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ວນັອາທດິທ ີ

__________________________________________

ຣະເຈາຮຄັນົບາບ 

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ບົດເພງສັຣ

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານຢ່າງໃດ

ການຈະເຣີນເຕີບໂຕຝ່າຍຈິດວິນຍານຢ່າງມີຄຸນນະພາບແມ່ນຕ້ອງການທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາສນິດຕິດແທດກັບພຣະເຈ້ົາ

ົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານຍອມຮັບວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫທ່້ານໄດ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ

ຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຫວັງໃນການເຂ້ົາເຝ້ົາສັ

ົດຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ:

ນບົດຮຽນນ້ີແມ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບການສະແດງອອກເຖິງສີໜ້າກັບຄວາມປາຖນາຂອງເຮົາໃນ

ານສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່.

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນຈຶ່ງມຄີວາມສໍາຄັນ

ມະນຸດດໍາລົງຊີວິຢູ່ດ້ວຍຊີວິດຈິດວິນຍານ

ຣະອົງ ພວກເຮົາໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນມາໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ

ຽນກໍເຊ່ັນດຽວ, ພວກເຮົາຮູ້ວາ່ຄວາມຕ້ອງການນ້ີແມ່ນການກະທໍາ

ັບພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄ

ບົດຮຽນນ້ີມີຄວາມສໍາຄັນເພາະວ່າມັນໄດ້ສະແດງຄວາມໝາຍໃນການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ

ດງອອກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຫວົໃຈ

ຼາຍໄປກວ່ານ້ັນ, ບົດຮຽນນ້ີຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເພາະວ່າໃນຈໍານວນຄົນຜູ້ທ່ີເຊ່ື

ະມັສການພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ. ປ້ຶມອ່ານເປີດເຜີຍຄວາມ

ລະເພື່ອນຮວ່ມເດີນທາງຂອງລາວຜູ້ຊ່ຶງປະສົບກັບເຫດການທ່ີຊ່ົວ

ຂົາຕົກຢູ່ໃນສະພາບຄວາມຫຍ້ ຸງຍາກຂາດການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນເວລາເຖິງ 

ົດນ້ໍາກິນ. ໃນຂະນະທ່ີເຂົາຫິວກະຫາຍນ້ໍາຢ່າງເຕັມທີ

ອດ. ທາງດ້ານວິດທະຍາສາດອະທິບາຍໄວ້ກ່ຽ

າດທົນໄດ້. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຫວິກະຫາຍເໝືອນເປັນຄວາມປາດຖນາຂອງພຣະອົງ

ະໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະອົງແລະສນິດຕິດພັນກັບພຣະອົງ

ເຖິງປານ ນ້ັນຍັງມຫີຼາຍໆຄົນທ່ີພະຍາຍາມທ່ີຈະບໍຍອມຮັບໃນຣິດອໍານາດອັນສູງສຸດ

ິວກະຫາຍກັບຈິດວິນຍານທ່ີເປັນພິດ.

ຣິດພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະສາມາດ
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ອາທດິທ ີ4 ມີນາ 2012 ( 03/04/2012 )

__________________________________________

ຂາ້ນອ້ຍສແວງຫາພຣະອງົ

ຣເສີນ 42: 1- 11; 43: 1- 5

ານຢ່າງໃດ ?

ການຈະເຣີນເຕີບໂຕຝ່າຍຈິດວິນຍານຢ່າງມີຄຸນນະພາບແມ່ນຕ້ອງການທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາສນິດຕິດແທດກັບພຣະເຈ້ົາ

ົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານຍອມຮັບວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫທ່້ານໄດ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ ນະມັສການພຣະອົງແລະຍັງ

ຄວາມຫວັງໃນການເຂ້ົາເຝ້ົາສັຣເສີນພຣະອົງ.

ກ່ຽວກັບການສະແດງອອກເຖິງສີໜ້າກັບຄວາມປາຖນາຂອງເຮົາໃນຂະນະທ່ີເຮົາກໍ

.

ສໍາຄັນ:

ມະນຸດດໍາລົງຊີວິຢູ່ດ້ວຍຊີວິດຈິດວິນຍານ, ຖືກສ້າງຂ້ຶນໂດຍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມປາດຖນາໃຫ້ມີສາຍສັມ

ຣະອົງ ພວກເຮົາໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນມາໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ, ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາແລະນະມັດສະການພຣະເຈ້ົາ

ພວກເຮົາຮູ້ວາ່ຄວາມຕ້ອງການນ້ີແມ່ນການກະທໍາຊ້ິນສຸດທ້າຍໃນແຕ່ລະຄົນຕ້ອງການມີສາຍ

ບພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ບົດຮຽນນ້ີມີຄວາມສໍາຄັນເພາະວ່າມັນໄດ້ສະແດງຄວາມໝາຍໃນການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ

ດງອອກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຫວົໃຈ; ມັນເປັນການຢືນຍັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເຝ້ົາເບ່ິ

ບົດຮຽນນ້ີຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເພາະວ່າໃນຈໍານວນຄົນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈໍານວນນ່ຶງໄດ້ໝົດຫວງັຕ່ໍການ

ປ້ຶມອ່ານເປີດເຜີຍຄວາມລັບທະເລຊາຍສາຫາລາ ເປັນນະວະນິຍາຍ

ອງລາວຜູ້ຊ່ຶງປະສົບກັບເຫດການທ່ີຊ່ົວຫລາຍໃນຂະນະເດີນທາງຂ້າມທະເລຊາຍ

າກຂາດການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນເວລາເຖິງ 3 ອາທິດ ແລະພວກເຂົາກໍ

ນະທ່ີເຂົາຫິວກະຫາຍນ້ໍາຢ່າງເຕັມທີເຂົາໄດ້ດ່ືມນ້ໍາທ່ີເປັນສນິມຈາກໝໍນ້ໍ້າຮ້ອນ

ບາຍໄວ້ກ່ຽວກັບລະດັບຂອງຄວາມຫວິກະຫາຍນ້ໍາ ຫວິກະຫາຍນ້ໍາຍາກທ່ີຈະສາ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຫວິກະຫາຍເໝືອນເປັນຄວາມປາດຖນາຂອງພຣະອົງ

ະໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະອົງແລະສນິດຕິດພັນກັບພຣະອົງ.

ນ້ັນຍັງມຫີຼາຍໆຄົນທ່ີພະຍາຍາມທ່ີຈະບໍຍອມຮັບໃນຣິດອໍານາດອັນສູງສຸດ, ຈິດວິນຍານທ່ີມີຄວາມ

ມີພຽງແຕ່ບຸກຄົນທ່ີມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູ

ານ້ັນທ່ີຈະສາມາດອ່ີມໃນຄວາມຫວິກະຫາຍໄດ້.

__________________________________________

ການຈະເຣີນເຕີບໂຕຝ່າຍຈິດວິນຍານຢ່າງມີຄຸນນະພາບແມ່ນຕ້ອງການທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາສນິດຕິດແທດກັບພຣະເຈ້ົາ.

ການພຣະອົງແລະຍັງ

ະນະທ່ີເຮົາກໍາລັງນະມັສ

ມປາດຖນາໃຫ້ມີສາຍສັມພັນກັບ

ຣະເຈ້ົາແລະນະມັດສະການພຣະເຈ້ົາ. ຄຣິສ

ສຸດທ້າຍໃນແຕ່ລະຄົນຕ້ອງການມີສາຍສັມພັນ

ບົດຮຽນນ້ີມີຄວາມສໍາຄັນເພາະວ່າມັນໄດ້ສະແດງຄວາມໝາຍໃນການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ ເປັນການສະ

ຢືນຍັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເຝ້ົາເບ່ິງພວກເຮົາ.

ອຈໍານວນນ່ຶງໄດ້ໝົດຫວງັຕ່ໍການ

ທະເລຊາຍສາຫາລາ ເປັນນະວະນິຍາຍຂອງ ແລກ ແລກ 

ຂະນະເດີນທາງຂ້າມທະເລຊາຍ. ພວກ

ອາທິດ ແລະພວກເຂົາກໍໃກ້ຈະຕາຍເພາະ

ເຂົາໄດ້ດ່ືມນ້ໍາທ່ີເປັນສນິມຈາກໝໍນ້ໍ້າຮ້ອນຣົດເພື່ອຄວາມຢູ່

ຫວິກະຫາຍນ້ໍາຍາກທ່ີຈະສາ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຫວິກະຫາຍເໝືອນເປັນຄວາມປາດຖນາຂອງພຣະອົງ, ເ ພື່ອເຮົາ

ຈິດວິນຍານທ່ີມີຄວາມ

ພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູ
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ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ພິສູດໃຫເ້ຫັນເຖິງຜູ້ທ່ີຂຽນບົດເພງສັຣເສີນມີຄວາມຫິວກະຫາຍຫາພຣະເຈ້ົາແລະຈະຊ່ວຍພວກ

ເຮົາພິຈາຣະນາເບ່ິງຄວາມໝາຍການນະມັສການຂອງຄວາມຮູ້ສຶກຕ້ອງການຈາກໃຈຂອງເຮົາສໍາລັບພຣະອົງ.

ສືກສາພຣະຄມັພີ

1. ຄວາມຫວິກະຫາຍຫາພຣະເຈົາ້: ເພງສັຣເສີນ 42:1-5

ບົດເພງສັຣເສີນບົດທີ 42 ແລະ 43 ໃນສະບັບເດີມທ່ີຂຽນເປັນພາສາເຮັບເຣີເປັນບົດທໍາອິດໃນບົດເພງສັຣເສິນ.

ທັງສອງມີສ່ວນປະກອບເປັນກາບກອນໃນການພັນລະນາຊ່ຶງກ່ຽວຂ້ອງພົວພັນກັນເຖິງສາມຕອນ (42: 1-4, 6-10;

43:1-4 ) ແລະ ເປັນບົດກາບກອນທ່ີສືບທອດມາເທ່ົາທຸກວນັນ້ີ (42:5, 11; 43:5 ). ຍ່ິງກວ່ານ້ັນ, ເພງສັຣເສີນບົດ 

43 ບ່ໍມີລາຍລະອຽດສຸດຍອດຄືບົດເພງ 42 (“ສໍາລັບຜູ້ນໍາຄະນະນັກຮ້ອງທ່ີຊ່ືວ່າ ມັສກຽວລູກຊາຍຂອງໂກຣາ.” ) ໃນ

ຂະນະທ່ີຜູ້ຂຽນບົດເພງສັຣເສີນທັງສອງບົດນ້ີຕ້ອງການທ່ີຈະບອກເຖິງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເປັນຈິງວ່າ ບ່ໍມີຄວາມໝັ້ນ

ໃຈ, ພວກເຮົາກໍຮູ,້ ລາວໄດ້ປະເຊີນກັບອຸປະສັກຂັດຂວາງໃນການນະມັສການໃນວິຫານທ່ີເຢຣູຊເລັມ. ລາວມີຄວາມ

ປາຖນາເຂ້ົາຮ່ວມນະມັສການພຣະເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນອີກຄ້ັງຮວ່ມກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຄວາມປາຖນາຢ່າງແຮງກ້າຂອງລາວທ່ີສະແດງອອກທາງໃບໜ້າສາມາດເປັນພາບປະກອບຊ້ີໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນ

ແລະເຂ້ົາໃຈ---ການຫາຍໃຈຂອງກວາງທ່ີຫວິກະຫາຍຕ້ອງການສາຍນ້ໍາເຢັນ. ເຊ່ັນດຽວກັບການຫາຍໃຈຕາມທັມດາ

ຄົນທ່ົວໄປທ່ີມີອາການຫິວນ້ໍາຢ່າງຮຸນແຮງ, ສະພາບແວດລ້ອມຕາມທັມຊາດໄດ້ເຂ້ົາມາແທນທ່ີທັງໝົດຂອງຄວາມຄິດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄວາມຫວິກະຫາຍໃນສ່ວນເລິກຂອງຜູ້ຂຽນບົດເພງສັຣເສີນບ່ໍໄດ້ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍທ່ີຕົວບຸກຄົນຫຼືສ່ິງ

ຂອງທ່ີອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫຼືຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍແຕ່ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການພຣະເຈ້ົາ.

ການນະມັສການພຣະເຈ້ົາເປັນການສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຂຽນດ້ວຍການແຕ່ງກາບກອນແລະບາງທີກໍຮ້ອງບົດເພງ

ຂອງລາວໃຫ້ກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຍັງບ່ໍພຽງພໍທ່ີຈະລະງັບຄວາມພໍໃຈໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວທ່ີຈະໃຫ້ກັບພຣະ

ເຈ້ົາ. ລາວຍັງຊອກສແວງຫາທ່ີຈະເຂ້ົາຮ່ວມນະມັສການກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຕາມສະຖານທ່ີຕ່າງໆເທ່ົາທ່ີລາວສາ

ມາດເຮັດໄດ້ “ ປາກົດຕົວຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາ.” ການປາກົດຕົວຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນແຕ່ລະຍະເວລາສໍາລັບການນະ

ມັສການໃນໂບດເທ່ົານ້ັນ. ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນກໍບ່ໍໄດ້ປະຕິເສດເຣ່ືອງພຣະອົງຢູ່ໃນທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ, ແຕ່ລາວໄດ້ຢືນຢັນ

ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງລາວວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເຫັນໃນຂະນະທ່ີລາວກໍາລັງນະມັສການຮ່ວມຢູ່ກັບຄົນອ່ືນໆ.

ອາລົມຂອງຜູ້ຂຽນບົດເພງສັຣເສີນໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກວ່າລາວຕ້ອງການພຣະເຈ້ົາ--- ນ້ໍາຕາຫຼັ່ງ

ໄຫຼທັງເວັນທັງຄືນເພາະລາວບ່ໍໄດ້ຮ່ວມນະມັສການທ່ີເຢຣູຊາເລັມ.ໃນສະພາບການທ່ີລາວຕົກຢູ່ໃນເວລານ້ີກໍຄື ບ່ໍມີສະ

ຖານທ່ີ, ບ່ໍມີການຮ້ອງສັຣເສີນ, ແລະບ່ໍໄດ້ເວົ້າລົມກັບພຣະເຈ້ົາຂອງລາວ.

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນທຸກວັນນ້ີ ຈ່ືບ່ໍໄດ້ເລີຍເຖິງຄວາມຕ້ອງການຫຼືຄຸນຄ່າຂອງການຮ່ວມນະມັສການກັບຜູ້ເຊ່ືອຄົນອ່ືນ. ໃນຊີ

ວິດຄຣິສຕຽນຂອງລາວກໍເລືອກທ່ີຈະເຂ້ົາຮ່ວມນະມັສການທ່ີຄຣິສຕະຈັກເປັນຄ້ັງຄາວ. ໜ້າເສັຍດາຍທ່ີລາວປ່ອຍໃຫ້

ໂອກາດໃນການມີປະສົບປະການຮ່ວມກັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໝົດໄປຫຼຍ່ິືງໄປກວ່ານ້ັນກໍສະແດງໃຫ້ເຫນັວ່າ ລາວປະຖ້ິມການນະ

ມັສການ. ມແີຕ່ການເຂ້ົາຮວ່ມນະມັສການກັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເທ່ົານ້ັນຈ່ິງຈະສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການພຣະເຈ້ົາ

ຂອງເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ. ການບ່ໍເຂ້ົານະມັສການກັບຜູ້ອ່ືນຈະເຮດັໃຫ້ຊີວິດຈິດວິນຍານເຮົາອ່ອນກໍາລັງໂດຍສະເພາະໃນ

ເວລາທ່ີເຮົາປະສົບກັບບັນຫາຫຼືມີຄວາມຮູ້ສຶກ ໂດດດ່ຽວ. ພວກເຮົາຕ້ອງຈ່ືຂ້ໍສໍາຄັນໃນການສຸມຈິດໃຈໃສ່ໃນການນະ

ມັສການພຣະເຈ້ົາວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງເປັນຄໍາຕອບຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາໃນການສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ.
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2. ຄວາມໝດົຫວງັໃນພຣະເຈົາ້: ບົດເພັງສັຣເສີນ: 42: 6-11

ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນສາລະພາບດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືແລະເປີດກວ້າງໃນຄວາມຮູ້ສຶກຫິວກະຫາຍຫາພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງເກີດ

ຂ້ຶນໃນທຸກສະພາບການຂອງລາວ. ໃນຂະນະທ່ີລາວໄດ້ຮບັຄວາມກະທົບກະເທືອນໃຈຢ່າງໜັກແລະຄໍາຖາມຢ່າງມີ

ເຫດຜົນເປ່ັງເປັນສຽງຮ້ອງດ້ວຍຄວາມໝົດຫວັງຂອງລາວ, ລາວໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຈິງ. ວທີິແກ້ຕ່ໍຄວາມກົດດັນ

ອັນຍ່ິງໃຫ່ຍຂອງລາວກໍແມ່ນສ່ົງຄວາມຄິດເຖິງພຣະເຈ້ົາແລະມີຄວາມໝາຍວ່າຄິດເຖິງການນະມັສການພຣະເຈ້ົາໃນທ່ີ

ຜ່ານມາ.

ຄວາມກົດດັນຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນແມ່ນຊ້ີໃຫ້ເຫັນພູມຖານທ່ີຢູ່ ເປັນຄົນພັດຖ່ິນຢ່ ູຫ່າງຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ

“ປະເທດຈໍແດນ” ອາດຈະໝາຍເຖິງເຂດແດນຟາກຕາວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ. ເທິງຈອມພູເຮໂີມນແລະພູມີຊາ

ເປັນໄປໄດ້ທ່ີຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນອາດຢູ່ທາງເຂດຕາວັນອອກສຽງເໜືອຂອງດິນແດນອິສຣາເອນ.

ເຂດແດນພູໄດ້ນໍາຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນວ່າເປັນຖ່ິນທ່ີມີນ້ໍາຕົກ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນນ້ໍາ

ທ່ີເປ່ືອຍຂອງຫິມມະຈາກຈອມພູເຮໂີມນ, ໄຫຼລົງໄປຫາໜອງນ້ໍາຂ້າງລຸ່ມ. ມັນກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນສາມາດ

ສະແດງອອກເຖິງຄວາມກົດດັນຢ່າງເຕັມລ້ົນ ແລະຄວາມຫວິກະຫາຍໃນການຢາກຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ. ”ມະຫາສມຸດ

ເລິກກໍຮ້ອງໃສ່ກັນ.” ເປັນສໍານວນຄໍາເວົ້າຂອງຊາວເຮັບເຣີທ່ີກ່າວເຖິງຟອງນ້ໍາທ່ີເຄ່ືອນໄຫຼຕິດຕ່ໍກັນ-ເໝືອນກັບວ່າພວກ

ມັນເວົ້າລົມກັນໄປ. ໃນຂະນະທ່ີນ້ໍາໄຫຼດ້ວຍສຽງດັງສະນ່ັນ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນກໍມີຄວາມຍາກລໍາບາກ

ເຊ່ັນດຽວກັບສາຍນ້ໍາໄຫຼ.

ທັງໆທ່ີຄວາມຮູ້ສຶກທ້ໍແທ້ໃຈຂອງລາວໄດ້ວຸ້ນວາຍຢູ່ໃນຄວາມຄິດ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຍັງຍຶດ

ໝັ້ນໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາແລະນະມັສການພາຍໃນຈິດໃຈຂອງລາວເພື່ອລາວຈະໄດ້ຍິນສຽງເພງຂອງພຣະເຈ້ົາ

ອີກໃນຍາມກາງຄືນ ລາວສືບຕ່ໍພະຍາຍາມອ້ອນວອນຫາພຣະເຈ້ົາ.

ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ ເຖິງແມ່ນພຣະເຈ້ົາຈະນໍາພາລາວຢູ່ໃນຕ່າງຖ່ິນ

ແລະສ່ິງນ້ີເປັນຄວາມເຈັບປວດຂອງລາວທ່ີເຮັດໃຫ້ຖືກແຍກອອກຈາກສະຖານທ່ີເຄີຍນະມັສການ. ຄໍາອ້ອນວອນຂອງ

ລາວຍັງສັດຊ່ືແລະເຕັມດ້ວຍຄໍາຖາມ, ແມ່ນລາວຕອບຄໍາຖາມຂອງຕົນເອງດ້ວຍຂ້ໍຄວາມທ່ີສະແດງອອກເຖິງຄວາມ

ໄວ້ວາງໃຈແລະຄວາມຫວງັ. ໃນຄໍາຕອບຂອງຄໍາຖາມຂອງລາວ, “ເປັນຫຽັງພຣະອົງຈ່ິງລືມໄລຂ້ານ້ອຍ?” ຜູ້ຂຽນເພງ

ສັຣເສີນເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂອງລາວແລະຈະໃຫ້ຄໍາຕອບຕ່ໍຄໍາຖາມຂອງລາວ. ລາວມີຄວາມແນ່ໃຈ

ໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີສັນຍາໄວ້ວ່າພຣະອົງຈະບ່ໍລືມໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ (ເອຊາຢາ 49: 15).

ປະສົບການຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການນະມັສການສ່ວນຕົວແລະ

ສ່ວນລວມ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍເຮົາເມື່ອເວລາຕົກຢູ່ໃນຄວາມຍາກລໍາບາກໃນອະນາຄົດ. ເຮົາສາມາດຈ່ືປະສົບການ

ຂອງເຮົາໄດ້ແລະປະສົບການກັບພຣະເຈ້ົາທ່ີໃຫ້ກໍາລັງໃຈເຮາົຕ່ໍສູ້ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໃນເວລາຜ່ານມາ. ເຮົາສາມາດອ່ານ

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໃຫ້ພຣະຄັມພີນໍາພາຄວາມຄິດຂອງເຮົາຕ່ໍຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ການຈັດຫາຂອງພຣະ

ອົງສໍາລັບເຮົາແລະຕົງກັບເວລາທີ ່ເຮົາມີບັນຫາ.

ບັນຫາຄວາມຫຽ ຸ້ງຍາກໃນຊີວິດຂອງເຮົາອາດເຮັດໃຫ້ເຮາົຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະຖ້ິມເຮາົ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງ

ສ່ິງເຫຼົານ້ີຈະເກີດຂ້ຶນເປັນເວລານານພວກເຮົາກໍບ່ໍຄວນເຮັດຕາມໃຈເຮົາເອງແຕ່ເຮົາຄວນນໍາໃຈຂອງເຮົາເຂ້ົາໄປນະມັສ

ການພຣະເຈ້ົາ. ມະຫາສມຸດເລິກກໍຮ້ອງໃສ່ກັນເມື່ອເຮົາເກີດການແຕກແຍກ, ຄວາມເຈັບປ່ວຍກໍຄຸກຄາມເຂ້ົາມາໃນຊີ

ວິດ, ແລະສ່ິງທ່ີມີຄວາມໝາຍກັບຊີວິດກໍສູນຫາຍໄປ. ໃນຂະນະຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຍືນຍັນ, ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ລືມພວກ

ເຮົາຫຼືປະຖ້ີມພວກເຮົາ ພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່---ເບ່ິງຄືວ່າພຣະອົງຢູ່ຫ່າງໄກພວກເຮົາ. ພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍແລະ

ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ.
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3 ມຄີວາມເຊືອ່ໝັ້ນໃນພຣະເຈົາ້: ເພງສັຣເສີນ    43: 1- 5

ຂະນະທ່ີຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນສືບຕ່ໍອ້ອນວອນດ້ວຍທຸ້ມເທໝົດໃຈຂອງລາວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ, ລາວເກີດມີຄວາມໝັ້ນໃຈ

ໃນຄວາມຫວງັໃນອະນາຄົດຂອງລາວ. ລາວເຊ່ືອໝັ້ນໃນຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າພຣະອົງມີອໍານາດເໜືອຊົນ

ຊາດທີບ໋ໍໂຄຣົບນັບຖືພຣະເຈ້ົາແລະໃນເວລານ້ີລາວຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງເຂົາ. ແທນທ່ີລາວຈະຫັນໄປຂາບ

ໄຫວ້ພຣະອ່ືນ ລາວເຊ່ືອໝັ້ນໃນພຣະເຈ້ົາຂອງລາວ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມຈິງ, ພຣະເຈ້ົາອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ ຄວາມໝັ້ນ

ໃຈແລະຄວາມຫວັງຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໃນພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຢ້ານກົວແຕ່ລ້າເລີງ. ລາວໄດ້ຖາມການປະພຶດຂອງ

ລາວທ່ີຜ່ານມາຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະລາວກໍໄດ້ຮັບຄໍາຕອບ ຄໍາອ້ອນວອນນ້ີ ແມ່ນທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງເປີດເຜີຍ

ພຣະອົງດ້ວຍຣິດອໍານາດໂດຍການຊົງສ່ອງແສງສວ່າງແລະຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ. ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ສືບຕ່ໍອ້ອນ

ວອນເພື່ອລາວຈະໄດ້ກັບໄປນະມັສການພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດທ່ີພູເຂົາສັກສິດ. ຖ້າລາວໄປບ່ໍໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງລາວຍັງມີ

ຫວັງວ່າຈິດວິນຍານໄດ້ໄປເຖິງຄວາມຈິງແລະແສງສວ່າງຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ.

ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນເຊ່ືອໝັ້ນໃນຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນການນະ

ມັສການ ຮ້ອງເພງແລະສຽງດົນຕຣິອັນມ່ວນເພື່ອສັນເສີນພຣະເຈ້ົາອີກ. ເມື່ອຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ຖາມກ່ຽວກັບຄວາມ

ໂສກເສ້ົາແລະຄວາມສັບສົນ( 42: 5, 11) ຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນແລະຄວາມຫວງັຂອງລາວໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້້ົາໄດ້ເຮັດ

ໃຫ້ລາວຕ້ັງໝັ້ນໃນພຣະອົງຕລອດໄປ.

ບົດເພງສັຣເສີນທັງສອງ 42 ແລະ 43 ໄດ້ຢືນຢັນໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອເຫນັຄວາມສໍາຄັນໃນການນະມັສການ. ເມື່ອໄພ່ພົນ

ຂອງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົານະມັສການພຣະອົງດ້ວຍຄວມສັດຊ່ືເເລະສແວງຫາພຣະອົງດ້ວຍຈິງໃຈ, ພຣະອົງຈະພົບເຂົາເຈ້ົາ

ໃນທ່ີນ້ັນ, ດ່ັງນ້ັນການນະມັສການຈະນໍາຄວາມຫວັງແລະຄວາມໝັ້ນໃຈມາໃຫ້ຜູ້ທ່ີຮ້ອງຫາພຣະອົງ.

ເຮົາຄວນເອົາຕົວຢ່າງຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນ---ເປີດໃຈແລະດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືຂໍໃຫ້ຄວາມສວ່າງແລະຄວາມຈິງ

ຂອງພຣະເຈ້ົານໍາພາເຮົາເຂ້ົາໄປເຖິງທ່ີສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະອົງ. ການສືບຕ່ໍນະມັສການພຣະເຈ້ົາຮ່ວມກັບຜູ້ເຊ່ືອແລະ

ສ່ວນຕົວຈະນໍາພາເຮົາເຂ້ົາໄປເຖິງທ່ີສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາເຊ່ັນກັນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າວ່າ ”ດ້ວຍວ່າມີສອງຫຼືສາມຄົນປະ

ຊຸມກັນຢູ່ທ່ີໃດໃນນາມຂອງເຮາົໆ ກໍຈະສະຖິດຢູ່ທ່າມກາງເຂົາໃນທ່ີນ້ັນ.”(ມັດທາຍ 18:20) ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມ

ຫວັງແລະໝັ້ນໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ.

ບົດຮຽນແຫງ່ຊວີດິ  

ພວກເຮົາຖືກສ້າງໃຫ້ຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານມີຄວາມຫິວກະຫາຍ---ສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາຖືກສ້າງຂ້ຶນ

ມາໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ, ນະມັສການພຣະອົງ, ແລະຮັກພຣະອົງ, ມີຜູ້ເຊ່ືອຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍພະຍາຍາມດັບສູນຈິດ

ວິນຍານທ່ີປາຖນາຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຈິດວິນຍານທ່ີເປັນພິດຂອງເຂົາ, ສ່ິງນ້ີຈະນໍາເຂົາໄປສູ່ຄວາມຕາຍດ້ານຈິນວິນ

ຍານ. ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຄົນແມ່ນການມີຄວາມສັມພັນສ່ວນຕົວກັບພຣະເຈ້ົາຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ພຣະອົງເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດໃຫເ້ຮົາຄົບບໍຣິບູນ, ຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດແລະຈິດວິນຍານທ່ີສແວງຫາພຣະເຈ້ົາຢ່າງແທ້

ຈິງຂອງເຮົາ. ການນະມັສການນໍາພາເຮົາໄປພົບກັບພຣະເຈ້ົາ, ແລະໃນການຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຮະເຈ້ົາ ເຮົາຈະພົບ

ທັງຄວາມຈິງແລະແສງສວ່າງ---ນ້ັນກໍຄືພຣະເຢຊູຄຣິດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

ໃນບົດຮຽນນ້ີໄດ້ສອນເຮົາວ່າ:

 ການຈ່ືຈໍາແລະຮັບຮູ້ພຣະເຈ້ົາ ແມ່ນຄໍາຕອບຕ່ໍຄວາມປາຖນາອັນເລິກເຊ່ິງຂອງພວກເຮົາ.

 ເຂ້ົາໃກ້ຊິດຕິດສນິດກັບພຣະເຈ້ົາ ເມື່ອເວລາເຮົາມີບັນຫາແລະພົບຄວາມຫຍ້ ຸງຍາກໃນການນະມັສການ.

 ສແວງຫາແລະພັດທະນາຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນແລະຄວາມຫວັງໃນພຣະເຈ້ົາ ໂດຍການນະມັສການ.

ອບຸປະຖາໍໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕິດສໍາພັນ. www.lsbf.org ແປໂດຍ: LLBC.
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__________________________________________

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ເພງສັຣເສີນ 

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທາ

ການຈະເຣີນເຕີບໂຕຝ່າຍຈິດວິນຍານຢ່າງມີຄຸນນະພາບ

າມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ປັບປຸງຄຸນພາບແລະຄວາມ

ບົດຮຽນນເວາກຽ່ວກັບຫຍງັ:

ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເຕັມລ້ົນໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາ

ິດກັບພຣະອົງດ້ວຍຄວາມໝັນ້ໃຈວ່າພຣະອົງໄດ້ຍິນແລະຕອບຄໍາ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນຈຶ່ງມຄີວາມສໍາຄັນ

ຜູ້ອະທິຖານບ່ໍຄືກັບຜູ້ນັບຖືສາສນາ

ວາມຮັກໃນພຣະເຈ້ົາເປັນພືນ້ຖານອັນ

ັນຂອງລາວກັບພຣະເຈ້ົາຈະຖວາຍຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານ

ົວຂອງລາວ. ບົດຮຽນນ້ີເຕືອນນສະຕິພວກເຮົາວ່າ

ພາະພຣະອົງຊົງຮັກເຮົາແລະໃຫ້ສິດທິພິເສດ

ະມັສການຮ່ວມກັນ.

ໃນຮູບເງົາ ຈົດໝາຍເຖິງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີເປັນເຣ່ື

ໍ່ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການຂຽນຈົດໝາຍເຖິງພຣະອົງ

ິງແລະສັດຊ່ືໃນຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມຄິດ

ເທເຣີ ຂຽນແບບງ່າຍໆ ìເຖິງ: ພຣະເຈ້ົາ

ປສະນີ. ເມື່ອບຸຣຸດໄປສະນີໃໝຜູ້່ທ່ີມີຊີວິດ

ດ້ອ່ານ.

ເກືອບທຸກຄົນໃນຮູບເງົານ້ັນໄດ້ມີໂອກາດອ່ານຈົດໝາຍ

ິດເຂົາເຈ້ົາມີການປ່ຽນແປງ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນ

ເຖິງແມ່ນລາວໄດ້ເສັຽຊີວດິຍ້ອນພະຍາ

າວນ້ັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງໄຊຊະນະອັນຍ່ິ

ຈ້ົາ ເພາະເດັກຊາຍນ້ັນໄດ້ຂຽນໄວ້ເປັນແບບຢ່າງ

ກະສັດດາວິດໄດ້ຂຽນຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖາ

ນບົດຮຽນນ້ີນ່ຶງໃນຫ້າບົດເອ້ີນວ່າເພງສັ

1

ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ອາທດິທີ 11 ເດອືນມນີາ 2012 ( 03/11/2012 )

__________________________________________

ຂາ້ນ້ອຍເອີນ້ຫາພຣະອງົ

ເສີນ 86: 1- 13, 15-16

ານຢ່າງໃດ ?

ານຢ່າງມີຄຸນນະພາບນ້ັນ ທ່ານຕ້ອງເຂ້ົາສນິດຕິດແທດກັບພຣະເຈ້ົາ

ແລະຄວາມເລິກເຊ່ິງຂອງການອະທິຖານໃນຊີວິດການນະມັສ

ເຕັມລ້ົນໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາແລະຣິດທານຸພາບ, ພວກເຮົາສາມາດຖ່ອມ

ພຣະອົງໄດ້ຍິນແລະຕອບຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານ

ສໍາຄັນ:

ນັບຖືສາສນາຢ່າງເຄ່ັງຄັດແຕ່ເປັນຜູ້ທ່ີສະແດງເຖິງການມີຄວາມສັມພັນ

ອັນສໍາຄັນໃນການນະມັສການ. ຄຣິສຕຽນຜູ້ທ່ີເຕີບໃຫຽ່ຢ່າງເຕັມທ່ີໃນຄວາມສັມ

ຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານເປັນສ່ວນຕົວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດການນະມັ

ນສະຕິພວກເຮົາວ່າ ພວກເຮົາມີພຣະເຈ້ົາຜູ້ຮັບຟັງແລະຕອບຄໍາອ້ອນວອນຂອງ

ແລະໃຫ້ສິດທິພິເສດແກ່ເຮົາຕ່ໍຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານ ບ່ໍວ່າຈະເປັນການສ່ວນຕົວແລະ

ຈົດໝາຍເຖິງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີເປັນເຣ່ືອງຈິງ, ເດັກຊາຍທ່ີກໍາລັງດ້ີນລົນຕ່ໍສູ້ກັບພະຍາດມ

ໍ່ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການຂຽນຈົດໝາຍເຖິງພຣະອົງ. ລາວເປັນຜູ້ທ່ີມີປະສົບການທ່ີບອກທຸກໆສ່ິງກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ

ໃນຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມຄິດ.

ພຣະເຈ້ົາ, ຈາກ: ເທເຣີ.î ລາວຕິດສະແຕມໃສ່ຊອງຈົດໝາຍແລະເອົາ

ຊີວິດລ້ົມເຫລວໄດ້ຮັບຈົດໝາຍນ້ັນ ລາວກໍໄດ້ຮັບຄໍາໜູນໃຈ

ໄດ້ມີໂອກາດອ່ານຈົດໝາຍທ່ີເທເຣີຂຽນເຖິງພຣະເຈ້ົາ ຫາຼຍຄົນໄດ້

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານຂອງເທເຣີ.

ແມ່ນລາວໄດ້ເສັຽຊີວດິຍ້ອນພະຍາດມະເຮັງ ລາວແມ່ນຜູ້ນ່ຶງນັກຕ່ໍສູ້ເພື່ອພຣະເຈ້ົາ. ໃນຊ່ວງ

ໄຊຊະນະອັນຍ່ິງໃຫຽ.່ ຄົນອ່ືນໆກໍໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຕົນເອງເຖິງພຣະ

ນ້ັນໄດ້ຂຽນໄວ້ເປັນແບບຢ່າງ.

ອະທິຖານຂອງເພິ່ນ ຈົດໝາຍເຖິງພຣະເຈ້ົາ. ບົດເພງສັຣເສີນຂອງກສັດດາວິດ

ເພງສັຣເສີນຫຼືຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານ. ດາວິດເປັນຜູ້ນ່ຶງທ່ີອ້ອນວອນຢູ່ຢ່າງສ

__________________________________________

ກັບພຣະເຈ້ົາ. ບົດຮຽນນ້ີ

ສການຂອງທ່ານ.

ພວກເຮົາສາມາດຖ່ອມຕົວລົງເຂ້ົາໃກ້

ພັນກັບພຣະເຈ້ົາ ທ່ີມີ

ທ່ີເຕີບໃຫຽ່ຢ່າງເຕັມທ່ີໃນຄວາມສັມ

ການນະມັສການສ່ວນ

ຮັບຟັງແລະຕອບຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຮົາ

ບ່ໍວ່າຈະເປັນການສ່ວນຕົວແລະການ

ມະເຮງັໄດ້ອະທິຖານ

ງກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມ

ແລະເອົາໄປໃຫ້ບຸຣຸດ

ໃຈຈາກຖ້ອຍຄໍາທ່ີລາວ 

ຫາຼຍຄົນໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ ຊີ

ຊ່ວງຊີວິດອັນສ້ັນຂອງ

ອງຕົນເອງເຖິງພຣະ

ເສີນຂອງກສັດດາວິດ

ນ່ຶງທ່ີອ້ອນວອນຢູ່ຢ່າງສມໍ່າ
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ສເມີແລະພົບວ່າບ່ໍວ່າຈະຢູ່ໃນສະຖານະການໃດໆເພິ່ນມີຄວາມຮູ້ສຶກມີຄວາມຕ້ອງການພຣະເຈ້ົາແລະການຊ່ວຍເຫຼືອ

ຂອງພຣະອົງ.

ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ສໍາຣວດເບ່ິງບົດເພງສັຣເສີນບົດ 86, ນ່ຶງໃນບົດເພງສັຣເສີນທ່ີດາວິດຂຽນໄດ້ເປັນສ່ວນນ່ຶງທ່ີໃຫເ້ຮົາ

ສໍາຣວດກວດເບ່ິງການອ້ອນວອນຂອງເຮົາເອງໃນການນະມສັການຂອງເຮົາ.

ສືກສາພຣະຄມັພີ

1. ຂຊໍົງໂຜດຟງັຂາ້ນ້ອຍ: ເພງສັຣເສີນ 86: 1-7

ເນ້ືອໃນຂອງຄໍາອ້ອນວອນທ່ີດາວິດຂຽນ ເພິ່ນໄດ້ບອກເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງເພິ່ນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະເລ້ີມດ້ວຍ

ສ່ິງທ່ີເພິ່ນປາດຖນາ ເພື່ອພຣະເຈ້ົາຈະຟັງຄໍາອ້ອນວອນຂອງເພິ່ນ ຕລອດເຖິງວິທີການຂອງການອະທິຖານ. ດາວິດໄດ້

ຕິດຕາມທຸກຄໍາຂໍຮ້ອງດ້ວຍມເີຫດມີຜົນເພື່ອພຣະເຈ້ົາຈະຕອບຮັບ. ເພິ່ນຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນເພາະເພິ່ນມີຄວາມ

ຍາກຈົນແລະຄວາມຕ້ອງການ.

ຄໍາວ່າຍາກຈົນ ດາວິດໝາຍຄວາມວ່າທຸກໆສ່ິງທ່ີເພິ່ນຕ້ອງການ, ແລະຄໍາວ່າຕ້ອງການໝາຍເຖິງຄວາມຕ້ອງດ້ານ

ຄວາມສາມາດຂອງເພິ່ນ. ດາວິດມີຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍພຽງແຕ່ຈະຟັງເພິ່ນແຕ່ຍັງຈະປະທານສ່ິງນ້ັນໃຫແ້ກ່

ເພິ່ນນໍາ.

ດາວິດຮ້ອງໄຫ້ ຂໍໃຫພ້ຣະເຈ້ົາຊ່ວຍເຫຼືອເພາະດາວິດໄດ້ເຊ່ືອ ເພິ່ນບ່ໍໄດ້ເວົ້າວ່າເພິ່ນເປັນຄົນທ່ີຖືກຕ້ອງດີໝົດທຸກ

ຢ່າງ ເພິ່ນຮ້ອງໄຫ້ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ອະພັຍເເລະເມດຕາ. ໃນຄວາມບາບຂອງເພິ່ນຄືການຫຼິ້ນຊູ້ແລະເປັນຄາດຕະກອນ

ດາວິດບ່ໍເຄີຍໝົດຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ ເພິ່ນບ່ໍເຄີຍຫັນໜີໄປຂາບໄຫວ້ພຣະອ່ືນ. ເພິ່ນເຊ່ືອໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງ

ດຽວເທ່ົານ້ັນ ເພິ່ນເປັນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະເຈ້ົາກໍເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເພິ່ນ.

ດາວິດຕ້ອງການຄວາມເມດຕາແລະການປ້ອງກັນໃຫ້ພົນ້ພັຍໃນທຸກທ່ີທຸກບ່ອນທ່ີເພິ່ນໄປເພິ່ນໄດ້ອ້ອນວອນດ້ວຍ

ການຮ້ອງໄຫ້. ເພິ່ນມີຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນໃນພຣະເຈ້ົາວ່າພຣະອົງຈະຕອບຄໍາອ້ອນວອນຂອງເພິນ່ເພາະເພິ່ນໄດ້ອ້ອນວອນ

ຢູ່ຕລອດເວລາ. ດາວິດບ່ໍໄດ້ອ້ອນວອນແຕ່ເວລາທ່ີເພິ່ນຕ້ອງການແຕ່ເພິ່ນອ້ອນວອນຢູ່ເປັນປະຈໍາແຕ່ລະວັນ.

ເມື່ອເວລາລູກຊາຍຜູ້ທ່ີເກີດຈາກນາງເບັດເຊບາໄດ້ປ່ວຍໜັກ ດາວິດໄດ້ອົດອາຫານແລະອ້ອນວອນທຸກວັນ( 2

ຊາມູເອນ 12:16-22 ) ເພິ່ນມຄີວາມເຊ່ືອໝັ້ນໃນພລັງຂອງການອ້ອນວອນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ເຖິງແມ່ນພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຕອບ

ຄໍາອ້ອນວອນຂອງດາວິດໃນການໃຫ້ຊີວິດກັບລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ ດາວິດກໍຍັງສືບຕ່ໍໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຂອງເພິ່ນ.

ທັງໝົດນ້ີ, ດາວິດໄດ້ຊອກຫາຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນເພາະເພິ່ນມີຄວາມຫວງັໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາ. ເພິ່ນແນ່ໃຈວ່າຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີອັນມີຢູ່ຕລອດໄປແມ່ນມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນເມື່ອເຮົາມອບຊີວິດ

ໄວ້ກັບພຣະອົງ. ເພິ່ນໝັ້ນໃຈໃນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລະຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການ

ຂອງເພິ່ນຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນກັບວ່າເພິນ່ດີສ່ໍາໃດແລະປ່ຽນແປງຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ຂ້ຶນຢູ່ກັບວ່າໃນອະດິດແລະປັດຈຸບັນເພິ່ນໄດ້

ສະແດງຄວາມເຊ່ືອຖືແລະຢ້ານຢໍາໃນພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ. ເພິ່ນມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມເມດຕາ, ການໃຫ້ອະພັຍ,

ແລະ ìຄວາມຮັກຕ່ໍທຸກຄົນທ່ີຮອ້ງຫາພຣະອົງ.î ຄໍາຂໍຮ້ອງຂອງເພິ່ນທ່ີຕ້ອງການໃຫພ້ຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນແລະໄດ້ຟງັກໍປາກົດ

ວ່າພຣະອົງຊົງໄດ້ຍິນແລ້ວ ìພຣະເຈ້ົາຈະຕອບຂ້ານ້ອຍ.î

ພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງແລະຕອບຄໍາອ້ອນວອນຂອງພວກເຮົາ ຖ້າພວກເຮົາຫາກມີຄວາມ

ເຊ່ືອໝັ້ນໃຈຢ່າງດຽວກັບດາວດິໝັ້ນໃຈໃນຄໍາອ້ອນວອນຂອງເພິ່ນ. ຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຮົາຄວນສະແດງອອກເຖິງ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມຈະຕ້ອງຢູ່ໃນມາດຕະຖານການຕອບສນອງຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ
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ເຊ່ັນກັນ. ຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາອະພັຍໂທດໃຫ້ເຮົາເມື່ອເຮົາຮູ້ຄວາມຜິດ(ສາລະພາບຜິດບາບ)ຂອງ

ເຮົາ, ປ່ຽນຈາກຄວາມບາບຂອງເຮົາ (ກັບໃຈໃໝ)່ ແລະໄວ້ວາງໃຈ( ມີຄວາມເຊ່ືອ) ໃນຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຄວາມຈິງ, ບົດເພງສັຣເສີນບົດນ້ີແລະບົດອ່ືນໆສາມາດໃຊ້ເປັນຕ້ົນແບບໃນຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຮົາ, ໃນທໍານອງດຽວ

ກັນນ້ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສອນແບບຢ່າງການອ້ອນວອນໃຫອັ້ຄສາວົກຂອງພຣະອົງ( ມັດທາຍ 6:9-13 ) ໃຫ້ເຮົາໃຊ້

ປ້ຶມບັນທຶກປະຈໍາວັນຈົດຂ້ໍຄວາມຄໍາອ້ອນວອນ, ຄວາມຕ້ອງການໃນຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານ, ຄໍາຕອບໃນຄໍາອ້ອນ

ວອນອະທິຖານ, ແລະເຫດຜົນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໃຫ້ຄໍາຕອບແຕ່ລະຂ້ໍແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ເຮົາສົມຄວນສືບຕ່ໍປະ

ຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະຄັມພແີລະເຮັດເປັນປະຈໍາທຸກໆວັນ.

2. ຂຊໍົງໂຜດສອນຂ້ານ້ອຍ: ເພັງສັຣເສີນ: 86: 8- 13

ດາວິດປ່ຽນຈຸດປະສົງໃນຄໍາອ້ອນວອນຂອງເພິ່ນຈາກການຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍເຫຼືອເພິ່ນ ເພິ່ນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາສອນ

ວິທີທາງການດໍາລົງຊີວິດທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ດາວິດຮູວ້່າການນະມສັການພຣະເຈ້ົາຂອງເພິ່ນ

ແຕກຕ່າງກັບພຣະປອມທ່ີຊົນຊາດອ່ືນນະມັສການ. ພຣະເຈ້ົາຂອງເພິ່ນແມ່ນພຣະເຈ້ົາອົງມີຣິດອໍານາດສູງສຸດ ແລະ

ການທໍາງານຂອງພຣະອົງກໍມປີະສິດທິພາບຢູ່ເໜືອພຣະອ່ືນໆ. ດ້ວຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາດາວິດໄດ້ຂໍຮ້ອງ

ໃຫ້ທຸກຊົນຊາດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງຂ້ຶນເຂ້ົາເຝ້ົານະມັສການຢູ່ຕ່ໍໜ້າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

ຄວາມປາດຖນາຂອງດາວິດກໍຄືຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມຈົງຮັກພັກດີຈາກຊົນຊາດທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບພຣະ

ອົງ ຊ່ຶງເປັນຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີເໝືອນກັນແລະເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຄົນທຸກຊາດໃນໂລກຫັນ

ເຂ້ົາມາສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ.

ດາວິດຕ້ອງການພຣະເຈ້ົາສອນເພິ່ນໃນທາງແລະຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ. ໃນສມັຍຂອງດາວິດພຣະຄໍາຂອງພຣະ

ເຈ້ົາມີມາຫຼາຍວິທີແຕກຕ່າງກັນເຊ່ັນ ຄວາມໝາຍ, ພຣະບັນຍັດ( ໄດ້ຂຽນຂ້ຶນແລ້ວ), ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ, ຄວາມຝັນ,

ການເບ່ິງເຫັນລ່ວງໜ້າ (ເຮັບເຣີ 1:1) ໃນຍຸກສຸດທ້າຍພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງຕັດຜ່ານທາງພຣະບຸດ

ຂອງພຣະອົງຄືອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຢຊູຄຣິດ( ເຮັບເຣີ 1: 2 ), ຜູ້ເອ້ີນຕົວເອງວ່າ ìເຮົານ້ີແຫະຼເປັນຄວາມຈິງແລະເປັນ

ຊີວິດî ( ໂຢຮັນ 14: 6).

ທຸກວັນນ້ີຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຮຽນຮູ້ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການອ່ານແລະຮຽນຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງຄືປ້ືມພຣະຄັມພ.ີ

ທ່ອງຈໍາຂ້ໍພຣະຄໍາແລະອະທິຖານຢູ່ເປັນປະຈໍາ. ຈ່ົງຈິງໃຈໃນການນະມັສການດ້ວຍການອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ໃຫເ້ຮົາ

ເປັນຜູ້ທ່ີສອນໄດ້ແລະມີຄວາມຕ້ັງໃຈ. ເມື່ອເຮົາຮຽນຕາມທາງຂອງພຣະເຈ້ົາຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ເຮົາຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຈ້ົາ

ພ້ອມທັງເຮັດໃຫເ້ຮົາຮູ້ຈັກໃນການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງພຣະອົງແລະເຮັດຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ.

ດາວິດເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາດ້ວຍໝົດຈິດໝົດໃຈ ເພິ່ນເຊ່ືອວາ່ພຣະເຈ້ົາຈະນໍາເພິ່ນອອກຈາກຂຸມນະຮົກ. ຕາມຄວາມ

ຈິງແລ້ວແມ່ນກ່າວເຖິງສະຖານທ່ີຂອງຄົນຕາຍ ເປັນສະຖານທ່ີຄົນຊອບທັມໄດ້ຮັບຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈແລະຄົນຊ່ົວຮ້າຍ

ໄດ້ຮັບການລົງໂທດ (ລູກາ 16: 22-26 ). ຜູ້ໃດທ່ີເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູຄຣິດວ່າເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງລາວແລະເປັນ

ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ ເຖິງແມ່ນລາວຕາຍແລ້ວກໍຍັງມີຊີວິດຢູ່.

3. ຂຊໍົງໂຜດຊວ່ຍຂ້ານ້ອຍ: ເພງສັຣເສີນ 86: 15-16

ສະພາບຊີວິດຂອງດາວດິຕົກຢູ່ໃນຄວາມລໍາບາກເພາະສັດຕຣູໄດ້ຕິດຕາມຊອກຫາເພື່ອປະຫານຊີວິດເພິ່ນ ຮວມ

ທັງຄົນທ່ີຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງເພິນ່ (2 ຊາມເູອນ 15 ) ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພຣະເຈ້ົາຂອງເພິນ່ເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຄວາມ

ເມດຕາແລະມີຄວາມສົງສານ. ຄໍາເວົ້າວ່າ ເມດຕາ ໝາຍເຖິງຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາອັນອ່ອນສຸພາບຂອງພໍ່ແມ່ທ່ີມີ

ຕ່ໍລູກ. ດາວິດມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນ ìຄວາມເມຕາແລະສົງສານ ìຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເພິ່ນເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍພໂິຣດງ່າຍ
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ແລະເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມສັດຊ່ື. ດ່ັງນ້ັນດາວິດເຊ່ືອຢ່າງຕາຍໃຈໃນຄຸນຄວາມດີຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ ເຖິງແມ່ນຊີວິດຂອງເພິ່ນຈະຖືກປອງຮ້າຍຮາວີຈາກສັດຕຣູ.

ດາວິດບ່ໍພຽງແຕ່ມີຄວາມເຊ່ືອໄວວ້າງໃຈໃນຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນແຕ່ຄໍາອ້ອນວອນຂອງເພິ່ນໄດ້

ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖິງຄວາມໝັນ້ໃນຂອງເພິ່ນໃນການຊ່ອຍເຫຼືອຂອງພຣະເຈ້ົາ. ດາວິດອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍ

ເຫຼືອເພິ່ນດ້ວຍການຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຫັນໜ້າເບ່ິງແລະເມດຕາເພິ່ນ. ດາວິດອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປະທານກໍາລັງໃຫ້ 

ຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນກໍາລັງຝ່າຍໂລກ, ກໍາລັງຂອງມະນຸດ, ແຕ່ແມ່ນກໍາລັງຂອງພຣະເຈ້ົາ ເປັນກໍາລັງທ່ີສາມາດເອົາຊະນະສັດຕຣູ

ຂອງເພິ່ນໄດ້.

ຄໍາຂໍຮ້ອງຂອງດາວິດບ່ໍແມ່ນໃນຖານະທ່ີເພິ່ນເປັນກະສັດແຕ່ເພີ່ນຂໍໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້. ດາວິດເບ່ິງຕົນ

ເອງໃນຖານະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ, ອີກຄໍາເວົ້ານ່ຶງຄືເພິ່ນເກີດມາເພື່ອຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ຄໍາອ້ອນວອນຂອງດາວິດທ່ີຂໍ

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງຜົນໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນການທໍາງານຂອງພຣະເຈ້ົາຜ່ານທາງຊີວິດຂອງເພິ່ນ.

ພວກເຮົາກໍຄືກັນ ຄວນຈະອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາທໍາງານໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຈະໄດ້ເຫັນ

ການທໍາງານຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຕົວເຮົາແລະເຂົາເຈ້ົາຈະມີຄວາມປາຖນາຢາກຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ. ຄືກັນກັບດາວິດ ເຫື່ອແຮງ

ຂອງເຮົາທັງໝົດບ່ໍພຽງພໍກັບການທ້າທາຍຂອງຊີວິດ. ໃນການນະມັສການຂອງເຮົາ ເຮົາຄວນອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ເຮົາມີ

ຄວາມເຂ້ັມແຂງແລະເຊ່ືອໝັ້ນວ່າພຣະອົງຈະຊົງປະທານເຫື່ອແຮງໃຫ້ເຮົາ.

ໃນການນະມັສການຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃດ ຖ້າເຮາົຫາກເຫັນຜູ້ອ້ອນວອນອະທິຖານບ່ໍຄືກັບຜູ້ທ່ີປະຕິບັດພິທີ

ທາງສາສນາ ແຕ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະຢາກເປັນຜູ້ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບພຣະອົງ. ການອ້ອນວອນປະ

ຈໍາວັນຢູ່ເຮືອນແລະຢູ່ໂບດບ່ໍມຄີວາມແຕກຕ່າງກັນເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງຕັດສິນພຣະທັຍແລ້ວທ່ີຈະຕອບຄໍາອ້ອນວອນ ບ່ໍ

ວ່າຈະເປັນການອ້ອນວອນສ່ວນຕົວຫຼືອ້ອນວອນສ່ວນລວມໃນເວລານະມັສການ. ພວກເຮົາບ່ໍຄວນພາດໂອກາດທ່ີຈະ

ຮ້ອງຫາພຣະອົງ.

ບົດຮຽນແຫງ່ຊວີດິ

ພວກເຮົາຕ້ອງການພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍໄດ້ສະແດງອອກຫຼືຄິດເຖິງເຣ່ືອງນ້ີ ແຕ່ບ່ໍມີຜູ້ໃດທີສາມາດເຂ້ົາໃຈ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາໄດ້ນອກຈາກພຣະເຈ້ົາ. ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄວາມຕ້ອງການເຣ່ືອງຄວາມພົ້ນຂອງເຮົາ, ການຊ່ວຍ

ເຫຼືອໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ, ການປ່ິນປົວພະຍາດ, ແລະຄວາມຕ້ອງການອ່ືນໆ ພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເຮົາໄວ້ວາງ

ໃຈໃນການຊ່ວຍເຫຼືອແລະຄວາມສາມາດຂອງພຣະອົງ ທ່ີຈະຕອນສນອງຕ່ໍຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຮົາ ດ້ວຍຄວາມຮັກ,

ພຣະສະຕິປັນຍາແລະຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງໄດ້ຍິນແລະຕອບທຸກຄົນທ່ີວາງໃຈໃນພຣະອົງ, ເຊ່ືອໃນພຣະ

ອົງ ແລະສແວງຫາພຣະອົງ. (ຢາໂກໂບ 5:16 ) ການອ້ອນວອນອະທິຖານຈະນໍາເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈ້ົາ.

ການສຶກສາພຣະຄັມພຕີອນນ້ີສອນເຮົາຫຽັງແດ່:

 ອ້ອນວອນອະທິຖານຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະໝັ້ນໃຈ ພຣະອົງຊົງໄດ້ຍິນເຮົາເພາະພຣະອົງຊົງເປັນ 

ພຣະຜູ້ເຈ້ົາ.

 ຂໍຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາສິດສອນເຮາົ ໃຫເ້ຮົາຮຽນຮູແ້ລະດໍາລົງຊີວດິໃນຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ.

 ຂໍຮ້ອງດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ວຍພວກເຮົາ ໃນເວລາທ່ີເຮົາຕ້ອງການແລະທັນກັບເວລາ.

 ມອບຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານຂອງເຮົາໄວ້ໃນຄວາມສາມາດແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພຣະເຈ້ົາ ໂດຍເຊ່ືອວ່າ

ພຣະອົງຈະຕ້ອງຕອບຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງເຮົາ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕດິສັມພັນ. www.lsbf.org ແປໂດຍ: LLBC.
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ວນັອາທິດທີ

__________________________________________

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ບົດເພງສັຣ

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທາ

ການຈະເຣີນເຕີບໂຕຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍ

ີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນະມັສການພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ

ົດຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ:

ໃນບົດຮຽນນ້ີຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້

ດ້ຮັບຈາກການນະມັສການທ່ີນໍາມາສູ່ຊີວິດຂອງລາວ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນຈຶ່ງມຄີວາມສໍາຄັນ

ຜູ້ໃຫຽ່ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ວາດພາບການນະມັ

່າການນະມັສການເລ້ີມເວລາ 11:00 ຕົງແລະຈົບລົງ

ັກສະນະຂອງຄວາມເຊ່ືອທ່ີພບົເຫັນໄດ້ງ່າຍ

ັສການມີຈໍານວນເລັກນ້ອຍທ່ີເອົາໃຈໃສ່

ລະເວລາຜ່ານໄປໃກ້ຈະໝົດແລ້ວ ìຈ່ິງມີ

ວນຈະກະທໍາຢ່າງເອົາໃຈໃສ່. ບົດເພງສັ

ານອ້ອນວອນອະທິຖານ.

ແຕ່ລະມືແ້ຕ່ລະວັນພຣະເຈ້ົາຢູ່ຂຽງຂ້າງເຮົາຊ່ວຍດັດແປງສ່ິງທ່ີອ່ອນແອໃນຊີວິດເຮົາໃຫ້ດີຂ້ຶ

ຶກຕົວ. ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຫຼາຍຄົນບ່ໍໄດ້ສັ

ານນ້ັນພຣະອົງກໍຍັງສືບຕ່ໍກະທໍາແລະເຮັດກັບທຸກຄົນທ່ີຮັ

ການນະມັສການເປັນໂອກາດສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາແລະການທໍາງານຂອງພຣະອົງຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາ

ົງສົມຄວນໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສັຣເສີນທ່ີ

ັກທຸກມື້ນ້ີມີຄວາມຮູ້ສຶກຕ່ໍການນະມັສການແບບເສີຍໆ 

່າເຂົາເຈ້ົາຈະສຸມຈິດສຸມໃຈໃສ່ພຣະເຈ້ົາໃນເວລາຖວາຍເພງສັ

ຈກະທໍາຢ່າງແທ້ຈິງ.

ບົດຮຽນນ້ີຈະໃຫ້ເຫດຜົນຕ່າງໆທ່ີເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອມີຄວາມຊົມຊ່ື

ຫ້ເຫັນຫຼາຍສ່ິງທ່ີໄດ້ຮັບເຂ້ົາມາໃນຊີວິດຈາກການນະມັ

1

ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ອາທິດທີ 18 ເດອືນມນີາ 2012 ( 03/18/2012 )

__________________________________________

ຂາ້ນ້ອຍສຣັເສນີພຣະອງົ

ຣເສີນ 92: 5 -9

ານຢ່າງໃດ ?

າຍຈິດວິນຍານຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ທ່ານຕ້ອງເຂ້ົາສນິດຕິດແທດກັບພຣະເຈ້ົາ

ການພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ.

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈະມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຂະນະທ່ີນະມັສການພຣະເຈ້ົາ

ຊີວິດຂອງລາວ.

ສໍາຄັນ:

ໆຄົນໄດ້ວາດພາບການນະມັສການເໝືອນກັບວຽກງານທ່ີໜັກແລະໜ້າເບ່ືອ, ຄໍາເວົ້າຕລົກເກ່ົາໆ

ຕົງແລະຈົບລົງໂດຍບ່ໍມີຊີວິດຊີວາເວລາ 12:00. ບຣາຍ ແວກເນີ

ທ່ີພບົເຫັນໄດ້ງ່າຍ (ຈັດພິມໂດຍບີ@ເອັສ, 2008), ສັງເກດວ່າ 30 ເປີເຊັນຂອງຜູ້

ທ່ີເອົາໃຈໃສ່ ຫຼືບ່ໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເລີຍໃນລະຫວ່າງການຮ້ອງເພງສັຣເສີນ

ຈ່ິງມີຄວາມຮູ້ສຶກເກີດຂ້ຶນî ໃນການນະມັສການ. ໃນການນະມັ

ບົດເພງສັຣເສີນບົດນ້ີຈະໃຫເ້ຫດຜົນເຮົາໃນການນະມັສການດ້ວຍການສັ

ຢູ່ຂຽງຂ້າງເຮົາຊ່ວຍດັດແປງສ່ິງທ່ີອ່ອນແອໃນຊີວິດເຮົາໃຫ້ດີຂ້ຶນ

ເຊ່ືອຫຼາຍຄົນບ່ໍໄດ້ສັຣເສີນການງານອັນດີຢ້ຽມທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃນຕົວເຂົາ

ເຮັດກັບທຸກຄົນທ່ີຮັກພຣະອົງ.

ເສີນພຣະເຈ້ົາແລະການທໍາງານຂອງພຣະອົງຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາ

ທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຫຼາຍຄົນໃນຄ

ການແບບເສີຍໆ ຖືເບົາ ແລະຫຼາຍໄປກວ່ານ້ັນກໍມີຈໍານວນໜ້

ພຣະເຈ້ົາໃນເວລາຖວາຍເພງສັຣເສີນ. ໃນການນະມັສການຜູ້ເຊ່ືອທຸກຄົນຄວນ

ທ່ີເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນເວລານະມັສການພຣະເຈ້ົາ

ງທ່ີໄດ້ຮັບເຂ້ົາມາໃນຊີວິດຈາກການນະມັສການຂອງຜູ້ເຊ່ືອ ໃນຂະນະທ່ີເຂົາເຈ້ົາສັຣ

__________________________________________

ກັບພຣະເຈ້ົາ. ບົດຮຽນ

ການພຣະເຈ້ົາຢູ່ແລະຜົນທ່ີ

ຄໍາເວົ້າຕລົກເກ່ົາໆເວົ້າ

ບຣາຍ ແວກເນີ, ຜູ້ຂຽນປ້ຶມ

ເປີເຊັນຂອງຜູ້ເຂ້ົານະ

ເສີນພຣະເຈ້ົາຢູ່ນ້ັນ,

ນະມັສການ ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ

ການດ້ວຍການສັຣເສີນແລະ

ນໂດຍທ່ີເຮົາເອງບ່ໍຮ ູ້

ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃນຕົວເຂົາເຈ້ົາ, ເຖິງ

ເສີນພຣະເຈ້ົາແລະການທໍາງານຂອງພຣະອົງຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາ. ພຣະ

ມີຫຼາຍຄົນໃນຄຣິສຕະ

ໜ້ອຍດຽວຫຼືບ່ໍມີເລີຍ

ຜູ້ເຊ່ືອທຸກຄົນຄວນຈະຕ້ັງ

ການພຣະເຈ້ົາ. ທັງຈະພິສູດ

ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ.
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ສືກສາພຣະຄມັພີ

1. ສຣັເສີນພຣະເຈົາ້ໃນການນະມສັການ: ເພງສັຣເສີນ  92: 1-4

ຫວົຂ້ໍຂອງບົດເພງສັຣເສີນ 92 ເອ້ີນວ່າ ì ບົດເພງສໍາລັບວັນຢຸດພັກຜ່ອນî ຄົນສມັຍບູຮານຂອງຄົນຢິວບົດເພງ

ສັຣເສີນເປັນເໝືອນກັບ ì ບົດເພງຮ້ອງອ້ອນວອນແລະເພງຂອງຜູ້ຊາຍທ່ີຮ້ອງບອກ: ໃນວັນທີເຈັດທ່ີເປັນວັນພັກຜ່ອນ.î

( ເຟຣ ເອັມ ວູດ. ຈີບີເອັສ, ເພງສວດ:ເພງຈາກຊີວິດ[ຜ່ານການຕົກລົງ, 1984 ],131.)ໃນຂະນະທ່ີບ່ໍມີຫຼັກຖານອັນເກ່ົາ

ແກ່ມາຢືນຢັນ ບົດເພງສັຣເສີນໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ກ່ອນແລ້ວຂອງຜູ້ທ່ີເຂ້ົານະມັສການຮວ່ມກັນໃນວັນສະບາໂຕ. ບົດເພງ

ສັຣເສີນນ້ີໄດ້ສະແດງເຖິງຄໍາອ້ອນວອນຂອງໝົດທຸກຄົນໃນທ່ີປະຊຸມ ບ່ໍແມ່ນສະເພາະແຕ່ຜູ້ຂຽນເທ່ົານ້ັນ.

ຕອນເລ້ີມຕ້ົນ, ຜູ້ຂຽນໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເປັນການດີທ່ີຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ. ໃນວັນສະບາໂຕເປັນວັນທ່ີເໝາະສົມ

ໃນການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ. ພາສາເຮັບເຣີຄໍາວ່າ ìດີ ì ນໍາເອົາຄວາມຄິດທ່ີເໝາະສົມແລະສ່ິງທ່ີມີຢູ່ໃນໃຈ. ດ່ັງນ້ັນຜູ້ຂຽນ

ເພງສັຣເສີນຈ່ິງໃຫ້ຄໍາສັຣເສີນນ້ີຕ່ໍຜູ້ນະມັສການໃນວັນສະບາໂຕເພື່ອເຂົາເຈ້ົາຈະຮີບດ່ວນສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາເພື່ອຈະໄດ້

ຮູ້ວ່າພຣະອົງແມ່ນໃຜແລະພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງໃດເພື່ອເຂົາເຈ້ົາ.

ພຣະເຈ້ົາແລະພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ນໍາເອົາຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີມາສູ່ຜູ້ແຕ່ງເພງ. ເຊ່ັນຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ

ກັບການຕົບມືໄປຕາມສຽງດົນຕຣີ ສຽງເພງສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຄວາມສັດຊື່

ຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແລະການທໍາງານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນເອ້ີນວ່າສຽງດົນຕຣີປະກອນກັບສຽງຮ້ອງຂອງຜູ້ນະ

ມັສການກາຍເປັນສຽງເພງສັຣເສີນ. ພິນໃຫຽ່ຕ້ັງເປັນເຄ່ືອງດົນຕຣີທ່ີມີຫຼາຍສາຍ, ບາງອັນມີຮູບລັກສະນະຄືຄັນທະນູ,

ພິນຕ້ັງນ້ອຍເປັນເຄ່ືອງດົນຕຣີທ່ີບ່ໍມີຫຼາຍສາຍພາກສ່ວນນ່ຶງເປັນແຜ່ນຣະບົບສຽງ. ພິນຕ້ັງນ້ອຍໃຊ້ຫລ້ິນເພື່ອສະແດງ

ອອກເຖິງຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ.

ຜູ້ໃຊ້ເຄ່ືອງດົນຕຣີນ້ີໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເພງສັຣເສີນເປັນສ່ວນນ່ຶງໃນການໃຊ້ໃນການນະມັສການ ບ່ໍແມ່ນເປັນສ່ວນ

ຕົວ. ທັງສຽງດົນຕຣີແລະສຽງຮ້ອງເພງຮວມເຂ້ົາກັນເປັນຄວາມສາມາດພິເສດໃນການສັຣເສີນແລະນະມັສການພຣະ

ເຈ້ົາ. ທັງຊ່ວຍໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາສະແດງຄວາມປາຖນາຂອງເຂົາເຈ້ົາຕ່ໍການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ.

ຖ້າເຮົາຕຶກຕອງເບ່ິງພຣະເຈ້ົາແລະທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງເຮັດເພື່ອເຮົາ, ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຍ່ິງເກີດຂ້ຶນຫຼາຍໃນເຮົາ ຖ້າ

ເຮົາມີຄວາມສາມາດຮ້ອງເພງຫຼືຫຼິ້ນດົນຕຣີ, ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຊອກທຸກວິທີທາງຕາມຄວາມສາມາດຂອງເຮົາ

ເພື່ອນໍາມາສັຣເສີນພຣະອົງ .

2. ຈດົຈາໍຄວາມຈິງຕລອດໄປຂອງການນະມສັການ: ເພັງສັຣເສີນ: 92: 5-6

ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຍອມຮບັແລະໄດ້ສັຣເສີນພຣະຣາຊກິດອັນຍ່ິງໃຫຽ່ແລະສະຕິປັນຍາອັນລ້ໍາເລິກຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ເພິ່ນໄດ້ສົມທຽບຄວາມຍ່ິງໃຫຽຂ່ອງພຣະເຈ້ົາກັບຄວາມໂງແ່ລະຄົນໂງ່ທ່ີຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ໃນພາສາເຮັບເຣີຄໍາວ່າî

ໂງ່ ì ມີຄວາມໝາຍວ່າບຸກຄົນບ່ໍຮູ້ຈັກຄິດ. ເບ່ິງພວກເຂົາຄືມຈໍີານວນເພີ້ມຂ້ຶນ (ຄືກັບຫຽ້າ )ແລະເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາ

ຄືກັບຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນ, ເຮົາຄວນນະມັສການພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ບ່ໍພຽງແຕ່ຖືວ່າເປັນການຮັບ

ຜິດຊອບເທ່ົານ້ັນ. ເປັນການສົມຄວນແລະເໝາະສົມໃນວັນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະໃນເວລາອ່ືນໆ ທ່ີເຮົາໄດ້

ມາເຕ້ົາໂຮມກັນກັບໄພພ່ົນຂອງພຣະເຈ້ົາແລະນະມັສການພຣະເຈ້ົາເພາະວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາແລະພຣະ

ອົງຊົງກະທໍາເພື່ອພວກເຮົາຜ່ານທາງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຄືອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຖ້າຫາກການນະມັສການຂອງ

ພວກເຮົາເປັນລະບຽບຫລືເຮັດຕາມການຂັບເຄ່ືອນຂອງການນະມັສການ ນິສັຍຂອງເຮົາກໍຈະປາກົດອອກມາໃນ

ການນະມັສການນ້ັນ ແລະສະພາບທາງຈິດໃຈຂອງເຮົາກໍຈະສະແດງອອກມາຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ.
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ຈະຈະເຣີນຂ້ຶນເຂົາຍັງເມີນເສີຍຫຼືປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາກໍເຮັດພຽງແຕ່ຊົວຄາວ, ພາດພັ້ງ

ໃນການຍຶດເອົາຝ່າຍຈິດວິນຍານ, ຄວາມຈິງໃນພຣະເຈ້ົາ ເພາະຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງເຂົາ. ສະນ້ັນເຂົາບ່ໍພຽງແຕ່ບ່ໍຮູ້

ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ພົບກັບຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນການນະມັສການພຣະອົງ. ຫຼາຍໄປກວ່ານ້ັນ, ພວກ

ເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງຊະຕາກັມອັນຕລອດໄປຂອງພວກເຂົາທ່ີໄດ້ເສັຽໄປຢ່າງສ້ິິນເຊີງແລ້ວ. ຄົນທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍເຄີຍ

ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນໍາສະພາບການໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາເລີຍ.

ອະນາຄົດຂອງຜູ້ທ່ີເປັນສັດຕຣູກັບພຣະເຈ້ົາແນ່ນອນຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ( ໂຢຮັນ 3: 18 ) ພວກເຂົາຈະຖືກທໍາ

ລາຍແລະຈິບຫາຍຕລອດໄປ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມເຖິງແມ່ນພວກເຂົາຍັງເປັນສັດຕຣູກັບພຣະເຈ້ົາ

ພຣະອົງກໍຍັງຄົງ îຊົງດໍາລົງຢູ່ຕລອດໄປì ການນະມັສການຂາບໄຫວ້ພຣະເຈ້ົາຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນເຮັດໃຫເ້ພິ່ນເບ່ິງ

ຂ້າມຄວາມຮັງ່ມີຂອງຄົນຊ່ົວແລະເພິ່ນໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ມຸ້ງຫວັງໃນຊີວິດນິຣັນຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງບ່ໍມີການປ່ຽນແປງ.

ເຮົາບ່ໍຄວນຄາດຫວັງໃຫ້ຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາພົບຄວາມຍິນດີໃນການນະມັສການພຣະອົງ. ພຽງແຕ່ເຂົາເຈ້ົາ

ເຂ້ົາມາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດວ່າເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະພຣະຜູ້ໂຜດ ເຂົາເຈ້ົາກໍຈະໄດ້ພົບກັບການນະມັສ

ການພຣະເຈ້ົາທ່ີເພິງ່ພໍໃຈແລະມີຄວາມໝາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອບ່ໍພຽງແຕ່ຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈຄວາມແຕກຕ່າງ

ລະຫວ່າງຄວາມຈິງຊ່ົວຄາວແລະຄວາມຈິງທ່ີຖາວອນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຊົມຊ່ືນໃນຄວາມຈິງຊ່ົວຄາວນ້ັນໃນການນະ

ມັສການພຣະເຈ້ົາ. ການນະມສັການຈະນໍາຄວາມຄິດຂອງເຮົາໃຫ້ສຸມໃສ່ສ່ິງຖາວນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີບ່ໍປ່ຽນແປງ.

ເໝືອນກັນກັບຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນ, ຜ່ານການນະມັສການແລະສຶກສາພຣະຄັມພີພວກເຮົາກໍຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະເຈ້ົາຜູ້

ດຽວເປັນຜູ້ຄອບຄຸມໂລກໃນປັດຈຸບັນແລະອະນາຄົດ. ອະນາຄົດຈະເປັນແນວໃດນ້ັນແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບພຣະຫັດຂອງພຣະ

ອົງແລະທຸກສ່ິງຈະດໍາເນີນໄປຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ. ການຮູ້ຈັກສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີບ່ໍພຽງແຕ່ໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບການເລ້ົາໂລມ

ໃຈເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ເປັນເຫດຜົນນ່ຶງອີກທ່ີເຮົາຕ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໃນການນະມັສການ.

3. ປະສບົການກັບຄຸນປໂຍດຂອງການນະມສັການພຣະເຈົາ້: ເພງສັຣເສີນ  92: 10 - 15

ສໍາລັບຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນ ການນະມັສການເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີການປ່ຽນແປງ. ເພ ິ ່ນໄດ້ປ່ຽນແປງຈາກແຕ່ກ່ອນທ່ີເປັນ

ຄົນສຸມໃຈໃສ່ແຕ່ຊີວິດປັດຈຸບັນຂອງເພິ່ນ, ເຖິງບັນຫາຈະຢູ່ອ້ອມຮອບເພິ່ນ ເພິ່ນຍັງມີຄວາມກະຕືລືລ້ົນໃນການນະມັສ

ການ, ຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງເພງສັຣສີນຍັງກ່າວເຖິງວັນສະ

ບາໂຕທ່ີເປັນວັນນະມັສການທັງເປັນວັນພັກຜ່ອນຂອງຄຣິສຕຽນ. ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເພື່ອ

ຄວາມປອດພັຍແລະຄວາມສໍາເຣັດຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃນການກະທໍາອັນຊ່ົວຮ້າຍຂອງຊາຕານ.

ເພິ່ນໄດ້ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຍົກເພິ່ນຂ້ຶນເໝືອນກັບ îຍົກເຂົາສັດì ແລະຊະໂລມເພິ່ນດ້ວຍນ້ໍາມັນ. ສັນຍາລັກຂອງ

ຊາວເຮັບເຣີ ເຂົາສັດນ້ັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຂງແຮງແລະຣິດອໍານາດອັນຍ່ິງໃຫຽ.່ ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ໃຊ້

ເຂົາສັດສະແດງໃຫເ້ຫັນຮູບພາບທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງອວຍພອນໃຫ້ເພິ່ນມີໄຊຕ່ໍສັດຕູ.

ການຊະໂລມດ້ວຍນາ ໍ ້ມັນສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖິງງານສລອງແຂກຜູ້ສໍາຄັນ ( ເພງສັຣເສີນ 23: 5 )ຫຼແືຕ່ງຕ້ັງຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ

ໃນຕໍາແໜ່ງທ່ີສໍາຄັນ ( 1 ຊາມເູອນ 16: 13 ) ໃນການຊະໂລມດ້ວຍນ້ໍາມັນຫົດສົງເປັນສ່ວນປະກອບທ່ີສໍາຄັນໃນການ

ສເລີມສລອງແລະການອຸທິດຖວາຍຕົວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອໃຫເ້ຮົາເຂ້ົາໃຈຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນເຮົາຈະຕ້ອງເບ່ິງ

ໃສ່ກັບບົດເພງສັຣເສີນທ່ີເວົ້າກ່ຽວກັບການຫົດສົງດ້ວຍນ້ໍາມັນ( ເພງສັຣເສີນ 45: 7 )ດ່ັງນ້ັນຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຈ່ິງອ້ອນ

ວອນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຖອກເທຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີລົງໃສ່ໃນຊີວດິເພິ່ນ ໃນຂະນະທ່ີເພິ່ນປະເຊີນໜ້າກັບພັຍອັນຕະລາຍ,

ການນະມັສການແມ່ນການຍິນດີໃນພຣະພອນທ່ີເພິ່ນໄດ້ຮັບ ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງແລະຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະ

ທານໃຫ້ໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນ.
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ຄວາມແຕກຕ່າງ, ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍເກີດຢູ່ອ້ອມຮອບ ìຄືຕ້ົນຫຽ້າ ì ຄວາມຊອບທັມງອກຂ້ຶນຄື ìຕ້ົນຕານຫລືຕ້ົນປາມì

ແລະເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນຄື ìຕ້ົນສົນ ì ຕ້ົນຫຽ້າເກີດຂ້ຶນຢ່າງໄວເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍແຕ່ຢູ່ໄດ້ບ່ໍນານກໍຫຽ່ວແຫງ້ຕາຍໄປ ໃນ

ຂະນະທ່ີຕ້ົນໄມ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນນານໃນການເຕີບໃຫຍ່ແລະກໍມີຈໍານວນໜ້ອຍ ແຕ່ຢູ່ໄດ້ດົນນານ. ບົດເພງໄດ້ພັນລະ

ນາເຊ່ືອມໂຍງໃສ່ກັບຕ້ົນໄມ້ຄ້າຍຄືພຣະພອນກັບການນະມສັການ ຄືໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີປູກໄວ້ໃນວິຫານຂອງ

ພຣະອົງກໍຈະໆເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນອ້ອມຮອບພຣະອົງ. ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນຮູ້ວ່າໄພພ່ົນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄຸນປໂຍດ 

ຈາກການນະມັສການຂອງເຂົາເຈ້ົາເພາະພຣະເຈ້ົາປະທານຄວາມສາມາດໃຫ້ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ທຸກສະພາບການ.

ຄຸນປໂຍດອີກຢ່າງນ່ຶງທ່ີກ່ຽວພັນກັບການນະມັສການແມນ່ການເກີດຜົນ. ຄວາມສາມາດໃນການເກີດຜົນຝ່າຍວິນ

ຍານບ່ໍຈໍາກັດຢູ່ທີ ່ອາຍຸ, ອີງຕາມຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນ, ແຕ່ຕ້ອງຕັດສິນໃຈໃນເວລາປັດຈຸບັນນ້ີແລະນະມັສການກັບພຣະ

ເຈ້ົາ, ການເກີດຜົນນ້ັນ ເຖິງແມ່ນຈະໃກ້ເຂ້ົາໄປສູ່ການສ້ິນສຸດຂອງຊີວິດກໍຍັງສັຣເສີນຕ່ໍທາງອັນທ່ຽງທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ,

ຄວາມໄວວ້າງໃຈໃນພຣະອົງແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູບອກກັບອັຄສາວົກວ່າ ìຜູ້ທ່ີເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນ

ເຮົາແລະເຮົາເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນຜູ້ນ້ັນ ແມ່ນຜູ້ນ້ັນແຫລະຈະເກີດຜົນຫຼາຍ ເພາະຖ້າແຍກຈາກເຮົາແລ້ວພວກທ່ານບ່ໍອາດ 

ເຮັດສ່ິງໃດໄດ້.î (ໂຢຮັນ 15: 5 )

ການນະມັສການເປັນຄວາມຈິງທ່ີເຮັດໃຫເ້ຮົາມີປະສົບການໃນການປ່ຽນແປງຊິວິດຖ້າເຮົານະມັສການດ້ວຍຈິດວິນ

ຍານແລະຄວາມຈິງ. ເຮົາຄວນເຂ້ົາຮ່ວມຮັບໃຊ້ໃນທຸກໆການນະມັສການແລະຍອມໃຫ້ຣິດອໍານາດຂອງຂ່າວປະເສີດ

ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງເຮົາ. ພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຈະມມີາເຖິງເຮົາຖ້າເຮົາສືບຕ່ໍນະມສັການພຣະອົງດ້ວຍຄວາມ

ສັດຊ່ື. ພຣະອົງຍັງຈະໃຫເ້ຮົາເກີດຜົນດີຂ້ຶນໄປເລ້ືອຍໆຖ້າເຮາົບ່ໍ ì ເຊົາຮັບໃຊ້î ພຣະອົງ ແຕ່ຕ້ັງໝັ້ນຄົງຢ່າງສັດຊ່ືໃນ

ການຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.

ບົດຮຽນແຫງ່ຊວີດິ

ການນະມັສການຄວນເປັນໃນລັກສະນະສັຣເສີນແລະອ້ອນວອນ. ພຣະເຈ້ົາແລະພຣະຣາຊກິດອັນຊົງພລັງ 

ຂອງພຣະອົງຄວນໄດ້ຮັບການສັຣເສີນຈາກໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຫຼາຍຄົນຖືເອົາການນະມັສການເປັນພຽງໜ້າ

ທ່ີການປະຕິບັດຫຼາຍກວ່າຖືວ່າເປັນໂອກາດສັຣເສີນຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດ. ມັນເປັນການດີທ່ີເຮົາຄວນຈະ

ສໍາຣວດເບ່ິງນິສັຍຂອງເຮົາໃນການນະມັສການ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາພົບເຫັນສ່ິງທ່ີຢູ່ພາຍໃນຈິດໃຈເຮົາທ່ີມີຕ່ໍພຣະ

ເຈ້ົາ. ເມື່ອເຮົາພົບວ່າພຣະເຈ້ົາສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະການສັຣເສີນ, ແລະຍອມຮັບເອົາຄຸນປໂຍດ

ອັນສໍາຄັນຂອງການນະມັສການເຂ້ົາມາສູ່ຊີວິດຂອງເຮົາ, ບ່ໍພຽງແຕ່ການນະມັສການຂອງເຮາົຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງ

ເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ການນະມັສການຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາມີການປ່ຽນແປງອີກດ້ວຍ.

ໃນບົດຮຽນນ້ີໄດ້ສອນເຮົາໃຫ້ເຮັດ:

 ສຸມຈິດໃຈໃສ່ໃນການຍ້ອງຍໍສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໃນການນະມັສການຂອງເຮົາ.

 ຮ່ວມກັບຄົນອ່ືນໆ ເພື່ອໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານແລະຄວາມສາມາດຂອງເຮົາໃນການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ.

 ຈ່ົງຮູວ້່າການນະມັສການ ເຮົາຈະໄດ້ຮັບສ່ິງທ່ີສໍາຄັນໃນຄວາມຈິງນິຣັນ.(ຄວາມຈິງ ອັນຕລອດໄປເປັນນິດ)

 ຄ້ົນຫາຄຸນປໂຍດຂອງ ພລັງ, ຄວາມຍິນດີ, ການເກີດຜົນ ທ່ີຢູ່ໃນການນະມັສການພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ.

ອຸປຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕດິສັມພນັ. www.lsbf.org ແປໂດຍ: LLBC.
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ຂາ້

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ບົດເພງສັຣ

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທາ

ການຈະເຣີນເຕີບໂຕຝ່າຍຈິດວິນຍານຢ່າງມີຄຸນນະພາບ

າມາດຊ່ວຍທ່ານພິຈາຣະນາເບ່ິງວິທີທ່ີພຣະເຈ້ົາສະແດງຄຸນ

ຸນຄຸນຂອງທ່ານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.

ບົດຮຽນນເວາກຽ່ວກັບຫຍງັ:

ໃນບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການສະແດງອ

ໍ່ພວກເຮົາ.

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນຈຶ່ງມຄີວາມສໍາຄັນ

ìພຣະເຈ້ົາຊົງດີຕລອດເວລາ; ຕລອດເວ

ຣິສຕຽນ. ບາງຄ້ັງສະພາບການຂອງການດໍາລົງຊີວິດ

ອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍປ່ຽນແປງນ້ີແມ່ນຮາກຖານຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ

ຈ້ົາຢ່າງແຂງແຮງເປັນອົງປະກອບທ່ີສໍາຄັນ

ັສການ. ບົດຮຽນນ້ີເຕືອນຜູ້ໃຫຽ່ເຮົາໃຫ້ເຫັນວິທີ

ຣະຄຸນຈ່ຶງເປັນພື້ນຖານອັນສໍາຄັນຂອງການນະມັສ

ສິດຍາພິບານ ແຈັກ ຮິນຕັນ ມີເວລາສ້ັນໃນການໄປປ່າວປະກາດ

ານໃນກຸ່ມຄົນທ່ີເປັນຂ້ີທູດ, ເພິ່ນໄດ້ເຫັນຜູ້ຍິງ

ມັນເປັນໃບໜ້າທ່ີໜ້າຢ້ານກົວທ່ີຂ້ອຍບ່ໍ

າມວ່າ ì ພວກເຮົາຮ້ອງເພງ ເມືອ່ພະຍຸ

ະຖານທ່ີນະມັສການ. ເພື່ອນຮ່ວມງານກໍ

ີກຕ່ໍໄປ.î ຮິນຕັນຕອບວ່າ ì ແມ່ນຂ້ອຍຈະຮ້ອງ

ເມື່ອສະພາບການໄດ້ສງົບງຽບລົງ, ເບ່ິ

ວລາພຣະເຈ້ົາດີî ຫຼຮື້ອງວ່າ ìພຣະເຈ້ົາດີ

າມຢຶນຢັນວ່າພຣະເຈ້ົາດີຢູ່ຕລອດເວລາ

ບ່ິງບ່ໍເຫັນຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍບັນຫາຄວາມຫ

ລ້ວ, ຊ້ໍາແລ້ວຊ້ໍາອີກພຣະຄັມພີຍືນຍັນວ່າບ່ໍແມ່ນແຕ່ຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນແຕ່

ປັນພື້ນຖານອັນສໍາຄັນໃນການນະມັສການ

ບົດຮຽນນ້ີໃຫ້ເຮົາເບ່ິງບົດເພງຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣ

ວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຂ້ັມແຂງແລະມີຈິດໃ
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ທີ 25 ເດອືນມນີາ 2012 ( 03/25/2012 )

__________________________________________

ຂາ້ນ້ອຍຂຂໍອບພຣະຄນຸພຣະອງົ

ບົດເພງສັຣເສີນ 107: 1-9, 33-38, 42

ານຢ່າງໃດ?

ານຢ່າງມີຄຸນນະພາບນ້ັນເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາສນິດຕິດແທດກັບພຣະເຈ້ົາ

ທ່ີພຣະເຈ້ົາສະແດງຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະອົງຕ່ໍທ່ານແລະການ

ການສະແດງອອກເຖິງການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະອົງທ່ີ

ສໍາຄັນ:

ຕລອດເວລາພຣະເຈ້ົາຊົງດີî ເປັນຄໍາເວົ້າທ່ີເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນຢູ່ເລ້ືອຍໆໃນຖ້າມກາງ

ຂອງການດໍາລົງຊີວິດກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາເບ່ິງບ່ໍເຫັນຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາ

ອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍປ່ຽນແປງນ້ີແມ່ນຮາກຖານຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ, ແ ລະຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມດີຂອງພຣະ

ເປັນອົງປະກອບທ່ີສໍາຄັນ ຖ້າຄຣິສຕຽນຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍອັນແທ້ຈິງໃນການມີສ່

ເຕືອນຜູ້ໃຫຽ່ເຮົາໃຫ້ເຫັນວິທີທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສໍາແດງຄວາມດີຂອງພຣະອົງແລະເປັນຫຽງັການຂອບ

ນຂອງການນະມັສການ.

ມີເວລາສ້ັນໃນການໄປປ່າວປະກາດທ່ີເກາະທາບາໂກ. ຂະນະທ່ີ

ໄດ້ເຫັນຜູ້ຍິງຄົນນ່ຶງຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ຫັນໜ້າໜີແລ້ວຫັນກັບມາຈ້ອງເບ່ິງ

ບ່ໍເຄີຍເຫັນ ຮູດັງແລະຫູຂອງຍິງຄົນນ້ັນບ່ໍມີເລີຍ. ນາງຍົກມື

ພະຍຕຸີເຈົາ້î ໄດ້ບ່ໍ? ເພິ່ນບ່ໍສາມາດຄວບຄຸມອາລົມໄວ້ໄດ້, ຮິນຕັ

ເພື່ອນຮ່ວມງານກໍພາກັນນໍາອອກມາແລະເວົ້າວ່າ ì ຂ້ອຍຄິດວ່າເຈ້ົາຈະບ່ໍສາມາດຮ້ອງເພງນ້ັນ

ຂ້ອຍຈະຮ້ອງ, ແຕ່ຂ້ອຍຈະບ່ໍຮ້ອງໃນທໍານອງເກ່ົາ.î

ເບ່ິງຄືວ່າເປັນການງ່າຍດາຍທ່ີຈະເວົ້າວ່າ ì ພຣະເຈ້ົາດີຢູ່ຕລອດເວລາ

ພຣະເຈ້ົາດີ, ພຣະອົງດີຕ່ໍຂ້ານ້ອຍ.î ແມ່ນແລ້ວ, ຜູ້ໃຫຽເ່ຮົາໃນຄຣິສ

ະເຈ້ົາດີຢູ່ຕລອດເວລາ, ໂດຍສະເພາະກັບເຫດການທ່ີບ່ໍປົກກະຕິເກີດຂ້ຶນກັບເຂົາ

ະເຈ້ົາດ້ວຍບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຊ່ົວໄລຍະນ່ຶງແລະການຕ່ໍສູ້ດ້ີນລົນຂອງຊີວິດ

ຊ້ໍາອີກພຣະຄັມພີຍືນຍັນວ່າບ່ໍແມ່ນແຕ່ຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນແຕ່ການຂອບພຣະຄຸນ

ການຂອງເຮົາ.

ບົດຮຽນນ້ີໃຫ້ເຮົາເບ່ິງບົດເພງຂອງຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນທ່ີຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາເພື່ອໃຫ້ເຮາົມີຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນໃນ

ແລະມີຈິດໃຈທ່ີເຕັມລ້ົນໄປດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນໃນພຣະອົງ

__________________________________________

ກັບພຣະເຈ້ົາ. ບົດຮຽນນ້ີ

ການສະແດງຄວາມຮູ້

ລັບຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະອົງທ່ີມີ

າທ່ີເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນຢູ່ເລ້ືອຍໆໃນຖ້າມກາງ

ງບ່ໍເຫັນຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແຕ່ຄວາມດີ

ລະຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມດີຂອງພຣະ

ສຕຽນຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍອັນແທ້ຈິງໃນການມີສ່ວນຮວ່ມໃນການນະ

ແລະເປັນຫຽງັການຂອບ

ຂະນະທ່ີເພິ່ນນໍາການນະມັສ

ງເພິ່ນ. ເພິ່ນເວົ້າວ່າ 

ນາງຍົກມືທ່ີບ່ໍມນ້ິີວຂ້ຶນແລະ

ຕັນ ໄດ້ໜີອອກຈາກ

ບ່ໍສາມາດຮ້ອງເພງນ້ັນ

ດີຢູ່ຕລອດເວລາ, ຕລອດ

ຜູ້ໃຫຽເ່ຮົາໃນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ພະຍາ

ເຫດການທ່ີບ່ໍປົກກະຕິເກີດຂ້ຶນກັບເຂົາເຈ້ົາ. ມະນຸດອາດ

ນລົນຂອງຊີວິດ. ແມ່ນ

ຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງກໍ

ເຮາົມີຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນໃນຄຸນ

ອົງ.
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ສືກສາພຣະຄມັພີ

1. ການເຊືອ້ເຊນີໃຫຂ້ອບພຣະຄຸນ: ເພງສັຣເສີນ  107: 1- 3

ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ເລີມຕົນຄໍາເກ້ັຽກ່ອມ, ທ່ີເປັນແນວຈູງໃຈແບບງ່າຍໆ ì ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນກັບພຣະເຈ້ົາ, ເພາະ

ຄວາມດີຂອງພຣະອົງ.î ເຫດຜົນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາການຂອບພຣະຄຸນກໍແບບງ່າຍຄືກັນ ì ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຊົງ

ມີຢູ່ຕລອດໄປ.î ບາງເທ່ືອສ່ິງນ້ີກໍອາດເປັນພາກສ່ວນນ່ຶງທ່ີເຂ້ົາກັບການນະມັສການ, ຜູ້ນໍາໄດ້ຮ້ອງເພງຍ້ອງຍໍສັຣເສີນ ຜູ້

ເຂ້ົາຮ່ວມນະມັສການຕອບດ້ວຍການຮ້ອງເຖິງເຫດຜົນທ່ີໄດ້ຍ້ອງຍໍສັຣເສີນ.

ບົດເພງສັຣເສີນ 107 ມາຈາກຕອນເລ້ີມຕ້ົນຂອງບົດເພງສັຣເສີນ 106, ໄດ້ເຕືອນເຮົາເຖິງຮາກຖານຂອງຄວາມຈິງ 

ຄວາມດີແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເປັນສາເຫດໃຫເ້ຮົາຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງ. ສອງຄໍາເວົ້າທໍາອິດ, ທ່ີເຊ່ືອມຕ່ໍ

ກັນໃນຂ້ໍ 22 ແລະ 32, ອາດຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເພງນ້ີໄດ້ຖືກນໍາມາຮ້ອງໂດຍຜູ້ນະມັສການໃນຂະນະທ່ີຖວາຍການ

ສັຣເສີນແລະຖວາຍຕົວໃນວິຫານ.

ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ເຕືອນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາເຖິງການໄດ້ຮັບການໄຖ່ ຊ່ຶງເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ພວກເຮົາ

ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາໃນການນະມັສການ. ເພງສັຣເສີນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫໄ້ຖ່ບັນດາຜູ້ນະມັສການບ່ໍພຽງແຕ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ

ຂອບພຣະຄຸນເທ່ົານ້ັນແຕ່ເປັນການປະກາດອອກໄປ ເວົ້າອອກໄປ! ເປັນການອ້າງອີງເຖິງການໄຖ່ອອກຈາກມືຂອງສັດ

ຕຣູຫລືອາດຈະອ້າງອີງເຖິງໄພພ່ົນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຖືກເນຣະເທດໄປອັດຊີເຣັຽແລະລັງຈາກນ້ັນແມ່ນໄປທ່ີບາບີໂລນ, ຫຼື

ອາດລວມໄປເຖິງການພ່າຍແພ້ອ່ືນໆຫຼືການຖືກຄຸກຄານ. ບ່ໍວ່າຈະເປັນທາດທ່ີກ່ຽວກັບດ້ານຮ່າງກາຍຄືຄວາມບາບເຫຼົ່າ

ນ້ີ ເປັນຕ້ົນແມ່ນຖືກໄຖ່ແລ້ວໂດຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ່ັງນ້ັນໃຫ້ເຮົາສະແດງອອກເຖິງການຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງໃນ

ຂະນະທ່ິເຮົາກໍາລັງນະມັສການສັຣເສີນພຣະອົງ.

ໃນເມື່ອເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ, ເຮົາຄວນຈໍາໄວວ້່າພຣະເຈ້ົາຊົງດີ, ບ່ໍວ່າຈະມີຫຽັງຈະເກີດຂ້ຶນກັບຊີວິດຂອງເຮົາກໍຕາມ ຈ່ົງ

ໃຫ້ການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຢ່າງຈິງໃຈ ເນ່ືອງຈາກພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫເ້ຮົາພົບເຫັນເຫດຜົນທ່ີຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນ

ພຣະອົງທັງໃນເວລາທ່ີດີແລະເວລາທ່ີບ່ໍດີ, ເຊ່ັນດຽວກັບຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນ ເມື່ອເວລາພຣະເຈ້ົາເຮັດສ່ິງດີໆສໍາລັບເຮົາ

ເຮົາຄວນບອກກັບຄົນອ່ືນວ່າພຣະອົງເຮັດຫຽັງ. ຄວາມໝາຍອັນແທ້ຈິງຂອງການນະມັສການຈະເກີດມີຂ້ຶນຕ່ໍເມື່ອເຮົາມີ

ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເຮົາໄດ້ສະແດງຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງເຮົາໂດຍການຊອກຫາທາງສັຣເສີນ

ພຣະອົງກ່ອນສ່ິງອ່ືນໃດ.

2. ສາຍເຫດທີຂ່ອບພຣະຄນຸ: ເພັງສັຣເສີນ: 107: 4 - 9

ຫຼັງຈາກການຕອບຮັບຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງຂອງຄວາມທຸກໜັກສ່ີຢ່າງທ່ີ

ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະເຊີນຄື ການເດີນທາງໃນຖ່ິນກັນດານ (ຂ້ໍ 4–9 ) ເປັນນັກໂທດ ( ຂ້ໍ 10–16 ) ຄວາມເຈັບ

ປ່ວຍ ( ຂ້ໍ 17–22 ) ແລະການຖືກລົມພະຍຸພັດໃນທະເລ (ຂ້ໍ 23 – 32 ) ໃນແຕ່ລະບັນຫາດ່ັງກ່າວມານ້ີກໍມີການຊ່ອຍ

ບັນເທົາທຸກຢູ່ນໍາ ( ຂ້ໍ 8, 15, 21, 31 ) ທຸກສະຖານະການທ່ີຍ້ ຸງຍາກນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫເ້ຮົາໄດ້ພົບກັບຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະ

ເຈ້ົາຊ່ຶງເປັນທາງນໍາພາໄປສູ່ການຂອບພຣະຄຸນໃນຄວາມຮັກແລະການທໍາງານອັນອັສຈັນຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຕົວຢ່າງທີນ່ຶງ, ການເດີນທາງໃນຖ່ິນກັນດານຂອງຊາວອິສຣາເອນ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໃນຄວາມດີ

ຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະມເີຫດຜົນພຽງພໍສໍາລັບການຂອບພຣະຄຸນ. ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນອາດຫວນ

ເບ່ິງຄືນຫຼັງຕ້ັງແຕ່ການເລ້ີມຕ້ົນຂອງຊາວອິຣາເອນໃນການເດີນທາງໃນຖ່ິນກັນດານຫຼັງຈາກໄດ້ອົບພະຍົບອອກຈາກປະ

ເທດອີຢິບມາເປັນຕົວຢ່າງໃຫແ້ກ່ເພິ່ນ ຫຼເືພິ່ນອາດຈະອ້າງເຖິງເຫດການເດີນທາງຕອນຖືກເນຣະເທດໄປເປັນທາດຢູ່ບາ

ບີໂລນ. ທັງສອງເຫດການນ້ີໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຄົນຂາດທ່ີຢູ່ອາສັຍແລະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານ. ການ

ຊອກຫາສ່ິງຂອງທ່ີຕ້ອງການກໍຍາກທ່ີຈະໄດ້ພົບໃນຖ່ິນກັນດານນ້ີ.
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ຜູ້ອົບພະຍົບທ່ີເດີນທາງໂດຍບ່ໍມີຈຸດໝາຍປາຍທາງບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຊອກຫາບ້ານເຮືອນທ່ີຢູ່ອາສັຍ. ພວກເຂົາບ່ໍ

ສາມາດຊອກຫາອາຫານແລະນ້ໍາເພື່ອບັນເທົາຄວາມຫິວໂຫຍ. ພວກເຂົາບ່ໍສາມາດເອົາຊີວິດຢູ່ລອດໄດ້ໂດຍປາສ

ຈາກພຣະເຈ້ົາ ຂໍພຽງເຕ່ພວກເຂົາຮ້ອງໄຫ້ເອ້ີນຫາພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນຊີວິດຂອງພວກເຂົາກໍຈະມີການປ່ຽນແປງ. ຈ່ົງສັງ

ເກດເບ່ິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການທໍາງານຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊ່ວຍກູ້ຊີວິດພວກເຂົາ, ພຣະອົງນໍາພາພວກເຂົາ,

ພຣະອົງຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາແລະໃຫທຸ້ກຢ່າງຕາມທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງການ . ຄົນອົບພະຍົບທ່ີເດີນ

ທາງໂດຍບ່ໍມີຈຸດໝາຍປາຍທາງ ຜູ້ບ່ໍມີເຮອືນຢູ່ກໍໄດ້ພົບເມືອງເປັນທ່ີຢູ່ອາສັຍ, ຜູ້ທ່ີຫວິກະຫາຍກໍມີນ້ໍາດ່ືມຢ່າງພຽງພໍ, ຜູ້

ທ່ີອຶດຫິວກໍມີອາຫານດີໆກິນ. ການຕອບສນອງທ່ີເໝາະສົມຕ່ໍການທໍາງານອັນອັສຈັນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງພວກ

ເຂົາກໍຄືການຂອບພຣະຄຸນຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນສາມາດຫວນຄືນເບ່ິງເບ້ືອງຫຼງັໃນເວລາທ່ີເຂົາເຈ້ົາຍັງບ່ໍທັນຮູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດ ເມື່ອເວລາທ່ີຈິດວິນ

ຍານເຂົາເຈ້ົາຍັງວົນວຽນໄປມາຢ່າງໄຮ້ຈຸດໝາຍ ມີຫຼາຍໆຄົນທ່ີດໍາລົງຢູ່ໂດຍບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະຄຣິດ ຜູ້ນ້ັນກໍບ່ໍມີຄວາມຫວັງ

ແລະບ່ໍສາມາດພົບທ່ີຢູ່ອັນຖາວອນຂອງຈິດວິນຍານ. ອາຫານຝ່ານຈິດວິນຍານຫຼືນ້ໍາທິບຝ່າຍຈິດວິນຍານແມ່ນພຣະເຢ

ຊູຄຣິດຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການທ່ີຫິວກະຫາຍຝ່າຍຈິດວິນຍານໃຫ້ອ່ີມເຕັມໄດ້. ພຣະເຢຊູ

ໄດ້ບອກກັບຝູງຊົນທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງວ່າ, ì ເຮົາເປັນອາຫານທິບແຫ່ງຊີວິດ.....ຜູ້ທ່ີມາຫາເຮົາຈະບ່ໍຢາກເຂ້ົາແລະຜູ້ທ່ີ

ວາງໃຈໃນເຮົາກໍຈະບ່ໍຫວິນ້ໍາຈັກເທ່ືອ.î( ໂຢຮັນ 6:35).

ໃນອີກຕອນນ່ຶງ, ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ເວົ້າກັບຝູງຊົນທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອມພຣະອົງວ່າ ìຖ້າຜູ້ໃດຫິວຜູ້ນ້ັນຈ່ົງມາຫາເຮົາແລະ

ດ່ືມ ຜູ້ທ່ີໄວ້ວາງໃຈໃນເຮົານ້ໍາພຸແຫງ່ຊີວິດຈະໄຫຼອອກຈາກຜູ້ນ້ັນ ຕາມທ່ີພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວໄວ້.î (ໂຢຮັນ 7: 37–38 ).

ຍິງຊາວສະມາເຣັຽເປັນຜູ້ນ່ຶງທ່ີເດີນທາງໃນຖ່ິນກັນດານ ນາງຊອກຫາທ່ີພັກຈາກຜູ້ຊາຍຄົນແລ້ວຄົນເລ່ົາ. ນາງສແວງ

ຫາຄວາມຕ້ອງການ ທາງຮ່າງກາຍ, ທາງອາຣົມ, ແລະທາງຊີວິດຈິດວິນຍານ ທັງໝົດນ້ີນາງໄດ້ພົບແລ້ວຫາກແຕ່ສ່ິງ

ເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍໄດ້ບັນເທົາຄວາມອ້າງວ້າງ ຄວາມຫິວກະຫາຍຂອງນາງ ດ່ັງນ້ັນພຣະເຢຊູຄຣິດຈ່ຶງຊົງປະທານ ìນ້ໍາແຫ່ງ

ຊີວິດ,î ໃຫ້ແກ່ນາງ ແລະນາງໄດ້ນໍາເອົາຄົນອ່ືນໆ ຈໍານວນຫລາຍມາຫາພຣະອົງ. (ໂຢຮັນ 4: 1 – 42 )

ຊ້ໍາແລ້ວຊ້ໍາອີກ, ໃນຊ່ົວລະຍະນ່ຶງເມື່ອເຮົາພົບວ່າຈິດວິນຍານຂອງເຮົາກໍາລັງເລ່ືອນລອຍໄປມາໂດຍໄຮ້ຈຸດໝາຍ,

ພວກເຮົາຕ້ອງຈໍາໄວວ້່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກແລະຄວາມດີຂອງພຣະອົງທ່ີມີໄວ້ສໍາລັບເຮົາຜ່ານ

ທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ( 1ໂຢຮນັ 4: 9 – 10 ). ໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ ພວກເຮົາມີຫຼາຍເຫດຜົນທ່ີຈະປະກາດເຖິງ

ຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາ, ໂດຍບ່ໍຄໍານຶງເຖິງສະພາບການທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວເຮົາ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງສໍາແດງພຣະປະສົງແລະ

ຄວາມສາມາດຂອງພຣະອົງໃນການໄຖ່ເຮົາອອກຈາກຄວາມບາບ, ນໍາພາເຮົາເຂ້ົາໄປສູ່ທາງຊອບທັມ,ແລະໃຫ້ເຮົາພົບ

ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ. ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເຮັດກັບຜູ້ທ່ີໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງພຽງເທ່ົານ້ັນແຕ່ພຣະອົງຍັງເຮັດນໍາທຸກ

ຄົນທ່ີເອ້ີນຫາພຣະອົງ. (ໂຢຮັນ 3:17 ). ເຫດສະນ້ັນ, ເຮົາບ່ໍຄວນທ່ີຈະຂອບພຣະຄຸນແຕ່ສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ກັບ

ຕົວເຮົາເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນໃນທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງເຮດັ, ກໍາລັງເຮັດ, ແລະເຮັດເພື່ອທຸກຄົນທ່ີເອ້ີນຫາພຣະອົງ,

3 ຕອບສນອງດວ້ຍການຂອບພຣະຄຸນ: ເພງສັຣເສີນ 107: 33–38, 43

ບົດເພງສັຣເສີນຂອບພຣະຄຸນບົດນ້ີໄດ້ສລຸບມ້ວນທ້າຍດ້ວຍການຢືນຢັນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້

ສໍາແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ານທາງການຕີສອນແລະການຄືນດີກັນກັບພຣະເຈ້ົາ. ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນໄດ້ເຕືອນສະຕິຜູ້ນະມັສ

ການພຣະເຈ້ົາວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຕີສອນຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງແລະເຮັດການຫຽາບຊ້າ, ແມ່ນແລ້ວການຕີສອນຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນ

ການສະແດງຄວາມຮັກແລະຄວາມດີຂອງພຣະອົງ. ຜູ້ຂຽນພຣະທັມສຸພາສິດຍອມຮັບວ່າຄວາມດີແລະຄວາມຮັກຂອງ

ພຣະເຈ້ົາຜ່າມທາງການຕີສອນເມື່ອພຣະອົງເວົ້າວ່າ ì ພຣະເຈ້ົາຕີສອນຜູ້ທ່ີພຣະອົງຮັກ ì (ສູພາສິດ 3: 11 -12).

ໃນທໍານອງດຽວກັນນ້ີຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີນໍາການປ່ິນປົວມາສູ່ເຮົາ ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນກໍໄດ້ໃຊ້ຕົວຢ່າງແບບ
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ດຽວກັນ, ພຽງແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ແທນທ່ີຈະປ່ຽນນ້ໍາໃຫ້ກາຍເປັນທະເລຊາຍ, ທະເລຊາຍໄດ້ປ່ຽນເປັນມີນ້ໍາ. ແທນທ່ີຈະ 

ປ່ຽນດິນທ່ີອຸດົມສົມບູນເປັນດິນທ່ີເປ່ົາແປນໄຮ້ປໂຍດ, ດິນນ້ັນທ່ີເຕັມດ້ວຍພືດຜົນອັນອຸດົມສົມລູນ. ຜູ້ໄດ້ຮັບການກົດ

ຂ່ີແລະໂສກເສ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມດີແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພຣະເຈ້ົາ. ເຂົາພົບວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາງານແທນພວກເຂົາ ຊົງ

ຕ່ໍສູ້ກັບການກົດຂ່ີແລະຊ່ອຍຜູ້ຖືກກົດຂີ ່ດ້ວຍພຣະພອນພິເສດຂອງພຣະອົງ.

ເຖິງຈະຢ່ ູໃນເວລາທ່ີຍາກລໍາບາກ ຄົນຊອບທັມກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພຣະເຈ້ົາໃນຫຼາຍທາງ. ຜູ້ຂຽນເພງສັຣ

ເສີນໄດ້ທ້າທາຍໃຫ້ຜູ້ນະມັສການເບ່ິງຂ້າມສະຖານະການໄປສູ່ຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຊົງສໍາແດງໃນທຸກໆ ສະພາບ

ການ. ເພິ່ນຍັງໄດ້ທ້າທາຍເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ສົນໃຈໃນງານອັນຍ່ິງໃຫຽແ່ລະພິຈາຣະນາເບ່ິງການກະທໍາດ້ວຍຄວາມຮັກອັນສັດ

ຊ່ືຂອງພຣະອົງ. ການສົນໃຈແລະພິຈາຣະນາເບ່ິງຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາໃນທຸກສະພາບການແມ່ນເປັນຄົນທ່ີສລາດ. ຜູ້

ຂຽນເພງສັຣເສີນຢາກໃຫ້ຜູ້ນະມັສການຮັບເອົາຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາແລະເອົາໃຈສຸມໃສ່ໃນການນະມັສການ.

ເຊ່ັນດຽວກັບຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນ, ເຮົາຄວນຢືນຢັນວ່າພຣະເຈ້ົາດີເມື່ອພຣະອົງຕີສອນແລະຊົງປົວແປງ ເຮົາ. ສ່ິງທ່ີດີ

ທັງໝົດທ່ີເຮົາໄດ້ຮັບໃນຊີວິດແມ່ນມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເຮົາຄວນຍອມຮັບດ້ວຍການຖ່ອມຕົວລົງໃນເວລາ

ເຮົານະມັສການພຣະອົງ. ຖ້າຫາກເຮົາບ່ໍເຊ່ືອຟງັພຣະເຈ້ົາ, ເຮົາກໍເຮັດໃຫພ້ຣະອົງປ່ຽນການເກີດຜົນຂອງເຮົາກາຍມາ

ເປັນການເປ່ົາປໂຍດ, ແຕ່ຖ້າເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣອົງ ຫຼືອວ່າຍຫາພຣະອົງແລ້ວສໍານຶກຜິດ ພຣະອົງ

ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດທ່ີເປ່ົາປໂຍດຂອງເຮົາກາຍເປັນຊີວິດທ່ີເກີດຜົນອີກ. ຄວາມດິຂອງພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍປ່ຽນແປງຍ້ອນເຮົາ 

ແຕ່ການສະແດງຄວາມດີຂອງພຣະອົງອາດປ່ຽນແປງຕາມການດໍາເນີນຊີວິດຂອງເຮົາກັບພຣະອົງ.

ໃນຂະນະທ່ີເຮົາຕັດສິນໃຈໃນແຕ່ລະວັນວ່າເຮົາຈະດໍາເນີນຊີວິດແບບໃດ, ເຮົາຄວນຈະພິຈາຣະນາເບ່ິງທຸກໆສ່ິງທ່ີ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາເພື່ອພວກເຮົາ ຈາກການຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ພົ້ນຕລອດທັງການຊວ້ານຊູຊີດິເຮົາ. ການຕອບສນອງຕ່ໍ

ຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາຄວນຈະສະທ້ອນຕ່ໍການດໍາລົງຊີວິດແລະການນະມັສການພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ. ໃນການນະມັສ

ການພຣະເຈ້ົາໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານ ຈ່ົງໃຫ້ຄວາມດີແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນພາກສ່ວນໃຫຍ່ໃນການເອົາ

ໃຈສຸມໃສ່ຂອງທ່ານ.

ບົດຮຽນແຫງ່ຊວີດິ

ສ່ວນປະກອບສໍາຄັນຂອງການນະມັສການແມ່ນການຮູ້ຈັກຂອບພຣະຄຸນ. ເຮົາສາມາດເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການຂອບພຣະ

ຄຸນໃນຄວາມດີຂອງພຣະອົງ. ເຮົາສາມາດຄໍານຶງເຖິງອໍານາດອັນຍ່ິງໃຫຽ່ຂອງພຣະອົງ ທ່ີຊົງທໍາການອັສຈັນທ່ີຜ່ານມາ,

ການທໍາງານຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດເຮົາ,ແລະການທໍາງານໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນໆ. ຜູ້ເຊ່ືອຫຼາຍຄົນມີຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີ

ສະແດງຄວາມເຊ່ືອໃນຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາໃນເມື່ອທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງດີ, ແຕ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຫຼາຍຄົນບ່ໍໄດ້ເບ່ິງສະພາບການທ່ີ

ເລວຮ້າຍຜ່ານທາງຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີບ່ໍປ່ຽນແປງ ແລະຄວາມດີຂອງພຣະອົງຍັງສໍາແດງອອກໃຫ້ເຫັນໃນເວລາທ່ີ

ເຮົາປະສົບກັບຄວາມທຸກລໍາບາກ. ດ່ັງທ່ີຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນເວົ້າວ່າ, ມັນເປັນການດີແລະສລາດແລະຮອບຄອບໃນ

ການເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາຕລອດເວລາໃນການນະມັສການຂອງເຮົາ. ເມື່ອເຮົາຢ້ັງຢືນວ່າຄວາມດີຂອງ

ພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນຄວາມຄິດຈິດໃຈຂອງເຮົາ ເຮົາກໍຈະສະແດງອອກເຖິງການນະມັສການທ່ີຂອບພຣະຄຸນ ການນະມັສ

ການທ່ີຊ່ອຍຄົນອ່ືນໆ ໃຫ້ຢືນຢັນເຖິງຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາຮວ່ມກັບເຮົາ.

ບົດຮຽນນ້ີສອນເຮົາຫຽງັ:

 ຕອບສນອງຕ່ໍການເຊ້ືອເຊີນເພືອ່ຂອບພຣະຄຸນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕ່ໍຄວາມດີຂອງພຣະອົງ.

 ບອກກັບຄົນອ່ືນໆວ່າເປັນຫຽັງເຮົາຈ່ິງເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງດີ ໃນການນະມັສການຂອງເຮົາ.

 ຍອມຮັບເອົາຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາ ທັງໃນເວລາຖືກຕີສອນແລະການປົວແປງໃຫມ່.

 ໃຫ້ເອົາຄວາມດີແລະຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຈຸດສຸມໃສ່ໃນການນະມັສການທ່ີຂອບພຣະຄຸນຂອງເຮົາ.

ອຸປຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕດິສັມພັນ. www.lsbf.org ແປໂດຍ: LLBC.
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທີ 1 ເມສາ 2012 (4-1-2012)

ພຣະເຢຊສູິນ້ພຣະຊນົເພືອ່ທາ່ນ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 26:2-29, 36-39; 27:45-46, 50-54

ໍາຖາມຊວີິດ: ເພື່ອໃຫ້ການຈະເຣີນທາງວິນຍານຈິດກ້ໍາເກ່ິງກັນ ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫຍຂ່ຶນ້ໃນການເຂ້ົາ

ໃຈເຖິງອງົພຣະເຢຊ.ູ ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍທ່ານອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູ

ຕ້ອງຕາຍ.

ຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ: ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງການຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູເທິງໄມ້ກາງແຂນ ແລະບອກເຖິງ

ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງພຣະອົງຈໍາເປັນຕ້ອງຕາຍ.

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ຄົນທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູຕາຍກໍເພາະພວກຢິວກຽດຊັງພຣະອົງ, ຄວາມໂຫດ

ຮ້າຍຂອງພວກໂຣມມັນ ຫລືຄວາມອ່ອນແອຂອງປີລາດ ຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຂວງ. ສ່ິງເຫລ່ົາ

ນ້ີມີພາກສ່ວນກັບການຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູແທ້, ແຕ່ເຫັນວາ່ການຕາຍຂອງພຣະເຢ

ຊູນ້ັນເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະມເີຫດຜົນເລິກໄປກວ່ານ້ັນ

ມີນາງສາວນ້ອຍຄົນນ່ຶງໄດ້ຖາມພໍ່ຂອງນາງວ່າ, ìເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ິງສລອງວັນຮາໂລວີນ-ວັນຜີເຄາະປະຕູຂໍເຂ້ົາ

ົມ? ອົງພຣະເຢຊູຈະເຮັດອັນໃດກັບວັນນ້ີ?î ນາງສາວຄົນນ້ີໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າພວກເຮົາພາກັນສລອງວັນກໍາເນີດຂອງ

ຣະເຢຊູຄືວັນຄຣິສມາດ ແລະການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນວັນອີສເຕີ-ວັນຄືນພຣະຊົນ. ນາງສາວນ້ອຍ

ົນນ້ີຄຶດວ່າການສລອງທຸກຢ່າງນ້ີມກີານພົວພັນກັນກັບວັນຮາໂລວີນ-ວັນຜີເຄາະປະຕູຂໍເຂ້ົາໝົມ.

ອາທິດນ່ຶງກ່ອນອົງພຣະເຢຊູຕາຍນ້ັນ (ເປັນວັນພຣະເຢຊູສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະຕອນພຣະເຢຊູ

ດ້ຄືນມາຈາກຕາຍ) ພວກເຮາົໄດ້ຄຶດເຖິງວັນຕາຍແລະວັນຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣເຢຊູ. ຖ້າມີຄົນຖາມທ່ານວ່າ

ປັນດ້ວຍເຫດໃດອົງພຣະເຢຊູຈໍາເປັນຕ້ອງຕາຍ? ທ່ານຈະຕອບວ່າຢ່າງໃດ? ເຊ່ືອວ່າບົດຮຽນວັນນ້ີຈະຊ່ອຍທ່ານ

ອບຄໍາຖາມນ້ີໄດ້.

. ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊນູໍາເອາົການອະພັຍບາບມາສູ່ເຮາົ: (ມ.ທ. 26:26-29)

ການສລອງປັສຄາຄືງານກິນເຂ້ົາຈ້ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງນ້ັນເປ ັນວັນລະນຶກເຖິງຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີເພາະປະຊາກອນຂອງ

ຣະເຈ້ົາໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍຈາກການເປັນທາດໃນປະເທດອີຢິບ. ການສລອງຢ່າງນ້ີໃຊ້ເວລາອາທິດນ່ຶງເລ້ີມດ້ວຍການ

ິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ່ືອແປ້ງ. ຕາມປົກກະຕິອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກິນເຂ້ົາຮ່ວມກັນກັບພວກສາວົກ, ແຕ່ເຫັນວ່າຕອນນ້ີການສົນ

ະນາກັນກໍຫັນໄປເວົ້າຢ່າງອ່ືນທ່ີຜິດປົກກະຕິ (ຂ້ໍ 20-25). ອີກບ່ໍນານເຫດການທ່ີອົງພຣະເຢຊູກ່າວນ້ັນຈະໄດ້ເກີດຂ້ຶນ

ນວັນພະຫັດຊ່ຶງເປັນສ່ິງສໍາຄັນອັນໃຫຍ່. ການກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍເຊ້ືອແປ້ງນ້ັນເປັນສັນຍາລັກ. ຄົນຢິວທຸກຄົນສາມາດອະທິ

າຍໄດ້ວ່າເປັນຫຍັງຕອນນ້ັນພວກເຂົາຕ້ອງກິນແກະ, ກິນຜັກຂົມ, ແລະເຂ້ົາຈີ່ບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງ. ໃນຄືນນ້ັນອົງພຣະເຢຊູ

ດ້ສະຖາປະນາສັນຍາລັກໃໝ່ອັນສໍາຄັນ. ພຣະອົງໄດ້ອ້ອນວອນ, ຫັກເຂ້ົາຈ່ີແລະຢາຍໃຫ້ສາວົກດ້ວຍຄໍາສ່ັງຢ່າງນ້ີ: ì

ົ່ງຮັບກິນສານ້ີແຫລະຄືຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ.î ເຊ່ັນດຽວກັນພຣະເຢຊູໄດ້ຈັບເອົາຈອກ ໃນເມືອ່ອ້ອນວອນແລ້ວກໍຍ່ືນໃຫ້

ວກສາວົກໂດຍກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງດ່ືມຈາກຈອກນ້ີທຸກຄົນ ເພາະວ່ານ້ີແຫລະຄືເລືອດຂອງເຮົາ.î



ໃນເວລານ້ັນອົງພຣະເຢຊູຍັງກ່າວເຖິງການຕາຍຂອງພຣະອົງ ແລະໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນຕ່ໍພວກສາວົກວ່າເປັນ

ຫຍັງພຣະອົງຈໍາເປັນຕ້ອງຕາຍ. ພຣະອົງຈໍາເປັນຕ້ອງຖວາຍຕົນເອງດ້ວຍເລືອດທ່ີໄຫລອອກເພື່ອເປັນຄໍາສັນຍາໃໝ່

ຂອງການອະພັຍໂທດບາບ.

ການຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນບ່ໍແມ່ນຍ້ອມຄວາມອິດສາຂອງພວກຢິວ, ບ່ໍແມ່ນຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງພວກໂຣມ

ມັນ; ຫລືຄວາມອ່ອນແອຂອງນັກການເມືອງ, ແຕ່ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູນ້ັນເປັນຄວາມຕ້ັງໃຈຊ່ຶງເປັນແຜນການຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ ເພາະສ່ິງນ້ັນເປັນທາງດຽວທ່ີມະນຸດຜູ້ທີ ່ເຊ່ືອຈະໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນຈາກບາບ. ແມ່ນແລ້ວ, ພວກຢິວຊ່ຶງເປັນຫົວ

ໜ້າສາສນາ, ພວກທະຫານ, ແລະເຈ້ົາແຂວງປີລາດຂໍອະນຸດຍາດເພື່ອປະຫາດຊີວິດ. ແຕ່ແນວໃດກໍດີຄວາມຄຶດຂອງ

ພວກເຂົາທ່ີເຮັດຢ່າງນ້ັນແມ່ນມີຢູ່ໃນພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາຮູ້ທຸກສ່ິງຢ່າງກັບການເຄ່ືອນໄຫວຂອງໂລກທຸກ

ວັນນ້ີ.

ພຣະເຢຊູຕ້ອງຕາຍເພື່ອມະນຸດຈະໄດ້ຮັບການອະພັຍຈາກບາບ. ìຈ່ົງດ່ືມຈາກຈອກນ້ີທຸກຄົນî ຄໍາເວົ້າ ນ້ີບ່ໍໝາຍ

ເຖິງວ່າທຸກທ່ີດ່ືມຈະໄດ້ຮັບການອະພັຍໂທດ ເພາະການຍົກໂທດນ້ັນບ່ໍໄດ້ມີຢູ່ໃນຈອກ ແຕ່ພວກເຮາົໄດເ້ຂົາ້ໄປໃນ

ພຣະສນັຍາໃໝໂ່ດຍພຣະໂລຫດິ, ແລະພວກເຮາົໄດຮ້ບັການໃຫອ້ະພຍັຈາກບາບກມັເວລາເຮາົໄວວ້າງໃຈໃນພຣະອງົ.

ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເປັນຄວາມຕ້ັງພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແລະການອ ພັຍໄດ້ເຂ້ົາມາໃນຊີວິດເຮົານ້ັນກໍມາຈາກ

ຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງເຮົາທ່ີໄດ້ຮັບເອົາດ້ວຍການຂອບພຣະຄູນ.

2. ການຕາຍຂອງພ

ພາບພົດໄດ້ຫັນ

ເຄັດເຊມາເນເປັນບ່ອ

ສ່ວນພວກສິບເອັດຄົນ

ລູກຊາຍສອງຄົນຂອງ

 ວັນອາທິດ

 ວັນຈັນ-ຊໍາ

 ວັນອັງຄານ

 ວັນພຸດ-ວັນ

 ວັນພະຫັດ

 ວັນສຸກ-ຖືກ

 ວັນເສົາ-ປ

 ວັນອາທິດ

ໃນລະດູການຄືນພຣ

ສະຫລອງວັນຄືນພຣ

ເປັນເວລາດີທ່ີສຸດທ່ີຈ

ສືບຕ່ໍສ້າງສາຍສໍາພັນ

ເຮົາ.
ກິຈກັມຕ່າງໆທີພ່ຣະເຢຊເູຮດັໃນອາທດິແຫ່ງຄວາມທກຸທຣໍະມານ

-ສະເດັດເຂ້ົາກຸງຢ່າງຜູ້ມຊັີຍ (ໂຢຮັນ 12:12-19)

ຮະພຣະວິຫານ (ລູກາ 19:45-48)

-ສ່ິງຕ່ໍຕ້ານ, ສອນເປັນຄໍາອຸບປະມາ (ມຣກ 12:27-13:37)

ຢຸດພັກ (ບ່ໍເຮັດອັນໃດ ຕາມປ້ຶມຂ່າວປະເສີດ)

-ສິນປັສຄາ (ມັດທາຍ 26:17-30)

ຕັດສິນ ແລະເຄິງໄວທ່ີ້ໄມ້ກາງແຂນ (ມຣກ 15:1-47)

ະຫານໂຣມັນເຝ້ົາຖ້ໍາ (ມັດທາຍ 27:62-66)
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ຣະເຢຊູເຮດັໃຫແ້ຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ສໍາເຣດັ: (ມ.ທ. 26:36-39).

ປ່ຽນໄປຈາກຫ້ອງຊ້ັນເທິງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປຫາສວນໝາກກອກເທດຊ່ຶງຢູ່ແຄມເມືອງ. ສວນ

ນອົງພຣະເຢຊູມັກໄປອ້ອນວອນເປັນປະຈໍາ. ຢູດາໄດ້ອອກໄປກ່ອນນ້ັນ (ໂຢຮັນ 13:30), ແຕ່

ຍັງຢູ່ທ່ີນ້ັນ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ັງພວກເຂົາໃຫ້ເຝ້ົາຢູ່ປະຕູສວນ, ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ເອົາເປໂຕ ແລະ

ເຊເບດາຍຄື ຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນເຂ້ົາໃນໄປໃນບ່ອນພເິສດ.

-ຄືນມາຈາກຕາຍ ແລະປາກົດຕ່ໍພວກສາວົກ (ລູກາ 24:1-49)

ະຊົນນ້ີໃຫ້ພວກເຮົາຄຶດເຖິງການຕາຍຢ່າງເສັຽສະລະຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະພວກເຮົາພາກັນ

ະຊົນ. ຜູ້ອາວຸດໂສແລະຜູ້ຍັງບ່ໍທັນຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫພ້ົ້ນນ້ັນ ເວລານ້ີກໍ

ະໄວວ້າງໃຈເພື່ອຈະໄດ້ຮັບເອົາການອະພັຍໂທດຈາກບາບ. ສ່ວນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແລ້ວກໍເປັນເວລາ

ກັບອົງພຣະຄຣິດເພີມ້ຂ້ຶນ ແລະບອກຄົນອ່ືນໃຫ້ຮູ້ຈັກແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາເພື່ອໄຖ່ມະນຸດ
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ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກໃຫ້ເປໂຕ ຢາໂກໂບ ໂຢຮັນຮູ້ເຖິງຄວາມເປັນທຸກຂອງພຣະອົງໂດຍກ່າວວ່າ, ìຈິດໃຈຂອງເຮົາ

ທຸກແທບຈະຕາຍຢູ່ແລ້ວ.î ເພາະພຣະອົງກໍາລັງພົບກັບຄວາມຕາຍ. ໃນຖານະພຣະອົງເປັນມະນຸດຄົບບໍຣິບູນພຣະ

ອົງກໍຕ້ອງການຄວາມໜູນໃຈຈາກເພື່ອນໆ.

ຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງນ້ັນກໍກາຍເປັນຄວາມຈິງ ຈອກທ່ີພຣະເຢຊູກ່າວເຖິງໃນຄໍາ ້ອນວອນນ້ັນໝາຍເຖິງຮ່າງກາຍແລະ

ຈິດໃຈທົນທຸກຢ່າງໜັກແທບຕາຍ. ໃນການໄຖ່ຂອງພຣະເຢຊູນ້ັນພຣະອົງໄດ້ກະທໍາໂດຍທ່ີບ່ໍເຄີຍມປີະສົບການມາ

ກ່ອນ: ຮູ້ສຶກຫ່າງໄກຈາກພຣະບິດາໃນເມື່ອພຣະອົງກໍາລັງແບກເອົາຄວາມບາຍຂອງມະນຸສໂລກທັງໝົດ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ປະສົບກັບການຕັດສິນໃຈຂ້ັນສຸດຍອດ: ດ່ືມຈາກຈອນນ້ີ ຫລືປະໃຫມ້ັນຜ່ານໄປ. ການທົດລອງຢ່າງ

ນ້ີເປັນຄວາມຈິງແທ້; ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍຈໍາເປັນທຸກໜັກພຣະທັຍ. ພຣະອົງໄດ້ຕອບຕ່ໍການທ້າໂດຍຍອມຮັບ

ວ່າ: ìຢ່າໃຫ້ເປັນນ້ໍາໃຈປາຖນາຂອງລູກ ແຕ່ໃຫ້ເປັນນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງເທ້ີນ.î ເຖິງແມ່ນມຄີວາມທຸກຈົນຕາຍ

ແຕ່ພຣະເຢຊູຮູວ້່າສ່ິງນ້ັນເປັນນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາ ອົງພຣະເຢຊູເລືອກທາງທ່ີຈະເຊ່ືອຟັງພຣະບິດາຢ່າງສັດຊ່ື.

ທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍປະສົບກັບຄວາມເປັນທຸກເໝອືນກັບອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບ. ການເຊ່ືອຟັງແຜນການຂອງ

ພຣະບິດານ້ັນບ່ໍເປັນສ່ິງງ່າຍ. ມີຫລາຍຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູໃນບ່ອນຕ່າງໆໃນໂລກນ້ີທ່ີຖືກຂ່ົມເຫັງທາງດ້ານຮ່າງ

ກາຍແລະຈິດໃຈ. ການເຮດັຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນບ່ໍແມ່ນເປັນຄົນມີກຽດ ເພາະຄອບຄົວ, ເພື່ອນຝູງລັງ

ກຽດ. ໃນເມື່ອອົງພຣະເຢຊູເຮັດຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາເຖິງແມ່ນຈະມຄີວາມທຸກປານໃດກໍຕາມ ພວກເຮົາກໍ

ຄວນເຮັດເໝືອນກັນຄືຄວນເຮດັຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ.

3. ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊເູປີດເຜຍີວາ່ພຣະອົງເປນັພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົາ້: (ມ.ທ. 27:45-46, 50-54)

ìພຣະເຢຊູປ່ອຍຈິດວິນຍານî ບ່ໍມໃີຜເອົາຊີວິດໄປຈາກພຣະອົງ; ພຣະອົງຍອມຕາຍເພາະເປັນການເຊ່ືອຟັງແຜນ

ການຂອງອົງພຣະບິດາ. ກ່ອນພຣະອົງສ້ິນໃຈພຣະເຢຊູໄດ້ຮ້ອງເປ່ັງສຽງດັງເທິງໄມກ້າງແຂນວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າ

ພຣະອົງ ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງເຫດສັນໃດຈ່ິງປະຖ້ິມຂ້າພຣະອົງເສັຽ.î ຄໍາເວົ້າຢ່າງນ້ັນມາຈາກປ້ືມເພງສັຣເສີນບົດ

22, ຊ່ຶງເປັນການເວົ້າເຖິງການຮ້ອງໄຫ້ເປັນທຸກຢ່າງໂດດດ່ຽວ.

ເທິງໄມກ້າງແຂນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດແສນສາຫັດເພາະພຣະອົງກໍາລັງແບກເອົາຄວາມຜິດບາບ

ຂອງມະນຸສໂລກ. ພຣະອົງຍອມດ່ືມຈາກຈອກແລະໄດ້ຮອ້ງໄຫຄົ້ນດຽວເໝືອນຄົນສ້ິນຫວັງ. ເພງສັຣເສີນ 22 ໄດ້

ສລຸບດ້ວຍຄວາມຮ້ອງໄຫຢ່້າງຜູ້ມີຊັຍເພາະພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍຜູ້ສ້ິນຫວັງ. ອົງພຣະເຢຊູຮ້ອງໄຫ້ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາເພາະ

ພຣະອົງຮູ້ວ່າພຣະບິດາບ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມພຣະອົງເລີຍ. ພຣະເຢຊູເປັນທຸກເພາະຄວາມຜິດຂອງພວກເຮົາແລະຊັຍຊະນະນ້ັນ

ໄດ້ຕາມມາແນ່ນອນ. ຣາຊອານາຈັກທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວໃນເວລາກິນເຂ້ົາຄາບສຸດທ້າຍນ້ັນອີກບ່ໍນານກໍຈະມາເຖິງ.

ມັດທາຍໄດ້ເວົ້າເຖິງເຫດການບາງຢ່າງໃນເວລາອົງພຣະເຢຊູສ້ິນພຣະຊົນ. ຄວາມມືດແລະແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ເກີດ

ຂ້ຶນທ່ົວແຜ່ນດິນເປັນສັນຍາລັກວ່າມເີຫດການອັນໃຫຍ່ໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃກ້ກ ຸງເຢຣູຊາເລັມ. ຜ້າກ້ັງໃນພຣະວິຫານກໍໄດ້ຈີກ

ຕ້ັງແຕ່ເທິງຫາລຸ່ມຊ່ຶງເປ ັນການສະແດງຈາກພຣະເຈ້ົາວ່າສິ່ງນ້ັນມະນຸດເຮັດບ່ໍໄດ້. ຄວາມໝາຍທ່ີຜ້າກ້ັງໄດ້ຈີກນ້ັນແປ

ວ່າພຣະເຈ້ົາຈັດທາງໃຫ້ມະນຸດທຸກໆຄົນເຂ້ົາຫາພຣະອົງໄດ້ໂດຍການສ້ິນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ຂ້ໍ 52-53 ກໍໄດ້

ບອກເຖິງເຣ່ືອງຍ່ິງໃຫຍ່ອີກ: ຂຸມຝັງສົບຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຊ່ຶງໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວນ້ັນໄດ້ເປີດອອກ ຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູໄດ້

ຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ ພວກເຫລ່ົານ້ີກໍໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນເມືອງແລະປາກົດຕົວຕ່ໍຫລາຍຄົນ. ມດັທາຍບ່ໍໄດ້ເວົ້າວ່າມີຫຍັງ

ເກີດຂ້ຶນຕ່ໍພວກເຂົາເວລາພຣະເຢຊູສ້ິນພຣະຊົນ ແລະຄືນພຣະຊົນ. ແຕ່ເຫັນວ່າທຸກຄົນເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມໝາຍດີຄື

ດ້ວຍການສ້ິນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ ພຣະອົງກໍມີຊັຍຕ່ໍຄວາມຕາຍ ແລະບອກວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈະໄດ້ເປັນຄືນມາ

ຈາກຕາຍແທ້ແນ່ນອນ.



ໂດຍການສ້ິນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ ພຣະອົງຈ່ິງມີຊັຍຕ່ໍຄວາມຕາຍ ແລະບອກວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈະໄດ້ເປັນຄືນມາຈາກ

ຕາຍ.
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ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນນ້ັນໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫຮູ້້ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ນາຍທະຫານຜູ້

ນໍາພຣະອົງໄປປະຫານ ແລະຜູ້ເຝ້ົາຍາມ ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນວ່າການຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປັນເຫດໃຫ້ມີແຜ່ນດີ

ນໄຫວ້ ຟ້າມືດຊ່ຶງເປັນເຫດບອກໃຫ້ຮູເ້ຖິງຜູ້ຊົງສັກສິດກໍາລັງໄດ້ເປີດໃຫ້ຮູ້້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນໃຜ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກ

ຫົວໜ້າສາສນາພາກັນຫົວຂວັນຄໍາອ້າງຂອງອົງພຣະເຢຊູ (ຂ້ໍ 41-43), ທະຫານໄດ້ປະກາດດ້ວຍຄວາມແປກໃຈ
4

ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ເຫດການໃນການສ້ິນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນເຣ່ືອງທ່ີພວກເຮົາມັກຍົກເອົາມາສົນທະນາກັນໃນເວລາຢ່າງ

ີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມຢ່າໃຫ້ອັນໃດບັງທ່ານໄວບ່ໍ້ໃຫ້ເຫັນສ່ິງສໍາຄັນໃນເຣ່ືອງນ້ີຄື: ເປັນຄວາມຈິງທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ້ິນພຣະ

ົນດ້ວຍຄວາມສມັກ ການຕາຍນ້ັນບ່ໍແມ່ນແຕ່ຕ້ັງໃຈເອົາໄວເ້ທ່ົານນ້ັນ ແຕ່ມີຈຸດປະສົງອັນດີ. ເປັນສ່ິງດຽວທ່ີໃຫ້ພວກ

ຮົາໄດ້ຮັບການອະພັຍໂທດ ເພາະພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາທ່ີໄມ້ກາງແຂນ ພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຍອມຟັງ

ົນເຖິງຕາຍເຂ້ົາໃນແຜນການຂອງພຣະບິດາ.

ໃຫ້ພວກເຮົາລ້ຶມຄືນໃນໃນບົດຮຽນນ້ີເພື່ອເອົາມາປະກອບໃຊ ້ໃນຊີວິດ:

 ການຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນຄວາມຕ້ັງໃຈແລະມຈຸີດປະສົງ. ນ້ັນເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນ

ການຕັດສິນໃຈຂອງຄົນໃດຄົນນ່ຶງ ຫລືສະຖາບັນໃດໆ ເລີຍ.

 ມີຫຍັງແດ່ດີເກີດຂ້ຶນຊ່ຶງເປັນຜົນຂອງການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ?

 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະຖາປະນາພຣະສັນຍາໃໝ່ ໂດຍເລືອດເພື່ອຈະປະທານການຍົກໂທດຈາກບາບຖ້າພວກ

ເຮົາຍອມເຂ້ົາຮ່ວມໃນພຣະສັນຍານ້ັນໂດຍຄວາມເຊ່ືອ.

 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຊ່ືອຟັງອົງພຣະບິດາທັງໆທ່ີພຣະອົງບ່ໍຢາກຕາຍ. ການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົານ້ັນບ່ໍແມ່ນເປັນສ່ິງ

ງ່າຍ, ແຕ່ເປັນສ່ິງຖືກຕ້ອງ.

 ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນທັມມະດາ; ພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນເມື່ອພວກເຮົາຮູ້ແນ່ແກ່ໃຈ 

ແລະເວົ້າອອກມາດ້ວຍປາກແລ້ວ ພວກເຮົາຈ່ິງສາມາດເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມໝາຍຂອງການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ.

 ພຣະເຢຊູສ້ິນພຣະຊົນເພື່ອທຸກໆຄົນຈະໄດ້ຮັບການຍົກໂທດບາບ. ຜູ້ທ່ີຍັງບ່ໍເຊ່ືອໃນເມື່ອຍອມຮັບວ່າອົງພຣະ

ເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໄວວ້າງໃຈໃນພຣະອົງກໍໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ.

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

ວ່າ, ìນ້ີແມ່ນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ!î ພວກເຮົາຄວນຮູ້ຈັກ.
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທີ 8 ເມສາ 2012 (4-8-2012)

ພຣະເຢຊຊູງົຄນືພຣະຊນົ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 27:62-66; 28:5-8; ລູກາ 24:13-16, 32,35

ໍາຖາມຊວີິດ: ເພື່ອໃຫ້ການຈະເຣີນທາງວິນຍານຈິດກ້ໍາເກ່ິງກັນ ພວກເຮົາຕ້ອງຕດິຕໍກ່ບັອງົພຣະ

ເຢຊ.ູ ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍໃຫທ່້ານເຂ້ົາໃຈວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕາຍເພື່ອຄວາມບາບ

ຂອງທ່ານ ໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍອີກເພື່ອປະທານຊີວິດໃໝແ່ກ່ທ່ານ.

ຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ: ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງການຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູເທິງໄມ້ກາງແຂນແທ້, ອອກມາຈາກ

ອຸບໂມງຝັງສົບ ແລະຍັງມີຊີວິດຢູ່ເທ່ົາທຸກມືນ້ີ້.

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ຄົນຢູ່ໃນປະເທດຕາເວັນຕົກບ່ໍເຊ່ືອວ່າຄົນຕາຍແລ້ວຄືນມາອີກ. ຄົນສ່ວນຫລາຍບ່ໍ

ຍອມເຊ່ືອວ່າອົງພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍກໍເພາະສ່ິງນ້ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້ຕາມຫລັກຂອງ

ວິທະຍາສາດ ແລະຄວາມເຊ່ືອທ່ົວໄປ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະຄັມພໄີດ້ສອນວ່າອົງ

ພຣະເຢຊູໄດ້ຕາຍແທ້ ແລະຄືນມາຈາກຕາຍແທ້ ແລະຍັງມີຊີວິດຢູ່.

ທ່ານໂທມາມຄໍີາຖາມວ່າ, ìວັນຄຣິສມາດແລະວັນຄືນພຣະຊົນວັນໃດເປັນວັນສໍາຄັນທ່ີສຸດ?î ສໍາລັບທ່ານໂທມາ

ລ້ວເຫັນວ່າວັນຄຣິສມາດສໍາຄັນຫລາຍ. ປະວັດຂອງວັນຄຣິສມາດນ້ັນເວົ້າເຖິງແລ້ວກໍເຮດັໃຫ້ສຸກໃຈເພາະເວົ້າເຖິງ 

ັນຕິສຸກ ຄວາມຍິນດີ ຮັກກັນສັນອ້າຍນ້ອງ.

ສ່ວນວັນຄືນພຣະຊົນນ້ັນເປັນໜ້າເສ້ົາໂສກເສັຽໃຈເພາະເວົ້າເຖິງການຕາຍ ແລະເຣ່ືອງຍ່ິງໃຫຍ່ຄືອົງພຣະເຢຊູ

ືນມາຈາກຄວມຕາຍ. ມຫີລາຍສ່ິງຢ່າງໃນວັນຄືນພຣະຊົນເຮັດໃຫທ່້ານໂທມາໃຊ້ຄວາມຄຶດຫລາຍຊ່ຶງກາຍເປັນຄໍາ

າມວ່າ, ìແມ່ນຫຍັງເກີດຂ້ຶນແທ້?î ບົດຮຽນໄດ້ນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງການສ້ິນພຣະຊົນ. ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ: ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ

ຊ້ບົວລະບັດພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຜູ້ຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່.

. ຫລັກຖານຂອງຜູເ້ຝົ້າອຸບໂມງ: (ມັດທາຍ 27:62-66)

ຄໍາຖາມທ່ີວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຕາຍແທ້ບ່ໍນ້ັນເປັນການຕ່ໍຕ້ານພວກທະຫານໂຣມັນຜູ້ນໍາເອົາພຣະເຢຊູໄປປະຫານ. ທະ

ານເຫລ່ົານ້ີເປັນນັກປະຫານຊີວິດອາຊີບ. ປ້ຶມຂ່າວປະເສີດໂຢຮັນໄດ້ກ່າວເພີມ້ອີກເຖິງການຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ 

ໂຢຮັນ 19:31-34).

ຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູກໍເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຂ້າແລະສ້ິນພຣະຊົນແທ້. ໂຢເຊບອາຣິມາທາຍ ໄດ້ຂໍອະນຸຍາດເອົາ

ຣະສົບຂອງອົງພຣະເຢຊູລົງຈາກໄມ້ກາງແຂນ ແລະເອົາໄປຝັງໄວໃ້ນອຸບໂມງໃໝທ່ີ່ບ່ໍເຄີຍໃຊ້ມາກ່ອນ. ລາວໄດ້ເອົາ

້ອນຫີນໃຫຍ່ອັດປາກອຸບໂມງໄວດ້້ວຍຕົນເອງ. ພທີິຝັງສົບນ້ັນໄດ້ສ້ິນສຸດລົງເປັນຢ່າງດີ. (ມດັທາຍ 27:57-61).

ຜູ້ທ່ີຕ່ໍຕ້ານພຣະອົງກໍຢ້ັງຢືນວ່າພຣະອົງຕາຍແທ້, ພວກເຂົາກິນບ່ໍແຊບນອນບ່ໍຫລັບເພາະພວກເຂົາຈ່ືຄໍາເວົ້າຂອງ

ຣະອົງວ່າ; ìຫລັງຈາກສາມວັນເຮົາຈະຄືນມາອີກ.î ເຂົາບ່ໍຄອຍເຊ່ືອຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູປານໃດແຕ່ ພວກເຂົາຢ້ານ



ພວກສາວົກໄປລັກເອົາພຣະສົບຈາກອຸບໂມງ. ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຂົາເອົາເຣ່ືອງວັນຊະບາໂຕມາອ້າງກ່າວຕ່ໍເຈ້ົາແຂວງປີ

ລາດ. ພ ວກເຂົາຮ້ອງຂໍໃຫປີ້ລາດເອົາທະຫານໄປເຝ້ົາຍາມທ່ີປະຕູປາກອຸບໂມງເພື່ອປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ້ພວກສາວົກໄປລັກ

ເອົາພຣະສົບແລະປະກາດຂ່າວບ່ໍຈິງວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ.

2. ຫລັກຖານອຸບໂມງຫວ້າງເປົາ່:

ປາກອຸບໂມງໄດ້ອັດໄວ້ເປັນຢ່າງດ

ພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ!

ນານພວກເຂົາຄົງໄດ້ຮູ້.

ໃນເຊ້ົາຂອງວັນອາທິດນາງມາຣ

ເພາະເວລາໂຢເຊັບອາຣິມາທາຍໄດ້ປ

ຜູ້ຍິງທັງສອງນ້ັນໄປຜິດບ່ອນ ແລະອົງ

ເປັນຫຍັງພວກຜູ້ຍິງເຫລ່ົານ້ີໄປຍັງອຸບ

ໄດ້ພົບກັບສ່ິງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ. ຖ້າວ

ເພາະພຣະອົງເປັນຄືນມາແລ້ວ.

ມນັີກແປມັດທາຍ 28:2 ກ່າວວ່າ

ຈາກສວັນ, ແລະບ່ໍເຫັນເທວະດາກ່ືງກ

ອຸບໂມງສ່ິງທ່ີກ່າວມານ້ີໄດ້ຜ່ານໄປແລ

ພວກເຂົາ. ມີພວກທະຫານລ້ົມສລົບ

ພວກຜູ້ຍິງມາເຖິງກໍເຫັນວາສ່ິງເຫລ່ົານ

ເທວະດາໄດ້ປະກາດວ່າ, ìພຣະອ

ໄວແ້ລ້ວນ້ັນ.î ການຄືນມາຈາກຕາຍ

ພຣະອົງມີພລັງແລະເປັນທ່ີເຊ່ືອໄດ້.

ເຖິງແມ່ນວ່າຄໍາປະກາດຂອງເທວ

ບັນທົມ.î ພວກຜູ້ຍິງໄດ້ຍິນການປະກ

ຫວ້າງເປ່ົາ! ພຣະເຢຊູຜູ້ຖືກຂ້າແລ

ຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວ.

 ສ່ົງທະຫານໄປຈາກປີລາດ

 ສ່ົງທະຫານໄປເພາະຜູ້ນໍາ

 ສ່ົງທະຫານໄປເພາະຢ້ານ

 ທະຫານເຝ້ົາຍາມນ້ັນຢ່າງ

ມີຫລາຍກໍເພາະພວກເຂົາ

 ທະຫານຜູ້ເຝ້ົາຍາມເຫງົານ

 ທະຫານພວກນ້ີມຄີວາມຊ
ທະຫານໂຣມັນເຝົາ້ຍາມປາກອຸບໂມງ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຂວງຕາງໜ້າໂຣມັນ

ຢິວຮອ້ງຂໍ

ວ່າພຣະເຢຊູຈະຄືນມາຈາກຕາຍ ຫລືຢ້ານພວກສາວົກໄປລັກເອົາພຣະສົບ

ນ້ອຍມີ 16 ຄົນ (4 ຄົນໃນກຸ່ມນ່ຶງ ແລະມີ 4 ກຸ່ມໄປຍາມ ກຸ່ມລະ (3 ຊ່ົວໂມງ);

ຄຶດວ່າຈະມບັີນຫາເກີດຂ້ຶນ.

ອນຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກລົງໂທດຂ້າຖ້ິມ
2

(ມັດທາຍ 28:5-8)

ີ ແລະການເຝ້ົາຍາມເປັນຢ່າງດີນ້ັນບ່ໍສາມາດຢຸດຢ້ັງພຣະເຈ້ົາໄດ້. ກ່ອນແຈ້ງອົງ

ແນ່ນອນຜູ້ເຝ້ົາຍາມຂ້າງນອກອາດຍັງບ່ໍຮູ້ວ່າອັນໃດກໍາລັງເກີດຂ້ຶນ ແລະອີກບ່ໍ

ີອາ ແລະມາຣີອາອີກຄົນນ່ຶງພາກັນໄປຍັງອຸບໂມງ. ພວກເຂົາຮູ້ຈັກບ່ອນນ້ັນດີ

ິດປາກອຸບໂມງທັງສອງມາຣີອາກໍຢູ່ທ່ີນ້ັນ (ມັດທາຍ 27:61). ຖ້າມຄົີນກ່າວວ່າ

ພຣະເຢຊູຖືກຝັງໄວບ່້ອນອ່ືນໃນສວນ. ປ້ຶມມັດທາຍບ່ໍໄດ້ບອກເຖິງເຫດຜົນວ່າ

ໂມງ. ເຫດຜົນທ່ີພວກເຂົາໄປນ້ັນກໍອາດຂາດຄວາມໝາຍໄປໃນເມື່ອພວກເຮົາ

່າພວກເຂົາໄປເພ່ືອທໍາພິທີສົບໃຫ້ສໍາເຣັດ ຄວາມຕ້ັງໃຈຢ່າງນ້ັນບ່ໍເປັນສ່ິງຈໍາເປັນ

ນາງມາຣີອາສອງຄົນນ້ີບ່ໍໄດ້ປະສົບກັບແຜ່ນດິນໄຫວ, ບ່ໍໄດ້ເຫັນເທວະດາລົງມາ

້ອນຫີນອອກຈາກປາກອຸບໂມງ. ອີງຕາມຄວາມແປຢ່າງນ້ີເວລາພວກຜູ້ຍິງມາຍັງ

້ວ ພວກເຂົາໄດ້ເຫນັເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ່ັງຢູ່ເທິງກ້ອນຫີນລໍຖ້າ

ຢູ່ໃກ້ອຸບໂມງເພາະຄວາມຢ້ານຕ່ໍສ່ິງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ເຫນັ. ອີກປະການນ່ຶງເວລາ

ັ້ນກໍາລັງເກີດຂ້ຶນຊ່ຶງເປັນສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ຕົກໃຈຫລາຍ.

ົງບ່ໍໄດ້ຢູ່ທ່ີນ້ີ ເພາະພຣະອົງໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວເໝືອນກັບພຣະອົງໄດ້ກ່າວ

ນ້ັນໄດ້ເກີດຂ້ຶນກໍເປັນດ່ັງທ່ີພຣະອົງໄດ້ກ່າວໄວ້ແລ້ວນ້ັນເພື່ອເຮັດໃຫຄໍ້າກ່າວຂອງ

ະດາຍັງບ່ໍໄດ້ກ່າວພຽງພໍ ເທວະດາຍັງໄດ້ເຊີນວ່າ ìເຂ້ົາມາເບ່ິງບ່ອນທ່ີພຣະອົງຊົງ

າດຂອງເທວະດາ ແລະກໍໄດ້ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງພວກເຂົາເອງ. ເຫັນວ່າອຸບໂມງ

ະເອົາໄປນອນໄວ້ໃນອຸບໂມງ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນອີກແລ້ວ ພຣະອົງເປັນຄືນມາ

ໍານານໃນການສູ້ຮົບ ພວກສາວົກບ່ໍມີທາງຈະເອົາຊະນະໄດ້



ພວກຜູ້ຍິງບ່ໍຄວນຢູ ່ໃນທ່ີນ້ັນອີກຕ່ໍໄປເພາະບ່ໍແມ່ນບ່ອນນະມັສການ. ອຸບໂມງຫວ້າງເປ່ົາບອກເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດ

ຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່. ແທນທ່ີຈະຢູ່ໃນບ່ອນຄົນຕາຍ ພວກເຂົາເຂ້ົາໄປຍັງບ່ອນຄົນມີຊີວິດ! ການປະກາດຂອງພວກເທວະ

ດາ ແລະອຸບໂມງຫວ້າງເປ່ົາເຮດັໃຫ້ພວກຜູ້ຍິງໝັ້ນໃຈໃນຄວາມເຊ່ືອວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນພຣະຊົນມາແທ້.

ເທວະດາໄດ້ບອກໃຫ້ພວກຜູ້ຍິງນ້ັນວ່າ: ìຈ່ົງຟ້າວໄປບອກພວກສາວົກ.î ຂ່າວທີ່ພວກເຂົາໄປບອກນ້ັນບ່ໍແມ່ນແຕ່

ເຣ່ືອງອຸບໂມງຫວ້າງເປ່ົາເທ່ົານ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ົງເວົ້າເຖິງ, ìພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນພຣະຊົນມາຈາກຕາຍແລ້ວ.î ຕອນນ້ີບ່ໍແມ່ນ

ເວລາເວົ້າເຖິງອຸບໂມງຫວ່າງເປ່ົາແລະກໍຢຸດ.
ພວກຜູ້ຍ່ິງເຫລ່ົານ້ີອາດຍ່າງໄປຍັງອຸບໂມງຢ່າງງຽບສງັດເພາະຄວາມໂສກເສ້ົາ ແລະອອກຈາກທ່ີນ້ັນໄປຢ່າງຮີບ

ດ່ວນ ດ້ວຍຄວາມຄວາມຍິນດີອັນໃຫຍ່. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງບອກຄົນອ່ືນເຣ່ືອງທ່ີໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນ. ພຣະ

ເຢຊູໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫພ້ວກຜູ້ຍິງເຫລ່ົານ້ີເປັນຄົນທໍາອິດໄດ້ພົບການຄືນພຣະຊົນ ແລະທຸກມື້ນ້ີພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ຮຽກ
3. ຫລັກຖານຂອງການເປັນພະຍານໃນເຣື່ອງນີ:້ (ລກູາ 24:13-16, 32-33,35)

ພວກຜູ້ຍິງໄປບອກເຣ່ືອງອັນສໍາຄັນນ້ີຕ່ໍພວກສາວົກກ່ອນໝູ່ ແລະພວກສາວົກກໍພາກັນແປກປລາດໃຈໃນເມື່ອໄດ້ຍິນ 

ວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນພຣະຊົນແລ້ວ. ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນໄປເບ່ິງທ່ີອຸບໂມງເພື່ອພິສູດດ້ວຍຕົນເອງ ແລະເຫັນວ່າອ ຸບ

ໂມງຫວ່າງເປົ່າແທ້ ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເຫັນສົບຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະກໍພົບເຫັນອົງພຣະເຢຊູ.

ໃນວັນດຽວກັນນ້ັນພວກສາວົກສອງຄົນໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງເມືອງເອມມາອູດຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ພວກເຂົາ

ເດີນທາງໄປແລະລົມກັນເຖິງເຫດການທ່ີຫາກໍເກີດຂ້ຶນ. ແລະມອີີກຄົນນ່ຶງຮ່ວມເດີນທາງໄປກັບພວກເຂົາຊ່ຶງເປັນຂອງ

ທັມມະດາເພາະຄົນມັກເດີນທາງໄປມາໃນຍາມບຸນທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ລູກາໄດ້ກ່າວວ່າຄົນທ່ີເດີນທາງໄປຮ່ວມກັບ

ພວກສາວົກນ້ັນແມ່ນອົງພຣະເຢຊູເອງ, ບ່ໍແມ່ນຜີ ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາຈ່ືອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້. ເຣ່ືອງນ້ີເປັນໄດ້ຢ່າງໃດ?

ມີຫລາຍຄົນພະຍາຍາມອະທິບາຍແຕ່ເຫັນວ່າບ່ໍພໃໍຈ.

ຕ

ນ

ຊາ

ເວ

ຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນປະກາດໃນເຣ່ືອງອັນສໍາຄັນຍ່ິງນ້ີສືບຕ່ໍໄປ.

ເ

ອົງພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍໄດ້ເກດີຂຶ້ນຕາມທີ່ພຣະອົງໄດ້ກ່າວໄວ້
ນ້ີເປັນເຣ່ືອງສັກສິດຊ່ຶງໄດ້ເປີຍເຜີຍໃຫ້ຮູດ້້ວຍອົງພຣະເຢຊູຜູ້ຄືນມາຈາກຕາຍ. ໃນທ່ີສຸດອົງພຣະເຢຊູກໍໄດ້ປາກົດ

ົວຕ່ໍພວກສາວົກ ແຕ່ກ່ອນມັນຈະເກີດຂ້ຶນພວກສາວົກຕ້ອງຈັດຕຽມເອົາໄວ້. ການທ່ີຈ່ືພຣະເຢຊູຜູ້ຄືນມາຈາກຕາຍ

ັ້ນບ່ໍແມ່ນແຕ່ຈໍາໜ້າໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກພຣະອົງຕ່າງຫາກ.

ການສົນທະນາຂອງສາວົກສອງຄົນກັບຄົນແປກໜ້ານ້ັນ ພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າເຖິງເຫດການຫາກໍເກີດຂ້ຶນໃນກຸງເຢຣູ

ເລັມ. ພວກເຂົາມີຄວາມໂສກເສ້ົາໃນໃບໜ້າ (24:17) ແລະສະແດງອອກມາໃນຄວາມເວົ້າ (21). ພວກເຮົາໄດ້

ົ້າເຖິງອຸບໂມງຫວ່າງເປ່ົາ, ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາຂາດການເວົ້າເຖິງສ່ິງສໍາຄັນໄປກວ່ານ້ັນ.

ນັ້ນເພື່ອໃຫ້ຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະອົງມີຄ່າແລະເຊ່ືອຖໄືດ້.
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິບາຍຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເມຊີອາທ່ີມີຢູ່ໃນພຣະຄັມພ.ີ ເຫັນວ່າສາວົກສອງຄົນນ້ັນຮູພ້ຣະ

ຄັມພດີີ ແຕ່ຍັງຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມໝາຍ. ພຣະເຢຊູຜູ້ຄືນມາຈາກຕາຍສາມາດເຫນັໄດ້ຖ້າພວກເຂົາໄດ້
3

ຂ້ົາໃຈໃນພຣະຄັມພີ. ເຊ່ັນດຽວກັນພວກເຂົາກໍມຄີວາມເຂ້ົາໃຈໃນພຣະອົງຖ້າ ພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈໃນພຣະຄັມພີ.
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ເວລາໄປເຖິງບ້ານແລ້ວອົງພຣະເຢຊູຍັງເດີນທາງຕ່ໍທັງສອງຄົນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະອົງພັກຢູກັບເຂົາກ່ອນເພາະໃກ້

ຈະຄ່ໍາແລ້ວ. ເຫັນວ່າການຮັບຕ້ອນແຂກເປັນທັມນຽມຂອງຄົນໃນສມັຍນ້ັນ. ອົງພຣະເຢຊູກໍເຊົາພັກຢູ່ກັບພວກເຂົາ.

ໃນຖານະເປັນເຈ້ົາພາບທັງສອງໄດ້ແຕ່ງອາຫານແບບງ່າຍໆຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູ. ເຖິງແມ່ນອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເປັນເຈ້ົາ

ຂອງບ້ານກໍຕາມພຣະອົງຍັງເຮດັຕາມທັມນຽມຄືອະທິຖານອ້ອນວອນກ່ອນກິນ, ຫັກເຂ້ົາຈ່ີແລະຍາຍໃຫ້ເຂົາກິນ.

ໃນເວລານ້ັນຕາພວກເຂົາໄດ້ແຈ້ງອອກແລະຈ່ືພຣະເຢຊູໄດ້. ແຕ່ເຫັນວ່າ, ìພຣະເຢຊູໄດ້ຫາຍໄປຈາກສາຍຕາຂອງ

ພວກເຂົາ.î (ຂ້ໍ 31), ທັງສອງຄົນບ່ໍໄດ້ສົງສັຍເສີຍວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຫັນອົງພຣະເຢຊູແທ້ດ້ວຍຕາ. ພວກເຂົາໄດ້ເຂ້ົາໃຈ

ເຖິງຄໍາອະທິບາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູຕາມພຣະຄັມພີ ເວລາເດີນທາງໄປນໍາກັນຕາມທາງນ້ັນ.

ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ບົດຮຽນໄດ້ສອນເຖິງສອງປະການເຖິງຂ່າວປະເສີດ: (1)ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນ ແລະໄດ້ຖືກຝັງໄວ້; (2)ອົງ

ພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນພຣະຊົນແລະໄດ້ປາກົດຕົວ. ພຣະອົງໄດ ້ສ້ິນພຣະຊົນເປັນການເສັຽສລະເພື່ອຄວາມບາບຂອງພວກ

ເຮົາ. ພຣະອົງໄດ້ຖືກຝັງໄວເ້ພາະເປັນຜົນຂອງການຕາຍແທ້. ພຣະອົງຄືນມາແລະເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່. ພຣະອົງ

ປາກົດຕົວໄດ້ບອກວ່າພຣະອົງໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ສລູບເຖິງຂ່າວຢ່າງໜ້າຍິນດີນ້ີໃນປ້ືມ 1 ໂກຣິນ

ໂທ 15:3-4. ການຄືນພຣະຊົນເປັນຂ່າວປະເສີດແບບງ່າຍໆ ສໍາລັບຄົນເຮົາທຸກສມັຍ.

ໃຫ້ພວກເຮົາລ້ືມຄືນຄວາມຈິງໃນໃນບົດຮຽນນ້ີເພື່ອເອົາມາປະກອບໃຊ ້ໃນຊີວິດ:

 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນແລະໄດ້ຄຶງໄວ້ທ່ີໄມກ້າງແຂນ.

 ອຸບໂມງຫວ່າງເປ່ົານ້ັນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຫວັງຕ່ໍຜູ້ທ່ີເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ມີຊີວິດຢູ່!

 ການເຊ່ືອວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນພຣະຊົນນ້ັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮາົມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຈິດໃຈ.

 ການຕາຍແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນເປັນແຜນການທ່ີສໍາເຣັດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການໄຖ່ບາບ

ຂອງມະນຸດ, ແຜນການນ້ັນໄດ້ຖືກຈົດໄວໃ້ນພຣະຄັມພໃີນຫລາຍໆຕອນ ຍັງມີຢູ່ໃນພຣະຄັມພເີດີມອີກດ້ວຍ.

 ຫລັກຖານອັນສໍາຄັນທ່ີວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນແມ່ນມາຈາກປະສົບການຂອງທ່ານເປັນທາງສ່ວນ

ຕົວ.

 ການມີປະສົບການສ່ວນຕົວກັບອົງພຣະເຢຊູ, ຜູ້ເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ໄດ້ປ່ຽນແປງສະພາບໂສກເສ້ົາ

ໃຫ້ເປັນຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະມຄີວາມຫວັງ.

 ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູມີໃຈຮ້ອນຮົນໃນການປະກາດບອກໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ເຣ່ືອງການສ້ິນພຣະຊົນ ແລະຄືນ

ພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູເພືອ່ໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຍິນກາຍເປັນຄົນມີຄວາມເຊ່ືອ.
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທີ 15 ເມສາ 2012 (4-15-2012)

ພຣະເຢຊຊູງົສະຖິດກບັຜູທ້ີເ່ຊືອ່

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: ໂຢຮັນ 15:1-5; ໂຣມ 6:1-7; ຄາລາເຕ ັຽ 2:19ຂ-21

ໍາຖາມຊວີິດ: ເພື່ອໃຫ້ທາງວິນຍານຈິດຈະເຣີນກ ໍ ້າເກ່ິງກັນ ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫຍຂ່ຶນ້ໃນຄວາມຮູເ້ຣືອ່ງ

ອງົພຣະເຢຊ.ູ ບົດຮຽນນ້ີຈະດົນໃຈໃຫທ່້ານຢາກມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ, ມເີສຣ ີ

ພາບຈາກການເປັນທາດຂອງຄວາມບາບ, ແລະເກີດຜົນທາງດ້ານຄວາມເຊ່ືອໂດຍ

ໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາ.

ຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ: ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມໝາຍວ່າໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ-ເພາະ

ເຂົາເຈ້ົາມພີາກສ່ວນໃນການຕາຍ, ຄືນມາຈາກຕາຍ, ແລະມຊີີວິດຢູ່.

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ມີຫລາຍໆຄົນບ່ໍເຂ້ົາໃຈດີເຖິງຄໍາວ່າມຊີີວິດໃຫ້ສົມເປັນຄຣິສຕຽນ. ເຂົາເຈ້ົາອາດເຫັນ

ຄ ຸນຄ່າທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນຈາກບາບ, ແຕ່ຄົນສ່ວນຫລາຍບ່ໍເຂ້ົາ

ໃຈດີໃນການເຊີນໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເຂ້ົາມາເປັນເຈ້ົາຊີວິດພາຍໃນຊີວິດຈິດໃຈ.

ຊີວິດຂອງຈ ິມມີ້ບ່ໍປົກກະຕິ ລາວເປັນທາດຂອງຄວາມບາບຝ່າຍເນື ້ອງໜັງ ເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ ແລະບ່ໍໃຫກ້ຽດແກ່

ົນອ່ືນ. ໃນທ່ີສຸດຊີວິດຂອງລາວໄດ້ຫັນປ່ຽນໄປຢ່າງໄວ ຄືລາວໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍຈາກສ່ິງທ່ີບ່ໍດີໃນຊີວິດ. ລາວມີຈິດໃຈ

າກຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຄືຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໃນຄຣິສຕະຈັກ. ລາວກາຍເປັນຄົນມີຄວາມອ່ອນສຸພາບ, ມຄີວາມເມດ

າ. ຊີວິດຂອງລາວເປັນເໝືອນຕາຍແລ້ວກັບເກີດເປັນຄົນໃໝ່.

ບົດຮຽນອາທິດນ້ີສອນພວກເຮົາວ່າການປ່ຽນແປງຢ່າງນ້ີສາມາດເກີດຂ້ຶນກັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ ຖ້າເຮົາໃຫ້ອົງ

ຣະໂຜດໃຫ້ພົ້ນເຂ້ົາມາສະຖິດໃນຊີວິດ. ຖ້າຫາກເປັນດ່ັງນ້ັນຊີວິດຂອງພວກເຮົາກໍຈະບ່ໍເປັນເໝືອນແຕ່ກ່ອນຢ່າງ

ດັດຂາດ.

. ພວກເຮາົຖືກຄຶງໄວກ້ັບອົງພຣະຄຣິດ: (ຄາລາເຕັຽ 2:19-21)

ອາຈານໂປໂລໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດເວລາເພ ິ ່ນເວົ້າວາ່, ìເຮົາໄດ້ຖືກຄຶງໄວກັ້ບພຣະຄຣິດແລ້ວî? ພວກເຮົາອາດ

ໍ່ເຂ້ົາໃຈເພາະພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຖືກຄຶງໄວທ່ີ້ໄມ້ກາງແຂນກັບອົງພຣະເຢຊູຢ່າງແທ້ຈິງ. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດແປຄວາມ

າຍນ້ັນຕາມຕົວອັກສອນ.

ອາຈານໂປໂລອາດເວົ້າເປັນຄໍາປຽບທຽບກໍໄດ້ດ່ັງນ້ີ, ìໃນທໍານອງດຽວກັນອົງພຣະເຢຊູສ້ິນພຣະຊົນທ່ີໄມກ້າງແຂນ,

ຮົາເອງກໍຕາຍເໝືອນກັນ, ຍອມຖ້ິມສິດທິຊີວິດທ່ີເຄີຍເປັນມາ.î ເພິ່ນອາດເວົ້າຕ່ໍຜູ້ເຄີຍຮູເ້ພິ່ນດີມາກ່ອນ, ìໂປໂລຜູ້

ກ ົ ່ານ້ັນບ່ໍໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ແລ້ວî ຊີວິດທ່ີເຄີຍຢູ່ໃນຮ່າງກາຍບັດນ້ີມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເຈ້ົາ.



ບາງທີອາຈານໂປໂລຢາກ

ທາງດ້ານຈິດວິນຍານຊ່ຶງບ່ໍອາ

ເຈ້ົາ. ອາຈານໂປໂລກ່າວວ

ຍານຈິດ. ເພິ່ນໄດ້ມປີະສົບກ

ຈິງແທ້.

2. ພວກເຮາົເປນັຄືນມາກ

ເຫັນວ່າມີຫລາຍຄົນຍັງບ່ໍໄດ

ຈະຢູ່ໃນຄວາມຜິດບາບຕ່ໍໄປ 

ຄວາມບາບ ພວກເຮົາເຮັດບາ

ພຣະຄຸນຊ່ຶງເປັນການພຽງພໍທ

ເພີມ້. ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນເພິ່ນໄດ

ຂອງມັນອີກ.

ອາຈານໂປໂລເປັນຫ່ວງຄ

ວິດເກ່ົາ. ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າຜູ້ທ່ີເ

ໄປໄດ້ແນວໃດ ພວກເຮົາທັງ

ຕອບຈາກອາຈານໂປໂລແລ້ວ

ອາຈານໂປໂລໄດ້ຍົກເອົາ

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຫລາຍຄົນຍັງບ່ໍທັນເຂ

ບັບຕິສະມາເປັນພິທີເພື່ອຈະກ

ເຫັນຄວາມໝາຍອັນແທ້ຈິງ.

ເຂ້ົາໃຈວ່າສິນບັບຕິສະມາແມ

ແດ່ພຣະຄຣິດຊ່ຶງບິດເບືອນຄວ

 ສິດທິຂອງຂ້າພະເຈ

 ການດໍາເນີນຊີວິດຂ

 ເປ້ົາໝາຍໃນຊີວິດຂ

 ຂ້າພະເຈ້ົາມຈິີດໃຈຢ

ກ່ອນ.

 ____________

 ____________

 ____________
ìຄຶງໄວກ້ັບອົງພຣະຄຣິດî ມຄີວາມໝາຍຢ່າງໃດ?

ົ້າໄດ້ຕັດຖ ິ ້ມແລ້ວເພື່ອຈະເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະຄຣິດ

ອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບແສງສະທ້ອນຈາກຊີວິດຂອງອົງພຣະຄຣິດ

ອງຂ້າພະເຈ້ົາແມ່ນເພື່ອນໍາເອົາພຣະກຽດມາຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ

າກຊອກສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
2

ໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈຄໍາສອນຂອງເພິ່ນເປັນເໝືອນປັສຍາກໍໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ìເຂ້ົາໃຈ

ສັຍຄວາມຮູ້ສຶກຫລືຄວາມສລາດ.î ຊ່ຶງໝາຍເຖິງຄົນນ້ັນໄດ້ມີການຕິດຕ່ໍສັມພັນກັບພຣະ

່າເພິ່ນເອງພ້ອມກັບຄົນທ່ີເຊ່ືອທັງຫລາຍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມສາມັກຄີທັມກັບພຣະເຈ້ົາດ້ານວິນ

ານເໝືອນອົງພຣະເຢຊູ. ສ່ິງນ້ັນເກີດຂ້ຶນເປັນປັສຍາອັນເລີກລັບ ແຕ່ເຫັນວ່າເປັນຄວາມ

ບັອົງພຣະຄຣດິ: (ໂຣມ 6:1-7)

້ເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມບາບແລະພຣະຄຸນ. ìຄວນທ່ີເຮົາທັງຫລາຍ

ເພື່ອໃຫ້ພຣະຄຸນມຫີລາຍຂ້ຶນຫລື.? ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າຖ້າພຣະຄຸນນ້ັນມີຫລວງຫລາຍກວ່າ

ບຫລາຍຂ້ຶນໄປເລ້ືອຍໆບ່ໍ? ໃນບົດທີ 5:20 ອາຈານໂປໂລກ່າວເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງ

ີຈ່ະຫໍ່ຫ ຸ ້ມຄວາມບາບ ແຕ່ເພິນ່ໄດ້ເຕືອນໄວວ້່າບ່ໍແມ່ນໃຊ້ໂອກາດອັນນ້ັນເພື່ອເຮັດບາບ

້ບອກວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ຫລຸດພົ້ນຈາກອໍານາດຂອງບາບແລ້ວ ແລະບ່ໍຄວນກັບໄປເປັນທາດ

ໍາເວົ້າທ່ີໃຊ້ໃນຂ້ໍທີ 1, ເພິ່ນເປັນຫ່ວງນໍາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແລ້ວແລະຕ້ັງໃຈກັບໄປເຮັດຜິດຕາມຊີ

ຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດແລ້ວເປັນໄປໄດ້ບ່ໍທ່ີຢາກຈະກັບໄປມີຊີວິດເກ່ົາເໝືອນເດີມ? ຈະເປັນ

ຫລາຍໄດ້ຕາຍໄປໃນຄວາມບາບແລ້ວຍັງຢາກຈະມີຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມບາບອີກຫລື. ຄໍາ

ແມ່ນວ່າເປັນໄປບ່ໍໄດ້ເດັດຂາດ.

ເຣ່ືອງນ້ີມາເປັນຄໍາຖາມ ເພື່ອຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈະຈ່ືເວລາທ່ີເຂົາເຈ ົ ້າໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມສິນບັບຕິສະມາ.

ົາ້ໃຈເຖິງຄວາມໝາຍອັນເລິກເຊ ິ ່ງຂອງສິນບັບຕິສະມາ. ບາງຄົນເຂ້ົາໃຈວ່າ ການຮັບສິນ

າຍເປັນສະມາຊິກກຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ບາງຄົນຄຶດວ່າເປັນພຽງສັນຍາລັກເທ່ົານ້ັນເລີຍບ່ໍ

ບາງຄົນໄດ້ຖືກສອນຜິດເຖິງເຣ່ືອງນ້ີວ່າສິນບັບຕິສະມາເປັນການເກິດໃໝ່. ອີກບາງຄົນ

ນ່ການຢືນຢັນອີກເຖິງຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດ ຫລືມອບຖວາຍຊີວິດຂອງຕົນໃໝອີ່ກ

າມຈິງໄປ ເພາະຄົນເຮົາຕາຍພຽງຄ້ັງດຽວແລະຖືກໂຜດໃຫ້ເປັນຄືນມາອີກພຽງຄ້ັງດຽວ.

ທ່ານຈະເຕີມໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງຂ້າງເທິງນ້ີຢ່າງໃດ?



ສມັຍກ່ອນຄົນທ່ີມາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດນ້ັນບ່ໍໄດ້ຍ່າງອອກມາທາງໜ້າ ຫລັງຈາກນະມັສການ ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ປະ

ກາດຕົນເອງໃນການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູດ້ວຍການເຂ້ົາຮ່ວມສິນບັບຕິສະມາ. ສິນດ່ັງກ່າວນ້ີມຄີວາມໝາຍເລິກໄປ

ກວ່າເປັນພຽງພິທີເທ່ົານ້ັນ. ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ທ່ີປະກາດຕົນເອງວ່າເຊ່ືອນ້ັນໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການສ້ິນພຣະຊົນ ແລະຄືນ

ພຣະຊົນກັບອົງພຣະເຢຊູ. ຊີວດິເກ່ົານ້ັນໄດ້ຖືກຄຶງໄວທີ້ ່ໄມ້ກາງແຂນ-ຄົນນ້ັນໄດ້ຕາຍຕ່ໍຄວາມບາບ ແລະຄືນມາມີຊິ

ວ ິດໃໝຮ່່ວມກັບອົງພຣະເຢຊູ. ອາຈານໂປໂລເຊ່ືອວ່າຖ້າຄົນໃດໄດ້ເຮັດດ່ັງນ້ັນແລ້ວໂດຍເຂ້ົາສ່ວນໃນສິນບັບຕິສະມາ 

ແລ້ວ ແລະຢາກສືບຕ່ໍເຮັດບາບນ້ັນເປັນໄປບ່ໍໄດ້ເດັດຂາດ.

ìເພາະວ່າຖ້າເຮົາທັງຫລາຍເຂ້ົາສນິດກັບພຣະອົງຮ່ວມໃນການຕາຍກັບພຣະອົງ ເຮົາກໍຈະເຂ້ົາສນິດກັບພຣະອົງໃນ

ການຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາເໝືອນກັນ.î ຕາມພາສາກຣ ີກ ຖ້າວ່າສອງສາມຄໍາທໍາອິດໃນປໂຍກນ້ັນເປັນຄວາມ

ຈິງ ປໂຍກຕ່ໍມາກໍເປັນຄວາມຈິງດ້ວຍ. ໝາຍຄວາມວ່າສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫອ້ະດ ີດມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍອະນາຄົດ.

ອາຈານໂປໂລອາດຄຶດເຖິງອະນາຄົດເລ້ີມແຕ່ໄດ້ປະສົບກັບການກັບໃຈໃໝ່ ຫລືເວົ້າເຖິງອໍານາດມີຊີວິດຢູ່ຕລອດ

ໄປ. ນ້ັນເປັນຄວາມຈິງ ເມື່ອໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການຕາຍ ພວກເຮົາກໍມີພາກສ່ວນໃນການກັບຄືນມາມີຊີວິດ. ພວກເຮົາ

ກາຍເປັນຜູ້ທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນມາໃໝແ່ລ້ວໃນອົງພຣະຄຣິດເຈ້ົາແລະຈະຢູ່ກັບພຣະອົງຕລອດໄປເປັນນິດ.

3

ກ

ພ

ພ

ລ

ຜ

ວ

ພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດຜູ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ ພວກເຮົາຄວນມີຊີວິດໃໝໃ່ຫ້ສົມກັບຖານະຄືພວກ

ເຮົາບ່ໍຄວນເຮັດຄວາມບາບອີກ. ແມ່ນແທ້ພວກເຮົາຍັງຖືກທົດລອງຈາກຄວາມບາບ ແຕ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອນ້ັນບ່ໍຄວນກັບ

ໄປເຮັດບາບຕາມເດີມ ເພາະພວກເຮົາໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍໄປແລ້ວຈາກອໍານາດຂອງມັນ. ຖ້າບ່ໍມີພຣະຄຣິດໃນຊີວິດ

ແລ້ວພວກເຮົາຈະເອົາຊະນະພຍາມານແລະຕ່ໍບາບນ້ັນບ່ໍໄດ້ເລີຍ. ໂລກທ່ີເຮົາຢູ່ນ ີ ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມບາບແລະ

ມັນຢາກເອົາຊະນະພວກເຮົາ. ແຕ່ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຜູ້ທ່ີຕາຍຕ່ໍຄວາມບາບແລ້ວໄດ້ມີຊັຍຊະນະດ້ວຍການຕາຍແທນ

ຂອງອົງພຣະເຢຊູ, ìຖ້າວ່າຄຣິສຕຽນເຮັດຜິດບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຂາດອໍານາດ ແຕ ່ເຫັນວ່າເປັນການບ່ໍສົມຄວນ
. ພວກເຮາົເກດີຜົນກັບອງົພຣະຄຣິດ: (ໂຢຮັນ 15:1-5)

ລະດູຮ້ອນປີແລ້ວນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາປູກໝາກເລ່ັນສອງຕ້ົນ ທີແລກເຫັນວ່າທັງສອງຕ້ົນນ້ັນງາມຫລາຍມີໃບຂຽວດົກດີ

້ານກໍຍາວຄຶດວ່າຕ້ອງໄດ້ກິນໝາກຈາກສອງຕ້ົນນ້ີແນ່ນອນ. ລໍແລ້ວລໍອີກເຫັນວ່າບ່ໍເຫັນໝາກຈັກນ່ວຍເກີດມາເລີຍ.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ພາບຂອງເຄືອອະງຸ່ນເປັນບົດສອນພວກສາວົກກ່ຽວກັບຄວາມສ ັມພັນລະຫວ່າງພຣະອົງກັບ

ວກສາວົກ. ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ທ່ີມຄີວາມສ ັມພັນອັນດີກັບພຣະອົງນ້ັນເປັນຄົນທ່ີເກີດຜົນດີເພາະໄດ້ຕິດສນິດກັບ

ຣະອົງ.

ໃນບົດນ້ີພຣະເຢຊູເປັນເຄືອອະງຸ່ນແທ້ຈິງ ພຣະບ ິດາເປັນຜູ້ບົວລະບັດ ແລະຜູ້ເຊ່ືອເປັນກ່ິງ. ກ ໍາລັງແລະການຫລ່ໍ

້ຽງນ້ັນມາຈາກເຄືອໄປຫາກ່ິງ ແລະກ່ິງຈ ຶ ່ງສາມາດເກີດຜົນໄດ້. ກ່ິງຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຢູ່ກັບເຄືອເພື່ອຈະເກີດດອກອອກ

ົນແລະຮັບການບໍາລຸງລ້ຽງຈາກຜູ້ບົວລະບັດ.

່າຄ

ຕ່າງຫາກໃນຊີວິດຂອງຄົນນ້ັນ.
ພຣະເຢຊູໄດ້ສລ ຸບເຖິງສິ່ງຈໍາເປັນເພືອ່ຈະມີຊີວິດຮ່ວມສາມ ັກຄີທັມ
3

ຍ້ອນພວກເຮົາມີຄວາມສ ັມພັນກັບພຣະອົງ ໝາກຜົນດ້ານຈິນວິນຍານໄດ້ເກີດຂ້ຶນຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ

ວາມສ ັມພັນນ້ັນສືບຕ່ໍຕລອດໄປບ່ໍແມ່ນຄ້ັງດຽວກໍເປັນການພຽງພໍ. ຂ້ໍ 4-6 ໄດ້ເວົ້າຊ້ໍາເຖິງສ່ິງນ້ີ. ຢ່າເຂ້ົາໃຈວ່າຂ້ໍນ້ີ

ກັບພຣະອົງ: ìທ່ານບໍສ່າມາດເຮັດອນັໃດໄດ້ນອກຈາກເຮົາ.î



ໄດ້ສອນວ່າຄົນທ່ີເຊ່ືອອາດເສັຽຄວາມພົ້ນໄປ. ຂ້ໍນ້ີໄດ້ສອນເຖິງພາບໃຫຍ່ໃຫ້ມີຄວາມສ ັມພັນກັບພຣະເຢຊູທຸກໆວັນ,

ບ່ໍແມນ່ການສູນເສັຽ ບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງຄວາມພົ້ນ, ແຕ່ແມ່ນການເກີດຜົນ.

ເຣ່ືອງການຕອນເປັນໜ້າທ່ີຂອງຜູ້ບົວລະບັດ ໃນບົດນ້ີບ່ໍໄດ້ເວົ້າເຖິງການຕັດຖ ິ ້ມຫລາຍຢ່າງ ແຕ່ເວົ້າເຖິງການຮັກສາ

ເບ່ິງແຍງກ່ິງ. ການບົວລະບັດນ້ີເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນບ່ໍແມ່ນການລົງໂທດ. ການທ່ີພຣະເຈ້ົາຕອນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເປັນ

ສ່ິງດີເພາະພຣະອົງຊົງເປັນຫ່ວງ ເຫັນວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນຕ້ອງຖືກຕອນເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນ.
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ແມ່ນຫຍັງເປັນກ ຸນແຈເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດທ່ີເກີດຜົນ? ແມ່ນການຕິດສນ ິດກັບອົງພຣະເຢຊູ. ຄວາມພົ້ນມາຈາກການ

ເຂ້ົາຮ່ວມກັບພຣະອົງ. ການເກີດຜົນດ້ານວິນຍານນ້ັນຕ້ອງມີການສືບຕ່ໍໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຢຊູຕລອດ

ເວລາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ສລ ຸບໃນສ່ິງສໍາຄັນເພື່ອຢາກໃຫ້ມຊີີວິດທ່ີເກີດຜົນວ່າດ່ັງນ້ີ: ì…ເພາະຖ້າແຍກຈາກເຮົາແລ້ວ
4

ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ເປ ັນໂອກາດດີທ່ີພວກເຮາົມີຄວາມສ ັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ. ຜູ້ທີ ່ເຊ່ືອໄດ້ ìຕາຍຕ່ໍບາບ.î ໂດຍການເຂ້ົາຮ່ວມກັບອົງ

ຣະຄຣິດ ພວກເຮົາຮູແ້ນ່ນອນວ່າຄວາມບາບນ້ັນໄດ້ຖືກອະພັຍໃຫ້ແລ້ວ ແລະພວກເຮົາຈະຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາໃນຟ້າສວັນ

າມຄ ໍາສັນຍາຂອງອົງພຣະຄຣິດ. ແນວໃນກໍຕາມ ການມີສິດທ ິນ້ັນຍ່ອມມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ໃນຖານະພວກເຮົາ

ປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອພວກເຮົາມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການມຊີີວ ິດໃໝໃ່ນອົງພຣະຄຣິດ. ພວກເຮາົຕ້ອງເປັນຄົນທ່ີເກີດຜົນຢ່າງ

ມໍ່າສເມໃີນຖານະທ່ີມີຊີວິດໃໝນ້ັ່ນ.

ໃຫ້ພວກເຮົາລ ຶ ້ມຄືນຄວາມຈິງໃນໃນບົດຮຽນນ້ີເພື່ອເອົາມາປະກອບໃຊ ້ໃນຊີວິດ:

 ຄຸນນະວຸດທິແລະລັກສະນະຂອງຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອນ້ັນຕ້ອງສະແດງອອກວ່າລາວໄດ້ຕາຍຕ່ໍຄວາມບາບແລ້ວ

ແລະມີຊີວິດໃຫສົ້ມກັບຊີວິດໃໝ່.

 ຄົນເຮົາຈະເປັນຄົນຜິດບາບຫລາຍເທ່ົາໃດກໍຕາມ ເຂົາເຈ້ົາສາມາດມີຊີວິດໃໝ່ໄດ້ໃນອົງພຣະຄຣິດ.

 ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍໃຫພ້ົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບແລ້ວ.

 ຖ້າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ຫລົງເຮັດຜິດ, ຊ່ຶງບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດຜິດ, ນ້ັນແມ່ນລາວໄດ້ເລືອກເຮັດຕາມໃຈຂອງລາວເອງ.

 ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເກີດຜົນຫລາຍ.

 ພຣະເຈ້ົາສືບຕ່ໍທໍາກິຈການໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທີ ່ເຊ່ືອເພື່ອຈັດຕຽມພວກເຂົາໃຫເ້ກີດຜົນດີໃນດ້ານວິນຍານ.

 ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອກາຍເປັນຜູ້ເກີດຜົນຖ້າຫາກລາວຕິດສນິດກັບອົງພຣະເຢຊູ.

ິງ່ທີຄ່ວນຮູ:້ die to sin ຕາຍຕ່ໍຄວາມບາບ = ບ່ໍເຮັດບາບອີກ ເປັນອິສຣະພາບຈາກຄວາມບາບ

die in sin ຕາຍໃນຄວາມບາບ = ຍັງເຮັດບາບຢູ່ ຍັງເປັນທາດຂອງຄວາມບາບຢູ່

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

ພວກທ່ານບ່ໍອາດເຮັດສ່ິງໃດໄດ້.î
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທີ 22 ເມສາ 2012 (4-22-2012)

ພຣະເຢຊທູາໍກິຈການຜ່ານຄຣສິຕະຈກັ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 16:13-19; 28:18-20

ໍາຖາມຊວີິດ: ເພື່ອໃຫ້ການຈະເຣີນທາງວິນຍານຈິດກ້ໍາເກ່ິງກັນ ພວກເຮົາຕ້ອງອອກໄປປະກາດ

ເພາະພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໃນອງົພຣະເຢຊ.ູ ບົດຮຽນນ້ີຈະໄດ້ທ້າທາຍຕ່ໍທ່ານເພື່ອທ່ານ

ຈະຍອມໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູທໍາກິຈການໃນທ່ານເພື່ອຕ່ໍສູ້ກັບ, ìແດນມໍຣະນາ (ນະຮົກ)î

ແລະຖ້າມກາງຄົນ ìທຸກໆຊາດ.î

ຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ: ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງການສາຣະພາບຂອງເປໂຕຜູ້ເປັນຕົວແທນຂອງສາວົກທັງຫລາຍ

ວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມຊີອາພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົນພຣະຊົນຢູ່, ແລະອົງພຣະ

ເຢຊູໄດ້ສັນຍາວ່າຈະສະຖິດຢູ່ກັບພວກສາວົກຕລອດໄປ.

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ພຣະເຈ້ົາມີພລັງແລະອໍານາດທ່ີຈະທໍາກິຈການຕ່າງໆໄດ້ຜູ້ດຽວ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງການມະ

ນຸດ, ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ເປິດໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາມີພາກສ່ວນເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງ

ພຣະອົງສໍາເຣັດ. ກ່ອນພຣະເຢຊູຈະຈາກໂລກໄປ, ພຣະອົງໄດ້ເລ້ີມເທສນາສ່ັງສອນ

ພວກສາວົກຊ່ຶງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພຣະອົງໃຫ້ຮັບຜິດຊອບໄປບອກຄົນອ່ືນໃຫ້ຮູ້ແລະເຂ້ົາ

ໃຈເຖິງເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາ, ຫລັງຈາກພຣະອົງໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຕັດສ່ັງ

ໃຫ້ອອກໄປປະກາດ. ທຸກມື້ນ້ີຜູ້ທ່ີເຊ່ືອກໍໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງນ້ັນເໝືອນກັນໃຫໄ້ປບອກຄົນ

ທຸໆ ຊາດ.

ຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງຍ່າງເຂ້ົາໄປໃນຫ້ອງຮຽນແລະໄດ້ຍິນນາຍຄຣູບອກນັກຮຽນໃຫ້ເອົາເຈ້ັຽແລະປາກກາອອກມາ

ພາະຈະມີການສອບເສັງໂດຍບ່ໍໄດ້ບອກກ່ອນລ່ວງໜ້າ. ຂ້າພະເຈ້ົາຢ້ານບ່ໍໄດ້ຄະແນນດີເພາະບ່ໍໄດ້ຕຽມຕົວໄວກ່້ອນ.

ານສອບນ້ີໄດ້ບອກໃຫ້ຄຣູແລະນັກຮຽນຮູວ້່າໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮຽນຫລືບ່ໍ-ນັກຮຽນໄດ້ຕ້ັງໃຈຟັງ ແລະເຂ້ົາໃຈໃນ

ົດຮຽນຫລືບ່ໍ ເພື່ອພວກນັກຮຽນຈະໄດ້ຕຽມຕົວເອົາໄວເ້ທ່ືອໜ້າຖ້າມີການສອບເສັງ.

ໃນບົດຮຽນນ້ີເລ້ີມດ້ວຍການສອບ-ພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມຄໍາຖາມສອງຢ່າງຕ່ໍພວກສາວົກ. ຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບນ້ັນກໍ

ັງເປັນຄໍາສ່ັງສອນຕ່ໍພວກເຮົາເໝືອນກັນ. ອົງພຣະເຢຊູມແີຜນການໃຫ້ທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາມີພາກສ່ວນນໍາ.

. ຄົນເຂົ້າໃຈຜິດຕໍ່ກຈິການຂອງອົງພຣະເຢຊ:ູ (ມັດທາຍ 16:13-14)

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນແຜນການປະກາດທ່ີເມືອງຄາລີເລໂດຍເອົາພວກສາວົກໄປຝຶກອົບຮົມຍັງເມືອງກາຍຊາເຣັຽຟິ

ິບປອຍຊ່ຶງຢູ່ປະມານ 25 ໄມທາງພາກເໜືອຂອງທະເລຄາລີເລ. ພວກເພິ່ນເຫັນວ່າເປັນໂອກາດທ່ີຈະໄດ້ພັກຜ່ອນ,

ລືຍັງບ່ໍຮູ້ຈັກກັບອົງພຣະເຢຊູດີ, ຫລຶຈະເປັນຊ່ວງເວລາທ່ີຢູ່ລ້າໆ.

ຫລັງຈາກມາເຖິງບ່ອນນ້ີແລ້ວອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມພວກເຂົາສອງຄໍາຖາມວ່າ. ຄໍາຖາມທ່ີພວກເຂົາຄວນຕອບນ້ັນ

ຶ້ນກັບສ່ິງເຂົາໄດ້ເຫັນໄດ້ຍິນຈາກອົງພຣະເຢຊູເອງ. ອົງພຣະເຢຊູຖາມວ່າ, ìຄົນທັງຫລາຍເວົ້າກັນວ່າບຸດມະນຸດແມ່ນ

ູ້ໃດ?î ແນ່ນອນພວກສາວກົ 12 ຄົນເຄີຍໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າເຖິງອົງພຣະຢຊູມາກ່ອນແລ້ວວ່າພຣະອົງເປັນໃຜກັນແທ້.



îບຸດມະນຸດî ເປັນພຣະນາມທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນຕົນເອງໃນປ້ຶມມັດທາຍ. ພຣະນາມນ້ີໄດ້ອອກມາຈາກພຣະຄັມພີ

ເດີມປ້ຶມດານີເອັນ 7:13-14, ໄດ ້ເວົ້າເຖິງອົງພຣະເມຊີອາ. ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູເວົ້າຢ່າງນ້ີອາດເປັນເພາະພຣະອົງເວົ້າ

ເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນຖານະເປັນມະນຸດເພື່ອເປັນການຖ່ອມຕົວ. ຄໍາເວົ້າ îພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາî (ມທ 16:16)

ແມ່ນເວົ້າເຖິງຄວາມສັມພັນພິເສດຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.

ຄົນທັງຫລາຍມີຄໍາຕອບຫລາຍໆຢ່າງຕ່ໍຄໍາຖາມທໍາອິດຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ìບາງຄົນກ່າວວ່າເປັນໂຢຮັນບັບຕິສໂຕî

ຜູ້ຄືນມາມີຊີວິດໃໝ່. ບາງຄົນເວົ້າວ່າ, ìເອລີຢາ,î ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ທ່ີຈະກັບຄືນມາກ່ອນອົງພຣະເມຊີອາສະເດັດ

ມາ. ບາງຄົນເວົ້າວ່າ, ìເຢເຣມຢີາî ຜູ້ທ່ີຝູງຊົນປະຕິເສດຄືກັບອົງພຣະເຢຊູເພາະເພິ່ນເທສນາເຣ່ືອງການລົງໂທດ. ອີກ

ຄົນອ່ືນໆເຫັນວ່າເປັນ ìຜູ້ປະກາດພຣະທັມ. ຄົນທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມນ້ັນບ່ໍເປັນ

ສ່ິງຜິດ ພຽງແຕ່ວ່າຍັງບ່ໍຄົບຖ້ວນເທ່ົານ້ັນ.

ຍັງມີອີກຫລາຍຄົນຄຶດວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ, ຫວົໜ້າສາສນາ, ເປັນຄົນດີ, ເປັນຄຣູສອນທ່ີດີ,

ເປັນຜູ້ທໍາການອັສຈັນ. ຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງນ້ີບ່ໍເປັນການຊ່ົວອັນໃດ, ແຕ່ເຫັນວ່າເປັນການບ່ໍຄົບຖ້ວນ. ພວກເຂົາມີ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈແຄບໃນອົງພຣະເຢຊູວ່າເປັນຜູ້ໃດ ແລະພວກເຂົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງເຫດຜົນທ່ີພຣະອົງສະເດັດມາເພື່ອເຮັດ

ອັນໃດໃຫ້ສໍາເຣັດ.
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ການທ່ີຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຮູ້ຈັກວາ່ພຣະອົງເປັນໃຜກັນແທ້ນ້ັນກໍເນ່ືອງມາຈາກນິສັຍແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີເຫັນແກ່ຕົວ.

ບາງຄ້ັງຄົນໃນວິຫານກໍຄຶດວ່າອົງພຣະເຢຊູສະເດັດມາເພື່ອພວກເຂົາຈະມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ໂດຍບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າພຣະ
. ກິຈການຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຂຍາຍອອກ: (ມັດທາຍ 16:15-19)

ຄໍາຖາມຂ້ໍທີສອງທ່ີອົງພຣະເຢຊູຍົກຂ້ຶນມາຖາມນ້ັນເປັນຄໍາຖາມສ່ວນຕົວ, ຖາມເພື່ອຢາກຮູ້: ìແລ້ວພວກທ່ານເດ້,

່າເຮົາເປັນໃຜ?î ຄໍາຕອບນ້ັນບ່ໍແມ່ນຄວາມຄຶດດີເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຕ້ອງແມ່ນຄໍາສາຣະພາບຕອບຊ່ຶງອອກມາຈາກຈິດໃຈ

ລະວິນຍານ.

ເຢຊູຕ້ອງການທໍາພາຣະກິດໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອໃຫແ້ຜນການໄຖ່ບາບຂອງອົງພຣະບິດາສໍາເຣັດ.
ອົງພຣະເຢຊູຖາມພວກສາວົກ 12 ຄົນເປັນກຸ່ມ, ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຄໍາຕອບເປັນກຸ່ມ. ທຸກຄົນຕ້ອງຕອບຕົວໃຜຕົວລາວ

ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນຄໍາຖາມນ້ັນບ່ໍແມ່ນພຣະເຢຊູເປັນໃຜຕ່ໍທ່ານ ແຕ່ວ່າເປັນໃຜສໍາລັບທ່ານ ແລະເປັນໃຜຕ່ໍທຸກໆຄົນໃນ
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ບ່ໍເປັນການແປກໃຈທ່ີເປໂຕໄດ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າສາວົກ 12 ຄົນ ເພາະລາວເຄີຍເຮັດເປັນປະຈໍາ. ບາງຄ້ັງລາວເປັນສີ

າ-ຫີນແຂງແລະບາງຄ້ັງກາຍເປັນດິນຊາຍ. ພວກເຮົາຢ່າເປັນຄົນມັກຕ້ອງຕິເປໂຕເພາະຊີວິດຄົນເຮົາມັກຂ້ຶນລົງເປັນ

ະຈໍາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເປໂຕຍັງມຄີວາມສັມພັນດີກັບອົງພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເພິ່ນ.

ເປໂຕຕອບຄໍາຖາມຂອງພຣະເຢຊູວ່າ, ìທ່ານເປັນພຣະຄຣິດ, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົນພຣະຊົນຢູ່î ນ້ັນເປັນຄໍາ

ອບທ່ີມີພລັງສູງ. ຕ່ໍເປໂຕ ແລະເພື່ອສາວົກຄົນອ່ືນອົງພຣະເຢຊູເປັນອົງທ່ີມະນຸດລໍຄອຍມານານ ແລະເປັນຜູ້ທ່ີພຣະ

ຈ້ົາຊົງສັນຍາໄວ້. ພຣະເຢຊູມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະບິດາໃນຖານະເປັນພຣະບຸດ. ພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະບິດາເປັນຜູ້

ົ່ງມາຊ່ຶງແຕກຕ່າງກັບພຣະທ່ີພວກຕ່າງຊາດພາກັນນະມັສການ. ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມຊີອາຜູ້ສະຖິດຢູ່ນໍາແລະເປັນ

ູ້ປະທານຊີວິດແກ່ທຸກຄົນຜູ້ທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະອົງ.

ໂລກນ້ີ.
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ອົງພຣະເຢຊູຊົງສນອງຄໍາຕອບຂອງເປໂຕໂດຍອວຍພຣະພອນໃຫ້ລາວ. ຄໍາຕອບທ່ີເປໂຕຕອບນ້ັນບ່ໍແມ່ນລາວຮູ້

ດ້ວຍປັນຍາຂອງລາວເອງ ຫລືຈາກມໍຣະດົກຖ່າຍທອດມາຈາກການຖືສາສນາ. ສ່ິງທ່ີລາວຮູ້ນ້ັນແມ່ນການເປີດເຜີຍໃຫ້

ຮູ້ໂດຍອົງພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດໃນຟ້າສວັນຜູ້ປະທານຂອງດີແກ່ຜູ້ເຊ່ືອແລະຟັງຄວາມ.

ຄໍາເວົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ່ໍເປໂຕໃນຂ້ໍ 18 ນ້ັນເປັນຂ້ໍທ່ີຄົນມັກໂຕ້ຖຽງກັນແລະຫລາຍຄົນມັກເຂ້ົາໃຈຜິດ. ແມ່ນແທ້

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍົກຍ້ອງ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຂ້ັນສູງສຸດເໝືອນດ່ັງບາງຄົນໄດ້ອ້າງເຖິງ. ການສາຣະພາບຂອງເປໂຕຕ່າງຫາກ

ເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີໄດ້ກາຍເປັນສີລາບ່ໍແມ່ນໂຕຂອງເປໂຕ ຄໍາທ່ີວ່າເທິງສີລານ້ີເຮົາຈະສ້າງຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາ. ໝາຍ

ເຫດ: ພຣະເຢຊູເວົ້າ ìຢ່າງນ້ີî ໝາຍເຖິງຄໍາສາຣະພາບບ່ໍແມນ່ ìທ່ານî (ເປໂຕ). ຕຶກນ້ັນແມ່ນອົງພຣະເຢຊູ: ìເຮົາຈະ

ສ້າງພຣະວິຫານຂອງເຮົາຂ້ຶນî ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງຄຣິສຕະຈັກທອງຖ່ິນພຽງຄຣິສຕະຈັກດຽວ ແຕ່ແມ່ນຄຣິສຕະ

ຈັກທຸກຊ່ົວອາຍຸຊ່ຶງເປັນບ່ອນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທັງຫລາຍເຕ້ົາໂຮມກັນ ຄົນພວກນ້ີແມ່ນຜູ້ທ່ີຍອມໃຫ້ອົງພຣະຢຊູຄຣິດເປັນຜູ້ປົກ

ຄອງແລະເປັນພຣະເຈ້ົາ. ໃນຖານະທ່ີເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາພວກເຮົາຕ້ອງພະຍາມສ້າງຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ຈະ

ເຣີນໃນບ່ອນເຮົາສັງກັດຢູ່ແລະຕາມບ່ອນຕ່າງໆໃນໂລກ. ຄໍາເວົ້າ, ìແດນມໍຣະນາî-ໝາຍເຖິງຄວາມຕາຍ ແລະການ

ຕາຍຄ້ັງສຸດທ້າຍຂອງມານ!

ອົງພຣະເຢຊູເອງເປັນຜູ້ສ້າງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ ແລະຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ. ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູສ່ັງເປໂຕ

ແລະຊົງມອບກຸນແຈໃຫລ້າວເປັນສ່ິງເຕືອນພວກເຮົາວ່າຜູ້ທີ ່ເຊ່ືອກໍໄດ້ກູນແຈຕ່ໍຣາຊອານາຈັກເໝືອນກັນ. ກຸນແຈໝາຍ

ເຖິງພລັງອໍານາດ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມີອໍານາດໃນການປະກາດເຣ່ືອງຄວາມພົ້ນ ແລະມສິີດທິໃນການເວົ້າເຣ່ືອງຣາຊອານາຈັກ

ຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງ.

3. ຄໍາສັ່ງໃຫປ້ະກາດ: (ມັດທາຍ 28:18-20)

ຖ້າມກີານສົງສັຍທ່ີອົງພຣະເຢຊູມອບອໍານາດໃຫ້ເປໂຕໃນມັດທາຍ 16:19 ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງສຶກສາຂ້ໍນ້ີໃຫດີ້.

ຂ້ໍນ້ີຫລາຍຄົນຮູ້ແຕ່ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຫລາຍຄົນເຮັດໄດ້ຢ່າງສໍາເຣັດ ເພາະພວກເຮົາບ່ໍມກັເຮັດສ່ິງທ່ີຮູ້. ຄໍາສ່ັງນ້ັນ

ງ່າຍໆຄື: ìສ້າງສາວົກî ພຣະເຢຊູສັນຍາວ່າຈະຢູ່ນໍາຕລອດໄປ. ຜູ້ອອກຄໍາສ່ັງໄດ້ສັນຍາໄວເ້ພາະພຣະອົງມີອໍາ ນາດ

ທັງໃນສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ.

ພວກເຮົາມີໜ້າທ່ີອອກໄປປະກາດໃຫ້ທຸກຊາດທຸກພາສາໃນໂລກນ້ີ ບ່ໍໃຫຍົ້ກເວັ້ນຜູ້ໃດຫລືຊາດໃດເລີຍ. ພວກເຮົາ

ທີ ່ເປັນຄະນະບັບຕິສພາກໃຕ້ໄດ້ຮ່ວມກັບກອງປະກາດຕ່າງປະເທດ ແລະກອງປະກາດພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ພາກັນ

ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈວາງແຜນອອກໄປປະກາດທຸກໆບ່ອນທັງໃກ້ແລະໄກໃນໂລກນ້ີ.

ໃຫ້ພວກເຮົາສຶກສາເບ່ິງທາງອິນເຕີແນ ັດເຖິງເຣ່ືອງການປະກາດວ່າພວກເຮົາໄດ້ສ່ົງພວກສາສນາທູດອອກໄປຫາ

ຄົນພາຍໃນປະເທດແລະຄົນຊາດໃດແດ່ໃນໂລກ ເບ່ິງໄດ້ຈາກທ່ີຢູ່ຕ່ໍໄປນ້ີ. (www.namb.net; Peoplegroup.org;

www.peoplegroups.info).

ຄໍາສ່ັງຂອງອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ສ້າງສາວົກແລະພຣະອົງຫວງັວ່າພວກສາວົກ 11 ຄົນຈະພາກັນອອກໄປ ພວກເຂົາອາດ

ຈະບ່ໍຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູ່ເທິງພູບ່ອນອົງພຣະເຢຊູພົບກັບພວກເຂົາ. ພວກເຮົາກໍເຊ່ັນກັນບ່ໍໃຫ້ຢູ່ບ່ອນເກ່ົາຕ້ອງຍົກຍ້າຍໄປ

ເລ້ື ອຍໆ. ບ່ອນໃດທ່ີເຮົາໄປນ້ັນພວກເຮົາຕ້ອງນໍາເອົາຄົນມາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ກາຍເປັນ (ຜູ້ຮຽນ ແລະຜູ້ຕິດ

ຕາມ) ອົງພຣະເຢຊູ . ການແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດນ້ີແມ່ນນໍາເອົາຂ່າວດີໄປຫາຄົນອ່ືນເພື່ອເຮດັໃຫ້ພຣະມະຫາບັນຊາ

ຂອງອົງພຣະເຢຊູສໍາເຮັດ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມການສ້າງສາວົກນ້ັນບ່ໍໄດ້ຢຸດແຄ່ນ້ັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງສອນໃຫ້ຄົນເຊ່ືອໃໝກ່າຍມາເປັນສະມາຊິກໃນ

ຄຣິສຕະຈັກ ເປີດໂອກາດໃຫພ້ວກເຂົາສນັບສນຸນແລະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍກຸ່ມເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ. ສອນພວກເຂົາ

ໃຫ້ຮັກສາທຸກສ່ິງຕາມຄໍາສ່ັງຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ຢ່າລືມຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ ເຮົາບ່ໍພຽງແຕ່ບອກຂ່າວເທ່ົານ້ັນແຕ່ຍັງ

ສາມາດປ່ຽນແປງຊີວິດໄດ້ດ້ວຍ ສອນໃຫ້ທຸກຄົນເຊື່ອແລະຟງັຄວາມ.

http://www.namb.net/
http://www.peoplegroups.info/


ໃນເມືອງກາຍຊາເຣັຽຟ

ກັນວ່າບຸດມະນຸດແມ່ນຜູ້ໃດ

ເຂົາຕຽມພ້ອມແລ້ວບ່ໍສໍາລັບ

ຕອນນ້ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຈ

ຊາດເປັນລູກສິດ.î ຄໍາສັ່ງນ

ປະເສີດໄປຫາທຸກໆຄົນ, ທຸກ

ເອົາໃຈໃສ່ໃນພຣະມະຫາບັນ

ໃຫ້ພວກເຮົາລ້ຶມຄືນຄວາ

 ອົງພຣະເຢຊູເປ ັນໃ

ເປັນຄ່າໄຖ່ບາບ.

 ໃນຖານະເປັນຜູ້ທ່ີເ

ເມຊີອາພຣະບຸດຂອ

 ຄຣິສຕະຈັກເປັນບ

ຂ່າວປະເສີດ.

 ຄຣິສຕະຈັກເປັນຂ

 ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນມີໜ

 ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ສ່ັງ

ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ.

v5x

 ເປນັຫຍງັ: ອໍານ

 ເມືອ່ໃດ: îອອກ

ຕິບັດຕາມ

 ແມນ່ຫຍງັ: ອົງພ

 ແມນ່ໃຜ: ສາວົກ

 ວທິໃີດ: ບັບຕິສະ
ພຣະເຢຊໄູດສ້ັ່ງໃຫອ້ອກໄປກາດ ມດັທາຍ 28:18-20

າດທັງໝົດໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ອົງພຣະຄຣິດແລ້ວ (ຂ້ໍ 18)

ໄປî ໃນຂ້ໍ 19 ອາດແປໄດ້ອີກວ່າ: ìໃນຂນະທ່ີທ່ານອອກໄປî ຫວງັວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈະປະ

ຣະເຢຊູສ່ັງໃນຂ້ໍ 19 ຄື ìສ້າງສາວົກî

ຂອງອົງພຣະເຢຊູ (ທຸກໆຄົນ) ອອກໄປທຸກປະເທດ.
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ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ິລີບປອຍ, ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມຄໍາຖາມສອງຄໍາສໍາຄັນຕ່ໍພວກສາວົກ: ìຄົນທັງຫລາຍເວົ້າ

?î ແລະ ìແລ້ວພວກທ່ານເດ່ວ່າເຮົາແມ່ນໃຜ?î ຄໍາຕອບຂອງພວກເຂົານ້ັນບອກວ່າພວກ

ການປະກາດທ່ີອົງພຣະເຢຊູຊົງມອບໃຫ້ພວກເຂົາ.

ັດຕຽມພວກເຂົາກ່ອນເວລານ້ັນມາເຖິງ ໃຫ້ອອກໄປປະກາດທ່ົວໂລກ: ìເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກ

ັ້ນຍັງບ່ໍໄດ້ປ່ຽນແປງຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ. ນ້ັນເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີນໍາເອົາຂ່າວ

ໆຊາດ, ທຸກໆບ່ອນໃນໂລກ. ສ່ິງນ້ີຈະສໍາເຣັດໄດ້ຕ້ອງອາສັຍຄຣິສຕຽນ ແລະຄຣິສຕະຈັກ

ຊາຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ມຈິງໃນໃນບົດຮຽນນ້ີເພື່ອເອົາມາປະກອບໃຊ ້ໃນຊີວິດ:

ຜນ້ັນຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາກໍເຂ້ົາໃຈເຖິງສະພາບຂອງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາສ່ົງມາເພື່ອ

ຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູພວກເຮົາຄວນສາຣະພາບດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະ

ງພຣະເຈ້ົາ.

່ອນເອ້ີນໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ມອບສິດທິແລະອໍານາດໃຫ້ອອກໄປປະກາດເຣ່ືອງ

ອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງເອງເປັນຕ້ົນຕ່ໍແຫ່ງການຈະເຣີນຂຍາຍຕົວ.

້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ, ìຈ່ົງເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກຊາດເປັນລູກສິດî

ໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອອອກໄປ ພຣະອົງຍັງສັນຍາວ່າຈະສະຖິດຢູ່ນໍາໃນເມື່ອເຮົາໄດ້ຮບັໃຊ້ຢ່າງສັດຊ່ື

4a,3fp ]k;-k;gmuo[a[8ylla,rao www.lsbf.org.,by BV.

ມາແລະສອນເຂົາເຈ້ົາໃຫເ້ຊ່ືອຟັງຄໍາສັ່ງພຣະເຢຊູທຸກຢ່າງ.
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທີ 29 ເມສາ 2012 (4-29-2012)

ພຣະເຢຊຈູະສະເດດັກບັມາອກີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 24:9-14, 39ຂ-44; ພຣະນິມິດ 7:9; 22:12-14

ໍາຖາມຊວີິດ: ເພື່ອໃຫ້ການຈະເຣີນທາງວິນຍານຈິດກ້ໍາເກ່ິງກັນ ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫຍຂ່ຶນ້ໃນຄວາມຮູ້

ເຣືອ່ງອງົພຣະເຢຊ.ູບົດຮຽນນ້ີຈະດົນໃຈໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຫວັງໃນການສະເດັດກັບມາ

ອີກຂອງອົງພຣະເຢຊູ.

ຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ: ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງການສະເດັດກັບຄືນມາຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະພວກເຮົາຄວນ

ຕຽມຕົວຕ້ອນຮັບພຣະອົງດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ.

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ຫລາຍໆຄົນຄຶດເຖິງແຕ່ດຽວນ້ີຍາມນ້ີ ບ່ໍຄຶດເຖິງອະນາຄົດ ບ່ໍມີຄວາມຫວັງ ບ່ໍມີຄວາມ

ຝັນແລະວາງແຜນໃນຊີວິດ. ເປັນຄວາມຈິງວ່າອົງພຣະເຢຊູຍັງບ່ໍໄດ້ສະເດັດກັບຄືນ

ມາເທ່ືອ ແລະພວກເຂົາຄຶດວ່າພຣະອົງຈະບ່ໍກັບຄືນມາຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ຕາຍໄປ

ກ່ອນ. ພວກເຂົາເລີຍເປັນຄົນບ່ໍເອົາຫົວຊາ ບ່ໍຍິນດີຫລືໂສກເສ້ົາໃນການສະເດັດກັບ

ມາຂອງພຣະເຢຊູ.

ເວລາຈະມີການເປີດຫລ້ິນກິລາ ຝູງຊົນທັງຫລາຍມີຄວາມຍິນດີຈັດໃຫ້ມີການສລອງອັນໃຫຍ່ເກີດຂ້ຶນ. ໃນທ່ີສຸດມື້

ຸດທ້າຍກໍມາເຖິງ ບາງກຸ່ມກໍຖືວ່າເປັນວັນສລອງເພາະໄດ້ຮບັລາງວັນທ່ີພວກຕົນໄດ້ພະຍາຍາມຫລ້ິນຢ່າງສໍາເຣັດຜົນ.

າງກຸ່ມກໍມຄີວາມໂສກເສ້ົາເພາະໄດ້ເສັຽຊັຍເພາະຫລ້ິນບ່ໍດີ ບ່ໍໄດ້ລາງວັນອັນໃດເລີຍ.

ສ່ິງສໍາຄັນທ່ີສຸດຄືຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຕ້ອງມີຄວາມຫວັງວ່າອົງພຣະເຢຊູຈະສະເດັດກັບຄືນມາອີກ. ບາງເທ່ືອ

ວກເຮົາຫຍ້ ຸງນໍາພາຣະກິດຫລາຍຈົນລືມໄປວ່າອົງພຣະເຢຊູຈະສະເດັດກັບມາໃນວັນນ້ີກໍອາດເປັນໄປໄດ້. ບົດຮຽນ

ີ້ໄດ້ທ້າທາຍພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຫວັງວ່າວັນນ່ຶງອົງພຣະເຢຊູຈະສະເດັກກັບຄືນມາ ແລະໃຫ້ມຊີີວິດຕຽມພ້ອມດ້ວຍ

ວາມເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຈະສະເດັດມາຍາມໃດກໍໄດ້.

. ເອົາໃຈໃສໃ່ນເປົ້າໝາຍ: (ພຣະນິມິດ 22:12-14)

ຊີວິດບ່ໍແມ່ນເກມກິລາ. ພວກເຮົາຕ້ອງຕ້ັງໃຈໃສ່ເປ້ົາໝາຍສຸດທ້າຍທ່ີເຮົາຕ້ອງການເຮັດ. ຊີວິດຕອນສຸດທ້າຍ

ອງພວກເຮົານ້ັນວັນນ້ີກໍຈະນັບເຂ້ົາຄືກັນ. ວັນນ້ີອາດຈະເປັນວັນສລອງຢ່າງຍ່ິງໃຫຍ່ຫລືເປັນວັນແຫງ່ໜ້າເສ້ົາສລົດ

ຈ. ບາງຄົນອາດຈະໄດ້ລາງວັນ ແລະອີກບາງຄົນຈະໄດ້ສູນເສັຽໝົດທຸກຢ່າງ. ທ່ານໄດ້ຕຽມພ້ອມແລ້ວບ່ໍສໍາລັບວັນ

ັ້ນ?

ຄໍາເວົ້າ ìເຮົາî ຫລື ìເຮົາເອງî ໃນຂ້ໍນ້ີສໍາຄັນຫລາຍເພາະເປັນຄໍາເວົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ພຣະອົງເປັນຕ້ົນແລະ

ປັນປາຍ ìອາລະຟາ ແລະໂອເມກາ.î ພຣະອົງເປັນຢູ່ກ່ອນ ແລະທຸກສ່ິງຖືກສ້າງຂ້ຶນມາເລ້ີມຈາກພຣະອົງ; ແລະທຸກ



ຢ່າງກໍຈະສ້ິນສຸດນໍາພຣະອົງເໝືອນກັນ ພຣະອົງເປັນຜູ້ມີອໍານາດສູງສຸດ. ເວລາພຣະອົງສະເດັດກັບຄືນມາຈະບ່ໍມຈັີກ

ຢ່າງບັງໄວຈ້າກພຣະອົງ. ດັ່ງນ້ັນ, ພວກເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງໃນເຣ່ືອງການເຕືອນ, ເຣ່ືອງປະ

ກາດໃຫ້ຮູ້, ແລະໃນເຣ່ືອງທ່ີສັນຍາໄວ້.

ເຣືອ່ງເຕອືນ: ìເບິງ່ແມ,່ ເຮາົຈະກບັມາຄນືມາໃນບໍຊ່້ານີ.້î ວັນເວລາທ່ີພຣະອົງຈະມານ້ັນມາໃກ້ແລ້ວ ແລະຈະມາ

ເວລາຢ່າງຮີບດ່ວນ. ໃຫ້ຕຽມຕົວເອົາໄວ້ ຢ່າເມີນເສີຍ. ຢ່າກະວ່າວັນນ້ີພຣະອົງຈະມາ. ມັນອາດຈະແມ່ນເວລາເຮົາ

ຫັນໃຈເທ່ືອໜ້າຫລືມັນອາດຍັງອີກ 1000 ປີກໍເປັນໄດ້. ຢ່າຄຶດວ່າເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ທໍານວາຍໄວແ້ລ້ວຫລາຍສັດຕະວັດແລະ

ຄຶດວ່າຕົນເອງຍັງມີເວລາຫລາຍກ່ອນທ່ີພຣະອົງຈະສະເດັດກັບມາ.

ເຣືອ່ງປະກາດໃຫຮູ້:້ ìລາງວນັຢູນ່າໍເຮາົເພືອ່ມອບໃຫທ້ກຸຄນົ.î ການສະເດັດຄືນມາຂອງອົງພຣະເຢຊູ ນ້ັນມຈຸີດປະ

ສົງແລະເປັນການຕ້ັງພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະອົງຈະມາຕັດສິນຢ່າງຍຸດຕິທັມຕ່ໍທຸກຄົນ. ທຸກຄົນຈະໄດ້ເຫັນພຣະ

ອົງເມື່ອເວລານ້ັນມາເຖິງ (ພນມ 1:7), ຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດໜີພົ້ນຈາກພຣະອົງໄປໄດ້.

ເຣືອ່ງທີສ່ນັຍາໄວ,້ ìສນັຍາໄວວ້າ່ພຣະອງົຈະເປນັຜູອ້ວຍພຣະພອນໃຫ.້î ຜູ້ທ່ີຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນນ້ັນແມ່ນຜູ້ໄດ້

ຖືກຊໍາຮະລ້າງດ້ວຍພຣະໂລຫດິຂອງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ. ìໂລຫິດຂອງພຣະເມສານ້ອຍî (ພນມ 7:14). ພວກ

ເຂົາໄດ້ຮັບພຣະພອນແລະມສິີດເຂ້ົາໄປຫາຕ້ົນໄມແ້ຫ່ງຊີວິດ. ພວກເຂົາຈະເຂ້ົາໄປທາງປະຕູ ແລະພວກເຂົາຈະໄດ້ຖືກ

ຮັບຕ້ອນເຂ້ົາໃນສວັນແລະກາຍເປັນຊົນຊາດຢູ່ທ່ີນ້ັນ.

2. ເອາົໃຈໃສຕ່ໍກ່ານຕຽມພ້ອມ: (ມັດທາຍ 24:39-44)

ການເວົ້າເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຕຽມຕົວນ້ັນເປັນພາກສໍາຄັນໃນປ້ຶມພຣະນິມິດແລະເວລາອົງພຣະເຢຊູຢູ່ໃນ

ໂລກນ້ີ. ການຕັດຕຽມເປນັສິງ່ສາໍຄັນເພາະວາ່ບໍ່ມຜີູໃ້ດຮູຈ້ກັວນັເວລາ ມແີຕພ່ຣະບດິາເທົາ່ນັນ້ (ມດັທາຍ 24:36).

ຖ້າວ່າພວກເຮົາຮູ້ວັນເວລາທ່ີອົງພຣະເຢຊູຈະສະເດັດກັບຄືນມາ ພວກເຮົາອາດຈະມີການວາງແຜນເອົາໄວເ້ພື່ອພົບ

ພຣະອົງ.

ຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູກ່າວຢູ່ໃນຂ້ໍ 43 ນ້ັນເຂ້ົາໃຈດີ. ຖ້າທ່ານຮູວ້່າຂະໂມຍຈະເຂ້ົາເຮືອນ, ທ່ານຈະບ່ໍນອນ

ແລະຕຽມຕົວເອົາໄວ.້ ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາບ່ໍອາດຄຶດວ່າພຣະອົງເປັນຂະໂມຍມາລັກເອົາສ່ິງຂອງພວກເຮົາໄປ. ຈຸດ

ສໍາຄັນແລ້ວແມ່ນໃຫ້ພວກເຮົາຕຽມຕົວເອົາໄວເ້ພື່ອຕ້ອນຮັບພຣະອົງເມື່ອເຖິງເວລາພຣະອົງສະເດັດກັບມາຄ້ັງທີສອງ.

ຢ້ານພຣະອົງຈະມາເວລາເຮົາບ່ໍຄຶດແລະຕຽນເອົາໄວ້.

ການປະກາດໃຫ້ຮູ້ນ້ັນຍັງມຢູ່ີຕ່ໍໄປ. ສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບນ້ັນມາຈາກສ່ິງທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດມາແລ້ວ.

ຄວາມພົ້ນມາຈາກ ìພຣະຄຸນທາງຄວາມເຊ່ືອî (ອຟຊ  2:8), ລັກສະນະ ແລະການກະທໍາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ

ໄດ້ບອກເຖິງຄວາມພົ້ນນ້ັນໄດ້ມີແທ້ (ມທ. 7:21-23). ພຣະເຈ້ົາຈະປະທານຂອງດີແກ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕາມຄວາມເຊ່ືອ

ຂອງພວກເຂົາແລະພຣະອົງຈະກະທໍາຕ່ໍຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຕາມສ່ິງເຂົາສົມຄວນໄດ້ຮັບເພາະພວກເຂົາມຊີີວິດຊ່ົວທ່ີຍັງບ່ໍ

ໄດ້ຮັບການໄຖ່.
ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຫລອກທ່ານເຖິງວນັເວລາທ່ີພຣະຄຣິດສະເດັດກັບມາ. ມຫີລາຍຄົນອ້າງຕົວເອງວ່າເປັນຜູ້ຮູ້ໃນອະດີດ

ແຕ່ກໍຜິດໄປ ແລະໃນອະນາຄົດຜູ ້ທ່ີຈະເວົ້າວ່າຕົນເອງ ຮູກໍ້ຈະຜິດເໝືອນກັນ. ຕ້ອງລະວັງໃຫ້ເບ່ິງສັນຍາລັກເຖິງສ່ິງ

ເກີດຂ້ຶນເຊ່ັນ: ແຜ່ນດິນໄຫວ, ສົງຄາມຕາມປະເທດຕ່າງໆແລະຮູເ້ທີນວ່າໃກ້ເວລາແລ້ວ. ທ່ານບ່ໍຮູ້ຈັກເຖິງວັນເວ
2

ລາທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະສະເດັດກັບຄືນມາ ແຕ່ໃຫຕ້ຽມພ້ອມສເມີ.



ຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນຂ້ໍ 40-41 ຍັງເວົ້າເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຕຽມຕົວ. ການສະເດັດຄືນມາຂອງອົງພຣະ

ເຢຊູຈະເກີດຂ້ຶນໃນວັນທໍາມາຫາກິນຂອງພວກເຮົາທັມມະດາ. ຊາຍສອງຄົນເຮັດວຽກໃນທ່ົງນາ ຍິງສອງຄົນກໍາລັງໂມ້

ແປ້ງຢູ່. ຈ່ົງລະວັງເອົາໄວ້! ມັນອາດເປັນວັນທັມມະດາສໍາລັັບທ່ານ, ແຕ່ອາດເປັນວັນທ່ີອົງພຣະເຢຊູສະເດັດລົງມາ

ຈາກຟ້າອາກາດດ້ວຍຣັສມອັີນຮຸ່ງເຮືອງກໍເປັນໄດ້ ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຕຽມພ້ອມເອົາໄວເ້ປັນການດີທ່ີສຸດ. ìຜູ້ນ່ຶງຖືກຮັບເອົາ

ໄປ ແລະອີກຜູ້ນ່ຶງຖືກປະຖ້ິມໄວ້.î ເວລາພຣະອົງສະເດັດມາພຣະອົງຈະຮັບເອົາໄພພ່ົນຂອງພຣະອົງແລະແຍກຜູ້ບ່ໍເປັນ

ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງອອກຈາກກັນ. ດ່ັງນ້ັນແຫລະພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຄົນຕຽມພ້ອມສເມີ. ໃນເມື່ອຮູແ້ລ້ວວ່າພຣະອົງ

ມາຮັບເອົາຜູ້ເຊ່ືອພວກເຮົາຄວນມີຄວາມສັມພັນອັນດີກັບພຣະອົງ ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດມາເຮົາຈະບ່ໍຖືກປະໄວ.້

3. ເອົາໃຈໃສໃ່ຫມ້ຄີວາມເຊືອ່ດ:ີ (ມັດທາຍ 24:9-14; ພຣະນິມິດ 7:9)

ພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບອົງພຣະເຢຊູເວລາພຣະອົງສະເດັດກັບຄືນມາອີກ ແຕ່ພວກເຮາົຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນທ່ີດີ

ກັບພຣະອົງ. ຖ້າຜູ້ໃດຍັງບ່ໍທັນເຊ່ືອໃນພຣະອົງ ຜູ້ນ້ັນບ່ໍຕຽມພ້ອມທ່ີຈະພົບກັບພຣະອົງອົງເທ່ືອ. ຜູ້ທ່ີຕຽມພ້ອມແລ້ວ

ແມ່ນຜູ້ທ່ີ ìເຂົາໄດ້ຊໍາຮະເສ້ືອຂອງເຂົາໃຫສ້ະອາດດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເມສານ້ອຍນ້ັນî (ພນມ 7:14), ນ້ັນ

ເປັນຄໍາປຽບທຽບໃຫ້ເຫັນຮູບພາບ. ຊ່ຶງແປວ່າການຖືກໄຖ່ດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງອົງພຣະເຢຊູໂດຍການສ້ິນພຣະຊົນ-

ພວກເຮົາຖືກຊໍາຮະຈາກຮອຍດ່າງພ້ອຍຂອງຄວາມບາບຄ້ັງດຽວເປັນການສ້ິນສຸດ. ນ້ັນແຫລະເປັນວິທີທາງຂອງພຣະ

ເຈ້ົາເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ.

ສ່ິງນ້ີພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຕ່ໍພວກສາວົກວ່າໃຫ້ມຄີວາມເຊ່ືອທ່ີດີເພາະໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ພົບກັບຄວາມທຸກ

ເວດທະນາຄື: ການຂ່ົມເຫັງ, ຖືກຂ້າ, ຄວາມກຽດຊັງ, ການຫລອກລວງ. ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະມາຈາກພາຍນອກແລະພາຍ

ໃນ, ອາດມາຈາກຜູ້ທ່ີມແີຕ່ຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຮັກຂອງພວກເຂົາໄດ້ເຢັນລົງຕ່ໍອົງພຣະຄຣິດ.
ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຕຽມພ້ອມ
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ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ, ìແຕ່ຜູ້ທ່ີອົດທົນຈົນເຖິງທ່ີສຸດແມ່ນຜູ້ນ້ັນໄດ້ຮັບການໄຖ່.î ຕອນນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງໝົດຄວາມ

ເຊ່ືອແລ້ວສູນເສັຽຄວາມພົ້ນໄປ. ພຣະເຢຊູບອກໃຫ້ມີຄວາມເຊ່ືອທ່ີດີເພື່ອເປັນສັນຍາລັກໃນການຕຽມພ້ອມ ຄວາມ

ເຊ່ືອທ່ີດີນ້ັນຕ້ອງອົດທົນຕ່ໍການຂ່ົມເຫງແລະຈະໄດ້ຖືກໄຖ່ ຖ້າບ່ໍແມ່ນໃນໂລກນ້ີກໍແມ່ນໃນຟ້າສວັນແນ່ນອນ.

ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຕຽມພ້ອມດ້ວຍຄໍາເວົ້າເທ່ົານ້ັນແຕ່ດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງ. ການ

ເຊືອ່ຟງັເປນັເຄືອ່ງວນັແທກເຖງິຄວາມເລກິເຊິງ່ຂອງການຖວາຍຕວົຕໍອ່ງົພຣະຄຣດິ ແລະປະກາດເຖງິຄວາມຕຽມພອ້ມ

ເວລາພຣະອງົສະເດດັມາ. ຂ້ໍ 14 ໄດ້ທ້າທາຍພວກເຮົາໃຫ້ມຄີວາມເຊ່ືອທ່ີດີໃນໂລກນ້ີແລະບອກຄົນອ່ືນໃຫ້ໄດ້ຍິນ

ເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ. ເຖິງຈະມີການຂ່ົມເຫງປານໃດກໍຕາມຂ່າວປະເສີດຈະບ່ໍຢຸດຊະງັກ ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທ່ີດີຈະໄດ້ນໍາເຣ່ືອງນ້ີ

ອອກໄປປະກາດໃນທ່ີສຸດປາຍແຜ່ນດີນໂລກ. ນ້ັນແຫລະເປັນຄໍາພຍານຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕ່ໍທຸກຊາດທຸກພາສາ.

ຄວາມສັດຊ່ືຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຂອງໄພພ່ົນຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນພວກເຂົາຈະໄດ້ແບ ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຊ່ຶງເປັນພາບອັນມີ

ພລັງທີ່ກ່າວໄວໃ້ນປ້ຶມພຣະນິມດິ 7:9. ໃນຟ້າສວັນຈະມຄົີນທຸກຊາດທຸກພາສາມາເຕ້ົາໂຮມກັນເປ ັນກຸ່ມໃຫຍ່. ເວລາ

ນ້ັນການຖືຊາດ ຖືຊ້ັນວັນນະຈະບ່ໍມຄີວາມສໍາຄັນອັນໃດເພາະພວກເຮົາຈະເປັນຄົນນຸ່ງເຄ່ືອງຂາວສະອາດຊ່ຶງເປັນສັນ

ຍາລັກວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນບໍຣິສຸດ ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ ຜູ້ຖືໃບຕານສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ. ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາລໍຖ້າ

ການສະເດັດກັບຄືນມາຄ້ັງທີສອງ ໃຫ້ພວກເຮົາເວົ້າເໝືອນໂຢຮັນວ່າ ìອາແມນ ພຣະອົງເຢຊູເຈ້ົາ ເຊີນສະເດັດມາເທີນ 

(ພນມ 22:20).

ດ້ວຍຄໍາເວ້ົາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງ.
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ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ອົງພຣະເຢຊູຈະສະເດັດກັບມາອີກ. ເວລາພຣະອົງມາພຣະອົງຈະໃຫ້ລາງວັນຕາມການກະທໍາຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູຮັບເອົາພວກເຮົາບ່ໍຍ້ອນເຮົາເຮັດດີ ແຕ່ການເຮັດດີແມ່ນການບອກເຖິງຈິດໃຈ ແລະເປັນຫລັກ

ຖານວ່າເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ. ພວກເຮົາບ່ໍຮູວ້່າຍາມໃດພຣະອົງຈະສະເດັດກັບຄືນມາ, ໃຫພ້ວກເຮົາຕຽມຕົວ

ເອົາໄວເ້ພື່ອຕ້ອນຮັບພຣະອົງ.

ໃນຂະນະທ່ີເຮົາລໍຄອຍການສະເດັດມາຂອງອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ. ເຫັນວ່າຄວາມ

ເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຖືກທ້າທາຍເວລາພົບກັບບັນຫາ, ແຕ່ຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນເພື່ອຈະໄດ້ຄວາມຍິນດີເວລາຢູ່

ຮ່ວມກັບຝູງຊົນອ່ືນໆຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄືກັນ.

ໃຫ້ພວກເຮົາລ້ຶມຄືນຄວາມຈິງໃນບົດຮຽນນ້ີເພື່ອເອົາມາປະກອບໃຊ ້ໃນຊີວິດ:

 ອົງພຣະເຢຊູຈະສະເດັດກັບມາ ແລະພຣະອົງຈະໃຫ້ລາງວັນແກ່ທຸກຄົນຕາມກິຈການງານທ່ີພວກເຂົາໄດ້ກະ

ທໍາ ບ່ໍວ່າຈະເປັນການດີຫລືການຊ່ົວ.

 ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນດ້ວຍການກະທໍາຂອງອົງພຣະເຢຊູທ່ີຊົງເຮັດເພື່ອເຮົາ, ພວກເຮາົໄດ້ພົ້ນນ້ັນເພື່ອ 

ໃຫ້ເຮົາມຊີີວິດໃນຄວາມເຊ່ືອ ແລະຢູ ່ເໝືອນກັບຜູ້ທ່ີໄດ້ຖືກຮັບການໄຖ່ແລ້ວ. (ອຟຊ 2:10)

 ເປັນຄວາມຈິງແທ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູຈະສະເດັດກັບຄືນມາ; ແຕ່ສ່ິງບ່ໍຮູນ້ັ້ນແມ່ນວັນເວລາ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມໃຫ້

ພວກເຮົາຢູ່ໃນຖານະຕຽມຕົວສເມເີມື່ອເວລານ້ັນມາເຖິງ.

 ຄວາມເຊ່ືອຂອງຄົນທ່ີເຊ່ືອຈະໄດ້ຖືກທ້າທາຍຈົນເຖິງເວລາອົງພຣະເຢຊູສະເດັດກັບມາ ຄົນທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງອົດທົນ

ຈົນເຖິງທ່ີສຸດ.

 ວັນນ່ຶງຂ້າງໜ້າຜູ້ທີ ່ເຊ່ືອໃນໂລກນ້ີຈະຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໃນຟ້າສວັນ.
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ວນັອາທິດ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ພຣະບັນຍັດ

ົດຮຽນນີ້ສາມາດມຜີົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້າ່ງໃດ

ພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນທ່ີ

ວກເຮົາເບ່ິງທ່ີເວລາແລະສ່ິງທ່ີຕລອດໄປ

ີວິດໃນຄວາມເຊ່ືອຢ່າງຕ້ັງໃຈໃນພຣະຄໍາ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງ

ປກໍແມ່ນການນໍາພາຄົນລຸ້ນໃໝໃ່ຫ້ສ້າງ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ການຄ້ົນຄວ້າຂອງ ຄະນະໄລຟເ໌ວໄດ້

ທ້ຈິງ-ຕຽມຕົວລ່ວງໜ້າ ແລະດໍາເນີນ

ບດ. ພໍແ່ມມ່ີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການພັດທະນາຝ່າຍ

ອົາໃຈໃສ່ໃນການຊັກຈູງຝ່າຍວິນຍານແກ່

ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຢາກຄິດເຖິງ

ໍ່ຄວນຈະຕາຍໄປກັບຂ້າພະເຈ້ົາ. ຂ້າພະ

ູກເຕ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລະຜູ້ທ່ີຢູ່ໃຕ້ພລັງ

ກະສັດດາວິດໄດ້ຈ່ົມວ່າ, “ຖາ້ຂາ້ພຣະ

ູຕ້າຍ ຂີຝ້ ຸນ່ຈະສຣັເສນີພຣະອງົຫືຼ ມນັ

າມທາໍອດິຂອງກະສດັດາວດິມແີຕພ່ຣະ

ັນ້ໄດ.້

ສໍາລັບພວກທ່ີມຸ້ງຫວັງຢ່າງຕ້ັງໃຈໃນ

ຈ້ົາສາມາດສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຈາກຫຼຸມຝັງ

ຸ້ນປັດຈຸບັນແມ່ນສໍາຄັນແລະມັນຈະເໜືອ

ັກຈູງຄົນລຸ້ນຕ່ໍໄປຈາກຫຼຸມຝັງສົບ. ຂ້າພະ

ານຈູງໃຈໃນການສ້າງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ

ຈ້ົາເຂ້ົາໄປໃນຫຼຸມຝັງສົບແລ້ວກໍຕາມ.
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທ ີ6 ພສຶພາ 2012 (5-6-2012)

ການສາ້ງມຣໍະດກົຕົກທອດໄວ້

ພຣະບັນຍັດສອງ 6:1-15ກ

ສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້າ່ງໃດ

ທ່ີສົມສ່ວນຝ່າຍວິນຍານ, ພວກເຮົາຕ້ອງຕິດຕ່ໍພົວພັນກັບພຣະ

ໄປເປັນນິດ. ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານພັດທະນາການຝຶກ

ພຣະຄໍາແລະການປະພຶດຕົນຖ້າມກາງຜູ້ທ່ີຢູ່ໃຕ້ການເບ່ິງແຍງຂອງ

ຂອງການສ້າງຊີວິດຂອງພວກເຮົາເທິງພື້ນຖານຂອງການເຊ່ືອ

ສ້າງຊີວິດເທິງພື້ນຖານອັນດຽວກັນ.

ໄດ້ພົບວ່າພວກຊາວໜຸ່ມທ່ີມອີາຍຸ 17 ປີ, ມພີໍ່ແມເ່ປັນຄຣິສຕຽນທ່ີ

ເນີນໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ-ເບ່ິງຄືວ່າພວກ

ພັດທະນາຝ່າຍວິນຍານຂອງພວກລູກຂອງພວກເຂົາ, ພໍ່ແມ່

ແກ່ຄົນລຸ້ນໃໝ.່

ເຖິງເຣ່ືອງນ້ີ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງຕາຍໃນມືນ່ຶ້ງ ແຕ່ພລັງຜັກ

ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດສ້າງແລະປະມໍຣະດົກຕົກທອດທ່ີເຫຼື້ອມໃສ

ລັງການຊັກຈູງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.

ຣະອງົຕາຍ ພຣະອງົຈະໄດກ້າໍໄຣຫຍງັ ຄເືມ ື່ອຂາ້ພຣະອງົ

ມນັຈະບອກເຖງິເຣື່ ອງຄວາມສດັຈງິຂອງພຣະອງົຫືຼ?” (ເພງສຣັ

ພຣະເຈົາ້ເທ່ົານ ັນ້ທ່ີສາມາດຕອບໄດ.້ ແຕວ່າ່ພວກເຮົາສາມາດ

ໃນການສ້າງມໍຣະດົກຕົກທອດອັນເຫຼື້ອມໃສໃນພຣະເຈ້ົາ, ຂ້ີຝຸ່ນ

ຝັງສົບແລະປະກາດຄວາມສັດຈິງຂອງພຣະອົງ. ສ່ິງທ່ີພວກ

ເໜືອຊີວິດຂອງພວກເຮາົ. ຄໍາເວົ້າຕ່າງໆແລະຕົວຢ່າງຂອງພວກ

ຂ້າພະເຈ້ົາປາຖນາຢາກດໍາເນີນຊີວິດໃນທາງທ່ີລູກເຕ້ົາຂອງຂ້າພະ

ເຂົາເຈ້ົາເທິງພື້ນຖານຂອງການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ, ເຖິງແມ່ນ

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ພຣະເຈ້ົາໃນຂນະທ່ີ

ຝຶກຊ້ອມການດໍາເນີນ

ຂອງທ່ານ.

ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາແລະຕ່ໍ

ເປັນຄຣິສຕຽນທ່ີເປັນຕົວຢ່າງ

ພວກໜຸ່ມເຫຼົ່ານ້ີຈະຢູ່ກັບ

ມແ່ລະໂບດຕ້ອງໄດ້

ກດັນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ

ໃສໃນພຣະເຈ້ົາໃຫ້ແກ່

ອງົລງົໄປຍງັປາກແດນ

ສຣັເສນີ 30:9). ຄາໍ

ສາມາດຕອບຄາໍຖາມອື່ ນໆ

ຂ້ີຝຸ່ນຂອງພວກເຂົາ

ພວກເຮົາສິດສອນຄົນ

ພວກເຮົາສາມາດສືບຕ່ໍ

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບ

ແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກທ່ີຂ້າພະ
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1. ສາ້ງເທງິພືນ້ຖານອັນຖືກຕ້ອງ: (ພຣະບນັຍດັສອງ 6:1-5)

ການສ້າງເທິງພື້ນຖານອັນຖືກຕ້ອງແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍຕ່ໍກຽດສັກສີຂອງໂຄງຮ່າງອັນໃດອັນນ່ຶງ, ລວມທັງໂຄງ

ຮ່າງຂອງຊີວິດພວກເຮົາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ສົມທຽບພວກທ່ີໄດ້ຍິນແລະເຊ່ືອຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງວ່າແມ່ນພວກສ້າງ

ພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາເທິງພື້ນຖານອັນແຂງແກ່ນ (ມັດທາຍ 7:24-27).

ທ່ານໂມເຊກໍໄດ້ຢ້ໍາເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຊ່ືອຟັງ ìຮູບຮ່າງແລະກົດບັນຍັດî (ຂ້ໍ 1). ການໄດ້ຍິນພຣະ

ຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຄວນຈະເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາ ìຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ,î ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າໂຄຣົບນັບຖືພຣະອົງ.

ການເຊ່ືອຟັງແລະພຣະພອນແມ່ນຂ້ໍໃຫຍ່ໃຈຄວາມໃນພຣະທັມພຣະບັນຍັດສອງ. ພຣະຄັມພີກໍຮັບຮອງຫຼັກການໃຫຍ່ທ່ີ

ບັນລະຍາຍໄວ້ໃນພຣະບັນຍັດສອງ 6:3 ວ່າພວກທ່ີເຊ່ືອຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາກໍເປັນສຸກສະບາຍກວ່າພວກທ່ີປະຕິ

ເສດ(ສຸພາສິດ 13:13).

ພຣະບັນຍັດສອງ 6:4 ແນະນໍາໃຫ້ເຫ ັນການສາລະພາບຄວາມເຊ່ືອອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງສາສນາຢູດາຍ. ການສາ

ລະພາບຂອງຄວາມເຊ່ືອເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການປະກາດວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຕ່ອົງດຽວເທ່ົານ້ັນ.î ນ້ີເປັນການສາລະພາບ

ທ່ີສໍາຄັນສໍາລັບພວກທ່ີຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາງຂອງອະດີດທ່ີເຄີຍພົບພໍພ້ຣະເຈ້ົາຕ່າງໆຂອງປະເທດອີຢິບແລະໃນອະນາຄົດ

ທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາຈະພົບພໍພ້ຣະເຈ້ົາອັນຫຼວງຫຼາຍຂອງແຜ່ນດິນການາອານ.

ໃນຂນະທ່ີພວກອິສຣາເອນຕຽມຕົວເຂ້ົາສູ່ແຜ່ນດິນແຫງ່ພຣະສັນຍາ, ໂມເຊໄດ້ທ້າທາຍພວກເຂົາໃຫ້ຮັກພຣະ

ເຈ້ົາຢ່າງສຸດອົກສຸດໃຈ, ໝົດທຸກຢ່າງ, ແລະສຸດກໍາລັງ. ໃນການຢ້ໍາຄືນຕ່ໍກົດບັນຍັດອັນນ້ີ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເພີມ້ເຕີມວ່າ

ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກພຣະເຈ້ົາໃຫ້ ìສຸດຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາî ເຊ່ັນກັນ (ມາຣະໂກ 12:30). ມັນບ່ໍມີອັນໃດທ່ີສາມາດ

ເປັນເຫດຜົນກ່ຽວກັບການຮັກພຣະເຈ້ົາ. ຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນດີທ່ີສຸດ

ຄືການເຊ່ືອຟັງຄໍາບັນຊາຂອງພຣະອົງ.

ການສ້າງຄວາມເຫຼື້ອມໃສໃນພຣະເຈ້ົາໄວ້ເປັນມໍຣະດົກຕົກທອດເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການກ່ໍຕ້ັງພື້ນຖານທ່ີຖືກຕ້ອງ.

ພື້ນຖານທ່ີແຂງແກ່ນທ່ີສຸດທ່ີພໍ່ແມສ່າມາດສ້າງໄວ້ກໍຄືການເບ່ິງໂລກໃນຫຼັກການແຫ່ງພຣະຄັມພີ. ພໍແ່ມຕ້່ອງຮູ້ຈັກວ່າ

ພວກຕົນເອງເຊ່ືອຫຍັງ, ເປັນເຈ້ົາຂອງໃນສ່ິງທ່ີພວກຕົນເອງເຊ່ືອ, ແລະຫຼັງຈາກນ້ັນກໍເຊ່ືອໃນສ່ິງທ່ີພວກຕົນມີນ້ັນ. ການ

ເລືອກຕ່າງໆທ່ີພວກເຮົາຕັດສິນໃຈໃນທຸກໆມື້ຄວນຈະສອດຄ່ອງກັບສ່ິງທ່ີພວກເຮົາເຊ່ືອ.

ການເລືອກອັນນ່ຶງແມ່ນການສ້າງມໍຣະດົກຕົກທອດອັນນ່ຶງຂ້ຶນ. ພໍແ່ມທຸ່ກຄົນໄດ້ປະມໍຣະດົກຕົກທອດໄວ້ແຕ່ບ່ໍ

ແມ່ນມໍຣະດົກຕົກທອດທຸກອັນທ່ີເຫຼື້ອມໃສສັດທາໃນພຣະເຈ້ົາ. ພໍແ່ມທຸ່ກຄົນຜູ້ທ່ີດໍາເນີນຊີວດິຢ່າງມີການຈັດຕຽມລ່ວງ

ໜ້າກ່ອນແລະສອດຄ່ອງກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາແມ່ນມສ່ີວນບວກຕ່ໍຄົນລຸ້ນຕ່ໍໄປ. ແຕ່ວ່າ, ພໍແ່ມທຸ່ກຄົນຄວນ

ຈະມອງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນຍັງບ່ໍສວາຍເກີນໄປທ່ີຈະເລ້ີມສ້າງພື້ນຖານອັນດີນ້ັນ. ຂນະທ່ີພວກເຮາົບ່ໍສາມາດກັບຫຼັງໄປສ້າງ

ການເລ້ີມຕ້ົນໃໝໄ່ດ້, ມັນກໍຍັງເປັນໄປໄດ້ທ່ີຈະເລ້ີມຕ້ົນດຽວນ້ີແລະໃຫ້ມີຈຸດຈົບອັນໃໝ່.

2. ແບ່ງປັນຄໍາສອນຂອງທາ່ນ: (ພຣະບັນຍັດສອງ 6:6-9)

ພໍແ່ມແ່ລະຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກບ່ໍສາມາດສ່ົງຕ່ໍໃຫ້ຄົນລຸ້ນຕ່ໍໄປໃນສ່ິງທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາເອງກໍບ່ໍມີຢູ່ໃນຫົວໃຈ. ໃນບ້ານ

ເຮືອນຄືບ່ອນທ່ີເປັນທັມມະຊາດທ່ີສຸດທ່ີພໍ່ແມສ່າມາດແບ່ງປັນຄໍາສອນກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ລູກເຕ້ົາຂອງພວກເຂົາ

ເຈ້ົາ. ການສຶກສາດ້ານທິສດີກ່ຽວກັບສາສນາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແມ່ນໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຢູ່ທ່ີເຮືອນແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍພຸ້ນ. ພໍແ່ມ່

ແລະພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ມີຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີຈະສອນຂ້າພະເຈ້ົາກ່ຽວເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາ. ການໂອ້ລົມເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອໃນຄອບຄົວຂອງ

ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍພັດທະນາໃຫ້ສໍານຶກເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໄດ້ນໍາຄວາມຈັບໃຈສູ່ຂ້າພະເຈ້ົາເຖິງ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມຮັກແລະການເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ.
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ທ່ານໂມເຊໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທ່ີສາມາດເຮັດຕາມໄດ້ ກ່ຽວເຣ່ືອງວິທີການແບ່ງປັນຄໍາສອນກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ

ແລະເປ້ົາໝາຍຂອງພຣະອົງດ່ັງນ້ີ. ນ່ຶງ, ທ່ານໄດ້ແນະນໍາວ່າພໍ່ແມຕ້່ອງໃຊ້ເວລາທົບທວນຕັກເຕືອນ, ຊ່ຶງເປັນສ່ິງສໍາຄັນ

ໃນການແບ່ງປັນຄໍາສອນໂດຍການເວົ້າຊ້ໍາຢູ່ເລ້ືອຍໆ. ການເວົ້າຢ້ໍາຄືນແມ່ນຕ້ົນຕໍຂອງການຮຽນຮູ້ວິທີການທ່ີສາມາດ

ຊ່ວຍພວກລູກເຕ້ົາຈົດຈໍາຂ້ໍພຣະຄໍາທ່ີເປັນກຸນແຈແລະຮຽນພື້ນຖານຂອງຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ. ພໍແ່ມຄ່ວນຈະ

ສົນທະນາກ່ຽວເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງຊີວດິໃນແຕ່ລະມື້ເຊ່ັນກັນອີກດ້ວຍ.

ເມື່ອພວກລູກເຕ້ົາຂອງພວກເຮາົຍັງນ້ອຍຢູ່, ພັລຍາແລະຂ້າພະເຈ້ົາຊອກໂອກາດທ່ີສາມາດສອນແລະເວົ້າ

ເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາແລະເປັນຕົວຢ່າງແກ່ພວກລູກເຕ້ົາຂອງຄວາມໝາຍທ່ີວ່າຮັກພຣະເຈ້ົາແລະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ. ພໍແ່ມແ່ລະ

ພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ຕ້ອງມກີານແນະນໍາ ແລະດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມຈິງໃຫ້ສົມສ່ວນກັນໃນສ່ິງທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາພະຍາຍາມສິດ

ສອນພວກລູກໆ. ມໍຣະດົກຕົກທອດທ່ີພວກເຮົາສາມາດປະໄວໃ້ຫ້ຢ່າງກະທັນຫັນກໍແມ່ນການທ່ີພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດ

ຕ່ໍໜ້າພວກລູກໆຫຼານເຫຼັນຂອງພວກເຮົາ.

ທ່ານໂມເຊຍັງໄດ້ໜູນໃຈພວກພໍ່ແມໃ່ຫຕິ້ດຄໍາບັນຊາຂອງພຣະເຈ້ົາໃສ່ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ ແລະໃຫ້ຂຽນ

ຕິດໃສ່ຂອບປະຕູເຮືອນຂອງພວກເຂົາອີກດ້ວຍ (6:8-9). ໃນພາຍຫຼັງຕ່ໍມາ, ຊາວຢິວກໍໄດ້ແປຄໍາສ່ັງນ້ີແບບຕົງໆເລີຍຄື

ໄດ້ຂຽນຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານ້ີແລະໃສ່ກ້ໍນ້ອຍໆຜູກໃສ່ແຂນແລະໜ້າຜາກແລະກ ໍເອົາຕິດໃສ່ເຮອືນ. ແຕ່ວ່າ, ເມື່ອເວລາ

ລ່ວງກາຍມາ ເຄ່ືອງຜູກມັດທາງພາຍນອກເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ກາຍເປັນສ່ິງສໍາຄັນຫລາຍກວ່າເປັນສັນຍາລັກ.

ແມ້ກະທ້ັງໃນປັດຈຸບັນນ້ີກໍເປັນການງ່າຍທ່ີພໍ່ແມທ່ີ່ເປັນຄຣິສຕຽນພາກັນຫ້ອຍຂ້ໍສລັກດ້ວຍຂ້ໍພຣະຄັມພທ່ີີມຄໍີາ

ສອນອັນດີໃສ່ໃນເຮືອນແລະກໍບ່ໍເຄີຍໄດ້ເວົ້າເຖິງເລີຍຫຼືດໍາເນີນຊີວິດຕາມຄໍາສອນທ່ີຫ້ອຍໄວນ້ັ້ນເລີຍ. ຂນະທ່ີພວກ

ລູກໆຂອງພວກເຮົາສາມາດໄດ້ປໂຍດຢ່າງແນ່ນອນຈາກສ່ິງທ່ີໄດ້ຂຽນໄວ້ນ້ັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດຕາມຄໍາ

ສອນນ້ັນຖ້າວ່າພວກເຮົາຫາກຫວັງໃຫ້ຄໍາສອນກາຍເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງມໍຣະດົກຕົກທອດໄປສູ່ລູກໆ ຂອງພວກເຮົາ.

3. ຮກັສາຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງທາ່ນ: (ພຣະບັນຍັດສອງ 6:10-15ກ)

ໃນການຈົດຈ່ໍລໍຄອຍຮັບພຣະພອນທ່ີພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບໃນແຜ່ນດິນແຫງ່ພຣະສັນຍາ, ໂມເຊໄດ້ເຕືອນຊາວ

ອິສຣາເອັນບ່ໍໃຫ້ສ່ິງດີໆທ່ີພວກເຂົາໄດ້ປະສົບໃນທ່ີນ້ັນໄດ້ຖ່ວງດຶງພວກເຂົາອອກຈາກພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານໄດ້ເຂ້ົາໃຈດີແລ້ວ

ວ່າຄວາມຮັ່ງມເີປັນດີນ້ັນສາມາດນໍາໄປສູ່ການອວດຕົວແລະເປັນເຫດໃຫ້ເສັຽຄວາມຕ້ັງໃຈຢ່າງງ່າຍດາຍ. ການເຕືອນ

ສະຕິຢ່າງນ້ີກໍເໝາະສໍາລັບພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີ.

ນິສັຍມະນຸດຂອງພວກເຮົາຈະບ່ໍມັກໃຫ້ຄຸນຄ່າຕ່ໍສ່ິງທ່ີພວກເຮາົໄດ້ມາລ້າໆຫ ຼ ືບ່ໍລ່ໍາໄລນໍາສ່ິງທ່ີພວກເຮົາເອງກໍາ

ລັງມຢູ່ີ. ຄວາມຮັ່ງມເີປັນດີສາມາດເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາລືມໄປວ່າພຣະເຈ້ົາແມ່ນແຫຼ່ງທ່ີມາຂອງ ìທຸກສ່ິງຢ່າງî (ຕາມ

ປົກກະຕິແລ້ວໄດ້ຖືກແປວ່າ ìຂອງປະທານອັນດີທຸກຢ່າງî) ແລະຂອງປະທານອັນດີເລີດທຸກຢ່າງî (ຢາໂກໂບ 1:17).

ພຣະພອນຕ່າງໆຂອງພຣະເຈ້ົາຄວນຈະບັນດົນໃຈ ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຖ່ອມໃຈຮັບຮູ້ວາ່ພຣະອົງເປັນແຫຼ່ງທ່ີມາອັນ

ແທ້ຈິງຂອງພຣະພອນທຸກຢ່າງ. ພຣະອົງຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີສົມຄວນໄດ້ຮັບການຂອບພຣະຄຸນຈາກພວກເຮົາ.

ທ່ານໂມເຊໄດ້ໃຫ້ຢາແກ້ພິດແກ່ປວງຊົນ ເພື່ອແກ້ສາຍຕາສ້ັນທ່ີເປັນການກະທົບກະເທືອນຂອງຄວາມຮັ່ງມີ

ເປັນດີໄວ້ດ່ັງນ້ີ: ອັນທີນ່ຶງ, ຢາໍເກງພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າ. ຄວາມຢໍາເກງແມ່ນນິສັຍທ່ີໃຫ້ມອງເຫັນຄຸນສົມບັດອັນບໍຣິສຸດຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ. ຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາຄວນຈະເປັນພລັງດົນໃຈພວກເຮົາໃຫ້ດໍາລົງຊີວິດທ່ີບໍຣິສຸດ.

ອັນທີສອງ, ນະມສັການພຣະອງົ. ການຮັບໃຊ້ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍຂອງການຈົດຈໍາພຣະເຈ້ົາ.

ພວກເຫຼົ່ານ້ັນທ່ີຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ ແລະດໍາເນີນຊີວິດໃກ້ຊິດໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງຢ່າງສັດຊ່ື.

ການນະມັສການແລະການຮັບໃຊ້ພຣະອົງຍັງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຮັກສາສ່ິງຕ່າງໆໃນທັສນະທ່ີຖືກຕ້ອງໂດຍການເຕືອນ

ສະຕິພວກເຮົາເຣ່ືອງຄວາມດີຂອງພຣະອົງທ່ີມີຕ່ໍພວກເຮົາ.
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ອັນທີສາມ, ໂມເຊໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ສາບານໃນນາມຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງໝາຍເຖິງການຈົດຈໍາພຣະອົງ. ໂມເຊໄດ້

ຢໍາ ້ໃໝ່ອີກໃນພຣະບັນຍັດຂ້ໍນ່ຶງ-ìຢາ່ຕດິຕາມພະອືນ່î (ພຣະບັນຍັດສອງ 6:14). ຄໍາເວົ້າເຫຼົ່ານ້ີແມ່ນເໝາະດີສໍາລັບ

ພວກເຮົາດ້ວຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະບ່ໍມສ່ີວນກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະເຈ້ົາທັງຫຼາຍຂອງພວກການາອານກໍຕາມ, ພວກ

ເຮົາຕ້ອງສືບຕ່ໍຕ່ໍສູ້ກັບເຫຍ່ືອລ້ໍຂອງພະເຈ້ົາແຫ່ງສັງຄົມ-ພຣະເຈ້ົາ(ສ່ິງ)ທ່ີທົດລອງພວກເຮົາໃຫ້ເຮັດແລະໃຫ້ເອົາແລະໃຫ້

ເປັນບາງຢ່າງທ່ີນອກເໜືອກວ່າສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາກໍານົດເອົາໄວ້. ຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຄວນຈະບ່ໍຂັດແຍ້ງ,

ບ່ໍແບ່ງແຍກ,ແລະຜູກມັດ.

ຂນະທ່ີດ້ານການເງິນຂອງພວກເຮົາເປັນມໍຣະດົກຕົກທອດທ່ີສໍາຄັນ, ມັນບ່ໍແມ່ນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີສຸດ. ມໍຣະດົກຕົກ

ທອດທ່ີສໍາຄັນແລະຍ່ິງໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່ານ້ັນແມ່ນການຍ່າງຕາມພຣະຄຣິດຂອງພວກເຮົາ. ຫຼງັຈາກທ່ີພວກເຮົາຢູ່ໃນຫຼຸມ

ຝັງສົບໄປແລ້ວ, ພວກລູກເຕ້ົາຂອງພວກເຮົາຈະຮັບໃຊ້ດີກວ່າໂດຍບົດຮຽນທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການອຸທິດຕົນ

ຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະຄຣິດກວ່າເງິນທ່ີພວກເຮົາປະໄວ້ໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາ. ສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີພວກເຮົາສາມາດເຮັດກັບພວກ

ລູກເຕ້ົາຂອງພວກເຮົາແລະພວກທ່ີຢູ່ໃຕ້ການນໍາພາຂອງພວກເຮົາກໍຄືດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງຕ້ັງໃຈໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກ

ເຮົາທັງໃນຄໍາເວົ້າແລະໃນການກະທໍາ. ໂດຍການເຮັດຢ່າງນ້ີ, ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາຢ່າງ

ແຈ່ມແຈ້ງແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງຢ່າງສັດຊ່ື, ນານແສນນານຫຼັງຈາກທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາສູ່ຫຼຸມຝັງສົບໄປແລ້ວ.

ບົດຮຽນຊວີິດ

ສ່ວນຫຼາຍໃນພວກເຮົາບໍຄ່ອຍຈະຄິດເຖິງບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາເທ່ົາໃດ, ຫຼພືວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຄຶດເຖິງຕົວເຮົາ

ເອງເທ່ົາໃດວ່າວັນນ່ຶງພວກເຮົາຈະກາຍເປັນບັນພະບຸຣຸດແກ່ພວກທ່ີຈະເກີດມາພາຍຫຼັງພວກເຮົາ.

ນ້ີຄືບາງຈຸດງ່າຍໆທ່ີສາມາດເຮດັຕາມໄດ້ສໍາລັບການດໍາເນີນຊີວິດແຕ່ລະມື້ກັບການຄິດເຖິງຄົນລຸ້ນຕ່ໍໄປ.

 ຈ່ົງເບ່ິງທ່ີລູກເຕ້ົາຂອງພວກທ່ານແລະພວກຢູ່ໃຕ້ການນໍາພາຂອງທ່ານ.

 ຢ່າຕີລາຄາພລັງແຫ່ງຕົວຢ່າງຂອງທ່ານຕ່ໍາເກີນໄປ.

 ຢ່າໃຫ້ບ້ານເຮືອນຂອງທ່ານກາຍເປັນປ່າຊ້າສໍາລັບການດໍາເນີນຊີວິດ, ຈ່ົງຈົດຈ່ໍໃສ່ຕົວທ່ານເອງແລະຄວາມ

ສຸກສະບາຍຂອງທ່ານ.

 ສ້າງລະບົບຮັບຜິດຊອບໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.

 ສືບຕ່ໍຕັດສິນໃຈແນ້ວແນ່ຕລອດຊ່ົວຊີວິດ.

 ຫັກຫ້າມສິດສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເພື່ອເຫັນແກ່ຄົນອ່ືນໆ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: 1 ຊາມູເອນ 

ົດຮຽນນີ້ມຜີົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ

ພື່ອໃຫ້ບັນລຸສູ່ການເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍຈິດວິນ

ບ່ິງໄປທ່ີເວລາແລະສ່ິງທ່ີເປັນຢູ່ຕລອດໄປ

ຣະເຈ້ົາແລະສ່ົງຄວາມຫວງັນ້ັນຕ່ໍໃຫ້ຄົນ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຄໍາອ້ອນວອນຂອງ

ົ່ງຕ່ໍຄວາມຫວັງທ່ີເປັນມຣໍະດົກຕົກທອດ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ານບ່ໍມີຄວາມຫວັງແມ່ນຄຸນນະສົມບັດ

ຈ້ົາສໍາລັບຄວາມຫວັງ. ຜູ້ທ່ີເຖິງກະສຽນສ່ວນ

ານເມືອງຫຼໃືນຄົນເທ່ົານ້ັນທ່ີໃຫ້ຄໍາສັນຍາ

ວາມຫວັງທ່ີພົບແມ່ນຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາເທ່ົາ

້າງໜ້າ. ຄວາມຫວັງແມ່ນສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້

ແມຂ່ອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສອນຂ້າພະເຈ້ົາ

ວາມຫວງັມີແຕ່ຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາ. ເພິ່ນໄດ້

້ອງເບ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາກ່ອນສເມີ.

ຫຼັງຈາກທ່ີແມຂ້່າພະເຈ້ົາໄດ້ຕາຍໄປ

ອງເພິ່ນ. ເພາະວ່າຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ນໍາພາ

ະເຈ້ົາຈະເປັນຫ່ວງຢູ່ສເມີ. ແຕ່ວ່າ, ຂ້າພະ

ານເດີນທາງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃນພຣະຄັມພີ

ແມໄ່ດ້ຮັກສາຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ປອດພັຍ

ຈ້ົາ. ເພິ່ນຍັງໄດ້ຂຽນໝາຍວັນທີທ່ີຂ້າພະ

າຍວ່າ ìຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາ.î ແມເ່ຊ່ືອວ່າ

ັນຍາຂອງພຣະອົງ. ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສະແດງ

ຫ້ຄອບຄົວເພາະວ່າລູກໆກໍໄດ້ພາກັນໄວ້
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທີ 13 ພສຶພາ 2012 (5-13-2012)

ມຣໍະດກົແຫງ່ຄວາມຫວງັ

ເອນ 1:10-20,27-2:1; 12:23-24

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ

ວິນຍານທ່ີສົມສ່ວນ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນພຣະເຈ້ົາ

ໄປເປັນນິດ. ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ມອບຄວາມ

ຄົນອ່ືນ.

ຂອງຮັນນາເພື່ອຂໍລູກຊາຍແລະຕົວຢ່າງຂອງນາງໄດ້ສອນພວກ

ທອດ.

ສົມບັດຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ, ແລະຄົນກໍຫັນໄປຫາທຸກສ່ິງແຕ່

ກະສຽນສ່ວນຫຼາຍມອບຄວາມຫວງັຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນສ່ິງທ່ີຜິດ. ບາງ

ສັນຍາຫຼາຍຢ່າງແຕ່ບ່ໍເປັນຕາມຄໍາເວົ້າ. ຜູ້ທ່ີເຖິງກະສຽນຈໍາເປັນ

ເທ່ົານ້ັນ. ສ່ວນຄົນເຫຼົ່ານ້ັນທ່ີຕິດຕາມພຣະຄຣິດຮູ້ຈັກວ່າຍັງມີ

ໃຫ້ພວກເຮົາຢາກສ້າງມໍຣະດົກຕົກທອດທ່ີຈະມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍ

ເຈ້ົາກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງ. ແມເ່ປັນຜູ້ທ່ີມັກອ້ອນວອນອະທິຖານ

ໄດ້ສວຍໂອກາດສອນຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ເມື່ອເຫດການຫຍຸ້ງຍາກ

ໄປແລ້ວ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພົບຮອຍລາຍມືຂອງຄວາມຫວັງເຕັມ

ພາອົງການຊ່ວຍເຫຼືອອອກນອກປະເທດຢ່າງໜ້ອຍເດືອນລະ

ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍຮູ້ຈັກວ່າແມໄ່ດ້ຂຽນຂ້ໍຄວາມແລ້ວຕິດໝາຍ

ພຣະຄັມພຂີອງເພິ່ນ ຊ່ຶງໃກ້ກັບຂ້ໍພຣະຄັມພທ່ີີເພິ່ນໄດ້ອະທິຖານເພື່ອ

ພັຍໂດຍຄໍາອະທິຖານອ້ອນວອນແລະພົບຄວາມຫວັງໂດຍການວາງ

ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໂທກັບບ້ານແລະຂຽນຕົວຫຍ້ໍ ìຂຄພຈî ຕິດໃສ່ໜັງສື 

ວ່າພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາມີຄວາມຈິງແລະໄດ້ໄວວ້າງໃຈພຣະອົງ

ແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸມສໍາລັບຄວາມຫວງັທ່ີເປັນມໍຣະດົກຕົກທອ

ໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

ເຈ້ົາຂນະທ່ີພວກເຮົາ

ຄວາມຫວັງຂອງທ່ານໃນ

ພວກເຮົາກ່ຽວກັບການ

ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຫັນຫາພຣະ

ບາງຄົນກໍເບ່ິງທ່ີພັກ

ເປັນຕ້ອງຄ້ົນຫາວ່າ

ມີສ່ິງທ່ີດີກວ່າໃນວັນ

ຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ.

ອະທິຖານຄືເພິ່ນເຊ່ືອວ່າ

ຫຍຸ້ງຍາກເກີດຂ້ຶນພວກເຮົາ

ເຕັມໄປທ່ົວພຣະຄັມພີ

ລະເທ່ືອ, ແມຂ່ອງຂ້າ

ໝາຍໃສ່ຕາມວັນທີຂອງ

ເພື່ອຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນ.

ການວາງໃຈໃນພຣະ

ໜັງສື ຊ່ຶງມຄີວາມ

ພຣະອົງໃຫ້ຮັກສາຄໍາ

ທອດທ່ີແມໄ່ດ້ປະໄວ້
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ສຶກສາພຣະຄມັພີ

1. ເນືອ້ເຣືອ່ງທງັໝດົ: (1 ຊາມເູອນ 12:23-24)

ຊາມູເອນເປັນບຸກຄົນທ່ີສໍາຄັນຄົນນ່ຶງໃນພຣະຄັມພເີດີມ. ເພິ່ນເກີດໃນສມັຍກ່ອນພວກອິສຣາເອັນມີກະສັດ

ປົກຄອງ. ໃນຊ່ວງລະຫວ່າງຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍລະຫວ່າງໂຢຊວຍແລະຊາອູນ, ຊົນຊາດອິສຣາເອັນໄດ້ນໍາພາໂດຍ

ພວກຜູ້ປົກຄອງຫຼືຜູ້ນໍາທະຫານຜູ້ທ່ີໄດ້ນໍາພວກໄພ່ພົນອອກຈາກປະເທດທ່ີຢາກກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງເຂົາເຈ້ົາ.

ຊາມູເອັນໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນຖານະເປັນຜູ້ປົກຄອງຄົນສຸດທ້າຍແລະເປັນຜູ້ສ້າງຕ້ັງກະສັດອົງທໍາອິດ. ເພິ່ນຍັງມີຕໍາ

ແໜ່ງເປັນປະໂຣຫິດແລະຜູ້ທໍານວາຍອີກ. ເມື່ອພວກເຖ້ົາແກ່ຂອງອິສຣາເອັນມາສເນີຕ່ໍຊາມູເອັນວ່າຢາກໄດ້ກະສັດ ìຄື

ກັນກັບຊາດອ່ືນî (1 ຊາມູເອນ 8:5), ຊາມເູອນກໍໄດ້ທູນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາກ່ຽວກັບຄໍາຂໍຮ້ອງນ້ີ, ແລະໄດ້ເຕືອນຊາວອິສຣາ

ເອນກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງລະບົບການປົກຄອງແບບນ້ີ, ແລະບ່ໍເຫັນພ້ອມທ່ີຈະໃຫເ້ຂົາເຈ້ົາມີກະສັດເທ່ືອ. ຊາອູນ

ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນກະສັດຜູ້ທໍາອິດໃນບ່ໍດົນຕ່ໍມາ.

ໃນມື້ທ່ີຊາມູເອນໄດ້ນໍາຊາອູນມາສເນີຕ່ໍປະຊາຊົນ ເຂົາເຈ້ົາກໍຮັບຮູວ້່າຊາມູເອນໄດ້ນໍາພາເຂົາເຈ້ົາຢ່າງມີສັກສີ.

ຊາມູເອນຍັງໄດ້ເຕືອນສະຕິເຂົາເຈ້ົາກ່ຽວກັບການກະທໍາອັນຊອບທັມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕ່ໍເຂົາເຈ້ົາ ແລະພວກບັນ

ພະບຸຣຸດຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ແຕ່ວ່າ, ເຖິງແມ່ນຊາມູເອນມຄີວາມສາມາດໃນຖານະເປັນຜູ້ພິພາກສາແລະຄວາມສັດຊ່ືຂອງ

ອົງພຣະຜູ້ເຈ້ົາໃນການນໍາເຂົາເຈ້ົາຈາກສັດຕຣູຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ພວກປະຊາຊົນກໍຍັງຢາກຈະມກີະສັດຢູ່. ຊາມູເອນຈ່ຶງໄດ້

ບອກພວກປະຊາຊົນວ່າກໍເປັນການດີຢູ່ຖ້າຫາກວ່າທັງກະສັດແລະປະຊາຊົນທັງໝົດເຊ່ືອຟັງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ເພິ່ນ

ຍັງໄດ້ເຕືອນເຂົາເຈ້ົາວ່າຖ້າຂາດການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາກໍຈະມີບັນຫາ. ປະຊາຊົນກ ໍໄດ້ຮັບຮູເ້ຖິງຄວາມບາບຂອງເຂົາ

ເຈ້ົາແລະວອນຂໍກັບຊາມູເອນໃຫ້ອະທິຖານເພື່ອເຂົາເຈ້ົາ.

ການຕັດສິນໃຈທ່ີສລາດອັນນ່ຶງທ່ີຊາວອິສຣາເອນໄດ້ເຮັດກໍຄື ການບອກໃຫ້ທ່ານຊາມເູອນອ້ອນວອນອະທິ

ຖານເພື່ອເຂົາເຈ້ົາ. ທ່ານຢາໂກໂບກໍໄດ້ກ່າວໄວວ້່າຄໍາອະທິຖານຂອງຜູ້ຊອບທັມກໍເກີດຜົນ (ຢກບ.5:16). ຜູ້ທໍານວາຍ

ເຢເຣມຢີາໄດ້ກ່າວເຖິງຊາມູເອນແລະໂມເຊວ່າເປັນຄົນກາງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງອິສຣາເອນ (ເຢເຣມີຢາ 15:1).

ຊາມູເອນໄດ້ອ້ອນວອນເພື່ອຊາວອິສຣາເອນໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາແລະສືບຕ່ໍຕິດສນິດຢູ່ໃນການສອນ

ເຂົາເຈ້ົາໃນສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ. ເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າອາດຈະເປັນບາບທ່ີບ່ໍໄດ້ອະທິຖານສໍາລັບຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນການດູແລຂອງເພິ່ນ. ຄື

ກັນກັບຊາມເູອນ, ພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງເຊົາໃນການອະທິຖານຫຼືຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ. ສ່ິງດີທ່ີສຸດອັນນ່ຶງທ່ີພວກເຮົາສາມາດເຮັດ

ຕ່ໍຄົນອ່ືນໄດ້ນ້ັນກໍຄືອ້ອນວອນອະທິຖານເພື່ອເຂົາເຈ້ົາ.

ຫຼາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກຄົນນ່ຶງທ່ີສັດຊ່ືໃຫ້ອະທິຖານເພື່ອຂ້າພະເຈ້ົາ. ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍເອົາ

ຈິງເອົາຈັງກັບຄໍາຂໍຮ້ອງຂອງຄົນອ່ືນທ່ີບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາອ້ອນວອນເພື່ອເຂົາເຈ້ົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາກໍແສນພູມໃຈທ່ີໄດ້ຮຽນ

ຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານ ແລະວິທີອະທິຖານຈາກຄຣູສອນບາງຄົນທ່ີເຫຼື້ອມໃສສັດທາໃນ

ພຣະເຈ້ົາ.

ເໝືອນກັບຊາມູເອນທ່ີມພີລັງດົນໃຈໃຫ້ກາຍເປັນຄົນຊອບທັມໃນຄໍາອ້ອນວອນເພາະວ່າແມຂ່ອງເພິ່ນໄດ້ເປັນ

ຕົວຢ່າງໄວ້ໃຫ້. ພໍແ່ມແ່ລະພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ຄວນຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນກັບການສິດສອນຄົນລຸຸ້ນຕ່ໍໄປໃຫ້ອະທິຖານແລະຈົດຈໍາສ່ິງທ່ີ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາສໍາລັບເຂົາເຈ້ົາ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາຫຍັງແດ່ສໍາລັບພວກເຮົາ ສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນຄວນ

ຈະເປັນເຫດຜົນອັນສໍາຄັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ັງໝັ້ນຄົງສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງ.

2. ທວນຄນືຫຼັງ: ອ້ອນວອນຍ້ອນຄວາມໝົດຫວງັ (1 ຊາມູເອນ 1:10-20)
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ນາງຮັນນາ, ແມຂ່ອງຊາມເູອນ, ເປັນຍິງທ່ີໜ້າຍົກຍ້ອງ. ນາງເປັນເມັຽກົກຂອງເອນການາຜູ້ມີສອງເມັຽ. ເອນ

ການາ, ພໍຂ່ອງຊາມູເອນ, ເປັນຄົນທ່ີອຸທິດຕົນໄດ້ນໍາພາຄອບຄົວເດີນທາງແຕ່ລະປີເພື່ອໄປ ìນະມັສການແລະຖວາຍ

ເຄ່ືອງບູຊາຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ຢູ່ທ່ີ ຊີໂລ (1 ຊາມູເອນ 1:3). ເອນການາໄດ້ແຕ່ງງານກັບນາງເປນິນນາ, ເມຽັຜູ້ທີສອງ

ຂອງລາວ, ເພາະວ່ານາງຮັນນາບ່ໍສາມາດທ່ີຈະມີລູກໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກລູກຊາຍທ່ີສໍາຄັນຕ່ໍການລ້ຽງຊີບແລະ

ຄວາມຢູ່ລອດຂອງຄອບຄົວ. ແຕ່ເຖິງຈະເປັນຄວາມຈິງທ່ີນາງຮັນນາບ່ໍສາມາດມີລູກໃຫ້ລາວ, ເອນການາກໍຍັງຮັກນາງ

ຮັນນາຢູ່. ບາງທີອາດຈະເປັນຍ້ອນຄວາມອິດສາທ່ີນາງເປນິນນາໄດ້ຫຍ້ໍຫຍັນແລະເຢາະເຢ້ີຍນາງຮັນນາຢ່າງຮຸນແຮງ 

ປີແລ້ວປີເລ່ົາ.

ຄວາມເຈັບປວດໄດ້ເຈາະເລິກເຂ້ົາໃນຫົວໃຈຈາກການຫຍ້ໍຫຍັນຂອງນາງເປນິນນາ, ນາງຮັນນາກໍໄດ້ໄປທ່ີວິ

ຫານຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ທ່ີຊີໂລບ່ອນທ່ີນາງໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ແລະອ້ອນວອນ. ຄໍາອ້ອນວອນແມ່ນສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງສເມຕ່ໍີ

ການໂຕ້ຕອບຕ່ໍສະຖານະການຫຍຸ້ງຍາກທ່ີພວກເຮົາກໍາລັງປະສົບຢູ່. ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ບອກພວກເຮົາໃຫມ້ອບຄວາມ

ກະວົນກະວາຍໃຈໄວ້ກັບພຣະອົງເພາະວ່າພຣະອົງເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕ່ໍພວກເຮົາ. (1 ເປໂຕ 5:7).

ເມື່ອຂ້າພະເຈ້ົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່, ບາງຄ້ັງຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງຢ່ິງຢ້ີຂ້ຶນເພື່ອຈະສາມາດເອົາສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຢ້ືບ່ໍ

ເຖິງ. ຂນະທ່ີໃຫຍ່ຂ້ຶນເປັນຜູ້ແກ່ແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພົບທາງດີທ່ີສຸດໃນການຈະໄດ້ສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຢ້ືບ່ໍເຖິງແລະເກີນ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ນ້ັນກໍຄືການຄຸເຂ່ົາລົງ (ເພງສັຣເສີນ 73:16-17). ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູວ້່າຂ້າພະເຈ້ົາສາ

ມາດເຫັນພຣະເຈ້ົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລະໄດ້ຍິນພຣະອົງດີທ່ີສຸດເມື່ອຂ້າພະເຈ້ົາຫາກຄຸເຂ່ົາລົງ.

ການຄຸເຂ່ົາລົງຢ່າງຮ້ອນຮົນ, ນາງຮັນນາໄດ້ຂໍຮ້ອງກັບພຣະເຈ້ົາວ່າຢາກໄດ້ລູກຊາຍຄົນນ່ຶງ. ນາງໄດ້ຄ່ໍາຄວນ

ຮ້ອງໄຫ້ຫລາຍຈົນບ່ໍສາມາດສັງເກດເຫັນຜູ້ອ່ືນຢູ່ໃນພຣະວິຫານນ້ັນ. ໃນຂນະທ່ີປະໂຣຫິດເອລີໄດ້ເບ່ິງການອ້ອນວອນ

ອະທິຖານຂອງນາງຢ່າງງຽບໆໃນລະຍະຫ່າງໄກ, ທ່ານໄດ້ເບ່ິງຜິດໄປໂດຍຄິດວ່ານາງເມົາເຫຼົ້າ, ແລະທ່ານກໍຈ່ົມຮ້າຍ

ຕ່ໍນາງ.

ນາງຮັນນາໄດ້ອະທິບາຍວ່ານາງບ່ໍໄດ້ເມົາເຫຼົ້າແຕ່ວ່າໄດ້ທຸ້ມເທມອບຫົວໃຈຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ທຸກໆຖ້ອຍ

ຄໍາທ່ີນາງໄດ້ໃຊ້ໃນຄໍາອ້ອນວອນແມ່ນໄດ້ອອກມາຈາກສ່ວນເລິກໃນຫົວໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ. ນາງຮັນນາຮ້ອນຮົນໃຈຢາກ

ໄດ້ລູກແທ້ໆ. ພຣະຄໍາໃນຕອນນ້ີກໍບ່ໍໄດ້ເວົ້າວ່າຄົນບ່ໍມີລູກແລະຄູ່ແຕ່ງງານສາມາດຕ່ໍລອງກັບພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະຄໍາ

ຕອນນ້ີສອນວ່າໃຫ້ອ້ອນວອນໃນທຸກໆສະຖານະການ-ເປັນການເໝາະສົມທ່ີສຸດ. ພຣະຄໍາຕອນນ້ີບ່ໍໄດ້ຊ້ີວ່າການບ່ໍມີ

ລູກຂອງນາງຮັນນາມາຈາກບັນຫາຝ່າຍວິນຍານ ບ່ໍວ່າຈະເປັນຕົວນາງເອງຫຼືຜົວຂອງນາງ.

ທ່ານເອລີໄດ້ຢືນຢັນຄວາມຈິງໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງນາງຮັນນາໂດຍໄດ້ເພີມ້ຄໍາອ້ອນວອນໃນຖານະເປັນປະໂຣ

ຫິດວ່າຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບຕາມຄໍາຮຽກຮ້ອງຂອງນາງ. ຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານເອລີເປັນທ່ີໜູນນ້ໍາໃຈຫຼາຍ ນາງໄດ້ກັບຄືນ

ບ້ານເໝືອນກັບວ່າເປັນຍິງຜູ້ໃໝແ່ລ້ວ.

ເຖິງແມ່ນນາງຍັງບ່ໍທັນໄດ້ລູກກໍຕາມ ນາງຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນແລະຈະຕອບຄໍາຮຽກຮ້ອງຂໍລູກຊາຍນ້ັນ

ແລະນາງກໍໄດ້ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຖວາຍຄໍາໝັ້ນສັນຍາຄືນແກ່ພຣະເຈ້ົາ ເຣ່ືອງລູກຊາຍທ່ີນາງຮ້ອນຮົນຢາກໄດ້ນ້ັນ. ລາວ

ຈະດໍາເນີນຊີວິດເປັນຄົນນາຊີຣີ-ຄືຜູ້ທ່ີໄດ້ຖືກແຍກແລະເປັນຂອງຖວາຍແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ (ເບ່ິງ ຈົດບັນຊີ 6:1-

21; ຜູ້ປົກຄອງ 13:5-7). ຫຼງັຈາກເວລາທ່ີບ່ໍຄາດຝັນນາງຮັນນາກໍເກີດລູກຊາຍແລະຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ລາວວ່າຊາມູເອນ, ຊ່ຶງຊ່ື

ນ້ີໄດ້ເປັນສ່ິງເຕືອນສະຕິວ່ານາງໄດ້ຂໍຮ້ອງຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

3. ຄາໍສນັຍາອັນຄບົຖວ້ນສມົບນູ: (1 ຊາມູເອນ 1:27-2:1)

ນາງຮັນນາບ່ໍລືມຄໍາສັນຍາຕອນທ່ີນາງໄດ້ຖອກເທໝົດທັງຫົວໃຈຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ເມື່ອພວກເຮົາຕ້ັງຄໍາໝັ້ນ

ສັນຍາຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ພຣະອົງກໍຄາດຫວັງໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາມັນໄວ ້(ປັນຍາຈານ 5:5). ຫຼັງຈາກຊາມເູອນເກີດ
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ນາງຮັນນາໄດ້ຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດດ່ຽວທ່ີຈະເຮັດຕາມຄໍາສັນຍາທ່ີນາງໄດ້ຕ້ັງໄວວ້່າຈະຖວາຍລູກຊາຍໃຫ້ກັບອົງພຣະຜ້ ູ

ເປັນເຈ້ົາ-ທ່ີຈິງແລ້ວກໍຄືຖວາຍລາວໃຫຮ້ັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຕລອດຊ່ົວຊີວິດ. ເຖິງວ່ານາງຮັນນາໄດ້ເກີດລູກຕ່ືມອີກຫຼັງຈາກ

ນ້ັນ, ໃນຈຸດນ້ີແມ່ນເວລາຂອງຊາມູເອນຖືວ່າລາວເປັນລູກຊາຍຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນຂອງນາງ ແລະນາງຮັນນາບ່ໍໄດ້ລ່ັງເລໃຈ

ທ່ີຈະມອບຖວາຍແກ່ພຣະເຈ້ົາໃນສ່ິງທ່ີນາງຢາກໄດ້ແລະມີຄ່າທີ່ສຸດ-ຄືລູກຊາຍທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ ຊ່ຶງເປັນຄໍາ

ຕອບຈາກການອ້ອນວອນອະທິຖານຂອງນາງ.

ເອນການາເຫັນດີນໍາການຕັດສິນໃຈຂອງນາງຮັນນາທ່ີຈະໃຫ້ຄໍາສັນຍາຂອງນາງຄົບສົມບູນ. ຄືກັນກັບນາງຮັນ

ນາແລະເອນການາ, ພໍແ່ມຫ່ຼາຍຄົນກໍໄດ້ຖວາຍບຸດຂອງຕົນແກ່ອົງພຣະເຈ້ົາຕອນທ່ີເດັກເກີດໃໝນ້ັ່ນ. ແຕ່ວ່າ, ນ້ັນຍັງບ່ໍ

ທັນພໍເທ່ືອ ເພາະພຽງແຕ່ເປັນພິທີສລອງແລະຮັບເອົາໃບປະກາດສໍາລັບການຖວາຍບຸດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ເຫັນວ່າ 

ຈະຕ້ອງກະທໍາຫຼາຍກວ່ານ້ີອີກໃນການຖວາຍບຸດ ìຄືການຝຶກຝົນແລະແນະນໍາໃນທາງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî (ເອເຟ

ໂຊ 6:4).

ພໍ່ແມຕ້່ອງອ້ອນວອນອະທິຖານຢ່າງໜັກແລະອ້າແຂນຮັບໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບໃຊ້ຂອງເຂົາເຈ້ົາຢ່າງ

ຕ້ັງໃຈໃນຖານະເປັນຜູ້ທໍາອິດໃນການຝຶກຝົນຄວາມເຊ່ືອໃນຊີວິດຂອງພວກລູກເຕ້ົາຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ພໍແ່ມຕ້່ອງສອນລູກ

ຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງດ້ວຍຄໍາເວົ້າແລະເປັນຕົວຢ່າງມືແ້ລ້ວມືເ້ລ່ົາ ດ້ວຍການເບ່ິງໂລກຢ່າງຮອບດ້ານທ່ີມັນຈະເອົາຊະນະ

ຫົວໃຈແລະຄວາມຄິດຂອງລູກເຕ້ົາຂອງພວກເຮົາ, ພໍແ່ມຢ່່າເມີນເສີຍຕ່ໍການນໍາທາງລູກເຕ້ົາຂອງຕົນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາ

ຮັກແລະຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ.

ນາງຮັນນາໄດ້ຮັກສາຊາມເູອນຢູ່ໃນເຮືອນຈົນກວ່ານາງໄດ້ຕັກເຕືອນລາວແລະຫຼັງຈາກນ້ັນຈ່ຶງໄດ້ນໍາລາວໄປ

ທ່ີພຣະວຫິານທ່ີເມືອງຊີໂລ, ຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີນາງໄດ້ອະທິຖານອ້ອນວອນຂໍລູກຊາຍ. ທ່ີເມອືງຊີໂລ, ນາງຮັນນາໄດ້ນໍາ

ເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະໄດ້ຖວາຍຊາມູເອນໃຫຮ້ັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. ຫຼັງຈາກນ້ັນໄປຊາມູເອນກໍໄດ້ອາສັຍຢູ່

ກັບປະໂຣຫິດເອລີທ່ີເມືອງຊີໂລ. ນາງຮັນນາໄດ້ມີໂອກາດເຫັນຊາມູເອນທຸກໆປີເມື່ອນາງແລະເອນການາກັບມາເພື່ອ

ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາແຕ່ລະປີ (2:19). ແລະທຸກໆປີນາງຮັນນາຈະນໍາເສ້ືອຄຸມທ່ີຄືກັນກັບຂອງທ່ານເອລີນຸ່ງມາໃຫ້ຊາມູ

ເອນ (ຂ້ໍ 18-19). ນາງຮັນນາໄດ້ສັຣເສີນແລະໄດ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງຊົງຕອບຄໍາອ້ອນວອນຂອງນາງສໍາ

ລັບລູກຊາຍ.

ຫຼັງຈາກນາງແລະຜົວໄດ້ກັບຄືນເມືອຮອດເຮືອນແລ້ວ, ຊາມູເອນໄດ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນແລະໄດ້ຮັບໃຊ້ ìພາຍໃຕ້ປະໂຣ 

ຫິດເອລີî (ຂ້ໍ 11). ລູກຊາຍນ້ອຍຂອງນາງກໍສືບຕ່ໍ ìໃຫຍ່ຂ້ຶນທັງສອງຝ່າຍຄືດ້ານຮ່າງກາຍແລະເປັນທ່ີເຫັນຊອບຕ່ໍພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະຕ່ໍມະນຸດî (ຂ້ໍ 26). ຄືກັນກັບນາງຮັນນາ, ພໍແ່ມຄ່ວນມໃີຈປາຖນາຢາກເຫັນລູກຂອງຕົນໄດ້ມີສ່ວນ

ຮ່ວມໃນການຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈົນສຸດຊີວິດ.

ບົດຮຽນຊວີິດ

ການທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປະການສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເສັຽຄວາມຕ້ັງໃຈ, ເສັຽ

ຄວາມຫວັງ, ຫຼເືອົາຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໄວ້ກັບສ່ິງອ່ືນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຜູ້ທ່ີປະຄວາມຫວັງໄວກັ້ບສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງຫຼື

ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງນອກເໜືອຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວກໍຈະພົບກັບຄວາມຜິດຫວັງ.

ສ່ີຢ່າງຕ່ໍໄປນ້ີ ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ປະຄວາມຫວັງອັນເປັນມໍຣະດົກຕົກທອດໄວກັ້ບພວກລູກໆ:

 ເມື່ອຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫາກມາປະທະ ໃຫ້ເບ່ິງໄປທ່ີສວັນກ່ອນ.(ເພິ່ງໃນພຣະເຈ້ົາ)

 ຫາໂອກາດຕ່າງໆ ທ່ີຈະສອນລູກເຕ້ົາຂອງທ່ານໃນການໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈ້ົາ.

 ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າຄໍາອະທິຖານອ້ອນວອນກັບຄວາມຫວັງນ້ັນໄດ້ຄຽງຄູ່ກັນໄປ.

 ຜູ້ທ່ີມີຄວາມຫວັງໃນພຣະເຈ້ົາຄວນຈະເຝ້ົາເບ່ິງຢ່າງມຄີວາມຄາດຫວັງ (ເພງສັຣເສີນ 5:3).

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ປະຖົມມະ

ົດຮຽນນີ້ສາມາດມຜີົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້າ່ງໃດ 

ພື່ອໃຫ້ບັນລຸສູ່ການເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍຈິດວິນ

ບ່ິງໄປທ່ີເວລາແລະສ່ິງທ່ີເປັນຢູ່ອັນຕລອດ

ັດຊ່ືຂອງທ່ານຊ່ຶງສາມາດສະທ້ອນຕ່ໍຄົນ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອແລະ

ພິ່ນ, ຕ່ໍປະເທດອິສຣາເອນ, ແລະຕ່ໍທ່ົວທັງ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

າສຈາກຄວາມເຊ່ືອພວກເຮົາບ່ໍສາມາດ

ົ່ງຕ່ໍໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນໆ. ຫຼັງຈາກພວກເຮົາ

ັບອະນາຄົດແຕ່ວ່າສໍາລັບການດໍາເນີນ

ແຮດຕ້ີ ກາດເນີໄດ້ເປັນສາສນາທູດ

ດ້ແຕ່ງງານກໍຕາມ, ເພິ່ນໄດ້ປະມໍຣະດົກ

ພິ່ນໄດ້ກັບມາສະຫະຣັດອະເມຣິກາ. ເພິ່ນ

ນຈີເຣັຽ. ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າເຣ່ືອງພວກຜູ້ຊາຍ

ູກໆຝ່າຍວິນຍານຂອງເພິ່ນໄດ້ເປີດເຜີຍ

ຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານອັບຣາຮາມແລະ

ົນໃຈແກ່ຄົນໃນຫຼາຍຍຸກຫຼາຍສມັຍ. ເມື່ອໃບແຈ້ງຂ່າວມໍຣະນະກັມຂອງ

າດສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາແລະບອກ

ົງມຢູ່ີໃນທ່ານຫລືບ່ໍ? ຖ້າວາ່ບ່ໍ, ທ່ານ

ະດົກແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໄວ້.

. ຄວາມເຊື່ອຖືກທດົສອບ: (ປະຖົມມະການ

ຫຼັງຈາກການເກີດຂອງອີຊາກແລະຫຼັງຈາກໄດ້ສ່ົງນາງຮາ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ20 ພສຶພາ 2012 (5-20-2012)

ມຣໍະດກົແຫງ່ຄວາມເຊືອ່

ມະການ 22:1-3,7-14, 26:2-5

ສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້າ່ງໃດ 

ວິນຍານທ່ີສົມສ່ວນ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນພຣະເຈ້ົາຂນະ

ຕລອດໄປເປັນນິດ. ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຫັນຫຼາຍໆທາງຂອງ

ຄົນອ່ືນໆ.

ແລະການເຊ່ືອຟັງຂອງອັບຣາຮາມ ເປັນຄວາມເຊ່ືອທ່ີມຜົີນສະທ້ອນ

ທັງໂລກ.

ສາມາດທູນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໄດ້, ແລະພວກເຮົາບ່ໍມີອັນໃດທ່ີມີຄ່າຕລອດ

ເຮົາມາເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດແລ້ວ, ພວກເຮົາມີບາງຢ່າງທ່ີສໍາຄັນທ່ີ

ເນີນຊີວິດແຕ່ລະມື້ອີກດ້ວຍ.

ທູດຢູ່ປະເທດໄນຈີເຣັຽ, ອັຟຣິກາ, ຈາກປີ 1936-1975. ເຖິງ

ມໍຣະດົກຕົກທອດຂອງຄວາມເຊ່ືອຂນະທ່ີເພິ່ນໄດ້ກ່າວຕ່ໍໂບດທັງຫຼາຍ

ເພິ່ນໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຄວາມຫິວກະຫາຍຢາກຟັງເຣ່ືອງພຣະ

ຊາຍທ່ີໃຊ້ພ້າໂຕ້ຖາງທາງໃຫ້ເພິ່ນ ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ຂ່ີຣົດຈັກເຂ້ົາ

ເຜີຍໃຫເ້ຫັນມໍຣະດົກຕົກທອດຂອງຄວາມເຊ່ືອ.

ແລະການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາໄດ້ມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍລູກຊາຍຂອງ

ເມື່ອໃບແຈ້ງຂ່າວມໍຣະນະກັມຂອງທ່ານຫາກຖືກຂຽນຂ້ຶນ, ມັນຈະລວມການປະ

າດສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາແລະບອກຄົນທັງໂລກກ່ຽວກັບການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ ແລະຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະ

ທ່ານກໍຕ້ອງຕັດສິນໃຈໃຫ້ແນ້ວແນ່ປ່ຽນແປງສ່ິງໃດກໍຕາມທ່ີຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະມໍ

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ປະຖົມມະການ 22:1-3,7-10)

ຫຼັງຈາກການເກີດຂອງອີຊາກແລະຫຼັງຈາກໄດ້ສ່ົງນາງຮາກາແລະອິສມາເອນໃຫ້ໜີໄປແລ້ວ

ເຈ້ົາຂນະທ່ີພວກເຮົາ

ຫຼາຍໆທາງຂອງຄວາມ

ສະທ້ອນຕ່ໍລູກຊາຍຂອງ

ຕລອດໄປເປັນນິດເພື່ອ

ທ່ີສຸດ, ບ່ໍພຽງແຕ່ສໍາ

ເຖິງແມ່ນວ່າເພິ່ນບ່ໍເຄີຍ

ທັງຫຼາຍໃນທຸກໆສ່ີປີທ່ີ

ເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຂອງຊາວ

ເຂ້ົາໄປໃນກາງປ່າດົງ.

ຂອງເພິ່ນແລະເປັນພລັງ

ມັນຈະລວມການປະ

ແລະຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະ

ປ່ຽນແປງສ່ິງໃດກໍຕາມທ່ີຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະມໍ

ແລະອິສມາເອນໃຫ້ໜີໄປແລ້ວ, ໃນລະຍະນ້ັນ



2

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ທົດສອບອັບຣາຮາມ. ພຣະເຈ້ົາພິສູດແລະທົດສອບພວກເຮົາໃຫ້ເປີດເຜີຍແລະຫຼໍຫ່ຼອມນິສັຍຂອງພວກ

ເຮົາ. ພຣະເຈ້ົາຍັງໃຊ້ການທົດສອບແລະບັນຫາຕ່າງໆເພື່ອສິດສອນພວກເຮົາໃຫ້ມຄີວາມອົດທົນແລະຊ່ວຍພວກເຮົາ

ໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນເປັນຄົນທ່ີພຣະອົງຕ້ອງການຢາກໃຫ້ເຮົາເປັນ.

ເມື່ອອັບຣາຮາມໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາຮຽກເອ້ີນຊ່ືຂອງເພິ່ນ, ເພິ່ນກໍໄດ້ຕອບໂດຍບ່ໍໄດ້ລ່ັງເລໃຈ. ພຣະເຈ້ົາ

ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທ່ີແຈ່ມແຈ້ງແກ່ອັບຣາຮາມ. ອັນທີນ່ຶງ, ພຣະອົງບອກໃຫອັ້ບຣາຮາມອອກເດີນທາງກັບລູກຊາຍອີ

ຊາກໄປທ່ີແຄວ້ນໂມຣິຢາ, ຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ສ້າງວິຫານຢູ່ທ່ີນ້ັນໃນເວລາຕ່ໍມາ. ຄໍາວ່າ ìຮັກî ໄດ້ໃຊ້

ເປັນຄ້ັງທໍາອິດໃນພຣະຄັມພີຢູ່ໃນຕອນນ້ີ.

ອັນທີສອງ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກອັບຣາຮາມວ່າໃຫ້ຖວາຍອີຊາກເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ-ຊ່ຶງເປັນແບບຖວາຍບູຊາທ່ີ

ຖືກເຜົາໄໝທັ້ງໝົດດ້ວຍໄຟ. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະຄັມພບ່ໍີໄດ້ບັນທຶກການຕ່ໍຕ້ານໃດໆຫຼກືານປະຕິເສດຢ່າງໃດໃນພາກ

ສ່ວນຂອງອັບຣາຮາມກໍຕາມ ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຈະສົມມຸດເອົາວ່າອັບຣາຮາມດີໃຈຍອມຮັບຄວາມຄິດທ່ີຕ້ອງເຜົາຖວາຍ

ລູກຫຼືຫຼັກການຖວາຍເດັກນ້ອຍເປັນເຄ່ືອງບູຊາເປັນທ່ີຍອມຮັບຂອງເພິ່ນ (ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເພື່ອນບ້ານຂອງເພິ່ນທ່ີບ່ໍ

ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາພາກັນປະຕິບັດກໍຕາມ). ອັບຣາຮາມໄດ້ເຕັມໃຈວາງໃຈເຊ່ືອແລະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ, ເຖິງແມ່ນວ່າການ

ເຮັດແນວນ້ັນເປັນການຍາກທ່ີສຸດກໍຕາມ.

ອັບຣາຮາມກໍທ້ອນໂຮມວັດຖຸສ່ິງຂອງທ່ີຕ້ອງການໃນການເຊ່ືອຟັງຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເພາະວ່າອັບຣາ

ຮາມໄດ້ຕົກລົງໃຈເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາເປັນສ່ິງທ່ີຍ່ິງໃຫ່ຍກວ່າການຕ່ໍຕ້ານອັນໃດອັນນ່ຶງທ່ີເພິ່ນມີຢູ່ນ້ັນ, ເພິ່ນໄດ້ມຸ້ງໜ້າໄປ

ສູ່ໂມຣິຢາກັບອີຊາກແລະຄົນໃຊ້ອີກສອງຄົນ. ໃນມື້ທີສາມຂອງການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ອັບຣາຮາມກໍໄດ້ມາຮອດ

ໂມຣິຢາ, ບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກໄວ້ແກ່ເພິ່ນ.

ຂນະທ່ີອັບຣາຮາມແລະອີຊາກໄດ້ຍ່າງໄປທ່ີແທ່ນຖວາຍບູຊາ, ອີຊາກໄດ້ຖາມພໍ່ຂອງລາວວ່າ, ìຢູ່ໃສແກະສໍາ

ລັບເຜົາຖວາຍບູຊາ?î ອັບຣາຮາມໄດ້ຕອບວ່າພຣະເຈ້ົາຈະປະທານແກະສໍາລັບເຜົາຖວາຍບູຊາ. ເຖິງແມ່ນວ່າເພິ່ນກໍ

ບ່ໍຮູ້ຄືກັນວ່າພຣະເຈ້ົາຈະປະທານໃຫ້ຢ່າງໃດ, ອັບຣາຮາມໄດ້ເຊ່ືອວາງໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຈະປະທານໃຫ້.

ອັບຣາຮາມໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາແລະຫຼັງຈາກນ້ັນກໍມັດອີຊາກແລ້ວໄດ້ປະອີຊາກຄືລູກຊາຍທ່ີທ່ານຮັກໄວທ່ີ້ແທ່ນ

ບູຊານ້ັນ. ທ່ານອັບຣາຮາມເຊ່ືອວ່າຖ້າອີຊາກຕາຍ, ພຣະເຈ້ົາກໍຈະເຮັດໃຫ້ລາວຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍໄດ້ເພື່ອຈະ ເຮັດ

ໃຫ້ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດ ເພື່ອຈະໃຫ້ມຊົີນຊາດທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ເກີດມາຈາກອີຊາກ (ເຮັບເຣີ 11:9).

ຂນະທ່ີພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງອັບຣາຮາມ, ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວພວກເຮົາມອງຂ້າມຄວາມເຊ່ືອ

ຂອງອີຊາກ. ອີຊາກໄດ້ຮັກແລະໄດ້ເຊ່ືອວາງໃຈພໍ່ຂອງລາວແລະກໍໄດ້ເຕັມໃຈທ່ີໃນການມອບຕົວລາວເອງເປັນເຄ່ືອງ

ບູຊາ, ແມ້ກະທ້ັງພຣະຄຣິດເອງກໍໄດ້ກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນທ່ີໄມ້ກາງແຂນໃນເວລາຕ່ໍມາ.

ຢ່າງສຸດທ້າຍ, ອັບຣາຮາມໄດ້ກໍາມີດໃນມືແລະໄດ້ຍົກຂ້ຶນເພືອ່ຈະຂ້າລູກຊາຍຂອງທ່ານ. ອັນນ້ີໄດ້ແມ່ນຈຸດທ່ີ

ໄດ້ຄວບຄຸມຄວາມຄິດຂອງອັບຣາຮາມ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄໍາບັນຊາຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫຖ້ວາຍລູກຂອງທ່ານໃນຕອນທໍາອິດ

ນ້ັນ. ນ້ີແມ່ນການທົດສອບທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສຸດຂອງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ.

2. ຄວາມເຊື່ອທີໄ່ດພ້ິສູດແລວ້ (ປະຖົມມະການ 22:11-14)

ໃນນາທີສຸດທ້າຍ, ຂນະທ່ີອັບຣາຮາມຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຂ້າລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ, ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຕັດບົດເຂ້ົາຂັດ

ຂວາງ. ìແຕ່ເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ໄດ້ກ່າວຕ່ໍອັບຣາຮາມຈາກສວັນແລະໄດ້ໃຊ້ແນວຫ້າມຢ່າງຮີບດ່ວນເຖິງ

ສອງເທ່ົາເພື່ອໃຫທ່້ານຢຸດຟັງ: ìອັບຣາຮາມ, ອັບຣາຮາມ!î ອັບຣາຮາມໄດ້ຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຢູ່ທ່ີນ້ີ.î ຄໍາຕອບຂອງອັບ

ຣາຮາມຊ້ີໃຫເ້ຫັນຄວາມເຕັມໃຈແລະຄວາມພຽງພ້ອມຂອງທ່ານທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ນໍາ ້ພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາຄົບສົມບູນ.
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ການເປັນພໍ່ແມແ່ມ່ນວຽກທ່ີຍາກຫຼາຍແລະເຕັມໄປດ້ວຍການທ້າທາຍທ່ີບ່ໍເປັນໜ້າເບ່ິງຫຼາຍຢ່າງ. ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງ

ເປັນເຫດຜົນສໍາຄັນສໍາລັບພໍ່ແມ່ທ່ີຕ້ອງສແວງຫາໃນພຣະເຈ້ົາ-ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຟັງ ແລະເຊ່ືອວາງໃຈຄືກັບອັບຣາຮາມ.

ພວກພໍ່ແມຄ່ວນຈະເພິງ່ອາສັຍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ນໍາທາງເຂົາເຈ້ົາ ໂດຍຜ່ານພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງເພື່ອວ່າເຂົາເຈ້ົາຈະສາ

ມາດຕັດສິນໃຈທ່ີຈະນັບຖືພຣະອົງ.

ຄໍາແນະນໍາຂອງເທວະດາຕ່ໍອັບຣາຮາມກໍແຈ່ມແຈ້ງດີ: ຢ່າທໍາຮ້າຍອີຊາກໃນທາງໃດທາງນ່ຶງ. ຄວາມເຊ່ືອຂອງ

ອັບຣາຮາມໄດ້ຖືກທົດສອບແລະຖືກພິສູດວ່າເປັນຄວາມເຊ່ືອທ່ີແທ້. ເພິ່ນຢໍາເກງແລະເຊ່ືອຟັງຄວາມຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ທາງນ່ຶງທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາຢໍາເກງຫຼືໂຄຣົບນັບຖືພຣະເຈ້ົາແມ່ນດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈຂອງພວກເຮົາ

ໃນການຕິດຕາມພຣະອົງໃນການຍອມເຊ່ືອຟັງໝົດທຸກຢ່າງ. ອັບຣາຮາມໄດ້ມີຄວາມເຕັມໃຈຖວາຍລູກຊາຍຄົນດຽວ

ຂອງເພິ່ນໃນການເຊ່ືອຟັງຕ່ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄວາມເຕັມໃຈຍອມເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຂອງເພິ່ນເປັນຫຼັກຖານວ່າເພິ່ນ

ໄດ້ຮັກແລະໄວວ້າງໃຈພຣະເຈ້ົາ.

ເມື່ອອັບຣາຮາມໄດ້ວາງລູກຊາຍຂອງເພິ່ນເທິງແທ່ນບູຊາແລະຍົກມີດໃນມືຂ້ຶນເພື່ອຈະຂ້າລາວນ້ັນ, ເພິ່ນກໍໄດ້

ຜ່ານການທົດສອບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງການເຊ່ືອຟັງ. ເຖິງແມ່ນວາ່ພຣະຄັມພຕີອນນ້ັນບ່ໍໄດ້ກ່າວເຖິງສ່ິງນ້ີກໍຕາມ, ທັງອັບ

ຣາຮາມແລະອີຊາກກໍຕ້ອງພາກັນຫັນໃຈໂລ່ງທັນທີ.

ເມື່ອອັບຣາຮາມຫຼຽວຂ້ຶນເທິງ, ເພິ່ນກໍໄດ້ເຫັນແກະເຖິກທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ໂດຍທ່ີເຂົາຂອງມັນຂ້ອງກັບ

ເຄືອໄມ້ທ່ີຢູ່ໃກ້ນ້ັນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານແກະເຖິກໃຫອັ້ບຣາຮາມເພື່ອຖວາຍບູຊາແທນທ່ີຈະແມ່ນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ.

ອັບຣາຮາມໄດ້ເອົາແກະເຖິກຕົວນ້ັນແລະຫຼັງຈາກນ້ັນກໍທໍາການເຜົາຖວາຍແທນທ່ີຂອງອີຊາກ.

ເມື່ອພວກເຮົາຫາກເພິ່ງອາສັຍພຣະເຈ້ົາໃນຄວາມເຊ່ືອ, ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ທັນທີໂລດວ່າພຣະອົງເຕັມໃຈທ່ີຈະ

ປະທານໃຫ້. ພຣະເຈ້ົາສາມາດປະທານໃນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາເບ່ິງບ່ໍເຫັນເຖິງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອວ່າຈະມາທາງໃດ. ແກະເຖິກ

ໂຕນ້ັນແມ່ນການທົດແທນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫສໍ້າລັບອີຊາກ. ການຖວາຍຂອງອັບຣາຮາມທ່ີພູໂມຣິຢາໄດ້ເປັນ

ເງົາໄວ້ກ່ອນຂອງການຖວາຍບູຊາແລະການເປັນຕົວແທນຂອງພຣະຄຣິດໃນການໄຖ່ໂທດເທິງໄມກ້າງແຂນເຊ່ັນກັນ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍົກຍ້ອງອັບຣາຮາມສໍາລັບການຍອມເຊ່ືອຟັງຂອງເພິ່ນ, ແລະອັບຣາຮາມກໍໄດ້ຮບັຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາ

ເປັນຜູ້ຊົງປະທານໃຫ້. ອັບຣາຮາມໄດ້ໃສ່ຊ່ືບ່ອນທ່ີຖວາຍແກະເຖິກນ້ັນວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະປະທານໃຫ້.î ຫຼາຍຍຸກ

ຫຼາຍສມັຍຜ່ານໄປ, ຊ່ືຂອງບ່ອນນ້ີໄດ້ເປັນທ່ີເຕືອນສະຕິວ່າພຣະເຈ້ົາສາມາດປະທານສ່ິງທ່ີຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີວາງໃຈ

ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ. ອີຊາກກໍໄດ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນເມື່ອພໍ່ຂອງລາວໄດ້ຈົດຈໍາບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດປະທານໃຫ້. ພໍແ່ມຄ່ວນຈະ

ຈົດຈໍາວ່າພວກລູກໆຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ກໍຄືກັນກັບອີຊາກ, ສາມາດຮຽນຮູ້ບົດຮຽນອັນສໍາຄັນກ່ຽວກັບການວາງໃຈເຊ່ືອໃນ

ພຣະເຈ້ົາໂດຍການສັງເກດວ່າພໍ່ແມໄ່ດ້ເຮັດແນວໃດຕ່ໍການທ້າທາຍຂອງຊີວິດ. ບົດຮຽນເຫຼົ່ານ້ີຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກ 

ຕ່າງໃນຊີວິດຂອງພວກລູກໆໃນການຕ່ໍສູ້ກັບການທ້າທາຍທ່ີເຂົາເຈ້ົາຈະປະເຊີນຕ່ໍໄປໃນຊີວິດ.

3. ຄວາມເຊື່ອທີເ່ພີມ້ທະວຂີຶນ້: (ປະຖົມມະການ 26:2-5)

ພວກລູກໆຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ ໃນທ່ີສຸດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກພໍ່ແມເ່ປັນຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ. ຫຼາຍປີຜ່ານ

ໄປຫຼັງຈາກປະສົບການທ່ີພໂູມຣິຢາ, ອີຊາກກໍໄດ້ປະເຊີນກັບການທ້າທາຍຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອຂອງລາວເອງໃນທາງແຫງ່

ຄວາມອຶດຢາກ. ຄວາມອຶດຢາກໄດ້ເກີດຂ້ຶນເປັນຄ້ັງຄາວສ່ວນຫຼາຍມັນຈະບັງຄັບໃຫຄົ້ນອອກເດີນທາງເປັນລະຍະໄກ

ເພື່ອການຢູ່ລອດ. ໃນບາງກໍຣະນີ, ບາງຄົນຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດອ່ືນເພື່ອຊອກຫາການຊ່ວຍບັນເທົາ (ຣຸດ 1:1).

ແຕ່ກ່ອນອັບຣາຮາມກໍໄດ້ປະເຊີນກັບອຶດຢາກອັນຮ້າຍແຮງຈົນເພິ່ນຕ້ອງເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນປະເທດອີຢິບຊ່ົວໄລຍະ

ນ່ຶງ. ພວກລູກໆ ບ່ໍຍາມໃດກໍຍາມນ່ຶງກໍຈະປະເຊີນກັບການທ້າຍທາຍທ່ີພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ປະເຊີນ. ເມື່ອເກີດ

ຄວາມອຶດຢາກ ອີກຊາກໄດ້ຊອກຫາບ່ອນເພິ່ງພາໃນເມືອງເກຣາແຜ່ນດິນຂອງຟິລີສຕີນ ຊ່ຶງຄົນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ໜີ
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ຄວາມອຶດຢາກເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນເມອືງນ້ັນ.

ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກທົດສອບສເມີ ຊ່ຶງຢູ່ໃນຈຸດທ່ີວ່າຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຂັດແຍ້ງຕ່ໍຂອບ

ເຂດຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງມະນຸດເຮົາ. ໃນເວລາແນວນ້ີ ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍປະທານຄໍາຕອບທ່ີໜ້າພໍໃຈຕ່ໍທຸກໆຄໍາຖາມຂອງ

ພວກເຮົາ. ແຕ່ວ່າຄໍາຕອບຕ່າງໆຈະມາເຖິງຕາມກໍານົດເວລາຖ້າພວກເຮົາຈະເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະອົງ. ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍ

ນໍາພາພວກເຮົາໄປບ່ອນທ່ີພຣະອົງຈະບ່ໍສາມາດຄ້ໍາຊູພວກເຮົາ.

ພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍປະຖ້ິມໄພພ່ົນຂອງພຣະອົງໃນຄາວຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກ. ພຣະເຈ້ົາຍັງໄດ້ສັນຍາວ່າຈະອວຍ

ພອນອີຊາກ. ຄໍາສັນຍານ້ີແມ່ນລວມທັງຝ່າຍວິນຍານແລະພຣະພອນຝ່າຍວັດຖຸສ່ິງຂອງ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫຄ້ວາມໝັ້ນ

ໃຈແກ່ອີຊາກວ່າພຣະອົງຈະເຮດັໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງລາວມຫີຼວງຫຼາຍເໝືອນດ່ັງດວງດາວໃນທ້ອງຟ້າ, ເໝືອນກັບຄໍາສັນ

ຍາທ່ີພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ໄວກັ້ບອັບຣາຮາມ (ປຖມກ. 15:5). ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາວ່າຈະປະທານເຊ້ືອສາຍຂອງອີຊາກທ່ົວ

ທັງດິນແດນນ້ີແລະອວຍພອນທຸກໆປະເທດຫຼືມະນຸດທຸກຄົນໃນໂລກໂດຍຜ່ານເຊ້ືອສາຍຂອງລາວ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພອນອີຊາກເພາະວ່າຄວາມເຊ່ືອຂອງອັບຣາຮາມແລະການຍອມເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໝົດ

ຫົວໃຈຂອງເພິ່ນ. ອັບຣາຮາມໄດ້ເຊ່ືອຟັງກົດລະບຽບຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຄໍາສ່ັງ, ກົດບັນຍັດ, ແລະຄໍາແນະນໍາທຸກຢ່າງ.

ເພິ່ນໄດ້ສິດສອນອີຊາກໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ. ອີຊາກ, ເຊ້ືອສາຍຂອງລາວ, ແລະທຸກໆປະເທດມີຄວາມເຊ່ືອເພາະຜົນ

ຂອງການຍອມເຊ່ືອຟັງຢ່າງສັດຊ່ືຂອງອັບຣາຮາມ.

ເໝືອນກັບອັບຣາຮາມ, ເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າຄວາມເຊ່ືອອັນສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາກໍຈະມີຜົນສະທ້ອນ

ອັນຍາວນານຊ່ຶງເຮົາອາດຈະບ່ໍໄດ້ເຫັນໃນຊ່ວງເວລາທ່ີເຮົາມຊີີວິດຢູ່ນ້ີ. ເໝືອນກັບອີຊາກ, ພວກເຮົາເປັນໜ້ີຕ່ໍບັນດາຜູ້

ນໍາ, ພໍແ່ມ,່ ບັນພະບຸຣຸດ ຜູ້ທ່ີມຊີີວິດຢູ່ກ່ອນພວກເຮົາ. ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດເພື່ອໃຫ້ຄົນລຸ້ນຕ່ໍໄປໄດ້ຮັບ 

ພຣະພອນເພາະຄວາມເຊ່ືອອັນສັດຊ່ືຂອງເຮົາ.

ບົດຮຽນຊວີດິ

ພວກເຮົາທຸກຄົນຈະປະມໍຣະດົກຕົກທອດໄວ້. ຄໍາຖາມກໍມຢູ່ີວ່າແມ່ນມໍຣະດົກຕົກທອດປະເພດໃດທ່ີພວກເຮົາ

ຈະປະໄວ້. ຄວາມເຊ່ືອແລະການຍອມເຊ່ືອຟັງຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາສາມາດເປັນແຮງບັນດົນໃຈຕ່ໍຄົນລຸ້ນຕ່ໍໄປ, ຕ່ໍ

ປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ແລະຕ່ໍໂລກ. ຖ້າພວກເຮົາຈະປະມໍຣະດົກຕົກທອດຂອງຄວາມເຊ່ືອ, ຕ່ໍຈາກນ້ັນພວກເຮົາຕ້ອງ

ເຮັດຕາມຂ້ັນຕອນຢ່າງຕ້ັງໃຈທ່ີຈະກະທໍາຢ່າງນ້ັນ. ຄໍາແນະນໍາຕ່ໍໄປນ້ີຈະໃຫ້ເຮົາຮູ້ແນ່ນອນວ່າ ຄວາມສັດຊ່ືຂອງພວກ

ເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຈະສະທ້ອນຕ່ໍຄົນອ່ືນໆຂນະທ່ີພວກເຮົາຍັງດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ແລະຫຼັງຈາກທ່ີພວກເຮົາຕາຍໄປ.

ຄວາມຈິງຫຼາຍຢ່າງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູຈ້າກການສຶກສາມືນ້ີ້ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໃນຄໍາວ່າ îເຊື່ອî:

 ຄວາມເຊ່ືອມີຜົນສະທ້ອນບ່ໍພຽງແຕ່ການດໍາເນີນຊີວິດແຕ່ລະມື້ຂອງພວກເຮົາ; ມັນສະທ້ອນຕ່ໍອະນາຄົດນໍາ.

 ການມີລູກຫຼືບ່ໍມີກໍຕາມ, ພວກເຮົາຄວນຈະຢູ່ກັບຄວາມລະມັດລະວັງວ່າຄົນອ່ືນໆກໍາລັງເບ່ິງພວກເຮົາ.

 ພໍ່ແມຄ່ວນຈະເວົ້າກັບລູກໆຂອງເຂົາເຈ້ົາວ່າແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມໝາຍຂອງການວາງໃຈເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ.

 ຈ່ົງເວົ້າເລ້ືອຍໆກ່ຽວກັບວ່າ ແມນ່ຫຍັງຄືຄວາມໝາຍຂອງການວາງໃຈເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ.

 ຈ່ົງຄິດເຖິງມູນມໍຣະດົກ! ໃຫ້ໝັນ້ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ປະສ່ິງທ່ີມີຄ່າກວ່າສ່ິງຂອງອ່ືນໆໄວໃ້ຫ້ຄົນລຸ້ນຕ່ໍໄປ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ກິຈການ

ົດຮຽນນີສ້າມາດມຜີນົສະທ້ອນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນຝ່າຍ

ນຂນະທ່ີພວກເຮົາພິຈາຣະນາເບ່ິງເວລາ

ຼາຍໆທາງຂອງການເວົ້າເຣ່ືອງຄວາມຮັກ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບແຮງບັນດົນໃຈຂອງ

ີທ່ີໂປໂລໄດ້ສະແດງຄວາມຮກັຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກ

ົນອ່ືນ.

ປນັຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ

ົນເຮົາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຄົນອ່ືນຮັກ. ເຖິງ

ິ່ງໃຫຍ່ທ່ີສຸດຄືຕ້ອງຮັກກັນແລະໃຫເ້ປັນ

ມ່ນພຣະເຈ້ົາ. ພຣະອົງເປັນຜູ້ທ່ີຮັກພວກ

ອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປກໍແບ່ງປັນ

ພຣະເຢຊູຊົງຮັກແລະເປັນທ່ີສົນໃຈຂອງ

່ວງເວລາຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງຊົງຮັກ

າຍດາຍເພາະວ່າເຂົາເຈ້ົາຢູ່ໃນໂລກທ່ີມືດ

ັ້ນໃຈໃນຕົນເອງວ່າເຮົາມີຄວາມຮັກຕ່ໍບາງ

ົນອ່ືນຮັກແລະຢາກໃຫ້ຄົນອ່ືນມີຄວາມ

ການຮັກແລະການໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ

ັກຂອງພຣະເຈ້ົາກັບເຂົາເຈ້ົາ. ພວກເຮົາ

ໍາຄັນທ່ີສຸດໃນໂລກກັບເຂົາເຈ່້ົາ: ຄືຂ່າວປະ

ໍຣະດົກແຫງ່ຄວາມຮັກທ່ີຈະເປັນແຮງບັນ

ວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາາກັບຄົນອ່ືນໆເຊ່ັນ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ27 ພສຶພາ 2012 (5-27-2012)

ມຣໍະດກົແຫງ່ຄວາມຮກັ

ຈການ 17:1-4; 2 ໂກຣິນໂທ 5:1-15; 1 ເທຊະໂລນິກ 1

ສະທ້ອນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ຝ່າຍວິນຍານທ່ີສົມສ່ວນ, ພວກເຮົາຕ້ອງອອກໄປດ້ວຍຄວາມ

ເວລາແລະສ່ິງອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານ

ຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ.

ຂອງໂປໂລສໍາລັບວຽກງານຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ-ຄວາມຮັກຂອງ

ຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງເທຊະໂລນິກ, ຊ່ຶງເປັນຄຣິສຕະຈັກທ່ີໄດ້ແບ່ງປັນ

ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ທ່ີປາສຈາກຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາສ່ວນຫຼາຍ

ເປັນທ່ີຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ. ບົດຮຽນນ້ີສໍາຄັນກໍເພາະວ່າແຫຼ່ງທ່ີ

ພວກເຮົາກ່ອນ, ຜູ້ທ່ີໃຫຍ່ແລ້ວຕ້ອງຮູ້ຈັກວ່າເຂົາເຈ້ົາສາມາດ

ແບ່ງປັນຄວາມຮັກນ້ັນກັບຄົນອ່ືນໆ.

ຂອງມະນຸດ. ນ້ັນແມ່ນເຫດຜົນອັນນ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫ້ພຣະອົງບ່ໍຄື

ຮັກແລະເປັນຫ່ວງຄົນທັມມະດາທ່ົວໄປ-ຊ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີພວກເຮົາ

ມືດມົວນອກຂອບເຂດສາຍຕາຂອງພວກເຮົາ. ເປັນການ

ບາງຄົນພຽງໜ້ອຍດຽວຫຼືບ່ໍມີເລີຍ. ແຕ່ຖ້າເວົ້າຕາມຊ່ື, ທຸກໆ

ຄວາມສົນໃຈໃນຕົນເອງ.

ຈຕ່ໍຄົນອ່ືນສາມາດເປີດປະຕູໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາທ່ີຈະແບ່ງປັນຄໍາ

ເຮົາຄວນຈະຊອກຫາໂອກາດທ່ີຈະຮູ້ຈັກກັບຄົນອ່ືນໆແລະໄດ້

ຄືຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ໂດຍການກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ, ພວກ

ບັນດົນໃຈແລະໜູນນ້ໍາໃຈບັນດາຜູ້ທ່ີເກີດຕາມຫຼັງພວກເຮົາໃຫ້

ເຊ່ັນກັນ.

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

1:2-10

ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ

ທ່ານໃຫ້ສັງເກດເຫັນ

ຂອງພຣະຄຣິດ-ແລະວິ

ແບ່ງປັນຄວາມຮັກກັບ

ຫຼາຍກໍເວົ້າກັນວ່າສ່ິງທ່ີ

ແຫຼ່ງທ່ີມາຂອງຄວາມຮັກ

ສາມາດພົບກັບຄວາມຮັກ

ຄືກັບຜູ້ນໍາສາສນາໃນ

ເຮົາມັກຈະເບ່ິງຂ້າມຢ່າງ

ການງ່າຍທ່ີເຮົາມີຄວາມ

ທຸກໆຄົນຕ້ອງການໃຫ້

ຄໍາສອນແປ່ງຄວາມ

ໄດ້ແບ່ງປັນຄໍາສອນທ່ີ

ພວກເຮົາສາມາດປະ

ໃຫ້ສາມາດແບ່ງປັນ



2

1. ຖກືບັງຄບັໂດຍຄວາມຮກັ: (2 ໂກຣນິໂທ 5:14-15)

ການມີແຮງບັນດົນໃຈມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ເປັນພິເສດແມ່ນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. ໂປໂລບ່ໍໄດ້ປະໃຫ້ພວກ

ເຮົາສົງສັຍຕ່ໍແຮງບັນດົນໃຈຂອງທ່ານສໍາລັບການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ: ຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດບັງຄັບທ່ານໃຫ້ຮັບໃຊ້.

ອັນນ້ີສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້ດ່ັງນ້ີ ìຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດສໍາລັບໂປໂລî ຫຼື ìຄວາມຮັກຂອງໂປໂລສໍາລັບພຣະຄຣິດ.î

ເຖິງແມ່ນຫຼັກໄວຍະກອນໃນພາສາກຣີກແປຖືກຕ້ອງທັງສອງປໂຍກ, ພຣະຄຣິດໄດ້ຮັກໂປໂລກ່ອນ-ຊ່ຶງຊ່ວຍອະທິບາຍ

ວ່າເປັນຫຍັງໂປໂລຈ່ຶງໄດ້ຮັກພຣະຄຣິດ.

ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູເປັນສູນກາງຂອງແຮງບັນດົນໃຈໂປໂລໃນການຮັບໃຊ້. ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງສໍາແດງ

ຄວາມຮັກຕ່ໍໂປໂລດ້ວຍການຊົງພຣະຊົນຢູ່ແລະຊົງວາຍພຣະຊົນເພື່ອເພິ່ນ ໂປໂລກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະຄຣິດ

ດ້ວຍການຕາຍ(ຊີວິດເກ່ົາ)ແລະມຊີີວິດ(ໃໝ)່ເພື່ອພຣະອົງ.

ຣັສມີຂອງຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດເຮັດໃຫ້ໂປໂລບ່ໍມີທາງເລືອກນອກຈາກຈະຢູ່ເພື່ອພຣະອົງຜູ້ຊົງຕາຍເພື່ອ

ເພິ່ນ. ເພາະວ່າຄວາມຕາຍຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນສໍາລັບທຸກໆຄົນ, ພວກເຮົາບ່ໍມີສິດທ່ີຈະຢູ່ຢ່າງເຫັນແກ່ຕົວ. ຜູ້ທ່ີຕິດ

ຕາມພຣະຄຣິດທຸກໆຄົນຕ້ອງປະຖ້ິມທາງເກ່ົາແລະການເຫັນແກ່ຕົວຂອງຕົນ. ພວກເຮົາຈະບ່ໍຢູ່ເພື່ອຕົນເອງຫຼືໃຫພ້ໍໃຈ

ແຕ່ໃນຕົນເອງເທ່ົານ້ັນ. ແຕ່ພວກເຮົາຄວນຈະຕາຍຕ່ໍ(ຕັດສິດ)ຕົນເອງແລະກໍຢູ່ເພື່ອພຣະຄຣິດ.

ຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດຍັງໄດ້ບັງຄັບໂປໂລໃຫແ້ບ່ງປັນຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດກັບຄົນທ່ີຫຼົງເສັຍ. ໂປໂລ

ໄດ້ເຫັນຕົວເພິ່ນເອງເປັນຜູ້ທ່ີຖືກຜູກມັດຫຼືເປັນໜ້ີຕ່ໍຜູ້ທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດ (ໂຣມ 1:5).

ຄືກັນກັບໂປໂລ, ຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດແຕ່ລະຄົນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດເພື່ອຈະແບ່ງປັນຄວາມຮັກຂອງພຣະ

ຄຣິດກັບຄົນທັງຫລາຍທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະອົງ. ພວກເຮົາເປັນໜ້ີພຣະຄຣິດຕ່ໍຄົນທັງປວງ. ຄະດທີີຍ່ິງ່ໃຫຍທ່ີສ່ດຸທີພ່ວກເຮາົ

ໄດເ້ຮດັຜດິຕໍຄ່ນົອືນ່ໆແມນ່ເກບັອາໍຄໍາສອນຂອງພຣະຄຣດິຈາກເຂາົເຈົາ້. ຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນແຮງບັນດົນ

ໃຈທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ໃນການຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດແລະການແບ່ງປັນເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງກັບຄົນອ່ືນໆ.

ແຮງບັນດົນໃຈໃນການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຮົາມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍສ່ິງທ່ີພວກເຮົາແບ່ງປັນກັບຜູ້ອ່ືນໆ ວ່າເຮົາແບ່ງ

ປັນຫຍັງແລະແບ່ງປັນຢ່າງໃດ. ໂປໂລຄຸ້ນເຄີຍກັບຜູ້ທ່ີປະກາດເຣ່ືອງພຣະຄຣິດໂດຍເຫັນແກ່ຕົວແລະມີຄວາມຄິດທ່ີບ່ໍ

ບໍຣິສຸດ (ຟລິີບປອຍ 1:15-18). ແຕ່ເພິ່ນກໍໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜູ້ທ່ີສ່ັງສອນຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຜູ້ທ່ີສອນ

ຜິດເປ້ົາໝາຍ. ເພິ່ນພູມໃຈທ່ີໄດ້ເຫັນການປະກາດພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ ìເຖິງວ່າຈະເປັນການແກ້ງເຮັດຫຼືຈິງໃຈ

ເຮັດກໍຕາມî (ຟລິີບປອຍ 1:18) ແຕ່ວ່າເພິ່ນກໍຕ່ໍຕ້ານຢ່າງຊັດເຈນຕ່ໍພວກທ່ີເຜີຍແຜ່ຄໍາສອນທ່ີຜິດ.

ປວັດສາດຂອງຄຣິສຕຽນບ່ໍເຄີຍຂາດຕົວຢ່າງຂອງຜູ້ທ່ີເອົາຂ່າວປະເສີດໄປຂາຍກິນ ເພື່ອຜົນປໂຍດຂອງຕົວ

ເອງແລະສວຍເອົາຜົນປໂຍດຈາກຄົນອ່ືນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມບ່ໍຈິງໃຈບ່ໍພຽງເກີດຂ້ຶນກັບ

ພວກທ່ີມີຕໍາແໜ່ງຜູ້ນໍາເທ່ົານ້ັນ ການຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມບ່ໍຈິງໃຈສາມາດເກີດຂ້ຶນຢ່າງງ່າຍດາຍທັງຜູ້ທ່ີນ່ັງຟັງຢູ່ຕ່ັງ ແລະ

ຜູ້ທ່ີເວົ້າຢູ່ທັມມາດ. ແຕ່ລະຄົນໃນພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດຕາມທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄືການຖືກບັງຄັບໂດຍຄວາມຮັກໃຫ້

ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແລະເປ້ົາໝາຍຂອງພຣະອົງແລະແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

2. ຖາ່ຍທອດຄວາມຮກັ: (ກິຈການ 17:1-4)

ໃນການເດີນທາງໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດຄ້ັງທີສອງຂອງອາຈານໂປໂລ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາພາເພິ່ນໄປທ່ີເມືອງ

ໂທອາດບ່ອນທ່ີເພິ່ນໄດ້ເຫັນນິມິດຂອງຊາວມາເກໂດເນັຽຜູ້ນ່ຶງກໍາລັງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ໂປໂລແລະເພື່ອນ

ຮ່ວມງານເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາກໍາລັງຮຽກເອ້ີນໃຫພ້ວກເພິ່ນນໍາຂ່າວປະເສີດໄປທ່ົວເຂດອາເຊັຽ. ດ່ັງນ້ັນພວກເພິ່ນຈ່ຶງລ່ອງ

ເຮືອສະເພົາຂ້າມທະເລເຖິງເມອືງຟລິີບປອຍບ່ອນທ່ີໂປໂລໄດ້ນໍາແມຄ້່າຄົນນ່ຶງຊ່ືນາງລີເດັຽມາເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ. ໂປ



3

ໂລແລະທີມງານກໍໄດ້ຖືກຈັບໃນເວລາຕ່ໍມາ, ຖືກຂ້ຽນຕີດ້ວຍໄມ້ແສ້, ແລະຖືກຂັງຄຸກ.

ຫຼັງຈາກທ່ີຖືກປ່ອຍອອກຈາກການຄຸມຂັງແລ້ວ, ໂປໂລໄດ້ເດີນທາງມາເຖິງເມືອງເທຊະໂລນິກ, ເມືອງເອກ

ຂອງມາເກໂດເນັຽ. ເມື່ອໂປໂລໄດ້ມາເຖິງ, ເພິ່ນກໍໄດ້ໄປທ່ີໂຮງທັມເທສນາຂອງຊາວຢິວກ່ອນ. ວິທີການຂອງໂປໂລກໍ

ຄືຢາກແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດໃນເມືອງໃຫຍ່ຕ່າງໆ ເພື່ອຫວັງວ່າເມືອງເຫຼົ່ານ້ັນຈະກາຍເປັນສູນກາງສໍາລັບການປ່າວປະ

ກາດຂ່າວປະເສີດໄປສູ່ເຂດອ້ອມແອ້ມນ້ັນ.

ເມື່ອໂປໂລໄດ້ຢ້ຽມຢາມໂຮງທັມເທສນາທ່ີເມືອງເທຊະໂລນິກ, ເພິ່ນກໍໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນຕ່ໍພວກຊາວຢິວກ່ອນ.

ໂປໂລໄດ້ປຸກຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈ້ົາໂດຍໃຊ້ຂ້ໍພຣະຄັມພີ, ໃນການສ້ໍຖາມໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມເພື່ອຢາກຮູ້ແລະຕອບຄໍາ

ຖາມຕ່າງໆ. ການຮູ້ຈັກແລະການໃຊ້ຂ້ໍພຣະຄັມພແີມ່ນກຸນແຈໃນການແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ.

ຈ່ົງເບ່ິງຕົວຢ່າງຂອງຟລິີບຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດ (ກິຈການ 8:30-35). ເປໂຕກໍໄດ້ຂຽນໄວໃ້ນເວລາຕ່ໍມາວ່າ

ຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດຄວນຈະຕຽມພ້ອມສເມທ່ີີຈະຕອບແກ່ທຸກຄົນທ່ີຖາມວ່າ ìເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງເຊ່ືອພຣະເຢຊູ (1 ເປ

ໂຕ 3:15). ການໃຫ້ເຫດຜົນແກ່ຄົນອ່ືນ, ການອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສອນ, ແລະການໃຫ້ຄໍາຕອບປ້ອງກັນ

ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ຈັກຂ້ໍພຣະຄັມພີ.

ສຸດທ້າຍ, ໂປໂລໄດ້ໃຊ້ເວລາສເນີຫຼສືະແດງຫຼັກຖານເມື່ອເພິ່ນໄດ້ແບ່ງປັນຄໍາສອນກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດ. ສເນີ

ຫຼັກຖານໝາຍຄວາມວ່າ ìວາງລົງຄຽງຂ້າງ.î ໂປໂລໄດ້ສະແດງຈຸດຂອງທ່ານດ້ວຍຂ້ໍຄວາມພຣະຄັມພເີດີມທ່ີສະແດງ

ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເມຊີອາຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານແລະຟື້ນຄືນມາຈາກຕາຍ. ເພິ່ນໄດ້ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຢ່າງຖືກຕ້ອງ,

ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ, ແລະຢ່າງງ່າຍໆໃນການປະຕິບັດຕາມໃນການຊ່ວຍຊາວເທຊະໂລນິກໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູຄືພຣະ

ເມຊີອາ. ເຖິງແມ່ນວ່າໂປໂລໄດ້ຢູ່ກັບຊາວເທຊະໂລນິກບ່ໍດົນກໍຕາມ, ເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ເວລາສ້າງຄວາມສັມພັນກັບເຂົາເຈ້ົາ

ແລະສ້າງເຂົາເຈ້ົາໃຫເ້ປັນສາວົກ. ເຖິງຈະມີການຕ່ໍຕ້ານຂັດຂວາງ (1 ເທຊະໂລນິກ 2:2), ເພິ່ນໄດ້ນໍາພາທັງຊາວຢິວ

ແລະຊາວກຣີກໃຫ້ມາເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ, ຊ່ຶງລວມທັງຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມທ່ີມີຊ່ືສຽງຫຼາຍຄົນ.

ຄືກັນກັບໂປໂລ, ພວກເຮົາຄວນຈະຮູ້ຈັກວິທີແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໂດຍການໃຊ້ຂ້ໍພຣະ

ຄັມພແີລະຊອກປະດິດຄິດແຕ່ງຫຼາຍໆທາງໃນການສົນທະນາເຣ່ືອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາໃນໂລກປັດຈຸບັນ.

3. ສບືຕໍໃ່ນຄວາມຮກັ: (1 ເທຊະໂລນິກ 1:2-10)

ໂປໂລແລະຊີລາວານໄດ້ໃຊ້ເວລາພຽງພໃໍນເມືອງເທຊະໂລນິກເພ່ືອສ້າງຕ້ັງໂບດໃນທ່ີນ້ັນ. ເມື່ອເບ່ິງໝາກຜົນ

ຂອງການສິດສອນຂອງພວກເພິ່ນ, ຊາວຢິວແລະຊາວກຣີກທ່ີຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາແລະພວກຜູ້ຍິງຊ້ັນສູງໃນຄຸ້ມເຂດນ້ັນຫັນ

ມາເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ. ແຕ່ວາ່, ພວກຜູ້ນໍາຊາວຢິວທ່ີຢ້ານລ່ືນແລະໂມໂຫກໍໄດ້ເຕ້ົາໂຮມພວກຜູ້ຊາຍຊ່ົວຮ້າຍບາງຄົນ

ຈາກທ້ອງຕລາດແລະຍຸຍົງໃຫ້ກ່ໍການອົນລະຫົນຫວຸ້ນວາຍຕ່ໍຕ້ານການອາສັຍຢູ່ຂອງໂປໂລແລະຊີລາວານແລະຄໍາສອນ

ທ່ີຂັດແຍ້ງຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຜົນທ່ີອອກມາກໍຄື ໂປໂລແລະຊີລາວານຕ້ອງໄດ້ໜີອອກຈາກເມືອງເທຊະໂລນິກພາຍໃຕ້

ການປົກຄຸມຂອງຄວາມມືດ.

ພວກເພິ່ນໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງເບຮອຍອາບ່ອນທ່ີພວກເພິ່ນໄດ້ສືບຕ່ໍເທສນາແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະ

ຄຣິດ. ໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍເຖິງເມືອງເທຊະໂລນິກໃນເວລາຕ່ໍມາເພື່ອຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອໃໝຂ່ອງ

ເຂົາເຈ້ົາແລະສ່ັງເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ຕ້ັງໝັ້ນຄົງສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະຄຣິດ. ໂປໂລໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດຢ່າງສັດຊ່ືເມື່ອ

ຕອນທ່ີເພິ່ນໄດ້ຢູ່ຖ້າມກາງຊາວເມືອງເທຊະໂລນິກ, ແລະຊາວເມືອງເທຊະໂລນິກໄດ້ເຮດັຕາມຕົວຢ່າງຂອງໂປໂລ

ແລະໄດ້ກາຍເປັນພຍານທ່ີສັດຊ່ືຕ່ໍຄົນອ່ືນໆດ້ວຍຂ່າວປະເສີດແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໂປໂລໄດ້ຂອບພຣະຄຸນ

ພຣະເຈ້ົາສໍາລັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຊາວເທຊະໂລນິກໃນການດໍາເນີນຊີວິດໃໝ່ຂອງເຂົາເຈ້ົາກັບພຣະຄຣິດ.
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ຄືກັນກັບໂປໂລ, ພວກເຮົາຄວນຈະສືບຕ່ໍອະທິຖານຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງເພື່ອຄົນອ່ືນໆ, ເປັນພິເສດແມ່ນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃໝ່.

ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຈະຕີລາຄາຄວາມສໍາຄັນຂອງຄໍາອະທິຖານອ້ອນວອນຂອງພວກເຮົາຕ່ໍາເກີນໄປ. ການອະທິຖານ

ອ້ອນວອນເພື່ອຄົນອ່ືນໆ ແມນ່ທາງນ່ຶງທ່ີພວກເຮົາສາມາດສະແດງຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາແລະຄວາມຫ່ວງໃຍຕ່ໍເຂົາ

ເຈ້ົາ.

ໂປໂລໄດ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີຊາວເທຊະໂລນິກໄດ້ຕ້ັງໝັ້ນຄົງຢ່າງສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະຄຣິດບ່ໍວ່າຈະມກີານຂ່ົມ

ເຫັງແລະຄວາມກົດດັນ. ເພິນ່ຍັງໄດ້ເຕືອນຊາວເທຊະໂລນິກຜູ້ທ່ີເຊ່ືອວ່າເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຖືກເລືອກແລະໄດ້ຮັກໂດຍພຣະ

ເຈ້ົາ. ການຮູ້ຈັກວ່າພວກເຮົາໄດ້ຖືກເລືອກແລະໄດ້ຖືກຮັກໂດຍພຣະເຈ້ົາຄວນຈະເປັນແຮງບັງຄັບຫຼືພລັງໃຫ້ພວກເຮົາ

ເຊ່ືອຟັງ, ຮັບໃຊ້, ແລະໃຫ້ພໍພຣະທັຍພຣະອົງ-ຫຼເືວົ້າອີກແບບນ່ຶງວ່າ, ດໍາເນີນຊີວິດໃຫ້ສົມກັບຄ່າຂອງການເລືອກຂອງ

ພຣະເຈ້ົາແລະໃຫເ້ຕັມລ້ົນດ້ວຍຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນສໍາລັບຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ.

ເມື່ອໂປໂລຢູ່ທ່ີເມືອງເທຊະໂລນິກ, ເພິ່ນໄດ້ເທສນາເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນຄໍາເວົາ້ຊ່ືໆ. ໂປໂລຍັງ

ໄດ້ລະວັງການເປັນຕົວຢ່າງຂອງເພິ່ນແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເພິ່ນສອດຄ່ອງກັບຄໍາສອນຂອງຂ່າວປະເສີດ. ເພິ່ນໄດ້

ຂຽນໄວວ້່າ: ìຈ່ົງຮຽນແບບຈາກເຮົາ, ເໝືອນດ່ັງເຮົາໄດ້ຮຽນແບບຈາກພຣະຄຣິດî (1 ໂກຣິນໂທ 11:1).

ຄືກັນກັບໂປໂລ, ພວກເຮົາຄວນຈະດໍາລົງຊີວິດຊ່ຶງເປັນຊີວິດທ່ີຄົນອ່ືນຢາກຮຽນແບບນໍາ. ໂປໂລໄດ້ແບ່ງປັນ

ຂ່າວປະເສີດໂດຍເພິ່ງອາສັຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ການເປັນພຍານແມ່ນການແບ່ງປັນແລະການສະ

ແດງພຣະຄຣິດໂດຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລະປະການເກີດຜົນໃຫເ້ປັນພາຣະຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະວິນ

ຍານບໍຣິສຸດເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຂອງໂລກໂດຍຜ່ານຄໍາສອນຂອງຂ່າວປະເສີດ ແລະຊີວິດທ່ີເຕັມດ້ວຍຄວາມ

ເພິ່ງພໍໃຈຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ. ໃນຖານະທ່ີ ìເປັນເກືອສໍາລັບໂລກî (ມັດທາຍ 5:13). ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດໃຫຄົ້ນ

ກະຫາຍຢາກດ່ືມ ìນ້ໍາແຫງ່ຊີວິດî ທ່ີພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນສເນີມອບໃຫ້ (ໂຢຮັນ 4:10).

ຄວາມຮັກທ່ີບັງຄັບໂປໂລໃຫ້ເອົາຂ່າວປະເສີດໄປເຖິງຊາວເທຊະໂລນິກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາປ່ຽນແປງຊີວິດ

ໃໝ່. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ອ້າແຂນຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດກໍໄດ້ຖືກບັງຄັບໂດຍຄວາມຮັກໃຫ້ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດກັບເພື່ອນບ້ານ

ຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ. ພວກເຮົາກໍຕ້ອງເຮັດເຊ່ັນນ້ັນຢ່າລົດລະ.

ບົດຮຽນຊວີດິ

ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຄໍາແນະນໍາວ່າທ່ານຈະປະມໍຣະດົກແຫ່ງຄວາມຮັກໄວໃ້ຫ້ຄົນອ່ືນຢ່າງໃດ...

 ດໍາເນີນຊີວິດແຕ່ລະມື້ໂດຍຮູ້ວາ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກທ່ານ ແລ້ວຊອກຫາທາງທ່ີຈະສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງກັບ

ຄົນອ່ືນ.

 ຢ່າລືມວ່າທ່ານເປັນໜ້ີພຣະຄຣິດຕ່ໍທຸກໆ ຄົນທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດ

 ທ່ານເປັນຜູ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ດູແລຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນໃຫ້ເກັບໄວສໍ້າລັບຕົນເອງຄົນດຽວ.

 ສ້າງຕົນເອັງໃຫ້ເປັນຜູ້ທ່ີມຄີວາມສົນໃຈໃນຄົນອ່ືນ

 ທູນຂໍພຣະເຈ້ົາໂຜດຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ເຫັນແຈ້ງຂ້ຶນ ເພື່ອຈະເບ່ິງເຫັນບັນດາຜູ້ທ່ີຕ້ອງການຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດ

 ຈ່ົງລະວັງຢູ່ສເມີ ເພື່ອຈະເປັນແບບຢ່າງທ່ີດີແກ່ຄົນອ່ືນ

 ຢ່າມິດງຽບຢູ່ເມື່ອທ່ານເຫັນໂອກາດທ່ີຈະແບ ່ງປັນຂ່າວປະເສີດກັບຄົນອ່ືນ

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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