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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

ວນັອາທິດ ທ ີ1 ເດອືນມນີາ(3/1/2015) 

__________________________________________ 

ຄ າສັນຍາທີີ່ບ ີ່ເໝອືນກບັຄົນອືີ່ນ 

 

                                      ທີ່ານຈະຕັດສິນໃຈໄດ້ຢີ່າງໃດວີ່າບາງຄົນເປັນທີີ່ເຊືີ່ອຖືໄດ້? 

                                              ພຣະເຢຊູແມີ່ນພຣະເມຊີອາຕາມພຣະສັນຍາ. 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ີ່ຊວີດິ: 

ສອງອ້າຍນ້ອງໄດ້ແລີ່ນເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນເຫັນຖ້ວຍທີີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໄຂີ່ທີີ່ແມີ່ຂອງເຂົາຕຽມຈະຕ້ົມ.   ຜູ້ເປັນອ້າຍໄດ້ເວົ້າ 

ວີ່າ  “ຂ້ອຍຈະໃຫ້ເຈ້ົານ ີ່ງດອນລາຖ້າເຈ້ົາໃຫ້ຂ້ອຍທັບໄຂີ່ສາມໜີ່ວຍນ້ີໃສີ່ຫົວຂອງເຈ້ົາ.”   “ສັນຍາ?”  ຜູ້ເປັນນ້ອງຊາຍ

ຖາມຄືນ. ”ແນີ່ນອນ” ຜູ້ເປັນອ້າຍໃຫ້ຄ າຕອບ. 

 

ທັນໃດນ້ັນ, ໄຂີ່ໜີ່ວຍທີນ ີ່ງຖືກທັບໃສ ີ່ທີີ່ຫົວຜູ້ເປັນນ້ອງໄຂີ່ຍ້ອຍອາບໜ້າຂອງລາວ, ຕ ີ່ຈາກນ້ັນກ ເປັນໜີ່ວຍທີສອງ. ລາວ

ບ ີ່ສົນໃຈ; ເພາະລາວຕ້ັງຄວາມຫວັງໄປທີີ່ຄ າສັນຍາວີ່າຈະໄດ້ນ ີ່ງດອນລາ. ແຕີ່ໃນຂະນະທີີ່ລາວຕ້ັງໃຈຢືນລ ຖ້າໄຂ ີ່ໜີ່ວຍ

ທີສາມ, ຜູ້ເປັນອ້າຍກ ຫົວຂ ້ນພ້ອມກັບຫັນຫ ັງໃຫ້. “ຂ້ອຍຈະບ ີ່ທັບໄຂີ່ໜີ່ວຍທີສາມ” ພ້ອມກັບຮ້ອງກັບໄປວີ່າ “ເພາະຖ້າ 

ຂ້ອຍທັບຂ້ອຍຈະຕ້ອງເສັຽນ ີ່ງດອນລາ!” 

 

ໃນຊີວິດນ້ີຈະປະສົບກັບຄວາມຜິດຫວັງໃນຄ າສັນຍາຢູີ່ເລ້ືອຍໆ.   ຄົນອືີ່ນເຮັດໃຫ້ຜິດຫວັງ,  ຜູ້ນ າໆໃນທາງຜິດ.  ແລະ 

ກ ເກີດຂ ນ້ເລ້ືອຍໆ,  ຄືກັບການເຊືີ່ອໃນໄຂີ່ທີີ່ທັບໃຫ້ຍ້ອຍລົງມາໃນເຮົາດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ.  ດັີ່ງນ້ັນ, ເຮົາຮູ້ໄດ້ຢີ່າງໃດ

ວີ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ທີີ່ພຣະອົງອ້າງວີ່າພຣະອົງເປັນ?  ດ້ວຍເຫດຜົນໃດພວກເຮົາຈິີ່ງຄວນເຊືີ່ອໃນພຣະອົງ?  ພວກເຮົາ

ເຊືີ່ອໃນເຣືີ່ອງນີແ້ລະເຊືີ່ອໃນພຣະອົງເພາະວີ່າ  ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຄ າໝັ້ນສັນຍາໂດຍຄ າທ ານວຍທີີ່ບ ີ່ສາມາດໂຕແ້ຍ້ງໄດ້

ເພາະພາຍລຸນມາຜົນການທ ານວາຍໃນອະດີດກ ປະກົດຂ ້ນມາ. ໃຫພ້ວກເຮົາເລ້ີມສ ກສາເບິີ່ງບົດຮຽນເຣືີ່ອງຊີວິດຂອງ 

ພຣະເຢຊູໂດຍການກັບໄປສ ກສາເບິີ່ງຄ າສັນຍາທີີ່ບ ີ່ເໝືອນກັບຄົນອືີ່ນ. 

 

ພຣະຄມັພກີີ່າວວີ່າຢີ່າງໃດ?   ເອຊາຢາ 53: 2- 12     ( ເບິີ່ງຕາມຫົວຂ ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

      ສືກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ເອຊາຢາ 53: 2-3 

2. ມັນເປັນຄວາມມຸີ່ງມາດປາຖນາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທີີ່ຄົນໃຊ້ຂອງພຣະອົງໄດ້ຈະເຣີນເຕີບໂຕ   ເໝືອນຕ້ົນໄມ້ປົີ່ງ

ຮາກໃນດິນແຫ້ງ ຄົນໃຊ້ນ້ັນບ ີ່ໄດ້ສະງີ່າຜີ່າເຜີຍຫລຈົືບງາມເລີຍ  ລາວບ ີ່ມຫີຍັງພ ໃຫເ້ຮົາສັງເກດ  ບ ີ່ມີຫຍັງພ ທີີ່ຈະຮັກ

ໄຄີ່ປາຖນາ ລາວບ ີ່ມຫີຍັງພ ທີີ່ຈະດ ງດູດເຮົາ. 3 ເຮົາໄດ້ໝິີ່ນປມາດແລະປະຖ້ິມລາວ  ລາວໄດ້ຮັບຄວາມລ າບາກແລະ

ທົນຕ ີ່ຄວາມເຈັບປວດ ບ ີ່ມໃີຜຈະຫລຽວແລລາວ 

             ສິດຍາພິບານກັບຜູ້ຜະລິດສະບູໄດ້ເດີນໄປໃນຖນົນກຸງນິວຢອກ. ສັງເກດເບິີ່ງປ້າຍໂຄສະນາທັງໝົດ, ຮ້ານຄ້າ

ແລະການໂຄສະນາສນັບສນູນເຄືີ່ອງນຸີ່ງທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການດ າລົງຊີວິດທີີ່ບ ີ່ເຊືີ່ອໃນພຣະເຈ້ົາ, ຜູ້ຜະລິດສະບູໄດ້ໃຫ້

ຂ ້ຄິດເຫັນຕ ີ່ສິດຍາພິບານ: “ຄ າສອນຂອງພຣະເຢຊູທີີ່ທີ່ານເທສນານ້ັນບ ີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ດີຂ  ້ນ.  ປະເດັນນ້ີໝາຍເຖິງຄວາມ   

ສົກກະປົກໃນໂລກນ້ີ.” 
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            ຊາຍທັງສອງໄດ້ເດີນຕ ີ່ໄປອີກລະຍະສອງຮີ່ອມກີ່ອນທີີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ພົບຊາຍທີີ່ບ ີ່ມີບ້ານພັກອາສັຍທີີ່ນຸີ່ງຮົີ່ມ

ເສ້ືອຜ້າທີີ່ເປ້ືອນເປິະຄົນນ ີ່ງໂດຍບັງເອີນ. “ສະບູຂອງທີ່ານຈະບ ີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ດີຂ ້ນ.” ສິດຍາພິບານໂຕຕ້ອບກັບ. “ປະເດັນ

ນ້ີໝາຍເຖິງຄວາມສົກກະປົກໃນໂລກນ້ີ.”   ຜູ້ຜະລິດສະບູຫົວຂວັນເບົາໆແລະເວົ້າວີ່າ.   " ໂອຍ, ແຕີ່ເຈ້ົາຄິດຜິດແລ້ວ. 

ສະບູຈະເກີດຜົນກ ຕ ີ່ເມືີ່ອມັນຖືກນ າມາໃຊ້.” ສິດຍາພິບານຕອບອີກວີ່າ.“ ຖືກຕ້ອງທີີ່ສຸດ,” ແລະ “ດັີ່ງນ້ັນຄ າສອນຂອງ

ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດກ ເກີດຜົນເຊັີ່ນດຽວກັນເມືີ່ອນ າມາໃຊ້."  ຫ າຍຄົນຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈວີ່າແມີ່ນຫຍັງຄືສິີ່ງທີີ່ພຣະເຢຊູ

ນ າມາໃຫ້ແກີ່ເຮົາ ແລະພຣະອົງໃຫເ້ຮົາແບບໃດ. ເມືີ່ອເຂົາສັງເກດເບິີ່ງຊີວິດຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ເຂົາຈະເຫັນສິີ່ງທີີ່

ພວກເຂົາບ ີ່ເຄີຍເຫັນ:  ຄວາມເຈັບປວດ,  ການຖືກປະຕິເສດ,  ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມບ ີ່ເປັນທີີ່ນິຍົມຊົມຊອບ, ຄວາມ

ອີ່ອນນ້ອມຖີ່ອມຕົວ.  ທີ່ານເຫນັ,  ພຣະເຢຊູບ ີ່ໄດ້ມາເໝືອນດາຣາດັງຫ ືຜູ້ໂດີ່ງດັງໃນໜ້າຈ ໂທຣະທັດ. ເອຊາຢາ 53: 2-

3 ໄດ້ຊ້ີໃຫເ້ຮົາເຫັນວີ່າ ພຣະອົງບ ີ່ໄດ້ມາຈາກສະຖານທີີ່ຫລູຫລາຫ ສືະງີ່າຜີ່າເຜີຍ. ພຣະອົງບ ີ່ໄດ້ເປັນຄົນຮູບງາມ. ແທນ

ທີ ີ່ຈະເປັນດັີ່ງນັ້ນ ພຣະອົງຖືກໝິີ່ນປມາດ.  ພຣະອົງຮູຄ້ວາມເສ້ົາໂສກແລະຄວາມເສັຽໃຈ.  ຄ າສັນຍາທີີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້

ໄວນ້ັ້ນພຣະຜູ້ໂຜດຂອງເຮົາຈະຖືກປະຕິເສດໂດຍໄພີ່ພົນຂອງພຣະອົງເອງ.  ເຮົາເຫັນໃນຄ າສອນຂອງພຣະເຈ້ົາວີ່າຄ າ

ສັນຍານ້ັນປາກົດເປັນຈິງໄດ້ຢີ່າງໃດ: 

 “ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາຍັງບ້ານເມືອງຂອງພຣະອົງແລະຊາວບ້ານຊາວເມືອງຂອງພຣະອົງບ ີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບ 

ພຣະອົງ.” (ໂຢຮັນ 1: 11) 

 “ແຕີ່ຄົນທັງປວງຮ້ອງຂ ້ນພ້ອມກັນວີ່າ,“ເອົາມັນໄປຂ້າ!” (ລູກາ: 23:18) 

           ທີ່ານເຄີຍຖືກປະຕິເສດບ ີ່? ມັນເຈັບປວດຢີ່າງຮ້າຍແຮງ ອາດເຮັດໃຫ້ທີ່ານເຖິງຂ້ັນສລົບໄປຫ ອືາດເກືອບຕາຍ, 

ຈົນເຮັດໃຫທ້ີ່ານເກີດຄວາມສົງສັຍໃນຄຸນນະສົມບັດຂອງຕົວທີ່ານເອງ.  ດັີ່ງນ້ັນເມືີ່ອມັນເກີດຂ ້ນ ທີ່ານຈ ີ່ງພະຍາຍາມທີີ່

ຈະເມີນເສີຍກັບມັນ ເຊັີ່ນດຽວກັບຫ າຍໆຄົນທີີ່ພຍາຍາມໃຊ້ການກິນແລະດືີ່ມ ຫ ເືອົາຄວາມມີ່ວນຊືີ່ນເປັນທາງອອກ. 

       ແຕີ່ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດບ ີ່ໄດ້ປົບໜີຈາກການປະຕິເສດນ້ີ ພຣະອົງຮູ້ວີ່າພຣະບິດາຊົງມີພຣະປະສົງສ າລັບຄວາມເຈັບ

ປວດນ້ີ. ແລະດ້ວຍເຫດຜົນຄວາມຈິງພຣະອົງຈ ີ່ງໂອບກອດເອົາດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ. ດັີ່ງນ້ັນຂີ່າວປະເສີດເຣືີ່ອງຄວາມ

ອົດທົນຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ ີ່ການຖືກປະຕິເສດຈ ີ່ງເປັນສາຍເຫດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ແຕີ່ການ

ເສັຽສະລະຂອງພຣະອົງຈະປາກົດເປັນຈິງໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທີີ່ເອາົໃຈໃສີ່. 

                    

2. ເອຊາຢາ 53: 4-9 

4. ແຕີ່ລາວໄດ້ທົນແບກເອົາຄວາມລ າບາກຂອງເຮົາ   ຄືຄວາມເຈັບປວດທີີ່ເຮົາແບກຢູີ່ນ້ັນ  ເຮົາຄ ດສເມວີີ່າຄວາມລ າ

ບາກຂອງລາວນ້ັນແມີ່ນການລົງໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 5 ແຕີ່ລາວຖືກບາດເຈັບຍ້ອນບາບຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ລາວຖືກຕີ

ຍ້ອນພວກເຮົາເຮັດຊົີ່ວ  ການລົງໂທດທີີ່ລາວໄດ້ຮັບນ້ັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນອິສະຣະສົມບູນ ການທີີ່ລາວຖືກຕີນ້ັນ ກ 

ເພືີ່ອໃຫ້ເຮົາຫາຍດີ.  6 ເຮົາທັງໝົດເປັນເໝືອນແກະທີີ່ສູນເສັຽແລ້ວ ເຮົາທຸກຄົນຕີ່າງດ າເນີນໄປຕາມທາງຂອງໃຜລາວ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງລົງໂທດລາວຄືໂທດທີີ່ເຮົາທັງໝົດສົມຄວນໄດ້ຮັບ.   7 ລາວຖືກໝິີ່ນປມາດຢີ່າງເຈັບແສບ  ແຕີ່ກ ມີ

ຄວາມສຸພາບອີ່ອນຫວານ ລາວບ ີ່ເວົ້າຈາຫຍັງເລີຍ ເໝືອນລູກແກະທີີ່ຖືກນ າໄປຂ້າ ແລະເໝືອນແກະທີີ່ຖືກເຂົາຕັດຂົນ 

ລາວບ ີ່ເວົ້າຫຍັງເລີຍ.  8 ລາວຖືກພິພາກສາລົງໂທດແລະນ າອອກໄປປະຫານ ບ ີ່ມີໃຜກັງວນົສົນໃຈໃນເຄາະກັມຂອງ

ລາວເລີຍ ລາວຖືກຂ້າຍ້ອນບາບຂອງຊົນຊາດເຮົາ 9 ເຖິງແມີ່ນລາວບ ີ່ເຄີຍຂ້າຄົນຫລເືວົ້າຕົວະກ ຕາມລາວກ ຈະຖືກຝັງ

ໄວໃ້ນອຸບໂມງດຽວກັນກັບຄາດຕະກອນແລະພວກເສດຖີ.” 

 

        ພຣະຄັມພີໄດ້ພສູິດໃຫ້ເຫັນທັງສອງຢີ່າງລະຫວີ່າງປະວັດສາດແລະບູຮານຄະດີວີ່າມຄີວາມສອດຄີ່ອງກັນດີຫ າຍ

ກວີ່າປ ້ມອືີ່ນໆທີີ່ມີໄວໃ້ຫ້ຄົນລຸ້ນຫ ງັ ການວເິຄາະແລະວຈັິຍໂດຍນັກປະວັດສາດ, ນັກພາສາສາດ, ນັກສັງຄົມສາດແລະ
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ນັກບູຮານຄະດີໄດ້ອະທິບາຍກີ່ຽວກັບການທີີ່ບ ີ່ມີຂ ້ບົກພີ່ອງຂອງພຣະຄັມພີຄືບ ີ່ມຄີວາມຂັດແຍີ່ງກັນກັບວິດທະຍາສາດ, 

ທັງການຄ້ົນພົບແລະການສ ກສາບົດປະພັນຂອງຄົນສມັຍບູຮານ ແລະອີກຫ າຍຢີ່າງ.                  

      ພຣະຄັມພີແມີ່ນຖືກຄັດແຍກອອກຈາກປ ້ມຫລາຍຫົວໂດຍບຸກຄົນທີີ່ສ າຄັນ: ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງຮອບຮູຂ້ອງ

ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ. ຍົກຕົວຢີ່າງ ພວກກຣີກຫ ືໂຣມັນບູຮານໄດ້ທ ານວາຍເຖິງການກ າເນີດຂອງພຣະເຢຊູທີີ່ເບັດເລເຮັມ

ໃນ ມກີາ 5:2.   ຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີກາໄດ້ທ ານວາຍກີ່ຽວເຣືີ່ອງການກ າເນີດຂອງພຣະຜູ້ໂຜດຂອງເຮົາປະມານ 700 

ປີກີ່ອນເຫດການນ້ັນຈະເກີດຂ ້ນ.   ມັດທາຍໄດ້ບັນທ ກຜົນປາກົດເປັນຈິງນີໃ້ນພຣະທັມມັດທາຍ 2: 1-6. ແມ ີ່ນຫຍງັທີີ່

ເຮັດໃຫ້ຄ າທ ານວາຍນ້ີເຫັນໄດ້ຢີ່າງຈະແຈ້ງຂ ້ນ ທັງໆທີີ່ຜູ້ທ ານວາຍບ ີ່ຮູຈັ້ກກີ່ຽວກັບເມືອງເບັດເລເຮມັນ້ີມາກີ່ອນເລີຍ. 

ສີ່ວນຫລາຍມກີາໄດ້ກີ່າວເຖິງເມືອງໃຫຍີ່ທີີ່ເປັນເມືອງຫ ວງໃນອິສຣາເອນ.  ຄົນທງັຫລາຍອາດຈະເວົ້າວີ່າທີ່ານພຽງແຕີ່

ຄາດເດົາເອົາເທົີ່ານ້ັນ. ທີ່ານມີກາໄດ້ບັນທ ກຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາຢີ່າງລະອຽດເຊັີ່ນເຊ້ືອສາຍ ພູມລ າເນົາ ສະ

ຖານທີ ີ່ກ າເນີດຂອງພຣະຄຣິດ. 

       ຄ າທ ານວາຍຂອງມີກາແມີ່ນນ ີ່ງໃນຫ າຍໆຮ້ອຍຄ າທ ານວາຍທີີ່ປາກົດເປັນຈິງໃນພຣະຄັມພີ,  ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ຈາກ

ເບ້ືອງຕ້ົນຈົນເຖິງທີີ່ສຸດປາຍ ແລະຄ າທ ານວາຍນ້ີກ ມີສີ່ວນກີ່ຽວພັນກັບການບັນທ ກພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາກີ່ອນເຫດ

ການໃນປະວັດສາດຈະເກີດຂ ້ນ. 

     ເອຊາຢາ 53 ຍັງຢືນຢັນຈ ານວນຂອງຄ າທ ານວາຍ ລວມທັງສິີ່ງທີີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບ, ການຖືກລົງໂທດຂອງພຣະອົງ, 

ແລະຕລອດເຖິງການມິດງຽບຢູີ່ຂອງພຣະອົງໃນການປະເຊີນໜ້າກັບການຂົີ່ມເຫງ.   ຕອນນ ີ່ງຂອງປໂຍກນ້ີໄດ້ກີ່າວວີ່າ

ຄວາມອະທັມຂອງເຮົາຈະຕົກໃສີ່ພຣະເຢຊູໃນຖານະເປັນຜູ້ໄຖີ່ບາບ.  “ພຣະອົງແບກເອົາຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມ

ລ າບາກຂອງເຮົາ”(ຂ  ້4). ພຣະເຢຊູມາບ ີ່ພຽງແຕີ່ໄຖີ່ບາບເຮົາເທົີ່ານ້ັນ ແຕີ່ຍັງເປັນຜູ້ແບກພາຣະຂອງເຮົານ າ. 

     ໃນຄວາມເຈັບປວດຂອງທີ່ານ ຈົີ່ງຮູວ້ີ່ານ້ີເປັນຄວາມຈິງ: ທີ່ານບ ີ່ໄດ້ຢູີ່ຕາມລ າພັງຄົນດຽວ ພຣະເຢຊູເຝ້ົາເບິີ່ງທີ່ານຢູີ່, 

ຊົງຮັກເປັນຫີ່ວງທີ່ານແລະພ້ອມທີີ່ຈະຮີ່ວມເດີນໄປກັນທີ່ານ. ດ້ວຍວີ່າພຣະອົງຈະເປັນຜູ້ຮັບຄວາມທຸກລ າບາກພຣະອົງ

ພ້ອມທີີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈ   ບ ີ່ພຽງແຕີ່ເປັນຮາກເຫງົ້າຂອງສະຕປັິນຍາເທົີ່ານ້ັນ ແຕີ່ພຣະອົງຊົງເຂ້ົາໃຈເຮົາດ້ວຍ 

ຄວາມເມດຕາສົງສານ. 

 

3. ເອຊາຢາ 53: 10-12 

10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກີ່າວວີ່າ, “ມັນເປັນຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງເຮົາທີີ່ລາວຕ້ອງຮັບທຸກນ້ັນ ຄວາມຕາຍເປັນເຄືີ່ອງໄຖີ່ບາບ

ເພືີ່ອນ າມາຊ ີ່ງຄວາມລອດພົ້ນ ດັີ່ງນ້ັນລາວຈະເຫັນເຊ້ືອສາຍຂອງລາວມຊີີວິດຍືນຍາວ ແລະແຜນການຂອງເຮົາຈະສ າ

ເຣັດຍ້ອນລາວ. 11 ຫລັງຈາກມີຊີວິດຢູີ່ດ້ວຍຄວາມທຸກແລ້ວລາວຈະມຄີວາມສຸກອີກ ລາວຈະຮູວ້ີ່າຄວາມທຸກທີີ່ໄດ້ຮັບ

ນ້ັນມີປໂຍດຫລາຍ  ລາວເປັນຄົນໃຊ້ທີີ່ຊອບທັມຂອງເຮົາ ລາວຈະແບກເອົາໂທດຂອງຄົນທັງຫລາຍແລະຈະເຮັດໃຫ້

ພວກເຂົາເປັນໄພີ່ພົນຜູ້ສັດຊືີ່ຂອງເຮົາ.12 ດັີ່ງນ້ັນແຫລະ ເຮົາຈະໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບກຽດ ໄດ້ເປັນໃຫຍີ່ ແລະມີອ ານາດໃນ

ຖ້າມກາງຄົນທັງຫລາຍ  ລາວຍິນດີສະລະຊີວິດແລະມສີີ່ວນຮີ່ວມຢູີ່ນ າພວກຄາດຕະກອນ  ລາວໄດ້ຮັບແບກເອົາບາບ

ຂອງຄົນຈ ານວນຫລາຍ ແລະທົນຮັບເອົາໂທດທີີ່ພວກເຂົາສົມຄວນໄດ້ຮັບ.”  

 

           ທີ່ານເຄີຍປະສົບກັບຄວາມເຊືີ່ອທີີ່ເຖິງຈຸດສຸດຍອດຂອງທີ່ານບ ີ່ເຊັີ່ນ, ການເຊືີ່ອມສນິດເຂ້ົາກັນ, ຄວາມສັມພັນ

ຣະຫວີ່າງຍາດພີີ່ນ້ອງ ແລະທຸກເຫດການນ້ີເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູສ້ ກຂອງທີ່ານມີຄວາມຫວັງວ ີ່າຍັງບ ີ່ພຽງພ ເທືີ່ອ?    ບາງຄ້ັງ

ເຮົາເອ້ີນສິີ່ງນີວ້ີ່າ “ເຖິງຈຸດທີີ່ຕ ີ່າທີີ່ສຸດ.”  ໃນຂະນະດຽວກັນນ້ັນເຮົາສ ານ ກຂ ້ນໄດ້ວີ່າເຮົາຕ້ອງການພຣະເຢຊູຄຣິດຫ າຍ

ປານໃດ.  ສີ່ວນຄົນອືີ່ນໃຫ້ຂ ້ສເນີຫຍັງແດີ່ໃນເມ ື ີ່ອບັນຫາຄວາມຂັດສົນເກີດຂ ້ນ.  ແມີ່ນແລ ້ວໃນເວລາເຫ ົີ່ານ້ີຊ ີ່ງເປັນເວ

ລາທີີ່ເຮົາມີປະສົບກັບການຊົງພຣະຊົນຢູ ີ່ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ເຖິງຢີ່າງໃດກ ຕາມ, ເອຊາຢາໄດ້ທ ານວາຍໄວວ້ີ່າພຣະເຢ
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ຊູຈະຕ້ອງມາເພືີ່ອພຣະອົງຈະໄດ້ຊີ່ວຍພວກເຮົາ.     ການໝິີ່ນປມາດແລະຄວາມທົນທຸກທ ຣະມານທີີ່ພຣະອົງໄດ້ຂ້າມ

ຜີ່ານນ້ັນ ໄດ້ພິສູດໃຫເ້ຮົາເຫັນຕ ີ່ໜ້າພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະອົງເປັນຜູ້ແບກເອົາບາບຂອງເຮົາ,   ພວກເຮົາຍັງໄດ້ພົບ

ອີກວີ່າພຣະອົງ “ໄດ້ອະທິຖານຂ ຄວາມກະຣຸນາເພືີ່ອຄວາມຜິດຂອງຜູ້ອືີ່ນ” ຂ ້ 12   ບ ີ່ພຽງແຕີ່ເທົີ່ານ້ັນ ຄວາມບາບຂອງ

ເຮົາຍັງໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ  ຄ າອ້ອນວອນຂອງພຣະອົງບ ີ່ໄດ້ສ້ິນສຸດ  ດ້ວຍການຖວາຍຕົວຂອງພຣະອົງຢີ່າງແທ້ຈິງ. 

ດຽວນ້ີພຣະເຢຊູໄດ້ເປັນຜູ້ອ້ອນວອນເພືີ່ອເຮົາຢີ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ (ໂຣມ 8: 34) 

         ຜີ່ານການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະອົງຊົງຮັບປະກັນການຍົກໂທດຂອງເຮົາ.   ຜີ່ານທາງການຄືນພຣະຊົນ

ຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງປົກປ້ອງຄວາມຫວັງຂອງເຮົາໃນແຕີ່ລະວັນ.   ພຣະອົງແມີ່ນພຣະເມສີອາຜູ້ຊົງສັນຍາວີ່າຈະສະ 

ເດັດມາ ບ  ີ່ພຽງແຕີ່ໄຖີ່ເຮົາເທົີ່ານ້ັນແຕີ່ຍັງໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. 

        ທີ່ານສາມາດຮັບເອົາຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈໃນຄວາມຈິງຂອງພຣະຄັມພີ; ທີີ່ສາມາດຍືນຍັນດ້ວຍປະວັດຕິສາດ, ບູ

ຮານຄະດີແລະຈ ານວນຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມທີີ່ນັບໄດ້.   ເພາະສະນ້ັນ,  ຈົີ່ງກັບມາຫາພຣະເຢຊູຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງ

ທີ່ານທີີ່ເປັນຜູ້ສລາດຮອບຮູທຸ້ກສິີ່ງທີີ່ທີ່ານບ ີ່ຄາດຄິດ.   ພຣະອົງຊົງເປັນນ ີ່ງໃນການໃຫຄ້ າແນະນ າ, ເລ້ົາໂລມໃຈ, ເພີມ້

ຄວາມເຂ້ັມແຂງແລະກ າລັງໃຫ້. ຊີວິດແລະພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຢຊູບ ີ່ເໝືອນຄົນອືີ່ນ ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມທີີ່ໃຫ້

ຄວາມຄິດເຫັນເຣືີ່ອງຂອງພຣະອົງບ ີ່ຄືຄົນອືີ່ນ. ພຣະເຢຊູແມີ່ນ “ເພືີ່ອນຜູ້ໃກ້ຊິດຍິີ່ງກ ີ່ວາເພືີ່ອນ”(ສຸພາສິດ 18:24) ພຣະ

ອົງແມີ່ນ “ທີີ່ເພິີ່ງອາສັຍໃນຍາມມບັີນຫາ” (ເພງສັຣເສີນ 46:1).ພຣະອົງເປັນຜູ້ກາງແລະເປັນເຈ້ົານາຍຂອງທີ່ານ, ພຣະ 

ອົງເປັນກະສັດອົງສູງສຸດຂອງທີ່ານ. 

                                                             ນ າໃຊ້ໃນຊວີດິ.      

ຄ າສັນຍາແລະຄ າທ ານວາຍສາມາດຊີ່ວຍທີ່ານໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຂ ້ນໃນຄວາມເຊືີ່ອຢີ່າງໃດ?  ຈົີ່ງພຈິາຣະນາເບິີ່ງຂ ້ຄວາມ 

ເຫ ົີ່ານ້ີໃນອາທິດນ້ີ.                                                                                   

 

 ຈົີ່ງຄົນ້ຄວາ້ເບິີ່ງຄ າສນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້. ໃນຂະນະທີີ່ທີ່ານອີ່ານພຣະຄັມພ,ີ ຈົີ່ງໃສີ່ສີຫ ືຂີດກ້ອງຄ າທີີ່ເປັນຄ າ

ສັນຍາທີີ່ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. 

 ຈົີ່ງເຊືີ່ອວາງໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະອງົ.  ຕ້ັງຈຸດປະສົງຄວາມໄວວ້າງໃຈຂອງທີ່ານໃຫເ້ຫັນຢີ່າງຊັດເຈນໄປ 

ທີີ່ພຣະເຈ້ົາໃນແຕີ່ລະມື,້ ເມືີ່ອທີ່ານອະທິຖານ, ຍອມຮັບເອົາແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາໃນຊີວິດ ແລະຕ້ັງໃຈ

ໃສີ່ຄວາມໄວວ້າງໃຈຕ ີ່ພຣະເຈ້ົາຢີ່າງແທຈິ້ງ. 

 ຄົນ້ຄວາ້ຄ າທ ານວາຍເຣືີ່ອງຂອງພຣະອງົ.   ໃຊ້ວຈັນານຸກົມຫ ືປ ້ມຄູີ່ມແືປພຣະຄັມພີເພືີ່ອຄ້ົນຫາຄ າທ ານວາຍ

ກີ່ຽວກັບພຣະເຢຊູໃນພຣະຄັມພີເດີມ. ຈົີ່ງພິຈາຣະນາເບິີ່ງທຸກຄ າທ ານວາຍທີີ່ເນ້ັນວີ່າພຣະເຢຊູແມີ່ນຜູ້ໃດ.      

 

ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກສາສັນຍາຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງຊົງສັດຊືີ່ແລະເຊືີ່ອເພິີ່ງໄດ້.   ພຣະອົງໄດ້ສົີ່ງພຣະເຢຊູໃນຖານະພຣະ

ເມສີອາ ຕາມທີີ່ພຣະອົງຊົງກີ່າວໄວ້.    ພຣະເຈ້ົາຈະພສູິດພຣະອົງເອງໃຫ້ເປັນທີີ່ໄວວ້າງໃຈຕ ີ່ທີ່ານຖ້າທີ່ານຫາກສແວງ 

ຫາພຣະອົງ. 

                    

                          ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິ ດ 
 ວັນອາທດິ ທ ີ8 ເດືອນມນີາ 2015(3-8- 2015 ) 

__________________________________________ 

ການເກດີທີີ່ບ ີ່ເໝືອນກັບຄົນອືີ່ນ 

                          

                              ທີ່ານຈະແນະນ າຕົວທີ່ານເອງກັບຄົນທີີ່ທີ່ານຮ ູ້ຈັກກນັໃໝີ່ຢີ່າງໃດ? 

                                    ພຣະເຢຊ ເປັນມະນຸດແລະເປັນພຣະເຈົູ້າຢີ່າງສົມບ ນແບບ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ີ່ຊວີດິ: 

       ເມືີ່ອພິຈາຣະນາເບິີ່ງການມາຂອງພຣະອົງເພືີ່ອທີີ່ຈະເປັນກະສັດ ພຣະອົງສົມຄວນທີີ່ຈະເກີດທີີ່ຄະລຶຫາດໃຫຍີ່ໆ. 

ຂະນະທີີ່ລ ກນູ້ອຍເກີດມາໃນເຮອືນກັບຫຍູ້ານູ້ອຍໆເຮົາສັງເກດເຫັນວີ່າພ ີ່ແມີ່ທັງສອງບ ີ່ເປັນທຮີ ູ້ຈັກຂອງຄົນອືີ່ນແລະ

ຍາກຈົນ. ບ ີ່ມີດອກໄມູ້, ບ ີ່ມີແມີ່ນົມ ແມີ່ນແຕີ່ສັດໂຕນຶີ່ງກ ຍັງບ ີ່ມີ ເຮົາສັງເກດເຫັນວີ່າພວກເຂົານອນໜາວທັງຄືນ. 

       ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົູ້າໄດູ້ມາປະຕິສົນທຢິ ີ່ໃນຄັນຂອງຜ ູ້ຍິງເປັນເວລາເກົູ້າເດືອນ ຖູ້າທີ່ານສາມາດເອີູ້ນນາງວີ່າ

ແມີ່ຍິງ. ປະວັດສາດໄດູ້ບັນທຶກວີ່ານາງເປັນຍິງສາວ ແລະມີຄວາມເຊືີ່ອຍິີ່ງໃຫຍີ່ເກີນກວີ່າທີີ່ນາງສາມາດຈະເຂົູ້າໃຈໄດູ້

ໃນເວລານັູ້ນ.  ບັດນີູ້ສິີ່ງທີີ່ປິດບັງໄວູ້ທີີ່ເກີດຈາກນາງກາຍມາເປນັພຣະເຈົູ້າ ນາງໄດູ້ລູ້ຽງດ ວິນຍານທີີ່ຫ ີ່ຫຸູ້ມດູ້ວຍເນືູ້ອໜັງ. 

       ລ ກຂອງນາງມີເນືູ້ອໜັງ, ມີກະດ ກ, ມີເສັູ້ນເອັນ, ແລະມີເລືອດ.  ພຣະອົງແມີ່ນຖືກຕູ້ອງຕາມອົງປະກອບທກຸຢີ່າງ

ຂອງການຊົງສູ້າງ, ພຣະອົງມີຄວາມຮ ູ້ສຶກຫິວເພາະພຣະອົງແມີ່ນມະນຸດຢີ່າງສົມບ ນ ແລະຫ ັງຈາກນັູ້ນພຣະອົງໄດູ້ລູ້ຽງ 

ຄົນ 5,000 ຄນົ ເພາະພຣະອົງເປນັພຣະເຈົູ້າຢີ່າງສົມບ ນ. ພຣະອົງເຕີບໂຕຂຶູ້ນໂດຍມີຄວາມຮ ູ້ສຶກຫິວນ ູ້າເພາະພຣະອົງ

ເປັນມະນຸດຢີ່າງສົມບ ນ, ແລະວັນນຶີ່ງພຣະອົງໄດູ້ຍີ່າງເທິງໜູ້ານ ູ້າເພາະພຣະອົງເປັນພຣະເຈົູ້າຢີ່າງສົມບ ນ. 

        ພຣະອງົບ ີ່ໄດູ້ກ າເນດີຄືກັນຄົນອືີ່ນ, ບ ີ່ເໝືອນຜ ູ້ໃດໃນປະວັດສາດ, ສ າລັບພຣະອົງແລູ້ວແມີ່ນກ າເນດີຕາມແບບ

ຂອງມະນຸດ. 

 

ພຣະຄ າພກີີ່າວວີ່າຢີ່າງໃດ?  ລ ກາ 1: 26-35        ( ເບິີ່ງຕາມຫົວຂ ູ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ

1. ລ ກາ 1: 26-31 

26. ເມືີ່ອເຖິງເດອືນຖູ້ວນຫົກເທວະດາຄບັຣີເອນໄດູ້ຮັບໃຊູ້ຈາກພຣະເຈົູ້າມາຍັງເມືອງນຶີ່ງໃນແຂວງຄາລີເລຊືີ່ນາຊາເຣັດ

27. ມາຫາຍິງພົມມະຈາຣີຄົນນຶີ່ງຊຶີ່ງເປັນຄ ີ່ໝັູ້ນຂອງຊາຍຄນົນຶີ່ງຊືີ່ໂຢເຊັບຜ ູ້ເປນັເຊືູ້ອສາຍຂອງກະສດັດາວິດນາງນັູ້ນຊືີ່

ມາຣີອາ. 28. ເມືີ່ອເທວະດາມາເຖງິນາງແລູ້ວຈຶີ່ງເວົູ້າວີ່າ, “ຈົີ່ງຈະເຣີນເທນີ! ເຈົູ້າຜ ູ້ທີີ່ຊົງໂຜດພຣະກະຣຸນາປານີຫລາຍ 

ອົງພຣະຜ ູ້ເປນັເຈົູ້າກ ຊົງສະຖດິຢ ີ່ກັບເຈົູ້າ.”   29.ຝີ່າຍມາຣີອາກ ຕົກສະທູ້ານໃຈເພາະຖູ້ອຍຄ າຂອງເທວະດານັູ້ນຈຶີ່ງຮ ີ່າ 

ເພິງວີ່າຄ າທັກທາຍນີູ້ຈະໝາຍຄວາມວີ່າຢີ່າງໃດ.   30 ແລູ້ວເທວະດາໄດູ້ກີ່າວກັບນາງວີ່າ,  “ມາຣີອາເອີຍ,  ຢີ່າຊ ີ່ຢູ້ານ

ເພາະວີ່າເຈົູ້າເປັນທີີ່ຊົງພຣະກະຣຸນາໂຜດແລູ້ວ.  31 ເບິີ່ງແມ! ເຈົູ້າຈະມີທູ້ອງແລະປະສ ດບດຸຊາຍ ຈົີ່ງຕັູ້ງຊືີ່ບດຸນັູ້ນວີ່າ

ເຢຊ .  

       ຖູ້າຜ ູ້ໃດກ ຕາມຮ ູ້ກີ່ຽວກັບເຣືີ່ອງທີີ່ເປັນໄປບ  ີ່ໄດູ້ທີີ່ຍິງພົມມະຈາຣີຈະໃຫູ້ເກີດລ ກ, ລ ກາຜ ູ້ເປນັໝ ໂດຍອາຊີບແລະ

ເປັນຄົນກຣີິກໂດຍກ າເນດີເປນັຜ ູ້ຂຽນຂີ່າວປະເສີດນີູ້.,  ລ ກາຜ ູ້ມີສະຕິປັນຍາໄດູ້ຖືກມອບໝາຍໃຫູ້ອະທບິາຍລາຍລະ
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ອຽດ, ຂ ູ້ມ ນແລະການລຽງລ າດັບ. ການຂຽນຂອງເພິີ່ນໄດູ້ສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນເຖິງການຈັດລະບົບລະບຽບຢີ່າງລະມັດລະ

ວັງດູ້ວຍການພິຈາຣະນາ. ໃນຄ າເວົູ້າຂອງເພິີ່ນບ ີ່ມີຄ າເວົູ້າທີີ່ເປນັພ ລາງໆ ເປນັເຣືີ່ອງຂີູ້ຕົວະ ເປັນນທິານຫ ສືົມມ ຸດຂຶູ້ນ.  

       ແມີ່ນແລ ູ້ວມັນເປັນຄວາມລະອຽດຂອງຄ າເວົູ້າທີີ່ຖືກຕູ້ອງຂອງນາຍແພດຜ ູ້ຂຽນກີ່ຽວກັບຍິງພົມມະຈາຣີທີີ່ເກດີລ ກ.  

ລ ກາໃຊູ້ຄ າເວົູ້າວີ່າ "ພົມມະຈາຣີ" ສອງຄັູ້ງເພືີ່ອດຶງດ ດຄວາມສນົໃຈໃນການອະທບິາຍລາຍລະອຽດຂອງແຕີ່ລະຄັູ້ງທີີ່ 

ເຫັນວີ່າຈ າເປນັ.   ອກີປະການນຶີ່ງ, ຄ າອະທິບາຍທີີ່ສ າຄັນຂອງລ ກາໄດູ້ເນັູ້ນໄປໃສີ່ບົດບາດຂອງພຣະເຈົູ້າທີີ່ຢ ີ່ໃນເຫດ

ການທີີ່ສ າຄັນນີູ້, ຖູ້າປາສະຈາກເຫດການນີູ້ ລ ກຂອງນາງມາຣີອາກ ເໝືອນກັບລ ກຄົນອືີ່ນໆ. ນີູ້ແມີ່ນຄວາມເປັນນຶີ່ງໃນ

ການເລີູ້ມຕົູ້ນຂອງການກ າເນີດເຊັີ່ນ; ຂ ູ້ມ ນທີີ່ບ ີ່ສ າຄັນຮວມເຂົູ້າກັບຂ ູ້ມ ນທີີ່ສ າຄັນ, ຄວາມສ ງສົີ່ງເຂົູ້າມາຮີ່ວມເຂົູ້າກັບ

ຄວາມຍາກຈົນ, ແລະການເປນັອົງພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົູ້າຮີ່ວມເຂົູ້າກັບການເປັນມະນຸດ. 

       ມັດທາຍ ຍັງເນັູ້ນໃຫູ້ເຫັນຄວາມສ າຄັນຂອງເຣືີ່ອງຍິງພົມມະຈາຣີທີີ່ເກີດລ ກ: "ຢາໂຄບພ ີ່ຂອງໂຢເຊັບ, ຜ ູ້ເປັນຜົວ

ຂອງມາຣີອາ, ແລະມາຣີອາເປັນມານດາຂອງເຢຊ ຜ ູ້ມີອີກນາມຊືີ່ນຶີ່ງວີ່າ ເມຊີອາ( ມັດທາຍ 1:16).  ຄ າເວົູ້າຄ ານີູ້ໃນພາ

ສາເດີມຂອງກຣີກໄດູ້ບອກໃຫູ້ເຮົາຮ ູ້ວີ່າໂຢເຊັບແມີ່ນຜົວຂອງມາຣີອາ ແຕີ່ບ ີ່ແມີ່ນພ ີ່ຂອງພຣະເຢຊ .  ພຣະເຢຊ ຈຶີ່ງແມີ່ນ

ການຕັູ້ງຄັນໂດຍເດດພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດ ດັີ່ງນັູ້ນພຣະອົງຈຶີ່ງມີລັກສະນະເປັນພຣະເຈົູ້າ, ແລະຄວາມເປັນພຣະເຈົູ້າ

ຂອງພຣະອົງຈຶີ່ງເຮັດໃຫູ້ພຣະເຢຊ ບ ີ່ມີບາບ,  ສະພາບຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອົງມີທັງສອງຢີ່າງຄືຄວາມເປັນພຣະ

ເຈົູ້າແຫີ່ງຟູ້າສວັນຜີ່ານທາງຣິດອ ານາດພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດຂອງພຣະເຈົູ້າ    ແລະສະພາບຂອງມະນຸດໂດຍຜີ່ານການ

ກ າເນດີຈາກຍິງພົມມະຈາຣີທ ີ ີ່ຊືີ່ມາຣີອາ. 

       ເທວະດາຄັບຣີເອນຖືກສົີ່ງມາໂດຍພຣະເຈົູ້າໃຫູ້ມາບອກເຫດການລັກສະນະພິເສດເຖິງເຫດການຊົງກ າເນີດຂອງ

ພຣະເຢຊ ນ າມາຣີອາ. ເປັນການມາຢູ້ຽມທີີ່ເໜອືທັມມະຊາດທງັເປັນການເຮັດໃຫູ້ຕົກໃຈກົວ, ບ ີ່ໄດູ້ກີ່າວເຖິງການໄດູ້ຍິນ

ຂີ່າວທີີ່ບ ີ່ເປັນໜູ້າເຊືີ່ອຖ.ື ແຕີ່ຄັບຣີເອນໄດູ້ເຕືອນມາຣີອາບ ີ່ໃຫູ້ຢູ້ານເພາະ "ພຣະເຈົູ້າຊົງສະຖິດຢ ີ່ນ າເຈົູ້າ." 

        ສະຖານະການຂອງມາຣີອາຕອນນີູ້ແມີ່ນຫາທີີ່ປຽບບ ີ່ໄດູ້, ແຕີ່ລາວຢ ີ່ໃຕູ້ການນ າພາແລະຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະ

ເຈົູ້າ ແລະເປັນສະຖານທີີ່ດີທີີ່ລາວໄດູ້ຢ ີ່. 

 

 

 

2. ລ ກາ 1: 32-33 

32 
ບຸດນັູ້ນຈະໄດູ້ເປັນໃຫຍີ່ ແລະຈະຊົງເອີູ້ນວີ່າພຣະບຸດຂອງຜ ູ້ສ ງສດຸ ອົງພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົູ້າຊົງປະທານພຣະທີີ່ນັີ່ງຂອງ

ກະສັດດາວິດ ຜ ູ້ເປນັບັນພະບຸຣຸດຂອງທີ່ານໃຫູ້ແກີ່ທີ່ານ. 
33 
ແລະທີ່ານຈະສເວີຍຣາດຄຸູ້ມຄອງເຊືູ້ອສາຍຂອງຢາໂຄບ

ສືບໄປເປນັນິດ ແລະຣາຊອານາຈັກຂອງທີ່ານຈະບ ີ່ຮ ູ້ສິູ້ນສຸດ.”  

      

       ໃນຖານະເປັນສິດຍາພິບານ, ຂູ້າພະເຈົູ້າໄດູ້ປະຕບິັດໜູ້າທີີ່ແບີ່ງປັນໃຫູ້ຄວາມຄິດເຫັນໃນຄວາມສເມີພາບຂອງ

ການແຕີ່ງງານ.   ປະສົບການຢີ່າງນຶີ່ງທີີ່ເປັນໜູ້າຊືີ່ນຊົມຂອງຂູ້າພະເຈົູ້າແມີ່ນການອະທຖິານຮີ່ວມກັບເພືີ່ອນເຈົູ້າບີ່າວ

ແລະເຈົູ້າສາວກີ່ອນເລີູ້ມພິທ.ີ  ຫ ັງຈາກພະນັກງານການແຕີ່ງງານກີ່າວຕູ້ອນຮັບ, ຊຶີ່ງແມີ່ນງານລູ້ຽງໃນສະຖານທີີ່ໆຄົນ

ຊຸມນຸມກັນແລະມີອາຫານດີໆຢີ່າງຫ ວງຫ າຍແລະດົນຕຣີເພືີ່ອສະແດງຄວາມຍິນດີແລະສເລີມສລອງງານສົມຣົດຂອງ

ເຂົາ. ເປັນການແຕີ່ງງານທີີ່ດທີີີ່ສຸດ. 

       ໃນຖານະເປັນຜ ູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊ ຄຣິດ, ພວກເຮົາທັງໝົດຈະໄດູ້ເຂົູ້າຮີ່ວມງານສົມຣົດພິເສດວັນນຶີ່ງ. ເມືີ່ອວັນ

ແຕີ່ງງານຂອງລ ກແກະມາເຖິງ, ເຈົູ້າສາວຂອງພຣະຄຣິດທີີ່ຕຽມພູ້ອມ.   ພວກເຮົາ, ຄຣິສຕະຈັກ, ຈະສວມໃສີ່ສຸດແຕີ່ງ

  ເພາະວີ່າພຣະເຢຊ ຊົງເປັນຢ ີ່ກີ່ອນສູ້າງໂລກ ມີຄວາມສ າຄັນຫຍັງທີີ່ພຣະອົງຕູ້ອງມາບັງເກີດເປັນບຸດນູ້ອຍ? 
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ງານທີີ່ເອີູ້ນວີ່າ “ ຄວາມປະພຶດອັນຊອບທັມຂອງໄພີ່ພົນບ ຣິສຸດຂອງພຣະເຈົູ້າ” (ພຣະນມິິດ 19:8) ງານລູ້ຽງການແຕີ່ງ 

ງານຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິດ( ພຣະນິມິດ 19: 6-ຄ) ຈະເປັນງານສເລີມສລອງຢີ່າງແທູ້ຈິງ  ເພາະວີ່າພຣະເຢຊ ບ ີ່ພຽງແຕີ່ 

ເກີດມາເພືີ່ອແບກເອົາຄວາມບາບອອກຈາກໂລກເທົີ່ານັູູ້້ນ ແຕີ່ພຣະເຢຊ ຍັງໄດູ້ເກີດມາເພືີ່ອປົກຄອງໃນຖານະເປັນພຣະ

ເມຊີອາແລະເປັນກະສັດຕລອດໄປ. ເອຊາຢາໄດູ້ບອກພວກເຮົາວີ່າຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເມຊີອາແມີ່ນຣາຊອານາ

ຈັກນຶີ່ງທີີ່ບ ີ່ມີມືູ້ສິູ້ນສຸດ( ເອຊາຢາ 9:7) 

       ເທວະດາຄັບຣີເອນເຮັດໃຫູ້ມາຣີອາຮັບຮ ູ້ເຖິງໜູ້າທີີ່ຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິດທີີ່ຈະກະທ າໃນປະວັດສາດ ແລະຊົີ່ວນຣັິນ

ດອນ. ພຣະເຢຊ ເປັນຜ ູ້ປົກຄອງໃນປັດຈບຸັນແລະໃນປະວັດຕສິາດ ແລະພຣະອົງມີຣິດອ ານາດສ ງສຸດໃນການປົກຄອງ

ໃນອະນາຄດົໄປຊົີ່ວນຣັິນດອນ. 

       ພຣະເຢຊ ໄດູ້ແຕີ່ງຕັູ້ງກດົເກນເປັນທີີ່ຮຽບຮູ້ອຍໃນການປກົຄອງອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງໄດູ້ຈັດຕຽມໄວູ້ 

ແລູ້ວຜີ່ານທາງຊີວິດຂອງພຣະອົງ.  ໃນຣາຊະອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ບ ີ່ໄດູ້ຈ າແນກ ເຊືູ້ອຊາດ, ເພດ, ຖານະຄວາມຮັີ່ງ

ມີ, ຖານະທາງສັງຄົມ( ຄາລາເຕັຽ 3:28). ພຣະຄຣິດເພີູ້ມເຫືີ່ອແຮງໃຫູ້ແກີ່ຜ ູ້ຊອກຫາພຣະອົງທີີ່ຢາກມີຄວາມເຂັູ້ມແຂງ. 

ການໃຫູ້ອະພັຍຈະເອົາຊະນະຄວາມຂົມຂືີ່ນໃຈ,ແລະຈ ານວນເງິນທີີ່ທີ່ານມີກ ບ ີ່ສ າຄັນ. ສິີ່ງທີີ່ສ າຄັນນັູ້ນແມີ່ນຈິດ 

ໃຈ. 

       ລ ກນູ້ອຍທີີ່ເກີດຈາກຍິງພົມມະຈາຣີບ ີ່ພຽງແຕີ່ເກດີມາແລູ້ວກ ຕາຍ, ແຕີ່ເກດີມາເພືີ່ອປົກຄອງ. ຜ ີ່ານທາງອົງພຣະ

ເຢຊ , ພຣະເຈົູ້າໄດູ້ຈັດຕຽມຣາຊອານາຈັກທີີ່ບ ີ່ຖືກທ  າລາຍແລະປະຮູ້າງໄວູ້. ຣາຊອານາຈັກແລະການປົກຄອງຂອງພຣະ

ອົງຈະຄົງຢ ີ່ຕລອດໄປ. 

 

 

 

3. ລ ກາ 1:34-35 

34. ຝີ່າຍມາຣີອາຈຶີ່ງທ ນເທວະດານັູ້ນວີ່າ, “ເຫດການນີູ້ຈະເປນັໄປໄດູ້ຢີ່າງໃດ ເພາະຂູ້ານູ້ອຍຍັງບ ີ່ທັນໄດູ້ຮີ່ວມຮ ູ້ກບັ

ຊາຍຈັກເທືີ່ອ.” 35. ເທວະດາໄດູ້ຕອບນາງວີ່າ, “ພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດຈະສະເດດັລົງມາເຖິງເຈົູ້າ ແລະຣິດເດດຂອງຜ ູ້

ສ ງສດຸຈະປກົຄຸມເຈົູ້າໄວູ້ ເຫດສນັນີູ້ບຸດທີີ່ຈະເກດີມານັູ້ນຈະໄດູ້ເອີູ້ນວີ່າ ບ ຣິສຸດ ຄືພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົູ້າ. 

 

       ເອຊາຢາໄດູ້ບອກພວກເຮົາກີ່ຽວກັບຂອງຂວັນທີີ່ຍອດຢູ້ຽມເມືີ່ອທີ່ານຂຽນວີ່າ “ເດັກນູ້ອຍຜ ູ້ນຶີ່ງໄດູ້ເກີດມາເພືີ່ອເຮົາ, 

ຊົງປະທານລ ກຊາຍຜ ູ້ນຶີ່ງໃຫູ້ເຮົາ”( ເອຊາຢາ 9:6) 

       “ໃຫູ້” ຈົີ່ງສັງເກດເບິີ່ງວີ່າພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດເລືອກເອົາຄ ານີູ້ຢີ່າງລະວັງໃສີ່ໃນຄ າທ ານວາຍນີູ້ຢີ່າງໃດ. ປະທານ

ລ ກຊາຍ “ໃຫູ້” ແກີ່ເຮົາ.  ໃນຖານະທີີ່ເປນັພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົູ້າ ພຣະເຢຊ ຊົງເປນັຢ ີ່ແລູ້ວ ພຣະອົງບ ີ່ແມີ່ນເຂົູ້າມາມີຊີ

ວິດຢ ີ່ເປັນຄັູ້ງທ າອດິ ເຖິງປານນັູ້ນພຣະອົງຊົງເປັນເດັກທີີ່ “ເກີດ” ມາຈາກຍິງພົມມະຈາຣີ ເພາະວີ່າພຣະເຈົູ້າໃຫູ້ພຣະອົງ 

ມາເກີດເປັນມະນຸດແບບເໜອືທັມມະຊາດ ດັີ່ງນັູ້ນພຣະເຈົູ້າຈຶີ່ງປະຕິສນົທິໃນຮີ່າງກາຍຂອງມະນຸດ, 

       ທັມມະຊາດສອງຢີ່າງຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິດເປັນຮ ບຮີ່າງຕາມແບບຜ ູ້ຊີ່ຽວຊານທາງສາສນາເອີູ້ນວີ່າ “ ສາມຮວມ

ເຂົູ້າເປັນນຶີ່ງ" ແລະເປັນຄ າສັບທີີ່ສ າຄັນ, ແຕີ່ມັນມີຄວາມໝາຍທີີ່ເຂົູ້າໃຈງີ່າຍວີ່າພຣະເຢຊ ບ ີ່ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ຄຸນຄີ່າຂອງ

ຄວາມເປັນພຣະເຈົູ້າລົດນູ້ອຍລົງ ແລະເປັນມະນຸດຢີ່າງສົມບ ນ. ພຣະອົງບ ີ່ໄດູ້ເສັຽຄວາມເປັນພຣະເຈົູ້າເມືີ່ອພຣະອົງ

ເປັນມະນຸດ. ພຣະເຢຊ ບ ີ່ແມີ່ນມະນດຸ 50% ແລະບ ີ່ແມີ່ນພຣະເຈົູ້າ 50%; ຖູ້າຈະເວົູ້າໃຫູ້ຖກືຕູ້ອງ,  ມາຣອີາໃຫູ້ກ າເນດີ

ບດຸ 

ເປນັ “ພຣະເຈົູ້າ-ມະນດຸ” ຜ ູ້ຊຶີ່ງເປນັພຣະເຈົູ້າຢີ່າງສມົບ ນ ແລະເປນັມະນດຸຢີ່າງສມົບ ນໃນເວລາດຽວກນັ. 

     ການມີຊີວິດຕາມລະບອບປະຊາທປິະໄຕແລະຕາມການປົກຄອງຂອງພຣະຄຣິດແຕກຕີ່າງກັນແນວໃດ? 
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       ພຣະເຢຊ ຊົງເກີດມາເປນັພຣະເຈົູ້າດັີ່ງນັູ້ນພຣະອົງຈຶີ່ງເປນັ “ ພຣະເຈົູ້າຢ ີ່ກັບພວກເຮົາ” ນັູ້ນແມີ່ນຄວາມໝາຍໃນ

ນາມຊືີ່ຂອງພຣະອົງ, ອີມານ ເອນ. ເຮົາໄດູ້ອີ່ານພຣະທັມໂກໂລຊາຍ 1:19 ວີ່າ, "ເພາະວີ່າພຣະບິດາຊົງພ ພຣະທັຍທີີ່ຈະ

ໃຫູ້ສະພາບຂອງພຣະເຈົູ້າສະຖດິຢ ີ່ໃນພຣະບຸດຢີ່າງເຕັມບ ຣິບ ນ.” 

 

       ພຣະຄັມພີຊີູ້ໃຫູ້ເຫັນວີ່າພຣະເຢຊ ຊົງເທົີ່າທຽມກັບພຣະເຈົູ້າ ເຮັດໃຫູ້ຄວາມສັມພັນນີູ້ເຂັູ້ມແຂງຂຶູ້ນ. ປະຖົມມະ

ການ 1:1 ບອກໃຫູ້ເຮົາຮ ູ້ວີ່າພຣະເຈົູ້າເປັນຜ ູ້ສູ້າງໂລກຈັກກະວານ, ແລະ ໂກໂລຊາຍ 1:16 ບອກໃຫູ້ເຮົາຮ ູ້ວີ່າສພັະທຸກ

ສິີ່ງຊົງສູ້າງຂຶູ້ນໂດຍອົງພຣະເຢຊ ຄຣິດ. ພຣະເຈົູ້າໃນປະຖົມມະການ 1:1 ກ ແມີ່ນພຣະເຈົູ້າໃນໂກໂລຊາຍ 1:16. ພຣະ

ເຢຊ ຄຣິດໄດູ້ແຍກຈາກພຣະເຈົູ້າພຣະບດິາໃນການເປັນບຸກຄນົຂອງພຣະອົງ, ແລະມີຄວາມສເມີພາບກັບພຣະເຈົູ້າໃນ

ຄວາມເປັນພຣະເຈົູ້າຂອງພຣະອົງ.  ພຣະອົງຮັບເອົາຮີ່າງກາຍຂອງມະນຸດເພືີ່ອກ າເນີດເປັນລ ກນູ້ອຍໃນໂລກທີີ່ເຕັມໄປ

ດູ້ວຍຄວາມບາບ.  ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຢຊ ທີີ່ສະເດັດເຂົູ້າມາໃນໂລກນີູ້ກ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈົູ້າທີີ່ເບິີ່ງບ ີ່ເຫັນດູ້ວຍຕາ

ມາປາກົດໃຫູ້ເຮົາເຫັນເປນັປະວັດສາດ-ຄືຕົວພຣະອົງເອງ. 

       ການກ າເນດີຂອງພຣະເຢຊ ບ ີ່ເໝືອນການເກີດຂອງຄົນອືີ່ນ ເພາະພຣະອົງເປັນພຣະເຈົູ້າບ ີ່ເໝືອນພຣະອືີ່ນ. ພຣະ

ເຢຊ ເຂົູ້າໃນໂລກໃນຖານະເປນັພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົູ້າ ດັີ່ງນັູ້ນເຮົາຈຶີ່ງຮ ູ້ຈັກພຣະເຈົູ້າແລະມີປະສົບການກີ່ຽວກັບພຣະ 

ອົງຫ າຍຂຶູ້ນ. 

 

 

 

                                                     ນ າໃຊູ້ໃນຊວີດິ 

                                                                                                                                                                          

ທີ່ານຈະຕອບສນອງຕ ີ່ຄວາມຈງິຢີ່າງໃດ ວີ່າພຣະເຢຊ ເປນັພຣະເຈົູ້າຢີ່າງສມົບ ນ ແລະເປນັມະນດຸຢີ່າງສມົບ ນ?  ຈົີ່ງພ ິ

ຈາຣະນາເບິີ່ງຂ ູ້ຄວາມຂູ້າງລຸີ່ມນີູ້ແຕີ່ລະຂັູ້ນຕອນ:     

                                                                               

 ຂດຸລງົໃຫູ້ເລກິອກີ. ຮູ້ອງຂ ໃຫູ້ສິດຍາພິບານຂອງທີ່ານແນະນ າປຶູ້ມ, ບົດຄວາມ, ຫລືການກະຈາຍສຽງ ທີີ່ຈະ

ຊີ່ອຍໃຫູ້ທີ່ານເຂົູ້າໃຈພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຢຊ ດີຂຶູ້ນ. 

 ຮ ູ້ຈກັພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົູ້າ. ຕຶກຕອງເບິີ່ງການເປັນພຣະເຈົູ້າແລະການເປນັມະນຸດຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິດດູ້ວຍ

ການທີ່ອງຈ າເຮັບເຣີ 4:15-16 ໃນສອງສາມວັນຂູ້າງໜູ້ານີູ້. ສມຸໃຈໃສີ່ຄວາມຈິງໃນຂ ູ້ພຣະຄ າເຫ ົີ່ານັູ້ນ. 

 ເຊນີຄນົໃຫູ້ມາຮ ູ້ຈກັກບັພຣະເຢຊ . ອະທຖິານເພືີ່ອໃຫູ້ມີໂອກາດໄດູ້ເວົູ້າລົມກັບໃຜຜ ູ້ນຶີ່ງທີີ່ບ ີ່ຍອມຮບັວີ່າພຣະ

ເຢຊ ຊົງເປັນມະນຸດແລະເປັນພຣະເຈົູ້າໃນເວລາດຽວກັນ.  ຈົີ່ງສັດຊືີ່ແລະໜ ນໃຈຄົນໆ ນັູ້ນ ໃນຂະນະທີີ່ທີ່ານ

ແບີ່ງປັນຄວາມຈິງຂອງພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົູ້າກບັລາວ. 

 

ທີ່ານມີມິດສະຫາຍທີີ່ສນິດຕດິແທດກວີ່າອູ້າຍນູ້ອງຂອງທີ່ານເອງ. ມິດສະຫາຍຄົນນັູ້ນແມີ່ນຜ ູ້ຊີ່ວຍຂອງທີ່ານ. ພຣະອົງ

ເປັນມິດສະຫາຍຂອງທີ່ານເພາະພຣະອົງເປັນມະນຸດທີີ່ສົມບ ນ. ພຣະອົງເປນັຜ ູ້ຊີ່ວຍຂອງທີ່ານເພາະພຣະອົງເປັນພຣະ

ເຈົູ້າທີີ່ສົມບ ນ.  

 

                                       ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

     ເພາະພຣະເຢຊ ມີຊີວິດຢ ີ່ໃນຖານະມະນຸດຄົນນຶີ່ງ ມັນສ າຄັນແນວໃດທີີ່ຕູ້ອງເຂົູ້າໃຈວີ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈົູ້າ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

 ວັນອາທດິ ທ ີ15 ເດືອນມນີາ 2015 (3-15-2015) 

__________________________________________ 

ຣດິອ ານາດທີີ່ບ ີ່ເໝອືນກບັຄົນອືີ່ນ 

                          

                                         ຣິດອ ານາດແບບໃດທີີ່ເຮັດໃຫ້ທີ່ານເກີດຄວາມສົນໃຈ? 

                                            ພຣະເຢຊູມີອ ານາດເໝືອຄວາມຢ້ານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ີ່ຊວີດິ: 

       ພວກເຮົາສາມາດພົບກັບ ມືທ້ີີ່ບ ີ່ດີ, ອາທິດທີີ່ບ ີ່ດີ, ແລະຍິີ່ງໄປກີ່ວານ້ັນຕລອດທັງເດືອນເລີຍບ ີ່ດີ.   ສິີ່ງບ ີ່ດີເຫລົີ່ານ້ີ 

ໄດ້ດ າລົງຊີວິດຢູີ່ໃນໂລກທີີ່ເສືີ່ອມໂຊມກັບມະນຸດທີີ່ລ້ົມເຫລວເໝືອນກັບລູກຂອງກະສັດທີີ່ມີຊີວິດລ້ົມເຫລວ.   ແຕີ່ຢີ່າ 

ໃຫ້ເຮົາຕີຄວາມໝາຍຂອງສັນຕິສຸກຕາມສະຖານະການຂອງເຮົາເອງ ທີີ່ເວົ້າແນວນ້ັນກ ເພາະເຮົາມີແຫ ີ່ງທີີ່ດີທີີ່ສຸດຂອງ

ສັນຕິສຸກແລະສ າລັບຄວາມກ້າຫານຢູີ່ແລ້ວ. ແທ້ຈິງແລ້ວ ນ້ັນເປັນແຫລີ່ງອັນແທ້ຈິງພຽງແຕີ່ແຫລີ່ງດຽວ.      

     ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກເຮົາຢີ່າງຈະແຈ້ງ: "ເຮົາໄດ້ບອກເຣືີ່ອງນີແ້ກີ່ທີ່ານທັງຫລາຍ ເພືີ່ອພວກທີ່ານຈະມີຄວາມສງົບສຸກ

ໃນເຮົາ ໃນໂລກນ້ີພວກທີ່ານຈະມີຄວາມທຸກລ າບາກ ແຕີ່ຈົີ່ງຊືີ່ນໃຈເທາະ ຝີ່າຍເຮົາໄດ້ຊະນະໂລກແລ້ວ.” (ໂຢຮັນ 16: 

33) 

         ພວກເຮົາທັງໝົດຈະປະເຊີນກັບເວລາທີີ່ບ ີ່ສະບາຍໃຈ ບ ີ່ວີ່າຈະກີ່ຽວກັບເສຖກິດ, ຫ ກືີ່ຽວກັບສຸຂພາບ, ຫ ກືີ່ຽວກັບ

ຄວາມສັມພັນຫ ດ້ືານການເງິນ,   ສະຖານະການເຫ ົີ່ານ້ີມັນຈະທ າໃຫ້ເຮົາເກີດຄວາມຮູ້ສຶກອີ່ອນແອຫ  ືເຮັດໃຫ້ມຄີວາມ

ຮູ້ສຶກພີ່າຍແພ.້ ແຕີ່ໃນຂະນະທີີ່ເຮົາຮຽນບົດຮຽນນ້ີເຮົາຈະພົບວີ່າ ພຣະເຢຊູມີຣິດອ ານາດບ ີ່ເໝືອນຄົນອືີ່ນ ແລະພຣະອົງ

ຈະໃຊ້ຣິດອ ານາດຂອງພຣະອົງແທນພວກເຮົາ. 

     ເພືີ່ອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍວີ່າແນວໃດນ້ັນ ໃຫ້ເຮົາເບິີ່ງເຫດການສ າຄັນໃນການທ າພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຢຊູ

ຊຶີ່ງພຣະອົງໄດ້ສ າແດງຣິດອ ານາດແທນຜູ້ທີີ່ຕິດຕາມພຣະອົງ. 

 

ພຣະຄມັພກີີ່າວວີ່າຢີ່າງໃດ?    ມາຣະໂກ 4:35-41    ( ເບິີ່ງຕາມຫົວຂ ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

      ສືກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ມາຣະໂກ 4:35-38ກ: 

35.  ໃນເວລາແລງມື້ນັ້ນ ພຣະອົງຊົງກີ່າວແກີ່ເຂົາວີ່າ,  “ເຮົາຈົີ່ງພາກັນຂ້າມໄປຟາກນ້ັນເທາະ.”   
36
ເມືີ່ອລາປະຊາຊົນ

ແລ້ວ ເຂົາຈຶີ່ງເຊີນພຣະອົງສະເດັດໄປໃນເຮືອທີີ່ພຣະອົງຊົງປະທັບຢູີ່ນ້ັນ ແລະມີເຮືອອືີ່ນຫລາຍລ າໄປພ້ອມ. 
37
ແລ້ວລົມ

ພະຍຸໃຫຍີ່ໄດ້ບັງເກີດຂ້ຶນ ແລະຟອງນ ້າໄດ້ຊັດເຂ້ົາຈົນເຮືອຈວນຈະເຕັມ.  
38
ຝີ່າຍພຣະອົງຊົງບັນທົມໝູນໝອນຫລັບຢູີ່

ທ້າຍເຮືອ ພວກສິດຈຶີ່ງມາປຸກພຣະອົງທູນວີ່າ,   “ອາຈານເອີຍ,  ທີ່ານບ ີ່ເປັນຫີ່ວງດອກຫລ ືພວກຂ້ານ້ອຍກ າລັງຈະຈິບ 

ຫາຍຢູີ່ແລ້ວ.”  

 

       ໃນວັນອາທິດ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເທດສນາສອງຄ້ັງໆ ລະນຶີ່ງຊົວໂມງຕ ີ່ບົດເທດໃນແຕີ່ລະອາທິດ.  ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງເປັນ

ຕົວແທນເຂ້ົາປະຊຸມກັບຜູ້ນ າຄຣິສຕະຈັກຕີ່າງໆ.  ບ ີ່ຈ າເປັນຕ້ອງເວົ້າ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບການເຕືອນໃຫ້ຮູລ້ີ່ວງໜ້າແລ້ວ
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ຫ ັງຈາກທີ່ຽງວັນຂອງແຕີ່ລະອາທິດ.   ເມືີ່ອຂ້າພະເຈ້ົາກັບມາເຖິງເຮືອນ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຍີ່າງໄປທີີ່ຕັີ່ງອ້ີທີີ່ຂ້າພະເຈ້ົາມັກ

ນັີ່ງເພືີ່ອພັກຜີ່ອນ. ກີ່ອນທີີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຮູສຶ້ກຕົວ ຂ້າພະເຈ້ົາກ ເຊືອບຫລັບໄປຢ ີ່າງສນິດ. 

        ພຣະເຢຊູບ ີ່ໄດ້ເອນຫ ັງລົງເທິງຕັີ່ງອ້ີທີີ່ສະດວກສະບາຍໃນພຣະທັມມາຣະໂກ 4.  ເປັນຍາມຄ ີ່າ, ມືດສນິດ, ມີລົມ

ພະຍຸ. ເຮືອໄດ້ຖືກຟອງນ ້າລົມພະຍຸຊັດເຂ້ົາໃສີ່ຢີ່າງຮ້າຍແຮງຈົນເຮືອເກືອບຈະຫ ົ້ມ. ພຣະອົງຈະເຊືອບຫລັບໄປໄດ້ຢີ່າງ

ໃດໃນເຫດການຢີ່າງນີ?້   ແຕີ່ກ ເປັນທີີ່ຍອມຮັບ,  ແນີ່ນອນພຣະເຢຊູຕ້ອງອິດເມືີ່ອຍໝົດເຮືີ່ອໝດົແຮງຫ ັງຈາກການສັີ່ງ

ສອນແລະທ າພຣະຣາຊກິດຈົນໝົດມື,້ ແຕີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດຫ າຍເກີນກວີ່ານອນຫ ບັແບບທັມມະດາ. ເມືີ່ອພຣະເຢຊູໄປ

ບັນທົມທີີ່ທ້າຍເຮືອ ພຣະອົງມີຈຸດປະສົງທີີ່ຈະກະທ າເຊັີ່ນນ້ັນ. 

       ຂ້າພະເຈ້ົາຮູເ້ຣືີ່ອງນີໄ້ດ້ຢີ່າງໃດ? ໃນຂ ້ 38 ເວົ້າວີ່າ ຝີ່າຍພຣະອົງ "ຊົງບັນທົມໝູນໝອນຫລັບຢູີ່ທ້າຍເຮືອ.” ພຣະ

ເຢຊູໄດ້ຈັບເອົາໝອນແລະເຂ້ົາໄປທາງທ້າຍເຮືອ. ເມືີ່ອທີ່ານເອງນອນລົງແລະຫລັບສະບາຍ ທີ່ານກ ໝາຍຄວາມວີ່າ 

ທີ່ານຢາກຈະໃຫ້ເປັນໄປແນວນ້ັນ.   

       ແຕີ່ພຣະເຢຊູຈະນອນຫລັບໄດ້ແນວໃດໃນເມືີ່ອສາວົກຂອງພຣະອົງເກີດຢ້ານໃນຊີວດິແລະຮ້ອງສຽງດັງ? ບາງ 

ເທືີ່ອພຣະອົງຢາກຈະເຫັນວີ່າພວກເພິີ່ນເຊືີ່ອໃນສິີ່ງທີີ່ພຣະອົງເວົ້າຫ າຍກວີ່າເຫດການທີີ່ເກີດຂ້ຶນອ້ອມໆພວກເພິີ່ນຫລບື ີ່.  

ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກກັບພວກເພິີ່ນກີ່ອນແລ້ວວີ່າພວກເພິີ່ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍງັ. ພຣະອົງເວົ້າວີ່າ, “ເຮົາຈົີ່ງພາກັນຂ້າມໄປ

ຟາກນ້ັນເທາະ.” ພຣະອົງມີແຜນທີີ່ຈະຂ້າມໄປຟາກນ້ັນດ້ວຍຄວາມປອດພັຍ ແລະບ ີ່ມີລົມພະຍຸເຮັດໃຫແ້ຜນການຂອງ 

ພຣະອົງປີ່ຽນໄປ. 

        ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູກ ເຮັດເຊັີ່ນດຽວກັບທີີ່ພວກເຮົາມັກເຮັດ ເມືີ່ອຟັງເທດສນາຫ ືຮີ່ວມສຶກສາພຣະຄັມພ ີພວກ

ເຂົາໄດ້ຍິນຄ າສອນໂດຍບ ີ່ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ. ພວກເຂົາໄດ້ຍິນຄ າສອນແຕີ່ລືມຄ າສັນຍາ. ເມືີ່ອທີ່ານຮູ້ວີ່າຕົວທີ່ານເອງ

ຕົກຢູີ່ໃນບັນຫາແບບດຽວກັນນ້ີ ຢີ່າລືມຄ າສັນຍາ. ຈົີ່ງຈືີ່ໄວວ້ີ່າພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າຫຍງັ ພຣະອົງຊົງຢູີ່ກັບທີ່ານ ດັີ່ງນ້ັນຈົີ່ງ

ເຊືີ່ອວາງໃຈໃນພຣະອົງທີີ່ຈະຫາ້ມກະແສຄ້ືນໃນຊີວິດຂອງທີ່ານໃຫ້ສງົບລົງ. 

                               

 

2. ມາຣະໂກ 4: 38ຂ-39: 

38.ຝີ່າຍພຣະອົງຊົງບັນທມົໝນູໝອນຫລັບຢູີ່ທ້າຍເຮືອພວກສິດຈຶີ່ງມາປຸກພຣະອົງທູນວີ່າ, “ອາຈານເອີຍ, ທີ່ານບ ີ່ເປັນ

ຫີ່ວງດອກຫລ ືພວກຂ້ານ້ອຍກ າລັງຈະຈິບຫາຍຢູີ່ແລ້ວ.” 
39
ພຣະອົງຈິີ່ງຊົງຕືີ່ນຂ້ຶນຫ້າມລົມ ແລະຊົງກີ່າວແກີ່ທະເລວີ່າ,  

“ມິດສງົບແມ” ແລ້ວລົມກ ເຊົາ ຟອງນ ້າກ ສງົບງຽບທົີ່ວໄປ. 

 

       ທະເລຄາລີເລຢູີ່ໃນເຂດຈ ເດນທີີ່ເປັນຮີ່ອມເລິກທີີ່ສາມາດເກີດລົມພະຍຸຮ້າຍແຮງຢີ່າງກະທັນຫັນຫ ໃືນເວລາທີີ່ບ ີ່

ທັນໄດ້ສັງເກດ. ໃນຄວາມມືດສນິດຂອງຍາມຄ ີ່າທີີ່ກາງທະເລ ແນີ່ນອນລົມພະຍຸຈະເຮັດໃຫ້ພວກສາວົກຕົກອົກຕົກໃຈ  

ໂດຍທີ ີ່ບ ີ່ທັນໄດ້ຕ້ັງຕົວ. ລົມພະຍຸບ ີ່ພຽງແຕີ່ທົດສອບຄວາມຊ ານານຂອງຜູ້ເດີນທາງໆ ເຮືອເທົີ່ານ້ັນ, ແຕີ່ຍັງໄດ້ທົດສອບ

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈ້ົາອີກດ້ວຍ. 

      ບາງເທືີ່ອເບິີ່ງຄືວີ່າພຣະເຈ້ົາຫັນຫ ັງໃຫ້ສະຖານະການທີີ່ເກີດຂ້ຶນກັບເຮົາ.  ຍາມເຮົາພົບຕົນເອງກ າລັງປະເຊີນກັບ

ພະຍຸໃນຊີວິດເຊັີ່ນ; ບັນຫາສຸຂພາບ, ບັນຫາການເງິນ, ບັນຫາຄວາມສັມພັນ ຫ ບັືນຫາເຣືີ່ອງການງານ ເຮົາກ ຢາກຈະ

ຮ້ອງອອກໄປວີ່າ;  "ພຣະເຢຊູ, ກະຣຸນາຕືີ່ນເຖີດ ຂ້ານ້ອຍ! ພວກຂ້ານ້ອຍກ າລັງປະເຊີນກັບບັນຫາ, ແລະພວກຂ້ານ້ອຍ 

ຢ້ານ." 

        ເປັນສິີ່ງຖືກຕ້ອງແລ້ວໃນເວລາເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວີ່າເຮາົອີ່ອນແອແລະຂາດການຊີ່ວຍເຫ ືອ ໃນເວລານ້ັນເຮົາຈະ 

ເຫັນຣິດອ ານາດຂອງພຣະເຢຊູຢີ່າງຊັດແຈ້ງ. ໃນເວລາອນັສັ້ນໆພຣະເຈົາ້ຊງົທ າງານຂອງພຣະອງົຢີ່າງດທີີີ່ສດຸຈນົເຮາົ 

ໃນທາງໃດແດີ່ທີີ່ພວກເຮົາຕອບສນອງຕ ີ່ສະຖານະການທີີ່ໜ້າຢ້ານກົວ? 
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ຄດິບ ີ່ເຖງິວີ່າແມີ່ນການທ າງານຂອງພຣະອງົ. 

 

 ບາງເທືີ່ອພຣະເຈ້ົາປີ່ອຍໃຫ້ທີ່ານຕ າຫີນທີີ່ຢູີ່ລຸີ່ມສຸດເພືີ່ອທີ່ານຈະໄດ້ຄ້ົນພົບວີ່າພຣະອົງນ້ັນແຫ ະແມີ່ນຫີນທີີ່ຢູີ່

ລຸີ່ມສຸດ. 

 ບາງເທືີ່ອພຣະເຈ້ົາອະນຸຍາດໃຫ້ທີ່ານເດີນເຂ້ົາໄປໃນບັນຫາທີີ່ພຣະອົງເທົີ່ານ້ັນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້  ດັີ່ງນ້ັນເຮົາ

ຈຶີ່ງຈະເຫັນວີ່າພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ແກ້ໄຂ. 

ຈະຢູີ່ໃນກ ຣະນີໃດກ ຕາມ,  ທີ່ານສາມາດເຊືີ່ອໝັ້ນໃນການທ າງານຂອງພຣະອົງທີີ່ຂັບເຄືີ່ອນດ້ວຍໃຈແຫີ່ງຄວາມຮັກ

ຂອງພຣະອົງທີີ່ມີຕ ີ່ທີ່ານ. ( ໂຣມ 8:28). 

     ພຣະເຢຊູຊົງຕືີ່ນຂ້ຶນຈາກການເຊືອບຫລັບຂອງພຣະອົງແລະເວົ້າຕ ີ່ທະເລວີ່າ, “ມິດສງົບແມ!” ດ້ວຍຄ າສັີ່ງສອງຄ າ

ສ້ັນໆ, ແລະລົມພະຍຸກ ເຊືີ່ອຟັງ.  ຄ າວີ່າ “ມິດ” ຄວາມໝາຍຕາມຕົວອັກສອນແມີ່ນ “ ຮັກສາຄວາມສງົບຂອງທີ່ານໄວ.້” 

ພຣະເຢຊູບອກລົມພະຍຸໃຫ້ມດິງຽບ.  ໃຫເ້ຊົາສົີ່ງສຽງລົບກວນ. ໃຫ້ເຊົາສົີ່ງກະແສຄ້ືນປັີ່ນປີ່ວນ.  ຄ້າຍຄືກັບພ ີ່ແມີ່ທີີ່ແກ້

ໄຂການຫັດຢີ່າງຂອງລູກ,  ພຣະເຢຊູບອກທະເລໃຫ້ສງົບງຽບລົງ ແລະມັນກ ເຊືີ່ອຟັງພຣະອົງ. 

       ສຽງຟ້າຮ້ອງແລະແສງຟ້າເຫ ື້ອມອາດແລີ່ນໄລີ່ກັນແລະກັນຢູີ່ອ້ອມຮອບຊີວິດຂອງທີ່ານ. ລົມອາດຈະພັດໂດຍທີີ່ບ ີ່

ຄາດຝັນແລະເກີດສະຖານະການທີີ່ບ ີ່ເພິີ່ງພ ໃຈເຂ້ົາມາໃນຊີວິດຂອງທີ່ານ ເບິີ່ງຄືວີ່າບ ີ່ມສິີີ່ງໃດດີ. ແຕີ່ແນີ່ນອນທີີ່ສຸດໃນ

ເວລາເຫ ົີ່ານ້ັນແຫ ະຣິດອ ານາດຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ກ າຈັດພະຍຸໃຫ້ມິດງຽບລົງ. 

 

 

3. ມາຣະໂກ 4: 40-41: 

 
40
ແລ້ວພຣະອົງຊົງຖາມເຂົາວີ່າ, “ເປັນຫຍັງພວກທີ່ານຈຶີ່ງຢ້ານ ພວກທີ່ານຍັງບ ີ່ມີຄວາມເຊືີ່ອຫລື.” 

41
ຝີ່າຍເຂົາກ ຕົກໃຈ

ຫລາຍແລະເວົ້າຕ ີ່ກັນວີ່າ, “ທີ່ານຜູ້ນ້ີແມີ່ນໃຜໜ  ຈົນວີ່າລົມແລະທະເລກ ຍອມຟັງເພິີ່ນ.” 

 

         ມເີຣືີ່ອງນຶີ່ງກີ່າວວີ່າເຮືອບິນລ ານຶີ່ງໄດ້ບິນເຂ້ົາໄປໃນຫລຸມອາກາດທີີ່ປັີ່ນປີ່ວນ    ເຮືອບິນລ ານ້ັນໄດ້ໂຍກເຍກໄປ 

ມາດ້ວຍລົມທີີ່ພັດຢີ່າງແຮງ.   ເກີດຟ ້າແມບເລ້ືອມຂ້ຶນອ້ອມຮອບ ບ ີ່ມຜູ້ີໃດຮູສຶ້ກວີ່າຕົນເອງຈະປອດພັຍ   ບ ີ່ມີໃຜເລີຍ 

ນອກຈາກເດັກນ້ອຍຄົນນຶີ່ງ ທີີ່ນັີ່ງເອົາໃຈໃສີ່ຢູີ່ກັບປ້ຶມຈົດບັນທຶກແລະສ ຂອງລາວ. ເມືີ່ອຫລຽວໄປເບິີ່ງລາວ, ທີ່ານຈະບ ີ່

ຄິດວີ່າລາວຢູີ່ໃນເຮືອບິນທີີ່ກ າລັງປະເຊີນກັບລົມພະຍຸ. ຜູ້ໂດຍສານຄົນນຶີ່ງທີີ່ຢູີ່ໃກ້ໄດ້ຖາມເດັກນ້ັນວີ່າ “ເຈ້ົາບ ີ່ຢ້ານບ ີ່?” 

       ລາວໄດ້ເງີຍໜ້າຂ້ຶນຈາກໜ້າເຈ້ັຽຄາວນຶີ່ງແລ້ວ ຍ້ິມ, ແລະເວົ້າຄີ່ອຍໆວີ່າ: “ບ ີ່" ພ ີ່ຂອງຂ້ອຍເປັນຄົນຂັບເຮືອບິນ.” 

ເມືີ່ອທີ່ານຮູ້ວີ່າແມີ່ນຜູ້ໃດຢູີ່ໃນຫ້ອງຂັບເຮືອບິນ,   ເຖິງແມີ່ນຈະປະເຊີນກັບຫລຸມອາກາດທີີ່ປັີ່ນປີ່ວນກ ຈະບ ີ່ເປັນຫັຽງ. 

ເພາະເມືີ່ອເບິີ່ງຄືວີ່າຊີວິດບ ີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ມັນກ ພຽງແຕີ່ຢູີ່ເໜືອການຄວບຄຸມຂອງທີ່ານເທົີ່ານ້ັນ ເມືີ່ອທີ່ານຮູວ້ີ່າ

ແມີ່ນໃຜທີີ່ນັີ່ງຄອບຄຸມຢູີ່ໃນຫ້ອງເຄືີ່ອງກ ຈະເຮັດໃຫຈິ້ດໃຈຂອງທີ່ານມສັີນຕິສຸກ. 

      ສັນຕິສຸກມີຄວາມໝາຍແຕກຕີ່າງກັນໃນແຕີ່ລະຄົນ, ແຕີ່ສັນຕິສຸກທີີ່ພຣະເຢຊູມອບໃຫ້ບ ີ່ຄືຂອງຄົນອືີ່ນ. ສັນຕິສຸກ

ຂອງພຣະອົງໄດ້ເກີດຄວາມສງບົຢູີ່ພາຍໃນຖ້າມກາງຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍພາຍນອກ.  ພວກເຮົາມີປະສົບການກັບ

ສັນຕິສຸກຂອງພຣະຄຣິດເມືີ່ອເຮົາປີ່ຽນຄວາມຢ້ານກົວພະຍຸ ໃຫ້ເປັນຄວາມຢ້ານຢ າແລະໂຄຣົບນັບຖືພຣະອົງ ເມືີ່ອເຮົາ

ປີ່ຽນຈາກການເພັີ່ງເບິີ່ງຄ້ືນລົມໃນທະເລແລ້ວມາຫລຽວເບິີ່ງອົງພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງເຮົາ. 

       ໂປໂລໄດ້ບອກພວກເຮົາໃຫ ້ຕອບສນອງຕ ີ່ສັນຕິສຸກຂອງພຣະເຈ້ົາໃນທ ານອງດຽວກັນກັບລົມພະຍຸເຊືີ່ອຟັງພຣະເຢ

ຊູໃນຄືນນ້ັນທີີ່ທະເລຄາລີເລ. “ຈົີ່ງໃຫ້ສັນຕິສຸກທີີ່ມາຈາກພຣະຄຣິດຄຸ້ມຄອງຈິດໃຈຂອງທີ່ານ” (ໂກໂລຊາຍ 3:15).  

ເຮົາຈະຮັບເອົາຄວາມຈິງໃນຣິດເດດຂອງພຣະເຢຊູຢີ່າງໃດ ທີີ່ວີ່າພຣະອົງບ ີ່ຫ້າມພະຍຸທຸກໆ ເທືີ່ອ? 
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ພາສາກຣີກໃຊ້ຄ າວີ່າ “ ຄວບຄຸມ” ມຄີວາມໝາຍວີ່າ “ກັມມະການ.”  ໃນກິລາເບສບອລ,  ຜູ້ເປັນກັມມະການປະກາດ

ຕາມສິີ່ງທີີ່ເປັນ. ອັນໃດກ ຕາມທີີ່ລາວເວົ້າວີ່າຄວນຈະເກີດຂ້ຶນມັນກ ເກີດຂ້ຶນ. ໃນທ ານອງດຽວກັນນ້ີ, ບ ີ່ວີ່າພຣະເຢຊູຈະ

ເວົ້າກີ່ຽວກັບເຣືີ່ອງໃດ ມັນກ ເປັນດັີ່ງນັ້ນ ມັນກ ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ.   ດັີ່ງນັ້ນເມືີ່ອພຣະອງົເວົ້າວີ່າ  “ຈົີ່ງຊືີ່ນໃຈເທາະ!   ຝີ່າຍເຮົາ

ໄດ້ຊະນະໂລກແລ້ວ.” (ຢຮ 16:33) ສິີ່ງທີີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການໄດ້ຍິນກ ໝົດເທົີ່ານ້ັນ. ແລະພວກເຮົາຄວນຕອບສນອງ

ຕາມນັ້ນດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ. 

     ໂລກຂອງທີ່ານອາດແຕກກະຈັດກະຈາຍ ແຕີ່ທີ່ານບ ີ່ຈ າເປັນທີີ່ຈະຕ້ອງແຕກກະຈາຍໄປກັບມັນ.  ການຕອບສນອງ

ຕ ີ່ການຊົງສະຖິດຢູີ່ແລະຣິດອ ານາດຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຢູີ່ໃນຊີວິດຂອງທີ່ານ ຈະຊີ່ວຍທີ່ານໃຫ້ປົດປີ່ອຍຄວາມຢ້ານ

ກົວອອກໄປ ແລະນ າເອົາສັນຕິສຸກເຂ້ົາມາແທນ ຄືສັນຕິສຸກຂອງພຣະອົງ.  ແຕີ່ບ ີ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວີ່າທີ່ານຈະບ ີ່ມີບັນຫາ, 

ແຕີ່ຄວາມໝາຍວີ່າບັນຫາຈະບ ີ່ຄວບຄຸມທີ່ານ.  ທີ່ານສາມາດພັກຜີ່ອນຢີ່າງສະບາຍ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ 

ບັນຫານ້ັນແລ້ວ. 

 

 

 

ນ າໃຊໃ້ນຊວີດິ. 

ໃນວທິທີາງໃດທີ່ານສາມາດເຮດັໃຫທ້ີ່ານໝດົຄວາມຢາ້ນເມືີ່ອທີ່ານເຊືີ່ອໃນຣິດອ ານາດຂອງອງົພຣະເຢຊ?ູ  ຈົີ່ງພຈິາ 

ຣະນາເບິີ່ງຂ ຄ້ວາມແນະນ າຂາ້ງລຸີ່ມນີ:້                                                                                   

 

 ຈົີ່ງຂຽນລງົ. ຈົດບັນທຶກເປັນລາຍການບັນຫາທີີ່ກົດດັນທີີ່ສຸດທີີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຢ້ານກົວຂອງທີ່ານເກີດຂ້ຶນ. ອະ 

ທິຖານຕາມລາຍການທີີ່ໄດ້ຈົດບັນທຶກໄວແ້ລ້ວເຊືີ່ອມຕ ີ່ໃສີ່ຂ ້ພຣະຄ າທີີ່ພົບໃນໂຢຮັນ16:33. 

 

 ຈົີ່ງລະະວງັຄ າເວົາ້ຂອງທີ່ານ. ໃນແຕີ່ລະວັນ, ປະເມີນເບິີ່ງວີ່າຄ າເວົ້າຂອງທີ່ານແມີ່ນສຸມໃສີ່ບັນຫາຫ ໃືສີ່ອົງ    

ພຣະເຢຊູ, ຜູ້ໃດເປັນຜູ້ແກ້ບັນຫານ້ັນ. ຫາໂອກາດທີີ່ຈະເວົ້າເຣືີ່ອງພຣະເຢຊູຄຣິດໂດຍເປີດເຜີຍ. 

 

 ຈົີ່ງອະທຖິານຮີ່ວມກນັ ພິຈາຣະນາເບິີ່ງວທີິທາງທີີ່ຈະໜູນໃຈຄົນອືີ່ນໃຫ້ວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດ. ຊອກຫາຫລັກ 

ຖານຂອງຄົນທີີ່ກ າລັງຕ ີ່ສູ້ກັບບັນຫາ ແລະເຊ້ືອເຊີນໃຫ້ເຂົາມາຮີ່ວມອະທິຖານກັບທີ່ານເພືີ່ອຈະມສັີນຕິສຸກ. 

 

ທີ່ານຈະບ ີ່ຮູ້ວີ່າທີ່ານມີຄວາມເຊືີ່ອຫ າຍປານໃດຈົນກວີ່າຄວາມເຊືີ່ອຂອງທີ່ານຈະໄດ້ຮັບການທົດສອບ. ປັກຕາໃສີ່

ອົງພຣະເຢຊູເມືີ່ອຊີວິດຕົກຢູີ່ຖ້າມກາງມ ຣະສຸມ, ທູນຂ ໃຫ້ພຣະອົງຊີ່ວຍ, ແລະເຊືີ່ອວາງໃຈພຣະອົງວີ່າຈະນ າພາ

ທີ່ານຂ້າມຜີ່ານບັນຫານ້ັນໄປໄດ້. 

 

                      ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

ການຕອບສນອງຕ ີ່ຣິດເດດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດທຸກວັນໃນຊີວິດ ມີຄວາມໝາຍວີ່າແນວໃດ? 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

 ວັນອາທດິ ທ ີ22 ເດືອນມນີາ 2015( 3-22-2015) 

__________________________________________ 

ການສັັ່ງສອນທີັ່ບ ັ່ເໝອືນຄົນອືັ່ນ 

 

ສິັ່ງໃດເຮັດໃຫ້ທັ່ານມັກຄຣູ ຜູ້ທີັ່ທັ່ານມັກຫຼາຍທີັ່ສຸດ? 

                               ພຣະເຢຊູສອນເຮົາວັ່າໃຫມ້ີຊີວິດຢູັ່ຢັ່າງໃດແລະເອ້ີນເຮົາໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງ              

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ັ່ຊວີດິ: 

       ແມັ່ນຫຍັງກ ຕາມທີັ່ທັ່ານຕ້ອງການຢາກຮຽນ ກ ມຄົີນທີັ່ຈະສອນທັ່ານ.   ບ ັ່ວັ່າທັ່ານມຄີວາມຫວັງຢາກຫຼິ້ນເປັຽໂນ, 

ຢາກປູກຕ້ົນໃມ້,  ຢາກຮຽນຄອມພິວເຕີໂປຣແກຣມ,   ຫຼສິືັ່ງໃດກ ຕາມ  ທັ່ານສາມາດຊອກຫາຄົນທີັ່ຈະຊັ່ວຍທັ່ານໄດ້.   

ຄຣູທີັ່ດີທີສຸດ, ຈະສອນ, ຈະນ າພາ, ຈະແກ້ໄຂ, ຈະແນະນ າ, ແລະຈະໜູນໃຈ.   ຈາກການຊັ່ວຍເຫຼືອຂອງເຂົາເຈ້ົາຈະ

ຊັ່ວຍໃຫ້ທັ່ານມຄີວາມຊ ານານຂ ້ນ. 

        ແຕັ່ຖ້າທັ່ານຢາກຮຽນຮູກ້ານດ  າລົງຊີວິດທີັ່ດີທັ່ານຈະໄປຮຽນຢູັ່ໃສ? ທັ່ານຈະໄປໃສເມືັ່ອທັ່ານຕ້ອງການຮູ້ວັ່າຢາກ

ຈະເປັນຄົນດີຂ ້ນຫຼເືອົາຊະນະກັບສິັ່ງທີັ່ທ້າທາຍ? ທັ່ານຈະຊອກຫາໃຜໃຫ້ສອນທັ່ານໃນສິັ່ງທີັ່ດີທີັ່ສຸດຫຼວືິທີຕັດສິນໃຈໄດ້

ຢັ່າງຖືກຕ້ອງ?   

        ທັ່ານຈະພບົຄ າຕອບເຫຼົັ່ານີຫ້ລບື ັ່ໃນນດິຕະສານ? ລາຍການທອ໊ກໂຊ? ຢທູບຸ?  

 

       ພຣະເຢຊູແມັ່ນແຫຼັ່ງທີັ່ມາຂອງຄ າຕອບທີັ່ດີທີັ່ທັ່ານສາມາດພົບທີັ່ຈະສອນທັ່ານກັ່ຽວກັບການດ າລົງຊີວິດ. ພຣະອົງ

ບ ັ່ແມ ັ່ນຜູ້ຕາງໜ້າສາສນາຫລືພຣະເຈ້ົາທີັ່ຢູັ່ຫັ່າງໄກໃນຟ້າອາກາດຫຼືສັມຜດັບ ັ່ໄດ້. ຄ າສອນຂອງພຣະອົງແຈັ່ມແຈ້ງແລະ

ເຂ້ົາເຖິງຈິດໃຈມີຄວາມໝາຍໃນການດ າລົງຊີວິດທີັ່ຄົບສົມບູນທີັ່ສຸດ ໃຫ້ເຮົາພຈິາຣະນາເບິັ່ງວັ່າຜູ້ທີັ່ໃຫຊີ້ວິດ ພ້ອມດຽວ

ກ ເປັນທັງຄຣູສອນກັ່ຽວກັບຊີວິດໄດ້ຢັ່າງໃດ.  

 

 ພຣະຄັມພີກັ່າວວັ່າຢັ່າງໃດ? ມາຣະໂກ 1:21-22; 10: 17-22   ( ເບິັ່ງຕາມຫົວຂ ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

      ສືກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ມາຣະໂກ 1:21-22: 

21
ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນເມືອງກາເປນາອູມ ພ້ອມກັບພວກຂອງພຣະອົງແລະເມືັ່ອເຖິງວັນສະບາໂຕ ພຣະອົງ

ໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປສັັ່ງສອນໃນໂຮງທັມເທສນາ. 
22
ຄົນທັງຫລາຍກ ປລາດໃຈໃນການສອນຂອງພຣະອົງ ເພາະວັ່າພຣະ 

ອົງຊົງສັັ່ງສອນເຂົາເໝືອນຜູ້ມສິີດອ ານາດ ບ ັ່ເໝືອນພວກນັກທັມ.  

 

       ພວກເຮົາບ ັ່ຮູວ້ັ່າພຣະເຢຊູສອນຫຍັງເປັນພເິສດໃນຕອນນ້ີ, ແຕັ່ມີສິັ່ງນ ັ່ງທີັ່ເຂ້ົາໃຈງັ່າຍທີັ່ສຸດ: ບຸກຄົນເຫຼົັ່ານ້ັນທີັ່ໄດ້

ຍິນພຣະອົງສອນເຂົາກ ຮູວ້ັ່າພຣະອົງຊົງສອນຢັ່າງຜູ້ມສິີດອ ານາດ. “
 
ຄົນທັງຫລາຍກ ປລາດໃຈໃນການສອນຂອງພຣະ 

ອົງ ເພາະວັ່າພຣະອົງຊົງສັັ່ງສອນເຂົາເໝືອນຜູ້ມີສິດອ ານາດ ບ ັ່ເໝືອນພວກນັກທັມ.” (ໃນຂ ້ 22) 
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       ສ າລັບພວກເຮົາທຸກຄົນ, ສິດອ ານາດທຸກຢັ່າງທີັ່ພວກເຮາົມີໆຂອບເຂດຈ າກັດຕ ັ່ໜ້າທີັ່ໆຖືກມອບໝາຍໃຫ.້  ບ ັ່ວັ່າ

ທັ່ານຈະເປັນປະທານາທິບ ັ່ດີຂອງສະຫະຣັດອະເມຣິກາຫຼືເປັນແມັ່ຂອງເດັກອາຍຸ 3 ປີທີັ່ຂັງໄວໃ້ນອູັ່,  ສິດອ ານາດຂອງ

ທັ່ານຂຍາຍອອກໄປໄດ້ພຽງແຕັ່ເທົັ່ານ້ັນ. ແຕັ່ສິດອ ານາດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດບ ັ່ມີຂອບເຂດເພາະເປັນອ ານາດທີັ່ຢູັ່ພາຍ 

ໃນພຣະອົງເອງ.   ພຣະອົງສິດສອນດ້ວຍສິດອ ານາດທີັ່ບ ັ່ເໝອືນກັບຄົນອືັ່ນເພາະພຣະອົງມີສິດອ ານາດນ້ັນ.  ພຣະອົງ

ຊົງເປັນຄວາມຈິງອັນແນັ່ນອນ.   ພຣະອົງເວົ້າວັ່າ “ເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນທາງນັ້ນ, ເປັນຄວາມຈິງ, ແລະເປັນຊີວິດ”  (ໂຢ

ຮັນ 14:6) 

       ພຣະເຢຊູສນັບສນຸນສິດອ ານາດຂອງພຣະອົງດ້ວຍການກະທ າຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງຊົງສ າແດງວັ່າພຣະອົງເປັນ

ຜູ້ທີັ່ເຊືັ່ອຖືໄດ້ດ້ວຍພຣະຄ າຂອງພຣະອົງກັບການອັສຈັນ. 

 

 ພຣະອົງຈັ່າຍຄັ່າພາສີຂອງພຣະອົງດ້ວຍເງິນຫຼຽນນ ັ່ງຈາກປາກຂອງປາ ( ມັດທາຍ 17:24-27) 

 ພຣະອົງສັັ່ງໃຫ້ຜີຮ້າຍອອກໄປໄດ້ທີັ່ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງເຮັດບ ັ່ໄດ້ ( ມາຣະໂກ 1:23-27 ). 

 ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍເປັນຄືນມາໄດ້ ( ມາຣະໂກ 5:35-42 ) 

 ພຣະເຢຂູລ້ຽງຄົນຫ້າພັນຄົນດ້ວຍປານ້ອຍສອງໂຕແລະເຂ້ົາຈີັ່ຫ້າກ ້ອນ ( ມາຣະໂກ 6: 30-42 ) 

 ພຣະອົງຍັ່າງເທງິໜ້ານ ້າພວກສາວົກຂອງພຣະອົງພາກັນຢ້ານ ( ມາຣະໂກ 6: 45-46) 

 

       ຖ້າການສິດສອນຂອງພຣະເຢຊູງບ ັ່ໄດ້ໄປໄກເກີນກວັ່າບຸກຄົນຜູ້ທີັ່ເຄີຍໄດ້ຍິນພຣະອົງເວົ້າ, ສິດອ ານາດຂອງພຣະ

ອົງອາດຈະຫຼົງເສັຽຢູັ່ເທິງຫິ້ງທີັ່ເຂ້ົາຂ້ີໝ້ຽງຂອງປະວັດສາດ ແຕັ່ບ ັ່ໄດ້ເປັນດັັ່ງນັ້ນ. ຕາມຄວາມຈິງ, ກັ່ອນເວລາທີັ່ພຣະອົງ

ກັບໄປຫາພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຜູ້ທີັ່ຕິດຕາມພຣະອົງຈົັ່ງອອກໄປສູັ່ໂລກແລະສັັ່ງສອນໃນນາມຂອງ

ພຣະອົງ ຈາກສິດອ ານາດຂອງພຣະອົງ  ພຣະອົງສັັ່ງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດເຊັັ່ນນ້ັນເໝືອນກັນ (ມັດທາຍ 28:18-20)      

       ພຣະເຢຊູຊົງປະທັບໃນຕ າແໜັ່ງຜູ້ມີສິດອ ານາດໃນທຸກວນັນ້ີ, ແລະພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນເຮົາໃຫ້ເຮັດທັງສອງຢັ່າງຄືໃຫ້

ດ າລົງຊີວິດແລະສອນພຣະຄ າຂອງພຣະອົງຈາກຕ າແໜັ່ງຜູ້ທີັ່ມີສິດອ ານາດເຊັັ່ນດຽວກັນ( ເອເຟໂຊ 2:6) 

 

 

2. ມາຣະໂກ 10:17-21ກ: 

17. ເມືັ່ອພຣະອງົສະເດັດອອກໄປກາງທາງ ມີຄົນໜ ັ່ງແລັ່ນມາຫາພຣະອົງຄຸເຂົັ່າລົງທູນຖາມພຣະອົງວັ່າ,  “ອາຈານຜູ້

ປະເສີດເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດຈ ັ່ງຈະໄດ້ຮັບຊີວດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດມາເປັນມ ຣະດົກ.”  
18
ພຣະເຢຊູ 

ຊົງຕອບວັ່າ “ເປັນຫຍັງທັ່ານຈ ັ່ງເອ້ີນເຮົາວັ່າຜູ້ປະເສີດ ບ ັ່ມີໃຜປະເສີດ ເວັ້ນແຕັ່ພຣະເຈ້ົາອົງດຽວເທົັ່ານ້ັນ.  
19
ທັ່ານຮູ້ຈັກ

ຂ ້ພຣະບັນຍັດແລ້ວວັ່າ ‘ຢັ່າຂ້າຄົນ, ຢັ່າມິດສາຈານຈາກຜົວຈາກເມັຽ,ຢັ່າລັກຊັບ, ຢັ່າເປັນພະຍານບ ັ່ຈິງ, ຢັ່າສ ້ໂກງ, ຈົັ່ງ 

ນັບຖືບິດາມານດາຂອງຕົນ’.”  
20
ຄົນນ້ັນໄດ້ທູນຕອບວັ່າ, “ອາຈານເອີຍ, ຂ ້ເຫລົັ່ານ້ັນຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮັກສາໄວ້ຕ້ັງແຕັ່ເປັນ 

ເດັກນ້ອຍມາ.”  
21
ພຣະເຢຊູເພັ່ງເບິັ່ງຜູ້ນ້ັນກ ຊົງຮັກເພິັ່ນແລ້ວຊົງກັ່າວວັ່າ,  “ທັ່ານຍັງຂາດຢູັ່ສິັ່ງໜ ັ່ງ ຄືຈົັ່ງໄປຂາຍບັນດາ 

ສິັ່ງຂອງຊ ັ່ງທັ່ານມີຢູັ່ແຈກທານແກັ່ຄົນອະນາຖາ ແລ້ວທັ່ານຈະມີຊັບສົມບັດໃນສວັນ ແລະຈົັ່ງຕາມເຮົາມາເສັຽ.                               

 

         ໂຢຮັນ 11:35 ຂ ້ພຣະຄັມພີທີັ່ສ້ັນທີັ່ສຸດໃນພຣະຄັມພ.ີ ທັ່ານອາດຈະຮູ້ຈົນຈ າຂ ້ນໃຈ: “ພຣະເຢຊູ ຮ້ອງໄຫ້.”  ຂ  ້

ພຣະຄັມພີມພີຽງສອງຄ າ, ແຕັ່ໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມເສ້ົາສະເທືອນໃຈອັນຮຸນແຮງ.    ບ ັ່ໄດ້ບອກພວກເຮົາວັ່ານ ້າຕາ 

"ແມັ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕັ່າງຣະຫວັ່າງຄວາມຮູ ້ກັບ ສິດອ ານາດ?” 
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ພຣະເຢຊູໄຫຼອອກ. ບ ັ່ໄດ້ເວົ້າວັ່າພຣະເຢຊູໃຊ້ຜ້າເຊັດໜ້າທີັ່ສະອາດເຊັດນ ້າຕາຂອງເພິັ່ນ, ແທນທີັ່ຈະເປັນດັັ່ງນ້ັນ, ສອງ

ຄ ານ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຄັກແນັ່ວັ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກະທ າລືັ່ນກວັ່າຮ້ອງໄຫ້ ພຣະອົງຊົງຫລັັ່ງນ ້າຕາ.  ບ ັ່ພຽງແຕັ່ເທົັ່ານ້ັນ, 

ພຣະອົງຊົງຫລັັ່ງນ ້າຕາຕ ັ່ໜ້າຂອງຄົນອືັ່ນ.  

        ແຕັ່ເປັນຫຍງັພວກເຮົາຈ ັ່ງຄວນປລາດໃຈ?    ເທືັ່ອແລ້ວເທືັ່ອເຫຼົັ່າພຣະຄັມພີໄດ້ບັນທ ກກັ່ຽວເຣືັ່ອງຄວາມເສ້ົາສະ

ເທືອນໃຈແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະຜູ້ໂຜດຂອງເຮົາ.    ພຣະເຢຊູຕາມພຣະຄັມພີບ ັ່ແມັ່ນນັກປຣັສຍາຂອງກຣີກສມັຍບູ

ຮານ, ຫລນັືກສະແດງຊາວຢູໂຣບທີັ່ພວກເຮົາເບິັ່ງໃນໜັງກັ່ຽວກັບພຣະຄັມພທີີັ່ກ າລັງເຕີບໃຫຍັ່ຂ ້ນ. ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ຂອງເຮົາ ມຄີວາມຮູສ້ ກໃນຄວາມເມດຕາຢັ່າງຍິັ່ງໃຫຍັ່,  ແລະຄວາມເມດຕານ້ັນເປັນແຮງຂັບເຄືັ່ອນໃຫ້ພຣະອົງຊົງກະ

ທ າດ້ວຍຄວາມຮັກ; 

 “ເມືັ່ອພຣະອົງຊົງເຫັນປະຊາຊົນຫລວງຫລາຍກ ຊົງສົງສານເຂົາ” (ມັດທາຍ 9:36). 

 “ເມືັ່ອພຣະເຢຊູສະເດັດອອກຈາກເຮືອແລ້ວກ ຊົງເຫັນປະຊາຊົນໝູັ່ໃຫຍັ່ ພຣະອົງຊົງສົງສານເຂົາ ຈ ັ່ງຊົງໂຜດ 

            ຄົນປັ່ວຍທັງຫລາຍໃນພວກເຂົາໃຫ້ດ.ີ” ( ມັດທາຍ 14:14) 

 “ພຣະເຢຊູຈ ັ່ງຊົງມີພຣະທັຍສົງສານຄົນນ້ັນ ແລ້ວຊົງຢຽດພຣະຫັດອອກ” (ມາຣະໂກ 1:41) 

 “ເມືັ່ອຊົງເຫັນຍິງນັ້ນ ພຣະອົງກ ຊົງເມດຕາ” (ລູກາ 7:13) 

 “ເມືັ່ອພຣະອົງສະເດັດມາໃກ້ແລະເຫັນກຸງແລ້ວ ກ ຊົງພຣະກັນແສງເພາະສົງສານກຸງນັ້ນ” (ລູກາ 19:41) 

       ໃນມາຣະໂກບົດທີ 10,  ພຣະເຢຊູກັບຊາຍໜຸັ່ມຜູ້ຢາກມີປະສົບການຊີວິດ.   ຊາຍຄົນນ້ີຢາກໃຫ້ມີໃຜຜູ້ນ ັ່ງສອນ

ລາວກັ່ຽວກັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ, ດັັ່ງນ້ັນລາວຈ ັ່ງມາຫາພຣະເຢຊູ. 

       ດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຢືນຢັນເຖິງການກະທ າຂອງຊາຍຄົນນ້ັນແລະໄດ້ກັ່າວຄ າເຊ້ືອເຊີນອັນ 

ມີພລັງກັບລາວວັ່າ: ໃຫ້ຂາຍທກຸຢັ່າງທີັ່ລາວມີແລະແຈກຢາຍແກັ່ຄົນຍາກຈົນ. ເພາະຖ້າເຮັດຢັ່າງນ້ັນ, ລາວຈະມຊັີບສົມ

ບັດໃນສວັນ. ດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ກະຕຸ້ນໃຈຊາຍຄົນນ້ັນໃຫ້ສລະທຸກສິັ່ງທີັ່ຖັ່ວງດ ງລາວບ ັ່ໃຫ້ໄດ້ 

ຮັບຊັບສົມບັດອັນແທ້ຈິງທີັ່ຖາວອນນິຣັນ. 

 

 

3. ມາຣະໂກ 10:21ຂ-22: 

21.ພຣະເຢຊູເພັ່ງເບິັ່ງຜູ້ນ້ັນກ ຊົງຮັກເພິັ່ນແລ້ວຊົງກັ່າວວັ່າ, “ທັ່ານຍັງຂາດຢູັ່ສິັ່ງໜ ັ່ງ ຄືຈົັ່ງໄປຂາຍບັນດາສິັ່ງຂອງຊ ັ່ງທັ່ານ

ມີຢູັ່ແຈກທານແກັ່ຄົນອະນາຖາ ແລ້ວທັ່ານຈະມີຊັບສົມບັດໃນສວັນ ແລະຈົັ່ງຕາມເຮົາມາເສຍັ.”   
22
ເມືັ່ອໄດ້ຍິນຄ ານ້ັນ 

ໜ້າຂອງເພິັ່ນກ ເສ້ົາລົງ ຄົນນ້ັນກ ອອກໄປເປັນທຸກໜັກໃຈ ເພາະຕົນມີຊັບສິັ່ງຂອງຈ ານວນຫລາຍ. 

 

       ຊາຍໜຸັ່ມຄົນນ້ີຮຽນຮູຫ້ຍັງຈາກເຣືັ່ອງນີ ້ແລະສິັ່ງທີັ່ພວກເຮົາຕ້ອງການຮຽນຮູນ້ັ້ນແມັ່ນ ການສິດສອນຂອງພຣະເຢ

ຊູທີັ່ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຕອບສນອງ.  ພຽງແຕັ່ຊົມເຊີຍວັ່າພຣະເຢຊູເປັນຄຣູສອນທີັ່ຫຍິັ່ງໃຫຍັ່ ໂດຍບ ັ່ນ າເອົາຄວາມ

ຈິງທີັ່ພຣະອົງສອນມາໃຊ້ໃນຊີວິດກ ແມັ່ນການບິດເບືອນຊັບສົມບັດທີັ່ພຣະອົງຊົງເວົ້າເຖິງ  ຊ ັ່ງມັນເປັນພຽງແຕັ່ການປະ 

ກາດເທົັ່ານ້ັນ ແທ້ຈິງແລ້ວທັ່ານບ ັ່ໄດ້ເຊືັ່ອພຣະອົງເລີຍ. 

 

ການເຊືັ່ອຟງັສິັ່ງທີັ່ພຣະເຢຊສູດິສອນນັນ້ແມັ່ນການພສິດູໃຫເ້ຫນັວັ່າທັ່ານເຊືັ່ອໃນພຣະອງົ.  

          ການປະພ ດຕາມພຣະຄ າຂອງພຣະຄຣິດແມັ່ນຕ້ອງມຄີວາມເຊືັ່ອ. ແລະຄວາມເຊືັ່ອແມັ່ນວັດແທກດ້ວຍການດ າ

ລົງຊີວິດຂອງທັ່ານ ບ ັ່ແມັ່ນຍ້ອນຄ າເວົ້າຂອງທັ່ານ. ມັນກັ່ຽວພັນກັບການກ້າວເດີນຂອງທັ່ານບ ັ່ເປັນແຕັ່ພຽງຄວາມຮູ້ສ ກ. 

"ການຢູັ່ໃກ້ຊິດກັບພຣະເຢຊູ ຊັ່ອຍໃຫ້ເຮົາຮັກຄົນທີັ່ບ ັ່ເຫັນດີ(ຂັດ)ກັບເຮົາແນວໃດ?” 
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ແທ້ຈິງແລ້ວ ຖ້າບ ັ່ດ າລົງຊີວິດຢູັ່ໃນຄວາມເຊືັ່ອກ ແມັ່ນການເອ້ີນພຣະເຈ້ົາວັ່າຂ້ີຕົວະ. ມັນເປັນການທ້າທາຍຕ ັ່ຄວາມສັດ

ຊືັ່ຂອງພຣະເຈ້ົາເພາະຄວາມເຊືັ່ອມີຄວາມໝາຍວັ່າທັ່ານຍອມຮັບພຣະອົງດ້ວຍການເຊືັ່ອຟັງພຣະຄ າຂອງພຣະອົງ.  

      ເມືັ່ອທັ່ານໃຫ້ຄວາມເຊືັ່ອຂອງທັ່ານຕິດພັນຢູັ່ກັບພຣະເຢຊູຄຣິດແລະຖ້ອຍຄ າຂອງພຣະອົງ ທັ່ານກ ໄດ້ຕອບສນອງ

ດ້ວຍການເຊືັ່ອຟັງສິັ່ງທີັ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ າແດງ  ນ້ັນແຫະຼທີັ່ເປັນຄວາມເຊືັ່ອທີັ່ສາມາດເຄືັ່ອນຍ້າຍພູເຂົາໄດ້  ( ມັດທາຍ 

17:20).  ການຕອບສນອງຕ ັ່ການສິດສອນຂອງພຣະເຢຊູມຄີວາມໝາຍວັ່າ ວາງໃຈໃນພຣະອົງພຽງພ ທີັ່ຈະເຮັດຕາມ  

ພຣະບັນຊາຂອງພຣະອົງໄດ້. 

        ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ມີສິດອ ານາດທີັ່ຍິັ່ງໃຫຍັ່ທີັ່ສຸດໃນໂລກໃນການດ າລົງຊີວິດຢັ່າງຄົບສົມບູນ. ແລະພຣະອົງຊົງປະ

ທານການສິດສອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກັ່ເຮົາໃນພຣະຄ າຂອງພຣະອົງເພືັ່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ອັ່ານ ໄດ້ສ ກສາ  ແຕັ່ຖ້າເຮົາບ ັ່ນ າ

ມາໃນຊີວິດມັນກ ບ ັ່ເກີດປໂຍດຍັງເລີຍ, ດັັ່ງນ້ັນ ເຮົາຄວນເລືອກທີັ່ຈະຟັງການສິດສອນຂອງພຣະເຢຊູແລະຕອບສນອງ

ດ້ວຍການວາງໃຈແລະເຊືັ່ອຟັງພຣະອົງ. 

 

 

 

ນ າໃຊໃ້ນຊວີດິ, 

ທັ່ານສາມາດນ າເອາົການສດິສອນຂອງພຣະເຢຊຄູຣດິມາໃຊໃ້ນການດ າລງົຊວີດິປະຈ າວນັຢັ່າງໃດ?  ຈົັ່ງພຈິາຣະນາ

ເບິັ່ງຄ າແນະນ າໃນອາທດິນີ.້                                                                                  

 

 ຈົັ່ງອັ່ານ. ຈົັ່ງອັ່ານພຣະທັມຂັ່າວປະເສີດນ ັ່ງເຫລັ້ມໃຫ້ຈົບໃນອາທິດນ້ີ. ເມືັ່ອທັ່ານພົບວັ່າຄ າສອນຂອງພຣະເຢຊູ  

ບ ັ່ເໝືອນກັບຄົນອືັ່ນ ຕ ກຕອງເບິັ່ງວັ່າການດ າລົງຊີວິດດ້ວຍຄ າສອນນ້ັນຈະເກີດຜົນໃນຊີວິດຢັ່າງໃດ. 

 

 ຕດັສິນໃຈ.  ຂະນະທີັ່ທັ່ານອັ່ານນພຣະຄ າຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຕ້ັງໃຈໃຫ້ມີສະຕິດີ, ຄິດໃຫຮ້ອບຄອບໃນການຕັດ

ສິນໃຈທີັ່ຈະເຊືັ່ອຟັງວັ່າພຣະຄ າໄດ້ສອນເຮົາຫຍັງແດັ່. ອະທິຖານໃນການອຸທິດຖວາຍຕົນນ້ັນຕລອດທັງວັນ. 

 

 ສດິສອນ. ຈົັ່ງພິຈາຣະນາທີັ່ຈະເປັນຜູ້ນ າພາການສ ກສາພຣະຄັມພີ ຫລສືອນໃນຫ້ອງຮຽນເດັກນ້ອຍ, ຫລືຫ້ອງ

ຮຽນຜູ້ໃຫຍັ່. ໃຫພ້ຣະເຈ້ົາໃຊ້ທັ່ານເປັນຜູ້ສືັ່ສານທາງການສິດສອນເຣືັ່ອງພຣະເຢຊູກັບຄົນອືັ່ນ.  

 

ໃນຖານະທີັ່ເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ທັ່ານມໂີອກາດທີັ່ຈະນັັ່ງໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະເຢຊູທຸກວັນ. ທັ່ານ 

ສາມາດຮຽນຈາກພຣະອົງ  ແລະຮຽນທີັ່ຈະມີປະສົບການໃນການດ າລົງຊີວິດຢ ັ່າງຄົບສົມບູນ. ຈົັ່ງສວຍໂອກາດຮັບເອົາ  

ພຣະພອນນ້ັນໃນມື້ນີ.້ 

 

                      ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

"ການສັັ່ງສອນຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ປັ່ຽນການດ າລົງຊີວິດຂອງທັ່ານຢັ່າງໃດ?” 



 1 

ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

 ວັນອາທດິ ທ ີ29 ເດືອນມນີາ 2015( 03-29-2015) 

__________________________________________ 

ການຕາຍທີີ່ບ ີ່ຄກືັບຄນົອືີ່ນ 

                          

                                       ເປັນຫັຽງເຮົາຈ ີ່ງເອົາໃຈໃສີ່ເມືີ່ອຄົນທີີ່ໂດີ່ງດັງຕາຍໄປ?. 

                                          ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູແມີ່ນຫົວໃຈຂອງຂີ່າວປະເສີດ 

 

 ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ີ່ຊວີດິ: 

          “ ເຈົົ້າຈະບ ຣິຈາກເລືອດຂອງເຈົົ້າເພືີ່ອຊີ່ວຍຊີວິດເອືົ້ອຍຂອງເຈົົ້າບ ີ່?”  ທີ່ານຫມ ໄດົ້ຖາມຕີໂມທຽວ, ພົ້ອມທັງສັງ

ເກດເບິີ່ງສີໜົ້າຂອງເດັກໜ ີ່ມ. ເອືົ້ອຍຂອງຕີໂມທຽວໄດົ້ຮັບຄວາມທົນທ ກທ ຣະມານຈາກການເຈັບປີ່ວຍ ແຕີ່ລາວກ ມີຊີ

ວິດຢູີ່ລອດ ເພາະພວກເຂົາແບີ່ງປັນເລືອດທີີ່ມຄີ ນຄີ່າທີີ່ຫາຍາກຮີ່ວມກັນໃຫົ້ແກີ່ລາວ, ຕີໂມທຽວເປັນຜູົ້ໃຫົ້ຄວາມຄິດນີົ້

ໃນການບ ຣິຈາກເລືອດ. 

       ເດັກຊາຍເກີດລັີ່ງເລໃຈຫ ັງຈາກທີ່ານຫມ ຖາມ ຄາງຂອງລາວເລີົ້ມສັີ່ນເບົາໆຂະນະທີີ່ລາວຕ ີ່ສູົ້ເພືີ່ອເອົາຊະນະກັບ 

ນ ົ້າຕາທີີ່ໄຫ ອອກມາ. ຫ ັງຈາກນັົ້ນ, ດົ້ວຍຄວາມເຂັົ້ມແຂງຢີ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງແລະຍິີ່ງໄປກີ່ວານັົ້ນຄືຮອຍຍິົ້ມເລີົ້ມປາກົດ

ອອກມາແລົ້ວລາວເວົົ້າວີ່າ, “ ໂດຍ! ຂົ້ານົ້ອຍຈະເຮັດ.”     

     ນ ີ່ງຊົວໂມງຕ ີ່ມາ, ຕີໂມທຽວເບິີ່ງເລືອດທີີ່ໄຫ ອອກຈາກແຂນຂອງລາວຜີ່ານເຂົົ້າໄປໃນທ ີ່ຢາງ ລາວມິດງຽບຢູີ່ຕລອດ 

ເວລາຂະນະທີີ່ເບິີ່ງການທ າງານຂອງຫມ  ໃນທີີ່ສ ດລາວຖາມວີ່າ,  “ທີ່ານຫມ ,   ອີກດົນປານໃດຂົ້ອຍຈະຕາຍ?"   ເດັກ

ຊາຍເຂົົ້າໃຈວີ່າການບ ຣິຈາກເລືອດຂອງລາວນັົ້ນໝາຍຄວາມວີ່າລາວຕົ້ອງໃຫົ້ຈົນໝົດເລືອດໃນຕົວຂອງລາວ.    ຕີໂມ

ທຽວໄດົ້ສະແດງຄວາມເຕັມໃຈຂອງລາວໃນການເສັຽສະລະອັນໃຫຍີ່ຫ ວງໃນຄວາມຮັກທີີ່ມຕີ ີ່ເອືົ້ອຍຂອງລາວ. 

        ໃຫົ້ເຮົາມາສ າຣວດເບິີ່ງການຕາຍທີີ່ບ ີ່ເໝືອນກັບຄົນອືີ່ນ ຄືການຕາຍຂອງຜູົ້ທີີ່ສາຣະພັດສິີ່ງເກີດຂ ົ້ນມາຍົ້ອນພຣະ

ອົງ ໃນວັນທີີ່ພຣະເຢຊູໄດົ້ເສັຽສະລະພຣະອົງເອງໃຫົ້ເປັນຄີ່າໄຖີ່ນັົ້ນ ພຣະອງົກະທ າດົ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈທີີ່ອອກມາຈາກ

ຄວາມຮັກອັນຍິີ່ງໃຫຍີ່ຂອງພຣະອົງເພືີ່ອພວກເຮົາ. 

 

 ພຣະຄັມພີກີ່າວວີ່າຢີ່າງໃດ?  ມດັທາຍ 27: 28-31, 45-50, 54 ( ເບິີ່ງຕາມຫົວຂ ົ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

      ສືືກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ມດັທາຍ 27: 28-31: 

28 ເຂົາໄດົ້ເລີກເຄືີ່ອງທົງຂອງພຣະອົງອອກແລົ້ວເອົາເສືົ້ອສີມີ່ວງມານ ີ່ງໃຫົ້. 29 ເຂົາໄດົ້ເອົາເຄືອໜາມມາຖັກເປັນໂຄົ້ງ

ແທນພວງມາໄລສ ບໃສີ່ພຣະສຽນຂອງພຣະອົງ ແລົ້ວເອົາໄມົ້ອ ົ້ໃຫົ້ພຣະອົງຖືໄວົ້ໃນພຣະຫັດເບືົ້ອງຂວາ ແລະຄ ເຂົີ່າລົງ

ຕ ີ່ພຣະພັກພຣະອົງ ກີ່າວຄ າເຍາະເຍີົ້ຍຫົວລ ົ້ພຣະອົງວີ່າ, “ກະສັດຂອງຊາດຢິວເຮີຍ, ຈົີ່ງຊົງພຣະຈະເຣີນເທີນ. 30 ເຂົາ

ໄດົ້ຖົີ່ມນ ົ້າລາຍໃສີ່ພຣະອົງ  ແລະໄດົ້ເອົາໄມົ້ອ ົ້ນັົ້ນຕີພຣະສຽນພຣະອົງ.   31ເມືີ່ອເຍາະເຍີົ້ຍພຣະອົງແລົ້ວເຂົາໄດົ້ຖອດ

ເສືົ້ອນັົ້ນອອກ ແລົ້ວເອົາເຄືີ່ອງທົງຂອງພຣະອົງມານ ີ່ງໃຫົ້ ຈິີ່ງພາພຣະອົງອອກໄປເພືີ່ອຄ ງໄວົ້ທີີ່ໄມົ້ກາງແຂນ.    

 

       ບ ີ່ມີໃຜມັກຄົນອັນຕະພານ ພວກເຂົາຈະຂົ້ຽນຕີທີ່ານ,  ຂົີ່ມເຫັງທີ່ານ,  ເຍາະເຍີົ້ຍທີ່ານ.  ມັນເປັນຄວາມຊົີ່ວທີີ່ຖືກ 
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ກ ີ່ກວນຈາກຄົນທີີ່ທີ່ານບ ີ່ໄດົ້ຮູົ້ຈັກແລະໂດຍສະເພາະກັບຄົນທີີ່ທີ່ານບ ີ່ໄດົ້ເອົາໃຈໃສີ່. ແຕີ່ການຖືກຜັກດັນໃຫົ້ເຂົົ້າໄປໃນ

ທາງເດີນຂອງຄົນພານໂດຍຄົນທີີ່ທີ່ານຮັກແລະວາງໃຈນັົ້ນ ກ ຍິີ່ງເປັນຄວາມເຈັບປວດທີີ່ແສນສາຫັດ. 

        ພຣະເຢຊູນ າເອົາຄວາມລອດພົົ້ນມາໃຫົ້ໄພີ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະໄພີ່ພົນຂອງພຣະອົງປະຕິເສດພຣະອົງ. ຜູົ້ນ າ

ສາສນາໄດົ້ມອບພຣະເຢຊູໃຫົ້ທະຫານໂຣມທີີ່ໂຫດຮົ້າຍ ຜູົ້ທີີ່ຖອດເຄືີ່ອງທົງຂອງພຣະອົງອອກແລົ້ວເອົາເສືົ້ອສີມີ່ວງມາ

ນ ີ່ງໃຫົ້ ເອົາເຄືອໜາມມາຖັກເປັນພວງມາໄລມາສ ບໃສີ່ພຣະສຽນຂອງພຣະອົງ, ຄ ເຂົີ່າລົງຕ ີ່ໜົ້າພຣະອົງ, ແລະກີ່າວຄ າ

ເຍາະເຍີົ້ຍຫວົລ ົ້ພຣະອົງ. ໃນການເຍາະເຍີົ້ຍນັົ້ນເຂົາເອົາໄມົ້ອ ົ້ໃຫົ້ພຣະອົງຖືໄວົ້ໃນພຣະຫັດເບືົ້ອງຂວາ ເໝືອນເປັນກະ 

ສັດຂອງຊາດຢິວ. ຕ ີ່ຈາກນັົ້ນເຂົາໄດົ້ຖົີ່ມນ ົ້າລາຍໃສີ່ພຣະອົງ. ເຂົາໄດົ້ເອົາໄມົ້ອ ົ້ນັົ້ນຂົ້ຽນຕີພຣະອົງ. 

     ໃນຂະນະທີີ່ຂົ້າພະເຈົົ້າອີ່ານໃນບັນທັດນີົ້, ຂົ້າພະເຈົົ້າມາຢ ດຊະງັກໃນຄ າວີ່າ “ໄມົ້ອ ົ້,”ຊ ີ່ງແມີ່ນໄມົ້ເທົົ້າຍາວໆຫ ກືົ້ານ

ໄມົ້. ນີົ້ແມີ່ນເທືີ່ອທ າອິດທີີ່ພວກເຮົາເຫັນໄມົ້ອ ົ້ໃນປ ົ້ມພຣະຄັມພີນີົ້. ເອຊາຢາໄດົ້ຂຽນກີ່ຽວກັບອີກໄມົ້ອ ົ້ນ ີ່ງ, ແຕີ່ແມີ່ນໄມົ້

ອ ົ້ທີີ່ບວບຊ ົ້າ ບາງສິີ່ງທີີ່ບ ີ່ແຂງແຮງແລະຖືກທ າລາຍໄດົ້ງີ່າຍ  ບ ີ່ແມີ່ນສິີ່ງທີີ່ນ າມາໃຊົ້ເພືີ່ອເຍາະເຍ ີ ົ້ຍຫ ເືຮັດໃຫົ້ກະທົບກະ

ເທືອນຈິດໃຈ:  “ຕົົ້ນອ ົ້ທີີ່ບວບຊ ົ້າແລົ້ວເພິີ່ນຍັງບ ີ່ເຮັດໃຫົ້ຂາດ ຕະກຽງໃກົ້ຈະມອດແລົ້ວເພິີ່ນຍັງບ ີ່ເຮັດໃຫົ້ມອດ ຈະນ າເອົາຄວາມ 

ຍ ດຕິທ າອັນທີ່ຽງແທົ້ຖາວອນໄປໃຫົ້ຄົນທັງປວງ. (ເອຊາຢາ 42:3 ) 

      ໄມົ້ອ ົ້ທີີ່ບວບຊ ົ້າໃນພຣະທັມເອຊາຢາ 42:3 ແມີ່ນໝາຍເຖິງເຮົາທ ກຄົນຜູົ້ທີີ່ໄດົ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດ, ຖືກລົບກວນ, 

ແຕກຫັກ, ບິດບົ້ຽວ.  ຄ າເວົົ້າອັນສັດຊືີ່ຂອງພຣະເຈົົ້າແມີ່ນຕ ີ່ຜູົ້ໄດົ້ຮັບຄວາມລ າບາກໃຈຈາກບັນຫາຂອງຊີວິດຫ ຈືາກຄົນ

ທີີ່ເຮົາຮັກແລະໄວົ້ວາງໃຈ:  ເພືີ່ອນຮີ່ວມຊີວິດທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຄວາມບ ີ່ເປັນມິດຈາກພ ີ່ແມີ່ຫ ືຍາດພີີ່ນົ້ອງ.   ການຫັກ

ຫລັງຂອງເພືີ່ອນຮີ່ວມງານ. 

      ເປັນໜົ້າຫົວຂວັນ ເພາະວີ່າທີ່ານຜູົ້ນ ີ່ງໄດົ້ນ າເອົາຄວາມຍ ດຕິທັມມາໃຫົ້ຜູົ້ທີີ່ມີຊີວິດທີີ່ເໝອືນໄມົ້ອ ົ້ບວບຊ ົ້າ, ເປັນຜູົ້

ທີີ່ຖືກຂົ້ຽນຕີດົ້ວຍໄມົ້ອ ົ້ນັົ້ນ.  ຜູົ້ຈະຖືແສົ້ໄມົ້ອ ົ້ອັນຫີ່ຽວແຫົ້ງໄວົ້ໃນກ າມືແລະໃຫົ້ການລົ້ຽງດເູຂົາເພືີ່ອໃຫົ້ມສີ ຂພາບດີແລະ

ຢືນຢີ່າງເຂັົ້ມແຂງ,  ອາບໄປດົ້ວຍເລືອດ,  ທັງຖືກທ ບຕີ, ແລະຖືກຫົວເຍາະເຍີົ້ຍຈາກຄົນເຫ ົີ່ານັົ້ນທີີ່ພຣະອົງສະເດັດມາ

ເພືີ່ອຊີ່ວຍເຂົາ ແລະພຣະອົງບ ີ່ໄດົ້ເວົົ້າໂຕົ້ຕອບກັບໄປ. 

          ພວກທະຫານໄດົ້ນ າພຣະອົງໄປເໝືອນລູກແກະທີີ່ນ າໄປຂົ້າ ເຖິງແມີ່ນພຣະອົງຈະເປັນກະສັດທີີ່ແທົ້ຈິງເທງິໄມົ້ 

ກາງແຂນກ ຕາມ. ພຣະອົງຖືກຂົີ່ມເຫງ, ແຕີ່ພວກຄົນພານທີີ່ຂົີ່ມເຫງພຣະອົງບ ີ່ໄດົ້ຄ ງພຣະອົງເທິງໄມົ້ກາງແຂນແລະຕະ

ປູກ ບ ີ່ຍ ດຄ ງພຣະອົງໄວົ້ທີີ່ໄມົ້ກາງແຂນ ແຕີ່ແມີ່ນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງທີີ່ຍ ດຄ ງພຣະອົງໄວົ້ທີີ່ໄມົ້ກາງແຂນນັົ້ນ. 

 

                ພຣະເຢຊຄູຣດິເຕມັໃຈໃນການເສຽັສະລະຊວີດິຂອງພຣະອງົເພືີ່ອເຮາົຈະໄດົ້ຮບັຄວາມພົົ້ນ 

 

 

2.  ມດັທາຍ 27: 45-50: 

45 ແລົ້ວໄດົ້ເກີດການມືດມວົທົີ່ວແຜີ່ນດິນຕັົ້ງແຕີ່ຫົກໂມງຈົນເຖິງເກົົ້າໂມງ. 46 ຄັນປະມານເກົົ້າໂມງພຣະເຢຊູຊົງຮົ້ອງ

ສຽງດັີ່ງວີ່າ, “ເອລີ ແລມາ ຊາບັກທານີ” (ແປວີ່າ, “ພຣະເຈົົ້າຂອງຂົ້າພຣະອົງ, ພຣະເຈົົ້າຂອງຂົ້າພຣະອົງເອີຍ, ເຫດສັນ 

ໃດຈ ີ່ງຊົງປະຖິົ້ມຂົ້າພຣະອົງເສັຽ”). 
47
ບາງຄົນທີີ່ຢືນຢູີ່ນັົ້ນເມືີ່ອໄດົ້ຍິນກ ເວົົ້າວີ່າ, “ຄົນຜູົ້ນີົ້ເອີົ້ນຫາເອລີຢາ.” 

48
ໃນທັນໃດ

ນັົ້ນມີຜູົ້ໜ ີ່ງໃນພວກເຂົາແລີ່ນໄປເອົາຟອງນ ົ້າຈ ີ່ມເຫລົົ້າແວງສົົ້ມໃຫົ້ເຕັມແລົ້ວສຽບໃສີ່ປາຍໄມົ້ອ ົ້ຍືີ່ນໃຫົ້ພຣະອົງສເວີຍ.  

49 
ແຕີ່ຄົນອືີ່ນເວົົ້າວີ່າ, “ຟົ້າວເທືີ່ອ, ຖົ້າເບິີ່ງກີ່ອນວີ່າເອລີຢາຈະມາຊີ່ອຍມັນໃຫົ້ພົົ້ນຫລືບ ີ່.”  

50 
ສີ່ວນພຣະເຢຊູກ ຊົງຮົ້ອງ

ສຽງດັີ່ງຂ ົ້ນອີກ ແລົ້ວຊົງປີ່ອຍຈິດວິນຍານໄປ.  

 

ຂ ົ້ພຣະຄັມພີໃນຕອນນີົ້ໄດົ້ສອນເຮົາຫຍັງແດີ່ກີ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ? 



 3 

        ເມືີ່ອຂົ້າພະເຈົົ້າປະສົບກັບໂຣກພູມແພົ້, ຕາຂອງຂົ້າພະເຈົົ້າຈະເຕັມດົ້ວຍນ ົ້າຕາ,  ດັງຂອງຂົ້າພະເຈົົ້າກ ຮູົ້ສ ກຄັນ.  

ແລະຂົ້າພະເຈົົ້າກ ຈາມຢູີ່ເລືົ້ອຍໆ ໃນພວກທີ່ານຫ າຍໆຄົນ ສິີ່ງແລກທີີ່ທີ່ານຄວນເຮັດກີ່ຽວກັບໂຣກພູມແພົ້ກ ຄື ຖົ້າທີ່ານ

ເປັນໂຣກພູມແພົ້ຍົ້ອນສັດ ຕາມປົກກະຕິແລົ້ວທີ່ານຈະຕົ້ອງຫາທາງໜີໃຫົ້ໄກຈາກມັນເທົີ່າທີີ່ຈະເຮັດໄດົ້. 

        ພຣະເຈົົ້າເປັນຜູົ້ບ ຣິສ ດ ຄວາມບ ຣິສ ດແມີ່ນທັມມະຊາດແລະພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ.  ແລະເນືີ່ອງຈາກວີ່າ

ຄວາມບ ຣິສ ດແລະຄວາມບາບຢູີ່ກົງກັນຂົ້າມຄົນລະຟາກ ພຣະເຈົົ້າແລະຄວາມບາບຢູີ່ຮີ່ວມກັນບ ີ່ໄດົ້.     ນອກຈາກນີົ້, 

ເມືີ່ອຄວາມບາບເປັນສີ່ວນນ ີ່ງຂອງພວກເຮົາວີ່າເຮົາແມີ່ນຜູົ້ໃດ ນັົ້ນໝາຍຄວາມວີ່າພຣະເຈົົ້າບ ີ່ຮີ່ວມເຮັດບາບກັບເຮົາ. 

 ເຖິງປານນັົ້ນພວກເຮົາຍັງຄົງມຄີວາມຫວງັຢູີ່.    ຈາກຄວາມຮກັຂອງພຣະອົງ ພຣະເຈົົ້າຊົງສົ້າງທາງນ ີ່ງໄວົ້ສ າ 

ລັບທີ່ານແລະຂົ້າພະເຈົົ້າໃນການເຂົົ້າໄປຢູີ່ໃນການສະຖິດຢູີ່ຂອງພຣະອົງ ເຖິງພວກເຮົາຈະເປັນຄົນບາບ. ທາງນັົ້ນກ ຄື 

ທາງໄມົ້ກາງແຂນ.  ທາງນັົ້ນໄດົ້ສົ້າງໄວົ້ໃຫົ້ເປັນໄປໄດົ້ສ າລັບພວກເຮົາ ຜີ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຜູົ້ປາສຈາກຄວາມບາບ 

ທີີ່ສະລະພຣະອົງເອງແບກເອົາຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ. 

      ເມືີ່ອພຣະເຢຊູຖືກຄ ງໄວົ້ເທິງໄມົ້ກາງແຂນ, ຄວາມບາບທັງໝົດຂອງຄົນ 7 ບິນລຽນຄົນທີີ່ມີຊີວິດຢູີ່  ພົ້ອມກັບບາບ 

ຂອງຄົນຈ ານວນຫລາຍບິນລຽນຄົນທີີ່ມີຊີວິດຢູີ່ກີ່ອນພວກເຮາົໄດົ້ຕົກໃສີ່ພຣະອົງ.  ຄວາມບາບທັງໝົດທັງການກະທ າ

ແລະອ ປະນິສັຍຂອງຄົນຫລາຍຮົ້ອຍລົ້ານທີີ່ບ ີ່ພັນລະນານັບ ໄດົ້ໂຍນລົງເທິງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

 

ໃນເວລານັົ້ນຊ ົ ີ່ວຮົ້າຍຫລາຍປານໃດ? 

      

        ພວກເຮົາມັກຈະຄິດຢູີ່ສເມີວີ່າຄວາມເຈັບປວດຂອງໄມົ້ກາງແຂນແມີ່ນມາຈາກແສົ້ທີີ່ຂົ້ຽນລົງເປັນຮອຍທີີ່ກາງຫ ັງ

ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.    ຫລືຈາກມົງກ ດໜາມທີີ່ແທງພຣະສຽນຂອງພຣະອົງ.    ຫລຈືາກຕະປູທີີ່ຕອກອົົ້ງມືແລະອົົ້ງຕີນ 

ຂອງພຣະອົງ.      ແຕີ່ຄວາມທົນທ ກທ ຣະມານທັງໝົດນັົ້ນບ ີ່ສາມາດປຽບທຽບກັບຄວາມຮູົ້ສ ກໃນຂະນະທີີ່ພຣະອົງເງີຍ 

ພຣະພັກຂ ົ້ນເທິງຟົ້າແລະຊົງຮົ້ອງສຽງດັງວີ່າ,   “ເອລີ ແລມາ ຊາບັກທານີ”  (ແປວີ່າ, “ພຣະເຈົົ້າຂອງຂົ້າພຣະອົງ, ພຣະ

ເຈົົ້າຂອງຂົ້າພຣະອົງເອີຍ, ເຫດສັນໃດຈິີ່ງຊົງປະຖິົ້ມຂົ້າພຣະອົງເສັຽ”). 

     ໃນຂນະນັົ້ນ, ພຣະເຢຊູກາຍມາເປັນຜູົ້ມບີາບ, ໄດົ້ຕັດຂາດຄວາມໃກົ້ຊິດຂອງພຣະອົງທີີ່ພຣະບິຊາຊົງເຝົົ້າເບິີ່ງພຣະ 

ອົງຢູີ່ຕລອດເວລາ. ໃນຂະນະທີີ່ຄວາມບາບທັງໝົດຂອງໂລກນີົ້ໄດົ້ສ ມໃສີ່ພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຈົົ້າພຣະບິດາ

ໄດົ້ຫັນຫ ັງໃສີ່ພຣະອົງ. 

 

 

3. ມດັທາຍ 27: 54: 

54 ສີ່ວນນາຍຮົ້ອຍແລະທະຫານທີີ່ເຝົົ້າພຣະສົບພຣະເຢຊູຢູີ່ນ າກັນ ເມືີ່ອໄດົ້ເຫັນແຜີ່ນດິນຫວັີ່ນໄຫວແລະເຫດການທັງ

ປວງທີີ່ເກີດຂ ົ້ນນັົ້ນ ກ ພາກັນຢົ້ານຫລາຍຈ ີ່ງເວົົ້າກັນວີ່າ, “ຈິງແທົ້ແລົ້ວ, ທີ່ານຜູົ້ນີົ້ແມີ່ນພຣະບ ດຂອງພຣະເຈົົ້າ.”  

 

       ຂົ້າພຣະເຈົົ້າເຄີຍໄປຮົ້ານຕັດຜົມຮົ້ານນ ີ່ງໃນດາລັສ ທີີ່ມີປົ້າຍຕິດທີີ່ປະຕູໜົ້າຮົ້ານຂອງລາວຂຽນໄວົ້ວີ່າ: “ເຮົາເຊືີ່ອ

ໃນພຣະເຈົົ້າເຮົາເຊືີ່ອ ແຕີ່ທ ກຄົນຈົີ່ງຈີ່າຍເງິນສົດ.”  ເພາະວີ່ານັົ້ນມັນແມີ່ນຮົ້ານຂອງລາວ ດັີ່ງນັົ້ນຈ ີ່ງສາມາດຕັົ້ງກົດໄວົ້

ໄດົ້. 

       ໃນທ ານອງດຽວກັນ, ໂລກຂອງພວກເຮົາເປັນຂອງພຣະເຈົົ້າ “ຮົ້ານ” ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງເປັນຜູົ້

ຕັົ້ງກົດ. ແລະພຣະອົງຕົ້ອງການຈີ່າຍພຽງຄັົ້ງດຽວເປັນທີີ່ສິົ້ນສ ດຄື ການຕາຍ, ແລະການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະ

ທີ່ານມີຄວາມຮູົ້ສ ກແນວໃດໃນຂະນະທີີ່ໂອົ້ລົມກັນເຣືີ່ອງການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ? 
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ບ ດພຣະອົງຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ.     ເປັນວທີິທາງດຽວທີີ່ທ າໃຫົ້ເພິີ່ງພ ໃຈໃນຄວາມບ ຣິສ ດຂອງພຣະອົງທີີ່ເປັນຄວາມຕົ້ອງ

ການສ າລັບເປັນຄີ່າໄຖ ີ່ບາບ. 

       ໂລກໄດົ້ເກີດຄວາມປັີ່ນປີ່ວນເມືີ່ອພຣະບ ດຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກຄ ງໄວົ້ເທງິໄມົ້ກາງແຂນ.  “ແຜີ່ນດິນກ ສະທົ້ານຫວັີ່ນ 

ໄຫວ ກົ້ອນຫີນໄດົ້ແຕກອອກຈາກກັນ” (ມັດທາຍ 27:51). ດົ້ວຍເຫດໃດ? ເພາະພຣະເຢຊູເປັນຜູົ້ຊົງສົ້າງແລະຮັກສາ

ໂລກນີົ້( ໂຢຮັນ 1:3), ເພາະສະນັົ້ນ, ດຽວນ ີ ົ້ໂລກທີີ່ພຣະອົງຊົງສົ້າງນັົ້ນໄດົ້ຕ ີ່ສູົ້ພຣະອົງ. 

          ເຫ ົີ່າປະຊາຊົນຜູົ້ຢູີ່ກັບພຣະເຢຊູໃນມືົ້ທີີ່ພຣະອົງຖືກຄ ງທີີ່ໄມົ້ກາງແຂນນັົ້ນໄດົ້ຕົກໃຈຢົ້ານດົ້ວຍການຕອບສນອງ

ຂອງແຜີ່ນດິນ.  ມີໃຜແດີ່ທີີ່ບ ີ່ຢົ້ານ? ຖົ້າທີ່ານເຄີຍປະເຊີນກັບລົມພະຍ , ຖົ້າທີ່ານເຄີຍເຫັນທົ້ອງຟົ້າທີີ່ເປັນສີຟົ້າປີ່ຽນເປັນ

ສີຂຽວກີ່ອນທີີ່ລົມຮົ້າຍພະຍ ໂທເນໂດຈະພັດຜີ່ານໄປ, ຖົ້າທີ່ານເຄີຍເຫັນສິີ່ງທີີ່ຫົ້ອຍຢູີ່ຂົ້າງຝາທ າອິດນັົ້ນກ ສັີ່ນສະເທືອນ

ແລົ້ວກ ຕົກລົງຊູີ່ພືົ້ນໃນຂະນະທີີ່ດິນສັີ່ນສະເທືອນທາງກົ້ອງທີີ່ທີ່ານຢູີ່ເພາະເກີດແຜີ່ນດິນໄຫວ ທີ່ານຮູົ້ວີ່າຄວາມຢົ້ານກົວ

ສາມາດເກີດຂ ົ້ນໄດົ້. 

         ໃນເວລາແບບນັົ້ນ ຄົນເຮົາຈະເອົາຈິງກັບສາສນາໃນທັນທີທັນໃດ!  ໃນເວລາເຫ ົີ່ານັົ້ນ, ພວກເຮົາທີີ່ເປັນມະນ ດກ  

ພຽງແຕີ່ເບິີ່ງໜົ້າກັນແລະຢູີ່ໃນພຣະຫັດອັນຊົງຣິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະພວກເຮົາຈະຮູົ້ເມືີ່ອຄີງແລະເຂົົ້າໃຈວີ່າໂລກທີີ່ເຮົາ

ດ າລົງຊີວິດຢູີ່ນີົ້ເປັນຂອງໃຜ. ນາຍຮົ້ອຍທະຫານໂຣມັນໃນພຣະຄັມພີຕອນນີົ້ໄດົ້ມປີະສົບການນັົ້ນແລົ້ວ,   ດັີ່ງນັົ້ນຜູົ້ຮັກ

ສາຄວາມປອດພັຍກ ເຝົົ້າເບິີ່ງຢູີ່.   ເຂົາເຈົົ້າມີປະສົບການໃນການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ໄດົ້ນ າເຂົາເຈົົ້າໃຫົ້

ຕອບສນອງດົ້ວຍຄ າວີ່າ: “ ແທົ້ຈິງແລົ້ວ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບ ດຂອງພຣະເຈົົ້າ!” 

 

                                                                                                                                                                                                     

                                                ນ າໃຊົ້ໃນຊວີິດ      

 

ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊຄູຣສິມຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນຊວີດິຂອງທີ່ານ?    ຈົີ່ງພຈິາຣະນາເບິີ່ງທາງເລອືກເຫລົີ່ານັົ້ນທີີ່ຈະ 

ຕອບສນອງຕ ີ່ການເສຽັສະລະຂອງພຣະອງົ.                                                                                 

 

 ການສາຣະພາບບາບ, ທູນຂ ໃຫົ້ພຣະເຈົົ້າອະພັຍໂທດຄວາມບາບຂອງທີ່ານໂດຍຜີ່ານການຕາຍຂອງພຣະ 

ເຢຊູເທິງໄມົ້ກາງແຂນ. 

 ສະແດງຄວາມຮູົ້ພຣະຄ ນ. ຈັດຫາເວລາໃນແຕີ່ລະມືືົ້ເພືີ່ອຂອບຄ ນພຣະເຢຊູດົ້ວຍຄວາມຕັົ້ງໃຈສ າລັບການເສັຽ

ສະລະພຣະອົງເພືີ່ອຕາຍແທນເຮົາ. ໃຫົ້ການຂອບພຣະຄ ນນັົ້ນມີອິດທິພົນຕ ີ່ການປາກເວົົ້າແລະການກະທ າ

ຂອງທີ່ານ. 

 ເຊືົ້ອເຊນີຄນົທງັຫລາຍ. ເຊີນບາງຄົນໃຫົ້ເຂົົ້າຮີ່ວມກ ີ່ມຂອງທີ່ານສົນທະນາເຣືີ່ອງມີຫຍັງເກີດຂ ົ້ນຫ ັງຈາກພຣະ

ເຢຊູຕາຍເທິງໄມົ້ກາງແຂນ. ການສ ມຈ ດສົນໃຈໃສີ່ການເປັນຄືນມາຂອງພຣະຄຣິດຊ ີ່ງເປັນໂອກາດດີທີີ່ເຮົາ

ຈະໄດົ້ແນະນ າຄົນອືີ່ນໃຫົ້ຮູົ້ຂີ່າວປະເສີດ. 

 

ພວກເຮົາທ ກຄົນເປັນຄົນບາບເກີດມາຕາມທັມມະຊາດບາບ, ແຕີ່ຂອບຄ ນພຣະເຈົົ້າຜີ່ານທາງພຣະບ ດຂອງພຣະ

ອົງຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ.   ການໃຫົ້ອະພັຍມີໄວົ້ແລົ້ວ,  ການໃຫົ້ອະພັຍໄດົ້ຈີ່າຍແລົ້ວ, ແລະການໃຫົ້ອະພັຍນັົ້ນແມີ່ນ

ສ າລັບພວກເຮົາ. 

 

                      ອ ປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

ໃນຊີວິດຂອງທີ່ານ ດົນປານໃດແລົ້ວທີີ່ທີ່ານໄດົ້ພົບຄວາມຈິງທີີ່ວີ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບ ດຂອງພຣະເຈົົ້າ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດ ທ ີ5 ເມສາ 2015 (4-5-2015) 

 

 ການຄນືມາຈາກຕາຍທີີ່ບ ີ່ຄືຜ ູ້ໃດ 
 

ຂ ູ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ:   ພຣະເຢຊ ຊົງພຣະຊົນຢ ີ່--ແລະພວກເຮົາກ ສາມາດມີຊີວິດຕລອດໄປ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ີ່ຊວີດິ:  

     ທີ່ານໄດູ້ເຫັນຮ ບງາມຈະເປັນອັນໃດກ ຕາມ ແຕີ່ບ ີ່ເທົີ່າກັບທີ່ານໄປເຫັນກັບຕາ.  ທີ່ານເຫນັຄົນອືີ່ນເວົູ້າເຖິງການຫລິູ້ນ

ສະກິວີ່າມັນມີ່ວນແນວນັູ້ນແນວນີູ້ ແຕີ່ເມືີ່ອທີ່ານເອງໄດູ້ໄປຫລິູ້ນສະກີເອງທີ່ານກ  ເຫັນວີ່າດີກວີ່າຄົນເລົີ່າໃຫູ້ຟັງ.  

     ສິີ່ງມະຫັສຈັນໃນພຣະຄັມພີ--ບ ີ່ແມີ່ນແຕີ່ໃນພຣະຄັມພີເທົີ່ານັູ້ນ ແຕີ່ແມີ່ນໃນປະວັດສາດຂອງໂລກຄືເຣືີ່ອງອົງພຣະ

ເຢຊ ໄດູ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ.  ພວກເຮົາສາມາດອີ່ານການຂຽນຂອງຜ ູ້ໄດູ້ເຫັນອົງພຣະເຢຊ ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ 

ພວກເຮົາກ ແປກປລາດເມືີ່ອໄດູ້ເຫັນຂ ູ້ມ ນທີີ່ເວົູ້າເຖິງການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊ  ແຕີ່ຄວາມຮ ູ້ຂອງພວກເຮົາ

ບ ີ່ຄວນຢຸດຢ ີ່ນີູ້ເທົີ່ານັູ້ນ.  ກີ່ອນອືີ່ນ, ມັນເປັນການດີເມືີ່ອເຮົາເປັນຄົນທີີ່ຮ ູ້ວີ່າອົງພຣະເຢຊ ຄືນມາຈາກຕາຍ ແລະພຣະອົງ

ຍັງຊົງພຣະຊົນຢ ີ່. 

 

ພຣະຄມັພກີີ່າວວີ່າແນວໃດ?  ມັດທາຍ 28:1-7  (ເບິີ່ງຕາມຫົວຂ ູ້  1 ແລະ 2) 

 

 

ສຶກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ມດັທາຍ 28:1-7: 

1 ພາຍຫລ ັງວັນສະບາໂຕນັູ້ນເວລາໃກູ້ຮຸີ່ງເຊົູ້າວັນຕົູ້ນສັປດາ  ມາຣີອາໄທມັກດາລາ  ກັບມາຣີອາອີກຄົນນຶີ່ງນັູ້ນໄດູ້ພາ

ກັນໄປເບິີ່ງອຸບໂມງ.  2 ເບິີ່ງແມ,  ເກີດແຜີ່ນດິນຫວັີ່ນໄຫວຢີ່າງໜັກ ເພາະເທວະດາຕົນນຶີ່ງຂອງອົງພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົູ້າລົງ

ມາຈາກສວັນ ໄດູ້ກືີ່ງກູ້ອນຫີນອອກຈາກອຸບໂມງແລູ້ວກ ນັີ່ງເທິງຫີນນັູ້ນ. 3 ລັກສະນະຂອງເທວະດາຕົນນັູ້ນເໝືອນແສງ

ຟູ້າແມບ ເຄືີ່ອງນຸີ່ງກ ຂາວເໝືອນຫິມະ.  4 ພວກຄົນຍາມທີີ່ເຝົູ້າຢ ີ່ກ ຢູ້ານເທວະດານັູ້ນ ແລະກາຍເປັນເໝືອນຄົນຕາຍ. 

5 ຝີ່າຍເທວະດາຕົນນັູ້ນໄດູ້ກີ່າວແກີ່ພວກຜ ູ້ຍິງວີ່າ, “ພວກເຈົູ້າຢີ່າຊ ີ່ຢູ້ານ ເຮົາກ ຮ ູ້ແລູ້ວວີ່າພວກເຈົູ້າມາຊອກຫາພຣະເຢ

ຊ  ຜ ູ້ທີີ່ຖືກຄຶງໄວູ້ທີີ່ໄມູ້ກາງແຂນ.  6 ພຣະອົງບ ີ່ປະທັບຢ ີ່ທີີ່ນີູ້ ເພາະຖືກຊົງບັນດານໃຫູ້ເປັນຄືນມາ ຕາມທີີ່ພຣະອົງໄດູ້ຊົງ

ກີ່າວແລູ້ວ ຈົີ່ງມາເບິີ່ງບີ່ອນທີີ່ພຣະອ ົງໄດູ້ບັນທົມຢ ີ່ນັູ້ນ.  7 ແລູ້ວຈົີ່ງຮີບໄປບອກພວກສາວົກຂອງພຣະອົງວີ່າ  “ພຣະອົງ

ຖືກຊົງບັນດານໃຫູ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລູ້ວ ແລະເບິີ່ງແມ, ພຣະອົງສະເດັດໄປຍັງແຂວງຄາລີເລກີ່ອນທີ່ານທັງຫລາຍ 

ພວກທີ່ານຈະໄດູ້ເຫັນພຣະອົງຢ ີ່ທີີ່ນັູ້ນ” ນີູ້ແຫລະ, ເຮົາໄດູ້ບອກພວກເຈົູ້າແລູ້ວ” 

 

     ໃນວັນອາທິດຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊ ໄດູ້ຖືກຄຶງໄວູ້ທີີ່ໄມູ້ກາງແຂນແລະສິູ້ນພຣະຊົນ, ພຣະອົງໄດູ້ເຮັດແຕກຕີ່າງຢີ່າງ

ບ ີ່ມີຜ ູ້ໃດເຄີຍເຮັດມາກີ່ອນ:   ພຣະອົງຄືນຂຶູ້ນມາ ພຣະອົງຍັງໄດູ້ທ າລາຍຣິດຂອງຄວາມຕາຍ.   ການທີີ່ພຣະອົງໄດູ້ຄືນ  

ພຣະຊົນມານັູ້ນແຕກຕີ່າງພິເສດບ ີ່ມີຜ ູ້ໃດເຮັດໄດູ້.   ໃນເມືີ່ອເປັນເຊັີ່ນນັູ້ນ ຄວາມພົູ້ນກ ມາທາງດຽວຄືທາງອົງພຣະເຢຊ 

ເທົີ່ານັູ້ນ.  ພວກເຮົາທຸກວັນນີູ້ບ ີ່ຄວນເຊືີ່ອໃນຜ ູ້ທີີ່ສອນໃຫູ້ຄົນອືີ່ນໄດູ້ພົູ້ນ ແຕີ່ລາວເອງກ ບ ີ່ພົູ້ນການຕາຍ. 
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     ຖູ້າບ ີ່ມກີານຄືນພຣະຊົນກູ້ອນຫີນອັດປາກຖ ູ້າກ ຄົງຍັງຢ ີ່ເໝືອນເດີມ.  ແຕີ່ໃນປຶູ້ມມັດທາຍບົດ 28 ພວກເຮົາໄດູ້ເຫັນ

ວີ່າມເີທວະດາມາກືີ່ງກູ້ອນຫີນອອກໄປ   ແຕີ່ຕູ້ອງເຂົູ້າໃຈວີ່າເທວະດາບ ີ່ໄດູ້ເອົາກູ້ອນຫີນອອກເພືີ່ອໃຫູ້ອົງພຣະເຢຊ ສາ 

ມາດອອກມາໄດູ້ ຄວາມຈິງນັູ້ນແມີ່ນພຣະເຢຊ ໄດູ້ຄືນມາຈາກຕາຍກີ່ອນນັູ້ນແລູ້ວ  ເທວະດາພຽງມາເອົາຫີນອອກເພືີ່ອ

ບອກໃຫູ້ພວກເຮົາຮ ູ້ວີ່າອຸບໂມງນັູ້ນວີ່າງເປົີ່າເພືີ່ອພວກເຮົາຈະໄດູ້ຮ ູ້ວີ່າພຣະເຢຊ ຊົງຄືນມາຈາກຕາຍຢີ່າງແທູ້ຈິງ.  ພຣະ

ເຈົູ້າມີພຣະປະສົງຢາກໃຫູ້ທຸກຄົນເຫັນວີ່າ  ມານໄດູ້ສ ນເສັຽອ ານາດຂອງມັນໄປແລູ້ວ    ເພາະອົງພຣະເຢຊ ເອົາຊະນະ

ຄວາມຕາຍໄດູ້. 

 

ນະມສັການພຣະອງົ 

 

         ເມືີ່ອພວກສາວົກໄດູ້ພົບກັບອົງພຣະເຢຊ ຜ ູ້ຄືນມາຈາກຕາຍ  ສິີ່ງແລກທີີ່ພວກເຂົາເຮັດນັູ້ນແມີ່ນນະມັສ

ການພຣະອົງ.    ສິີ່ງນີູ້ຄວນເປັນສິີ່ງທີີ່ພວກເຮົາເຮັດເໝືອນກັນ.    ໃຫູ້ອີ່ານເພງສັຣເສີນບົດ 95:1-6  ຊຶີ່ງເປັນ

ເຣືີ່ອງກີ່ຽວກັບການນະມັສການ, ຂ ໃຫູ້ທີ່ານກີ່າວເຖິງຄວາມຮ ູ້ສຶກຂອງທີ່ານທີີ່ຮ ູ້ວີ່າອົງພຣະເຢຊ ໄດູ້ຄືນມາຈາກ

ຕາຍ. 

 

 

2. ມດັທາຍ 28:8-10: 

8 ຍິງເຫລົີ່ານັູ້ນກ ຮີບອອກໄປຈາກອຸບໂມງທັງຢູ້ານທັງຍິນດີຫລາຍ ແລີ່ນໄປບອກພວກສາວກົຂອງພຣະອົງ.  9 ແລະ

ເບິີ່ງແມ, ພຣະເຢຊ ໄດູ້ສະເດັດມາພົບເຂົາແລະຊົງກີ່າວວີ່າ, “ຈົີ່ງຈະເຣີນເທນີ” ຍິງເຫລົີ່ານັູ້ນກ ເຂົູ້າມາຈັບພຣະບາດນະ 

ມັສການພຣະອົງ.  10 ພຣະເຢຊ ຊົງກີ່າວວີ່າ,  “ຢີ່າຊ ີ່ຢູ້ານ  ຈົີ່ງໄປບອກພວກພີີ່ນູ້ອງຂອງເຮົາ ໃຫູ້ໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ 

ເຂົາຈະໄດູ້ເຫັນເຮົາທີີ່ນັູ້ນ” 

 

       ບ ີ່ແມີ່ນອຸບໂມງວີ່າງເປົີ່າເທົີ່ານັູ້ນທີີ່ເປັນເຫດຜົນວີ່າອົງພຣະເຢຊ ໄດູ້ຄືນມາຈາກຕາຍ, ແຕີ່ຍັງມີຫລາຍຄົນເຫັນກັບ

ຕາແລະເປັນພຍານເຖິງເຣືີ່ອງນີູ້.  ຂ ູ້ 8 ໄດູ້ບອກວີ່າຫລັງຈາກພວກຜ ູ້ຍິງໄດູ້ພົບກັບເທວະດາແລະເທວະດາໄດູ້ບອກກັບ

ພວກເຂົາວີ່າອົງພຣະເຢຊ ໄດູ້ຄືນພຣະຊົນມາແລູ້ວ, ພວກເຂົາໄດູ້ແລີ່ນໄປບອກພວກສາວົກ.  ເມືີ່ອພວກສາວົກໄດູ້ຍິນ 

ຜ ູ້ຍິງບອກແລູ້ວ ພວກເຂົາກ ພາກັນໄປເບິີ່ງອົງພຣະເຢຊ ຜ ູ້ຄືນມາຈາກຕາຍນັູ້ນ ພວກເຂົາບ ີ່ສົງສັຍຫຍັງເລີຍວີ່າພຣະອົງ

ໄດູ້ຄືນມາແທູ້.  ທີ່ານຕູ້ອງການຢາກເຫັນຂ ູ້ມ ນອັນໃດວີ່າອົງພຣະເຢຊ ໄດູ້ຄືນພຣະຊົນ?  ໃຫູ້ພາກັນເບິີ່ງຊີວິດຂອງພວກ

ສາວົກທັງຫລາຍ. 

      ໃນທີີ່ສຸດວັນອາທິດກ ມາເຖິງ ອົງພຣະເຢຊ ໄດູ້ຄືນມາຈາກຕາຍຊຶີ່ງໄດູ້ປີ່ຽນສະພາບການຂອງໂລກ.  ໃນວັນອາທິດ

ສາຍຕາຍຂອງພວກສາວົກໄດູ້ເປີດອອກ     ພວກເຂົາໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ວີ່າຄວາມຕາຍບ ີ່ສາມາດຂັງພຣະອົງໄວູ້ໃນຂຸມຝັງສົບ.  

ປະມານ 40 ວັນອົງພຣະເຢຊ ໄດູ້ປາກົດຕົວຕ ີ່ພວກສາວົກແລະຄົນອືີ່ນອີກຫລາຍຄົນ     ຄັູ້ງນຶີ່ງມຄົີນ 500 ຄົນໄດູ້ເຫັນ    

ພຣະອົງ.  (ເບິີ່ງ 1 ກຣທ 15: 5-8).  ພວກເຮົາຄວນໝັູ້ນໃຈເພາະເຫັນຊີວິດຂອງພວກສາວົກເອົາໃຈໃສີ່ປະກາດ ແລະ

ເຊືີ່ອຟັງຈົນຕາຍ. 

     ຊີ່ວງເວລາກີ່ອນອົງພຣະເຢຊ ຄືນມາຈາກຕາຍ ພວກສາວກົພາກັນຢູ້ານ ແລີ່ນໜີ ແລະໄປລີູ້ຢ ີ່.  ຫລັງຈາກພວກເຂົາ

ໄດູ້ພົບອົງພຣະເຢຊ ຜ ູ້ຄືນມາຈາກຕາຍແລູ້ວ ພວກເຂົາກ ເຕັມໄປດູ້ວຍພຣະວິນຍານ ມຄີວາມກູ້າຫານທີີ່ຈະຕິດຕາມອົງ  

ພຣະເຢຊ ໄປ ເຖິງຈະຕາຍກ ຍອມ. 

ເປັນຫຍັງການຄືນມາຈາກຕາຍດູ້ານຮີ່າງກາຍຂອງພຣະເຢຊ  ຈຶີ່ງເຫັນວີ່າສ າຄັນ? 
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     ຢາໂກໂບເປັນຜ ູ້ນຶີ່ງທີີ່ຍິນດີ ຍອມທີີ່ຈະດືີ່ມຈາກຈອກເມືີ່ອອົງພຣະເຢຊ ຖາມ (ເບິີ່ງ ມຣກ 10:38-39)   ເປັນຄົນທ າ

ອິດໃນຈ ານວນພວກສາວົກ 12 ຄົນໄດູ້ຕາຍຍູ້ອນຄວາມເຊືີ່ອໃນອົງພຣະເຢຊ ຜ ູ້ຄືນມາຈາກຕາຍ.  ພວກຢິວກຽດຊັງຢາ

ໂກໂບຜ ູ້ທີີ່ເປັນພຍານວີ່າອົງພຣະເຢຊ ໄດູ້ຄືນມາຈາກຕາຍແລູ້ວ.  ກະສັດເຮໂຣດຜ ູ້ເອົາໃຈພວກຢິວຈຶີ່ງໄດູ້ຂູ້າຢາໂກໂບ

ດູ້ວຍຄົມດາບ (ເບິີ່ງ ກຈກ 12:1-2). 

     ຢ ດາອີສກາຣີອົດໄດູ້ຕາຍຫລັງຈາກໄດູ້ທ ຣະຍົດຕ ີ່ອົງພຣະເຢຊ ຍູ້ອນເງິນ 30 ລຽນ (ເບິີ່ງ ມທ 27:3-9); ລກ 22:1-

6).  ສາວົກໝວດທ າອິດຂອງອົງພຣະເຢຊ ໄດູ້ຖືກຂູ້າຕາຍຍູ້ອນຄວາມເຊືີ່ອຂອງພວກເຂົາເວັູ້ນແຕີ່ໂຢຮັນຜ ູ້ຖືກເອົາໄປ

ຂັງໄວູ້ໃຫູ້ຕາຍເອງທີີ່ເກາະປາໂມດ.    ເຫັນວີ່າສາວົກທຸກຄົນຕາຍເພາະຄວາມເຊືີ່ອຍູ້ອນພວກເຂົາສອນແລະເປັນພະ

ຍານວີ່າພຣະເຢຊ ໄດູ້ຄືນມາຈາກຕາຍແທູ້.   

       ພວກສາວົກທັງຫລາຍໄດູ້ຕາຍເພາະຄວາມຈິງທີີ່ປະຕິເສດບ ີ່ໄດູ້.  ພວກເຂົາໄດູ້ເຫັນກັບຕາວີ່າພຣະອົງຄືນມາມີຊີ

ວິດຫລັງຈາກໄດູ້ຖືກຄຶງໄວູ້ທີີ່ໄມູ້ກາງແຂນແລະຖືກຝັງໄວູ້.  ໃນເມືີ່ອພວກເຂົາໄດູ້ເຫັນກັບຕາຢີ່າງນັູ້ນ ພວກເຂົາຮ ູ້ແນີ່ວີ່າ

ຄວາມຕາຍບ ີ່ເປັນສິີ່ງສຸດທູ້າຍ.  ອົງພຣະເຢຊ ສະເດັດມາເພືີ່ອປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ ູ້ແກີ່ຜ ູ້ທີີ່ເຊືີ່ອ. ນັູ້ນ

ເປັນສາເຫດໃຫູ້ພວກສາວົກໝັູ້ນໃຈແລະຍອມຕາຍ.  ທຸກວັນນີູ້ພວກເຮົາຜ ູ້ທີີ່ເຊືີ່ອຄວນມີຄວາມຫວັງຢີ່າງດຽວກັນ. 

 

 

ນ າໃຊູ້ໃນຊວີດິ  

  

ທີ່ານຈະເວົູ້າແນວໃດກີ່ຽວກັບຄວາມຫວັງໃນອົງພຣະເຢຊ ທີີ່ພຣະອົງໄດູ້ຄືນມາຈາກຕາຍ?  ໃຫູ້ພຈິາຣະນະເບິີ່ງຄ າແນະ

ນ າຂູ້າງລຸີ່ມນີູ້: 

 

 ສແວງຫາສນັຕສິກຸ.  ມຫີລາຍຄົນມີຄວາມຢູ້ານຕ ີ່ອະນາຄົດເລີຍບ ີ່ກູ້າເຮັດຫຍັງ.   ອູ້ອນວອນໃຫູ້ອົງພຣະວິນ

ຍານບ ຣິສຸດຊີ່ວຍທີ່ານໃຫູ້ໄດູ້ຮັບເອົາສັນຕິສຸກທີີ່ມາຈາກຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດທີີ່ມາທາງອົງພຣະເຢຊ    

ຄຣິດ. 

 

 ສລອງ.  ການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊ ເປັນຂີ່າວດີຕ ີ່ທຸກຄົນ.    ດັີ່ງນັູ້ນ,  ໃຫູ້ພຍາຍາມສູ້າງບັນຍາ 

ກາດ ມກີານສລອງເກີດຂຶູ້ນ ໃຫູ້ເປັນອາທິດທີີ່ອັສຈັນແທູ້ຈິງ.  ສູ້າງຄວາມຍິນດີຂຶູ້ນໃນຊີວິດຂອງທີ່ານ. 

 

 ບອກຄົນອືີ່ນ.  ເຄີຍມີຄົນບອກທີ່ານເຣືີ່ອງຄວາມພົູ້ນມຢີ ີ່ໃນອົງພຣະເຢຊ ຄຣິດ. ໃຫູ້ທີ່ານເຮັດຢີ່າງນັູ້ນຕ ີ່ຄົນອືີ່ນ 

ເໝືອນກັນ ເພືີ່ອພວກເຂົາຈະໄດູ້ຮັບຄວາມຫວັງຢີ່າງນີູ້ໃນອົງພຣະເຢຊ . 

 

ເຣືີ່ອງວັນຄືນພຣະຊົນນີູ້ເປັນຄ າສັນຍາເຖິງຊີວິດອັນຕລອດໄປ. ພວກເຮົາຈະໄດູ້ມີຊີວິດຢ ີ່ຕລອດໄປ ຂີ່າວດີຢີ່າງນີູ້

ຄວນເປັນເຫດໃຫູ້ພວກເຮົາດ າເນີນຊີວິດຢີ່າງມີຄວາມຫວັງ. 

 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 

ການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພຣະເຢຊ  ຈະສົີ່ງຜົນສະທູ້ອນຕ ີ່ຊີວິດຂອງທີ່ານໃນວັນຂູ້າງໜູ້າຢີ່າໃດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ12 ເມສາ 2015 (4-12-2015) 

 

 ສະເດດັຂ ຶ້ນໄປສວນັບ ໍ່ເໝອືນຄນົອືໍ່ນ 
 

ຂ ຶ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ:   ພຣະເຢຊູສະເດັດຂ ຶ້ນໄປສວັນ ແຕໍ່ພຣະອົງບ ໍ່ໄດຶ້ປະຖິຶ້ມພວກເຮາົ. ທໍ່ານຮູຶ້ວໍ່າແມໍ່ນຫຍັງ

ເປັນສິໍ່ງສ າຄັນບ ໍ່? ທໍ່ານຈະໄດຶ້ຮູຶ້ຈັກວໍ່າແມໍ່ນຍັງຢູໍ່ໃນຈິດໃຈຂອງຄົນອືໍ່ນກໍ່ອນເຂົາຈະພົບກັບຄວາມຕາຍ.  ໃຫຶ້ເບິໍ່ງຄ າ

ເວົຶ້າສຸດທຶ້າຍຂອງຜູຶ້ທີໍ່ມີຊືໍ່ສຽງດີ: 

 

 “ຂຶ້າພະເຈົຶ້າເຮ ັດຜິດຕ ໍ່ພຣະເຈົຶ້າແລະຄົນອືໍ່ນເພາະວຽກຂອງຂຶ້າພະເຈົຶ້າບ ໍ່ໄດຶ້ຮັບຜົນດີເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ” --ລີໂອນາ

ໂດ ດາ ວນິຊີ (1519). 

 “ຂຶ້າພະເຈົຶ້າພະຍາຍາມຈົນສຸດຂີດເພືໍ່ອເຮັດຄວາມດີ”--ໂກຣເວ ີຂ ີຣເວແີລນ (1908). 

 “ຂຶ້າພະເຈົຶ້າເຊືໍ່ອວໍ່າມີຊີວິດຢູໍ່ເພືໍ່ອສຽງດົນຕຣີແມໍ່ນຊີວິດແສນດີ ແລະສິໍ່ງນີຶ້ແມໍ່ນສິໍ່ງຂຶ້າພະເຈົຶ້າຖວາຍຕົນເອງ

ຕ ໍ່--ລູຊີອາໂນ ພາໂວໂຣຕີ (2007). 

     ຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍ ແລະກໍ່ອນພຣະອົງສະເດັດຂ ຶ້ນໄປສວັນ ອົງພຣະເຢຊູໄດຶ້ບອກພວກສາວົກ 

ແລະພວກເຮົາເຖິງສິໍ່ງສ າຄັນຕ ໍ່ພຣະອົງວໍ່າ.  “ທໍ່ານຈະໄດຶ້ຮັບຣິດເດດເວລາອົງພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດສະເດັດມາ ແລະ

ທໍ່ານຈະເປັນພະຍານຝໍ່າຍເຮົາ…” (ກຈກ 1:8).  ອົງພຣະເຢຊູໄດຶ້ສະເດັດກັບຄືນໄປຍັງສວນັ ແລະພຣະອົງຮູຶ້ວໍ່າພວກ

ເຮົາຈະບ ໍ່ສາມາດເຮັດພາຣະກິດໄດຶ້ດຶ້ວຍຕົນເອງ.  ພວກເຮົາຕຶ້ອງການອົງພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດເປັນຜູຶ້ຊໍ່ວຍອົງຍິໍ່ງໃຫຍໍ່

ເພືໍ່ອພາຣະກິດຈະໄດຶ້ຮັບຄວາມສ າເຣັດ. 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ໍ່ຊວີດິ:  

     ຈະເປັນອັນໃດກ ຕາມທໍ່ານໄດຶ້ເຫັນຮູບງາມ ແຕໍ່ບ ໍ່ເທົໍ່າກັບທໍ່ານໄປເຫັນກັບຕາ.  ທໍ່ານຍິນຄົນອືໍ່ນເວົຶ້າເຖິງການຫລິຶ້ນ

ສະກີິວໍ່າມັນມໍ່ວນແນວນັຶ້ນແນວນີຶ້ ແຕໍ່ໃນເມືໍ່ອທໍ່ານເອງໄປຫລິຶ້ນສະກີເອງທໍ່ານກ  ເຫັນວໍ່າດີກວໍ່າຄົນອືໍ່ນເລົໍ່າໃຫຶ້ຟັງ.  

     ສິໍ່ງມະຫັສຈັນໃນພຣະຄັມພີ--ບ ໍ່ແມໍ່ນໃນພຣະຄັມພີເທົໍ່ານັຶ້ນ ແຕໍ່ແມໍ່ນໃນປະວັດສາດຂອງໂລກຄືເຣືໍ່ອງອົງພຣະເຢ 

ຊູໄດຶ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ.    ພວກເຮົາສາມາດອໍ່ານເຖິງການຂຽນຂອງຜູຶ້ທີໍ່ໄດຶ້ເຫັນອົງພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຄວາມ

ຕາຍ ພວກເຮົາປລາດໃຈເມືໍ່ອໄດຶ້ເຫັນຂ ຶ້ມູນການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແຕໍ່ຄວາມຮູຶ້ຂອງພວກເຮົາບ ໍ່ຄວນ

ຢຸດຢູໍ່ນີຶ້ເທົໍ່ານັຶ້ນ.    ມັນເປັນການດີທີໍ່ເປັນຄົນທ າອິດທີໍ່ຮູຶ້ຈັກວໍ່າອົງພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍ  ແລະພຣະອົງຍັງຊົງພຣະ 

ຊົນຢູໍ່. 

ພຣະຄມັພກີໍ່າວວໍ່າແນວໃດ? ( ເບິໍ່ງຕາມຫົວຂ ຶ້ທີ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ກຈິການ 1:3 

3 ຄັນພຣະອົງຊົງທົນທຸກທ  ຣະມານແລຶ້ວ ໄດຶ້ຊົງສ າແດງພຣະອົງແກໍ່ຄົນ ພວກນັຶ້ນດຶ້ວຍຫລັກຖານຫລາຍຢໍ່າງ ພສູິດວໍ່າ 

ພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູໍ່ ແລະໄດຶ້ຊົງປາກົດແກໍ່ເຂົາລະຫວໍ່າງສີໍ່ສິບວັນແລະໄດຶ້ຊົງສົນທະນາກັບເຂົາເຖິງເຣືໍ່ອງຣາຊອານາ 
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ຈັກຂອງພຣະເຈົຶ້າ. 

 

      ຂຶ້າພະເຈົຶ້າໄດຶ້ໃຊຶ້ເວລານານເຖິງ 12 ປີສ ກສາພຣະຄັມພີໃນໂຮງຮຽນເພາະຢາກຮູຶ້ຈັກພຣະຄັມພດີີແລະເພືໍ່ອຢາກ 

ຖວາຍຊີວິດຮັບໃຊຶ້ໃຫຶ້ດີ.   ແຕໍ່ເຖິງປານນັຶ້ນໃນທີໍ່ສຸດຄວາມຫິວພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົຶ້າກ ເຫັນວໍ່າຫລຸດນຶ້ອຍຖອຍລົງຈົນ

ເປັນເຫດໃຫຶ້ການສ ກສາພຣະຄັມພກີາຍເປັນການຊອກຫາຂໍ່າວດີແທນທີໍ່ຈະເປັນແສງເຍືອງທາງ.   

      ເຫັນວໍ່າທຸກສິໍ່ງໄດຶ້ປໍ່ຽນຫລັງຈາກຂຶ້າພະເຈົຶ້າໄດຶ້ອອກຈາກໂຮງຮຽນແລະໄດຶ້ໃຊຶ້ພຣະຄັມພີເພືໍ່ອການຮັບໃຊຶ້.   ພຣະ

ຄ າຂອງພຣະເຈົຶ້າກາຍເປັນສິໍ່ງມີຊີວິດເມືໍ່ອເອົາມາປະກອບໃຊຶ້ໃຫຶ້ຄ າປ ກສາແກໍ່ຄົນທີໍ່ມີບັນຫາ ເຮັດໃຫຶ້ຂຶ້າພະເຈົຶ້າຢາກ

ຮູຶ້ຈັກພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົຶ້າຫລາຍຂ ຶ້ນເພືໍ່ອຈະຊໍ່ອຍຄົນທີໍ່ປະສົບກັບບັນຫາຕ ໍ່າງໆ ໃນຊີວິດ-ເຮັດໃຫຶ້ຂຶ້າພະເຈົຶ້າຄົຶ້ນຫາ

ໃນພຣະຄັມພີເພີຶ້ມຂ ຶ້ນ.   ເຫດການນັຶ້ນເຮັດໃຫຶ້ຂຶ້າພະເຈົຶ້າຫັນຈາກໃຊຶ້ກິຣິຍາຄ າເວົຶ້າຊອກຫາຄວາມໝາຍແລະເອົາຄ າ

ສອນມາປະກອບໃຊຶ້ໃນຊີວິດ. 

     ໃນຂະນະທີໍ່ພວກເຮົາສ ກສາປືຶ້ມກິຈການ ບົດ 1 ໃຫຶ້ຈ າໄວຶ້ວໍ່າພວກສາວົກໄດຶ້ໃຊຶ້ເວລາສາມປີເຕັມຢູໍ່ກັບເອົາພຣະເຢ

ຊູ ພວກເຂົາໄດຶ້ເຫັນອົງພຣະເຢຊູທ າການອັສຈັນ ເຫັນພຣະອົງສິດສອນ   ແຕໍ່ໃນຕອນອົງພຣະເຢຊູຖືກຕັດສິນ ເຫັນວໍ່າ

ການເວົຶ້າແລະການກະທ າຂອງພວກສາວົກເປັນເໝືອນກັບວໍ່າພວກເຂົາບ ໍ່ຮູຶ້ຈັກອົງພຣະເຢຊູເລີຍ.  ພວກເຂົາໄດຶ້ສົງສັຍ 

ແປກໃຈ ຢຶ້ານກົວ ແລະແລໍ່ນໜີຈາກພຣະອົງ. 

      ຂອບພຣະຄູນພຣະເຈົຶ້າເຫນັວໍ່າທຸກສິໍ່ງໄດຶ້ປໍ່ຽນໄປເມືໍ່ອອົງພຣະເຢຊູໄດຶ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ.  ພຣະອົງໄດຶ້ສອນ

ພວກເຂົາເພີຶ້ມອີກເຖິງເຣືໍ່ອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົຶ້າເປັນເວລາອີກ 40 ວັນ.  ແນໍ່ໃຈວໍ່າພວກເຂົາໄດຶ້ຮຽນຫລາຍທີໍ່

ສຸດໃນຕອນສຸດທຶ້າຍນີຶ້ ຫລາຍກວໍ່າສາມປີທີ ໍ່ພວກເຂົາໃຊຶ້ເວລາກັບອົງພຣະເຢຊູ  ເພາະພວກເຂົາຕັຶ້ງໃຈຟັງຢໍ່າງເອົາໃຈ

ໃສໍ່. ຄ າສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູຕອນນີຶ້ມີຄວາມໝາຍທີໍ່ສຸດ. ຄ າສອນທີໍ່ອົງພຣະເຢຊູສອນພວກສາວົກກໍ່ອນພຣະອົງສະ

ເດັດຂ ຶ້ນໄປສວັນນັຶ້ນມຄີວາມໝາຍຍິໍ່ງຕ ໍ່ພວກເຂົາ.     ຊີວິດແລະຄ າສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນສິໍ່ງທີໍ່ເຂົາມັກໃນຊີວິດ.  

ສິໍ່ງນີຶ້ກ ຄວນເປັນສິໍ່ງທີໍ່ພວກເຮົາທຸກວັນນີຶ້ປາຖນາເໝືອນກັນ. 

 

ປກັໃສໍ່ຫຍງັ? 

 

ອົງພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດເປັນພລັງໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນ.  ແມໍ່ນຫຍັງຊໍ່ອຍໃຫຶ້ທໍ່ານປັກໃສໍ່ເພືໍ່ອຮັບເອົາພລັງອ ານາດ

ຕາມສະພາບການຕໍ່າງໆ ໃນຊີວິດຂອງທໍ່ານ?  ຢູໍ່ເຮືອນ, ບໍ່ອນເຮັດວຽກ, ແລະບໍ່ອນທໍ່ຽວຫລິຶ້ນ. 

 

 

  

2. ກຈິການ 1:4-8 

4 ໃນເວລາທີໍ່ພຣະອົງຊົງຮໍ່ວມປະຊຸມຢູໍ່ກັບເຂົາ ຈ ໍ່ງຊົງສັໍ່ງເຂົາບ ໍ່ໃຫຶ້ອອກໄປຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແຕໍ່ໃຫຶ້ຄອຍຮັບຕາມ  

ພຣະສັນຍາຂອງພຣະບິດາ ຄືພຣະອົງໄດຶ້ຊົງບອກວໍ່າ, “ຕາມທີໍ່ທໍ່ານທັງຫລາຍໄດຶ້ຍິນຈາກເຮົານັຶ້ນແຫລະ. 5 ເພາະວໍ່າ

ໂຢຮັນໃຫຶ້ບັບຕິສະມາດຶ້ວຍນ ຶ້າກ ແມໍ່ນ ແຕໍ່ຕ ໍ່ໄປອີກບ ໍ່ເຫິງທໍ່ານທັງຫລາຍຈະໄດຶ້ຮັບບັບຕິສະມາດຶ້ວຍພຣະວິນຍານບ ຣິ

ສຸດ”  6 ເມືໍ່ອເຂົາໄດຶ້ປະຊຸມພຶ້ອມກັນ ເຂົາຈ ໍ່ງທູນຖາມພຣະອົງວໍ່າ, “ຂຶ້າແຕໍ່ອົງພຣະຜູຶ້ເປັນເຈົຶ້າ, ພຣະອົງຈະຊົງຕັຶ້ງຣາຊ

ອານາຈັກຄືນໃໝໍ່ໃຫຶ້ແກໍ່ພວກອິສຣາເອນໃນບັດນີຶ້ຫລ”ື    7 ພຣະອົງຊົງຕອບເຂົາວໍ່າ, “ບ ໍ່ແມໍ່ນໜຶ້າທີໍ່ຂອງພວກທໍ່ານທີໍ່ 

ຈະຮູຶ້ເວລາຫລຍືາມກ ານົດ ຊ ໍ່ງພຣະບິດາໄດຶ້ຊົງຕັຶ້ງໄວຶ້ດຶ້ວຍສິດຂອງພຣະອົງເອງ. 8 ແຕໍ່ທໍ່ານທັງຫລາຍຈະໄດຶ້ຮັບພຣະ

ຖຶ້າທໍ່ານຫາກມີເວລາຈ າກັດທີໍ່ຈະຢູໍ່ກັບພຣະເຢຊູ ທໍ່ານຢາກຮຽນຮູຶ້ຫຍງັຫລາຍທີໍ່ສຸດ? 
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ຣາຊທານຣິດເດດ ເມືໍ່ອພຣະວນິຍານບ ຣິສຸດຈະສະເດັດມາເຖິງພວກທໍ່ານ ແລະພວກທໍ່ານຈະເປັນພຍານຝໍ່າຍເຮົາໃນ

ກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ຕລອດທົໍ່ວແຂວງຢູດາຍ, ກັບແຂວງຊາມາເຣັຽ, ແລະຈົນເຖິງທີໍ່ສຸດປາຍແຜໍ່ນດິນໂລກ” 

 

     ໃນເວລາກິນເຂົຶ້າຄາບສຸດທຶ້າຍຮໍ່ວມກັບພວກສາວກົກໍ່ອນອົງພຣະເຢຊູຈະຖືກຈັບ ພຣະອົງໄດຶ້ກໍ່າວວໍ່າ “ການທີໍ່ເຮົາ

ຈາກໄປນັຶ້ນເປັນປໂຍດແກໍ່ພວກທໍ່ານ ເພາະຖຶ້າເຮົາບ ໍ່ໄປ ອົງພຣະຜູຶ້ຊໍ່ອຍນັຶ້ນຈະບ ໍ່ໄດຶ້ສະເດັດມາຫາພວກທໍ່ານ ແຕໍ່ຖຶ້າ

ເຮົາໄປແລຶ້ວ ເຮົາຈະໃຊຶ້ພຣະອົງນັຶ້ນມາຫາພວກທໍ່ານ” (ໂຢຮນັ 16:7).  ໃນຕອນນີຶ້ກິຈການບົດ 1 ອົງພຣະເຢຊູໄດຶ້ສັນ

ຍາວໍ່າອົງພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດຈະສະເດັດລົງມາ. 

         ເວລາອົງພຣະເຢຊູຢູໍ່ໃນໂລກນີຶ້ ສິໍ່ງທີໍ່ພຣະອົງເຮັດກ ມຂີອບເຂດເໝືອນກັບມະນຸດ ແຕໍ່ຕຶ້ອງເຂົຶ້າໃຈວໍ່າການເປັນ

ພຣະເຈົຶ້າຂອງພຣະອົງບ ໍ່ໄດຶ້ຫລຸດນຶ້ອຍລົງ,  ແຕໍ່ພຣະອົງເຮັດກິຈການໄດຶ້ໃນບໍ່ອນທີໍ່ພຣະອົງຢູໍ່ເທົໍ່ານັຶ້ນ  ເວລາເຮົາຕຶ້ອງ

ການພຣະເຢຊູຊໍ່ອຍພວກເຂົາຕຶ້ອງມາຫາພຣະອົງໜຶ້າຕ ໍ່ໜຶ້າ.  ແຕໍ່ອົງພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດແຕກຕໍ່າງ ເພາະອົງພຣະວິນ

ຍານຢູໍ່ກັບທຸກຄົນຜູຶ້ທີໍ່ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ ພຣະອົງໄປນ າພວກເຮົາທຸກບໍ່ອນທີໍ່ເຮົາໄປໃນເວລາດຽວກັນ.  ອົງພຣະວິນ

ຍານຢູ ໍ່ກັບພວກເຮົາເຕັມຢໍ່າງມີອ ານາດສເມ-ີອົງພຣະວິນຍານບ ໍ່ມີຂອບເຂດຈ າກັດ   ບ ໍ່ເໝືອນເວລາອົງພຣະເຢຊູເປັນ

ເນືຶ້ອງໜັງໃນສະພາບເປັນມະນຸດ.   

     ອົງພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດແມໍ່ນພຣະເຈົຶ້າເປັນພາກສໍ່ວນນ ໍ່ງຂອງຕຣີເອການຸພາບ.   ອົງພຣະວ ິນຍານສະຖິດຢູໍ່ນ າໄດຶ້ 

ຊໍ່ອຍປໍ່ຽນແປງແລະປະທານອ ານາດແກໍ່ທຸກຄົນຜູຶ້ທີໍ່ເຊືໍ່ອເພືໍ່ອໃຫຶ້ດ າເນີດຊີວິດຢູໍ່ຢໍ່າງຜູຶ້ມຊັີຍໃນຣາຊແຜໍ່ນດິນຂອງພຣະ

ເຈົຶ້າ.  ອົງພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດປະທານອ ານາດເພືໍ່ອເຮັດກິຈການຂອງພຣະເຈົຶ້າ  ເມືໍ່ອທໍ່ານຍອມໃຫຶ້ພຣະຄຣິດເປັນອົງ

ພຣະຜູຶ້ເປັນເຈົຶ້າ. 

     ໃຫຶ້ວາດພາບເບິໍ່ງວໍ່າທໍ່ານໄດຶ້ຊືຶ້ຕູຶ້ເຢັນໃໝໍ່ ແລະທໍ່ານມີຄວາມຫວັງວໍ່າຈະເອົາອາຫານການກິນໃສໍ່ໃຫຶ້ເຕັມ ແຕໍ່ມືຶ້ຕ ໍ່

ມາເຫັນວໍ່າອາຫານທີໍ່ທໍ່ານເອົາໃສໍ່ນັຶ້ນເນົໍ່າໝົດ.    ທໍ່ານໃຈຮຶ້າຍແລະໂທໄປຫາບ ຣິສັດຂາຍຕູຶ້ເຢັນ   ຫລັງຈາກທໍ່ານໄດຶ້

ເລົໍ່າເຫດການໃຫຶ້ພວກຊໍ່າງຟັງເຮັດໃຫຶ້ທໍ່ານອາຍ ເມືໍ່ອເຂົາຖາມທໍ່ານວໍ່າ, “ເຈົຶ້າໄດຶ້ເອົາສາຍປັກໃຫຶ້ຮສູຽບໄຟຟຶ້າບ ໍ່?” 

     ອົງພຣະເຢຊູໄດຶ້ເຮັດໃຫຶ້ພວກເຮົາມີຊີວິດຢໍ່າງມີພລັງຢໍ່າງແນໍ່ນອນ ແລະແຫລໍ່ງພລັງນັຶ້ນມີຢູໍ່ໃນອົງພຣະວິນຍານບ ຣິ

ສຸດ.  ເມືໍ່ອມີອົງພຣະວິນຍານສະຖິດຢູໍ່ນ າແລຶ້ວ ຄວາມຢຶ້ານນັຶ້ນກາຍເປັນພລັງເຮັດໃຫຶ້ມຄີວາມເຊືໍ່ອ, ຄວາມກັງວົງກາຍ

ເປັນສັນຕິສຸກ, ຄວາມເຈັບປວດກາຍເປັນຄວາມຫວັງ. ເວລາພວກເຮົາພົບກັບບັນຫາອົງພຣະວິນຍານຈະຊໍ່ອຍໃຫຶ້ພົຶ້ນ. 

 

 

3. ກຈິການ 1:9-11 

9 ເມືໍ່ອພຣະອົງຊົງກໍ່າວດັໍ່ງນັຶ້ນແລຶ້ວ ພຣະເຈົຶ້າຊົງຮັບພຣະອົງຂ ຶ້ນເມືອ ຂນະທີໍ່ເຂົາກ າລັງເບິໍ່ງຢູໍ່ ແລະມເີມກມາຮັບພຣະ

ອົງໃຫຶ້ພົຶ້ນຈາກສາຍຕາຂອງເຂົາ. 10 ເມືໍ່ອເຂົາກ າລັງແນມເບິໍ່ງຟຶ້າ ຂນະທີໍ່ພຣະອົງສະເດັດຂ ຶ້ນເມືອນັຶ້ນ ເບິໍ່ງແມ,ມສີອງ

ຄົນນຸໍ່ງເຄືໍ່ອງຂາວມາປາກົດຢືນຢູໍ່ໃກຶ້ເຂົາ. 11 ສອງຄົນນັຶ້ນຈ ໍ່ງກໍ່າວວໍ່າ, “ຊາວຄາລີເລເອີຍ, ເປັນຫຍັງພວກທໍ່ານຈ ໍ່ງຢືນ

ເບິໍ່ງທ ຶ້ອງຟຶ້າ ພຣະເຢຊູອົງນີຶ້ຊ ໍ່ງຊົງຮັບໄປຈາກພວກທໍ່ານຂ ຶ້ນເມືອສວັນແລຶ້ວ ຈະສະເດັດມາອີກເໝືອນຢໍ່າງທີໍ່ພວກທໍ່ານ

ໄດຶ້ເຫັນພຣະອົງຂ ຶ້ນເມືອຍັງສວ ັນນັຶ້ນ” 

 

ສັງເກດເບິໍ່ງຄ າກິຣິຍາທີໍ່ທໍ່ານລູກາໃຊຶ້ໃນຂ ຶ້ 9-11 ທີໍ່ເວົຶ້າເຖິງເຣືໍ່ອງອົງພຣະເຢຊູສະເດັດຂ ຶ້ນໄປສວັນ. 

 “ພຣະອົງຖືກຮັບຂ ຶ້ນໄປ.” 

 “ມເີມກມາຫຸຶ້ມພຣະອົງບ ໍ່ໃຫຶ້ເຂົາໄດຶ້ເຫັນ.” 

ທໍ່ານຈະອະທິບາຍການສະຖິດຢູໍ່ນ າແລະການທ າງານຂອງພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດຢໍ່າງໃດ? 
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 “ພຣະອົງສະເດັດໄປ.” 

     ໝາຍຄວາມວໍ່າການສະເດັດຂ ຶ້ນໄປສວັນຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນສິໍ່ງເຫັນກັບຕາແລະເຈັບບາຍໄດຶ້.  ເໝືອນກັບການ

ຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູທັງຮໍ່າງກາຍ.  ເປັນສິໍ່ງສ າຄັນການທີໍ່ພຣະເຢຊູໄດຶ້ຂ ຶ້ນໄປສວັນທັງຮໍ່າງກາຍ-ພຣະອົງຈະສະ

ເດັດກັບຄືນມາດຶ້ວຍຮໍ່າງກາຍເໝືອນກັນ.    ຂະນະທີໍ່ພວກສາວົກເບິໍ່ງອົງພຣະເຢຊູສະເດັດຂ ຶ້ນໄປສວັນນັຶ້ນມີເທວະດາ

ສອງຕົນກໍ່າວກັບພວກເຂົາວໍ່າ,  “ພຣະເຢຊູອົງນີຶ້ຊ ໍ່ງຊົງຮັບໄປຈາກພວກທໍ່ານຂ ຶ້ນເມືອສວັນແລຶ້ວ ຈະສະເດັດກັບມາອີກ   

ເໝ ືອນຢໍ່າງພວກທໍ່ານໄດຶ້ເຫັນພຣະອົງສະເດັດຂ ຶ້ນເມືໍ່ອສວັນນັຶ້ນ.” (ກຈກ 1:11).  ບ ໍ່ມຜູີຶ້ໃດໄດຶ້ຂ ຶ້ນໄປສວັນຈາກໂລກນີຶ້

ເໝືອຢໍ່າງອົງພຣະເຢຊູ ແລະຈະບ ໍ່ມຜູີຶ້ໃດຄືນມາເໝືອນຢໍ່າງພຣະອົງສະເດັດຄືນມາ.  ພຣະເຢຊູເປັນຜູຶ້ພ ິເສດແລະເປັນ 

ຂໍ່າວດີຕ ໍ່ທຸກຄົນໃນໂລກ. 

     ວັນນັຶ້ນໃກຶ້ເຂົຶ້າມາແລຶ້ວເພືໍ່ອພວກເຮົາຈະໄດຶ້ຮັບການປໍ່ຽນແປງ.  ສິໍ່ງນີຶ້ຈະເກີດຂ ຶ້ນເມືໍ່ອອົງພຣະເຢຊູສະເດັດກັບຄືນ

ມາໃນໂລກນີຶ້ເພືໍ່ອຮັບເອົາຜູຶ້ທີໍ່ເຊືໍ່ອ ເພືໍ່ອພວກເຂົາຈະໄດຶ້ຢູໍ່ກັບພຣະອົງຕລອດໄປ. 

 

 

ນ າໃຊຶ້ໃນຊວີດິ  

  

ທໍ່ານຈະເວົຶ້າແນວໃດກໍ່ຽວກັບການຄືນພຣະຊົນແລະການສະເດັດມາຄັຶ້ງທີສອງຂອງອົງພຣະເຢຊູ? ໃຫຶ້ທໍ່ານພຈິາຣະນາ

ຄ າແນະນ າດັໍ່ງຕ ໍ່ໄປນີຶ້: 

 

 ປກັສຽບໃສໍ່.  ແຕໍ່ລະມືືຶ້ທູນຂ ນ າອົງພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດໃຫຶ້ພຣະອົງຮູຶ້ຈັກທໍ່ານດີຂ ຶ້ນ.  ອະທິຖານເພືໍ່ອທໍ່ານຈະ

ມີຄວາມເຂົຶ້າໃຈດີວໍ່າວັນນີຶ້ທໍ່ານຈະເຮັດຫຍັງແດໍ່. 

 

 ຄົຶ້ນຄວຶ້າ.  ຊອກອໍ່ານໃນໜັງສືພິມ, ອິນເຕີແນດ, ປືຶ້ມຕໍ່າງໆເພືໍ່ອທໍ່ານຈະມຄີວາມເຂົຶ້າໃຈເພີຶ້ມເຖິງເຣືໍ່ອງຂອງ

ອົງພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດດີຂ ຶ້ນ. 

 

 ຈົໍ່ງປໍ່ອຍໄປ. ອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາຢູໍ່ກັບເອົາພຣະເຢຊູໃນສວັນ.  ດັໍ່ງນັຶ້ນ, ຈົໍ່ງປໍ່ອຍບໍ່າງຢໍ່າງອອກໄປຈາກຊີ

ວິດ-ຊັບສິນ, ຄວາມຄຽດ, ຊີວດິຫລາຍໆຢໍ່າງທີໍ່ເປັນຄວາມສຸກຊົໍ່ວຄາວໃນໂລກ. 

 

ທໍ່ານອາດຈະບ ໍ່ຮູຶ້ຈັກວໍ່າຄ າເວົຶ້າສຸດທຶ້າຍຂອງທໍ່ານໃນໂລກນີຶ້ຈະແມໍ່ນຫຍັງ.  ຄວາມຈິງແລຶ້ວອາດບ ໍ່ມີຜູຶ້ໃດຮູຶ້ໄດຶ້.  

ແຕໍ່ໃຫຶ້ທໍ່ານຮູຶ້ຄັກເທີຶ້ນວໍ່າທໍ່ານຈະບ ໍ່ໄດຶ້ຢູໍ່ຜູຶ້ດຽວ ພຣະເຈົຶ້າ ອົງພຣະວິນຍານຈະຢູໍ່ກັບທໍ່ານຕລອດໄປ. 

 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 

ເປັນຫຍັງຈ ໍ່ງເຫັນວໍ່າສ າຄັນທີໍ່ພວກສາວົກເປັນພຍານເຖິງການສະເດັດຂ ຶ້ນສວັນຂອງພຣະເຢຊູ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດ ທ ີ19 ເມສາ 2015 (4-19-2015) 

 

 ຖກືຍົກຂ ຶ້ນສງູບ ໍ່ເໝອືນກັບຄນົອືໍ່ນ 
 

ຂ ຶ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ:   ທໍ່ານມັກໃຫຶ້ກຽດແກໍ່ຄົນອືໍ່ນໃນວິທີໃດ?  ຈົໍ່ງໃຫຶ້ພຣະກຽດແດໍ່ພຣະເຢຊູໂດຍຍອມ

ໃຫຶ້ພຣະອົງເປັນພຣະຜູຶ້ເປັນເຈົຶ້າ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ໍ່ຊວີດິ:  

 

     ປະວັດຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນໂລກນີຶ້ຈົບລົງຢໍ່າງຄ ກຄືຶ້ນ:  ພຣະອົງໄດຶ້ຄືນມາຈາກຕາຍ, ຫລັງຈາກນັຶ້ນພຣະອົງໄດຶ້ປາ

ກົດຕ ໍ່ຫລາຍໆຄົນ, ແລະກ ສະເດັດຂ ຶ້ນໄປສວັນທັງເປັນໂດຍຮໍ່າງກາຍ. ຄ າຖາມມີຢູໍ່ວໍ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂ ຶ້ນໃນຂັຶ້ນຕ ໍ່ໄປ?  

ຖຶ້າຈະຖາມເພີຶ້ມເຕີມອີກກ ອາດແມໍ່ນວໍ່າອົງພຣະເຢຊູກ າລັງເຮັດຫຍັງໃນທຸກວັນນີຶ້? 

     ອົງພຣະເຢຊູໄດຶ້ຖືກຍົກຂ ຶ້ນໄປຍັງສວັນ, ໃນປ ຶ້ມເອເຟໂຊໄດຶ້ໃຫຶ້ພວກເຮົາໄດຶ້ເຫັນໜຶ້ອຍນ ໍ່ງວໍ່າພຣະເຢຊູກ າລັງເຮັດ

ອັນໃດ ພຣະອົງນ ັ ໍ່ງບັນລັງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີຶ້.  ເມືໍ່ອພວກເຮົາສ ກສາປ ຶ້ມເອເຟໂຊບົດ 1 ພວກເຮົາເຫັນ

ວໍ່າພຣະອົງໄດຶ້ຖືກຍົກຂ ຶ້ນ ແລະພວກເຮົາຄວນດ າລົງຊີວິດຕາມສະພາບທີໍ່ພຣະອົງເປັນຢູໍ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.   

 

ພຣະຄມັພກີໍ່າວວໍ່າແນວໃດ? ( ເບິໍ່ງຕາມຂ ຶ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

 

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ເອເຟໂຊ 1:7-10 

7 ໃນພຣະເຢຊູນັຶ້ນ ພວກເຮົາໄດຶ້ຮັບການໄຖໍ່ໃຫຶ້ພົຶ້ນດຶ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ ຄືໄດຶ້ຮັບການອະພັຍການຫລົງຜິດ

ຂອງເຮົາ ໂດຍພຣະກະຣຸນາອັນອຸດ ົມຂອງພວກເຈົຶ້າ.  8 ຊ ໍ່ງໄດຶ້ຊົງປະທານແກໍ່ພວກເຮົາຢໍ່າງລົຶ້ນເຫລືອ ຕາມພຣະສະ 

ຕິປັນຍາແລະຄວາມສລາດສລຽວທຸກປະການ.  9. ພຣະເຈົຶ້າໄດຶ້ຊົງໂຜດໃຫຶ້ພວກເຮົາຮູຶ້ຈັກຄວາມລັບເລິກໃນນ ຶ້າພຣະ

ທັຍຂອງພຣະອົງຕາມພຣະເຈຕະນາຂອງພຣະອົງ ຊ ໍ່ງພຣະອົງໄດຶ້ຊົງຕັຶ້ງພຣະທັຍໄວຶ້ກໍ່ອນໃນພຣະຄຣິດ. 10 ປະສົງວໍ່າ

ເມືໍ່ອເວລາກ ານົດຄົບບ ຣິບູນແລຶ້ວ ພຣະອົງຈະຊົງຮວບຮວມສິໍ່ງສາຣະພັດທັງທີໍ່ມີຢູໍ່ໃນຟຶ້າສວັນແລະແຜໍ່ນດິນໂລກ ໄວຶ້

ໃນອົງພຣະຄຣິດຜູຶ້ຊົງເປັນພຣະປະມຸກ. 

 

     ຂຶ້າພະເຈົຶ້າມັກກິນກາເຟເອົານ ຶ້າຕານແລະນ ຶ້ານົມປົນ ເວລາໄປເຮັດວຽກທີໍ່ຫຶ້ອງການຈ າເປັນຕຶ້ອງເອົານ ຶ້າຕານແລະ

ນົມຝຸໍ່ນໄປນ າ ທັງສອງຢໍ່າງນີຶ້ຂາດກັນບ ໍ່ໄດຶ້ສ າລັບກາເຟແຊບທີໍ່ຂຶ້າພະເຈົຶ້າມັກ. 

     ເຊັໍ່ນກັນ, ອົງພຣະເຢຊູໄດຶ້ນ າເອົາເຣືໍ່ອງສວັນແລະເຣືໍ່ອງໃນໂລກມາເວົຶ້າ. ອາຈານໂປໂລໄດຶ້ຂຽນໃນປ ຶ້ມໂກໂລຊາຍ

ວໍ່າ, “ພຣະອົງຊົງເປັນຢູໍ່ກໍ່ອນສາຣະພັດ  ເປັນຜູຶ້ແລກທີໍ່ຖືກຊົງບັນດານໃຫຶ້ຄືນມາຈາກຕາຍເພືໍ່ອພຣະອົງຈະຊົງເປັນເອກ 

ໃນສັພສິໍ່ງທັງປວງ.” (ກລຊ 1:17).   

     ພຣະເຢຊູເປັນຜູຶ້ທີໍ່ຖືກຍົກຂ ຶ້ນສູງບ ໍ່ເໝືອນຜູຶ້ໃດ ທໍ່ານຈະພບົເຫັນວໍ່າໃນພຣະອົງມີສັພສິໍ່ງໃນຟຶ້າສວັນແລະແຜໍ່ນດິນ

ໂລກ.  ທຸກໆສິໍ່ງຢູໍ່ໃນພຣະອົງ-ທຸກສິໍ່ງທີໍ່ທໍ່ານຕຶ້ອງການເພືໍ່ອຢາກມີຊີວິດຢູໍ່ຢໍ່າງຜູຶ້ມຊັີຍແມໍ່ນອົງພຣະເຢຊູ. 
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      ຫລາຍເທືໍ່ອພວກເຮົາບ ໍ່ໄດຶ້ມີຊັຍເພາະພວກເຮົາບ ໍ່ສນິດຕິດພັນກັບພຣະອົງ.  ໂກໂລຊາຍ 1:13 ບອກພວກເຮົາວໍ່າ, 

“ພຣະອົງໄດຶ້ຊົງໂຜດດ ງເຮົາທັງຫລາຍໃຫຶ້ພົຶ້ນຈາກອ ານາດຂອງຄວາມມືດ ແລະໄດຶ້ຊົງຍົກຍຶ້າຍພວກເຮົາໄປຕັຶ້ງໄວຶ້ໃນ

ຣາຊອານາຈັກແຫໍ່ງພຣະບຸດທີໍ່ຮັກຂອງພຣະອົງ.”  ໝາຍຄວາມວໍ່າພວກເຮົາເຄີຍເປັນໄພໍ່ພົນຂອງອານາຈັກມານ, ແຕໍ່

ດຽວນີຶ້ ໃນຖານະເປັນຄົນທີໍ່ເຊືໍ່ອທໍ່ານໄດຶ້ກາຍເປັນພາກສໍ່ວນຂອງຣາຊອານາຈັກທີໍ່ມີອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນເຈົຶ້າຊີວິດ. 

ມານບ ໍ່ມສິີດອັນໃດຈະເອົາທໍ່ານອອກຈາກຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົຶ້າໄດຶ້ ແຕໍ່ມານອາດຫລອງລວງບ ໍ່ໃຫຶ້ຜູຶ້ທີໍ່ເຊືໍ່ອເອົາ

ໃຈໃສໍ່ໃນຣາຊອານາຈັກຂອງອົງພຣະເຢຊ ູ. 

     ມານຈະເປັນຜູຶ້ຫລອງລວງຜູຶ້ທີໍ່ເຊືໍ່ອແລະຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູເພາະມັນມອີ ານາດໜຶ້ອຍກວໍ່າພຣະອົງ.  ນີຶ້ບ ໍ່ໄດຶ້    

ໝາຍຄວາມວໍ່າມັນມີສິດຫລອື ານາດໃດໆ ແຕໍ່ມັນເປັນຜູຶ້ທ າຜິດທີໍ່ບ ໍ່ຍົກຍຶ້ອງແລະຍອມໃຫຶ້ອົງພຣະເຢຊູເປັນອົງພຣະຜູຶ້

ເປັນເຈົຶ້າ.  ໃນເມືໍ່ອບ ໍ່ຍອມຍົກອົງພຣະເຢຊູຂ ຶ້ນສູງໃນຊີວິດ ໃນບຶ້ານ, ໃນບໍ່ອນເຮັດການ ແລະໃນຄຣິສຕະຈັກ ເພືໍ່ອໃຫຶ້ 

ພຣະເຢຊູເປັນນ ໍ່ງ-ພວກເຮົາກ ບ ໍ່ໄດຶ້ຮັບຜົນດີຕາມທີໍ່ສັນຍາເອົາໄວຶ້. ທໍ່ານຕຶ້ອງການຢາກໄດຶ້ສິໍ່ງທີໍ່ອົງພຣະເຢຊູສັນຍາ

ເອົາໄວຶ້ນັຶ້ນບ ໍ່?  ຖຶ້າຢາກໄດຶ້ທໍ່ານຈ າເປັນຕຶ້ອງເຂົຶ້າສນິດຢູໍ່ກັບອົງພຣະເຢຊູ. 

  

ສະແດງອອກການໃຫຶ້ພຣະກຽດ 

 

ໃຫຶ້ເລືອກເອົາສອງຢໍ່າງທີໍ່ທໍ່ານຈະສະແດງອອກໃຫຶ້ຄົນອືໍ່ນຮູຶ້ວໍ່າທໍ່ານຈະໃຫຶ້ກຽດແກໍ່: ພ ໍ່ແມໍ່, ສາມີພັຣຍາ, 

ນາຍຈຶ້າງ, ແລະຣັຖບານ. 

 

  

 

2. ເອເຟໂຊ 1:18-21 

18 ແລະຂ ຊົງໂຜດໃຫຶ້ຕາພາຍໃນຂອງທໍ່ານທັງຫລາຍສວໍ່າງຂ ຶ້ນ ເພືໍ່ອພວກທໍ່ານຈະໄດຶ້ຮູຶ້ວໍ່າໃນການທີໍ່ພຣະອົງຊົງເອີຶ້ນ

ພວກທໍ່ານນັຶ້ນ ພຣະອົງໄດຶ້ຊົງປະທານຄວາມຫວັງອັນໃດແກໍ່ພວກທໍ່ານ ແລະຮູຶ້ວໍ່າມ ຣະດົກຂອງພຣະອົງສ າລັບພວກ

ໄພໍ່ພົນຂອງພຣະອົງນັຶ້ນມສີະງ ໍ່າຣາສີອັນອຸດົມສົມບູນພຽງໃດ.  19 ແລະຮູຶ້ວໍ່າຣິດອ ານາດອັນໃຫຍໍ່ເຫລືອປະມານຂອງ

ພຣະອົງມີຫລາຍພຽງໃດສ າລັບພວກເຮົາທີໍ່ເຊືໍ່ອ ຕາມອ ານາດຂອງພຣະກ າລັງແລະຣິດທານຸພາບອັນໃຫຍໍ່ຫລວງຂອງ

ພຣະອົງ.  20 ຊ ໍ່ງພຣະອົງໄດຶ້ຊົງກະທ າໃນອົງພຣະຄຣິດ ເມືໍ່ອຊົງບັນດານໃຫຶ້ພຣະອົງຄືນພຣະຊົນ ແລະຊົງໃຫຶ້ປະທັບ

ເບືຶ້ອງຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົຶ້າໃນສວັນສະຖານ.  21 ສູງກວໍ່າບັນດາຜູຶ້ປົກຄອງ ຜູຶ້ມອີ ານາດ ຜູຶ້ມຣິີດເດດ ຜູຶ້ມອີານຸ

ພາບ ແລະເຫນືອກວໍ່ານາມຊືໍ່ທັງປວງທີໍ່ເຂົາເອີໍ່ຍຂ ຶ້ນ ບ ໍ່ໃຊໍ່ໃນສມັຍນີຶ້ເທົໍ່ານັຶ້ນ ແຕໍ່ວໍ່າໃນສມັຍທີໍ່ຈະມາເຖິງດຶ້ວຍ. 

 

     ນັກເຕະບານມັກຕ າກັມມະການເປົໍ່າໝາກຫວີດເພາະນັກກິລາຍໍ່ອມເປັນຄົນໃຫຍໍ່ມີແຮງແລະເປັນຄົນໜຸໍ່ມກວໍ່າເຈົຶ້າ

ໜຶ້າທີໍ່ຜູຶ້ເປັນຄົນແກໍ່ແລະອໍ່ອນກ າລັງ.  ເຫັນວໍ່ານັກກິລາອາດຕ າກັມມະການໃຫຶ້ລົຶ້ມລົງໄດຶ້ ແຕໍ່ກັມມະການມສິີດທິທີໍ່ຈະ

ໃຫຶ້ບັດສີແດງເພືໍ່ອຈະເອົານັກກິລາອອກຈາກການແຂໍ່ງຂັນໄດຶ້. ດັໍ່ງນັຶ້ນຢໍ່າເຂົຶ້າໃຈຜິດລະຫວໍ່າງກ າລັງແລະສິດອ ານາດ. 

     ພະຍາມານອາດມີກ າລັງຫລາຍກວໍ່າແລະສາມາດຕ າທໍ່ານໃຫຶ້ລົຶ້ມລົງ ແຕໍ່ໃນຖານະເປັນຜູຶ້ເຊືໍ່ອໃນພຣະເຈົຶ້າມັນບ ໍ່ມີ

ສິດທິເໜືອທໍ່ານ.   ທີໍ່ໄມຶ້ກາງແຂນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດຶ້ປົດກ າລັງ, ມຶ້າງ, ປົດອາວຸດຂອງມານ, ທ າລາຍອ ານາດບາບ

ແລະຄວາມຕາຍ (ເບິໍ່ງ 2 ກຣທ 2:13-15).  ພຣະເຈົຶ້າໄດຶ້ປະທານອ ານາດອັນສູງສຸດແກໍ່ອົງພຣະບຸດ ແລະພຣະອົງໄດຶ້

ເອົາທຸກສິໍ່ງໄວຶ້ໃຕຶ້ອ ານາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 

ແມໍ່ນຫຍັງເປັນຕົຶ້ນເຫດໃຫຶ້ເຮົາຖວາຍກຽດພຣະເຢຊູໃນແງໍ່ມມຸນ ໍ່ງຂອງຊີວິດ ແຕໍ່ອີກແງໍ່ມມຸນ ໍ່ງບ ໍ່ໃຫຶ້ກຽດ? 
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       ແຕໍ່ເຫັນວໍ່າພະຍາມານມັກພຍາຍາມຢໍ່າງສຸດຂິດເພືໍ່ອກີດກັຶ້ນຜູຶ້ທີໍ່ມີຄວາມຜູກພັນທີໍ່ດີກັບອົງພຣະເຢຊູ. ມັນພຍາ

ຍາມເຮັດໃຫຶ້ທໍ່ານບ ໍ່ເອົາຫົວຊາຕ ໍ່ສິດທິແລະການປົກຄອງຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນຊີວິດປະຈ າວັນຂອງທໍ່ານ ມັກຫລອກ

ລວງໃຫຶ້ທໍ່ານຕັດສິນໃຈຜິດ.  ແຕໍ່ເມືໍ່ອທໍ່ານຍອມໃຫຶ້ອົງພຣະເຢຊູເປັນເຈົຶ້າຊີວິດ ພຣະອົງສາມາດປົກປຶ້ອງທໍ່ານຈາກກ າ

ລັງຂອງມານຮຶ້າຍໄດຶ້.    

     ໃນປ ຶ້ມເອເຟໂຊອາຈານໂປໂລໄດຶ້ຂຽນບອກອີກວໍ່າ “ເຖິງແມໍ່ນວໍ່າເມືໍ່ອພວກເຮົາໄດຶ້ຕາຍໄປແລຶ້ວໃນການຫລງົຜິດ 

ພຣະອົງຍັງປະທານໃຫຶ້ເຮົາມຊີີວິດຢູ ໍ່ກັບພຣະຄຣິດ (ທີໍ່ທໍ່ານທງັຫລາຍໄດຶ້ຖືກຊົງໂຜດໃຫຶ້ພົຶ້ນນັຶ້ນກ ພົຶ້ນດຶ້ວຍພຣະຄຸນ).  

ແລະໄດຶ້ຊົງບັນດານໃຫຶ້ເຮົາເປັນຄືນມາດຶ້ວຍກັນກັບພຣະອົງ ແລະຊົງໂຜດໃຫຶ້ເຮົານັໍ່ງໃນສວນັສະຖານດຶ້ວຍກັນກັບ    

ພຣະເຢຊູຄຣິດ. (ອຟຊ 2:5-6). 

     ດັໍ່ງນັຶ້ນ, ເມືໍ່ອອົງພຣະເຢຊູສິຶ້ນພຣະຊົນ ເຮົາຜູຶ້ທີໍ່ເຊືໍ່ອກ  ໄດຶ້ຕາຍໄປກັບພຣະອົງ ແລະເມືໍ່ອພຣະອົງໄດຶ້ຊົງຄືນພຣະຊົນ

ພວກເຮົາກ  ໄດຶ້ຄືນມາອີກຮໍ່ວມກັບພຣະອົງ.  ເມືໍ່ອພຣະອົງໄດຶ້ນັໍ່ງທາງພຣະຫັດກ ຶ້າຂວາຂອງພຣະບິດາພວກເຮົາກ ໄດຶ້ນັໍ່ງ

ທີໍ່ນັຶ້ນກັບພຣະອົງ.  ນັຶ້ນໝາຍຄວາມວໍ່າທໍ່ານສາມາດເຂົຶ້າໄປຫາສິດອ ານາດໄດຶ້ດຶ້ວຍການມຄີວາມສ າພັນອັນດີຮໍ່ວມກັບ

ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ-ນ າເອົາສວັນລົງມາສູໍ່ໃນໂລກ-ທໍ່ານຈ າເປັນຕຶ້ອງຕິດພັນກັບພຣະອົງ.  ໝາຍຄວາມວໍ່າທັງຄວາມນ ກ

ຄ ດຈິດໃຈໃຫຶ້ໃກຶ້ຊິດສິດຕິດພັນກັບອົງພຣະເຢຊູໂດຍການໃຫຶ້ກຽດໃນທຸກສິໍ່ງທີໍ່ທໍ່ານທ າໃນຊີວິດປະຈ າວັນ. 

 

“ອົງພຣະເຢຊູມີຫລາຍຄົນທີໍ່ຮັກພຣະອົງໃນສວັນສະຖານ, ແຕໍ່ມີນຶ້ອຍຄົນຍອມແບກໄມຶ້ກາງແຂນ.” (ໂທມາດ 

ແຄມປິສ) 

 

 

 

3. ເອເຟໂຊ 1:22-23 

22 ພຣະເຈົຶ້າໄດຶ້ຊົງປາບສິໍ່ງສາຣະພັດທັງປວງລົງໃຕຶ້ພຣະບາດຂອງພຣະຄຣິດ ແລະໄດຶ້ຊົງຕັຶ້ງພຣະອົງໄວຶ້ໃຫຶ້ເປັນພຣະ

ປະມຸກເໜືອສິໍ່ງສາຣະພັດແກໍ່ຄຣິສຕະຈັກ.    23 ຊ ໍ່ງເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ ຄືຊ ໍ່ງເຕັມບ ຣິບູນດຶ້ວຍພຣະອົງ ຜູຶ້ຊົງ

ເຕັມໃນທຸກຫົນທຸກແຫໍ່ງທົໍ່ວສັພສິໍ່ງ. 

 

     ເພາະທໍ່ານເປັນຄົນຕິດຕາມອົງພຣະຄຣິດ ພຣະອົງໄດຶ້ທູນຂ ພຣະບິດາເພືໍ່ອທໍ່ານ ແຕໍ່ທໍ່ານສາມາດປະສົບກັບອ າ

ນາດຄວາມພົຶ້ນນັຶ້ນໄດຶ້ໃນຊີວິດປະຈ າວັນຄືໃຫຶ້ທໍ່ານເອົາຊີວິດປະຈ າວັນຢູໍ່ໃຕຶ້ອ ານາດຂອງພຣະອົງ.  ເມືໍ່ອເຮັດຢໍ່າງນັຶ້ນ

ທໍ່ານກ ຈະໄດຶ້ຮັບພຣະພອນແລະການປົກປຶ້ອງຮັກສາຈາກພຣະອົງ.  ພຣະພອນຂອງພຣະອົງປະກອບດຶ້ວຍຄວາມຍິນ 

ດີໃນພຣະເຈົຶ້າ ແລະທໍ່ານສາມາດແບໍ່ງປັນຄວາມຊືໍ່ນຊົມຍິນດີນັຶ້ນໃຫຶ້ຄົນອືໍ່ນເໝືອນກັນ.  ພຣະເຈົຶ້າບ ໍ່ໃຫຶ້ພຣະພອນ

ຂອງພຣະອົງຢຸດທີໍ່ພວກເຮົາເທົໍ່ານັຶ້ນ ພຣະອົງປາຖນາໃຫຶ້ພວກເຮົາເປັນທ ໍ່ພຣະພອນໄປຫາຄົນອືໍ່ນ. 

     ອົງພຣະເຢຊູສະເດັດມາເພືໍ່ອພວກເຮົາຈະມີຊີວິດແລະມີຊີວິດຢໍ່າງຄົບບ ຣິບູນ (ໂຢຮັນ 10:10), ເໝືອນກັບເອເຟ

ໂຊ 1:22-23.  ພຣະເຢຊູໄດຶ້ຕັຶ້ງຄຣິສຕະຈັກໃຫຶ້ເປັນພຣະກາຍ ແລະພຣະອົງເປັນສີສະ.  ໃນເມືໍ່ອພວກເຮົາເປັນຮໍ່າງ

ກາຍພວກເຮົາກ ຕຶ້ອງຮັບໃຊຶ້ກັນແລະກັນ.  ຮັກກັນ ໃຫຶ້ກຽດ ໜູນໃຈ ອະພັຍ ແລະຕັກເຕືອນສິດສອນກັນແລະກັນ. ເປັນ

ສິໍ່ງຈ າເປັນຖຶ້າພວກເຮົາໃຫຶ້ພຣະກຽດແກໍ່ອົງພຣະເຢຊູແລຶ້ວ ພວກເຮົາຕຶ້ອງສະແດງອອກມາດຶ້ວຍຄ າເວົຶ້າແລະການກະ

ທ າຕ ໍ່ຄົນອືໍ່ນ. 

ທໍ່ານຕອບສນອງຕ ໍ່ຄວາມຈິງທີໍ່ວໍ່າພຣະເຢຊູມີສິດອ ານາດຢູໍ່ເໜືອຊີວິດປະຈ າວັນຂອງທໍ່ານຢໍ່າງໃດ? 
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     ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮາົຕ ໍ່ພຣະເຈົຶ້ານັຶ້ນມສີອງຢໍ່າງຄໄືມຶ້ກາງແຂນ: ເທິງຫາລຸໍ່ມແມໍ່ນຄວາມສ າພັນກັບພຣະເຈົຶ້າ

ຄືໃຫຶ້ພວກເຮົາມີທາງເຂົຶ້າໄປຫາພຣະອົງໄດຶ້ແລະຮັບເອົາພຣະພອນ-ທາງຂວາງແມໍ່ນຄວາມສ າພັນກັບພຣະກາຍຂອງ  

ພຣະຄຣິດຄືຄົນອືໍ່ນໆໃນຄຣິສຕະຈັກ.  ເມືໍ່ອອົງພຣະຄຣິດສະຖິດຢູ ໍ່ກັບພວກເຮົາ ຄົນອືໍ່ນກ ສາມາດມອງເຫັນອົງພຣະ  

ຄຣິດໃນຕົວຂອງເຮົາໄດຶ້. ພຣະອົງເປັນສີສະແລະພວກເຮົາເປັນພຣະກາຍ-ຄຣິສຕະຈັກ, ເປັນຄອບຄົວໃນຄວາມເຊືໍ່ອ 

ຜູຶ້ທີໍ່ມີຊີວິດຢູໍ່ໃຕຶ້ອ ານາດການເປັນກະສັດຄືອ ົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

     ພວກເຮົາຕຶ້ອງທ າໜຶ້າທີໍ່ໃຫຶ້ຄົບຈາກການນ າພາຂອງສີສະຄອົືງພຣະຄຣິດ.  ພວກເຮົາຕຶ້ອງໃຫຶ້ພຣະກຽດແກໍ່ພຣະອົງ

ໃນທຸກດຶ້ານເພາະພວກເຮົາເປັນພຣະຫັດແລະພຣະບາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 

 

 

 

ນ າໃຊຶ້ໃນຊວີດິ   

 

ທໍ່ານຈະຖວາຍພຣະກຽດແກໍ່ພຣະເຢຊູດຶ້ວຍຄວາມຄ ດຈິດໃຈ, ຄ າເວົຶ້າ, ແລະການກະທ າຢໍ່າງໃດ?  ໃຫຶ້ພິຈາຣະນາໃນ

ຄ າແນະນ າດັໍ່ງຕ ໍ່ລົງໄປນີຶ້: 

 

 ຄວາມຄ ດ.  ໃນຕອນແລງຂອງແຕໍ່ລະວັນຖາມຕົວເອງດັໍ່ງນີຶ້:  ຂຶ້າພະເຈົຶ້າໄດຶ້ໃຫຶ້ພຣະກຽດແກໍ່ອົງພຣະເຢຊູໃນ

ຄວາມຄ ດແລຶ້ວບ ໍ່?  ຫລວືໍ່າຫຍຸຶ້ງຢູໍ່ກັບທຸຣະຂອງຕົວເອງຈົນເກີນໄປບ ໍ່? 

 

 ຄ າເວົຶ້າ.  ເຮັດໃຫຶ້ເປັນນິສັຍໃນການສະແດງການໃຫຶ້ພຣະກຽດແກໍ່ອົງພຣະເຢຊູດຶ້ວຍຄ າເວົຶ້າ ໂດຍການສົນທະ

ນາກັບຄົນອືໍ່ນຢໍ່າງໃຫຶ້ກຽດ ເພາະທຸກຄົນໄດຶ້ຖືກສຶ້າງຂ ຶ້ນມາຕາມລັກສະນະຂອງພຣະເຈົຶ້າ.  ຕັຶ້ງເປົຶ້າໝາຍວໍ່າ

ແຕໍ່ລະວັນຈະຫລີຶ້ກເວັຶ້ນບ ໍ່ໃຊຶ້ຄ າເວົຶ້າທີໍ່ບ ໍ່ເປັນປໂຍດແລະເປັນທາງລົບ. 

 

 ການກະທ າ. ໃຫຶ້ໃຊຶ້ປ ຶ້ມຈົດການໃຊຶ້ເວລາຂອງທໍ່ານອາທິດນ ໍ່ງ.  ຫລັງຈາກນັຶ້ນແລຶ້ວໃຫຶ້ກວດເບິໍ່ງວໍ່າທໍ່ານໄດຶ້ 

ໃຊຶ້ເວລາໃນການໃຫຶ້ພຣະກຽດແກໍ່ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດກໍ່ອນທຸກສິໍ່ງທຸກຢໍ່າງບ ໍ່? 

 

ຊີວິດແລະການຮັບໃຊຶ້ຂອງພຣະເຢຊູບ ໍ່ໄດຶ້ສິຶ້ນສຸດໄປ ພຣະອົງໄດຶ້ຖືກຍົກສູງໃນຟຶ້າສວັນ-ແລະພຣະອົງໄດຶ້ສະຖິດຢູໍ່

ກັບທໍ່ານ.  ຈົໍ່ງເຮັດໃຫຶ້ຊີວິດແລະການຮັບໃຊຶ້ຂອງອົງພຣະເຢຊູຫ ັໍ່ງໄຫ ອອກມາຈາກຊີວິດປະຈ າວັນຂອງທໍ່ານເທີຶ້ນ. 

 

 

 

 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 

ແມໍ່ນຫຍັງຄືບາດກຶ້າວທີໍ່ກຸໍ່ມຂອງເຮົາຈະກະທ າເພືໍ່ອໃຫຶ້ກຽດພຣະເຢຊູໃນຖານະເປັນສີສະຂອງພຣະກາຍ? 

http://www.lsbf.org/
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດ ທ ີ26 ເມສາ 2015 (4-26-2015) 

 

ຍດຶໝັັ້ນກບັຄວາມຮກັ 
 

ຈົົ່ງໃຫັ້ຄວາມຮັກຊຶມຊວົ່ານເຂົັ້າໃນທຸກພາກສົ່ວນຂອງຄວາມສັມພັນ 

 

ຂ ັ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ:   ໂຢຮັນ 15:9-14 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ົ່ຊວີດິ:  

 

     ບ ົ່ວົ່າຜ ັ້ໃຫຍົ່ຫລ  ເດັກນັ້ອຍ ຖັ້າກິນເຂົັ້າຈີົ່ບ ົ່ເຫັນຜ ັ້ໃດມັກກິນທາງນອກ ທຸກຄົນມັກກິນຂອງອົ່ອນທາງໃນ.  ຄວາມສັມ 

ພັນກ ເໝ ອນກັນ ນັບມ ັ້ກ ຈະກາຍເປັນຂອງແຂງກະດັ້າງຈົນບ ົ່ມຜີ ັ້ໃດຕັ້ອງການ.  ແຕົ່ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົັ້າເພາະໃນ     

ພຣະຄັມພີມີຄ າສອນໃຫັ້ພວກເຮົາເອົາມາປະກອບໃຊັ້ເພ ົ່ອແກັ້ໄຂບັນຫາ.  ຖັ້າພວກເຮົາສນິດຢ ົ່ກັບອົງພຣະເຢຊ ຄຣິດ 

ພວກເຮົາກ ຈະມີພລັງເພ ົ່ອສັ້າງຄວາມສົດຊ ົ່ນໃນຊີວິດຂອງຄົນອ ົ່ນໄດັ້.  ວທີິສັ້າງຄວາມສັມພນັອັນສົດໃສນີັ້ມຢີົ່າງມາກ

ມາຍ ແຕົ່ບ ົ່ແມົ່ນໄດັ້ລັ້າໆ ເຮົານັັ້ນກ ຕັ້ອງຕິດພັນຢ ົ່ກັບຄວາມຮັກ. 

     ທົ່ານເຄີຍພົບກັບຄວາມຜິດຫວັງໃນຄວາມສມັພັນທີົ່ຂົມຂ ົ່ນບ ົ່?  ທົ່ານອິດເມ   ົ່ອຍເພາະມີຫລາຍຄົນໄດັ້ຫັນໜີອອກ

ໄປຈາກທົ່ານບ ົ່?  ທົ່ານມຄີວາມປາຖນາຢາກສັ້າງຄວາມສັມພັນອັນເລິກກັບຄົນທີົ່ຢ ົ່ໃກັ້ຊິດທົ່ານບ ົ່?  ຖັ້າທົ່ານຕັ້ອງການ

ໃຫັ້ສຶກສາໃນຄ າສອນຂອງອົງພຣະເຢຊ ເຖິງຄວາມຮັກອັນຍິົ່ງໃຫຍົ່. 

 

ພຣະຄມັພກີົ່າວວົ່າແນວໃດ? ( ເບິົ່ງຕາມຫວົຂ ັ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

ສຶກສາພຣະຄມັພ ີ

 

1. ໂຢຮນັ 15:9-10 

9 ພຣະບິດາໄດັ້ຊົງຮັກເຮົາຢົ່າງໃດ   ຝົ່າຍເຮົາໄດັ້ຮັກພວກທົ່ານຢົ່າງນັັ້ນເໝ ອນກັນ     ຈົົ່ງຕັັ້ງຢ ົ່ໃນຄວາມຮັກຂອງເຮົາ 

10 ຖັ້າພວກທົ່ານຖ ຮັກສາຂ ັ້ບັນຍັດຂອງເຮົາ ທົ່ານກ ຈະຕັັ້ງຢ ົ່ໃນຄວາມຮັກຂອງເຮົາ ເໝ ອນດັົ່ງເຮົາໄດັ້ຖ ຮັກສາບັນຍັດ

ພຣະບິດາຂອງເຮົາ ເຮົາຈຶົ່ງຕັັ້ງຢ ົ່ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. 

 

     ຕ ົ່ນເຊົັ້າມາຂັ້າພະເຈົັ້າມັກກິນກາເຟ ຈົນເຮັດໃຫັ້ຂັ້າພະເຈົັ້າລຸກອອກຈາກຕຽງນອນຢົ່າງວົ່ອງໄວໄປຫາໝ ຕົັ້ມກາເຟ.  

ຕາມທັມມະດາການເຮັດກາເຟໃຊັ້ເວລາພຽງ 30 ວນິາທີ ຂັ້າພະເຈົັ້າລ ຄອຍກິນກາເຟຢົ່າງໃຈຮັ້ອນແລະເຫັນວົ່າມີໜັງສ 

ຢ ົ່ໝ ັ້ກາເຟເຕ ອນວົ່າ “ໃຫັ້ຕ ົ່ມນ ັ້າ” ໃນທີົ່ສຸດຂັ້າພະເຈົັ້າກ ຕ ົ່ມນ ັ້າລົງໄປແລະເຫັນກາເຟໄຫລອອກມາຢົ່າງຫອມຫວນດີ. 

     ຊ ີວິດຂອງພວກເຮົາກ ເໝ ອນກັນ ຖັ້າຢາກໃຫັ້ດີຕັ້ອງມີການຕ ົ່ມອັນໃດອັນນຶົ່ງເຂົັ້າໄປ.  ພຣະເຢຊ ໄດັ້ສອນຢົ່າງແຈົ່ມ

ແຈັ້ງວົ່າສ າລັບຜ ັ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປພວກເຮົາມບີ ົ່ນ ັ້າໃຫຍົ່ຕຽມໄວັ້ເພ ົ່ອພວກເຮົາໃນຊີວິດ ແຕົ່ເຫ ັນວົ່າມັນບ ົ່ໄດັ້ເລີັ້ມ
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ຈາກພວກເຮົາ.  ຄວາມຮັກນັັ້ນມີຢ ົ່ໃນອົງພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າ ແລະພວກເຮົາຕັ້ອງດ ົ່ມນ ັ້າແຫົ່ງຄວາມຮັກຈາກພຣະບິດາເຈົັ້າ

ຜ ັ້ສະຖິດໃນສວັນເພ ົ່ອພວກເຮົາຈະມີຊີວິດຢົ່າງມີຈຸດປະສົງແລະມີຄວາມໝາຍຕ ົ່ຕົນເອງແລະຕ ົ່ຄົນອ ົ່ນໆ. 

     ຄຸນສົມບັດດີໃນຄວາມສ ັມພັນຂອງທົ່ານຂຶັ້ນກັບຄຸນສົມບັດທີົ່ທົ່ານມີຕ ົ່ອົງພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າ. ໃຫັ້ເອົາໃຈໃສົ່ໃນຄ າເວົັ້າ 

ທີົ່ວົ່າ “ສນິດ” ໃນຄ າສອນຕອນນີັ້ເປັນຄ າສອນອັນສ າຄັນໃນບົດ 15.  ເພ ົ່ອຈະສນິດຢ ົ່ບົ່ອນນຶົ່ງບົ່ອນໃດຈ າ ເປັນຕັ້ອງຢ ົ່

ທີົ່ນັັ້ນສ ບຕ ົ່ໄປ.  ຕາມປົກກະຕິບົ່ອນທີົ່ທົ່ານສນິດນັັ້ນເປັນບົ່ອນທີົ່ທົ່ານຢ ົ່ສະບາຍເພ ົ່ອຈະສັ້າງໃຫັ້ເປັນບັ້ານເຮ ອນ.  ອົງ 

ພຣະເຢຊ ໄດັ້ຊັກຊວນພວກສາວົກໃຫັ້ມີຊີວິດທີົ່ສົດຊ ົ່ນດັ້ວຍການຢ ົ່ໃກັ້ຊິດກັບພຣະອົງ-ການຢ ົ່ໃນບັ້ານເຮ ອນແຫົ່ງຄວາມ

ຮັກໃນອົງພຣະເຢຊ .  ສັດຊ ົ່ແລະເຊ ົ່ອຟັງຕ ົ່ອົງພຣະວິນຍານແລະພຣະທັມຂອງພຣະອົງເປັນຂ ກະແຈໃນເຣ ົ່ອງນີັ້. 

     ການເຊ ົ່ອຟັງພຣະເຈົັ້າເປັນສິົ່ງສ າຄັນໃນການຜລິດຜົນໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງແລະຄົນອ ົ່ນ.  ໃຫັ້ສັງເກດເບິົ່ງການທີົ່ອົງ

ພຣະເຢຊ ໄດັ້ມັດການເຊ ົ່ອຟັງແລະຄວາມຮັກເຂົັ້າກັນ: “ຖັ້າພວກທົ່ານຖ ຮັກສາຂ ັ້ບັນຍັດຂອງເຮົາ ທົ່ານກ ຕັັ້ງຢ ົ່ໃນຄວາມ 

ຮັກຂອງເຮົາ” (ຂ ັ້ 10). ໝາຍຄວາມວົ່າຖັ້າທົ່ານເຮັດຕາມຄ າສັົ່ງຂອງພຣະອົງທົ່ານກ ໄດັ້ມຄີວາມຮັກຕ ົ່ພຣະອົງແທັ້ຢົ່າງ

ຄົບຖັ້ວນ.    ບ ົ່ໄດັ້ໝາຍຄວາມວົ່າອົງພຣະເຢຊ ຈະຮັກທົ່ານເພີັ້ມຂຶັ້ນ-ພຣະເຈົັ້າໄດັ້ຮັກທົ່ານເຕັມຢ ົ່ແລັ້ວ-ແຕົ່ທົ່ານຈະໄດັ້

ປະສົບກັບຄວາມຮັກນັັ້ນຢົ່າງເລິກເຊິົ່ງ.  ເມ ົ່ອທົ່ານໄດັ້ປະສົບກັບຄວາມຮັກທົ່ານກ ສາມາດແບົ່ງປັນຄວາມຮັກຢົ່າງນັັ້ນຕ ົ່

ຄົນອ ົ່ນໄດັ້.  ຄວາມຮັກຂອງເຮາົທີົ່ມີຕ ົ່ຄົນອ ົ່ນນັັ້ນຂຶັ້ນກັບຄວາມຮັກອັນໃຫຍົ່ຂອງພຣະເຈົັ້າມ ີຕ ົ່ພວກເຮົາ. 

  

ຄວາມຮັກໄດັ້ສະແດງອອກມາ 

ເມ ົ່ອພວກເຮົາໄດັ້ຮັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົັ້າຢົ່າງໃດແລັ້ວ ພວກເຮົາສົມຄວນຈະແບົ່ງປັນຄວາມຮັກນັັ້ນຕ ົ່ຄົນ

ອ ົ່ນ.  ຂ ໃຫັ້ທົ່ານຂຽນໄວັ້ວົ່າທົ່ານຈະສະແດງຄວາມຮັກລະຫວົ່າງຄວາມສັມພັນໃນຄອບຄົວ, ໝ ົ່ເພ ົ່ອນ, ຄົນ

ຮົ່ວມງານ, ແລະເພ ົ່ອນບັ້ານ.  ໃຫັ້ເລ ອກເອົາສອງຢົ່າງເພ ົ່ອເອົາມາອະທິບາຍ. 

 

  

2. ໂຢຮນັ 15:11-12 

11 ຂ ັ້ຄວາມເຫລົົ່ານີັ້ເຮົາໄດັ້ບອກທົ່ານທ ັງຫລາຍແລັ້ວ ເພ ົ່ອຄວາມຍິນດີຂອງເຮົາຈະຢ ົ່ໃນທົ່ານ ແລະຄວາມຍິນດີຂອງ

ທົ່ານຈະຄົບບ  ຣິບ ນ.  12 “ນີັ້ແຫລະ, ເປັນຂ ັ້ບັນຍັດຂອງເຮົາ ຄ ໃຫັ້ທົ່ານທັງຫລາຍຮັກກັນແລະກັນ ເໝ ອນດັົ່ງເຮາົໄດັ້ຮັກ

ພວກທົ່ານ. 

 

     ຜ ັ້ທີົ່ສນິດຢ ົ່ກັບອົງພຣະເຢຊ ຄວນມີຈິດໃຈຍິນດີ!  ການທີົ່ເຊ ົ່ອຟັງພຣະອົງນັັ້ນບ ົ່ເປັນການກັດແຂັ້ວຫລ ຂົົ່ມໃຈ.  ອົງ  

ພຣະເຢຊ  ໄດັ້ກົ່າວວົ່າ, “ຂ ັ້ຄວາມເຫລົົ່ານີັ້ເຮົາໄດັ້ບອກພວກທົ່ານທັງຫລາຍແລັ້ວ ເພ ົ່ອຄວາມຍິນດີຂອງເຮົາຈະຢ ົ່ໃນ

ທົ່ານ ແລະຄວາມຍິນດີຂອງທົ່ານຈະຄົບບ ຣິບ ນ. (ຂ   11).  ເມ ົ່ອທົ່ານໄດັ້ຮ ັ້ວົ່າໜີັ້ຂອງທົ່ານໄດັ້ຖ ກຈົ່າຍໝົດແລັ້ວ ແລະ

ຄວາມບາບໄດັ້ຖ ກອະພັຍໝົດສິັ້ນ ທົ່ານກ ບ ົ່ໄດັ້ແບກພາຣະໜັກອີກຕ ົ່ໄປ. 

     ມນັີກສາສນາສາດຜ ັ້ມີຊ ົ່ວົ່າ ຊີແອສ ລຸຍ ໄດັ້ເປັນພະຍານທີົ່ລາວໄດັ້ກາຍມາເປັນຄຣິສະຕຽນ.  ລາວບ ົ່ເຄີຍຫົວຊາຕ ົ່

ເຣ ົ່ອງພຣະເຈົັ້າເປັນເວລານານກົ່ອນຈະມອບຊີວິດໃຫັ້ອົງພຣະຄຣິດມາເປັນພຣະຜ ັ້ຊົ່ອຍໃຫັ້ພົັ້ນຂອງລາວ.  ຄ າຖາມມີຢ ົ່

ວົ່າແມົ່ນຫຍັງເຮັດໃຫັ້ຊາຍຄົນນີັ້ຜ ັ້ເປັນນັກປາດໄດັ້ເຂົັ້າມາຫາອົງພຣະເຢຊ ?  ຄ າຕອບແມົ່ນ: ຄວາມຍິນດີ! 

     ໃນຊີວິດຂອງທົ່ານ ຊີແອສ ລຸຍ ໄດັ້ພົບຄວາມຍິນດີອັນບ ົ່ສາມາດເຫັນໄດັ້ດັ້ວຍສາຍຕາ ເພາະມັນເປັນສິົ່ງທີົ່ເກີດຂຶັ້ນ

ພາຍໃນຈິດໃຈເໝ ອນແສງສວົ່າງສົ່ອງຜົ່ານເຂົັ້າໄປໃນເມກ-ແລະໃນທີົ່ສຸດກ ຫາຍໄປ.  ລາວຮ ັ້ສຶກວົ່າສິົ່ງທີົ່ກະຕຸັ້ນໃຈນັັ້ນ

ແມົ່ນຫຍັງ ທີົ່ເຮົາຄາດຫວັງຢາກໄດັ້ຈາກຄົນທີົ່ຮັກເຮົາ? 
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ແມົ່ນອົງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົັ້າພຍາຍາມກະຊິບບອກເຖິງຄວາມຮັກອັນຍິົ່ງໃຫຍົ່ ແລະບອກໃຫັ້ລາວຕິດຕາມທາງ

ນັັ້ນໄປເຖິງຟັ້າສວັນ. 

     ເມ ົ່ອຄວາມຮັກແລະຄວາມຍິນດີຢ ົ່ໃນໃຈຂອງທົ່ານ ສິົ່ງເຫລົົ່ານີັ້ບ ົ່ສາມາດຈະເອົາໃສົ່ໄວັ້ໃນກົ່ອງແລັ້ວປິດໄວັ້ໄດັ້ 

ຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະຄຣິດຄວນຫລັົ່ງໄຫລອອກມາຈາກພາຍໃນແລະໄຫລໄປຫາຄົນອ ົ່ນໆ:  “ນີັ້ແຫລະເປັນຂ ັ້ບັດຍັດ

ຂອງເຮົາ ຄ ໃຫັ້ທົ່ານທັງຫລາຍຮັກກັນແລະກັນ ເໝ ອນດັົ່ງເຮາົໄດັ້ຮັກພວກທົ່ານ.”  ພຣະຄຣິດໄດັ້ສັົ່ງພວກເຮົາໃຫັ້ຮັກຕ ົ່

ຄົນທີົ່ຢ ົ່ຮົ່ວມກັນເໝ ອນດັົ່ງອົງພຣະເຢຊ ໄດັ້ຮັກພວກເຮົາ.   

     ອົງພຣະເຢຊ ສັົ່ງໃຫັ້ພວກເຮົາຮັກນັັ້ນບ ົ່ແມົ່ນເປັນຄ າເວົັ້າທົົ່ວໄປ ພຣະອົງບອກໃຫັ້ຮັກເໝ ອນດັົ່ງພຣະອົງຊົງຮັກ  ອົງ   

ພຣະເຢຊ ສະແດງຄວາມຮັກແນວໃດ? ພຣະອົງປະທານໃຫັ້, ພຣະອົງອະພັຍໃຫັ້, ພຣະອົງຍົກໂທດໃຫັ້, ພຣະອົງມີພຣະ 

ຄຸນ, ພຣະອົງເມດຕາ, ແລະພຣະອົງເຮັດສິົ່ງເຫລົົ່ານັັ້ນດັ້ວຍຄວາມຕັັ້ງພຣະທັຍ. 

      ເມ ົ່ອທົ່ານໄດັ້ຮ ັກຄົນທັງຫລາຍເໝ ອນອົງພຣະເຢຊ , ທົ່ານກ ເລີັ້ມທ າລາຍກ າແພງລົງ.  ໄຟແຫົ່ງຄວາມສັມພັນອັນດີ

ທີົ່ອອກມາຈາກສິົ່ງທີົ່ຕາບ ົ່ເຫັນໄດັ້ນັັ້ນແມົ່ນຄວາມຮັກ. 

 

 

3. ໂຢຮນັ 15:13-14 

13 ບ ົ່ມຜີ ັ້ໃດມີຄວາມຮັກໃຫຍົ່ກວົ່ານີັ້ ຄ ການທີົ່ຜ ັ້ນຶົ່ງຈະໄດັ້ສລະຊີວິດຕາງມິດສະຫາຍຂອງຕົນ.  14 ຖັ້າທົ່ານທັງຫລາຍ

ເຮັດຂ ັ້ທີົ່ເຮົາໄດັ້ບັນຍັດໄວັ້ ພວກທົ່ານກ ເປັນມິດສະຫາຍຂອງເຮົາ. 

 

       ທຸກໆ ປີໃນຕອນບົ່າຍວັນແມົ່  ຊາລີ ກ ຮີບໄປຮັ້ານສະດວກຊ ັ້ທີົ່ຢ ົ່ໃກັ້ໆ ເພ ົ່ອເບິົ່ງບັດອວຍພອນໃນນາທີສຸດທັ້າຍ. 

ເຫັນວົ່າມພີຽງສາມບັດເທົົ່ານັັ້ນທີົ່ຍັງເຫລ ອຢ ົ່ບົ່ອນວາງຂາຍ ດັົ່ງນັັ້ນລາວຈ າເປັນຕັ້ອງຊ ັ້ນຶົ່ງອັນທີົ່ເປັນພາບກາຕ ນໂດຍ 

ການຍັດໃສົ່ຊອງທີົ່ນັ້ອຍກວົ່າບັດໜັ້ອຍນຶົ່ງ.  ຈາກການກະທ າເຊັົ່ນນັັ້ນ, ຊາລີກ ຮ ັ້ດີແລະຄິດໃນໃຈລາວເອງວົ່າ, “ອັ້າຮາ.. 

ໃນທີົ່ສຸດຄວາມພຍາຍາມຂອງເຮົາກ ສ າເຣັດ.” 

      ແມົ່ນຄ າຖາມໃດຕ ົ່ໄປນີັ້ເປັນຄ າຖາມທີົ່ຫນັ້າສົນໃຈ?; ການຈົ່າຍຄົ່າແຫົ່ງຄວາມຮັກ ທີົ່ຕັ້ອງການພລັງໜັ້ອຍທີົ່ສຸດ

ນັັ້ນແມົ່ນຫຍັງ?  ຄົນນຶົ່ງຈະຕັ້ອງຈົ່າຍເງິນຫລາຍເທົົ່າໃດເພ ົ່ອຫວັງຢາກມີຄວາມສັມພັນອັນດີກັບຄົນທີົ່ຢ ົ່ອັ້ອມຮອບ

ລາວ? 

        ອົງພຣະເຢຊ ໄດັ້ອະທິບາຍຢົ່າງແຈົ່ມແຈັ້ງເຖິງຄວາມຮັກແລະຄວາມເສັຽສລະຢົ່າງໃຫຍົ່ຫລວງ.  ການສັ້າງຄວາມ

ສັມພັນນັັ້ນມີຄົ່າທີົ່ແພງຫລາຍ ບ ົ່ແມ ົ່ນການເສັຽສລະໃຊັ້ເງິນນັ້ອຍທີົ່ຄັ້າງຄາຢ ົ່ໃນຖົງເທົົ່ານັັ້ນ.  ຫລາຍໆຄັັ້ງມັນຕັ້ອງຜົ່ານ

ຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມລ າບາກດັ້ວຍ.  ຄ າຖາມມຢີ ົ່ວົ່າທົ່ານຈະຍອມອົດທົນຮັບຄວາມເຈັບປວດຫລາຍເທົົ່າໃດ

ເພ ົ່ອສັ້າງຄວາມສັມພັນອັນດີກັບຄົນອ ົ່ນ?  ນັັ້ນອາດເປັນສິົ່ງວັດແທກຄວາມຮັກຂອງທົ່ານຕ ົ່ຄົນອ ົ່ນ. 

     “ບ ົ່ມຜີ ັ້ໃດມີຄວາມຮັກໃຫຍົ່ກວົ່ານີັ້ ຄ ການທີົ່ຜ ັ້ນຶົ່ງໄດັ້ສລະຊີວິດຕາງມິດສະຫາຍຂອງຕົນ.”  ໃນຂະນະທີົ່ບາງຄັັ້ງອາດ 

ຈະເປັນການສລາດທີົ່ຕັ້ອງຫລີກເວັັ້ນ, “ບ ົ່ໃຫັ້ເຫ ົ່ອອອກຍັ້ອນສິົ່ງເລັກນັ້ອຍ,”  ຕາມປົກກະຕິແລັ້ວເຫັນວົ່າຄ າເວົັ້ານີັ້ເອົາ

ມາໃຊັ້ໃນການສັ້າງຄວາມສັມພັນບ ົ່ໄດັ້ ແຕົ່ຕອນນີັ້ເຫັນວົ່າສິົ່ງເລັກນັ້ອຍກ ສ າຄັນໃນການສັ້າງຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ ົ່ນ.  

ພວກເຮົາອາດຈະບ ົ່ມໂີອກາດຕາຍແທນຄົນອ ົ່ນໄດັ້ ແຕົ່ການຍອມເສັຽສລະເພ ົ່ອຄົນທີົ່ເຮົາຮັກນັັ້ນສາມາດເອົາມາປະ

ກອບໃຊັ້ໃນການຈັດຫາສິົ່ງຈ າເປັນຕ ົ່ຄວາມຕັ້ອງການຄົນອ ົ່ນ ບ ົ່ແມົ່ນແຕົ່ຄຶດເຖິງແຕົ່ຕົນເອງເທົົ່ານັັ້ນ. 

 

 

ຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຈົັ້າມີຜົນສະທັ້ອນຕ ົ່ຄວາມສມັພັນຂອງເຮົາກັບຄົນອ ົ່ນຢົ່າງໃດ? 

ດົນປານໃດແລັ້ວທີົ່ທົ່ານໄດັ້ຮັບພລັງອ ານາດຂອງຄວາມຮັກຢົ່າງເສັຽສະລະ? 
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ນ າໃຊັ້ໃນຊວີດິ  

  

ທົ່ານໄດັ້ຍົກລ າດັບຂອງຄວາມຮັກໃນຊີວິດຂອງຄົນອ ົ່ນໃຫັ້ດີຂຶັ້ນບ ົ່?  ໃຫັ້ພິຈາຣະນາຕາມຄ າແນະນ າສາມຢົ່າງດັົ່ງຕ ົ່ລົງ

ໄປນີັ້ໃນອາທິດນີັ້: 

 

 ມອບຂອງຂວນັເລກັນັ້ອຍ. ເອົາຂອງຂວັນໃຫັ້ຄົນຜ ັ້ນຶົ່ງຊຶົ່ງລາວບ ົ່ໄດັ້ຫວງັອັນໃດເລີຍ ພັ້ອມດັ້ວຍຂຽນຈົດໝາຍ

ນັ້ອຍໃສົ່ວົ່າ: “ຂອບໃຈທີົ່ທົ່ານໄດັ້ເປັນຜ ັ້ສ າຄັນໃນຊີວິດຂອງຂັ້າພະເຈົັ້າ.” 

 

 ອອກໄປຫາຄົນອ ົ່ນ.  ຄຶດເຖິງຄວາມສັມພັນທີົ່ບ ົ່ໄປບ ົ່ມາທາງໃດ, ຫລ ອາດກາຍເປັນສັດຕຣ . ໂທຣະສັບໄປຕິດ 

ຕ ົ່ເພ ົ່ອທົ່ານຈະສັ້າງຄວາມສັມພັນຄ ນດີກັນອີກ. 

 

 ຍອມເສຽັສລະຢົ່າງໃຫຍົ່. ຄຶດເຖິງວົ່າແມົ່ນຫຍັງເປັນບັນຫາທີົ່ກີດກັັ້ນຄວາມສັມພັນຂອງທົ່ານກັບເພ ົ່ອນໃກັ້ 

ຊິດ-ບັນຫາເຣ ົ່ອງຫລິັ້ນກິລາ, ບັນຫາເຣ ົ່ອງຕຶກປາ, ບັນຫາຈົ່າຍຄົ່າຣົດ, ແລະບັນຫາອ ົ່ນໆ ຈົົ່ງກ າຈັດບັນຫາ   

ເຫລົົ່ານັັ້ນເສັຽ ເພ ົ່ອຈະມີຄວາມສັມພັນກັນໃໝົ່ອີກ. 

 

ບ ົ່ມຜີ ັ້ໃດຢາກກິນເຂົັ້າຈີົ່ທາງນອກ, ແຕົ່ເຫັນວົ່າພວກເຮົາທຸກຄົນຕັ້ອງການມີຄວາມສັມພັນທີົ່ດີ.  ດັົ່ງນັັ້ນ, ໃຫັ້ເລ ອກ

ທາງທີົ່ມີຄວາມຮັກຕ ົ່ຄົນອ ົ່ນໃນຊີວິດຂອງທົ່ານເໝ ອນດັົ່ງອ ົງພຣະເຢຊ ໄດັ້ສັົ່ງສອນ. 

 

 

 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ03 ພສຶພາ 2015 (05-03-2015) 

 
ຈງົຕັັ້ງຫມັັ້ນໃນການໜນູນ ັ້າໃຈ 

 

ຈຸດສ າຄັນຂອງບົດຮຽນ:   ການໜູນນ ັ້າໃຈເຮັດໃຫັ້ຄວາມສັມພັນເຂັັ້ມແຂງຂຶັ້ນ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ໍ່ຊວີດິ: 

      ນັບຕັັ້ງແຕໍ່ປີ 1940 ຄົນອະເມຣິກັນພາກັນບ ຣິໂພກວິຕາມິນລວມໃນປະຣິມານທີໍ່ເພີັ້ມຂຶັ້ນຫລາຍຕັັ້ງສອງຕ ໍ່. ພວກ

ເຮົາກ ບ ໍ່ແນໍ່ໃຈວໍ່າມີຄວາມຈ າເປັນທີໍ່ຕັ້ອງກິນວິຕາມິນແລະແຮໍ່ທາດຕໍ່າງໆ ເຫລົໍ່ານີັ້ຫລືບ ໍ່? ແຕໍ່ພວກເຮົາກ ພາກັນຄາດ

ຄະເນວໍ່າຖັ້າພວກເຮົາກິນມືັ້ລະເມັດກ ຄົງຈະເປັນການດີຕ ໍ່ສຸຂພາບຂອງເຮົາ. ດັໍ່ງນັັ້ນພວກເຮາົເລີຍພາກັນກິນຢາ

ວິຕາມິນລວມຫລາຍເພີັ້ມຂຶັ້ນໄປເລືັ້ອຍໆໃນແຕໍ່ລະປ ີ

       ພວກເຮົາສົມຄວນໃຊັ້ຢາແຕໍ່ລະມືັ້ລະເວັນສ າລັບສິໍ່ງອືໍ່ນເຊັໍ່ນດຽວກັນ, ຊຶໍ່ງເອີັ້ນວໍ່າວິຕາມິນຂອງການໜູນນ ັ້າໃຈ

ທາງດັ້ານຈິດວິນຍານແລະອາລົມຄວາມຮູັ້ສຶກ.  ມະນຸດເຮົາທຸກຄົນຖືກສັ້າງຂຶັ້ນມາເພືໍ່ອຄວາມສມັພັນກັບຄົນອືໍ່ນ, ແລະ

ພວກເຮົາຫມົດທຸກຄົນມີຄວາມກະຫາຍຢູໍ່ເລິກໆພາຍໃນສ າລັບການຢືນຢັນແລະຍອມຮັບຈາກຄົນອືໍ່ນ.  ພວກເຮົາ

ແຕໍ່ລະຄົນຈ າເປັນທີໍ່ຈະຕັ້ອງຫາແຫລໍ່ງແຫໍ່ງການໜູນນ ັ້າໃຈທີໍ່ດີ ເພືໍ່ອທີໍ່ຈະເຕີບໃຫຍໍ່ເຫມືອນດັໍ່ງກັບພຣະເຈົັ້າຊົງ

ຕັັ້ງພຣະປະສົງໄວັ້. 

      ແຕໍ່ກ ເປັນທີໍ່ໜັ້າເສັຽດາຍ, ທີໍ່ພວກເຮົາຫລາຍຄົນຂາດແລະບົກພໍ່ອງຫລາຍໃນບັນຫານີັ້.  ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈະ

ອໍ່ອນແອລົງເມືໍ່ອປາສຈາກການໜູນນ ັ້າໃຈ- ແລະໃນຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກ ເຊັໍ່ນດຽວກັນ. 

ສິໍ່ງທີໍ່ພວກເຮົາຈະເຫັນໃນການຮຽນນີັ້ຄື, ບາຣະນາບາເປັນຜູັ້ໜູນນ ັ້າໃຈທີໍ່ມີຄວາມເປັນທັມຊາດຢູໍ່ໃນຕົວເພິໍ່ນ- ແລະ

ຊີວິດຂອງເພິໍ່ນຈະທັ້າທາຍພວກເຮົາເພືໍ່ອເປັນແຫລໍ່ງຂອງການໜູນໃຈໄປສູໍ່ຄົນອືໍ່ນໆ 

 

ພຣະຄມັພກີໍ່າວວໍ່າແນວໃດ?  ( ເບິໍ່ງຕາມຫົວຂ ັ້ທີ 1, 2 ແລະ  3 ) 

 

ການສຶກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ກິຈການ 9: 26-28 

26.ເມືໍ່ອໂຊໂລມາຮອດກຸງເຢຣູຊາເລັມແລັ້ວກ ພຍາຍາມຈະເຂົັ້າສນິດສນົມກັບພວກລູກສິດ ແຕໍ່ພວກເຫລົໍ່ານັັ້ນຍັງຢັ້ານ

ທໍ່ານຢູໍ່ເພາະບ ໍ່ເຊືໍ່ອວໍ່າທໍ່ານເປັນລູກສິດ 27.ແຕໍ່ບາຣະນາບາໄດັ້ພາທໍ່ານໄປຫາພວກອັຄສາວົກແລະເລົໍ່າເຣືໍ່ອງໃຫັ້ເຂົາ

ຟັງວໍ່າ ໂຊໂລໄດັ້ເຫັນອົງພຣະຜູັ້ເປັນເຈົັ້າໃນກາງທາງນັັ້ນຢໍ່າງໃດ ແລະພຣະອົງໄດັ້ຊົງກໍ່າວກັບທໍ່ານ ແລະທໍ່ານໄດັ້ປະ

ກາດອອກພຣະນາມພຣະເຢຊູໃນເມືອງດາມາເຊດັ້ວຍໃຈກັ້າ  28.ໂຊໂລໄດັ້ເຂົັ້ານອກອອກໃນຢູໍ່ກັບເຂົາໃນກຸງເຢຣູຊາ

ເລັມ ປະກາດອອກພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູັ້ເປັນເຈົັ້າດັ້ວຍໃຈກັ້າຫານ 

 

       ລູກຂອງຂັ້າພະເຈົັ້າສີໍ່ຄົນກ າລັງພາກັນໂຍນຫລິັ້ນບາສເກັດບອນໃຫັ້ເຂົັ້າໃນຕາໜໍ່າງຢູໍ່ເດີໍ່ນຈອດຣົດໜັ້າເຮືອນ.  

ພວກເຂົາກ ເລີຍຖາມພ ໍ່ເຖົັ້າຜູັ້ນີັ້ເພືໍ່ອໃຫັ້ຄ າແນະນ າວິທີໂຍນບາສເກັດບອນໃນທໍ່າທີໍ່ຖືກຕັ້ອງໃຫັ້ເບິໍ່ງ   ຂັ້າພະເຈົັ້າກ 

ເລີັ້ມບລັຍາຍຢໍ່າງຍາວຢຽດກໍ່ຽວກັບເຕັກນິກຂອງການໂຍນລູກໂທດ (Free throw ) . ຫລັງຈາກໃຫັ້ຄ າແນະນ າໄດັ້ຢູໍ່
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ປະມານຈັກສອງນາທລູີກສາວຂອງຂັ້າພະເຈົັ້າກ ໄດັ້ຖາມຂຶັ້ນວໍ່າ “ ພ ໍ່ລອງເຮັດໃຫັ້ພວກເຮົາເບິໍ່ງດູກັບສິໍ່ງທີໍ່ພ ໍ່ກ າລັງແນະ

ນ າພວກເຮົາຢູໍ່ນີັ້?”  ເມືໍ່ອຂັ້າພະເຈົັ້າໂຍນໃຫັ້ພວກເຂົາເບິໍ່ງ, ພວກເຂົາກ ຫມົດຄວາມສົງສັຍແລັ້ວພວກເຂົາກ ພາກັນ

ຫລິັ້ນເກມໄປເລືັ້ອຍໆ. ດັໍ່ງທີໍ່ມີຄ າເວົັ້ານຶໍ່ງວໍ່າ, "ບາງຢໍ່າງນັັ້ນເຮັດໃຫັ້ເຂົາເບິໍ່ງກ ດີກວໍ່າການສອນ." 

       ບາຣະນາບາແມໍ່ນບຸກຄົນທີໍ່ເຮົາສົມຄວນແນມເບິໍ່ງເປັນແບບຢໍ່າງຈາກຊີວິດຂອງເພິໍ່ນ. ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູັ້ໄດັ້

ສາມວິທີໃນການທີໍ່ຈະໜູນນ ັ້າໃຈຄົນອືໍ່ນ.  ວທິີທນຶີໍ່ງຄ,ື ບາຣະນາບາໄດັ້ສອນພວກເຮົາໃນການປຸກໃຈເພືໍ່ອທີໍ່ຈະຍອມ 

ຮັບເອົາກັນແລະກັນ. 

       ຊືໍ່ຂອງບາຣະນາບາໄດັ້ປາກົດຂຶັ້ນເທືໍ່ອທ າອິດໃນພຣະຄັມພີໃນນາມ ໂຢເຊັບແຫໍ່ງເກາະໄຊປຣັສ (ກິຈການ 4:36)

ຕ ໍ່ມາພວກອັຄສາວົກໄດັ້ຕັັ້ງຊືໍ່ຫລິັ້ນໃຫັ້ເພິໍ່ນວໍ່າ ບາຣະນາບາ ຊຶໍ່ງມີຄວາມຫມາຍວໍ່າ “ລູກແຫໍ່ງການໜູນນ ັ້າໃຈ”.  ເປັນທີໍ່

ເຫັນໄດັ້ຊັດວໍ່າຜູັ້ຊາຍຄົນນີັ້ເປັນທີໍ່ຍອມຮັບແລະມີຄວາມນັບໜັ້າຖືຕາໃນເຣືໍ່ອງຂອງການເສີມສັ້າງຄົນອືໍ່ນຂຶັ້ນ  ຄວາມ

ເວົັ້າແຫໍ່ງຄວາມຮັກແລະການປະຕິບັດຕ ໍ່ຄົນອືໍ່ນດັ້ວຍໃຈທີໍ່ກວັ້າງຂວາງ.  ໃນກິຈການບົດທີ 9 ພຣະເຈົັ້າຊົງໃຊັ້ບາຣະນາ

ບາເພືໍ່ອນ າໂຊໂລເຂົັ້າມາ(ຕ ໍ່ມາຮູັ້ຈັກກັນດີກັບພາຣະກິດອັນໂດດເດັໍ່ນໃນນາມອັກສາວົກໂປໂລ). ອີງຕາມປະຫວັດ

ການເປັນມາໃນອະດີດແລັ້ວ ໂຊໂລບ ໍ່ແມໍ່ນບຸກຄົນທີໍ່ຄຣິສຕຽນຢາກໄປຢູໍ່ໃກັ້ພ ເທົໍ່າໃດ.  ເວັັ້ນເສັຽແຕໍ່ພວກເຂົາຕັ້ອງການ

ຈົບລົງດັ້ວຍການຕິດຄຸກ ຫລືແມໍ່ນກະທັັ້ງຄວາມຕາຍ (ໃຫັ້ເບິໍ່ງກິຈການ 26:10).  ເຖິງແມໍ່ນວໍ່າຈິດໃຈຂອງໂຊໂລໄດັ້ຮັບ

ການຊ າຮະປໍ່ຽນແປງໃໝໍ່ຈາກການປາກົດຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ ໍ່ໜັ້າເພິໍ່ນກ ຕາມ, ແຕໍ່ຄຣິສຕຽນຜູັ້ເຊືໍ່ອໃນກຸງເຢລູຊາເລັມ

ບ ໍ່ໄດັ້ໄວັ້ວາງໃຈເພິໍ່ນພ ເທົໍ່າໃດ. 

      ແຕໍ່ບາຣະນາບາເຫັນວໍ່າໂຊໂລໄດັ້ຮັບການປໍ່ຽນແປງເປັນຄົນໃໝໍ່ແທັ້ຈິງ.  ດັໍ່ງນັັ້ນເພິໍ່ນຈຶໍ່ງຍອມເອົາຫົວເປັນປະກັນ, 

ເວົັ້າຕາງແລະຮັບຮອງເພືໍ່ອໂຊໂລ. ເພິໍ່ນໄດັ້ໜູນໃຈພວກອັຄສາວົກແລະຜູັ້ເຊືໍ່ອໃຫັ້ພິຈາຣະນາເຖິງຄວາມສົງສັຍຂອງ

ເຂົາແລະໃຫັ້ຍອມສໍ່ຽງເພືໍ່ອຊາຍຄົນນີັ້. 

      ທໍ່ານຄຶດບ ໍ່ວໍ່າ ບາຣະນາບາຈະຮູັ້ເຖິງພາຣະກິດທີໍ່ສ າຄັນແລະຍິໍ່ງໃຫຍໍ່ທີໍ່ໂຊໂລຈະໄດັ້ຮັບໜັ້າທີໍ່ມອບໝາຍໃນບ ໍ່ເຫິງ

ຕ ໍ່ມາ?  ບາຣະນາບາກ ພຽງແຕໍ່ເຮັດໃນສິໍ່ງທີໍ່ເພິໍ່ນເຄີຍເຮັດເປັນປະຈ າຄື: ຊໍ່ອຍຄົນອືໍ່ນໃຫັ້ໄປເຖິງບາດກັ້າວຕ ໍ່ໄປໃນການ

ເຕີບໃຫຍໍ່ໃນຝໍ່າຍວິນຍານຂອງເຂົາ. ພຣະເຈົັ້າຊົງໃຊັ້ຜູັ້ໜູນນ ັ້າໃຈຄົນນີັ້ເພືໍ່ອຊໍ່ອຍເຫລືອພັນທະກິດຂອງໂປໂລໃຫັ້ເກີດ

ດອກອອກຜົນທີໍ່ຍິໍ່ງໃຫຍໍ່.   

      ຈຸດທີໍ່ຢາກເວົັ້າກ ຄື: ທໍ່ານອາດຈະບ ໍ່ຄໍ່ອຍເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕໍ່າງທີໍ່ທໍ່ານມີຕ ໍ່ຊີວິດຂອງຄົນອືໍ່ນພ ເທົໍ່າໃດ, ພຽງແຕໍ່

ໃຫັ້ເຮົາຍືໍ່ນມືຂອງການສາມັກຄີທັມແລະເຊືັ້ອເຊີນເຂົາມາໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. 

 

 

 

2. ກິຈການ 11:21-24 

21.ແລະຣິດອ ານາດຂອງອົງພຣະຜູັ້ເປັນເຈົັ້າກ ສະຖິດຢູໍ່ກັບເຂົາ ຄົນເປັນຈ ານວນຫລາຍທີໍ່ເຊືໍ່ອກ ໄດັ້ກັບໃຈຕໍ່າວຄືນມາ

ຫາອົງພຣະຜ ູ ັ້ເປັນເຈົັ້າ 22.ຂໍ່າວນັັ້ນກ ໄດັ້ເລົໍ່າລືໄປເຖ ິງຫຄູຣິສຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເຂົາຈຶໍ່ງໃຊັ້ບາຣະນາບາໄປຍັງ

ເມືອງອັນຕິໂອກ 23.ເມືໍ່ອທໍ່ານໄດັ້ມາເຖິງແລັ້ວກ ໄດັ້ເຫັນພຣະຄ ຸນທີໍ່ພຣະເຈົັ້າຊົງໂຜດ ກ ປິຕິຍິນດີຈຶໍ່ງໄດັ້ຕັກເຕືອນຄົນ

ເຫລົໍ່ານັັ້ນ ໃຫັ້ຕັັ້ງໃຈໝັັ້ນຄົງຕິດສນິດຢູໍ່ກັບອົງພຣະຜູັ້ເປັນເຈົັ້າ 24.ເພາະທໍ່ານຜູັ້ນີັ້ເປັນຄົນດີ ເຕັມໄປດັ້ວຍພຣະວິນຍານ

ບ ຣິສຸດແລະຄວາມເຊືໍ່ອ ແລະມີຄົນຈ ານວນຫລາຍສົມຄວນໄດັ້ເພີັ້ມເຕີມເຂົັ້າມາຢູໍ່ຝໍ່າຍອົງພຣະຜູັ້ເປັນເຈົັ້າ 

 

       ແລະວິທີທີສອງທີໍ່ພວກເຮາົສາມາດຮຽນຮູັ້ແບບຢໍ່າງຈາກຊີວິດຂອງບາຣະນາບາກ ຄືການໜູນນ ັ້າໃຈເພືໍ່ອການເຕີບ

ໃຫຍໍ່ທາງຝໍ່າຍວິນຍານໃນຊີວດິຂອງຄົນອືໍ່ນ.  ໃນກິຈການບົດທີ 11 ຊີວິດຂອງບາຣະນາບາໄດັ້ເຂົັ້າມາມີບົດບາດອີກ.  

ແມໍ່ນຫຍັງຄືຄວາມສໍ່ຽງຂອງເຮາົເມືໍ່ອເຮົາຮັບຮອງເອົາຄົນທາງນອກ? 
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ເທືໍ່ອນີັ້ເພິໍ່ນໄດັ້ຮັບມອບໝາຍຈາກພວກອັຄສາວົກໃຫັ້ເດີນທາງ 300 ໄມລ໌ທາງເໜືອຂອງເມອືງອັນຕີໂອກ.  ຄົນຢິວ

ຫລວງຫລາຍຢູໍ່ເມືອງອັນຕີໂອກໄດັ້ຕອບຮັບເປັນຢໍ່າງດີຕ ໍ່ຄຣິສຕຽນ.  ແລະພວກຜູັ້ເຊືໍ່ອກ ເລີັ້ມແຜໍ່ຂຍາຍຂໍ່າວປະເສີດ

ໄປສູໍ່ຄົນຕໍ່າງຊາດເຊັໍ່ນກັນ.  ດັໍ່ງນັັ້ນຊາວກຣີກໃນຂົງເຂດນັັ້ນກ ໄດັ້ເຂົັ້າມາເຊືໍ່ອໃນພຣະຄຣິດ.  ເມືໍ່ອພວກອັຄສາວົກໄດັ້

ເຫັນຊໍ່ອງທາງແຫໍ່ງການເກັບກໍ່ຽວທີໍ່ໜັ້າອັສຈັນ, ພວກເຂົາກ ໄດັ້ສົໍ່ງບາຣະນາບາໃຫັ້ລົງພືັ້ນທີໍ່ເພືໍ່ອເກັບກ າຂ ັ້ມູນເພືໍ່ອປະ

ເມີນການງານແລະລາຍງານເຖິງສິໍ່ງທີໍ່ພຣະເຈົັ້າຊົງທ າງານໃນທີໍ່ນັັ້ນ.   

        ລອງມາເບິໍ່ງພາບທີໍ່ງົດງາມຫລາຍທີໍ່ທໍ່ານລູກາຜູັ້ຂຽນພຣະທັມກິຈການໄດັ້ບັນທຶກເຖິງພັນທະກິດທີໍ່ບາຣະນາບາ

ໄດັ້ເຮັດ.  ຍັ້ອນມີການຂົໍ່ມເຫງັເກີດຂຶັ້ນ ຜູັ້ເຊືໍ່ອຫລາຍຄົນຈຶໍ່ງໄດັ້ແຕກກະຈັດກະຈາຍ ແລະເປັນເຫດໃຫັ້ອານາຈັກຂອງ 

ພຣະເຈົັ້າແຜໍ່ຂຍາຍອອກໄປທກຸທີໍ່ທຸກບໍ່ອນທີໍ່ພວກເຂົາໄປ.  ທັນທີທີໍ່ບາຣະນາບາໄດັ້ເຫັນສິໍ່ງທີໍ່ພຣະເຈົັ້າກ າລັງທ າງານ 

“ເພິໍ່ນກ ຊືໍ່ນຊົມຍິິິນດີແລະໄດັ້ໜູນໃຈພີໍ່ນັ້ອງທຸກຄົນໃຫັ້ຍຶດໝັັ້ນຕ ໍ່ພຣະເຈົັ້າຢໍ່າງໝົດໃຈ”.  ແນໍ່ນອນບາຣະນາບາເປັນຜູັ້

ເສີມກ າລັງຜູັ້ເຊືໍ່ອທີໍ່ມາລຸນຫລງັເພິໍ່ນຢໍ່າງຫລວງຫລາຍ ຄືເພິໍ່ນໄດັ້ອະທິບາຍໃຫັ້ເຂົັ້າໃຈຢໍ່າງແຈໍ່ມແຈັ້ງກໍ່ຽວກັບອ ານາດ

ຂອງຄວາມພຽນອົດທົນ. ຂນະທີໍ່ຄ າເວົັ້າຂອງເພິໍ່ນເປັນທີໍ່ຕອບຮັບດັ້ວຍຄວາມຊົມຊືໍ່ນຍິນດີ ໃນອະນາຄົດພາຍພາກໜັ້າ

ຈະຕັ້ອງມີຜົນຂອງຄວາມທັ້າທາຍມາເຖິງຄຣິສຕະຈັກ.  ການເປັນຄຣິສຕຽນຄືການຍອມຮັບເອົາເສັັ້ນທາງຂອງຄວາມ

ຍາກລ າບາກ ແຕໍ່ກ ເປັນຫົນທາງທີໍ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໂດຍມີຄວາມສຸກແລະຄວາມຊືໍ່ນຊົມຍິນດີ.   

      ບາຣະນາບາເຮັດຫລາຍກວໍ່າເປັນຄົນທີໍ່ມີແຕໍ່ເວົັ້າໃນຄວາມຊືໍ່ນຊົມຍິນດີແລະການທີໍ່ໄດັ້ຮູັ້ຈັກພຣະເຢຊູ.  ມັນສ າ 

ແດງອອກມາໃນຊີວິດຂອງເພິໍ່ນ ການກະທ າແລະຄ າເວົັ້າຂອງເພິໍ່ນຄວບຄູໍ່ກັນໄປໂດຍບ ໍ່ມີການຂັດແຍັ້ງກັນ.  “ເພິໍ່ນເປັນ

ຄົນທີໍ່ດີແລະເຕັມລົັ້ນດັ້ວຍພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດແລະຄວາມເຊືໍ່ອ” 

      ບາງທທີໍ່ານອາດກ າລັງຫິວກະຫາຍໃນຄວາມເວົັ້າດີໆຈາກໝູໍ່ເພືໍ່ອນ.  ທໍ່ານມີບຸກຄົນທີໍ່ເປັນຜູັ້ສັ້າງແຮງບັນດານໃຈ

ໃຫັ້ກັບທໍ່ານຫລືບ ໍ່? - ມີຜູັ້ທີໍ່ເຫນັຄວາມສາມາດຂອງເຮົາທີໍ່ຊຸກເຊືໍ່ອງຢູໍ່, ຜູັ້ທີໍ່ຈະຊໍ່ອຍຊຸກຍູັ້ໃຫັ້ເຮົາເຕີບໃຫຍໍ່ຂຶັ້ນ?  ຖັ້າ

ທໍ່ານຍັງບ ໍ່ທັນມີ, ຈົໍ່ງເລີັ້ມອະທຖິານເພືໍ່ອພຣະເຈົັ້າຈະນ າບຸກຄົນນັັ້ນເຂົັ້າມາໃນຊີວິດທໍ່ານ.   

      ໃນທາງກົງກັນຂັ້າມ, ຂ ໃຫັ້ພວກເຮົາເປັນເຫມືອນກັບບາຣະນາບາຕ ໍ່ຊີວິດຂອງຄົນອືໍ່ນນ າພັ້ອມ.  ເມືໍ່ອເຮົາລົງທຶນ

ອຸທິດຕົນເພືໍ່ອຄົນອືໍ່ນ: ທງັສອງຄົນ ຄືທັງເຮົາແລະຄົນອືໍ່ນຈະໄດັ້ຮັບພຣະພອນ.  

    

 

3. ກິຈການ 11:25-26 

25.ຝໍ່າຍບາຣະນາບາຈຶໍ່ງໄປເມອືງຕາໂຊເພືໍ່ອຊອກຫາໂຊໂລ ເມືໍ່ອພົບແລັ້ວກ ພາມາຍັງເມືອງອັນຕີໂອກ 26. ທໍ່ານທັງ

ສອງໄດັ້ເຄີຍປະຊຸມກັນກັບຄຣິສຕະຈັກຕລອດປີນຶໍ່ງ ຈຶໍ່ງໄດັ້ສັໍ່ງສອນຫລາຍຄົນສົມຄວນ ໃນເມືອງອັນຕີໂອກນີັ້ພວກລູກ

ສິດໄດັ້ຖືກເອີັ້ນວໍ່າຄຣິສຕຽນເປັນເທືໍ່ອທ າອິດ 

 

       ແລະວິທີທີສາມທີໍ່ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູັ້ແບບຢໍ່າງຈາກຊີວິດຂອງບາຣະນາບາກ ຄືການໜູນໃຈຄົນອືໍ່ນເພືໍ່ອງານ

ຮັບໃຊັ້.  ຄວາມຈິງແລັ້ວຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດສົມຄວນທີໍ່ຈະເປັນສະຖານທີໍ່  ທີໍ່ເຕັມໄປດັ້ວຍການໜູນນ ັ້າໃຈ

ກັນແລະກັນຫລາຍທີໍ່ສຸດໃນໂລກ.  ຄ າເວົັ້າທີໍ່ດີສາມາດສົໍ່ງເສີມການຈະເຣີນເຕີບໃຫຍໍ່ໄດັ້,ແລະພວກເຮົາຄວນຕັັ້ງໃຈ

ຢໍ່າງຈິງຈັງທີໍ່ຈະໃຊັ້ຄ າເວົັ້າເພືໍ່ອເປັນການສົໍ່ງເສີມແລະໜູນນ ັ້າໃຈກັນແລະກັນເພືໍ່ອໃຫັ້ກັ້າວຂຶັ້ນສູໍ່ງານຮັບໃຊັ້.   

       ພວກເຮົາບ ໍ່ຮູັ້ວໍ່າບາຣະນາບາໄດັ້ເວົັ້າຫຍັງແດໍ່ຕ ໍ່ໂປໂລ, ແຕໍ່ວໍ່າ ໃນຂນະທີໍ່ຄຣິສຕະຈັກທີໍ່ອັນຕີໂອກກ າລັງຈະເຣີນ

ເຕີບໃຫຍໍ່ບາຣະນາບາກ ໄດັ້ໄປເອີັ້ນໂປໂລຈາກຕາໂຊ.  ເພິໍ່ນໄດັ້ນ າໂປໂລມາທີໍ່ອັນຕີໂອກເພືໍ່ອບົວລະບັດຮັບໃຊັ້- ເພືໍ່ອ

ເຮັດໃນສິໍ່ງທີໍ່ພຣະເຈົັ້າໄດັ້ໃຫັ້ຂອງປະທານແກໍ່ເພິໍ່ນເພືໍ່ອນ າໄປໃຊັ້.   

ເຮົາຈະສາມາດໜູນໃຈຄົນອືໍ່ນໃຫັ້ໃຊັ້ຂອງປະທານຝໍ່າຍວິນຍານໄດັ້ຢໍ່າງໃດ? 
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       ໃນຊໍ່ວງເວລານຶໍ່ງບາຣະນາບາໄດັ້ເຮັດໜັ້າທີໍ່ໃຫັ້ຄ າປຶກສາເພືໍ່ອເປັນອັ້າຍລັ້ຽງໃຫັ້ກັບໂປໂລ, ລັ້ຽງດູເພິໍ່ນດັ້ວຍຄ າ

ໜູນໃຈແລະເຝົັ້າເບິໍ່ງເພິໍ່ນເຕີບໃຫຍໍ່ຂຶັ້ນໃນຄວາມເຊືໍ່ອ.  ແລັ້ວໂປໂລກ ໄດັ້ພດັທະນາຕົນເອງຂຶັ້ນຈົນເຖິງຈຸດເພືໍ່ອຮໍ່ວມ

ງານຮັບໃຊັ້ນ າກັນ. ທໍ່ານທັງສອງໂຄຣົບຢ າເກງຊຶໍ່ງກັນແລະກນັ, ແລະຕໍ່າງຄົນກ ມີອິດທິພົນໃນການແລກປໍ່ຽນຮຽນຮູັ້

ຈາກກັນແລະກັນ.  “ທໍ່ານທັງສອງໄດັ້ເຄີຍປະຊຸມກັນກັບຄຣິສຕະຈັກຕລອດປີນຶໍ່ງ ຈຶໍ່ງໄດັ້ສັໍ່ງສອນຄົນຢໍ່າງຫລວງຫລາຍ” 

(ຂ ັ້ທ ີ26)  ການຟືັ້ນຟູເປັນຫລັກຖານການນ າພາແລະຜັກດັນຂອງໂຊໂລແລະບາຣະນາບາ, ໃນການໃຊັ້ຊີວິດສັໍ່ງສອນ 

ພຣະທັມຢໍ່າງຖືກຕັ້ອງ  ເປັນເຫດໃຫັ້ເກີດດອກອອກຜົນໃນດັ້ານຝໍ່າຍວິນຍານ. ໂຊໂລຮັບໃຊັ້ໄດັ້ເພາະໄດັ້ຮັບຄ າໜູນໃຈ

ທີໍ່ດີຈາກບາຣະນາບາແລະເຊືໍ່ອຟັງຕ ໍ່ການຊົງຮຽກເອີັ້ນຈາກພຣະເຈົັ້າ.   

        ບາຣະນາບາບ ໍ່ພຽງແຕໍ່ໜູນໃຈໃນພັນທະກິດຂອງໂປໂລຜໍ່ານທາງຄ າເວົັ້າເທົໍ່ານັັ້ນ ແຕໍ່ເພິໍ່ນໄດັ້ສ າແດງຊີວິດໃຫັ້

ເຫັນໂດຍຜໍ່ານການກະທ ານ າພັ້ອມ - ເຮັດວຽກຄຽງບໍ່າຄຽງໄຫລໍ່ນ າກັນກັບໂປໂລ, ເພິໍ່ນໄດັ້ໃຊັ້ຊີວິດເປັນແບບຢໍ່າງເພືໍ່ອ

ໃຫັ້ຄົນອືໍ່ນໄດັ້ເຫັນແລະໄດັ້ຕິດຕາມ.   ແບບຢໍ່າງແລະການກະທ າຂອງພວກເຮົາກ ເຊັໍ່ນດຽວກັນ ສາມາດເປັນກ າລັງໃຈ

ສ າລັບຄົນອືໍ່ນທີໍ່ຈະເລີັ້ມໃຊັ້ຂອງປະທານ ຄວາມສາມາດ ທີໍ່ພຣະເຈົັ້າຊົງມອບໃຫັ້. 

        

 

 

ນ າໃຊັ້ໃນຊວີດິ 

ການໜູນນ ັ້າໃຈສາມາດເຮັດໃຫັ້ຄວາມສັມພັນຂອງທໍ່ານເຂັັ້ມແຂງຂຶັ້ນໄດັ້ຢໍ່າງໃດ? ລອງພິຈາຣະນາເບິໍ່ງຄ າແນະນ າ

ຂັ້າງລຸໍ່ມນີັ້  

 ຮູັ້ຈກັຂອບໃຈ: ຈົໍ່ງຂອບໃຈບຸກຄົນທີໍ່ໜ ູນໃຈທໍ່ານ, ໃຫັ້ເວົັ້າແບບເຈາະຈົງເຖິງຄ າເວົັ້າແລະການກະທ າຂອງ

ພວກເຂົາວໍ່າໄດັ້ຊໍ່ອຍທໍ່ານຢໍ່າງໃດ. 

 

 ສ າຣວດແຕໍ່ລະມືັ້:ໃຫັ້ໃຊັ້ເວລາແຕໍ່ລະມືັ້, ນັບເບິໍ່ງຈັກເທືໍ່ອໃນມືັ້ນີັ້ທີໍ່ເຮົາພຍາຍາມໜ ູນໃຈຄົນອືໍ່ນ. ເຮັດປຶັ້ມ

ບັນທຶກເຖິງຄວາມພຍາຍາມຂອງທໍ່ານທີໍ່ຈະເປັນເຫມືອນບາຣະນາບາ 

 

 ໃຫັ້ມກີານກະທ າ: ຫາໂອກາດທີໍ່ຈະບົວລະບັດຮັບໃຊັ້ຢູໍ່ໃນຊຸມຊົນແລະໃນໂບດຂອງທໍ່ານ- ຢໍ່າພຍາຍາມເຮັດ

ຜູັ້ດຽວໃຫັ້ຊັກຊວນຄົນອືໍ່ນເຂົັ້າຮໍ່ວມແລະມີສໍ່ວນນ າ 

 

ການໜູນນ ັ້າໃຈບ ໍ່ແມໍ່ນແຕໍ່ໃຊັ້ໄດັ້ແຕໍ່ບາງຄັັ້ງບາງຄາວເທົໍ່ານັັ້ນ, ພວກເຮົາຈະຕັ້ອງເຮັດຢູໍ່ຕລອດຄືກັນກັບກິນຢາແຕໍ່ລະ

ມືັ້- ເພືໍ່ອຈະເຮັດງານໄດັ້ດີ. ບຸກຄົນທີໍ່ທໍ່ານຮັກກ ເຊັໍ່ນດຽວກັນ. ດັໍ່ງນັັ້ນຈົໍ່ງເລືອກທີໍ່ຈະເປັນຜູັ້ທີໍ່ໜູນນ ັ້າໃຈຄົນອືໍ່ນ 

 

 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  ສບ 

        ດ                    ດ                   ໂບດ     ດ      ດ?  
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ10 ພສຶພາ 2015 (05-10-2015) 

 
  

ຈງົຕັັ້ງຫມັັ້ນໃນການໃຫັ້ອະພຍັ 

 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ:   ການໃຫັ້ອະພັຍເຮັດໃຫັ້ຄວາມສັມພັນໜຽວແໜັ້ນຂຶັ້ນ 

ດົນປານໃດແລັ້ວ ທີີ່ທີ່ານຕັ້ອງເສັຽເງິນຫລາຍເພ ີ່ອສັ້ອມເເປງບາງສິີ່ງ? 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍີ່ຊວີດິ: 

       ທີ່ານເຄີຍຢາກປະຢັດເງິນໂດຍຫາທີີ່ພັກໃນໂຮງແຮມທີີ່ມີຣາຄາທີີ່ຖ ກໆ ຫລ ບໍີ່?  ແລັ້ວເຮົາກໍພົບວີ່າພວກບໍຣິຫານ

ໂຮງແຮມເຂົາລົດລາຄາໂດຍບໍີ່ຍອມລົງທຶນກໍາຈັດແມງສາບ.    ຫລ ທີ່ານເຄີຍຊ ັ້ຖົີ່ວດິນບົດປະສົມກັບເບີທີີ່ເປັນຍີີ່ຫໍັ້ທັມ

ດາທົີ່ວໄປ, ພໍມາກິນແລັ້ວກໍຮ ັ້ວີ່າຄັນເຮົາຢາກໄດັ້ຣົດຊາດຖົີ່ວດິນບົດປົນເບີແທັ້ໆ ເຮົາຕັ້ອງຍອມຈີ່າຍຣາຄາສ ງກວີ່ານີັ້?  

       ທີ່ານຮ ັ້ບໍີ່ວີ່າມີບາງຢີ່າງທີີ່ມີຄຸນຄີ່າທີີ່ຕັ້ອງຈີ່າຍໃນຣາຄາທີີ່ສ ງກວີ່າ.  ຂັ້າພະເຈົັ້າຖ ວີ່າ ການໃຫັ້ອະພັຍນີັ້ຢ ີ່ໃນລໍາດັບ

ທີີ່ຕັ້ອງຈີ່າຍໃນຣາຄາທີີ່ສ ງກວີ່າ   ເຖິງແມີ່ນວີ່າມັນຈະມີຣາຄາທີີ່ສ ງກໍຕາມ, ການໃຫັ້ອະພັຍເປັນການລົງທຶນທີີ່ສໍາຄັນທີີ່

ສຸດໃນຄວາມສມັພັນຂອງພວກເຮົາ. ການໃຫັ້ອະພັຍເປັນປັດຈັຍທີີ່ເຮັດໃຫັ້ຊີວິດຄ ີ່ ຄອບຄົວແລະຄຣິສຕະຈັກເຂັັ້ມແຂງ

ຂຶັ້ນ. ນັັ້ນກໍເພາະວີ່າຄວາມສັມພັນຈະເຕີບໃຫຍີ່ຂຶັ້ນໄດັ້  ເມ ີ່ອພວກເຮົາຍອມປີ່ອຍວາງຄວາມເຈັບປວດຫລ ຄໍາວພິາກວິ 

ຈານທີີ່ບໍີ່ດີນັັ້ນອອກໄປ. 

        ຂນະທີີ່ເຮົາສັງເກດເບິີ່ງເຣ ີ່ອງອຸປມາກີ່ຽວກັບຂັ້າທາດທີີ່ບໍີ່ໃຫັ້ອະພັຍ, ຂໍໃຫັ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົັ້າທໍາງານໃນຈິດ 

ໃຈຂອງທີ່ານເພ ີ່ອຈະເອົາຄວາມຂົມຂ ີ່ນແລະການບໍີ່ໃຫັ້ອະພຍັຕີ່າງໆ ທີີ່ຍັງຄັ້າງຄາຢ ີ່ນັັ້ນອອກໄປຈາກຊີວິດຂອງເຮົາ. 

 

ພຣະຄມັພກີີ່າວວີ່າແນວໃດ?  ( ເບິີ່ງຕາມຫົວຂໍັ້ທີ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

ການສຶກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ມັດທາຍ 18:21-22 

21.ເມ ີ່ອນັັ້ນເປໂຕໄດັ້ມາທ ນຖາມພຣະອົງວີ່າ, “ນາຍເອີຍ, ຖັ້າພີີ່ນັ້ອງຂອງຂັ້າພຣະອົງເຮັດຜິດຕໍີ່ຂັ້າພຣະອົງຫລາຍເທ ີ່ອ 

ຂັ້າພຣະອົງຕັ້ອງຍົກຜິດໃຫັ້ເຂົາເຖິງຈັກເທ ີ່ອ ເຖິງເຈັດເທ ີ່ອຫລ ” 22.ພຣະເຢຊ ຊົງຕອບວີ່າ, “ເຮົາບໍີ່ໄດັ້ບອກພຽງເຈັດເທ ີ່ອ

ເທົີ່ານັັ້ນ ແຕີ່ເຖິງເຈັດສິບເທ ີ່ອຄ ນກັບເຈັດ. 

 

       ແທັ້ຈິງແລັ້ວໃນຂໍັ້ນີັ້ເປໂຕໄດັ້ຖາມວີ່າພຣະຄຸນມີກົດເກນຫລ ບໍີ່. ຈັກເທ ີ່ອທີີ່ພວກເຮົາຖ ກເອີັ້ນໃຫັ້ອະພັຍແລະປີ່ອຍ

ຄົນຜ ັ້ເກົີ່າທີີ່ເຮັດຜິດຊໍັ້າແລັ້ວຊໍັ້າອີກໄປ?  ພວກຜ ັ້ນໍາສາສນາ (ຣັບບາຍ)ໃນສມັຍນັັ້ນໄດັ້ທັ້າທາຍປະຊາຊົນໃຫັ້ເບິີ່ງຂັ້າມ

ຄວາມຜິດໄດັ້ພຽງແຕີ່ສາມເທ ີ່ອເທົີ່ານັັ້ນ.  ໃນຄວາມຄິດຂອງເປໂຕເພິີ່ນເປັນຄົນທີີ່ໃຈກວັ້າງທີີ່ໃຫັ້ອະພັຍຄົນອ ີ່ນຕັັ້ງເຈັດ

ເທ ີ່ອ ຫລາຍກວີ່າຄວາມຄາດຫວັງຂອງວທັນະທັມທີີ່ຕັັ້ງໄວັ້ຕັັ້ງສອງເທົີ່າ.  

       ພຣະເຢຊ ໄດັ້ເຮັດໃຫັ້ເປໂຕປລາດໃຈໂດຍຄໍາຕອບຂອງພຣະອົງ “ 70 ຄ ນ 7 ເທ ີ່ອ” ຫລ  7ຄ ນ 70 ທັງສອງຢີ່າງນີັ້

ເປັນການຕີຄວາມຫມາຍກີ່ຽວກັບສ ດຂອງການໃຫັ້ອະພັຍທີີ່ເປັນໄປໄດັ້ສໍາລັບພຣະເຍຊ . ບໍີ່ວີ່າເຮົາຊິເລ ອກທາງໃດ ປະ 
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ເດັນທີີ່ຢາກບອກກໍຄ ພຣະຄຸນບໍີ່ມີຂີດຈໍາກັດ. ບໍ ີ່ມີຫລາຍຄົນເທົີ່າໃດດອກຈະເຮັດຜິດຊໍັ້າຈົນເຖິງ 50, 60, ຫລ  70 ເທ ີ່ອ

ໃນຊີ່ວງເວລາອັນສັັ້ນ.  ອົງພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າກໍາລັງໃຊັ້ຄໍາເວົັ້າທີີ່ເກີນຄວາມເປັນຈິງເພ ີ່ອໃຫັ້ພວກເຮົາເຫັນຜົນກະທົບ ເວົັ້າ

ງີ່າຍໆ ກໍຄ ຢີ່າຊ ີ່ຈົດຈໍາຄວາມຜິດຂອງກັນແລະກັນ ຂໍຈົີ່ງໃຫັ້ອະພັຍກັນແລະກັນຕລອດໄປ. 

        ຄໍຣີໄດັ້ໃຊັ້ເວລາທີີ່ເຕັມໄປດັ້ວຍຝັນຮັ້າຍໃນສ ນກັກກັນຂອງພວກນາຊີ, ເປັນສຖານທີີ່ ທີີ່ໂຫດຮັ້າຍຊີ່ໍາກັບນະຮົກ.  

ລາວໄດັ້ຮັບຄວາມອັບອາຍແລະເສັຽກຽດ ໂດຍສເພາະໃນບີ່ອນອາບນໍັ້າລວມຂອງຜ ັ້ຍິງຊຶີ່ງມທີະຫານຍາມໄດັ້ຈອບເບິີ່ງ

ໃນຂນະທີີ່ຜ ັ້ຍິງກໍາລັງອາບນໍັ້າ.  ໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົັ້າຄໍຣີໄດັ້ຜີ່ານພົັ້ນຊີວິດທີີ່ຊົີ່ວຮັ້າຍນັັ້ນ ແລະເຕັມໄປດັ້ວຍໃຈ

ແຫີ່ງການໃຫັ້ອະພັຍ  ລາວຄຶດແບບນັັ້ນ. 

         ຕໍີ່ມາຄໍຣີກໍໄດັ້ເດີນທາງໄປຫລາຍບີ່ອນຫລາຍທີີ່ເພ ີ່ອເປັນພຍານກີ່ຽວກັບການໃຫັ້ອະພັຍຂອງພຣະເຈົັ້າ.  ມ ັ້ນຶີ່ງມີ

ຜ ັ້ຊາຍຍີ່າງເຂົັ້າມາຫາລາວແລັ້ວກໍຍ ີ່ນມ ອອກໄປແລັ້ວເວົັ້າວີ່າ  “ມັນເປັນເຣ ີ່ອງທີີ່ດີທີີ່ຮ ັ້ວີ່າຄວາມບາບຂອງພວກເຮົານັັ້ນ

ຢ ີ່ກົັ້ນມະຫາສມຸດແລັ້ວ!    ນາງເອີຍ ,   ເປັນເຣ ີ່ອງທີີ່ປະເສີດທີີ່ພຣະເຢຊ ຊົງໃຫັ້ອະພັຍຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາທຸກຄົນ. 

ແຕີ່ວີ່າຂັ້ອຍກໍຢາກໄດັ້ຍິນຈາກປາກຂອງເຈົັ້າຄ ກັນ, ພລໍລິນ, ເຈົັ້າໃຫັ້ອະພັຍຂັ້ອຍໄດັ້ບໍີ່?”   ນີັ້ແມີ່ນນຶີ່ງໃນທະຫານຍາມ

ທີີ່ມີສາຍຕາດ ຖ ກແລະໂຫດຮັ້າຍຊຶີ່ງໃຊັ້ຄອກສັດເປັນບີ່ອນອາບນໍັ້າລວມ.     ຄວາມເຍ ອກເຢັນເຂົັ້າມາເກາະໃນຫວົໃຈ

ຂອງຄໍຣີແລັ້ວລາວອະທິຖານຂຶັ້ນໃນໃຈວີ່າ   “ ພຣະເຢຊ ເອີຍຊີ່ອຍລ ກແນີ່!  ຂັ້ານັ້ອຍເຮັດໄດັ້ພຽງແຕີ່ຍົກມ ເທົີ່ານັັ້ນ,  ຂໍ 

ພຣະອົງໃຫັ້ຄວາມຮ ັ້ສຶກແກີ່ຂັ້ານັ້ອຍແດີ່.” ແລັ້ວຄວາມກຽດຊັງຂອງລາວໄດັ້ລະລາຍໄປເຫມ ອນກັບນໍັ້າກັ້ອນ.  ລາວຍ ີ່ນ

ມ ອອກໄປແລັ້ວເວົັ້າວີ່າ “ຂັ້ອຍໃຫັ້ອະພັຍແກີ່ເຈົັ້າຈົນສຸດໃຈຂອງຂັ້ອຍ” ລາວໃຫັ້ອະພັຍໄດັ້ຍັ້ອນວີ່າລາວກໍຖ ກໃຫັ້ອະພັຍ

ຄ ກັນ. 

 

 

2. ມັດທາຍ 18:23-27 

23.  ເຫດສັນນັັ້ນຣາຊອານາຈັກສວັນປຽບເໝ ອນເຈົັ້າກະສັດອົງນຶີ່ງ ຊົງປະສົງຢາກຄິດບັນຊີເງິນທີີ່ພວກຂັ້າໃຊັ້ເປັນໜີັ້  

24. ເມ ີ່ອຊົງ  ຕັັ້ງຕົັ້ນຄິດບັນຊີຢ ີ່ນັັ້ນ ເຂົາພາຄົນຜ   ັ້ນຶີ່ງທີີ່ເປັນໜີັ້ໝ ີ່ນຕາລັນຕົນມາເຝົັ້າ  25. ເມ ີ່ອຜ ັ້ນັັ້ນບໍີ່ມສິີີ່ງໃດຈະໃຊັ້

ທີ່ານຈຶີ່ງສັີ່ງໃຫັ້ຂາຍຕົວກັບ ທັງເມັຽແລະລ ກ ແລະບັນດາສິີ່ງຂອງທີີ່ເຂົາມີຢ   ີ່ເອົາມາໃຊັ້ໜີັ້ເສັຽ  26.ຄົນໃຊັ້ຜ ັ້ນັັ້ນຈຶີ່ງຂາບ

ລົງວອນຕໍີ່ທີ່ານວີ່າ,  “ໂອຍທີ່ານເອີຍ,  ຂໍ ຊົງໂຜດຜີ່ອນຜັນຂັ້າພະເຈົັ້າກີ່ອນ ແລັ້ວຂັ້າພະເຈົັ້າຈະຫາໃຊັ້ແທນໃຫັ້ໝົດ”  

27.ເຈົັ້າອົງນັັ້ນມີພຣະທັຍເມດຕາ ຈຶີ່ງປີ່ອຍຕົວມັນໄປແລະຍົກໜີັ້ໃຫັ້ດັ້ວຍ 

 

       ເພ ີ່ອໃຫັ້ເຫັນຊັດແຈັ້ງໃນຄໍາເວົັ້າທີີ່ສັ້າງຄວາມປລາດໃຈຂອງພຣະອົງທີີ່ວີ່າ 70 ຄ ນ 7 ຕໍີ່ເປໂຕ, ພຣະເຢຊ ເລີຍເລົີ່າ

ຄໍາອຸປມາ.  ຊຶີ່ງນີັ້ບໍີ່ແມີ່ນເຣ ີ່ອງທີີ່ເກີດຂຶັ້ນຈິງໃນປະວັດສາດ,  ແຕີ່ພຣະເຢຊ ຢາກຍົກເປັນໂຕຢີ່າງເພ ີ່ອຢາກສອນຄວາມ

ຈິງ.  ໃນຄໍາອຸປມາໄດັ້ບອກເຖິງຊາຍຄົນນຶີ່ງທີີ່ເປັນໜີັ້ສິນອັນຫລວງຫລາຍ, ລາວເປັນໜີັ້ກະສັດຊຶີ່ງຄິດເປັນຈໍານວນເງິນ 

ທີີ່ບໍີ່ສາມາດຈີ່າຍຄ ນໄດັ້.  ເວລາກະສັດເອີັ້ນຄົນເປັນໜີັ້ເຂົັ້າມາຫາ ຄົນໃຊັ້ຜ ັ້ນັັ້ນຈຶີ່ງຂາບລົງອັ້ອນວອນຕໍີ່ທີ່ານວີ່າ, “ຂໍຊົງ

ໂຜດຜີ່ອນຜັນຂັ້າພະເຈົັ້າກີ່ອນ ແລັ້ວຂັ້າພະເຈົັ້າຈະຫາໃຊັ້ແທນໃຫັ້ໝົດ”   

      ແຕີ່ກະສັດສາມາດເບິີ່ງເຫນັການໄກໄດັ້ແລະເຕັມໄປດັ້ວຍສະຕິປັນຍາ, ຊົງຮ ັ້ດີວີ່າຊາຍຄົນນີັ້ບໍີ່ມີທາງທີີ່ຈະຈີ່າຍໜີັ້

ຄ ນໄດັ້, ເຖິງແມີ່ນວີ່າລາວຈະເຮັດວຽກໜັກລຸກເຊົັ້າ 7 ມ ັ້ເຈັດວັນຕລອດ 24 ຊົີ່ວໂມງ ກໍບໍີ່ສາມາດໃຊັ້ໜີັ້ຄ ນຕລອດຊີວິດ

ຂອງລາວ.  ແລັ້ວກະສັດໄດັ້ເຮດັແນວໃດ?  ດັ້ວຍຄວາມປລາດໃຈໃນການກະທໍາທີີ່ເຕັມໄປດັ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມ

ເມດຕາ.  ກະສັດໄດັ້ຍົກເລີກໜີັ້ສິນໃຫັ້ແກີ່ລາວແລະໄດັ້ໃຫັ້ອະພັຍໝົດທຸກຢີ່າງ.   

        ໃນຄໍາອຸປມາຂອງຢິວ,  ກະສັດປຽບເໝ ອນດັີ່ງກັບພຣະເຈົັ້າ,  ການໃຊັ້ໜີັ້ຫ  ຊໍາຮະບັນຊີເປັນສັນຍາລັກຂອງການ 

ມີຫຍັງເກີດຂຶັ້ນເມ ີ່ອເຮົາໃຫັ້ອະພັຍແກີ່ຄົນອ ີ່ນ? 



3 
 

ຕັດສິນ.  ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນກໍຄ ກັນກັບຂັ້າໃຊັ້ທີີ່ເປັນໜີັ້ຢີ່າງຫລວງຫລາຍ,  ໜີັ້ຂອງເຮົາໃຫຍີ່ຊໍີ່າໃດ?  ພຣະເຢຊ ໃຊັ້

ຈໍານວນ 10,000 ຖົງທອງຄໍາຫ    10,000 ຕາລັນຕົນ.   ຕາລັນຕົນນຶີ່ງເປັນອັດຕາແລກປີ່ຽນທີີ່ສ ງໃນຂນະນັັ້ນ.   ແລະ 

10,000 ແມີ່ນໂຕເລກຈໍານວນຫລາຍທີີ່ສຸດໃນພາສາກຣີກ.   ຄົນງານຜ ັ້ນຶີ່ງໄດັ້ເງິນຈາກການທໍາງານແຕີ່ລະມ ັ້ພຽງແຕີ່

ຫລຽນເງິນດຽວ (ເອີັ້ນອີກຊ ີ່ນຶີ່ງວີ່າເດນາຣິອົນ)  ມັນຕັ້ອງໃຊັ້ 6,000 ເດນາຣິອົນຈັີ່ງຊິເທົີ່າກັນກັບນຶີ່ງຕາລັນ.  ການທີີ່ຈະ

ໄດັ້ເງິນຈາກການທໍາງານນຶີ່ງຕາລັນຕົນຕັ້ອງໃຊັ້ເວລາປະມານ 16 ປີເຄິີ່ງ.  ຫາກເປັນໜີັ້ຢ ີ່ 10,000 ຕາລັນຕົນມັນຕັ້ອງ

ໃຊັ້ເວລາ 16,000 ປີຈຶີ່ງຈະຈີ່າຍໜີັ້ທັງໝົດໄດັ້.   

       ອີກເທ ີ່ອນຶີ່ງ, ພຣະເຢຊ ໃຊັ້ຄໍາເວົັ້າທີີ່ເກີນຄວາມຈິງເພ ີ່ອໃຫັ້ເຫັນຈຸດສໍາຄັນ.  ນັັ້ນກໍຄ , ຜ ັ້ຊາຍຄົນນີັ້ມີໜີັ້ທີີ່ເປັນໄປບໍີ່

ໄດັ້ເລີຍທີີ່ລາວຈະສາມາດຈີ່າຍຄ ນ.  ຄັ້າຍຄ ກັນກັບໜີັ້ຂອງການບໍີ່ເຊ ີ່ອຟັງແລະການຝີ່າຝ ນກົດບັນຍັດຕີ່າງໆຂອງພຣະ

ເຈົັ້າທີີ່ພວກເຮົາເຮັດນັັ້ນມັນໃຫຍີ່ຫລາຍ. ແຕີ່ພຣະເຈົັ້າກໍໄດັ້ຍົກເລີກແລະໃຫັ້ອະພັຍຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາທັງໝົດ.  

ມັນເປັນສິີ່ງທີີ່ເປັນໄປບໍີ່ໄດັ້ເລີຍທີີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດຈີ່າຍຄ ນໄດັ້,ແຕີ່ພຣະເຢຊ ໄດັ້ຈີ່າຍໜີັ້ເຕັມຈໍານວນໃຫັ້ພວກເຮົາ.  

ໜີັ້ຂອງການບໍີ່ເຊ ີ່ອຟັງແລະບາບຕີ່າງໆໄດັ້ຮັບການອະພັຍ,  ຊຶີ່ງເຮົາເອງບໍີ່ສົມຄວນທີີ່ຈະໄດັ້ຮບັ.    ແຕີ່ພຣະເຈົັ້າ, ໂດຍ 

ພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງໄດັ້ຍ ີ່ນການໃຫັ້ອະພັຍໃຫັ້ແກີ່ພວກເຮົາໂດຍຜີ່ານທາງພຣະເຢຊ ຄຣິດ ພວກ

ເຮົາຈຶີ່ງມີອິສລະພາບ. 

 

  

3. ມັດທາຍ 18:28, 32-33 

28. ແຕີ່ເມ ີ່ອຂັ້າໃຊັ້ຜ ັ້ນັັ້ນອອກໄປ ກໍພົບເພ ີ່ອນຜ ັ້ນຶີ່ງທີີ່ເປັນຂັ້າໃຊັ້ດັ້ວຍກັນຊຶີ່ງເປັນໜີັ້ຕົນນຶີ່ງຮັ້ອຍເດນາຣິອົນ ມັນຈຶີ່ງຈັບ

ເພ ີ່ອນຄົນນັັ້ນບີບຄໍວີ່າ, “ເງິນທີີ່ມຶງເປັນໜີັ້ກ ນັັ້ນເອົາມາແທນເສັຽແມ” 32.ທີ່ານຈຶີ່ງເອີັ້ນຂັ້າໃຊັ້ຜ ັ້ນັັ້ນມາເຝົັ້າແລັ້ວຊົງກີ່າວ

ວີ່າ, “ອັ້າຍຂີັ້ຂັ້າຊາດຊົີ່ວເຮິຍ, ກ ໄດັ້ຍົກໜີັ້ໃຫັ້ມຶງທັງໝົດເພາະມຶງໄດັ້ອັ້ອນວອນຂໍນໍາກ   33.ມຶງຄວນຈະສົງສານເພ ີ່ອນ

ຂອງມຶງເຫມ ອນດັີ່ງກ ໄດັ້ສົງສານມຶງ  ບໍີ່ແມີ່ນຫລ ” 

 

        ກະສັດໄດັ້ປົດໜີັ້ສິນອັນມະຫາສານໃຫັ້ກັບຊາຍຄົນນີັ້ລາວສາມາດແລີ່ນໄປມາໄດັ້ຢີ່າງມີອິສຣະພາບ ແຕີ່ໜັ້າເສັຽ

ດາຍທີີ່ລາວໄດັ້ແລີ່ນຜິດທາງ  ຄ ລາວໄດັ້ແລີ່ນໄລີ່ຄົນທີີ່ເປັນໜີັ້ລາວ.   ໜີັ້ຂອງຊາຍຜ ັ້ທີສອງເປັນກໍບໍີ່ໜັ້ອຍ,  ແຕີ່ກໍຖ ວີ່າ

ເລັກນັ້ອຍເມ ີ່ອມາທຽບກັບໜີັ້ທີີ່ຫາກໍໄດັ້ຍົກເລີກນັັ້ນ.  ໜີັ້ຂອງຄົນທີີ່ສອງມີແຕີ່ພຽງ 100 ເດນາຣິອົນ (ຫລຽນເງິນ)  ຫລ 

ຕົກເປັນເງິນຄີ່າແຮງງານເຮັດວຽກພຽງແຕີ່ 3 ເດ ອນເທົີ່ານັັ້ນ.    ແຕີ່ຄັນມາທຽບໃສີ່ 60,000 ເດນາຣິອົນຊຶີ່ງເທົີ່າກັນກັບ 

16,000 ປີຂອງຄີ່າແຮງເຮັດວຽກ.? 

 

       

     ເປັນຫຍັງຄົນເຮົາຈຶີ່ງມພີຶດຕິກັມແບບນີັ້? ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຄ ຈຶີ່ງບໍີ່ຍອມໃຫັ້ອະພັຍຄົນອ ີ່ນໃນເມ ີ່ອພວກເຮົາໄດັ້ຖ ກ

ໃຫັ້ອະພັຍແລະຍົກເລີກໜີັ້ສິນອັນມະຫາສານແລັ້ວ?    ຂັ້າພະເຈົັ້າຮ ັ້ດີວີ່າການໃຫັ້ອະພັຍບໍີ່ແມີ່ນເຣ ີ່ອງງີ່າຍສເມີໄປແຕີ່

ມັນກໍເປັນສິີ່ງທີີ່ຖ ກຕັ້ອງຕລອດ ມແີຕີ່ຄົນໃຈຈ ດໃຈດໍາແລະເລ ອດເຢັນເທົີ່ານັັ້ນທີີ່ພຍາຍາມໃຫັ້ຫມ ີ່ຈີ່າຍໜີັ້ເລັກໆນັ້ອຍໆ 

ຫລັງຈາກທີີ່ໂຕເອງຫາກໍໄດັ້ຮັບການອະພັຍແລະຍົກເລີກໜີັ້ສິນອັນມະຫາສານ 

        ໄຄຫີນເປັນສິີ່ງທີີ່ມີຊີວິດທີີ່ເກາະຕິດຕາມວັດຖຸຢ ີ່ໃນນໍັ້າ ຫ  ຕາມທັ້ອງເຮ ອ. ແລະສິີ່ງເຫລົີ່ານີັ້ສັ້າງຄວາມລໍາຄານຖັ້າ

ຫາກມີຈໍານວນຫລາຍ.    ຄວາມຈິງແລັ້ວ, ທັ້ອງເຮ  ອທີີ່ຫັ້ ຸມດັ້ວຍໄຄຫີນທີີ່ເປັນເປ ອກແຂງແລະໜາ ຈະເຮັດໃຫັ້ເຮ ອກິນ 

ນໍັ້າມັນເຖິງ 50% ເພີັ້ມຂຶັ້ນເວລາແລີ່ນໃນຄວາມໄວປົກຕິ.    ໜັກໄປກວີ່າຫັັ້ນອີກ,  ຖັ້າຫາກໄຄຫີນໃນນໍັ້າມາເກາະຕິດ

ໃນເມ ີ່ອພຣະເຢຊ ໄດັ້ໃຫັ້ອະພຍັພວກເຮົາແລັ້ວແມີ່ນຫຍັງເປັນສິີ່ງກີດຂວາງບໍີ່ໃຫັ້ພວກເຮົາໃຫັ້ອະພັຍແກີ່ຄົນອ ີ່ນ? 

ການກະທໍາຂອງກະສັດໃນຄໍາອຸປມານີັ້ໄດັ້ສະທັ້ອນເຖິງສິີ່ງທີີ່ພຣະເຈົັ້າໄດັ້ກະທໍາເພ ີ່ອພວກເຮົາແນວໃດ? 
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ແລັ້ວກໍຍາກທີີ່ເອົາມັນອອກໄປ.    ຫາກມັນມາເກາະຕິດເຫງິເທົີ່າໃດ ກໍແຫີ່ງເປັນເຣ ີ່ອງຍາກຫລາຍຂຶັ້ນທີີ່ຈະກໍາຈັດມັນ

ອອກ.  ພວກມັນຈະຫລຸດອອກໄດັ້ກໍໂດຍມີແຮງດັນທີີ່ເໜ ອກວີ່າພວກມັນເທົີ່ານັັ້ນ.   

          ຄວາມເຈັບປວດແລະການບໍີ່ໃຫັ້ອະພັຍຂອງພວກເຮາົໃນອະດີດທີີ່ເຮົາຍຶດໄວັ້ແໜັ້ນນັັ້ນກໍບໍີ່ແຕກຕີ່າງຫຍັງຈາກ

ໄຄຫິນໃນນໍັ້າທີີ່ເກາະຕິດນັັ້ນ.    ມັນມີແຕີ່ຈະມາຖີ່ວງດງຶແລະຂັດຂວາງຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາບໍີ່ໃຫັ້ກັ້າວຍີ່າງໄປ

ທາງໜັ້າໄດັ້.   ມີພຽງແຕີ່ຜີ່ານທາງພຣະຄຣິດເທົີ່ານັັ້ນທີີ່ພວກເຮົາສາມາດຮ ັ້ແລະເຂົັ້າໃຈໃນອໍານາດທີີ່ເໜ ອທັມຊາດ ທີີ່

ຈະຊີ່ອຍເອົາສິີ່ງທີີ່ເປັນອຸປສັກຕໍີ່ການໃຫັ້ອະພັຍຂອງເຮົາອອກໄດັ້.  ຄົນທັງຫລາຍທີີ່ໄດັ້ຮັບການຊົງບັນດານໃຫັ້ເປັນຄ ນ

ມາດັ້ວຍກັນກັບພຣະຄຣິດຈະມີເຮ ີ່ອແຮງແລະອໍານາດທີີ່ຈະຫລຸດພົັ້ນເປັນອິສລະຈາກການບໍີ່ໃຫັ້ອະພັຍ. 

      ແນີ່ນອນ, ການໃຫັ້ອະພັຍບໍີ່ແມີ່ນເຣ ີ່ອງທີີ່ງີ່າຍສເມໄີປ ມນັຕັ້ອງມີຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍຄ ກັນ.  ໃຫັ້ພວກເຮົາແນມເບິີ່ງຄີ່າໃຊັ້

ຈີ່າຍຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິດທີີ່ຊົງອະພັຍໃຫັ້ແກີ່ພວກເຮົາ.    ພຣະອົງຊົງມອບອໍານາດໃຫັ້ແກີ່ພວກເຮົາໂດຍທາງພຣະວິນ

ຍານຂອງພຣະອົງ ເພ ີ່ອວີ່າການໃຫັ້ອະພັຍທີີ່ເຮົາໄດັ້ຮັບຕໍີ່ກັນນັັ້ນຈະແຜີ່ອອກໄປສ ີ່ຄົນອ ີ່ນ.  ໂດຍການຊີ່ອຍເຫລ ອທີີ່ມາ

ຈາກພຣະເຈົັ້າ ພວກເຮົາສາມາດມີຊັຍຊນະຕໍີ່ຄວາມເຈັບປວດໃນອະດີດໄດັ້ ແລະຍຶດເອົາຄວາມສັມພັນເປັນທີີ່ຕັັ້ງເພ ີ່ອ

ເຮົາຈະພົັ້ນຈາກການບໍີ່ໃຫັ້ອະພັຍ. 

 

 

ນໍາໃຊັ້ໃນຊວີດິ 

ທີ່ານສາມາດເຮັດໃຫັ້ການໃຫັ້ອະພັຍມາມີສີ່ວນໃນຊີວິດຂອງທີ່ານໃນອາທິດນີັ້ໄດັ້ແນວໃດ?ລອງພິຈາຣະນາເບິີ່ງຄໍາ

ແນະນໍາຂັ້າງລຸີ່ມນີັ້: 

 ປະເມນີຜນົ: ໃຫັ້ຄິດເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງທີ່ານໃນປັດຈຸບັນນີັ້ແລະໃຫັ້ໃຊັ້ເວລາເພ ີ່ອຊີັ້ວີ່າມຈຸີດໃດໃນຈິດໃຈ

ຂອງເຮົາທີີ່ຍັງບໍີ່ຍອມໃຫັ້ອະພຍັ 

 

 ເລີັ້ມຈາກຂັັ້ນຕອນນັ້ອຍໆ: ໃຫັ້ພຍາຍາມທີີ່ຈະໃຫັ້ອະພັຍໃນຄວາມສັມພັນຊຶີ່ງເກີດຈາກຄວາມຜິດເລັກນັ້ອຍ

ຂອງເຮົາ,ເປັນຜ ັ້ເລີັ້ມໃຫັ້ອະພຍັກີ່ອນເຖິງແມີ່ນເຮົາບໍີ່ໄດັ້ເຮັດຜິດກໍຕາມ. 

 

 ເລີັ້ມຂັັ້ນຕອນທີີ່ໃຫຍີ່ຂຶັ້ນ: ໃຫັ້ເຈາະຈົງເຖິງຄວາມສມັພັນທີີ່ທີ່ານຕັ້ອງໃຫັ້ອະພັຍກັບບຸກຄົນທີີ່ທີ່ານມີສີ່ວນກັບ

ຄວາມຮ ັ້ສຶກທີີ່ບໍີ່ດີ ຫລ ບີ່ອນທີີ່ທີ່ານເປັນຄົນຜິດ, ໃຫັ້ເຮັດດັ້ວຍໃຈຖີ່ອມສຸພາບເພ ີ່ອລົດຊີ່ອງວີ່າງຂອງຄວາມ

ແຕກແຍກ 

 

ບາບຂອງທີ່ານແມີ່ນ 10,000 ຕາລັນຕົນຊຶີ່ງເປັນໜີັ້ທີີ່ພຣະເຈົັ້າໄດັ້ໃຫັ້ອະພັຍແລັ້ວ.  ໜີັ້ທີີ່ຄົນອ ີ່ນຕິດທີ່ານອາດ

ເປັນພຽງເລັກນັ້ອຍທຽບໃສີ່ໜີັ້ທີີ່ທີ່ານອາດຕິດຄົນອ ີ່ນ.  ພຣະເຈົັ້າຊົງໃຫັ້ອະພັຍທີ່ານ ທີ່ານກໍສາມາດໃຫັ້ອະພັຍ

ໄດັ້ເຊັີ່ນດຽວກັນ 

                     

 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  ເບີຍ ສ. 

ທີ່ານໄດັ້ເຫັນວີ່າການອະພັຍຊີ່ອຍໃຫັ້ຄວາມສັມພັນເລິກເຊິີ່ງຂຶັ້ນຢີ່າງໃດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ17 ພສຶພາ 2015 (5-17-2015) 

 

 ຕັັ້ງໝັັ້ນໃນການບວົລະບັດຮບັໃຊັ້ 

 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ:                ຈົົ່ງສວຍໂອກາດໃນການບົວລະບັດຮັບໃຊັ້ 

 

ດົນປານໃດແລັ້ວ ທີົ່ທົ່ານໄດັ້ຮບັການບໍຣິການທີົ່ດີທີົ່ສຸດ? 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍົ່ຊວີດິ: 

       ມີຊາຍຜ ັ້ນຶົ່ງ ລາວໄດັ້ຈອງຖັ້ຽວບິນໃນນາທີສຸດທັ້າຍຂອງສາຍການບິນທີົ່ເປັນທີົ່ຮ ັ້ຈັກກັນດີເພ ົ່ອທີົ່ຈະໄປຫາຫລານ

ຊາຍຂອງລາວທີົ່ກໍາລັງຈະຕາຍ.   ຍັ້ອນຣົດຕິດແລະແຖວຄິວຢ ົ່ສນາມບິນລອສແອນຈີລີສກໍຍາວ ເລີຍເຮັດໃຫັ້ລາວມາ

ເຖິງປະຕ ຂຶັ້ນເຄ ົ່ອງບິນ 12 ນາທີຫລັງເວລາກໍາໜົດເຄ ົ່ອງບິນຂຶັ້ນ,   ແຕົ່ທາງສາຍການບິນໄດັ້ຮັບແຈັ້ງໃຫັ້ຮ ັ້ເຖິງສະຖານ

ການທີົ່ເສົັ້າສລົດໃຈຂອງຊາຍຄົນນີັ້.   ຈິນຕະນາການຄວາມປລາດໃຈຂອງຊາຍຜ ັ້ນີັ້ເມ ົ່ອລາວເຫັນນັກບິນເອງມາລໍຖັ້າ

ລາວ.  ແລັ້ວນັກບິນກໍເວົັ້າວົ່າ, “ ພວກເຂົາໄປໃສບໍົ່ໄດັ້ດອກຄັນບໍົ່ມີຂັ້ອຍ, ແລະຂັ້ອຍກໍໄປໃສບໍົ່ໄດັ້ຄ ກັນຄັນບໍົ່ມີເຈົັ້າໄປ

ນໍາ. ບໍົ່ຕັ້ອງເປັນຫົ່ວງຫຍັງເຮັດໃຈໃຫັ້ສະບາຍ, ພວກເຮົາຈະພາເຈົັ້າໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງ. ອີກເທ ົ່ອນຶົ່ງເດີ! ຕອງຂໍ

ໂທດນໍາຫລາຍໆ”   

        ການໃຫັ້ບໍຣິການລ ກຄັ້າທີົ່ດີບໍົ່ພຽງແຕົ່ເປັນການຂາຍໄດັ້ຫລາຍຫ  ການທີົ່ຮັກສາລ ກຄັ້າໄດັ້ດີ.  ແຕົ່ແມົ່ນການເຮັດ

ໃນສິົ່ງທີົ່ຖ ກຕັ້ອງແລະການຊົ່ອຍເຫລ ອເກ ັ້ອກ ນຄົນອ ົ່ນນໍາ.   

        ພວກເຮົາບໍົ່ໄດັ້ເວົັ້າເຖິງເຣ ົ່ອງລ ກຄັ້າແລະທຸຣະກິດໃນບົດຮຽນນີັ້.    ພວກເຮົາກໍາລັງເວົັ້າເຖິງເຣ ົ່ອງຄວາມສັມພັນ. 

ແຕົ່ວົ່າຫລັກການອັນດຽວກັນນັັ້ນກໍສາມາດເອົານໍາມາໃຊັ້ໄດັ້.     ພວກເຮົາເຮັດໃຫັ້ຄວາມສັມພັນເຂັັ້ມແຂງແລະແໜັ້ນ

ແຟັ້ນຂຶັ້ນເມ ົ່ອເຮົາບົວລະບັດຮບັໃຊັ້ແລະຊົ່ອຍເຫລ ອຄົນທີົ່ເຮາົຮັກແລະເປັນຫົ່ວງເປັນໃຍ. ການບົວລະບັດຮັບໃຊັ້ຄ ິວິທີ

ທີົ່ສັມຜັດຈັບຕັ້ອງໄດັ້ໂດຍການສະແດງຄວາມຮັກຕໍົ່ຜ ັ້ອ ົ່ນ.  

  

ພຣະຄມັພກີົ່າວວົ່າແນວໃດ?  ( ເບິົ່ງຕາມຫົວຂໍັ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

ການສຶກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ຄາລາເຕຽັ 5:13-15  

13.ພວກພີົ່ນັ້ອງເອີຍ, ທີົ່ຊົງເອີັ້ນເຈົັ້າທັງຫລາຍກໍເພ ົ່ອໃຫັ້ມເີສຣີພາບ ແລະຢົ່າເອົາເສຣີພາບນັັ້ນເປັນຊົ່ອງທາງປົ່ອຍຕົວ

ໄປຕາມເນ ັ້ອໜັງ ແຕົ່ຈົົ່ງຮັບໃຊັ້ຊຶົ່ງກັນແລະກັນດັ້ວຍຄວາມຮັກເທີນ 14.ເພາະວົ່າພຣະບັນຍັດທັງສິັ້ນກໍຮວບຮວມເຂົັ້າ

ໃນຂໍັ້ດຽວຄ   “ຈົົ່ງຮັກເພ ົ່ອນບັ້ານເໝ ອນຮັກຕົນເອງ”  15. ແຕົ່ວົ່າຖັ້າເຈົັ້າທ ັງຫລາຍກັດກັນແລະກິນເນ ັ້ອກັນ ຈົົ່ງລະວັງ 

ຢັ້ານວົ່າຈະພາກັນຈິບຫາຍໄປ. 

                                                                                                       

       ຂັ້າພະເຈົັ້າມັກສິົ່ງທີົ່ເນັັ້ນໃນຕອນຕົັ້ນຂອງຂໍັ້ທີ 13 ວົ່າ: ພວກເຮົາໄດັ້ຊົງເອີັ້ນໃຫັ້ມເີສຣີພາບໃນພຣະຄຣິດ.  ຄ ເສຣີ 
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ພາບຖ ກປະກາດອອກໄປ, ພວກເຮົາມີອິສຣະ. ແຕົ່ມີອິສຣະທີົ່ຈະເຮັດອັນໃດ?  ເສຣີພາບຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ

ບໍໄດັ້ອະນຸຍາດໃຫັ້ພວກເຮົາກັບໄປດໍາເນີນຊີວິດແບບເກົົ່າອີກ ຄ ໃຊັ້ຊີວິດແບບເຮົາເຄີຍໃຊັ້ມາກົ່ອນທີົ່ເຮົາໄດັ້ຮັບຄວາມ

ພົັ້ນນັັ້ນ. ໃຫັ້ສງັເກດຄໍາວົ່າ, “ເນ ັ້ອໜັງ”  ໃນຂໍັ້ທ ີ13 ເວົັ້າເຖິງທັມມະຊາດບາບຂອງເຮົາ  “ຄ ໂຕເກົົ່າເຮົາ”ທີົ່ດໍາເນີນພາຍ

ໃນເຮົາເຖິງແມົ່ນວົ່າຂະນະທີົ່ພວກເຮົາໄດັ້ຮັບຄວາມພົັ້ນກໍຕາມ    ຝົ່າຍຂອງເນ ັ້ອໜັງໃນໂຕເຮົາຄ ການສົນລະວົນຢ ົ່ກັບ 

ເຣ ົ່ອງໂຕເອງ, ສົ່ວນນີັ້ໃນໂຕເຮາົສາມາດຈະເຣີນງອກຂຶັ້ນຄ ກັບພຍາດມະເຮັງຫາກປົ່ອຍປະໂດຍບໍົ່ມີການບັງຄັບ. ເນ ັ້ອ

ໜັງບໍົ່ໄດັ້ເປັນເຈົັ້າຂອງພວກເຮາົອີກແຕົ່ມັນຄິດວົ່າມັນເປັນ.  ໂປໂລແມົ່ນຜ ັ້ຕົັ້ນຕໍທີົ່ຮ ັ້ເຖິງການຈົ່ອງດຶງຢົ່າງຕໍົ່ເນ ົ່ອງຂອງ

ທັມມະຊາດບາບໂຕເກົົ່າເປັນຢົ່າງດີ(ໃຫັ້ເບິົ່ງໂຣມ 7:14-24)ແລະເພິົ່ນກໍໄດັ້ເຕ ອນເຮົາສເມເີພ ົ່ອຕໍົ່ສ ັ້ກັບມັນ.   

         ການຈົດຈໍົ່ຢ ົ່ແຕົ່ກັບທັມມະຊາດບາບໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ບໍົ່ພຽງແຕົ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍົ່ເຮົາ ແຕົ່ຍັງເປັນອັນຕະລາຍ

ຕໍົ່ຄວາມສັມພັນຂອງເຮົານໍາ.    ຖັ້າຂັ້າພະເຈົັ້າເມົາແຕົ່ສົນລະວົນຢ ົ່ກັບເຣ ົ່ອງຂອງໂຕເອງແລະທົ່ານເອງກໍຈົດຈໍົ່ຢ ົ່ແຕົ່ກັບ 

ເຣ ົ່ອງຂອງທົ່ານ, ແລັ້ວພວກເຮາົຈະພົວພັນກັນໃນລະດັບທີົ່ເລກິເຊິົ່ງໄດັ້ແນວໃດ?  ເມ ົ່ອພວກເຮົາຈົດຈໍົ່ໃນສິົ່ງທີົ່ມາຈາກ

ພາຍໃນເຮົາແລັ້ວ, ບາບຄ ການເຫັນແກົ່ໂຕ, ຄວາມໂລບແລະການບໍົ່ຫົວຊາເອົາໃຈໃສົ່. ຜົນທີົ່ຕາມມາຄ ເຮັດໃຫັ້ຄວາມ

ສັມພັນຂອງເຮົາຂຸົ່ນຂັ້ອງໝອງໃຈຕໍົ່ກັນ.   

       ດັົ່ງກັບຄໍາເຕ ອນຂອງໂປໂລ, “ແຕົ່ວົ່າຖັ້າເຈົັ້າທ ັງຫລາຍກັດກັນແລະກິນເນ ັ້ອກັນ ຈົົ່ງລະວັງ ຢັ້ານວົ່າຈະພາກັນຈິບ

ຫາຍໄປທັງຜົນຂອງພຣະວິນຍານແລະການງານຂອງເນ ັ້ອໜັງພັ້ອມ” 

       ໂປໂລຮ ັ້ດີວົ່າວທິີທີົ່ຈະຮັກສາແກັ້ໄຂບັນຫາເນ ັ້ອໜັງຄ ການທີົ່ພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນຢົ່າງຕໍົ່ເນ ົ່ອງໃນພຣະຄຣິດ

(ເບິົ່ງ 7:25) ຖັ້າພວກເຮົາຈົດຈໍົ່ໃນພຣະຄຣິດແລັ້ວ ພວກເຮົາກໍຈະສົນໃຈຕໍົ່ບຸກຄົນທີົ່ພຣະເຈົັ້ານໍາເຂົັ້າມາໃນຊີວິດເຮົາ 

ນໍາພັ້ອມ.    ພວກເຮົາຄວນໃຫັ້ເສຣີພາບຂອງເຮົາໃນພຣະຄຣິດນັັ້ນສ ງເພີັ້ມຂຶັ້ນໂດຍການສະແດງຄວາມຮັກຕໍົ່ຄົນອ ົ່ນ

ຜົ່ານການບົວລະບັດຮັບໃຊັ້.  “ແຕົ່ຈົົ່ງຮັບໃຊັ້ຊຶົ່ງກັນແລະກັນດັ້ວຍຄວາມຮັກເທີນ ,ເພາະວົ່າພຣະບັນຍັດທັງສິັ້ນກໍຮວບ

ຮວມເຂົັ້າໃນຂໍັ້ດຽວຄ   “ຈົົ່ງຮັກເພ ົ່ອນບັ້ານເໝ ອນຮັກຕົນເອງ” (ໃນຂໍັ້ທ ີ13-14) 

         ພຣະເຢຊ ເປັນຕົັ້ນແບບທີົ່ລິເລີັ້ມໃຫັ້ເຮົາເຫັນເຖິງຊຸມຊົນທີົ່ງົດງາມ, ໃນຂະນະຜົນທີົ່ຕາມມາທີົ່ສໍາຄັນສຸດໃນການ

ສິັ້ນພຣະຊົນແລະການຊົງຄ ນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດຄ ການໃຫັ້ອະພັຍຄວາມຜິດບາບແລະຄວາມສັມພັນທີົ່ປາສຈາກ 

ພຣະເຈົັ້າ.  ແລັ້ວກໍຍັງປົ່ຽນແປງວິທີທີົ່ເຮົາຮ ັ້ສຶກກົ່ຽວກັບໂຕເອງນໍາພັ້ອມ (ຄ ບໍົ່ຮ ັ້ສຶກຜິດອີກ) ແລະຊົ່ອຍເຮັດໃຫັ້ເຮົາປົ່ຽນ 

ແປງຢົ່າງຫລວງຫລາຍຕໍົ່ຄວາມຮ ັ້ສຶກທີົ່ເຮົາມີກັບຄົນອ ົ່ນ.  ດັົ່ງນັັ້ນ ພວກເຮົາຈຶົ່ງສາມາດຮັກຄົນຮອບຂັ້າງເຮົາໄດັ້, ແລະ

ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກນັັ້ນຜົ່ານການບົວລະບັດຮັບໃຊັ້. 

 

             

2. ຄາລາເຕຽັ 6:1-5 

1. ພວກພີົ່ນັ້ອງເອີຍ, ຖັ້າຄົນໃດຫາກພົບຄົນທີົ່ຫລົງຜິດປະການໃດ ເຈົັ້າທັງຫລາຍຜ ັ້ຢ   ົ່ຝົ່າຍພຣະວິນຍານ ຈົົ່ງຊົ່ອຍຄົນ

ຢົ່າງນັັ້ນດັ້ວຍຄວາມອົ່ອນສຸພາບໃຫັ້ກັບຄ ນດີໃໝໂດຍໃຫັ້ທຸກຄົນຄຶດເຖິງຕົນເອງ ຢັ້ານວົ່າຕົນຈະຖ ກຊັກຈ ງໃຫັ້ຫລົງໄປ 

2.ຈົົ່ງຊົ່ອຍຮັບພາຣະອັນໜັກຂອງກັນແລະກັນ ຖັ້າເຮັດດັົ່ງນີັ້ພວກເຈົັ້າກໍເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຄຣິດ 3.ເພາະ

ວົ່າຖັ້າຜ ັ້ໃດຖ ຕົວວົ່າເປັນຜ ັ້ສໍາຄັນໃນເມ ົ່ອຕົນບໍົ່ສໍາຄັນອັນໃດ ຜ ັ້ນັັ້ນກໍລໍັ້ລວງຕົນເອງ  4.ທຸກຄົນຈົົ່ງຊັນນະສ ດເບິົ່ງການ

ງານຂອງຕົນເອງຈຶົ່ງຈະມີສິົ່ງທີົ່ເອົາມາອວດອັ້າງໄດັ້ໃນຕົວເອງ ໂດຍບໍົ່ແມົ່ນປຽບກັບຜ   ັ້ອ ົ່ນ 5. ເພາະວົ່າທຸກຄົນຕັ້ອງຮັບ 

ຜິດຊອບຕໍົ່ພາຣະຂອງຕົນເອງ. 

 

ເສຣີພາບໃນພຣະຄຣິດແລະຄາໍສັົ່ງໃນການບົວລະບັດຮັບໃຊັ້ມີຄວາມເຊ ົ່ອມໂຍງກັນຢົ່າງໃດ? 
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         ເມ ົ່ອພວກເຮົາເວົັ້າເຖິງເຣ ົ່ອງຄວາມສັມພັນ  ຄົນສົ່ວນຫລາຍພາກັນສຸມໃສົ່ບົ່ອນດຽວຄ :  ການເວົັ້ານົວຫົວມົ່ວນ, 

ຄວາມຮ ັ້ສຶກດີ ການຕົບບົ່າລ ບຫລັງກັນໃນສາທາຣະນະຊ ົ່ໆ.  ໃນພຣະທັມຄາລາເຕັຽບົດທ ີ6 ໂປໂລໄດັ້ໃຫັ້ວິທີທີົ່ມີປະ 

ສິດທພິາບກວົ່ານັັ້ນອີກໃນການໃຊັ້ເຮ ົ່ອແຮງແລະເວລາຂອງເຮາົຄ : ການຊົ່ອຍເຫລ ອຄົນຮອບຂັ້າງ.   

        ບົດບາດນຶົ່ງທີົ່ສໍາຄັນທີົ່ສຸດທີົ່ເຮົາສາມາດມີສົ່ວນໃນຊີວດິຂອງຄົນອ ົ່ນຄ ການຊົ່ອຍໃຫັ້ພວກເຂົາແນມເຫັນຈຸດບອດ

ໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ທຸກຄົນທີົ່ຂັບຣົດສາມາດເຂົັ້າໃຈຄວາມຄິດນີັ້ດີ.  ຂັ້າພະເຈົັ້າຈ ົ່ໄດັ້ຕອນພັລຍາທີົ່ໜັ້າຮັກໄດັ້ຊົ່ອຍ

ຂັ້າພະເຈົັ້າໄວັ້ຈາກອຸບັດຕິເຫດໃນນາທີສຸດທັ້າຍໂດຍຮັ້ອງໃສົ່ຂັ້າພະເຈົັ້າວົ່າ,  “ເຮີັ້ຍເຖົັ້າ, ມີຣດົຢ ົ່ທາງຂັ້າງເຈົັ້າ!”  ດັ້ວຍ

ຄວາມຕົກໃຈ, ຂັ້າພະເຈົັ້າເລີຍດຶງພວງມະໄລກັບມາຫາເລນຂອງໂຕເອງໂດຍປາສຈາກຮອຍຂ ດຂີດ ຫລັງຈາກລະດັບ

ການເຕັັ້ນຂອງຫົວໃຈຂັ້າພະເຈົັ້າກັບສ ົ່ລະດັບປົກຕິແບບຊັ້າໆ ແລັ້ວ ຂັ້າພະເຈົັ້າເລີຍງວກໄປຂອບໃຈພັລຍາຂັ້າພະເຈົັ້າ,

ເພາະເຈຕະນາຂອງລາວທີົ່ຮັ້ອງໃສົ່ແບບແຮງໆ ເພ ົ່ອຢາກຊົ່ອຍຂັ້າພະເຈົັ້າ ບໍົ່ແມົ່ນຢາກເຮັດໃຫັ້ຂັ້າພະເຈົັ້າຕົກໃຈແລັ້ວ

ເປັນຫົວໃຈວາຍຕາຍ.   ເປັນເພາະພັລຍາ ຂັ້າພະເຈົັ້າຈຶົ່ງລອດຕາຍໄດັ້ຢົ່າງຫວຸດຫວິດ. 

 

         

         ໂປໂລໄດັ້ທັ້າທາຍຄຣິສຕະຈັກໃຫັ້ສະແດງຄວາມຮັກດັ້ວຍຄວາມອົ່ອນໂຍນ ໄວຕໍົ່ການບົວລະບດັຮັບໃຊັ້ຄົນອ ົ່ນ

ໂດຍຊົ່ອຍໃຫັ້ເຂົາເຫັນເຖິງທາງທີົ່ເຂົາຈະນໍາບາດແຜມາສ ົ່ຕົນເອງຫ  ສ ົ່ຄົນອ ົ່ນ.  ແນວທາງປະຕິບັດແບບນີັ້ຕັ້ອງອາສັຍ

ການອັ້ອນວອນອະທິຖານຫລາຍໆ, ທາງນີັ້ເທົົ່ານັັ້ນທີົ່ຈະເປັນສົ່ວນນຶົ່ງຂອງຄວາມສັມພັນທີົ່ເຂັັ້ມແຂງ.  

          ໂປໂລໄດັ້ຊີັ້ໃຫັ້ເຫັນເຖິງຮ ບແບບຂອງການຮັບໃຊັ້ທີົ່ຈັບຕັ້ອງໄດັ້,  “ຈົົ່ງຊົ່ອຍຮັບພາຣະອັນໜັກຂອງກັນແລະກັນ 

ຖັ້າເຮັດດັົ່ງນີັ້ພວກເຈົັ້າກໍເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຄຣິດ” (ຂໍັ້ທີ 2)  ຄວາມສມັພັນທີົ່ດີເອີັ້ນໃຫັ້ພວກເຮົາແບກພາ 

ຣະຂອງກັນແລະກັນ.  ເປັນການງົ່າຍຫລາຍທີົ່ຈະຍັ້າຍເຄ ົ່ອງເຮ ອນທີົ່ໜັກຫາກທີົ່ນັັ້ນມີຄົນຊົ່ອຍເຮົາຍົກນໍາ.   ແຕົ່ກໍຍັງ

ເປັນພາຣະທີົ່ຂັ້າເຈົັ້າຈະຕັ້ອງເປັນຜ ັ້ແບກ ຖັ້າມີຄົນຢ ົ່ຮອບຂັ້າງເປັນຜ ັ້ຍົກຊົ່ອຍຂັ້າພະເຈົັ້າ.    ທົ່ານກໍຈະຊົ່ອຍໃຫັ້ຂັ້າພະ 

ເຈົັ້າສະບາຍແລະບໍົ່ຕັ້ອງໃຊັ້ແຮງຈົນເກີນໄປ  ເວົັ້າຕາມຫລັກການຄ :  ໃນຂນະທີົ່ເຮົາແບກໄປນໍາກັນພາຣະຂອງຂັ້າພະ 

ເຈົັ້າກໍເປັນພາຣະຂອງທົ່ານເຊັົ່ນດຽວກັນ.   

        ຄັນມາສັງເກດເບິົ່ງທັງສອງທາງຄ   ທົ່ານຊົ່ອຍແບກພາຣະຂອງຂັ້າພະເຈົັ້າແລະຂັ້າພະເຈົັ້າກໍຊົ່ອຍແບກພາຣະ

ຂອງທົ່ານ.   ແນົ່ນອນ ສິົ່ງເຫລົົ່ານີັ້ໄດັ້ຮຽກຮັ້ອງຄວາມເຕັມໃຈ, ຄວາມພັ້ອມພໍົ່າແລະຄວາມສາມາດ.   ຢົ່າງໃດກໍຕາມ,

ຄົນອ ົ່ນບໍົ່ສາມາດຍົກໃນສິົ່ງທີົ່ເຂົາບໍົ່ມີຄວາມຮ ັ້ກົ່ຽວກັບເຣ ົ່ອງນັັ້ນໄດັ້.   

 

         

 

3. ຄາລາເຕຽັ 6:10 

10. ເຫດສັນນັັ້ນ  ຕາມທີົ່ມີໂອກາດໃຫັ້ພວກເຮົາເຮັດການດີຕໍົ່ຄົນທັງປວງ    ແລະເປັນຕົັ້ນວົ່າຕໍົ່ຄອບຄົວທີົ່ຮົ່ວມຢ ົ່ໃນ

ຄວາມເຊ ົ່ອ. 

  

       ໂປໂລໄດັ້ເວົັ້າເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການສະແດງຄວາມຮັກກັບຄົນອ ົ່ນ. ເພິົ່ນໄດັ້ເນັັ້ນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການ

ລົງທຶນ,  ການອຸທິດຕົນຂອງຄຣິສຕຽນຕໍົ່ຄຣິສຕຽນນໍາກັນ.   ຄວາມສັມພັນພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກໄດັ້ຍົກໄວັ້ໃນລະດັບທີົ່

ສ ງ.   “ເຫດສັນນັັ້ນ ຕາມທີົ່ມີໂອກາດໃຫັ້ພວກເຮົາເຮັດການດີຕໍົ່ຄົນທັງປວງ   ແລະເປັນຕົັ້ນວົ່າຕໍົ່ຄອບຄົວທີົ່ຮົ່ວມຢ ົ່ໃນ

ຄວາມເຊ ົ່ອ”   ນີັ້ບໍົ່ໄດັ້ຫມາຍຄວາມວົ່າພວກເຮົາລະເລີຍບໍົ່ສົນໃຈຄົນທີົ່ຢ ົ່ພາຍນອກພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.    ການ

ເຮົາຈະຊົ່ອຍໃຫັ້ຄົນອ ົ່ນເຫັນຈຸດບອດຂອງເຂົາໂດຍເຮັດໃຫັ້ຄວາມສັມພັນເຂັັ້ມແຂງຂຶັ້ນໄດັ້ແນວໃດ? 

ການກະທໍາແລະລັກສະນະທົ່າທາງແບບໃດທີົ່ຈະສາມາດຊົ່ອຍໃຫັ້ເຮົາແບກພາຣະຂອງກັນແລະກັນໄດັ້? 
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ຫວົ່ານເມັດທີົ່ດີລົງໃນຊີວິດຂອງຜ ັ້ທີົ່ຫລົງຫາຍເປັນສິົ່ງທີົ່ສໍາຄັນເຊັົ່ນກັນ.  ຄົນເຮົາຕັ້ອງບໍາລຸງລັ້ຽງດ ຍາດພີົ່ນັ້ອງເປັນຕົັ້ນ

ວົ່າຄົນໃນຄອບຄົວຂອງໂຕເອງກົ່ອນຈຶົ່ງຈະສາມາດຊົ່ອຍເຫລ ອເພ ົ່ອນບັ້ານໄດັ້ (ໃຫັ້ເບິົ່ງຕິໂມທຽວ 5:8)  ດັົ່ງນັັ້ນຜ ັ້ເຊ ົ່ອ

ທຸກຄົນຈໍາເປັນທີົ່ຈະຕັ້ອງເບິົ່ງແຍງດ ແລອັ້າຍເອ ັ້ອຍນັ້ອງໃນພຣະຄຣິດ.    ນີັ້ເປັນພຍານທີົ່ສໍາຄັນທີົ່ສຸດສໍາລັບຄົນພາຍ

ນອກ ພຣະເຢຊ ຊົງເວົັ້າວົ່າ,   “ ຄ ໃຫັ້ພວກເຈົັ້າຮ ັກກັນແລະກັນ ເຮົາຮ ັກເຈົັ້າທັງຫລາຍມາແລັ້ວຢົ່າງໃດ ພວກເຈົັ້າຈົົ່ງຮັກ

ກັນແລະກັນດັ້ວຍຢົ່າງນັັ້ນ ຖັ້າເຈົັ້າທັງຫລາຍມີຄວາມຮັກຊຶົ່ງກັນແລະກັນ ດັົ່ງນີັ້ແຫລະ ຄົນທັງປວງກໍຈະໄດັ້ຮ ັ້ວົ່າເຈົັ້າທັງ

ຫລາຍເປັນສາວົກຂອງເຮົາ” (ໂຢຮັນ 13:34-35) 

           ໃນຈົດໝາຍທີົ່ສໍາຄັນໄປເຖິງພີົ່ນັ້ອງທີົ່ກຸງໂຣມ, ໂປໂລໄດັ້ເຮັດເປັນຫລັກຖານວົ່າການບົວລະບັດຮັບໃຊັ້ຄົນອ ົ່ນ

ເປັນສົ່ວນທີົ່ຖວາຍຕົວແດົ່ພຣະອົງເພ ົ່ອເປັນເຄ ົ່ອງບ ຊາທີົ່ມີຊີວດິທີົ່ສໍາຄັນຫລາຍ (ໃຫັ້ເບິົ່ງ ໂຣມ 12:18) ໃນເວລາດຽວ

ກັນ, ຄຣິສຕຽນຄວນພັ້ອມທີົ່ຈະບົວລະບັດຮັບໃຊັ້ໃນທາງໃດທາງນຶົ່ງ ວິທທີີົ່ສລາດທີົ່ສຸດທີົ່ຈະບົວລະບັດຮັບໃຊັ້ຄົນອ ົ່ນຄ 

ໃຫັ້ເປີດກົ່ອງຂອງປະທານຝົ່າຍວິນຍານທີົ່ເປັນເອກກະລັກໃນຕົວທົ່ານ   ໃຫັ້ພິຈາຣະນາເຖິງສິົ່ງທີົ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ

ໄດັ້ປະທານໃນຕົວທົ່ານທີົ່ສາມາດເຮັດຢົ່າງອັຕະໂນມັດໂດຍບໍົ່ຕັ້ອງຄິດເປັນຂັັ້ນເປັນຕອນ.   ແລະໃຫັ້ໃຊັ້ຂອງປະທານ

ແລະຄວາມສາມາດໃນການບົວລະບັດຮັບໃຊັ້  ແລະຕອບສນອງຄວາມຕັ້ອງການທີົ່ຢ ົ່ຕໍົ່ໜັ້າເຮົາ.  ສິົ່ງທີົ່ຍັງຄັ້າງຢ ົ່ທີົ່ເຮົາ

ຈະຕັ້ອງເຮັດກໍຄ ໃຫັ້ເຮົາເປີດຕາເປີດໃຈເພ ົ່ອຈະເຫັນຄວາມຕັ້ອງການແລະໂອກາດທີົ່ຢ ົ່ຕໍົ່ໜັ້າເຮົາ ແລະຫລັງຈາກນັັ້ນກໍ

ເລີັ້ມຕົັ້ນເຮັດໃນສິົ່ງນັັ້ນ.   

ນໍາໃຊັ້ໃນຊວີດິ 

 

ບົ່ອນໃດທີົ່ພຣະເຈົັ້າຊົງນໍາພາທົ່ານໃຫັ້ບົວລະບດັຮັບໃຊັ້? ລອງພິຈາຣະນາເຖິງໂອກາດຕົ່າງໆໃນອາທິດນີັ້ດັົ່ງຕໍົ່ໄປນີັ້ 

 

 ຄອບຄວົ:  ຕັັ້ງໃຈທີົ່ຈະເປັນພຣະພອນໃຫັ້ແກົ່ຄົນທີົ່ເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງທົ່ານໃນອາທິດນີັ້ ໃຫັ້ພຍາ

ຍາມບົວລະບັດຮັບໃຊັ້ຄົນທີົ່ທົ່ານຮັກຫລາຍທີົ່ສຸຸດ 

 

 ຄຣສິຕະຈກັ: ຊອກຫາວິທີທີົ່ເຈາະຈົງໃນການຮັບໃຊັ້ອັ້າຍເອ ັ້ອຍນັ້ອງໃນພຣະຄຣິດ,  ລິເລີັ້ມໂຄງການຮັບໃຊັ້

ຫລ ມີສົ່ວນໃນພັນທະກິດຕົ່າງໆແບບລະຍະຍາວ. 

 

 ຊມຸຊນົ: ໃຫັ້ຄິດເຖິງຂອງປະທານແລະຊັພຍາກອນຕົ່າງໆ ທີົ່ທົ່ານມີ, ແລັ້ວໃຫັ້ແນມເບິົ່ງເຖິງຄວາມຕັ້ອງການ

ໃນຄຸັ້ມ ຊຸມຊົນທີົ່ທົ່ານຢ ົ່, ຖັ້າມນັສອດຄົ່ອງກັບຂອງປະທານແລະຊັພຍາກອນທີົ່ເຮົາມ ີກໍລົງມ ປະຕິບັດໂລດ. 

 

 

ການຕິດຕາມພຣະເຢຊ ຄ ການເປັນຕົວແທນພຣະອົງໃນຖານະທີົ່ເຮົາເປັນສະມາຊິກຄົນນຶົ່ງຂອງຣາຊອານາຈັກ 

ພຣະເຈົັ້າ.   ດັົ່ງນັັ້ນແລັ້ວ ຈົົ່ງດໍາເນີນຊີວິດຂອງທົ່ານໃຫັ້ຄົນອ ົ່ນໄດັ້ເຫັນວົ່າຊີວິດຂອງທົ່ານຜ ກພັນກັບພຣະນາມ

ຂອງພຣະເຢຊ , ດັ້ວຍການກະທໍາທີົ່ອົ່ອນນັ້ອມຖົ່ອມໂຕແລະຄວາມຮັກໃນການບົວລະບັດຮບັໃຊັ້. 

  

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org ໂດຍ ເບຍີ. ສ 

http://www.lsbf.org/
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ24 ພສຶພາ 2015 (5-24-2015) 

 

 ຈົົ່ງຕັັ້ງໝັັ້ນໃນການນອບນັ້ອມຖົ່ອມຕນົ 
 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ:   ການຖົ່ອມຕົວຄືການໃສົ່ໃຈໃນຄວາມຕັ້ອງການຂອງຄົນອືົ່ນ ຫລາຍກົ່ອນຄວາມຕັ້ອງການ 

                                    ຂອງໂຕເຮົາເອງ. 

                                            ທົ່ານຕັ້ອງການເປັນຄົນທໍາອິດທີົ່ຢ ົ່ໃນແຖວ ຕອນໃດ? 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍົ່ຊວີດິ: 

          ຂັ້າພະເຈົັ້າມີຄວາມຮ ັ້ສຶກມົ່ວນແລະກໍຄຶກຄືັ້ນໄປນໍາເຂົາເມືົ່ອໄດັ້ເຫັນຂົ່າວວົ່າມີຄົນພາກັນນອນຢ ົ່ເຕັນຄັ້າງຄືນ

ເພືົ່ອທີົ່ຈະຊືັ້ໂທຣະສັບທີົ່ຫາກໍອອກໃໝົ່ຫລັ້າສຸດ, ບໍົ່ວົ່າຊິເປັນ Tablet ຫລືອຸປກອນເຄືົ່ອງມືຕົ່າງໆ.  ແຕົ່ໃນທາງກົງກັນ 

ຂັ້າມ, ຂັ້າພະເຈົັ້າກໍຮ ັ້ສຶກເສົັ້າໃຈເມືົ່ອເຫັນລາຍງານວົ່າມີຄົນບຽດ ດຶງກັນແລະແມົ່ນກະທັັ້ງຜິດຖຽງກັນເຖິງຂັັ້ນຕົບຕີກັນ, 

ເພືົ່ອຢາກຈະເປັນຜ ັ້ທໍາອິດທີົ່ຈະເຂົັ້າໄປຊືັ້ຂອງໃນຮັ້ານໃນມືັ້ Black Friday  (ເປັນຊົ່ວງຈັບຈົ່າຍໃຊັ້ສອຍຫລາຍທີົ່ສຸດ

ຂອງປ ີຄືວັນສຸກຫລັງວັນຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົັ້າ) 

       ຄວາມແຕກຕົ່າງລະວົ່າງສອງເຫດການນັັ້ນກໍຄືຄວາມເຫັນແກົ່ໂຕນັັ້ນເອງ.   ການທີົ່ເຮາົມີຄວາມປາຖນາໃນບາງ

ສິົ່ງບາງຢົ່າງບໍົ່ຖືວົ່າເປັນສິົ່ງທີົ່ຜິດ. ແຕົ່ຄັນຖັ້າຂັ້າພະເຈົັ້າບຽດ, ດຶງ, ຍາດແຍົ່ງເທິງການສ ນເສັຽຂອງຄົນອືົ່ນ, ຂັ້າພະເຈົັ້າ 

ກໍຄິດເຖິງແຕົ່ຕົນເອງກົ່ອນ ແລະກໍມີຄວາມເປັນໄປໄດັ້ທີົ່ຈະເກີດຄວາມເສັຽຫາຍຕໍົ່ຄວາມສມັພັນຂອງຂັ້າພະເຈົັ້າ.   

       ໃນພຣະທມັຟິລິປອຍ,  ພວກເຮົາໄດັ້ຮຽນຮ ັ້ວິທທີີົ່ດີກວົ່າ.   ໂປໂລໄດັ້ຖົກຖຽງໃຫັ້ເຫັນວົ່າມີສິົ່ງດຽວເທົົ່ານັັ້ນທີົ່ພວກ

ເຮົາຖືກເອີັ້ນໃຫັ້ເປັນຄົນທໍາອິດທີົ່ຢ ົ່ໃນແຖວຄື: ໃຫັ້ແນມອອກໄປເພືົ່ອຊິເຫັນຄວາມຕັ້ອງການຂອງຄົນອືົ່ນແລະເມືົ່ອເຮົາ

ເຮັດເຊັົ່ນນັັ້ນ, ຄືເຮົາໃສົ່ໃຈເຖິງຄວາມຕັ້ອງການຂອງຄົນອືົ່ນມາກົ່ອນຄວາມຕັ້ອງການຂອງເຮາົເອງແລັ້ວ ມັນກໍຈະເຮັດ

ໃຫັ້ຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາເຂັັ້ມແຂງແລະແໜັ້ນແຟັ້ນຂຶັ້ນ. 

 

ພຣະຄມັພກີົ່າວວົ່າແນວໃດ?  (ເບິົ່ງຕາມຫວົຂໍັ້ທ ີ1, 2 ແລະ 3) 

 

ການສຶກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ຟລິປິອຍ 2:1-4 

1. ເຫດສັນນັັ້ນຖັ້າຊີວິດໃນພຣະຄຣິດອໍານວຍການຊ ກໍາລັງໃຈ ຖັ້າມີຄວາມເລົັ້າໂລມປະການໃດໃນຄວາມຮັກ  ຖັ້າມີ

ສົ່ວນຮົ່ວມໃຈກັບພຣະວິນຍານປະການໃດ  ຖັ້າມີຄວາມເມດຕາເອັນດ ປະການໃດ  2.  ກໍຂໍໃຫັ້ເຈົັ້າທັງຫລາຍເຮັດໃຫັ້

ຄວາມຍິນດີຂອງເຮົາຄົບເຕັມ ດັ້ວຍການທີົ່ມຄີວາມຄຶດຢົ່າງດຽວກັນ ມຄີວາມຮັກຢົ່າງດຽວກັນ ມ ີໃຈຮົ່ວມສາມັກຄີເປັນ

ນໍັ້ານຶົ່ງໃຈດຽວກັນ  3. ຢົ່າເຮັດສິົ່ງໃດໃນທາງຊິງດ ີຫລຖືືດີກັນ ແຕົ່ຈົົ່ງຖົ່ອມໃຈລົງຖືວົ່າຄົນອືົ່ນດີກວົ່າຕົນ  4. ຢົ່າໃຫັ້ຜ ັ້ໃດ

ເຫັນແກົ່ປໂຍດຂອງຕົນຝົ່າຍດຽວ ແຕົ່ຈົົ່ງເຫັນແກົ່ປໂຍດຂອງຄົນອືົ່ນດັ້ວຍ. 

 

 

          ການແບົ່ງປັນນີັ້ບໍົ່ແມົ່ນສິົ່ງທີົ່ມາເປັນແບບທັມຊາດສໍາລັບພວກເຮົາ.ເດັກນັ້ອຍສອງຄນົສາມາດມີຄວາມສຸກກັບ 

 

ມີສະຖານະການຫຍັງໃນຊີວິດທົ່ານທີົ່ຊັກຈ ງທົ່ານບໍົ່ໃຫັ້ສົນໃຈໃນຄໍາແນະນໍາຈາກຂໍັ້ພຣະຄັມພີເຫລົົ່ານີັ້? 
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ການປະໃຫັ້ໝາກບານຢຸດຢ ົ່ໃນແຈ,  ແຕົ່ຍາມໃດກໍຕາມທີົ່ຄົນໃດຄົນນຶົ່ງຢາກຫລິັ້ນໝາກບານນັັ້ນຫລືອັ້າງສິດຂຶັ້ນມາ ກໍ

ຈະເປັນບັນຫາທັນທ.ີ ແມົ່ນກະທັັ້ງຜ ັ້ໃຫຍົ່ເຮົາກໍເປັນຄືກັນໃນຄວາມສັມພັນ ຫລາຍເທືົ່ອອາດສັບສົນບໍົ່ເປັນລະບຽບຖັ້າ

ເວົັ້າເຖິງຄົນທີົ່ມັກເອົາໂຕເອງເປັນຫລັກ ຄືໂຕຂັ້ອຍເປັນໃຫຍົ່ ກໍຈະເປັນຄືເດັກນັ້ອຍ ທີົ່ວົ່າ. “ນີັ້ແມົ່ນຂອງກ !” 

        ໂປໂລໄດັ້ທັ້າທາຍຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງຟິລິປອຍ  ໃຫັ້ພາກພຽນພຍາຍາມໃນມາຕະຖານອັນໃໝົ່ເພືົ່ອທີົ່ຈະເຮັດ 

ໃຫັ້ຄວາມສັມພັນຈະເຣີນເຕີບໃຫຍົ່ຂຶັ້ນ. ເພິົ່ນໄດັ້ໜ ນໃຈຜ ັ້ເຊືົ່ອວົ່າ, “ກໍຂໍໃຫັ້ເຈົັ້າທັງຫລາຍເຮັດໃຫັ້ຄວາມຍິນດີຂອງເຮົາ

ຄົບເຕັມ  ດັ້ວຍການທີົ່ມີຄວາມຄຶດຢົ່າງດຽວກັນ  ມຄີວາມຮັກຢົ່າງດຽວກັນ ມ ີໃຈຮົ່ວມສາມັກຄີເປັນນໍັ້ານຶົ່ງໃຈດຽວກັນ”  

(ຂໍັ້ທ ີ2). ເວົັ້າແບບງົ່າຍໆກໍຄື, ຄວາມປອງດອງ!  ການເປັນນໍັ້ານຶົ່ງໃຈດຽວກັນໃນຖັ້າມກາງຄຣິສຕຽນເຮັດໃຫັ້ພຣະເຈົັ້າ

ພໍພຣະທັຍ(ໃຫັ້ເບິົ່ງ ບົດເພງສຣັເສີນ 133:1),  ຄືກັນກັບເພງທີົ່ຝຶກສັ້ອມມາດີກໍຈະກາຍເປັນ “ ດົນຕຣີທີົ່ມົ່ວນຫ ”. ຫາກ

ໂບດພີົ່ນັ້ອງເປັນເໝືອນກັບໂບດທົົ່ວໄປ ສະມາຊິກທຸກຄົນບໍົ່ມີທາງທີົ່ຈະເຫັນນໍາຫມົດທຸກຢົ່າງໃນລາຍການງົບປະມານ

ປະຈໍາປີ, ແຕົ່ພວກທົ່ານຍັງສາມາດເຫັນພັ້ອມທີົ່ຈະຢ ົ່ຮົ່ວມເຮດັວຽກນໍາກັນ, ອະທິຖານແລະຮັບໃຊັ້ຮົ່ວມກັນ ພວກທົ່ານ

ສາມາດເລືອກທີົ່ຈະຍຸດຕິຄວາມແຕກຕົ່າງໄດັ້ໂດຍປະມັນໄວັ້ກົ່ອນ ແລະໃຫັ້ປະຕິບັດຕໍົ່ກັນດັ້ວຍ “ ຄວາມເມດຕາແລະ

ອົ່ອນໂຍນ” 

         ການເນັັ້ນຂອງໂປໂລໃນເຣືົ່ອງຄວາມສາມັກຄີ, ການເປັນນໍັ້ານຶົ່ງໃຈດຽວກັນໃນພຣະຄຣິດເຮັດໃຫັ້ເກີດຄວາມອົບ

ອຸົ່ນ, ເປັນທີົ່ເຊີນຊວນແລະສັ້າງແຮງດຶງດ ດ.  ແຕົ່ວົ່າໃນຂໍັ້ທີ 3-4 ເພິົ່ນໄດັ້ອະທິບາຍຢົ່າງຊັດເຈນໃນຄວາມທັ້າທາຍເຖິງ

ການດໍາເນີນຊີວິດໃນທາງແບບນັັ້ນ. ເພິົ່ນໄດັ້ບອກເຖິງຄວາມຈິງທັງສອງຢົ່າງນີັ້ເທົົ່າກັນຄືໃນທາງດັ້ານລົບແລະໃນທາງ

ບວກ.   ໃນດັ້ານລົບເພິົ່ນໄດັ້ສັົ່ງສອນພວກເຮົາ “ຢົ່າເຮັດສິົ່ງໃດໃນທາງຊິງດ ີຫລຖືືດີກັນ,ຢົ່າໃຫັ້ຜ ັ້ໃດເຫັນແກົ່ປໂຍດຂອງ

ຕົນຝົ່າຍດຽວ”. ແລະໃນດັ້ານບວກ,ໂປໂລໄດັ້ສັົ່ງສອນເຮົາທຸກຄົນໃຫັ້ຮຽນຮ ັ້ໃນການນອບນັ້ອມຖົ່ອມໂຕ,  “ແຕົ່ຈົົ່ງຖົ່ອມ

ໃຈລົງຖືວົ່າຄົນອືົ່ນດີກວົ່າຕົນ, ແລະຈົົ່ງເຫັນແກົ່ປໂຍດຂອງຄົນອືົ່ນດັ້ວຍ” 

          ໂປໂລບໍົ່ໄດັ້ແນະນໍາໃຫັ້ພວກເຮົາເພີກເສີຍບໍົ່ສົນໃຈຄວາມຕັ້ອງການຂອງເຮົາເອງ  ມນັເປັນສິົ່ງທີົ່ດີທີົ່ຈະອົ່ຽງໃສົ່

ຄວາມຝັນແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຮົາ,   ແຕົ່ຢົ່າເຮັດໂດຍຕັດຄົນອືົ່ນອອກໄປຫລືເຮັດໃນຄວາມສ ນເສັຽຂອງຄົນ

ອືົ່ນ.  ນອກເໝືອຈາກຄວາມຕັ້ອງການຂອງເຮົາແລັ້ວກໍໃຫັ້ເຮາົເຫັນເຖິງຄວາມຕັ້ອງການຂອງຄົນອືົ່ນນໍາ. 

 

 

 

2. ຟລິປິອຍ 2:5 

5.ເຈົັ້າທັງຫລາຍຈົົ່ງມີນໍັ້າໃຈຕໍົ່ກັນເໝືອນຢົ່າງທີົ່ມໃີນພຣະເຢຊ ຄຣິດ. 

 

      ໂປໂລໄດັ້ທັ້າທາຍຜ ັ້ເຊືົ່ອເພືົ່ອຈະຮຽນຮ ັ້ເຖິງຄວາມອົ່ອນນັ້ອມຖົ່ອມຕົນວົ່າເປັນແບບໃດໂດຍການລະນຶກເຖິງແບບ 

ຢົ່າງພຣະເຢຊ . ພຣະຄຣິດໄດັ້ຈັດຕຽມເຄືົ່ອງເຜົາບ ຊາທີົ່ສົມບ ນເພືົ່ອຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ. ພຣະອົງຊົງເປັນຕົັ້ນແບບ

ເພືົ່ອຫາຫົນທາງຊົ່ອຍພວກເຮາົໂດຍຜົ່ານຄວາມສັມພັນສົ່ວນຕົວ.  “ເຈົັ້າທັງຫລາຍຈົົ່ງມີນໍັ້າໃຈຕໍົ່ກັນເໝືອນຢົ່າງທີົ່ມີໃນ

ພຣະເຢຊ ຄຣິດ”.   

         ໃນໜັງເຣືົ່ອງ “Groundhog Day” ຜ ັ້ປະກາດຂົ່າວພຍາກອນອາກາດ, ຟິວ ຄອນເນີ ໄດັ້ພົວພັນກັບເວລາທີົ່ຜິດ

ຮ ບຜິດຮອຍໃນມືັ້ທີົ່ບໍົ່ດີທີົ່ສຸດໃນຊີວິດລາວ.   ຫລັງຈາກທີົ່ບໍົ່ຄົ່ອຍພໍໃຈທີົ່ຈະຕັ້ອງເດີນທາງໄປເມືອງ Punxsutawney,

ຣັດເພັນໂຊເວເນັຽ ເພືົ່ອໄປເຮດັຂົ່າວງານເທສການປະຈໍາປີ “Groundhog Day”. ຟິວ ລາວຟັ້າວທີົ່ຈະເຮັດຂົ່າວທີົ່ບໍົ່ມີ

ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫັ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍົ່ໂຕເຮົາແລະຕໍົ່ຄົນອືົ່ນສົມດຸນກັນໄດັ້ແນວໃດ? 
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ສາຣະນີັ້ໃຫັ້ໄວແລັ້ວຮີບໜີຈາກເມືອງນັັ້ນ.  ແຕົ່ເມືົ່ອລາວຕືົ່ນຂຶັ້ນໃນເຊົັ້າຕໍົ່ມາ, ລາວກໍຕິດຢ ົ່ກັບເດືອນກຸມພາຂອງວັນທ ີ

2 ຊໍັ້າແລັ້ວຊໍັ້າອີກ ມືັ້ໃດກໍມືັ້ນັັ້ນ.  ລາວຖືກບັງຄັບໃຫັ້ໃຊັ້ຊີວິດອີກກັບເຫດການມືັ້ນັັ້ນກັບໄປກັບມາຢ ົ່ຕລອດ.   

        ຍັງດທີີົ່ປະສົບການຂອງຟິວ ໄດັ້ສັ້າງຄວາມປົ່ຽນແປງທີົ່ຍິົ່ງໃຫຍົ່ຕໍົ່ທັສນະຄະຕິຂອງລາວຄື:   ລາວໄດັ້ເລືອກມືັ້ນັັ້ນ

ເປັນໂອກາດທີົ່ສະແດງຄວາມຮັກແພງຕໍົ່ຄົນໃນເມືອງນັັ້ນ. ທກຸຢົ່າງໃນໂລກຂອງລາວປົ່ຽນແປງໄປໃນຂນະທີົ່ລາວຍອມ

ປົ່ຽນຕົວເອງ.  ຟິວຮຽນຮ ັ້ຄຸນຄົ່າຂອງການບົວລະບັດຮັບໃຊັ້ຄົນອືົ່ນ, ດັົ່ງນັັ້ນ,ຈຶົ່ງສົົ່ງຜົນບວກຕໍົ່ຄວາມສັມພັນຂອງລາວ.     

        ອົງພຣະເຢຊ ຊົງເປັນແບບຢົ່າງທີົ່ສ ງສົົ່ງຫລາຍກວົ່າໂຕລະຄອນທີົ່ສວມບົດບາດໃນໜັງເຣືົ່ອງນີັ້.  ຄວາມຈິງແລັ້ວ, 

ພຣະອົງຊົງເປັນແບບຢົ່າງທີົ່ຊີັ້ເຖິງຈຸດສໍາຄັນ,ໃນຂໍັ້ທ ີ6-11 ໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ພວກເຮົາເຫັນວົ່າຄວາມອົ່ອນນັ້ອມຖົ່ອມຕົນ

ຂອງພຣະເຢຊ ຄື: ພຣະອົງໄດັ້ຮັບໃຊັ້ພວກເຮົາຢົ່າງດີທີົ່ສຸດ: ພຣະອົງຊົງວາຍພຣະຊົນເພືົ່ອພວກເຮົາເພືົ່ອທີົ່ຈະນໍາພວກ

ເຮົາມາຫາພຣະເຈົັ້າ.     ພຣະເຢຊ ຊົງສະພາບຄວາມເປັນພຣະເຈົັ້າ ແຕົ່ຊົງຍອມສະລະພຣະກຽດບາຣະມີແລະສິດອໍາ 

ນາດຂອງພຣະອົງລົງ.   

          ເມືົ່ອຄົນເຮົາເມົາແຕົ່ສົນໃຈໃນໂຕເອງແລັ້ວ ພວກເຂົາຈະບໍົ່ມີຫັ້ອງສໍາລັບຄົນອືົ່ນໄດັ້. ເຂົາຖືວົ່າຄວາມຄິດເຫັນ

ຂອງພວກເຂົາສລາດ ແລະປະສົບການຂອງພວກເຂົາເກີດຜົນຫລາຍ.  ແບບຢົ່າງຂອງພຣະເຢຊ ໄດັ້ເອີັ້ນໃຫັ້ພວກເຮົາ

ປະຖິັ້ມການຖືໂຕເອງວົ່າສໍາຄັນແລະໃຫັ້ຄິດເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄົນອຶົ່ນ.   

          ຢົ່າເຊືົ່ອຄວາມຕົວະທີົ່ວົ່າຄວາມຍິົ່ງໃຫຍົ່ໄດັ້ມາເມືົ່ອມຄົີນຈໍານວນຫລວງຫລາຍຮ ັ້ຈັກຊືົ່ສຽງຂອງເຮົາ. ຈົງປະຖິັ້ມ 

ທັສນະຄຕິຂອງທົ່ານແບບນີັ້ເສັຽ ກົ່ອນທີົ່ມັນຈະມາທໍາລາຍຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບຄົນອືົ່ນ.     

 

 

3. ຟລິປິອຍ 2:13-15 

13.ເພາະວົ່າແມົ່ນພຣະເຈົັ້າເປັນຜ ັ້ຊົງກະທໍາການຢ ົ່ພາຍໃນເຈົັ້າທັງຫລາຍ ໃຫັ້ມີໃຈປາຖນາແລະໃຫັ້ເຮັດໄປເພືົ່ອຊອບ 

ພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ  14.ຈົົ່ງເຮັດທຸກສິົ່ງໂດຍບໍົ່ມກີານຈົົ່ມແລະຖົກຖຽງກັນ   15. ເພືົ່ອເຈົັ້າທັງຫລາຍຈະບໍົ່ຖືກຕິຕຽນ

ແລະບໍົ່ມຄີວາມຜິດ ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົັ້າທີົ່ບໍົ່ມີຕໍາໜິໃນຖັ້າມກາງເຊືັ້ອຊາດອັນຄົດໂກງແລະຊົົ່ວຊັ້າ ເຈົັ້າທ ັງຫລາຍຈົົ່ງ

ປາກົດໃນຖັ້າມກາງເຂົາເຫມືອນດັົ່ງດວງສວົ່າງຕົ່າງໆທີົ່ສົ່ອງແຈັ້ງໃນໂລກ. 

 

       “ຈົົ່ງເຮັດທຸກສິົ່ງໂດຍບໍົ່ມກີານຈົົ່ມແລະຖົກຖຽງກັນ”? ມນັເປັນໄປໄດັ້ຢ ົ່ບໍ? ເປັນໄປໄດັ້, ເພາະພຣະເຢຊ ຊົງມີຊີວິດ

ແບບນັັ້ນ, ແລະພຣະອົງກໍຄາດຫວັງໃຫັ້ພວກເຮົາຕິດຕາມແບບຢົ່າງທີົ່ພຣະອົງຊົງຕັັ້ງໄວັ້.   ດັ້ວຍອໍານາດຂອງພຣະວິນ

ຍານບໍຣິສຸດ,   ພວກເຮົາສາມາດໃຊັ້ຊີວິດໂດຍປາສຈາກການຈົົ່ມວົ່າແລະຖົກຖຽງກັນຫລືມອີາລົມຮຸນຮັ້າຍໃສົ່ກັນໄດັ້.  

ແຕົ່ການທີົ່ຈະເຮັດເຊັົ່ນນັັ້ນໄດັ້, ຫມາຍຄວາມວົ່າເຮົາຕັ້ອງເລືອກທີົ່ຈະເອົາການຈົົ່ມໃນໂລກຂອງເຮົາອອກໄປໃຫັ້ຫມົດ.   

         ໂຢນາທານ ເອັດເວີດໄດັ້ເປັນສິດຍາພິບານຜ ັ້ທີົ່ມີຜົນຫລາຍໃນອາຊີບນັກຂຽນຂອງເພິົ່ນ. ເພິົ່ນໄດັ້ກາຍເປັນຄົນ

ທີົ່ມີຊືົ່ສຽງລະດັບໂລກສໍາລັບບົດບາດຂອງເພິົ່ນໃນການຟືັ້ນຟ ຄັັ້ງໃຫຍົ່ເທືົ່ອທໍາອິດໃນປີ 1700.     ຫລັງຈາກ 23 ປີໃນ

ການຮັບໃຊັ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງເພິົ່ນ, ເຖິງຢົ່າງໃດກໍດີ, ເພິົ່ນຖືກໄລົ່ອອກໂດຍລ ກແກະຂອງເພິົ່ນເອງ.   ຂນະທີົ່ຖືກລົບ

ກວນຍົັ້ວຍວນແລະຖືກຫັກຫລັງ,  ຜ ັ້ຄົນໃນເມືອງນັັ້ນໃຫັ້ຄວາມສົນໃຈຕິດຕາມຢົ່າງໃກັ້ຊິດກົ່ຽວກັບພຶດຕິກັມຂອງເພິົ່ນ. 

ຂນະທີົ່ພວກເຂົາພາກັນສັງເກດເບິົ່ງການກະທໍາແລະເບິົ່ງທົ່າທີຂອງເພິົ່ນ, ຊາຍຜ ັ້ນຶົ່ງເວົັ້າວົ່າ, “ຂັ້ອຍບໍົ່ເຄີຍເຫັນອາການ

ຫລືຄວາມບໍົ່ພໍໃຈໃນສີໜັ້າຂອງລາວຕລອດອາທິດເລີຍ”    ເພິົ່ນປາກົດເຊັົ່ນຄົນຂອງພຣະເຈົັ້າ ຄືມີຄວາມສຸກທີົ່ຈະເຂົັ້າ

ເຖິງຄວາມຕັ້ອງການຂອງສັຕຣ . 

       ເອັດເວີດໄດັ້ພົບພໍັ້ໃນສິົ່ງທີົ່ໂປໂລໄດັ້ພົບພໍັ້ຄື: ຄວາມຊົມຊືົ່ນຍິນດີສາມາດບິນຂຶັ້ນເໝອືຊີວິດທີົ່ຂຶັ້ນໆລົງໆໄດັ້.  ຄື 

ທົ່ານໄດັ້ເຫັນຄວາມສມັພັນເກີດຄວາມແໜັ້ນແຟັ້ນຂຶັ້ນໂດຍຜົ່ານຄວາມອົ່ອນນັ້ອມຖົ່ອມຕົນຢົ່າງໃດ? 
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ກັບເຄືົ່ອງບິນທີົ່ບິນຂຶັ້ນໃຫັ້ສ ງກວົ່າຄວາມເຄືົ່ອນໄຫວຜິດປົກະຕິຂອງອາກາດ.   ພວກເຮົາກໍສາມາດບິນຂຶັ້ນຢ ົ່ເທິງມໍຣະ

ສຸມໃນຊີວິດເຮົາໄດັ້.  ໂປໂລໄດັ້ເຮັດໃຫັ້ພວກເຮົາເຫັນເຖິງການສົ່ອງແສງເໝືອນກັບດາວໃນໂລກນີັ້.(ຂໍັ້ 15)  ໂລກຈະ

ເຕັມໄປດັ້ວຍຄົນຈົົ່ມວົ່າ, ຜ ັ້ທີົ່ກຽດຊັງແລະດ ຖ ກຢຽບຫຍາມເຮາົ.  ຂໍໃຫັ້ພວກເຮົາເປັນລົມຫາຍໃຈເຕັມດັ້ວຍອາກາດທີົ່

ບໍຣິສຸດສໍາລັບວັທນະທໍາທີົ່ຫິວກະຫາຍແລະໝົດຫວັງນີັ້.  ແລັ້ວເຮົາຊິເຮັດໄດັ້ຢົ່າງໃດ?   ໂດຍການເຊືົ່ອໝັັ້ນໃຈວົ່າພຣະ

ເຈົັ້າກໍາລັງເຮັດການດີໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. ຂັ້າພະເຈົັ້າບໍົ່ໄດັ້ເວົັ້າກົ່ຽວກັບການເບິົ່ງໂລກໃນແງົ່ບວກແບບບໍົ່ມເີຫດແລະຜົນ,

ແຕົ່ຢ ົ່ໃນຄວາມເປັນຈິງໃນສິົ່ງທີົ່ພຣະເຈົັ້າກໍາລັງທໍາການຢ ົ່.  (ຂໍັ້ທ1ີ3)  “ເພາະວົ່າແມົ່ນພຣະເຈົັ້າເປັນຜ ັ້ຊົງກະທໍາການຢ ົ່

ພາຍໃນເຈົັ້າທັງຫລາຍ ໃຫັ້ມໃີຈປາຖນາແລະໃຫັ້ເຮັດໄປເພືົ່ອຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ” 

          ເມືົ່ອພວກເຮົາເລີັ້ມເອົາຈິງເອົາຈັງກັບຄໍາເວົັ້າຂອງໂປໂລແລັ້ວ, ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາຈະຮັບຜົນສະທັ້ອນ 

ທີົ່ດີຕາມມາ ແລັ້ວຄົນກໍຈະພາກັນຮ ັ້ວົ່າທົ່ານຫາກໍໄດັ້ພົບກັບສົມບັດອັນມີຄົ່າມະຫາສານທີົ່ພວກເຂົາທັງໝົດພາກັນຊອກ

ຫາເປັນເວລາດົນນານແລັ້ວ. ນັັ້ນຄືສັນຕິສຸກຈາກພາຍໃນແລະຄວາມຊົມຊືົ່ນຍິນດີທີົ່ໝັັ້ນຄົງ  

 

ນໍາໃຊັ້ໃນຊວີດິ 

 

ອັນໃດແມົ່ນບາດກັ້າວທີົ່ທົ່ານຈະໃຊັ້ເວລາຝຶກຝົນຄວາມອົ່ອນນັ້ອມຖົ່ອມຕົນ ເພືົ່ອຈະແນມເຫັນຄວາມຕັ້ອງການຂອງ

ຄົນອືົ່ນກົ່ອນຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕົນເອງ.  ລອງພິຈາຣະນາເບິົ່ງຄໍາແນະນໍາຂັ້າງລົ່ ຸມນີັ້  

 

 ບາດກັ້າວນັ້ອຍໆກົ່ອນ:   ຕັັ້ງໃຈຈອດຣົດໃນໂບດຂອງທົ່ານໃນບົ່ອນທີົ່ບໍົ່ດີທີົ່ສຸດໃນອາທິດນີັ້,  ຫລມືາແຕົ່ເຊົັ້າ

ເພືົ່ອກະຕຽມຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮັ້ອຍສໍາລັບໂຮງຮຽນວັນອາທິດ. 

 

  ບາດກັ້າວປານກາງ: ໃຫັ້ອາສາສມັກໃນຄຣິສຕະຈັກທີົ່ເຮັດພນັທະກິດກັບຄົນເລັ້ລັ້ອນບໍົ່ມີທີົ່ພັກອາສັຍ, ບົວ 

ລະບັດຮັບໃຊັ້ພວກເຂົາດັ້ວຍຄວາມໂຄຣົບແລະໃຫັ້ກຽດ. 

 

 ບາດກັ້າວທີົ່ໃຫຍົ່: ໃຫັ້ໂອັ້ລົມກບັຄນະກັມການໃນໂບດຂອງທົ່ານ,  ໃຫັ້ຕັັ້ງໃຈເອົາຈິງເອົາຈັງກບັຄອບຄົວຫລື

ຄົນທີົ່ມີຄວາມຕັ້ອງການ ການຊົ່ອຍເຫລືອທາງດັ້ານການເງິນເປັນພິເສດ ແລະກໍໃຫັ້ເຮັດໂດຍບໍົ່ຕັ້ອງອອກຊືົ່. 

 

ໃນຖານະເປັນຜ ັ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊ ຄຣິດແລະເປັນຕົວແທນແຫົ່ງພຣະຣາຊນາຈັກຂອງພຣະອົງ.    ພວກເຮົາ

ຄວນລໍຖັ້າຢ ົ່ໃນແຖວຕລອດທັງມືັ້ທັງຄືນເພືົ່ອທີົ່ຈະຊົ່ອຍເຫລືອຄົນອືົ່ນ.     ເຮົາຄວນຍອມເສັຽສລະໃນຄວາມ

ຕັ້ອງການຂອງພວກເຮົາ,ເພືົ່ອທີົ່ຈະຕອບສນອງຕໍົ່ຄວາມຕັ້ອງການຂອງຄົນທີົ່ຢ ົ່ຮອບຂັ້າງເຮົາ.    ນັັ້ນຄືຄວາມ   

ໝາຍຂອງການຕັັ້ງໝັັ້ນຢ ົ່ໃນຄວາມອົ່ອນນັ້ອມຖົ່ອມຕົນທີົ່ແທັ້ຈິງ . 

 

 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  ເບີຍ. ສ 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ31 ພສຶະພາ 2015 (5-31-2015) 

 

 ຕັັ້ງໝັັ້ນໃນການຍອມຮບັຊຶຶ່ງກນັແລະກນັ 
 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ:   ຄວາມສໍາພັນທີຶ່ໜຽວແໜັ້ນຈະບໍຶ່ມີອຸປສັກກີດຂວາງ ເຖິງແມຶ່ນວຶ່າຈະມີຄວາມແຕກຕຶ່າງ 

                                    ທາງຄວາມຄິດ 

                       ເຮົາຈະຕັດສິນໃຈໄດັ້ຈັງໃດວຶ່າ, ອັນໃດບໍຶ່ຄຸັ້ມຄຶ່າໃນການໂຕັ້ຖຽງກັນ? 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຶ່ຊວີດິ: 

      ໃນໂລກທີຶ່ສົມບູນແບບ: 

 ທຸກຄົນຈະຕັ້ອງເຫັນນໍາກັບຂັ້ອຍ 

 ທຸກຄົນຈະຕັ້ອງອົບຮົມສັຶ່ງສອນລູກຂອງພວກເຂົາໃຫັ້ຄືກັນກັບຂັ້ອຍ 

 ທຸກຄົນຈະຕັ້ອງລົງຄະແນນສຽງໃຫັ້ກັບຜູັ້ສມັກທີຶ່ຂັ້ອຍຮັບຮອງແລະເຫັນດີນໍາ 

 

       ແຕຶ່ໜັ້າເສັຽດາຍ, ທີຶ່ພວກເຮົາບໍຶ່ໄດັ້ຢູຶ່ໃນໂລກທີຶ່ສົມບູນແບບ.  ແລະຄົນເຮົາກໍບໍຶ່ໄດັ້ເຫັນພັ້ອມກັນສເມີໄປ.  ດັຶ່ງນັັ້ນ

ຄໍາຖາມສໍາລັບເຮົາແຕຶ່ລະຄົນກໍຄື: ພວກເຮົາຄວນປະພຶດຕົນແນວໃດເມືຶ່ອເຮົາມີຄວາມຄິດເຫັນທີຶ່ບໍຶ່ຄືກັນ? 

         ໃນພຣະທມັໂຣມ, ໂປໂລໄດັ້ສອນພວກເຮົາໃຫັ້ມີໃຈຖຶ່ອມລົງເວລາທີຶ່ມີຄວາມຄິດເຫນັທີຶ່ບໍຶ່ຄືກັນເກີດຂຶັ້ນ.  ເຫັນ

ຊັດເຈນວຶ່າມີເວລາທີຶ່ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕັ້ອງຢືນຢູຶ່ເທິງພືັ້ນຖານຂອງເຮົາ ແຕຶ່ໂປໂລຊຶ່ອຍໃຫັ້ພວກເຮົາເຫັນວຶ່າຂີດຈໍາກັດ

ຂອງມັນຢູຶ່ບຶ່ອນໃດ?   ຄໍາສັຶ່ງສອນຂອງໂປໂລແນະນໍາໃຫັ້ພວກເຮົາຮັກສາຄວາມສັມພັນທີຶ່ດີໄວັ້ເຖິງແມຶ່ນວຶ່າພວກເຮົາ

ຈະມີຄວາມແຕກຕຶ່າງແລະຄວາມຄິດເຫັນທີຶ່ບໍຶ່ຄືກັນກໍຕາມ.   

 

ພຣະຄມັພກີຶ່າວວຶ່າແນວໃດ?  (ເບິຶ່ງຕາມຫວົຂໍັ້ທີ 1, 2 ແລະ 3)  

ການສຶກສາພຣະຄມັພ ີ

 

1. ໂຣມ 14:1-4  

1.  ສຶ່ວນຄົນທີຶ່ອຶ່ອນໃນຄວາມເຊືຶ່ອນັັ້ນ ຈົຶ່ງຮັບເຂົາໄວັ້   ແຕຶ່ບໍຶ່ໃຊຶ່ເພືຶ່ອຖົກຖຽງກັນໃນເຣືຶ່ອງຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ແຕກຕຶ່າງກັນ  

2. ຄົນນຶຶ່ງຖືວຶ່າຈະກິນອັນໃດກໍໄດັ້ຫມົດ ແຕຶ່ຄົນທີຶ່ຍັງອຶ່ອນໃນຄວາມເຊືຶ່ອກໍກິນແຕຶ່ຜັກເທົຶ່ານັັ້ນ  3.ຢຶ່າໃຫັ້ຄົນທີຶ່ກິນນ ັ ັ້ນ

ໝິຶ່ນປມາດຄົນທີຶ່ບໍຶ່ກິນ ແລະຢຶ່າໃຫັ້ຄົນທີຶ່ບໍຶ່ກິນກຶ່າວໂທດຄົນທີຶ່ກິນ    ດັ້ວຍວຶ່າພຣະເຈົັ້າໄດັ້ຊົງໂຜດຮັບເອົາຜູັ້ນັັ້ນແລັ້ວ  

4.ເຈົັ້ານັັ້ນແມຶ່ນໃຜຈຶຶ່ງກຶ່າວໂທດໃສຶ່ບຶ່າວຂອງຜູັ້ອືຶ່ນ ບຶ່າວນັັ້ນຈະຕັັ້ງໝັັ້ນຢູຶ່ຫລ ືລົັ້ມລົງກໍສຸດແລັ້ວແຕຶ່ນາຍຂອງຕົນ ແລະ

ເຂົາຄົງຈະຕັັ້ງໝັັ້ນຢູຶ່ເປັນແນຶ່ ດັ້ວຍວຶ່າອົງພຣະຜູັ້ເປັນເຈົັ້າຊົງຣິດອາດໃຫັ້ຜູັ້ນັັ້ນຕັັ້ງໝັັ້ນຢູຶ່ໄດັ້. 

 

  ໃນໂຣມບົດທ ີ14 ໄດັ້ບົຶ່ງບອກເຖິງການຊິງດີຊິງເດັຶ່ນກັນເກີດຂຶັ້ນໃນກຸຶ່ມຜູັ້ເຊືຶ່ອພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ. ແລັ້ວສະມາ 

ຊິກກໍເຂົັ້າຮຶ່ວມສນັບສນູນກຸຶ່ມທີຶ່ຕົນໄດັ້ຮັບການຈູງໃຈແລະກຸຶ່ມທີຶ່ຕົນມັກແລະພໍໃຈ. ຄວາມແຕກແຍກເປັນສິຶ່ງທີຶ່ບໍຶ່ເໝາະ

ສົມແລະເຮັດໃຫັ້ເກີດຄວາມບໍຶ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮັ້ອຍ.   ໂດຍສະເພາະຢຶ່າງຍິຶ່ງແລັ້ວ ບັນຫາຂອງການຜິດຖຽງກັນຂອງ
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ພວກເຂົາເປັນເຣືຶ່ອງເລັກໆນັ້ອຍໆເທົຶ່ານັັ້ນ.   ພວກເຂົາຖົກຖຽງກັນເຣືຶ່ອງອາຫານການກິນແລະເຣືຶ່ອງເທສການຕຶ່າງໆ.  

ອາຫານອັນໃດເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຄວນກິນແລະບໍຶ່ຄວນກິນ?  ວັນໃດຄວນໄດັ້ຮັບການສເລີມສລອງຢູຶ່ໃນປະຕິທິນຂອງເຂົາ.   

         ຕໍຶ່ມາໂປໂລໄດັ້ກຶ່າວເຖິງສອງກຸຶ່ມນີັ້ວຶ່າ,  ກຸຶ່ມທີຶ່ອຶ່ອນແລະກຸຶ່ມທີຶ່ມີຄວາມເຊືຶ່ອເຂັັ້ມແຂງ (ໃຫັ້ເບິຶ່ງໂຣມ15:1)  

ສິຶ່ງທີຶ່ເຮັດໃຫັ້ຄົນອີກກຸຶ່ມນຶຶ່ງເຂັັ້ມແຂງກວຶ່າເພາະຄວາມເປັນຜູັ້ໃຫຍຶ່ຝຶ່າຍວິນຍານຂອງພວກເຂາ, ແລະພວກເຂົາເຂົັ້າໃຈ

ຢຶ່າງຖືກຕັ້ອງໃນເສຣີພາບການເປັນຄຣິສຕຽນ.  ພວກເຂົາເຂົັ້າໃຈດີ ບໍຶ່ວຶ່າຄົນທີຶ່ກິນພຽງແຕຶ່ເນືັ້ອຫ ືພຽງແຕຶ່ຜັກແລະສິຶ່ງທີຶ່

ຜູັ້ອືຶ່ນເຫັນວຶ່າເປັນມືັ້ສັກສິດກໍບໍຶ່ໄດັ້ຊີັ້ໃຫັ້ເຫັນວຶ່າຄົນເຫລົຶ່ານັັ້ນບໍຶ່ໄດັ້ເຊືຶ່ອຟັງຫ ືຂາດຄວາມຈົງຮັກພັກດີຫ ືການອຸທິດຕົນຕໍຶ່ 

ພຣະຄຣິດ.    

        ຄົນທີຶ່ “ອຶ່ອນແອກວຶ່າ” ລວມທັງບຸກຄົນທີຶ່ເປັນຄຣິສຕຽນທີຶ່ເຕີບໃຫຍຶ່ຂຶັ້ນມາແຕຶ່ລະອາທດິ ໂດຍຍຶດຕິດຢູຶ່ກັບ 

ກົດລະບຽບແລະຂໍັ້ປະຕິບັດທີຶ່ຝັງເລິກ. ມີບາງຄົນອາດມາຈາກພູມຫລັງທີຶ່ບໍຶ່ເຊືຶ່ອພຣະເຈົັ້າ(ນອກສາສນາ) ແລະເຊືຶ່ອວຶ່າ

ອາຫານທີຶ່ຂາຍໃນຕລາດໄດັ້ມີສິຶ່ງເຈືອປົນແລະເປັນມົນທິນ. ຜູັ້ເຊືຶ່ອເຫລົຶ່ານີັ້ຢູຶ່ໃນລະດັບດຽວກັນກັບ “ຜູັ້ມີຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່

ເຂັັ້ມແຂງກວຶ່າ” ພວກເຂົາມີການອຸທິດຕົນໃນຖານະສາວົກຂອງພຣະຄຣິດ, ພຽງແຕຶ່ຈິດສໍານຶກຂອງພວກເຂົາກີດກັນ ບໍຶ່

ສາມາດອັ້າແຂນຮັບເອົາເສຣີພາບອັນໃຫມຶ່. 

       ທັງສອງກຸຶ່ມມີຄວາມຜິດຄືບິດເບືອນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົັ້າຊົງສັ້າງມາເພືຶ່ອການດີ.   ແທນທີຶ່ຈະໄປຕໍາໜິຕິຕຽນແລະ 

ຂຸຶ່ນເຄືອງກັນແລະກັນແລັ້ວ ໂປໂລໄດັ້ທັ້າທາຍພວກເຂົາໃຫັ້ຍອມຮັບຊຶຶ່ງກັນແລະກັນ.    ຄໍາວຶ່າ  “ຍອມຮັບ”  ມີຄວາມ

ຫມາຍຂອງການຕັ້ອນຮັບເອົາຄົນອືຶ່ນແລະມີໃຈທີຶ່ກວັ້າງຂວາງຕໍຶ່ພວກເຂົາ.  ຊາວໂລກໃຫັ້ຄວາມໝາຍຂອງການຍອມ 

ຮັບຄືການເຫັນພັ້ອມນໍາໝົດທກຸຢຶ່າງ.  ຍອມຮັບເອົາລວມໄປທັງຫລັກຄວາມເຊືຶ່ອແລະຂໍັ້ປະຕິບັດຂອງຄົນອືຶ່ນນໍາ .ໃນ 

ພຣະຄັມພີບໍຶ່ໄດັ້ໃຊັ້ຄໍາເວົັ້າ “ການຍອມຮັບ” ຄືກັບຄໍາສັຶ່ງທີຶ່ບໍຶ່ໃຫັ້ເອົາໂທດເອົາຜິດຕໍຶ່ຄວາມບາບ.  ແຕຶ່ແມຶ່ນຄວາມປາຖ

ນາໃຫັ້ຢູຶ່ໃກັ້ຊິດທາງຄວາມສັມພັນ, ເຖິງແມຶ່ນວຶ່າສອງກຸຶ່ມສອງຝຶ່າຍຫ ືຫລາຍຝຶ່າຍທີຶ່ມີຄວາມຄິດເຫັນທີຶ່ແຕກຕຶ່າງກັນກໍ

ຕາມ.   

 

 

       ໃນພຣະທມັໂຣມ 14 , ໂປໂລໄດັ້ກຶ່າວເຖິງບຶ່ອນທີຶ່ເປັນສີເທົາ, ຄືບຶ່ອນຖືກຜິດບໍຶ່ຊັດເຈນເທົຶ່າໃດໃນຊີວິດຄຣິສ 

ຕຽນ. ແຕຶ່ຢູຶ່ໃນຂໍັ້ທີ 4 ເພິຶ່ນໄດັ້ບອກຊັດແຈັ້ງທີຶ່ພວກເຮົາແຕຶ່ລະຄົນຈະຕັ້ອງມີຄໍາຕອບໃຫັ້ກັບພຣະເຈົັ້າ,   ໃນວິຖີທີຶ່ພວກ

ເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຂອງເຮົາ.  ພຣະເຈົັ້າຈະບໍຶ່ຖາມເຖິງເຄວາມຄິດເຫັນຂອງທຶ່ານກຶ່ຽວກັບການກະທໍາຂອງຄົນອືຶ່ນ.  ພຣະ

ອົງຊົງເປັນພຮະເຈົັ້າແລະເປັນຜູັ້ຕັດສິນບຸກຄົນທີຶ່ເປັນເພືຶ່ອນບັ້ານຂອງທຶ່ານ, ບໍຶ່ແມຶ່ນທຶ່ານ. 

 

2. ໂຣມ 14:13-14 

13.ເຫດສັນນັັ້ນພວກເຮົາຢຶ່າກຶ່າວໂທດໃສຶ່ກັນແລະກັນອີກຕໍຶ່ໄປ ແຕຶ່ວຶ່າຈົຶ່ງຕັັ້ງໃຈເຮັດດັຶ່ງນີັ້ດີກວຶ່າ   ຄືຢຶ່າໄດ ັ້ເອົາສິຶ່ງໃດ

ເປັນເຫດໃຫັ້ຊຸນສະດ ຸດຫລລົືັ້ມລົງມາຂວາງທາງຂອງພີຶ່ນັ້ອງ 14.ເຮົາຮູັ້ແລະເຊືຶ່ອແນຶ່ໃຈໃນພຣະເຢຊູເຈົັ້າວຶ່າ ບໍຶ່ມສິີຶ່ງນຶຶ່ງ

ສິຶ່ງໃດທີຶ່ເປັນຂອງຕັ້ອງຫັ້າມໃນຕົວມັນເອງ ແຕຶ່ຖັ້າຜູັ້ນຶຶ່ງຜູັ້ໃດຖືວຶ່າສິຶ່ງໃດເປັນຂອງຕັ້ອງຫັ້າມ ມັນກໍເປັນຂອງຕັ້ອງຫັ້າມ

ສໍາລັບຜູັ້ນັັ້ນແທັ້ 

 

ໂປໂລບໍຶ່ໄດັ້ປຶ່ອຍຜູັ້ທີຶ່ມີຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ເຂັັ້ມແຂງກວຶ່ານັັ້ນໃຫັ້ມີອິສຣະຈາກຂໍັ້ຜູກມັດທັງໝົດ.  ເພິຶ່ນໄດັ້ທັ້າທາຍຜູັ້ 

ເຊືຶ່ອເຫລົຶ່ານີັ້ບໍຶ່ໃຫັ້ຕາຍດັ້ານໃນຄວາມຮູັ້ສຶກແລະໂອັ້ອວດເຖິງອິສຣະພາບທີຶ່ພວກເຂົາມີ.  ເພິຶ່ນໄດັ້ສັຶ່ງໃຫັ້ຫລີກລັ້ຽງການ 

ສະແດງອາການອັນບໍຶ່ສົມຄວນຕໍຶ່ຜູັ້ອືຶ່ນ.   “ເຫດສັນນັັ້ນພວກເຮົາຢຶ່າກຶ່າວໂທດໃສຶ່ກັນແລະກັນອີກຕໍຶ່ໄປ ແຕຶ່ວຶ່າຈົຶ່ງຕັັ້ງໃຈ 

ສິຶ່ງນຶຶ່ງທີຶ່ເປັນການທົດລອງຄືເປນັຫຍັງເຮົາຈຶຶ່ງມັກຈັບຜິດຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນອືຶ່ນ? 
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ເຮັດດັຶ່ງນີັ້ດີກວຶ່າ ຄືຢຶ່າໄດ ັ້ເອົາສິຶ່ງໃດເປັນເຫດໃຫັ້ຊູນສະດ ຸດຫລລົືັ້ມລົງມາຂວາງທາງຂອງພີຶ່ນັ້ອງ” (ຂໍັ້ທ ີ13) 

       ກຶ່ອນລູກຂອງຂັ້າພະເຈົັ້າໃຫຍຶ່ພໍທີຶ່ຈະຮູັ້ຈັກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ພວກເຂົາຊິຖິັ້ມຂອງຫລິັ້ນກະຈັດກະຈາຍໄປທົຶ່ວ

ພືັ້ນເຮືອນ.  ມີພຽງເວລາໄປເອົາຂອງກິນໃນຕູັ້ເຢັນໃນຍາມມືດເທົຶ່ານັັ້ນ ຂັ້າພະເຈົັ້າຈຶຶ່ງໄດັ້ເກດີຄວາມເຂົັ້າໃຈເຖິງຄວາມ

ຍາກລໍາບາກຂອງການເຕະສະດຸດ.  (ໂອັ້ຍ! ເຈັບເດ!! ) 

       ແນຶ່ນອນ ຂັ້າພະເຈົັ້າບໍຶ່ໄດັ້ຮັ້າຍລູກຊາຍທີຶ່ເຮັດໃຫັ້ຂັ້າພະເຈົັ້າຕັ້ອງລົັ້ມລົງຈູບພົມ ພວກເຂົາຍັງເປັນເດັກນັ້ອຍ ຍັງບໍຶ່

ຮູັ້ຄວາມເທືຶ່ອ. ຫລາຍເທືຶ່ອທີຶ່ຄຣິສຕຽນຮັບຮູັ້ດີເຖິງສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາໄດັ້ປະວາງລົງເຮັດໃຫັ້ຄົນອືຶ່ນຊູນສະດຸດ.  ມີຄຣິສຕຽນ

ບາງຄົນເຫັນກິຈກັມບຶ່າງຢຶ່າງເປັນທີຶ່ຮຸກຮານແລະລະເມີດສິດຄົນອືຶ່ນ. ເຖິງຢຶ່າງໃດກໍຕາມ ພວກເຂົາບໍຶ່ສົນໃຈ ເຂົາຊິເຮັດ

ໃນສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາຢາກເຮັດ.   

        ໂດຍການທີຶ່ບໍຶ່ໂຄຣົບແລະໃຫັ້ກຽດຄົນອືຶ່ນ, ຄຣິສຕຽນທີຶ່ເຂັັ້ມແຂງແລະເປັນຜູັ້ໃຫຍຶ່ຈະຮູັ້ຂີດຈໍາກັດໃນເສຣີພາບທີຶ່

ຕົນເອງມີ. ຄືເອົາທຸກສິຶ່ງຢຶ່າງທີຶ່ຈະເຮັດໃຫັ້ຄົນອືຶ່ນຮູັ້ສຶກເຈັບປວດໃນສາມັນສໍານຶກຂອງເຂົານັັ້ນອອກໄປ. ໃຫັ້ຄວາມສັມ 

ພັນໃນທາງສຶ່ວນຕົວເປັນໃຫຍຶ່ເໜືອກວຶ່າສິດສຶ່ວນຕົວຂອງເຮົາ.    

         ເວົັ້າງຶ່າຍໆກໍຄືຜູັ້ທີຶ່ມີຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ເຂັັ້ມແຂງກວຶ່າຄວນຫຍັບເຂົັ້າຫາຜູັ້ອຶ່ອນແອກວຶ່າ.  ບາງທີຶ່ທຶ່ານອາດກໍາລັງສົງ 

ສັຍວຶ່າ,  “ມັນບໍຶ່ເປັນເຣືຶ່ອງຜິດຕີີ໊  ທີຶ່ໄປປານີປານອມກັບຄຶ່ານິຍົມແລະຫລັກຂໍັ້ເຊືຶ່ອຂອງເຮົາ ເພາະຄວາມຄິດເຫັນຂອງ

ຄົນອືຶ່ນ?”    ນັັ້ນແມຶ່ນຄໍາຖາມທີຶ່ດີ, ແຕຶ່ນັັ້ນກໍບໍຶ່ໄດັ້ແມຶ່ນສິຶ່ງທີຶ່ໂປໂລກໍາລັງໃຫັ້ການສນັບສນູນຢູຶ່ໃນຂໍັ້ນີັ້.  ເມືຶ່ອໃດກໍຕາມ

ທີຶ່ພວກເຮົາພິຈາຣະນາເບິຶ່ງຄວາມຕັ້ອງການແລະຈິດສາມັນສໍານຶກຂອງຄົນອືຶ່ນ,   ໃນຂນະດຽວກັນທີຶ່ເຮົາກໍາລັງມີການ

ປັບປຶ່ຽນໃນຊີວິດເຮົາ.    ພວກເຮົາກໍາລັງສະແດງໃຫັ້ຄົນອືຶ່ນໄດັ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນຜູັ້ໃຫຍຶ່ຂອງພວກເຮົາຫລາຍກວຶ່າ

ການປານີປານອມ. 

         ພວກເຮົາກໍໄດັ້ໃຫັ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາເປັນພິເສດ   ຫລາຍກວຶ່າຄວາມແຕກຕຶ່າງທາງດັ້ານ

ຄວາມຄິດເຫັນ.  

 

 

3. ໂຣມ 14: 16-19 

16.ສັນນັັ້ນຢຶ່າໃຫັ້ການທີຶ່ເຈົັ້າຖືວຶ່າດີນັັ້ນ ເປັນຂໍັ້ທີຶ່ຄົນອືຶ່ນຕິຕຽນໄດັ້ ເພາະວຶ່າຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົັ້າບໍຶ່ແມຶ່ນໝາຍ

ເຖິງການກິນແລະການດືຶ່ມ, 17.ແຕຶ່ຫມາຍເຖິງຄວາມຊອບທັມແລະສັນຕິສຸກ ກັບຄວາມຊົມຊືຶ່ນຍິນດ ີທີຶ່ມາຈາກພຣະ

ວິນຍານບໍຣິສຸດ 18.ຜູັ້ທີຶ່ບົວຣະບັດພຣະຄຣິດໃນການເຫລົຶ່ານັັ້ນ ກໍເປັນທີຶ່ພໍພຣະທັຍພຣະເຈົັ້າ ແລະເປ ັນທີຶ່ຊອບໃຈມະ

ນຸດດັ້ວຍ 19.ເຫດດັຶ່ງນີັ້ພວກເຮົາຈົຶ່ງສແວງຫາສິຶ່ງທັງຫລາຍທີຶ່ເຮັດໃຫັ້ເກີດຄວາມສງົບສຸກ ແລະເຮັດໃຫັ້ເກີດຄວາມຈະ

ເຣີນແກຶ່ກັນແລະກັນ                                      

         ຄັນຊັັ້ນ ແມຶ່ນອັນໃດຄວນເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຄວນເປັນຫລັກຈຸດສົນໃຈຂອງຜູັ້ເຊືຶ່ອ?  ຄືຣາຊນາຈັກຂອງພຣະເຈົັ້າ. ໂປໂລ

ໄດັ້ຂຽນໄວັ້ວຶ່າ,  “ເພາະວຶ່າຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົັ້າບໍຶ່ແມຶ່ນໝາຍເຖິງການກິນແລະການດືຶ່ມ, ແຕຶ່ຫມາຍເຖິງຄວາມ

ຊອບທັມແລະສັນຕິສຸກ ກັບຄວາມຊົມຊືຶ່ນຍິນດ ີທີຶ່ມາຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.” (ຂໍັ້ທ ີ17) 

       ພວກເຮົາໄດັ້ປົນນິບັດຮັບໃຊັ້ພຣະຄຣິດເມືຶ່ອພວກເຮົາ:...  

► ບໍຶ່ໄດັ້ໃຫັ້ຄວາມສົນໃຈກັບສິຶ່ງທີຶ່ບໍຶ່ສໍາຄັນເທົຶ່າໃດ. 

 

► “ຈົຶ່ງສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົັ້າ ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງກຶ່ອນ” (ມດັທາຍ 6:33) 

 

ພວກເຮົາໃຊັ້ສິດເສຣີພາບຢຶ່າງເຕັມທີຶ່ໂດຍຫລີກລັ້ຽງການຊູນສະດຸດຜູັ້ອືຶ່ນໄດັ້ຢຶ່າງໃດ? 
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► ໃຫັ້ເຣືຶ່ອງຂອງພຣະຄຣິດເປັນທີຶ່ເຫັນໃດັ້ຊັດເຈນຕໍຶ່ສາທາຣະນະແລະປະຕິເສດທີຶ່ຈະເຮັດເຣືຶ່ອງນັ້ອຍເປັນເຣືຶ່ອງໃຫຍຶ່ 

 

         ໃນຂໍັ້ທ ີ19 ຊຶ່ອຍໃຫັ້ຄວາມຄິດນີັ້ສົມບູນຄື: “ເຫດດັຶ່ງນີັ້ພວກເຮົາຈົຶ່ງສແວງຫາສິຶ່ງທັງຫລາຍທີຶ່ເຮັດໃຫັ້ເກີດຄວາມ

ສງົບສຸກ ແລະເຮັດໃຫັ້ເກີດຄວາມຈະເຣີນແກຶ່ກັນແລະກັນ” ພວກເຮົາຖືກເອີັ້ນໃຫັ້ຫົຶ່ມສັນຍາລັກຂອງຜູັ້ຮັບໃຊັ້. ອີກເທືຶ່ອ

ນຶຶ່ງ, ເຮົາກໍາລັງເວົັ້າເຖິງສິຶ່ງທີຶ່ເປນັຄວາມນິຍົມຊົມຊອບແລະຄວາມແຕກຕຶ່າງຂອງຄວາມຄິດ.  ແຕຶ່ຈະມີບາງໂອກາດທີຶ່

ພວກເຮົາຈະຕັ້ອງຢືນຢັດໃນຫລັກສິນທັມຂອງພຣະຄັມພທີີຶ່ຊັດເຈນແລະໃນຈຸດຢືນແບບນັັ້ນກໍຈະສາມາດເຮັດໃຫັ້ເກີດ

ຄວາມແຕກແຍກແບຶ່ງພັກແບຶ່ງພວກກັນໄດັ້.  ແຕຶ່ເຖິງຢຶ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຄວນຢືນຢັດຢູຶ່ໃນຄວາມຈິງດັ້ວຍຄວາມ

ຮັກເພືຶ່ອຮັກສາຄວາມເປັນນໍັ້ານຶຶ່ງໃຈດຽວກັນເປັນອັນດັບສໍາຄັນເປັນທີນຶຶ່ງ.   

           ພຣະຄັມພີໄດັ້ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ພວກເຮົາເຮັດໃນສຶ່ວນຂອງເຮົາ  ໃນການທີຶ່ຈະປົກປັກຮັກສາຄວາມສັມພັນນັັ້ນໄວັ້.  

ຣາຊນາຈັກຂອງພຣະເຈົັ້າຄື:  “ຄວາມຊອບທັມແລະສັນຕິສຸກ ກັບຄວາມຊົມຊືຶ່ນຍິນດ ີທີຶ່ມາຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ”  

ຂໍໃຫັ້ພວກເຮົາຊຶ່ອຍກັນສົຶ່ງເສີມໃນຄວາມຈິງຂໍັ້ນີັ້ໃນຄອບຄົວແລະໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາ,  ຂໍຢຶ່າໃຫັ້ພວກເຮົາທໍັ້ຖອຍ

ແລະຍອມແພັ້ຕໍຶ່ຄວາມແຕກຕຶ່າງທາງຄວາມຄິດ, ແລະຍອມແພັ້ໃນຄວາມຫວງັໃນການປິຶ່ນປົວຮັກສາ. 

 

 

 

ນໍາໃຊັ້ໃນຊວີດິ 

 

       ທຶ່ານຈະເຮັດຢຶ່າງໃດເພືຶ່ອທີຶ່ຈະເສີມສັ້າງຄວາມສັມພັນ  ເຖິງແມຶ່ນວຶ່າມີຄວາມແຕກຕຶ່າງທາງດັ້ານຄວາມຄິດ?  

ຈົຶ່ງພິຈາຣະນາຄໍາແນະນໍາຂັ້າງລຸຶ່ມນີັ້; 

 ແຜຶ່ຂຍາຍພຣະຄນຸອອກໄປ:  ໃຫັ້ລະວັງ ສໍາລັບຜູັ້ທີຶ່ການກະທໍາຂອງເຂົາຂັດແຍັ້ງຕໍຶ່ຕັ້ານກັບຈິດສາມັນສໍານຶກ

ຂອງເຮົາ, ເລືອກທີຶ່ຈະໃຫັ້ອະພຍັແລະສແວງຫາຄວາມສັມພັນຫລາຍກວຶ່າໄປຕັດສິນເຂົາ. 

 

 ປຶ່ອຍວາງ: ຫາກອຸປະນິສັຍຂອງທຶ່ານຫ ືສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາມັກໄດັ້ກາຍເປັນອຸປສັກທີຶ່ຈະເຮັດໃຫັ້ຄົນອືຶ່ນສະດຸດ,ຈົຶ່ງປຶ່ອຍ

ວາງແລະຖິັ້ມມັນໄປ. 

 

 ມຂີໍັ້ຕກົລງົໃນສິຶ່ງບໍຶ່ເຫນັນາໍ:  ຫາເວລາເວົັ້າກັບບຸກຄົນທີຶ່ມີຄວາມຄິດທີຶ່ບໍຶ່ຄືກັນກັບເຮົາໃນເຣືຶ່ອງທີຶ່ສໍາຄັນ, ບອກ

ເຖິງຄວາມຕັ້ອງການທີຶ່ຈະຮັກສາຄວາມສັມພັນທີຶ່ດີໄວັ້ກັບບຸກຄົນນັັ້ນ,  ເຖິງແມຶ່ນວຶ່າມີຄວາມແຕກຕຶ່າງທາງ

ຄວາມຄິດ. 

 

ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາມຄີວາມສໍາຄັນຫລາຍກວຶ່າຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຮົາ.  ເຮົາຮັກພຣະຄຣິດໂດຍການ

ຮັກຜູັ້ອືຶ່ນຫລາຍກວຶ່າສິດທິຄວາມຖືກຕັ້ອງຫລືຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຮົາ.   ການເຮັດແບບນີັ້, ເປັນບາດກັ້າວໃຫຍຶ່ທີຶ່ຈະ

ເຮັດໃຫັ້ໂລກທີຶ່ພວກເຮົາອາສັຍຢູຶ່ນີັ້ສົມບູນຍິຶ່ງຂຶັ້ນ. 

 

 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org ໂດຍ ເບຍີ.ສ 

ການຮັບໃຊັ້ພຣະຄຣິດໃນວິທີແບບນີັ້ຊຶ່ອຍພວກເຮົາຈັດການກັບຄວາມຄິດເຫັນທີຶ່ບໍຶ່ຄືກັນໄດັ້ແນວໃດ? 

http://www.lsbf.org/
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