນຄົນທ່ີສັດຊ່ື. 
 
 ຈື່ຈຳໄວ້.  ມຸ້ງໝັ້ນທ່ີຈະທ່ອງຈຳ 2 ໂກຣິນໂທ 9: 8:  “ ແລະພຣະເຈ້ົາຊົງຣິດອາດປະທານພຣະຄຸນອັນສົມອດຸົມທຸກ 
ຢ່າງແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ   ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຈ້ົາມີທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງພຽງພໍສຳລັບຕົວສເ ມີ ທັງຈະມີສິ່ງຂອງບໍຣິບູນສຳລັບການ
ງານດທຸີກຢ່າງດ້ວຍ"  ໃຫ້ພຣະຄຳຂໍ້ນີ້ສືບຕ່ໍເຕືອນທ່ານເລ້ືອຍໆວ່າທ່ານມີທຸກສ່ິງທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລ້ວ. 
 
 ໃຫ້ກຳລັງໃຈ.  ພວກເຮົາທຸກຄົນສາມາດໃຊ້ການຢືນຢັນທາງບວກໃນບາງກໍຣະນີຂອງຄວາມສັດຊ່ືແລະຄວາມເພ່ິງ
ພໍໃຈ.   ສ່ິງທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນການສ່ືຂ່າວສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ພໍໃຈກັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາເອງ.   ເລືອກທ່ີຈະ
ເປັນແຫ່ຼງໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ຜູ້ທີ່ຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມບໍ່ເພ່ິງພໍໃຈ. 
 
       ພິຈາຣະນາເບ່ິງຜົນກະທົບໃນການດຳລົງຊີວິດທ່ີມີຄວາມສັດຊ່ືແລະຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ   ຊ່ຶງຈະມີຕໍ່ທ່ານແລະຄົນ
ອ້ອມຂ້າງທ່ານ. ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າປະທານຄວາມເຂ້ັມແຂງແລະພລັງໃຫ້ທ່ານເປັນຄົນທ່ີຮັກສາຫົວໃຈຂອງພຣະບັນຍັດ
ສິບປະການຜ່ານຊີວິດແຫ່ງຄວາມຮັກ.  
 

                              ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 18 ຕຸລາ 2020 (10-18-2020) 

__________________________________________ 

                                 ຄຳໝ້ັນສັນຍາຂອງພຣະຄຣິດຕ່ໍພວກເຮົາ 
 

                                  ທ່ານສອນບົດຮຽນຫຍັງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ັງໃຈເມື່ອເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ແມ່ນແຕ່ໃນຊ່ວງເວລາທ່ີຫຍຸ້ງຍາກທ່ີສຸດຂອງພວກເຮົາ, ພຣະຄຣິດໄດ້ກະທຳເພ່ືອຈະຮັກເຮົາ
ແລະນຳພວກເຮົາໃຫ້ມາຫາພຣະເຈ້ົາ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ຄຳໝັ້ນສັນຍາ.   ຄຳເວ້ົານ້ີເຮັດໃຫ້ທ່ານລຳຄານບໍ?   ວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາກຳລັງຈະກາຍເປັນນັບມື້ນັບເສີຍ 
ເມີຍຕ່ໍຄວາມຄິດເຣ່ືອງຄຳໝ້ັນສັນຍາ, ຈຸດສຳຄັນແມ່ນພວກເຮົາບ່ໍເຮັດໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ັງໃຈ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາ
ພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະຈ່າຍໃນຣາຄາພິເສດທ່ີບໍຣິສັດສາຍເຄໂບລໂຄສະນາລົດຣາຄາ ແຕ່ຫັຼງຈາກນ້ັນພວກເຮົາກໍປ່ັນປ່ວນໃຈ
ເມ່ືອເຫັນວ່າຣາຄາດ່ັງກ່າວຢູ່ໃນຄຳໝ້ັນສັນຍາພຽງແຕ່ປີນ່ຶງ.  ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານ້ັນ, ການແຕ່ງງານຕາມປະເພນີແມ່ນ
ນັບມື້ນັບຮຸນແຮງລົງໄປເລ້ືອຍໆ ເປັນເວລາຫລາຍທົດສະວັດມາແລ້ວ.  ແຕ່ດຽວນ້ີກໍເກືອບຮອດລະດູໃບໄມຫ້ລ່ົນແລ້ວ. 
ໃນບັນດາຫນຸ່ມສາວ ໄດ້ປະເມີນວ່າ 25 ເປີເຊັນຂອງພວກເຂົາຈະບ່ໍແຕ່ງງານເລີຍ.  ເຫດຜົນນ່ຶງນ້ັນກໍແມ່ນກ່ຽວກັບຄຳ
ໝ້ັນສັນຍາ.  ຄົນທັງຫລາຍບ່ໍຢາກຮັກສາຄຳໝ້ັນສັນຍາຈົນຕລອດຊີວິດທ່ີພວກເຂົາບ່ໍແນ່ໃຈວ່າຈະເຮັດໄດ້ແທ້. 
        ຄຳໝ້ັນສັນຍາມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຫລາຍຂ້ຶນເມື່ອພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າອີກຝ່າຍນ່ຶງເຮັດຕາມທ່ີສັນຍາກັບເຮົາຢ່າງແທ້
ຈິງແລະມີສ່ິງດີທ່ີສຸດໃນໃຈ. ນ້ັນແມ່ນສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈ້ົານ້ັນພິເສດ ພຣະອົງໃຫ້ຄຳ
ໝ້ັນສັນຍາກັບພວກເຮົາກ່ອນທ່ີພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄຳໝ້ັນສັນຍາກັບພຣະອົງ.   ແລະຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ,   ເຖິງແມ່ນຄຳໝ້ັນ
ສັນຍາຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະອົງສ່ັນຄອນ ບ່ໍໝ້ັນຄົງ, ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍເຄີຍຍົກເລີກຄຳໝັ້ນສັນຍາທ່ີມີຕ່ໍພວກເຮົາ, ການຊົງ
ສຳແດງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສຸດໃນສ່ິງນ້ີແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມພ້ົນຂອງພວກເຮົາ. 
 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
 

1. ໂຣມ 5:6-8 

6 ຂນະທ່ີເຮົາທັງຫລາຍຍັງຂາດກຳລັງ ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງສ້ິນພຣະຊົນເພ່ືອແທນຄວາມຊ່ົວອະທັມຕາມເວລາອັນເໝາະ
ສົມ  7 ດ້ວຍວ່າບ່ໍສູ້ຈະມີໃຜຍອມຕາຍແທນຄົນຊອບທັມ ແຕ່ບາງທ່ີອາດຈະມີຄົນກ້າຕາຍແທນຄົນດີກໍໄດ້  8 ແຕ່ຝ່າຍ
ພຣະເຈ້ົາຊົງສຳແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແກ່ເຮາົທັງຫລາຍ ຄືຂນະທ່ີພວກເຮົາຍັງເປັນຄົນຜິດບາບຢູ່ນ້ັນ ພຣະຄຣິດ
ໄດ້ຊົງຍອມສ້ິນພຣະຊົນແທນເຮາົທັງຫລາຍ" 
 

      ຂ່າວປະເສີດ. ຄຳນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າຂ່າວດີ, ແລະພວກເຮົາໄດ້ພົບຂ່າວດີທ່ີສຸດຢູ່ໃນພຣະຄັມພີຊ່ຶພວກເຮົາບ່ໍເຄີຍ
ໄດ້ພົບມາກ່ອນ.  ໃນຈົດໝາຍຂອງອັຄສາວົກໂປໂລທ່ີຂຽນໄປກຸງໂຣມ ເພ່ິນໄດ້ອະທິບາຍຂ່າວປະເສີດຢ່າງຊັດເຈນທ່ີ
ສຸດ ທ່ີວ່າເປັນຂ່າວດີນ້ັນແມ່ນ, ເມື່ອພວກເຮົາສ້ິນຫວັງແລະສ້ິນຫວັງໃນຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ,  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ນ່ັງ
ເອົາແຂນຂອງພຣະອົງກອດເອິກ ຫວັງໃຫ້ພວກເຮົາຈະກະທໍາຮ່ວມກັນ ກ່ອນທ່ີຈະໄດ້ເຂ້ົາໄປສູ່ຄວາມສັມພັນກັບພຣະ 
ອົງ. ແຕ່ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ເລ້ີມກ່ອນ. 
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         ການເຄ່ືອນໄຫວທຳອິດແມ່ນຫຍັງ? ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາ, ໄດ້ມາສູ່ໂລກນ້ີຕາຍເພ່ືອ
ຈ່າຍຄ່າໄຖ່ບາບຂອງພວກເຮົາ. ນ້ັນແມ່ນຂ່າວດີ. ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາທ່ີຖືກຕ້ອງນ້ັນບ່ໍແມ່ນໂດຍ 
ການເຮັດດີ ຫລືມີຄວາມສາມາດທ່ີຈະເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດສິບປະການໝົດທຸກຂ້ໍ.  ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ, ພຣະຄັມພີ
ກ່າວວ່າເປັນໄປບ່ໍໄດ້.   ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຮັກສາພຣະບັນຍັດທັງໝົດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້,  ດ່ັງນ້ັນ  ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ສະ 
ເດັດມາແລະໄດ້ກະທຳເພ່ືອພວກເຮົາໂດຍທາງພຣະເຢຊູ.   ພຣະອົງມີຊີວິດທ່ີສົມບູນແບບແລະຫັຼງຈາກນ້ັນພຣະອົງກໍ 
ໄດ້ຕາຍແທນທ່ີຂອງພວກເຮົາເທິງໄມ້ກາງແຂນທ່ີໂກລະໂຄທາ, ຈ່າຍຄ່າໄຖ່ບາບໃຫແ້ກ່ພວກເຮົາ. 
      ແລະສ່ິງນ້ັນໄດ້ນຳພວກເຮົາໄປຫາຄຳຖາມທ່ີສຳຄັນວ່າ: ເປັນຫຍັງ?  ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງສະລະຄວາມສະບາຍ
ແລະພຣະຣັສມີແຫ່ງສວັນສະເດັດລົງມາສູ່ໂລກນ້ີພຽງເພ່ືອຈະຕາຍເພື່ອພວກເຮົາ?   ພຣະຄັມພີກ່າວໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ: 
ພຣະອົງຊົງຮັກພວກເຮົາ.   ຂ້ໍທ່ີຮູ້ຈັກດີທ່ີສຸດໃນຄັມພີແມ່ນຢູ່ໃນໂຢຮັນ 3:16  “ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກໂລກ  ຈົນໄດ້
ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ,  ເພ່ືອວ່າທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະບຸດນ້ັນຈະບ່ໍຈິບຫາຍ ແຕ່ມີຊີວິດອັນຕລອດໄປ
ເປັນນິດ.” ຄວາມຮັກແມ່ນລູກກຸນແຈ(ແມ່ນຄຳຕອບ). 
       ໃນພາສາກຣີກ, ພາສາດ້ັງເດີມທ່ີຜູ້ຂຽນໃຊ້ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່, ຄຳສັບສຳລັບຄວາມຮັກມີຄວາມໝາຍທ່ີເລິກເຊ່ິງ
ແລະເລິກເຊ່ິງກວ່າໃນພາສາອັງກິດຂອງພວກເຮົາ.   ຄຳສັບສຳລັບຄວາມຮັກທ່ີໃຊ້ໃນໂຣມ 5: 8 ແມ່ນ ອາກາເປ,  ຊ່ຶງ
ເປັນແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມມຸ້ງໝ້ັນ ຫລືການເສັຽສະລະ. ອາກາເປ ນຳໄປສູ່ການກະທຳ. ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ
ທ່ີມີຕ່ໍພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກເທ່ົານ້ັນ; ແຕ່ແມ່ນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທ່ີພຣະອົງໄດ້ກະທຳໂດຍເຕັມໃຈສະລະຊີວິດສໍາ
ລັບພວກເຮົາ. ແລະພຣະອົງໄດ້ສເນີຄວາມຮັກນ້ີໃຫ້ພວກເຮົາເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນໄດ້ຮັບ. ພຣະອົງຊົງກະ 
ທຳກ່ອນແລະສຳແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງທ່ີມີຕ່ໍພວກເຮົາເມື່ອພວກເຮົາບ່ໍສາມາດສະແດງໃຫ້ພຣະອົງເຫັນ. 
 

"ຂ່າວດີ"  ນ້ີແມ່ນສ່ິງທ່ີແຍກຄຣິສຕຽນອອກຈາກຄວາມເຊ່ືອອ່ືນໆ.  
ຄວາມເຊ່ືອອ່ືນໆ 
       ຖ້າທ່ານເປັນຄົນດີ, ພຣະເຈ້ົາຈະຮັກທ່ານ. ຖ້າທ່ານປະຕິບັດຮ່ວມກັນ, ພຣະເຈ້ົາຈະຍອມຮັບທ່ານ.  
ຄຣິສຕຽນ  
       ທ່ານບ່ໍດີ, ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງຮັກທ່ານຢູ່, ເຖິງແມ່ນເຖິງຈຸດທ່ີຈະຕາຍແທນທ່ານ. ທ່ານບ່ໍມຜູ້ີຊ່ອຍໃນຄວາມບາບ
ຂອງທ່ານ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ວຍທ່ານແລະຍອມຮັບທ່ານ. 
 

       ຈຸດສຳຄັນຂອງຂ່າວປະເສີດແມ່ນຄຳໝັ້ນສັນຍາ.   ແມ່ນແລ້ວ,  ພວກເຮົາຖືກເອ້ີນໃຫ້ເຮັດຕາມຄຳໝ້ັນສັນຍາຕ່ໍ    
ພຣະເຈ້ົາ  ແຕ່ຄຳໝ້ັນສັນຍານ້ັນຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເປັນຈິງນ້ີ:  ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຄຳໝ້ັນສັນຍາກັບພວກ
ເຮົາກ່ອນ. ແລະຄຳໝ້ັນສັນຍາຂອງພຣະອົງທັງໝົດແມ່ນຕ້ັງຢູ່ຕລອດໄປ,  ບ່ໍວ່າພຣະອົງຈະໃຫຄໍ້າຫມ້ັນສັນຍາໃດໆກໍ
ຕາມ. 
 

2. ໂຣມ 5:9-11 
9 ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ຊົງຖືວ່າ ເປັນຄົນຊອບທັມແລ້ວດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ ຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກເຮົາ
ທັງຫລາຍຈະພົ້ນຈາກພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍພຣະອົງ  10 ດ້ວຍວ່າຖ້າເມ່ືອເຮົາທັງຫລາຍຍັງເປັນສັດຕຣູຕ່ໍ    
ພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ກັບຄືນດີກັບພຣະອົງ ໂດຍທ່ີພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຊົງສ້ິນພຣະຊົນແລ້ວ 
ຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກ ເມື່ອເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ກັບຄືນດີແລ້ວພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ພົ້ນດ້ວຍການຊົງຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ 
11 ບ່ໍພຽງແຕ່ເທ່ົານ້ັນ ເຮົາທັງຫລາຍຍັງຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນພຣະເຈ້ົາ ໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮາົ ຜູ້ຊົງ
ເປັນເຫດໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ກັບຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ 
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       ຂ�າວດີຂອງຂ�າວປະເ�ີດແ��ນ,  ໃ�ຂະນະທ�ພວກເ�ົາຍ�ງບ�ມີຜູ�ຊ�ອຍໃ�ຄວາມບາບຂອງພວກເ�ົາ, ພຣະຄຣິດໄ��
ສະເ�ັດມາໃນໂລກນ�ແ�ະໄ��ສະລະຊີວິດເ��ອພວກເ�ົາ.      ໂ�ໂ�ໄ��ເ��ນໃ��ເ�ັນສາມຢ�າງທ�ເ�ີດຂ�ນກ�ບພວກເ�ົາ 
ເ��ອງຈາກພຣະຄຣິດໄ��ຕາຍແ�ນພວກເ�ົາ. 
       1. ປະກາດຄວາມຊອບທ�ມໂ�ຍພຣະໂ�ຫດິຂອງພຣະເ�ຊ�.  ຄໍາວ�າຊອບທ�ມໝາຍຄວາມວ�າ "ຢືນຢ�າງຖືກຕ�ອງ" 
�ື "ການປະພຶດທ�ຖືກຕ�ອງ."   ເ��ອເ��າໃ�ຄວາມຈ�ບງາມຂອງເ��ອງນ�,    ພວກເ�ົາຕ�ອງເ��າໃ�ທ�ມະຊາດຂອງບາບ
ກ�ອນ. ພຣະເ��າຊ�ງບໍຣິສຸດຢ�າງສ�ມບູນ, ແ�ະເ�າະວ�າຄວາມບໍຣິສຸດອ�ນແ��ຈິງຂອງພຣະອ�ງ,  ພຣະອ�ງບ�ສາມາດຢູ�ກ�ບ
ຄວາມບາບໄ��.  ຂ�າວບ�ດີນ�ນແ��ນ  "ທຸກຄ�ນເ�ັນຄ�ນບາບແ�ະຂາດຈາກພຣະຣ�ສມີຂອງພຣະເ��າ"(ໂຣມ 3:23), ແ�ະ
ບ�ມີໃ�ໃ�ພວກເ�ົາເ�ັນຄ�ນຊອບທ�ມດ�ວຍຕ�ວເ�ົາເ�ງ. ສະນ�ນໃນມ�ທ�ຄວາມຕາຍຂອງພວກເ�ົາມາເ�ິງແ�ະພວກເ�ົາ
ຈະໄ��ຢືນຢູ�ຕ�ໜ�າພຣະເ��າຜູ�ບໍຣິສຸດອ�ງດຽວນ�  ຖ�າພວກເ�ົາຖືກຊໍາຮະໃ��ເ�ັນຄ�ນຊອບທ�ມໃ�ອ�ງພຣະຄຣິດແ��ວ ເ�ົາ 
ກໍມີຄວາມ��ງທ�ຈະໄ��ເ��າໄ�ໃ�ທ�ປະທ�ບຂອງພຣະອ�ງ. 
         2. ພ�ນຈາກພຣະພໂິຣດຂອງພຣະເ��າແ��ວ.   ໃ�ເ�ລາທ�ພຣະໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດເ�ັດໃ��ພວກເ�ົາເ�ັນຄ�ນ
ຊອບທ�ມ, ພວກເ�ົາກໍໄ��ພ�ນຈາກຄວາມພຣະພິໂ�ດພຣະເ��າ. ພວກເ�ົາບ�ຢາກຄິດກ�ຽວກ�ບພຣະພິໂ�ດຂອງພຣະເ��າ 
ແ��ເ��ອໃຈຂອງເ�ົາຄິດໃ�ສ�ງນ�,   ສ�ງນ�ຈະຊ�ວຍໃ��ພວກເ�ົາເ��າໃ�ເ�ິງຄວາມຮ�ກຂອງພຣະອ�ງທ�ມີຕ�ພວກເ�ົາດີຂ�ນ. 
ພຣະເ��າກຽດຊ�ງຄວາມບາບ, ແ�ະວ�າພຣະອ�ງຊ�ງເ�ັນພຣະເ��າທ�ຊອບທ�ມແ�ະທ�ຽງທ�ມ,  ພຣະອ�ງຕ�ອງລ�ງໂ�ດບາບ. 
ຍ�ອນພຣະໂ�ຫິດຂອງພຣະຄຣິດ ພວກເ�ົາຈະບ�ໄ��ປະສ�ບກ�ບພຣະພິໂ�ດຂອງພຣະເ��າ,   ແ��ຈະພ�ບ ກ�ບຄວາມຮ�ກ
ແ�ະການຍອມຮ�ບຂອງພຣະອ�ງເ��ານ�ນ. 
       3. ໄ��ຄນືດກີ�ບພຣະເ��າໂ�ຍຜ�ານການສ�ນພຣະຊ�ນຂອງພຣະເ�ຊ�. ບ�ພຽງແ��ພວກເ�ົາຖືກເ�ັດໃ��ເ�ັນຄ�ນຊອບ
ທ�ມໃ�ສາຍພຣະເ�ດຂອງພຣະເ��າແ�ະພ�ນຈາກພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອ�ງ ແ��ພວກເ�ົາຍ�ງໄ��ຮ�ບການຄືນດີກ�ບພຣະ
ເ��າໂ�ຍຜ�ານທາງຄວາມຕາຍຂອງພຣະຄຣິດ. ທ�ໃ�ກາງຂອງຂ�າວປະເ�ີດ, ພວກເ�ົາໄ��ເ�ັນພຣະເ��າຍ�ນມືອອກມາ
ຫາພວກເ�ົາເ��ອໃ��ພວກເ�ົາຄືນດີກ�ບພຣະອ�ງ.   ຄວາມສຸກແ�ະຄວາມເ��ງພໍໃ�ທ�ສຸດທ�ພວກເ�ົາໄ��ປະສ�ບ ບ�ແ��ນ 
ເ�ິນ, ໝູ�ເ��ອນ, �ືປະສ�ບການທ�ເ�ັນກະດ�າງ, ແ��ໃ�ຄວາມສ�ມພ�ນສ�ວນຕ�ວກ�ບຜູ�ທ�ສ�າງເ�າົ.  ແ��ຄວາມບາບຍ�ງຄ�ງຢູ�
ພວກເ�ົາອອກຈາກປະສ�ບການກ�ບຄວາມສ�ມພ�ນນ�ນເ�າະວ�າບາບຂອງພວກເ�ົາທໍາລາຍຄວາມສ�ມພ�ນຂອງພວກເ�ົາ
ກ�ບພຣະເ��າ.    ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊ�ເ�ັດໃ��ພວກເ�ົາຄືນດີ ກ�ບໄປສູ�ຄວາມສ�ມພ�ນກ�ບພຣະອ�ງ.  ເ��າອີກຢ�າງນ�ງ,  
ຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊ�ໄ��ປ�ວແ�ງບ�ອນແ�ກຫ�ກ  ແ�ະຊ�ວຍໃ��ພວກເ�ົາມີຊີວິດຢູ�ໃ�ຄວາມສ�ມພ�ນກ�ບພຣະເ��າ, 
ດ�ງທ�ພວກເ�ົາໄ��ດໍາລ�ງຊີວິດທ�ມີຄວາມໝາຍ.   ພຣະຄຣິດໃ��ຄໍາໝ�ນສ�ນຍາກ�ບພວກເ�ົາບ�ພຽງແ��ເ�ັດໃ��ພວກເ�ົາ
ເ�ັນຄ�ນດີກວ�າເ��າ; ພຣະອ�ງໄ��ນໍາພວກເ�ົາກ�ບຄືນໄປຫາຜູ�ທ�ສ�າງເ�ົາຂ�ນມາ ໃ��ເ�ັນຄ�ນແ�ວໃ�. 
 

3. ໂຣມ 5:12, 18-21 
12 ເຫດດ່ັງນ້ີການຊົງພິພາກສາລົງໂທດໄດ້ມາເຖິງຄົນທັງປວງ ເພາະການລະເມີດເທ່ືອດຽວສັນໃດ ການຊົງກະທຳອັນ
ຊອບທັມເທ່ືອດຽວກໍນຳການປົດປ່ອຍແລະຊີວິດມາເຖິງຄົນທັງປວງສັນນ້ັນ...  18 ດ້ວຍວ່າຄົນຈຳນວນຫລາຍຕົກເປັນ
ຄົນຜິດບາບເພາະມະນຸດຄົນດຽວທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງສັນໃດ ຄົນຈຳນວນຫລາຍກໍຈະໄດ້ຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມ ເພາະພຣະ
ອົງຜູ້ດຽວທ່ີໄດ້ຊົງເຊ່ືອຟັງສັນນ້ັນ 19 ພຣະບັນຍັດໄດ້ມີຂ້ຶນກໍເພື່ອຄວາມຜິດຈະໄດ້ປາກົດຫລາຍຂ້ຶນ ແຕ່ທ່ີໃດມີຄວາມ
ຜິດບາບປາກົດຫລາຍຂ້ຶນ ພຣະກະຣຸນາຄຸນກໍຈະມີຫລາຍລ່ືນຂ້ຶນໃນທ່ີນ້ັນ 20 ເພື່ອວ່າຄວາມຜິດບາບໄດ້ຄອບງວຳໃຫ້
ເຖິງຄວາມຕາຍສັນໃດ ພຣະກະຣຸນາຄຸນກໍຈະໄດ້ຄອບງວຳດ້ວຍຄວາມຊອບທັມ ໃຫ້ເຖິງຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 
ໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮາົທັງຫລາຍສັນນ້ັນ  21 ເຫດສັນນ້ັນຄວາມຜິດບາບໄດ້ເຂ້ົາມາໃນ
ໂລກເພາະດ້ວຍມະນຸດຄົນດຽວ ແລະຄວາມຕາຍກໍໄດ້ເກີດມາຍ້ອນຄວາມຜິດບາບນ້ັນ ຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ຄວາມຕາຍ 
ຈ່ຶງໄດ້ລາມໄປເຖິງມະນຸດທຸກຄົນ ເພາະວ່າທຸກຄົນໄດ້ເຮັດບາບແລ້ວ" 
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         ຄຳສັນຍາຂອງພຣະຄຣິດຕ່ໍພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ສ້ິນສຸດລົງເມື່ອພຣະອົງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຊອບທັມໃນສາຍພຣະເນດ
ຂອງ ພຣະເຈ້ົາ; ຄວາມຕາຍຂອງພຣະຄຣິດຍັງໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຈະໄດ້ຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາເມ່ືອເຮົາຕາຍໄປ. ເນ່ືອງຈາກ
ຄຳໝ້ັນສັນຍາຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ສັນຍາກັບພວກເຮົາ,  ເມື່ອພວກເຮົາໝົດລົມຫາຍໃຈ,  ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາຈະ
ໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນທ່ີປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫພ້ົ້ນຂອງພວກເຮົາ, ບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຈະໄປຢູ່ກັບພຣະ 
ອົງຕລອດໄປໃນຄວາມສງົບສຸກອັນສົມບູນແບບ ມີຄວາມສຸກໂດຍບ່ໍມີບາບ. ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນຂ່າວສານທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງ
ຄົນທັງປວງ? ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາເຫັນໃນຂ້ໍ 12, ມະນຸດທັງໝົດໄດ້ສືບທອດທັມມະຊາດຄວາມບາບຂອງອາດາມ ນ້ັນໝາຍ
ຄວາມວ່າພວກເຮົາກຳລັງມຸ້ງໜ້າໄປຫານະຮົກ  ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຮັບຂອງປະທານທ່ີອັສຈັນນ້ີໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ. ແຕ່ຖ້າຫາກພວກເຮົາໄດ້ຮັບໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອຊ່ຶງເປັນຂອງປະທານທ່ີພຣະເຢຊູຊົງມອບໃຫ້ຜ່ານຄວາມຕາຍ
ຂອງ ພຣະອົງເທິງໄມ້ກາງແຂນ, ພຣະເຈ້ົາກໍປະທານຊີວິດນິຣັນດອນໃຫ້ພວກເຮົາ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍພຽງແຕ່ຢາກຊ່ວຍພວກ
ເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກບາບເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ພຣະອົງຢາກຢູ່ກັບພວກເຮົາຕລອດໄປ. ນ້ັນແມ່ນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທ່ີອັສຈັນໃຈ! 
       ຍັງມີຄຳຖາມນ່ຶງອີກວ່າ: ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມຊອບທັມ-ຕາມທ່ີກ່າວໄວ້, ພ້ົນຈາກພຣະພິໂຣດ, ການຄືນດີ,  ຄວາມ
ຮັກທ່ີໃຫ້ມຊີີວິດນິຣັນຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລ້ວບໍ? ຂ້ັນຕອນການກະທຳຂອງທ່ານໃນການໄດ້ຮັບຂອງຂວັນແຫ່ງພຣະຄຸນນ້ີ 
ພຽງແຕ່ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ! ຊ່ຶງເອ້ີນວ່າຄວາມເຊ່ືອ. ອະທິຖານດຽວນ້ີກັບພຣະເຈ້ົາແລະສາລະພາບວ່າທ່ານເປັນ
ຄົນບາບທ່ີຕ້ອງການການໃຫ້ອະພັຍ    ແລະທ່ານຕ້ອງການທ່ີຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍນ້ັນໂດຍຜ່ານການຊົງຊຳຮະທ່ີ 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຈ່າຍຄ່າໄຖ່ແລ້ວເທິງໄມ້ກາງແຂນຜ່ານການຫລ່ັງພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຈ້ົາຮັກທ່ານເກີນກວ່າ 
ທ່ີທ່ານຄິດ, ແລະພຣະອົງຊົງສັນຍາທ່ີຈະໃຫ້ຄວາມຮັກນ້ັນແກ່ທ່ານ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

ທ່ານຈະຕອບສນອງຕ່ໍຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພຣະຄຣິດແນວໃດ? ພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 

 ອະທິຖານ. ຖ້າທ່ານບ່ໍເຄີຍຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດໃຫເ້ປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງ
ທ່ານ, ຈ່ົງຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງໃນເວລານ້ີ.   ຊອກຫາຄົນທ່ີທ່ານຮູ້ຈັກ ຜູ້ທ່ີເປັນຄຣິສຕຽນທ່ີຖວາຍຕົວແລະຂໍໃຫ້ລາວ
ພາທ່ານເຮັດຕາມຂ້ັນຕອນໃນການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດໃຫ້ພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ
ຂອງທ່ານ. 
 

 ຈົດໄວ້.  ອະທິຖານແລະຄິດຕຶກຕອງກ່ຽວກັບຄຳສັນຍາຂອງພຣະຄຣິດຕ່ໍທ່ານ. ຖາມຕົວເອງວ່າ:“ ຂ້ອຍມີຊີວິດຢູ່ໄດ້
ແນວໃດໂດຍຄຳສັນຍາອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຢຊູຕ່ໍຂ້ອຍ?”      ຂຽນບາງຢ່າງທ່ີທ່ານສາມາດດຳລົງຊີວິດທ່ີແຕກຕ່າງ 
ເນ່ືອງຈາກຂອງປະທານທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງທ່ີໃຫ້ແກ່ທ່ານ. 
 

 ແບ່ງປັນ. ໃນອາທິດນ້ີ, ແບ່ງປັນຄວາມຮັກແລະພຣະສັນຍາຂອງພຣະຄຣິດກັບຄົນທ່ີບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. ຈ່ົງອະ 
ທິຖານວ່າຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາບອກຊ່ືຂອງຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງມາສູ່ຈິດໃຈຂອງທ່ານ    ຜູ້ທ່ີຕ້ອງການຢາກໄດ້ຍິນຂ່າວດີຂອງຂ່າວປະ 
ເສີດ, ແລະຈາກນ້ັນຈ່ົງໃຫ້ສ່ິງນ້ີສຳຄັນເປັນນ່ຶງໃນການແບ່ງປັນຂ່າວດີກັບພວກເຂົາ. 
 
ຄົນຈໍານວນຫລາຍຂໍຄຳໝັ້ນສັນຍາຈາກພວກເຮົາ, ແລະມີຫລາຍໆເຫດຜົນທ່ີພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ໄດ້. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາ 
ໄດ້ສັນຍາກັບພວກເຮົາແລະລໍຖ້າການຕອບຮັບທ່ີພວກເຮົາຈະບ່ໍເສັຽໃຈໃນການປະທານໃຫ້ຂອງພຣະອົງ. 
 

                               ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 25 ຕຸລາ 2020 (10-25-2020) 

__________________________________________ 
                                  ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງເຮົາຕ່ໍພຣະຄຣິດ 
 

                                      ແມ່ນຫຍັງຄບືາງສ່ິງທ່ີທ່ານມັກຫລາຍທ່ີໄດ້ຕັ້ງໃຈເຮັດ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄຳໝ້ັນສັນຍາຕລອດຊີວິດຂອງທ່ານໃນຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະເຊ່ືອຟັງພຣະຄຣິດ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ລາຍການ "ທີວີ ຄວາມເປັນຈິງ" Reality TV ເວລານ້ີໄດ້ຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາເປັນເວລາ 20 ປີແລ້ວ, ແລະພິຈາ 
ຣະນາເຫັນວ່າມີ 39 ເປີເຊັນຂອງຄົນອະເມຣິກນັເປີດເບ່ິງ,  ຊ່ຶງບ່ໍມີແນວໂນ້ມວ່າຈະລ້າສມັຍໝົດໄປໃນໄວໆນ້ີ, ນ່ຶງໃນ
ຄວາມນິຍົມໃນລາຍການ "ທີວີ ຄວາມເປັນຈິງ" ນີ້   ແມ່ນມີຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນຜ່ານຜ່າຄວາມຍາກທ່ີທ້າທາຍ,    ຊັບຊ້ອນ, 
ຜ່ານ ສນາມທ່ີມີອຸປະສັກເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນ   "ອະເມຣິກັນ ນິນຈາ ວໍຣີເອີ"  American Ninja Warrior®, 
ນັ້ນກໍຈະແຈ້ງແລ້ວ ນັກກິລາເຫລົ່ານ້ີໄດ້ຮັບການຝຶກແອບຢ່າງໜັກໜ່ວງເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ. ຊ່ຶງຄຳໝ້ັນສັນຍານ້ັນ 
ບໍ່ແມ່ນເລັກນ້ອຍ. 
         ພວກເຮົາອາດຈະແຂ່ງເອົາຕຳແໜ່ງປະເພດໃດ, ແຕ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ໝຸນຮອບຄຳໝ້ັນສັນຍາຄືກັນ. ເບ່ິງ 
ແບບໄວໆໃນອາທິດນ່ຶງເຮົາຈະເຫັນຄຳໝ້ັນສັນຍາຂອງພວກເຮົາເອງແລະພວກເຮົາໄດ້ຕ້ັງໃຈໄວ້ແນວໃດຕ່ໍຄຳໝັ້ນສັນ 
ຍາເຫ່ົຼານ້ັນ! ຕ່ໍຄອບຄົວ, ຕ່ໍໝູ່ເພ່ືອນ, ຕໍ່ວຽກງານ, ຕໍ່ການໃຫ້ກຽດ ຕ່ໍຄວາມຊຳນານໃໝ່, ຕໍ່ການຝຶກອາຊີບ, ແລະຕ່ໍການ
ອອກກຳລັງກາຍຢູ່ໂຮງອອກກຳລັງກາຍ ທັງໝົດລ້ວນແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮົາຮັກສາຄຳໝ້ັນສັນຍາໃນລະດັບສູງ. ແລະສ່ິງ 
ທ່ີກ່າວມາທັງໝົດຈະປະເຊີນກັບ "ອຸກປະສັກຂັດຂວາງ" ໃນການທ້າທາຍ. 
 

       ຄຳໝ້ັນສັນຍາຂອງພວກເຮົາເປີດເຜີຍເຖິງສ່ິງທີ່ພວກເຮົາຮັກ.  ຄຳໝ້ັນສັນຍາຂອງພວກເຮົາຍັງເປີດເຜີຍເຖິງຜູ້ທີ່
ພວກເຮົາຮັກ ນຳ, ໃນພຣະຄັມພີ,  ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານກ່ຽວກັບຄຳໝ້ັນສັນຍາ, ແລະໂດຍສະເພາະຄວາມຮັກຂອງພຣະ
ເຈ້ົາທີ່ມີຕໍ່ພວກເຮົາ.    ພຣະອົງໃຫ້ຄຳຫມ້ັນສັນຍາຢ່າງເຕັມປ່ຽມກັບພວກເຮົາ.   ຄຳຖາມທ່ີແທ້ຈິງແມ່ນ ເຮາົຈະຕອບ  
ສນອງຕ່ໍຄຳໝ້ັນສັນຍານ້ັນຢ່າງໃດ? 
 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
 

1. ມາຣະໂກ 10:13-16 
13 ແລະເຂົາໄດ້ອູ້ມເດັກນ້ອຍມາຫາພຣະອົງ ເພ່ືອຈະໃຫ້ພຣະອົງຊົງຢຽດພຣະຫັດໃສເ່ຂົາ ແຕ່ພວກສາວົກໄດ້ຫ້າມ
ປາມເຂົາໄວ້ 14 ເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງເຫັນດັ່ງນ້ັນກໍເຄືອງພຣະທັຍ ຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ພວກສາວົກວ່າ, “ຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ
ເຂ້ົາມາຫາເຮົາ ຢ່າຫ້າມເຂົາ ເພາະວ່າຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຂອງຄົນຢ່າງນ້ີແຫລະ  15 ເຮາົບອກທ່ານທັງ
ຫລາຍຕາມຈິງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍຮັບຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາເໝືອນດ່ັງເດັກນ້ອຍ ຜູ້ນ້ັນຈະເຂ້ົາໃນຣາຊແຜ່ນດິນນ້ັນບ່ໍ
ໄດ້ຈັກເທ່ືອ”  16 ແລ້ວພຣະອົງຊົງອູ້ມເດັກນ້ອຍເຫລ່ົານັ້ນຢຽດພຣະຫັດໃສ່ ແລະອວຍພອນໃຫ້ເຂົາ. 
 

        ໃນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດມາຣະໂກ,  ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນພາບທ່ີຊັດແຈ້ງຂອງຄຳໝ້ັນສັນຍາແລະການ
ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງວ່າເປັນແນວໃດ.   ພຣະອົງໄດ້ສັ່ງສອນແລະປ່ິນປົວ, ແລະປະຊາຊົນໄດ້ນຳລູກໆຂອງພວກເຂົາມາຫາ 
ພຣະອົງເພ່ືອໃຫ້ພຣະອົງວາງມືແລະອວຍພອນໃຫ້ພວກເຂົາ. ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງເຫັນແລ້ວກໍບໍ່ມັກ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, 
ພວກສາວົກ "ໄດ້ຕິຕຽນພວກເຂົາ." 
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        ເມ່ືອທ່ານເບ່ິງເຫດການນ້ີຈາກທັດສະນະຂອງພວກສາວົກ, ຄຳຕຳໜິຂອງພວກເພ່ິນກໍເຫັນວ່າສົມເຫດຜົນ. ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ກະທຳສ່ິງທ່ີສຳຄັນແທ້ບໍ? ພຣະອົງກຳລັງສອນ, ປ່ິນປົວ, ແລະການກ່ໍສ້າງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ນ້ີແມ່ນການ 
ທຳງານທ່ີມີຜົນກະທົບອັນຕລອດໄປເປັນນິດ, ດ່ັງນ້ັນພຣະເຢຊູຈຶ່ງບ່ໍມີເວລາທ່ີຈະຫລິ້ນກັບເດັກນ້ອຍ. 
      ບໍ່ພຽງແຕ່ພວກສາວົກເປັນຜູ້ທ່ີຕຳໜິໃນມ້ືນັ້ນ. ພຣະເຢຊູກເໍຮັດເຊ່ັນນັ້ນເໝືອນກັນ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຍົກຣະດັບການ
ຕຳໜິຢ່າງຮຸນແຮງຕ່ໍພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງຊົງຕຳໜພິວກສາວົກທ່ີຫ້າມປະຊາຊົນ. ໃນຄຳຕຳໜິຂອງພຣະ
ອົງ, ພຣະອົງໄດ້ກ່າວສອງຖ້ອຍຄຳທ່ີໜ້າສົນໃຈ. 
 

 "ຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂົ້າມາຫາເຮົາ ຢ່າຫ້າມເຂົາ ເພາະວ່າຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຂອງຄົນຢ່າງນ້ີ 
     ແຫລະ" (ຂ້ໍທີ 14) ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຂອງຜູ້ຄົນເປັນຄືກັບເດັກນ້ອຍເຫລ່ົານ້ັນ. 
 

 "ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ຮັບຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາເໝືອນດັ່ງເດັກນ້ອຍ ຜູ້ນັ້ນຈະເຂົ້າໃນຣາຊແຜ່ນດິນນັ້ນບໍ່ໄດ້ຈັກເທ່ືອ” 
     (ຂ້ໍທີ 15).  ຖ້ອຍຄຳນ້ີຕ້ອງໄດ້ໂຍນພວກສາວົກອອກໄປເພາະວ່າການສລູບນ້ັນແມ່ນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍທີ່ສຸດກ່ຽວ 
     ສ່ິງທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາຈຶ່ງຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ 
     ຄົນທັງຫລາຍຕ້ອງເປັນ "ຄືກັບເດັກນ້ອຍ" ເພ່ືອເຂ້ົາໄປໃນຣາຊອານາຈັກ. 
 

         ເວ້ັນເສັຽແຕ່ວ່າພວກເຮົາຈະມາຫາພຣະເຈົ້າຄືກັບເດັກນ້ອຍທ່ີຍັງບ່ໍມີຄວາມກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບໂລກນ້ີເທ່ືອ, ພຽງ
ແຕ່ຢາກຈະຢູ່ກັບພ່ໍແລະເຮັດໃຫ້ພ່ໍພໍໃຈ - ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດເຂ້ົາໄປໃນຣາຊອານາຈັກໄດ້.   ການເຂ້ົາໄປໃນ 
ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າບ່ໍໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຕຳແໜ່ງ, ອຳນາດ, ການສຶກສາ, ຫລືຖານະທາງສັງຄົມ; ການເຂ້ົາໄປ
ໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ສ່ິງທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດນ້ັນແມ່ນກ່ຽວກັບຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ.  ທ່າທີທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ
ແມ່ນທ່າທີທີ່ຊ່ືນຊົມຍິນດີ, ທ່າທີເໝືອນກັບເດັກນ້ອຍ. 
 

2. ມາຣະໂກ 10:17-20 
17 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດອອກໄປກາງທາງ ມີຄົນນ່ຶງແລ່ນມາຫາພຣະອົງຄເຸຂ່ົາລົງທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, “ພຣະອາຈານ
ຜູ້ປະເສີດເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດຈ່ຶງຈະໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດມາເປັນມໍຣະດົກ”  18 ພຣະເຢ
ຊູຊົງຕອບວ່າ, “ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງເອ້ີນເຮົາວ່າຜູ້ປະເສີດ ບ່ໍມີໃຜປະເສີດ ເວ້ັນແຕ່ພຣະເຈົ້າອົງດຽວເທ່ົານັ້ນ  19 ທ່ານຮູ້
ຈັກຂໍ້ບັນຍັດແລ້ວວ່າ ຢ່າຂ້າຄົນ ຢ່າມິດສາຈານຈາກຜົວຈາກເມັຽ ຢ່າລັກຊັບ ຢ່າເປັນພຍານບ່ໍຈິງ ຢ່າສໍ້ໂກງ ຈ່ົງນັບຖືບິ
ດາມານດາຂອງຕົນ”  20 ຄົນນ້ັນໄດ້ທູນຕອບວ່າ, “ອາຈານເອີຍ, ຂ້ໍເຫລົ່ານ້ັນຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮັກສາໄວ້ຕ້ັງແຕ່ເປັນເດັກ
ນ້ອຍມາ” 
 

       ໃ�ທ�ນທທີ�ໄ��ຕດິຕາມເ��ອງລາວຂອງເ�ັກນ�ອຍ,  ມາຣະໂ�ໄ��ໂ�ງໃ��ອີກເ�ດການນ�ງເ��ອຊ�ວຍເ�ົາໃ��ເ�ັນວ�າ 
ການເ��ອຟ�ງພຣະຄຣິດຢ�າງແ��ຈິງຄືແ�ວໃ�. ເ��ອງນ�ຄວນຈະເ�ັດໃ��ແ��ນແ��ຜູ�ຕດິຕາມພຣະຄຣິດທ�ກະຕືລລື�ນທ�ສດຸ
ທ�າມກາງພວກເ�ົາຢຸດແ�ະປະເ�ນີເ��ງຫ�ວໃ�ແ�ະຄວາມສ�ມພ�ນກ�ບພຣະເ��າ.  ການປະເ�ີນໜ�າຄ�ງນ�ແ��ນກ�ຽວຂ�ອງ
ກ�ບຊາຍຄ�ນນ�ງທ�ຮ�ງມ ີ(ມາຣະໂ� 10: 22); ຜູ�ຂຽນຂ�າວປະເ�ດີຄ�ນອ�ນໄ��ລະຍາຍວ�າລາວເ�ນັຄ�ນໜຸ�ມ (ມ�ດທາຍ 19: 
20) ແ�ະເ�ນັຜູ�ປ�ກຄອງ (ລກູາ 18:18). 
 

       ຄໍາຖາມຂອງລາວແ��ນຄໍາຖາມທ�ວໄ�,  ແ��ນແ��ທ�ານອາດເ�ີຍຖາມໃ�ບາງເ�ລາວ�າ:  “ຂ�ານ�ອຍຕ�ອງເ�ັດແ�ວ 
ໃ�ຈ�ງຈະໄ��ຊີວິດອ�ນຕລອດໄ�ເ�ັນມໍຣະດ�ກ?” ຊາຍໜຸ�ມຄ�ນນ�ພະຍາຍາມຈະເ�ີນທາງໄ�ສວ�ນໂ�ຍການສ�າງຄວາມ
ດ.ີ ຂ�າ ພະເ��າເ�ັນພາບທ�ລາວຢນືຢູ�ຂ�າງພຣະເ�ຊ�ແ�ະພວກສາວ�ກ, ມເີ��ອງຂຽນຢູ�ໃ�ມ,ື ລໍຖ�າຄໍາຕອບອ�ນເ�ິກເ��ງ
ຂອງພຣະເ�ຊ�. ລາວຕຽມພ�ອມແ��ວສໍາລ�ບລາຍຊ�  "ສ�ງທ�ຕ�ອງເ�ັດ ເ��ອໄ�ສວ�ນ" ຂອງລາວ. 
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       ບ�ນຫາເ�ີດຂ�ນເ��ອພວກເ�ົາຄິດວ�າພວກເ�ົາສາມາດເ�ນັຄ�ນດີພໍທ�ຈະໄ��ຢນືຢູ�ຢ�າງຖືກຕ�ອງກ�ບພຣະເ��າ. ພວກ
ເ�ົາອາສາສມ�ກທ�ຈະ ສະລະເ�ລາ,  ຊ�ບພະຍາກອນ,  ແ�ະພລ�ງງານຂອງພວກເ�ົາຕ�ອ�ງການຈ�ດຕ�ງທ�ມີຊ�ສຽງ.  ໂ�ຍ 
ລວມແ��ວ,   ພວກເ�ົາແ��ນຄ�ນດ.ີ  ແ��ພວກເ�ົາຜດິພາດຢ�າງໜ�າເ��າໃ�ຖ�າຫາກພວກເ�ົາເ�ັດສ�ງເ��ານ�ຕາມແ�ບ 
ແ�ນຂອງພວກເ�ົາເ�ງຄລືາຍຊ� "ສ�ງທ�ຕ�ອງເ�ັດ ເ��ອໄ�ສວ�ນ".  "ບ�ແ��ນສ�ງເ��ານ�ບ�ດ,ີ ແ��ບ�ແ��ນສ�ງທ�ເ�ນັຄໍາຕອບ
ຕ�ຄໍາຖາມຂອງຜູ�ຊາຍຄ�ນນ�ນວ�າ: "ຂ�ານ�ອຍຕ�ອງເ�ັດແ�ວໃ�ຈ�ງ ຈະໄ��ຊີວິດອ�ນຕລອດໄ�ເ�ັນມໍຣະດ�ກ? 
       ພຣະເ�ຊ�ໃ��ລາຍການກວດສອບແ��ຊາຍ�ຸ�ມຄ�ນນ�ນທ�ລາວສແ�ງຫາ ໂ�ຍຊ�ໃ��ເ�ັນວ�າລາວຮູ�ຢູ�ແ��ວວ�າພຣະ 
ບ�ນຍ�ດກ�າວໄ��ແ�ວໃ�: 
  ຢ�າຂ�າຄ�ນ. 
  ຢ�າ��ນຊ�້. 
  ຢ�າລ�ກ. 
  ຢ�າຕ�ວະ. 
  ໃ��ກຽດພ�ແ��. 
 

        ພຣະເ�ຊ�ຊ�ງໃ��ຄໍາສ�ງສະເ�າະເ��ານ�  ເ�າະວ�າຜູ�ຊາຍຊາວຢິວຄ�ນນ�ໄ��ຄຸ�ນເ�ຍີດກີ�ບຂ�ບ�ນຍ�ດເ��ານ�ຊ�ງຢູ�ໃ� 
ພຣະບ�ນ ຍ�ດສບິປະການ, ພຣະບ�ນຍ�ດເ��ານ�ກໍມສີ�ວນກ�ຽວຂ�ອງກ�ບຄ�ນອ�ນໆ ນໍາ. ເ��ອເ��າເ�ິງພຶດຕິກ�ມພາຍນອກ, 
ຊາຍຄ�ນນ�ນໄ��ເ�ດັດີແ��ວ.   ຊາຍ�ຸ�ມຄ�ນນ�ນອາດຄິດຕ�ຕ�ນເ�ງວ�າ,  "�ານດ!ີ ຂ�ອຍໄ��ເ�ັດສ�ງທ�ງໝ�ດເ��ານ�ນຕ�ງ 
ແ��ຂ�ອຍຍ�ງເ�ັນເ�ັກນ�ອຍ! ຂ�ອຍໄ��ເ�ັດສ�ງນ�ແ��ວ. ຂ�ອຍໄ�ຢູ�ສວ�ນໄ��!" 
 

       ເ�ັນຄວາມຈິງທ�ວ�າການກະທໍາຂອງຜູ�ຊາຍຄ�ນນ�ໄ��ສະແ�ງໃ��ເ�ັນເ�ິງລະດ�ບໃ�ນ�ງໃ�ການກະທໍາ.  ພວກເ�ົາກໍ
ສະແ�ງຄໍາໝ�ນສ�ນຍາຂອງພວກເ�ົາໃ�ຂະນະທ�ພວກເ�ົາພະຍາຍາມທ�ຈະເ��ອຟ�ງ, ແ��ຊາຍໜຸ�ມຄ�ນນ�ສະແ�ງໃ��
ເ�ັນພຽງແ��ບາງສ�ວນຄໍາໝ�ນສ�ນຍາ. ນ�ນອາດຟ�ງເ��ງຄືວ�າຜດິໄ�ຈາກຄໍາກ�າວອ�າງຂອງຜູ�ຊາຍຄ�ນນ�ທ�ວ�າ: “ຂ�ານ�ອຍ
ໄ��ຮ�ກສາທກຸສ�ງເ��ານ�ມາຕ�ງແ��ຂ�ານ�ອຍຍ�ງໜຸ�ມ" (ຂ�ທີ 20),  ແ��ຂ�ຈໍາກ�ດຂອງການເ��ອຟ�ງຂອງລາວກໍາລ�ງຈະຖືກ
ເ�ີດເ�ຍີ.  ພຣະເ�ຊ�ກໍາລ�ງຈະຖ�ມລະເ�ດີໃ��(ເ�າະເ�ິກ)ແ�ວຄິດຂອງຊາຍຄ�ນນ�. 
 

3. ມາຣະໂກ 10:21-22 
21 ພຣະເຢຊູເພ່ງເບ່ິງຜູ້ນັ້ນກໍຊົງຮັກທ່ານແລ້ວ ຊົງກ່າວວ່າ, “ທ່ານຍັງຂາດຢູ່ສິ່ງນຶ່ງ ຄືຈົ່ງໄປຂາຍບັນດາສ່ິງຂອງຊ່ຶງທ່ານ
ມີຢູ່ແຈກທານແກ່ຄົນອະນາຖາ ແລ້ວທ່ານຈະມີຊັບສົມບັດໃນສວັນ ແລະຈ່ົງຕາມເຮົາມາເສັຽ”  22 ເມ່ືອໄດ້ຍິນຄຳນັ້ນ
ໜ້າຂອງທ່ານກໍເສ້ົາລົງ ຄົນນ້ັນກໍອອກໄປເປັນທຸກໜັກໃຈເພາະຕົນມີຊັບສິ່ງຂອງຈຳນວນຫລາຍ 
 

        ພຣະເຢຊູສເນີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈາກຊາຍໜຸ່ມຄົນນັ້ນ. ພຣະອົງກ່າວໃນເຣ່ືອງສຳຄັນວ່າ,"ຖືກຕ້ອງ, 
ທ່ານໄດ້ເຮັດຂ້ອນຂ້າງດີແລ້ວ, ແຕ່ທ່ານຍັງຂາດຢູ່ສິ່ງນ່ຶງ.   ທ່ານຍັງຮັກເງິນຢູ່. ຈ່ົງເອົາເງິນທັງໝົດຂອງທ່ານແຈກຢາຍ 
ແກ່ຄົນທຸກຍາກ, ແລ້ວຈົ່ງຕິດຕາມເຮົາມາ.   "ຟັງແລ້ວຄືສົມເຫດຜົນດີ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຄຳເວ້ົາທ່ີຄວບຄຸມ ເຮົາທຸກຄົນຖືກ 
ຮຽກເອ້ີນໃຫ້ຕິດຕາມພຣອົງ. 
       ການສະລະຊັບສິນຂອງພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນຈຸດສຳຄັນຂອງເຣ່ືອງນ້ີ.   ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດບ່ໍໄດ້ບັນທຶກວ່າມີເວລາ 
ອື່ນໆທ່ີພຣະເຢຊູເອ້ີນຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງໃຫ້ເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ. ໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ, ຊັກຂາຍຍອມສ່ົງຄືນໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກຈົນ
ເຄ່ິງນຶ່ງ ແລະລາວຍອມສົ່ງຄືນສີ່ຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ລາວໄດ້ສໍ້ໂກງ(ລູກາ 19:1-10). ໃນຄຳອຸປະມາເຣ່ືອງເງິນມະນາ, ພຣະເຢຊູ
ຊົງເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ນຳໃຊ້ສິ່ງທ່ີພວກເຮົາມີຢ່າງສລາດສຳລັບອານາຈັກຂອງພຣະອົງ (ຂ້ໍ.11-27).   ສະນ້ັນເປັນຫຍັງ 
ພຣະເຢຊູຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງຈາກຜູ້ຊາຍຄົນນ້ັນຢ່າງຮຸນແຮງ? ພຣະເຢຊູຮູ້ວ່າຊາຍຄົນນ້ັນຮັກຊັບສົມບັດຂອງຕົນຫລາຍກວ່າ
ຮັກພຣະອົງ.  ພຣະເຢຊູຮູ້ວ່າໃນຕອນແລງຂອງມ້ືນັ້ນ, ເງິນໄດ້ນັ່ງຢູ່ເທິງບັນລັງຂອງຫົວໃຈຂອງຊາຍໜຸ່ມ, ບໍ່ແມ່ນພຣະ
ເຈ້ົາ.   ດັ່ງນ້ັນພຣະເຢຊູເບ່ິງການເຊ່ືອຟັງຂອງລາວຢ່າງເຜີນໆ ແລະມຸ້ງຕົງໄປຫາສ່ິງນຶ່ງທ່ີຊາຍຄົນນ້ັນຮັກຫຼາຍກວ່າສ່ິງ
ໃດໆ ທັງໝົດ. 
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       ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາພາດໄປຈາກການຮຽກຮ້ອງທ່ີຮຸນແຮງຊ່ຶງເກີດຂ້ຶນກ່ອນໜ້ານັ້ນ.  "ພຣະເຢຊູເພ່ງເບິ່ງລາວ,  ພຣະ
ອົງຊົງຮັກລາວ." ຊາຍໜຸ່ມຄົນນ້ັນຕ້ອງການຊີວິດອັນຕລອດໄປ,   ແລະພຣະເຢຊູກໍຕ້ອງການໃຫ້ລາວໄດ້ຊີວິດນັ້ນ. ຜູ້
ຊາຍຄົນນ້ັນຢາກຮ່ັງມີ, ຢາກມີຊີວິດທ່ີຄົບບໍຣິບູນ, ແລະພຣະເຢຊູກໍຢາກໃຫ້ລາວໄດ້ສ່ິງເຫລົ່ານັ້ນ ເຊ່ັນກັນ.  ພຣະເຢຊູ
ຮັກລາວແລະຕ້ອງການໃຫ້ສິ່ງທ່ີດີທີ່ສຸດແກ່ລາວ, ແຕ່ພຣະເຢຊູຮູ້ວ່າເສ້ັນທາງໄປສູ່ຄວາມປາຖນາທັງສອງນ້ັນແມ່ນຢູ່ 
ໃນ "ຄຳໝ້ັນສັນຍາ" ທັງໝົດທ່ີມີຕໍ່ພຣະອົງ. 
       ຊາຍໜຸ່ມໄດ້ຍິນຄຳຕອບຕ່ໍຄຳຖາມຂອງລາວ, ແຕ່ມັນບ່ໍແມ່ນຄຳຕອບທ່ີລາວຕ້ອງການຫືຼຄາດຫວັງ. ຊາຍຄົນນັ້ນ
ເວ້ົາດ້ວຍປາກຂອງລາວວ່າລາວຕ້ອງການຊີວິດອັນຕລອດໄປ ແຕ່ລາວບໍ່ເຕັມໃຈທ່ີຈະເຮັດສ່ິງດຽວທ່ີພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ
ລາວຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ. ລາວຮັກເງິນຂອງລາວຫຼາຍກວ່າລາວຮັກພຣະເຢຊູ. ລາວຕ້ອງການສ່ິງທີ່ພຣະເຢຊູຈະມອບໃຫ້ 
ຫຼາຍກວ່າສ່ິງທີ່ລາວຕ້ອງການມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຢຊູ. 
 

      ເປັນເຣ່ືອງທ່ີຍາກຫລາຍທ່ີຈະເອົາສິ່ງທ່ີເປັນຂອງໂລກເຊ່ັນ "ເງິນ" ອອກຈາກບັນລັງຂອງຫົວໃຈຂອງເຮົາ, ເວ້ັນເສັຽ
ແຕ່ວ່າໃຫ້ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ທຳອິດນ່ັງເທິງບັນລັງນ້ັນ,   ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຂ້ົາໄປໃນອານາຈັກສວັນໄດ້ຢ່າງງາຍດາຍ. 
ພຣະເຈົ້າຢາກໄດ້ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ ທັງໝົດຂອງຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ.  ຫົວໃຈທ່ີມຸ້ງໝັ້ນບ່ໍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນ
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ກົງກັນຂ້າມ, ຫົວໃຈທີ່ມຸ່ງໝັ້ນ ເປັນຫັຼກຖານວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລ້ວທີ່ຈະເຂ້ົາໄປ 
ໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

ທ່ານຈະສະແດງຄຳໝ້ັນສັນຍາຂອງທ່ານຕ່ໍພຣະຄຣິດໃນອາທິດນ້ີແນວໃດ? ພິຈາຣະນາເບິ່ງການນຳໃຊ້ດັ່ງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 

 ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ. ຖ້າທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມທ່ີຈະເປັນຄົນດີແລະມີສິນທັມເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນຜູ້ເໝາະສົມກັບພຣະເຈົ້າ,  
ຈົ່ງຮັບຮູ້ຄວາມໄຮ້ປໂຍດຂອງສ່ິງນັ້ນນຳ. ເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດແລະເຊ່ືອຟັງພຣະຄຳຂອງພຣະອົງເພ່ືອເປັນການ
ຕອບຮັບພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. 
 

 ກວດກາ.   ຄືກັບຜູ້ປົກຄອງຫນຸ່ມທີ່ຮັ່ງມີ ຈົ່ງກວດເບ່ິງຫົວໃຈຂອງທ່ານແລະເພ່ືອຈະເບ່ິງວ່າ,   ທ່ານມີບາງສ່ິງທີ່ນ່ັງຢູ່ 
ເທິງບັນລັງຫົວໃຈຂອງທ່ານຫລືບໍ່ ນອກເໜືອຈາກອົງພຣະຄຣິດ.   ບາງທີອາດຈະແມ່ນເງິນ, ອຳນາດ, ຄວາມສະບາຍ, 
ການຄວບຄຸມ, ຄວາມປອດພັຍ, ການເຫັນດີ, ຫລືການຮັບຮູ້.   ທູນຂໍໃຫ້ພຣະອົງເປີດເຜີຍສ່ິງເຫລ່ົານັ້ນກັບທ່ານ ແລະ
ມອບບ່ອນທ່ີເໝາະສົມໃຫ້ພຣະອົງນັງຢູ່ເທິງບັນລັງຊີວິດຂອງທ່ານ. 
 

 ຟ້ືນຟູໃໝ່.   ຖ້າທ່ານໄດ້ສູນເສັຽຄວາມຮັກຄ້ັງທຳອິດຂອງທ່ານຕ່ໍພຣະຄຣິດ ແລະບ່ໍມາຫາພຣະອົງໃນແຕ່ລະມ້ືຄືກັບ 
ເດັກນ້ອຍ, ຈົ່ງສ້າງຄວາມສັມພັນຄືນໃໝ່ກັບພຣະອົງ. ຈົດບັນທຶກວິທີຫລືສິ່ງທ່ີກີດຂວາງທ່ານຈາກຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະ 
ເຈ້ົາທີ່ຄ້າຍຄືກັບເດັກນ້ອຍ ທູນຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ກັບຄືນມາສູ່ບ່ອນເກ່ົານ້ັນອີກ. 
 

       ພວກເຮົາຢາກເຫັນຄົນປະສົບຜົນສຳເຣັດຍ້ອນຄຳໝ້ັນສັນຍາທ່ີຈະເຮັດບາງສ່ິງ. ຈ່ົງຈືໄວ້ວ່າ, ທຳອິດພຣະເຈົ້າຊົງ 
ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບເຮົາ. ແລະຍ້ອນຄຳໝ້ັນສັນຍາກັບພວກເຮົານ້ັນ ພວກເຮົາສາມາດຕອບສນອງຕ່ໍພຣະອົງໃນພລັງ 
ແລະຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ. 
 

                               ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  
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ສດິສອນ, ພວກ
ໜາ້ທ່ີທ່ີປະກາດຕວົ
ລງັເຮັດເຂ້ົາໜມົ

ຈະໄດຮ້ບັຊວີດິນລິນັ
ຮູນ້ ັນ້ໃນພຣະຄມັ

ແລະພຣະອງົເປັນພຽງຜູດ້ຽວເທ່ົານ ັນ້ທ່ີເປັນແຫຼງ່ແລະສດິອາໍນາດທ່ີຈະຟງັ

ວາ່ຢາ່ງໃດ?    (ເບີ່ ງຕາມຫວົຂໍ ້
   
119:1-4 
ຄອບໃນທາງຂອງຕນົ

ສກຸຄຜືູທ່ີ້ສແວງ
ຕ ັງ້ຂໍບ້ງັຄບັຂອງ

119 ແມນ່ຂໍພ້ຣະ
. ໂດຍໄດຮ້ບັການ
ພຣະເຈົາ້ວາ່ເປັນ
ຜູຂ້ຽນໄດໃ້ຊຄ້າໍ
ພາສາເຮັບເຣຕີ ົນ້
ໃນຄາໍເວ້ົາອອ້ມ
ກເໍປັນສກຸ”… “

ໂຮງຮຽນວນັ
ອາທິດ ທີ 1 ພຶສ

ຍດຶໝ ັນ້ຕ່ໍພຣະ
ກບັການເຕບີໂຕ

ຂອງພຣະເຈົາ້ເປັນ

ຮູສ້ກຶວາ່ທາ່ນກາໍ
ໃນວຊິານີບ່ໍ້ແມນ່
ສອນໄດສ້ະເໜີອະ
ສອນໃນໂຮງຮຽນ
ມຄີຣສູອນເລີຍ

ກບັວຊິາຂອງພວກ
ພວກເຮົາຕອ້ງການ

ຕວົເອງກຽ່ວກບັ
ໜມົ, ແຕພ່ວກເຮົາ
ລນັດອນ. 

ຄມັພີ. ພຣະເຈົາ້ໄດ້
ແລະພຣະອງົເປັນພຽງຜູດ້ຽວເທ່ົານ ັນ້ທ່ີເປັນແຫຼງ່ແລະສດິອາໍນາດທ່ີຈະຟງັ

ເບີ່ ງຕາມຫວົຂໍ ້
 ສກືສາພຣະຄມັພີ

ຕນົກເໍປັນສກຸຄຜືູ້
ວງຫາພຣະອງົດວ້ຍ

ຂອງພຣະອງົໄວໃ້ຫ້
ຣະຄມັພີຫຼກັທ່ີຊີໄ້ປ
ການຊີນ້າໍຈາກພຣະ
ເປັນແຫຼງ່ຊວີດິທ່ີ
ຄາໍສບັທ່ີສາໍຄນັ: 
ຕ ົນ້ສະບບັນີມ້ຄີວາມ
ອອ້ມຄອ້ມໃນເວລາ
”… “ຜູໃ້ດອດຶຫິວຄວາມ

1 

ຮຽນວນັອາທິດ
ສຈກິາ 2020 

ຣະຄາໍຂອງພຣະ
ໂຕເປັນຜູໃ້ຫຽ່ທາ່ນ

ເປັນຂໍແ້ນະນາໍທ່ີ

ກາໍລງັນ ັງ່ຢູໃ່ນຫອ້ງ
ແມນ່ບໍ?” 

ອະນຍຸາດໃບຢັງ້
ຮຽນຣດັ. ໃນປີ 

ເລີຍ, ແຕພ່ໍ່ແມຕ່ອ້ງ
ພວກເຂົາຫືຼບ່ໍ. 
ການຂໍມ້ນູທ່ີໜາ້ເຊື່ ອ
ກບັເຣື່ ອງນີ.້ ຖາ້ເຮົາ
ເຮົາຕອ້ງພິຈາລະ

ໄດເ້ປີດເຜີຍພຣະ
ແລະພຣະອງົເປັນພຽງຜູດ້ຽວເທ່ົານ ັນ້ທ່ີເປັນແຫຼງ່ແລະສດິອາໍນາດທ່ີຈະຟງັ

ເບີ່ ງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2, ແລະ 
ພຣະຄມັພີ 

ຜູທ່ີ້ດາໍເນນີຕາມ
ດວ້ຍສິນ້ສດຸໃຈ.
ໃຫເ້ຮົາທງັຫຼາຍປະ
ໄປເຖງິພຣະຄາໍ
ຣະວນິຍານບໍຣິ

ທ່ີລ ໍາ້ຄາ່, ຄວາມ
: ດໃີຈ. ຄາໍສບັນີ້

ຄວາມໝາຍທ່ີຊີໃ້ຫ້
ລາທ່ີພຣະອງົກາ່ວ
ຄວາມຊອບທມັກໍ

ອາທິດ 
 (11-01-2020

ຣະເຈົາ້. 
ທາ່ນຈະໃຫຄ້າໍແນະ

ທ່ີເຊື່ ອຖໄືດສ້າໍລບັ

ຫອ້ງຮຽນທ່ີທາ່ນ

ໃບຢັງ້ຢືນການສດິສອນ
 2018, ຣດັນຶ່ ງ

ຕອ້ງການຢາກຈະ

ເຊື່ ອຖເືມ ື່ອເວ້ົາເຖງິ
ເຮົາຈະເອີນ້ພວກ

ລະນາຢາ່ງລະມດັ

ຣະອງົເອງໃຫພ້ວກ
ແລະພຣະອງົເປັນພຽງຜູດ້ຽວເທ່ົານ ັນ້ທ່ີເປັນແຫຼງ່ແລະສດິອາໍນາດທ່ີຈະຟງັ

ແລະ 3,) 

ຕາມພຣະທມັຂອງ
. 3. ຜູທ່ີ້ບ່ໍເຮັດ
ປະຕບິດັຕາມຢາ່ງ

ຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້ວາ່
ຣສິດຸ, ຜູຂ້ຽນບດົ

ຄວາມຊມົຊື່ ນຍນິດ,ີ 
ນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຼາຍ
ໃຫເ້ຫັນຄວາມຄດິ
ກາ່ວວາ່, “ຜູໃ້ດທ່ີ
ກເໍປັນສກຸ”…; 

2020) 

ແນະນາໍແບບໃດ

ລບັການດາໍເນນີ

ທາ່ນຮູຈ້ກັວຊິານ ັນ້ດີ

ສອນສກຸເສນີ, 
ນຶ່ ງຕອ້ງອອກໃບ
ຈະຮູວ້າ່ຄຣຜູູທ່ີ້ກາໍ

ເຖງິວທີິການດາໍເນນີ
ພວກຄຣສູອນນ ັນ້
ມດັລະວງັວາ່ພວກ

ພວກເຮົາຜາ່ນທາງ
ແລະພຣະອງົເປັນພຽງຜູດ້ຽວເທ່ົານ ັນ້ທ່ີເປັນແຫຼງ່ແລະສດິອາໍນາດທ່ີຈະຟງັ. ພຣະຄມັ

  

ຂອງພຣະເຈົາ້. 2.
ເຮັດຜິດແຕດ່າໍເນນີ
ຢາ່ງເຄ່ັງຄດັ. 
ວາ່ເປັນຄາໍແນະ

ບດົເພງສຣັເສນີໄດ້
, ແລະຄວາມສ

ໝາຍຫຼາຍຢາ່ງສາໍລບັ
ຄດິທ່ີພໍໃຈຢາ່ງເຕັມ
ທ່ີຍາກຈນົຝາ່ຍຈດິ
; ແລະຂໍພ້ຣະຄາໍ

ໃດ? 

ເນນີຊວີດິ. 

ດກີວ່າອາຈານ

, ເຊິ່ ງເປັນການ
ໃບຢັງ້ຢືນດ ັງ່ກາ່ວຫຼາຍ
ກາໍລງັສອນຄະນດິ

ເນນີຊວີດິ, ພວກ
ສອນນ ັນ້ວາ່ຜູຊ້ຽ່ວຊານກໍ່

ພວກເຮົາຈະໃຫບໍ້

ທາງພຣະວຈັນະ
ຄມັພີໃຫຄ້າໍຕອບ

2. ຜູທ່ີ້ຮກັສາພຣະ
ເນນີຕາມທາງຂອງ

ແນະນາໍແລະມສີດິ
ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນຄວາມ

ສງບົສກຸ. 
ລບັຜູອ້າ່ນໃນສ
ເຕັມທ່ີ. ພຣະເຢ
ຈດິວນິຍານກເໍປັນ
ຄາໍອື່ ນໆອກີໃນ 

ຈານທ່ີ

ການອະນຸ
ກາ່ວຫຼາຍ

ນດິ

ພວກເຮົາ
ຊານກໍ່ ບ່ໍ

ບໍລິ   

ນະ
ຕອບທ່ີ

ຣະໂອ
ຂອງພຣະ

ສດິອາໍ
ຄວາມ

ສມຍັ     
ເຢຊູໄດ້
ເປັນ
 (ມດັ-
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ໃນເວລາຜູຂ້ຽນບດົເພງສຣັເສນີໄດຂ້ຽນວາ່, “ຜູທ່ີ້ດຮີອບຄອບໃນທາງຂອງຕນົກເໍປັນສກຸ" (ຂໍ ້1), ຜູຂ້ຽນໄດເ້ວ້ົາວາ່
ບກຸຄນົທ່ີເດນີໄປໂດບບ່ໍມຄີາໍຕາໍໜິຕຕິຽນຈະຮບັກຽດອນັສງູສ ົ່ງໃນສງັຄມົມະນດຸ, ພວກເຮົາສາມາດພຽງແຕຈ່ະຊອກ
ຫາວທີິທາງທ່ີຈະບ່ໍມຂີໍຕ້າໍໜິຕຕິຽນໂດຍການຕດິຕາມພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້; ຕ່ໍຈາກນ ັນ້ພວກເຮົາມຄີວາມ “ດໃີຈ   
ແທ້ໆ " ອນັໃດທ່ີເປັນຄາໍເວ້ົາທ່ີມຄີວາມໝາຍທ່ີເລິກເຊິ່ ງທ່ີພວກເຮົາພຽງແຕສ່າມາດພບົປະສບົການທ່ີສງູສດຸ, ປະສບົ
ການຂອງມະນດຸທ່ີໄດຮ້ບັພຣະພອນຫຼາຍທ່ີສດຸໃນໂລກນີນ້ ັນ້ແມນ່ການເດນີໄປ “ຕາມຄາໍແນະນາໍຂອງພຣະຜູເ້ປັນ
ເຈົາ້!" ແຕຕ່ໍ່ແຕນ່ ັນ້, ຜູຂ້ຽນບດົເພງສຣັເສນີໄດກ້າ່ວເຖງິຂອບເຂດທ່ີພວກເຮົາຈາໍເປັນທ່ີຕອ້ງໄດເ້ດນີຕາມຖອ້ຍຄາໍ
ຂອງພຣະເຈົາ້. "ຜູທ່ີ້ຮກັສາພຣະໂອວາດຂອງພຣະອງົກໍ່ ເປັນສກຸຄຜືູທ່ີ້ສແວງຫາພຣະອງົດວ້ຍສິນ້ສດຸໃຈ" ( ຂໍ ້2). 
ຊວີດິທ່ີບ່ໍມຕີາໍໜິເປັນຊວີດິທ່ີໃຫຄ້າໍໜ ັນ້ສນັຍາກບັພຣະເຈົາ້ນຶ່ ງຮອ້ຍເປີເຊັນ. ເວ້ົາອກີຢາ່ງນຶ່ ງ, ພວກເຮົາຈະບ່ໍພບົເຫັນ   
ພຣະພອນທ່ີຍິ່ ງໃຫຽ່ທ່ີສດຸໃນຊວີດິຂອງພວກເຮົາຖາ້ພວກເຮົາບ່ໍຊອກສແວງຫາພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ແລະຖອ້ຍຄາໍຂອງພຣະ
ອງົດວ້ຍຄວາມຕ ັງ້ໃຈຢາ່ງຈງິໃຈ. ພຣະພອນຈະປະກດົມມີາເມ ື່ອຈດິໃຈຂອງພວກເຮົາຢູໃ່ນພຣະວດັຈະນະຂອງພຣະ
ເຈົາ້. ພຣະເຢຊູໄດກ້າ່ວໄວວ້າ່, “ຜູມ້ໃີຈບໍຣສິດຸກເໍປັນສກຸ” ( ມດັທາຍ 5:8). ເມ ື່ອຫວົໃຈຂອງພວກເຮົາອທິຸດຕນົ
ຢາ່ງບໍຣສິດຸຕ່ໍພຣະເຈົາ້. ພວກເຮົາຈະສາມາດໄດຮ້ບັແລະມປີະສບົການກບັພຣະພອນທ່ີຍິ່ ງໃຫຽ່ທ່ີສດຸ. ໃນແຕລ່ະຄ ັງ້, 
ພວກເຮົາຈະເຫັນຄວາມຈງິຂໍນ້ ີ;້ ການເຊື່ ອຟງັຢາ່ງເຄ່ັງຄດັຕ່ໍຖອ້ຍຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້ຈະນາໍພຣະພອນມາໃຫພ້ວກເຮົາ. 
ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດພ້ບົເຫັນວາ່ນີເ້ປັນຄວາມຈງິທ່ີແນນ່ອນ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຍງັໄດຮ້ຽນຮູອ້ກີວາ່ການສແວງຫາຄວາມສມົບນູ
ຂອງຊວີດິນອກຈາກການເຊື່ ອຟງັພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້ແລວ້ບ່ໍມສີິ່ ງອື່ ນໃດທ່ີດກີວ່ານີ.້ ບ່ໍມສີິ່ ງໃດ. ເມ ື່ອຂາ້ພະເຈົາ້      
ຫິຼກລຽ້ງຈາກຄາໍສ ັງ່ຂອງພຣະເຈົາ້, ມນັເຮັດໃຫເ້ກດີຄວາມຫວາ່ງເປ່ົາແລະປະສບົການຂອງຊວີດິບ່ໍເຄຍີມຄີວາມເພ່ີງພໍ
ໃຈເລີຍ. ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, ການເຊື່ ອຟງັດວ້ຍຄວາມພາກພຽນອດົທນົຕ່ໍພຣະຄາໍແລະພຣະບນັຊາຂອງພຣະເຈົາ້
ມນັໄດໃ້ຫສ້ິ່ ງທ່ີຂາ້ພະເຈົາ້ປາຖນາໄວແ້ທ້ໆ . ພຣະພອນ. 
 

2. ເພງສນັລະເສນີ 119:5-8 
5. ໂອຂໍໃຫທ້າງທງັຫຼາຍຂອງຂາ້ນອ້ຍໝັນ້ຄງົໃນການຮກັສາກດົເກນຂອງພຣະອງົ. 6. ແລະຂາ້ນອ້ຍຈະບ່ໍຮບັຄວາມ
ອາຍໂດຍຈດົຈໍ່ຢູທ່ີ່ພຣະບນັຍດັທງັປວງຂອງພຣະອງົ. 7. ຂາ້ນອ້ຍຈະສຣັເສນີພຣະອງົດວ້ຍໃຈທ່ີທຽ່ງຕງົເມ ື່ອຂາ້
ນອ້ຍຮຽນຮູກ້ດົໝາຍອນັຊອບທາໍຂອງພຣະອງົ. 8. ຂາ້ນອ້ຍຈະຖກືດົເກນຂອງພຣະອງົຂໍຢາ່ຊງົຖິມ້ຂາ້ນອ້ຍເລີຍ.  
   ຄວາມອບັອາຍແມນ່ນຶ່ ງໃນອາວດຸທ່ີຍິ່ ງໃຫຽ່ຂອງຊາຕານ. ຊາຕານໃຊຄ້ວາມອບັອາຍຄວບຄມຸອາລມົຄວາມຮູສ້ກຶ
ຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາຮູສ້ກຶຕວົວາ່ບ່ໍມຄີາ່ພໍທ່ີຈະນະມສັການພຣະເຈົາ້, ຕດິຕາມພຣະເຈົາ້, ຫືຼແມນ່ແຕຈ່ະຮູ້
ຈກັ  ພຣະເຈົາ້. ຊາຕານໃຊຄ້ວາມອບັອາຍເປັນອາວດຸເພ່ືອເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາເຫັນຄນຸຄາ່ຕວົເອງຕ ໍາ່ແລະເຊື່ ອວາ່ພວກ
ເຮົາບ່ໍສມົຄວນກບັຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົາ້.  
   ຂາ້ພະເຈົາ້ຕອ້ງການທ່ີວາດພາບຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງຄວາມອບັອາຍແລະຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້. ຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້
ບ່ໍຄກືນັກບັຄວາມຮູສ້ກຶອບັອາຍ. ຄວາມອບັອາຍແມນ່ບາງສິ່ ງບາງຢາ່ງທ່ີຊາຕານໂຍນໃສພ່ວກເຮົາເຫັນຄນຸຄາ່ຕວົເອງ
ຕ ໍາ່; ຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ແມນ່ມາຈາກພຣະວນິຍານບໍຣສິດຸຂອງພຣະເຈົາ້ດວ້ຍມຈີດຸປະສງົທ່ີຈະນາໍເຮົາໃຫກ້ບັໃຈແລະຫນັ
ມາຫາພຣະອງົ.  
   ເມ ື່ອພວກເຮົາມອບຊວີດິຂອງພວກເຮົາໃຫກ້ບັພຣະຄຣດິ, ພຣະອງົໄດມ້າຊງົສະຖດິຢູໃ່ນພວກເຮົາໂດຍຜາ່ນທາງ
ພຣະວນິຍານບໍຣສິດຸຂອງພຣະອງົ. ເປັນເໝືອນລກູຍງິລກູຊາຍຂອງພຣະອງົ, ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຮັດບາບອກີຕ່ໍໄປ
ໄດໂ້ດຍປາສຈາກການຊງົນາໍຂອງພຣະວນິຍານບໍຣສິດຸ. ພຣະເຈົາ້ຊງົກຽດຊງັບາບ, ດ ັງ່ນນັເມ ື່ອພວກເຮົາເຮັດບາບ, 
ພຣະວນິຍານຂອງພຣະອງົເຮັດໃຫເ້ຮົາມຄີວາມຮູສ້ກຶເຖງິການກະທາໍໂດຍຜາ່ນທາງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້. ຈດຸປະສງົຂອງ 
ພຣະອງົແມນ່ເພ່ືອຟ້ືນຟຈູດິໃຈຂອງພວກເຮົາ. ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາເຮັດບາບ, ພຣະວນິຍານບໍຣສິດຸໄດກ້ະຊບິບອກ
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ພວກເຮົາວາ່ “ນ ັນ້ບ່ໍແມນ່ວທີິທ່ີທາ່ນຖກືສາ້ງຂຶນ້ເພ່ືອໃຫດ້າໍເນນີຊວີດິຢາ່ງນ ັນ້; ຈ ົງ່ກບັມາແລະເຊື່ ອຟງັພຣະເຈົາ້.” ຊາ
ຕານມນັມເີປົາ້ໝາຍອກີຢາ່ງນຶ່ ງເມ ື່ອພວກເຮົາເຮັດບາບ; ຄວາມອບັອາຍ, ຜູລໍ້ລ້ວງກບັກາຍເປັນຜູກ້າ່ວຫາ, ແລະມນັ
ຈະເລີ້ມຕ ັງ້ຄາໍຖາມຕາ່ງໆເຊ່ັນ “ເຈົາ້ໄດເ້ຮັດຜິດອກີຄ ັງ້ແລວ້ບໍ? ເຈົາ້ຄດິວາ່ເຈົາ້ເປັນຄຣສິຕຽນບໍ?... ເຈົາ້ເຄຍີເຮັດຜິດ
ຊ ໍາ້ແລວ້ຊ ໍາ້ອກີຈກັເທ່ືອ?... ເຈົາ້ເຮັດອກີແລວ້ບ່ໍ?” 
   ຢາ່ລືມຄວາມຈງິຂໍນ້ ີ:້ ຄວາມອບັອາຍແມນ່ມາຈາກສດັຕຣເູພ່ືອເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາເດນີອອກຫາ່ງໄກຈາກພຣະເຈົາ້, 
ແຕຄ່ວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ແມນ່ມາຈາກພຣະວນິຍານບໍຣສິດຸທ່ີຈະຊກັນາໍພວກເຮົາໃຫກ້ບັມາຫາພຣະອງົ. ພວກເຮົາສາມາດ 
ຫີຼກລຽ້ງທກຸຂໍກ້າ່ວຫາ, ຄວາມອບັອາຍແລະຄວາມອອ່ນນອ້ມຖອ່ມຕວົດວ້ຍການຍດຶໝ ັນ້ຢາ່ງໝ ັນ້ຄງົແລະຍອມເຊື່ ອ
ຟງັພຣະເຈົາ້. ຜູຂ້ຽນເພງສຣັເສນີໄດເ້ລີ້ມຕ ົນ້ໃນຂໍ ້5 ດວ້ຍສຽງຮອ້ງ, ເຖງິຄວາມປາຖນາທ່ີເຕັມໃຈທ່ີຈະຍດຶໝ ັນ້ໃນ
ຖອ້ຍຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້. ມນັເບິ່ ງເໜືອນກບັວາ່ຜູຂ້ຽນບດົເພງສຣັເສນີກາໍລງັຈ ົມ່ຕ່ໍວາ່ຕນົເອງໃນການຜິດພາດຢາ່ງຮາ້ຍ
ແຮງຂອງຄວາມຄດິ. ສຽງຮອ້ງອອກຈາກຈດິໃຈຂອງລາວແມນ່ການເຮັດຕາມພຣະຄາໍຂອງພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ໃນທກຸໆວິ
ນາທີຂອງຊວີດິລາວ! ເປັນຫຽັງ? “ຫຼງັຈາກນ ັນ້ຂາ້ນອ້ຍຈະບ່ໍລະອາຍ” ( ຂໍ ້6). 
   ສິ່ ງງາ່ຍໆ, ອາວດຸທ່ີຍິ່ ງໃຫຽ່ທ່ີຈະປກົປ້ອງຈາກແຜນການຂອງຊາຕານທ່ີຈະເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາເຮັດບາບແລະຝງັ
ພວກເຮົາໄວໃ້ນຄວາມອບັອາຍແມນ່ການເຊື່ ອຟງັພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້. ຜູຂ້ຽນເພງສຣັເສນີໄດໃ້ຫກ້ານຍກົຍອ້ງ
ເພາະ ຄວາມປາຖນາຂອງລາວຄກືານເຊື່ ອຟງັ___ ຄວາມປາຖນາທ່ີພວກເຮົາຄວນຮບັເອົາໄວ_້__ ແຕພ່ວກເຮົາຮູຄ້ື
ກນັກບັຜູຂ້ຽນເພງສຣັເສນີທ່ີໄດກ້າ່ວວາ່ການຍດຶໝ ັນ້ໃນການເຊື່ ອຟງັຢາ່ງໝ ັນ້ຄງົນ ັນ້ອາດຈະຍາກ. ເພາະທາໍມະດາ     
ບາບຂອງມະນດຸພວກເຮົາມກັຈະເຮັດບາບ, ແຕພ່ວກເຮົາສາມາດອດົທນົກບັການລໍລ້ວງເມ ື່ອພວກເຮົາເພ່ິງພາໃນ   
ພຣະຄຣດິ. ຜູຂ້ຽນເພງສຣັເສນີໄດຮ້ບັຮູທ້ງັຄວາມດງີາມແລະພະລງັຂອງການຍອ້ງຍໍຂອງພຣະເຈົາ້ແລະຄວາມຕອ້ງ
ການການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງພຣະອງົ. ໃນຂນະທ່ີພວກເຮົາໄດສ້ແວງຫາທ່ີຈະເຊື່ ອຟງັ, ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານຄກືນັກບັ
ຜູຂ້ຽນເພງສຣັເສນີໄດອ້ະທິຖານວາ່ “ຢາ່ປະຖິມ້ຂາ້ນອ້ຍຈກັເທ່ືອ”(ຂໍ ້8) ພວກເຮົາຕອ້ງການພະລງັການດາໍເນນີຢູ່
ຂອງພຣະວນິຍານບໍຣສິດຸໃຫເ້ຊື່ ອຟງັ, ແລະເມ ື່ອພວກເຮົາເພ່ິງພາອາສຍັພຣະອງົ, ມສີິ່ ງທ່ີໜາ້ອສັຈນັເກດີຂຶນ້: ພວກ
ເຮົາຈະບ່ໍໄດຮ້ບັຄວາມອບັອາຍ. 
 

3. ເພງສນັລະເສນີ 119: 9-11 
 9. ຊາຍໜຸມ່ຈະຮກັສາທາງຂອງຕນົໃຫບໍ້ຣສິດຸໄດຢ້າ່ງໃດໂດຍການເຝ້ົາລະວງັຕາມພຣະຄາໍຂອງພຣະອງົ.10. ຂາ້
ນອ້ຍສແວງຫາພຣະອງົດວ້ຍສດຸໃຈຂອງຂາ້ນອ້ຍຂໍຢາ່ໃຫຂ້າ້ນອ້ຍຫຼງົໄປຈາກພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົ. 11. ຂາ້
ນອ້ຍໄດສ້ະສມົພຣະຄາໍສ ັງ່ຂອງພຣະອງົໄວໃ້ນໃຈຂອງຂາ້ນອ້ຍເພ່ືອຂາ້ນອ້ຍຈະບ່ໍເຮັດບາບຕ່ໍພຣະອງົ. 
   ຂໍໃຫເ້ປັນຄນົສດັຊື່ : ຄວາມບາບໃຫຄ້ວາມປິຕຍິນິດຊີ ົ່ວຂນະນຶ່ ງ. ຖາ້ມນັບ່ໍໃຫສ້ິ່ ງໃດສິ່ ງນຶ່ ງເປັນທ່ີໜາ້ພໍໃຈ, ພວກ
ເຮົາ ກຈໍະບ່ໍຖກືລໍລ້ວງໃຫເ້ຮັດບາບ. ແຕວ່າ່ຄວາມສກຸອນັໃດກໍ່ຕາມທ່ີເກດີຂຶນ້ກໍ່ ເຮັດໃຫພໍ້ໃຈແຕຊ່ ົ່ວຂນະນຶ່ ງແຕສ່ິ່ ງທ່ີ
ເຫືຼອຢູກ່ບັຄນົສວ່ນຫຼາຍກໍ່ຄຄືວາມຫວາ່ງເປ່ົາ. ເປັນຫຽັງ? ເພາະວາ່ບາບບ່ໍເຄຍີໃຫຄ້ວາມພໍໃຈ. 
ຜູຕ້ດິຕາມຂອງພຣະຄຣດິຍງັເຮັດບາບຢູ,່ ແຕເ່ມ ື່ອພວກເຮົາເຮັດ, ພວກເຮົາກຢໍູໃ່ນຄວາມຫວ່າງເປ່ົາ. ພວກເຮົາສາ 
ມາດຢູກ່ບັພຣະວນິຍານບໍຣສິດຸ; ປະຈບຸນັນີພ້ວກເຮົາມປີະຕກິຣິຍິາຕ່ໍຄວາມບາບແຕກຕາ່ງຈາກຕອນທ່ີເຮົາຍງັບ່ໍເຊື່ ອ.  
ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເພ່ີງພໍໃຈກບັຄວາມບາບອກີຕ່ໍໄປ. ແຕບ່າງທີພວກເຮົາອາດສນກຸເພີດເພີນໄປກບັບາບຊ ົ່ວຂນະເວ 
ລາອນັສ ັນ້ໆ. ແຕພ່ຣະວນິຍານບໍຣສິດຸຈະເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາສາໍນກຶຜິດແລະກະຕຸນ້ຈດິໃຈໃຫປ່້ຽນໃໝເ່ສັຽໃຈກບັການ
ກະທາໍນ ັນ້. ໃນຖານະເປັນຜູເ້ຊື່ ອ. ຖາ້ພວກເຮົາຈະເດນີໄປຕາມເສັ້ນທາງຂອງຄວາມບາບ, ມນັເປັນພຽງກາລະເວລາ
ສ ັນ້ໆເທ່ົານ ັນ້ຈນົກວ່າພວກເຮົາຈະສາໍນກຶຂຶນ້ໄດແ້ລະກບັໃຈ. ເປັນດວ້ຍເຫດໃດ? ເພາະພວກເຮົາເປັນລກູຂອງພຣະ
ເຈົາ້ແລະພຣະວນິຍານບໍຣສິດຸຜູທ່ີ້ອາສຍັຢູໃ່ນເຮົາຈະບ່ໍປ່ອຍໃຫພ້ວກເຮົາມຄີວາມເພ່ິງພໍໃຈກບັການທາໍບາບ.  
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ຄວາມຈງິໃນຄວາມສວາ່ງນີ,້ ເປ້ົາໝາຍຂອງຜູທ່ີ້ເຊື່ ອທກຸຄນົຄວນຕ ັງ້ໃຈໄວວ້າງໃຈເຊື່ ອຟງັພຣະເຈົາ້ແລະເດນີຫາ່ງ
ຈາກເສັ້ນທາງຂອງບາບ. ມນັແມນ່ວທີິດຽວທ່ີພວກເຮົາຈະພບົການພກັຜອ່ນແລະຄວາມສງບົສກຸ.
ຢູໃ່ນເພງສຣັເສນີບດົ 119, ຜູຂ້ຽນເພງສຣັເສນີໄດມ້ກີານພວົພນັກບັອກີຄ ັງ້ລະຫວາ່ງການດາໍເນນີຊວີດິທ່ີຖກືຕອ້ງ
ແລະການເຊື່ ອຟງັພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້. ຜູຂ້ຽນຮູວ້າ່ບ່ໍມຄີວາມອບັອາຍມາຈາກວທີິທາງຂອງລາວຖາ້ລາວຮກັສາຂໍ້

ຄາໍສ ັງ່ແລະກດົບນັຍດັຂອງພຣະເຈົາ້, ແລະໃນຂໍທີ້ 9 ລາວໄດກ້າ່ວວາ່ຄາໍເວ້ົາທ່ີເວ້ົາຄາ້ຍຄກືນັ, ທ່ີເຊື່ ອມຕ່ໍຄວາມບໍຣິ
ສດຸແລະການເຊື່ ອຟງັ. ຕາບໃດທ່ີພວກເຮົາຍງັດາໍເນນີຊວີດິຕາມພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້, ວຖິຊີວີດິຂອງພວກເຮົາຍງັບໍ
ຣສິດຸ. ພວກເຮົາບ່ໍໄດກ້ນິອາຫານເປັນປກົກະຕແິລະບ່ໍໄດຮ້ບັການບາໍລງຸລຽ້ງໂດຍພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້ໃນພຣະຄາໍ
ພີ, ພວກເຮົາກໍ່ອາດຈະຖກືລໍລ້ວງແລະເຮັດບາບໄດງ້າ່ຍ. ທກຸວນັນີມ້ມຸມອງທາງວດັທະນະທາໍຂອງໂລກສາມາດມອີດິ
ທິພນົຕ່ໍຄວາມຄດິຂອງພວກເຮົາໄດຢ້າ່ງງາ່ຍດາຍ, ເມ ື່ອພວກເຮົາໄດເ້ພ້ີມເຕມີກາໍລງັຈດິໃຈຂອງພວກເຮົາແລະຮບັ
ການບາໍລງຸລຽ້ງຈດິວນິຍານຂອງພວກເຮົາກບັການເບິ່ ງໂລກໃນມມຸມອງຂອງພຣະເຈົາ້. ໃນທາງກບັກນັ, ເມ ື່ອພວກ
ເຮົາສະສມົແລະເກບັຮກັສາຖອ້ຍຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້ໄວໃ້ນໃຈຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກໍ່ຈະມຄີວາມຊມົຊື່ ນຍນິດກີບັ
ຄວາມດແີລະການຈດັຕຽມຂອງພຣະອງົ. ພວກເຮົາບ່ໍມຫີອ້ງຫວ່າງໃຫກ້ບັຄວາມບາບໃນຊວີດິຂອງພວກເຮົາເມ ື່ອຫວົ
ໃຈຂອງເຮົາເຕັມລ ົນ້ໄປດວ້ຍຖອ້ຍຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້.

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ:
ທາ່ນຈະຍອມໃຫແ້ມນ່ກະທັງ້ທາ່ມຖອ້ຍຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້ໃຫຄ້າໍແນະນາໍທ່ີເປັນໜາ້ເຊື່ ອຖໄືດຢ້າ່ງໃດໃນຊວີດິຂອງ
ທາ່ນ? ຈ ົງ່ເລືອກຂໍນ້ຶ່ ງຂອງການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຕ່ໍລງົໄປນີ.້
 ໃຫອ້າ່ນ. ຖາ້ພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້ບ່ໍເປັນສວ່ນນຶ່ ງໃນຊວີດິຂອງທາ່ນ, ຕອນນີ.້ ຈ ົງ່ໃຊເ້ວລາໃນທກຸໆວນັເພ່ືອ

ອາ່ນພຣະຄມັພີແລະເວລາເຝ້ົາດຽ່ວໃຊສ້ະມາທິໃນຂໍຄ້ວາມທ່ີທາ່ນອາ່ນ. ພຣະກດິຕຄິນຸທ່ີດຄີວນທ່ີຈະເລີ້ມແມນ່

ພຣະທາໍໂຢຮນັ. ກອ່ນທ່ີຈະອາ່ນ, ອອ້ນວອນອະທິຖານຂໍໃຫພ້ຣະເຈົາ້ເວ້ົາກບັທາ່ນ. ພຣະອງົຊງົຮກັ
ທາ່ນແລະຕອ້ງການທ່ີຈະພບົທາ່ນໃນເວລານ ັນ້.

 ສະສມົ. ພິຈາລະນາຫາວທີິທອ່ງຈາໍພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້ສະສມົໄວໃ້ນຫວົໃຈຂອງທາ່ນຢາ່ງມປີະສດິຕຜິນົ. ຍກົ
ຕວົຢາ່ງ, ດາວໂຫຼດພຣະຄມັພີທ່ີມກີານອາ່ນອອກສຽງແລະຕ ັງ້ໃຈຟງັໃນລະຫວ່າງທ່ີທາ່ນກາໍລງັເຮັດສິ່ ງໃດສິ່ ງນຶ່ ງ
ຫືຼກາໍລງັເດນີທາງຢູ.່ ໃຊແ້ອບເຊ່ັນ: ພຣະຄມັພີຂໍຄ້ວນຈາໍເພ່ືອຊວ່ຍທາ່ນໃຫຈ້ື່ຈາໍ. ຖາ້ທາ່ນມລີກູໃຫໃ້ຊໂ້ຕະຮບັ
ປະທານອາຫານເປັນໂອກາດສອນລກູຂອງທາ່ນກຽ່ວກບັພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້.

 ການສອນ. ມຸງ້ໝ ັນ້ໃນການສອນພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້ຕ່ໍຄນົອື່ ນ. ເພ້ີມພນູກຸມ່ຂອງທາ່ນໂດຍເລີ້ມຕ ົນ້ໃນການ
ສກຶສາພຣະຄາໍພີ. ອອກໄປຫາຜູທ່ີ້ບ່ໍທນັມໂີອກາດໄດຮູ້ຈ້ກັເຣື່ ອງພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້ເພ່ືອຊວ່ຍພວກເຂົາຄ ົນ້
ພບົຄາໍແນະນາໍທ່ີຖກືຕອ້ງຈາກພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້.

ຈ ົງ່ເຮັດຄກືບັຄຣສູອນທ່ີບ່ໍມໃີບອະນຍຸາດເຫ່ົຼານ ັນ້. ພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍຮູສ້ກຶວາ່ເຮົາມຄີນຸສມົບດັທ່ີດທ່ີີສດຸທ່ີຈະສອນ
ພຣະຄມັພີຫືຼຈະແບງ່ປນັກບັຄນົອື່ ນ. ແຕພ່ຣະເຈົາ້ເປັນຜູມ້ສີດິອາໍນາດແລະພຣະຄາໍຂອງພຣະອງົເປັນຄາໍຕອບທ່ີພວກ
ເຮົາຕອ້ງການສາໍລບັນາໍພາຂອງພວກເຮົາເອງພອ້ມທງັເປັນສິ່ ງທ່ີພວກເຮົາຕອ້ງການສາໍລບັຄນົອື່ ນດວ້ຍ.
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ຈດຸສາໍຄນັໃນບດົຮຽນ
ພຣະຄມັພີ
“ໝູເ່ພ່ືອນຂອງ
ພວກເຮົາໄດ້
ພວກເຮົາມ ີ
ອື່ ນໆ. 
   ມດິຕະ
“ຂອ້ຍຮກັເຈົາ້
ຂອງຂາ້ພະ
ຂາ້ພະເຈົາ້
   ພວກເຮົາ
ນອ້ຍບ່ໍມກັ
ກບັຄຣສິຕະ
ຮູສ້ກຶແບບນີ້

ຕອ້ງຮກັສິ່ ງ

ພຣະຄາໍພີກາ່ວ
   
1. ໂຣມ 
3. ເຮົາກາ່ວ
ແຕຈ່ ົງ່ຄດຶໃຫ້
ອນັດຽວນ ັນ້
ກຍໍງັເປັນຮາ່ງ
 
ໂດຍບ່ໍຄາໍນງຶ
ນະເປັນຜູຕ້ດິ
ຄຣດິ” (ຂໍ ້
ເຊື່ ອມໂຍງ
ຊນົເຜ່ົາ, ເພດ
   ທາງຝາ່ຍຮາ່ງ
ຈກັ. ເບິ່ ງມ ື

ຈດຸສາໍຄນັໃນບດົຮຽນ:ຄາໍ
ພຣະຄມັພີຕອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ

ຂອງທາ່ນກໍ່ແມນ່
ໄດມ້າຮູຈ້ກັກບັເພ່ຶື
ມບີາງສິ່ ງບາງຢາ່ງ

ຕະພາບໜູເ່ພ່ືອນ
ເຈົາ້, ແຕຂ່ອ້ຍບ່ໍ

ພະເຈົາ້ເປັນສວ່ນ
ເຈົາ້. ທສັນະຄະຕິ

ເຮົາເຄຍີໄດຍ້ນິຄາໍ
ມກັຄຣສິຕະຈກັ.” 
ຕະຈກັມຄີວາມຕອ້ງ

ແບບນີແ້ມນ່ຢູຫ່າ່ງໄກ
ສິ່ ງທ່ີພຣະຄຣດິຮກັ

ຣະຄາໍພີກາ່ວວາ່ຢາ່ງໃດ
  
 12:3-5 

ກາ່ວແກເ່ຈົາ້ທງັຫຼາຍ
ໃຫພໍ້ສມົກບັຂນ

ດຽວນ ັນ້ມອີະວຍັວະຫຼາຍ
ຮາ່ງການອນັດຽວ

ນງຶເຖງິທສັນະຄວາມ
ຕດິຕາມຂອງພ
 5). ພວກເຮົາ

ໂຍງທ່ີບ່ໍສາມາດແຍ
ເພດ, ແລະສະ
ຝາ່ຍຮາ່ງກາຍຂອງ
ມຂືອງທາ່ນ. ເບິ່

 

ວນັອາທິດ 
 

ຍດຶ
ຄວາມຊງົຈາໍ

ຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາກບັ

ຕ່ໍຊວີດິ: 
ແມນ່ໜູເ່ພ່ືອນຂອງ
ເພ່ຶືອນຂອງເພ່ືອນ
ຢາ່ງທ່ີຄາ້ຍຄກືບັ

ນເປັນເຣື່ ອງນຶ່ ງ, 
ຂອ້ຍບ່ໍສາມາດຍອມ
ສວ່ນນຶ່ ງໃນຊວີດິຂອງ

ຕທ່ີິບ່ໍດຕ່ໍີພຣັຍາຂອງ
ຄາໍເວ້ົາຢາ່ງດຽວ

.” ບາງທີເຂົາໄດ້
ຕອ້ງການຫຼາຍເກນີ
ໄກຈາກນ ໍາ້ພຣະ
ຮກັ, ແລະນ ັນ້ລວມ

ວາ່ຢາ່ງໃດ?    (ເບິ່

   

ທງັຫຼາຍທກຸຄນົໂດຍ
ຂນາດແຫງ່ຄວາມ

ວະຫຼາຍຢາ່ງແລະອະ
ດຽວໃນພຣະຄຣດິ

ຄວາມຄດິເຫັນ
ພຣະອງົ, “ພວກ

ເຮົາບ່ໍໄດສ້ນູເສັຽຄວາມ
ຍກອອກຈາກຄ

ສະພາບທາງເສດ
ຂອງພວກເຮົາສະ
ເບິ່ ງນິວ້ມແືຕລ່ະ

ໂຮງຮຽນວນັ
 ທີ 8 ເດອືນພຶ

ຍດຶໝ ັນ້ຕ່ໍຄຣສິ
ຈາໍອນັແລກຂອງ

ກບັພຣະຄຣດິລວມ

ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້." 
ເພ່ືອນ, ພວກເຮົາ
ກບັໜູບ່ໍ່ໄດໝ້າຍຄວາມ

, ທ່ີມນັແຕກຕາ່ງ
ມາດຍອມຮບັພຣັຍາຂອງ

ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້, 
ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້

ດຽວກນັນີໃ້ນກຸມ່ຄ
ໄດຮ້ບັຄວາມເດອືດ
ເກນີໄປຫືຼມຄີວາມ

ຣະທຍັຂອງພຣະ
ລວມໄປເຖງິເຈົາ້

ເບິ່ ງຕາມຫວົຂໍ ້
 ສກຶສາພຣະຄມັພີ

ຄນົໂດຍພຣະຄນຸທ່ີຊງົ
ຄວາມເຊື່ ອທ່ີພຣະເຈົາ້

ອະວຍັວະເຫ່ົຼານ ັນ້
ດແລະເປັນອະ

ເຫັນຂອງຄຣສິຕະຈກັ
ພວກເຮົາຈະຕດິພນັ

ຄວາມເປັນສວ່ນ
ຄຣສິຕຽນຄນົອື່ ນໆ

ເສດຖກດິທາງສງັຄມົ
ສະແດງໃຫເ້ຫັນ
ລະນິວ້ຢາ່ງໃກຊ້ດິ
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ຮຽນວນັອາທິດ
ພຶສຈກິາ 2020

ສຕະຈກັຂອງພ
ຂອງທາ່ນກຽ່ວກບັຄ

ລວມເຖງິຄວາມ

." ພວກເຮົາຫຼາຍ
ເຮົາອາດຈະປ່ຽນສາໍ

ຄວາມວາ່ພວກ

ຕາ່ງກນັທງັໝດົກບັ
ຂອງເຈົາ້ໄດ,້” ຂາ້

, ແລະຈະບ່ໍມຜີູ້
ເຈົາ້ຈະເປັນສິ່ ງກດີ
ຄຣສິຕຽນຂອງ

ເດອືດຮອ້ນຈາກຄນົ
ຄວາມຫຍ້ງຸຍາກເກນີ
ຣະເຈົາ້. ຄຣສິຕະ
ເຈົາ້ສາວຂອງພຣະ

ງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2, ແລະ 
ພຣະຄມັພີ 

ຊງົປະທານແກເ່ຮົາແລວ້
ເຈົາ້ໄດຊ້ງົໂຜດປະ
ນ ັນ້ບ່ໍມໜີາ້ທ່ີຢາ່ງ

ອະວຍັວະແກກ່ນັແລະ

ຈກັຂອງພວກເຮົາ
ພນັຢູກ່ບັຄຣສິຕະ

ສວ່ນຕວົຫືຼຄວາມເປັນ
ອື່ ນໆໄດ.້ ພວກເຮົາ
ຄມົ, ແຕພ່ວກເຮົາ

ເຫັນຕວົຢາ່ງທ່ີຍິ່ ງໃຫ່
ຊດິ. ບດັນີເ້ບິ່ ງຕນີ

ອາທິດ 
2020 (11-08-

ພຣະຄຣດິ. 
ຄຣສິຕະຈກັແມນ່

ຄວາມຕ ັງ້ໃຈຕ່ໍພຣະກາຍ

ເຮົາຫຼາຍຄນົໄດໃ້ຊປ້ໂຍ
ສາໍນຽງສຽງເວ້ົາ

ພວກເຮົາມສີິ່ ງໃດແຕກ

ກບັຄນົທ່ີເຮົາຮກັ
ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະມຄີວາມ
ຜູໃ້ດທ່ີຈະຮກັຂາ້
ກດີກ ັນ້ໃຫກ້ບັຂາ້

ຂອງພວກເຮົາ: “ຂາ້
ຄນົໃນຄຣສິຕະຈກັຫືຼ
ເກນີໄປ. ບ່ໍວາ່ຈະ
ຕະຈກັເປັນເຈົາ້ສາວ
ຣະຄຣດິ, ຄຄືຣິ

ແລະ 3,) 

ເຮົາແລວ້ວາ່ຢາ່ຄດຶ
ປະທານໃຫແ້ກ່

ຢາ່ງດຽວກນັສນັໃດ
ແລະກນັສນັນ ັນ້

ເຮົາ, ຖາ້ພວກເຮົາ
ຕະຈກັ, ພວກເຮົາ
ເປັນເອກລກັຂອງ
ເຮົາສາມາດແຕກ
ເຮົາທກຸຄນົກເໍປັນ
ໃຫຽ່ຂອງວທີິການ
ຕນີຂອງທາ່ນ. ຈບັ

-2020) 

ແມນ່ຫຽັງ? 

ກາຍຂອງພຣະອງົ

ປໂຍກທ່ີບ່ໍເຄຍີລາ້
ເວ້ົາຂອງພວກເຮົາ
ແຕກຕາ່ງຄາ້ຍຄື

ຮກັ. ຖາ້ມຄີນົເວ້ົາ
ຄວາມຮູສ້ກຶເສັຽ
ຂາ້ພະເຈົາ້ໂດຍທ່ີບ່ໍ
ຂາ້ພະເຈົາ້ຕລອດ
ຂາ້ນອ້ຍຮກັພຣະ
ຈກັຫືຼພວກເຂົາພບົ
ຈະເປັນເຫດຜນົ
ສາວຂອງພຣະຄ
ຣສິຕະຈກັ.  

  

ຄດຶຖຕືວົເກນີທ່ີ
ແກທ່ກຸຄນົ. 4. ເພາະ
ໃດ. 5. ພວກເຮົາ

ນ ັນ້. 

ເຮົາຕດິພນັຢູກ່ບັ
ເຮົາ…ແມນ່ຮາ່ງກາຍ
ຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່
ແຕກຕາ່ງກນັໃນທາງ
ເປັນສວ່ນນຶ່ ງໃນພ
ການທ່ີພວກເຮົາເປັນ
ຈບັເອົາແວນ່ມາ

ອງົ, ຄຄືຣສິຕະ

ລາ້ສມຍັ, ແຕວ່າ່
ເຮົາ. ພຽງແຕຍ່ອ້ນ
ຄກືນັກບັໜູເ່ພ່ືອນ

ເວ້ົາກບັຂາ້ພະເຈົາ້
ເສັຽໃຈທ່ີສດຸ. ພຣັຍາ

ທ່ີບ່ໍຮກັພຣັຍາຂອງ
ລອດເວລາ.    
ຣະເຢຊູ, ແຕຂ່າ້
ພບົວາ່ຄວາມຜກູ

ຜນົໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມ
ຄຣດິ. ພວກເຮົາ

ທ່ີຕນົຄວນຈະຄຶ
ເພາະວາ່ໃນຮາ່ງ
ເຮົາຜູເ້ປັນຫຼາຍ

ກບັພຣະຄຣດິໃນ
ກາຍດຽວໃນພຣະ
ແຕພ່ວກເຮົາມຄີວາມ
ທາງດາ້ນເຊືອ້ຊາດ
ພຣະຄຣດິ.                                                                                
ເປັນຢູໃ່ນຄຣສິ
ມາແຍງເບິ່ ງດງັແລະ

ຕະຈກັ. 

ວາ່ເມ ື່ອ
ຍອ້ນວາ່
ເພ່ືອນຄນົ

ເຈົາ້ວາ່,    
ຍາ
ຂອງ

ຂາ້
ຜກູພນັ
ຄວາມ
ເຮົາ 

ຄດຶນ ັນ້      
ຮາ່ງກາຍ

ເປັນຫຼາຍຄນົ

ໃນຖາ
ຣະ 
ຄວາມ
ຊາດ, 

                                                                                
ສຕະ   
ແລະ
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ຕາຂອງທາ່ນ, ແລວ້ພິຈາລະນາເບິ່ ງຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງມ,ື ຕນີ, ດງັ, ແລະຕາຂອງທາ່ນທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ. ແຕລ່ະ
ອະວຍັວະເຮັດໜາ້ທ່ີຂອງໃຜຂອງມນັ, ແລະແນນ່ອນວາ່ມນັທາໍໜາ້ທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ. ທາໍໜາ້ທ່ີບ່ໍຄາ້ຍຄກືນັ, ແຕວ່າ່
ມນັເປັນສວ່ນນຶ່ ງຂອງຮາ່ງກາຍຂອງທາ່ນ. ທາ່ນແມນ່ນຶ່ ງໃນຮາ່ງກາຍທ່ີໂດດເດ່ັນ. ທ່ີປະກອບດວ້ຍສວ່ນທ່ີແຕກຕາ່ງ, 
ເປັນເອກລກັແລະໜາ້ອສັຈນັ. ໃນຂນະທ່ີໂປ້ຕນີເບືອ້ງຂວາຫືຼຕາເບືອ້ງຊາ້ຍຂອງທາ່ນເປັນສວ່ນນຶ່ ງຂອງຮາ່ງກາຍຂອງ
ທາ່ນ. ທງັສອງສວ່ນນີເ້ປັນອະວຍັວະຂອງຮາ່ງກາຍຂອງທາ່ນແລະຄວາມເປັນຈງິນ ັນ້ບ່ໍສາມາດປ່ຽນແປງຫືຼປ່ຽນແປງ
ໄດ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້ພວກເຮົາກບັຄຣສິຕະຈກັກເໍໝືອນກນັ. 
   ໂປໂລໄດກ້າ້ວຕ່ໍໄປອກີບາດກາ້ວນຶ່ ງ. ມນັບ່ໍພຽງແຕວ່າ່ພວກທາ່ນໄດເ້ຊື່ ອມຕ່ໍກບັພຣະຄຣດິແລະຂາ້ພະເຈົາ້ໄດ້
ເຊື່ ອມຕ່ໍກບັພຣະຄຣດິ, “ແຕພ່ວກເຮົາຜູເ້ປັນຫຼາຍຄນົກໍ່ຍງັເປັນຮາ່ງກາຍອນັດຽວກນັ” (ຂໍ ້5). ພວກເຮົາຕອ້ງການ
ເຊິ່ ງກນັແລະກນັ, ແລະພວກເຮົາເປັນຂອງກນັແລະກນັ! ໜາ້ທ່ີບດົບາດຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ທ່ີເຮັດໃນຮາ່ງກາຍຂອງພຣະ
ຄຣດິ ແມນ່ເປັນສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັຕ່ໍບດົບາດໜາ້ທ່ີຂອງທາ່ນໃນຮາ່ງກາຍຂອງພຣະຄຣດິເໝືອນກນັ, ແລະບດົບາດໜາ້ທ່ີ
ຂອງທາ່ນແມນ່ມຄີວາມຈາໍເປັນເທ່ົາທຽມກນັໃນການປະຕບິດັພາລະບດົບາດຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ເຊ່ັນກນັ. ພຣະຄຣດິໄດ້
ສາ້ງຕ ັງ້ຄຣສິຕະຈກັຂອງພຣະອງົເພ່ືອວາ່ພວກເຮົາຈະໄດຕ້ອ້ງການເຊິ່ ງກນັແລະກນັຖາ້ພວກເຮົາແຕລ່ະຄນົເຮັດໜາ້
ທ່ີທ່ີເປັນອະວຍັວະຂອງຮາ່ງກາຍ, ຮາ່ງກາຍນີກ້ໍ່ຈະແຂງແຮງດ.ີ 
   ໃນສິ່ ງນີເ້ປັນໄປໄດເ້ພາະວາ່ພວກເຮົາຢູໃ່ນພຣະຄຣດິ. ໂລກເບິ່ ງຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະການແບງ່ແຍກ (ແລະ
ຄວາມໜາ້ເສັຽດາຍ, ທ່ີຜູທ່ີ້ເຊື່ ອມກັຊີເ້ຂ້ົາໄປໃນການແບງ່ແຍກດ ັງ່ກາ່ວ). ໂລກເຫັນສດີາໍແລະສຂີາວ. ພກັຣພິບັຣກີນັ
ແລະພກັເດໂມແຄັຣດ, ຄໍເສືອ້ສຟ້ີາແລະສຂີາວແລະສອີື່ ນໆເຫ່ົຼານີເ້ປັນຕ ົນ້. ດວ້ຍຄວາມຄດິດ ັງ່ກາ່ວ, ພວກເຮົາໄດ້
ກາຍເປັນຜູທ່ີ້ແຕກຕາ່ງຈາກກຸມ່ນ ັນ້, ຕດິສນດິກບັຄນົທ່ີ “ຄກືນັກບັຂາ້ພະເຈົາ້” ພາຍໃນຄຣສິຕະຈກັ, ການແບງ່ແຍກ
ເຫ່ົຼານ ັນ້ແມນ່ບ່ໍມຄີວາມໝາຍຫຽັງເລີຍ. ພຣະຄຣດິເຂ້ົາໄປເຖງິຄວາມແຕກຕາ່ງທງັໝດົແລະເຮັດໃຫຄ້ນົມຄີວາມເຊື່ ອ
ໃນພຣະອງົ. ພຣະອງົຮກັພວກເຮົາທກຸຄນົເທ່ົາກນັແລະນາໍພວກເຮົາມາຮວ່ມກນັຜາ່ນທາງການແບງ່ປນັຄວາມເຊື່ ອ
ຂອງພວກເຮົາ. ດວ້ຍເຫດນີ,້ ນີໝ້າຍຄວາມວາ່ບ່ໍມຜີ ູເ້ຊື່ ອຄນົໃດຈະ “ຄດຶຖຕືວົເກນີທ່ີຕນົຈະຄດຶ” ( ຂໍ ້3). ກງົກນັ
ຂາ້ມ, ພວກເຮົາຕອ້ງ“ຄດຶຢາ່ງຖກືຕອ້ງ,”ຍອມຮບັວາ່ບ່ໍມໃີຜໃນພວກເຮົາດກີວ່າຄນົອື່ ນ. ພວກເຮົາມຄີວາມເປັນເອກ
ລກັ-ແລະເປັນຂອງປະທານທ່ີແຕກຕາ່ງທ່ີມາຈາກພຣະເຈົາ້-ໂດຍບ່ໍມຄີວາມສາໍຄນັຫືຼວເິສດ. ພວກເຮົາເປັນ “ຮາ່ງ
ກາຍອນັດຽວກນັ” ໃນພຣະຄຣດິ. 
 

2. ໂຣມ 12:6-8 
6ແລະເຮົາທກຸຄນົໄດຮ້ບັຂອງພຣະຣາຊທານຕາ່ງກນັຕາມພຣະຄນຸທ່ີໄດຊ້ງົໂຜດປະທານແກພ່ວກເຮົາຄຖືາ້ເປັນການ
ປະກາດພຣະທມັກຈໍ ົງ່ປະກາດຕາມຂນາດແຫງ່ຄວາມເຊື່ ອ. 7ຖາ້ເປັນການປະຕບິດັກຈໍ ່ງົປະຕບິດັຖາ້ເປັນການສ ັງ່
ສອນກຈໍ ົງ່ສ ັງ່ສອນ. 8 ຖາ້ເປັນການເຕອືນສະຕກິຈໍ ົງ່ເຕອືນສະຕຖິາ້ເປັນການບໍຣຈິາກກຈໍ ົງ່ບໍຣຈິາກດວ້ຍໃຈກວາ້ງ
ຂວາງຜູຄຸ້ມ້ຄອງກຈໍ ົງ່ຄຸມ້ຄອງດວ້ຍເອົາໃຈໃສຜູ່ທ່ີ້ສະແດງຄວາມເມດຕາກຈໍ ົງ່ສະແດງດວ້ຍໃຈຍນິດ.ີ  
 
ພວກເຮົາຕອ້ງການເຊິ່ ງກນັແລະກນັເພ່ືອຈະເຣນີເຕບີໂຕຂຶນ້, ການຈະເຣນີເຕບີໂຕ, ແລະການກາຍເປັນທກຸສິ່ ງຕາມ
ການຊງົເອີນ້ທ່ີພຣະເຈົາ້ຕອ້ງການໃຫພ້ວກເຮົາເປັນ. ຜູທ່ີ້ເຊື່ ອຄນົອື່ ນໄດຊ້ວ່ຍເຫືຼອແລະສນບັສນນູພວກເຮົາຜາ່ນທາງ
ຂອງພຣະຣາຊທານທ່ີແຕກຕາ່ງກນັເຊິ່ ງພຣະອງົໄດມ້ອບໃຫແ້ກພ່ວກເຮົາແຕລ່ະຄນົ, ພວກເຮົາມກັຈະກາ່ວເຖງິຂອງ
ພຣະຣາຊທານນີວ້າ່ເປັນ "ຂອງພຣະຣາຊທານຝາ່ຍວນິຍານ.” ເມ ື່ອພວກເຮົາໄດຮ້ບັຄວາມລອດ, ພວກເຮົາແຕລ່ະ
ຄນົ-ເປັນສວ່ນນຶ່ ງໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິ-ໄດຮ້ບັຂອງພຣະຣາຊທານເປັນເອກລກັສະເພາະທ່ີພວກເຮົາຄວນນາໍ
ມາໃຊເ້ພ່ືອເສມີສາ້ງຮາ່ງກາຍຂອງພຣະຄຣດິ-ຄຣສິຕະຈກັ-ເປັນທກຸສິ່ ງທ່ີພວກເຮົາຖກືສາ້ງຂຶນ້ແລະຮຽກເອີນ້ໃຫເ້ປັນ. 
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ໂປໂລພຽງຍກົໃຫເ້ຫັນພາກສວ່ນນຶ່ ງຂອງພຣະຣາຊທານເທ່ົານ ັນ້: ຄາໍທາໍນວາຍ, ການຮບັໃຊ,້ ການສ ັງ່ສອນ, ການ
ແນະນາໍ, ການໃຫ,້ ການນາໍແລະການສະແດງຄວາມເມດຕາ. ສິ່ ງນີຍ້ງັບ່ໍແມນ່ຊື່ ລາຍການຂອງພຣະຣາຊທານທງັ
ໝດົ. ໂປໂລຍງັໄດກ້າ່ວເຖງິຂອງພຣະຣາຊທານໃນ 1 ໂກຣນິໂທ 12 ແລະເອເຟໂຊ 4:11, ແລະແຕລ່ະຢາ່ງແມນ່
ມລີາຍລະອຽດແຕກຕາ່ງກນັພຽງເລັກນອ້ຍ. ໂປໂລໝາຍຄວາມວາ່ຈະໃຫຕ້ວົຢາ່ງຂອງພຣະຣາຊທານທາງຝາ່ຍພຣະ  
ວນິຍານແລະວທີິການນ ໍາ້ໃຊ,້ ຍກົຕວົຢາ່ງ, ຖາ້ເຮົາມພີຣະພອນທາງດາ້ນການບໍລິການ. ພວກເຮົາມຄີວາມກະຕລືືລ ົນ້
ທ່ີຈະ "ໃຊມ້ນັໃນການບໍລິການ,” ໂປໂລບ່ໍໄດໃ້ຊຄ້າໍອະທິບາຍທ່ີເລິກເຊິ່ ງ; ໃນຄວາມເປັນຈງິ, ທາ່ນໄດເ້ຮັດຂອ້ນຂາ້ງ    
ກງົກນັຂາ້ມ: ທາ່ນໄດກ້າ່ວຢາ່ງຈະແຈງ້.” ພວກເຮົາຕອ້ງເຮັດສິ່ ງທ່ີເຫັນໄດຊ້ດັເຈນກບັພວກເຮົາແລະທ່ີກະຕຸນ້ຈດິໃຈ
ພວກເຮົາໃຫເ້ຮັດ. 
   ແນວໂນມ້ຂອງມະນດຸພວກເຮົາແມນ່ຄດຶວາ່ຂອງພຣະຣາຊທານບາງຢາ່ງສາໍຄນັກວ່າສິ່ ງຂອງອື່ ນໆ. ກງົກນັຂາ້ມ,       
ຫຼາຍໄປກວ່ານ ັນ້ຄຣສິຕຽນສວ່ນຫຼາຍເຊື່ ອວາ່ພວກເຂົາບ່ໍມບີດົບາດສາໍຄນັອນັໃດໃນອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້. ຄວາມ
ຄດຶນ ັນ້ບ່ໍແມນ່ຄວາມຄດຶທ່ີມາຈາກປໂຍກເຫ່ົຼານີ!້  
   ຄຣສິຕະຈກັບ່ໍໄດທ້າໍໜາ້ທ່ີແລະເຕບີໃຫຽ່ເພາະຜູສ້ ັງ່ສອນເທສນາແລະຄຣສູອນເຮັດໜາ້ທ່ີເທ່ົານ ັນ້. ພຣະກາຍ 
ພຣະຄຣດິຈະເຣນີເຕບີໂຕຂນະທ່ີພວກເຮົາແຕລ່ະຄນົນາໍໃຊຂ້ອງພຣະຣາຊທານທ່ີພຣະເຈົາ້ຊງົປະທານໃຫແ້ກພ່ວກ
ເຮົາ. ບ່ໍວາ່ທາ່ນຈະເປັນຄນົໜຸມ່ຫືຼເຖົາ້, ຮ ັງ່ມຫືຼີທກຸຍາກ, ຊາຍຫືຼຍງິ, ທາ່ນກເໍປັນພາກສວ່ນທ່ີສາໍຄນັຂອງພຣະກາຍ
ຂອງພຣະຄຣດິ! ຄຣສິຕະຈກັບ່ໍສາມາດບນັລຄຸວາມສມົບນູຢາ່ງເຕັມທ່ີໄດຈ້ນົກວ່າທກຸໆສວ່ນຂອງບກຸຄນົທ່ີເປັນສະມາ
ຊກິນາໍໃຊຂ້ອງພຣະຣາຊທານທ່ີພຣະເຈົາ້ໄດປ້ະທານໃຫເ້ພ່ືອທາໍຄວາມດແີລະການເຕບີໃຫຽ່ຂອງພຣະກາຍ. 
   ຖາ້ຄຣສິຕະຈກັຂອງທາ່ນມທີກຸສິ່ ງຄກືບັຄຣສິຕະຈກັຂອງຂາ້ພະເຈົາ້, ມບີນັຫາ-ຄກືບັທກຸໆຄຣສິຕະຈກັຢູໃ່ນໂລກ    
ນີ,້ ແຕໜ່າ້ເສັຽດາຍ, ບ່ໍມຄີຣສິຕະຈກັໃດທ່ີສມົບນູແບບຄກືບັສວນັ, ບ່ໍວາ່ທາ່ນຈະຊອກຄ ົນ້ຫາຫຼາຍປານໃດທາ່ນກຈໍະ    
ບ່ໍພບົ. ແຕພ່ວກເຮົາພດັສາ້ງບນັຫາທ່ີຍິ່ ງໃຫຽ່ກວ່ານີເ້ມ ື່ອພວກເຮົາກາ່ວໂທດໃສຢູ່ໃ່ນພາກສວ່ນຕາ່ງໆຂອງຮາ່ງກາຍ. 
“ຖາ້ມພີຽງແຕສ່ດິຍາພິບານຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ເທ່ົານ ັນ້ທ່ີເປັນນກັເທດທ່ີດກີວ່າ.” “ຖາ້ມພີຽງຄຣສິຕະຈກັຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ມ ີ
ເພງປະເພດນີຫືຼ້ໂປແກຣມປະເພດນ ັນ້, ຄຣສິຕະຈກັຈະມສີຂຸພາບແຂງແຮງແລະເຕບີໃຫຽ່.” “ການປະເມນີຜນົແລະ
ປະເມນີຄາໍຕາໍໜິ” ບ່ໍໄດຖ້ກືຈດົຊື່ ເຂ້ົາໃນລາຍການຂອງພຣະຄມັພີຂອງພຣະຣາຊທານທາງຝາ່ຍວນິຍານ! ແທນທ່ີ
ພວກເຮົາຄວນໃຊຂ້ອງພຣະຣາຊທານຂອງພວກເຮົາ “ອງີຕາມພຣະຄນຸທ່ີໄດມ້ອບໃຫພ້ວກເຮົາ” (ຂໍ ້6) ແລະພວກ
ເຮົາຕອ້ງເຮັດພາກສວ່ນຂອງພວກເຮົາເພ່ືອສາ້ງແລະທາໍໜາ້ທ່ີເພ່ືອເຮັດໃຫສ້ຂຸພາບຂອງຄຣສິຕະຈກັເຂັມ້ແຂງຂຶນ້. 
 

3 ໂຣມ 12:9-16 

 9ຈ ົງ່ຮກັດວ້ຍໃຈຈງິຈ ົງ່ກຽດຊງັສິ່ ງຊ ົ່ວຈ ົງ່ຍດຶໝ ັນ້ໃນສິ່ ງທ່ີດ.ີ 10ຈ ົງ່ຮກັກນັເໝືອນສນັພ່ີນອ້ງສວ່ນການໃຫກ້ຽດແກກ່ນັ
ແລະກນັນ ັນ້ຈ ົງ່ຖວືາ່ຜູອ້ື່ ນດກີວ່າຕນົ. 11ຢາ່ຂີຄ້າ້ນແຕຈ່ ົງ່ເອົາໃຈໃສຈ່ ົງ່ມໃີຈຮອ້ນຮນົດວ້ຍພຣະວນິຍານຈ ົງ່ບວົລະບດັ
ອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້. 12ຈ ົງ່ຊມົຊື່ ນຍນິດໃີນຄວາມໄວວ້າງໃຈຈ ົງ່ອດົທນົຕ່ໍຄວາມຍາກລາໍບາກຈ ົງ່ໝ ັ່ນເອົາໃຈໃສໃ່ນ    
ການໄຫວ້ວອນ. 13ຈ ົງ່ຊອ່ຍໄພພ່ນົຂອງພຣະເຈົາ້ເມ ື່ອເຂົາຂດັສນົຈ ົງ່ຕອ້ນຮບັແຂກດວ້ຍໃຈເຫ້ືຼອມໃສ. 14ຈ ົງ່ອວຍ
ພອນແກຄ່ນົທ່ີຂ ົ່ມເຫັງເຈົາ້ຈ ົງ່ໃຫພ້ອນຢາ່ປ້ອຍດາ່. 15ຈ ົງ່ຊມົຊື່ ນຍນິດກີບັຜູທ່ີ້ມຄີວາມຊມົຊື່ ນຍນິດຈີ ົງ່ຮອ້ງໄຫກ້ບັຜູທ່ີ້
ຮອ້ງໄຫ.້ 16ຈ ົງ່ເປັນນ ໍາ້ນຶ່ ງໃຈດຽວກນັຢາ່ຄດຶໃຫຽ່ໄຝສງູແຕຈ່ ົງ່ຮບັຮູຄ້ນົສາມນັຕ ໍາ່ຕອ້ຍຢາ່ຖຕືວົວາ່ເປັນຜູສ້ລາດ. 
 
   ໃນຂໍ ້9, ໂປໂລໄດບ້ອກພວກເຮົາ “ສວ່ນປະກອບລບັ" ທ່ີຊວ່ຍໃຫພ້ຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິເຕບີໃຫຽ່, ແຂງ    
ແຮງ, ແລະກາຍເປັນບກຸຄນົທ່ີມສີຂຸພາບດທ່ີີສດຸ: "ຄວາມຮກັ.” ນີແ້ມນ່ຄາໍສບັໃນພາສາກຣກີອາກາເປ, ເປັນຄາໍທ່ີສະ
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ແດງເຖງິລກັສະນະທ່ີສາໍຄນັຂອງພຣະເຈົາ້ (1 ໂຢຮນັ 4:8). ນີບ່ໍ້ແມນ່ຄາໍສບັທ່ີອະທິບາຍເຖງິອາລມົ; ມນັແມນ່
ຄາໍເວ້ົາທ່ີພວກເຮົາປະຕບິດັ. ພວກເຮົາບ່ໍໄດຖ້ກືເອີນ້ໃຫມ້ພີຽງແຕຄ່ວາມຮູສ້ກຶທ່ີອບົອຸນ່ແລະຄວາມຕື່ ນເຕັ້ນກຽ່ວກບັ 
ຄຣສິຕະຈກັ, ແທນທ່ີຈະ, ພວກເຮົາຕອ້ງຮກັຄຣສິຕະຈກັໂດຍການເຊດີຊູຮບັໃຊຄ້ຣສິຕະຈກັດວ້ຍຫວົໃຈແລະຊວີດິ
ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາປະຕບິດັດວ້ຍຄວາມຮກັທ່ີເຕັມດວ້ຍຄວາມຮກັ, “ທງັໝດົ” ໃນຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາ. 
ໂປໂລໄດສ້າ້ງຄວາມຮກັອນັລ ໍາ້ຄາ່ນີໂ້ດຍອາ້ງອງີເຖງິເມອືງຟີລາເດັນເຟັຽ; ຮກັອາ້ຍນອ້ງ. ພວກເຮົາຕອ້ງ “ຮກັເຊິ່ ງ
ກນັແລະກນັຢາ່ງເລິກເຊິ່ ງຄອືາ້ຍເອືອ້ຍນອ້ງ.” ສວ່ນຫຼາຍແລວ້ມນັກງົກນັຂາ້ມກບັວທີິທ່ີພວກເຮົາເບິ່ ງຄວາມຮກັ. ຂາ້  
ພະເຈົາ້ໄດນ້ ັງ່ຢູໃ່ນກອງປະຊຸມໃຫຄ້າໍປຶກສາກຽ່ວກບັການແຕງ່ງານນບັບ່ໍຖວ້ນເຊິ່ ງມສີາມພີຣັຍາເບິ່ ງຂາ້ພະເຈົາ້ແລວ້     
ເວ້ົາວາ່ “ທາ່ນຮູບ່ໍ້, ຂາ້ນອ້ຍບ່ໍໄດຮ້ກັສາມ/ີພຣັຍາຂອງຂາ້ນອ້ຍອກີຕ່ໍໄປ.” ຄວາມໝາຍຂອງຄນົໆນ ັນ້ແມນ່ລາວບ່ໍມ ີ
ຄວາມຮູສ້ກຶອບົອຸນ່ແລະບ່ໍຄຸນ້ເຄຍີກບັປະສບົການການເປັນສາມພີຣັຍາທ່ີພວກເຂົາໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມການແຕງ່ງານ.  
   ຂາ້ພະເຈົາ້ບອກພວກເຂົາ, “ຂາ້ພະເຈົາ້ເຂ້ົາໃຈວາ່ທາ່ນອາດເປັນຄນົທ່ີຮກັກບັນາງ, ແຕວ່າ່ດຽວນີທ້າ່ນຕອ້ງຮກັ 
ນາງຫຼາຍກວ່າເກົ່ າ.” ພວກເຂົາອາດບ່ໍມຄີວາມຮູສ້ກຶທ່ີພວກເຂົາເຄຍີມຕ່ໍີຄູຮ່ກັຂອງພວກເຂົາ, ແຕດ່ຽວນີພ້ວກເຂົາຈາໍ 
ເປັນຕອ້ງເຮັດດວ້ຍຄວາມຮກັ, ຮບັໃຊແ້ລະເບີ່ ງຄູສ່ມົລດົຂອງພວກເຂົາ. ເປັນຫຽັງພວກເຮົາຈຶ່ງຄວນຮກັແລະຮບັໃຊ ້
ຄຣສິຕະຈກັໃນວທີິທ່ີສພຸາບຮຽບຮອ້ຍ? ເພາະວາ່ນ ັນ້ແມນ່ສິ່ ງທ່ີພຣະຄຣດິຮກັພວກເຮົາ. ນບັຕ ັງ້ແຕພ່ຣະເຢຊູຄຣດິໄດ ້
ຮກັພວກເຮົາພວກເຮົາກໍ່ ເປັນເຈົາ້ສາວຂອງພຣະອງົ-ໃນການເສັຽສຣະພຣະອງົເອງ, ເປັນດວ້ຍສາຍເຫດອນັໃດພວກ 
ເຮົາຈຶ່ງບ່ໍສາມາດຮກັຄຣສິຕະຈກັໄດໃ້ນທາງດຽວກນັ?  

 ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ. 
ທາ່ນຈະດາໍເນນີຊວີດິຕາມຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາຂອງທາ່ນຕ່ໍຄຣສິຕະຈກັຂອງພຣະຄຣດິໃນອາທິດນີແ້ນວໃດ? ຈ ົງ່ເລືອກຂໍນ້ຶ່ ງ 
ໃນການນາໍໃຊຕ່ໍ້ລງົໄປນີ.້ 
 ຈ ົງ່ຄດິ. ຈ ົງ່ພິຈາລະນາເບິ່ ງວທີິທ່ີພຣະເຢຊູໄດຮ້ກັທາ່ນແລະພິຈາລະນາການຮຽກເອີນ້ຂອງພຣະອງົທ່ີໃຫຊ້ວີດິ    

ຂອງທາ່ນຮກັເຈົາ້ສາວຂອງພຣະອງົໃນທນັທີທ່ີພຣະອງົຮກັທາ່ນ. ຈ ົງ່ຖາມຕວົເອງວາ່ “ຂາ້ນອ້ຍຄວນດາໍເນນີຊີ
ວດິທ່ີແຕກຕາ່ງແນວໃດໃນຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົາ້ທ່ີມຕ່ໍີຂາ້ນອ້ຍ?”.   

 ຜູຮ້ບັໃຊ.້ ຈ ົງ່ລະບຂຸອງປະທານທາງຝາ່ຍວນິຍານທ່ີພຣະເຈົາ້ໄດມ້ອບໃຫທ້າ່ນແລະໝັ່ນໃຊມ້ນັຢູເ່ລື້ອຍໆ. ຂໍໃຫ້
ສດິຍາພິບານຂອງທາ່ນສະມາຊກິຄນົອື່ ນໆໃນກຸມ່ຂອງທາ່ນຮູວ້ທີິທ່ີທາ່ນສາມາດໃຊຂ້ອງພຣະຣາຊທານຂອງທາ່ນ
ເພ່ືອງານຮບັໃຊໃ້ຫເ້ຂັມ້ແຂງ, ແລະສນບັສນນູຄຣສິຕະຈກັຂອງທາ່ນ.   

 ຈ ົງ່ຊຸກຍູ.້ ໃນຖານະທ່ີເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣດິ, ພວກເຮົາຄວນມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບຕ່ໍເຊິ່ ງກນັແລະກນັ. ຖາ້
ທາ່ນຫາກຮູວ້າ່ພ່ີນອ້ງໃນຄວາມເຊື່ ອດຽວກນັບ່ໍຕດິພນັກບັຄຣສິຕະຈກັຫືຼບ່ໍໃຊຂ້ອງພຣະຣາຊທານທາງຝາ່ຍວນິ
ຍານຂອງລາວ, ຊກັຊວນດວ້ຍຄວາມຮກັແລະຊຸກຍູໃ້ຫບ້ກຸຄນົນ ັນ້ມພີາລະບດົບາດໃນການຮບັໃຊໃ້ນພຣະກາຍ
ຂອງພຣະຄຣດິ. 

ຖາ້ທາ່ນໄດຍ້ນິຜູໃ້ດຜູນ້ ຶ່ ງເວ້ົາ (ຫືຼຖາ້ທາ່ນຄດິວາ່ຕວົທາ່ນເອງ): “ຂາ້ນອ້ຍຮກັພຣະເຢຊູ, ແຕຂ່າ້ນອ້ຍບ່ໍຮກັຄຣສິຕະ 
ຈກັ” ຈ ົງ່ເຕອືນສະຕບິອກໃຫຮູ້ວ້າ່ພຣະເຢຊູຄຣດິຮກັເຈົາ້ສາວຂອງພຣະອງົຫຼາຍສ ໍາ່ໃດ. ຈ ົງ່ເບິ່ ງຜາ່ນຂໍບ້ກົຜອ່ງຂອງ
ນາງ (ນາງຈະມບີາງຢາ່ງ), ແລະຊອກຫາຄວາມງາມຂອງນາງອກີເທ່ືອນຶ່ ງ. ຄວາມຮກັແມນ່ການເລືອກ. 
 

ອປຸຖມັໂດຍລາວຊາວເທີນບບັຕດິສມັພນັ http://lsbf.us/ ແປໂດຍ VR. 



 

ຈດຸສາໍຄນັໃນບດົຮຽນ
ຂອງຄນົອື່

ພຣະຄມັພີຕອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ
ຖາ້ທາ່ນຕອ້ງ
456-1414
   ນ ັນ້ບ່ໍແມນ່
ລິຫານ. ຖາ້
ນ ັນ້ໂດຍກງົ
ຣດັອາເມຣກິາ
ມາດຈະໂທ
   ເວລານ ັນ້
ນາດນຶ່ ງ. ພວກ
ຜູສ້າ້ງຈກັກະ
ລມົກບັພຣະ
ພິເສດອນັຍິ່ ງ

ພຣະຄມັພີກາ່ວ
   
1. ໂກໂລ
3ເມ ື່ອເຮົາອອ້ນວອນ
ສເມ.ີ 4 ເພາະ
ຕ່ໍໄພພ່ນົທງັ
ພວກເຈົາ້ເຄຍີ
 
ໃນພຣະທມັ
ຈະເປັນໃນ
ຈກັຫຼາຍກວ່າ
ການສຣັເສນີ
ການຂອບໃຈ
ຄາໍອະທິຖານ
ເຊື່ ອຫຼວງຫຼາຍ

ຈດຸສາໍຄນັໃນບດົຮຽນ: 
ອື່ ນ. 

ຣະຄມັພີຕອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ
ຕອ້ງການໂທຣະສ ັ

1414-ພຽງແຕຢ່າ່ຫວງັ
ແມນ່ຈະເກດີຂຶນ້
ຖາ້ທາ່ນໂທຫາທາໍ
ກງົ. ມນັເປັນພາບ
ຣກິາກາໍລງັຢູໃ່ນ
ໂທຣະສບັແລະລມົ
ລານ ັນ້ໝດົໄປນານ

ພວກເຮົາມອີາໍນາດ
ກະວານ, ເປັນສາຍ
ຣະອງົ-ພຣະອງົເຊືອ້
ຍິ່ ງໃຫຽ່ທ່ີພຣະເຈົາ້

ພີກາ່ວວາ່ຢາ່ງໃດ
  
ໂລຊາຍ 1:3-6
ອອ້ນວອນເພ່ືອເຈົາ້
ເພາະພວກເຮົາໄດ້
ທງັປວງຂອງພຣະ
ເຄຍີໄດຍ້ນິມາແລວ້

ທມັໂກໂລຊາຍພວກ
ໃນຊວີດິຂອງເຮົາ
ວາທ່ີພວກເຮົາເຂ້ົາ

ເສນີພຣະກຽດຂອງ
ໃຈສາໍລບັຜູເ້ຊື່ ອ

ຖານແລະຄາໍຂອບ
ເຊື່ ອຫຼວງຫຼາຍຈະນາໍເອົາ

 

ວນັອາທິດ ທີ
__________________________________________

ວທີິ

 ຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາ

ຣະຄມັພີຕອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ: 
ສບັໄປຫາປະທາ
ຫວງັວາ່ຈະໄດເ້ວ້ົາ

ຂຶນ້ສເມໄີປ. ທາໍນຽບ
ທາໍນຽບຂາວໃນ

ພາບທ່ີໜາ້ຕກົໃຈ
ໃນລະຍະທ່ີຈະເປັນ
ລມົກບັປະທານາ

ນານແລວ້ທ່ີປະທາ
ນາດອະທິປະໄຕ
ສາຍສາໍພນັທ່ີພວກ
ເຊືອ້ເຊນີພວກ
ເຈົາ້ໄດເ້ອົາໃຫ້

ວາ່ຢາ່ງໃດ? (ເບິ່ ງຕາມຫວົຂໍ ້
   

6ກ 
ເຈົາ້ທງັຫຼາຍເຮົາ
ໄດຍ້ນິເຖງິຄວາມ
ຣະເຈົາ້. 5ໂດຍ
ແລວ້ໃນຄາໍອນັສດັ

ພວກເຮົາພບົເຫັນ
ເຮົາ. ອຄັສາວກົໂປ

ເຂ້ົາໃຈ. ໃນຂໍຄ້ວາມນີ້

ຂອງພຣະເຈົາ້ແລະ
ເຊື່ ອຄນົອື່ ນໆ. 
ຂອບພຣະຄນຸຂອງ
ເອົາພຣະພອນຈາກ

ໂຮງຮຽນວນັ
ທີ 15 ເດອືນ

__________________________________________
ຍດຶໝ ັນ້

ທີການສື່ ສານພວົ

ຍາທ່ີຈະອະທິຖານ

ທານາທິບໍດສີະຫະ
ເວ້ົາລມົຕວົຕ່ໍຕວົ
ນຽບຂາວມພີຽງ

ໃນປີ 1893, ທາ່ນ
ໃຈໃນຄວາມທນັສມຍັ
ເປັນຜູທ່ີ້ມຄີວາມ
ນາທິບໍດເີອງ. 
ທານາທິບໍດຈີະຍກົ
ໄຕຕດິຕ່ໍໂດຍກງົ
ພວກເຮົາຄວນຖື

ພວກເຮົາໃຫເ້ວ້ົາລມົ
ໃຫກ້ບັພວກເຮົາໃຫ້
ງຕາມຫວົຂໍ ້1, 
 ສກືສາພຣະຄມັພີ

ທງັຫຼາຍເຮົາກຂໍອບພຣະຄນຸ
ຄວາມເຊື່ ອຂອງເຈົາ້
ໂດຍເຫດຊຶ່ ງມຄີວາມ

ສດັຈງິຄຂືາ່ວປະ

ເຫັນຂໍນ້ຶ່ ງທ່ີສາໍຄນັ
ໂປໂລໄດສ້ະແດງ
ຄວາມນີພ້ວກເຮົ

ແລະສຂຸພາບຂອງ

ຂອງທາ່ນໂປໂລສາໍ
ຈາກການອະທິຖານ

1 

ຮຽນວນັອາທິດ
ເດອືນພຶສຈກິາ 2020

__________________________________________
ໝັນ້ຕ່ໍຄາໍອະທິຖານ
ພວົພນັແບບໃດ

ຖານສາໍລບັຄວາມ

ຫະຣດັອາເມຣິ
ຕວົກບັປະທານາ
ພຽງແຕເ່ບໂີທຣະສບັດຽວ
ທາ່ນປະທານາທິ
ສມຍັຂອງໂທຣ

ຄວາມຄອ່ງແຄວ້ໃນການ

ຍກົໂທຣະສບັຂຶນ້
ກງົຫາຜູມ້ອີາໍນາດ
ຖເືອົາເປັນສິ່ ງສາໍ

ລມົກບັພຣະອງົ. 
ໃຫເ້ວ້ົາກບັພຣະ

, 2, ແລະ 3,)
ພຣະຄມັພີ 

ຄນຸພຣະບດິາເຈົາ້
ເຈົາ້ທງັຫຼາຍໃນພ

ຄວາມຫວັງທ່ີຊງົຮກັ
ປະເສດີນ ັນ້. 6ກ

ຄນັທ່ີສດຸໃນພຣະ
ແດງໃຫພ້ວກເຮົາ
ເຮົາເຫັນສາມວິ

ຂອງຄຣສິຕະຈກັ. 

ສາໍລບັພວກເຂົາ
ຖານທ່ີມຄີນຸຄາ່ຂອງ

ອາທິດ 
2020 (11-15-

__________________________________________
ຖານ 
ໃດທ່ີທາ່ນມກັ? 

ຄວາມລອດແລະ

ຣກິາ, ເລກໂທຣ
ນາທິບໍດໂີດຍກງົ.
ສບັດຽວ-ແລະມນັ

ທິບໍດ ີGrover Cleveland

ຣະສບັມຖືຂືອງທກຸວນັ
ການເມອືງໂລກ

ຂຶນ້ຕອບເອງ. ແຕນ່ ັນ້
ນາດສງູສດຸ, ພຣະ
ສາໍຄນັທ່ີສດຸ. ພ
. ທ່ີພວກເຮົາເອີ້

ຣະອງົໂດຍກງົ. 

) 

ເຈົາ້ຂອງພຣະເຢ
ພຣະເຢຊູຄຣດິແລະ
ຮກັສາໄວສ້າໍລບັ
ກຊຶ່ ງແຜຜ່າຍມາ

ຣະຄມັພີກຽ່ວກບັການ
ເຮົາເຫັນວາ່ການອະ
ວທີິທາງທ່ີພວກເຮົາ
. ໜາ້ທ່ີອນັຫຼກັ

ເຂົາແມນ່ບ່ໍມວີນັປ່ຽນ
ຂອງພຣະເຈົາ້ແລະ

-2020) 
__________________________________________

ະການເຕບີໂຕ

ຣະສບັທາໍນຽບຂາວ
. 
ມນັຢູໃ່ນຫອ້ງໂຖງ

Grover Cleveland ໄດ້
ທກຸວນັນີ.້ ໃນປີ

ໂລກ, ແຕວ່າ່ຜູໃ້ດ

ແຕນ່ ັນ້ບ່ໍແມນ່ກລໍະ
ຣະເຈົາ້ຜູມ້ອີາໍນາດ
ພຣະເຈົາ້ຮຽກຮອ້ງ

ເອີນ້ວາ່ການອະທິ

  

ເຢຊູຄຣດິເຈົາ້ຂອງ
ແລະເຣື່ ອງຄວາມ

ລບັເຈົາ້ທງັຫຼາຍໃນ
ມາເຖງິເຈົາ້ທງັຫຼາຍ

ການອະທິຖານ
ອະທິຖານເປັນສິ່ ງ
ເຮົາສາມາດອະ

ອນັຫຼກັ, ຄພືວກເຮົາຄວນ

ປ່ຽນແປງແລະບ່ໍ
ແລະນາໍມາໃຊເ້ມ ື່ອ

__________________________________________ 

ໂຕທາງວນິຍານ

ຂາວແມນ່ 202

ໂຖງຈາກຫອ້ງການ
ໄດຕ້ອບຄາໍຮຽກຮອ້ງ      
ປີ 1893, ສະຫະ

ໃດທ່ີມໂີທຣະສບັສາ

ລະນທ່ີີມພີະລງັ
ນາດທງັໝດົແລະ
ຮອ້ງໃຫພ້ວກເຮົາ
ທິຖານ, ນີເ້ປັນ

ຂອງເຮົາທງັຫຼາຍ
ຄວາມຮກັຊຶ່ ງພວກ
ໃນສວນັຊຶ່ ງເມ ື່ອກອ່ນ

ທງັຫຼາຍ. 

ຖານແລະສິ່ ງທ່ີມນັຄວນ
ສິ່ ງສາໍຄນັຕ່ໍຄຣິ

ອະທິຖານການຖວາຍ
ຄວນອະທິຖານ

ບ່ໍປ່ຽນໄປ. ຜູທ່ີ້
ເມ ື່ອພວກເຂົາມບີນັ

ຍານ

202-

ການບໍ
ຮອ້ງ      
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ຫາຫືຼບາງທີກອ່ນຮບັປະທານອາຫານ. ສາໍລບັທາ່ນໂປໂລ, ນີແ້ມນ່ການເດນີຂອງທາ່ນໄປກບັພຣະຄຣດິໃນແຕລ່ະ
ວນັ. ທາ່ນໂປໂລໄດຂ້ອບພຣະຄນຸຄຣສິຈກັຍອ້ນວາ່ “ເຊື່ ອສດັທາໃນພຣະເຢຊູຄຣດິ" ຂອງພວກເຂາົ. ທາ່ນໄດຍ້ນິ
ກຽ່ວກບັຄວາມຮກັຂອງພວກເຂາົທ່ີມຕ່ໍີກນັແລະກນັແລະຄວາມຫວງັທ່ີພວກເຂົາມ-ີຄວາມຫວງັຮາກຖານແລະກໍ່ຕ ັງ້ຂຶນ້
ໃນຄວາມຈງິຂອງຂາ່ວປະເສດີທ່ີມາສູພ່ວກເຂົາ. 
   ມນັເປັນສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັທ່ີຈະຢດຸຢູທ່ີ່ນີແ້ລະຈດົຈາໍຄວາມເປັນຈງິແບບງາ່ຍໆ. ພວກເຮົາບ່ໍເຄຍີໝາຍຄວາມວາ່ຈະນ ັງ່
ເປັນແຖວທ່ີຂາ້ງທາງ, ຕບົມໃືຫກ້ບັທາ່ນໂປໂລແລະກເໍວ້ົາ, “ໂອ, ໂປໂລ, ຂອບໃຈທາ່ນຫຼາຍໆທ່ີອະທິຖານຕ່ໍພຣະ
ເຈົາ້ເພ່ືອຄວາມແຂງແກນ່ຂອງຄຣສິຕະຈກັເລື້ອຍມາ.” ແມນ່ແລວ້, ອາຈານໂປໂລເຮັດໄດດ້ສີດຸຍອດ, ແຕທ່າ່ນຍງັ
ໄດໃ້ຫຕ້ວົຢາ່ງໃຫກ້ບັພວກເຮົາໃນການດາໍເນນີຊວີດິຂອງພວກເຮົາ. ແຕພ່ວກເຮົາຫຼາຍຄນົມພີຽງແຕອ່ະທິຖານກຽ່ວ
ກບັເຣື່ ອງຕາ່ງໆທ່ີສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍຊວີດິຂອງພວກເຮົາເອງ. ພຣະເຈົາ້ຕອ້ງການໃຫພ້ວກເຮົາເຮັດຢາ່ງນ ັນ້ແລະພວກ
ເຮົາກໍ່ ເຮັດຢູຢ່າ່ງນ ັນ້, ແຕຊ່ວີດິການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາບ່ໍໄດມ້ຄີວາມຫວັງວາ່ຈະເລີ້ມຕ ົນ້ແລະສິນ້ສດຸຢູທ່ີ່ຕວົ
ຂອງພວກເຮົາເອງ. ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານເພ່ືອສິ່ ງທ່ີພຣະເຈົາ້ກາໍລງັເຮັດໃນຊວີດິຂອງຜູເ້ຊື່ ອອື່ ນໆ. ແລະດວ້ຍຄາໍ
ອະທິຖານເຫ່ົຼານ ັນ້ຈະນາໍມາສູກ່ານຂອບພຣະຄນຸ. 
 

2. ໂກໂລຊາຍ 1:6ຂ-8 
6ຂ. ຕາມທ່ີກາໍລງັເກດີຜນົແລະທະວຂີຶນ້ທ ົ່ວໂລກຢາ່ງດຽວກບັກາໍລງັເປັນຢູໃ່ນຖາ້ມກາງເຈົາ້ທງັຫຼາຍດວ້ຍຕ ັງ້ແຕວ່ນັທ່ີ
ພວກເຈົາ້ໄດຍ້ນິແລະໄດເ້ຂ້ົາໃຈໃນພຣະຄນຸຂອງພຣະເຈົາ້ຕາມຄວາມຈງິ. 7. ດ ັງ່ທ່ີເຈົາ້ທງັຫຼາຍໄດຮ້ຽນຮູຈ້າກເອປາ
ຟາຜູເ້ປັນເພ່ືອນຮວ່ມງານທ່ີຮກັຂອງພວກເຮົາເພ່ີນເປັນຜູປ້ະຕບິດັອງົພຣະຄຣດິແທນເຮົາດວ້ຍໃຈສດັຊື່ . 8. ເພ່ິນໄດ້
ເລ່ົາໃຫເ້ຮົາຟງັເຖງິຄວາມຮກັຊຶ່ ງພຣະວນິຍານບໍຣສິດຸຊງົປະທານແກເ່ຈົາ້ທງັຫຼາຍດວ້ຍ.  
 
ອາຈານໂປໂລບ່ໍພຽງຂອບພຣະຄນຸພຣະເຈົາ້ສາໍລບັສິ່ ງທ່ີພຣະອງົໄດຊ້ງົກະທາໍຢູພ່າຍໃນຊວີດິຂອງຜູທ່ີ້ເຊື່ ອໃນສມຍັ
ກອ່ນ; ທາ່ນຍງັຂອບພຣະຄນຸກບັສິ່ ງທ່ີພຣະເຈົາ້ກາໍລງັເຮັດສບືຕ່ໍໄປ. ຄກືນັກບັຂາ່ວປະເສດີໄດ ້“ເກດີຜນົແລະເຕບີ
ໃຫຽ່ໃນທົ່ວໂລກ” (ຂໍ ້6), ອາຈານໂປໂລຮູວ້າ່ຂາ່ວປະເສດີດຽວກນັນ ັນ້ໄດເ້ຕບີໃຫຽ່ຂຍາຍຕວົ “ໃນທາ້ມກາງພວກ
ເຈົາ້ນບັຕ ັງ້ແຕມ່ ືທ່ີ້ເຈົາ້ໄດຍ້ນິແລະເຂ້ົາມາຮູຈ້ກັພຣະຄນຸຂອງພຣະເຈົາ້ແທ້ໆ ນ ັນ້.” ຄວາມເຊື່ ອຂອງຄຣສິຕະຈກັເຕບີໂຕ
ຂຶນ້, ເພ້ີມຂຶນ້, ແລະເກດີໝາກອອກຜນົ. 
   ອນັນຶ່ ງພວກເຮົາອາດຈະສງົສຍັວາ່, ຄວາມເຊື່ ອແລະການເກດິຜນົຂອງຜູທ່ີ້ເຊື່ ອໃນເມອືງໂກໂລຊາຍແມນ່ກຽ່ວພນັ
ກນັໂດຍກງົກບັຄາໍອະທິຖານທ່ີບ່ໍຢດຸຍ ັງ້ຂອງທາ່ນໂປໂລສາໍລບັພວກເຂົາຢາ່ງໃດ. ທາ່ນຢາໂກໂບໄດຂ້ຽນວາ່, "ຄາໍ    
ອອ້ນວອນຂອງຜູຊ້ອບທມັມຣີດິສກັສດິເຮັດໃຫເ້ກດີຜນົ” (ຢາໂກໂບ 5:16), ແລະພຣະເຈົາ້ປາຖນາທ່ີຈະຕອບຄາໍອະ
ທິຖານຂອງພວກເຮົາ. ພຣະເຈົາ້ຮກັທ່ີຈະຕອບຄາໍອະທິຖານທ່ີສອດຄອ່ງກບັຄວາມຕ ັງ້ໃຈແລະຕາມພຣະປະສງົຂອງ 
ພຣະອງົສາໍລບັຊວີດິຂອງພວກເຮົາ. ສິ່ ງນຶ່ ງທ່ີສອດຄອ່ງກບັຄວາມຕ ັງ້ໃຈແລະພຣະປະສງົຂອງພຣະອງົແມນ່ເພ່ືອໃຫ້
ຊາວຄຣສິຕຽນໄດຮ້ບັໝາກຜນົແລະເພ່ີມຂຶນ້ໃນພຣະກດິຕຄິນຸຂອງພຣະບດຸຂອງພຣະອງົ, ພຣະເຢຊູຄຣດິ, ຕ່ໍຈາກ     
ນ ັນ້, ພຣະເຈົາ້ "ຢາກໃຫທ້ກຸຄນົໄດຮ້ບັຄວາມລອດແລະມາສູກ່ານສງັເກດຮູຄ້ວາມຈງິ" (1 ຕໂີມທຽວ 2:4). ວທີິທ່ີ 
ສອງທ່ີພວກເຮົາຈະອະທິຖານແມນ່ເພ່ືອພຣະກຽດສະງາ່ຣາສຂີອງພຣະເຈົາ້ແລະຄວາມເປັນຢູຂ່ອງຄຣສິຕະຈກັທ່ີຕດິ
ພນັຢູກ່ບັຜູພ້ຣະເຈົາ້ໃຊເ້ພ່ືອຊວ່ຍພວກເຮົາໃຫເ້ຕບີໃຫຽ່ໃນພຣະຄຣດິ. ອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດກ້າ່ວອາ້ງເຖງິການອະທິ
ຖານດວ້ຍວທີິນີ,້ ແຕເ່ມ ື່ອການອາ້ງເຖງິເອປາຟາກເໍຕອືນສະຕພິວກເຮົາກຽ່ວກບັບດົບາດສາໍຄນັທ່ີຄນົອື່ ນໆໄດປ້ະຕິ
ບດັໃນການປະຕບິດັສາສນາກດິແລະການປະກາດຂາ່ວປະເສດີ. ມນັໄດເ້ຕອືນພວກເຮົາວາ່, ໃນຂນະທ່ີພວກເຮົາສະ
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ແດງຄວາມຂອບພຣະຄນຸຕ່ໍພຣະເຈົາ້ສາໍລບັການຊງົທາໍງານຂອງພຣະອງົໃນຊວີດິຂອງຜູເ້ຊື່ ອຄນົອື່ ນ, ພວກເຮົາຄວນ
ອະທິຖານເພ່ືອຜູທ່ີ້ພຣະເຈົາ້ໃຊເ້ພ່ືອເຮັດວຽກງານຂອງພຣະອງົໃຫສ້າໍເຣັດໃນຊວີດິຂອງພວກເຮົາ. 
   ພວກເຮົາຮູເ້ຣື່ ອງກຽ່ວກບັເອປາຟາພຽງເລັກນອ້ຍ, ຜູທ່ີ້ມບີດົບາດສາໍຄນັໃນຊວີດິແລະການເຕບີໃຫຽ່ຂອງຄຣສິຕະ   
ຈກັໂກໂລຊາຍ. ປະກດົຂຶນ້ວາ່ທາ່ນໄດຢູ້ໃ່ນຄກຸກບັໂປໂລໃນຊວ່ງເວລານຶ່ ງຂອງເວລາທ່ີອຄັສາວກົໄດຖ້ກືຂງັຄກຸຄ ັງ້
ທາໍອດິໃນກງຸໂຣມ, ນບັຕ ັງ້ແຕອ່າຈານໂປໂລໄດກ້າ່ວເຖງິທາ່ນໃນຈດົໝາຍສະບບັສ ັນ້ໆຂອງໂປໂລຕ່ໍຟີລິໂມນ (ຟີລິ
ໂມນ 23). ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ເອປາຟາ, ອາດມາຈາກການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູທ່ີ້ຢູໃ່ນເມອືງໂກໂລຊາຍ; ທາ່ນບ່ໍພຽງແຕປ່ະ
ຕບິດັຕ່ໍພວກເຂົາໃນຂນະທ່ີຢູກ່ບັພວກເຂົາ, ທາ່ນຍງັສບືຕ່ໍທາງການອະທິຖານຂອງທາ່ນ. 
   ເຖງິແມນ່ວາ່ໃນຖານະເປັນຜູນ້າໍແລະຜູແ້ນະນາໍໃນການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກຄໍວນອະທິຖານເພ່ືອ
ພວກເພ່ິນ, ຜູທ່ີ້ເຮັດໜາ້ທ່ີເປັນ "ເອປາຟາ" ໃນຊວີດິຂອງພວກເຮົາ. ເພ່ືອສຂຸພາບດ,ີ ຈດົຈໍ່ໃສກ່ບັການອະທິຖານ
ເພ່ືອຊຸກຍູຄ້ນົຜູທ່ີ້ຊວ່ຍພວກເຮົາໃຫເ້ຕບີໃຫຽ່ທາງຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານແລະການເຮັດວຽກງານເຜີຍແຜຂ່າ່ວປະເສດີ. 
ຄດິເຖງິບກຸຄນົທ່ີນາໍພາທາ່ນໄປສູຄ່ວາມເຊື່ ອໃນພຣະຄຣດິ. ໃນຂນະທ່ີອາດມບີາງຄນົເຮັດຕາມແບບຢາ່ງໃນພຣະຄມັ   
ພີແລະໄດຖ້ວາຍຊວີດິຂອງພວກເຂົາໃຫກ້ບັພຣະຄຣດິເພາະພວກເຂົາໄດສ້ກຶສາຮູດ້ວ້ຍຕວົເອງ, ຊຶ່ ງຊວ່ຍໃຫມ້ຢີາ່ງ
ນອ້ຍນຶ່ ງຄນົທ່ີໄດແ້ບງ່ປນັຂາ່ວປະເສດີໃຫກ້ບັພວກເຮົາ. ບາງທີອາດຈະເປັນນກັເທດ, ຄຣສູອນພຣະຄມັພີ, ຫືຼໝູ່
ເພ່ືອນ. ຜູທ່ີ້ໄດກ້າ້ວເຂ້ົາມາໃນຊວີດິຂອງພວກເຮົາໄດເ້ວ້ົາໄດເ້ຮັດແນວນ ັນ້ຈາກຈດຸອນັສາໍຄນັຂອງຊວີດິທ່ີຕອ້ງເພ່ິງ
ພາໃນພຣະເຈົາ້ຜາ່ນທາງການອະທິຖານ. ຜູທ່ີ້ແບງ່ປນັຂາ່ວປະເສດີກບັພວກເຮົາດວ້ຍຕນົເອງແມນ່ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັມອບ
ໝາຍໜາ້ທ່ີແລະການອະທິຖານຂອງຜູອ້ື່ ນ. ຜູທ່ີ້ແບງ່ປນັຂາ່ວປະເສດີໃຫກ້ບັທາ່ນບ່ໍໄດໄ້ປບອ່ນນ ັນ້ນອກເໝືອຈາກ
ການອະທິຖານເພ່ືອຄນົອຶ່ ນ. ແນນ່ອນວາ່ຄນົອື່ ນຕອ້ງອະທິຖານເພ່ືອພວກເຂົາ, ຂໍໃຫພ້ຣະເຈົາ້ປກົປ້ອງພວກເຂົາ, 
ເຮັດໃຫພ້ວກເຂົາໃຫຽ່ຂຶນ້, ແລະເຮັດໃຫພ້ວກເຂົາມປີນັຍາ. ແລະຜູອ້ະທິຖານໄດຮ້ບັນມິດິໝາຍນີແ້ລະອະທິຖານເພ່ືອ
ກຸມ່ຄນົເຫ່ົຼານ ັນ້. ທາ່ນໄດຮ້ບັພອນຜາ່ນລະບບົຕອ່ງໂສກ້ານອະທິຖານທາງປວດັສາດ! ຄວາມຈງິສິ່ ງນີຄ້ວນກະຕຸນ້ຕວົ
ເຮົາໃຫອ້ະທິຖານເພ່ືອບກຸຄນົທ່ີເຮັດໜາ້ທ່ີສາສນາທດູແລະຮບັໃຊ.້ ພຣະເຈົາ້ອາດຈະບ່ໍເຄຍີເອີນ້ທາ່ນໃຫເ້ປັນສດິຍາພິ
ບານ, ຜູນ້າໍໃນການໄຫວວ້ອນອະທິຖານ, ຫືຼຜູສ້ອນພຣະຄມັພີ, ແຕແ່ນນ່ອນທາ່ນສາມາດອະທິຖານໄດ,້ ທາ່ນສາ
ມາດອະທິຖານເພ່ືອໃຫຜູ້ນ້າໍຄຣສິຕະຈກັຂອງທາ່ນສດິສອນແລະກາ່ວພຣະຄາໍດວ້ຍຄວາມກາ້ຫານ. ທາ່ນສາມາດອະ
ທິຖານເພ່ືອຜູຮ້ບັໃຊເ້ຕັມເວລາໄດຮ້ບັການປກົປ້ອງແລະຢາ່ລືມຄວາມຮກັດ ັງ່ເດມີຂອງພວກເຂົາຕ່ໍພຣະເຢຊູ. ທາ່ນສາ
ມາດອະທິຖານເພ່ືອຜູນ້າໍໃນການສກຶສາພຣະຄມັພີ. ທາ່ນສາມາດອະທິຖານເພ່ືອຜູທ່ີ້ກາໍລງັສ ັງ່ສອນພຣະຄາໍແກລ່ກູໆ     
ຫຼານໆຂອງພວກທາ່ນ. ແລະທາ່ນຍງັສາມາດອະທິຖານເພ່ືອພ່ີນອ້ງຂອງທາ່ນເອງ, ວາ່ພຣະເຈົາ້ໃຫທ້າ່ນເປັນຄນົນຶ່ ງ
ທ່ີນາໍຂາ່ວປະເສດີຂອງພຣະຄຣດິມາສູຜ່ ູຄ້ນົທ່ີຢູອ່ອ້ມຮອບຕວົທາ່ນ. 
 

3. ໂກໂລຊາຍ 1:9-12 
9. ເພາະເຫດນີນ້ບັຕ ັງ້ແຕວ່ນັທ່ີເຮົາໄດຍ້ນິເຮົາກໍ່ ບ່ໍໄດຢ້ດຸໃນການອອ້ນວອນເພ່ືອພວກເຈົາ້ທງັຫຼາຍທນູຂໍເພ່ືອໃຫພ້ວກ
ເຈົາ້ປະກອບເຕັມໄປດວ້ຍຄວາມຮູເ້ຖງິນ ໍາ້ພຣະທຍັຂອງພຣະອງົ, ໃນສບັພຣະປນັຍາແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈຊຶ່ ງມາຈາກ
ພຣະວນິຍານ. 10. ເພ່ືອເຈົາ້ທງັຫຼາຍຈະໄດດ້າໍເນນີຊວີດິຢາ່ງທ່ີຄວນຕ່ໍອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ແລະເປັນທ່ີຊອບພຣະທຍັ  
ພຣະອງົຢາ່ງແທຈ້ງິ, ໃຫເ້ກດີຜນົໃນການດທີກຸຢາ່ງແລະຈະເຣນີຂຶນ້ໃນຄວາມຮູເ້ຖງິພຣະເຈົາ້. 11. ຂໍໃຫເ້ຈົາ້ທງັ    
ຫຼາຍມກີາໍລງັແຂງແຮງຂຶນ້ທກຸຢາ່ງໂດຍຣດິເດດອນັຮຸງ່ເຮອືງຂອງພຣະອງົເພ່ືອຈະສາມາດອດົທນົທກຸສິ່ ງແລະມ ີ
ຄວາມໝັ່ນພຽນດວ້ຍຄວາມຍນິດ.ີ 12. ຈ ົງ່ຂອບພຣະຄນຸພຣະບດິາຜູຊ້ງົບນັດານໃຫເ້ຈົາ້ທງັຫຼາຍສມົກບັທ່ີຈະເຂ້ົາ
ສວ່ນໄດຮ້ບັມຣໍະດກົດວ້ຍກນັກບັໄພພ່ນົໃນຄວາມສວາ່ງ. 
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ວທີິທ່ີສາມທ່ີພວກເຮົາສາມາດອະທິຖານເພ່ືອສະງາ່ຣາສຂີອງພຣະອງົແລະຄວາມສມົບນູຂອງຄຣສິຕະຈກັແມນ່ເພ່ືອ     
ການເຕບີໃຫຽ່ທາງດາ້ນຈດິວນິຍານຂອງຜູເ້ຊື່ ອຄນົອື່ ນໆ. ພວກເຮົາສາມາດແບງ່ແຍກຂໍພ້ຣະຄມັພີນີໄ້ດຫຼ້າຍວທີິ, ແຕ່
ພິຈາລະນາລາຍລະອຽດຂອງຄວາມຕອ້ງການອະທິຖານຕ່ໍລງົໄປນີ:້ 
 ອະທິຖານວາ່ຂໍໃຫພ້ວກເຂົາເຕັມໄປດວ້ຍຄວາມຮູຈ້ກັກຽ່ວກບັພຣະປະສງົຂອງພຣະເຈົາ້. ເພ່ືອ “ເຕມີເຕັມ” 
ໂດຍບາງສິ່ ງບາງຢາ່ງໂດຍການຄວບຄມຸດແູລດວ້ຍຄາໍອະທິຖານ. ເຖງິແມນ່ວາ່ພວກເຮົາຈະເຕັມໄດດ້ວ້ຍ (ການບໍລິ
ຫານແລະຄວບຄມຸດແູລ) ໂດຍພຣະວນິຍານບໍຣສິດຸ (ເອເຟໂຊ 5:18), ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານຂໍໃຫຜູ້ທ່ີ້ເຊື່ ອໄດຮູ້້
ຈກັກຽ່ວກບັແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ແລະນາໍພາພວກເຂົາຄວບຄມຸດແູລມນັຢາ່ງເຕມັທ່ີ. ນີເ້ປັນການປະກອບຄວາມ
ເຂ້ົາໃຈແລະແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້(“ສະຕປິນັຍາ”)ແລະການນາໍໃຊຄ້ວາມຈງິ(“ຄວາມອອ່ນແອທາງຈດິວນິຍານ”). 
 ຈ ົງ່ອະທິຖານຂໍໃຫພ້ວກເຂົາໄດຮ້ບັຄວາມເຂັມ້ແຂງມາຈາກພຣະເຈົາ້. ບ່ໍມຜີ ູເ້ຊື່ ອຄນົໃດສາມາດເພ່ີງພາຕນົ
ເອງໄດ,້ ດ ັງ່ນ ັນ້ພວກເຮົາຂໍໃຫພ້ຣະເຈົາ້ທາໍງານໃນຊວີດິຂອງຄນົທ່ີເຊື່ ອອື່ ນໆເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດຮ້ບັຄວາມເຂັມ້ແຂງ
ໃນພຣະອງົ. ໃນການປະເຊນີໜາ້ກບັສິ່ ງທ່ີທາ້ທາຍໃນຊວີດິ, ຜູທ່ີ້ເຊື່ ອຕອ້ງການຄວາມເຂັມ້ແຂງສາໍລບັ “ຄວາມອດົ
ທນົແລະການລໍຄອຍ,” ແລະນ ັນ້ເປັນຄວາມເຂັມ້ແຂງຜາ່ນທາງການຊງົພຣະຊນົຢູຂ່ອງພຣະຄຣດິ. 
 ອະທິຖານວາ່ພວກເຂົາຈະຂອບພຣະຄນຸພຣະເຈົາ້ດວ້ຍຄວາມຊມົຊື່ ນຍນິດ.ີ ພວກເຮົາຄວນຈະອະທິຖານວາ່
ໃຫຜູ້ທ່ີ້ເຊື່ ອບ່ໍໃຫຫຼ້ງົລືມການຊງົທາໍຣາຊກດິຂອງພຣະເຈົາ້ໃນຊວີດິຂອງເຂົາ. ການຮບັຮູຢ້າ່ງຕ່ໍເນື່ອງດ ັງ່ກາ່ວເຮັດໃຫ້
ພວກເຮົາດາໍເນນີຊວີດິດວ້ຍຄວາມກະຕນັຍຕ່ໍູພຣະອງົ. ຫຼາຍຄນົທ່ີເຊື່ ອໃນພະລງັແລະອດິທິພນົຂອງຄຣສິຕະຈກັອາເມ
ຣກິນັແມນ່ມດືມວົ. ຂາ້ພະເຈົາ້ສງົສຍັວາ່ນ ັນ້ແມນ່ຍອ້ນພວກເຮົາລະເລີຍຕ່ໍການອະທິຖານຄກືບັການອະທິຖານເພ່ືອ
ເຊຶ່ ງກນັແລະກນັ. ສິ່ ງນຶ່ ງທ່ີເຫັນໄດຊ້ດັເຈນເຂັມ້ແຂງແລະພຣະຄຣດິໄດຮ້ບັກຽດເມ ື່ອໄພພ່ນົຂອງພຣະອງົອະທິຖານ
ຢາ່ງບ່ໍຢດຸຢ ັງ້ເພ່ືອກນັແລະກນັ-ແລະໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາໃຫກ້ານອະທິຖານເປັນສິ່ ງສາໍຄນັ.  
 

ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ. 
ທາ່ນຈະດາໍເນນີຊວີດິຕາມຄວາມຕ ັງ້ໃຈຂອງທາ່ນຕ່ໍພຣະຄຣສິໂດຍຜາ່ນຄາໍອະທິຖານແນວໃດ? ຈ ົງ່ເລືອກຂໍນ້ຶ່ ງເປັນ 
ແບບວທີິໃຊຕ່ໍ້ລງົໄປນີ.້ 
 ອະທິຖານຕອນເຊ້ົາ. ການອະທິຖານເປັນເໝືອນກາ້ມເນືອ້; ຖາ້ທາ່ນບ່ໍໃຊມ້ນັ, ມນັຈະບ່ໍມກີາໍລງັແລະອອ່ນເພັຽ
ລງົ, ຖາ້ທາ່ນບ່ໍໝ ັ່ນອະທິຖານ, ຈ ົງ່ໃຫຄ້◌າໍໝ ັນ້ສນັຍາທ່ີຈະເລີ້ມຕ ົນ້ອະທິຖານໃນແຕລ່ະວນັໃນອາທິດ. ກອ່ນທ່ີທາ່ນ
ຈະອອກໄປເຮັດບາງສິ່ ງບາງຢາ່ງໃນແຕລ່ະເຊ້ົາ, ອະທິຖານວາ່ພຣະເຈົາ້ຈະໃຊທ້າ່ນທງັວນັ. ຈ ົງ່ອະທິຖານເພ່ືອສດິຍາ
ພິບານແລະຜູນ້າໍຂອງທາ່ນທ່ີຄຣສິຈກັຂອງທາ່ນ. ອະທິຖານເພ່ືອຜູເ້ຊື່ ອທ່ີຢູອ່ອ້ມຮອບຕວົທາ່ນ. 
 ຕ ັງ້ໃຈຈດົຈໍ່ກບັການອະທິຖານ.ໃຫຄ້າໍໝ ັນ້ສນັຍາວາ່ຈະອະທິຖານເປັນປະຈາໍໃນແຕລ່ະວນັບ່ໍວາ່ຈະມເີວລາຫືຼບ່ໍມ ີ
ເວລາ. ໃຊເ້ວລາໃນການອະທິຖານຕາມເວລາທ່ີມເີມ ື່ອທາ່ນນ ັງ່ຢູຊ່ື່ ໆແລະເວ້ົາລມົກບັພຣະເຈົາ້ໂດຍທ່ີບ່ໍໄດນ້ດັໝາຍ. 
ເກບັບນັທຶກການອະທິຖານຂອງທາ່ນໄວເ້ພ່ືອສາໍຫຼວດຄນືຫຼງັວາ່ພຣະເຈົາ້ຕອບເຂົາແນວໃດ. 
 ສມຸໃຈໃສກ່ານອະທິຖານ. ຈດົບນັຖກຶລາຍລະອຽດໂດຍອງິໃສສ່າມວທີິທ່ີກາ່ວມານີເ້ພ່ືອອະທິຖານເພ່ືອກນັແລະ
ກນັ. ບອກລາຍຊື່ ບກຸຄນົທ່ີທາ່ນຕອ້ງການອະທິຖານເພ່ືອ, ອະທິຖານໃຫກ້ບັເຂົາໂດຍສະເພາະ. 
   ບ່ໍມໃີຜມກັທີຈະຮບັສນັຍາທ່ີຫຍຸງ້ຍາກຫືຼຕອ້ງການທ່ີຈະຍກົສຽງຂຶນ້ເມ ື່ອພວກເຮົາເອືອ້ມມອືອກໄປຫາບາງສິ່ ງບາງ
ຢາ່ງທ່ີສາໍຄນັ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທ່ີຮບີດວ່ນ. ແຕໂ່ຊກດທ່ີີພວກເຮົາຍງັມພີຣະເຈົາ້ເຝ້ົາລະວງັຮກັສາພວກເຮົາຢູ່
ສເມ.ີ 

ອປຸຖມັໂດຍລາວຊາວເທີນບບັຕດິສມັພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໃນໃຈທ່ີຈະໃຫຄ້ວາມ
ການນະມສັການ

3,) 

ກວົ ພຣະອງົຜູປ້ະ
ຣະອງົສງູເດ່ັນຢູເ່ໜືອ

ອງົເພາະພຣະນາມນ ັນ້
ແມນ່ຢູໃ່ນພວກເຮົາ
ຂອງການນະມສັ
ໃຫນ້ະມສັການພ
ອງົເປັນເໝືອນການ
ຈາກວາ່ພຣະເຈົາ້
ຈາກນ ັນ້ກຊໍີໃ້ຫພ້ວກ
ຖກືຊກັຊວນໃຫ້

ການກບັພຣະເຈົາ້ລດົ
ທ່ີດທ່ີີສດຸສາໍລບັ

-2020) 
__________________________________________

 
? 

ຄາໍຍອ້ງຍໍສຣັເສນີ

ເຢັນລງົ, ແລະລະ
ໝວກກນັກະທບົ
ແຟນໆບານກພໍາ
ຂອງຊາວອາເມຣກິນັ
ແລະດວ້ຍເຫດຜນົ

ແຟນໆພອ້ມກນັ
ເຕັ້ນມາ, ຍກົມຂືຶນ້
ໃຫເ້ຫັນຊຍັຊະນະ
ລາດ ັງ່ກາ່ວ. ພວກ
ຄວາມເຄົາຣບົແລະ

ການແລະສຣັເສນີຫຼາຍ

  

ປະທບັລະຫວາ່ງພວກ
ຢູເ່ໜືອປະຊາຊາດ

ນາມນ ັນ້ບໍຣສິດຸ. 
ເຮົາທງັໝດົ: ພ

ມສັການຂອງພຣະ
ພຣະອງົ. ເຖງິ
ການເລ່ົາເຣື່ ອງ. 
ເຈົາ້ເປັນເຣື່ ອງທ່ີ
ພວກເຮົາໄປຫາ

ໃຫເ້ຂ້ົາມານະມສັ
ລດົນອ້ຍລງົ, ແລະ

ລບັພວກເຮົາ-ແລະ

__________________________________________ 

ເສນີຂອງພວກເຮົາ

ລະດຟູດຸບອນກໍ
ທບົເພ່ືອໃຫເ້ຂົາສາ
ພາກນັຫຼ ັ່ງໄຫຼເຂ້ົາ
ກນັເພ່ືອຂາ້ເວລາ

ຜນົທ່ີດ.ີ ການປະ
ກນັຮອ້ງໂຮຂຶນ້ດວ້ຍ
ຂຶນ້ເທິງທອ້ງຟ້າ
ນະແລະຄວາມຊື່ ນ
ພວກເຮົາແຕລ່ະ
ແລະສຣັເສນີບາງ

ເສນີຫຼາຍກວ່າພຣະ

ຫວາ່ງພວກເຊຣບູມິ
ຊາດທງັປວງ. 3. 
  
ພຣະເຈົາ້ວາງມນັ
ຣະອງົ. ບາງຄນົ

ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ
. ພວກເຮົາຄວນ
ທ່ີຍິ່ ງໃຫຽ່ທ່ີສດຸ, 
ຫາພຣະອງົເອງນ ັນ້
ມສັການ, ແຕກ່ານ

ແລະພວກເຮົາ
ແລະສິ່ ງທ່ີດທ່ີີສດຸກໍ່

ເຮົາ. 

ກມໍາ   
ສາ    

ເຂ້ົາສູ ່ 
ລາ. 

ປະພຶດ
ດວ້ຍ
ຟ້າ. 
ຊື່ ນ

ລະຄນົມ ີ
ບາງສິ່ ງ
ຣະເຈົາ້. 

ບມິໃຫ້
. 3. 

ມນັໄວ້
ຄນົ   

ຕາມ,      
ຄວນຖື
, ບໍຣິ

ເອງນ ັນ້
ການໃຫ້
ເຮົາກໍ່

ສດຸກໍ່ຄື
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ພວກເຮົາໄປນະມສັການພຣະເຈົາ້ຢູໃ່ສ? ຄວາມງດົງາມຂອງພຣະເຈົາ້ແມນ່ບ່ໍມຂີອບເຂດຈາໍກດັ; ຄວາມມສີະງາ່ຣາສີ
ຂອງພຣະອງົບ່ໍມວີນັສິນ້ສດຸ. ເມ ື່ອພວກເຮົາຢູກ່ບັພຣະອງົໃນສວນັ, ພວກເຮົາຄ ົນ້ພບົການມຊີວີດິນຣິນັແລະນະມສັ     
ການພຣະເຈົາ້ສາໍລບັທກຸການອສັຈນັຂອງພຣະອງົ. ແຕເ່ຖງິແມນ່ວາ່ໃນປດັຈບຸນັນີພ້ວກເຮົາສາມາດນະມສັການພຣະ
ອງົດວ້ຍສິ່ ງທ່ີພວກເຮົາຮູຈ້ກັກຽ່ວກບັພຣະອງົ. ພວກເຮົາສຣັເສນີພຣະເຈົາ້ເພາະຄວາມບໍຣສິດຸຂອງພຣະອງົ. ໃນຂໍ ້3 
ໄດລ້ງົທາ້ຍດວ້ຍພຣະນາມນີ ້“ພຣະອງົບໍຣສິດຸ.” ພຣະອງົໄດຖ້ກືຈດັຕ ັງ້ໄວແ້ລະແຍກອອກຈາກການຊງົສາ້ງທງັໝດົ
ຂອງພຣະອງົ,ແລະບ່ໍມໃີຜຄກືບັພຣະອງົ, ໃນຂໍ ້1-3 ນາໍພາພວກເຮົາໄປສູກ່ານປະກາດຄວາມບໍຣສິດຸຂອງພຣະເຈົາ້. 
 ພຣະເຈົາ້ພຽງຜູດ້ຽວເທ່ົານ ັນ້ທ່ີເປັນຜູຄ້ອບຄອງ. ບ່ໍມຜີ ູໃ້ດຄອບຄອງ. 
 ພຣະເຈົາ້ພຽງຜູດ້ຽວເທ່ົານ ັນ້ທ່ີນ ັງ່ຢູເ່ທິງບນັລງັຂອງພຣະອງົທ່ີລອ້ມຮອບໄປດວ້ຍບນັດາທດູສວນັທ່ີມກີຽດຕຍິດົ

ຂອງພຣະອງົ, ຄເືຊຣບູມິ. ບ່ໍມຜີ ູໃ້ດທ່ີຈະນ ັງ່ເທິງບນັລງັນ ັນ້. 
 ພຣະເຈົາ້ພຽງຜູດ້ຽວເທ່ົານ ັນ້ທ່ີສງູສ ົ່ງແລະຮບັການສຣັເສນີ. ບ່ໍມພີຣະໃດເທ່ົາທຽມໄດ.້ 
ພຣະເຈົາ້ສມົຄວນໄດຮ້ບັຄາໍຍອ້ງຍໍສຣັເສນີຂອງພວກເຮົາເພາະວາ່ບ່ໍມໃີຜທ່ີເໝືອກວ່າພຣະອງົຫືຼແມນ່ແຕຈ່ະເທ່ົາທຽມ
ກບັພຣະອງົ. ພຣະອງົຊງົຢືນຢູໃ່ນຄວາມບໍຣສິດຸຂອງພຣະອງົ. ພວກເຮົາສຣັເສນີພຣະເຈົາ້ສາໍລບັຣດິເດດອນັຍິ່ ງໃຫຽ່
ຂອງພຣະອງົ. ພວກເຮົາເຫັນຣດິອາໍນາດຂອງພຣະອງົຢູໃ່ນການຊງົສາ້ງໂລກທ່ີຢູອ່ອ້ມຮອບພວກເຮົາ: ໃນດວງດາວ
ຫຼວງຫຼາຍພາຍມາກໃນກາແລັກຊຕີາ່ງໆທ່ີຢູເ່ໜືອພວກເຮົາແລະໃນພາກສວ່ນປະລາໍມະນທ່ີູຕອ້ງເບິ່ ງດວ້ຍກອ້ງຈລຸະ
ທດັເພາະພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເບິ່ ງເຫັນໄດດ້ວ້ຍຕາເປ່ົາ. ມພີຽງແຕພ່ຣະເຈົາ້ເທ່ົານ ັນ້ທ່ີສາມາດສາ້ງສິ່ ງເຫ່ົຼານ ັນ້. ມພີຽງ
ແຕພ່ຣະເຈົາ້ເທ່ົານ ັນ້ທ່ີສາມາດປ່ິນປວົຈດິວນິຍານທ່ີຖກືບາດເຈບັຂອງພວກເຮົາ. ເປັນຫຽັງພວກເຮົາຈິ່ງຄວນສຣັເສນີ     
ຄວາມຍິ່ ງໃຫຽ່ແລະຣດິອາໍນາດຂອງພຣະອງົ? ຄາໍຕອບແມນ່ຂອ້ນຂາ້ງງາ່ຍດາຍ. ພຣະເຈົາ້ແມນ່ມອີາໍນາດໃນທກຸສິ່ ງ
ແລະພວກເຮົາບ່ໍມຫີຽັງໝດົ. ຖາ້ວາ່ຣດິອາໍນາດແລະພະລງັອນັຍິ່ ງໃຫຽ່ຂອງພຣະອງົຕ່ໍສູພ້ວກເຮົາ. ພວກເຮົາກໍ່ ຫຼບົຕວົ
ຢູໃ່ນຄວາມຢາ້ນກວົແລະຢາ້ນຢາໍ. ຂອບພຣະຄນຸພຣະເຈົາ້, ດວ້ຍອາໍນາດທງັໝດົ “ພຣະເຈົາ້ເປັນພຣະເຈົາ້ຂອງ
ພວກເຮົາທກຸຄນົ (ໂຣມ 8:13), ບ່ໍໄດຕ່ໍ້ຕາ້ນພວກເຮົາ, ສະນ ັນ້ການຕອບຮບັຂອງພວກເຮົາຄວນຈະເປັນຄວາມເຄົາ
ຣບົນບັຖແືລະຄວາມເຄົາຣບົນີຄ້ວນດງຶດດູໃຈພວກເຮົາໃຫຮ້ກັພຣະອງົແລະສຣັເສນີພຣະອງົ. ພວກເຮົານະມສັການ     
ເພາະພຣະອງົໄດສ້າ້ງພວກເຮົາມາເພ່ືອໃຫນ້ະມສັການພຣະອງົ. ແລະພວກເຮົານະມສັການເພາະວາ່ພຣະອງົຊງົສມົ
ຄວນໄດຮ້ບັການນະມສັການສຣັເສນີຈາກພວກເຮົາ. 
 

2. ເພງສຣັເສນີ 99:4-5 
4. ກະສດັຜູຊ້ງົມະຫິດທິຣດິ ຜູຊ້ງົຮກັຄວາມຍດຸຕທິມັ ພຣະອງົຊງົສະຖາປະນາຄວາມທຽ່ງທມັ ພຣະອງົປະກອບ
ຄວາມຍດຸຕທິມັ ແລະຄວາມຊອບທມັຂຶນ້ໃນຢາໂຄບ. 5. ຈ ົງ່ຍກົຍໍພຣະກຽດພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ຄພືຣະເຈົາ້ຂອງເຮົາແລະ
ນະມສັການທ່ີແທນ່ຮອງພຣະບາດຂອງພຣະອງົເພາະພຣະອງົບໍຣສິດຸ.  
   ຜູຂ້ຽນເພງສຣັເສນີໄດເ້ປີດເຜີຍຄນຸລກັສະນະຕາ່ງໆຂອງພຣະເຈົາ້ທ່ີຄວນຈະກະຕຸນ້ຈດິໃຈພວກເຮົາໃຫສ້ຣັເສນີ: 
ຄວາມຍດຸຕທິມັ, ຄວາມທຽ່ງທມັແລະຄວາມຊອບທມັຂອງພຣະອງົ. ພວກເຮົາທກຸຄນົເຫັນຄນຸຄາ່ຄວາມຍດຸຕທີມັ 
ເພາະພວກເຮົາຢູໃ່ນຍກຸສດຸທາ້ຍຂອງຄວາມຍດຸຕທິມັ. ແຕໜ່າ້ເສັຽດາຍ, ສິ່ ງທ່ີເກດີຂຶນ້ຢູເ່ລື້ອຍໆໃນໂລກນີຄ້ຄືວາມ
ບາບແລະຄວາມລ ົມ້ເຫຼວ. ຜູຄ້ນົສວ່ນໃຫຍ່ເຫັນແກຕ່ວົ, ມເີຈດຕະນາຮາ້ຍ, ແລະບາງຄ ັງ້ກໍ່ໂຫດຮາ້ຍທ່ີສດຸ. ແລະ
ເຖງິແມນ່ວາ່ມນັບ່ໍໄດເ້ປັນການກະທາໍໂດຍຕ ັງ້ໃຈ. ຄນົທ່ີລ ົມ້ເຫຼວແລະຄນົບາບມກັຈະໃຊອ້າໍນາດທ່ີຖກືມອບໝາຍໄວ້
ໃຫໄ້ປໃນທາງທ່ີຜິດ. ພວກເຮົາກໍ່ໄດປ້ະເຊນີກບັຄວາມບ່ໍຍດຸຕທິມັເມ ື່ອມບີາງສິ່ ງບາງຢາ່ງເຂ້ົາໃຈຜິດແລະແລວ້ພວກ
ເຮົາກໍ່ຖກືຕາໍໜິຕຕິຽນຢາ່ງຜິດພາດ. ແລະໃນໂລກທ່ີເຕັມໄປດວ້ຍຄວາມບາບນີ,້ ພວກເຮົາຫຼາຍຄນົໄດຕ້ກົເປັນເຫຍື່ ອ
ຂອງຄວາມບ່ໍໍຍດຸຕທິມັເພາະວາ່ເພດ, ຊນົເຜ່ົາຫືຼພກັການເມອືງຂອງພວກເຮົາ. 
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ຄວາມບ່ໍຍດຸຕທິມັໃນທາງເພດຂອງພວກເຮົາ, ຊນົເຜ່ົາ, ຫືຼພກັການເມອືງຂອງພວກເຮົາ. ຕ່ໍການປະເຊນີໜາ້ກບັ    
ຄວາມຮູສ້ກຶຢາ່ງນີ,້ ໃຫຈ້ ື່ຈາໍຄນົທ່ີບ່ໍເຄຍີມຄີວາມຍດຸຕທິມັ. ຫຼາຍໄປກວ່າ, ພຣະເຈົາ້ຮກັຄວາມຍດຸຕທິມັ. ບາງຄນົ
ອາດຖາມວາ່, “ຖາ້ພຣະເຈົາ້ຮກັຄວາມຍດຸຕທິມັຫຼາຍທ່ີສດຸ, ເປັນຫຽັງພຣະອງົບ່ໍຢຶນຂຶນ້ກາ້ວເຂ້ົາໄປແລະແກໄ້ຂຄວາມ
ບ່ໍຍດຸຕທິມັທ່ີຂາ້ພະເຈົາ້ກາໍລງັປະເຊນີຢູ?່ ໃນຄວາມຊອບທມັຂອງພຣະອງົ, ພຣະເຈົາ້ຈະເຫັນວາ່ຄວາມຍດຸຕທິມັໄດ້
ນາໍມາໃຊ,້ ແຕຄ່ວາມຍດຸຕທິມັຂອງພຣະອງົບ່ໍໄດຢູ້ໃ່ນກາລະເວລາຂອງພວກເຮົາ. ດ ັງ່ທ່ີເປໂຕໄດຂ້ຽນໄວກ້ຽ່ວກບັ
ການພິພາກສາທ່ີຈະມາເຖງິແລະວນັຂອງອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ທ່ີຈະມາເຖງິ, ທາ່ນກາ່ວວາ່, "ອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ບ່ໍໄດ້
ຊງົເສຍີຊາ້ໃນເຣື່ ອງພຣະສນັຍາຂອງພຣະອງົເໝືອນດ ັງ່ບາງຄນົຄດິວາ່ຊາ້ແຕພ່ຣະອງົອດົກ ັນ້ພຣະທຍັໄວເ້ພາະເຫັນ
ແກທ່າ່ນເພາະພຣະອງົບ່ໍປະໃຫຜູ້ໃ້ດຜູນ້ ຶ່ ງໄດຈ້ບິຫາຍແຕຊ່ງົປາຖນາໃຫມ້າເຖງິການຖິມ້ໃຈເກົ່ າເອົາໃຈໃໝ"່ (2 ເປໂຕ 
3:9). 
ຢາ່ໃຫພ້ວກເຮົາຄດິວາ່ພຣະເຈົາ້ບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄວາມບ່ໍຍດຸຕທິມັທ່ີພວກເຮົາກາໍລງັປະເຊນີຢູ,່ ຈ ົງ່ລະນກຶເຖງິພຣະເຢຊູຜູປ້ະ
ສບົກບັຄວາມບ່ໍຍດຸຕທິມັອນັຍິ່ ງໃຫຽ່ທ່ີສດຸທ່ີບ່ໍເຄຍີມມີາ. ພຣະເຢຊູບ່ໍເຄຍີເຮັດບາບ, ແຕກ່ານຈບັກຸມ່ຜາ່ນຂະບວນ
ການບ່ໍຍດຸຕທິມັ, ການທດົລອງແລະລວມໄປເຖງິການຄງຶໄວທ່ີ້ບ່ໍຍດຸຕທິມັ, ພຣະອງົໄດກ້າຍເປັນຜູຮ້ບັບາບຂອງພວກ
ເຮົາ “ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດສ້ວ່ນໃນຄວາມຊອບທມັຂອງພຣະເຈົາ້ໂດຍທາງພຣະອງົ.” (2 ໂກຣນິໂທ 5: 21). ພຣະ
ອງົເຕັມໃຈແບກບາບແລະຮບັເອົາຄວາມອບັອາຍຂອງພວກເຮົາ, ທນົທກຸທໍລະມານດວ້ຍຄວາມໂຫດຮາ້ຍແລະຮບັ
ເອົາການລງົໂທດໂດຍມຂືອງຄນົຊ ົ່ວ, ຄນົບ່ໍໍຍດຸຕທິມັ, ເພ່ືອວາ່ພວກເຮົາຈະໄດຮ້ບັຊວີດິນຣິນັໂດຍຜາ່ນທາງພຣະອງົ. 
ພວກເຮົາສາມາດໃຫຄ້າໍສຣັເສນີພຣະເຈົາ້ເພາະຄວາມຍດຸຕທິມັແລະຄວາມຊອບທມັຂອງພຣະອງົໃນປດັຈບຸນັນີໂ້ດຍ
ຜາ່ນທາງອງົພຣະເຢຊູຄຣດິຂອງພວກເຮົາ. ເຖງິແມນ່ວາ່ພວກເຮົາຈະປະເຊນີກບັຄວາມບ່ໍຍດຸຕທິມັ. ພວກເຮົາຍງັສາ
ມາດສຣັເສນີພຣະເຈົາ້ແລະໄວວ້າງໃຈໃນການທາໍງານຂອງພຣະອງົແລະຄວາມຊອບທມັຂອງພຣະອງົ."ພຣະຜູເ້ປັນ
ເຈົາ້ຄອຍຖາ້ທ່ີຈະຊງົພຣະກະຣນຸາເຈົາ້ທງັຫຼາຍພຣະອງົຈຶ່ງເປັນທ່ີຍກົຍອ້ງເພ່ືອຈະຊງົເມດຕາເຈົາ້ເພາະວາ່ພຣະຜູເ້ປັນ
ເຈົາ້ຊງົເປັນເຈົາ້ແຫງ່ຄວາມຍດຸຕທິມັບນັດາຜູທ່ີ້ຄອຍຖາ້ພຣະອງົຈະໄດຮ້ບັພຣະພອນ. (ເອຊາຢາ 30:18). ພວກເຮົາ
ຄວນຕອບສນອງແນວໃດຕ່ໍຄວາມຍດຸຕທິມັ, ຄວາມຮກັແລະຄວາມຍດຸຕທິມັຂອງພຣະເຈົາ້? ຍກົຍອ້ງອງົພຣະຜູເ້ປັນ
ເຈົາ້ພຣະເຈົາ້ຂອງພວກເຮົາ. ຈ ົງ່ຂາບໄຫວ້ແທນ່ພຣະບາດຂອງພຣະອງົ. ພຣະອງົບໍຣສິດຸ (ຂໍ ້5). ເຖງິແມນ່ໃນທາ່ມ
ກາງຄວາມບ່ໍຍດຸຕທິມັ, ພວກເຮົາກໍ່ສາມາດຊູມຂືຶນ້ເພ່ືອສຣັເສນີພຣະອງົ. ເຖງິແມນ່ວາ່ໃນຊວ່ງເວລາທ່ີມຄີວາມຫຍຸງ້
ຍາກໃນຊວີດິຂອງພວກເຮົາກໍ່ສາມາດເປ່ັງສຽງຮອ້ງສດຸລມົຫາຍໃຈຂອງພວກເຮົາແລະນະມສັການພຣະເຈົາ້ຂອງພວກ
ເຮົາຍອ້ນຫຽັງ? ເພາະພຣະອງົຊງົເປັນຜູທ່ີ້ມຄີາ່, ແລະພຣະອງົຈະເຮັດໃຫສ້ິ່ ງທ່ີຖກືຕອ້ງສເມໄີປແລະຈະບ່ໍປ່ອຍໃຫ ້
ຜາ່ນພ ົນ້ໄປ. 
 

3. ເພງສຣັເສນີ 99:6-9 
6. ໂມເຊແລະອາໂຣນຢູໃ່ນພວກປະໂຣຫິດຂອງພຣະອງົ ຊາມເູອນຢູໃ່ນທ່ີທນູອອກພຣະນາມຂອງພຣະອງົດວ້ຍ 
ພວກເພ່ິນຮອ້ງທນູພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ແລະພຣະອງົຕອບເພ່ິນເຫ່ົຼານ ັນ້. 7. ພຣະອງົກາ່ວກບັພວກເພ່ິນໃນເສົາເມກ ເພ່ິນ
ທງັປວງໄດຮ້ກັສາບນັດາພຣະໂອວາດຂອງພຣະອງົແລະກດົທ່ີພຣະອງົປະທານແກເ່ພ່ິນ. 8. ຂາ້ແດພ່ຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ 
ພຣະເຈົາ້ຂອງຂາ້ນອ້ຍທງັຫຼາຍພຣະອງົຕອບເພ່ິນເຫ່ົຼານ ັນ້ ພຣະອງົເປັນພຣະເຈົາ້ຜູຍ້ກົໂທດເພ່ິນເຫ່ົຼານ ັນ້ແຕເ່ປັນຜູ້
ສນອງການກະທາໍຜິດຂອງພວກເພ່ິນ. 9. ຈ ົງ່ຍກົຍໍພຣະກຽດພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ ພຣະເຈົາ້ຂອງເຮົາແລະນະມສັການທ່ີພູ
ເຂົາອນັບໍຣສິດຸຂອງພຣະອງົເພາະພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ ພຣະເຈົາ້ຂອງເຮົາບໍຣສິດຸ. 
   ຜູຂ້ຽນເພງສຣັເສນີໄດເ້ຫດຜນົອກີຢາ່ງນຶ່ ງທ່ີພວກເຮົາຄວນຈະຕ ັງ້ໃຈນະມສັການພຣະເຈົາ້-ພຣະອງົໄດຍ້ນິແລະ
ຕອບພວກເຮົາ! ພຣະເຈົາ້, ຜູທ່ີ້ມສີະຕປິນັຍາແລະທ່ີພະລງັອາໍນາດທ່ີສດຸໃນໂລກຈກັກະວານນີ,້ ແນນ່ອນຄາໍຕອບ
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ສຽງຮຽກຮອ້ງຂອງໄພພ່ນົຂອງພຣະອງົ! ພຣະເຈົາ້ຜູຊ້ງົມຣີດິເດດທກຸປະການພອ້ມທ່ີຈະຕອບຄາໍຂໍຮອ້ງຂອງພວກ
ເຮົາ! ຜູຂ້ຽນເພງສຣັເສນີໄດຍ້ກົເອົາຕວົຢາ່ງຂອງໂມເຊ, ອາໂຣນ, ແລະຊາມເູອນ, ປະໂຣຫິດທ່ີຮອ້ງອອກນາມຊື່

ຂອງພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ດວ້ຍຄວາມທກຸທໍຣະມານ. ເມ ື່ອການທດົລອງແລະຄວາມທກຸຍາກລາໍບາກເຂ້ົາມາ, ພວກເພ່ີນບ່ໍ
ຫນັໜາ້ໜີດວ້ຍຄວາມສິນ້ຫວງັໄປທງັໝດົ, ແຕພ່ວກເພ່ີນໄດເ້ຮັດເໝືອນຢາ່ງເດັກນອ້ຍທົ່ວໄປເຮັດເມ ື່ອປະສບົກບັບນັ
ຫາຫຍຸງ້ຍາກ. ພວກເພ່ິນຮອ້ງຫາພ່ໍຂອງພວກເພ່ິນ-"ພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້." 
 ເມ ື່ອຊາວອດິສະລາເອນຈ ົມ່ຕ່ໍວາ່ເພາະຂາດແຄນນ ໍາ້ດມືບ່ໍມນີ ໍາ້, ໂມເຊໄດອ້ະທິຖານຫາພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້. 
ແລະ  ພຣະເຈົາ້ໄດຈ້ດັຫານ ໍາ້ໃຫຢ້າ່ງມະຫສັຈນັ (ອບົພະຍບົ 17:1-7). 
 ເມ ື່ອພຣະເຈົາ້ພອ້ມແລວ້ທ່ີຈະທາໍລາຍຊາວອດິສະລາເອນແລະກໍ່ຕ ັງ້ຂຶນ້ໃໝ;່ ໂມເຊໄດອ້ະທິຖານຂໍຮອ້ງຕ່ໍພ
ຣະເຈົາ້. ພຣະເຈົາ້ຕອບແລະຍກົໂທດໃຫກ້ບັປະຊາຊນົ (ຈດົເຊັນບນັຊ ີ14:11-2). 
 ຊາມເູອນໄດອ້ະທິຖານເພ່ືອປະຊາຊນົໃນຫຼາຍໆຄ ັງ້ (1 ຊາມເູອນ 7:2-5; 8:6), ແລະທາ່ນໄດສ້ິນ້ສດຸການ
ຮບັໃຊໄ້ດຫຼ້າຍປີໂດຍກາ່ວວາ່, “ຂາ້ພະເຈົາ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ສາບານວາ່ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະບ່ໍເຮັດບາບຕ່ໍສູພ້ຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ໂດຍ
ການຢດຸເຊົາອະທິຖານ” (12:23). 
ພຣະເຈົາ້ຕອບພວກເພ່ິນທກຸຄ ັງ້ທ່ີພວກເພ່ິນຮອ້ງຫາພຣະອງົດວ້ຍໃຈສດັທາ. ພຣະເຈົາ້ຕອບເພາະພຣະອງົເປັນ“ພຣະ 
ເຈົາ້ແຫງ່ການໃຫອ້ະພຍັແກພ່ວກເພ່ິນ, ແຕເ່ປັນການແກແ້ຄນ້ການກະທາໍທ່ີຊ ົ່ວຮາ້ຍຂອງພວກເພ່ິນ” (ຂໍ ້8). ສິ່ ງທ່ີ 
ໜາ້ງດຶງໍໃ້ນຂໍນ້ ີແ້ມນ່ມນັບ່ໍໄດບ້ອກວາ່ພຣະເຈົາ້ໄດແ້ກແ້ຄນ້ການເຮັດຜິດພາດຕ່ໍພວກເພ່ິນ. ແຕມ່ນັບອກວາ່ພຣະອງົ 
ໄດແ້ກແ້ຄນ້ຄວາມຜິດຂອງພວກເພ່ິນ. ທ່ີບ່ໍຄກືບັມະນດຸທ່ີລ ົມ້ລງົ, ພຣະເຈົາ້ບ່ໍໄດແ້ກແ້ຄນ້ຄວາມຜິດຂອງພວກເຮົາ 
ດວ້ຍຄວາມອນັຕຣາຍຫືຼໂກດແຄນ້; ພຣະອງົແກແ້ຄນ້ຄວາມຜິດຂອງພວກເຮົາດວ້ຍຄວາມຮກັແລະການໃຫອ້ະພຍັ.  
ການຮບັຮູເ້ຖງິການຕອບຮບັຂອງພຣະເຈົາ້ຕ່ໍພວກເຮົາເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາກບັຄນືສູກ່ານນະມສັການ. 

ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ. 
ທາ່ນຈະດາໍເນນີຊວີດິຕາມຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາຂອງທາ່ນຕ່ໍພຣະເຈົາ້ໂດຍຜາ່ນການນະມດັສະການແລະການສນັລະເສນີ 
ຢາ່ງໃດ? ຈ ົງ່ເລືອກຂໍນ້ຶ່ ງແບບວທີິໃຊຕ່ໍ້ລງົໄປນີ.້ 
 ປະເມນີຜນົ. ຈດົລາຍລະອຽດລາຍການທ່ີທາ່ນສມຸໃຈໃສເ່ຮັດໃນອາທິດນີແ້ລະວທີິທ່ີທາ່ນຈະໃຊເ້ວລາຂອງທາ່ນ. 
ໃຫກ້ານປະເມນີຜນົດວ້ຍຄວາມຊື່ ສດັແລະກາໍນດົຖາ້ວາ່ສິ່ ງເຫ່ົຼານ ັນ້ເປັນທ່ີໜາ້ເຄົາລບົ. ຂໍໃຫພ້ຣະເຈົາ້ເປີດຈດິໄຂໃຈ
ຂອງທາ່ນແລະເພ່ືອໃຫເ້ອົາພຣະອງົເປັນທ່ີນຶ່ ງໃນການນະມສັການຂອງທາ່ນ.  
 ຈ ົງ່ໄວວ້າງໃຈ. ຖາ້ທາ່ນກາໍລງັຢູໃ່ນສະຖານະການທ່ີເຫັນວາ່ບ່ໍຍດຸຕທິມັ, ໃຫພິ້ຈາລະນາເບິ່ ງວທີິທ່ີທາ່ນໄດຕ້ອບ
ໂຕແ້ລະຄວນຕອບສນອງ. ຍກົບນັຫານີມ້າສູພ່ຣະເຈົາ້ໃນການອະທິຖານແລະໄວວ້າງໃຈໃນພຣະອງົໃນການຕອບ
ຮບັ. ສຣັເສນີພຣະອງົສາໍລບັຄວາມຮກັແລະຄວາມຍດຸຕທິມັຂອງພຣະອງົ. 
 ນະມສັການ. ກາໍນດົມ ືນ້ ຶ່ ງຫືຼເຄິ່ ງມ ືສ້າໍລບັການນະມສັການທ່ີຈະໃຫເ້ວລາກບັການນະມສັການ-ພຽງແຕທ່າ່ນແລະ 
ພຣະເຈົາ້ເທ່ົານ ັນ້. ສາລະພາບອາ່ນຂໍພ້ຣະຄມັພີຕ່ໍພຣະເຈົາ້ເປັນຮບູແບບຂອງການນະມສັການ. ສມຸໃຈໃສພ່ຣະລກັ
ສະນະຂອງພຣະເຈົາ້ແລະທກຸສິ່ ງທ່ີພຣະອງົໄດເ້ຮັດເພ່ືອທາ່ນ. ຂໍໃຫຈ້ດຸສມຸໃຈນ ັນ້, ນາໍພາທາ່ນໄປສູກ່ານນະມສັການ
ແລະການເດນີທ່ີໃກຊ້ດິກບັພຣະຄຣດິ. 
ພວກເຮົາໃຫຄ້າໍຍອ້ງຍໍສຣັເສນີທ່ີຄກຶຄືນ້ຂອງພວກເຮົາກບັຫຼາຍສິ່ ງຫຼາຍຢາ່ງໃນວດັທະນະທາໍຂອງພວກເຮົາ. ແຕບ່ໍ່ມ ີ
ໃຜແລະບ່ໍມສີິ່ ງໃດທ່ີສມົຄວນໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍໍນະມສັການຂອງພວກເຮົາຍກົເວັນ້ພຣະເຈົາ້. ແລະພຣະອງົມຄີາ່ສມົ
ຄວນຫຼາຍກວ່າທ່ີພວກເຮົາຄາດຄດິທ່ີຈະຖວາຍໃຫ.້ 
 

ອປຸຖມັໂດຍລາວຊາວເທີນບບັຕດິສມັພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 



ຈດຸສາໍຄນັໃນບດົຮຽນ
ພຣະຄມັພີຕອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ
ທກຸໆປີ, ໄດ້
ເທ່ົານ ັນ້, ມເີຫດ
ມກີານຝຶກອບົ
ເປັນທ່ີຮກັຕອ້ງ
ພວກເຮົາປາຖນ
ພຣະເຈົາ້ມ ີ
ຊາກອນຫຼາຍ
ແລະການຊວ່ຍ
ປນັຄວາມຕ ັງ້
ໃຈຕ່ໍພນັທະ
ສວ່ນຕວົຂອງ

ພຣະຄມັພີກາ່ວ

1. ໂຣມ 
9 ຄວືາ່ຖາ້ເຈົາ້
ໄດຊ້ງົໂຜດ
ດວ້ຍໃຈຂອງ

ໂຣມ 10:9
ຖກືສ ົ່ງເສມີ
ພວກເຮົາຕອ້ງ
ພຣະອງົສາ
ຄວາມສາໍພນັ
ເຮັດບ່ໍໄດ.້ 
ພຣະບດຸຂອງ
ອງົມຊີວີດິທ່ີ
ເຣັດສມົບນູ
ຄວາມຜິດບາບ

ທາ່ນ

ຈດຸສາໍຄນັໃນບດົຮຽນ:
ຣະຄມັພີຕອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ

ໄດມ້ຫຼີາຍພນັຄນົ
ມເີຫດການໆຄ ົນ້
ອບົຮມົພະນກັງານ
ຕອ້ງການຄວາມ
ປາຖນາທ່ີຈະຊວ່ຍ
ມຄີວາມປາຖນາຫຼາຍ
ຫຼາຍກວ່າສອງສວ່ນ
ຊວ່ຍເຫືຼອ.” ວທີິ
ຕ ັງ້ໃຈແລະຄວາມ

ທະກດິຂອງພຣະ
ຂອງພວກເຮົາເອງ

ພີກາ່ວວາ່ຢາ່ງໃດ

 10:9-10.
ເຈົາ້ຈະຮບັດວ້ຍ

ໂຜດບນັດານໃຫພ້
ຂອງຕນົ ຈິ່ງໄດຊ້ງົ

10:9-10 ໃຫຄ້າໍອະ
ເສມີໃນສາສນາອື່ ນ
ຕອ້ງເຮັດບາງສິ່ ງ
ສາມາດອອກແບບ
ພນັກບັພຣະອງົ
. ພຣະອງົຮູວ້າ່ພວກ
ຂອງພຣະອງົ, ພ
ທ່ີສມົບນູແບບໃນ

ບນູຈນົວາ່ພຣະອງົ
ບາບຂອງຄວາມບ່ໍ

ວນັອາທິດ 
__________________________________________

ທາ່ນຈະມປີະຕກິຣິຍິາ

ພຣະເຈົາ້ປາຖນ
ຣະຄມັພີຕອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:

ຄນົຫຼງົຫາຍໄປຫືຼ
ຄ ົນ້ຫາແລະກູພ້ຍັ
ງານເພ່ືອນາໍພາ

ຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອ. ເຫດ
ຊວ່ຍເທ່ົາທ່ີພວກ
າຫຼາຍກວ່ານ ັນ້ອກີ
ສວ່ນສາມຂອງໂລກ
ທີນຶ່ ງທ່ີພວກເຮົາ

ຄວາມປາຖນາຂອງ
ຣະເຈົາ້ໝາຍຄວາມ

ເຮົາເອງແຕລ່ະຄນົ.

ວາ່ຢາ່ງໃດ?    (ເບິ່

ດວ້ຍປາກຂອງເຈົາ້
ພຣະອງົຊງົຄນືຂຶນ້ມາ

ໄດຊ້ງົຖວືາ່ເປັນຄນົ

ອະທິບາຍສ ັນ້ໆກຽ່ວ
ອື່ ນໄດສ້ ົ່ງເສມີແລະ
ສິ່ ງບາງຢາ່ງເພ່ືອ

ແບບສິ່ ງຕາ່ງໆເພ່ືອ
ອງົ. ແຕພ່ຣະເຈົາ້
ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດ
ພຣະເຢຊູ. ພຣະ

ແບບໃນການເຊື່ ອຟງັ
ອງົຍງັໄດສ້ະລະ

ຄວາມບ່ໍເຊື່ ອຟງັຂອງ

ໂຮງຮຽນວນັ
 ທີ29 ເດອືນພຶ

__________________________________________
ມຸງ້ໝ ັນ້ທ່ີພາ

ຍາຕອບສນອງ

ປາຖນາຢາກໃຫທ້ກຸ

ຫືຼຖກືບາດເຈບັໃນ
ພຍັ 4,194 ເຫດ
ພາການຄ ົນ້ຫາການ
ເຫດຜນົແມນ່ຈະ

ພວກເຮົາຈະຊວ່ຍໄດ້
ອກີສາໍລບັຜູທ່ີ້ສນູ
ໂລກແມນ່ບ່ໍຮູຈ້ກັ

ເຮົາຈະສະທອ້ນເຖງິ
ຂອງພຣະອງົທ່ີຈະ
ຄວາມວາ່ພວກເຮົາ

ເບິ່ ງຕາມຫວົຂໍ ້
ສກືສາພຣະຄມັພີ

ເຈົາ້ວາ່, “ພຣະເຢ
ຂຶນ້ມາຈາກຕາຍ
ຄນົຊອບທມັ ແລະ

ກຽ່ວກບັຂາ່ວປະ
ແລະແບບມມຸມອງ
ເພ່ືອໃຫໄ້ດມ້າແຫງ່
ເພ່ືອວາ່ພວກເຮົາ
ເຈົາ້ບ່ໍໄດເ້ຮັດແບບນ ັນ້

ມາດເຊື່ ອຟງັແລະ
ຣະເຢຊູເຂ້ົາມາໃນ
ຟງັພຣະເຈົາ້ທ່ີພວກ
ລະພຣະຊນົຂອງພ
ຂອງພວກເຮົາ.

1 

ຮຽນວນັອາທິດ
ພຶສຈກິາ 2020

__________________________________________
ພາຣະກດິຂອງພ
ອງຢາ່ງໃດເມ ື່ອທາ່ນ

ທກຸຄນົໄດຍ້ນິ

ໃນສວນສາທາຣ
ເຫດການ. ໃນທາງ
ການກູພ້ຍັເຫ່ົຼານີ້

ຈະແຈງ້: ບາງຄນົ
ໄດຕ່ໍ້ບກຸຄນົທ່ີພວກ
ສນູເສັຽທາງດາ້ນ
ຈກັພຣະຄຣດິແລະ
ເຖງິຄວາມດໝຸ ັ່

ຈະເຂ້ົາຫາຜູທ່ີ້ຍງັ
ເຮົາແຕລ່ະຄນົເຫັນ

ງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2, ແລະ 
ພຣະຄມັພີ

ເຢຊູຊງົເປັນອງົພ
ຕາຍແລວ້ເຈົາ້ກຈໍະ
ແລະທ່ີໄດຍ້ອມຮບັ

ປະເສດີ-ແລະມນັ
ມມຸມອງຂອງໂລກ. 

ແຫງ່ຄວາມລອດ, 
ເຮົາຈະຕອ້ງຕດິຕາມ
ແບບນ ັນ້ດວ້ຍເຫດ
ແລະປະຕບິດັຕາມ
ໃນໂລກນີແ້ລະ

ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດ
ພຣະອງົເອງທ່ີເປັນ

ອາທິດ 
2020 (11-29-

__________________________________________
ພຣະອງົ.
ທາ່ນສນູເສັຽບາງ

ຍນິແລະໂຕຕ້ອບຕ່ໍ

ຣະນະແຫງ່ຊາດ
ທາງການບໍຣກິານ
ນີ,້ ແຕໂ່ດຍທມັ
ຄນົທ່ີພວກເຂົາຮກັ
ພວກເຮົາຮກັທ່ີໄດ້
ດາ້ນຈດິວນິຍານ. 
ແລະມຄີວາມຕອ້ງ
ໝັ່ນຂອງພວກເຮົາ
ຍງັບ່ໍມຄີວາມສາໍພນັ
ເຫັນວຽກງານອນັ

ແລະ 3,)

ພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້
ຈະໄດພ້ ົນ້. 10

ຮບັກຍໍອມຮບັດວ້ຍ

ມນັບ່ໍແມນ່ເສັ້ນທາງ
. ແນວໂນມ້ຂອງ
, ແລະແນນ່ອນ

ຕາມລາຍການແລ
ເຫດຜນົນຶ່ ງທ່ີງາ່ຍດາຍ
ຕາມກດົບນັຍດັທງັ

ແລະເຮັດໃນສິ່ ງທ່ີພວກ
ມາດເຮດັໄດ.້ ການ
ເປັນການເສັຽສ

-2020)
__________________________________________

ເສັຽບາງສິ່ ງບາງຢາ່ງ?

ຕອບຕ່ໍຂາ່ວປະເສດີ

ຊາດຂອງພວກເຮົາ
ການສວນສາທາຣະ
ທມັມະຊາດແລວ້ກໍ່

ຮກັຫວ່ງໃຍໄດຫຼ້ງົ
ໄດສ້ນູເສັຽທາງດາ້ນ
. ຜາ່ນການສາໍ

ຕອ້ງການ “ຄ ົນ້ຫາ
ເຮົາຕ່ໍພຣະຄຣດິ
ພນັກບັພຣະອງົ

ອນັຍິ່ ງໃຫຽ່ນີເ້ປັນໜາ້

ເຈົາ້” ແລະເຊື່ ອໃນ
 ເຫດວາ່ທ່ີມະນດຸ
ດວ້ຍປາກຈ ່ງຶຖກື

ທາງສູຄ່ວາມສາໍ
ຂອງມະນດຸຂອງພວກ

ແນນ່ອນວາ່ພຣະເຈົາ້ຈະ
ແລະສິ່ ງທ່ີບ່ໍຄວນ
ດາຍ. ພຣະອງົ
ທງັໝດົ, ສະນ ັນ້
ພວກເຮົາບ່ໍສາມ
ການເຊື່ ອຟງັຂອງ
ສລະທ່ີສມົບນູແບບ

__________________________________________

?

ເສດີ.

ເຮົາ. ໃນປິ 2017
ະນະແຫງ່ຊາດນີ້

ແລວ້ກໍ່ມເີພ່ືອນໆແລະ
ໄດຫຼ້ງົຫາຍໄປ.
ດາ້ນຮາ່ງກາຍ, 

ສາໍຫຼວດໄດຮູ້ວ້າ່ມ ີ
ຫາທາງຈດິວນິຍານ
ດແມນ່ໂດຍການ
ອງົ. ການມຄີວາມ
ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບ

ໃນຈດິໃຈວາ່ພຣະ
ນດຸໄດເ້ຊື່ ອກເໍຊື່ ອ

ຖກືຊງົໂຜດໃຫພ້ ົນ້

ສາໍພນັກບັພຣະເຈົາ້
ພວກເຮົາແມນ່ຄດິ
ຈະໃຫໄ້ດຮ້ບັສິ່ ງນ ັນ້

ຄວນເຮັດເພ່ືອຈະມ ີ
ອງົຮູວ້າ່ພວກເຮົາ
ນ ັນ້ພຣະເຈົາ້ຈ ຶ່ງໄດ້

ສາມາດເຮັດໄດ.້ ພ
ຂອງພຣະອງົແມນ່
ແບບເພ່ືອຈາ່ຍຄາ່

2017
ຊາດນີໄ້ດ້
ແລະຜູ້

, ແຕ່
ມປີະ
ຍານ

ການແບງ່
ຄວາມຕ ັງ້
ຊອບ

ຣະເຈົາ້
ເຊື່ ອ
ພ ົນ້.

ເຈົາ້ທ່ີ
ຄດິວາ່
ສິ່ ງນ ັນ້.
ມ ີ

ເຮົາ
ໄດສ້ ົ່ງ
ພຣະ

ແມນ່ສາໍ
ຄາ່
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ຂໍພ້ຣະຄມັພີນີເ້ຮັດໃຫຊ້ວີດິຄຣສິຕຽນເກດີສິ່ ງນຶ່ ງຂຶນ້: ຄຄືວາມເຊື່ ອ. ທາ່ນໂປໂລໄດໃ້ຊຄ້າໍກຣິຍິາສອງຄາໍໃນການຂຽນ       
ກຽ່ວກບັເຣື່ ອງນີ,້ ແຕສ່ອງຢາ່ງນີເ້ປັນເໝືອນເງນິຫຼຽນນຶ່ ງທ່ີມສີອງດາ້ນ. 
 ສາຣະພາບ. “ພຣະເຢຊູເປັນອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້” ແມນ່ການສາຣະພາບຍອມຮບັຂອງຄຣສິຕຽນລຸນ້ທາໍອດິ

ແລະສາມຄາໍນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຼາຍຢາ່ງ. ອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ ຄາໍນີແ້ມນ່ຄາໍດຽວກນັໃນພາສາກຣກີທ່ີຊາວຢິວ
ເຄຍີໃຊເ້ພ່ືອອາ້ງອງີເຖງິພຣະເຈົາ້. ຄາໍອາ້ງອງີນີເ້ປັນການສະແດງເຖງິການຍອມຮບັວາ່ພຣະເຢຊູແຫງ່ນາ
ຊາເຣັດແມນ່ພຣະເຈົາ້ອງົສມົບນູ. 

ພວກເຮົາຈະຮູໄ້ດແ້ນວໃດວາ່ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົາ້? ພວກເຮົາເບິ່ ງຊວີດິຂອງພຣະອງົ. ພຣະອງົບ່ໍໄດສ້ດິສອນຄື
ກນັກບັຄນົອື່ ນ, ແລະສິ່ ງມະຫສັຈນັທ່ີພຣະອງົໄດເ້ຮັດໄດໃ້ຫຄ້ວາມເຊື່ ອຖແືລະສດິທິອາໍນາດຕ່ໍສິ່ ງທ່ີພຣະອງົກາ່ວ.   
ພຣະເຢຊູກາ່ວວາ່ ພຣະອງົເປັນທາງດຽວທ່ີຈະໄປເຖງິພຣະເຈົາ້ (ໂຢຮນັ 14:6) ແລະຍງັເວ້ົາວາ່ “ເຮົາກບັພຣະບດິາ
ກເໍປັນອນັນຶ່ ງອນັດຽວກນັ” (ໂຢຮນັ 10:30). ແລະຫຼງັຈາກນ ັນ້ກຄໍກືານຟ້ືນຄນືພຣະຊນົ! ທາງແຫງ່ພຣະຄຣດິແມນ່
ຈດຸໃຈກາງຂອງເຫດການສາໍຄນັນີ,້ ໃນຊວ່ງເວລາທ່ີພຣະເຈົາ້ໄດດ້ນົບນັດານໃຫພ້ຣະເຢຊູເປັນຄນືມາຈາກຕາຍ. 
ດວ້ຍເຫດການທ່ີໂດດເດ່ັນນີ,້ ພຣະເຈົາ້ພຣະບດິາໄດຢື້ນຢນັວາ່ພຣະເຢຊູເປັນພຣະບດຸຂອງພຣະເຈົາ້. 
 ເຊື່ ອ. ການສາຣະພາບຂອງພວກເຮົາແມນ່ການສະແດງອອກພາຍນອກຂອງຄວາມເຊື່ ອຂອງພວກເຮົາທ່ີວາ່

ພຣະເຢຊູແມນ່ໃຜ: ພຣະຜູໂ້ຜດໃຫພ້ ົນ້ທ່ີຟ້ືນຄນືພຣະຊນົແລະອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້, ພຣະບດຸຂອງພຣະເຈົາ້.     
ການສາຣະພາບແລະການເຊື່ ອບ່ໍແມນ່ບາດກາ້ວນຶ່ ງແລະສອງສາໍລບັຄວາມລອດພ ົນ້. ຄວາມຈງິ, ຄາໍສ ັງ່ຂອງສອງ   
ຢາ່ງນີໃ້ນຂໍ ້9 ແລະຂໍ ້10. ທງັສອງຂໍນ້ີໄ້ປນາໍກນັ. ສິ່ ງທ່ີພວກເຮົາເຊື່ ອໃນນ ັນ້ພວກເຮົາຈະສາຣະພາບຢາ່ງເປີດ
ເຜີຍ. ບດົບາດທາ່ທີຂອງພວກເຮົາໃນຄວາມລອດແມນ່ເໝືອນວາ່ງາ່ຍໆ. ນ ັນ້ແມນ່ເຫດຜນົທ່ີຂໍຄ້ວາມນີຖ້ກືເອີນ້ວາ່
ຂາ່ວປະເສດີ-ຂາ່ວດ-ີຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິ. ພວກເຮົາບ່ໍມຂີາ່ວດຫີຽັງທ່ີຍິ່ ງໃຫຽ່ໄປກວ່າຄວາມຈງິທ່ີວາ່ພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້
ຄວາມລອດຂອງພວກເຮົາເປັນໄປໄດໃ້ນຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ. ສິ່ ງທ່ີຍງັເຫືຼອແມນ່ສາໍລບັພວກເຮົາທ່ີຈະຮບັຮູ້
ຄວາມຈງິນ ັນ້ແລະວາງໃຈເຊື່ ອສດັທາໃນພຣະອງົ. “ເຫດວາ່ທ່ີມະນດຸໄດເ້ຊື່ ອກເໍຊື່ ອດວ້ຍໃຈຂອງຕນົ ຈິ່ງໄດຊ້ງົຖວືາ່
ເປັນຄນົຊອບທມັ ແລະທ່ີໄດຍ້ອມຮບັກຍໍອມຮບັດວ້ຍປາກຈ ່ງຶຖກືຊງົໂຜດໃຫພ້ ົນ້” (ຂໍ ້10). 
 

2. ໂຣມ 10:11-13. 
11 ເພາະຂໍພ້ຣະທມັຄມັພີກາ່ວໄວວ້າ່, “ບກຸຄນົໃດທ່ີເຊື່ ອໃນພຣະອງົຈະບ່ໍໄດຮ້ບັຄວາມອບັອາຍ.” 12 ເຫດວາ່ພວກ
ຢິວ, ແລະພວກຕາ່ງຊາດນ ັນ້ພຣະເຈົາ້ບ່ໍຊງົຖວືາ່ຕາ່ງກນັ ດວ້ຍວາ່ອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ອງົດຽວຊງົເປັນອງົພຣະຜູເ້ປັນ
ເຈົາ້ຂອງຄນົທງັປວງແລະຊງົໂຜດຢາ່ງບໍຣບິນູແກຄ່ນົທງັປວງທ່ີທນູຂໍຕ່ໍພຣະອງົ. 13 ເພາະວາ່, “ທກຸຄນົທ່ີຮອ້ງອອກ   
ພຣະນາມຂອງອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ກຈໍະໄດພ້ ົນ້.” 
   ພວກວຈິານຄຣສິຕຽນກໄໍດເ້ຍາະເຍີຍ້ວາ່ມນັມຄີວາມຄບັແຄບໂພດ: ພຣະເຢຊູເປັນທາງດຽວເທ່ົານ ັນ້ສາໍລບັພຣະ 
ເຈົາ້. ພວກເຮົາຮບັເອົາຄວາມຈງິນ ັນ້ກຽ່ວກບັພຣະເຢຊູ, ແຕໃ່ຫພ້ວກເຮົາຮບັເອົາຄວາມຈງິຢາ່ງນຶ່ ງຄ:ື ຄວາມກວມ
ລວມທງັໝດົຂອງຂາ່ວປະເສດີ. ຄວາມສາໍພນັກບັພຣະເຈົາ້ມໄີວສ້າໍລບັຜູທ່ີ້ໄວວ້າງໃຈໃນພຣະຄຣດິເທ່ົານ ັນ້, ແຕ່
ຄວາມສາໍພນັດ ັງ່ກາ່ວມານີກ້ແໍມນ່ເປີດໂອກາດໃຫກ້ບັທກຸຄນົແລະທກຸຄນົທ່ີໄວວ້າງໃຈ! 
   ຕອນຕ ົນ້ໃນຈດົໝາຍສະບບັນີ,້ ທາ່ນໂປໂລໄດໃ້ຫຄ້ວາມຈງິແກພ່ວກເຮົາວາ່: "ດວ້ຍວາ່ທກຸຄນົໄດເ້ຮັດຜິດບາບ   
ແລະຂາດຈາກພຣະຣສັມຂີອງພຣະເຈົາ້” (ໂຣມ 3:23). ຄນົບາບຕອ້ງການຄວາມລອດພ ົນ້ຂອງພຣະເຈົາ້, ແລະ
ເມ ື່ອທກຸຄນົໄດເ້ຮັດບາບ, ມນັຈຶ່ງເປັນຂໍຕ້ດິຕາມມາວາ່ຄວາມລອດພ ົນ້ຂອງພຣະເຈົາ້ແມນ່ມໄີວໃ້ຫສ້າໍລບັທກຸຄນົທ່ີກບັ
ໃຈໃໝແ່ລະເຊື່ ອ. ໂດຍການອາ້ງເຖງິໂຢເອນ 2:32, ທາ່ນໂປໂລບ່ໍສາມາດເຮັດໃຫມ້ນັແຈມ່ແຈງ້ຫຼາຍກວ່ານີ:້ “ທກຸໆ
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ຄນົທ່ີຮອ້ງອອກພຣະນາມຂອງພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ຈະໄດລ້ອດພ ົນ້.” ເມ ື່ອໂຢເອນກາ່ວຄາໍພະຍາກອນເປັນຄ ັງ້ທາໍອດິໃນ
ສະຕະວດັທີເກົາ້ກອ່ນ ຄ.ສ. ໃນຖານະເປັນປະຊາກອນທ່ີຊງົຖກືເລືອກຂອງພຣະເຈົາ້, ພຣະເຈົາ້ໄດເ້ອີນ້ຊາວຢິວວາ່
ເປັນ “ແສງສວາ່ງຕ່ໍຊນົຊາດທງັຫຼາຍ” (ເອຊາຢາ 42:6). ຈາກຈດຸເລີ້ມຕ ົນ້ຂອງຄວາມສາໍພນັແຫງ່ພນັທະສນັຍາ
ຂອງພຣະເຈົາ້ກບັອບັຣາມ, ພຣະອງົໄດສ້ນັຍາວາ່, “ປະຊາຊາດທງັໝດົໃນໂລກຈະໄດຮ້ບັພອນໂດຍຜາ່ນທາງເຈົາ້” 
(ປຖມກ 12:3). ພອນນ ັນ້ໃນທ່ີສດຸໄດມ້າໂດຍຜາ່ນທາງພຣະເຢຊູຄຣດິ, ຜູທ່ີ້ນາໍຄວາມລອດພ ົນ້ມາສູຄ່ນົທງັປວງ. 
ອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້ແມນ່ກງົກນັຂາ້ມກບັອາໍນາດການປກົຄອງຂອງໂລກນີຫືຼ້ສະໂມສອນໃດນຶ່ ງ. ໃນການຈດັຕ ັງ້
ເຫ່ົຼານ ັນ້, ຄນົທ່ີເປັນສະມາຊກິຢູແ່ລວ້ຈະຕດັສນິໃຈຮວ່ມກນັວາ່ຄນົພາຍນອກແມນ່ສມົຄວນໄດຮ້ບັການຍອມຮບັຫືຼບ່ໍ. 
ຂອບຄນຸພຣະເຈົາ້, ນ ັນ້ບ່ໍແມນ່ວທີິທ່ີພຣະເຈົາ້ໄດອ້ອກແບບແຜນແຫງ່ຄວາມລອດພ ົນ້ຂອງພຣະອງົ. ພຣະເຈົາ້ບ່ໍມ ີ
ແຜນການແຫງ່ຄວາມລອດສາໍລບັກຸມ່ນີຢ້າ່ງນຶ່ ງແລະແຜນການສາໍລບັກຸມ່ອື່ ນອກີຢາ່ງນຶ່ ງ. ແທນທ່ີຈະເປັນດ ັງ່ນ ັນ້, 
ທກຸໆຄນົແລະທກຸໆຊາດທ່ີຊອກຫາພຣະຄຣດິແລະຮອ້ງອອກພຣະນາມພຣະອງົກໍຈໍະໄດຮ້ບັຊວີດິນຣິນັ. 
 ຂາ່ວປະເສດີແມນ່ສາໍລບັຄນົທ່ີເຮົາມກັແລະຄນົທ່ີເຮົາບ່ໍມກັ. 
 ຂາ່ວປະເສດີແມນ່ສາໍລບັຄນົທ່ີເປັນໝູເ່ພ່ືອນແລະເປັນສດັຕຣຂູອງພວກເຮົາ. 
 ຂາ່ວປະເສດີນີແ້ມນ່ສາໍລບັຄນົທ່ີພວກເຮົາຢາກໃຫກ້າຍມາເປັນຜູເ້ຊື່ ອແລະສາໍລບັຄນົທ່ີພວກເຮົາຄດິບ່ໍເຖງິວາ່

ພວກເຂົາຈະສມົຄວນໄດຮ້ບັຄວາມລອດພ ົນ້. 
ຂາ່ວດຂີອງພຣະຄຣດິແມນ່ສາໍລບັທກຸຄນົ! ສະນ ັນ້, ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານຢາ່ງຈງິຈງັສາໍລບັເຈົາ້ນາຍທ່ີເຮັດບ່ໍດຕ່ໍີ
ພວກເຮົາຄກືບັທ່ີພວກເຮົາເຮັດກບັໝູເ່ພ່ືອນທ່ີພວກເຮົາຮກັແພງ. ພວກເຮົາຄວນມຄີວາມປາຖນາເຖງິຄວາມລອດພ ົນ້
ຂອງຄນົອື່ ນແລະຄວາມເຊື່ ອຂອງຄນົອື່ ນຄກືນັກບັພວກເຮົາເຮັດເພ່ືອສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ. ພວກເຮົາຄວນມຸງ້ໝ ັນ້ໃນ
ພາລະກດິຂອງພຣະເຈົາ້ເທ່ົານ ັນ້ເມ ື່ອພວກເຮົາມຈີດິໃຈດຽວກນັກບັຄນົຂອງພຣະເຈົາ້. ນ ັນ້ແມນ່, ພຣະເຈົາ້ "ຢາກໃຫ້
ທກຸຄນົໄດຮ້ບັຄວາມລອດພ ົນ້ແລະມາສູຄ່ວາມຮູຈ້ກັເຣື່ ອງຄວາມຈງິ" (1 ຕໂີມທຽວ 4:4). 

 
3.ໂຣມ 10:14-17. 
14 ແຕຜູ່ທ່ີ້ຍງັບ່ໍເຊື່ ອໃນພຣະອງົນ ັນ້ ເຂົາຈະທນູຂໍຕ່ໍພຣະອງົໄດຢ້າ່ງໃດ ແລະຜູທ່ີ້ຍງັບ່ໍໄດຍ້ນິເຖງິເຣື່ ອງພຣະອງົນ ັນ້ 
ຈະເຊື່ ອໃນພຣະອງົໄດຢ້າ່ງໃດ.15 ແລະຖາ້ບ່ໍມໃີຜໃຊເ້ຂົາໄປ ເຂົາຈະປະກາດໄດຢ້າ່ງໃດ ດ ັງ່ມຄີາໍຂຽນໄວໃ້ນພຣະຄມັ
ພີແລວ້ວາ່, “ຕນີຂອງພວກຄນົນາໍຂາ່ວດມີາກງໍດົງາມປານໃດໜໍ.” 16 ແຕບ່ໍ່ແມນ່ທກຸຄນົໄດເ້ຊື່ ອຟງັຂາ່ວປະເສດີນ ັນ້ 
ເພາະເອຊາຢາໄດກ້າ່ວໄວວ້າ່ "ພຣະອງົເຈົາ້ເອຍີ, ມໃີຜແດໜໍ່ໄດເ້ຊື່ ອຟງັຕາມທ່ີເຂົາໄດຍ້ນິຈາກພວກເຮົານ ັນ້." 17ດ ັງ່
ນ ັນ້ຄວາມເຊື່ ອເກດີຂຶນ້ໄດກ້ເໍພາະການໄດຍ້ນິແລະການໄດຍ້ນິເກດີຂຶນ້ໄດກ້ເໍພາະການປະກາດເຣື່ ອງພຣະຄຣດິ.  
   ພວກເຮົາໄດສ້ມຸໃຈໃສໂ່ອກາດກອ່ນທກຸຄນົທ່ີໄວວ້າງໃຈໃນຂາ່ວດຂີອງພຣະຄຣດິ, ແຕໃ່ຫພ້ວກເຮົາໄດເ້ອົາໃຈໃສ ່
ດຽວນີກ້ຽ່ວກບັຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາຕ່ໍເຣື່ ອງນີ.້ 
ການມຄີວາມມຸງ້ໝ ັນ້ຕ່ໍພາຣະກດິຂອງພຣະເຈົາ້ໝາຍຄວາມວາ່ພວກເຮົາຈະຕອ້ງມຄີວາມມຸງ້ໝ ັນ້ທ່ີຈະແບງ່ປນັພາຣະ 
ກດິຂອງພຣະເຈົາ້. ມປີະໂຫຽກທ່ີນຍິມົເວ້ົາກນັວາ່, “ປະກາດຂາ່ວປະເສດີຕລອດເວລາ. ເມ ື່ອຈາໍເປັນ, ໃຫໃ້ຊຄ້າໍນີ.້”  
ແນນ່ອນວາ່ພວກເຮົາຄວນດາໍເນນີຊວີດິໃນແບບທ່ີພວກເຮົາດາໍເນນີຊວີດິ. ພຣະເຢຊູໄດກ້າ່ວວາ່, “ພວກທາ່ນຈ ົງ່ສອ່ງ 
ແຈງ້ແກຄ່ນົທງັປວງ ເພ່ືອວາ່ ເມ ື່ອເຂົາເຫັນການດທ່ີີພວກທາ່ນເຮັດເຂົາຈະໄດສ້ຣັເສນີພຣະບດິາຂອງພວກທາ່ນຜູ ້
ຊງົສະຖດິຢູໃ່ນສວນັ.” (ມດັທາຍ 5:16). ແຕຄ່າໍເວ້ົາທ່ີສລາດນີຂ້າດຄວາມຈງິທ່ີສາໍຄນັອນັນຶ່ ງ; ການເວ້ົາເຣື່ ອງຂາ່ວ 
ປະເສດີບ່ໍແມນ່ທາງເລືອກ. ມນັເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນຕອ້ງໃຊຄ້າໍເວ້ົາ.  
ທາ່ນໂປໂລໄດເ້ຊື່ ອມໂຍງໃຫເ້ຫັນໂດຍກງົລະຫວາ່ງຄນົທ່ີເອີນ້ອອກພຣະນາມຂອງອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ເພ່ືອຄວາມ 
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ລອດແລະຄວາມຈາໍເປັນໃນການໄດຍ້ນິຂາ່ວປະເສດີ. “ພວກເຂົາຈະເຊື່ ອໄດແ້ນວໃດຖາ້ບ່ໍໄດຍ້ນິເຣື່ ອງຂອງພຣະ
ອງົ?” (ຂໍ1້4). ແລະເພ່ືອໃຫຄ້ວາມກະຈາ່ງແຈງ້ກຽ່ວກບັຈດຸນີຂ້ອງທາ່ນ, ໂປໂລຖາມວາ່, “ແລະພວກເຂົາຈະໄດຍ້ນິ
ໂດຍທ່ີບ່ໍມຜີ ູປ້ະກາດຂາ່ວປະເສດີໄດແ້ນວໃດ?” ການໄວວ້າງໃຈໃນພຣະຄຣດິບ່ໍໄດເ້ກດີຂຶນ້ຕາມລມົໆແລງ້ໆ. ມນັ
ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ຜີ ູໃ້ດຜູນ້ ຶ່ ງໄປປະກາດຂາ່ວປະເສດີ. “ແລະພວກເຂົາຈະປະກາດໄດແ້ນວໃດເວັນ້ໄວເ້ສັຽແຕວ່າ່ພວກເຂົາ
ຈະຖກືສ ົ່ງມາໃຫປ້ະກາດ?” (ຂໍ ້15). ຖາ້ບ່ໍດ ັງ່ນ ັນ້ພວກເຮົາອາດຄດິວາ່ພວກເຮົາຍງັບ່ໍໄດຖ້ກືສ ົ່ງໄປບອ່ນໃດເທ່ືອ,
ຈ ົງ່ທບົທວນຄວາມຈາໍເບິ່ ງພຣະມະຫາບນັຊາທ່ີຍິ່ ງໃຫຽ່ທ່ີພຣະເຢຊູໄດມ້ອບໃຫໃ້ນຕອນທາ້ຍຂອງການປະຕບິດັຣາຊ
ກດິຂອງພຣະອງົ. ພວກເຮົາໄດຮ້ບັຄາໍບນັຊານ ັນ້ແລວ້. ແມນ່ພຣະເຢຊູເອງໄດສ້ ົ່ງພວກເຮົາໄປ; ສະນ ັນ້, ພວກເຮົາ
ຕອ້ງປະກາດຂາ່ວປະເສດີຂອງພຣະຄຣດິຕ່ໍຜູທ່ີ້ພວກເຮົາພບົພ້ໍໃນຂນະທ່ີພວກເຮົາໄປ. ພວກເຮົາບ່ໍໄດຮ້ບັຜິດຊອບຕ່ໍວິ
ທີທ່ີຄນົອື່ ນຕອບສນອງຫືຼທາ່ທີການຕອບຮບັຕ່ໍຂາ່ວປະເສດີ; ພວກເຮົາຕອ້ງການພຽງແຕຊ່ື່ ສດັຕ່ໍການເອີນ້ທ່ີຈະໄປ
ບອກໄປເວ້ົາ. ແຕຖ່າ້ພວກເຮົາບ່ໍກາ້ວອອກໄປແລະບ່ໍຕ ັງ້ໃຈ, ພວກເຂົາກຈໍະບ່ໍມໂີອກາດຕອບສນອງຕ່ໍພຣະກດິຕຄິນຸ
ຂາ່ວປະເສດີໄດ.້ ພວກເຮົາທກຸຄນົມເີວລາທ່ີຈະສາ້ງຜນົປໂຍດໃຫສ້າໍລບັອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້. ຂໍໃຫສ້ວຍໂອກາດ
ກອ່ນທ່ີພວກເຮົາຈະເຂ້ົາຮວ່ມໃນການຕ່ໍສູຜ້ ູທ່ີ້ພວກເຮົາຮູວ້າ່ວນັນຶ່ ງເຂົາຈະຢືນຢູຕ່ໍ່ໜາ້ຣາຊບນັລງັຂອງພຣະເຈົາ້.

ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ.

ທາ່ນຈະເຮັດຫຽັງເພ່ືອໃຫຄ້ນົທງັຫຼາຍມໂີອກາດສາໍພດັກບັຂາ່ວປະເສດີ? ເລືອກຂໍນ້ຶ່ ງຂອງການນາໍໃຊຕ່ໍ້ລງົໄປນີ.້
 ຈ ົງ່ຂຽນ. ໃຊເ້ວລາໃນອາທິດນີເ້ພ່ືອຂຽນຄາໍພະຍານຂອງທາ່ນ. ມຄີວາມຕ ັງ້ໃຈຕ່ໍພາຣະກດິຂອງພຣະເຈົາ້ທ່ີຈະນາໍ

ເອົາຂາ່ວປະເສດີໄປຫາຜູທ່ີ້ຍງັບ່ໍໄດຍ້ນິສິ່ ງເຫ່ົຼານີມ້ນັຕອ້ງເລີ້ມຕ ົນ້ດວ້ຍຄວາມເຂ້ົາໃຈຢາ່ງຈະແຈງ້ກຽ່ວກບັເຣື່ ອງ
ຂອງທາ່ນແລະການເດນີໄປຂອງທາ່ນກບັພຣະຄຣດິ.

 ຈ ົງ່ແບງ່ປນັ. ໃນອາທິດນີໃ້ຫແ້ບງ່ປນັຂາ່ວປະເສດີກບັບາງຄນົ. ຈ ົງ່ອະທິຖານຕ່ໍພຣະວນິຍານບໍຣສິດຸໃຫໂ້ອກາດ
ແກທ່າ່ນແລະຈາກນ ັນ້ໃຫສ້ງັເກດເບິ່ ງປະຕທ່ີູເປີດອອກ. ໃນເວລານ ັນ້ພຣະວນິຍານບໍຣສິດຸເອງຈະຊວ່ຍທາ່ນແບງ່
ປນັເຣື່ ອງຂອງທາ່ນກຽ່ວກບັວທີິທ່ີພຣະເຢຊູປ່ຽນແປງຊວີດິຂອງທາ່ນ.

 ຈ ົງ່ໄປ. ຈ ົງ່ອະທິຖານກຽ່ວກບັການເປັນພາກສວ່ນນຶ່ ງຂອງພາຣະກດິຂອງພຣະເຈົາ້ໃນທ ົ່ວໂລກ. ສາໍລບັບາງຄນົ
ໃນພວກທາ່ນທ່ີອາດໝາຍເຖງິການທາໍໜາ້ທ່ີປະກາດເຜີຍແຜ.່ ສາໍລບັຄນົອື່ ນໆທ່ີອາດໝາຍເຖງິບກຸຄນົທ່ີໃຫກ້ານ
ສນບັສນນູຜູເ້ປັນຄຣສູອນກຽ່ວເຣື່ ອງພຣະກດິຕຄິນຸ. ການອະທິຖານແລະການສນບັສນນູຂອງທາ່ນ. ຍງັມອີກີສິ່ ງ
ນຶ່ ງທ່ີອາດຮູສ້ກຶເຖງິການຮຽກຮອ້ງເຖງິຕວົເຮົາເອງ. ຈ ົງ່ອະທິຖານຂໍໃຫພ້ຣະເຈົາ້ໃຊທ້າ່ນ, ແລະທາ່ນຈະມຄີວາມ
ກາ້ຫານທ່ີຈະຕອບການຊງົເອີນ້ຂອງພຣະເຈົາ້.

ຫວງັວາ່ທາ່ນຈະບ່ໍປະເຊນີໜາ້ກບັການຄ ົນ້ຫາແລະການຊວ່ຍກູຊ້ວີດິທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງກບັຄນົທ່ີຢູໃ່ກທ້າ່ນ. ແຕພ່ວກ
ເຮົາທກຸຄນົຖກືບນັຊາໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນພາຣະກດິເພ່ືອຄ ົນ້ຫາຜູສ້ນູຫາຍທາງຝາ່ຍຈດິວນິຍານເພ່ືອພວກເຮົາຈະສາ
ມາດນາໍພວກເຂົາເຂ້ົາມາສູພ່ຣະຄຣດິ.
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