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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ6 ມນີາ 2011 ( 3 – 6 – 2011 )

ຄວາມເຊືອ່ທີຖ່ກືລບົກວນ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: 1 ເປໂຕ 1:1-12

ົດຮຽນນີ້ມຜີົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ.

ຄວາມສົມດູນໃນການເຕີບໃຫຽ່ຂອງການມີຄວາມສໍາພນັກັບພຣະເຈ້ົາແມ່ນສະແດງເຖິງຄຸນສົມບັດລັກສະນະໃນ

ານຮຽນຈາກການເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງແລະຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ( ປ້ຶມພຣະຄັມພ ີ). ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍ

່ານໃຫ້ດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນໃນຄວາມເຊ່ືອ ບ່ໍຫວັ່ນໄຫວຕ່ໍທຸກສະຖານະການຂອງທ່ານ.

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຽັງ

ເປໂຕໄດ້ເນ້ັນໜັກວ່າບ່ໍວ່າເຂົາຈະຢູ່ໃນສະຖານະການແບບໃດ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຍັງດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຢ່າງມີຄວາມວັງເຂົາບ່ໍໝົດ

ວັງ, ແລະເຂົາມີຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບທຸກສະພາບການເພື່ອດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມບໍຣິສຸດ.

ປັນຫຽງັບດົຮຽນນີຈ້ິ່ງມຄີວາມສໍາຄັນ

ຄວາມທຸກທໍຣະມານເຂ້ົາມາຫາເຮົາໃນຫຼາຍຮູບແບບໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ---ບັນຫາເຣ່ືອງສຸຂພາບ,

ັນຫາການເງິນບີີບບັງຄັບອັນເປັນຜົນສະທ້ອນໃນການງານແລະບ້ານເຮືອນຖືກຍຶດ, ແລະຄວາມບ່ໍເຂ້ົາໃຈກັນພາຍໃນ

ອບຄົວ. ໃນເມື່ອຄຣິສຕຽນຍຶດຖືຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາໃນເມື່ອເວລາທ່ີເຂົາຕົກຢູ່ໃນການທົດລອງເຊ່ັນນ້ີ,

ຂົາໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງພວກເຂົາວ່າຊີວດິແມ່ນຫຼາຍກວ່າທຸກສ່ິງທ່ີເຂົາປະເຊີນຢູ່ໃນໂລກນ້ີ.

ວິນລຽມຮ້ອງໄຫແ້ລະຄ່ໍາຄວນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ເວົ້າຕ່ໍສິດຍາພິບານຂອງລາວຈົນໝົດຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີມີຢູ່. ລາວບ່ໍມີ

ັນໃດເຫຼີອໄວ້ເລີຍ. ì ຂ້ານ້ອຍບ່ໍມີຄວາມສາມາດທົນຕ່ໍການທົດລອງນ້ີໄດ້ອີກ. ຂ້ານ້ອຍຜ່າຍແພ້ຕ່ໍບັນຫາທ່ີເກີດຂ້ຶນຊ້ໍາ

ລ້ວຊ້ໍາອີກແລະຂ້ານ້ອຍມີຄວາມເຂ້ັມແຂງໜ້ອຍທ່ີຈະປະເຊີນກັບມັນອີກຕ່ໍໄປ. ຄວາມເຊ່ືອຂອງຂ້ານ້ອຍໃນພຣະເຈ້ົາ

ມ່ນເກືອບຈະຖືກຫັກພັງລົງແລະໄຮ້ຄ່າໜ້າລັງກຽດພາຍໃຕ້ສາຍຕາຍາດພີນ້່ອງຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍອົົດທົນມາໄດ້

ຼາຍເດືອນແລ້ວ ’’ ເມື່ອຄຣິສຕຽນຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມເຊ່ືອໃນລະວ່າງກາງການທົດລອງ, ເ ຊ່ັນດຽວກັນກັບທ່ີ ວິນລຽມ 

ະເຊີນຢູ່, ເຂົາໄດ້ທົດສອບຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າຊີວິດມີຫຼາຍກວ່າສ່ິງອ່ືນໆ ທ່ີມີຢູ່ໃນໂລກນ້ີ.

ອີງຕາມປ້ຶມພຣະຄັມພ ີ1 ເປໂຕ, ການສຶກສາໃນສ່ີອາທິດນ້ີແມ່ນ ì ດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈໃນເມື່ອເວລາພົບ

ັບບັນຫາຫຍຸ້ງຢາກ ’’ ເຮົາຈະສືບຕ່ໍດໍາລົງຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ---ເຖິງແມ່ນວ່າເມື່ອ

ວລາຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮາົຢູ່ພາຍໃຕ້ບັນຫາທ່ີຮ້າຍແຮງຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ.

ສຶກສາພຣະຄັມພີ

. ດໍາລງົຊວີດິດວ້ຍມີຄວາມຫວງັ: 1 ເປໂຕ, 1: 1 – 5

ເປັນເວລານານມາແລ້ວແລະໃນດິນແດນທ່ີຢູ່ຫ່າງໃກຈາກບ່ອນທ່ີທ່ານແລະຂ້າພຣະເຈ້ົາອາສັຍຢູ່ທຸກມື້ນ້ີ, ກຸ່ມນ່ຶງ
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ຂອງຄິຣສຕຽນໄດ້ເຂົາຮວ່ມຊຸມນຸມໃນວັນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພື່ອນະມັສການພຣະເຈ້ົາແລະໜູນນ້ໍາໃຈເຊ່ິງກັນ

ແລະກັນ. ເຂົາມີຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຫ້ກໍາລັງໃຈ( ແລະຫຼາຍທ່ີສຸດ ) ເພາະເຂົາກໍາລັງຕ່ໍສູ້ກັບການແບ່ງແຍກ,

ການຂູ່ເຂັນ, ແລະຮວມໄປເຖິງການເສັຽຊີວິດຂອງກຸ່ມຄິຣສຕຽນອີກຈໍານວນນ່ຶງ. ດ່ັງນ້ັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈ່ິງຮວມເຂ້ົາກັນໃນທຸກ 

ໆອາທິດ, ເລ້ົາໂລມໃຈກັນແລະອ້ອນວອນອະທິຖານແລະໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເຊ່ິງກັນແລະກັນໃນການປະສົບກັບການ

ທົດລອງຂອງເຂົາ.

ເຫດສະນ້ັນໃນວັນອາທິດນ່ຶງຈ່ິງເກີດມີເຫດການອັນບ່ໍຄາດຄິດມາກ່ອນເກີດຂ້ຶນ. ເຖ້ົາແກ່ໃນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ປະກາດ

ວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຈົດໝາຍສະບັບນ່ຶງມາຈາກທ່ານເປໂຕ. ແມນ່ຫຽັງທ່ີຜິດປົກກະຕິທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນໃນອາທິດນ້ີ! ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້

ນ່ັງລົງໃນທັນທີທັນໃດແຕ່ວ່າມຄີວາມຕ່ືນເຕ້ັນໃນຈະນະທ່ີຜູ້ນໍາໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນອ່ານຈົດໝາຍພຣະຄໍາທ່ີມາຈາກຜູ້ປະກາດ

ຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຜູ້ຊ່ຶງຖືກແຕ່ງຕ້ັງໂດຍອົງພຣະເຢຊູຄຣິດໃຫ້ເປັນຜູ້ມີອໍານາດເຊ່ືອຖືໄດ້ໃນການນໍາ

ເອົາຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ເປໂຕ ສ່ົງຈົດໝາຍສະບັບນ້ີເຖິງຜູ້ທີຢູ່ອາສັຍຊ່ົວຄາວທ່ີກະຈັກກະຈາຍໄປໃນທ່ົວທຸກບ່ອນ. ຄໍາວ່າກະຈັກກະຈາຍໄປ

ໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນຕ່າງຖ່ິນທ່ີຫ່າງໃກຈາກດິທແດນທ່ີເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງພວກ

ເຂົາໃນສວັນ. ເຂົາໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນຫ້າຕົວເມືອງທ່ີມີຊ່ືໃນທຸກວັນນ້ີ ເຕີກີ. ເປໂຕໄດ້ອະທິບາຍວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເຫຼົ່ານ້ັນເປັນ

ເໝືອນດ່ັງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ແລະຕ້ັງເຂົາໄວ້ຕ່າງຫາກໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.

ຊົນຊາດອິສຣາເອນແມ່ນປະຊາຊົນທ່ີພຣະເຈ້ົາເລືອກ, ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດແມນ່ປະຊາຊາດທ່ີພຣະອົງຊົງ

ເລືອກ(1 ເປໂຕ, 2:9-10 ) ການເລືອກຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນໂດຍການທ່ີພຣະອົງໄດ້ຈັດຕ່ັງໄວ້ໃນໃຈຂອງເຂົາ

ແລ້ວ, ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແມ່ນຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກເພາະເປັນການຕັດສິນໃຈຂອງພຣະອົງທ່ີຈະຮັກເຂົາແລະ

ໃຫ້ຄວາມລອດພົ້ນແກ່ເຂົາ. ນອກຈາກນ້ີ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ແຍກຜູ້ທ່ີເຊ່ືອອອກຈາກຜູ້ທ່ີບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອ ດ້ວຍ

ເຫດຜົນທັງສອງປະການຂອງກຸ່ມຜູ້ຕິດຕາມນ້ີ. ກຸ່ມນ່ຶງຂອງເຂົາແມ່ນເຊ່ືອຟັງຄໍາສອນຂອງອັຄສາວົກຂອງພຣະເຈ້ົາ

ແລະອີກກຸ່ມແມ່ນມີຈໍານວນໜ້ອຍ ທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນດ້ວຍການຖືກຊໍາຮະລ້າງໂດຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງທ່ີມີ

ຄວາມໝາຍວ່າພຮະອົງຊົງສໍາຮະແລະໃຫ້ອະພັຍເຂົາ.

ບຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ມີປະສົບການໃນການຮັບເອົາຄວາມລອດພົ້ນ---ແຕ່ນ້ັນແມ່ນໄດ້ຜ່ານມາແລ້ວ. ì ຄັນຊ້ັນ

ແມ່ນຫຍັງເວລານ້ີແລະທັງໜົດຂອງບັນຫາທ່ີຕາມມາລົບກວນເຮົາໃນມື້ນ້ີແລະມື້ຕ່ໍມາ?î ໃນທ່ີສຸດເຂົາກໍໄດ້ມີຄໍາຖາມ

ວ່າ. ເຂົາຈະສາມາດສູ້ທົນກັບມັນໄດ້ດົນປານໃດ?

ຕ່ໍມາເປໂຕໄດ້ຂຽນຄໍາກະຕຸ້ນໃຈເພື່ອເປັນການໃຫ້ກໍາລັງໃຈ. ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າເຂົາຄວນມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມຫວງັ

ເພາະວ່າມໍຣະດົກທ່ີເຂົາຈະໄດ້ຮັບເອົາໃນອະນາຄົດໃນຟ້າສວນັນ້ັນແມ່ນຫມັ້ນຄົງກວ່າ. ດ້ວຍເຫດໃດ?ເປໂຕໄດ້ບອກ

ໃຫ້ຜູ້ອ່ານຂອງເພີ່ນກຽວກັບມຣໍະດົກດ້ວຍການບັນລະຍາຍໃນສາມຮູບແບບ ì ບ່ໍຮູ້ເນ່ົາເປ່ືອຍ, ບ່ໍຖືກຊ່ົວມວົໝອງ,

ແລະບ່ໍຫຽ່ວແຫງ້ໄປ. îນອກເໜືອຈາກນ້ັນ, ມໍຣະດົກຂອງເຂົາແມ່ນຢູ່ໃນຟ້າສວັນເພາະວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເອງເປັນ

ຜູ້ມອບໃຫ້ເຂົາ. ດ້ວຍເຫດນ້ີໃນຄວາມໝັ້ນໃຈແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຜູ້ເຊ່ືອຈ່ຶງເປັນຮາງວັນທ່ີຄອງຄອຍຖ້າເຂົາຢູ່.

ພຣະເຈ້ົາບ່ໍພຽງແຕ່ເຝ້ົາຮັກສາໄວ້ໃຫ້ເຂົາແຕ່ພຣະອົງຈະເປັນຜູ້ຊົງມອບໃຫ້ແກ່ເຂົາ. ພຣະເຈ້ົາຍັງສ້າງເຂົາໃຫ້ມີຄວາມ

ເຊ່ືອທ່ີເຂ້ັມແຂງເພື່ອເຂົາຈະສືບຕ່ໍໄວ້ວາງໃຈແລະມີຄວາມຫວັງໃນຄວາມອົດທົນ.

ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໃນຖາມກາງການທົດລອງ, ເໝອືນກັບວ່າມີແຕ່ອົດທົນເທ່ົານ້ັນ ຄວາມຫວັງຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ

ໃນສມັຍຂອງເປໂຕແມ່ນດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຢ່າງມີຄວາມຫວງັ. ພວກເຮົາກໍເຊ່ັນດຽວກັນສາມາດປະເຊີນໜາ ້ກັບມັນໄດ້ໃນ

ມື້ນ້ີແລະມື້ອ່ືນດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ເພາະວ່າການຊົງເປັນຄືນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຮັດໃຫ້ເຮົາແນ່ໃຈວ່າເຮົາຈະເປັນ

ຄືນມາກັບພຣະອົງອີກ. ຄວາມອົດທົນຂອງເຮົາໃນເວລານ້ີແມນ່ເປັນເຣ່ືອງເລັກນ້ອຍເມື່ອສົມທຽບໃສ່ກັບຊັຍຊະນະໃນ

ການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍເຂ້ົາສູ່ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພວກເຮົາແນ່ນອນມັນ
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ເປັນມໍຣະດົກທ່ີເຮົາໝັ້ນໃຈ ພວກເຮົາຕ້ອງດໍາລົງຊີວິດຢູ່ເພື່ອພຣະຄຣິດຈົນເຖິງວັນທ່ີມໍຣະດົກຂອງເຮົາຈະມາປາກົດຢູ່

ຕ່ໍໜ້າເຮົາ, ຄວາມຊັດເຈນແລະຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ---ຈະມີຢູ່ສືບໄປເປັນນິດ.

2. ຄວາມເຊືອ່ທີໝ່ັນ້ຄງົ 1ປໂຕ 1: 6-9

ໃນຂ້ໍ6, ເປໂຕໄດ້ກ່າວເຖິງການທົດລອງ. ເຖິງວ່າຄຣິສຕຽນເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດຢ່າງຮ້າຍແຮງກໍຕາມ,

ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະຄວາມຮັກກໍຍັງເຕັມລ້ົນໃນຊີວິດຂອງເຂົາ ìເປັນຫຍັງມັນຈ່ິງເປັນຢ່າງນ້ັນ?îທ່ານອາດຈະຖາມ.

ພວກອັຄສາວົກໄດ້ເນ້ັນໃສ່ຄວາມເຊ່ືອທ່ີໝັ້ນຄົງຕ່ໍໄປທ່ີຜູ້ເຊ່ືອມີໃນພຣະເຈ້ົາຂະນະທ່ີເຂົາທົນທຸກລໍາບາກຢູ່.

ເປໂຕໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຊ້ີໃຫເ້ຫັນວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ເປັນທຸກໂສກຍ້ອນການທົດລອງຫຼາຍຢ່າງ. ຄໍາວ່ານາໆປະການໝາຍເຖິງ

ຄວາມລໍາບາກຫຼາຍຢ່າງທ່ີເຂົາບ່ໍຄວນຈະໄດ້ຮັບ. ແທ້ຈິງແລ້ວຄໍານ້ີໝາຍເຖິງ ì ຫຼາຍສີ.îຄຣິສຕຽນເຫຼົ່ານ້ີກາຍເປັນສີດໍາ

ໃນວັນຈັນ, ສີຟ ້າໃນວັນຄານແລະວັນພຸດສີຂ້ີເຖ່ົາ. ຄວາມຍາກລໍາບາກຂອງເຂົາມີຢູ່ຫຼາຍ, ແລະມີຢູ່ເລ້ືອຍໆ, ແລະມີ

ຫຼາຍຊະນິດ, ເປໂຕສັງເກດເຫນັວ່າ ເຂົາເຫຼົ່ານ້ັນໄດ້ທົນຢູ່ໃນຄວາມທຸກລໍາບາກຢູ່ ຄໍາເວົ້າທ່ີໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າການ

ກະທົບກະເທືອນທາງດ້ານແນວຄວາມຄິດຂອງການທົດລອງໃນຫຼາຍຮູບແບບ, ນ້ໍາຕາລ່ັງໄຫຼຢູ່ເລ້ືອຍໆ. ມັດທາຍໃຊ້

ຄໍາເວົ້າຄໍາດຽວກັນໃນພາສາກຣີກເພື່ອອະທິບາຍຄວາມທຸກໂສກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໃນສວນເຄດເຊມາເນ ( ມັດທາຍ 

26: 37 ). ເຖິງປານນ້ັນເປໂຕຍັງເວົ້າວ່າ ìຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີເຖີດ!î

ເປໂຕມເີຫດຜົນຢູ່ສາມຢ່າງວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດຜູ້ອ່ານເຫຼົ່ານ້ີຈ່ິງມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຄວາມທຸກໂສກ. ເປັນ

ເຫດຜົນຢ່າງດຽວກັນທ່ີໃຊ້ກັບເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີ. ອັນທີນ່ຶງ, ຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງເຂົາເປັນພຽງແຕ່ໃນລະຍະສ້ັນໆ. ເຖິງ

ແມ່ນວ່າຄວາມທຸກລໍາບາກຈະຍາວນານໄປຕລອດຊີວິດກໍຕາມ, ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບສະງ່າຣາສີໃນຟ້າສວັນແລ້ວກໍແມ່ນ

ສ້ັນຢູ່. ເປໂຕໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີ:ທ່ານທັງຫຼາຍຈ່ິງໄດ້ຮັບຕາມຈຸດປະສົງຂອງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກທ່ານ, ຄວາມພົ້ນຂອງວິນ

ຍານຈິດຂອງທ່ານ. ອັນທີສອງ, ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ຄວາມລໍາບາກນ້ີເພື່ອທົດລອງຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນ, ຊ່ຶງມີຄຸນຄ່າ

ຫຼາຍສໍາລັບພຣະອົງເຖິງແມ່ນວ່າຄໍາກໍຍັງຖືກຫຼອມດ້ວຍໄຟ. ຖ້າຄວາມເຊ່ືອຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຫາກຜ່ານການທົດລອງໄດ້,

ເຂົາກໍຄວນໄດ້ຮັບການສັຣເສີນ, ສະງ່າຣາສີ, ແລະກຽດຕິຍົດຈາກພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ເມື່ອເວລາພຣະອົງສະເດັດ

ກັບມາ. ອັນທີສາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາບ່ໍເຄີຍເຫັນພຣະອົງກໍຕາມ, ເປໂຕເວົ້າວ່າ ìພວກທ່ານກໍຮັກພຣະອົງ.î

ພຣະເຢຊູເປັນທ່ີຮັກແລະມີຄ່າຫຼາຍກວ່າບັນຫາຂອງຄຣິສຕຽນເຫຼົ່ານ້ີ. ບ່ໍເປັນໜ້າປລາດໃຈວ່າເຂົາມີຄວາມຊົມຊ່ືນ

ຍິນດີທ່ີບ່ໍສາມາດສະແດງອອກຫຼືພັນລະນາໄດ້__ເຂົາມພີຣະຄຣິດແລະມີຄວາມພົ້ນຂອງພຣະອົງ!

ຄວາມເຊ່ືອທ່ີໝັ້ນຄົງທ່ີຢູ່ໃນການທົດລອງຊ່ົວຄາວຈະເປັນເຫດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມສັນຣະເສີນ, ສະງ່າຣາສີ, ແລະ

ກຽດຕິຍົດໃນເມື່ອພຣະຄຣິດມາປາກົດ. ນ້ັນແມ່ນຄຸນຄ່າທັງໜົດຂອງການທົດລອງໃນມື້ນ້ີ. ນ້ັນເປັນເວລາທ່ີປ່ຽນຈາກ

ຊ່ົວຄາວໄປເປັນຖາວອນ.

3. ພຣະຄຸນສມົຄວນໄດຮ້ບັການສຣັເສີນ 1ເປໂຕ 1:10-12

ເປໂຕໄດ້ເວົ້າແລ້ວເວົ້າອີກກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຄວາມພົ້ນ, ຊ່ຶງເພິ່ນໄດ້ບອກວ່າແມ່ນໃນເຣືອ່ງຂອງຄວາມພົນ້ນີ,້ ໃນຂ້ໍ10-

11ເພິ່ນກໍໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງສາມຈຸດ. ຈຸດທີນ່ຶງ, ຄວາມພົ້ນຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອນ້ັນເຂົາມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ, ຊ່ຶງຈະສໍາເຣັດໃນ

ພາຍໜ້າ, ຊ່ຶງແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ເລ້ີມຈານໂມເຊຈົນເຖິງມາລາກີ. ບາງທີເປໂຕ

ອາດຈໍາໄດ້ການສົນທະນາຣະຫ່ວາງພຣະເຢຊູຄຣິດກັບສາວກົສອງຄົນ ຂະນະທ່ີກໍາລັງເດີນທາງໄປເອມາອູດໃນວັນ

ຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ (ລູກາ 24:26-27).
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ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃນພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ທໍານວາຍໄວວ້່າພຣະຄຸນຈະມາ---ແລະດຽວນ້ີມາສູ່ຄົນທີຢູ່ອາສັຍໃນຕ່າງ

ຖ່ິນ (ເປໂຕ 1:1 ). ນ້ີແມ່ນພຣະຄຸນ, ນ້ີແມ່ນຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ເຂົາຄືໃຫ້ເຂົາມີຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດ.

ຈຸດທີສອງ, ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມບ່ໍພຽງແຕ່ທໍານວາຍເທ່ົານ້ັນ ເຂົາໄດ້ຄ້ົນຄວ້າຊອກຫາຫຼກັຖານຢ່າງຄັກແນ່. ເຖິງ

ແມ່ນວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນສມັຍນ້ັນບ່ໍທັນເຂ້ົາໃຈທຸກສ່ິງຢ່າງກ່ຽວກັບຄໍາທໍານວາຍນ້ັນກໍຈິງແຕ່ເຂົາກໍເຊ່ືອວ່າຄໍາທໍານວຍນ້ັນບ່ໍ

ໄດ້ອອກມາຈາກຄວາມຄິດແຕ່ມາຈາກພຣະວິນຍານ. ເຂົາເອງເປັນພະຍານຂອງພຣະຄຣິດ. ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ

ໄດ້ສິດສອນແລະບັນທຶກກ່ຽວກັບການທົນທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະເມສີອາ (ການສ້ິນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ) ແລະ

ສະງ່າຣາສີກໍຈະຕາມມາ(ການຄືນພຣະຊົນແລະສະເດັດຂ້ຶນສູ່ສວັນຂອງພຣະຄຣິດ). ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ຮັບໃຊ້

ແລະເປັນຕົວຢ່າງທ່ີດີໃນການຄ້ົນຄວ້າ ສືບສວນແລະສອບຖາມກ່ຽວກັນຂ້ໍຄວາມຂອງພຣະອົງ.

ຈຸດທີສາມ, ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃນສມັຍພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ສິດສອນເຣ່ືອງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາທີຈະມາເຖິງຄົນ

ອີກລຸ້ນນ່ຶງອີກ. ແມ່ນເຂົາເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບແລະໄດ້ອ່ານຈົດໝາຍເຣ່ືອງຄໍາສັນຍາທ່ີຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ສິດສອນໄວ້ກ່ອນ

ນ້ີ. ປັດຈຸບັນນ້ີພວກເຮົາກໍເຊ່ັນດຽວກັນ. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃນສມັຍກອນສອນເຣ່ືອງຄວາມຈິງໃນພຣະເຈ້ົາແລະຝູງ

ເທວະດາໃນສວັນກໍຢາກເຂ້ົາໃຈ ບັດນ້ີຄວາມພົ້ນໄດ້ມາເຖິງເຮົາແລ້ວ. ແມ່ນພວກເຮົາເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບມໍຣະດົກທ່ີກ່າວໄວ້

ໃນຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງພຣະຄຸນນ້ັນໄດ້ມາເຖິງຄົນບາບ. ພຮະອົງໄດ້ມາຫາເຮົາແລ້ວພ້ອມດ້ວຍພຣະຄຸນໃນພຣະຫັດ

ຂອງພຣະອົງເອງ. ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະຄຣິດຈະປ້ອງກັນແລະເສີມສ້າງຄວາມເຊ່ືອໃຫ້ຈະເຣີນແລະໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນພຣະ

ອົງຖ້າມກາງຄວາມຂົມຂ່ືນແລະຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານທ່ີເຮາົໄດ້ປະເຊີນຢູ່ນ້ັນ.

ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ເຊ່ືອ ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຄຸ້ມຄອງເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຕົກຢູ່ໃນການທົດລອງ ການຂ່ົມ

ເຫັງແລະພົບກັບອຸປະສັກຕ່າງໆໃນເວລານ້ັນຈ່ົງຕ້ັງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາ, ຈ່ົງເງີຍໜ້າຂ້ຶນເບ່ິງສວັນ: ອັນນ້ັນແລະແມ່ນ

ເຣ່ືອງທ່ີແນ່ນອນແລະຖາວອນຂອງເຮົາ.

ບົດຮຽນຊວີດິ

ທ່ານຈະດໍາລົງຊີວິດໃນວິທີໃດບ່ໍວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນຕ່ໍທ່ານ ແລະໃນກໍຣະນີໃດໆຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານກໍຈະຕ້ັງໝັ້ນ

ຄົງຢູ່ບ່ໍຫວັ່ນໃຫວ, ມີບາງຢ່າງຕ່ໍລົງໄປນ້ີທ່ີທ່ານຄວນຈະເຮັດ:

 ໃນລະຍະສອງອາທິດທ່ີຈະມາເຖິງນ້ີ, ຈ່ົງອ່ານພຣະຄັມພີສະເພາະເຫຼັມ້ໃດເຫຼັມ້ນ່ຶງ, ແລະວັກສ້ັນໆໃນພຣະຄໍາ

ພີເຫຼັ້ມນ້ັນທ່ີກ່າວເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງຄົນຜູ້ນ່ຶງເຂົາໄດ້ພະຍາຍາມຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມລໍາບາກ. ຂ້ໍສເນີກໍຄືໃຫ້ອ່ານ

ປະຖົມມະການ 37:39-50; ນາງຣຸດ 1-4; ຮາບາກຸກ 1-3; 2 ໂກຣິດໂທ 1-13; ເຮັບເຣີ 11:1-12:13.

 ຈ່ົງແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານໃຫ້ກັບເພື່ອນຄຣິສຕຽນຜູ້ທ່ີໄວ້ວາງໃຈໄດ້.ໃຫ້ເຂົາອະທິຖານເພື່ອຄວາມເຊ່ືອ

ຂອງທ່ານນ້ັນຈະໄດ້ຕ້ັງໝັ້ນຄົງຢູ່ແລະຈະບ່ໍຫວັ່ນໄຫວ.

 ຈ່ົງຈ່ືຈໍາ 1 ເປໂຕ 5:6-7ແລະໃຫ້ເວົ້າຢູ່ຫຼາຍເທ່ືອ, ສະເພາະເວລາທ່ີທ່ານບ່ໍມີເຮື່ອແຮງທ່ີຈະສູ້ຕ່ໍໄປ.

 ຈ່ົງໄວ້ວາງໃຈໃນການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຈ່ົງຮ້ອງຫາພຣະອົງ, ແລະເວົ້າວ່າ ìພຣະອົງເຈ້ົາຂ້າ, ຂ້ານ້ອຍ

ບ່ໍເຂ້ົາໃຈເປັນຫຍັງຂ້ານ້ອຍຈ່ິງຕົກຢູ່ໃນສະພາບແບບນ້ີ, ຂໍໃຫພ້ຣະອົງຊົງເມດຕາກໍພຽງພໍສັມລັບຂ້ານ້ອຍ.

 ແມ່ນຂ້ໍໃດທ່ານຄິດວ່າຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້ຫຼາຍທ່ີສຸດເມື່ອເວລາທ່ານຕົກຢູ່ໃນຄວາມທຸກລໍາບາກ ຂ້ໍຄວາມ

ເຫຼົ່ານ້ັນຈະໃຫ້ກໍາລັງໃຈທ່ານແລະນໍາພາທ່ານໃຫ້ພົ້ນຈາກສະພາບການນ້ັນ? ຈະມີຫຽັງເກີດຂ້ຶນກັບທ່ານເມື່ອ

ທ່ານປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ 4 ທ່ີຜ່ານມານ້ີ?

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ LLBC

http://www.lsbf.org/
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ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: 1ເປໂຕ 

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານໄດ

ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃນການເຕີບໃຫຽ່ຂອງ

ຶກສາຮຽນຮູ້ການເປີດເຜີຍແລະຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ

ານໆສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຕ່ໍການໂຄຣົບ

ົດຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ:

ໃນບົດຮຽນນ້ີເປໂຕໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້

ະພຶດຂອງເຮົາ, ຕລອດເຖິງເວລາທ່ີເຮົາພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຢາກ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນຈິ່ງມຄີວາມສໍາຄັນ

ເຮົາສັງເກດເຫັນຢູ່ເລ້ືອຍໆວ່າຊີວິດຄ

ຈ້ົາ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມຮຽກ

ຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ.

ໂຈມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າລາວຢູ່ໃນເຮືອນທ່ີເປັນຕູ້ກະຈົກ

ມ່ນຮາກຖານອັນແທ້ຈິງໃນການດໍາລົງຊີວິດ

ດ້ສັງເກດເບ່ິງຂ້ໍຄວາມສອງສາມປໂຍກໃນພຣະຄັມພີຕາມການແນະນໍາ

ັ້ນບ່ໍໄດ້ຊ້ີບອກໃຫ້ເຫັນໂດຍກົງໃນການໃຊ້ຊີວິດ

າວແລະໄດ້ຖາມຄໍາຖາມ ì ໃນແຕ່ລະມື້ລະວັນຊີວິດຄ

ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນເອົາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃຫ້ດໍາລົງຊີວິດທ່ີແຕກຕ່າງຈາກຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ

ຕກຕ່າງຢູ່ສາມຄໍາ: ບໍຣິສຸດ, ການໂຄ

ຈທ່ານໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນຢ່ ູໃນຄວາມບໍຣິສຸດ

່ານຄ້ົນພົບວິທີທາງພິສູດໃຫເ້ຫັນວ່າການດໍາເນີນຊີວິິດປະຈໍາວັນຂອງທ່ານມີປະສິດ

. ຈົງ່ເປັນຜູ້ບຣໍິສດຸ 1 ເປໂຕ 1:13-16

ເປໂຕໄດ້ຕັກເຕືອນຜູ້ອ່ານຂອງທ່ານໃຫ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດໃນສາມເຫດຜົນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ

ຂົາແມ່ນສ່ວນນ່ຶງຂອງຄອບຄົວທ່ີພຣະເຈ້ົາເລືອກ
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ອາທິດທີ 13 ມນີາ 2011 (3-13-2011)

ຈົງ່ຕຽມຕວົຕຽມໃຈໃຫພ້ອ້ມ

ເປໂຕ 1:13 – 2:1

ານໄດຢາງໃດ ?

ໃຫຽ່ຂອງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງເຖິງຄຸນລັກສະນະສະເພາະ

ແລະຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ( ໃນພຣະຄັມພີ ). ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານຄ້ົນພົບວິທີ

ຣົບ, ການນັບຖື, ແລະການໃຊ້ຊີວິດດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງ.

ເປໂຕໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງຜົນກະທົບຕ່ໍຄວາມຫວັງໃນອະນາຄົດຂອງເຮົາຕາມການ

ຕລອດເຖິງເວລາທ່ີເຮົາພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຢາກ.

ສໍາຄັນ:

າສັງເກດເຫັນຢູ່ເລ້ືອຍໆວ່າຊີວິດຄຣິສຕຽນບ່ໍໄດ້ມີອັນໃດແຕກຕ່າງໄປຈາກການໃຊ້ຊີວິດຂອງຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອ

ເຖິງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄວາມບໍຣິສຸດ, ຄວາມຢໍ

ໂຈມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າລາວຢູ່ໃນເຮືອນທ່ີເປັນຕູ້ກະຈົກ. ລາວບ່ໍໄດ້ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງກ່

ດໍາລົງຊີວິດຂອງຄິຣສຕຽນທ່ີມີຊີວິດຢູ່ເໝືອນດ່ັງຄວາມປາຖນາຂອງພຣະເຈ້ົາ

ໂຍກໃນພຣະຄັມພີຕາມການແນະນໍາຂອງເພື່ອນຂອງລາວ,

ຫ້ເຫັນໂດຍກົງໃນການໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ເປັນທ່ີພພໍຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ. ດ່ັງນ້ັນໂຈຈ່ິງໄປຫາສິດຍາພິບານ

ແຕ່ລະມື້ລະວັນຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງຂ້າພຣະເຈ້ົາຄວນເປັນຢ່າງໃດ

ດໍາລົງຊີວິດທ່ີແຕກຕ່າງຈາກຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ. ອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງ

ໂຄຣົບຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ, ການເຊ່ືອຟັງ. ບົດຮຽນນ້ີຈະໃຫ້ຄວາມເຂ້ົ

ສຕຽນຢ່ ູໃນຄວາມບໍຣິສຸດ, ໂຄຣົບຍໍາເກັງພຣະເຈ້ົາ, ແລະເຊ່ືອຟັງຄວາມແລະຊ່ວຍໃຫ້

່ານຄ້ົນພົບວິທີທາງພິສູດໃຫເ້ຫັນວ່າການດໍາເນີນຊີວິິດປະຈໍາວັນຂອງທ່ານມີປະສິດທິພາບດີຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ

ສືກສາພຣະຄມັພີ
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ທ່ານໃຫ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດໃນສາມເຫດຜົນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ

ຂົາແມ່ນສ່ວນນ່ຶງຂອງຄອບຄົວທ່ີພຣະເຈ້ົາເລືອກ, ເພາະເຂົາຖືກຈັດເລືອກໄວ້ສໍາລັບພຣະອົງໂດຍພ

ະສະເພາະໃນການ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານຄ້ົນພົບວິທີ

າຄົດຂອງເຮົາຕາມການ

ສຕຽນບ່ໍໄດ້ມີອັນໃດແຕກຕ່າງໄປຈາກການໃຊ້ຊີວິດຂອງຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະ

າເກງ, ແລະຄວາມ

ແຈ້ງກ່ຽວກັບວ່າອັນໃດ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ລາວ

ແຕ່ວ່າຂ້ໍຄວາມເຫຼົ່າ

ດ່ັງນ້ັນໂຈຈ່ິງໄປຫາສິດຍາພິບານຂອງ

ຄວນເປັນຢ່າງໃດ?î

ອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງຄວາມ

ບົດຮຽນນ້ີຈະໃຫ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈແລະໜູນ

ເຊ່ືອຟັງຄວາມແລະຊ່ວຍໃຫ້

ພາບດີຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ.

ທ່ານໃຫ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດໃນສາມເຫດຜົນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ: ເພາະ

ລັບພຣະອົງໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິ
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ສຸດ, ແລະດ້ວຍວ່າມໍຣະດົກຂອງເຂົາໃນພຣະຄຣິດກໍມີຢູ່ຖາວອນສືບໄປເປັນນິດ. ພຣະຄັມພີຂ້ໍນ້ີໄດ້ເປັນຮາກຖານໃນ

ການຕັດສິນໃຈຂອງຄຣິສຕຽນເຣ່ືອງການປະພຶດປະຕິບັດຕົນ. ບ່ໍມີທາງໃດນອກເໜືອໄປຈາກຂ້ໍຄວາມເລ້ີມແລກຂອງຂ້ໍ 

13 ຊ່ຶງແມ່ນຄໍາເວົ້າທ່ີເປັນມາດຕະຖານ ìຈ່ົງຕຽມຕົວຕຽມໃຈຂອງພວກທ່ານໃຫ້ດີî ໃນເຣ່ືອງໃດແດ່ທ່ີຜູ້ເຊ່ືອຄວນຕ້ັງຄວາມ

ຫວັງໄວ້? ເຂົາຄວນມອບຄວາມຫວັງໃຈຂອງເຮົາໃນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນຄືຄວາມຫວັງຂອງເຮົາຊ່ຶງນໍາມາເປີດ

ເຜີຍທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພຣະຄຣິດໄດ້ສໍາແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການກັບມາຄ້ັງທີສອງຂອງພຣະອົງ.

ພຣະເຈ້ົາຍັງທໍາພຣະຣາຊກິດໃນຊີວິດຂອງເຮົາຍັງບ່ໍທັນສໍາເຣັດເທ່ືອ. ເຮົາຄວນມີຄວາມອົດທົນຄອຍຖ້າດ້ວຍ

ຄວາມເຊ່ືອໃນການສະເດັດກັບມາຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະດ້ວຍພຣະຄຸນອັນຍ່ິງໃຫຽ່ຂອງພຣະອົງນ້ັນຈະປ່ຽນແປງ

ພວກເຮົາໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ. ແມ່ນຫຍັງທ່ີເປັນຄວາມວຕົິກກັງວົນໃຈຂອງເຮົາ---ການປະພຶດຕົນໂດຍປາສະຈາກ

ຂ້ໍຕໍາໜິຕິຕຽນ?, ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕ່ໍດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນວ່າອັນໃດທ່ີເປັນສ່ິງພິເສດທ່ີເຂ້ົາມາໃນຊີວິດ

ຂອງເຮົາ.ì ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພຣະເຈ້ົາຈະສະແດງຂ້ໍຄິດເຫັນອັນຊັດແຈ້ງໃນຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຫວັງໃນພຣະຄຣິດແລະ

ການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດ?î ທ່ານອາດຈະມີຄໍາຖາມໃນທໍານອງນ້ີ.

ເປໂຕ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບຂອງຄໍາຖາມນ້ີຢູ່ສອງປະການ. ປະການທີນ່ຶງ, ເພິ່ນເວົ້າວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງຕຽມຕົວຕຽມໃຈໃຫ້

ພ້ອມ. ໃນພາສາກຣີກມີຄວາມໝາຍວ່າ ì ສະສົມ, ຍຶດໝັ້ນ.î ຄໍາແນະນໍາທ່ີໜ້າເພິ່ງພໍໃຈນ້ັນກໍຄືໃຫ້ສະຕິປັນຍາຂອງ

ຄຣິສຕຽນນ້ັນສ້ຽມແຫຼມໃນການສຸມໃຈໃສ່ອັນໃດອັນນ່ຶງ. ໃສ່ເປ້ົາໝາຍທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດ, ເປໂຕຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ອ່ານຂອງ

ເພິ່ນໄດ້ສຸມໃຈໃສ່ຈຸດປະສົງອັນແນ່ນອນຂອງການສະເດັດກັບມາຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະການປ່ຽນແປງຊິວິດຂອງ

ເຂົາຈາກຈຸດດ່າງພ້ອຍໃຫ້ກາຍມາເປັນຊີວິດຄຣິສຕຽນທ່ີງົດງາມບໍຣິສຸດ. ການສຸມໃຈໃສ່ເຣ່ືອງອະນາຄົດຂອງເຮົາເປັນ

ກໍາລັງໜູນໃຈໃຫ້ເຮົາດໍາລົງຊີວດິຢູ່ດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດຖ້າມກາງຄວາມເປ້ືອນເປີະຂອງໂລກປັດຈຸບັນ.

ປະການທີສອງ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄວນຈະຮູ້ຈັກໃນການບັງຄັບຕົນດັງນ້ັນເຂົາຈະບ່ໍລົງລອຍກັບຄວາມປາຖນາຊ່ົວຄືຣາຄະ

ຕັນຫາຂອງເຂົາ. ຖ້າເຮົາຫາກຂາດການເອົາໃຈໃສ່ໃນຊີວິດຈິດວິນຍານ ເຮົາກໍຕົກຢູ່ໃນຊີວດິຈິດວິນຍານທ່ີມີສາຍຕາ

ສ້ັນ ( ເໝືອນກັບເປໂຕ; ເບ່ິງໃນມັດທາຍ 26:31-35, 69-75 ) ແລະຈະຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການສະເດັດກັບມາ

ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະພຣະອົງຈະເຮັດໃຫເ້ຮົາສາມາດດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມບໍຣິສຸດຂອງເຮົາໄດ້.

ຊີວິດຄຣິສຕຽນບ່ໍແມ່ນມຊີີວິດຢູ່ຢ່າງບ່ໍມີຄວາມຫວັງ ຫຼເືປັນຄຣິສຕຽນທ່ີຍອມຮັບເອົາຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົາ

ນ້ັນ. ແຕ່ເຮົາຕ້ອງມີຊີວິດທ່ີເປັນແບບຢ່າງທັງໃນມື້ນ້ີແລະມື້ຕ່ໍໆໄປຕາມຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ພຣະເຈ້ົາບັນຊາໃຫ້ເຮົາເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ, ໃຫ້ເຮົາແຍກຕົວຂອງພວກເຮົາອອກຈາກການກະທໍາທ່ີເປັນຄວາມຊ່ົວແລະຍຶດ

ຖືເອົາຄວາມບໍຣິສຸດຢູ່ໃນທຸກໆການກະທໍາຂອງເຮົາ---ອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ສອນໄວ້ເຊ່ັນນ້ັນ. ນ້ັນແມ່ນທິດທາງໃນການ

ດໍາລົງຊີວິດທີມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນເວລາທ່ີເຮົາພົບພໍ້ກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກ.

2. ຈົງ່ໂຄຣົບຢໍາເກງ! 1 ເປໂຕ 1: 17-21

ໃນຂ້ໍພຣະຄໍາພີເຫຼົ່ານ້ີເປໂຕໄດ້ສຸມໃສ່ການກະທໍາປະການທີສອງຊ່ຶງຄຣິສຕຽນທ່ີເຊ່ືອທັງຫຼາຍຄວນສະແດງຄຸນນະ

ສົມບັດນ້ີອອກມາ --- ໂຄຣົບຢໍາເກງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ຄໍາວ່າໂຄຣົບຢໍາເກງມີຄວາມໝາຍວ່າ ì ໂຄຣົບດ້ວຍຄວາມນັບຖືທ່ີ

ເລິກເຊ່ິງແລະເຫຼື້ອມໃສ.î ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຕ້ອງຕິດຕ່ໍພົວພັນກັບພຣະອົງ

ດ້ວຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມໂຄຣົບຢໍາເກງ. ຫຼາຍໄປກວ່ານ້ັນ, ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູ່ຟ້າສວັນຍັງໄດ້ໄຖ່ເຮົາໄວ.້ ການຊົງໄຖ່

ມີຄວາມໝາຍວ່າ ì ປົດປ່ອຍໃຫ້ເປັນອິສຣະດ້ວຍຄ່າຈ່າຍຣາຄາແພງ.î ເປໂຕໄດ້ອ້າງເຖິງການປົດປ່ອຍຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃຫ້

ພົ້ນຈາກຄວາມບາບທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາສໍາເຣັດແລ້ວຜ່ານທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ຣາຄາທ່ີໄຖ່ນ້ັນບ່ໍແມ່ນຣາຄາຖືກ ເຖິງຈະເປັນເງິນແລະຄໍາໜົດທັງໂລກນ້ີກໍຍັງບ່ໍພຽງພໍເພື່ອຈ່າຍຄ່າຄວາມຜິດຂອງ

ເຮົາທ່ີເຮົາໄດ້ກະທໍາມື້ແລ້ວມື້ເລ່ົາໃນຊີວິດອັນໄຮ້ຄວາມໝາຍຂອງເຮົາ.
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ເຖິງແມ່ນຣາຄາຂອງການໄຖ່ນ້ັນສາມາດຈ່າຍໄດ້ດ້ວຍເງນິແລະຄໍາ, ການໄຖ່ນ້ັນກໍຈະບ່ໍຍືນຍາວເພາະວ່າຄວາມ

ຮັ່ງມີຂອງໂລກນ້ີກໍເປັນພຽງສ່ິງທ່ີອານິດຈັງບ່ໍຖາວອນ. ບາງສ່ິງທ່ີໃຫຍ່ກວ່າ, ບາງຢ່າງທ່ີຫຼາຍກວ່າ, ບາງສ່ິງທ່ີເປັນຢູ່ຖາ

ວອນຄືສ່ິງທ່ີຈໍາເປັນໃນການໄຖ່ທ່ານແລະຂ້າພຣະເຈ້ົາຈາກການດໍາລົງຊີວິດທ່ີເປັນທາດຂອງຄວາມບາບ ແລະເປັນ

ທາດຂອງຜົນສະທ້ອນຈາກການດໍາລົງຊີວິດ --- ຄວາມຜິດທ່ີເຮົາຮູ້ວ່າມາຈາກການກະທໍາສ່ິງທ່ີຜິດ. ສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງ

ການແມ່ນພຣະໂລຫິດອັນປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພຣະໂລຫິດທ່ີຖາວອນຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ

ທ່ີສຸດກັບເງິນຄໍາທ່ີບ່ໍຖາວອນ. ການຫລ່ັງໂລຫິດທ່ີໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ເປັນເຄ່ືອງໝາຍເຖິງການວາຍ

ພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການໄຖ່ເອົາຄົນຜິດຄົນບາບໃຫ້ໄດ້ພົ້ນ. ການທ່ີພຣະເຢຊູບ່ໍມີຈຸດດ່າງພ້ອຍຫຼື

ບ່ໍມີມົນທິນນ້ັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນພເິສດຂອງພຣະອົງເພື່ອການໄຖ່, ເພາະວາ່ພຣະອົງຜູ້ດຽວທ່ີບ່ໍມີບາບ 

ການເສັຽສຣະຂອງພຣະເຢຊູຈ່ຶງເປັນທ່ີສົມບູນແບບ. ເພາະວ່າຊີວິດຂອງພຣະອົງຊົງສົມບູນແບບຈ່ຶງມີພຽງແຕ່ພຣະອົງ

ເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດໄຖ່ເອົາຄົນຜິດບາບໄດ້ --- ແລະພຣະອົງກໍໄດ້ກະທໍາແລ້ວ.

ການທ່ີມະນຸດຕົກຢູ່ໃນຄວາມບາບຂອງເຂົານ້ັນບ່ໍໄດ້ເປັນເຣ່ືອງແປກເລີຍສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ. ກ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາສ້າງ

ໂລກຂອງພວກເຮົາ ພຣະອົງຮູຈັ້ກແລ້ວວ່າພວກເຮົາຈະຕົກໃນຄວາມຜິດບາບ, ພຣະອົງກໍຊົງກະຕຽມການໄຖ່ໄວ້ແລະ

ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ກ່ອນແລ້ວ. ເປໂຕໄດ້ເວົ້າໄວ້ວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກໍານົດພຣະຄຣິດນ້ັນໄວ້ກ່ອນຊົງສ້າງໂລກ ພຣະເຈ້ົາ

ໄດ້ຊົງຮັກໂລກນ້ີທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜິດບາບມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ.

ພວກເຮົາຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ເປັນຜູ້ທ່ີຖືກຊົງກໍານົດໄວ້ສໍາລັບການໄຖ່

ບາບ? ຄໍາຕອບກໍຄືພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະອົງຊົງຄືນພຣະຊົນແລະຊົງປະທານສະງ່າຣາສີໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ.

ສະນ້ັນຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຫວັງຂອງຄຣິສຕຽນຈ່ິງບ່ໍໄດ້ເປັນການໄຮ້ປໂຍດ. ບ່ໍເປັນໜ້າປລາດໃຈທ່ີເປໂຕບອກໃຫ້

ທ່ານແລະຂ້າພຣະເຈ້ົາປະຕິບັດຕົນໃນການໂຄຣົບຍໍາເກງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາບ່ໍມເີຫດຜົນອັນໃດທ່ີຈະໃຫຍ່ໄປກວ່ານ້ີ

ແລະສ່ິງອ່ືນອີກທ່ີຈະກະຕຸ້ນໃຈໃຫ້ເຮົາໂຄຣົບຍໍາເກງພຣະເຈ້ົານອກເໜືອຈາກການໄຖ່ທ່ີໃຫ້ເຮົາພົ້ນຈາກຄວາມຜິດ

ບາບໂດຍຜ່ານທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ຄໍາວ່າ ì ຕ້ອງໂຄຣົບຍໍາເກງ î ຢູ່ໃນຈິດໃຈເຮົາແຕ່ລະມື້ຕ້ັງຄວາມສັດຊ່ືໃຫ້ເປັນເປ້ົາໝາຍອັນສໍາຄັນ

ໃນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ.

3. ຈົງ່ເຊື່ອຟັງ 1 ເປໂຕ 1: 22-2:1

ຖ້າເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການສະເດັດກັບມາຄ້ັງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຮົາກໍຈະ

ມີການປຽ່ນແປງ. ເຮົາຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມບໍຣິສຸດ ເຮາົຈະມີຄວາມໂຄຣົບຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ. ເຮົາຈະເຊ່ືອຟັງ

ແລະຂັບຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນສ່ິງທ່ີເຮົາອ່ານຜ່ານມານ້ັນເປໂຕໄດ້ເວົ້າເຈາະຈົງໃສ່ການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາທ່ີ

ເປັນການດໍາລົງຊີວິດທ່ີຖືກຕ້ອງຂອງຄຣິສຕຽນທັງຫຼາຍ. ເປໂຕໄດ້ຖ້າທາຍຜູ້ອ່ານຂອງເພິ່ນໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດທ່ີແຕກຕ່າງ

ກັບຜູ້ທ່ີບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນ. ແມ່ນແລ້ວຄຣິສຕຽນຕ້ອງຍອມໃຫ້ຕົນເອງຢູ່ໃຕ້ການເຊ່ືອຟັງຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ, ມີ

ຄວາມໝາຍວ່າລາວຕ້ອງຍອມເຊ່ືອຟັງຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຜົນຂອງມັນກໍຄືການຊໍາຮະຄວາມຜິດບາບ ( ການ

ໃຫ້ອະພັຍ ), ຫຼເືໝືອນດ່ັງເປໂຕເວົ້າວ່າຈ່ົງຊໍາຮະຈິດໃຈໃຫ້ບໍຣິສຸດ. ຄຣິສຕຽນຈະດໍາລົງຊີວິດໃຫ້ແຕກຕ່າງແບບໃດ?

ເປໂຕໄດ້ຕອບຄໍາຖາມນ້ີດ້ວຍຕົວເອງໂດຍໄດ້ຂຽນໄວວ້່າຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ. ຄວາມຮັກຂອງຄຣິສ

ຕຽນບ່ໍແມ່ນເປັນພຽງຄໍາເວົ້າເທ່ົານ້ັນ, ຄວາມຮັກຂອງຄຣິສຕຽນແມ່ນສະແດງອອກມາຈາກທາງໃນຂອງຫົວໃຈ. ຄຸນສົມ

ບົດພິເສດຂອງສັງຄົມຄຣິສຕຽນແມ່ນຄວາມຮັກອັນຈິງໃຈ --- ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະຕ່ໍກັນແລະກັນ. ພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ເປັນຄວາມ

ຮັກ ໄດ້ໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອໄດ້ບັງເກີດໃໝ່ແລະມີຊີວິດໃໝ່. ຄວາມໝາຍຂອງການມີຊີວິດໃໝ່ນ້ັນກໍຄືການດໍາລົງຊີວິດໃໝ່ໃນ

ພຣະເຈ້ົາ --- ນ້ັນຄືຂ່າວດີໃນເຣ່ືອງຂອງພຣະຄຣິດ. ຈາກພຣະທັມເອຊາຢາ ( 40:6-8 ) ຊ່ຶງເປໂຕໄດ້ນໍາມາກ່າວໃນ 
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1 ເປໂຕ 1:24-25 ທ່ີເວົ້າເຖິງຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍອິສຣາເອນໃຫ້ເຂົາກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມຈາກການເນຣະ

ເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເປໂຕເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຄໍາໝັ້ນສັນຍານ້ີພາຍລຸນມາກໍບັນລຸເຖິງຄວາມສໍາເຣັດ --- ຄົນບາບ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຊີວິດໃໝ່ກໍໄດ້ຕ້ອນຮບັເອົາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາເມື່ອລາວໄດ້ຍິນແລະເຊ່ືອໃນພຣະຄໍານ້ັນ   ຊ່ຶງຕ້ັງໝັ້ນຄົງຢູ່

ເປັນນິດ.

ເພາະວ່າເມື່ອເຮົາໄດ້ຮັບຊີວິດໃໝ່ເຮົາໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຊ່ືອເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ, ພວກເຮົາຕ້ອງກໍາຈັດທຸກການປະພຶດ

ແລະອຸປະນິສັຍທ່ີບ່ໍດີ. ເປໂຕໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມບາບທ່ີເປັນພະຍານບ່ໍດີ ລວມໄປເຖິງທຸກໆການກະທໍາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ.

ພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງອ້ໍແອ້ຫຼິ້ນຢູ່ກັບຄວາມບາບ. ພວກເຮົາຕ້ອງກໍາຈັດມັນອອກໄປ, ການຫຼອກລວງແລະການເສແສ້ງທໍາ

ລາຍມັນດ້ວຍຄວາມຈິງ, ແລະຄວາມຮັກກໍຈະບ່ໍເປັນພຽງການໂອ້ອວດ, ຄວາມຫວັງກໍຈະຈະເຣີນຂ້ຶນ. ດ່ັງນ້ັນຜູ້ເຊ່ືອ

ຕ້ອງຍອມເຊ່ືອຟັງ ຕ້ັງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຄວາມຮັກທ່ີບໍຣິສຸດແລະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມບໍຣິສຸດ.

ບົດຮຽນແຫງ່ຊວີດິ

ການມີຊີວິດຢ່າງບ່ໍຫວັ່ນໃຫວເມື່ອເຂົາພົບກັບບັນຫາແມ່ນວິທີທາງຂອງຄຣິສຕຽນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຈະບ່ໍເປັນ

ການດໍາລົງຊີວິດທ່ີງ່າຍດາຍ. ອີກອັນນ່ຶງການທ່ີຈະມີຊີວິດທ່ີເພິ່ງພໍໃຈຫຼືວ່າບ່ໍມເີມື່ອເວລາທ່ີທ່ານຖືກປະຕິເສດຍ້ອນ

ຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ. ເປໂຕໄດ້ບອກວິທີໃຫ້ເຮົາຕຽມຕົວໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູເມື່ອເວລາເຮົາໄດ້ທົນທຸກກັບບັນ

ຫາຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ແລະການຕ່ໍສູ້ຢ່າງບ່ໍມີການປະນິປະນອມ.

ເປໂຕໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນພຶດຕິກັມສາມຢ່າງທ່ີສໍາຄັນແລະສົມຄວນທ່ີທ່ານຈະຍຶດເອົາໄວ້ໃນວັນນ້ີແລະຕລອດໄປ.

 ນ່ຶງ, ຈ່ົງໃຫ້ການປະພຶດແລະການນຶກຄິດນ້ັນບໍຣິສຸດ. ໃນເມື່ອພຣະເຈ້ົາບໍຣິສຸດ, ລັກສະນະແລະການປະຕິບັດ

ຕົວຂອງຄຣິສຕຽນກໍໃຫ້ບໍຣິສຸດ. ເພາະມີຄໍາຂຽນໄວວ້່າ, ເຈ້ົາທັງຫຼາຍຈ່ົງເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດເພາະຝ່າຍເຮົາບໍຣິສຸດ 

(1 ເປໂຕ 1:16 )

 ສອງ, ຈ່ົງຍໍາເກງແລະໃຫ້ຄວາມນັບຖືພຣະບິດາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຟ້າສວັນ. ຈ່ົງໃຫ້ກຽດແລະຍົກຍ້ອງພຣະອົງ

ໂດຍການໄຖ່ບາບຂອງພຣະບຸດນ້ັນ ເໝາະສົມແລ້ວສໍາລັບເຮົາເອງແລະມະນຸດທຸກຄົນ.

 ສາມ, ຈ່ົງເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາແລະໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ໂດຍຄວາມບໍຣິສຸດໄດ້ສໍາແດງອອກເຖິງ

ຄວາມຮັກທ່ີມີຕ່ໍຜູ້ອ່ືນແລະຄວາມບໍຣິສຸດໃນຊີວິດ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນwww.lsbf.org ແປໂດຍ LLBC.
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ການມຄີວາມ

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: 1 ເປໂຕ 

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານໄດ

ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບພຣະເຈ້ົາເຂັມແຂງຂ້ຶນເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານກໍາລັງ

ົດດັນ.

ົດຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ:

ເພື່ອຄວາມແນ່ນອນໃຈໃນຄວາມດຸ່ນ

ົນໃຈໃນການຕິດຕ່ໍກັບພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານ

ດ້ໃຫ້ຂ້ໍແນະນໍາຕາມພຣະຄັມພີເພື່ອຮັກສາ

ັນແລະມີຄວາມຍາກລໍາບາກ.

ົດຮຽນນີ້ມຄີວາມສໍາຄັນຫຍັງ

ຄຣິສຕຽນເຮົາມັກມີບັນຫາໃນການ

ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ. ການມີຄວາມສັມພັນທ່ີດີແມ່ນຂ້ຶນຢູ່

ຣະດູໃບໃມ້ປ່ົງປີນ້ີທ່ີຊານລະບຽງຫຼັ

ົກກິນ ໃນທັນໃດນ້ັນກໍມີນົກສອງຕົວບິນອ້ອມວົນວຽນໄປມາຢູ່ແລະຕັດສິນໃຈທ່ີ

ົນສີແດງເປັນຈຸດໆໃນລໍາຄໍ, ດ່ັງນ້ັນຂ້າພຣະເຈ້ົາ

ສ່ຊ່ືໃຫ້ມັນວ່າອ້າຍຫົວຂຽວ. ພວກເຂົາບິນເຂ້ົາອອກຢູ່ກັບເຕ້ົາເກັບອາຫານຕ

ື່ນຂອງອາຫານ---ແລະຕ່ໍສູ້ກັນ. ຂ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຄວາມກົດດັນ

ູ່ນ້ັນເປັນເວລາຫົກເດືອນ!

ຄຣິສຕຽນເຮົາກໍມີບາງສ່ິງບາງຢ່າງເຊ່ັນດຽວກັນກັບນົກຮມັມິງ

ວາມສັມພັນລະຫວ່າງເຂົາກັບພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຂັມແຂງໄດ້

ຍຸ້ງຍາກ. ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານເຂ້ັ

ະປະສົບກັບຄວາມກົດດັນຫາຼຍປານໃດ

. ການປະພຶດຕົນຖ້າມກາງຜູທ້ີ່ບໍເ່ຊືອ່

ເປໂຕໄດ້ເຕືອນສະຕິຜູ້ອ່ານຂອງເພິ່

້ວຍການສັງເກດເບ່ິງການປະພຶດປະຕິບັດ

ນພຣະເຈ້ົາ.
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ອາທດິທີ 20 ມນີາ 2011( 3-20-2011 )

__________________________________________

ຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົາ້ໃນຂະນະທີມ່ບີັນຫາ

ເປໂຕ 2: 11-12; 3:1-12

ານໄດຢາງໃດ ?

ພັນຂອງທ່ານກັບພຣະເຈ້ົາເຂັມແຂງຂ້ຶນເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານກໍາລັງ

ນດ່ຽງຂອງການເຕີບໃຫຽ່ຜ່າຍຈິດວິນຍານ, ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນ

ຜ່ານການສໍາແດງແລະຣິດອໍານາຂອງພຣະອົງ ( ໃນພຣະຄັ

ຮັກສາຄວາມສັມພັນອັນຖືກຕ ້ອງກັບພຣະເຈ້ົາໄວໃ້ນເວລາເຮົາ

ສຕຽນເຮົາມັກມີບັນຫາໃນການຮັກສາຄວາມສັມພນັກັບພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຂັມແຂງໄວໄ້ດ້ໃນເວລາທ່ີເຂົາ

ດີແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບຄວາມເຫລ້ືອມໃສໃນການເພິ່ງພາພຣະເຈ້ົາ.

ຊານລະບຽງຫຼງັບ້ານຂອງຂ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຫ້ອຍແນວເກັບອາຫານຂອງນົກ

ມີນົກສອງຕົວບິນອ້ອມວົນວຽນໄປມາຢູ່ແລະຕັດສິນໃຈທ່ີຈະຈັບຢູ່ທ່ີນ້ັນ. ໂ

ດ່ັງນ້ັນຂ້າພຣະເຈ້ົາໃສ່ຊ່ືໃຫ້ມນັວ່າອ້າຍຄໍແດງ. ໂຕທີສອງຫົວມັນຂຽວຂ້າພຣະເຈ້ົ

ພວກເຂົາບິນເຂ້ົາອອກຢູ່ກັບເຕ້ົາເກັບອາຫານຕລອດທັງຣະດູ ດ່ືມກິນຢູ່ກັບ

ຂ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຄວາມກົດດັນກັບຂ້ໍຫຍ້ ຸງຍາກໃນການມີຄວ

ງເຊ່ັນດຽວກັນກັບນົກຮມັມິງ. ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາກໍມີຂ້ໍບົກພ່

ວ່າງເຂົາກັບພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຂັມແຂງໄດ້, ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນເວລາທ່ີເຂົາປະສົບ

ານເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນໃນຄວາມຄວາມສັມພັນລະວ່າງຕົວທ່ານກັບພຣະເຈ້ົາບ່ໍ

ຫາຼຍປານໃດ.

ສືກສາພຣະຄມັພີ

າມກາງຜູທ້ີ່ບໍເ່ຊືອ່: 1 ເປໂຕ 2:11-12

ຂອງເພິ່ນໃຫ້ຕິດຕາມການດໍາລົງຊີວິດທ່ີບໍຣິສຸດໃນວິທີທາງກົງກັນຂ້າມກັບທາງໂລກ

ປະຕິບັດຕົນຂອງຄຣິສຕຽນ, ທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນບ່ໍວ່າຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຈະເຂ້ົາມາເຊ່ືອ

ສະແດງເຖິງຄຸນສົມບັດລັກສະນະພິເສດຂອງຜູ້ເຊ່ືອໃນສອງກໍຣະນີ. ເພື່ອນທ່ີຮກັເອີຍ

ມີຄວາມໝາຍວ່າ ì ຮັກຊ່ຶງກັນî ຫຼ ືìສຸດທ່ີຮັກî ເປໂຕໝາຍຄວາມ

__________________________________________

ພັນຂອງທ່ານກັບພຣະເຈ້ົາເຂັມແຂງຂ້ຶນເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານກໍາລັງປະສົບກັບຄວາມ

ແມ່ນແນສຸມໃສ່ຄວາມ

ຄັມພ ີ). ບົດຮຽນນ້ີ

ເວລາເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມກົດ

ໄດ້ໃນເວລາທ່ີເຂົາມີບັນຫາ

ອາຫານຂອງນົກຮັມມິງໄວເ້ພື່ອໃຫ້

ໂຕນ່ຶງມີຂົນສີຂ້ີເຖ່ົາ

ທີສອງຫົວມັນຂຽວຂ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້

ຣະດູ ດ່ືມກິນຢູ່ກັບຄວາມຫວານ

ຄວາມສັມພັນຂອງເຂົາ

ພ່ອງໃນການຮັກສາ

ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນເວລາທ່ີເຂົາປະສົບກັບບັນຫາຂ້ໍ

ກັບພຣະເຈ້ົາບ່ໍວ່າທ່ານ

ທາງກົງກັນຂ້າມກັບທາງໂລກ.

ວ່າຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຈະເຂ້ົາມາເຊ່ືອ

ເພື່ອນທ່ີຮກັເອີຍ (ຈະເຫັນຢູ່ 4:12)

ຕໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຈ້ົາຮັກຜູ້
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ທ່ີເຊ່ືອຄືຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຈົດໝາຍສະບັບນ້ີແລ້ວ, ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນລະ ຫວ່າງທ່ີເຂົາພົບກັບບັນຫາ

ຢູ່. ອັນທີສອງ, ເຂົາເປັນເໝອືນຄົນແປກໜ້າແລະອາສັຍຢູ່ຊ່ົວຄາວ ຄຣິສຕຽນຄ້າຍຄືຄົນຕ່າງຊາດເພາະເຂົາຮັກ

ພຣະເຢຊູຄຣິດແລະເຊ່ືອໃນພຣະອົງ ພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະຕິດຕາມພຣະອົງ.

ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຮັກທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາ, ການມີຊີວິດຢູ່ຂອງເຮົາຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຕັດອອກໄປຈາກໂລກນ້ີແຕ່ເປັນທ່ີພັກ

ອາສັຍຊ່ົວຄາວ---ບ້ານຂອງເຮາົຄືສວັນ.

ອັຄສາວົກມີຄວາມຮູ້ສຶກເຫັນອົກເຫັນໃຈແລະເປັນຫວ່ງໃນເຣ່ືອງການໄປສວັນ, ຊ່ຶງໄດ້ສະແດງອອກເປັນຄໍາ

ເວົ້າ ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພະຍາຍາມສເນີຕ່ໍທ່ານî ພິສູດໃຫເ້ຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຄໍານ້ີມີຄວາມໝາຍຄ້າຍ ຄື ìຂ້າພະເຈ້ົາ

ອ້ອນວອນຂໍນໍາທ່ານ, ໃຫ້ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈî ແລະເປໂຕໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຕ່ໍຜູ້ເຊ່ືອທ່ີຖືກລົບກວນ. ແມ່ນອັນໃດ

ກັນແທ້ທ່ີເປັນຄວາມປາຖນາຂອງອັຄສາວົກ? ມັນແມ່ນການຫຼີກໜີຈາກຄວາມປາຖນາຂອງເນ້ືອກາຍຂອງເຂົາບ່ໍ.

ເພິ່ນບ່ໍໄດ້ເປັນຫວ່ງເປັນໃຍນໍາເຣ່ືອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ແຍກໂຕອອກຈາກໂລກ --- ແຕ່ແມ່ນເຣ່ືອງທ່ີເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຖືກຄວບ

ຄຸມດ້ວຍຄວາມບາບພາຍໃນຈິດໃຈ. ການຕ່ໍສູ້ຂອງຄຣິສຕຽນແມ່ນການຕ່ໍສູ້ດ້ວຍຄວາມຮກັຄວາມເປັນຫ່ວງທ່ີຢູ່ພາຍ

ໃນ ບ່ໍແມ່ນການຕ່ໍສູ້ກັບຄົນບາບທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບເຮົາ. ການ ຕ່ໍສູ້ພາຍໃນບ່ໍແມ່ນການຕ່ໍສູ້ລະຍະສ້ັນພຽງເລັກນ້ອຍແຕ່

ເປັນການຕ່ໍສູ້ແບບສົງຄາມ, ບ່ໍແມ່ນກັບຄົນບາບທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບເຮົາ. ດ້ວຍເຫດນ້ີ, ການທ່ີຈະເອົາຊະນະກັບຄວາມປາຖ

ນາຂອງເນ້ືອກາຍກໍບ່ໍເປັນການງ່າຍ ແຕ່ເພື່ອຈະເອົາຊະນະ ເຮົາຈະຕ້ອງຕ່ໍສູ້.

ຖ້າເຮົາປ່ອຍໃຫ້ຄວາມບາບໄປຕາມຄວາມປາຖນາຢ່າງຮຸນແຮງ, ເຮົາກ່ໍຈະເປັນພຍານທ່ີບ່ໍດີ. ເຮົາບ່ໍສົມຄວນໃຫ້

ມັນເກີດຂ້ຶນ. ແທນທ່ີຈະເປັນຢ່າງນ້ັນ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເຮົາຄວນປະພຶດປະຕິບັດຕົນໃຫ້ເປັນໜ້າເຊ່ືອຖືແກ່ຄົນທ່ົວໆໄປ (ຮ່ວມ

ກັບຄົນທ່ີບ່ໍເປັນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ). ຄໍາວ່າໜ້າເຊ່ືອຖືມີຄວາມໝາຍວ່າ ì ຊ່ືສັດ î . ແລະຍັງມີຄວາມໝາຍວ່າບໍຣິສຸດ

ເວົ້າອໍແຕ່ຄວາມຈິງ. ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ທ່ີເປັນໜ້າເຊ່ືອຖືແມນ່ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ດ້ຍການມຸ້ງໜ້າເຮັດແຕ່ຄວາມດີນ້ັນ

ຄືຕຣາປະທັບອັນນ່ຶງ. ເປໂຕຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເປັນຕົວແທນຄໍາເວົ້າຂອງເຂົາດ້ວຍການຍ່າງຂອງເຂົາ, ດ້ວຍການ

ເຮັດດີຂອງເຂົາຈະເປັນຕົວແທນໃຫ້ກັບຄໍາເວົ້າທ່ີດີຂອງເຂົາ(ມັດທາຍ 5:16.) ຫຼງັຈາກສັງເກດເບ່ີງການດີຂອງທ່ານ, ຜູ້

ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຈິງເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ ì ໃນມື້ທ່ີອອກໄປເຊ້ືອເຊີນ.î ມື້ນ້ີເປັນຄືມື້ທ່ີນໍາຄວາມພົ້ນມາໃຫເ້ຂົາ.

ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໄດ້ຈັບຕາເບ່ິງຢູ່ວ່າທ່ານໃຊ້ຊີວິດຢູ່ແບບໃດ. ຄົນທ່ີກະທໍາການຊ່ົວຮ້າຍເຫຼົ່ານ້ັນຈະອວ່າຍໜ້າມາ

ຫາພຣະຄຣິດບ່ໍຍ້ອນເຫັນການດີທ່ີພວກທ່ານເຮັດ?

2. ການປະຕິບດັຕນົໃນເຮອືນ.1 ເປໂຕ 3:1-7

ຄຣິສຕຽນໄດ້ມີການພວົພັນລະວ່າງຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອຢູ່ນອກຄຣິສຕະຈັກແລະຄູ່ຄອງຂອງເຂົາຢູ່ທ່ີເຮືອນ. ເປໂຕໄດ້ຫັນ

ມາເວົ້າກັບພັລຍາແລະສາມີໃນສ່ວນນ້ີຂອງຈົດໝາຍຂອງເພິນ່. ພັລຍາຜູ້ເປັນຄຣິສຕຽນນ້ັນຈ່ົງຍອມຟັງສາມີຂອງຕົນ.

ການຍອມຟັງນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຢູ່ໃນຖານະຕ່ໍາກວ່າຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ, ຕົວພຣະເຢຊູເອງກໍຍັງຍອມຟັງບິດາມານດາຂອງ

ພຣະອົງ ( ລູກາ 2:51 ) ຫຼາຍໄປກວ່ານ້ັນ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງໃຫ້ມຮີູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັບພຣະອົງ ( ປະຖົມ

ມະການ 1:26-27), ດ້ວຍເຫດນ້ີ, ຄວາມແຕກຕ່າງໃນໜ້າທ່ີຈ່ິງບ່ໍຖືວ່າຜູ້ໃດຕ່ໍາກວ່າຜູ້ໃດ. ການຍອມຟັງນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍ

ຄວາມວ່າພັລຍາຈໍາຕ້ອງຍອມຟັງສາມີທ່ີເຮັດຜິດຕ່ໍທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການທ່ີພັລຍາຍອມຟັງສາມີນ້ັນກໍເໝືອນຄຣິສ

ຕະຈັກຍອມເຊ່ືອຟັງພຣະຄຣິດແລະພຣະຄຣິດກໍຍອມເຊ່ືອຟັງພຣະບິດາ. ການຍອມຮັບແລະການຍິນຍອມຂອງພັລຍາ

ທ່ີມີຕ່ໍຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສາມີໃນການສນັບສໜູນແລະການແນະນໍາເພື່ອຄອບຄົວ ແມ່ນການກະທໍາທ່ີຖືກຕ້ອງ

ຂອງພັຣຍາ. ສາມແີລະພັນລຍາບ່ໍແມ່ນຄູ່ແຂງຂັນ ພວກເຂົາແມ່ນເປັນຜູ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເຊ່ິງກັນແລະກັນ.
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ເປໂຕຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງພລັຍາຜູ້ທ່ີໄດ້ແຕ່ງານກັບສາມີທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາວ່າ ì ຄຣິສຕຽນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄໍາສອນ.î

ໃນທຸກມື້ນ້ີຄູ່ສາມີພັລຍາທ່ີບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນຍັງເກີດມີຄວາມຕຶງຄຽດໃນຊີວິດການແຕ່ງງານ. ເປໂຕໄດ້ແນະນໍາວ່າໂດຍ

ການປະຕິບັດທາງຄວາມເຊ່ືອຂອງພັລຍາກໍອາດຈະຈູງໃຈສາມີໃຫ້ມາເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາໄດ້ໂດຍທ່ີບ່ໍເວົ້າຫຍັງຈັກຄວາມ

ການປະຕິບັດອັນບໍຣິສຸດອ່ອນໂຍນນ້ັນສາມາດເອົາ ìຊະນະໄດ້ໂດຍປາສຈາກຄໍາເວົ້າ.î ການປ້ອຍດ່າຈະບ່ໍເກີດຜົນອັນ

ໃດໜົດ. ແມ່ນຫຍັງທໍາງານໃນຊີວິດຂອງພັລຍາທ່ີເປັນຄຣິສຕຽນ? ຄຸນລັກສະນະແລະການປະຕິບັດຂອງພັລຍາທ່ີເປັນ

ຄຣິສຕຽນຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນ --- ທ່ີເປໂຕໄດ້ອະທິບາຍນ້ັນກໍຄືຄວາມບໍຣິສຸດແລະໃຈອ່ອນສຸພາບ --- ເປັນການຈູງໃຈທ່ີ

ດີຫຼາຍກວ່າຄໍາເວົ້າ. ຄໍາເວົ້າທ່ີວ່າ ໂຄຣບົຍໍາເກງັ ຕາມຫຼັກໄວຍາກອນແລ້ວໝາຍຄວາມວ່າ ì ຢ້ານຢໍາ,îອ້າງເຖິງຄວາມ

ໂຄຣົບຢໍາເກັງແລະໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາຂອງນາງ.

ນາງຊາຣາ ພັລຍາຂອງອັບຮາມເປັນຜູ້ຍິງທ່ີເປັນແບບຢ່າງ ພັລຍາທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອຕ້ອງປະດັບຄວາມດີງາມໄວ້ໃນ

ໃຈຕົນ, ບ່ໍແມ້ນປະດັບຕົນແຕ່ພາຍນອກ, ຄວາມງາມທ່ີປະດັບພາຍນອກເຊ່ັນ ການຖັກຜົມ, ໃສ່ເຄ່ືອງຄໍາ, ແລະນຸ່ງ

ເຄ່ືອງທ່ີສວຍງາມເຫຼົານ້ີບ່ໍໄດ້ເປັນທ່ີຈູງໃຈສາມີໃຫ້ເຂ້ົາມາຫາພຣະເຈ້ົາ. ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບອັນຫຼ້າສຸດຄຶການຕົກແຕ່ງ

ຜົມໂດຍລະດັບມືອາຊີບແລະກໍປະດັບປະດາດ້ວຍເຄຶ່ືງເພັດພອຍສ່ິງເຫຼົານ້ີບ່ໍໄດ້ເປັນຜົນສະທ້ອນໃຫ້ຄຣິສຕຽນຜູ້

ເປັນພັລຍານໍາເອົາສາມີມາເຖິງຄວາມພົ້ນໄດ້. ແລ້ວແມ່ນອັນໃດ?

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັບການເປັນພະຍານໃນດ້ານການເວົາ້ແລະການສະແດງອອກທາງພາຍນອກ, ຄໍາຕອບຂອງ

ເປໂຕແມ່ນຄວາມງາມຂອງຫວົໃຈແລະໃຈອ່ອນສຸພາບແລະຄວາມມີຈິດໃຈງຽບສງົບ, ຄວາມງາມທາງໃນຈິດໃຈຂອງ

ພັລຍາສາມາດເອົາຊະນະໃຈສາມີທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໃຫ້ມາເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດໄດ້, ເປໂຕບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າໃຫພ້ັລຍາປະຖ້ິມ

ການແຕ່ງກາຍພາຍນອກ. ເພິນ່ໝາຍຄວາມວ່າພັລຍາບ່ໍຈໍາເປັນທ່ີຈະໃຊ້ການຕົກແຕ່ງຕົນພາຍນອກຕາມຄວາມນິຍົມ

ມາເປັນການເອົາຊະນະໃຈສາມີຂອງລາວໃຫ້ມາຮັບເຊ່ືອ. ການເປັນພະຍານຂອງຄຣິສຕຽນຕ້ອງມາຈາກພາຍໃນຈິດ

ໃຈ, ບ່ໍແມ່ນມາຈາກຮ້ານຄ້າ. ເປໂຕໄດ້ອະທິບາຍວ່າສາມີກໍມຄີວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍພັນລຍາເໝືອນກັນເພາະວ່ານາງ

ເປັນເພດທ່ີອ່ອນແອກວ່າ --- ບ່ໍແມ່ນອ່ອນແອຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ສາມີບ່ໍຄວນເອົາປຽບພລັຍາທາງກໍາລັງດ້ານຮ່າງ

ກາຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງສະແດງຕ່ໍຄູ່ຄອງດ້ວຍການໃຫ້ກຽດ, ຈ່ົງຮັບຮູວ້່າພັລຍາແມ່ນ ìຜູ້ຮ່ວມຮັບພຣະຄຸນອັນຍ່ິງໃຫຍ່

ຂອງຊີວິດ.î ພັລຍາທ່ີດີຄືຜູ້ທ່ີສາມີຮັກໂຄຣົບນັບຖືໃນຄວາມປາດຖນາ, ຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມຄິດເຫັນຂອງລາວ

ດ້ວຍ. ຄວາມຍິນດີນ້ັນກໍເປັນຂອງສາມີເຊ່ັນດຽວກັນ.

ຖ້າວ່າພັລຍາແລະສາມີປະພດຶຕົນຕາມການສ່ັງສອນຂອງເປໂຕ, ເຖິງສ່ິງທ່ີຄວນປະຕິບັດໃນບ້ານເຮືອນພວກເຮົາກໍ

ຈະມີແຕ່ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຄວາມສັມພັນອັນດີໃນຄອບຄົວ, ແລ້ວເຮົາກໍຈະມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຄໍາຕອບຄໍາ

ອະທິຖານຂອງເຮົາເຊ່ັນຄໍາວ່າ ìອາແມນ.î

3. ການປະຕິບດັຕນົຖ້າມກາງຜູເ້ຊືອ່ 1 ເປໂຕ 3:8-12

ຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນຂອງຄຣິສຕຽນນ້ັນຂ້ຶນຢູ່ກັບການປະພຶດຕົວຕາມແບບຢ່າງພຣະເຈ້ົາບ່ໍວ່າຢູ່ໃນສັງຄົມ

ໃນເຮືອນຫຼືຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ. ໃນ 3: 8-12 ເປໂຕໄດ້ຫັນໄປກ່າວເຖິງຄວາມສໍາພັນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໂດຍສະ

ເພາະລະຫວ່າງຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນ. ຢູ່ໃນຂ້ໍ 8 ມຢູ່ີ 5 ຢ່າງທ່ີໄດ້ບັນລະຍາຍຄວາມປະພຶດທ່ີຖືກຕ້ອງໃນຄຣິສຕະຈັກ.

ຄໍາວ່າ ມຄີວາມຄດິຢາ່ງດຽວກນັ ໝາຍເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງປ້ອງດອງກັນແລະຄໍາວ່າ ຈົງ່ເຫນັອກົເຫນັໃຈກັນ ໝາຍເຖິງ

ຄວາມຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ອ່ືນ. ຄໍາເວົ້າອັນທີສາມຄື ຄວາມຮັກ, ຕ່ໍມາແມ່ນ ຄວາມເມດຕາ ແລະ

ສຸດທ້າຍແມ່ນ ການຖ່ອມຕົວ ມີຄວາມໝາຍວ່າຜູ້ອ່ືນນ້ັນສໍາຄັນກວ່າຕົນເອງ. ເປໂຕຍັງໄດ້ຕັກເຕືອນຜູ້ອ່ານຂອງເພິ່ນ

ແທນທ່ີຈະດ່າຕອບແທນການດ່າ ຈ່ົງອ່ວຍພອນແກ່ຄົນທ່ີປ້ອຍດ່າເຂົາ, ເພາະພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຮົາເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ.
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ເມື່ອເຮົາໄວວ້າງໃຈໃນພຣະຄຣິດ, ການປະພຶດຕົວຂອງເຮົາເອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ຮູວ້່າເຮົາແມ່ນຄຣິສຕຽນແລະເປັນ

ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ --- ຄືຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດໃນແຜ່ນດິນສວັນຮ່ວມກັບພຣະເຈ້ົາ. ໂດຍຄວາມ

ໝັ້ນໃຈເພາະເຮົາຮູ້ຈັກພຣະອົງນ້ັນເບ່ິງແຍງພວກເຮົາແລະຈະສະດັບຮັບຟັງເມື່ອເວລາເຮົາຮອ້ງໃຫ້. ເມື່ອເວລາເຮົາ

ຕົກຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນໃນເວລານ້ັນເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈແລະເຮັດໃຫ້ມແີຮງຂ້ຶນໃໝ່. ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນ

ພຣະເຈ້ົາກັບສ່ິງເຫຼົ້່ານ້ີ.

ເປໂຕ ໄດ້ຍົກເອົາເພງສັຣເສີນ 34:12-16 ມາເຕຶືອນຜູ້ອ່ານວາ່ພຣະອົງຈະຊ່ວຍເຮົາໃນເວລາທ່ີເຮົາຕົກຢູ່ໃນຄວາມ

ເຈັບປວດ.

ບົດຮຽນແຫງ່ຊີວດິ.

ການທ່ີຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈໃນເວລາທ່ີຕົກຢູ່ໃນຄວາມຍາກລໍາບາກແມ່ນຈະບ່ໍງ່າຍ! ເໝືອນກັບ

ເຮືອໃບໃນມະຫາສມຸດ, ບ່ໍເວລາໃດກໍເວລານ່ຶງຈະພົບກັບພະຍຸອັນຮ້າຍແຮງ. ບາງຄ້ັງເຮົາເອງກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ

ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາຕົກຢູ່ໃນການຂ່ົມເຫັງເພາະວ່າຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາຕົກຢູ່ໃນສະພາບທ່ີຖືກກົດດັນ.

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງການພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາເພື່ອເປັນການຊ້ີນໍາທາງໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນອັນຖືກຕ້ອງໃນຂະນະທ່ີກໍາ

ລັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະສະພາບຄວາມກົດດັນ ເປໂຕໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃຫເ້ຮົາວາ່.

 ລະຫວ່າງຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ, ພວກອັຄສາວົກໄດ້ແນໃສ່ການປະພຶດຂອງເຮົາຕ້ອງສັດຊ່ືສຸດ

ຈະຣິດຖ້າມກາງຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອ, ເພື່ອເຂົາຈະເຫັນການດີທ່ີເຮົາກະທໍານ້ັນຈະເປັນຜົນໃຫ້ຜູ້ທ່ີບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນຫັນເຂ້ົາ

ມາເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຄຸນລັກສະນະແບບພຣະເຈ້ົາ 5 ຢ່າງທ່ີບັນທຶກໄວ້ໃນ 1 ເປໂຕ 3:8, ແມ່ນອັນໃດທ່ີ

ທ່ານສົມຄວນຝຶກຫັດເພື່ອຈະມີຄວາມສໍາພັນກັບຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອ.

 ຄວາມສໍາພັນຂອງເຮົາຢູ່ໃນເຮອືນ, ການປະພຶດທ່ີດີຂອງຜູ້ເປັນພັລຍາຄືການຍອມຟັງສາມີ ສ່ິງນ້ັນແມ່ນ

ຄວາມສຸພາບອ່ອນໂຍນແລະຈິດໃຈທ່ີສງົບງຽບ. ຜູ້ເປັນສາມີຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນອັນດີຕ່ໍພັລຍາໂດຍມີຄວາມ

ເຂ້ົາໃຈແລະສັດຊ່ືຕ່ໍພັລຍາຂອງຕົນ. ໂດຍການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ຕາມແບບລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ, ເຂົາສາມາດ

ຮ່ວມໃຈກັນອະທິຖານແລະມຄີວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຮ່ວມກັນເພາະຄໍາອະທິຖານໄດ້ຮັບຄໍາຕອບ. ທ່ານມີລັກສະ

ນະທ່າທີຢ່າງໃດໃນຄວາມສໍາພັນຂອງທ່ານກັບພັລຍາຂອງທ່ານ? ຖ້າທ່ານຕິດຕາມຄໍາສອນຂອງເປໂຕ ຈະມີ

ຜົນສະທອ້ນອັນດີແນວໃດ?

 ຄວາມສັມພັນລະວ່າງເຮົາກັບໝູ່ເພື່ອນໃນຄຣິສຕະຈັກ, ຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນນ້ັນກໍຈະມີຄວາມສັນຕິ

ສຸກແລະຄວາມປາຖນາດີເກີດຂ້ຶນ. ບ່ໍພຽງແຕ່ເທ່ົານ້ັນຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນຍັງຈະເຮດັໃຫ້ເກີດຄວາມ

ເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນ. ມີຄວາມຮັກ. ມີຄວາມເອັນດູແລະຍັງຈະຮູ້ອວຍພອນແກ່ຜູ້ທ່ີປ້ອຍດ່າເຮົາ. ຄົນອ່ືນໆຈະ

ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານສາມາດບັນລະຍາຍໄດ້ຄືກັບຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ? ໃນ

ອາທິດນ້ີທ່ານຈະປະພຶດແນວໃດເພື່ອຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານຈະບັນຍາຍໃຫ້ເຫັນຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງ

ກັນ?

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນwww.lsbf.orgແປໂດຍ LLBC.
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ວນັອາທດິ

__________________________________________

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: 1ເປໂຕ 

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທາ

ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງຄວາມເຕີບໃຫຍ່

ຖິງການເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ 

ັຍຂອງທ່ານໂດຍເຮັດໃຫ້ທ່ານເຂັມແຂງຂ້ຶ

າຄວາມເຈັບປວດ.

ົດຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ:

ໃນບົດຮຽນນ້ີເປໂຕໄດ້ຕ້ັງຄວາມ

ານຕັດສິນໃຈເພື່ອຈະມີແນວຄິດທ່ີໂປ່ງໃສ

ນການປະເຊີນກັບຄວາມທົນທຸກລໍາບາກ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນຈິ່ງມຄີວາມສໍາຄັນ

ຄຣິສຕຽນທ່ີເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວອາດຈະຍອມແພ້ຕ່ໍການທົດລອງໃນການທ່ີຈະປະເ

ຂົາຄວນສືບຕ່ໍເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ. ນາງ

ວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ແມ່ຂອງລາວເປັນໂຣກທ່ີ

5 ປີ. ກະໂພກຫຼັງຂອງແມ່ລາວກໍຫັກ,

ນເວລານ້ີລາວມີຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບຄົນເປັນໂຣກມະເ

ວາມແຂງແຮງສຸຂພາບຂອງແມ່ລາວໃຫ້ອ່ອນແຮງລົງ

ບ່ໍພຽງແຕ່ທ່ໍນ້ັນນາງແຄໂຣລຍັງໄດ້

າກນ້ີ, ລາວຍັງມີຄວາມເສັຽໃຈໃຫ້ກັບຫ້ອງຮຽນວັນອາທິດແລະສິດຍາພິບານ

ປັນໃຍລາວແບບຜິວເຜີນ.

ຂ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້ໂທຣະສັບຫາແຄໂຣ

ວັ່ນໄຫວ. ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນອັນສຸດທ້າຍແມ່ນ

ະຕຣີອອກໄປຍ້ຽມຍາມຄົນປ່ວຍໃນຄຣິ

ດ? ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍເພີມ້ພລັງໃຫ້ທ່ານ

. ດາໍເນີນຊວີິດດວ້ຍການຮູຈ້ັກວນັສດຸ

ໃນຄໍາເວົ້າທ່ີວ່າ ເພາະສະນ້ັນ ເປັນ

ອງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເປັນທາງ

1

ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ອາທດິທີ 27 ມີນາ 2011 ( 3/27/2011 )

__________________________________________

ຢືນຢູ່ໃນເສັນ້ທາງ

ເປໂຕ 4: 1-2, 7-19

ານຢ່າງໃດ ?

ດຸ່ນດ່ຽງຂອງຄວາມເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມສັມພັນກັບຣະເຈ້ົາແມ່ນມີລັກສະນະພເິສດໃນການສຶກສາ

ຖິງການເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ ( ໃນພຣະຄັມພີ ). ບົດຮຽນນ້ີສາມາດປ່ຽນແປງ

ເຂັມແຂງຂ້ຶນໃນການຕັດສິນໃຈທ່ີຈະເຂ້ົາສນິດໃນພຣະຄຣິດໃນເວລາທ່ີ

ເປໂຕໄດ້ຕ້ັງຄວາມມຸງ້ໝາຍວ່າສົມຄວນທ່ີຈະແນະນໍາໃຫ້ຄຣິສຕຽນພັທນາຕົນເອງໃຫ້

ງໃສໃນການຝຶກຝົນການອະທິຖານ, ແລະໃນທ່ີສຸດແມ່ນຍຶດຖືລະບຽ

ທົນທຸກລໍາບາກ.

ສໍາຄັນ:

ອາດຈະຍອມແພ້ຕ່ໍການທົດລອງໃນການທ່ີຈະປະເຊີນກັບຄວາມທຸກລໍ

ນາງແຄໂຣລຮູ້ຈັກວິທີການກ່ຽວກັບການຢືນຢູ່ໃນເສ້ັນທາງເມື່ອຕົກຢູ່ໃນສະ

ເປັນໂຣກທ່ີມີອາການວງິວຽນ ການຊົງຕົວລໍາບາກແລະເປັນຢູ່ໃນສະພາບນ້ີເປັນເວລາ 

, ລາວຍັງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດເອົາເຕ້ົານົມອອກຍ້ອນເປັນມະເ

ຢູ່ໃນສະພາບຄົນເປັນໂຣກມະເຮງັ. ການຮັກສາໂຕໂດຍການບໍາບັດດ້ວຍສານເຄມີໄດ້ບ່ັ

ໃຫ້ອ່ອນແຮງລົງ.

ຍັງໄດ້ແບກພາຣະໜັກຊ່ວຍພໍ່ລາວໃນການດໍາລົງຊີວິດທໍາມາຫາກິ

ລາວຍັງມີຄວາມເສັຽໃຈໃຫ້ກັບຫ້ອງຮຽນວັນອາທິດແລະສິດຍາພິບານຂອງລາວທ່ີພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມເປັນ

ແຄໂຣລອີກເທ່ືອນ່ຶງໃນອາທິດຜ່ານມາ. ສະພາບຈິດໃຈຂອງລາວແມ່ນ

ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນອັນສຸດທ້າຍແມ່ນ, ì ເມື່ອໃດບັນຫານ້ີຈ່ິງຈະຜ່ານໄປ, ຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນນໍາພາ

ຣິສຕະຈັກຂອງຂ້ານ້ອຍ!î ນ້ັນຄືການຢຶນຢູ່ໃນເສ້ັນທາງ,

ທ່ານກ້າຕັດສິນໃຈປັກຕາເບ່ິງການທົນທຸກທໍຣະມານຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ

ສືກສາພຣະຄມັພີ

ນສດຸທາ້ຍ 1 ເປໂຕ 4:1-2, 7-11

ເປັນຄໍາສລຸບສຸດທ້າຍໃນ 3: 18-22 ຈາກຈຸດນ້ີເປໂຕໄດ້ສອນວ່າ

ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເປັນທາງຜ່ານທ່ີໜ້າຊົມຊ່ືນຍິນດີອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການສະເດັດ

__________________________________________

ເສດໃນການສຶກສາຮຽນຮູ້

ສາມາດປ່ຽນແປງອຸປນິດ

ໃນເວລາທ່ີປະສົບກັບບັນ

ນາຕົນເອງໃຫ້ມີໃຈກ້າໃນ

ແລະໃນທ່ີສຸດແມ່ນຍຶດຖືລະບຽແບບແຜນ

ນກັບຄວາມທຸກລໍາບາກ, ແຕ່

ເມື່ອຕົກຢູ່ໃນສະພາບ

ເປັນຢູ່ໃນສະພາບນ້ີເປັນເວລາ 

ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດເອົາເຕ້ົານົມອອກຍ້ອນເປັນມະເຮງັຢູ່ໃນເຕ້ົາ ນົມ.

ຍການບໍາບັດດ້ວຍສານເຄມີໄດ້ບ່ັນທອນ

ທໍາມາຫາກິນປະຈໍາວັນ ນອກ

ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມເປັນຫ່ວງ

ສະພາບຈິດໃຈຂອງລາວແມ່ນບ່ໍສະທ້ານ

ຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນນໍາພາຄະນະ

ທ່ານຈະເວົ້າວ່າຍ່າງ

ນທຸກທໍຣະມານຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ວ່າການສ້ິນພຣະຊົນ

ຫຼວງໃນການສະເດັດ
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ກັບຄືນສູ່ສວັນແລະຊົງສະຖິດຢູ່ເບ້ືອງຂວາຂອງພຣະເຈ້ົາ ( 3: 22 ). ອັຄສາວົກໄດ້ສລຸບມວ້ນທ້າຍວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄວນມີ

ຊີວິດຢູ່ເພື່ອການມາປາກົດຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຖິງແມ່ນວ່າການມີຊີວິດຢູ່ຈະປະສົບກັບບັນຫາຂອງຄວາມເຈັບປວດທ່ີສຸດ

ກ່ອນຄວາມອຸດົມສົມບູນອັນສຸດທ້າຍຈະມາເຖິງກໍຕາມ. ຄໍາແປຄວາມໝາຍທ່ີຖືກຕ້ອງຂອງຄໍາວ່າ îຝກຶແອບຕວົເອງî

ໃຫ້ເຮົາລອງວາດພາບເບ່ິງກອງກໍາລັງທະຫານທ່ີຝຶກແອບການຕ່ໍສູ້ດ້ວຍກໍາລັງອາວຸດ. ທະຫານຜູ້ທ່ີຕຽມພ້ອມສໍາລັບ

ການຕ່ໍສູ້, ດ່ັງນ້ັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອກໍຄວນຕຽມພ້ອມຄືກັນດ້ວຍຄວາມກ້າຫານແລະມີລະບຽບວິນັຍ ເພື່ອຊ່ວຍຕົນເອງໃນການ

ຕັດສິນໃຈເພື່ອຈະປະສົບຜົນສໍາເຮັດທາງດ້ານຈິດວິນຍານຂອງຕົນ. ຕ່ໍທຸກຄົນທ່ີປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງວິທີທາງນ້ີ ເປ

ໂຕເວົ້າວ່າ, ເຂົາ ìສໍາເຣັດໃນຄວາມບາບ.î ທ່ານບ່ໍໄດ້ໝາຍວາ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອບ່ໍເຄີຍບາບ, ແຕ່ວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທ່ີຍັງມີຄວາມອົດ

ທົນຕ່ໍຄວາມເຈັບປວດເພື່ອພຣະຄຣິດຜູ້ທ່ີເຂົາຝັງຊີວິດຄວາມບາບຂອງເຂົາໄວ້ໃນພຣະອົງ. ຕ່ໍການຕັດສິນໃຈຮັບເອົາ

ພຣະຄຣິດແລະເສ້ັນທາງບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງແມ່ນຕ້ອງກໍາຈັດຄວາມບາບອອກຈາກທາງຊີວິດຂອງເຮົາ. ການມີເຈດ

ຕະນາທ່ີບ່ໍຈິງໃຈ, ການດູຫມິ່ນ, ແລະການຖືກກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງຍ້ອນການເຊ່ືອຟັງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດນ້ັນແມ່ນການສະແດງ

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງຢ່າງຊັດເຈນຕ່ໍຂ່າວປະເສີດ ແລະຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງໃນການດໍາລົງ

ຊີວິດທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນ. ສໍາລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຈະເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງໃຫ້ເຂົາຮູ້ໄດ້ດີຫຼາຍກວ່ານ້ັນ

ອີກໃນຄວາມພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາໃນເມື່ອຄົນບາບຜູ້ນ່ຶງຫາກຕ້ອງການພຣະອົງ.

ເມື່ອທ່ານດັບໄຟ ຢູ່ໃນຫ້ອງຈະມືດແລະທ່ານກໍຈະຍ່າງໂຊເຊຢູ່ໃນຄວາມມືດໃນທ່ີສຸດທ່ານອາດຈະຕໍາຕ່ັງ ຫຼືບ່ໍກໍຕໍາ

ຝາໃນເວລາສອງສາມນາທີ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຕາຂອງທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ນເຄີຍຕ່ໍຄວາມມືດ. ໃນທໍານອງດຽວ

ກັນຄຣິສຕຽນເຮົາກໍສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຄວາມບາບແທນທ່ີຈະຕັດສິນໃຈຂັດຂວາງມັນ. ຄວາມບາບອາດ

ຊັກນໍາທ່ານໃຫ້ເຮັດຕາມຄວາມປາດຖນາຕາມຕັນຫາຂອງເນ້ືອກາຍ . ທ່ານບ່ໍສົມຄວນໃຫບັ້ນຫາເຫຼົ່ານ້ີເກີດຂ້ຶນ ເພາະ

ວ່າ ì ເວລາສຸດທ້າຍຂອງທຸກສ່ິງໄດ້ໄກ້ເຂ້ົາມາແລ້ວ î --- ຖ້ອຍຄໍາທ່ີອ້າງເຖິງເວລາຣະຫວາ່ງການມາຂອງອົງພຣະເຢ

ຊູຄຣິດເທ່ືອທໍາອິດແລະການສະເດັດກັບມາຄ້ັງທີສອງ( 1ໂກຣິນໂທ 10: 11; 1 ໂຍຮັນ 2: 18 ) --- ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄວນຈະ

ນັບ 24/7 ໃນການມວີິດຢູ່ຂອງເຂົາ. ດ້ວຍເຫດໃດ? ອັນທີນ່ຶງ, ເປໂຕໄດ້ບອກກັບຜູ້ອ່ານຂອງເພິ່ນໃຫ້ມີຈິດໃຈແຈມໃສ່

ແລະການປະພຶດທ່ີດີ. ດ້ວຍການຕຽມພ້ອມແລະຄິດຢ່າງມເີຫດມີຜົນ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເພິງ່ພາໃນພຣະເຈ້ົາໃນການອະທິຖານ

ເຂົາຄວນພິຈາຣະນາເບ່ິງຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາໃນເວລາອັນສ້ັນໆ. ອັນທີສອງ, ວັນຂອງການກັບມາຄ້ັງທີສອງຂອງພຣະ 

ຄຣິດໄດ້ໃກ້ເຂ້ົາມາແລ້ວ ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄວນໜູນໃຈກັນໃຫ້ມີຄວາມຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນຫຼາຍຂ້ຶນຕ່ືມອີກ, ສ່ິງໃດທ່ີມີອໍານາດ

ຄວບຄຸມຫຼາຍທ່ີສຸດຂອງຄວາມບາບ ໝາຍເຖິງສ່ິງທ່ີເຮົາສັງເກດເຫັນຢູ່ເລ້ືອຍໆ. ການສະສົມຄວາມຮັກອັນເປັນຄວາມ

ເຫັນແກ່ຕົວຢູ່ເໝືອກວ່າສິງອ່ືນໃດ ນ້ີກໍແມ່ນອີກອັນນ່ຶງ. ທາງດຽວໃນການຈະໃຫ້ຄວາມຮັກແມ່ນຈະຕ້ອງມໄີມຕຣີຈິດ

ດ້ວຍຈິດໃຈເບີກບານ, ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍຄວາມເສ້ົາໝອງພາຍໃນຈິດໃຈແລະຄວາມອິດສາດ້ວຍການສະແດງອອກວ່າທ່ານ

ເປັນຜູ້ມີນ້ໍາໃຈເອ້ືອເຟື້ອເພື່ອແພ່. ອັນທີສາມ, ເປໂຕໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອທ່ີໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານນ້ັນເອົາມາ

ປະກອບສ່ວນຮັບໃຊ້ຊ່ຶງກັນແລະກັນ ອັນເປັນພຣະປະສົງອັນຍ່ິງໃຫ່ຽຂອງພຣະເຈ້ົາ. ອັຄສາວົກໄດ້ແບ່ງຂອງພຣະຣາຊ

ທານນ້ັນອອກເປັນສອງຢ່າງ ( ການສິດສອນແລະການຮັບໃຊ້)ແລະໃຫ້ຄໍາທ້າທາຍກັບທຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊ

ທານນ້ັນ.

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມສາມາດໃນການປາກເວົ້າກໍຈ່ົງໃຊ້ສ່ິງນ້ີປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ສະເພາະຜູ້ທ່ີໄດ້

ຮັບພຣະພອນດ້ານການຮັບໃຊ້ກໍໃຫ້ຮັບໃຊ້, ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍກໍາລັງຂອງຕົນເອງ ແຕ່ດ້ວຍຂອງພຣະຣາຊທານທ່ີພຣະເຈ້ົາ

ປະທານໃຫ້. ສະງ່າຣາສີຈ່ຶງເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນຂອງຜູ້ເຊ່ືອ. ໃນຂະນະທ່ີທ່ານເປັນຜູ້ເຊ່ືອໃນຄາວສຸດທ້າຍ ຈ່ົງ

ຕ້ັງໃຈໃຫ້ຈິດໃຈມີຄວາມສງົບ, ຄວາມຮັກ,ແລະຮັບໃຊ້ ຄົນອ່ືນໃຫ້ຄະແນນແກ່ທ່ານໃນເວລາພົບກັບຄວາມເຈັບປວດ.

ເປໂຕເວົ້າວ່າພຣະເຈ້ົາມີສ່ິງທ່ີດີໃຫ້ກັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນ.
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2. ອດົທນົຕໍຄ່ວາມທກຸທຣໍະມານດວ້ຍຄວາມຍິນດີ.1 ເປໂຕ 4: 12-16

ໃນການເລ້ີມຕົນຈົດໝາຍຂອງເປໂຕດ້ວຍຄໍາເວົ້າທ່ີວ່າ ພວກທີຮ່ກັເອຍີ, ແລະໃນຄໍານ້ີພວກສາວົກໄດ້ທ້າທາຍຜູ້

ທ່ີເຊ່ືອທັງຫຼາຍໃຫ້ອົດທົນຕ່ໍຄວາມທຸກທໍຣະມານດ້ວຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີໄດ້ມີສ່ວນໃນພຣະຄຣິດ. ໃຫ້ພວກເຮົາຍອມ

ຮັບວ່າເວລາທ່ີຍາກລໍາບາກຈະມີມາເພື່ອທົດສອບຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາ, ດ່ັງນ້ັນເປໂຕຈ່ິງເວົ້າວ່າຢ່າປລາດໃຈໃນສ່ິງ

ເຫຼົ່ານ້ີ. ການຂ່ົມເຫງັຂອງຄຣິສຕຽນບ່ໍແມ່ນເປັນເຣ່ືອງຂອງເວນກັມເປັນເຣ່ືອງທໍາມະດາ! ເຮາົເວົ້າວ່າບາງຄົນທ່ີຜ່ານຜ່າ

ອຸປະສັກອັນຫຍຸ້ງຍາກໄດ້ນ້ັນແມ່ນລາວ ì ໄດ້ຜ່ານແປວໄຟ.î ເປັນທັມດາ ຄວາມຍາກລໍາບາກຂອງເຮົາທັງໝົດບ່ໍແມ່ນ

ການທົດລອງທ່ີຮ້າຍແຮງ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສ່ວນນ່ຶງຂອງການດໍາລົງຊີວິດເທ່ົານ້ັນ. ຄວາມຍາກລໍາບາກອີກສ່ວນນ່ຶງທ່ີ

ເຮົານໍາມາສູ່ຕົວເຮົາເອງກໍຍ້ອນຄວາມບາບໃນຕົວເຮົາ. ແຕ່ການທົດລອງທ່ີຮ້າຍແຮງທ່ີເປໂຕເວົ້າເຖິງແມ່ນຜົນຂອງ

ຄວາມໄວວ້າງໃຈຂອງເຮົາໃນພຣະຄຣິດ ສ່ິງນ່ຶງທ່ີຈະຫຼີກໜີຈາກການຂ່ົມເຫັງຂອງໂລກໄດ້ກໍແມ່ນການຖືຮັກສາສາສ

ນາ, ແຕ່ການມາເປັນຄຣິສຕຽນແມ່ນເຮັດໃຫ້ໂລກໂກດຮ້າຍ. ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອນ້ັນ

ຈະທໍາການຂ່ົມເຫັງພວກທ່ານ ເຊ່ັນດຽວກັນກັບເຂົາໄດ້ເຮັດຕ່ໍພຣະອົງ, ເພາະເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະອົງ ( ໂຍຮັນ 15: 20-

21 ). ແທນທ່ີຈະຕົກໃຈ ເປໂຕເວົ້າວ່າໃຫ້ຊົມຊ່ືນຍິນດີ ì ເປັນຫັຽງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈ່ິງມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ?î ທ່ານອາດຈະ

ຖາມ. ອັນທີນ່ຶງ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄວນມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນເວລານ້ີເພາະໃນອະນາຄົດພວກເຂົາ ì ຈະມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນ

ດີຫຼາຍກວ່າເກ່ົາໃນເມື່ອສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງມາປາກົດຂ້ຶນ,î ໝາຍເຖິງການກັບມາຄ້ັງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ຄວາມຫວງັໃນອະນາຄົດເຮັດໃຫ້ເຮົາມີໃຈກ້າທ່ີຈະມີຄວາມຍິນດີໃນປັດຈຸບັນແລະເຮົາແນ່ໃຈວ່າເຮົາເປັນຂອງພຣະອົງ

ຢ່າງແທ້ຈິງ ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ ìມີສ່ວນຮ່ວມກັບການທົນທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະເມສີອານî ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາເອົາແບບຢ່າງ

ຂອງພຣະຄຣິດໃນຄວາມທຸກທໍຣະມານນ້ັນ ບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າເຮົາມີສ່ວນຮ່ວມກັບການທົນທຸກທໍຣະມານກັບພຣະອົງ

ເທິງໄມ້ກາງແຂນຢ່າງແທ້ຈິງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນປະຫວັດສາດນ້ັນ.

ອັນທີສອງ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີເມື່ອຖືກຫົວເຍາະເຍີຍຍ້ອນນາມຊ່ືຂອງພຣະຄຣິດເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍ

ພອນເຂົາດ້ວຍພຣະອົງເອງ. ເມື່ອໂລກຕໍາໜິຕິຕຽນທ່ານໃນຖານະທ່ີທ່ານເປັນຄຣິສຕຽນ ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າເປັນສ່ິງທ່ີ

ປະເສີດ --- ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ນໍາທ່ານ ໃຫ້ໄດ້ຊີມເບ່ິງຣົດຊາດຂອງສະງ່າຣາສີທ່ີກໍາລັງຈະມາເຖິງ.

ຕ່ໍມາເປໂຕໄດ້ທ້າທາຍຜູ້ອ່ານຂອງເພິ່ນໃຫ້ຫຼີກລຽ້ງຈາກການນໍາເອົາຄວາມທຸກທໍຣະມານເຂ້ົາມາໃສ່ຕົນເອງດ້ວຍ

ການປະພຶດທ່ີໜ້າອັບອາຍ. ແມ່ນແລ້ວ, ທ່ານອາດຈະທົນທຸກທໍຣະມານໃນຖານະທ່ີເປັນຄຣິສຕຽນ, ແຕ່ບ່ໍແມ່ນເໝືອນ

ການຄາຕະກັມທ່ີກະທໍາຜິດກົດໝາຍ, ເປັນຜູ້ຂ້າຄົນ, ເປັນຂະໂມຍ, ກະທໍາຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ຫຼືເປັນຜູ້ມັກຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບ

ທຸຣະຂອງຄົນອ່ືນ. ແທນທ່ີຈະເປັນແນວນ້ັນ, ຄຣິສຕຽນຄວນຖວາຍກຽດພຣະເຈ້ົາດ້ວຍນາມຊ່ືນ້ັນ ແລ້ວຈ່ຶງສາມາດທ່ີ

ຈະທົນທຸກທໍຣະມານດ້ວຍຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີ.

3. ຕຽມພ້ອມຕໍກ່ານພພິາກສາຂອງພຣະເຈົາ້ (1 ເປໂຕ 4: 17-19 )

ອ້າງເຖິງຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິພາກສາກ່ອນ ບັນດາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ທົນທຸກທໍຣະມານຢູ່

ໃນໂລກນ້ີເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງພິພາກສາເຂົາເຈ້ົາກ່ອນ. ການພິພາສາດ່ັງກ່າວນ້ີບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງພຣະພໂິຣດຕ່ໍເຂົາ

ເຈ້ົາຍ້ອນຄວາມບາບຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຄຣິສຕຽນທັງຫຼາຍໄດ້ຖືກໄຖ່ໄວ້ແລ້ວຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວາ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດພວກ

ເຮົາໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍໃຫ້ເປັນອິສຣະອັນຕລອດໄປຈາກຄວາມຜິດຄວາມບາບຂອງເຮົາແລະຈາກພຣະພໂິຣດຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ: ແຕ່ວ່າການພິພາກສາໃນການທົດສອບແລະໃນບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນ້ັນແມ່ນຄວາມຈິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຊ້

ເພື່ອຫຼໍ່ຫຼອມກ່ັນຕອງໃຫ້ເຮົາບໍຣິສຸດ. ພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ຜ່ານພົ້ນອຸປະສັກແລະການທົດສອບນ້ັນແລ້ວຈະ

ນໍາເຮົາໃຫ້ໄປເຖິງເປ້ົາໝາຍຄືໃຫ້ເຮົາກາຍເປັນຄົນບໍຣິສຸດ. ພຣະອົງພິພາກສາພວກເຮົາກໍເພາະຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາເປັນ

ຄົນຊອບທັມ.
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ຕ່ໍມາເປໂຕໄດ້ອ້າງເຖິງການພິພາກສາທ່ີໜ້ອຍກວ່າຫຼືຫຼາຍກວ່າ. ຖ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ການພິພາສາເກີດ

ຂ້ຶນຕ່ໍຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແລ້ວ ການພິພາກສາຂອງພຣະອົງທ່ີມາເຖິງບຸກຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງໃນຂ່າວປະເສີດກໍຫຼາຍກວ່ານ້ັນອີກ. ຖ້າ

ວ່າການພິພາກສາຕົກຖືກຄຣິສຕຽນເພາະຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາເຈ້ົາ  ອັນໃດທ່ີເປັນໜ້າຢ້ານກົວທ່ີສຸດຕ່ໍການພິພາກສາທ່ີ

ຈະຕົກໃສ່ຄົນທ່ີບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນຍ້ອນຄວາມບ່ໍເຊ່ືອຂອງເຂົາ! ເພື່ອລ້ຶມຄືນຄໍາຖາມຂອງເພິນທ່ີໄດ້ສລຸບຢູ່ໃນຂ້ໍ 17, ເປ

ໂຕໄດ້ເອົາພຣະທັມສຸພາສິດ 11:3 ມາອ້າງອີງຢູ່ໃນຂ້ໍ 18. ຖ້າຜູ້ຊອບທັມຮັບຄວາມພົ້ນໄດ້ດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກ,

ທ່ີໝານເຖິງການຊໍາຮະລ້າງໃຫສ້ະອາດແລະບໍຣິສຸດໂດຍຜ່ານການທົດສອບ, ສໍາລັບຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາແລະເປັນ

ຄົນບາບຢູ່ເຂົາຈະປະເຊີນກັບການພິພາກສາທ່ີໜ້າຢ້ານຫຼາຍຊ່ໍາໃດ. ເປໂຕໄດ້ອ້າງອີງເຖິງນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ

ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຖືກທົດສອບກ່ອນເຖິງຄວາມອົດທົນຂອງຄຣິສຕຽນແມ່ນຜ່ານທາງພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ.

ພວກເຮົາບ່ໍເຄີຍມີປະສົບການກັບບັນຫາໃດເລີຍ ນອກເໜືອໄປຈາກການປົກປ້ອງຂອງອົງພຣະບິດາຜູ້ຊົງເປັນພຣະມະ

ຫາກະສັດຂອງພວກເຮົາ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຄວາມເຈັບປວດກໍຍັງມີຢູ່. ພວກເຮົາຄວນຮັບຜິດສອບໃນຜົນທ່ີເກີດຂ້ຶນ

ພາຍຫຼັງນ້ັນ, ເຮົາສົມຄວນຝາກຝັງຊີວິດຂອງເຮົາໄວ້ກັບພຣະບິດາຜູ້ທີຊົງສ້າງເຮົາມາ ພຣະອົງຈະເປັນຜູ້ເບ່ິງແຍງເຮົາ

ຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອໃຫ້ເຮົາຜ່ານຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມຕາຍ ໃນທ່ີສຸດໃຫ້ໄປເຖິງຊີວິດທ່ີຢູ່ເບ້ືອງໜ້າ.

ບົດຮຽນແຫງ່ຊວີດິ

ທ່ານຈະໃຊ້ຊີວິດຄຣິສຕຽນທ່ີຕ້ັງໝັ້ນຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົານ້ັນຕລອດໄປໄດ້ຢ່າງໃດ ໃນເມື່ອຜົນທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບນ້ັນຄືຄວາມ

ລໍາບາກແລະນ້ໍາຕາ? ດ້ວຍເຫດໃດຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະຫຼກີໜີຈາກຄວາມຍາກລໍາບາກຈ່ິງຫຼີກໜີບ່ໍໄດ້ໃນເມື່ອທ່ານ

ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດໃນທາງທ່ີດີທ່ີສຸດແລະມີຄວາມຮັກເໝືອນກັບພຣະຄຣິດ? ທ່ານຈະຕອບຄໍາຖາມໃນຂ້ໍນ້ີວ່າຢ່າງໃດ?

ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຄຣິສຕຽນເຮົາມີຫຼາຍສ່ິງທ່ີເຮົາຍັງບ່ໍທັນເຂ້ົາໃຈ. ບາງຄ້ັງເຮົາກໍພົບກັບຄໍາຖາມເບ່ິງຄືວ່າເຮົາຊອກ

ຫາຄໍາຕອບບ່ໍໄດ້ເລີຍ. ອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍສເນີແລະຄໍາແນະນໍາດ່ັງນ້ີ.

 ດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍການຮູ້ຈັກວັນສຸດທ້າຍ. ດ້ວຍການໄຕ່ຕອງເຖິງການສະເດັດກັບຄືນມາຂອງພຣະຄຣິດ, ຈ່ົງ

ເຂ້ົາໃຈສະຖານະການແລະຝຶກຝົນຕົນເອງເມື່ອໂລກທ່ີບີບບັງຄັບໃຫ້ທ່ານເຮັດຕາມແນວທາງຂອງເຂົາ. ເຖິງ

ແມ່ນວ່າເຂົາຈະມີເຈດຕະນາຮາ້ຍແລະກະທໍາຄວາມຊ່ົວຊ້າຕ່ໍທ່ານຫຼາຍປານໃດກໍຕາມຈ່ົງຮັກແລະຮັບໃຊ້ເຂົາ

ຕາມພຣະພອນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້.

 ອົດທົນຕ່ໍຄວາມເຈັບປວດດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ, ເຮົາຈະເຮດັວິທີໃດ? ເປໂຕໄດ້ສອນໄວ້ວາ່ເສ້ັນທາງທ່ີຈະ

ນໍາໄປສູ່ຄວາມສຸກນ້ັນຄື ເມື່ອຕົກຢູ່ໃນຄວາມລໍາບາກຈ່ົງຈົດຈໍາເອົາໄວ້ ເມື່ອໃດທ່ານມີຄວາມເຈັບປວດແລະ

ເມື່ອນ້ັນແຫຼະພຣະຄຣິດໄດ້ສະຖິດຢູ່ໃນໃຈທ່ານ. ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລ້ວວ່າ: ຖ້າທ່ານທັງ

ຫຼາຍຖືກໝິ່ນປມາດຍ້ອນນາມຊ່ືຂອງເຮົາພວກທ່ານກໍເປັນສຸກເພາະວ່າພຣະວິນຍານຜູ້ຊົງສະງ່າຣາສີຄືພຣະ

ວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາທ່ານ. ( 1 ເປໂຕ 4:15-4 ).

 ການຕຽມພ້ອມຕ່ໍການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ໂດຍຮູ້ຈັກວ່ານ້ັນແມ່ນການກະທໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ສັດຊ່ືແລະ

ທ່ຽງທັມແລະເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງທ່ີຈະກ່ັນຕອງທ່ານໃຫ້ເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ. ດ່ັງນ້ັນ, ທ່ານຈະມີການປະຕິບັດ

ແນວໃດໃນອາທິດນ້ີທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນໍາໄປຝຶກຝົນຕົນເອງໃນແຕ່ລະມື້ໃນຄໍາສອນສາມຢ່າງຂອງເປໂຕ?

ອຸປຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕດິສັມພັນ. www.lsbf.orgແປໂດຍ: LLBC.
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທີ 3 ເມສາ 2011 (4-3-2011)

ຊັງ່ຊາຄວາມເສົາ້ແລະຄວາມຫວງັໃຫກ້ໍາ້ເກິງ່ກັນ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: ໂຢຮັນ 11:20-27,32-36,43-44

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫຊ່ັ້ງຊາການຈະເຣີນເຕີບໃຫຍ່ກັບພຣະເຈ້ົາ ໂດຍການສຶກສາເຖິງວັນເວລາ

ແລະສ່ິງຕລອດໄປເປັນນິດ. ບົດຮຽນນ້ີສາມາດນໍາພໍາຜູ້ອາວຸໂສຄ້ົນພົບວ່າຄວາມໂສກເສ້ົາທ່ີພວກເຂົາ

ປະສົບນ້ັນຍັງມີຄວາມຫວັງຢູ່.

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ: ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງອົງພຣະເຢຊູສາມາດປະທານຄວາມຫວັງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ ເຖິງແມ່ນມະນຸດເຮົາໄດ້

ພົບກັບຄວາມໂສກເສ້ົາແລະຄວາມສູນເສັຽໃນຊີວດີ.

ິ່ງສາໍຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄວາມໂສກເສ້ົານ້ັນທຸກຄົນໃນໂລກຈະຫລີກໜີບ່ໍໄດ້ແຕ່ສ່ວນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄວນຊ່ັງຊາຄວາມໂສກເສ້ົານ້ັນ

ຢ່າງມີຄວາມຫວັງ ຫລືເວົ້າໄດ້ວ່າຕ້ອງເຮັດໃຫຄ້ວາມໂສກເສ້ົາກ້ໍາເກິງກັບຄວາມຫວັງ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ທ່ານເຈມໄດ້ສູນເສັຽຜູ້ເປັນນ້ອງສາວດ້ວຍອຸປະຕິເຫດຣົດຕໍາຕາຍ. ທ່ານເຈມເສັຽໃຈແລະມຄີວາມໂສກເສ້ົາຫລາຍ ລາວບ່ໍຢາກເອົາ

້ອງໄປຝັງເພາະຜູ້ເປັນນ້ອງເວລາຍັງມີຊີວິດຢູ່ນາງຢ້ານຄວາມມຶືດ. ຫລັງຈາກສິດຍາພິບານໄດ້ລົມກັບທ່ານເຈມແລ້ວກໍເຫັນວ່າອົງພຣະ

ິນຍານໄດ້ໜູນໃຈລາວ ໃນທ່ີສຸດລາວກໍຍອມເອົາສົບຂອງນ້ອງສາວໄປຝັງໃນປ່າຊ້າ.

ທ່ານເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມສູນເສັຽເວລາເດັກນ້ອຍໄດ້ຕາຍຈາກໄປບ່ໍ? ຜູ້ເປັນພໍ່ແມມ່ີຄວາມໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈຫລາຍເທ່ົາໃດໜໍ?

ວາມຫວັງຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູນ້ັນມີພາກສ່ວນເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ່ໍສູ ້ແລະເອົາຊັຍຊະນະໄດ້ແນວໃດ? ການຕາຍຂອງຄົນເຖ້ົາ ແລະ

ານຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ພວກເຮົາມີພຶດຕິການແຕກຕ່າງກັນຕ່ໍຄວາມໂສກເສ້ົາ ມັນຂ້ຶນກັບຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາຕ່ໍຜູ້ຕາຍໄປ ແລະຕ່ໍອົງພຣະຄຣິດ. ຜູ້

ຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດແລ້ວ ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງ ແລະຮູວ້່າສັນຕິສຸກຈະຕາມມາ. ໃນປ້ຶມ 1 ເທຊະໂລນິກ ບົດ 4:13 ໄດ້ສອນວ່າຜູ້ທ່ີ

ຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຈະບ່ໍໂສກເສ້ົາເໝືອນຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ ເພາະພວກທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຈະບ່ໍມີຄວາມຫວັງ. ໃນພຣະຄັມພີ ຄໍາເວົ້າທ່ີວາ່ ຄວາມຫວັງ

ມ່ນຄວາມແນ່ນນອນໃຈ ມັນບ່ໍເປັນພຽງຄວາມປາຖນາເຖິງຄວາມຈິງເທ່ົານ້ັນ. ໃນບົດຮຽນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງຄວາມໂສກເສ້ົາ

້າເອົາມາທຽບກັບຄວາມຫວງັໃຈໃນອົງພຣະຄຣິດ.

ທ່ານໄດ້ເຫັນຄົນທ່ີເຊ່ືອແລະຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອສະແດງເຖິງຄວາມໂສກເສ້ົາສລົດໃຈເວລາຄົນຮັກໄດ້ຕາຍຈາກໄປ ທ່ານເຫັນຄວາມ

ຕກຕ່າງແນວໃດ?

. ພບົຄວາມໂສກເສົາ້ຢ່າງສລາດ (ໂຢຮັນ 11:20-27)

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງຊີວິດ ແລະການຕາຍເປັນປະຈໍາ. ພຣະອົງບ່ໍພຽງແຕ່ເວົ້າເຖິງຊີວິດດ້ານຮ່າງກາຍແລະຄວາມຕາຍເປັນສ່ິງຊ່ົວ

າວເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ເນ້ັນເຖິງຊີວິດອັນຕລອດໄປຫລາຍກວ່າຊີວິດໃນໂລກນ້ີ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອົງພຣະເຢຊູສອນວ່າເປັນ

ວາມຈິງທ່ີມະນຸດເຮົາມີຄວາມໂສກເສ້ົາແລະຄວາມເຈັບປວດເວລາຄົນຮັກໄດ້ຕາຍຈາກໄປ.

ມອັີນໃດອັນນ່ຶງບ່ໍຊ່ຶງທ່ານຄຶດວ່າທ່ານຄວນເວົ້າຫລືຄວນເຮັດກ່ອນຄົນຮັກຕາຍຈາກໄປ? ສ່ິງນ້ີສອນທ່ານໃຫ້ປະຕິບັດ ແລະກ່າວເວົ້າ

ັບຄົນຮັກຜູ້ຍັງມຊີີວິດຢູ່ແນວໃດ?
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ຄົນເຮົາມກີານປະພຶດແຕກຕ່າງກັນເວລາມີຄວາມໂສກເສ້ົາ-ບາງຄົນປະຕິເສດໂດຍບ່ໍຍອມຮັບເຣ່ືອງຄວາມຕາຍ, ບາງ

ຄົນມີຄວາມໂກດຮ້າຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ, ບາງຄົນປະນາມຕົນເອງ ແລະຄົນອ່ືນ. ເຫດການຂອງການໂສກເສ້ົານ້ັນເປັນຜົນສະ

ທ້ອນດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະຄວາມຄຶດ. ຜູ້ໂສກເສ້ົາມີຄວາມເສ້ົາສະລົດໃຈ ແລະຮ້ອງໄຫ້ເຖິງຄວາມສູນເສັຽໄປນ້ັນ. ຕາມ

ປົກກະຕິມະນຸດຈະປະພຶດເວລາມີການຕາຍເກິດຂ້ຶນເຊ່ັນ: ຕົກໃຈ, ບ່ໍເຊ່ືອ, ແລະກໍປະຕິເສດ. ບາງຄົນກໍໂກດຮ້າຍໃສ່ຕົນ
2

ອົງພຣະຄຣິດແມ່ນຜູ້ກະທໍາການອັສະຈັນ. ນາງມາທາ ຮູເ້ຖິງອົງພຣະເຢຊູດີ ນາງເຊ່ືອວ່າພຣະອົງສາມາດປົວລາຊາໂຣຜູ້ເປັນນ້ອງ

ຫ້ຫາຍດີໄດ້. ຄວາມເຊ່ືອຂອງນາງມີຫລາຍໃນອົງພຣະເຢຊູ ທຸກສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູທູນຂໍນ້ັນພຣະບິດາກໍຈະຊົງປະທານໃຫ້. ຄວາມ

ອງນາງເຂ້ັມແຂງດີໃນອົງພຣະເຢຊູ ນາງເຊ່ືອວ່າພຣະອົງສາມາດເຮັດໃຫ້ລາຊາໂຣຄືນມາຈາກຕາຍໄດ້ບ່ໍ?

ລາອົງພຣະເຢຊູບອກນາງວ່າ ລາຊາໂຣ ຈະຄືນມາຈາກຕາຍ ນາງຄຶດວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງວັນສຸດທ້າຍຄືວັນຂອງຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນ

ະເຢຊູຈະຄືນມາຈາກຕາຍ. ນາງມາທາບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈ ພຣະເຢຊູຈ່ິງເວົ້າຢ່າງແຂງແຮງວ່າ, ìເຮົານ້ີແຫລະເປັນເຫດໃຫ້ຄົນເປັນຄືນ

ັງເປັນຊີວິດ. ຜູ້ທ່ີວາງໃຈເຊ່ືອໃນເຮົາເຖິງແມ່ນວ່າຕາຍໄປແລ້ວກໍຍັງມຊີີວິດຢູ່.î

ົ່າທ່ີເຫັນຄົນເຮົາມຄີວາມສລາດ ພວກເຮົາຮູວ້່າຄວາມຕາຍນ້ັນເປັນຄວາມຈິງ-ຄວາມຕາຍນ້ັນເກີດຂ້ຶນກັບທຸກສ່ິງທ່ີມີຊີວິດ. ຄວາມ

ັ້ນບ່ໍແມ່ນຈຸດຈົບຂອງຊີວິດແຕ່ແມ່ນຄວາມສັມພັນຕ່າງຫາກ ໃນເມື່ອຄວາມຕາຍເກີດຂ້ຶນພວກເຮົາຈ່ິງມຄີວາມເຈັບປວດແສນສາ

ລັງຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາທາງດ້ານຮ່າງກາຍບ່ໍເປັນຄືເກ່ົາ ແຕ່ທາງດ້ານວິນຍານຈິດແລ້ວພວກເຮົາຍັງ

 ຄືຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈະໄດ້ປາກົດຕົວຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕລອດໄປ ສ່ວນຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອຈະໄດ້ແຍກຈາກອົງພຣະເຢຊູຢ່າງຖາວອນ.

ກເຮົາທັງຫລາຍເປັນຄົນເຫັນເວລາເປັນຂອງມີຄ່າ, ທ່ານໄດ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງເວລາຕລອດໄປເປັນນິດຢ່າງໃດ? ທ່ານຮູ້ວາ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈະ

ຍັງຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕລອດໄປ?

ນຄືນມາຈາກຕາຍຂອງ ລາຊາໂຣໃນບົດນ້ີ, ລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງຍ່ິງໝ້າຍ (ລູກາ 7:11-15), ລູກສາວຂອງທັມມະໂລງ (ມຣກ 

42) ພວກເຫລ່ົານ້ີພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຄືນມາຈາກຕາຍແລະໃນທ່ີສຸດກໍຕາຍອີກໃນເວລາຕ່ໍມາ.

ບົກັບຄວາມໂສກເສົາ້ໂດຍຄວາມຮູສ້ຶກ (ໂຢຮນັ 11:32-36)

ມາຣີອາມີຄວາມເຊ່ືອດີເໝືອນກັບນາງມາທາຜູ້ເປັນເອ້ືອຍ ພວກເຂົາເຊ່ືອວ່າອົງພຣະເຢຊູມີອໍານາດບ່ໍໃຫນ້້ອງພວກເຂົາຄືລາຊາໂຣ

ໍໄດ້. ເມື່ອນາງເຂ້ົາມາພົບອົງພຣະເຢຊູພ້ອມກັບພວກຢິວ ນາງກໍຮ້ອງໄຫ້ໂສກເສ້ົາຮໍ່າໄຮ. ການຮ້ອງໄຫເ້ປັນສ່ິງທ່ີມະນຸດສະແດງ

ວາມໂສກເສ້ົາເປັນທຸກເພາະຄົນທ່ີຮັກຕາຍຈາກໄປຢ່າງໜ້າເສັຽດາຍ. ອົງພຣະເຢຊູກໍຊົງພຣະກັນແສງໃນເມື່ອງພຣະອົງເຫັນບ່ອນ

ເຂົາເອົາສົບໄປຝັງໄວ້. ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມເຈັບປວດຂອງການຕາຍທ່ີຄົນຮັກໄດ້ຈາກໄປຢ່າງນ້ັນ. ຕອນນ້ີອາດຈະເປັນ

ການຮ້ອງໄຫຂ້ອງສອງເອ້ືອຍນ້ອງ ອົງພຣະເຢຊູຈ່ິງຊົງພຣະກັນແສງ ການເຮັດຢ່າງນ້ີໄດ້ສະແດງເຖິງການເປັນມະນຸດຂອງພຣະອົງ 

ປັນພຣະເຈ້ົາໃນເວລາດຽວກັນ.

ອກເໜືອການຮ້ອງໄຫແ້ລ້ວ ພຣະເຢຊູມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດໃນເວລານ້ັນ? ໃນສະພາບຢ່າງໃດທ່ີພຣະເຢຊູມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງ

ົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງເຖິງການເປັນມະນຸດຈ່ິງຊົງພຣະກັນແສງຢ່າງນ້ັນ. ນ້ີສອນພວກເຮົາວ່າມັນເປັນຂອງທັມມະດາໃນເມື່ອຄົນ

ຍຈາກໄປກໍຮ້ອງໄຫໄ້ດ້. ພວກເຮົາມັກສອນເດັກນ້ອຍວ່າ ìເດັກເກ່ງບ່ໍຕ້ອງຮ້ອງໄຫ້î ສ່ິງນ້ັນເປັນຄໍາສອນຜິດເພາະເວລາເຂົາໃຫຍ່

ກໍເປັນຄົນໃຈແຂງ ເວລາເຈັບບ່ໍຮ້ອງໄຫ້ ເວລາເຮັດຜິດກໍບ່ໍມີຄວາມເສັຽໃຈເກີດຂ້ຶນ. ອົງພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດແທ້ໆ ເວລາມີຄວາມ

ເພາະຄົນຮັກໄດ້ຕາຍໄປພຣະອົງກໍສະແດງເຖິງຄວາມເສັຽໃຈແລະການສູນເສັຽນ້ັນດ້ວຍ ພຣະອົງຈ່ິງຊົງພຣະກັນແສງ.

າມຮູ້ສຶກອີກຢ່າງນ່ຶງທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງອອກມາກໍແມ່ນຄວາມໂກດຮ້າຍໂດຍໃຊ້ຄໍາເວົ້າເປັນສຽງແຮງ ìເອາົສບົໄປໄວໃ້ສî

າສນາສາດບາງຄົນກ່າວວ່າອົງພຣະເຢຊູມີຄວາມໂກດຮ້າຍຕ່ໍຄວາມບາບ ແລະຄວາມຕາຍທ່ີເຮັດໃຫ້ນາງມາທາ ມາຣິອາແລະຄົນ

ງານສົບນ້ັນມີຄວາມເປັນທຸກໃຈ.

ເອງ, ຕ່ໍຄົນອ່ືນ ແລະຮູ້ສຶກຜິດຕລອດໄປເພາະບ່ໍເຮັດອັນໃດອັນນ່ຶງພໍເພື່ອປ້ອງກັນເອົາໄວ້.



ໃນສະພາບຢ່າງໃດທ່ານຄຶດວ່າຄວນມີຄວາມໂກດຮ້າຍເປັນການທ່ຽງທັມ? ເປັນຄວາມຜິດບ່ໍຖ້າມີຄວາມໂກດຮ້າຍເວລາຄົນຮັກໄດ້

ຕາຍຈາກໄປ? ເປັນຫຍັງຈ່ິງເປັນດ່ັງນ້ັນ? ທ່ານເຄີຍເຫັນຄົນມີຄວາມໂກດຮ້າຍບ່ໍເວລາຄົນໃນຄອບຄົວໄດ້ຕາຍໄປ  ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ເປັນ

ຜົນສະທ້ອນຕ່ໍທ່ານຢ່າງໃດ?

.

ໃນສະພາບສຸກເສີນພວກເຮົາມກີານປະພຶດແຕກຕ່າງ

ຖ້າວ່າຄົນຜູ້ນ້ັນບ່ໍໄດ້ຮ້ອງໄຫເ້ວລາຄົນອ່ືນຮ້ອງໄຫ້ໃນເວລາມີຄ

ນໍາ. ໃຫເ້ຂ້ົາໃຈວ່າພວກເຮົາມຄີວາມສະແດງເຖິງຄວາມສູນເສ

ເຖິງແມ່ນໃນຄວາມຮັກພວກເຮົາກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະພດຶ

ວ່າ, ເບ່ິງດູ, ພຣະເຢຊູຮັກລາວພຽງໃດ. ການທ່ີໃຫ້ຄວາມເລ້ົາ

ໂດຍບ່ໍຕ້ອງເວົ້າຫຍັງກໍໄດ້. ການເຮັດເຊ່ັນນ້ັນອາດໃຫກໍ້າລັງໃ

ມທີາງໃນແດ່ທ່ີເປັນການໃຫ້ຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈສ່ວນຕົວ

3. ພົບກັບການໂສກເສົາ້ດວ້ຍພລັງພເິສດ (ໂຢຮັນ 11:43-

ອົງພຣະເຢຊູກ່າວວ່າການປ່ວຍຂອງລາຊາໂຣນ້ັນບ່ໍອາດເຖ

ຝັງສົບພຣະເຢຊູຍັງເວົ້າເຖິງຄວາມເຈັບປວດ, ການຕາຍ, ແລະ

ໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ.

ມຄີວາມໝາຍຢ່າງໃດທ່ີວ່າເພື່ອພຣະກຽດຕິຍົດແດ່ພຣະເຈ

ກ່ອນພຣະເຢຊູຈະໄດ້ກະທໍາການອັສຈັນຄ້ັງຍ່ິງໃຫຍ່ນ້ີ ພຣ

ສຽງດັງນ້ັນມີເຫດຜົນ ຄືເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບເຊ່ືອ (11:42)

ເຂົາພາກັນລໍຄອຍ ແລະໄດ້ຍິນສຽງຂອງອົງພຣະເຢຊູສ່ັງໃຫ້ຄົນ

ຜ້າພັນຕົວຢູ່.

ຖ້າທ່ານເປັນຄົນກໍາລັງລໍເບ່ິງວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນເວລາ

ເຊ່ືອຂອງທ່ານໃນຂ້ັນໃດ? (ຈາກ 1 ເຖິງ 10) ເປັນດ້ວຍເຫດໃ

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຄົນເອົາຜ້າພັນສົບອອກຈາກລາຊາໂ

ອົງຕ່ໍຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ ເພື່ອຄົນທ່ີກໍາລັງໂສກເສ້ົາຈະໄດ້ຮັບການໜູນໃຈ

ຕາມປະສົບການຂອງທ່ານ ທ່ານເຄີຍໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາສະ

ໃນເມື່ອເປັນເຊ່ັນສອງເອ້ືອຍນ້ອງ ນາງມາທາແລະນາງມາ

ນ້ັນໄດ້ກັບຄືນມາຈາກຕາຍ. ສ່ວນຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໃນທ່ີນ້ັນຄົງຕົກ

ການອັສຈັນຢ່າງນ້ີໄດ້ນໍາເອົາພຣະກຽດມາສູ່ພຣະເຈ້ົາຢ່າງຫລວ

ໃນພາສາກຣີກແປຄໍາເວົ້າ ìໂກດຮ້າຍî ມຢູ່ີ 5 ເທ່ືອໃນ

ມາ (ໂຢຮັນ 11:33,38). ຄໍາເວົ້ານ້ີກໍເຫັນຢູ່ໃນປ້ຶມ (ມທ 9

ອົງພຣະເຢຊູ.

ໃນບົດນ້ີອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ໂກດຮ້າຍຕ່ໍສອງເອ້ືອຍນ້ອງ

ແລະໂກດຮ້າຍຕ່ໍຊາຕານຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຄວາມບາບແລະ

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທໍາລາຍວຽກງານຂອງຊາຕານ (ຮຣ 2:14

18). ການໂກດຮ້າຍຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖືກໄຖ່ໄວແ້ລ້ວດ້ວ
ໂກດຮາ້ຍ

ພຣະຄັມພໃີໝ່, 2 ເທ່ືອໃນຕອນເວລາອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ລາຊາໂຣຄືນ

:30; ມຣກ 1:43;14:5) 5 ເທ່ືອໃນປ້ຶມນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງບຸກຄະລິດຂອງ

 ຫລືຕ່ໍຄົນມາສະແດງຄວາມໂສກເສ້ົານໍາ. ພຣະເຢຊູຊົງເຄືຶອງພຣະທັຍ

ຄວາມຕາຍ. ຄວາມສໍາຄັນທ່ີເຮັດໃຫ້ການປະກາດເກີນຂ້ຶນໄດ້ກໍເພາະ

) ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູໂກດຮ້າຍຕ່ໍມານນ້ັນເປັນສ່ິງຊອບທັມ (ໂຣມ 1:
3

ກັນ ເພາະພວກເຮົາເປັນມະນຸດຜູ້ມີນິສ ັຍແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈແຕກຕ່າງກັນ.

ົນຕາຍບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວາ່ຄົນນ້ັນເປັນຄົນບ່ໍມີຄວາມຮັກ ແລະເປັນຫ່ວງ

ັຽທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.

ຕິການແຕກຕ່າງກັນ. ເວລາອົງພຣະເຢຊູຊົງພຣະກັນແສງ ພວກຢິວກ່າວ

ໂລມໃຈຕ່ໍຄົນຜູ້ທ່ີສູນເສັຽຄົນຮັກໄປນ້ັນຄືໃຫ້ພວກເຮົາໄປຫາໃນເວລານ້ັນ

ຈຫລາຍທ່ີສຸດ.

ຕ່ໍຄົນທ່ີສູນເສັຽຄົນຮັກໄປເພືອ່ໃຫ້ຄົນນ້ັນໄດ້ມີກໍາລັງໃຈໃນຍາມເຊ່ັນນ້ັນ?

44)

ິງແກ່ຄວາມຕາຍ ìແຕ ່ເພື່ອກຽດຕິຍົດຂອງພຣະເຈ້ົາî (ຢຮ 11:4). ທ່ີຂຸມ

ການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງລາຊາໂຣເພື່ອພຣະອົງຈະໃຊ້ເຫດການນ້ີເພື່ອ

ົ້າ? ສ່ິງນ້ີຈະເອົາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງໃດ?

ະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນເປັນສຽງດັງເພື່ອໃຫ້ຝູງຊົນໃນທ່ີນ້ັນໄດ້ຍິນ. ການເວົ້າ

. ເ ປັນເຣ່ືອງແປກເພາະໃນທ່ີນ້ັນມີຄົນທ່ີເຊ່ືອແລະບ່ໍເຊ່ືອຢູ່ນໍາກັນ ພວກ

ຕາຍຄືນມາ, ໃນທ່ີສຸດລາຊາໂຣຜູ້ຕາຍໄດ້ສ່ີວັນແລ້ວກໍຍ່າງອອກມາຍັງມີ

ອົງພຣະເຢຊູສ່ັງໃຫ້ຄົນຕາຍອອກມາ, ທ່ານສາມາດຈະໃຫ້ຄະແນະຄວາມ

ດທ່ານຈ່ິງໃຫ້ຄະແນນຕົນເອງຢ່າງນ້ັນ?

ຣ. ໃນເຫດການອັນນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງອໍານາດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະ

.

ແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຕ່ໍຄົນທ່ີໂສກເສ້ົາເພາະມຄົີນຮັກຕາຍຈາກໄປບ່ໍ?

ຣີອາອາດມຄີວາມຊົມຊ່ືນຍິນຫລາຍເພາະນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາຜູ້ຕາຍໄປ

ຕະລຶງ ແລະຣາຊາໂຣລເອງກໍອາດມີຄວາມດີໃຈເກີນທ່ີຈະອະທິບາຍໄດ້!

ງຫລາຍ.

ຍການກະທໍາຂອງອົງພຣະເຢຊູທ່ີໄມ້ກາງແຂນ. (ໂຣມ 3:25).



ຈຸດປະສົງອັນສໍາຄັນທ່ີອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ລາຊາໂຣຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແມ່ນເພື່ອນໍາພຣະກຽດມາສູ່ພຣະເຈ້ົາ ແລະເພື່ອບອກ

ເຖິງການເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ການອັສຈັນນ້ີແມ່ນສ່ິງນ່ຶງເພື່ອໃຫ້ຄົນເຂ້ົາໃຈວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມຊີອາ, ພຣະບຸດຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ, ແລະຍັງເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງໂລກອີກນໍາ.

ມທີາງໃດບ່ໍທ່ີຄຣິສຕຽນໃຊ້ສະແດງເພື່ອບອກຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມຊີອາ, ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ? ແລະເປັນພຣະຜູ້

ໄຖ່ຂອງໂລກ?

ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫທຸ້ກຄົນທ່ີຕາຍຄືນມາໃນສມັຍຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງກໍບ່ໍເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍທຸກຄົນຄືນມາອີກໃນທຸກວັນ

ນ້ີ. ແຕ່ມີຫລາຍໆຄົນໄດ້ພົ້ນຄວາມຕາຍດ້ວຍການອ້ອນວອນ ແລະຍາປົວພະຍາດທ່ີພຣະເຈ້ົາຈັດແຈ່ງໄວ້.

ໂສ

ເສ

ລັບ

ຊີວ

ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຮັກ (1 ກຣທ 13:13), ຄວາມຫວັງເປັນພື້ນຖານທ່ີໃຫ້ກໍາລັງແກ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ. ຄວາມຫວງັຢ່າງນ້ີແມ່ນ

ການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເລ້ົາໂລມໃຈບຸດຂອງພຣະອົງໃນຍາມໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈ.
ຄວາມໂສກເສ້ົາເປັນສ່ິງໜັກໃຈທ່ີຈະແບກຫາມຄົນດຽວ, ແຕ່ພວກເຮົາປະເຊີນກັບມັນແຕກຕ່າງກັນ. ສໍາລັບຄົນທ່ີບ່ໍເປັນ

ຄຣິສະຕຽນແລ້ວເຫັນວ່າຄວາມໂສກເສົານ້ັນເປັນການໝົດຫວັງ. ສໍາລັບຄົນເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາແລ້ວຍັງໄດ້ຮັບການໜູນໃຈເຮັດ

ໃຫ້ຄວາມທຸກໂສກນ້ັນກ້ໍາເກ່ິງໄດ້ ແລະເຊ່ືອວ່າໃນຊີວິດນ້ີຍັງມີຄວາມຫວັງຢູ່. ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຮັກ (1 ກຣທ 13:

13), ຄວາມຫວັງເປັນພື້ນຖານທ່ີໃຫ້ກໍາລັງແກ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ. ຄວາມຫວງັຢ່າງນ້ີແມ່ນການໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຜູ້ເລ້ົາໂລມໃຈບຸດ
4

ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ໃນໂລກເຮົານ້ີມີຄົນຫລາຍກວ່າ 10 ໂກດຄົນ ແລະພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບຄວາມຕາຍທຸກໆຄົນ. ພວກເຮົາທຸກຄົນຈະພົບກັບຄວາມ

ກເສ້ົາແຕກຕ່າງກັນຊ່ຶງຂ້ຶນກັບຮີດຄອງປະເພນີ, ການເຊ່ືອຖື, ແລະສາສນາ. ໃຫຮູ້້ວ່າບ່ໍມີທາງທ່ີຖືກຕ້ອງວ່າຕ້ອງສະແດງຄວາມໂສກ

ົ້າຢ່າງໃດ. ມຫີລາຍໆທາງທ່ີຄົນເປັນຄຣິສະຕຽນແລະຄົນບ່ໍເປັນສະແດງອອກມາເວລາມີຄວາມໂສກເສ້ົາເກີດຂ້ຶນແຕກຕ່າງກັນ. ສໍາ

ຄຣິສະຕຽນຜູ້ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ແລະຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນແລ້ວ ການຕາຍນ້ັນບ່ໍແມ່ນສ່ິງສຸດທ້າຍແລະເປັນພຽງການເລ້ີມຕ້ົນ

ິດໃນໂລກໃໝ່.

ການເປັນຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານໄດ້ຊ່ອຍທ່ານຫຍັງແດ່ໃນເມື່ອພົບກັບການຕາຍ ຄວາມເສ້ົາສລົດໃຈເວລາມີການຕາຍເກີດຂ້ຶນ?

ເຣ່ືອງການອັສຈັນທ່ີອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ລາຊາໂຣຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນ ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນວ່າ:

 ພຣະເຢຊູມີອໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍຊ່ຶງເປັນສັດຕຣູອັນໃຫຍ່ຕ່ໍມະນຸດເຮົາ.

 ຄວາມເສ້ົາສລົດໃຈເປັນຂອງທັມດາໃນເມື່ອພົບກັບການສູນເສັຽເວລາຄົນຮັກໄດ້ຕາຍຈາກໄປ.

 ຕົກໃຈ, ບ່ໍໜ້າເຊ່ືອ, ການປະຕິເສດກໍເປັນຂອງທັມດາທ່ີຈະສະແດງອອກມາເວລາຄົນຮັກຕາຍໄປ.

 ຄວາມສັມພັນໄດ້ຕັດຂາດຍ້ອນການຕາຍ ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວໂກດຮ້າຍແລະໂສກເສ້ົາ.

 ດ້ານຈິດວິນຍານແລ້ວຫລັງຈາກຕາຍພວກເຮົາຍັງມຊີີວິດຢູ່ຕລອດໄປຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາໃນສວັນ, ສ່ວນພວກທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຈະ

ໄດ້ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈ້ົາທ່ີບຶງໄຟນະຮົກ.

 ຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງຄຣິສຕຽນເວລາຄົນຮັກຕາຍໄປ ໃນທ່ີສຸດພວກທ່ີເຊ່ືອແນ່ໃຈວ່າຈະໄດ້ເຫນັກັນອີກ.

v5x4a,3fp ]k;-k;gmuo[a[8ylla,rao www.lsbf.org.,by BV.

ຂອງພຣະອົງໃນຍາມໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈ.
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທີ 10 ເມສາ 2011 (4-10-2011)

ຮູວ້າ່ພຣະເຈົາ້ຊງົສະຖດິຢູນ່າໍ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: ເພງສັຣເສີນ 31:7-10,14-16,21-24

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ເພື່ອໃຫ້ທ່ານແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຈະເຣີນຂ້ຶນໃນດ້ານຈິດວິນຍານ. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍ

ທ່ານເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍເວລານີ້ ແລະຕ່ໍເວລາໃນອະນາຄດົຊຶງ່ເປນັຢູຕ່ລອດໄປ. ບົດຮຽນນ້ີ

ຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານຮັບເອົາການສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ກັບທ່ານຕລອດໄປ ເຖິງແມ່ນ

ທ່ານຈະຢູ່ໃນສະພາບໃດ ຫລືຮູ ້ສຶກຢ່າງໃດ.

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ: ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງການສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະອົງ ຜູ້ທ່ີພວກ

ເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈໄດ້ຖ້າມກາງຄວາມລໍາບາກ.

ິ່ງສາໍຄັນໃນບົດຮຽນ: ມັນເປັນຂອງທັມມະດາຄົນເຮາົມັກແປກໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃສເວລາພວກເຮົາພົບກັບ

ຄວາມໂສກເສ້ົາ. ການສູນເສັຽຄົນຮັກໄປນ້ັນນໍາຄວາມເຈັບປວດແລະເສ້ົາສລົດໃຈ

ມາໃນຊີວິດ, ພວກເຮົາມັກຄຶດວ່າພຣະເຈ້ົາປະຖ້ິມ. ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ນໍາພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕລອດໄປໃນເວລາມ່ວນຊ່ືນ ຫລືເວລາ

ໂສກເສ້ົາ. ພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄົນອາວຸໂສຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າ ພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ນໍາເວລາ

ພວກເຮົາມີຄວາມເສ້ົາສລົດໃຈ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃສເວລາພວກກ່ໍການຮ້າຍໄດ້ຂັບເຮືອບິນຕໍາຫໍການຄ້າຂອງໂລກ ໃນເດືອນ 9/11 ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນ 

976 ໄດ້ເສັຽຊີວິດໄປຢ່າງໜ້າເສັຽດາຍ? ຄໍາຖານຢ່າງນ້ີໄດ້ຍົກຂ້ຶນມາເວົ້າເປັນປະຈໍາ. ຍັງມີຄົນຖາມອີກເຖິງສົງ

າມເວລາພວກຍີ ່ປຸ່ນໄດ້ເອົາເຮືອບິນຖ້ິມລະເບີດທ່ີຣັດຮາວາຍ ມຄົີນໄດ້ຕາຍໄປເປັນຈໍານວນຫລາຍໃນປະຫວັດສາດ

ອງອະເມຣິກາ.

ໃນເວລາເຊ່ັນນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຫັນໜີຈາກພວກເຮົາບ່ໍ? ບ່ໍດອກ, ພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍຫັນໜີ ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາມີຄວາມ

ູ້ສຶກຢ່າງນ້ັນ ພຣະອົງຊົງຮັກແລະເປັນຫ່ວງໃຍເຖິງສ່ິງເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາສເມີ ເຖິງແມ່ນພວກ

ຮົາເປັນຄົນໂງຈ້່າມັກເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະອົງ. ໃຫ້ຈໍາໄວ້ວ່າເວລາພວກເຮົາລ້ົມລົງພຣະອົງຢູ່ຄຽງຂ້າງ, ພຣະອົງບ່ໍຖ້ິມປະ 

ລືໜີຈາກໄປຈັກເທ່ືອ.

. ຊມົຊື່ນຍິນດີໃນຄວາມສດັຊືຂ່ອງພຣະເຈົາ້ (ພສສ. 31:7-10)

ຄໍາເວົ້າສາມາດບອກເຖິງປະສົບການເວລາພວກເຮົາພົບກັບຄວາມເຈັບປວດ ແລະຄວາມໂສກເສ້ົາ. ຕົວຢ່າງ:

ຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແຕກສລາຍເພາະວ່າຄົນຮັກຕາຍຈາກໄປ.î ນ້ັນເປັນຄວາມເສ້ົາສລົດໃຈຂອງສາມີພັລຍາ.



ກະສັດດາວິດຮູເ້ຖິງຄວາມປວດລ້າວທາງດ້ານວິນຍານຈິດນ້ີດີ. ໃນຕອນນ້ີກະສັດດາວິດໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມ

ເຈັບປວດທ່ີຕົນໄດ້ຮັບໂດຍໃຊ້ຄໍາເວົ້າ: ìເຈັບປວດ, ມບັີນຫາ, ເປັນທຸກ, ໂກດຮ້າຍ, ສລົດໃຈ, ໂອຍຄາງ, ແລະຕົກ

ເສັຽໄປ.î

ໃນເພງສັຣເສີນຕອນນ້ີກະສັດດາວິດໄດ້ມຊີີວິດສັບສົນກັບຄວາມລໍາບາກແສນສາຫັດ. ຄວາມທຸກອັນນ້ີເຫັນວ່າ

ມັນໄດ້ທໍຣະມານກະສັດດາວິດເປັນເວລາດົນນານ. (ຂ້ໍ 10). ກະສັດດາວິດຍອມຮັບວ່າຄວາມບາບທ່ີເພິ່ນກະທໍານ້ັນ

ເປັນເຫດໃຫ້ມີຄວາມອ່ອນແອ ແລະເກືອບພົບກັບຄວາມຕາຍ.
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ຄວາມເສ້ົາໂສກໃນພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ນໍາເອົາມາໃຊ້ເວລາຫລັງຈາກຄວາມທຸກທໍຣະມານ ແລະການສູນເສັຽ.

ຄໍາເວົ້ານ້ີເຫັນຢູ່ໃນປະຖົມມະການ 42:38. ພວກອ້າຍທັງຫລາຍບ່ໍຈ່ຶໂຢເຊັບຜູ້ເປັນເຈ້ົານາຍໃນປະເທດເອຢິບ

ລາວໄດ້ສ່ັງໃຫ້ອ້າຍທັງຫລາຍເອົານ້ອງຊາຍຫລ້າມາຫາ. ຢາໂຄບຜູ້ເປັນພໍໄ່ດ້ກ່າວເຖິງຄວາມໂສກເສ້ົາເວລາ

ເສັຽໂຢເຊັບໄປນ້ັນວ່າຄວາມທຸກນ້ີຈະນໍາໄປເຖິງຂຸມຝັງສົບ. ເອຊາຢາ 35:10 ໄດ້ກ່າວວ່າຄວາມພົ້ນຈະມາຫາ

ພວກອິສຣາເອັນແທນຄວາມເສ້ົາໂສກ.

ຄວາມໂສກເສ້ົາໃນປ້ຶມເພງສັຣເສີນ (13:2;107:39; 166:3) ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມເສ້ົາສລົດໃຈທ່ີຫລີກບ່ໍໄດ້

ເພາະຊີວິທ່ີເຮ ັດຜິດບາບຈາກອາດາມແລະເອວາ. ແຕ່ໃນທ່ີສຸດຄວາມໂສກເສ້ົາເຫລ່ົານ້ີຈະກາຍເປັນຄວາມຊົມ
2

ຫລັງຈາກກະສັດດາວິດຍອມຮັບວ່າຕົນເອງເປັນຄົນຜິດບາບແລ້ວ ເພິ່ນກໍໄດ້ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງ

ັດຊ່ືໃນຄວາມຮັກ ທ່ີພຣະເຈ້ົາບ່ໍປະໃຫ້ພວກສັດຕຣູເອົາຊະນະຕ່ໍເພິ່ນໄດ້. ໃນຊີວິດຕົກຕ່ໍານ້ີ ຖ້າແມ່ນຄົນອ່ືນແລ້ວເຂົາ

າດປ້ອຍດ່າພຣະເຈ້ົາ. ໃນຄໍາສັຣເສີນຂອງດາວິດນ້ັນເພິ່ນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຜູ້ມພີຣະຄຸນ (9). ດາວິດສແວງຫາ

ວາມເມດຕາ, ການລ້ຽງດູ, ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຄົນທ່ີເຊ່ືອແລະບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາກໍພົບກັບບັນຫາຊີວິດຄືກ ັນ. ຄວາມທຸກແລະຄວາມເຈັບປວດຂອງພວກເຮົາ

ໍມາຈາກຄວາມຜິດບາບໃນຊີວິດ. ຄວາມເຈັບ(ໃຈ)ເຫລ່ົານ້ີພວກເຮົາບ່ໍສາມາດບັງຄັບມັນໄດ້ເຊ່ັນ: ລູກບ່ໍຟັງຄວາມ,

ົວເມຽັນອກໃຈກັນ, ເສັຽວຽກງານ ແລະອີກຫລາຍໆຢ່າງໄດ້ນໍາຄວາມໂສກເສ້ົາມາໃນຊີວິດ.

ພຣະພອນອັນໃຫຍ່ທ່ີພວກເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນຄືເວລາພວກເຮົາມີຄວາມທຸກໂສກນາໆປະການພວກເຮົາສາມາດ

ໍາເອົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາວຍການອ້ອນວອນ ພວກເຮົາເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາໄດ້ແລະຮູ້ວ່າພຣະອົງຮັກເຮົາສເມ.ີ ìຈ່ົງມອບ

າຣະຂອງທ່ານໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຈະຊົງຊວ້ານຊູທ່ານî (ພສສ. 55:22) ìຈ່ົງປະຄວາມກະວົນກະວາຍ

ອງທ່ານໄວກັ້ບພຣະອົງເພາະພຣະອົງຊົງຫ່ວງໃຍພວກທ່ານຢູ່î (1 ປຕ 5:7) ພຣະຄັມຂ້ໍນ້ີໄດ້ເວົ້າກົງກັບທ່ີວ່າພຣະ

ົ້າເປັນຫ່ວງໃຍພວກເຮົາຜູ້ເປັນລູກ. ປັນຍາທ່ີຂຽນໄວໃ້ນບົດເພງສັຣເສີນແລະສຸພາສິດໄດ້ນໍາພາພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ວິທີ

າງທ່ີຈະເອົາຊະນະຄວາມເປັນທຸກນ້ີໄດ້. ອາຈານໂປໂລກໍຂຽນໜັງສືເພື່ອໃຫ້ຄວາມໜູນໃຈພວກເຮົາ ໃຫ້ຮູ້ຈັກທາງ

ລາພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມທຸກລໍາບາກ.

. ໄວວ້າງໃຈໃນພລັງຂອງພຣະເຈົ້າ (ພສສ 31:14-16)

ໃນເວລາຕົກຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກຂັດສົນພຣະເຈ້ົາຕຽມພ້ອມສເມທ່ີີຈະຊ່ອຍເຫລືອ ເພາະພຣະອົງມພີລັງ

ລະອໍານາດທ່ີຈະປ່ຽນສະພາບການນ້ັນໃຫດີ້ຂ້ຶນ. ການປ່ຽນແປງເກີດຂ້ຶນໃນເມື່ອພວກເຮົາມີຄວາມໄວວ້າງໃຈຕ່ໍພຣະ

ົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຊ່ືນຍິນດີສໍາລັບຜູ້ໄດ້ຮັບການໄຖ່ (ພນມ 21:3-4)



ຄໍາເວົ້າສອງຄໍາທ່ີໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈດີເຖິງການໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົານ້ັນແມ່ນ ຄວາມເຊ່ືອ ແລະຄວາມຫວັງ.

ການໄວ້ວາງໃຈເກີດຂ້ຶນເມື່ອຄວາມຫວັງໃຈນ້ັນໄດ້ກາຍເປັນຈິງ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊ່ັນ ໃນເມື່ອຄົນໃດກ່າວວ່າລາວຈະເຮັດ

ແລະກໍເຮັດແທ້ ພວກເຮົາກໍໄວ້ວາງໃຈໃນຄົນນ້ັນ. ໃນເມື່ອລາວເຮັດໃຫ້ເຮົາໄວວ້າງໃຈໄດ້ ພວກເຮົາກໍເພິງ່ລາວໄດ້.

ພຣະເຈ້ົາເປັນອົງທ່ີໄວວ້າງໃຈໄດ້ເພາະພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມະນຸດເຫັນມາແລ້ວເປັນຫລາຍພັນປີ. ພຣະເຈ້ົາເປັນ

ອົງທ່ີໄວວ້າງໃຈແລະເຊ່ືອຖືໄດ້ ສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວນ້ັນພຣະອົງຊົງກະທໍາສເມີ. ເມື່ອພວກເຮົາອ່ານພຣະຄັມພພີວກ

ເຮົາເຫັນວ່າພຣະອົງມີຄວາມສັມພັນກັບມະນຸດເຮົາ ແລະພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາເຊ່ືອພຣະອົງໄດ້.

ກະສັດດາວິດຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດແລະນາຍທະຫານ ເພິ່ນຮູ້ດີເຖິງຄວາສໍາຄັນຂອງພລັງແລະອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ

ເພື່ອຈະມີຊັຍຊະນະຕ່ໍພວກສັດຕຣູ. ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າເຖິງການທ່ີເພິ່ນໄດ້ໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາໂດຍກ່າວວ່າ, ìຊີວິດຂອງ

ຂ້ານ້ອຍແມ່ນຢູ່ໃນອໍານາດຂອງພຣະອົງ.î ບ່ໍມີອໍານາດໃດໃຫຍ່ໄປກວ່າພຣະເຈ້ົາ ດາວິດເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊ່ອຍ

ເພິ່ນໃຫເ້ອົາຊະນະຕ່ໍພວກສັດຕຣູທັງຫລາຍໄດ້.

ກະສັດດາວິດມປີະສົບການເຣ່ືອງນ້ີດີໃນຊີວິດມາແລ້ວເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍເພິ່ນຈາກອໍານາດຂອງພວກສັດຕຣູ

ເປັນໜ້າເສັຽໃຈມຄົີນເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຫລາຍຄົນຍັງບ່ໍໄດ້ມໂີອກາດພົບເຫັນພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍໃນຊີວິດ. ແນວໃດກໍຕາມ

ພວກເຂົາໄດ້ເຊ່ືອໃນຄວາມຈິງໃນພຣະເຈ້ົາວ່າພຣະອົງມີອໍານາດຊ່ອຍໄດ້ ແທນທີ ່ຈະອາສັຍຄວາມຮູ້ສຶກເທ່ົານ້ັນ.
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ສ້າງຊີວິດໃນການອ້ອນວອນ ແລະສຶກສາພຣະຄັມພນ້ັີນຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອສາມາດປະສົບກັບບັນຫານາໆ

ປະການໃນຊີວິດໄດ້. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຮູວ້່າພຣະບິດາຜູ້ຢູ່ໃນສວັນໄດ້ສັນວ່າຈະຊ່ອຍຜູ້ທ່ີວາງໃຈໃນພຣະ

ອົງໃນຍາມຂັດສົນ. ໃນຍາມໂສກເສ້ົາສລົດໃຈຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບການໜູນໃຈແລະພລັງຈາກພຣະ

ເຈ້ົາຊ່ຶງພວກປັສຍາແລະພວກຈິດຕະວິທະຍາມອບໃຫ້ບ່ໍໄດ້. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມພີລັງແລະການສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະ

ເຈ້ົາເພື່ອຈະປະເຊີນກັບຄວາມລໍາບາກນ້ັນ ແລະມີສັນຕິສຸກເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດ.
3

. ບອກເຖງິຄວາມຮກັຂອງທາ່ນ (ພສສ. 31:21-24)

ມີລູກສາວນ້ອຍຄົນນ່ຶງໄດ້ແລ່ນໄປໄຂປະຕູໃນເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງ ໃນເມື່ອຮູ້ວ່າຜູ້ມາເຄາະປະຕູນ້ັນແມ່ນພໍ່ ນາງຈ່ິງ

້ອງເປັນສຽງດັງວ່າ ìພໍມ່າແລ້ວ, ພໍມ່າບ້ານî ນາງໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຮັກຂອງນາງຕ່ໍຜູ້ເປັນພໍ່. ໃນເມື່ອເປັນດ່ັງນ້ັນ

ູ້ເປັນພໍເ່ຖິງແມ່ນອອກມາຈາກງານດ້ວຍຄວາມເມື່ອຍ ລາວໄດ້ຮັບການຮັບຕ້ອນຈາກຜູ້ເປັນລູກເຮັດໃຫລ້າວມີກໍາລັງ

ຈຂ້ຶນ. ຄວາມຮັກຂອງລູກສາວນ້ອຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ເປັນພໍສ່ະແດງຄວາມຮັກຂອງຜູ້ເປັນພໍອ່ອກມາໂດຍອູ້ມນາງຂ້ຶນມາ

ອດແລະກ່າວຕ່ໍລູກວ່າ ìພໍຮ່ັກລູກî ແລະເຫັນວ່າຄວາມເມື່ອຍແລະຄວາມອ່ອນເພຽັນ້ັນໄດ້ຫາຍໄປ.

ກະສັດດາວິດໄດ້ພົບກັບບັນຫາໜັກໃນຊີວິດເພາະບ້ານເມືອງຖືກຍຶດ ແລະຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງຖືກຕັດຂາດຈາກພຣະ

ົ້າ. ເພິ່ນອາດຕ່ໍວ່າແລະຈ່ົມວ່າເປັນຫຍັງຊີວິດຢ່າງນ້ີຈ່ຶງເກີດຂ້ຶນກັບຕົນ, ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ. ເພິ່ນ

ູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງຮັກແລະເປັນຫ່ວງ ແລະຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງຟັງຄໍາອ້ອນວອນຂອງເພິ່ນສເມີ.

ກະສັດດາວິດໄດ້ກ້າວຂ້ຶນໄປອີກຂ້ັນນ່ຶງ ຄືເພິ່ນໄດ້ໜູນໃຈຄົນອ່ືນໃຫຍຶ້ດຖືຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາເພາະເພິ່ນເອງ

ໍໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຊັດສ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາມາແລ້ວ ແລະຢາກໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ຈັກຄວາມຮັກອັນແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີ

ິດ. ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກສາພວກເຮົາເພາະພວກເຮົາມຄີວາມເຊ່ືອຢ່າງແທ້ຈິງຕ່ໍພຣະອົງ.

ຖ້າມກາງຄວາມໂສກເສ້ົາ ຄຣິສຕຽນໄດ້ຮັບຄໍາໜູນໃຈທ່ີພວກປັສຍາແລະຈິດຕະວທິຍາບ່ໍສາມາດໃຫ້ໄດ້. ຜູ້

ທ່ີເຊື່ອໄດ້ຮັບພລັງ ແລະການສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາເພື່ອຈະພົບກັບປັນຍາ ແລະເຮັດໃຫ້ມີສັນຕິສຸກຢ່າງ

ມີພລັງ.



ຄໍາເວົ້າກໍສໍາຄັນໃນການບອກເຖິງຄວາມຮັກ ແຕ່ເຫັນວາ່ການກະທໍາແຮ່ງມີນ້ໍາໜັກຫລາຍກວ່າເວົ້າລ້າໆ. ມຄໍີາ

ເວົ້າທ່ີພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນ, ìການກະທໍາມີພລັງຫລາຍກວ່າຄໍາເວົ້າ.î ການກະທໍາໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງຄໍາເວົ້າໃນສ່ິງທ່ີ

ເຮົາເຊ່ືອ (ມັດທາຍ 7:21-23). ມຄີວາມຮັກຕ່ໍຜູ້ຄົນທຸກຍາກ-ຜູ້ອຶດຫິວ, ຜູ້ຢາກເຂ້ົາຫິວປາ, ຄົນເຈັບປ່ວຍໄຂ້, ຄົນຖືກ

ຄຸກ (ມັດທາຍ 25:35-46)-ການເຮັດຢ່າງນ້ີໄດ້ບອກເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາໃນອົງພຣະຄຣິດ. ມັດທາຍໄດ້ບອກເຖິງ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອແລະຄົນທ່ີເຊ່ືອ (ແກະກັບແບ້) ຄົນທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງມີການປະຕິບັດ (ຢາໂກໂບ1:22).
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ສ່ິງນ່ຶງເປັນການຍາກສໍາລັບພວກເຮົາຄືສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຖ້າມກາງຄວາມລໍາບາກໃນຊີວິດ. ສັຣເສີນພຣະ

ເຈ້ົາໃນເວລາທ່ີຢູ່ໃນຄວາມເຈັບປວດ ເສັຽໃຈ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຈະເຮັດໄດ້ຫລືບ່ໍໄດ້ນ້ັນແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບຄວາມ

ສັມພັນລະຫວ່າງຄົນໆນ້ັນກັບພຣະເຈ້ົາ. ມຍິີງຄົນນ່ຶງໄດ້ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈ້ົາໃນເວລາລາວມຄີວາມໂສກເສ້ົາວ່າ,

ìຂ້ານ້ອຍຊັງພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງໄດ້ເອົາຜົວຈາກໄປ.î ຊ່ຶງເປັນສ່ິງກົງກັນຂ້າມກັບອີກຄົນນ່ຶງທ່ີພົບຂ້າພະເຈ້ົາໃນ

ອາທິດຜ່ານມາຊ່ຶງຜູ້ເປັນສາມີຫາກໍຕາຍ. ລາວກ່າວວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຮັກພຣະເຈ້ົາແລະຂອບຄຸນພຣະອົງທ່ີໄດ້ເອົາ
4

ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ປ້ືມເພງສັຣເສີນແມ່ນການຮວບຮວມບົດເພງຂຽນເປັນກາບກອນໃຊ້ໃນການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຕາມຫລັກຄວາມ

ື່ອຂອງມະນຸດເຖິງການສົນທະນາຣະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາກັບພວກເຮົາວ່າພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍພວກເຮົາໃນຍາມລໍາບາກ. ບົດ

ງສັຣເສີນ 31 ແມ່ນບົດເພງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍໃນຍາມລໍາບາກໃຫ້ພົ້ນຈາກອັນຕະລາຍ. ດາວິດໄດ້ເຊີນ

້ຄົນອ່ືນເຂ້ົາມາຮ່ວມກັບເພິ່ນໃນການຂອບພຣະຄຸນແລະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ. ນັກຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ເຊ່ືອໝັ້ນວ່າ

ຣະເຈ້ົາຊ່ວຍໄດ້ໃນເວລາລໍາບາກ.

ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຄວາມຈິງທ່ີຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາຍອມຮັບວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຕລອດໄປໃນທຸກສະພາບການ

ິງເຮົາຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດກໍຕາມ: ພຣະເຢຊູມີອໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍຊ່ຶງເປັນສັດຕຣູອັນໃຫຍ່ຕ່ໍມະນຸດເຮົາ.

 ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາຕລອດເວລາ-ເວລາມຄີວາມສຸກ ຄວາມທຸກ, ດີ ແລະບ່ໍດີ.

 ສ່ິງທ່ີເປັນໂພດພັຍຈະເຂ້ົາມາຮົບກວນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາທຸກໆຄົນ, ແຕ່ວ່າໃຫເ້ຊ່ືອໝັນ້ໃນພຣະເຈ້ົາວ່າ

ພຣະອົງຊົງຊ່ວຍເຮົາໄດ້ ແລະພວກເຮົາກໍປະເຊີນກັບບັນຫາໄດ້ຢ່າງບ່ໍຢ້ານກົວ.

 ພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍຫັນໜີຈາກພວກເຮົາຈັກເທ່ືອ-ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຄິດວ່າພຣະອົງຊົງປະຖ້ິມເຮົາ.

 ຄຣິສຕຽນເປັນຄົນໄດ້ຮັບພຣະພອນຫລາຍ ເພາະພວກເຮົາຮູວ້່າບັນຫາທ່ີມີຢູ່ນ້ັນພວກເຮົາສາມາດນໍາເອົາໄປ

ຫາພຣະເຈ້ົາໄດ້ດ້ວຍການອ້ອນວອນ.

 ເພາະພລັງອັນມະຫາສານຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງສາມາດປ່ຽນສະພາບໂຫດຮ້າຍໃຫ້ເປັນຄວາມຍິນດີໄດ້.

 ພຣະເຈ້ົາເປັນອົງທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້. ມີຫຍັງແດ່ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ຮູວ້່າພຣະອົງເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ໃນ

ຊີວິດຂອງທ່ານ?

v5x4a,3fp ]k;-k;gmuo[a[8ylla,rao www.lsbf.org.,by BV.

ຜົວຈາກໄປເພາະລາວຈະບ່ໍທໍຣະມານອີກ.î
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທີ 17 ເມສາ 2011 (4-17-2011)

ຮບັຄາໍເລົາ້ໂລມໃຈເພືອ່ເລົາ້ໂລມໃຈຄົນອືນ່

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: 2 ໂກຣິນໂທ 1:1-11

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຮັດໃຫ້ຊີວິດກ ໍ ້າເກິ ່ງດ້ານຈິດວິນຍານ, ບົນຮຽນນ້ີແນ່ໃສ່ການຮັບໃຊ້ຄົນ

ອ່ືນໂດຍສຶກສາເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນເວລານ້ີແລະເວລາອັນຕລອດໄປ. ບົດຮຽນນ້ີຈະ

ຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານຮັບໃຊ້ຜູ້ທ່ີມີຄວາມເສ້ົາໂສກ ໂດຍໃຊ້ປະສົບການຊີວິດໃນການອ້ອນ

ວອນຂອງທ່ານມາເປັນຕົວຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລ້ົາໂລມໃຈທ່ານ ເພື່ອທ່ານຈະເອົາມາ

ໃຊ້ເລ້ົາໂລມໃຈຄົນອ່ືນ.

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ: ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງການເສັຽສລະຂອງທ່ານ ເພື່ອຊ່ອຍເຫລືອຄົນອ່ືນຜູ້ມຄີວາມໂສກ

ເສ້ົາ.

ິ່ງສາໍຄັນໃນບົດຮຽນ: ທາງນ່ຶງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫຄົ້ນອ່ືນຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຢູ່ນ້ັນ ແມ່ນພຣະອົງຊົງໃຊ້ຄົນທ່ີ

ເຊ່ືອ. ຫລາຍໆຄົນໃນພວກເຮາົຮູ້ດີວ່າການທ່ີເຮົາໄດ້ຮັບການເລ້ົາໂລມໃຈນ້ັນ ແມ່ນ

ມາຈາກຄົນທ່ີເປັນຫ່ວງໃຍ, ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບເຮົາ ແລະອ້ອນວອນເພື່ອເຮົາ. ພຣະເຈ້ົາ

ຈະໃຊ້ຄວາມໂສກເສ້ົາທ່ີເຮົາໄດ້ປະສົບມານ້ັນເພື່ອໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງສຖິດຢູ່

ນໍາ, ພຣະອົງຊົງເປັນຫ່ວງ, ຊົງຮັກ, ແລະຊົງໃຫ້ກໍາລັງໃຈ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ໃນອາທິດສຸດທ້າຍ ກ່ອນພຣັຍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຕາຍຍ້ອນພະຍາດມະເຮ ັງເປັນສ່ິງຄໍາຄັນທ່ີສຸດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້

ົວລະບັດ ດ້ວຍຄວາມຮັກທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາມີຕ່ໍຜູ້ເປັນພັຣຍາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ິງກາຍເປັນຜູ້ຢູ່ຄຽງຂ້າງຈົນລາວໃຈຂາດ. ເຖິງ 

ະອິດເມື່ອຍເທ່ົາໃດກໍຕາມ ພຣະເຈ້ົາຍັງໃຫແ້ຮງຢູ່ຈົນເຫັນໃຈເວລາສຸດທ້າຍຂອງລາວ. ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຈໍາໄດ້ເວລາ

ປັນເດັກນ້ອຍແມ ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເບ່ິງແຍງ ບົດຮຽນທ່ີໄດ້ຮັບຈາກແມນ້ັ່ນໄດ້ເອົາມາໃຊ້ກັບຜູ້ເປັນພັຣຍາ. ຄົນທ່ີຊ່ອຍຜູ້

ຈັບນ້ັນບ່ໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ່ອຍແຕ່ດ້ານຮ້າງກາຍເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ ທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກແລະວິນຍານ

ິດນໍາອີກດ້ວຍ.

ການຊ່ອຍດ້ານຮ ່າງກາຍອາດງ່າຍທ່ີສຸດໃນສາມຢ່າງນ້ີ: ຮ່າງກາຍ, ຄວາມຮູ້ສຶກ, ແລະຈິດວິຍານ. ນອນໃນຕຽນ

ອນສະບາຍ, ໃຊ ້ເຄ່ືອງອຸ່ນ, ແລະມີບັນຍາກາດດີ ແມ່ນຄວາມສະບາຍດ້ານຮ່າງກາຍແບບງ່າຍໆ. ແຕ່ການຈັດໃຫ້ມີ

ວາມຮູ້ສຶກທ່ີດີນ້ັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍທ່ີສຸດ ແລະເຮັດຍາກ.

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຍິນດີຮັບໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນຕ່ໍຜູ້ໂສກເສ້ົາ ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສໍາພັນຂອງ

່ານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? ແມນ່ຫຍັງເຮັດໃຫທ່້ານເປັນຄົນໃຫ້ຄວາມອົບອ່ ຸນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ? ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງ

ູ້ອັນໃດເພື່ອທ່ານຈະໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນທາງດ້ານຈິດວິນຍານ?

ພຣະຄັມພໄີດ້ຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫສໍ້າຣວດເບ່ິງເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ìພຣະເຈ້ົາເປ ັນຜູ້ເລ້ົາໂລມໃຈî ແລະບອກໃຫ້ພວກ

ຮົາຜູ້ເປັນລູກມອບການເລ້ົາໂລມໃຈໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນ.



1. ຮູຈ້ັກແຫລ່ງຂອງການເລົາ້ໂລມໃຈ (2 ກຣທ 1:1-3)

ອາຈານໂປໂລໄດ້ຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກຣິນໂທ ໃນ ຄ.ສ. 50. ມນັີກປາດຫລາຍຄົນເຊື່ອວ່າອາຈານໂປໂລ

ຂຽນຈົດໝາຍຄ້ັງທີສອງນ້ີກໍເພືອ່ສືບຕ່ໍອັນທີນ່ຶງ (1 ກຣທ 5:9-ເພາະພວກເຮົາບ່ໍມໃີນບົດທີນ່ຶງ). ຄຣິສຕະຈັກມີບັນຫາ

ເກີດຂ້ຶນເພາະມີຄຣູສອນປອມເຂ້ົາມາແຊກ (2 ກຣທ 11:13-15) ເພາະເຂົົາຊັກຊວນໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍປະຖ້ິມອາຈານ

ໂປໂລ. ອີງຕາມ 2 ກຣທ 2:3-4, ອາຈານໂປໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍຕິຕຽນພວກເຂົາໂດຍຕີໂຕເປັນຄົນຖືຈົດໝາຍໄປສ່ົງ.

ຕ່ໍມາຕີໂຕໄດ້ນໍາເອົາຂ່າວດີມາບອກອາຈານໂປໂລໃນເມືອງມາເກໂດເນັຽວ່າ ຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ຮັບການຕິຊົມ

ແລະປ່ຽນແປງ, ພວກເຂົາໄດ້ຮບັເອົາຂ່າວປະເສີດ, ແລະຮັບວາ່ອາຈານໂປໂລເປັນອັຄສາວົກແທ້. ດ່ັງນ້ັນ, ໂປໂລຈ່ິງ

ຂຽນຈົດໝາຍຄ້ັງທີ 4 ໄປເຖິງເມືອງໂກຣິນໂທອີກ ກ່າວເຖິງຄວາມດີໃຈ ແລະຍັງຊັກຊວນຜູ້ຍັງລັງເລໃຈໃນການຖ້ິມໃຈ

ເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່

ເມື່ອເດັກນ້ອຍຮ້ອງໄຫ້ແມ່ນພວກເຂົາຕ້ອງ

ຮັບຄວາມເຈັບປວດ ສ່ິງນ່ຶງທ່ີຕ້ອງການແມ່ນການ

ຫລາຍແຫ່ງ ເພາະເພ ິ ່ນໄດ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈເວລາພວ

ການໄປຍ້ຽມຢາມຂອງອາຈານໂປໂລນ້ັນໄດ້ໃຫກ້

ສ່ິງນ້ີໄດ້ບອກເຖິງການຊົງສະຖິດນໍາຂອງພ

ຄວາມອ່ອນສຸພາບ, ມຄີວາມຮກັ, ແລະເປັນຫ່ວງ

ແລະຄົນອຶດຫິວ, ໃຫຄໍ້າສ ັ ່ງສອນ, ແລະນໍາເອົາຄ

ພຣະຄັມພກ່ີາວວ່າພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຍາກ

ເຮົາທຸກໆວັນ. ພຣະອົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາຕລ

ຕາມທ່ີຕ້ອງການ.

ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຄົນທຸກຍາກເທ່ົານ້ັນຕ້ອງການໆ

ການການເລ້ົາລົມໃຈເປັນບາງຄ້ັງ. ສະມາຊິກ

ເລ້ົາໂລມໃຈ, ໃຫ້ເງ ິນຄໍາ, ແລະໃຫ້ເວລາຕ່ໍຄົນອ່ືນ

ເພິ່ງຄືອົງພຣະຄຣິດແລະອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ

ຄຣິສະຕຽນຄົນອ່ືນ. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຄຣິສະ

ບັນຫາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ?

ຄໍາເວົ້າທ່ີອາຈານໂປໂລໃຊ້ວ່າ ìເລ້ົາໂລມໃ

ຂ້າງ.î ເປັນພາບທ່ີເວົ້າເຖິງຄົນນ່ຶງທ່ີເຂ້ົາມາຊ

(ກຈກ 4:36; 2 ກຣທ 7:4). ຄໍາເວົ້ານ້ີອາດອ

ກຣທ 14:13).

.ຄໍາເວົ້າໂລມໃຈນ້ີໄດ້ໃຊ້ໃນພຣະຄັມພໃີໝທ່

ໃຈໂດຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ພຣະເຢຊູໄ  

14:16). ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນເປັນຜູ້ເລ້ົາໂລມໃຈ

ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ການເລົ້າໂລມໃຈ

ຈî ນ້ັນມາຈາກພາສາກຣ ີກຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວາ່ ìເອ້ີນໃຫ້ມາຄຽງ

່ອຍ. ຄໍາເວົ້ານ້ີໃຊ້ໃນພຣະຄັມພໃີໝ່ສັບປ່ຽນກັບ ìໃຫ້ກໍາລັງໃຈî

້າງເຖິງ ìຍົກຍ້ອງì ແຕ່ຍັງໃຊ້ກັບການໃຫກໍ້າລັງໃຈແລະໂລທໃຈ (1

ີ່ຄົນໄດ້ຍິນເປັນປະຈໍາ. ກິຈການ 9:31 ໄດ້ເວົ້າເຖິງການໃຫ້ກໍາລັງ

ດ້ເວົ້າເຖິງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດວ່າເປັນຜູ້ໃຫ້ພລັງອີກອົງນ່ຶງ (ຢຮ

ຢ່າງແທ້ຈິງ (2 ທຊນ 2:16) ແລະໃຫ້ຊີວິດອັນຕລອດໄປຕ່ໍຜູ້ເຊ່ືອ
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ການໃຫ້ອູ້ມຂ້ຶນເພື່ອຮັບການເລ້ົາໂລມໃຈ. ໃນເມື່ອຄຣິສຕະຈັກໄດ້

ເລ້ົາໂລມໃຈ. ອາຈານໂປໂລປຽບເໝືອນເປັນພໍຂ່ອງຄຣິສຕະຈັກ

ກເຂົາໄດ້ຮບັຄວາມເຈັບປວດເກີດຂ້ຶນ. ໂດຍການເລ້ົາໂລມໃຈ ແລະ

ໍາລັງໃຈເໝອືນດ່ັງໄດ້ຢູ່ໃນອ້ອມແຂນຂອງຜູ້ເປັນພໍທ່ີ່ມີຄວາມຮັກ.

ຣະເຈ້ົາໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະອົງຢູ່ກັບພວກເດັກນ້ອຍ-ດ້ວຍ

. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຕ່ໍພວກທຸກຍາກ, ຄົນເຈັບປ່ວຍ,

ວາມສຸກມາໃຫ້ພວກເຂົາ.

ໃຫ້ລູກຂອງພຣະອົງຢູ່ດີກິນດີ. ພຣະອົງໄດ້ອວຍພຣະພອນແກ່ພວກ

ອດເວລາແລະພ້ອມສເມີທ່ີຈະໃຫ້ການເລ້ົາໂລມໃຈເວລາພວກເຮົາ

ເລ້ົາໂລມໃຈ ແຕ່ຫລາຍໆເທ່ືອຄຣິສະຕຽນຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອດີກໍຍັງຕ້ອງ

ຂອງຄຣິສຕະຈັກຜູ້ເປັນພາກສ່ວນຂອງພຣະຄຣິດເປັນຄົນມອບການ

 ບາງເທ່ືອກໍຍັງພົບກັນບັນຫາ. ໃນເມື່ອເປັນດ່ັງນ້ັນ ຄຣິສະຕຽນມ ີທ່ີ

. ການເລ້ົາໂລມໃຈທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບແມນ່ມາຈາກຄວາມສັມພັນກັບ

ຕຽນຜູ້ທ່ີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາດີມັກລ່ັງເລໃຈຍອມຮັບວ່າຕົນເອງມີ



2. ເປນັທໍກ່ານເລົ້າໂລມໃຈຂອງພຣະເຈົາ້ (2 ກຣທ. 1:4-7)

ອາຈານໂປໂລປະສົບກັບຄວາມເປັນທຸກດ້ານວິນຍານຈິດ, ìແຕ່ເຮົາມີຄວາມທຸກລໍາບາກອ້ອມຂ້າງ ພາຍນອກມີ

ການຕ່ໍສູ້ ພາຍໃນມີຄວາມຢ້ານî (2 ກຣທ 7:5). ຕີໂຕມາພບົອາຈານໂປໂລໃນແຂວງມາເກໂດນເນັຽນ້ັນເພື່ອໃຫກ້ານ

ເລ້ົາໂລມໃຈທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. ອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ກ່າວພຽງດີໃຈເທ່ົານ້ັນ ການທ່ີຕີໂຕມານ້ັນໄດ້ນໍາເອົາກໍາລັງໃຈ

ມາໃຫ້ຈາກຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທ. ໃຫ້ຈໍາໄວ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເລ້ົາໂລມໃຈພວກເຮົາຜ່ານຄຣິສະຕຽນຄົນອ່ືນ.
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ພຣະຄັມພສີອນພວກເຮົາວ່າໃນໂລກນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍຣະມານ. ແຕ່ໃຫ້ແຂ້ມແຂງແລະ

ກ້າຫານເທີນ! ເຮົາໄດ້ຊ ັຍຊະນະໂລກແລ້ວ (ຢຮ 16:33). ຄຣິສະຕຽນເຮົາໄດ້ຮັບການເລ້ົາໂລມໃຈຈາກພຣະ

ເຈ້ົາ ນ້ັນບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຈະບ່ໍມຄີວາມທຸກ. ໃນເມື່ອຄົນຮັກໄດ້ຕາຍຈາກໄປພວກເຮົາກໍເປັນ

ທຸກໂສກ. ຄວາມເສ້ົາສລົດໃຈຂອງເຮົານ້ັນສາມາດເອົາໄປໃຊ້ໃນການໃຫ້ກໍາລັງແກ່ຄົນອ່ືນຜູ້ມີທຸກໂສກ

ເໝືອນເຮົາ. ແນວໃດກໍຕາມຢ່າເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ເຮດັໃຫ້ເຮົາມີຄວາມທຸກເພື່ອເຮົາຈະເອົາໄປເລ້ົາ

ໂລມໃຈຄົນອ່ືນ. ພຣະອົງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເຈັບເພື່ອຈະຮູວ້່າເຮົາຈະອົດທົນຢ່າງໃດ ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້
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ໃນເຣ່ືອງຂອງທ່ານໂຢບ ລາວມເີພື່ອນຫລາຍຄົນ ໃນບົດນ້ີໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າຄວນເຮັດແນວໃດຕ່ໍຄົນທ່ີໄດ້ຮັບ

ວາມທຸກໂສກ-ຕ່ໍຄົນທ່ີເຊ່ືອແລະບ່ໍເຊ່ືອ. ເພື່ອນຂອງລາວມາຫາແລະນ່ັງເປັນເພື່ອນ ນ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີດີແລະຄວນເຮັດ.

ຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທ່ີຜິດນ້ັນເປັນການບ່ໍດີແລະບ່ໍຄວນເຮັດ. ການເລ້ົາໂລມໃຈຫລາຍໆເທ່ືອມາຈາກ

ານຢູ່ຄຽງຂ້າງເວລາເປັນທຸກ. ອົງພຣະເຢຊູສັນຍາຕ່ໍພວກສາວົກວ່າຈະຢູ່ກັບພວກເຂົາຕລອດໄປ (ມທ 28:20).

ລາຍເທ່ືອ ການສະຖິດຂອງພຣະອົງນ້ັນແມ່ນຢູ່ກັບຄົນທ່ີເຊ່ືອ ຄືຜູ້ມາຢູ່ນໍາເຮົາໃນຍາມເຮົາໂສກເສ້ົາ. ພວກເຮົາບ່ໍ

້ອງເວົ້າຫຍັງຫລາຍພຽງແຕ່ໃຫ້ການເລ້ົາໂລມໃຈໂດຍການໃຊ້ເວລາຢູ່ນໍາເທ່ົານ້ັນ.

ມີບາງວັທນະທັມກ່ອນເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຈະກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ພວກເຂົາຕ້ອງຜ່ານພິທີຢ່າງນ້ີ: ຜູ້ເປັນພໍເ່ອົາລູກຊາຍ

ົ້າໄປໃນປ່າ ແລະບອກໃຫ້ເດັກນ້ັນນ່ັງລົງເທິງຕ້ົນໄມ້ລ້ົມແລະເອົາຜ້າມັດຕາໄວໝ້ົດຄືນບ່ໍໃຫ້ແກ້ຜ້າມັດຕານ້ັນຈົນເຖິງ

ື້ເຊ້ົາ. ຖ້າເຮັດຢ່າງນ້ີໄດ້ເດັກຊາຍນ້ັນກໍຈະຖືວ່າເປັນຜູ້ໃຫຍ່. ເດັກນ້ອຍທ່ີຢາກເປັນຜູ້ໃຫຍ່ລາວຕ້ອງອົດທົນແລະກ້າ

ານໃນໃຈ. ລາວໄດ້ນ່ັງຢູ່ໃນປ່າ ມສີຽງແປກໆເຂ້ົາມາໃນຫູ, ຮູ້ສຶກມລົີມໜາວພັດມາ, ໃນສມອງວາດພາບວ່າສັດຮ້າຍ

າດຈະມາໃກ້, ແຕ່ລາວຍັງມີກໍາລັງໃຈ. ເຖິງຕອນເຊ້ົາລາວແກ້ຜ້າມັດອອກ ແລະລາວກໍເຫ ັນຜູ້ເປັນພໍນ່ັ່ງຢູ່ຂ້າງຕລອດ

ືນ. ເຊ່ັນດຽວ ພຣະບິດາຂອງເຮົາຜູ້ຢູ່ໃນສວັນກໍຢູ່ກັບເຮົາຕລອດເວລາ.

ໃນເມື່ອທ່ານຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຕລອດເວລາໃນຢາມລໍາບາກ ເມື່ອທ່ານພົບຄວາມໂສກເສ້ົາ

ລ້ວທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ? ທ່ານຈະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາແນວໃດ?

. ມອບການເລົາ້ໂລມໃຈໃຫດ້້ວຍການອອ້ນວອນເພືອ່ (2 ກຣທ. 1:8-11)

ອາຈານໂປໂລພ້ອມເພື່ອນຮ່ວມງານຖືກຂ່ົມເຫ ັງເປັນຢ່າງໜັກເພາະພວກເພິ່ນສອນວ່າພຣະທ່ີຄົນສ້າງດ້ວຍມືນ້ັນບ່ໍ

ມ່ນພຣະແທ້. ດ່ັງນ້ັນ, ພວກມີອາຊີບປ້ັນຮູບຈ່ຶງໃຈຮ້າຍເພາະພວກເຂົາກິນນໍາສິລປະຢ່າງນ້ັນ. ພວກເຂົາໂກດຮ້າຍ

ລະໄດ້ຂ່ົມເຫ ັງເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງອາຈານໂປໂລ (ອ່ານເພີ້ມເພື່ອຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກິຈການ 19:11-41) ເຫດການນ້ີ

້ສ້າງຄວາມລໍາບາກຕ່ໍອາຈຈານໂປໂລແລະຕ ິໂມທຽວ ໃນ 2 ກຣທ 1:4.

ອາຈານໂປໂລໄດ້ຖືກຂ່ົມເຫ ັງຫລາຍຈົນເຫລືອຈະພັນລະນາແລະເພ ິ ່ນຄຶດວ່າຈະເອົາຕົວລອດບ່ໍໄດ້. ເພ ິ ່ນກ່າວວ່າ

ຣະເຈ້ົາໄດ້ເປັນຜູ້ຊ່ອຍໃຫພ້ົ້ນ ແລະພຣະອົງກໍຈະເຮັດໄປອີກເລ້ືອຍໆ.

ເປັນພະຍານ.



ອັຄສາວົກໂປໂລຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄຣິສະຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທອ້ອນວອນເພື່ອ ເພາະເພ ິ ່ນເຊ່ືອໃນພລັງຂອງການອ້ອນ

ວອນເພ່ືອເລ້ົາໂລມໃຈໃນຍາມຈໍາເປັນ.

ຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາອ້ອນວອນເພື່ອຄົນອ່ືນໄດ້ງ່າຍໃນເມື່ອເຂ້ົາໃຈເຖິງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ເປັນການຍາກທ່ີ

ຈະອ້ອນວອນເພື່ອຕົນເອງ. ແນວໃດກໍຕາມທ່ານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມທຸກໂສກເພື່ອຈະສາມາດອ້ອນວອນເພື່ອຄົນ

ອ່ືນໄດ້.

ເ

ຂ

ຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງພວກເຮົາສາມາດນໍາເອົາມາໃຊ້ເລ້ົາໂລມໃຈຄົນອ່ືນຜູ້ປະສົບການເຊ່ັນເຮົາ. ແຕ່ຢ່າເຂ້ົາ

ໃຈຜິດວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມໂສກເສ້ົາເພື່ອພວກເຮົາຈະເອົາມາໃຊ້ກັບຄົນອ່ືນ.

ພຣະອົງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮາົມີຄວາມເຈັບປວດ ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດກັບຄວາມເຈັບ

ນ້ັນເພື່ອຈະເປັນພະຍານຕ່ໍຄົນອ່ືນໄດ້.
ບາງຄ້ັງພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກແນ່ນອນວ່າຈະຮັບໃຊ້ຕ່ໍຄອບຄົວທ່ີສູນເສັຽຄົນຮັກທ່ີຕາຍໄປໄດ້ແນວໃດ. ພວກເຮົາ

ຄວນໃຫຄ້ ໍາປຶກສາແກ່ພວກເຂົາບ່ໍ? ພວກເຮົາຄວນນໍາເອົາອາຫານໄປຊ່ອຍເຂົາບ່ໍ? ພວກເຮົາຄວນຊ່ອຍເງ ິນບ່ໍ?

ເພື່ອຄວາມແນ່ນນອນແລ້ວພວກເຮົາເຂົາຕ້ອງການຄໍາອ້ອນວອນເພື່ອ ເພາະຄອບຄົວຜູ້ສູນເສັຽນ້ັນອາດຈະກິນບ່ໍ

ແຊບນອນບໍ ່ຫລັບ, ມສຸີຂພາບປ່ຽນແປງໄປ. ອ້ອນວອນເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາມສຸີຂພາບແຂງແຮງ. ຄວາມຕາຍເຮັດ

ໃຫ້ຄົນຜູ້ເຫລືອຢູ່ເປັນທຸກຂະເວທນາ-ອ້ອນວອນເປັນການໃຫ້ພລັງເພື່ອຕ່ໍສູ້ທາງຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ. ບ່ໍດ່ັງນ້ັນ

ແລ້ວພວກເຂົາອາດຈະມີຄວາມສ ັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາຂ້ຶນໆລົງໆ; ເມື່ອເປັນດ່ັງນ້ັນການອ້ອນວອນຈ່ຶງເປັນການຖືກ
4

ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ສ່ິງສໍາຄັນອັນນ່ຶງໃນຊີວິດຂອງຄຣິສະຕຽນຄືການເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ

ພື່ອຮັບໃຊ້ໃນໂລກນ້ີ. ໜູນໃຈຄົນຜູ້ໂສກເສ້ົາກໍເປັນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຢ່າງນ່ຶງ. ການປະສົບກັບຄວາມໂສກເສ້ົາ

ອງພວກເຮົາກໍເປັນອີກສ່ິງນ່ຶງທ່ີເຮົາຈະມີຄວາມເຂ້ົາໃຈເຖິງຄອບຄົວຜູ້ທ່ີຄົນຮັກໄດ້ຕາຍຈາກໄປ.

 ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາເຮົາຕລອດໄປເພື່ອໃຫກ້ານເລ້ົາໂລມໃຈແກ່ເຮົາ.

 ບາງຄ້ັງຜູ້ທ່ີມຄີວາມເຊ່ືອດີກໍຕ້ອງການໆເລ້ົາໂລມໃຈໃນຊີວິດເໝືອນກັນ.

 ການມີໜ້າຢູ່ຄຽງຂ້າງຄົນທ່ີໂສກເສ້ົາເປັນການເລ້ົາໂລມໃຈຫລາຍກວ່າຄໍາເວົ້າ.

 ການເລ້ົາໂລມໃຈຈາກພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອົາຄວາມທຸກໂສກອອກໄປ.

 ອົງພຣະເຢຊູເປັນຕົວຢ່າງທ່ີເຫນັໄດ້ຊັດໃນການເລ້ົາໂລມໃຈແກ່ຄົນອ່ືນ.

 ພຣະເຈ້ົາອະນຸຍາດໃຫພ້ວກເຮາົໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບ ແລະຢາກຮູ້ວ່າພວກເຮົາຈະມີການປະພຶດຢ່າງໃດເພື່ອຈະ

ເອົາມາເປັນເປັນພະຍານຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ.

 ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນສາມາດອ້ອນວອນເພື່ອຄົນຜູ້ທ່ີມີຄວາມໂສກເສ້ົາໄດ້.

 ໃນເມື່ອພຣະເຈ້ົາເລ້ົາໂລມໃຈພວກເຮົາແລ້ວ ພວກເຮົາຄວນເລ້ົາໂລມໃຈຄົນອ່ືນໆຜູ້ໂສກເສ້ົາເໝືອນກັນ.

v5x4a,3fp ]k;-k;gmuo[a[8ylla,rao www.lsbf.org.,by BV.

ຕ້ອງເພື່ອໃຫພ້ວກເຂົາໄດ້ຮັບການເລ້ົາໂລມໃຈຈາກພຣະເຈ້ົາ.



ວນັອາທິດ

ພບົກັບ

ຂໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: ໂຢຮັນ 20:1-8

ຜົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ການຈະເຣີນໃຫຍ່

ຕລອດໄປ. ບົດຮຽນ

ຊັຍຊນະເໜືອຄວາມ

ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ: ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເວົ້າ

ຊະນະຕ່ໍຄວາມຕາຍ

ສິ່ງສາໍຄັນໃນບົດຮຽນ: ບົດຮຽນນ້ີສອນວ່າ

ມາຈາກຕາຍ.

ເຫງົ້າຂອງຄວາມ

ກາງຄວາມທຸກລໍາບາກ

ມີຜູ້ຍິງຄົນນ່ຶງກໍາລັງໃຈຈະຂາດ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້

ລາວປາຖນາຢາກໃຫ້ພິທີນ້ັນກາຍເປັນງານສຫລອງ

ຈະໝົດແຮງແລ້ວ. ຂ້າພະເຈ້ົາບອກລາວວ່າອາດ

ວ່າ, ìຂ້ອຍຈະໄປຢູ່ກັບອົງພຣະເຢຊູ ແລະຈະມີການ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈດີເຖິງການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງ

ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍໄດ້ເຮັດ

ພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາແນ່ໃຈໃນການຕ່ໍສູ້ເອົາ

1. ພບົກບັອຸບໂມງຫວາ້ງເປົາ່ (ໂຢຮັນ 20:1-

ໂຢຮັນສາວົກຜູ້ທ່ີອົງພຣະເຢຊູຊົງຮັກ ພ້ອມດ້ວຍ

ມາຣີອາ ໄທມັກດາລາ)ໄດ້ຍືນຢູ່ໃກ້ຕີນໄມ້ກາງຂຽນ

(ຢຮ 19:30). ພວກເຂົາຮູວ້່າພຣະຊົງສ້ິນພຣະຊົນ

ແລະຄືນມາອີກ ມັນຍ່ິງເປັນການເຊ່ືອຍາກເພາະພວກ

ແຕ່ເຊ້ົາຂອງວັນອາທິດພວກຜູ້ຍິງໄດ້ມາຍັງອຸ

ìພວກຂ້ານ້ອຍບ່ໍຮູ້ວ່າພວກເຂົາເອົາພຣະສົບໄປໄວ້

ມຣກ. 16:1; ແລະລູກາ 24:9-10 ໄດ້ເວົ້າເຖິງພວກ

ພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຄືນພຣະຊົນ.

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ອາທິດທີ 20 ເມສາ 2011 (4-20-2011)

ກັບພຣະອງົເຈົາ້ຜູຄ້ນືມາຈາກຕາຍ

ໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົານ້ັນແມນ່ການສຶກສາເຖິງ

ບົດຮຽນນ້ີສອນທ່ານໃຫ້ເອົາຄວາມຫວັງຂອງທ່ານໄວໃ້ນອົງພຣະຄຣິດຜູ້

ຄວາມຕາຍ.

ເວົ້າເຖິງຄໍາຕອບເນ້ັນໃສ່ຄວາມໂສກເສ້ົາ: ມຊີີວິດຢ່າງຜູ້ມຊັີ

ຕາຍ.

ວ່າເຖິງພວກເຮາົມີຄວາມໂສກເສ້ົາ ພວກເຮົາຍັງມຄີວາມຫວັງ

ໝາຍຄວາມວ່າພຣະຄຣິດໄດ້ຊັຍຊະນະຕ່ໍສັດຕຣູອັນສຸດທ້າຍ

ວາມໂສກເສ້ົາ. ການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້

ກລໍາບາກ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ໄດ້ຖືກເອ້ີນໃຫ້ໄປຢູ່ຄຽງຂ້າງຍິງຄຣິສຕຽນຄົນນ້ີ. ລາວຢາກວາງ

ສຫລອງ, ບ່ໍໃຫ້ເປັນເວລາມີຄວາມໂສກເສ້ົາ, ຄໍາເວົ້າຂອງລາວນ້ັນ

ອາດເປັນການຍາກເພາະມີຫລາຍຄົນມາໃນງານນ້ັນຮັກລາວ ແລ

ການລ້ຽງໃນສວັນ, ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ຄົນມາໃນງານສ່ົງສະການ

ອົງພຣະເຢຊູ.

ເຮັດໃຫຄ້ຣິສຕຽນແນ່ໃຈໃນຊີວິດຫລັງຈາກຄວາມຕາຍ. ການ

ເອົາຊັຍຊນະຕ່ໍບັນຫາໃນຊີວິດ.

-10)

ດ້ວຍມາຣີອາທັງສາມຄົນ (ມາຣີອາແມຂ່ອງພຣະເຢຊູ, ມາຣີອາ

ຂຽນເວລາອົງພຣະເຢຊູສ້ີນພຣະຊົນ. ພວກເຂົາໄດ້ຍິນພຣະອົງ

ນພຣະຊົນແທ້ ແລະເອົາໄວ້ໃນຖ້ໍາ. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະຢຊູໄດ້ບອກ

ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນຄວາມເຈັບທ່ີແສນສາຫັດເທິງໄມ້ກາງແຂນ

ອຸບໂມງກ່ອນຕາເວັນຂ້ຶນ. ພຣະຄັມພກ່ີາວເຖິງມາຣີອາ ໄທ

ໄວ້ໃສ!î ຄໍາເວົ້ານ້ີໄດ້ບອກວ່ານາງມາຣີອາ ໄທມັກດາລາບ່ໍໄ

ພວກຜູ້ຍິງທ່ີມາຍັງອຸບໂມງຝັງສົບ). ແຕ່ໂຢຮັນໄດ້ແນໃສ່ຜູ້ຍິງ

ເຖິງເວລານ້ີແລະເວລາເປັນຢູ່

ພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ຊ່ຶງມີ

ຊັຍໂດຍອົງພຣະຄຣິດຜູ້ມີຊັຍ

ຫວັງເພາະອົງພຣະຄຣິດໄດ້ຄືນ

ທ້າຍຄືຄວາມຕາຍຊ່ຶງເປັນກົກ

ໃຫພ້ວກເຮົາມີຄວາມຫວງັຖ້າມ

ວາງແຜນເຖິງພິທີສ່ົງສະການ

ນ້ັນເປັນສຽງຄ່ອຍໆເພາະໃກ້

ແລະຄຶດເຖິງລາວ. ລາວກ່າວ

ສ່ົງສະການນ້ັນດີໃຈນໍາî ຍິງຄົນນ້ັນມີ

ການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງ

ມາຣີອາເມັຽຂອງຄຣິໂອບັສ, ແລະ 

ພຣະອົງຊົງເວົ້າ, ìສໍາເຣັດແລ້ວî

ບອກກ່ອນວ່າພຣະອົງຕ້ອງຕາຍ

ແຂນ.

ໄທມັກດາລາ, ນາງກ່າວວ່າ 

ໄດ້ມາຄົນດຽວ. (ມທ. 28:1;

ຜູ້ຍິງຄົນດຽວທ່ີສົນທະນາກັບອົງ



ໃນເມື່ອເຫັນວ່າກ້ອນຫີນອັດປາກຖ

ບ່ອນອ່ືນ. ນາງແລ່ນໄປຫາເປໂຕ ແລ

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫທ່້ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຫ່າ

ຄືນກັບພຣະອົງ? ທ່ານເດ໋ຈະເຮັດອັນໃ

ໂຢຮັນຟ້າວແລ່ນໄປຍັງອຸບໂມງກ່ອນ

ຫລັງແລະເຂ້ົາໄປໃນອຸບໂມງລາວໄດ້ເຫ

ພຣະອົງ.

ເທ່ົາທ່ີເປັນຄຣິສະຕຽນ ທ່ານໄດ້ເຫັນອັນ

ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອເພີມ້ຂ້ຶນວ່າອ

ແບ່ງປັນປະສົບການນ້ີກັບຄົນອ່ືນ?

ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວໃນຕອນແລ

ເຢຊູໄດ້ໄລ່ຜີອອກຈາກນາງ ແລະນາງກ

ທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກຄົນໃດບ່ໍໃນເມື່ອອົງພຣະເ

ພວກເຂົາແຕກຕ່າງກັບຄົນອ່ືນຢ່າງໃດ?

ພວກສາວົກມີຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະ

ຮັນນ້ີ (ຄໍາເວົ້າວ່າເຊ່ືອນ້ັນມຢູ່ີ 98 ເທ່ືອໃ

ເຮັດໃຫ້ຄຣິະຕຽນໃນທຸກວັນນ້ີບອກເຖິງ

ນວາຍເຖິງອົງພຣະເຢຊູ ແລະຄໍາທ່ໍນວາ

ເຖິງພຣະທັມວ່າພຣະອົງເປັນໃຜແທ້. (ລ

ຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໄດ້ຊ່ອຍທ່ານຢ່າງ

ເຖິງການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ 

ກາ

ເຫດການ ທາໍນ

1. ແທນເຄືອ່ງຖວາຍບຊູາ ເອຊາຢ

2. ຖກືຂ້າ ເອຊາຢ

3. ຝງັໄວ້ ເອຊາຢ

4. ຄນືຈາກຕາຍ ເພງສຣັ

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວພວກຢິວເອົາ

ພັນ (ຢຮ 19:39-40). ໃບໜ້າໄດ້ພັນ

ອັດປາກຖ້ໍາໄວເ້ພື່ອບ່ໍໃຫ້ສັດປ່າມາທ

ໂຢເຊບໄທບ້ານອາຣິມາທາຍ ແລ

38-42). ນອກຈາກປະເພນີແລ້ວຍ ັງ

ຕາມພຣະເຢຊູ ພາກັນລໍຖ້າຈົນວັນຊ
ອບຸໂມງຝັງສົບຂອງພວກຢວິໃນສັດຕະວດັທນີຶ່ງ

ສົບຄົນຕາຍໄປຝັງໃນ 24 ຊ່ົວໂມງຫລັງຈາກຕາຍ. ສົບນ້ັນໄດ້ເອົານ້ໍາຫອມຊະໂລມ ຜ້າປ່ານ

ດ້ວຍຜ້າອີກແນວອ່ືນ (20:7). ພວກເຂົາມັກເອົາຄົນຕາຍໄປຝັງໄວໃ້ນຖ້ໍາແລະເອົາກ່ອຍຫີນ

ໍາລາຍ ຫລືໂຈນມາເຮັດແນວບ່ໍດີໃສ່.

ະນີໂກເດມ ໄດ້ໄປເອົາສົບຂອງພຣະເຢຊູໄປຝັງໄວຕ້າມປະເພນີຂອງຢິວໃນສມັຍນ້ັນ (19:

ມພີວກທະຫານຍາມເພືອ່ບ່ໍໃຫ້ຄົນມາລັກເອົາສົບໄປ (ມທ 27:62-66). ພວກຜູ້ຍິງທ່ີໄດ້ຕິດ
2

ໍ້າໄດ້ກ່ືງອອກແລ້ວ, ນາງຄຶດວ່າພຣະສົບຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກພວກທະຫານໂຣມເອົາໄປໄວ້

ະໂຢຮັນແລ້ວກ່າວວ່າ, ìພວກເຂົາໄດ້ເອົາພຣະສົບຂອງອົງພຣະເຢຊູອອກຈາກອຸບໂມງແລ້ວ.î

ງອອກໄປຈາກອົງພຣະເຢຊູ? ພຣະອົງເຈ້ົາຈະຕ້ອງເຮັດອັນໃດເພື່ອຈະໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສໍາພັນ

ດເພື່ອຈະຄືນມີຄວາມສໍາພັນກັບພຣະອົງ?

ແລະເບ່ິງໃນອຸບໂມງແລະເຫັນວ່າພຣະສົບຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຫາຍໄປແລ້ວ. ເປໂຕມາເຖິງນໍາ

ັນຜ້າພັນພຣະສົບນ້ັນກອງຢູ່. ໃນທ່ີສຸດໂຢຮັນໄດ້ເຂ້ົາໄປແລະເຫັນອຸບໂມງວ້າງເປ່ົາ ແລະເຊ່ືອໃນ

ໃດບ່ໍທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະຜູ້ຊ່ອຍ? ມອັີນໃດ

ົງພຣະເຢຊູເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ? ທ່ານຈະເຮັດອັນໃດເພື່ອຈະ

ກ ນາງມາຣີອາ ໄທມັກດາລາ ອາດບ່ໍເຊ່ືອເພາະລາວເຄີຍຖືກຜີສິງມາແລ້ວ (ລກ 8:2). ອົງພຣະ

ໍໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປ.

ຢຊູປົວພະຍາດໃຫ້ດີແລ້ວ ເຂົາໄດ້ເຊ່ືອ, ຮັບໃຊ້ ແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປ? ຄໍາພະຍານຂອງ

ເຢຊູກ່ອນພວກເຂົາໄດ້ເຫັນພຣະອົງໄດ້ຊົງຄືນມາຈາກຕາຍ. ຄວາມເຊ່ືອເປັນຂ້ໍສໍາຄັນໃນປ້ຶມໂຢ

ນປ້ຶມນ້ີ ແລະມີ 16 ເທ່ືອໃນປ້ືມຂ່າວປະເສີດອີກສາມເຫລ້ັມ). ເຊ່ືອໃນພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ

ຫລັກຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເກ່ົາແກ່ໃນພຣະຄັມພເີດີມໄດ້ທໍາ

ຍນ້ັນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງໃນພຣະຄັມພໃີໝ່ຜູ້ເປັນພຣະເມຊີອານ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິບາຍ

ູກາ 24:27).

ໃດໃນເມື່ອເຫັນວ່າເປັນການຍາກທີ່ຈະເຊ່ືອໃນສ່ິງບ່ໍໜ້າເຊ່ືອໃນພຣະຄັມພີ? ໃນປ້ຶມໂຢຮັນນ້ີເວົ້າ

ທ່ີເຫັນວ່າມຄີວາມໝາຍຕ່ໍທ່ານເປັນພິເສດ? ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ?

ນສິ້ນພຣະຊົນ ແລະການຄືນພຣະຊນົຂອງອົງພຣະເຢຊູ

ວາຍ ສາໍເຣດັ

າ 53:5 ໂຣມ 5:6-8

າ 53:12 ລກູາ 23:23

າ 53:9 ມດັທາຍ 27:57-60

ເສນີ 49:15 ມາຣະໂກ 16:6

ະບາໂຕ (ວັນເສົາ) ຈ່ິງເຂ້ົາໄປໃນອຸບໂມງເພື່ອເອົານ້ໍາມນັຫອມຫົດສົງພຣະສົບ.



2. ຄວາມໂສກເສົາ້ຊົວ່ຄາວ (ໂຢຮັນ 20:11-15)

ມາຣີອາມີຄວາມໂສກເສ້ົາທ່ີສຸດໃນຈິດວິນຍານ. ພຣະອົງເຈ້ົາຂອງນາງໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ແລະບັດນ້ີພຣະສົບຂອງພຣະອົງໄດ້ຫາຍ

ໄປ! ນາງຮ້ອງໄຫ້ເປັນສຽງດັງເພາະຄວາມເສ້ົາສລົດໃຈນ້ັນ. ເຫດການຢ່າງນ້ີເປັນຂອງຄົນທັງ ຫລາຍໄດ້ປະຕິບັດມາໃນສັຕະວັດທີນ່ຶງ

ເວລາສ່ົງສະການ.

ນາງມາຣີອາເບ່ິງໃນອຸບໂມງ ນາງໄດ້ເຫັນເທວະດາສອງອົງ. ເທວະດາໄດ້ຖາມນາງມາຣີອາວ່າເປັນຫຍັງລາວຈ່ິງຮ້ອງໄຫ້, ນາງກ່າວ

ວ່າ, ìເພາະພວກເຂົາໄດ້ເອົາພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູໄປແລ້ວ ແລະຂ້ານ້ອຍບ່ໍຮູວ້່າພວກເຂົາເອົາໄປໄວທ່ີ້ໃດ.î ໃນເມື່ອຢູ່ໃນສະພາບ

ຄວາມໂສກເສ້ົາຮ້ອງໄຫ້ ນ້ໍາຕາເຮັດໃຫ້ເບ່ິງບ່ໍຄັກນາງບ່ໍຮູວ້່ານາງໄດ້ເວົ້າກັບເທວະດາ. ຕ່ໍມານາງກໍບ່ໍສາມາດຈ່ືຈໍາອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວລາ

ພຣະອົງໄດ້ເວົ້າກັບລາວ.

ມີອັນໃດເປັນສ່ິງບັງທ່ານບ່ໍໃຫ້ເຫັນກິຈການຂອງພຣະເຈ້ົາ? ທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນແປງອັນໃດ?

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມນາງວາ່, ìຍິງເອີຍ! ເປັນຫຍັງຈ່ິງຮ້ອງໄຫ້? ນາງຊອກຫາໃຜ? ພຣະເຢຊູຖາມດ່ັງນ້ີບ່ໍແມ່ນພຣະເຢຊູບ່ໍຮູ້ ແຕ່ເພື່ອ

ເປັນການໜູນໃຈນາງ.

ທ່ານມີໜ້າທ່ີອັນໃດບ່ໍທ່ີນໍາເອົາຄໍາໜູນໃຈໄປໜູນໃຈຄົນທ່ີເປັນທຸກໂສກ?

ນາງມາຣີອາຄຶດວ່າຄົນຜູ້ເວົ້າກັບລາວນ້ັນແມ່ນຄົນເຝ້ົາສວນ. ຈໍາໄວ້ວ່າແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ນາງບ່ໍຈ່ືພຣະເຢຊູໄດ້: (1) ນາງກໍາລັງຮ້ອງ

ໄຫ້; (2) ມັນອາດຍັງມືດຢູ່; (3) ນາງບ່ໍຄຶດວ່າອົງພຣະເຢຊູມຊີີວິດຢູ່. (4) ໜ້າຕາຂອງອົງພຣະເຢຊູອາດປ່ຽນແປງໄປ. (5) ນາງຄຶດວ່າ

ການຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນເປັນໄປບ່ໍໄດ້.
ການລົບກວນເຮັດໃຫຫ້ລາຍໆຄົນບ່ໍສາມາດມອງເຫັນອົງພຣະເຢຊູໄດ້. ຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຍອມໃຫ້ຄວາມຄຶດຜິດເຂ້ົາມາໃນຊີວິດ ແລະ

ຝ່າຍໂລກໄດ້ບັງຈິດໃຈບ່ໍໃຫເ້ຫັນອົງພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ສັກສິດ ເປັນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາ. ສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະ
3

.

ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເຖິງບັນຫາໃນການຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຽງພຣະຜູ້ຊ່ອຍ ແຕ່ບ່ໍຮັບໃນການເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ?

ອີກບ່ໍນານຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງນາງມາຣີອາດຈະກາຍເປັນຄວາມຍິນດີ. ຄວາມເຈັບປວດທ່ີນາງສູນເສັຽພຣະເຢຊູໄປນ້ັນເປັນສ່ິງ

ຊ່ົວຄາວເທ່ົານ້ັນເພາະພຣະອົງຊົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວ. ຄຣິສຕຽນໄດ້ຮັບຄວາມໂສກເສ້ົາເພາະຄົນຮັກໄດ້ຕາຍຈາກໄປ ຄວາມໂສກນ້ັນກໍ

ຄ່ອຍໆຫາຍໄປຕາມວັນເວລາ. ຖ້າຄົນທ່ີເຊ່ືອຕາຍໄປຜູ້ໂສກເສ້ົາໜ້ັນໃຈວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ພົບກັນອີກໃນສວັນ. ຄວາມເຊ່ືອຢ່າງນ້ີເຮັດ

ໃຫ້ຄວາມເຈັບປວດໃນການເສັຽນ້ັນເປັນພຽງຊ່ົວຄາວເທ່ົານ້ັນ.

ຖ້າມີຄົນຖາມວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດຄົນທ່ີເຊ່ືອສາມາດປະສົບກັບຄວາມໂສກເສ້ົາດີກວ່າຄົນບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ ທ່ານຈະຕອບວ່າຢ່າງໃດ?

3. ຍິນດີເວລາຈືໄ່ດ້ (ໂຢຮັນ 20: 16-18)

ໄດ້ຍິນສຽງເອ້ີນຈາກຜູ້ເຮົາຮັກເຂ້ົາໃນຫູປຽບເໝືອນສຽງເພງມ່ວນ. ນາງມາຣີອາອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງນ້ັນເວລາອົງພຣະເຢຊູໄດ້

ຮ້ອງຊ່ືຂອງລາວຄໍາດຽວ, ìມາຣີອາî ຄວາມໂສກເສ້ົາກາຍເປັນຄວາມຍິນດີ.

ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຊ່ອຍຜູ້ໂສກເສ້ົາໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຍິນດີ?

ນາງມາຣີອາຈ່ືອົງພຣະເຢຊູໄດ້ ແລະກ່າວວ່າ, ìພຣະອາຈານî. ພວກເຮົາບ່ໍຮູແ້ນ່ນອນວ່າພຣະອົງອອກສຽງຢ່າງໃດໃນເມື່ອເວົ້າກັບ

ນາງມາຣີອາ ຄຶດວ່າພຣະເຢຊູເວົ້າເປັນສຽງຄ່ອຍແລະເປັນຄໍາສ່ັງ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນເວລາພຣະເຢຊູສ່ັງນາງວ່າ, ìຢ່າຈ່ອງເຮົາໄວ້.î

ຄໍາເວົ້ານ້ີເຮັດໃຫຜູ້້ອ່ານບ່ໍເຂ້ົາໃຈ.

ອາດມຄີວາມໝາຍວ່າ ìຢ່າຈ່ອງດຶງເຮົາໄວ້î ມນັີກສາສນາສາດກ່າວວ່າ ການທ່ີມາຣີອາໂອ້ລົມກັບອົງພຣະເຢຊູນ້ັນບ່ໍເໝືອນເກ່ົາ

ຫລັງຈາກຄືນພຣະຊົນ. (ໂຢຮັນ 12-21) ນັກປາດຄົນນ້ີຍັງອະທິບາຍຕ່ໍໄປວ່າ ìເຣ່ືອງ ຂອງມາຣີອານ້ີ ນາງມຂ່ີາວດີທ່ີຈະບອກທຸກໆຄົນ,

ເຮົາບ່ໍສາມາດບັງຄັບອົງພຣະເຢຊູໄດ້ ແຕ່ເຮົາມີສິດທີທ່ີຈະຍອມຮັບຮູ້ພຣະເຢຊູî

ຈັກໄດ້ຮັບເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູຂ້ຶນໆລົງໆ. ເຂົົາເຊ່ືອເຄ່ິງໆ ກາງໆ ແລະບ່ໍມີຫວັງອັນໃດ.



ຈະເປັນຢ່າງໃດໃນເມື່ອພວກເຮົາເປັນຜູ້ບັງຄັບອົງພຣະເຢຊູ?

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກນາງມາຣີອາວ່າ, ìຈ່ົງໄປບອກອ້າຍນ້ອງ (ສາວົກຂອງເຮົາ)î ເພາະຄໍາເວົ້າຢ່າງນ້ີອາດແມ່ນຄວາມໃກ້ຊິດພິເສດ

ລະຫວ່າງອົງພຣະເຢຊູກັບພວກສາວົກ. ພວກສາວົກເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຢູ່ກິນກັບພຣະເຢຊູ ຮູວ້່າພຣະອົງຊູມີຄວາມຮັກຕ່ໍພວກເຂົາ, ເຫັນພຣະ

ອົງປົວຄົນ ແລະສອນພວກເຂົາ, ແລະເຮັດຫລາຍໆຢ່າງຊ່ຶງເປັນສັນຍາລັກວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາໄດ້ຮັກ

ພຣະອົງ ແລະພຣະເຢຊູກໍຊົງຮັກພວກເຂົາຫລາຍທ່ີສຸກ.

ຄໍາເວົ້າອັນໃດທ່ີອະທິບາຍເຖິງຄວາມໃກ້ຊິດຂອງທ່ານຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູ?

ຄໍາເວົ້າແປກທ່ີອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ເວລາອ້າງເຖິງພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìພຣະບິດາເຮົາ ແລະພຣະບິດາຂອງທ່ານî ຊ່ຶງເປັນຄໍາກົງກັນຂ້າມກັບ

ìພຣະບິດຂອງເຮົາî ໄດ້ບອກວ່າຄວາມສັມພັນຂອງອົງພຣະບິດານ້ັນແຕກຕ່າງກັບຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາ. ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະ

ບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຕາມທັມມະຊາດ; ພວກເຮົາກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍການເປັນລູກລ້ຽງເວລາພວກເຮົາເຊ່ືອໃນພຣະອົງ.

ທ່ານມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດໃນເມື່ອກາຍເປັນລູກລ້ຽງເພື່ອໃຫ້ພຣະບິດາເຈ້ົາພໍພຣະທັຍ?

ເຈ

ກາ

ສາ

ທ່າ

ຈະ

ພອ
ໂດຍຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູວ່າເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະຜູ້ຊ່ອຍ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ເພາະ
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ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ຄວາມໂສກເສ້ົາເຂ້ົາມາໃນຊີວິດຂອງມະນຸດເຮົາທຸກໆຄົນ. ແຕ່ຄຣິສຕຽນມອງເຫັນຄວາມໂສກເສ້ົາແຕກຕ່າງກັບຄົນທ່ີຮູ້ຈັກພຣະ

ົ້າ. ຄຣິສຕຽນເຮົາມີຄໍາຕອບຕ່ໍຄວາມໂສກເສ້ົາ: ມຊັີຍຊນະຕ່ໍຄວາມຕາຍແລະຂຸມຝັງສົບ. ອົງພຣະເຢຊູຊະນະສັດຕຣູສອງຢ່າງນ້ີໂດຍ

ນຄືນພຣະຊົນ; ສ່ິງນ້ີເຮັດໃຫ້ຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງພວກເຮາົຫາຍໄປ. ພົບກັບອົງພຣະເຢຊູຜູ້ສ້ິນພຣະຊົນແລະຄືນພຣະຊົນໃນວັນທີ

ມເຮັດໃຫ້ອະນາຄົນຂອງຄົນນ້ັນປ່ຽນແປງໄປ ຖ້າຄົນນ້ັນໄດ້ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາແລະເປັນຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ.

ນຈະໃຊ້ຄໍາເວົ້າອັນໃດອະທິບາຍຕ່ໍຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອວ່າຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງຄຣິສຕຽນເປັນພຽງຊ່ົວຄາວເທ່ົານ້ັນ? ທ່ານເຮັດຢ່າງໃດເພື່ອ

ມອບຂອງຂວັນໃນຊີວິດຕ່ໍຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ?

ຮັບເອົາຄວາມຈິງໃນການສ້ິນພຣະຊົນເພື່ອໄຖ່ບາບ ພຣະເຢຊູຊົງມີຊັຍຊນະຕ່ໍຄວາມຕາຍ ໃນເມື່ອເປັນດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບພຣະ

ນຢ່າງຫຼວງຫລາຍ:

 ພຣະເຢຊູມີອໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍ ຄວາມຕາຍເປັນສັດຕຣູຕົວໃຫຍ່ຕ່ໍມະນຸດເຮົາ.

 ພວກເຮົາສາມາດສຫລອງເຖິງການຕາຍໄດ້ເພາະມັນເປັນປະຕູແຫ່ງຊີວິດອັນຕລອດໃນອົງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ.

 ເຊ່ືອໃນພຣະຄັມພເີຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນທຸກວັນນ້ີມີຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ.

 ການທໍານວາຍໃນພຣະຄັມພເີດີມໄດ້ສໍາເຣັດລົງໃນພຣະອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

 ຮູ້ວ່າຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຕາຍໄປ ພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄຣິສຕຽນກໍມຄີວາມໂສກເສ້ົາ ແຕ່ມີຄວາມຫວັງວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບ

ກັນອີກໃນສວັນ.

 ເວລາພວກເຮົາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາກໍກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍເປັນລູກລ້ຽງ . ການອ່ານພຣະຄັມພນ້ັີນຊ່ອຍ

ທ່ານໃຫ້ມຄີວາມເຊ່ືອວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນແລະເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ.

v5x4a,3fp ]k;-k;gmuo[a[8ylla,rao www.lsbf.org.,by BV.

ພວກເຮົາເອົາຄວາມຫວງັມອບຖວາຍໄວກັ້ບອົງພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແລະເປັນຜູ້ມີຊັຍຊະນະຕ່ໍຄວາມຕາຍ.
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ເອາົຊະນະຄວາມຢ

ໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ໂຢຊວຍ 

ົດຮຽນນີມ້ຜີນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ານໃຫຍຂນໃນຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈ

າຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ບົດຮຽນນສາມາດຊ

ກີດກນທານບໃຫເປັນຜູນໍາຝາຍວິນຍານທ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການໄຈແຍກແລະການເອົາຊັຍຊະ

ິນຍານທພຣະເຈາຕອງການໃຫພວກເຮົາເປັນ

ປນັຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ

ູ້ທເຊອາຍໆຄົນບຢາກນໍາພາເພາະວ

ຮັດອັນໃດອັນນງເປັນຄງທໍາອິດບ, ດງເຊ

າມລ້ໍຄ້ໍາ? ການຢ້ານໃນສ່ິງທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກກໍເປັນ

ັນພວກເຂົາເອງຈາກການພະຍາຍາມເຮັດ

ຮົາແມ່ນຫົວໃຈອັນສໍາຄັນຖ້າວ່າພວກເຮົາ

ານຕິດຕາມຢ່າງຈິງຈັງ.

ບາງຄ້ັງພວກຄຣິສຕຽນກໍຢ້ານໃນການ

ພາະວ່າພວກເຂົາຢ້ານທ່ີຈະລ້ົມເຫວຼ. ຄຣິສຕຽນ

ຂົາເພາະວ່າບາງຄົນອາດຈະຖາມຄ ໍາຖາມ

ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊອກຫາຜູ້ນໍາທ່ີມີປະສົບ

າດຂອງພວກເຮົາເທ່ົາໃດແຕ່ພຣະອົງຕ້ອງການ

ວກເຮົາໃຫ້ຮຽນຮູ້ເສ້ັນທາງຕ່າງໆຂອງພຣະ

່າຍຈິດວິນຍານທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຢາກ

. ຍອມຮບັເອາົໜາ້ທີຮ່ບັຜດິຊອບ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ1 ພສຶພາ 2011 (5-1-2011)

ເອາົຊະນະຄວາມຢານຂອງທານ

ໂຢຊວຍ 1:1-11, 16-18

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ກັບພຣະເຈາທ່ີສົມສ່ວນ ແມນຂນຢູກັບການມີສວນຮວມຂອງຂາພະເຈ

ສາມາດຊວຍທານໃຫຮຽນຮູທາງຂອງພຣະເຈາໃນການເອົາຊະນະຄວາມ

າຍວິນຍານທພຣະເຈາຕອງການໃຫທານເປັນ.

ແລະການເອົາຊັຍຊະນະຄວາມຢານທກີດກນພວກເຮາົຈາກການເປັນຜູ

ພວກເຮົາເປັນ.

ຢາກນໍາພາເພາະວາພວກເຂົາຢານພົບກັບຄວາມລມເວ. ທານເຄີຍພບົກັບຄວາມຢ

ງເຊນການໂຕນນຈາກບອນໂຕນທສູງ,  ືການຮຽນຂຣົດຖີບໂດຍ

ເປັນຂອງທໍາມະດາ, ແລະຫຼາຍໆຄົນຍອມໃຫຄ້ວາມຢ້ານ

ເຮັດສ່ິງໃໝ່ໆພ້ອມກັນໄປ. ການຮຽນຮູ້ວິທີເອົາຊະນະຄວາມ

ເຮົາຫາກຈະພະຍາຍາມເຮັດສ່ິງໃໝ່ໆ, ບ່ໍວ່າຈະເປັນພຽງ

ການເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍຈິດວິນຍານເພາະວ່າພວກເຂ ົາອາດຈະບ່ໍ

ຄຣິສຕຽນຫຼາຍໆຄົນມີຄວາມຢ້ານກົວທ່ີຈະແບ່ງປັນເຣ່ືອງຄວາມ

 ໍາຖາມທ່ີພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກຄໍາຕອບ.

ປະສົບການ-ແຕ່ຊອກຫາຜູ້ທ່ີເຕັມໃຈທ່ີຈະນໍາພາ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງການ

ຕ້ອງການການມເີວລາຂອງພວກເຮົາສໍາລັບພຣະອົງ. ບົດຮຽນ

ພຣະເຈ້ົາໃນການເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານທ່ີກີດກັນພວກເຮົາ

ຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເປັນ.

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ຮບັຜດິຊອບຂອງທາ່ນ (ໂຢຊວຍ 1:1-5)

າພະເຈາໃນໂບດແລະ

າໃນການເອົາຊະນະຄວາມຢານ

ນພວກເຮາົຈາກການເປັນຜູນໍາຝາຍ

ານເຄີຍພບົກັບຄວາມຢານໃນການ

ຣົດຖີບໂດຍປາສຈາກ

ຢ້ານຂອງພວກເຂົາກີດ

ຄວາມຢ້ານຂອງພວກ

ພຽງແບບສນຸກຫຼີ້ນໆ ຫ ຼ ື

ບ່ໍເຄີຍເຮັດມາກ່ອນຫຼື

ເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກ

ຕ້ອງການຄວາມສາ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍ

ເຮົາຈາກການເປັນຜູ້ນໍາ
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ຂນະທ່ີການຕາຍຂອງໂມເຊ, ກໍເປັນສ່ິງແນ່ນອນເຮັດໃຫ້ເກີດການໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈ, ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ໂຢ

ຊວຍລຸກຂ້ຶນແລະນໍາພາໄພ່ພນົຂອງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາສູ່ແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ. ຊ່ຶງເມື່ອກ່ອນເຄີຍເປັນຜູ້ຊ່ວຍຂອງໂມ

ເຊ, ໂຢຊວຍໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ຮັບໜ້າທ່ີໃນການນໍາພາປະເທດ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສົນທະນາກັບໂຢຊວຍໃຫຮ້ັບໜ້າທ່ີຮັບ

ຜິດຊອບສໍາລັບການນໍາພາໄພ່ພົນເຂ້ົາສູ່ດິນແດນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບພວກເຂົາ ແລະໄດ້ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະມອບ

ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ-ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄົນຢູ່ທ່ີນ້ັນແລ້ວກໍຕາມ. ແຜ່ນດິນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ ້ສັນຍາກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງທ່ີ

ລວມທັງຖ່ິນກັນດານ, ແມນ້ໍ່າເອີຟຣາສ, ແລະແຜ່ນດິນທັງໝດົທ່ີເປັນຂອງພວກຊາວຮິດຕີ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໜູນນ້ໍາໃຈໂຢ

ຊວຍໂດຍການທໍາສັນຍາວ່າຈະຢູ່ກັບລາວແລະໄພພ່ົນທັງປວງນ້ັນບ່ໍວ່າຈະໄປທ່ີໃດ.

ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຈ້ົາຈະປະທານແຜ່ນດິນໃຫ້ແກ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງແລ້ວກໍຕາມ, ພວກເຂົາຍັງຈະຕ້ອງໄດ້

ຂ້າມແມນ້ໍ່າຢໍດາເນເພື່ອຍຶດເອົາມາເປັນກັມມະສິດ. ຂນະທ່ີແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາໄດ້ຖືກຄອບຄອງຈາກຄົນປະ

ເທດອ່ືນຢູ່ແລ້ວ, ໂຢຊວຍກໍຮູຈັ້ກແລ້ວວ່າການທ່ີຈະເຂ້ົາໄປຍຶດຄອງເອົາແຜ່ນດິນມີຄວາມໝາຍວ່າການຕ່ໍສູ້ດ້ານການ

ທະຫານກໍາລັງລໍຄອຍພວກເຂົາຢູ່ຫຼັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ຂ້າມແມ່ນ້ໍາຢໍດາເນໄປ. ຊາວອິສຣາເອນມີປະສົບການໜ້ອຍ

ດຽວກັບການທະຫານ, ດ່ັງນ້ັນຄວາມຢ້ານທ່ີລໍຢູ່ຂ້າງໜ້າຈ່ຶງເປັນສ່ິງທ່ີຄາດຫວັງວ່າມັນຈະເກີດຂ້ຶນ. ຄໍາແນະນໍາຂອງ

ພຣະເຈ້ົາຕ່ໍໂຢຊວຍລວມທັງການໜູນນ້ໍາໃຈ: ìເຮົາຈະຢູ່ກັບເຈ້ົາ.î ຄວາມສໍາເຣັດຜົນແມ່ນຮັບປະກັນເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາ

ຊົງສະຖິດຢູ່ດ້ວຍ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາກັບໂຢຊວຍວ່າຈະບ່ໍໜີແລະປະຖ້ິມລາວ.

ໂອກາດຂອງການເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍຈິດວິນຍານແມ່ນຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ-ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍໆຄ້ັງພວກເຮົາຈະ

ພາດພັ້ງບ່ໍສາມາດເບ່ິງເຫັນແລະຕອບສນອງຕ່ໍການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍຈິດວິນຍານ.

ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍເຄີຍຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້ນໍາພາປະເທດ, ພວກເຮົາຍັງສາມາດເປັນຜູ້ນໍາ

ຝ່າຍຈິດວິນຍານໃນທຸກໆບ່ອນທ່ີພວກເຮົາໄປ. ພວກພໍສ່າມາດເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍຈິດວິນຍານທ່ີບ້ານເຮືອນ, ພວກແມສ່າ

ມາດນໍາພາລູກໆຂອງພວກເຂົາ, ແລະພວກຄຣິສຕຽນທ່ີເຮດັວຽກທໍາງານກັບພວກທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາກໍສາມາດນໍາ

ພາໂດຍການເປັນຕົວຢ່າງ, ໂດຍບ່ໍກ່ຽວກັບຕໍາແໜ່ງຂອງພວກເຂົາ. ກໍເໝືອນດ່ັງໃນກໍຣະນີຂອງໂຢຊວຍ, ບາງຄ້ັງການ

ເປັນຜູ້ນໍາກໍລວມທັງການປະເຊີນໜ້າກັບວຽກຢ່າງຖ້ວມຫົວ, ເມື່ອພວກເຮົາຕ້ອງສຸມໃຈໃສ່ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະ

ເຈ້ົາແທນທ່ີຈະແມ່ນການທ້າທາຍຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ.

ເມື່ອໃດກໍຕາມທ່ີໂອກາດຂອງການນໍາພາປາກົດອອກມາ, ພວກເຮົາສາມາດນໍາພາຢ່າງໝັນ້ໃຈ, ໂດຍການ

ຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາວ່າຈະຢູ່ກັບພວກເຮົາ (ມັດທາຍ 28:20). ການຮູ້ຈັກຄໍາສັນຍາຕ່າງໆຂອງພຣະເຈ້ົາແລະ

ນໍາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກ້າຮັບໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງການເປັນຜູ້ນໍາດ້ວຍ

ຄວາມໝັ້ນໃຈ.

2. ຟງັພຣະບນັຊາຂອງພຣະເຈົາ້ (ໂຢຊວຍ 1:6-9)

ແບບດ້ັງເດີມຕ້ອງເວົ້າວ່າໂຮເຊອາ, ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າ ìຄວາມລອດພົນ້,î ໂມເຊໄດ້ປ່ຽນຊ່ືຄົນຮັບໃຊ້ເປັນ

ໂຢຊວຍ, ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວາ່ìພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ເປນັຄວາມລອດພົນ້.î ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວເປັນການສ່ວນຕົວກັບໂຢ

ຊວຍແລະໄດ້ເອ້ີນລາວວ່າຊີວດິທ່ີເຊ່ືອຟັງ. ສາມຄ້ັງໃນວັກນ້ີທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ບັນຊາໂຢຊວຍໃຫ້ເຂ້ັມແຂງແລະກ້າຫານ.

ສໍາລັບໂຢຊວຍທ່ີຈະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ, ລາວຈະຕ້ອງຄຸ້ນເຄີຍກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໂຢຊວຍຕ້ອງລະມັດ

ລະວັງສັງເກດທຸກໆຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຊ່ຶງມັນເປັນແກນອັນສໍາຄັນທ່ີຈະປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນການເຂ້ົາຍຶດຄອງດິນ

ແດນ. ພຣະຄໍາທ່ີຂີດຂຽນຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງລວມທັງພຣະບັນຍັດສິບປະການແລະກົດບັນຍັດທັງໝົດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວ

ໂດຍຜ່ານໂມເຊ.
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ພຣະເຈ້ົາໄດ້ແນະນໍາໂຢຊວຍໃຫ້ທ່ອງຈໍາພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງທຸກມືທຸ້ກຄືນ, ເພື່ອວ່າລາວຈະສາມາດເຮັດໃຫ້

ຄວາມຫວັງໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາເຣັດ. ຄໍາວ່າ ìທອ່ງຈໍາî ຊ່ຶງມຄີວາມໝາຍເຖິງການຕ້ັງສະມາທິຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫ້ໂຢຊວຍ

ມີພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃນຮິມປາກແລະຈິດໃຈຂອງລາວ. ໂຢຊວຍຈະຈະເຣີນກ້າວໜ້າແລະສໍາເຣັດຜົນ

ທ່ີເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍວິນຍານໂດຍການສຸມຈິດໃຈຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃນການເຊ່ືອຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຕ່ໍຈາກນ້ັນ, ໂດຍ

ການຕ້ັງໃຈຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ໂຢຊວຍຈະຕ້ອງເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນເພື່ອຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມຢ້ານແລະຄວາມທ້ໍຖອຍໃຈ,

ດ່ັງທ່ີລາວໄດ້ຮັບຮູເ້ຖິງການຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ພຣະເຈ້ົາຕ້ັງຄວາມຫວງັຕ່ໍຜູ້ທ່ີເຊ ື ່ອທຸກຄົນໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍວິນຍານທ່ີຈູງໃຈຄົນໃນບ່ອນທ່ີພວກເຂົາອາສັຍຢູ່.

ຄວາມຢ້ານແລະຄວາມທ້ໍຖອຍໃຈສ່ວນໃຫຍ່ຈະກີດກ້ັນຄົນຈາກຄວາມພຍາຍາມເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ການກີດ

ກ້ັນອີກອັນນ່ຶງແມ່ນການເຂ້ົາໃຈຜິດເຣ່ືອງຄວາມສໍາເຣັດຜົນ. ຕໍສະດຸດທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານ້ີສາມາດເອົາຊະນະໄດ້ເມື່ອພວກ

ເຮົາຫາກຕ້ັງໃຈຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໂດຍການທ່ອງຈໍາແລະຕ້ັງສະມາທິໃສ່ພຣະຄັມພ,ີ ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ັມ

ແຂງຂ້ຶນເພື່ອຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມຢ້ານກົວໃນຄວາມລ້ົມເຫຼວ, ຖືກປະຕິເສດ, ແລະການກະທໍາຜິດຂນະທ່ີພວກເຮົາສຸມຈິດໃຈ

ໃສ່ພຣະເຈ້ົາທ່ີຊົງທໍາງານຜ່ານຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.

ການຝຶກຊ້ອມຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານພຣະຄັມພີຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂ້ຶນໃນຄວາມ

ສາມາດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຊົງໃຊ້ພວກເຮົາໃຫ້ຈູງໃຈຄົນອ່ືນ.

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາສອນພວກເຮົາເຖິງຄວາມສໍາເຣັດຜົນໃນການຕິດຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ, ການ

ເຊ່ືອຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ, ແລະບັນລຸເຖິງເປ້ົາໝາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໂດຍການໄດ້ຍິນແລະການເຊ່ືອຟັງພຣະຄໍາ

ພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາສາມາດນໍາພາພວກເຮົາເອງແລະຄົນອ່ືນໆອອກຈາກຖ່ິນກັນດານຝ່າຍວິນຍານແລະເຂ້ົາສູ່ຊັຍຊະ

ນະຂອງການດໍາເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ.

3. ກະທາໍຢາ່ງກາ້ຫານ (ໂຢຊວຍ 1:10-11,16-18)

ໂອກາດທໍາອິດໃນການເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງໂຢຊວຍໄດ້ມາຫຼັງຈາກການໄດ້ຍິນຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ລາວຕ້ອງກະທໍາໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ບັນຊາລາວໃຫເ້ຮັດ, ຂນະທ່ີພວກອິສຣາເອນບ່ໍມີຜູ້ນໍາທ່ີຖືກແຕ່ງ

ຕ້ັງເປັນທາງການ.

ໂດຍປາສຈາກການລັງເລໃຈ, ໂຢຊວຍໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງໃຫຫ້ົວໜ້າປະຊາຊົນຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຂ້າມແມນ້ໍ່າຢໍດາ

ເນໃນສາມວັນ. ລາວໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງໃຫ້ປະຊາຊົນຮິບໂຮມສ່ິງທ່ີຈໍາເປັນຕ່າງໆສໍາລັບການເດີນທາງ.

ຫົວໜ້າເຜ່ົາຕ່າງໆກໍຕອບສນອງຕ່ໍຄໍາບັນຊາຂອງໂຢຊວຍດ້ວຍເຫັນດີເຫັນພ້ອມຢ່າງເອກກະສັນ. ພວກເຂົາ

ເວົ້າວ່າ, ìທກຸສິງ່ທກຸຢາ່ງທີທ່າ່ນໄດບ້ນັຊາພວກເຮາົ, ພວກເຮາົກຈໍະເຮດັ.î ຄໍາບັນຊາຂອງໂຢຊວຍໄດ້ລວມທັງນັກຕ່ໍສູ້

ຂອງເຜ່ົາລູເບັນ, ເຜ່ົາກາດ, ແລະເຄ່ິງນ່ຶງຂອງເຜ່ົາມານາເຊໄດ້ນໍາທາງພາປະຊາຊົນຂ້າມແມ່ນ້ໍາຢໍດາເນ. ປະຊາຊົນໄດ້

ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຕັມໃຈຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເຊ່ືອຟັງໂຢຊວຍຢ່າງຈິງຈັງ, ເໝືອນດ່ັງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຍອມເຊ່ືອຟັງໂມ

ເຊ. ການຕອບສນອງຂອງພວກເຂົາກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂຢຊວຍຄິດເປັນຫ່ວງ-ເພາະວ່າພວກເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງ

ຂອງໂມເຊທຸກໆຢ່າງ.

ເຖິງແມ່ນປະຫວັດຂອງພວກເຂົາບ່ໍຄ່ອຍດີຕ່ໍອໍານາດການປົກຄອງ, ປະຊາຊົນກໍຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມໂຄຣົບ

ຂອງພວກເຂົາຕ່ໍອໍານາດການປົກຄອງຂອງໂຢຊວຍໃນຖານະເປັນຜູ້ນໍາຄົນໃໝໂ່ດຍການອອກຄໍາສ່ັງວ່າ ຖ້າຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດ

ຫາກລ່ວງລະເມີດຈະຕ້ອງຖືກປະຫານຊີວິດ. ປະຊາຊົນຍັງໄດ້ເຕືອນໂຢຊວຍເຖິງຄໍາບັນຊາເກ່ົາທ່ີໃຫເ້ຂ້ັມແຂງແລະກ້າ

ຫານ. ການຮູ້ຈັກຄໍາບັນຊາຂອງພຣະເຈ້ົາພຽງເທ່ົານ້ັນກໍຍັງບ່ໍພໍ; ພວກເຮົາຕ້ອງກະທໍາຕາມຢ່າງເຊ່ືອຟັງ.
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ການກະທໍາຂອງໂຢຊວຍໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາໃຫເ້ຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ ເມື່ອພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມຈິງຂອງ

ພຣະອົງຕ່ໍພວກເຮົາ. ຜູ້ນໍາຝ່າຍວິນຍານທ່ີມປີະສິດທິພາບກະທໍາຕາມຄໍາບັນຊາຂອງພຣະເຈ້ົາແລະທ້າທາຍຄົນອ່ືນໆ

ໃຫ້ປະຕິບັດຢ່າງດຽວກັນ, ຂນະທ່ີການເຊ່ືອຟັງຄວາມແມ່ນຫົນທາງທ່ີຈະນໍາປະສົບການກັບພຣະພອນທັງປວງຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ.

ຄືກັນກັບຄົນເຜ່ົາຣູເບັນ, ເຜ່ົາກາດ, ແລະເຄ່ິງນ່ຶງຂອງເຜ່ົາມານາເຊ, ການເຊ່ືອຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາພວກ

ເຮົາບ່ໍພຽງແຕ່ສຸມຈິດໃຈໃສ່ຕົນເອງເທ່ົານ້ັນແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ເຫື່ອແຮງຂອງພວກເຮົາໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອ່ືນໆ ນໍາ. ເບ່ິງ

ເໝືອນວ່າມັນເປັນໜ້າທ່ີຂອງຄົນອ່ືນອີກແຕ່ມັນກໍເປັນໂອກາດສໍາລັບພວກເຮົາທ່ີຈະບືນຂ້ຶນແລະຮັບໃຊ້ຄຽງຂ້າງກັບຄົນ

ອ່ືນໆ.

ການກະທໍາຢ່າງກ້າຫານເມື່ອພຣະເຈ້ົາຮຽກເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ອອກຈາກເຂດຄວາມສຸກສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ

ສາມາດທ່ີຈະໜູນໃຈຄົນອ່ືນໆໂດຍເຕືອນສະຕິພວກເຂົາເຣ່ືອງຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ

ແລະການຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະອົງກັບພວກເຮົາ. ການຕອບສນອງຕ່ໍການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບການເປັນ

ຜູ້ນໍາຕ້ອງການຄວາມເຂ້ັມແຂງແລະຄວາມກ້າຫານ. ການທ່ີມີໃຈກ້າໃນການເຊ່ືອຟັງຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປັນ

ຢ່າງຂອງການເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍຈິດວິນຍານທ່ີມີຄ່າໃນການຕິດຕາມ.

ບົດຮຽນຊວີດິ

ຄວາມທ້ໍຖອຍໃຈແລະຄວາມຢ້ານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາດ້ວຍກັນກັບການເປັນຜູ້ນໍາ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ບອກໂຢ

ຊວຍວ່າລາວຈະບ່ໍພົບຄວາມຢ້ານກົວແລະຄວາມທ້ໍຖອຍໃຈໃນມື້ໃດມື້ນ່ຶງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພຣະຄັມພໄີດ້ບ່ົງບອກໃຫ້ເຫັນ

ວ່າລາວມີຄວາມຮູ້ສຶກກັບສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນຂນະທ່ີພຣະເຈ້ົາກ່າວຕ່ໍລາວ. ຄໍາເວົ້າເຫຼົ່ານ້ັນຄືວ່າມັນອາດຈະບັນລະຍາຍຄວາມ

ຮູ້ສຶກຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ການສຶກສາພຣະຄັມພໃີນມືນ້ີ້ບ່ົງບອກວິທີປະຕິບັດຕາມແບບ

ງ່າຍໆແລະທາງທ່ີວ່ອງໄວ ທ່ີບັນດາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອສາມາດເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາກ່ຽວກັບການນໍາພາຝ່າຍຈິດ

ວິນຍານ.

 ທາງທໍາອິດໃນການເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານຂອງທ່ານຄືຮັບເອົາໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ. ພຣະເຈ້ົາປະ

ທານໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນມໂີອກາດນໍາພາ, ແລະພຣະອົງສັນຍາວ່າຈະຢູ່ກັບພວກເຮົາສະເມີ. ການຮູ້ຈັກຄໍາສັນ

ຍາຂອງພຣະອົງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມຄີວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ຝຶກຊ້ອມໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການເປັນຜູ້ນໍາ.

 ທາງທີສອງທ່ີເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານຂອງທ່ານຄືຕ້ອງຟັງຄໍາບັນຊາຕ່າງໆຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເມືອ່ພວກເຮົາຫາກ

ຕ້ັງເປ້ົາໝາຍຕ້ົນຕໍໃນການໃຊ້ເວລາອ່ານ,ແລະສຶກສາ, ແລະທ່ອງຈໍາພຣະຄັມພີ, ພຣະເຈ້ົາເປີດເຜີຍພຣະອົງ

ເອງແລະເປ້ົາໝາຍຂອງພຣະອົງຕ່ໍພວກເຮົາ.

 ທາງທີສາມທ່ີເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານຂອງທ່ານຄືກະທໍາຢ່າງກ້າຫານ. ແຫຼ່ງທ່ີມາຂອງຄວາມກ້າຫານຂອງ

ພວກເຮົາຄືພຣະເຈ້ົາ, ຜູ້ທ່ີເພີ້ມຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ກັບພວກເຮົາໂດຍຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງແລະການຊົງ

ສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະອົງ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທດິ ທ ີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ເອຊະເທີ 4

ົດຮຽນນີ້ມຜີົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ

ານໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາ

ລະຣາຊອາຈັກຂອງພຣະອົງ. ໃນບົດຮຽນ

ນ່ໃຊ້ອິດທິພົນຂອງທ່ານສໍາລັບເປ້ົາໝາຍ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການນໍາພາໂດຍ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນສາມາດດຶງດູດບາງຄົນໄດ້

່າງໆຂອງພຣະເຈ້ົາແລະໃນທາງທັງປວງຢ່າງ

ແຮຣີອຽດ ທັບແມນໄດ້ເປັນຂ້າທາດ

ປັນລະຍະເວລາກວ່າສິບປີ, ແລະການສ່ຽງ

ຫ້ພົບກັບອິສຣະພາບຄຽງຄູ່ກັບລາງຣົດ

າດທ່ີລັກລອບໜີເພື່ອອາສັຍຊ່ົວຄາວໃນ

ດໆ, ແຮຣີອຽດ ທັບແມນໄດ້ທຽວຕາມລາງຣົດ

ື່ນໆ, ຊ່ຶງລວມທັງພໍ່ແມທ່ີ່ມີອາຍຸ 70 ປີຂອງ

ດຍສານ.

ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນສາມາດເປັນ

ດ້ບອກສ່ິງສໍາຄັນຂອງການໃຊ້ອິດທິພົນຂອງ

ຈ້ົາ.

ຂນະທ່ີພວກເຮົາກໍາລັງຄ້ົນຄວ້າຊີວິດ

ຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີການໃຊ້ອິດທິພົນຂອງ

ື່ນໝົດ, ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫຊີ້ວິດຂອງພວກ

. ເຫນັສິງ່ທີພ່ຣະເຈົາ້ປະທານໃຫ້

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທດິ ທ ີ8 ພສຶພາ 2011 (5-8-2011)

ໃຊອ້ດິທພິນົຂອງທາ່ນ

4:13-17; 8:3-8

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ

ເຈ້ົາທ່ີສົມສ່ວນ ແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມມືຂອງຂ້າພະ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ມອງເຫັນອິດທິພົນທ່ີທ່ານມີແລະ

ໝາຍຂອງພຣະເຈ້ົາແລະໃນຕາມແບບຢ່າງພຣະເຈ້ົາ.

ໂດຍການຝຶກຊ້ອມອິດທິພົນຢ່າງພຣະເຈ້ົາ

ໄດ້. ບ່ໍແມ່ນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນຈະໄຊ້ອິດທິພົນຂອງພວກເຂົາ

ປວງຢ່າງພຣະເຈ້ົາ.

ທາດທ່ີແລ່ນຫຼົບໜີຕົວ ຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ເປັນທ່ີຮູ້ຈັກກັນວ່າ ìໂມເຊກັບໄພ່

ສ່ຽງພັຍອັນຍ່ິງໃຫຍ່ສ່ວນຕົວ, ລາວໄດ້ນໍາພາພວກຂ້າທາດ

ລາງຣົດໄຟໃຕ້ພື້ນດິນ, ເຄືອຂ່າຍຂອງເຮືອນທ່ີໃຫ້ຄວາມປອດພັຍ

ໃນການເດີນທາງຂ້ຶນພາກເໜືອເພື່ອຈະພົບເສຣີພາບ. ໂດຍ

ລາງຣົດໄຟໃຕ້ດິນນ້ັນເຖິງ 19 ເທ່ືອ, ການໃຊ້ອິດທິພົນຂອງ

ຂອງລາວ, ໃຫມ້ີເສຣີພາບ, ຊ່ຶງບ່ໍເຄີຍໃຫ້ຕົວລາວເອງຖືກຈັບ

ເປັນຜູ້ທ່ີມີອິດທິພົນ, ບ່ໍວ່າບ່ອນໃດທ່ີພວກເຮົາຢູ່. ການສຶກສາ

ທິພົນຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນປໂຍດຕ່ໍຄົນອ່ືນໆໃນແງບ່ວກເພືອ່ຣາຊອານາຈັກ

ຊີວິດຂອງເອຊະເທີແລະການຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງພຣະເຈ້ົາ

ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາແລະທາງຂອງ

ພວກເຮົາຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ທຸກມື້.

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ໃຫເ້ພືອ່ໃຊເ້ປັນແຮງຈງູໃຈ: (ເອຊະເທີ 4:13-14

ຂ້າພະເຈ້ົາໃນໂບດ

ແລະຕັດສິນໃຈແນ່ວ

ເຂົາສໍາລັບແຜນການ

ກັບໄພ່ພົນຂອງລາວî

ທາດຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນ

ພັຍບ່ອນທ່ີພວກຂ້າ

ໂດຍບ່ໍຢ້ານຕ່ໍອັນຕະລາຍ

ຂອງລາວເພື່ອນໍາພາຄົນ

ຈັບແລະບ່ໍເຄີຍເສັຽຄົນ

ສຶກສາພຣະຄັມພໃີນມື້ນ້ີ

ເພືອ່ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະ

ເຈ້ົາຂອງນາງ, ພວກ

ຂອງພຣະອົງ. ກ່ອນ

14)
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ໃນພຣະທັມເອຊະເທີໄດ້ຂ້ຶນຕ້ົນດ້ວຍໄພພ່ົນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄປລ້ີພັຍທ່ີຈັກກະພົບເປີເຊັຽ. ກະສັດຂອງເປີເຊັຽ,

ອາຮາຊູເອີຣັສ, ໄດ້ຈັດງານລ້ຽງທ່ີຣາຊວັງໃນເມືອງຊູຊາເພື່ອສະແດງຄວາມມັ່ງຄ່ັງສົມບູນຂອງຣາຊອານາຈັກ. ຣາຊີນີ

ວາຊະຕີ ປະຕິເສດຕາມຄໍາສເນີທ່ີໃຫ້ນາງປາກົດຕົວຕ່ໍໜ້າແກ່ກະສັດອາຮາຊູເອີຣັສເພື່ອຖວາຍບັງຄົມ (ບາງທີຍ້ອນ

ຄວາມມຶນເມົາ), ດ່ັງນ້ັນຣາຊີນີວາຊະຕີຈ່ຶງຖືກປົດຈາກຕໍາແໜ່ງແລະການຊອກຫາຣາຊີນີຄົນໃໝກໍ່ໄດ້ເລ້ີມຂ້ຶນ.

ກະສັດໄດ້ເລືອກເອົາເອຊະເທີ, ຍິງກໍາພ້າຄົນຢິວແລະເປັນພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານໂມດີກາຍໃຫ້ເປັນຣາຊີນີຄົນໃໝ່.

ເຖິງແມ່ນວ່າໂມດີກາຍບ່ໍໄດ້ປິດບັງການລອບສັງຫານກະສັດ, ນ່ຶງໃນຂ້າຣາຊການຊ້ັນສູງຂອງກະສັດ, ຮາມານ, ຜູ້ຊ່ຶງບ່ໍ

ມັກຄົນຢິວທ່ີຫຼອກລວງກະສັດອາຮາຊູເອີຣັສໃຫ້ອອກຄໍາສ່ັງຂ້າພວກຄົນຢິວ.

ຫຼັງຈາກການໄດ້ຟັງການໃຫ້ການຂອງຮາມານ, ໂມດີກາຍໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຮ້ອງໄຫ້ຕາມປະຕູໂຂງຣາຊວັງຂອງກະ

ສັດຢ່າງເປີດເຜີຍ. ເມື່ອຄົນສ່ົງຂ່າວຂອງນາງເອຊະເທີໄດ້ຊາບເຣ່ືອງກ່ຽວກັບການໂສກເສ້ົາຂອງລາວ, ໂມດີກາຍໄດ້ສ່ົງ

ຂ້ໍຄວາມນໍາຜູ້ສ່ົງຂ່າວບອກວ່ານາງຕ້ອງໄປປາກົດຕົວຕ່ໍກະສັດເພື່ອຕາງໜ້າໃຫ້ຄົນຢິວ.

ເອຊະເທີໄດ້ສ່ົງຜູ້ສ່ົງຂ່າວເພື່ອເຕືອນສະຕິໂມດີກາຍວ່າກົດໝາຍຂອງຈັກກະພົບເປີເຊັຽອະນຸຍາດໃຫ້ກະສັດ

ສ່ັງຂ້າໃຜກໍໄດ້ທ່ີເຂ້ົາພົບໂດຍປາສຈາກໃບອະນຸຍາດ. ໂມດີກາຍໄດ້ເຕືອນເອຊະເທີທ່ີນາງບ່ໍສາມາດຫຼີກລ້ຽງຈາກຊະ

ຕາກັມຂອງຄົນຢິວທຸກໆຄົນ. ຊີວິດຂອງເອຊະເທີຕົກໃນຂ້ັນອັນຕະລາຍ, ບ່ໍວ່າຈະເຂ້ົາພົບກະສັດຫຼືບ່ໍເຮັດອັນໃດເລີຍ.

ໂມດີກາຍເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ວຍນໍາພວກອິສຣາເອນອອກຈາກຄວາມຫາຍຍະນະ ເໝືອນດ່ັງທ່ີລາວເຊ່ືອວ່າພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້ນໍາເອຊະເທີເຂ້ົາສູ່ຕໍາແໜ່ງສໍາລັບເວລາຢ່າງນ້ີ.

ໂມດີກາຍໄດ້ທ້າທາຍເອຊະເທີໃຫ້ໃຊ້ອິດທິພົນຂອງນາງໃນຖານະເປັນຣາຊີນີເພື່ອຊັກຊວນໃຈກະສັດອາຊາຊູ

ເອີຣັສໃຫ້ມໃີຈເມດຕາຕ່ໍຄົນຢິວ. ບ່ໍເໝືອນກັບໂຢຊວຍ, ເອຊະເທີີບ່ໍມີຄໍາຮັບປະກັນໃນຄວາມສໍາເຣັດຜົນ, ເຖິງປານນ້ັນ

ນາງກໍຕັດສິນໃຈແນ່ວແນ່ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ.

ເໝືອນດ່ັງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ໂມດີກາຍໃຫ້ຊ່ວຍເອຊະເທີມອງເຫັນໂອກາດຂອງນາງສໍາລັບອິດທິພົນທ່ີຈະຕ້ອງ

ໃຊ້, ສ່ວນໃຫຍ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອົາຄົນເຂ້ົາມາໃນຊີວິດພວກເຮາົເພື່ອເປ້ົາໝາຍທ່ີຄ້າຍຄືກັນ. ພວກເຮົາສາມາດຟັງຄໍາ

ແນະນໍາຂອງຄຣິສຕຽນທ່ີເຂ້ັມແຂງຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຊ້ໃນການດົນໃຈພວກເຮົາໃຫ້ເປັນແຮງດົນໃຈຕ່ໍຜູ້ອ່ືນໆ.

ບ່ໍວ່າພວກເຮົາຈະຢູ່ອ້ອມຮອບພວກທ່ີເຊ່ືອຫຼືພວກທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ, ພວກເຮົາສາມາດເປັນຜູ້ທ່ີເປັນແຮງໜູນໃຈໃນ

ບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຢູ່ແລະໃນສ່ິງໃດກໍຕາມທ່ີພວກເຮົາເຮັດຢູ່. ພວກເຮົາບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງກໍາຕໍາແໜ່ງເພື່ອມີອິດທິພົນເໜືອ

ຜູ້ອ່ືນ; ພວກເຮົາພຽງແຕ່ມພີະລັງພທ່ີໍຈະເປັນແຮງໜູນໃຈ. ພວກເຮົາຄວນຈະໃຊ້ອິດທິພົນຂອງພວກເຮົາສເມີເພື່ອແຜນ

ການຂອງພຣະເຈ້ົາແລະບ່ໍແມນ່ເພື່ອເຫດຜົນທ່ີເຫັນແກ່ຕົວເອງ. ເໝືອນກັນກັບເອຊະເທີ, ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ແນ່

ນອນຕ່ໍຜົນທ່ີປາກົດອອກມາກໍຕາມ, ພວກເຮົາຕ້ອງພຍາຍາມ.

2. ຮູວ້າ່ພຣະເຈົາ້ເປນັຜູມ້ອີາໍນາດໜນູໃຈທີຍ່ິ່ງໃຫຍ່ (ເອຊະເທີ 4:15-17)

ເອຊະເທີໄດ້ແນະນໍາໂມດີກາຍໃຫ້ຮວບຮວມຈັດກຸ່ມພວກຄົນຢິວ ແລະໃຫ້ພວກເຂົາຖືສິນອົດອາຫານເພື່ອ

ນາງ. ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆຂອງນາງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ ້ເຫັນວ່ານາງເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ, ແລະບ່ໍພຽງແຕ່ໃນຕົວນາງເອງ

ເທ່ົານ້ັນ, ໃນຖານະເປັນຜູ້ມອິີດທິພົນສູງສຸດ, ຊ່ຶງລວມທັງກະສັດຂອງເປີເຊັຽ. ຄໍາຂໍຮ້ອງຂອງເອຊະເທີສໍາລັບການອົດ

ອາຫານ, ຊ່ຶງກໍໝາຍເຖິງຄໍາອະທິຖານ, ສະແດງອອກວ່ານາງຍັງຕ້ອງອາສັຍຄົນອ່ືນໆແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການ

ຊົດຊ່ວຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຄວາມຈິງຈັງຕ່ໍສະຖານະການໃນເຣ່ືອງຄໍາສ່ັງຂອງເອຊະເທີທ່ີບອກພວກຢິວບ່ໍໃຫ້ກິນເຂ້ົາຫຼືດ່ືມນ້ໍາເປັນເວລາ
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ສາມມື້, ກາງຄືນແລະກາງເວັນ. ແມ່ນແຕ່ເອຊະເທີແລະສາວໃຊ້ກໍເຂ້ົາຮ່ວມໃນການອົດອາຫານນໍາ, ແລະໂດຍເຮັດດ່ັງ

ນ້ັນ, ເອຊະເທີໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອຂອງນາງໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ. ເອຊະເທີໄດ້ໃຊ້ອິດທິພົນຂອງນາງໃນການນໍາ

ຄົນໃຫ້ຮ້ອງຫາພຣະເຈ້ົາ, ເຖິງແມ່ນຈະຢູ່ຖ້າມກາງພັຍອັນຕະລາຍ.

ຄວາມເຕັມໃຈຂອງເອຊະເທີທ່ີຈະໄປຫາກະສັດຫຼັງຈາກທ່ີປະຊາຊົນໄດ້ພາກັນອະທິຖານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ເຖິງຄວາມເລິກຂອງການວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຂອງນາງ. ບ່ໍໄດ້ຫ່ວງກັງວົນຕ່ໍຄວາມປອດພັຍຂອງນາງເອງຕ່ໍໄປ,

ເອຊະເທີໄດ້ເຕັມໃຈທ່ີຈະສ່ຽງຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອຮັກສາພວກປະຊາຊົນ.

ການຢືນຢັນເຖິງຄວາມເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງສະແດງອອກສເມີ. ໃນຂນະທ່ີເຮົາເວົ້າວ່າພຣະ

ເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງມອໍີານາດບັນດົນໃຈອັນສູງສຸດ, ເຮົາຍິນດີກັບຄວາມເຊ່ືອອັນເລິກເຊ່ີງຂອງເຮົາ ແຕ່ເຮົາໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່

ກັບຄວາມເຊ່ືອນ້ັນ. ພຣະຄັມພສີອນໄວວ້່າພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການເລືອກຂອງພວກເຮົາຂນະທ່ີພວກ

ເຮົາເພິ່ງພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະເຮັດໃຫແ້ຜນການຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດ.

ເມື່ອພວກເຮົານໍາພາ, ພວກເຮາົຕ້ອງສ່ົງເສີມຄົນອ່ືນໆ, ແລະໂດຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄົນອ່ືນໆ

ພວກເຮົາສາມາດປະສົບຜົນຫາຼຍກວ່າເຮັດຜູ້ດຽວ. ໂດຍການປະສານງານຂອງພວກເຮົາເອງກັບໄພພ່ົນຂອງພຣະເຈ້ົາ,

ເຖິງແມ່ນວ່າກໍາລັງຢູ່ໃນຄວາມຍາກລໍາບາກກໍຕາມ, ພວກເຮາົກໍຍັງສາມາດກະທໍາດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ. ເຖິງແມ່ນວ່າ 

ສະຖານະການເບ່ິງຄືວ່າຈະບ່ໍມີຄວາມຫວັງເລີຍ, ການຮ່ວມນະມັສການພຣະເຈ້ົາກັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄົນອ່ືນໆຈະເພີມ້ພະລັງ

ໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາອີກຕ່ໍໄປ.

3. ໃຊອ້ດິທພິນົຂອງທາ່ນໃນທາງຂອງພຣະເຈົາ້ (ເອຊະເທີ 8:3-8)

ຫຼັງຈາກອົດອາຫານໄດ້ສາມວນັແລ້ວ, ເອຊະເທີໄດ້ເຮັດຄໍາຂໍຮ້ອງຕ່ໍກະສັດ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໂຜດປະທານໂອ

ກາດໃຫ້ນາງໄດ້ເຂ້ົາທູນຕ່ໍກະສັດ, ແລະນາງໄດ້ຖາມກະສັດແລະຮາມານໃຫ້ມາຮ່ວມງານລ້ຽງທ່ີນາງໄດ້ຈັດຕຽມໄວນ້ັ້ນ.

ເມື່ອໄດ້ເຕືອນເຖິງເຣ່ືອງໂມດີກາຍທ່ີໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດຂອງເພິ່ນແຕ່ວ່າຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຕອບສນອງ, ກະສັດໄດ້ຍ້ອງຍໍໃຫ້ກຽດ

ຕ່ໍປວງຊົນຢ່າງເປີດເຜີຍໂດຍການນໍາພາຂອງຮາມານ. ນະທ່ີງານລ້ຽງ, ເອຊະເທີໄດ້ບອກກະສັດທ່ີຮາມານໄດ້ຫຼອກ

ລວງໃຫ້ເຊັນໃບອອກຄໍາສ່ັງທໍາລາຍພວກຢິວ, ແລະກະສັດກໍໄດ້ສ່ັງປະຫານຊີວິດຮາມານໂດຍແຂວນຄໍທ່ີເສົາຫຼັກອັນ

ດຽວກັນທ່ີຮາມານໄດ້ຕ້ັງໃຈສ້າງໄວເ້ພື່ອຈະປະຫານຊີວິດຂອງໂມດີກາຍ.

ການທ່ີເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາເຣັດສໍາລັບນາງ, ເອຊະເທີໄດ້ປາກົດຕົວຕ່ໍກະສັດເພື່ອຍົກເລີກໃບ

ຄໍາສ່ັງທ່ີໄດ້ຂຽນໄວ້ເພ່ືອທໍາລາຍພວກຢິວ. ການໃຊ້ທັງສອງທາງຄືທາງການເມືອງແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງມະນຸດ, ເອຊະ

ເທີຂໍຮ້ອງໃນທາງອັນເໝາະສົມທີ່ໃຫ້ກະສັດໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງປະກາດຍົກເລີກເອກກະສານຂອງຮາມານ.

ກະສັດອາຮາຊູເອີຣັສໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນຊອບຕ່ໍພວກຢິວໂດຍໄດ້ມອບທ່ີດິນຂອງຮາມານໃຫ້ກັບເອຊະ

ເທີ. ກະສັດຍັງໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ເອຊະເທີແລະໂມດີກາຍໃຫ້ລົງຊ່ືຂອງກະສັດໃນບ່ອນໃດກໍຕາມທ່ີເຂົາປາຖນາກ່ຽວເຣ່ືອງ

ຄົນຢິວ. ອິດທິພົນຂອງເອຊະເທີຕ່ໍກະສັດເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງນາງແລະຊີວິດຂອງເພື່ອນຊາວຢິວຂອງນາງໄດ້ພົ້ນ.

ໂດຍບ່ໍກ່ຽວກັບວ່າແມ່ນຄົນປະເພດໃດທ່ີພວກເຮົາມອິີດທິພົນຕ່ໍ, ພວກຄຣິສຕຽນຕ້ອງໃຊ້ອິດທິພົນຂອງພວກ

ເຂົາໃນທາງທ່ີເໝາະສົມແລະຕາມທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາມີບ່ອນສໍາລັບຄຣິສຕຽນທຸກໆຄົນໃນແຜນການເບ້ືອງ

ເທິງຂອງພຣະອົງສໍາລັບມວນມະນຸດ, ແລະພຣະອົງປະສົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕ່ໍຊາຕາກັມຂອງຄົນ

ອ່ືນໆ. ສ່ວນໃຫຍ່ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ພວກຄຣິສຕຽນຊ່ວຍປ່ຽນແປງການປະຕິບັດອັນເຊ່ືອມໂຊມຂອງສັງຄົມທ່ີກົດຂ່ີແລະເປັນ

ພັຍຕ່ໍຜູ້ທ່ີໄຮດ້ຽງສາ. ການໃຊ້ອິດທິພົນຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການດີຈໍາເປັນທ່ີພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄຈ້ແຍກກັບຄົນອ່ືນໆ

ແລະດໍາເນີນຊີວິດທ່ີຍອມເສັຽສະລະໃນຖານະທີ່ີພວກເຮົາອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາກະທໍາງານຜ່ານພວກເຮົາ.
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ບົດຮຽນຊວີດິ

ການເປັນຜູ້ນໍາແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາທ່ີມີອິດທິພນົຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ. ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ອິດທິພົນ

ຂອງພວກເຮົາໃນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາຫຼໃືນທາງບ່ໍດີ. ພຣະເຈ້ົາປະສົງໃຫພ້ວກທ່ີເຊ່ືອທຸກໆຄົນໃຫ້ໃຊ້ອິດທິພົນຂອງພວກ

ເຂົາໃນທາງທ່ີຈະໄດ້ຜົນປໂຍດຕ່ໍຄົນອ່ືນໆແລະນໍາສະງ່າຣາສີມາສູ່ພຣະອົງ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກໆຄົນສາມາດມີອິດທິພົນຕ່ໍ

ບາງຄົນ. ບົດຮຽນໃນມື້ນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄຈ້ແຍກຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃຊ້ອິດທິພົນຕ່ໍຄົນອ່ືນໆແລະຕັດສິນໃຈ

ແນ່ວແນ່ໃຫ້ໃຊ້ອິດທິພົນຂອງທ່ານສໍາລັບແຜນການຕ່າງໆຂອງພຣະເຈ້ົາແລະໃນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ບາງຢ່າງເຫຼົ່ານ້ີ

ເຊ່ັນ:

 ທ່ານສາມາດມອງເຫັນວ່າທ່ານໄດ້ຖືກສ້າງໂດຍພຣະເຈ້ົາກັບອິດທິພົນທ່ີອາດຈະມີສໍາລັບຄົນອ່ືນໆ. ທ່ານບ່ໍ

ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຫ້ອງການ, ຕໍາແໜ່ງ, ຫຼຍົືດຊ້ັນທ່ີຈະນໍາ; ແທນທ່ີຈະເປັນດ່ັງນ້ັນ, ຂໍພຽງແຕ່ທ່ານສໍານຶກວ່າທ່ານ

ມີຄວາມສາມາດມີອິດທິພົນຕ່ໍຄົນອ່ືນໆແລະຜ່ອນອິດທິພົນຂອງທ່ານລົງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.

 ທ່ານຕ້ອງມອງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ທ່ີມີອິດທິພົນສູງສຸດຂອງມະນຸດ. ທ່ານອາດຈະສາມາດຊັກຊວນຄົນ

ອ່ືນໆໃຫ້ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີທ່ານຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດ, ແຕ່ວ່າປາສຈາກການເຂ້ົາຮ່ວມມືຂອງພຣະເຈ້ົາ,

ອິດທິພົນຂອງທ່ານຈະກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຕົນເອງ.

 ທ່ານຄວນຈະໃຊ້ອິດທິພົນຂອງທ່ານໃນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຈ່ົງເປີດກວ້າງຕ່ໍການຊົງນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານ

ຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ໃນຖານະທ່ີພຣະອົງຊົງຮຽກເອ້ີນທ່ານໃຫ້ໄຈ້ແຍກກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ

ຄົນອ່ືນໆ. ຕັດສິນໃຈແນ່ວແນ່ກະທໍາຢ່າງກ້າຫານແລະຈ່ົງມອບຖວາຍຜົນທ່ີອອກມານ້ັນໄວກັ້ບພຣະເຈ້ົາ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ເອັສຣາ 7:1

ົດຮຽນນີ້ສາມາດສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ

ານໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາ

ະຈັກແລະຣາຊອາຈັກຂອງພຣະອົງ. ບົດຮຽນ

ອງຝ່າຍຄືພວກທ່ີບ່ໍເຊ່ືອແລະພວກທ່ີເຊ່ືອມ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົນທ່ີເປັນຜູ້ນໍາກໍຈາກຫົວໃຈຂອງຜູ້ທ່ີເຂົາ

ຈ້ົາໃນທາງທ່ີທັງສອງຝ່າຍຄືພວກທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ

ໍາພາ.

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ົດຮຽນນ້ີສໍາຄັນກໍເພາະວ່າຖ້າວ່າພວກທ່ີ

າຝ່າຍຈິດວິນຍານໄດ້. ໜ້າເສັຽໃຈ, ພວກ

ືກຄ້ົນພົບວ່າມັນບ່ໍຕົງກັບຊີວິດສາທາຣະນະ

ໃນປີ 1986, ອໍານາດການປົກຄອງ

່າການປະກອບຂ້ໍມູນທໍາເອກກະສານເຂ້ົາ

າວ່າຕ້ອງການຄົນຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເອ

າກ 170 ຄົນທ່ີມາສມັກ, ນ່ຶງສ່ວນສາມບອກ

ການໃຫ້ຄ່າຕົວເອງທ່ີບ່ໍເໝາະສົມ

ັມທາງດ້ານການເງິນດ້ານການບັນຊີທ່ີ

ໃນຈຸດສູນກາງຂອງທຸກໆສາຍສໍາພັນກໍ

ອງພວກເຂົາຫຼືແມແ້ຕ່ຕ່ໍຊ່ຶງກັນແລະກັນ

ບົດຮຽນຂອງມື້ນ້ີແມ່ນມີຜົນປໂຍດ

ານຮຽນຮູ້ທ່ີສໍາພັນກັບຄົນອ່ືນໆກັບກຽດຕິຍົດ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ15 ພສຶພາ 2011 (5-15-2011)

ເດນີກັບພຣະເຈົາ້

1ກ, 6-10, 25-28; 9:4-6; 10:10-12

ົດຮຽນນີ້ສາມາດສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ

ເຈ້ົາທ່ີສົມດູນແມ່ນມີລັກສະນະໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ້າທາຍທ່ານໃຫ້ກ້າວເດີນໄປກັບພຣະ

ເຊ່ືອມອງເຫັນກຽດຕິຍົດຂອງທ່ານແລະວາງໃຈໃຫທ່້ານນໍາພາ

ເຂົາເປັນຢູ່. ການນໍາພາຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເຣັດແມ່ນລວມທັງ

ເຊ່ືອແລະພວກທ່ີເຊ່ືອມອງໃຫ້ເຫັນກຽດສັກສີຂອງຄົນນ້ັນ ແລະ

ທ່ີເຊ່ືອທ່ີຂາດຄວາມເໝາະສົມແລະກຽດສັກສີ, ພວກເຂົາບ່ໍ

ພວກເຮົາສາມາດຄິດເຖິງຕົວຢ່າງຫຼາຍໆອັນທ່ີໄດ້ຖືກທໍາລາຍ

ະນະຂອງພວກເຂົາແລະກັບມາດຕະຖານຢ່າງພຣະເຈ້ົາ.

ປົກຄອງທ່າກໍາປ່ັນຂອງນິວຢອກແລະນິວເຈີຊີໄດ້ທໍາການສຶກສາ

ເຂ້ົາເຮັດວຽກເປັນເຣ່ືອງໃຫຍ່ທ່ີຕ້ອງເປັນຫ່ວງ. ກຸ່ມທໍາງານກຸ່ມ

ເອເລັກໂທຣນິກກັບຊ່ຽວຊານໃນຊັນແທັກ ຄອນແນັກເຕີ, ຊ່ຶງ

ສາມບອກວ່າເປັນນັກຊ່ຽວຊານກັບຊັນແທັກ.

ສົມ, ການຕົວະທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເອງອອກໜ້າກ່ອນໃນທ່ີທໍາງານ

ທ່ີຄົດໂກງກໍກາຍເປັນຂອງທັມມະດາທ່ົວໄປໃນຫຼາຍໆປີທ່ີຜ່ານມາ

ທຸກໆສາຍສໍາພັນກໍຄືການເຊ່ືອວາງໃຈ. ຖ້າວ່າຄົນບ່ໍສາມາດເຊ່ືອວາງ

ກັນ, ສາຍສໍາພັນຂອງພວກເຂົາຈະລໍາບາກສເມໄີປ.

ໂຍດສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອພວກທ່ີເຊ່ືອໃຫກ້າຍເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍ

ກຽດຕິຍົດແລະວາງໃຈ.

ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃນຄຣິສ

ພຣະເຈ້ົາໃນທາງທ່ີທັງ

ນໍາພາ.

ລວມທັງການເດີນກັບພຣະ

ແລະວາງໃຈໃຫ້ຜູ້ນ້ັນ

ບ່ໍສາມາດເປັນຜູ້ນໍາ

ທໍາລາຍເມື່ອຊີວິດສ່ວນຕົວ

ສຶກສາເພື່ອໃຫ້ແນ່ນອນ

ກຸ່ມນ້ີໄດ້ອອກໂຄສະ

ຊ່ຶງເປັນສ່ິງທ່ີບ່ໍເຄີຍມີ.

ງານ, ແລະບ່ໍທ່ຽງ

ຜ່ານມານ້ີ.

ວາງໃຈຕ່ໍການເປັນຜູ້ນໍາ

ຝ່າຍຈິດວິນຍານໂດຍ
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ສຶກສາພຣະຄມັພີ

1. ມຈີິດໃຈສໍາລັບພຣະເຈົາ້ (ເອັສຣາ 7:1ກ, 6-10)

ປະໂຣຫິດເອັສຣາໄດ້ເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍວິນຍານສໍາລັບໄພພ່ົນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໜ້າທ່ີຂອງເພິ່ນໃນການນໍາພາກຸ່ມ

ຄົນຢິວໃຫ້ກັບມາເຢຣູຊາເລັມຈາກເປີເຊັຽ ໃຫ້ຕ້ັງການນະມັສການທ່ີບໍຣິສຸດໃນພຣະວຫິານທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນໃໝຂ່ອງຊາວ

ຢິວ. ເຊ້ືອສາຍຂອງເອັສຣາໄດ້ຖືກບັນທຶກຕາມລໍາດັບເພື່ອພິສູດກການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຂອງເພິ່ນແລະຮັບປະກັນຕໍາ

ແໜ່ງການເປັນປະໂຣຫິດຂອງເພິ່ນ.

ເອັສຣາໄດ້ເປັນຜູ້ຊໍານານສິດສອນໃນກົດບັນຍັດຂອງໂມເຊ. ເພິ່ນຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນຜູ້ອຸທິດຕົນຕ່ໍພຣະຄໍາຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ, ຊ່ຶງໄດ້ສະແດງອອກທັງສອງທາງຄືໃນທາງຊີວິດສ່ວນຕົວແລະໃນການສິດສອນຂອງເພິ່ນ. ເພາະວ່າຍ້ອນ

ການຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນເປັນຫຼັກຖານໃນຊີວິດຂອງເອັສຣາ, ອາຕາເຊີກຊິສ, ກະສັດຂອງເປີເຊັຽກໍຊົງ

ໂຜດອະນຸຍາດໃຫ້ເພິ່ນທຸກຢ່າງຕາມຄໍາຂໍຮ້ອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບ່ໍມີຂ້ໍບັນທຶກທ່ີແນ່ນອນທ່ີເອັສຣາໄດ້ຂໍຮ້ອງ,

ພຣະຫັດທ່ີເຕັມລ້ົນດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເພິ່ນໄດ້ຢູ່ເທິງເພິ່ນ, ຊ່ຶງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເພິ່ນເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍ

ກະສັດອາຕາເຊີກຊິສ. ການຊົງປະທານຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ດູແລນໍາພາເອັສຣາແລະທັງກຸ່ມໃຫ້ໄດ້ເດີນທາງກັບເຢຣູຊາ

ເລັມ.

ພຣະເຈ້ົາມີພຣະຄຸນຕ່ໍເອັສຣາເພາະການຮັກພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາຂອງເພິ່ນ. ເອັສຣາຕັດສິນໃຈແນ່ວແນ່ໃນການ

ສຶກສາຮຽນຮູ້, ເຊ່ືອຟັງ, ແລະສິດສອນພຣະຄັມພີ.

ເອັສຣາໄດ້ເປັນເໜືອກ່ວາຄຣູສອນ, ເພິ່ນໄດ້ຢູ່ໃຕ້ອໍານາດພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະຄັມພີທຸກຂ້ໍທຸກຕອນ

ແມ່ນມີປໂຍດສໍາລັບການແນະນໍາຕ່ໍພວກທ່ີເຊ່ືອທຸກໆຄົນໃນການດໍາເນີນຊີວິດຊອບທັມ (2 ຕີໂມທຽວ 3:16). ການ

ສຶກສາຮຽນຮູ້ຢ່າງດຽວ, ແຕ່ວ່າ, ມັນກໍມີປໂຍດພຽງເລັກນ້ອຍຈົນກ່ວາພວກເຮົາຕ້ັງໃຈເຊ່ືອຟັງໃນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຮຽນມາ.

ການເຊ ື ່ອຟັງແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ປາກົດໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງນ້ັນຄືໜ້າທ່ີຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກໆຄົນ. ພຣະຄໍາ

ຂອງພຣະເຈ້ົາຕ້ອງສິດສອນຄົນອ່ືນໆເໝືອນກັນ. ເປ້ົາໝາຍຄໍາແນະນໍາຂອງຄຣິສຕຽນ, ຊ່ຶງໄດ້ກະທໍາໂດຍຜ່ານທາງ

ຄຣິສຕະຈັກໂດຍສະເພາະ, ນ້ັນກໍຄືການປ່ຽນແປງຫົວໃຈຂອງຄົນ, ມັນບ່ໍພຽງແຕ່ແມ່ນການໃຫ້ຂ້ໍມູນໃນຫົວຂອງຄົນ

ເທ່ົານ້ັນ.

ການສອນພຣະຄັມພແີມ່ນລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອ່ືນໆໃຫ້ພັດທະນາການມອງຊີວິດໃນມຸມມອງທາງ

ພຣະຄັມພ,ີ ການຝຶກສອນພວກທ່ີເຊ່ືອໃນທາງຊອບທັມໂດຍຜ່ານການເປັນສາວົກ, ແລະການເປັນກໍາລັງຈູງໃຈຄົນ

ອ່ືນໆໃຫ້ຮັກແລະຍອມເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ. ຜູ້ນໍາຈິດວິນຍານທ່ີມີປະສິດທິພາບກໍຄືຜູ້ທ່ີສືບຕ່ໍໃຫ້ການເດີນກັບພຣະເຈ້ົາ

ຂອງຕົນມີການຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນກ່ອນທ່ີຈະນໍາພາຄົນອ່ືນໆ. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດນໍາພາຄົນອ່ືນໆຝ່າຍຈິດວິນຍານ

ໃຫ້ໄປໄກກ່ວາທ່ີພວກເຮົາເອງໄດ້ຜ່ານໄປ.

2. ສ້າງສັກສີໃຫເ້ປນັທີຍ່ອມຮບັຮູ້ (ເອັສຣາ 7:25-28)

ກະສັດອາຕາເຊີກຊິສໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນທ່ີຢູ່ໃຕ້ການປົກຄອງໃນຣາຊອານາຈັກໃຫ້ນັບຖືສາສນາຂອງພວກ

ເຂົາ. ເຖິງວ່າຕົວເພິ່ນເອງກໍບ່ໍແມ່ນຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ, ເພິ່ນໄດ້ສະແດງຄວາມໂຄຣົບນັບຖືຂອງເພິ່ນສໍາລັບພຣະ

ເຈ້ົາໂດຍການແບ່ງປັນດ້ານການເງິນສໍາລັບເອັສຣາໃຫ້ໃຊ້ສໍາລັບຖວາຍໃຫ້ພຣະວຫິານ. ອາຕາເຊີກຊິສໄດ້ເລືອກເອັສ
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ຣາເພາະວ່າເອັສຣາມີສະຕິປັນຍາທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.

ຊີວິດຂອງເອັສຣາໄດ້ເປັນທ່ີພເິສດທ່ີກະສັດອາຕາເຊີກຊິສໄດ້ວາງໃຈເຊ່ືອລາວດ້ວຍຂອງຂວນັສໍາລັບວິຫານ

ແລະບັນຊາລາວໃຫແ້ຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ພິພາກສາຕັດສິນ ຄືພິພາກສາປະຊາຊົນໃນເຂດຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ໍາເອີຟະ

ຣາດແລະສິດສອນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ກັບທຸກໆຄົນທ່ີບ່ໍຮູ້ກັບພວກເຂົາ. ອາຕາເຊີກຊິສໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງວາງ

ກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນກັບກົດໝາຍຂອງຄົນເປີເຊັຽ, ແລະເພິ່ນໄດ້ອອກຄໍາບັນຊາວ່າຜູ້ໃດ

ລ່ວງລະເມີດບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດຢ່າງສະສົມ.

ເພາະວ່າອາຕາເຊີກຊິສກໍໄດ້ນັບຖືເອັສຣາ, ເພິ່ນຍັງໄດ້ນັບຖືພຣະເຈ້ົາແລະຣິດທາຂອງພຣະອົງ. ເອັສຣາໄດ້

ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຂອງກະສັດຕ່ໍວິຫານຂອງຊາວຢິວແລະການນະມັສການຂອງຊາວຢິວ.

ເອັສຣາໄດ້ມອງເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກະສັດອາຕາເຊີກຊິສໃຫ້ເຫັນສັກສີ ແລະຄວາມໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈໃນ

ຊີວິດຂອງເພິ່ນ, ທ່ີໃຫ້ກະສັດມຄີວາມໝັ້ນໃຈໃນການນໍາພາຂອງເອັສຣາ.

ຕົວຢ່າງສັກສີຂອງເອັສຣາແມນ່ສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບພວກທ່ີຕິດຕາມພຣະຄຣິດ. ພວກເຮົາຕ້ອງສະແດງຄຸນສົມ

ບັດແລະສັກສີຢ່າງພຣະເຈ້ົາໃນທຸກໆສາຍສໍາພັນແລະການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາ.

ຜູ້ນໍາຝ່າຍຈິດວິນຍານຄວນຈະຮູ້ຈັກສໍາລັບການມຄຸີນສົມບັດຢ່າງພຣະເຈ້ົາ, ເຖິງແມ່ນຖ້າມກາງພວກທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ 

(1 ຕີໂມທຽວ 3:7). ເມື່ອພວກທ່ີເຊ່ືອເຊ່ືອຟັງພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ, ພວກທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຈະເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງໃນຊີວິດຂອງ

ພວກເຂົາ, ນັບຖືກຽດສັກສີຂອງພວກເຂົາ, ແລະຍອມຮັບຮູກ້ານນໍາພາອັນໜ້ານັບຖືຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາສາມາດ

ກາຍເປັນຄົນທ່ີມີກຽດສັກສີໂດຍການສຶກສາແລະເຊ່ືອຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ການສະທ້ອນມາດຕະຖານຂອງພຣະ

ເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.

3. ຮູຕ້ວົເອງກັບພວກຄົນທີທ່າ່ນນາໍພາ (ເອັສຣາ 9:4-6; 10:10-12)

ຫຼັງຈາກການມາເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມດ້ວຍຄວາມປອດພັຍແລະພັກຜ່ອນໜ້ອຍນ່ຶງ, ເອັສຣາແລະພວກປະຊາ

ຊົນໄດ້ສເນີສ່ິງຂອງທັງຫຼາຍທ່ີພວກເຂົາໄດ້ນໍາມາໃຫ້ພຣະວຫິານ. ພວກຄົນໄດ້ຖວາຍບູຊາໃນວິຫານເພື່ອການນະມັສ

ການພຣະເຈ້ົາ, ແລະຫຼັງຈາກນ້ັນເອັສຣາກໍໄດ້ສົນທະນາເຣ່ືອງຄໍາສ່ັງຂອງກະສັດຕ່ໍພວກຜູ້ປົກຄອງໃນຂົງເຂດນ້ັນ.

ບາງຄ້ັງຫຼັງຈາກເຫດການເຫຼົ່ານ້ີ, ກຸ່ມຜູ້ນໍາຄົນອິສຣາເອນໄດ້ເຂ້ົາມາລາຍງານເອັສຣາເຣ່ືອງຄວາມຜິດບາບ

ຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນ. ພວກເຂົາໄດ້ບອກເອັສຣາວ່າຄົນອິສຣາເອນໄດ້ກາຍເປັນເໝືອນຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອທ່ີຢູ່ໃນເຂດນ້ັນ.

ພວກປະຊາຊົນກໍໄດ້ແຕ່ງງານກັບຄົນຕ່າງດ້າວ, ຊ່ຶງການເຮັດເຊ່ັນນ້ີເປັນຂອງຕ້ອງຫ້າມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງ

ໃຫ້ເຫັນໃນພຣະຄໍາອົບພະຍົບ 34:15-16. ອີກອັນນ່ຶງ, ພວກຜູ້ນໍາຄົນອິສຣາເອນມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຄວາມບ່ໍ

ສັດຊ່ືຂອງປະຊາຊົນ. ເອັສຣາໂຕ້ຕອບໃຫ້ເຫັນໂດຍການຮ້ອງໄຫຄ່ໍ້າຄວນ (9:3), ມັກນ່ັງໃນບ່ອນມິດງຽບ, ຫຸຸ້ມລ້ອມ

ໂດຍພວກທ່ີຢໍາເກງ.

ໃນການຖວາຍບູຊາຍາມບ່າຍ (3 ໂມງແລງ), ເອັສຣາໄດ້ເລ້ີມອະທິຖານອ້ອນວອນ, ສາລະພາບຄວາມຜິດ

ບາບຕ່າງໆຂອງພວກປະຊາຊົນ. ລາວຮູ້ຕົວເອງກັບໝູປ່ະຊາຊົນໂດຍການລວມຕົວລາວເອງເຂ້ົາໃນການສາລະພາບ,

ເຖິງແມ່ນວ່າລາວບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດຢ່າງໃດ.

ພວກປະຊາຊົນໄດ້ຕອບສນອງຕ່ໍຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານຂອງທ່ານເອັສຣາໂດຍການເຫັນດີເຫັນພ້ອມທ່ີພວກ

ເຂົາໄດ້ເຮັດຜິດບາບ. ໃນການຮັກສາຕົວເອງໃຫ້ບໍຣິສຸດທາງສາສນາ, ເອັສຣາໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງໃຫພ້ວກເຂົາຢ່າຮ້າງກັບ
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ເມັຽຄົນຕ່າງດ້າວຂອງພວກເຂົາເສັຽ, ຊ່ຶງພວກເຂົາກໍເຕັມໃຈທ່ີຈະເຮັດຕາມ. ຄໍາສ່ັງຂອງເອັສຣາບ່ໍຄວນຈະເອົາມາໃຊ້

ໃນການຕ່ໍວ່າເພື່ອພິສູດສນັບສນູນການຢ່າຮ້າງ; ເອັສຣາພຽງແຕ່ພະຍາຍາມສືບຕ່ໍໃຫ້ຝ່າຍວິນຍານບໍຣິສຸດແລະກໍາຈັດ

ຄວາມອະທັມໃນຖ້າມກາງພວກຄົນອິສຣາເອນ.

ຄຸນສົມບັດອັນເປັນກຸນແຈຂອງຜູ້ນໍາຝ່າຍຈິດວິນຍານກໍຄືວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງມີສ່ວນໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນໆ.

ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດນໍາພາໂດຍປາສຈາກການສ້າງສາຍສໍາພັນ, ແລະໃນສາຍສໍາພັນເຫຼົ່ານ້ັນພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ຕົວເອງ

ກັບພວກຄົນຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາທຸກໆຄົນໄດ້ເຮັດຜິດບາບ, ແຕ່ວ່າເມື່ອຜູ້ນໍາຝ່າຍວິນຍານຫາກຕັກເຕືອນຊ້ຶງໜ້າຄວາມບາບນ້ັນດ້ວຍ

ຄວາມຮັກ, ຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ແລະການອະພັຍໂທດ, ພວກເຮົາກໍເຕັມໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕ່ໍການນໍາພາຂອງຜູ້ນ້ັນ. ນ້ີກໍເປັນ

ການເປີດປະຕູໃຫ້ມກີານສາລະພາບ.

ຜູ້ນໍາຝ່າຍວິນຍານທ່ີມີປະສິດທິພາບຜູ້ທ່ີຮູຕົ້ວເອງກັບຝູງຄົນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍການເຫນັຊີວິດສ່ວນຕົວ

ຂອງພວກເຂົາມີການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ຕ່ໍຄວາມຜິດບາບຕ່າງໆນ້ັນຊ່ຶງລວມທັງການປະພຶດທ່ີມກີານຍອມເຊ່ືອຟັງ

ແລະປ່ຽນແປງ.

ບົດຮຽນຊວີິດ

ຜູ້ນໍາຝ່າຍວິນຍານເປີດອ້ອມແຂນຕ່ໍຄົນຂອງພວກເຂົາ, ໜູນໃຈພວກເຂົາໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນຄວາມຊ່ົວອະທັມ, ແລະໃຫ້ຕິດ

ຕາມຄຸນຄ່າຂອງພຣະເຈ້ົາ; ນ້ີຈະນໍາສູ່ຄວາມບໍຣິສຸດ. ພວກຄົນນໍາພາຈາກຈຸດຂອງຜູ້ທ່ີພວກເຂົາເປັນຢູ່ນ້ັນ. ເມື່ອຄຸນຄ່າ

ຂອງຜູ້ນໍາຖືກໄວ້ວາງໃຈແລະມີກຽດສັກສີ, ພວກທ່ີຕິດຕາມລາວກໍມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການນໍາພາຂອງລາວຫຼາຍຍ່ິງ

ຂ້ຶນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າຜູ້ນໍາຫາກຝຶກແອບໃນທາງບ່ໍສັດຊ່ືຫຼືຍອມເຂ້ົາມີສ່ວນໃນການເຮັດແນວບ່ໍຖືກຕ້ອງກໍສ້າງ

ບັນຍາກາດຂອງຄວາມບ່ໍໄວເ້ນ້ືອເຊ່ືອໃຈກັນແລະສົງສັຍໃນຖ້າມກາງພວກທ່ີຕິດຕາມຂອງລາວ. ບົດຮຽນໃນມື້ນ້ີສາ

ມາດທ້າທາຍທ່ານໃຫ້ເດີນຕາມພຣະເຈ້ົາດ້ວຍກຽດສັກສີ ເພືອ່ວ່າທັງພວກທ່ີເຊ່ືອຫຼືບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາກໍຈະໄວວ້າງໃຈໃນ

ການນໍາພາຂອງທ່ານ.

 ຜູ້ນໍາທ່ີເດີນຕາມພຣະເຈ້ົາມີຫົວໃຈສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານສາມາດພັດທະນາຫົວໃຈສໍາລັບພຣະເຈ້ົາໂດຍ

ການສຶກສາຮຽນຮູແ້ລະການເຊ່ືອຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນທາງໃດແດ່ທ່ານສາມາດໜູນໃຈຜູ້ທ່ີມີຄວາມ

ເຊ່ືອໃຫ້ສຶກສາຮຽນຮູ້ແລະເຊ່ືອຟັງພຣະຄັມພີ?

 ຜູ້ນໍາທ່ີເດີນຕາມພຣະເຈ້ົາສ້າງກຽດສັກສີໃຫ້ເປັນທ່ີນັບໜ້າຖືຕາ. ແທນທ່ີຈະພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ຖືກໃຈໃຜຜູ້

ນ່ຶງ, ພັດທະນາຊີວິດໃຫ້ເປັນຫຼັກເປັນຖານ. ແມ່ນຫຍັງຄືກຽດສັກສີສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທ່ີອາດສາມາດສະທ້ອນ

ຕ່ໍຄອບຄົວຂອງທ່ານ? ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ? ເຂດຄຸ້ມຂອງທ່ານ?

 ຜູ້ນໍາທ່ີເດີນກັບພຣະເຈ້ົາຮູ້ຕົວເອງດີກັບພວກຄົນທ່ີລາວນໍາພາຢູ່ນ້ັນ. ພວກຜູ້ນໍາຝ່າຍວິນຍານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງ
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ຕິດຕາມ

ໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: 1 ໂກຣິນໂທ 

ົດຮຽນນີມ້ຜີນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ານໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະ

ະຈັກແລະຣາຊອາຈັກຂອງພຣະອົງ. ບົດຮຽນ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມແຜນ

ໍ່ພຣະເຈ້ົາ, ການຍຶດໝັ້ນຕ່ໍການບ່ໍລົງເອີຍ

ປນັຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ

ູ້ທ່ີເຊ່ືອຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຕິດຕາມແຜນການຂອງ

ີ່ໄຮຄ່້າ, ແລະບ່ໍເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ

ນ່ທ່ີຈະຕິດຕາມໄປ.

ໃນທ້າຍສັດຕະວັດທີ 19, ຣົດໄຟໄດ້

ັ້ນກໍຕິດຕາມມາຂອງການອອກແບບ-ສ້າງຣົດ

ັນຊ່ຶງທ່ີພວກເຂົາມີຕໍາແໜ່ງອັນພິເສດໃນການ

ມ່ນຫຍັງຄືເປ້ົາໝາຍອັນແທ້ຈິງຂອງພວກ

ວກເຂົາຢູ່ໃນທຸຣະກິດການເດີນທາງ.

ຊ່ືອຫຼາຍໆຄົນປາກົດວ່າບ່ໍເຂ້ົາໃຈເປ້ົາໝາຍ

ພຣະຄັມພໄີດ້ແນະນໍາພວກເຮາົຢ່າງ

ົງໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນໆ. ພວກຜູ້ນໍາຄຣິສຕຽນຕ້ອງ

ຈ້ົາວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ. ການສຶກສາບົດຮຽນ

ທນທ່ີຈະແມ່ນຂອງພວກເຮົາເອງ.

. ເບິງ່ໃຫອ້ອກເຖງິຄວາມຮບັຜດິຊອບ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ22 ພສຶພາ 2011 (5-22-2011)

ຕິດຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້

ໂກຣິນໂທ 4:1-5; ຄາລາເຕັຽ 1:6-10; 1 ເທຊະໂລນິກ 2

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ພຣະເຈ້ົາທ່ີສົມດູນແມ່ນມີລັກສະນະໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຮັບເອົາແລະຕິດຕາມແຜນການ

ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໂດຍການມອງເຫັນຄວາມ

ເອີຍຕ່ໍຂ່າວປະເສີດ, ແລະການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນການອຸທິດຕົນຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກ

ການຂອງພວກເຂົາເອງ, ຊ່ຶງມີຜົນເຮັດໃຫ້ມກີານແຕກແຍກ, ຂັດ

ເຈ້ົາ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນຕ້ອງຮູ້ຈັກແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາແລະ

ໄດ້ເປັນທ່ີນ ໍາໜ້າໃນທຸຣະກິດຂອງຂະບວນການເດີນທາງໃນອະ

ສ້າງຣົດ-ແລະກໍຢ່າງບ່ໍເປັນໜ້າເຊ່ືອ, ພວກລາງຣົດໄຟບ່ໍໄດ້

ໃນການຄ້ົວເອົາໂອກາດທອງນ້ັນມາ. ເຫດຜົນນ້ັນກໍຄືພວກ

ພວກເຂົາ. ພວກເຂົາໄດ້ຄິດວ່າພວກເຂົາຢູ່ໃນທຸຣະກິດຣົດໄຟ

ໜ້າເສັຽໃຈ, ຄືກັນກັບພວກລາງຣົດໄຟໃນທ້າຍສັດຕະວັດ

ໝາຍແທ້ຈິງຂອງພວກເຂົາ.

ເຮາົຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າພວກເຮົາຢູ່ທ່ີນ້ີເພື່ອຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ

ຄຣິສຕຽນຕ້ອງຕິດຕ່ໍຊ່ືສານຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລະສ່ວນໃຫຍ່ກໍແມ່ນແຜນ

ສຶກສາບົດຮຽນໃນມືນ້ີ້ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຮັບແລະຕິດຕາມແຜນການ

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ຮບັຜດິຊອບຂອງທາ່ນຕໍພ່ຣະເຈົາ້ (1ໂກຣນິໂທ 4:1

2:7-12

ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃນຄຣິສ

ການຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຄຣິສຕະຈັກ.

ຂັດແຍ້ງ, ການກະທໍາ

ແລະຕັດສິນໃຈແນ່ວ

ອະເມຣິກາ. ຫຼັງຈາກ

ໄດ້ສວຍເອົາໂອກາດ

ຄືພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າ

ໄຟ; ຄວາມຈິງແລ້ວ,

ສັດຕະວັດທີ 19 ນ້ັນ, ພວກທ່ີ

ເຈ້ົາແລະປະກາດພຣະ

ແຜນການຂອງພຣະ

ການຂອງພຣະເຈ້ົາ

1-5)



2

ພຣະຄັມພີຕອນນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງໂປໂລຈົບສ້ິນຈາກ 1 ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 3. ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງ

ການແບ່ງແຍກຄຣິສຕະຈັກທ່ີເມືອງໂກຣິນໂທ. ຊາວໂກຣິນໂທໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມບ່ໍເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍວິນຍານ

ໂດຍການປະກາດຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພວກຄຣູສອນຄຣິສຕຽນບາງຄົນ.

ໂປໂລໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາກ່ຽວກັບທັມມະຊາດການນໍາພາຂອງຄຣິສຕຽນໂດຍການໃຊ້ຄໍາອຸປມມາຂອງຕ້ົນ

ໄມ້ແລະຕຶກອາຄານ. ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍຊາວໂກຣິນໂທໃຫ້ຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຢຊູຄຣິດແທນທ່ີຕ່ໍພວກຄຣູສອນທ່ີນິຍົມ

ຊົມຊອບຂອງພວກເຂົາ. ໂປໂລຍັງສຸມເປ້ົາໝາຍໃສ່ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆຂອງພວກຜູ້ນໍາຄຣິສຕຽນ. ທ່ານກ່າວເຖິງ

ພວກເຂົາໃນຖານະເປັນພວກຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດແລະເປັນຜູ້ດູແລຮັກສາຄວາມລຶກລັບຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ໃນທິສດີຂອງທ່ານໂປໂລ, ພວກຜູ້ນໍາຄຣິສຕຽນແມ່ນເທີດທູນພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານການຮັບໃຊ້ທ່ີຖ່ອມຕົວແລະ

ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກ່າວການໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນຂອງພຣະຄຸນພຣະເຖິງເຈ້ົາຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ສອນວ່າພຣະເຈ້ົາຍຶດ

ພວກຜູ້ນໍາຄຣິສຕຽນໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມສັດຊ່ືຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າຊາວໂກຣິນໂທໄດ ້ຕັດສິນພວກຜູ້ນໍາ

ຂອງພວກເຂົາໃນພື້ນຖານຂອງມາດຕະຖານທາງເປືອກນອກ, ໂປໂລໄດ້ກໍານົດໄວວ້່າພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີມີຄຸນນະວຸດ

ທິຕັດສິນໄດ້. ຜູ້ທ່ີສໍາຣວດກວດກາກໍຄືອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ໂປໂລຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາອາດຈະເປັນຜູ້ໃຫຄຸ້ນນະພາບແກ່

ຊີວິດຂອງມະນຸດ. ໂປໂລໄດ້ເຕືອນພັຍແກ່ຊາວໂກຣິນໂທບ່ໍໃຫ້ຕັດສິນອັນໃດອັນນ່ຶງກ່ອນເຫດການເກີດຂ້ຶນ, ແຕ່ວ່າ

ຕ້ອງລໍຖ້າເຖິງວັນເມື່ອພຣະຄຣິດຈະເປີດເຜີຍຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງຫົວໃຈທຸກດວງ.

ພວກເຮົາທັງໝົດຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາສໍາລັບການກະທໍາຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ. ແທນທ່ີຈະໃຊ້ເວລາ

ຂອງພວກເຮົາຕິດຕາມແຜນການຂອງພວກເຮົາເອງ, ພຣະເຈ້ົາຄາດຫວັງໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາລຽງຕົວພວກເຮົາເອງກັບ

ແຜນການຂອງພຣະອົງ, ຊ່ຶງມນັສ້າງໃຫ້ເກີດການເປັນນ່ຶງດຽວກັບພຣະອົງ. ພວກທ່ີເຊ່ືອທັງໝົດເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດ

ແລະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍພຣະອົງໃນຖານະເປັນຜູ້ດູແລຮັກສາ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບແກ່ພວກເຮາົທຸກຄົນ, ບ່ໍແມ່ນແຕ່ພວກ

ຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກ, ດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງເພື່ອວ່າພວກເຮົາກໍຈະເປັນຕົວແທນຂອງການໄຖ່ບາບໂທດໃນໂລກນ້ີ.

ບ່ໍວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຈັດຕຽມພວກເຮົາຢ່າງໃດສໍາລັບການຮັບໃຊ້, ພວກທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນແມ່ນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງໂດຍ

ຜ່ານການກະທໍາຕ່າງໆຂອງການຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກ.

ຂນະທ່ີໃນວນັນຶ່ງຂາ້ງໜາ້ພຣະເຈົາ້ຈະສາໍຣວດຄວາມປາຖນາຂອງຫວົໃຈພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຕອ້ງລະມດັ

ລະວງັເຮັດແຕສ່ິ່ ງທ່ີຖກືຕອ້ງດວ້ຍເຫດຜນົອນັຖກືຕອ້ງ. ເມ ື່ອພວກເຫ່ົຼານ ັນ້ທ່ີນາໍພາແລະພວກເຫ່ົຼານ ັນ້ທ່ີຮບັໃຊຕ້ອ້ງ

ເບິ່ ງໃຫອ້ອກເຖງິຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາຕ່ໍພຣະເຈົາ້, ການທຸມ້ເທຂອງພວກເຂົາຈະໄດໃ້ຊໃ້ນການພຍາ

ຍາມໃຫແ້ຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ສາໍເຣັດແທນທ່ີຈະແມນ່ຂອງພວກເຂົາເອງ.

2. ຍດຶຖຂືາ່ວປະເສດີຢາ່ງບ່ໍອາໍອຽງ (ຄາລາເຕັຽ 1:6-10)

ໂປໂລໄດ້ລະບາຍຄວາມຕົກຕະລຶງຂອງທ່ານ ທ່ີໄດ້ເຫັນຄຣິສຕຽນຊາວຄາລາວເຕັຽໄດ້ຫນັໜີຈາກພຣະຄຸນ

ຂອງຂ່າວປະເສີດ. ພວກຄຣູສອນປອມບາງຄົນໄດ້ເຂ້ົາມາໃນຄຣິສຕະຈັກແລະໄດ້ເລ້ີມການສອນກ່ຽວກັບຄວາມລອດ

ພົ້ນແບບມີຫຼັກກົດເກນຕ້ອງເຮດັຕາມ. ພວກເຂົາໄດ້ສິດສອນວ່າຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດບ່ໍພຽງພສໍໍາລັບຄວາມລອດ

ພົ້ນ, ແຕ່ວ່າຄົນຕ້ອງເອົາພິທີທາງສາສນາຕ່າງໆແລະກົດບັນຍັດຂອງຊາວຢິວຈ່ຶງຈະພົ້ນໄດ້. ຄໍາສອນຂອງພວກຄຣູ

ສອນປອມໄດ້ແຕກຕ່າງຈາກຂ່າວປະເສີດ, ທ່ີອັນນ້ີແມ່ນຂ້ຶນກັບການກະທໍາຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນຄວາມເຊ່ືອ.

ໂປໂລໄດ້ສັງເກດວ່າພວກຄຣູສອນກໍາລັງນໍາບັນຫາມາສູ່ຊາວຄາລາເຕັຽ ແລະຕ້ອງການປ່ຽນແປງຂ່າວປະ

ເສີດຂອງພຣະຄຣິດ. ໂປໂລໄດ້ປະກາດວ່າຜູ້ໃດກໍຕາມທ່ີຈະປ່ຽນແປງຄໍາສອນຂອງຄຣິສຕຽນສົມຄວນໄດ້ຮັບໂທດອັນ

ຕລອດໄປເປັນນິດ. ໃນການໂຕ້ຕອບຕ່ໍພວກທ່ີຫາເຣ່ືອງໃສ່ທ່ານໂປໂລວ່າທ່ານນໍາຂ່າວປະເສີດມາສູ່ພວກຕ່າງຊາດ,

ທ່ານໄດ້ບອກວ່າທ່ານເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງພຣະຄຣິດ, ຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີຈະໃຫ້ພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາແທນທ່ີຈະໃຫ້ຖືກໃຈ
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ຄົນ. ໂປໂລໄດ້ສິດສອນຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດຢ່າງລະມັດລະວງັແທນທ່ີຈະແມ່ນສ່ິງທ່ີຄົນຢາກໄດ້ຍິນເທ່ົານ້ັນ.

ພວກທ່ີເຊ່ືອໃນສມັຍນ້ີຕ້ອງມີຄວາມຮັກກ່ຽວກັບຂ່າວປະເສີດເໝືອນດ່ັງທ່ີທ່ານໂປໂລໄດ້ມນ້ັີນ.

ຄໍາວ່າìຂ່າວປະເສີດîມຄີວາມໝາຍວ່າìຂ່າວດີ;î ພວກເຫຼົ່ານ້ັນທ່ີປະກາດຂ່າວປະເສີດກໍນໍາຂ່າວດີແຫງ່ພຣະ

ຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນພຣະຄຣິດ. ເນ້ືອໃນໃຈຄວາມຂອງຂ່າວປະເສີດແມ່ນມະນຸດໄດ້ພົ້ນຢ່າງຕລອດໄປເປັນນິດໂດຍ

ຜ່ານຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ-ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນການກະທໍາດີຂອງພວກເຂົາອງ. ນ້ັນແມ່ນຂ່າວດີແທ້ໆ, ຂນະທ່ີພາຣະຂອງ

ການກະທໍາຕ່າງໆນໍາຄົນໄປສູ່ການຖືກຜູກມັດ, ບ່ໍແມ່ນການປົດປ່ອຍ.

ພວກທ່ີເຊ່ືອໃນສມັຍນ້ີຕ້ອງລະວັງພວກຄຣູສອນປອມ ຜູ້ທ່ີຈະນໍາພາພວກເຂົາໃຫ້ຫຼົງຕາມຄໍາສອນກ່ຽວກັບ

ຄວາມລອດພົ້ນໂດຍທາງອ່ືນໆອີກທ່ີນອກຈາກພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການຜັນປ່ຽນຂ່າວປະເສີດຂອງຄຣິສຕຽນອັນ

ໃດກໍຕາມແມ່ນນໍາໄປສູ່ຄວາມຜິດພາດ, ຊ່ຶງພວກທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ສະຕິປັນຍາເມື່ອຟັງການສອນຕ່າງໆຂອງສາສນາ

ສມັຍປັດຈຸບັນ. ດ່ັງເຊ່ັນດຽວກັນ, ພວກຜູ້ນໍາຄຣິສຕຽນຕ້ອງລະວັງໃນການສເນີຂ່າວປະເສີດທັງໝົດ, ບ່ໍພຽງແຕ່ສ່ິງທ່ີຄົນ

ມັກຢາກຈະຟັງ. ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດມີຣິດອໍານາດປ່ຽນແປງຈຸດທ່ີໄປອັນຕລອດໄປຂອງຄົນ, ແລະພວກ

ຜູ້ນໍາບ່ໍມີເຫດຜົນອັນໃດທ່ີຈະຕ້ອງອັບອາຍເພາະຂ່າວປະເສີດ. ການຕິດຕາມລາຍການຂອງພຣະເຈ້ົາໝາຍຄວາມວ່າ

ພວກເຮົາຈະບ່ໍເປັນຄົນລໍຖ້າຈາກຂ່າວດີຂອງພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີປາກົດອອກໃນພຣະຄຣິດ.

3. ດາໍເນນີຊວີິດຂອງທາ່ນອທຸິດຕນົຕໍຄ່ຣສິຕະຈກັ (1 ເທຊະໂລນິກ 2:7-12)

ການຕິດຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງລວມທັງການຮັບໃຊ້ຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດດ້ວຍການຖວາຍການ

ອຸທິດຕົນ. ໂປໂລອ້າງເຖິງຊີວິດຂອງທ່ານເອງກ່ອນພວກທ່ີເຊ່ືອຊາວເທຊະໂລນິກໃນຖານະເປັນຕົວຢ່າງຜູ້ນ່ຶງ. ທ່ານໄດ້

ຕັກເຕືອນພວກເຂົາທີ່ທ່ານແລະເພື່ອນສາວົກກໍເປັນຄົນຕ່າງຊາດໃນການປະພຶດຂອງພວກເຂົາ, ການລ້ຽງເກືອເບ່ິງແຍງ

ພວກເຂົາຄືແມ່ລ້ຽງເກືອລູກຂອງຕົວເອງ. ໂປໂລຍັງເພີມ້ເຕີມທ່ີພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງປັນກັບພວກເທຊະໂລນິກບ່ໍພຽງແຕ່

ຂ່າວປະເສີດ, ແຕ່ວ່າລວມທັງຊີວິດຂອງພວກເຂົາເອງ.

ຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງໂປໂລແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບຄວາມຮັກຂອງທ່ານທ່ີມີຕ່ໍຄຣິສຕຽນຊາວເທຊະໂລນິກ. ທ່ານໄດ້ຕັກ

ເຕືອນຊາວເທຊະໂລນິກວ່າທ່ານແລະພັກພວກອັຄສາວົກໄດ້ຕົກມີສ່ວນໃນການທໍາງານທ່ີໜັກໜ່ວງ, ການທໍາງານທັງ

ກາງຄືນແລະກາງເວັນໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດໂດຍປາສຈາກບັນຫາດ້ານການເງິນກັບພວກເຂົາ. ໂປໂລຍັງສືບຕ່ໍ

ໂດຍການເນ້ັນວ່າທ່ານແລະພວກເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານໄດ້ກະທໍາຢ່າງສຸດໃຈ, ຢ່າງຊອບທັມ, ແລະບ່ໍມີທ່ີຕິໄດ້ສໍາ

ລັບຊາວເທຊະໂລນິກ.

ໂປໂລໄດ້ເວົ້າວ່າທ່ານເຮັດຕ່ໍຊາວເທຊະໂລນິກເໝືອນດ່ັງພໍເ່ຮັດກັບລູກເມື່ອທ່ານໄດ້ໜູນນ້ໍາໃຈ, ໃຫ້ຄວາມອົບ

ອຸ່ນ, ແລະອ້ອນວອນພວກເຂົາໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດທ່ີມີຄ່າສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ.

ຄຣິສຕະຈັກເປັນຕົວແທນໄພ່ພນົຂອງພຣະເຈ້ົາ, ບ່ໍແມ່ນຕຶກອາຄານຫຼືສະຖາບັນ. ຜູ້ນໍາຄຣິສຕຽນ, ແລະລວມ

ທັງພວກທ່ີເຊ່ືອທັງໝົດ, ຄວນຈະເອົາຕົວຢ່າງນິສັຍຂອງທ່ານໂປໂລທ່ີມີຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກ: ນໍາພາໂດຍການຮັບໃຊ້.

ການນໍາພາແມ່ນຫຼາຍກ່ວາການມີຍົດຊ້ັນຫຼືຕໍາແໜ່ງ; ມັນໝາຍເຖິງການເອົາຊີວິດນ່ຶງໃນຄວາມຖ່ອມໃຈຮັບ

ໃຊ້ພວກທ່ີຕົນໄດ້ນໍາພາ. ເຖິງແມ່ນວ່າບ່ໍມີຄຣິສຕະຈັກໃດທ່ີສົມບູນແບບ, ທ່ີຄຣິສຕະຈັກເກີດຂ້ຶນກໍໃນຖານະທ່ີເປັນເຈ້ົາ

ສາວຂອງພຣະຄຣິດ, ແລະພຣະເຈ້ົາຄາດຫວັງໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອອຸທິດຕົນເອງນະມັສການພຣະອົງແລະເສີມສ້າງຊ່ຶງກັນແລະ

ກັນຂ້ຶນໂດຍຜ່ານຄຣິສຕະຈັກ. ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໂດຍການຮັບໃຊ້ປວງຊົນ, ແລະການນໍາພາຢ່າງພຣະເຈ້ົາຈະ

ສ້າງຄຸນນະພາບທ່ີພວກເຮົາຄາດຫວັງຈາກພວກທ່ີພວກເຮົາຮັບໃຊ້. ການເຮັດຕາມຕົວຢ່າງຂອງໂປໂລ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທ່ີເປັນ
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ຜູ້ນໍາຕ້ອງໃຫ້ຄວາມປະພຶດຂອງພວກເຂົາເອງໃນທາງທ່ີເສີມສ້າງຄຣິສຕະຈັກ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄົນອ່ືນໆ

ໃຫ້ເຂ້ັມແຂງໃນການເດີນຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາ.

ບົດຮຽນຊວີດິ

ຄືກັນກັບສະມາຊິກຂອງຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນໂທ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອບາງຄົນໃນສມັຍນ້ີກໍາລັງຕິດຕາມແຜນການ

ຂອງພວກເຂົາເອງ; ຜົນຂອງມັນກໍຄືການແຕກແຍກ, ຂັດແຍ້ງ, ຈິດວິນຍານບ່ໍເຕີບໃຫຍ່, ແລະພຣະເຈ້ົາບ່ໍພໍພຣະທັຍ.

ຂນະທ່ີວັນເວລາຂອງພວກເຮົາໃນໂລກນ້ີມີຂອບເຂດຈໍາກັດ, ພວກເຮົາຕ້ອງບາກບ່ັນໃຫ້ບັນລຸເຖິງເປ້ົາໝາຍຂອງພຣະ

ເຈ້ົາແທນທ່ີຈະຕິດຕາມຄວາມປາຖນາອັນເຫັນແກ່ຕົວຂອງພວກເຮົາ.

ໃນບົດຮຽນນ້ີຍັງມີປໂຍດໃນການຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ມອງເຫັນການມຸ້ງໜ້າບາກບ່ັນໃຫ້ບັນລຸເຖິງເປ້ົາໝາຍຂອງ

ພຣະເຈ້ົາແທນທ່ີຈະເປັນຂອງພວກເຮົາເອງ.

 ການຕິດຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາຄຽງຄູ່ກັບການມອງເຫນັຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.

ໂດຍການຈົດຈໍາວ່າໃນວັນນ່ຶງພຣະເຈ້ົາຈະສໍາຣວດຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດແລະກິຈການຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ,

ພວກເຮົາຈະຂ້ອນຂ້າງສຸມຄວາມຕ້ັງໃຈໃສ່ແຜນການຂອງພຣະອົງເໜືອກວ່າຂອງພວກເຮົາເອງ.

 ການຕິດຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນລວມທັງການຍຶດໝັ້ນຢ່າງບ່ໍປ່ຽນແປງຂ່າວປະເສີດ. ຄວາມຄິດ

ຄວາມເຫັນທ່ີເປັນທ່ີນິຍົມຊົມຊອບມັນບ່ໍຍືນນານ, ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍປ່ຽນແປງຈັກເທ່ືອ, ແລະກໍ

ເຊ່ັນດຽວກັບຂ່າວປະເສີດດ້ວຍ.

 ການຕິດຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາມຄີວາມຈໍາເປັນທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດໃນການອຸທິດຕົນຕ່ໍຄຣິສ

ຕະຈັກ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກໆຄົນເປັນສະມາຊິກຂອງຮ່າງກາຍພຣະຄຣິດ, ແລະໂດຍຜ່ານທາງຄຣິສຕະຈັກພວກເຮົາ

ຮຽນຮູ້ສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທດິ ທ ີ

ໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ກິຈການ

ົດຮຽນນີມ້ຜີນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ພືອ່ຄວາມແນ່ນອນໃນການໃຫຍ່ຂ້ຶນຝ່າຍ

ລະຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະອົງ. ບົດຮຽນ

່ານເອງໃນຄົນອ່ືນໆແລະຮຽນຮູ້ວິທີທາງ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງ

ປນັຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ

ມື່ອພວກທ່ີເຊ່ືອລົງທຶນແລະເປັນພີ່ລ້ຽງແກ່

ຣິດແລະຄຣິສຕະຈັກກໍຈະແຜ່ຂຍາຍການ

ແຮເລັນ ແຄວເລີ ແມ່ນຄົນອະເມຣິກັນ

າຍຸໄດ້ ສິບເກ້ົາເດືອນຄວາມເຈັບປ່ວຍກໍ

າບອດ)ຂອງນາງກ່ອນທ່ີນາງຈະຮຽນປາກ

ີວິດຂອງນາງເກືອບ 50 ປີ!

ເປັນເວລາອັນຍາວນານກ່ອນຈະເຖິງຄາວ

ພາະວ່າມບີາງຄົນໄດ້ມີອິດທິພົນຕ່ໍທ່ານ

ດ້ມີໃນປວັດສາດຂອງຄຣສິຕຽນ. ພາກສວ່ນ

າ່ນໂປໂລ, ບວກກບັການເດນີທາງ

ອ່ນ. ບດົຮຽນຂອງມືນ້ີຈ້ດົຈໍ່ ໃສບ່າຣະ

ຊ່ັນກນັ ສາມາດທ່ີຈະລງົທຶນໃນຊວີດິຂອງ

.ຕອ້ງສຽ່ງ (ກຈິການ 9:26-27

ໂຊໂລ (ຫຼັງຈາກນ້ັນກໍປ່ຽນເປັນ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທດິ ທ ີ29 ພສຶພາ 2011 (5-29-2011)

ລງົທຶນໃນຄນົອື່ນ

ຈການ 9:26-27; 11:19-26; 15:36-41

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ຝ່າຍຈິດວິນຍານທ່ີສົມດູນ, ບົດຮຽນນ້ີແນໃສ່ການຮັບໃຊ້ພຣະ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ມອງເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການ

ທີທາງຕ່າງໆໃນການເຮັດນ້ັນ.

ຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແລະການເປັນພີ່ລ້ຽງແກ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄົນອ່ືນໆອີກ.

ແກ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄົນອ່ືນໆແລ້ວ, ພວກທ່ີລົງທຶນເຫຼົ່ານ້ັນຈະເຕີບ

ການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາອອກ.

ເມຣິກັນຜູ້ທ່ີໄດ້ຜ່ານຜ່າອຸປສັກຫຼາຍຢ່າງແລະກໍມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍ

ປ່ວຍກໍເຂ້ົາຄອບຄອງຊີວິດຂອງນາງຈົນສູນເສັຽການໄດ້ຍິນແລະ

ປາກ. ແອນ ຊຸລິວັນ ໄດ້ສອນແຮເລັນ ແຄວເລີ ໂດຍກາຍ

ເຖິງຄາວຂອງແຄເລັນ ແຄວເລີ, ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ເປັນຜູ້ມີ

ທ່ານມາກ່ອນ. ບາງຄົນກໍອາດຈະຖຽງກ່ຽວກັບການສະທ້ອນຝ່າຍ

ພາກສວ່ນນຶ່ງທ່ີສາໍຄນັຂອງພຣະຄມັພີພາກພຣະສນັຍາໃໝໄ່ດ້

ເດນີທາງປ່າວປະກາດຂາ່ວປະເສດີທ່ີສາໍຄນັຫຼາຍຄ ັງ້ແລະໄດຕ້ ັງ້ຄຣສິຕະຈກັ

ຣະນາບາທ່ີໄດເ້ປັນຜູສ້ອນໂປໂລໃນຄວາມສາໍພນັກບັພຣະຄຣດິ

ຂອງຄນົອື່ ນໆໄດ.້

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

27)

ເປັນໂປໂລ) ໄດ້ເທສນາທ່ີ ດາມາເຊຫຼັງຈາກການກັບໃຈຂອງທ່ານ

ພຣະເຈ້ົາໃນຄຣສິຕະຈກັ

ການລົງທຶນຕົວຂອງ

ເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນພຣະ

ຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ. ເມື່ອນາງ

ແລະການເຫັນ(ຫູໜວກ 

ກາຍເປັນຜູ້ທ່ີມີສ່ວນໃນ

ມີອິດທິພົນຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ

ສະທ້ອນຝ່າຍວິນຍານທ່ີໂປໂລ

ໄດຖ້ກືຂຽນຂຶນ້ໂດຍ

ຄຣສິຕະຈກັໄວຫຼ້າຍໆ

ຄຣດິແລະພວກເຮົາກໍ

ທ່ານ. ທ່ານໄດ້ຂ້ຶນ
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ໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມເພື່ອຫຼີກຈາກພວກຢິວໃຈໂຫດຮ້າຍທ່ີເມືອງດາມາເຊ. ຫຼັງຈາກການມາເຖິງຂອງທ່ານໃນກຸງເຢຣູຊາ

ເລັມ, ທ່ານພະຍາຍາມຈະຕິດຕ່ໍກັບພວກສາວົກ, ແຕ່ວ່າທ່ານໄດ້ພົບກັບການຕ່ໍຕ້ານ.

ເບ່ິງເໝືອນວ່າຊ່ືສຽງຂອງໂຊໂລທ່ີໄດ້ທໍາຮ້າຍຄຣິສຕຽນກ່ອນການກັບໃຈຂອງທ່ານມັນເປັນໜ້າຢ້ານກົວ. ສະ

ມາຊິກໃນໂບດເຢຣູຊາເລັມກໍຢ້ານທ່ານຢູ່, ແລະພວກເຂົາກໍບ່ໍຢາກຕ້ອນຮັບທ່ານເຂ້ົາສູ່ການສາມັກຄີທັມຂອງພວກ

ເຂົາ, ຂນະທ່ີພວກເຂົາໄດ້ເຊ່ືອວ່າທ່ານບ່ໍໄດ້ເປັນສາວົກຄົນນ່ຶງ.

ໂຊໂລອາດຈະໄດ້ຖືກແບ່ງແຍກອອກຈາກຄຣິສຕະຈັກຖ້າປາສຈາກການເຂ້ົາມສ່ີວນຂອງບາຣະນາບາ, ຜູ້ທ່ີ

ໄດ້ຮັບເອົາທ່ານແລະໄດ້ນໍາທ່ານໃຫ້ໄດ້ພົບກັບພວກສາວົກ. ບາຣະນາບາ, ທ່ີມຂີອງປະທານດ້ານການໜູນນ້ໍາໃຈ,

ເຕັມໃຈເປັນເພື່ອນກັບໂຊໂລໃນເມື່ອຄົນອ່ືນບ່ໍເຕັມໃຈ.

ໃນການສ່ຽງທ່ີຈະເຂ້ົາສນິດກັບໂຊໂລ, ບາຣະນາບາໄດ້ຄ້ົນພົບວ່າຄວາມເຊ່ືອຂອງໂຊໂລແມ່ນຄວາມຈິງແລະ

ກໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາທ່ີກະທໍາການໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ໂດຍການຮ່ວມເດີນທາງຂອງໂຊໂລ, ບາຣະນາບາໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້

ພວກສາວົກກ່ຽວກັບການກັບໃຈຂອງໂຊໂລ ແລະເຫດການໃນເມືອງດາມາເຊທ່ານໄດ້ເວົ້າອອກມາຢ່າງກ້າຫານໃນ

ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ.

ປະສົບການຂອງໂຊໂລມັນບ່ໍແມ່ນຂອງທັມມະດາ. ບາງຄ້ັງກໍມີຫຼາຍຄົນທ່ີສົງສັຍຕ່ໍຄວາມຈິງຈັງຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອ

ຂອງຜູ້ທ່ີມຄີວາມເຊ່ືອໃໝໃ່ນພຣະຄຣິດ, ເປັນພເິສດຖ້າວ່າຄົນຜູ້ນ້ັນທ່ີເຄີຍມີປວັດບ່ໍດີມາກ່ອນໆມາເປັນຄຣິສຕຽນ.

ປາສຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ìບາຣະນາບາ,î ພວກທ່ີເຊ ື ່ອໃໝບ່າງຄົນອາດຈະຖືກແບ່ງແຍກຈາກການສາມັກຄີທັມ

ຂອງຄຣິສຕຽນໄປເລີຍ. ພວກຄຣິສຕຽນໃໝສ່່ວນຫຼາຍແມ່ນຕ້ອງການຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທ່ີເຕີບໃຫຍ່ຜູ້ທ່ີຈະເຂ້ົາມາຄຽງຂ້າງພວກ

ເຂົາແລະແນະນໍາພວກເຂົາຕ່ໍຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄົນອ່ືນໆ.

ການຍ່ືນມືຫາຜູ້ເຊ່ືອໃໝອ່າດຈະເປັນການສ່ຽງທ່ີສຸດ, ແຕ່ວ່າ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງປະຊ່ືສຽງແລະສລະຄວາມ

ສຸກສ່ວນຕົວແລ້ວເອົາຊີວິດຂອງທ່ານໄປລົງທຶນກັບຄົນໃດຄົນນ່ຶງ. ຕ້ອງເຕັມໃຈທ່ີຕ້ອງສ່ຽງພຍັ, ຂນະທ່ີພຣະເຈ້ົາອາດ

ຈະເຮັດການອັສຈັນບາງຢ່າງໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊ່ືອໃໝຖ້່າວ່າຜູ້ນ້ັນຫາກໄດ້ຮັບອິດທິພົນໃນທາງທ່ີຖືກຕ້ອງ.

2. ຮວ່ມມກືບັຄນົອື່ ນໆ (ກິຈການ 11:19-26)

ຫຼາຍປີຜ່ານໄປຫຼັງຈາກການກັບໃຈຂອງໂຊໂລ, ຂ່າວປະເສີດກໍໄດ້ແຜ່ອອກໄປທາງເໜືອຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ

ເຂ້ົາສູ່ຟອຍນີເກ, ເກາະໄຊປຣັສ, ແລະອັນຕີໂອເຂັຽ, ແຕ່ວ່າຂ່າວປະເສີດກໍໄດ້ປະກາດໃຫ້ແກ່ພວກຄົນຢິວເທ່ົານ້ັນ.

ພວກນັກເທດຊ່ືດັງບາງຄົນ, ກໍບອກພຽງແຕ່ວ່າເປັນຊາວເກາະໄຊປຣັສແລະຊາວກະເຣເນ, ແລະຕ້ັງຕ່ໍໃສ່ການຮັບໃຊ້

ພຣະເຈ້ົາແຕ່ໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ, ປະກາດຂ່າວປະເສີດໃຫ້ແກ່ພວກທ່ີປາກພາສາກຣີກ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພອນການ

ປ່າວປະກາດຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຫ້ພວກຕ່າງຊາດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ເຊ່ືອແລະຫັນມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

ເມື່ອຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຍິນວ່າມີຫຍັງກໍາລັງເກີດຂ້ຶນໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ, ພວກເຂົາໄດ້ສ່ົງ

ບາຣະນາບາໃຫ້ໄປສືບສວນ. ໜ້າຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີໄດ້ເຫັນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ, ບາຣະນາບາໄດ້

ໜູນນ້ໍາໃຈໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາ. ໝາກຜົນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານແລະຄໍາພຍານຂອງພວກເຂົາ, ຄົນ

ເປັນຈໍານວນຫຼາຍກໍມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພີ້ມທະວີຫຼາຍຂ້ຶນ.

ກັບການຈະເຣີນເຕີບໂຕຂອງຄຣິສຕະຈັກທ່ີເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ, ບາຣະນາບາໄດ້ຕັດສິນໃຈເຂ້ົາຮ່ວມມືໃນ

ເຣ່ືອງສິດຍາພິບານ/ຄຣູສອນ. ທ່ານໄດ້ໄປທ່ີເມືອງຕາໂຊເພື່ອຈະຊອກຫາໂຊໂລ, ເພື່ອນໍາຄືນມາຊ່ວຍໃນການສິດ

ສອນຄຣິສຕຽນໃນອັນຕີໂອເຂັຽ. ຕລອດນ່ຶງ, ບານາບາແລະໂຊໂລທໍາງານຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ຊ່ຶງກັນແລະກັນ, ໃນການສິດ

ສອນບັນດາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄົນກຸ່ມໃຫຍ່. ຜົນສະທ້ອນຂອງການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາກໍໜ້າພູມໃຈ: ພວກສາວົກໄດ້

ຖືກເອ້ີນວ່າເປັນຄຣິສຕຽນເທ່ືອທໍາອິດໃນອັນຕີໂອເຂັຽ.
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ການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຂອງຄຣິສຕຽນທ່ີມປີະສິດທິພາບສ່ວນໃຫຍ່ກໍແມ່ນຂ້ັນຕອນຂອງທີມງານ. ເຖິງແມ່ນວ່າ

ບາຣະນາບາຈະສາມາດເຮັດວຽກຜູ້ດຽວໃນອັນຕີໂອເຂັຽ, ທ່ານໄດ້ມອງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງການຮ່ວມຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາກັບ

ໂຊໂລ. ຫຼາຍໄປກວ່ານ້ັນ, ທັງສອງຄົນເຂົາກໍສາມາດຝຶກສອນລູກສິດຮ່ວມກັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າທ່ີບານາບາເຮັດຜູ້ດຽວ.

ເພາະວ່າບາຣະນາບາໄດ້ເປັນຜູ້ຝຶກສອນໂຊໂລແລ້ວ, ທ່ານກໍຮັບຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງໂຊໂລແລະມີສ່ວນຮັບໃຊ້ພຣະ

ເຈ້ົາກັບທ່ານ. ຄົນທ່ີລົງທຶນໃນຄົນອ່ືນໆແມ່ນຮູ້ສຶກໄວຕ່ໍການທ່ີຮູວ້່າພຣະເຈ້ົາກໍາລັງທໍາງານກັບຊີວິດຂອງພວກຄົນເຫຼົ່າ

ນ້ັນແລະຮູ້ຈັກວິທີການຈະໃຫພ້ວກເຂົາມສ່ີວນໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ.

ໃນຖານະເປັນຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ, ສະມາຊິກທຸກໆຄົນຂອງຄຣິສຕະຈັກຕ່າງກໍມີໜ້າທ່ີໃນການຮັບໃຊ້ຊ່ຶງ

ກັນແລະກັນ, ແລະຄຣິສຕະຈັກກໍໄດ້ປໂຍດເມ່ືອຜູ້ທ່ີໃຫຍ່ໃນຄວາມເຊ່ືອຝຶກຝົນບັນດາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃໝ່. ການຮັບໃຊ້ພຣະ

ເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາຕ່ໍຄົນອ່ືນໆທ່ີສໍາເຣັດຜົນບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນຢູ່ກັບຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາແຕ່ຕ້ອງອາສັຍພຣະວິນຍານບໍ

ຣິສຸດ. ໂດຍການໜູນນ້ໍາໃຈຊ່ຶງກັນແລະກັນ, ການມໂີອກາດໃນການຮ່ວມກັນຮັບໃຊ້, ແລະການອາສັຍພຣະວິນຍານບໍ

ຣິສຸດ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນສມັຍນ້ີສ່ົງຜົນສະທ້ອນຄ້າຍຄືກັນກັບສະຖານະການຂອງຄຣິສຕະຈັກທ່ີໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ.

3. ເບິງ່ເຫນັໂອກາດ (ກິຈການ 15:36-41)

ຄຣິສຕະຈັກທ່ີເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ ໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງບາຣະນາບາແລະໂຊໂລສໍາລັບການຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ປະກາດ

ຂ່າວປະເສີດ, ພ້ອມດ້ວຍໂຢຮັນມາຣະໂກ, ຊ່ຶງເປັນຍາດພີນ້່ອງຂອງບາຣະນາບາ, ໃນຖານະເປັນຜູ້ຊົດຊ່ວຍພວກ

ເຂົາ. ໃນຕອນເລ້ີມຕ້ົນຂອງການເດີນທາງປ່າວປະກາດຖ້ຽວທໍາອິດ, ໂຊໂລໄດ້ທໍາໜ້າທ່ີໃນຕໍາແໜ່ງຜູ້ນໍາ, ຕ່ໍຈາກນ້ັນກໍ

ໄດ້ປ່ຽນຊ່ືໃໝວ່່າìໂປໂລ.î ພາຍຫຼັງໂຢຮັນມາຣະໂກໄດ້ຈາກພວກເຂົາແລະໄດ້ກັບຄືນໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ.

ຫຼັງຈາກມກີານຮັບໃຊ້ເປັນເວລາເກືອບປີນ່ຶງ, ໂປໂລແລະບາຣະນາບາໄດ້ກັບຄືນມາທ່ີອັນຕີໂອເຂັຽແລະໄດ້

ໃຊ້ເວລາອັນມີຄ່າກັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນທ່ີນ້ັນ. ຫຼງັຈາກນ້ັນບ່ໍນານ, ໂປໂລກໍຕ້ອງການຈະກັບໄປເຂດອາເຊັຽນ້ອຍກັບທ່ານບາ

ຣະນາບາ ແລະໜູນນ້ໍາໃຈພວກລູກສິດທ່ີພວກເພິ່ນໄດ້ສ້າງຂ້ຶນມາໃນລະຍະການເດີນທາງທໍາງານປະກາດຂ່າວປະ

ເສີດ. ບາຣະນາບາກໍໄດ້ເຕັມໃຈທ່ີຈະໄປ, ແຕ່ວ່າທ່ານຍັງຢາກຈະເອົາໂຢຮັນມາຣະໂກໄປກັບພວກເພິ່ນ. ແຕ່ວ່າ, ໂປ

ໂລບ່ໍເຫັນພ້ອມກັບບາຣະນາບາ, ຄິດວ່າການເຮັດຢ່າງນ້ັນເປັນການບ່ໍສລາດທ່ີຈະເອົາໂຢຮັນມາຣະໂກໄປນໍາເພາະວ່າ

ລາວໄດ້ປະຖ້ິມພວກເພິນໃນງານການປະກາດຂ່າວປະເສີດທ່ີປໍາຟີເລັຽ.

ຕອນນ້ັນມີການໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງຮ້າຍແຮງລະຫວ່າງໂປໂລແລະບາຣະນາບາ ທ່ີພວກເພິ່ນໄດ້ເປັນເພື່ອນຮ່ວມ

ເດີນທາງ. ບາຣະນາບາແລະມາຣະໂກກໍມຸ້ງໜ້າໄປເກາະໄຊປຣັສ, ແລະໂປໂລໄດ້ເອົາຊີລາວານໄປທ່ີຊີເລັຽແລະຊີລີ

ເຊັຽເພື່ອໄປເຮັດໃຫຜູ້້ທ່ີເຊ່ືອໃນເຂດນ້ັນເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ. ປາກົດວ່າໂປໂລເບ່ິງໂຢຮັນມາຣະໂກບ່ໍເໝາະສໍາລັບງານຮັບໃຊ້,

ແຕ່ວ່າບາຣະນາບາໄດ້ເຕັມໃຈທ່ີຈະຍອມສ່ຽງໃນຕົວຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃໝເ່ໝືອນດ່ັງໂຢຮັນມາຣະໂກ.

ວຽກງານການປະກາດຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໂຢຮັນມາຣະໂກຈັບໃຈໃນບາງສ່ິງ, ຂນະທ່ີລາວໄດ້ກາຍເປັນເພ່ືອນໃກ້

ຊິດກັບເປໂຕໃນລະຍະຕ່ໍມາ, ແລະກໍໄດ້ຂຽນພຣະຄໍາຂ່າວປະເສີດມາຣະໂກ, ແລະທ່ານໂປໂລກໍຍອມຮັບວ່າເປັນ

ປໂຍດໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ (ໂກໂລຊາຍ 4:10, 2 ຕີໂມທຽວ 4:11, ແລະເຟລີໂມນ 24). ຄືກັນກັບບາຣະນາ

ບາ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູໃ້ນການເບ່ິງໃຫອ້ອກເຖິງໂອກາດໃນບັນດາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃໝ່.

ບາຣະນາບາໄດ້ຍົກໂທດໃຫ້ໂຢຮັນມາຣະໂກແລະຝຶກຝົນລາວໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. ໃນທາງທ່ີຄ້າຍຄືກັນ

ນ້ັນ, ເປ້ົາໝາຍຂອງພວກເຮົາຄວນຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃໝເ່ມື່ອພວກເຂົາຫາກເຮັດຜິດພາດຕ່າງໆນາໆ. ໂດຍ

ການຍົກໂທດຄວາມລ້ົມເຫຼວຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃໝແ່ລະສເນີອີກທາງນ່ຶງໃຫໄ້ດ້ແກ້ຕົວໃໝ່, ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍໃນການ

ເຮັດໃຫ້ຝ່າຍວິນຍານຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນແລະໜູນນ້ໍາໃຈພວກເຂົາໃນການເດີນກັບພຣະເຈ້ົາ.
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ຖ້າປາສຈາກການໜູນນ້ໍາໃຈຂອງບາຣະນາບາ, ໂປໂລແລະໂຢຮັນມາຣະໂກບ່ໍອາດຈະເຮັດວຽກງານອັນ

ສໍາຄັນສໍາລັບຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃໝໃ່ນສມັຍນ້ີຕ້ອງການຄໍາໜູນໃຈເໝືອນກັນໃນການທ່ີຈະພັດ

ທະນາຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາແລະເສີມສ້າງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເມື່ອຜູ້ເຊ່ືອທ່ີເຂ້ັມແຂງ

ຝຶກສອນພວກທ່ີຍັງເຊ່ືອໃໝ່, ຄຣິສຕະຈັກກໍສາມາດເພີມ້ການຮັບໃຊ້ຫຼາຍຢ່າງໃນຂນະຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃໝສ່າມາດສ່ົງຜົນສະ

ທ້ອນທ່ີດີໄປສູ່ຄົນອ່ືນໆ.

ບົດຮຽນຊວີດິ

ໂດຍປາສຈາກການໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕ່ໍຕົວລາວເອງ, ບາຣະນາບາ-ຊ່ຶງຊ່ືຂອງລາວມຄີວາມໝາຍວ່າìລູກຊາຍ

ແຫ່ງຄວາມໜູນໃຈî-ປະຜົນງານໄວໃ້ນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດໂດຍການເປັນຜູ້ຝຶກອົບຮົມໂປໂລແລະໂຢຮັນມາ

ຣະໂກ, ແຕ່ລະຄົນໄດ້ພັດທະນາຝ່າຍວິນຍານແລະຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຢ່າງສັດຊ່ື. ທ່ານເອງກໍສາມາດທ່ີຈະປະຜົນງານໄວ້

ໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດເຊ່ັນດຽວກັນໂດຍການເລືອກທ່ີຈະເປັນຜູ້ຝຶກສອນບັນດາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃໝ.່

ບົດຮຽນໃນມື້ນ້ີມີວິທີການປະຕິບັດຕາມແບບງ່າຍໆ ທ່ີທ່ານສາມາດເອົາຕົວທ່ານເອງລົງທຶນໃນຄົນອ່ືນໆ:

 ທ່ານລົງທຶນໃນຄົນອ່ືນໆໂດຍການຮັບເອົາການສ່ຽງພັຍຕ່ໍພວກເຂົາ. ຊອກຫາຊ່ອງທາງທ່ີຈະສ້າງຄວາມສໍາພັນ

ກັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃໝ່, ການສ່ຽງຮັບພັຍຕ່າງໆທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນໃນການຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່.

 ທ່ານລົງທຶນໃນຄົນອ່ືນໆໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມກັບພວກເຂົາໃນວຽກງານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໂດຍການມີສ່ວນ

ແບ່ງປັນໂອກາດການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາກັບຄົນອ່ືນໆ, ທ່ານເພີມ້ພູນຝ່າຍວິນຍານຂອງພວກເຂົາໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ

ແລະໜູນນ້ໍາໃຈພວກເຂົາໃນຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຂົາກັບພຣະຄຣິດ.

 ທ່ານລົງທຶນໃນຄົນອ່ືນໆໂດຍການເບ່ິງໃຫເ້ຫັນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າຄົນອ່ືນໆຫາກ

ລ້ົມເຫວຼກ່ອນທ່ີຈະລອງຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ຈ່ົງເປັນຜູ້ທໍາອິດທ່ີຈະສເນີໃຫ້ການຍົກໂທດແລະໃຫ້ໂອກາດ

ຄ້ັງທີສອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາໃຫ້ເອົາຊະນະຄວາມຜິດພາດຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA
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