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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວັນອາທດິ ທ ີ3 ເດອືນມນີາ 2013( 3- 3- 2013 ) 
__________________________________________ 

                  ຶ             ຮດີຄອງຫຼພືຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້? 
                           
ຂພຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:  ມັດທາຍ 15:1- 11, 17-20 

 

ບດົຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານໄດຢາງໃດ ?  

   ບົດຮຽນນີຈ້ະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະເມີນເບິ່ງພິທີທາງສາສນາທີສ່ືບທອດກັນມາດ້ວຍພຣະຄໍາແຫ່ງຄວາມຈິງຂອງພຣະ
ເຈົາ້, ແລະຊວ່ຍປບັປຸງການດໍາລົງຊີວິດຂອງທ່ານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້. 
 

ບດົຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ: 
          ຄວາມເຊືອ່ແບບຜິວເຜີນທີ່ຕັ້ງຢູບ່ນົພ້ືນຖານວນິຍັທາງສາສນາແລະຮດີຄອງທີຕ່ົກທອດກນັມາວ່າເປັນທີ່ສອດ 
ຄ່ອງຖືກຕອ້ງນັນ້ແມ່ນເປນັພັຍອນັຕະລາຍຕໍຫັຼ່ກຄວາມເຊືອ່ທີແ່ທ້ຈງິ.  ບົດຮຽນນີໃ້ຫ້ສມຸໃຈໃສຄ່ໍາຖາມຂອງອົງພຣະເຢ
ຊຄູຣດິທີຖ່າມຫົວໜ້າຜູນ້ໍາທາງສາສນາຂອງຄົນຢິວ, ì ເຫດສນັໃດພວກທາ່ນຈຶງ່ລະເມີດຕໍຂ່ໍບ້ນັຍດັຂອງພຣະເຈົາ້ດວ້ຍ 
ເຫັນແກຄ່ໍາສອນທີ່ຕກົທອດກນັມານັ້ນ?î (ມັດທາຍ 15:3) 

 
ບດົຮຽນນີມ້ຄີວາມສາໍຄນັຫຍງັ? 
       ໃນຕອນນີຜູ້ນ້ໍາທາງສາສນາຂອງຄນົຢິວ,    ຄືກບັຜູໃ້ຫຽທ່ີ່ຖກືລໍລ້ວງໃຫ້ເຂົາ້ໃຈໃນພິທີທາງສາສນາວ່າເປັນທີຖ່ືກ 
ຕ້ອງ. ໃນຂະນະທີ່ເຂົາຄິດວ່າຮດີຄອງປະເພນກີໍມີຄຸນຄ່າ, ເຂົາກໍຈະຕົກເຂົ້າໄປໃນທໍານອງທີ່ວ່າເຮັດອນັໃດກໍໄດ້ທີ່ພຣະ
ເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາເຮັດ.  
        ໂຈແອວ ໄດ້ສຶກສາພຣະຄັມພີເພື່ອທີຈ່ະຮູ້ວ່າຈະດໍາລົງຊີວິດຢູເພື່ອພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ,   ແຕ່ເພື່ອນຂອງລາວຈໍາ
ນວນນຶ່ງດໍາລົງຊີວິດຢູດ່້ວຍການ ìປະຕບິັດຕົນຢູ່ໃນພຣະບັນຍດັî ເຂົາເຊືອ່ຖືໃນຂໍເ້ພ້ີມເຕີມຂອງຄຣສູອນສາສນາທີ່ນາໍ
ມາສອນ. ໂຈແອວ ບໍໍເ່ຄຍີພົບເຫັນຄາໍສອນຢ່າງນີໃ້ນພຣະຄັມພີ. ຄວາມຮູສ້ຶກໃນຈິດໃຈຂອງລາວບໍໄ່ດໃ້ສ່ໃຈໃນເຣືອ່ງ 
ນີ້ ລາວເຊືອ່ໝັ້ນວ່າມີຫຼາຍກໍຣະນທີີ່ ìປະຕິບັດຕົນຢູ່ໃນພຣະບນັຍັດî     ຖ້າຈະເວົ້າໃຫ້ຖືກກໍຄຄືໍາທີຄ່ຣູສອນນໍາມາໃຊ້
ແທນໃນພຣະຄັມພີຈະເປັນຂໍປ້ະຕບິັດເພ້ີມເຕີມໃຫ້ກບັເຂົາ. 
       ໂຈແອວ ມີເຫດຜົນທີ່ດີທີ່ຖາມເພື່ອນຂອງລາວໃນການປະຕິບັດຕໍກ່ານດາໍລງົຊິວິດເພ່ືອພຣະຄຣດິ ຄຣສູອນພຣະ 
ຄັມພີທີ່ສັດຊື;່ ການສດິສອນຜູທ່ີ້ເຊ່ືອໃຫ້ຕິດຕາມພຣະເຈົ້ານັ້ນແມ່ນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າບໍແ່ມ່ນຂໍ້ປະຕບິັດເພີ້ມເຕີມ.   
ບົດຮຽນນີສ້າມາດຊ່ວຍທ່ານປະເມີນເບິງ່ການເຊືອ່ຖຂືອງທ່ານແລະຫັຼກຄໍາສອນອັນແທຈ້ິງຂອງພຣະຄັມພີ ທີ່ຄຣູສອນ 
ນໍາມາແລະປັບຕົວເຂົ້າໃສ.່ 
 

      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
 
1. ເຮດັຕາມພຣະຄມັພ,ີ ບໍແ່ມນ່ເຮດັຕາມຮດີຄອງ:      ( ມັດທາຍ 15: 1- 6 ) 
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       ຕິດຕາມພຣະຄັມພີ ບໍ່ແມ່ນຕິດຕາມຮດີຄອງ.  ແນ່ນອນ, ຮີດຄອງທີ່ຕກົທອດກັນມາຂອງການນບັຖສືາສນາບາງ
ຢ່າງກດໍີ, ເຊັນ່ການມານະມັສການບໍ່ຂາດໃນຄຣສິຕະຈກັວນັອາທິດ  ມີຫຼາຍຄົນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຣະມັດຣະວງັ. ເຂົາສາ 
ມາດສາ້ງພາບຫຼອກລວງ----ໃຫ້ຄວາມຫວງັຢ່າງຄົບສົມບູນແຕ່ໃນທີສຸ່ດກໍມີແຕຄ່ວາມຫວາ້ງເປົາ່.  ພຣະເຢຊູຄຣດິໄດ້
ອະທິບາຍຢ່າງຊັດເຈນຕໍຜູ່້ນາໍສາສນາຂອງຊາວຢິວບາງຄນົ. 
           ປຶ້ມພຣະທັມມັດທາຍໄດບ້ອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ, ìພວກຟາຣີຊາຍແລະນກັທັມມາຈາກກຸງເຢຣຊູາເລັມມາຫາ 
ພຣະເຢຊູî ເຂົາເດນີທາງມາເຄັນເນຊາເຣດັ( ມັດທາຍ 14: 34 ), ຊຶ່ງເປັນເຂດຕາວັນຕົກສຽງເໜຶອຂອງທະເລກາລີເລ, 
ເພ່ືອທີ່ຈະຖາມພຣະເຢຊູກຽ່ວເຣື່ອງສາວົກຂອງພຣະອົງທາໍຜິດກົດ ìບໍລ່້າງມືຂອງພວກເຂົາກ່ອນî ເມື່ອເວລາພວກເຂົາ
ຈະກິນ. ນັກທັມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຊໍານານຫຼາຍຢູ່ໃນຢດູາຍ  ເປັນກຸ່ມທີຄ່ັດລອກພຣະຄັມພີແລະແປຂໍພ້ຣະຄັມ 
ພີ.       ຟາຣີຊາຍແມ່ນນິກາຍນຶ່ງໃນຢດູາຍທີ່ອາ້ງຕົວຂອງພວກເຂົາວາ່ເປນັຜູ້ຕິດຕາມທຸກຂໍ້ພຣະຄໍາທີ່ຂຽນໄວ້ທັງໝດົ
ແລະຫຼັກຄໍາສອນ( ຫຼືພະຍາຍາມເຮດັໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍເຊ່ືອໃນສິງ່ທີ່ພວກເຮົາເຮັດ). 
     ໃນທນັທີພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບຄໍາຖາມທີເ່ຂົາໄດຖ້າມພຣະອົງດວ້ຍສາຍເຫດອນັໃດສາວົກຂອງທ່ານຈ່ຶງລະເມີດ ìຮດີ 
ຄອງທີ່ສບືທອດມາແຕ່ເຖົ້າແກ່ບຮູານî  ( ມະນດຸ__ເຮດັກດົເພ່ືອຊ່ວຍໃນການອະທບິາຍແລະການນໍາໃຊ້ພຣະຄັມພີ) 
ໂດຍເຮັດຜດິຕໍກ່ົດ  ì ການລ້າງມືຂອງເຂົາເມ່ືອເວລາກນິອາຫານ!î  ກດົບນັຍດັຂອງໂມເຊຕອ້ງການໃຫ້ລ້າງມືເມ່ືອເວ 
ລາສາໍຜດັກບັຄນົທີ່ເປັນພະຍາດ( ເລວີ 15:11)ແລະຊາກສົບແຕ່ບໍແ່ມ່ນໃຊກ້ບັທກຸໆຄົນໃນເວລາຮບັປະທານອາຫານ.    
ດັ່ງເຊ່ັນຜູ້ນາໍສາສນາເຮັດໃຫ້ການລ້າງມືກາຍມາເປນັຮີດຄອງທີ່ຕອ້ງເຊ່ືອຟັງ ເຂົາຄດິວາ່ຖາ້ບໍ່ປະຕບິັດຕາມກໍເປນັບາບ.  
       ຄນົເຮົາໃນທກຸມນືີ້ກເໍຊ່ັນກນັເອົາຮີດຄອງມາປະສົມເຂົ້າກັບຄໍາສອນຂອງພຣະເຈົາ້. ສ້າງຕັງ້ຮີດຄອງຂຶ້ນແລະຍກົ
ລະດັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນເທົ່າທຽມກັບຄວາມບໍຣິສດຸຂອງພຣະຄໍາ ອນັນີ້ແມ່ນຜດິ. 
    ພຣະເຢຊູບໍຍ່ອມປະຕິບດັຕາມຜູນ້ໍາສາສນາ. ພຣະອົງໄດ້ຕອບໂຕ້ການໂຈມຕຂີອງພວກເຂົາໂດຍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່ານັນ້
ແມ່ນຜົນຂອງຄວາມບາບ. ພຣະເຢຊູຄຣິດແລະພວກສາວກົບໍໄ່ດ້ເປນັພວກເສແສ້ງ; ພວກທມັມະຈານແລະພວກຟາຣີ
ຊາຍເປັນພວກທີ່ເສແສງ້.  ພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມດ້ວຍຄໍາຖາມທີ່ເອົາຈິງເອົາຈັງ, ìແລະດ້ວຍເຫດໃດພວກທານຈິງ່ລະເມີດ 
ຕໍ່ຂໍ້ບນັຍດັຂອງພຣະເຈົາ້ຫືຼດວ້ຍເຫັນແກຄ່ໍາສອນທີ່ຕກົທອດສບືຕໍ່ກນັມາຂອງທ່ານ?î  ພວກເຮົາສາມາດຄິດສລບຸເອົາ
ເອງໄດເ້ມື່ອເຫັນສີໜ້າຂອງເຂົາປ່ຽນ ເມືອ່ພຣະເຢຊູຄຣິດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ກ່າວຫາຂອງພວກເຂົາ. 
      ຫຼັງຈາກນັ້ນພຣະອົງໄດ້ຊີ້ແນະແຕ່ລະຂໍທ້ີທ່ັມມະຈານແລະຟາຣີຊາຍໃຊຄ້ໍາສອນທີ່ຕກົທອດກັນມາປະຕເິສດທີ່ຈະ
ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ.    ອັນທນີຶ່ງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ອ້າງເຖິງພຣະບັນຍັດຂໍ້ຫ້າທີ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງປະຕິບັດ ìຈົງ່ນັບຖື
ບິດາມານດາຂອງເຈົາ້î ຜູ້ບໍ່ເຊືອ່ຟັງບດິາມານດາແມ່ນເປັນບາບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ìອາດເຖິງແກຄ່ວາມຕາຍî (ອບົພະຍົກ 
21:17). 
        ອັນທີສອງ,  ພຣະເຢຊູຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄໍາເວົ້າທີ່ສຸພາບແຕ່ທາງນອກ ສ່ວນໃນທາງທີ່ຊົວຮ້າຍຂອງຄົນທີຍ່ົກສູງຮີດ 
ຄອງຢູ່ເໝືອພຣະຄັມພີ ທີ່ເປັນການເວົ້າປີ້ນໄປປີ້ນມາຕໍ່ການເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດຂໍ້ຫ້າ ທີເ່ປັນການຫຼີກລ້ຽງໃນການເຊື່ອ
ຟັງພ່ໍແມ,່  ຊຶ່ງແມ່ນຄວາມຕອ້ງການທີເ່ກີດຂຶ້ນຈາກການຮຽກຮ້ອຂອງນກັທັມຈານແລະຟາຣີຊາຍ,   ìຂອງພຣະຣາຊະ
ທານອນັໃດກໍຕາມທີທ່່ານໄດ້ຮັບຈາກຂ້າພະເຈົາ້ແມ່ນຄໍາໝັນ້ສັນຍາກັບໂບດວຫິານ.î ການກະທໍາແບບນີ້ເອີນ້ວ່າຜູຕ້ັ້ງ
ຮີດຄອງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງໄດ້ເອີ່ຍອ້າງວ່າເປັນຂອງພຣະເຈົ້າດັ່ງນັ້ນເຂົາຈິ່ງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈໃນຜູ້ນຶງ່ຜູ້ໃດຮວມທັງບິດາມານດາ. 
    ເປັນເຣ່ືອງປກົກະຕ,ິ ເຂົາບໍ່ເຄີຍຍອມໃຫ້ພຣະເຈົາ້ເປນັຜູ້ຄອບຄອງ. ຂະນະທີນ່ັກທັມແລະຟາຣີຊາຍເກັບຮກັສາເງິນ
ຂອງເຂົາໄວ້ເພ່ືອຕນົເອງແລະເອົາໄປຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງພ່ໍແມ່. ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້ວ່າຫຼອກລວງ! ພຣະເຢຊູ
ກ່າວວ່າມັນຄືກັນກັບ: ìທ່ານປະຕິເສດພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້ດ້ວຍຮີດຄອງທີສ່ືບທອດກັນມາຂອງທ່ານ.î 
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     ຜູ້ທີເ່ຊື່ອໃນທຸກມືນ້ີ້ຈະບໍຖ່ືຮດີຄອງທີ່ສບືທອດກັນມາແຕ່ບຮູານມາທົດແທນຄໍາສອນຂອງພຣະເຈົາ້ເພາະສິ່ງນັນ້ເປນັ 
ການຕໍສູ່້ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້. ທັງເປນັການຍກົສູງຕົວເຮົາເອງໃຫ້ຢູເ່ໝອືຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົາ້ແລະມີຄວາມ
ໝາຍວ່າເຮົາບໍເ່ຊື່ອພຣະເຈົ້າ.   

 
2. ຫຼກິເວັນ້ເປນັຄນົໜາ້ຊືໃ່ຈຄດົ:    ( ມັດທາຍ. 15:7- 9 ) 
      ພຣະເຢຊູໄດ້ຕດັພິທີທາງສາສນາທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງຂອງນັກທັມມະຈານແລະພວກຟາຣີຊາຍອອກໄປ, ໃຫ້ເຂາົສໍາ 
ຣວດເບິງ່ຈດິໃຈຂອງເຂົາເອງ, ແລະກ່າວເຖິງການພິພາກສາຂອງພຣະອົງສາໍລບັເຂົາໃນຂໍຄ້ວາມ___îຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດî 
ບາງຄັ້ງຮດີຄອງທີ່ສບືທອດກັນມານັນ້ກໍກບັກາຍມາເປນັຄວາມອັບອາຍໃຫ້ກັບຕົວເຂົາເອງ.     ຮອງລົງມາກແໍມ່ນການ
ແຕ່ງຕວົເປັນໜ້າໂຄຣົບແລະການປະຕິບດັທາງສາສນາກເໍປັນໜ້າເຊື່ອຖ.ື     ໃນທຸກມື້ນີ້ກຄໍືກັນເມື່ອເຮົາສອນພຣະຄໍາ
ຂອງພຣະເຈົາ້ໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໂດຍການບິດເບືອນຄວາມຈິງ ເຮາົກຈໍະໄດ້ຮັບການຕດັສິນຄວາມຜິດດ້ວຍພຣະຄໍາ. 
         ພຣະເຢຊູໄດ້ອ້າງເຖິງການກ່າວໂທດປະຊາຊນົຂອງເອຊາຢາໃນການປອ້ຍດ່າຜູ້ນາໍທາງສາສນາທີ່ຢນືຂຶນ້ຕໍໜ່້າ 
ພຣະອົງ. ພວກເຂົາໃຫ້ກຽດພຣະເຈົ້າ ìແຕປ່າກຂອງເຂົາî ແຕບ່ໍ່ແມ່ນດ້ວຍໃຈຂອງເຂົາ ( ເອຊາຢາ. 29: 13 ).  ດັງ່ນັນ້
ການນະມັສການກບໍໍ່ມີປໂຍດ.  ເຫດຜົນກໍແມ່ນສາສນາເປນັພຽງກດົບັນຍັດຂອງມະນດຸ,  ບໍ່ແມ່ນຫັຼກຄໍາສອນ ທີສ່ອນ 
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.  

       ຜູທ້ີ່ເຊືອ່ໃນທຸກມ້ືືນີບ້ໍໍຄ່ວນອວດອາ້ງຕົນເອງວ່າເປັນຜູ້ເຫືຼອ້ມໃສໃນພຣະເຈົາ້ດວ້ຍການປະຕິບດັທາງສາສນາໃນ
ເມ່ືອຈິດໃຈຂອງຕນົບໍ່ບຣໍສິຸດ. ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົາ້ຈາໍຕອ້ງເຂົາ້ໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກບັການປະຕບິັດທາງສາສນາ. 
ບາງອນັກໍອາດຈະດ.ີ ເຖິງຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ເມ່ືອເວລາຄຣິສຕຽນເອົາຮດີຄອງທີສ່ືບທອດກນັມາເຂົົ້າມາແທນການສອນ 
ພຣະຄັມພີ,   ກໍບໍເ່ຕກຕ່າງຫຽັງກບັນກັທັມຈານແລະຟາຣີຊາຍເຮັດ,  ເຂົາຍົກສູງສະຕິປັນຍາຂອງເຂົາຢູ່ເໝືອພຣະຄໍາ
ຂອງພຣະເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນຮດີຄອງທີ່ສືບທອດກັນມາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າແລະບໍ່ໄດ້ເປັນຜົນດີແກເ່ຮົາເລີຍ. 

    
     ຕັ້ງໃຈໃສ່ຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໃນ ມັດທາຍ 15: 7- 9 . ສັງເກດເບິ່ງຢ່າງາຄັກແນກ່ານຮກັແລະເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ຮີດຄອງທສີືບທອກກນັມານັ້ນຊ່ອຍໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອເຕີບໂຕຂຶນ້ບໍ?  ມັນນໍາພາຈດິໃຈໃຫ້ມີຄວາມຮູສ້ຶກຍາກນະມັສການ 
ພຣະເຈົ້າແລະຈິດວິນຍານໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູບໍ?່ ມັນຊ່ວຍດົນໃຈໃຫ້ເກດີການຍາກຮຽນຮູແ້ລະດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມ
ໄວ້ວາງໃນພຣະເຈົ້າດັ່ງໃນພຣະຄັມພີກ່າວໄວ້ບໍ?  ຮິດຄອງເຫຼົ່ານີ້ເປັນພ້ືນຖານສະເພາະເຈາະຈົງມາຈາກຂ່າວປະເສີດ
ທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດສອນແລະມາຈາກພັນທະສນັຍາໃໝ່ທັງໝົດບໍ? ຮດີຄອງແຕ່ລະຢ່າງມີການພົວພັນສະເພາະເຈາະຈົງ
ໃນຂໍ້ພຣະຄໍາພີຂໍ້ໃດຂໍ້ນຶ່ງບໍ່?   ໝູເ່ພື່ອນແລະສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໄດ້ເຂົ້າໃກ້ຊດິກບັພຣະເຈົາ້ໂດຍການຕິດຕາມຮີດ 
ຄອງທີ່ສບືທອດກັນມາບໍ?່  ຄົນໃດຄົນນຶ່ງທີ່ເຮດັຕາມຮີດຄອງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຈາກການເປັນຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດຫຼືນໍາພາເຂົາ
ໃຫ້ເປນັຄນົໜ້າຊື່ໃຈຄົດ? ແນ່ນອນ ພຣະເຢຊູຕ້ອງການໃຫ້ຜູເ້ຊື່ອທຸກຄົນໃນສມັຍນີ້ປະຕເິສດທກຸໆຮີດຄອງທີ່ສບືທອດ
ກັນມາ,   ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະມີຄວາມໝາຍແລະປະຕບິັດກັນມາດນົນານແລ້ວກຕໍາມ,      ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນເປັນການຂັດ
ແຍ້ງກບັພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້. 
 

3. ຮກັສາໃຈຂອງທາ່ນໃຫບ້ຣໍສິດຸ:   (ມັດທາຍ. 15: 10- 11, 17-20) 
        ຫຼັງຈາກພຣະເຢຊູຊົງຕໍາໜິຜູ້ນໍາສາສນາແລ້ວພຣະອົງຫັນມາຫາປະຊາຊົນແລະຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ. ìຈົ່ງຟັງແລະ
ເຂົາ້ໃຈສາ.î  ພຣະອົງມີສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຍິ່ງໃຫຽ່ທີຈ່ະບອກໃຫ້ພວກເຂົາຮູ,້ ເປັນຈດຸສໍາຄັນກ່ຽວກບັວນິຍານແຫ່ງຄວາມຈິງ. 
ເປັນຄວາມຈິງທີກ່່ຽວກບັຈິດໃຈຂອງມະນຸດ___ຈາກໃຈທີບ່ໍຣິສຸດລວມໄປເຖິງການກະທໍາທີບ່ໍຣິສດຸ. 
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      ພວກຜູ້ນໍາສາສນາຕໍ່ວ່າຜູທ້ີ່ເຊືອ່ທີ່ເຂົາບໍລ່້າງມືກ່ອນຈະຮບັປະທານອາຫານ; ດັ່ງນັ້ນ, ອາຫານທີ່ເຂົາກິນຈິ່ງເຮັດໃຫ້
ເຂົາຊົ່ວມົວໝອງ.    ພິທກີານຊໍາຮະຈິງ່ເປັນທີ່ສໍາຄນັສໍາລັບຊວີິດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ເສື່ອມເສັຽສະຕິປັນຍາຝ່າຍຈດິວິນ
ຍານ. ພຣະເຢຊູຄຣດິຊງົຮູ້ວ່າເຂົາຄດິຜດິ; ດັ່ງນັນ້ພຣະອົງຈິ່ງອະທິບາຍວ່າດ້ວຍເຫດຜນົ. 

      ພຣະອົງຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າກົດຂອງຜູ້ນາໍສາສນາເປັນການປະເມີນຜົນແລະການກະທໍາທີ່ຜດິ, ພຣະເຢຊູເວ້ົາວາ່, ìບໍ່ແມ່ນ
ສິ່ງທີ່ເຂົ້າໄປໃນປາກນັ້ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊົ່ວມົວໝອງ.î   ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ຜູນ້ໍາສາສນາຕື່ນຕກົໃຈ.  ຕໍ່
ໄປພຣະອົງໄດບ້ອກຢ່າງຊັດແຈ້ງວ່າ ìສິງ່ໃດທີ່ເຂົ້າໄປໃນປາກກໍລົງໃນທອ້ງແລ້ວກໍຖ່າຍອອກມາ.î  ອາຫານບໍກ່່ຽວພັນ
ກັບຈດິໃຈສ່ວນສໍາຄັນແລະຕົນ້ເຫດຂອງມະນຸດ ຫົວໃຈຕາ່ງຫາກທີເ່ປັນຕົ້ນ້ກໍາເນດີຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ. 

     ພຣະເຢຊູໄດ້ອະທບິາຍໃຫ້ເຫັນຈຸດສໍາຄັນຂອງພຣະອົງ: ບໍເ່ຄີຍມີເລີຍທີ່ຄວາມຊົ່ວມົວໝອງຂອງມະນຸດເກີດມາຈາກ
ການຈບັແລະກິນອາຫາເຂົ້າໄປ. ຈດິໃຈທີ່ບໍສ່ະອາດນັ້ນເຮດັໃຫ້ມະນຸດຊ່ົວມົວໝອງ, ìດ້ວຍເຫດທີ່ຄວາມຄິດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ, 
ການຂາ້ຄົນ,  ການຫິຼິ້ນຊູ້,  ການຜດິຊາຍຍງິ,  ການລັກຊັບ, ການເປນັພະຍານບໍໍຈ່ິງ, ແລະການດໝູິນ່ປມາດ ກເໍກີດມາ
ຈາກໃຈ.î  ແລ້ວພຣະເຢຊູໄດ້ສລຸບວ່າ, ì ສິ່ງເຫຼົ່ານີທ້ີ່ເຮດັໃຫ້ມະນຸດຊົ່ວມົວໝອງ,  ແຕ່ການຮບັປະທານອາຫານບໍ່ລ້າງ 
ມືກ່ອນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊົ່ວມົວໝອງ.î  ຫົວໃຈທີ່ບໍບ່ໍຣິສຸດນັ້ນເອງທີ່ເປນັຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຄວາມຊ່ົວທັງໝົດ. ຄວາມ
ຊົ່ວເຈັດຢ່າງທີ່ພຣະເຢຊູກ່າວເຖິງ___ ທັງໝົດ___ ອອກມາຈາກຂ້າງໃນຈິດໃຈສູ່ຂ້າງນອກ,  ບໍ່ແມ່ນມາຈາກທາງອືນ່. 
ແມ່ນອັນໃດທີຈ່ະຊາໍຮະຈິດໃຈຂອງມະນດຸໃຫ້ສະອາດ, ບໍແ່ມ່ນແຕລ່້າງມືເທົ່ານັ້ນ.  

      ພຣະເຢຊູພຽງຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງເຮົາບໍຣິສຸດ___ ບໍ່ແມ່ນເຮັດຕາມຮີດຄອງພິທີລ້າງ. ຄື
ຜູ້ນາໍສາສນາ, ຄນົທກຸມືືນ້ີ້ອາດຈະເຂົາ້ໃຈພຣະຄັມພີແບບເບົາໆ ເຂົາຫັນໄປເອົາໃຈໃສ່ຮດີຄອງປະເພນີຂອງເຂົາ, ຍິ່ງ
ໄປກວ່ານັນ້ເຂົາຍັງປະຕິບັດຕົນຕາມແບບຢ່າງຂອງຄຣສິຕຽນ ເຮັດທຸກຢ່າງທີພ່ຣະເຈົາ້ຕອ້ງການໃຫ້ເຂາົເຮັດ. ຜູທ້ີ່ເຊື່ອ
ທັງໝດົຕອ້ງຖາມແລະຕອບກບັຕົວເອງໃນຄໍາຖາມຂອງບດົຮຽນນີ້ໃນຫົວຂໍ,້ ì ຮດີຄອງຫຼືພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ?î 

                                                              
ບດົຮຽນແຫງ່ຊວີດິ 

        ຄຣິສຕຽນອາດຈະດໍາລງົຊີວິດດ້ວຍຮດີຄອງປະເພນ.ີ ບາງຢ່າງກອໍາດເປັນປໂຍດ, ບາງຢ່າງກໍບໍເ່ປນັປໂຍດ. ມະ 
ນຸດເຮາົສ່ວນຫຼາຍ   ມັກຈະສ້າງກດົເກນຂຶນ້ໃຫ້ເປນັຈຸດສູນລວມໃສກ່ັບຕົວເອງຫຼາຍກວາ່ຈະສຸມໃຈໃສ່ພຣະເຢຊູຄຣດິ 
ຮີດຄອງປະເພນີມີຄ່າເທົ່າທຽມຫືຼມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄວາມເຊື່ອແບບຜິວເຜນີແມ່ນຂຶ້ນຢູ່
ກັບຫັຼກການປະຕິບັດພາຍນອກ ເປັນສັດຕຣຕູໍສູ່້ກບັຄວາມເຊ່ືອທີ່ແທ້ຈງິ. ຈດຸປະສງົໃນຄໍາຖາມຂອງພຣະເຢຊູໃນຕອນ
ນີ້ທີ່ເປັນໜ້າຢ້ານແລະເປັນການກາ່ວເຖິງຄວາມຜດິໃນມັດທາຍ 15:3 ແມ່ນໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຍນິແລະໃຫ້ເຮາົຕອບ! 
      ບດົຮຽນນີໃ້ຫ້ຄໍາແນະນໍາຢູສ່າມຢ່າງເພ່ືອຈະປະເມີນເບິງ່ການປະຕບິັດຕາມພິທທີາງສາສນາໂດຍອີງໃສພ່ຣະຄໍາ
ຂອງພຣະເຈົາ້ແລະປັບປຸງຄນຸຄ່າຂອງເຂົາເພ່ືອປະຕິບດັທາງສາສນາ. 
v ອັນທີນຶ່ງ, ຮຽນຮູ້ແລະດໍາລົງຊີວດິຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ແມ່ນຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງມະນຸດທີ່ພຽງ

ແຕ່ສມຸຈດຸສນົໃຈໃສແ່ຕບ່າງຂໍ.້  ສິ່ງທີທ່່ານຄວນເຮັດແມ່ນຮຽນຮູແ້ລະປະຕິບດັຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະເຈົາ້ທີ່
ເປັນຄວາມປາຖນາທີ່ສດຸຍອດ. 

v ອັນທີສອງ, ຈົງ່ຫີຼກລຽ້ງຈາກຄວາມໜ້າຊື່ໃຈຄດົ(ຊ່ຶງເປນັການຫຼອກລວງ). ຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄດົອ້າງຕົນເອງວ່າເປນັ
ຄົນດໍາລົງຊີວິດຕາມມາດຕະຖານຂອງຄວາມຊອບທັມ ແຕບ່ໍແ່ມ່ນ.  

v ອັນທີສາມ, ຢ່າຄິດວ່າພຣະເຈົາ້ຈະພໍພຣະທັຍກບັຄຣສິຕຽນຜູທ້ີ່ນາໍເອົາການປະຕບິັດທາງສາສນາເຂົ້າມາພົວ 
ພັນຖ້າຈິດໃຈຂອງເຂາົຫາກບໍ່ຖກືຕອ້ງເປັນທັມ. 
  

                                 ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕດິສັມພັນwww.lsbf.orgແປໂດຍ LLBC. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວັນອາທດິ ທ ີ10 ເດືອນມນີາ 2013( 3- 10- 2013 ) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮຄັົນບາບ              ບ່ໍເຕມັໃຈຫຼອຸືທດິຕົນຢ່າງສ້ິນເຊງີ? 
                           
ຂພຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:  ລູກາ. 9:20-26, 57-62 

 

ບດົຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານໄດຢາງໃດ ?  

   ບົດຮຽນນີສ້າມາດຊ່ວຍທ່ານປະເມີນຜົນຂອງລະດບັການອຸດທິດຖວາຍຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ກບັພຣະເຢຊູຄຣິດແລະ
ການເລືອກທີີຈ່ະຕິດຕາມພຣະອົງດວ້ຍຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ. 
 

ບດົຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ: 
    ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູດວ້ຍຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝດົ.  ບົດຮຽນນີຈ້ະສຸມຈິດໃຈໃສຄ່ໍາຖາມ, ì ຖ້າຜູ້ໃດຈະໄດ້ສິ່ງ
ຂອງໝດົທັງໂລກແຕ່ຈະເຮດັໃຫ້ຕວົເອງຈິບຫາຍຫືຼເສັຽໄປຜູນ້ັນ້ຈະໄດປ້ໂຍດອນັໃດ?  (ລກູາ. 9: 25 ).  

 
ບດົຮຽນນີມ້ຄີວາມສາໍຄນັຫຍງັ 
       ໃນທຸກວັນນີ້ມີຫຼາຍຄົນມຄີວາມສົນໃຈໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ, ແຕບ່ໍ່ມີໃຜທີຈ່ະໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາກັບພຣະອົງຢ່າງຈິງ
ຈັງ. ພຣະເຢຊູໄດຮ້ຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຈະຕອບຄໍາຖາມທີ່ພຣະອົງໄດ້ຖາມພວກເຮົາ. ພວກເຮົາ
ຕ້ອງມີຄາໍຕອບທີຖ່ືກຕ້ອງແລະມີຄວາມຮັບຜດິຊອບຕໍຄ່ໍາສນັຍາທັງໝົດ.       
       ບເີວຣີີ ໄປໂບດ ລາວມີຄວາມເຊືອ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ບາງເວລາລາວມີຄວາມຮູສ້ຶກຢາກໃຫ້ຄາໍສນັ 
ຍາກບັອົງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ກໍເປັນແຕ່ບາງຄັງ້ບາງຄາວ. ຄວາມເຊືອ່ຂອງ ບີເວຣີ,ີ ກເໍໝືອນກບັເພ່ືອນຄຣສິຕຽນຄົນອືນ່ໆ
ລາວປະສົບກັບຄວາມຫຼົ້ມເຫລວໃນຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ໃຫ້ໄວ້ກັບພຣະເຈົ້າ. ລາວບໍ່ໄດ້ຕຽມພ້ອມທີຈ່ະຕິດຕາມພຣະເຢຊ ູ
ຄຣດິເທື່ອ ເມ່ືອເວລາລາວມີຄວາມຕັງ້ໃຈທີຈ່ະເຮດັລາວກໍສນູເສັຽເພ່ືອນຂອງລາວ. ບໍວ່າ່ຈະເປນັທາງດາ້ນຄວາມຮູສ້ກຶ
ຫືຼດ້ານການພົວພັນ,  ປາກົດວ່າມີການກະທບົກະເທືອນ,  ຫືຼບໍກ່ໍຮອ້ງໄຫ້ຢູ່ຄນົດຽວແລະມີຄວາມເປົາ່ປຽ່ວ.   ດັງ່ນັນ້ໃນ
ທຸກມື້ນີກ້ໍຄກືັນ ບີເວີຣີ ຈະຕດິຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດແບບເຄິງ່ໆ ກາງໆ ແລະບໍຍ່ອມຮບັແບກເອົາໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະ
ອົງ. 
   ບາງເທືອ່ເປນັເວລາທີ່ທາ່ນຈະຖາມຄໍາຖາມ, ຂ້າພຣະເຈົາ້ຈະເຮດັແນວໃດທີຈ່ະມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກວາ່ການໃຫ້ຄາໍ
ສັນຍາກັບອົງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້?  ບົດຮຽນນີສ້າມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ປະເມີນເບິ່ງລະດັບການອທຸິດຖວາຍຕົນຕໍອ່ົງພຣະເຢ
ຊຄູຣດິແລະຕດັສິນໃຈທີ່ຈະຕິດຕາມດ້ວຍຄໍາໝັນ້ສັນຍາທຸກປະການ. 
 

      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. ຮບັເອາົການອທຸດິຕນົຢາ່ງສິ້ນເຊງີ:      ( ລກູາ 9:20- 23) 

     ຍອມເສັຽສຣະ. ຍອມທົນທຸກທໍຣະມານ. ຍອມສຣະພຣະຊນົ.  ແນ່ນອນສິງ່ເຫ່ົຼານີມີ້ຢູ່ໃນຄວາມຕັງ້ໃຈຂອງພຣະເຢ
ຊໃູນວັນເວລາທີ່ພຣະອົງໄດ້ສດິສອນເຫ່ົຼາອັຄສາວົກກຽ່ວກັບຄວາມໝາຍວ່າຢ່າງໃດໃນການຕິດຕາມພຣະອົງໃນທກຸຄໍາ
ໝັັ້ນສນັຍາ. 
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           ວນັນຶ່ງເມ່ືອພຣະອົງຢູ່ກບັພວກສາວົກເປັນການສວ່ນຕົວ ພຣະເຢຊູໄດຖ້າມ, ìປະຊາຊົນເວົ້າກັນວ່າເຮົາແມ່ນຜູ້
ໃດ?î ( ລກູາ. 9:18 ).   ພວກສາວົກມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກນັລະຫວາ່ງໂຢຮນັບັບຕິສໂຕ, ເອລີຢາ, ແລະ ì ນຶ່ງໃນຜູ້
ປະກາດພຣະທັມໃນສມັຍບູຮານ ì ຈາກປື້ມພັນທະສັນຍາເດີມ( ຂໍ້ 19). 
     ຕໍ່ມາຄໍາຖາມທີສອງ:  ìພວກທ່ານເດ ວ່າເຮາົແມ່ນໃຜ?î   ເປໂຕທູນຕອບວາ່, ìພຣະເມຊີອາທີມ່າຈາກພຣະເຈ້ົາ!î
ພວກອຄັສາວົກຕ່າງກໍມີຄວາມສັບສນົເມ່ືອໄດ້ຍນິຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຢຊູ ì ບໍ່ໃຫ້ບອກເຣື່ອງນີ້ແກ່ຜູ້ໃດ.î 
      ດ້ວຍສາຍເຫດອັນໃດອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ຈຶ່ງຍັງບໍ່ຕອ້ງການໃຫ້ພວກອຄັສາວົກບອກຄວາມຈິງເຣື່ອງຂອງພຣະອົງ? 
ຄວາມກຽດຊງັເກີດມີຂຶນ້ໃນຊາວໂຣມັນ ແລະຕອ້ງການໃຫ້ກອງທບັທະຫານແລະພວກຜູ້ປກົຄອງກໍາຈັດພຣະອົງອອກ
ໃຫ້ພ້ົົນຈາກທາງຂອງເຂົາ.  ພວກເຂົາໄດ້ກໍຕ່ົວຂຶ້ນຕໍ່ສູຂ້ັບໄລ່ໃຫ້ພຣະອົງອອກຈາກທີນ່ັ້ນ. ຖ້າສາວົກແລະພວກຢວິເວົ້າ
ກັນວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນກະສັດຜູ້ຊົງເມດຕາດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ພວກທະຫານໂຣມັນກໍຈະເຂົ້າຈັບກຸມພຣະອົງທນັທີ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກຕໍາມ,   ພຣະເຢຊູບໍໄ່ດ້ມາເພ່ືອນາໍພາເຂົາໃຫ້ພ້ົນຈາກພລັງຄວາມກດົດັນຂອງອໍານາດການປກົຄອງແຕ່ພຣະ
ອົງມາເພ່ືອນາໍທາງເຂົາຂ້າມຜ່ານຄວາມບາບດ້ວຍຄວາມອດົທົນ. ຈົນກວາ່ວັນນັນ້ຈະມາເຖງິ, ພຣະເຢຊູມີຄວາມຮູສ້ຶກ
ວາ່ມັນເປນັການດທີີ່ສດຸທີສ່າວົກບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະອົງຕໍ່ຝງູຊົນ ພຽງຮູ້ວ່າພຣະອົງຄພືຣະເມຊອີາຂອງອສິຣາເອນ. 
    ພຣະເຢຊູູໄດຕ້ິດຕາມສັນຍານທີ່ເຕືອນເຖິງເຫດຮ້າຍຂອງພຣະອົງດວ້ຍການເລີມ້ຕົ້ນດ້ວຍຂໍຄ້ວາມ ì ພຣະບຸດຂອງ 
ພຣະເຈົາ້ຈາໍຕອ້ງທົນທຸກທໍຣະມານຫຼາຍໆປະການແລະຈະຖກືປະຕິເສດໂດຍພວກເຖົ້າແກ,່   ພວກປະໂຣຫິດ,   ແລະ 
ພວກນກັທັມ[ແລະ] ຈະຂ້າ.î     ຄໍາວາ່ ທນົທກຸທຣໍະມານ, ບໍຍ່ອມຮບັ, ຂາ້ ບໍ່ໄດຕ້ົງກບັຄວາມຄດິຂອງພວກອຄັສາວົກ 
ດ້ວຍເຫດອັນໃດກະສັດຂອງຊາດອສິຣາເອນຈຶງ່ຈະປະສົບກັບເຫດຮ້າຍນີ.້    ແຕ່ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ເວົ້າວ່າພຣະອງົຈາໍ
ຕອ້ງ ; ພຣະອົງມີຊີວິດຢູ່ໂດຍບໍ່ໄດສ້ົງສຍັໃນເຣືອ່ງນີ.້ ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຫວັງວ່າຈະເປັນທີ່ເຕືອນຈດິໃຈຂອງພວກເຂົາເມື່ອ
ໄດ້ຍິນການທໍານວາຍກ່ຽວເຣືອ່ງພຣະອົງແລະຄໍາສນັຍາວ່າພຣະອົງ ì ຈະເປນັຄນືມາໃນວນັຖ້ວນສາມ.î ໃນຄວາມຄຶດ
ຂອງພວກສາວກົມີຄວາມແນ່ໃຈວ່າຈະຕ້ອງເກີດຄວາມສັບສົນຊົ່ວລະຍະນຶ່ງກ່ຽວກັບງອົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົາ້ຂອງພວກເຂົາ 
    ພຣະເຢຊູມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ຈະບອກແລະເປັນສິງ່ທີກ່່ຽວຂອ້ງກບັເຂົາຫຼາຍກວາ່ເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງ. ìຖ້າຜູ້ໃດຈະຕິດຕາມ
ເຮົາມາຜູ້ນັນ້ຕ້ອງປະຕິເສດຕົນເອງແລະຮັບແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງຕົນທກຸວນັ, ແລະຕດິຕາມເຮົາມາ.î                               

      ລກູສິດຂອງພຣະຄຣດິບໍສ່ົມຄວນຈະເປັນເໝືອນຜູທ້ີ່ເດນີເຂົາ້ໄປໃນສວນສາທາຣະນະເພ່ືອຈະຊອກເອົາສິ່ງໃດສິງ່
ນຶ່ງ ຜູຕ້ິດຕາມໃນພັນທະສນັຍາໃໝ່ກບໍໍ່ຕ່າງຫຽັງກັບຜູ້ທີເ່ຊື່ອໃນທກຸມືື້ນີ້. ພຣະເຢຊູໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫຜູ້້ຕິດຕາມພຣະອົງ
ເຮັດສາມສິງ່. ອັນທີນຶ່ງ, ìປະຕິເສດî ຕົວເອງ.    ຊຶ່ງກຽ່ວຂ້ອງກັບການປະຕເິສດການດໍາລົງຊີວິດທີ່ເ ັຫັນແກໂ່ຕ ຄວາມ
ຜິດຫວງັແລະເຫັນແກປ່ໂຍດສ່ວນຕົວໃຫ້ຫັນມາເອາົຄວາມຕັ້ງໃຈແລະຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ອັນທີສອງ, ຜູ້ທີ່
ເຊ່ືອຈໍາຕອ້ງ ìແບກເອົາໄມ້ກາງແຂນຂອງຕນົທກຸວນັ,î ມີຄວາມໝາຍວ່າຈະຍອມຮບັການຖືກຂົ່ມເຫງ, ຄວາມອັບອາຍ
, ຄວາມເຈັບປວດ, ແລະແມ່ນກະທັງ້ຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານ! ìໄມ້ກາງແຂນîບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງທັມດາ,  ການຖືກທົດລອງ
ແຕ່ລະວນັແລະບນັຫາເຊ່ັນການເຈບັເປນັ, ຄວາມໂສກເສົາ້, ແລະຄວາມຜິດຫວງັ. ແບກເອົາກາງແຂນຂອງທ່ານແມ່ນ
ມີຄວາມໝາຍວ່າກອດໂອບເອົາແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ເຂົ້າໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງທ່ານ.    ອນັທສີາມ,  ລູກສິດມີ
ຄວາມໝາຍວ່າຜູ້ເຊື່ອຖືໃນຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິໃນຂະນະທີ່ດາໍລົງຊີວິດຢ ູ່ ມ້ືນີ້,ມ້ືອນື, ຕລອດໄປ. 

 
2. ສນັນະສດູຕນົເອງກບັພຣະເຢຊຄູຣດິ:     ( ລູກາ.9: 24- 26 )  
       ພຣະເຢຊູໄດມ້ອງເຫັນສໜີ້າທີຢ່າກເຂົ້າໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈງ້ຂອງພວກສາວົກກຽ່ວກັບຄວາມຮັບຜດິຊອບອັນໃຫຽທ່ັງ
ໝົດຂອງອົງພຣະຄຣິດ.    ດັ່ງນັນ້ພຣະອົງຈິ່ງຊີໃ້ຫ້ເຫັນຜົນແຫ່ງຄວາມຈິງທີ່ເຂົາຈະໄດຮ້ັບແລະຜົນເສັຽຫາຍຕລອດໄປ
ຂອງຜູ້ທີດ່ໍາລົງຊິວິດເພ່ືອຕນົເອງ.   
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      ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊໃູນຂໍ ້24 ເປັນປສິນາ ເປນັຄໍາເວ້ົາທີ່ເບິ່ງເໝອືນວາ່ມີຂໍຂ້ດັແຍ້ງກນັ ທີ່ປາກດົເບິ່ງຄືເປັນຄໍາ
ເວົ້າທີ່ກົງກັນຂ້າມ.   ຖ້າຜູ້ໃດ ìຢາກຊ່ອຍຊວີດິຂອງຕົນໃຫ້ພ້ົນ,îຜົນກຄໍື ìຜູ້ນັ້ນຈະຕ້ອງເສັຽຊີວິດ,î ແຕ່ວ່າຖ້າ ìຜູ້ໃດຈະ
ເສັຽຊີວິດຂອງຕົນເພາະເຫັນແກ່î ພຣະຄຣດິ, ຜົນກໍຄຜືູ້ນັນ້ ìຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນî ມັນຈະເປນັໄປໄດ້ຢ່າງໃດ?  
         ເມື່ອເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະຕໍສູ່້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຊີວິດທີ່ດຢີູ່ໃນໂລກນີ້ສໍາລບັຕົວເຮົາເອງ, ໃນທີ່ສດຸເຮົາກໍຈະສນູເສຽັໄປ
ໝົດ.    ແຕ່ຖ້າວ່າຄົນຜູ້ນື່ງ ìໄດ້ສິ່ງຂອງທັງໝົດໃນໂລກນີ້,î ໃນພາຍຫຼັງເມື່ອພຣະເຢຊ ູìສະເດດັມາໃນສະງ່າຣາສີຂອງ 
ພຣະອົງແລະຂອງພຣະບດິາແລະຝູງເທວະດາທີບ່ໍຣິສຸດ,î ຄົນຜູ້ນັ້ນ ìຈະສູນເສັຽຫືຼຈິບຫາຍໄປ.î ເຊັ່ນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ດໍາ
ລົງຊີວິດຢູເພືອ່ພຣະຄຣິດຜູທ້ີ່ອ້າງຕົນວ່າເປັນຜູ້ອທຸິດຖວາຍຕວົ, ແຕ່ເຮັດເພ່ືອຕົນເອງລາວກໍທອ້ນໂຮມສິ່ງຂອງທັງໝດົ
ໃນໂລກໄວ້ເພ່ືອຈະສນູເສຽັໃນເວລາສຸດທ້າຍ.   ບໍ່ວ່າຄນົຜູ້ນນັນ້ຈະຮັງ່ມີຊັບສິງ່ຂອງຫຼາຍປານໃດໃນຊວີດິນີລ້າວກໍຈະ
ຈິບຫາຍໄປຖ້າລາວຕາຍໂດຍປາສຈາກພຣະຄຣດິໃນຊີວິດນີ.້   ຈົງ່ພິຈາຣະນາເບີງ່ຄົນທີ່ເຫັນແກ່ຕົວ,  ìພຣະບຸດຂອງ 
ພຣະບິດາກໍຈະປະຕິເສດ.î 
       ພຣະເຢຊູເວ້ົາວ່າຜູ້ທີ ່ìສູນເສັຽຊີວິດເພາະເຫັນແກ່ເຮົາ  ຜູ້ນັ້ນກໍຈະໄດ້ຊີວດິî ຕລອດໄປເປັນນິດ.    ຄໍາສນັຍາທັງ
ໝົດຕໍ່ພຣະຄຣດິແມ່ນມີຂອງລາງວັນຕໍ່ຜູທ້ີຜ່່ານຜ່າຄວາມທົນທຸກລໍາບາກ    ອຸທດິຖວາຍຕົວໃນຄວາມຮັກແລະຮັບໃຊ້
ເພ່ືອພຣະຄຣດິຈະ ìໄດ້ຊີວິດî ເຂົາຈະໄດຮ້ັບຄວາມຊມົຊື່ນໃນຊວີດິຕລອດໄປເປນັນດິ. 
    ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູຊີ້ໃຫ້ເຫັນທັງສອງຢ່າງມີທັງສິ່ງທີ່ເປນັໜ້າຢ້ານກົວແລະສິ່ງທີ່ມີສະງ່າຣາສີ. ອີກດ້ານນຶ່ງພຣະ
ອົງໄດ້ເຕືອນເຮົາໃຫ້ເຫັນເຖິງການສນູເສັຽອນັຍິ່ງໃຫຽ.່ ອກີດ້ານນຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຮຽກເອີີນ້ເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຮັກແລະດໍາລງົ
ຊີວິດເພື່ອພຣະອົງ,   ການອຸທດິຖວາຍຕົວແລະການປະຕິບດັຮັບໃຊຂ້ອງພວກເຮົາກໍມີຄຸນຄ່າສໍາລບັພຣະອົງ.   ນີ້ເປັນ 
ພຣະພອນທີ່ພິເສດຫຼາຍປານໃດສໍາລັບພວກເຮົາ. 

     ບາງເທື່ອຄໍາອອ້ນວອນອະທຖິານຂອງເຮົາກໍເວ້ົາວາ່, ì ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຂາ້ນ້ອຍຈະຕດິຕາມພຣະອົງ, ແຕກ່ອນ
ອື່ນໝດົຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຮັດສິ່ງນີ້ຫຼືສິ່ງນັ້ນກອ່ນ.îເງື່ອນໄຂທີ່ພວກເຮົານໍາມາສເນີເປັນການຮຽກຮອ້ງສດິທິພິເສດຂອງຕົນ
ຢູ່ເໝອືການຊງົຮຽກເອີນ້ຂອງພຣະເຈົ້າ.    ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງເຮົາ ìກອ່ນສິງ່ອືນ່î ຄວາມໝັນ້ຄົງດາ້ນການເງນິ, ການ
ສົມຣດົ, ການລຽ້ງດລູູກ, ກລິາທີມັ່ກຫືຼບັນຫາເຣ່ືອງສຸຂພາບ  ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະເລືອ່ນເວລາຂອງຄໍາສັນຍາອອກໄປໄດ້, 
ເຮົາກໍເປັນຜູດ້ໍາລງົຊີວິດຢູດ່້ວຍການບໍ່ເຊືອ່ຟັງ, ແທນທີ່ພວກເຮົາຈະເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ດທີີ່ສດຸ ຕດິຕາມອງົພຣະເຢຊູຄຣິດ
ແລະຄໍາສອນຂອງພຣະອົງມາກອ່ນເປັນອັນດັບນຶ່ງ. ພຣະເຢຊູສາມາດເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງສໍາເຣດັເພ່ືອເຮົາ, ດັ່ງນັນ້ຈົງ່ມອບ
ບັນຫາທີ່ມີໄວ້ໃນອົ້ງພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ.  

   
3. ປະຕເິສດທກຸຂໍແ້ກຕ້ວົ:     ( ລູກາ. 9: 57-62 ) 

        ຂ່າວປະເສດີໃນພຣະທັມລູກາໃນຕອນນີ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ, ເປັນເວລາຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດທີຈ່ະເລີມ້ອອກເດີນທາງ
ໄປຍັງກຸງເຢຣຊູາເລັມແລະສລະຊວີດິຂອງພຣະອົງໃນການຕາຍໄຖ່ເອົາຄນົບາບ. ຂັນ້ຕອນທີນຶງ່ພຣະອົງໄດ້ມຸ້ງເດນີໄປ
ຂ້າງໜ້າຫາໄມ້ກາງແຂນດ້ວຍໃຈກ້າຫານ, ສາວົກຂອງພຣະອງົໄດຕ້ດິຕາມພຣະອົງໄປ. 

          ìໃນຂະນະທີ່ເຂົາກໍາລັງໄປຕາມທາງຢູນ່ັ້ນມີຄົນນຶ່ງທູນພຣະອົງວ່າ, ຂ້າພຣະອົງຈະຕິດຕາມພຣະອົງໄປໃນທຸກທີ່
ທຸກບ່ອນທີທ່່ານໄປ.î   ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພຣະເຢຊູຄຣິດຊງົຮູວ້າ່ຊາຍຄນົນີ້ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ
ຂອງຜູ້ຕດິຕາມພຣະຄຣດິ   ການຮັບໃຊ,້   ການເສັຽສະລະ, ການປະຕິເສດຕົນເອງ, ແລະການທນົທກຸທໍຣະມານ! ຄໍາ
ຕອບຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ແມ່ນຈອ້ງມອງເບິງ່. 

        ໝາຈິ້ງຈອກກໍມີຮູແລະນົກປ່າກໍຍງັມີຮັງ, ì ແຕບຸ່ດມະນດຸບໍ່ມີແມ່ນແຕ່ບອ່ນຈະວາງຫົວນອນ,î ຄໍາຕອບຂອງພຣະ
ເຢຊູ. ພວກເຮົາຈໍາຕອ້ງພິຈາຣະນາເບິ່ງຄວາມເປນັຈິງໃນຄວາມຍາກລາໍບາກທີຜູ່້ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າຈະໄດເ້ຂົ້າສ່ວນພົວ 
ພັນນໍາ. ບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ໜ້າຍົກຍ້ອງໂຄຣົບບູຊາ, ແລະບໍ່ໄດ້ເປນັທີ່ນຍິົມຊົມຊອບ. 
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     ພຣະເຢຊູບອກເຖິງຂໍ້ທສີອງ ìຕາມເຮົາມາî ແຕ່ວ່າຊາຍຄນົນັ້ນບໍ່ໄດ້ຕຽມຕົວໄວ້ໃຫ້ພ້ອມ. ລາວຈິງ່ມີຂໍ້ແກ້ຕົວທີລ່າວ
ຈະເຮັດຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ìອັນທີນຶ່ງî ທີ່ລາວຈະເຮັດກອ່ນສິ່ງອືນ່ໝດົ ì ຂ້ານອ້ຍຂໍໄປຝັງສບົພ່ໍຂາ້ນອ້ຍກ່ອນ.îຂໍ້ຮຽກຮອ້ງຂອງ
ຊາຍຄົນນີ້ເບິງ່ຄືວ່າເປັນເຫດຜົນທີ່ຖ່ວງດຶງເວລາ ແຕ່ພໍ່ຂອງລາວຈະປ່ວຍຫຼືບໍ່ປ່ວຍຈິງ.   ສຂຸພາບຂອງພ່ໍລາວບໍ່ໄດ້ເປັນ
ບັນຫາສາໍຄນັ; ຜູ້ຕດິຕາມມີຄວາມສໍາຄນັກວາ່. (ເບິ່ງໃນ ລກູາ. 14: 26.)  ຄວາມສດັຊືຈ່ງົຮກັຟັກດຕີໍຄ່ອບຄວົຈະຕອ້ງ 
ບໍຢູ່ເ່ໝອືຄວາມຈງົຮກັພກັດໃີນການມີຊວີດິຢູເ່ພືອ່ພຣະຄຣດິ. ລາວແລະພຣະເຈົາ້ເທົາ່ນັນ້ ທີເ່ປນັທນີຶງ່. 

          ພຣະເຢຊສູັ່ງຜູ້ນັນ້ວ່າ ìໃຫ້ຄົນຕາຍ(ຕາຍຝ່າຍວນິຍານ)ຝງັກັນເອງ, ແຕໃ່ຫ້ເຈົ້າໄປແລະປະກາດເຣື່ອງອານາຈັກ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ.î ຄວາມໝາຍໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູບໍມີ່ການຈບັຈອງ, ບໍມ່ີເງື່ອນໄຂ, ຫຼືຄນຸວຸດທິ. 

        ຄົນທີສາມ, ຄືກັບຄົນທສີອງ, ມີເງື່ອນໄຂທີ່ຈະສດັຊື່ຕໍ່ພຣະເຢຊ.ູ ລາວເວົ້າວ່າ. ຂ້ານ້ອຍຈະຕາມພຣະອົງ, ພຣະອົງ
ເຈົ້າຂ້າ, ແຕກ່່ອນອືນ່....îຂໍ້ແກ້ຕົວຂອງຜູ້ນີ້ແມ່ນລາວຢາກໄປ ìສັ່ງລາî ໃຫ້ກັບຄອບຄົວຂອງລາວ. ນີກ້ໍເປນັອກີເຫດຜົນ
ນຶ່ງ. ພຣະເຢຊູຮູ້ວ່າລາວຕ້ອງການທີ່ຈະບອກກັບທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນຫຼືລາວຄດິຮອດບ້ານ  ຜູ້ທີເ່ອົາມືຈັບງ້ອນໄຖແລ້ວ
ຫລຽວຄືນຫຼັງແມ່ນຜູທ້ີ່ມີສອງໃຈ  ບໍ່ມີຜູູ້ໃດຕິດຕາມພຣະເຢຊູດ້ວຍສອງໃຈ.    ຜ້ ູໃດເຮັດຢ່າງນັນ້ ì ກໍບໍສ່ົມກັບຣາຊອາ 
ນາຈັກຂອງ ພຣະເຈົ້າ,î 

      ໂອກາດໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູແມ່ນເໝອືກວາ່ສິ່ງອືນ່ໃດທັງໝົດແລະເໝອືກວາ່ຂໍແ້ກຕ້ົວໃດໆ.    ພວກເຮົາຈະ
ຕ້ອງບໍ່ເປນັຄນົປີ້ນຄວາມ, ບໍ່ຕອ້ງໃຊເ້ວລາໃນການຕັດສນິ, ບໍຂ່າດຄວາມໝັນ້ໃຈໃນການອຸທດິຖວາຍຕົວແກ່ພຣະເຈົ້າ. 
ພຣະເຢຊູຄຣິດເປນັອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້!  ພຣະອົງສມົຄວນໄດຮ້ັບທກຸຄໍາສັນຍາຂອງພວກເຮົາ.  

                                                  ບົດຮຽນແຫງ່ຊວີດິ.                                                                   
        
      ພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມວ່າ ອັນໃດຄືສິ່ງທີ່ຫຸ້ມຮັດຜູ້ຕດິຕາມພຣະອົງ. ມັນເປັນນຶ່ງໃນຈໍານວນ 100 [1ໃນ 94] ຄໍາຖາມໃນ
ເຣືື່ອງຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນພຣະທັມລູກາລວມໄປເຖິງການບັນທຶກຄໍາສອນຂອງພຣະເຈົາ້.   ຄໍາຖາມໄດຖ້າມໃນ
ສັດຕະວດັທີ 1ແມ່ນຍັງມີຄວາມສໍາຄນັເຖິງສັດຕະວດັທ ີ21:    ìຖ້າວ່າຜູ້ນຶ່ງໄດ້ສິ່ງຂອງໝົດທັງໂລກ ແຕຈ່ະເຮັດໃຫ້ຕົວ
ເອງຈບິຫາຍເສຽັໄປຜູ້ນັນ້ຈະໄດປ້ໂຍດອນັໃດ?î   ຄໍາຖາມຂອງພຣະເຢຊູໄດເ້ຮດັໃຫ້ເຮາົພິຈາຣະນາເບິ່ງອັນໃດຄຂືອງ
ໂລກນີ້ທີ່ເປັນຢູ່ຊົ່ວຄາວ    ຄວາມຮັ່ງມີໃນໂລກນີ້ກັບຄວາມສູນເສັຽຄວາມຮັ່ງມີໃນຟ້າສວັນ: ຜູ້ທີ່ດໍາລົງຊີວິດທີ່ມຄີວາມ
ສັມພັນກັບພຣະຄຣິດກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ັງມີຕລອດໄປ. 

        ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເຕືອນໃຫ້ເຮາົພິຈາຣະນາເບິ່ງອນັໃດທີເ່ຮັດໃຫ້ເຮົາມີໃຈໃຫກ້ັບພຣະຄຣິດພຽງແຕ່ເຄິ່ງດຽວ
ຫຼືໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາກບັພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຮັບໃຊ້.  ພິຈາຣະນາເບິ່ງຂໍ້ຄວາມສໍາຄນັດັ່ງຕໍ່ໄປນີ.້ 
v ຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊຄູຣິດເອີ້ນທ່ານມາເພ່ືອປ່ຽນແປງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ພຣະອົງ. 
v ອັນໃດຄືຄວາມໝາຍສໍາຄນັຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ອນັໃດທີ່ເຮດັໃຫ້ທ່ານປ່ຽນແປງໃນຊວີດິຂອງທ່ານ?ອັນ

ໃດທີເ່ຮດັໃຫ້ທ່ານຮັກສາຄາໍສັນຍາທີມີ່ກບັອົງພຣະເຢຊູ? 
v ຮັບຜດິຊອບ(ຫືຼພິຈາຣະນາອກີຄັ້ງ)ເພ່ືອຕິດຕາມພຣະເຢຊູໂດຍປາສຈາກເງືອ່ນໄຂໃດໆທັງສິນ້ 
v ຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່າອັນໃດຄືຈຸດມຸ້ງໝາຍທີສ່ໍາຄັນຂອງພຣະເຈົ້າແລະສິ່ງທີ່ຕາມມາ 
v ອັນໃດເປັນຄວາມຈິງທີສ່າມາດສະແດງວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ລະອາຍໃນເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູ? 
v ເລືອກເອົາການກະທໍາອັນນຶ່ງທີ່ເປັນການດໍາເນີນຊີວິດທີດ່ີໃນທິດນີ້ທີ່ເປັນມູນຄ່າທີບ່ໍ່ມີການປ່ຽນແປງ. 
v ປະເມີນຜົນຂໍ້ແກ້ຕົວທີ່ເຮັດໃຫທ້່ານຫົຼບຫີຼກຄວາມຮັບຜດິຊອບທັງໝດົຕໍ່ພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
v ຢືນຢນັຄວາມປາຖນາທີ່ຈະຕດິຕາມພຣະຄຣດິ ໂດຍບໍ່ໄດຄ້ໍານຶງເຖິງຂໍ້ອາ້ງໃດໆ 

  
                                 ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕດິສັມພັນwww.lsbf.orgແປໂດຍ LLBC. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວັນອາທດິ ທ ີ17 ເດືອນມນີາ 2013( 3- 17- 2013 ) 

__________________________________________ 
ເມນີເສີຍຫຼສືະແດງຄວາມເຫນັໃຈ? 

                           
ຂພຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:  ລກູາ 10: 25- 37 

 

ບດົຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານໄດຢາງໃດ ?  

   ບົດຮຽນນີຈ້ະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເລືອກທີຈ່ະດໍາລົງຊີວດິຢູຢ່່າງເຫັນໃຈຄົນອື່ນ 
 

ບດົຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ: 
      ພຣະເຈົ້າຄາດຫວັງໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງພິສູດວ່າເຂົາມີຄວາມຮັກຕໍ່ທກຸຄນົ. ບົດຮຽນນີໄ້ດແ້ນໃສຄໍ່າຖາມທ່ີວາ່, 
ìໃນສາມຄົນນີທ້່ານເຫັນວ່າຄນົໃດເປັນເພ່ືອນບ້ານຂອງຄນົທີຕ່ົກໃນມືພວກປຸນ້ນັນ້?î (ລກູາ 10:36) 

 
ບດົຮຽນນີມ້ຄີວາມສາໍຄນັຫຍງັ? 
       ຄົນທັງຫຼາຍໄດ້ພະຍາຍາມຢູເ່ລືອ້ຍໆທີ່ຈະອະທິບາຍວາ່ເຂົາຂາດຄວາມຮັກຄວາມເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ຄົນອື່ນ. ແຕ່ເຂົາບໍ່
ເຄີຍຊອກຫາເຫດຜນົທີແ່ທຈ້ິງຂອງຄວາມຫ້ົົຼມເຫຼວໃນຄວາມຮັກ.   ຄວາມຮັກແມ່ນພິສດູໄດ້ໂດຍການກະທໍາຂອງເຮາົ.  
      ບາງເທື່ອຄຣສິຕຽນກໍເບິງ່ໄປທາງອືນ່ເມ່ືອມີໂອກາດທີຈ່ະໃຫ້ຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອຄົນອືນ່,   ລວມໄປເຖິງຄົນແປກໜ້າ 
ທີ່ປາກດົຢູຕ່ໍ່ໜ້າເຂົາ.  ແອດເວີດຮູ້ວ່ານັ້ນບໍ່ແມ່ນທາງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ລາວຮູ້ວ່າການດໍາເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນແມ່ນ
ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອກັບທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອ     ເມື່ອລາວຮູ້ວ່າຄົນໃດຕອ້ງການໆຊ່ວຍເຫຼືອ
ລາວກໍຊ່ວຍເຂົາໃນທນັທໂີລດ.    ແອດເວີດ ບໍໄ່ດ້ໃຫ້ໂອກາດນັນ້ຜ່ານໄປໂດຍທີບ່ໍໄ່ດສ້ະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ເພືອນບ້ານ
ຂອງລາວເໝືອນກັບລາວຮັກຕວົລາວເອງ. ທຸກໆແລງວັນອັງຄານລາວນຸ່ງຖືແບບສະບາຍແລະອອກໄປຢ້ຽມຢາມຕາມ
ໂຮງພຍາບານແລະມູນນທິທິ້ອງຖິນ່ ໃນທີ່ນັນ້ລາວໄດແ້ບ່ງປັນການກະທໍາແລະຄວາມຮກັຂອງຄຣິສຕຽນຕໍທຸ່ກຄົນ  ຊຶ່ງ
ລາວບໍ່ຄດິວ່າຈະໄດ້ຮັບສິ່ງໃດຕອບແທນຈາກເຂົາເຈົ້າ. 
      ໃນຂະນະທີ່ທາ່ນສກຶສາບົດຮຽນນີ,້  ທ່ານຈະຄົນ້ພົບວ່າການເລອືກທີ່ຈະດໍາລົງຊີວິດຄຣິສຕຽນໃນທາງທີ່ມີຄວາມ
ເຫັນອກົເຫັນໃຈນັນ້ຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານປ່ຽນຈາກການເປນັຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈ ກາຍມາເປນັຄນົທີ່ມີຄວາມເຫັນ 
ໃຈຄນົອືນ່. 
 

      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. ຖາມຄາໍຖາມທີຖູ່ກຕ້ອງ: ( ລກູາ. 10: 25-29 ) 

     ຂະນະທີ່ພຣະເຢຊູຄຣດິກໍາລັງເດີນທາງໄປຍັງກງຸເຢຣູຊາເລັມ, ìມີຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກດົໝາຍຜູນ້ຶງ່î ດັງ່ທີລກູາໄດບ້ັນ 
ທຶກເຣ່ືອງຂອງລາວ, ໄດເ້ຂົາ້ໄປພົບອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ດວ້ຍການໃຊຄ້ໍາຖາມຈາກຈຸດສູງສດຸສູຈຸ່ດຕໍາ່ສດຸ ລາວມີຄວາມ
ຮູກ້່ຽວກບັກດົພຣະບັນຍດັຂອງໂມເຊແລະລາວໄດສ້ດິສອນຄນົທັງຫຼາຍໃຫ້ເຊ່ືອຟັງຄາໍສັ່ງຂອງພຣະບັນຍດັນັນ້. ຊາຍຜູ້
ຊຽ່ວຊານໃນພຣະຄັມພີພາກພັນທະສັນຍາເດມີຜູນ້ີມີ້ເຈດຕະນາ ìຕ້ອງການທົດສອບພຣະອົງ.î ບາງທນີັກທັມບັນດິດຜູ້
ນີຕ້້ອງການຢາກຈະເຫັນພຣະເຢຊູຜດິພາດໃນການໃຫ້ຄາໍຕອບເພ່ືອຈະເປັນໂອກາດໃຫ້ລາວເອົາພຣະເຈົາ້ມາອວດ. 
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ທັມບັນດິດໄດ້ຄໍາຖາມວ່າ: ìອາຈານເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍຈະຕອ້ງເຮດັແນວໃດຈິງ່ຈະໄດ້ຊີວິດອນັຕລອດໄປເປັນນິດ?î ເຮັດ 
ໃຫ້ພຣະເຢຊູປລາດໃຈ   ແລະພຣະອົງຊົງຖາມລາວຄືນດ້ວຍສອງຄໍາຖາມນີ:້   ìໃນພຣະບັນຍັດໄດ້ຂຽນໄວ້ຢ່າງໃດ?î 
ແລະ ìທ່ານໄດອ້່ານແລ້ວເຂົ້າໃຈຢ່າງໃດ?î  ອີງຕາມຄໍາຖາມຂອງພຣະເຢຊູ ຖ້ອຍຄໍາທີ ່ìຂຽນໄວ້î ໃນບນັຍດັຂອງໂມ
ເຊໃນພາກພັນທະສນັຍາເດີມເປນັທີຍ່ອມຮບັແລະເຊ່ືອຖໄືດ້ວ່າເປນັຄໍາຕອບທີຖ່ືກຕ້ອງຂອງຄໍາຖາມນັ້ນ. 

      ນກັທັມບນັດດິໄດຕ້ອບຢູ່ໃນພຣະທັມພາກພັນທະສນັຍາເດີມສອງບົດ (ພຣະບັນຍັດສອງ 6:5; ລະບຽບພວກເລວ ີ
19:18) ນຶ່ງໃນສີ່ຖອ້ຍຄໍາທີ່ໃຊຢ້່າງຊ່ຽວຊານ ì ດ້ວຍສດຸຈດິî ພຣະຄັມພີໄດສ້ອນກຽ່ວກັບຄວາມຮັກຂອງເຮົາຕໍ່ອງົພຣະ
ຜູ້ເປນັເຈົາ້.  ຈດຸປະສງົແມ່ນພວກເຮົາຈະຕ້ອງຮັກພຣະເຈົາ້ດວ້ຍສຸດໃຈ,  ດ້ວຍສຸດກໍາລັງສຸດຄວາມຄຶດຂອງພວກເຮົາ; 
ແລະຮັກເພືອ່ນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ນກັທັມບນັດດິກຍໍັງມີບັນຫາ.  ລາວເຫັນພ້ອມໃນຂໍ້ບນັຍດັ
ຂອງໂມເຊກ່ຽວກັບຄວາມຮັກແຕ່ບໍແ່ມ່ນໝດົທກຸຂໍ່ ້ຄວາມມືດທ່າງຝ່າຍຈິດວິນຍານຍັງຄອບງໍາລາວຢູ ່  
      ພຣະເຢຊູພໍໃຈໃນຄາໍຕອບຂອງນກັທັມແລະແນະນໍາລາວວາ່ ì ທ່ານຕອບຖືກແລ້ວ....ຈົ່ງເຮັດຢ່າງນີແ້ລ້ວທ່ານຈະ
ໄດ້ຊີວິດ!î  ຄໍາສອນພຣະເຢຊູ  ìຈົ່ງເຮັດຢ່າງນີ້ແລະທ່ານຈະໄດ້ຊີວິດî  ເປັນພຣະບັນຍັດຂໍໃ້ຫຍ.່   ຖ້າລາວໄດ້ເຮດັຖກື 
ຕ້ອງ ເຊ່ືອຟັງຂໍ້ພຣະບັນຍັດກໍຈະເຮດັໃຫ້ລາວໄດ້ຮບັຊວີດິອນັຕລອດໄປເປນັນິດ.    ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ ບັນຫາມີຢູ່ວ່າ 
ນັກທັມບັນດິດປະຕິບດັຕາມພຣະບັນຍດັໄດ້ໃນເຣື່ອງຄວາມຮກັຂອງລາວຕໍ່ພຣະເຈົາ້ ແຕລ່າວບໍ່ມີຄວາມຮັກໃຫ້ກບັຄົນ
ອື່ນໄດຄ້ືກບັລາວຮກັຕົວລາວເອງ.  ລາວຄກືັບໂປໂລຜູ້ຊ່ຶງເວ້ົາກ່ຽວກັບພຣະບນັຍດັແລະຂໍ້ບກົຜ່ອງຂອງລາວຕໍ່ພຣະບັນ 
ຍັດ,î    ພຣະບັນຍັດແມ່ນຝ່າຍພຣະວນິຍານແຕ່ຕົວເຮົາເປນັມະນຸດທັມມະດາ,  ຊຶ່ງຖືກຂາຍໃຫ້ຢູໃ່ຕຄ້ວາມຜິດບາບî 
(ໂຣມ 7:14). ຜູນ້ັບຖືສາສນາຄກືັບເຮົາທງັຫຼາຍໃນທຸກວັນນີ້ບໍເ່ຄີຍປະຕິບດັແລະບໍ່ເຄຍີໃຫ້ຄວາມຮັກຢາ່ງຖືກຕ້ອງ. 
      ນກັທັມບດັດດິບໍ່ໄດ້ຄດິສົງສັຍວ່າລາວກໍາລັງຖືກພຣະເຢຊູທົດສອບ. ລາວຮູວ້າ່ລາວບໍ່ໄດປ້ະຕິບດັຢ່າງຖືກຕ້ອງຄົບ
ຖ້ວນຕໍທຸ່ກຄົນ. ລາວຕກົໃນສະຖານະການທີຍ່າກລໍາບາກແລະຕ້ອງການເອົາຕົວເອງຫລບົຫີຼກຈາກບນັຫາໃຫ້ໄວທີ່ສດຸ
ຈະດ້ວຍວິທີໃດກໍຕາມ ພຣະຄັມພີຕອນນີ້ໄດ້ສອນໃຫ້ລາວຮູ້ວາ່ ìຈະຕ້ອງພິສດູຕົວເອງ,î ມີຄວາມໝາຍວ່າຍອມຮັບໃນ
ຂໍ້ຜິດພາດຂອງຕົວເອງເຣື່ອງຄວາມຮັກດັງ່ທີກ່ົດບັນຍັດບົ່ງໄວ້. 
     ນັກທັມບັນດິດເປນັຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍ ລາວໄດ້ທນູຖາມວາ່ ì ແລະແມ່ນໃຜເປນັເພ່ືອນບ້ານຂອງຂ້ານອ້ຍ?î   
ອີກຢ່າງນຶງ່  ລາວໄດຖ້າມວາ່ລາວຈະຕ້ອງຮກັດົນນານປານໃດຈິງ່ຈະຖືວ່າຮກັສາພຣະບນັຍັດ?   ນີ້ເປັນຄໍາຖາມທີຜ່ິດ.  
ຖ້າຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊູຈໍາກັດຄວາມໝາຍຄໍາວ່າ îເພ່ືອນບາ້ນî ລາວກໍຕອບຜິດໄປ ເພາະວາ່ນກັທັມຮູກ້ບັຄນົສ່ວນ 
ຫລາຍທີລ່າວຄິດວ່າບໍ່ແມ່ນເພື່ອນບ້ານ ຊາວຊາມາເຣັຽກໍເປັນຄົນນຶ່ງໃນຈໍານວນຄົນເຫລົ່ານັ້ນ. 
 

2. ຮູຈ້ກັຄວາມຕອ້ງການຂອງບກຸຄນົ: (ລູກາ. 10: 30- 32) 
        ໃນການຕອບຄໍາຖາມຂອງນັກທັມບນັດິດ ì ໃຜຄືເພ່ືອນບ້ານຂອງຂ້ານ້ອຍ?î (ລູກາ. 10: 29)   ພຣະເຢຊູໄດຍ້ກົ 
ຄໍາອຸປະມາເຣ່ືອງນຶ່ງກ່ຽວກັບຊາຍຄນົນຶ່ງທີ່ຖກືເຄາະຮ້າຍຈາກພວກປ ຸ້ນໃນຂະນະເດນີທາງ    ແລະການຕອບສນອງທີ່
ແຕກຕ່າງກນັລະຫວາ່ງຊາຍສາມຄນົ.      ເປນັຄໍາສອນສັນ້ໆເຣື່ອງຊາວຊາມາເຣັຽຜູ້ໃຈດທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສອງຝ່າຍ: 
ການກະທໍາຂອງຄນົທີບ່ໍ່ມີຄວາມຮັກແລະຄົນທີ່ມີຄວາມຮັກ. 

         ເລີມ້ເຣື່ອງດ້ວຍເຫດການທີ່ໂຊກຮ້າຍຂອງຊາຍຄນົນຶ່ງທີ່ເດນີທາງຄົນດຽວ ì ລົງໄປຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປເມືອງ
ເຢຣິໂກî 17 ໄມ   ເປັນການເດີນທາງລງົຈາກພູຈາກທີສູ່ງສຸດຫາທີ່ຕໍ່າສຸດ,   2,500 ຟິດລະດັບນໍ້າທະເລທີກຸ່ງເຢຣູຊາ
ເລັມຫາ 800 ຟິດລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ເຢຣໂິກ.  ລັກສະນະພູມິປະເທດມີຂຸມເປັນຫລບຸເປັນໂນນແລະເຕັມໄປດ້ວຍຫີນ, 
ແລະມັກມ ີìໂຈນî ລີ້ຊ່ອນຕົວຢູ່ຫຼັງໂງນ່ຫີນເພື່ອລໍຖ້າຜູ້ໂຊກຮາ້ຍທີຈ່ະມາເຖງິ. 
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      ໃນທັນໃດ ໂຈນປຸນ້ກໍໄດ້ບກຸເຂົາ້ທຸບຕີຜູໂ້ຊກຮ້າຍ. ທໍາອດິ ìເຂົາເປືອຍກາຍລາວî ຖອດເອົາເຄືອ່ງນຸ່ງແລະຂອງທີ່
ມີຄ່າ. ຕໍ່ມາເຂົາໄດ້ທາລຸນລາວ ìທບຸຕລີາວຈົນສລົບໄປ.  ໃນທີ່ສດຸ, ເຂົາກປໍະຖິ້ມໄວ້ເກອືບຕາຍ  îນອນສລບົî ຢູຂ້່າງ
ທາງ. 
        ອັນໃດຄວນຈະເກີດຂຶ້ນກັບຊາຍຄົນນີ?້ ພຣເຢຊູສບືຕໍເ່ລົ່າເຣື່ອງ, ໂດຍບັງເອນີມີ ìປະໂຣຫິດî ໄດ້ ì  ລງົໄປທາງ
ນັ້ນî ແລະໄດ້ເຫັນຊາຍນັນ້ນອນຢູທ່ີ່ຫົນທາງ. ບາງທີປະໂຣຫິດອາດໄດ້ຍນິສຽງຄວນຄາງຄອ່ຍໆ, ຖ້າບໍລ່ະມັດລະວງັກໍ
ອາດຍ່າງໄປຕໍາເອົາລາວ. ປະໂຣຫິດອາດຈະຄິດຫາຂໍ້ແກ້ຕົວທີ່ຈະບໍ່ເຂົ້າໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວ.   ພຣະເຢຊູໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່ານັ້ນ
ເປັນເຫດຜົນອັນໃດທີປ່ະໂຣຫິດບໍ່ເຂົ້າຫຍຸ້ງກ່ຽວ ເພາະວ່າລາວບໍ່ໄດ້ຮັກເພື່ອນບ້ານຂອງລາວບໍ? 
         ຕໍ່ມາມີີຄນົເລວ(ີ ເປນັຄນົຢິວທີເ່ຮັດວຽກຊ່ວຍປະໂຣຫິດທີວ່ຫິານໃນກຸງເຢຣຊູາເລັມ) ຜ່ານກາຍມາຄນົດຽວ ໄດ້
ເຫັນເໝອືນກນັແລະກໍຫລີກໄປ ຕ່າງຄນົກບໍໍ່ມີຄຸນສົມບັດພຽງພໍທີ່ຈະເປັນເພື່ອນບ້ານ.  ແມ່ນຜູ້ຈັ່ງໃດທີຈ່ະຢຸດແລະໃຫ້
ຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອຊາຍຄນົນີ?້ 

     ພຽງແຕເ່ຫັນຄວາມຕ້ອງການກໍບໍພ່ຽງພໍ ຖາ້ພວກເຮົາບໍ່ໄດຕ້ອບສນອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການພວກເຮົາກບ່ໍໍໄດ້
ປະຕິບດັຄໍາສັງ່ຂອງພຣະເຈົາ້ຢາ່ງເຕັມທີ່ ທີ່ໃຫ້ເຮາົຮກັເພ່ືອນບາ້ນຂອງພວກເຮົາ.   ພວກເຮົາຄວນມີຄວາມຮູສ້ກືເຖິງ
ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງບກຸຄນົແລະຊອກຫາໂອກາດທີຈ່ະໃຫ້ຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອພວກເຂົາ. 

 
3. ຕອບສນອງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົາ້:     (ລູກາ. 10: 33- 37) 

            ຄົນເດີນທາງຜູທ້ສີາມເປັນຊາວຊາມາເຣັຽ ໄດ້ຜ່ານກາຍມາໃນພາຍຫຼັງ   ìເມ່ືອລາວໄດ້ພົບເຫັນຊາຍຄນົນັນ້.î
ຄວາມຮູສ້ຶກຂອງລາວເປັນທີ່ສງັເກດໄດ້ເພາະມີຄວາມແຕກຕາ່ງ.  ìລາວມີໃຈເມດຕາ,î ພຣະເຢຊູເວ້ົາ, ແລະໃນທັນທີ
ທັນໃດລາວກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາໂດຍບໍ່ໄດຄ້າໍນງຶເຖງິຄວາມປອດພັຍຫືຼຄວາມເສັຽຫາຍໃດໆຂອງຕນົ
ເອງ, ເວລາບໍສ່ະດວກ ຫືຼແມ່ນກະທັ້ງຄົນນັ້ນເປັນຄົນຢິວຫືຼຄນົອິສຣາເອັນ. ຈະເຫັນໄດຢ້່າງຊັດແຈ້ງວາ່ຈດິໃຈຂອງຊາວ
ຊາມາເຣັຽມີຄວາມເມດຕາສງົສານຕໍ່ຊາຍແປກໜ້າຜູ້ທີຂ່າດຄວາມຊອ່ຍເຫືຼອຄນົນັ້ນ. 

          ຢ່າງທີນຶງ່ ປະໂຣຫິດແລະພວກເລວລີງົໄປທາງນັນ້ແລະເຫັນແລວ້ກເໍວ້ັນກາຍໄປທາງອືນ່, ຊາວຊາມາເຣັຽ ìເຂົ້າ
ໄປຫາລາວ.î ຢ່າງທີສອງ, ລາວນໍາເອົາເຄືອ່ງໃຊສ້່ວນຕົວອອກມາແລວ້ລາ້ງບາດໃຫ້ຊາຍຄົນນັນ້ດ້ວຍເຫົຼາ້ແວງ, (ເປັນ
ການຂາ້ເຊ້ືອ) ແລະນໍ້າມັນ( ເປັນການລະງບັຄວາມເຈບັປວດແລະບວບຊ້ໍາ).  ຢ່າງທີສາມ, ຊາວຊາມາເຣັຽ  ìພັນບາດ 
ແຜຂອງລາວ.î ຢ່າງທີສີ່, ລາວ ìໂຈມຂຶນ້ຂີສ່ັດຂອງລາວເອງî ເພາະຊາຍຄົນນັນ້ອອ່ນແຮງແລະຍ່າງໄປເຖິງເຢຣໂິກກໍ
ຍັງອກີໄກ. ຢ່າງທີຫ້າ, ຊາວຊາມາເຣັຽ ì ພາລາວໄປເຖິງໂຮງແຮມî ບ່ອນທີ່ລາວໄດ ້ìເອົາໃຈໃສ່ບົວລະບັດຄົນເຈັບ.î ຕໍ່
ມາໃນມ້ືໜ້າລາວໄດ້ຈ່າຍເງນິໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມໃຫ້ເອາົໃຈໃສບ່ົວລະບດັຊາຍຄນົນີເ້ປນັຈໍານວນ ìສອງເດນາຣິອນົî 
(ເປັນຄ່າຈ້າງສອງມ້ືໃນການທໍາງານ) ໃຫ້ ìເບິງ່ແຍງລາວî   ຊາວຊາມາເຣັຽຍງັບອກກບັຜູດູ້ແລໂຮງແຮມວາ່ຖາ້ມີການ 
ໃຊ້ຈ່າຍເກີນໄປ ìເມື່ອເຮົາກັບມາເຮົາຈະໃຊ້ໃຫ້ຕາມທີທ່່ານໄດ້ຈ່າຍເກີນ.î 

        ບາງເທື່ອເມື່ອຈ້ອງເບິ່ງຕາຂອງນກັທັມແລ້ວ ພຣະເຢຊູຊງົຖາມເທື່ອທີສາມວ່າ: ìໃນສາມຄນົນີທ້່ານເຫັນວ່າຄົນໃດ
ເປັນເພືອນບ້ານຂອງຄນົທີຕ່ົກໃນມືຂອງພວກປຸ້ນນັ້ນ?î 

         ຄໍາຖາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າໄດຊ້ີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄໍາຖາມຂອງທັມບັນດິດທີ່ໄດຖ້າມວາ່,  îແລະໃຜຄເືພື່ອນບ້ານ
ຂອງຂ້ານ້ອຍ?î  ຊຶ່ງເປັນຄໍາຖາມທີບ່ໍ່ຖກືຕ້ອງເພາະວາ່ມັນເປນັຄໍາຖາມທີມ່ີຊ່ອງຫວ້າງເພື່ອຈະຫຼີກລ້ຽງທີ່ຈະບໍສ່ະແດງ 

  ຄວາມເມດຕາຕໍຄ່ົນທີ່ຕົນບໍເ່ພິ ່ງປາຖນາເຊັ່ນຄົນຊະມາເຣັຽ ທີຄ່ົນຢິວດູຖກູຢຽບຫຍາມ.   ຄາໍຖາມທີຖ່ກືຕອ້ງນັນ້ແມນ່, 
  ຄນົທີຂ່ດັສນົນັນ້ຕອ້ງການຫຍງັ ຂອ້ຍສາມາດແບງ່ປນັສິງ່ທີຂ່ອ້ຍມກີບັລາວໄດບ້ໍ?່ ຄາໍຖາມນີຍ້ງັຄງົເປນັຄາໍຖາມທີຖ່ກື 
  ຕອ້ງສາໍລບັບນັດາຜູທ້ີເ່ຊືອ່ໃນສມຍັນີເ້ໝອືນກນັ. 
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        ນັກທັມ ຕກົໃຈສັນ່ສາຍຕໍ່ເຣື່ອງທີ່ພຣະເຢຊໄູດເ້ລົາ່ນັ້ນ, ຄໍາຕອບມີພຽງທາງດຽວ, ລາວບໍ່ສາມາດຍອມຮບັວາ່ບກຸ 
ຄົນສໍາຄັນໃນເຣື່ອງນີ້ແມ່ນຊາວຊາມາເຣັຽ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ລາວດູຖູກຢຽບຫຍາມ. ເຮດັໃຫ້ລາວຕກົໃຈ(ເພາະຄໍາຕອບ 
ນັ້ນແມ່ນ, ìຜູທ້ີ່ສະແດງຄວາມເມດຕາຕໍ່ຄນົທີ່ຖືກປຸ້ນî   ລາວຕອບຖືກແລ້ວ,  ແລະພຣະເຢຊູຊົງຢນືຢັນຕໍຄ່ໍາຕອບນັ້ນ: 
ìຈົງ່ໄປເຮດັຢ່າງນັ້ນເໝືອນກນັî ພຽງແຕ່ເຮັດດັ່ງນັ້ນລາວກໍມີຊີວິດຢູ່ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ.         

      ເພາະວ່າ, ການເຊື່ອຟັງຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຢຊູ ìຈົງ່ໄປແລະເຮັດຢາ່ງນັນ້ເໝອືນກນັî ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາ
ຕ້ອງເອົາເງນິໃຫ້ທຸກຄົນທີຂ່ໍ ຫລືໃຫ້ເງິນແກ່ຄນົຕິດເຫຼົ້າເພ່ືອໃຫ້ລາວຊ້ືເຫຼົົ້້າກິນ ຫຼືເວົ້າຕົວະໃນໃບສມັກງານຂອງເພ່ືອນ 

ເພ່ືອໃຫ້ເພ່ືອນໄດ້ເຮັດງານ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມໝາຍຂອງພຣະເຢຊູ.   ການບໍຣິຈາກແລະສະຕປິັນຍາຈະຕ້ອງໄປນໍາກັນ 
ເພ່ືອຕອບສນອງຕໍພ່ຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. 

                                       

ບດົຮຽນແຫງ່ຊວີດິ. 
         ພຣະເຢຊູມັກຈະຖາມຄໍາຖາມທົດສອບໃນຖານະທີ່ພຣະອົງເປັນຜູ້ດແູລຊວີດິຈິດວິນຍານແລະຄວາມຕອ້ງການ
ຝ່າຍເນື້ອໜັງຂອງມະນຸດ.   ບົດຮຽນໃນເດອືນມີນານີ້ສມຸຈດຸໃສຫ້່າຢ່າງ, ແລະການສກຶສາໃນອາທດິນີແ້ມ່ນແນໃສຄ່ໍາ 
ຖາມນຶ່ງທີ່ອົງພຣະເຢຊຖູາມຄົນນຶງ່ຊ່ຶງເປນັຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນບນັຍັດຂອງໂມເຊ. ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ໄດຖ້າມລາວວ່າ ìໃນ
ສາມຄົນນີທ້່ານເຫັນວ່າຄົນໃດເປັນເພ່ືອນບ້ານ?î ອີກປະການນຶ່ງສໍາລັບພວກເຮົາທຸກຄົນໃນວນັນີຄ້ໍາຖາມນັນ້ໄດ້ຖາມ
ວ່າ ì ທ່ານເມີນເສຍີຕໍ່ຄວາມຂາດເຂີນຂອງເພ່ືອນບ້ານບໍ່ ຫືຼທາ່ນໄດ້ຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ືອນບ້ານຂອງທ່ານດ້ວຍໃຈເມດຕາ ບໍ່
ວາ່ຄນົໆ ນັນ້ຈະເປັນຜູ້ໃດ? 
      ເຣື່ອງທີ່ພຣະເຢຊເູລົ່າແລະຄໍາຖາມທີຖ່າມນັກທັມວາ່ສາມຄົນນັນ້ໃຜເປັນເພ່ືອນບ້ານຊາຍທີ່ຖກືປຸນ້ໃນລະຫວາ່ງ
ການເດີນທາງ ຊີໃ້ຫ້ເຫັນເຖງິຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດກັບເພ່ືອນບ້ານດ້ວຍຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາ ນີແ້ມ່ນຂໍ້
ໃຫຽ່ໃຈຄວາມຂອງຄໍາສອນໃນເຣ່ືອງນີ້ທີເ່ຮົາຄວນຈື່ຈໍາ. 
v ຢ່າໃຫ້ເຮາົພຍາຍາມທີຈ່ະເລືອກໃຫ້ຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາກັບຜູທ້ີ່ຕອ້ງການການຊວ່ຍເຫືຼອ 
v ຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່າການຕອບຄໍາຖາມທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນບໍ່ພຽງພເໍທື່ອ; ພວກເຮົາຕອ້ງແນ່ໃຈວ່າພວກເຮົາຖາມຄໍາຖາມທີ່

ຖືກຕອ້ງ ດ້ວຍການໃຫ້ຄໍາຕອບທີ່ຖກືຕອ້ງນໍາ. 
v ມີຄວາມຮູສ້ຶກໄວຕໍ່ຜູ້ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫືຼອແລະຫາໂອກາດໃຫ້ຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອແກຜູ່້ຂຄໍວາມຊວ່ຍເຫືຼອ. 
v ຈົ່ງຮູແ້ຈ້ງແລະປະຕິເສດ ຕໍ່ຂໍ້ແກ້ຕົວຂອງເຮົາທີ່ເຮັດໃຫ້ພາດໂອກາດທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ. 
v ຢ່າໃຫ້ແຜນການສ່ວນຕົວຂອງເຮົາຂດັຂວາງໂອກາດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອແກຜູ່້ທີຂ່ໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. 
v ປະຕິເສດການໃຊ້ລັກສະນະພາຍນອກ( ເຊ່ັນ ເຊ້ືອຊາດ, ເພດ, ຖານະເສຖກິດ, ຄວາມຄິດເຫັນທາງການ

ເມືອງ ຫລື ສາສນາ) ເປນັການຕັດສິນວ່າຜູ້ໃດທີ່ເຮົາຄວນຕອບສນອງຕໍຄ່ວາມຂາດເຂີນຂອງເຂົາເຈົາ້. 
v ຖາມຕົວເອງດ້ວຍຄໍາຖາມເຫລົ່ານີ:້ ເຮົາຈະຕອບສນອງດ້ວຍຄວາມຮັກຢາ່ງໃດ? ຜູ້ໃດເປັນເພ່ືອນບ້ານຂອງ

ເຮົາໃນອາທິດນີ້? ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດຫຼາຍສໍ່າໃດ? 
  

                                 ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕດິສັມພັນwww.lsbf.orgແປໂດຍLLBC. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວນັອາທດິ ທ ີ24 ເດອືນມີນາ 2013( 3- 24 - 2013 ) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮຄັນົບາບ                       ເປນັຜູໃ້ຊຫ້ຼືເປັນຜູ້ຮບັໃຊ?້ 
                           
ຂພຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:  ລູກາ 22:19-30 

 

ບດົຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານໄດຢາງໃດ ?  

   ບົດຮຽນນີສ້າມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ປະສບົຜນົສໍາເຣດັໃນຄວາມສັດຊ່ືດ້ວຍການດາໍລົງຊີວິດທີ່ຖອ່ມຕົວລົງຮັບໃຊ້. 
 

ບດົຮຽນນເວາກ່ຽວກບັຫຍງັ?: 
     ຄວາມສັດຊ່ືແມ່ນຕອ້ງການຄວາມອ່ອນນອ້ມຖ່ອມຕົວແລະມີໃຈພໍາ່ພ້ອມໃນການຮັບໃຊ.້ ຈົງ່ຈື່ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ 
ກະທໍາສິງ່ໃດເພ່ືອພວກເຮົາທີ່ເປັນສິງ່ຊ່ວຍສົງ່ເສມີໃນການປັບປຸງຄນຸນະພາບຊີວິດເຮົາ. ບດົຮຽນນີຈ້ະສຸມຈຸດສົນໃຈ 
ໃສ່ຄາໍຖາມທ່ີວ່າ ìດ້ວຍວ່າໃຜເປັນຜູ້ໃຫຽ່ ແມ່ນຜູ້ທີນ່ັ່ງຢູໂ່ຕະຫຼືຜູ້ທີ່ຮັບໃຊ?້î (ລູກາ. 22:27) 

 
ບດົຮຽນນີມ້ຄີວາມສາໍຄນັຫຍງັ?: 
       ພວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສງັຄົມວັທນະທັມທີ່ມີຂໍ້ກໍານດົກົດເກນຂອງການປົກຄອງແລະຕໍາແໜ່ງໜ້າທີ່ຊຶ່ງໄດ້ສະ 
ແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່າບຸກຄນົທີ່ຈະຮັບໃຊຕ້້ອງເປັນຜູປ້ະສບົຄວາມສໍາເຣດັອນັໃດອນັນຶງ່ທີມີ່ຄວາມສໍາຄັນ   ຫືຼບໍໍ່ກຕໍ້ອງ 
ເປັນຜູທ້ີ່ມີຊ່ືສຽງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕາ່ງກ່ຽວກບັການເປນັຜູຮ້ບັໃຊ້  ຜູທ້ີຕ່ິດຕາມພຣະເຢຊູຈະ 
ຕ້ອງດໍາເນນີຊວີດິຕາມມາຕະຖານຂອງພຣະອົງ; ຜູໃ້ດກຕໍາມທີ່ຮັບໃຊຕ້້ອງເປັນຕົວຢ່າງອັນດີແລະຮບັໃຊ້ດວ້ຍໃຈຮັກ. 
     ໂຈແອວ ແລະ ແອເລັນ ມີຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດວ່າແມ່ນການໄຕ່ເຕົ້າໄປສູຜ່ົນສໍາເຣດັໃຫ້ 
ສູງທີສຸ່ດແລະໃຫ້ເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງໄວທີ່ສດຸເທົ່າທີ່ເຂົາຈະເຮັດໄດ້  ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານການເງນິ,  ຊືສ່ຽງ, ອໍານາດ, 
ການປະສບົຜນົສໍາເຣດັໃນໜ້າທີກ່ານງານ, ຫືຼເປັນຜູທ້ີ່ມີຄວາມນິຍມົຊມົຊອບເປນັພິເສດ.  ແນນ່ອນ, ໃນຫ້າສິງ່ນີອ້າດ 
ເປັນສິ່ງທີດ່ີເພາະເຮົາສາມາດປະສົບກັບຜົນສໍາເຣັດ ແຕເ່ມື່ອສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກາຍມາເປັນຄວາມພາກພູມໃຈຂອງເຮົາ ມັນກໍ 
ກາຍເປັນຄນຸສົມບັດທີ່ໜາ້ກຽດຂອງຄົນທີ່ເຫັນແກ່ຕວົຄ ືìຜນົສາໍເຣັດ.î 
       ພຣະເຈົ້າຈດັຫາຫົນທາງທີ່ດີໃຫ:້  ດາໍລງົຊວີດິເໝອືນເປນັຜູຮ້ບັໃຊ;້  ເປນັຜູໃ້ຫແ້ທນທີຈ່ະເປນັຜູຮ້ບັ, ເປນັຜູອ້ວຍ 
ພອນຄນົອືນ່ແທນທີຈ່ະໃຊຄ້ນົອືນ່.   ບດົຮຽນນີໄ້ດ້ທ້າທາຍພວກເຮາົໃຫ້ສາໍຣວດເບີງ່ຊີວິດຕົວເອງໃນການຊອກຫາໂອ 
ກາດໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນໃຫ້ແທນທີ່ຈະເປນັຄນົພາກພູມໃຈໃນຄວາມເຫັນແກຕ່ົວ.      
                       

     ສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 
1. ເຮດັຕາມແບບຢາ່ງຂອງພຣະເຢຊ:ູ  ( ລກູາ. 22: 19- 23) 

 ການຮັບຫລືການໃຫ້? ເປັນຜູໃ້ຊ້ຫລເືປັນຜູ້ຮັບໃຊ?້ ແມ່ນຫຍັງຄືເປົ້າໝາຍຊີວິດຂອງທ່ານ?  ໃນບາງຄັ້ງຄຣິສ 
ຕຽນຕ້ອງຕອບຄໍາຖາມທີວ່່າ ໃຜຈະຮັບໃຊ້ໃຜ ຮັບໃຊ້ຕົນເອງຫລື່ຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ? ຫລຈືະຖາມອີກຢ່າງນຶງ່ນັນ້ກຄໍື, ຂອ້ຍ 
ຈະນໍາພາຊີວິດດວ້ຍຕົນເອງຫລືຈະໃຫ້ພຣະຄຣດິເປັນຜູນ້ໍາພາຊີວິດຂອງຂ້ອຍ?  
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      ເຖິງແມ່ນໄດອ້່ານໃນພຣະຄັມພີ ກ່ຽວກບັພຣະເຈົ້າຮຽກເອີ້ນມະນຸດໃຫ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງແທນທີ່ຈະຮບັໃຊ້ຕົວເອງ 
ມີບຸກຄນົທີ່ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ມີຊ່ືສຽງໃນສມັຍພຣະຄັມພີເດມີຄື ອບັຣາຮາມແລະເອສັເຕ,ີ ແລະໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ແມ່ນ 
ມາຣີອາແລະໂປໂລ. ເພາະວາ່ພຣະເຢຊູເປນັແບບຢ່າງທີ່ຄບົຖ້ວນສົມບູນ. 
        ພຣະເຢຊູໄດ້ຕັ້ງພຣະທັຍກໍານດົຊີວິດຂອງພຣະອົງເອງບໍ່ໃຫ້ການມີຣິດອໍານາດ,  ຊືສ່ຽງ,   ຫຼືຄວາມມັ່ງຄັ້ງຢູ່ເໜອື 
ກວ່າການຮັບໃຊ.້ ພຣະອົງເວົ້າວ່າ ìບດຸມະນຸດບໍໄ່ດ້ມາເພ່ືອໃຫ້ຄົນອືນ່ບົວລະບດັຕນົ, ແຕ່ໄດ້ມາເພ່ືອຈະບົວລະບດັເຂົາ 
ແລະປະທານຊວີດິຂອງຕນົໃຫ້ເປນັຄ່າໄຖ່ຄົນຈໍານວນຫຼາຍî (ມັດທາຍ. 20:28).    ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຄົນ້ຄວາ້ສກຶ 
ສາບດົຮຽນໃນອາທິດນີ້ ພຣະເຢຊູໄດພິ້ສູດຕົວເອງ ìເປັນເໝືອນຜູ້ຮັບໃຊ້î (ລູກາ. 22:27) 
      ພຣະເຢຊູໄດພິ້ສູດູໃຫ້ເຫັນໂດຍກ່າວຄວາມຈິງທຸກຢ່າງກຽ່ວກບັພຣະອົງໃນມ້ືຄນືກອ່ນທ່ີຈະຖືກຄຶງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງ 
ແຂນເພ່ືອຕາຍໄຖບ່າບແກ່ທກຸຄນົ.  ຝ່າຍຫົວໜ້າຜູ້ນາໍທາງສາສນາໃນກຸງເຢຣຊູາເລັມກໍໄດ້ຊອກຫາອງົພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ເພ່ືອຫາທາງທີຈ່ະກໍາຈດັພຣະອົງອອກໄປຈາກທາງຂອງພວກເຂົາຢ່າງສິນ້ເຊີງ.  ເຂົາໄດ້ພົບກັບຢູດາ ຜູ້ເປັນສດິຄນົນຶງ່ 
ຂອງພຣະເຢຊູ ຜູ້ຊຶ່ງໄດຕ້ົກລົງຣາຄາໃນການມອບຕົວອົງພຣະເຢຊູຄຣິດໃຫ້ພວກທີ່ຈະຂ້າພຣະອົງ.  ຫຼັງຈາກຕົກລົງຣາ 
ຄາແລວ້   ຢດູາກອໍອກຈາກພວກເຂົາມາຮວ່ມຢູ່ນາໍພຣະເຢຊູແລະອັຄສາວົກ ເພ່ືອຮ່ວມສເລີມສລອງວັນເທສການ ກິນ 
ເຂົ້າຈທີີ່ບໍ່ມີເຊືື້ອແປ້ງ (ລູກາ. 22: 1- 6)    
         ພຣະເຢຊູແລະອຄັສາວົກຂອງພຣະອົງກໍາລັງກິນປັສຄາເພ່ືອລະນຶກເຖິງວນັທີ່ພຣະເຈົາ້ນາໍຊາວອສິຣາເອນັອອກ 
ຈາກການເປນັທາດໃນອີຢບິ ຊຶ່ງອາດເປັນເຂົ້າຄາບສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດທີ່ຈະກນິຮ່ວມກບັເຂົາ    ìຈນົກວາ່ຈະ 
ສໍາເຣດັຄວາມໝາຍຂອງປສັຄານັ້ນໃນຣາຊແຜນ່ດນິຂອງພຣະເຈົາ້î (ລູກາ.22: 16),  ພາຍໃນນຶ່ງຊົ່ວໂມງຂ້າງໜ້າອງົ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍຈະຕາຍ ການກນິປສັຄາກໍມີຈດຸປະສົງມຸ້ງຕົງໄປທີກ່ານສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣດິແລະການຕາຍໄຖ່ 
ບາບກໍໃກ້ຈະມາເຖິງ.  ດັ່ງນັນ້ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງຕັ້ງພິທີມະຫາສນິດກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງຄັ້ງທໍາອິດ ໂດຍທີ່ພຣະອົງ 
ໄດ້ເວ້ົາວ່າ  ìນີ້ຄຄືໍາສນັຍາໃໝ.່î   ສໍາລບັຜູ້ເຊືອ່ໃນທຸກວັນນີ້ ພິທີມະຫາສນດິແມ່ນໃຫ້ເຮາົຫວນຄືນໄປເບິງ່ການວາຍ 
ພຣະຊນົຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣດິເພ່ືອພວກເຮົາແລະການມາຕັງ້ຢູຂ່ອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. 
        ຄວາມຈິງຂອງສນິມະຫາສນດິແມ່ນໃຫ້ເຮາົລະນກຶເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະການວາຍພຣະຊນົຂອງພຣະອົງເພ່ືອ 
ພວກເຮົາ. ເຂົ້າຈີແ່ມ່ນແທນພຣະກາຍຂອງພຣະເຢຊູ, ແລະຈອກໝາຍເຖງິພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ (ພຽງແຕເ່ປນັສນັ 
ລາລັກເທົ່ານັ້ນ ເພາະພຣະເຢຊູຄຣິດຍັງຢູ່ນໍາພວກເຂົາ).   ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາມັກຈະໃຊ້ຄໍາອຸປະມາເພ່ືອອ້າງເຖິງ 
ຕົວພຣະອົງເອງເຊ່ັນ ìເຂົ້າຈີ່ແຫ່ງຊີວິດî (ໂຢຮນັ. 6:35), ìປະຕູî (ຢຮ. 10:9),  ìເຮົາເປັນເຄືອອະງຸນ່ແທ້î(ຢຮ.15:1). 
ໃນທັນທີ ທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ເວົ້າວ່າການຈາກໄປຂອງເຮົາກໃໍກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ: ìແຕເ່ບິ່ງແມ, ມືຂອງຜູ້ທີ່ທໍຣະຍດົຕໍ່ເຮົາ 
ກໍຢູ່ກບັເຮົາເທິງໂຕະນີ້!î 
     ຫັຼງຈາກນັນ້ພວກອຄັສາວົກສິບສອງຄົນ ì ໄດ້ເລີ້ມຖົກຖຽງກັນວ່ານຶ່ງໃນພວກເຂົາແມ່ນຜູ້ໃດທີ່ເຮັດເຊັ່ນນີ້î 
ຜູ້ທຣໍະຍດົແມ່ນຢູດາ, ຄວາມມືດເປນັຕັວຢ່າງຂອງຄົນທີຮ່ັບໃຊ້ຕົວເອງບໍຮ່ັບໃຊຄ້ນົອືນ່, ຜູທ້ີ່ເປນັຄົນຕອບຄໍາຖາມນີ ້
ìສິ່ງທີ່ຢູ ່ຢູໃ່ນນັ້ນ ແມ່ນສໍາລບັຂອ້ຍບ?ໍî 
         ເພາະວ່າຊ່ື ຢດູາ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ìຜູທ້ໍຣະຍດົ,î ລາວຮັບໃຊ້ຕົວລາວເອງແທນທີ່ຈະຮບັໃຊ້ຄົນອື່ນຫຼືພຣະເຈົ້າ.  
ນັ້ນຄກືານຕັດສິນໃຈສຸດທ້າຍຂອງຢູດາຕໍຊ່າຕາກມັຂອງລາວ: ì 
ຄວາມໂສກເສົ້າຈິ່ງເກີດຂຶ້ນກັບລາວດ້ວຍວ່າລາວໄດ້ທໍຣະຍົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າî 
ຄົນທີ່ເອົາຕົວເອງເປັນຈຸດສູນກາງຈະສນູເສຽັທກຸຢ່າງໃນເວລາສຸດທ້າຍ   ຜູທ້ີເ່ຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະຄຣດິຄເືຫັນ
ແກຄ່ົນອື່ນກ່ອນ ກຈໍະໄດ້ຮັບການເຫັນດຈີາກພຣະອງົໃນການຮບັໃຊ້. 
 

2. ຫຼກິເວັນ້ຈາກຄວາມຄດິຢາ່ງໂລກ:  (ລູກາ. 22:24- 27) 
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        ພວກອັຄສາວກົສບິສອງຄນົໄດຖ້ົກຖຽງກນັໃນເຣື່ອງແມ່ນໃຜເປັນຜູທ້ໍຣະຍດົຕໍ່ພຣະເຢຊູ ພຣະເຢຊູເວ້ົາວາ່ມີຜູນ້ຶ່ງ 
ໃນຖາ້ມກາງພວກເຂົາ.   ເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜ!   ຢດູາສາມາດເຊ່ືອງສົນ້ຄວາມບໍ່ເຊືອ່ຟັງແລະຄວາມເຫັນແກ່ຕົວໄດ້ສໍາ 
ເຣດັບໍໃນລະຍະເວລາສາມປີ? ລອງວາດພາບເບິ່ງການປະຕິເສດຂອງແຕ່ລະຄນົທີນ່ັ່ງຢູ່ອອ້ມໂຕະ.  ຢູດາກໍຄກືັນ, ສະ 
ແດງສໜີ້າຕາຕີ,່ ຄິ້ວສົນ,  ອາດເປັນໄປໄດທ້ີ່ຈະຢນືຢນັວາ່ລາວບໍ່ແມ່ນຄນົທໍຣະຍດົໂດຍຖາມວາ່  ìບໍແ່ມ່ນຂ້ານ້ອຍຕີ, 
ອາຈານເອີຍ?î (ມັດທາຍ. 26:25). 
        ໃນອີກບໍ່ນານເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດຈະສະແດງຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະອົງ, ພວກອຄັສາວົກຍັງສນົໃຈໃນການ 
ìຖົກຖຽງî ແຕ່ໃນເວລານີ້ເຂົາກັບເປັນຫ່ວງເປັນໃຍໃນລະຫວາ່ງພວກເຂົາວາ່ ìໃຜຈະເປັນຜູໃ້ຫຽກ່ວ່າໝູ.່î  ຄວາມເຫັນ  
ແກ່ຕົວຂອງພວກເຂົາພຸ່ງຂຶ້ນສູງ,       ດັ່ງນັນ້ພຣະເຢຊູຈິ່ງເຂົ້າແກ້ໄຂໃນທນັທີພຣະອົງໄດ້ສົມທຽບໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກ 
ຕ່າງ ລະຫວາ່ງຄຸນຄ່າຂອງໂລກແລະຄວາມໝາຍການເປັນໃຫຽ່ໃນຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້.    ພວກອຄັສາວົກມີ 
ຄວາມກັງວົນຕໍສ່ະພາບການໃນຂະນະທີ່ຕດິຕາມພຣະຄຣດິ. 
        ອັນທີນຶ່ງ, ພຣະເຢຊູສໍາແດງໃຫເ້ຫັນວ່າ ìກະສດັຂອງຄນົຕ່າງຊາດຈະປົກຄອງî ທຸກຄົນທີ່ຢູໃຕ້ອໍານາດຂອງເຂົາ, 
ອໍານາດສັ່ງການຂອງເຂົາກໍຍິງ່ໃຫຽ,່ ໂຫດຮ້າຍ, ເຖິງປານນັ້ນ, ພວກຜູ້ກົດຂີ່ເຫົຼາ່ນີຍ້ັງຄດິວາ່ຕນົເອງ  ìເປັນເຈົ້າບຸນເຈົ້າ 
ຄຸນî ມີຄວາມໝາຍວ່າ ìເປັນຄົນດ.ີî 
      ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງເຮດັໃຫ້ພຣະເຢຊູສະດຸ້ງ: ìແຕ່ໃນພວກທ່ານບໍ່ເປັນດັ່ງນັ້ນ.î   ອັຄສາວົກຈະຕອ້ງຫີຼກເວັນ້ຄວາມຄິດທາງ 
ໂລກ  ໃນຣາຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຜູ້ເປນັຜູ້ໃຫຽ່ແມ່ນ ìຜູ້ທີນ່້ອຍສຸດ  î ໝາຍຄວາມວາ່ມີຊ່ືສຽງທາງໂລກນອ້ຍທີ່ 
ສຸດ; ແລະຜູ້ໃດເປັນຜູນ້ໍາກແໍມ່ນໃຫ້ຜູ້ນັນ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ.້ ເປນັຜູໃ້ຫຽແ່ມນ່ເປນັຜູຮ້ບັໃຊ.້ 
     ອັນທີສອງ, ເພ່ືອເນັ້ນໜັກຫຼາຍຂຶນ້ພຣະເຢຊູໄດຖ້າມວາ່, ìໃຜເປັນຜູ້ໃຫຽ່ແມ່ນຜູ້ທີນ່ັ່ງຢູ່ໂຕະຫືຼຜູ້ທີ່ຮັບໃຊ?້î ສໍາລັບ 
ພວກສາວກົ ຄໍາຕອບທີ່ຊັດເຈນແມ່ນຜູ້ທີນ່ັ່ງຢູ່ໂຕະ; ແລະເຂົາກໍຕອບຖກືເມື່ອເບິ່ງໄປເຖິງການມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ. ພຣະ 
ເຢຊູຕອບດ້ວຍຄໍາຖາມຂອງພຣະອົງວ່າ ìແມ່ນຜູ້ທີນ່ັ່ງຢູ່ໂຕະບໍ?î  
      ໃນປໂຍກຕໍ່ໄປຂອງອົງພຣະຜ ູ້ເປນັເຈົາ້ເຮັດໃຫ້ພວກສາວກົມິດງຽບຢູ,່ ເພາະພຣະອົງໄດ້ເປດີເຜຍີຕນົເອງວ່າພຣະ 
ອົງບໍ່ແມນ່ກະສັດຍິ່ງໃຫຽຜູ່້ທີ່ໂຫດຮ້າຍແລະຜູທ້ີ່ເຫັນແກ່ຕົວຫຼຜືູ້ທີນ່ັ່ງໃນງານລ້ຽງທີ່ມີໜ້າມີຕາ, ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ 
ìພຣະອົງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ.້î  ພາຍໃນອກີບໍ່ເທົ່າໃດຊ່ົວໂມງກະສັດຂອງກະສັດທັງປວງກໍຈະຮບັໃຊ້ຄົນບາບດ້ວຍການໃຫ້ຊີ 
ວດິຂອງພຣະອົງຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນ!  
 
3. ມສີວ່ນຮວ່ມໃນຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້: (ລູກາ. 22: 28- 30) 
         ພຣະເຢຊູໄດເ້ນັ້ນໜັກໃນຄໍາສອນຂອງພຣະອົງວ່າພຣະອົງໄດ້ເອີ້ນພວກສາວົກໃຫ້ເຂົ້າມາຮບັໃຊ້, ບໍແ່ມ່ນຊອກ 
ຫາປໂຍດໃສ່ຕົວເອງ ແຕ່ເຂາົຈະຕ້ອງບໍຄ່ດິວາ່ການຮັບໃຊມີ້ແຕ່ໃຫ້ ບໍ່ມີການຮັບ. ພຣະເຢຊູໄດບ້ອກໃຫ້ເຂົາຮູວ້າ່ ເຖິງ 
ແມ່ນລາງວັນຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຍັງບໍ່ແມ່ນໃນເວລານີ,້ ແຕ່ເຂາົຈະບໍ່ຖກືປະຕິເສດ(ເຂົາຈະໄດ້ຮັບ). 
        ຢ່າງແລກທີ່ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ຄຄືວາມຈົງຮັກພກັດີຂອງພວກສາວົກຍັງມີຢູ່ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ພຣະອົງໄດ້ເອີນ້ເອົາເຂົາ 
ແຕ່ລະຄນົ. ບໍ່ເປັນໜາ້ສົງສຍັໃນຄວາມຮູສ້ຶກອັນດີເມ່ືອໄດ້ຍນິອົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົາ້ກ່າວຍກົຍ້ອງ ìຝາຍພວກທ່ານເປັນຜູ ້
ທີ່ຕດິໝັນ້ຢູ່ກບັເຮົາໃນຄາວທີເ່ຮົາຖກືທດົລອງ.î ລວມໄປເຖງິຄວາມອົດທນົຂອງພຣະເຢຊູຕໍຜູ່້ທີບ່ໍ່ເຊື່ອຟັງຄໍາສັ່ງສອນ 
ຂອງພຣະອົງແລະຜູ້ນາໍສາສນາຂອງຊາວຢິວທີຍ່ັງສບືຕໍ່ເປັນສດັຕຣກູບັພຣະອົງ.   ຕໍ່ເຫດການທັງໝົດນີ້ເຂົາບໍ່ເຄຍີປະ 
ຖິ້ມພຣະອົງ ເຂົາແຕ່ລະຄນົໄດ້ຫົຼບຫີຼກຄວາມຍາກລໍາບາກດ້ວຍຖານະອນັຕໍ່າຕ້ອຍແລະພຣະອົງກຍໍອ້ງຍໍໃນຄວາມຈົງ 
ຮັກພັກດຂີອງພວກເຂົາ.    ແນນ່ອນພວກສາວົກຈະຕ້ອງມີຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດທີີ່ໄດຍ້ິນຄໍາຍ້ອງຍໍຈາກພຣະເຢຊູຍອ້ນ 
ຄວາມເຊ່ືອທີ່ໝັນ້ຄງົແລະຄວາມຮກັທີຈ່ົງຮັກພັກດີ. 
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        ຕໍ່ມາພຣະເຢຊູໄດໃ້ຫ້ສັນຍາກບັພວກສາວກົວາ່ແນ່ນອນພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບລາງວນັອນັໃຫຽ ່  ບໍ່ແມ່ນດຽວນີແ້ຕ ່
ໃນພາຍຫັຼງແລະບໍແ່ມ່ນໃນຊວີດິປັດຈຸບນັແຕ່ໃນຊວີດິທີ່ຈະມາພາຍຫັຼງ. ເຂົາຈະມີປະສບົການທີກ່້າວໜ້າເປັນພິເສດໃນ 
ການແບ່ງປນັຄວາມຊມົຊື່ນຍນິດີຮວ່ມກບັພຣະເຢຊູໃນ ìຣາຊອານາຈັກî ຂອງພຣະອົງ.  ດັ່ງນັ້ນຊີວິດຄວນໄດຮ້ັບການ 
ສົ່ງເສີມດ້ວຍຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຢຊູ  ìພວກທາ່ນຈະກນິແລະດື່ມຮ່ວມໂຕະກັບເຮາົໃນຣາຊແຜນ່ດນິຂອງເຮາົ.î  ແຕ ່
ຍັງບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ລາງວັນຂອງພວກສາວົກແມ່ນຈະໄດ້ ìນັງ່ເທິງບັນລັງພິພາກສາສບິສອງຕະກນຸຂອງຊົນຊາດອສິ 
ຣາເອັນî ມີຄວາມໝາຍວ່າເຂົາຈະເປນັຜູນ້ໍາໃນຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະຄຣດິ.   ດັ່ງນັນ້, ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຈິງ່ບໍມີ່ 
ຄວາມຄາດຫວງັຕໍອ່ໍານາດແລະທກຸສິ່ງທີ່ເກີດຂຶນ້ໃນໂລກນີ້ແຕ່ມີສິງ່ທີດ່ີກວ່າລຢໍູ່ຂ້າງໜ້າ ນັ້ນແມນ່ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ 
ໃນພຣະຄຣດິອັນຕລອດໄປໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົາ້ແລະໃນຟ້າສວນັຕລອດໄປເປັນນິດ. 

     ພຣະເຢຊູໃຫ້ຄໍາສັນຍາວ່າຜູ້ທີເ່ຊື່ອທຸກຄົນຈະໄດຮ້ັບລາງວນັໃນພາຍໜ້າ. ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດຕ້ອງຕັ້ງໝັ້ນຄົງ 
ໃນຄວາມເຊ່ືອແລະການຂອບພຣະຄຸນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຂອງພວກເຂົາໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງ 
ພຣະເຈົາ້ ເຊັ່ນຄໍາສັນຍາໃນລາງວນັອນັຍິງໃຫຽ່ ບັດນີ້ໃຫ້ພວກເຮົາຕອບຄໍາຖາມ ຈະເປນັຜູ້ໃຊຫືຼ້ຜູ້ຮບັໃຊ້? ດ້ວຍການ 
ອະທິຖານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ìຂໍໃຫ້ອົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົາ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເປນັຜູຮ້ັບໃຊຂ້ອງພຣະອົງ.î 

                            

ບດົຮຽນແຫງ່ຊວີດິ. 
            ອີງຕາມຄໍາສັ່ງສອນຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິ ການທີ່ຈະເປັນໃຫຽ່ໃນຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະອົງຈະຕອ້ງເປັນຄນົທີ ່
ຖ່ອມຕົວແລະມີຈດິໃຈເປັນຄົນຮບັໃຊ້ ເໝືອນດັ່ງການຮບັໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ  ພຣະອົງໄດຖ້ວາຍຊວີດິເທິງໄມ້ກາງ 
ແຂນ ພວກເຮົາສົມຄວນໄດ້ຮັບແຮງບນັດານໃຈໃຫ້ດໍາເນີນຊີວດິເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້.      ພຣະເຢຊູຄຣດິໄດ້ສັນຍາໃຫ້ເຮາົມີ 
ຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດແີລະສບືຕໍ່ໃນການຮັບໃຊໃ້ນຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະອົງ    ທັງໜູນໃຈເຮົາໃຫ້ເດນີຕາມຮອຍພຣະ 
ບາດຂອງພຣະອົງ ພວກເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈໂດຍການປະເຊີນໜ້າກັບຄໍາຖາມທີ່ພຣະອົງຖາມພວກອຄັສາວົກ:  ìດ້ວຍ 
ວ່າໃຜເປັນຜູ້ໃຫຽ່ແມ່ນຜູ້ທີນ່ັ່ງໃນໂຕະຫືຼຜູ້ທີ່ຮບັໃຊ້?î    ຈົງ່ໃຫ້ການເລືອກຂອງເຮາົເປັນເໝືອນຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊູ: 
ìແຕ່ຝາ່ຍເຮົາຢູຖ່້າມກາງພວກທາ່ນເປັນເໝືອນຜູ້ຮັບໃຊ້î 

      ຈົ່ງຖາມຕົວທ່ານເອງວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີດ່ີໄດ້ຢ່າງໃດ? ນີ້ແມ່ນການກະທໍາບາງຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງເລີ້ມ 
ຕົ້ນເຮດັຫືຼຮັກສາການດໍາເນີນຊີວິດຕາມການຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະຄຣດິໃຫ້ເປນັຜູ້ຮັບໃຊ.້ 
§ ຈົ່ງຄໍານງຶເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະຄຣິດໄດກ້ະທໍາເພື່ອທ່ານ,   

ພິເສດສດຸແມ່ນການສິ້ນພຣະຊນົຂອງພຣະອົງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ. 
§ ພິຈາຣະນາເປນັພິເສດໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງທ່ານ ìໃຫ້ລະນຶກເຖິງພຣະອົງ.î 
§ ປະຕິເສດທສັນະຄະຕິໃນຄວາມເປນັໃຫຽ່ຂອງໂລກນີ.້ 
§ ຊອກສແວງຫາການຮບັໃຊ້ດ້ວຍການຖ່ອມຕົວເໜືອກວາ່ການເປັນໃຫຽ່ແລະກຽດຕຍິົດ. 
§ ຍອມຮັບວ່າ ສ່ວນໃດໃນຊວີດິຂອງ

ທ່ານທີ່ມີຂໍບ້ກົພ່ອງທີ່ຕອ້ງຍອມຈໍານົນຕໍ່ບນັຍດັຂອງພຣະເຢຊູແລະເຊ່ືອຟັງຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. 
§ ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຮບັໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢ່າງສັດຊື່. 
§ ຈົງ່ເຂົ້າໃຈວ່າການຮບັໃຊ້ດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືນັ້ນຈະໄດ້ຮບັລາງວນັໃນແຜນ່ດນິສວນັ. 
§ ຈົດຈໍາເອົາຂໍ້ພຣະຄັມພີທີ່ພຣະເຢຊູໄດບ້ັນຍາຍເຖິງພຣະອົງເອງ 

ìຝ່ານເຮົາຢູ່ທ້າມກາງພວກທ່ານເປັນເໝືອນຜູ້ຮັບໃຊ.້î( ລກູາ. 22:27) 
 

                                 ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕດິສັມພັນwww.lsbf.orgແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
ວນັອາທດິທ ີ31 ເດອືນມີນາ 2013( 3-31-2013) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮຄັນົບາບ                         ເຫນັລ້າໆຫຼຈືືຈ່າໍໄດ?້ 
 
ຂພຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ: ໂຢຮັນ. 20: 1-18 

 

ບດົຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທານໄດຢາງໃດ ? 

     ບດົຮຽນນີຈ້ະຊວ່ຍໃຫ້ທ່ານຍອມຮັບແລະເຊືອ່ວາ່ພຣະເຢຊູເປັນຄນືມາຈາກຕາຍ  ແລະການເປັນຄືນຈາກຕາຍ 
ຂອງພຣະອົງນັນ້ໄດປ້່ຽນແປງທກຸຢ່າງ. 
 

ບດົຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ: 
      ການຍອມຮັບແລະເຊ່ືອໃນການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິໄດ້ປ່ຽນແປງຊວິີດຂອງພວກເຮົາ.  ບົດ 

ຮຽນນີສຸ້ມຈຸດສົນໃຈໃສໃ່ນຄໍາຖາມທີ່ວ່າ, ìແມ່ນຜູໃ້ດທີ່ທາ່ນກາໍລງັຊອກຫາ?î (ໂຢຮນັ. 20:15) 

 
ບດົຮຽນນີມ້ຄີວາມສາໍຄນັຫຍງັ 
        ຫຼາຍຄົນກໍາລັງຊອກຫາບາງສິງ່ບາງຢ່າງ ຫືຼຊອກຫາບາງຄົນ ເພ່ືອໃຫ້ຊີວິດຂອງເຂົາມີຄວາມແຕກຕ່າງ. ເຂົາອາດ 
ຈະບໍຍ່ອມຮບັວາ່ສິ່ງທີ່ເຂົາກໍາລັງຊອກຫາຢູນ່ັນ້ເຂົາສາມາດພົບເຫັນໃນພຣະເຢຊູຄຣດິ.       
        ເຈແລະຈີນ ກໍາລັງເລີມ້ຕົນ້ສກຶສາວ່າເປນັຫຍັງຄຣສິຕຽນຈຶງ່ເຊ່ືອວາ່ພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງພຣະຊນົຢູແ່ລະຢາກຮູວ້າ່ 
ດ້ວຍເຫດໃດການຄືນພຣະຊນົຂອງພຣະອົງຈິງ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບເຂົາ. ພວກເຂົາໄດ້ອາ່ນພຣະຄັມພີກຽ່ວກັບ 
ການຊອກຫາພຣະເຢຊູໃນອບຸໂມງວ່າງເປົ່າຂອງພວກສາວົກແລະເຣື່ອງທີ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດປ້າກົດຕົວຕໍ່ໜ້າມາຣີ 
ອາ. ເຈແລະຈນີໄດຕ້ັງ້ຄໍາຖາມ,  ìພວກເຮົາຈະພົບເຫັນພຣະອງົໃນວນັໃດວັນນຶງ່ບໍ?່î ຫັຼງຈາກໄດສ້ຶກສາຫຼາຍຂຶນ້ແລະ 
ອະທິຖານ,    ເຖິງຢາ່ງໃດກຕໍາມ ການປະຕິເສດຂອງພວກເຂາົແລະການສົງສຍັໃນການສິນ້ພຣະຊນົແລະຄວາມເຊືອ່ 
ໃນການຄືນພຣະຊນົຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດເ້ກີດຂຶນ້ໃນຈດິໃຈຂອງພວກເຂົາ. 
         ພວກເຮົາສຸມໃຈໃສ່ສກຶສາໃນພຣະທັມໂຢຮັນ 20:1- 18 ໃນບົດນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງ 
ພຣະຊນົຢູແ່ລະການຄືນພຣະຊນົຂອງພຣະອົງໄດ້ປຽ່ນແປງທກຸຢ່າງ.   ບົດຮຽນນີສ້າມາດຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶນ້ 
ໃນເຣ່ືອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ. 

      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. ຊອກຫາພຣະເຢຊ:ູ( ໂຢຮັນ. 20:1- 4 ) 

       ໂຢຮັນ ຜູຂ້ຽນພຣະທັມຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູຜູທ້ີສີ,່ ໄດຂ້ຽນກ່ຽວກບັປະສບົການຂອງເພ່ິນໃນການເຫັນອບຸໂມງ 
ທີ່ວາງພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູຫວາ້ງເປົາ່  ເຊັນ່ດຽວກັນກັບມາຣອີາໄທມກັດາລາແລະຊໂີມເປໂຕເຫັນ, ໂຢຮນັໄດຂ້ຽນ 
ບັນທຶກຄວາມຈິງຕາມທີ່ເພ່ິນ, ມາຣີອາ, ແລະເປໂຕເຫັນ  ໃນທຸກວັນນີ ້ຕຸຣາການໃຫ້ຕດັສນິຂໍເ້ທັດຈິງດ້ວຍການໃຊ້ຫັຼກ 
ຖານແລະຜູເ້ຫັນເຫດການເປນັເຫດຜນົໃນການຕັດສິນຂອງເຂົາ.    ໃນຂະນະທີທ່່ານສກຶສາການບັນທຶກປະວດັຕິສາດ 
ກ່ຽວກັບບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຫັນອບຸໂມງຝັງສົບຫວ້າງເປົ່າຂອງພຣະເຢຊູແລະມາຣີອາຜູ້ໄດເ້ຫັນແລະໄດ້ເວົ້າລົມກບັພຣະເຢຊູ 
ຄຣດິໃນມ້ືືນັນ້ ພວກເຂົາທກຸຄນົໄດເ້ຫັນແລະເຊືອ່ຢ່າງດຽວກນັວາ່ພຣະອົງຊົງພຣະຊນົຢູ.່ 
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         ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນຮຸ່ງແຈ້ງຂອງວັນຖ້ວນສາມຫຼັງຈາກພຣະເຢຊູສິນ້ພຣະຊນົແລະວາງພຣະສົບໄວ້ໃນອຸບ 
ໂມງ.   ມາຣີອາໄດ້ເລີ້ມອອກເດີນທາງ ìໃນເວລາເຊົ້າມືດຢູ່,î ແຕ່ເຫດການໄດ້ເລີ້ມເກີດຂຶ້ນເມ່ືອນາງມາຮອດອບຸໂມງ. 
ແມ່ນມາຣີອາຜູທ້ີ່ພຣະເຢຊູຂັບຜີອອກ(ລກູາ. 8:2) ìມາຣີອາຄນົທີ່ເປັນແມ່ຂອງຢາໂກໂບແລະນາງຊາໂລເມî (ມາຣະ 
ໂກ. 16:1) ແລະ ìໂຢຮນັນາî ພ້ອມກັບ ìພວກຜູຍ້ິງຄນົອືນ່ໆî (ລູກາ. 24:10) ທີເ່ດີນທາງໄປກບັນາງ. 
       ແນ່ນອນພວກຜູຍ້ິງເຫົຼາ່ນີຕ້້ອງຕະລຶງຕົກໃຈເມ່ືອເຫັນ ìກອ້ນຫີນກື່ງອອກຈາກປາກອບຸໂມງî (ໂຢຮນັ. 20:1)  ດັ່ງ 
ນັ້ນ, ພວກຜູ້ຍິງເຫຼົ່ານັ້ນຈິ່ງເຂົ້າໄປໃນອຸບໂມງຊອກຫາພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູບໍ່ເຫັນ! 
     ໃນທນັໃດມາຣີອາໄດ້ແລ່ນໄປຫາ ìຊີໂມນເປໂຕແລະສາວົກຄົນອື່ນໆ, ຜູ້ທີ່ພຣະເຢຊູຊົງຮັກî ໂດຍສະເພາະໂຢຮັນ. 
ລາວອາດຈະແລ່ນກັບໄປເຢຣຊູາເລັມພຽງຄນົດຽວແລະບອກກັບພວກສາວກົດ້ວຍຄວາມຕື່ນຕກົໃຈ ìເຂົາໄດເ້ອົາພຣະ 
ສົບຂອງພຣະອາຈານອອກຈາກອບຸໂມງແລ້ວ  ແລະພວກເຮົາກໍບໍຮູ່ຈ້ັກວ່າເຂົາເອົາໄປໄວ້ທີ່ໃດ!î     ມາຣີອາແນ່ໃຈວ່າ 
ìພວກເຂົາî ສັດຕຣຂູອງພຣະເຢຊູໄດຂ້ະໂມຍພຣະສົບຂອງພຣະອາຈານອອກໄປຈາກອຸບໂມງ.     ເປໂຕແລະໂຢຮັນ 
ຈຶ່ງພາກັນ ìແລ່ນອອກໄປພ້ອມກັນî ໂຢຮັນແລນ່ບ່ໍໄວ, ìເປໂຕກັບສາວກົຄົນອື່ນຈຶງ່ມາຮອດອບຸໂມງກອ່ນ.î 

     ໃນເວລານີ້ພວກສາວກົແລະພວກຜູ້ຍງິເຫົຼານັ້ນບໍ່ໄດຄ້ິດເລຍີວາ່ພຣະເຢຊູຈະເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ.   ເຖິງຢ່າງໃດກໍ 
ຕາມ, ໃນອີກບໍນ່ານພວກເຂົາກຈໍະຮູວ້າ່ພຣະອົງໄດ້ເປນັຄນືມາຈາກຕາຍ. ພວກເຂົາໄດ້ຊອກຫາພຣະອົງໃນສະຖານທີ ່
ຕ່າງໆ ໃນອບຸໂມງ ແລະເໝອືນຊອກຫາຊາກສບົທໍາມະດາ.   ໃນທັນໃດການຊອກຫາພຣະເຢຊູຄຣິດຂອງພວກເຂົາກໍ 
ສິ້ນສດຸລົງ, ເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ປາກົດຕົວຢູ່ຕໍໜ່້າເຂົາ! ຄນົເຮົາໃນທກຸມ້ືນີ້ກຍໍັງປະເຊີນກັບຄໍາຖາມ, ພຣະເຢຊູຍັງຊົງພຣະ 
ຊນົຢູ່ບໍ?່ ພວກເຂົາຕອ້ງການຄໍາຕອບ ແລະພວກທ່ານເດ. 

 
2. ພສິດູຕາມຫຼກັຖານ: (ໂຢຮັນ. 20:5- 10) 
        ເປໂຕແລະໂຢຮັນບໍ່ຮ້ ູວ່າແມ່ນຫຽັງຈະຖືກເປີດເຜຍີໃນນາທີຕໍ່ໄປ ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຄົນ້ພົບ. ໃນເວລາເຊ້ົາມືດຕາ 
ເວັນກໍຍງັບໍສ່ອ່ງແສງແຈ້ງເທື່ອ ໃນອບຸໂມງກເໍຫັນພໍມົວໆ  ໂຢຮັນກົ້ມລົງເບິ່ງໃກ້ໆ  ìເຫັນແຕ່ຜ້າປ່ານກອງຢູ່ທີ່ນັ້ນî ຊຶ່ງ 
ແຕ່ກອ່ນໄດ້ພັນພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູ.   ທີ່ມາຣິອາໄດບ້ອກນັ້ນແມ່ນຖືກຕ້ອງ: ພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດຢູ້່ທີນ່ັ້ນ! 
ໂຢຮນັໄດ້ຢູຫ່່າງຈາກທາງເຂົ້າອຸບໂມງປະມານສອງກ້າວ, ຍືນຢູ່ທີນ່ັ້ນ, ແລະໄດ້ຄິດຢ່າງໜກັກຽ່ວກັບຄວາມໝາຍຂອງ 
ການຫາຍໄປຂອງພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູ. 
         ໃນທີສຸ່ດເປໂຕກໍໄປຮອດຫ້ັນແລະດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ,  ເພ່ິນໄດຜ້່ານກາຍໂຢຮນັ ìເຂົາ້ໃນອບຸໂມງ.î  ເພ່ິນໄດ້ 
ìເຫັນຜ້າປ່ານກອງຢູທ່ີ່ນັ້ນ.î    ແຕໜ່້າແປກ ເປໂຕສັງເກດເຫັນວ່າ ìຜ້າປກົພຣະສຽນຂອງພຣະອົງ ບໍ່ໄດກ້ອງຢູ່ກບັຜ້າ 
ປ່ານພັນພຣະສົບ ແຕ່ໄດ້ພັບກອງໄວ້ຕ່າງຫາກ.î 
 ເຫດການນີ້ເໝອືນກັບວ່າມີບາງຄົນເປັນຜູ້ເອົາຜ້າທີ່ພັນພຣະສບົຂອງພຣະເຢຊູອອກຈາກພຣະກາຍແລ້ວເອົາ
ໄປວາງໄວ້ບ່ອນທີເ່ອົາພຣະສົບຂອງພຣະອົງປົງໄວ້.    ເປໂຕບ່ໍໄດ້ສງົສັຍກ່ຽວກັບການຫາຍໄປຂອງພຣະສົບຂອງພຣະ 
ເຢຊູ ແລະຈຸດປະສົງຜາ້ປ່ານພັນພຣະສບົຍັງຢູ່ທີນ່ັ້ນ.   ຫັຼງຈາກນັ້ນໂຢຮນັໄດ ້ìເຂົາ້ໄປໃນອບຸໂມງ,î ໄດ້ສັງເກດເບິ່ງຜ້າ 
ປ່ານພັນພຣະສົບແລະຮູ້ວ່າບໍ່ມີຂະໂມຍຜູ້ໃດທີ່ຈະໃຊ້ເວລາແກ້ຜ້າພັນພຣະສົບອອກ  ສິ່ງສໍາຄັນອີກອັນນຶ່ງກຕໍ້ອງໃຊ້ເວ 
ລາທີ່ຈະພັບ ìຜ້າປກົພຣະສຽນຂອງພຣະອົງ,î ແລະວາງໄວ້ຕ່າງຫາກ. 
       ມີໃຜຜູນ້ຶ່ງບໍທີ່ເຮັດສິ່ງນີ້ ແຕ່ແມ່ນຜູ້ໃດ? ບໍ່ແມ່ນທະຫານໂຣມັນ, ເພາະປີລາດໄດບ້ອກພວກທະຫານຍາມຈົ່ງເຝົ້າ 
ຍາມຢ່າງແຂງແຮງ ເຝົ້າເບີ່ງດ້ານໜ້າທາງເຂົ້າອບຸໂມງ( ມັດທາຍ.27: 65- 66). ບໍ່ແມນ່ຄໍາສັງ່ຂອງພວກຜູ້ນໍາສາສນາ 
ຢິວ, ເພ່ືອຄວາມແນ່ໃຈເຂົາຢ້ານວາ່ສາວກົຈະມາລກັເອົາພຣະສົບແລະເພ່ືອຈະສ້າາງເຣື່ອງຂຶ້ນມາວ່າເປນັການຄືນມາ 
ຈາກຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ດັ່ງນັນ້ຈິ່ງບໍ່ແມ່ນພວກສາວົກ ເພາະພວກເຂົາບໍ່ມີກໍາລັງພໍທີຈ່ະຕໍ່ສູ້ກັບທະຫານໂຣມັນ 
ທີ່ເຝົ້າຍາມແລະການສິນ້ພຣະຊນົຂອງພຣະເຢຊູກໍບໍໄ່ດ້ເປນັການສາ້ງຂຶນ້ເພ່ືອຫຼອກລວງ. 
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      ຄວາມຈິງເຫຼົ່ານີ້ ມີພຽງເຫດຜນົດຽວທີ່ສາມາດອະທິບາຍເຖິງເຣື່ອງອຸບໂມງຫວ້າງເປົ່າແລະຫັຼກຖານຄວາມກະຕືລື 
ລົ້ນຂອງຜູທ້ີ່ເຊືອ່ວາ່ພຣະເຈົາ້ໄດ້ດນົບນັດານໃຫ້ພຣະເຢຊູເປນັຄືນມາຈາກຕາຍ, ແລະການຈັດວາງຜ້າພັນຕົວແລະຜ້າ 
ປົກພຣະສຽນຂອງພຣະອົງ. 
       ການຄນືພຣະຊນົຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນການເປນັພຣະເຈົາ້ຂອງພຣະອົງ, ຊຶ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດມັກຈະເອີຍ່ 
ເຖິງພຣະຣາຊະກິດຂອງພຣະອົງກ່ອນທີ່ພຣະອົງຈະໄປທີ່ໄມ້ກາງແຂນ.     ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງການສໍາ 
ແດງຄວາມເປັນພຣະເຈົາ້ຂອງພຣະເຢຊູໂດຍການດນົບນັດານໃຫ້ພຣະອົງຊົງເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ. ໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າ 
ìດ້ວຍຣດິອໍານາທີຊ່ງົດົນບັນດານໃຫ້ເປນັຄນືມາຈາກຕາຍຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົາ້ນັ້ນ   ຈຶງ່ຊົງເປດີເຜຍີລກັສະນະ 
ຄວາມເປັນພຣະເຈົາ້ຂອງພຣະອົງî ໂຣມ. 1:4) 

          ໃນຂະນະເປທີ່ໂຕກໍາລັງຄິດເຣືອ່ງພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊທູີ່ຫາຍໄປແລະຜ້າປ່ານທີ່ກອງຢູ່ໃນອບຸໂມງນັນ້  ແນ ່
ນອນຕ້ອງມີເຈດຕະນາຢາ່ງໃດຢ່າງນື່ງ,  ໂຢຮັນໄດ້ເບິງ່ອີກເທື່ອນຶ່ງແລະໄດ້ ìເຊ່ືອî   ເຫດການນີ້ໄດ້ກ່າວຢໍ້າຫຼາຍໆຄັງ້ 
ໃນພຣະທັມໂຢຮັນ ມີພຽງແຕ່ໂຢຮັນເທົ່ານັ້ນທີ່ເຊື່ອຫຼັງຈາກເຫນັອຸບໂມງຫວ້າງເປົ່າ. 
          ເປໂຕແລະໂຢຮນັກໍໄປຈາກອບຸໂມງແລະ ìກບັບ້ານອກີຄັ້ງî; ພວກເຂົາ ìຍັງບໍທ່ັນໄດ້ເຂົ້າໃຈພຣະຄໍາທີ່ວ່າພຣະ 
ອົງຈະຕອ້ງເປນັຄນືມາຈາກຕາຍî  (ໃນພຣະທັມພາກພັນທະສັນຍາເດີມໄດສ້ອນເຖິງການເປນັຄືນມາຂອງພຣະຄຣດິ: 
ເພງສຣັເສນີ. 16:10- 11; 110:1,4; 118: 22-24; ເອຊາຢາ. 53: 11-12).  
 

3. ຕອບຮບັພຣະເຢຊ:ູ (ໂຢຮັນ. 20: 11- 18) 
         ຫັຼງຈາກສາວກົສອງຄນົອອກໄປ, ມາຣີອາໄດ້ ìກ້ົມຫຼຽວໄປທາງອຸບໂມງ,î ໃນທີນ່ັ້ນ ìນາງໄດ້ເຫັນເທວະດາສອງ 
ຕົນນັງ່ຢູບ່ອນທີ່ເຂົາວາງພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູî  ເທວະດາທງັສອງໄດ້ຖາມມາຣີອາ,     ìນາງເອຍີ, ເຈົ້າຮອ້ງໄຫ້ເຮດັ 
ຫຽັງ? îລາວໄດ້ຕອບທັງຮ້ອງໄຫ້ວ່າ   ì ເຂົາໄດ້ເອົາສົບພຣະອາຈານຂອງຂ້ານ້ອຍໄປແລ້ວ... ແລະຂ້ານອ້ຍບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາ 
ເອົາໄປວາງໄວ້ບອ່ນໃດ.î  ລາວໄດ້ຊອກຫາຊາກສບົຄນົຕາຍ, ບໍ່ແມ່ນຊອກຫາພຣະເຈົາ້ຜູ້ຊົງພຣະຊນົຢູ.່ ລາວບໍຮູ່ເ້ລຍີ 
ວາ່ພຽງອກີໜອ້ຍດຽວຄວາມທກຸໂສກອນັໃຫຽ່ຂອງນາງຈະກັບກາຍເປັນຄວາມຊມົຊື່ນຍນິດີ. 
         ບາງທີມາຣີອາອາດມີຄວາມຮູສ້ຶກວ່າມີໃຜຜູນ້ຶ່ງຢູ່ຄຽງຂາ້ງລາວ. ìລາວຫັນຫັຼງກັບມາເຫັນພຣະເຢຊູຢື່ນຢູ່ທີນ່ັ້ນî 
ແຕ່ຕອນນີ້ລາວຈ່ືຈໍາອົງພຣະເຢຊູຄຣດິບໍ່ໄດ້ ໃນຄວາມຄິດຂອງລາວແມ່ນສບັສນົ ມາຣີອາຄດິວາ່   ìພຣະອົງແມ່ນຄົນ 
ເຝົາ້ສວນ.î ແຕເ່ມ່ືອພຣະເຢຊູເອີນ້ຊື່ຂອງລາວ, ìມາຣີອາ,î  ລາວກໍຈື່ພຣະອົງໄດ້ໃນທັນທີ! ບໍ່ແມນ່ຄົນເຝົ້າສວນເລຍີ,  
ແຕ່ ແມນ່ພຣະເຢຊູຄຣິດພຣະເຈົ້າຂອງລາວ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຕາຍແຕ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່!    ມາຣີອາບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມຊົມຊື່ນ 
ຍິນດເີທົາ່ນັ້ນ ລາວຍັງໄດ້ຮອ້ງອອກມາເປນັພາສາເຮບັເຣວີາ່:  ìຣບັໂບນີî   ແປວ່າ  ìພຣະອາຈານî   ຊຶ່ງໂຢຮັນອະທິ 
ບາຍ ວ່າ, ìພຣະອາຈານî (ຖາ້ໃຫ້ຖືກຕາມຕົວອກັສອນແລ້ວແມ່ນ ìພຣະອາຈານຂອງຂ້ານ້ອຍî). 

        ປາກົດວ່າ, ມາຣີອາໄດ້ໜ່ວງດຶງພຣະເຢຊູຫຼືກົ້ມຂາບລົງທີ່ພຣະບາດຂອງພຣະເຢຊູ,  ເພາະວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວ 
ກັບລາວຢ່າງອອ່ນໂຍນວາ່. ìຢ່າຊ່ ູໜ່ວງດຶງເຮົາî ພຣະເຢຊູໄດອ້ະທິບາຍຕໍ່ໄປວາ່: ìເພາະເຮົາຍັງບໍ່ໄດຂ້ຶ້ນເມືອຫາພຣະ 
ບິດາຂອງເຮາົເທືອ່.î  
        ພຣະເຢຊູໝາຍເຖິງຄວາມສໍາພັນການດາໍລົງຊີວິດທີ່ເຄຍີມີມາແຕກ່ອ່ນລະຫວາ່ງພວກເຂົາກັບພຣະອົງນັນ້ຈະບໍ ່
ເໝືອນເດີມ. ເພາະອີກບໍດ່ົນພຣະອົງກໍຈະສະເດດັຂຶນ້ໄປສວນັ.     ພຣະອົງຈະບໍ່ຢູທ່ີ່ນີ້ອີກຕໍ່ໄປພຣະອົງດໍາລົງຊີວດິປະ  
ຈໍາວນັນໍາສາວົກໃນເວລານີ້ກດໍ້ວຍສະພາບຮາ່ງກາຍທີສ່າມາດເບິ່ງເຫັນໄດ ້ ຄວາມສໍາພັນຂອງຜູ້ເຊື່ອຄວນເປັນຄວາມ 
ຈິງອນັສົມບນູເກນີກ່ວາການເປນັເພ່ືອນສນິດ    ນັ້ນແມ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມກັບພຣະອົງໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອຜ່ານທາງ 
ຈິດວິນຍານ. 
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            ຄວາມສໍາພັນທີ່ໃກ້ຊິດສນິດແໜນ້ທີ່ພຣະເຢຊກູ່າວເຖິງແມ່ນ   ìພຣະບິດາຂອງເຮາົແລະພຣະບິດາຂອງພວກ 
ທ່ານ.... ພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາແລະພຣະເຈົ້າຂອງພວກທ່ານ   .î ພຣະເຢຊແູມນ່ບດຸຂອງພຣະເຈົາ້ໂດຍກາໍເນດີ;ຜູທ້ີເ່ຊືອ່ 
ແມນ່ລກູພຣະເຈົາ້ໂດຍການທີພ່ຣະອງົຍອມຮບັເຂາົມາເປນັລກູຂອງພຣະອງົ.    ພຣະບິດາຂອງພຣະເຢຊູເປນັພຣະບ ິ
ດາຂອງຜູທ້ີ່ເຊື່ອທຸກຄົນ. ມາຣີອາໄດ້ ìໄປî ແລະ ìບອກî  ກບັ ìອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງî    ຂອງພຣະອົງວ່າພຣະອົງຈະ ìສະ  
ເດັດຂຶ້ນໄປî ຫາພຣະບິດາໃນຟ້າສວນັ.  ມາຣີອາເຊ່ືອຟັງແລະປະຕິບດັຕາມອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ທກຸຢ່າງ ລາວໄດອ້ອກ 
ໄປຈາກພຣະອົງ,  ອອກໄປຈາກອບຸໂມງຝັງສົບດ້ວຍຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດ ີ  ໄປແລະບອກພວກສາວກົ,   "ຂອ້ຍໄດ້ພົບ 
ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ!î ຕໍມ່າລາວໄດບ້ອກກບັພວກເຂົາທຸກໆສິ່ງທີ ່ìພຣະອົງຊົງກາ່ວແກ່ລາວ.î 

      ທ່ານໄດ້ ìເຫັນî ພຣະເຢຊູເປນັຂຶ້ນມາຈາກຕາຍບໍ?່ ຖ້າບໍເ່ຫັນ, ໃຫ້ຖາມຄຣສູອນພຣະຄັມພີວັນອາທິດອະທີບາຍ 
ເຮັດວິທີໃດຈິ່ງຈະ ìເຫັນî ພຣະອົງ. ຖ້າທ່ານເຫັນ, ຈົ່ງຈື່ໄວຢ້່າງນີ້ເໝອືນຢ່າງມາຣິອາ, ຜູ້ເຊື່ອໃນທກຸວັນນີ້ໄດ້ອອກໄປ 
ແລະບອກກບັຄນົອືນ່ໆເຖິງການຄືນພຣະຊນົຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້. 

 
ບດົຮຽນແຫງ່ຊວີດິ. 

             ພຣະເຢຊູໄດຖ້າມເຮົາຢູ່ເລື້ອຍໆໃຫ້ສອນຄວາມຈິງເຣື່ອງພຣະວນິຍານແລະທ້າທາຍຕໍຂ່ໍ້ແກ້ຕົວຂອງສາສນາ. 
ບາງທຄີໍາຖາມທີສ່ໍາຄນັໃນບດົຮຽນວນັອາທດິໃນຫ້າບດົທີຜ່່ານມາທີເ່ຮົາໄດ້ຮຽນ  ìຄໍາຖາມທີ່ພຣະເຢຊູຖາມî  ນີແ້ມ່ນ 
ຄໍາຖາມສຸດທ້າຍ  ìທ່ານຊອກຫາຜູ້ໃດ?î  (ໂຢຮນັ. 20:15)   ເພາະວາ່, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຄນືພຣະຊນົ  ພຣະເຢຊ ູ
ໄດ້ຖາມຄໍາຖາມນີ້ກບັມາຣີອາຜູທ້ີ່ຊອກຫາສບົຂອງພຣະເຢຊູ.  ຄໍາຕອບທີ່ພຣະເຢຊູຕອ້ງການໄດຍ້ິນຈາກທ່ານໃນທຸກ 
ວັນນີ້ແມ່ນ, ìຂ້ານ້ອຍຊອກຫາພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່.î   
 
ຈົ່ງທວນຄືນກຸນແຈແຫ່ງຄວາມຈິງທີທ່່ານຄົ້ນພົບໃນບົດຮຽນນີທ້ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັນຄືນພຣະຊົນ. ຈົ່ງອ່ານແລະສຸມໃຈໃສ່ 
ໃນແຕລ່ະຂໍ້ຕໍ່ລົງໄປນີ້.  
     
§ ຄິດເບິ່ງຄວາມໝາຍທີ່ເລິກເຊີ່ງຂອງອຸບໂມງທີ່ຫວ້າງເປົ່າຂອງພຣະເຢຊ.ູ    

ການຄນືພຣະຊນົໃຫ້ຄວາມຫວງັໃນພຣະເຢຊູ ທີຢູ່່ເໜືອການມີຊວີດິຢ ູ່ແລະຄວາມຕາຍ. 
§ ໃນເວລາມີບັນຫາ, ເກດີໂອລະຫົນໃນຊວີດິ ຄົນເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າອັນໃດຄສືິງ່ທີຕ່ົນຊອກຫາ.  ເຮົາຜູທ້ີ່ເຊື່ອ 

ສາມາດຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າຊອກຫາສິ່ງທີເ່ຂົາເຈົາ້ຕອ້ງການໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດì. 
§ ໃນພຣະຄັມພີມີຫັຼກຖານອັນແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກບັການຄນືພຣະຊນົຂອງພຣະເຢຊູ. 
§ ຊອກຫາຂໍ້ພຣະຄັມພີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພຣະທັມມັດທາຍ, ມາຣາໂກ, ລກູາ, ແລະໂຢຮນັ, 

ເປັຍຫັຼກຖານແລະຢນືຢນັການຄືນພຣະຊນົຂອງພຣະເຢຊູ. 
§ ພວກເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈທກຸສິ່ງກ່ຽວກບັພຣະເຢຊູກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເຊືອ່ໃນພຣະອົງ. 
§ ພວກເຮົາຕ້ອງແບ່ງປັນຂ່າວດກີຽ່ວກັບການຄືນພຣະຊນົໃຫ້ກັບຄົນອືນ່. 
§ ພວກເຮົາສາມາດຕອບຄໍາເຊ້ືອເຊນີຂອງພຣະເຢຊູເພ່ືອຈະເຊ່ືອໃນພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມເຮົາທຸກຄົນ, 

ìຜູ້ໃດ ຫຼືອັນໃດ ທີ່ທ່ານກໍາລັງຊອກຫາ?î ແລະ ìທ່ານຮູ້ຈັກບໍ່ວາ່ເຮົານີ້ລະແມ່ນຜູ້ທີ່ທ່ານກໍາລງັຊອກຫາຢູ?່î 
  

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
ວັນອາທດິທ ີ7 ເມສາ  2013 (4-7-2013) 

 

 
ເອີ້ນໃຫ້ເປັນຜູ້ບໍຣສິຸດ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນນີ:້   ອົບພະຍົບ 19:1-6,10-14, 16-19 
 

ຄາໍຖາມຊວີດິ: ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງຄວາມບໍຣິສດຸໃນຊີວດິປະຈໍາວັນຂອງ ທ່ານ 

ຍ້ອມພລັງຂອງພຣະເຈົ້າພວກເຮົາຈິ່ງເຮດັສິ່ງນີ້ໄດ.້ 
 
ພຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ:      ບົດຮຽນນີແ້ມ່ນສອນເຖິງຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງການເປັນຜູ້ບຣໍສິຸດໃຫ້ສົມກບັເປນັ 

ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົາ້.   
 
ຜນົສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ: ຕາມສັງຄມົເຮົາໃນທກຸວນັນີ້ມັກຫົວຂວນັຕໍກ່ານເປັນຜູ້ບຣໍສິຸດ   ແລະກບໍໍ່ຢາກມີຊີວິດ 

ຢ່າງນັນ້.   ເຖິງແມ່ນໃນຄຣສິຕະຈັກກໍຕາມມີຫລາຍຄນົຄດຶວາ່ການເປັນຜູບ້ໍຣິສດຸນັນ້ 
ບໍ່ໝາຍເຖິງພວກເຂົາເຈົາ້ເອງ, ແຕ່ມອບໃຫ້ພວກອາຊບີ ຫລືຄຣສິຕຽນຜູ້ເກ່ັງກ້າ. ແຕ ່ 
ເຫັນວ່າພຣະຄັມພີຂອງພຣະເຈົາ້ມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ທຸກຄົນກາຍເປັນຜູບ້ໍຣິສດຸ. 

 
ຄາໍຖາມໃນຊວີດິ: ພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ຄົນຂອງພຣະອົງເປັນຄົນຊະນດິໃດ? 
 

ບົດນໍາ 
 

       ການຊອກຫາຄວາມບໍຣິສດຸນັນ້ບໍແ່ມ່ນທາງໄປຫາພຣະເຈົາ້-ແຕ່ພຣະເຈົາ້ເປນັທາງໄປຫາຄວາມບໍຣິສດຸ. ອິງຕາມ 
ທໍານຽມຂອງພວກເຮົາແລ້ວເຫັນວ່າຄນົເຮົາມັກເຮັດຄວາມຜິດໃນສອງຢ່າງ:  ນຶງ່, ບາງຄນົຄດຶວາ່ຄວາມບໍຣິສຸດນັ້ນນໍາ 
ໄປເຖິງພຣະເຈົ້າ, ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈິ່ງມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າໂດຍມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງບໍຣິສຸດ.   ຖ້າເຮັດຢ່າງນີ້ກໍເປນັ 
ເໝືອນການຈັບເອົາລົມ.  ເມ່ືອເຮົາຄດຶວາ່ຊີວິດໃນດ້ານນີດ້ແີລ້ວ ແລະກໍເຫັນວ່າອີກດ້ານນຶ່ງຜິດພາດໄປ.   ສອງ, ບາງ 
ຄົນຄດຶວາ່ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າຫາພຣະເຈົາ້ໄດ້ໂດຍພຣະຄນຸຂອງພຣະອົງເທົ່ານັນ້   ແລະຕໍ່ມາກໍມີຊີວິດທີ່ລາມົກໃນ 
ຕອນປາຍ.  ຄວາມຈິງນັ້ນແມ່ນ ເມ່ືອພວກເຂົາສແວງຫາພຣະເຈົາ້ໂດຍຄວາມຕັ້ງໃຈແລ້ວ ພວກເຂົາກໍພະຍາຍາມມີຊີ 
ວິດຢູ່ໃຫ້ບໍຣິສດຸ. 
     ສາມເດອືນຫລັງຈາກໂມເຊໄດ້ນໍາພາພວກອສິຣາເອນັອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ພວກເຂົາໄດ້ຢດຸພັກທີພູ່ເຂົາຊນີາ 
ອີ ຊ່ຶງເປນັບອ່ນພຣະເຈົາ້ເອີ້ນໂມເຊໃຫ້ສອນປະຊາກອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ດໍາລົງຊີວິດບໍຣິສຸດ.  ເພາະວາ່ພຣະເຈົາ້ເປນັ 
ອງົບຣໍສິແຸລະຊາວອສິຣາເອນັເປນັຕວົແທນຂອງພຣະເຈົາ້ຕໍຊ່າວໂລກ, ພວກເຂາົຈາໍເປນັຕອ້ງມຊີວີດິທີບ່ຣໍສິດຸ. 
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1. ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົາ້ຕ້ອງເຊືອ່ຟງັພຣະອງົ: (ອົບພະຍົບ 19:1-6) 
            ພຣະຄູນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ພວກເຮົານັ້ນບໍເ່ຮັດໃຫພ້ວກເຮົາມີຂໍ້ແກຕ້ົວໃນການເປນັຄົນບໍຣສິຸດຢ່າງເຊື່ອຟັງ.  
ກ່ອນພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນໃຫ້ໂມເຊໄປປາກດົຕົວຕໍ່ພຣະພັກພຣະອົງທີ່ພູເຂົາ, ພຣະອົງເຈົ້າໄດ້ເລືອກເອົາພວກອິສຣາເອັນ 
ແລ້ວໃຫ້ເປນັປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. ìມັນເປັນເວລາສາມເດືອນແລ້ວທີ່ພວກເຂົາໄດ້ອອກຈາກປະເທດເອຢບິî ແລະ 
ຕອນນີ້ພວກເຂົາມີເສຣພີາບໃນຖິ່ນກັນດານ  ພວກເຂົາໄດ້ເດນີທາງເປັນເວລານຶ່ງວັນຈາກ ເຣຟີດີມ ໄປຍັງຖິນ່ກນັດານ 
ຂອງພູຊີນາອີເພ່ືອໄປຕັ້ງຄ້າຍໃນທີ່ນັນ້  ພຣະເຈົາ້ມີແຜນການຈະໃຊ້ເວລານີ້ສດິສອນແລະສ້າງຄວາມສັມພັນກັບພວກ 
ເຂົາໃນອະນາຄດົ.  ແຜນການນັ້ນປະກອບດ້ວຍສດິທິແລະຄວາມຮັບຜດິຊອບ.  ພວກເຂົາຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ພຣະເຈົາ້ 
ຊົງເລືອກເອົາໄວ້ຕ່າງຫາກ ແລະພວກເຂົາຈະເປັນຜູ້ຕ່າງໜ້າພຣະອົງເຈົ້າອີກຕໍ່ຊນົຊາດອືນ່ໆໃນໂລກ.   
     ຢູ່ເທິງພູເຂົາພຣະເຈົ້າໄດເ້ຕືອນໃຫ້ໂມເຊຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະທໍາງານໃນນາມຂອງພວກອິສຣາເອນັ.  ພຣະອົງຈະເຮັດ 
ໃຫ້ພວກເອຢິບໄດ້ຮບັພັຍຮ້າຍຕ່າງໆຈົນພວກເຂົາອອກຈາກປະເທດເອຢບິໄປ.    ພຣະອົງໄດ້ບອກໂມຊາວາ່ພຣະອົງ 
ຈະອູ້ມພວກເຂົາເໝອືນນົກອິນຊີ ແລະເອົາພວກເຂົາໄປຫາພຣະອົງ.   ແມ່ນົກອິນຊີຍ່ອມເອົາລູກນ້ອຍຂອງຕນົເອງໄປ 
ໄວ້ໃນທີ່ປອດພັຍ (ອພ 32:11). ພຣະເຈົາ້ຮກັສາພວກເຂົາເວລາຂາ້ມນໍ້າທະເລແດງ ແລະເດນີທາງຜ່ານໄປເຖິງພູເຂາົ 

ຊນີາອ.ີ  ຊາວອສິຣາເອນັໄດ້ເຫັນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົາ້ຊ່ອຍແລະພວກເຂົາກຈໍະເພ່ິງພຣະອົງໃນອະນາຄົດຕໍ່ໄປ. 
 

ຣາຊອານາຈກັຂອງປະໂຣຫດິ 
   ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໃຫ້ໂມເຊສອນປະຊາຊົນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເລອືກພວກເຂົາໃຫ້ເປັນ  ìອານາຈັກປະໂຣຫິດî (ອພ. 19: 
6) ຖ້າພວກເຂົາເອົາໃຈໃສ່ໃນຄໍາສອນ ແລະມີຊີວິດຢູກ່ັບຄໍາສນັຍາຂອງພຣະອົງ. ໃນພຣະຄັມພີ ໃໝ່ເປໂຕໄດກ່້າວວ່າ 
ຜູ້ທີ່ເຊືອ່ໃນພຣະເຈົ້າເປັນ ìປະໂຣຫິດຫລວງî (1 ປຕ 2:9). ທງັສອງປຶ້ມຄືພຣະຄັມພີເດມີແລະພຣະຄັມພີໃໝ່ໄດ້ສອນ 
ເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າມີໄວ້ສໍາລບັປະຊາກອນຂອງພຣະອົງຄືໃຫ້ເປັນຜູຮ້ັບໃຊ້.   
    ມັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດທີປ່ະຊາກອນຂອງພຣະອົງໄດຖ້ກືເລອືກເອົາໄວ້ໃຫ້ເປນັຣາຊອານາຈກັປະໂຣຫິດ?  ອະ 
ທິບາຍສັ້ນໄດ້ວ່າ, 1. ທຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຊືອ່ເປັນປະໂຣຫິດສາມາດເຂົ້າໄປຫາພຣະເຈົ້າໄດ້; 2. ເປນັປະໂຣຫິດສ່ວນຕົວແລະ 
ສ່ວນຮວມແລ້ວກາຍເປັນຕົວແທນຂອງພຣະເຈົາ້ຕໍ່ຜູປ້າຖນາຢາກໄດ້ຍນິພຣະສຸຣະສຽງຈາກພຣະເຈົາ້.  3. ປະໂຣຫິດ 
ເປັນຜູ້ຈັດຄົນເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອສາລະພາບຜິດບາບ, ສາມກັຄທີັມ, ແລະຮັບເອົາການສິດສອນຕ່າງໆ. 
 

 
         ພຣະເຈົາ້ບອກໃຫ້ໂມເຊແລະປະຊາກອນທັງຫລາຍຮັກສາຂໍ້ສນັຍາຕໍ່ພຣະອົງ.   ພຣະອົງຕຽມຈະມອບພຣະບັນ 
ຍັດສບິປະການໃຫ້ພວກເຂົາ (ອພ 20:1-17) ນັນ້ເພ່ືອສອນພວກເຂົາໃຫ້ຮູ້ຈກັວທິີດໍາລົງຊີວິດ.  ພຣະອົງປະທານພຣະ 
ບັນຍດັສບິປະການໃຫ້ເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບປໂຍດໂດຍຖຮືັກສາຂໍບ້ັນຍັດນັ້ນ.    ພຣະອົງຮ້ອງພວກອສິຣາເອັນວ່າ, 
ìກັມມະສິດຂອງເຮົາî;  ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນກ່າວວ່າພຣະເຈົາ້ໄດ້ເຮດັໃຫ້ພວກອສິຣາເອນັຢູພ່າຍໃຕກ້ານເປນັ ìກມັມະ 
ສິດî ຂອງພຣະອົງ (ພສສ. 135:4). 
         ຈາກຫລາຍຊາດໃນໂລກພຣະເຈົາ້ໄດ້ເລືອກເອົາພວກອິສຣາເອັນ   ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຖືວ່າພວກເຂົາດີກວ່າຊາດ 
ອື່ນໆ ພຣະອົງຕອ້ງການໃຫ້ພວກອສິຣາເອັນເປັນຕົວແທນຂອງພຣະອົງຕໍ່ຊາດອືນ່ໆ.   ພວກເຂົາໄດ້ຮບັໃຊ້ເປັນ ìຣາຊ 
ອານາຈກັປະໂຣຫິດ ແລະເປນັຊາດບໍຣິສດຸî 
     ອິສຣາເອັນກາຍເປັນຕົວແທນໃນຖານະເປັນປະໂຣຫິດຢ່າງໜ້ອຍສີທ່າງ: 1. ພວກເຂົາໄດຮ້ັບໃຊເ້ປັນຕົວຢ່າງຂອງ 
ຜູ້ບຣໍສິດຸ.     ຖ້າວາ່ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົາ້ບໍດ່ໍາລົງຊີວິດບຣໍສິຸດແລ້ວຄໍາຖາມມີຢູວ່າ່ໃຜຈະເຫັນຄວາມບໍຣິສດຸຂອງ 
ພຣະເຈົ້າ.     2. ພວກເຂົາຈະປະກາດຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ທຸກຊາດ ແລະເຊີນເອົາຊາດອື່ນໆ ເຂົ້າຮ່ວມກັບພຣະ 
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ເຈົາ້.  ການມີຊີວິດສກົກະປົກນັນ້ສາມາດລຶບລ້າງຂ່າວດີທີພ່ວກເຂົາປະກາດນັ້ນ. 3.  ພວກເຂົາໃຫ້ຄົນເຂົ້າມາຫາພຣະ 
ເຈົາ້ໂດຍການຖວາຍບູຊາ (ສັດແລະການປະພຶດ) ທີ່ນາໍມະນດຸຜູ້ມີຄວາມຜິດບາບເຂົ້າເຖິງພຣະເຈົາ້.  4. ພວກອິສຣາ 
ເອັນເປັນຜູ້ຮັກສາພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອຜູ້ເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນຈະຮູຈັ້ກຫົນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້.   
 

ຜູ້ເຊື່ອໃນທກຸວນັນີຖ້ືວ່າຕົນເອງເປັນພາກສ່ວນຂອງປະໂຣຫິດຂອງພຣະເຈົາ້.   ພວກເຮົາຄວນຈໍາໄວ້ວ່າພຣະຄຸນຂອງ 
ພຣະເຈົ້ານັ້ນບໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຂໍແ້ກ້ຕົວຈາກຄວາມເຊື່ອຟັງເຖິງຄວາມບໍຣສິຸດ,   ສິ່ງນີເ້ຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນຜູ້ 
ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຢ່າງຕາຍໃຈ. 

 
2. ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົາ້ຕຽມຕວົເພືອ່ພບົກບັພຣະອງົ: (ອົບພະຍົບ 19:10-14).                                                        
     ກ່ອນພຣະທັມບົດນີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກກັບໂມເຊວ່າພຣະອງົຈະມາຫາ ìໃນເມກໜາî ເພ່ືອປະຊາຊນົຈະໄດ້ຍນິພຣະ 
ສຸຣະສຽງການສນົທະນາຂອງພຣະອົງ. (ອພ 19:9).   ແຕ່ກອ່ນພວກເຂົາຈະໄດ້ພົບກບັພຣະອົງຈາໍເປັນຕອ້ງມີການຈັດ 
ຕຽມກ່ອນ.  ພວກເຂົາຕ້ອງຕຽມສາມຢ່າງ.    1. ພວກເຂົາຕ້ອງຊັກເຄືອ່ງໃຫ້ສະອາດ ຄໍາວາ່ ìຊໍາຮະî ໝາຍຄວາມວ່າ 
ແຍກຕົວເອງອອກຈາກໂລກ. ຢ່າເຂົາ້ໃຈຜິດເລຍີພຣະເຈົາ້ບໍ່ໄດ້ຖືເອົາເຣື່ອງສົ້ງເສື້ອເປື້ອນ ແຕ່ພຣະອົງເປນັຫ່ວງບໍຢ່າກ 
ໃຫ້ຄົນປມາດບ່ອນນະມັສການ. ການຊໍາຮະຢ່າງນີ້ຕອ້ງໃຊເ້ວລາສອງວັນເຕມັເພາະມີຄົນປະມານ 2.5 ລ້ານຄົນ ແລະ 
ນໍ້າກໍຫາຍາກ.  2. ຝູງຊົນຕ້ອງຕຽມຕົວນັນ້ຄືໃຫ້ນບັຖຂືອບເຂດທີ່ພຣະເຈົ້າຕັ້ງຂຶ້ນ.  ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ໂມເຊໃຫ້ຕັ້ງເຂດ 
ແດນຕາມພູເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງຜູ້ໃດໄປໃກ.້     ແຕ່ເມ່ືອປະຊາຊນົໄດ້ຍນິສຽງແກດັງຂຶນ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າໄປຕນີພູໄດ.້  
ໃນສມັຍນີພ້ຣະເຈົາ້ກໍມີເຂດຄືໃຫ້ຮູ້ຈກັອນັໃດຖືກແລະອັນໃດຜິດ.     ພຣະເຈົາ້ມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ປະຊາກອນຂອງ 
ພຣະອົງມີຊີວິດບໍຣິສຸດ.   ໂທດຂອງຜູ້ເຮດັຜດິກດົນີຄ້ື  ìຖກືແກວງ່ກ້ອນຫີນໃສ ່ແລະຍິງດວ້ຍໜ້າທະນ,ູî ນັນ້ແມ່ນການ 
ລົງໂທດໜກັໃນເວລານັ້ນ. 
     ໃນທີສຸ່ດປະຊາຊນົໄດຕ້ຽມຕົວໄປພົບກບັພຣະເຈົາ້ໂດຍບໍມີ່ການສົມສູທ່າງເພດ.  ເຫັນວ່າພຣະເຈົາ້ບໍ່ໄດ້ເປັນຫ່ວງ 
ໃນເຣ່ືອງນີ້ເໝອືນກັບເຣ່ືອງເຄື່ອງຂອງເປືອ້ນ.  ແຕ່ພຣະເຈົາ້ປະນາມເມ່ືອຄນົບໍ່ໃຫ້ກຽດໃນບອ່ນນະມັສການເພາະເປນັ 
ບ່ອນບໍຣິສດຸ.    ພຣະເຈົາ້ຕອ້ງການໃຫ້ປະຊາຊນົເຂົ້າໃຈເຖງິຄວາມສໍາຄັນໃນການປາ ກດົຕົວຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ  
ບໍ່ໃຫ້ຖືວ່າເປັນຂອງທັມມະດາ ບໍໃ່ຫ້ຖືວ່າບໍ່ສໍາຄນັ. 
 
3. ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົາ້ປະສບົກບັການສະຖດິຢູນ່ໍາຂອງພຣະອງົ: (ອົບພະຍົບ 19:16-19)                                                    
        ເພາະວາ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີນ້ໃຫ້ປະຊາກອນໄປພົບແລະພວກເຂົາຕອ້ງຊໍາຮະຕນົເອງໃຫ້ສະອາດເສັຽກ່ອນ.  ພຣະ 
ເຈົາ້ໄດຕ້ຽມພວກເຂົາໃນວິທີທາງອັນຍິ່ງໃຫຍຂ່ອງພຣະອົງໂດຍປາກດົຕົວໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນ.      
     ພວກອິສຣາເອັນໄດ້ປະສບົກບັພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າເທິງພູເຂົາ ìເປັນໄຟລົງມາ.î  ທີແລກພວກເຂົາໄດ້ເຫັນ ìຟ້າ 
ຮ້ອງແລະຟ້າແມບî ສິ່ງນັ້ນໄດ້ເກດີຂຶນ້ກບັປະຊາກອນ.  ìເມກໜາî ຫຸ້ມດ້ວຍໄຟ ເພາະພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າປົກຄຸມ 
ໝົດໜວ່ຍພູ.  ພູນັນ້ກສໍະທ້ານຫວັ່ນໄຫວແລະມີສຽງແກດັງຈາກສວນັ.  ແນ່ນອນນີ້ບໍ່ແມ່ນວນັທັມມະດາໃນຊວີດິຂອງ 
ພວກອສິຣາເອນັ ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈົາ້ໄດຕ້ຽມພວກເຂົາໄວ້ສໍາລັບວັນນີ.້   
 
 
.  
 

ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົາ້ບໍ່ໄດປ້່ຽນແປງເລຍີ.  ພຣະອົງຕອ້ງການໃຫ້ຜູຢ້າກເຂົາ້ເຝົ້າພຣະອົງ ນັນ້ເປັນຄນົ 
ບໍຣິສຸດ ແລະວັນນີ້ພຣະອົງກຍໍັງມີພຣະປະສົງເໝືອນເດີມ. ການເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າໂດຍທີບ່ໍ່ຖືວ່າສໍາຄັນນັ້ນເຮັດ 
ໃຫ້ຄວາມສັກສິດບໍ່ມີຄ່າຈນົເປນັຜນົສະທອ້ນໄປເຖິງຊີວິດປະຈໍາວນັກໍເປັນໄດ້. 
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ບດົຮຽນໃນຊວີດິ 

 
       ບໍ່ມີຈກັຄົນໃນພວກເຮົາເປັນຄນົບໍຣິສຸດ, ແຕ່ພວກເຮົາຖກືເອີນ້ໃຫ້ເປນັຄົນບໍຣິສດຸ.   ສິ່ງນີ້ເກດີຂຶນ້ໄດເ້ວລາພວກ 
ເຮົາຍອມຕໍອ່ົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະຮັບເອົາຊວີດິອັນຊອບທັມທີ່ມີຢູໃ່ນພຣະອົງ. ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ຂອງພຣະຣາຊທານ 
ນັ້ນແລ້ວພວກເຮົາມີຈດິໃຈຢາກເປນັຄນົບໍຣິສດຸເພາະພວກເຮາົຕອ້ງການໃຫ້ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນພໍພຣະທັຍ.   ການປະ 
ພຶດໃນການເປນັຄນົບໍຣິສດຸນັນ້ບໍແ່ມ່ນການສ້າງຄວາມສັມພັນອັນໃດກັບພຣະເຈົາ້ເພາະພວກທງັຫລາຍຍັງເປນັຄົນຜິດ 
ບາບແລະຂາດຈາກພຣະຣສັມີຂອງພຣະເຈົາ້ (ໂຣມ 3:23).     ຄວາມສັມພັນກບັພຣະເຈົາ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມ່ືອພວກເຮົາ 
ເຊື່ອຟັງພຣະຄຣິດເທົ່ານັ້ນ (ໂຣມ 10:9-10), ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງມີຊີວິດບໍຣິສດຸ.  ແນ່ 
ນອນພວກເຂົາໄດຕ້ົກອອກໄປຈາກຄວາມບໍຣິສຸດບາງຄັງ້ຄາວ,    ແຕ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມສແວງຫາຄວາມບໍຣິສດຸໃນ 
ການເດີນໄປກັບພຣະເຈົາ້. 
 
     ໃນຊວີດິຂອງທ່ານນັນ້ເຫັນວ່າພຣະບັນຍັດຂໍ້ໃດເຮດັຍາກທີ່ສດຸ?     ທ່ານຈະຕຽມຕົວໃນການອ້ອນວອນອະທຖິານ 
ແນວໃດ, ຮຽນພຣະຄັມພີແນວໃດ, ແລະເຂົາ້ນະມັສການແນວໃດ? 
 
     ໃນບດົຮຽນວນັນີຈ້ະເອົາປະກອບໃຊ້ໃນຊວີດິແນວໃດ? 

· ນຶ່ງ, ພວກເຮົາຈໍາເປນັຕອ້ງເຫັນຄຸນຄ່າແລະສິດພິເສດໃນການເຂົາ້ໄປຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົາ້.   ເດດັຂາດ 
ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຖືກວ່າການສິນ້ພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊນູັ້ນບໍ່ມີຄ່າ    ແຕ່ໃຫຖ້ືວ່າການສິ້ນພຣະຊົນນັ້ນໄດ້ 
ເຮັດພວກເຮົາເຂົ້າໄປຫາພຣະເຈົ້າຜູເ້ປັນອົງບໍຣິສຸດ. 

· ສອງ, ພວກເຮົາຄວນມີຈດິໃຈຢາກເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົາ້ຍອ້ນສິງ່ທີອົ່ງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດທ່ີໄມ້ກາງແຂນ.   ກ່ອນທ່ີ 
ພຣະເຈົາ້ຈະປະທານພຣະບັດຍັດສິບປະການ    ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນຕໍປ່ະຊາກອນຂອງພຣະອົງແລ້ວເພ່ືອ 
ໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິບດັຕາມ.    ພຣະເຈົາ້ໄດເ້ລອືກເອົາພວກອສິຣາເອນັແລະນໍາພວກເຂົາອອກຈາກການເປັນ 
ທາດຂອງເອຢບິ.  ພຣະອົງໄດ້ອູມ້ພວກເຂົາເໝອືນກັບນົກອນິຊເີຮັດຕໍລູ່ກມັນ.   ກົດຂອງພຣະເຈົາ້ບອກສອນ 
ພວກເຮົາບ່ອນຂາດຕກົບົກພ່ອງ, ແຕ່ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົາ້ດນົໃຈໃຫ້ພວກເຮົາເດນີໄປເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດ. 

· ສາມ, ພວກເຮົາຕອ້ງຮູ້ວ່າພວກເຮົາບໍ່ເປນັຄນົບໍຣິສຸດໂດຍກໍາເນີດ,  ແຕ່ພວກເຮົາທກຸຄນົຖກືເອີນ້ໃຫ້ເປນັຄນົ  
      ບໍຣິສດຸ  ສິ່ງນີ້ເກດີຂຶນ້ໄດ້ເມ່ືອພວກເຮົາຍອມຕໍ່ອງົພຣະເຢຊຄູຣດິ ແລະຮັບເອົາຄວາມບໍຣິສຸດຈາກພຣະອົງ.  
 
     ສອງສາມອາທິດຜ່ານມານີ້ມີຄນົນຶ່ງບໍ່ມີເຮອືນຢູ ່    ລາວໄປຢາມຄຣສິຕະຈັກຂອງຂ້າພະະຈົາ້ໃນເວລານະມັສ 

ການ.  ຊາຍຄນົນີກ້ັບຜູ້ສາວໄດ້ຍ້າຍຈາກຣັດອືນ່ມາຊອກວຽກໃນເມືອງ.  ພວກເຂົາໝົດຫວງັ ແຕ່ເມ່ືອໄດ້ເຫັນຍອດໄມ້ 
ກາງແຂນເທິງຕກຶພວກເຂົາເລີຍຕັດສິນໃຈມາຢາມ.      ໃນທີສຸ່ດຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້ຮບັເອົາອງົພຣະເຢຊູໂດຍການຖິ້ມໃຈ 
ເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ.່   ໃນຕອນແລງຂອງວັນນັນ້ລາວໄດຮ້ັບບັບຕສິະມາ ມ້ືຕໍ່ມາລາວຂຢໍືມເງນິເພ່ືອຈະໄປເອາົໃບທະ 
ບຽນສົມຣດົ ແຕ່ງງານກນັຢ່າງຖືກຕອ້ງ ເພາະລາວບໍ່ຢາກມີຊີວິດຢູ່ຢາ່ງບໍຖ່ກືຕອ້ງ.  ເມ່ືອລາວໄດ້ພົບອງົພຣະເຢຊູແລວ້ 
ລາວຕ້ອງການມີຊີວິດບໍຣິສຸດ. 

 
v5x4a,3fp ]k;-k;gmuo[a[8ylla,rao www.lsbf.org.,by BV. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 
ວັນອາທດິທ ີ14 ເມສາ  2013 (4-14-2013) 

 

 
ໃຫ້ກຽດຄວາມບຣໍສິດຸຂອງພຣະເຈົາ້ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນນີ:້      ລະບຽບພວກເລວີ 5:1,4-5,14-16; 6:1-7 
ຄາໍຖາມຊວີດິ: ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ຮູ້ເຖິິິງຜນົສະທ້ອນຂອງການເຮັດຜດິຕໍ່ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງ 

ພຣະເຈົາ້, ເຖິງແມ່ນຈະເຮດັຜດິດ້ວຍຄວາມບໍ່ຕັ້ງໃຈ, ແລະປະຕິບັດເພ່ືອສາ້ງຄວາມ 
ສັມພັນຄືນໃໝກ່ັບສິງ່ທີ່ສນູເສຽັໄປແລ້ວ.   

ພຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ:      ບົດຮຽນນີແ້ມ່ນສອນເຖິງການໃຫ້ກຽດແດຄ່ວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົາ້ກັບຄວາມສັມ 
                                          ພນັຂອງເຮົາຕໍຄ່ົນອື່ນ. 
ຜນົສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ: ຍ້ອນພຣະໂລຫິດຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊໍາຮະລ້າງພວກເຮົາຈາກຄວາມຜິດບາບທັງ 

ຫລາຍ (1 ໂຢຮນັ 1:9), ຄຣສິຕຽນສ່ວນຫລາຍເຂົ້າໃຈວ່າໃນເມ່ືອເຮັດຜິດບາບແລ້ວ 
ຄຶດວ່າສິ່ງຄວນເຮດັນັນ້ຄືໃຫ້ອອ້ນວອນ ແລະຂກໍານໃຫ້ອະພັຍໂທດ.     ແທ້ຈິ່ງພຣະ 
ເຈົາ້ສາມາດອະພັຍໃຫ້ຢ່າງບໍມີ່ຂອບເຂດ,   ແຕ່ພວກເຮົາຄວນເຂົາ້ໃຈວ່າຄວາມຜິດ 
ບາບນັນ້ຕໍ່ສູ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ບໍຣສິຸດ. 

ຄາໍຖາມໃນຊວີດິ: ອັນໃດເປັນບາດກ້າວໃນການກໍສ່້າງຄວາມສັມພັນຂຶນ້ໃໝກ່ັບພຣະເຈົາ້? 
 

ບົດນໍາ 
    ທ່ານໄດ້ສັງເກດເບິງ່ເວລາພວກເຮົາໄດ້ເຮດັຜິດ ຫລືຜູອ້ື່ນເຮັດຜດິພວກເຮົາບໍຢ່າກເຫັນໜາ້ກັນແມ່ນບໍ?່  ເຮົາຍັງມີ 
ຄວາມສັມພັນກັບຄົນນັນ້ຢູແ່ຕຂ່າດຄວາມສາມັກຄທີັມກັນ. ບາງຄົນຖືວ່າປຶ້ມລະບຽບພວກເລວນີີເ້ປນັປື້ມເຕັມໄປດ້ວຍ 
ກົດບນັຍດັຕ່່າງໆ;  ຄວາມຈິງແລ້ວຊື່ຂອງປຶ້ມນີກ້ໍແມ່ນ  ìຄວາມສັມພັນຂອງພວກເລວ,ີî ຜູເ້ປັນຕະກູນຂອງເລວີຜູເ້ປັນ 
ປະໂຣຫິດ.   ປຶ້ມນີ້ໄດ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວິທກີານນະມັສການທີດ່ີ ແລະບອກເຖິງໜາ້ທີ່ຂອງປະໂຣຫິດ.  ແຕ່ຄວາມໝາຍຕົນ້ຕໍ ່
ແລ້ວແມ່ນສອນໃຫ້ຮຈູັກວທິີສາມັກຄີທັມກບັພຣະເຈົ້າ.  ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຈກັວິທີຮັກສາຄວາມສາ 
ມັກຄີທມັກບັພຣະອົງ. 
 
1. ຍອມຮບັຄວາມຜດິຂອງຕນົເອງ: (ລລວ 5:1,4) 
         ລະບຽບເລວີບົດ 5 ໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄະດີເຮັດຜດິບາບທີຈ່ໍາເປັນຕອ້ງຖວາຍບູຊາ.     ມີຫລາຍຕອນໄດ້ເວ້ົາເຖງິການ 
ຖວາຍສດັທີບ່ໍ່ມີຕໍານິ.   ມະຫາປະໂຣຫິດເປນັຜູຖ້ວາຍງົວເຖກິ, ກະສດັຖວາຍແບຜູ້,້ ແລະຄົນສາມັນຖວາຍແບແ້ມ່ຫລື 
ແກະ.   ຄົນທກຸຍາກຖວາຍນົກເຂົາຫລືນກົກາງແກ, ຄນົສິ້ນເນືອ້ຍປະດາຕວົຖວາຍແປ້ງ.   ຄໍາຖາມມີຢູວ່າ່ຍາມໃດຈໍາ 
ເປັນຕ້ອງຖວາຍ? 
     ມີຢູໃ່ນສອງຂໍ້ສາໍຄນັໄດເ້ວ້ົາເຖິງເວລາທີຄ່ວນຖວາຍເພ່ືອຂໍອະພັຍບາບ.  ກ່ອນອືນ່ແມ່ນເມ່ືອຄນົນຶ່ງຄົນໃດເຮັດຜິດ 
ພາດຈາກສິ່ງຖືກຕ້ອງ (ຂໍ້ 1) ແລະສອງແມ່ນເມື່ອຄົນນຶ່ງໄດ້ເຮດັຜິດ (ຂໍ້ 4).  ສອງຂໍ້ນີ້ແມ່ນຄວາມຜິດທີບ່ໍ່ໄດ້ຮູສ້ຶກຕົວ.  
ໃນສອງເຣ່ືອງນີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຖວາຍເພ່ືອຂອໍະພັຍໃນຄວາມຜິດບາບ. 
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         ຄວາມຜິດບາບທີ່ບໍ່ຮູ້ໃນຂໍນ້ຶ່ງໄດເ້ວ້ົາເຖິງຄວາມຜິດທີ່ສາມາດເປນັພະຍານ ແລະຍົກເອົາຂໍ້ມູມຂຶ້ນມາເປັນຫລກັ 
ຖານໃນສານແລະອໍາພາງສິງ່ທີຕ່ົນຮູ້ໃນການເປນັພະຍານນັນ້ແມ່ນເຮດັຜິດຕໍ່ພຣະເຈົາ້ ແລະຄົນອື່ນໆ. 
      ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ທີ່ເນັ້ນວ່າການບໍ່ຍອມເຮດັສິ່ງຖືກຕ້ອງແມ່ນການເຮັດຜິດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.  ຢາໂກໂບກ່າວວ່າ, ìເຫດ 
ສັນນີຜູ້້ໃດຮູວ້າ່ອນັໃດເປນັການດີ ແລະບໍເ່ຮັດຜູ້ນັນ້ຈິງ່ມີບາບî (ຢາໂກໂບ 4:17).   ໃນຄະດີນີເ້ມ່ືອຄົນໃດໄດຍ້ິນຮູຈ້ັກ 
ເຣື່ອງລາວແລະບໍ່ຍອມເປນັພະຍານໃນສານຄົນນັ້ນບໍໄ່ດ້ໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະເຈົາ້ເພາະລາວຮູສ້ິ່ງດແີລະບໍຍ່ອມເຮດັ. 
     ລະບຽບພວກເລວ ີ5:4, ເປັນຕົວຢ່າງຂອງຄົນຜູ້ກາ່ວໂຫດຮ້າຍຫລືສນັຍາຢ່າງບໍລ່ະວງັແລະໃນທີສ່ດຸບໍ່ຮັກສາຄໍາສນັ 
ຍານັ້ນ.  ໃນກໍຣະນນີີ້ຄນົນັ້ນບໍ່ໄດລ້ືມ ແຕ່ມີການກະທໍາຢາ່ງຜດິພາດ.     ຄໍາເວ້ົາວາ່ ໂຫດຮ້າຍແມ່ນເຮດັໃຫ້ເຈບັປວດ 
ດ້ວຍຄໍາເວ້ົາ.  ການສນັຍາຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົາ້ນັນ້ແມ່ນການຮບັຜດິຊອບໜັກ ເມ່ືອຄນົທີ່ສນັຍາຮູ້ວ່າຕົວເອງເປນັ 
ຄົນຜດິແລ້ວຈໍາເປນັຕອ້ງມີການຖວາຍເພ່ືອຂໍອພັຍໂທດຄວາມບາບນັ້ນເພາະຄົນນັນ້ໄດຝ້່າຝນືຄວາມສາມັກຄີທັມກບັ 
ພຣະເຈົາ້ເໝືອນກັບເດັກນ້ອຍຖກືຈບັໄດຄ້າມືຢູແ່ກ້ວໂຖໃສເ່ຂົາ້ໝມົ.  ຄນົທີ່ມັກເຮັດຄວາມບາບບໍ່ຕອ້ງການໄປປາກດົ 
ຕົວຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົາ້ ຫລ ືìເບິງ່ຕາຕໍຕ່າ.î  ການເຮັດຜດິຕ້ອງມີການຖວາຍຖ້າຕ້ອງການຄືນດີກັບພຣະເຈົາ້ອີກ. 
 

     ເມືອ່ພວກເຮົາບໍຖ່ວາຍພຣະກຽດຕໍຄ່ວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈກັສິ່ງທໍາອິດຄວນຈະເຮັດຖ້າ 
ຢາກຄນືດກີັບພຣະອົງຄືການຖວາຍ.  ຂອບພຣະຄູນຕໍ່ອງົພຣະເຢຊູທີພ່ຣະອົງໄດກ້ະທໍາຕໍຄ່ົນບາບທັງຫລາຍ (1 ຕມທ 
1:15).   ໃຫ້ຮູ້ວ່າຄວາມບາບໄດທ້ໍາລາຍຄວາມສາມັກຄີທັມກບັພຣະເຈົາ້  ແລະຕ້ອງມີການສາລະພາບຍອມຜິດໂດຍ 
ການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮດັໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າ.  

 
2. ເຮດັກບັພຣະເຈົາ້ຢາ່ງຖກືຕອ້ງ: (ລລວ 5:5,14-16) 
        ເພາະພຣະເຈົ້າຖືວ່າຄວາມບາບນັ້ນຜິດຕໍ່ພຣະອົງແລະຍັງທໍາລາຍການສາມັກຄີທັມກັບພຣະອົງອີກ. ສິ່ງນັ້ນເລີ້ມ 
ດ້ວຍການເອີນ້ໃຫ້  ìສາລະພາບໃຫ້ຍອມວາ່ຕນົຜິດ.î     ຄໍາເວ້ົາສາລະພາບມີຄວາມໝາຍວ່າ ìສັຣເສນີດ້ວຍສຽງດັງ,î  
ໝາຍຄວາມວາ່ຄນົນັ້ນຍອມຮບັວາ່ຕນົເອງເຮັດຜດິບາບຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົາ້. ໝາຍເຖິງການສາລະພາບນັ້ນຕ້ອງ 
ເວົ້າຈໍາເພາະ ບໍ່ແມ່ນເວົ້າທົ່ວໄປ.  ເມື່ອພວກອິສຣາເອນັເຮັດຜິດຕໍຄ່ວາມບໍຣິສດຸຂອງພຣະເຈົາ້ພຣະອົງໄດ້ຈດັຫາທາງ 
ໃຫ້ຄືນດກີບັພຣະອົງໂດຍເລີ້ມຈາກການສາລະພາບ ແລະຍອມຮັບວ່າໄດເ້ຮັດຜິດບາບ.    ສິ່ງນີ້ຕອ້ງແມ່ນການສາລະ 
ພາບດວ້ຍຄວາມຈິງໃຈບໍ່ແມ່ນເວ້ົາແຕປ່າກ. 
     ìພຣະເຈົ້າເວ້ົາຕໍ່ໂມເຊî ແລະອະທບິາຍວ່າ ìໂດຍເຮັດຜິດບາບຢາ່ງບໍ່ຕັງ້ໃຈຕໍຄ່ວາມບໍຣິສດຸຂອງພຣະເຈົາ້î ຄົນນັ້ນ 
ຕ້ອງສາລະພາບແລະ ìໃຊ້ໜີ.້î ສິ່ງທີບ່ໍຣິສຸດນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ໄດ້ຖວາຍມອບໃຫ້ພຣະເຈົ້າແລ້ວ. ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າເປັນຫຍັງ 
ຈິ່ງຕ້ອງມີການໃຊ້ໜີ?້ 
 

     ແນ່ນອນໃຜກໍຕາມສາມາດສາລະພາບຄວາມຜດິບາບຕໍພ່ຣະເຈົາ້ໄດ້ໂດຍທີ່ບໍຕ່ັ້ງໃຈວ່າຈະປະຖິ້ມຄວາມບາບນັ້ນ.  
ການເວ້ົາແຕ່ປາກນັ້ນບໍ່ແມ່ນການສາລະພາບແທ້.    ການໃຊ້ໜແີມ່ນທາງນຶ່ງທີ່ບອກເຖິງການສາລະພາບທີແ່ທ້ຈິງວ່າ 
ຈະປ່ຽນແປງ. 
 

 
     ຂໍ ້14-16 ໄດ້ບອກເຖິງ ìຖວາຍເພື່ອໃຊ້ໜີ້î  ເປນັການຖວາຍເໝືອນລກັເຂົ້າບ້ານຄົນຫລຖືວາຍທີ່ຮູ້ຈັກຜດິ. ຖວາຍ 
ຢ່າງນີແ້ມ່ນເອົາສັດມາເປນັຂອງເຜົາຖວາຍເປັນຄ່າໄຖຕ່ໍ່ພວກປະໂຣຫິດ.  ອີງຕາມກດົຂອງພວກເລວແີລ້ວຖ້າເຮັດຜິດ 

ຕໍ່ຄົນອື່ນຈໍາເປນັຕ້ອງເພີ້ມຄ່າໄຖ ່20% ເປນັເງິນ.   
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     ການຖວາຍໃນພຣະຄັມພີເດມີແມ່ນເປັນພຽງເງາົຂອງການຖວາຍທີອ່ົງພຣະເຢຊູໄດກ້ະທໍາທ່ີໄມ້ກາງແຂນ.   ພຣະ 
ອົງໄດສ້ິ້ນພຣະຊນົແລະກໍຄນືຂຶນ້ມາອກີ.  ການສິນ້ພຣະຊນົນັນ້ເຮັດໃຫ້ພຣະບັດຍັດສົມບູນ ແລະບໍຣິສຸດໃນຊວີດິຂອງ 
ຜູ້ທີ່ເຊືອ່.   ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ທີ່ເຊືອ່ໃນອົງພຣະເຢຊູນັນ້ໄດ້ຈ່າຍຄ່າຂອງຄວາມບາບໝດົສິ້ນ.   ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ 
ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄນືດກີັບພຣະອົງແລະກບັຄົນອື່ນໄດ້.  
     ຊກັຂາຍຍນິດທີີ່ຈະຈ່າຍຄ່າເຮດັຜດິຕໍຄ່ົນອື່ນສີເ່ທົາ່ (ລກ 19:8). ລາວຕອ້ງການເຮດັດີຫລາຍກວາ່ກດົບດັຍດັສອນ.  
ເປັນຫຍັງລາວຈິງ່ເຮັດດັ່ງນັນ້?   ຄໍາຕອບກຄໍືວ່າເມ່ືອລາວຮັບເອົາພຣະເຢຊູແລວ້ຊີວິດຂອງລາວໄດ້ປຽ່ນແປງລາວເຮັດ 
ທຸກວິທທີາງຈະຄືນດີກັບພຣະເຈົາ້ແລະມະນຸດ. 

 
3. ຍອມຮບັຜດິຕໍຄ່ນົອື່ນ: (ລລວ 6:1-7)                                               
        ເມື່ອອົງພຣະເຢຊໃູຊ້ໜີ້ຂອງພວກເຮົາໝດົແລ້ວ ເປນັຫຍັງພວກເຮົາຈິງ່ເຮັດໃຫ້ຖືກຕອ້ງກັບຄນົອືນ່?  ທາງນຶ່ງກ ໍ
ແມ່ນເພ່ືອຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົາ້ໂດຍສ້າງສັນຕິສກຸກບັຄອບຄົວແລະຄົນອືນ່.   ຖ້າຈະຢູ່ໃຫ້ຖືກກັບຄົນອື່ນແລ້ວ 
ພວກເຮົາກໍຍອມແກໄ້ຂໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕໍເ່ຂົາເຈົ້າ ຫລືໃຫ້ອະພັຍກັບຄົນເຮັດຜິດຕໍ່ພວກເຮົາ.   
       ລະບຽບພວກເລວບີົດ 6:1-7 ໄດກ້່າວເຖິງເຣືອ່ງພິເສດຄພືຣະເຈົາ້ໄດ້ປະນາມການສໍໂ້ກງເພື່ອນບ້ານເອົາຊັບສິນ 
ດິນດອນຂອງຄົນອື່ນ.  ຂໍ ້2-3 ເວ້ົາເຖງິຄວາມບາບຫົກຢ່າງທີຜ່ິດຕໍຄ່ົນອື່ນ. 
 
*ການຫຼອກລວງເພ່ືອນບາ້ນເຣື່ອງການຝາກຫລືການປະກັນ 
*ການຄ້າຂາຍລົງທຶນ 
*ການຂະໂມຍ 
*ການໂລບເອົາຂອງເພ່ືອນບ້ານໂດຍການໂກງ 
*ການໂລບເອົາສິ່ງຂອງທີເ່ພ່ືອນບ້ານເຮັດເສຽັ 
*ການເປັນພະຍານປອມຕໍເ່ພ່ືອນບ້ານ 
 
     ເມ່ືອເຮດັຄວາມຜິດຕໍ່ຄນົອືນ່ແລ້ວ ພຣະເຈົາ້ສັ່ງໃຫ້ຄນົຜດິນັ້ນຍອມຕໍ່ຄນົອືນ່.   ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າການສາລະພາບນັນ້
ເປັນພຽງແຕກ່ານເລີ້ມຕົ້ນ ຍັງບໍ່ສິນ້ສຸດເທື່ອ.   ພຣະເຈົ້າຍັງສັ່ງອີກວ່າສິ່ງໃດທີ່ໄດ້ໂລບເອົານັ້ນໃຫສ້ົ່ງຄນືແລະເພ້ີມອກີ 
ນຶ່ງສ່ວນຫ້າຂອງຣາຄາທີໂ່ກງໄປນັ້ນ.  ຖ້າເຮັດດັ່ງນີ້ໄດ້ຜູທ້ີ່ເຮດັຜິດຈະກາຍເປັນຜູ້ທີເ່ຮດັຖກື. 

ບາດກາ້ວຂັນ້ຕົນ້ໃນການສ້າງຄວາມສາໍພນັ 
ບົດຮຽນວນັນີ້ເວົ້າເຖິງສາມຂັ້ນຕົ້ນຂອງການສ້າງຄວາມສັມພັນ: 
     *ຍອມຮັບຄວາມຜດິ 
     *ຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າ 
     *ຍອມຮັບຜດິຕໍຄ່ົນອື່ນ 
ມີຂັນ້ຕົນ້ອັນໃດບໍທ່ີທ່່ານຈະເຮດັເພ່ືອສ້າງຄວາມສັມພັນກບັຄນົອື່ນ? 
*------------------------------------------------------------------------------------------ 
*------------------------------------------------------------------------------------------ 
*------------------------------------------------------------------------------------------ 
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     ເພ້ີມຈາກການຍອມຜິດຕໍ່ຄນົອື່ນແລ້ວ,   ພວກເຮົາຄວນກາ້ວເຂົ້າໄປໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າ ຫລັງຈາກຜູ້ເຮັດຜິດ 
ໄດ້ຍອມແລ້ວ ຄນົນັນ້ໄດຈ້່າຍໜີໂ້ດຍນໍາເອົາສດັໂຕດີມາໃຫ້ພວກປະໂຣຫິດເພ່ືອຖວາຍ.     ຄວາມສໍາຄັນໃນການຄືນ 
ດີກັບພຣະເຈົາ້ແລະມະນຸດນັນ້ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດໂດຍໄວຄໃືຫ້ເລີ້ມເຮັດ, ìໃນມື້ທີ່ຮູ້ຈັກຄວາມຜິດ.î  ບໍ່ມີຜູ້ໃດພູມໃຈໃນ 
ການຍອມຜິດຂອງຕົນຕໍ່ຄນົອືນ່ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າເມື່ອພຣະເຈົ້າເປີດຕາໃຈໃຫ້ຮູ້ຈກັຄວາມຜດິແລ້ວເວລານັ້ນພວກ 
ເຮົາຄວນຍອມຕໍຄ່ົນທີ່ເຮົາເຮັດຜິດນໍາ.      ການລໍຖ້າແລະບໍ່ຍອມນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຜິດເພີ້ມຂຶ້ນແລະຈະເຮັດໃຫ້ມີ 
ຄວາມເຈັບປວດເລກິລົງໄປອກີ. 
     ໝາຍເຫດ: ການໃຫ້ອະພັຍຍອ່ມມີຂຶນ້ຕໍຄ່ົນທີ່ເຮດັຜດິ (ລພວ 6:7);  ແຕຄ່ວາມບາບຍ່ອມມີຜົນສະທ້ອນຕາມມາ.  
ເມ່ືອພວກເຮົາເຮດັຜດິຕໍ່ຄນົອືນ່ໂດຍຄໍາເວ້ົາແລະການກະທໍາແລ້ວ  ພວກເຮົາສາມາດຮບັການໃຫ້ອະພັຍໄດ້ແຕ່ຈະລບື 
ລ້າງຜນົສະທອ້ນທີ່ຈະຕາມານັນ້ໄດ້ຫລືບໍ?່ 
     ຕວົຢາ່ງ: ຖ້າຜູເ້ປນັສາມີມັກຕອ້ງຕຜິູ້ເປັນພັລຍາ ສາມີອາດໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍຖ້າສາມີຫາກຍອມຜດິ   ແຕຄໍ່າ 
ຖາມມີຢູວ່າ່ພັລຍາຈະລືບລ້າງຄວາມເຈບັປວດຂອງລາວໄດ້ຫລືບໍ?່    ເດກັນອ້ຍຖືກຜູໃ້ຫຍ່ທໍາລາຍຮາ່ງກາຍສາມາດ 
ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ ແຕບ່ໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວາ່ບາດແຜຂອງຄວາມຜິດນັນ້ໄດ້ຫາຍໄປ. 

 
ບດົຮຽນໃນຊວີດິ 

       ເມ່ືອພວກເຮົາໄດທ້ໍາລາຍຄວາມສາມັກຄີທັມກບັພຣະເຈົາ້, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງຄືນດີກບັພຣະອົງ.  ເພ່ືອສບຶ 
ຕໍ່ການນະມັສການ, ອອ້ນວອນ, ສກຶສາພຣະຄໍາແລະສິ່ງອືນ່ໆເພ່ືອໃຫ້ຄວາມສາມັກຄີທມັກັບພຣະເຈົາ້ດຂີຶ້ນໃນຖານະ 
ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມຜິດບາບຢູ່ ຫລສືລບຸເອົາວາ່ຕນົເອງບໍໄ່ດເ້ຮັດອນັໃດຜິດ.  ການກະທໍາເໝືອນກັບວ່າຕນົບໍ່ໄດ້ເຮດັ 
ຜິດນັນ້ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມສາມັກຄທີັມກັບພຣະເຈົາ້ເລີຍ. ການຊອກຫາຂໍ້ແກ້ຕົວວາ່ບໍ່ໄດ້ເຮດັຜດິ ບາບໂດຍຄວາມຕັ້ງໃຈ 
ນັ້ນໄດຕ້ັດຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົາ້     ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕອ້ງປະຕບິັດຕາມບາດກ້າວໃນບດົຮຽນນີ້ເພ່ືອຈະຄືນດີກບັ 
ພຣະເຈົາ້.   ແນ່ນອນພຣະໂຫລິດຂອງອົງພຣະເຢຊູສາມາດທາໍລາຍຄວາມບາບໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດ ້(1 ໂຢຮັນ 
1:9).    ທ່ານເຄຍີປະສົບການກັບການຊໍາຮະລ້າງໃນຊີວິດຂອງທ່ານບໍ?່   ມັນເລີ້ມຕົ້ນເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ຍອມເຊື່ອວ່າ 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ດົນບັນດານໃຫ້ອົງພຣະເຢຊຄູືນພຣະຊນົຈາກຄວາມຕາຍ ແລະສາລະພາບວ່າພຣະອົງຊົງເປນັອົງພຣະຜູ ້
ເປນັເຈົາ້ (ໂຣມ 10:9-10). 
     ທ່ານມີແຜນການໃດບໍ່ເມື່ອທ່ານຮູ້ວ່າຕົນເອງບໍ່ໄດຖ້ວາຍພຣະກຽດຕໍຄ່ວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົາ້?  ເມ່ືອພວກເຮົາ 
ທໍາລາຍຄວາມສັມພັນກັບຄົນອື່ນພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດຫລາຍກວ່າທີ່ຈະເວົ້າວ່າ  ìຂໂໍທດ.î      ເມືອ່ທ່ານໄດ້ເຮດັ 
ຄວາມຜິດຕໍຄ່ົນນຶ່ງຄນົໃດແລ້ວທ່ານຈະເຮດັແນວໃດໃນຄະດຕີໍ່ລງົໄປນີ:້ 

· ທ່ານໄດ້ກ່າວຕຕິຽນເພ່ືອນຮ່ວມງານ ຊຶ່ງເຂົາເຈົາ້ໄດ້ຍິນການຕຕິຽນຂອງທ່ານ. 
· ທ່ານໄດ້ໃຊ້ພາສາບໍ່ສຸພາບຕິຕຽນລູກຂອງທ່ານແທນທີ່ຈະເວົ້າດ້ວຍຄວາມຮັກ. 
· ທ່ານລມືນັດກັບເພ່ືອນຜູຕ້້ອງການຄໍາແນະນໍາແລະຊວ່ຍເຫລອື. 
· ທ່ານໄດ້ຕິຕຽນພັລຍາ/ສາມີວ່າບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍຄ່ວາມຕອ້ງການ. 
· ທ່ານໄດ້ເຮັດເຄືອ່ງມືທີ່ຢຶມຈາກໝູ່ຄູ່ເພພັງ. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 
ວນັອາທດິ 21 ເມສາ  2013 (4-21-2013) 

 

ມຊີວີິດຢູ່ໃນຄວາມບໍຣສິຸດ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນນີ:້   ລະບຽບພວກເລວ ີ18:1-5, 20-26; 20:6-8 
ຄາໍຖາມຊວີດິ: ບົດຮຽນນີ້ຈະຊອ່ຍທ່ານໃຫ້ຮູ້ຈກັແຍກໂຕເອງອອກຈາກທັມນຽມທີ່ບໍ່ຖກືຕອ້ງຕາມພຣະ 

ຄັມພີ ແລະຢຶນຢູ່ຢາ່ງມີຊີວິດໃນຄວາມບໍຣິສດຸ.   
ພຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ:    ພຣະເຈົາ້ໄດ້ແຍກພວກເຮົາອອກໃຫ້ມີຊີວິດຢູຢ່່າງບໍຣິສຸດເພ່ືອພວກເຮົາຈະສາມາດປະ 

ຕິເສດທັມນຽມທີ່ບໍຖ່ືກຕ້ອງຕາມພຣະຄັມພ.ີ 
   ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິ: ບົດຮຽນນີສ້ໍາຄນັຫລາຍເພາະມີນັກຄົ້ນຄວາ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງ ຄຣສິຕຽນ 

ແລະຄົນອື່ນໆ. ແຕ່ມີຫລາຍຄນົທີ່ເປັນຄຣສິຕຽນເອົາຕົວເອງ 
ເຂົ້າໄປມົ້ວສຸມໃນສັງຄົມທີ່ຕົນອາສຍັຢູ,່ ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງ. 

 ຄາໍຖາມໃນຊວີດິ: ການກະທໍາອນັໃດທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົາ້ມີຊີວິດຢູໃ່ນຄວາມບຣໍສິຸດ? 
 

ບົດນໍາ 
         ໃນປຶ້ມທີ່ທ່ານ ແບດ໋ ວາກອນເນ ີໄດ້ຂຽນເຮືອ່ງ `ພາບຂອງຄວາມເຊ່ືອໃນອະນາຄດົ.`  ລາວໄດ້ກ່າວວ່າແມ່ນ 
ìຄວາມຄຶດຕ່າງໆ, ຄວາມເຫັນ ແລະຄວາມເຊ່ືອຕາ່ງໆທີ່ກງົກນັຂ້າມກັບ ຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີ.î ເປັນໜ້າລະອາຍທີ ່
ສັງຄົມໃນທຸກວັນນີ້ເພາະບໍ່ຄອ່ຍມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄຣິສຕຽນແລະຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າພໍເທົ່າໃດ   ເມື່ອເວົ້າ 
ເຖິງຈະຣິຍາທັມແລ້ວ.    ສໍາລັບພວກເຮົາຜູ້ທີ່ເອີ້ນໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມບໍຣິສຸດແລ້ວຄວນມີຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັບສັງຄົມທີ່ກໍາ  
ລັງເສືອ່ມສູນໄປນັນ້.  ຄໍາເວ້ົາວາ່ບຣໍສິຸດນັ້ນມີຄວາມໝາຍວ່າໃຫ້ແຍກອອກຫລເືປັນສິ່ງຖືກແຍກໄວ້ຕ່າງ ຫາກເພືອ່ຈຸດ 
ປະສົງສາໍເພາະ. 
     ຄຣິສຕະຈັກມີພາຣະໃຈຢາກໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ເຣື່ອງພຣະເຈົາ້   ແລະໃນເວລາດຽວກັນກໍມີຄວາມອຶດອັດທີ່ບໍຢ່າກຮັບ 
ເອົາທັມນຽມທີ່ຂດັກບັຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີ.    ໂດຍການຍົກເອົາຕອນສໍາຄັນນີ້ມາເວ້ົາເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບເຫັນ 
ສາມເຫດຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວາ່ງຄຣສິຕຽນແລະວທັນະທັມທີບ່ໍ່ໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະເຈົາ້ຄ ືມາດຕະຖານຂອງສັງຄົມ, ການ 
ເຮັດສິງ່ຊ່ົວ, ແລະມີຄວາມເຊ່ືອປອມ. 
 
1. ແຍກອອກຈາກມາດຕະຖານຂອງສງັຄມົ: (ລລວ 18:1-5) 
     ລະບຽບເລວີເປັນປຶ້ມປ່ຽນສະພາບການໃນພຣະຄັມພີເດມີ.  ເວລານີ້ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົາ້ໄດອ້ອກຈາກການ 
ເປັນທາດຂອງປະເທດເອຢິບ  ແລະກໍາລັງເດີນທາງໃນຖິນ່ກັນດານເພ່ືອຕຽມຕົວເຂົ້າໄປເຖິງດນິແດນການາອານແຫ່ງ 
ພຣະສັນຍາ.  ພຣະເຈົາ້ມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງມີເສຣີພາບ ແລະອອກຈາກປະເພນີທີຕ່່າງແລະ 
ບໍ່ໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະເຈົາ້.    ດັ່ງນັນ້, ໃນບດົນີ້ ລະບຽບພວກເລວ ີ18:1-5 ພຣະເຈົາ້ໄດ້ບອກໃຫ້ໂມເຊສອນປະຊາກອນ.  
ພຣະອົງໄດ້ເປດີເຜີຍພຣະນາມສ່ວນຕົວຄ ືຢາເວ ແກ່ໂມເຊ (ຊຶ່ງໄດ້ບອກໃຫ້ໂມເຊຮູໃ້ນ ອພຍ 3:14), ພຣະອົງໄດ້ເປີດ
ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ພຣະອົງເອງວ່າ ìເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ເຮົາເປັນ.î  ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງບໍ່ປຽ່ນແປງເຖິງຈະຢູ່ໃສແລະບ່ອນໃດກໍຕາມ. 
ມາດຕະຖານຂອງພຣະອົງບໍ່ມີຂອບເຂດ. 
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        ໂມເຊໄດ້ບອກໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົາ້ຮູ້ວ່າບ ່ໍໃຫ້ຄົນຂອງພຣະເຈົາ້ຍອມເຮດັຕາມຄນົເອຢບິຫລືຄນົໃນປະ 
ເທດການາອານ.     ທັງສອງປະເທດນີເ້ປັນຄົນບໍ່ເຊື່ອແລະເຮດັຜິດບາບເຊ່ັນ: ຜິດຊາຍຍິງ ຫລິ້ນຊູ້ ເຜົາເດັກນ້ອຍບວງ 
ສວງແລະອືນ່ໆ. ພຣະເຈົາ້ສັ່ງບໍ່ໃຫ້ຮບັເອົາທໍານຽມຢ່າງນັ້ນທີ່ພວກເຮົາເຄຍີເຫັນແລະທໍານຽມຂອງດນິແດນໃໝທ່ີ່ພວກ 
ເຂົາກໍາລັງຈະເຂົາ້ໄປນັນ້. ພວກເຂົາຕອ້ງປະຕິບັດຕາມຄໍາສັງ່ແລະດໍາຣດັຂອງພຣະເຈົາ້ໃນປດົນີ.້ 
     ການເຮັດຜິດທາງເພດນັ້ນແມ່ນເຮດັຕໍ່ຍາດພ່ີນອ້ງ, ຫລິນ້ຊູ້, ໃຊ້ເດກັນ້ອຍບວງສວງ, ເພດສັມພັນກບັເພດດຽວກນັ, 
ມີເພດກັບສດັແລະອື່ນໆ (18:6-23).  ແຕ່ໃຫ້ພວກເຂົາຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົາ້, ຮັກສາວັນຊະບາໂຕໃຫ້ບໍຣິສດຸ, 
ນະມັສການພຣະເຈົາ້ເທົ່ານັນ້ (19:3-4).  
ຖ້າປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົາ້ເຮັດຕາມທໍານຽມຂອງຄນົທີຢູ່່ອອ້ມຂ້າງພວກ 
ເຂົາກໍໄດ້ບອກຊາວໂລກວາ່ສິ່ງອື່ນນັນ້ສໍາຄັນໄປກວາ່ພຣະເຈົາ້. 

 

ເຮດັແນວໃດຂາ້ພະເຈົາ້ຈະສາມາດແຍກຕວົເອງອອກຈາມາດຕະຖານຂອງສງັຄມົໄດ?້ 
*ຂ້າພະເຈົາ້ຕອ້ງເອາົມາດຕະຖານຈາກພຣະຄັມພີ, ບໍແ່ມ່ນຈາກສັງຄົມ. 
*ບໍຍ່ອມໃຫ້ນັກໂຄສະນາທາງໂທຣະທັດ ຫລໜືັງສືຟິມດຶງດຄູວາມຄຶດແລະຈດິໃຈ. 
*ໃຫ້ຈໍາໄວ້ວ່າໜ້າທີ່ຂອງຜູທ້ີ່ເຊື່ອນັ້ນຄ ືìຈ່ົງສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາî (ມັດທາຍ 6:33) 
ìແລະເຮັດໃຫ້ຄນົທກຸຊາດເປັນສາວົກî (ມັດທາຍ 28:19) 
*---------------------------------------------------------------------------------------------- 
*---------------------------------------------------------------------------------------------- 
*---------------------------------------------------------------------------------------------- 
        

 
          ນັນ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວາ່ພວກເຮົາຄວນຖອນຕົວອອກຈາກສງັຄົມຈົນບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍງັໄດ້.  ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າບໍ່ 
ແມ່ນສັງຄົມທັງໝດົຊົ່ວ.  ຖ້າພວກເຮົາອອກຈາກສັງຄົມທັງໝດົພວກເຮົາກໍເສັຽໂອກາດທີຈ່ະເປັນພະຍານຕໍ່ພວກເຂົາ.  
ພວກເຮົາສາມາດຢູກ່ັບສັງຄມົໄດ້ແຕບ່ໍ່ເຮດັຄືພວກເຂົາ (ໂຢຮນັ 17:14-16).  ເມ່ືອພວກເຮົາເບິ່ງໂທຣະທັດພວກເຮົາ 
ບໍ່ຄວນໃຫ້ມີຄວາມຄຶດຫລືພາບທີບ່ໍ່ເປນັທັມເຂົ້າມາໃນຊວີດິ.   ເມ່ືອພວກເຮົາໄປເບິງ່ກິລາກໍຢ່າໃຫ້ຈດິໃຈຄດຶເຖງິແຕກ່ິ 
ລາຊຶ່ງສັງຄົມພວກເຮົາມັກທີ່ສຸດ.   ພວກເຮົາຄວນຮູ້ຈັກອັນໃດດີສົມຄວນເຂົ້າຮ່ວ ມ ແລະລະວັງຮັກສາສິ່ງຊົ່ວຊ້າບໍ່ໃຫ ້
ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ. 
 
2. ແຍກຕວົອອກຈາກການເຮດັບາບ: (ລລວ 18:20-26) 
        ມາດຕະຖານຕາມສງັຄົມຊຶ່ງບໍແ່ມ່ນມາຈາກພຣະເຈົາ້ນັນ້ຍ່ອມນໍາພາຄອບຄົວເຮດັສິ່ງທີ່ຜດິບາບ. ລະບຽບພວກ 
ເລວີ 18:20-23  ໄດ້ບອກເຖິງຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເອຢບິແລະພວກການາອານເຮັດຊ່ຶງພວກອສິຣາເອັນຈໍາເປນັ 
ຕ້ອງຫລກີເວ້ັນ.  ເມ່ືອຄອບຄົວຖກືທໍາລາຍຍ້ອນບາບໃນທີສຸ່ດສັງຄມົກຈໍະໄດ້ຮັບຄືກນັ.     ໃນສງັຄົມຊຶ່ງຖເືພດສັມພັນ 
ເປັນໃຫຍນ່ັ້ນບໍ່ຄ່ອຍເຫັນແຈ້ງໃນສິ່ງຜິດແລະສິ່ງຖືກ, ແຕ່ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ປ່ຽນແປງຈັກເທື່ອ. ເວລານີ້ພຣະເຈົ້າ 
ກ່າວເນັ້ນກັບປະຊາກອນຜູກ້ໍາລັງຈະເຂົາ້ໃນແຜນ່ດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ. 
     ຄວາມຜິດບາບສິງ່ທໍາອິດແມ່ນເວ້ົາເຖິງການຫລິນ້ຊູ້ (18:20) ເພາະວ່າສິ່ງນີເ້ປັນຫົວໃຈຂອງສັງຄົມທີ່ທໍາລາຍຄອບ 
ຕລອດມາ.  ໂຢເຊັບໄດ້ເອີ້ນຄວາມຜິດບາບນີ້ວ່າເປັນການກະທໍາ ìອັນຍິ່ງໃຫຍຕ່ໍ່ສູ້ພຣະເຈົ້າî (ປະຖົມມະການ 39:9).  
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ລາວຍັງເວົ້າເພ້ີມວາ່ບາບນີເ້ປນັຄວາມຜິດຫລາຍກວາ່ບາບອື່ນໆ ເພາະມັນມີອໍານາດທໍາລາຍຫລາຍທີ່ສດຸ.  ເມ່ືອຄອບ 
ຄົວຕົກໄປ ໃນທີສ່ດຸທງັສັງຄົມກໍຕດິຕາມມາຢາ່ງໜ້າເສົາ້ໃຈ. 
     ຄວາມຜິດບາບທີສອງໃນເມືອງການາອານແມ່ນການຖວາຍເດກັນອ້ຍຕໍ່ພຣະໂມເລກ, ເປັນພຣະຂອງພວກອາໂມ 
ໄນ. (ລພວ 18:21).  ຄນົພວກນີ້ໄດ້ເຜາົເດັກນ້ອຍບວງສວງພຣະຂອງພວກເຂົາ.    ເປນັໜ້າເສົ້າໃຈມີຜູນ້ໍາສອງຄນົທີ ່
ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮດັຜິດຢ່າງນີ້, ເອຮສັ ( 2 ຂ່າວຄາວ 28:3) ແລະມານາສເຊ (2 ກະສັດ 21:6) ໄດຖ້ວາຍລກູຂອງ 
ຕົນເອງຕໍພ່ຣະຂອງອາໂມໄນ. ຕໍ່ມາກະສັດໂຢຊຢີາໄດ້ສັງ່ໃຫ້ທໍາລາຍແທນ່ບູຊາແລະໄດ້ຟ້ືນຟູຈດິໃຈຂອງປະຊາກອນ 
ຂອງພຣະເຈົ້າຂຶນ້ມາໃໝ.່ (2 ກະສດັ 23: 10,13). 
         ວນັນີຄ້ົນເຮົາອາດບໍ່ໄດໃ້ຊ້ລູກບວງສວງອກີແລ້ວ, ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຮົາຍັງໃຊ້ລູກບວງສວງເພ່ືອຄວາມສະດວກ 
ຂອງຕົນເອງຄຂື້າເດກັໃນທ້ອງ.   ບາງຄົນບວງສວງຍອ້ນຄວາມໂລບມາກຄເືຮັດວຽກທງັກາງເວັນແລະຄນືໂດຍປະລະ 
ໃຫ້ລູກເປນັທກຸໂດຍບໍ່ໄດ້ລຽ້ງແລະນໍາພາ.  ເມ່ືອພ່ໍແມ່ບໍ່ລຽ້ງລກູຕາມເປົາ້ໝາຍຂອງພຣະເຈົາ້ໃນທີສ່ດຸກໍມີຜນົຮ້າຍຕດິ 
ຕາມມາຫລາຍສດັຕະວດັ. 
     ສອງຂໍ້ຕໍ່ມາເວົ້າເຖິງ (22-23) ໃຊ້ເພດສັມພັນທີ່ຜດິ.  ພຣະຄັມພີໄດປ້ະນາມການຮວ່ງເພດກບັເພດດຽວກັນແລະ 
ຮ່ວມເພດກັບສັດ.   ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ວ່າເປັນໜ້າກຽດຊັງທີຝ່່າຝືນນກົດທັມມະຊາດສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າສ້າງມາ.  
ຖ້າຜູ້ໃດຮ່ວມເພດກັບສັດພຣະອົງກໍເອີນ້ວ່າ ìເຮັດຜິດກົດ.î 
 

       ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ໃຊ້ເພດສັມພັນທີຖ່ືກຕ້ອງລະຫວ່າງຜົວເມັຽຜູ້ແຕ່ງງານ; ນອກໄປຈາກສ່ິງນີ້ແລ້ວ 
ເປັນສິ່ງທີຜ່ິດຈາກທາງຂອງພຣະເຈົາ້.  ຊາວການາອານໄດເ້ຮດັຜິດໃນເພດສັມພັນຢ່າງນີ,້ ແຕ່ພຣະອົງຢາກໃຫ້ປະຊາ 
ກອນຂອງພຣະອົງເປນັຄົນແຕກຕ່າງ. ພຣະອົງຊັກຊວນໃຫ້ປະຊາກອນ ìໃຫ້ຮກັສາຄາໍສັ່ງສອນຂອງພຣະອົງî   ເພາະ 
ຄົນອືນ່ເຮດັໃຫ້ພຣະອົງເສັຽພຣະທຍັມາແລວ້. 
 

 
3. ແຍກອອກຈາກຄວາມເຊືອ່ຜິດ: (ລລວ 20:6-8)                                    
        ນອກຈາກໃຫ້ອອກໄປຈາກມາດຕະຖານຂອງສງັຄົມທີບ່ໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົາ້ແລວ້,  ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ປະຊາ 
ກອນຂອງພຣະອົງແຍກອອກຈາກຄວາມເຊ່ືອທີ່ຜດິ.     ຄວາມເຊ່ືອທີ່ຜດິໃນເວລານັນ້ແມ່ນເຊ່ືອນາງທຽມຫລືວິນຍານ 
ຊົ່ວ.  ພວກເຂົາພາກນັໄປປຶກສາກັບຄົນຕາຍເຖິງເຣືອ່ງອະນາຄົດ.    ເປັນໜ້າເສົາ້ໃຈໃນປະວດັສາດຂອງພວກອິສຣາ 
ເອັນມີບາງກະສັດເຂົາ້ຮວ່ມກນັເຮດັຊົ່ວເໝືອນຄນົທີຢູ່່ອອ້ມຂ້າງ.      ກະສັດຊາອນູໄດເ້ຄຍີໄລນ່າງທຽມ (1 ຊາມູເອນ 
28:3) ໃນທີ່ສດຸກໍໄດ້ໄປປຶກສານໍານາງທຽມ (28:8-19).      ເຫັນວ່າເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນບໍ່ເປັນການພຽງພໍພວກ 
ເຂົາກໍເລີຍຊອກປຶກສາກັບພຣະປອມ. 
         ພຣະເຈົາ້ຖືວ່າຜູ້ທີປ່ຶກສາກບັນາງທຽມ ຫລຜືີເປນັຄນົຫລິ້ນຊູ້.  ພຣະເຈົາ້ຈະເປນັຜູຕ້ໍ່ສູ້ຄນົຢ່າງນັນ້ແລະຕດັອອກ 
ຈາກການເປນັປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.    ການແຕ່ງງານລະຫວາ່ງຍິງກບັຊາຍນັ້ນເປນັຄວາມສັມພັນທີຖ່ືກຕາມທີ່ສນັ 
ຍາເອາົໄວ ້ເໝືອນກບັຄວາມສັມພັນລະຫວາ່ງພຣະເຈົາ້ກບັປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.  ຖ້າຫາກໄປຫາພຣະອື່ນແລ້ວກ ໍ
ເທົາ່ກບັວາ່ຫລິ້ນຊູ້ຈາກພຣະອົງເພາະບໍ່ໄດ້ຮກັສາຄໍາສນັຍາເອາົໄວ.້ ການຫລິນ້ຊູ້ທາງຈິດໃຈນັນ້ປະກອບດ້ວຍດູມໍເບິ່ງ 
ເດືອນດາວ  ໃຊ້ເວດມົນຄາຖາ  ຫລືມີພາກສວ່ນກບັຄວາມເຊ່ືອທີບ່ໍ່ຖືກ  ແລະມີອີກຫລາຍໆ ຢ່າງເກີນກວ່ານີ້ຊຶ່ງບໍ່ໄດ ້
ຂຽນໄວ້. 
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ຄຣສິະຕຽນໃນທຸກວັນນີ້ຍງັໄດຍ້ິນ ໄດ້ເຫັນພາບນີ້ຈາກປື້ມ ໂທຣະທັດ ຊີເນມາ ແລະດນົຕຣ.ີ  ພວກເຮົາຕ້ອງເປນັຄນົ 
ສັງເກດການເພ່ືອຈະຮູຈ້ັກອັນໃດດີເປັນປໂຍດເພ່ືອຈິດໃຈເຮົາຈະບໍ່ແຍກອອກຈາກພຣະເຈົາ້.    ອີກຢ່າງນຶງ່ພວກເຮົາ 
ຄວນ ມີຄວາມຮູ້ເຖງິເຣື່ອງຜິດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ເພື່ອພວກເຮົາຈະມີໂອກາດເປັນພະຍານຕໍຄ່ົນອື່ນແລະນໍາເຂົາມາ 
ຫາຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົາ້.  ແນ່ນອນພວກເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດຄວາມຜິດຢ່າງນີເ້ໝືອນກນັ.    

     
     ພຣະເຈົາ້ຊົງສັນວ່າຈະຕດັພວກທີເ່ຊ່ືອປອມ-ເພາະມັນໄດທ້ໍາລາຍຄໍາສນັຍາຂອງພຣະອົງ.  ຕາມກົດບດັຍດັຖ້າຄົນ 
ເຮັດຢາ່ງນັນ້ພຣະເຈົາ້ສາມາດຍກົເລກີຄໍາສັນຂອງພຣະອົງໄດ.້     ຂອບພຣະຄຸນທີ່ພຣະຄັມພີໃໝ່ມີຄໍາສັນຍາຢ່າງນັ້ນ 
ຂຶ້ນກບັພຣະໂລດຫິດຂອງອົງພຣະເຢຊູ,  ພຣະເຈົາ້ສນັຍາໄວວ້າ່ຈະໃຫ້ຊີວິດຂອງຜູທ້ີ່ເຊື່ອສໍາເຣດັ (ຟລປ 1:6).    ແຕ ່
ພຣະເຈົ້າບໍ່ຍອມໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊື່ອປອມຫລືເຊື່ອສິ່ງອື່ນສໍາເຣັດໄດ.້  ແຕ່ຜູທ້ີ່ຍອມໂດຍການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ພຣະ 
ເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງທີ່ພຣະອົງເລີ້ມມາແລ້ວເປັນທີ່ສໍາເຣດັໄດ.້      

 
ບດົຮຽນໃນຊວີດິ 

       ໃນປຶ້ມໂຣມບົດ 12:2, ìຢ່າດໍາເນີນຊີວິດເໝອືນຢ່າງຊາວໂລກນີ,້ ແຕ່ຈົ່ງຮັບການປຽ່ນແປງຈດິໃຈ ແລ້ວອປຸນສິຍັ 
ຂອງພວກເຈົ້າຈິ່ງຈະປ່ຽນໃໝ່.î  ນີ້ເປນັຂ່າວທີ່ໂມເຊໄດປ້ະກາດໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົາ້ຮູ້  ເວລາພວກເຂົາອອກ 
ຈາກປະເທດເອຢບິແລະເຂົາ້ໄປໃນດນິແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາ.  ມັນເປນັໜ້າຄຶດເພາະມີຫລາຍຢາ່ງໃນຊີິວິດພວກເຮົາ 
ໄດ້ເອົາປະກອບໃຊ້ເພາະສິ່ງທີເ່ຮົາເຫັນ ແລະໄດຍ້ິນຈາກສັງຄມົ.   
     ມີຄໍາຖາມອັນໃດບໍຈ່າກບົດຮຽນນີເ້ພ່ືອພວກເຮົາຈະຍົກເອາົມາຖາມຕໍ່ປະເພນີຂອງພວກເຮົາໃນວັນນີ?້  

· ຊວີດິເລີມ້ຕົ້ນຈາກການຕັ້ງຄນັເໝອືນກັບພຣະຄັມພີສອນບໍ?່ 
· ເຮັດຢາ່ງໃດພວກເຮົາຈະຮູວ້າ່ເພດສັມພັນກບັຄນົເພດດຽວບໍຖ່ກືຕ້ອງ ແລະເປັນຄວາມຜິດບາບ ຕາມພຣະ 

ຄັມພີສອນ? 
· ການເຮັດວຽກງານເພ່ືອລ້ຽງຊບີເປນັສິ່ງສໍາຄນັຂອງພ່ໍແມ່ທີມີ່ຕໍລູ່ກ ຫລືມັນເປນັວທິີຈໍາເປັນເພ່ືອສດິສອນລູກ 

ໃຫ້ເຮດັວຽກງານຫາລຽ້ງຊີບບໍ?່ 
· ຮັກສາຄໍາສັນຍາໃນການແຕ່ງງານໝດົສມັຍແລ້ວບໍ ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດຫຍັງຕໍ່ຮາ່ງກາຍກໍໄດ ້ຕາມໃຈມັກ 

ຫລືວ່າເພດສັມພັນນັ້ນໃຊ້ໄດ້ໃນລະຫວ່າງຜົວເມັຽເທົ່ານັ້ນ? 
· ເປັນຄວາມຈິງແລະທຸກຄົນຄວນເຊ່ືອຟັງພຣະຄັມພີ ແລະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊວີດິເທົາ່ນັ້ນບໍ?່ 

 
          ເວລາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕຽມບົດສອນນີ້ມີຊາຍໜຸ່ມຄົນນຶ່ງອາຍຸ 20 ປີ  ລາວຢູ່ໃກ້ໂບດແຕ່ບໍ່ເຄີຍມາຮ່ວມຈັກເທື່ອ.  
ຊາຍຄົນນີ້ມີລູກສອງຄົນ ລາວເປນັຄນົໃຊ້ຢາເສບຕິດແລະເຫລົ້າ.   ດັ່ງນັ້ນແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍໄດ້ໄລ່ລາວອອກເຮືອນ. 
     ທ່ານຄຶດວ່າຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາຊາຍຄນົນີຢ້່າງໃດ?  ຂ້າພະເຈົາ້ໄດ້ເລີ້ມສອນລາວຈາກບົດຮຽນຂອງໂຮງຮຽນວັນອາ 
ທິດ.  ຫລັງຈາກຮູ້ຈັກບນັຫາຊ່ຶງເປນັສິ່ງທໍາລາຍເພາະລາວຍອມໃຫ້ໂລກບງັຄບັ.   ຂ້າພະເຈົາ້ໄດ້ແບ່ງປນັຂ່າວປະເສີດ 
ເຣື່ອງອງົພຣະເຢຊູຕໍ່ລາວ ໃນທີສຸ່ດລາວກໍຮັບເອົາພຣະອົງມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນ.  ຊາຍຄົນນັ້ນສັນຍາວ່າຈະກັບ 
ມາຮ່ວມນະມັສການພຣະເຈົ້າຊຶ່ງເປັນການເລີ້ມຕົນ້ປ່ຽນແປງຈດິໃຈຊຶ່ງເປັນວິທທີາງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ 
ຊາຍຄົນນັ້ນຈະມີຊີວິດໃນຄວາມບໍຣິສດຸສບືຕໍ່ໄປ. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 
ວັນອາທດິທ ີ28 ເມສາ  2013 (4-28-2013) 

 

ພຣະພອນຂອງການເປນັຄົນບຣໍິສດຸ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນນີ:້   ລະບຽບພວກເລວີ 26:3-13,40-42,45 
ຄາໍຖາມຊວີດິ: ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍທ່ານດໍາລົງຊີວິດໃນຄວາມບໍຣສິຸດ-ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທ່ານປາຖນາ-ຊີວິດ 

ຊຶ່ງມີໝາກຜົນດ,ີ ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາ, ແລະຊົງໃຫ້ຄໍາສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ເຮົາຄືນດ ີ
ກັບພຣະອົງ.  

ພຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ:   ພຣະເຈົາ້ສນັຍາວ່າຈະອວຍພຣະພອນແກຜູ່້ດາໍລງົຊີວິດໃນຄວາມບໍຣິສຸດ. ບາງຄັ້ງພວກ 

                                       ເຮົາອາດຈະຫລົງທາງຫ່າງໄກຈາກພຣະອົງ,    ພຣະອົງສນັວາ່ຈະໃຫ້ພວກເຮາົຄືນດີກບັ 
                                       ພຣະອົງເມ່ືອພວກເຮາົສາລະພາບບາບໂດຍການຖິ້ມໃຈເກົາ່ແລະເອົາໃຈໃໝ.່ 
ຜນົສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ: ມີຫລາຍຄັ້ງພວກເຮົາຜູ້ເປນັຄຣສິະຕຽນກໍມີຄວາມອິດເມ່ືອຍໃນການທໍາແຕ່ຄວາມດີ 

(ຄລຕ 6:9).      ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາເຖິງຜນົປໂຍດໃນການດໍາລົງຊີວິດໃນ 
ຄວາມບໍຣິສຸດ. 

 ຄາໍຖາມໃນຊວີດິ: ການກະທໍາອນັໃດທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົາ້ໄດ້ຮບັພຣະພອນຂອງພຣະເຈົາ້? 
 

ບົດນໍາ 
    ໃນເວລາຂາ້ພະເຈົາ້ຍັງເປນັວຍັລຸ້ນ,  ຂ້າພະເຈົາ້ໄດ້ຄົນ້ພົບວາ່ພຣະພອນຂອງການເປນັຄນົບໍຣິສຸດເຂົ້າມາໃນຊວີດິ 
ເມ່ືອຕນົເອງໄດ້ຍ່າງໄປກບັພຣະເຈົາ້, ເຊ່ືອຟັງຄາໍສັງ່ສອນ, ເຮດັໃຫ້ຊີວິດຂອງຕົນມີລະບຽບທີ່ສດຸ ຂ້າພະເຈົາ້ກໍມີສັນຕ ິ
ສຸກພາຍໃນແລະພາຍນອກ ທັງໄປເຖິງຄນົອືນ່ດ້ວຍ. 
     ແຕ່ເມ່ືອຂ້າພະເຈົາ້ໄດເ້ຮັດຕາມທາງຂອງຕົນ   ຫລືເຮັດຕາມຢ່າງຊາວໂລກ ຂ້າພະເຈົາ້ຮູ້ວ່າຕົນເອງໄດ້ສນູເສຽັສນັ 
ຕິສຸກແລະເຮດັອນັໃດກໍບໍສ່ໍາເຣດັ.   ແຕ່ໃນເວລານັນ້ຂ້າພະເຈົາ້ໄດ້ຮຽນຮູວ້າ່ວິທີດຽວທີ່ຈະຄນືດກີັບພຣະເຈົ້ານັ້ນແມ່ນ  
ຍອມສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຕໍ່ພຣະເຈົາ້. 
        ສັນຕິສຸກແລະຄວາມສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຢູໃ່ນພຣະພອນແລະຄວາມບໍຣິສດຸຂອງພຣະເຈົາ້.   ຊວີດິຂອງ  
ພວກເຮົາດີຂຶ້ນເມື່ອພວກເຮົາຢູ່ເພື່ອພຣະອົງ ເມື່ອເຮດັເຊັ່ນນັ້ນແລ້ວບໍ່ແມນ່ວ່າຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ມີບນັຫາອັນໃດ  
ຈັກຢາ່ງ.  ແຕກ່ົງກນັຂ້າມເມ່ືອພວກເຮົາເດນີໄປກັບພຣະເຈົາ້ແລ້ວກຍໍັງຈະພົບກັບບນັຫາຫລາຍຢາ່ງຢູ.່    ແຕຖ່້າພວກ 
ເຮົາເດີນໄປກັບພຣະເຈົ້າດ້ວຍຊີວິດທີບ່ໍຣິສດຸແລ້ວ ພຣະອົງປະທານສນັຕສິຸກແລະພຣະພອນໃຫ້ເພ່ືອພວກເຮົາຈະຢູໄ່ດ ້
ໃນໂລກຢ່າງໝັນ້ໃຈ ເພາະພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ນາໍ. 
 

1. ເຊືອ່ຟງັພຣະເຈົາ້ເຮດັໃຫ້ເກດີໝາກຜົນ: (ລລວ 26:3-10) 
        ພຣະເຈົາ້ສນັຍາວ່າພຣະອົງຈະໃຫ້ເກດີຜົນໃນຊວີດິຂອງຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຟັງຄາໍສັງ່ສອນຂອງພຣະອົງ.   ໝາກຜນົນັນ້ຈະ 
ເກີດຂຶ້ນໃນສາມແບບ: ນຶ່ງ, ພຣະເຈົາ້ສນັວາ່ຈະປະທານການເກັບກຽ່ວອັນດີຕໍຜູ່້ທີເ່ຊ່ືອຟັງພຣະອົງ. (ລພວ 26:5, 10). 
ກ່ອນຈະໄດ້ໝາກຜນົດນີັ້ນພຣະອົງຈາໍເປັນຕ້ອງປະທານໃຫ້ມີຝົນຕກົຕາມເວລາ.  ໃນພາສາເຮບັເຣຄີໍາວາ່ຝນົນັນ້ເປນັ 
ຫລາຍແນວ, ໝາຍເຖິງຝົນຕົກໃນລະດູໃບໄມ້ລົນ່ແລະລະດູໃບໄມ້ປົງ່.   ບາງຄັງ້ ໃນພຣະຄັມເດີມພຣະເຈົາ້ລງົໂທດຜູ ້
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ທີ່ຫັນໜາ້ໜີຈາກພຣະອົງໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີຝົນຕກົລງົມາ. (ອາໂມດ 4:7; ຮກັກາຍ 1:10; ເຊຟານຢີາ 14:17). ຖ້າຝົນບໍ່ຕກົ 
ຕາມເວລາກເໍຫັນວ່າໝາກຜນົທງັໝົດກໍສນູເສຽັໄປ. ຖ້າປະຊາກອນຫາກເຊ່ືອຟັງພວກເຂົາກໍບໍໄ່ດ້ຮບັການລົງໂທດຢ່າງ 
ນີ້ ດນິແດນກເໍກດີຜົນດີແລະຕົ້ນໄມ້ກໍເກດີໝາກດົກ.     
     ໝາຍເຫດ: ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົາ້ແມ່ນຜົນເກັບກ່ຽວອນັດີ.  ແຕ່ພວກເຂົາຕອ້ງລົງມືທໍາງານຫວາ່ນພືດແລະເຖິງ 
ເວລາເກບັກ່ຽວແລ້ວກໍຈະໄດ້ຮບັຜົນດີເພາະພຣະເຈົາ້ຊົງໃຫ້ດິນຟ້າອາກາດອໍານວຍ. 

 

ຄາໍຖາມກຽ່ວກບັພຣະພອນຂອງພຣະເຈົາ້ 
*ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົາ້ເປັນລາງວນັຈາກພຣະອົງ ຫລືວ່າມັນເປນັຜນົມາຈາກຄວາມຄດຶ, ຄໍາເວ້ົາ, ແລະເຮດັສິ່ງທີ ່
ພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງ? ເປັນຫຍັງ? 
 *ພຣະພອນຈາກພຣະເຈົາ້ນັນ້ເປັນລາງວັນຈາກພຣະອົງໂດຍສະເພາະແມ່ນຂ້າພະເຈົາ້ເອງ  ຫລືແມ່ນສິ່ງປະທານໃຫ້ 
ແກ່ຄນົອືນ່ໆເພ່ືອເສີ້ມສ້າງປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົາ້ໃຫ້ເຂາົເປັນພຣະພອນໄປຫາຄນົອືນ່? 
*ພຣະພອນຈາກພຣະເຈົາ້ນັນ້ພວກເຮົາຄວນຊອກສະແຫວງຫາ ບາງຄນົໃນພວກເຮົາໄດ້ຮັບເພາະພວກເຮາົສແວງຫາ 
ນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນບໍ່? ເປັນຫຍັງ? 
*ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົາ້ນັນ້ພວກເຮົາຫາໄດເ້ອງເພາະການປະພຶດດີ ຫລືວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮບັເພາະເປັນຍ້ອນພຣະ 
ຄຸນຂອງພຣະເຈົາ້? ເປນັຫຍັງ? 

 
        ຊະນດິທສີອງຊຶ່ງເປັນຜົນດີນັນ້ແມ່ນການປົກປ້ອງຮັກສາຈາກພວກສດັຕຣ ູ(ລພວ 26:6-8).  ພຣະອົງສນັຍາວ່າ 
ຈະປະທານ ìສັນຕິສຸກໃນແຜ່ນດິນî ແລະມີການພັກຜ່ອນເວລາກາງຄືນ.     ພຣະເຈົາ້ຈະບໍ່ປະໃຫ້ສິງ່ທ້າທາຍແລະສດັ 
ມາທໍາຮ້າຍ ແລະປະທານໃຫ້ມີຊັຍຊະນະຕໍ່ພວກສດັຕຣເູຖງິແມ່ນພວກປະຊາກອນຂອງພຣະອົງມີນ້ອຍ.  
       ຄຣສິະຕຽນຜູດ້ໍາລົງຊີວິດໃນຄວາມບໍຣິສດຸກຍໍັງຖກືຂົ່ມເຫງບາງຄັງ້ກໍຖືກຂ້າເພາະພວກເຂົາໄດເ້ຊ່ືອຟັງອງົພຣະເຢ 
ຊູເຈົ້າ.  ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະບໍ່ໃຫ້ພັຍອັນຕະລາຍຫລຄືວາມຊ່ົວຮ້າຍເກີດຂຶ້ນກບັຜູ້ທີ່ເຊື່ອ. ແຕ່ພຣະອົງສອນວ່າ 
ການດາໍລົງຊີວິດໃນຄວາມບໍຣິສດຸນັນ້ນໍາຊຍັຊະນະມາສູ່ຊີວິດຕອນສຸດທ້າຍ. 
      ຊະນິດທີສາມຊຶ່ງເປັນຜນົດນີັ້ນຄືພຣະເຈົາ້ໄດ້ໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງມີເພ້ີມຂຶ້ນ (ລພວ 26ກ).  ໃຫ້ຫວນກບັ
ຄືນໄປສູຈ່ດຸປະສງົທີມ່ີຕໍ່ມະນຸດໃນສວນເອເດັນທີ່ພຣະອົງກ່າວວ່າຈະໃຫ້ປະຊາຊົນເພີ້ມທະວິຂຶ້ນເມື່ອພວກເຂົາດໍາລົງ 
ຊວີດິໃນຄວາມບໍຣິສດຸ. 
       ຜນົດຂີອງການເປັນພະຍານເກດີຂຶນ້ເພາະພວກເຮົາໄດ້ໃຊຊ້ວີດິໃນຄວາມບໍຣິສດຸ.   ເມ່ືອພວກເຮົາແຍກຕົວເອງ 
ອອກເພ່ືອຮັບໃຊແ້ລະຮກັສາຄາໍສອນຂອງພຣະອົງ,   ພວກເຮາົໄດ້ເປນັພະຍານເພ່ືອພຣະເຈົາ້   ແລະບອກຄນົອືນ່ວາ່ 
ພຣະອົງເທົ່ານັນ້ສົມຄວນທີ່ພວກເຮົານະມັສການ.      ຜ່ານຊວິດິຂອງອັບຣາຮາມ ພຣະເຈົາ້ໄດ້ສ້າງປະຊາຊາດຫລາຍ 
ຈົນບໍ່ມີຜູ້ໃດເຂົ້າໃຈໄດ.້      ພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄຣສິະຕຽນກເໍປັນພາກສວ່ນຂອງປະຊາກອນນັ້ນເພ່ືອຈະບອກເຣືອ່ງຂອງ 
ພຣະເຈົ້າຕໍ່ຄົນທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ. 

 
2. ດາໍລງົຊວີດິໃນທາງຂອງພຣະເຈົາ້ ພຣະອງົກສໍະຖດິຢູນ່າໍ: (ລລວ 26:11-13) 
        ຊວີດິທີ່ມີຜົນດີນັນ້ເປນັພຣະພອນອນັປະເສດີເພາະການດໍາລົງຊີວິດໃນຄວາມບໍຣິສດຸ, ພຣະພອນອັນໃຫຍທ່ີ່ສດຸ 
ນັ້ນແມ່ນການສະຖິດຂອງພຣະເຈົາ້ຢູ່ນາໍພວກເຮົາ.     ໃນສມັຍກ່ອນພຣະເຈົາ້ສະຖດິຢູຖ່້າມກາງປະຊາກອນໃນເວລາ 
ພວກເຂົາໄດຕ້ັ້ງພຣະວຫິານເປນັຜ້າເຕນັໃນປາ່ກັນດານ.  ເວລາພວກເຂົາໄດເ້ຮັດຜິດ ບາບພຣະອົງກຍໍງັພົບພວກເຂົາ 
ໄດ້ດວ້ຍຜ່ານການຖວາຍທີ່ພຣະວຫິານຜາ້ເຕນັນັນ້.    ພຣະວຫິານເປນັຜ້າເຕນັຕັ້ງຢູ່ກາງຄ້າຍເພາະເປັນສນູກາງທີສໍ່າ 
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ຄັນ.     ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຕັງ້ຖິນ່ຖານຖາວອນແລ້ວ ພວກເຂົາກໍສ້າງພຣະວຫິານເປນັມາດຕະຖານຊ່ຶງເປນັການເຕອືນ 
ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູນ່າໍ. 
     ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ກໍເຫັນພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າໄປອີກຂັນ້ນຶ່ງຄືພຣະເຈົ້າໄດ້ສະຖິດຢູກ່ັບຜູທ້ີ່ເຊື່ອແຕ່ລະຄນົ. ອາ 
ຈານໂປໂລກ່າວວ່າ ພຣະເຈົາ້ຈະມີພາກສວ່ນກັບຮູບປັ້ນໄດ້ຢາ່ງໃດ?     ພວກເຮົາຜູທ້ີ່ເຊື່ອເປັນບ່ອນສະຖດິຂອງພຣະ 
ເຈົ້າອົງຊົງພຣະຊົນຢູ.່   ພຣະເຈົາ້ຊົງຕັດວ່າພຣະອົງຈະສະຖດິຢູ່ຖາ້ມກາງພວກເຂົາ ແລະຍ່າງໄປມາໃນພວກເຂົາ, (2 
ກຣທ 6:16).     ອາຈານໂປໂລໄດຂ້ຽນໄວ້ວ່າ, ìເຈົ້າທັງຫລາຍບໍ່ຮູ້ຫລືວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າເປັນວິຫານຂອງພຣະວິນ 
ຍານບໍຣສິຸດ ຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈົ້າຊຶ່ງພວກເຈົ້າໄດຮ້ັບຈາກພຣະເຈົ້າ ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງຕົວເອງ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງ 
ຊື້ທ່ານທງັຫລາຍໄວແ້ລ້ວດ້ວຍຣາຄາສງູ     ເຫດສນັນັນ້ຈົງ່ຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົາ້ດ້ວຍຮ່າງກາຍຂອງຕົນ.î (1 
ກຣທ 6:19-20).     ເມ່ືອພວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດກບັພຣະເຈົາ້ແລ້ວ ແນນ່ອນພວກເຮົາກໄໍດ້ເຫັນການສະຖິດຢູນ່ໍາຂອງ 
ພຣະອົງ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູຄ່ນົດຽວ. 
      ການສະຖດິຂອງພຣະເຈົາ້ຕໍ່ພວກອສິຣາເອນັ ພຣະເຈົາ້ໄດ້ເຕອືນພວກເຂົາໃຫ້ຈື່ຈໍາວ່າພຣະອົງເປັນຜູນ້ໍາເອົາພວກ 
ເຂົາອອກຈາກປະເທດເອຢບິ.  ໝາຍຄວາມວາ່ພຣະອົງໄດ້ຫັກແອກອອກຈາກຄໍພວກອສິຣາເອນັເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ ້
ມີເສຣີພາບ.     ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຫັກແອກເພືອ່ໃຫ້ພວກເຂົາມີເສຣີພາບເທົ່ານັ້ນ  ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຫັກແອກທີ່ຜູກມດັພວກ 
ເຂົາ.  ການມີຊີວິດໃນເສຣພີາບນັ້ນຕ້ອງໃຫ້ມີຊີວິດຖກືຕອ້ງ ມີເສຣພີາບຈາກການເປນັທາດທີຜູ່ກມັດນັ້ນ. 

     ຄຣິສະຕຽນເປັນຜູ້ເຄຍີຢູ່ໃນຄວາມບາບ,  ຖືກແອກມັດຄໍ ມີຄວາມຮູສ້ຶກຜດິ,  ລະອາຍ ແລະມີຊີວິດຕ່າໍຕອ້ຍ.   ແຕ ່
ຍ້ອນການສິ້ນພຣະຊນົຂອງອງົພຣະເຢຊູທີໄ່ມ້ກາງແຂນ ພລັງຂອງການເປັນທາດນັ້ນໄດ້ຖກືທໍາລາຍ. ບັດນີ້ຄຣິສະຕຽນ 
ໄດ້ດາໍເນີນຊີວິດຢ່າງຖກືຕອ້ງເພາະຮູວ້າ່ແອກແຫ່ງຄວາມບາບໄດ້ຖກືທໍາລາຍ.     ເມ່ືອພວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດໃນຄວາມ 
ບໍຣິສຸດ ພວກເຮົາກໍໄດ້ປະກາດຄວາມຈິງເຖິງເສຣພີາບເພາະອງົພຣະເຢຊູ ໄດ້ໄຖພ່ວກເຮົາທີ່ໄມ້ກາງແຂນ. 

 
    ພວກເຮົາຕ້ອງລະວັງຢ່າຄດຶວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສະຖິດຢູ່ນໍາຄນົທີ່ເຮັດຜດິໂດຍບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ.   ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າ 
ພຣະເຈົ້າສັນຍາເອົາໄວ້ວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ໜຈີາກຫລືປະຖິ້ມ (ຮຣ 13:5).  ການດໍາລົງຊີວດິດ້ວຍການບໍ່ເຊື່ອຟັງນັ້ນເຮດັ
ເຮົາໃຫ້ຄິດວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສະຖິດຢູ່ນໍາ, ແຕ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ໜີໄປຈັກເທື່ອ.   

      
3. ການສາລະພາບບາບເຮດັໃຫຄ້ນືດກີບັພຣະເຈົາ້: (ລລວ 26:40-42,45)                                    
       ເມ່ືອພຣະເຈົາ້ບໍ່ໃຫ້ມີຜນົລະປກູໃນແຜ່ນດິນ  ຫລືຍິງ່ໄປກວາ່ນັ້ນຖ້າພຣະອົງອວ່າຍພຣະພັກອອກໄປຈາກປະຊາ 
ກອນຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ລົງໂທດເທົາ່ນັ້ນ.  ພຣະອົງເຮັດຢ່າງນັນ້ເພ່ືອປະຊາກອນຂອງພຣະອົງຈະຫັນ 
ມາຫາພຣະອົງແລະປະຖິ້ມຄວາມຜິດບາບ. 

ຜູ້ທີບ່ໍ່ຍອມຮບັຄວາມບາບຂອງຕນົເອງຫລືຜົນທີຕ່າມມາ ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຕຽມພ້ອມໃນການຄຶນດີກັບພຣະເຈົ້າ.  

        ພຣະເຈົາ້ຊົງເຮັດໃຫ້ຄນົເດນີອອກທາງຂອງພຣະອົງກບັຄືນດີໄດ້  ພຣະອົງບໍ່ສົ່ງຝົນຕົກລົງມາເພ່ືອຜູທ້ີ່ເດີນອອກ 
ຈາກທາງພຣະອົງຈະຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ.່  ພຣະເຈົາ້ຢາກເຫັນຄນົຜດິບາບຍອມຮບັຄວາມຜດິບາບ.  ສໍາລບັຜູ ້
ທີ່ບໍຍ່ອມຮັບຄວາມຜິດຈະໄດ້ຮັບຜົນກັມຕອບແທນ. 
           ຄໍາວ່າ ìບາບຂອງພ່ໍແມ່î ໝາຍເຖິງຄວາມສັມພັນທີໄ່ດ້ສັນຍາໄວກ້ບັປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.   ພຣະເຈົາ້ໄດ ້
ເລືອກເອົາພວກອິສຣາເອັນເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ   ແຕ່ເມ່ືອພວກເຂົາເຮັດຜິດບາບ ຜົນສະທ້ອນບໍ່ພຽງແຕ່ຕກົ 
ຖືກເຂົາເທົາ່ນັ້ນມັນໄດ້ລາມໄປເຖິງຜູ້ເກີດມາທີຫລງັນໍາ.     ການບໍ່ເຊ່ືອຟັງແລະຕໍຕ່້ານພຣະເຈົາ້ນັນ້ເປັນເຫດໃຫ້ພວກ 
ເຂົາໄດ້ຮັບສິງ່ບໍດ່ເີພາະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າເສັຽພຣະທັຍ.  ມຄີໍາເວ້ົາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນຄນົຜູບ້ໍ່ເຊື່ອຟັງວ່າ, ìບໍ່ໄດ້ຮບັພິທີ 
ຕັດໃນໃຈ.î  ພວກເຂົາອາດໄດ້ຮັບພິທຕີັດທາງຮ່າງກາຍເທົ່ານັນ້ແຕທ່າງໃຈແລ້ວ ຍັງແຂງກະດ້າງຢູ.່ 
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       ພຣະເຈົາ້ສນັຍາວ່າຖ້າພວກເຂົາຍອມຮັບ ແລະ ìໃຊ້ໜີ້ຄວາມບາບ,î  ພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ພວກເຂົາຄືນດີເໝືອນເດີມ 
ແລະກາຍເປນັພາກສວ່ນຂອງພຣະເຈົາ້.  ທຸກວັນນີ,້ ໜີຂ້ອງຄວາມບາບນັ້ນໄດ້ຈາ່ຍແລ້ວໂດຍອົງພຣະເຢຊູທີໄ່ມ້ກາງ 
ແຂນ. 

ຄຣສິະຕຽນຜູຄ້ຶດວ່າຕນົເອງໄດເ້ຮັດຜິດບາບທີສຸ່ດຈົນຄຶດວ່າປວົແປງບໍໄ່ດ້ນັນ້ຄວນຮູເ້ຖີດວ່າພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງ 
ຢາກຄນືດ ີຂໍແຕ່ພວກເຮົາຍອມຮັບ ສາລະພາບໂດຍການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ ພຣະເຈົາ້ຈະປະທານການຄນື 
ດີໃຫ.້ 

 
ບດົຮຽນໃນຊວີດິ 

        ມີບໍຣິສັດ Credit card ໄດ້ໃຊ້ປໂຍດທີ່ວ່າ, ìສະມາຊິກມີສິດທິ.î     ເປັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າຊີວິິດບໍຣິສດຸນັ້ນນໍາເອົາ 
ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົາ້ມາໃນຊວິດິ.    ແຕຢ່່າເຂົາ້ໃຈຜິດວ່າຜູ້ມີບັນຫານັນ້ບໍ່ໄດ້ມີຊີວິດບໍຣິສດຸ.  ຕົວຢ່າງປະວດັຂອງ 
ທ່ານໂຢບໃນພຣະຄັມພີເດມີ.  ເພ່ິນໄດ້ຮບັຄວາມທຸກທໍຣະມານ ແຕ່ເພ່ິນບໍ່ໄດ້ເຮດັຜດິບາບ.    ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າຕາມປົກ 
ກະຕິແລວ້ການດໍາລົງຊີວິບໍຣິສຸດນັ້ນຍອ່ມນໍາເອົາພຣະພອນຈາກພຣະເຈົາ້ ເຂົ້າສ ູ້ຊິວິດຂອງຄນົທີເ່ຊ່ືອ. 
         ຄວາມສຸກຫລືພຣະພອນເກີດຂຶ້ນເພາະມີການດໍາລົງຊີວດິທີ່ບຣໍສິຸດ.   ພວກເຮົາມີຊີວິດບໍຣິສດຸຍອ້ນພວກເຮົາມີ 
ຄວາມຮັກແລະຮູພ້ຣະຄນຸທີ່ພຣະເຈົາ້ໄດ້ໃຫ້ພຣະເຢຊູສິນ້ພຣະຊນົເພ່ືອເປນັການໄຖ່ຄວາມຜດິບາບ ທີ່ພວກເຮົາໄດກ້ະ 
ທໍາມາ.   ທຸກຄົນທີ່ໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະຄຣິດເທົ່ານັ້ນໄດຮ້ັບຄວາມພົ້ນ.     ນີ້ແຫລະແມ່ນເຫດຜົນສໍາຄັນທີ່ພວກເຮົາ 
ຢາກມີຊີວິດບໍຣສິຸດເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊອບພຣະທັຍ.  ພຣະພອນອີກອັນນຶ່ງຂອງການມີຊີວິດບໍຣິສຸດນັ້ນແມ່ນພຣະເຈົ້າ 
ໃຫ້ມີຜົນເກັບກ່ຽວຫລາຍ ແລະປະສົບກັບການສະຖິດຢູ່ນາໍຂອງພຣະອົງ. 
     ໃຫ້ກວດເບິງ່ຕາມສິ່ງທ່ີຂຽນໄວ້ຂ້າງລຸມ່ນີ້ ແລະຄດຶວາ່ຄວາມບໍຣິສຸດໃນຊວີດິນັ້ນເປນັພຣະພອນຢ່າງໃດ?  

· ຍອມເປນັຄນົໂສດຢ່າງບໍ່ມີເພດສັມພັນຈນົເຖິງວັນແຕ່ງງານ. 
· ຮັກສາການແຕ່ງງານຂອງທ່ານໃຫ້ດີໂດຍສະເພາະຈາກຄົນຕ່າງເພດເພ່ືອບໍ່ໃຫ້ມີການຫລິ້ນຊູ້ເກີດຂຶ້ນ 
· ໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົາ້ໂດຍຖວາຍເວລາແລະຊບັສນິ. 
· ເອົາໃຈໃສສ່ອນລກູເຕົາ້ໃຫ້ມີຄວາມເຊ່ືອດີ. 
· ຮັກສາຈດິໃຈຈາກການເບິ່ງພາບທີບ່ໍ່ດຈີາກຊີເນມາ, ປຶ້ມ, ແລະໂທຣະທັດ. 

 
         ມຜີົວເມັຽຄ ູ່ນຶ່ງໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງເຈບັປວດໃນຊີວິດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຟັງເພາະພວກເຂົາໄດ້ຫັນໜຈີາກພຣະເຈົ້າ.  ຊີວິດ 
ຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າ ພວກເຂົາພາກນັເຮັດຕາມໃຈຈົນເປັນເຫດໃຫ້ທັງສອງພົບກັບການຢ່າຮ້າງຫຼັງ 
ຈາກແຕ່ງງານເປນັເວລາ 16 ປີ.   ໃນເມ່ືອມີລູກນໍາກນັການແຍກທາງນັນ້ກໍເຮດັໃຫ້ຜູເ້ປັນລູກໄດ້ຮບັຄວາມເຈັບປວດ.  
ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາຂາດພຣະພອນຂອງພຣະເຈົາ້     ແຕ່ພວກເຂົາຍອມສາລະພາບຜດິບາບຕໍ່ພຣະເຈົາ້ແລະກໍໄດຮ້ັບ 
ການອະພັຍແລະຄນືດີ.  ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊ່ວຍພວກເຂົາເອົາຊວີດິເຂົາ້ມາຫາກນັ.   ໃນທີ່ສດຸພວກເຂົາກໍຕກົລົງເຫັນດນໍີາ 
ກັນແລະກໍຂແໍຕ່ງງານຄນືເພ່ືອເລີ້ມຊວີດິໃໝ.່  
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທດິ ທີ 5 ພສຶພາ 2013 (5-5-2013) 

 

ການຈດັຕຽມຄວາມສມັພນັທີສ່ໍາຄັນທີສ່ດຸໃຫຖ້ືກຕ້ອງ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:       ສຸພາສິດ 3:5-8,13-18, 31-35  

 
ບດົຮຽນນີສ້າມາດມຜີນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້າ່ງໃດ  
ບົດຮຽນນີ້ສາມາດນໍາພາທ່ານໃຫ້ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຈັດຕັ້ງແລະລຽງລໍາດັບສິ່ງສໍາຄັນຕົ້ນ 
ຕໍໃນຄວາມສັມພັນຕາ່ງໆຂອງທ່ານ. 
 

ບດົຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ 
ພວກເຮົາສາມາດເວ້ົາກຽ່ວກັບຄວາມສັມພັນຕາ່ງໆ  ໂດຍປາສຈາກການເວ້ົາກຽ່ວກັບຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບ 
ພຣະເຈົ້າ. ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກບັພຣະອົງສະທ້ອນຕໍຄ່ວາມສັມພັນທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ. 
 

ເປນັຫຍງັບດົຮຽນນີ້ຈຶງ່ສາໍຄນັ 
ໃນຄວາມເປັນຈິງອັນທ່ຽງແທ້ການມີຄວາມສັມພັນທີ່ຖກືຕອ້ງກັບພຣະເຈົ້າແມ່ນພ້ືນຖານຂອງການທີໄ່ດສ້ັມພັນຢາ່ງຖືກ 
ຕ້ອງກັບຄົນອືນ່ໆ.  ຄວາມສັມພັນທີຖ່ືກຕອ້ງກັບພຣະເຈົ້າມີຜນົສະທອ້ນໃນທາງດຕີໍ່ຄວາມສັມພັນຕ່າງໆ. 
 

ຄາໍຖາມສາໍລບັຊວີດິ 
ເຮົາສາມາດເອົາສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງເຮົາໃນຄວາມສັມພັນທີຖ່ືກຕອ້ງນັນ້ໄດຢ້່າງໃດ? 
 ແມ່ນຫຍັງຄືກດົລະບຽບນໍາ້ເບນີຶ່ງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?   ຖ້າຖາມຄົນເປັນກຸ່ມຫືຼໃນວົງການເຄືອຂ່າຍໃຫ້ສັງເກດຄໍາ
ຕອບ  ປກົກະຕິພວກເຂົາຈະກ່າວເຖິງຄວາມສັມພັນກບັມະນດຸ.   ບາງຄົນກໍຈະບອກວາ່  ìເຮດັດສີເມີເພາະວາ່ແຕລ່ະ 
ຄົນກລໍົມ້ລຸກຄຸກຄານກັບບາງຢ່າງî ຫືຼ ìຂ້ອຍບໍເ່ຄີຍໄດພ້ົບຜູ້ໃດທີຂ່້ອຍບໍໄ່ດ້ຮຽນຮູບ້າງຢ່າງຈາກຜູ້ນັ້ນ.î ຄໍາເວົ້າເຫຼົ່ານີ້
ຂາດການກ່າວເຖິງບັນຫາອນັເປັນພ້ືນຖານອັນຫຼວງຫຼາຍ.  ກດົລະບຽບນໍາ້ເບນີຶ່ງຂອງຊີວິດຄວນຈະຈົດຈໍໃ່ສຄ່ວາມສັມ 
ພັນກັບພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງແມ່ນພ້ືນຖານຂອງຄວາມສັມພັນທັງໝົດຕໍ່ເພື່ອນມະນຸດ. ພວກເຮົາບໍສ່າມາດຮັກຄົນອື່ນຢ່າງແທ້
ຈິງໄດຈ້ົນກວາ່ພວກເຮົາຮັກພຣະອົງ.  ກດົລະບຽບນໍາ້ເບີສອງຂອງຊວີດິຄຮືັກຄນົອືນ່ໆ (ມາຣະໂກ 12:28-32). 
 ຂນະທີ່ທ່ານສຶກສາບົດຮຽນນີ້, ທ່ານຈະໄດຮ້ຽນຮູ້ວ່າຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າເໜືອກວ່າຄວາມສັມ 
ພັນອື່ນໃດທັງປວງ.  ການສຶກສານີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຊື່ອວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງເປັນທາງໃນການລຽງລໍາດບັໃໝ່
ຂອງຄວາມສັມພັນທັງປວງຂອງພວກເຮົາ. 
 

ສຶກສາພຣະຄມັພ ີ
 

1. ເຊືອ່ວາງໃຈພຣະເຈົາ້ດວ້ຍສດຸໃຈຂອງທາ່ນ Xສຸພາສິດ 3:5-8? 
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 ບາງຄົນໄດ້ບນັລະຍາຍເຖິງຄວາມສັມພັນຕ່າງໆໃນສມັຍໃໝນ່ີ້ວ່າ  ìເຫັບສອງໂຕແລະບໍ່ມີໝາ.î ເມື່ອຟັງເບິ່ງ 
ປໂຍກນີເ້ໝືອນກັບວ່າເປັນຄໍາເວ້ົາແບບເຜີນໆ  ແຕມ່ັນໄດ້ຍົກເຣື່ອງນີຂ້ຶ້ນມາໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ນບ່ອນໃດທີ່ພວກເຮົາພົບ
ພລັງຄວາມຮັກ. ໃນທາງກົງກນັຂ້າມກັບເພງດັງໃນຍກຸ 1960, ຮັກ (ແບບມະນຸດ) ບໍແ່ມ່ນສິ່ງທັງໝົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. 
ຖ້າຫາກເຫີນຫ່າງຈາກຄວາມສັມພັນອັນດກີັບພຣະເຈົ້າແລ້ວ   ມະນຸດຜູ້ມີຄວາມຈໍາກັດກໍບໍມີ່ພລງັພໍທີຈ່ະມີຄວາມສມັ 
ພັນອັນຍາວນານໄດ.້ 
 ແລະພວກເຮົາຈະພົບພລັງຢູບ່່ອນໃດທີ່ຈະເປັນແຫ່ຼງບໍາລຸງຫຼໍ່ລ້ຽງຄວາມສັມພັນທີ່ຈໍາເປັນທັງປວງຂອງຊີວິດ? 
ຈະພົບໄດໃ້ນພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ. ແລະຄວາມສັມພັນທີ່ດພີຣະເຈົ້າຈະເລີ້ມຕົ້ນຢູ່ທີໃ່ດ?   ອີງຕາມຂໍທ້ີ່ 5, ມນັເລີ້ມຕົ້ນທີ່
ພວກເຮົາ ìວາງໃຈເຊ່ືອພຣະຜູ້ເປນັເຈ້ົາ.î 
 ນຶ່ງໃນຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວາ່ວາງໃຈເຊື່ອໃນພາສາເຮັບເຣແີມ່ນ   ìບໍຫ່່ວງກັງວົນເລີຍ.î   ເຊ່ືອໝ້ັນຢ່າງຕາຍ
ໃຈ, ບໍແ່ມ່ນຢອກຫິຼນ້ ນີຄ້ຈືຸດໝາຍ.   ການວາງໃຈໃນບາງຢ່າງກໍຄໝືັ້ນໃຈໃນສິ່ງນັ້ນ ເກອືບວ່າຈະບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຄິດອັນ
ທີສອງເຂົາ້ມາແຊກຊອ້ນ. ການເຊ່ືອວາງໃຈພຣະເຈົ້າດ້ວຍສຸດໃຈຂອງທ່ານມີຄວາມໝາຍວ່າທ່ານເຊ່ືອໃນແກນກາງໃນ
ຕົວທ່ານວ່າມີແຕ່ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນກໍພຽງພໍແລ້ວ. 
 ເມື່ອທ່ານປະເຊີນກັບການທົດລອງ  ເປັນພິເສດແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນ,     ຈົ່ງທ້າທາຍຕົວທ່ານເອງກັບ
ຄວາມຄິດອັນນີ້:   ìຖ້າຂ້ອຍຫາກຍອມຕໍສ່ິ່ງນີ້,  ແມ່ນຂ້ອຍກໍາລັງເວົ້າກັບພຣະເຈົ້າວ່າ  'ພຣະອົງຍັງບໍພ່ຽງພໍສໍາລັບຂ້າ  
ນ້ອຍ, ຂ້ານ້ອຍກໍຕ້ອງການສິ່ງນີ້ເໝືອນກັນ.' î 
 ບາງຄົນກໍບໍໄ່ດຄ້ິດວາ່ເປນັການສລາດໃນການດໍາລົງຊວີດິໃນທາງນັ້ນ. ບາງຄົນກໍສລບຸເອົາວາ່ມັນບໍເ່ປນັການ
ສລາດທີຈ່ະເອົາໄຂ່ທງັໝົດໄວ້ໃນກະຕ່າໜ່ວຍດຽວ-ຄເືອົາຄວາມຈົງຮັກພັກດີທັງໝົດຂອງທ່ານໃຫ້ຄົນນຶ່ງຫຼືສິ່ງນຶ່ງ ການ
ສລຸບເອົາແບບນີກ້ໍແມ່ນນການ ìໄວ້ວາງໃຈໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຕົວເອງ.î ພຣະຄັມພີທ້າທາຍພວກເຮົາວ່າ: ຢ່າຄຶດຖື
ຕົວວາ່ຕນົເອງເປັນຄົນສລາດ. ຄວາມເຂົາ້ໃຈບໍໄ່ດ້ໝາຍເຖິງພາກສ່ວນທາງຄວາມຄິດເທົ່ານັ້ນແຕວ່່າມັນກວມລວມທັງ
ຄຸນຄ່າແລະມາດຕະຖານຂອງສ່ວນບກຸຄນົນໍາ. ຄວາມຄິດທີຖ່ືກແລະຜິດຂອງແຕ່ລະຄນົຈະຕອ້ງຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຊາຂອງ 
ພຣະເຈົາ້. 
 ນີ້ຄຄືວາມສັມພັນສອງສາມຢ່າງທີ່ເປນັຄວາມຈິງທີບ່ໍ່ຕ້ອງພິສູດ ທີພ່ົບໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ: (1) ຢ່າເອົາ 
ຜູ້ນຶ່ງຜູໃ້ດໄວ້ກ່ອນໜ້າເຮົາ, ແມ້ກະທັ້ງຄອບຄົວຂອງທ່ານ (ລູກາ 14:25-26).  (2) ຈົ່ງຈໍາໄວ້ວ່າພຽງແຕພ່າກສ່ວນນຶ່ງ
ເທົ່ານັ້ນຂອງຄວາມສັມພັນຢູ່ໃນກໍາມືຂອງທ່ານ (ໂຣມ 12:18).   (3) ຖ້າວ່າພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູກ່ັບທ່ານ, ທ່ານບໍ່ໄດຢູ້່
ໂດດດ່ຽວ ເຖິງແມ່ນທຸກຄົນໄດປ້ະຖິ້ມທ່ານ (2 ຕິໂມທຽວ 4:16-17). (4) ບາງຄັ້ງທ່ານອາດຈະຮັກຜູ້ໃດຜູນ້ຶ່ງຫຼາຍ ແຕ່
ພວກເຂົາຕອບສນອງຄືນພຽງເລັກໜ້ອຍຕໍຄ່ວາມຮັກຂອງທ່ານ (2 ໂກຣິນໂທ 12:15). 
 ການມີຄວາມສັມພັນກັບຜູ້ອື່ນສາມາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍກ່ານຕດິຕາມເບິງ່ໃນບາງເວລາ.    ອະນຸຍາດໃຫ້
ພຣະເຈົ້ານໍາພາທ່ານໃນທາງທີຖ່ືກຕ້ອງ. ສຶກສາພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງແລະຄົ້ນຫາການຊງົນໍາພານີ້ແລະຫັຼງຈາກນັ້ນສະ
ແດງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານໃນພຣະອົງໂດຍຜ່ານການເຊ່ືອຟັງຄວາມ.   ພຣະເຈົາ້ອງົຊງົຣິດຂອງຈັກກະວານນີຊົ້ງ 
ສັນຍາໃນການປິ່ນປວົໃຫ້ຫາຍດແີລະການເພ້ີມພລັງໃຫ້ແກຜູ່້ທີເ່ດີນຕາມທາງຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາສາມາດເອົາຄໍາ 
ສັນຍານີໄ້ປປະຕິບດັໃຊ້ຢ່າງປອດພັຍໃນຄວາມສັມພັນຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ ຖ້າພວກເຮົາຫາກຢໍາເກງພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ
ແລະຫັນໜີຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ. 
  

2D ຄົນ້ຫາຜນົປໂຍດໃນສະຕປິນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້ (ສຸພາສິດ 3:13-18) 
 ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາຊອກຫາສອງຢ່າງຈາກຄວາມສັມພັນຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ.    ພວກເຮົາຕອ້ງ 
ການຢາກມີຄວາມສຸກຈາກຜົນຂອງຄວາມສັມພັນແລະພວກເຮົາຫວງັວ່າຄວາມສັມພັນນັ້ນຈະຍືນນານ ແນ່ນອນທີ່ສດຸ
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ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜິດໃນການຊອກຫາສິ່ງເຫຼົ່ານີ.້    ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮດັໃຫ້ຄວາມສັມພັນຕ່າງໆ ເຕັມດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ
ແລະເຮັດໃຫ້ມັນຍືດເຍື້ອຍາວນານ? ຄວາມສັມພັນຕ່າງໆ ແນວນີ້ແມ່ນມີໄວ້ສໍາລບັຜູ້ທີປ່ະຕິບັດດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງ
ພຣະເຈົາ້. 
 ຈົ່ງສັງເກດຂໍພ້ຣະຄັມພີທີ່ໃຊ້ໃນຂໍ້ນີຊ້ຶ່ງຂຶ້ນຕົ້ນແລະຈົບລົງໃນຄໍາວ່າ îຄວາມສຸກî ແລະມັນກແໍມ່ນຜົນອອກມາ
ຈາກສະຕິປັນຍາໂດຍກົງ ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດບາງຄົນຈຶ່ງຂາດຈາກການພົວພັນກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້.  
 ຄວາມຈິງ ຜູ້ທີພົ່ບສະຕິປັນຍາແລະຜູທ້ີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແມ່ນໄດ້ປໂຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນຫຼາຍທາງ. ພວກເຮົາ
ພົບຄວາມສຸກໃນການຕິດຕາມທິດທາງຂອງພຣະເຈົ້າ   ແລະປະຕິບດັຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະອົງດວ້ຍການເຊ່ືອຟັງ 
ພວກເຮົາບໍຄ່ວນຈະສລຸບເອົາວາ່ເມື່ອພົບສະຕິປັນຍາແລ້ວພວກເຮົາຈະປາສຈາກຄວາມທຸກລໍາບາກແລະປາສຈາກບັນ 
ຫາທີຂ່້ອງກ່ຽວກັບຊວີດິ. ສະຕປິັນຍາໄດ້ສັນຍາເຖິງທາງທີ່ຈະຮັບມືກັບປະສົບການຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານີ້. 
 ການມີສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈົ້າແມ່ນມີຜົນປໂຍດ   ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າແມ່ນຫຍັງທີມ່ີຄຸນຄ່າອັນ
ແທຈ້ິງໃນຊວີດິ.  ສະຕປິັນຍາແມ່ນທັສນະ(ການເບິງ່ເຫັນ)ຂອງພຣະເຈົ້າໃນທຸກສິ່ງຢ່າງຂອງຊວີດິແລະສະຖານະການ
ຕ່າງໆ.  ອັນນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນເພາະວ່າທັສນະຈະຂັບເຄື່ອນທກຸສິ່ງຢ່າງ.  ການມີມຸມມອງທີ່ແຈ່ມແຈ້ງຕໍ່ສະຖານະການ
ນໍາເອົາພລັງໃນການຮັບມືກັບພວກມັນບໍວ່າ່ຈະອຸດົມຮັງ່ມີຫືຼຍາກລໍາບາກກໍຕາມ.   ໃນຄາວລໍາບາກ, ສະຕປິັນຍາຂອງ
ພຣະເຈົ້າສອນພວກເຮົາວາ່ໃຫ້ອົດທນົ ໂດຍການຮູຈ້ັກວາ່ບນັຫາກຍໍັງມີຈຸດຈົບ. ໃນຍາມດ,ີ ສະຕປິັນຍາສອນພວກເຮົາ
ວາ່ໃຫ້ຖ່ອມຕວົ, ໃຫ້ຈໍາໄວ້ວ່າສະຖານະການຕ່າງໆຂອງຜູນ່ຶ້ງສາມາດປ່ຽນແປງຢາ່ງໄວ.  
 ສິ່ງທັງປວງທີພ່ວກເຮົາປາຖນາໃນຊີວິດ  ສະຕປິັນຍາແມ່ນສິງ່ສູງສຸດທີ່ຈາໍເປນັຕ້ອງຊອກຫາ  ບໍ່ມີອັນໃດປຽບ 
ປານໄດ.້  ຄົນສ່ວນຫຼາຍປາຖນາທີຈ່ະຮັກຄົນອືນ່ແລະຢາກຈະໃຫ້ຄົນອື່ນຮັກຕົນ.  ຖ້າຫາກເຫີນຫ່າງຈາກສະຕປິັນຍາ
ແລ້ວ ຄວາມຮັກຂອງບາງຄົນທີເ່ອົາໃຫ້ຄົນອືນ່ສາມາດເປນັເຄືອ່ງທໍາລາຍຕໍທຸ່ກຝ່າຍທີມີ່ສ່ວນຮ່ວມໄດ້. 
 ທາງທັງປວງແຫ່ງສະຕປິັນຍາແມ່ນສັນຕສິຸກ. ຂນະທີພ່ວກເຮົາເຊ່ືອວາງໃຈພຣະເຈົາ້ ພຣະອົງນໍາພາພວກເຮາົ
ໃນທາງທີຖ່ືກຕອ້ງ, ຊຶ່ງໄດຖ້ືກໝາຍໄວ້ໂດຍຄວາມປອງດອງແລະສັນຕສິຸກ. ເມ່ືອສະຕປິັນຍາແຫ່ງພຣະຄັມພີປາກົດໃນ
ຄວາມສັມພັນແລະພວກເຮົາຮັບຮູທ້າງຕ່າງໆຂອງພຣະເຈົ້າ   ການຂັດແຍງ້ອາດຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍເທົາ່ໃດແລະສາ 
ມາດຫາທາງແກ້ໄຂໄດ້.  ອັນນ້ີຈະເປັນຄວາມຍິນດີຂອງພວກເຮົາແລະເປັນສ່ວນປະກອບແກ່ພວກເຮົາໃນການຖວາຍ
ກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງເປັນກຸນແຈໃນຄວາມສັມພັນຕ່າງໆ ຂອງພວກເຮົາ. 
 ໂຊໂລໂມນວາດພາບສະຕປິັນຍາວາ່ ìກົກໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ.î    ສິ່ງນີ້ອາດຈະເປັນຕົ້ນຕຂໍອງຄໍາອຸປະມາສາໍລບັ
ການຢູ່ດກີິນດ,ີ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອ້າງເຖິງຄວາມທຸກທໍຣະມານທີ່ ອາດາມແລະເອວາໄດສູ້ນເສັຍ îອັມມະຕະî ຫລຊືີວິດ
ອັນຕລອດໄປ ໃນສວນເອເດນເພາະວາ່ພວກເຂົາໄດເ້ປັນກະບົດຕໍ່ສູພ້ຣະເຈົ້າ (ປະຖົມມະການ 3:22-24).  ສະຕປິັນ 
ຍາຂອງພຣະເຈົ້າຊີ້ໃຫ້ພວກເຮົາໄປສູ່ສິ່ງທີ່ຕລອດໄປເປັນນິດ.  ເຖິງແມ່ນຄວາມສັມພັນຂອງມະນຸດຈະຍິ່ງໃຫຍ່ແຕໃ່ນ 
ທີສຸ່ດກໍຈະຮ້າຍແຮງລງົ.  ສະຕປິັນຍາຊີ້ໃຫ້ພວກເຮົາໄປສູຄ່ວາມລອດພ້ົນອນັຕລອດໄປເປັນນດິໃນພຣະຄຣດິ.  ແມ່ນ
ຫຍັງອກີແດທ່ີອ່າດເປັນຜົນປໂຍດໃຫ້ແກພ່ວກເຮົາຫຼາຍໄປກວ່ານ້ີ. 
 

3. ຈດົຈໍໃ່ສທ່າງຂອງພຣະເຈົາ້ (ສຸພາສິດ 3:31-35) 
        ບາງຄົນເວົ້າວ່າພວກເຮົາຖືກຊົງສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ມີນິສັຍປະຈໍາຕົວ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າມະນຸດທັງປວງມີນິສຍັໃນການ 
ແຂ່ງຂນັ. ບາງຄົນກໍເວ້ົາວາ່ພວກເຮົາຖືກຊງົສ້າງໃຫ້ມີຂອບເຂດຈໍາກດັ, ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າເຮົາຍອມໃຫ້ການປະພຶດ 
ຂອງຜູອ້ື່ນຄວບຄຸມການປະພຶດຂອງເຮົາເອງ.   ບນັຫາມາສູຜູ່້ທີເ່ຊື່ອເມືອ່ພວກເຮົາເອົາການປະພຶດຂອງພວກເຮົາເຮັດ 
ຕາມການປະພຶດຂອງຜູທ້ີ່ບໍດ່ໍາເນີນຕາມທາງຂອງເຈົ້າ-ພວກບໍ່ເຊື່ອ. 
 ມີຄົນຫ້າປະເພດທີ່ສາມາດພົບຢູ່ໃນຂໍ້ຫ້າມຂອງພຣະເຈົ້າ ìບໍໃ່ຫ້ຮຽນແບບຕາມ.î ຊຶ່ງລວມທັງຄົນໂຫດຮ້າຍ, 
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 ຄົນຄົດໂກງ, ຄົນຊົ່ວຮ້າຍ, ພວກທີເ່ຍາະເຍີຍ້, ແລະຄົນໂງ.່   ການດໍາເນີນໃນທາງເຫ່ົຼານີແ້ມ່ນການຕັດສິນໃຈເລອືກທີ ່
ໜ້າເສຍັໃຈ, ພວກເຮົາສາມາດເລອືກເອົາແບບຢ່າງການປະພຶດໂດຍປາສຈາກຜົນສະທ້ອນທັງໝົດຕໍສ່ະຕິປັນຍາຂອງ
ການເລືອກຂອງພວກເຮົາ. 
 ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວໃນຄວາມອິດສາຕໍ່ບັນດາຜູທ້ີ່ບໍເ່ຊື່ອພຣະເຈົ້າ.   ເພງສັຣເສີນບົດທີ 73 
ເປັນຕົວຢ່າງເຖິງຄວາມອິດສາຕໍ່ຜູທ້ີບ່ໍ່ໃຫ້ກຽດພຣະເຈົາ້.  ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດເ້ຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມອິດສາ, 
ມັນກເໍປັນທີ່ແຈ້ງແລ້ວວ່າເມ່ືອເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວມັນກໍກາຍເປັນການທົດລອງ.  ການແກໄ້ຂໄດພົ້ບຢູໃ່ນການປັກຕາ
ເບິ່ງທາງຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງໃຫ້ຄຸນຄ່າແລະສັນຍາວ່າຈະອວຍພອນ-ບໍ່ແມ່ນຄວາມຮຸ່ງເຮືອງທີປ່າກດົເຫັນ 
ແລະວຖິຊີີວິດທີ່ບໍ່ມຄີວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນອະທັມ. 
 ພຣະເຈົ້າຊງົເຫັນການປະພຶດຕົວແບບນຶ່ງໂດຍສະເພາະ  ຊຶ່ງເປັນສິ່ງຊີ້ບອກຫົວໃຈຂອງຜູ້ນັ້ນວ່າສາມາດກຽດ 
ຊັງໄດ້. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດມີພຣະອົງໃຫ ້ເປນັເພ່ືອນແລະດໍາລງົຊີວິດໂດຍເອົາຕົວຢ່າງຂອງຜູ້ທີບ່ໍ່ມີພຣະເຈົ້າ.  ບັນດາ 
ຜູ້ທີພ່ວກເຮາົເອງກບໍໍ່ຮູ້ຈັກ ເຊັ່ນພວກດາຣາແລະນກັບັນເທີງທີມ່ີຊື່ສຽງ ອາດຈະຊັກຈູງໃຈພວກເຮົາ.   ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ 
ພວກທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກດີນັ້ນແຫລະທີ່ຊກັຈູງພວກເຮົາ.                                                                                                                                                                                                                                  
 ຊີວິດທີພ່ຣະເຈົ້າອອກແບບໃຫ້ພວກເຮົາດໍາຣງົຢູ່ຊ່ຶງລວມທັງການຍອມຮບັເອົາຄວາມເປັນຈິງຂອງການຖ່ອມ 
ຕົວ. ຜນົປາກດົວາ່ພຣະອົງ ìປະທານພຣະຄຸນແກຜູ່້ທີຖ່່ອມຕົວລົງ.î ບໍເ່ຄຍີມີຜູໃ້ດກາຍເປັນຄົນຖ່ອມຕົວໂດຍບງັເອີນ. 
ການດໍາຣງົຊີວິດຢ່າງຖ່ອມຕົວແມ່ນການເລືອກໃນການເດີນຕາມທາງຂອງພຣະເຈົາ້ ແລະຕົວຢ່າງທີ່ໄດຕ້ັ້ງໄວ້ໂດຍອົງ 
ພຣະຄຣິດເອງ. ການເລອືກອັນນີ້ແມ່ນສະແດງອອກເຖິງການຈົດຈໍໃ່ສພ່ຣະເຈົ້າສໍາລບັຊີວິດ. ການຕັດສິນໃຈອັນນີແ້ມ່ນ
ການປະຕິເສດວຖິີຊີວິດຂອງບັນດາຜູທ້ີ່ບໍມີ່ພຣະເຈ້ົາ ບໍວ່າ່ຈະຖືກຮຽກຮອ້ງສໍາ່ໃດກໍຕາມ. ນັນ້ຄືການດໍາລົງຊວີດິຂອງຜູ້
ທີສ່ລາດ-ແລະຜູທ້ີ່ເຮັດຢ່າງນີ້ກຈໍະມີປະສົບການກັບພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍກຽດສັກສີ.  

 
ບດົຮຽນຊວີດິ 

 ຫຼາຍຄົນ ໃນການຄົ້ນຄວ້າຫາຄວາມໝາຍຂອງພວກເຂົາ   ໄດສ້້າງຄວາມສັມພັນຈອມປອມຂຶ້ນວ່າແມ່ນຄໍາ
ຕອບ.    ພວກເຂົາຊອກຫາເພ່ືອຢາກພົບຄວາມເພ່ິງພໍໃຈໂດຍຜ່ານຄົນອື່ນໆ ແຕທ່ີ່ຈິງມີແຕຄ່ວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ
ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດນໍາມາໃຫ້ໄດ້ ຄວາມສັມພັນຈອມປອມບໍພ່ຽງແຕໄ່ຮ້ປໂຍດເທ່ົານັນ້ ແຕ່ຍັງເປັນອັນຕະລາຍອີກດ້ວຍ. 
ເມ່ືອສະໝຫໍາກບໍ່ຢັງ່ເລິກລົງໃນຄວາມວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າແລ້ວ ການຄົ້ນຄວ້າຫາຄວາມໝາຍໂດຍຜ່ານຄວາມສັມພັນ
ຂອງມະນຸດສາມາດກາຍເປັນລະບົບຂ້າທາດ ນີຄ້ສືິ່ງທີຈ່ະປາກດົອອກມາໃຫ້ເຫັນ: 
v ພວກເຮົາຊອກຫາທາງທີຈ່ະໃຫ້ພໍໃຈຄົນອື່ນໃນຄວາມສັມພັນ ເພາະວາ່ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຮັກຂອງ

ພວກເຂົາ ຢ່າງສິ້ນຄວາມຫວັງ. 
v ຄົນອື່ນໄດ້ບອກພວກເຮົາໃຫ້ປະພຶດຕົນໃນທາງທີເ່ປັນພັຍ ຊຶ່ງຂັດແຍ່ງກັບຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາຫຼືບໍເ່ປັນຈິງ. 
v ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຮູ້ດີກວ່ານັ້ນ ພວກເຮົາກໍຍັງຍອມໃຫ້ພວກເຮົາເອງເຂົ້າໃນຄວາມກົດດັນເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທດິທ ີ12 ພສຶພາ 2013 (5-12-2013) 

 

ການສາ້ງຄອບຄວົທີຂ່້ອຍຕ້ອງການ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ: ສຸພາສດິ 31:10-12,15-20, 25-31  
 
ບດົຮຽນນີສ້າມາດມຜີນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້າ່ງໃດ  
ບົດຮຽນນີ້ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ສ້າງຄອບຄົວທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. 
 

ບດົຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ 
ເມັຽແລະແມ່ທີດ່ໄີດຖ້ືກຍ້ອງຍສໍັຣເສີນໃນພຣະທັມສຸພາສິດບົດທີ 31, ຄໍາສັ່ງສອນທີສ່າມາດໜູນນໍ້າໃຈພໍ່ແມ່ທຸກຄົນ 
(ບໍ່ພຽງແຕແ່ມ່) ໃນວທິີການນໍາພາພາຍໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົາ້. 
 

ເປນັຫຍງັບດົຮຽນນີ້ຈຶງ່ສາໍຄນັ 
ມີຫຼາຍໆຄອບຄົວທີແ່ຕກສລາຍແລະຄົນກໍຕອ້ງການຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອເຮດັໃຫ້ຄອບຄວົຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ເປນັໄປ 
ຕາມທີ່ເຂາົເຈົາ້ຕ້ອງການ. 
 

ຄາໍຖາມສາໍລບັຊວີດິ 
ຂ້ອຍສາມາດສາ້ງຄອບຄົວທີ່ຂອ້ຍຕ້ອງການແທ້ໆນັນ້ໄດຢ້່າງໃດ? 
 ເກືອບໝົດທກຸຄົນກໍຮບັຮູຄ້ນຸຄ່າຂອງຄອບຄົວ.   ແຕ່ເຖິງປານນັນ້, ຫຼາຍໆຄອບຄົວກຍໍັງມີການແຕກແຍກເພ້ີມຈໍາ 
ນວນຫຼາຍຂຶນ້ໃນໂລກ.   ຜູຊ້ຽ່ວຊານຄົນນຶງ່ໄດກ້່າວແບບເຍາະເຍີຍ້ວາ່ພວກເຮົາໃຫ້ຄນຸຄ່າແກ່ຄອບຄົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 
ໃນອະເມຣກິາ   ດັງ່ນັນ້ເກືອບວາ່ທກຸຄົນມີຄອບຄົວຫຼາຍກວາ່ນຶ່ງຂຶນ້ໄປ.    ການຕັດຂາດຈາກກັນເບິງ່ຄືວ່າຍັງມີຢູ ່ລະ 
ຫວ່າງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຍຶດໝັນ້ໄວ້ແລະສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນຊີວິດ. ຄືກນັກບັເຮອືນຫຼັງນຶງ່, 
ຄອບຄົວຕອ້ງຖກືສ້າງຂຶນ້; ພຣະເຈົາ້ຕຽມພ້ອມຢູສ່ເມີທີຈ່ະຊວ່ຍພວກເຮົາສ້າງຄອບຄົວທີ່ພວກເຮົາຕອ້ງການ. 
 ບົດຮຽນນີ,້   ຂນະທີ່ມີການເນັນ້ໜັກແລະອະທບິາຍເຖິງການເອົາໃຈໃສຂ່ອງຜູທ້ີເ່ປັນເມັຽແລະແມ່ທີ່ເຫ້ືຼອມໃສໃນ 
ພຣະເຈົາ້   ຈະສະແດງອອກມາຢາ່ງແທຈ້ິງຂອງຜູທ້ີ່ເປັນພໍ່ແມທ່ັງປວງເຖິງວິທສີ້າງຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ 
ຂຶນ້ແລະສ້າງຄອບຄົວທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ. 

ສຶກສາພຣະຄມັພ ີ
 

1. ເປນັຄນົທີ່ໜາ້ໄວວ້າງໃຈ: (ສຸພາສິດ 31:10-12) 
 ເມ່ືອກະສັດເລມູເອນໄດຂ້ຽນໄວ້ກຽ່ວເຣືອ່ງຂອງ ìພັລຍາທີ່ມີຄວາມສາມາດî ແລະໄດຖ້າມວາ່ ìໃຜຈະຫາໄດ້î 
ຄັ້ງນຶ່ງ ທ່ານໄດ້ໃຊ້ສລິປະໃນການຖາມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເນື້ອເຣື່ອງສະທ້ອນກັບ.   ທ່ານບໍ່ໄດ້ສົງສັຍກ່ຽວກັບການທີ່ຈະພົບຜູ ້
ຍິງແນວນັນ້. ພັລຍາຜູໃ້ດກໍຕາມທີຢ່າກຈະເປັນເໝືອນກະສດັເລມູເອນໄດ້ບນັລະຍາຍກສໍາມາດເຮັດໄດ,້ ຄກືັນກັບສາ 
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ມີຜູ້ໃດຜູ້ນຶງ່ສາມາດກາຍເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ເທົ່າທຽມກັນໄດ.້  
 ພາສາເຮັບເຣີແປຄໍາວ່າ ຊອກຫາ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ພົບເທື່ອຫຼຍືັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຄົນ້ຫາ. ໃນຂນະທີ ່
ຄວາມຕັ້ງໃຈສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢາກພົບຄົນດເີພື່ອຈະແຕ່ງງານ, ສິ່ງທີດ່ີກວ່ານັນ້ແມ່ນຕົວເຮົາເອງກາຍເປນັຄນົດີເພ່ືອຄົນ 
ອື່ນຢາກແຕ່ງງານກັບເຮົາ.  ເມື່ອຕອນຂ້າພະເຈົ້າຍັງເປັນຊາຍໜຸ່ມ ບາງຄນົໄດ້ບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ: ìຢ່າຈົດຈໍ່ຊອກຫາ 
ຄົນທີ່ຖກືຕ້ອງເພ່ືອຈະແຕ່ງງານ.       ແຕຈ່ົດຈໍໃ່ນການກາຍເປນັຜູ້ຖກືຕອ້ງ-ແລະພຣະເຈົາ້ຈະນໍາຜູ້ຖກືຕອ້ງນັນ້ມາໃຫ້ 
ທາ່ນ .î ໂອກາດອັນດທີີ່ສດຸຂອງຂ້າພະເຈົາ້ໃນຖານະເປັນສາມີແມ່ນຕັງ້ໃຈຈະສືບຕໍ່ຕດິຕາມຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວນີ.້ 
 ແລະແມ່ນຫຍັງຄືຄນຸນະພາບທີເ່ຮັດໃຫ້ເປັນເມັຽຫືຼຜວົ ìມີຄ່າແພງກວ່າເພັດນິນຈິນດາî? ຄຸນນະພາບອັນນັ້ນ 
ແມ່ນຫົວໃຈຂອງຜູ້ເປນັຄູ່ຄອງທີ່ວາງໃຈເຊື່ອໃນຄຸນສົມບັດທີ່ເຫຼື້ອມໃສໃນພຣະເຈົ້າຂອງຄູ່ຄອງຜູ້ນັນ້. ແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະ 
ເວັນ,   ພັລຍາແລະແມ່ທີ່ເຫຼືອ້ມໃສໃນພຣະເຈົ້າບົວລະບັດເບິ່ງແຍງຄອບຄົວໃນທາງທີຄ່ອບຄົວສາມາດຮູຈ້ກັວາ່ພວກ 
ເຂົາອາສັຍນາງໄດ.້     ຂໍທ້ີ 11 ແມ່ນບອ່ນດຽວເທົ່ານັ້ນໃນພຣະຄັມພີທີຍ່້ອງຍໍການເຊ່ືອວາງໃຈໃນເພ່ືອນມະນຸດດ້ວຍ 
ກັນ. ຂໍ້ອື່ນໆທັງໝົດທີ່ເວົ້າເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອວາງໃຈໃນທາງບວກຈົດຈໍ່ໃສ່ວ່າພວກເຮົາເຊືອ່ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ. 
 ຫົວໃຈຂອງການແຕ່ງງານທີ່ດເີລີດແມ່ນການເຊ່ືອວາງໃຈ. ເຮດັທກຸສິ່ງຢ່າງໃຫ້ສຸດຄວາມສາມາດຂອງທ່ານທີ ່
ຈະໄດ້ຄວາມວາງໃຈເຊ່ືອຂອງຄູ່ຄອງຂອງທ່ານ.  ເຮດັທກຸຢ່າງທີ່ທາ່ນຄວນຈະເຮັດເພ່ືອຮັກສາມັນໄວ້.    ຖ້າປາສຈາກ 
ມັນແລວ້ ຄອບຄົວຂອງທ່ານຈະພັງທະລາຍ. 
 ແມ່ນຫຍັງທີ່ຮັກສາຄວາມເຊື່ອວາງໃຈລະຫວ່າງຜົວແລະເມັຽ? ຄວາມດີທີໄ່ດ້ກະທໍາສໍາລບັຄອບຄົວຂອງພວກ 
ເຂົາເຈ້ົາ.    ຄໍາວ່າ ດ ີ ທີ່ໃຊໃ້ນຂໍ ້11 ແມ່ນມັກໃຊກ້ັບພວກທະຫານທີໄ່ດ້ຊະນະໃນການປຸ້ນເອົາຂອງກບັຄນືມາເຮືອນ. 
ແຕ່ວ່າ, ໃນທີ່ນີ້ຄວາມດີຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າພິເສດທີ່ມາສູ່ຄອບຄົວນັ້ນໂດຍສະເພາະການປະພຶດຂອງຜົວຫືຼເມັຽ. 
 ຜູ້ຢູ່ຮວ່ມກບັຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ຄູ່ຄອງນັນ້ຈະບໍຂ່າດເຂີນສິ່ງດອີັນໃດເລຍີ. ການສາໍນຶກໄດ້ວ່າຄູຄ່ອງຂອງ 
ຂ້ອຍສາມາດນາໍພຣະພອນອັນພຽງພໍຈາກພຣະເຈົາ້ ຈະບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍໄປຊອກຫາບອ່ນອືນ່ອກີແລະຈະເພ້ີມຄວາມຈົງຮັກ 
ພັກດີໃນຄໍາໝັນ້ສັນຍາຂອງຂອ້ຍ.      ຄວາມຈດົຈໍອ່ັນນີສ້າມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຮກັສາຄວາມສັດຊ່ືສໍາລບັວນັເວລາ 
ແຫ່ງຊີວິດແຕ່ງງານຂອງພວກເຮົາ.   
 

ໜາ້ທີຮັ່ບຜດິຊອບຕ່າງໆຂອງສາມແີລະພລັຍາຕໍຊ່ຶງ່ກນັແລະກນັ 
                   ສາມຕີໍ່ພລັຍາ                                                  ພລັຍາຕໍສ່າມ ີ

· ສນິດສນົມກົມກຽວ (ປະຖົມມະການ 2:23-24)    ສນິດສນົມກົມກຽວ (1 ໂກຣິນໂທ 7:3-5) 
· ເຮັດໃຫ້ຊອບໃຈເມັຽ (1 ໂກຣນິໂທ 7:33)            ເຮັດໃຫ້ຊອບໃຈຜົວ (ສຸພາສິດ 12:4) 
· ຮັກເມັຽຂອງຕນົ (ເອເຟໂຊ 5:25-33)                 ຮັກຜົວຂອງຕົນ (ຕີໂຕ 2:4) 
· ນັບຖເືມັຽຂອງຕນົ (1 ເປໂຕ 3:7)                       ນັບຖືຜົວຂອງຕນົ (ເອເຟໂຊ 5:33) 
· ຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມສັດຊື ່(ມັດທາຍ 19:3-9)              ຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອ (ໂຣມ 7:2) 
· ຮ່ວມສຸກຮວ່ມທຸກກັບເມັຽ (ປັນຍາຈານ 9:9)         ເບິງ່ແຍງຄອບຄົວ (ສຸພາສດິ 31:27) 
· ຍ້ອງຍໍສັຣເສີນເມັຽ (ສຸພາສິດ 31:28)                  ເຮັດດ້ວຍສະຕປິນັຍາ (ສຸພາສດິ 31:26) 
· ຜູ້ນໍາເໝືອນຂ້ອຍໃຊ ້(ເອເຟໂຊ 5:23)                 ຍອມຢູໃ່ຕອ້ໍານາດສາມີ (ໂກໂລຊາຍ 3:18)                                                                                                                             

  
2. ເປັນຄນົທ່ີຮບັຜິດຊອບ: (ສຸພາສິດ 31:15-20) 
 ຄໍາໂຄສະນາທີມີ່ຄວາມນຍິົມແລະຈບັໃຈຂອງບໍຣິສັດປະກັນພັຍຈົບລົງດວ້ຍສຽງເວ້ົາວາ່ ìໜ້າທີ່ຮັບຜດິຊອບ 
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ໃບຮບັປະກັນຂອງທ່ານເຮັດຫຍງັແດ?່î  ຄໍາຖາມນີ້ມັນຊ່າງເໝາະເຈາະຖືກບ່ອນ.  ເມັຽແລະແມທ່ີ່ດີໃນສຸພາສດິບົດທີ 
31 ໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງທີດ່ີໃນຄວາມໝາຍຂອງໜ້າທີ່ຮັບຜດິຊອບ.   ພວກເຮົາກຖໍືກຮຽກເອີ້ນໃຫ້ເປັນຕົວຢ່າງໃນສມັຍນີ;້ 
ພວກເຮົາໄດ້ຖກືຮຽກເອີນ້ໃຫ້ມີຄຸນນະສົມບັດແບບດຽວກັນ ຄກືານເປັນຜູນ້ໍາ. 
 ການສາ້ງຄອບຄົວທີ່ຍິ່ງໃຫຍຈ່ໍາເປນັຕອ້ງມີການເສັຽສະລະອນັຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຂຍນັໝັນ່ພຽນ.    ການນອນຕື່ນ 
ສວາຍທກຸໆມ້ືວຽການງານກໍຈະບໍ່ແລ້ວ.   ຜູ້ຍງິດີໃນທີ່ນີ້ໄດ້ເອາົໃຈໃສຕ່ໍສ່ິ່ງປກີຍອ່ຍຕ່າງໆຂອງຄອບຄົວຂອງນາງເຊ່ັນ 
ອາຫານແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆ-ຊ່ຶງສາມາດແປໄດ້ວ່າ ìຄໍາແນະນໍາ.î ຖ້າເປນັດັງ່ນັນ້ແລ້ວ ຄວາມໝາຍກແໍມ່ນຜູຍ້ິງຄົນ 
ນີ້ມີຄວາມສໍາເຣດັໃນການແບ່ງປັນວຽກໃນແຕ່ລະວນັ.     ການເປນັຄນົທີ່ຮັບຜດິຊອບບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວາ່ຜູ້ນັນ້ຕ້ອງ 
ເຮັດວຽກທັງໝົດແຕ່ພຽງຜູດ້ຽວ. 
 ເມື່ອນາງສໍາຣວດທົ່ງນາແລະເຄື່ອງປູກຝັງໃນສວນອະງ່ ຸນ, ຜູ້ຍິງທີ່ເຫຼື້ອມໃສໃນພຣະເຈົ້າໃນທີນ່ີ້ກໍາລັງສະແດງ 
ທັງສອງຢ່າງຄືມັນສມອງແລະຄວາມແຂງແຮງ. ການສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ເຂັ້ມແຂງປກົກະຕແິລ້ວແມ່ນລວມທັງສອງຢ່າງ, 
ການເຫັນພາບອັນກວາ້ງໃຫຍ່ແລະລວມທັງການມີສ່ວນໃນເຣືອ່ງປກີຍ່ອຍຕ່າງໆດ້ວຍ. ອັນນີ້ໝາຍເຖິງວາ່ບໍ່ມີການຈໍາ  
ແນກວ່າເປັນເພດອ່ອນແອແລະບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຕົວເອງໄດ້ ແຕ່ເປນັຍິງທີ່ເຕັມດ້ວຍກໍາລັງແລະສລຽວສລາດ. 
 ຈົ່ງຈໍາໄວ້ວ່າສຸພາສິດບົດທີ 31 ແມ່ນບົດສດຸທ້າຍຂອງພຣະທັມສຸພາສິດ.  ຢ່າທໍ້ຖອຍໃຈຖ້າຮູ້ສກຶວ່າທ່ານບົກ 
ຜ່ອງຈາກຄນຸນະສັມບັດທີ່ບນັທກຶໄວ້ໃນນີ ້ ແມ່ນແລ້ວທ່ານບກົຜ່ອງ ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນກບໍົກຜ່ອງ. ແຕ່ວ່າພວກເຮົາ 
ຄວນຈະໃຫ້ຂໍ້ພຣະຄໍາເຫຼົ່ານີ້ຈູງໃຈພວກເຮົາຕໍກ່ານເຕີບໂຕແລະຕິດຕາມສິ່ງທີ່ດເີລີດນີ້. 
 ພວກເຮົາຕ້ອງບັງຄັບພວກເຮົາເອງໃຫ້ເຮດັໜ້າທີ່ນີ້. ການເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນວຽກໜັກຫຼາຍ. ເມັຽແລະແມຕ່ົວ 
ຢ່າງໄດ້ເຮັດວຽກການຈົນເຖິງຄໍ່າ.  ຜູ້ທີຢ່າກເປັນຜູ້ນໍາໃນຄອບຄົວທີ່ເຫຼື້ອມໃສໃນພຣະເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກອດິເມື່ອຍຫຼາຍ. ທີ່ 
ຈະກາຍເປັນຄົນແນວນີ້ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ເສັຽສະລະ  ຈົ່ງຈໍາພາສດິນີ້ໄວ້ເຊັ່ນກັນ  ìເຮັດວຽກຢ່າງສລາດ ບໍ່ແມ່ນເຮັດວຽກ 
ຢ່າງໜັກ.î ທນູຂສໍະຕປິັນຍາຈາກພຣະເຈົາ້ກຽ່ວກັບວິທີທີຈ່ະປະສົບຜົນສໍາເຣດັ.  ເມ່ືອພວກທນູຂໍດ້ວຍຈດິວນິຍານອນັ 
ຖືກຕອ້ງ ພຣະເຈົາ້ກໍຈະຊງົຕອບ. 
 ພຣະເຈົາ້ໄດ້ປະທານພຣະພອນພິເສດແກ່ທ່ານເພື່ອເປັນທໍ່ພຣະພອນຕໍ່ຄອບຄົວ.      ຍິງທີດ່ີໄດ້ໃຊຄ້ວາມຊໍາ 
ນິຊໍານານຂອງນາງດ້ວຍການ   ìໃຊ້ໄມ້ຖກັແລະປັນ່ຝ້າຍ,î   ຊຶ່ງທັງສອງຢ່າງແມ່ນເຄື່ອງມທືີ່ໃຊ້ໃນການເຮດັເຄືອ່ງນຸງ່. 
    ນີ້ບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າແມ່ທີ່ດຕີ້ອງເຮັດເຄືອ່ງນຸງ່ເອງສໍາລັບຄອບຄວົ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມມັນກອໍາດເປັນຄວາມຈິງໃນບາງກໍ 
ຣະນ.ີ   ຈຸດໝາຍນັນ້ກຄໍືວ່າທ່ານຄວນຈະໃຊ້ຄວາມສາມາດແລະຄວາມຊາໍນານທີ່ພຣະເຈົາ້ໄດ້ປະທານໃຫ້ທ່ານແລະ 
ຊວ່ຍພັດທະນາຄນົອືນ່ຕາມທີເ່ວລາອາໍນວຍໃຫ້. 
 ຈົ່ງຈໍາໄວ້ວ່າຢ່າເບິ່ງແຕ່ພີນ່້ອງຂອງທ່ານ ແຕ່ໃຫ້ເບິ່ງຄນົອື່ນໆ ດ້ວຍ.   ໃຊ້ຊັບສນິຂອງທ່ານຊ່ວຍເຫຼອືຄົນທຸກ 
ຍາກແລະຂັດສົນ.    ຮ່ວມມືກັນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານໃນວຽກງານຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້, ເປັນພິ 
ເສດແມ່ນລກູເຕົາ້ຂອງທ່ານ. ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮັດດຈີະກາຍເປັນບົດຮຽນຊີວິດທີ່ພວກເຂົາບໍ່ມີວັນລືມ. 
 ສຸພາບສະຕຣໃີນພຣະທັມສຸພາສດິບົດທີ 31 ໄດ້ກະທໍາແລະຂຍັນໃນການໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານທີ່ພຣະເຈົາ້ 
ໄດ້ປະທານໃຫ້ແກນ່າງ ນາງຫາທາງທີຈ່ະໃຊ້ສິງ່ເຫ່ົຼານັນ້ເພ່ືອໃຫ້ເປນັພຣະພອນສໍາລັບຄອບຄົວຂອງນາງ ນາງໄດ້ເປນັ 
ຕົວຢ່າງຂອງຄອບຄົວແລະເຂດຄຸ້ມທີນ່າງຢູ.່   ພວກເຮົາສາມາດເຮັດເໝືອນນາງໄດ້ໂດຍການຊອກຫາທາງທີ່ຈະເຮດັ 
ໃຫ້ຄອບຄົວຂອງເຮົາສອ່ງແສງສະຫວາ່ງແລະເປັນສູນກາງຂອງວຽກງານຮັບໃຊພ້ຣະເຈົາ້ຕໍຄ່ົນອື່ນໆ.  ນື້ຄຄືວາມໝາຍ 
ຂອງການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ພວກເຮົາແຕລ່ະຄົນຄວນເຮັດແນວນີເ້ພ່ືອໃຫ້ເປນັກົດເກນສໍາລບັຊວີດິ. 

 
3. ເຫຼື້ອມໃສໃນພຣະເຈົາ້:  (ສຸພາສິດ 31:25-31) 
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 ຮາກແລະໝາກຜນົ ສອງຢ່າງນີແ້ຕກຕ່າງກັນ.  ຄນົອືນ່ສາມາດເຫັນໝາກຜນົຂອງຊີວິດທ່ານ ທັງການປະພຶດ 
ແລະຜົນສະທອ້ນ. ແຕ່ເຖງິປານນັ້ນ ແຫ່ຼງທີມ່າຂອງແຮງບນັດນົໃຈແລະການຕັດສິນໃຈຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະປາກົດອອກມາ
ເທືອ່. ຜູຍ້ິງທີດ່ີໃນສຸພາສດິບົດທີ 31ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄນຸນະສົມບັດອນັຍິ່ງໃຫຍ່ຫລາຍຢ່າງ. ທັງເມ່ືອກ່ອນແລະດຽວ 
ນີ້ ຄວາມດີເຫຼົ່ານີຍ້ັງພົບໃນຄົນ ìຜູ້ທີ່ຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ.î  ເຮາົສາມາດຕຄີວາມໝາຍຂອງ ຢາໍເກງ   ວາ່ເປນັການ 
ຍອມຢູ່ໃຕດ້້ວຍນະມັສການ, ໄວ້ວາງໃຈຢາ່ງເກງຂາມ, ແລະການເຊ່ືອຟັງຢາ່ງນັບຖື.  
 ຄຸນນະສົມບັດເຫຼົ່ານີໄ້ດ້ບອກເຖິງຜູ້ຍິງທີ່ມີຊີວິດທີ່ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍ.   ລໍາດັບປຶ້ມທີເ່ປັນພາສາເຮັບເຣຂີອງ 
ພຣະສັນຍາເດີມ, ພຣະທັມນາງຣຸດຊຶ່ງຕິດຕາມມາດ້ວຍພຣະທັມສຸພາສິດບົດທີ 31, ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍທີ່ຕາມມາດ້ວຍ 
ຄໍາບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບເຣື່ອງຜູ້ຍງິທີຢູ່ໃ່ນຄາໍສອນນີ.້   ຄໍາວ່າ ສາມາດ ໃນຂ້ໍ 10 ກໍໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງນາງຣດຸໃນພຣະ 
ທັມຣດຸ 3:11. ແຕລ່ະຂໍ້ໃນພຣະທັມສຸພາສດິບດົທີ 31:10-31 ເລີມ້ຕົນ້ດ້ວຍພະຍນັຊະນະທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັນໃນພາສາເຮບັ 
ເຣີ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນວກັທີສ່າມາດທ່ອງຈໍາໄດ້ງ່າຍຂຶນ້. 
 ການຍກົຍອ້ງແລະພຣະພອນທີ່ນາງໄດ້ຮັບຈາກພວກລູກຊາຍແລະຜົວຂອງນາງແມ່ນເໝາະສົມແລະກໍເຖິງເວ
ລາທີຄ່ວນໄດ້ຮັບ. ການສລອງວັນແມ່ແມ່ນໂອກາດທີຈ່ະສະແດງອອກເຖິງສິງ່ເຫຼົ່ານີ້.    ຜູ້ຍິງດີກໍຈະຮັບຮູ້ວ່າອົງພຣະຜູ ້
ເປັນເຈົ້າຄືຜູ້ທີຈ່ະໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງກ່ອນ. ເພາະແນວນັ້ນແຫຼະ, ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດເວົ້າໃນວັນນີ,້ ìເອົາລາງວັນໃຫ ້
ແກ່ນໍ້າເຫ່ືອນໍ້າແຮງຂອງນາງແລະໃຫ້ຜນົງານຕ່າງໆ ຂອງນາງຍ້ອງຍໍນາງ.î 
 ພຣະທັມສຸພາສດິບົດທີ 31 ມີແບບຢ່າງສໍາລບັການເປນັຜູ້ນາໍຄອບຄົວທີ່ເຫືຼອ້ມໃສໃນພຣະເຈົາ້.    ແບບຢ່າງ 
ຂອງຄຸນສົມບັດນີ້ບໍຂ່ຶ້ນຢູກ່ັບປາກດົການທີ່ເຫັນຂ້າງນອກ   (ເພາະວາ່  ìສເນ່ເປນັຂອງຫຼອກລວງແລະຄວາມງາມເປັນ 
ຂອງບໍ່ແນນ່ອນî) ແຕຂ່ຶ້ນຢູກ່ັບການຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປນັເຈົາ້.    ຂໍໃຫ້ຄວາມນຶກຄິດຂອງທ່ານຂຶ້ນກັບມາດຕະຖານຂອງ 
ພຣະເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນຂຶ້ນກບັຄວາມງາມພາຍນອກ. 

ບດົຮຽນຊວີດິ 
 

 ພວກເຮົາເຝົາ້ເບິ່ງຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາໃນຖານະທີເ່ປນັຂອງປະທານຈາກພຣະເຈົາ້.  ແຕ່ພວກເຮົາບໍຄ່ວນ 
ສລຸບເອົາວາ່ຄອບຄົວເປນັພຽງສິ່ງທີເ່ຮົາຕ້ອງມີແລະຊົມຊື່ນຍນິດເີທົາ່ນັ້ນ.  ຄອບຄົວຍງັຈໍາເປັນຕ້ອງໄດຮ້ັບການພັດທະ 
ນາໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ໃຫ້ຄໍາຖາມເຫ່ົຼານີ້ນໍາພາທ່ານໄປສູກ່ານເອົາບດົຮຽນນີໄ້ປປະຕິບດັໃຊ້: 
Ø ທ່ານຢາກໃຫ້ຄອບຄົວຂອງເປັນແນວໃດ? ແມ່ນຫຍັງຄສືະຖານະການທີ່ເກດີຂຶນ້ໃນແຕ່ລະມ້ື? 
Ø ແມ່ນຫຍັງເກດີຂຶນ້ໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານໃນຂນະນີ ້ທີທ່ໍາໃຫ້ມັນພ້ຽນຈາກພາບພົດນັນ້? 
Ø ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີກ່ີດຂວາງບໍ່ໃຫ້ທ່ານມອງເຫນັບັນຫາເພ່ືອຈະໄດ້ນໍາມາແກ້ໄຂ? 
Ø ສິ່ງທີກ່ີດຂວາງເຫ່ົຼານັ້ນແມ່ນອັນໃດທີ່ຕອ້ງແກ້ໄຂກ່ອນ? 
Ø ແມ່ນຫຍັງທີທ່່ານສາມາດເຮັດໂດຍດ່ວນເພ່ືອຈັດການກບັສິ່ງກີດຂວາງນັ້ນ? 

ອັນໃດທີ່ຕອ້ງຈດັການໃນລະຍະຍາວ? 
Ø ຜູ້ໃດທີສ່າມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ແລະເປັນແຫ່ຼງການຊອ່ຍເຫລືອສາໍລບັທ່ານ? 

 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ19 ພສຶພາ 2013 (5-19-2013) 

 

ກາຍເປນັຄນົທີ່ຜູ້ອືນ່ຕ້ອງການ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ: ສຸພາສິດ 6:6-11,16-19, 23-27  
 
ບດົຮຽນນີມ້ຜີນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້າ່ງໃດ  
ບົດຮຽນນີສ້າມາດຊ່ວຍທ່ານພັດທະນານສິັຍທີ່ເປນັປໂຍດຕໍຄ່ນົທີທ່່ານເປັນຫ່ວງເປນັໃຍນໍານັນ້. 
 

ບດົຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ 
ພຣະທັມສຸພາສິດໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນແຈ້ງຕໍ່ນິສັຍທີ່ເປັນປໂຍດຕໍ່ພວກເຮົາແລະຜູທ້ີ່ຢູອ່້ອມຮອບພວກເຮົາ. 
 

ເປນັຫຍງັບດົຮຽນນີ້ຈຶງ່ສາໍຄນັ 
ນິສຍັຂອງພວກເຮາົສາມາດກໍສ່້າງຫືຼມ້າງເພຄວາມສໍາພັນຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ.  ຄວາມຂຍັນໝັນ່ພຽນ, ສກັສ,ີ  ແລະ 
ຄວາມບໍຣິສດຸບໍແ່ມ່ນສິງ່ຂອງພາຍໃນທັມະດາ,  ແຕ່ມັນຍັງສາມາດມີຜນົສະທອ້ນອັນຍິງ່ໃຫຍ-່ຜົນສະທອ້ນທາງບວກ 
-ຕໍຄ່ອບຄົວຂອງພວກເຮົາແລະເພ່ືອນຝູງ.  
 
ຄາໍຖາມສາໍລບັຊວີດິ 
ຂ້ອຍສາມາດກາຍເປນັຄນົທີຜູ່ອ້ືນ່ຕອ້ງການແນວໃດ? 
 ສັງຄມົຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນອນັຍິງ່ໃຫຍ່ຕໍສ່ິງ່ທີພ່ວກເຮາົເຮັດ. ໃບແນະນໍາປະສົບການສ່ວນຫຼາຍບນັທກຶ 
ການສາໍເຣດັຜນົຕ່າງໆ. ນາຍຈ້າງທັງຫຼາຍຈະສບືສວນໄຕຕ່ອງຄວາມຊາໍນານຂອງວຽກການຂອງຜູທ້ີ່ໄປສມັກ. ແຕ່ວ່າ 
'ເຮົາແມ່ນໃຜ' ກໍສໍາຄນັທໍ່ໆກັບ 'ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ.'   ທ່ານແມ່ນຜູ້ໃດ-ແລະທ່ານຈະກາຍເປນັຜູໃ້ດ-ໝາຍເຖິງເຫດການທີ່
ກໍາລັງເກີດຂຶນ້ ຊຶງ່ອາດຈະເປນັທັງທາງບວກຫືຼທາງລົບ  ທີສ່ະທ້ອນຕໍຄ່ນົທີຢູ່ອ່ອ້ມຮອບທ່ານ. 
 ການສກຶສາພຣະທັມສຸພາສດິບດົທີ ່6 ນີຈ້ະເປີດເຜີຍຄັງຄນຸສມົບັດດັ່ງເຊັນ່ຄວາມຂຍັນໝັນ່ພຽນ, ກຽດສັກສ,ີ ແລະ 
ຄວາມບໍຣິສຸດທີ່ເປນັປໂຍດຕໍ່ຄົນທີ່ເຮົາພົວພັນເປນັປະຈໍາ.    ຄຸນສົມບັດເປັນສິ່ງທີຢູ່່ພາຍໃນ ແຕ່ຜົນທີປ່າກດົອອກມາ
ຈະສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ. 
 

ສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 

1. ເຮດັງານຢາ່ງຂຍນັໝັນ່ພຽນ: (ສຸພາສິດ 6:6-11) 
 ເຣື່ອງກຽ່ວກັບແມງໄມ້ຕ່າງໆແລະການກະທໍາຂອງພວກມັນກໍເປັນເຣື່ອງໃຫຍ່.    ໜັງເຣື່ອງນຶ່ງຊຶ່ງເປັນເຣື່ອງ 
ຂອງມົດ, ຊີວິດຂອງແມງໄມ,້ ແລະໜັງເຣື່ອງຂອງເຜິ້ງໄດ້ໃຊ້ແມງໄມ້ນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໃຊ້ເປັນຄໍາກ່າວຂານທີ່ໃຫຍ ່
ກ່ຽວກັບທໍາມະຊາດຂອງຊີວິດ.  ແຕ່ວ່າ, ບໍ່ມີອັນໃດ ຫລື ນຍິາຍໃດໆ ທີ່ໃໝ່ແທ້ໆ ຕາມເຣື່ອງເຫ່ົ່ຼານັ້ນ. ເກືອບ 3,000 
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ປີຜ່ານມາແລ້ວ,  ພຣະເຈົາ້ໄດ້ກ່າວຜາ່ນກະສດັໂຊໂລໂມນເພ່ືອປຽບທຽບລະຫວາ່ງຄວາມປະພຶດຂອງແມງໄມ້ ແລະ 
ການພັດທະນາຂອງນສິັຍບຸກຄົນ. 
 ພຣະເຈົ້າບອກຄົນທີ່ພຣະອົງເອີນ້ວ່າ ìຂີ້ຄ້ານî ຈົ່ງ ìເອົາຕົວຢ່າງຂອງມົດ.î ຄວາມໝາຍກໍຄືວ່າ  ìໄປເບິງ່ວິທີ 
ມົດເຮດັວຽກງານແລະຮຽນຮູຈ້າກມັນ.î ຖ້າວ່າໃຜຜູນ້ຶ່ງຈະ ìສັງເກດທາງຂອງມັນ,î ຈາກນັ້ນລາວສາມາດ ìກາຍເປນັຜູ ້
ສລາດî  
 ມບີດົຮຽນນຶ່ງທ່ີຕອ້ງຮຽນຮູຄ້ກືານມນີສິຍັເຮັດວຽກງານຢາ່ງຂຍນັໝ ັ່ນພຽນ. ມດົເຮັດວຽກການຕລອດເວລາ. 
ຈາກສິ່ ງທ່ີພວກເຮົາຮ ູຈ້ກັກຽ່ວກບັການເປັນນຶ່ງດຽວຂອງພວກມນັ, ມດົດງຶຄວາມໜກັຂອງມນັ; ຫືຼເວ້ົາຢາ່ງແມນ້ຢາໍ, 
ພວກມນັສາມາດຍກົໜກັ 20 ເທ່ົາ ທ່ີໜກັກວາ່ນ ໍາ້ໜກັຕວົຂອງພວກມນັເອງ. (www.lingolex.com/ants.htm). 
 ທ່ີຈະກາຍເປັນຄນົຊຶ່ ງສນບັສນນູແລະເປັນປໂຍດຕ່ໍຄນົອື່ ນຈາໍເປັນຕອ້ງມຄີວາມທຸມ້ເທອນັໃຫຍຫຼ່ວງ.   ຖາ້ 
ການໜນູນ ໍາ້ໃຈ, ສະຕິປນັຍາ, ແລະຄວາມສດັຊື່ ທ່ີຄນົອື່ ນໆຕອ້ງການເປັນສິ່ ງງາ່ຍທ່ີຫາໄດ,້ ພວກເຂົາກບ່ໍໍຕອ້ງການ 
ສິ່ ງເຫ່ົຼານີຈ້າກພວກເຮົາ. 
 ບດົຮຽນອກີອນັນຶ່ງກຽ່ວກບັມດົແມນ່ຄວາມສາມາດຂອງພວກມນັສາໍລບັການນາໍພາ-ມນັທາໍງານໂດຍປາສ 
ຈາກຜູນ້າໍຄວບຄມຸພວກມນັໃຫ້ປະຕິບດັງານ. ເຖງິແມນ່ພວກມດົຢູ່ຮວ່ມກນັເປັນນຶ່ ງດຽວກນັກຕໍາມ, ເພ່ືອໃຫມ້ດົທງັ 
ຂວຍປະສບົຜນົສາໍເຣັດມນັຂຶນ້ຢູ່ກບັມດົທກຸໆຕວົເຮັດໜາ້ທ່ີຂອງໃຜມນັ.   ບ່ໍວາ່ຈະຢູ່ບອ່ນເຮັດວຽກຫືຼທີ່ ໂບດ, ພຣະ 
ເຈົາ້ຮຽກເອີນ້ພວກເຮົາແຕລ່ະຄນົໃຫ້ຍດຶຖເືອົາໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບຂອງໃຜລາວຢາ່ງສດັຊື່ . 
 ໜ້າທ່ີຮບັຜດິຊອບໝາຍເຖງິການເຮັດວຽກຢ່າງມເີປ້ົາໝາຍ-ບ່ໍແມນ່ແຕພ່ຽງໃຫ້ມແີນວເຮັດຊື່ໆ.   ສມຸຄວາມ  
ຂຍນັໝ ັ່ນພຽນຂອງທາ່ນໃນສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັ. ນີແ້ມນ່ພາກສວ່ນນຶ່ງຂອງຄາໍສ ັງ່ຂອງອາຈານໂປໂລໃຫເ້ຮັດວຽກງານເໝອືນ 
ເຮັດຖວາຍອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ (ໂກໂລຊາຍ 3:23). 
 ການສະແດງອອກເຖງິຄວາມດໝຸ ັ່ນ ຂຍນັໝ ັ່ນພຽນຕ່ໍວຽກງານແລະທຣຸະກດິສວ່ນຕວົ ແມນ່ການເຝ້ົາລະວງັ 
ເພ່ືອຕ່ໍຕາ້ນກບັການປະສບົກບັຄວາມທກຸຍາກແລະຄວາມຂາດແຄນທາງດາ້ນການເງນິ. ນີກ້ບ່ໍໍແມນ່ການປະຕິເສດຕ່ໍ 
ຄວາມກດົດນັທາງເສດຖະກດິທ່ີເກດີຂຶນ້ເລືອ້ຍໆ ຊຶ່ ງນາໍໄປສູກ່ານຫວາ່ງງານທ່ີຢູເ່ໜືອກາໍລງັຂອງຕນົ ຄກືນັກບັພວກ 
ມດົໂຕນອ້ຍໆນ ັນ້ ຄນົທ່ີສລາດທອ້ນໂຮມສິ່ ງຂອງຕາ່ງໆສາໍລບັອະນາຄດົ ໂດຍສາໍນກຶໄດວ້າ່ທກຸໆລະດຮູອ້ນທ່ີດນີ ັນ້ 
ຈະຕາມມາດວ້ຍອະດໜູາວທ່ີບ່ໍດສີເມ.ີ  
 ເໝອືນກບັວຽກການທ່ີສາໍຄນັ ຢາ່ໃຫມ້ນັເປັນພຣະທຽມ(ຮບູໂຄຣບົ)ໃນຊວີດິຂອງທາ່ນ.  ສິ່ ງນຶ່ງທ່ີແຕກຕາ່ງ 
ກນັລະຫວາ່ງມດົແລະມະນດຸນ ັນ້ຄຄືວາມສາມາດ ຊຶ່ ງສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນ.  ພວກເຮົາຮູຈ້ກັສິ່ ງນີເ້ພາະວາ່ພວກເຮົາຖກື 
ບນັຊາໃຫສ້ງັເກດແລະຮຽນຮູຈ້າກມດົ.   ໃຫພິ້ຈາຣະນາເບິ່ ງນສິຍັການທາໍງານຕາ່ງໆ ຂອງທາ່ນແລະໃຫ້ໝ ັນ້ໃຈວາ່ 
ການງານເຫລ່ົານ ັນ້ຈະບ່ໍກາຍຂອບເຂດຄວາມສມົດນູຕ່ໍສິ່ ງສາໍຄນັອື່ ນໆ.   ນີແ້ມນ່ພາກສວ່ນນຶ່ງທ່ີເຮົາໄດເ້ອົາໃຫຄ້ນົ 
ອື່ ນໃນສິ່ ງທ່ີພວກເຂົາຕອ້ງການ. 
 

2. ສະແດງອອກໃຫເ້ຫນັຄວາມສດັຊື:່ (ສຸພາສິດ 6:16-19) 
 ການຫ້າມທຸກໆຢ່າງມີຄຸນຄ່າທີດ່ີຢູເ່ບື້ອງຫລງັ,  ການໃຫ້ເຫດຜົນສໍາລັບການຫ້າມທີ່ບົງ່ການໄວ.້     ລໍາດັບຂໍ້ 
ຫ້າມໃນສພຸາສດິບດົທ ີ6 ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ງແຈ້ງແລະມີເປົ້າໝາຍຄົບຖ້ວນຕໍສ່ິ່ງທີ່ຕ້ອງສຸມໃຈໃສ.່  ການເຮັດແນວ 
ນັ້ນໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເປນັຄນົທີ່ມີພຣະພອນຕໍຄ່ົນອື່ນ.   ບາງຄົນໄດ້ບນັລະຍາຍສິ່ງນີ້ເໝອືນ ìຄວາມບາບອນັຮ້າຍ 
ກາດເຈັດປະການî ຂອງຊາວອສິຣາເອນ.  
 ບາງຄັງ້ພວກເຮົາເວ້ົາວ່າ, ìເຮີຍ, ເຈົ້າຢ່າເຂົ້າມາຢູ່ໃນລາຍຊື່ສິ່ງທີ່ບໍດ່ີຂອງຂ້ອຍ.î ຂໍ້ພຣະຄັມພີວັກນີ້ແນະນໍາ 
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ພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າສູລ່າຍຊື່ສິ່ງທີບ່ໍ່ດີທີ່ພຣະເຈົ້າລຽງໄວ.້   ສິ່ງທີບ່ັນທຶກໄວ້ນີ້ແມ່ນສິ່ງໜ້າກຽດໜ້າຊັງຕໍ່ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ, 
ເບິງ່ໃນແງ່ດຽວກັນກັບການກະທໍາເຊັ່ນ ການກິນອາຫານທີບ່ໍ່ສະອາດ, ນະມັສການພຣະທຽມ, ແລະການຖວາຍເດກັ 
ເດັກນ້ອຍເປນັເຄືອ່ງບູຊາ.  ແນ່ນອນພວກເຮົາຕອ້ງເຫັນວ່ານີແ້ມ່ນສິງ່ຮາ້ຍກາດທີ່ພຣະເຈົາ້ລຽງລາໍດັບໄວ້ໃນທີນ່ີ.້ 
 ຖ້າຕາຫາກແນມໄປທີ່ຈດິໃຈ ດັງ່ນັນ້ ìຕາຈອງຫອງî ກໍເລງັເຖງິຫົວໃຈຂອງຄວາມອວດຕົວ.  ຄວາມອວດຕົວ 
ນີ້ອາດຈະແນໃສ່ໂດຍຕົງທັງຕໍ່ຄນົອື່ນແລະຕໍ່ພຣະເຈົາ້.   ຄວາມຖ່ອມຕົວແມ່ນພ້ືນຖານແລະມາກອ່ນການມີຄວາມ 
ສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ; ການມີຄວາມສັມພັນຕໍມ່ະນຸດກເໍປນັຈິງໃນທໍານອງດຽວກັນນີ.້  ຄວາມອວດຕົວໄດປ້າກດົອອກ 
ເອງ ດ້ວຍການບໍ່ເຕັມໃຈຟັງຄນົອືນ່, ບໍ່ຮັບເອົາຄໍາແນະນໍາຕັກເຕືອນ,  ແລະຕູ່ໃສ່ຄນົອືນ່ກອ່ນທີຈ່ະຍອມຮັບວ່າແມ່ນ 
ຄວາມຜິດຂອງຕນົເອງ. 
 ຄວາມຈິງເສີມສ້າງການໄວ້ວາງໃຈ.   ບຸກຄົນທີ ່ìລີ້ນເວົ້າຕົວະî ຈະຄົ້ນພົບວ່າຄນົອືນ່ໆບໍ່ເກບັກໍາຄໍາເວ້ົາຫືຼນ ິ
ສັຍຂອງລາວ.  
 ການທໍາສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍອາດຈະຖືກຍົກຍ້ອງແລະຖກືຊວນໃຫ້ເຮດັໃນສງັຄົມຂອງພວກເຮົາແຕບ່ໍ່ແມ່ນໃນຣາຊອາ
ນາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້.  ພຣະອົງຊົງກຽດຊງັແລະຢນືຕໍສູ່້ກບັ ìມືທີເ່ປືອ້ນດ້ວຍເລືອດຂອງຜູບ້ໍ່ມີຄວາມຜິດ.î ເວລາແລະ 
ຊ່ອງວ່າງບໍ່ໄດ້ໃຫສ້ັນຍາຢ່າງລະອຽດຂອງສິ່ງທັງປວງທີ່ອາດຈະນໍາມາໃຊໃ້ນຂໍ້ຫ້າມນີ້ ແຕ່ພວກເຮົາຄວນຈະຖືກເຕືອນ 
ວ່າຄົນທີ່ທໍາສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍບໍ່ແມ່ນແບບຢ່າງສໍາລັບພວກເຮົາຜູ້ທີຕ່ດິຕາມພຣະຄຣດິ (ສຸພາສດິ 3:31). 
 ຄວາມກະຕືລືລົນ້ແມ່ນຄຸນນະສົມບັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ (ຄາລາເຕັຽ 4:17-18), ແຕ່ບໍແ່ມ່ນ "ກະຕີລລືົ້ນທີ່ນໍາໄປສູ່ 
ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ.î    ຄົນອືນ່ຕ້ອງການຄວາມກະຕລືືລົ້ນຂອງທ່ານທີ່ເຫຼື້ອມໃສໃນພຣະເຈົ້າ   ເພື່ອຊີ້ທາງໃຫ້ພວກເຂົາໄປສູ່ 
ຄວາມຊອບທັມໃນທີ່ສດຸ-ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ. 
 ການປະພຶດທີ່ບໍ່ເປັນທັມບາງຢ່າງປາກົດອອກໃນຄວາມສັມພັນສ່ວນບຸກຄົນ-ແຕ່ບາງຢ່າງໄດແ້ຜຂ່ຍາຍໄປສ ູ ່
ຣະບົບກົດໝາຍແລະຜົນທີ່ຕາມມາແມ່ນການນາບຂູ ່.   ເປັນ ìພຍານເທດັທີ່ໃຫ້ຄໍາພຍານບໍຈ່ິງî ເໝອືນກັບຈີກແຜ່ນ 
ກົດໝາຍ.  ຂໍ້ມູນທີ່ບໍຖ່ືກຕ້ອງນໍາໄປສູ່ການຈັບກຸມທີຜ່ິດພາດແລະຖືກຄຸກຊ່ຶງເປັນການໝິນ່ປມາດພຣະເຈົາ້ຜູ້ບໍຣິສຸດ. 
ເຖິງແມ່ນຢູ່ນອກໂຮງສານ, ພວກເຮົາຕ້ອງປອ້ງກນັຊື່ສຽງຂອງຄົນອືນ່ທີປ່າສຈາກຂໍ້ຕາໍໜ.ິ ພວກເຮົາເປັນໜີຄ້ວາມຈິງ 
ຕໍ່ກນັແລະກນັ ບໍ່ພຽງແຕຄ່ໍາເວົ້າຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນແຕ່ທັງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພວກເຮົາດ້ວຍ.  
 ການຖ່ອມຕົວ, ມີຄວາມສັດຊື,່  ປາສຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,  ການກະທໍາທີມຸ້່ງໄປສູ່ສິ່ງທີດ່ີ,  ກະຕລືືລົນ້ໃນ 
ຄວາມຊອບທັມ, ໂຄຣົບຕ ໍ ່ຊື່ສຽງຂອງຄົນອື່ນ,  ມີໄມຕຣີກບັຄົນອື່ນ.  ສິ່ງເຫລົ່ານີແ້ມ່ນຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູທ້ີ່ມີຄວາມ 
ສັດຊື່ ຊຶ່ງແມ່ນສິັຍແລະຄນຸນະສົມບັດທີຄ່ົນອື່ນຕ້ອງການຈາກເຮົາ. 
 
 

3. ສະແດງອອກໃຫເ້ຫນັຄວາມບຣໍສິດຸ: (ສຸພາສິດ 6:23-27) 
 ສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍໄດ້ຖກືໝາຍເຕອືນໄວ້ຢ່າງລະອຽດບໍ່ວ່າຈະເປັນເຄື່ອງໃຊ້ປະຈໍາເຮືອນທີ່ມີສິ່ງອັນ 
ຕະລາຍປນົຢູດ່້ວຍຫືຼອນັຕະລາຍໃນຫົນທາງຂາ້ງໜ້າ, ປ້າຍຕາ່ງໆຈະໃຫ້ຄໍາເຕືອນແກ່ພວກເຮົາເຖິງສິ່ງທີ່ອາດຈະເປນັ 
ບັນຫາ.   ພຣະບັນຍດັຂອງພຣະເຈົາ້ກຊໍີບ້ອກແນວນັນ້ແກ່ພວກເຮົາ ຂໍ້ບນັຍັດທັງປວງເຮດັໃຫ້ພວກເຮົາລະມັດລະວງັ 
ໃນສິ່ງທີ່ອາດເປນັພັຍອນັຕະລາຍໃນຕົວມັນເອງທີ່ລຢໍູ່ຂາ້ງໜ້າພວກເຮົາໃນຫົນທາງເດນີຂອງຊີວິດ. 
 ບັນຍດັທງັປວງຂອງພຣະເຈົາ້ເປັນຕະກຽງແລະຄໍາສອນທີ່ພວກເຮົາພົບໃນພຣະບນັຍດັເປນັແສງສະຫວາ່ງ. 
ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພຣະຄັມພີກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາເຖິງເສັ້ນທາງຂອງຊີວິດ.  ຄວາມຈິງຈາກເບືອ້ງເທງິຊອກຫາທາງປກົ 
ປັກຮກັສາພວກເຮົາໃນເຣື່ອງຄວາມບໍຣິສດຸທາງເພດ ຈາກຜູຍ້ງິຊ່ົວຮ້າຍທີ່ໄດ້ກ່າວເຖງິໃນຂໍ້ພຣະຄໍາຕອນນີ.້ ແຕ່ພວກ 
ເຮົາກໍຮູຈ້ັກການທດົລອງມີກບັທກຸເພດທີ່ບໍສ່ະເພາະເຈາະຈົງ.   ທັງສອງ ຄຜືົວແລະເມັຽຕອ້ງບຸກບນືຫາຄວາມບໍຣິສດຸ 
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ຊຶ່ງພຣະເຈົ້າຊົົງຮຽກເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດ. 
 ຈົ່ງລະວັງລີນ້ທີ່ເວົ້າລຽ່ນໄຫຼຂອງບາງຄົນທີ່ຈະຍົວະເຍົ້າທ່ານໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຄວາມສັມພັນທີຜ່ິດກົດເກນ    ຊຶ່ງເບິ່ງ 
ເໝືອນວ່າເປັນຄໍາຊົມເຊີຍທີອ່ອກມາຈາກໃຈຈິງ  ທີກ່່າວໂດຍທາງສວ່ນຕົວຫືຼແມ້ແຕໃ່ນທາງອິນເຕີແນັດເຊ່ັນ ເຟສບຸກ, 
ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດແຕ່ງງານພັງທະລາຍໄດ້ໂດຍການເປີດປະຕູໃຫ້ມີການນອກໃຈກນັຈາກຊວີິດແຕ່ງງານ. 
 ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນສໍາລັບຄວາມບໍຣິສດຸແມ່ນໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານ. ພຣະເຢຊູໄດສ້ອນວາ່ຣາຄະຕນັຫາແມ່ນບໍເ່ກດີ 
ຂອງການຜດິຊາຍຍິງ (ມັດທາຍ 5:27-28). ຈົງໃຫ້  ìຕາຂອງຫົວໃຈທ່ານî ຫຼັບໄວ້ຕໍສ່ິ່ງລໍລ້ວງຕ່າງໆທີ່ນອກເໜືອໄປ 
ຈາກສິ່ງທີ່ຄູຄ່ອງຂອງທ່ານມອບໃຫ້.  ຈົງ່ລະວງັວ່າທ່ານປາຖນາຫຍັງແລະເຝົາ້ລະວງັບ່ອນທີທ່່ານຍອມໃຫ້ຄວາມຄຶດ 
ຂອງທ່ານເກີດຄວາມຫລົງໄຫລ. 
 ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມບໍຣິສຸດແມ່ນການຫີຼກເວັ້ນການເຂົາ້ມີສ່ວນກບັຮູບລາມົກໃນທຸກໆຮບູແບບ.  ສັງຄົມ 
ຂອງພວກເຮົາເນັນ້ໃສກ່ານໃຊ້ນໍາ້ແລະອາຫານທີ່ບຣໍສິຸດ.  ພຣະເຈົາ້ກປໍະສົງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດທໍ່ໆກັນໃນເຣືອ່ງຄວາມ 
ບໍຣິສຸດຂອງສິ່ງທີ່ເຂົ້າໄປໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ.  ຖ້າທ່ານຫາກຍິນຍອມເຂົ້າໄປມີສ່ວນກັັບສິ່ງນີ້ ຈົ່ງທູນຂກໍານອະພັຍ 
ໂທດຈາກພຣະເຈົາ້ແລະສ້າງຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖືກັບຄົນເພດດຽວກນັເພ່ືອປ້ອງກັນການກບັໄປຫາສິ່ງເລວຊາມນັນ້ອກີ. 
 ການຖືໄຟໄວ້ໃກຕ້ົວເຮົາໂດຍທີ່ບໍ່ໃຫ້ມັນໃໝ້ເຄື່ອງນຸ່ງກໍເປນັໄປບໍ່ໄດ.້  ດັ່ງນັນ້ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະບໍລ່ະເມີດ 
ຕະຖານຂອງພຣະເຈົາ້ເຣ່ືອງຄວາມບໍຣິສດຸຂອງຊີວິດການແຕ່ງງານ ໂດຍບໍມີ່ຄວາມທຸກທໍຣະມານຈາກຜົນທ່ີຕາມມາ. 
ອັນນີຄ້ືເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຂໍ້ພຣະຄັມພີຈຶ່ງເຕອືນພວກເຮົາໃຫ້ຊ່ັງຊາຄວາມສນຸກສນານອັນສັ້ນໆກບັຜນົສະທອ້ນອັນ 
ຍາວນານ.  

ບດົຮຽນຊວີດິ 
  
 ຂນະທີທ່່ານປູກຝັງຄວາມດຸໝັນ່ຂຍັນໝັນ່ພຽນ, ກຽດສັກສີ, ແລະຄວາມບໍຣິສຸດໃນຄວາມສັມພັນສ່ວນ ຕົວ, 
ທັງຕົວທ່ານເອງແລະຄົນອື່ນຈະໄດຮ້ັບພອນ. ການພັດທະນານິສັຍຂອງທ່ານເພ່ືອທາ່ນຈະໄດກ້າຍເປັນຄົນທີ່ຄນົອືນ່ 
ຕ້ອງການແມ່ນກໍາໄລອັນດີທີສຸ່ດຂອງຄົນອື່ນ ເຖິງແມ່ນມັນອາດສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບພວກເຂົາໃນຊ່ວງເວລາ 
ອັນສັນ້ກຕໍາມ. 
 ຄວາມສັມພັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແນ່ນອນແມ່ນພຣະພອນທີ່ມາຈາກເບືອ້ງເທິງ  ຍາກທີ່ຈະມາເຖງິພວກເຮົາໂດຍ  
ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮດັຫຍັງເລີຍ.  ຄວາມສັມພັນເຫ່ົຼານີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການປະພຶດທີ່ມີຫັຼກແລະນສິັຍທີ່ຖກືຕອ້ງ. 
ທ່ານກາໍລັງເຮັດແນວໃດໃນເຣື່ອງຂ້າງລຸມ່ນີເ້ພ່ືອນສິັຍຂອງທ່ານຈະດີຂຶນ້? 
v ຄວາມດຸໝັ່ນຂຍັນໝັ່ນພຽນແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈອອກເຫື່ອເທແຮງຢ່າງຕໍ່ເນືອ່ງເພື່ອຄົນອື່ນໆຈະບໍ່ໄດ້ເອົາບ່າ 

ມາຊວ້ານໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ.  
v ຄວາມສັດຊື່ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນທ່ານດຂີຶ້ນ ລະຫວາ່ງຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົາ້ທີວ່າ່ທ່ານແມ່ນໃຜ ແລະຕົວ 

ທ່ານທີແ່ທຈ້ິງແມ່ນໃຜກນັແທ້. 
v ຄວາມບໍຣິສຸດແມ່ນການຮັກສາໝດົທັງຕົວແລະມີຄວາມຄິດທີສ່ະອາດໃນຊີວິດ ພ້ອມທັງການປະພຶດທີບ່ໍ່ມ ີ

ຂໍ້ຕໍາໜ.ິ 
                 

                   ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທດິ ທີ 26 ພສຶພາ 2013 (5-26-2013) 

 

ໃຫ້ສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນຕ້ອງການທີ່ແທຈ້ິງ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ: ສຸພາສິດ 11:12-14;17:17; 18:24; 27:5-6, 9-10,17; 28:23; 29:10  
 
ບດົຮຽນນີສ້າມາດມຜີນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້າ່ງໃດ  
ບົດຮຽນນີສ້າມາດຊ່ວຍທ່ານຮບັເອົາຄຸນຄ່າຂອງການລົງທຶນໃນຊວີດິຂອງຄນົອືນ່ແລະການຈູງໃຈ 
ພວກເຂາົມາຫາພຣະຄຣິດ. 
 

ບດົຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ 
ບົດຮຽນນີຈ້ົດຈໍໃ່ສຂ່ະບວນການຂອງນສິັຍສາມປະການທີ່ສາມາດເປນັພລງັດົນໃຈຄນົອືນ່ໆ. 
 

ເປນັຫຍງັບດົຮຽນນີ້ຈຶງ່ສາໍຄນັ 
ພວກທີ່ເຖງິກະສຽນຫຼາຍຄນົອາດຈະໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງການເປັນເພ່ືອນຄືພວກຄົນທີ່ພວກເຮົາມັກແລະດຕີໍພ່ວກ 
ເຮົາ. ແຕ່ວ່າເພື່ອນແທ້ນັ້ນແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະສັດຊື່ກບັພວກເຮົາ, ຢູ່ຄຽງຂ້າງກບັພວກເຮົາບໍ່ວ່າເຣື່ອງໃດກຕໍາມ, ແລະຮັກພວກ 
ເຮົາພໍທີ່ຈະບອກພວກເຮົາໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຢາກໄດ້ຍນິ. ຄຸນຄ່າຂອງບົດຮຽນນີ້ແມ່ນທີ່ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນນະພາບ 
ທີ່ໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນຂອງຄໍາວ່າເພື່ອນ. 
 

ຄາໍຖາມສາໍລບັຊວີດິ 
ບາດກາ້ວຫຍັງແດທ່ີ່ຂອ້ຍສາມາດເຮັດເພ່ືອຊອ່ຍຂອ້ຍລົງທນຶໃນຜູອ້ືນ່? 
 ìເຈົ້າຢາກໃຫ້ຂອ້ຍເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກດີຂຶນ້ບໍ,່ ຫືຼເຈົາ້ຕ້ອງການໃຫ້ຂອ້ຍບອກເຈົາ້ເຖິງຄວາມຈິງ?î ຊາ່ງແປງອາຍ 
ເຢັນໄດ້ຖາມກຽ່ວກັບໜ່ວຍອາຍເຢ້ນໃນເຮອືນຂອງຂ້າພະເຈົາ້. 
 ຂ້າພະເຈົາ້ໄດ້ຄດຶຢູໜ່້ອຍນຶງ່, ìເອ,ີ ເຮດັໃຫ້ຂອ້ຍມີຄວາມຮູສ້ກຶດີຂຶນ້.î ແນ່ນອນ, ຂອ້ຍຮູຈ້ັກແລ້ວວາ່ຂອ້ຍຕ້ອງ 
ການຢາກໄດຍ້ິນຄວາມຈິງ. 
 ຖ້າຈະເອົາສິງ່ທີຄ່ົນອືນ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ແທ້ໆ,  ທ່ານແລະຂ້າພະເຈົາ້ຕອ້ງມີສະຕແິລະສະແດງອອກເຖິງຄຸນ 
ສົມບັດເຊັ່ນຄວາມສັດຊ່ື, ຄວາມຈົງຮັກພັກດ,ີ ແລະຄວາມສນບັສນນູ. ທາງເຫ່ົຼານີແ້ຫຼະແມ່ນພວກເຮົາລງົ ທນຶໃນຊີວິດ 
ຂອງຄົນອືນ່ແລະສະທອ້ນໃຫ້ເຂາົເຈົາ້ເຫັນພຣະຄຣດິ. 
 

ສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 

1. ປະຕບິດັຄວາມສດັຊື ່ (ສຸພາສິດ 27:5-6; 28:23; 29:10) 
 ທ່ານເຄີຍໄດ້ຮບັຄໍາຕກັເຕອືນທີ່ສມົຄວນໄດຮ້ັບຈາກເພ່ືອນບໍ?່ ຂ້າພະເຈົາ້ເຄຍີຖກືແລ້ວ ຊຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນກວ່າ 
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25 ປີຜ່ານມາແລວ້, ແລະຂ້າພະເຈົາ້ຍັງສາມາດຈົດຈາໍລາຍລະອຽດບາງຢ່າງຂອງຄໍາສົນທະນາ  ພ້ອມທັງຄວາມລະ 
ອາຍທີໄ່ດ້ຮູ້ສຶກຫັຼງຈາກນັນ້.    ຕອນທໍາອດິຂອງການຕຕິຽນແບບນີເ້ຮັດໃຫ້ເຈັບຫຼາຍກວ່າໄລພິດຂອງຄໍາວິຈານຈາກ 
ສັດຕຣູ. ໃນກໍຣະນີຂອງຂ້າພະເຈົາ້, ຂ້າພະເຈົາ້ຖກືປຽ່ນແປງແລະດຽວນີ້ເປັນຄົນດີຂຶນ້ກວາ່ເກົ່າຍ້ອນການຕໍາໜິດວ້ຍ
ຄວາມຮັກທີ່ເຮັດຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ.  ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າມັກປົກປິດໃນສິ່ງທີ່ຄວນເວົ້າ ແຕຂ່້າພະເຈົ້າກຂໍອບໃຈແທນທີ່ 
ລາວຈະເອົາສິ່ງທີຂ່້າພະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ. 
 ພວກເຮົາຖືກທົດລອງໃຫ້ເຮດັຕໍບ່າງຄນົແບບເຜີນໆບໍ່ຈິງໃຈ ແທນທີ່ຈະໃຫ້ເປນັແຜທໍຣະມານໂດຍຄວາມຈິງ 
ຈາກຄໍາກ່າວທີ່ໜ້ານັບຖືນັ້ນ.   ແຕ່ເພື່ອນແທຈ້ະເອົາໃຈໃສ່ສິງ່ທີ່ຄນົອື່ນຕ້ອງການຫຼາຍກວາ່ຄວາມພໍໃຈສ່ວນຕົວຂອງ 
ລາວ.  ຄໍາຕໍາໜິທີ່ສດັຊື່ມີປໂຍດທີສຸ່ດຖ້າຫາກບໍ່ໃຊ້ເລື້ອຍເກີນໄປ, ໃຊ້ພຽງບາງໂອກາດທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ. 
 ຄວາມສັດຊ່ືດກີວາ່ຄວາມບໍ່ຈິງໃຈ  ເປັນພິເສດແມ່ນເມ່ືອມາຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້.  ການເວ້ົາຕໍຄ່ົນອືນ່ 
ທີ່ນອກເໜືອສະຕິປນັຍາຂອງທ່ານເອງເບິ່ງຄືວ່າສດັຊື່ຕໍທ່່ານ  ແທ້ຈິງແລ້ວມັນອາດຈະຈບົລງົດ້ວຍການນໍາພາບາງ ຄນົ 
ໃຫ້ຫ່າງເຫີນໜີໄປແທນທີ່ຈະດຶງເຂົ້າມາສູຄ່ວາມຈິງ ແລະຢ່າລືມວ່າທ່ານຕ້ອງສັດຊື່ກັບຕົວທ່ານເອງດ້ວຍ. 
 ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຊຶ່ງໄດ້ປະເຊີນໜ້າກບັຂ້າພະເຈົ້ານັນ້ ໃນທີສຸ່ດລາວໄດຮ້ັບຄວາມນັບຖຈືາກຂ້າພະເຈົາ້
ຫຼາຍຂືນ້ ເພາະສິ່ງທີລ່າວໄດເ້ຮັດ.   ບໍ່ແມ່ນຄໍາຍອ້ງຍໍຄສືິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການແຕ່ແມ່ນຄວາມຈງິ   ເພາະເຮົາສ່ວນຫຼາຍ
ຕົວະຕົນເອັງ. ຢ່າງໃດກຕໍາມ ເມ່ືອເວລາໄດ້ຜາ່ນໄປແລວ້ຂ້າພະເຈົ້າຈຶງ່ໄດ້ເຂົາ້ໃຈເຖິງບຸນຄນຸທີລ່າວໄດ້ເຮັດຕ່ໍຂາ້ພະ
ເຈົາ້.  ຈົ່ງເຕັມໃຈທີຈ່ະທົນທຸກທໍຣະມານໃນຊວ່ງລະຍະອນັສັນ້ເພ່ືອຈະໄດ້ປໂຍດຈາກຄົນອື່ນໃນລະຍະຍາວ. 
 ຂນະທີຍ່ັງເປນັເດັກນ້ອຍຢູ,່ ທ່ານອາດຈະໄດ້ຍນິວາ່ ìບໍ່ແມນ່ສິ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າແຕ່ວິທີທີທ່່ານເວົ້ານັ້ນຄືບັນຫາ.î 
ຄວາມຈິງແລ້ວທັງສອງກສໍໍາຄັນ.  ສິ່ງທີ່ເຮົາບອກຄົນອື່ນແມ່ນຄວາມຈິງແລະຄວາມຕົງຕໍ່ເປົ້າເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ແຕ່ວິທທີີ່ 
ເຮົາເວົ້ານັ້ນກໍສໍາຄັນເທົ່າໆກັນ ຄໍາຕໍາໜິສາມາດກ່າວແບບເຈບັໆແລະບໍ່ຈົ່ງໜ້າກໄໍດ້.    ພຣະຄັມພີສອນພວກເຮົາໃຫ ້
ກ່າວ ìຄວາມຈິງໃນຄວາມຮກັî (ເອເຟໂຊ 4:15). ພຣະເຢຊູນາໍມາທງັສອງຢ່າງຄ ື ìພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງî  (ໂຢຮັນ 
1:17). ພວກເຮົາຄວນຈະບຸກບືນເອົາໝົດທັງສອງເຊ່ັນກນັ. 
 ການໂອ້ລົມຢ່າງເປີດເຜຍີແລະສດັຊື່ຄວນຈະເປນັຄນຸນະສົມບັດອັນດໃີນຄວາມສັມພັນໃນພຣະກາຍຂອງ 
ພຣະຄຣດິ.   ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຜູທ້ີອ່້າງວ່າຕົນຮູ້ຈັກຄວາມຈິງທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຈາກສວັນແຕ່ບໍ່ເຕັມໃຈແບ່ງປນັແລະຮັບ 
ຟັງຈາກຜູອ້ື່ນ? ຄວາມສັມພັນແບບເຮັດຫ້ີຼນແລະຕືນ້ໆ ຈະບໍນ່າໍພຣະກຽດມາສູ່ພຣະເຈົາ້. ພວກເຮົາສາມາດເປນັແບບ 
ຢ່າງຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າດ້ອຍຄວາມເຕັມໃຈເວົ້າແລະເຕັມໃຈຮັບຟັງ.  
 ແນ່ນອນ, ບໍແ່ມ່ນທກຸຄນົຢາກໄດຍ້ິນຄວາມຈິງ  ແທຈ້ິງແລ້ວຄນົຊົ່ວຮ້າຍອາດຈະກຽດຊັງຄົນສດັຊື່. ຜູ້ທີ່ຊືຕ່ົງ 
ຈະເຕັມໃຈຮັບເອົາການຕຕິຽນທີອ່່ອນສຸພາບຢາ່ງແທຈ້ິງຕາມການເວລາ. ເຖງິແມ່ນໃນອົງການຈດັຕັງ້ ພວກຜູນ້ໍາທີ່ຮັບ 
ໃຊ້ທີ່ແທຈ້ິງຈະຮັບເອົາຄໍາຕິຊົມທີກ່ໍ່ສ້າງແລະການຕໍາໜິ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າໄດຕ້ັດສິນໃຈຢ່າງແນ້ວແນ່ທີຈ່ະເຮັດໃຫ້ໝດົ   
ທັງກຸ່ມມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຊື່ສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
  

2. ສະແດງຄວາມຈງົຮກັພກັດີ (ສຸພາສິດ 17:17; 18:24; 27:10) 
 ທ່ານສາມາດບັນລະຍາຍການຕັດສິນໃຈແນ້ວແນ່ຂອງທ່ານຕໍຄ່ົນອືນ່ວາ່  ìຮກັຕລອດຣະດກູານî?  ການຮກັ 
ບາງຄນົໃນລະດູໃບໄມ້ປົງ່ຂອງຊີວິດເປນັການງ່າຍເພາະທກຸສິງ່ໃໝ່ແລະໜ້າຕື່ນເຕັນ້.  ຢູ່ໃນລະດູຮອ້ນຂອງຄວາມຮກັ 
ກໍຂ້ອນຂ້າງງ່າຍຢູ ່ ກັບວັນທັງຫຼາຍທີມ່ີພຽງເລັກນ້ອຍທີ່ຕ້ອງເຮັດ. ລະດູໃນໄມ້ຫຼົ່ນນໍາການທ້າທາຍມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 
ປານນັນ້, ເມ່ືອຍາມເກັບກຽ່ວມາເຖງິແລະໝາກຜົນຂອງການອອກແຮງສາມາດເຫັນໄດ້, ຄວາມຮັກສາມາດເຫັນລາງ 
ວນັຕອບແທນ. ລະດໜູາວເດເປັນແນວໃດ? ຄວາມຮັກຂອງທາ່ນຕໍ່ຄນົອືນ່ຍັງອຸ່ນຢູ່ບໍ່ເຖິງແມ່ນເຂົາເຈົາ້ເຢນັຊາຕໍທ່່ານ? 
 ກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ເຕອືນພວກເຮົາວາ່   ìເພ່ືອນຮັກຕລອດເວລາ.î   ໃນຄວາມສັມພັນຈະບໍ່ມີເວລາໃດທີ ່
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ຍາກໄປກວ່າເມື່ອທ່ານຕອ້ງເອົາສິ່ງທີຈ່ໍາເປັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແທນທີ່ຈະແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ.    ຄໍາເວົ້າເກົ່າໆກ ໍ
ສອນພວກເຮົາວາ່ເພ່ືອນແທບ້ໍ່ເຄຍີຂວາງທາງຂອງທ່ານຈົນກວາ່ທ່ານກໍາລັງຈະລົ້ມລງົ. 
 ບາງຄັ້ງຄົນທັງຫລາຍກຕໍອ້ງການຄໍາໜູນໃຈເຖິງແມ່ນພວກເຂາົກະທໍາຜດິຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ໃນບາງເວລາເມ່ືອ  
ເຂົາເຈົ້າບໍເ່ຂົາ້ໃຈເຖິງສະພາບຄວາມຈິງຂອງຊວີດິ ເຂົາຕ້ອງຕອ້ງການໃຫ້ທ້າທາຍ.     ຫຼາຍໆຄັ້ງສະຖານະການຫຍຸງ້ 
ຍາກແມ່ນເວລາມີເພ່ືອນໃຫມ.່ 
 ຫຼາຍຄົນວັດແທກສັງຄົມແລະການສັມພັນຊີວິດດ້ວຍຈໍານວນໝູ່ເພື່ອນທີ່ພວກເຂົາມ.ີ   ນີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ 
ທ່ານຈະບໍໄ່ດຮ້ັບຜົນສະທ້ອນຈາກການເລືອກທີຜ່ິດແລະການປະພຶດທີບ່ໍດ່ີ. ສິ່ງທີ່ທາ່ນຕ້ອງການແທ້ໆນັ້ນ-ແລະແມ່ນ 
ຫຍັງທີ່ພວກເຮົາຢາກເປັນ-ìເພື່ອນຜູ້ຢູ່ໃກ້ຊິດກວ່າອ້າຍນ້ອງ.î ຄວາມຈົງຮັກພັກດີປະເພດນີ້ເກດີຂຶ້ນໜອ້ຍກວ່າທີ່ພວກ
ເຮົາຫວັງເອົາໄວ.້  ຜູຮ້ັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ ເຈີໂຣມ (ຄ.ສ. 345-420) ໄດຂ້ຽນໄວ້ວ່າ, ìຊອກຫາເພ່ືອນຕອ້ງໃຊ້ເວລາ  ຍາກ 
ຫຼາຍທີ່ຈະພົບ, ແລະຍາກທີຈ່ະຮັກສາໄວ້.î (Craig Brian Larson, Brian Lowery, gen. eds., 1001 
Quotations That Connect, [Grand Rapids, MI: Zondervan, 2009], 88.) 
 ເພາະເຫດຜົນນີເ້ອງ,   ການສະແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຖ້າມກາງຄວາມສັມພັນໃນຄຣສິຕະຈັກອາດຈະເປນັ 
ອັນນຶງ່ທີດ່ີທີສຸ່ດເພື່ອໃຊດ້ຶງດູດໃນປາ່ວປະກາດຂ່າວປະເສດີ.       ຫຼາຍໄປກວ່ານີແ້ມ່ນການນໍາຄົນມາຫາພຣະຄຣດິ, 
ຄວາມສັດຊື່ປະເພດນີ້ແມ່ນສໍາຄັນຕໍຄ່ວາມສັມພັນໃນການຕັກເຕືອນແລະການເປັນຜູ້ອບົຮົມຜູ້ເຊື່ອທີ່ໃຫຍແ່ລ້ວນັນ້ 
ເພືີ່ອຊ່ວຍຜູທ້ີ່ຍງັເປັນເດັກອ່ອນໃນພຣະຄຣດິໃຫ້ເຕີບໂຕຂຶນ້ເຖິງຄວາມເປນັຜູ້ໃຫຍ.່  
 

ໜາ້ທີຮັ່ບຜດິຊອບຂອງຄຣສິຕຽນຕໍຜູ່ອ້ືນ່ 
-ຍອມຟງັຊຶ່ງກັນແລະກນັ (ເອເຟໂຊ 5:21                                     -ຢູ່ໃນຄວາມສງົບ (ໂຣມ 12:18) 
-ເປັນຄນົເມດຕາເອນັດກູັນ (ເອເຟໂຊ 4:32)                                 -ເອື້ອເຟ້ືອເພ່ືອແຜ ່(ເຮັບເຣີ 13:16) 
-ເປນັຕົວຢ່າງທີດ່ີ (ໂຣມ 13:7)                                                   -ເປັນຄົນທີ່ປານ ີ(1 ເທຊະໂລນິກ 5:12) 
-ເປັນຄນົອດົທນົ (ເອເຟໂຊ 4:2)                                                 -ເປັນຄົນສລາດ (ໂກໂລຊາຍ 4:5) 
-ປ້ອງກນັຄວາມເຊືອ່ (1 ເປໂຕ 3:15)                                          -ເຮັດດ ີ(ມດັທາຍ 7:12) 
-ຍກົໂທດແກ່ກນັແລະກັນ (ໂກໂລຊາຍ 3:13)                               -ໜູນໃຈກນັແລະກນັ (ເຮັບເຣີ 3:13) 
-ໃຫກ້ຽດ (ໂຣມ 12:10)                                                           -ມນີໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນ (ໂຣມ 15:5) 
-ຮກັ (ໂຢຮນັ 15:12-17)                                                         -ອະທິຖານ (ຢາໂກໂບ 5:16) 
-ປະກາດຂ່າວປະເສີດ (2 ໂກຣິນໂທ 5:20)                                  -ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ (2 ໂກຣນິໂທ 1:3-4) 
-ຍອມຮັບຄວາມເທົ່າທຽມກັນ (ຄາລາເຕັຽ 3:28)                            -ສະແດງຄວາມຕອ້ນຮບັ (1 ເປໂຕ 4:9) 
-ສະແດງຄວາມເມດຕາ (ມັດທາຍ 5:7)                                       -ສະແດງຄວາມເສົ້າສລດົໃຈ (1 ເປໂຕ 3:8) 
- ຮັບແບກພາຣະຊ່ອຍກັນແລະກນັ (ຄາລາເຕັຽ 6:1-2)         

(Source: Walter Elwellís Topical analysis of the Bible, pp. 669-678) 
 

3. ເປນັຜູສ້ນບັສນນູ: (ສຸພາສິດ 11:12-14; 27:9,17) 
 ມີບາງເວລາທີເ່ພ່ືອນຂອງພວກເຮົາຕ້ອງການຄໍາໜນູໃຈຈາກພວກເຮົາ. ບາງເວລາພວກເຂາົພຽງແຕຢ່າກໃຫ້ 
ເຮົາເປນັຜູ້ຟັງ. ໃນກຣໍະນນີີ້,   ìຜູ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຈະມິດງຽບຢູ.່î   ຢ່າຖືວ່າເປນັຄວາມກົດດັນວ່າເຮົາມີຄໍາຕອບທີຖ່ືກ 
ຕ້ອງສເມີໄປສໍາລັບໝູ່ເພື່ອນຜູ້ທີ່ກໍາລັງມີບັນຫາ.   ສນັບສນູນພວກເຂົາເຈົ້າໂດຍການປາກົດຕົວຂອງທ່ານ ເຖິງແມ່ນ  
ຈະຕ້ອງມິດງຽບຢູ່ກຕໍາມ. 
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 ຄວາມມິດງຽບແມ່ນພາກສ່ວນຂອງການເປັນເພ່ືອນມິດໃນອກີທາງນຶ່ງເໝືອນກນັ, ເພາະວາ່ເພ່ືອນດເີກັບຮກັ 
ສາຄວາມລັບໄວ້. ທກຸໆຄົນຕ້ອງການບ່ອນທີປ່ອດພັຍເພ່ືອລະບາຍແລະສົນທະນາບນັຫາຕາ່ງໆໂດຍບໍຢ່້ານວາ່ຄວາມ 
ລັບຈະຖກືເປີດເຜີຍໃຫ້ຄນົອືນ່ໆຮູ.້ ທ່ານສາມາດສາ້ງບ່ອນໃຫ້ລີພັ້ຍສໍາລບັຜູທ້ີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເຊັ່ນນັ້ນ. 
 ອີກປະການນຶງ່, ເວລາອນັເໝາະສົມຈະເກີດຂຶນ້ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາສະແດງການສນບັສນູນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ໝູ່ 
ເພ່ືອນໂດຍການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແລະນໍາພາທີສ່ລາດແກ່ພວກເຂາົ. ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າຄໍາແນະນໍານັ້ນມີທັງສອງຄຄືົນອື່ນເປັນ 
ຜູ້ຊອກຫາແລະມີພ້ືນຖານມາຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້.  
 ການຕັດສິນໃຈທີດ່ີສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ການໃຫ້ສິງ່ທີ່ຄນົອືນ່ຕອ້ງການ.   ບາງຄັ້ງບາງຄົນກໍຕອ້ງການ ìຄວາມອ່ອນ 
ຫວານຂອງເພ່ືອນ,î ຄໍາເວົ້າທີ່ເໝືອນນໍ້າມັນປິ່ນປົວວິນຍານທີບ່າດເຈບັ.î ບາງຄັ້ງ, ການສນົທະນາທີເ່ຜັດຮ້ອນກໍເກດີ 
ຂຶ້ນລະຫວ່າງໝູ່ເພື່ອນ ອັນນີ້ແມ່ນສິງ່ທີ່ຄາດຫວັງເອົາໄວ້ເມືອ່ ìເຫັຼກຝນົເຫັຼກ  ຄນົນຶ່ງຖືກຝົນຈາກອີກຄນົນຶງ່.î    ການ 
ສນັບສນນູມາໃນຫຼາຍໆຮູບແບບ-ອາດຈະມາໃນແບບການໜນູໃຈຫືຼອາດມາໃນແບບການທ້າທາຍ.      ຄໍາຕອບນັນ້ 
ແມ່ນຕ້ອງມາກັບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງຄົນອື່ນສເມີຊ່ຶງແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນລະດັບນຶ່ງຂອງພວກເຮົາ. 
 ຢ່າສລຸບເອາົວ່າເພື່ອນທຸກໆ ຄນົຂອງທ່ານຈະເປັນຜູ້ຈົງຮັກພັກດີຕໍທ່່ານເໝືອນດັ່ງທ່ານຈົງຮກັພັກດີຕໍລ່າວ. 
ການຮກັສາການສນັບສນນູທີສ່ັດຊື່ເຖິງແມ່ນຜົນປໂຍດທັງສອງຝ່າຍບໍ່ເທົ່າທຽມກນັ ແຕ່ນັນ້ແມ່ນຄຸນນະສົມບັນອັນສໍາ 
ຄັນຂອງຄວາມຮກັຄຣິສຕຽນ.    ຄວາມສັມພັນທີ່ບໍ່ສມໍ່າສເມທີີ່ກ່າວມານີ້ຈະເທົ່າທຽມກັນໄດ້ດ້ວຍການເພີ້ມເຕີມຈາກ 
ພຣະວນິຍານບຣໍສິດຸ.  ຈົງ່ໃຫ້ພຣະອົງເພ້ີມພລັງທາ່ນຂນະທີ່ທາ່ນຊອກຫາການສນັບສນນູຄົນອື່ນໃນທາງທີສ່ົມບູນດີ,  
ຄືທາງທີ່ຖວາຍກຽດແກ່ພຣະຄຣດິ. 

ບດົຮຽນຊວີດິ 
  
 ມີແຕ່ສອງຢ່າງທີ່ຈະໝັ້ນຄົງຢູ່ຕລອດໄປ, ຄືຄົນແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.   ເມື່ອພິຈາຣະນາເບິ່ງຄວາມຈິງ 
ນີ,້  ກເໍປັນເຫດຜົນທີ່ດວີາ່ຄວາມສັມພັນແລະການເປນັສາວົກແມ່ນການລົງທຶນທີ່ດທີີ່ສດຸທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້  
ຂນະທີຍ່ັງຢູ່ໃນໂລກນີ.້     ການທຸ້ມເທເວລາແລະເຫ່ືອແຮງໃສກ່ານຊ່ວຍເຫືຼອບາງຄນົໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶນ້ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຄອບ 
ຄົວຫຼືເພ່ືອນຝູງກໍຕາມແມ່ນສິ່ງນຶງ່ທີ່ຍິ່ງໃຫຍທ່ີ່ສຸດທີທ່່ານສາມາດເຮັດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.   ແນ່ນອນ, ບາງສິ່ງແມນ່ມ ີ
ຄຸນຄ່າຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລບັພວກເຮົາເມ່ືອມັນຫາກຜາ່ນການທົດສອບພຽງສອງສາມຢ່າງເທົ່ານັນ້ ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະເວ້ົາ 
ຫຍັງກຕໍາມ ພວກເຮົາອາດສາມາດສລຸບການທົດສອບສາມຢ່າງຂອງຄຸນຄ່າໄດດ້ັ່ງນີ:້ 
Ø ລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ ຈາກເງິນທີ່ທ່ານມ ີ
Ø ການແບ່ງເວລາ(ກ ໍານົດເວລາ)ຂອງທ່ານ 
Ø ຄວາມສັມພັນອັນມີຄຸນນະພາບຂອງທ່ານ 

 
ແມ່ນຜູໃ້ດທີທ່່ານຈະສາມາດເລີ້ມຕົ້ນເປັນຜູ້ສດິສອນແລະສ້າງລາວເປັນສາວກົໃນອາທິດນີ?້ ແມ່ນຫຍັງຄຂືັ້ນຕໍ ່
ໄປທີ່ທ່ານຈະກະທໍາໃຫ້ສິ່ງນີເ້ກີດຂຶ້ນ?  ໃຊ້ເວລາທີກ່ໍານົດໄວ້, ໃຊ້ງບົປະມານ, ແລະມີຄວາມສັມພັນອັນມີຄຸນນະ 
ພາບ ເປນັສິ່ງວັດແທກ,  ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີມ່ີຄຸນຄ່າອັນແທຈ້ິງຕໍ່ທ່ານ?  
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