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ຍຈ຺ປຼຌປຄປຼຌທຌັບາິຈ 

ທຌັບາິຈີ 6 ຓຌີາ 2016 (3-6-2016)  

____________________________________________________________ 

                     ທາຓຉໄບຄກາຌຽຑືໃ ບທາຓຑໍເ 

                        

ງາຓເຈໃີໃາຌຽນັຌທໃາໃາຌຓຘິີໃ ຄີໃ ຈໂີນົາງຑຈ ຽຓືໃບຍໍໃຈຌ຺ຓາຌີໄ? 

 

ຈຸຘາໍຌັເຌຍຈ຺ປຼຌ: ຑຕະຽດຆູຆຄ຺ຽຎັຌບານາຌິຍນໃຄຆທີຈິ ຆຶໃ ຄຎະາຌທາຓຑໍເບຌັໄຄິເນໄກ ໃຽປ຺າ. 

 

ຑຕະຓັຑີຉບຍຘຌບຄຉໍໃ ຆທີຈິ:  ຌ຺ຽປ຺າກຸທຌັຌີໄຓີຉໃດາກແຈໄຉືໃ ຓຂຶໄຌ : 

 ຈຼຈິຘະຽຖັໃ ຼຖໄທ ຽປບືຌນົຄັໜຶໃ ຄຓ ີີທ ີ189 ຆໃບຄ. 

 ຑທກຽປ຺າຘາຓາຈຽຖືບກດາຘຒີຌັຉ ັໄຄ 50 ງີໃ ນໍໄ; ຘໃທຌນຖາງ ຉໃຖະງີໃ ນໍໄກຓໍນົີາງດໃາຄເນໄຽຖືບກ. 

 ກະຎ໋ບຄຽືໃ ບຄຈືໃຓຂຌາຈ 7 ບາທຘ ໌ເຌຎີ 1955 ແຈໄຎໃຼຌຓາຽຎັຌ ບກ 42 ບາທຘ ໌ນືົ ເນງໃກທໃາຌ ັໄຌ. 

      ຓີຌ຺ນົທຄນົາງເຌຘຄັຓ຺ຽປ຺າແຈໄຊກືຆກັຄູເນໄໝ ັໄຌເທໃາ ງິໃ ຄຓນົີາງງິໃ ຄຈກີທໃາຘຽຓ,ີ  ເນງໃກທໃາງິໃ ຄຈີໃີຘຈຸ, 

ຖະ າຄໃີຽປ຺າຓຸ ໄຄແຎກໍກືຍັທໃາະຑຍ຺ກຍັທາຓຘຓ຺ຍຌູຑຌູຘກຸ.  ຓຌັຽຎັຌຉາຽຆືໃ ບຄ ໃາງໂທໃາຊໄາຽປ຺າຆໃທຄຆຄີຂຶໄຌແຎ

ຽຊຄິຂ ັໄຌຘຄູຘຈຸງບຈ, ແຈໄປຍັຘຈິ, ຓງີຈ຺ຊາຍຌັຈາຘກັ, ນືົຓຽີຄຌິຓາກຓາງ ຑທກຽປ຺າະຑໍເ.   ຂບຍຌຸຑຕະຽ຺ໄາ,  

ຑຕະຽດຆູຘບຌເຌາຄໃີຈກີທໃາຌີໄ. 

                      ຽຎັຌນຼຄັຌ຺ຽປ຺າຶໃຄຆບກນາຘິໃ ຄໃີຍໍໃບໃີຓເຊາທບຌ ? 

 

ຑຕະຓັຑີກ ໃາທທໃາຌທເຈ?  (ຽຍິໃ ຄຂໍໄ 1, 2 ຖະ 3) 

ກາຌຘຶກຘາຑຕະຓັຑີ 

 

1.ດປຌັ 6:26-27 :  

 26ຑຕະຽດຆູຆຄ຺ຉບຍຽຂ຺າທໃາ, “ ຽປ຺າຍບກຑທກໃາຌຉາຓຄິທໃາ ຑທກໃາຌຆບກນາຽປ຺າ ຍໍໃຓ ໃຌງໄບຌແຈໄຽນັຌໝາງ

ຘາໍ ຌັຌ ັ ໄຌຉໃຽຑາະແຈໄກຌິຽຂ຺ໄາີໃບີໃ ຓ. 27ດໃາຑະງາງາຓນາບານາຌີໃ ຘຌູຘິໄຌແຎ ຉໃ ຺ໃຄນາບານາຌີໃ ຉ ັ ໄຄໝ ັ ໄຌດູໃ ື

ບານາຌຘາໍຖຍັຆທີຈິບຌັຉຖບຈແຎຽຎັຌຌຈິ ຆຶໃ ຄຍຈຸຓະຌຈຸະເນໄກໃຑທກໃາຌ   ຽຑາະຓໃຌຑຕະບຄ຺ຌີໄນຖະ,  

ີໃ ຑຕະຽ຺ໄາ ື ຑຕະຍິຈາແຈໄຆຄ຺ຎະຍັຉາໝາງແທໄຖໄທ.” 

 

     ເຌຎີ 1928 ໃາຌ ຽປຽີຍຈີ ປຽູທ ີຖຄ຺ຘຓກັຽຖືບກຉ ັໄຄຎະາຌຌາິຍໍຈຈີ ໄທງາໍຘະຌານາຘຼຄ ຘຌັງາທໃາ; " 

ະເນໄຓແີກ ໃເຌໝໍໄກຸໜໃທງ ຖະຓຕີຈ຺ເຌກາຕາບຈຕຈ຺ກຸນໄບຄ."  ຏູໄຎໃບຌຍຈັກຸຌ຺ແຈໄຊກືຆກັຄູາກຏໄູ ຘູຓກັ

ຽຖືບກຉ ັໄຄໃີຘຌັງາທໃາະເນໄທາຓະຽຕຌີປຸໃຄຽປບືຄ 

      ຑຕະຽດຆູ ຍໍໃ ຽງີຘຌັງາຽຕືໃ ບຄທາຓະຽຕຌີປຸໃຄຽປບືຄ  ຉໃຑຕະບຄ຺ແຈໄຽປັຈຘິໃ ຄໃີຑາເນໄຌ຺ຈິທໃາທາຓະ 

ຽຕຌີປຸໃຄຽປບືຄດູໃເກ ໄໂຽປ຺າ. ເຌຽຍືໄບຄຉ ຺ໄຌຂບຄ ດປຌັ ຍຈ຺ 6 ຑຕະຽດຆູ ແຈໄຽປັຈເນໄຽຂ຺ໄາີໃ 5 ກໄບຌ ຖະຎາຌໄບງ 2 

ຉ ຽຑີໄຓຑຌູຂຶໄຌຌ຺ຖໄຼ ຄຌ຺ແຈໄຽຊຄິ 5 000 ຌ຺ ຖໄທງຄັຽນືົບຉ ັໄຄ 12 ກະຍຄຸຽຉັຓໂ ( ຂໍໄ 12-13 ). ຌີໄຽຎັຌກາຌ 
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ບຘັຌັໃີງິໃ ຄເນຼໃຆຶໃ ຄຘໄາຄທາຓໝັໄຌເເນໄກ ໃຌ຺ຄັນົາງຽຆືໃ ບທໃາ   ຑຕະຽດຆູຓ ໃຌຏໄູ ູາໍຌທາງຓາາກຑຕະຽ຺ໄາຏູໄ 

ໃີະຽຎັຌຑຕະຓະນາກະຘຈັຂບຄຽຂ຺າ.   

        ຓຍີຌັນາດໃາຄໜຶໃ ຄກຍັທາຓຘຓ຺ຍຌູໃີຌ຺າຈນທຄັາກຑຕະຽດຆູ: ຓ ໃຌທາຓຍໍໃຊາທບຌ. ຌໃຌບຌກາຌ 

ບຘັຌັແຈໄຍຌັຈາຌເນໄຓບີານາຌກຌິກຸໄຓຘາໍຖຍັທຌັຈຼທ, ຖະຌ຺ກໍະນິທບກີເຌທຌັຉໍໃ ແຎ ຓ ໃຌຍໍໃ  ?. 

        ເຌ ຂ ໄໍ 26-27,  ຑຕະຽດຆູຉໍໃ ທໃາຽຂ຺າຽຕືໃ ບຄຈັຖາໍຈຍັທາຓຉໄບຄກາຌບຌັຈຍັຖກແທໄຏິຈຍໃບຌ. ກາຌບຘັ

ຌັເຌຽຕືໃ ບຄຽຂ຺ໄາີໃ ຖະຎາຌໄບງ ຓ ໃຌຽຑືໃ ບຌາໍຌ຺ຓານາຑຕະຽ຺ໄາ, ຍໍໃຓ ໃຌຆກັຌາໍຌ຺ເນໄຉຈິຉາຓຑຕະຽດຆູ  ຽຑືໃ ບ

ຆບກກຌິ ຍຍັຽຒຉຖບຈ. ຌ຺ຄັນົາງກາໍຖຄັແທໃທໄານາ "ບານາຌໃີຽຎືໃ ບງຽໜ຺ໃ າ," ຉໃຑຕະຽດຆູແຈໄຓາຽຑືໃ ບຎະາຌ 

"ບານາຌ ຊາທບຌ,"  ໝາງຽຊຄິຆທີຈິບຌັຉຖບຈແຎຽຎັຌຌຈິ,  ຆຶໃ ຄຓ ໃຌຂບຄຑຕະຕາຆາຌາກຑຕະຽ຺ໄາຈງາຄ  

"ຍຈຸຓະຌຈຸ"  ຆຶໃ ຄຓ ໃຌບຄ຺ຑຕະຽດຆູຽບຄ. 

       ຌ຺ກຸທຌັຌີໄກາໍຖຄັຘູໄຆຌ຺ກຍັກາຌທາຄຖາໍຈຍັຘິໃ ຄາໍຽຎັຌບຌັຈຍັຖກແທໄຏິຈຍໃບຌ. ດໃາຄຈຼທກຌັ,  ຽຓ ືໃບຽປ຺າ

ຑະງາງາຓຘໄາຄທາຓຑໍເເຌທາຓຉໄບຄກາຌຽຖິກໂຂບຄນທ຺ເຈໄທງີທເີນຼໃກທໃາ, ຕຈ຺ຘະຎບຈຽຖີຈກທໃາ, ຽໃບືຄ

ຌຸ ໃຄນຖນູຖາກທໃາ ຑທກຽປ຺າະຽຘັຼຽທຖາຖະຑຼຄຉໃກຍັກາງຽຎັຌທາຓຽຘັຼຈາງຽ຺ໃ າຌ ັໄຌ. ຽປ຺າຈິທໃາຘິໃ ຄຂບຄຑທກ

ຌ ັໄຌະເນໄທາຓຎບຈຑງັ ຖະທາຓຘາໍຌັກໃຽປ຺າ   ຆຶໃ ຄຘິໃ ຄຽນ຺ົໃ າຌີໄະແຈໄຓາຈງາຄທາຓຘຓັຑຌັກຍັຑຕະຽດຆູ

າຄຈຼທຽ຺ໃ າຌ ັໄຌ. 

       ຑທກຽປ຺າຉໄບຄຽບ຺າຉທ຺ບບກາກກຄ຺ຖໍໄນໃຄທາຓ "ດາກແຈໄຉືໃ ຓ" ຖະງຌິຈກີຍັທາຓຑໍເຌຕິຌັໃີຑຕະຽດຆູ

ຎະາຌເນໄຽ຺ໃ າຌ ັໄຌ.   

                        ຽຓືໃບເຈ ໃາຌຎະຘຍ຺ກຍັທາຓນິທກະນາງຐໃາງທິຌງາຌ ? 

 

2. ດປຌັ 6:35 :   

35ຑຕະຽດຆູຆຄ຺ຉບຍຽຂ຺າທໃາ, “ຽປ຺າຽຎັຌບານາຌິຍນໃຄຆີທິຈ ຏູໄີໃ ຓານາຽປ຺າະຍໍໃດາກຽຂ຺ໄາ ຖະຏູໄີໃ ທາຄເເຌຽປ຺າ 

ະຍໍໃ ນິທຌ ໍ ໄາກັຽືໃ ບ." 

 

     ຐຄູຆຌ຺ແຈໄຽນັຌຘິໃ ຄໃີຎກຎຖາຈຓາຖໄທ, ຉໃກືຍັທໃາງຄັຍໍຑຼຄຑໍ.   ຽຂ຺າແຈໄຊາຓຑຕະຽດຆູຽຊຄິໝາງຘາໍຌັ

ບຌັເຈໃີຑຕະບຄ຺ະຽປັຈ ຽຑືໃ ບຑທກຽຂ຺າະແຈໄຽນັຌຖະທາຄເເຌຑຕະບຄ຺.  ຑທກຽຂ຺າແຈໄກ ໃາທຽຊຄິຑຕະຽ຺ໄາແຈໄຎະ 

າຌຓາຌາເນໄກ ໃຍຌັຑະຍຕຸຈຸຂບຄຽຂ຺າຖໄທ, ຈ ັໃຄຈຼທກຍັໃີຑຕະຽດຆູແຈໄຽປັຈກາຌບຘັຌັກ ໃຼ ທກຍັບານາຌຆຶໃ ຄຍໍໃ ຽຎັຌ 

ຽຕືໃ ບຄຎກບຌັເຈ. ຽຂ຺າດາກເນໄຑຕະຽດຆູຽປັຈກາຌບຘັຌັ "ໄຄິ" ຽຑືໃ ບຘໄາຄທາຓຽຆືໃ ບຊເືນໄກ ໃຑຕະບຄ຺. 

      ຑທກຽປ຺າຽງີຘະຈຄທາຓຽນັຌກໃຉທ຺ດໃາຄຈຼທກຌັຌີໄ.    ຑທກຽປ຺າຂໍເນໄຑຕະຽ຺ໄາຑິຘຈູຑຕະບຄ຺ຽບຄຈໄທງ

ກາຌຉບຍຘຌບຄຉາຓທາຓຉໄບຄກາຌຂບຄຽປ຺າ  ນືົຈໄທງກາຌຽຂ຺ໄາຓາຆກຆຄເຌຆທີຈິຽປ຺າ.   ຑທກຽປ຺ານົຄ຺ຖືຓຘິໃ ຄ 

ໃີຑຕະຽ຺ໄາແຈໄກະາໍຘາໍຽຕັຈຓາຖໄທຏໃາຌາຄກາຌຄາຌຂບຄຑຕະຽດຆູ ຖະເຌຆທີຈິຂບຄຽປ຺ານົາງຎີຏໃາຌຓາ ຑທກ

ຽປ຺າາຈນທຄັເນໄຑຕະຽ຺ໄາຖຄ຺ຓ ື"ຉໃຉບຌ" ກໃບຌໃີຑທກຽປ຺າດືຌດຈັທາຓຽຆືໃ ບເຌຑຕະບຄ຺ບກີຆ ໍໄາ. 

      ຑຕະຽດຆູຆຄ຺ຉບຍຽຂ຺າທໃາ ຑຕະຽ຺ໄາແຈໄຎະາຌ "ບານາຌໄຄິຓາາກຘທຌັ" ກໃຽຂ຺າ ຖະຆີໄຄຉືໃ ຓບກີ

ທໃາ "ບານາຌິຍຂບຄຑຕະຽ຺ໄາ ຓ ໃຌໃາຌຏູໄຌຶໃ ຄໃີຖຄ຺ຓາຉໃຘທຌັ ຖະຎະາຌຆທີຈິກໃຖກ " (ຂໍໄ 32-33). 

      ຉໍໃ ຽນຈກາຌຌ ັໄຌ, ຌ຺ຄັນົາງຑາກຌັປໄບຄຂໍບໄບຌທບຌຑຕະບຄ຺ທໃາ "ຌາງຽ຺ໄາຽບງີ, ຂໍຆຄ຺ຎະາຌບານາຌຌ ັໄຌ

ເນໄຑທກຂໄາຌ ໄບງຘຽຓ ີຈໃຊ ໄບຌ"  (ຂໍໄ 34). ຑທກຽຂ຺າງຄັຄ຺ຈິຌາໍຉໃຉທ຺ຽຂ຺າຽບຄ,  ຽຂ຺າງຄັຘະຈຄໃາີດາກເນໄ

ຽຘຍີບານາຌຆ ຺ໃທາທ ຖະງຄັຍໍໃຘາໍຌກຶເຌຄ ໃຐໃາງທຌິງາຌເຌາໍຽທ຺ໄາຂບຄຑຕະຽດຆູ. 

                         ຽຓືໃບເຈໃາຌ ຽກຈີຓີທາຓນິທກະນາງຐໃາງທິຌງາຌ? 
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      ຖໄທຑຕະບຄ຺ຶໃຄກ ໃາທຊໄບງາໍຉຄ຺ໂ ກໃຽຂ຺າທໃາ "ຽປ຺າຽຎັຌບານາຌິຍນໃຄຆທີຈິ  ຏູໄີໃ ຓານາຽປ຺າະຍໍໃດາກ

ຽຂ຺ໄາ ຖະຏໄູ ູໃີທາຄເເຌຽປ຺າະຍໍໃ ນິທຌ ໍໄາກັຽືໃ ບ." ຈງກາຌກໃາທຽຊຄິທາຓນິທ ຖະກະນາງ ທຍໃູ ກູຌັກຍັ

ກາຌບຘັຌັຽຕືໃ ບຄບານາຌກໃບຌຌີໄ ຆຶໃ ຄຽປັຈເນໄຽກຈີທາຓນິທກະນາງຽຎັຌຖາໍຈຍັຉຈິຉໍໃ ກຌັ,   ຑຕະຽດຆູແຈໄຽຌັໄຌຽຎ຺ໄາ

ໝາງເນງໃໜກັໜໄຌກທໃາຽກ຺ໃ າ. ຑຕະຽດຆູຆຄ຺ຘຌັງາທໃາ "ຏູໄໃີຓານາຑຕະບຄ຺ະຍໍໃ ນິທ ຖະຏູໄໃີຽຆືໃ ບເຌຑຕະບຄ຺ະຍໍໃ

ກະນາງບກີກັຽືໃ ບ" (ຂໍໄ 35). 

      ຑຕະຽດຆູປຼກປໄບຄເນໄຏໄູ ຒູຄັ ຺ໃຄນງຍັຂຶໄຌຘຄູກທໃາກາຌຘຓຸເຘໃຉຌ຺ຽບຄ ຖະເນໄຽກຈີທາຓຑໍເຌັີຌັເຈ.  

ຑຕະບຄ຺ຆຄ຺ຘຌັງາທໃາະເນໄຽກຈີທາຓຽຑິໃ ຄຑໍເຆ ຺ໃທຌຕີຌັ  ຆຶໃ ຄຎະຽຘຈີກທໃາຂບຄຎະາຌີໃ ຽຎັຌບານາຌຖະຽືໃ ບຄ

ຈືໃຓ. 

             ຊໄບງາໍ "ຽປ຺າຽຎັຌ"  ຘບຌຽປ຺ານຼຄັກໃຼ ທກຍັຊາຌະ ຖະຍຈ຺ຍາຈຂບຄຑຕະຽດຆູ? 

 

3. ດປຌັ 6:36-40 : 

36ຉໃຽປ຺າຍບກໃາຌຄັນຖາງຖໄທທໃາ ຑທກໃາຌແຈໄຽນັຌຽປ຺າຖໄທ ຉໃກງໍຄັຍໍໃ ຽຆືໃບ. 37ຘາຕະຑຈັີໃ ຑຕະຍິຈາຆຄ຺ຎະ 

າຌເນໄກໃຽປ຺າະຓານາຽປ຺າ ຖະຏູໄີໃ ຓານາຽປ຺າ ຽປ຺າະຍໍໃຊິໄຓບບກແຎຑາງຌບກກັຽືໃ ບ.  38ຽຑາະທໃາຽປ຺າແຈໄຖຄ຺  

ຓາາກຘທຌັ ຍໍໃຓ ໃຌຽຑືໃ ບະຽປັຈຉາຓເຂບຄຽປ຺າຽບຄ    ຉໃຽຑືໃ ບຽປັຈຉາຓຑຕະງັຂບຄຑຕະບຄ຺ຏູໄຆຄ຺ເຆໄຽປ຺າຓາ.  

39ບຌັຌີໄນຖະ, ຓໃຌຌ ໍ ໄາຑຕະງັຂບຄຏູໄຆຄ຺ເຆໄຽປ຺າຓາ ືເນໄຽປ຺າປກັຘາກຸຘິໃ ຄີໃ ຑຕະບຄ຺ຆຄ຺ຓບຍແທໄກຍັຽປ຺າຌ ັ ໄຌ ຍໍໃ

ເນໄຘິໃ ຄເຈຘຌູນາງແຎຉໃເນໄຽຎັຌືຌຓາເຌທຌັຘຈຸໄາງ.    40ຽຑາະຌີໄນຖະ, ຽຎັຌຌ ໍ ໄາຑຕະງັຑຕະຍິຈາຂບຄຽປ຺າ 

ືເນໄກຸຌ຺ີໃ ຽນັຌຑຕະຍຈຸ ຖະທາຄເເຌຑຕະຍຈຸຌ ັ ໄຌ ແຈໄຓຆີທີິຈບຌັຉຖບຈແຎຽຎັຌຌຈິ ຖະ ຽປ຺າະເນໄຏູໄຌ ັ ໄຌ

ຽຎັຌືຌຓາເຌທຌັຘຈຸໄາງ.” 

        

ນົຄັາກແຈໄຉໍໃ ທ ໃາທາຓຽນັຌກໃຉທ຺ຂບຄຏໄູ ຉູຈິຉາຓຑຕະບຄ຺ຖໄທ, ຑຕະຽດຆູກ ໃາທບບກແຎຽຑືໃ ບຘບຌທາຓ 

ຄິກໃຽຂ຺າ ຈງແຈໄງກ຺ຂໍກະກາຌຄາຌຂບຄຑຕະຽ຺ໄາຘບຄຎະກາຌໃີະຌາໍຘູໃທາຓຘາໍຽຕັຈເຌທາຓຖບຈຑ ຺ໄຌ. 

        ຎະກາຌຖກ  ທາຓຖບຈຑ ຺ໄຌຂບຄຽປ຺າຂຶໄຌກຍັກາຌຖິຽຖີໄຓຂບຄຑຕະຽ຺ໄາ:    "ກຸຌ຺ ໃີຑຕະຍຈິາຎະ 

າຌເນໄກໃຽປ຺າະຓານາຽປ຺າ " (ຂໍໄ 37).  ເຌຂະຌະຈຼທກຌັ  າໍຽຎັຌໃີກຸຌ຺ຉໄບຄຊິໄຓເຽກ຺ໃ າຽບ຺າເເໝໃ (ຽຍິໃ ຄ 

ກິກາຌ 2:38) ຖະທາຄເຽຆືໃ ບເຌຑຕະຕຈິ ຽຑືໃ ບະແຈໄປຍັທາຓຖບຈຑ ຺ໄຌ (ຽຍິໃ ຄ ຽບຽຒຆ 2:8-9),   ຑຕະ

ຽ຺ໄາຊຽືບ຺າຍາຈກໄາທທາຓຑ ຺ໄຌຽຎັຌຍາຈກໄາທຖກຘຽຓ.ີ   ຑຕະບຄ຺ຘ ຺ໃຄຑຕະຽດຆູຖຄ຺ຓາເຌຊາຌະຑຕະຏູໄແຊໃຂບຄຽປ຺າ,   

ຆຄ຺ຎະາຌຕຈິບາໍຌາຈເຌກາຌຽຎັຌຌືຓາຂບຄຑຕະບຄ຺,   ຖະປຍັຎະກຌັກາຌຘະຽຈັຈຂຶໄຌຘູໃຘທຌັຂບຄຑຕະບຄ຺.  

ຏຌກາຌຂບຄຑຕະຽ຺ໄາຽຑືໃ ບທາຓຑ ຺ໄຌແຈໄຊກືຈັທາຄແທໄປຼຍປໄບງຖໄທຉໃກ ໃບຌຘໄາຄຖກຑໄູ ຌຸ ( ຽຍິໃ ຄ ຽບຽຒຆ 

1:4-5). 

       ກາຌປູໄກັທໃາຑຕະຽ຺ໄາຽຎັຌຏູໄຖິຽຖີໄຓ ຍໍໃ ແຈໄຖຈ຺ທາຓຉໄບຄກາຌຉບຍຘຌບຄຂບຄຽປ຺າຖຄ຺. ຑຕະຽ຺ໄາຽຖັໃ ຄ, ຉຈັ 

ຘຌິຖຄ຺ຈ, ຖະຈຄຶຌ຺ຽຂ຺ໄາຓານາຑຕະບຄ຺.  ຖໄທກາຌກຍັເ ຖະທາຓຽຆືໃ ບກຽໍຎັຌຘິໃ ຄາໍຽຎັຌຘາໍຖຍັທາຓຑ ຺ໄຌ

ຉາຓຑຕະຓັຑີ. ຑຕະຽ຺ໄາຽຆືໄບຽຆຌີຽປ຺າກຸຌ຺ເນໄຓີທາຓຘຓັຑຌັກຍັຑຕະບຄ຺, ຖະທາຓຘຓັຑຌັຌ ັໄຌແຈໄຊກືຎະຍັ

ຉາໝາງແທໄຈງກາຌກຍັເ ຖະຈງທາຓຽຆືໃ ບຂບຄຽປ຺າ. 

       ຎະກາຌີຘບຄ, ຑຕະຽດຆູຘບຌທໃາ  ທາຓຘຓັຑຌັຕະນທໃາຄຽປ຺າກຍັຑຕະຽ຺ໄາຽຎັຌທາຓຘຓັຑຌັຊາທບຌ : 

 " ຏູໄີໃ ຓານາຽປ຺າ ຽປ຺າະຍໍໃຊິໄຓບບກແຎຑາງຌບກກັຽືໃ ບ " ( ຂໍໄ 37 ). 

 " ບຌັຌີໄນຖະ, ຓໃຌຌ ໍ ໄາຑຕະງັຂບຄຏູໄຆຄ຺ເຆໄຽປ຺າຓາ ືເນໄຽປ຺າປກັຘາກຸຘິໃ ຄີໃ ຑຕະບຄ຺ຆຄ຺ຓບຍແທໄກຍັຽປ຺າ

ຌ ັ ໄຌ ຍໍໃ ເນໄຘິໃ ຄເຈຘຌູນາງແຎຉໃເນໄຽຎັຌືຌຓາເຌທຌັຘຈຸໄາງ " ( ຂໍໄ 39 ). 



4 
 

         ຺ໃຄືໃແທໄທໃາກາຌກຍັເໃີຽປ຺າງຌິຈເີຌທາຓຘຓັຑຌັກຍັຑຕະຽ຺ໄາ ຊກືປຍັຎະກຌັຈໄທງຕຈິບາໍຌາຈຂບຄຑຕະ

ບຄ຺, ຍໍໃຓ ໃຌຈໄທງທາຓຑະງາງາຓຂບຄຽປ຺າ. ຑຕະຽ຺ໄາຆຄ຺ຈຄຶຌ຺ຽຂ຺ໄາຘູໃທາຓຑ ຺ໄຌ ຖະນຖຄັາກຌ ັໄຌຑຕະບຄ຺ກປໍກັ 

ຘາທາຓຘຓັຑຌັຌຕິຌັກຍັຑຕະບຄ຺ແທໄ. 

        ຍໍໃຓຘີິໃ ຄເຈຘາຓາຈາໍຖາງທາຓຘຓັຑຌັຂບຄໃາຌກຍັຑຕະຽດຆູແຈໄ (ຽຍິໃ ຄ ຕຓ 8:38-39).   ຘຈຸໄາງ

ຑທກຽປ຺າກໍະຑຍ຺ທາຓຑໍເໄຄິ ຽຓ ືໃບເຈຑທກຽປ຺ານາກຽບ຺າາຄຽຖືບກເຌທຊິຆີທີຈິຂບຄຽປ຺າທາຄເຘໃທາຓຄິບຌັ

ຽຖິກຽຆິໃ ຄຌີໄ. ຑທກຽປ຺າະຍໍໃ ນິທກະນາງຘິໃ ຄຆຶໃ ຄຌ຺ຄັນົາງແທໃທໄານາທາຓຑໍເຊາທບຌາກຆຍັຘຓ຺ຍຈັ,  ທາຓ

ຘາໍຽຕັຈ, ຖະທາຓບຈຸຓ຺ຘຓ຺ຍຌູຐໃາງຖກຌີໄ.   ຑທກຽປ຺າຎບຈຑງັເຌຑຕະຽ຺ໄາຈງກາຌຽຂ຺ໄາຘຌຈິເຌຑຕະຕຈິ. 

 

               ໃາຌະຍຌັຖະງາງຎະຘຍ຺ກາຌກຍັບານາຌິຍນໃຄຆທີິຈຂບຄໃາຌ ດໃາຄເຈ? 

                              ກາຌຉບຍຘຌບຄຉໍໃທາຓຉໄບຄກາຌ 

ຖາງກາຌຂໄາຄຖຸໃຓຌີໄຓ ໃຌຖາງຆືໃທາຓຉໄບຄກາຌີໃ ຽຖິກກທໃາຌ຺ຄັນົາງຎະຘຍ຺ຓາ.  ຺ໃຄຽຖືບກຘບຄດໃາຄ ຖະຍຌັຶກ

ທໃາ ທັຌະຓັຆຸກງູໄເນໄຽປ຺າແທໃທໄານາຓາຽຑືໃ ບຉບຍຘຌບຄຉໍໃທາຓຉໄບຄກາຌຽນ຺ົໃ າຌ ັໄຌ. 

          ທາຓຎະຘຄ຺,   ຌຸທາຓຈ,ີ   ທາຓປກັ,    ທາຓຎບຈຑງັ,    ທາຓນທຄັ. 

 

 

                                                        

ຌາໍເຆໄເຌຆທີຈິ 

      ຑທກຽປ຺າະຉບຍຘຌບຄຉໍໃບານາຌນໃຄຆທີຈິດໃາຄເຈເຌບາິຈຌີໄ ?  ຺ໃຄຑິາຕະຌາຽຄືໃບຌແຂຖຸໃຓຌີໄ : 

 

 ຽຆ຺າຘາ.  ຺ໃຄຽຍິໃ ຄຘິໃ ຄໃີໃາຌກາໍຖຄັຘູໄຆຌ຺ຘທຄນາ ຆຶໃ ຄະຌາໍທາຓຎບຈຑງັຓາເນໄຽຆັໃ ຌ: ຆຍັຘຓ຺ຍຈັ, ທາຓ

ຘາໍຽຕັຈ, ທາຓບຈຸຓ຺ຘຓ຺ຍຌູ, ນືົ ຘິໃ ຄບືໃ ຌໂບກີ. ດຈຸທາຓຑະງາງາຓຘາ.   ຺ໃຄກຍັເ ຖະຂໍເນໄຑຕະຽ຺ໄາ

ຎະ າຌທາຓຘກຸເບຌັໄຄິເຌຑຕະຽດຆູເນໄກ ໃໃາຌ. 

 

  ຺ໃຄຂບຍຌຸ.  ຺ໃຄຘະຈຄທາຓປໄູ ຍູຌຸຌຸຉໍໃ ຏໄູ ູໃີເນໄຍໍຕກິາຌ ຖະບທງຑບຌໃາຌ. ກາຌຂບຍຌຸຽຎັຌ

ນຌ຺າຄເນຼໃາຄໜຶໃ ຄ ຆຶໃ ຄະຑາໃາຌຽທັໄຌາກທາຓຽນັຌກໃຉທ຺ ຖະງກ຺ຖະຈຍັທາຓຑໍເຂຶໄຌ. 

 

  ຺ໃຄເນໄແຎ.   ຺ໃຄບາຘາຘຓກັຌາໍໜໃທງຄາຌປຍັເຆໄໃີເນໄຍໍຕກິາຌຏໄູ ບູືໃ ຌໃີຂຈັຘຌ຺.   ເຌຂຌະຈຼທກຌັ  ຺ໃຄຽທ຺ໄາ

ຂໃາທຎະຽຘຈີເນໄຍາຄຌ຺ຒຄັ ຈງເຆໄຑຕະຓັຍຈ຺ຌີໄ ຽຑືໃ ບຆໃບງເນໄຽຂ຺າຽຂ຺ໄາເຽຊຄິທາຓຑໍເບຌັໄຄິີໃ ຓາ

າກ ຑຕະຽດຆູຕຈິ. 

 

ຊາຌະຽຎັຌຘຈິຑຕະຽດຆູຕຈິ, ໃາຌຓີາຄຽຂ຺ໄານາ ນົາງກທໃາໃີໃາຌາຈນທຄັຈໄທງຆ ໍໄາ.  ທາຓຎບຈຑງັ

ຂບຄໃາຌເຌຊາຌະຽຎັຌຏູໄຽຆືໃ ບຆ ຺ໃທຌຕິຌັ. ໃາຌແຈໄປຍັຉໃຓ ືໄໃາຌຑ ຺ໄຌ, ຍໍໃຓ ໃຌຓ ືໄໃາຌຉາງ.  ຘິໃ ຄໃີໃາຌຉໄບຄ 

ກາຌ ຖະາໍຽຎັຌໃີຘຈຸ, ຘາຓາຈນາແຈໄເຌຑຕະຽດຆູ. 

 

ບຎຸຊຓັຈງ ຖາທຆາທຽີຌຍຍັຉຘິຘຓັຑຌັ www.lsbf.org  ຈງ  PSI 

ຑຕະຽດຆູຉບຍຘຌບຄຉໍໃ ທາຓຉໄບຄກາຌຽນົໃາ຺ຌີໄ  ດໃາຄເຈ ? 



 

ວັນອາທິດທີ
__________________________________________

ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ        ຄວາມ
 

ເມື່ອໃດ
 

ພຣະເຢຊູເປັນແສງ

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
       ຄືນວັນເສົາທ່ີຜ່ານມາ, ລູກຊາຍອາ
ຢ່າງກະທັນຫັນ. ຢູ່ຂ້າງນອກກໍມືດສນິດເທ່ົາ
ນ່ຶງຂອງຫ້ອງນະມັສການ. ໃນຂະນະທ່ີພວກ
ໜ້າຫາສະວິດໄຟທ່ີຢູ່ຝາຕົງກັນຂ້າມກັບ
ແຮງ! ລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈັບມຂ້ືາພະເຈ້ົາ
        ແມ່ນຫຍັງທ່ີຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍ! ເມື່ອ
ຈະເປັນການດີກວ່ານ້ີອີກຖ້າມີໃຜຜູ້ນ່ຶງເປີດ
ເວລາ, ບ່ໍວ່າຊິວິດຂອງເຮົາຈະຕົກຢູ່ໃນຄວາມ
ເຫນັແສງສະວ່າງ. ອົງພຣະເຢຊູເອງເປັນ
 
ພຣະຄມັພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 
  
      
1. ໂຢຮັນ 8:12 
12ອີກເທ່ືອນຶ່ງພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕ່ໍເຂົາວ່າ
ທີ່ມືດ ແຕ່ຈະມຄີວາມສະວ່າງແຫ່ງຊີວິດ
 
       ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຂ້ຶນໄປຍັງບໍຣິ
(ໂຢຮັນ 8:2,14).  ໃນເຊ້ົາວັນຕ່ໍມາຂອງວັນ
ຂະນະທ່ີຍັງສອນຢູ່ນັ້ນ, ຜູ້ນຳທາງສາສນາ
ເຂົາເຮັດດ່ັງນີ້ “ເມື່ອຮຸ່ງເຊ້ົາ" (ຂ້ໍ 2 ).  ຂະ
ອາຣຸນວັນໃໝ່. ນ້ີເປັນການຈດັຕຽມປະກາ
       ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ອ້າງວ່າ
ເປັນ “ແສງສະວ່າງຂອງໂລກ.”  ຄວາມຄິດ
ພຣະຄັມພີ.   ແສງສະວ່າງໃຊ້ເປັນເຄື່ອງ
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ອາທິດທີ 13 ມີນາ 2016 (3-13-2016) 

__________________________________________
ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາສຳລັບທິດທາງ. 

ໃດທ່ີທ່ານມີຄວາມຮູສຶ້ກຢ້ານກົວຕໍ່ຄວາມມືດ? 
ແສງສະວ່າງຜູ້ສຳແດງໃຫ້ເຫນັຫົນທາງທ່ີເຮົາຄວນຈະໄປ 

 

ອາຍຸຫາ້ປີຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປັນເພື່ອນເດີນທາງໄປຄຣິສຕະ
ເທ່ົາກັນກັບຂ້າງໃນຂອງຄຣິສຕະຈັກ.  ສະວິດປິດເປີດໄຟຊ້ຳ

ພວກເຮົາກຳລັງກ້າວຂາເຂ້ົາໄປໃນຫ້ອງທ່ີມືດສນິດ,   ມຸ້ງໜ້າ
ກັບທາງເຂ້ົານ້ັນ,   ມຄົີນເອົາມືມາຈັບທີ່ມຂ້ືາພະເຈົ້າ  ຂ້າພະເຈົ້າ
ເຈ້ົາຢ່າງແໜ້ນແລະເວ້ົາວ່າ, “ຢ່າຕົກໃຈ, ພໍ່, ມຂ້ືານ້ອຍເອງ.”

ເມື່ອທ່ານຕົກຢູ່ໃນຄວາມມືດ, ມນັເປັນການດີທ່ີຮູ້ວ່າມໃີຜບາງຄົນ
ເປີດໄຟໃຫ.້ ດ່ັງທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫນັໃນໂຢຮັນ 8, ພຣະເຢ
ຄວາມມດືມນົຫຼາຍປານໃດ. ແລະພຣະອົງຍັງເຮັດຫຼາຍກວ່າ

ເປັນແສງສະວ່າງຂອງໂລກ. 

ງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2ແລະ3) 
 ສືກສາພຣະຄັມພີ 
ວ່າ, “ ເຮົານີ້ແຫຼະ, ເປັນຄວາມສະວ່າງຂອງໂລກຜູ້ທີ່ຕາມເຮົາ
ວິດ.”  

ຣເິວນພຣະວິຫານ  ແລະຊົງສ່ັງສອນໃນເທດສະການຕັ້ງທັບ
ຂອງວັນເທດສະການພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດເຂົ້າໄປໃນພຣະວິຫານ

ນາໄດ້ນຳເອົາຍິງຄົນນ່ຶງທີ່ເຂົາຈັບໄດ້ໃນຂະນະກຳລັງຫຼິ້ນຊູ້ຢູ່
ຂະນະຕາເວັນຮຸ່ງຂຶ້ນ, ຜູ້ຄົນກໍອອກຈາກຄວາມມືດໃນເຮືອນ
ກາດສິ່ງທີ່ບ່ໍໜ້າເຊື່ອຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ: “ເຮົາເປັນແສງ
ອ້າງວ່າເປັນຜູ້ຈດັຫາແສງສະວ່າງໃຫ້ກັບໂລກ.    ພຣະອົງປະ
ຄິດແລະສັນຍາລັກເຄື່ອງໝາຍຂອງແສງສະວ່າງແມ່ນມີຄວາມ

ເຄື່ອງໝາຍຫືຼອ້າງອີງເຖິງຄວາມພົ້ນທັງສອງພາກຄື  ພາກພັນທະ

__________________________________________ 

ຕະຈກັຂອງພວກເຮົາ
ຊ້ຳພັດຢູ່ຝາອີກຂ້າງ

ໜ້າກ້າວເດີນໄປຂ້າງ
ເຈົ້າຕົກໃຈຮ້ອງຢ່າງ
.” 
ຄົນຢູ່ກັບເຮົາ.  ມັນ

ເຢຊູຢູ່ກັບເຮົາຕລອດ
ວ່າການທີ່ເຮັດໃຫເ້ຮົາ

ເຮົາມາຈະບໍ່ທ່ຽວໄປໃນ

ທັບອາສັຍຂອງຊາວຢິວ 
ຫານອີກເພື່ອສ່ັງສອນ. 
ຢູ່  (8: 2-11) ພວກ

ເຮືອນເພື່ອຕ້ອນຮັບແສງ
ແສງສະວ່າງຂອງໂລກ.” 

ປະກາດວ່າພຣະອົງ
ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນ  
ທະສັນຍາເດີມ  ແລະ
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ພາກພັນທະສັນຍາໃໝ່( ເພງສັຣເສີນບົດ 27:1 ແລະ 1 ໂຢຮັນ1:7, ຕົວຢ່າງ).     ເມື່ອພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ປະກາດວ່າ   
ພຣະອົງເປັນແສງສະວ່າງຂອງໂລກ.  ພຣະອົງປະກາດພຣະອົງເອງວ່າພຣະອົງເທ່ົານ້ັນທ່ີເປັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງການໄຖ່
ບາບ. ພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນທີ່ເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນທ່ີແທ້ຈງິ. 
       ພຣະຄັມພີໄດ້ໃຊ້ແສງສະວ່າງເປັນເຄື່ອງໝາຍການນຳທິດທາງຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້ານຳພາໄພ່ພນົຂອງພຣະ
ອົງດ້ວຍຫຼັກເສົາໄຟໃນຍາມກາງຄືນໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໃນຖ່ິນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ ( ອົບພະຍົບ 13: 21-22). 
ໂດຍສະເພາະ, ນ້ີເປັນເຫດການທີ່ສຳຄັນທີ່ລະນຶກເຖິງງານເທດສະການຕ້ັງທັບອາສັຍໃນເວລາທ່ີພຣະເຢຊູສະເດັດຂ້ຶນ
ໄປຍັງພຣະວິຫານ. 
       ຄິດເບິ່ງກ່ຽວກັບທັມມະຊາດທີ່ພຣະເຢຊູກ່າວເຖິງການກະເສດຕະກັມຂອງຝູງຊົນໃນເວລານ້ັນ.  ເວລານ້ັນຍັງບ່ໍມີ
ໄຟຟ້າ, ເຣ່ືອງແສງສະວາງແມ່ນມຄີວາມຍາກລຳບາກໃນການສ້າງຂ້ຶນແລະມີຄຸນຄ່າຫຼາຍຍາກທີ່ຈະຮັກສາໄວ້,   ພຣະ
ເຢຊູປະກາດພຣະອົງເອງວ່າເປັນແສງສະວ່າງ.       ພຣະເຢຊູໄດ້ພສູິດໃຫ້ເຫນັວ່າພຣະອົງເອງເປັນຕົົ້ນກຳເນີດຄວາມ
ຕ້ອງການທີ່ສຳຄັນໃນຖ້າມກາງມະນຸດ.    ພຣະເຢຊູຍັງເປັນພຍານໃຫ້ກັບພຣະອົງເອງໂດຍສັນຍາວ່າ: “ຜູ້ທີ່ຕາມເຮົາ
ມາຈະບໍ່ທຽວໄປໃນທ່ີມືດ ແຕ່ຈະມີຄວາມສະວ່າງແຫ່ງຊີວິດ”(ຂ້ໍ 12).    ພຣະເຢຊູຊົງສັນຍາວ່າພວກເຮົາຈະບ່ໍຕົກເຂົ້າ
ໄປໃນຄວາມມືດ. 
       ມັນເປັນການງ່າຍທີ່ມະນຸດເຮົາຈະຫຼົງໄຫກັຼບແສງສະວ່າງອ່ືນໆທ່ີປາກົດໃຫ້ເຫັນເຊັ່ນ    ຄວາມຈະເຣີນທາງສະຕິ
ປັນຍາຂອງໂລກ, ຂ່າວສານສື່ມວນຊົນ,  ຫຼັກປຣັສຍາທ່ີນິຍົມຊົມຊອບ, ແລະອ່ືນໆ.  ທັງໝົດນ້ີໄດ້ສ່ອງແສງແວວວາວ
ແລະສ່ອງສະວ່າງດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເຮົາ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍນຳທາງເຮົາໄປສູ່ຄວາມມືດແລະໝົດຄວາມຫວັງ. ການ
ໄວ້ວາງໃຈພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນແສງສະວ່າງ:ເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫພ້ົ້ນແລະນຳທາງຂອງທ່ານ. 
 
2. ໂຢຮັນ 8:13-15 
13ແລ້ວພວກຟາຣີຊາຍກ່າວຕໍ່ພຣະອົງວ່າ, “ທ່ານເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ຕົວທ່ານເອງ ຄຳພຍານຂອງທ່ານກໍບໍ່ຈິງ.” 14ພຣະ 
ເຢຊູຊົງຕອບເຂົາວ່າ, “ເຖິງວ່າເຮົາເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ຕົວເຮົາເອງ ຄຳພຍານຂອງເຮົາກໍເປັນຄວາມຈງິ ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າ
ເຮົາມາແຕ່ໃສແລະຈະໄປໃສ   ແຕ່ຝ່າຍທ່ານທັງຫລາຍກໍບ່ໍຮູ້ວ່າເຮົາມາແຕ່ໃສແລະຈະໄປໃສ.   15ທ່ານທັງຫລາຍຕັດ 
ສິນຕາມທັມມະດາມະນຸດ ຝ່າຍເຮົາກໍບ່ໍຕັດສິນໃຜ. 
 
      ພວາກຟາຣີຊາຍໄດ້ກ່າວຫາຄຳພຍານໃນທາງກົງກັນຂ້າມຕ່ໍການຢືນຢັນໃນຄວາມຄິດຕົນເອງຂອງພຣະເຢຊູວ່າ  
ພຣະອົງເປັນຄວາມສະວ່າງຂອງໂລກ.    ຂ້ໍກ່າວຫາຂອງເຂົາແມ່ນອ້າງເຖິງພຣະບັນຍັດ:  "ທ່ານເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ຕົວ
ທ່ານເອງ, ຄໍາພຍານຂອງທ່ານກໍບ່ໍເປັນຄວາມຈິງ" ( ຂ້ໍ 13). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມນ້ີບ່ໍແມ່ນຄ້ັງແລກທ່ີພຣະເຢຊູໃດ້ຍິນຂ້ໍ
ກ່າວຫາ,ແລະພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຄຳພຍານສ່ີຢ່າງນ້ີກ່ອນແລ້ວໃນຄຳໃຫ້ການຂອງພຣະອົງຕ່ໍໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ,  ການກະ
ທຳພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ, ແລະພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ(ໂຢຮັນ 5:31-39). 
       ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຫນັພ້ອມກັບຄຳພຍານທ່ີຕ້ອງການຢືນຍັນ (ພຣະບັນຍັດສອງ 17:6; 19:15).  ດ່ັງນ້ັນ, ພຣະອົງ
ຈຶ່ງສ້າງພຍານຫຼັກຖານຢ່າງອ່ືນເພື່ອສນັບສນູນກິຈການຂອງພຣະອົງ.  ບັນຫາການຕັດສິນໃຈຂອງພວກຟາຣີຊາຍນ້ັນ 
ແມ່ນເຂົາປະຕິເສດທຸກໆເຫດຜົນທີ່ຂັດແຍ້ງກັບການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ   ວ່າພຣະເຢຊູເປັນຄົນ
ຫຼອກລວງ.   ພວກເຂົາມີຄວາມສັບສົນປົນເປກ່ຽວເຣືອ່ງຄວາມຈງິ. 
       ຫຼາຍໆຄົນທີ່ເຊ່ືອຖືສາສນາໃນທຸກວັນນ້ີນຶກຄິດໃນໃຈຂອງເຂົາເອງ ວ່າອັນໃດທີ່ເປັນສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທາງສາສນາ 
“ຄວາມຈິງ”  ຍິ່ງໄປກວ່ານ້ັນເມື່ອມີຂ້ໍໂຕ້ແຍ້ງກັບຄຳສອນທີ່ເປັນຄວາມຈິງຂອງພຣະຄັມພີ.     ຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອກໍເຮັດຄວາມ
ຜິດຢູ່ເລື້ອຍໆໂດຍທ່ີເຂົາວາງໃຈເຊ່ືອໃນເຫດຜົນຂອງຕົວເອງ,    ຫຼັກປຣັສຍາຂອງມະນຸດຫຼືການສຶກສາອັກສອນສາດ
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ຂອງກຣີກຫຼາຍກວ່າໃນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ.  ບໍ່ວ່າເຫດຜົນໃດທີ່ເກີນກວ່າຖານະຕຳແໜ່ງຂອງພວກເຂົາ,  ທັງສອງ
ຢ່າງນ້ີຍຶດຕິດຢູ່ກັບວ່າອັນໃດເປັນສ່ິງທີ່ເຂົາເຊ່ືອ ຫຼາຍກວ່າການຍອມຮັບພຣະເຢຊູຄຣິດແລະພຣະທັມແຫງ່ຄວາມຈງິ.  
        ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຮູ້ຈັກຂ້ໍແທ້ຈິງ,   ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າຄຳພຍານຂອງພຣະອົງກໍຖືກຕ້ອງແລະມເີຫດຜົນ.   “ຄຳ 
ພຍານຂອງເຮົາກໍເປັນຄວາມຈິງ ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າເຮົາມາແຕ່ໃສແລະຈະໄປໃສ” (ຂ້ໍ 14). ພຣະອົງຊົງບອກໃຫ້ເຫນັແຫຼ່ງ
ທີ່ມາຂອງພຣະອົງແລະປາຍທາງຂອງພຣະອົງເພື່ອພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງມາຈາກ 
ພຣະບິດາຜູ້ຊົງໃຊ້ພຣະອົງມາແລະຈະກັບຄືນໄປອີກໃນບໍ່ຊ້ານ້ີ. 
        ບັນຫາຂອງພວກຟາຣີຊາຍແມ່ນສຶກສາກ່ຽວກັບສັງຄົມມະນຸດຂອງໂລກ.    ພຣະເຢຊູເວົ້າວ່າ,  “ທ່ານທັງຫລາຍ
ຕັດສິນຕາມທັມມະດາມະນຸດ” (ຂ້ໍ15).  ພວກເຂົາເລີ້ມຕ້ົນດ້ວຍຕົວເຂົາເອງແລະເອົາພຣະເຈົ້າເຂົ້າເປັນສ່ວນນ່ຶງໃນຊີ
ວິດຂອງເຂົາຕາມທ່ີເຂົາຕ້ອງການ. ພຣະເຢຊູເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ເລ້ີມຕ້ົນກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເປັນພຣະບິດາຂອງເຮົາແລະ
ປັບປຸງການດຳເນີນຊີວິດຂອງເຮົາໃຫ້ມສ່ີວນກັບພຣະອົງ.    ພຣະອົງຈະເຂົ້າໄປສະຖິດຢູ່ໃນຈດິໃຈຂອງເຂົາ, ໂດຍໃຫ້
ທຸກສ່ິງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊົງນຳຂອງພຣະອົງ. 
 
3. ໂຢຮັນ 8:16-19 
16ແຕ່ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະຕັດສີນ ການຕັດສີນຂອງເຮົາກໍຖືກ  ເພາະເຮົາບ່ໍໄດ້ຕັດສິນໂດຍລຳພັງເຮົາຜູ້ດຽວ   ແຕ່ເຮົາຕັດ 
ສິນຮ່ວມກັບພຣະບິດາຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ.  17ໃນພຣະບັນຍັດຂອງທ່ານທັງຫລາຍມຄີຳຂຽນໄວ້ວ່າ   ຄຳພຍານຂອງສອງ 
ຄົນກໍເປັນຄວາມຈງິ.    18ຝ່າຍເຮົາເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ຕົວເຮົາເອງແລະພຣະບິດາຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາກໍເປັນພຍານໃຫ້ແກ່ 
ເຮົາເໝືອນກັນ.” 
 
          ພຣະເຢຊູມາເພື່ອນຳເອົາການຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນພັຍມາໃຫ້,    ບ່ໍແມ່ນມາເພື່ອຕັດສິນລົງໂທດຕໍ່ທຸກຄົນ(ບົດ 3:17).  
ພຣະອົງມາເພ່ືອເປັນແສງສະວ່າງໃຫ້ກັບຄວາມມືດ,   ບ່ໍແມ່ນມາເພື່ອເປັນຜູ້ພພິາກສາລົງໂທດຄວາມມືດ.    ພຣະອົງ 
ເຂົ້າ ມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ, ແລະທຸກຄົນມີສິດເລືອກຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາທ່ີຈະເຊື່ອຫລືບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະອົງ. 
       ການຕ່ໍເນື່ອງຄຳພຍານຂອງພຣະເຢຊູ,   ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ຂ້ໍໂຕ້ແຍ້ງເທິງພື້ນຖານຂອງກົດບັນຍັດ  ຊ່ຶງອ້າງອີງຈາກ 
ສິດອຳນາດຂອງຟາຣຊີາຍ:  “ເຖິງແມ່ນວ່າກົດບັນຍັດຂອງທ່ານຍັງມີຂ້ໍຂຽນໄວ້ວ່າ ຄຳພຍານຂອງສອງຄົນກໍຖືວ່າເປັນ 
“ຄວາມຈິງ”(ຂ້ໍ 17).  ຂໍ້ນ້ີແມນ່ຢູ່ເທິງພືນ້ຖານພຣະຄັມພີເດີມທ່ີມາຈາກປໂຍກຊຶ່ງຂຽນໄວ້ວ່າຕ້ອງມີພຍານສອງປາກ 

ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຈຶ່ງໃຫປັ້ບໂທດຄວາມຜິດເຖິງຕາຍໄດ້(ພຣະບັນຍັດສອງ 17:6-7; 19:15).     ພຣະເຢຊູອະທິບາຍວ່າຂ້ໍ 
ອ້າງຂອງພຣະອົງແມ່ນເປັນຄວາມຈິງ    ເພາະພວກເຂົາຖືເອົາສອງຄຳພຍານຄືພຣະອົງເອງແລະພຣະບິດາຂອງພຣະ 
ອົງ. ສອງຄຳພຍານນ້ີເປັນຈຸດສຸດຍອດຂອງທຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ຖືກເອີ້ນເຂົ້າຮ່ວມໃນການພິຈາຣະນາຄະດີ.  
       ພຣະເຢຊູສລຸບຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງນີ້ໂດຍຊ້ີໃຫ້ເຫນັຈດຸປະສົງທີ່ສຳຄັນຂອງພຣະອົງ     “ຖ້າພວກທ່ານຮູ້ຈກັເຮົາກໍຄົງຮູ້ຈກັ 
ພຣະບິດາຂອງເຮົາເໝືອນກັນ” (ຂ້ໍ 19).  ຈົ່ງນຶກວາດພາບເບ່ິງບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຖືກຕ່ໍວ່າດ້ວຍຖ້ອຍຄຳທ່ີເຮັດໃຫເ້ວ້ົາບ່ໍອອກ
ຢ່າງພວກຟາຣຊີາຍທີ່ອວດຕົວເອງເປັນຜູ້ນຳທາງສາສນາ.    ພວກເຂົາອ້າງວ່າເຂົາຮູ້ຈກັພຣະເຈົ້າ;  ຄວາມຈິງ,  ພວກ
ເຂົາອ້າງວ່າພວກເຂົາຮູ້ເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈົ້າຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນໆ.  ພຣະເຢຊູເອີ້ນພວກເຂົາວ່າເປັນລູກນອກສົມຣົດເປັນ
ຜູ້ທີ່ບ່ໍຈງິໃຈໃນສາຍສັມພັນກັບພຣະບິດາ. 
          ພວກເຮົາຈະບ່ໍເຮັດຄວາມຜິດຢ່າງນີ້.     ພຣະເຢຊູເປັນແສງສະວ່າງສຳລັບໂລກແລະພຣະເຈົ້າພຣະບິດາເປັນ
ພຍານຂອງພຣະອົງ.    ດ່ັງນັ້ນ, ຈົ່ງດຳເນີນຊີວິດຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງໂດຍຍອມເຮັດຕາມພຣະ
ມະຫາບັນຊາຂອງພຣະອົງ. 
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ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 
ເນື່ອງຈາກພຣະເຢຊູເປັນແສງສະວ່າງຂອງໂລກ, ຈະເປັນແຮງຈູງໃຈໃນການປະພຶດແລະອຸປະນິສັຍຂອງທ່ານຢ່າງໃດ 
ໃນອາທິດນ້ີ?   ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບ່ິງແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນ້ີ: 
 
 ຈົ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນ. ຈ່ົງຄົ້ນຄວ້າທຸກສ່ວນໃນຊີວິດຂອງທ່ານທີ່ເປັນຂໍ້ມູນຂອງແສງສະວ່າງທາງອື່ນແທນທ່ີຈະ

ເປັນແສງສະວ່າງຂອງພຣະຄຣິດ. ຈ່ົງເດີນອອກຈາກຕ້ົນກຳເນີດຂອງແສງສະວ່າງເຫຼົ່ານ້ັນແລ້ວຫັນມາເດີນ
ຕາມແສງສະວ່າງຂອງພຣະຄຣິດ.   
    

 ຈົ່ງຍອມຮັບ.    ເລີ້ມຕ້ົນວັນໃໝ່ໃນແຕ່ລະວັນຂອງອາທິດນີ້ດ້ວຍການກ່າວຍອມຮັບຕົວເອງຕ່ໍພຣະເຈົ້າ.  ສະ
ແດງອອກໃຫ້ເຫນັຄວາມປາດຖນາທີ່ຈະເດີນໃນແສງສະວ່າງຂອງພຣະຄຣິດ, ແລະສືບຕໍ່ອະທິຖານເພື່ອການ 
ຊົງນຳພາໃນແຕ່ລະວັນ. 

 
 ຈົ່ງສຶກສາ.       ຈົ່ງອ່ານປ້ຶມທ່ີເປັນເຣືອ່ງກ່ຽວກັບຄຣິສຕຽນເຊັ່ນຄວາມບ່ໍຣສຸິດຂອງຊິວິດຄຣສິຕຽນໂດຍ c.s.

lewis. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຈ່ົງສຶກສາຄ້ົນຄວ້າປ້ຶມນ້ີຮ່ວມກັບຄົນອື່ນແລະສົນທະນາກັນວ່າປ້ຶມນ້ີສອນຫຍັງກ່ຽວ
ກັບແສງສະວ່າງແລະການນຳພາຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

 
ມັນອາດເປັນເວລາດົນສົມຄວນເມື່ອເວລາທ່ານພບົວ່າຕົວທ່ານເອງຢູ່ໃນຄວາມມືດ  ສັງຄົມມະນຸດຂອງເຮົາແມ່ນເຕັມ
ໄປດ້ວຍຄວາມມດື.    ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ແຕ່ທ່ານຈະບ່ໍຢູ່ລຳຟັງຄົນດຽວໃນຄວາມມດືນັ້ນ. ເມື່ອທ່ານເດີນຕາມພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ, ທ່ານຈະສາມາດພົບແສງສະວ່າງຕລອດເວລາ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນwww.lsbf.org ແປໂດຍVR. 



 

ວັນອາທິດທີ
__________________________________________

ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ         ຄວາມ
 

ເມື່ອໃດທ່ານມຄີວາມຮູ້ສຶກ
 

ມພີຽງພຣະ

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
       ຫຼາຍປິຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
ກໍເປັນມື້ທີ່ມຜູ້ີຄົນແອອັດເປັນພິເສດ. ເມື່ອ
ສຽດກັບຝູງຄົນເຂ້ົາໄປ, ພ້ອມກັບລູກທັງ
ເມື່ອຣດົໄຟເລ້ີມເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກສະ
       ພວກເຮົາຕົກໃຈ. ພວກເຮົາຕ້ອງອອກ
ທາງນຶ່ງ. ພວກເຮົາອະທິຖານຕລອດລະຍະ
ວົນຢ້ານວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນກັບເດັກນ້ອຍ
ເດີມ, ຄວາມຕົກໃຈແລະຄວາມສົງສັຍຈາກ
       ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງຄວາມອ່ອນແອຂອງ
ມມີາກມາຍຫຼາຍຮູບແບບ, ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍ
ວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມປອດພັຍໃນພຣະອົງ
 
ພຣະຄມັພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?   (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 
  
      
1. ໂຢຮັນ  10:7-10 
7ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວອີກວ່າ,  “ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈງິວ່າ
8ບັນດາຜູ້ທີ່ມາກ່ອນເຮົານ້ັນກໍເປັນຂະໂມຍແລະໂຈນ
ທາງເຮົາຜູ້ນ້ັນຈະພົ້ນ ແລ້ວຈະເຂ້ົາອອກທັງຈະພບົອາຫານ
ນ້ັນ  ຝ່າຍເຮົາໄດ້ມາເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຊີວິດ
 
       ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, “ເຮົາເປັນ
ຜູ້ດຽວເທົ່ານ້ັນທີ່ເປັນປະຕູສຳລັບແກະນ້ັນ
ເອີ້ນນັ້ນແມ່ນໄດ້ເອີ້ນແລ້ວເອ້ີນອິກຜ່ານ
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ອາທິດທີ 20 ມີນາ 2016 (3- 20- 2016) 

__________________________________________
ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາສຳລັບການປົກປ້ອງ. 

ສຶກໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເມື່ອຕົກຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ໜ້າຢ້ານ
ຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນທີ່ຂັນອາສາທ່ີຈະປົກປ້ອງຮັກສາເຮົາ 

 

ທ່ຽວໄປໃນເມືອງໃຫຍ່, ຄອບຄົວພວກເຮົາໄດ້ເດີນທາງດ້ວຍ
ເມື່ອຣົດໄຟມາຮອດສະຖານີທີ່ພວກເຮົາຢູ່, ພັນລະຍາແລະຂ້າ
ທັງສອງ. ພວກເຮົາທັງສອງຄົນຕ່າງກໍຄິດວ່າໃຜຜູ້ນ່ຶງຈັບເອົາແຂນ
ສະຖານີ, ພວກເຮົາແນມເຫນັລູກຜູ້ນ້ອຍຢືນຢູ່ຄົນດຽວທ່ີໜ້າ
ອອກຈາກຣົດໄຟໃນສະຖານີໜ້າແລະກໍຂ້ຶນຣດົໄຟຄັນທຳອິດ

ຍະທາງເດີນທາງກັບ,  ພຍາຍາມອົດກ້ັນບ່ໍໃຫ້ນ້ຳຕາໄຫຼອອກ
ນ້ອຍທີ່ຖືກປະໄວ້ຄົນດຽວ.   ເມື່ອພວກເຮົາກັບມາເຖິງກໍພບົ
ຈາກບ່ອນທີ່ເຮົາຈາກໄປ ໃນທີສຸດ, ທຸກຢ່າງກໍປາກົດວ່າດີຂ້ຶນ

ຂອງຄວາມຮູ້ສຶກທຸກໜັກໃຈ, ທ່ີເວ້ົາວ່າຢ່າງນ້ອຍ.  ພຣະເຢຊູຮູ້
ບ່ໍເຄີຍປະໃຫ້ເຮົາຢູ່ໂດດດ່ຽວ.   ພຣະອົງປົກປ້ອງເຮົາແລະເຮັດ

ອົງ. 

ງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
 ສືກສາພຣະຄັມພີ 

ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈງິວ່າ ເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນປະຕູຂອງແກະ
ບັນດາຜູ້ທີ່ມາກ່ອນເຮົານ້ັນກໍເປັນຂະໂມຍແລະໂຈນ ແຕ່ຝູງແກະບ່ໍໄດ້ຟັງເຂົາ. 9ເຮົານ້ີແຫລະ ເປັນປະຕູ

ແລ້ວຈະເຂ້ົາອອກທັງຈະພບົອາຫານ. 10ຂະໂມຍມາກໍພຽງແຕ່ຈະລັກ, ຈະຂ້າ
ວິດ ແລະຈະໄດ້ຢ່າງຄົບບໍຣບູິນ. 
ເປັນປະຕູຂອງແກະທັງຫຼາຍ" (ຂ້ໍ 7), ພຣະອົງໝາຍຄວາມວ່າ
ນ້ັນ.  ພຣະອົງຮຽກເອີ້ນໃນຖານະເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງ

ອິກຜ່ານທາງພັນທະສັນຍາໃໝ່ (ໂຢຮັນ 14:6 ແລະ ກິຈການ 4: 12).

__________________________________________ 

ານກົວ? 

ດ້ວຍຣົດໄຟໃຕ້ດິນແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍ່າງບຽດ
ແຂນລູກຜູ້ນ້ອຍ, ແຕ່

ໜ້າປ້າຍໂຄສະນາ.  
ອິດເພື່ອກັບໄປອີກທິດ
ອອກມາ, ມຄີວາມກັງ

ພບົວ່າລູກຊາຍຢືນຢູ່ທີ່
ຂ້ຶນ. 

ຮູ້ການດຳເນີນຊີວິດ 
ເຮັດໃຫ້ເຮົາໝັ້ນໃຈ

ເປັນປະຕູຂອງແກະທັງຫລາຍ. 
ເປັນປະຕູ ຖ້າຜູ້ໃດເຂົ້າ

ຈະຂ້າ, ແລະທຳລາຍເທ່ົາ

ວ່າມແີຕ່ພຣະອົງພຽງ
ຂອງໂລກນ້ີ ການຮຽກ

4: 12).   ໃນຂະນະທ່ີມີ
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ຫຼາຍສ່ິງລົບກວນແລະເຮັດໃຫ້ອ່ອນກຳລັງລົງນ້ັນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບ່ໍມທີາງເລືອກສຳລັບພຣະຄຳຂອງອົງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ. ພຣະເຢຊູຊົງເປັນທາງດຽວທ່ີໄປເຖິງພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງເປັນທາງນ້ັນ.  
       ພຣະເຢຊູວາງຮາກຖານການໃຫ້ຕົວຢ່າງປະກອບຂອງພຣະອົງເຣື່ອງຄອກແກະກັບປະຕູຄອກແກະ, ບ່ໍແມ່ນຫ້ອງ
ທີ່ປິດດ້ວຍປະຕູ ( ເໝືອນດັງທີ່ພວກເຮົາເຄີຍຄິດກ່ຽວກັບເຣ່ືອງປະຕູ).     ມີພຽງທາງດຽວທີ່ເປັນຫຼັກການທີ່ຖືກຕ້ອງໃນ
ການເຂົ້າໄປໃນຄອກແກະແມນ່ຕ້ອງເຂ້ົາໄປທາງປະຕູຫຼືປະຕູຮົ້ວ, ເນ່ືອງຈາກວ່າເຣື່ອງຄອກແກະເປັນເຄ່ືອງໝາຍຂອງ
ການມສີາຍສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ.   ມັນເປັນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ, ປະຕູ,  ເປັນທາງດຽວທີ່ຈະເຂົ້າໄປມສີາຍສັມພນັ
ນ້ັນ. ການໄວ້ວາງໃຈໃນສິ່ງອ່ືນໆ ເຊັ່ນ ວຽກງານດີ, ປະເພນີທາງສາສນາ,  ການເຊື່ອ, ແລະສ່ິງອ່ືນໆ  ຈະບໍ່ມີສ່ວນເຮັດ
ໃຫ້ທ່ານມີສາຍສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ. ທ່ານຈຳຕ້ອງເຊື່ອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູຄຣິດພຽງເທົ່ານ້ັນ. 
      ພຣະເຢຊູໄດ້ເຕືອນບຸກຄົນທີ່ຂັດຂວາງລູກແກະຂອງພຣະອົງຈາກການຕິດຕາມພຣະອົງ.  ພຣະອົງກ່າວວ່າ, “ຜູ້ທ່ີ
ມາກ່ອນເຮົານ້ັນກໍເປັນຂະໂມຍແລະໂຈນ” ( ຂ້ໍ 8).   ພຣະເຢຊູກ່າວພາດພິງເຖິງບັນດາຜູ້ນຳທາງສາສນາ,  ເຊ່ັນພວກ
ຟາຣີຊາຍແລະພວກຊາດູກາຍ,   ຜູ້ທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຫາຜົນປໂຍດຈາກຄົນອື່ນຫຼາຍກວ່າການນຳພາເຂົາເຈ້ົາໄປ
ຫາພຣະເຈົ້າ. ຖ້າຈະເວ້ົາໃຫ້ໜັກແໜ້ນ, ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວໂທດຜູ້ທີ່ເຂົ້າໄປກ່ໍກວນຄົນທ່ີເຂົ້າມາຫາພຣະອົງ.  ຄຳສອນ 
ຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນທັງໝົດເປັນຄຳຂັດແຍ່ງ ພຣະອົງຍັງໃຫ້ຄຳສັນຍາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຢູ່ສອງຢ່າງ. 
 ທຸກຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ  “ຈະເຂົ້າແລະອອກທັງຈະພບົອາຫານ”  (ຂ້ໍ 9). 
 “ຝ່າຍເຮົາໄດ້ມາເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຊີວິດ ແລະຈະໄດ້ຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ”(ຂ້ໍ 10) 

ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມພຣະເຢຊູມອິີສຣະພາບໃນການດຳລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນພຣະພອນຂອງພຣະອົງ.    ພວກ
ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳສັນຍາວ່າຈະມີຊີວິດທ່ີຄົບບໍຣບູິນ ມໂີອກາດທີ່ຈະດຳເນີນຊີວິດຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ. 
      ຄຳສັນຍາຂອງຄຳໂຄສະນາທີ່ທັນສມັຍສັນຍາວ່າທ່ານສາມາດ “ ມີທຸກສ່ິງ” ແຕ່ເຂົາຕົວະ.  ທ່ານບ່ໍເຄີຍໄດ້ຮັບອັນ
ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຜ່ານຈາກສິນຄ້າທ່ີເຂົາໂຄສະນານັ້ນ.   ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ສັນຍາວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງ
ການໃນຊີວິດນ້ີ ທີ່ເປັນຄວາມເພີ່ງພໍໃຈແລະການບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ແທ້ຈງິ ຊ່ຶງມພີຽງໃນພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ.  ພຣະເຢຊູໃຫ້
ທຸກສ່ິງແກ່ທ່ານເກີນກວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະບໍ່ວ່າຊີວິດຂອງທ່ານຈະເປັນຢ່າງໃດ. 
 
2. ໂຢຮັນ 10:11-13 
11ເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ດີ ຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີນ້ັນຍ່ອມສະລະຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອຝູງແກະ. 12ຜູ້ທີ່ຮັບຈ້າງບ່ໍເປັນຜູ້ລ້ຽງ
ແກະແລະຝູງແກະບ່ໍແມ່ນຂອງຕົນ ເມ່ືອເຫັນໝາໄນມາຜູ້ນ້ັນກໍປະຖ້ິມຝູງແກະປົບໜີໄປ ໝາໄນກໍຄາບຍາດເອົາແກະ 
ໄປເສັຽ ແລະເຮັດໃຫ້ຝູງແກະແຕກຊະກັນໄປ. 13ຄົນນ້ັນໜີກໍເພາະເປັນຜູ້ຮັບຈາ້ງ ແລະບໍ່ເປັນຫ່ວງນຳຝູງແກະ. 
 
       ພຣະເຢຊູໃຫ້ສັນຍາລັກອີກອັນນຶ່ງ “ເຮົານ້ີແຫຼະ" ໃນຫົວຂ້ໍໆ 11:  "ເຮົານ້ີແຫຼະ, ເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ດີ.” ຜູ້ລ້ຽງແກະ
ທີ່ດີຍອມເຮັດແຕ່ສ່ິງທີ່ດີເພື່ອແກະຂອງຕົນ ຄືຈະນຳເຂົາໄປໃນທົ່ງຫຍ້າ,  ປົກປ້ອງເຂົາຈາກພວກສັດປ່າ,  ຄອຍປ່ິນປົວ
ເຂົາເມື່ອເຂົາເຈັບປ່ວຍ, ແລະນຳໜ້າໄປ.  ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຟງັພຣະເຢຊູຄວນມີຄວາມຄາດຫວັງນ້ີ, ແຕ່ພຣະອົງຮຽກຮ້ອງສິ່ງທີ່
ສຳຄັນທີ່ສຸດ.    ພຣະອົງກ່າວຢ່າງລະອຽດວ່າຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີແມ່ນຜູ້ທີ່   “ຍອມສະລະຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອຝູງແກະ” (ຂ້ໍ 11).   
ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດເກີນກວ່າຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕ່ໍຝູງແກະຂອງພຣະອົງ; ພຣະອົງຍອມເສຽສະລະຊີວິດເພື່ອເຂົາ. 
         ໜ້າເສັຽດາຍ,    ພຣະເຢຊູຍັງເນັັ້ນໃຫເ້ຫນັສອງຢ່າງຂອງສິ່ງທ່ີເປັນພັຍອັນຕະລາຍຂອງຜູ້ທີ່ຂັດຂວາງການສ້າງ 
ສາຍສັມພັນຂອງມະນຸດກັບພຣະເຈົ້າ.  

1. ຜູ້ຮັບຈາ້ງ.   ໃນເມື່ອເຂົາບ່ໍໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງແກະ, ຜູ້ຮັບຈ້າງກໍຈະປະຖິ້ມແກະແລະປົບໜີໄປເມື່ອບັນຫາ
ເຂົ້າມາຫາເຂົາ. 
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2. ໝາໄນ.   ໝາໄນແມ່ນ  “ຂະໂມຍແລະການເຮັດໃຫ້ແຕກກະຈກັກະຈາຍ"  ຂອງຝູງແກະຊ່ຶງເປັນການກະທຳ
ດ້ວຍຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງການທຳລາຍ.  

       ສ່ິງນຶ່ງທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງປະຖິ້ມຝູງແກະເມື່ອບັນຫາເກີດຂຶ້ນ; ອັນທີສອງແມ່ນບັນຫາ.  ຟາຣີຊາຍຜູ້ໄດ້ຍິນຄຳນ້ີກໍຫັນກັບ
ໄປຢ່າງໄວວາເມື່ອເຫນັການສົມທຽບ. ໃນຕອນຕົ້ນນັ້ນພຣະເຢຊູໄດ້ປຽບທຽບວ່າເຂົາເປັນ” ຂະໂມຍແລະໂຈນ” (ຂ້ໍ 8), 
ແລະດຽວນ້ີເປັນຄົນຮັບຈ້າງແລະໝາໄນ. ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເວ້ົາແບບອ້ອມຄ້ອມເພື່ອບັນລະຍາຍເຖິງຄວາມເສັຽຫາຍທີ່ຜູ້
ນຳທາງສາສນາເຮັດ    ເມື່ອເຂົາມີຄວາມກັງວົນນຳການປົກປ້ອງຮັກສາສາສນາຂອງເຂົາໃຫ້ຄົງຢູ່ຫຼາຍກວ່າການແນະ 
ນຳຄົນໃຫໄ້ປຫາພຣະຄຣິດ.     ການຍືດເວລາການຕັດສິນລົງໂທດຂອງພຣະເຢຊູຍັງມໃີຫ້ກັບທຸກຄົນ ແມ່ນແຕ່ຜູ້ເປັນ
ສະມາຊິກທັມມະດາຂອງໂບດ     ຜູ້ທີ່ວາງພທິີກັມທາງສາສນາແລະມຄີວາມເພິ່ງພໍໃຈກວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເພ່ືອໃຫ້
ພົບເຫນັຫົນທາງຂອງ ເຂົາໄປຫາພຣະເຈົ້າ.     ມັນເປັນການງ່າຍດາຍທີ່ຈະສູນເສັຽຄວາມຕ້ັງໃຈໃສ່ທາງຊີວິດຝ່າຍຈິດ
ວິນຍານແລະຈດຸປະສົງຂອງຄຣິສຕະຈັກເພື່ອຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ.  ການເຮັດຕາມຄວາມຄິດໃນທິດ
ທາງຂອງເຮົານ້ັນມັນເປັນອັນຕະລາຍມີທາງເລືອກພຽງທາງດຽວຄືຍອມຮັບແລະຄວາມພໍໃຈຂອງເຮົາແມນ່ເປັນສ່ິງທ່ີດີ
ສຳລັບຄົນອື່ນ. 
 

ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງວ່າພວກຟາຣີຊາຍເຮັດຫຍັງ, ແລະມັນອາດຈະເກີດຂ້ຶນກັບເຮົາກໍເປັນໄດ້. 
 
3  ໂຢຮັນ 10:14-15, 27-30 
14ເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ ເຮົາຮູ້ຈັກແກະຂອງເຮົາ ແລະແກະຂອງເຮົາກໍຮູ້ຈັກເຮົາ,   15ເໝືອນດັ່ງພຣະບິດາຊົງຮູ້ 
ຈກັເຮົາ ແລະເຮົາຮູ້ຈັກພຣະບິດາ ແລະຊີວິດຂອງເຮົາ ເຮົາກໍສະລະເພື່ອແກະ. 27ແກະຂອງເຮົາກໍຟັງສຽງຂອງເຮົາແລະ 
ເຮົາກໍຮູ້ຈັກຝູງແກະນ້ັນແລະເຂົາຕາມເຮົາໄປ.       28ຝ່າຍເຮົາກໍປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ້ແກ່ແກະນ້ັນ 
ແລະເຂົາຈະບໍ່ຈິບຫາຍຈັກເທື່ອ ບໍ່ມຜີູ້ໃດຈະຍາດເຂົາອອກຈາກມືຂອງເຮົາໄດ້.   29ອັນທີ່ພຣະບິດາຂອງເຮົາໄດ້ຊົງປະ 
ທານໃຫ້ເຮົານ້ັນກໍໃຫຍ່ກວ່າສັພະທຸກສ່ິງ      ບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະອາດຍາດອັນນັ້ນອອກຈາກພຣະຫັດພຣະບິດາຂອງເຮົາໄດ້. 
 30ເຮົາກັບພຣະບິດາກໍເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ.” 
 
           ພຣະເຢຊູມຄີວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕ່ໍໄພ່ພົນ(ຝູງແກະ)ຂອງພຣະອົງ   ຊົງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງແລະບ່ໍມີວັນປ່ຽນ 
ແປງ.    ພຣະອົງສັນຍາວ່າເມື່ອພຣະອົງປະທານຊີວິດນິຣັນໃຫ້, ຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງ “ຈະບ່ໍຈບິຫາຍຈກັເທ່ືອ” (ຂ້ໍ  
28).       ພຣະອົງໃຊ້ຕົວຢ່າງທີ່ແຂງແຮງເພື່ອພສູິດໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງໝາຍເຖິງຫຍັງ.  ພຣະເຢຊູກ່າວຕ່ໍຜູ້ທ່ີຕິດຕາມ 
ພຣະອົງວ່າ, “ບ່ໍມຜູ້ີໃດຈະອາດຍາດເຂົາອອກໄປຈາກມືຂອງເຮົາ” (ຂ້ໍ 28) ແລະ  “ບໍ່ມຜູ້ີໃດຈະອາດສາມາດຍາດເຂົາ 
ອອກໄປຈາກພຣະຫັດພຣະບິດາຂອງເຮົາໄດ້”( ຂ້ໍ 29).  
        ໃນຖານະທີ່ເປັນຄຣສິຕຽນໜຸ່ມ,   ຄວາມຈິງທີ່ພຣະເຢຊູຄຸ້ມຄອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ພົນ້ພຍັແມນ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ສັບສົນຍາກທ່ີຈະເຊື່ອ.  ຂໍ້ພດິພາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າແກ້ງພະຍາຍາມປົກປ້ອງສາຍສຳພັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າ.  
ໃນຂະນະທີ່ເວ້ົາລົມກັບສິດຍາພິບານຄົນໜຸ່ມແລະເພ່ືອນໆຄົນອື່ນໆກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້.  ສິດຍາພບິານຖອດແຫວນແຕ່ງ 
ງານຂອງເພິ່ນອອກແລະເອົາຍ່ືນໃຫ້ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.   ສິດຍາພິບານບອກລາວໃຫ້ກຳແຫວນໄວ້ແລ້ວເອົາມືອີກ 
ເບື້ອງນ່ຶງທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືຫຍັງກຳມືເບື້ອງທີ່ຖືແຫວນ. ຕ່ໍຈາກນັ້ນສິດຍາພິບານເອົາມທັືງສອງຂອງເພິ່ນໂອບກອດມືຂອງເພື່ອນ 
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ສິດຍາພິບານໜຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫັນໜ້າມາຫາຂ້າພະເຈົ້າແລະເວ້ົາວ່າ, “ພຍາຍາມເອົາແຫວນແຕ່ງ 
ງານອອກຈາກມືຂອງພວກເຮົາ.”   ເຫັນໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ວ່າ, ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດບໍ່ໄດ້.  ແລ້ວເພິ່ນເວ້ົາວ່າ: “ ເຈມ, ພຣະເຢ 
ຊູໂອບກອດເອົາທ່ານໄວ້.  ພຣະເຈົ້າໂອບກອດເອົາພຣະເຢຊູໄວ້. ແນ່ນອນທ່ານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ.  ທ່ານກໍ 
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ຄືກັບແຫວນແຕ່ງງານນ້ີລະ; ບ່ໍມສ່ິີງໃດສາມາດເຂ້ົາມາເຖິງທ່ານໄດ້.  
        ເຣ່ືອງປະກອບນັ້ນເບິ່ງຄືວ່າບ່ໍສຳຄັນ,   ແຕ່ມັນຄົງຕິດຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕລອດທັງປີ.   ພວກເຮົາມີ 
ຄວາມປອດພັຍຫຼາຍກວ່າແຫວນແຕ່ງງານ.  ເມ່ືອທ່ານສ້າງສາຍສຳພັນກັບພຣະເຢຊູຄຣິດຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ືອ, ທ່ານ 
ກໍເປັນຂອງພຣະອົງແລະເປັນຂອງພຣະອົງຕລອດໄປ.     ບ່ໍມກີານຕອບໂຕ້ອັນໃດສາມາດທຳໃຫ້ທ່ານພ່າຍແພ້,   ບ່ໍມ ີ
ຄວາມບາບໃດສາມາດຕັດສິນທ່ານໄດ້, ແລະບ່ໍມຜູ້ີໃດຂະໂມຍທ່ານໄປຈາກພຣະຄຣິດໄດ້. (ໂຣມ 8: 31-39). 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ. 
 
ທ່ານຈະໃຫ້ການຕອບສນອງຕໍ່ຂ້ໍສເນີຂອງການປົກປ້ອງຄຸມຄອງຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຢ່າງໃດໃນອາທິດນ້ີ?    ຈົ່ງພິ 
ຈາຣະນາເບິ່ງຄຳແນະນຳນ້ີ. 
 
 ຈົ່ງລະບຸຊ່ືຄວາມຍ້ານກົວຂອງທ່ານ.  ໂດຍສະເພາະສະພາບການໃນອາທິດນີ້ທີ່ເປັນສາຍເຫດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງ

ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຍ້ານກົວຫຼືໜ້າເປັນຫວ່ງ. ຈົດບັນທຶກເປັນລາຍການຕາມລຳດັບ, ແລະເລ້ີມໃຊ້ເປັນເປ້ົາ
ໝາຍສຳລັບການອະທິຖານ. 
 

 ຈົ່ງຮຽນຮູ້ເຣ່ືອງພຣະຄຣິດ. ຈົ່ງອ່ານແລ້ວອ່ານອີກກ່ຽວກັບເຣື່ອງສາຍສຳພັນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດກັບພຣະບິ
ດາ.ເພື່ອສັງເກດໃຫ້ຮູ້ວ່າເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ   ແລະຈັດເວລາອ່ານພຣະຄັມພີໃຫ້ຫຼາຍ 
ຂ້ຶນເພື່ອຄ້ົນຫາຂ້ໍມູນຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນພຣະເຈົ້າ.   

 
 ແບ່ງປັນສ່ິງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້.    ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ໃນການແບ່ງປັນກ່ຽວເຣືອ່ງພຣະເຢຊູຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ສງົບນ້ິງກັບ 

ຄວາມຍ້ານຂອງທ່ານກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢາກໄດ້ຍິນໃນອາທິດນ້ີ.  ອະທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປີດປະຕູໃຫ້ທ່ານ
ໄດ້ພົບພ້ໍກັບບຸກຄົນທີ່ຈະຮ່ວມສົນທະນານຳດ້ວຍ.  

 
ເມື່ອຄວາມຍ້ານເກີດຂ້ຶນ, ຈ່ົງຈື່ໄວ້ວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູແລະພຣະບິດາໂອບອ້ອມທ່ານໄວ້ໃນອ້ອມພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ 
ເພື່ອປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງທ່ານ. ບ່ໍມສ່ິີງໃດຫຼືໃຜຜູ້ໃດສາມາດດຶງເອົາທ່ານອອກຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະອົງໄດ້.     
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນwww.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 



 

ວັນອາທິດທີ
__________________________________________

ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ        ຄວາມ
 

ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຮັດໃຫ້
ພຣະເຢຊູເປັນຄືນມາ

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
          ມນັເກີດຂ້ຶນທຸກໆປີໃນເດືອນເມສາ
ເອງວ່າ, “ ປີນີ້ທີມທ່ີຂ້າພະເຈົ້າມກັຈະຕ້ອງ
ນວນນຳເບີຂອງຄົນຜູ້ທ່ີຫຼງົໄຫໃຼນການແຂ່
ເຂົາທັງໝົດຈະຫວນກັບຄືນມາໃໝ່ໃນປີ
ແຫ່ງຊີວິດນີຣັນ.” 
         ຄວາມຫວັງເລ່ືອນລອຍແມ່ນຢູ່ຫາ່ງ
ເສັຽຊີວິດເປັນຜູ້ທີ່ເຮົາຮັກທີ່ສຸດຫຼເືປັນຜູ້ທີ່
ພະຍາດໂຣກມະເຮັງມາເຖິງປະຕູເຮືອນ
ຄວາມໝົດຫວັງ. 
            ໃນສະພາບການແບບນ້ີອາດເບິ່
ເພື່ອສຸດທ້າຍຄືຊັຍຊະນະ,   ຊັຍຊະນະເໜືອ
ຄວາມຫວັງອັນສຸດທ້າຍຂອງເຮົາທ່ີແທ້ຈງິ
ບໍຣບູິນຕລອດໄປ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສຳແດງ
 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 
  
      
1. ໂຢຮັນ 11:17-24 
17ເມື່ອພຣະເຢຊູສະເດັດມາເຖິງກໍຊົງເຫັນວ່າລາຊະໂຣຢູ່ໃນອຸບໂມງຝັງສົບໄດ້ສ່ີວັນແລ້ວ
ນ້ັນຢູ່ໄກຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມປະມານພັນຫ້າຮ້ອຍວາ
ເລົ້າໂລມໃຈເຂົາເນ່ືອງດ້ວຍນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາ
ຕ້ອນຮັບພຣະອົງແຕ່ສ່ວນມາຣີອານ້ັນນັ່ງຢູ່ໃນເຮືອນ
ນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍກໍຄົງບໍ່ຕາຍ.   22
ຈະຊົງໂຜດປະທານແກ່ທ່ານ.”23ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕ່ໍນາງວ່າ
“ຂ້ານ້ອຍກໍຊາບແລ້ວວ່າ ລາວຈະເປັນຄືນມາອີກ
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ອາທິດທີ 27 ມີນາ 2016 (3- 27- 2016) 

__________________________________________
ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາສຳລັບຄວາມຫວັງ 

ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກມຄີວາມຫວັງກ່ຽວກັບອະນາຄົດ? 
 

ມາຈາກຕາຍ ເປັນຜູ້ໃຫ້ຊີວິດເຮົາໃນປັດຈຸບັນແລະຊ່ົວນິຣັນ
 

ສາ. ຜູ້ທີ່ມຄີວາມນິຍົມຊົມຊອບໃນກິລາ ເບສບອນ ເປັນພນັໆ
ຕ້ອງຊະນະ” ມັນເປັນເຣື່ອງທີ່ສຳຄັນພາຍໃນເດືອນນ້ີ,   ເຖິງຢ່າງ
ແຂ່ງຂັນນ້ີອາດເບິ່ງເຫັນໃນແງ່ມມຸທ່ີດີແຕ່ມັນອາດເປັນພຽງຄວາມ
ປີໜ້າ! ຂໍຍືມຂ້ໍຄວາມຈາດສັນຕະປາປາອາເລັກຊັນເດີ, “ ຄວາມ

າງໄກຈາກຄວາມຫວັງທີ່ຈງິຈັງໃນບາງສ່ວນຂອງຊີວິດ. ຕົວ
ທີ່ເຮົາຫວັງເພິງ່ພາ, ພວກເຮົາອາດມີຄວາມຮູສຶ້ກສູນເສັຽຄວາມ

ເຮືອນຂອງເຮົາ,     ພວກເຮົາອາດຈະຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຈບັຕ້ົນຊົນ
ເບິ່ງຄືໝົດຄວາມຫວັງ, ແຕ່ການຄືພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູເຮັດ
ເໜືອຄວາມຕາຍ.  ໃນຂະນະທ່ີຄວາມຕາຍເປັນທີ່ຫຼີກລ້ຽງບ່ໍ
ຈງິ. ພວກເຮົາຍັງສາມາດໃຊ້ຊີວິດເໝືອນເດີມ; ພວກເຮົາສາ
ແດງວິທີທາງໃຫແ້ກ່ພວກເຮົາ. 

ງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 ສືກສາພຣະຄັມພີ 

ເມື່ອພຣະເຢຊູສະເດັດມາເຖິງກໍຊົງເຫັນວ່າລາຊະໂຣຢູ່ໃນອຸບໂມງຝັງສົບໄດ້ສ່ີວັນແລ້ວ.  18ອັນໜ່ຶງ
ນ້ັນຢູ່ໄກຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມປະມານພັນຫ້າຮ້ອຍວາ.   19ພວກຢິວຫລາຍຄົນໄດ້ມາຫານາງມາທາແລະມາຣິອາເພື່ອ
ເລົ້າໂລມໃຈເຂົາເນ່ືອງດ້ວຍນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາ.    20ເມື່ອມາທາໄດ້ຍິນວ່າພຣະເຢຊູກຳລັງສະເດັດມານາງກໍອອກໄປ

ອານ້ັນນັ່ງຢູ່ໃນເຮືອນ.     21ນາງມາທາທູນພຣະເຢຊູວ່າ,“ນາຍເຈົ້າເອີຍ
22ແຕ່ບັດນ້ີກໍດີ, ຂ້ານ້ອຍຊາບວ່າສ່ິງໃດທີ່ທ່ານຈະທູນຂໍຈາກພຣະເຈົ້າພຣະເຈ້ົາ

ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕ່ໍນາງວ່າ,“ນ້ອງຊາຍຂອງເຈົ້າຈະຄືນມາອີກ.”24ນາງມາທາທູນວ່າ
ລາວຈະເປັນຄືນມາອີກ ໃນເວລາຄືນມາເມື່ອວັນສຸດທ້າຍນ້ັນ.” 

__________________________________________ 

ຣັນ 

ພນັໆຄົນບອກກັບຕົນ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈຳ
ຄວາມຝັນ ແຕ່ພວກ 

ຄວາມຫວັງເປັນນ້ຳພຸ
ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອມຄົີນນ່ຶງ
ຄວາມຫວັງ. ຫືຼ, ເມື່ອ

ຊົນປາຍບ່ໍຖືກດ້ວຍ
ເຮັດໃຫ້ມຄີວາມຫວັງ
ບ່ໍໄດ້, ມັນບ່ໍໄດ້ເປັນ

ສາມາດມຊີີວິດທີ່ຄົບ 

ອັນໜ່ຶງ,  ບ້ານເບັດທານີ 
ພວກຢິວຫລາຍຄົນໄດ້ມາຫານາງມາທາແລະມາຣິອາເພື່ອ 

ເມື່ອມາທາໄດ້ຍິນວ່າພຣະເຢຊູກຳລັງສະເດັດມານາງກໍອອກໄປ 
ນາຍເຈົ້າເອີຍ,ຖ້າທ່ານຢູ່ທີ່ນ້ີ 

ຂ້ານ້ອຍຊາບວ່າສ່ິງໃດທີ່ທ່ານຈະທູນຂໍຈາກພຣະເຈົ້າພຣະເຈ້ົາ 
ນາງມາທາທູນວ່າ, 
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          ລາຊະໂຣກຳລັງປ່ວຍຢູ່. ເອ້ືອຍຂອງລາວ, ມາຣີອາແລະມາທາ, ເປັນຜູ້ຕິດຕາມທີ່ສັດຊ່ືຂອງພຣະເຢຊູ, ດ່ັງນັ້ນ
ເຂົາໄດ້ສ່ົງຂ່າວຫາພຣະອົງ, ມີຄວາມຫວັງຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງມະຫັສຈັນ.   ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ມາໃນເວລານ້ັນ, 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະອົງໄດ້ມາເຖິງເມື່ອເວລາທີ່ສົບຂອງລາຊະໂຣ “ໄດ້ຢູ່ໃນອຸບໂມງຝັງສົບໄດ້ສ່ີວັນແລ້ວ”(ຂ້ໍ 17). 
ເປັນເວລາທີ່ເໝາະສົມສະເພາະເຈາະຈົງ    ເພາະປະເພນີແລະຄວາມເຊ່ືອຂອງຄົນຢິວເຊ່ືອວ່າຈິດວິນຍານຂອງຄົນທີ່
ຕາຍແລ້ວຈະວົນວຽນຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວຄົນຕາຍນ້ັນຢູ່ເປັນເວລາສາມວັນ. ດັ່ງນ້ັນ, ທຸກສ່ິງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກະທຳຫຼັງຈາກ
ເວລາພຣະອົງມາເຖິງທ່ີນ້ັນຄວນເປັນການຍອມຮັບວ່າເປັນການອັສຈັນອັນແທ້ຈງິ.  
           ເມື່ອມາທາມາເຖິງພຣະເຢຊູ, ນາງທູນວ່າ, “ ຖ້າທ່ານຢູ່ທີ່ນ້ີນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍກໍຄົງບໍ່ຕາຍ”(ຂ້ໍ 21). ການ
ແຈ້ງຂ່າວຂອງນາງເບ່ິງຄືກັບເປັນການຕໍ່ວ່າ,      ແຕ່ການແຈ້ງຂ່າວໃນຂໍ້ຕ່ໍມາຂອງນາງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈວ່ານາງ 
ໝາຍເຖິງຫຍັງ: “ແຕ່ບັດນ້ີກໍດີ, ຂ້ານ້ອຍຊາບວ່າສ່ິງໃດທີ່ທ່ານຈະທູນຂໍຈາກພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າຈະຊົງໂຜດປະທານສ່ິງ
ນ້ັນແກ່ທ່ານ.” (ຂ້ໍ 22).   ຄຳເວ້ົາໃນເບ້ືອງຕ້ົນຂອງມາທາເປັນເໝືອນຂ້ໍມູນຫຼາຍກວ່າການຕໍ່ວ່າ.  ນາງເວົ້າ, ດ້ວຍຄຳທີ່
ເປັນແກ່ນແທ້, “ຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະອົງມີອຳນາດເໜືອກວ່າໂຣພັຍໄຂ້ເຈັບນ້ີແລະຖ້າພຣະອົງມາທັນເວລາຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າ
ພຣະອົງຈະປ່ິນປົວນ້ອງຊາຍຂ້ານ້ອຍໄດ້.”  ໃນການຕອບສນອງຕໍ່ການສະແດງຂ້ໍຄິດເຫນັຂອງມາທາ, ພຣະເຢຊູກ່າວ
ວ່າ, “ນ້ອງຊາຍຂອງເຈົ້າຈະຄືນມາອີກ”(ຂໍ້ 23). 
            ຄຳນ້ີຄວນຈະເຮັດໃຫມ້າທາສະດຸ້ງຕົກໃຈ, ແຕ່ນາງໄດ້ກ່າວເພີ້ມເຕີມຕ່ໍໄປ ເພາະດ້ວຍເຫດວ່ານາງໄດ້ຍິນຄຳ
ເວ້ົາຂອງພຣະເຢຊູເປັນເໝືອນຖ້ອຍຄຳທັມມະດາຢ່າງດຽວກັນກັບທີ່ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ສອນໄວ້ໃນວັນເວລາຂອງນາງ. 
ມາທາເຊ່ືອການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍໂດຍແບບລັກສະນະທ່ົວໄປ ຄືຈະເປັນຄືນມາອີກໃນເວລາເປັນຄືນມາ “ເມື່ອວັນ
ສຸດທ້ານນ້ັນ”( ຂ້ໍ 24) ເມື່ອພຣະເຈ້ົາຈະຊົງສຳແດງຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງຢູ່ເໜືອຄວາມຕາຍ. ມາທາບ່ໍມຄີວາມຫວັງ
ອັນໃດເລີຍວ່າພຣະເຢຊູຈະກະທຳຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງເພື່ອຊ່ວຍລາຊາໂຣ. 
        ໃນທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກ, ຄວາມເຊ່ືອຂອງມາທາກ່ຽວກັບຊິວິດຫຼັງຄວາມຕາຍນ້ັນຄວນຈະສ້ິນສຸດລົງຕາມແບບ
ຄວາມຄິດຢ່າງງ່າຍດາຍ, ໃນບາງສ່ວນຄວາມຄິດເຫັນໃນພາຍຂ້າງໜ້າ, ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງຈະໃຫ້ເກີດຜົນດີ. ຄວາມຄິດນ້ີ
ແມ່ນຄືກັນກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເຊ່ືອກ່ຽວກັບຊີວິດຫຼັງຈາກຄວາມຕາຍໃນທຸກວັນນີ້. ທຸກຄົນໃນຍຸກສມັຍ
ຂອງພວກເຮົາຈັດເຂ້ົາປະເພດມີຄວາມຫວັງໃນຊີວິດຫຼັງຈາກຄວາມຕາຍ ບາງປະເພດ.    ນ້ີແມ່ນເຫດຜົນຄວາມຫວັງ
ໂດຍທົ່ວໄປໃນຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແລະຖືກຢ່າງມະນຸດ ຫຼາຍກວ່າພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ໜ້າເສ້ົາໃຈ ກັນຄວາມຄິດໂດຍ
ທົ່ວໄປຢ່າງນີ້, “ຢ່າກັງວົນໃຈ,ຈົ່ງມີສຸກໃຈ” ຫຼັກການນັບຖືສາສນາຂອງມະນຸດທ່ີປາສະຈາກເນ້ືອຫາສາຣະ. ມັນນຳເອົາ
ຄວາມຫວັງທ່ີລ້ົມເຫວຼມາສູ່ຊີວິດ ຊ່ຶງບ່ໍແມນ່ຄວາມຫວັງທີ່ແທ້ຈງິ. 
 

ພຣະເຢຊູມສ່ິີງທີ່ດີກວ່ານ້ີໃນຊີວິດຂອງຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງ.  ພຣະອົງມີສ່ິງທີ່ດີໃນຊີວິດຂອງທ່ານດ້ວຍ! 
 
2. ໂຢຮັນ 11:25-26 
25ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕ່ໍນາງວ່າ, “ເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາ ທັງເປັນຊີວິດ ຜູ້ທີ່ວາງໃຈເຊື່ອຢູ່ໃນ 
ເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຕາຍໄປແລ້ວກໍຍັງຈະມຊີີວິດຢູ່.  26ແລະທຸກຄົນທີ່ຍັງມຊີີວິດຢູ່ແລະວາງໃຈເຊ່ືອຢູ່ໃນເຮົາກໍຈະບ່ໍຕາຍ
ຈກັເທື່ອ ເຈົ້າເຊື່ອຂໍ້ນ້ີຫລື.” 
 
       ໃນຂ້ໍ 25, ພຣະເຢຊູໄດ້ສຳແດງຄວາມກ້າຫານຂອງພຣະອົງແລະກ່າວອ້າງເຖິງຣດິອຳນາດຂອງພຣະອົງທ່ີຢູ່ເໜືອ 
ການມຊີີວິດຢູ່ແລະຄວາມຕາຍ.    “ ເຮົານ້ີແຫຼະ, ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາແລະທັງມີຊີວິດ.”  ນ້ີແມ່ນຫ້າໃນ 
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ເຈັດຄ້ັງທີ່ພຣະເຢຊູກ່າວຄໍາວ່າ “ເຮົານ້ີແຫຼະເປັນ” ໃນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດໂຢຮັນ. 
 
1. “ເຮົານ້ີແຫຼະເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາ.”   ພຣະເຢຊູບ່ໍບອກວ່າ, “ເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ບາງຄົນເປັນຄືນ

ມາຈາກຕາຍ“  ພຣະອົງກ່າວວ່າ, ”ເຮົານ້ີແຫຼະເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາ.”   ພຣະອົງເອົາຊະນະຄວາມ
ຕາຍໂດຍພຣະອົງເອງເດີນເຂົ້າໄປສູ່ຄວາມຕາຍແລະອອກມາອີກດ້ານນຶ່ງດ້ວຍການເອົາຊະນະຕໍ່ຄວາມຕາຍ. 

2. “ ເຮົານ້ີແຫຼະເປັນ... ທັງເປັນຊີວິດ.”  ພຣະເຢຊູໄດ້ສຳແດງຣດິອຳນາດຂອງພຣະອົງຕໍ່ການຊົງປະທານຊີວິດໃຫ ້ບໍ່
ແມ່ນພຽງແຕ່ຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດ(ຕລອດໄປ), ແຕ່ພ້ອມທັງຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດ(ປັດຈບັຸນແລະຊີວິດຕລອດໄປ). 

        ພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າໂດຍມີຄວາມໝາຍທ່ີຊ້ີໃຫ້ເຫນັວ່າ ສິດທິຫຼືໂອກາດທັງສອງຄືການເປັນຄືນມາຈາດຕາຍ  ແລະ
ການມຊີີວິດແມ່ນຕ້ອງເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະອົງ. “ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນເຮົາ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາຕາຍໄປແລ້ວ, ກໍຍັງມຊີີວິດ
ຢູ່”(ຂໍ້ 25).    ພຣະເຢຊູທ້າທາຍເຮົາໃຫເ້ຊ່ືອໃນພຣະອົງເປັນການສ່ວນຕົວເໝືອນດັ່ງທີ່ເຮົາຕ້ັງໃຈໃສ່ຊີວິດນິຣັນທັງໃນ
ປະຈຸບັນແລະຕລອດໄປ.    ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງເອົາຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາມອບໄວ້ໃນພຣະອົງພຽງຜູ້ດຽວ   ຈະມີພຽງແຕ່ 
ຄວາມຄິດເທ່ົານ້ັນຍັງບໍ່ພຽງພໍ. ໃນຂ້ໍນ້ີບໍ່ມສ່ິີງໃດທົດແທນຄວາມເຊ່ືອທ່ີເປັນສ່ວນຕົວໄດ້ ທ່ານຈຳຕ້ອງເຊື່ອໃນພຣະເຢ 
ຊູຄຣິດເທົ່ານ້ັນ. 
       ພວກເຮົາຕ້ອງມອບຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາໃຫ້ຊັດເຈນໃນການອະທິຖານແລະໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາ.  ທ່ານສາມາດພົບ
ຕົວຢ່າງຂອງການອະທິຖານທີ່ຖືກບັງລັບໄວ້ໃນປຶ້ມພຣະທັມນ້ີ.   ຈົ່ງມອບຄວາມໄວ້ວາງໃຈທັງໝົດໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ, 
ຫຼັງຈາກນ້ັນໃຫ້ບອກພຣະອົງດ້ວຍໃຈສັດຊ່ືແລະຈງິໃຈໃນການອະທິຖານຂອງທ່ານ. 
       ພຣະເຢຊູຊົງສືບຕໍ່ດ້ວຍຂ້ໍຄວາມທີ່ຟັງແລ້ວເໝືອນເປັນຄຳທີ່ຂັດແຍ່ງກັນ: “ທຸກຄົນທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ແລະວາງໃຈເຊື່ອ
ຢູ່ໃນເຮົາກໍຈະບໍ່ຕາຍຈັກເທື່ອ ມີຊີວິດຕລອດໄປ”(ຂໍ້ 26).   ດ້ວຍຄຳໝ້ັນສັນຍາທ່ີລ້ຳເລີດຈາກຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູ  
ຄຣິດນັ້ນ  ຮ່າງກາຍທີ່ຕ້ອງຕາຍເປັນກໍຍັງບໍ່ສາມາດຂັດຂວາງເຮົາຈາກການມີປະສົບການກັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນ
ນິດໄດ້.  ຊີວິດທີ່ສືບຕໍ່ເດີນຕາມພຣະຄຣິດເຖິງແມ່ນຫຼັງຈາກຄວາມຕາຍ,  ສະງ່າຣາສີ,  ຮ່າງກາຍທ່ີເປັນຄືນມາ( 1ໂກ 
ຣໂິທ 15:35-27)ເມື່ອທ່ານເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຕ່ສ່ິງທີ່ດີ.  ທ່ານຈະມີຊີວິດທ່ີຄົບບໍຣບູິນແລະຊີວິດ
ຕລອດໄປເປັນນິດກັບພຣະອົງ. 
 
3  ໂຢຮັນ 11:26-27 
26ແລະທຸກຄົນທີ່ຍັງມຊີີວິດຢູ່ແລະວາງໃຈເຊື່ອຢູ່ໃນເຮົາກໍຈະບ່ໍຕາຍຈກັເທື່ອ ເຈົ້າເຊ່ືອຂ້ໍນ້ີຫລື.” 27ມາທາຈຶ່ງທູນພຣະອົງ 
ວ່າ, “ເຊື່ອຢູ່ແລ້ວ,  ນາຍເຈົ້າເອີຍ ຂ້ານ້ອຍເຊື່ອແລ້ວວ່າທ່ານເປັນພຣະຄຣິດ  ຄືພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີຕ້ອງສະເດັດ
ມາໃນໂລກ.” 

 
       ພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມມາທາດ້ວຍຂໍ້ນ້ີໂດຍກົງ. “ເຈົ້າເຊື່ອຂ້ໍນ້ີຫຼ?ື”( ຂໍ້ 26).   ພຣະອົງຕ້ອງການຄຳຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງຊື່ 
ຕົງຕໍ່ຄຳຖາມເທິງພື້ນຖານທີ່ກົງກັບສິ່ງທີ່ພຣະຊົງສຳແດງໃຫ້ເຫນັ.  ພຣະອົງຊົງຕ້ອງການຈາກພວກເຮົາເໝືອນກັນ.  
       ໃນເຫດການຕ່ໍໄປໃນເຣືອ່ງນີ້,   ພຣະເຢຊູກັບມາຣີອາແລະມາທາແລະບຸກຄົນທີ່ໂສກເສ້ົາຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ມາເຖິງ 
ອຸບໂມງຝັງສົບຂອງລາຊະໂຣ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ສຳແດງໃຫ້ເຫນັຈຸດປະສົງສຸດຍອດໃນບົດຮຽນນ້ີເພື່ອສນັບສນຸນຖ້ອຍຄຳ 
ຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບການເປັນຄືນມາແລະການມີຊີວິດ.    ທີ່ອຸບໂມງຝັງສົບ, ພຣະອົງກ່າວວ່າ,  “ຈົ່ງຍົກຫີນອອກເສັຽ” 
(ຂ້ໍ 39) ຄຳຕອບຂອງມາທາແມ່ນເຫນັໄດ້ຊັດແຈ້ງຢ່າງແທ້ຈງິ:  “ນາຍເຈົ້າເອີຍ, ສົບຂອງລາວມີກ່ິນເໝັນແລ້ວ.  ເພາະ 
ລາວຕາຍໄດ້ສ່ີວັນແລ້ວ” ( ຂ້ໍ 39 ) ການເວ້ົາເຊ່ັນນີ້ໝາຍຄວາມວ່າມາທາຂາດຄວາມເຊ່ືອບໍ?  ບ່ໍແມ່ນ.   ນາງພຽງແຕ່ 
ຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈ.    ຄຳເວ້ົາຂອງນາງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທຸກຄົນທີ່ຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າອຸບໂມງຈະຕ້ອງຄິດ:  “ມັນແມນ່ການ 
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ຊັກຊ້າໃນການເດີນທາງຂອງພຣະເຢຊູທີ່ມາກະທຳການປ່ິນປົວ." 
           ພຣະເຢຊູມີພຣະປະສົງບາງສ່ິງທ່ີແຕກຕ່າງ, ພຣະອົງຊ່ວຍໃຫ້ຄືນມາຈາກຕາຍທີ່ເໜືອກວ່າການປ່ິນປົວ(ການ 
ຄືນມາຂອງມະນຸດຝ່າຍເນ້ືອໜັງ ສຸດທ້າຍກໍຕາຍຄືເກ່ົາ;   ແຕ່ການກັບມຊີີວິດໃໝ່ຂອງມະນຸດຝ່າຍວິນຍານຈະບໍ່ຕາຍ 
ຈກັເທື່ອ.) ເມ່ືອພຣະເຢຊູເຮັດໃຫລ້າຊະໂຣເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ, ເປັນການສຳແດງຈດຸປະສົງຂອງການອັສຈັນໃນບົດ
ຮຽນນ້ີ   ເພື່ອພິສູດເຖິງການຄືນມີຊີວິດຂອງລາຊະໂຣໃນພາຍຂ້າງໜ້າ,    ແລະການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍຍັງຄອຍຖ້າ
ທຸກໆຄົນທີ່ວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະອົງ. 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

ພຣະເຢຊູເປັນຕ້ົນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາທັງມີຊີວິດ?  ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບ່ິງຄຳແນະນຳເພື່ອຝຶກຝົນການໄວ້ວາງ 
ໃຈໃນອາທິດນີ້. 
 
 ຕອບຄຳຖາມ. ໃຊ້ເວລາຕຶກຕອງເບ່ິງຄຳຖາມຂອງພຣະເຢຊູຕ່ໍມາທາກ່ຽວກັບຂໍ້ອ້າງຂອງພຣະອົງທ່ີເປັນຕົ້ນ

ເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາທັງມີຊີວິດ: “ເຈ້ົາເຊ່ືອໃນຂ້ໍນ້ີຫືຼ?” ຕອບຄຳຖາມນ້ີສຳລັບຊີວິດຂອງທ່ານເອງ. 
 

 ອະທິຖານ.ຈດົບັນທຶກລາຍຊ່ືບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບທ່ານຜູ້ບໍ່ມປີະສົບການໃນຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ.  ອະ
ທິຖານເພືອ່ເຂົາໃນແຕ່ລະວັນດ້ວຍອອກຊື່ຂອງແຕ່ລະຄົນ. 

 
 ເປັນຜູ້ເລີ້ມຕົນການສົນທະນາ. ຍ່ິງໄປກວ ່າການອະທິຖານເພື່ອຜູ້ທີ່ຕ້ອງການມີປະສົບການຄືນພຣະຊົນແລະ

ການມຊີີວິດໃນພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວ,   ເຮັດຂ້ັນຕອນຕ່ໍໄປຄືເລີ້ມຕ້ົນສົນທະນາກ່ຽວເຣືື ່ອງຈິດວິນຍານກັບບຸກ 
ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສມຸດລາຍຊ່ື. ອະທິບາຍເຖິງປະສົບການຂອງທ່ານໃນການເດີນໄປກັບພຣະຄຣິດຢ່າງໃດແດ່, ແລະ
ອັນໃດແດ່ທີ່ທ່ານປາຖນາຢາກເຫນັໃນຕົວບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈກັພຣະຄຣິດ. 

 
ປີນີ້ບ່ໍເປັນປີທີ່ທີມຂອງທ່ານຈະໄດ້ຊັຍຊະນະ. ແຕ່ມັນອາດເປັນປີທີ່ທ່ານມີປະສົບການໃນຣດິອຳນາດການເປັນຄືນມາ
ຈາກຕາຍແລະວິທີທາງທີ່ມຄີວາມໝາຍຂອງພຣະເຢຊູ.       ໃຊ້ຂ້ັນຕອນທ່ີສຳຄັນເພື່ອຮູ້ວ່າທ່ານຢືນຢູ່ຈດຸໃດກັບພຣະ
ຄຣິດ     ແລະຊ່ວຍເຫຼືອບຸກຄົນທີ່ທ່ານໄດ້ພົບໜ້າຕ່ໍໜ້າໃນການມອບຖວາຍຊີວິດນ້ີໃຫ້ພຣະເຢຊູຄຣິດທັງໃນປັດຈຸບັນ 
ແລະຕລອດໄປ. 
 
 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນwww.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ບົດຮຽນສຮຄຮຽນວັນທິດ 

ວັນທິດ ທີ 3 ຨມຆ 2016 (4-3-2016) 

 

 ພວກຨຮົຕ້ຄກນຆັນຕິຆຸກ 
 

ຂ້ໍພຣລັມພີຫນບົດຮຽນ:   ຐຣຖນຓງ຺ນຎັຌທທຄຝຎຆົ຺ຐຣຖຍິຉທ; ຉົັຄຌັຼຌ, ຐວກນຮຸທົຶຄຒີງີວິຉຜຌຆັຌຊິຆູກ. 

 

ພຣລັມພີຕບຆນຄຕໍ່ງີວິດ:  

      ຒີຌັກຂຽຌກຖວີຸຌຌົຶຄງົືວົທທົທຌຕທຉຊິັຉທີົຸຌຕຖນຒຣິກັຌຮ຺ຼັກຉີ ຸຌຌຼີນວລທຐຸຍກັຍຍັຌດທຜຉພຜຌງີວິຉລທວຍົໍ

ນີຈກັຄວຸຌ ລທວຝຉຼຍຕກລ຺ກຂຕຄລທວວົທ, “ຓົທກັຄວຸຌຊຸກຜນລີຈ” ຏຼ຺ນຎັຌລ຺ກຝຉຼນງົືຕຏຼ຺ນຎັຌຐໍົນິຄຘຆຕຌຌຼັຌ ນຂຸທຈັຄ

ໝັຼຌຜວົທນຒືົຕນວລທນຎັຌດົວຄບລຖກັຄວຸຌຒທນິຄບລຼວ ຐໍົຖນຎັຌຸຌຍຕກນຕຄ.   

 

       ກທຌນຎັຌດົວຄກັຄວຸຌຜຌຼີຈົຕຒນຂຼຸທຒທຐຸຍຐວກນຮຸທຜຌນວລທຂຕຄຒັຌນຕຄ   ນຐທຖຒັຌນຎັຌຆົິຄຄົທຈພທີົຐວກນຮຸທ

ຈຕຒນຕຸທຆົິຄນລັກຌຼຕຈຒທນຎັຌນຣົືຕຄຜດຈົນຮັຉຜດຼຒີວທຒກຖວຸຌກຖວທຈນກີຉຂຼຶຌ.   ຒັຌຕທຉນຎັຌກທຌຉີຼທຐວກນຮຸທ

ນຎັຌນໝືຕຌຌັກຂຽຌຏຼ຺ຒີງົືວົທ   ຕທຉຊິັຉ ຏຼ຺ຌຼີ ນຐທຖລທວຍົໍຈຕຒຜດຼວທຒກຖວຸຌກຖວທຈນຂຼຸທຒທນຎັຌຏຼ຺ຍັຌງທຜຌງີ

ວິຉຂຕຄລທວ. 

 

     ຐວກນຮຸທຒີຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ນຎັຌຏຼ຺ງົວຈທີົຉີດລທຈກວົທຌັກຂຽຌຜຉພຜຌປລກຌຼີ.  ຐຣຖຕຸຄຍໍົຝຉຼຜງຼຘນວຸຼທໜ຺ຌຜຐວກ

ນຮຸທນທຸົທຌຼັຌ ບຊົຐຣຖຕຸຄຝຉຼນຕຸທຊຸວຐຣຖຕຸຄນຕຄຼຘຎຖກັຌນິຄຆັຌຊິຆູກທີົຐຣຖຕຸຄຝຉຼຎຖທທຌຜດຼບກົຏຼ຺ທີົນງືົຕຼທຒກທຄ

ວທຒຆັຍຆຸຌດວູຼຌວທຈຜຌປລກຌຼີ. 

 

 

ພຣລັມພີກ່ວວ່ຩນວຫດ? (ນຍົິຄຊທຒດຸວຂຼໍ 1, 2 ບລຖ 3) 

 

 

 

ກນຆຶກຆພຣລັມພີ 

1.ສຢຮັນ 14:1: 

1. “ຢົຫຣຼຫຂຄທົຌທັຄຣລຈຣວູຼຌວຈຬຎ ົຸຄວຄຫຫຌຐຣລຨຼຸຩລລຬວຼວຄຫຫຌຨຮຸຨຣມືຌກັຌ" 

 

     “ຓົທຜດຼຜຂຕຄທົທຌທັຄດລທຈດວູຼຌວທຈຝຎ.” ຐຣຖນຓງ຺ຝຉຼກົທວໜ຺ຌຜຐວກຆທວຸກກົຕຌຐຣຖຕຸຄຖືກນັຍ, ຂຼຶຌ

ຆທຌ, ບລຖືກຶຄທີົຝຒຼກທຄບຂຌ.  ຐຣຖນຓງ຺ຍົໍນຎັຌດົວຄຊໍົຊຸຌນຕຄ ບຊົຆຸຄຆທຌຐວກຆທວຸກຊົທຄດທກ.  ຐວກຆທວຸກຝຉຼ

ຎຖຆຸຍກັຍຍັຌດທນຐທຖຐວກນຂຸທຝຉຼວທຈຊຸວຊົໍຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ ບລຖຍັຌດທຌຼັຌຖຮຼທຈບຮຄຂຶຼຌຝຎນລຼືຕຈພ.  ຐວກນຂຸທ

ຖືກຂົຸຒນດຄ ບລຖືກຂຼທຸຌຊທຈນຐທຖຐວກນຂຸທຒີວທຒນງືົຕຜຌຕຸຄຐຣຖນຓງ຺. 
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     ຜດຼນຂຼຸທຜຉີນີຉວົທກທຌນຎັຌຣິຆຖຊຽຌຌຼັຌຍົໍບຒົຌຒີງີວິຉທີົຎທຆທກຍັຌດທ ຒີວທຒນງົືຕຜຌຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ບຒົຌ

ກທຌນງີຌນຕຸທຍັຌດທນຂຸຼທຒທນຐີຼຒ.  ວທຒິຄຏ຺ຼທົີນຎັຌຣິຆຖຊຽຌກໍຝຉຼຐຸຍກັຍຍັຌດທນໝືຕຌກັຍຸຌທີົຍົໍຝຉຼນງົືຕ ຈຸກຊຸວ

ຓົທຄ: ນັຍຝຂຼຝຉຼຐຖຈທຉ, ຐຸຍຕູຎຖຊິນດຉ, ຐຸຍຐັຈທັຒຒຖງທຉ, ືກຎຼູຌ, ຐຸຍນຆິກຆຸຄທຒ ບລຖຕືົຌພ.  ຐວກນຮຸທຏຼ຺ທີົ

ນງົືຕຈັຄຍໍົຐຸຼຌທກກທຌຆທຍບງົຄຂຕຄວທຒຍທຍຜຌປລກຌຼີ.     ຐວກນຮຸທຖຝຉຼຐຸຍກັຍກທຌຊທຈຉຼທຌຮົທຄກທຈ-ຒີຆູຂ

ຐທຍທີົຕົຕຌນຐັຽ, ຕຼທຄວຼທຄ ບລຖຕູກຕົັຄືກັຍຸຌຕົືຌພ, ບຊົວົທນຮຸທຒີຐຣຖຏຼ຺ງົຕຈງຸຄຆຖິຉຓົ຺ຌຘທູກຆຖຐທຍກທຌ. 

       ປຉຈນດຉຏຸຌຓົທຄຌີຼບດລຖຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ຮ຺ຼວົທນຎັຌກທຌລຘຍທກທີົຐວກນຮຸທຖຒີຆັຌຊິຆູກ.  ຐຣຖຕຸຄົຶຄໜ຺ຌຜວົທ 

“ຓົທຜດຼຜຂຕຄຐວກທົທຌທັຄດລທຈດວູຼຌວທຈຝຎ”  ໝທຈວທຒວົທຜດຼຐວກນຮຸທນຕຸທຘຆຕຌຌຼັຌຒທຎຖຊິຍັຉຜຌງີວິຉ.  

ທົທຌຕທຉຒີຘທຒຂຶຼຌຒທວົທ: ນຮັຉບຌວຜຉນຐືົຕຂຼທຐຖນຼຸທຖຐຸຼຌທກຍັຌດທຝຉຼ? 

 

       ຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ຝຉຼນຎີຉວທຒລັຍກທຌຒີຆັຌຊິຆູກຼທຒກທຄວທຒລຘຍທກຜດຼນຮຸທຮ຺ຼັກ: “ົຸຄນງົືຕຜຌຐຣຖນຼຸທບລຖ

ນງົືຕຜຌນຮຸທນໝືຕຌກັຌ.” ວທຒໝທຈຂຕຄວທຒນວຸຼທວົທນງົືຕຑັຄບຒົຌ “ຝວຼວທຄຜ.” ກທຌທີົຖຒີຆັຌຊິຆູກຝຉຼບຒົຌຜດຼ

ຝວຼວທຄຜຜຌຐຣຖນຼຸທບລຖຜຌຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ຜຌທູກຍັຌດທທົີນຂຼຸທຒທຜຌງີວິຉຂຕຄທົທຌ.    ນຒືົຕທົທຌຐຸຍກັຍຍັຌດທຜດຼ

ຝວຼວທຄຜຜຌຐຣຖນຼຸທ ບລຖທົທຌຖຝຉຼຐຸຍນດັຌຐຣຖູຌບລຖຐຣຖດັຉຂຕຄຐຣຖຕຸຄດລທຈຂຼຶຌ. ໝທຈນດຉ: ຕຸຄຐຣຖ

ນຓງ຺ຍົໍຝຉຼນວຸຼທວົທຜດຼຝວຼວທຄຜຜຌຕຘຌທຉຂຕຄຐຣຖນຼຸທດລືກທຌຆຖິຉຓົ຺ຌຘຂຕຄຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ຐຽຄນທຸົທຌຼັຌ  ບຊົຜດຼຒີ

ວທຒຆັຒຐັຌກັຍຐຣຖນຼຸທບລຖຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ນຎັຌທທຄຆົວຌຊຸວຌຘ.     ຐວກນຮຸທນງົືຕຜຌຍູລິກລັກຆຖຌຖ ຍົໍບຒົຌຜຌ

ວທຒຌຶກຶຉດລືຘຆຕຌ ຌຼັຌບຒົຌດຸວຜບດົຄວທຒນງົືຕຂຕຄຣິຆຖຊຽຌ. 

 

 

      

2. ສຢຮັນ 14:2-4: 

2.ຫຌຏຆຉຐຣລຍິຉຂຄຨຮຸມທົີີຢົ຺ຣລຈຍົຌ ຼຍົໍມຨີຮຸຸຄຬຉຼຍກຐວກທົຌຩລຼວ ຨຐລຨຮຸຬຎັຉຩຄຍົຌ

ຬວຼຆວລັຍທົຌທັຄຣລຈ  3.ຨມືົຨຮຸຬຎັຉຩຄຍົຌຬວຼຆວລັຍຐວກທົຌຩລຼວ ຨຮຸລກັຍມີກຮັຍທົຌຬຎຢົ຺ກັຍ

ຨຮຸ ຨຐືົວົຨຮຸຢົ຺ທີົຫຉຐວກທົຌລຢ຺ົທົີຌຼັຌຨໝືຌກັຌ  4.ຩລລທົຌຮ຺ຼັກທຄທີົຨຮຸລຬຎຌຼັຌ” 

 

        ຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ຝຉຼກົທວຊົໍຐວກຆທວຸກວົທຐວກນຂຸທຖຝຉຼຓົ຺ຜຌ “ຏທຆທຉຂຕຄຐຣຖຍິຉທຊລຕຉກທຌ.”  ຐຣຖຕຸຄຈັຄ

ຍຕກຕີກວົທຜຌທີົຌຼັຌຒີຍົຕຌຓົ຺ດລທຈດຼຕຄ (ຂຼໍ 2).  ຓົທນຂຼຸທຜວົທຑຼທຆວັຌນຮັຉຉຼວຈຉິຌົີບລຖງີຒັຄ ບຊົນຎັຌຍົຕຌຐຣຖ

ນຼຸທຝຉຼັຉຊຽຒຝວຼຆຘລັຍຏຼ຺ທີົນງືົຕ ງົຶຄນຎັຌຍົຕຌຆຖິຉຂຕຄຐຣຖນຼຸທຊລຕຉຌິຣັຌ. 

 

      ຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ຝຉຼກົທວນິຄຆິົຄຆຘັຌືຐຣຖຕຸຄຖຆຖນຉັຉກັຍຒທຕີກ, “ນຮຸທຖກັຍຒທຮັຍທົທຌຝຎຓົ຺ກັຍນຮຸທຕີກ” (ຂຼໍ 

3).  ຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ຝຉຼຆັຌວົທຖກັຍຒທຮັຍນຕຸທຐວກຆທວຸກ, ນໜືຕວທຒຊທຈຌຼັຌຐຣຖຕຸຄຓ຺ົກັຍຐວກນຂຸທ ບລຖຎຖທທຌ

ລທຄວັຌຜດຼືຝຉຼຓົ຺ກັຍຐຣຖຕຸຄຊລຕຉຝຎ ຖຍໍົຒີຍົຕຌຜຉຆວຈຄທຒກວົທກທຌຝຉຼຓົ຺ຜຌຐຣຖຐັກຂຕຄຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ນຼຸທ. 

 

        ນຣົືຕຄຉັົຄກົທວຌຼີຐຣຖຕຸຄຝຉຼຍຕກຐວກຆທວຸກກົຕຌຐຣຖຕຸຄຖທກຝຎປຉຈກົທວວົທ, “ນຮຸທຖທກຐວກທົທຌຝຎ

ັຉບຄຍົຕຌຝວຼຆຘລັຍທົທຌ,”   ບລຖຐຣຖຕຸຄກົທວນຐີຼຒຕີກວົທຐຣຖຕຸຄຖຆຖນຉັຉກັຍືຌຒທຮັຍນຕຸທຐວກຆທວຸກຝຎຓົ຺

ກັຍຐຣຖຕຸຄ (ຂຼໍ 2-3).  ຉົັຄຆຕຄຂໍຼຆຼັຌພຝຉຼຆລ຺ຍນິຄກທຌຊທຈ, ກທຌືຌຒທທກຊທຈ, ກທຌຆຖນຉັຉຂຼຶຌຝຎຆວັຌ, ບລຖ

ກທຌຆຖນຉັຉກັຍືຌຒທຕີກ ຆົິຄທີົຐຣຖນຓງ຺ກົທວຌຼັຌຝຉຼຍຕກຐວກນຮຸທວົທນຎັຌວທຒິຄບທ.ຼ 

ທົຌລຮ຺ຼຬຉຼຢົຄຫຉວົ ຸຌຫຉຸຌຌົຶຄຨຎັຌໜຼຨງົືືຩລລຬວຼວຄຫຬຉຼ? 
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     ຜດຼຐວກນຮຸທົືວທຒນວຸຼທຆຘັຌຌຼີຝວ,ຼ “ນຮຸທຖກັຍຒທຕີກ.”  ຊຕຌຌຼີຕທຉໝທຈນິຄກທຌຆຖນຉັຉືຌຒທຼັຄທີຆຕຄ, 

ບຊົຒັຌຕທຉຒີວທຒໝທຈນິຄນວລທຏຼ຺ທີົນງືົຕຝຉຼຊທຈບລຖນວລທຌຼັຌຐຣຖຕຸຄຝຉຼກັຍຒທຮັຍນຕຸທິຉວິຌຈທຌຝຎ.  ບຌວ

ຜຉກໍຊທຒວັຌນວລທຍົໍນຎັຌຆົິຄຆຘັຌ  ບຊົຆົິຄຆຘັຌບຒົຌຘຆັຌຈທທີົຐຣຖຕຸຄກົທວວົທຖຒີຏ຺ຼຒທຮັຍນຕຸທຉວຄວິຌຈທຌ

ນຒືົຕຒີກທຌຊທຈຉຼທຌຮົທຄກທຈ ຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ຖນຎັຌຏຼ຺ຒທຮັຍນຕຸທຏຼ຺ທີົນງືົຕບລຖຏ຺ຼທົີຊິຉຊທຒຐຣຖຕຸຄ. 

 

     ຐຣຖນຓງ຺ກົທວວົທ “ທົທຌທັຄດລທຈຮ຺ຼັກທທຄທີົນຮຸທຖຝຎຌຼັຌ” (ຂຼໍ 4)  ຐຣຖຕຸຄກົທວຉົັຄຌີຼກໍນຐທຖຐຣຖຕຸຄງຸຄິຉວົທ

ຐວກນຂຸທຖນຂຼຸທຜຉີ.  ບທຼິຄບລຼວ ຐວກຆທວຸກຈັຄຄຸຄບລຖຈັຄຍົໍຝຉຼນຂຼຸທຜນລີຈ. 

 

 

 

3. ສຢຮັນ 14:5-7: 

5.ສທມທ຺ຌຐຣລຸຄວົ,  “ຌຈຨຼຸຨີຈ,  ຐວກຂຼຌຼຈຍົໍຮ຺ຼວົທົຌລຬຎຫຆ   ຐວກຂຼຌຼຈລຮ຺ຼັກທຄຌັຼຌຉຼວຈ

ຢົຄຫຉ”  6.ຐຣລຨຢງ຺ງຸຄຊຍຨຂຸວົ, “ຨຮຸຌຼີຩຣລລ, ຨຎັຌທຄຌັຼຌ ຨຎັຌວມິຄ ຩລລຨຎັຌງີວິຉ ຍົໍມີຏ຺ຼຫຉມຨິຄ  

ຐຣລຍິຉຬຉຼຌກກລມທຄຨຮຸ  7.ຼທົຌທັຄຣລຈຮ຺ຼັກຨຮຸຩລຼວ ທົຌກໍຸຄຮ຺ຼັກຐຣລຍິຉຂຄຨຮຸຨໝືຌ

ກັຌ ຊຼັຄຩຊົຌຼີຬຎທົຌທັຄຣລຈກໍຮ຺ຼັກຐຣລຸຄຩລລຬຉຼຨຣັຌຐຣລຸຄ” 

 

     ຐວກຆທວຸກດວູຼຌວທຈກັຍຘນວຸຼທຂຕຄຐຣຖນຓງ຺   ຉົັຄຌັຼຌ, ປທຒທົຶຄທຒຉຼວຈວທຒິຄຜວົທ,  “ຐວກຂຼທຌຼຕຈຍົໍ

ຮ຺ຼັກວົທທົທຌຖຝຎຜຆ ຉຼວຈນດຉຜຉຐວກຂຼທຌຼຕຈຖຮ຺ຼັກທທຄຌັຼຌ?” (ຂຼໍ 5). ຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ຝຉຼຊຕຍບຍຍຊິຊຽຌງົຶຄ

ນຎັຌຐລັຄຕັຌຒີຕຘຌທຉທີົຆູຉວົທ: “ນຮຸທຌຼີບດລຖນຎັຌທທຄຌັຼຌ, ນຎັຌວທຒິຄ, ບລຖນຎັຌງີວິຉ ຍົໍຒີຏ຺ຼຜຉຝຎດທຐຣຖຍິ

ຉທຝຉຼຌຕກທກຒທທທຄນຮຸທ” (ຂຼໍ 6). 

 

       ຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ຝຉຼກົທວວົທຐຣຖຕຸຄນຎັຌນດຄຸຼທບລຖນຎັຌທທຄຌັຼຌ; ຐຣຖຕຸຄຝຉຼກົທວວົທ, “ຐຣຖຕຸຄນຎັຌທທຄຌັຼຌ ນຐທຖ

ວທຒນງົືຕຂຕຄຐວກນຮຸທນຎັຌວທຒນງົືຕຆົວຌຊຸວຜຏລທວ ບລຖຂຶຼຌຓົ຺ກັຍວທຒຆັຒຐັຌທີົຒີກັຍຕຸຄຐຣຖນຓງ຺. ຐຣຖນຓ

ງ຺ຝຉຼຆຕຌນິຄວທຒິຄວົທຐຣຖຕຸຄຆທຒທຉຎຖທທຌງີວິຉຜດ ຼ  ນຐທຖຐຣຖຕຸຄນຎັຌນດຄຸຼທຂຕຄທູກຆົິຄ  ຐຣຖຕຸຄຈັຄນຎັຌ

ວທຒິຄບລຖນຎັຌງີວິຉຕີກ. 

 

     ຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ຎຖກທຉວົທຐຣຖຕຸຄນຎັຌທທຄຌັຼຌ ນຎັຌວທຒິຄ ບລຖນຎັຌງີວິຉ ບຒົຌຘຆຕຌທີົຸຌຆທຒທຉນຂຼຸທຜ

ຝຉຼຜຌຂົທວຎຖນຆີຉ ຜຌຐຣຖັຒຐີຍໍົຝຉຼຆຕຌວົທນງົືຕຕັຌຜຉກໍຝຉຼທີົຌຘຝຎນິຄຑຼທຆວັຌ.  ຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ນຕຄງຸຄນຎັຌທທຄ

ຉຽວ  ນຎັຌວທຒິຄຉຽວ ບລຖນຎັຌງີວິຉຉຽວ.     ນດັຌວົທທູກວັຌຌຼີຸຌຆົວຌດລທຈຒີຍັຌດທນິຄຘຕຼທຄຂຕຄຕຸຄຐຣຖ

ນຓງ຺ວົທ  ຐຣຖຕຸຄນຎັຌທທຄຉຽວຝຎນິຄຆວັຌ ດລທຈຸຌຒັກນວຸຼທວົທຆທຆຌທຜຉກໍຉີຌຘຝຎນິຄຆວັຌຝຉຼືກັຌ. ບຊົວທຒ

ິຄຍໍົນຎັຌຉົັຄຌັຼຌ ຜດຼຐວກນຮຸທຏຼ຺ທີົນງືົຕົຸຄນຕຸທຜຜຆົຎຖກທຉນຣົືຕຄວທຒຐຸຼຌຌຼີຜດຼທູກຸຌຝຉຼຈິຌ   ນຐືົຕຐວກນຂຸທຖຝຉຼ

ນຂຼຸທຜບລຖຝຉຼຮັຍຆັຌຊິຆູກຓົທຄບທຼິຄ. 

 

 

 

ຫຌຂຼໍຐຣລັມຐີຊຌຌຼີ ທົຌຐຸຍກັຍກຌຬຉຼຮັຍວມຨລຼຸສລມຫຣຈັຄຩຉົ? ຨຎັຌຈຼຌຨຣຉຫຉ? 

ຨຎັຌຨຐລຨຣຉຫຉຆັຌຊິຆູກັຌຊລຉຬຎ ົຶຄມີຢ຺ົຫຌຸຄຐຣລຨຢງ຺ຣິຉຐຽຄຨທຸົຌຼັຌ? 
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ນໍຫງ້ຫນງີວິດ  

  

ຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ນຎັຌນດຄຸຼທຉຽວ ນຎັຌຊຼຸຌຊໍທີົຌຘຝຎນິຄຆັຌຊິຆູກຓົທຄບທຼິຄຜຌຈທຒຈທກລຘຍທກ.  ຜດຼຐິທຣຖຌທຜງຼຘ

ບຌຖຌຘຂຼທຄລູົຒຌຼີນຐືົຕທົທຌຖງົຕຈຸຌຕົືຌຜດຼຐຸຍກັຍວທຒດວັຄຓົທຄຌີ:ຼ 

 

 ຆັຣຨຆີນພຣລຨ້ົ.  ່ົຄຜງຼນວລທຌົຶຄງົຸວປຒຄນຐືົຕຂຕຍຐຣຖູຌຐຣຖຕຸຄ ຆຘລັຍຍົຕຌທີົຐຣຖຕຸຄຝຉຼັຉຊຽຒຝວຼ

ຆຘລັຍທົທຌຜຌນຒືຕຄຑຼທຆວັຌ.  ຆັຣນຆີຌຐຣຖນຼຸທທີົຐຣຖຕຸຄຝຉຼຕວຈຐຣຖຐຕຌຜດຼທົທຌຝຉຼຮັຍຆັຌຊິຆູກ ບລຖ

ຒີຍົຕຌຓົ຺ທີົນຒືຕຄຑຼທຆວັຌ. 

 

 ທ່ຄວພຣລວ.  ຜງຼນວລທບຊົລຖວັຌທົຕຄຘຂຼໍຐຣຖັຒຐີ ປຓຮັຌ 14:6 ຜດຼຝຉຼກັຍຎທກ.    ງັກງວຌຜດຼຆຖ

ຒທງິກຜຌຕຍຸວທົຕຄຘຐຣຖັຒຂໍຼຌຼີຜດຼຝຉຼືກັຌ. 

 

 ຨປັນົນກ້ຣນ.    ດທທທຄນຎັຌນຐືົຕຌກັຍຸຌທີົຍົໍຮ຺ຼັກຐຣຖນຼຸທ.  ນງີຌຐວກນຂຸທຝຎຍຼທຌ ດລືຝຎກິຌກທນຑ 

ບລຖທຒນິຄວທຒນງືົຕວົທຆທຆຌທຂຕຄຐວກນຂຸທຝຉຼຆຕຌຓົທຄຜຉຜຌກທຌຝຎນິຄຆວັຌ?  ບລຖຜຌທີົຆູຉກໍ

ຜດຼບຍົຄຎັຌວທຒນງົືຕຂຕຄທົທຌວົທ ຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ນຎັຌທທຄຌັຼຌ, ນຎັຌວທຒິຄ, ບລຖນຎັຌງີວິຉ. 

 

ຜຌປລກຌຼີຒຖຌູຉນຮຸທນຎັຌດົວຄກຖວຸຌກຖວທຈຜ ບຊົຐວກນຮຸທຏຼ຺ທີົນງືົຕຜຌຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ຒີຏ຺ຼງົຕຈບລຼວ ືຜດຼຼຕຄ

ຊທນຍົິຄຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ນຒືົຕຒີຍັຌດທຜຌງີວິຉ ນຒືົຕນຮັຉຉົັຄຌີຼຐວກນຮຸທກໍຖຝຉຼຐຸຍກັຍຆັຌຊິຆູກນກີຌວທຒນຂຼຸທຜ. 

 

 

 

 

 

ຕູຎັຒປຉຈ ລທວງທວນທີຌຍັຍຊິຆຆັຒຐັຌ www.lsbf.org  ປຉຈ  BV 
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ບົດຮຽນໂຮຄຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດ ທີ 10 ເມສາ 2016 (4-10-2016) 

 

 ຝວກເຮົາຕ້ອຄການເປ້ົາໝາຍ 
 

ຂ້ໍຝຣະັມຝີໃນບົດຮຽນ:   ຐຣລຨຢງ຺ຨຎັຌຊຼຸຌຊໍຏຼ຺ຨຎັຌຐລັຄຫຣຼມີງີວິຉທີົຨກີຉຏຸຌຊົໍຐຣລຏຼ຺ຨຎັຌຨຼຸ. 

 

ຝຣະັມຝີຕອບສນອຄຕໍ່ຊີວິດ:  

     ຐວກຨຮຸຬຉຼຈິຌຸຌຨວຸຼຨລຼືຈອວົ, “ຂຼຈມີວຽກຣຈູຼຄຣລຈ.”  ຍຄຸຌຨວຸຼຢົຄຌີຼຨຐືົຢກວຉຊຸວວົຊຸຌຨຎັຌ

ຸຌຆວັຌຨຐລຫຌຆັຄຸມມັກຈຼຄຸຌຢົຄຌີ.ຼ  ຩຊົຍຄັຼຄຉຨຮັຉຫຣຼງີວິຉມີຍັຌຣຨຐລຣຈູຼຄກັຍວຽກຄຌຣລຈ 

ຩຊົຍົໍຬຉຼມີວມໝຈວົກຌຣຈູຼຄຌຼັຌຬຉຼຏຸຌຉີ.  

  

     ວມິຄມີຢ຺ົວົຐວກຨຮຸຍົໍຨີຈມີຨຎຼຸໝຈຉີທີົຆູຉກັຍຆົິຄທີົຨຮຸຨຮັຉ.  ຨຎຼຸໝຈຣລືູຉຎລຆຸຄຨຎັຌຂຄຆົວຌຊຸວ 

ກຌງກຣູຉຎລຆຸຄຩມົຌກຌຮ຺ຼັກກັຍຍູກຸຌຩລລຈມຫຣຼຏຼ຺ຌຼັຌຎຼັຌງີວິຉຂຄຐວກຨຮຸ.  ງີວິຉທີົຩທຼິຄ-ມີວມ

ໝຈັຌຨລິກງຼຶຄ, ຐໍຫຫຌງີວິຉ-ຩມົຌກຌຊິຉຐັຌກັຍຸຄຐຣລຨຢງ຺ ຩລລຈມຫຣຼງີວິຉຂຄຐຣລຸຄຣລົັຄຬຣລຨຂຸຼມ

ຏົຌງີວິຉຂຄຐວກຨຮຸ. 

 

     ຼຨຍົິຄກຌຨຮັຉຢົຄຌັຼຌຐຽຄທຄຌກຸຌົືຌຉລຣຸວຂວັຌຩລລຍໍົຌິຈຸມ ຩຊົຸຄຐຣລຨຢງ຺ຫງຼວຆຌຌຼີຨຐືົງີ

ວິຉລຨຎັຌຎສຈຉຩລລຨກີຉຏຸຌ. ຐຣລຸຄົິຄຈຸກຨຸຊຸວຢົຄຨຣົືຄຆວຌລຄູົຌຂຼຶຌມຆຌຨຐລຸຌຫຌຆລມັຈຌຼັຌຨຂຼຸ

ຫຬຉຼຉີ. 

      

ຝຣະັມຝີກ່າວວ່າແນວໃດ? ( ຨຍົິຄຊມຣຸວຂຼໍ 1, 2 ຩລລ 3 ) 

 

 

ການສຶກສາຝຣະັມຝີ 

1. ໂຢຮັນ 15:1-3: 

1.“ນຮຸທນຎັຌນືຕຕຖຄູົຌຕັຌບທຼິຄ ຐຣຖຍິຉທຂຕຄນຮຸທງຸຄນຎັຌຏຼ຺ຍຸວລຖຍັຉ  2.ກົິຄທູກກົິຄໃຌນຮຸທທີົຍົໍນກີຉຏຸຌ ຐຣຖຕຸຄງຸຄ

ລິນຆັຽ ບລຖກິົຄທູກກົິຄທີົນກີຉຏຸຌ ຐຣຖຕຸຄງຸຄຊຕຌນຐືົຕໃດຼນກີຉຏຸຌດລທຈຂຼຶຌ  3.ຍັຉຌຼີທົທຌທັຄດລທຈກໍຊຕຌບລຼວຉຼວຈ

ຐຣຖທັຒທົີນຮຸທໄຉຼກົທວຊົໍຐວກທົທຌ." 

 

     ຐຽຄງົຸວສມຄຉຽວກົຌຸຄຐຣລຨຢງ຺ືກັຍຩລລືກຶຄທີົຬມຼກຄຩຂຌ ຐຣລຸຄຬຉຼກົວຨັຉຼັຄຎສຈກທີົວົ “ຨຮຸ

ຨຎັຌ.”  ຐຣລຸຄຬຉຼກົວວົຐຣລຸຄຨຎັຌຨຣຄຸຼຂຄທູກຆົິຄຩລລຬຉຼຬຣລຬຎຆົ຺ຏຼ຺ທີົຊິຉຊມ.  ຐຣລຸຄຨຎັຌຨຣຄຸຼຩຣົຄງີ

ວິຉຊົໍທູກກົິຄ (ຏຼ຺ຊິຉຊມ), ວຨຎັຌທູກກົິຄຊຼຄຊິຉກັຍຐຣລຸຄ. 

 

     ຐຣລຨຢງ຺ຍກວົຐຣລຍິຉຨຎັຌຏຼ຺ຮັກຆ ຐຣລຸຄຨຎັຌຏຼ຺ຊັຉກົິຄທີົຍົໍຨກີຉຏຸຌ-ຨຎັຌຆົິຄຨຣັຌຬຉຼວົກົິຄຬຉຼຊິຉກັຍລວ 

ຣລືຍົໍ?  ຸຌຨງົືຎມຼຄວົຊຸຌຨຄຨຎັຌຏຼ຺ຊິຉຊມກໍລຨຣັຌຬຉຼວົຸຌຌຼັຌຍົໍຬຉຼຨກີຉຏຸຌຨຐລຍົໍຬຉຼຊິຉກັຍຊຼຸຌ.  ຼ 
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ຨຎັຌຸຌຨງົືຩຍຍຌຼັຌກໍລືກຊັຉກຨຐລມີວມຆມຸຐັຌຎມກັຍຸຄຐຣລຣິຉ. 

 

     ຨຣົືຄຏຸຌຄຌຝົຈວິຌຈຌ ວມມີຢ຺ົວົລຨຎັຌໝກຏຸຌຩຌວຫຉ? 

 ຍຄຸຌຶຉວົຏຼ຺ຨກີຉຏຸຌຩມົຌກຌຎລກຉຢົຄຆວຨຣັຉ, ໝຈວມວົມີັກຸຌທີົທົຌຬຉຼຌວມຮ຺ຼັກກັຍ

ຸຄຐຣລຨຢງ຺. 

 ຍຄຸຌຶຉວົຏຼ຺ຨກີຉຏຸຌຩມົຌກຌຮັຍຫງຼ ໝຈວມວົທົຌຬຉຼຮັຍຫງຼຫຌຐຣລຌມຂຄຸຄຐຣລຨຢງ຺. 

 ຍຄຸຌຶຉວົຏຼ຺ຨກີຉຏຸຌຩມົຌກຌລຨຣີຌຫຣຈົຂຼຶຌທຄວມຨງືົ-ມີຣລັກງລຌລຨໝືຌຸຄຐຣລຨຢງ຺. 

 

ວຨຣັຌຢົຄຌີຼຨຎັຌຆົິຄືກຊຼຄ ງີວິຉຊຼຄມີກຌຎົຽຌຩຎຄ-ຩມົຌກຌຼິມຫຨກົຸຩລລຨຸຫຫໝົຩທຼ.  ກຌຨກີຉຏຸຌື

ກຌຌວຐຸຌຨຂຼຸມຨງົືຫຌຸຄຐຣລຨຢງ຺ (ສຢຮັຌ 4:36), ຮັຍຫງຼຸຌທີົມຨງົືຫຌຐຣລຌມຂຄຸຄຐຣລຨຢງ຺ (ມັຉ

ທຈ 7:16-20),  ມີລັກຆລຌລຍູກລລກິຨໝືຌຸຄຐຣລຨຢງ຺ຂຼຶຌຩຊົລລວັຌ (ລຨຊັຽ 5:22-23). 

 

 

      

2. ໂຢຮັນ 15:4-7: 

4.ົຸຄນຂຼຸທຆຖຌິຉຓົ຺ໃຌນຮຸທບລຖນຮຸທນຂຼຸທຆຌິຉຓົ຺ໃຌຐວກທົທຌ ກົິຄຖນກີຉຏຸຌນຕຄຍໍົໄຉຼຌຕກທກຖຊິຉຓົ຺ກັຍນືຕຆັຌໃຉ 

ທົທຌທັຄດລທຈກໍຖນກີຉຏຸຌຍົໍໄຉຼຌຕກທກຖນຂຼຸທຆຌິຉຓົ຺ໃຌນຮຸທຆັຌຌຼັຌ  5.ນຮຸທນຎັຌນືຕຕຖຄູົຌ ທົທຌທັຄດລທຈນຎັຌ

ກົິຄ ຏຼ຺ທີົນຂຸທຆຖຌິຉຓົ຺ໃຌນຮຸທ ບລຖນຮຸທນຂຼຸທຆຖຌິຉຓົ຺ໃຌຏຼ຺ຌຼັຌ ບຒົຌຏຼ຺ຌຼັຌບດລຖຖນກີຉຏຸຌດລທຈ ນຐທຖຼທບຈກທກ

ນຮຸທບລຼວຐວກທົທຌຍົໍຕທຉນຮັຉຆົິຄໃຉໄຉຼ    6.ຼທຏຼ຺ໃຉຍົໍນຂຼຸທຆຖຌິຉຓົ຺ໃຌນຮຸທ ຏຼ຺ຌຼັຌກໍຊຼຕຄືກຊັຉຼິຒນຆັຽນໝືືຕຌກົິຄ  

ບລຼວກໍດົຽວບດຼຄໄຎບລຖືກນກັຍນຕຸທໄຎນຏຸທໄຑນຆັຽ  7.ຼທທົທຌທັຄດລທຈນຂຼຸທຆຖຌິຉຓົ຺ໃຌນຮຸທ ບລຖຼຕຈຘຂຕຄນຮຸທ

ຝັຄຓ຺ົໃຌທົທຌທັຄດລທຈບລຼວ ຐວກທົທຌຖຎທຌທຆົິຄໃຉົຸຄຂໍ ບລຼວຆົິຄຌັຼຌຖນກີຉຒີບກົຐວກທົທຌ. 

 

     ຸຄຐຣລຨຢງ຺ຬຉຼຫງຼວຨວຸຼຉຽວຣລຈຼັຄຫຌຊຌຌຼີ: “ຨຂຼຸຆລຌິຉ” ຐຣລຸຄຬຉຼຨວຸຼຆິຍຨທືົຫຌສຢຮັຌ 15:4-10).  

ກໍຨຐລຐຣລຸຄມີູຉຎລຆຸຄຢກຫຣຼຏ຺ຼທົີຨງົືມີງີວິຉຊິຉຐັຌກັຍຐຣລຸຄຣລຈຂຼຶຌ.  ຨຐືົກຌຊິຉຐັຌຌຼັຌລມີວມ

ໝຈຨິຄກຌຆຼຄວມຆັມຐັຌຨຎັຌທຄຆົວຌຊຸວ ຩລລມີວມຫກຼຆິຉ.   ຸຄຐຣລຨຢງ຺ຨຌຼັຌໜັກຫຣຼຏ຺ຼຊິຉຊມຨຂຼຸ 

ຆລຌິຉຊິຉຐັຌກັຍຐຣລຸຄ ຩລລຐຣລຸຄຨຂຼຸຊິຉຐັຌກັຍຐວກຨຂຸ.   

 

     ຸຄຐຣລຨຢງ຺ຈັຄຬຉຼຨຊືຌວົ “ຼຏຼ຺ຫຉຍົໍຨຂຸຆລຌິຉຢົ຺ຫຌຐຣລຸຄ, ຐຣລຸຄລຬຉຼຼິມກຬຎຨໝືຌກົິຄຬມຼຩຣຼຄ” 

(ຂຼໍ 6).  ຼຏຼ຺ທີົຨງືົຨົິຄອກຄອຍໍົຊິຉຐັຌ ຩລລຍໍົຨກີຉຏຸຌ, ຐວກຨຂຸຍົໍຐຽຄລຬຉຼືກຼິມກຬຎຨທຸົຌຼັຌ, ຩຊົລຬຉຼ

ືກທວລຈ. 

 

     ຐວກທີົຨງືົຎມລບ່ໍໄດ້ຮບັຕາມທ່ີຕົນທູນຂໍ ຆົວຌຐວກທີົຨງືົຩທຼກໍຬຉຼຆິຉຐິຨຆຉ-ືຨຂຼຸຣຐຣລຨຼຸຬຉຼທູກສ

ກຉຫຌກຌ ຼຌວຌລທິຌ. ຸຄຐຣລຨຢງ຺ຬຉຼຆັຌຈວົ “ຼທົຌຨຂຼຸຆລຌິຉຢົ຺ຫຌຨຮຸຩລລຐຣລັມຢ຺ົຫຌທົຌ

ຩລຼວ, ທົຌຂໍຆົິຄຫຉກໍລຬຉ”ຼ (ຂຼໍ 7). 

 

ໃຌຼຕຈຘທີົວົທ "ນຮຸທນຎັຌ.." ໄຉຼຆຕຌນຮຸທນຣົືຕຄຐຣຖລັກຆຖຌຖຂຕຄຐຣຖນຓງ຺ຓົທຄໃຉ? 
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     ຫຌຨມືົທົຌຨຂຼຸຆລຌິຉຢົ຺ຫຌຐຣລຨຢງ຺ຩລຼວ ທົຌລມີວມຌຶກິຉຨໝືຌຸຄຐຣລຨຢງ຺ ທົຌລມີຫຨມຉຊ

ກລຣູຌ, ຩລລທົຌລຈມຂູກຨົຸຊົໍຸຄຐຣລຨຢງ຺-ຆົິຄຌີຼລຎົຽຌວິທີຼຌວຌຂຄທົຌ.  ຩທຌທີົລຼຌວຌຨຎັຌ

ລຈກຌຨໝືຌຬຎຊລຉງົຶຄຨຎັຌກຌຨຮັຉຊມຫງຍ, ຏຼ຺ທີົຨງືົຫຌຸຄຐຣລຨຢງ຺ລຼຌວຌຊມຩຌວທຄຂຄ

ຸຄຐຣລຨຢງ຺: 

 ົມຊຸວລຸຄ. 

 ຆລມທິຊມຐຣລວຂຄຐຣລຨຼຸ. 

 ຐິຣລຌວົຸຄຐຣລຨຢງ຺ລຼຌວຌຢົຄຫຉຼຐຣລຸຄຢ຺ົຫຌຆລຐຍຂຄທົຌ. 

 ົຸຄຼຌວຌຉຼວຈຫກຼຣຌ! 

 

ທົຌວຌຬວຼວຄຫວົຐຣລຨຼຸລຊຍວຊຼຄຎລຆຸຄຂຄທົຌຊມຐຣລຎລຆຸຄຂຄຐຣລຸຄ. 

 

 

 

3. ໂຢຮັນ 15:8: 

8.ໃຌກທຌຌຼີບດລຖ, ຐຣຖຍິຉທຂຕຄນຮຸທໄຉຼງຸຄຮັຍກຽຉຊິຈຸຉ ືນຒືົຕຐວກທົທຌນກີຉຏຸຌດລທຈ ຐວກທົທຌົຶຄນກີຉນຎັຌ

ຆທວຸກຂຕຄນຮຸທ. 

  

     ກຌຌວຨຸຐຣລກຽຉຊິຈຸຉມຆົ຺ຐຣລຨຼຸຌຼັຌຩມົຌຨຎຼຸໝຈຂຄຏ຺ຼທົີຨງົືທູກຸຌ.  ກຌຌວຨຸຐຣລກຽຉຊິຈຸຉ

ມຌຼັຌມີວມໝຈວົຨຮັຉຫຣຼຐຣລຨຸຼຨຎັຌທີົຮ຺ຼັກທຸົວຬຎ, ຨຸຐຣລຸຄກໜຼຫຌງີວິຉ ຐວກຨຮຸຆມຉຨຮັຉຉົັຄ

ຌຼີຬຉຼຆຄວິທ:ີ 

1. ທົຌຬຉຼຌວຐຣລກຽຉມຆົ຺ຐຣລຨຼຸຫຌຨມືົທົຌຨກີຉຏຸຌ.  ຫຌຨມືົທົຌຌວຸຌມຣຐຣລຨຼຸ, ຬຉຼຮັຍຫງຼ

ຉຼວຈວມຸຉທຸຌ ຣລືຨຸງລຌລຊົໍຍັຌຣຫຌງີວິຉຬຉຼ.  ຫຌຨມືົທົຌຈມວົຊຸຌຨຄມີູຉົຌວົທົຌຍົໍ

ຆມຉຨຐິົຄຊຸຌຨຄ ຣລືຨຮັຉັຌຫຉຬຉຼຉຼວຈວມຆມຉຩລລຆລຊິຎັຌຈ. 

2. ທົຌຬຉຼຌວຐຣລກຽຉມຆົ຺ຐຣລຨຼຸຫຌຨມືົຨຸຊຸວຨຄຨຎັຌຂຼໍມ຺ຌວົທົຌຨຎັຌຆວຸກຂຄຐຣລຨຢງ຺.  ຍົໍມີຏ຺ຼ

ຫຉຆມຉຎົຽຌຆລຐຍຂຄຊຸຌຨຄຬຉ.ຼ  ຉົັຄຌັຼຌ, ກຌຎົຽຌຩຎຄຌັຼຌຨຎັຌກິກຌຂຄຐຣລຨຼຸຩຊົທົຌ

ຊຼຄຨຎັຌຸຌຈມຫຣຼຐຣລຸຄຎົຽຌຩຎຄ. 

 

     ຨວລຐວກຨຮຸຣຈູຼຄຈກຩລລຨວລຢົ຺ຆລຍຈ ົຸຄຨຮັຉຫຣຼຊຸວຨຄຨກີຉຏຸຌຨຐືົຸຄຐຣລຨຢງ຺ ຍົໍຩມົຌືຊຸຌຨຄວົ

ຨຎັຌຸຌຌັຍືຆຆຌທຄຌກຨທຸົຌຼັຌ.  ວຈຊຸວຨຐືົຮັຍຫງຼຸຄຐຣລຨຢງ຺ຨຐືົລຨຸງລຌລຊົໍຍັຌຣຫຌງີວິຉຩຊົ

ລລວັຌ    ຈມຫຣຼຐຣລູຌຨຂຼຸມຫຌງີວິຉຂຄຐວກຨຮຸຩລລຏົຌຬຎຨິຄຸຌົືຌ. ຆລຩຉຄວມຮັກທີົຬຉຼຮັຍກ 

ຐຣລຣິຉຊົໍຸຌົືຌອ. ຫຌຨມືົຐວກຨຮຸຨຮັຉຢົຄຌີຼ ຐວກຨຮຸກໍລຐລລິຉຏຸຌຉີຩລລມີູຉຎລຆຸຄັຌືກຊຼຄ. 

 

 

 

 

 

ກທຌນຂຼຸທຆຖຌິຉໃຌຐຣຖຣິຉ ຊຼຕຄນຮັຉືບຌວໃຉໃຌງີວິຉຎຖຘວັຌຂຕຄນຮຸທ? 

ນຐືົຕຖໃດຼນກີຉຏຸຌ ນຮຸທຊຼຕຄນຮັຉຄທຌຂຕຄຐຣຖນຼຸທຮົວຒກັຌບຌວໃຉ? 
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ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  

  

ຍຉກຼວັຌຫຉທີົທົຌຊຼຄຨຮັຉຨຐືົທົຌລຨຂຼຸຆລຌິຉຢົ຺ຫຌຸຄຐຣລຨຢງ຺ຏຼ຺ຨຎັຌຊຼຸຌຫຌທິຉຌຼີ? ຫຣຼຐິຣລຌຨຍົິຄ

ວຩຌລຌວຊມຌີ:ຼ 

 

 ເຮັດເຝີ້ມສອຄເທົ່າ.  ຫງຼຨວລຩຊົລລວັຌຫຌທິຉຌຼີຨຐີຼມຂຶຼຌຆຄຨທຸົລທິຌຩລລົຌຐຣລັມຐ.ີ ຊັຉ

ຆິຌຫຨຐືົທົຌລຨຂຼຸຆລຌິຉຫຌຸຄຐຣລຨຢງ຺. 

 

 ກ່າວຂອບຝຣະຸນ.  ກວຉຨຍົິຄຫຌງີວິຉຂຄທົຌວົຫຌຨຉືຌທີົຏົຌຬຎຐຣລຨຼຸຬຉຼຎົຽຌຩຎຄທົຌຣຈັຄຩຉົ.  

ຂຽຌຸຉໝຈຂຍຐຣລູຌຐຣລຨຼຸທີົຐຣລຸຄຬຉຼຨຮັຉຫຣຼງີວິຉຂຄທົຌຨກີຉຏຸຌຉີ.  ຼຨຎັຌຬຎຬຉຼຫຣຼທົຌ

ຩຍົຄຎັຌຆົິຄຌັຼຌກັຍຨຐືົຌຸຌົືຌ. 

 

 ວາຄແຜນ.  ກວຉຨຍົິຄລຈກຌຎລວຨຉືຌຩລລຈຸກຨລີກຆົິຄທີົທົຌມີຩຏຌກຌຨຮັຉ ຩຊົມັຌຍົໍຨຎັຌທີົວຈ  

ຐຣລກຽຉຊົໍຐຣລຨຼຸ ຩລລຨຐີຼມຆິົຄລຨຮັຉທີົຨຎັຌຎສຈຉຨຐືົລຌວຨຸຐຣລກຽຉຊິຈຸຉມຆົ຺ຐຣລຨຼຸຉຼວຈ

ຆັຈວຌຉຂຄຸຄຐຣລຨຢງ຺. 

 

ຨິຄຩມົຌທົຌຨຮັຉວຽກຄຌຣຈູຼຄ ຫຣຼວຬວຼວົຸຄຐຣລຨຢງ຺ຨຎັຌຨຣຄຸຼຩລລູຉຎລຆຸຄຫຌງີວິຉຂຄທົຌ.  ຊັຉຆິຌ

ຫຨຂຼຸຆລຌິຉຢົ຺ຫຌຐຣລຸຄ ຩລລຈມຫຣຼຐລລັຄວຌຉຂຄຸຄຐຣລຣິຉຏລລິຉຏຸຌຫຌງີວິຉຂຄທົຌ 

 

 

 

 

 

ູຎັມສຉຈ ລວງວຨທີຌຍັຍຊິຆຆັມຐັຌ www.lsbf.org  ສຉຈ  BV 

http://www.lsbf.org/
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ຍຸຉຮຽຌຶຮຄຮຽຌວັຌອາທິຉ 

ວັຌອາທິຉ ທີ 17 ິມຆາ 2016 (4-10-2016) 

 

 ຸ່ອອກາກກາຌິລືອກຏິຉ 
 

ຂໍ້ຐຣະັມຐີືຌຍຸຉຮຽຌ:   ຐຣຖນຼຸທຈົຕຒຒີບຏຌກທຌຉີກວົທບຏຌກທຌຂຕຄຐວກນຮຸທ. 

 

ຐຣະັມຐີຊອຍຆຌອຄຊໍ່ງີວິຉ:  

     ຂຼທຐຖນຼຸທງັຄກທຌລໍຼທ.  ບຊົຈັຄຒີຍທຄຓົທຄນຮັຉຜດຼຂຼທຐຖນຼຸທກັຄວຸຌບລຖຍໍົຆຖຍທຈດລທຈກວົທກທຌງັຄກທຌລໍຼທ

ືຓຼທຌຸຌຍົໍນຮັຉຊທຒຆັຌຈທ.  ນດັຌວົທຂຼທຐຖນຼຸທຕທຉຍົໍບຒົຌຸຌຉຽວທີົກຽຉງັຄກທຌລໍຼທ ບຊົກທຌລໍຼທຝຉຼນຎັຌຣ຺

ຆຕຌຍຸຉຮຽຌຕັຌລຼຘົທຜດຼບກົຐວກນຮຸທ ນຒືົຕຐວກນຮຸທຑຼທວນຮັຉຝວປຐຉນຮຸທກໍນຮັຉຏິຉບລຖກິຌບໜຄຜຊທຒດລັຄ. 

     ຂຼທຐຖນຼຸທຒີນຐືົຕຌຆຕຄຸຌຝຉຼງຼືຉິຌຊຕຌຌົຶຄຉຼວຈຣທທບຐຄ ຼທຐວກນຂຸທລໍຼທຜດຼນຼຸທຂຕຄຉິຌຂທຈືກນຐທຖ

ຊຼຕຄກທຌນຄິຌ ຐວກນຂຸທຕທຉຝຉຼກຘຝລດລທຈນວລທຂທຈຊົໍ.  ບຊົຐວກນຂຸທຍົໍຓທກລໍຼທ ນລີຈງຼືຜຌຈທຒຉິຌບຐຄ ບລຖ

ຜຌຎີ 2008 ນຆກິຉຊລທຉປລກຊຸກຣທທ ຉິຌທີົຐວກນຂຸທງຼືຌຼັຌດລູຉຣທທ ຐວກນຂຸທທັຄຆຕຄນລີຈໝຸຉກຘລັຄຜຍົໍ

ົທຈຊົໍນຐທຖຉິຌໝຸຉົທ ຜຌທີົຆູຉທຖຌທທຌກໍຒທຓຶຉນຕຸທ.  ກທຌລໍຼທຌຼັຌຒີົທຆ຺ຄປຉຈຆຖນຐທຖບລຼວຜຌນວລທລໍຑັຄ  

ຕຸຄຐຣຖຏຼ຺ນຎັຌນຼຸທ. 

      

ຐຣະັມຐີກ່າວວ່າີຌວືຉ? ( ນຍົິຄຊທຒດຸວຂຼໍ 1, 2 ບລຖ 3 ) 

 

 

ກາຌຆຶກຆາຐຣະັມຐີ 

1. ຎະຸມມະກາຌ 15:1-6: 

1
ດລັຄທກຌຼັຌ ຕັຍຣທຒໄຉຼຈິຌຐຣຖຆູຣຖຆຽຄຂຕຄຐຣຖນຼຸທໃຌຌິຒິຉວົທ,   “ຕັຍຣທຒນຕີຈ ຓົທຆົ຺ຓຼທຌ ນຮຸທນຎັຌບຏົຌ

ນດລັກຊຼທຌທທຌນຐືົຕຎຸກຎັກຮັກຆທນຼຸທ ນຮຸທຖຎຖທທຌຍຘນໜັຉຕັຌຈົິຄໃດຈົໃດຼບກົນຼຸທ.” 
2
ຕັຍຣທຒຂທຍທ຺ຌວົທ, “ຂຼທ

ບຉົຐຣຖຏຼ຺ນຎັຌນຼຸທຂຕຄຂຼທຌຼຕຈ ຐຣຖຕຸຄຓທກຎຖທທຌຍຘນໜັຉໃດຼບກົຂຼທຌຼຕຈນຮັຉດຈັຄ? ນຐທຖຂຼທຌຼຕຈຍົໍຒີລ຺ກຏຼ຺ຖ

ຆືຍຒໍຣຖຉຸກທກຂຼທຌຼຕຈ ຒີບຊົຏຼ຺ຉຽວກໍື ນຕລີນຕນງ ງທວຉທຒທນງ. 
3
ຐຣຖຕຸຄຍໍົໄຉຼງຸຄຎຖທທຌລ຺ກໃດຼຂຼທຌຼຕຈ ບລຖ

ຏຼ຺ໜົຶຄໃຌຘຌວຌຂຼທໃງຼກໍຖນຎັຌຏຼ຺ໄຉຼຮັຍຒໍລຖຉຸກຂຕຄຂຼທຌຼຕຈ.”  
4
ັຌຊົໍຒທ ຕັຍຣທຒໄຉຼຈິຌຐຣຖຏຼ຺ນຎັຌນຼຸທກົທວບກົ

ນຐິົຌຕີກວົທ, “ຂຼທໃງຼຏຼ຺ຌຼີຖຍໍົຆືຍຒໍຣຖຉຸກຂຕຄນຼຸທຉຕກ ບຒົຌລ຺ກງທຈຂຕຄນຼຸທຖນຎັຌຏຼ຺ໄຉຼຮັຍ.” 
5
ຐຣຖຏຼ຺ນຎັຌນຼຸທໄຉຼ

ຐທນຐິົຌຈົທຄຕຕກໄຎທທຄຌຕກ ບລຖນວຸຼທວົທ, “ົຸຄຌັຍຉວຄຉທວຓົ຺ທຼຕຄຑຼທທີົນຼຸທນດັຌຓົ຺ຌຼັຌນຍົິຄຉ ູຌັຍໄຉຼຍໍ? ນຼຸທຖຒີ

ນງຼືຕຆທຈດລທຈືກັຌກັຍຉວຄຉທວນດລຸົທຌຼັຌ.”  
6
ຕັຍຣທຒກໍນງົືຕຑັຄຐຣຖຏ຺ຼນຎັຌນຼຸທ ຈຼຕຌວທຒນງົືຕຌຼັຌ ຐຣຖຕຸຄົຶຄ

ງຸຄືວົທ ນຐິົຌນຎັຌຏຼ຺ງຕຍທັຒ.  

 

        ຐວກນຮຸທທູກຸຌຝຉຼນຮັຉຏິຉກັຌທັຄຌຼັຌ ຕທຉຖນຎັຌຆົິຄຆຘັຌືນຆັຽນຄິຌນຎັຌລຼທຌ ດລືຆົິຄຌຼຕຈພນງົັຌຆົຸຄຕີບຒວ

ນວຸຼທຍົໍຉີຕຕກຝຎນວລທທົທຌຕູກຕົັຄຜ.    ຐວກນຮຸທທູກຸຌຝຉຼຎຖຆຸຍກັຍຆົິຄຌີຼບຒົຌບຊົຏຼ຺ຆຘັຌຮັຍຜງຼຐຣຖນຼຸທທີົຐວກ

ນຮຸທຝຉຼນດັຌຜຌຐຣຖັຒຐີ. 
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     ຊຸວຓົທຄ ຕັຍຣທຒຏ຺ຼທົີຐຣຖນຼຸທຝຉຼນລືຕກນຕຸທຜດຼນຎັຌຐໍົຂຕຄງທຉຓິວ ຐວກນຮຸທຝຉຼນດັຌຎຖວັຉຂຕຄນຐິົຌຜຌຎຖຸຒ 

ຒຖກທຌ 11:26-31, ງົຶຄບຒົຌຎຖນທຉຕີຣັກຜຌທູກວັຌຌຼີ.  ຐຣຖຕຸຄຝຉຼນລືຕກນຕຸທຕັຍຣທຒຏ຺ຼທົີກທຈນຎັຌຕັຍຣທຮທຒຐໍົ

ຂຕຄຐວກຓິວບລຖນຎັຌຏຼ຺ບຌຖຌຘຜດຼປລກຮ຺ຼັກຐຣຖນຼຸທຏົທຌທທຄຕຸຄຐຣຖນຓງ຺. 

     ຐຣຖນຼຸທຝຉຼຆັຌຈທຊົໍຕັຍຣທຒວົທ ຐຣຖຕຸຄຖຎຖທທຌລ຺ກງທຈຜດຼຏົທຌທທຄຆທຈນລືຕຉຂຕຄລ຺ກງທຈຸຌຌຼີຸຌທັຄ

ປລກຖຝຉຼຮັຍຐຣຖຐຕຌ (ນຍົິຄ 12:3).  ນງຼືຕຆທຈຂຕຄນຐິົຌຖຒີດລທຈກວົທຉວຄຉທວຜຌທຼຕຄຑຼທ (ນຍົິຄ 15:4-5).  

ນດັຌວົທຘຆັຌຈທຂຕຄຐຣຖນຼຸທຌຼັຌຕັຍຣທຒຝຉຼຐຸຍກັຍຍັຌດທຌທພຎຖກທຌ: ນຒັຽນຎັຌຈິຄໝັຌ, ຒີຕທຈູບກົ 65 ຎີ ບລຖ

ຕັຍຣທຒກໍບກົຒີຕທຈູ 75 ຎີ.  ນິຄບຒົຌນຎັຌຆົິຄທີົນຎັຌຝຎຍົໍຝຉຼຊທຒຆທຈຊທຂຕຄຒຖຌູຉ ບຊົນດັຌວົທຕັຍຣທຒຝຉຼນງົືຕ

ຑັຄຐຣຖນຼຸທ ົຶຄືວົທນຐິົຌນຎັຌຸຌງຕຍທັຒ (ຂຼໍ 6) ນຣົືຕຄຌີຼນຎັຌຝຎຝຉຼກໍນຐທຖຉຼວຈວທຒນງົືຕຂຕຄຕັຍຣທຒ ຐຣຖນຼຸທ

ນຕຼີຌນຐິົຌວົທນຎັຌຸຌງຕຍທັຒ.   

        ທູກວັຌຌຼີຐຣຖນຼຸທຈັຄຝຉຼກົທວກັຍຐວກນຮຸທປຉຈທທຄຐຣຖັຒຐີ,ຏົທຌທທຄຐຣຖວິຌຈທຌ, ບລຖຏົທຌທທຄຐວກທີົ

ນງົືຕ.  ຐຣຖຕຸຄຈັຄທຼທທທຈຜດຼຐວກນຮຸທຕຕກຝຎຉຼວຈວທຒນງົືຕຊທຒຍົຕຌຊົທຄພງຶົຄນຮຸທຍົໍນີຈຝຎຒທກົຕຌ.  ຐຣຖ

ນຼຸທຕທຉຖຍໍົຜດຼຐວກນຮຸທນດັຌບລຖນຂຼຸທຜກົຕຌຖຕຕກຝຎ ນຐທຖຐຣຖຕຸຄຊຼຕຄກທຌຜດຼຐວກນຮຸທຝວຼວທຄຜຜຌຐຣຖ

ຕຸຄນໝືຕຌກັຍຕັຍຣທຒຝຉຼນຮັຉຌຼັຌ (ນຮັຍນຣີ 11:1-3).  ວທຒນງົືຕຂຕຄຐວກນຮຸທນຎັຌທີົຐຣຖນຼຸທງຕຍຐຣຖທັຈ.  ນິຄ

ບຒົຌວົທຐວກນຮຸທຍົໍຮ຺ຼັກວົທຖຒດີຈັຄນກີຉຂຼຶຌກໍຊທຒ ຜດຼຐວກນຮຸທນຮັຉຊທຒບຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖນຼຸທ.  ຼທຐວກນຮຸທ

ນຮັຉຊທຒຜງົຶຄຍໍົບຒົຌບຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖນຼຸທວິຍັຉກໍຖນກີຉຂຼຶຌ. ຜຌທີົຆູຉຕັຍຣທຒຝຉຼນຮັຉຏິຉືຝຉຼນຮັຉຊທຒຜຊຸຌ

ນຕຄ 

ບລຖຶຉວົທຊຸຌນຕຄຝຉຼງົຕຈຐຣຖນຼຸທ. 

 

 

 

2. ຎະຸມມະກາຌ 16:1-5: 

 1
ຌທຄງທຣທຈນຒັຽຕັຍຣທຒຍໍົນີຈຒີລ຺ກ ບຊົຌທຄຒີຆທວໃງຼນຕຓິຍຏຼ຺ໜົຶຄງົືຮທກທ. 

2
ງທຣທຈົຶຄນວຸຼທຊົໍຕັຍຣທຒວົທ, “ນຍົິຄຉູ 

ຸຌນິຄຉຽວຌຼີຐຣຖຏຼ຺ນຎັຌນຼຸທຍົໍໄຉຼໃດຼຂຼຕຈຒີລ຺ກ  ນຎັຌດຈັຄນຼຸທົຶຄຍໍົຆຸຒຆ຺ົຮົວຒກັຍຆທວໃງຼຂຕຄຂຼຕຈ? ຍທຄທີຌທຄຖ

ຒີລ຺ກໃດຼຂຼຕຈກໍໄຉຼ.” 
3
ຉົັຄຌັຼຌ ຕັຍຣທຒກໍນຮັຉຊທຒ ງທຣທຈົຶຄຒຕຍຌທຄຮທກທຆທວໃງຼງທວນຕຓິຍໃດຼນຎັຌນຒັຽຌຼຕຈ

ຂຕຄຏຸວຊຸຌ ນດຉກທຌຌຼີຒີຂຶຼຌດລັຄທກຕັຍຣທຒຕທຆັຈຓົ຺ໃຌຎຖນທຉກທຌທຕທຌນຎັຌນວລທຆິຍຎີບລຼວ. 
4
ັຌຕັຍຣທຒ

ໄຉຼຓົ຺ຮົວຒກັຍຌທຄຮທກທບລຼວ ຌທຄກໍນລີຈືຐທ ນຒືົຕຌທຄຮທກທຮ຺ຼວົທຌທຄືຐທົຶຄນກີຉຒີວທຒຕຄດຕຄ ບລຖ ໝິົຌ 

ຎຒທຉຌທຄງທຣທຈ. 
5
ັຌບລຼວ ງທຣທຈົຶຄນວຸຼທກັຍຕັຍຣທຒວົທ, “ຒັຌນຎັຌວທຒຏິຉຂຕຄນຼຸທທີົຌທຄຮທກທໝິົຌຎຒທຉ

ຂຼຕຈ ຂຼຕຈໄຉຼນຕຸທຆທວໃງຼຂຕຄຂຼຕຈໃດຼນຎັຌນຒັຽນຼຸທ ບຊົນຒືົຕຒັຌຮ຺ຼວົທຒັຌືຐທບລຼວກໍໝິົຌຎຒທຉຂຼຕຈ ຂໍຐຣຖຏຼ຺ນຎັຌ 

ນຼຸທຊັຉຆິຌນຕຄຆທວົທໃຌລຖດວົທຄຂຼຕຈກັຍນຼຸທບຒົຌຏຼ຺ໃຉືກ ບລຖບຒົຌຏຼ຺ໃຉຏິຉ.”  

 

      ຒັຌຕທຉນຎັຌກທຌຄົທຈທີົຖກຼທວຕຕກຝຎຉຼວຈວທຒນງົືຕກຼທວທຘຕິຉ ບຊົຒັຌຕທຉຖກທຈນຎັຌກທຌລຘຍທກຜຌ

ກຼທວຊົໍພຝຎຸຌນຎັຌນດຉຜດຼຶຉວົທຐຣຖນຼຸທຎຖິຼຒ.   ຜຌລຖຈຖນວລທຐຣຖນຼຸທຆັຌຈທຸຌນິຄນວລທຆຘນຣັຉ   ຌທຄງທ

ຣທຈກຖວຸຌກຖວທຈຜ ລທວຕທຉນຍົິຄຊຸວນຕຄຜຌບວົຌທູກວັຌນຐທຖຕທຈູບກົຂຼຶຌຝຎນລຼືຕຈພ  ລທວຝຉຼນລຼີຒຒີວທຒຶຉ

ຜຌຆຒຕຄຓທກງົຕຈຐຣຖນຼຸທປຉຈກທຌວທຄບຏຌ.   ໝທຈນດຉ: ຘນວຸຼທຂຕຄຌທຄງທຣທຈຊົໍຕັຍຣທຒວົທ,  “ນຐທຖຐຣຖ

ຐວກນຮຸທຒີວທຒທຉດວັຄຕັຌໃຉ ນຒືົຕຐວກນຮຸທກຼທວນຉີຌໄຎຊທຒກທຌງຸຄຌຘຂຕຄຐຣຖນຼຸທ? 
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ນຼຸທຍົໍຜດຼຂຼຕຈຒີລ຺ກຝຉຼ,  ຜດຼນຼຸທຝຎດທຸຌຜງຼຈິຄຂຕຄຂຼຕຈ  ຍທຄທີຏົທຌຌທຄຂຼຕຈຕທຉຖຒີລ຺ກຝຉຼ” (ຂຼໍ 2).   ຌທຄງທ

ຣທຈຝຉຼຊຼຕຄຊິຐຣຖນຼຸທວົທຐຣຖຕຸຄນຮັຉຜດຼລທວຒີລ຺ກຍົໍຝຉຼ. 

       ຜຌຆຒັຈນຉີຒ ທູກຆົິຄທີົນຎັຌຂຕຄຂຼທທທຉຖນຎັຌຆົິຄຂຕຄດລືລ຺ກກໍຊທຒຖຊຸກນຎັຌຂຕຄນຼຸທຌທຈ.   ຉົັຄຌັຼຌ, ຊທຒ

ທຘຌຽຒບລຼວລ຺ກຂຕຄຌທຄຮທກທກໍນຎັຌລ຺ກຂຕຄຌທຄງທຣທຈ.    ຕັຍຣທຒຝຉຼຝຎຌຕຌກັຍຈິຄຆທວຜງຼບລຖຌທຄກໍຝຉຼຊຼັຄ

ທຼຕຄ ບຊົນວລທຊົໍຒທນດັຌວົທຆຖຐທຍກທຌຝຉຼຎົຽຌຝຎລຖດວົທຄຌທຄງທຣທຈຏຼ຺ນຎັຌຌທຈບລຖຈິຄຆທວຜງຼ.   ຊົໍຒທຌທຄ

ງທຣທຈຝຉຼປກຉຮຼທຈຜດຼຏ຺ຼນຎັຌຆທຒີນຐທຖຆທຒີນຮັຉຜດຼຸຌຜງຼຒີລ຺ກ ທັຄພທີົງທຣທຈນຕຄນຎັຌຸຌຍຕກຜດຼຏຸວຝຎຌຕຌ

ຌຘຸຌຜງຼ (ຂຼໍ 3). ຊົໍຒທຕີກຕັຍຣທຒົຶຄຒຕຍຆິຉກັຍືຌຜດຼນຒັຽດລວຄືຜດຼຌທຄຮທກທນຎັຌຸຌຜງຼນໝືຕຌນຉີຒ. ຜຌນຒືົຕ

ຉົັຄຌັຼຌຌທຄງທຣທຈົຶຄຒີຆິຉທີົຖນຮັຉຕັຌຜຉກໍຝຉຼຊົໍຸຌຜງຼ (ຂຼໍ 6). 

        ກົຕຌທີົຐວກນຮຸທຖຊັຉຆິຌຸຌຜຌຆຒັຈຌຼັຌ ຜດຼຐວກນຮຸທຐິທຣຖຌທນຍົິຄຆຖຐທຍຂຕຄຐວກນຂຸທຜດຼຉີກົຕຌ.  ຕັຍ

ຣທຒນງົືຕຜຌຐຣຖນຼຸທ ບຊົນຐິົຌຍົໍຒີຐຣຖັຒຐີຕົທຌນຐືົຕຖຝຉຼຮ຺ຼັກລັກຆຖຌຖຂຕຄຐຣຖນຼຸທ. ທັຄຆຕຄຸຌຕັຍຣທຒບລຖ

ງທຣທຈຍົໍຝຉຼຒີຸຌຕົືຌໜ຺ຌຜບລຖຕຼຕຌວຕຌນຐືົຕ.    ຆົິຄທີົນຂຸທຒີຌັຼຌບຒົຌຐຣຖຆັຌຈທ ບຊົກໍຈັຄຍໍົນດັຌນຎັຌຊຸຌນຎັຌປຊ

ນທືົຕ ນິຄບຒົຌຕັຍຣທຒຝຉຼຓົ຺ຜຌຎຖນທຉກທຌທຕທຌຝຉຼຆິຍຎີ (ຂຼໍ 3).    ຆິຍຎີທີົລໍຕຈຜດຼຐຣຖຆັຌຈທນຎັຌິຄກໍນດັຌວົທ

ຌທຌຆຸຒວຌບລຼວ.   ບຌວຜຉກໍຊທຒ ຆົິຄຉີທົີຆູຉຐຣຖນຼຸທກໍງຸຄນຎັຌຕຸຄຐຣຖຏຼ຺ນຎັຌນຼຸທ  ຐວກນຮຸທຍົໍຒີຏ຺ຼຜຉຜດຈ ົ ບລຖ  

ຆລທຉທີົນຮັຉວຽກຂຕຄຐຣຖນຼຸທຝຉຼຉຼວຈຊຸຌນຕຄ. 

 

 

 

3. ຎະຸມມະກາຌ 17:18-19: 

18
ຕັຍຣທຮທຒທ຺ຌຊົໍຐຣຖນຼຸທວົທ,   “ຂຼທຌຼຕຈຂໍຐຣຖຕຸຄຎຸກຎຼຕຄຮັກຆທຕິຆຖຒທນຕຌ ໃດຼລທວຒີງີວິຉຓົ຺ທຼຕຌ.”    

19
ບຊົ  

ຐຣຖນຼຸທງຸຄກົທວບກົນຐິົຌວົທ,  “ນຼຸທນຂຼຸທໃຏິຉນຼຸທຖໄຉຼລ຺ກງທຈທກງທຣທນຒັຽຂຕຄນຼຸທ  ບລຖົຸຄໃຆົງົືໃດຼນຉັກຌຼັຌ

ວົທຕີງທກ ນຮຸທຖຮັກຆທຘໝັຼຌຆັຌຈທຂຕຄນຮຸທກັຍລທວ ບລຖນງຼືຕຆທຈຂຕຄລທວ ນຎັຌຘໝັຼຌຆັຌຈທຕັຌຊລຕຉໄຎ

ນຎັຌຌິຉ. (ຂຼໍ 5, 15 ຐຣຖນຼຸທຎົຽຌງົືຜດຼຕັຍຣທຒບລຖງທຣທຈ ນຎັຌ ຕັຍຣທຮທຒບລຖງທຣທ) 

 

 

     ຐຣຖນຼຸທຝຉຼຍຕກຐວກນຮຸທຜຌຆົິຄທີົຐວກນຮຸທຘນຎັຌຊຼຕຄຮ຺ຼນຒືົຕນິຄນວລທບລຖຊຕຌທີົຐວກນຮຸທຊຽຒຐຼຕຒ. 

 ຕັຍຣທຒບລຖງທຣທຈຍົໍຆທຒທຉຒຕຄນດັຌບຏຌກທຌກວຼທຄຜດຈົຂຕຄຐຣຖນຼຸທທີົຜດຼຐວກນຂຸທກທຈນຎັຌນງຼືຕ

ງທຉ, ບຊົຐຣຖນຼຸທນຮັຉຝຉຼ. 

 ຕັຍຣທຒບລຖງທຣທຈຍົໍຆທຒທຉນຎີຉທຼຕຄທີົນຎັຌໝັຌຜດຼຒີລ຺ກຝຉຼ ບຊົຐຣຖນຼຸທຆທຒທຉນຮັຉຝຉຼ. 

 

        ຜຌນຒືົຕຕັຍຣທຒບລຖງທຣທຈນຮັຉຆູຉຂີຉຊທຒວທຒຆທຒທຉຂຕຄຊຸຌນຕຄບຊົຍົໍຝຉຼຏຸຌ ຐວກນຂຸທຝຉຼກັຍຒທນຐົຄ 

ນຍົິຄບຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖນຼຸທ.  ນດັຌວົທຐຣຖຆັຌຈທດລືຐຣຖລັກຆຖຌຖຂຕຄຐຣຖຕຸຄຈັຄຸຄທີົຍົໍຝຉຼຎົຽຌບຎຄບຊົຓົທຄຜຉ

ນລີຈ.  ບຌົຌຕຌຐຣຖຕຸຄຒີຐຣຖຎຖຆຸຄຓົທຄຌັຼຌຓົ຺ບລຼວທີົຖງົວຈນດລືຕຊທຒຐຣຖຆັຌຈທ. 

       ນຎັຌໜຼທນຆຼຸທຜນຐທຖຐວກນຮຸທຊຼຕຄຝຉຼຐຸຍກັຍວທຒນັຍຎວຉບລຖຆິຼຌນຌຼືຕຎຖຉທຊຸວຉຼວຈຊຸຌນຕຄ  ກົຕຌຐວກ

ນຮຸທຖດວຌືຌຒທດທຐຣຖນຼຸທ.    ຌຼີນຎັຌຌິຆັຈຂຕຄຒຖຌູຉກົຕຌຖຈຕຒຜດຼຐຣຖນຼຸທນຎັຌຏຼ຺ຌຘຐທ  ຐວກນຮຸທຒັກຒີ

ໃຌຂຖຌຖຓົ຺ໃຌກທຌລໍຕຈ ທົທຌໄຉຼນຊີຍໃດຈົຂຼຶຌທທຄຉຼທຌງີວິຉຝົທຈວິຌຈທຌຓົທຄໃຉ? 
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ຎຖຆຸຍກທຌນຕຄກັຍວທຒຏິຉດວັຄກົຕຌ ກົຕຌຖຈຕຒຊໍົຐຣຖນຼຸທ.  ຼທຐວກນຮຸທຶຉວົທຊຸຌນຕຄຍໍົນຎັຌຸຌຆລທຉບລຖ

ນກັົຄບທຼວຌຈຕຒຜດຼຐຣຖນຼຸທຌຘຐທບລຖງົຕຈນດລືຕບຊົນລຼີຒຊຸຼຌ ຍົໍວົທຖນຮັຉຕັຌຜຉກໍຊທຒ. 

     ຐຣຖນຼຸທຝຉຼຆືຍຊົໍຐຣຖຆັຌຈທກັຍຕັຍຣທຒບລຖງທຣທຈຊທຒວັຌນວລທຂຕຄຐຣຖຕຸຄ ືຐຣຖຕຸຄຝຉຼຎຖທທຌລ຺ກງທຈ

ຜດຼຐວກນຂຸທນຒືົຕຐວກນຂຸທນຎັຌຸຌບກົບລຼວ ຏຸວຒຕີທຈູ 100 ຎີບລຖນຒັຽຒຕີທຈູ 90 ຎີ (ນຍົິຄ 21:1-3)!    ຏົທຌທທຄ

ລ຺ກງທຈຸຌຌຼັຌງທຉຕິຆຣທນຕຌຝຉຼນກີຉຂຼຶຌ.   ບລຖຜຌທີົຆູຉຏົທຌງທຉຕິຆຣທນຕຌກໍຒີນຉັກຌຼຕຈຕີກຸຌຌົຶຄຝຉຼຒທຍັຄ

ນກີຉທກຏຼ຺ຈິຄທີົຍົໍຝຉຼຮົວຒຮ຺ຼກັຍຏຼ຺ງທຈັກນທືົຕ.  ຈິຄຸຌຌຼັຌບຒົຌຌທຄຒທຣີຕທ ຏຼ຺ຍົໍບຌົຜວົທຖນຎັຌຝຎຝຉຼຓົທຄຜຉ 

ນຐທຖຌທຄນຎັຌຈິຄຆທວຐຸຒຒຖທຣີ.  ບຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖນຼຸທຌຼັຌຍົໍຕທຉນຂຼຸທຜຝຉຼ ບຊົນຎັຌຆົິຄທີົຕທຆັຈຝຉຼບລຖນຐິົຄ

ຐທຝຉຼ.  ຉົັຄຌັຼຌ ຜດຼຐວກນຮຸທຐທກັຌຝວຼວທຄຜບລຖລໍຑັຄຐຣຖນຼຸທຏຼ຺ກົທວຕັຌຜຉບລຼວຈົຕຒນຮັຉຜດຼນກີຉນຎັຌິຄຆນຒ.ີ 

 

 

 

 

ຌໍາືງ້ືຌງີວິຉ  

  

ຍທຉກຼທວຕັຌຜຉທີົທົທຌຊຼຕຄນຮັຉນຐືົຕທົທຌຖນຕຸທຜຜຆົຊົໍບຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖນຼຸທຜຌຕທທິຉຌຼີ ບທຌທີົຖນຮັຉຊທຒ

ບຏຌກທຌຂຕຄຊຸຌນຕຄ?  ຂໍຜດຼທົທຌຐິທຣຖຌທນິຄຘບຌຖຌຘຂຼທຄລູົຒຌຼີ: 

 

 ຆາຣະຐາຍ. ຆທຣຖຐທຍວທຒຏິຉຂຕຄຊຸຌນຕຄຊໍົຐຣຖນຼຸທ  ປຉຈຆຖນຐທຖທີົທົທຌຝຉຼຎຖິຼຒບຏຌກທຌຂຕຄ 

ຐຣຖນຼຸທຝຎນຮັຉຊທຒບຏຌກທຌຂຕຄຊຸຌນຕຄ.  ຈຕຒຏິຉບລຖຂໍຜດຼຐຣຖນຸຼທຕຖຐັຈວທຒຍທຍຌຼັຌບກົທົທຌ. 

 

 ອະທິາຌິຎັຌຎະຳ.  ຜຌຕທທິຉຌຼີຜດຼທົທຌຕຖທິທຌຂໍຐຣຖນຼຸທຌຘຐທຜຌບຏຌກທຌຊົທຄພທີົທົທຌຒີ  ຈຕຒ

ຜດຼຐຣຖນຸຼທຌຘຐທທູກຼັຄທີົທົທຌຝຉຼຊັຉຆິຌຜ ບລຖຈຕຒວທຈຊຸວຊົໍບຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖນຼຸທ 

 

 ຎະິ້ມ.  ກວຉນຍົິຄຜຌງີວິຉຂຕຄທົທຌວົທຒີຕັຌຜຉຍົໍທີົທົທຌຝຉຼນຮັຉຊທຒຜງົຶຄຍໍົບຒົຌບຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖນຼຸທ 

ບລຖຊັຉຒັຌຕຕກຝຎ ຖນຎັຌກທຌຒົວຌງົືຌດລືຕທງີຍ. ຜດຼຐຖຈທຈທຒຊັຉຆົິຄຍໍົນຎັຌບຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖນຼຸທ

ຕຕກຝຎບລຖດວຌືຌຒທຊິຉຊທຒບຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖນຼຸທ. 

 

ທົທຌຕທຉຍົໍຓທກລໍຼທ, ທົທຌຕທຉຍົໍຓທກຮ຺ຼັກບຏຌກທຌຍຼັຌຎທຈຂຕຄຐຣຖນຼຸທ,   ບລຖຆິົຄທີົທົທຌວຌນຮັຉຌຼັຌື 

ຜດຼຝວຼວທຄຜຜຌຐຣຖຕຸຄ ຜດຼືວົທບຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖຕຸຄຌັຼຌຉີກວົທບຏຌກທຌຂຕຄຊຸຌນຕຄ. ນຒືົຕນຮັຉຓົທຄຌີຼທົທຌ

ຖນດັຌກທຌຌຘຐທບລຖງົຕຈນດລືຕຂຕຄຐຣຖຕຸຄບຼຄຂຶຼຌ. 

 

ອູຎັມຶຉຈ ລາວງາວິທີຌຍັຍຊິຆຆັມຐັຌ www.lsbf.org  ຶຉຈ  BV 

ທົທຌໄຉຼຎັຍຎູຄຐັຉທຖຌທກທຌວທຄໃໃຌນວລທບລຖບຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖນຼຸທນລິກນງົິຄຐຽຄໃຉ? 
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ຍົຉຮຽຌໂຮຄຮຽຌວັຌທິຉ 

ວັຌທິຉທີ 24 ເມຆ 2016 (4-24-2016) 

 

 ໄ່ກກວມຆັມພັຌທີ່ແຊກຣັກ 
 

ຂໍ້ພຣລັມພີໃຌຍົຉຮຽຌ:   ກທຌົຕຒຊຸວຘນຎັຌຊຼຕຄນກີຉຂຼຶຌນຐືົຕຎຸວບຎຄວທຒຆັຒຐັຌທົີຂທຉຝຎ. 

 

ພຣລັມພີຊຍຆຌຄຊໍ່ງີວິຉ:  

     ນວລທຂຼທຐຖນຼຸທໝັຼຌຏຼ຺ຆທວຸຌທຘຕິຉບຒົຌຐໍົບຒົ ຐໍົນຼຸທບຒົນຼຸທທີົຂຼທຐຖນຼຸທຝຉຼຍຕກຜດຼຐວກນຐິົຌຮ຺.ຼ ຏຼ຺ນຎັຌຐໍົນຼຸທ

ຒັກນຎັຌຸຌຊຖລຸກ ນຐິົຌທຒຂຼທຐຖນຼຸທືຌວົທ, “ນຼຸທຈັຄຒັກຆທວຌຼັຌຓົ຺ຍົໍ?”  ຘທຒຌັຼຌນຮັຉຜດຼຂຼທຐຖນຼຸທບຎກຜ 

ຂຼທຐຖນຼຸທນລີຈຊຕຍນຐິົຌວົທ, “ຂຼຕຈຮັກຌທຄຆູຉດຸວຜ” ຼທຍົໍນຎັຌຉົັຄຌັຼຌຖຍໍົຮຼຕຄຜດຼລທວບຊົຄຄທຌຌຘ. 

     ຐໍົນຼຸທນລີຈຊຕຍວົທ, “ຂຼຕຈຍົໍຝຉຼທຒວົທນຼຸທຮັກລທວ ຂຼຕຈທຒວົທນຼຸທຒັກລທວຓົ຺ຍົໍ? ນຼຸທຖຓ຺ົກັຍລທວຊລຕຉງີ

ວິຉ ຐວກນຼຸທທັຄຆຕຄ ວັຌຌົຶຄຕທຉຖຏິຉຽຄກັຌ ຐວກນຼຸທຖຕຸຉທຸຌຊົໍົໍກັຌນຐືົຕບກຼຍັຌດທ, ນຼຸທຘນຎັຌຊຼຕຄຒັກຌທຄ

ຜຌທຌຖນຎັຌຒຖຌູຉບລຖນຎັຌນຐືົຕຌ.”   

     ຐໍົນຼຸທນຐິົຌຮ຺ຼັກນິຄວທຒຆັຒຐັຌຉີ: ຍັຌດທຊຼຕຄນກີຉຂຼຶຌ, ວທຒຆຒັຐັຌຕທຉຂທຉຝຎນຐທຖຏຼ຺ຌົຶຄຏຼ຺ຜຉຊຼຕຄກທຌ

ນຮັຉຊທຒິຉຜຂຕຄຊຸຌນຕຄ.  ຊຸວຓົທຄນຣົືຕຄຂຕຄຓທປຍບລຖນຕງທວ ບລຖນຣົືຕຄຐວກນຂຸທຖນຎັຌຊຸວຓົທຄຜດຼຮ຺ຼວິທີ

ຎຸວບຎຄວທຒຆັຒຐັຌທົີຂທຉຝຎຜດຼືຌຉີຕີກ. 

      

ພຣລັມພີກ່ວວ່ແຌວໃຉ?  

 

 

ກຌຆຶກຆພຣລັມພີ 

1. ຎລົມມລກຌ 27:41: 

41
ຨງວກຽຉງັຄຢສຍກໍຈຼຌວົ ຐໍົຬຉຼຫຣຼຐຌຩກົລວ ຨງວິຉວົ, “ມືຼຬວຼລັຈຐໍົຂຄຨຮຸກໍຫກຼຨຂຼຸມຩລຼວ 

ຨມືົວັຌຌຼັຌຆຼິຌຆູຉລຸຄ ຨຮຸກໍລຂຼຢສຍຨຆັຽ.” 

 

        ຆຕຄຕຼທຈຌຼຕຄຝທບຝຉ: ຓທປຍບລຖນຕງທວ ຓທປຍນຎັຌຏຼ຺ນກີຉຌຘດລັຄຍົໍນດິຄນທຸົທຜຉ “ຝຉຼັຍຆຼຸຌຌຕຄຏ຺ຼນຎັຌ

ຕຼທຈ” (ນຍົິຄ ຎກ 25:26).    ນລຼີຒບຊົກທຌກຘນຌີຉຒທຏຼ຺ຌຼຕຄຊໍົຆຼ຺ນຕຸທຊຘບໜົຄ.   ຏຼ຺ນຎັຌຐໍົບຒົກໍຍົໍຝຉຼງົຕຈຜຌຍັຌດທຌຼີ

ນຐທຖຕີງທກຏຼ຺ນຎັຌຐໍົຮັກນຕງທວ ຆົວຌຏຼ຺ນຎັຌບຒົຌທຄນຣນຍກທຮັກຓທປຍ (ນຍົິຄ 25:28).    ບຒົຈັຄງົຕຈລ຺ກຜດຼຝຎລັກ

ນຕຸທຘຕວຈຐຕຌຂຕຄຏ຺ຼນຎັຌຕຼທຈທກຐໍົ (ນຍົິຄ 27:1-40).      ນຣົືຕຄຌີຼນຮັຉຜດຼຏ຺ຼຕຼທຈກຸກປກຉຮຼທຈດລທຈນຐທຖຌຼຕຄ

ຊຼຕຄກທຌຜດຼຕຼທຈຂທຉຆິຉນຎັຌລ຺ກກຸກຜດຼຊຸຌນຕຄ ຉຼວຈກທຌບລກນຕຸທບກຄຌຕຼຈຉຽວ (ນຍົິຄ 25:27-34). 

        ຓທປຍຆືຍຊົໍັຍຆຼຸຌຌົຕຄຂຕຄນຕງທວືດລຕກນຕຸທຆິຉນຎັຌລ຺ກກຸກບລຖຈທຉນຕຸທຘຕວຈຐຕຌ.  ຼທຓທປຍຍົໍ

ລຖວັຄຊຸວຉີລທວຕທຉຈທຉນຕຸທຆົິຄຕືົຌພຕີກ: ນຕງທວກຽຉງັຄຓທປຍຉຼວຈວົທຐໍົຝຉຼຕວຈຐຕຌຜດຼຌຼຕຄຸຌໝຸຉ ລທວຶຉ

ວົທ, “ຒືຼຝວຼທູກຜດຼຐໍົກໍຜກຼນຂຼຸທຒທບລຼວ; ນຒືົຕຒືຼຌຼັຌຆຼິຌຆູຉລຸຄຈທຒຜຉ ນຮຸທຖຂຼທຓທປຍຈທຒຌັຼຌ.” (27:41). 
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     ຼທທົທຌືກຊຼຸຒຊຸວຖນຮັຉຜດຼທົທຌປຒປດຸຌນຮັຉຜດຼທົທຌຶຉຓທກທຘຮຼທຈຮົທຄກທຈຂຕຄຸຌທີົນຮັຉຏິຉຊົໍທົທຌ ທົທຌ

ຕທຉນຂຼຸທຜນິຄວທຒຽຉຂຕຄນຕງທວຏຼ຺ຶຉຓທກຂຼທຌຼຕຄງທຈຏຼ຺ດລຕກລວຄນຕຸທຆິຉບລຖຘຕວຈຐຕຌຝຎ  ຒັຌນຎັຌ

ຂຕຄທັຒຒຖຉທ ຜຌນຒືົຕຸຌຕົືຌລັກນຕຸທວທຒຆູກຝຎຐວກນຮຸທກໍຓທກຊົໍຆຼ຺ບລຖບກຼບຼຌ.   ວທຒຆັຒຐັຌທີົນີຈຒີຊໍົກັຌ

ຌຼັຌຒັຌກໍຝຉຼບຊກຆລທຈຂທຉຝຎບຌົຌຕຌ. 

 

 

 

2. ຎລົມມລກຌ 33:1-4: 

1
ຨງວຐຼມລ຺ກຌຼຄຆີົຮຼຈຸຌຬຉຼມຣຢສຍ ຨມືົຢສຍຨຣັຌຨງົັຌຌຼັຌ  ຨຐິົຌົຶຄຩຍົຄຨຉັກຌຼຈຫຣຼຨລ ຫຣຼ 

ຣຨງຌຩລລຫຣຼຆວຫງຼຆຄຸຌ.   
2
ຨຐິົຌຬຉຼຫຣຼຸຌຫງຼຆຄຸຌກັຍລ຺ກຂຄຨຐິົຌຢົ຺ໜຼຨລຩລລລ຺ກຂຄຨຐິົຌຢົ຺ກຄ 

ຣຨງຌຩລລສຢຨງັຍຢົ຺ທຄຣລັຄ.   
3
ຆົວຌຢສຍຨຄກໍກຌວໜຼຐວກຨຂຸຬຎ   ຩລຼວຂຍລຸຄຨັຉຨທືົຸຌຨຂຼຸຬຎ

ຮຉຼຈ. 
4
ຨງວກໍຩລົຌກຬຎຐຸຍຐຼມທັຄກຉ ຩລລ຺ຍຢສຍ ຐວກຨຂຸທັຄຆຄຐກັຌຮຼຄຬຣ.ຼ 

 

       20 ຎີຊົໍຒທຓທປຍນຎັຌຸຌທີົືກຎົຽຌບຎຄ ດລທຈຸຌຶຉວົທຕທຉນຎັຌຈຼຕຌວັຌນວລທ ບລຖຕທຈູຆັຄຂທຌຝຉຼງົຕຈ

ຜດຼຓທປຍຶຉຝຉຼ ບຊົວທຒິຄບລຼວຍົໍນຎັຌຓົທຄຌັຼຌ.   ກທຌກທຈນຎັຌຏຼ຺ຜດຈົຌຼັຌບຒົຌນວລທຐວກນຮຸທຈຕຒຮັຍວົທຊຸຌ

ນຕຄນຎັຌຸຌຏິຉ ບລຖກຼທວຝຎຜຌຕຖຌທຸຉຉຼວຈກທຌຼິຒຜນກົຸທບລຖນຕຸທຜຜໝົນຐືົຕຖືຌຉີຝຉຼ.   ຆົິຄຌີຼຝຉຼນກີຉຂຼຶຌ

ກັຍຓທປຍຜຌຍຸຉ 33, ຐວກນຮຸທຍົໍຝຉຼນດັຌຓທປຍຆທຣຖຐທຍວທຒຏິຉ ບຊົຐວກນຮຸທຝຉຼນດັຌຓທປຍຈຕຒກຸຼຒຂທຍ

ລຸຄນັຉນທືົຕຊົໍກົູຒທຖດທຌນວລທນຂຼຸທຒທຐຸຍນຕງທວຏຼ຺ນຎັຌຕຼທຈ (ຂຼໍ 3).    ຜຌຆຒັຈຌຼັຌຸຌນຂຼຸທຝຎຐຸຍກັຍກຖຆັຉປຉຈຒີ

ທົທທີຓົທຄຌີ.ຼ     ຓທປຍຝຉຼຆຖບຉຄຕຕກຜຌກທຌົຕຒຊຸວ ບລຖກທຌຮັຍຜງຼ  ນຐທຖລທວຮ຺ຼວົທຐຣຖນຼຸທງຸຄຆຖິຉຓົ຺ຌຘ 

ບລຖທູກຆົິຄຓົທຄທີົລທວຒີຒທທກຐຣຖນຼຸທທັຄຌຼັຌ.    ຓທປຍນຕຼີຌຊຸຌນຕຄວົທນຎັຌຏຼ຺ຮັຍຜງຼງົຶຄນຎັຌກທຌົຕຒຊຸວທີົຆູຉ. 

(ຂຼໍ 5).   

       ກທຌົຕຒຊຸວຌຼີນຎັຌຓທວິນຆຉນຐືົຕຎົີຌຎຸວວທຒຆັຒຐັຌທີົຂທຉຝຎ.  ກທຌົຕຒຊຸວຓົທຄຌີຼຆທຒທຉຎົຽຌກຖບຆຌຼຘ

ຕັຌຮູຌບຮຄຜດຼຓູຉງຖຄັກຝຉຼ.     ຓທປຍຝຉຼຜງຼກທຌົຕຒຊຸວນຐືົຕຖກັຍືຌນຂຼຸທຝຎຜຌຎຖຊ຺ຎົຕຄຉຽວກັຍຏຼ຺ນຎັຌຕຼທຈ

ຝຉຼ.  ນຕງທວນຒືົຕນດັຌຌຼຕຄງທຈຓທປຍນຮັຉຉົັຄຌັຼຌ ລທວົິຄບລົຌຝຎດທຌຼຕຄທັຄກຕຉ ທັຄ຺ຍ ຐຼຕຒດຼຕຄຝດຼຉຼວຈກັຌ. 

(ຂຼໍ 4). 

 

 

 

3. ຎລົມມລກຌ 33:5-11: 

5
ຨມືົຨງວມືຌຊຂຼຶຌຨຣັຌຏຼ຺ຈິຄຩລລຨຉັກຌຼຈຨຣລຸົຌຼັຌ ົຶຄມວົ, “ຸຌທີົມຌວຨຼຸຌຼີຩມົຌຫຏ?” ຢສຍຊຍ

ວົ, “ຼຈຨີຈ ຐວກຌຼີຩມົຌລ຺ກຂຄຌຼຄຨຄ ທີົຐຣລຨຼຸຬຉຼງຸຄສຏຉຎລທຌຫຣຼ.”    
6
ຩລຼວຐວກຨຂຸກໍຣຈັຍຨຂຼຸມ

ຂຍຨງວຨຎັຌລວຉັຍຬຎ ືຆວຫງຼທັຄຆຄຐຼມລ຺ກ. 
7
ຊົໍມຩມົຌຨລຩລລລ຺ກ ຩລລຆູຉທຼຈຩມົຌຣຨງຌກັຍ

ສຢຨງັຍ.  

8
ຨງວົຶຄມວົ, “ັຌງຼັຌຐວກທີົຂຼຈຐຸຍກົຌຌຼັຌຨຉ? ຩມົຌຐວກຫຉກັຌ?” ຢສຍຊຍວົ,   “ຐວກຌຼັຌ ຌຼຄ

ຬຉຼຆົຸຄມຂໍວມຨມຉຊກຼຈກົຌ.”   
9
ຩຊົຨງວຊຍວົ,   “ຌຼຄຨີຈ ຼຈມີຐຽຄຐໍຩລຼວ ົຸຄຮັກຆຬວຼຨຐືົ

ຩມົຌຣຈັຄທີົຮຽກຮຼຄຫຣຼຨຮຸຢກຨຮັຉ ຼຨຮຸຨກັຍຨຸວມສກຉຮຼຈຊົໍຸຌົືຌຬວຼຫຌຫ? 

ຩມົຌຣຈັຄືູຎຆັກທີົຂັຉຂວຄທົຌຍົໍຫຣຼຆລຩຉຄກຌົມຊຸວກມ? 
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ຌຼຄຆ.”   
10

ຢສຍຨວຸຼວົ, “ຍົໍຩມົຌຢົຄຌັຼຌ ຼຼຈຣກມີວມກລຣູຌຊົໍຌຼຄຩລຼວ ົຸຄຮັຍຨຸຂຄຊຼຌຌຼີຆ 

ຌຼຄຨຣັຌໜຼຊຂຄຼຈກໍືກັຌກັຍຨຣັຌຐຣລຐັກຂຄຐຣລຨຼຸ ຩລລຉຽວຌຼີຼຈກໍຉີຊົໍຌຼຄຣລຈຩທຼ. 
11

ົຸຄຮັຍຨຸ

ຂຄຊຼຌທີົຌຼຄຨຸມຌຼີຆ ຨຐລຐຣລຨຼຸງຸຄສຏຉກລຣູຌຌຼຄ ຩລລຬຉຼຎລທຌທູກຆົິຄທູກຢົຄທີົຌຼຄຊຼຄກຌ” 

ຢສຍຼຌວຌຢົຄົຌຌຼມຸຌຼຈຈມຮັຍຨຸ.  

 

         ຓທປຍກທຈນຎັຌຸຌືກຎົຽຌບຎຄນຐທຖຝຉຼຐຸຍກັຍຐຣຖນຼຸທ  ຐຣຖຕຸຄຝຉຼນຮັຉຜດຼລທວົຕຒຊຸວງົຶຄຒີຐລັຄ

ດລທຈກວົທຆົິຄທີົລທວນີຈນຮັຉຏິຉຒທກົຕຌ.  ນຮຸທນດັຌວົທຐຣຖນຼຸທກໍຝຉຼນຮັຉກິກທຌຂຕຄຐຣຖຕຸຄຜຌງີວິຉຂຕຄນຕ

ງທວືກັຌ.  ຊທຒທຘຌຽຒຂຕຄຐວກນຮຸທບລຼວນດັຌວົທນຕງທວຒີຆິຉທິທີົຖຮຼທຈຝຉຼ, ຍົໍຈຸກປທຉຜດຼ, ບລຖຒັກບກຼບຼຌ.  

ບຊົກທຌກຖທຘຂຕຄນຕງທວກຸຄກັຌຂຼທຒກັຍວທຒຶຉຂຕຄຐວກນຮຸທ.  ຈົກຊົວຢ່ຄ:ນຕງທວຝຉຼບລົຌຝຎຐຸຍຌຼຕຄງທຈຏຼ຺

ນີຈດລຕກນຕຸທຆິຉບລຖຘຕວຈຐຕຌຝຎ.    ງຼຘຍົໍຐໍນຕງທວຈັຄຝຉຼກຕຉ ບລຖ຺ຍບກຼຒຂຕຄຓທປຍຏຼ຺ນີຈດລຕກ

ລວຄ ບລຖນຕຼີຌວົທ “ຌຼຕຄງທຈນຕີຈ” (ຂຼໍ 9). 

        ຊຕຌຆູຉທຼທຈທັຄຆຕຄຕຼທຈຌຼຕຄຝຉຼືຌຉີກັຌນຐທຖຸຌຌົຶຄົຕຒຊຸວຂໍຕຖຐັຈບລຖຕີກຸຌຌົຶຄຜດຼຕຖຐັຈ.  ທັຄຆຕຄ

ຸຌຝຉຼຮົວຒຜທຘລທຈກຘບຐຄບດົຄວທຒຂຸຒຂືົຌບລຖດັຌໜຼທຜຆົກັຌປຉຈຍົໍືນຕຸທວທຒຏິຉຂຕຄກັຌບລຖກັຌ.    

ນງົັຌຉຽວກັຌຜຌທູກວັຌຌຼີ ຜດຼນຮຸທຐທກັຌທຘລທຈກຘບຐຄບດົຄວທຒປກຉຮຼທຈບລຖດັຌຒທດທກັຌຉຼວຈກທຌົຕຒຜ 

ບລຖຜດຼຕຖຐັຈກັຌບລຖກັຌ ນຐືົຕຜດຼວທຒຆັຒຐັຌທົີບຊກດັກຝຎຌຼັຌນງົືຕຒຊໍົນຂຼຸທກັຌຜໝົຕີກ. 

      

ວິທີທທຄທີົຖທຘລທຈກຘບຐຄຌັຼຌຄົທຈພ ບຊົນຮັຉຝຉຼຈທກ: 

 ຼທທົທຌຝຉຼນຮັຉຏິຉຊົໍຸຌຌົຶຄຸຌຜຉ ົຸຄົຕຒຜລຸຄຈຕຒຝຎຂໍປທຉ.  ງຕກທທຄືຌຉີກັຌ. 

 ຼທຸຌຕົືຌນຮັຉຏິຉຊົໍທົທຌົຸຄຈຸກປທຉຜດຼນຂຸທ.  ນິຄບຒົຌວົທຸຌນຮັຉຏິຉຊົໍທົທຌຍົໍຈຕຒຂໍຕຖຐັຈກໍຊທຒ. 

 

       ຊຸວຓົທຄຉີທີຆູຉບຒົຌຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ ຐຣຖຍູຉຂຕຄຐຣຖນຼຸທ ຐຣຖຕຸຄຆຖນຉັຉນຂຼຸທຒທຜຌປລກຌຼີກໍນຐືົຕນຮັຉຜດຼຐວກ

ນຮຸທືຌຉີກັຍຐຣຖນຼຸທ ບລຖຒຕຍຆິຉຜດຼຐວກນຮຸທືຌນຂຼຸທດທຐຣຖນຼຸທຝຉຼ.  ຐຣຖນຓງ຺ຝຉຼຕຖຐັຈຜດຼບກົຏຼ຺ຂຼທຐຣຖຕຸຄ 

ບລຖຜດຼຐວກນຮຸທຕຖຐັຈບກົຸຌຕົືຌນງົັຌຉຽວກັຌ. 

     ຕຸຄຐຣຖນຓງ຺ນຎັຌກຘລັຄຏົທຌທທຄຕຸຄຐຣຖວິຌຈທຌຍໍຣິຆູຉ ຐວກນຮຸທຆທຒທຉຼິຒຜນກົຸທບລຖນຕຸທຜຜໝົຝຉຼ. ຐວກ

ນຮຸທຒີນຆຣີຐທຍທກວທຒກິຌບໜຄຜ ວທຒຕັຍຕທຈຈຼຕຌວທຒຍທຍນຎັຌຆທນດຉ.   ຐວກນຮຸທຆທຒທຉຈຕຒົຕຒ

ຜລຸຄບລຖຆບວຄດທຆົິຄທີົຉີກວົທຌຼັຌືືຌຉີກັຍຒຖຌູຉບລຖຐຣຖນຼຸທ.  ກທຌຈຕຒຕຒຊຸວນຎັຌຍທຉກຼທວທຘຕິຉ ບລຖ

ົຸຄຝວຼວທຄຜຜຌຐຣຖນຼຸທຜດຼຐຣຖຕຸຄຌຘຐທຊລຕຉຝຎ.  

 

 

 

 

ຌໍໃງ້ໃຌງີວິຉ 

  

ຍທຉກຼທວຕັຌຜຉທີົທົທຌຊຼຕຄນຮັຉນຐືົຕທົທຌຖນງົືຕຑັຄຘນຕຼີຌທກຐຣຖນຼຸທຜດຼຆຖບຉຄຕຕກນິຄກທຌຕຒຊຸວລຸຄຜຌ

ວທຒຆັຒຐັຌຂຕຄທົທຌ?  ຜດຼທົທຌຐິທຣຖຌທນິຄຘບຌຖຌຘຂຼທຄລູົຒຌຼີ: 

ສຉຈຣລີກຨວັຼຌຍົໍຫຣຼວມຆັມຐັຌຩຊກຣັກ ຩທຌກຌຆຩວຄຣກຌືຌຉີ ຨຮຸລຆ຺ຌຨຆັຽຣຈັຄ? 
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 ຈມ.  ຣິຆຖຊຽຌທູກຸຌືກນຕຼີຌຜດຼຒີງີວິຉຓົທຄົຕຒຊຸວຓົ຺ຐທຈຜຊຼກທຌຌຘຐທຂຕຄຕຸຄຐຣຖຣິຉ.  ຒຕຍ

ກທຌຕວຉຊຸວຂຕຄທົທຌ ບລຖຈຕຒຒີງີວິຉຓົ຺ຜຊຼຕຸຄຐຣຖຣິຉ. 

 

 ລພັຈໃຣ້.  ຼທຒີຸຌຜຉນຮັຉຏິຉຊົໍທົທຌ ຜດຼງຕກດທທທຄນຐືົຕືຌຉີກັຌ.  ປຉຈກທຌຜດຼຕຖຐັຈຌຼີໝທຈວທຒ

ວົທທົທຌຖຍໍົືນຕຸທວທຒຜຉພຝວຼຜຌຜຕີກຊົໍຝຎ.  ທົທຌວຌຜດຼຕຖຐັຈນໝືຕຌຉົັຄຐຣຖນຼຸທຜຌຕຸຄຐຣຖນຓງ຺

ຝຉຼຜດຼຕຖຐັຈບກົທົທຌ (ນຍົິຄ ຕຑງ 4:32) 

 ຂໍລພັຈ.  ຼທທົທຌນຮັຉຏິຉຊົໍຸຌຕົືຌ ຊິຉຊົໍກັຍຸຌຌຼັຌບລຖຂໍຕຖຐັຈຌຘນຂຸທ.  ນຮັຉທູກຆົິຄທີົທົທຌຆທຒທຉນຮັຉ

ຝຉຼນຐືົຕຖືຌຉີກັຌ. 

 

ກທຌຏິຉຽຄກັຌຒີຂຶຼຌນຎັຌຎຖຘ ນຣົືຕຄຌີຼຝຉຼນກີຉຂຼຶຌຜຌຕຖຉີຉ ຖນກີຉຂຼຶຌຕີກຜຌຕຖຌທຸຉ ບລຖຒັຌຖນກີຉຂຼຶຌ

ຜຌງີວິຉຂຕຄທົທຌຍົໍຝວກໍງຼທ ຒັຌຖນຂຼຸທຒທຓົ຺ຜຌວທຒຆັຒຐັຌຂຕຄທົທຌຍົໍວົທຜຌຕຍຸວ ຜຌໝ຺ົຍຼທຌ ຜຌຍົຕຌ

ນຮັຉກທຌ ບລຖຜຌຣິຆຊຖັກຕີກຉຼວຈ.  ຆົິຄຆຘັຌບຒົຌທົທຌຖນຮັຉບຌວຜຉຜຌນຒືົຕຒັຌນກີຉຂຼຶຌຒທບລຼວ.  ຉົັຄ

ຌຼັຌ, ຜດຼນຕຸທຍຸຉຮຽຌຌຼີຒທຎຖກຕຍຜງຼນຐືົຕຖນຕຸທງຖຌຖບລຖືຌຉີກັຌຝຉຼ. 

 

ຸຎັມໂຉຈ ລວງວເທີຌຍັຍຊິຆຆັມພັຌ www.lsbf.org  ໂຉຈ  BV 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

   ວັນອາທິດທີ 1 ພຶສພາ 2016 (5-1-2016)  

____________________________________________________________ 

                                       ໄຖ່ອອກຈາກວິນຍານການຕິຕຽນ 

 

           ໃດ       ທ່ານ   ຂອບໃຈ      ຕິຕຽນ    ?       

        

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ວິນຍານການຕິຕຽນທໍາລາຍຊີວິດເຮົາ. 

 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:   

ການຕິຕຽນໄດ້   ດ່ິງລົງສູ່ລະດັບຕ່ໍາເຕັມທີ ໃນຫລາຍປີ  າ  ານ້ີ. 

     ຂໍຂອບໃຈນໍາ ການສ່ືສານທາງສັງຄົມ,  ຄົນວິຈານກັນທາງ ອອນໄລນ໌,  ຊ່ຶງເຂົາບ່ໍໄດ້ເວົ້າຕ່ໍໜ້າຄົນ. ມັນເປັນການ

ງ່າຍ ທີ່ຄົນຈະວິຈານກັນໃນໄລຍະໄກ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຫ່າງໄກກັນນ້ີ   ຈ່ຶງເປັນໂອກາດໃຫ້ຄົນສົນເທ້ກັນ ຢ່າງບໍ່ຈຽມ 

ກັນ,  ແລະຮ້າຍກາດຫຼາຍ.  ຜົນຕາມມາກໍຄື ເຮັດໃຫ້ເຮົາກັບກາຍເປັນຄົນປາກເສັຽ ແລະເວ້ົາຫຍາບຄາຍຕົກຕ່ໍາລົງ.    

ເຮົາມັກຈະຮັບເອົາວິນຍານການຕິຕຽນຢ່າງງ່າຍດາຍ.  ມັນຈະຈ່ອງດຶງເຮົາຈົມສູ່ລະດັບຕ່ໍາລົງໄປເລ້ືອຍໆ. 

 

           ແມ່ນຫຽັງເປັນຕົວການ  ກດັນຢູ່ເບ້ືອງຫຼັງໃຫ້ເຮົາຢາກເວ້ົາຕິຕຽນກັນ ?      

     

                                                      ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

 

1. ຈົດບັນຊີ  12:1-3: 

1
ມີຣີອາມແລະອາໂຣນໄດ້ເວ້ົາຕິຕຽນໂມເຊ ເຫດຍິງຄົນກູເຊທີ່ເພ່ິນໄດ້ແຕ່ງງານນຳ, ເພາະໂມເຊ ໄດ້ແຕ່ງງານກັບຍິງ

ຄົນກູເຊ ຄົນໜ່ຶງ  
2
ພວກເຂົາທັງສອງກ່າວວ່າ  “ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກ່າວທາງໂມເຊຄົນດຽວເທ່ົານ້ັນຈິງຫລື ພຣະອົງບໍ່ຊົງ

ກ່າວທາງເຮົານຳຫລ”ື ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໄດ້ຍິນ 
3
(ໂມເຊເປັນຄົນຖ່ອມໃຈຫລາຍຍ່ິງກວ່າຄົນທັງປວງທ່ີຜືນແຜ່ນດິນ).   

                              

     ພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ເອ້ີນເອົາໂມເຊ  ມາຮັບໜ້າທ່ີ ຊ່ຶງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.    ໂມເຊ ບ່ໍພຽງແຕ່ນໍາພາຊາວອິສຣາເອນອອກ

ຈາກການເປັນທາດໃ ປະເທດເອຢິບເທ  ານ້ັນ,  ແຕ່ເພິ່ນຍັງໄດ້ນໍາພາພວກເຂົາຜ່ານຜ່າຖ່ິນແຫ້ງແລ້ງໄປເຖິງຊາຍແດນ  

ແຜ່ນດິນພຣະສັນຍາອີກດ້ວຍ, ຊ່ຶງເປັນໜ້າທ່ ີ  ໃ  ທ່ີຍືດເຍື ອເຖິງ 40 ປີ.   ໂ ເ ຜ່ານຜ່າທຸກຢ່າງມາໄດ້ໂດຍມີອ້າຍ

ເອ້ືອຍ ອາໂຣນແລະມີຣີອາມ ຮັບໃຊ້ຄຽງຂ້າງເພ່ິນສເມີມາ.  

 

     ໃນບົດນ້ີ ມີຣີອາມ ແລະອາໂຣນ  ໄດ້ເວ້ົານິນທາໂມເຊ ເພາະພັລຍາຂອງເພິ່ນ.   ພວກເຂົາບ່ໍມັກຍິງທ່ີເພ່ິນເລືອກ

ແຕ່ງງານນໍາ ເພາະວ່ານາງເປັນຄົນກູເຊ.  ພວກເຂົາອາດຕິຕຽນເຖິງນາງ ຢິບໂປຣາ ພັລຍາຂອງໂມເຊທີ່ມາຈາກເມດີ

ອານ  ຫືຼເ   ອງຍິງອື່ນທ່ີເພ່ິນແຕ່ງງານພາຍຫັຼງ.  ຈະເປັນສາເຫດໃດກໍແລ້ວແຕ່ ການຟ້ອງຮ້ອງຂອງເຂົາແມ່ນເ   ອງກ່ຽວ 

ຂ້ອງກັບເຜ່ົາພັນຂອງຍິງນ້ັນ. ປາກົດວ່າພວກເຂົາບ່ໍພໍໃຈນາງ ແລະພວກເຂົາບ່ໍພໍໃຈໂມເຊ ທີແ່ຕ່ງງານກັບຍິງນັ້ນ.  
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ໃນຄວາມເປັນຈິງ ມີຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວພັນກັບເ   ອງນີ.້  

 

        ກໍ ະນີນ້ີ ເກີດຂ້ຶນເມ່ືອພວກເຂົາຖາມວ່າ:   "ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕ ສຜ່ານໂມເຊຜູ້ດຽວ  ຈິງຫືຼ,     ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງ

ກ່າວຜ່ານເຮົານໍາຫຼື ? (ຂ້ໍ 2).   ຄວາມບໍ່ພໍໃຈນໍາພັລຍາຂອງໂມເຊ  ເປັນພຽງພາຍນອກເທົ ານ້ັນ  ແຕ່ຍ້ອນ  ມ່ານດໍາ

ຄອບງໍາໃຈນ້ັນ     ເປັນຕ້ົນເຫດ   ແທ້ຈິງທ່ີຊັກນໍາພວກເຂົາ.  ແກ່ນແທ້ແລ້ວ ແມ່ນນາງມີຣີອາມອິດສາໂມເຊ.  ນາງ

ທຽບຕົວ າ ໃສ່ນ້ອງ າຍຂອງ າ .  ໂມເຊເປັນຜູ້ເວ້ົາຕາງພຣະເຈ້ົາ.   ເພ   ມີເວທີທີ່ສູງເດ່ັນ ເພ່ິນເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້   ອັສ 

ຈັນ ທ່ີມີນາມສະກຸນ ມີເຄ້ົາມູນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະສາມາດເວ້ົາກັບພຣະອົງໜ້າ-ຕ່ໍ-ໜ້າ. ຕາທຸກໜ່ວຍໄ  ຈ້ອງເບ່ິງ

ໂມເຊ. 

  

ແຕ່ ກ່ຽວກັບມີຣີອາມ ເດ . . ມີຫຽັງ    ?    

 

     ພຣະເຈ້ົາຮູ້ສຶກຕ່ໍ ມີຣີອາມ    ເ    . ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຍົກນາງຂຶ້ນສູ່ບ່ອນໜ້ານັບຖື ແລະມີກຽດ ດ່ັງນ້ອງ າຍຂອງ

 າ ,  ຕ່ນາງຊ້ໍາພັດຄິດວ່າ າ ສົມຄວນ       ກຍ ກ    .     ຄໍາຖາມທ່ີວ່່າ   "ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຕ ສຜ່ານພວກເຮົາຫຼື ?"  

ນາງຖາມທໍານອງວ່າ "ຂ້ອຍເດ ຊ້ັນ?"  ມີຣີອາມ ອາດຮູ້ສຶກວ່າຕົນມີຄຸນສົມບັດຜູ້ນໍາທ່ີດີພຽບພ້ອມທຸກຢ່າງ  ແຕ່ໂມເຊ 

ມີສິ່ງ    ທີ່ນາງບໍ່ມີຄື ຄວາມຖ່ອມຕົນ.  "ໂມເຊ ເປັນຄົນຖ່ອມໃຈຫຼາຍ ຍ່ິງກວ່າຄົນທັງປວງທີ່ຜືນແຜ່ນດິນ" (ຂ້ໍ 3).    

 

ບ່ໍມີຫ້ອງຫວ່າງສໍາລັບຄວາມຖ່ອມຕົນ   ໃນຫົວໃຈຂອງຄົນມັກຕິຕຽນ. 

 

2. ຈົດບັນຊີ  12:4-11 : 

4
ທັນໃດນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນກັບມີຣີອາມວ່າ  “ ເຈ້ົາທັງສາມຈ່ົງອອກມາທ່ີຫໍເຕັນສັກສິດ

ແຫ່ງຊຸມນຸມ” ພວກເຂົາທັງສາມກໍອອກມາ   
5
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍສະເດັດລົງມາໃນເສົາເມກ ປະທັບຢູ່ທີ່ປະຕູຫໍເຕັນສັກ 

ສິດແຫ່ງຊຸມນຸມ ຊົງເອ້ີນອາໂຣນແລະມີຣີອາມ ພວກເຂົາທັງສອງກໍມາຢືນຢູ່ຂ້າງໜ້າ. 
6
ພຣະອົງກ່າວວ່າ “ ຈ່ົງຟັງຖ້ອຍ

ຄຳຂອງເຮົາ ຖ້າຈະມີຜູ້ພະຍາກອນທ່າມກາງພວກເຈ້ົາ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະສະແດງຕົວແກ່ຜູ້ນ້ັນເປັນນິມິດ ເຮົາຈະ

ເວ້ົາກັບລາວທາງຄວາມຝັນ  
7
ສຳລັບໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາກໍບ່ໍເປັນເຊ່ັນນ້ັນ ໃນບໍ  ວານທັງໝົດຂອງເຮົາ ລາວເປັນ

ຄົນສັດຊ່ື   
8
ເຮົາເວົ້າກັບລາວປາກຕ່ໍປາກຢ່າງຊັດເຈນ ບ່ໍເວ້ົາລ້ີລັບ   ແລະລາວກໍໄດ້ເຫັນສັນຖານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  

ເຫດໃດເຈ້ົາຈ່ຶງບໍ່ຢ້ານທີ່ຈະເວົ້າຕິຕຽນໂມເຊ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ”  
9
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໂກດຮ້າຍພວກເຂົາຫລາຍ ແລ້ວ

ສະເດັດໄປ  
10

ເມື່ອເມກລອຍພົ້ນຫໍເຕັນສັກສິດໄປ ເບ່ິງແມ ມີຣີອາມກໍເປັນພະຍາດຂ້ີທູດ ຂາວດ່ັງຫິມະ  ອາໂຣນຫັນ 

ໄປເບ່ິງ ມີຣີອາມ ແລະເບ່ິງແມ ນາງເປັນພະຍາດຂ້ີທູດ  
11

ແລະອາໂຣນເວ້ົາກັບໂມເຊວ່າ   “ ຂ້າແດ່ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າ   

ນ້ອຍເອີຍ ຂໍຢ່າລົງໂທດບາບເຮົາທັງສອງ  ທ່ີໄດ້ເຮັດໄປດ້ວຍຄວາມໂງ່ຈ້າ ແລະບາບເຊ່ັນ   .  

 

        
 ທັນໃດນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບໂມເຊແລະອາໂຣນກັບມີຣີອາມວ່າ  “ເຈ້ົາທັງສາມຈ່ົງອອກມາທ່ີຫໍເຕັນສັກສິດ

ແຫ່ງຊຸມນຸມ” ພວກເຂົາທັງສາມກໍອອກມາ າກຫ ເ   ສ ກສ   ຫ          ພ  ເ   າ      ພ ພ    ຍ. 

 

       ພຣະເຈ້ົາບ່ໍ    ຍາ ໃຫ   ວິນຍານ       ຕິຕຽນ.  ພຣະອົງຕ່ໍວ່າມີຣີອາມ ແລະພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນແປງຄວາມຄິດ 

ແລະການປະພຶດຂອງນາງ     ຕ່ໍນ້ອງຂອງ າ  ແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງໃສ່ວິນັຍນາງ: "ເມ່ືອເມກລອຍພົ້ນຫໍເຕັນສັກສິດໄປ 
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ເບ່ິງແມ ມີຣີອາມ ກໍເປັນພະຍາດຂ້ີທູດ ຂາວດ່ັງຫິມະ"(ຂ້ໍ 10). ເ  າກ ເ      ວກ   ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນ    າ  າສເມີ  

ຕ່ໍການລ້ຽງ  ວິນຍານ   ຕິຕຽນໄວ້ ແລ    ພຽງແຕ່ຄົນທ່ີເຮົາເ   ໃຫ ເ   ປວ ເພາ  ວາ ອິດສາ ແລະກາ ຕິຕຽນ    

ເ  າເ   າ   ນ. ເຮົາເອງກໍໄດ້ຮັບຜົນ      ເຊ່ັນດຽວກັນ. 

 

            ຜົນ    າ  າທ່ເີ  າໄດ້ຮັບ ອາດບ່ໍແມ່ນໂຣກຜ ວໜັງຕິດແປດດ່ັງດຽວກັບທີ່ ມີຣີອາມໄດ້ຮັບໂທດນ້ັນ.  ພວກ

ເຮົາອາດໄດ້ຮັບຜົນ    າ  າຄ້າຍ ຄືກັບ ມີຣີອາມ ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາຍ        .  ເມ່ືອຜູ້ໃດເປັນພຍາດຜີວໜັງໃນຊຸມຊົນ 

ອິສຣາເອນ  ລາວຕ້ອງຖກືແຍກອອກຈາກໝູ່ໄປຢູ່ຕ່າງຫາກ.  ເມື່ອເຮົາຕິຕຽນຜູ້ອ່ືນ ເຮົາກ ເຮັດໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 

ຜູ້ຊົງເອ້ີນເຮົາໃຫ້ມີໃຈເມດຕາ ແລະສົງສານ ເສ  ພຣະທັຍ(ອຟຊ4:30-32) ແລະທັງຈະເປັນສາເຫດໃຫ້ເ  າຂາດ າກ

ຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ.   

 

ທັງສອງກໍຣະນ ີອັນສືບເນ່ືອງມາຈາກການຕິຕຽນ ຈະແຍກເຮົາຈາກພະເຈ້ົາ. 

 

        ຂ້າພະເຈ້ົາ ຂໍຍົກການຕິຕຽນປະເພດໜ່ຶງຂຶ້ນມາກ່າວ.    ພຣະເຈ້ົາມອບຂອງປະທານ ແລະຄວາມສາມາດເພ່ືອ 

ນໍາໄປໃຊ້ໃນ າ ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ເຮົາບ່ໍສາມາດເລືອກເອົາຂອງປະທານ,   ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດຕອບສນອງ

ທາງທີ່ພຣະເຈ້ົາປະທານຂອງປະທານແກ່ເຮົານ້ັນ. ຖ້າເຮົາຕອບສນອງໃນທາງລົບ ດ່ັງມີຣີອາມສົມທຽບນາງເອງ ແລະ 

ອາໂຣນ ໃສ່ໂມເຊ  ພວກເຮົາກໍສ່ຽງຕ່ໍການເສັຽປ ສ    ພາ ໃນການໃຊ້ຂອງປະທານ  ຊ່ຶງພຣະເ   າມອບໃຫ້ເຮົາເພ     

ນໍາກຽດມາສູ່ພຣະອົງ.   ເປັນເພາ ຫຽັງ?    ເພາະພວກເຮົາຖືກຄອບງໍາດ້ວຍຂ້ໍບົກຜ່ອງຂອງຄົນອ່ືນ ຊ່ຶງເຮົາບ່ໍສາມາດ

ເຄ່ືອນທ່ີໄປໜ້າ ແລະໃຊ້ຂອງປະທານຂອງເຮົາສໍາລັບຂ່າວປະເສີດໄດ້. 

ໃຫ້ເຮົາຫຼີກລ້ຽງຈາກຜົນຕ ມມ ຂອງເກມກ  ສົມທຽບ, ຊ່ຶງຈະນໍາເຮົາ  ສູ່ການເວົ້າຂວັນໜັກຂ້ຶນເລ້ື້ອຍໆ.  

                    ຜົນ   ຕ ມມ    ໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາໄດ້    ເນ່ືອງຈາກມີວິນຍານການຕິຕຽນ ? 

3. ຈົດບັນຊີ 12:13-15 : 

13 
ແລະໂມເຊ ໄດ້ຮ້ອງທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ  “ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊົງຮັກສານາງ  ຂ້າພຣະອົງທູນອ້ອນວອນ

ຕ່ໍພຣະອົງ”  
14

ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບໂມເຊວ່າ   “ ຖ້າພໍ່ຂອງນາງຖົ່ມນ້ຳລາຍໃສ່ໜ້ານາງ ນາງຈະອັບອາຍຢູ່

ເຈັດມື້ບໍ່ແມ່ນຫລື? ຈ່ົງກັກນາງໄວ້ນອກຄ້າຍເຈັດມື້ ຫລັງຈາກນ້ັນຈ່ຶງໃຫ້ກັບເຂ້ົາມາໄດ້”  
15

ດ່ັງນ້ັນ ມີຣີອາມຈ່ຶງຖືກກັກ 

ຢູ່ນອກຄ້າຍເຈັດມື້ ແລະປະຊາຊົນກໍບ່ໍໄດ້ຍ້າຍໄປໃສຈົນກວ່າມີຣີອາມກັບເຂ້ົາມາຄືນ. 

 

                   ພວກເຮົາຈະຊ່ອຍກັນຫຼີກເວ້ັນຈາກການຕິຕຽນໄດ້ຢ່າງໃດ ?     

              

          ວິນຍານການຕິຕຽນປຽບດ່ັງກິ່ງໄ  ທ່ີຫ່ຽວແຫ້ງ. ມັນບ່ໍສາມາດເກີດຜົນດີໄດ້ ແລະມັນໄ  ເລັດລອດເຂ້ົາສູ່ຫົວໃຈ

ຂອງເຮົາໂ ຍບ່ໍຮູ້ເມື່ອ ແລະໃຈ   ຢາກນະມັສການຂອງເຮົາໄປໄ    ກລ ກເ  າໄປ.  ເຮົາຕ້ອງກໍາຈັດມັນອອກໄປ  ຖ້າບ່ໍ

ດ່ັງນັ້ນ ພຣະເຈ້ົາຈະໃສ່ວິນັຍເຮົາເພ່ືອໃຫ້ເຮົາເກີດຜົນດີ   (ເບ່ິງ ຢຮ 15:1-4). 

 

         ພຣະເຈ້ົາຕີສອນ ມີຣີອາມ ດ້ວຍໂຣກຜ  ວໜັງ, ຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງແມ່ນເພ່ືອໃສ່ວິນັຍນາງ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນເພ່ືອ  
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ທໍາລາຍນາງ.  ອາໂຣນ ໄດ້ສາຣະພາບຜິດ ໃນຂ້ໍ 11 - ຊ້ີແຈງວ່າ ສ່ິງທ່ີລາວ ແລະມີຣີອາມເຮັດໄປ    ເປັນບາບ ແລະ 

ລາວຂໍຮ້ອງໃຫ້ມີການປົດປ່ອຍ. ໂມເຊ ກໍໄດ້ອ້ອນວອນວ່າ "ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂໍພຣະອົງຮັກສານາງ" (ຂ້ໍ 13). ເປັນການ 

ດີຕ່ໍມີຣີອາມ ພຣະເຈ້ົາຕອບຄໍາອ້ອນວອນ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັກສານາງໃຫ້ຫາຍດີ,     າ   ກ     7 ວັນ ລ ວນາງກ ກັບ

ຄືນມາຢູ່ນໍາໝູ່ໃນຄ້າຍໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດ ນາງກໍຕ້ອງຍອມທົນແຍກຕົວຢູ່ນອກຄ້າຍຜູ້ດຽວເຖິງ 7 ວັນ.   ( ກົດບັນຍັດໃນ 

ລ    ພວກເລວີ ບົດ 13 ຮຽກຮ້ອງໃຫ ເຮັດແນວນ້ີຕ່ໍຄົນທ່ີເປັນໂຣກຜີວໜັງຮ້າຍແຮງ-      .) 

 

     ດ້ວຍພຣະຄຸນ ສະພາບຂອງມີຣີອາມບໍ່ໂຫດຮ້າຍເ    າຍ ແລະຍັງບ່ໍສ້ີນສຸດເ    . ມີີຣີອາມຖືກກັກຂັງຢູ່ນອກຄ້າຍ 

ແຕ່ໄດ້ຮັບການປົວແປງ ແລະກັບມາຢູ່ຮ່ວມກັບຄອບຄົວຄືນໃໝ່.   ສລຸບລວມແລ້ວ ຊາວອິສຣາເອນຈົດຈໍາເ   ອງຂອງ

ມີຣີອາມໃນດ້ານການນໍາ ບ່ໍແມ່ນເ   ອງຕິຕຽນ (ເບ່ິງ ມີກາ 6:4).   ເ        ຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວຂອງມີີຣີອາ   ບ່ໍໄດ້ແມ່ນ 

ຄໍາຊ້ີຂາດສຸດທ້າຍ ບ່ໍວ່າເ   ອງອ່ືນໃດເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດເຮົາກໍເໝືອນກັນ. ພຣະເຈ້ົາສາມາດໄຖ່ເຮົາໄດ້ແມ່ນກະທັ້ງຈາກ

ວິນຍານການຕິຕຽນ. 

 

 

                                                            ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  

 

ທ່ານຈະເຮັດຫຽັງແດ່ເພ່ືອຕ່ໍສູ້ກັບວິນຍານແຫ່ງການຕິຕຽນໃນຊີວິດທ່ານ ?  ຈ່ົງເຮັດສ່ິງຕໍ່ໄປ ໃນອາທິດນ້ີ: 

 

 ສັງເກດ: ຈ່ົງເບ່ິງ ທ່ານເວ້ົາກ່ຽວກັບຄົນອ່ືນຢ່າງໃດ.  ຈ່ົງຕິດຕາມຄໍາເວ້ົາ ແລະການປະພຶດຂອງທ່ານຕ່ໍ ວາ  

ສໍາເຣັດ ແລະຄວາມຫຼ້ົມເຫຼວຂອງຄົນອ່ືນ. 

 

 ສາຣະພາບ: ຈ່ົງຍັບຍ້ັງອຸປນິສັຍການສົມທຽບ ຫືຼອິດສາ ທ່ີຈະກໍ່ຮາກຂ້ຶນໃນຊີວິດທ່ານ. ຂໍພຣະເຈ້ົາ   ຊ່ອຍ 

ທ່ານປ່ຽນໃຫ ຫຍ  ຂ້ຶນສູ່ຣະດັບແຫ່ງການສເລີມສລອງ. 

 

 ເວ້ົາ : ເວ້ົາຄວາມຈິງດ້ວຍຄວາມຮັກ (ອຟຊ 4:15),   ແຕ່ແນໃສ່ປຸກຄວາມກ້າຫານຄົນອ້ອມຂ້າງທ່ານ.  ຄໍາ 

ເວ້ົາທ່ີປຸກໃຈເສີມສ້າງຄົນອ່ືນຂ້ຶນ(ອຟຊ4:29) ແລະນໍາເຂົາສູ່ຂ່າວປະເສີດ   ພຣະຄຣິດ ໃຫ້ເຂົາເຫັນແສງ 

ສະທ້ອນ   ພ      ຈາກທ່ານ. 

 

ເໝືອນຄໍາເວ້ົາຂອງຄົນອ່ືນໆໃນໂລກທຸກວັນນ້ີ, ທ່ານມັກຈະປະສົບກັບການຕິສິນນິນທາຈາກຄົນອ່ືນ. ແຕ່ທ່ານບ່ໍຕ້ອງ  

ເຂ້ົາຮ່ວມການຕິຕຽນນ້ັນ. ທ່ານສາມາດຕ່ໍຕ້ານການທໍາລາຍນ້ັນ ແລ  ຫຼີກໜີຈາກວິນຍານການຕິຕຽນນ້ັນດ້ວຍການ  

ຖ່ອມຕົວສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ,  ເໝືອນດ່ັງໂມເຊ. 

 

 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

   ຄົນມັກແຍກຕ     ຈາກໝູ່ຍ້ອນການຕິຕຽນ. ບາດກ້າວໃດທ່ີເຮົາ    ເພື່ອປົວແປງ   ຄືນສູ່ຊຸມຊົນ ?     
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 8 ພຶສພາ 2016 (5-8-2016)  

____________________________________________________________ 

                                      ໄຖ່ອອກຈາກຄວາມສົງສັຍ   ເປັ້ຽລ່ອຍ 

 

                                  ຄໍາເວົ້າຂອງໃຜທ່ີທ່ານໄດ້ຮຽນ   ວ່າວາງໃຈໄ  ຕລອດ ? 

 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາສາມາດເປັນທ່ີວາງໃຈໄດ້ຢ່າງເຕັມປ່ຽມ. 

 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  

     ການວາງໃຈບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີເຄີຍເປັນມາກ່ອນ. ພ່ໍຕູ້ຂ້ອຍບ່ໍເຄີຍໃສ່ກະແຈປະຕູຂອງເພ່ິນຈັກເທື່ອ; ແທ້ຈິງແລ້ວ ປະຕູ

ແລະປ່ອງຢ້ຽມເຮືອນຂອງເພ່ິນຮອດບ່ໍເຄີຽມີກະແຈຊ້ໍາ. ແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່າຈະ   ປະ  ດໄວ້ໂດຍບ່ໍລ  ອກ ແມ່ນແຕ່ເຂ້ົາໄປ

ຮ້ານຄ້າບຶດດຽວ ແລ້ວອອກມາ     ກໍບ່ໍເຮັດ. ທ່ານເດ ? 

      ການຫັຼບຫູຫັຼບຕາເຊ່ືອບ່ໍເປັນການສລາດ, ແຕ່ພວກເຮົາມັກປ່ອຍໃຫ້ຄວາມສົງສັຍມາແທນການວາງໃຈໃນຮູບໃດ

ຮູບໜ່ຶງ. ແລ້ວເປັນຫຽັງເຮົາຈ່ຶງບໍ່ວາງໃຈ? ເມ່ືອຫົວໜ້າຫ້ອງການຖືກເລືອກກໍສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຽ່ 

ແຕ່ໜ້ອຍໜັກເພິ່ນຈະປ່ອຍວາງ. ຜູ້ນໍາສາສນາຖືກຈັບໄດ້ໃນຄວາມບົກພ່ອງດ້ານສິລທັມຍ່ິງເພີ ມຫຼາຍຂ້ຶນ. ຜູ້ບໍຣິຫານ

ບໍຣິສັດວິສາຫະກິດສະສົມເງິນໄວ້  ນະດຽວກັນໂຮງງານ ແລະພະນັກງານຖ  ມຊະຊາຍທໍາລາຍຊັບສິນຂອງບໍຣິສັດ. 

      ມັນເປັນການຍາກທ່ີຈະວາງໃຈຄົນ.   ແລະໃຫ້ພວກເຮົາຍອມຮັບເນາະ:  ບາງຄັ້ງກໍເປັນການຍາກໃນການວາງໃຈ 

ໃນພຣະເຈ້ົາ.  ຊາຂາຣີຢາ ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາແນ່ນອນ, ແຕ່ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາສ່ົງຄໍາເວ້ົາໂດຍເຈາະຈົງຫາເພ່ິນ,  ເພ່ິນກໍ 

ມັກຈະພົບວ່າຍາກທ່ີຈະເຊ່ືອ.  

      ດ່ັງທີ່ພວກເຮົາຈະເຫັນຕ່ໍໄປ   ວ່າ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ຊາຂາຣີຢາສົງສັຍອີກຕ່ໍໄປ ແລະພຣະອົງກໍບ່ໍໄດ້ປະປ່ອຍ 

ເຮົາເຊ່ັນດຽວກັນ. 

 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?   ລູກາ 1:11-20, 63-65 ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

                            ນປານໃດແ  ວ    ທ່ານໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກການອະທິຖານ ? 

 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. ລູກາ 1:11-17:  

1
ແລ້ວມີເທວະດາຕົນໜ່ຶງຂອງ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ມາປາກົດແກ່ຊາຂາຣີຢາ ຢືນຢູ່ເບ້ືອງຂວາແທ່ນເຜົາເຄ່ືອງຫອມບູ 

ຊານ້ັນ. 
12

ເມື່ອຊາຂາຣີຢາໄດ້ເຫັນກໍຢ້ານແລະຕົກໃຈ.
13

ແຕ່ເທວະດາຕົນນ້ັນໄດ້ບອກວ່າ, “ຊາຂາຣີຢາເອີຍ, ຢ່າຊູ່ຢ້ານ 

ເພາະຄຳອ້ອນວອນຂອງທ່ານໄດ້ຊົງຟັງແລ້ວ ນາງເອລີຊາເບັດພັນລະຍາຂອງທ່ານ ຈະປະສູດບຸດຊາຍໃຫ້ທ່ານ ແລ້ວ

ທ່ານຈ່ົງໃສ່ຊ່ືບຸດນ້ັນວ່າໂຢຮັນ. 
14

ທ່ານຈະມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແລະຫລາຍຄົນຈະຍິນດີເພາະບຸດນ້ັນເກີດມາ.  

15
“ເພາະວ່າບຸດນ້ັນຈະໄດ້ເປັນໃຫຍ່ຕ່ໍພຣະພັກຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພ່ິນຈະບໍ່ດ່ືມເຫລ້ົາແວງແລະເຫລົ້າປຸກຢ່າງໃດ 

ແລະຈະເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍ  ສຸດຕ້ັງແຕ່ຈາກທ້ອງມານດາມາ.      
16

ເພິ່ນຈະນຳລູກຫລານຂອງອິສຣາເອນ

ຫລາຍຄົນຫລົບຄືນມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຂົາ. 
17

ເພ່ິນຈະອອກກ່ອນໜ້າພຣະອົງ  ໂດຍສະແດງອາລົມແລະ  ດ 
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ເດດຂອງເອລີຢາ ຈະໃຫ້ບັນດາພໍ່ກັບຄືນດີກັບລູກ ແລະໃຫ້ບັນດາຄົນທີດ້ື່ດ້ານກັບມາຫາປັນຍາຂອງຄົນສິນທ    ເພ່ືອ

ຈັດຕຽມພົລເມືອງໄວ້ພ້ອມສຳລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.” 

 

        ພຣະຄ  ພີເຕັມໄປດ້ວຍການອັສຈັນ ແລະ ສອງເ   ອງທ່ີເຮົາຄຸ້ນເຄີຍແມ່ນເ   ອງທີ່ເວ້ົາເຖິງການເກີດຢ່າງອັສຈັນ:  

 ອັບຣາຮາມ ແລະ ຊາຣາ ແລະ ການເກີດຂອງອີຊາກ (ເບ່ິງ ປຖກ 21:1-7). 

 ມາຣີອາ ແລະ ໂຢເຊບ ແລະ ການເກີດບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຢຊູ(ເບ່ິງ ລູກາ 1:26-28; 2:1-7). 

     ການເກີດທ່ີສໍາຄັນມາກ່ອນການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູພຽງບ່ໍທໍ່ໃດເດືອນ: ຄ ການເກີດຂອງໂຢຮັນບັບຕິສໂຕ, ຜູ້ຈັດ 

ແຈ ງທາງຂອງພຣະຄຣິດ.  

     ຄືກັນກັບ ອັບຣາຮາມ ແລະຊາຣາ, ພ່ໍແມ່ຂອງໂຢຮັນບ່ໍມີລູກມາຫຼາຍປີ.  ຊາຂາຣີຢາ ແລະເອລີຊາເບັດ; ພວກເ    

ໄດ້ອະທິຖານຂໍລູກອາດເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ເຖິງແມ່ນພວກເ    ເປັນຄົນຊອບທັມ ບ່ໍມີບ່ອນຕິ (ເບ່ິງຂໍ້ 6), ຄໍາອະທິຖານ

ຂອງພວກເ    ຄ້າຍກັບວ່າຜ່ານໄປໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບຄໍາຕອບ ຄ້າຍກັບວ່າ ໃນຄວາມເປັນຈິງ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄໍາອະທິຖານ 

ຂອງພວກເ    ແລ້ວ ແຕ່ພຣະອົງເລືອກທ່ີຈະຕອບໃນເວລາ ຳ   ຂອງພຣະອົງເອງ.  

     ເວລາເທວະດາຄັບຣີເອັນປາກົດແກ່ ຊາຂາຣີຢາ, ເພ່ິນກໍ "ຕົກໃຈ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ"(ຂ້ໍ12). ໃຜ 

ຈະບໍ່ຢ້ານ? ແຕ່ເທວະດາໄດ້ລະງັບຄວາມຢ້ານຂອງເພ່ິນ ແລະບອກວ່າ  "ຄໍາອ້ອນວອນຂອງທ່ານ ໄດ້ຊົງ   ຟັງແລ້ວ 

(ຂ້ໍ13).   ຄັບຣີເອັນໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລູກຊາຍຂອງຊາຂາຣີຢາ,  ພ້ອມທັງ  າຈະໃສ່ຊ່ືຫຽັງ  ແລະຜົນກະທົບ 

        ທ່ີເພິ່ນຈ           ໂລກ   .   ຄັບຣີເອັນໄດ້ສັນຍາວ່າບຸດນ້ັນຈະນໍາຄວາມຍິນດີ ແລະຄວາມພໍໃຈມາສູ່ພໍ່ 

ແລະຫຼາຍຄົນຈະຍິນດີເພາະບຸດນ້ັນເກີດມາ. 

     ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍປາຖນາໃຫ້ຄໍາອະທິຖານໄດ້ຮັບຄໍາຕອບ. ຖ້າເຮົາບ່ໍຢາກໄດ້ຮັບຄໍາຕອບພວກເຮົາບ່ໍກໍຕ້ອງອະທິ 

ຖານແຕ່ຫົວທີ. ແລ້ວ ມີຈັກຄ້ັງທ່ີເຮົາສແວງຫາສ່ິງໃດສ່ິງໜ່ຶງຈາກພຣະເຈ້ົາ ພຽງແຕ່ ຕົກຕະລຶງເມ່ືອໄດ້ຮັບຄໍາຕອບເທົ  າ 

ນ້ັນບ່ໍ? ຫືຼ ມີຈັກເທ່ືອທ່ີເຮົາຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍຊ້ີທິດທາງໂດຍທາງພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ. ບາງທີມັນອາດຈະເປັນການ

ງ່າຍກວ່າ ຖ້າເທວະດາຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າເຮົາພ້ອມດ້ວຍຄໍາຕອບ ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນ,     ແມ່ນພາບປາກົດຈະອັສຈັນ 

ກໍຕາມ ກໍບ່ໍສາມາດລຶບຄວາມສົງສັຍຂອງເຮົາອອກໄປໄດ້. 

     ພຣະເຈ້ົາປະສົງ ວາງຂ້ັນຕອນໄວ້ໃຫ້ລູກຂອງພຣະອົງ.  ເວລາໃດເຮົາໄດ້ຍິນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາຕ້ອງ 

ເຊ່ືອ. ພວກເຮົາຕ້ອງຜ່ານຜ່າຄວາມຢ້ານ, ແລະ ກ້າວອອກໄປ    ຄວາມເຊ່ືອ. 

 

                                                       ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ 

ທ່ານສາມາດວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາເຖິງຂີດໃດແລ້ວແຕ່ລະຊ່ວງທ່ຕ່ີາງກັນຂອງຊີວິດ? ຈ່ົງຕອບຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນ້ີ ເພ່ືອໃຫ້

ເຫັນວ່າ ຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານກ້າວໜ້າເຖິງລະດັບໃດແລ້ວ. 

 

ທ່ານວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຫຼາຍສ່ໍາໃດເມື່ອຍັງເປັນເດັກ?   

ບ່ໍວາງໃຈ                                                                                                                         ວາງໃຈໝົດສ້ິນ 

 

ທ່ານວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຫຼາຍສ່ໍາໃດ 10 ປີຜ່ານມາ ? 

   ບ່ໍວາງໃຈ                                                                                                                          ວາງໃຈໝົດສ້ິນ 

 

ທ່ານວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຫຼາຍປານໃດ 5 ປີຜ່ານມາ? 
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ບ່ໍວາງໃຈ                                                                                                                          ວາງໃຈໝົດສ້ິນ 

 

ທ່ານວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຫຼາຍສ່ໍາໃດໃນອາທິດແລ້ວ? 

ບ່ໍ ບ່ໍວາງໃຈ                                                                                                                        ວາງໃຈໝົດສ້ິນ 

 

2. ລູກາ 1:18-20 : 

18
ຊາຂາຣີຢາທູນເທວະດາຕົນນ້ັນວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍຈະຮູ້ເຫດການນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດເພາະຂ້ານ້ອຍກໍເຖ້ົາແລ້ວ  ແລະພັລະຍາ

ຂອງຂ້ານ້ອຍກໍອາຍຸສູງຫລາຍແລ້ວ.”
19

ຝ່າຍເທວະດາຕົນນ້ັນຈ  ງຕອບວ່າ,“ເຮົາແມ່ນຄັບຣີເອນຊ່ຶງຢືນຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະ 

ເຈ້ົາ ແລະຊົງໃຊ້ໃຫ້ມາກ່າວກັບທ່ານແລະນຳຂ່າວດີນ້ີມາບອກແກ່ທ່ານ.   
20

ເບ່ິງແມ! ທ່ານຈະເປັນຄົນໃບ້ແລະປາກບ່ໍ 

ໄດ້ຈົນເຖິງວັນທີ່ເຫດການເຫລົ່ານ້ັນຈະເກີດຂ້ຶນ ເພາະທ່ານບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຖ້ອຍຄຳຂອງເຮົາທີ່ຈະສຳເ  ດຕາມກຳນົດ.” 

 

                 ເປັນຫຽັງມັນຈ່ຶງຍາກສເມີສໍາລັບເຮົາ ໃຫ້ເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດສ່ິງທ່ີພຣະອົງເວ້ົາ? 

 

      ຖ້າເທວະດາຕົນໜ່ຶງລົງມາຈາກພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍຕົງ, ຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າທ່ານ ແລະ ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ 

ຄໍາອະທິຖານຂອງທ່ານວ່າຈະໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຢ່າງໃດ, ທ່ານຈະເຮັດຫຽັງ? ຊາຂາຣີຢາ ສົງສັຍ.  

      ພວກເຮົາສາມາດກ່າວໂທດ ຊາຂາຣີຢາບ່ໍ ? ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອບຄໍາອະທິຖານຂໍລູກຂອງລາ  ເປັນການປລາດ 

ໃນຕົວມັນເອງ, ແຕ່ຂ່າວ ບົດບາດຂອງເພ່ິນໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນເຫຼືອເຊ່ືອ. ຂ້າພຣະເຈ້ົາປລາດໃຈ ຊາຂາ 

ຣີຢານຶກໃນໃຈວ່າ:  ຂ້າພະເຈ້ົາຈະລ້ຽງລູກຜູ້ນ້ັນໄດ້ຢ່າງໃດ?  ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຮັບຜິດຊອບພາ ະໜ້າທ່ີນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດໃນ 

ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາກໍເຖ້ົາຫຼາຍແລ້ວ ທີ່ຈະເລີ ມຕ້ົນຊ່ວງຊີວິດ     ເດັກຊາຍຜູ້ໜ່ຶງໂຜ່ຂ້ຶນມາ. 

      ພວກເຮົາກໍເຮັດກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງດຽວກັນ. ເມ່ືອພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າພຣະວິນຍານນໍາພາສູ່ພາ ະກິດບາງສິ່ງ, ພວກ

ເຮົາກໍພຍາຍາມຕອບຄືກັນກັບ ຊາຂາຣີຢາວ່າ: ພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງແນ່ໃຈບ່ໍວ່າພຣະອົງຢາກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຮັດສ່ິງນີ້? ຄໍາ 

ຖາມຂອງຊາຂາຣີຢາຖາມເທວະດາຄັບຣີເອັນ ບອກວ່າ: "ຂ້ານ້ອຍຈະຮູ້ເຫດການນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ?"(ຂ້ໍ18). ເພ່ິນຖາມຫາ 

ສ່ິງພິສູດ. ເທວະດາຄັບຣີເອັນສັນຍາວ່າ ເພ່ິນແລະເອລີຊາເບັດຈະມີລູກຊາຍພິເສດ ກັບການຮັບໃຊ້ພິເສດ  ແລະໜ້າທ່ີ

ສະເພາະ. ແຕ່ຊາຂາຣີຢາຢາກໄດ້ເກີນກວ່າຄໍາສັນຍາອີກ. ເພ່ິນຢາກ    ສ່ິງ   ພິສູດ   . ພວກເຮົາກໍຄືກັນ.  

       າ ພິສູດຫ ັງ     ອີກ   ພຣະເຈ້ົາສາມາດເອົາໃຫ້? ນ້ີແມ່ນຄັບຣີເອັນ,  ຜູ້ສ່ົງຂ່າວຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ໜ່ຶງ "ຊ່ຶງຢືນຢູ່

ຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ"(ຂ້ໍ19) ແລະກ່ຽວກັບຜູ້ທ່ີຊາຂາຣີຢາໄດ້ອ່ານໃນປ້ຶມດານີເອັນ(ເບ່ິງ 8:16;9:21).    ດ່ັງນັ້ນ ຄັບຣີ

ເອັນ    ໃຫ້ສ່ິງພິສູດເພີ ມອີກ, ເປັນເຄ່ືອງໝາຍການລົງໂທດ: "ທ່ານຈະເປັນໃບ້ ແລະປາກບ່ໍໄດ້ຈົນເຖິງວັນທ່ີເຫດການ

ເຫ່ົຼານ້ັນຈະເກີດຂ້ຶນ ເພາະທ່ານບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາ ທ່ີຈະສໍາເຣັດຕາມກໍານົດ"(ຂ້ໍ20). ລູກຕາມພຣະສັນຍາຈະ 

ອອກມາກ່ອນ  ລ  ຊາຂາຣີຢາ      ເວ້ົາໄດ້. 

    ເຖິງປານນ້ັນກໍຕາມ ການສົງສັຍຂອງ ຊາຂາຣີຢາ ບ່ໍໄດ້ຢັບຢ້ັງພຣະເຈ້ົາຈາກວຽກງານ. ພຣະເຈ້ົາຮັກສາສັນຍາຂອງ 

ພຣະອົງສເມີ. ແລະແຜນການຂອງພຣະອົງຈະດໍາເນີນຕ່ໍໄປ. ເວລາເຮົາສົງສັຍພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ,    ມັນຈະຂັດຂວາງ 

ການເດີນຂອງເຮົາກັບພຣະອົງ  ແລະການຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາໃນອານາຈັກຂອງພຣະອົງ.   ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງບໍແ່ມ່ນ  

ບ່ອນທ່ີປວັດສາດຂອງເຮົາຈົບລົງ ແລະບ່ໍແມ່ນບ່ອນປວັດສາດຂອງ ຊາຂາຣີຢາ ຈົບລົງ ເຊ່ັນກັນ. 

 

                    ເຮົາຈະຖາມພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດໂດຍປາສຈາກການຖໄລສູ່ຄວາມສົງສັຍ? 

3. ລູກາ 1:63-65 :     



4 
 

63
ເພ່ິນຈ່ຶງຂໍເອົາກະດານມາຂຽນວ່າ, “ຊ່ືຂອງເດັກນ້ອຍນ້ັນຄື ໂຢຮັນ”  ຄົນທັງປວງກໍປລາດໃຈ.   

64
ໃນທັນໃດນ້ັນເພິ່ນ

ອອກສຽງໄດ້ແລະລີ້ນກໍອ່ອນ ແລ້ວເພ່ິນໄດ້ກ່າວສັ ເສີນພຣະເຈ້ົາ. 
65

ເພື່ອນບ້ານທັງປວງກໍເກີດຄວາມຢ້ານ ແລະເຫດ 

ການທັງປວງນ້ັນກໍຊ່າລືໄປທ່ົວເຂດພູແຂວງຢູດາຍ. 

 

      ເກືອບໜ່ຶງປີ ຊາຂາຣີຢາປາກບ່ໍໄດ້.    ເພ່ິນຄອຍເຝ້ົາເບ່ິງພັລຍາແກ່ໆຂອງເພ່ິນຈະຕ້ອງທົນກັບການຕ້ັງຄັນ. ເພ່ິນ

ອະທິຖານເພ່ືອໃຫ້ການເກີດສົມບ  ນດີ. ເພ່ິນຊ່ອຍພັລຍາຕຽມການລ້ຽງດູບຸດທ່ີຈະເກີດມາງຽບໆ. ແລະດ່ັງຄວາມຮັກໄຄ່

ຕ່ໍຊີວິດເພ່ິນ ພວກ     ໄດ້ໃຫ້ກໍາເນີດລູກຊາຍໃໝ່     ມີຄວາມສູ້ສຶກຖ້ວມລົ້ນດ້ວຍຄວາມຮັກທ່ີມຕ່ໍີລູກຊາຍຂອງເພ່ິນ.                                                                                                                                                                                                                   

ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ ຄວາມຮັກຂອງເພ່ິນທ່ີມີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແນ່ນອນ ຍ່ິງທະວີຂ້ຶນຫຼາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ.  ຊາຂາຣີຢາ ບ່ໍເຄີຍລືມ      

ຄໍາສັນຍາທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ໄວ້, ເຖິງແມ່ນວ່າ ເພ່ິນໄດ້ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນອັນລ້ໍາຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມສົງສັຍແລະຄວາມເຊ່ືອ

ບັດນ້ີ ຊາຂາຣີຢາພ້ອມທີ່ຈະສ ແດງການເຊ່ືອຟັງ ແລະເພ່ິນໄດ້ພົບຫົນທາງທ່ີຕອບຄົນທັງຫຼາຍທ່ີກໍາລັງຖົກຖຽງກັນຢູ່.  

ເພ່ິນຂຽນລົງເທິງກະດານວ່າ  "ຊ່ືຂອງເດັກນ້ອຍນ້ັນແມ່ນ ໂຢຮັນ"  ແລະ ໃນທັນໃດນ້ັນ  ເພ່ິນກໍເວ້ົາອອກສຽງໄດ້ແລະ

ເພ່ິນກໍດີອົກດີໃຈ. 

      ຄັບຣີເອັນໄດ້ບອກຊາຂາຣີຢາໄວ້ແລ້ວວ່າ ລູກທ່ີເກີດມາຈະຕ້ອງໃສ່ຊ່ືວ່າ ໂຢຮັນ.    ໃນເວລານ້ັນຊາຂາຣີຢາເຕັມ 

ໄປດ້ວຍຄວາມສົງສັຍ, ແຕ່ບັດນ້ີເພ່ິນພ້ອມທີ່ຈະເຊ່ືອຟັງ.    ການສະແດງອອກເຖິງການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາໄດ້ປົດປ່ອຍ

ເພ່ິນໃຫ້ເປັນອິສຣະ ແລະນໍາເພິ່ນສູ່ການນະມັສການ! ຊາຂາຣີຢາກັບເວົ້າໄດ້ອີກ, ແຕ່ເພ່ິນຈະບໍ່ກ່າວດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາສົງ 

ສັຍອີກ. ບັດນ້ີເພິ່ນໄດ້ເວ້ົາ ແລະໄດ້ສັັຣເສີນ       າ. 

     ພວກເຮົາສາມາດວາງໃຈຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເວ້ົາກັບເຮົາ.   ພຣະອົງບອກຫ  ງເຮົາກໍແລ້ວແຕ່ ພຣະອົງຄໍ້າປະ 

ກັນການສະຖດິນໍາ ແລະການນໍາພາ.   ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຄ້ໍາປະກັນວ່າ ພຣະອົງຈະຊົງທໍາການໃນເຮົາ ແລະຜ່ານ 

ເຮົາ.    ຈາກນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຈະບໍ່ຊົງເອ້ີນ        າ     ຄ   ລ  . ພຣະອົງຈະຊົງປະທານ   ຜູ້້ທ່ີພຣະອົງເອ້ີນມານ້ັນ.  

 

                                     ເມື່ອໃດການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານນໍາສູ່ຄວາມຍິນດີ? 

 

                                                            ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  

ທ່ານຈະສ ແດງການວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ແລະໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດໃນອາທິດນ້ີ? ຈ່ົງພິຈາຣະ 

ນາທາງເລືອກຕ່ໍໄປນ້ີ: 

 ຈົດບັນຊີ. ຈົດບັນຊີເວລາທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຊ້ທ່ານໃນທາງທ່ີທ່ານບ່ໍເຄີຍຄິດແລະ   ຄາດຝັນມາກ່ອນ.ຈ່ົງຈົດຈໍາຊ່ວງ

ເວລາອັສຈັນ  ຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງເຫ່ົຼານ້ັນທ່ີທໍາ ານໃນທ່ານ ແລະຍິນດີໃນພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ. 

 ອະທິຖານ. ຈ່ົງເລີ  ມອະທິຖານ າ      ,  ຖ່ອມໃຈລ  . ສາຣະພາບຄວາມສົງສັຍ  ພຣະເຈ້ົາ ແລະຂ ໍ   

ພຣະ    າໃຊ້ທ່ານໃນທາງທ່ີພຣະອົງຢາກໃຫ້ເຮັດ, ນໍາທ່ານອອກຈາກ    ສະບາຍ ,ແລະສອນທ່ານໃຫ້

ວາງໃຈໃນການ    ຽ ເອ້ີນ. 

 ລົງມື. ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນທ່ານເຮັດຫຽັງ? ອາດເປັນການປ່ຽນ ປ ທ່ີໃຫຽ່ໃນອາຊີບ ຫຼືເ   ອງເລັກນ້ອຍ ເໝືອນ   

ເອ້ີນຜູ້ໃດຜູ້ໜ່ຶງທ່ີຕ້ອງການຄໍາໜູນໃຈ.  ຈ່ົງຮີບເຮັດທັນທີ.  ການວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ  ເຫັນໄດ້ 

ຈາກການເຊ່ືອຟັງ     າ . 

ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຄຸ້ມ ບ່ອນທ່ີບ່ໍມີໃຜລ ອກປະຕູໃນເວລາກາງຄືນ  ມີໜ້ອຍຄົນເຮັດຢ່າງນີ້ໃນທຸກວັນນ້ີ.  

ແຕ່ທ່ານຍັງສາມາດພົບຄວາມກ້າຫານທ່ີຈະວາງໃຈ  ພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະອົງຈະບ່ໍປະ    ທ່ານຈັກເທື່ອ. 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 15 ພຶສພາ 2016 (5-15-2016)  

____________________________________________________________ 

                                   ໄຖ່ຈາກຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວ            

 

                                       ໜ່ຶງໃນເ   ອງກັບໃຈທ່ີທ່ານມັກທ່ີສຸດແມ່ນເ   ອງໃດ? 

 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພຣະເຈ້ົາສາມາດໄຖ່ເຮົາແມ່ນກະທັ້ງຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງເຮົາ. 

 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  

     ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍຄິດຫຼາຍກ່ຽວກັບຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວໃນຫຼາຍປີມານ້ີ. ຫົວຂ້ໍນ້ີຮູ້ສຶກຖືກ  ບຂ້າພະເຈ້ົາພາຍລຸນມາ. 

     ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເສັຽຊີວິດຢ່າງກະທັນຫັນໃນປີ 2010.  ພຽງແຕ່ 18 ເດືອນຕ່ໍມາພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍໃກ້ຈະເ  ຽ 

    ດອີກ. ເພ່ິນປ່ວຍເປັນເວລາຫຼາຍປີ ບັດນ້ີ ເວລາສຸດທ້າຍກໍມາເຖິງ. ເພ່ິນຖືກນໍາໄປໄວ້ເຮືອນ           ເ  ຽ    ດ 

(Hospice), ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍຢູ່ກັບເພິ່ນປະຈໍາ, ຍົກເວ້ັນບາງຊ່ົວໂມງທີ່ຫຍຸງ້ແທ້ໆ. 

     ຄິດວ່າເພ່ິນຍັງຈະຢູ່ໄປອີກຫຼາຍວັນ, ຂ້າພະເຈ້ົາ    ຫຼອຍອອກຈາກຫ້ອງເພ່ິນ ຕອນທ່ີເພ່ິນນອນຫຼັບເພ  ອໄປງານລ້ຽງ.  

ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກຢູ່ເຫັນລົມຫັນໃຈສຸດທ້າຍຂອງເພິ່ນ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຢູ່.  ຂ້າພະເຈ້ົາກິນແໜງຕ່ໍການຕັດສິນໃຈໜີໄປຂອງຂ້າພະ 

ເຈ້ົາ,  ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດຫຽັງບ່ໍໄດ້ແມ່ນແຕ່ສ່ິງດຽວ ເພ່ືອປ່ຽນແປງເ ດ      . 

     ພວກເຮົາທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວກັນທັງນ້ັນ. ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາຊີວິດຂອງເປໂຕສະແດງໃຫ້ 

ເຫັນວ່າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຕົກຢູ່ໃນ   ມເສ້ົາໂສກເສັຽໃຈກັບຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວຂອງເຮົາ. 

 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?  ລູກາ 22:54-62;  ກິຈການ 4:8-13   ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 

                                

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. ລູກາ 22:54-62 : 

54
ເມ່ືອໄດ້ຈັບພຣະອົງແລ້ວເຂົາໄດ້ພາໄປ ແລະ ຄຸມພຣະອົງເຂ້ົາໄປໃນສຳນັກຂອງມະຫາປະໂຣຫິດ     ຝ່າຍເປໂຕໄດ້

ຕາມໄປໃນລະຍະຫ່າງໄກ. 
55

ເມື່ອເຂົາໄດ້ດັງໄຟໃນກາງເດ່ີນບ້ານ ແລະ ພາກັນນ່ັງລົງ ເປໂຕກໍເຂ້ົານ່ັງກັບເຂົາ.  
56

ມີຍິງ

ໃຊ້ຄົນໜ່ຶງເຫັນເປໂຕນ່ັງຢູ່ບ່ອນແສງໄຟສ່ອງ ກໍເພ່ງເບ່ິງແລ້ວເວ້ົາວ່າ, “ຄົນຜູ້ນ້ີແຫລະ, ເຄີຍຢູ່ກັບຄົນນ້ັນ.”  
57

ແຕ່ເປໂຕ

ຕອບປະຕິເສດວ່າ “ຍິງເອີຍ, ຄົນຜູ້ນ້ັນຂ້ອຍບ່ໍຮູ້ຈັກ.”     
58

ອີກໜ້ອຍໜ່ຶງມີຄົນໜ່ຶງເຫັນເປໂຕກໍເວ້ົາວ່າ, “ໂຕເປັນຄົນໃນ

ພວກນ້ັນເໝືອນກັນ” ເປໂຕຈ  ງຕອບວ່າ “ຊາຍເອີຍ, ບ່ໍແມ່ນດອກ!”.   
59

ຢູ່ມາປະມານຊ່ົວໂມງໜ່ຶງ ມີອີກຄົນໜ່ຶງຢືນຢັນ

ຢ່າງແຂງແຮງວ່າ,  “ຄັກແທ້ແລ້ວ ຜູ້ນ້ີແຫລະ, ເຄີຍຢູ່ກັບຄົນນ້ັນ ເພາະເປັນໄທຄາລີເລເໝືອນກັນ.”     
60

ແຕ່ເປໂຕໄດ້

ຕອບວ່າ, “ຊາຍເອີຍ, ເຣ  ອງທີ່ມຶງເວ້ົານ້ັນກູບ່ໍຮູ້ຈັກ” ໃນທັນໃດນ້ັນ ເມ່ືອເປໂຕເວ້ົາຍັງບໍ່ທັນຂາດຄຳໄກ່ກໍຂັນ.    
61

ແລະ

ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງຫລຽວເບ່ິງເປໂຕ ແລ້ວເປໂຕກໍລະນຶກເຖິງຄຳທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວແກ່ຕົນວ່າ, “ວັນ

ນ້ີກ່ອນໄກ່ຂັນທ່ານຈະປະຕິເສດເຮົາເຖິງສາມເທ່ືອ.” 
62

ແລ້ວເປໂຕກໍອອກໄປຂ້າງນອກຮ້ອງໄຫ້ເປັນທຸກໜັກໃຈ.  
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     ເມ່ືອພຣະເຢຊູເລີ ມພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງໄດ້ເລືອກທີມອັຄສາວົກຂອງພຣະອົງ.  ເປໂຕ ຫືຼ ມີຊ່ືອີກວ່າຊີ

ໂມນ ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະເປັນໂຄສົກຂອງກຸ່ມ.  ເປໂຕ ເປັນຄົນງານແຂງແຮງ ແລະ  ດທົນ,  ຂຍັນຂັນ

ແຂງຈາກຄາລີເລ.  ຜ່ານມາ ເພິ່ນໝ້ັນໃຈວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະເມຊີອາ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ   ຜູ້ຊ່ຶງເຂົາລໍຄອຍມາ

ເປັນເວລາດົນນານ(ເບ່ິງ ມທ 16:16). ຍັງຢ່ຄູຽງຄູ່ກັບອັຄສາວົກຄົນອ່ືນໆ ເປໂຕຍັງສັບສົນຢູ່ ມັນໝາຍເຖິງຫຽັງກັນແທ້ . 

ເພ່ິນຢາກໃຫ້ພຣະເຢຊູເປັນກອງທັບພຣະເມຊີອາ ຜູ້ຊ່ຶງຈະປາບໂຣມັນ ແລະ    ຕ້ັງປະເທດອິສຣາເອນຂ້ຶນໃໝ່.  

         ເມ່ືອພຣະເຢຊູ ທໍານວາຍວ່າສາວົກຂອງພຣະອົງຈະປະຖ  ມພຣະອົງນັ້ນ, ເປໂຕກໍ  ດຄ້ານຂ້ຶນຢ່າງວ່ອງໄວ. ລາວ

ປະກາດຢ່າງກ້າຫານວ່າ ເຖິງແມ່ນຜູ້ອ່ືນໆຈະປະ   ມພຣະເຢຊູ ເພ່ິນກໍຈະສູ້ຕາຍ. ເພ່ິນຍອມແມ່ນກະທ້ັງຕາຍເພື່ອພຣະ

ເຢຊູ (ເບ່ິງ ມຣກ 14:27-31).  ໜ້າເສ້ົາໃຈ   ຄົນກ  ແລະເກ່ັງ , ບ່ໍທັນໃດເພ່ິນກໍກືນຄໍາເວົ້າຂອງເພ່ິນໝົດ.                                                                                                                                

         ສອງສາມຊ່ົວໂມງຕ່ໍມາເມ່ືອພຣະເຢຊູຖືກຈັບ ເປໂຕເຫັນພຣະອົງມ ທ່າທີ   ຕ່າງ.   ພຣະເຢຊູ  ພຣະເມຊີອາຜູ້ຊ່ຶງ 

ສລາດສ່ອງໃສ ແລະຄ່ອງແຄ້ວ ດຽວນ້ີໄດ ຢືນງຽບຢູ່ຕ່ໍໜ້າພວກໂຈດທັງຫຼາຍ. ບາງທີໃນຂນະນັ້ນ ເປໂຕເຫັນຄວາມເປັນ

ຄົນດີມີສັກສີ ແລະມີອໍານາດໄດ ເຫີຍໄປເໝືອນນ້ໍາໝອກ.  ທຸກສ່ິງເກີດຂ້ຶນຢ່າງ    ໄ , ແລະແນ່ນອນເປໂຕຄົງຈະຕົກ 

ໃຈ ທັງຢ້ານ. ເ   ຄົນທ່ຖີອດດາບຢ່າງໄວ ເພ່ືອປ້ອງກັນພຣະເຢຊູໄ  ກ່ອນ   ດຽວນ້ີພຣ    ກາຍເປັນເ    ຄົນໂ  ຢູ່ຕ່ໍ

ໜ້າປະຊາຊົນ. ເປໂຕທັງກ້າແລະເ   ມແ   ປະຕິເສດແມ່ນກະທັ້ງວ່າບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູ ບ່ໍແມ່ນພຽງແ  ເທື່ອດຽວ   ສອງ

ເທ່ືອ, ແຕ່ສາມເທ່ືອພຸ້ນ. ເມ່ືອໄກ່ຂັນ, ເປໂຕລະນຶກເຖິງຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະເຢຊູຂ້ຶນມາ.   ຄວາມລະອາຍໃຈກໍແລ່ນຕໍາໃຈ

ເພ   ທັນທ.ີ  ເປໂຕຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມຂົມຂ່ືນ, ຮູ້ວ່າຕົນເປັນຄົນຫົ້ມເຫຼວ. 

         ຄ້ັງໜ່ຶງ ຂ້າພຣະເຈ້ົາເສ້ົາໃຈນໍາເພື່ອນຄົນໜ່ຶງ ຊ່ຶງຕົກຢູ່ໃນຄວາມບາບທາງເພດຕ້ັງແຕ່ຍັງໜຸ່ມ.  ຕິດໜັງໂປ້ ແລະ 

ຫຼີ້ນຊູ້ ຊ່ຶງພາໃຫ້ເສັຽຄູ່ສົມຣົດໄ , ເສັຽ ານ, ແລະຄາວໜ່ຶງກໍເສັຽຄວາມສັມພັນກັບລູກ.  ຕາຂອງລາວມີແວວ   ສ້ິນຫວັງ 

ເມ່ືອລາວຖາມຂ້າພຣະເຈ້ົາວ່າ "ຄເລຕັນ, ຍັງມີຄວາມຫວັງສໍາລັບຂ້ອຍຈັກໜ້ອຍບ່ໍ?  ຂ້ອຍຫຼົ້ມເຫຼວ   ໝົດສ້ິນແລ້ວ."  

ຂ່າວດີ, ຄໍາຕອບກໍຄື ຍັງມີຄວາມຫວັງສໍາລັບເພ່ືອນຂອງຂ້າພຣະເຈ້ົາ,  ຄວາມຫວັງສໍາລັບເປໂຕ,  ແລະຄວາມຫວັງສໍາ

ລັບເຮົາທຸກຄົນ. 

                                                  ຄວາມຫວັງຫຼັງຈາກຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວ 

ຈ່ົງຟັງເພງ "ນ້ີແມ່ນດຽວນ້ີ," ໂດຍ ວ  າງມົງກຸດຖ  ມ. The song "This is now" by casting crowns.  ເນ້ືອເພງບັລ

ຍາຍເຖິງຄວາມຄິດຂອງທ່ານເປໂຕຫຼັງຈາກປະຕິເສດພຣະເຢຊູ. ຈ່ົງໃຊ້ຊ່ອງວ່າງລຸ່ມນ້ີບັນທຶກຄວາມຄິດ ແລະອາລົມທ່ີ

ທ່ານປະສົບເມ່ືອຟັງ ແລະສະທ້ອນຄວາມຫຼ້ົມເຫຼວຂອງທ່ານເປໂຕ. 

 

ແມ່ນຫຽັງຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ທ່ານພົບຄວາມຫວັງ ເມ່ືອທ່ານຮູ້ເມ່ືອຕົວໃນຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວຂອງຕົວເອງ? 

 

ການສຖິດນໍາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດປ່ຽນແປງຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວຂອງເຮົາ ແລະປະທານ  ຣິດອໍານາດ ໃນການເປັນ 

ພຍານ ແກ່ເຮົາຢ່າງໃດ? 

 

  2. ກິຈການ 4:8-12 : 

"
8
 ຂນະນ້ັນ ເປໂຕເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຈ່ຶງຕອບວ່າ,   "ພວກທ່ານຜູ້ປົກຄອງພົລເມືອງ  ແລະເຖ້ົາແກ່ທັງ 

ຫຼາຍເອີຍ,  
9
 ວັນນ້ີຖ້າທ່ານທັງຫຼາຍຈະໂຈດຖາມຂ້າພະເຈ້ົາທັງສອງເຖິງຄຸນຄວາມດີທ່ີໄດ້ເຮັດກັບຄົນພິການຜູ້ນ້ັນວ່າ

ລາວໄດ້ດີປົກກະຕິດ້ວຍຢ່າງໃດ,  
10 

ກໍໃຫ້ທາ່ນທັງຫຼາຍກັບບັນດາພົລເມືອງອິສຣາເອນຊາບວ່າ ໂດຍພຣະນາມຂອງ 

ພຣະເຢຊູຄຣິດໄທນາຊາເຣັດ    ທ່ີທ່ານທັງຫຼາຍຕອກຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນ 
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ດ້ວຍພຣະອົງນັ້ນແຫຼະ, ຄົນນ້ີຈ່ຶງດີປົກກະຕິຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າພວກທ່ານ  
11

 ພຣະອົງນີ້ແຫຼະ, ເປັນຫີນທີ່ພວກທ່ານຜູ້ເປັນພວກ

ຊ່າງກໍໄ່ດ້ປະ   ມບໍ່ຍອມໃຊ້ ຊ່ຶງໄດ້ກາຍເປັນຫີນເສົາເອກແລ້ວ,'  
12

 ໃນຜູ້ອ່ືນຄວາມລອດພົ້ນບ່ໍມີ ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີນາມຊ່ືອ່ືນ

ໃດທົ່ວໃຕ້ຟ້າ ທ່ີຊົງປະທານແກ່ມະນຸດ  ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາທັງຫຼາຍຕ້ອງໄດ້ພ້ົນ."  

 

      ໃນກິຈການ ບົດ 4, ພວກເຮົາເຫັນ ທ່ານເປໂຕແຕກຕ່າງໄປຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ມີຫຽັງປ່ຽນໄປບ ? 

 ເພ່ິນຖືກສ້າງຄືນໃໝ່.   ຫຼັງຈາກການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢ  ,  ພຣະ   ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບ   ສິດຂອງພຣະອົງ

ເຖິງ 40 ວັນ (ເບ່ິງ ກຈກ 1:3). ລະຍະເວລານ້ັນ, ພຣະອົງເວ້ົາກັບເປໂຕ ຕາມຝ່ັງທະເລຕີເບເຣັຽແລະເອ້ີນເພິ່ນ 

ໃຫ້ສະແດງຄວາມຮັກຂອງເພິ່ນຕ່ໍພຣະອົງ ໂດຍການລ້ຽງແກະຂອງພຣະອົງ (ເບ່ິງ ຢຮ 21:1-19). ທ່ານເປໂຕ 

ໄດ້ຫຼົ້ມເຫຼວເຖິງສາມເທ່ືອ, ແລະພຣະເຢຊູໄດ ເອ້ີນເພ່ິນໃຫ້ກັບຄືນຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາທັນທີ. 

 ເພ່ິນໄດ້ຮັບຣິດອໍານາດ.   ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ປະໃຫ້ເປໂຕ   ສຶກຢູ່ໂດດດ່ຽວຕາມລໍາພັງ.   ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານ 

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແກ່ຜູ້ເຊ່ືອທຸກຄົນ. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ ຳເປໂຕ, ໃຫ້ຣິດອໍານາດແກ່

ເພ່ິນເພື່ອລ້ຽງຝູງແກະ ແລະປະກາດພຣະຄຣິດ. 

ພວກເຮົາເຫັນແຈ້ງ   ການປົວແປງທ່ານເປໂຕ ຈາກຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວ ໃນກິຈການ 4,   "ທ່ານເປໂຕ ເຕັມລ້ົນດ  ຍ 

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ" (ຂ້ໍ 8) ແລະບັດນ້ີ ໄດ ເວົ້າກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຢ່າງກ້າຫານຕ່ໍພວກຜູ້ນໍາສາສນາ  ຜູ້ມີອໍານາດພວກ

ເດີມນ້ັນ ຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ແທງພຣະເຢຊູໃຫ້ຕາຍນ້ັນ! ເມ່ືອຖາມເຖິງວ່າ ເພ່ິນ ແລະໂຢຮັນໄດ້ປົວຄົນເປ້ັຽ ໃຫ້ຫາຍໄດ້ຢ່າງໃດ(ຂ້ໍ 

7), ທ່ານເປໂຕອາດເວ້ົາໄດ ງ່າຍໆວ່າ, "ພຣະເຈ້ົາເຮັດສ່ິງນ້ັນ.  " ແຕ່ທ່ານເປໂຕຢາກໃຫ້ເຂົາຮູ້ແນ່ຊັດວ່າພຣະເຈ້ົາເຮັດ

ຢ່າງໃດ ແລະບ່ໍໄດ້ລໍຊ້າ. 

      ເມ່ືອຖືກຍົກອອກມາໄກຈາກຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວ,   ເປໂຕປະກາດຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ: 

"ໃນຜູ້ອ່ືນຄວາມລອດພ້ົນບ່ໍມີ ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີນາມຊ່ືອ່ືນໃດທົ່ວໃຕ້ຟ້າທ່ີຊົງປະທານແກ່ມ ນຸດ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາທັງຫຼາຍຕ້ອງ 

ໄດ້ພົ້ນ"(ຂ້ໍ 12). 

      ຖ້າພຣະເຢຊູສາມາດຮັບເອົາຄົນ    ມເ   ດ່ັງເປໂຕ ແລະປະທານອໍານາດໃຫ້ເພ່ິນໃນການຮັບໃຊ້ ຄືເປັນພຍານ

ຝ່າຍຂ່າວປະເສີດ, ພຣະອົງສາມາດເຮັດຢ່າງດຽວກັນແກ່ທ່ານ.  ຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວເກີດຂ້ຶນ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍໃຫ້ອະພັຍເມ່ືອ

ທ່ານລ້ົມລົງ,  ເວລາທ່ານມີໃຈຢາກກັບໃຈ    ແລະຢາກຮັບເ   ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ,   ທ່ານຈະໄດເ້   ພຣະອົງປ່ຽນເວ 

ລາຂັດສົນທ່ີສຸດຂອງທ່ານມາເປັນຄໍາພະຍານອັນຍ່ິງໃຫຽ່. 

      ປ ວັດຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວ ກໍແມ່ນປ ວັດການ   ອະພັຍ,  ພຣະຄຸນ  ແລະຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາຄືກັນ.  ພຣະເຈ້ົາ

ສາມາດໄຖ່ຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວຂອງເຮົາໄດ້.  

 

                      ພວກເຮົາຈະອູ້ມຊູກັນແລະກັນ ໃຫ້ຜ່ານຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວໄປໄດ້ຢ່າງໃດ? 

 

3. ກິຈການ 4:13 :  
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 "ເມ່ືອເຂົາເຫັນຄວາມກ້າຫານຂອງເປໂຕກັບໂຢຮັນ ແລະສັງເກດວ່າທ່ານທັງສອງຂາດການສຶກສາແລະເປັນຄົນທັມ 

ມະດາສາມັນກໍປລາດໃຈ ແລ້ວສໍານຶກໄດ້ວ່າຄົນທັງສອງເຄີຍຢູ່ກັບພຣະເຢຊູ."                                                                                                                                                                                                            

 

     ພວກຜູ້ນໍາທາງສາສນາໄດ້ຮຽກເປໂຕ ແລະໂຢຮັນ ຍ້ອນຄົນຂໍທານຫາຍເປັນປົກ  ຕິຄົນນ້ັນ.  ເມ່ືອເຂົາໄດ້ຍິນຄໍາ 

ເວ້ົາທ່ມີີຣິດອໍານາດຂອງເປໂຕ,  ເຫດສະນ້ັນ,  ເຂົາຈ່ຶງຖືກ        ໃຫ້ສັງເກດຄວາມຈິງ ສໍາຄັນສາມປະການກ່ຽວກັບ 
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ພ  ສິດ      ທ່ຢືີນຢູ່ຕ່ໍໜ້າເຂົາ: 1) ເຂົາກ້າຫານ,  2) ເຂົາບ່ໍໄດ້ຮັບການອົບຣົມ ແລະຂາດການສຶກສາ    (ຕາມຄໍາ

ເຫັນຂອງພວກຜູ້ນໍາສາສນາ), ແລະ 3) ເຂົາເຄີຽຢູ່ກັບພຣະເຢຊູ. 

      ຖ້າຄົນເຫ່ົຼານ້ີຮູ້ຈັກເຣ  ອງກ່ຽວກັບເປໂຕ,  ເຂົາຄົງລະນຶກໄດ້ວ່າ ຄົນຂໍທານ         ດ ພະຍາດ  ບ່ໍແມ່ນການອັສຈັນຄົນ

ແລກທີ່ຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າເຂົາ. ເປໂຕ ເຄີຍຢູ່ກັບພຣະເຢຊູ, ແລະພຣະເຢຊູເຄີຍໄດ້ປ່ຽນຫຼາຍຢ່າງໃນຊີວິດ   ເພ່ິນ. 

     ວາດພາບເບ່ິງຄົນຄືເປໂຕ ອາດເປັນຈ່ັງໃດທ່ີເວ້ົາປະຕິເສດພຣະເຢຊູ.  ຄິດເບ່ິງສຽງເວ້ົາ   ປ່ຽນເປັນ   ມຍິນດີເມ່ືອ

ເພ່ິນເລ່ົາເຣ  ອງພຣະເຢຊູປ່ຽນເພິ່ນຢ່າງໜ້າຮັກ  ຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລຄາລີເລ ແລະເອ້ີນເພ່ິນເ    ສູ່ການຮັບໃຊ້, ການະກາດ, 

ແລະເປັນພະຍານ. ເພ່ິນໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ບ່ໍເມື່ອເພ່ິນເລ່ົາເຣ  ອງພຣະເຢຊູອະພັຍໃຫ້ເພ່ິນ  ຫຼັງຈາກຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວຂອງເພ່ິນ? 

ເພ່ິນໄດ້ໂຫ່ຮ້ອງດ້ວຍຄວາມຍິນດີບ່ໍຕ່ໍພຣະຄຸນທ່ີເພ່ິນໄດ້ຮັບ?    ຢ າງໃດກໍແລ້ວແຕ່,   ຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວຂອງເພ່ິນກໍແມ່ນ

ສ່ວນໜ່ຶງຂອງປ ວັດ   ເພ່ິນ.   ທ່ານກໍມີປ ວັດເ       ,   ຊ່ຶງທ່ານກໍໄດ້ສັມ ັດກັບພຣະເຢຊູເຊ່ັນດຽວກັນ.   ຊີວິດ

ຂອງທ່ານກໍມີສະເພາະສໍາລັບທ່ານ ແລະມັນໄດ ບັນຈຸ ຄວາມຜິດພາດ, ຄວາມຜ່າຍແພ້, ຄວາມກິນແໜງ ທີ່ບ່ໍເຄີຍຄາດ

ຄິດມາກ່ອນ.  ພຣະເຈ້ົາຈະໃຊ້ຕົວປະກອບສະເພາະຂອງປ ວັດທ່ານເພື່ອສັມ  ດໃຈຄົນ  ແລະຊ້ີເຖິງພຣະຄຸນ ແລະ

ຣິດອໍານາດຂອງພຣະຄຣິດໃນຊີວິດທ່ານ.  

      ຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວສາມາດນໍາທ່ານສູ່ຄວາມເຊ່ືອຍ່ິງໃຫຽ່  ເວລາທ່ີທ່ານປະສົບກັບການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະເຢຊູ. ສະ 

ນ້ັນ ຈ່ົງເ    ເຣ  ອງຂອງທ່ານຈົນໝົດເຣ  ອງ ແລະໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃຊ້ຄໍາພະຍານຂອງທ່ານນໍາຄົນອ່ືນມ ສູ່ອານາ 

ຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

                                                           ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  

 

     ບາດກ້າວໃດແດ່ທ່ານຈະເຮັດໃນອາທິດນ້ີ ເພ່ືອສືບຕ່ໍວິທີ     ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໄຖ່ຄວາມຫຼ້ົມເຫຼວຂອງທ່ານ?    

ຈ່ົງພິຈາຣະນາຄໍາແນະນໍາລຸ່ມນີ້ : 

 ຖ   ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່.  ທ່ານກໍາລັງຫົ້ຼມເຫຼວບ່ອນໃດບ່ອນໜ່ຶງໃນຊີວິດບ່ໍ?  ຢ່າຊຸກເຊ່ືອງໄວ້ ຈ່ົງປະເຊີນກັບ

ຄວາມຫຼ້ົມເຫຼວຂອງທ່ານ ແລະຈ່ົງສັດຊ່ືກ່ຽວກັບມັນ.  ແລ້ວກັບໃຈ ແລະອວ າຍຫາພຣະເຢຊູເພ່ືອ  ບການ   

ອະພັຍ. 

 

 ຈ່ົງໜູນໃຈ. ຈ່ົງຂຽນຂ້ໍຄວາມ ຫຼືໂທຫາຄົນທ່ີກໍາລັງປະສົບ  ບຄວາມຫຼ້ົມເຫຼວ.   ເວ້ົາເຣ  ອງພຣະເຈ້ົາ   ອະພັຍ

ແ  ເຮົາຈົນໝົດສ້ິນ ແລະພຣ ປະສົງ   ພຣ         ໃຊ້ເຮົາ ແທນຄວາມຫຼ້ົມເຫຼວຂອງເຮົາ. 

 

 ຈ່ົງເລ່ົາ.  ຈ່ົງຂຽນເຣ  ອງຂອງທ່ານ,  ລວມທັງຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວ ແລະຄວາມພ້ົນຂອງທ່ານໃນພຣະຄຣິດ.   ເລ່ົາ

ເຣ  ອງຂອງທ່ານໃນທາງທ່ີບ່ໍໃຫ້ກຽດແ  ຄວາມຫຼ້ົມເຫຼວຂອງທ່ານ ແຕ່ຍົກຍໍພຣະເຢຊູຂ້ຶນ. ແລ້ວຈ່ົງເລີ ມບາດກ້າວ

ໃນການເລ່ົາເຣ  ອງຂອງທ່ານສູ່ຄົນອ່ືນຟັງ.                 

                                                                                                  

      ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍສາມາດກັບຄືນໄ ແ  ໄ ຄວາມຫຼ້ົມເຫຼວທ່ີຕຽງບ່ອນພໍ່ຂອງຂ້າພຣະເຈ້ົາເສັຽຊີວິດນ້ັນອີກ ແຕ່ພວກເຮົາ

ທຸກຄົນສາມາດເລືອກ     ກ້າວໄປໜ້າ ໃນຄວາມຮູ້ມະຫັສຈັນທ່ີພຣະເຈ້ົາສາມາດແລະຈະໄຖ່ແມ ກະທັ້ງຄວາມຫຼ້ົມເຫຼວ

     ຍ     ທ່ີສຸດຂອງເຮົາ.        

 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI                                                                                                                                                                                            
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັ                  ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

    ວັນອາທິດ ທີ 22, ພຶສພາ 2016   ( 5-22-2016 ) 

 

 ຖືກໄຖ່ອອກຈາກ             ອະດີດ 

 

                                           ເປັນຫຽັງບາງທີມຈ່ຶງມ່ວນແທ້ ທີ່   ກຽດຊັງ ? 

 

ສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພຣະເຢຊູສາມາດປ່ຽນແປງກະທ້ັງສັດຕຣູປໍຣະປັກທ່ີຫ້ຽມທີ່ສຸດມາເປັນຜູ້ເຊ່ືອທ່ີສັດຊ່ື. 

                                

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  

       ແຟນກິລາຈະລໍາບາກໃຈເມ່ືອມີຜູ້ໃດຜູ້ໜ່ຶງປ່ຽນຂ້າງ. ຕົວຢ່າງ ກິລາ ເບສບອລ  ການແຂ່ງຂັນແບບພ້ືນເມືອງຣະ

ຫວ່າງ Boston Red Sox ກັບ New York Yankees ຖືກຈູດຂະນວນຂ້ຶນ ເມ່ືອທີມ ບອສຕັນໄດ້ຂາຍ Babe Ruth 

ໃຫ້ທີມ ນ ວຢອກ. ພັກພວກຂອງ ເບບເບີ ກໍໄດ້ປ່ຽນຂ້າງໄປຕາມໆ ກັນ.    

     ຄ້າຍຄືກັບ Wayne Gretzky ຊ່ຶງເຄີຍເປັນສົມບັດຂອງ ແຄນນາດາ ມາກ່ອນ ຄືເປັນສາເຫດໃຫ້ຄົນປະເທດຂອງ

ລາວໂກດແຄ້ນຢ່າງໜັກ ເມ່ືອລາວໄປຫຼ  ນໃຫ້ທີມ The Los Angeles Kings.  ຜູ້ໃຫຽ່ກໍປ່ຽນຂ້າງເຊ່ັນດຽວກັນ. 

     ການສັບປ່ຽນທາງມັກຈະຖືກ    ງໃນແງ່ຮ້າຍສເມີ.  ນ້ັນແມ່ນກໍຣະນີການກັບໃຈຂອງອັຄສາວົກໂປໂລມາສູ່ຄວາມ

ເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ.  ຕ້ົນເດີມເພິ່ນຊ່ືໂຊໂລ, ເພ  ນເຄີຍເປັນດາວຮຸ່ງຜູ້ມີຕໍາແໜ່ງສູງໃນສາສນາຢູດາຍ ຮັບອໍານາດເປັນຜູ້

ປ້ອງກັນຄວາມເຊ່ືອຂອງຄົນຢ ວຢ່າງແຂງແຮງ ທັງຕ່ໍຕ້ານການເຄ່ືອນໄຫວໃໝ່ຂອງຄົນກຸ່ມທ່ເີວ້ົາວ່າພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນຄືນ 

ມາແມ່ນພຣະເມຊີອາ. ແຕ່ຫຼັງຈາກນ້ັນທ່ານໂປໂລ ໄດ້ປ່ຽນ  າງ ຈ່ຶງມີບາງສ່ິງໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບເພ່ິນ. 

     ແນ່ນອນກວ່ານ້ັນ ມ ນ ມີບາງຄົນ ມ ເ   ອງກັບເພ່ິນ.  

 

                                    ແມ່ນຫຽັງເຮັດໃຫ້ຂ່າວປະເສີດເປັນປໍຣະປັກກັບຄົນບາງຄົນ? 

 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?:   (ເບ່ິງຕາມຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3)  

 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. ກິຈການ 26:9-11: 

9
“ຝ່າຍຂ້າພຣະບາດເອງກໍເຄີຍຄຶດໃນໃຈວ່າ ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດຫລາຍຢ່າງເປັນການຂັດຂວາງພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ

ໄທນາຊາເຣັດນ້ັນ. 
10

ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນຂ້າພຣະບາດໄດ້ເຮັດໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເມ່ືອຂ້າພຣະບາດໄດ້ຮັບອຳນາດຈາກພວກ

ປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລ້ວ  ຂ້າພຣະບາດເອງໄດ້ຈັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຫລາຍຄົນໄປຂັງໄວ້   ແລະຄັນເຂົາຖືກລົງໂທດ

ເຖິງຕາຍຂ້າພຣະບາດກໍລົງຄວາມເຫັນດີດ້ວຍ.  
11

ຂ້າພຣະບາດໄດ້ລົງໂທດເຂົາຫລາຍເທື່ອໃນໂຮງທັມເທສນາທ່ົວໄປ 

ແລະໄດ້ພະຍາຍາມບັງຄັບເຂົາໃຫ້ກ່າວຄຳໝ່ິນປມາດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະເພາະຂ້າພຣະບາດຄຽດແຄ້ນເຂົາຫລາຍ  ເຖິງ

ຈະແມ່ນໃນຫົວເມືອງຕ່າງປະເທດ ຂ້າພຣະບາດກໍໄດ້ຕິດຕາມໄປຂ່ົມເຫັງເຂົາ.” 

 

       ມັນກາຍເປັນເ   ອງທັມດາກວ່າແຕ່ກ່ອນ ທ່ີພົບພໍ້ກັບຄົນຕ່ໍຕ້ານຄຣິສຕຽນຢ່າງ  າຍແຮງ ແລະຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະ 
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ເຈ້ົາຢ່າງໃດຢ່າງໜ່ຶງ. ຄົນເຫ່ຼົານ້ີປະຕິເສດຄວາມເຊື່ອຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດ: 

 ເຂົາຕ່ໍຕ້ານເພາະຂ່າວປະເສີດເອ້ີນເຂົາ  າ "ຄົນບາບ." 

 ເຂົາບ່ໍມັກຄໍາຢືນຢັນທ່ີຊ້ີຂາດວ່າ "ພຣະເຢຊູເປັນທາງດຽວທີ່ໄປເຖິງພຣະເຈ້ົາໄດ້." 

 ເຂົາຕ້ັງຄໍາຖາມຄວາມເຊ່ືອໃດ          ໃນພຣະເຈ້ົາວ່າ "ເປັນຜູ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກທໍຣະມານ, ພັຍ 

ທັມຊາດ, ແລະການວິວາດ ແລະເປັນຜູ້ລົງໂທດຄົນທ່ີເກີດໃນສາສນາອ່ືນ." 

ມີຄັ້ງໜ່ຶງທ່ານ ໂຊໂລ ແຫ່ງຕາໂຊໄດ້ຕ່ໍຕ້ານພຣະຄຣິດແລະພວກສິດຢ່າງຮຸນແຮງ. ຄວາມຈິງເພ່ິນເຄີຍເປັນຜູ້ນໍາ 

ໃນແວດວົງຜູ້ນໍາ   ຊອກທໍາລາຍ.   ດຽວນ້ີ ເຖິງແມ່ນຫຼາຍຄົນຈ່ືຈໍາທ່ານໂປໂລ    ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນພຣະຄັມພີໃໜ່

ຫຼາຍ     ມ. ແຕ່ທ່ານໂປໂລ ບ່ໍເຄີຍລືມວ່າເພິ່ນເປັນຜູ້ໃດ ແລະເປັນຫຽັງ   ກ  ນ. 

     ເວລາເຮົາມາຮອດພຣະທັມກິຈການບົດ 26, ທ່ານໂປໂລຖືກຈັບຄຸມຂັງ (ເບ່ິງ 21:33-36).  ເພ່ິນຖືກຄຸມຂັງນານ 

ກວ່າສອງປີ ກ່ອນຈະຖືກນໍາຄະດີຂ້ຶນສເນີຕ່ໍກະສັດອາຄຣິປາ (ເບ່ິງ 26:1-3). ອາຄຣິປາ   ເປັນຜູ້ສຸດທ້າຍໃນຣາຊການ 

ເຮໂຣດ ເປັນຄອບຄົວຊ່ຶງຊາວໂຣມັນຕ້ັງໃຫ້ປົກຄອງຄົນຢີວ. ຍ້ອນເພ່ິນເປັນຜູ້ອອກຄໍສ່ັງໃນ  າມກາງຄົນຢີວ,  ເພ່ິນສົນ 

ໃຈໃນທ່ານໂປໂລ, ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ເປັນຜູ້ກ່ໍຄວາມວຸ້ນວາຍ  າມກາງຄົນຢີວ. 

   ດ່ັງນັ້ນທ່ານໂປໂລໄດ້ຕ່ໍສູ້ຄະດີປ້ອງກັນຕົວເອງຢ່າງໃດ? ກ່ອນອ່ືນເພິ່ນສາຣະພາບເ   ອງ   ເພ່ິນເຄີຍເປັນຜູ້ຂັດຂວາງ                             

ພຣະນາມພຣະເຢຊູ. ເພ່ິນເຄີຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງ ແລະຄຽດແຄ້ນຕ່ໍຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ.  ເພ່ິນຍອມຮັບຢ່າງ 

ເປີດເຜີຍວ່າ ເພ່ິນໄດ້ຈັບຜູ້ເຊ່ືອຂັງຄຸກ ແລະຊອກຂ້າເຂົົາ    າ. ໂດຍການສະແດງຕົວເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບສິດຈາກພວກປະໂຣ 

ຫິດຕົນໃຫຽ່,  ທ່ານໂປໂລ ເຊ່ືອວ່າເພິ່ນໄດ້ເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ. 

      ເປັນການແປກປລາດທ່ີຜູ້ຕ່ໍຕ້ານຄຣິສຕຽນ   ມາຕົກຫ  ມຮັກພຣະເຢຊູ       ເກີດຂ້ຶນກ          ພວກເຮົາໄດ້

ເຫັນແລ້ວ. ດ້ວຍເຫດນ້ີ ເປັນຫຽັງຂ້າພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງ     ຄົນທຸກຄົນດ້ວຍສາຍຕາ   ພຣະເຢຊູ. ຄົນທຸກຄົນມີ  ກ  ນ  

ຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ມີລ້ົມ, ແຕກສລາຍ,  ແລະຕ້ອງການພຣະຄຸນ.     ນ  ເຂົາອາດຕ່ໍຕ້ານຂ່າວປະເສີດ, ແຕ່ເຂົາພ້ອມທີ່

ຈະປ່ຽນໃຈມາເຊ່ືອພຣະອົງ ແລະກາຍເປັນພຍານ   ຍ່ິງໃຫຽ່    ຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ ດັ່ງດຽວກັນກັບທ່ານໂປໂລ.                                         

ການປ່ຽນຂ້າງ 

ຈ່ົງໃຊ້ຊ່ອງວ່າງລຸ່ມນ້ີບັນທຶກເປ້ົາໝາຍຂອງທ່ານ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງທ່ານທ່ີບ່ົງບອກເຖິງທ່ານກ່ອນແລະ

ຫຼັງທ່ານພົບພຣະເຈ້ົາ. 

        ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ທ່າທີກ່ອນພົບພຣະເຈ້ົາ   

 

ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ທ່າທີຫຼັງຈາກພົບພຣະເຈ້ົາ. 

 

 

        ທ່ານຈະລົມກັບໃຜໃນອາທິດນ້ີເພື່ອເລ່ົາການປ່ຽນເປ້ົາໝາຍແລະທ່າທີຂອງທ່ານເພື່ອເປັນພຍານແກ່ເຂົາ? 

 

2. ກິຈການ 26:12-18 :  

12
“ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພຣະບາດໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງເມືອງດາມາເຊ ໄດ້ຖືອຳນາດ ແລະ ຮັບຄຳສ່ັງຈາກພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ.່ 

13
ຂ້າແດ່ກະສັດຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ໃນເວລາທ່ຽງວັນເມ່ືອກຳລັງເດີນທາງໄປ ຂ້າພຣະບາດໄດ້ເຫັນແສງສະວ່າງກ້າກວ່າແສງ 

ພຣະອາທິດສ່ອງລົງມາຈາກຟ້າອ້ອມຮອບຂ້າພຣະບາດກັບຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄປນຳ. 
14

ເມື່ອພວກຂ້າພຣະບາດທຸກຄົນ

ລ້ົມລົງເທິງດິນ ຂ້າພຣະບາດໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງກ່າວມາເປັນພາສາເຮັບເຣີ ຖາມຂ້າພຣະບາດວ່າ ‘ໂຊໂລ, ໂຊໂລ

ເອີຍ, ເຈ້ົາຂ່ົມເຫັງເຮົາເຮັດຫຽັງ ທີ່ເຈົ້າຖີບເຫລັກກະຕັກນ້ັນກໍເປັນການເຈັບແກ່ຕົວເອງ.’
15

ຂ້າພຣະບາດຈ່ິງທູນຖາມວ່າ 

‘ທ່ານເອີຍ, ທ່ານແມ່ນໃຜ’ ຝ່າຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບວ່າ ‘ເຮົາຄືເຢຊູທີ່ເຈົ້າຂ່ົມເຫງນ້ັນແຫລະ.’ 
16

ແຕ່ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນ 
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ແລະຢືນຢູ່ ເພາະເພ່ືອການນ້ີແຫລະ,  ເຮົາໄດ້ປາກົດແກ່ເຈ້ົາ ຄືເພ່ືອຈະຕັ້ງເຈົ້າໄວ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ແລະເປັນພະຍານ

ເຖິງເຫດການທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລ້ວ   ກັບທັງເຫດການທີ່ເຮົາຈະປາກົດແກ່ເຈ້ົາໃນພາຍໜ້າ.   
17

ເຮົາຈະໂຜດເຈ້ົາໃຫ້ພົ້ນ 

ຈາກພົລເມືອງນີ ້ ແລະຈາກຄົນຕ່າງຊາດທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ເຈ້ົາໄປຫານ້ັນ.   
18

ເພ່ືອຈະໃຫ້ເຈົ້າໄຂຕາເຂົາ  ເພ່ືອເຂົາຈະກັບ 

ຈາກຄວາມມືດມາເຖິງຄວາມສະວ່າງ ແລະຈາກອຳນາດຂອງຊາຕານມາເຖິງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະ 

ພ   ຄວາມຜິດບາບ ເພ່ືອຈະໄດ້ມີສ່ວນດ້ວຍກັນກັບຄົນທັງຫລາຍທີ່ຖືກຊົງຊຳຮະໃຫ້ບໍຣ ສຸດໂດຍຄວາມເຊ່ືອໃນເຮົານ້ັນ. 

  

   ຍັງເວ້ົາກັບທ່ານອາຄຣີປາຢູ່, ທ່ານໂປໂລ ບັລຍາຍສະພາບທ່ີບ່ໍອາດຜິດພາດເ   ອງການທ່ີເພິ່ນພົບພຣະເຢຊູ.  ເພ່ິນ 

ລາຍງານການໄດ້ເຫັນແສງສ ວ່າງກ້າ, ໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງແຈ່ມແຈ້ງ, ແລະໄດ້ຖາມຄໍາຖາມງ່າຍໆ.   ທັງໝົດສາມ 

ຢ່າງລ້ວນແຕ່ມາຈາກພຣະເຢຊູ.  

 

                 ທໍາອິດທ່ານມີທ່າທີແນວໃດຕ່ໍການຮັບໃຊ້ຂ່າວປະເສີດທ່ີພຣະເຢຊູມອບໝາຍໃຫ້ທ່ານໂປໂລ? 

 

       ໃນເວລາທ່ີ    ພົບກັບອົງພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂ້າພະເຈ້ົາແປກປລາດໃຈວ່າມີຫຽັງເກີດຂ້ຶນກັບຄວາມຄິດຂອງ

    ນ    າ        າ, "ບາງທີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດຜິດກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູສ້ິນພຣະຊົນ.   ຫືຼວ່າພຣະເຢຊູມາເພ  ອຂ້າພະ 

ເຈ້ົາ ເພ່ືອແກ້ແຄ້ນຄວາມໂຫດຮ້າຍທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຮ  ມາ ແລະການຂ່ົມເຫັງສິດຂອງພຣະອົງນັ້ນບ່ໍ?"  

      ແທນທີ່ຈະໄດ້ຮັບໂທດປະຫານ ແຕ່ແລ້ວທ່ານໂປໂລໄດ້ຮັບ: 

 ການຕໍາ  . "ທີ່ເຈ້ົາຖີບເຫຼັກກະຕັກນ້ັນກໍເປັນການເຈັບແກ່ຕົວເອງ"(ຂ້ໍ 14). ນ້ີເປັນຖ້ອຍຄໍາມັກໃຊ້ທັງໃນວັທ

ນ ທັມກຣີກ ແລະໂຣມມັນ, ເປັນການປຽບທຽບກັບຄົນເຕະຂອງແຫຼມ. ເຮັດດ່ັງນັ້ນບ່ໍມີຈຸດ ແລະເຈັບລ້າໆ. 

 ການເອ້ີນ. "ແຕ່ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນແລະຢືນຢູ່ ເພາະເພ່ືອການນ້ີແຫລະ, ເຮົາໄດ້ປາກົດແກ່ເຈ້ົາ ຄືເພື່ອຈະຕັ້ງເຈົ້າໄວ້ 

ໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ແລະເປັນພະຍານເຖິງເຫດການທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລ້ວ ກັບທັງເຫດການທີ່ເຮົາຈະປາກົດແກ່ເຈ້ົາ

ໃນພາຍໜ້າ" (ຂ້ໍ 16). 

ຂ້າພະເຈ້ົາຫວັງວ່າທ່ານໄດ້ຍິນພຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄໍາເຫຼ່ົານ້ັນ. ບ່ໍວ່າທ່ານໄດ້ເຮັດມາ ຫືຼເຄີຍເປັນຄົນ 

ບາບສ່ໍາໃດມາກ່ອນ, ຊ່ຶງພວກທ່ານບ່ໍເປັນຄົນຊ່ົວເກີນກວ່າທ່ີພຣະເຢຊູຈະປ່ຽນທ່ານບ່ໍໄດ້.  ທ່ານບ່ໍສາມາດຫ້າມພຣະ

ອົງໃຫ້ເຊົາຮັກທ່ານໄດ້ ຊ່ຶງບ່ໍກ່ຽວກັບຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວຂອງທ່ານ ຫືຼການຕ່ໍຕ້ານພຣະອົງ.  

      ພຣະອົງຮູ້ຈັກຊ່ືຂອງທ່ານ ແລະເລືອກເອ້ີນເອົາທ່ານ ກະທັ້ງຂນະທີ່ທ່ານທໍຣະຍົດແລະຫົວແຂງ. ເຫດໃດ?  ເພາະ 

ພຣະອົງຮັກທ່ານ. ເພາະພຣະອົງຕ້ອງການໂຜດທ່ານໃຫ້ພ້ົນ. ແລະຍ້ອນພຣະອົງມີພຣະປະສົງ ແລະແຜນການສໍາລັບ 

ຊີວິດທ່ານ ເໝືອນດ່ັງພຣະອົງມີຕໍ່    າ  ກໂປໂລ. 

 

                                        ປ  ໃດແ  ວ    ທ່ານໄ  ຕ້ານຢັນກັບທິດທາງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດທ່ານ? 

 

3. ກິຈການ 26:19-20 : 

"ຂ້າແດ່ກະສັດ ອາຄຣີປາ, ເມ່ືອເປັນດ່ັງນັ້ນແລ້ວຂ້າພຣະບາດບ່ໍໄດ້ຂັດຂືນ ນີມິດມາຈາກສວັນນ້ັນ. ແຕ່ຂ້າພຣະບາດ

ໄດ້ປະກາດແກ່ຄົນທັງຫຼາຍ ຕ້ັງຕົ້ນແຕ່ເມືອງດາມາເຊ, ແລະໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ແລະ ແກ່ຊາວຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົາ

ຖ  ມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ ຕ່າວຄືນມາຫາພຣະເຈ້ົາ ແລະເຮັດການຊ່ຶງສົມກັບການກັບໃຈໃໝ່ແລ້ວ." 

     ເວ້ົາວ່າ ທ່ານໂປໂລຜ່ານພ   ນຖານການປ່ຽນແປງຫຼວງຫຼາຍອາດບ່ໍມີນໍ້າໜັກພໍ.     ນເຄີຍຕ່ໍຕ້ານພຣະເຢຊູມາກ່ອນ 

ດຽວນ້ີກາຍເປັນຜູ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຢຊູ. ເພ່ິນກາຍເປັນຄຣິສຕຽນທ່ີມີອິດທິພົນທ່ີສຸດໃນ  ວັດສາດຂອງຄວາມເຊ່ືອ. ເພ່ິນ 

ຂຽນເກືອບເຄ່ິງໜ່ຶງຂອງພຣະຄັມພີໃໝ່. ສ່ວນໃຫຽ່ສ່ິງທ່ີເຮົາຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼັກຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕະຈັກ, ການນໍາ, ແລະ 
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 ໂຄງຮ່າງການ        ມ ນມາຈາກເພິ່ນ.   

      ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຢາກໃຫ້ພວກເຮົາ    ງຂ້າມລາຍລະອຽດພິເສດຕອນໜ່ຶງ ໃນຄໍາພຍານຂອງ    າ  ກໂປໂລ.     າ 

  ກໂປໂລພັລນາຕົວເອງສູ່ຊາວຟີລິບປອຍແບບນ້ີ:
 "5

ຄືເມ່ືອເຮົາເກີດມາໄດ້ແປດວັນເຮົາກໍໄດ້ຮັບພິທີຕັດ, ເຮົາເປັນຊາດ 

ອິສຣາເອນ ແຕ່ກະກຸນເບັນຢາມິນ, ເປັນຄົນເຮັບເຣີເກີດຈາກຊາວເຮັບເຣີ, ໃນດ້ານພຣະບັນຍັດເຮົາກໍຢູ່ໃນຄະນະຟາຣີ

ຊາຍ. 
6
ໃນດ້ານໃຈຮ້ອນຮົນເຮົາກໍໄດ້ຂ່ົມເຫັງຄຣິສຕະຈັກ, ໃນດ້ານຄວາມຊອບທ  ມຊ່ຶງມີຢູ່ໂດຍພຣະບັນຍັດເຮົາກໍບ່ໍມີ

ສ່ິງທີ່ຕິຕຽນໄດ້"(ຟລປ 3:5-6). ສາຍເລືອດເຮັບເຣີບ່ໍໄດ້ເປັນທີສອງ ອງຜູ້ໃດ.    

     ເມ່ືອພຣະເຢຊູເອ້ີນທ່ານໂປໂລແລ້ວ, ພຣະອົງໄດ້ສ່ົງເພ່ິນໄປຫາຄົນຕ່າງຊາດ! ທ່ານໂປໂລຖືກສ່ົງ   "ໄປຫາຊາວ

ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົາຖ  ມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ຕ່າວຄືນມາຫາພຣະເຈ້ົາ ແລະເຮັດການຊ່ຶງສົມກັບການກັບໃຈໃໝ່ແລ້ວ" 

(ກຈກ 26:20). ສໍາລັບຄົນຢີວ ເປັນເ   ອງອັບອາຍທ່ີສຸດ າກຄໍາພະຍານຂອງທ່ານໂປໂລ  ບ່ໍພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ສັຕຣູຜູ້ 

ຍ່ິງໃຫຽ່ທ່ີສຸດຂອງຄຣິສຕຽນກາຍມາເປັນຜູ້ປະກາດຍ່ິງໃຫຽ່ທ່ີສຸດ    ານ  ນ, ແຕ່ຂ່າວປະເສີດຈໍາເປັນທ່ີຊາວຢີວຕ້ອງໄດ້  

ປະກາດແກ່ຄົນຕ່າງດ້າວ. 

      ຖ້າພຣະເຈ້ົາສາມາດໃຊ້ທ່ານໂປໂລ, ພຣະອົງກໍສາມາດໃຊ້ທ່ານ. ເມ່ືອພຣະເຢຊູສາມາດປ່ຽນຄາຕ ກອນໃຫ້ເປັນ 

ຜູ້ສ່ືຂ່າວຂອງພຣະອົງ, ແລ້ວພຣະອົງກໍສາມາດໄຖ່ຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວຂອງທ່ານເ   ອພຣະກຽດຂອງພຣະອົງ.   ເມ່ືອພຣະ

ເຢຊູປ່ຽນແປງທ່ານຈາກພາຍໃນສູ່ພາຍນອກ, ທ່ານຈະຄົ້ນພົບວ່າທ່ານບ່ໍສາມາດຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຕົວເອງ    ເໝືອນດ່ັງ

ທ່ານໂປໂລ. ຂ່າວສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາຕ່ໍທ່ານເປັນສ່ິງທີ່ດີຊ່ຶງບໍ່ຄວນເຊ່ືອງໄວ້.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                      ທ່ານພັລນາວ່າຢ່າງໃດກ່ຽວກັບພັນທະກິດທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ມອບໃຫ້ທ່ານ?                                                                            

 

                                                                 ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  

ການສຶກສາບົດຮຽນບົດນ້ີຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃດໃນຊີວິດທ່ານ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເງ່ືອນໄຂລຸ່ມນີ້ ຂນະທ່ີ

ທ່ານກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ, ທັງໃນອາທິດນ້ີ ແລະອາທິດຕ່ໍໆໄປ: 

 ອະທິຖານ. ທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປີດເຜີຍການປະພຶດບ່ໍດີ ນ ໃດ ນ ໜ່ຶງທ່ີອາດຕ່ໍຕ້ານຄົນບ່ໍເຊ່ືອ ຫືຼຄົນກຸ່ມ 

ອ່ືນໆ. ຂໍພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານເຫັນເຂົາດ່ັງທ່ີພຣະອົງເຫັນເຂົາ. 

 ລາຍຊ່ື. ເຮັດບັນຊີລາຍຊ່ືອະທິຖານດ້ວຍລາຍຊ່ືສະເພາະ, ສມາຊິກຄອບຄົວ, ເພ່ືອນຮ່ວມງານ,ແລະ ຄົນຮູ້ 

ຈັກຜູ້ຕ້ອງການພົບພຣະຄຣິດ, ດ່ັງທ່ານໂປໂລໄດ້ພົບ. ຍົກຊູເຂົາຂ້ຶນສູ່ພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຄວາມພົ້ນ. 

 ເລ່ົາ. ຈ່ົງຊອກຫາໂອກາດເລ່ົາເ   ອງການໄຖ່ຂອງທ່ານເອງ ກັບຄົນຍັງບ່ໍທັນເຊ່ືອ.  ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາປະທານໂອ 

ກາດແກ່ທ່ານ, ຈ່ົງເວ້ົາກ່ຽວກັບວ່າພຣະເຈ້ົາໂຜດທ່ານໃຫ້ພ້ົນຢ່າງໃດ ແລະຊີວິດຂອງທ່ານແຕກຕ່າງຢ່າງໃດ

ດຽວນ້ີ. 

ການສັບປ່ຽນທາງ ເກີດຄວາມເສ່ືອມເສັຍໃນສັງຄົມ, ແຕ່ມີການສັບປ່ຽນທ່ີທຸກຄົນຕ້ອງເຮັດ: ແມ່ນການສັບປ່ຽນຈາກ 

ຄວາມຕາຍໃນຄວາມບາບສູ່ຊີວິດໃນພຣະຄຣິດ. ທ່ານອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ເຮັດການສັບປ່ຽນນ້ັນ, ແລະພວກເຮົາໄດ້ 

ຮັບຜົນ    ນ   ກ ນ. ຖ້າທ່ານໄດ້ສັບປ່ຽນເຊ່ັນດຽວກັນແລ້ວ, ກໍເຖິງເວລາທ່ີທ່ານຕ້ອງຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ອ່ືນສັບປ່ຽນຄືກັນ.   

 

                      ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 29 ພຶສພາ 2016 (5-29-2016)  

____________________________________________________________ 

                                               ຈຸດສຸມພິເສດ  

                              ຈ່ົງຍຶດເອົາວັນ :  ການຮຽກເອີ້ນເພ່ືອການປະກາດ 

 

                            ນປານໃດແ        ານປ່ຽນແຜນ ພາໃຫ້ບາງສ່ິງດີຂຶ້ນກວ່າເກ່ົາ? 

 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ຈ່ົງຮັບເອົາ  າ   ຂອງທ່ານໃນງານ  ບໃ  ພຣະເຈ້ົາເ   ອອກໄປຫາຄົນທຸກຊາດ. 

 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:   

     ຖ້າແວ່ນ  ດທ່ານຖືກກ້ອນຫີນຕໍາ, ທ່ານຄວນຂອບໃຈ Edouard Benedictus.     ບ່ໍ, ລາວບ່ໍໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນ  

ແຕ່ລາວໄດ້ປ້ອງກັນໃບໜ້າຂອງທ່ານ. 

       ທ່ານ ເບເນດິກຕັສ ເປັນນັກເຄມີສາດຊາວຝຣ່ັງເສດ ໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດເຮັດຂວດແກ້ວຕົກລົງພ້ືນ.  ລາວຄາດ

ວ່າຈະໄ  ຍິນສຽງແກ້ວແຕກຊະໄປ, ແຕ່ຂວດແກ້ວຍັງຕິດກັນເປັນແຜ່ນດຽວ  ສໍາລັບເຈຕນາແລະຈຸດປະສົງທັງມົດ ມັນ

ເປັນເຫດການ   ເລ ກລັບ   ຈົນກະທັ້ງຜູ້ຊ່ອຍຂອງລາວໄ  ບອກລາວວ່າ  ຂວດແກ້ວນ້ັນບັນຈຸ "ແຊນລູຍໂລເຊີ ນິຕຣິກ"   

Cellulose Nitrate (ພລາສຕິກ   ຍັງເປັນນ້ໍາ).  ທາດເຄມີໄດ້ລະເຫີຍໄປແລະປາກົດວ່າຂວດແກ້ວນ  ນໃສດີ, ຍ້ອນວ່າ

ຜູ້ຊ່ອຍຂອງລາວຫາກໍເອົາຂວ ແກ້ວຄືນມາມ້ຽນໄວ້ຮ້ານໂດຍບ່ໍໄດ້ລ້າງ.  ທາດເຄມີທ່ີລະເຫີຍນ້ັນໄ  ປະຟິມ

   ເປ ນ   ນໃສ   ຢູ່ຂ າງໃນຂອງຂວ ແກ້ວນ  ນ.  

     ໃນຂນະນັ້ນເອງ ເບເນດິກຕັສ ໄດ້ຜລິດແກ້ວປ້ອງກັນພັຍໃຫ້ຊາວໂລກໃຊ້. 

      ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າເບເນດິກຕັສ ໄດ້ວາງແຜນເຮັດຫຽັງໃນຫ້ອງທົດລອງຂອງລາວໃນມື້ນ້ັນ, ແຕ່ສ່ິງບໍ່ຄາດຄິດພາ 

ໃຫ້ເກີດມີການປ້ອງກັນຊີວິດຄົນຫຼວງຫຼາຍຈົນນັບບ່ໍຖ້ວນ.   ເຊ່ັນດຽວກັນກັບທ່ີເຮົາເຫັນໃນພຣະທັມກິຈການ  ບົດ   8,  

ການຂັດກັບແຜນການຂອງເຮົາໄ  ນໍາໄປສູ່ສ່ິງທ່ີໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະຖ້າພຣະເຈ້ົານໍາມາເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ. 

 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?  ( ເບ່ິງຂ້ໍ 1, 2, ແລະ 3 ) 

 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. ກິຈການ 8:26-27ກ :  

26
 ແລະເທວະດາຕົນໜ່ຶງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງຟີລິບວ່າ, "ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນໄປທາງທິດໃຕ້ ຕາມທາງລົງຈາກກຸງເຢຣູ

ຊາເລັມໄປເຖິງເມືອງຄາສາ" (ທ່ີເປັນທາງປ່າດິນຊາຍ). 
27
ທ່ານຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນເດີນທາງໄປ ແລະ ເບ່ິງແມ ມີໄທເອທີໂອເປັຽ 

ຄົນນ່ຶງ, ເປັນເທືອຍ, ເປັນຂ້າຣາຊການຊ້ັນສູງຂອງກັນດາເກ ຄືພຣະຣາຊີນີຂອງຊາວເອທີໂອເປັຽ..." 

      ຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະພັລຍາເຄີຍຊ່ືນໃຈນໍາລູກຊາຍຫຼ້າ   ງຖຽງເອົາຊນະໃນທາງທີ່ລາວຢາກເຮັດ.  ລາວມັກໃຊ້ວິທີອ້າງ

ເຫດແລະຜົນເທົ າທ່ີລາວລວບລວມຂ້ຶຶນມາໄດ້ ເພ່ືອສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈໃຫ ພວກເຮົາ  ບວ່າທາງຂອງລາວດີກວ່າ.  ສ່ິງທີ່
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ລາວເກ້ັຽກ່ອມຂ້າພຣະເຈ້ົາແມ່ນວ່າລາວມີອິດທິພົນທາງໜ້າທ່ີດ້ານການເມືອງ! ເວລາ "ເທວະດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

" ສ່ັງຟີລິບວ່າ "ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນໄປ"(ຂ້ໍ 26), ຂ້າພຣະເຈ້ົາແນ່ໃຈວ່າ ລາວບ່ໍໄດ້ພຍາຍາມຖຽງ  ທາງທ່ີລາວຄິດຢາກອອກໄປ

ນ້ັນ ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນມັກຖຽງ.  ຟີລິບມີສິງ່ທ່ີດີດໍາເນີນໄປ.   ການຮັບໃຊ້ຂອງລາວເຂ້ັມແຂງ ແຕ່ຄາວກ່ອນ  ໃນພຣະ

ທັມກິຈການ, ຟີລິບໄດ້ໄປເມືອງນຶ່ງໃນແຂວງຊາມາເຣັຽ,  ບ່ອນທ່ີລາວໄດ້ເທສນາຂ່າວປະເສີດພຣະເຢຊູ ແລະໄດ້ເຮັດ 

ໝາຍສໍາຄັນຫຼາຍຢ່າງ.  ມີເຫດການໃຫຽ່ເກີດຂ້ຶນສໍາລັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ (ເບ່ິງຂໍ້ 5-8).   ຂ້າພຣະເຈ້ົາເຄີຍຕົກ 

ຢູ່ໃນສະພາບຄືກັບຟີລິບບ່ໍ?, ຂ້າພຣະເຈ້ົາແປກໃຈຖ້າຂ້າພຣະເຈ້ົາຈະເອົາຕາມແບບຢ່າງຂອງລູກຊາຍຂ້າພຣະເຈ້ົາ, ຄື 

ພຍາຍາມຕໍລ່ອງພຣະເຈ້ົາວ່າຍັງບໍ່ແມ່ນເວລາທີ່ດີທ່ີຈະປະວຽກໃນແຂວງຊາມາເຣັຽ.  

    ບ່ໍພຽງແຕ່ເທົ້ານ້ັນ, ແຕ່ຈ່ົງເບ່ິງບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ຟີລິບໄປ:  "ທາງທິດໃຕ້ ຕາມເສ້ັນທາງຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ

ລົງໄປສູ່ກາຊາ." ຟີລິບໄດ້ປະງານຮັບໃຊ້ປ່າວປະກາດບ່ອນສີວິລັຍໃນຊາມາເຮັຽ ເພ່ືອອອກໄປໃນບ່ອນດ່ັງທ່ີທ່ານລູກາ

ໄດ້ບັລຍາຍວ່າ" ເປັນທາງແຫ້ງແລ້ງ (ເບ່ິງຂ້ໍ 26)."   ບ່ໍມີຫຽັງສໍາຄັນເລີຍໃນທ່ີນ້ັນ.     ກາຊາເປັນບ່ອນທ່ີມີນ້ໍາສ້າງສຸດ 

ທ້າຍທ່ສີາມາດຫາພົບກ່ອນຈະພົ້ນເຂດແຫ້ງແລ້ງຮອດປະເທດເອຢິບ.  ພວກເຮົາຮູ້ຈາກພຣະທັມທີ່ຟີລິບເຊ່ືອຟັງ ແລະ 

ປາກົດວ່າລາວອອກໄປດ້ວຍຄວາມປະສົງຢ່າງແຮງກ້າ ແລະເຕັມລົນ້ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ.  ເຫດຜົນທ່ີຟີລິບຕ້ອງມາຢູ່ຊາ

ມາເຣັຽແມ່ນຍ້ອນການ  ກຂ່ົມເຫັງ  ກິຈການ 8:1 ບັນລະຍາຍວ່າ "ການຂ່ົມເຫັງຢ່າງໂຫດຮ້າຍ" ໄດ້ພາໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອແຕກ

ໜີຈາກເຢຣູຊາເລັມ.   ຟີລິບບ່ໍໄດ້ຕ່ືນຕົກໃຈຕ່ໍການຂ່ົມເຫັງນັ້ນ ບ່ໍໄດ້ລ້ີ ຫືຼຢ້ານກົວແຕ່ຢ່າງໃດ  ລາວກັບອອກໄປຊາມາ

ເຣັຽແທນ ເປັນບາດກ້າວທີ່ອັນຕະລາຍ ໃນເມ່ືອຊາວຢີວແລະຊາວຊາມາເຣັຽບ່ໍໄດ້ເປັນມິດທ່ີດີຕ່ໍກັນ (ເບ່ິງໂຢຮັນ 4:9). 

ແລະເມ່ືອລາວມາຮອດທີ່ນ້ັນ,  ຟີລິບຍັງຖືສິດສືບຕ່ໍໃນການເວົ້າເ   ອງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ.  

       ຫຼັງຈາກຟີລິບໄດ້ຄຸ້ນເຄີຽກັບເສ້ັນທາງໄປກາຊາແລ້ວ, ເພິ່ນກໍປາກົດຕົວທ່ີອາໂຊໂຕ ແລະເພ່ິນກໍໄດ້ທ່ອງທ່ຽວໄປ 

ແລະໄດ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດໄປທົ່ວທຸກເມືອງຈົນມາເຖິງເມືອງກາຍຊາເຣັຽ (ຂ້ໍ 40). ທ່ານໄດ້ເຫັນຂ້ັນຕອນຕ່າງໆບ່ໍ? 

ເຢຣູຊາເລັມ, ຊາມາເຣັຽ, ເສ້ັນທາງໄປກາຊາ, ອາໂຊໂຕ, ແລະກາຍຊາເຣັຽ ຟີລິບໄດ້ໂອບກອດເອົາວິຖີຊີວິ ຂອງການ 

ໄປບ່ໍວ່າຄ້ັງໃດ ແລະທຸກບ່ອນໃດທ່ພີຣະເຈ້ົາສ່ົງໄປ ແລະພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນ.   

 

              ມີຈຸດເດ່ັນຫຽັງຕໍ່ທ່ານກ່ຽວກັບການຕອບຮັບຂອງຟີລິບຕ່ໍການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

 

2. ກິຈການ 8:27ຂ  : 

"…ແລະເບ່ິງແມ, ມີໄທເອທີໂອເປັຽຄົນໜ່ຶງ,  ເປັນຊາຍຕອນ, ເປັນຂ້າຣາຊການຊ້ັນສູງຂອງກັນດາເກ ຄືພຣະຣາຊີນີ

ຂອງຊາວເອທີໂອເປັຽ ເປັນນາຍຄັງຊັບທັງໝົດຂອງພຣະຣາຊີນີນ້ັນ ເພ່ິນໄດ້ມາທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມເພ່ືອນະມັສະການ." 

 

     ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນນັັກວາງແຜນ. ຂ້າພະເຈ້ົາມີຫຼາຍຢ່າງທ່ີຈະຕ້ອງເຮັດໃນຫຼາຍໂຄງການທ່ແີຕກຕ່າງກັນ.  ຄວາມຈິງ 

ວຽກທໍາອິດແຕ່ລະອາທິດຄືບັນຊີວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດ ແມ່ນສ້າງບັນຊີລາຍການວຽກທ່ີຕ້ອງເຮັດ.  ວຽກອອກໄປຮັບໃຊ້ບ່ໍມີ 

ຄວາມແຕກຕ່າງຫຽັງ.   ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາພາອອກເດີີນທາງໄປປະກາດ,  ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດໄລ່ລາຍລະອຽດທຸກຢ່າງ,  ຕັດ 

ສິນໃຈ, ແລະຈັດເວລາລ່ວງໜ້າສເມີ.  

     ການວາງແຜນເປັນສ່ິງສລາດ  ແຕ່ການເຊ່ືອຟັງຢູ່ເໜືອບັນຊີທຸກຢ່າງ.   ຟີລິບບ່ໍມີລາຍການ ເພ່ິນບ່ໍມີຄວາມຄິດວ່າ 

ເພ່ິນຈະຕ້ອງເຮັດຫຽັງ.   ເພ່ິນເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາເອ້ີນເພ່ິນໃຫ້ໄປຕາມທາງດິນເພ່ືອເຫດຜົນໃດນ່ຶງ ແລະຖ້າເພິ່ນເຊ່ືອຟັງ 

ພຣະເຈ້ົາກໍຈະສະແດງໃຫ້ເພ່ິນ   ວ່າຈະເຮັດຫຽັງ.  

       ມັນຈະຊ່ອຍເຮົາໄດ້ດີຫາກມີໃຈໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ,  ແລະເປີດໃຈເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນໂອກາດຕ່ໍໜ້າເຮົາ.   ສ່ິງທ່ີພວກເຮົາ 
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ພົບເຫັນ ວກເ  າອາດຈະເຫ ນວ າເປ ນການລົບກວນ    ທ່ານຟີລິບກັບເຫັນວ່າເປັນໂອກາດ. ໂອກາດຂອງເພ່ິນແລ່ນ

ມາ າງ  ດມ້າ.   ຄົນທ່ີຢູ່ໃນ  ດນ້ັນແມ່ນ   "ຄົນເອ  ໂອເປັຽ,  ຄົນຕອນ ແລະເປັນຂ້າຣາຊການຊ້ັນສູງຂອງ ກັນດາເກ, 

ພຣະຣາຊີນີຂອງຊາວເອ  ໂອເປັຽ,  ເປັນນາຍຄັງຊັບສິນທັງໝົດຂອງພຣະຣາຊີນີນ້ັນ"(ຂ້ໍ27).   ເອ  ໂອເປັຽບ່ໍແມ່ນປະ 

ເທດດຽວກັນກັບທ່ີເຮົາຮູ້ໃນດຽວນ້ີ, ແຕ່ເປັນເຂດທີ່ຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະສີວິລັຍໃນຄາວນ້ັນ.    ຊາວໂຣມັນຫົຼງໄຫຼນໍາ

ວັທນາທັມທ່ີກ້າວໜ້າ, ຕ່ໍພວກເຂົາ ມັນເປັນຂອບຂອງໂລກສີວິລັຍ.  

     ດ່ັງນັ້ນ ເປັນຫຽັງຂ້າຣາຊການຜູ້ນ້ີຈ່ຶງບໍ່ໄດ້ຢູ່ທ່ີເອ  ໂອເປັຽ? ຕາມບົດບັນທຶກຂອງທ່ານລູກາບອກວ່າ ເພ່ິນສົນໃຈໃນ

ສາສນາຢີວ.  ເພິ່ນໄດ້ເດີນທາງໄປນະມັກການພຣະເຈ້ົາ ໃນຖານະຄົນຕ່າງຊາດທ່ຢໍີາເກງພຣະເຈ້ົາ ເປັນຄົນທ່ີເຊື່ອໃນ 

ພຣະເຈ້ົາຂອງຄົນອິສຣາເອນ,  ເຖິງແມ່ນເພ່ິນຈະບໍ່ໄດ້ກັບໃຈມາເຊ່ືອໃນສານາຢູດາຍຢ່າງເຕັມປ່ຽມກໍຕາມ.  

      ຟີລິບບ່ໍຮູ້ລາຍລະອຽດທັງໝົດ.  ເວລາທີ່ເພ່ິນເຫັນ  ດມ້າແລ່ນມາ,  ແຕ່ເພ່ິນເຫັນຄົນຕ່າງດ້າວຜູ້ນ່ຶງ ແລະເປ ນຄົນ 

ດໍາ ເປັນຄົນຊ່ຶງແຕກຕ່າງກັບເພິ່ນ.  ຟີລິບເຕີບໃຫຽ່ຂ້ຶນໃນວັທນະທັມບ່ອນທ່ີຄົນຢີວສະດຸດໃຈກັນມາກ່ອນ,  ແຕ່ບ່ໍເປັນ 

ຫຽັງໃນເຫດການຄ້ັງນ້ີ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນຟີລິບໃຫ້ອອກໄປ, ແລະເພ່ິນໄດ້ເບ  ງຂ້າມຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານເຜ່ົາພັນ ແລະ

ວັທນະທັມ ເ   ນຈ່ຶງແນມເຫັນແຕ່ຄົນທ່ີຕ້ອງການຂ່າວປະເສີດຜູ້ນ່ຶງ. 

 

  ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຽັງປາກົດມີໃນສັງຄົມຂອງເຮົາ ຊ່ຶງອາດເປັນຮ້ົວກີດກັນການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ? 

 

3. ກິຈການ 8:28-35 : 

28
ຂະນະທ່ີນ່ັງຣ ດກຳລັງກັບເມືອ ທ່ານໄດ້ອ່ານໜັງສືຂອງເອຊາຢາຜູ້ປະກາດພຣະທ ມຢູ່.  

29
ຝ່າຍພຣະວິນຍານຊົງສັ່ງ  

ຟີລິບວ່າ,  “ຈ່ົງເຂ້ົາຕິດກັບຣ ດນ້ີໄປ.”   
30

ຟີລິບຈ  ງແລ່ນເຂ້ົາໄປແລະໄດ້ຍິນທ່ານກຳລັງອ່ານໜັງສືເອຊາຢາຜູ້ປະກາດ 

ພຣະທ ມຢູ່ຈ  ງຖາມວ່າ, “ຊ່ຶງທ່ານອ່ານນ້ັນທ່ານເຂ້ົາໃຈຫລ.ື” 
31

ທ່ານຈ  ງຕອບວ່າ,   “ຖ້າບ່ໍມີຜູ້ໃດແນະນຳໃຫ້ຈະເຂ້ົາໃຈ

ໄດ້ຢ່າງໃດ” ແລ້ວທ່ານຈ  ງເຊີນຟີລິບຂ້ຶນນ່ັງຣ ດນຳ. 
32

ພຣະ  ມພີຕອນທີ່ທ່ານອ່ານຢູ່ນ້ັນຄືຂ້ໍເຫລ່ົານ້ີ, “ເຂົາໄດ້ນຳທ່ານ

ໄປເໝືອນນຳເອົາແກະໄປຂ້າແລະເໝືອນແກະນ້ອຍມິດຢູ່ຕ່ໍໜ້າຜູ້ຕັດຂົນມັນທ່ານກໍບ່ໍອອກປາກໝືອນກັນ. 
33

ໃນຄາວ

ທ່ານຕົກຕ່ຳຕ້ອຍ  ທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມຍຸດຕິທັມ ໃຜຈະເລ່ົາເຖິງເຊ້ືອສາຍຂອງທ່ານໄດ້   ເພາະວ່າຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້

ຖືກຕັດເສັຽ.”  
34

ຊາຍຕອນໄດ້ກ່າວແກ່ຟີລິບວ່າ,  “ຂໍທ່ານບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ກ່າວຢ່າງນ້ີ 

ເລ່ົາເຖິງຜູ້ໃດ ເຖິງຕົນເອງ ຫລືເຖິງຜູ້ອ່ືນ.” 
35

ແລ້ວຟີລິບຈ  ງອອກປາກຕ້ັງຕ້ົນເລ່ົາແຕ່ພຣະຄຳຕອນນ້ັນ ຈ  ງປະກາດຂ່າວ

ປະເສີດເຣ  ອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຟັງ." 

 

     ທ່ານຈະເ   ມສົນທະນາກັບຄົນແປກໜ້າທ່ີສຸດຢ່າງໃດ? ສໍາລັບຟີລິບປະຕູແຫ່ງໂອກາດເປີດອ້າກວ  າງອອກ. ເອຊາ

ຢາ ບົດ 53  ກວມລວມທັງໝົດບົດເວ້ົາເຖິງຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີທຸກທໍຣະມານ  ແລະຊ້ີໃສ່ພຣະເມຊີອາຢ່າງອ ສຈ ນ  ຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ເສັຽ 

ສລະເພ່ືອເຮົາ.  ຄວາມຈິງແລ້ວ ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກະທໍາ ແລະໄດ້ເວ້ົາຫຼາຍສ່ິງໃນໄລຍະເວລາການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ 

ຊ່ຶງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປ ນຄໍາທໍານວາຍຈາກເອຊາຢາ (ເບ່ິງ ມທ 8:17; ລກ 22:37; ຢຮ 12:38-40; ອຊຢ 53:1-12)  ດຽວ 

ນ້ີ, ບ່ອນນ້ີແມ່ນຄົນເອ  ໂອເປັຽຖາມກ່ຽວກັບຄໍາທໍານວາຍທ່ີສໍາຄັນຍ່ິງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ.  ແຕ່ຟີລິບບ່ໍໄດ້ແປບົດນ້ີເທົ າ

ນ້ັນ. "ເລີ ມຈາກພຣະຄໍາຂ້ໍນ້ັນ" (ຂ້ໍ 35),  ຟີລິບໄດ້ເວ້ົາຂ່າວປະເສີດໃຫ້ຟັງ.  ເພ່ິນເລີ ມຈາກຫັ້ນແຕ່ບ່ໍໄດ້ຢຸດຢູ່ຫັ້ນ.  

       ສໍາລັບເຮົາ   ປະເຊີນກັບການເລີ ມຕ້ົນການສົນທະນາກັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ ພວກເຮົາບ່ໍອາດຢັ່ງຮູ້ໄ  ,  ຄວາມຮູ້ສຶກອາດ 

ຈະປົນເປເວລາເຮົາປະກາດ  ແລະ     ນວ   ະນະທັມອ່ືນ.   ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຈະພົບກັບເຮົາໃນການຟັງຄວາມຂອງເຮົາ.  

ພຣະອົງປະທານຣິດເດດແກ່ການເຊ່ືອຟັງຂອງເຮົາ ແລະມີພຣະປະສົງໂດຍການໄປເປີດປະຕູລ່ວງໜ້າ    າເຮົາ. ແລະ
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ໃນເມ່ືອຫົວໃຈເຮົາຕຽມພ້ອມ ແລະ   ພາຍໃຕ້ການເປັນເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ,  ພຣະອົງຈະປະທານຄໍາເວ້ົາໃຫ້ ກ ເຮົາເມ່ືອ 

ເຮົາຕ້ອງການເວ້ົາ ທຸກຄ້ັງ. 

     ຄົນເອ  ໂອເປັຽ ຄົນຕອນ ໄດ້ຕອບຮັບດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ແລະຮັບເອົາ (ເບ່ິງ ກຈກ 8:36-38).  ແລະໃຜຊິຮູ້ວາ່ເພ່ິນ

ໄດ້ສະແດງບົດບາດຫຽັງ   ເມື່ອເພ່ິນຮອດເຮືອນ  ເ   ນການເລ່ົາຂ່າວປະເສີດດຽວກັນໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງ   ອມ  ງຄນະຣັຖ

ບານຂອງເອຕີໂອເປັຽ ແລະຄົນໃນຊາດ. ບາງເທ່ືອອາ ຈະແມ່ນການເລີ ມຕ້ົນໃນສ່ິງ   ຍ່ິງໃຫຽ່! ແລະທຸກຢ່າງເລີ ມຈາກ 

ການເຊ່ືອຟັງຂອງຄົນຜູ້ນ່ຶງ    ໄ  ອອກໄປ. 

 

ພຣະເຈ້ົາອອກໜ້າກ່ອນເຮົາ  ແລະປະທານຣິດອໍານາດແກ່ເຮົາ.  ຄວາມຈິງນີ້ເສີມສ້າງການເຂ້ົາຮ່ວມໃນພັນທະກິດ

ຂອງທ່ານຢ່າງໃດ? 

 

                                                                 ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

 

ໂລກກວ າງໃຫຽ່ໄພສານທາງພຸ້ນມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງໃຫຽ່ຫຼວງສໍາລັບຂ່າວປະເສີດ. ທ່ານຈະເຮັດຫຽັງເພ່ືອເປັນສ່ວນ

ນ່ຶງຂອງພັນທະກິດຂອງພຣະເຈ້ົາ ໄປສູ່ຄົນທຸກຊາດ? 

 

 ອະທິຖານທຸກວັນ. ອະທິຖານເພື່ອຜູ້ອ່ືນໃນເວລາທີ່ເຂົາອອກໄປປະກາດ.   ວາງຮູບພວກເຂົາໄວ້ບ່ອນທ່ີທ່ານ

ຫຼຽວເຫັນເປັນປະຈໍາ, ແລະອະທິຖານເພ່ືອພວກເຂົາ ເມ່ືອໃດທ່ານເຫັນຮູບຂອງພວກເຂົາ. 

 

 ຖວາຍສູງກວ່າແລະເກີນ. ຈ່ົງໃຫ້ລ້າ ແລະເສັຽສລະເພ່ືອອູ້ມຊູມິສຊັນແນຣີ ແລະອົງການຂ່າວປະເສີດກັບຜູ້ທ່ີ 

ໂບດຂອງທ່ານມີສ່ວນ  ວມແລະອູ້ມຊູ. 

 

 ໄປດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ. ເປັນກ  ມ, ຈ່ົງສົນທະນາທິດທາງແຕກຕ່າງກັນທ່ີທ່ານສາມາດໄປແລະເຂ້ົາຮ່ວມໂດຽຕົງ 

ໃນການອອກໄປປະກາດແກ່ຄົນທຸກຊາດ. ຢ່າຢ້ານໃນການໄຝ່ຝັນ   ຈະໄປໃນວັນຢຸດມື້ນຶ່ງ, ອາທິດນ່ຶງ, ເດືອນ

ນ່ຶງ ຫຼຕືລອດຊີວິດ. 

 

ທ່ານບ່ໍຕ້ອງການ ການລົບກວນທ່ີບ່ໍຄາດຄິດ ຊ່ຶງຈະກຳຈ  ຄວາມສັດທາອັນແຮງກ້າຂອງທ່ານໃນພັນທະກິດຂອງພຣະ

ເຈ້ົາໃຫ້ສູນຫາຍໄປ.   ທ່ານບ່ໍຕ້ອງການແມ່ນກະທັ້ງຄໍາສ່ັງໂດຍກົງຈາກພຣະເຈ້ົາ ທ່ານໄ    ບ ຳສ  ງນ  ນແລ້ວ ໃນມັດ

ທາຍ 28:18-20. ໂອກາດກ ຢູ່ຫັ້ນ   ວ. ຈ່ົງອອກໄປ. 

 

          ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 
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