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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວນັອາທດິ ທ ີ2 ເດອືນມນີາ 2014(3-02- 2014 ) 

__________________________________________ 
ທາໍງານສາໍເຣດັດ ີ

                           
                                   ອັນໃດທີ່ທ່ານມັກທີ່ສຸດໃນວຽກງານອັນທໍາອິດຂອງທ່ານ?  
                           ວຽກງານແມ່ນພຣະພອນທີ່ພຣະເຈົ້າມອບໝາຍໃຫ້, ບໍ່ແມ່ນຄໍາສາບແຊ່ງ. 
  
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
ໃນຕຽງນອນແລະຫ້ອງນອນທີ່ມີບັນຍາກາດທີ່ອບົອຸນ່.  ເປນັການຍາກຫຼາຍໃນການທີທ່່ານຈະມືນຕາຂຶນ້. ທັນທີທີ່ໂມງ
ປຸກດັງຂຶ້ນທ່ານກໍມີຄວາມຮູ້ສກຶຢ່າງວ່ອງໄວໂລດວ່າບັນຫາແລະວຽກງານທີ່ໜັກແລະຫຍຸ້ງຫຍາກສັບສົນຍັງລໍຖ້າທ່ານ
ຢູ.່ ເຮດັໃຫ້ທ່ານຍາກທີ່ຈະລຸກຂຶນ້ອອກຈາກບ່ອນນອນ, ຍ່າງໄປຫາໝໍ້ກາເຟ, ໄປອາບນໍາ້, ຕລອດຮອດການນຸງ່ເຄືອ່ງ, 
ແລະກ້າວຂາອອກໄປທໍາງານ.  
 
ບາງຄນົພວກເຮົາທໍາງານໝດົມ້ືມີໃຈຈົດຈໍຄ່ອງຄອຍຖ້າແຕໂ່ມງເລກີງານເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດກ້ັບບ້ານ...ແລກໍເລີມ້ຕົນ້
ປະຕິບດັແບບດຽວກັນນີຢ້່າງຕໍເ່ນືອ່ງ ໃນແຕ່ລະມ້ືລະວນັ. 
 
ນີ້ແມ່ນວຽກງານປະຈໍາວັນທີ່ພຣະເຈົ້າມີແຜນການໃຫ້ກັບພວກເຮົາແມ່ນບໍ?່ ບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບການຍົກເວັນ້ວັນທໍາງານນີ້
ເລີຍ,   ແຕ່ໃນເວລາທີ່ພວກເຮາົທາໍງານຢູນ່ັນ້ບໍຄ່ວນຈະເປນັທກຸໃຈແລະຄອງຄອຍຖ້າແຕ່ເວລາເລກີງານແມ່ນບ?ໍ  ໃນ 
ພຣະທັມປະຖົມມະການ ພຣະເຈົ້າໄດ້ວາງພ້ືນຖານໄວ້ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນສອງຂໍ້ທີສ່ໍາຄັນອັນທໍາອິດ, ພຣະເຈົ້າກ່າວວ່າ
ຈະປະທານກໍາລັງເຫືອ່ແຮງໃຫ້ແກ່ເຮົາ ຜູທ້ີເ່ອົາຈິງກບັງານຈະບັນລເຸປົາ້ໝາຍໃນການທໍາງານຂອງພວກເຮົາ. 

 
ພຣະຄມັພີກ່າວວາ່ຢ່າງໃດ?        ( ເບ່ິງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. ປະຖມົມະການ: 1:28 

28 ຄັນສ້າງແລ້ວກຊໍງົອວຍພອນໃຫ້ແກເ່ຂົາວ່າ,  ìຈົ່ງມີລູກເຕົ້າໃຫ້ມາກຫລາຍໃຫ້ເຊື້ອສາຍຂອງພວກເຈົ້າມີຢູ່ທົ່ວທຸກ
ແຫ່ງເພ່ືອຄຸມ້ຄອງໂລກເຮາົ ໃຫ້ພວກເຈົາ້ມີອໍານາດເໜືອກວາ່ປາ, ນກົ, ສັດປ່າແລະສັດເລືອຄານທຸກຊະນິດ.î   
 
ໃນປະຖົມມະການບດົທ ີ3:17-19,     ດ້ວຍການບໍເ່ຊືອ່ຟັງຂອງອາດາມພຣະເຈົາ້ຈຶ່ງໃຫ້ຄາໍສາບແຊງ່ຕກົຖກືວຽກງານ
ຂອງພວກເຮົາ,  ຄໍາສາບແຊງ່ນີສ້ົງ່ຜົນສະທ້ອນຕໍວ່ຽກງານຂອງພວກເຮົາ,  ແຕສ່່ວນວຽກງານນັນ້ບໍແ່ມ່ນຄາໍສາບແຊ່ງ, 
ແທ້ຈິງແລ້ວ ເມື່ອເຮົາເບິ່ງໃນພຣະທັມປະຖົມມະການບົດທີ 1:28 ແລ້ວ, ເຮົາພົບວ່າພຣະເຈົ້າໄດອ້ອກຄໍາສັ່ງຢ່າງເປັນ
ທາງການໃຫ້ອາກດາມດຸໝັນ່ໃນການທໍາງານ. ພຣະເຈົາ້ໄດ້ໃຫ້ຄາໍສັ່ງນີແ້ກ່ອາດາມກ່ອນຄວາມບາບຈະເຂົາ້ມາ. 
 
ພຣະເຈົາ້ຄາໍສັງ່ໄວກ້ບັອາດາມສາມຂໍ:້ 
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Ø ການສບືເຊືືອ້ສາຍ: ອາດາມແລະເອວາຈະຕອ້ງມີລກູທີຈ່ະເປນັຜູທ້ີ່ສບືເຊ້ືອສາຍຕໍ່ໄປເພ່ືອໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງ
ລາວມີຢູ່ທົ່ວທກຸແຫ່ງໃນໂລກ. 

Ø ການຄຸມ້ຄອງ: ແມ່ນຮບູພາບນຶ່ງຂອງການຄຸ້ມຄອງ ທີສ່ະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິຄວາມຮັບຜິດຊອບການທໍາງານ
ດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືຂອງອາດາມແລະເອວາເພ່ືອຄຸ້ມຄອງໂລກຕາມທີ່ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊົງມອບໝາຍໃຫ້ກບັພວກ
ເຂາົ. 

Ø ການມອີາໍນາດ ອາດາມແລະເອວາຈະຕ້ອງເປນັຜູ້ມີອໍານາດເໜືອກວ່າປາ, ນກົ, ສັດປ່າແລະສັດເລືອຄານທຸກ
ຊະນິດ. ນີ້ເປນັຄໍາສັ່ງແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົາ້ແຕ່ເລີມຕົນ້. 
 

ເນືອ່ງຈາກວຽກງານເປັນຂອງຂວນັຈາກພຣະເຈົາ້ບໍແ່ມ່ນຄໍາສາບແຊ່ງ,    ພວກເຮົາສາມາດພົບເຫັນໄດ້ວ່າແຜນການ
ຂອງພຣະເຈົ້າໃນພຣະທັມປະຖົມມະການ 1: 28 ແມ່ນສໍາລັບພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມສັດຊື່ໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງເຮົາ. 
ແທນທີ່ພຣະເຈົ້າຈະບອກກັບອາດາມໄດ້ວ່າຈົ່ງນັ່ງຢູ່ຊື່ໆບໍ່ຕ້ອງເຮັດຫຽັງໃຫ້ລໍຖ້າເຮົາ ເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍ 
ເຫືຼອທກຸສິ່ງຢ່າງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວ ແຕ່ພຣະເຈົາ້ໄດ້ບອກໃຫ້ອາດາມເຂົາ້ຮວ່ມໃນການທໍາພາຣະກິດຂອງ 
ພຣະອົງ. 
 
ສິ່ງນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຍິ່ງໃຫຽ່ທີ່ພວກເຮົາເຫັນວ່າວຽກງານເປນັເໝືອນຂອງຂວັນທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າກໍຄືພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ວຽກ
ງານຂອງເຮາົເພ່ືອໃຫ້ເຮາົສາມາດຊ່ວຍເຫືຼອຄອບຄົວແລະຄນົທີ່ຕອ້ງການໆຊວ່ຍເຫືຼອຈາກເຮົາອກີດ້ວຍ.    ຖ້າປາສະ 
ຈາກການທໍາງານ ເຮົາຈະໄດສ້ິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງໃດ?   ເຖິງແມນ່ວ່າຊົ່ວຂະນະນຶ່ງເຮົາເກີດຄວາມບໍ່ພໍອົກພໍໃຈ
ກັບວຽກງານ ພວກເຮົາກຄໍວນຂອບຄຸນພຣະເຈົາ້ທີພ່ຣະອົງຊົງອວຍພຣະພອນຜ່ານທາງວຽກງານຂອງເຮົາ.  
 

ອັນໃດທີ່ເປັນຄວາມສັມພັນລະຫວາ່ງພຣະພອນຂອງພຣະເຈົາ້ແລະວຽກງານຂອງເຮາົ? 

 

2. ປະຖມົມະການ: 2: 8-9,15 

8 ຕໍມ່າພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າຊົງສ້າງສວນແຫ່ງໜຶ່ງຂຶ້ນໃນເອເດັນທາງທິດຕາເວັນອອກເມ່ືອສ້າງແລ້ວກໍຊົງເອົາຄົນທີພ່ຣະອົງ
ໄດປ້ັ້ນນັ້ນມາອາສັຍຢູ່.  9 ໃນສວນນັ້ນພຣະອົງໄດຊ້ົງນິີຣະມິດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ເກີດຂຶ້ນຊ່ຶງມີໃບຂຽວງາມດີແລະໝາກໄມ້ກໍ
ເປັນໜ້າຢາກກນິ     ໃນກາງສວນມີຕົນ້ໄມ້ພິເສດຢູ່ສອງຕົ້ນຄຕືົ້ນໄມ້ທີ່ໃຫ້ມີຊີວິດແລະຕົ້ນໄມ້ທີ່ໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມດີແລະ
ຄວາມຊ່ົວ. 15 ພຣະຜູເ້ປັນເຈ້ົາໄດ້ເອົາຄົນທີພ່ຣະອົງສ້າງນັ້ນມາເຝົ້າຮັກສາແລະເບິງ່ແຍງສວນ 
 
ເມ່ືອເຮົາອ່ານມາຮອດປະຖົມມະການບດົ 2: 8- 9 ພວກເຮົາພົບເຫັນຄວາມຈິງທີສ່ໍາຄນັສອງຢ່າງໃນຄວາມເຂົາ້ໃຈ
ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກບັວຽກງານວາ່ເປນັເໝອືນຂອງຂວນັທີ່ມາຈາກພຣະເຈົາ້: 

Ø ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຈດັຫາສະຖານທີໂ່ດຍສະເພາະໃຫ້ກັບອາດາມແລະເອວາ. 
Ø ພຣະເຈົາ້ເປນັຜູເ້ຮັດໃຫ້ດນິແດນແຫ່ງນັ້ນເປັນທີສ່ວຍສດົງົດງາມ.   

 
ຄິດກຽ່ວກັບເຣື່ອງນີ້ໃສ່ກບັສະພາບວຽກງານຂອງທ່ານ. ເຂົ້າໃຈເຖິງຫົວຂໍສ້ໍາຄັນສອງຢ່າງ. 

1. ພຣະເຈົາ້ຈດັຫາສະຖານທີໂ່ດຍສະເພາະໃຫກ້ບັທາ່ນ.    ຄິດເບິ່ງວ່າພຣະເຈົ້ານໍາພາທ່ານໄປທໍາງານຢູ່ທີ່ໃດ. 
ຄິດເບິ່ງຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທີ່ທາ່ນສາມາດໄດ້ວຽກນັ້ນຫືຼເຮັດວຽກນັ້ນ. ຄດິເບິງ່ກ່ຽວກບັຄວາມສັມພັນກບັ
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ການທີຈ່ະຖືກຮັບເຂົ້າທໍາງານຂອງທ່ານ.   ຈົງ່ເຕືອນສະຕິຕົນເອງຢູ່ເລື້ອຍວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ນໍາເອົາສິ່ງເຫ່ົົຼານີ້ 
ຮວມເຂົ້້າກັນ ໃນແຕ່ລະຂັນ້ລະຕອນ ທກຸພາກສວ່ນໃນຊວີດິຂອງເຮາົ ລວມໄປເຖງິວຽກງານ. 

2. ພຣະເຈົ້າ້ອວຍພອນໃນທກຸສະຖານທີ່ໆ ພຣະອງົຈດັຫາໃຫ.້   ໃນສວນແມ່ນສະຖານທີ່ໆດເີລດີແລະງາມຫຼາຍ.
ເປັນສະຖານທີ່ໆເໝາະສົມໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມຄີວາມສັມພັນຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.   ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກກັບອາ
ດາມໃນປະຖົມມະການບົດທ ີ1 ວ່າໃຫ້ທໍາງານໃນທີ່ນັ້ນ.   ໃນບົດທີ 2 ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮດັໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ເກີດດອກ
ອອກໜາກແລະເປນັທີງ່ົດງາມທີປ່ະຈັກແກສ່າຍຕາ ເຖງິແມ່ນວາ່ພຣະເຈົາ້ຈະໃຫ້ອາດາມທໍາງານໝກັ ແຕ່ທງັ
ໝົດກຍໍັງແມ່ນພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ໃຫ້ພຣະພອນເປັນຜູເ້ຮັດໃຫ້ຈະເຣນີເຕບີໂຕຂຶ້ນ. 

 
ວຽກງານເປັນຂອງຂວນັທີ່ມາຈາກພຣະເຈົາ້, ບໍ່ແມ່ນຄໍາປອ້ຍດ່າ. ຕັງ້ແຕນ່ັ້ນມາກເໍປນັຄວາມຈິງ ເຮົາຈໍາຕອ້ງຮຽນຮູຈ້ັກ
ຕົວເອງໃນສະຖານທີດ່ີທີພ່ຣະເຈົາ້ຖອກເທພຣະພອນລງົມາ.   ພຣະອົງຊ່ວຍເຮົາໄດຮ້ັບກາໍໄລໃນຊີວິດ, ຈດັຕຽມຄອບ 
ຄົວເພ່ືອເຮົາແລະໃຫ້ເຮາົຊົມຊື່ນຍິນດີກບັພຣະພອນຂອງພຣະອົງໃນໂລກນີ.້     ພຣະເຈົາ້ຈດັສະຖານທີໂ່ດຍສະເພາະ
ເຈາະຈົງ ແລະຊງົອວຍພອນຊວີດິຂອງເຮົາໃນສະຖານທີ່ນັ້ນ ເພ່ືອກາ້ວເຂົາ້ໄປໃນຣາຊແຜ່ນດນິຂອງພຣະເຈົາ້.   ພຣະ
ພອນທັງໝົດທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນເປັນເຣືອ່ງບງັເອີນ.   ດັງ່ນັນ້ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໃຊມັ້ນໃຫ້ເປັນປໂຍດຕໍ ່
ພຣະອົງ. ນີ້ຄືຄໍາຖາມທີເ່ປັນກນຸແຈດອກສໍາຄັນທີ່ໃຊ້ຖາມຕົວເຮົາເອງ. ເປັນຫຽັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໃຫ້ງານນີແ້ກ່ເຮົາ? 

                                                                              

                        ວຽກງານຂອງທ່ານແມ່ນພາກສ່ວນນຶງ່ໃນການອອກແບບຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ? 

 
3. ປະຖມົມະການ:  2:16-17 
16 ພຣະອົງຊົງສັ່ງແກຊ່າຍຜູນ້ັ້ນວ່າ,ìໝາກໄມ້ທຸກຕົ້ນໃນສວນນີ້ເຈົ້າກິນໄດ້ໝົດ.  17 ເວ້ັນໄວ້ແຕຕ່ົ້ນທີໃ່ຫ້ຮູຈ້ັກຄວາມ 
ແລະຄວາມຊົ່ວເຈົ້າຢ່າກິນ ຖ້າເຈົ້າຂືນກິນໝາກໄມ້ໃນຕົ້ນນີ້ເຈົາ້ຈະຕ້ອງເຖິງແກຄ່ວາມຕາຍ.î         
 
ໃຈກາງຄວາມອດຸົມສົມບູນຂອງສວນເອເດນ     ພຣະເຈົາ້ໄດບ້ອກອາດາມບໍ່ໃຫ້ກນິໜາກໄມ້ໃນຕົນ້ໄມ້ຕົນ້ນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນ 
ສວນ. ສ່ວນຕົນ້ອືນ່ໆໃນສວນກນິໄດ້ໝົດ ຊຶ່ງເປັນກົດທີ່ຍດຸຕທິມັ. ແທນທີຈ່ະທໍາງານຂອງສວນແລະພໍອົກພໍໃຈກັບຜົນ 
ໄມ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຈັດຫາໃຫ້ ອາດາມມຸ້ງຄວາມສນົໃຈໃສ່ສິ່ງນຶ່ງທີລ່າວບໍ່ຄວນເຮັດ   ດັ້ງນັນ້ລາວຈຶ່ງຕົກເຂົ້າໄປໃນຄວາມ 
ບາບ. ພວກເຮົາກໍເຮັດຢ່າງນັນ້ເລືອ້ຍໆ ຢູ່ບໍ?່ ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຮົາທໍາງານທ່ີພຣະອົງຈດັຫາໃຫ້ແລະທໍາງານນ້ັນເພ່ືອຣາຊ 
ອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້. ແມ່ນກະທັ້ງດຽວນີເ້ຮົາຍງັເຂົ້າໃຈຜິດພ້ຽນໃນເຣື່ອງຄວາມບາບ. ì ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຍຶດຕິດຢູ່ໃນ 
ວຽກງານທີ່ພຣະເຈົ້າເອີ້ນເຮົາໃຫ້ທໍາແລ້ວ,  ບໍ່ມີທາງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເອງເຂົ້າໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບການເຫັນແກ ່
ໂຕ! î 
Ø ອາດາມມີສິດທິໃນການເລືອກລະຫວາ່ງການເຮັດຖືກແລະການເຮັດຜິດ. 
Ø ອາດາມມີສິດທິໃນການເລືອກລະຫວາ່ງການເຊ່ືອຟັງແລະການບໍ່ເຊ່ືອຟັງ. 
Ø ອາດາມມີສິດທິໃນການເລືອກລະຫວາ່ງການຮບັເອົາພຣະພອນແລະການຮບັເອົາຄໍາສາບແຊງ່. 

ພວກເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວກັນເຮົາຖືກຈັດໄວ້ໃນສະຖານທີ່ວຽກງານທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຕາມການຊົງຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ
ໃຫ້ພວກເຮົາທໍາ. ພວກເຮົາມີສິດທີ່ຈະເລອືກ: 
Ø ຂ້າພະເຈົາ້ຈະສະແດງຄວາມສັດຊ່ືບໍ? 
Ø ຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນຄົນມກັງ່າຍບໍ? 
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ພວກເຮົາເບິງ່ເຫັນແລະເຊ່ືອໄດແ້ນວໃດວ່າວຽກງານນີເ້ປັນວຽກງານທີ່ພຣະເຈົ້າຈັດຫາໃຫ.້    ໜ້າເສົ້າໃຈ, ຄົນຈໍານວນ
ຫຼາຍມອງເຫັນວ່າວຽກງານເປນັເໝອືນຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວທີ່ເປັນຫົນທາງໄຄວຄ່ວ້າເອົາຕໍາແໜ່ງຫຼືຄວາມຮັ່ງມ.ີ    ຄົນ
ອີກຈາໍນວນນຶງ່ມອງເຫັນວ່າວຽກງານເປັນເໝືອນຄວາມທກຸອນັແທຈ້ິງທີ່ເຮົາຕອ້ງທົນສູ້ກບັມັນ. ຕລອດເວລາພວກເຮົາ
ຈໍາຕ້ອງເຝົ້າລະວັງຍຸທະວິທຂີອງສັດຕຣູທີກ່ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ເພ່ິງພໍໃຈກັນວຽກງານທີ່ພຣະເຈົ້າເອີ້ນໃຫ້ເຮົາເຮັດຢູ່. 
 

        ອັນໃດທີ່ເປັນທາງເລືອກໃນວຽກງານຂອງທ່ານທີ່ຈະເປນັການນໍາພາໄປສູ່ພຣະພອນຫືຼຄາໍສາບແຊງ່? 

                                                                                                                                                                                         
                                                ນາໍໃຊໃ້ນຊີວິດ.      
ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາເລືອກທ່ີຈະຂອບພຣະຄຸນໃນວຽກງານທ່ີເປັນຂອງຂວັນຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ?                                                                                    
 
v ປກົປ້ອງຕໍ່ສູ້ກັນຄວາມບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈ.    ເມ່ືອທ່ານເກີດຄວາມບ່ໍພໍໃຈໃນເຣືອ່ງວຽກງານ, ຈ່ົງລະນຶກເຖິງ

ຢ່າງໜ້ອຍສາມຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາອວຍພອນໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ.    
v ໃຫກ້າໍລງັໃຈເພືອ່ນຮວ່ມງານ.     ຊອກຫາຜນົປາກດົຕົວຈງິເພ່ືອໜູນນໍ້າໃຈຄນົໃດຄົນນຶ່ງໃນວຽກງານຂອງ

ເຂົາ. ຕົວຢ່າງ, ຝາກຂໍ້ຄວາມຄໍາຂອບໃຈໄວໃ້ຫ້ກັບໜ່ວຍທໍາຄວາມສະອາດ. ສະແດງຄໍາຍ້ອງຍໍຫົວໜ້ານໍາພາ
ວຽກງານແຕ່ລະຂແນງການ ທີນ່ໍາພາການປະຊມຸໄດ້ຢາ່ງຍອດຍ້ຽມ. 

v ຂອບໃຈຜູສ້ດິສອນທາ່ນ ລະນຶກເຖິງບຸກຄນົທີ່ທາ່ນກ່າວເຖງິໃນຄວາມກະຕືລລືົ້ນຂອງເຂົາ. ຂຽນຂໍຄ້ວາມຫືຼ

ສົ່ງຂ່າວສານສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶຂອບຄຸນຄົນນັ້ນທີ່ສດິສອນທ່ານເຖິງວິທທີາງໃນການທໍາງານ.    ແບງ່ປນັຂໍ ້
ຄວາມທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິຄຸນລັກສະນະຂອງຄນົນັ້ນວ່າເປນັຕົ້ນແບບທີສ່ໍາຄນັຂອງທ່ານ. 

 
ພຣະເຈົາ້ໄດ້ໃຊວ້ຽກງານເພ່ືອເປນັການສດິສອນເຮົາໃຫ້ຮູຈ້ັກການຕດິຕາມພຣະອົງຢາ່ງເລກິເຊ່ິງ. ດັງ່ນັນ້ຈົງ່ກະ 
ໂດດອອກຈາກບອ່ນນອນ, ດືມ່ກາເຟ, ມ ຸ້ງໜາ້ໄປທີທ່າໍງານ, ແລະຄາດຫວງັວາ່ແມນ່ຫຽງັທີພ່ຣະເຈົາ້ຈະກະທາໍ. 
  

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວັນອາທດິ ທ ີ9 ເດອືນມນີາ 2014(3-09- 2014 ) 
__________________________________________                

ພວກເຮາົເຮດັວຽກເພືອ່ຜູໃ້ດ 
                           
                            ແມ່ນຫຽັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ນໍາແລະນາຍຈ້າງ? 

                                                ການທໍາງານໃຫ້ພຣະຄຣິດ 

     
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
ບາງທຂີ້າພຣະເຈົ້າບໍ່ຄວນມີຄວາມຮ້ ູສຶກຢ້ານກົວຖ້າວ່າຂ້າພຣະເຈົ້າຈະເຮັດວຽກໃຫ້ໃຜຜູ້ນຶ່ງໃນວັນຈັນນີ້. 
 
ອີກວັນຈັນນຶງ່.  ການປະຊມຸອີກເທືອ່ນຶງ່ກບັຄນົໆ ນັນ້.   ທ່ານແລະເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານນັງ່ຢ່າງອດຶອດັໃຈໃນຂະ 
ນະທີ່ຖກືຕໍາໜິວ່າເປັນເໝືອນເດັກນອ້ຍ.    ເບິງ່ຄືວ່າທຸກໆວັນຈັນທ່ານໄດ້ມຄີວາມຄິດນຶ່ງເກດີຂຶນ້ເຣື່ອງການປ່ຽນງານ.  
ຫຼືຢ່າງໜ້ອຍກຄໍິດວ່າໃຫ້ນາຍຂອງທ່ານໄດ້ຖກືແຕ່ງຕັງ້ໄປເຮດັງານຂອງບໍຣິສດັໃນຕາ່ງປະເທດ. 
 
ແນ່ນອນຈະເປັນການດີທີສຸ່ດຖ້າຫາກຄນົອືນ່ເປນັນາຍ. 
 
ເມ່ືອພວກເຮົາທໍາງານໃຫ້ຄນົໃດຄນົນຶງ່ຊ່ຶງເປນັຜູນ້ໍາທີ່ບໍດ່ີພໍ ພວກເຮົາທັງໝົດກໍມີຈຸດມຸ້ງໝາຍໃນອາຊີບຂອງພວກເຮົາ.  
ເຮາົອາດຈະມີຄວາມຄິດຫລາຍຢາ່ງດີໆ ທີຈ່ະບອກຄົນນັນ້ຖ້າເຮົາຫາກຮວມກຸມ່ກັນເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມກ້າຫານ.  ເຮາົຈະ
ຍົກພາຣະອອກຈາກຄນົຜູນ້ັນ້, ແລ້ວລາອອກຈາກງານແລະຍາ່ງອອກຈາກໂຮງງານໄປ ແລະໃນທີສຸ່ດກໍມີອສິຣະພາບ. 
ແຕເ່ຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຮົາຈະເຫັນຢູເ່ລື້ອຍວ່າເມື່ອເຮົາຕື່ນຈາກນອນເຮົາກໍພົບກັບຄວາມຈິງແລະສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການ
ໃຊ້ຊີວິດທີຂ່ົມຂື່ນແລະຢາກສແວງຫາຊີວິດທີ່ດີກວ່າ.    ໃນເອເຟໂຊບົດທ ີ6, ພຣະເຈົ້າບອກເຮົາເຖິງວິທທີີ່ຈະຮັບມືກບັ
ສະຖານະການນີ.້   ໃນຖານະເປັນຜູທ້ີ່ເຊືອ່, ມັນບໍກ່ຽ່ວກັບການຕໍາໜິຄນົອືນ່ ແຕກ່່ຽວກບັການຮັບຮູວ້າ່ແມ່ນຜູ້ໃດແທ້ທີ່
ເຮົາເຮັດວຽກໃຫ.້ 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ຢ່າງໃດ?        ( ເບິ່ງໃນຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 
 
      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. ເອເຟໂຊ 6: 5 

  5. ຝ່າຍພວກຂອ້ຍຂ້າ,ຈົ່ງເຊື່ອຟັງຄວາມນາຍຝ່າຍໂລກດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງຈົນຕົວສັ່ນດ້ວຍນໍ້າໃສໃຈຈິງເໝືອນດັ່ງ 
      ຟງັພຣະຄຣິດ.     
 
ໂປໂລຈັດການແກ້ໄຂບັນຫາຂາ້ທາດຜູທ້ີຢູ່ໃ່ນຄຣສິຕະຈັກ.  ນີບ້ໍແ່ມ່ນຄວາມເຫັນພ້ອມຂອງຄວາມເປັນທາດ ແຕແ່ມ່ນ
ການໃຫ້ກາໍລງັໃຈກຽ່ວກັບການຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດ ແມ່ນກະທັ້ງຜູເ້ປັນເຈົາ້ຂອງທາດ.   ໂປໂລໄດໃ້ຫ້ຫັຼກການທີສ່ໍາ
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ຄັນສໍາລັບການທໍາງານແລະວິທກີານສໍາຣວດວຽກງານ. ວທິີນີນ້ໍາມາໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກຄົນຜູ້ທີທ່ໍາງານໃຫ້ແກ່ໃຜຜູ້ນຶ່ງ, ບໍ່ວ່າ
ຈະເປັນພະນັກງານ, ເປນັນາຍຈ້າງ, ຫືຼເປັນຜູ້ດແູລຄວບຄມຸງານ.  
 
ມັນບໍ່ເປັນໜ້າສົນໃຈບໍ ໃນສິ່ງທໍາອິດທີ່ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງການເຊ່ືອຟັງຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຜູ້ທີ່ມອີໍານາດເໝືອພວກເຮົາ?   
ໃນສະຖານະການທີ່ທາໍງານດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກຊ່ຶງມີນາຍທີ່ໃຈບໍ່ດແີລະບໍຍຸ່ດຕິທັມ, ພວກເຮົາກຍໍັງຈະຕອ້ງຟັງ
ຄວາມ ເຮດັຕາມຄໍາສັ່ງຂອງເຂົາທຸກຢ່າງ. 
 
ໃນຖານະທີ່ເຮົາເປັນຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ, ເຮົາມີເຈົ້ານາຍພຽງຜູ້ດຽວ.   ບໍ່ວ່າຈະເປນັທາດໃນສດັຕະວັດທີ 1 ຫຼືວ່າ
ລູກຈ້າງໃນສັດຕະວັດທີ 21, ນາຍຈ້າງຫືຼ CEO.  ພວກເຮົາມີນາຍຈ້າງຜູ້ດຽວ ທ່ານແມ່ນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ເຖິງປານ
ນັ້ນ, ພວກເຮົາກຍໍັງມີບຸກຄົນອື່ນທີ່ມີອໍານາດຢູເ່ໝືອເຮົາ.   ໂປໂລຍັງບອກໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອຟັງເຈົ້ານາຍທີ່ຢູ່ໃນໂລກນີ້
ໃນສອງວິທີ.   
 

1. ເຊື່ອຟງັດວ້ຍຄວາມເກງັກວົ.      ຖອ້ຍຄໍານີສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໂຄຣົບຂອງພວກເຮົາຕໍຜູ່້ທີ່ມີອໍານາດຢູ ່
ເໜືອເຮົາ.  ພວກເຮົາຕອ້ງໃຫ້ກຽດແກ່ພວກເຂົາດ້ວຍການຍອມເຊ່ືອຟັງໃນສິ່ງທີພ່ວກເຂົາມອບໝາຍໃຫ້ເຮດັ. 

2. ເຊືອ່ຟງັດວ້ຍຄວາມຈງິໃຈ. ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ຕໍກ່ານທໍາງານ. ພວກເຮົາບໍ່ພະຍາຍາມທີຈ່ະເຮັດແບບມະ

ລ້ ຸມມະລ່ວຍຫຼືເຮັດພໍແລ້ວມື ການເຊື່ອຟັງດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈມີຄວາມໝາຍວ່າເຮົາຕັ້ງໃຈທີຈ່ະທໍາຕາມຄໍາສັ່ງ
ຂອງຜູ້ເປນັນາຍຂອງເຮາົ. 

ຈຸດປະສງົທັງໝົດນີ້ຂຶນ້ຢ ູ່ກັບຄາໍເວ້ົາສອງສາມຄໍາຕໍ່ໄປນີ.້    ໂປໂລໄດ້ບອກກບັຊາວເອເຟໂຊວາ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດວຽກ
ຂອງພວກເຂົາ ì ເໝືອນດັ່ງເຮັດໃຫ້ພຣະຄຣິດ ì ( ຂໍ້ 5 ).    ໃນອີກປໂຍກນຶ່ງໄດ້ເວົ້າດັ່ງນີ້: ì ເໝອືນເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງ 
ພຣະຄຣິດì ( ຂໍ ້6 ), ì ເໝືອນກັບຮັບໃຊ້ອງົພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າບໍ່ໃຊ່ເໝືອນຮັບໃຊ້ມະນຸດ ì ( ຂໍ້ 7 ). 
 
ໂປໂລໄດ້ສັງ່ສອນພວກເຮົາໃຫ້ເຊ່ືອຟັງນາຍຝ່າຍໂລກນີ້ດວ້ຍຄວາມຢໍາເກັງຈນົຕົວສັ່ນແລະດ້ວຍນໍ້າໃສໃຈຈິງເໝືອນ
ດັ່ງເຊື່ອຟັງພຣະຄຣິດ.   
 

ທ່ານໄດ້ຕອບໂຕ ຕ່ໍ້ການເນ້ັນຂອງໂປໂລເຖິງການເຊ່ືອຟັງແລະຄວາມເກັງກົວຢ່າງໃດ? 
 

2. ເອເຟໂຊ 6: 6- 8 

 6. ບໍເ່ໝືອນກັບບາງຄົນທີ່ເຮັດແຕຢູ່ຕ່ໍ່ໜ້າ,ຢ່າງຄົນທີເ່ຮັດໃຫ້ຊອບໃຈມະນຸດແຕຈ່ົງ່ເຮັດເໝືອນຢ່າງຂ້ອຍຂ້າຂອງພຣະ 
ຄຣດິຄເືຮັດຕາມຊອບພຣະທຍັພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ. 7. ຈົງ່ຮັບໃຊ້ນາຍດ້ວຍໃຈຊື່ນບານເໝືອນກັບຮັບໃຊ້ອົງ
ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າບໍໃ່ຊ່ເໝືອນຮັບໃຊ້ມະນຸດ. 8. ເພາະພວກທ່ານຮູຢູ້່ແລ້ວວ່າຜູໃ້ດເຮັດການດປີະການໃດຜູນ້ັ້ນກຈໍະໄດ້
ຮັບບໍາເໜັດຢ່າງນັ້ນຈາກອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າບໍວ່າ່ເຂາົຈະເປນັຂ້ອຍຂ້າຫລືເປນັອສິຣະກໍດີ.                       
 
ໂປໂລໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາທໍາງານ, ແລະບໍ່ແມ່ນແຕ່ໃນເວລາມີຜູໃ້ດຜູ້ນຶງ່ເຝົ້າເບິ່ງເທົ່ານັນ້.  ທ່ານເຄຍີພຍາຍາມເຮດັ
ໃຫ້ເຈົ້ານາຍຂອງທ່ານເກີດຄວາມປະທັບໃຈເມ່ືອເວລາເຈົາ້ນາຍຍ່າງເຂົ້າມາໃນທີທ່ໍາງານຂອງທ່ານບ?ໍ ໃນທາງກງົກນັ 
ຂ້າມ,  ຄໍາເວົ້າປໂຍກນີ ້ì ແມວບໍ່ຢູໜູ່ເຕັນ້, ì  ໄດບ້ັນລະຍາຍໃຫ້ເຫັນເຖງິຮບູພາບໃນວນັທໍາງານຂອງທ່ານທີ່ເຈົາ້ນາຍ
ຂອງທ່ານໄປພັກຜອ່ນ( Vacation ). 
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ບັນຫາທັງສອງຢ່າງໃນຂໍ ້6. ໂປໂລໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າຢ່າເຮັດຢ່າງຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຊອບໃຈມະນຸດ;ແຕ່ພວກເຮົາ
ກັບຖກືບອກໃຫ້ເຮດັວຽກດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີເໝອືນກັບເປັນຂອ້ຍຂ້າຂອງພຣະຄຣດິ. 
 
ຂໍ ້7 ໄດບ້ອກພວກເຮົາໃຫ້ມີອຸປນສິັຍທີ່ດ.ີ  ນີ້ບໍ່ແມ່ນເຫັນດີນໍາດ້ວຍຄວາມໃຈຮ້າຍ ໂດຍການຂົບແຂ້ວໃສ່ໃນສິ່ງທີຖ່ືກ
ບອກໃຫ້ເຮດັ ແຕ່ເປັນການຕອບສນອງດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈເມ່ືອຖືກມອບໝາຍວຽກໃຫ້ເຮັດ.   ໂປໂລໄດສ້ນບັສນຸນຈດຸ
ສໍາຄັນນີ້ດວ້ຍການບອກກບັພວກເຮົາຕື່ມອີກວ່າ,    ìເໝອືນກບັການຮັບໃຊອ້ງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ ບໍ່ໃຊເ່ໝອືນຮບັໃຊ້ມະ 
ນຸດ.î ພວກເຮົາຈະມີອຸປະນສິັຍທີ່ດີໄດ້ແນວໃດ?    ດ້ວຍການເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຮົາເຮດັວຽກໃຫ້ພຣະຄຣິດ ບໍ່ແມ່ນເຮັດ 
ໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ບອກໃຫ້ເຮົາເຮັດວຽກນັນ້. 
  
ທຸກໆ ຢ່າງຈະເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງເມ່ືອພິຈາຣະນາເຖງິນິຣັນການ--ແມ່ນກະທັງ້ວຽກງານ: 
 
Ø ເມື່ອທ່ານໃຫ້ຄວາມໂຄຣົບນາຍຈ້າງແລະຄົນທີ່ຢູເ່ໜືອທາ່ນ, ພຣະເຈົາ້ຍອມຮັບການເຊ່ືອຟັງຂອງທ່ານ. 
Ø ເມື່ອທ່ານເອົາໃຈໃສ່ເຮັດວຽກ ເຖິງແມ່ນບໍ່ມີໃຜເຫັນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ, ພຣະເຈົ້າຊົງເຫັນທ່ານ. 
Ø ເມື່ອທ່ານຫຼີກລ້ຽງບໍໃ່ຫ້ຖກືຈັບໄດ້ໃນການເປັນຄົນເຮັດວຽກອ້າງໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນວ່າທ່ານດີ, ແຕ່ພຣະ

ເຈົ້າຊົງສັງເກດເບິ່ງທ່ານຢູ່. 
Ø ເມ່ືອທາ່ນຕອບສນອງດ້ວຍນິດສັຍທີດ່ຕີໍ່ບັນດາຜູ້ມີສິດອໍານາດຢູ່ເໜອືທ່ານ, ພຣະເຈົ້າຊົງຮັບຮູ.້ 
Ø ເມື່ອທ່ານທໍາງານເໝືອນດັ່ງທໍາງານໃຫ້ອົງພຣະຄຣິດ, ພຣະເຈົ້າຊົງເຝົ້າເບິງ່ຢູ.່...ແລະໃຫ້ລາງວັນແກ່ທ່ານ. 

 

     ມັນຈະເປັນຄືແນວໃດ ໃນການທໍາງານໃຫ້ອົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົາ້ແລະບໍແ່ມ່ນໃຫ້ມະນຸດ? 

 
3. ເອເຟໂຊ 6: 9    
9. ຝ່າຍນາຍກໍຈົ່ງເຮັດຕໍ່ຂອ້ຍຂ້າຂອງຕົນໃນທໍານອງດຽວກັນຄືຢ່າຂູ່ເຂັນເຂົາ  ເພາະພວກທາ່ນກຮໍູ້ແລ້ວວ່າພຣະອົງຜູ້
ຊງົເປນັນາຍຂອງເຂົາແລະຂອງທ່ານທັງຫລາຍນັ້ນຢູ່ໃນສວນັແລະພຣະອົງບໍຊ່ົງເລືອກໜ້າຜູ້ໃດ.  

 
ໃນຂໍ ້9 ໂປໂລໄດ້ປ່ຽນມາເວ້ົາຕໍ່ຜູເ້ປນັເຈົາ້ນາຍ.   ເປັນຫັຼກການງ່າຍໆ ທີ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບນາຍຈາ້ງຫລືນາຍທີເ່ຮັດກບັບັນ 
ດາຜູ້ທີຢູ່່ພາຍໃຕກ້ານຄວບຄມຸດູແລຂອງເຂາົ.     ຄໍາເວ້ົາຂອງໂປໂລໄດ້ເຕືອນສະຕິເຮົາເຖິງຄໍາເວ້ົາຂອງອງົພຣະເຢຊູ 
ຄຣດິໃນ ມັດທາຍ, 7: 12:  ì ດັ່ງນັ້ນສິ່ງໃດທີທ່່ານປາຖນາໃຫ້ເຂົາເຮັດແກ່ທ່ານ ທ່ານຈົ່ງເຮັດກັບເຂົາທຸກປະການຢ່າງ 
ນັ້ນເໝືອນກັນ.î 
 
ຍາ່ນາໍພາດວ້ຍການຂ ່ເູຂນັ.     ນາຍບາງຄົນຄິດວ່າການຂູ່ເຂນັແລະການທໍາໃຫ້ຍ້ານກົວເທົ່ານັນ້ທີເ່ຮັດໃຫ້ວຽກງານສໍາ 
ເຣດັໄດ.້  ເມ່ືອບັນດາຜູ້ເປັນນາຍເຫັນວາ່ຄນົງານບໍຢ່າກຈະທາໍງານ ພວກເຂົາເຊ່ືອວ່າຈະຕອ້ງກະຕຸນ້ດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ 
ຢ້ານກົວຕໍກ່ານລົງໂທດ, ຕັດຄ່າແຮງງານລົງ, ຫຼືໄລ່ອອກຈາກງານ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ສໍາແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນແບບແຜນທີ່ແຕກ 
ຕ່າງ.  ບໍ່ມີຜູ້ໃດຕ້ອງການຖືກຂົ່ມຂູ່.  ບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກຈະຮູ້ສກຶເໝືອນວຽກງານຂອງຕົນຫຍຸ້ງຢູ່ຕລອດເວລາ. 
 
ພວກເຮາົທງັໝດົຮບັໃຊນ້າຍຜູດ້ຽວກນັ.  ຜູໃ້ຫ້ຄໍາສັ່ງແລະຜູຮ້ັບເອົາຄໍາສັ່ງ ທັງສອງແມ່ມຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ.    ພຣະອົງບໍ ່
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ໄດເ້ຫັນແກໜ່້າຜູ້ໃດ.   ບາງເທືອ່ໃນສະຖານທີ່ທາໍງານຂອງທ່ານນາຍອາດຈະເປັນຄົນທີເ່ຫັນແກໜ່້າ.   ພວກຄົນງານ
ເຮັດວຽກໜັກ... ພຽງແຕເ່ວລາເຈ້ົານາຍຢູ່ໃກ້ໆພວກເຂົາ ພວກເຂົາເຮດັໃຫ້ທຸກຄົນລໍາຄານ.  ບາງທທີ່ານອາດມີຄວາມ
ຮູສ້ຶກວ່ານາຍຖກືຫຼອກລວງ, ເພາະວາ່ຄວາມເຫັນແກ່ໜາ້ນັນ້ດີສໍາລບັການເມືອງໃນຫ້ອງການ.  ໂປໂລໄດບ້ອກພວກ
ເຮົາວ່ານາຍຂອງພວກເຮົາມຄີວາມແຕກຕ່າງ. ພຣະເຈົ້າຊົງເບິງ່ຜູບ້ໍຣິຫານ CEO ໃນທໍານອງດຽວກບັພຣະອົງເບິງ່ຄນົ
ງານຂັ້ນເລີ້ມຕົ້ນທີ່ຫາກໍເຂົ້າເຮັດງານໃໝ່. 
 
  ໂປໂລໄດຂ້ຽນຈົດໝາຍນີ້ເພ່ືອເຕືອນສະຕຜິູເ້ປັນນາຍວາ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນພິເສດລືນ່ຄນົງານທົ່ວໄປທີ່ຢູ່ພ່າຍໃຕ້
ການຄວບຄຸມດແູລຂອງພວກເຂົາ. ໃນການເປນັຜູນ້ໍາກເໍປັນການງ່າຍທີ່ຄດິວ່າຕົວເອງສູງກວ່າຄົນອື່ນ. ໂປໂລໄດ້ຊີ້ໃຫ້
ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າພວກເຮົາຄວນຄິດທົບທວນຢ່າງໜ້ອຍສອງຄັ້ງ ກ່ອນເຮົາຈະຄດິວ່າເຮົາຢູ່ເໝອືຄົນງານທີ່ເຮດັວຽກ
ໃຫ້ເຮົາ.  ພວກເຮົາທັງໝດົມີນາຍຜູ້ດຽວກັນ ຄວາມຖ່ອມຕົວແລະຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນທີ່ສໍາຄັນໃນການເປັນຜູ້ນໍາ.   
 

           ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນປໂຍດທ່ີເຮົາໄດ້ຮັບ ໂດຍການເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງສອນຂອງໂປໂລ?  

                                                                                                                                                                                         
                                                ນາໍໃຊໃ້ນຊີວິດ.                                                                                          
ພຣະທັມເອເຟໂຊບົດ 6: 5- 9 ໄດ້ກະຕຸ້ນຈິດໃຈຂອງທ່ານຢ່າງໃດໃຫ້ທ່ານເຮັດໃນທ່ີທໍາງານ? 
 
v ປຽ່ນຈດຸສມຸຈດິໃຈຂອງທາ່ນ.  ທ່ານທໍາງານຢ່າງສຸດກໍາລັງຂອງທ່ານເພ່ືອພຣະເຢຊູຄຣິດ, ດ່ັງນ້ັນຈ່ົງ

ເຕືອນສະຕິທ່ານເອງໃນເຣ່ືອງນ້ີໂດຍຈົດຖ້ອຍຄໍາໃນ ìພຣະທັມເອເຟໂຊ 6: 7î  ຫືຼຂຽນວ່າ ìທໍາງານ
ເພ່ືອພຣະຄຣດິì ເປັນງານທໍາອິດທ່ີທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດຕາມປະຕິທິນຂອງທ່ານ.    

v ຈົງ່ເລືອກເອາົອປຸະນສິັຍຢາ່ງພຣະເຈົາ້. ເຖິງແມ່ນຜູ້ນໍາຂອງທ່ານບໍ່ມີຄວາມຍຸດຕິທັມຫຼືບໍມີ່ເມດຕາຕໍ່ທ່ານ. 

ທ່ານກໍມຄີວາມຮັບຜດິຊອບຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ເພ່ືອຈະກະທໍາຕໍພ່ວກເຂົາ, ຕໍ່ວຽກງານ,  ແລະຕໍເ່ພ່ືອນຮ່ວມງານ 
ຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະຄຣດິ 

v ເລີມ້ຕົນ້ໃໝ.່ ໄປພົບກັບນາຍຫລືເພ່ືອນຮ່ວມງານ ແລ້ວຂໍອະພັຍຈາກພວກເຂົາ.  ບາງເທ່ືອເຮົາອາດ 
ບ່ໍໄດ້ທໍາງານເໝືອນກັບເປັນຕົວແທນຂອງພຣະຄຣິດ  ຫືຼບ່ໍໄດ້ສະແດງອຸປະນິສັຍແລະການກະທໍາທ່ີ
ຄວນຈະເປັນເໝືອນກັບພຣະຄຣດິ. 

 
ວັນຈັນກໍຍັງຄົງກບັຄືນມາອີກຢ່າງໄວ, ແຕ່ທ່ານຈະບໍ່ມຄີວາມຮູ້ສຶກຢ້ານກົວສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນອີກຕໍ່ໄປ.     ເພາະທາ່ນທາໍ
ງານດວ້ຍຄວາມສດັຊືເ່ພືອ່ໃຜຜູນ້ຶງ່--ພຣະເຢຊຄູຣດິ.  

  
ອປຸຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບບັຕດິສມັພນັwww.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວນັອາທດິ ທ ີ16 ເດອືນມນີາ 2014(3-16- 2014 ) 

__________________________________________ 
ພວກເຮາົທາໍງານເພືອ່ຫຽງັ 

                           
ທ່ານມີຄວາມຊ່ືນຊມົກັບການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານຊ້ືສ່ິງໃດ? 

ສນັບສນຸນພັນທະກິດຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍເງິນຂອງທ່ານ 

     
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
ທ່ານທໍາງານເພ່ືອຫຽັງ? ຊ້ືຣົດໃໝ?່ ຊື້ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ? ຈ່າຍໜີ້ສນິໃຫ້ໝົດໄປ? 
 
ອີງຕາມ ອງົການສິນຄ້າຍອ່ຍແຫ່ງຊາດ ໃນປ ີ2011 ຄົນອະເມຣກິັນໄດ້ຈາ່ຍເງນິ 10.7 ( Trillion )ດອນລາ. (ສິບຈຸດ 
ເຈັດລ້ານລ້ານດອນລາ). ເຖິງຢາ່ງໃດກຕໍາມ ຈາກການຄິດໄລນ່ັນ້ ເສຖກິດໂລກໄດ້ທ້າທາຍຕໍສ່ະພາບການຂອງພວກ
ເຮົາ-ແລະການຈ່າຍເງິນຂອງເຮົາ. 
 
ບາງຄນົໃນພວກເຮົາໄດ້ຕກົງານ, ບາງຄົນສູນເສັຽບ້ານເຮືອນຫືຼເງນິທີ່ເກັບທ້ອນໄວ້.   ບາງເທືອ່ເຮາົໄດສູ້ນເສັຽຄວາມຮູ້ 
ສຶກເຣ່ືອງຄວາມປອດພັຍຂອງເສຖກິດແລະອະນາຄົດ. ການສນູເສັຽເຫລົາ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄາໍຖາມຂຶນ້ມາ: ຂ້ອຍຊເິຮດັ 
ຈັ່ງໃດຈຶ່ງຈະທອ້ນເງນິໄວ້ເພ່ືອອະນາຄດົໄດ?້    ຂອ້ຍຈະລົດງບົປະມານການໃຊ້ຈາ່ຍບໍໃ່ຫ້ເກນີລາຍໄດ້ທີມີ່ຢູຢ່່າງໃດ? 
ຂ້ອຍຈະເຮດັໃຫ້ສາໍເຣດັຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ຈາກກຸມ່ຕ່າງໆ, ຈາກອົງການກຸສນົ, ແລະຈາກໂບດຂອງຂອ້ຍ 
ໄດຢ້່າງໃດ ເມ່ືອເບິງ່ຄືວ່າເງິນທີ່ຂອ້ຍບໍຣິຈາກຊ່ອຍເຫລອືນັນ້ແມ່ນເງິນທີ່ພຽງພໍສໍາລັບລ້ຽງຊີວິດຂອງຂ້ອຍເທົ່ານັ້ນ? 
 
ພຣະເຈົ້າໃຫ້ວຽກເຮັດງານທໍາແລະມີລາຍໄດ້ເພື່ອນໍາມາໃຊ້ໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ, ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເງນິຄໍາ
ມາໃຊສ້ະເພາະຕົວເຮາົແຕເ່ທົາ່ນັນ້. ໃນຖານະທີເ່ຮາົເປນັຜູຕ້ດິຕາມພຣະຄຣດິ, ພວກເຮົາທໍາງານເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້
ມີສວ່ນຊ່ວຍເຫືຼອຜູອ້ືນ່.  ຈດົໝາຍສະບບັທສີອງຂອງໂປໂລທີຂ່ຽນໄປເຖງິຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣນິໂທ,  ພວກເຮົາຄົນ້
ພົບວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ເງິນແລະແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນກັບເຮົາຢ່າງໃດ,     ດັ່ງນັນ້ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດສນັບສນນຸພັນທະກິດ
ຂອງພຣະອົງໃນທົ່ວໂລກທຸກວັນນີ້. 
         

ພຣະຄມັພີກ່າວວາ່ຢ່າງໃດ?        ( ເບ່ິງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 
            ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. 2 ໂກຣິນໂທ 8: 1- 2 

1. ພີນ່້ອງທັງຫລາຍເອຍີ, ເຮົາປາຖນາໃຫ້ເຈົ້າທັງຫລາຍຮູ້ຈັກເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງພຣະອົງຊົງໂຜດປະທານ
ແກຄ່ຣສິຕະຈັກທັງຫລາຍໃນແຂວງມາເກໂດເນັຽ. 2 ເພາະວ່າເມື່ອຄາວທີ່ເຂົາຖືກທົດລອງຢ່າງໜັກໂດຍໄດຮັ້ບຄວາມ
ທຸກລໍາບາກຄວາມຍິນດອີັນເຫລືອລົ້ນແລະຄວາມຍາກຈນົອັນເຫລືອປະມານຂອງເຂົານັນ້ກໄໍດປ້າກດົລົນ້ອອກມາເປນັ
ໃຈສດັທາອັນກວາ້ງຂວາງ.     
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ອັຄສາວກົໂປໂລໄດເ້ອີນ້ຜູທ້ີ່ເຊື່ອໃນເມືອງໂກຣນິໂທໃຫ້ຮູ້ຈກັເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົາ້.      ທ່ານໄດ້ໃຊຄ້ຣສິຕະຈກັ 
ມາກເກໂດເນັຽເປນັຕົວຢ່າງ. ການຖກືທດົລອງແລະຄວາມທຸກລໍາບາກໄດ້ກດົດນັຊາວມາກເກໂດເນຽັທີ່ຊາວໂກຣນິໂທ
ບໍ່ເຄຍີຮູຈ້ກັ. ຄວາມຍາກຈນົຂອງພວກເຂົາມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະຈາກຄວາມທກຸລໍາບາກອັນໃຫຽ່ນີເ້ຂົາເຮັດໃຫ້ເກດີຜນົ
ດີ. ເຖິງແມ່ນວ່າບັນຫາທົງໝົດໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປ, ຊາວມາກເກໂດເນັຽຍັງຮູ້ຈັກທີ່ຈະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ. 
 
ຜູ້ຕດິຕາມພຣະຄຣດິໃນເມືອງມາກເກໂດເນັຽເຫ່ົຼານີ້ມີປະສບົການສວ່ນຕົວກັບຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈົາ້.   ພວກເຂົາ
ເຂົາ້ເຖງິຈຸດຂອງການກັບໃຈໃໝຈ່າກຄວາມບາບຂອງເຂົາ ແລະຍອມຮັບສາລະພາບວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດເປນັພຣະເຈົາ້
ແລະພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ. ໃນຂະນະທີ່ເຮົາເຕີບໂຕໃນຄວາມເຊື່ອ ເຮົາຮຽນຮູ້ວ່າພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ໂຜດເຮົາໃຫ້
ພ້ົນຈາກການລົງໂທດຂອງຄວາມບາບແລະໃຫ້ຣິດອໍານາດແກເ່ຮົາໃນການດໍາເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ. ເຮົາຍັງຄົ້ນພົບອີກ
ວາ່ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົາ້ມີຣິດອໍານາດທີ່ມີຜົນໃນຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຕໍຜູ່້ອ່ື່ນ   ແລະການສນັບສນຸນໃຫ້ການຊວ່ຍ 
ເຫຼືອເພື່ອຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນຄຣສິຕະຈກັມາກເກໂດເນັຽໃຫ້ການຖວາຍດ້ວຍຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຽ່ຜາ່ຍວນິຍານຂອງພວກເຂົາເພາະພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ.    ເຂົາບໍ່ເຄີຍລືມໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດກ້ະທໍາໄວ້ເພືອ່ເຂົາ. ໃນຖານະທີ່ເຂົາມີປະສົບການເຣື່ອງຄຸນຄວາມດີ
ຂອງພຣະເຈົາ້, ເຂົາໄດ້ແບງ່ປນັຄວາມເຫັນອກົເຫັນໃຈແລະຄນຸຄວາມດີຂອງພຣະເຈົາ້ໃຫ້ແກຄ່ົນອື່ນໆ. ເຂົາມີຄວາມ
ກະຕືລລືົ້ນທີ່ຍາກມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໃຫ້ໂອກາດກບັຄນົອືນ່.  ຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈົາ້ມີອໍານາດກໍ່ໃຫ້ເກດີຄວາມ
ເຫັນອົກເຫັນໃຈຜູອ້ື່ນ. 
 

· ໃຈກວາ້ງຂວາງແມນ່ຊວີດິທີໃ່ຫໂ້ດຍບໍຄ່ດິເສັຽດາຍ. ເມ່ືອຄຸນຄວາມດຂີອງພຣະເຈົາ້ເຮັດໃຫ້ເຮາົຖືກຕ້ອງ

ກັບພຣະຄຣດິ, ສະພາບທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງເຮາົກໍມີການປ່ຽນແປງ. 
 

· ຫວົໃຈທີຖື່ກຕ້ອງເປນັຜນົໃຫມີ້ການຊອ່ຍເຫລອື.   ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເປີດໃຈຂອງພວກເຂົາ ພຣະອົງຊົງໄຂມື

ຂອງພວກເຂົາອອກເພ່ືອຊ່ອຍເຫລືອຄກືັນ. ການຍືນ່ມືອອກໄປຊອ່ຍເຫລືອສະແດງເຖິງຄວາມເຂົາ້ໃຈວ່າພຣະ
ເຈົ້າຊົງເປນັເຈົາ້ຂອງສັພທກຸສິ່ງແລະເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົາ້ຂອງສິງ່ໃດເລຍີ. 

 
ບໍ່ວ່າສະພາບຂອງເຮົາຈະມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຫືຼບນັຫາຍ ຸ້ງຍາກ, ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົາ້ເປັນແຮງກະຕ ຸ້ນໃຫ້ເກດີໃຫ້ 
ມີໃຈກວ້າງຂວາງ.  ໃຈທີກ່ວາ້ງຂວາງແມ່ນຂຶນ້ຢູ່ກບັໃຈ. ເມ່ືອຈິດໃຈຂອງເຮົາຖກືຕອ້ງກບັພຣະເຈົາ້, ພວກເຮົາກໍຈະປະ 
ພຶດປະຕິບດັດ້ວຍໃຈທີກ່ວາ້ງຂວາງ.        
 

               ແມ່ນຜູ້ໃດທ່ີເປັນຄົນທ່ີມີຈິດໃຈທ່ີກວ້າງຂວາງທ່ີທ່ານຮູ້? ເປັນຍ້ອນເຫດໃດ?      
 

2. 2 ໂກຣນິໂທ 8: 3- 7    

3 ເພາະເຮົາເປັນພະຍານໄດວ້າ່ເຂາົສດັທາຖວາຍໂດຍສຸດຄວາມສາມາດຂອງເຂົາແລະເຫລືອຄວາມສາມາດຂອງເຂົາ
ເສັຍອີກ. 4. ແລ້ວຕາມລໍາພັງໃຈຂອງເຂົາເອງເຂາົກຍໍັງໄດອ້້ອນວອນຢ່າງຫລວງຫລາຍຂເໍຮົາ ກະຣຸນາໃຫ້ເຂົາມີສ່ວນ
ໃນການຊອ່ຍເຫລືອພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ.   5. ບໍເ່ໝືອນດັ່ງເຮົາໄດຄ້າດໝາຍໄວ້ແຕຂ່ໍ້ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນເຂົາໄດ້
ຖວາຍຕົວເອງແກອ່ົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າກ່ອນແລ້ວໄດ້ມອບຕົວໃຫ້ເຮົາຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ. 6. ຈົນວ່າເຮົາໄດ້
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ເຕືອນຕໂີຕໃຫ້ຊ່ອຍພວກເຈົາ້ເຮັດການກສຸົນນັ້ນໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມທີ່ຕົນໄດລ້ົງມືເຮັດໄວ້ກ່ອນແລ້ວນັ້ນ. 7. ເຫດສັນນັ້ນ
ເມື່ອເຈົ້າທັງຫລາຍມີບໍຣິບູນໃນທຸກສິ່ງຄືຄວາມເຊື່ອ, ຖ້ອຍຄໍາ, ວິຊາຄວາມຮູ,້ ຄວາມຂຍນັຂັນແຂງ, ແລະຄວາມຮັກຕໍ່
ເຮົາເຈົ້າທັງຫລາຍກຈໍົງ່ປະກອບການກຸສົນນີຢ້່າງບຣໍບິູນເໝອືນກັນ.  
 
ຈິດໃຈຂອງທ່ານມີຄວາມກຽ່ວຂ້ອງກັບພຣະທັມ 2 ໂກຣນິໂທ 8: 5 ຢູບ່່ອນໃດ?       ໃນຂໍນ້ີ້ໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈ
ຂອງຄຣສິຕຽນເມືອງມາກເກໂດເນັຽແລະຄຣສິຕະຈັກ: ì  ເຂົາໄດ້ຖວາຍຕົນເອງແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ກອ່ນ, ແລ້ວໄດ້
ມອບຕົວໃຫ້ພວກເຮົາຕາມນໍ້າພຣະທຍັຂອງພຣະເຈົາ້.î  ຕາມການຕກົລົງຮ່ວມກັນຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາໄດຖ້ວາຍ
ຕົວໃຫ້ແກ່ພຣະຈົ້າແລະຊ່ອຍເຫລືອໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ. 
  
ໃຈທີ່ຖກືຕອ້ງສົງ່ຜົນໃຫ້ຍື່ນມືອອກເພ່ືອຊ່ອຍເຫລືອຄົນອື່ນ ພ້ອມທັງການສນັບສນນຸຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົາ້ດວ້ຍ
ລາຍໄດຂ້ອງຕົນ. ມັນເປັນຄວາມສໍາຄັນຂອງຈິດໃຈເພາະວາ່ໃຈກວ້າງຂວາງແມ່ນຊວີດິທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮາົມີອສິຣະໃນການ
ໃຫ້ແລະມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມເອື້ອເພື້ອເພ່ືອແຜ,່ ສິ່ງເຫຼົານີ້ເກດີຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ຖ້າປາສະຈາກການຖວາຍຕົວໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ
ກ່ອນ.   ຈົງ່ສງັເກດເບິງ່ການປ່ຽນແປງ ໃນຂໍ ້5.   ຫັຼງຈາກການມອບໃຈເປັນສິ່ງທໍາອິດໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົາ້ແລວ້ ພວກເຂົາ
ໄດ້ມອບຕົວໃຫ້ແກຄ່ນົອືນ່ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົາ້. ດວ້ຍວິທີໃດ?   
Ø ດວ້ຍຄວາມເຕມັໃຈ,   ພວກເຂົາສມັກໃຈໃນວຽກງານຂອງພຣະເຈົາ້ແລະຕໍ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມ

ເຕັມໃຈ.  ບໍ່ມີຜູໃ້ດບີບບັງຄັບຫືຼຄວບຄຸມພວກເຂົາ.     ການໃຫ້ຂອງພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນພຽງແຕຕ່າມຄວາມສາ 
ມາດຂອງພວກເຂົາແຕ່ເກນີຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ. 

Ø ດວ້ຍການເສຽັສະລະ. ສິ່ງທັງໝົດທີ່ພວກເຂົາມີ ເຂົາໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນຕາມຄວາມຕ້ອງການ ບັນດາ
ຜູ້ຕດິຕາມເຫລົ່ານີທ້ີ່ພຣະຄຣດິຄອບຄອງໄດ້ຖວາຍຕົວເປັນພາກສວ່ນນຶ່ງໃນການຮບັໃຊ້.  ພວກເຂົາໄດແ້ລນ່
ເຂົາ້ໃສກ່ານຮບັໃຊ້. 

Ø ຢາ່ງດເີລດີ.  ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມເຊ່ືອທີ່ດເີລີດ, ການເວ້ົາຈາ, ຄວາມຮູ,້ ຄວາມພາກພຽນພະຍາຍາມ, ແລະ
ຄວາມຮັກ, ເຂົາຍັງຖືກເອີນ້ວາ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ທີດ່ເີລດີ ໂປໂລໄດ້ເອີນ້ພວກເຂົາວາ່ເປນັຜູທ້ີ່ໃຫ້ທີດ່ີເລດີບໍແ່ມ່ນເປນັ
ຜູ້ໃຫ້ທັມມະດາ. 
 

         ເຮົາຈະເປັນຜູໃ້ຫ້ທີ່ໃຈກວ້າງຂວາງໄດຢ້່າງໃດ ເມ່ືອສະພາບການເງນິຂອງເຮາົຈໍາກດັຫລືບໍແ່ນນ່ອນ? 

 
3. 2 ໂກຣນິໂທ 8: 8- 9 
8 ເຮົາກ່າວດັ່ງນີ້ບໍແ່ມ່ນຄໍາບັນຊາແຕ່ໄດນ້ໍາເຣື່ອງຄວາມຂຍັນຂັນແຂງຂອງຄົນອື່ນມາທຽບທົດລອງກັບຄວາມຮັກຂອງ
ເຈົ້າທັງຫລາຍນັ້ນເບິງ່ວ່າເປັນຂອງແທຫ້ລືບໍ.່    9 ເພາະວ່າເຈົ້າທັງຫລາຍຮູຈ້ັກພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົາ້ຂອງ
ພວກເຮົາແລ້ວວ່າເຖິງແມ່ນພຣະອົງຊົງຮັ່ງມີພຣະອົງກໍຍັງຊົງຍອມກາຍເປັນຄົນຍາກຈົນເພາະເຫັນແກ່ເຈົ້າທັງຫລາຍ
ເພື່ອເຈົ້າທັງຫລາຍຈະໄດກ້າຍເປັນຄົນຮັງ່ມີເນື່ອງຈາກຄວາມຍາກຈົນຂອງພຣະອົງ.  
 
ໃນປ ີ1968, ຄຣສິຕຽນໃນອະເມຣກິາໃຫ້ການຖວາຍພຽງແຕ່ 3.11 ເປີເຊັນຂອງລາຍໄດ້ຂອງເຂົາ.  ໃນປ ີ2009 ເປັນ
ລະຍະ 41 ປຜີ່ານມາເປເີຊັນການຖວາຍໄດລ້ົດລົງເຖງິ 2.38 ເປີເຊັນ!  ບາງຄນົອາດຕໍາໜິວ່າເປັນຍ້ອນສະພາບເສຖ
ກິດໃນປະເທດຫືຼສິ່ງແວດລອ້ມທີ່ຢູ່ເໜືອກວາ່ການຄວບຄຸມ.   ແຕ່ແລ້ວການໃຊຈ້່າຍທາງດາ້ນການບັນເທິງ,  ສັດລຽ້ງ, 
ເຄືອ່ງຫ້ິຼນ,  ເຄື່ອງໃຊທ້າງດ້ານເທກໂນໂລຢີ,   ສຸຣາຢາເມົາ,   ແລະຢາສູບແລະລາຍຈ່າຍນີ້ໄດສ້ືບຕໍ່ເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.  
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ເງນິບລິລຽນດອນລາໄດຖ້ືກໃຊຈ້່າຍໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນປໂຍດທີເ່ປນັມູນຄ່າທີ່ບໍປ່່ຽນແປງໃນແຕລ່ະປີ.  
 
ຄຣສິຕຽນທີ່ເມືອງມາກເກໂດເນຽັໄດຖ້ວາຍສິ່ງທີ່ເຂົາມີ. ແຕ່ຊາວເມືອງໂກຣນິໂທໄດ້ຮບັພຣະພອນຢ່າງມະຫາສານແຕ່
ເຂົາບໍ່ໄດ້ສນັບສນຸນວຽກງານຂອງພຣະເຈົາ້ຄບືໍ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫືຼອຜູທ້ີ່ຂາດເຂນີໃນກງຸເຢຣູຊາເລັມ.   ໂປໂລໄດເ້ອີນ້ເຂົາໃຫ້
ຮັກພຣະເຈົາ້ດວ້ຍສຸດຈິດສດຸໃຈແລະສະແດງຄວາມຮັກຂອງເຂົາອອກໃຫ້ເຫັນດ້ວຍການຖວາຍດ້ວຍເຕັມໃຈ. ຕົວຢ່າງ
ອັນສງູສຸດຂອງການຖວາຍ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມບໍ່ແມ່ນຊາວເມືອງມາກເກໂດເນັຽ.  ຕົວຢ່າງທີສູ່ງສດຸຂອງການໃຫ້ແມ່ນ
ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຜູເ້ສັຽສະລະຄວາມຮັງ່ມີໃນຟ້າສວນັເພ່ືອເຫັນແກພ່ວກເຮົາຜູ້ທກຸຈນົແລະຕົກຢູໃ່ນຄວາມບາບ ເພ່ືອ 
ໃຫ້ກາຍເປນັຜູ້ຮ່ັງມີໃນການໃຫ້ອະພັຍແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣດິ.   ດ້ວຍວາ່ພຣະເຢຊູຄຣິດຮັກພວກເຮົາຢ່າງຫຼວງ 
ຫຼາຍຈົນສະລະພຣະອົງເອງຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ດັງ່ນັນ້ພວກເຮົາກຄໍວນເປັນຜູ້ໃຫ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຽເ່ໝືອນກັນ. 
 
Ø ການຖວາຍຂອງເຮົາເປນັການປະເມນີຄວາມຮັງ່ມຂີອງພຣະເຈົາ້. ຖ້າເຮົາເຫັນພຣະເຈົາ້ເປນັຜູ້ມີອໍານາດແລະ

ຍິ່ງໃຫຍ່ສູງສຸດ, ມີພລັງໃນການໄຖ່ບາບແລະໃຫ້ຄວາມຮັກອັນໃຫຽ່ຫຼວງຕໍພ່ວກເຮົາຕລອດເວລາ, ພວກເຮົາກໍ
ຄວນຈະຖວາຍເພ້ີມຂຶ້ນຈາກລາຍໄດຂ້ອງເຮົາເພ່ືອສນັບສນນຸຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົາ້. 

Ø ເມືອ່ພວກເຮາົເຫນັວາ່ພຣະເຈົາ້ສງູສົງ່, ການຖວາຍຂອງເຮາົກຈໍະຫລາຍຂຶນ້ຕໍຣ່າຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້
ເມ່ືອເຮົາເຂົາ້ໃຈຄວາມຍິ່ງໃຫຽຂ່ອງພຣະເຈົາ້ຂອງເຮົາແລະພວກເຮົາຢໍາເກັງໃນການຊົງສະຖິດຢູ່ແລະຄວາມ
ບໍຣິສຸດສັກສິດຂອງພຣະອົງ ພວກເຮົາກຈໍະຖວາຍຕົວຢ່າງສິ້ນເຊີງໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ.  ພວກເຮົາຈະບໍຍ່ຶດໄວ້ ຊຸກ
ເຊື່ອສິ່ງໃດໆ ໄວ້ເລີຍ. 
 

  ພວກເຮົາຈະປ່ຽນແປງຊຸມຊນົໃນສັງຄົມຂອງເຮົາໄດ້ຢ່າງໃດ ຖ້າກຸ່ມພວກເຮົາໃຫ້ດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ?  

                                                                                                                                                                                         
                                                ນໍາໃຊໃ້ນຊີວິດ                                                                                          
ອີງຕາມບດົຮຽນນີ້ ທ່ານຈະໃຫ້ການສນັບສນນຸຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົາ້ໄດຢ້່າງໃດ? 
v ຈົງ່ຮບັຮູວ້າ່ທາ່ນບໍແ່ມນ່ຈດຸໃຈກາງຂອງຈກັກະວານ. ຈົ່ງໃຫກ້ານໃຊຈ້່າຍແລະການໃຫ້ຂອງທ່ານເປັນການໃຊ ້

ຕາມຈຸດປະສົງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົາ້, ບໍ່ແມ່ນເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງທ່ານເອງ.  
v ຈດັລະດບັຄວາມສາໍຄນັໃນການໃຊຈ້າ່ຍຂອງທາ່ນ.  ໃນຖານະເປັນພາກສວ່ນໃນການໃຊ້ຈາ່ຍເພ່ືອຈຸດປະສົງ

ວຽກງານຂອງພຣະເຈົາ້ ການໃຊຈ້່າຍບາງຢ່າງຕອ້ງຫຍບັຂຶນ້ໄປທາງເທິງແລະການໃຊ້ຈາ່ຍບາງຢ່າງຕ້ອງຫຍັບ
ລົງມາຢູ່ທາງລຸ່ມ. ຕົວຢ່າງ:   ແທນທີ່ຈະຊື້ເສື້ອໃໝກ່່ອນ ແຕ່ເຮົາເອົາເງນິນັນ້ໄປຖວາຍເຂົາ້ສນບັສນຸນຣາຊອາ 
ນາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້ກ່ອນ. 

v ຈົງ່ຖວາຍນຶງ່ສວ່ນສບິໃນວນັອາທດິ. ຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບໃນວນັອາທິດນີ້ຈາກລາຍໄດຂ້ອງທ່ານໃນອາທິດນີ.້ 
 

ພຣະເຈົ້າໃຫ້ທຸກສິ່ງແກທ່່ານຢາ່ງມະຫາສານ. ພຣະອົງຊົງມອບໝາຍຊັບສນິຕ່າງໆໄວ້ກບັທ່ານ. ຈົງ່ຊມົຊືນ່ຍນິດີ
ຢາ່ງລົນ້ເຫລອືໃນການຖວາຍສນບັສນນຸຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້ເຖດີ. 

  
ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວັນອາທດິ ທ ີ23 ເດືອນມນີາ 2014( 3-23- 2014 ) 

__________________________________________ 
ເຮດັໃຫເ້ງນິຂອງທາ່ນເປນັປໂຍດ 

                           
ງົບປະມານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອັນໃດທ່ີຍາກທ່ີສຸດ? 

                                     ຕຽມພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການເກີດຂຶ້ນ 

     
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
 
ສະແດງໃບລາຍງານຈາກທະນາຄານເຣື່ອງລາຍຮບັແລະການໃຊ້ຈາ່ຍຂອງເຈົ້າເບິງ່ດູ ຂອ້ຍຊບິອກວາ່ອນັໃດສໍາຄນັ 
ກ່ອນສິງ່ອືນ່. 
 

ພວກເຮົາໃຫ້ການຕດັສນິໃຈແນວໃດວາ່ອນັໃດສໍາຄັນແລະອນັໃດບໍ່ສາໍຄັນ? ຜກັຫືຼໝາກໄມ້, ຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍຄ່າຢາ, ຄ່າປະ 
ກັນພັຍ, ຈ່າຍຄ່າເຮອືນ, ຄ່າຣດົ, ຄ່າເຄືອ່ງນຸງ່, ແລະລາຍການໃຊ້ຈາ່ຍອືນ່ໆອີກ.  ທັງໝດົນີບ້ໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນບໍ່?  ການ
ລ້ຽງດຄູອບຄົວ? ເປນັຄວາມສໍາຄັນ.   ຄ່າປີເ້ດີນທາງ? ເປນັຄວາມສໍາຄັນ.    ຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍໃນແຕລ່ະລາຍການນີຄ້ວນຢູ່
ໃນຈາໍນວນງົບປະມານການໃຊ້ຈາ່ຍ,    ແຕ່ເຮົາຈະຈ່າຍແນວໃດແລະເຮາົຈະຈ່າຍໃນຈໍານວນຫຼາຍປານໃດໃນແຕລ່ະ 
ລາຍການທີເ່ຮາົນາໍມາສນົທະນາກັນນີ.້ 
  
ສໍາລັບພວກເຮົາ, ງບົປະມານການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໃຫຽ່ໆເຊັ່ນນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດແີລະການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃນ
ຂອບເຂດຂອງມັນ ການພັກຜ່ອນເບິງ່ຄືວ່າມັນມີໜອ້ຍ.  ແຕ່ງົບປະມານການເງນິໄດ້ປດົປອ່ຍເຮົາໃຫ້ມີອສິຣະພາບໃນ
ການຄາໍນວນຄນຸຄ່າໃນການໃຊ້ຈາ່ຍແຕລ່ະອັນ: ຈດັລໍາດບັຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະອນັ. 
 
ການໃຊຈ້່າຍ ພວກເຮົາຈະເວ້ົາວ່າແນວໃດມີຄວາມສໍາຄນັກ່ຽວກບັການໃຫ້ ການຊວ່ຍເຫືຼອກບັຜູທ້ີ່ເຮົາພົບເຫັນວ່າເຂົາ
ຕ້ອງການໆຊ່ວຍເຫຼືອ?  ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄດສ້ໍາແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວິທີການໃຫ້ຫລືການຖວາຍ.   ທີ່ເປັນຊ່ອງທາງ
ຂອງການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາທຸກຄົນມີການປບັປຸງໃຫ້ດຂີຶນ້ໃນການບໍຣິຫານການເງນິຂອງເຮາົ. 
 

ພຣະຄມັພກີ່າວວາ່ຢ່າງໃດ?        ( ໃຫ້ເບິ່ງໃນຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. 2 ໂກຣິນໂທ  8: 10- 11     
10 ແລະເຮາົຈະອອກຄວາມເຫັນໃນເຣ່ືອງນີວ່້າເຣ່ືອງທີພ່ວກເຈົ້າໄດຕ້ັ້ງຕົ້ນກ່ອນເຂົາເມື່ອປີກາຍນີ້ແລະບໍແ່ມ່ນພວກ
ເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງຕົ້ນຈະເຮັດເທົ່ານັ້ນແຕວ່າ່ຍງັເຕມັໃຈໃນການເຮັດນັນ້ດ້ວຍ.  11 ບດັນີກ້ຄໍວນແລ້ວທີເ່ຈົ້າທັງຫລາຍຈະເຮັດ
ການນັນ້ໃຫ້ສໍາເຣດັເສຍັເພື່ອວ່າເມື່ອພວກເຈົ້າມີໃຈພ້ອມຢູແ່ລວ້ເຈົາ້ກຈໍະເຮດັໃຫ້ສໍາເຣດັຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົນ. 
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ການບນັເທົາທກຸເປນັຄວາມຕອ້ງການໃນກງຸເຢຣູຊາເລັມແລະເຄືອ່ງຂອງຖວາຍໄດ້ນໍາໄປບັນເທົາທຸກ. ໃນຕົ້ນປີ, ຊາວ
ໂກຣິນໂທຜູ້ທີ່ເຊື່ອໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັນ້ສັນຍາທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້, ແມ່ນແລ້ວວຽກງານນີຍ້ັງບໍສ່ໍາເຣັດເທື່ອ.   ເພາະສະ 
ນັ້ນໂປໂລໄດ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈພວກເຂົາໃຫ້ເຮດັ ສໍາເຣດັຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງເຂົາ, ເໝອືນກັບຊາວມາເກໂດເນັຽທີ່ເຄີຍ
ເຮັດສໍາເຣັດມາແລ້ວ.  
 
ໃນສະຫະຣດັອະເມຣກິາພວກເຮົາໄດ້ຮບັພຣະພອນອັນໃຫຽ່ໂດຍມີກອງທບັທະຫານທີ່ມີກໍາລັງແຂງແກ່ງໃນໂລກ. ໃນ
ຂະນະທີ່ມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທະຫານທັງຍິງແລະຊາຍຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດຂອງເຮົາເປນັພິເສດ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າເຂົາ
ມີຄວາມຕຽມພ້ອມຕລອດເວລາໃນການຮັບໃຊໃ້ນທຸກໜ້າທີ່ໆຖືກມອບໝາຍໃຫ້. ຂ້າພະເຈົາ້ເຊ່ືອອີກວ່າເຂົາຕຽມພ້ອມ
ທີ່ຈະໄປທຸກຫົນທຸກແຫ່ງແລະເຮັດທຸກສິ່ງທກຸຢ່າງຕາມຄວາມຕ້ອງການເພື່ອປົກປ້ອງປະເທດຊາດຂອງເຮົາ.     ໃນທໍາ
ນອງດຽວກນັນັ້ນ ເມ່ືອຕ້ອງການໃຫ້ມີຄ່າຈ້າງເພ້ີມຂຶນ້ໃນພວກເຮົາ ພວກເຮົາກຄໍວນຕຽມພ້ອມທີ່ຈະໃຫ.້ 
 
ຈົງ່ສັງເກດເບິງ່ຄວາມສັດຊ່ືທີເ່ປນັໜ້າສນົໃຈໃນການຮັບໃຊຂ້ອງໂປໂລ.  

1. ìຂາ້ພະເຈົາ້ມທີາງເລອືກ.î ໂປໂລບໍ່ໄດ້ສະແດງຕົວເໝືອນເປັນພຣະເຈົາ້, ແຕ່ທ່ານໄດເ້ປີດໃຈຂອງທ່ານ

ແລະເວົ້າກັບເຂົາທັງໝດົກ່ຽວກັບເຣືອ່ງນີ.້ 

2. ì ມນັເປນັປໂຍດສາໍລັບພວກເຈົາ້.î  ມັນຈະເປັນຜົນປໂຍດໃຫ້ກັບຊາວໂກຣິນໂທໃນການທີ່ເຂົາຮ່ວມໃນ

ການຖວາຍນີ.້ 

3. ì ເຮດັວຽກງານໃຫສ້າໍເຣດັ.î ຄວາມພຍາຍາມໃນຄາໍສັ່ງສອນຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນເປັນໜາ້ຍົກຍ້ອງ. ຄວາມ

ຕ້ອງການເປັນທີ່ເຊື່ອຖື. ມັນເປັນເວລາທີ່ຈະຕອ້ງເຮດັໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມຄວາມຕັ້ງໃຈໄວ້.   ພວກເຮົາບໍ່ຮູຖ້້າວ່າ
ຄົນພວກນີຖ້ືກຊັກຈູງໃຫ້ຫັນເຫໄປ ຖ້າການດໍາເນີນຊີວດິເຮັດໃຫ້ເຂົາເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ໄດ້.  ແຕ່ດຽວນີ້ເປັນເວລາທີ່
ຈະທໍາງານໃຫ້ສໍາເຣດັຕາມທີເ່ຂົາໄດ້ສນັຍາໄວ.້ ຄວາມສັດຊ່ືຂອງເຂາົເຮັດໃຫ້ເຂົາປະສບົຜົນສໍາເຣດັ. 

 
ແນ່ນອນ, ໃນຖານະທີເ່ປັນຜູ້ທີຕ່ິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດ, ພວກເຮົາຄວນຕຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມບໍ່ແມ່ນພຽງແຕສ່ັນຍາເທົາ່ນັ້ນ, 
ແຕ່ໃຫ້ພຽບພ້ອມດ້ວຍການກະທໍາທກຸຢ່າງດ້ວຍ.    ການຕຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມຕລອດເວລາແມ່ນເລີມ້ຕົນ້ດ້ວຍອຸປະນສິັຍ, 
ແຕ່ມີການພົວພັນກບັການກະທໍາຕລອດເວລາ.    

                          ໃນພາຣະອັນຍາວໄກ ແມ່ນຫຍັງທ່ີເປັນບັນຫາຕ່ໍການມີໃຈກວ້າງຂວາງ? 
 

2. 2 ໂກຣິນໂທ   8: 12- 15 

12 ເພາະວ່າຖ້າມີນໍ້າໃຈພ້ອມຢູແ່ລ້ວພຣະເຈົ້າກໍຊົງພໍພຣະທັຍທີຈ່ະຊົງຮັບຕາມທີທຸ່ກຄົນມີຢູ່ບໍໃ່ຊ່ຕາມທີ່ເຂົາບໍ່ມ.ີ 13 
ເຮົາບໍໄ່ດ້ມຸ້ງໝາຍວາ່ຈະໃຫ້ການງານຂອງຄົນອື່ນເບົາລົງແລະໃຫ້ການງານຂອງພວກເຈົາ້ໜັກຂຶ້ນແຕເ່ພ່ືອໃຫ້ເປັນການ
ສເມີກັນ. 14 ສັນນັ້ນໃນຍາມທີເ່ຈົ້າທັງຫລາຍມີບໍຣິບູນຢ່າງເວລານີ້ພວກເຈົ້າກຄໍວນຈະຊ່ອຍຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີຂ່າດເຂີນ
ແລະໃນຍາມທີເ່ຂົາມີບໍຣິບູນເຂົາກໍຈະຊ່ອຍພວກເຈົ້າເມື່ອຂາດເຂີນເໝືອນກັນເພື່ອຈະໃຫ້ສເມີກັນໄປ. 15 ດັ່ງມີຄໍາ
ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີແລ້ວວ່າ,ìຜູ້ທີໄ່ດ້ຫລາຍກໍບ່ໍເຫລືອແລະຜູ້ທີໄ່ດໜ້້ອຍກໍບໍຂ່າດເຂີນ.î 
 
ອັນທີ່ຫຍ ຸ້ງຍາກທີສຸ່ດ, ສິ່ງນຶ່ງໃນເປົາ້ໝາຍຂອງການຖວາຍແມ່ນພວກເຮົາໃດຍ້ິນຈາກຄໍາຂໍຮອ້ງຂອງຜູສ້ນບັສນູນໃຫ້ມີ
ຄວາມສໍາເຣດັໃນຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິເຈົາ້.  ເຂົາເປັນຜູ້ໃຫ້ການສນັບສນນູວາ່ຖາ້ບກຸຄນົໃດໃຫ້ຄໍາໝັນ້ສັ້ນຍາ
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ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອທີ່ຈະໃຫ້ສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງແລ້ວ, ບໍ່ວ່າເຂົາຈະມີຫືຼບໍ່,  ພຣະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ຫ້າງຫາໃຫ້ເຂົາເພື່ອເຂົາຈະມີພໍທີ່
ຈະຖວາຍ. ເຂົາເວ້ົາວາ່ທ່ານສາມາດໃຫ້ການຖວາຍຕາມຄວາມສາມາດຂອງທ່ານເພ່ືອໃຫ້ເປນັຄວາມຮ່ງັມີຂອງໂລກນີ.້ 
  
ອີກຈດຸປະສງົນຶງ່ຂອງຜູ້ວິເຄາະວາ່ພວກເຮົາໄດຍ້ິນສຽງທາງໂທຣະສັບເພ່ືອຂໍໃຫ້ຄຣິສຕຽນຖວາຍທຸກສິ່ງທີ່ເຂົາມີ.   ຄຣູ
ສອນເຫົຼາ່ນີ້ໄດສ້ັ່ງສອນວາ່ຄວາມຍາກຈນົເປນັຫົນທາງຂອງການດາໍລງົຊີວິດຂອງຜູຕ້ິດຕາມພຣະຄຣດິ. 
 
ພວກເຮົາຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງໃດວ່າອັນໃດຖກືອັນໃດຜິດ? ຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຈົ້າເປນັຄໍາເວົ້າທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ. 
Ø ໃຫ້(ຖວາຍ)ໃນສິງ່ທີທ່າ່ນມ,ີ ບໍແ່ມນ່ໃນສິງ່ທາ່ນບໍມ່.ີ  ຄຣສິຕຽນໃຫ້ການຖວາຍດ້ວຍມາດຕະຖານທີ່ພຣະເຈົາ້

ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜດິຊອບໃຫ້ກັບເຂົາ.   ພຣະເຢຊູເວ້ົາວາ່ ì ມັນເປນັຄວາມຕ້ອງການຂອງທກຸໆຄົນຜູ້ຊ່ຶງ
ໃຫ້ການຖວາຍຫຼາຍ. ແລະຍິ່ງໄປກວາ່ນັນ້ຄວາມຫວງັຂອງຜູ້ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຍິງ່ມີຫຼາຍ î (ລູ
ກາ 12:48) ໃນເມ່ືອພຣະເຈົາ້ອວຍພອນເຮົາໃນການດໍາລງົຊີວດິ,   ພວກເຮົາຄວນກ້າວຂຶ້ນໄປສູ່ຣະດບັຂອງ 
ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົາ້! ເຮົາອາດມີຄວາມປາຖນາທີ່ຈະຖວາຍ 1 ລ້ານດອນລາໃຫ້ກບັຜູທ້ີ່ຂາດເຂນີ; ແຕບ່ໍ່
ສາມາດທີຈ່ະໃຫ້ຕາມຈໍານວນນີຖ້້າເງນິເດອືນເຮົາພຽງ $ 30,000 ຕໍປ່ີ ແລະຍອດລວມລາຍໄດທ້ັງໝດົມີຈາໍ
ນວນໜອ້ຍກວ່າ $ 50,000 ຕໍປ່.ີ      ອີກປະການນຶ່ງ,   ພວກເຮົາບໍ່ປາຖນາທີ່ຈະຖວາຍພຽງແຕ ່$ 10.00 ຕໍ່
ຄວາມຕ້ອງການອນັໃຫຍ່ ຖ້າພວກເຮົາມີລາຍໄດ້ເພ້ີມຫົກເທົ່າຂອງລາຍໄດ້ປັດຈຸບນັ! 

Ø ຄວາມສາໍຄນັແມນ່ການຊອ່ຍເຫລອືກນັ. ໃນຂໍ້ຄວາມຄດິເຫັນນີ້ບໍ່ໄດຂ້ຶ້ນຢູ່ກບັຄວາມຮັງ່ມີ.  ອັຄສາວົກໂປໂລ
ໄດ້ສັ່ງສອນຊາວໂກຣນິໂທໃຫ້ມີການຖວາຍໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາມີຄວາມຍິນດ ີກັບຈໍານວນເງິນທີ່ເຫຼືອຈາກ
ການໃຊຈ້່າຍແລະມີພຽງພໍທີຈ່ະໃຫ້ໃນການຖວາຍ. ອາດຈະມີເວລານຶ່ງຊາວເມືອງໂກຣນິໂທອາດເປັນຜູນ້ຶ່ງທີ່
ຕ້ອງການໆຊວ່ຍເຫືຼອ.  ເພາະສະນັນ້ເຮົາຄວນຈະເປນັຜູທ້ີ່ມີນໍາ້ໃຈກວ້າງຂວາງແລະພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການຊວ່ຍ 
ເຫຼືອ.  ຄົນຜູ້ທີ່ເຮົາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອືກັບເຂົາເຂົາອາດເປນັຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາໃນພາຍຫຼັງ. 

 
ຄວາມຮັກນາໍໄປສູ່ໃຈກວາ້ງຂວາງ, ແລະໃຈກວາ້ງຂວາງໄດ້ຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນ. 

ຖ້າທາ່ນໃຫ້ດ້ານການເງນິຕອບສນອງຕໍຄ່ວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມໃດກຸ່ມນຶ່ງ, ທ່ານຈະມີຄວາມຮູສ້ກຶແນວໃດ? 

 
3. 2 ໂກຣິນໂທ 9: 1- 5  
1. ເຮົາບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງຂຽນເຖິງເຈົ້າທັງຫລາຍກ່ຽວເຣື່ອງການສົງເຄາະພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ. 2. ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າໃຈ
ຂອງພວກເຈົາ້ພ້ອມຢູແ່ລ້ວເຮົາຈຶ່ງກ່າວອວດອ້າງເຣື່ອງຂອງພວກເຈົ້າຕໍ່ຊາວມາເກໂດເນັຍວ່າທີແ່ຂວງອະຂາຢາເຂາົກໍ
ຈັດແຈງໄວ້ພ້ອມແລ້ວຕັ້ງແຕ່ປກີາຍແລະໃຈຮ້ອນຮົນຂອງເຈົາ້ທັງຫລາຍກຊໍຸກຍູຫ້ລາຍຄນົໃຫ້ເຂາົສນົໃຈ 3.ແຕເ່ຮົາໄດ້
ໃຫ້ພວກພີ່ນ້ອງເຫລົ່ານັ້ນໄປເພື່ອບໍໃ່ຫ້ການອວດອ້າງຂອງເຮົາກ່ຽວເຣື່ອງຂອງພວກເຈົາ້ໃນຂໍນ້ັ້ນເປັນການເສັຍປໂຍດ
ແລະເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າທັງຫລາຍຈັດແຈງໄວ້ພ້ອມເໝືອນດັ່ງເຮົາໄດກ້່າວແລ້ວນັ້ນ. 4. ບໍດ່ັ່ງນັ້ນແລ້ວ,ຖ້າຊາວມາເກໂດເນັຍ
ບາງຄົນມາກັບເຮົາແລະເຫັນວ່າເຈົ້າທັງຫລາຍບໍ່ໄດຈ້ັດແຈງໄວ້ພ້ອມຕາມທີ່ເຮົາໄດ້ຕາຍໃຈເຊື່ອນັ້ນ ຢ່າວ່າແຕພ່ວກ
ເຈົາ້ຈະຖືກລະອາຍຂາຍໜ້າແຕເ່ຮົາເອງກໍຈະຖືກລະອາຍຂາຍໜ້າເໝືອນກັນ. 5. ເຫດສັນນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຄຶດເຫັນວ່າຈໍາ
ເປັນຕ້ອງຕັກເຕືອນພີ່ນ້ອງເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ໄປຫາເຈົ້າທັງຫລາຍກ່ອນເຮົາແລະໃຫ້ຈັດແຈງເຄື່ອງທານຂອງເຈົ້າທັງຫລາຍ
ໄວ້ຕາມທ່ີໄດ້ສັນຍາໄວ້ແລ້ວເພື່ອເຄື່ອງທານນັ້ນຈະມີຢູພ່້ອມເໝືອນເປັນເຄື່ອງທານທີ່ໃຫ້ດ້ວຍໃຈສັດທາບໍໃ່ຊ່ດ້ວຍຂີນ
ໃຈ.   
ຕັ້ງແຕປ່ີກາຍ, ໂປໂລໄດ້ຮັບຂ່າວທີ່ປະທບັໃຈຈາກຊາວຄຣິສຕຽນເມືອງໂກຣນິໂທ.   ໃນເຣ່ືອງຄໍາໝັນ້ສນັຍາທີ່ເຂົາຈະ 
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ໃຫ້ການສົງເຄາະຊາວຄຣິສຕຽນໃນກຸງເຢຣຊູາເລັມ ແລະເຂົາສັນຍາວາ່ຈະໃຫ້ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ.  ຄວາມກະຕລືືລົນ້
ຂອງພວກເຂົາມີແທ.້ ໂປໂລໄດ້ເວົ້າອວດອ້າງເຣື່ອງຄວາມມີນໍ້າໃຈເອື້ອເພື້ອເພື່ອແພຂ່ອງເຂົາໃຫ້ກັບຊາວມາເກໂດເນັຽ
ຜູ້ທີ່ເຊືອ່ຟັງ.  ສິ່ງເຫຼົ່ານີຍ້ິ່ງເຮດັໃຫ້ຊາວມາເກໂດເນັຽເກີດມີຄວາມກະຕືລືລົນ້ໃນການໃຫ້ແລະເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນຜູຮ້ັ່ງມີເທົ່າ
ກັບຊາວໂກຣິນໂທ. 
       
ທ້າຍປມີາ, ໂປໂລໄດ້ໃຊເ້ຣື່ອງຄວາມສໍາເຣດັຂອງຊາວມາເກໂດເນຽັໜູນນໍ້າໃຈຊາວໂກຣິນໂທໃຫ້ເຮດັຕາມຄວາມຕັ້ງ 
ໃຈຂອງເຂົາ.     ໂປໂລໄດສ້ົ່ງຕີໂຕໄປໂກຣິນໂທເພ່ືອຈັດຕຽມເຄືອ່ງຊ່ວຍເຫືຼອຂອງເຂົາ. ຄໍາເວ້ົານີ້ເຮົາພົບສະເພາະໃນ 
ການໃຫ້.  

Ø ຄວາມກະຕລືລືົນ້ເປນັສິງ່ທີແ່ຜຂ່ຍາຍອອກ.  ຄວາມກະຕລືືລົນ້ເປນັແຮງດົນໃຈຄນົອື່ນ. ເມ່ືອພວກເຮົາຕອ້ງ 
ການທີຈ່ະໜູນໃຈຄນົອືນ່. ຢ່າໃຫ້ເຮາົເບິ່ງຄົນອື່ນແບບຜິວເຜນີແຕ່ໃຫ້ເຮາົເພ່ັງຄວາມສນົໃຈໃສ.່    ພວກເຮົາ
ຊອກຫາຄນົທີ່ມີຄວາມກະຕລືືລົນ້ໃນການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົາ້. 

Ø ບໍເ່ປນັຄວາມຜດິທີເ່ຮາົຈະຮອ້ງຂຜໍູໃ້ດຜູນ້ຶງ່ໃຫຕ້ດັສນິໃຈໃນການຖວາຍ. ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ຂຮໍ້ອງຊາວໂກ 
ຣນິໂທຢ່າງຊັດເຈນໃນສິ່ງທີ່ເພ່ິນຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດ. 

Ø ຄວາມຮບັຜດິຊອບທີເ່ຊືອ່ຖໄືດ.້ ໂປໂລໄດສ້ົ່ງຕີໂຕໄປຕດິຕາມເບິງ່ຜົນສໍາເຣດັຂອງຊາວໂກຣິນໂທທີ່ມີຄວາມ
ຕັ້ງໃຈໃນການຖວາຍ.   ປາສະຈາກການຮບັຜດິຊອບ ຄວາມໂລບແລະການຂະໂມຍຈາກພຣະເຈົາ້ສາມາດ
ເກີດຂຶ້ນໄດ,້ 

Ø ການຖວາຍບໍກ່ຽ່ວກບັການຮບັ. ແທ້ຈງິ, ຄວາມກະຕືລລືົ້ນໃນການຖວາຍບໍ່ໄດ້ຄາດຫວງັສິງ່ໃດຕອບແທນ. 
 
ຈຸດມຸ້ງໝາຍໃນການຖວາຍຂອງເຮາົມີຄວາມສໍາຄນັທີສຸ່ດຕໍ່ພຣະເຈົາ້ ແລະຕໍຄ່ົນອື່ນ. ຈົ່ງພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ເມື່ອມີການຂາດ 
ເຂີນເກີດຂຶ້ນ, ແຕ່ໃຫ້ເຮັດດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ. 

ຂັ້ນຕອນໃດທີເ່ຮົາເລີ້ມຈະເຮັດ ເພື່ອເຮົາຈະສາມາດໃຫ້ໄດ້ເມືອ່ມີຄວາມຕ້ອງການເກີດຂຶ້ນ? 

                                                   
ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ. 

ແມ່ນຫຽັງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານພ້ອມພ່ໍາທີ່ຈະໃຫ້ ເມື່ອມີຄວາມຕອ້ງການເກີດຂຶນ້. 
v ຈົງ່ມຸງ່ໜາ້ເຂົາ້ໄປສູກ່ານມີໃຈກວ້າງຂວາງ: ໃຫ້ເຮາົຖວາຍເງນິເປັນຂອງຂວນັໃນການຮບັໃຊ້ຜ່ານທາງຄຣສິ 

ຕະຈັກຂອງເຮົາ. ຖາມພຣະເຈົ້າວ່າທ່ານຈະຖວາຍຈໍານວນເທົາ່ໃດ. 
v ຈົງ່ປະຢດັໃນການໃຊຈ້າ່ຍ ຈົ່ງສໍາຣວດເບິ່ງໃບຮັບສິ່ງທີ່ຊື້ຈາກຮ້ານຄ້າເພື່ອທ່ານຈະຮູ້ວ່າທ່ານຊື້ຫຍງັແດ.່ ທ່ານ

ຈະປ່ຽນແປງຢ່າງໃດເພ່ືອຈະມີເງິນໃນການຖວາຍເວລານີ້ ແລະຕໍ່ໆໄປ. 
v ອາສາສມກັຮບັໃຊອ້ງົການການຊວ່ຍເຫຼອືຜູປ້ະສບົກບັບນັຫາດາ້ນການເງນິ. ອທຸິດຕົນໃນການອະທຖິານເພ່ືອ 

ຜູ້ທີທ່່ານເຫັນວ່າເຂົາກໍາລັງປະເຊີນກັບບັນຫາດາ້ນການເງນິ. 
 

ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານຖວາຍສິ່ງທີທ່່ານມີເຂົ້າຮ່ວມໃນພັນທະກິຂອງພຣະອົງ.  ພຣະອົງປະທານເງນິໃຫ້ທ່ານ 
ບໍ່ແມ່ນເພ່ືອກັກຕຸນໄວ້ຫືຼໃຊຈ້່າຍໃນສິ່ງທີ່ບໍເ່ປນັປໂຍດ,  ແຕ່ໃຫ້ໃຊເ້ພ່ືອຕອບສນອງຄວາມຕອ້ງການ. ປັບປ່ຽນສິ່ງ
ສໍາຄັນເປັນນຶ່ງຂອງທ່ານໃຫ້ຖກືກບັຂອງພຣະເຈົາ້ ແລະພ້ອມທີ່ຈະຖວາຍຫລືໃຫ້ເມ່ືອມີຄວາມຂາດເຂນີເກີດຂຶ້ນ.   

  
ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວັນອາທດິ ທ ີ30 ເດືອນມນີາ 2014 (3 -30- 2014 ) 

__________________________________________ 
ທາໍງານຕາມແຜນການຂອງທາ່ນ 

                           
ດົນປານໃດແລວ້ທີທ່່ານໄດເ້ຫັນການສະແດງອອກເທືອ່ສຸດທ້າຍເຖິງຄວາມມີໃຈກວ້າງຂວາງ? 

ການໃຫ້ດວ້ຍໃຈກວ້າງຂວາງເປນັການໃຫ້ກຽດພຣະເຈົາ້ແລະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການຊົງປະທານຂອງພຣະຄຣດິ 

     
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
ໃນປ ິ2009, ບຽວແລະເມຣນິດາ ແກສ, ຍອມຮັບ ເຫັນພ້ອມກັບ ວອບເຣນັ ,ທີ່ເລີ້ມມີຄວາມໄຝ່ຝັນກຽ່ວກັບການໃຊຊ້ບັ
ສົມບັດອັນມະຫາສານຂອງເຂົາຕາມຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງເຂາົແຕ່ລະຄນົ.    ໃນປຕີໍມ່າເຂາົເລີມ້ໃຫ້ຄາໍໝັ້ນສັນຍາເພ່ືອ
ເປັນການທ້າທາຍຕໍເ່ສດຖີຂອງໂລກ ຢ່າງໜອ້ຍເຂົາຕອ້ງໃຫ້ເຄິງ່ນຶງ່ຂອງຈໍານວນເງນິທີ່ເຂົາມີໃນການບໍຣິຈາກ. ຄໍາທ້າ
ທາຍຂອງເຂົາວ່າຈະເຮັດສິ່ງນີ້ຢູ່ໃນລະຫວ່າງທີເ່ຂົາມີຊີວິດຢູ່, ດ້ວຍມໍຣະດົກ, ຫຼສືິ່ງຂອງອືນ່ໆ ລວມເຂົ້າກັນ.  
 
ທ່ານອາດຈະວາ່ ì ດ,ີ ແນ່ນອນ, ຖ້າຂ້າພະເຈົາ້ເປນັມະຫາເສດຖີ, ກໍເປັນການງ່າຍທີຂ່້າພະເຈົ້າຈະບໍຣິຈາກເຄິ່ງນຶ່ງຂອງ
ຊັບສິນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີ!î ແມນ່ບໍ?່ ຄວາມຈິງແລ້ວຖ້າວ່າເຮົາບໍ່ມີນິສັຍທີຈ່ະໃຫ້ໃນຍາມພວກເຮົາມີໜອ້ຍ  ພວກເຮົາກບໍໍ່
ອາດຈະໃຫ້ໃນຍາມພວກເຮົາມີຫຼາຍເຊັນ່ດຽວກັນ.  
 
ໃນເມື່ອເຮົາຍົກຍ້ອງຄົນທີ່ມີນໍ້າໃຈກວ້າງຂວາງ ກໍໃຫ້ເຮົາພິຈາຣະນາເບິ່ງລະດບັການໃຫ້ຂອງເຮົາເອງ. ຕາມຈົດບັນທຶກ
ໃນບດົຮຽນທີ 3 ທີ່ຜາ່ນມາ     ໃນປ ີ2009 ລະດບັການຖວາຍຂອງຄຣສິຕຽນໃນສະຫະຣດັອາເມຣກິາສະເລັຽ່ແລ້ວປະ 
ມານ 2.38 ເປີເຊນັຂອງລາຍໄດຂ້ອງເຂົາທີໄ່ດຖ້ວາຍໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກ. ຢ່າງໃດກຕໍາມ ພຣະຄມັພີໄດຮ້ຽກເອີນ້ເຮາົຕາມ
ມາດຕະຖານທີ່ຕ່າງກັນ.      ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເອີີນ້ຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດໃຫ້ຖວາຍພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພວກ
ເຮາົຖກືເອີນ້ໃຫ້ຖວາຍດ້ວຍໃຈກວາ້ງຂວາງ. 
 

ພຣະຄມັພີກ່າວວາ່ຢ່າງໃດ?        (ໃຫເ້ບ່ິງໃນຂໍ ້1, 2, 3 ແລະ 4 ) 
 
      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. 2 ໂກຣິນໂທ   9: 6-7 

6  ດັ່ງນີ້ແຫລະ,ຄົນທີຫ່ວາ່ນພຽງເລກັນ້ອຍກກໍ່ຽວເກັບໄດພ້ຽງເລັກນ້ອຍແລະຄົນທີ່ຫວາ່ນຫລາຍກກໍ່ຽວເກັບໄດຫ້ລາຍ. 
7 ທຸກຄົນຈົ່ງໃຫ້ຕາມທີຕ່ົນໄດ້ຄຶດໝາຍໄວ້ໃນໃຈ ບໍໃ່ຊ່ໃຫ້ດວ້ຍຄດຶເສຍັດາຍຫລດ້ືວຍຂນືໃຈໃຫ້ ເຫດວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງ
ຮັກຄົນນັ້ນທີ່ໃຫ້ດ້ວຍຊື່ນໃຈຍິນດີ. 
 
ໂປໂລທ້າທາຍຄຣສິຕຽນໃນເມືອງໂກຣິນໂທໃຫ້ມີໃຈກວ້າງຂວາງໃນການຖວາຍ ໃຫ້້ການຊວ່ຍເຫືຼອຜູທ້ີ່ເຊືອ່ໃນກຸງເຢ 
ຣຊູາເລັມໃຫ້ໄດ້ຮບັການບນັເທົາທກຸ.    ກດົເກນການຫວາ່ນແລະການເກັບກ່ຽວບໍແ່ມ່ນພຽງແຕ່ເປນັການເກບັກ່ຽວຜົນ 
ລະປູກຂອງຊາວນາເທົາ່ນັນ້, ແຕ່ເປັນຫລັກການຂອງການຖວາຍ. ຈົງ່ສັງເກດເບິງ່ຄວາມເປັນອິສຣະແລະຊມົຊື່ນຍິນດ ີ

     



 2

ທີຕ່າມມາຫລັງຈາກການຖວາຍ. 
Ø ລະດບັຂອງການລງົທນຶຂອງທາ່ນຈະບອກເຖງິລະດບັລາຍໄດຂ້ອງທາ່ນ.   ເຊັນ່ດຽວກັບຊາວນາທີ່ຫວ່ານເມັດ

ພືດລົງພຽງໜອ້ຍດຽວກຈໍະຮັບຜນົເກັບກຽ່ວແຕ່ພຽງໜ້ອຍດຽວ,   ຜູ້ຖວາຍທີໄ່ດ້ຖວາຍພຽງໜອ້ຍດຽວກຈໍະໄດ້
ຮັບພຣະພອນໃນຂດີຈໍາກັດ. ໃນທາງກົງກນັຂ້າມ, ຖ້າພ່ໍນາຫວາ່ນພືດຫຼາຍ ລາວກໍຈະໄດ້ເກັບກ່ຽວຫຼາຍ. 

Ø ພຣະເຈົາ້ຮກັຜູໃ້ຫດ້ວ້ຍ ì ຄວາມຍນິດ ີì  ຄໍານີ້ແປວ່າ ìຊົມຊ່ືນຍິນດີ ì ທີ່ມາຈາກພາສາກຣກີ ìຄວາມລ້າເລີງî 
ຖ້ອຍຄໍາທີເ່ຮົາໃຊ້ກໍມາຈາກຄາໍວ່າ ìຄວາມລ້າເລີງî ນີ.້  ການຖວາຍດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງຄວນຈະມີຄວາມຍນິ
ດີ ເມື່ອພວກເຮົາຖວາຍກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ,  ແລະຫລັ່ງໄຫລຜ່ານຊີວິດຂອງພວກເຮົາເຮັດ 
ໃຫ້ເກີດມີໃຈຮ້ອນຮນົ. 

ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກພໍໍອົກພໍໃຈໃນການຖວາຍດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ? 

 
2. ໂກຣິນໂທ  9: 8-9  
6 ແລະພຣະເຈົາ້ຊົງຣິດອາດປະທານພຣະຄຸນອັນອຸດົມທຸກຢ່າງແກເ່ຈົ້າທັງຫລາຍ  ເພື່ອໃຫ້ພວກເຈົ້າມີທກຸສິ່ງທຸກຢ່າງ
ພຽງພໍສໍາລັບຕົວສເມີທັງຈະມີສິ່ງຂອງບໍຣິບູນສໍາລັບການງານດີທກຸຢ່າງດ້ວຍ. 9 ຕາມທີມີ່ຄາໍຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ, 
ìເພ່ິນບຣໍິຈາກຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃຫ້ແກຄ່ົນທຸກຍາກ ຄຸນຄວາມດີຂອງເພ່ິນກຕໍັ້ງຢູ່ເປນັນິດ.î    

 
ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າມີຣິດອໍານາດແລະຊົງພລັງ ພຣະອົງສາມາດທີຈ່ະ... 
Ø ເຮັດໃຫ້ຄວາມເມດຕາໄຫຼມາສູ່ຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງລົ້ນເຫລືອ. 

 
Ø ທໍາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີທຸກສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ. 

 
Ø ທໍາໃຫ້ທ່ານສາມາດເຮັດດີທີສຸ່ດໃນທຸກໆ ວຽກງານ. 

 
ການມີໃຈກວາ້ງຂວາງແມນ່ວຖິທີາງດາໍເນນີຊວີດິ. ການໃຫ້ດວ້ຍໃຈກວ້າງຂວາງບໍ່ໄດ້ຍຶດສິ່ງທີ່ມີຫືຼລາງວັນຂອງເຂົາໄວ້. 
ດ້ວຍເຫດໃດ?  ຜູ້ທີ່ໃຫ້ດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງທຸກສິ່ງແລະເຮົາເປນັພຽງຜູ້ຈັດການພຣະ 
ພອນຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດນີ້. 
 
ທາ່ນໃຊຂ້ອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈົາ້ບໍໝ່ດົຈກັເທືອ່. ເມ່ືອທ່ານມີຄວາມຕັ້ງໃຈສົງ່ຕໍແ່ລະແບງ່ປັນພຣະພອນຂອງ 
ພຣະເຈົ້າແກ່ຄົນອື່ນ. ພຣະເຈົ້າກຈໍະປະທານພຣະພອນເພີ້ມເຕີມໃຫ້ແກ່ທ່ານເພື່ອທ່ານຈະມີສິ່ງທີຈ່ະແບ່ງປນັຕໍໄ່ປ. 

ຂໍ້ພຣະຄັມພີນີ້ແມ່ນເວົ້າເຖິງແຫລ່ງທີມ່າ, ຫລືການວາງໃຈ, ຫລືການເປັນເຈົາ້ຂອງ? ຈົງ່ອະທບິາຍ. 

 
3. 2 ໂກຣນິໂທ 9: 10-11  
10 ຝ່າຍພຣະອົງຜູຊ້ງົປະທານແນວປູກໃຫ້ແກຜູ່້ຫວາ່ນ, ກັບທງັອາຫານສາໍລບັກິນຈະຊງົປະທານແນວປູກໃຫ້ແກເ່ຈົ້າ
ທັງຫລາຍ, ທັງຈະຊົງບັນດານໃຫ້ແນວປູກນັ້ນທະວີຂຶ້ນຊໍ້າຈະຊົງບັນດານໃຫ້ຜົນແຫ່ງຄຸນຄວາມດຂີອງພວກເຈົ້ານັ້ນຈະ
ເຣີນຂຶ້ນ. 11 ໂດຍຊົງໂຜດໃຫ້ເຈົ້າທັງຫລາຍຮັ່ງມີດ້ວຍສິ່ງຂອງຢ່າງບໍຣິບູນເພື່ອໃຫ້ພວກເຈົ້າມີຂອງແຈກຢາຍຢ່າງໃຈ
ກວ້າງຂວາງຊ່ຶງເຮົາໄດ້ນໍາໄປແຈກຢາຍ ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ເກີດການຂອບພຣະຄຸນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.      
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ພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ມີເກີນກວ່າທີ່ເຮົາຕ້ອງການ.  ແຕ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍວ່າເຮົາຈະກາຍເປນັຄົນຮັ່ງມີຖ້າວ່າເຮົາໃຫ້?   ບາງຄົນ 
ຍົກເອົາຂໍ ້10 ມາສອນຜດິໃນເຣ່ືອງນີ້.   ເຂົາໄດ້ອະທບິາຍຂໍ້ຄວາມນີ້ວ່າຖ້າເຮົາໃຫ້ດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ,  ພຣະເຈົ້າຈະ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄນົຮັງ່ມີ.  ບາງຄົນກ່າວອາ້ງວາ່ພຣະເຈົາ້ຕອ້ງການໃຫ້ລູກໆຂອງພຣະອົງມີເຮອືນງາມຢູ,່ ຂີ່ຣດົທີ່
ງາມຫລູຫລາ, ໄປພັກຜ່ອນໃນສະຖານທີ່ແພງໆຫລູຫລາທີສຸ່ດ, ແລະອືນ່ໆ ອກີ. 
 
ໃນຄວາມຄິດທີ່ວ່າຮັບໃຊອ້ົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າແລ້ວຈະເຮດັໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນຮັ່ງມີບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງໃໝ່.     ໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດ 
ໝາຍໄປຫາຕໂີມທຽວກຽ່ວກບັ     ì ບກຸຄນົທີ່ມີຈດິໃຈທຸຈຣິດແລະຂາດຄວາມຈິງທີຄ່ຶດວ່າການນບັຖືພຣະເຈົາ້ຢ່າງຖກື 
ຕ້ອງນ້ັນເປັນທາງທີຈ່ະໄດ້ກໍາໄລî ( 1 ຕິໂມທຽວ 6:5 ) 
 
ແທນທີຈ່ະຍອມຮັບວ່າການໃຫ້ເປັນທາງໄປສູ່ຄວາມຮັ່ງມີດ້ານການເງນິ,    ສຶກສາໃນຂໍ ້10-11  ເພ່ືອຈະເຫັນວ່າການ
ໃຫ້ຢ່າງມີໃຈກ້ວາງຂວາງນັນ້ໄດຖ້ວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈົາ້ແລະກ່າວໄວໃ້ນຂາ່ວປະເສດີຢ່າງໃດແດ່. 
 
Ø ພຣະເຈົ້າແມ່ຜູ້ດຽວທີ່ຊົງປະທານສິ່ງຈໍາເປັນຕໍ່ຊີວິດ.      ພຣະອົງແລະຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນທີເ່ພີ້ມທະວີແຫລ່ງທີມ່າ 

ຂອງວັດຖຸສິງ່ຂອງ. 
Ø ເຫດຜົນທີ່ເພີ້ມທະວີແຫລ່ງທີມ່າຂອງວດັຖສຸິ່ງຂອງແມ່ນການເພ້ີມການເກບັກ່ຽວຜນົແຫ່ງຄວາມຊອບທັມ. ຊຶ່ງ 

ລວມທັງການຕອບສນອງຕໍຄ່ວາມຕ້ອງການດ້ານຮ່າງກາຍ    ແລະຊວີດິຝ່າຍວນິຍານທີຄ່ົນອື່ນຕ້ອງການ ໃນ 
ພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

Ø ພຣະເຈົ້າໃຫ້ເຮົາຮັ່ງມີບໍ່ແມ່ນໃຫ້ເຮົາຍກົລະດັບຕົນເອງຂຶ້ນແລະຊົມຊື່ນກັບສິ່ງທີເ່ຮົາໄດ້ຮັບທັງໝົດ,    ແຕໃ່ຫ້
ເຮົາສາມາດເປັນທໍ່ພຣະພອນໄປສູຄ່ົນອື່ນ. ໂປໂລໄດ້ເນັນ້ໜກັໃນການຮັບໃຊ້ດ້ວຍການໃຫ້.    ຄວາມສໍາຄນັ 
ນັ້ນບໍໄ່ດຢູ້່ທີ່ວັດຖຸສິ່ງຂອງ.  ຈຸດສໍາຄັນແມ່ນ ìຈົງ່ສແວງຫາຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້ແລະຄວາມຊອບທັມ
ຂອງພຣະອົງກອ່ນ.î ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງຜູ້ຊົງປະທານສິ່ງທີຈ່ໍາເປັນແກ່ຊີວິດ. ( ມັດທາຍ 6:33). 

Ø ການມີໃຈກວ້າງຂອງຂອງເຮົາຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົາ້, ດັງ່ນັນ້ຈິງ່ເປັນການຖວາຍ
ກຽດແກພ່ຣະອົງ. 

ມີທາງໃດແດ່ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເພ້ີມທະວີຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ແກ່ເຮົາ? 

 
4. 2 ໂກຣິນໂທ  9: 12-13 

ຄວາມມີໃຈກວ້າງຂວາງເຮັດຫຽັງໄດ້ແດ່? 
 

Ø ຄວາມມໃີຈກວາ້ງຂວາງໄດຊ້ອ່ຍຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູທ້ີເ່ຊືອ່.  ເມ່ືອຜູຕ້ິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດມີຄວາມຕັ້ງ  
ໃຈຈະດໍາເນນີຊວີດິໃຫ້ເໝອືນກັບອົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົາ້ຂອງພວກເຂົາ,   ໃຫ້ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຂືນໃຈແລະດໍາລງົ
ຊວີດິດ້ວຍຄວາມເອືອ້ເຟ້ືອເພ່ືອແພ່, ຫັຼງຈາກນັນ້ໄດ້ຕອບສນອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູທ້ີ່ເຊືອ່.  ເມ່ືອຄຣິສ
ຕຽນໃນກຸງເຢຣຊູາເລັມໄດ້ຮບັການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກເພ່ືອນຄຣິສຕຽນໃນເມືອງໂກຣນິໂທ,     ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງເຂົາກໍໄດ້ຮບັການຕອບສນອງ. 
 

Ø ຄວາມມໃີຈກວາ້ງຂວາງສະແດງການຂອບພຣະຄນຸພຣະເຈົາ້.     ຈິດໃຈທີກ່ວ້າງຂວາງແມ່ນຈິດໃຈທີ່ມີການ
ຂອບພຣະຄນຸ. ແລະຈິດໃຈທີ່ມີການຂອບພຣະຄນຸເປນັຈິດໃຈທີ່ກວ້າງຂວາງ.   ເມື່ອເຮົາຮັບຮູ້ຢ່າງແທ້ຈິງວ່າ 
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ທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາມີແມ່ນພຣະເຈົ້າຊົງປະທານໃຫ້ ພວກເຮົາກໍສະແດງຄວາມຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ.  ເມື່ອພວກ
ເຮົາຮູ້ວ່າຊັບສົມບດັທີເ່ຮົາມີບໍ່ແມ່ນແຕສ່ໍາລບັຄວາມຊມົຊື່ນຂອງເຮາົເອງ ພວກເຮົາຕ້ອງແບງ່ປນັກັບຄົນອື່ນ 
ກໍເປນັການສະແດງການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົາ້.    ການຖວາຍແມ່ນທາງດຽວທີ່ຊັດເຈນທີ່ພຣະເຈົາ້ໃຫ້ເຮາົ
ສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະອົງ. 

 
Ø ຄວາມມໃີຈກວາ້ງຂວາງຍອມຮບັຂາ່ວປະເສດີຂອງພຣະເຢຊຄູຣດິຕໍທ່ກຸຄນົ. ຜ່ານຄວາມມີໃຈກວ້າງຂວາງຕໍ່

ຄົນອືນ່  ພວກເຮົາໄດຍ້ອມຮບັວາ່ພຣະເຢຊູຊົງເປັນນຶ່ງໃນຊີວິດຂອງເຮາົແລະເຮົາກເໍປນັພຣະຍານຕໍໂ່ລກວ່າ
ເຮົາເປນັຂອງພຣະອົງ.   ອົງພຣະເຢຊູຄຣດິມີພຣະທັຍກວ້າງຂວາງທີ່ສລະພຣະຊົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຮົາ; ເມື່ອເຮົາຍອມຮັບຂອງຂວັນແຫ່ງຊີວິດທີ່ພຣະອົງປະທານໃຫ້ລ້າ ພຣະອົງກນໍໍາເຮົາເຂົ້າໄປຍືນຢູ່ຢ່າງຖືກ 
ຕ້ອງຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົາ້.      ພວກເຮົາເປັນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະພວກເຮົາກເໍອົາແບບຢ່າງຂອງ 
ພຣະອົງດວ້ຍການສະແດງຄວາມມີໃຈກວ້າງຂວາງຕໍຄ່ນົອື່ນ. ຄວາມມີໃຈກວ້າງຂວາງແມ່ນການຕໍ່ຕາ້ນພາຍ
ໃນຊີວິດເຮົາທີມີ່ແນວໂນ້ມໄປໃນທາງທີ່ເຫັນແກ່ປໂຍດສ່ວນຕວົ. ຄວາມມີໃຈກວ້າງຂວາງແມ່ນການສະແດງ
ອອກເຖິງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງເຮົາຕໍ່ອງົພຣະເຢຊູຄຣິດແລະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 
 

ຄວາມມີໃຈກວ້າງຂວາງເປັນສ່ືນໍາຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດໄປສູ່ຄົນອ່ືນຢ່າງໃດ? 

                                                                                                                                                                                         
ນາໍໃຊຊ້ວີດິ 

ອອກຈາກທີ່ນີ ້ທາ່ນຈະໄປໃສຕໍ?່                                                                                         
 
v ແຍກເງນິຈາໍນວນນຶງ່ໄວຕ້າ່ງຫາກ. ເງນິຈໍານວນເລກັນອ້ຍທີທ່້ອນໄວ້ເປັນປະຈໍາ ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະມີ

ເງິນຊື້ເຄືອ່ງໃຊ້ໃນການເດີນທາງ,   ມທີີ່ຈະບໍຣິຈາກເພື່ອເປີດທາງໃຫ້ຄຣິສຕະຈກັຂອງທ່ານເດີນໄປຫາຄົນໄດ້
ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພ່ືອເປັນການນໍາຄົນມາຫາພຣະຄຣດິ.     

v ເພີມ້ຈາໍນວນເງນິຖວາຍ. ເພີ້ມຈໍານວນເງິນຖວາຍຂອງທ່ານຂຶ້ນຕື່ມອີກ ຢ່າງໜອ້ຍນຶ່ງເປີເຊັນ.   ເພີ້ມເວລາ

ທໍາງານອີກເພ່ືອຈະໄດ້ເງິນເພີ້ມຂຶ້ນຕາມທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງນໍາທ່ານໃຫ້ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ. 
v ເຮດັພນິຍັກມັໄວ ້ຫລດືດັແປງແກໄ້ຂພນິຍັກມັທີມ່ຢີູ ່ໃຫພ້າກສວ່ນນຶງ່ຖກືແຍກໄວເ້ພືອ່ງານຮບັໃຊ.້    ນີແ້ມ່ນ

ອີກທາງນຶ່ງໃນຫຼາຍໆທາງໃນການປະມໍຣະດົກໄວ້ ເພ່ືອນາໍຄົນທັງຫລາຍມາຫາພຣະເຢຊູ ແມ່ນແຕຫ່ລັງຈາກ
ທ່ານໄດ້ໄປຢູ່ສວນັແລ້ວ. 

 
 
ບໍ່ຈໍາເປນັທີ່ຈະເປນັມະຫາເສດຖີໃນການປຽ່ນແປງໂລກ. ພຽງແຕ່ໃຫ້ມີຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣດິ. ສະແດງຄວາມຮກັ
ຂອງພຣະເຢຊຜູາ່ນຄວາມມໃີຈກວ້າງຂວາງຂອງທາ່ນ. 
  

ອປຸຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບບັຕດິສມັພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທີ 6 ເມສາ 2014 (4-6-2014) 

 

 ເຮດັໃຫວ້ຽກງານໄດຢ້ດຸພກັ 
 

ທ່ານຈະອະທິບາຍວັນທ່ີໄດ້ພັກຜ່ອນອັນແທ້ຈິງຢ່າງໃດ? 
ການພັກຜ່ອນເປັນລາງວັນຈາກພຣະເຈ້ົາເພ່ືອສະງາ່ຣາສີຂອງພຣະອົງ ແລະເພ່ືອຜົນປໂຍດຂອງທ່ານ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
       ທ່ານເຫັນຕົວໜັງສສືີແດງເປັນພາສາອັງກິດ E ຢູ່ໜ້າປັດໃນຣົດເປັນຕົວໃຫຍ່ໆບໍ່?  ເວລາທ່ານຂັບຣົດໄປນໍາທາງ
ທ່ານສັງເກດເຫັນວ່າເຂັມບອກຖັງນໍ້າມັນລົງໄປຈົນເຖິງຕົວ E ໝາຍຄວາມວ່ານໍ້າມັນກໍາລັງຈະໝົດແລະທ່ານບໍຮູ່້ວ່າຈະ
ຂັບຣດົໄປເຖິງບ່ອນໃສນ່ໍ້າມັນທາງໜ້າຫລືບໍ.່  ໃນຊີວິດຂອງທາ່ນເຄຍີເປນັເໝືອນຖັງນໍາ້ມັນຈະໝົດລົງໄປບໍ?່ 
       ຊວີດິອາດມີຄວາມລໍາບາກບາງຄັງ້ບາງຄາວ: ເຮັດວຽກຫ້າຫລືຫົກວັນຕໍອ່າທິດ, ລູກກໍຕ້ອງການໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄປຮ່ວມ
ຫລິນ້ກິລາ ຫລືລາຍການທາງໂຮງຮຽນ, ຕ້ອງໃຊ້ເງິນ, ອຸກອັ່ງໃຈ.  ສິ່ງຍາກທີ່ສຸດໃນຊີວິດແມ່ນການຕັ້ງໃຈຢາກຢຸດພັກ.  
ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ເຮັດວຽກ ແລະພຣະອົງຍງັມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮາົພັກຜອ່ນເໝືອນກັນ. 
      ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດຫຍັງໃນວັນທີເຈັດໃນການຊົງສ້າງໂລກຈັກກະວານ?  ພຣະອົງພັກຜ່ອນ.  ພຣະເຈົາ້ຍງັຕອ້ງການ
ພັກຜ່ອນບໍ່?    ບໍ່ເລີຍ, ແຕພ່ຣະອົງຕອ້ງການຢາກໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດໃນການເຮດັວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຢ່າງໃດ.  ໃນປຶ້ມ  
ອົບພະຍົບພວກເຮົາໄດ້ມອງເຫັນຫລັກການພຣະເຈົ້າແຕ່ງໄວ້ເຖິງການເຮັດວຽກ.  ໃນບດົຮຽນນີພ້ວກເຮົາຮຽນເຮັດວຽກ
ຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ ແລະຕັ້ງໃຈເຮັດໃຫ້ມີວັນພັກຄກືັນ. 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ( ເບ່ິງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

 
ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ

 
1.ອົບພະຍົບ 31:12-13 
12. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງກ່າວແກໂ່ມເຊວ່າ,  13.  ìຈົ່ງສັ່ງຊົນຊາດອສິຣາເອນວາ່ ເຈົາ້ທັງຫລາຍຈົ່ງຮັກສາວນັສະບາໂຕ
ຂອງເຮົາໄວ ້ ເພາະນີຈ້ະເປັນຫມາຍສໍາຄັນລະຫວ່າງເຮົາກັບເຈົ້າຕລອດຊົ່ວຊາດເຊື້ອສາຍຂອງເຈົ້າ ເພື່ອເຈົ້າຈະຮູວ່້າ 
ເຮົາຄພືຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ ຜູໄ້ດກ້ະທໍາເຈົາ້ໃຫ ບໍ້ຣສິຸດ. 
 
       ການທີ່ຮັກສາວັນຢຸດພັກນີ້ເປນັການຖວາຍກຽດແດພ່ຣະເຈົາ້.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ໂມເຊຮັກສາວນັສະບາໂຕນີ້
ເພື່ອເປນັສັນຍາລັກຕໍ່ຄົນທຸກຊາດວ່າພຣະເຈົ້າແມ່ນອົງດຽວຜູ້ເຮັດໃຫ້ຄົນອສິຣາເອນັເປັນຊາດບໍຣິສດຸ.  ແມ່ນພຣະເຈ້ົາ 
ເທົ່ານັ້ນເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາແຕກຕ່າງ.  ນີແ້ມ່ນຄວາມສມັພັນອັນດີລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າກັບມະນຸດ. 
      ໃນສມັຍເກົາ່ຂອງພວກອສິຣາເອັນບໍມີ່ເຄືອ່ງໃຊ້ອນັທນັສມັຍເໝອືນທຸກວັນນີ ້ຄດຶເຖິງພ່ໍນາຖ້າຈະລົງມືປູກຝັງຕ້ອງ
ໃຊ້ເວລາຫລາຍ.  ເຖິງຈະຍາກຫລງື່າຍປານໃດກຕໍາມພຣະອົງສັງ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງຢຸດພັກເພ່ືອຫວນຄນືແລະ 
ຈື່ຈໍາອົງພຣະຜູ້ສ້າງ. 

 



2 
 

     ຄົນທຸກຊ້ັນວັນນະ, ວັນນຶ່ງວັນໃນອາທດິໃຫ້ຢຸດພັກເປັນຢ່າງດີ ແລະພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີກ້ໍຖືກເອີ້ນໃຫ້ເຮັດເໝືອນ
ກັນ. 
 
Ø ພວກເຮົາບໍໄ່ດ້ຮັກສາວັນສະບາໂຕເໝືອນພວກອສິຣາເອັນ,  ແຕພ່ວກເຮົາມີຫລັກການໃນການຊົງສ້າງນັ້ນໄປ

ຂຍາຍອອກໄປໃນປະວດັສາດທົ່ວໂລກ. 

 

Ø ຫລັກການໃຫ້ຖຮືັກສາວັນພັກນັ້ນຍັງມີຄວາມໝາຍໃຫ້ທຸກວັນນີ້ ບໍ່ແມ່ນປະເພນີທີອ່ອກມາຈາກພວກຢິວເທົ່າ

ນັ້ນ, ແຕເ່ປັນຫລັກການອອກມາຈາກການຊງົສ້າງຂອງພຣະເຈົາ້. 

 

Ø ໃນເມື່ອເປັນຢ່າງນັ້ນ ພວກເຮົາຈິ່ງສລອງວັນຂອງອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈ້ົາໂດຍການເຂົາ້ເຝົາ້ນະມັສການ ແລະຢຸດ

ພັກຈາກວຽກງານ.     ນີເ້ປັນສັນຍາລັກທີສ່ະແດງໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າພວກເຮົາໄດຮ້ັບຄວາມພົ້ນໂດຍອົງພຣະເຢຊູ.  

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ແຍກພວກເຮົາອອກໄວ້ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນບຣິໍສດຸ. 

 
     ພຣະເຈົາ້ມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຢຸດພັກເພ່ືອຜນົປໂຍດຂອງພວກເຮົາເອງ.   ພວກເຮົາເຮັດວຽກໜັກ 

ຫົກວັນ ແລະວັນນຶ່ງຕ້ອງຢຸດພັກ.  ທ່ານມີຄວາມອິດເມ່ືອຍບໍ?່  ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຕລອດເວລາບໍ?່   ຍ້ອນທ່ານບໍໄ່ດຖ້ື
ຮັກສາຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຢຸດພັກທ່ານຈິ່ງເປັນຢ່າງນີແ້ມ່ນບໍ່? 
 
 

 

2. ອົບພະຍົບ 31:14-15 
14. ເຫດສັນນັ້ນ ເຈົ້າທັງຫລາຍຈົ່ງຮັກສາວັນສະບາໂຕໄວ້ ເພາະເປັນວັນບໍຣິສຸດສໍາລັບເຈົ້າ ຜູໃ້ດກະທໍາໃຫ້ວັນນັ້ນເປັນ
ມົນທິນຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດເຖິງຕາຍ ຖ້າຜູໃ້ດເຮັດການງານໃນວັນນັ້ນ     ຜູນ້ັ້ນຕ້ອງຖືກກ ໍາຈັດອອກເສັຽຈາກພັກພວກ
ຂອງຕົນ  15. ຈົງ່ເຮັດງານແຕໃ່ນກາໍຫນົດຫົກວນັ ແຕໃ່ນວັນທີເຈດັເປັນວນັສະບາໂຕ ເປັນວນັຢຸດພັກສງົບ ເປນັວນັບໍຣິ
ສຸດແດພ່ຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ ຜູໃ້ດເຮັດງານໃນວັນນັນ້ຕ້ອງຖືກລົງໂທດເຖິງຕາຍ. 
 
        ວນັສະບາໂຕນັ້ນບໍແ່ມ່ນເໝອືນວນັອື່ນໆ.  ນີເ້ປັນວັນພິເສດທີອ່ົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອປະຊາກອນຂອງ    
ພຣະອົງ.     ມັນເປັນວັນຢຸດພັກເພື່ອໃຫ້ຫວນຄຶດເຖິງສິ່ງສໍາຄັນຍິ່ງທີພ່ຣະເຈົາ້ໄດ້ເຮັດຕໍ່ມະນຸດ.   ໃນປຶ້ມນີ້ 31:14-15 
ໄດສ້ອນເຖິງຜົນຮ້າຍທີ່ບໍນ່ັບຖວືນັສະບາໂຕຄ:ື   ຄວາມຕາຍ,   ໃຜຍັງຝືນເຮັດວຽກໃນວັນນີ້ຕອ້ງຖືກລົງໂທດເຖິງຕາຍ.  
ການລົງໂທດຢ່າງໜັກນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນຕໍ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງເຊື່ອຟັງ.      ວັນນີ້ຕ້ອງເປັນວັນບໍຣິ
ສຸດ.  ຖ້າໃຜບໍເ່ຊື່ອຟັງກເໍປັນການປມາດພຣະເຈົ້າຜູສ້ັ່ງໃຫ້ປະຊາກອນຢຸດພັກ. 
 
Ø ວນັສະບາໂຕເປນັວນັຢຸດພັກ.  ໃນເມື່ອພວກເຮົາຄຶດເຖິງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ພວກເຮົາໄດເ້ຫັນຄວາມສໍາຄັນ 

ແລະຄວາມສງົບເຂົ້າມາໃນສມອງ.  ນັ້ນເປັນເວລາທີພ່ວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ກຽດແລະນັບຖ.ື  ໃຫ້ພວກເຮົາຄຶດເຖງິ

ການພັກຜ່ອນວນັສະບາໂຕ ແຕກຕ່າງ ແລະຄ້າຍຄກືັບການພັກຜ່ອນອື່ນໆ ຢ່າງໃດ?  
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ເວລາພວກກ ໍ ່ການຮ້າຍມາທໍາລາຍປະເທດ ເຖິງແມ່ນພວກເຮາົຫຍຸ້ງກັບການງານເທົາ່ໃດພວກເຮົາຍັງຢຸດຄດຶ 

ເຖິງເຫດການນັ້ນແມ່ນບໍ?່  ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນເຮັດເໝືອນກັນໃນວັນທີພ່ຣະເຈົ້າສັ່ງໃຫ້ຢຸດພັກ. 

 

Ø ວັນສະບາໂຕ.  ພຣະເຈົ້າປະກາດວ່າວັນນີ້ຕ້ອງເປັນບໍຣິສຸດ.   ນີ້ບໍເ່ປັນເໝືອນວັນອື່ນໆໃນອາທິດນຶ່ງ ບໍເ່ປັນ

ວັນເຮັດວຽກງານ.    ນີເ້ປັນວນັພິເສດເພ່ືອໃຫ້ກຽດແດພ່ຣະເຈົ້າ ເປັນວັນທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະພວກເຮົາຄວນມີຊີ

ວິດຕ່າງກັບຄົນອື່ນໆ ຜູ້ບໍ່ຮູຈັ້ກພຣະເຈ້ົາ. 

 
ມີຫຍັງເຂົ້າມາໃນສມອງຂອງທ່ານເມື່ອທ່ານຄຶດເຖິງຄໍາວ່າ ìບໍຣິສຸດî ?  ແມ່ນຫຍັງກໍຕາມ ຄວາມໝາຍນັ້ນຕ້ອງບໍເ່ປັນ

ສິ່ງທັມມະດາ, ແຕເ່ປັນສິ່ງພິເສດແລະໜ້ານັບຖ.ື  ພຣະເຈົ້າໄດສ້ັ່ງໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ນັບຖວືນັສະບາໂຕ

ຢ່າງນັນ້ແຫລະ.   

 

 

3. ອບົພະຍົບ 31:16-17 

16. ເຫດສັນນີ້ ຊນົຊາດອສິຣາເອນຈຶງ່ຖືວັນສະບາໂຕຕລອດຊົ່ວຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ ເປ ັນພັນທະສັນຍາ 17. ເປັນ
ຫມາຍສໍາຄັນລະຫວ່າງເຮົາກັບຊົນຊາດອິສຣາເອນວ່າ     ໃນຫົກວັນພຣະຜູ້ເປັນຈົາ້ໄດ້ຊົງສ້າງຟ້າສວັນ ແລະແຜ່ນດ ິນ
ໂລກ ແຕໃ່ນວັນທີເຈດັພຣະອົງໄດ້ຊົງງົດການງານໄວ້ ແລະໄດ້ຊົງຢ່ອນພຣະທັຍໃນວັນນັ້ນ.î 
 
      ພຣະເຈົາ້ເອາົການຮັກສາວັນນສະບາໂຕເປັນການສັນຍາລະຫວາ່ງພຣະອົງແລະປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.  ການ
ເອົາວນັສະບາໂຕເຂົາ້ມາກເໍພ່ືອສາ້ງຄວາມສັມພັນອັນດີຂອງຄົນແລະພຣະເຈົາ້.  ທ່ານອາດມີເພ່ືອນຈາກຄຣສິຕະຈັກ, 
ຈາກເພ່ືອນຮ່ວມງານ ຫລ ືເພ່ືອນນັກຮຽນມາພົບກັນບາງຄັ້ງບາງຄາວເພ່ືອສ້າງຄວາມສັມພັນດຕີໍ່ກັນແລະກັນ. ໃນເມ່ືອ
ທ່ານເຮັດຢ່າງນີເ້ປັນປະຈໍາມັນກໍກາຍເປັນປະເພນີ ແລະກຢໍາກໃຫ້ປະເພນນີັ້ນມີຄຸນຄ່າຂຶ້ນ.  
      ຄໍາເວົາ້ ìສັນຍາî ໄດໃ້ຊ້ໃນການແຕ່ງງານ.  ໃນການແຕ່ງງານແມ່ນການສັນຍາຂອງສອງຄົນຕໍພ່ຣະພັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດຢູ້່ຮ່ວມກັນຕລອດຊວີດິ.  ພວກເຮົາໄດ້ໃຊແ້ຫວນເປນັເຄືອ່ງສັນຍາຜກູມັດຂອງການແຕງ່ງານ.  
ຄູ່ຜົວເມັຽໄດ້ໃຊ້ແຫວນເພື່ອເຕືອນໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄໍາສັນຍາໃນວັນແຕ່ງງານ. 
       ການຢຸດພັກໃນວນັສະບາໂຕນັນ້ເປັນເຄືອ່ງສັນຍາວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ.  ພວກເຮົາເປັນປະຊາກອນ
ຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະເປັນເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ.     ໃນຂໍ ້17  ພຣະເຈົ້າໄດໃ້ຊ້ເປນັສະບາໂຕເປັນວນັພັກໃນການຊງົ
ສ້າງ ບໍແ່ມ່ນຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີເດີມເທົ່ານັ້ນ ແຕແ່ມ່ນຕົວຢ່າງທີດ່ທີີ່ຜູເ້ຊ່ືອທກຸຄົນຄວນປະຕບິັດ.   ເປົາ້ໝາຍຂອງ
ພວກເຮົານັ້ນຄເືປັນຜູ້ບຣິໍສຸດເໝືອນພຣະເຈ້ົາ. 
        ເຮັດວຽກໜັກ-ນີເ້ປັນຄໍາສອນໃນບົດນີ້.  ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດວຽກໜັກເພື່ອພຣະອົງຈະອວຍ   
ພຣະພອນໃຫ້.  ແຕສ່ິ່ງຄໍາຄັນນັ້ນແມ່ນພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຢຸດພັກ.     ພຣະອົງບອກໃຫ້ໃຊ້ວັນນີ້ພັກຜ່ອນ
ແລະນະມັສການເພ່ືອພວກເຮົາຈະມີພລັງ ເພື່ອຈະໄດເ້ຮັດວຽກໜັກໃນອາທິດຕໍໄ່ປ.  
 
 

ພຣະເຈົ້າເບິງ່ວນັສະບາໂຕ ກັບວທັນະທັມເຮົາເບິງ່ວນັສະບາໂຕ ຕາ່ງກັນຢ່າງໃດ? 

ເຮົາຈະວາງຂອບເຂດໄວ້ແນວໃດ ເພ່ືອຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ຮັກສາວນັສະບາໂຕ? 
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ແຜນການຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃນວັນຢຸດພັກສະບາໂຕ 

ເຮັດໃຫ້ຊື່ນໃຈ/ໄດ້ພັກຜ່ອນ: ນໍາພາຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ນະມັສການ/ 
  ຄຶດເຖິງພຣະເຈົາ້: 
 
 

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຢຸດພັກທຸກໆອາທິດຢ່າງໃດເພື່ອໃຫ້ວັນສະບາໂຕເປນັພາກສ່ວນຂອງຊີວິດປະຈໍາຕົວ: 
 

 

 
ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  

  
ວທິີໃດທີ່ທາ່ນຈະເອົາຫລັກການພັກຜ່ອນ ແລະນະມັສການມາປະກອບໃຊ້ໃນຊວີດິ? 
 
Ø ຂຽນວັນສະບາໂຕໃສປ່ຶ້ມປະຕທິິນໄວ້.  ເຮັດໃຫ້ວັນສະບາໂຕເປັນພາກສວ່ນຂອງການພັກຜ່ອນທຸກໆອາທິດ. 

ຂຽນວນັນີໄ້ວ້ເໝືອນກັບການນັດພົບອື່ນໆ. 

 

Ø ບອກໃຫ້ທຸກຄົນເຮັດເໝືອນກັນ.  ນັດພົບກັບຄອບຄົວ.   ຕົກລົງກນັເປັນເອກກະສັນເພ່ືອຈະເອົາວນັສະບາໂຕ

ມາປະກອບໃຊ້ຄືໃຫ້ມີການພັກຜ່ອນແລະນະມັສການ. 

 

Ø ຍອມຮັບການປ່ຽນແປງ. ໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມຮັບຜິດຊອບວ່າທ່ານຈະເຮັດອັນໃດ ແລະຍອມສລະສິ່ງນັນ້ເພື່ອທ່ານ

ຈະມີວັນນຶ່ງພັກເພື່ອເຫັນແກວ່ັນສະບາໂຕ.  ຊອກຫາວິທີທີທ່່ານມີວັນພັກ ແລະຫວນຄຶດເຖິງພຣະເຈົ້າ.  

 
 

ນີ້ເປນັເວລາທີຄ່ວນຢຸດເພື່ອໃສ່ນໍ້າມັນຣົດໃຫ້ເຕັມ.  ເອົາຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລະເຮັດໃຫ້ງານນັ້ນຢຸດພັກຜ່ອນ 

 

 
 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທີ 13 ເມສາ 2014 (4-13-2014) 

 

 ຕອ້ງການຄວາມຫວງັ 
 

ເຈ້ົາຢາກເປັນຫຍັງເມ່ືອເຈ້ົາໃຫຍ່ຂ້ຶນ?  
ທ່ານບ່ໍເຄີຍຫ່າງໄກຈາກຄວາມຫວງັເລີຍ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
     ອາຊບີເປັນໝປໍົວສັດ, ນັກອາວະກາດ, ທ່ານໝໍ, ປະທານາທບິໍດ,ີ ຫລືເປນັພະເອກ ນີເ້ປັນຄວາມຫວງັຂອງນັກຮຽນ
ຊ້ັນ ປ 3.  ເປັນຫຍັງເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງຢາກເປັນເຊັ່ນນີ້?  ເດັກນ້ອຍມີຊີວິດຍາວໄກ ຟ້າເທົ່ານັ້ນອາດເປັນຂອບເຂດ
ຂອງຄວາມຫວງັ.  ບໍຜ່ິດຫຍັງທີມີ່ຄວາມຝັນ, ມີແຜນການ, ແລະຄວາມຫວງັດີໃນອະນາຄດົ.   
     ທ່ານເອງອາດມີຊວີດິຍາວນານໃນອະນາຄົນເໝືອນກັນແມ່ນບໍ?່  ສົມມຸດວ່າມ້ືອື່ນອາດຈະເປັນເວລາດີກວ່າວານນີ້
ໃນຊ ີວິດ?  ນັນ້ແຫລະແມ່ນຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຫວງັໃຈ, ພວກເຮົາອາດພ້ົນຈາກອະດິດ ແລະສ້າງບັນຍາອາດທີດ່ີ
ໃນອະນາຄດົ.  ພວກເຮົາເວລາເປນັຄົນໝຸ່ນ ພວກເຮົາພາກັນຈົດຈໍ່ໃສ່ຊວີດິໃນອະນາຄົດ ແຕເ່ຫັນວ່າເວລາຊີວິດທີຜ່່ານ
ໄປນັນ້ອາດມີຄວາມຜິດພາດຕາ່ງໆ: ການຕັດສິນໃຈຜິດ ແລະເຮັດບາບ.   ໃນເມ່ືອຄວາມຜິດໃນອະດິດຍັງປົກຄອງຊີ
ວດິໃນອະນາຄດົຢູແ່ລ້ວ ພວກເຮົາກໍຄຶດວ່າພວກເຮົາໝົດຄວາມຫວັງ.   ຄວາມຫວງັນັນ້ເປັນຂອງຄນົອືນ່ ແຕສ່ໍາລັບຂ້າ
ພະເຈົ້າແລ້ວເຫັນວ່າຊ້າເກນີໄປແລ້ວ. 
        ພວກເຮາົຕອ້ງການມີຄວາມຫວງັຊ່ຶງແມ່ນຄວາມປາຖນາຂອງທຸກຄົນໃນໂລກນັນ້.    ຄວາມຫວງັອາດກາຍເປັນ
ຄວາມຈິງອີກຄັ້ງໃນຊີວິດ.  ໃນພຣະຄມັພີພວກເຮາົຈະໄດສ້ຶກສາເຖິງຊາຍຄົນນຶ່ງຜູຄ້ຶດວ່າຕົນເອງໝົດຄວາມຫວັງແລ້ວ 
ແຕຄ່ວາມຈິງບໍເ່ປັນເຊັ່ນນັ້ນ. 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ທີ 1, 2 ແລະ 3 ) 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 
1. 2 ຊາມູເອນ 9: 6-7 
6. ເມືອ່ເມຟີໂບເຊ ັດ ລູກຊາຍຂອງໂຢນາທານຜູເ້ປັນຫລານຊາຍຂອງຊາອູນມາຮອດ ເຂົາກໍກົ້ມຂາບລງົສະແດງຄວາມ
ໂຄຣບົຕໍດ່າວດິ ດາວດິໄດກ້າ່ວວ່າ, ìເມຟີໂບເຊ ັດî ເມຟີໂບເຊ ັດຈຶ່ງທູນຕອບວ່າ, ìໂດຍ, ຂ້ານ້ອຍî  7. ດາວິດເວົ້າຕໍ່ໄປ
ວ່າ, ìບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ ເພື່ອເຫັນແກໂ່ຢນາທານພ່ໍຂອງເຈົ້າ ເຮົາຈະເມດຕາເຈົ້າ ເຮົາຈະເອົາທີ່ດິນທັງຫມົດທີ່ເປັນຂອງຊາອູນ
ພໍ່ປູ່ຂອງເຈົ້າມອບຄືນໃຫ້ແກເ່ຈົ້າ ແລະເຮົາຍິນດໃີຫ້ເຈົ້າມາຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານກັບເຮົາເລືອ້ຍໆî 
 
     ຖ້າຄົນນຶ່ງຄົນໃດມີສິດທໃິນການຍອມຖິມ້ຄວາມຫວງັແລວ້ຄງົແມ່ນ ເມຟີໂບເຊດັ.  ຄນົນີເ້ປັນຫລານຊາຍຂອງເຈົາ້
ຊີວິດຄົນເກົ່າ ຊາອູນ ຜູຢ້າກຂ້າກະສັດດາວິດ ແລະເຮດັທຸກວິທທີາງບໍຢ່າກໃຫ້ດາວດິຂຶນ້ຄອງບັງລັງ.  ໝາຍຄວາມວາ່
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ກະສັດ ຊາອູນເປັນສັດຕຣນູໍ້າເບີນຶ່ງ.  ແຕເ່ມຟີໂບເຊດັເປັນຫລານຂອງສັດຕຣູເວລາສັດດາວິດຜູ້ຫາກໍຂຶ້ນເປັນເຈົ້າຊີວິດ
ຄົນໃໝ.່ 
       ນຶ່ງ, ເມຟີໂບເຊັດເປັນຄົນເປັ້ຽ ຍ່າງໄປຄົນດຽວບໍໄ່ດ້ ເວລາກະສັດຊາອູນຜູ້ເປັນປູ່ສິນ້ພຣະຊົນຜູເ້ປັນສະມາຊິກໃນ
ຄອບຄົວກມີໍຄວາມຢ້ານແລະພາກນັໜີ ເພາະຕາມທັມມະດາແລ້ວໃນສມັຍນັ້ນເວລາກະສັດອົງໃໝຂ່ຶ້ນປົກຄອງ ຜູເ້ປັນ
ເຊ້ືອສາຍຂອງກະສັດຄົນເກົາ່ຍອ່ມຖືກປະຫານຊີວິດລ້າງໂຄດ.  ເວລາແມ່ນົມພາເມຟີໂບເຊດັໜີໄປນັ້ນ ແມ່ນົມອູ້ມບໍດ່ີ
ເປັນເຫດໃຫ້ເມຟີໂບເຊດັຫລຸດມືແລະແຂນຂາລາວຈຶງ່ເປນັລອ່ຍ ( 2 ຊາມູເອນ 4:4). ເຫັນວ່າສິ່ງນັ້ນແມ່ນອຸບັດຕິເຫດ 
ແລະກມີໍຜົນສະທ້ອນຕາມມາ.   
      ສອງ, ເມຟີໂບເຊັດເປັນທຸກຈຶ່ງໄດຫ້ລົບໜີໄປກ ໍເພາະຜົນການກະທໍາຂອງກະສັດຊາອູນ ເພາະເພ່ິນເລືອກເປັນສັດ 
ຕຣູຂອງກະສັດດາວິດ     ຊຶ່ງເມຟີໂບເຊັດເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ເພາະການກະທໍາຊົ່ວຂອງຜູເ້ປນັປູ່ກອ່ນເມຟີໂບເຊັດເກດີມາ.  
ລາວໄດຮ້ັບຄວາມທຸກຕິດຕາມມາເພາະການກະທໍາຂອງຄົນອືນ່. 
       ເມຟີໂບເຊັດໄດ້ຢູໃ່ນສະພາບງຽບເຫງົາ ìຂາດການຕິດຕໍ,່ ບໍມ່ີຄໍາເວົ້າອັນໃດ ຫລືບໍມ່ີບ່ອນເພ່ິງ.î  ເຫັນວ່າບໍ່ມີຄົນ
ໃດບງັຄັບລາວໃຫ້ຢູໃ່ນສະພາບການເຊ່ັນນັ້ນ ແຕເ່ປນັການເລອືກຂອງລາວເອງ. 
     ພວກເຮົາອາດເປັນເໝືອນເມຟີໂບເຊັດ. 
Ø 1. ພວກເຮົາໄດພ້ົບກັບບັນຫາຊ່ຶງບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຜູໃ້ດເລີຍ, ແຕຍ່້ອນສະພາບການຕ່າງຫາກ. 

Ø 2. ພວກເຮົາໄດພ້ົບກັບບັນຫາຊ່ຶງເປັນການກະທໍາຊ ົ ່ວຂອງຄົນອື່ນ. 

Ø 3. ພວກເຮົາໄດພົ້ບກັບບັນຫາຊ່ຶງເປັນການຕັດສິນໃຈຜິດຂອງຕົນເອງ. 

 

 

2. 2 ຊາມູເອນ 9:8 
8. ເມຟີໂບເຊ ັດກກໍົ້ມຂາບລົງອີກເທື່ອນຶ່ງ ແລະທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງບໍ່ມີຄຸນຄ່າຊໍ່າຊາກຫມາຕາຍຊໍ້າ 
ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງດີກັບຂ້າພຣະອົງຢ່າງນີî້ 

 
     ກະສັດດາວດິເປັນຄົນສ້າງຄວາມສັມພັນກັບເມຟີໂບເຊດັ ແຕລ່າວບໍ່ຮູຈ້ັກສິ່ງທີກ່ະສັດດາວິດຢາກເຮັດຫຍັງກັບຕົນ
ເອງເລີຍ.  ສິ່ງທີລ່າວຮູ້ຈັກກແໍມ່ນກະສັດດາວດິກໍາລັງມາຊອກຂ້າລາວ.  ເປນັໜ້າຄຶດເວລາເມຟີໂບເຊດັໄດເ້ຂ້ົາໄປຫາ 
ກະສັດດາວິດ ລາວໄດກ້ົ້ມຫົວຂາບໄຫວ້ແລະອ້າງເຖິງຕົນເອງເປັນເໝືອນໝາຫົວເນົ່າ.  ລາວມອງເຫັນຕົນເອງໝົດຄຸນ
ຄ່າແລະໝົດຄວາມຫວງັ,  ບໍ່ສມົຄວນໄດຮ້ັບຄວາມກະຣຸນາອັນໃດທັງສິ້ນ.     ຄວາມຄຶດຢ່າງນີກ້ໍເພາະລາວປະສົບກັບ
ຄວາມທຸກທໍຣະມານມາແລ້ວໃນຊີວິດວິດເຊັ່ນ: 

 

Ø ໃຊ້ເວລາຫລາຍປີຢູໂ່ດຍດ່ຽວ 

Ø ໃຊ້ເວລາຫລາຍປີເປນັຄົນເສັຽອົງຄະ 

Ø ໃຊ້ເວລາຫລາຍປີຢູໃ່ນຄວາມສົງສັຍວ່າພຣະເຈົ້າໄດສ້າບແຊງ່ ຫລືກຽດຊງັລາວ 

 
ມີສອງຢ່າງເຮັດໃຫ້ເມຟີໂບເຊັດມີຄວາມຮູ້ສຶກໝົດຫວັງໃນຊ ີວິດ: ໜ້າລະອາຍ ແລະກິນແໜງໃຈ 

ຢູ່ໃນສະຖານະການແບບໃດທີເ່ຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າໝົດຫວັງ? 
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Ø ການຮູສ້ຶກຜິດບອກເຖິງ ìຕົນເອງໄດເ້ຮັດຜດິບາງຢ່າງî ແລະຄວາມໜ້າລະອາຍບອກວາ່  ìຕົນເອງເຮັດຜິດ.î 

ຄວາມຮູ້ສຶກລະອາຍເຮັດໃຫ້ເຊື່ອວ່າຕົນເອງຖືກໂສ້ລ່າມຕລອດໄປ ຊ່ຶງນໍາໄປເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ. 

Ø ກິນແໜງໃຈແມ່ນການຮູ້ສຶກເສັຽໃຈທີເ່ຮັດຜິດ   ແລະປາຖນາວ່າຖ້າຕົນເອງບໍເ່ຮັດຢ່າງນັນ້ກໍອາດເປັນການດ.ີ  

ໃນເມື່ອຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງນັ້ນບໍໄ່ດ້ແກໄ້ຂມັນກໍອາດຮ້າຍແຮງໄປເລືອ້ຍໆ. 

ຄວາມຮູລ້ະອາຍ ແລະການກິນແໜງໃຈສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົນເອງບໍເ່ຫັນຄວາມຫວງັໃນຂ້າງໜ້າໄດ.້  ເມຟີໂບເຊັດ ບໍສ່າ

ມາດມອງເຫັນຕົນເອງເໝືອນກະສັດດາວດິເຫັນໄດ.້ ລາວບໍສ່າມາດເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມດີຂອງກະສັດມີພລັງຫລາຍກວ່າ

ຄວາມເຈັບປວດໃນອະດີດທີຜ່່ານມາ.   ເມຟີໂບເຊດັ ສາມາດທີຈ່ະຢູ່ໃນຊວີດິເກົາ່ໃນຄວາມລະອາຍແລະກິນແໜງໃຈ 

ຫລືສາມາດທີ່ຈະຮັບເອົາຄວາມຫວັງທີຢູ່່ຕໍໜ່້າລາວ.  ລາວບໍໄ່ດ້ຢູ່ໄກຈາກຄວາມຫວງັເລຍີ. 

 

 

3. 2 ຊາມູເອນ 9:9-13 
9. ແລ້ວເຈົ້າຊີວິດກເໍອີນ້ຊບີາຄົນໃຊ້ຂອງຊາອນູມາ ແລະເວ້ົາວາ່, ìເຮົາໄດມ້ອບທຸກໆສິ່ງທີເ່ປ ັນຂອງຊາອູນ ແລະຂອງ
ຄອບຄົວທ່ານຄືນໃຫ ້ແກເ່ມຟີໂບເຊ ັດຫລານຊາຍນາຍຂອງເຈົາ້ແລວ້.  10. ສ່ວນເຈົ້າ ລກູຊາຍເຈົ້າ ພ້ອມທັງຄົນໃຊຂ້ອງ

ເຈ້ົາ   ຈົ່ງເຮັດໄຮ່ໄຖນ່າໃສຜ່ືນແຜ່ນດິນນີ້ໃຫ້ຄອບຄົວຂອງຊາອູນນາຍຂອງເຈົາ້  ແລະເກັບເອົາຜົນລະປູກມາໃຫ້ພວກ
ເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ມີອາຫານການກິນ ສ່ວນເມຟີໂບເຊ ັດນັ້ນຈະຕ້ອງເປັນແຂກປະຈໍາໂຕະອາຫານຂອງເຮົາສເມີî ຊີບາມີລູກ

ຊາຍສິບຫ້າຄົນ ແລະຄົນໃຊຊ້າວຄນົ.  11. ຊີບາທູນຕອບວາ່, ìຂ້າພຣະອ ົງຈະເຮັດທຸກສິ່ງຕາມທີ່ພຣະອົງຊົງສັ່ງî ດັ່ງນັ້ນ
ເມຟີໂບເຊ ັດຈ່ຶງໄດ້ຮັບປະທານອາຫານຮ່ວມໂຕະກັບເຈົ້າຊີວິດເຫມືອນດັ່ງເປັນຣາຊໂອຣົດອົງນຶ່ງຂອງພຣະອົງ. 12. ເມ
ຟີໂບເຊ ັດ ມີລູກຊາຍຊ ື ່ວ່າ ມີກາ ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຊີບາກໍມາເປັນຄົນໃຊ້ຂອງເມຟີໂບເຊ ັດຫມົດ.  13. ເມຟໂີບເຊ ັດຜູ້ 
ທີມີ່ຕີນລອ່ຍທັງສອງເບືອ້ງກໍຢູໃ່ນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະກິນເຂົ້າຮ່ວມໂຕະກັບເຈົ້າຊີວິດທຸກໆຄາບ. 
 
     ເມຟີໂບເຊັດປາຖນາຢາກຕາຍໄວໆຢ່າງບໍເ່ຈັບປວດ.  ແລວ້ລາວກໄໍດຍ້ິນກະສັດດາວິດກ່າວວ່າ ìຢ່າຢ້ານເລີຍî  
ໃນຂໍ ້7.  ທ່ານເອງຈະຕອບຮັບຕໍຂ່ອງປະທານທີ່ດີ ທີພ່ຣະເຈົາ້ປະທານແກທ່່ານຢ່າງໃດ?   

►ຄວາມບໍປ່ອດພຍັ: ຂ້າພະເຈົ້າສົມຄວນຮັບສິ່ງນີ້ບໍ?່ ►ຄວາມຕືນ່ເຕັນ້: ສິ່ງນີດ້ີຫລາຍ! 
►ຄວາມບໍແ່ນໃ່ຈ: ແມ່ນຫຍັງທີຈ່ະໄດ້ຮັບ?      ►ຄວາມຮູສ້ກຶຜດິ: ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຍອມຮັບຫລືບໍ່? 
 

     ເມຟ ີໂບເຊັດອາດຄຶດໃນໃຈວາ່ເປນັຫຍັງກະສັດດາວິດຈຶງ່ຢາກມອບຄວາມຫວງັນີໃ້ຫ້ແກຕ່ົນ. ໃນທີ່ສຸດລາວຕັດສິນ
ໃຈເລືອກເອົາຊີວິດທີ່ມີຄວາມຫວັງ.     ກະສັດດາວິດໄດ້ກະທໍາດີຕໍລ່າວແລະຄອບຄົວເໝືອນເຮັດນໍາຄອບຄົວຂອງຕົນ
ເອງ.  ເມຟີໂບເຊດັໄດອ້າສຍັຢູໃ່ນກງຸເຢຣ ູຊາເລມັຕລອດຊີວດິ ແລະໄດ້ກນິຮ່ວມໂຕະກັບກະສັດດາວດິ.   
     ເມຟີໂບເຊັດໄດປ້ະສົບກັບຄວາມຫວງັໃນສາມທາງທີແ່ຕກຕ່າງກັນ: 

1. ການຕັດສນິໃຈຂອງຄົນອື່ນບໍໄ່ດເ້ປັນສິ່ງຕໍ່ສູລ້າວອີກຕ່ໍໄປ. 
2. ລາວຖືກປົດປ່ອຍອອກຈາກການຕດັສິນໃຈຜິດ. 
3. ກະສັດໄດສ້້າງລາວຂຶ້ນມາໃໝ່. 

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຄົນເຮົາຈະໃຫ້ອະດດີນັ້ນຜ່ານພ້ົນໄປ ແລ້ວເລີ້ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່? 
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    ສິ່ງນີໄ້ດເ້ກີດຂຶ້ນໃນຊ ີວິດຂອງພວກເຮົາກໍເພາະພຣະເຈົ້າເປັນຜູກ້ະທໍາ.  ພຣະອົງບໍໄ່ດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດຮ້ັບເຄາະ
ກັມຍ້ອນການກະທໍາຂອງຄົນອື່ນ.     ພຣະອົງໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດບາບໃນອະດິດ ແລະພຣະອົງຈະປະທານຂອງດີຊ່ຶງ
ພວກເຮົາບໍສ່າມາດມອງເຫັນໄດໃ້ນອະນາຄດົ. 
 

 
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
  
ເມຟີໂບເຊດັໄດ້ຮັບຄວາມທໍຣະມານຍອ້ນສະພາບການສິ່ງແວດລອມ, ກະທໍາຄວາມບາບຂອງຄົນອື່ນ, ແລະການຕັດ
ສິນໃຈຜດິຂອງຕົນ.  ແຕໃ່ນທີສຸ່ດເມຟີໂບເຊັດໄດ້ເລືອກເອົາຄວາມຫວັງ. 
 
Ø ຍອ້ງຍຂໍອງຄວາມດ.ີ ມືນຕາເບິງ່ໃຫ້ກວ້າງໄກວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາຄວາມຫວັງມາໃນຊີວິດຂອງທ່ານຜ່ານທາງ

ຄົນອື່ນຫລືບໍ່? 

Ø ອະພຍັໃຫຕ້ນົເອງ.  ການກະທໍາອັນໃດທີທ່່ານເຮັດຊຶ່ງນໍາເອົາຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແລະລະອາຍເຂົ້າມາໃນຊີວິດ?  

ໃຫ້ຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝແ່ລ້ວຍອມຮັບເອາົການອະພັຍໂທດຈາກພຣະເຈົ້າ, ແລະເລີມ້ຕົ້ນຊວີດິໃໝທ່ີ່ມີ

ຄວາມຫວັງ. 

Ø ເປນັຕວົແທນນາໍຄວາມຫວງັໄປສູຄ່ນົທີມ່ຊີວີດິຈມົຢູກ່ບັອະດດີ.  ເປັນເພື່ອນແລະໃຫ້ຄໍາໜູນໃຈແກ່ຄົນອື່ນໆ-

ປະຖິ້ມການຕັດສິນຄົນອື່ນ.  ທ່ານບໍ່ແນໃ່ຈວ່າຈະເວ້ົາຫຍັງຫລືເຮັດຫຍັງແມ່ນບໍ?່  ຈົ່ງເວ້ົາເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ.  

ເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະຄຣດິຄຄືວາມຮັກທີ່ບໍມ່ີເງື່ອນໄຂຜູກມັດ ໃນຄໍາເວ້ົາແລະການກະທໍາຂອງທ່ານ. 

 

     ອະດິດຂອງທ່ານອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານລະອາຍແລະເສັຽໃຈ, ແຕທ່່ານສາມາດຍອມໃຫ້ຄວາມຫວງັທີມ່າຈາກພຣະເຈົ້າ

ປ່ຽນແປງຊີວິດທ່ານໃນອະນາຄົດ.  ຊີວິດຂອງທ່ານທັງໝົດລໍຄອຍທ່ານຢູ່ຂ້າງໜ້າ. 

 
 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 

ການຮັບເອົາຄວາມຫວັງໄດປ້່ຽນຊີວິດຂອງທ່ານແລະຄົນອື່ນຢ່າງໃດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທີ 20 ເມສາ 2014 (4-20-2014) 

 

 ແຕບ່ັດນີໄ້ດຊ້ັຍຊະນະແລວ້ 
 

ເມື່ອທ່ານໄດຍ້ິນຄໍາວ່າ ìຊັຍຊະນະî ແມ່ນຄົນຜູໃ້ດຫລືສະພາບການໃດທີ່ເຂົາ້ມາໃນຄວາມຄິດຂອງທ່ານ? 
ເພາະວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນພຣະຊົນແລ້ວ, ບໍມ່ ສ່ິີງໃດຈະໃຫ້ທ່ານປາຊັຍ-ແມ່ນຄວາມຕາຍກຕໍາມ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
      ໃນປະເທດອະເມຣກິານີພ້ວກເພ່ິນໄດມີ້ການສລອງຄັງ້ຍິງ່ໃຫຍ່ເປນັພິເສດເວລາ ìSuper Bowl.î ເຫັນວ່າມີບາງ 
ຄຣສິຕະຈັກໄດປ້ິດການນະມັສການເພ່ືອໃຫ້ຄົນສລອງງານນີ.້   ຕອນນີມີ້ພວກໂຄສະນາຈາ້ງໃຫ້ໂຄສະນາສນິຄ້າຂອງ
ພວກເຂົາໃນຕອນເຄິງ່ເວລາໂດຍໃຊ້ເງິນຫລາຍທີສຸ່ດ. 
      ການຄືນພຣະຊນົຂອງອົງພຣະເຢຊແູມ່ນໂອກາດສລອງຄັງ້ຍິງ່ໃຫຍສ່ະເພາະຄຣສິະຕຽນ.  ໂອກາດຢ່າງນີສ້າມາດ
ສລອງເປັນປະວດັສາດໄດເ້ພາະບໍມີ່ຜູໃ້ດໄດຄື້ນມາຈາກຕາຍ ເພາະເປັນການແປກແລະແຕກຕ່າງທີສຸ່ດໃນໂລກ. ເຫັນ
ວາ່ທກຸໆຄຣສິຕະຈັກຈະມີຄນົເຂົາ້ຮ່ວມນະມັສການຫລາຍເປນັພິເສດໃນວນັນັນ້.   
       ອນັໃດເຮັດໃຫ້ມີການສລອງພິເສດໃນທກຸໆວນັອາທດິ-ເພາະທຸກອາທິດພວກເຮົາໄດສ້ລອງການຄນືມາຈາກຕາຍ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະຜູໄ້ຖ່ໃຫ້ພົ້ນຂອງພວກເຮົາ.  ບອກເຖິງອຸບໂມງຫວ້າງເປົ່າ! ຖ້າທ່ານໄປຍັງ
ບ່ອນຝັງສົບຂອງຜູນ້ໍາສາສນາຄົນອື່ນໆທ່ານຈະໄດ້ພົບເຫັນສົບຢູທ່ີ່ນັ້ນ.  ແຕທ່່ານຈະບໍເ່ຫັນສບົຂອງອົງພຣະເຢຊູເພາະ
ພຣະອົງໄດຄ້ືນພຣະຊ ົນມາຈາກຕາຍແລ້ວÖພຣະອົງໄດຄ້ືນມາຈາກຕາຍແລະຍັງຊງົພຣະຊນົຢູໃ່ນທກຸວນັນີ.້ 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1 ແລະ 2 ) 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 
1. 1ໂກຣິນໂທ 15:20-23 
20. ແຕທ່ີຈ່ິງພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນແລວ້ ແລະຊົງເປັນຜົນແຣກໃນພວກຄົນທີ່ລ່ວງຫລັບໄປແລ້ວ
ນັນ້.  21. ເພາະວາ່ຄວາມຕາຍໄດມີ້ມາທາງມະນຸດສັນໃດ ການຄນືມາຈາກຕາຍກໍມີມາທາງມະນຸດສັນນັນ້.  22.ດ້ວຍ
ວາ່ຄນົທັງປວງໄດຕ້າຍເພາະກ່ຽວເນືອ່ງກັບອາດາມສັນໃດ ຄນົທັງປວງກໍຈະຖືກຊງົບັນດານໃຫ້ມີຊີວິດເພາະກ່ຽວເນືອ່ງ
ກັບພຣະຄຣດິສັນນັນ້.  23. ແຕ ່ຈະເປັນໄປຕາມລໍາດັບຂອງແຕ່ລະຄົນ ຄພືຣະຄຣດິຊງົເປນັຜ ົນແຣກ ຕໍມ່າກໍແມ່ນຄົນ
ທັງປວງທີເ່ປັນຢູ່ຝ່າຍພຣະຄຣດິໃນເວລາພຣະອົງສະເດັດມາປາກົດ. 
 
       ໃນປຶ້ມ 1 ໂກຣິນໂທ ບດົ 15 ອາຈານໂປໂລໄດກ້່າວເຖິງຄວາມສໍາຄັນທີອ່ົງພຣະເຢຊູຄືນພຣະຊົນນັ້ນແມ່ນເຣື່ອງ
ຂ່າວປະເສີດ.    ອາຈານໂປໂລໄດຂ້ຽນຈົດໝາຍໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກຣິນໂທຊຶ່ງເປັນຄຣິສຕະຈັກຫາກໍເລີ້ມ 
ຕັ້ງຂຶ້ນມາໃໝ່.    ຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກຣິນໂທຢູໃ່ນຖາ້ມກາງຄວາມຊົ່ວຊາ້ແລະການນັບຖືສາສນາທີບ່ໍມີ່ພາກສວ່ນ
ອັນໃດກັບອົງພຣະເຢຊູ.  ໃນຂໍ້ 3-4 ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າເພ່ິນໄດຮູ້ຈ້ັກຄວາມສໍາຄັນຂອງຂ່າວປະເສີດ:  ອົງພຣະເຢ
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ຊໄູດ້ຕາຍເພ່ືອຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ,  ຖືກຝັງໄວ້,  ແລະໄດຊ້ົງຄືນມາຈາກຕາຍໃນວັນທີສາມ.   ນີແ້ຫລະເປັນ
ເຣື່ອງຂອງວັນອສີເຕີ; ທີເ່ຮດັໃຫ້ພວກເຮາົພາກນັມາຮວ່ມນະມັສການທີ່ຄຣສິຕະຈັກທົ່ວໂລກ. 
        ພາບທີອ່ົງພຣະເຢຊູສິ້ນພຣະຊົນທີ່ພູກາວາຣີຍັງກ້ອງສະນັ່ນໃນຈິດໃຈຂອງຜູ້ທີເ່ຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູທຸກໆຄົນ.  ມີ
ໜັງຫລາຍໆເຣື່ອງໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄວາມທຸກເວດທະນາທີໄ່ມ້ກາງແຂນ  ເປັນສ່ິງທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບດ້ານ
ຮ່າງກາຍ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະອົງຖືກຕີດ້ວຍແສໜ້າມ,  ເອາົໜາມເຮັດເປັນມຸງກດຸສຸບໃສຫົ່ວ,  ຖືກຕອກຕະປູໃສມື່
ໃສຕ່ີນແລະຖືແທງຂ້າງ.     ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມທຸກເວດທະນາຂອງອົງພຣະຜູຊ້່ວຍໃຫ້ພົ້ນທີໄ່ດຮ້ັບ ເພາະຄວາມ
ຜິດບາບຂອງມະນສຸໂລກ.   ໃນສມັຍນັນ້ການຕາຍທີໄ່ມ້ກາງແຂນເປນັການຖກືໂທດໜກັທີ່ພວກໂຣມໃຊ້ເພື່ອລົງໂທດ
ຄົນທີມີ່ໂທດໜກັ ແລະກເໍປັນການຕາຍແບບທໍຣະມານແລະໜ້າລະອາຍທີສຸ່ດ.  ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູ
ຈຶ່ງຖືກລົງໂທດໜັກຢ່າງນີ?້  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍອມທົນທຸກທຣໍະມານທີໄ່ມ້ກາງແຂນຍອ້ນເຫດຜົນສອງປະການ: 
 
Ø ພວກເຮົາຕາຍເພາະຄວາມຜດິບາບຂອງອາດາມ.  ຜົນທີອ່າດາມໄດ້ເຮັດຜິດບາບນັນ້ (ເບິງ່ ປຖກ 3:16-24), 

ພວກເຮົາໄດຮ້ັບຄວາມຕາຍເປັນມ ໍຣະດົກແຕ່ພ ຸ ້ນມາ. ເພາະອາດາມໄດເ້ຮັດຜິດບາບ ພວກເຮົາຈຶ່ງເປນັຄົນຫຼົງ

ເສັຽຄືຕ້ອງຕາຍດາ້ນຮ່າງກາຍແລະວນິຍານຈິດ.  ອາຈານໂປໂລໄດກ້່າວໃນປຶ້ມໂຣມ 3 ວ່າບໍ່ມີຄົນສິນທັມຈັກ

ຄົນດຽວ; ທຸກຄົນເປັນຄົນຜິດບາບທັງນັ້ນ (ໂຣມ 3:23). ເພາະພວກເຮົາເຮັດຜິດບາບແລະກໍຕ້ອງຕາຍຊຶ່ງເປັນ

ການລງົໂທດ. 

 

Ø ພວກເຮາົມຊີວີິດຢູເ່ພາະອົງພຣະເຢຊໄູດຊ້ຍັຊະນະ.  ເພາະຍ້ອນການກະທໍາຜດິຂອງຄົນຜູດ້ຽວເຮັດໃຫ້ພວກ

ເຮົາໄດຮ້ັບໂທດເຖິງຕາຍ ຄືໄດແ້ຍກອອກຈາກພຣະເຈົາ້,     ການໄຖ່ມະນຸດໃຫ້ຄືນດກີັບພຣະເຈົ້ານັ້ນກແໍມ່ນ

ການກະທໍາຂອງຄົນດຽວຄືພຣະເຢຊູ ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ພວກເຮາົໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍ.    ທຸກຄົນຜູ້ທີຜູ່ກພັນກັບ

ອົງພຣະເຢຊູໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອກໍມີຊີວິດຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າ.   ຊີວິດໃໝ່ນີ້ບໍໄ່ດລຶ້ບລ້າງການຕາຍດ້ານຮ່າງ

ກາຍ, ແຕໄ່ດສ້້າງຄວາມສັມພັນກບັພຣະເຈົາ້ ແລະຈະບໍ່ພົບການຕາຍດ້ານວນິຍານຈິດເລີຍ.    ພວກເຮົາໄດ້

ຮັບຊັຍຊະນະຢ່າງນີຍ້້ອນອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຊ່ອຍພວກເຮົາ. 

 

        ມປີ້າຍໂຄສະນາຈັບນັກໂທດວາ່ ìເອົາຕາຍຫລືເປນັî  ນັ້ນເປນັສິ່ງທີພ່ວກເຮົາຕ້ອງປະເຊີນ: ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າທ່ານ

ຢາກມີຊີວິດ ຫລືຢາກຕາຍໄປ?  ມີຫລາຍຄົນຄຶດວາ່ຕົນເອງຕ້ອງຕາຍເພາະຄົນນັ້ນບໍ່ມີຄວາມສັມພັນກັບອົງພຣະເຢຊ ູ

ຄຣດິ.  ຍ້ອນຄວາມຜິດບາບຂອງອາດາມເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກດີມາຕອ້ງຕາຍ. 

        ແຕທ່່ານບໍສ່າມາດຖິ້ມຄວາມບາບໃສຄ່ົນອື່ນຄພ່ໍືແມ ່ລະບົບການສກຶສາ, ຫລືຣັຖບານ.  ມັນເປນັຄວາມຜດິຂອງ

ທ່ານເອງຕ່າງຫາກ.  ຄວາມບາບເລີມ້ຈາກອາດາມເພາະການຕັດສິນໃຈຂອງເພ່ິນເອງ.    ຂ່າວດີມີຢູວ່່າຍອ້ນພຣະຄນຸ 

ພຣະເຢຊູຈ່ຶງໄດ້ປະທານທາງພ້ົນອອກຈາກບາບໃຫ້ແກພ່ວກເຮົາ. 

        ເມ່ືອພວກເຮົາຍອມເຊ່ືອຕິດຕາມພຣະອົງໄປ ຍອມໃຫ້ພຣະເຢຊູຄຣດິເປັນພຣະຜູຊ້ອ່ຍໃຫ້ພົນ ຄວາມບາບຂອງ

ພວກເຮົາໄດຖ້ືກອະພັຍໃຫ້.     ອາຈານໂປໂລເອີ້ນການຄືນພຣະຊນົຂອງອົງພຣະເຢຊ ູວ່າ  ìຜົນແລກ.î  ໝາຍເຖິງອົງ     

ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ແລກທີຄ່ືນມາຈາກຕາຍ.  ອາຈານໂປໂລອາ້ງເຖິງຜູ້ທີເ່ຊື່ອທີຕ່າຍໄປວ່າເປັນຄົນນອນຫລັບ-ເພື່ອຮ່ວມ
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ກັບຊີວິດໃໝ່ໃນຟ້າສວັນເວລາຕື່ນຂຶ້ນ.   ການສິ້ນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດ ແຕ່ຊີວິດໃໝນ່ີ້ມີ

ຫລາຍຢ່າງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງເລືອກໃຫ້ຖືກ. 

     ການດໍາເນີນໄປຕາມທັມຊາດນັ້ນຄືມີຊີວິດຢູÖ່ແລະຕາຍ.  ສິ່ງທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດມ້ອບໃຫ້ແກພ່ວກເຮົານັ້ນແມ່ນຊີ

ວິດຂອງພຣະອົງເອງຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຍ້າຍຈາກຄວາມຕາຍເຂົ້າສູ່ຊີວິດ.  ທຸກຄົນຜູທ້ີເ່ຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຈະໄດ້ຮັບ

ການປ່ຽນແປງ ແລະມີຊີວິດໃໝເ່ຊ່ັນ: ປ່ຽນແປງຈາກສັງຄົມ, ອອກຈາກຕິດການພະນັນ ຫລືອອກຈາກການມັກເບິ່ງສິ່ງ

ສົກກະປົກ ລາມົກອານາຈານຕາ່ງໆ.   ການປ່ຽນແປງທີ່ສາໍຄັນທີສຸ່ດແມ່ນການບໍເ່ປັນຄົນເຫັນແກຕ່ົວ  ແຕຍ່ອມໃຫ້ອົງ 

ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ສໍາຄັນໃນຊີວິດ. 

 

2. 1 ໂກຣິນໂທ 15:24-28 
24. ຕໍຈ່າກນັ້ນຈະເປັນຄາວສຸດທ້າຍ ຄເືມ່ືອພຣະອົງຈະຊງົຍົກເລີກການປົກຄອງ ກັບທັງອານພຸາບແລະອໍານາດທຸກໆ
ຢ່າງເສັຽ ແລ້ວຈະຊງົມອບຣາຊອານາຈັກໄວ້ແກພ່ຣະເຈ້ົາຄືພຣະບິດາ.  25.ເພາະວ່າຈໍາເປນັພຣະອົງຈະຊົງສເວີຍຣາດ
ຢູ່ກ່ອນ ຈນົກວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງປາບສັດຕຣູທັງປວງໃຫ້ຢູ່ໃຕພ້ຣະບາດຂອງພຣະອົງ.    26. ສັດຕຣູຕົວສຸດທ້າຍທີ່ຈະ
ຖືກຊົງຍົກເລີກເສັຽນັ້ນແມ່ນຄວາມຕາຍ.  27. ເຫດວ່າ, ìພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງປາບສິ່ງສາຣະພັດລົງໃຕພ້ຣະບາດຂອງພຣະ
ອົງແລ້ວî ແຕເ່ມື່ອພຣະຄັມພີກ່າວວ່າ, ìຊົງປາບສິ່ງສາຣະພັດລົງນັ້ນî  ກໍປາກົດຄັກແນ່ວ່າ ເວັ້ນເສັຽແຕພ່ຣະຜູ້ຊົງປາບ
ສິ່ງສາຣະພັດລົງຢູໃ່ຕ້ພຣະອົງ.  28. ແລະເມື່ອສິ່ງສາຣະພັດໄດ້ຖືກຊົງປາບລົງຢູ່ໃຕ້ພຣະອົງແລ້ວ ເມື່ອນັ້ນອົງພຣະບຸດ
ຈະຊ ົງຍອມລົງຢູໃ່ຕ້ພຣະເຈົ້າ ຜູຊ້ົງປາບສິ່ງສາຣະພັດລົງຢູໃ່ຕ້ພຣະອົງນັ້ນ ເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະໄດຊ້ງົເປນັເອກເປັນໃຫຍ່
ໃນສິ່ງສາຣະພັດທັງປວງ 
 
Ø ພວກເຮາົໄດຮ້ບັຊຍັຊະນະເພາະການຄນືມາຈາກຕາຍຂອງອງົພຣະເຢຊ.ູ    ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊັຍຊະນະເໜືອ 

ອໍານາດທຸກຢ່າງ, ຜູປ້ົກຄອງແລະເຈົາ້ນາຍ.  ພຣະອົງໄດ້ຊັຍຊະນະຄວາມຕາຍ ແລະພຣະອົງໄດແ້ບ່ງປັນຊັຍ
ຊະນະນັ້ນແກ່ພວກເຮົາ.  ສິ່ງຕ່າງໆໃນໂລກປັດຈຸບັນນີຈ້ໍາເປັນຕ້ອງໝົດໄປ ແລະອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ມີຊັຍຊະ 
ນະໃນທີ່ສຸດ. 
 

ຊັຍຊະນະທີເ່ປັນຂອງເຮົາຜ່ານທາງພຣະເຢຊຄູຣດິນັນ້ມີຢູໃ່ນພຣະຄັມພ.ີ  ຖ້ອຍຄໍານຶ່ງທີເ່ນັ້ນໜກັນັ້ນແມ່ນ ìແຕບ່ດັນີ້î 
Ø ມັນບໍເ່ປັນພາບສວຍງາມເມ່ືອພວກທະຫານມາຍງັສວນເຄັດເຊມາເນ, ແຕບ່ດັນີÖ້ 
Ø ມັນບໍເ່ປັນພາບສວຍງາມເມ່ືອອົງພຣະເຢຊູໄດຢ້ຶນຕໍ່ໜ້າປລີາດ, ແຕບ່ດັນີÖ້ 
Ø ມັນບໍເ່ປັນພາບສວຍງາມເວລາພວກທະຫານຕອີົງພຣະເຢຊກູ່ອນຈະໄດ້ນາໍໄປພູໂກລະໂກທາ, ແຕບ່ດັນີÖ້ 
Ø ມັນບໍເ່ປັນພາບສວຍງາມເວລາພວກທະຫານຕອກອົງພຣະເຢຊໃູສໄ່ມ້ກາງແຂນ, ແຕບ່ດັນີÖ້ 

 
ໃນປະວັດສາດເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນກ່ຽວກັບ ìແຕບ່ດັນີî້ ເຫດການທີນໍ່າອົງພຣະເຢຊູໄປເຖິງໄມ້ກາງແຂນນ້ັນເປັນ
ສິ່ງໂຫດຮ້າຍແສນພັນລະນາ, ແຕບ່ດັນີ ້ມັນກາຍເປນັຊຍັຊະນະຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 
 
Ø ຄ້ັງນ່ຶງພວກເຮົາໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ, ແຕບ່ດັນີ ້ໄດມ້ີຊີວິດໃໝໃ່ນອງົພຣະຄຣິດ. 

ຫລັກຖານອັນໃດແດ່ທີຊ້ີ່ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ? 
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Ø ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາໄດແ້ຍກເຮົາອອກຈາກພຣະເຈົາ້, ແຕບ່ດັນີ ້ພວກເຮົາໄດມີ້ຄວາມຍິນດເີພາະຄວາມ
ບາບໄດ້ຖກືອະພັຍໃຫ້ແລ້ວເພາະໂດຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູ. 

Ø ໃນຊີວ ິດຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຫວັງແລະສັນຕິສຸກ, ແຕບ່ດັນີ ້ອົງພຣະເຢຊູໄດປ້ະທານສັນຕິສກຸໃຫ້ເກີນ
ຄວາມເຂົາ້ໃຈໄດ້ ແລະພວກເຮົາໄດມ້ີບ່ອນຢູ່ໃນເມືອງຟ້າສວັນ. 

Ø ພວກເຮົາກໍາລັງໄປໝໍ ້ນະຮົກຖ້າປາສຈາກພຣະເຈົ້າ, ແຕບ່ດັນີ ້ເພາະສິ່ງທີອ່ົງພຣະເຢຊູໄດກ້ະທາໍ, ພວກເຮາົມີ
ຊວີດິເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຍິນດີໃນອົງພຣະຄຣດິ ແລະຈະມີຊີວິດອັນຕລອດໄປໃນເມືອງຟ້າສວນັ. 
 

     ສັດຕຣສູຸດທ້າຍຈໍາເປັນຕ້ອງທໍາລາຍນັນ້ແມ່ນຄວາມຕາຍ.    ນີ້ບ ໍ ່ແມ່ນການຕາຍດ້ານຮ້າງກາຍທີພ່ວກເຮົາໄດພ້ົບ
ເຫັນ ແຕ່ເປນັການລງົໂທດເຖິງຕາຍຝ່າຍວນິຍານ.  ໄລພິດ, ຄາ່ຈາ້ງຂອງຄວາມບາບໄດຖ້ືກຍົກເລີກແລ້ວໂດຍອົງພຣະ
ເຢຊຄູຣດິໄດຊ້ັຍຊະນະ (ໂຣມ 6:23). 

 
  
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
  
ບໍ່ແມ່ນການຕໍ່ສູສ້ົງຄາມຂອງທ່ານ ແຕແ່ມ່ນຂອງອົງພຣະຄຣິດ.  ມັນບໍ່ແມ່ນການຕໍ່ສູຂ້ອງທ່ານ ແຕແ່ມ່ນຂອງພຣະອົງ.  
ທ່ານໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະໃນອົງພຣະຄຣິດເພາະພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ກະທໍາ. 
 
Ø ກາ້ວໄປສູຊ່ຍັຊະນະ.  ຍອມຮັບເອົາຂອງຂວນັຄືຊີວດິອັນຕລອດໄປຊຶ່ງອງົພຣະຄຣດິຍອມຕາຍ ແລະຄືນມາ

ຈາກຕາຍ.   

Ø ໃຫທ້ອ່ງຈາໍ 1 ໂຢຮນັ 5:4. ອ່ານຫລາຍໆເທື່ອເພື່ອທ່ານຈະຈື່ໄດ້ ແລະຈົດຂໍດ້ັ່ງກ່າວນີໄ້ວ້ໃນບ່ອນຕ່າງໆ ທ່ີ

ທ່ານສາມາດເຫັນໄດ້ງາ່ຍ. 

Ø ເພີ້ມຄອບຄົວຂຶ້ນ.  ເຊີນເອົາເພື່ອນບ້ານ, ໝູຄູ່່, ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະຄົນອື່ນໆໃຫ້ໄປນະມັສການ ເພື່ອພວກ

ເຂົາຈະໄດ້ຍນິເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ ແລະຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊໄູປ.   

     ເກມກິລາໃຫຍໄ່ດ້ມີຂ້ຶນແລະກໍໝົດໄປ.  ເຖິງແມ່ນວັນຄືນພຣະຊົນຊຶ່ງເປັນວັນສໍາຄັນນີໄ້ດ້ຈັດຂ້ຶນປີລະເທື່ອ, ແຕ່ວ່າ
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 ໄດພ້ບົຄວາມຫວງັແລວ້ 
 

ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານໄດ້ສູນເສັຽບາງສ່ິງທ່ີສໍາຄັນໄປ? 
ຖ້າພວກເຮົາສແວງຫາອງົພຣະເຢຊຄູຣດິ ພວກເຮາົກຈໍະໄດ້ພົບກັບຄວາມຫວັງ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
     ກະເພາະຂອງທ່ານປັ້ນ, ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ ເມື່ອທ່ານພົບວ່າສິ່ງສໍາຄັນໄດ້ເສັຽໄປ ອາດແມ່ນກະເປົາ, ໂທຣະສັບ, ຫລ ື
ເຄຣດິດຄາດ ແລະອືນ່ໆ.     ໃນທີສຸ່ດທ່ານໄດຄ້ົນ້ຫາແລະຄຶດເຖິງຕາມບ່ອນຕ່າງໆ: ໃນຣົດ, ຫ້ອງນອນ, ຕາມໂຕະຕັງ່ 
ແລະບ່ອນຕ່າງໆ ທຸກບ່ອນ.   ທ່ານຄຶດເຖິງບ່ອນທີທ່່ານເຄີຍໄປ.  ໃນທີ່ສຸດທ່ານກໍໄດພ້ົບເຫັນສິ່ງທີເ່ສັຽໄປ ຫົວໃຈຂອງ
ທ່ານກໍກບັມາເປນັປົກກະຕ ິດີໃຈຫລາຍທີໄ່ດ້ພົບແລະໄດສ້ິ່ງເສັຽໄປນັ້ນກັບຄືນມາ. 
         ສິ່ງທີເ່ສັຽໄປນັ້ນຖ້າຊອກຫາຢ ່າງບໍຢຸ່ດທ່ານອາດໄດ້ພົບສິ່ງເສັຽບໍ່ໄວກໍຊ້າ.  ແຕມ່ີຄໍາຖາມຢູ່ວ່າ ທ່ານເຄຍີສນູເສັຽ
ຂອງທີບ່ໍ່ເປັນຕົນໂຕບໍເ່ຊ່ັນ:ຄວາມຫວັງ?    ທ່ານຈະມີໂອກາດພົບເຫັນຄວາມຫວັງອັນແທຈ້ິງບໍ?່   ໃນປຶ້ມມັດທາຍອົງ
ພຣະເຢຊູໄດ້ພົບກັບຄົນຂີທູ້ດແລະນາຍທະຫານຂອງພວກໂຣມ ທັງສອງຄົນນີອ້າດໝົດຄວາມຫວງັໃນຊ ີວິດ.   ສິ່ງສໍາ
ຄັນທີສຸ່ດນັ້ນແມ່ນ ພວກເຮົາສາມາດພົບຄາໍຕອບເຣື່ອງຄວາມຫວງັໄດໃ້ນອົງພຣະເຢຊ.ູ 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 
1. ມັດທາຍ 8:1-4 
1. ເມ່ືອພຣະອົງສະເດດັລົງມາຈາກພູແລ້ວ ປະຊາຊນົຫລວງຫລາຍໄດຕ້ິດຕາມພຣະອົງ. 2. ແລະເບິງ່ແມ, ມີຄົນຂີ້ທູດ
ຜູ້ນຶ່ງເຂົ້າມາຂາບລົງທູນພຣະອົງວ່າ, ìນາຍເອຍີ, ຖ້າທ່ານພໍໃຈກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງດສີະອາດໄດî້ 3. ພຣະອງົ
ຈຶ່ງຊົງຢຽດພຣະຫັດອອກຖືກຄົນນັ້ນແລະຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາພໍໃຈແລ້ວ ຈົ່ງດີສະອາດເສັຽî ແລ້ວພຍາດຂີທູ້ດຂອງຜູນ້ັນ້ກໍ
ດີສະອາດທນັທີ  4. ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊງົກ່າວແກ່ຜູນ້ັ້ນວ່າ, ìລະວງັຢ່າບອກໃຫ້ຜູໃ້ດຟັງ ແຕຈ່ົງ່ໄປສະແດງຕົວຕໍປ່ະໂຣຫິດ 
ແລະຖວາຍເຄືອ່ງບຊູາຕາມໂມເຊໄດ້ສັ່ງໄວ້ເພື່ອເປັນຫລັກຖານຕໍເ່ຂົາî 
 

      ໃນປຶ້ມມັດທາຍໄດຈ້ົດເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູໄດປ້ະເຊີນກບັຄົນຕ່າງໆຢ່າງແປກປລາດ.   ອັນນຶງ່ແມ່ນພຣະອົງໄດພ້ົບ
ກັບຄົນຂີ້ທູດຊຶ່ງເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງຕາມຜິວໜັງ.  ໃນພຣະຄັມພີໃຊ້ຄໍາວ່າຂີ້ທູດຫລາຍໆ ຄັ້ງໝາຍເຖິງພະຍາດຫຼາຍ
ຊະນິດຕາມຜິວໜັງ. ແຕທຸ່ກວັນນີຂ້ີທູ້ດໝາຍເຖິງພະຍາດ ແຮນຊນັ ຕາມຜິວໜັງ.  ພະຍາດນີແ້ມ່ນບັກເຕເຣັຍທໍາລາຍ
ເສັນ້ເອັນຢ່າງຊ້າໆ ເຮດັໃຫ້ໝົດຄວາມຮູສ້ຶກ.  ດັງ່ນັນ້, ຄົນເປນັພະຍາດນີສ້າມາດທາໍລາຍຕົນເອງໂດຍບໍຮູ່ສ້ຶກຕົວເຊັ່ນ: 
ຈັບເອົາຖ່ານໄຟແດງດ້ວຍມືເປົ່າ, ຍົກໝໍ້ນໍ້າຮ້ອນໂດຍບໍຮູ່້ສຶກເຈັບ ແລະອື່ນໆ. 
     ພະຍາດຂີ້ທູດນີເ້ປັນພະຍາດຕິດແປດ; ແຕເ່ຫັນວ່າມັນຕິດແປດຄົນອື່ນໄດເ້ມື່ອຄົນນັ້ນໄດ້ມາໃກ້ໂດຍແຕະຕ້ອງນໍ້າ 
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ຢາງເຫລອືງ, ນໍ້າລາຍຫລຂືີ້ມູກ.  ໃນເມື່ອເປັນດັ່ງນີພ້ວກຂີ້ທູດຈຶ່ງຖືກແຍກອອກຈາກສັງຄົມໄປຢູຕ່່າງຫາກ. ພວກຂີ້ທູດ 
ຕ້ອງຢູໂ່ດດດ່ຽວ ເວລາພວກເຂົາເດີນທາງໄປທາງໃດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດຮ້້ອງບອກໄປຕາມທາງວ່າ ìບໍ່ສະອາດî   ເພາະບໍ່
ໃຫ້ຄົນອື່ນມາໃກ້ແລະຢ້ານວາ່ຈະຕິດພະຍາດ.  ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວຄົນເປັນພະຍາດຂີທູ້ດບໍສ່າມາດໄປໃກ້ຄົນອື່ນໄດ້
ເດັດຂາດ-ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນພວກປະໂຣຫິດ. 
        ສິ່ງທີ່ກ່າວມານີ້ແມ່ນຄົນຂີທູ້ດໄດ້ເຮັດ.  ລາວໄດ້ເຂົ້າໄປຫາພຣະເຢຊູແລະຄຸເຂົ່າລົງທູນຂໍຕໍພ່ຣະອົງຢ່າງກ້າຫານ
ວາ່.  ìພຣະອົງເອີຍຖ້າພຣະອົງຊອບພຣະທັຍແລ້ວທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍດີໄດ້.î   ເວລາຄນົອື່ນໄດ້ຍນິຢ່າງນັນ້ 
ພວກເຂົາອາດຢຸດຊະງັກຢູ,່ ຕົກໃຈ, ແລະອາດແລ່ນໜີໄປເພາະໄດ້ພົບຄົນທີເ່ປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງເຂົ້າມາໃກ້.  ຄົນຂີ້
ທູດນັ້ນອາດມືນຕາເບິ່ງວ່າພຣະເຢຊໄູດ້ແລນ່ໜີໄປເໝືອນກັບຄົນອື່ນຫລືບໍ່.   ແຕອ່ົງພຣະເຢຊູໄດ້ຢຶນຢູໃ່ກລ້າວໂດຍມີ
ຄວາມເມດຕາ ແລະຈັບບາຍລາວ, ປະໂຣຫິດອົງນີ້ໄດເ້ຮັດສິ່ງທີຄ່ົນອື່ນຄຶດບໍເ່ຖິງ ຄືພຣະອົງໄດຈ້ັບຄົນທີ່ບໍມ່ີຜູໃ້ດຢາກ
ຈັບບາຍ.   ພຣະອົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາຍິນດເີຮດັໃຫ້ທາ່ນສະອາດ.î 
 
      

 
2. ມັດທາຍ 8:5-9 
5. ຂນະທີ່ພຣະອົງສະເດັດເຂົ້າໄປໃນເມືອງກາເປນາອູມ ມີນາຍຮ້ອຍທະຫານຜູ້ນຶ່ງມາອ້ອນວອນພຣະອົງ. 6. ທູນວ່າ, 

ìນາຍເອີຍ, ຄົນໃຊ້ຂອງຂ້າພຣະອົງເປັນເປັ້ຽນອນຢູ່ເຮືອນທົນທຸກເວທະນາຫລາຍî 7. ພຣະເຢຊຊູງົບອກກບັນາຍຮ້ອຍ
ນັ້ນວ່າ, ìເຮົາຈະໄປຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາດີî 8. ແຕຝ່່າຍນາຍຮ້ອຍຜູນ້ັ້ນໄດທູ້ນຕອບວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງເປນັຄົນບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະ
ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປລຸ່ມຫລັງຄາເຮືອນຂອງຂ້າພຣະອົງ   ແຕຂ່ທໍ່ານກາ່ວເທົາ່ນັ້ນຄົນໃຊ້ຂອງຂ້າພຣະອົງກໍຈະດີພຍາດ. 9. 
ເຫດວາ່ຂາ້ພຣະອົງເປນັຄົນຢູໃ່ຕວ້ນິັຍທະຫານ ແລະຍັງມີທະຫານຢູໃ່ຕບ້ັງຄັບບັນຊາຂອງຂ້າພຣະອົງອີກ ຂາ້ພຣະອົງ
ສັ່ງແກ່ຄົນນັ້ນວ່າ ìໄປî ມັນກໍໄປ ແລະສັ່ງຄົນນີ້ວ່າ ìມາî ມັນກໍມາ ແລະບອກແກຄ່ົນໃຊ້ຂອງຂາ້ພຣະອົງວາ່ ìຈົ່ງເຮັດສິ່ງ
ນິ້î ມັນກເໍຮັດî 
 

        ທ່ານເຄີຍໄປຖາມເຣື່ອງບິລຈ່າຍໂທຣະສັບບໍ່? ຖ້າທ່ານຖາມເອົາເງິນຄືນ ຫລຂືໍຫລຸດຣາຄາ ທາ່ນອາດຈະໄດຮ້ັບ
ຄໍາຕອບຢ່າງນີວ້າ່, ìຂໍໂທດ, ເຮັດຢ່າງນັນ້ບໍ່ໄດ້.î   ມີບາງຢ່າງໃນຊີວິດເກີດຂຶ້ນທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດບັງຄັບໄດ.້    ມັນ
ເປັນຄວາມຈິງ ມີແຕພ່ຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນເປັນຜູ້ບັນຊາໃນທຸກສິ່ງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຫ້ອະພັຍໂທດບາບ ປະທານພຣະຄຸນ
ໃຫ້ ແລະແກບ້ັນຫາໃນຊວີ ິດ.  ແຕເ່ປັນໜ້າເສົ້າໃຈມີຫລາຍໆເທື່ອທີ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມເຮັດເອົາເອງ. 
        ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະເຊີນກັບຊາຍຄົນນຶ່ງໃນປຶ້ມມັດທາຍ 8.  ຊາຍຄົນນີ້ແຕກຕ່າງກັບຄົນຂີ້ທູດ ລາວເປັນນາຍທະ
ຫານໂຣມ.   ຕາມປົກກະຕນິາຍທະຫານຄນົນີ້ມີລູກນ້ອງຮ້ອຍຄົນ.   ເຫັນວາ່ນາຍທະຫານຄນົນີຮູ້້ຈັກວິທີປົກຄອງ, ນໍາ
ພາ, ແລະເຮັດວຽກງານດີ.  ແຕເ່ມື່ອຄົນໃຊ້ຂອງລາວເຈັບໜັກລາວບໍສ່າມາດເຮັດຫຍັງໄດ້. 
        ພວກເຮົາບໍຮູ່້ວ່ານາຍທະຫານຄົນນີໄ້ດ້ເຮັດຫຍັງມາແລວ້ກັບຄົນເປັ້ຽນັ້ນຫລືບໍ່, ແຕວ່່າການທ່ີລາວມາຫາອົງພຣະ 
ເຢຊູນີ້ເປັນບາດກ້າວທີ່ຍາກຫລາຍ:    ບໍພ່ຽງແຕລ່າວເປັນຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ບໍສ່ະອາດເທົາ່ນັ້ນ,   ແຕພ່ວກຢິວໄດ້ກຽດຊັງ
ເພາະໜ້າທີ່ການຂອງລາວເປັນຄົນປົກຄອງຊາດຢິວ. 
       ໃນຄວາມນຶກຄຶດຂອງນາຍທະຫານຄົນນີແ້ລ້ວລາວອາດຢາກຮູວ້າ່ອງົພຣະເຢຊູຈະມີນສິັຍເໝອືນອາຈານຄົນຢິວ
ອື່ນໆ ຫລືບ ໍ ?່   ເພ່ືອຈະມາຫາອົງພຣະເຢຊ ູນາຍທະຫານຄນົນີ້ຕອ້ງຍອມຖິ້ມກຽດ ແລະຍອມຮັບວາ່ຕົນເອງບໍມີ່ຄ່າໃນ
ສາຍຕາຂອງອາຈານຢິວຄົນນີ.້  ໃນທີສຸ່ດລາວກໍມາຫາອງົພຣະເຢຊູ ລາວຍອມແລະເອີນ້ພຣະເຢຊວູາ່ ìພຣະອົງເຈ້ົາ.î  

ຄວາມບາບໃນຊີວິດເຮົາອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສກຶຢ່າງໃດວ່າເຮົາເປັນເໝອືນຄົນຂີ້ທູດ? 
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ຄໍາທູນຂທໍີບ່ໍ່ໄດ້ເວ້ົາອອກມາຂອງນາຍທະຫານທີຢ່າກໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູປົວຄົນໃຊ້ຂອງຕົນ ບໍເ່ໝືອນກັບຄໍາເວົ້າຂອງຄົນ
ຂີ້ທດູ: ອົງພຣະເຢຊູຈະພ ໍພຣະທັຍປົວບໍ່? 
 
 
 

3. ມັດທາຍ 8:10-13 

10. ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນກໍປລາດພຣະທັຍ   ຈຶ່ງຊົງກ່າວກັບຄົນທັງຫລາຍທີຕ່ິດຕາມພຣະອົງມາວ່າ,  ìເຮົາ 

ບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ແມ່ນໃນພວກອ ິສຣາເອນເຮົາກບ່ໍໍໄດ້ພົບຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່ທໍນ່ີ.້  11. ເຮາົບອກ
ທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຈະມີຫລາຍຄົນຈາກທິດຕາເວັນອອກແລະທິດຕາເວັນຕົກມານັ່ງຮ່ວມໂຕະກບັອບັຣາຮາມ, ອີຊາກ, 

ແລະຢາໂຄບໃນແຜນ່ດິນສວນັ. 12. ແຕຝ່່າຍຊາວແຜ່ນດິນນັ້ນຈະຖືກຖິ້ມອອກໄປໃນທີ່ມືດພາຍນອກ ທີນ່ັ້ນຈະມີສຽງ
ຮ້ອງໄຫ້ແລະຂົບແຂ້ວຢູ່î  13. ພຣະເຢຊູຊົງບອກແກ່ນາຍຮ້ອຍຜ ູ້ນັ້ນວ່າ, ìຈົ່ງກັບເມືອເສັຽ ທ່ານໄດ້ເຊື່ອຢ່າງໃດກໍໃຫ້
ເປັນແກທ່່ານຢ່າງນັ້ນî ແລ້ວໃນໂມງນັ້ນຄົນໃຊ້ຜູ້ນັ້ນກໄໍດ້ດເີປນັປົກກະຕິ 
 

          ອົງພຣະເຢຊໄູດຍ້ົກຍ້ອງຄວາມເຊ່ືອຂອງນາຍທະຫານໂຣມ.  ພຣະເຢຊູໄດກ້່າວວ່າຄົນໃຊ້ຂອງລາວຈະຫາຍດ ີ
ແລະໃນເວລານັ້ນຄົນໃຊ້ກໍໄດຫ້າຍດເີປັນປົກກະຕິແທ.້ ເມ່ືອນາຍທະຫານຄນົນັ້ນກັບໄປບ້ານກໍໄດພົ້ບເຫັນຄົນໃຊ້ຂອງ
ຕົນຫາຍດີຕາມທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວ. 
      ຄວາມເຊື່ອແມ່ນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍົກຍ້ອງເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງນາຍທະຫານໂຣມຄົນນີ້ ເພາະ
ລາວໄດເ້ຊື່ອໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູວ່າພຣະເຢຊູສາມາດປົວຄົນໃຊ້ໂດຍທີ່ບໍຈ່ໍາເປັນເຂົ້າໄປຫາຄົນເຈັບເລຍີ.   ອົງ 
ພຣະເຢຊບູໍ່ຕອ້ງການຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເຊ່ືອໃນພຣະອົງພຽງບາງຢ່າງໃນຊີວິດ   ແຕພ່ຣະອົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອຟັງ
ທຸກຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດ.   
      ນາຍທະຫານໂຣມໃນທີສຸ່ດໄດ້ຍອມເຂົ້າມາຫາອົງພຣະເຢຊູເພ່ືອຂໃໍຫ້ຊ່ອຍ ແຕເ່ຫັນວ່າມັນເປນັການຍາກຫລາຍ
ທີຈ່ະເວ້ົາວ່າ, ìພຣະເຢຊູ, ຊ່ອຍຜູ້ຂ້າແດ່ທອ້ນî    ແລະປໂຍກຢ່າງນັນ້ຄວນເປັນສິ່ງທີພ່ວກເຮົາຄວນກ່າວຕໍ່ອົງພຣະເຢ
ຊູເປັນປະຈໍາໃນຊີວິດ.  ການໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູນັ້ນເປັນເຫດໃຫ້ພຣະອົງຊ່ອຍເຫລືອພວກເຮົາໄດ້.  ເມື່ອພວກ
ເຮົາຮຽນເພ່ິງອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາກໍໄດເ້ປີດປະຕູໃຫ້ຄວາມຫວັງເຂົ້າມາໃນຊີວິດ.    ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າການໄວ້ວາງໃຈ
ເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູນັ້ນບ ໍ ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຢູປ່າສຈາກບນັຫາ, ຄວາມເຈັບໄຂໄ້ດ້ພະຍາດ, ແຕໃ່ຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ
ວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊະນະໂລກແລະຊວີດິເດີມທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາແລວ້.  ເມ່ືອເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນ
ພຣະອົງແລ້ວພວກເຮົາກໍມີຄວາມຫວັງ.   
 
 
 
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 
ທ່ານຈະຊອກຫາຄວາມຫວັງໄດ້ຢ່າງໃດ?  ຮູ້ຈັກຂ່າວເຣື່ອງຄວາມຫວັງເທົ່ານັ້ນຈະບໍ່ຊ່ອຍຫຍັງໄດ້.   ຍອມໃຫ້ອົງພຣະ
ເຢຊູເຂົ້າມາໃນຊີວິດຜູເ້ປັນກົກເງົ້າຂອງຄວາມຫວງັ ເພ່ືອຈະສາມາດປຽ່ນແປງຊວີດິຂອງທ່ານ. 

ເພາະວ່າພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນເປັນຄວາມຫວັງຂອງເຮົາ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຊອກຄວາມຫວັງໃນສິ່ງອື່ນຫຼໃືນຄົນອື່ນ?  

ໃນແຕລ່ະມື,້ ມີຫລັກຖານອັນໃດທີອ້່າງອີງວ່າທ່ານມີຄວາມຫວັງໃນອົງພຣະຄຣິດ? 
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Ø ຊອກຫາເຫດການທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານໝົດກໍາລັງ.  ໃນເມື່ອມອງເຫັນເຫດການທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານໝົດກໍາລັງແລ້ວ ຈົ່ງ 

ອ້ອນວອນຕໍອ່ົງພຣະເຢຊູວ່າ, ìອົງພຣະເຢຊູເຈົ້າ, ກະຣຸນາຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ຮູ້ວິທີເວົ້າແລະກະທໍາແດ່ທ້ອນ.î 

 

Ø ຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນອົງທີວ່າງໃຈເຊ່ືອໄດ້.     ຊອກຫາບາງຢ່າງທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູ. 

ຮັບຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູມີຄຸນຄ່າຫລາຍກວ່າທຸກສິ່ງຢ່າງ. 

 

Ø ຊອກຫາຜູຕ້້ອງການຄວາມຫວງັ.  ສະແດງຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະເຢຊູຕໍ່ຄົນນັ້ນ.   ຮັບຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນ 

ຜູ້ສອນທ່ານໃຫ້ເປນັຄົນສຸພາບອອ່ນຫວານ. 

 
 

     ພວກເຮາົຈະພົບຄວາມຫວັງແທຫ້ລືບໍ?່  ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາບໍພ່ຽງແຕພ່ົບກັບຄວາມຫວັງເທົ່ານັ້ນ ແຕພ່ວກເຮົາໄດ ້

ປະສົບກັບຄວາມຫວງັໃນຊວີດິປະຈໍາແຕລ່ະວນັ.  ບອກພວກທີຊ່ອກຫານັ້ນໃຫ້ເຊົາຊອກສາ,   ພວກເຮົາໄດພົ້ບຄວາມ

ຫວັງແລວ້ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

 

 

 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວັນອາທດິ ທ ີ4 ເດອືນພສຶພາ 2014 (5/4/2014 ) 
__________________________________________ 

ແບບຢາ່ງຂອງຄວາມຫວງັ 
                           

ລາຍການທີວີຂອງບັນດາຜູ້ເປັນພ່ໍນັນ້ທ່ານມັກຜູ້ໃດ? ເພາະເຫດໃດ? 
ພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ອນຮັບເຮົາກຍໍ້ອນຄວາມຮັກອັນເລິກເຊິ່ງຂອງພຣະອົງທີມ່ີຕໍພ່ວກເຮົາ 

     
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
       ໃນສັຕວັດທີ 20 ເຕັມໄປດວ້ຍລາຍການທວີີທີໃ່ຫ້ກຽດແກ່ບັນດາຜູ້ເປັນພ່ໍ. ຫລາຍໆ ເທື່ອຜູເ້ປັນພໍ່ຈະເປັນໃຈກາງ 
ຂອງລາຍການ ທຸກໆ ຂັນ້ຕອນຂອງລາຍການນັນ້ມີແຕສ່ິ່ງທີເ່ປັນປໂຍດ.  ລັກສະນະທ່າທຂີອງພໍ່ເຫລົ່ານີ້ໄດເ້ປັນຂ່າວ 
ສານທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ; ພໍ່ທີແ່ທຈ້ິງຕ້ອງກະທໍາແນວນີ້. 
       ໃນທໍານອງດຽວກນັນີ,້   ຂ່າວສານທີແ່ຈ່ມແຈ້ງທີ່ສຸດໃນພຣະຄັມພີນັ້ນແມ່ນພຣະເຈົ້າເປັນພຣະບິດາ(ພໍ່)ຂອງເຮົາ. 
ແຕສ່ໍາລັບພວກເຮົາບາງຄົນ, ເຫັນວ່າບໍ່ເປັນຂ່າວດ.ີ  ຜູເ້ປັນພໍ່ທັງຫລາຍນັ້ນມຄີວາມບົກພ່ອງ ເຖິງແມ່ນໃນລາຍການທີ 
ວິຊີ້ບອກເຖິງຄວາມເປັນພໍ່ ຫລືພໍ່ບາງຄົນໄດທ້ໍາລາຍຊວີດິລູກໆ ຂອງຕົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.   ຜົນທີໄ່ດຮ້ັບກໍຄ ືປະສບົ 
ການທີ່ເຮົາມີກັບພໍ່ຂອງເຮົາໄດ້ປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຮົາທີມ່ີຕໍ່ພຣະເຈົ້າຜູຊ້ງົເປນັພຣະບິດາ. 
        ຖ້າພໍ່(ພຣະເຈົ້າ)ຫາກເປັນຜູ້ຈັດແຈ່ງຫ້າງຫາໄວ້ໃຫ້ ທ່ານກຈໍະເອີນ້ຫາພຣະເຈົາ້ແຕໃ່ນຍາມທ່ີຕ້ອງການບາງຢ່າງ 
ເທົ່ານັ້ນ.   ຖ້າພໍ່(ພຣະເຈົ້າ)ເປັນຜູລ້້ຽງດູທາ່ນ ບາງເທືອ່ທ່ານອາດຈະເຂ້ົາຫາພຣະເຈົາ້ແຕໃ່ນຍາມທ່ີທ່ານມີຄວາມເຈັບ 
ປວດເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າພໍ່(ພຣະເຈົ້າ)ຫາກເປນັຜູ້ຕັກເຕືອນສັ່ງສອນທ່ານ ທ່ານອາດຈະຢາກໄດຮ້ັບການຕິຕຽນແລະຍອມໃຫ້ 
ພຣະເຈົ້າປຽ່ນແປງທ່ານ.   
       ການສັ່ງສອນຂອງພຣະເຢຊໃູນພຣະທັມລູກາບົດທີ 15 ໄດຊ້ີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ພຽງໃດ.  ເຣ່ືອງຂອງ 
ພຣະອົງອາດຈະປ່ຽນແປງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຮົາທັງໝົດວ່າພໍ່ຄວນຈະເປັນແບບໃດ.  ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າຄວາມຫວັງ 
ນັນ້ເປັນຄແືນວໃດ. 
 

ພຣະຄມັພີກ່າວວາ່ຢ່າງໃດ?        (ໃຫ້ເບິ່ງໃນຂ້ໍ 1, 2, ແລະ 3 ) 
 
      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. ລູກາ 15:11-12 

11. ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìຜູ້ນຶ່ງມີລູກຊາຍສອງຄົນ  12. ຜູນ້້ອງເວົ້າກັບພ່ໍວ່າ, ìພໍ່ເອີຍ, ສ່ວນຊັບທີຕ່ົກເປນັຂອງຂ້ອຍ 
ນັ້ນ ຂພໍໍ່ແບ່ງໃຫ້ຂ້ອຍເສັຽເທາະî ແລ້ວພໍ່ຈຶ່ງໄດ້ແບ່ງຊັບໃຫ້ລູກທັງສອງຄົນ. 
      ໃນເຣ່ືອງລກູຊາຍທີຫ່ລົງເສັຽ,  ພຣະເຢຊູຊົງເປີດເຜີຍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າໃນເຣື່ອງນີກ້່ຽວກັບພ່ໍແລະລູກຊາຍຜູ້
ເປັນນ້ອງ.  ລູກຊາຍຜູເ້ປັນນ້ອງໄດມ້າຫາພໍ່ເວົ້າວ່າ, îຂ້ານ້ອຍຢາກໄດ້ມໍຣະດົກທີ່ເປັນສ່ວນຂອງຂ້ານ້ອຍ.î ໃນເຣື່ອງນີ້
ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ເປັນເຣື່ອງໃຫຍ່ ແຕຜູ່ເ້ປັນລູກຢາກໄດມ້ໍຣະດົກໃນທັນທີ.  ໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງທີລູ່ກຊາຍຈະໄດມູ້ນມໍຣະດົກ
ນັ້ນແມ່ນພໍ່ຕ້ອງຕາຍໄປກ່ອນ.  ດັ່ງນັ້ນຈ່ຶງເໝືອນກັບຜູເ້ປັນລູກໄດເ້ວົ້າວ່າ, ìເງິນຂອງພ່ໍມີຄວາມໝາຍຕໍຂ່້ານ້ອຍຫລາຍ
ກວ່າຄວາມສັມພັນທີພ່ໍ່ມີກັບຂ້ານອ້ຍ.î   
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ຖ້າປ່ຽນເປັນຄໍາເວົ້າໃໝ່ອາດຈະເວົ້າວ່າ;  ìຂ້ານອ້ຍຢາກໃຫ້ເຈົ້າຕາຍສາî (ເພ່ືອຂາ້ນອ້ຍສໄິດ້ມູນມໍຣະດົກທັງໝົດ) 
 
ສິ່ງທີ່ອັສຈັນນັ້ນແມ່ນຄໍາຕອບຂອງຜູເ້ປັນພໍ.່  ລາວຕອບລູກວ່າ, ìຕົກລົງî 
 
       ພໍບ່ໍ່ພຍາຍາມທີຈ່ະປ່ຽນໃຈລູກໃຫ້ຢູ່ນໍາລາວຕໍ່ໄປອີກ ແລະບໍ່ໄດໃ້ຊ້ຍຸທວິທໃີດໆ ທີຈ່ະໃຫ້ລູກຊາຍຢູ່ນໍາ.  ຜູເ້ປັນພໍ່
ຮັກລກູຊາຍຫລາຍຈນົລາວບໍ່ກາ້ຕາໍໜິໃນເສລີພາບອັນເກີດຂອບເຂດຂອງລູກຊາຍ, ລາວຈຶງ່ປ່ອຍໃຫ້ລູກຂອງລາວໄປ. 
Ø ພວກເຮົາອາດຈະເປັນເໝືອນລູກຊາຍຄົນນີ.້  ຄວາມເປັນລູກຂອງເຮົາອາດຈະເກດີຂຶ້ນແບບດຽວກັນນີ ້ເມື່ອ

ພວກເຮົາຕ້ອງການຂອງປະທານຈາກພຣະເຈົາ້ຫລາຍກວາ່ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ. 
Ø ຫລືຄວາມເປັນລູກຂອງເຮົາອາດຈະເກດີຂຶ້ນແບບດຽວກັນນີເ້ມ່ືອເຮາົໃຊ້ຂອງປະທານທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້

ໂດຍເຫັນແກຕ່ົວ.  ຜົນທີຕ່າມມາຂອງຄວາມເຫັນແກຕ່ົວນັ້ນຈະທໍາລາຍທັງຕົວເຮົາເອງແລະຄົນທັງຫລາຍທີ່ 
ຢູ່ອ້ອມຮອບເຮົາ. 

       ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງຂອງຂວັນທີສ່່ວນຫລາຍມາຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົາ້; ຊບັສົມບັດ, ຄວາມຮັກແລະອໍານາດ, 
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໃນຕົວມັນເອງບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຊົ່ວ.  ແຕເ່ຮົາພັດຕ້ອງການສິ່ງເຫລົ່ານີຫ້ລາຍກວ່າຕ້ອງການພຣະເຈົ້າ; ຫລເືຮົາບໍ ່
ໄດເ້ຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໃນທາງທີ່ເຮົາໃຊ້ສິ່ງເຫລົ່ານັນ້ ເຮົາໃຊ້ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນໃນທາງທີຕ່ໍ ່ສູກ້ັບພຣະລັກສະນະຂອພຣະເຈົ້າ 
ເມື່ອພວກເຮົາເລືອກໃນທາງທີທໍ່າລາຍ ພວກເຮົາໄດອ້ວາ່ຍໜໄີປຈາກນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ.  ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະ 
ເຈົ້າ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ບັງຄັບເຮົາໃຫ້ຢຸດຢູ່ບອ່ນເກົ່າ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ປະທານເສລີພາບໃຫ້ແກເ່ຮົາ. 
        ຕອນອອກເດນີທາງ ລູກຊາຍຜູນ້້ອຍເປັນເໝືອນອົງມົງກດຸ ແຕຕ່ໍ່ມາລາວໄດ້ກະທໍາຕົນເໝອືນດັ່ງຂ້ອຍໃຊ້ຄົນນຶ່ງ.   
ລາວໄດສ້ິ່ງທີລ່າວຕ້ອງການສົມດັ່ງປາຖນາ.  ໃນທີສຸ່ດເງິນທີ່ລາວມີກໝົໍດໄປຍ້ອນທາງທີລ່າວຕັດສິນໃຈເດີນໄປນັ້ນ,  
ລາວບໍມ່ີໝູ ່ເພື່ອນ, ບໍມ່ີງານທໍາ.   ເພື່ອຈະເຫັນຕົວຢ່າງວ່າຄົນໆ ນຶ່ງຈະລົ້ມລົງດົນປານໃດ ຊາຍໜຸ່ມໃນເຣື່ອງນີໄ້ດກ້າຍ
ເປັນຄົນລ້ຽງໝ.ູ  ປະເພນຂີອງຄົນຢິວ ການລ້ຽງໝູຫ່ລເືຮັດແນວໃດແນວນຶ່ງກ່ຽວກັບໝູຖວືາ່ເປນັສ່ິງຕ້ອງຫ້າມ ແຕຊ່າຍ
ໜຸ່ມຄົນນີເ້ປັນຄົນທີ່ໝົດຫວັງໃນຊີວິດຈົນຕ້ອງກິນເສດອາຫານທີໝູ່ບໍກ່ິນ. 
 

ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງດີ ເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງເລ ືອກເດີນຕາມທາງຂອງເຮົາ ແທນທ່ີຈະເປັນທາງຂອງພຣະອົງ? 

 
2. ລູກາ 15:13-21  
13. ຕໍມ່າບໍ່ຫລາຍວນັຜູ້ນອ້ງກໄໍດ້ຮວບຮວມເອົາຊັບທັງໝົດ ແລ້ວອອກໜີໄປທ່ຽວເມືອງໄກ ແລະໄດ້ຜານຊັບຂອງຕົນ
ໃນທີນ່ັ້ນດ້ວຍການໂອໂ້ຖງ    14. ເມື່ອໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຊັບເຫລົ່ານັ້ນໝົດແລ້ວ ກເໍລີຍເກີດການອຶດຢາກອັນໃຫຍ່ໃນເມືອງ
ນັ້ນ ແລ້ວເຂົາກຕໍົກຢູ່ໃນຄວາມຂັດສົນ   15. ເຂົາຈຶງ່ໄປຂອໍາສັຍຢູ່ກັບຄົນຜູນ້ຶ່ງໃນເມືອງນັ້ນ ແລ້ວຜູນ້ັ້ນໄດໃ້ຊ້ເຂາົໄປ
ລ້ຽງໝທູີທ່ົ່ງນາ  16. ເຂົາຄຶດຢາກກິນໃຫ້ອີ່ມທ້ອງດ້ວຍຝ ັກຖົ່ວທີໝູ່ກິນ ແຕບ່ໍ່ມີໃຜເອົາໃຫ້ເຂົາກິນ 17. ເມືອ່ເຂົາຮູ້ເມື່ອ
ຄີງແລ້ວຈຶ່ງເວົ້າວ່າ ìລູກຈ້າງຂອງພ່ໍເຮົາມີຫລາຍຄົນ ເຂົາຍັງມີອາຫານກິນອີ່ມຈົນເຫລືອ ສ່ວນເຮົາຈະມາຕາຍອຶດຢາກ
ຢູ່ທີນ່ີ້  18.  ຈໍາເປັນເຮົາຈະຕ້ອງລຸກກັບຄືນໄປຫາພ່ໍຂອງເຮົາ ແລ້ວຈະເວົ້ານໍາເພິ່ນວ່າ, ìພໍ່ເອີຍ, ລູກໄດ້ເຮັດຜິດຕໍ່ສວັນ
ແລະຕໍພ່ໍ່ແລ້ວ   19. ແລະບໍສ່ົມຄວນຈະໄດເ້ອີ້ນຊື່ວ່າເປັນລູກຂອງພໍ່ອີກຕໍ່ໄປ ແຕຂ່ໍໃຫ້ລູກເປັນເໝືອນລູກຈ້າງຂອງພ່ໍ
ຄົນນຶ່ງທ້ອນî  20. ແລ້ວເຂົາກລໍຸກຂຶ້ນຄືນເມືອຫາພໍ່ຂອງຕົນ ແຕ່ເມື່ອເຂົາຍັງຢູ່ໄກ ພໍ ່ໄດແ້ລເຫັນເຂົາກມີໍຄວາມເມດຕາ 
ຈຶງ່ແລ່ນອອກໄປກອດຄຈໍູບເຂາົດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ  21. ຝ່າຍລູກນັ້ນໄດເ້ອີ່ຍຂຶ້ນຕໍ່ພໍ່ວ່າ, ìພໍ່ເອີຍ, ລູກໄດເ້ຮັດຜິດຕໍ່
ສວນັແລະຕໍພ່ໍ່ແລ້ວ ບໍສ່ົມຄວນທີຈ່ະໄດເ້ອີ້ນຊືວ່່າເປນັລູກຂອງພໍ່ຕໍ່ໄປî 
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       ລູກຊາຍທ່ີຫລົງເສັຽຮຽນທ່ີຈະເປັນຄົນຫົວດ້ື ຈ່ຶງໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທ່ີຕາມມາ.  ລາວກໍເໝືອນກັບພວກ 
ເຮົາໃນບາງຄ້ັງ ໄດ້ເລືອກເອົາທາງທ່ີທໍາລາຍຊີວດິຂອງຕົນເອງ.  ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເລ່ົາຢ່າງລະອຽດໃນເຣ່ືອງ 
ນ້ີກ່ຽວກັບທາງເລືອກຕ່າງໆ;  ພຣະອົງພຽງແຕ່ກ່າວວ່າ ìການໃຊ້ຊີວິດແບບໂງ່ຈ້າ.î   ຖ້ອຍຄໍານີອ້າດຈະໝາຍ 
ເຖິງ îບ່ໍບັງຄັບຕົນ,î  ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າລາວເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງ ຄືຍອມໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການພາລາວໄປຫລື 
ພາລາວເຮັດ ໂດຍປາສຈາກສະຕິປັນຍາທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. 
 ການດໍາເນີນຊີວດິແບບນ້ີຈະຈົບລົງຢ່າງບ່ໍຈົບງາມຕ່ໍທຸກໆ ຄົນ.  ìການໃຊ້ຊີວດິແບບໂງຈ້່າî ຈະບໍ່ມີຊີ 
ວິດຊີວາແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ.  ຄວາມເຈັບປວດດ່ັງກ່າວນ້ີສາມາດທ່ີຈະຫລີກເວ້ັນໄດ້. 
 ຊີວິດຂອງລາວໄດ້ຕົກຕ່ໍາທ່ີສຸດ... 
Ø ຄົນທ່ີຊີວດິຕົກຕ່ໍາ ຈະຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງມີຊີວດິທ່ີຕົກຕ່ໍາລົງໄປເລ້ືອຍໆ ແລະບ່ໍສາມາດທ່ີຈະລຸກຂ້ຶນ 

ມາໄດ້ອີກ. 
Ø ຊີວິດທີ່ຕົກຕ່ໍາ ເປັນບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຮູ້ວາ່ບ່ໍສາມາດຈະຢູ່ທ່ີນ້ັນໄດ້ຕລອດໄປ 
Ø ຊີວດິທ່ີຕົກຕ່ໍາບ່ໍມີຂອບເຂດຈໍາກັດເໝືອນກັບວ່າກໍາລັງຈະຕາຍ,    ນອນເລືອຢູ່ຮາງນ້ໍາ,   ເໝັນເນ່ົາ

ດ້ວຍຄວາມເປິະເປ້ືອນ, ໃນກະເປົາເຕັມໄປດ້ວຍໜີ ສິ້ນ.     ຊີວດິທ່ີຕົກຕ່ໍາແມ່ນຢູ່ໃນຈຸດທ່ີທ່ານຢາກ
ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກຄົນອ່ືນ. 

Ø ແຕ່ບ່ໍເປັນດ່ັງທ່ີເຮົາຄິດ ເມ່ືອຄົນໃດມີຊວິີດທ່ີຕົກຕ່ໍາ ລາວກໍມັກຈະຈົມຢູ່ບ່ອນຫ້ັນ. ເປັນຍ້ອນສາເຫດ
ອັນໃດ?   ທ່ີເປັນເຊ່ັນນ້ັນກໍເພາະວ່າລາວໝົດຫວັງໃນຊີວດິ. 

 
ຊີວດິທ່ີຕົກຕ່ໍາ ເປັນບ່ອນທ່ີຄວາມຜິດແລະຄວາມອັບອາຍເພ້ີມທະວີຂ້ຶນ.  ລູກຊາຍຜູ້ນ້ອຍທ່ີເປັນຄົນ 

ຢິວໄດ້ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍໝູ ຊ່ຶງເປັນພາບຂອງຊວິີດທ່ີຕົກຕ່ໍາ.  ໃນຊ່ວງເວລານ້ີເອງລາວຈ່ຶງຕ້ອງການຄວາມ 
ຊ່ອຍເຫລືອ. 
 ລາວຂາດເຂີນດ້ານການເງນິ,   ສຸຂພາບຮ່າງກາຍກໍອ່ອນເພັຽ,   ຊີວດິຝ່າຍວິນຍານຂອງລາວກໍຫ່ຽວ
ແຫ້ງ.  ຊາຍໜຸ່ມຄົນນ້ີຮູ້ວ່າລາວຕ້ອຍການຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ.   ລາວໄດ້ເລືອກເອົາທາງທ່ີດີທາງສຸດທ້າຍ ຄື 
ລາວໄດ້ລຸກຂ້ຶນມາໃໝ່ອີກແລະເດີນທາງກັບບ້ານ. 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີເຫລ່ົານ້ີໄດ້ສອນເຮົາຫຍັງແດ່ ວາ່ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະບິດາ(ພ່ໍ)ຂອງເຮົາ? 
 
3. ລກູາ 15:22-24  
22. ແຕພ່ໍ່ໄດ້ເອີນ້ບອກພວກຂອ້ຍໃຊ້ຂອງຕົນວາ່,  ìຈົງ່ຮບີເອາົເຄື່ອງນຸ່ງຢ່າງດທີີສຸ່ດອອກມານຸ່ງໃຫ້ລູກຂອງເຮົາ ແລະ
ເອົາແຫວນມາສວມໃສມື່ກັບເອາົເກີບມາສຸບໃສ່ຕີນ  23. ແລ້ວຈົ່ງເອົາງົວໜຸ່ມໂຕອ້ວນພີມາຂ້າລ້ຽງກັນເພື່ອຊື່ນຊົມຍິນ
ດີ  24. ເພາະລູກຂອງເຮາົຄົນນີຕ້າຍແລ້ວກໄໍດ້ຄືນມາ ເສັຽໄປແລ້ວກໍໄດ້ພົບກັນອີກî    ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍຕັ້ງຕົ້ນມີ
ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດ.ີ 
 ລູກຊາຍຜູນ້້ອຍໄດມຸ້້ງໜ້າກັບຄືນເມືອເຮ ືອນດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວ.     ລາວຍອມຮັບວາ່ເປນັຂ້າໃຊ້ພາຍໃຕ ້
ຄວາມເມດຕາສົງສານຂອງພ່ໍນັ້ນດກີວາ່ຈະເປນັຂ້າໃຊ້ຂອງຄົນອືນ່.     ລກູຊາຍຄົນນີໄ້ດ້ຕຽມຄໍາເວ້ົາໄວ້ແລ້ວ ເຖິງຈະ 
ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ບໍປ່ະທັບໃຈແຕກ່ໍເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ສັດຊື.່ 
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 ພ່ໍຂອງລາວຈະຕອບສນອງແນວໃດ?   ລູກຊາຍຜູນ້້ອຍຮູນ້ິສັຍຂອງພ່ໍດີ ແຕ່ລາວບໍ່ຮັບເອົາຄວາມຮັກອັນເລິກ 
ເຊິ່ງທີພ່ໍ່ຮັກລາວ.   ເປັນໜ້າຍົກຍອ້ງສັຣເສນີໃນຄວາມຮັກຂອງພ່ໍຄນົນີ້ ລາວບໍ່ໄດຊ້ໍ້າເຕີມ ບໍກ່່າວໂທດຄວາມຜິດພາດ
ຂອງລູກຊາຍ.  ຈົງ່ພິຈາຣນາເບິງ່ກົດບັນຍດັຂອງຄົນຢິວທີ່ວ່າ, ìຕາແທນຕາ ແຂວ້ແທນແຂ້ວî ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງໃນ
ວດັທະນະທັມຂອງພວກເຂົາ (ມັດທາຍ 5:38).   ການລົງໂທດຈະບໍເ່ກີນກວາ່ການກະທໍາຜິດ ແຕວ່າ່ການລົງໂທດນັ້ນ 
ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຕາມຄວາມຜິດ. 
 ເມື່ອລູກຊາຍຄົນນ້ອຍກັບມາຫາພໍ່ ທ່ານອາດຈະຕົກໃຈທີເ່ຫັນພ່ໍຂອງລາວແລ່ນໄປຫາລາວ. 
 
 ເມືອ່ຈດິໃຈພອ້ມທີຈ່ະອວ່າຍກບັຄນືບາ້ນ, ພຣະເຈົາ້ບໍໄ່ດຍ້າ່ງຊາ້ໆ ມາຫາເຮາົ ແຕພ່ຣະອງົຊງົແລນ່ມາຕອ້ນ 
ຮບັໂອບກອດເຮົາ. 
          ກອ່ນທີລູ່ກຊາຍຈະອ້າປາກເວ້ົາຕາມທ່ີລາວຕ້ັງໃຈໄວ້ ພ່ໍຜູ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມດີໃຈໄດ້ໂອບກອດລູກຊາຍຂອງ 
ລາວເໝືອນກັບຄົນທີອ່ຶດຫິວໄດ້ພົບກັບອາຫານການກນິ.   ລກູຊາຍໄດ້ເລົ່າເຖິງຊວີດິຂອງລາວສູພ່ໍ່ຟັງ ແລະຜູ້ເປນັພ່ໍກ ໍ
ໄດຈ້ັດຕຽມງານສລອງອນັໃຫຍ່ຫລວງ ìຍິນດີຕ້ອນຮບັການກບັຄືນມາບາ້ນ.î 
 ເມ່ືອພວກເຮົາສາລະພາບບາບໃນພາກສວ່ນໃດສ່ວນນຶ່ງໃນຊີວດິຂອງເຮົາ    ເຮົາຈະພົບຄວາມຫວງັໃນພຣະ 
ເຈົ້າສເມ.ີ   ພຣະອົງພ້ອມແລ້ວທີຈ່ະອະພັຍໃຫ້ແກເ່ຮົາ ຄວາມຮັກແລະພຣະເມດຕາຂອງພຣະບິດາຂອງພວກເຮົານັ້ນ 
ຍິ່ງໃຫຍ່ອັສຈັນ.  ສິ່ງເຫລົ່ານີຄ້ວນເປນັການເຕອືນໃຈພວກເຮາົວ່າພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາບໍ່ເໝອືນຄົນອື່ນຫລືສິງ່ອື່ນແລະກ ໍ
ບໍ່ມີຜູໃ້ດ ບໍມ່ີສິ່ງໃດທີເ່ໝືອນກບັພຣະອົງ. 
 

ເຮົາຈະສະແດງຄວາມຍິນດີຢ່າງໃດ ຕ່ໍຜູ້ທ່ີຮັບເອົາຄວາມຫວັງແລະກັບຄືນມາຫາພຣະບິດາ? 

 
  

ນາໍໃຊຊ້ວີດິ 
ທາ່ນຕອບສນອງຕໍພ່ຣະເຈົາ້ທີຕ້່ອນຮບັການກບັຄນືມາຂອງທາ່ນຢາ່ງໃດ? 
Ø ກບັຄນືບາ້ນ;  ຖ້າທ່ານຍັງຢູຫ່່າງໄກຈາກພຣະເຈົ້າ ຈົງ່ກັບຄືນໄປຫາພຣະອົງ.  ເລີ້ມອະທິຖານປະຈໍາວັນແລະ  

ອ່ານພຣະຄັມພີ ແລ້ວພຣະເຈົ້າຈະຊີ້ທາງກັບຄືນໃຫ້ແກທ່າ່ນ. 
Ø ໃຫອ້ະພຍັຄວາມໃຈກວາ້ງຂວາງ;  ດົນປານໃດແລວ້ທີ່ທາ່ນໄດ້ໃຫ້ອະພັຍແກຄ່ົນອື່ນ?     ຈົ່ງໃຫ້ອະພັຍ ເຖິງ

ແມ່ນຈະເປັນສິ່ງທີເ່ຮັດໄດ້ຍາກແລະເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ຢູໃ່ກທ້່ານຕອ້ງຕົກຊະເງີ້.  ຈົ່ງໃຫ້ອະພັຍຄົນອື່ນ ເໝືອນກັບ
ທີພ່ຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ອະພັຍແກທ່່ານ.  ຈົ່ງໃຫ້ຄົນໆ ນັ້ນຮູວ່້າທາ່ນໄດ້ໃຫ້ອະພັຍແກລ່າວແລວ້. 

Ø ເຊນີບາງຄນົມາເຮອືນຂອງທາ່ນ;  ຈົ່ງເວ້ົາຢ່າງສັດຊື່ ແລະມີຄວາມຮັກ ດ້ວຍການໂອລ້ົມສົນທະນາກັບ  ìຜູທ້ີ່
ຫລົງເສັຽ.î  ເຮັດກັບຄົນນັ້ນດ້ວຍຄວາມອົດທົນໃນຂະນະທີ່ລາວກໍາລັງພົບເສັ້ນທາງກັບຄືນມາຫາພຣະເຈົ້າ. 

  
ອປຸຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບບັຕດິສມັພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ PS 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວັນອາທດິ ທ ີ11 ເດືອນພສຶພາ 2014 (5/11/2014 ) 

__________________________________________ 
ຄວາມຫວງັທ່ີສະແດງອອກ 

                           
ແມ່ນຜູ້ໃດທີ່ທ່ານຄວນຈະຂອບໃຈຫລາຍທີ່ສຸດ ທີທ່່ານຮູ້ຈັກ? 

ຄວາມກະຕັນຍແູມ່ນການຕອບສນອງຂອງເຮາົຕໍຄ່ວາມຫວງັທີເ່ຮາົມີໃນອົງພຣະຄຣດິ 

     
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
       ໃນປ ີ2012 ພະຍຸໃຫຍ່ໄດ້ທໍາລາຍພາກສ່ວນນຶງ່ທາງຕາເວັນອອກສຽງເໜອືຂອງອະເມຣກິາ ສົງ່ຜົນໃຫ້ຫລາຍຄົນ
ບໍ່ມີເຮືອນຢູ່.  ແຄຣີ ອາຍຸ 31 ປີ ເປັນແມ່ທີ່ລ້ຽງລກູໂດຍບໍ່ມີພໍ່ ກໍແມ່ນຄົນນຶງ່ທີ່ນັບເຂົ້າໃນຈໍານວນຄົນເຫລົ່ານັ້ນ. 
       ມ້ືນຶງ່ໃນຂນະທີ່ນາງກໍາລັງຊອກຫາເຄືອ່ງນຸງ່ໃນຮ້ານຂາຍເຄືອ່ງເກົາ່ໃຫ້ລກູທີກ່ໍາລັງຮຽນຍ່າງຂອງນາງ    ມີຜູຊ້າຍ
ຄົນນຶ່ງເອົາເງິນທີ່ມີແຕ່ໃບ$100 ເຕັມກໍາມືໃຫ້ແກ່ນາງ,   ຊາຍຄົນນັ້ນເວົ້າວ່າແນວໃດ?, îຢ່າໝົດຫວັງເທື່ອ ຈົ່ງເຮັດໃຈ
ໃຫ້ສະບາຍ.î 
       ນໍາ້ຕາຂອງ ແຄຣ ີໄຫລອາບແກ້ມ ລາວໂອບກອດຊາຍແປກໜ້າຄົນນັນ້.  ເວລາອັນສັນ້ໆ ໄດ້ປຽ່ນແປງຊີວິດຂອງ 
ນາງຕລອດໄປ. ບໍແ່ມ່ນຄວາມຈໍາເປນັພຽງຊ່ົວຄາວແຕ່ຫາກແມ່ນການຕອບສນອງດ້ວຍຄວາມຫວງັຂອງນາງເມ່ືອນາງ 
ບໍ່ມີສິ່ງໃດເຫລືອໃນຊີວດິ. ຊາຍເລິກລັບແປກໜ້າຄົນນີ້ແມ່ນໃຜ?   ລາວເປັນນັກທຸຣະກິດທີ່ລໍ້າລວຍຄນົນຶ່ງທີ່ເດີນທາງ 
ມາເມືອງນີ້ທີ່ຖືກພັຍທັມມະຊາດທໍາລາຍ   ແລະໃຫ້ເງິນຊອ່ຍເຫລືອຄນົຈໍານວນຫລາຍທີ່ຕອ້ງການຄວາມຊອ່ຍເຫລືອ. 
ລາວເວົ້າວ່າວິທີນີ້ແມ່ນການໃຫ້ຄືນໃນສິ່ງທີລ່າວໄດ້ມາ. 
     ເມ່ືອທ່ານເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວງັ ຈະເປັນຄືແນວໃດ?    ເມ່ືອຄວາມຫວງັໄດສ້ະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ ກແໍມ່ນອອກ 
ມາທາງຄວາມກະຕັນຍູນັນ້ເອງ.    ບາງເທືອ່ອາດຈະເປັນການກະທໍາດ້ວຍຄວາມກະຣນຸາໃນສິງ່ເລກັນອ້ຍ    ແຕບ່າງ
ເທືອ່ກໍເປນັການກະທໍາດ້ວຍສິງ່ທີໃ່ຫຍ່ມີຄຸນຄ່່າຫລາຍ.    ໃນພຣະທັມເພງສັຣເສີນ 138 ກະສັດດາວິດສະແດງຄວາມ
ຫວງັໃນພຣະເຈົ້າຂອງເພ່ິນອອກໃຫ້ເຫນັ.  ກະສດັດາວິດໄດ້ຕອບສນອງພຣະເຈົາ້ດ້ວຍຄວາມກະຕນັຍູ(ຮູພ້ຣະຄນຸ). 
 

ພຣະຄມັພີກ່າວວາ່ຢ່າງໃດ?        (ໃຫ້ເບິ່ງໃນຂ້ໍ 1, 2, ແລະ 3 ) 
 
      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. ເພງສັຣເສີນ 138:1-3 

1 ຂ້າແດພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ້າພຣະອົງຈະຖວາຍໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງດວ້ຍສິນ້ສຸດໃຈຂອງຂ້າພຣະ 
ອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນຖວາຍພຣະອົງຕໍຫ່ນາ້ພຣະທງັຫລາຍ 

2 ຂ້າພຣະອົງຂາບລົງ ຕົງມາຍັງພຣະວິຫານສກັສິດຂອງພຣະອົງ ແລະຖວາຍໂມທະນາພຣະຄຸນແກພ່ຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງ     ເພາະຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງແລະຄວາມສດັຊື່ຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງເຊີດຊູພຣະນາມ 
ແລະພຣະຄາໍຂອງພຣະອົງເຫນອືສາຣະພັດ 

3 ໃນວັນທີ່ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຕອບຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງເພີ້ມກໍາລັງຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ 
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ມີບາງສິ່ງທີ່ໄປນໍາກັນໂດຍຫລີກລ້ຽງບໍໄ່ດ້ ຍົກຕົວຢ່າງ; ເມ່ືອທາ່ນຈາມທ່ານຈະຫລັບຕາໄປພ້ອມຢ່າງອັດຕະ 
ໂນມັດ.   ທ່ານເຄີຍລອງມືນຕາເມ່ືອທ່ານຈາມຫລບືໍ?່   ຄນົສວ່ນຫລາຍບໍສ່າມາດເຮັດໄດ ້ ເຖງິແມ່ນຈະບໍ່ເປນັຄວາມ 
ຈິງທີ່ວ່າຖ້າທ່ານຈາມໂດຍບໍ່ຫລັບຕາ ຕາຂອງທ່ານຈະດນູອອກມາ.     ການເກດີຂຶນ້ຢ່າງອັດຕະໂນມັດນັ້ນກຄໍື ເວລາ 
ໃດທີທ່່ານຈາມທ່ານກຈໍະຫລັບຕານາໍ. 
 ໃນກຣໍະນີດຽວກັນນີ,້  ການສັຣເສີນແລະຄວາມກະຕັນຍູກໍໄປນໍາກັນຢ່າງອດັຕະໂນມັດ.  ເປນັໄປບໍ່ໄດທ້ີ່ເຮົາ 
ສັຣເສນີພຣະເຈົາ້ໂດຍທີບ່ໍ່ມີຄວາມກະຕັນຍູຕໍພ່ຣະອົງ.   ເພງສັຣເສນີບົດທີ 138 ໄດ້ບນັທກຶຊວ່ງເວລາທີສ່ັຣເສີນພຣະ 
ເຈົາ້ແລະມີຄວາມກະຕນັຍູພ້ອມດຽວກັນຢ່າງອດັຕະໂນມັດ. (ຄວາມກະຕັນຍໝູາຍເຖິງການຂອບພຣະຄຸນ) 
 ìຂ້ອຍມີຄວາມຮັກ,  ຂ້ອຍມີຄວາມຮັກ,  ຂອ້ຍບໍຢ່້ານບໍ່ອາຍວາ່ມີຜູໃ້ດຮູ້ນໍາຂ້ອຍຫລືບໍ.່   ກະສັດດາວິດບໍອ່ັບ 
ອາຍທີຈ່ະສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮູສ້ກຶທີຄ່້າຍຄືກນັນີ້ໃນການສັຣເສີນພຣະເຈົາ້ ດາວິດສົງ່ສຽງຮ້ອງວາ່,  ìຂ້າພຣະອົງ 
ຈະຂອບພຣະຄນຸພຣະອົງດວ້ຍສຸດໃຈ ຂ້າພຣະອົງຈະຮອ້ງເພງສັຣເສນີພຣະອົງຕໍ່ໜາ້ສາຣະພັດສິງ່.î 
 ຂ້າງລຸມ່ນີ້ເຮົາຈະເຫັນສ່ວນປະກອບ 3 ຢ່າງຂອງການສັຣເສີນ... 

1. ຄວາມຮກັອນັເລກິເຊິງ່.  ສັງເກດເບິງ່ລັກສະນະທີເ່ນັນ້ໜກັໃນການສັຣເສີນຂອງກະສັດດາວິດ.  ການສັຣເສີນ 
ແລະການຂອບພຣະຄຸນຂອງເພ່ິນໄດ້ສະແດງອອກດ້ວຍສຸດຈດິສຸດໃຈ. 

2. ຄວາມເປດີເຜຍີ;  ກະສດັດາວິດບໍ່ໄດສ້ະແດງການສັຣເສນີແບບລັບໆ ມີຫລາຍຄົນເຫັນການກະທໍາຂອງເພ່ິນ 
ແລະເພິ່ນເຕັມໃຈທີ່ຈະເປີດເຜີຍຄວາມໃນໃຈຂອງເພິ່ນຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະຕໍ່ໜ້າຄນົ. 

3. ການສະແດງອອກ;  ກະສັດດາວດິເປນັຜູຂ້ຽນເພງ,  ເປັນຜູ້ຮ້ອງເພງ,  ເປັນຜູ້ເປັ່ງສຽງຮ້ອງ.    ດາວິດໄດ້ຮວບ 
ຮວມໝົດທັງຊີວິດແລະຈດິໃຈໃນການສັຣພຣະເຈົ້າ. 

 
ແມ່ນຫຍັງທີກ່ະສັດດາວິດໄດ້ສະແດງຄວາມກະຕນັຍ?ູ   ກະສດັດາວິດໄດ້ຂອບພຣະຄຸນວ່າພຣະເຈົາ້ແມ່ນຜູ ້ 

ໃດແລະພຣະເຈົາ້ໄດກ້່າວວ່າແນວໃດ.  ເພ່ິນໄດ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົາ້ໃນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງແລະເພາະວາ່ 
ພຣະເຈົາ້ໄດ້ເປດີເຜຍີພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງຕໍ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. 
 ເຮົາມັກສລບຸເອົາວ່າຄົນອື່ນຮູ້ດີວ່າເຮົາກະຕັນຍູ(ຮູ້ບຸນຄຸນ)ຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ,  ແຕ່ເຮົາຕອ້ງສະແດງອອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ 
ເຫັນຄວາມກະຕັນຍູທີ່ເຮົາມີຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ.  ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງຊົງຮູ້ດີວ່າເຮົາມີຄວາມກະ 
ຕັນຍຕູໍ່ພຣະອົງ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະສະແດງອອກຫລບືໍ່ກຕໍາມ.   ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຮດັຕາມແບບຢ່າງຂອງກະສດັດາວິດແລະ 
ສະແດງຄວາມກະຕັນຍຂູອງເຮາົຕໍ່ພຣະເຈົາ້.       ຄວາມກະຕນັຍູເປັນສິ່ງເຕອືນໃຈເຮາົວ່າແມ່ນຜູ້ໃດເປັນແຫລ່ງທີ່ມາ
ຂອງທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາມີຢູ່. 
 

ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນປໂຍດໃນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມກະຕັນຍູທ່ີເຮົາມີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ?  

 
2. ເພງສັຣເສີນ 138:4-6  

4. ຂ້າແດພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ   ບັນດາກະສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກຈະສັຣເສີນພຣະອົງ   ເພາະທ່ານເຫລົ່ານັ້ນໄດຍ້ິນ     
ພຣະຄໍາແຫ່ງພຣະໂອດຂອງພຣະອົງ 

5. ແລະທ່ານເຫລົ່ານັ້ນຈະຮ້ອງເພງເຖິງທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເພາະຣັສມີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານັ້ນໃຫຍຫ່ຼວງ 
6. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້ານັ້ນສູງຍິ່ງ ພຣະອົງກໍຊົງເຫັນແກຄ່ົນຕໍ່າຕ້ອຍ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຮູຈ້ັກຄົນຈອງຫອງ
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 ìບນັດາກະສດັແຫງ່ແຜນ່ດນິໂລກຈະສຣັເສນີພຣະອງົ, ໂອພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້.î   
ແນນ່ອນ,  ເປນັການງາ່ຍທີຈ່ະມຄີວາມກະຕນັຍຖູາ້ທາ່ນເປນັກະສດັ, ຖາ້ທາ່ນເປນັນາຍ, ຖາ້ທາ່ນມີເງນິ, ເມືອ່ມີແຕ ່
ສິງ່ດີໆ  ເກດີຂຶນ້ໃນຊວີດິຂອງທາ່ນ.  ແຕຊ່ວີດິທີແ່ທຈ້ງິຂອງຂອ້ຍບໍເ່ປນັແນວນັນ້ ! 
 ບັນດາກະສັດທີ່ສລາດຈະຍອມຮບັວາ່ພວກເພ່ິນຮັບໃຊພ້ຣະມະຫາກະສັດອົງຍິງ່ໃຫຍ່ສູງສຸດ.   ບັນດາກະສດັ 
ແລະບັນດາຜູ້ມີຕໍາແໜ່ງສູງຈະສັຣເສນີພຣະເຈົາ້ເພາະພວກເພ່ິນຍອມຮັບພຣະສະງ່າຣາສຂີອງພຣະອົງ.     ໃນກໍຣະນ ີ
ດຽວກັນນີ້ ຖ້ອຍຄໍາຂ້າງເທິງນີ້ກໍສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບຄົນທັງຫລາຍທີຢູ່່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ.  ພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກຄົນທີຖ່່ອມຕົນ 
ຜູ້ທີຖ່່ອມຕນົແລະນອບນ້ອມຖ່ອມລົງຈະສະແດງອອກຈາກຈດິໃຈຂອງລາວຕໍ່ພຣະເຈົາ້.   
 ແຕ່ຄວາມກະຕຍັຍຂູອງທ່ານຈະຈືດຈາງລົງຖ້າຫາກທ່ານໄດສ້ິງ່ທີພ່ຣະເຈົາ້ປະທານໃຫ້ແລະການທໍາງານຂອງ 
ພຣະອົງໃນຊວີດິຂອງທ່ານໂດຍທີທ່່ານບໍ່ຄດຶເຖິງແລະບໍໄ່ດ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງ ພ້ອມທັງຈະຄິດອີກວ່າພຣະເຈົາ້ໄດ ້
ເປັນໜີ້ທ່ານໃນສິງ່ເຫລົ່ານັນ້ແລ້ວທ່ານກໍມີທ່າທີວ່າທ່ານມສີິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິງ່ເຫລົ່ານັນ້.    ຍາມໃດທີ່ທ່ານຄິດວ່າທ່ານ 
ມີສິດທີ່ຈະໄດ້ໃນສິ່ງທີທ່່ານມຢີູ່ທ່ານກໍຈະບໍຂ່ອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າໃນສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ.  ຕາບໃດທີທ່່ານຄິດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານ 
ມີຢູ່ແລະໃນສິ່ງທີທ່່ານຄວນຈະມີວ່າເປນັສິ່ງທີ່ທ່ານຫາໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ທ່ານກໍຈະບໍຂ່ອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ. 
 ມື້ນຶ່ງເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຂັບຣົດກັບມາເຮືອນ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຣດົຖີບຂອງລກູນອນຕັນທາງເຂົ້າກາຣາ ຂ້າພະເຈົ້າ 
ບໍ່ສາມາດເອົາຣົດເຂົ້າຈອດໃນກາຣາໄດ້   ຂ້າພະເຈົ້າກໍໃຈຮ້າຍພ້ອມທີ່ຈະຕໍາໜິລູກຈັກຄໍາສອງຄໍາ    ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ ້
ເຕືອນສະຕິຂ້າພະເຈົ້າວ່າຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຂອງປະທານຈາກພຣະອົງ ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຍັງມລີູກທີ ່
ຮັກຂ້າພະເຈົ້າ,  ມີເຮືອນຢູ,່  ມີກາຣາຈອດຣດົ.   ການສະແດງອອກເຖິງຄວາມກະຕັດຍູແລະມີວິນັຍໃນການດໍາເນີນຊີ 
ວດິຈະເຮັດໃຫ້ເຮາົຕັ້ງໝັນ້ຢູ່ໃນການສັຣເສີນພຣະເຈົາ້ແລະຊອ່ຍເຮົາກໍາຈັດນິສຍັທີ່ເປັນສັດຕຣຕູໍຄ່ົນອືນ່ອອກໄປ. 
 

 

ແມ່ນຫຍັງແດ່ທ່ີຄົນລຸ້ນດຽວກັນກັບທ່ານຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈ້ົາມີສິດຄວນທ່ີຈະໄດ້?  
 
3. ເພງສຣັເສນີ 138:7-8  

7. ເຖິງແມ່ນຂ້າພຣະອົງຍ່າງຢູກ່າງຄວາມຍາກລາໍບາກ ພຣະອົງຊງົຮກັສາຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງໄວ້ ພຣະອົງຊົງ
ຢຽດພຣະຫັດຂອງພຣະອົງອອກຕໍ່ຕາ້ນຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງສັດຕຣຂູອງຂ້າພຣະອົງ ແລະພຣະຫັດຂວາຂອງ
ພຣະອົງກໍຊ່ອຍກູຂ້້າພຣະອົງ 

8. ພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ຊົງໃຫ້ສໍາເຣດັພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງແກຂ່້າພຣະອ ົງ      ຂ້າແດພ່ຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ ຄວາມຮັກ
ຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປນັນິດ ຂໍຢ່າຊົງປະຖິ້ມສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ 

 
 ໃນຂໍ້ພຣະຄັມພີ 7-8 ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖງິການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົ້າ.  ເມື່ອເຮົາຢູ່ໃນການປົກປ້ອງຄຸ້ມ 
ຄອງສ່ວນຫລາຍເຮົາຈະບໍສ່ັງເກດເຫັນ.   ທກຸໆ ມ້ືທີ່ພ່ໍແມ່ໄດປ້ົກປອ້ງຄຸມ້ຄອງລູກໆ ຂອງຕົນ ພວກລູກໆ ຈະບໍ່ສງັເກດ 
ເຫັນ.  ພຣະເຈົາ້ສບືຕໍ່ໃນການປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງເຮາົໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ສງັເກດ.        ກະສັດດາວິດກ່າວໄວໃ້ນຂໍ້ທ ີ7 ວາ່, 
ìເຖິງແມ່ນຂ້າພຣະອົງຍາ່ງຢູ່ກາງຄວາມຍາກລາໍບາກ ພຣະອົງຊົງຮັກສາຊວິີດຂອງຂ້າພຣະອົງໄວ້.î 
 ການປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງມີ 2 ຢ່າງ;   1)ໃນຂະນະທີ່ຊ່ອຍບາງຄນົໃຫ້ພ້ົນຈາກພັຍອັນຕະລາຍ ຫລເືອົາອອກມາ
ຈາກອນັຕະລາຍ. 2)ໃນຂະນະທີ່ຈດັຕຽມບາງຄນົໃຫ້ມີຄວາມເຂັມ້ແຂງ ເພ່ືອຈະປະເຊີນກັບບັນຫາແລະອຸປສັກໄດ້. 
          ຍິ່ງພວກເຮົາຮັບຮູ້ຂອງປະທານ,  ໂອກາດແລະການປກົປ້ອງຄຸ້ມຄອງທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ເຮົາກໍຈະສະແດງ 
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ຄວາມກະຕັນຍູຫລາຍຂຶນ້ແລະສັຣເສນີພຣະເຈົາ້ຫລາຍຂຶ້ນ.   ຄວາມເປັນຈິງນັນ້ແມ່ນ  ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເປນັໃຜ ບໍ່ວ່າເຮົາ 
ຈະເຮັດສິງ່ໃດໆ ໄດສ້ໍາເຣດັກໍຕາມ ພຣະເມດຕາກະຣນຸາຂອງພຣະເຈົາ້ສອ່ງສະວາ່ງໃສເ່ຮົາຢູສ່ເມີ.  ພຣະເມດຕາແລະ 
ພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງຢູ່ກບັເຮົາທຸກຄົນ. 
 ພຣະເຈົາ້ຊົງປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງກະສັດດາວິດຈາກສດັຕຣທູີ່ໂຫດຮ້າຍ  ກະສັດດາວິດມີປະສບົການກັບການປົກ 
ປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົາ້ທັງຈາກຊາດອື່ນໆ ທີ່ເປນັສດັຕຣແູລະສັດຕຣສູ່ວນຕົວ.  ພວກເຮົາກໍາລງັປະເຊີນກັບສັດຕຣ ູ
ທີ່ເປນັອນັຕະລາຍເໝອືນກັນເຊ່ັນ;   ຄວາມໂລບ,  ຄວາມອິດສາ,  ຄວາມຍິ່ງຫລືໂອອ້ວດ.     ພຣະເຈົາ້ຊົງຊ່ອຍພວກ 
ເຮົາເພື່ອຂັບໄລອ່ໍານາດຊົ່ວຮ້າຍທີຢູ່່ອ້ອມຮອບຕົວເຮົາແລະຄວາມບາບທີ່ຢູ່ໃນຊີວິດເຮົາ. 
 ໃນຂໍ້ທ ີ8 ໄດອ້ະທິບາຍຄໍາວາ່ ìເປນັຫຍັງî  ທີຢູ່່ເບືອ້ງຫລັງການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົາ້ແລະການຈດັ 
ແຈ່ງຫ້າງຫາໃຫ.້  ແນ່ນອນ,  ພຣະເຈົ້າໄດ້ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງແລະປະທານສິ່ງຕ່າງໆ ໃຫ້ເຮົາ ເພາະພຣະອົງຊົງຮັກແລະ 
ມີຄວາມເມດຕາສງົສານເຮົາ.  ìພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າຊົງໃຫ້ສໍາເຣັດພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງແກຂ່້າພຣະອ ົງ.î  ພຣະເຈົ້າຊົງ 
ປະທານສິ່ງຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ເຮົາ  ໃຫ້ເຮົາສາມາດໃຊ້ສິ່ງເຫລົ່ານັນ້ເພື່ອເຮດັຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າສ້າງເຮົາແລະເພ່ືອໃຫເ້ຮົາສາ 
ມາດເຮັດໃນສິ່ງນັ້ນໆ ໄດ.້ ດັ່ງທີອ່າຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າ, ìເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍເປັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ທີຊົ່ງ
ສ້າງຂຶ້ນໃນພຣະເຢຊຄູຣດິ ເພ່ືອໃຫ້ປະກອບການດ ີຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈັດຕຽມລ່ວງໜາໄວ້ກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາທັງ
ຫລາຍປະຕິບັດຕາມ.î (ເອເຟໂຊ 2:10 ) 
  

ແມ່ນຫຍັງທ່ີທ່ານສາມາດບອກຄົນອ່ືນ ເພ່ືອເປັນຫລັກຖານວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມທ່ານ? 

 
  

ນາໍໃຊຊ້ວີດິ 
ຄວາມກະຕນັຍທູີຍ່ຶດຢູກ່ບັຄວາມຫວງັ ສາມາດເປນັສວ່ນນຶງ່ໃນຊວີດິຂອງທາ່ນໃນອາທດິນີ ້ໄດຢ້າ່ງໃດ? 

Ø ຈດົໄວ.້  ຄວາມກະຕັນຍູແມ່ນວິນຍັຢ່າງນຶ່ງ.    ໃຫທ້່ານຈດົໄວມ້ື້ລະເທື່ອດ້ວຍຄໍາວ່າ, ìຂ້າພະເຈົາ້ຂອບພຣະ   
ຄຸນສໍາລັບ_____________ໃນມ້ືນີ.້î     ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າການກະທໍາແບບງ່າຍໆ ນີ້ຈະປ່ຽນແປງຄວາມຕັ້ງ 
ໃຈຂອງທ່ານກ່ຽວກບັສິ່ງທີພ່ຣະເຈົ້າຊງົປະທານໃຫ້ທ່ານ ວ່າເປນັແນວໃດ. 

Ø ເວົາ້ອອກ.  ໃຫ້ຄວາມກະຕນັຍູຢູໃ່ນການໂອລ້ົມຂອງທ່ານດ້ວຍການເວ້ົາກ່ຽວກບັສິ່ງທີທ່່ານຢາກຈະຂອບໃຈ 
ແທນທີ່ຈະຈົ່ມໃນເຣື່ອງທີຜ່່ານມາເຖິງສິ່ງທີທ່່ານຢາກໄດແ້ຕ່ບໍໄ່ດ້. 

Ø ແບງ່ປນັ. ເລືອກບາງຄົນທີ່ມີຄວາມຮັກພຣະເຢຊູ. ສືສ່ານພົວພັນກັບຄົນນັ້ນໃນອາທິດນີ້ກຽ່ວກັບຄວາມກະຕນັ 
ຍູທີທ່່ານມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ; ໃຫ້ຂອງຂວນັແກ່ຄນົນັ້ນຫລືຮບັໃຊ້ລາວແນວໃດແນວນຶ່ງ. 

 
 ເມ່ືອທາ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວງັວ່າທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ?    ຄວາມຫວງັກໍເໝືອນກັບຄວາມກະຕັນຍູ.  ໃນຕອນ
ເຊ້ົາແຕ່ລະມ້ື ຈົງ່ຫາທາງງາ່ຍໆ ໃນການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົາ້ ເພ່ືອຈະໄດສ້ນອງຕອບຄວາມຈໍາເປັນຂອງຄົນອື່ນ. 
 
 

ອປຸຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບບັຕດິສມັພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ PS 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວັນອາທດິ ທ ີ18 ເດືອນພສຶພາ 2014 (5/18/2014 ) 

__________________________________________ 
ຄວາມຫວງັແມນ່ການເລີມ້ຕົນ້ໃໝ ່

                           
ຄົນສວ່ນຫລາຍໄດ້ຕອບໂຕຕ້ໍຄ່ວາມຜິດພາດຂອງຕົນຕ່າງກັນຢ່າງໃດ? 

ເມື່ອທ່ານໄດຜ້ິດພາດໄປ ພຣະເຢຊູຈະປົວແປງທ່ານໃໝ ່

     
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
       ຄວາມຜດິພາດເຮດັໃຫ້ເຈັບປວດ.  ໃນຂະນະທີ່ເຮົາລົມ້ຂວໍ້າໜ້າລົງ ເຮາົກໍເຮັດໃຫ້ຕນົເອງອັບອາຍຫລເືຮັດໃຫ້ 
ຄຸນຄາ່ຂອງເຮາົລົດລົງ.  ຄວາມຜິດພາດອາດຈະມາຈາກສາຍເຫດທີບ່າງສິ່ງບໍເ່ປັນໄປຕາມທີເ່ຮົາຄາດຫວັງໄວ.້ 
      ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມຜິດພາດມີຢູ່ 2 ຢ່າງ; 

1. ທາ່ນເຮດັບາງສິງ່ທີບ່ໍຮູ່ວ້າ່ທາ່ນເຮດັຜດິ.    ບາງເທືອ່ທ່ານອາດຈະລ້ຽວຂວາຕອນໄຟແດງ ເພາະທ່ານບໍ ່ເຫັນ 
ປ້າຍທີຂ່ຽນວາ່ ìຫ້າມລຽວຂວາຕອນໄຟແດງ.î  ຄວາມຜິດພາດດັ່ງກ່າວນີຖ້ືກວາ່ເປນັຄວາມຜິດ.  ເພາະວາ່
ທ່ານບໍ່ເຫັນປ້າຍ (ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຣວດອາດຈະສົງສານທ່ານ ແຕ່ເພິ່ນກໍມີສິດທ່ຈີະຂຽນປີ້ປັບໄໝທ່ານ ) 

2. ທາ່ນຮູວ້າ່ເປນັສິງ່ທີຖ່ກື ແຕທ່າ່ນບໍໄ່ດເ້ຮດັຕາມ. ທ່ານໄດ້ຕດັສິນໃຈເດີນໃນທາງທີ່ຜດິ ຫລທື່ານບໍ່ເລືອກເດີນ 
ໃນທາງທີຖ່ືກ.  ສິງ່ນີບ້ໍແ່ມ່ນການເຮດັຜິດ ແຕ່ຫາກແມ່ນການເຮັດບາບ. 

 
       ເຮົາທຸກຄົນເຮັດຜິດ, ເຮົາທຸກຄົນເຮັດບາບ ດັ່ງນັ້ນຄໍາຖາມຈຶ່ງບໍ່ຂຶນ້ຢູກ່ັບຄໍາວ່າ, ìຖ້າຫາກî ເຮົາຈະເຮັດຜິດ ເຮົາ
ຈະເຮດັແນວໃດເມ່ືອເຮາົໄດຜ້ິດ.  ກນຸແຈໄປສູຄ່ໍາຕອບມີສອງຢ່າງໃນຊວີດິຂອງທ່ານເປໂຕ ທີຈ່ະໃຫ້ຄາໍຕອບແກ່ເຮົາ. 
 

ພຣະຄມັພີກ່າວວາ່ຢ່າງໃດ?        (ໃຫ້ເບ່ິງໃນຂ້ໍ 1 ແລະ 2 ) 
 
      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. ໂຢຮັນ 18:15-18, 25-27 

15. ຊີໂມນເປໂຕກັບສາວົກອີກຄົນນຶ່ງໄດຕ້າມພຣະເຢຊູໄປ ສາວົກຄົນນັ້ນຮູຈ້ັກກັບມະຫາປະໂຣຫິດ ເຂົາໄດ້ເຂົ້າໄປ
ກັບ ພຣະເຢຊເູຖິງເດີນ່ບ້ານຂອງມະຫາປະໂຣຫິດ.  16 ຝ່າຍເປໂຕຢືນຢູຮ່ິມປະຕູຂາ້ງນອກ ສາວົກຄົນນັ້ນທີ່ຮູຈ້ັກກັນ
ກັບມະຫາປະໂຣຫິດໄດອ້ອກໄປເວົ້າກັບຜູ້ຍິງທີ່ເຝົ້າປະຕ ູແລວ້ກພໍາເປໂຕເຂົາ້ໄປ.  17 ມີຍິງໃຊ້ເຝົ້າປະຕ ູໄດ້ຖາມເປ
ໂຕວ່າ, ìໂຕກເໍປັນສາວົກຂອງຄົນຜູ້ນັ້ນເໝືອນກັນຕີî້ ເປໂຕຕອບວ່າ,  ìບໍແ່ມ່ນດອກ.î     18 ພວກຂ້ອຍໃຊ້ກັບພວກ
ຍາມກຢໍືນຢູທ່ີນ່ັ້ນ   ເອົາຖ່ານມາດັງໄຟເພາະອາກາດຫນາວ    ຈຶ່ງພາກັນຢນືຝີງໄຟຢູ ່ແລະເປໂຕກຢໍືນຝີງໄຟນໍາເຂົາ 
ເໝືອນກັນ 

--------- 
25 ຂນະນັນ້ຊໂີມນເປໂຕກໍາລັງຢນືຝີງໄຟຢູ ່ຄົນເຫລົ່ານັ້ນຖາມເປໂຕວ່າ,  ìໂຕກໍເປນັສາວກົຂອງຄົນນັນ້ເໝືອນກັນບໍ່
ແມ່ນຫລîື ເປໂຕຕອບປະຕເິສດວ່າ, ìບໍແ່ມ່ນດອກ.î  26 ຂ້ອຍໃຊ້ຄນົນຶງ່ຂອງມະຫາປະໂຣຫິດ ຊຶ່ງເປ ັນພ່ີນ້ອງກັບຄົນ
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ທີເ່ປໂຕຟັນຫູຂາດນັ້ນກໄໍດຖ້າມວາ່, ìຂ້ອຍໄດເ້ຫັນເຈົ້າກັບຄນົນັ້ນໃນສວນ ບໍ່ແມ່ນຫລື.î  27 ເປໂຕຈຶງ່ຕອບປະຕເິສດ
ອີກ ແລະໃນທັນໃດນັ້ນໄກກ່ໍຂັນ. 
           ພຣະທັມໂຢຮນັ 18 ໄດ້ເວົ້າລຶ້ມຄນືເຖິງຊ່ວງເວລາທີຮ່້າຍແຮງອັນສັ້ນໆ ໃນຊີວິດຂອງເປໂຕ.  ເປໂຕບໍມີ່ຄວາມ 
ຄິດໃດໆ ວ່າເຫດການທີເ່ກີດຂຶ້ນຈະເປັນແນວໃດ.  ຕອນພຣະເຢຊູຖືກຈັບ ໂຢຮນັແລະເປໂຕກໍໄດຕ້ິດຕາມໄປຈນົຮອດ 
ເຮືອນຂອງປະໂຣຫິດ.     ໂຢຮນັໄດ້ຕດິຕາມໄປໃກກ້ວາ່ເພາະເພ່ິນຮູ້ຈັກກັບປະໂຣຫິດ ສວ່ນເປໂຕໄດຢູ້່ນອກປະຕຮູົ້ວ 
ຈົນກວ່າໂຢຮັນໄດ້ບອກໃຫ້ຍິງຄົນໃຊໄ້ປນໍາເອົາເປໂຕເຂົ້າມາທາງໃນ ຍິງຄົນໃຊ້ທີຍ່າມປະຕໄູດຖ້າມເປໂຕຊ່ຶງອາດຈະ
ແມ່ນຕອນທີເ່ປໂຕກໍາລັງເຂົາ້ໄປໃນເດີນ່ເຮືອນ, ìເຈົ້າກໍເປັນສາວົກຂອງຄົນຜູນ້ັ້ນເໝືອນກັນຕີ?້î 
 ເປໂຕຄວນຈະຕອບວາ່ແນວໃດ?  ຖ້າເພ່ິນຕອບວາ່, ìແມ່ນແລ້ວî  ນາງກຈໍະໃຫ້ເພ່ິນເຂົາ້ໄປທາງໃນ.  ເວລາ 
ນີ້ເປໂຕຄວນຈະເປນັຄົນທີ່ກາ້ຫານ.   ແຕເ່ປໂຕຜູ້ເປັນສາວົກໃຫ້ຊິດ(ວງົໃນ)ຂອງພຣະເຢຊູ ຜູທ້ີ່ກ້າຍ່າງເທິງໜ້ານໍ້າໄປ 
ຫາພຣະເຢຊູໄດຕ້ອບວາ່, ìບໍແ່ມ່ນດອກ.î 
 ອີກສອງເທື່ອ ທີມ່ີຄົນຖາມເປໂຕວ່າເພິ່ນຮູ້ຈັກກັບພຣະເຢຊຫູລືບໍ່.  ໃນເທື່ອທສີາມ ແມ່ນຄໍາຖາມຈາກຜູຊ້າຍ 
ທີເ່ປັນພີ່ນ້ອງກັບຄົນທີເ່ປໂຕຕັດຫູໃນຕອນກາງຄືນ (ຢຮ 18:10) ເຮັດໃຫ້ເປໂຕເກດີຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍ    ຈນົເພ່ິນ 
ຕ້ອງດ່າພ້ອມກັບສາບານວາ່, ìຄົນທີມ່ຶງເວົ້ານັ້ນກບູ ໍ່ຮູ້ຈັກ.î ( ມຣກ 14:71) 
 ຫລງັຈາກເປໂຕປະຕເິສດພຣະເຢຊສູາມເທືອ່ແລວ້ໄກກ່ຂໍນັ. 
  
        ເຮົາມກັຈະຄິດວ່າພວກຜູຊ້າຍແລະພວກຜູ້ຍງິໃນພຣະຄັມພີນັ້ນຍິ່ງໃຫຍກ່ວ່າຊີວິດທີແ່ທຈ້ິງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການທີ່
ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາຫາພຣະເຈົ້າແລະຊັຍຊະນະທີເ່ຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີໃ່ຫຍ່ກວ່າປະສົບການຊີວິດອັນແທຈ້ິງຂອງ
ພວກເຮົາໃນສມັຍນີ.້   ພວກເຮົາອາດຈະເຫັນຄວາມຜິດພາດຂອງເຂົາເຈົາ້ໃຫຍ່ກວ່າຄວາມຜິດຂອງພວກເຮົາ....ແລະ
ເຫດຮ້າຍທີເ່ກີດຂຶ້ນຕໍເ່ຂົາເຈົ້າ.  ດ້ວຍເຫດນີ້ ພວກເຮົາອາດຈະເວົາ້ວ່າ, ìຂ້ອຍຈະບໍ່ລົ້ມເຫລວຕໍພ່ຣະເຢຊູ ແນວນັ້ນ.î 
 ນັ້ນແມ່ນຄໍາເວົ້າທີ່ເປໂຕໄດ້ເວົ້າກັບພຣະເຢຊໃູນຕອນຫົວຄໍ່າຂອງຄືນມ້ືນັ້ນ.  ຕອນທີ່ພຣະເຢຊູສເວີຍອາຫານ 
ຄາບສຸດທ້າຍກັບພວກສາວກົ ພຣະອົງໄດທ້ໍານວາຍເຖິງການທໍຣະຍົດຂອງຢູດາ.    ເປໂຕໄດ້ເວົ້າວາ່ເພ່ິນຈະຍອມເສັຽ
ສະລະຊວີດິເພ່ືອພຣະເຢຊູ  ພຣະເຢຊູຈຶ່ງເວ້ົາວ່າເປໂຕຈະທໍຣະຍົດຕໍ່ພຣະອົງ   ການທໍຣະຍົດຂອງເປໂຕຢູໃ່ນຮບູແບບ
ການປະຕເິສດ (ໂຢຮັນ 13:37) ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເປໂຕເຖິງກັບສະດຸ້ງຕົກໃຈ. ເປໂຕແມ່ນຄົນທໍາອິດທີສ່າລະ 
ພາບຍອມຮັບພຣະເຢຊວູາ່,   ìທ່ານແມ່ນພຣະເມຊີອາ,   ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຜູຊ້ົງພຣະຊົນຢູî່ (ມັດທາຍ 16:16).  
ການຕອບສນອງຂອງເປໂຕກເໍໝືອນກັບພວກເຮົາຫລາຍຄົນທີອ່າດຈະເວົ້າວ່າ,    ìຂ້ານອ້ຍຈະບໍປ່ະຕິເສດພຣະອົງî
(ມທ 26:35). 
 

ເຮົາຈະຈັດການກັບຄວາມອັບອາຍຢ່າງໃດ ເພາະໄດ້ເຮັດຜິດແນວເກ່ົາ?   

 
2. ໂຢຮັນ 21:15-19  
15 ເມື່ອເຂົາປັ້ນເຂົ້າແລ້ວພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບຊີໂມນເປໂຕວາ່,   ìຊີໂມນລູກໂຢຮັນເອີຍ,   ເຈົ້າຮັກເຮົາຫລາຍກວ່າ
ເຫລົ່ານີຫ້ລîື ເປໂຕທູນວ່າ, ìໂດຍພຣະອົງເຈົາ້ເອີຍ, ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າຂ້າພຣະອົງຮັກແພງພຣະອົງî ພຣະອົງຊົງສັ່ງ
ເປໂຕວ່າ, ìຈົ່ງລ້ຽງແກະໜຸ່ມຂອງເຮົາເນີ.î  16 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເປໂຕເປັນເທື່ອທີສອງວ່າ, ìຊີໂມນລູກໂຢຮັນເອີຍ, 
ເຈົ້າຮັກເຮົາຫລîື ເປໂຕທູນຕອບວ່າ, ìໂດຍ  ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ, ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າຂ້າພຣະອົງຮັກແພງພຣະອົງî ພຣະ
ອົງຊົງສັ່ງທ່ານວ່າ, ìຈົ່ງລ້ຽງຮັກສາແກະຂອງເຮົາເນີ.î  17 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເປໂຕເປັນເທື່ອທີສາມວ່າ, ìຊີໂມນລູກ
ໂຢຮັນເອີຍ, ເຈົ້າຮັກແພງເຮົາຫລîື ເປໂຕກເໍປັນທຸກໃຈທີພ່ຣະອົງຊົງຖາມທ່ານເທື່ອທີສາມວ່າ, ìເຈົ້າຮັກແພງເຮົາຫລîື 
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ເປໂຕຈຶ່ງທູນຕອບວ່າ,   ìພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ, ພຣະອົງຊົງຊາບທຸກສິ່ງ ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າຂ້າພຣະອົງຮັກແພງພຣະອົງî   
ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງທ່ານວ່າ, ìຈົ່ງລ້ຽງແກະຂອງເຮົາເນີ.î      18 ເຮົາບອກແກ່ເຈົ້າຕາມຄວາມຈິງວ່າເມື່ອເຈົ້າຍັງໜຸ່ມເຈົ້າ 
ເຄີຍຄາດແອວຂອງເຈົາ້ເອງ ແລະທຽວໄປມາໃສໄດຕ້າມໃຈເຈົ້າມັກ  ແຕເ່ມື່ອເຈົ້າເຖົ້າແລ້ວ   ເຈົ້າຈະຢຽດມືຂອງເຈົ້າ
ອອກ ແລະຄົນອ ື ່ນຈະຄາດແອວໃຫ້ແລະພາໄປບ່ອນເຈົາ້ບໍ່ຢາກໄປ.î  19 (ທີ່ພຣະອົງກ່າວດັ່ງນີ້ກຫໍມາຍຄວາມວ່າ ເປ
ໂຕຈະຖວາຍກຽດຕິຍົດແດພ່ຣະເຈົ້າດ້ວຍການຕາຍຢ່າງໃດ)   ຄັນພຣະອົງຊົງກ່າວດັ່ງນີ້ແລ້ວຈຶ່ງຊົງສັ່ງເປໂຕວ່າ,  ìຈ ົ ່ງ
ຕາມເຮົາມາî 
 ບາງເທ່ືອພວກເຮົາກໍບ່ໍແຕກຕ່າງຈາກເປໂຕແຕ່ຢ່າງໃດ.  ເຮົາທັງໝົດເຄີຍຢູ່ໃນສະພາບການທ່ີເຮົາມີ
ຄວາມຢ້ານກົວ ຫລືຍອມຈໍານົນຕ່ໍຝູງຊນົແລະປະຕິເສດພຣະເຢຊູບ່ໍທາງກົງກໍທາງອ້ອມ, ບ່ໍທາງໃດກໍທາງນ່ຶງ. 
ເຮົາຈະຕົກຢູ່ໃນເວລາຊ່ົວວູບເພ່ືອປົກປ້ອງຕົນເອງເມ່ືອພຍາຍາມປິດບັງຄວາມສັມພັນທ່ີເຮົາມີກັບພຣະອົງ. 
 ໃນຕອນຕ້ົນຂອງພຣະທັມໂຢຮັນ 21 ພວກເຮົາພົບວ່າເປໂຕແລະສາວົກອີກຫົກຄົນໄດ້ກັບຄືນໄປຫາ 
ປາ.  ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ພົບກັບພຣະເຢຊູທ່ີຊົງເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ. ໃນຕອນນ້ັນເຂົາເຈ້ົາກໍາລັງເຮັດຫຍັງ?  ເປໂຕ 
ໄດ້ກັບຄືນໄປເຮັດໃນສ່ິງທ່ີລາວເຄີຍເຮັດແຕ່ກ່ອນຄື ການຫາປາ. 
 ຊາຍຄົນນ່ຶງ(ພຣະເຢຊູ)ໄດ້ປາກົດຂ້ຶນທ່ີຫາດຊາຍທະເລ ແລະເອ້ີນຖາມເຂົາເຈ້ົາວ່າເຂົາຫາປາໄດ້ບ່ໍ. 
ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປາຈັກໂຕ.  ຊາຍຄົນນ້ັນ(ພຣະເຢຊູ)ໄດ້ບອກເຂົາເຈ້ົາຢ່ອນມອງລົງຂ້າງເຮ ືອ. 
          ເມ່ືອພວກສາວົກເຮັດຕາມທ່ີພຣະເຢຊູບອກ ເຂົາເຈ້ົາກໍໄດ້ປາຈົນເຕັມມອງແລະຈົນບ່ໍສາມາດດຶງເຂ້ົາ 
ມາໄດ້ ເຫດການນ້ີຄ້າຍຄືກັບເຫດການທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາກັບເປໂຕກ່ອນໜ້ານ້ັນ(ລູກາ 5:4-7) ເຫດການ
ດ່ັງກ່າວນ້ີໂຢຮັນໄດ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພ່ິນໄດ້ຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ ìນ້ີແມ່ນອົງພຣະຜູ້ເຈ້ົາ.î 
 ຕ່ໍມາເປໂຕກໍໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຢ່າງຈະແຈ້ງເຊ່ັນດຽວກັນ ເພ່ິນໄດ້ໂດດອອກເຮ ືອລອຍເຂ້ົາຝ່ັງໄປຫາ 
ພຣະອົງ ເປໂຕມີຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີທ່ີໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູອີກ.  ແຕ່ກ່ອນອ່ືນປາກໍເຕັມເຮ ືອ ເປໂຕໄດ້ຖ່ອມໃຈ 
ຂອງເພ່ິນລົງຄິດເຖິງເຫດການທ່ີເພ່ິນໄດ້ປະຕິເສດພຣະເຢຊູ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ກັບມາຫາເປໂຕແລະໂອ້ລົມກັບ
ເປໂຕໂດຍບ່ໍໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄວາມຜິດພາດຂອງເພ່ິນອີກ ແຕ່ເປໂຕຍັງຄຶດເຖິງຄວາມຜິດພາດເຫລ່ົານ້ັນຢູ່.  ເຖິງ 
ແມ່ນເປໂຕໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍແລ້ວກໍຕາມ   ເປໂຕອາດຈະບ່ໍຮູ້ສຶກວ່າເພ່ິນໄດ້ຖືກພຣະເຢຊູປົວແປງຊີວດິ
ຂອງເພ່ິນໃໝ່ແລ້ວ. 
 ຫລັງຈາກຮັບປະທານອາຫານ ພຣະເຢຊູແລະເປໂຕໄດ້ໂອ້ລົມກັນ   ເວລານ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມເປ 
ໂຕສາມເທ່ືອວາ່ເປໂຕຮັກພຣະອົງຫລືບ່ໍ.  ແຕ່ລະເທ່ືອເປໂຕຕອບດ້ວຍສຽງໜັກແໜ້ນວາ່ ìຮັກî ພຣະເຢຊູຈ່ຶງ 
ສ່ັງເປໂຕໃຫ້ລ້ຽງລູກແກະຂອງພຣະອົງ. 
 ແຕ່ກ່ອນເປໂຕໄດ້ປະຕິເສດພຣະເຢຊູສາມເທ່ືອ.    ເວລານ້ີພຣະເຢຊູຊົງຖາມເປໂຕສາມເທ່ືອ ພຣະ
ເຢຊູຮຽກເອ້ີນເປໂຕສາມເທ່ືອໃຫ້ກັບຄືນມາຮັບເອົາການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະອົງ.  ຈຸດສໍາຄັນຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍ
ໄດ້ຢູ່ທ່ີຄວາມບົກພ່ອງຫລືຄວາມລ້ົມເຫລວຂອງເປໂຕ  ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງເນ້ັນໃນການໃຫ້ອະພັຍແລະສ້າງເປ
ໂຕຂ້ຶນໃໝ່ອີກ. 
ການສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ຫລືການປົວແປງມີສອງພາກສ່ວນ... 

1. ອະດີດຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍແລ້ວ.  ການເລ້ີມຕ້ົນໃນການໃຫ້ອະພັຍແມ່ນການຕັດສິນໃຈ 
ທ່ີຈະບ່ໍຫາທາງແກ້ແຄ້ນ.  ພຣະເຢຊູຄວນຈະມີໃຈຄຽດຮ້າຍໃຫ້ເປໂຕ, ຄວນຈະເກັບຄວາມຂຸ່ນເຄືອງ 
ໃຈຫລືຄວາມຮຸນແຮງໄວ້.    ແຕ່ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ກະທໍາໃນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເລີຍ  ພຣະເຢຊູເລືອກທ່ີຈະໃຫ້ 
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ອະພັຍແກ່ເປໂຕແລະເລ ອືກທ່ີຈະໃຫ້ອະພັຍແກ່ພວກເຮົາເຊ່ັນດຽວກັນ.    ìໃນຂະນະທ່ີເຮົາເປັນຄົນ 
ຜິດຄົນບາບ ພຣະເຢຊູຊງົສ້ິນພຣະຊົນເພ່ືອເຮົາî (ໂຣມ 5:8)                                                     
 
ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ການທໍຣະຍົດທຸກຢ່າງທ່ີເຮົາໄດ້ກະທໍາ ຫລືຈະກະທໍາ ແຕ່ພຣະອົງຍັງຄົງຮັກພວກເຮົາ. 
ການທ່ີພຣະເຢຊູຖືກຄຶງເທິງໄມ້ການແຂນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາພົບກັບຄວາມຫວັງໃນການໃຫ້ອະພັຍ. 

 
2. ອະນາຄົດຂອງທ່ານໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງຢ່າງສ້ິນເຊີງ. ພຣະເຢຊູຊົງຮຽກເອ້ີນເປໂຕເພ່ືອຮັບໃຊ້ໃນອະນາ 

ຄົດແລະຮັກຄົນທັງປວງ.      ເປໂຕ ຜູ້ທ່ີຄົນອ່ືນເຫັນວ່າເພ່ິນເປັນຄົນ  ìບ່ໍມີການສຶກສາແລະບ່ໍໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມî(ກຈກ 4:13)     ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍວິນຍານທ່ີມີອິດທິພົນຄົນນ່ຶງໃນປວັດສາດ. 
ໂດຍຜ່ານການດໍາຣງົຊວິີດ, ການເປັນຜູ້ນໍາ ແລະເປັນຜູ້ຂຽນພຣະທັມເປໂຕ ພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາງານອັນ 
ຍ່ິງໃຫຍ່ໃນຊີວດິຂອງເປໂຕໃນການຂຍາຍຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະຄຣິດ. 
 

ພວກເຮົາຈະຊອ່ຍກັນແລະກັນໄດ້ຢ່າງໃດ ເມ່ືອພວກເຮົາສະດຸດແລະລ້ົມລົງ?  
 

  
ນາໍໃຊຊ້ວີດິ 

ຄາໍສນັຍາເຣືອ່ງການສ້າງຂຶນ້ໃໝ່ແລະການເລີມ້ຕົນ້ໃໝໃ່ນຄວາມຫວງັມີຜນົສະທອ້ນຕໍທ່າ່ນຢາ່ງໃດ? 
 
Ø ຈົງ່ສດັຊື.່   ອະທິຖານແລະທູນຂໃໍຫ້ພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດ  ຊງົເປີດເຜີຍຄວາມບາບແລະຄວາມຜິດພາດຂອງ 

ທ່ານ.  ອວ່າຍໜຈີາກສິ່ງເຫລົ່ານັນ້ແລະຮັບເອົາການໃຫ້ອະພັຍຈາກພຣະເຈົ້າ. 
Ø ສແວງຫາການຄນືດກີນັ.  ຖ້າທ່ານເຮັດບາບສົ່ງຜົນໃຫ້ຄົນອື່ນເສັຽໃຈຫລືເຈັບປວດ ຈົ່ງຖ່ອມຕົວລົງຂກໍານໃຫ້ 

ອະພັຍຈາກເຂົາເຈົາ້.  ເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງຜູນ້ໍາໃນພຣະເຈົ້າ ເພ່ືອປົວແປງສິ່ງທີ່ທ່ານໄດທ້າໍລາຍ. 
Ø ສນບັສນນຸການຄນືດກີນັຂອງບາງຄນົ.  ຈົງ່ຮັບຟັງໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນບອກທ່ານເຣື່ອງຄວາມຜິດພາດ. ອະທິ 

ຖານນໍາກັນເພ່ືອທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງປົວແປງໃໝ ່ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົວແປງຊຶ່ງກັນແລະກັນ. 
 
 ຄວາມຜິດພາດຫລືຄວາມລົ້ມເຫລວເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ເປັນສິ່ງທີທ່ໍາລາຍຊວີດິ.  ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ, 
ຄວາມຜິດພາດສາມາດນາໍໄປສູກ່ານເລີ້ມຕົ້ນໄໝ່ໃນການເຮັດບາງສິ່ງທີໃ່ໝ່ໆ.  ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ພຣະເຢຊປູົວ
ແປງທ່ານ ແລະໃຫ້ຄວາມຜິດພາດຂອງທ່ານກາຍເປັນຄວາມຫວງັ. 
 
 

ອປຸຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບບັຕດິສມັພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ PS 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວັນອາທດິ ທ ີ25 ເດືອນພສຶພາ 2014 (5/25/2014 ) 

__________________________________________ 
ແບ່ງປັນຄວາມຫວງັ 

                           
ເມື່ອທ່ານເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແມ່ນຫຍັງແດ່ທີທ່່ານຕອ້ງໄດແ້ບ່ງປນັກັບຄົນອືນ່? 

ຫລັງຈາກໄດພົ້ບຄວາມຫວງັໃນອົງພຣະຄຣດິແລ້ວ ເຮາົຕ້ອງແບ່ງປນັກັບຄນົອືນ່ 

     
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
       ການແບ່ງປັນເປັນສິ່ງທີເ່ຮັດໄດຍ້າກ.  ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ;  ແບ່ງປັນຂອງຫວານປ່ຽງສຸດທ້າຍນັ້ນເປັນສິ່ງທີທ່້າທາຍ. 
ໃນຖານະທີເ່ປັນເດັກນ້ອຍ, ການແບ່ງປນັຫລືໃຫ້ອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນນອນຮ່ວມຕຽງນັນ້ເປັນການຍາກເພາະເຫັນວາ່ມັນ 
ຄັບໂພດເຮດັໃຫ້ນອນຍາກ. 
       ແຕກ່ານແບ່ງປັນບໍໄ່ດໝ້າຍຄວາມວ່າເມື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນແລວ້ເຮົາກຍໍັງເຫລືອໜ້ອຍສເມີໄປ.  ການແບ່ງປນັປຶມ້ຫລື
ໜັງທີ່ດີ ບໍໄ່ດເ້ຮດັໃຫ້ສິ່ງນັນ້ລດົໜອ້ຍລົງ; ແຕໄ່ດເ້ຮັດໃຫ້ເຮົາເວ້ົາເຖິງເຣື່ອງທີໄ່ດ້ອ່ານ ທີໄ່ດເ້ບ ິ ່ງນໍາກັນດ້ວຍຄວາມຊົມ
ຊື່ນຍິນດີ. 
       ຄວາມຫວັງແມ່ນສິ່ງນຶ່ງທີເ່ຮາົສາມາດແບ່ງປນັຄົນອື່ນໄດໂ້ດຍທີບ່ໍ່ສູນເສັຽໄປ.  ເມື່ອຄວາມຫວັງຕັ້ງໝັນ້ຢູໃ່ນຊີວິດ 
ເຮາົ ມັນຈະສົງ່ຜົນສະທອ້ນໄປສູກ່ານກະທໍາ, ຄວາມເວ້ົາ, ນິສຍັ ຫລແືມ່ນແຕຄ່ວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາ.  ເມື່ອຄົນທັງຫຼາຍ 
ທີສ່ແວງຫາຄວາມຍິນດີແລະຄວາມຫວງັໄດມ້າຫາທາ່ນ ເຂົາເຈົາ້ຈະສັງເກດເບິງ່ຄວາມຫວງັຂອງທ່ານກ່ອນແລ້ວເຂົາ
ເຈົ້າຈຶ່ງຈະຖືກດຶງດູດເຂົ້າມາຫາຄວາມຫວັງໃນຕົວທ່ານ. 
       ເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີໄດເ້ວົ້າເຖິງເປໂຕແລະໂຢຮັນທີ່ໄດໂ້ອ້ລມົສນົທະນາກັບຄົນຂໍທານທີ່ເສັຽອົງຄະ.  ພວກເພ່ິນບໍ ່
ມີເງິນຫລືສິ່ງຂອງທີຈ່ະໃຫ້ລາວ ແຕພ່ວກເພິ ່ນມີຄວາມຫວັງໃນອົງພຣະຄຣິດ. ທາງທີພ່ວກເພິ່ນແບ່ງປັນຄວາມຫວັງນັ້ນ 
ໄດປ້່ຽນແປງຊວີດິຂອງຊາຍຄົນນັນ້ໄປຈົນຕລອດຊວີດິ. 
 

ພຣະຄມັພີກ່າວວາ່ຢ່າງໃດ?        (ໃຫ້ເບິ່ງໃນຂ້ໍ 1, 2, ແລະ 3 ) 
 
      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. ກຈິການ 3:1-4 

1 ຝ່າຍເປໂຕກັບໂຢຮັນກາໍລັງຂຶ້ນໄປຈະເຂົາ້ບຣິໍເວນພຣະວິຫານ ເປັນຍາມອ້ອນວອນຄືເວລາເກົາ້ໂມງ  2 ມີຊາຍຄົນ
ນຶ່ງເປັນງ່ອຍຕັ້ງແຕ່ຢູໃ່ນທອ້ງແມ່ ຊ່ຶງເຂາົເຄີຍຫາມມາວາງໄວ້ທກຸວັນທ່ີຮິມປະຕູບ ໍຣິເວນພຣະວິຫານ ຊຶ່ງມີຊື່ວ່າປະຕູ
ງາມ ເພື່ອໃຫ້ຂທໍານຈາກຄົນທີເ່ຂົາ້ໄປໃນບຣໍິເວນພຣະວິຫານນັ້ນ  3   ເມື່ອຄົນນັ້ນເຫັນເປໂຕກັບໂຢຮັນຈະເຂົ້າໄປໃນ
ບໍຣິເວນພຣະວິຫານກຂໍທໍານ  4 ຝ່າຍເປໂຕກັບໂຢຮັນກໍເພ່ງເບິ່ງຄົນນັ້ນບອກວ່າ, ìຈົ່ງເບິ່ງພວກເຮົາî 
 ພຣະທັມກິຈການບົດທ ີ3 ໄດ້ເວົ້າເຖິງເປໂຕແລະໂຢຮັນ    ໃນມື້ນັ້ນເປັນເວລາບ່າຍ 3 ໂມງ ພວກເພິ່ນໄດ້ໄປ 

ຍັງພຣະວຫິານເພາະເປນັເວລາອະທິຖານ. ພວກເພ່ິນບໍໄ່ດ້ຕັ້ງໃຈໄປຮັບໃຊ້ຫລືປິ່ນປົວຄົນໃດຄົນນຶ່ງ ພວກເພິ່ນພຽງແຕ່
ໄປວິຫານຕາມທີເ່ຄີຍໄປເປັນປະຈໍາ. (ໂມງຄົນຢິວ= 7 ໂມງເຊົ້າຈະເປັນ 1 ໂມງຢິວ, ບ່າຍ 3 ຈະເປັນ 9 ໂມງຢິວ) 
 ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີກ່່ຽວກັບຄວາມຮັກແລະການຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ.  ຫລາຍເທື່ອເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກຫາໂອກາດດັ່ງ 
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ກ່າວນັ້ນ ແຕພ່ຣະເຈົ້າຈະນໍາສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນມາຫາພວກເຮົາເອງ,  ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າ... 
Ø ເຮົາຈະເຫັນຜູ້ທີຈ່ໍາເປັນຂາດເຂີນຢູທ່າງໜ້າເຮົາຫລືບໍ່? 

Ø ເຮົາມີຄວາມກ້າຫານທີຈ່ະເຮັດໃນສິ່ງທີພ່ຣະເຈົ້າຮຽກເອີນ້ໃຫ້ເຮົາເຮັດຫລືບໍ?່ 
 

 ໃນຂໍ້ທີ 2 ໄດ້ນໍາພາເຮົາໄປຫາຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ເຮົາອາດຈະບໍ່ເຫັນງ່າຍ ຊາຍຄົນນັ້ນໄດນ້ັ່ງຢູ່ບ່ອນເກົ່າໃນເວລາດຽວ 

ກັນທຸກໆ ວັນ.  ລາວເປັນຄົນເປັຽ້ຕັ້ງແຕເ່ກີດມາແລະມີຄົນເອົາມາປະໄວ້ບ່ອນນັ້ນເພື່ອຈະໄດຂ້ໍທານຈາກຄົນທັງຫລາຍ 

ທີຈ່ະເຂົ້າໄປໃນພຣະວິຫານ.  ບາງເທື່ອຫລາຍຄົນອາດຈະມີຂໍແ້ກຕ້ົວຫາທາງເມີນເສີຍຕໍ່ລາວ.    ເມື່ອລາວເຫັນເປໂຕ 

ແລະໂຢຮນັກໍໄດຂ້ໍທານນໍາພວກເພ່ິນ ລາວອາດຈະບໍຄ່າດຫວັງວ່າຈະໄດ້ສິ່ງໃດຫລາຍນໍາພວກເພິ່ນ ທາງທີ່ດີ ອາດຈະ 
ເປັນເງນິພຽງແຕຫ່ລຽນນຶງ່ ຫລໃືນທາງທີບ່ໍ່ດອີາດຈະເປນັຖ້ອຍຄໍາທີຫ່ຍາບເໝືອນກັບບາງຄົນທີຍ່່າງກາຍ. 
 ເປໂຕແລະໂຢຮນັບໍໄ່ດ້ເມີນເສຍີຕໍ່ຊາຍຄນົນັ້ນ  ໃນທາງກົງກນັຂ້າມໃນຂໍ້ທ ີ4 ບອກວາ່ພວກເພ່ິນໄດເ້ພັ່ງເບິ່ງ 

ລາວ.   ການເພ່ັງເບິ່ງຄົນໃດຄົນນຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າໄດເ້ອົາໃຈໃສ່ຄົນນັ້ນ ໃຫ້ເວລາ ແລະພລັງ ເພ່ືອຈະໄດເ້ຂົາ້ໃຈແລະ 

ຮູວ້າ່ລາວຕອ້ງການຫຍັງ.  ເປໂຕແລະໂຢຮນັບໍພ່ຽງແຕເ່ພັ່ງເບິງ່ຊາຍຄົນນັ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕເ່ພ່ິນໄດ້ບອກລາວໃຫ້ເພັ່ງເບິ່ງ 

ພວກເພ່ິນຄກືັນ, îຈົ່ງເບິ່ງພວກເຮົາ.î 
 ຄົນເປັ້ຽບໍຮູ່ດ້ອກວາ່ເປໂຕແລະໂຢຮນັແມ່ນຜູໃ້ດ, ນອກຈາກຢາກເຫັນພວກເພ່ິນ...ມີເງນິເຕັມຖົງ.  ຈຸດປະສົງ 

ຂອງລາວກແໍມ່ນຂຄໍວາມຊອ່ຍເຫລືອເຣື່ອງເງນິ (ຂໍ ້3-6).  ແທຈ້ິງແລ້ວຄົນເປັ້ຽເຂົ້າໃຈຜິດໄປວ່າເປໂຕແລະໂຢຮັນໄດ້
ຢຸດເພື່ອຈະຊ່ອຍເຫລືອລາວເຣື່ອງເງິນ. ການຊ່ອຍເຫລືອຄົນອື່ນນັ້ນບໍໄ່ດ້ຂ້ຶນຢູ່ກັບຄວາມຮູສ້ຶກຂອງຄົນທີ່ຕອ້ງການໃຫ້
ເຮົາຊອ່ຍເຫລືອ.  ແຕຂ່ຶ້ນຢູກ່ັບວ່າເຮົາຈະຊ່ອຍເຂົາເຈົ້າຫລືບໍ່.  

ເຮົາຈະຢ່ັງຮູ້ຄວາມຕ້ອງການທ່ີບ່ໍຮູ້ແຈ້ງຂອງຄົນອ່ືນໄດ້ຢ່າງໃດ?  

 
2. ກຈິການ 3:5-8  
5 ແລະຄົນນັ້ນໄດລ້ໍເບິ່ງ ນຶກວ່າຈະໄດ້ຮັບສິ່ງນຶ່ງຈາກທ່ານ   6 ແຕເ່ປໂຕໄດກ້່າວວ່າ,  ìເງິນແລະຄໍາເຮົາບໍມີ່ ແຕອ່ັນທີ່
ເຮົາມີຢູນ່ັ້ນເຮົາຈະໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ ຄໃືນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູໄທນາຊາເຣັດຈົ່ງຍ່າງໄປî  7ແລ້ວເປໂຕຈັບມືເບື້ອງຂວາ
ຜູ້ນັ້ນດຶງຂຶ້ນ ໃນທັນໃດນັ້ນຕີນແລະຂໍຕ່ີນຂອງເຂົາກ ໍມີແຮງມາ  8 ເຂົາໄດ້ໂດດຢືນຂຶ້ນຍ່າງໄປມາ ແລວ້ເຂົາ້ໄປໃນບຣິໍ
ເວນພຣະວິຫານພ້ອມກັນກັບທ່ານທັງສອງ ຍ່າງແລະເຕັນ້ພ້ອມສັຣເສີນພຣະເຈົ້າໄປ 
 ຖ້າບາງຄົນມີຄວາມໝົດວັງ ຂ້ອຍຈະຊ່ອຍຫຍັງໄດແ້ດ?່  ຂ້ອຍຈະໃຫ້ຫຍັງແກລ່າວ?  
Ø ຂ້ອຍມີເວລາແລະເຫື່ອແຮງທີຈ່ະຮັບໃຊ້ຊ່ອຍເຫລືອຫລືບໍ່? 
Ø ຂ້ອຍຈະແບ່ງປັນຄວາມຫວງັໃຫ້ແກຄ່ົນທັງຫລາຍຢ່າງໃດ? 
Ø ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະແບ່ງປນັໃຫ້ຫລືບໍ່? 

 
ຄໍາເວົ້າທໍາອິດທີ່ເປໂຕເວົ້າກັບຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ລາວໝົດກໍາລັງໃຈໜ້ອຍນຶ່ງ; ìເງິນແລະຄໍາເຮົາບໍ່ມີî ຊຶ່ງ 

ສາມາດບອກໄດ້ວ່າຊາຍຄົນນັ້ນຄຶດແນວໃດ, ດຫີລາຍ.  ຄັນຊັ້ນຈົ່ງຍ່າງຕໍ່ໄປຢ່າຢຸດໃຫ້ຂ້ອຍເສັຽເວລານໍາ. 
 
        ຊາຍຄົນນັ້ນຄິດວາ່ລາວຢາກໄດເ້ງິນ. ໂດຍສະເພາະແລວ້ ສິ່ງທີ່ເຮົາຄິດວ່າເຮົາຕ້ອງການນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະນໍາມາ 
ແກໄ້ຂບັນຫາໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ.  ຊາຍຄົນນີ້ຕ້ອງການເງິນເພື່ອແກໄ້ຂບັນຫາການເສັຽອງົຄະຂອງລາວທີລ່າວບໍ່ສາມາດເຮັດ 
ງານໄດ້.  ຊາຍທີເ່ປັນເປັ້ຽຄນົນີ້ຕ້ອງການບາງສິ່ງທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ລາວມີຊີວິດພຽງແຕ່ສືບມື້ເທົ່ານັ້ນ    ແລະລາວກໍລັງເວົ້າ
ກັບເປໂຕແລະໂຢຮນັຜູຊ້ຶ່ງສາມາດຈະຊອ່ຍລາວໃຫ້ຍ່າງໄດອ້ີກ. 
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 ສິ່ງທີ່ເປໂຕແລະໂຢຮນັຈະມອບໃຫ້ຊາຍຄນົນັ້ນແມ່ນຄວາມຫວງັອັນແນ່ນອນແລະຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການສະ 
ຖິດຢູ່ນາໍແລະຣດິອໍານາດຂອງພຣະຄຣດິ.  ເຮົາອາດຈະບໍໄ່ດ້ຮັບຣິດອໍານາດທ່ີສາມາດສັ່ງໃຫ້ຄົນເປັ້ຽຢືນຂຶ້ນແລະຍ່າງ 
ໄດ້ ແຕເ່ຮົາກມີໍຄວາມຫວງັອັນດຽວກັນແລະຄວາມໝັນ້ໃຈໃນການສະຖິດຢູ່ນາໍແລະຣດິອໍານາດຂອງພຣະຄຣດິ  ແລະ 
ເຮົາສາມາດທ່ີຈະແບ່ງປັນກັບຄົນອື່ນໄດ້. 
 ແມ່ນໃຜທີ່ພຣະເຈົ້ານໍາມາໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?    ແມ່ນຫຍັງທີເ່ຂົາເຈ້ົາຢາກໄດ້ຍິນຈາກຄາໍເວ້ົາຂອງທ່ານຫລ ື
ໄດເ້ຫັນການກະທໍາຂອງທ່ານ?    ທ່ານມີສິ່ງທີຈ່ະແບ່ງໃຫ້ຄົນອື່ນຫລາຍກວາ່ທີ່ທາ່ນຄິດ ທ່ານສາມາດແບ່ງປນັຄວາມ 
ຫວັງທີ່ທ່ານມີກັບຄົນອື່ນ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງມີຄວາມກ້າຫານຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານໃຫ້ ຖ້າທ່ານຫາກມີຄວາມກ້າຫານຢູ ່
ແລ້ວກຈໍະບໍມີ່ບັນຫາແຕຢ່່າງໃດ ຄວາມກ້າຫານແມ່ນເພື່ອໃຊ້ໃນສິ່ງທີຖ່ືກຕ້ອງບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີຄວາມຮູແ້ນວໃດ. 
Ø ຈະຕ້ອງມີຄວາມກ້າຫານເພ່ືອເຕືອນຄົນອື່ນ. 
Ø ຈະຕ້ອງມີຄວາມກ້າຫານເພື່ອປະເມີນເບິ່ງສິ່ງທີທ່່ານມີຢູ່ 
Ø ຈະຕ້ອງມີຄວາມກ້າຫານເພ່ືອຂ້າມຜ່ານການເມີນເສີຍໄປສູກ່ານກະທໍາເພື່ອຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ 

 
ເມື່ອພວກເຮົາກ້າວຂາອອກໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອເພື່ອຮັບໃຊ້ຊ່ອຍເຫລືອຄົນອື່ນດ້ວຍສິ່ງທີພ່ຣະເຈົາ້ປະທານໃຫ້ແກ່ 

ເຮົາ ເຮົາຈະເຫັນຄວາມອັສຈັນເກີດຂຶ້ນ.   ການປິ່ນປົວຈະເລີມ້ຕົ້ນເກີດຂຶ້ນທັງໃນຕົວເຮົາເອງແລະຄົນອື່ນນໍາ.  ເຮົາໄດ ້
ກາຍເປັນທໍພ່ຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າໄປສູຄ່ົນອື່ນ.    ຜນົສະທ້ອນຂອງເຮົາທີມ່ີຕໍຄ່ົນທັງຫລາຍຈະເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ   ຜົນສະ 
ທ້ອນທີດ່ຈີະເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຫລາຍກວ່າທີເ່ຮົາຄິດ. 
 ເປໂຕໄດບ້ອກຄົນເປັ້ຽວ່າ, ìໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໄທນາຊາເຣັດ ຈົງ່ຢືນຂ້ຶນແລະຍ່າງໄປ.î  ເປໂຕ 
ໄດຊ້ອ່ຍດຶງແຂນລາວໃຫ້ລຸກຂຶນ້ ໃນຂະນທີລ່າວລຸກຂຶນ້ນັນ້ ຕນີແລະຂໍ່ຕນີຂອງລາວກໍມີແຮງ ລາວໄດໂ້ດດຂຶ້ນ ແລະບໍ ່
ພຽງແຕເ່ທ່ົານ້ັນ ລາວໄດ ໂ້ດດເຕ້ັນໄປແລະສັຣພຣະເຈ້ົາໄປນໍາໃນເດ່ີນພຣະວິຫານ. 
 

ເປໂຕແລະໂຢຮັນປ່ິນປົວໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ.  ເຮົາຈະຕອບສນອງຕ່ໍຄວາມຂາດເຂີນຂອງຄົນອ່ືນໄດ້ 
ຢ່າງໃດ ເພ່ືອຈະໄດ້ຊ້ີບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເຫັນພຣະເຈ້ົາ?  

 

3. ກຈິການ 3:9-10 
9 ພົລເມືອງທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນຜູ້ນັ້ນຍ່າງໄປມາສ ັຣເສີນພຣະເຈົ້າ     10 ຈຶ່ງຮູວ້່າເປັນຄົນນັ້ນທີເ່ຄີຍນັ່ງຂໍທານຢູທ່ີ່ປະຕູ
ງາມແຫ່ງບໍຣິເວນພຣະວິຫານ ເຂົາຈຶ່ງພາກັນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມງຶດງ ໍ ້ອສັຈັນໃຈເພາະເຫດການທີເ່ກີດຂຶ້ນແກຄ່ົນນັ້ນ 
 ການປິນ່ປົວຄົນເປັຽ້ບໍໄ່ດສ້ິ້ນສຸດລົງພຽງເທ່ົານັ້ນ ເປນັພຽງແຕເ່ລີ້ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ.   ຈົ່ງຈືວ່າ່ເວລານັ້ນແມ່ນຕອນ 
ບ່າຍ 3 ໂມງ ແລະໃນບຣໍເິວນພຣະວຫິານກແໍອອັດໄປດ້ວຍຝູງຊົນທີ່ມາອະທິຖານ ເຂົາເຈົ້າທກຸຄົນໄດ້ເຫັນຄົນເປັ້ຽຜູທ້ີ ່
ໄດຖ້ືກປິ່ນປົວແລ້ວ ìເຂົາຈຶ່ງພາກັນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມງຶດງ ໍ ້ອສັຈັນໃຈເພາະເຫດການທີເ່ກີດຂຶ້ນແກຄ່ົນນັ້ນ.î   ຄວາມ 
ອັສຈນັບໍ່ກຽ່ວຂອ້ງພຽງແຕຄ່ົນເປັ້ຽເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບກຸ່ມຊົນເຫລົ່ານັ້ນນໍາ. 
 ພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນການຮັບໃຊ້ຊ່ອຍເຫລືອຄົນອື່ນນັ້ນ  ເຮົາໄດເ້ຫັນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນຊີວິດ 
ຂອງຄົນນັ້ນພ້ອມກັບຄວາມຕື່ເຕັ້ນຂອງເຮົາເອງນໍາ.  ການແບ່ງປນັຄວາມຫວງັກັບຄນົໆນຶ່ງຈະເປັນທາງຂຍາຍຕໍ່ໄປສູ ່
ຄົນທັງຫລາຍ.  ຄວາມເປັນຈິງນັ້ນແມ່ນການຕດັສນິຂອງເຮົາວາ່ຈະດີຂຶນ້ຫລືຮາ້ຍແຮງລົງ ຜນົສະທ້ອນອັນຕື່ນເຕັນ້ນັ້ນ
ເຮົາອາດຈະບໍເ່ຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມປ່ຽມເທື່ອ. 
 ທ່ານມີຄວາມຫວັງແລ້ວໃນພຣະຄຣິດ.  ໃນຂະນະທີ່ທ່ານມີຄວາມຫວັງ ຈົ່ງແບ່ງປັນຄວາມຫວັງນັ້ນໃຫ້ຫລາຍ 
ເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້ ຕໍຫ່ລາຍຄົນເທົ່າທີຈ່ະຫລາຍໄດ້.    ເພື່ອຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການງານດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຕ້ອງຮັບເອົາ 
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ການຮຽກເອີ້ນອັນມີຄ່າໃນຊີວິດເຮົາ ຊຶ່ງແມ່ນການຮຽກເອີ້ນແຫ່ງຄວາມຫວັງ.   
 

 
 

ນາໍໃຊຊ້ວີດິ 
 

ການພບົກບັຄວາມຫວງັເປນັຄແືນວໃດໃນຂະນະທີທ່າ່ນແບງ່ປັນແກຄ່ົນອືນ່? 
 
Ø ເປດີຕາຂອງທາ່ນ.  ໃຊ້ເວລາແຕລ່ະມ້ືໃນການອະທຖິານແບບງ່າຍແຕ່ເປນັການອະທຖິານທີມີ່ພລງັ;   ìພຣະ

ເຈົ້າ, ຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຮູ້ຈັກກັບຄົນທັງຫລາຍຢູອ່້ອມຂ້າງຂ້ານ້ອຍ ທີຍ່ັງບໍຮູ່້ຈັກກັບພຣະອົງດ້ວຍເທນີ...î 
 

Ø ເປດີບາ້ນຂອງທາ່ນ.  ເມື່ອທ່ານຮູ້ຈັກກັບຄົນທັງຫລາຍທີຍ່ັງບໍເ່ປັນຄຣິສຕຽນ, ຈົງ່ສ້າງມິຕພາບ(ເປັນເພ່ືອນ)
ກັບຄົນທັງຫລາຍ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນພຣະເຢຊູໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.  ເຊີນເຂົ້າເຈົ້າມາກິນເຂົ້າຮ່ວມກັນ. 

 
Ø ເປດີປາກຂອງທາ່ນ.    ເລົ່າເຣື່ອງຄວາມຫວັງຂອງທ່ານກັບໝູເ່ພ່ືອນ ຫລເືພື່ອນຮ່ວມງານ   ວ່າພຣະເຢຊໄູດ້ 

ຊອ່ຍທ່ານໃຫ້ຜ່ານພ້ົນເວລາອັນຍາກລໍາບາກຢ່າງໃດ? 
 

   ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄວາມຫວັງແກທ່່ານເມື່ອທ່ານໄດ ້ຮັບການປິ່ນປວົອະດີດຂອງທ່ານຜ່ານທາງພຣະເຢຊ.ູ  ເໝືອນກັບ 
ເປໂຕແລະໂຢຮັນມີສ່ວນໃນຊີວິດຂອງຄົນເປັ້ຽ ທ່ານມີບາງສິ່ງທີມ່ີຄ່າໃນການແບ່ງປັນກັບຄົນອື່ນ.    ທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ ້
ເຖິງຜົນສະທ້ອນອັນຕື່ນເຕັ້ນເທື່ອເມື່ອທ່ານເລີ້ມຕົ້ນແບ່ງປັນຄວາມຫວັງ. 
 

ອປຸຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບບັຕດິສມັພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ PS 

ຄວາມຈິງໃນການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ ນໍາຊັຍຊະນະມາສູ່ຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງທ່ານຢ່າງໃດ? 


	mar0214_learner
	mar0914_learner
	mar1614_learner
	mar2314_learner
	mar3014_learner
	apr0614_learner
	apr1314_learner
	apr2014_learner
	apr2714_learner
	may0414_learner
	may1114_learner
	may1814_learner
	may2514_learner

