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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 3 ມີນາ 2019 (03- 03 - 2019 ) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                      ເມ່ືອຊິວິດຮູ້ສຶກວ່າວ່າງເປ່ົາ. 
                                             

ວຽກງານຫຍັງທ່ີໜ້າເບ່ືອທ່ີທ່ານຍັງບໍ່ເຄີຍເຮັດ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນນ້ີ:      ຊິວິດທ່ີປາສະຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຊີວິດທີ່ຂາດຄຸນຄ່າ.                          

 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
          ລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈົ້າບອກວ່າຍາກໄດ້ໜູແຮມສເຕີ. ຄວາມຄິດອັນດັບແລກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແມ່ນ, ພວກເຂົາ
ເຮດັຫັຽງ?    ຄວາມຄິດອັນຕ່ໍມາຂອງຂາ້ພະເຈ້ົາແມ່ນ, ລູກຈະເຮດັຫັຽງກັບມັນ? ໂຕໜູແຮມສເຕີອາສັຍຢູ່ໃນກົງ. ທ່ານ
ຈະໃຫ້ອາຫານແລະນ້ຳແກ່ມັນ. ມັນກກິໍນ. ເຈົ້າເປັນຄົນທຳຄວາມສະອາດກົງຂອງພວກມັນ. ເຈ້ົາກໍເຮດັຢູ່ຢ່າງນັ້ນແຕ່ 
ລະວັນເລ້ືອຍ ໆ. ຈຸດປະສົງຄອັືນໃດ? 
         ແລະໂຕໜູແຮມສເຕີເປັນສັດຫາກິນກາງຄນື, ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າພວກມັນເຄື່ອນໄຫວໄປມາຫາກິນໃນຍາມຄ່ຳ
ຄືນ. ດ່ັງນ້ັນ, ຂະນະພວກເຮາົພະຍາຍາມທ່ີຈະຫັຼບນອນໃນຢາມຄ່ຳຄືນ, ພວກເຮົາໄດ້ຍິນສຽງດັງຈາກກົງລ້ໍໜູແຮມສເຕີ
ປິ່ນຢູ່ເປັນຊ່ົວໂມງພຸ້ນລະ. ມັນບ່ໍມີຈຸດໝາຍ! 
       ໜ້າເສ້ົາໃຈ, ຊີວິດກຮູ້ໍສຶກວ່າເປັນແບບນ້ັນແຫຼະບາງຄັ້ງ. ປັດຈຸບັນແລະອະນາຄົດພວກເຮົາອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ຄ້າຍຄໜູືແຮມສເຕີຢູ່ໃນກົງ,  ກຳລັງແລ່ນຢ່າງໜັກແລະກະແລ່ນຢ່າງໄວໃນກົງລໍ້ຂອງຊີວິດ,   ເຮດັສຽງດງັຟົດສະນ່ັນຢູ່, 
ແຕ່ໃນທ່ີນີ້ບ່ໍມີຫັຽງເກີດປໂຍດແລະຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຮາົເກີດຄວາມກັງວົນໃຈ:  ໂດຍແທ້ຈິງແລ້ວ ການເຮດັທັງໝົດໃນ
ທຸກສ່ິງມັນກມີໍຄວາມໝາຍແທ້ຈິງ. 
        ປ້ຶມພຣະທັມປັນຍາຈານໃຫ້ຄຳຕອບຄຳຖາມກຽ່ວກັບຄວາມໝາຍຊີວິດໂດຍເປີດເຜີຍຄວາມໄຮສ້າຣະຂອງການ
ສັງເກດເບິ່ງຄວາມໄຮ້ປໂຍດຂອງຊີວິດທີ່ເປັນປັນຍາມາຈາກທາງໂລກ. ໃນຖານະທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນ, ພວກເຮາົຕ້ອງເຂ້ົາ
ໃຈວ່າ, ຖ້າແຍກອອກຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວ, ຊີວິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນບ່ໍມີຄວາມໝາຍ ຄືກບັໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນກົງແລະ
ກຳລັງແລ່ນໃນກົງລ້ໍຂອງໜູແຮມສເຕີ.   
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1.  ປັນຍາຈານ  1: 1-7 
1ຖ້ອຍຄຳຂອງປັນຍາຈານ ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງດາວິດ ກະສັດໃນເຢຣູຊາເລັມ. 2 ປັນຍາຈານກ່າວວ່າ ບໍ່ເປັນປໂຍດ ບ່ໍ
ໄດ້ຜົນ ສາລະພັດລ້ວນແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ. 3 ມະນຸດເຮັດວຽກໜັກຈົນໝົດເຫ່ືອແຮງພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນລາວໄດ້ປໂຍດຫຍັງ
ຈາກງານທັງໝົດທ່ີລາວເຮັດນ້ັນ?  4 ຊ່ົວອາຍຸໜ່ຶງລ່ວງໄປ  ແລະອີກຊ່ົວອາຍຸໜ່ຶງກໍມາ   ແຕ່ແຜ່ນດິນໂລກຍັງຄົງເດີມຢູ່
ເປັນນິດ. 5 ດວງຕາເວັນຂ້ຶນ ແລະດວງຕາເວັນຕົກແລ້ວຮີບໄປເຖິງບ່ອນ ຊ່ຶງມັນຂ້ຶນມານ້ັນ. 6 ລົມພັດໄປທາງໃຕ້ ແລ້ວ
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ວຽນກັບໄປທາງເໜືອ ລົມພັດວຽນໄປວຽນມາ ແລ້ວລົມກໍພັດກັບຕາມທາງວຽນຂອງມັນ.  7ແມ່ນ້ຳທັງຫລາຍໄຫລໄປສູ່
ທະເລ ແຕ່ທະເລກໍບ່ໍເຕັມແມ່ນ້ຳໄຫລໄປສູ່ບ່ອນໃດກໍໄຫລໄປສູ່ບ່ອນນ້ັນອີກ. 
 
       “ ບໍ່ເປັນປໂຍດຫຍັງ.” ແມ່ນແລ້ວ, ອັນນ້ັນອາດຈະເບ່ິງເໝືອນບ່ໍແມ່ນວິທີທາງທ່ີດທ່ີີເລ້ີມຕ້ົນປ້ຶມ, ປັນຍາຈານເປັນ
ປຶ້ມເຫ້ັຼມນຶ່ງໃນພຣະຄັມພີ. ເບ່ິງຄ້າຍຄືວ່າເປັນສຳນຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈນັກປຣັສະຍາຫົດຫູ່ເມ່ືອຊີວິດມາເຖິງຈຸດສຸດທ້າຍ
ແລະທຳໜ້າທ່ີເປັນຜູ້ປະກາດ, “ ທັງໝົດບໍ່ມີຈຸດໝາຍ!” ແຕ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນທຸກໆປຶ້ມບໍ່ແມ່ນນັກປຣັສະຍາທຸກຄົນ. ພວກເຮົາຢູ່
ໃນປ້ຶມປັນຍາຈານ ໃນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ! ແລະ ຄຳສອນໂຊໂລໂມນ“, ເປັນລູກກະສັດດາວິດແລະເປັນກະສັດໃນ
ກຸງເຢຊາເລັມ. 
      ແມ່ນຫັຽງທ່ີເຮດັໃຫ້ໂຊໂລໂມນເຂ້ົາໃຈຢືນຢັນປະກາດວ່າ, “ ທຸກສິ່ງບ່ໍເປັນປໂຍດ”? ດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, 
ທຸກຄົນ, ເວ້ົາວ່າຊີວິດບ່ໍມີປໂຍດ?   ເຖິງແມ່ນວ່າ, ໂຊໂລໂມນຍັງເປັນຄົນສລຽວສລາດໃນໂລກ, ຖ້າໂຊໂລໂມນຍອມ
ແພ້ຕໍ່ຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດ. ແມ່ນຫັຽງຈະເປັນຄວາມຫວັງໃຫ້ກັບພວກເຮົາທຸກຄົນ? 
         ໂຊໂລໂມນຂ້ຶນຕ້ົນພຣະທັມປັນຍາຈານດ້ວຍຄຳຖາມທ່ີສຳຄັນ ທີ່ທ່ານພະຍາຍາມໃຫ້ຄຳຕອບເມ່ືອປຶ້ມຖືກເປີດ
ອອກ. “ແມ່ນຫັຽງທ່ີມະນຸດເຮົາໄດ້ຮັບຫັຼງຈາກເຂົາພະຍາຍາມເຮດັວຽກໜັກພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ?” ໂຊໂລໂມນຈະພະ
ຍາຍາມແລ້ວພະຍາຍາມອີກເພ່ືອຊອກຫາຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງຊີວິດ,   ທ່ີບໍ່ເປັນປໂຍດ ( 2:11, 22; 3:9; 5: 16).   ຊີວິດ “ 
ພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ” ເປັນຊີວິດທ່ີແຍກອອກຈາກພຣະເຈ້ົາ ມັນເປັນຊີວິດມອງເຫັນຜ່ານສາຍຕາຂອງບາງຄົນຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ
ວ່າບໍ່ມີຫັຽງຢູ່ເໜືອດວງຕາເວັນ, ໃນຟ້າສວັນ. 
          ໃນປັນຍາຈານ, ໂຊໂລໂມນເອົາຕົວທ່ານເອງວາງຢູ່ໃນຖານະຂອງຄົນທ່ີເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາບໍ່ມີຢູ່ຈິງແລະພະຍາ
ຍາມທ່ີຈະອະທິບາຍວ່າໂລກນ້ີມາຈາກການຈິນຕະນາການຂ້ຶນ.  ໂຊໂລໂມນຕ້ອງການໃຫ້ເຮາົຮູ້ວ່າ,  ນອກຈາກພຣະ
ເຈ້ົາ, ຊີວິດນ້ີບໍ່ມີຄວາມໝາຍ. 
         ຄຣິສຕຽນ, ພວກເຮາົເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ( ເຮບັເຣີ 1:1- 4). ແຕ່ເຖິງ
ແມ່ນວ່າຜູ້ເຊ່ືອ, ພວກເຮາົຍັງປະເຊີນໜ້າຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມໄຮ້ປໂຍດຂອງວັນຕ່ໍວັນໃນຊີວິດຂອງເຮາົ.   ພວກເຮາົມີຊີວິດ
ແລະພວກເຮົາກຕໍາຍໄປ, ອາຍຄົຸນລຸ້ນຕໍ່ລຸ້ນເກີດມາແລະກຕໍາຍໄປ, ແຕ່ແຜ່ນດິນໂລກຍັງຄົງເດີມຢູ່ເປັນນິດ. ໂຊໂລ
ໂມນໄດ້ໃຊ້ສາມຮູບພາບທັມມະຊາດຊ້ີໃຫ້ເຫັນຈຸດໆນີ້  

 ຊີວິດເກີດຂ້ຶນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກເປັນເໝືອນການໝຸນວຽນຂອງດວງຕາເວັນ. (ຂໍ້ 5). “ ດວງຕາເວັນຂຶ້ນ
ແລະດວງຕາເວັນຕົກ,” ຂຶ້ນແລະຕົກລົງ ແລະມັນກຮີໍບກັບໄປທ່ີເດີມຊ່ຶງມັນຂ້ຶນມານັ້ນ. ທ່ານທຳງານ
ໜັກຕລອດເວລາ, ແຕ່ທ່ານກໍຮູ້ສຶກວ່າທ່ານກັບມາບ່ອນເກົ່າບອ່ນທ່ານເລ້ີມຕ້ົນ. 

 ຊີວີດເປັນເໝືອນທິດທາງຂອງລົມພັດໄປ (ຂ້ໍ 6). ລົມພັດວຽນໄປວຽນມາແລະພັດໄປໂດຍບ່ໍມີຈຸດ 
ໝາຍແລະທິດທາງ. ທ່ານເຄີຍມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງນັ້ນບ,ໍ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະໄປໄວຫຼາຍປານໃດ. ທ່ານກໍບໍ່
ຮູ້ທາງທ່ີໄປ. 

 ຊີວິດເປັນເໝືອນແມ່ນນ້ຳທັງຫຼາຍທ່ີໄຫຼໄປສູ່ທະເລແຕ່ທະເລກໍບ່ໍເຕັມແມ່ນ້ຳໄຫຼໄປສູ່ບ່ອນໃດກໍໄຫຼ
ໄປສູ່ບ່ອນນ້ັນອີກ.( ຂ້ໍ 7). ແມ່ນ້ຳສືບຕ່ໍໄຫຼໄປສູ່ທະເລໂດຍບ່ໍເຕັມ. ທ່ານເຄີຍຮູ້ສຶກຢ່າງນ້ັນບໍ່, ງານ
ໜັກທີ່ທ່ານເຮັດ, ທ່ານບໍ່ເຄີຍສຳເຣັດແມ່ນບ່ໍ? 

       ພວກເຮາົບ່ໍເຄີຍປ໋ຽນແປງສິ່ງໃດແລະສຳເຣັດສິ່ງໃດແທ້ຈິງ. ການໝຸນວຽນບໍ່ເຄີຍຈົບ!  ຖ້າທ່ານເຄີຍມີຄວາມຮູ້ສຶກ 
ວ່າຊີວິດຂອງທ່ານບໍ່ມີຈຸດໝາຍ, ສູ້ຕໍ່ໄປ. ມັນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວກ່ອນມັນຈະດຂີຶ້ນ. 
 

2.   ປັນຍາຈານ 1: 8-11 
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 8 ສາລະພັດນຳໄປສູ່ຄວາມເບ່ືອໜ່າຍ ແມ່ນໃຜກໍເວ້ົາບໍ່ອອກຕາກໍເບ່ິງບໍ່ອ່ີມ ຫລືຫູກໍຟັງບໍ່ເຕັມ  9 ສ່ິງທີ່ເປັນຂ້ຶນແລ້ວຄື
ສິ່ງທ່ີຈະເປັນຂ້ຶນອີກ ສ່ິງທ່ີເຮັດແລ້ວຄືສິ່ງທ່ີຈະຕ້ອງເຮັດອີກ ແລະບ່ໍມີສິ່ງໃດໃໝ່ພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ. 10 ມີອັນໃດແດ່ທີ່
ເຂົາຈະເວ້ົາໄດ້ວ່າ  “ເບ່ິງແມ ສ່ິງນີ້ໃໝ່” ສິ່ງນ້ັນມີຢູ່ແລ້ວໃນສມັຍກ່ອນເຮົາທັງຫລາຍ.  11 ບ່ໍມີການຈ່ືຈຳເຖິງສມັຍກ່ອນ 
ແລະຈະບ່ໍມີການຈົດຈຳສ່ິງພາຍຫລັງ ທ່ີຈະເກີດມາທ່າມກາງບັນດາຜູ້ທ່ີມາພາຍຫລັງ. 
 
         ຍັງບ່ໍດພີຽງພໍວ່າພວກເຮົາເຮດັຫັຽງໃຫ້ຊີວິດຈົນມີຄວາມຮູ້ສືກວ່າບໍ່ເປັນປໂຍດ, ແຕ່ຫຼາຍຄັ້ງເຮົາມັກພົບເຫັນສ່ິງ
ເຫ່ົຼານີ້ “ ການກະທຳທ່ີບໍ່ເປັນປໂຍດ” ບໍ່ນຳຄວາມພໍອົກພໍໃຈມາໃຫ້ກັບເຮາົ.   ສິ່ງສຳຄັນທ່ີສຸດແມ່ນ, ເມ່ືອພວກເຮາົພະ
ຍະຍາມທ່ີຈະຊອກຫາຄວາມໝາຍແລະຈຸດປະສົງໃນຊີວິດນ້ີທ່ີແຍກຈາກພຣະຄຣິດ.    ພວກເຮົາຈະພົບວ່າບໍ່ມີສິ່ງໃດ 
ເຮັດໃຫ້ພໍໃຈ. ດ່ັງທີ່ໂຊໂລໂມນໄດ້ເວ້ົາໄວ້, ສາລະພັດນຳໄປສູ່ຄວາມເບ່ືອໜ່າຍ. 
       ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບ່ິງຄວາມບັນເທິງຄ່ານິຍົມແລະການພັດທະນາສັງຄົມ. ຫຼາຍໆບົດເພງແລະຮູບເງົາຂອງພວກເຮົາ
ເຫັນວ່າໄດ້ສ້າງຂ້ຶນໃໝໃ່ນຮູບແບບເດີມ. ແລະແຟຊ່ັນການນຸ່ງຖໃືນທຸກວັນນ້ີມີຄ່ານຍົິມແນວໃດ? ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍແລ້ວ
ໄດ້ຫັນກັບໄປກັບມາຕາມແບບແຟຊ່ັນເກ່ົາໆ.ຈົນໃນທ່ີສຸດ, ພວກເຮົາກເໍຫັນດ່ັງນ້ີ “ ລອກລຽນແບບຂອງເກົ່າ” ໃນທາງທີ່
ຈະເອົາຈິງຈັງຍັງຫ່າງໄກ ມະນຸດບ່ໍຍອມເຄ່ືອນຍ້າຍຈາກທີ່ນອກຈາກຄວາມຂັດສົນ, ຄວາມຍຸດຕິທມ, ສົງຄາມ, ຄວາມ
ອຶດຢາກ, ຫືຼໂລກພັຍໄຂ້ເຈັບ. 
       ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ພຣະເຢຊູ, ຍັງໃຫ້ສັນຍາທີ່ຈະນຳເຮາົກັບບ້ານໃໝ:່ “ ບ້ານພຣະບດິາ” ຂອງພຣະອົງ ( ໂຢຮັນ 
14: 2-3). ເຣ່ືອງລາວປະວັດສາດກຳລັງຖືກເປີດເຜີຍແຜ່ອອກໄປທົ່ວທຸກມຸມໂລກ.    ພວກເຮາົກຳລັງຊອກຫາວັນນັ້ນ
ເມ່ືອວັນນັ້ນມາເຖິງຈະບໍ່ມີຄວາມໂສກເສ້ົາອີກຕໍ່ໄປ,    ບໍ່ມີຄວາມເຈັບປວດອີກຕ່ໍໄປ,    ແລະບ່ໍມີຄວາມບາບອີກຕໍ່ໄປ  
( ພຣະນິມິດ 21: 3- 4). 
        ທາງນຶ່ງທ່ີຫຼາຍຄົນເຮັດຄພືະຍາຍາມເຮັດຊີວິດໃຫ້ມີຄວາມໝາຍໂດຍການສ້າງຊ່ືສຽງໃຫ້ໂດ່ງດັງແລະດຳລົງຊີວິດ
ຢູ່ເທິງຊັບສິນເງິນຄຳ. ພວກເຮົາຕ້ອງຈຳຢູ່ສເມີ!   ຂໍໂທດ, ແຕ່ມັນບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນກັບອັນໃດທ່ີພວກເຮາົເຮັດແລະບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບ
ວ່າພວກເຮາົເປັນໃຜ: ພວກເຮົາຈະຕ້ອງລືມມັນ.  
       ນັ້ນເປັນຈຸດທີ່ໂຊໂລໂມນໂສກເສ້ົາໃນຂໍ້ 11.  ບ່ໍພຽງແຕ່ເຮົາລືມສ່ິງທ່ີມາກ່ອນເຮາົ,   ເຮົາຍັງຈະລືມສ່ິງທ່ີຍັງບ່ໍທັນ
ມາ ແລະສ່ິງທ່ີຫັຼງຈາກນ້ັນ. ການແຍກຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດ, ການທຳງານທັງໝົດໃນຊີວິດນ້ີບ່ໍມີສ່ິງໃດເພ້ີມເຕີມເຂ້ົາໃໝ່
ແລະກໍລືມໄປໃນທັນທີ.  ຊ່ຶງບໍ່ມີປໂຍດຫັຽງ? ດ່ັງນັ້ນ, ຈາກຈຸດນີ້ພວກເຮົາຈະໄປໃສ? 
 

3.  ປັນຍາຈານ  1: 12-14 

2ຂ້າພະເຈ້ົາ ປັນຍາຈານ ເຄີຍເປັນກະສັດເໜືອອິສຣາເອນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  13 ຂ້າພະເຈ້ົາຕັ້ງໃຈຊອກ ແລະສະ 
ແຫວງຫາໂດຍສະຕປັິນຍາ ເຖິງສິ່ງສາລະພັດທ່ີເຮັດພາຍໃຕ້ຟ້າສະຫວັນ ເປັນເຣ່ືອງຍາກລຳບາກຊ່ຶງພຣະເຈົ້າປະທານ
ໃຫ້ລູກຂອງມະນຸດເຮັດຢູ່ນ້ັນ. 14ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຫັນການທັງປວງ ຊ່ຶງເຂົາເຮັດພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ ແລະເບ່ິງແມສາ  
ລະພັດກໍບໍ່ໄດ້ຜົນ ຄືກິນລົມກິນແລ້ງ. 
 
       ການຊອກຄົ້ນຫາຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດເປັນຄວາມພະຍາຍາມທ່ີສູງສ່ົງ. ຊ່ຶງພຣະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຈັກເຮາົດີສຳລັບເຣ່ືອງ
ນີ້. ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ບ່ໍມີໃຜທີ່ຕ້ອງການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຊີວິດທ່ີບໍ່ມີປໂຍດ. ເມ່ືອພວກເຮາົຊອກຫາຄຳຕອບຂອງຄຳຖາມທ່ີ
ເປັນພ້ືນຖານອັນສຸດຍອດຂອງຊີວິດໂດຍທີ່ບ່ໍໄດ້ພິຈາຣະນາເບິ່ງມັນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ, ພວກເຮົາຈະພົບວ່າມັນເປັນ " 
ງານທີ່ໜ້າເບື່ອ." ແຕ່ນີ້ເປັນສ່ິງທ່ີໂຊໂລໂມນນຳອອກມາເປີດເຜີຍຢ່າງຈິງຈັງ. ແລະຖ້າວ່າບຸກຄົນໃດນຶ່ງສາມາດຄ້ົນພົບ
ຄຳຕອບ, ອາດຈະເປັນໂຊໂລໂມນ. 
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 ໂຊໂລໂມນເປັນຜູ້ທ່ີມີສະຕິປັນຍາລ່ືນຄົນທັງຫຼາຍໃນໂລກ. ລາວສາມາດເວ້ົາແລະຂຽນໄດ້ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ
ຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍໆຄົນໃນເຣ່ືອງນ້ີ ( 1 ກະສັດ 4:29- 31 ). 

 ໂຊໂລໂມນເປັນຜູ້ທ່ີປະສົບຜົນສຳເຣັດຫຼາຍກວ່າຄົນທັງຫຼາຍ.  ທ່ານໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນພຣະທັມສພຸາສິດສາມພັນ
ປໂຍກແລະຂຽນບົດເພງຫຼາຍກ່ວາພັນເພງ ( ຂໍ້ 21). 

 ໂຊໂລໂມນເປັນກະສັດທ່ີຮັ່ງມີຫຼາຍກ່ວາກະສັດທັງຫຼາຍໃນໂລກ ( 10:14-29 ). ເປັນຄວາມຈິງ, ລາວບ່ໍເຄີຍ
ໄດ້ໃຊ້ຫຼຽນເງິນ, “ ນັບຕ້ັງແຕ່ໂຊໂລໂມນຂຶ້ນເປັນກະສັດຕລອດວັນເວລາຂອງລາວບ່ໍມີຫັຽງເກີດຂຶ້ນ ( ຂໍ້ 21) 
 

          ຈາກປັນຍາທີ່ສລາດຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງລາວ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມຮັ່ງມີ, ແລະປະສົບການ, ໂຊໂລໂມນໄດ້ນຳອອກມາ
ເປີດເຜີຍຄວາມບ່ໍມີປໂຍດຫັຽງທາງໂລກທີ່ພະຍາຍາມຊອກຫາຄວາມໝາຍ  “ ທຸກສ່ິງທີ່ທຳຢູ່ໃຕ້ຟ້າສວັນ”   ນັ້ນເປັນ, 
ການແຍກອອກຈາກພຣະເຈົ້າ, ທີ່ເປັນຄຳສລຸບຂອງລາວ? ທັງໝົດນັ້ນມັນບໍ່ມີປໂຍດ, “ ເປັນການແລ່ນໄລ່ຕາມລົມ.” 
ຂ່າວດີແມ່ນວ່າທັສນະແນວຄວາມຄິດຂອງເຮົານັ້ນແມ່ນບ່ໍມີຂອບເຂດຈຳກັດພຽງແຕ່ວ່າມີຫັຽງເກີດຂຶ້ນ    “ ຢູ່ພາຍໃຕ້
ດວງຕາເວັນ.” ພຣະບດິາແຫ່ງຟ້າສວັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງໂລກນ້ີຜ່ານທາງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະເພ່ືອພຣະເຢຊູຄຣິດ 
. (ໂກໂລຊາຍ 1: 15- 17 ).ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດຢີູ່ໃນໂລກນ້ີ, ແລະພວກເຮົາມີຄວາມໝ້ັນ
ໃຈວ່າເຣ່ືອງນ້ີຈະເຄ່ືອນໄປຂ້າງໜ້າຂອບເຂດສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈົ້າກຳນົດໄວ້. ການຄົ້ນຫາຄວາມໝາຍຂອງພວກເຮາົ
ບໍ່ໄດ້ເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ໜ້າເບື່ອນ່າຍເມືອພວກເຮົາພົບເປ້ົາປະສົງຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ( ມັດທາຍ 
6: 33 ). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

ທ່ານຈະເຮັດຫັຽງໃນອາທິດນ້ີເພ່ືອສຳຣວດກວດເບິ່ງສ່ິງທ່ີທ່ານເຫັນແລະເຂົ້າໃຈໃນໂລກນ້ີຈາກຊີວິດຄຣິສຕຽນ, ມອງ
ເບ່ິງຈາກຂ້າງເທິງຕາເວັນ. ບ່ອນທີ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງຂອງພວກເຮົາດຳລົງຢູ່? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບີ່ງຄຳແນະນຳເຫ່ົຼານ້ີ.                                                                                 

 
 ຈົ່ງອອກໄປເພ່ືອເດີນ.  ຈ່ົງອອກໄປຂ້າງນອກບ່ອນສະຖານທ່ີທ່ານມີຄວາມຊົມຊ່ືນຊິນດໃີນການຊົງສ້າງຂອງ 

ພຣະເຈ້ົາ. ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາສຳລັບສິ່ງທ່ີທ່ານເຫັນ. ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຄົນຂອງພຣະອົງຊົມຊ່ືນຍິນດກັີບສ່ິງ 
ທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງ. 

 
 ຕັ້ງເປົ້າປະສົງສ່ວນຕົວ. ເຫດຜົນນຶ່ງຊີວິດອາດເບ່ິງຄືບ່ໍມີຄວາມໝານເພາະພວກເຮົາບໍ່ມີເປົ້າປະສົງ. ຈົ່ງຄິດ

ເບ່ິງວ່າທ່ານຕ້ອງການເຮດັສ່ິງໃດໃຫ້ສຳເຣັດພາຍໃນສິບສອງເດືອນແລະຂຽນລົງໃນສມຸດບັນທຶກ. 
 
 ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ.  ຫຼາຍໆຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາທີ່ບ່ໍມີຄວາມໝາຍໃນຊີວິດ. ນຳພາເຂົາໃຫ້ໄປຫາ 

            ພຣະຄຣິດ, ຜູ້ໃຫ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍກັບໂລກນ້ີແລະຊີວິດຂອງເຂົາ. 
 
ຖ້າພວກເຮົາຕົກລົງໄປໃນກົນອຸບາຍຂອງຊີວິດທີ່ກຳລັງເບ່ິງຄືວ່າມີພຽງເທ່ົານັ້ນຈາກທັສນະຄະຕທິາງໂລກ, ຈະມີຄວາມ
ຮູ້ສຶກວ່າຊີວິດບໍ່ມີທ່ີສິ້ນສຸດ, ຄືກົງໝຸນທ່ີໜ້າເບ່ືອຂອງໜູແຮມສະເຕີ. ຕັ້ງທັສນະແນວຄວາມຄິດໃໝແ່ລະມອງເບ່ິງຊີວິດ
ຈາກເທິງຟ້າສວັນ ແທນທີ່ຈະເບ່ິງແຕ່ຢູ່ໃນໂລກນ້ີ. 
 
                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 10 ມີນາ 2019 (03-10-2019 ) 

__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ              ບັນຫາກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ພໍໃຈ 
 
                                ຖ້າເງິນບ່ໍມີວັດຖຸປະສົງ ທ່ານຈະຊ້ືຫັຽງຂໍພຽງແຕ່ໃຫ້ເປັນທ່ີພໍໃຈ? 
 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ຄວາມພໍອົກພໍໃຈແລະຄວາມເປັນເຈ້ົາຂອງບ່ໍໄດ້ເປັນຄ່າອັນສຸດທ້າຍຂອງຄວາມຍິນດີ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
          ໂຣມັນຄັດໂທລກິແລະໂປແທສເຕັນໄດ້ຕັ້ງຂ້ໍສັງເກດໃນເວລາສີ່ສິບວັນກ່ອນວັນຄືນພຣະຊົນ,  ເປັນເວລາເມ່ືອ
ພວກເຂົາຕັ້ງໃຈອົດອາຫານຈາກບາງສ່ວນຂອງຄວາມປາຖນາໃນສ່ິງທ່ີພໍໃຈ ສຳລັບກຳນົດສີ່ສິບວັນກ່ອນວັນຄືນພຣະ
ຊົນ. ວັນຖືສິນໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຂ້ຶນແຕ່ເຊ້ົາວັນພຸດ,  ແຕ່ຜູ້ສັງເກດການໄດ້ໃຊ້ວັນອັງຄານກ່ອນວັນສຸດທ້າຍຂອງເຂົາກິນອາ 
ຫານທ່ີມີໄຂມັນ. ວັນນັ້ນກາຍມາເປັນທ່ີຮູ້ກັນວ່າ “ ວັນອັງຄານໃຫ່ຽ” ຫືຼເປັນວັນທັມມະດາຕາມທ່ີເຮາົຮູ້: ວັນສລອງ 
ກ່ອນວັນຖສິືນໃນສາສນາຄຣິດ. 
         ດ້ວຍວິທີດຽວກັນໃນບາງແຫ່ງ,   ວັນສລອງກ່ອນວັນຖສືິນປຽ່ນຈາກເວລາໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການອາຫານທ່ີມີ
ຣົດມັນ ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການບັນລເຸປ້ົາໝາຍຕາມຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເນ້ືອໜັງ   ແລະຄວາມພໍໃຈໃນຄວາມ
ບາບ. ຫຼາຍເມືອງແລະຫຼາຍພູມິພາກສເລີມສລອງວັນຖສິືນອົດໃນສາສນາຄຣິດ. ແຕ່ສັງຄົມໂລກນ້ີແລ່ນຕິດຕາມ ບາງ 
ທີເກືອບຊາວຫ້າເປີເຊັນທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄກັືບຝຣ່ັງໃນນິວອໍຣິນ, ຣັດລຸຍເຊັຽນາ. 
       ແຕ່ຝູງຊົນບ່ໍຈຳເປັນລຖ້ໍາວັນສເລີມສລອງກ່ອນວັນຖສິືນຕາມຈຳນວນຄວາມພໍໃຈທາງສັງຄົມໂລກ. ພວກເຮົາດຳ
ລົງຊີວິດຢູ່ໃນວັນເວລາແລະສມັຍທ່ີແລ່ນຕິດຕາມສະຖານທ່ີໆເຮດັໃຫ້ມີຄວາມພໍອົກພໍໃຈແມ່ນເປັນອັນໃຊ້ໄດ້ ພຽງແຕ່
ກົດເມ້ົາ ( ເຄ່ືອງຍ້າຍຕຳແນ່ງຄອມຟິວເຕີ ) ຫືຼບ່ໍກໂໍທຣະສບັມືຖ.ື ໂລກທຸກວັນນ້ີມີຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມພໍອົກພໍໃຈ. ຖ້າທ່ານ
ຕ້ອງການມັນ, ຊ້ືມັນໂລດ, ຢ່າລຖ້ໍາອັນໃດກຕໍາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊ້ືໂລດເພ່ືອເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງພໍໃຈ. 
     ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບທ່ີທຳໃຫ້ພໍອົກພໍໃຈທາງໂລກເບ່ິງຄືວ່າເປັນໜ້າຊ່ືນຊົມຍິນດີ, ແຕ່ເປັນຄວາມນິຍົມຊົມຊອບທ່ີ
ໜ້າພໍອົກພໍໃຈນີ້ມີຢູ່ພຽງຊ່ົວຄາວແລະບໍໍ່ຄົງຢູ່ຖາວອນ. ຄວາມຊ່ືຊົມຍິນດີທາງໂລກຈະນຳເຮົາໄປຊູ່ຄວາມວ່າງເປົ່າ. 

 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1.   ປັນຍາຈານ  2:1-3 
1ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດໃນໃຈວ່າ “ມາແມ ມາລອງຄວາມເບີກບານມ່ວນຊ່ືນກັນເບ່ິງ ຈົ່ງມ່ວນຊ່ືນສະບາຍໃຈໄປ” ແຕ່ເບ່ິງແມ 
ເຣ່ືອງນ້ີກໍບໍ່ໄດ້ຜົນເຊ່ັນກັນ.  2ຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາກ່ຽວກັບການຫົວຂວັນວ່າ  “ເຈົ້າບ້າບໍ”   ແລະກ່າວເຖິງຄວາມເບີກບານ
ມ່ວນຊ່ືນວ່າ “ມີປໂຍດອັນໃດ?”  3ຂ້າພະເຈົ້າຄິດໃນໃຈວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດ ຮ່າງກາຍຈ່ຶງຈະຄຶກຄັກດ້ວຍເຫລ້ົາອະງຸ່ນ
ແລະໃຈຍັງຄົງແນະນຳຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍສະຕິປັນຍາ ແລະຈະເກາະຄວາມໂງ່ຈ້າໄວ້ຢ່າງໃດ ຈົນຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຫັນໄດ້
ວ່າ ແມ່ນຫຍັງດີສຳລັບໃຫ້ລູກຊາຍທັງຫລາຍຂອງມະນຸດທ່ີເຮດັ ພາຍໃຕ້ທ້ອງຟ້າຕລອດຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. 
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       ຂະນະທ່ີທ່ານອ່ານປັນຍາຈານ, ຈ່ົງຈົດຈຳຂໍ້ຄຳທີ່ໂຊໂລໂມນເວ້ົາຢູ່ເລື້ອຍ: “ ພາຍໃຕດ້ວງຕາເວັນ” ( ປັນຍາຈານ 
1: 3) “ ພາຍໃຕດ້ວງຕາເວັນ”  ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການມີຊີວິດຢູ່ຕາມຄວາມຄິດທາງໂລກພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ: ບ່ໍມີຟ້າ
ສວັນ, ບ່ໍມີສ່ິງໃດຢູ່ເໜືອທັມະຊາດ, ແລະບ່ໍມີພຣະເຈົ້າ. ດັ່ງນ້ັນ, ການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ມີຊີວິດຊີວາຕາມລຳພັງ “ ພາຍໃຕ້
ດວງຕາເວັນ” ເປັນການດຳເນີນຊີວິດທ່ີບໍ່ມີພຣະເຈ້ົາ. ການພິຈາຣະນາເບ່ິງຊີວິດພຽງແຕ່ “ ພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ” ທ່ີບໍ່ມີ
ຄວາມຄດິທາງໂລກກ່ຽວພັນຢູ່. 
       ຖ້າສັງຄົມໂລກເປັນຢູ່ຢ່າງນ້ັນໝົດ, ມີປໂຍດຫັຽງ? ດັ່ງນ້ັນດ້ວຍເຫດໃດຈຶ່ງບ່ໍມີຄວາມປິຕຍິິນດີ? ຖ້າພຣະເຈ້ົາບໍ່ມີ
ຢູ່, ແລະຖ້າຊີວິດເປັນຢູ່ຢ່າງນ້ັນ,  ຫັຼງຈາກນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ປໂຍດອັນໃດທ່ີສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົວຂ້າພະເຈ້ົາດໃີຈກັບ
ສິ່ງຂອງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາສະສມົໄວ້. ເອຊາຢາພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ເຫັນລັກສະນະທ່າທີການກ່ໍກະບົດຂອງຊົນຊາດ: " ໃຫ້ເຮົາກິນ
ແລະດ່ືມເພາະວ່າມ້ືອື່ນນ້ີເຮົາຈະຕາຍ" ( ເອຊາຢາ 22: 13) ໂຊໂລໂມນທົດຊອບແນວຄວາມຄິດນ້ີເບິ່ງວ່າຖ້າລາວສາ
ມາດພົບຄວາມຊົມຊ່ືນຈິງແລະບັນລເຸປ້ົາໝາຍຈິງໃນຄວາມພໍໃຈ. 
         ເມ່ືອໂຊໂລໂມນໄດ້ເວ້ົາວ່າ, “ ຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາກັບຕົວເອງ,” ລາວເວ້ົາແທ້, “ ຂ້າພະເຈົ້າເວ້ົາໃນໃຈ.”  ນີ້ເປັນການ
ຊອກຄົ້ນຫາຢ່າງແທ້ຈິງ.ໂຊໂລໂມນໄດ້ເອົາຕົວເອງໃສ່ໃນຄວາມຄິດຂອງຄົນທີ່ບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ. ໂຊໂລໂມນຕ້ອງການ 
“ທົດສອບເບ່ິງ” ບໍ່ວ່າພໍໃຈຫືຼບໍ່ພໍໃຈທັງສອງນຳໄປສູ່ຄວາມຍິນດຊ່ົີວຄາວ.   ນ້ີເປັນບົດຮຽນທ່ີສຳຄັນສຳລັບພວກເຮົາທັງ
ໝົດ. ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະຕຣີາຄາຊ່ັງຊາເບ່ິງບຸກຄົນເຫ່ົຼານັ້ນຜູ້ໃດກໍຕາມ ທ່ີເຮາົບ່ໍເຫັນພ້ອມ, ມັນເປັນຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ
ທ່ີຈະທຳຄວາມເຂ້ົາໃຈວ່າເຂົາມາຈາກທີ່ໃດ.  ເພາະວ່າ, ນ້ັນບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮາົຈະຕ້ອງຮູ້ທຸກໆສ່ິງກ່ຽວກັບ
ຄວາມເຊ່ືອຂອງຄົນອ່ືນໆຫືຼວ່າພວກເຮົາຄວນຈະມີປະສົບການຢ່າງລະນ້ອຍກັບການຜິດສິນທັມ  ແລະພຶດຕກັິມທ່ີຜິດ
ສິນທັມທາງໂລກເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈບຸກຄົນທ່ີມີແນວຄວາມຄິດທາງໂລກ. ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນພິຈາຣະເບ່ິງເຫດ
ຜົນດ້ວຍເຫດໃດຄົນຈ່ຶງມີແຮງບັນດານໃຈດຳລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາຕາມວິທີທ່ີເຂົາເຈ້ົາເຮດັ. 
       ໂຊໂລໂມນກ່າວເຖິງຄວາມປຕິິຍິນດຢູ່ີສອງຈຸດທ່ີລາວກວດສອບຊອກຫາຄວາມຈິງ: 
 ການຫົວເລາະ.   ບາງເວລາພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາຊະນະສະຖານະການອຶດອັດດ້ວຍການຫົວເລາະ. 

ພວກເຮາົອາດຫວັງວ່າເອົາຊະນະຄວາມໂສກເສົ້າດ້ວຍການຫົວເລາະ, ແຕ່ "ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຄວາມຫົວເລາະ
ໃນໃຈອາດມີຄວາມໂສກເສ້ົາ" (ສພຸາສິດ 14: 13 ) ການຫົວເລາະບ່ໍໄດ້ຊ້ີບອກໃຫ້ເຫັນຄວາມດີໃຈທ່ີແທ້ຈິງ. 
ໂຊໂລໂມນຄົ້ນພົບວ່າຄວາມພໍໃຈແລະການຫົວເລາະສູນຫາຍໄປໂດຍໄວ. 

 ການດື່ມເຫ້ົຼາ.  ໂຊໂລໂມນຄົ້ນພົບວ່າການດ່ືມເຫ້ົຼາອະງຸ່ນບ່ໍໄດ້ນຳຄວາມມ່ວນຊ່ືນມາໃຫ້.   ໂຊໂລໂມນບໍ່ໄດ້
ກ່າວເຖິງຄວາມມຶນເມົາ. ລາວດື່ມເຫ້ົຼາອະງຸ່ນແຕ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າຄວາມມຶນເມົາບ່ໍໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຕົວລາວເອງ
ໄດ້ຮັບຄວາມເບີກບານໃຈເລີຍ. ທ່ີນີ້ລາວໄດ້ລະມັດລະວັງ. “ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳຣວດດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງຂ້າ
ພະເຈ້ົາ…..ຄວາມສລາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງຊ້ີນຳຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍສະຕິປັນຍາ.”   ໂຊໂລໂມນຕ້ອງການທ່ີຈະ
ສັນນະສູດເບ່ິງວ່າຖ້າໃຊ້ເຫ້ົຼາແມ່ນ “ ມີຫັຽງດີສຳລັບມະນຸດທ່ີເຮັດການຢູ່ພາຍໃຕ້ຟ້າສວັນ” ລະຫວ່າງການດຳ
ເນີນຊີວິດຊ່ົວຄາວ. 

       ແມ່ນຫັຽງທ່ີໂຊໂລໂມນອະທິບາຍທີ່ສາມາດຂຽນບັນຍາຍບົດນ່ຶງສຳລັບນັກທຸຣະກິດກ່ຽວກັບເຫ້ົຼາທັງຫຼາຍ:  ສ່ວນ
ປະສົມຂອງເຫ້ົຼາແລະການຫົວເລາະ. ທຸກໆຄົນຖືຈອກເຫ້ົຼາຢູ່ໃນມືແລະກຫົໍວເລາະຢ່າງສນຸກເຮຮາ. ນັກໂຄສະນາຕ້ອງ
ການທີ່ຈະໂນ້ມນ້າວຈິດໃຈເຮົານີ້ແມ່ນ " ຊີວິດທີ່ດີ." ແຕ່ໂຊໂລໂມນໄດ້ສະແດງຕ່ໍພວກເຮາົວ່າຄວາມມຶນເມົາທີ່ແທ້ຈິງ
ນັ້ນແມ່ນ "ຄວາມສນຸກສນານ" ເຫ່ົຼານີ້ບ່ໍມີຫັຽງສົມບູນ. " ມັນສ້ິນສຸດໄປກັບຄວາມໄຮ້ປໂຍດ." 
 

2  ປັນຍາຈານ  2:4-8 
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4ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດການອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຫລາຍ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງເຮືອນຫລາຍຫລັງ ແລະປູກສວນອະງຸ່ນຫລາຍຕອນ 5
ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດສວນພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ ແລະສວນໝາກໄມ້ຫລາຍແຫ່ງ ປູກຕ້ົນໄມ້ກິນໝາກທຸກຢ່າງໄວ້ໃນສວນເຫລ່ົາ 
ນັ້ນ  6ຂ້າພະເຈົ້າສ້າງສະນ້ຳຫລາຍສະສຳລັບຕົວເອງ ເພ່ືອຈະໃຊ້ນ້ຳໃນສະນັ້ນຫົດຕ້ົນໄມ້ທີ່ກຳລັງງອກງາມ  7ຂ້າພະ
ເຈ້ົາຊ້ືຂ້າທາດຊາຍຍິງໄວ້ ມີຂ້າທາດເກີດຂ້ຶນໃນເຮືອນ ຂ້າພະເຈ້ົາມີຝູງງົວ ຝູງແບ້ ແກະ  ເປັນສົມບັດຫລາຍກວ່າຂອງ
ບັນດາຄົນທ່ີຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມກ່ອນຂ້າພະເຈ້ົາ 8ຂ້າພະເຈ້ົາສະສົມເງິນຄຳໄວ້ ແລະຮວບຮວມຊັບສົມບັດອັນຄວນຄູ່
ກັບກະສັດ ແລະຄວນຄູ່ກັບເມືອງທັງຫລາຍ ຂ້າພະເຈົ້າມີນັກຮ້ອງຊາຍຍິງສຳລັບຕົວເອງ ແລະເມັຍນ້ອຍ ຊ່ຶງເປັນສິ່ງ
ຖືກໃຈຂອງຜູ້ຊາຍ. 
 
         ນັບຕ້ັງແຕ່ຄົ້ນຊອກຫາຜົນປໂຍດຂອງຄວາມສນຸກສນານບ່ໍມີຫັຽງສຳເຣັດ, ບາງທີການສ້າງອານາເຂດສວ່ນຕົວ
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກເຮາົມີຄວາມໝາຍຕາມທ່ີເຮົາປາຖນາ.  ຈົ່ງສັງເກດເບ່ິງຄຳເວ້ົາທີ່ໂຊໂລໂມເອງສຸມໃຈ
ໃສ ່“ການບັນລຸຜົນສຳເຣັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.....ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າເອງ..... ສຳລັບບ້ານເມືອງຂອງພະເຈ້ົາ.” ໂຊໂລໂມນ
ຕັ້ງຂໍ້ສຳຣວດຄວາມໝາຍໃນສີ່ຈຸດ: 

1. ສ້າງແຜນງານ.  ໂຊໂລໂມນເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານການກ່ໍສ້າງ. ກະສັດດາວິດເປັນຜູຈັ້ດຕຽມທຸກຢ່າງເພ່ືອສ້າງພຣະ 
ວິຫານ, ແຕ່ລູກຊາຍຂອງພຣະອົງ, ໂຊໂລໂມນ ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ສ້າງ ( 1 ກະສັດ 5:6 ), ດີເທ່ົາກັນກັບພຣະຣາຊ
ວັງຂອງລາວ ( 1 ກະສັດ  7: 1- 12 ). 

2. ສະສົມຊັບສົມບັດມາກມາຍ. ຄວາມຮັ່ງມີໃນໂລກສມັຍບູຮານແມ່ນພິສູດຫັຼກຖານໂດຍທ່ານມີຄົນຮັບໃຊ້ຫຼາຍ
ປານໃດ, ແລະໂຊໂລໂມນມີຄົນຮັບໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຊັບສົມບັດຂອງໂຊໂລໂມນບໍ່ແມ່ນ “ ເງິນໃໝ”່; ລາວ 
ມີຄົນຮັບໃຊ້ຢູ່ນຳດົນນານຈົດເຂົາມີລູກແລະລູກຫຼານ ເຂົາຍັງສບືຕໍ່ຮັບໃຊ້ໃນເຮືອນໂໍຊໂລໂມນ. 

3. ເປັນຜູ້ລ້ຽງດູນັກສິລະປິນ. ຊາໂລໂມນບ່ໍພຽງແຕ່ມີຂ້າທາດບຣິໍວານຫຼວງຫຼາຍ, ລາວຍັງ “ ຮວບຮວມນັກຮ້ອງ
ຊາຍແລະຍິງໄວ້ສຳລັບຕົວລາວເອງ.” ນ້ີແມ່ນນັກຮ້ອງປະສານສຽງສ່ວນຕວົຂອງໂຊໂລໂມນ.   ລາວນຳເຂົາ
ອອກມາສະແດງຖ້າວ່າລາວຕ້ອງການຄວາມມ່ວນຊ່ືນ. 

4. ປ່ອຍຕາມໃຈຕົນເອງທາງດ້ານເພດສັມພັນ.    ຄວາມຫາຍະນະຂອງໂຊໂລໂມນແມ່ນການປ່ອຍປະລະເລີຍ
ທາງດ້ານເພດສັມພັນກັບຜູ້ຍິງມາກມາຍຫຼວງຫຼາຍຂອງລາວ.   “ ລາວມີເມັຽເຈັດຮ້ອຍຄນົຜູ້ເປັນເຈ້ົາຍິງແລະ
ສາມຮ້ອຍຄົນຜູ້ເປັນເມັຽນ້ອຍ, ແລະພວກເຂົາໄດ້ຫັນເຫຈິດໃຈຂອງລາວໜີໄປທາງອ່ືນ” ( 1 ກະສັດ 11:3 ). 

       ເມ່ືອພວກເຮົາຄົ້ນຫາຄວາມໝາຍໂດຍການສ້າງອານາເຂດ ແລະການຄອບຄອງຊັບສົມບັດຂອງພວກເຮົາ,  ມັນ
ອາດຈະປາກົດຕ່ໍໂລກທີ່ວ່າພວກເຮາົມີທັງໝົດ.  ແຕ່ " ສິ່ງຂອງ" ບ່ໍໄດ້ຕອບສນອງຄວາມພໍໃຈ.   ມັນບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮາົ
ຕື່ນເຕ້ັນດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມໝາຍ. ຊັບສົມບັດ, ຄວາມຮັ່ງມີ, ແລະການຕື່ນເຕັ້ນທຸກໆສິ່ງກັບເຮົາຍົກເວ້ັນ
ອັນໃດເປັນເຣ່ືອງສຳຄັນ.  
 

3  ປັນຍາຈານ  2:9-11 

 9ຂ້າພະເຈ້ົາຈຶ່ງເປັນໃຫຍ່ ແລະຈະເຣີນຫລາຍກວ່າບັນດາຄົນທ່ີເຄີຍຢູ່ມາກ່ອນຂ້າພະເຈ້ົາໃນເຢຣູຊາເລັມ  ແລະສະຕິ
ປັນຍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຄົງຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາ.10ສິ່ງໃດທ່ີຕາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢາກເຫັນ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍປິດບັງ ຂ້າພະເຈ້ົາ
ບໍ່ໄດ້ຫ້າມໃຈຈາກຄວາມເບີກບານມ່ວນຊ່ືນໃດ   ເພາະໃຈຂ້າພະເຈ້ົາພົບຄວາມສນຸກສນານໃນບັນດາງານຂອງຂ້າພະ 
ເຈ້ົາ ແລະນ້ີເປັນສ່ວນຈາກງານທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. 11ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຫັນມາເບິ່ງບັນດາສິ່ງທ່ີມືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ 
ແລະຄວາມອິດເມ່ືອຍທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາທຸ້ມເທລົງໄປ   ແລະເບ່ິງແມ   ທຸກຢ່າງກໍບໍ່ໄດ້ຜົນ   ຄືກິນລົມກິນແລ້ງ  ແລະບ່ໍເປັນ 
ປໂຍດຫຍັງພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ. 
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        ໂຊໂລໂມນສຳເຣັດທາງດ້ານຄວາມຮັ່ງມີຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ດັ່ງນັ້ນມັນເປັນການງ່າຍທ່ີລາວຈະອວດອ້າງ, " ຂ້າ
ພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຍ່ິງໃຫ່ຽແລະຍ່ິງໃຫ່ຽກວາຜູ້ທີ່ມີຢູ່ກ່ອນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ."ນ້ັນບ່ໍແມ່ນເປັນສ່ິງບໍ່ດິ, ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າ
ກະສັດດາວິດເປັນພ່ໍຂອງລາວ.   ການເພ້ີມພູນຊັບສິນ, ໂຊໂລໂມນຍັງເປັນເໝືອນຄົນທີ່ຮັ່ງມີໃນໂລກປັດຈຸບັນ (1 ກະ
ສັດ 10: 14- 29 ) ຂອບເຂດຈຳກັດໃນການພະຍາຍາມໃຫ້ພໍໃຈແມ່ນບ່ໍເປັນການໃຫ້ລາງວັນ. ພາຍຫັຼງຄວາມສຳເຣັດ
ທັງໝົດຂອງລາວ,   ໂຊໂລໂມນອ້າງວ່າເປັນການຖືກຕ້ອງທ່ີລາວໄດ້ຮັບຄວາມມ່ວນຊ່ືນຂອງທຸກໆຄວາມສນຸກສນານ
ພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ.   ລາວເຫັນສ່ິງນີ້ເປັນເໝືອນລາງວັນຂອງລາວເອ   ງເພ່ືອທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມຕໍ່ສູ້ຂອງລາວ. 
ທັງໆທ່ີການແລ່ນໄລ່ຕິດຕາມຄວາມສນຸກສນານຂອງລາວ, ໂຊໂລໂມນຈະບໍ່ສາມາດໜີຈາກການ "ດີ້ນລົນຕໍ່ສູ້" ເພາະ 
ພວກເຮົາເປັນຄົນບາບຢູໃນໂລກແຫ່ງຄວາມບາບ,   ພວກເຮົາຈະບໍ່ໜີພ້ົນຈາກການທຳງານໜັກຢູ່ໃນຊີວິດປັດຈຸບັນນີ້.  
ໂຊໂລໂມນອະທິບາຍວ່າການແລ່ນໄລ່ຕິດຕາມຄວາມສນຸກສນານເປັນສິ່ງທີ່ລາວຄວນໄດ້ຮັບ, ແຕ່ "ລາງວັນ” ນີ້ພິສູດ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ເປັນລາງວັນຈັກດີ້. 
       ການໝົກໝຸ້ນຢູ່ນຳການສຸມໃຈໃສກ່ານບັນລຜົຸນສຳເຣັດເຮັດໃຫ້ເຮົາວ່າງເປົ່າ.   ໂຊໂລໂມນໄດ້ປະເຊີນໜ້າຕໍ່ໜ້າ 
ກັບທຸກໆສິ່ງທ່ີລາວທຳສຳເຣັດແລະທັງໝົດນັ້ນລາວຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫລວງຫລາຍເພ່ືອຈະປະສົບຜົນສຳ
ເຣັດ.    ຜົນສລຸບຂອງລາວໃນຂໍ້ 11 ແມ່ນເລ້ີມດ້ວຍ  “ ບ່ໍເປັນປໂຍດ….. ແລ່ນໄລ່ຕິດຕາມລົມ….. ບ່ໍມີປໂຍດຫັຽງ.” 
ມັນເປັນດ່ັງທີ່ຖ້າໂຊໂລໂມນພະຍາຍາມກວດສອບທັງໝົດ ຄຳສັບທີ່ເປັນດ້ານລົບທ່ີລາວໃຊ້ໃນປ້ຶມແຕ່ຕ້ົນຈົນຈົບເພ່ືອ
ຮ້ອງຄວນຄາງ “ ທຸກຢ່າງບ່ໍໄດ້ເກີດຜົນ!” ຖ້າຊີວິດນີ້ມີທ່ໍນັ້ນ, ແລະຖ້າພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດຄືກັບໂຊໂລໂມນ, ຄິດເບ່ິງ
ວ່າໂລກເປັນໜີ້ເຮົາ, ວຽກງານຂອງເຮາົເປັນໜ້ີເຮົາ, ແລະທຸກໆຄົນເປັນໜີ້ເຮົາສຳລັບທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ; ຈາກ
ນັ້ນພວກເຮາົຈະວ່າງເປ່ົາຄກັືນ.  ຄວາມສນຸກສນານ  ແລະການເປັນເຈົ້າຂອງອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກຄກັືບລາງວັນສຳລັບ
ງານຂອງເຮາົ, ແຕ່ມັນເປັນລາງວັນທີ່ບ່ໍຄົງຢູ່ຖາວອນ.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

ມີພຽງພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນທ່ີໃຫ້ຄວາມສຸກທ່ີຄົງຢູ່ຖາວອນ. ຈົ່ງເລ້ີມຝຶກຝົນຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີນີ້ໃນຊີວິດຂອງທ່ານໃນອາ
ທິດນ້ີ. ຈົ່ງເລືອກເບ່ິງນ່ຶງຂັ້ນຕອນໃນຄຳແນະນຳຕໍ່ລົງໄປນ້ີ.   
                                                                               
 ໃຫ້ກຽດຊ່ືສຽງແກ່ພຣະເຈົ້າ.  ທ່ານຈະສາມາດຕ່ໍສູ້ກັບການແລ່ນໄລ່ຕິດຕາມຄວາມວ່າງເປົ່າຂອງຄວາມສນຸກ 

ສນານ? ສະແດງບາງສິ່ງທ່ີທ່ານຊົມຊ່ືນຍິນດ ີແລະເຮັດ. ແຕ່ເຮັດດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຢຊູຄຣິດແລະໃຫ້
ກຽດຊ່ືສຽງແດ່ພຣະເຈ້ົາ.  

 ຈົດຈຳຂ້ໍພຣະຄັມພີ. ຈົ່ງຈຳຂໍ້ພຣະຄຳເຊ່ັນໃນ ຟີລິບປອຍ 4: 4-7 ແລະທ່ອງຂ້ຶນໃຈເມ່ືອທ່ານເກີດມີຄວາມກັງ
ວົນ,  ການເຮັດໃຫ້ໝົດກຳລັງໃຈ,   ຫືຼການທຳງານໜັກຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມວ່າງເປົ່າຂອງຕົວທ່ານເອງເພ່ືອຊອກຫາ 
“ລາງວັນ” ໃນທາງຜິດ.  

 ຍອມຮັບການບັນລຸຜົນສຳເຣັດຂອງຄົນອ່ືນ.  ພວກເຮາົໄດ້ຈັບຜິດໃນຜົນສຳເຣັດຂອງພວກເຮົາເອງ. ນ້ັນກໍໃຫ້
ເກີດ " ລາງວັນ" ຄວາມສາມາດທາງຄວາມຄິດ. ຕິດຕໍ່ຄົນອື່ນແລະຂອບໃຈລາວທ່ີປະສົບຜົນສຳເຣັດ. ໜູນໃຈ
ລາວ. ພິຈາຣະນາວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດໃນທາງການຢືນຢັນ ໃນການປະພຶດຂອງຄົນອ່ືນ. 

ພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ຂັດແຍ້ງກັບຄວາມຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ພໍໃຈ.   ຍອມໃຫ້ພຣະອົງເປັນຕົ້ນກຳເນີດຄວາມສຸກອັນຊົມຊ່ືຍິນດີ
ຂອງທ່ານ. ຄວາມປິຕຍິິນດີສນຸກສນານຂອງທ່ານແມ່ນພຣະເຈົ້າເອງ. 
 
                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

http://www.lsbf.org/
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 17 ມີນາ 2019 (03-17-2019 ) 

__________________________________________ 
                                           ບັນຫາເຣ່ືອງສະຕິປັນຍາ 
                       

ເມ່ືອໃດທ່ີທ່ານເຫນັສາມັນສຳນຶກໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກດີກວ່າຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີຢູ່ໃນປ້ຶມ? 
 

ຈັດສຳຄັນໃນບົດຮຽນນ້ີ:   ສະຕິປັນຍາເປັນພື້ນຖານໃນການເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ການຕ່ໍສູ້ທາງທະຫານ. ສົງຄາມກາງເມືອງ. ຣັຖບານທຸຈຣິດ. ຄົນຕິດຢາເສບຕິດ. ການແຈ້ງຂ່າວໄດ້ເຕືອນເຮົາໃຫ້
ຮູ້ຢູ່ຕລອດວ່າໂລກຂອງເຮົາກຳລັງຈະຈົບລົງດ້ວຍຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວ.   ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດຫັຽງໄດ້ແດ່? “ ການສຶກ 
ສາເປັນຄຳຕອບ!" ພວກເຮົາໄດ້ຍິນເຣ່ືອງນ້ີຢູ່ເລ້ືອຍໆ.  ຖ້າພວກເຮົາເປັນຄົນມີຄວາມຮູ້ມີການສຶກສາ, ເຮາົຈະຮຽນຮູ້ທ່ີ
ຈະເອົາຊະນະຄວາມເສັຽຫາຍຂອງພວກເຮົາ.    ການສຶກສາຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງເຮົາຖືກຕ້ອງ   ແລະເອົາຊະນະ
ຄວາມກຽດຊັງເຊ້ືອຊາດເຜ່ົາພັນ, ຊະນະອາຣົມຮຸນແຮງ ແລະເອົາຊະນະການຕິດຢາເສບຕິດ. ການສືກສາເຮັດໃຫ້ເຮົາ
ເປັນເພ່ືອນກັນກັບຄົນອ່ືນໄດ້ ແລະກັບຕົວເຮົາເອງດ້ວຍ. 
          ຖ້າທັສນະແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານແມ່ນຄົນນ້ັນທ່ີເປັນພື້ນຖານທ່ີດີ.  ຈາກນ້ັນການສຶກສາອາດເບ່ິງເໝືອນວ່າ
ເປັນເຫດຜົນທ່ີແກ້ບັນຫາ: ຄົນດີສາມາດໃຊ້ຄວາມຄິດເລືອກອັນໃດເປັນສ່ິງທ່ີດີແລະອັນໃດເປັນສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ. ໜ້າເສັຽ
ດາຍ, ນ້ັນມັນບ່ໍແມ່ນບັນຫາ; ແນ່ນນອນມັນບ່ໍແມ່ນມຸມມອງຂອງພຣະຄັມພີ. ພຣະຄັມພີໄດ້ເຕືອນເຮົາວ່າຄວາມບາບ
ແລະການກະບົດຕ່ໍສູ້ຂອງເຮົານ້ັນເປັນຮາກເຫງ້ົາບັນຫາຂອງໂລກ. ການສຶກສານ້ັນມັນເປັນຜົນປໂຍດທ່ີໄວ້ໃຈໄດ້, ແຕ່
ມັນສາມາດເຮັດໄດ້ເທ່ົາທ່ີເຮັດໄດ້. ອັນທ່ີເຮົາຕ້ອງການແມ່ນປັນຍາທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. ປັນຍາຈານ  2:12-17 
12ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຫັນມາພິຈາຣະນາສະຕິປັນຍາ ຄວາມບ້າ ແລະຄວາມໂງ່ຈ້າ  ເພາະຄົນທ່ີມາພາຍຫລັງກະສັດຈະເຮັດ
ຫຍັງໄດ້ແດ່ ລາວກໍເຮັດສ່ິງທ່ີລາວເຮັດມາດົນແລ້ວນ້ັນໄດ້.   13ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນວ່າສະຕິປັນຍາວິເສດກວ່າຄວາມໂງ່ຈ້າ  
ເໝືອນກັບຄວາມສະຫວ່າງວິເສດກວ່າຄວາມມືດ.   14ຄົນມີສະຕິປັນຍາກໍມີຕາຢູ່ໃນສມອງ ແຕ່ຄົນໂງ່ຍ່າງຢູ່ໃນຄວາມ
ມືດ ເຖິງປານນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງເຫັນວ່າ ເຫດການຢ່າງດຽວກັນເກີດຂ້ຶນແກ່ພວກເຂົາທັງປວງ.  15ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຄຶດໃນ 
ໃຈວ່າ “ເຫດການອັນເກີດແກ່ຄົນໂງ່ສັນໃດ ກໍຈະເກີດກັບຕົວຂ້າພະເຈ້ົາສັນນ້ັນ ຖ້າຢ່າງນ້ັນແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະມີສະຕິ
ປັນຍາຫລວງຫລາຍໄປເຮັດຫຍັງ? ”ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຄຶດໃນໃຈວ່າ “ເຣ່ືອງນ້ີກໍບ່ໍໄດ້ຜົນຄືກັນ”.16ເພາະຕລອດໄປ ບ່ໍມີໃຜ
ລະນຶກເຖິງຄົນມີສະຕິປັນຍາຫລາຍກວ່າຄົນໂງ່ ດ້ວຍເຫັນວ່າໃນອະນາຄົດກໍລືມກັນໝົດແລ້ວ ແລ້ວຄົນມີສະຕິປັນຍາ 
ກໍຕາຍເໝືອນກັບຄົນໂງ.່   17ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງກຽດຊັງຊີວິດ  ເພາະວ່າການງານທ່ີເຂົາເຈ້ົາເຮັດກັນພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນກ່ໍ
ຄວາມເສ້ົາສລົດໃຈໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ເພາະສ່ິງສາລະພັດກໍລ້ວນແຕ່ບ່ໍໄດ້ຜົນ ຄືກິນລົມກິນແລ້ງ. 
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       ບ່ໍມີໃຜໃນໂລກນ້ີມີຄວາມສລາດຫຼາຍກວ່າໂຊໂລໂມນ, ດ່ັງນ້ັນ,  ການສຳຣວດເພື່ອຄ້ົນໃຫ້ພົບຄວາມໝາຍໃນຊີ
ວິດຂອງລາວ, ມັນບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເຣ່ືອງປລາດໃຈທ່ີໂຊໂລໂມນຍອມຮັບ “ ພິຈາຣະນາເບ່ິງປັນຍາ, ຄວາມບ້າ, ແລະ 
ຄວາມໂງ່ຈ້າ.”  ຂ້ໍ 12 ແມ່ນຍາກທ່ີຈະອະທິບາຍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ.   “ ກະສັດຈະເຮັດຫຽັງແດ່ໃຫ້ສຳເຣັດ?   ລາວກໍເຮັດສ່ິງທ່ີ 
ລາວເຮັດມາແລ້ວ,” ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໃຈຂ້ໍຄວາມນ້ີໃນສອງວິທີທາງ. 
 ບ່ໍວ່າຈະເປັນກະສັດຜູ້ໃດທ່ີມາພາຍຫຼັງໂຊໂລໂມນ, ລາວຈະປະເຊີນກັບບັນຫາອັນດຽວກັນ. 
 ນັບຕ້ັງແຕ່ໂຊໂລໂມນເປັນຜູ້ສລຽວສລາດໃນໂລກ, ບ່ໍມີກະສັດອົງໃດທ່ີມາພາຍຫັຼງລາວທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ດີ  

ກວ່າ. 
       ຄຳອະທິບາຍທັງສອງສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້, ແລະເປັນຈຸດປະສົງທ່ີເປັນຈຸດຢືນດ້ວຍຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງ: ຜູ້ມາກໍຕາມມາ
ພາຍຫຼັງໂຊໂລໂມນຈະເຮັດບ່ໍດີໃນການພະຍາຍາມອະທິບາຍໂລກຜ່ານທາງສະຕິປັນຍາມະນຸດ;  ລາວອາດຈະເຮັດດີ 
ເໝືອນຢ່າງໂຊໂລໂມນໄດ້ເຮັດ. 
     ແຕ່ປັນຍາທ່ີຄິດຖືກຕ້ອງກໍນຳພາໃຫ້ດຳລົງຊີວິດຖືກຕ້ອງ. ສະຕິປັນຍາແລະການດຳລົງຊີວິດທ່ີຊອບທັທເປັນເໝືອນ
ລົມຫາຍໃຈຮ່ວມກັນ. ການສົນທະນາ, ຄວາມໂງ່ຈ້າເປັນຜົນສະທ້ອນໃນການດຳລົງຊີວິດບ່ໍຊອບທັມ.ໂຊໂລໂມນຍອມ
ຮັບການກວດສອບຫາຄວາມຈິງທ່ີແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປັນຍາແລະຄວາມໂງ່ຈ້າແລະລາວເປີດເຜີຍຄວາມຈິງສາມຢ່າງ. 

1. ແມ່ນໃນຊີວິດນ້ີ,  ໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຈາກປັນຍາຫຼາຍກວ່າຈາກຄວາມໂງ່ຈ້າ.      ຄືກັບແສງສະຫວ່າງໄດ້ປຽບ
ຄວາມມືດ, ດ່ັງນ້ັນ “ ຄົນທ່ີສລາດມີຕາໃນຫົວຂອງລາວ” ນ້ັນແມ່ນ, ລາວສາມາດເຫັນ, “ ແຕ່ຄົນໂງ່ຍ່າງຢູ່ໃນ
ຄວາມມືດ.” ໃນໂລກທ່ີມີປັນຍາມາກມາຍ, ຜົນປໂຍດອ່ືນມາຈາກຄົນທ່ີມີປັນຍາ. 

2. ບ່ໍວ່າພວກເຮົາຈະມີການດຳລົງຊີວິດທ່ີດີຫຼືຊີວິດທ່ີຊ່ົວຮ້າຍ,   ພວກເຮົາທັງໝົດກໍຍັງຕາຍ ແລະແລ້ວກໍຖືກລືມ. 
ໃນຕອນທ້າຍ, ໂຊໂລໂມນໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ມັນບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນຢູ່ກັບວ່າພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນ້ີດີປານໃດຫືຼຊ່ົວ
ຊ່ຳໃດເພາະຜູ້ມີປັນຍາແລະຄົນໂງ່ຈ້າ,  ຄົນຊອບທັມແລະຄົນບ່ໍຊອບທັມ, ທັງໝົດກໍໄດ້ຮັບຊາຕາກັມອັນດຽວ
ກັນ: ຄວາມຕາຍ! ສະຕິປັນຍາອາດໝາຍເຖິງການດຳລົງຊີວິດທ່ີດີ, ແລະອາດມີຊີວິດທ່ີຍືນຍາວຢູ່ຫຼາຍປີ, ແຕ່
ກໍຍັງຕາຍ, ໃນວາລະສຸດທ້າຍ, ພວກເຮົາກໍຕາຍ. 

3. ພະຍາຍາມດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຊອບທັມ ຊີວິດທ່ີແຍກຈາກພຣະເຈ້ົາກໍນຳເຮົາໄປສູ່ຄວາມບ່ໍພໍໃຈແລະເສ້ົາ
ໂສກ.   ເມ່ືອທ່ານພິຈາຣະນາເບ່ິງຊາຕາກັມຂອງມະນຸດ,   ບ່ໍວ່າທ່ານຈະດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນທາງທ່ີດີຫືຼທາງທ່ີຊ່ົວ
ຮ້າຍ, ແມ່ນຫຽັງຄືຈຸດປະສົງ? ບ່ໍມີຈຸດປະສົງ ແລະບ່ໍເກີດຜົນທັງໝົດນ້ີອາດເຮັດໃຫ້ບາງຄົນເປັນເໝືອນໂຊໂລ
ໂມນເບ່ືອໜ່າຍຊີວິດ.  ຈາກທັສນະແນວຄວາມຄິດທ່ີບ່ໍປົນກັບຄວາມຄິດທາງໂລກ, ຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງພວກເຮົາຈະໃຊ້ຊີວິດນ້ີຢູ່ໃດ້ຢ່າງໃດຖ້າພວກເຮົາບ່ໍສາມາດໜີພົ້ນຄວາມຕາຍນ້ີໄດ້. 
 

2.  ປັນຍາຈານ  7:23-25 
 23ບັນດາຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງດ້ວຍໃຊ້ສະຕິປັນຍາແລ້ວ: ຂ້າພະເຈ້ົາກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈ້ົາຈະ
ໄດ້ປັນຍາ” ແຕ່ປັນຍານ້ັນກັບຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຂ້າພະເຈ້ົາ. 24 ສ່ິງທ່ີຢູ່ໄກ ແລະເລິກເຫລືອເກີນແມ່ນຜູ້ໃດຈະຄ້ົນອອກມາ
ໄດ້? 25ໃຈຂ້າພະເຈ້ົາຫວນກັບຄືນມາຮຽນຮູ້ແລະຊອກຫາ ພ້ອມທັງສແວງຫາສະຕິປັນຍາ ແລະມູນເຫດຂອງສ່ິງຕ່າງໆ 
ເພ່ືອໃຫ້ຮູ້ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍແຫ່ງຄວາມໂງ່ຈ້າ ຄືຄວາມໂງ່ຈ້າ ແລະຄວາມບ້າບໍ. 
 
       ເຖິງຈະໃຫ້ປໂຍດເທ່ົາກັນທັງໝົດ,   ປັນຍາມະນຸດບ່ໍສາມາດໃຫ້ຄຳຕອບຕ່ໍຄຳຖາມທ່ີເປັນຈຸດສຸດຍອດຂອງຊີວິດ. 
ຈາກຄວາມຄິດເຫັນທາງໂລກ ສັງເກດເບ່ິງຊີວິດທ່ີດຳລົງຢູ່ “ ພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ”  ປັນຍາຂອງມະນຸດບ່ໍສາມາດອະທິ
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ບາຍ: ຊ່ຶງມີໄຫວພິກອອກແບບຂອງໂລກແລະມະນຸດ, ຈັດຣະບຽບທ່ີຄັດຄ້ານຕ່ໍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຄວາມຄິດຫຼກິືຈກັມ 
ທ່ີສລັບຊັບຊ້ອນຂອງການອອກແບບຮ່າງກາຍມະນຸດ, ຫືຼຄວາມຄິດເຊ່ັນ ຮັກຫຼືຊົມຊ່ືນຍິນດີ. 
        ໂຊໂລໂມນຕັດສິນໃຈໃຊ້ວິທີທົດສອບ “ ບັນຫາທັງໝົດນ້ີດ້ວຍປັນຍາ.” ໃນຄຳເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງ, ລາວໃຊ້ສະຕິປັນ
ຍາມະນຸດເພ່ືອທົດສອບສ່ິງທ່ີລາວເຫັນແລະສ່ິງທ່ີລາວປະສົບຢູ່ອ້ອມຮອບລາວ. ແມ່ນ, ລາວຈຳຕ້ອງຍອມຮັບ, “ ມັນຢູ່ 
ເໜືອຄວາມຄິດຂ້າພະເຈ້ົາ.” ການດຳລົງຢູ່ໃນໂລກກັບຄວາມສລັບຊັບຊ້ອນທັງໝົດແມ່ນ “ ທ່ີຢູ່ເໜືອກວ່າຈະເອ້ືອມໄປ
ເຖິງແລະຫ່າງໄກທ່ີສຸດ” ເມ່ືອລາວພະຍາຍາມອະທິບາຍດ້ວຍປັນຍາມະນຸດເທ່ົານ້ັນ. 
        ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງວິທີການສ່ືສານທ່ີໂຊໂລໂມນໃຊ້ໃນຂ້ໍ 25:   ລາວພະຍາຍາມທ່ີຈະ “ ຮູ້, ສຳຣວດ,  ແລະພິຈາຣະ
ນາ.” ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີເປັນຄຳເວ້ົາຢ່າງຮອບຄອບ. ໂຊໂລໂມນລະມັດລະວັງພະຍາຍາມທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈ ແລະອະທິບາຍທັງໝົດ
ດ້ວຍປັນຍາມະນຸດ.  ນ້ີບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນການດຳເນີນການໃນບາງຄ້ັງບາງຄາວເທ່ົານ້ັນ. ລາວທຸ້ມເທກັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ, 
ແຕ່ພວກມັນກໍຢູ່ເໜືອຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງລາວ. 
       ບ່ໍເປັນພຽງແຕ່ສ່ິງທ່ີດີທ່ີປັນຍາຂອງໂລກບ່ໍສາມາດຈະອະທິບາຍໄດ້. ສະຕິປັນຍາມະນຸດກໍຍັງບ່ໍສາມາດອະທິບາຍ
ໄດ້ຄືກັນເຊ່ັນ “ ຄວາມໂກດຮ້າຍ.” ປັນຍາມະນຸດອາດ “ ຮູ້” ໄດ້ພຽງແຕ່ວ່າຄວາມໂກດຮ້າຍເປັນສ່ິງທ່ີໂງ່ຈ້າເປັນຄວາມ
ຄິດທ່ີປລາດ,” ແຕ່ບ່ໍສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດ. 
         ຊີວິດ “ ພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ”  (ປັນຍາຈານ 2: 17) ແລະປັນຍາທ່ີແຍກອອກຈາກພຣະເຈ້ົາຕ້ອງຊ້ີບອກວ່າທຸກ
ຄົນເປັນຄົນດີ, ແຕ່ສະພາບແວດລ້ອມ, ຂາດການສຶກສາ, ຫືຼອັນນ່ຶງຄືການບ່ໍມີຕົວຕົນຂອງສັງຄົມໄດ້ເພ້ີມຄວາມຫາຍະ
ນະໃຫ້ເຂົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີການສຶກສາສູງຄົນກໍຍັງດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຄິດສະພາບແວດລ້ອມສັງຄົມເຮັດສ່ິງທ່ີຊ່ົວ, 
ແລະສັງຄົມໂລກສ້າງຄວາມວິຕົກກັງວົນໃຈໄວ້ວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດ.  
 

3  ປັນຍາຈານ   7:26-29  
26ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພົບອີກສ່ິງໜ່ຶງ ຊ່ຶງຂົມຂ່ືນຫລາຍກວ່າຄວາມຕາຍ ຄືຜູ້ຍິງທ່ີມີໃຈເປັນບ້ວງແຮ້ວ ແລະແຮ້ວມືຂອງນາງ
ເປັນໂສ້ເຫລັກ ຄົນໃດເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ   ຄົນນ້ັນຈະໜີພົ້ນນາງ   ແຕ່ຄົນບາບຈະຖືກຜູ້ຍິງຄົນນ້ັນຈັບເອົາໄປ. 
27ປັນຍາຈານກ່າວວ່າ ເບ່ິງແມ ຂ້າພະເຈ້ົາພົບດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ ໂດຍເອົາເຣ່ືອງໜ່ຶງມາປະດິດຕິດຕ່ໍເຂ້ົາກັບອີກເຣ່ືອງໜ່ຶງເພ່ືອ
ຫາມູນເຫດ 28ຊ່ຶງຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຍັງກຳລັງຫາແລ້ວຫາອີກ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຫາບ່ໍພົບ   ໃນຜູ້ຊາຍພັນຄົນຈະພົບຜູ້
ຊາຍແທ້ຈັກຄົນໜ່ຶງ  ແຕ່ຈະຫາຜູ້ຍິງແທ້ຈັກຄົນໜ່ຶງໃນຈຳນວນຜູ້ຍິງພັນຄົນ ກໍຫາບ່ໍພົບ. 29ເບ່ິງແມ  ຂ້າພະເຈ້ົາພົບແຕ່
ຄວາມນ້ີ ຄືພຣະເຈ້ົາສ້າງມະນຸດໃຫ້ເປັນຄົນທ່ຽງທັມ ແຕ່ມະນຸດທັງຫລາຍໄດ້ຄ້ົນຄວ້າກົນອຸບາຍຕ່າງໆອອກມາ. 
 
        ຜ່ານທາງຄຳຖາມຂອງໂຊໂລໂມນເພື່ອຄ້ົນຫາຄວາມໝາຍຊີວິດໂດຍການຕິດຕາມພິສູດສະຕິປັນຍາທ່ີພິສູດໃຫ້
ເຫັນວ່າເປັນໄປບ່ໍໄດ້, ການຊອກຄ້ົນຂອງລາວໄດ້ຂ້ໍສລຸບສາມປະການ.  

1. ຄວາມບາບເປັນຜົນກະທົບສາຍສັມພັນຂອງເຮົາ. ເມ່ືອເບ່ິງຜິວເຜີນ, ໂຊໂລໂມນເບ່ິງເໝືອນວ່າຈິງຈັງຢ່າງສຸດ
ຂີດ “ ຕ່ໍສູ້- ຜູ້ຍິງ” ໃນຂ້ໍ 26-28, ແຕ່ຈາກຄວາມພໍອົກພໍໃຈຜູ້ຊາຍ, ລາວດຳເນີນການຈັດການກັບບັນຫາຂ້ໍຂັດ
ແຍ່ງລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ. ດ້ວຍເຫດຜົນຂອງຄວາມບາບ, ສາຍສັມພັນຂອງການແຕ່ງງານສາມາດເຂ້ົາ
ມາແທນທ່ີຂ້ໍຂັດແຍ່ງໄດ້. 

2. ປັນຍາເປັນສ່ິງທ່ີມີຄ່າສຳລັບໂລກນ້ີ. ໂຊໂລໂມນຍອມຮັບວ່າລາວໄດ້ຫາພົບກໍພຽງ  “ ຄົນນ່ຶງໃນພັນຄົນ” ເປັນ
ຜູ້ທ່ີສລຽວສລາດ. ແລະ “ ຄົນເຫຼົ່ານ້ັນບ່ໍມີຜູ້ຍິງ.” ອີກເທ່ືອນ່ຶງ, ຄຳເວ້ົານ້ີເບ່ິງເໝືອນວ່າລຳອຽງຕ່ໍສູ້ຜູ້ຍິງ, ແຕ່ຈ່ົງ
ຄິດເບ່ິງໂຊໂລໂມນບ່ໍໄດ້ມີປະສົບການທ່ີດີກ່ຽວເຣ່ືອງຜູ້ຍິງ.    ໂຊໂລໂມນບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍ
ການແຕ່ງງານກັບເມັຽນອກສາສນາຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ( 1 ກະສັດ 11: 1- 6). 
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3. ມະນຸດທຸກຄົນຖືກຄວາມບາບຄອບງຳ.   ມີພຽງແຕ່ເມ່ືອພວກເຮົາຕິດຕາມພຣະປະສົງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາຈະ
ພົບສະຕິປັນຍາທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການເພ່ືອຕອບຄຳຖາມຂອງຊີວິດແລະຊີວິດຊອບທັມໃນໂລກນ້ີ. ປັນຍາພຣະ
ເຈ້ົາເປັນຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈ້ົາທ່ີໃຫ້ກັບພວກເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຄຸນລັກສະນະຂອງພຣະອົງ,  ຄວາມ
ຕ້ັງໃຈຂອງພຣະອົງ,   ແລະວິທີທາງຂອງພຣະອົງ.   ເມື່ອພວກເຮົາເປັນສ່ວນນ່ຶງໃນສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງ, 
ການສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຊອບທັມໃນຊີວິດ. 

       ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄຳຕອບຕ່ໍທຸກບັນຫາຂອງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ.   ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງໂລກເຫັນວ່າທຸກ
ຢ່າງດີ, ໂຊໂລໂມນອະທິບາຍ, ພຣະອົງ " ເຮັດໃຫ້ມະນຸດເປັນຄົນທ່ຽງທັມ." ແຕ່ແທນທ່ີຈະດຳລົງຊີວີດຢູ່ໃນຄວາມທ່ຽງ
ທັມແລະຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາ,   ອາດາມແລະເອວາຕິດຕາມຄວາມບາບຂອງເຂົາ  ເຂົາວາງແຜນທ່ີຈະເປັນເໝືອນພຣະ
ເຈ້ົາ. ແລະໃນທຸກວັນນ້ີພວກເຮາົກໍສືບຕ່ໍເຮັດຕາມຄວາມໂງ່ ແລ່ນໄລ່ຕິດຕາມແຜນການໂງ່ຂອງຕົນເອງ. 
       ແຕ່ເຣ່ືອງນ້ີຍັງບ່ໍຈົບ! ພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາມາໃນໂລກເພ່ືອທ່ີຈະເອົາເຮາົກັບຄືນມາຫາພຣະອົງ. ສະຕິປັນຍາທ່ີພວກເຮົາ
ຕ້ອງການມາຈາກການຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ,    ແລະສະຕິປັນຍານ້ັນນຳພາເຮົາໃຫ້ດຳ
ເນີນຊີວິດໃນຄວາມຊອບທັມ. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ. 

 
ເມ່ືອເຮົາຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງສັນຍາທ່ິຈະປະທານສະຕິປັນຍາທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການນ້ັນໃຫ້ ເພື່ອຈະດຳລົງຊີວິດ
ໃນຄວາມຊອບທັມ. ພວກເຮົາຈະຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດໃນອາທິດນ້ີ?   ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງນ່ຶງຂ້ັນຕອນໃນຄຳແນະ
ນຳຂ້າງລຸ່ມນ້ີ.   
                                                                               
 ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງການຊົງສ້າງທ່ີດີຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ໃນຄືນເດືອນແຈ້ງໃນອາທິດນ້ີ,  ອອກໄປນອກບ້ານແລະ

ເບ່ິງດວງດາວໃນທອງຟ້າ. ອ່ານພຣະທັມປະຖົມມະການບົດ 1 ແລະ ເພງສັຣເສີນບົດ 8, ແລະຂອບພຣະຄຸນ
ພຣະເຈ້ົາໃນພຣະສະຕິປັນຍາແລະການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ. 
  

 ຈ່ົງທ່ອງຈຳຂ້ໍພຣະຄັມພີ.  ຈ່ົງທ່ອງຈຳຂ້ໍພຣະຄັມພີເຊ່ັນພຣະທັມສຸພາສິດບົດ 3: 5- 6 ໃນອາທິດນ້ີ, ແລ້ວຄິດ
ເບ່ິງວິທີທາງທ່ີທ່ານສາມາດຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງ,  ຫຼາຍກວ່າ
ຄວາມວາງໃຈໃນຕົວເອງ.   
 

 ຈ່ົງມີການສົນທະນາ.  ໃຊ້ເວລາກັບເພື່ອນທ່ີບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອ, ແລະຖາມເຂົາວ່າເຂົາຈະອະທິບາຍບັນຫາທາງ
ໂລກແລະທັມະຊາດຂອງຄວາມບາບແລະຄວາມຊ່ົວຊ້າຢ່າງໃດ. ໃນຂະນະທ່ີຟັງໂດຍບ່ໍຕັດສິນ ຈ່ົງອະທິຖານ
ຫາໂອກາດທ່ີຈະແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດແລະປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

    ດ້ວຍຂ້ໍມູນທັງໝົດເຫັນປໂຍດແກ່ເຮົາ, ມັນເປັນການງ່າຍທ່ີຈະຮຽນດ້ວຍປັນຍາຂອງເຮົາເອງ, ໃຫ້ເຮົາຕິດຕາມພຣະ
ເຈ້ົາແລະພຣະສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງຢູ່ຕລອດ. ທ່ີເປັນສະຕິປັນຍາທ່ີມີຄຸນຄ່າທັງເປັນທ່ີໜ້າພໍໃຈອີກດ້ວຍ. 
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 24 ມີນາ 2019 (03-24-2019 ) 

__________________________________________ 
                                            ບັນຫາກ່ຽວກັບການງານ 
 

                           ທ່ານມີຄວາມຊົງຈຳອັນໃດທ່ີກ່ຽວກັບການທຳງານມື້ທຳອິດຂອງທ່ານ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນນ້ີ:ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝາຍຂ້ຶນອີກເມື່ອເຮົາເຮັດສຳເຣັດດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະຄຣິດ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ໃນແຕ່ລະເດືອນ. ມີຄົນປະມານສິບສ່ີລ້ານຄົນໃນທ່ົວໂລກຟັງວິທະຍຸ ສຽງເສຣີລີນິຍົມ ( NPR), ຂ້າພະເຈ້ົາສ້າງ 
ກາຍ ເຣສ ໄດ້ຢ່າງໃດ.   ແຕ່ລະຂ້ັັນຕອນໄດ້ເພງຄວາມສົນໃຈໃສ່ກັບການຮູ້ຈັກຜົນຜະລິດຫຼທືາງທຸຣະກິດ. ກາຍ ເຣສ 
ໃຫ້ສັມພາດຜູ້ຈັດລະບົບການຜະລິດຫຼບໍືຣິຫານເພ່ືອສົນທະນາວ່າ ເຂົາສ້າງຄວາມສຳເຣັດໃຫ້ແກ່ບໍຣິສັດຂອງເຂົາຢ່າງ
ໃດ.ນ່ຶງໃນຫຼາຍຂ້ໍໄດ້ປຽບສິດທິພິເສດທ່ີສຳຄັນໃນການອາສັຍຢູ່ໃນສະຫະຣັດອະເມຣິກາ ແມ່ນຄວາມສາມາດເລ້ີມຕ້ົນ 
ທຸຣະກິດໃນກາຣາຈອດຣົດຂອງທ່ານໄດ້ ( ບໍຣິສັດເອໂປຄອມພິວເຕີ).   ບ້ານຂອງທ່ານ ( ແອດຊີ), ຫຼື ແມ່ນກະທ້ັງທຳ
ການຜະລິດອອກຈາກຣົດບັນທຸກຂອງທ່ານ (ພາຍໃຕ້ສ່ິງປ້ອງກັນ). ຫຼາຍບໍຣິສັດເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນປ່ຽນໄປຕາມສະພາບຈາກ
ບັນຫາ ບ່ໍມີຫຽັງໝົດມາສູ່ຄວາມສຳເຣັດເປັນບໍຣິສັດທ່ີທຳເງິນໄດ້ມາກກວ່າຫຼາຍລ້ານດອນລາ. 
       ແມ່ນແລ້ວ, ທ່ີນ້ັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແທ້ ຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ສຳຄັນວ່າຈະເປັນຜົນສຳເຣັດຫຼືຜົນການຜະລິດຂອງທ່ານ ທ່ານ
ຈະຕ້ອງປ່ອຍປະງານໜັກໄວ້ໃນມືຂອງຄົນອ່ືນຫຼັງຈາກທ່ີທ່ານອອກໄປ.   ໜ້າເສ້ົາໃຈ,  “70% ຄົນຮັ່ງມີທ່ີເຮົາຮູ້ຈັດສູນ 
ເສັຽຊັບສົມບັດໃຫ້ຄົນລຸ້ນທີສອງ,   ແລະໜ້າປລາດໃຈ 90% ສູນເສັຽໃນລຸ້ນທີສາມ"  ແມ່ນຫຽັງເປັນຈຸດໝຸ້ງໝາຍຂອງ
ການເຮັດງານນ້ັນຖ້າຈະຕ້ອງຈາກມັນໄປ ປະທຸກສ່ິງໄວ້ໃນມືຜູ້ທ່ີໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຟູມເຟືອຍ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. ປັນຍາຈານ  2:18-23 

18 ຂ້າພະເຈ້ົາກຽດຊັງວຽກງານທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດວຽກໜັກຈົນໝົດເຫ່ືອແຮງຢູ່ພາຍໃຕ້ດວງຕາ  
ເວັນ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາຈຳຕ້ອງປະວຽກນ້ັນໄວ້ໃຫ້ແກ່ຄົນທ່ີມາພາຍຫລັງຂ້າພະເຈ້ົາ. 19 ແລ້ວໃຜຈະໄປຮູ້ວ່າຄົນນ້ັນຈະ
ເປັນຄົນມີສະຕິປັນຍາຫລືຄົນໂງ່   ປານນ້ັນລາວກໍຄອບຄອງບັນດາການງານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດຈົນ
ໝົດເຫື່ອແຮງມາແລະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໃຊ້ສະຕິປັນຍາເຮັດພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ. ອັນນ້ີກໍບ່ໍໄດ້ຜົນ.  20 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງອັດ
ອ້ັນຕັນໃຈຫລາຍເຖິງເຣ່ືອງການງານທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດຈົນໝົດເຫ່ືອແຮງພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ 
 21 ດ້ວຍວ່າມີຄົນທ່ີເຮັດວຽກໂດຍໃຊ້ສະຕິປັນຍາຄວາມຮູ້ແລະຄວາມຊຳນານ    ແຕ່ແລ້ວກໍປະວຽກນ້ັນໃຫ້ເປັນສ່ວນ
ຂອງອີກຄົນໜ່ຶງທ່ີບ່ໍໄດ້ອອກແຮງເຮັດວຽກນ້ັນ ອັນນ້ີກໍບ່ໍໄດ້ຜົນ ແລະຊ່ົວຮ້າຍຫລາຍ.  22 ເພາະວ່າລາວໄດ້ຫຍັງຈາກ
ບັນດາວຽກງານອັນໜັກໜ່ວງແລະຄວາມທຸກຣະທົມໃນໃຈທ່ີລາວຕ້ອງເຮັດພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ 23ດ້ວຍວ່າວັນເດືອນ
ປີທັງຫລາຍຂອງລາວມີແຕ່ຄວາມເຈັບປວດ ແລະກິດທຸຣະຂອງລາວກ່ໍຄວາມສລົດໃຈ ຕອນກາງຄືນຈິດໃຈຂອງລາວກໍ
ບ່ໍຢຸດພັກສງົບ ອັນນ້ີກໍບ່ໍໄດ້ຜົນດ້ວຍ. 
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          ແຍກອອກຈາກພຣະເຈ້ົາແລະທ່ີຢູ່ຊ່ົວນິຣັນດອນ,  ການເບ່ິງເຫັນຮູບພາບແນວຄວາມຄິດຣາຊອາຈັກພຣະເຈ້ົາ
ແລ້ວ,   ໂຊໂລໂມນເກີດເບ່ືອໜ່າຍທັງໝົດການງານທ່ີລາວພະຍາຍາມເຮັດແລະທຸກຜົນສຳເຣັດທ່ີໄດ້ຮັບ:   ການສ້າງ 
ພຣະວິຫານ, ການສ້າງສວນ, ແລະຕລອດຮອດການສະສົມຊັບສົມບັດ (ປັນຍາຈານ 2:4-8). ລາວໃຫ້ສອງເຫດຜົນ: 

1. ທ່ານບ່ໍສາມາດເອົາມັນໄປກັບທ່ານໄດ້. ໂຊໂລໂມນເປັນກະສັດເປັນເວລາສ່ີສິບປີ ( 1 ກະສັດ 11: 42 ). 
ແລະຂະນະບິດາຂອງລາວດາວິດໄດ້ນຳອິສຣາເອນທັງໝົດໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍຈາກມືສັດຕຣູ (1 ກະສັດ 
5: 3- 4),   ແຕ່ບັດນ້ີໂຊໂລໂມນຜູ້ມີຄວາມສງົບສຸກທ່ົວປະເທດ  ສ້າງເຢຣູຊາເລັມໃຫ້ເປັນເມືອງທ່ີສຳຄັນຮຸ່ງ
ເຮືອງດ້ວຍພຣະວິຫານນະມັສການພຣະເຈ້ົາ ( 6- 7). ແມ່ນແລ້ວ, ທັງໝົດທ່ີລາວເຮັດ, ໂຊໂລໂມນຮູ້ແນ່ໃນ
ໃຈວ່າລາວບ່ໍສາມາດເອົາມັນໄປກັບລາວໄດ້.  

       ເມື່ອທ່ານເບ່ິງເຫັນວ່າວຽກງານບ່ໍຄົງຢູ່ຖາວອນເປັນຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະທົດສອບເບ່ິງວ່າມັນເປັນຄວາມກຽດຄ້ານ
ຫຼືການຫຼົງໃຫຼຢ່າງບ່ໍມືນຫູມືນຕາ. ເມ່ືອວຽກງານຂອງທ່ານບ່ໍມີຈຸດປະສົງເປ້ົາໝານຢູໃນໂລກນ້ີ, ທ່ານອາດຈະລອງເຮັດ 
ຫຼິິ້ນເບ່ິງເລັກໆນ້ອຍໆເທ່ົາທ່ີເປັນໄປໄດ້ບໍ, ເຮັດໃຫ້ໄດ້ເງິນພຽງພໍຢູ່ໄດ້. ເປັນຫຽັງຈ່ຶງຈະເຮັດງານໜັກຖ້າທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານ
ເອົາຫຽັງໄປບ່ໍໄດ້? ບຸກຄົນທ່ີດຳລົງຊີວິດຈາກທັສນະຄະຕິແບບນ້ີຈະກຽດຊັງວຽກຂອງລາວ ເພາະລາວຮູ້ສຶກເບ່ືອໜ່າຍ  
ຫຼືເຮັດໄປໂດຍບ່ໍມີຈຸດໝາຍ. 
       ການມົວເມົານຳວຽກຢ່າງບ່ໍມືນຫູມືນຕາແມ່ນກົງກັນຂາມກັນກັບການຈຳໃຈເຮັດດ້ວຍຄວາມກຽດຄ້ານ; ສ່ິງນ້ີເກີດ
ຂ້ຶນເມ່ືອທ່ານມົວເມົາຢູ່ນຳວຽກຂອງທ່ານແລະໃຫ້ມັນເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ. ຖ້າຊີວິດນ້ີມີທ່ໍນ້ີ, ການທຳງານຫຼາຍຊ່ົວ
ໂມງເພ່ືອທ່ານຈະສາມາດສະສົມເງິນໄວ້ໄດ້ເທ່ົາທ່ີເຮັດໄດ້   ເພ່ືອທ່ານຈະສາມາດດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມສຸກສະບາຍ
ແລະເຫັນແກ່ຕົນເອງໃນລະຫວ່າງຊີວິດອັນສ້ັນໆຂອງທ່ານ.  ບຸດຄົນທ່ີກຳລັງດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນແນວຄວາມຄິດອັນນ້ີຈະ
ເບ່ືອໜ່າຍຕ່ໍວຽກຂອງລາວເພາະມັນກາຍມາເປັນເຈ້ົານາຍຂອງລາວແລະມັນຄວບຄຸມຊີວິດຂອງລາວ, 

2. ທ່ານບ່ໍສາມາດໄວ້ວາງໃຈລູກເມື່ອທ່ານຈາກໄປ. ສ່ິງນ່ຶງທ່ີໃຊ້ໃນການທົດສອບໃນການເປັນຜູ້ນຳຄືມີຫຽັງເກີດ
ຂ້ຶນເມ່ືອທ່ານບ່ໍຢູ່ນ້ັນ. ທຸກສ່ິງຈະດຳເນີນງານເປັນປົກກະຕິດີຂະນະຖ້າພວກເຮົາຍັງຢູ່ທ່ີນ້ັນຫຼືບ່ໍຢູ່ ທຸກສ່ິງດີຂ້ຶນ 
ຫຼືບ່ໍດີ? ຖ້າພວກເຮົາສຸມໃຈໃສ່ພຽງແຕ່ກ່ໍສ້າງຕົວເອງໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເຣັດ,   ພວກເຮົາກໍຄືຜູ້ທ່ີບ່ໍຈັດຕຽມຄົນ 
ອ່ືນໃຫ້ພ້ອມທ່ີຈະສືບທອດຕ່ໍ. 

       ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກນ້ັນ,  ເຮົາຈ່ຶງບ່ໍເຊ່ືອໝ້ັນຄົນອ່ືນວ່າຈະເຮັດດີໄດ້ຄືກັນກັບເຮົາ ພາຍຫຼັງລົງທຶນໄປຫຼາຍປີໃນຊີວິດ
ການເຮັດງານຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາເຝ້ົາເບ່ິງນ້ັນ “ລູກຂ້າພະເຈ້ົາ.” ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ີຕາມມາທີຫຼັງເຮົາແນ່ນອນ
ຈະບ່ໍເຫັນໃນທຳນອງນ້ັນ,  ແລະສ່ວນຫຼາຍຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຮັດບ່ໍໄດ້ດີດ່ັງທ່ີຕ້ັງໃຈ  ຫືຼມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ່ັງພວກເຮົາເຮັດ. 
ນ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີໂຊໂລໂມນພົບເຫັນໃນຕົວລາວເອງ. ລາວຮູ້ວ່າລາວຈະຕ້ອງມອບວຽກທ່ີລາວພະຍາຍາມເຮັດທັງໝົດໃຫ້
ກັບຜູ້ທ່ີມາພາຍຫັຼງລາວ.   ແຕ່ລາວໄດ້ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າ, “ຜູ້ໃດຈະຮູ້ວ່າລາວເປັນຜູ້ມີຄວາມສລາດຫຼໂືງ່?”   ນ້ີແມ່ນຂາດ
ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຜູ້ຕິດຕາມມາ ອາດສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຜິດຫວັງທ່ີມັນໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບໂຊໂລໂມນ.  “ຂ້າພະເຈ້ົາເລ້ີມ
ຮູ້ສຶກຕົວເອງເໝືອນຜູ້ສ້ິນຫັວງ.” 
      ອີກດ້ານນ່ຶງ, ເມ່ືອພວກເຮົາເຮັດເໝືອນກັບວ່າວຽກຂອງເຮົາເປັນສ່ິງຄົງຢູ່ຊົວນິຣັນ, ຄວາມຄິດພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮາົ
ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີຈະຊ່ວຍບຸກຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີມາພາຍຫຼັງເຮົາ.     ພວກເຮົາຄວນຊອກຫາຜູ້ສືບ
ທອດທ່ີດີໃຫ້ບໍຣິຫານພຣະພອນຂອງພຣະພຣະເຈ້ົາທ່ີມອບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໄວ້ກັບພວກເຮົາ.      ອິດທິພົນຄວາມຄິດ
ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງການສົງສັຍລັກສະນະທ່າທາງຕ່ໍຜູ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບວຽກຕ່ໍຈາກເຮົາ. ແລະຈ່ົງຈຳໄວ້ວ່າວຽກຂອງ 
ເຮົາບ່ໍໄດ້ເປັນວຽກທ່ີເຮັດດ້ວຍຄວາມຍາກລຳບາກ  “ ພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ.”  ມີພຽງເມ່ືອພວກເຮົາທຳງານດ້ວຍຄວາມ 
ສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະຄຣິດໂດຍການເຮັດງານເໝືອນເຮັດຢູ່ພາຍໃຕ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວຽກຂອງເຮົາຈ່ຶງຈະເກີດຜົນ(ໂກໂລຊາຍ 
3: 23-24) 
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2.  ປັນຍາຈານ  3:9-13 

9 ຄົນງານໄດ້ກຳໄລຫຍັງຈາກການງານຂອງຕົນ? 10 ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນພາຣະຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ມະນຸດເຮັດຢູ່ນ້ັນ. 
11 ພຣະອົງກະທຳໃຫ້ສັບພະທຸກສ່ິງງົດງາມຕາມລະດູການຂອງມັນ ພຣະອົງບັນຈຸຄວາມນິຣັນດອນໄວ້ໃນຈິດໃຈຂອງ
ມະນຸດ ແຕ່ມະນຸດຍັງເບ່ິງບ່ໍເຫັນວ່າ ພຣະເຈ້ົາກະທຳຫຍັງໄວ້ຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນເດີມຈົນວາຣະສຸດປາຍ. 12 ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ແລ້ວ
ວ່າສຳລັບພວກເຂົາບ່ໍມີຫຍັງທ່ີຈະດີໄປກວ່າຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແລະເຮັດການດີຕລອດຊີວິດ.  13 ແລະເປັນຂອງປະ 
ທານຈາກພຣະເຈ້ົາແກ່ມະນຸດທ່ີຈະໃຫ້ມະນຸດໄດ້ກິນດ່ືມ ແລະມ່ວນຊ່ືນໃນບັນດາການງານຂອງພວກເຂົາ. 
 

     ໂຊໂລໂມນໄດ້ຖາມຄຳຖາມຂ້ໍນ່ຶງບາງທີພວກເຮາົທັງໝົດອາດຖາມຄຳຖາມອັນດຽວກັນຫຼືແຕກຕ່າງກັນ: “ ລາວໄດ້
ຜົນປໂຍດອັນໃດຈາກການດ້ີນລົນຕ່ໍສູ້ເຮັດງານຂອງລາວ?” ການດ້ີນລົນຕ່ໍສູ້ເປັນພຽງຫຼາຍກ່ວາການເຮັດງານໜັກຂອງ
ປະຣິມານຄົນຫຼເືຄ່ືອງຈັກເຮັດງານໄດ້ໃນແຕ່ລະວັນ.   ຄຳເວ້ົາທ່ີນຳຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າຍາກ, ເຮັດວຽກທຸກ.  ການ 
ເຮັດງານບ່ໍໄດ້ເປັນບັນຫາ. ການງານແມ່ນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາ ( ປັນຍາຈານ 5: 19).  ພຣະເຈ້ົາມອບວຽກໃຫ້
ອາດາມເຮັດ.  ແລະພຣະອົງໄດ້ມອບໜ້າທ່ີວຽກງານໃຫ້ກ່ອນຄຳສາບແຊ່ງຂອງຄວາມບາບທ່ີເຂ້ົາມາ (ປະຖົມມະການ 
2:15). ແຕ່ຕຳແໜ່ງທ່ີສຳຄັນຂອງຄວາມບາບແມ່ນການເຮັດວຽກຂອງເຮົາກາຍມາເປັນ “ ວຽກໜັກ” ( ປະຖົມມະການ 
3:17). ບັນຫາແມ່ນວຽກຂອງເຮົາກາຍມາເປັນການຕ່ໍສູ້. 
     ການດ້ີນລົນຕ່ໍສູ້ນ້ີອາດກໍໃຫ້ເກີດຄວາມບ່ໍພໍໃຈແລະແມ່ນກະທ້ັງເຮັດໃຫ້ກຽດຊັງວຽກ.ແຕ່ດຽວນ້ີໂຊໂລໂມນໄດ້ແນະ
ນຳສ່ິງທ່ີຢູ່ຊ່ົວນິຣັນດອນ,  ຄວາມຄິດພຣະເຈ້ົາ. ຜ່ານທາງຄວາມຈິງຕອນນ້ີແລະແຫ່ຼງທ່ີມາທ່ີສຳຄັນນ້ີໄດ້ຮັບທັດສະນະ
ແນວຄວາມຄິດທ່ີສົມບູນຂອງວຽກຂອງເຮົາເປັນເໝືອນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາ.  ຄວາມຈິງເຫ່ົຼານ້ີສາມາດເຮັດໃຫ້
ປ່ຽນແປງວຽກໜັກຂອງເຮົາເປັນວຽກທ່ີສັດຊ່ືໃນພຣະເຈ້ົາ. 

 ການຄວບຄຸມດູແລຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຮົາມັກຈະເປັນຜູ້ດູແລຄອບຄຸມຊີວິດຂອງເຮົາເອງ, ມີແຕ່ 
ພຣະເຈ້ົາພຽງເທ່ົານ້ັນເປັນຜູ້ປົກຄອງດູແລສູງສຸດ. ຕອນຕ້ົນບົດ 3 ປັນຍາຈານ. ໂຊໂລໂມນເນ້ັນເຖິງ
ລະດູການແລະການໝຸນວຽນຂອງຊີວິດ ( ຂ້ໍ 1- 8).   ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຄອບຄຸມເຫດການເຫ່ົຼານ້ີ, 
ເຊ່ັນໃນມື້ທ່ີເຮົາເກີດຫຼືມື້ທ່ີເຮົາຕາຍ. 

             ແທນທ່ີຂອງທັສນະຄວາມຄິດຂອງທາງໂລກເວລານ້ັນແລະຊີວິດບ່ໍມີຄວາມໝາຍ, ພວກເຮົາເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈ
ການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ເໜືອສາລະພັດສ່ິງທັງໝົດ. ຂະນະທ່ີເຮົາເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາພວກ
ເຮົາຄວນພະຍາຍາມປຸກຈິດໃຈຂ້ຶນຜ່ານທາງການທົດລອງແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. 
         ເພາະພວກເຮົາເຊ່ືອວາງໃຈພຣະເຈ້ົາ, ທ່ີພວກເຮົາສາມາດເຊ່ືອນ້ັນ " ງານໜັກນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບໃຫ້ກັບລູກ
ຫຼານຂອງອາດາມເພ່ືອໃຫ້ເຂົາມີຊີວິດຢູ່” ເປັນຂອງປະທານທ່ີດີ. ແລະເພາະການປົກຄອງເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ວຽກທ່ີ
ເຮົາເຮັດນ້ັນມາຈາກພຣະເຈ້ົາເປັນຂອງຂວັນທ່ີດີ.  ໃນໜ້າທ່ີນ້ີ, ຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ດີກັບຂອງພຣະຣາຊ
ທານຂອງພຣະອົງດ້ວຍການຫາລ້ຽງຄອບຄົວຂອງເຮົາ, ໄດ້ຮັບໃນສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງການ, ດູແລໃນຄວາມຕ້ອງການ. 

 ພຣະເຈ້ົາແຕ່ງຕ້ັງເຮົາໃຫ້ຢູ່ເໜືອໂລກນ້ີ. “ ພຣະອົງຍັງເອົາຊີວິດນິຣັນໃສ່ໃນຈິດໃຈເຮົາ." ພຣະອົງຊົງ
ຮູ້ຈັກເຮົາດີບ່ໍພຽງແຕ່ໃນໂລກນ້ີ. ພວກເຮົາບ່ໍມີຄວາມສາມາດຊ່ວຍຕົວເອງເຮັດຫຽັງໄດ້ ມີແຕ່ຄວາມ
ກັງວົນ, " ໃນຂ້ໍນ້ີຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດຈະຕ້ອງມີດີຫຼາຍກວ່ານ້ີ!” ທ່ານເຄີຍປ່ອຍວາງການຊ່ວຍ
ຕົວເອງໃນວຽກຂອງທ່ານແລະໃນຊີວິດຂອງທ່ານທ່ີເປັນຄວາມສຳຄັນ,   ບາງສ່ິງນ້ັນ ໃນທ່ີສຸດນອກ
ຈາກພຽງແຕ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຊີວິດ? ພຣະເຈ້ົາຈັດວາງ “ ການກະຕຸ້ນ” ທ່ີຢູ່ໃນຊີວິດນ້ັນ! 

      ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ຖານະຕຳແໜ່ງຂອງພວກເຮົາໃນໂລກແລະໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງ
ສຳແດງຕ່ໍເຮົາທຸກໆສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທຳຫຼືສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ກະທຳແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນຈົນຈົບ. ພຣະເຈ້ົາຊົງສຳແດງໃຫ້ເຮົາຮູ້
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ອັນໃດທ່ີພວກເຮາົຕ້ອງການຮູ້;  ພວກເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງໃນທຸກສ່ິງ, ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງພ້ອມທ່ີຈະຍອມຮັບ
ສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສຳແດງຕ່ໍພວກເຮົາ: 

 ຜ່ານທາງອາດາມ,  ນຳເອົາຄຳສາບແຊ່ງມາສູ່ພວກເຮົາໃຫ້ເຮັດງານໜັກ  ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານລູກ
ຊາຍຂອງພຣະອົງຄືພຣະເຢຊູໃຫ້ເພ່ືອຄວາມລອດພ້ົນຂອງພວກເຮົາ   ແລະເພ່ືອການໄຖ່ພວກເຮົາ
ອອກຈາກການສາບແຊ່ງນ້ີ. 

 ຜ່ານທາງການຊົງກະທຳພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຢຊູ ຊີວິດບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງແລະການວາຍພຣະ
ຊົນເທິງໄມ້ກາງແຂນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ ຖ້າພວກເຮົາຍອມກັບໃຈໃໝ່ອອກ
ຈາກຄວາມບາບຂອງເຮົາ ແລະເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. 

 ດ້ວຍຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະຄຣິດ,     ວຽກເຮດັງານທຳຂອງພວກເຮົາຈ່ຶງມີຈຸດປະສົງ
ຄວາມຕ້ອງການແລະຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດຂອງພວກເຮາົມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ. 

 ວຽກງານທ່ີເຮົາກຳລັງເຮັດຢູ່ໃນຂະນະນ້ີແມ່ນຈັດຕຽມເຮົາເພື່ອການພັກຜ່ອນ ວັນນ່ຶງພວກເຮາົຈະມີ
ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນການຊົງພຣະຊົນຢູ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງເຮັດວຽກງານເຮົາສຳເຣັດໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູແລະຂອບພຣະຄຸນກັບພຣະ
ບິດາ (ໂກໂລຊາຍ 3: 17). 

 ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງເຮົາຂ້ຶນມາໃຫ້ມີຄວາມສຸກສົດຊ່ືນໃນຊີວິດ ທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານແກ່ພວກເຮົາ. 
ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຄວາມສຳເຣັດ   ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ເຮົາຜ່ານທາງວຽກ
ງານນ້ັນເພ່ືອໃຫ້ເປັນທ່ີຖວາຍກຽດແດ່ພຣະອົງ. ! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
       ເປັນໜ້າປລາດໃຈທັສນະແນວຄວາມຄິດແບບໃດທ່ີສາມາດປ່ຽນແປງເຮົາ, ຫລືບໍ່? ໃຫ້ພວກເຮົາມາພະຍາຍາມ
ເຮັດແນວຄວາມຄິດທ່ີຖືກຕ້ອງໃນອາທິດນ້ີ.  ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງນ່ຶງຂ້ັນຕອນໃນຄຳແນະນຳຂ້າງລຸ່ມນ້ີ.  
                                                                               
 ຈ່ົງມີຄວາມຮູ້ສຶກຂອບພຣະຄຸນ.  ຈ່ົງຍອມຮັບຮູ້ວ່າໜ້າທ່ີການງານທ່ີທ່ານມີແລະວຽກທ່ີທ່ານເຮັດນ້ັນມາຈາກ 

ພຣະເຈ້ົາ. ຈົ່ງຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງ.   
 ຢຸດພັກຜ່ອນ.  ສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະວ່າງວຽກງານຂອງທ່ານກັບການພັກຜ່ອນ, ວຽກງານຂອງທ່ານແມ່ນສຳ

ຄັນ, ແຕ່ມັນບ່ໍເຄີຍທຳລາຍທ່ານ. ກີດກ້ັນເວລາພັກຜ່ອນແຕ່ລະວັນ, ແລະຈັດວາງມ້ືສຳລັບພັກຜ່ອນ.  
 ເຮັດງານເພ່ືອພຣະຄຣິດ. ພິຈາຣະນາເບ່ິງວິທີທາງທ່ີທ່ານສາມາດໃຫ້ກຽດພຣະຄຣິດແລະນຳນິມິດໝາຍຮູບ

ແບບການເຮດັງານຂອງທ່ານ. ຢ່າພິຈາຣະນາພຽງແຕ່ສ່ິງທ່ີທ່ານເຮັດ; ພິຈາຣະນາເບ່ິງກຸ່ມຊົນທ່ີທ່ານພົວພັນ
ນຳ. ຊອກຫາວິທີທາງຊ້ີທາງໃຫ້ເຂົາເຫັນພຣະເຢຊູຄຣິດຜ່ານທາງວຽກງານທ່ີທ່ານເຮັດ. 
 

      ຖ້າພວກເຮົາພິຈາຣະນາເບ່ິງວຽກງານຂອງທ່ານຕາມແນວຄວາມຄິດທາງໂລກ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາທ້ໍໃຈແລະເກີດ
ຄວາມວ່າງເປ່ົາ.      ແຕ່ເມ່ືອສັງເກດເບ່ິງວຽກຂອງເຮົາກັບຊີວິດນິຣັນ, ສະຕິປັນຍາພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນ
ຂອງພຣະຣາຊະທານຈາກພຣະເຈ້ົາ. ໃຫ້ພວກເຮົາມາຝຶກຝົນເອົາແນວຄວາມຄິດສະຕິປັນຍາພຣະເຈ້ົາ.  
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 31 ມີນາ 2019 (03-31-2019 ) 

_________________________________________________________________________ 

                                   ບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມຮ່ັງມີ 
 

                             ແມ່ນຫຽັງທ່ີເປັນຄຳແນະນຳທ່ີດີທ່ີທ່ານໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເງິນ. 
 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຄວາມສຸກມາຈາກພຣະຄຣິດ, ບ່ໍແມ່ນມາຈາກຄວາມຮ່ັງມີຂອງເຮົາ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ໃນປີ 1997, ບຽວລີ ບອບ ຮາດຣຽວ, ຈູເຢີ., ຖືກຫວຍ 31 ລ້ານດອນລາໃນຣັດເທັກຊັດ. ຫຼັງຈາກລາວຖືກຫວຍ, 
ລາວໄດ້ລາອອກຈາກວຽກງານຂອງລາວ, ຈ່າຍຄ່າໄປພັກຜ່ອນຢູ່ຮາວາຍໃຫ້ກັບຄອບຄົວ,  ບໍຣິຈາກເງິນຈຳນວນຫຼາຍ 
ໃຫ້ແກ່ຄຣິສຕະຈັກຂອງລາວ,  ຊ້ືເຮືອນແລະຣົດໃຫ້ແກ່ລູກເມັຽຂອງລາວ, ແລະບໍຣິຈາກໄກ່ງວງຈຳນວນ 500 ຕົວໃຫ້
ກັບຄົນທຸກຈົນ.  
       ໜ້າເສັຽດາຍ, ບຽວລີ ບອບ ເປັນລູກຄ້າກັບບໍລິສັດທ່ີບ່ໍສັດຊ່ືທ່ີໃຫ້ສັນຍາຈະຈ່າຍເງິນເປັນກ້ອນແທນທ່ີຈະຈ່າຍຈຳ
ນວນປະຈຳປີເປັນເຊັກ. ຫຼັງຈາກນ້ັນພັນລະຍາກໍຢ່າຮ້າງຈາກລາວໄປ. ບຽວລີ ບອບ ຍອມຮັບ: “ ການຖືກຫວຍເປັນສ່ິງ
ທ່ີເລວຮ້າຍທ່ີສຸດທ່ີເຄີຍເກິດຂ້ຶນກັບຂ້າພະເຈ້ົາ." ພາຍຫຼັງສອງປີຜ່ານມາຫັຼງຈາກລາວຖືກຫວຍ, ບຽວລີ ບອບ ໄດ້ຕາຍ 
ດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດຈາກປືນສ້ັນຂອງລາວເອງ. 
      ເງິນເປັນສ່ິງທ່ີດີຕ່ໍການໃຊ້ຈ່າຍເມື່ອເຮົາໃຊ້ຈາຍດ້ວຍຄວາມມີສະຕິປັນຍາໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ. ແຕ່ມັນເປັນສ່ິງທ່ີ
ໜ້າຢ້ານກົວ  ແລະເປັນຄວາມຕ້ອງການເປັນເຈ້ົານາຍເຮົາເມື່ອເຮົາຕົກເປັນທາດຂອງມັນ.  ຫຼາຍຄົນພວກເຮົາຄິດວ່າ, 
ຖ້າຫາກວ່າເຮົາເປັນຄົນຮ່ັງມີ, ຄວາມຮັ່ງມີນ້ັນຈະແກ້ໄດ້ທຸກໆບັນຫາທັງໝົດຂອງເຮົາ.  ກະສັດໂຊໂລໂມນ, ຜູ້ຮັ່ງມີຊັບ
ສົມບັດມາກມາຍ, ຮູ້ດີ. ເງິນບ່ໍໄດ້ນຳຄວາມພໍອົກພໍໃຈມາໃຫ້.  ຄວາມພໍອົກພໍໃຈມາຈາກພຣະເຈ້ົາພຽງຜູ້ດຽວ, ບ່ໍແມ່ນ
ມາຈາກຄວາມຮ່ັງມີຊັບສົມບັດ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 

  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. ປັນຍາຈາຍ  5:10-12 

10 ຄົນຮັກເງິນຍ່ອມບ່ໍອ່ີມເງິນ ແລະຄົນຮັກສົມບັດກໍບ່ໍຮູ້ຈັກອ່ີມກຳໄລ ອັນນ້ີກໍບ່ໍໄດ້ຜົນດ້ວຍ.   11ເມື່ອຂອງດີເພ້ີມພູນ
ຂ້ຶນ ຄົນກິນກໍມີຫລວງຫລາຍຂ້ຶນ  ຄົນທ່ີເປັນເຈ້ົາຂອງຊັບຈະໄດ້ປໂຍດຫຍັງ   ນອກຈາກຈະໄດ້ເຫັນເປັນຂວັນຕາເທ່ົາ
ນ້ັນ? 12ການນອນຫລັບຂອງຄົນທ່ີເຮັດວຽກກໍເປັນສຸກ ບ່ໍວ່າລາວໄດ້ກິນອ່ີມ   ຫລືບ່ໍອ່ີມກໍຄືກັນ ແຕ່ວ່າຄວາມອ່ີມທ້ອງ
ຂອງຄົນຮັ່ງມີ ກໍບ່ໍຊ່ວຍລາວໃຫ້ນອນຫລັບ. 
 

        ໃນຕົວມັນເອງຄວາມຮ່ັງມີບ່ໍໄດ້ເປັນສ່ິງບ່ໍດີ; ມັນບ່ໍຜິດທ່ີຈະເປັນຄົນຮ່ັງມີ. ບັນຫາມັນມີເມ່ືອພື້ນຖານມະນຸດຕ້ອງ
ການໃຫ້ເງິນກາຍມາເປັນຄວາມປາຖນາຊ່ົວ.  ພຣະຄັມພີເອ້ີນຄວາມປາຖນາຊ່ົວນ້ີວ່າ " ຮັກເງິນ,” ແລະການຮັກເງິນນ້ີ
ກາຍມາເປັນ "ເງິນເປັນເຄ້ົາມູນຄວາມຊ່ົວທຸກຢ່າງ” ( 1 ຕີໂມທຽວ 6:10). 
       ໂຊໂລໂມນເຕືອນພວກເຮາົວ່າຜູ້ໃດມີຄວາມປາຖນາເປັນຜູ້ຮັ່ງມີຈະບ່ໍເຄີຍມີຄວາມອ່ີມອົກອ່ີມໃຈ.   ຫຼາຍກວ່ານ້ີ 
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ຄົນຮັ່ງມີກໍຮັກທ່ີຈະສະສົມເງິນຄຳ, ມັນເປັນທຸຣະແລະສະຖາບັນຄວາມຫິວກະຫາຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອ່ືນໆ. 
 ການຂ້ີຕົວະ-ເຈ້ົາເລ້ຊອກຫາທາງທ່ີຈະລວຍໄວ ວາງແຜນຫາເຍ່ືອລອກລວງຄົນແກ່ທ່ີເຊ່ືອງ່າຍແລະບ່ໍສົງສັຍ. 
 ໂດຍທ່ົວໄປ,  ການຂຽນເຣ່ືອງລາມົກໃຊ້ເງິນ 97 ລ້ານດອນລາໃນການສ້າງ, ແຕ່ມັນນຳຄວາມເສັຽຫາຍເປັນ

ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຕ່ໍເງິນທ່ີຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ. 
 ຣັຖບານເປັນຜູ້ອຸປະຖັມຫວຍ  ໂບກມືໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະລວຍໄວ,   ແຕ່ເຂົາໄດ້ຈ່າຍເງິນມະຫາສານກັບຄົນຈົນ   

ຜູ້ປ່ວຍບ່ໍສາມາດທ່ີຈະໄປສ່ຽງໂຊກໄດ້. 
          ແທນທ່ີຈະແກ້ໄຂບັນຫາແລະນຳຄວາມພໍອົກພໍໃຈຜົນປໂຍດທາງດ້ານການເງິນເພີ້ມຂ້ຶນ  ກໍມັກນຳເອົາຫຼາຍໆ
ການລ້ໍລວງເຂ້ົາມາແລະຫຼາຍບັນຫາ. 
 ຄວາມຮັ່ງມີເປັນຄວາມສົນໃຈຂອງຄົນທຸກ.   “ເມ່ືອທຸກສ່ິງທ່ີດີເພ້ີມຂ້ຶນ, ຄົນຜູ່້ໃຊ້ມັນກໍມີເພ້ີມຂ້ຶນອີກ.”   ເຖິງ

ທ່ານມີຫຼາຍເພ້ີມຂ້ຶນ, ກໍມີຫຼາຍຄົນເຂ້ົາມາຊ່ວຍທ່ານໃຊ້ຈ່າຍມັນ. 
 ຄວາມຮັ່ງມີສ້າງຄັງກັກຕຸນ.   ເມື່ອຄົນທຸກຈົນຄົນນ່ຶງເລ້ີມເຄາະປະຕູ,  ຄົນຮັ່ງມີອາດສ້ິນສຸດລົງດ້ວຍການເຝ້ົາ

ເບ່ິງເງິນຂອງລາວໄຫຼໄປຕາມສາຍນ້ຳ. ເພື່ອຫີຼກລ້ຽງການສູນເສັຽຄວາມຮັ່ງມີຂອງລາວ, ນັກທຸຣະກິດບາງຄົນ
ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເບ່ິງເປັນຄົນທຸກຈົນແທນທ່ິ. ຫຼາຍກວ່າການແຈກຈ່າຍຄວາມຮັ່ງມີກັບຄົນອ່ືນ,   ລາວມີແຕ່ຈະ
ສະສົມມັນໄວ້. ລາວບ່ໍເຮັດຫຽັງນອກຈາກນຳມັນອອກມາແລ້ວກໍເບ່ິງແລ້ວກໍເອົາໄປເກັບໄວ້  “ ແມ່ນຫຽັງ, ຫຼັງ
ຈາກນ້ັນ, ເປັນຜົນກຳໄລໃຫ້ກັບຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງ, ນອກຈາກເຝ້ົາເບ່ິງດ້ວຍຕາຂອງລາວ?” 

 ຄວາມຮັ່ງມີສ້າງຄວາມວິຕົກກັງວົນໃຈ.   ຄົນງານທັມມະດາເຮັດງານໝົດມ້ືດ້ວຍໃຈສັດຊ່ື ແລະຫັຼງຈາກນ້ັນກໍ
ນອນຫຼັບພັກຜ່ອນສະບາຍ. ແຕ່ຄົນທ່ີຮັກເງິນຄຳກໍຢ້ານທ່ີຈະສູນເສັຽສ່ິງຂອງທັງໝົດຕລອດເວລາ.  ເຂົາກາຍ
ມາເປັນຄົນທ່ີເກີດມີຄວາມກັງວົນ. “ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຄວາມຮັ່ງມີເຮັດໃຫ້ລາວບ່ໍໄດ້ນອນ.” 

         ມັນເປັນຄວາມສຳຄັນທ່ີຄວນຕ້ອງຈ່ືໄວ້ວ່າເງິນຄຳບ່ໍໄດ້ເປັນສ່ິງທ່ີບ່ໍດີແລະຄວາມຮ່ັງມີບ່ໍແມ່ນຄວາມບາບ.   ແຕ່
ພວກເຮົາຍັງຈຳຕ້ອງຈ່ືຈຳໄວ້ໃນໃຈວ່າການແລ່ນໄລ່ຕາມຄວາມຮ່ັງມີແລະການເພ່ິງພໍໃຈມັກຈະນຳຄວາມອ້າງວ້າງເປ່ົາ
ປ່ຽວແລະຄວາມກັງວົນຢ້ານກົວໄວ້ກັບເຮົາ. ອັນຕະລາຍຂອງຄວາມໂລບແມ່ນຢູ່ໃກ້ເຮົາຕລອດເວລາ. ຄວາມຈິງ, ເມ່ືອ
ພວກເຮົາເຫັນ, ກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາບ່ໍປອດພັຍແລ້ວ. 
 

2. ປັນຍາຈານ  5:13-17 
 13ຍັງມີສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍອັນໜ້າສລົດໃຈອີກຢ່າງໜ່ຶງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ ຄືຊັບສົມບັດທ່ີເຈ້ົາຂອງໄດ້ເກັບ
ໄວ້ຈົນເກີດເປັນພັຍແກ່ຕົນ 14ແລະຊັບສົມບັດນ້ັນສູນເສັຍໄປໂດຍເຣ່ືອງຍາກລຳບາກອັນຊ່ົວຮ້າຍແລະລາວໃຫ້ກຳເນີດ
ລູກຊາຍຄົນໜ່ຶງ ແຕ່ບ່ໍມີຫຍັງເຫລືອໄວ້ສຳລັບລາວ.15ລາວໄດ້ເກີດມາຈາກທ້ອງແມ່ຕົວເປ່ົາສັນໃດ ລາວຈະກັບໄປອີກ
ເຊ່ັນດຽວກັນສັນນ້ັນ ແລະລາວຈະເອົາຫຍັງຊ່ຶງເປັນຜົນງານຂອງລາວຕິດມືໄປບ່ໍໄດ້ຈັກຢ່າງ.   16ນ້ີເປັນສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍອັນ
ໜ້າສລົດໃຈອີກ ຄືລາວໄດ້ເກີດມາຢ່າງໃດ ລາວກໍຕ້ອງໄປຢ່າງນ້ັນ ລາວຈະໄດ້ປໂຍດຫຍັງຈາກການທ່ີຕົນໄດ້ລົງແຮງ
ເພ່ືອລົມເພ່ືອແລ້ງ? 17ອັນໜ່ຶງ ລາວຮັບປະທານຢູ່ໃນຄວາມມືດຕລອດວັນເດືອນປີຂອງລາວ ລາວມີຄວາມທຸກຢ່າງສາ 
ຫັດ ແລະມີຄວາມທຸກໃຈຫລາຍພ້ອມກັບຄວາມເຈັບໄຂ້. 
 

       ແຕ່ຫົວທີ, ພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດເບ່ິງພັຍອັນຕະລາຍຂອງຄວາມໂລບໃນການໃຊ້ຈ່າຍອ່ືນໆ.  ບັນນ້ີໂຊໂລໂມນໄດ້
ເປີດເຜີຍ  " ເຫດການຮ້າຍແຮງທ່ີເຮັດໃຫ້ປ່ວຍ"   ອັນຕະລາຍຂອງຄວາມໂລບນ່ຶງໃນຂອງການເປັນເຈ້ົາຂອງການໃຊ້
ຈ່າຍ.  ເມ່ືອພວກເຮາົຂັບເຄ້ືອນດ້ວຍຄວາມຮັກເງິນຄຳຂອງເຮາົທ່ີພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມຫວັງຂອງເຮົາໃນເງິນ. ພວກເຮົາ
ຫວັງຈະເກັບໄວ້ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີຈະຮັກສາໄວ້ໄດ້. 
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       ເປັນການສ່ຽງຕ່ໍພັຍອັນຕະລາຍ. ເມ່ືອຄວາມຫວັງຂອງເຮາົຢູ່ທ່ີເງິນຄຳ, ພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນຄົນປ່ວຍ ເມື່ອເວລານ້ັນ
ມາເຖິງສັບຊົມບັດທ່ີເຮົາເກັບສະສົມ ທ່ີເຮົາຄິດວ່າມັນຈະນຳຄວາມປອດພັຍແລະປົກປ້ອງພວກເຮົາ.   ຈ່ົງພິຈາຣະນາ
ເບ່ິງສາມຫຼັກການທ່ີພວກເຮົາພະຍາຍາມໃຫ້ໄດ້ເງິນມາໄວ(ລວຍທາງລັດ)ທ່ີສຸດ. 
 ການພະນັນ. ບ່ໍວ່າຈະຊ້ືຫວຍ, ຫຼິ້ນກາຊິໂນ, ຫຼິ້ນໄພ້ປອກເກີ, ຫຼິ້ນຟຸດບອນຄອລເລດ, ຫືຼ,  " ການຫຼິິ້ນພະນັນ

ອ່ືນ" ການພະນັນ " ລາງວັນ" ການສ່ຽງໂຊກດ້ວຍຈຳນວນເງິນນ້ອຍແລະເຮັດໃຫ້ຕິດດຶງດູດໃຈໃຫ້  "ເອົາອີກ" 
ນ້ັນແຫຼະໃນທ່ີສຸດກໍເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາສູ່ການສູນເສັຽທຸກຢ່າງ. 

 ການລົງທຶນທ່ີໂງ່.  ເມ່ືອພວກເຮົາເກີດມີແຮງບັນດານໃຈຮັກເງິນຄຳ,  ພວກເຮົາພະຍາຍາມແລ່ນໄລ່ຕິດຕາມ
ຄວາມຮັ່ງມີໃນການລົງທຶນທ່ີຍາກກວ່າການສ່ຽງໂຊກອີກ. 

 ການເປັນໜ້ີສິນໂງ່ໆ. ມີໃຜແດ່ທ່ີຢາກລໍຖ້າ? ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຍຸກສັງຄົມທ່ີຮີບດ່ວນໃນການເຮັດທຸກ
ສ່ິງໃຫ້ເປັນທ່ີພໍອົກພໍໃຈໃຫ້ທັນໃຈ. ດ້ວຍການພ້ອມທ່ີຈະເປັນໜ້ີເພ່ືອໃຊ້ຜົນປໂຍດ,  ເປັນການງ່າຍທ່ີເຮັດໃຫ້
ຕົວເຮົາເອງຕ້ອງເຮັດງານຫຼາຍເກີນໄປເພ່ືອຄອບຄອງສັບຊົມບັດ. 

      ການຕາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າຕົວເອງຫຼີກເວ້ັນການຫຼິ້ນການພະນັນ, ລາວຈະໜີການຕາຍບ່ໍພົ້ນ. ໃນພວກເຮົາແຕ່ລະ
ຄົນກໍຈະຈ່າຍຄ່າຣາຄາຄືກັນ. ແລະພວກເຮົາທັງໝົດຈະເສັຽຄວາມຮັ່ງມີເມ່ືອເຮົາຕາຍ. ສຸດທ້າຍຄວາມຕາຍກໍເຮັດໃຫ້
ເທ່ົາໆກັນໝົດ. ເຮົາອອກຈາກໂລກນ້ີໄປເຊ່ັນດຽວກັບເຮົາເຂ້ົາມາໃນໂລກນ້ີ. 
        ຄວາມຮັ່ງມີບ່ໍໄດ້ຄຳປະກັນຄວາມປອດພັຍ.   ໃນທາງກັບກັນ,   ຄວາມຮ່ັງມີສາມາດນຳໄປສູ່ຄວາມບ່ໍພໍໃຈແລະ
ຄວາມໂດດດ່ຽວ. 
  

3  ປັນຍາຈານ  5:18-20 

18 ເບ່ິງແມ ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນດີແລະສົມຄວນ ຄືໃຫ້ກິນແລະດ່ືມ ກັບຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຜົນງານດີແຫ່ງບັນດາກິຈການຂອງ
ຕົນທ່ີຕົນເຮັດພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ   ຕລອດວັນເດືອນປີແຫ່ງຊີວິດຂອງຕົນທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານແກ່ຕົນ   ເພາະການນ້ີ
ແຫລະເປັນສ່ວນຂອງຕົນ. 19 ອັນໜ່ຶງ ທຸກຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານຊັບສົມບັດ ແລະຄວາມຮ່ັງມີໃຫ້ ກໍໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ມີ
ອຳນາດຮັບປະທານຂອງເຫລ່ົານ້ັນ ໄດ້ຮັບສ່ວນຂອງຕົນ  ແລະຍິນດີໃນການງານຂອງຕົນໄດ້   ນ້ີແຫລະເປັນຂອງປະ 
ທານຈາກພຣະເຈ້ົາ.   20 ລາວຈະໄດ້ບ່ໍຕ້ອງນຶກເຖິງວັນເດືອນປີແຫ່ງຊີວິດຂອງຕົນຫລາຍ  ເພາະພຣະເຈ້ົາຕອບລາວ 
ໂດຍໃຫ້ໃຈລາວຊົມຊ່ືນຍິນດີ. 
 

         ຖ້າການລ້ຳລວຍບ່ໍສາມາດຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການ  ແລະພວກເຮົາກໍກຳລັງແລ່ນໄປສູ່ການສ່ຽງພັຍອັນຕະ
ລາຍຂອງການສູນເສັຽຊັບສົມບັດຂອງເຮົາຕລອດເວລາ. ພວກເຮົາຄວນຄິດກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເງິນຄຳຢ່າງໃດ? ຄຳຕອບທ່ີ
ເປັນການຕົວະໃຫ້ພໍໃຈ. 
 ເງິນຄຳເປັນສ່ິງຈັດສັນໄວ້ໃຊ້ໃຫ້ເປັນທ່ີພໍໃຈໃນຊີວິດ. ບາງຄົນຄິດວ່າຊີວິດຄຣິສຕຽນແມ່ນມີພຽງແຕ່ວ່າ ມີຫຽັງ

ແດ່ທ່ີພວກເຮາົບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້.  ມີຫຽັງແດ່ທ່ີພວກເຮາົບ່ໍສົມຄວນທ່ີຈະຮັບມາເປັນຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ. ແຕ່
ທຸກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງແມ່ນດີ. ແລະເໝາະສົມກັບການໃຊ້,  ມັນເປັນສ່ິງທ່ີໜ້າຈະຊ່ືນຊົມຍິນດີ ແລະຂອບ  
ພຣະຄຸນ.   ເມ່ືອພວກເຮົາມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແລະມີປະສົບການກັບສ່ິງທ່ີດີໃນການງານທ່ີພວກເຮົາເຮັດຢູ່ 
ນ້ັນ, ພວກເຮົາຄວນຖວາຍສັນເສີນພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງສັພະທຸກສ່ິງນ້ັນດີ. 

 ຊີວິດມີຢູ່ບ່ໍນານ (ສ້ັນ).  ໂຊໂລໂມນໄດ້ເຕືອນສະຕິພວກເຮົາວ່າຊີວິດຂອງພວກເຮາົ “ ພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ” 
(ໃນໂລກນ້ີ) ມີພຽງຊ່ົວຄືນວັນແຕ່ (ສອງສາມມືຕ່ໍ້ໜ້າ,) ມີຫຽັງຈະເກີດຂ້ຶນດ່ັງນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກເຮົາຊົມຊ່ືນ
ຍິນດີຕ່ໍຄວາມໃຈດີຂອງພຣະອົງເມ່ືອເຮົາຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້.  ພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ຕລອດການດຳລົງຊີວິດຂອງ
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ພວກເຮົາຂະນະທ່ີປະຕິບັດຕົນນະມັສການແລະໃນຈິດສຳນຶກ ຈ່ົງຈ່ືໄວ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງສັພະທຸກສ່ິງນ້ີເພ່ືອ
ປະກາດພຣະກຽດຂອງພຣະອົງແລະເພ່ືອຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຂອງພວກເຮົາ, 

 ຊີວິດເປັນຂອງຂວັນທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ໃຫ້ເຮາົມີຊີວິດຢູ່ວັນຕ່ໍວັນໃນໂລກນ້ີ.   ຂອງຂວັນທ່ີ   
ພຣະອົງໃຫ້ແກ່ເຮົານ້ັນແມ່ນໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສຸກສົດຊ່ືນຍິນດີກັບຜົນງານການຜລິດຂອງການເຮັດງານ
ຂອງພວກເຮົາໃນຊີວິດອັນສ້ັນທ່ີພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. 

 ມີຄວາມພໍອົກພໍໃຈກັນທຸກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ພວກເຮົາທັງໝົດເປັນເຈ້ົາຂອງສ່ິງທ່ີຊົງປະ
ທານມາຈາກພຣະເຈ້ົາ: ມັນແມ່ນພຣະອົງເປັນຜູ້  “ໃຫ້ຄວາມຮັ່ງມີແລະສົມບູນພູນສຸກ.” 

 ຄວາມພໍອົກພໍໃຈນຳໄປສູ່ສັນຕິສຸກແລະຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຊີວິດນ້ີ. ເມ່ືອພວກເຮົາມີຄວາມພໍໃຈກັບຊີວິດ
ແລະຄວາມຮັ່ງມີທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານແກ່ພວກເຮາົ,   ພວກເຮົາຈະບ່ໍເກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນໃຈຂອງວັນເວ
ລາໃນຊີວິດຂອງເຮົາເພາະພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດຢູ່; ພຣະອົງຈະເຕີມເຕັມຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມ
ຊົມຊ່ືນຍິນດີ. 

      ວິທີທາງເລ້ີມຕ້ົນສະຕິປັນຍາໃໝແ່ລະພົບຄວາມພໍໃຈທ່ີນຳສູ່ຫາຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ  ແມ່ນການເບ່ິງຊີວິດຈາກທັສ 
ນະແນວຄວາມຄິດທີບ່ໍມີການປ່ຽນແປງ; ນ້ັນແມ່ນ, “ ຟ້າສວັນ.”    ຈ້ອງມອງເບ່ິງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນ້ີຜ່ານທາງການພິສູດ 
ເບ່ິງລາງວັນຂອງອະນາຄົດເຮົາທັງຄວາມສຸກຊີວິດດຽວນ້ີ  ແລະຄວາມຮັ່ງມີມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາທ່ີບ່ໍມີວັນປ່ຽນແປງ 
ໃນພຣະຄຣິດ ທ່ີມີມາພາຍໃນພາກໜ້າທ່ີລໍຄອຍເຮົາໃນຟ້າສວັນ. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                   
ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

 

             ບ່ໍວ່າເຮົາຈະມີໜ້ອຍຫຼຫຼືາຍປານໃດ, ຄວາມພໍໃຈຂອງເຮົາມາຈາກພຣະຄຣິດ, ບ່ໍແມ່ນຄວາມຮັ່ງມີຂອງເຮົາ. 
ທ່ານຈະຕ່ໍສູ້ຫຼາຍປານໃດເພ່ືອໃຫ້ພໍໃຈໃນອາທີດນ້ີ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງນ່ຶງຂ້ັນຕອນໃນຄຳແນະນຳຂ້າງລຸ່ມນ້ີ.   
                                                                               

 ຈ່ົງຊ່ັງຊາຕີລາຄາຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງທ່ານ.     ຈົດລາຍລະອຽດລາຍການຊັບສົມບັດທັງໝົດແລະສ່ິງຂອງທ່ີ
ທ່ານເປັນເຈ້ົາຂອງແລະຕີລາຄາໃຫຄ້ວາມສຸກຄວາມພໍໃຈ ຫຼືໃຫ້ຄວາມປອດພັຍກັບທ່ານຫຼາຍປານໃດ.   ຕັດ 
ສິນໃຈຄ້ົນຫາຄວາມຈິງເບ່ິງໄປທ່ີພຣະຄຣິດ.   
  

 ຕ້ັງເປ້ົາໝາຍການຖວາຍ.  ເມ່ືອພວກເຮົາມີບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ, ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບເງິນທ່ີມີ
ຢູ່ໃນມືເຮົາ.  ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຕ້ັງໃຈ,  ເຖິງແມ່ນວ່າ, ການບໍຣິຈາກເປັນກຸນແຈເອົາຊະນະຄ່ານິຍົມວັດຖຸ
ສ່ິງຂອງແລະຄວາມໂລບ. ຕ້ັງງົບປະມານແລະຕ້ັງແຜນເພ່ືອຈະຖວາຍຜ່ານທາງຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ.  
 

 ຈ່ົງຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫືຼອ. ຫຼາຍໆແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງບັນຫາດ້ານການເງິນອັນດັບແລກມາຈາກການຈ່າຍໜ້ີແລະ
ຫຼົ້ມເຫວຼທາງດ້ານການວາງແຜນການເງິນ. ຖ້າອັນນ້ີແມ່ນທ່ານ, ຈ່ົງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງ
ດ້ານການເງິນເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານໃນການຈັດແຜນການທ່ີຈະກຳຈັດການປົດໜ້ີແລະເລ້ີມງົບການເງິນຂອງທ່ານ. 
 

        ມະນຸດທ່ີສລາດຜູ້ທ່ີເຄີຍດຳເນີນຊີວິດຈາກການຮຽນຮູ້ວ່າຄວາມຮັ່ງມີບ່ໍໄດ້ນຳເອົາຄວາມພໍໃຈມາໃຫ້. ດ່ັງນ້ັນໃຫ້
ປັກຕາໃສ່ທ່ີພຣະຄຣິດເພ່ືອຄວາມພໍໃຈແລະຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາ. 
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
 



 1 

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 7 ເມສາ 2019 (4-7-2019) 

 
ຄວາມພໍໃຈທ່ີຄົບບໍຣບູິນ 

 
ແມ່ນກົດລະບຽບອັນໃດທ່ີເບ່ິງເໝືອນວ່າບ່ໍຈຳເປັນໃນຕອນທ່ີທ່ານຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່? 

 
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການຍອມເຊ່ືອຟັງເປັນກຸນແຈທ່ີເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄົບເຕັມບໍລິບູນ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
      ເມ່ືອຕອນພວກລູກສາວຂອງພວກເຮົາຍັງພວມເປັນເດັກອ່ອນນ້ອຍຢູ່ນ້ັນ, ພວກເຮົາໄດ້ພົບທາງທ່ີຊົມຊ່ືນໃນການ
ສິດສອນພວກເຂົາເຈ້ົາກ່ຽວກັບການເຊ່ືອຟັງຄວາມ.     ພວກເຂົາກໍໄດ້ລ້ີຢູ່ໃນເຮືອນ, ຟັງສຽງຂອງພວກເຮົາ, ແລະເຮັດ
ຕາມຄຳສ່ັງຕ່າງໆຂອງພວກເຮາົ. “ມີມື້ນ່ຶງ,” ພວກເຮົາໄດ້ອະທິບາຍວ່າ, “ການເຊ່ືອຟັງຄວາມອັນທຳອິດຈະຊ່ວຍຮັກສາ
ຊີວິດຂອງພວກເຈ້ົາ.” ໂອເຄ,  
    ແຕ່ວ່າໃນລະຍະບ່ໍດົນຕ່ໍມາ, ພວກເຮົາໄດ້ພາຄອບຄົວໄປທ່ຽວຊົມງານລ້ືນເລີງປະຈຳທ້ອງຖ່ິນ. ກໍບ່ໍມີຫຍັງຫຼາຍເກີດ
ຂ້ຶນ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ເດ່ີນຈອດຣົດນ້ັນກໍວ່າງເປ່ົາ. ຂນະທ່ີພວກເຮາົຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບບັນຍາກາດດີໆຂ້າງນອກ, ພັນລະຍາ
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າລູກອາຍຸສ່ີຂວບຂອງພວກເຮົາກຳລັງຍ່າງວົນວຽນໄປຕາມເດ່ີນຈອດຣົດນ້ັນ. ຂນະທ່ີ
ນາງມຸ້ງໜ້າໄປຫາຣົດຕູ້ຂອງພວກເຮົາ, ນາງບ່ໍໄດ້ໃສ່ໃຈຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມໃດໆ, ມີຣົດຄັນນ່ຶງກໍພຸ່ງເຂ້ົາມາທ່ີເດ່ີນຈອດຣົດ. 
ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນ, ກໍນຶກອອກໄດ້ໂລດວ່າເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງປະທະກັນແນ່ນອນ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງເດົາດອກ ວ່າ
ນາງຈະມີໂອກາດໄດ້ຊະນະ. ຢ່າງຮີບດ່ວນ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮ້ອງສຸດສຽງວ່າ “ຢຸດ!” 
      ແລະນາງກໍຢຸດຢ່າງກະທັນຫັນ. ການເຊ່ືອຟັງຄວາມໄດ້ຮັກສາຊີວິດຂອງນາງໃນມື້ນ້ັນ.   ການເຊ່ືອຟັງຄວາມແບບ 
ນ້ີບ່ໍພຽງແຕ່ສຳລັບພວກເດັກນ້ອຍ.   ພວກເຮົາທັງໝົດລ້ວນໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຈາກຊີວິດຂອງການເຊ່ືອຟັງ. ຂນະທ່ີການ
ເຊ່ືອຟັງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຊ່ວຍຮັກສາຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄວ້ສຳລັບການຕລອດໄປເປັນນິດ,       ທ່ານໂຊໂລໂມນໄດ້
ເຕືອນພວກເຮົາວ່າການເຊ່ືອຟັງຂອງພວກເຮົາເປັນກຸນແຈທ່ີເຮດັໃຫ້ຊີວິດຄົບເຕັມບໍຣິບູນ. 

 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, )  

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ປັນຍາຈານ 11:7-10 
7. ແສງສວ່າງເປັນທ່ີຊ່ືນໃຈ ແລະການທ່ີຕາໄດ້ເຫັນດວງຕາເວັນກໍເປັນທ່ີຊ່ືນບານ.    8. ຖ້າຄົນໃດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ຕ້ັງຍືນ
ຍາວຫຼາຍປີ ແລະລາວຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຕລອດວັນເດືອນປີເຫຼົ່ານ້ັນ  ກໍຈ່ົງໃຫ້ລາວລະນຶກເຖິງວັນທ່ີມືດບົດກໍມີຫຼາຍ ບັນ
ດາເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນມານ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ຜົນ. 9. ໂອ ຄົນໜຸ່ມເອີຍຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນໄວໜຸ່ມຂອງເຈ້ົາແລະໃຫ້ຈິດໃຈຂອງ
ເຈ້ົາເຮັດຕົວເຈ້ົາໃຫ້ຊ່ືນບານໃນວັນເດືອນປີແຫ່ງວັຍໜຸ່ມຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ົງດຳເນີນໃນທາງແຫ່ງໃຈຂອງເຈ້ົາ  ແລະຕາມ
ສາຍຕາຂອງເຈ້ົາ ແຕ່ຈ່ົງຮູ້ວ່າເນ່ືອງດ້ວຍກິຈການງານທັງປວງເຫ່ົຼານ້ີພຣະເຈ້ົາຈະຊົງນຳເຈ້ົາເຂ້ົາມາເຖິງການພິພາກສາ. 
10.  ສະນ້ັນຈ່ົງຕັດຄວາມເສ້ົາໝອງອອກຈາກໃຈຂອງເຈ້ົາ      ແລະຈ່ົງປະຄວາມຊ່ົວຮ້າຍອອກຈາກເນ້ືອໜັງຂອງເຈ້ົາ 
ເພາະຄວາມໜຸ່ມສາວແລະວັຍໜຸ່ມນ້ັນເປັນທ່ີບ່ໍໄດ້ຜົນ. 
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     ຊີວິດຂອງການເຊ່ືອຟັງບ່ໍໄດ້ແມ່ນຊີວິດທ່ີໂງ່ຫຼືມີຂອບເຂດຈຳກັດ. ຄຳບັນຊາຂອງພຣະເຈ້ົາເທິງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ
ແມ່ນທັງສອງຄືບ່ໍແມ່ນການຍາກລຳບາກຫຼືການຂ່ົມເຫັງບີບບັງຄັບ.  ມີຄົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຕົກໃນເລ້ກົນຂອງຜີ
ມານທ່ີບອກວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຈຳກັດຄວາມມ່ວນຊ່ືນ. ບ່ໍມີອັນໃດເກີນໄປກວ່າຄວາມຈິງດອກ. ພຣະເຈ້ົາປະສົງໃຫ້ໄພ່
ພົນຂອງພຣະອົງມີຊີວິດທ່ີຊົມຊ່ືນຍິນດີ! 
 1. ຊີວິດທ່ີມີຣົດຊາດ (ຂ້ໍ 7).   ຄວາມສວ່າງເປັນຕົວແທນຂອງຊີວິດ,    ຂນະທ່ີຄວາມມືດເປັນຕົວແທນຂອງ
ຄວາມຕາຍ (ຂ້ໍ 8). ພວກເຮົາມີໂອກາດດຳລົງຊີວິດພຽງຄ້ັງດຽວເທ່ົານ້ັນ, ແລະກໍ “ຊ່ືນໃຈ”  ໂຊໂລໂມນໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ
ຍັງເປັນທ່ີ “ຊ່ືນບານ” ອີກດ້ວຍ.  “ການທ່ີຕາໄດ້ເຫັນດວງຕາເວັນກໍເປັນທ່ີຊ່ືນບານ”   ເລັງເຖິງການດຳລົງຊີວິດນ້ີໃຫ້ດີ
ດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ. ພຣະເຈ້ົາປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດນ້ີໃຫ້ເຕັມດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ. 
 2. ຍິນດີໃນປີເດືອນເຫ່ົຼານ້ັນ (ຂ້ໍ 8). ຊີວິດເທິງໂລກນ້ີມັນສ້ັນໃນພາບໃຫຍ່ອັນຊ່ົວກາລະນານ, ແຕ່ວ່າບ່ໍວ່າເຮົາ
ຈະຢູ່ໄດ້ຫຼາຍປີເທ່ົາໃດກໍຕາມ, ໃຫ້ພວກເຮາົຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນທຸກໆວັນທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານແກ່ພວກເຮົາ. ເປັນເພາະເຫດ
ໃດ? ກໍເພາະວ່າ “ວັນແຫ່ງຄວາມມືດ…ກໍມີຫຼາຍ.” ເວ້ົາອີກແບບນ່ຶງ, ວັນທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຕາຍ “ວັນແຫ່ງຄວາມມືດ” ຈະ
ມີຫຼາຍກວ່າວັນທ່ີພວກເຮົາມີຊີວິດ. ໂຊໂລໂມນບ່ໍໄດ້ເວ້ົາວ່າຊີວິດນ້ີກໍມີແຕ່ເທ່ົານ້ີແຫຼະ.   ທ່ານກໍພຽງແຕ່ກ່າວປໂຍກທ່ີ
ກ່ຽວກັບລະຍະເວລາຂອງຊີວິດນ້ີຊ່ືໆ. 
       ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໂຊໂລໂມນມີຄຳເຕືອນໃຫ້ປະຕິເສດການບ່ໍດ້ີນລົນ.  ຢ່າປະໃຫ້ຊີວິດນ້ີເກີດຂ້ຶນແບບບັງເອີນກັບ
ທ່ານ; ໄຖ່ເອົາເວລາຄືນມາ. ພຣະເຈ້ົາອາດຈະໃຫ້ທ່ານພຽງສອງສາມປີ,   ຫືຼພຣະອົງອາດຈະໃຫ້ທ່ານມີຊີວິດຍືນຍາວ 
ຫຼາຍໆປີທ່ີບ່ໍເປັນແບບທັມມະດາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈ່ົງດຳລົງຊີວິດນ້ີໃຫດີ້. 

ເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ຊ່ວງເວລາຂອງຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຄົບເຕັມ ຂນະທ່ີກຳລັງເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດຂອງເຮົາຢ່າງໃດ?  

 
 3. ຈ່ົງຍິນດີໃນປະຖົມວັຍຂອງເຈ້ົາ (ຂ້ໍ 9).  ປໂຍກທ່ີສ່ວນຫຼາຍພວກເຮົາໄດ້ຍິນກໍຄື: “ຄວາມໜຸ່ມແໜ້ນໄດ້ເສັຽໄປ
ລ້າໆເມ່ືອຕອນຍັງໜຸ່ມ.” ທ່ານໂຊໂລໂມນໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາບ່ໍໃຫ້ເສັຽຄວາມໜຸ່ມຂອງເຮົາໄປລ້າໆ.   ແທນທ່ີຈະເປັນ
ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາຄວນຈະສວຍເອົາໂອກາດ, ຊົມຊ່ືນຍິນດີ, ແລະຊົມຊອບຕ່ໍຄວາມເປັນໜຸ່ມນ້ັນ! ພວກເຮົາສາມາດຊົມ
ຊອບຖ້າຫາກວ່າ… 
 …ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມເບີກບານພຸ່ງອອກມາຈາກພາຍໃນ (“ຫົວໃຈ”). ທ່ານໂຊໂລໂມນໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າຫົວໃຈ 
“ເປັນແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງຊີວິດ” (ສພສ. 4:23).     ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊ່ືນບ່ໍໄດ້ອອກມາຈາກສະຖານະການຕ່າງໆຂອງ
ພວກເຮົາ; ແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນຈາກພາຍໃນ, ໃນຫົວໃຈ. ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊ່ືນພົບພ້ໍແຫ່ຼງທ່ີມາໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະໃນພຣະ
ເຈ້ົາອົງດຽວເທ່ົານ້ັນ. 
 …ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊ່ືນລ້ົນອອກສູ່ຊີວິດຂ້າງນອກ  ( “ການດຳເນີນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ” ). 
ທ່ານໂຊໂລໂມນບ່ໍໄດ້ບອອກພວກເຮົາວ່າ “ໃຫ້ຕິດຕາມຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ” ເໝືອນດ່ັງໂລກນ້ີມັກເວ້ົາ. ທ່ານກຳລັງ 
ກ່າວໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວພາຍຫຼັງ: ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາຄວບຄຸມທາງຊີວິດພາຍນອກຂອງພວກເຮົາ   (ເບ່ິງມັດ
ທາຍ 15:19). ຖ້າວ່າຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຫາກຝັງຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ, ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍກໍຊຶມອອກມານອກຊີວິດຂອງ
ພວກເຮົາ. ແຕ່ວ່າ, ຖ້າພວກເຮົາມີໃຈໃໝ່ທ່ີປະສົບການກັບຄວາມຍິນດີໃນພຣະຄຣິດແລ້ວ, ຫຼັງຈາກນ້ັນຄວາມຍິນດີກໍ
ພຸ່ງລ້ົນອອກມາແລະກໍເປັນຫຼັກຖານແກ່ຄົນອ່ືນໆ. 
 4. ຢຳເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ (ຂ້ໍ 9).  ຢ່າໃຫພ້ວກເຮົາຄິດວ່າການບັນຊາໃຫ້ຊີວິດຊົມຊ່ືນຍິນດີໝາຍເຖິງຖືກຍຶດເອົາ 
ເໝືອນເປັນບ້າ, ພວກເຮົາໄດ້ຖືກເຕືອນໄວ້ແລ້ວວ່າການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາລໍຖ້າພວກເຮາົຢູ່. ການຢຳເກງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນການໂຄຣົບນັບຖືແລະຢຳເກງພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ຊ່ຶງຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາສຳນຶກໄດ້ອີກວ່າພວກ
ເຮົາທັງໝົດຈະຕ້ອງໄດ້ຢືນຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ແລະໄດ້ລາຍງານຕ່ໍພຣະອົງ. 
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 5. ທຳລາຍສ່ິງກີດຂວາງຕ່າງໆຈາກຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ (ຂ້ໍ 10). ພຣະເຈ້ົາປະສົງໃຫ້ທ່ານຍິນດີໃນຊີວິດ, ແລະນ້ັນ
ມີຄວາມໝາຍວ່າການທຳລາຍສ່ິງກີດຂວາງຕ່າງໆທ່ີອາດຈະປິດບັງຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ. 
  ທຳລາຍສ່ິງກີດຂວາງພາຍໃນຕ່ໍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ.   ຄວາມໂສກເສ້ົາທ່ີຖ່ວງດຶງພວກເຮົາລົງອາດລວມທັງກັງວົນ 
    ໃຈ, ຄວາມໂກດຮ້າຍທ່ີເປັນບາບ, ຄວາມຂົມຂ່ືນ, ການບ່ໍເຊ່ືອໃນຄວາມຈິງໃຈຂອງມະນຸດ, ຫຼືວິນຍານທ່ີຊ່ົວຮ້າຍ.  
 ທຳລາຍສ່ິງກີດຂວາງພາຍນອກຕ່ໍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ. ຄວາມເຈັບປວດຝ່າຍຮ່າງກາຍແລະຄວາມອ່ອນເພັຽ ບາງທີ 
    ມີບາງຢ່າງທ່ີນອກເໜືອການຄວບຄຸມຂອງພວກເຮົາ,    ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດໃນສ່ິງທ່ີເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້.  
    ການກິນອາຫານທ່ີດີ, ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງປົກກະຕິ, ແລະການພັກຜ່ອນທ່ີມີຄ່າດີເລີດຕ່ໍຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ແລະ 
    ເໜືອໄປກວ່ານ້ັນ,  ພວກເຮົາສາມາດປະຕິເສດທ່ີຈະໃຫ້ຄວາມເຈັບແລະບັນຫາຕ່າງໆທ່ີປົກບັງຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ 
    ຂອງພວກເຮົາ. 
 
 
 

2. ປັນຍາຈານ 12:12-14 
12 ລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອີຍ ຈ່ົງຮັບຄຳຕັກເຕືອນເຖີດ   ຊ່ຶງຈະເຮັດຫນັງສືຫລາຍກໍບ່ໍມີສ້ິນສຸດ ແລະຮຽນຫລາຍກໍ
ເມ່ືອຍເນ້ືອຫນັງ. 13. ຈົບເຣ່ືອງແລ້ວ ໄດ້ຟັງກັນທັງຫມົດແລ້ວ ຈ່ົງຢຳເກງພຣະເຈ້ົາ ແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ອົງ ເພາະນ້ີແຫລະເປັນຫນ້າທ່ີຂອງມະນຸດທັງປວງ. 14. ດ້ວຍວ່າ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເອົາການງານທຸກປະການເຂ້ົາສູ່ການ
ພິພາກສາ ພ້ອມດ້ວຍສ່ິງເລິກລັບທຸກຢ່າງ ບ່ໍວ່າດີຫລືຊ່ົວ. 

 
   ທ່ົວທັງພຣະທັມປັນຍາຈານ, ມີຄຳຖາມນ່ຶງທ່ີເປັນຫຼັກ: “ທ່ີມະນຸດເຮັດງານໜັກກາງແດດ ເຂົາໄດ້ປໂຍດອັນໃດຈາກ
ງານທ່ີເຂົາເຮດັນ້ັນ?” (ປຍຈ 1:3). ອັນນ້ີແມ່ນຄຳຖາມທ່ີມີຄວາມໝາຍແລະມີເປ້ົາໝາຍ. ທ່ົວທັງພຣະທັມປັນຍາຈານ, 
ກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ພິຈາຣະນາຫຼາຍໆບ່ອນທ່ີເພ່ິນຊອກຫາຄວາມໝາຍ, ແຕ່ວ່າເພ່ິນໄດ້ພົບຄຳຕອບແລະນ້ີແມ່ນຄຳ
ສລຸບຂອງເພ່ິນ. 
   ແນ່ນອນ ນ້ັນຈະບ່ໍຢຸດຢ້ັງຄົນອ່ືນໃຫ້ສືບຕ່ໍຊອກຫາຄວາມໝາຍໃນຊີວິດ. ໂຊໂລໂມນໄດ້ເຕືອນລູກຊາຍຂອງເພ່ິນວ່າ 
“ມັນບ່ໍມີບ່ອນສ້ິນສຸດທ່ີຈະຂຽນປ້ຶມຫຼາຍໆຫົວອອກມາ,   ແລະຮຽນຫຼາຍໆຈົນຕົວອ່ອນເພັຽ.”   ອັນນ້ີມັນກໍຖືກຕ້ອງກັບ 
ສມັຍນ້ີ.    ນັກຂຽນຜູ້ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະອະທິບາຍເຣ່ືອງຊີວິດແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳເພ້ີມເຕີມແລະ “ເຄັດລັບຊີວິດ”  ສຳລັບ
ຄວາມໝາຍແລະຄວາມສຸກຂອງຊີວິດໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາຈົນຖ້ວມລ້ົນຮ້ານຂາຍປ້ຶມດ້ວຍການສເນີຂອງພວກເຂົາ. 
     ທ່ານໂຊໂລໂມນບ່ໍໄດ້ປະປ່ອຍຄຸນຄ່າຂອງປ້ຶມ, ແຕ່ວ່າມີປ້ຶມຫົວນ່ຶງຢືນຢັດເໜືອກ່ວາປ້ຶມທັງປວງຊ່ຶງເປັນແຫ່ຼງທ່ີມາ
ຂອງປັນຍາ: ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ແມ້ກະທ້ັງກະສັດໂຊໂລໂມນໃນສະຕິປັນຍາທັງໝົດຂອງເພ່ິນໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າ  “ປັນ
ຍາຈານຊອກຫາຖ້ອຍຄຳທ່ີມ່ວນຫູ” ແລະ “ຖ້ອຍຄຳແຫ່ງຄວາມຈິງ” (12:10) ບ່ໍແມ່ນຂອງ ທ່ານແຕ່ຜູ້ດຽວ.   ທ່ານໄດ້ 
ຮັບຮູ້ວ່າຖ້ອຍຄຳທ່ີມ່ວນຫູນ້ັນ “ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍຜູ້ລ້ຽງແກະຄົນນ່ຶງ” (ຂ້ໍ 11). 
   ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີບັນດົນໃຈແມ່ນມີອິດທິພົນພຽງພໍທ່ີນຳພວກເຮົາເຂ້ົາສູ່ຊີວິດທ່ີເຊ່ືອຟັງ ພຣະອົງຢາກໃຫ້ພວກ
ເຮົາມີຊີວິດໃນຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີພຣະອົງຕ້ັງພຣະທັຍໄວ້.  ການຊອກຄ້ົນຫາຂອງທ່ານໂຊໂລໂມນໄດ້ນຳທ່ານໄປສູ່
ຄຳສລຸບສອງຢ່າງ;  ໃນການກະທຳສອງຢ່າງເຫຼົ່ານ້ີ,  ພວກເຮາົພົບໃນສ່ິງທັງໝົດທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການທ່ີຈະປະສົບກັບ
ຄວາມໝາຍແລະເປ້ົາໝາຍທ່ີພຣະເຈ້ົາປາຖນາສຳລັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
 ຢຳເກງພຣະເຈ້ົາ. ປັນຍາຂອງມະນຸດພຽງແຕ່ຊອກຫາຄຳອະທິບາຍຂອງຊີວິດ “ຢູ່ໃຕ້ດວງອາທິດ”;ທ່ີວ່າ, ປາສ

ຈາກພຣະເຈ້ົາ. ແຕ່ວ່າປັນຍາທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການແມ່ນສ່ິງທ່ີມາຈາກເບ້ືອງເທິງ, ສະຕິປັນຍາທ່ີມາຈາກເບ້ືອງ

ເຮົາໄດ້ບົດຮຽນຫຍັງແດ່ຈະຊ່ວງເວລາແຫ່ງຄວາມມືດໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ເພ່ືອຊ່ວຍເຮົາໃນປັດຈຸຍັນ? 
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ເທິງທ່ີໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນແຈ້ງຕ່ໍລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແຜນການ, ແລະທາງຂອງພຣະອົງ. ແລະເມ່ືອພວກ
ເຮົາເບ່ິງພຣະອົງ, ພຣະອົງກໍປະທານສະຕິປັນຍາທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການ. ດ່ັງທ່ີທ່ານໂຊໂລໂມນໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນ
ພຣະທັມສຸພາສິດວ່າ: ຄວາມຢຳເກງພຣະເຈ້ົາເປັນທ່ີເລ້ີມຕ້ົນຂອງປັນຍາ ແລະຊ່ຶງຮູ້ຈັກອົງບໍຣິສຸດເປັນຄວາມ
ຮອບຮູ້ (ສພສ 9:10).   ການດຳລົງຊີວິດໂດຍສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ  ຜົນອອກມາກໍຄືການດຳລົງຊີວິດທ່ີ
ຊອບທັມ. 

ເມ່ືອໃດທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຈິງຈັງ ຊ່ຶງນຳສູ່ຄວາມຮູ້ຈັກພ?ໍ 

   ການຢຳເກງພຣະເຈ້ົານ້ີເບ່ິງຄືແນວໃດ? ມັນມີຮາກຖານໃນຄວາມຮູ້ທ່ີວ່າພຣະເຈ້ົາຄືຜູ້ໃດ: ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະ
ອົງ,   ເປ້ົາໝາຍຂອງພຣະອົງ,  ແລະທາງຂອງພຣະອົງ.  ເມ່ືອພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຄືຜູ້ໃດແລະພຣະອົງກຳລັງ
ເຮັດຫຍັງໃນໂລກ,  ພວກເຮົາກໍຈະຕອບສນອງຢ່າງເໝາະສົມຕ່ໍພຣະອົງບ່ໍວ່າການຍົກຍໍໃຫ້ກຽດ,   ການຢູ່ໃຕ້ອຳນາດ, 
ຄວາມຮັກ, ແລະການເຊ່ືອຟັງ. 
 ຖືຮັກສາຂ້ໍບັນຍັດຂອງພຣະອົງ.  ເມື່ອພວກເຮົາຢຳເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພວກເຮົາຈະເຮັດໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ 

ບັນຊາເພາະວ່າພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າ “ພຣະເຈ້ົາຈະນຳທຸກໆການກະທຳມາສູ່ການພພິາກສາ, ຊ່ຶງລວມທັງທຸກໆ
ຢ່າງທ່ີເຊ່ືອງຊ້ອນຢູ່, ບ່ໍວ່າດີຫຼືຊ່ົວ.” 

   ດຽວນ້ີພວກເຮົາຮູ້ຈັກບາງຢ່າງທ່ີທ່ານໂຊໂລໂມນຫວັງຢາກຮູ້ໃນຊ່ວງຊີວິດຂອງທ່ານເທ່ົານ້ັນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານ
ໜ້າທ່ີຂອງ “ການພິພາກສາທັງສ້ິນໄວ້ກັບພຣະບຸດ” (ໂຢຮັນ 5:22),    ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບເອົາການພິພາກສານ້ັນໄວ້ກັບ 
ພຣະອົງເອງແລະໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນແທນພວກເຮົາ (ເບ່ິງ 2 ໂກຣິນໂທ 5:21).    ຢູ່ທ່ີໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຢຊູທ່ີພວກ
ເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມເມດຕາພ້ອມກັນ; ໃນໄມ້ກາງແຂນນ້ັນທັງຄວາມຮັກແລະຄວາມຍຸດ 
ຕິທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ. 
   ຂ່າວດີອັນນ້ີບ່ໍໄດ້ໃຫ້ພວກເຮາົມີເສລີພາບຕ່ໍຄວາມຊ່ືນບານໃນການເຮັດບາບ. ຂ່າວປະເສີດໃຫ້ພວກເຮົາມີເສລີພາບ
ດຳເນີນຊີວິດທ່ີເຕັມດ້ວຍຄວາມຊ່ືນບານຂອງຄວາມບໍຣິສຸດໃນການເຊ່ືອຟັງ  ຕ່ໍທຸກໆຢ່າງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ບັນຊາຕ່ໍພວກ
ເຮົາ (ເບ່ິງ ມັດທາຍ 28:19-20).   ການເຊ່ືອຟັງທ່ີໜ້ານັບຖືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແມ່ນຫົນທາງໄປສູ່ຄວາມຊ່ືນບານແຫ່ງຊີວິດທ່ີ  
ພຣະອົງໄດ້ປະທານແກ່ພວກເຮົາ. 
      ຊີວິດອັນສ້ັນໆນ້ີແມ່ນຂອງຂວັນຈາກພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ວ່າມີໃນພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາສາມາດຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບຊີວິດນ້ີ
ໃຫ້ເຕັມປ່ຽມທ່ີສຸດ. ພວກເຮົາສາມາດສວຍເອົາໂອກາດຂອງແຕ່ລະມື້ທ່ີພວກເຮົາມີ  ແລະດຳລົງຊີວິດນ້ີຢ່າງເຕັມສ່ວນ
ໃນການເຊ່ືອຟັງແຫ່ງສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນພຣະຄຣິດ, ຊີວິດທ່ີບ່ໍມີຄວາມໝາຍນ້ັນໄປດຜ່ານໄປແລ້ວຊ່ົວນິຣັນ
ດອນ. 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ  “ຖ້າທ່ານທັງຫຼາຍຮັກເຮົາ, ທ່ານກໍຈະຖືຮັກສາຂ້ໍບັນຍັດຂອງເຮົາ” (ຢຮ 14:15).   ແມ່ນທາງ
ໃດແດ່ທ່ີທ່ານສາມາດປູກຝັງການເຊ່ືອຟັງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນອາທິດນ້ີ? ຈ່ົງເລືອກເອົາຄຳແນະນຳອັນນ່ຶງ: 
 ອະທິຖານ. ສະແດງຄວາມຢຳເກງພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານທາງການອ້ອນວອນ, ທາງນະມັສການ. 
 ເຊ່ືອຟັງ.  ຖ້າຂາດຄວາມຍິນດີຫຼືສ່ວນຫຼາຍຮູ້ສຶກວ່າຊີວິດບ່ໍມີຄວາມໝາຍ,  ແກ້ໄຂບ່ອນທ່ີຂາດການເຊ່ືອຟັງ

ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. 
 ພົບ. ເພ່ືອຕ່ໍສັມພັນ, ນັດພົບຄົນອ່ືນໆຮ່ວມດ່ືມກາເຟນຳກັນແລະໂອ້ລົມເຖິງເຣ່ືອງຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດ.  

ການເຊ່ືອຟັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນການຊ່ວຍຮັກສາຊີວິດຢ່າງແທ້ຈິງ. ຍັງເປັນຊີວິດທ່ີປ່ຽນແປງດ້ວຍ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 



 1 

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 14 ເມສາ 2019 (4-14-2019) 

 
ພຣະເຈົ້າຈະບ່ໍຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບອັນນ້ີ 

 

ຕອນທ່ີທ່ານເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ແມ່ນຫຍັງຄື  “ຄວາມຜິດທ່ີຍົກໂທດໃຫ້ບໍໄ່ດ້” ໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ປະຕເິສດພຣະເຢຊູແລະບໍ່ເຄີຍຊອກຫາການອະພັຍໂທດ

ຈາກພຣະອົງ.  

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
       ເພ່ືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຄົນນຶ່ງໄດ້ບອກຂ້າພະເຈ້ົາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງທ່ີລາວໄດ້ພົບກັບຜູ້ຍິງຄົນນຶ່ງທ່ີນັ່ງຢູ່ໃກລ້າວຕອນ  
ຢູ່ໃນເຄ່ືອງບິນ.  ຊ່ຶງແມ່ນການສົນທະນາທັມມະດາ ຈົນກວ່າລາວໄດ້ບອກຍິງຄົນນ້ັນວ່າລາວເປັນສິດຍາພິບານ.   ໃນ
ຈຸດນ້ັນເອງ, ຍິງຄົນນັ້ນໄດ້ກາຍເປັນຄົນລະຄົນແລະເລີ້ມຕົ້ນເວ້ົາກ່ຽວກັບຄົນກຸ່ມນ່ຶງທີ່ກະທຳການຮ້າຍຕໍ່ຄົນອີກກຸ່ມນ່ຶງ. 
ເພ່ືອນຂ້າພະເຈົ້າຍັງຕົກຊະເງ້ີໂດຍການປະພຶດທີ່ບ່ໍມີສິນທັມນັ້ນອີກດ້ວຍ, ແຕ່ວ່າການຢືນຢັນຂອງຍິງນ້ັນທີ່ວ່າ “ຄວາມ
ບາບບາງຢ່າງບ່ໍຄວນຈະໃຫ້ອະພັຍໄດ້” ແລະແຕ່ລະຄົນຄວນຈະຖືກສາບແຊ່ງໃຫ້ລົງນະຮົກຕລອດໄປເປັນນິດ” ຄວາມ
ຈິງແລ້ວມັນກະທົບກັບລາວຕອນທ່ີລາວບໍ່ໄດ້ຕຽມພ້ອມ. 
   ກ່ອນທ່ີເພ່ືອນຂ້າພະເຈ້ົາຈະສາມາດຕອບ, ຍິງຄົນນັ້ນໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄວາມບາບຂອງນາງເອງອອກມາຢ່າງສັ້ນໆ. ນາງ
ໄດ້ເວ້ົາວ່າ, “ຂ້ອຍຮູ້ຢູ່ວ່າຂ້ອຍບ່ໍສົມບູນຮ້ອຍເປີເຊັນ, ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກຫົວໃຈຂອງຂ້ອຍດີ. ຂ້ອຍໄປໂບດ, ພະຍາ
ຍາມຊ່ວຍເຫືຼອຄົນອື່ນໆ,   ແລະຂ້ອຍກໍເປັນຄົນດ.ີ   ດ່ັງນັ້ນ,  ຂ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະອະພັຍໂທດໃຫ້ຂ້ອຍ, ແລະມ້ືນ່ຶງ
ຂ້ອຍກໍຈະໄປສວັນ!” 
   ຍິງຄົນນ້ີເວ້ົາຖືກບ່ໍ? ມີຄວາມບາບບາງຢ່າງບໍ ທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະບໍ່ຍົກໂທດໃຫ້? ເປັນຄົນມີສາສນາຫືຼເປັນຄົນດີເທ່ົານີ້ກໍ
ພໍທີ່ຈະໄປສວັນບ?ໍ  ພຣະເຢຊູ ຕອນທີ່ມີການຕໍ່ຕ້ານກັບພວກຟາຣີຊາຍທີ່ພົບຢູ່ໃນຂ່າວປະເສີດຂອງມັດທາຍຈະຊ່ວຍ
ຕອບຄຳຖາມເຫ່ົຼານີ້. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, 3 )  
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ມັດທາຍ 12:22-23 
22ເມ່ືອນ້ັນເຂົາໄດ້ພາຄົນຜູ້ນຶ່ງທ່ີມີຜີຮ້າຍເຂົ້າສິງຢູ່ ທັງຕາບອດແລະປາກກືກມາຫາພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ດປົີກກະຕິ 
ຄົນນັ້ນຈຶ່ງປາກໄດ້ແລະເຫັນໄດ້. 23ແລະປະຊາຊົນກອັໍສຈັນໃຈຖາມກັນວ່າ, “ຄົນນ້ີເປັນບຸດກະສັດດາວິດບໍ່ແມ່ນຫືຼ”. 
 

     ຂະນະທີ່ພຣະເຢຊູຢູ່ໃນໂລກນ້ີ, ພຣະອົງໄດ້ພົບກັບກຸ່ມຄົນທ່ີໜ້າສົນໃຈ. ມີຕອນນຶ່ງ, ມີກຸ່ມຄົນໄດ້ນຳເອົາຄົນທ່ີມີຜີ 
ສິງມາຫາພຣະເຢຊູ. ຄຳວ່າ “ຜີສິງ” ອາດຈະແປກຫູ, ແຕ່ກເໍປັນຄຳເວ້ົາທີ່ສຳຄັນທີ່ຄວນເກັບໄວ້ໃນສມອງ; ຊ່ຶງມີຄວາມ
ໝາຍວ່າວິນຍານຊ່ົວຮ້າຍຕ່າງໆເປັນເຈ້ົາຂອງ. ວິນຍານຊ່ົວຮ້າຍເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ້ຊາຍຄົນນັ້ນເວ້ົາຫືຼເຫັນໄດ້. 
     ໃນຊ່ວງນີ້ເອງ, ພວກທ່ີເຊ່ືອວ່າການມີຜເີຂ້ົາສິງກຍໍ້ອນຄວາມຜິດບາບໃນຊີວິດຂອງຄົນນັ້ນ. ສຳລັບພວກຟາຣີຊາຍ 
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ພວກຜູ້ນຳສາສນາ ຊາຍຄົນນີ້ຈົມຢູ່ໃນຄວາມບາບອັນເລິກທັງຕາບອດແລະປາກກືກ.  ພວກເຮາົບ່ໍຮູ້ວ່າຊາຍຄົນນີ້ເປັນ
ມາດົນນານປານໃດ, ແຕ່ວ່າສິ່ງແນ່ນອນທີ່ສຸດແມ່ນວິນຍານຊ່ົວຮ້າຍໄດ້ທຳລາຍຊີວິດຂອງລາວ. 
   ຊາຍຄົນນ້ີໄດ້ພະຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດເພ່ືອອອກຈາກຣິດແຫ່ງວິນຍານຊ່ົວຮ້າຍ. ພວກຄົນທ່ີພະຍາຍາມຊ່ວຍ
ລາວກໍຄົງຍອມຮັບເອົາຄວາມຄິດທ່ີນຍົິມກັນວ່າລາວເປັນຄົນບາບທີ່ບ່ໍມີຄວາມຫວັງ. ບາງມ້ືລາວອາດຈະເຊ່ືອແນວນ້ີ 
ເຊ່ັນກັນ. 
      ແຕ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງເມ່ືອພວກຄົນໄດ້ນຳເອົາຊາຍຄົນນ້ັນມາຫາພຣະເຢຊູ, ຮູ້ຈັກວ່າພຣະອົງເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະສາມາດ
ຊ່ອຍລາວໄດ້. ຫັຼງຈາກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ພະຍາຍາມທຸກຢ່າງແລ້ວ, ດ່ັງນັ້ນພວກເຂົາຈ່ຶງໄດ້ມາຫາພຣະເຢຊູດ້ວຍຫວັງວ່າ 
ແລະວາງໃຈວ່າພຣະອົງຄືຄຳຕອບ. 
        ພວກເຮົາທັງໝົດຮູ້ແລ້ວວ່າຄົນທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຜີມານຮ້າຍ. ຊີວິດຂອງພວກເຂົາແມ່ນຂັດແຍ້ງກັບພຣະເຈ້ົາ, 
ແຕ່ວ່າພວກເຂົາດຳເນີນຊີວິດຕາມທີ່ເຂົາເປັນກໍເພາະວ່າພວກເຂົາກຳລັງດຳລົງຊີວິດທີ່ປາສຈາກພຣະເຢຊູ. ຄກືັບຊາຍ
ຜູ້ນ້ີ, ພວກເຂົາຕ້ອງການປະເຊີນກັບພຣະເຢຊູ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບພຣະເຢຊູ, 
ເພາະວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນເປັນຄົນບາບ ຕ້ອງການໄດຮັ້ບການໃຫ້ອະພັຍໂທດ. 

ບ່ອນໃດທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູທຳງານຢູ່ອ້ອມຮອບທ່ານ? 

    ບ່ໍວ່າພວກຄົນຈະຜິດບາບໜັກໜາປານໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາກບ່ໍໍນອກເໜືອຈາກຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການ
ຍົກບາບໂທດ.  ເປັນທ່ີແຈ້ງແລ້ວວ່າ, ຊາຍທີ່ມີຜສິີງ ກ່ອນພົບກັບພຣະເຢຊູກເໍຕັມດ້ວຍມານຮ້າຍ, ແຕ່ວ່າແມ່ນຫຍັງທ່ີ  
ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳ? “ພຣະອົງໄດ້ປ່ິນປົວລາວໃຫ້ຫາຍ.”  ໃນປໂຍກນ້ີ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຣິດອຳນາດອັນອັສຈັນຂອງ  
ພຣະເຈ້ົາ. 
   ກິຈການຂອງພຣະຄຣິດ ອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າ  ແມ່ນເຫດຜົນອັນຈຳເປັນທ່ີພວກເຮາົຕ້ອງແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດໃຫ້
ແກ່ທຸກໆຄົນ, ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະຊ່ົວຮ້າຍພຽງໃດກຕໍາມໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຮາົ.  ສ່ວນຫຼາຍພວກເຮົາຄິດວ່າພວກ
ເຂົາຈະບໍ່ຟັງ,  ບໍ່ໄປໂບດກັບພວກເຮາົ,  ບໍ່ອ່ານພຣະຄັມພີ,  ຫືຼບໍ່ຮັບເອົາພຣະເຢຊູ, ແຕ່ວ່າເມ່ືອພວກເຮາົຄິດແນວນ້ັນ, 
ພວກເຮົາຕີລາຄາຕ່ຳຕໍ່ຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,   ພຣະເຈ້ົາກະທຳການຜ່ານແມ້ກະທັ້ງເມັດທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດທ່ີພວກເຮາົ
ປູກ, ເມັດຂອງຄວາມຮັກແລະພຣະຄຸນ. 
    ບ່ໍວ່າຄົນຈະປະຕິເສດພຣະເຢຊູຈັກເທື່ອກຕໍາມ, ພຣະອົງຊົງຢືນຕຽມພ້ອມແລະລໍຖ້າທີີ່ຈະຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ 
ແຕ່ວ່າພວກເຂົາຕ້ອງມາຫາພຣະອົງ. ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮາົຄືຊ້ີທາງໃຫ້ຄົນໄປຫາພຣະເຢຊູ. 
   ເມ່ືອຊາຍທ່ີມີຜສິີງໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງໂດຍພຣະຄຣິດ, ລາວຊ້ີໃຫ້ເຫັນຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄືກັນ, ເມ່ືອພວກເຮົາ
ນຳພາຄົນມາຫາພຣະເຢຊູ, ຊີວິດຂອງພວກເຂົາຖືກປ່ຽນແປງ, ແລະການປ່ຽນແປງຈະຊ້ີບອກຄົນອ່ືນໄປຫາພຣະເຈ້ົາ. 
 

2. ມັດທາຍ 12:24-29 
24 ແຕ່ພວກຟາຣີຊາຍ ເມ່ືອໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນກເໍວ້ົາວ່າ, “ຜູ້ນ້ີຂັບໄລ່ຜີອອກໄດ້ໂດຍໃຊ້ອຳນາດເບເອນເຊບູນຄນືາຍຜີນັ້ນ”. 
25. ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຊາບຄວາມຄຶດຂອງເຂົາຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, “ອານາຈັກໃດໆ ທ່ີແຕກຈາກກັນແລ້ວກຄົໍງຈິບ
ຫາຍ ເມືອງໃດຫືຼເຮືອນໃດໆ ທ່ີແຕກຈາກກັນແລ້ວຈະຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ບ່ໍໄດ້. 26. ແລະຖ້າຊາຕານຂັບໄລ່ຊາຕານອອກ ມັນກໍ
ແຕກແຍກກັນໃນຕົວມັນເອງ ແລ້ວອານາຈັກຂອງມັນຈະຕັ້ງໝ້ັນໄດ້ຢ່າງໃດ. 27. ແລະຖ້າເຮາົຂັບໄລ່ຜອີອກດ້ວຍອຳ
ນາດເບເອນເຊບູນ ພວກລູກຫຼານຂອງທ່ານທັງຫຼາຍເຄີຍຂັບມັນອອກດ້ວຍອຳນາດຂອງຜູ້ໃດ ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫຼະ, ເຂົາ
ຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນພວກທ່ານ. 28. ແຕ່ຖ້າເຮົາຂັບໄລ່ຜອີອກດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ ດັ່ງນັ້ນຣາຊອານາຈັກ
ຂອງພຣະເຈ້ົາກມໍາເຖິງພວກທ່ານແລ້ວ. 29. ຫືຼໃຜຈະເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຄົນແຂງແຮງ ແລະຈະປຸ້ນເອົາຊັບຂອງເຂົາ 
ໄດ້ຢ່າງໃດ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ຈະມັດຄົນແຂງແຮງນັ້ນໄວ້ເສັຽກ່ອນ ແລ້ວຈ່ຶງຈະປຸ້ນເອົາຊັບໃນເຮືອນຂອງເຂົາໄດ້. 
 



 3 

     ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນໄດ້ຕົກຕະລຶງໂດຍສິ່ງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳ. ເຂົ້າຫາພວກຟາຣີຊາຍ, ພວກຄຣູສອນສາສນາຜູ້ທີ່ປະ
ທ້ວງຕໍ່ການກະທຳຕ່າງໆແລະຄຳເວ້ົາທັງປວງຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງບ່ໍເວ້ັນວ່າງ. 

ມີທາງໃດແດ່ທີ່ສັງຄົມຂອງພວກເຮາົໄດ້ໂຕ້ຕອບຕໍ່ວຽກການຂອງພຣະຄຣິດ? 

        ຂນະທີ່ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະເພນທີາງສາສນາຂອງພວກເຂົາ, ພວກຜູ້ນຳສາສນາໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາ
ທາງທີ່ຈະລົດຄຸນຄ່າຂອງພຣະອົງຕໍ່ໜ້າປວງຊົນຢູ່ສເມີ. ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອມີຄົນໄດ້ແນະນຳວ່າພຣະເຢຊູອາດເປັນ “ບຸດຂອງ
ກະສັດດາວິດ” (12:23),   ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກຟາຣີຊາຍໂມໂຫ.  ຂນະທ່ີພຣະເຢຊູບໍ່ເຂ້ົາຮ່ວມປະເພນີຂອງພວກເຂົາ, 
ຄວາມທະນົງຕົວຂອງພວກເຂົາໄດ້ນຳພວກເຂົາໃຫ້ສລຸບວ່າພຣະອົງຕ້ອງເປັນຂອງຊາຕານ. 
    ຕາມປົກກະຕິ, ການໂຕ້ຕອບຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໂງ່ງ່າວແຫ່ງຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ. ພວກ
ຜູ້ຊາຍເຫ່ົຼານີ້ເຊ່ືອຟັງກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ວ່າເຂົາເຈ້ົາຂາດຄວາມສມັພັນກັບພຣະອົງ. ພວກເຂົາເຊ່ືອວ່າການ
ດຂີອງພວກເຂົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈົ້າຫຼາຍຂ້ຶນ,  ແຕ່ກງົກນັຂາ້ມ ການດເີຫ່ົຼານ້ັນໄດ້ດຶງພວກ
ເຂົາລົງ.   ພວກເຂົາໄດ້ປະຕເິສດທ່ີຈະເລີກລົ້ມຄວາມຊອບທັມ  ສ່ວນຕົວໃນການຮັບຮູ້ພຣະເມຊີອາ ອົງຊົງສະຖິດໃນ 
ຖ້າມກາງພວກເຂົາ.  ພວກເຂົາໄດ້ປະຕິເສດພຣະເຢຊູ, ປະຕິເສດຄຳສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງ, ແລະໃນທີ່ສຸດກໍປະຕເິສດ
ການຖວາຍຕົວຂອງພຣະອົງເທິງໄມ້ກາງແຂນສຳລັບຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ. 
     ຄວາມຜິດພາດຂອງພວກຟາຣີຊາຍຄວນຈະເປັນການເຕືອນສະຕິພວກເຮົາໃນສມັຍນີ້. ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ທະນົງ
ຕົວເກີນໄປໂດຍຄິດໄປວ່າພຣະເຢຊູເປັນຂອງຊາຕານ. ຄວາມຊອບທັມ ສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ
ຕາບອດຕໍ່ຄວາມສັດຈິງກ່ຽວກັບບຸກຄະລິກຂອງພຣະເຢຊູ.  ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ເຮດັໃຫ້ພວກເຂົາເອງຕາບອດຕ່ໍຄວາມ
ຈິງອັນນ້ີ, ດ່ັງນ້ັນພວກເຂົາຈຶ່ງບ່ໍໄດ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝແ່ລະຫັນມາຫາພຣະອົງ. ພວກເຮົາ
ຮູ້ຈັກຄົນແບບນ້ີໃນປັດຈຸບັນນ້ີ. ພວກເຂົາຈະຫົວເຍາະເຍີ້ຍໂບດ, ຄຣິສຕຽນທັງຫຼາຍ, ແລະແມ້ກະທ້ັງຄຳພະຍານສ່ວນ
ຕົວຂອງພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາຕ້ອງຈຳໄວ້ວ່າພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະຄຣິດແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອງົສຳລັບພວກເຂົາ. 
ພວກເຮາົກໍເຄີຍເປັນດ່ັງນັ້ນ. ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ກະບົດຕ່ໍພຣະຄຣິດມາແລ້ວ, ແຕ່ວ່າຄວາມດຂີອງພວກເຮາົສາມາດນຳ
ຄົນອື່ນໆໃຫ້ມາເຖິງຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນພຣະເຢຊູດຂ້ຶີນ. 
 

3. ມັດທາຍ 12:30-32 
30. ຜູ້ໃດບ່ໍຢູ່ຝ່າຍເຮົາກຕ່ໍໍສູ້ກັບເຮາົ ແລະຜູ້ໃດບ່ໍໂຮມເຂົ້າກັບເຮາົກໍເປັນຜູ້ເຮັດແຕກກະຈາຍໄປ. 31. ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາ
ບອກພວກທ່ານວ່າຄວາມຜິດບາບແລະຄວາມໝິ່ນປມາດທຸກຢ່າງຈະຊົງໂຜດອະພັຍໃຫ້ມະນດຸໄດ້ ແຕ່ຄຳໝິ່ນປມາດ
ພຣະວິນຍານຈະຊົງໂຜດອະພັຍໃຫ້ບ່ໍໄດ້. 32. ຜູ້ໃດທ່ີເວ້ົາຄຳຂັດຂວາງຕ່ໍບຸດມະນຸດ ກໍຈະຊົງໂຜດໃຫ້ອະພັຍແກ່ຜູ້ນັ້ນ
ໄດ້  ແຕ່ຜູ້ໃດທີ່ເວ້ົາຄຳຂັດຂວາງຕໍ່ພຣະວິນຍານບຣິໍສຸດ  ກໍຈະຊົງໂຜດອະພັຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ນ້ັນບ່ໍໄດ້ ທັງໃນໂລກນີ້ແລະໃນ
ໂລກໜ້າ. 
 

        ພຣະເຢຊູໄດ້ເຕືອນເຖິງສິ່ງຮ້າຍ.   ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຄຳນຳ  ໂດຍການຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄວາມຍ່ິງໃຫຍແ່ຫ່ງການຍົກໂທດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແມ້ກະທັ້ງການຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ເວ້ົາຕ່ໍສູ້ພຣະເຢຊູ  “ຜູ້ໃດທ່ີເວ້ົາຄຳຂັດຂວາງຕ່ໍບຸດມະນຸດ  ກໍຈະ 
ຊົງໂຜດໃຫ້ອະພັຍແກ່ຜູ້ນ້ັນໄດ້.”    ພຣະເຢຊູໄດ້ເວ້ົາຢ່າງກະຈ່າງແຈ້ງວ່າແມ້ກະທ້ັງເຮດັບາບຕໍ່ສູ້ພຣະອົງ  ໝ່ິນປມາດ    
ພຣະເຈ້ົາ, ການເວ້ົາບ່ໍໂຄຣົບ, ຫືຼເວ້ົາໃສຮ່້າຍປ້າຍສ ີກໍສາມາດຍົກໂທດໃຫ້ໄດ້. 

ພວກຟາຣີຊາຍຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍໃນການຕັດສິນໃຈເຮດັຜິດບາບທ່ີອະພັຍໃຫ້ບໍ່ໄດ້ແນວໃດ? 

       ແຕ່ວ່າການຍົກໂທດຂອງພຣະເຈົ້າຍັງມີຂອບເຂດ. “ແຕ່ຜູ້ໃດທີ່ເວ້ົາຄຳຂັດຂວາງຕ່ໍພຣະວິນຍານບຣິໍສຸດ ກໍຈະຊົງ 
ໂຜດອະພັຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ນ້ັນບ່ໍໄດ້ ທັງໃນໂລກນີ້ແລະໃນໂລກໜ້າ.” ການໝິ່ນປມາດຕ່ໍສູ້ພຣະວິນຍານບຣິໍສຸດແມ່ນໜັກສາ 
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ຫັດ,   ແລະບາງຄ້ັງກເໍລັງເຖິງ  “ບາບທ່ີຍົກໂທດໃຫ້ບໍ່ໄດ້.”  ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດກ່າວຄວາມຈິງຂອງພຣະຄຣິດຕ່ໍຊີວິດ
ຂອງພວກເຮາົ.   ພຣະອົງຕັດສິນລົງໂທດ  “ໂລກນ້ີກ່ຽວກັບຄວາມຜິດບາບ,  ຄວາມຊອບທັມ,   ແລະການພິພາກສາ” 
(ຢຮ. 16:8).   ການປະຕເິສດຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແມ່ນຜິດບາບທ່ີຍົກໂທດໃຫ້ບໍ່ໄດ້. ເປັນດ້ວຍເຫດ
ໃດ? ຖ້າວ່າພວກເຮົາປະຕເິສດຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາເຫັນວ່າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖິ້ມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່, ບໍ່ມາ
ຫາພຣະຄຣິດ, ແລະບໍ່ຂໍການຍົກບາບໂທດຈາກພຣະອົງ. ການຍົກໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາມີຂອບເຂດຈຳກັດທ່ີວ່າພຣະອົງ
ຈະບໍ່ຍົກໂທດໃຫ້ພວກເຮົາຖ້າວ່າພວກເຮາົຫາກບ່ໍຊອກຫາການຍົກໂທດນຈາກພຣະອົງ. 
   ຄຳເຕືອນຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນໜັກແໜ້ນຈິງຈັງ, ແຕ່ວ່າຍັງເຮດັໃຫ້ຄົນຍັງສະງົນສົນເທ, “ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າວ່າ
ເຮາົໄດ້ເຮດັຜິດບາບທີ່ຍົກໂທດໃຫ້ບ່ໍໄດ້?"  ຈະມີບາງຄ້ັງຄາວ,  ທຸກໆຄົນໄດ້ມີການປະຕິເສດການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະ
ວິນຍານໃຫ້ຖິ້ມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ,່ ເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ, ແລະການຕັດສິນໃຈດຳລົງຊີວິດເພ່ືອພຣະອົງ  ເຖິງແມ່ນວ່າຈະ
ເປັນພຽງລະຍະສັ້ນໆ. ຫັຼກຖານແທ້ໆທ່ີທ່ານຮັບເອົາຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຄຣິດແລະມີຄວາມປາຖນາຢາກຫັນໜີ
ຈາກຄວາມຜິດບາບແລະຢາກຕິດຕາມພຣະອົງນັ້ນແມ່ນເຄ່ືອງໝາຍອນັແນ່ນອນວ່າທ່ານບ່ໍໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮດັຜິດບາບ
ທ່ີໃຫ້ອະພັຍບ່ໍໄດ້ຊ່ຶງຕໍ່ສູ້ພຣະວິນຍານບຣິໍສຸດ. 
   ພຣະເຈ້ົາອົດທົນຕໍ່ພວກເຮາົດ້ວຍຄວາມຮັກແລະປະສົງທີ່ຈະຍົກໂທດໃຫ້ພວກເຮົາແລະປະທານຊີວິດອັນຄລອດໄປ
ເປັນນິດກັບພຣະອົງໃນສວັນ.  ນັ້ນຄເືຫດຜົນທ່ີພວກເຮາົຕ້ອງອົດທົນດົນນານກັບພວກທີ່ປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາ.   ຂນະທ່ີ
ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີລົມຫັນໃຈໃນປອດຂອງພວກເຂົາ,  ພວກເຮາົຕ້ອງສືບຕ່ໍໃນການແບ່ງປັນແລະການອະທິຖານ ເພ່ືອ 
ວ່າວັນນຶ່ງຂ້າງໜ້າພວກເຂົາກໍຈະຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູເຊ່ັນກັນ. 

ແມ່ນຫຍັງຄຄືວາມຫວັງແລະການທ້າທາຍສຳລັບພວກເຮາົໃນຄຳເວ້ົາອັນໜັກເຫ່ົຼານີ້ຂອງພຣະເຢຊູ? 

 

ໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

   ຄວາມຜິດບາບທັງປວງເປັນທີ່ລັງກຽດຕ່ໍພຣະເຈົ້າ, ແລະພວກເຮົາທັງໝົດຈຳເປັນຕ້ອງມາຫາພຣະຄຣິດເພ່ືອຮັບການ
ໃຫ້ອະພັຍໂທດ. ທ່ານຈະເຮດັແນວໃດກັບຄວາມເປັນຈິງອັນນີ້? ເລືອກເອົາຄຳສເນີອັນນຶ່ງໃນຂ້າງລຸ່ມນີ້: 
 ຖ່ອມຕົວ. ຄວາມອວດອົ່ງທະນົງຕົວກັກພວກເຮົາໄວ້ຈາກການເຫັນຄວາມຈຳເປັນສຳລັບພຣະຄຣິດແລະການ

ອະພັຍໂທດຂອງພຣະອົງ.    ໃຫ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກວດເບ່ິງຫົວໃຈຂອງທ່ານໃນຄວາມອວດອົ່ງທະນົງຕົວທີ່
ເປັນຈຸດສນູກາງ ຊ່ຶງອາສັຍແຕ່ຕົວເອງແລະບໍ່ອາສັຍພຣະຄຣິດ. 

 ອົດທົນ.   ເປັນການຍາກທີ່ຢູ່ຖ້າມກາງພວກທ່ີຕ່ໍຕ້ານໃນສິ່ງທ່ີພຣະຄຣິດຢາກມອບໃຫ້. ຈົ່ງອ້ອນວອນເພ່ືອໃຫ້
ມີຄວາມອົດທົນ! ພຣະເຈ້ົາກະທຳການ “ຫັຼງຜ້າສາກ” ໃນຊີວິດຂອງຄົນຢູ່ສເມີ, ດ່ັງນັ້ນຈົ່ງອ້ອນວອນອະທິຖານ
ຫາໂອກາດຕ່າງໆໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ຢ່າງອົດທົນໃນການຫວ່ານເມັດພືດ. 

 ສວຍເອົາໂອກາດ.   ທ່ານຮູ້ຈັກຜູ້ທ່ີຕ້ອງການຢາກໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດແລະມາເຖງິຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ. 
ທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປີດຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ ໃຫ້ຮັບເອົາການອະພັຍໂທດຈາກພຣະອົງ, ແລະອະທິຖານຂໂໍອ
ກາດໃນການແບ່ງປັນຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະຄຣິດ. 

   ຄືກັນກັບຍິງຄົນນັ້ນທີ່ຢູ່ໃນເຄ່ືອງບິນທ່ີໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຕອນເລີ້ມຕ້ົນຂອງບົດຮຽນ,   ຫຼາຍໆຄົນສົມທຽບພວກເຂົາເອງ
ໃສຄົ່ນອ່ືນແລະຄິດເອົາວ່າພວກເຂົາເປັນປົກກະຕດີິຢູ່.   ຄວນຈຳໄວ້ວ່າ,   ສິ່ງສຳຄັນແທ້ໆນັ້ນກໍຄືໃຫ້ພວກເຮາົເບ່ິງຂ້ຶນ
ເບ້ືອງເທິງແລະສົມທຽບພວກເຮົາເອງໃສ່ກັບພຣະອົງ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 21 ເມສາ 2019 (4-21-2019) 

 

ທ່ານຈະບ່ໍຕາຍຈັກເທື່ອ 
 

ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນທ່ີມັນໃກ້ຄຽງທ່ີສຸດກັບ “ນ້ຳພຸແຫ່ງຄວາມໜຸ່ມ”? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູເຮດັໃຫ້ການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພວກເຮາົເປັນໄປໄດ້. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
   ໂອ້, ສ່ິງທ່ີພວກເຮາົຈະເຮັດເພ່ືອໃຫ້ຢູ່ຍືນນານ! ພວກເຮາົທັງໝົດກຮູ້ໍຈັກແລ້ວວ່າການກິນອາຫານທ່ີເປັນປໂຍດຕ່ໍສຂຸ
ພາບຮ່າງກາຍແລະການອອກກຳລັງກາຍ ເປັນການປັບປຸງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ ດັ່ງນ້ັນ, ຈຶ່ງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຢູ່ຍືນ 
ເພ້ີມອີກ. ຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນ, ພວກນັກຄ້ົນຄວ້າໄດ້ພົບວ່າມີອີກສອງສາມຢ່າງເພ້ີມໃສ່ທີ່ອາດເພ້ີມຄວາມຍືນຍາວຂອງຊີ
ວິດທ່ານເຊ່ັນ. 
 ຢູ່ເທິງຈອມພູ. ຄົນທ່ີຢູ່ເສ້ັນຂນານສູງຈະມີອາຍຸຍືນກວ່າ. 
 ຮຽນພາສາອ່ືນ. ສາມາດເວ້ົາຫຼາຍໆພາສາໄດ້ມັນຊ່ວຍຢັບຢ້ັງໂຣກສະຕປັິນຍາເສື່ອມແລະໂຣກຕົວສັ່ນ 

(Alzheimer’s). 
 ຢູ່ໃນການກິນອາຫານທ່ີລົດຜ່ອນ-ໜ່ວຍວັດແທກຈຳນວນກຳລັງທີ່ອາຫານໃຫ້ຕ່ໍຮ່າງກາຍ Calorie. ນ່ຶງໃນ

ການເຮດັໃຫ້ຊີວິດຍືນຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ກິນອາຫານແຕ່ລະວັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນຈຳນວນ 1,200 ແຄໂລຣີ. 
 ເຮດັວຽກໜັກຂ້ຶນຕ່ືມ. ຄົນງານທ່ີເຮດັວຽກຈິງຈັງແລະບໍ່ຢຸດຢ້ັງເບິ່ງເໝືອນວ່າຢູ່ຍືນກວ່າຄົນງານທ່ີບໍ່ເອົາຫົວໃສ່

ໃຈຊາ. 
      ທ່ານສາມາດທົດລອງສ່ິງທັງໝົດເຫ່ົຼານ້ີ,  ແລະຂນະທີ່ທ່ານອາດຈະເພ້ີມອາຍຸ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມໝັ້ນໃຈ 
ຢ່າງນຶ່ງວ່າ: ທ່ານກໍຍັງຈະຕາຍຢູ່. ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າມີທາງດຽວເທົ່ານ້ັນທ່ີຈະບໍ່ຕາຍກໍຄເືຊ່ືອແລະຕິດຕາມ
ພຣະອົງ. ແລະພຣະອົງເຮດັໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນແລະໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈົ່ງເບ່ິງຕາມຂໍ້ 1, 2, 3 )  

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ໂຢຮັນ 11:25-27 
25. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕໍ່ນາງວ່າ, “ເຮາົນ້ີແຫຼະ, ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາ ທງັເປັນຊີວິດ ຜູ້ທ່ີວາງໃຈເຊ່ືອໃນ
ເຮາົ ເຖິງແມ່ນວ່າຕາຍໄປແລ້ວກຍັໍງຈະມີຊີວິດຢູ່.    26. ແລະທຸກຄົນທ່ີຍັງມີຊີວິດຢູ່ແລະວາງໃຈເຊ່ືອຢູ່ໃນເຮົາກໍຈະບໍ່
ຕາຍຈັກເທ່ືອ ເຈ້ົາເຊ່ືອຂ້ໍນີ້ຫືຼ?” 27. ມາທາຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, “ເຊ່ືອຢູ່ແລ້ວ ນາຍເຈົ້າເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍເຊ່ືອວ່າທ່ານເປັນ
ພຣະຄຣິດ ຄືພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຕ້ອງສະເດັດມາໃນໂລກ.” 
 

    ໃນຕອນຕ້ົນຂອງໂຢຮັນບົດທີ 11, ພວກເຮົາເຫັນ “ລາຊະໂຣຈາກເມືອງເບັດທານ,ີ” ຊາຍຜູ້ທ່ີປ່ວຍແລະໃກ້ຈະຕາຍ 
ຢູ່ແລ້ວ.   ຍັງບໍ່ເທ່ົາໃດມ້ືທ່ີພຣະເຢຊູເອງກໍຈະຖືກຄຶງເທິງໄມ້ກາງແຂນແລະເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ.  ລາຊະໂຣເປັນເພ່ືອນ 
ສຸດທ່ີຮັກຂອງພຣະເຢຊູ (ຂ້ໍ 3,11),    ເຖິງປານນ້ັນພຣະເຢຊູກຕ້ັໍງໃຈທ່ີຈະຊັກຊ້າໃນການເດີນທາງໄປເມືອງເບັດທານີ
ເພ່ືອປ່ິນປົວເພ່ືອນຂອງພຣະອງົໃຫ້ຫາຍດີ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊັກຊ້າ, ແລະລາຊະໂຣກໍໄດ້ຕາຍໄປ (ຂໍ້ 14). 
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     ເມ່ືອພຣະເຢຊູໄດ້ມາຮອດໃນເມືອງເບັດທານ,ີ ພຣະອົງໄດ້ຫາທາງໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ພວກເອ້ືອຍຂອງລາຊະໂຣ
ທ່ີມີຄວາມໂສກເສ້ົາ,  ມາຣີິອາແລະມາທາ.   ພຣະອົງໄດ້ບອກມາທາວ່າ, “ນ້ອງຊາຍຂອງເຈ້ົາຈະຄືນມາອີກ" (ຂໍ້ 23). 
ນາງມາທາກບ່ໍໍໄດ້ຄັດຄ້ານ;    ນາງໄດ້ຍອມຮັບມຸມມອງທ່ີນິຍົມກັນຊ່ຶງຖືກສອນໂດຍພວກຟາຣີຊາຍທີ່ວ່າ   ມີຊີວິດຫັຼງ 
ຄວາມຕາຍ, ແລະຄນົຢິວທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຄືນມາຈາກຕາຍໃນມ້ືນ່ຶງຂ້າງໜ້າ. ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູກຳລັງເລັງເຖິງບາງຢ່າງ
ທ່ີຈະເກີດຂຶ້ນໃນອີກບໍ່ດົນນ້ີ! 
        ທ່ີຈະອະທິບາຍສ່ິງອັສຈັນທ່ີພຣະອົງກຳລັງຈະກະທຳ,   ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ສິ່ງນຶ່ງໃນເຈັດປໂຍກທ່ີພຣະອົງຊົງເປັນ;  
ປໂຍກນ້ີໄດ້ນຳການປະກາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງການເປັນພຣະເຈ້ົາ. “ເຮາົນ້ີແຫຼະ, ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາ 
ທັງເປັນຊີວິດ.” ຄວາມໝາຍໃນປໂຍກນ້ີເປັນຄວາມຈິງທ່ີວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ອົງດຽວ; ພຣະອົງບ່ໍ
ແມ່ນພຣະທຽມ ແຕ່ວ່າເປັນພຣະເຈົ້າອົງຊົງສາມາດຄືນພຣະອົງເອງ. ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເວ້ົາວ່າພຣະອົງອາດຈະນຳກ່ຽວກັບ 
ການຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຫືຼພຣະອົງອາດຈະເປັນສາເຫດຂອງການຄືນຈາກຄວາມຕາຍ;  ພຣະເຢຊູໄດ້ເວ້ົາວ່າພຣະ
ອົງເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາ. 
        ການຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລະຄຳສັນຍາກ່ຽວກັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດແມ່ນຄວາມສັມພັນອັຮໃກ້ຊິດຕໍ່
ພຣະເຢຊູທີ່ພວກເຮົາສາມາດພົບໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ. ຄວາມພັນອັນນັ້ນເລີ້ມຕົ້ນກັບການເຊ່ືອ. ພຣະເຢຊູໄດ້
ກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ “ຜູ້ທ່ີວາງໃຈເຊ່ືອໃນເຮົາ, ເຖິງແມ່ນວ່າຕາຍໄປແລ້ວກໍຍັງຈະມີຊີວິດຢູ່.   ແລະທຸກຄົນທ່ີຍັງມີຊີວິດຢູ່ແລະ
ວາງໃຈເຊ່ືອຢູ່ໃນເຮາົກໍຈະບໍ່ຕາຍຈັກເທ່ືອ.” 

ທ່ານຈະບັນລະຍາຍຄຳກ່າວຂອງພຣະເຢຊູໃນພຣະທັມເຫ່ົຼານ້ີຢ່າງໃດ? 

    ລໍກ່ອນ, ຖ້າວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຕາຍ, ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຂ້າພະເຈ້ົາບໍ່ມີຊີວິດບໍ? ແມ່ນແລ້ວ, ຝ່າຍເນ້ືອໜັງຮ່າງກາຍ
ຂອງທ່ານຈະຕາຍ, ແຕ່ວ່າທ່ານຍັງຈະບໍ່ຈົບສິ້ນ! ສຳລັບພວກທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ, ພວກເຂົາຈະຢູ່ແລະຈະສືບຕ່ໍມີຊີວິດ
ໃນພຣະຄຣິດ  ແລະພວກເຂົາຈະຄືນມາສູ່ຮ່າງກາຍໃໝ່ແຫ່ງສະງ່າຣາສ,ີ    ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ສັນຍາກບັພວກເຮາົວ່າຈະ 
ມີຊີວິດກັບພຣະອົງໃນແຜ່ນດິນສວັນ(ໂຢຮັນ 14:2-3). 
   ແມ່ນຫຍັງທີ່ນຳເອົາຄວາມຈິງອັນນີ້ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຕ່ໍຊີວິດຂອງພວກເຮົານັ້ນກໍແມ່ນຄຳວ່າ ເຊ່ືອ. ຄຳກຣິິຍານ້ີໝາຍ
ເຖິງຄວາມຍາວໄກໄປກວ່າການຮັບຮູ້ບາງຢ່າງ.   ຄຳເວ້ົາໃນພາສາກຣີກນຳຄວາມຄິດໃນການວາງຄວາມໝ້ັນໃຈຂອງ
ພວກເຮົາແລະໄວ້ວາງໃຈໃນສ່ິງທີ່ພວກເຮົາເຊ່ືອ. ແລະໃນຄວາມໝາຍທ່ີນີ້ແມ່ນ, ພວກເຮົາເຊ່ືອພຣະເຢຊູ. 
    ຄວາມຈິງອັນຍ່ິງໃຫຍອັ່ນນີ້ຂອງພຣະເຢຊູເຣ່ືອງການຄືນຈາກຕາຍແມ່ນຄຳຕອບ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມນາງມາທາວ່າ, 
“ເຈົ້າເຊ່ືອຂໍ້ນ້ີຫືຼ?”  ນາງຢ້ັງຢືນໃນສິ່ງທ່ີນາງເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູວ່າ  “ເປັນພຣະເມຊີອາ,  ພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ,   ອົງທ່ີສະເດັດມາໃນໂລກ.”    ນາງໄດ້ເຫັນສິ່ງອັສຈັນຕ່າງໆຂອງພຣະອົງແລະໄດ້ຍິນຄຳສິດສອນຂອງພຣະອົງ; 
ດຽວນ້ີນາງມາເຖິງຈຸດທີ່ຈະຕ້ອງຕັ້ງຂ້ໍສລຸບແຕ່ເທ່ົານັ້ນ: ພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະເມຊີອາ. 
 

2. ໂຢຮັນ 20:24-25 
24.  ຝ່າຍໂທມາທ່ີເອີ້ນວ່າແຝດ ຊ່ຶງເປັນສາວົກຜູ້ນ່ຶງໃນສິບສອງຄົນນັ້ນ ບ່ໍໄດ້ຢູ່ກັບເຂົາເມ່ືອພຣະເຢຊູສະເດັດມານັ້ນ. 
25. ສາວົກອ່ືນໆຈຶ່ງບອກໂທມາວ່າ, “ເຮົາໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ” ແຕ່ໂທມາຕອບເຂົາເຫ່ົຼານ້ັນວ່າ, “ຖ້າຂ້ອຍ
ບໍ່ເຫັນຮອຍຕະປູທີ່ຝ່າພຣະຫັດ ແລະບໍ່ໄດ້ເອົານ້ິວມືຂອງຂ້ອຍແປະໃສ່ຮອຍຕະປູນັ້ນ ແລະບ່ໍໄດ້ເອົາມືຂອງຂ້ອຍແປະ
ໃສຂ້່າງຂອງທ່ານແລ້ວ ຂ້ອຍຈະບ່ໍເຊ່ືອ. 
     ການຄືນມາຈາກຕາຍເປນັການຍາກທ່ີຈະຮັບເອົາໄດ້ໃນຄວາມເປັນຈິງ. ແຕ່ກໍຍາກເມ່ືອຄິດເຖິງວ່າສອງພັນປຜ່ີານ
ມາແລ້ວທ່ີຊາຍຜູ້ນຶ່ງຮັກພວກເຮົາພໍທ່ີຈະສະລະຊີວິດຂອງພຣະອົງສຳລັບພວກເຮາົ  ແລະເບ່ິງເໝືອນວ່າເປັນສ່ິງວິເສດ 
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ທ່ີສຸດທີ່ພຣະອົງຈະຄືນກັບມາມີຊີວິດອີກ. ເຖິງປານນ້ັນຄວາມສັດຈິງອັນນ້ັນທ່ີເປັນຫີນເສົາເອກຂອງລະບົບຄວາມເຊ່ືອ
ຂອງພວກເຮາົ. ບໍ່ມີສາສນາໃດສາມາດປະກາດການຄືນມາຈາກຕາຍ. 
                        ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງກີດຂວາງທ່ີສ່ວນຫຼາຍປິດບັງຄົນຈາກການເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ? 
   ສາສນາອ່ືນໆສາມາດປະກາດຄວາມຕາຍໄດ້ບ່ໍ? ແນ່ນອນ, ທຸກໆສາສນາສາມາດຊ້ີໄປຫາຄວາມຕາຍຂອງພວກຜູ້
ຄົ້ນພົບສາສນາຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູເທ່ົານັ້ນທີ່ໄດ້ຕາຍແລະໄດ້ຄືນມາມີຊີວິດອີກ.  ພຣະເຢຊູເທ່ົານັ້ນເປັນ
ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ. 
     ພວກອັກຄະສາວົກຄົງບໍ່ໄດ້ສົງສັຍດອກວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ສິ້ນພຣະຊົນແທ້. ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງທະຫານໂຣມັນທີ່
ຖືກບັນຊາໃຫ້ກວດກາການຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນນ້ັນແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ແນ່ນອນວ່າຜູ້ຖືກລົງໂທດນ້ັນໄດ້ຕາຍແທ້ໆ.  ຄວນຫືຼທ່ີ 
ນັກໂທດຈະຫີຼກເວ້ັນຈາກຄວາມຕາຍໄປໄດ້, ທະຫານຍາມໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຂອງຕົນເອງເປັນການແລກປ່ຽນ.  ພວກຜູ້ຍິງກໍ
ໄດ້ເຫັນບ່ອນທ່ີພຣະເຢຊູຖືກຝັງໄວ້,    ເພາະສະນ້ັນກໍຄົງບ່ໍມີບັນຫາທ່ີຈະໄປເຖິງອຸບໂມງອັນຖືກຕ້ອງໄດ້    ທີ່ວ່າງເປ່ົາ 
(24:1-3). ແລະດຽວນ້ີພວກສາວົກໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຄືນມີຊີວິດສຳລັບເຂົາເຈ້ົາເອງ. 
    ການຄືນມາຈາກຕາຍກໍຕ້ອງເປັນການຍາກສຸດທີ່ຈະເຊ່ືອສຳລບັພວກສາວົກໃນຕອນທຳອິດຢ່າງແນ່ນອນ, ໃຫ້ລອງ
ຄິດເບ່ິງວ່າການຕົກສະເງ້ີຕໍ່ການຕາຍອັນຍາກສຸດຂອງພຣະເຢຊູ. ແຕ່ເບ່ິງແມທ່ີນີ້ພຣະເຢຊູໄດ້ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງພວກ
ສາວົກ. 
     ຍົກເວ້ັນໂທມາ, ໂຢຮັນບໍ່ໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າເປັນຫຍັງໂທມາຈ່ຶງບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບພວກໝູ່ສາວົກຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າລາວ
ໄດ້ໃຫ້ການໂຕ້ຕອບຂອງໂທມາຕໍ່ຂ່າວນ້ັນແກ່ພວກເຮາົ. ໂທມາ, ເບ່ິງເໝືອນວ່າຕ້ອງຕົກຢູ່ໃນຄວາມງຶດປລາດໃຈແລະ
ສັບສົນ, ຈ່ຶງອອກປາກຢາກຈະເຫັນຮອຍຕະປແູລະບາດແຜຂອງພຣະເຢຊູກ່ອນຈຶ່ງຈະເຊ່ືອ. ອັນນີ້ແຫຼະທີ່ພວກເຮົາໄດ້
ປໂຍກທ່ີວ່າ  “ຄວາມສົງສັຍຂອງໂທມາ,”  ອັນຊ່ຶງບ່ໍຄ່ອຍຍຸດຕິທັມຕ່ໍຄວາມແຕກຕ່າງສຳລັບໂທມາ. ບໍ່ແມ່ນແຕ່ລາວຜູ້
ດຽວເທົ່ານ້ັນທ່ີໄດ້ສົງສັຍ. ພວກສາວົກອີກສິບຄົນກບ່ໍໍຢາກເຊ່ືອເໝືອນກັນໃນຕອນທຳອິດ (ລກູາ 24:11). 
   ເປັນການຍາກທີ່ຈະເຊ່ືອໃນສ່ິງທ່ີບໍ່ໄດ້ເຫັນ. ແຕ່ກໍງ່າຍກວ່າທ່ີຈະເຊ່ືອເມ່ືອເຫັນຫັຼກຖານແລະສ່ິງຢ້ັງຢືນທີ່ຕ້ັງຢູ່ຕ່ໍໜ້າ
ພວກເຮາົ.  ຊີວິດຄຣິສຕຽນແມ່ນນຶ່ງຂອງຄວາມເຊ່ືອ, ແຕ່ວ່າຄວາມເຊ່ືອອັນນັ້ນຕັ້ງເທິງພ້ືນຖານທ່ີແຂງແກ່ນ. ຖ້າບ່ໍດັ່ງ
ນັ້ນ, ກໍເປັນຄວາມເຊ່ືອແບບຕາບອດ, ບາງຢ່າງທ່ີພວກເຮາົຫວັງໄວ້ອາດຈະເປັນຈິງ.  ຄວາມເຊ່ືອທີ່ດີເທົ່າກັບພ້ືນຖານ
ຂອງຄວາມເຊ່ືອນັ້ນ. 
   ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມເຊ່ືອໃນການຄືນມາຈາກຕາຍຢ່າງໃດ? ຄືກັນກັບໂທມາ, ຈົນເຖິງຈຸດນ້ີແລ້ວ, ພວກ
ເຮາົຍັງບ່ໍໄດ້ເຫັນຮ່າງກາຍທ່ີຖືກຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູເທ່ືອ. ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຢ່າງລົ້ນເຫືຼອທ່ີພຣະອງົໄດ້ປະທານ 
ຫົນທາງແກ່ພວກເຮາົທ່ີຈະວາງໃຈເຊ່ືອຢ່າງໝັ້ນໃຈ. 
 

3. ໂຢຮັນ 20:26-29 
26. ຄັນລ່ວງໄປໄດ້ແປດວັນແລ້ວພວກສາວົກຂອງພຣະອົງກຢໍູ່ພ້ອມກັນທ່ີເຮອືນນ້ັນອີກ ແລະໂທມາກໍຢູ່ກັບເຂົາ ສ່ວນ
ປະຕູກອັໍດໄວ້   ແຕ່ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ສະເດັດເຂົ້າມາຢືນຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ,  ”ສັນຕສິຸກຈົ່ງມີຢູ່ກັບທ່ານທັງ
ຫຼາຍ.” 27. ແລະພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ໂທມາວ່າ, “ຈົ່ງເດ່ນິ້ວມືຂອງທ່ານມາລູບເບິ່ງຝ່າມືຂອງເຮົາ ຈ່ົງເດ່ມືຂອງທ່ານມາ
ໃສຂ້່າງຂອງເຮົາ ຢ່າຂາດຄວາມເຊ່ືອແຕ່ຈ່ົງເຊ່ືອ.” 28. ໂທມາທູນຕອບວ່າ, “ອົງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະ
ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ.” 29. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບໂທມາວ່າ, “ເພາະໄດ້ເຫັນເຮົາທ່ານຈຶ່ງເຊ່ືອຫືຼ ຜູ້ທ່ີບໍ່ເຫັນເຮາົແຕ່
ໄດ້ເຊ່ືອກໍເປັນສຸກ.” 
   ທ່ານໂຢຮັນໄດ້ໃຫ້ “ເນ້ືອເຣ່ືອງທັງໝົດ” ແກ່ພວກເຮາົເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງປາກົດຕົວອີກເທ່ືອນ່ຶງແກ່ພວກສາວົກ. “ປະຕູ
ຍັງອດັຢູ່” ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າພວກສາວົກຍັງຢ້ານຢູ່.  ເຂົາເຈົ້າອາດຈະເປັນຫ່ວງວ່າພວກຜູ້ນຳສາສນາຢິວທີ່ຢາກກຳຈັດພຣະ
ເຢຊູໃຫ້ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍກຈໍະຕາມລ້າພວກເຂົາເຈ້ົາເຊ່ັນກັນ. 
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ທ່ານໄດ້ຄຳໜູນໃຈຫຍັງກ່ຽວກັບການຊົງປາກົດຂອງພຣະເຢຊູຕໍ່ໂທມາ? 

   ໃນຫ້ອງທີ່ອັດແຈບຢູ່ນັ້ນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປາກົດ. ພ້ອມທັງການຊົງສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ປະທານສັນ
ຕສຸິກທ່ີເກີນຄວາມເຂ້ົາໃຈແກ່ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ (ຟລປ. 4:7). ສັນຕສຸິກທ່ີພຣະອົງເທ່ົານັ້ນສາມາດປະທານໃຫ້, 
ສັນຕສຸິກທ່ີໂລກນ້ີບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈຈົນກວ່າພວກເຂົາໄດ້ເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ (ຢຮ. 14:27).   ອັນນີ້ກໍແມ່ນການ
ເຕືອນສະຕອີິກອັນນ່ຶງທີ່ພຣະເຢຊູເປັນສັນຕິສຸກຂອງພວກເຮາົ.  
      ຫັຼງຈາກນ້ັນພຣະເຢຊູກຫັໍນຄວາມສົນໃຈຂອງພຣະອົງໃສໂ່ທມາ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຕຳໜິຕຕິຽນໂທມາສຳລັບຄວາມບໍ່
ເຊ່ືອຂອງລາວ.   ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂທມາຄົບເຕັມດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈຂຶ້ນໃໝ,່ ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ແລະພຣະ
ຄຸນ.   ພວກເຮາົອາດຄິດປລາດໃຈຖ້າວ່າໂທມາຫາກໄດ້ຄເຸຂ່ົາຮ້ອງໄຫ້ຂະນະທີ່ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ   “ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຂອງຂ້າພຣະອົງ   ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ!”  ອັນນ້ີແມ່ນການສາລະພາບທ່ີຈະແຈ້ງແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອຂອງລາວ. 
ໂດຍຜ່ານການເຫັນຮອຍຕະປທ່ີູອົ້ງມືຂອງພຣະເຢຊູ, ໂທມາໄດ້ພົບຄວາມເຊ່ືອໃໝໃ່ນພຣະເຢຊູ ຊ່ຶງເປັນຄວາມເຊ່ືອທີ່
ປາສຈາກຄວາມສົງສັຍແລະຄວາມຢ້ານກົວ. 
     ໂທມາພ້ອມດ້ວຍສາວົກຄົນອື່ນໆໄດ້ເຫັນເຫດການກ່ອນຜູ້ອື່ນທ່ີພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຫັນໃນປັດຈຸບັນ: ການຮັບໃຊ້
ຂອງພຣະເຢຊູໃນພຣະຣາຊກິດຂອງພຣອົງ. ພຣະເຢຊູຮູ້ຈັກວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄທ່ືານແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕິດຕາມພຣະອົງ, ຜູ້
ທ່ີຈະບໍ່ມີປະສົບການເໝືອນກັບສາວົກລຸ້ນທຳອິດໄດ້ຮັບນ້ັນ.   ດ່ັງນັ້ນ, ພຣະອົງຈ່ຶງບອກໂທມາວ່າ, “ຜູ້ທ່ີບໍ່ເຫັນເຮົາແຕ່
ໄດ້ເຊ່ືອກໍເປັນສຸກ.”  
   ດ່ັງນ້ັນເປັນຫຍັງພວກເຮາົຈ່ຶງເຊ່ືອ? ພວກເຮາົໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຄຳແລະຄຳພຍານຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຄືນມີ 
ຊີວິດອີກ. ພວກສາວົກດ່ັງເຊ່ັນໂທມາ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ເນ້ັນໃນຄຳພຍານວ່າເພ່ິນຜູ້ນຶ່ງທ່ີໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູ. 
     ພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນແບບທັມມະດາວ່າໄດ້ເກີດຂ້ຶນຊ່ືໆ, ແຕ່ວ່າແມ່ນເຫດການ
ທ່ີພວກເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີການປ່ຽນແປງ.   ພຣະເຢຊູເປັນເຫດໃຫ້ຄືນມາຈາກຕາຍ, ແລະຊີວິດມາ
ຈາກພຣະອົງເທົ່ານ້ັນ. ຖ້າວ່າທ່ານຕ້ອງການຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ, ວາງໃຈເຊ່ືອຄວາມຈິງຂອງການຄືນມາຈາກ
ຕາຍ, ຈ່ົງຕິດຕາມພຣະຄຳຂອງພຣະເຢຊູ, ແລະເຊ່ືອ. 

ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາຈະເຮດັແນວໃດເພ່ືອໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາກະຈ່າງແຈ້ງວ່າພຣະເຢຊູເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ແລະເປັນພຣະເຈົ້າ?  

 

ນຳໃຊໃ້ນຊີວິດ 
   ພວກເຮາົບ່ໍສາມາດເຮັດອັນໃດໄດ້ດ້ວຍຕົວພວກເຮາົເອງເພ່ືອຈະໄດ້ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ພວກເຮາົທັງໝົດ
ຕ້ອງຖ້ິມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ,່ ເຊ່ືອ, ແລະຕິດຕາມພຣະອົງ. ຈົ່ງເລືອກເອົາການນຳໃຊ້ໃນຊີວິດອັນນຶ່ງໃນລຸ່ມນ້ີ: 
 

ເຊື່ອ. ພຣະເຢຊູຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່, ແລະພຣະອົງຮຽກເອ້ີນທ່ານໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງ. 

ສອບສວນ. ຊອກຫາຄວາມຈິງຂອງການຄືນມາຈາກຕາຍສຳລັບຕົວທ່ານເອງ. 

ແບ່ງປັນ. ແມ່ນໃຜທ່ີພຣະເຈ້ົາເອົາໃສ່ໃນໃຈຂອງທ່ານເພ່ືອໃຫ້ລາວໄດ້ຍິນຄວາມຈິງຂອງການຄືນມາຈາກຕາຍ? 

 
   ພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານການຢູ່ດີມີສຸກ; ພຣະອົງປະສົງແນວນ້ັນ! ແຕ່ວ່າຈົ່ງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນແຫ່ຼງທີ່ມາແຫ່ງຄວາມຊົມ
ຊ່ືນຍິນດີຂອງທ່ານ. ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີພົບຢູ່ໃນພຣະອົງແລະຄວາມຫວັງອັນແນ່ນອນຂອງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະ
ອົງ. 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 28 ເມສາ 2019 (4-28-2019) 

 

ຂາຍທຸກສ່ິງທີ່ທ່ານມີ 
 

ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງນ່ຶງທ່ີອາດຈະເປັນບັນຫາຂອງທ່ານ ໃນການຢູ່ໂດຍປາສຈາກມັນ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ຈ່ົງເລືອກວ່າຈະເອົາພຣະເຢຊູຫືຼຊັບສິນຝ່າຍໂລກ, ເພາະວ່າທ່ານບ່ໍສາມາດຢູ່ເພ່ືອທັງສອງ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
       ນຶ່ງໃນລາຍການທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາມັກທີ່ສຸດໃນໂທຣະທັດຄມີືພາກນ່ຶງທີ່ຜູ້ເປັນລຸງຂອງຜູ້ສະແດງເປັນພຣະເອກໄດ້ເສັຽ 
ຊີວິດ. ລຸງຄົນນ້ັນຢາກໃຫ້ຝັງລາວກັບສ່ິງຂອງຕ່າງໆທີ່ລາວມັກທ່ີສຸດ:  ບັດຂອງນັກກິລາເບັສບໍຊ່ືດັງ, ຫຼຽນລາງວັນເກ່ົາ, 
ໝວກກັນກະທົບທີ່ລາວໃສ່ໃນສນາມຮົບ  ເອີ, ຫວັງວ່າທ່ານຄົງເຂ້ົາໃຈແລ້ວ.  ລາວມີສ່ິງຂອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຫີບກະ
ໂລງຂອງລາວພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ເວລາ 22 ນາທີເຕັມໆ ໃນພາກນັ້ນທ່ີພະຍາຍາມຄິດຫາທາງຈະອັດກະໂລງ ໂດຍບ່ໍໃຫ້
ຂອງຕ່າງໆແຕກຫັກ. 
    ຂ້າພະເຈົ້າມ່ວນຊ່ືນໃນພາກນ້ີເພາະວ່າມັນເປັນການໂງ່ງ່າວ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າສິ່ງຂອງເຫ່ົຼານ້ີຈະບໍ່ຢູ່ກັບພວກເຮົາເມ່ືອ
ພວກເຮາົຕາຍ, ມັນຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງໝົດ; ເຖິງປານນ້ັນ,  ບາງຄົນໃນໂລກນ້ີໄດ້ຖືກຝັງກັບສິ່ງຂອງ ຫືຼວາງແຜນ 
ໄວ້ທີ່ຈະຝັງກັບວັດຖຸສິ່ງຂອງທ່ີພວກເຂົາເປັນກັມມະສິດ ມັນເປັນຄວາມຈິງ. ພວກເຮາົ “ບ່ໍສາມາດເອົາມັນໄປກັບພວກ
ເຮາົ,”   ແຕ່ວ່າມັນຍັງສາມາດເປັນການງ່າຍທີ່ຈະຫຸ້ມຫ່ໍໃນສິ່ງຂອງທັງໝົດຂອງພວກເຮາົ.    ສ່ິງຂອງຕ່າງໆທີ່ພວກເຮາົ
ມີບໍ່ໄດ້ນຳພວກເຮາົໃຫ້ເຂ້ົາໃກຊິ້ດກັບພຣະເຈົ້າ,  ແຕ່ວ່າໃນບາງກໍຣະນີ,  ຄືກັບເສດຖໜຸ່ີມຄົນນ່ຶງໃນພຣະທັມມັດທາຍ
ບົດ 19, ວັດຖສ່ິຸງຂອງຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຮົາມີສາມາດດຶງພວກເຮົາໃຫ້ຫ່າງຈາກພຣະອົງ.  
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ມັດທາຍ 19:16-20 
16 ແລະເບິ່ງແມ, ມີຄົນນຶ່ງເຂ້ົາມາທູນພຣະອົງວ່າ, “ພຣະອາຈານເອີຍ, ຂ້າພຣະອົງຈະຕ້ອງເຮດັດີປະການໃດຈ່ຶງຈະໄດ້
ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ”. 17. ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, “ເປັນຫຍັງທ່ານຖາມເຮົາເຖິງສິ່ງທ່ີດີ ຜູ້ດີມີພຽງຜູ້ດຽວ ຖ້າທ່ານ
ປາຖນາຈະເຂ້ົາໃນຊີວິດ ໃຫ້ຖືຮັກສາຂໍ້ບັນຍັດທັງຫຼາຍໄວ້”. 18. ຜູ້ນັ້ນທູນຖາມວ່າ, “ພຣະບັນຍັດຂໍ້ໃດ?” ພຣະເຢຊູຊົງ
ຕອບວ່າ,  “ຄຂ້ໍືທີ່ວ່າ ຢ່າຂ້າຄົນ ຢ່າມິດສາຈານຈາກຜົວຈາກເມັຽ  ຢ່າລັກຊັບ  ຢ່າເປັນພຍານບໍ່ຈິງ. 19. ຈົ່ງນັບຖືບດິາ
ມານດາຂອງຕົນ ແລະຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ”. 20. ຄົນໜຸ່ມນັ້ນທູນຖາມພຣະອົງອີກວ່າ, “ຂ້ໍເຫ່ົຼານັ້ນຂ້າ
ພຣະອົງໄດ້ຖືຮັກສາມາແລ້ວ ຂ້າພຣະອົງຍັງຂາດສ່ິງໃດອີກ”. 
 
   ພວກເຮົາຮູ້ສາມຢ່າງກ່ຽວກັບຊາຍຄົນນ້ັນທ່ີໄດ້ມາຫາພຣະເຢຊູ: ລາວຍັງໜຸ່ມຢູ່ (ຂ້ໍ 20). ລາວເປັນຄົນຮ່ັງມີ (ຂ້ໍ 23). 
ລາວເປັນເຈ້ົານາຍ (ລກ. 18:18). ລາວອາດຈະເປັນຜູ້ນຳຢູ່ໃນໂຮງທັມມະເທສນາ.    ພວກຜູ້ນຳສາສນາຫຼາຍຄົນໄດ້
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ຖາມພຣະເຢຊູດ້ວຍຕັ້ງໃຈວ່າຈະຫ້າງແຮ້ວຈັບຜິດພຣະອົງຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງ,   ແຕ່ວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີພິລຸດອັນໃດກັບຊາຍ
ໜຸ່ມຄົນນີ້ເລີຍ. ແມ້ແຕ່ລາວໄດ້ເອີ້ນພຣະເຢຊູວ່າ “ພຣະອາຈານ,” ເບິ່ງຊົງຄືລາວຢາກຈະຮຽນຈາກພຣະອົງ. 
        ສ່ິງທີ່ລາວຢາກຮຽນອາດຈະເຫັນວ່າເປັນຄຳຖາມຂອງທົ່ວໂລກ, ຊ່ຶງທ່ານເອງອາດຈະຖາມໃນບາງຄາວວ່າ: “ຂ້າ
ພຣະອົງຈະຕ້ອງເຮັດດີປະການໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ?” ຊາຍໜຸ່ມຄົນນ້ີໄດ້ພະຍາຍາມໃຫ້ທາງຂອງ
ລາວ ໄປຫາສວັນນ້ັນແນ່ນອນ ໂດຍຜ່ານການກະທຳຄວາມດີຕ່າງໆ.   ມັນຈະແຈ້ງແລ້ວຈາກຄຳຕອບຂອງລາວໃນຂໍ້ 
20 ທ່ີວ່າ,  ຊ່ຶງບ່ໍກ່ຽວກັບການປະພຶດຕ່າງໆຂອງລາວ,     ລາວສຳນຶກໄດ້ວ່າຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງລາວຕ້ອງການບາງ
ຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງ. ຂ້າພະເຈ້ົາວາດພາບລາວກຳລັງຢືນຄຽງຂ້າງພຣະເຢຊູແລະພວກເຫ່ົຼາສາວົກ, ມີເຄື່ອງຂີດຂຽນໃນມື, 
ກຳລັງລໍຖ້າຕຳຕອບທີ່ມີຄວາມໝາຍອັນເລິກເຊ່ິງຂອງພຣະເຢຊູ. 
   ພຣະເຢຊູໄດ້ທ້າທາຍທາງຄວາມຄິດຂອງລາວດ້ວຍຄຳຖາມນຶ່ງ, “ເປັນຫຍັງທ່ານຖາມເຮົາເຖິງສິ່ງທ່ີດ?ີ ຜູ້ດີມີພຽງຜູ້
ດຽວເທ່ົານ້ັນ.” ນ້ີແມ່ນເຄ່ືອງໝາຍອັນທຳອິດທີ່ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າສິ່ງຈຳເປັນບໍ່ແມ່ນຄວາມດີທີ່ພວກເຮົາເຮັດ   ແຕ່ແມ່ນຜູ້ດີ
ແຕ່ຜູ້ດຽວ.  ບັນຫານັ້ນແມ່ນ ເມ່ືອພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຮົາສາມາດເປັນຄົນດີໃນການໄດ້ຮັບສິດໄປຢືນກັບພຣະເຈ້ົາ. 
ພວກເຮົາຖວາຍແກ່ອົງການຊ່ວຍເຫືຼອຄົນທຸກຍາກຫືຼຜູ້ປະສົບພັຍ.  ພວກເຮົາອາສາສມັກໃຊ້ເວລາຂອງພວກເຮົາຕ່ໍອົງ
ການທີ່ຍ່ິງໃຫຍ.່ ສິ່ງທັງປວງເຫ່ົຼານີ້, ພວກເຮົາມີໃຈເມດຕາປານີແລະເປັນຄົນດີ. ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຜິດພາດຢ່າງໜ້າເສ ົ້າ
ໂສກ ຖ້າຫາກວ່າເຮັດສ່ິງເຫ່ົຼານີ້ດ້ວຍຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາເອງ “ເຂົ້າສູ່ສວັນຕາມການເຮັດຕາມລຳດັບ.”ແມ່ນຫຍັງ 
ທ່ີໜ້າຍົກຍ້ອງກ່ຽວກັບຊາຍໜຸ່ມຄົນນ້ີທີ່ໄດ້ເຂ້ົາໄປທາບທາມພຣະເຢຊູ? 
   ພຣະເຢຊູໄດ້ເອົາໃບກວດກາໃຫ້ຊາຍໜຸ່ມຄົນນ້ີທີ່ລາວກຳລັງຊອກຫາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ພຣະບັນຍັດທັງຫົກເພາະວ່າ
ຊາຍຊາວຢິວອາດຈະຄຸ້ນເຄີຍຕໍ່ບັນຍັດເຫ່ົຼານັ້ນ.    ບັນຍັດທັງຫົກເຫ່ົຼານີ້ອອກມາຈາກພຣະບັນຍັດສິບປະການໂດຍກົງ 
ແລະມີສ່ວນພົວພັນກັບຄົນອື່ນໆ. ເມ່ືອມາເຖິງການປະພຶດ, ຊາຍຄົນນ້ີກໍເຮັດໄດ້ດີ.  ແຕ່ລາວໄດ້ຮູ້ຈັກອີກວ່າອັນນີ້ຍັງບໍ່
ພຽງພໍ. ລາວຍັງຂາດບາງສ່ິງບາງຢ່າງຢູ່. 
     ຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນ້ີອາດຈະເຊ່ືອຟັງບັນຍັດເຫ່ົຼານ້ີແບບພາຍນອກ ແຕ່ວ່າການເຊ່ືອຟັງຂອງລາວເບ່ິງເໝືອນວ່າບ່ໍມີພັນທະ. 
ການເຊ່ືອຟັງບັນຍັດຕ່າງໆຕາມທັມມະດາແມ່ນບ່ໍພຽງພໍ.  ພຣະເຈົ້າບ່ໍປະສົງພຽງແຕ່ການສະແດງອອກທາງພາຍນອກ. 
ການປະຕິບັດຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາດີບ່ໍ? ບາງທີອາດຈະດີ.   ແຕ່ວ່າການປະຕິບັດຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາມັນບໍ່ຕົງກັບຫົວ 
ໃຈຂອງພວກເຮົາສເມີໄປ. “ຈົ່ງຮັກສາໃຈຂອງເຈົ້າໄວ້ໃຫ້ດີ ດີກວ່າສ່ິງທັງຫຼາຍທ່ີເຈ້ົາຮັກສາໄວ້ນັ້ນ ເພາະແຫ່ຼງແຫ່ງຊີວິດ
ເລ້ີມຕ້ົນອອກມາຈາກໃຈ” (ສພສ. 4:23). ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາຕັດສິນໃຈເຈດຕະນາແລະການກະທຳຂອງພວກເຮົາ, 
ແລະພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາເຊ່ືອຟັງຄຳຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະອົງ. 
 

2. ມັດທາຍ 19:21-22 
21 ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ,  “ຖ້າທ່ານປາຖນາຢາກເປັນຜູ້ດີຄົບຖ້ວນ ຈ່ົງໄປຂາຍບັນດາສ່ິງຂອງຊ່ຶງທ່ານມີຢູ່  ແຈກທານ
ແກ່ຄົນອານາຖາ ແລ້ວທ່ານຈະມີຊັບສົມບັດໃນສວັນແລະຈົ່ງຕາມເຮົາມາເສັຽ”. 22. ເມ່ືອຄົນໜຸ່ມໄດ້ຍິນດັ່ງນ້ັນກໍອອກ
ໄປເປັນທຸກໜັກໃຈເພາະຕົນມີຊັບສ່ິງຂອງຈຳນວນຫຼາຍ. 
 
     ຢາກຄົບຖ້ວນບລິໍບູນຮ້ອຍເປີເຊັນບ່ໍ? ແມ່ນແລ້ວ. ນີ້ຄືສິ່ງທ່ີທ່ານຈະເຮດັ: ຈົ່ງຂາຍສ່ິງຂອງຕ່າງໆທີ່ທ່ານມີຢູ່. ແຈກ
ຢາຍໃຫ້ຄົນທຸກຍາກເພາະວ່າຊັບສົມບັດຂອງທ່ານຢູ່ໃນສວັນ. ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. ງ່າຍໜ້ອຍດຽວ. ແມ່ນບ່ໍ? 
     ຖ້າວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ບອກທ່ານໃຫ້ໄປຂາຍສ່ິງຂອງຕ່າງໆທ່ີທ່ານເປັນເຈ້ົາຂອງໃນການທ່ີຈະຕິດຕາມພຣະອົງ, ທ່ານ 
ຈະສາມາດເຮັດໄດ້ບໍ່? ຂາຍເຮືອນ. ຣົດ.  ໂທຣະທັດ.    ກັບການຕິດຕ່ໍທາງຈົດໝາຍຂອງແມ່ຂອງແມ່ຕູ້ກັບພ່ໍຂອງພ໋ໍຕູ້
ຂອງທ່ານ. ອູ່ນອນຂອງເດັກນ້ອຍທ່ີໄດ້ສືບທອດສົ່ງຕ່ໍກັນຜ່ານມາແຕ່ລະລຸ້ນຄົນ. 
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   ພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມຊາຍໜຸ່ມໃຫ້ເສັຽສະລະອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ລາວບໍພ່ຽງແຕ່ຈະຂາຍສ່ິງຂອງຕ່າງໆທ່ີລາວເປັນເຈ້ົາຂອງ; 
ລາວຍັງຕ້ອງເອົາເງິນທັງໝົດຈາກການຂາຍນ້ັນແຈກຢາຍແກ່ຄົນອື່ນ! ໝົດທຸກທຸກຢ່າງ. ໃຫ້ໄປຈົນກ້ຽງ.  ແຕ່ວ່າຢ່າໃຫ້
ຕິດຄ້າງຄາໃນສ່ິງທ່ີທ່ານມີຢູ່. 

ແມ່ນຫຍັງຄຄືຳຕອບສນອງທຳອິດຂອງທ່ານຕ່ໍຄຳຕອບຂອງພຣະເຢຊູໃນຂໍ້ 21? 

   ການຍົກເລີກຕໍ່ສ່ິງທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຈຸດຂອງເຣ່ືອງນີ້. ຂ່າວປະເສີດທັງໝົດບ່ໍວ່າຍາມໃດມີການບັນທຶກໄວ້ວ່າ
ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ບອກຜູ້ໃດໃຫ້ເຮດັແນວນ້ັນ. ໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ, ຊັກຂ່າຍໄດ້ແຈກຢາຍເຄິ່ງນ່ຶງຂອງສ່ິງທີ່ລາວມີ
ຢູ່ແລະຈ່າຍຄືນສີ່ເທ້ົາຕໍ່ຜູ້ທີ່ລາວຕິດໜ້ີ (ລກ. 19:1-10). ໃນຄຳອປຸະມາຂອງພຣະອົງກ່ຽວເຣ່ືອງເງິນຕາລັນຕົນ (ຂໍ້ 11-
27). ດ່ັງນັ້ນແລ້ວເປັນຫຍງັພຣະເຢຊູຈຶ່ງໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຢ່າງເຂ້ັມງວດກັບຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນີ້? ພຣະເຢຊູຊົງຊາບວ່າລາວຮັກ
ວັດຖຸສິ່ງຂອງຝ່າຍໂລກນ້ີຫຼາຍກວ່າລາວຮັກພຣະເຢຊູ. 
   ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູແມ່ນໃຫ້ພຣະອົງຢູ່ເໜືອທຸກໆສິ່ງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າຫາກວ່າສ່ິງຂອງເຫ່ົຼານີ້ຫາກກີດ
ຂວາງການເຂ້ົາເຝ້ົາແລະການທຸ້ມເທອັນເຕັມສ່ວນຂອງພວກເຮາົ, ຈົ່ງປະຖ້ິມສິ່ງເຫ່ົຼານັ້ນເສັຽ. 
       ຂ້າພະເຈົ້າມີເພ່ືອນສອງສາມຄົນທີ່ໄດ້ປະທຸຣະກິດທ່ີໄດ້ກຳໄລດແີລະຕຳແໜ່ງທ່ີມີອຳນາດແລ້ວໄດ້ຕິດຕາມການ
ຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າແບບເຄ່ິງເວລາ (ທຳງານພາຍນອກແລະເຮັດພັນທະກິດຂອງ
ພຣະເຈ້ົາໃນໂບດ). ຄວາມວາງໃຈເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນກັບຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາເອງຫືຼໜ້າທີ່ທ່ີ
ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງເຮັດຢູ່ນັ້ນ.    ຄວາມວາງໃຈເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາແມ່ນຢູ່ໃນພຣະເຢຊູ. ພວກເຂົາເຈ້ົາໄວ້ວາງໃຈ 
ໃນພຣະອົງພໍທ່ີຮູ້ຈັກວ່າພຣະອົງຈະປະທານພຣະພອນສຳລັບຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 
      ຜູ້ປົກຄອງໜຸ່ມຮັ່ງມີຄົນນ້ີຄວນຈະຮູ້ຈັກສ່ິງນ້ີເຊ່ັນກັນ, ລາວຄົງຈະບ່ໍໄດ້ຍ່າງໜີໄປ. ລາວບ່ໍສາມາດເຮດັໄດ້. ຫົວໃຈ
ຂອງລາວຖືກຫ່ໍຫຸ້ມດ້ວຍສິ່ງຂອງທັງໝົດຂອງລາວຊ່ຶງເລີກລາຈາກພວກມັນບ່ໍໄດ້ເລີຍ. ສຳລັບລາວ, ສ່ິງທີ່ລາວເປັນເຈົ້າ 
ຂອງແມ່ນສຳຄັນ ທ່ີມັນກັກລາວໄວ້ຈາກການຮູ້ຈັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງແທ້ຈິງ. 
    ຊາຍຄົນນ້ີໄດ້ແລ່ນໄປຫາພຣະເຢຊູຢ່າງຕ້ັງໃຈ, ຄເຸຂ່ົາລົງແລະກໍພ້ອມທ່ີຈະເຮດັທຸກສິ່ງເພ່ືອຈະມີບ່ອນຢູ່ຖາວອນໃນ
ສວັນ(ມາຣະໂກ 10:17). ໂອ້, ເກືອບໝົດທຸກຢ່າງ. ຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນ້ີຕ້ອງການຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ, ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນ
ໃນຣາຄານ້ັນ. ໃນທີ່ສຸດ, ກແໍມ່ນສິ່ງທ່ີເປັນຂອງລາວນ້ັນແຫຼະທ່ີເປັນເຈົ້າຂອງໆລາວ.  ແລະດັ່ງນ້ັນແຫຼະລາວໄດ້ພາດຕໍ່
ສິ່ງທີ່ຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍໆເທ້ົາ. 

ຄຳແນະນຳຂອງພຣະເຢຊູຕ່ໍຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ຕໍ່ພວກເຮົາທັງໝົດແນວໃດ? 

    

3. ມັດທາຍ 19:23-26 
23 ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບພວກສາວົກຂອງຕົນວ່າ, “ເຮາົບອກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຄົນຮ່ັງມີຈະເຂົ້າໄປໃນຣາຊແຜ່ນ
ດິນສວັນກຍໍາກ.   24. ເຮົາບອກພວກທ່ານອີກວ່າ ໂຕໂອດໂອຈະລອດຮູເຂັມກໍງ່າຍກວ່າຄົນຮັ່ງມີຈະເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນ
ດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ”. 25. ເມ່ືອພວກສາວົກໄດ້ຍິນດ່ັງນັ້ນກປໍລາດໃຈຫຼາຍ ຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, “ຖ້າຢ່າງນັ້ນໃຜຈະລອດພ້ົ້ົນໄດ້”. 
26. ພຣະເຢຊູທອດພຣະເນດພວກສາວົກແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, “ຝ່າຍມະນຸດກໍເຫືຼອກຳລັງທ່ີຈະເຮດັໄດ້ ແຕ່ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາ
ຊົງເຮັດໄດ້ທຸກສິ່ງ”. 
 
      ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວປໂຍກທີ່ເລິກເຊ່ິງຕໍ່ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ ຂນະທ່ີຊາຍໜຸ່ມຮັ່ງມີຄົນນ້ັນໄດ້ຍ່າງໜີ ແລະພຣະ
ອົງຢ້ຳເຖິງສອງເທ່ືອ: ຄົນຮັ່ງມີຈະເຂ້ົາໄປໃນຣາຊແຜ່ນດິນສວັນກໍຍາກ. ເມ່ືອພວກສາວົກໄດ້ຍິນດັ່ງນ້ັນແລ້ວ ພວກເຂົາ
ເຈ້ົາກສໍັບສົນ. ມະນຸດທັງປວງເຊ່ືອຢ່າງທັມມະດາວ່າຄວາມຮັ່ງມີແມ່ນພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າວ່າຄົນນຶ່ງຫາກຮ່ັງ
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ມີ, ລາວກໍຄິດວ່າຕົວເອງເໝາະທີ່ສຸດສຳລັບສວັນ.  ເໜືອໄປກວ່ານັ້ນ, ຜູ້ປົກຄອງຄົນນີ້ຍັງໄດ້ເປັນຄົນທ່ີດໂີດຍມາດຕະ
ຖານຂອງຄົນທົ່ວໄປ. ລາວໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະບັນຍັດແລະກໍເປັນທ່ີໜ້ານັບຖຈືາກປວງຊົນ. 
         ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຍາກສຳລັບຄົນຮັ່ງມີທີ່ຈະເຂ້ົາໄປໃນສວັນ?  ຕາບໃດທ່ີຄວາມຮັ່ງມີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນໃຫຍ ່
ກວ່າສ່ິງອື່ນໃດ,  ພວກເຂົາເຈ້ົາຂາດຄວາມສມັພັນກັບພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງຕ້ອງປະສົງ.  ພວກເຂົາເຈົ້າເພ່ິງອາສັຍໃນສິ່ງ
ເຂົາເຈົ້າມີແທນທ່ີຈະເພ່ິງອາສັຍພຣະເຈົ້າ.  ຊ່ຶງເປັນຈິງສຳລັບພວກເຮາົເຊ່ັນກັນ.  ເມ່ືອພວກເຮາົພົບເຄ່ືອງໝາຍປະຈຳ
ຕົວຂອງພວກເຮົາໃນພຣະເຢຊູແລະບ່ໍແມ່ນຢູ່ກັບວັດຖສ່ິຸງຂອງໆໂລກ, ພວກເຮົາມີປະສົບການກັບ: 
       ເສລີພາບ. ເມ່ືອພວກເຮາົຫາກວາງໃຈເຊ່ືອແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູ, ສາຍໂສ້ຜູກມັດການເປັນຂ້າທາດກໍຂາດໄປ, 
ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດໃນເສລີພາບ. ພວກເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຢູ່ໃຕຄ້ວາມໂມໂຫ, ຄວາມຂົມຂ່ືນ, ຄວາມສົງສັຍ
ສ່ວນຕົວ, ແລະການແກ້ແຄ້ນອີກຕໍ່ໄປ. 
       ສັນຕິສຸກ. ສັນຕສິຸກທ່ີພວກເຮົາຊອກຫາແລະປາຖນາແມ່ນມາຈາກພຣະເຢຊູ ແລະພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນ. 
       ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ.  “ຂໍພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະທານຄວາມຫວັງ   ຊົງໂຜດໃຫ້ເຈົ້າທັງຫຼາຍບຣິໍບູນດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນ
ຍິນດ ີແລະຄວາມສຸກໃນຄວາມເຊ່ືອ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ເຕັມລົ້ົ້ນດ້ວຍຄວາມຫວັງໃຈ ໂດຍຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານບຣິໍ
ສຸດ”. (ໂຣມ 15:13). 
   ຜູ້ປົກຄອງໜຸ່ມຮັ່ງມີຄົນນ້ີໄດ້ພາດພ້ັງຕ່ໍສິ່ງເຫ່ົຼານ້ີ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ “ໃນທັງໝົດ” ສຳລັບພຣະເຢຊູຂນະທ່ີ
ກຳລັງມົວເມົາໃນສິ່ງຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາເປັນເຈົ້າຂອງ. ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະມີຄວາມຄິດຂອງພຣະຄຣິດເມ່ືອຄວາມຄິດ
ຂອງພວກເຮາົຫາກເຕັມດ້ວຍບັນຊີລົງທຶນດ້ານການເງິນຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮາົກັບພຣະເຈົ້າຄວນ
ຈະເປັນສູນກາງຂອງທຸກໆສິ່ງທ່ີພວກເຮາົຕ້ັງໄວ້ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຮາົ. 

ໃນທາງໃດແດ່ທ່ີຄວາມຮັ່ງມີແລະສ່ິງຂອງທ່ີເປັນຂອງພວກເຮາົ ມາກີດຂວາງໃນການຕິຕາມພຣະເຢຊູ? 

 

ນຳໃຊໃ້ນຊີວິດ 
    ການມີຊັບສິນບ່ໍເປັນສິ່ງທ່ີຜິດຈົນກວ່າມັນເຂ້ົາມາກີດຂວາງຄວາມສຳພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ. ຈົ່ງເລືອກເອົາ
ການນຳໃຊ້ໃນຊີວິດອັນໃດອັນນຶ່ງໃນຂ້າງລຸ່ມນີ້: 
 ໄວ້ວາງໃຈ.   ຖ້າວ່າທ່ານຫາກພະຍາຍາມເປັນຄົນດີແລະມີສິນທັມໃນການທ່ີຈະໄດ້ໄປຢືນກັບພຣະເຈົ້າ, ຈົ່ງ 

ຮັບຮູ້ຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງມັນ. ໄວ້ວາງໃຈພຣະຄຣິດແລະເຊ່ືອຟັງພຣະຄຳຂອງພຣະອົງຂນະທ່ີຕອບສນອງຕໍ່
ພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. 

 ກວດກາ.   ຍ່າງເລາະຕາມບ້ານເຮອືນຂອງທ່ານແລະເບ່ິງສິ່ງຕ່າງໆທ່ີທ່ານເປັນເຈ້ົາຂອງ.  ກວດຄືນເບ່ິງທຸກໆ
ແຖວຂອງໃບລາຍງານປະຈຳເດືອນຂອງການເງິນຈາກທະນາຄານຂອງທ່ານ. ສິ່ງທ່ີທ່ານຊ້ືແລະເປັນເຈ້ົາຂອງ 
ນັ້ນໄດຊ້ີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນກຽ່ວກັບທ່ານຫຍັງແດ່?  ພິຈາຣະນາຊອກຫາທາງທ່ີທ່ານສາມາດໃຊ້ສ່ິງເຫ່ົຼານີ້
ເພ່ືອພຣະເຈົ້າ. 

 ຂາຍ.   ຂາຍສິ່ງທ່ີທ່ານບໍ່ຕ້ອງການຫືຼແຈກຈ່າຍມັນໄປ. ຖ້າທ່ານມີສ່ິງຂອງທີ່ກິນເວລາຂອງທ່ານໃນທາງທ່ີທຳ
ລາຍສຂຸພາບຫືຼທົດລອງທ່ານໃຫ້ຈົດຈ່ໍໃສສ່ິ່ງອື່ນແຕ່ບ່ໍແມ່ນພຣະຄຣິດ,  ຈ່ົງຂາຍມັນ.   ຢ່າໃຫ້ສິ່ງໃດມາຂວາງ 
ກັ້ນລະຫວ່າງຕົວທ່ານແລະການຕິດຕາມພຣະຄຣິດ. 

      ພຣະເຈົ້າອາດຈະບ່ໍຮ້ອງພວກເຮາົທຸກຄົນໃຫ້ແຈກຢາຍເຄື່ອງຂອງອອກໄປ,  ແຕ່ວ່າພຣະອົງປະສົງວ່າໃຫ້ພຣະອົງ
ເປັນສູນກາງຂອງຊີວິດພວກເຮາົ. ໃຫ້ພວກເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າອັນນັ້ນຄປືະເດັນສຳຄັນທ່ີສດຸໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ  5  ພຶສພາ  2019  (5-5-2019) 

____________________________________________________________ 
                                          ຈ່ົງຮັກສັດຕຣູຂອງທ່ານ 

 
ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານເຫັນສັດຕຣູຜູ້ນ່ຶງກາຍມາເປັນມິດ ? 

 
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຈ່ົງຮັກສັດຕຣູຂອງທ່ານເຊ່ັນດຽວກັນກັບພຣະເຢຊູຄຣິດຮັກທ່ານ.  
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
       ຍາມເວ້ົາເຣ່ືອງກິລາ, ທ່ານຕ້ອງເວ້ົາລົບລູ່ທີມອ່ືນຫຼືແຟນຂອງເຂົາ. ເວລາພນັກງານຄົນໃດຄົນນ່ຶງດູຖູກທ່ານຕ່ໍໜ້າ 
ນາຍ,  ທ່ານຄວນເຮັດໃຫ້ມັນຖືກດູຖູກໜັກກວ່າ. ໃນເມ່ືອຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຊຸບຊິບເຣ່ືອງທ່ານແຜ່ກວ້າງອອກໄປ,  ທ່ານກໍຄວນ 
ເວ້ົາຊຸບຊິບນິນທາ ແລະເວ້ົາໃຫ້ເຈັບແສບກວ່າ.   ເມ່ືອມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງເຮັດຜິດກະທົບຕ່ໍທ່ານ, ທ່ານກໍຄວນເວ້ົາໃສ່ຮ້າຍຄົນ 
ນ້ັນຕອບ.  ເມ່ືອຄົນໃນຄົວເຮືອນເຮັດຜິດຕ່ໍທ່ານຊ້ໍາແລ້ວຊ້ໍາເລ່ົາ,  ທ່ານຄວນປະຖ້ິມລາວກໍາຈັດລາວໄປຈາກຊີວິດທ່ານ 
ແລະ ບ່ໍຕ້ອງໃຫ້ອະພັຍໃຜຈັກເທ່ືອ. 

ທ່ານຄວນເຮັດຢ່າງນ້ັນບ່ໍ?  ນ້ັນແມ່ນວິທີທາງທີ່ໂລກປາຖນາໃຫ້ທ່ານເຮັດ,  ແລະ ສ່ິງດຽວກັນນ້ີກໍໄດ້ຝັງຢູ່ໃນສະ 
ພາບບາບຂອງທ່ານແລ້ວ. ແຕ່ພຣະເຢຊູຮຽກຮ້ອງເຮົາໃຫ້ມີທ່າທີຕ່າງ, ຄືທ່າທີດ້ັງເດີມ. ພຣະເຢຊູຮຽກຮ້ອງເຮົາໃຫຮ້ັກ,
ຮັບໃຊ້, ອວຍພອນ ແລະ ອະທິຖານເພື່ອເຂົາ. ມັນເປັນການງ່າຍຕ່ໍຜູ້ທີ່ເຮົາຖືກໃຈ, ແຕ່ພຣະເຢຊູຮຽກຮ້ອງເຮົາເຮັດດ່ັງ

ດຽວກັນນ້ີກັບສັດຕຣູຂອງເຮົາ. ນ້ັນລວມທັງຜູ້ນິນທາວ່າຮ້າຍເຮົາ, ດູໝ່ິນເຮົາ, ເວ້ົາຂວັນເຮົາ, ທໍາລາຍເຮົາ, ກະທ້ັງຜູ້ທ່ີ
ຊັງເຮົາ. ພວກເຮົາຈະເຮັດຈ່ັງໃດໃນໂລກທ່ີເວົ້າວ່າ  ຄວາມກຽດຊັງ ແລະ ຄວາມໂກດຮ້າຍ ເປັນຄໍາຕອບ? 
 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?    ລູກາ 6: 27-36  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ). 
 
                                                 ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. ລູກາ 6:27-28 :   
27“ແຕ່ ເຮົາບອກທ່ານທັງຫຼາຍຜູ້ກຳລັງຟັງຢູ່ວ່າ ຈ່ົງຮັກສັດຕຣູຂອງພວກທ່ານ  ຈ່ົງເຮັດດີແກ່ຜູ້ກຽດຊັງພວກທ່ານ.  28ຈ່ົງ
ອວຍພອນແກ່ຜູ້ທ່ີປ້ອຍດ່າພວກທ່ານ, ຈ່ົງອ້ອນວອນເພ່ືອຜູ້ທ່ີກ່າວຫຽາບຊ້າຕ່ໍພວກທ່ານ.   
 
       ພຣະເຢຊູຮຽກຮ້ອງຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ຕິດຕາມພຣະອົງ ໃຫ້ດໍາຣົງຊີວິດທີ່ສະທ້ອນຜູ້ຊ່ຶງພຣະອົງເປັນ.  ການຕິດຕາມ 
ພຣະເຢຊູໝາຍເຖິງການເປັນເໝືອນພຣະອົງ, ແລະນ້ັນໝາຍເຖິງເຮົາສະທ້ອນຄວາມຮັກພຣະອົງໂດຍທາງການກະທໍາ
ແລະການປະພຶດຂອງເຮົາ ແມ້ກະທ້ັງຕ່ໍຜູ້ທີ່ຊັງເຮົາ ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍຍົກເວ້ັນ ຫືຼຫລົບຫຼີກຢ່າງໃດ.  ພວກເຮົາຄວນຮັກຢ່າງບ່ໍມີ
ເງ່ືອນໄຂ. ຄວາມຮັກທີ່ບ່ໍມີເງ່ືອນໄຂເປັນແນວໃດ? 
 
 ໃຫ້ອະພັຍຜູ້ອ່ືນ. "ຮັກສັດຕຣູຂອງທ່ານ," ແລະຄວາມຮັກເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການໃຫ້ອະພັຍ. ການໃຫ້ອະພັຍມັນຍາກ, 
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 ແຕ່ເປັນສ່ິງທີ່ເຮັດໄດ້.  ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງແບບສົມບູນໃນການໃຫ້ອະພັຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນ.  ເມ່ືອພຣະອົງຊົງ 
ສ້ິນພຣະຊົນແທນເຮົາ, ພຣະອົງຊົງອ້ອນວອນວ່າ, "ໂອພຣະບິດາເຈ້ົາ,  ຂໍໂຜດອະພັຍໂທດເຂົາ ເພາະວ່າເຂົາບ່ໍຮູ້ 
ຈັກວ່າເຂົາກໍາລັງເຮັດອັນໃດ "(ລູກາ 23:34). ເຊ່ັນດຽວກັບທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫອ້ະພັຍຄວາມບາບເຮົາ,  ພວກເຮົາກໍ
ຄວນອະພັຍຄວາມບາບຄົນອ່ືນ. ການອະພັຍຈະປິດບ່ອນວ່າງໃນໃຈຂອງເຮົາບ່ໍໃຫ້ຄວາມຂົມຂ່ືນ ຫືຼຄວາມກຽດຊັງ
ປ່ົງຮາກຂ້ຶນໄດ້.   ການໃຫ້ອະພັຍເປັນການຕອບສນອງຕ່ໍການອະພັຍຊ່ຶງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈ້ົາ.  ໃນເມ່ືອ 
ພຣະຄຣິດຊົງສ້ິນພຣະຊົນແທນຄວາມບາບຂອງເຮົາ, ພວກເຮົາກໍສາມາດໃຫ້ອະພັຍຄົນອ່ືນໃນຄວາມຜິດທີ່ເຂົາໄດ້
ກະທໍາຕ່ໍເຮົາເຊ່ັນດຽວກັນ. 

  ເຮົດດີຕ່ໍຜູ້ອ່ືນ.  "ເຮັດສ່ິງດີຕ່ໍຜູ້ທີ່ຊັງທ່ານ."  ການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນຮຽກຮ້ອງເຖິງຄວາມເຊ່ືອ  ໂດຍຮູ້ແລ້ວວ່າອົງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ປະເສີດ ແລະພຣະອົງຊົງກະທໍາຄວາມດີຂອງພຣະອົງຜ່ານເຮົາ.  ຄວາມເຊ່ືອເປັນສ່ິງທີ່ເຄ່ຶອນ
ໄຫວໄປມາ.  ຄວາມເຊ່ືອຕ້ອງການການລິເລ້ີມ. ຄວາມເຊ່ືອສແວງຫາສ່ິງທີ່ພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍການຮັບໃຊ້
ຄົນທີ່ເຮົາບ່ໍຢາກຮັບໃຊ້  ຄົນທີ່ໂລກປະຖ້ິມ ຫືຼຫ້າມເຮົາບ່ໍໃຫ້ຮັກ.  ພວກເຂົາເຄີຍເຮັດຜິດຕ່ໍເຮົາ ແຕ່ບ້ັນປາຍຂອງມື້
ນ້ັນ,  ພວກເຂົາຍັງເປັນຜູ້ທີ່ພວກເຮົາຖືກເອ້ີນໃຫ້ຮັກ ແລະຮັບໃຊ້.  ບ່ໍມີສ່ິງໃດສາມາດຍັບຍ້ັງຄຣິສຕຽນ  ໃນຄາວທ່ີ 
ວັທນະທັມເສ່ືອມໂຊມ   ດ່ັງພຣະຄຣິດໄດ້ສ່ອງສວ່າງຜ່ານເຮົາ ໃນຂນະທີ່ເຮົາເຮັດດີຕ່ໍຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍເຮົາ.  

 
 
 ຈ່ົງອວຍພອນຄົນອ່ືນ.  "ຈ່ົງອວຍພອນແກ່ຜູ້ທີ່ປ້ອຍດ່າພວກທ່ານ." ຄໍາເວ້ົາຂອງເຮົາສາມາດບອກໃຫ້ເປັນ ຫືຼຕາຍ

ກໍໄດ້. "ຄວາມເປັນແລະຄວາມຕາຍຢູ່ທີ່ອໍານາດຂອງລ້ີນ" (ສຸພາສິດ 18:21).   ວາວ! ເວລາເຮົາກ່າວຄໍາຢືນຢັນ
ຫຼືຄໍາສັຣເສີນ,   ຫືຼກ່າວສ່ິງດີແກ່ສັດຕຣູຂອງເຮົາ  ພວກເຮົາເລືອກອວຍພອນໂດຍການ  "ກ່າວໃຫ້ເຂົາມີຊີວິດຢູ່."   
ຄວາມຈິງຈັງຕ່ໍຄົນອ່ືນ ຊ່ອຍປົດປ່ອຍເຮົາໃຫ້ເປັນອິສຣະຈາກວິນຍານແຫ່ງການກຽດຊັງ.   ຍ່ິງພວກເຮົາຈິງຈັງກັບ
ຄົນເທ່ົາໃດ,   ຫົວໃຈຂອງເຮົາກໍຍ່ິງອົບອຸ່ນຕ່ໍເຂົາຫຼາຍຂ້ຶນ,  ຍ່ິງເປັນຜົນສ່ົງຍູ້ເຮົາໃຫ້ມີຄວາມປາຖນາຢາກໃຫ້ອະ 
ພັຍເພ້ີມຂ້ຶນ.  

 ອະທິຖານເພ່ືອຄົນອ່ືນ.  "ຈ່ົງອ້ອນວອນເພ່ືອຜູ້ທີ່ກ່າວຫຽາບຊ້າແກ່ທ່ານ."   ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກເຖິງຄວາມກ່ຽວພັນ 
ຣະຫວ່າງຄວາມຮັກຕ່ໍສັດຕຣູ ແລະການອະທິຖານເພ່ືອເຂົາໄວ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລ້ວ, ແຕ່ເປັນຫຽັງ? ເປັນຫຽັງພວກ
ເຮົາຈ່ຶງຕ້ອງອະທິຖານເພ່ືອຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດຕ່ໍເຮົາ?  ເພາະມັນບ່ໍກ່ຽວກັບເຮົາ.  ມັນກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບ 
ພຣະເຢຊູ ການດໍາຣົງຊີວິດໃນພຣະອົງ ແລະເພ່ືອພຣະອົງ.  ການອະທິຖານເປັນການຫຍັບເຮົາເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຢຊູ;  
ເຮັດດ່ັງນ້ັນ,  ມັນຈະນໍາເຮົາເຂ້ົາໃກ້ການປ່ິນປົວ,   ແລະການອະທິຖານເພ່ືອຜູ້ທີ່ຊັງເຮົາ ຈະເຈີມເຮົາໃນການຖ່ອມ 
ຕົວລົງ.   ການອະທິຖານເພື່ອຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮົາວາງຄວາມອວດຕົວຂອງເຮົາລົງ,  ຊ່ຶງຈະເປັນ
ການປູທາງໄປສູ່ຄວາມເມດຕາອັນໄພບູນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດເຮົາ. 
 

2. ລູກາ 6:29-31 : 
 29ຖ້າຜູ້ໃດຕົບແກ້ມຂອງທ່ານເບ້ືອງນ່ຶງ ຈ່ົງປ່ິນອີກເບ້ືອງນ່ຶງໃຫ້ເຂົາ ແລະຖ້າຜູ້ໃດຍາດເອົາເສ້ືອຊ້ັນນອກຂອງທ່ານໄປ 
ຖ້າເຂົາຈະເອົາເສ້ືອໃນກໍຢ່າຫວງຫ້າມ. 30ຈ່ົງໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທ່ີຂໍຈາກທ່ານ ຖ້າຜູ້ໃດເອົາສ່ິງຂອງ ຂອງທ່ານໄປ ຢ່າຊູ່ທວງ
ເອົາຄືນ. 31ທ່ານຢາກໃຫ້ເຂົາເຮັດຢ່າງໃດແກ່ທ່ານ ຈ່ົງເຮັດຢ່າງນ້ັນແກ່ເຂົາເໝືອນກັນ. 
 

ພວກເຮົາອາດໄດ້ເສັຽສລະຫຽັງເພ່ືອດໍາລົງຊີວິດຕາມຂ້ໍພຣະຄັມພີເຫ່ົຼານີ້ ? 

ທ່ານຮູ້ບ່ໍວ່າແມ່ນຜູ້ໃດເປັນແບບຢ່າງເຮັດຕາການສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນຂ້ໍພຣະທັມເຫ່ົຼານ້ີ? 
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      ຊີວິດການອຸທິດຕົນຂອງຄຣິສຕຽນ; ບາງເທ່ືອອາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາເສັຽສລະ ພາກສ່ວນທີ່ເຮົາຮັກ ແລະຫວງ
ແຫນທີ່ສຸດກໍເປັນໄດ້.  ການຮັກຜູ້ອ່ືນ, ໂດຍສະເພາະສັດຕຣູຂອງເຮົາ,  ມັກຮຽກຮ້ອງເຖິງການເສັຽສລະ ຈາກໃຈແທ້ຈິງ.  
ການເສັຽສລະນ້ີອາດຈະເປັນຈໍາພວກຊັບສິນເງິນຄໍາ,  ເວລາ, ເຫ່ືອແຮງ,  ຫຼືຄວາມມຸ່ງຫວັງຕ່າງໆ.   ແນ່ນອນພວກເຮົາ
ຕ້ອງໄດ້ເສັຽສລະ ຄວາມທະນົງຕົວ ຫືຼຄວາມນຶກຄິດຂອງຕົນຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງ. ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດອຸທິດຖວາຍສ່ິງເຫ່ົຼາ
ນ້ີໄດ້ ໂດຍການຮູ້ຈັກ   ແລະເດີນໄປກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ.   ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ືສານຄວາມຈິງນ້ີຜ່ານຕົວຢ່າງ
ສາມປະການດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ. 

1. ຖ້າຜູ້ໃດຕົບແກ້ມຂອງທ່ານເບ້ືອງນ່ຶງ. ການຕົບແກ້ມຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງແມ່ນເປັນການດູຖູກ, ແລະພຣະເຢຊູບອກໃຫ້
ປ່ິນອີກເບ້ືອງນ່ຶງໃຫ້ເຂົາ; ເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງ, ຖ້າມີຄົນດູຖູກທ່ານນ່ຶງເທ່ືອ, ຢ່າຢ້ານທີ່ຈະໃຫ້ເຂົາດູຖູກອີກຕ່ືມ.  

2. ຖ້າຜູ້ໃດຍາດເອົາເສ້ືອຊ້ັນນອກຂອງທ່ານໄປ.   ການຍາດເອົາເສ້ືອຊ້ັນນອກຜູ້ອ່ືນ ເປັນການຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍໃນສາຍຕາຂອງຊາວຢິວ (ມັດທາຍ 5:40).    ທ່ານລູກາໄດ້ຂຽນເຖິງຄົນຕ່າງດ້າວຊ່ື ເທໂອຟີໂລ (ລູກາ 
1:3), ດ່ັງພຣະບັນຍັດໃນພຣະສັນຍາເດີມ (ອົພຍົບ 22:26-27)  ອາດບ່ໍມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບເພ່ິນ. 

3. ຖ້າຜູ້ໃດເອົາສ່ິງຂອງຂອງທ່ານ.     ນ້ີໝາຍເຖິງຜູ້ໃດເອົາສ່ິງຂອງ ຂອງທ່ານໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.  ໃນທີ່ນ້ີ, 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຜັກດັນເຮົາໃຫ້ຫຍັບເຂ້ົາຫາຄົນທີ່ເອົາປຽບເຮົາ: "ຢ່າຊູ່ທວງເອົາຄືນ." ຈ່ົງໃຫ້ໂດຍຖືວ່າເປັນຂອງ 
ຂວັນ,  ບ່ໍໃຫ້ຖືວ່າເປັນໜ້ີສິນ.  

      ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຜົນສລຸບການສອນຂອງພຣະອົງ ນຂ້ໍ 31 ວ່າ:   "ທ່ານຢາກໃຫ້ເຂົາເຮັດຢ່າງໃດແກ່ທ່ານ  ຈ່ົງເຮັດ
ຢ່າງນ້ັນແກ່ເຂົາເໝືອນກັນ."  ຄໍາແປຂອງຂ້ໍຄວາມນ້ີ  ເຮົາສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນບົດຂຽນດຶກດໍາບັນ, ແຕ່ເວ້ົາປ້ີນກັນ ຄື: 
"ສ່ິງໃດທ່ານບ່ໍມັກໃຫ້ຜູ້ອ່ືນເຮັດຕ່ໍທ່ານ,  ຈ່ົງຢ່າເຮັດສ່ິງນ້ັນຕ່ໍເຂົາ."   ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍຄໍາສ່ັງທີ່ດີ  ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ເຮັດ
ຕາມ, ຊ່ຶງເປັນສ່ິງທີ່ຢ່ັງຮາກລົງໃນຄວາມຮັກ ແລະຄວາມເມດຕາຜູ້ອ່ືນ.  ການໃຫ້ຢ່າງເສັຽສລະ ຄືກັບການບອກຮັກແກ່
ຜູ້ຮັບຢ່າງບ່ໍມີເງື່ອນໄຂ ແລະປະຕິເສດບ່ໍໄດ້.   ມັນບ່ໍເປັນສ່ິງແປກປລາດເມື່ອເຮົາເຮັດຢ່າງນ້ັນຕ່ໍມິດສະຫາຍ   ຫຼືຄົນທີ່
ເຮົາຮັກ, ແຕ່ເມ່ືອເຮົາເຮັດກັບຜູ້ທີ່ປອງທໍາຮ້າຍເຮົາ, ມັນມີຣິດ ສາມາດປ່ຽນຊີວິດເຂົາໄດ້. 
 

3. ລູກາ 6:32-36 : 
32“ຖ້າແມ່ນທ່ານຮັກຄົນທັງຫຼາຍທ່ີຮັກທ່ານ ຈະຊົງນັບວ່າເປັນຄຸນອັນໃດແກ່ທ່ານ ເພາະເຖິງແມ່ນຄົນນອກສິນທັມກໍຍັງ 
ຮັກຄົນທ່ີຮັກເຂົາເໝືອນກັນ.  33ຖ້າທ່ານເຮັດດີກັບຄົນທ່ີເຮັດດີຕ່ໍທ່ານ  ຈະຊົງນັບວ່າເປັນຄຸນອັນໃດແກ່ທ່ານ ເພາະຄົນ 
ນອກສິນທັມກໍຍັງເຮັດຢ່າງດຽວກັນ. 34ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍໃຫ້ຢືມແກ່ຜູ້ທ່ີທ່ານຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄືນ ກໍຈະຊົງນັບວ່າເປັນ 
ຄຸນອັນໃດແກ່ທ່ານ ເຖິງແມ່ນຄົນບາບກໍຍັງໃຫ້ຄົນບາບຢືມໂດຍຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄືນທ່ໍກັນ.  35ແຕ່ຈ່ົງຮັກສັດຕຣູຂອງ 
ທ່ານທັງຫລາຍ ແລະຈ່ົງເຮັດດີຕ່ໍເຂົາ ຈ່ົງໃຫ້ເຂົາຢືມໂດຍບ່ໍຫວັງຈະໄດ້ຮັບຄືນອີກ  ບຳເໜັດຂອງທ່ານທັງຫຼາຍຈ່ິງຈະມ ີ
ບໍຣິບູນ ແລະທ່ານທັງຫຼາຍຈະເປັນບຸດຂອງພຣະຜູ້ສູງສຸດ ເພາະວ່າພຣະອົງຍັງຊົງໂຜດແກ່ຄົນທ່ີເນລະຄຸນ ແລະຄົນຊ່ົວ. 
 36ທ່ານທັງຫຼາຍຈ່ົງມີຄວາມເມດຕາກະຣຸນາເໝືອນຢ່າງພຣະບິດາຂອງທ່ານຊົງມີພຣະທັຍເມດຕາກະຣຸນາ.   
 

 
            ເຫດໃດ ທັງໝົດນ້ີທີ່ເວ້ົາ່  "ຈ່ົງຮັກສັດຕຣູ" ຈ່ຶງມີຄວາມສໍາຄັນ?  ເພາະວ່າການເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດມີຄວາມ 
      ໝາຍວ່າດໍາລົງຊີວິດຄືກັບພຣະເຢຊູ.  ພຣະເຢຊູຮັກຜູ້ອ່ືນ; ສະນ້ັນ, ເຮົາຈ່ຶງຮັກ.  ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕ່ໍຄົນອ່ືນແຕກ 
      ຕ່າງກັບວິຖີທາງຄວາມຮັກ ທີ່ໂລກຄາດຫວັງໃຫ້ເຮົາຮັກ, ແລະພວກເຮົາຕ້ອງຮັກຢ່າງພຣະອົງຮັກ.  

      ມີຄໍານ່ຶງ ອະທິບາຍທາງທີ່ໂລກຄິດຄື :ການຄາດຫວັງ.    ພວກເຮົາຄາດຫວັງສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງຕອບແທນສເມີ.  ຂ້າພະ 

ໃນທາງໃດທີ່ຄວາມຮັກຕ່ໍສັດຕຣູເປັນບໍາເໜັດສ່ວນຕົວ? 
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ເຈ້ົາຈະເຮັດດີຕ່ໍທ່ານ ຖ້າທ່ານເຮັດດີຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາ.   ຂ້ອຍຈະຮັກເຈ້ົາ ຖ້າເຈ້ົາຮັກຂ້ອຍ.     ພວກເຮົາຄາດຫວັງສ່ິງຕອບ 
ແທນສເມີ. ສໍາລັບຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ, ເຖິງຢ່າງໃດ, ນ້ີກໍຍັງບ່ໍພຽງພໍ.   ແທນທີ່ຈະຫວັງສ່ິງຕອບແທນ  ພຣະເຈ້ົາຮຽກ 
ຮ້ອງເຮົາໃຫ້ຍົກເອົາຄວາມຄາດຫວັງນ້ັນອອກໄປຈາກຮູບການນ້ັນ.  ຈ່ົງເຮັດດີກັບຄົນອ່ືນ ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນນ້ັນຈະບ່ໍດີກໍ 
ຕາມ;  ຈ່ົງຮັກນາງເຖິງແມ່ນນາງຈະບ່ໍຮັກທ່ານກໍຕາມ; ຈ່ົງໃຫ້ຢືມໂດຍບ່ໍທວງໃຫ້ໃຊ້ຄືນ.   ມີທາງດຽວ ທີ່ຈະແຜ່ຂຍາຍ 
ຄວາມຮັກແບບນ້ີ     ກໍແມ່ນຮັກຄົນອ່ືນຢ່າງດຽວກັນກັບພຣະອົງຮັກເຮົາ,    ແຜ່ຂຍາຽສງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງໂດຍທາງ 
ຄວາມສັມພັນ ແລະສະພາບການທຸກຢ່າງຂອງເຮົາ ສ່ິງນ້ັນໄປໄດ້ໄກກວ່າຄໍາເວົ້າຫຼາຍເທ່ົາ.  ຄົນຈະໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການກະທໍາຂອງເຮົາ. 
        ພຣະເຢຊູ ໄດ້ເຮັດເປັນແບບຢ່າງໃນການຮັບໃຊ້ (ມັດທາຍ 20:28). ພຣະຄຣິດເປັນຄົນຮັບໃຊ້ທຸກຄົນ, ແມ່ນກະ 
ທ້ັງຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະອົງ.   ພວກເຮົາຄວນເຮັດຢ່າງດຽວກັນ.    ເຖິງແມ່ນວັທນະທັມຂອງເຮົາຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ທວງບຸນຄຸນ 
ແລະ ບ່ໍຄ່ອຍຈະສ່ົງເສີມການປະພຶດທີ່ບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວກໍຕາມ, ພວກເຮົາກໍຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້ຮັບໃຊ້ແລ້ວ.  ຖານະເຮົາເປັນ 
ຄຣິສຕຽນ, ເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ທີ່ນ້ີເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ອ່ືນບົວລະບັດເຮົາ, ແຕ່ເພື່ອຮັບໃຊ້ຜູ້ອ່ືນ. ເມ່ືອພວກເຮົາລະນຶກໄດ້ວ່າ ຄວາມບາບ
ຂອງເຮົາໃຫຽ່ສ່ໍາໃດ, ເຮົາຍັງໄດ້ສໍາຜັດຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທັງທີ່ມີບາບນ້ັນ,  ແລະເລ້ີມເຂ້ົາໃຈສ່ິງທີ່ພຣະອົງໄດ້ກະ 
ທໍາເພ່ືອເຮົາ,  ພວກເຮົາຊ່ອຍຕົນເອງບ່ໍໄດ້ ແຕ່ຈ່ົງປັບຕົວໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທຸກຄົນເໝືອນກັນ.  
 
 
 
                                                               ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 
      ການຮັກຜູ້ອ່ືນ ໂດຍສະເພາະສັດຕຣູຂອງເຮົາ ເປັນການຍາກ, ແຕ່ແມ່ນສ່ິງທີ່ພວກເຮົາຖືກເອ້ີນໃຫ້ເຮັດ.  ທ່ານຈະ 
ເຮັດຫຽັງໃນອາທິດນ້ີ ຄືຮັກຢ່າງພຣະຄຣິດຮັກ? ຈ່ົງເລືອການນໍາໃຊ້ຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 
 ຈ່ົງອວຍພອນ.   ຖ້າທ່ານຍັງຢູ່ກັບຄົນທີ່ຮັກບ່ໍໄດ້ຕ່ໍໄປ, ຈ່ົງເປັນຄົນຕ້ັງໃຈອວຍພອນເຂົາດ້ວຍຮອຍຍ້ີມ, ການ 
       ທັກທາຍ, ຫືຼສະແດງທ່າທີເມດຕາຕ່ໍບາງຄົນ. 
 
 ຈ່ົງບ່ົງຊ່ື.    ຈ່ົງຂຽນລາຍຊ່ືຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດຕ່ໍທ່ານ.  ຈ່ົງປັບປ່ຽນລາຍຊ່ືຄົນເຫຼົ່ານ້ັນໃຫ້ເປັນລາຍຊ່ືອະທິຖານ.  ຈ່ົງ
ອະທິຖານເພ່ືອຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ ແລະອະທິຖານໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຍ້າຍຫົວໃຈທ່ານໃຫ້ຮັກ ແລະຮັບໃຊ້ເຂົາ. ທູນຂໍ
ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ເຫັນເຂົາເປັນບຸກຄົນທີ່ພຣະອົງຊົງຮັກ, ແລະຊົງສ້າງ  ຄ້າຍກັບຮູບຮ່າງຂອງພຣະອົງ. 
 
 ຈ່ົງຮັບໃຊ້.   ຈ່ົງທຸ້ມເທເວລາ ແລະເຫ່ືອແຮງຊ່ອຍສັດຕຣູ ດ້ວຍບາງສ່ິງທ່ີເຂົາສາມາດໃຊ້ໄດ້.    ຫາໂອກາດຊ້ີ 
ໄປໃສ່ພຣະຄຣິດ.     
 
         ການໃຊ້ຊີວິດຂອງເຮົາສະທ້ອນຊີວິດພຣະເຢຊູ  ແມ່ນການແຕ່ງຕ້ັງເຮົາໄວ້ໂດຍສະເພາະ. ຄວາມຮັກແກ່ນສານ 
ຂອງເຮົາຕ່ໍຜູ້ອ່ືນດ້ວຍຄວາມເວ້ົາ ແລະການກະທໍາ  ຊ້ີບອກເຖິງຜູ້ທີ່ເປ່ັງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງໃສ່ເຮົາ.      
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ມີທາງທີ່ເປັນຮູບພຣະທັມໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດດີຕ່ໍຜູ້ທ່ີເຮັດບ່ໍດີກັບເຮົາ? 



1 
 

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັ                    ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
        ວັນອາທິດທີ  12  ພຶສພາ   2019   ( 5-12-2019 ) 

 
  ຈ່ົງປະໃຫ້ຄົນຕາຍຝັງກັນເອງ 

ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານພົບເຫັນຕົວທ່ານເອງກະໂດດຂ້ຶນຣົດຂະບວນແຫ່ຄອນເສີດ ? 
 
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູຖືເປັນສ່ິງສໍາຄັນອັນດັບນ່ຶງ ເໜືອຄວາມຕ້ັງໃຈອ່ືນໃດທັງປວງ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
        ການຕິດຕາມທີມກິລາໃດນ່ຶງກໍອາດເປັນການເອົາໃຈໃສ່ເພ່ືອຄວາມມ່ວນຊ່ືນຢ່າງນ່ຶງ,  ແຕ່ແຟນອາດຈະມີສອງ 
ພວກ:(1) ແຟນໃຈເສາະ ຕິດຕາມທີມໃດນ່ຶງສະເພາະເວລາຊະນະເທ້ົານ້ັນ.   ພວກເຂົາມັກເຊັຽ,ແລະຕິດຕາມທີມທີ່ດີ 
ເດ່ັນທີ່ເຂົາອ່ານວ່າເຊັຽໄປແລ້ວຄຸ້ມຄ່າ. (2) ແຟນສັດຊ່ື ເຂົາເກາະຕິດຕລອດບ່ໍວ່າຈະໜາແໜ້ນ ຫືຼເບົາບາງ. ພວກເຂົາ 
ສ້າງຖານທີ່ຕ້ັງທີ່ແຂງແກ່ນເພ່ືອຈ້ັງຢູ່ ຄ້າຍກັບວ່າເຂົາສນັບສນຸນທີມຂອງເຂົາທັງທາງຂ້ຶນ ແລະທາງລ່ອງ.  
      ໃນສມັຍຂ້າພຣະເຈ້ົາຮຽນຢູ່ຊ້ັນປະຖົມ ແລະ ມັທຍົມ, ຂ້າພຣະເຈ້ົາເປັນແຟນຕາຍກັບ ທີມ ລູກເສືອ (Cubs).  ມີ
ເທ່ືອດຽວທີ່ຂ້າພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາໄປໃນເດ່ີນ ຍາມຮ້ອນ ແມ່ນຍາມ ລູກເສືອ ອອກທີວີ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຊ້ັນມັທຍົມ 
ຄໍາປະຕິຍານຕົນຂອງຂ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຫັນປ່ຽນມາຫາທີມ ດາຣາສາດ (Astros).  ມັນເປັນໜ້າສົນໃຈ ຊ່ວງເວລາຂອງ 
ຊີວິດສາມາດສ່ົງຜົນໃຫ້ສ່ິງທີ່ເຮົາຍຶດໜ່ຽວນ້ັນຖືວ່າສໍາຄັນ, ແມ່ນແຕ່ ທີມກິລາ ທີ່ເຮົາຕິດຕາມ.  
           ທໍານອງດຽວ, ເຫດການແບບດຽວກັນກໍເປັນຈິງກ່ຽວກັບສ່ິງທີ່ພວກເຮົາຈັດວ່າເປັນສ່ິງສໍາຄັນອັນດັບນ່ຶງ (First 
priority) ໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ.   ມັນເປັນເຣ່ືອງງ່າຍໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ເວລາທຸກສ່ິງລາບລ້ືນດີ, ແຕ່ຈະ
ເປັນຈ່ັງໃດ ຍາມບ່ໍສະດວກສະບາຍ  ຫືຼ ເມ່ືອມີສ່ິງອ່ືນດຶງດູດຄວາມສົນໃຈເຮົາອອກໄປ?   ໃນ ລູກາ 9,  ພຣະເຢຊູທ້າ
ທາຍເຮົາໃຫ້ພຈິາຣະນາ ມູນຄ່າທ່ີຕ້ອງເສັຽສລະ ໃນການຕິດຕາມພຣະອົງ.  
 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ:   ລູກາ 9:57-62 ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2  ແລະ 3 ) 
 

                                                            ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
 

1. ລູກາ 9:57-58 . 
    57ຂນະທ່ີພຣະອົງກຳລັງສະເດັດໄປຕາມທາງພ້ອມກັບພວກສາວົກ ມີຄົນໜ່ຶງມາທູນວ່າ, “ທ່ານຈະໄປທ່ີໃດຂ້ານ້ອຍ
ຈະຕິດຕາມທ່ານໄປທ່ີນ້ັນ.” 58ພຣະເຢຊູຊົງຕອບຜູ້ນ້ັນວ່າ, “ໝາຈິກຈອກກໍມີຮູແລະນົກປ່າກໍຍັງມີຮັງ ແຕ່ບຸດມະນຸດບ່ໍມີ
ບ່ອນຈະວາງຫົວລົງ.”  
 
      ຕລອດພຣະທັມຂ່າວປະເສີດ, ພຣະເຢຊູ ໄດ້ເອ້ີນຄົນໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປ.  ພາສາກຣີກ ຄໍາວ່າ  akoloutheo 
(ak-ol-oo-THEH-o) ຖືກນໍາໃຊ້ເຖິງເຈັດສິບເຈັດເທ່ືອໃນພຣະຄັມພີຂ່າວປະເສີດ ເພ່ືອຊ້ີແຈງເຖິງການຕິດຕາມພຣະ
ເຢຊູ.   ຄໍານ້ີໝາຍຄວາມວ່າ  "ບຸກຄົນໃດນ່ຶງເດີນໄປໃນທາງດຽວກັນ".  ການຮຽກເອ້ີນຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ຕາມ 
ພຣະອົງມັກຈະເປັນຄໍາສ່ັງ, ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າເປັນຄໍາສ່ັງໃຫ້ດໍາເນີນຕ່ໍໄປເລ້ືອຍໆ.    ສະນ້ັນ,  ການຕິດຕາພຣະເຢຊູ, 
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ຈ່ຶງບ່ໍແມ່ນການຕັດສິນໃຈພຽງຊົ່ວຍາມ ຫືຼ ບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນໄລຍະເວລາສ້ັນໆເທ່ົານ້ັນ.    ເມ່ືອພຣະເຢຊູເອ້ີນຜູ້ໃດຜູ້
ນ່ຶງໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງ,  ພຣະອົງໝາຍເຖິງ "ຈ່ົງຕາມເຮົາມາເລ້ືອຍໆ."  ພຣະເຢຊູເອ້ີນເຮົາໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງກໍຊັດ
ເຈນ ຄື: ຕ້ັງແຕ່ນ້ີໄປ-ຕລອດຊີວິດຂອງເຈ້ົາ-ຈ່ົງຕາມເຮົາມາ.  ຄໍາແປຂ້າງລຸ່ມ (Would-be disciple/ວ່າທີ-ສາວົກ) 
       ທ່ານລູກາໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງ ວາທີ-ສາວົກສາມຈໍາພວກ ທ່ີສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າການຮຽກເອ້ີນໃຫ້ຕິດຕາມພຣະເຢ
ຊູນ້ັນເປັນປັດຈັຍສໍາຄັນ (ແກ່ນສານ) ສ່ໍາໃດ.  ຄົນປະເພດແລກຂອງ ວ່າທີ-ສາວົກສາມຈໍາພວກ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຢືນຢັນຢ່າງ
ເດັດດ່ຽວວ່າ, "ຂ້ານ້ອຍຈະຕາມພຣະອົງໄປທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ."  ຊາຍຜູ້ນ້ີຄ້າຍກັບວ່າເພ່ິນໄດ້ເຫັນການອັສຈັນຫຼາຍຢ່າງ  
ແລະ ໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູສ່ັງສອນ,  ແລ້ວລາວກໍໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າ ຜູ້ນ້ີແມ່ນຄົນທີ່ເໝາະແກ່ການຕິດຕາມ.   ລາວອາດຈະ
ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະເມຊີອາ ນັກການເມືອງທ່ີຄົນຢີວຫວັງໄວ້, ແລະຢາກກະໂດດຂ້ຶນໄປນໍາຂະບວນຣົດແຫ່.  
ແຕ່ພຣະເຢຊູ, ໃນພຣະປັນຍາທີ່ບ່ໍມີຂີດຈໍາກັດຂອງພຣະອົງ,  ຊົງຊາບຄວາມຄິດໃນໃຈຂອງຊາຍຄົນນ້ີ(ໂຢຮັນ 2:25); 
ພຣະເຢຊູຊົງຊາບວ່າ ນ້ີບ່ໍແມ່ນການປະກາດການຕິດຕິດຕາມພຣະອົງດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ.  ດ່ັງນ້ັນ ພຣະເຢຊູຈ່ຶງໄດ້ຊ້ີ
ແຈງຖ້ອຍຄໍາຂອງນັກທັມຄົນນ້ີ ໂດຍການຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງການເສັຽສລະທັງໝົດທີ່ຕ້ອງມີໃນການຕິດຕິດຕາມພຣະອົງ.  
       ສັດປ່າ ເຊ່ັນໝາໄນ ແລະ ນົກມີຊີວິດທີ່ລາບລ້ືນກວ່າຊີວິດທີ່ພຣະເຢຊູມີຢູ່ຕ່ໍໜ້າເຂົາ. ພຣະເຢຊູຊາບດີວ່າ   ຈະມີ
ການເສັຽສລະຫຽັງລຽນຢູ່ຂ້າງໜ້າພຣະອົງ. ເພາະວ່າການຕິດຕາມໜາຍເຖິງ "ຄົນມຸ່ງໄປໃນທາງດຽວກັນ,"ພຣະເຢຊູຊົງ
ຊາບວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ສລະຫຽັງແດ່ໃນການຕິດຕາມພຣະອົງ.  ພຣະເຢຊູຊາບວ່ານັກທັມຜູ້ນ້ີ ຍັງບ່ໍພ້ອມທີ່ຈະສລະຄວາມ 
ສຸກສ່ວນຕົວອອກໄປເທ່ືອ. 
 

 
     ກ່ອນໜ້ານ້ີ, ໃນພຣະທັມລູກາ 9, ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງການເສັຽສລະໃນການຕິດຕາມພຣະອົງວ່າ:"ຖ້າຜູ້ໃດຢາກ
ຕາມເຮົາມາໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຕັດສິດຂອງຕົນເສັຽແລະຮັບແບບກກາງແຂນຂອງຕົນທຸກວັນແລ້ວຕິດຕາມເຮົາມາ (ລູກາ9:23). 
ເມ່ືອພຣະເຢຊູເອ້ີນເຮົາຕິດຕາມພຣະອົງ, ແມ່ນພຣະອົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮົາຕັດສິດຂອງຕົນ ຕັດຄວາມປາຖນາ  ແລະຕັດ 
ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຕົນເອງ ແລະກ້າວເຂ້ົາສູ່ຊີວິດໃໝ່ໃນການຕິດຕາພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູປະສົງຢາກໃຊ້ຊີວິດ
ໂດຍປາສຈາກຄວາມສຸກສະບາຍດ່ັງມະນຸດທີ່ພຣະອົງສ້າງມາ! ຍ້ອນພຣະອົງຮັກເຮົາຫາຼຍພຽງນ້ັນ. ເບ່ິງຄືວ່ານັກທັມຜູ້
ນ້ີບ່ໍສາມາດຮັບຊີວິດທີ່ຂາດຄວາມສຸກສ່ວນຕົວໄດ້. ພຣະເຢຊູບ່ໍເຄີຍບອກຜູ້ທ່ີຕາມພຣະອົງບ່ໍໄດ້ ພຣະເຢຊູພຽງແຕ່ຄິດ 
ໄລ່ສ່ິງທີ່ຕ້ອງເສັຽໃຫ້ຟັງ ແລະໃຫ້ນັກທັມຕັດສິນໃຈເອົາເອງ.  ພວກເຮົາຄວນຮັບເອົາຂອງປະທານທີ່ພຣະເຈ້ົາມອບໃຫ້
ຊ່ຶງ, ແທ້ຈິງແລ້ວ, ເຮົາບ່ໍໄດ້ເສັຽຫຽັງ (ອຟຊ 2:8-9), ແຕ່ເວລາດຽວກັນ,  ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ເສັຽສລະທຸກສ່ິງ ເມ່ືອເຮົາປະຕິ 
ເສດຕົນເອງເພ່ືອຕິດຕາມພຣະອົງໄປ.   ທ່ານປະສົງ ແລະພ້ອມທ່ີຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູບ່ໍ,   ເຖິງແມ່ນຈະຕ້ອງສູນເສັຽ 
ແລະ ທັງໆທ່ີບ່ໍຮັບປະກັນວ່າຈະມີຄວາມສຸກສະບາຍຫຼືບ່ໍ?      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. ລູກາ 9:59-60 :                                                                                                                                                                                                                              
59ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຄົນໜ່ຶງອີກວ່າ, “ຈ່ົງຕາມເຮົາມາ” ຄົນນ້ັນທູນຕອບວ່າ,  “[ນາຍເອີຍ,] ຂໍໂຜດອະນຸຍາດໃຫ້ ຂ້າ 
ນ້ອຍໄປຝັງສົບພໍ່ຂອງຂ້ານ້ອຍເສັຽກ່ອນ.”   60ພຣະອົງຊົງຕອບຜູ້ນ້ັນວ່າ,  “ ຈ່ົງປະໃຫ້ຄົນຕາຍຝັງກັນເອງເທາະ  ແຕ່
ສ່ວນທ່ານ, ຈ່ົງໄປປະກາດຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.” 
  
      ວາທີ-ສາວົກ ປະເພດທໍາອິດແມ່ນ ຕົນເອງເປັນຜູ້ຊອກສແວງຕາມ. ວາທີ-ສາວົກປະເພດທີສອງ, ແມ່ນເລ້ີມຕ້ົນທີ່ 
ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຮຽກເອ້ີນໃຫ້ຕາມ. ມັນເປັນກຽດສ່ໍາໃດໜໍທີ່ມີພຣະເຢຊູເອງບອກທ່ານວ່າ, " ຈ່ົງຕາມເຮົາມາ."  ຊາຍຜູ້
ນ້ີຈະຮູ້ສຶກເປັນກຽດຫຼືບ່ໍ, ພວກເຮົາບ່ໍແນ່ໃຈ, ແຕ່ສ່ວນດີແມ່ນລາວໄດ້ຕອບວ່າ. "ນາຍເອີຍ, ຂໍຊົງໂຜດອານຸຍາດໃຫ້ຂ້າ 

ທ່ານຊ່ືນຊົມຫຽັງກ່ຽວກັບຄໍາຕອບຂອງຊາຍຄົນນ້ີ ? 



3 
 

ນ້ອຍໄປຝັງສົບພໍ່່ຂອງຂ້ານ້ອຍເສັຽກ່ອນ."  ນ້ີຄ້າຍກັບວ່າ ເປັນຄໍາຂໍຮ້ອງທີ່ມີເຫດຜົນດີພໍສົມຄວນ. ແທ້ຈິງ, ສໍາລັບຄົນ 
ຢີວ, ການຝັງສົບຄົນຕາຍແມ່ນໜ້າທີ່ທາງສາສນາ.  ຖ້າເບ່ິງເຜີນໆແລ້ວກໍຄືວ່າຊາຍຜູ້ນ້ີໄດ້ຂໍຮ້ອງໄປທໍາໜ້າທີ່ອັນຊົງມີ
ກຽດແທ້. ເຫດສະນ້ັນ ຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊູຈ່ຶງ ຄືກັບວ່າຮຸນແຮງໃນບ່ອນນ້ີ. ຫວ໋າ. ຊ້າກ່ອນ! ພຣະອົງໄດ້ເວ້ົາຫຽັງ?  
        ຮູ້ສຶກເປັນກຽດ ຕາມທີ່ຊາຍຜູ້ນ້ັນໄດ້ຮ້ອງຂໍ ຄືວ່າມ່ວນຫູດີ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງຂາດລາຍລະອຽດຢ່າງນ່ຶງຄື: ພ່ໍຂອງ
ຊາຍຜູ້ນ້ີຍັງບ່ໍທັນຕາຍເທ່ືອໄດ໋! ຖ້າພ່ໍຂອງລາວຕາຍແລ້ວ, ລາວກໍຕ້ອງໄດ້ຝັງສົບໃນທັນທີທັນໃດ.  ແລ້ວ ລາວກໍຄົງໄດ້
ໄວ້ທຸກເປັນເວລານານເປັນເດືອນ ແລະລາວຄົງບ່ໍໂອກາດມາສົນທະນາກັບພຣະເຢຊູແບບນ້ີ. 
       ຄໍາວ່າ, "ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງຝັງສົບພໍ່ຂອງຂ້ານ້ອຍ,"ຍັງໃຊ້ໃນຫຼາຍພາກຂອງຕາເວັນອອກກາງ.  ຊາຍນ້ັນອາດເວົ້າຄໍາ
ນ້ີໃນສມັຍນ້ີ   ເພ່ືອອະທິບາຍວ່າລາວຕ້ອງຢູ່ບ້ານຈົນກະທ້ັງພໍ່ຂອງລາວຕາຍເພ່ືອຊ່ອຍວຽກ ແລະໜ້າທ່ີຂອງຄອບຄົວ,  
ແລະເພ່ືອຢູ່ຮັບມູນມໍຣະດົກຫຼັງຈາກພໍ່ເສັຽ.   ບາງທີຂ້ໍແກ້ຕົວຂອງວາທີ-ສາວົກ ພາໃຫ້ມີການຄໍານຶງເຖິງການຈາກບ້ານ 
ແລະການຕິດຕາມພຣະເຢຊູໃນຂນະນ້ັນ ອາດໝາຍເຖິງການສູນເສັຽມູນມໍຣະດົກຂອງລາວກໍເປັນໄດ້. 
        ຄໍາຕອບຂອງຊາຍຜູ້ນ້ີ ໄດ້ນໍາເອົາສ່ິງສໍາຄັນອັນດັບນ່ຶງຂອງລາວ ມາສູ່ຄວາມສວ່າງ.   ນິສັຍ ເລ່ືອນການເຊ່ືອຟັງ 
ຂອງລາວ ແມ່ນການບ່ໍເຊ່ືອຟັງໂດຍຕົງ.   ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຂໍຮ້ອງພຽງຄໍາໝ້ັນສັນຍາຕ່ໍພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ  ແລະບ່ໍມີສ່ິງອ່ືນ, 
ແຕ່ຄໍາໝັ້ນສັນຍາອ່ືນທຸກສ່ິງຕ້ອງຫ່ັຼງໄຫຼຕາມມາແລະຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ຄໍາໝ້ັນສັນຍາທີ່ເຮົາມີຕ່ໍພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູຊາບ 
ແນ່ເຖິງສ່ິງທີ່ພວກສາວົກຕ້ອງເສັຽໃນການຕິດຕາມພຣະອົງ ພຣະເຢຊູຊົງຊາບຢ່າງຖ່ອງແທ້ວ່າສິດຂອງພຣະອົງຈະຕ້ອງ
ເສັຽສລະຫຽັງ ເພ່ືອປະກາດຣາຊອານາຈັກສວັນ. ເຫດສະນ້ັນ, ຄໍາຕອບຂອງພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍແມ່ນການບ່ໍໃຫ້ຄວາມໂຄຣົບ 
ແກ່ຄອບຄົວຂອງຊາຍຜູ້ນ້ັນ,   ແຕ່ເປັນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເສັຽສລະຫຼາຍກວ່ານ້ີ.  ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝ້ັນສັນຍາ 
ຂອງເຮົາແກ່ພຣະຄຣິດ ໃນທາງທີ່ພວກເຮົາເອົາຊນະເໜືອສ່ິງສໍາຄັນອ່ືນໆ.   ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນພຽງສ່ິງສໍາ 
ຄັນທັມດາ; ແຕ່ແມ່ນສ່ິງສໍາຄັນສຸດຍອດ!     
            
 

3. ລູກາ 9:61-62 : 
 61ອີກຄົນໜ່ຶງທູນວ່າ, “ນາຍເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍຈະຕາມທ່ານໄປ ແຕ່ຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄປລາໄທເຮືອນຂອງຂ້ານ້ອຍ
ກ່ອນ.” 62ພຣະເຢຊູຊົງບອກຜູ້ນ້ັນວ່າ, “ຜູ້ໃດເອົາມືຈັບງ້ອນໄຖແລ້ວຫຼຽວຄືນຫັຼງ ຜູ້ນ້ັນບ່ໍສົມຄວນກັບຣາຊອານາຈັກ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ.” 
 
       ວາທີ-ສາວົກ ປະເພດທີສາມ ເວ້ົາຢ່າງເຕັມປາກແລະປະກາດຕົນເອງວ່າ, “ນາຍເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍຈະຕາມທ່ານໄປ 
ແຕ່ຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄປລາໄທເຮືອນຂອງຂ້ານ້ອຍກ່ອນ.”  ເພ່ັງເບ່ິງຄ້ັງແລກ,    ຊາຍບຸກຄົນທີສາມນ້ີມີຊ້ັນເຊີງ 
ເໜືອກວ່າຊາຍທີ່ຢາກຝັງສົບຂອງພ່ໍຂອງລາວໜ່ຶງກ້າວ, ເພາະວ່າ, ແທ້ຈິງ, ຈະໃຊ້ເວລາແປັບດຽວໃນການສ່ັງລາແມ່ນ
ບ່ໍ? ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄໍາໝ້ັນສັນຍາຂອງຊາຍຜູ້ນ້ີວ່າຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ໄດ້ຕົກຮອບໄປດ້ວຍຄໍາເວ້ົາຄໍາດຽວ 
ຄື: ແຕ່.  
       ຊາຍຄົນນ້ີເລ້ີມຕ້ົນໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ລາວຮີບຫັນຫຼັງກັບຄືນເພາະພຣະເຢຊູບ່ໍເປັນສ່ິງສໍາຄັນອັນດັບໜ່ຶງຂອງ
ລາວ. ລາວບ່ໍໄດ້ຄໍານຶງວ່າ ກ່ອນອ່ືນແມ່ນການຕິດຕາມອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. 
ລາວອາດຄິດໄດ້ວ່າຄອບຄົວຂອງລາວຈະຄິດ ຫຼື ເຮັດຫຽັງ  ເມື່ອເຂົາພົບວ່າລາວໄດ້ປະເຂົາເພ່ືອຕາມພຣະເຢຊູ.   ຊ່ຶງ
ເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນຍ່ິງກວ່າການສ່ັງລາຄອບຄົວເສັຽອີກ.  
 

ມີຂ້ໍແກ້ຕົວຫຽັງແດ່ທີ່ເຮົາໃຊ້ຍັບຍ້ັງການເຊ່ືອຟັງພຣະຄຣິດ? 

ໃນທາງໃດທີ່ການຫຼຽວຄືນຫຼັງເປັນຜົນກະທົບຕ່ໍການເດີນກັບພຣະຄຣິດຂອງເຮົາ? 
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         ທ່ານບ່ໍສາມາດໄຖນາໄດ້ໃນເວລາທີ່ທ່ານຫຼຽວຫັຼງ ຮ່ອງໄຖຂອງທ່ານຈະບ່ໍຊ່ື.   ຂ້ີໄຖຂອງທ່ານອາດທັບຊ້ອນກັນ.  
ທ່ານໂປໂລກໍໄດ້ນໍາເອົາຫຼັກທັມນ້ີມາປະຕິບັດໃນຊີວິດຂອງເພິ່ນເອງ. ເພ່ິນຂຽນວ່າ: " 13ພີ່ນ້ອງທັງຫລາຍເອີຍ,  ເຮົາບ່ໍ 
ຖືວ່າເຮົາໄດ້ຮັບແລ້ວ ແຕ່ເຮົາເຮັດຢ່າງໜ່ຶງ ຄືລືມສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນທ່ີຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວເສັຽ   ແລະໂນ້ມຕົວອອກໄປຫາສ່ິງທັງ 
ຫຼາຍທ່ີຢູ່ເບ້ືອງໜ້າ. 14ເຮົາກຳລັງບາກບ່ັນມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ຫຼັກຊັຍ ເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ  ຄື ຊີວິດຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນ
ເອົາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ໃຫ້ໄປຮັບຢູ່ເບ້ືອງເທິງ" (ຟລປ 3:13-14).  
        ທ່ານກໍຮູ້ຈັກຄົນທີ່ຍັງຄິດຖອຍຫຼັງ ສູ່ຊີວິດເກ່ົາຂອງເຂົາ.   ຫືຼຄົນອ່ືນໆ ທີ່ມັກເວ້ົາ "ເຣ່ືອງເກ່ົາໆ". ຄ້າຍກັບວ່າມັນ
ເປັນໄປບ່ໍໄດ້ສໍາລັບເຂົາທ່ີຈະຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພວກເຂົາສູ້ຊົນເພ່ືອຢາກເຂ້ົາໃຈປັດຈຸບັນວ່າດີພຽງໃດ. 
ຖ້າພວກເຮົາໃຊ້ເວລາຄິດວິຕົກກັງວົນນໍາເຣ່ືອງລາວໃນອະດີດ, ຊອມເບ່ິງແຕ່ວ່າຈະມີຫຽັງເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ແມ້ກະທ້ັງຍັງໃຊ້
ຊີວິດໃນຄວາມບາບແຕ່ອະດີດ, ພວກເຮົາກໍບ່ໍສົມກັບຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ການຫຼຽວຄືນຫຼັງສະທ້ອນເຖິງຄົນ 
ສອງຈິດສອງໃຈ, ແລະພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຕິດຕາມພຣະຄຣິດໄດ້ຖ້າເຮົາຍັງເປັນຄົນສອງຈິດສອງໃຈ.  
  
                                                                

                                                               ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
         ພຣະເຢຊູບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ມີທາງລັດເພ່ືອຕິດຕາມພຣະອົງ. ການເສັຽສລະສູງ, ແຕ່ບໍາເນັດຍ່ິງໃຫຽ່: ຈະມີຊີວິດທີ່
ເຕັມລ້ົນດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ປັດຈຸບັນນ້ີ ແລະຕລອດໄປ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນໍາໃຊ້ຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 
 ຈ່ົງປະອະດີດໃຫ້ຜ່ານພົ້ນໄປ. ຢ່າໃຫ້ອະດີດກາຍເປັນສ່ິງສໍາຄັນກວ່າບ່ອນທີ່ພຣະເຈ້ົານໍາພາທ່ານໃນປັດຈຸບັນ.ຈ່ົງ

ປັກຕາເບ່ິງພຣະຄຣິດແຕ່ລະວັນໃນຂນະທີ່ທ່ານຕິດຕາມພຣະອົງແລະໂອບກອດເອົາສ່ິງທ່ີລຽນຢູ່ຂ້າງໜ້າທ່ານ. 
      

 ປະເມີນຜົນຄວາມສໍາຄັນເບີນ່ຶງຂອງທ່ານ. ຈ່ົງລະນຶກເຖິງການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ລວມທັງບ່ໍຮັບປະກັນຄວາມສະ        
ດວກສະບາຍ.  ຈ່ົງຄ້ົນຫາ ຄວາມປາຖນາຄວາມສຸກສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ທ່ີກີດຂວາງທ່ານຈາກການຕິດຕາມພຣະ                            
ຄຣິດຢ່າງແທ້ຈິງ. ຈ່ົງຮື້ກໍາແພງເຫ່ົຼານ້ັນອອກ ແລະເອົາພຣະເຢຊູເປັນນ້ໍາເບີນ່ຶງ. 
 

 ຈ່ົງຕິດຕາມພຣະເຢຊູດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງທັນທີທັນໃດ. ຖ້າມີບ່ອນໃດບ່ອນນ່ຶງໃນຊີວິດທ່ານທີ່ທ່ານໄດ້ເລ່ືອນການ
ເຊ່ືອຟັງ, ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າ ນ້ີແມ່ນການບ່ໍເຊ່ືອຟັງ.  ຮີບສາຣະພາບກັບໃຈ ແລະສ່ິງໃດທີ່ພຣະຄຣິດຊົງຮຽກເອ້ີນທ່ານ
ໃຫ້ເຮັດຈ່ົງເຮັດໃນທັນທີທັນໃດ. 
 
ຊີວິດທີ່ເຕັມລ້ົນດ້ວຍຄວາມຍິນດີນ້ີເປັນຂອງເຮົາໃນພຣະຄຣິດ, ຖ້າເຮົາເລືອກຕິດຕາມພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງ. 
 

                      ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

              ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ອຍກັນຈັບງ້ອນໄຖແນວໃດຂນະທີ່ເຮົາຕິດຕາມພຣະຄຣິດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ  19  ພຶສພາ  2019  ( 5-19-2019 )  

____________________________________________________________ 
                                           ຈ່ົງກຽດຊັງຄອບຄົວຂອງທ່ານ 
 
                                                                                 
 
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄວາມຮັກພຣະເຢຊູຄວນເປັນຄວາມຕ້ັງໃຈແທ້ຈິງຈົນເຮັດໃຫ້ສ່ິງອ່ືນໆຄ້າຍກັບວ່າເປັນຕາຊັງ. 

 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:   
       ປະເທດຝຣ່ັງມີຫໍໄອເຟລ(Eiffel Tower), ແຕ່ ອັງກິດມີ ທ່ານ ເອດເວີດ ວວັດກິນ, ນັກທຸຣະກິດທາງຣົດໄຟດ່ວນ 
ຜູ້ຊ່ຶງຕັດສິນໃຈວ່າ ລອນດອນຄວນມີຫໍຄອຍຂອງຕົນເອງ. ຫໍຄອຍນ້ີຈະສູງ 200 ຟຸດເຕັມ ສູງກວ່າ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ຄົນ
ລືມຫໍຄອຍຂ້ີຮ້າຍຂອງຝຣ່ັງ.   ແນ່ນອນ ຫໍຄອຍໄອເຟັລມີຮ້ານອາຫານ,  ໂຮງລະຄອນ,  ຫ້ອງອາບນ້ໍາເຕີກີ,  ຊານຊົມ
ວີວສອງແຫ່ງ, ແລະໂຮງແຮມເກ້ົາສິບຫ້ອງ. ຢູ່ຈອມສຸດຍອດຈະມີຫ້ອງສ່ອງເບ່ິງດາວ. 
       ຫໍວວັດກິນມີຂ້ໍເສັຽພຽງຢ່າງດຽວ: ສ້າງບ່ໍສໍາເຣັດຈັກເທ່ືອ. ເຖິງແມ່ນແຜນຜັງຂອງທ່ານເອັດເວີດຈະຫຼູຫຼາພຽງໃດກໍ
ຕາມ, ຫໍຄອຍຂອງທ່ານສູງຮອດພຽງ 154 ຟຸດ ກ່ອນທີ່ເພ່ິນຈະໝົດທຶນເສັຽກ່ອນ    ແລະ ການກ່ໍສ້າງໄດ້ຢຸດຕິລົງໃນປີ 
1894.  ຫັຼງຈາກນ້ັນເຂົາຄ້ົນພົບວ່າສະຖານທີ່ເພ່ິນກ່ໍສ້າງແຫ່ງນ້ີບ່ໍເໝາະກັບຫໍຄອຍ.  ຫໍຄອຍເລີຽຕ້ັງຄ້າງຢູ່ທີ່ນ້ັນໃນສະ 
ພາບທີ່ບ່ໍສໍາເຣັດຢ່າງເສ້ົາສລົດໃຈ ຈົນກະທ້ັງມັນເພພັງລົງ ໃນປີ 1907 ! 
         ພວກເຮົາທຸກຄົນມີແຜນການໃຫຽ່ທີ່ບ່ໍສໍາເຣັດເສັດສ້ິນ.ໂຊກບ່ໍດີ, ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນມາຫາພຣະຄຣິດດ້ວຍແຜນ 
ການໃຫຽຄ້່າງຢູ່ແລ້ວ ເຮົາຈະຕິດຕາມພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດ, ແລະຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງເຮົາບ່ໍຄ່ອຍເໝາະສົທກັບແຜນການ
ຂອງເຮົາສເມີ.    ພຣະເຢຊູປາຖນາໃຫ້ເຮົາຕິດຕາມພຣະອົງ,   ແຕ່ພຣະອົງຢາກໃຫ້ເຮົາຮູ້ຄັກແນ່ຄືກັນວ່າມັນມີຄວາມ 
ໝາຍຫຽັງໃນການເປັນສາວົກຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງຮຽກຮ້ອງເຮົາໃຫຄິ້ດໄລ່ຄຸນຄ່າຂອງມັນ.  
       

 ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?      ລູກາ 14:25-35  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 

 

                                                ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
 

1. ລູກາ 14:25-27.  
25ມີປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ໄປກັບພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຫຼຽວຫັຼງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ. 26“ຖ້າຜູ້ໃດມາຫາເຮົາແລະ
ບ່ໍຊັງພໍ່ແມ່, ລູກເມັຽ, ອ້າຍນ້ອງຊາຍຍິງ ກັບທັງຊີວິດຂອງຕົນເອງ ຜູ້ນ້ັນຈະເປັນສິດຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້. 27ຜູ້ໃດບ່ໍໄດ້ແບກໄມ້
ກາງແຂນຂອງຕົນຕາມເຮົາມາ ຜູ້ນ້ັນຈະເປັນສິດຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້. 
 
     ຈຸດນ້ີ ໃນພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ພຣະອົງຊົງມີກິດຕິສັບດັງຫຼາຍ, ມີຫຼາຍຄົນຖືກພາມາຫາພຣະເຢຊູຖານະ 

 

ມຫີຽັງແດ່ທີ່ຄົນເລ້ີມຕ້ົນເຮັດແລ້ວບ່ໍສໍາເຣັດ?  
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ເປັນຜູ້ເຮັດການອັສຈັນ  ລ້ຽງເຂົາ, ປ່ິນປົວເຂົາ,  ແລະສິດສອນເຂົາດ້ວຍຣິດອໍານາດ.   ພວກເຂົາສແວງຫາສ່ິງດຽວກັນ
ຫຼາຍກວ່ານ້ີ,ແຕ່ພຣະເຢຊູຫັນມາຫາເຂົາ ແລະທ້າທາຍເຂົາໃຫ້ປ່ຽນຈາກຜູ້ຕິດຕາມການອິດທິຣິດ  ໃຫ້ກາຍມາເປັນສາ 
ວົກຜູ້ອຸທິດຕົນຢ່າງເຕັມສ່ວນ.  ສາວົກ ລວມທັງຄວາມຄິດຕິດຕາມຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ, ແຕ່ມັນໄປໄກເລິກເຊ່ິງຍ່ິງກວ່າທີ່ເຮົາໃຊ້ 
ຄໍາວ່າ "ສາວົກ" ທັມດາ.  ສາວົກຜູ້ນ່ຶງຢາກຮຽນຮູ້,  ແລະລາວຕ້ອງຍຶດໝ້ັນກັບສ່ິງທີ່ລາວຮຽນຮູ້ນ້ັນ;   ສາວົກຄວນຮຽນ
ເອົາແບບຢ່າງຜູ້ທີ່ລາວຕິດຕາມ.    ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມພຣະເຢຊູແທ້ຈິງ ປະສົງໄດ້ຮັບການອົບຮົມຈາກພຣະອົງ  ເພ່ືອເຂົາຈະ
ກາຍເປັນເໝືອນພຣະອົງ.                                                             
         ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ສເນີເງື່ອນໄຂນ້ີໃຫ້ກຸ່ມຄົນໃຫຽ່ຄົນໂຕ. ພຣະອົງກ່າວຄໍານ້ີຕ່ໍຝູງຊົນກຸ່ມໃຫຽ່ໜາແໜ້ນເປັນຄົນທັມ 
ດາສາມັນ.   ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງອັຄສາວົກສິບສອງຄົນທີ່ເດີນໃກ້ຊິດກັບພຣະເຢຊູ.  ບ່ໍມີຫຽັງພິເສດກ່ຽວກັບເຂົາ; ພວກ
ເຂົາເປັນຄົນຫາປາ, ຄົນເກັບພາສີ, ແລະຄົນຕ່ໍຕ້ານພຣະອົງ. ຄົນພວກນ້ີມີຄວາມສົງສັຍ ແລະບ່ໍໍແນ່ນອນໃຈ, ແຕ່ເຂົາກໍ
ໄດ້ເລືອກຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. ມັນເປັນການທ້າທາຍຕ່ໍພວກເຮົາ ທີ່ພຣະເຢຊູເອ້ີນເອົາຄົນທັມດາສາມັນຢ່າງເຮົາມາເປັນ
ສາວົກພຣະອົງ. 
       ໃນຈຸດນ້ີ, ພຣະເຢຊູໃກ້ຈະເຖິງຕອນຈົບຂອງພັນທະກິດພຣະອົງແລ້ວ (ລູກາ 9:51). ພຣະອົງຊົງຊາບທຸກສ່ິງທີ່ຈະ
ເກີດຂ້ຶນ,   ພຣະອົງຈ່ຶງໄດ້ທ້າທາຍສາວົກ ແລະຜູ້ຕິດຕາມໃຫ້ຄິດຄ້ົນເລິກກວ່າເກ່ົາ    ແລະໃຫ້ຕ້ັງໃຈກວ່າເດີມເພ່ືອຕິດ 
ຕາມພຣະອົງ. ການທ້າທາຍນ້ີເປັນຖ້ອຍຄໍາທີ່ປະກອບດ້ວຍຣິດອໍານາດ,  ກືນຝືດຄໍຫຼາຍ.   ທ່ານບ່ໍສາມາດເປັນສາວົກ
ຂອງພຣະເຢຊູຖ້າທ່ານບ່ໍກຽດຊັງ: ພ່ໍແມ່, ພັລຍາ ແລະລູກ, ອ້າຍ ແລະເອ້ືອຍ, ພ້ອມທັງຊີວິດຂອງຕົນ. 
 
 
       ນ້ັນມັນຫຽາບ. ແທ້ບ່ໍ? ພຣະເຢຊູຢາກໃຫ້ຂ້າພຣະເຈ້ົາຊັງທຸກຄົນບ່ໍ?  "ຊັງ" ຄ້າຍກັບວ່າໂຫດຮ້າຍ. "ຊັງ" ຄ້າຍກັບ
ວ່າຮຸນແຮງເກີນໄປ. ພວກເຮົາຕັດສິນສ່ິງນ້ີຈ່ັງໃດຕ່ໍພຣະບັນຍັດຂ້ໍທີຫ້າວ່າຈ່ົງໃຫ້ກຽດພ່ໍແມ່ຂອງເຮົາ? ເຊ່ັນດຽວກັນເມື່ອ
ເຮົາອ່ານບົດຮຽນເທ່ືອແລ້ວ,  ພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ັງເຮົາວ່າ, " ຈ່ົງຮັກສັດຕຣູຂອງທ່ານ " (ລູກາ 6:27).   ບັດນ້ີ ພຣະເຢຊູໂຕ້
ແຍ້ງເອງບ່ໍ? 
       ພວກເຮົາອາດເຄີຍໃຊ້ຄໍາວ່າ "ຮັກ" ແລະ "ຊັງ" ໃນເຊີງຄວາມຮູ້ສືກທາງອາຣົມ,  ແຕ່ພຣະຄັມພີໃຊ້ຄໍາເວົ້າເຫ່ຼົານ້ີ
ໃນທາງອ່ືນ.  ຄໍາວ່າ "ຮັກ" ອາດໝາຍເຖິງ  ເລືອກບາງສ່ິງ ຫືຼຊອບບາງຢ່າງ; ດ່ັງນ້ັນ,  ຄໍາວ່າ "ຊັງ" ອາດໝາຍເຖິງປະຕິ 
ເສດບາງສ່ິງ ຫືຼຊອບສ່ິງອ່ືນ. ໃນທໍານອງນ້ີ,  ພຣະເຢຊູເອ້ີນເຮົາໃຫ້ເລືອກພຣະອົງ,   ຊອບພຣະອົງເໜືອທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ.  
ມັນແມ່ນວາທະກັມແຫ່ງຄວາມເມດຕາ.   ຄວາມຮັກຂອງເຮົາມີຕ່ໍພຣະເຢຊູຍ່ິງໃຫຽ່ຫຼາຍ ຈົນວ່າ, ດ້ວຍຄວາມເມດຕາ, 
ຄວາມຮັກຂອງເຮົາຕ່ໍຄົນອ່ືນນ້ັນ ບ່ໍໃກ້ຄຽງກັບຄວາມຮັກທີ່ເຮົາມີຕ່ໍພຣະອົງ.  
       ພຣະເຢຊູຢາກໃຫ້ເຮົາຮັກພຣະອົງ ໃນທາງທີ່ຈະນໍາພາເຮົາໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໃສ່ໃຈສ່ິງອ່ືນໆໃນຊີວິດເຮົາ ລວມ
ທັງຊີວິດຂອງເຮົາດ້ວຍ!    ມັນເປັນຄໍາຮຽກຮ້ອງທຸກໆຄົນໃຫ້ "ແບກກາງແຂນຂອງຕົນ."  ສາວົກ ແລະຜູ້ຕິດຕາມຂອງ 
ພຣະອົງຮູ້ແນ່ແກ່ໃຈແລ້ວວ່າ ນ້ັນມຄີວາມໝາຍຫຽັງ ຄື: ຮັບເອົາກາງແຂນແມ່ນຍອມຕາຍ. ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະ 
ຈ່າງແຈ້ງພໍສົມຄວນໃນເຣ່ືອງເຮົາຕ້ອງເຮັດຫຽັງໃນການເປັນສາວົກຂອງພຣະອົງ:   ພວກເຮົາຕ້ອງເລືອກພຣະອົງເໜືອ
ກວ່າ ແລະສູງກວ່າສ່ິງອ່ືນໃດໃນຊີວິດ! 
 

2. ລູກາ14:28-33: 
 28ດ້ວຍວ່າໃນພວກທ່ານມີຜູ້ໃດ,    ເມ່ືອຈະສ້າງປ້ອມຈະບ່ໍນ່ັງລົງຄິດລາຄາເສັຽກ່ອນ  ວ່າ ຈະມີພໍສ້າງໃຫ້ແລ້ວໄດ້ ຫລື
ບ່ໍ? 29ຢ້ານວ່າເມື່ອໄດ້ວາງຮາກລົງແລ້ວແລະເຮັດໃຫ້ສຳເລັດບ່ໍໄດ້ ຄົນທັງປວງທ່ີເຫັນກໍຈະກ່າວເຍາະເຍ້ີຍວ່າ, 30‘ຄົນນ້ີ

ເປັນຫຽັງທ່ານຈ່ຶງຄິດວ່າມີຫຼາຍຄົນຕິດໃຈພຣະເຢຊູໃນຕອນແລກ? 
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ຕ້ັງຕ້ົນກ່ໍແຕ່ເຮັດໃຫ້ສຳເຣັດບ່ໍໄດ້’.   31ຫລືມີກະສັດອົງໃດ ເມ່ືອຈະຍົກກອງທັບໄປຕ່ໍສູ້ກັບກະສັດອົງອ່ືນ ຈະບ່ໍໄດ້ນ່ັງຄຶດ
ເບ່ິງກ່ອນວ່າ ທ່ີຕົນມີພົນທະຫານໝ່ືນໜ່ຶງ ຈະສູ້ກັບຜູ້ທ່ີຍົກກອງທັບສອງໝ່ືນມາຮົບໄດ້ຫລືບ່ໍ? 32ຖ້າສູ້ບ່ໍໄດ້, ເມ່ືອຍັງຢູ່
ຫ່າງກັນ ເພ່ິນຈະໃຊ້ທູດໄປຖາມເງ່ືອນໄຂຂອງຄວາມສງົບ.  33ຢ່າງນ້ັນແຫລະ,   ທຸກຄົນໃນພວກທ່ານທ່ີບ່ໍໄດ້ສລະສ່ິງ
ສາລະພັດທ່ີຕົນມີຢູ່ ຈະເປັນສິດຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້. 
 
        ສ່ິງທີ່ພຣະເຢຊູຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຝູງຊົນເຮັດບ່ໍມີໜ້າທີ່ໃດງ່າຍ: (1) ຮັກພຣະອົງທີ່ສຸດຈົນວ່າ ຄວາມຮັກສ່ິງອ່ືນຄືກັບວ່າ
ຊັງ, ແລະ (2) ການຍອມຕາຍເພ່ືອພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູຊົງຊາບວ່າສ່ິງນ້ີເປັນການຍາກສໍາລັບເຂົາທັງຫຼາຍ, ດ່ັງນ້ັນພຣະ 
ອົງຈ່ຶງແກ້ງເຂົາໃຫ້ຄິດທະລຸທຸກຢ່າງວ່າມັນໝາຍເຖິງຫຽັງ. ເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງວ່າ,  ພຣະອົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາຄິດໄລ່ມູນຄ່າ 
ໃນການຕິດຕາມພຣະອົງ. 
      ການຈັດລໍາດັບພຣະເຢຊູໄວ້ກ່ອນຄົນອ່ືນໃນຊີວິດເຮົານ້ັນອາດຈະບ່ໍຖືກໃຈຄົນອ່ືນ. ຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະໝູ່ເພ່ືອນ
ອາດບ່ໍສາມາດຍອມຮັບການຍອມມອບຕົນຢ່າງເດັດດ່ຽວຂອງເຮົາຕ່ໍພຣະຄຣິດໄດ້,  ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຕ້ອງໄຕ່ຕອງໃຫ້
ຄັກວ່າເຮົາຈະຕ້ອງເສັຽຫຽັງແດ່. ພວກເຮົາອາດຈະເຄີຍປະຕິເສດມາແລ້ວຍ້ອນຄົນໃກ້ຊິດເຮົາ, ດ່ັງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງຊາບ
ມາກອ່ນ. ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າການປະຕິເສດຈະເພ້ີມຂ້ຶນ ແລະຊາບວ່າກາງແຂນໄດ້ວາງຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະອົງ. ພຣະຊົງຊາບ
ວ່າສາວົກຂອງພຣະອົງຈະພົບກັບສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ. ເພາະສະນ້ັນ ພຣະເຢຊູຈ່ຶງຢາກໃຫ້ເຮົາຄິດໄລ່ມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງເສັຍ (count 
the cost). 
       ທຸກວັນນ້ີ ຄຣິສຕຽນທ່ີຖືກຂ່ົມເຫັງທ່ົວທັງໂລກໄດ້ຫລົບໜີຈາກບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາຍ້ອນເຂົາເລືອກຕິດຕາມພຣະ
ເຢຊູ, ແລະເປັນເຫດໃຫ້ຄອບຄົວບ່ໍຕ້ອນຮັບເຂົາອີກຕ່ໍໄປ. ບາງຄົນຖືກຄອບຄົວຕັດຂາດ ແລະບ່ໍສົນໃຈ; ບາງຄົນຖືກຂ້າ
ຕາຍ.  ໂດຍສະເລ່ັຽແລ້ວຄຣິສຕຽນທ່ົວໂລກ ນ່ຶງໃນສິບສອງຄົນປະສົບການຂ່ົມເຫັງ, ລວມທັງການຕິດຄຸກ,  ຖືກລັກພາ
ຕົວ, ຖືກຂ່ົມຂືນ, ແລະຖືກຂ້າຕາຍ. ທັງໝົດແມ່ນຍ້ອນເຂົາເລືອກຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. 
           ພວກເຮົາຍັງຮູ້ເຖິງພຣະພອນໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ,  ພຣະອົງຂໍເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ຄິດໄລ່ສ່ິງທີ່ຕ້ອງເສັຽ. 
ການເລືອກຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ບ່ໍແມ່ນການຕັດສິນໃຈຫຼີ້ນໆ ແລະບ່ໍໃຫ້ຄິດເຮັດແບບນ້ັນຈັກເທ່ືອ.  ຖ້າທ່ານພ້ອມແລ້ວ, 
ທ່ານຕ້ອງພ້ອມທີ່ຈະສລະທຸກສ່ິງ ແລະທຸກຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກ.    ທ່ານຕ້ອງຍອມຕັດສິດ ແລະຄວາມປຖາຂອງຕົນ ແລ້ວ
ແບກເອົາກາງແຂນ. 
 

3. ລູກາ 14:34-35 : 
34“ເກືອເປັນຂອງດີ ແຕ່ຖ້າເກືອນ້ັນໝົດຣົດເຄັມໄປແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ກັບເຄັມອີກໄດ້ຢ່າງໃດ? 35ຈະໃຊ້ເປັນຝຸ່ນໃສ່ດິນກໍ
ບ່ໍໄດ້ ຈະປະສົມກັບກອງຝຸ່ນສັດເພ່ືອເຮັດຝຸ່ນກໍບ່ໍໄດ້ ເຂົາກໍເອົາໄປຖ້ິມເສັຽ ຜູ້ໃດມີຫ,ູ ຈ່ົງຟັງເອົາເທີນ!”. 
 
       ຊີວິດຄຣິສຕຽນບ່ໍມີບ່ອນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈເຄ່ິງໆກາງໆ. ການຕັດສິນໃຈເຄ່ິງດຽວກໍເໝືອນເກືອທີ່ບ່ໍມີຣົດເຄັມ!  
ຕົວຢ່າງ, ເວລາເຮົາຄິດເຖິງເກືອ,  ພວກເຮົາຄິດເຖິງລະດັບຂອງຣົດຊາດ. ພວກເຮົາໃຊ້ເກືອເພ່ືອໃຫ້ອາຫານມີຣົດຊາດ
ດີຂ້ຶນ. ໃນສມັຍບ່ໍທັນມີຕູ້ເຢັນ, ພວກເຮົາໃຊ້ເກືອເພືອ່ປ້ອງກັນ ຫືຼ ຮັກສາອາຫານບ່ໍໃຫ້ບູດເນ່ົາ. ພຣະເຢຊູພັລນາສາວົກ
ຂອງພຣະອົງປຽບດ່ັງ "ເກືອໃນແຜ່ນດິນໂລກ" (ມັດທາຍ 5:13); ເຊ່ັນດຽວກັນ, ພວກເຮົາກໍເປັນເໝືອນສ່ິງທີ່ມີອິດທິພົນ
ປ້ອງກັນຮັກສາສໍາລັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
 
 

    ໃນທາງໃດທ່ີຄົນອ່ືນມີຣົດເຄັມໃນຊີວິດຂອງທ່ານແລະມີອິດທິພົນເຮັດໃຫ້ທ່ານຫີວກະຫາຍພຣະເຈ້ົາ? 
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         ຄົນມັກໃຊ້ເກືອເພ່ືອເປັນສັນຍາລັກ ເຄ່ືອງໝາຍຄໍາໝ້ັນສັນຍາຣະຫວ່າງເພ່ືອນ. ການຮັບປະທານອາຫານຮ່ວມ 
ກັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງແມ່ນການຮັບປະທານສັນເພ່ືອນມິດ, ແລະເກືອເປັນ steple ໃນພາເຂ້ົາ. ແມ້ກະທ້ັງປັດຈຸບັນ, ທ່າທີຂອງ 
ຊາວອາຣັບໃຊ້ຄໍາວ່າ "ມີເກືອຣະຫວ່າງເຮົາ"  ສະແດງເຖິງການຕ້ອນຮັບ ປະທັບຕາ ຢ້ັງຢືນມິຕພາບ.   ເມ່ືອເຮົາເຂ້ົາສູ່ 
ຄວາມສັມພັນກັບພຣະຄຣິດ ຄໍາໝ້ັນສັນຍາອີງໃສ່ສ່ິງທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້ກະທໍາເພ່ືອນໍາເຮົາມາຫາພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາກາຍ 
ເປັນເກືອຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາຍັງຄົງມີອິດທິພົນແຂງແຮງໃນໂລກ? 

 ຢືນຢູ່ໃນຄວາມສາມັກຄີທັມກັບພຣະຄຣິດ. ຈ່ົງປັກຕາ ແລະຄວາມຄິດຂອງທ່ານໃສ່ພຣະທັມພຣະອົງ. 
 ຢູ່ຢ່າງສງົບສຸກຊ່ຶງກັນແລະກັນ.  ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າ ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູແມ່ນການແບກກາງແຂນຂອງຕົນ; ໃນ

ເມ່ືອເຮົາຕາຍຕ່ໍຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ພວກເຮົາກໍສາມາດຢູ່ຢ່າງສງົບຊ່ຶງກັນແລະກັນ. 
 ຈ່ົງຢູ່ໃນຊຸມຊົນຮ່ວມກັບຜູ້ເຊ່ືອອ່ືນໆ.  ຊຸມຊົນເຕືອນພວກເຮົາວ່າ ເຮົາບ່ໍໂດດດ່ຽວໃນຖານະຜູ້ເຊ່ືອ. 

 
     ຈ່ົງເດີນຕ່ໍໄປ ບ່ໍວ່າມັນຈະຍາກພຽງໃດກໍຕາມ. ຈ່ົງຈົດຈໍາຄໍາໝ້ັນສັນຍາເຣ່ືອງເກືອ ຄໍາໝັ້ນສັນຍາແຫ່ງຄວາມຈົງຮັກ
ພັກດີທ່ີຖາວອນ. ຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ຄໍາໝ້ັນສັນຍາຂອງທ່ານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ແມ່ນຄໍາໝ້ັນສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍທ່ານ 
ເໝືອນກັນ. ພຣະອົງຊົງສຖິດນໍາທ່ານ. ພຣະອົງຮັກ, ປົວແປງ, ແລະເສີມພລັງທ່ານ. ທ່ານສາມາດກ້າວເດີນຕ່ໍໄປ. 
 
 
 
 

                                                         ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 
      ພຣະເຢຊູເອ້ີນເຮົາໃຫ້ເຮັດສ່ິງທີ່ຍາກ ໂດຍການປະຕົນເອງໄວ້ ແລະຕິດຕາມພຣະອົງ. ທ່ານຈະເຮັດຫຽັງແດ່ເພ່ືອ 
ສະທ້ອນການອຸທິດຕົນຂອງທ່ານຕ່ໍພຣະອົງ? ຈ່ົງໃຊ້ການນໍາໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ? 
 
 ຈ່ົງປະເມີນຜົນທ່ານເອງ.  ຈ່ົງປະເມີນຕົນເອງ. ບ່ອນໃດໃນຊີວິດທ່ານມີຫັຼກຖານປະນິປະນອມຢູ່? ຖ້າທ່ານພົບວ່າ 

ທ່ານບ່ໍໄດ້ມອບທຸກສ່ິງແດ່ພຣະຄຣິດ, ຈ່ົງອະທິຖານ ແລະມອບສ່ິງນ້ັນດຽວນ້ີ.   
 ຈ່ົງມີອິດທິພົນຕ່ໍຄົນອ່ືນ. ຈ່ົງຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າການສົນທະນາຂອງທ່ານໃນອາທິດນ້ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມສັມພັນຂອງ

ທ່ານກັບພຣະຄຣິດ. "ຂໍໃຫ້ວາຈາຂອງທ່ານທັງຫຼາຍ ປະກອບດ້ວຍເມດຕາຄຸນສເມີ  ປະສົມດ້ວຍເກືອ, ເພ່ືອທ່ານ 
ຈະຮູ້ຄໍາຕອບຕ່ໍທຸກຄົນ ( ກລຊ 4:6 ).  

 ຈ່ົງນັບມູນຄ່າ (Count the cost).  ຈ່ົງເຂ້ົາຮ່ວມໃນການເປັນເກືອໃນຄຸ້ມຂອງທ່ານ.   ຈ່ົງທຸ້ມເທເວລາ ແລະເຫ່ືອ 
ແຮງຂອງທ່ານຊ່ອຍໃຫ້ຄົນອ່ືນໃນຄຸ້ມຂອງທ່ານໄດ້ເຫັນ ຄວາມຮັກ ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະຄຣິດໃນທ່ານ.  
 

      ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ສ້າງຫໍຄອຍ (towers) ຫືຼ ກອງທັບ (armies). ພວກເຮົາກໍາລັງສ້າງສ່ິງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າ 
ນ້ັນໄດ້ແກ່: ຊີວິດ ແລະຊຸມຊົນ (communities) ຖວາຍແດ່ພຣະຄຣິດ. ຂໍໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ນັບມູນຄ່າແລ້ວ! 

 
                           ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI                                                                                                                                                                                           

ກຸ່ມຂອງທ່ານສາມາດຊ່ອຍກັນແນວໃດເພ່ືອຮັກສາຄວາມສາ 
ມັກຄີທັມກັບພຣະຄຣິດແລະມີອິດທິພົນຕ່ໍຄົນອ່ືນເພື່ອພຣະອົງ? 



 
 

 ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
   ວັນອາທິດ ທີ  26   ພຶສພາ  2019  ( 5-26-2019 )  

____________________________________________________________ 
                                           ຫາປໂຍດຈາກມິດສະຫາຍ 
  
 
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຈ່ົງໃຊ້ສະຕິປັນຍາກັບຊັບສິນ ແລະໂອກາດຕ່າງ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
          ທຸຣະກິດມັກຈະມີການສ່ຽງເລ້ືອຍໆເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ. ແລະບໍຣິສັດວິສາຫະກິດມີນເນຕັນກາໄດ້ໃຊ້
ການສ່ຽງນ້ີໃນປີ1980. ເຖິງແມ່ນວ່າສະບູໄດ້ມີທົ່ວໄປແລ້ວແຕ່ປີ1865, ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຄົນນໍາເອົາໄປໃຊ້ຢຸູ່ເຮືອນຂອງເຂົາ 
ເຈ້ົາເທື່ອ. ແຕ່ບໍຣິສັດມີນເນຕັນກາໄດ້ຕັດສິນໃຈປ່ຽນສ່ິງນ້ັນ ໃນເວລາເຂົາແນະນໍາສະບູອ່ອນ(Softsoap). ຕ້ັງແຕ່ປາ 
ກົດມີ ສະບູນ້ໍາ ແລະ ປ້ໍານ້ໍາມາ,   ພວກເຂົາຍັງບ່ໍສາມາດຂ້ຶນທະບຽນລິຂະສິດຜລິດຕະພັນເຫ່ົຼານີ້ເທ່ືອ,  ແລ້ວເຂົາຈະ
ສາມາດນໍາມາວາງຕລາດໄດ້ແນວໃດ ກ່ອນທີ່ບໍຣິສັດໃຫຽ່ກວ່າຈະມາຍຶດເອົາ? 
          ມິນເນຕັນກາ ໄດ້ຕົກລົງໃຈວ່າ   ຖ້າເຂົາສາມາດນໍາໜ້າຄູ່ແຂ່ງໄລຍະຫົກເດືອນ,   ຕລາດກໍຕ້ອງເປັນຂອງເຂົາ.  
ພວກເຂົາໄດ້ໄປຫາພຽງແຕ່ສອງບໍຣິສັດທີ່ຜລິດຈັກສູບນ້ໍາປລາສຕິກແລະໄດ້ຊ້ືເຄ່ືອງອຸປກອນທັງໝົດ ນຶ່ງຮ້ອຍລ້ານໂດ
ລາ. ຄູ່ແຂ່ງຂອງເຂົາຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າເຖິງ 6-8 ເດືອນ ກວ່າຈະໄດ້ເຄ່ືອງປະກອບປ້ໍານ້ໍາຕື່ມອີກ, ແຕ່ເຂົາກໍຍັງຫວັງຕໍ່ຍອດ
ຂາຍໄລຍະນ້ັນ, ລູກຄ້າອາດຖຶກດູດມາຊ້ືສະບູອ່ອນໝົດ. ມັນເປັນການສລາດ ແລະສ່ຽງ ແຕ່ໃນທ່ີສຸດເຂົາໄດ້ຊໍາຮະໜີ້
ຄົບ. ໃຫຽ່ມະຫຶມາເລຽີ!   

         ການສລາດອາດບ່ໍແມ່ນຄຸນພາບທີ່ດີສໍາລັບຊີວິດຄຣິສຕຽນ,   ແຕ່ພຣະເຢຊູທ້າທາຍຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງດ້ວຍ
ເຣ່ືອງຄວາມສລາດ. ຈະມີຫຽັງເກີດຂ້ຶນ ຖ້າເຮົາສວຍໃຊ້ຊັບສິນຂອງເຮົາ  ເພ່ືອໃຫ້ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຈະເຣີນເຕີບ
ໃຫຽຂ່ຶ້ນ? 

 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ: ລູກາ  16:1-12   ( ເບ່ິງຂ້ໍ 1, 2  ແລະ 3 )  

 

                                                     ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ລູກາ 16:1-2 :  
1ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ, “ຍັງມີເສດຖີທ່ີມີເຈົ້າພະນັກງານຄົນໜຶ່ງ ແລະມີຄົນຟ້ອງຕ່ໍເສດຖີວ່າ 
ພະນັກງານຄົນນ້ັນໄດ້ຜານຊັບຂອງທ່ານເສັຽ.  2ເສດຖີຈິ່ງເອ້ີນພະນັກງານຄົນນ້ັນມາເວ້ົາວ່າ   ‘ເຣ່ືອງທ່ີເຮົາໄດ້ຍິນກ່ຽວ 
ກັບເຈ້ົານັ້ນເປັນຢ່າງໃດ ຈົ່ງລາຍງານກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຂອງເຈ້ົາເສັຽ ເພາະເຈົ້າຈະເປັນພະນັກງານຕ່ໍໄປອີກບໍ່ໄດ້’. 
 
      ພຣະເຢຊູໄດ້ເວ້ົາເຣ່ືອງວິຖີທາງບ່ໍປົກກະຕິດ້ວຍຄໍາອຸປມານີ້ເພ່ືອຮຽກຮ້ອງເຮົາໃຫ້ໃຊ້ປັນຍາກັບເຂ້ົາຂອງຂອງເຮົາ. 
ຄໍາອຸປມາຂອງພຣະອົງກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາຍສອງຄົນ: ເສດຖີ ແລະພະນັກງານຂອງເພ່ິນ. ຕໍາແໜ່ງຜູ້ຈັດການນ້ີເກີດຂ້ຶນທີ່
ປະເທດໃນຕາເວັນອອກກາງ ໃນສມັຍພຣະເຢຊູ.  ເຈົ້າພະນັກງານໄດ້ຈັດການທຸຣະກິດແລະຊັບສິນຂອງເສດຖີ.  ລາວ
ຕັດສິນໃຈໃນເຣ່ືອງການຄຸມຄົນໃຊ້ຂອງເຈ້ົາຂອງເຮືອນ ແລະການແຈກຈ່າຍສິນຄ້າ   ແລະດໍາເນີນທຸຣະກິດແທນນາຍ

 

ມີຜົນຜລິດທີ່ເປັນແນວຄິດໃໝ່ໆຫຽັງແດ່ທ່ີທ່ານພົນເຫັນຜ່ານມາ? 



 
 

ຂອງລາວ.  ພວກເຮົາກໍເຄີຽໄດ້ເຫັນການການໄກ່ເກ່ັຽມາກມາຍມາກ່ອນ ເຊ່ັນ ເຣ່ືອງໂຢເຊັບ ແລະ ໂປຕີຟາ     (ປຖກ 
39:1-20).  
     ເຈ້ົາພະນັກງານຜູ້ນ້ີໄດ້ເຜົາຜານຊັບຂອງນາຍຂອງລາວລົງຈໍາດິນ ລາວໄດ້ສ້ໍໂກງຊັບສິນນາຍຂອງລາວ. ພຣະເຢຊູ
ບໍ່ໄດ້ຊ້ີແຈງຢ່າງລະອຽດວ່າເຈ້ົາພະນັກງານເຮັດເຣ່ືອງນ້ີຢ່າງໃດ  ແລະບ່ໍຮູ້ວ່າລາວໄດ້ໃຊ້ເງິນເຮັດຫຽັງ, ແຕ່ທ່ານຄົງໄດ້
ຍິນສຽງອາການຕົກໃຈຂອງເສດຖີ, ຕາມທີ່ເພ່ິນໄດ້ຖາມ, "ເຣ່ືອງທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບເຈ້ົານ້ັນເປັນຢ່າງໃດ?"   ຊາຍທີ່
ເພ່ິນໄວ້ວາງໃຈໃນທຸຣະກິດຂອງເພ່ິນ ທຸຣະກິດທີ່ລ້ຽງຄອບຄົວຂອງເພ່ິນ ຖືກສ້ໍໂກງໄປຈາກເພ່ິນ.     ເຈ້ົານາຍກໍເສັຽໃຈ 
ແລະມີສິດລົງໂທດທຸກຢ່າງ. "ຈ່ົງລາຍງານກ່ຽວກັບໜ້າທ່ີຂອງເຈົ້າເສັຽ, ເພາະເຈ້ົາຈະເປັນພະນັກງານຕ່ໍໄປອີກບ່ໍໄດ້." 
        ລອງປ່ຽນບົດບາດເບ່ິງ: ພວກເຮົາເປັນພະນັກງານ, ແລະພຣະເຈົ້າເປັນເສດຖີເຈ້ົາຂອງທຸຣະກິດ. "ແຜ່ນດິນໂລກ
ແລະທຸກສ່ິງໃນນ້ັນ,ໂລກ ແລະປະຊາກອນຂອງໂລກ ເປັນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ(ພສສ24:1). ພຣະເຈ້ົາສ້າງທຸກສ່ິງ 
ທັງໃນ ແລະເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ແລະ ພຣະອົງຕ້ັງເຮົາໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບດູແລຮັກສາສ່ິງທີ່ຊົງສ້າງນ້ັນ (ປຖກ1:28-
30).   ພວກເຮົາເປັນພຽງຜູ້ຈັດການຊັບສົມບັດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ບ່ໍມີຫຽັງເປັນຂອງເຮົາ; ທຸກສ່ິງເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄືກັນ
ກັບເຈ້ົາພະນັກງານໃນຄໍາອຸປມາ. ພວກເຮົາທຸກຄົນ, ເມ່ືອເຖິງຈຸດໃດນ່ຶຶງໃນຊີວິດເຮົາ, ມີຄວາມຜິດຕ່ໍການຜານຊັບສົມ 
ບັດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 
 

         ເງິນບ່ໍແມ່ນສົມບັດສ່ິງດຽວທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໃສ່ມືຂອງເຮົາ. ພຣະເຈົ້າຍັງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ດູແລຊັບສິນ, ເຂ້ົາ 
ຂອງ, ໂອກາດແລະ ຄວາມສັມພັນ ທຸກສ່ິງທີ່ເຮົາມີ.    ມັນເປັນສົມບັດທຸກສ່ິງທ່ີອໍານວຍໃຫ້ແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະ
ເຣີນລ້ໍາໜ້າ. ພຣະອົງໄດ້ປະທານເວລາທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ເສັຽຫາຽ ຫືຼພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນດີເພ່ືອ
ຖວາຍກຽດພຣະຄຣິດ ແລະຊ້ີໄປຫາພຣະອົງ.  
       ໃນຄໍາອຸປມາ, ເຈ້ົາພະນັກງານຖືກເອ້ີນໃຫ້ລາຍງານຕົວ. ໃນຈຸດໃດຈຸດນ່ຶງ, ພວກເຮົາຈະຖືກສອບສວນຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບ ວ່າພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຊັບສິນ ແລະໂອກາດຂອງເຮົາຢ່າງໃດ.    ອາດເປັນການສລາດຫາກພວກເຮົາປຽ່ນອຸປນິ 
ສຍັຂອງເຮົາໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຄິດຝ່າຍອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,  ແລະໃຊ້ທຸກສ່ິງທ່ີພຣະເຈົ້າມອບໝາຍໃຫ້ເຮົາເພ່ືອ
ຖວາຍກຽດແດ່ພຣະອົງ ແລະຊ່ອຍເຫືຼອຜູ້ອື່ນ.  
 

2. ລູກາ 16:3-9: 
3ເຈົ້າພະນັກງານນ້ັນຈິ່ງຄຶດໃນໃຈວ່າ  ‘ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໜໍ ເພາະນາຍຈະຖອດເຮົາອອກເສັຽຈາກໜ້າທີ່ພະນັກງານ 
ແລ້ວເຮາົຂຸດດິນກໍບ່ໍມີແຮງ, ຈະຂທໍານກໍອາຍເຂົາ. 4ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າຈະເຮັດແນວໃດດີເພ່ືອເວລາເຮົາຖືກຖອດຈາກໜ້າ
ທ່ີພະນັກງານແລ້ວ ເຂົາຈະຮັບເຮົາໄວ້ໃນເຮືອນຂອງເຂົາໄດ້’.    5ລາວຈຶ່ງເອ້ີນລູກໜ້ີຂອງນາຍມາທຸກຄົນ ແລ້ວຖາມຜູ້
ທຳອິດວ່າ ‘ເຈ້ົາເປັນໜ້ີນາຍຂອງເຮົາເທ່ົາໃດ?’  6ຜູ້ນ້ັນກໍຕອບວ່າ ‘ເປັນໜ້ີນ້ຳມັນຮ້ອຍຖັງ’ ເຈົ້າພະນັກງານນ້ັນຈ່ິງບອກ
ວ່າ ‘ເອົາບັນຊີຂອງເຈ້ົານັ່ງລົງແລ້ວຈົດໃສ່ຫ້າສິບຖັງໄວເສັຽ’. 7ແລ້ວກໍຖາມອີກຄົນໜຶ່ງວ່າ ‘ເຈ້ົາເດ, ເຈ້ົາເປັນໜ້ີເທ່ົາໃດ?’  
ຜູ້ນ້ີຕອບວ່າ ‘ເປັນໜ້ີເຂົ້າປຽກຮ້ອຍກຽນ’ ເຈ້ົາພະນັກງານຈ່ິງບອກວ່າ    ‘ຈົ່ງເອົາບັນຊີຂອງເຈ້ົາມາຈົດໃສ່ແປດສິບກຽນ
ເສັຽ’.  8ແລ້ວເຈ້ົານາຍກໍສັຣເສີນເຈ້ົາພະນັກງານຜູ້ບ່ໍສັດຊ່ືວ່າ   ‘ເພ່ິນໄດ້ເຮັດດ້ວຍຄວາມສລາດ ດ້ວຍວ່າຄົນຝ່າຍໂລກ
ນີ້ໃນສມັຍຂອງເຂົາ ເຂົາໃຊ້ສະຕິປັນຍາ  ສລາດກວ່າຄົນຝ່າຍຄວາມສວ່າງອີກ’. 9ຝ່າຍເຮົາ ເຮົາບອກທ່ານທັງຫຼາຍວ່າ 
ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ຕົນມີມິດສະຫາຍດ້ວຍຊັບສົມບັດອັນບ່ໍຍຸຕິທັມ    ເພ່ືອເວລາຊັບນ້ັນເສັຽໄປແລ້ວ ເຂົາຈະໄດ້ຕ້ອນຮັບພວກ
ທ່ານໄວ້ໃນບ່ອນອາສັຍອັນຖາວອນເປັນນິດ. 

ທ່ານພົບເຫັນຄົນຜານຊັບສົມບັດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະໂອກາດທ່ີພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ຢ່າງໃດ? 



 
 

         ເຈ້ົາພະນັກງານຕົກຢູ່ໃນທ່າເກືອບຈະເສັຽທຸກຢ່າງທີ່ລາວມີ. ລາວບ່ໍສາມາດຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບສະພາບຂອງລາວ, 
ໃນເມ່ືອລາວຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ່ໍສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ເຮັດ. ລາວບ່ໍໄດ້ປະຕິເສດສ່ິງນັ້ນ.    ແຕ່ ລາວຈະເປັນຈ່ັງໃດໃນຂ້ັນຕ່ໍ
ໄປ? ເຈ້ົາພະນັກງານມີ"ພາວະຫົວລ້ຽວຫົວຕໍ"່(aha moment). ລາວຖົກຂາຢ່າງໄວວາ ແລະໄດ້ວາງແຜນ. ລາວເອ້ີນ
ລູກໜ້ີນາຍຂອງຕົນທຸກຄົນເຂ້ົາມາ ແລະໄດ້ປ່ຽນໃບບິນຕ່ໍໜ້າເຂົາ.   ເຈ້ົາພະນັກງານໄດ້   "ດັດແປງປ້ຶມບັນຊີ"ໃຫ້ພໍໃຈ
ເຂົາ.    ນີ້ເປັນໃບຢ້ັງ ຢືນແບບ  "ຂ້ອຍຈະເກົາຫັຼງໃຫ້ເຈົ້າ ຖ້າເຈົ້າເກົາຫັຼງຂ້ອຍ."   ລາວຫວັງວ່າ ຖ້າລາວຊ່ອຍເຂົາໄປ,   
ເວລາລາວຖືກໄລ່ອອກ, ແລະ ບ່ໍມີບ່ອນຢູ່, ລາວສາມາດຂໍຮ້ອງລູກໜ້ີໃຫ້ຕອບແທນບຸນຄຸນລາວຄືນ.  
         ໃນຈຸດນ້ີ, ພວກເຮົາອາດຄິດວ່າຍັງບ່ໍຈົບລົງດ້ວຍດີສໍາລັບເຈ້ົາພະນັກງານ.   ແຕ່ຂໍ້ 8 ໄດ້ບັນຈຸຄວາມຕົກຕະລຶງ: 
"ແລ້ວເຈົ້ານາຍກໍໄດ້ສັຣເສີນເຈ້ົາພະນັກງານຜູ້ບ່ໍສັດຊ່ືວ່າເພ່ິນໄດ້ເຮັດດ້ວຍຄວາມສລາດ." ເພ່ິນຊົມລາວຫືຼ? ຝ່າຍເຈ້ົາ 
ຂອງຍັງຄົງເສັຽໃຈໃຫ້ເຈ້ົາພະນັກງານແນ່ນອນ.    ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ເຈ້ົາພະນັກງານໄດ້ໂລບຕ່ືມອີກ ໃນການແປງໃບ
ບິນແລະບັນຊີ.   ແທນທີ່ຈະໂກດ,  ເຈ້ົາຂອງກັບປະທັບໃຈ ເພາະເຈົ້າພະນັກງານຜູ້ສລາດຂອງເພ່ິນກໍາລັງຄິດ  "ນອກ
ທາງ". ເຈ້ົາພະນັກງານໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຈັບໃຈນາຍ.  ລາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາຂອງດູດີ ທັງໃຈກວ້າງອີກດ້ວຍ.  ໃນຈຸດນ້ີ,  
ເຈ້ົາຂອງໄດ້ເຂ້ົາໄປໄກ່ເກ່ັຽແລະສ່ົງໃບບິນຄືນໃນຈໍານວນເດີມ, ລູກໜ້ີອາດເຫັນເພ່ິນເປັນຄົນກົດຂ່ີ. ດ້ວຍການຜ່ອນໃບ
ບິນລົງ, ເຈ້ົາພະນັກງານອາດເຮັດໃຫ້ເງິນຮ່ົວໄຫຼ ເຖິງຢ່າງໃດ ເຈົ້າຂອງທຸຣະກິດຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ເງິນຄືນ.  ດ່ັງ 
ນັ້ນເຈ້ົາຂອງທຸຣະກິດໄດ້ສັຣເສີນເຈ້ົາພະນັກງານທີ່ບໍ່ສັດຊ່ືຂອງເພ່ິນ,   ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລາວ  ແຕ່ສໍາ
ລັບຄວາມສລາດຂອງລາວ.  ເຈ້ົາພະນັກງານໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກຜູ້ມີອິດທິພົນ,   ພວກທ່ີສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ອະນາ 
ຄົດຂອງລາວ.  ລາວໄດ້ຍົກລະດັບ ອິດທິພົນທີ່ລາວມີເໜືອພວກທ່ີວັນນ່ຶງອາດສາມາດຊ່ອຍລາວໄດ້.  
      ພຣະເຢຊູໄດ້ຫັນຈຸດຂອງຄໍາອຸປມາ ມາຫາເຮົາ: ເຂ້ົາຂອງທຸກຢ່າງໃນໂລກລ້ວນແຕ່ເປັນຂອງຊ່ົວຄາວ, ແລະເປ້ົາ
ໝາຍຂອງຜູ້ເຊ່ືອຄວນແມ່ນການທ້ອນໂຮມ  "ຊັບສົມບັດໄວ້ໃນສວັນ"(ມທ 6:20).   ສະນ້ັນ ເຮົາຄວນເປັນຄົນສລາດ 
ກັບສ່ິງຂອງທ່ີເຮົາມີຢູ່. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ "ຊ້ືມິດສະຫາຍ," ແຕ່ພວກເຮົາສ້າງມິດສະຫາຍດ້ວຍການຊ່ອຍເຫືຼອເຂົາ, ແລະ
ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນຊີວິດເຂົາ.   ແລ້ວວັນນ່ຶງຂ້າງໜ້າ,   ເຂົາຈະຢູ່ກັບເຮົາໃນບ້ານຖາວອນເປັນນິດ.  
ຂ້າພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກຕົວຢ່າງຜູ້ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນ ຊ່ຶງໄດ້ໃຊ້ອິດທິພົນເຂົາເພ່ືອຂຍາຍອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ບາງ 
ເທ່ືອທ່ານກໍອາດເຮັດໄດ້ເຊ່ັນດຽວກັນ.   ຄໍາຖາມທ່ີເຮົາຄວນຖາມເຮົາເອງຕ່ໍໄປແມ່ນ:  "ຂ້າພຣະເຈົ້າໄດ້ຍົກລະດັບທຸກ
ສິ່ງທີ່ຂ້າພຣະເຈົ້າເປັນ ແລະ ທຸກສ່ິງທີ່ຂ້າພຣະເຈົ້າມີ ເພ່ືອເສີມຂຍາຍຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວບໍ່?  
 
 

3. ລູກາ 16:10-12:     
10“ຄົນທ່ີສັດຊ່ືໃນຂອງເລັກນ້ອຍກໍສັດຊ່ືໃນຂອງຫລາຍ    ແລະຄົນທ່ີບໍ່ສັດຊ່ືໃນຂອງເລັກນ້ອຍກໍບ່ໍສັດຊ່ືໃນຂອງຫລາຍ    
ເໝືອນກັນ.  11ເຫດສັນນ້ັນຖ້າພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ສະແດງຕົວເປັນຄົນສັດຊ່ືໃນຊັບສົມບັດອັນບ່ໍຍຸດຕິທຳ   ໃຜຈະມອບຊັບ
ສົມບັດອັນທ່ຽງແທ້ໃຫ້ພວກທ່ານ. 12ແລະຖ້າພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ສະແດງຕົວເປັນຄົນສັດຊ່ືໃນສ່ິງຂອງຂອງຄົນອ່ືນ  ໃຜຈະ
ມາມອບສ່ິງຂອງຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ທ່ານ.  
 
 
       ພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ອງສະວ່າງຫັນມາເຍືອງໃສ່ເຮົາໃນບົດນ້ີ. ຄວາມສັດຊ່ືແມ່ນເຣ່ືອງຂອງຫົວໃຈແທ້ຈິງ. ຖ້າພວກເຮົາ
ບໍ່ຮັບຜິບຊອບຕ່ໍສ່ິງທີ່ເຮົາມີ  ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເອົາໃສໃສ່ເຂ້ົາຂອງ ຫືຼບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຢ່າງສລາດເປັນຫຽັງເຮົາຈຶ່ງສົມຄວນໄດ້
ຮັບເພ້ີມອີກ? ຈອນ ແມັກຄາເຕີກ່າວວ່າ, "ບັນຫາຕາ່ງໆບ່ໍໄດ້ບົ່ງບອກຄວາມສັດຊ່ື, ບຸຄລິກຕ່າງຫາກທ່ີຊ້ີບອກ.   ພວກ

                    ເວລາໃດທ່ານໄດ້ເຫັນຄວາມສັດຊ່ືເລັກນ້ອຍນໍາສູ່ຄວາມສັດຊ່ື
 

ທາງໃດແດ່ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ເຂ້ົາຂອງຊ່ົວຄາວແລະໂອກາດເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ມິດສະຫາຍສໍາລັບສວັນ? 



 
 

ເຮົາສາມາດຫິຼງເຫັນສ່ິງນີ້ໃນການຖວາຍ. ບາງບຸກຄົນອາດເວ້ົາວ່າ, "ຖ້າຂ້ອຍມີຫຼາຍກວ່ານີ້, ຂ້ອຍຈະຖວາຍຫຼາຍກວ່າ
ນີ້," ແຕ່ເບິ່ງເໝືອນວ່າລາວເຮັດບ່ໍໄດ້.   ບັນຫາຕ້ົນຕ່ໍແມ່ນຫົວໃຈ ເປັນບັນຫາຂອງຄວາມສັດຊ່ື. ຖ້າຫົວໃຈຂອງທ່ານບ່ໍ
ໄດ້ສະສົມໄວ້,  ທ່ານຈະບ່ໍຖວາຍ.   ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ,   ຖ້າທ່ານສົນໃຈຢາກເຫັນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາເຕີບໃຫຽ,່ 
ທ່ານກໍຈະທ້ອນໂຮມໄວ້ນັ້ນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊ້ີໃສ່ "ຍິງໝ້າຍ"ຜູ້ມີໜ້ອຍ ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແຕ່ນາງໄດ້ຖວາຍ "ຈົນໝົດ" (ລູກາ 
21:1-4). ພຣະເຈົ້ບ່ໍໄດ້ວັດແທກຂນາດທີ່ເຮົາຖວາຍ;ແທນທີ່ຈະເຮັດດ່ັງນ້ັນ, ພຣະອົງວັດແທກຫົວໃຈຂອງເຮົາວ່າ ເຮາົ
ເປັນຄົນສັດຊ່ື ແລະບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວພຽງໃດ. 
          ພ່ໍແມ່ເຂົ້າໃຈຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູດີ. ຖ້າລູກເຮັດໜ້າບູດໃນການໃຊ້ເຄື່ອງຫ້ິຼນຂອງລາວ,ໂອກາດແມ່ນພ່ໍແມ່
ຂອງລາວຈະບ່ໍຊ້ືເຄື່ອງຫ້ິຼນໃໝ່ໃຫ້ລາວອີກ.   ເຊ່ັນດຽວກັນນ້ີ, ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ຮັບຜິດຊອບ  ແລະໃຊ້ສິ່ງພຣະບິດາແຫ່ງ 
ສວັນໄດ້ໃຫ້ເຮົາໃນທາງຜິດ, ເຫດໃດພຣະອົງຈ່ຶງຈະອວຍພອນເຮົາເພ້ີມອີກ? ບົດບາດແມ່ນປັດຈັຍສໍາຄັນໃນທີ່ນ້ີ. ສໍາ 
ລັບຜູ້ທິີ່ຄິດວ່າຕົນບ່ໍມີສິ່ງໃດຖວາຍ ຫືຼບ່ໍມີອິດທິພົນທີ່ຈະຊູຂຶ້ນນ້ັນ, ຈ່ົງຄິດໃໝ່.  ທ່ານມີຫ້ອງຮັບແຂກບ່ໍ?  ຈົ່ງເປີດບ້ານ
ຂອງທ່ານເພ່ືອອູ້ມຊູ ແລະຍູ້ໜູນຜູ້ເຊ່ືອອ່ືນໆ.    ທ່ານມີລູກບ່ໍ?  ຈ່ົງຫາແນວຫ້ິຼນເປັນກຸ່ມ   ແລະ ໃຫ້ເຂົາຫ້ີຼນນໍາກັນໃນ
ເຮືອນຂອງທ່ານໃນມ້ືຝົນຕົກ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນວ່າມີຄົນຈໍານວນນັບບ່ໍຖ້ວນໄດ້ກັບຄືນມາ ພາຍຫັຼງໄດ້ພົບກັບຄົນທີ່ມາ
ຊຸມນຸມສຶກສາພຣະຄັມພີຊ່ຶງເປັນວິທີທີ່ເກີດຜົນຫຼາຍ; ຕ່ໍມາ, ເຂົາໄດ້ຈັດຕ້ັງເປັນກຸ່ມຂຶ້ນຍ້ອນຜົນຂອງການນໍາໃຊ້ວິທີນີ້. 
ກຸ່ມເຫ່ົຼານີ້ໄດ້ສ້າງຜົນງານໃຫຽ່ຫຼວງຖວາຍກຽດພຣະເຈ້ົາສືບຕ່ໍໆກັນມາ.  ໃນເມ່ືອທ່ານໃຊ້ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າມອບໃຫ້ດ້ວຍ
ຄວາມຄິດເຫັນແກ່ຣາຊອານາຈັກ, ທ່ານກໍຈະເກີດຫຼາຍ.  
      ກ່ອນໜ້ານ້ີເຮົາໄດ້ອ່ານພຣະທັມເພງສັຣເສີນ 24:1 ວ່າ: ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງທຸກສິ່ງ ແລະ ທຸກສ່ິງເປັນຂອງພຣະອົງ. 
ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ດູແລຮັກສາສ່ິງຂອງຂອງພຣະອົງ.   ພວດເຮົາບໍ່ມີກັມສິດດ່ັງທ່ີເຮົາຄິດວ່າເປັນ
ຂອງເຮົາ. ຈົ່ງເປັນຄົນສັດຊ່ືແລະທ່ຽງທັມກັບເຂ້ົາຂອງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໃສ່ມືເຮົາໃຫ້ຮັກສາ.                                                                                                                      

 
 

                                                ນໍາໃຊໃ້ນຊີວິດ 
 
     ທ່ານຈະເປັນຄົນສລາດກັບເຂ້ົາຂອງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໝາຍໃສ່ມືທ່ານນ້ັນຢ່າງໃດ? ຈ່ົງເລືອກການນໍາໃຊ້ຕໍ່ໄປນ້ີ:    
                                 
 ສາຣະພາບ. ຖ້າໃນຈຸດນ້ີທ່ານໄດ້ໃຊ້ເວລາ, ເຂ້ົາຂອງ, ແລະເຄື່ອງໃຊ້ເພ່ືອຕົວທ່ານເອງເທ່ົານ້ັນ, ຈ່ົງສາຣະພາບ

ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.   ທູນຂໍໃຫ້ພຣະອົງປ່ຽນຄວາມຄິດຈິດໃຈທ່ານ  ແລະໃຫ້ນໍາສ່ິງທ່ີພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ທ່ານນັ້ນມາ
ມອບໃຫ້ຜູ້ອື່ນແລະເພ່ືອອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. 

 ຈົດບັນຊີ. ຈ່ົງຈົດບັນຊີເຂ້ົາຂອງແລະເຄ່ືອງໃຊ້ທ່ີເປັນຂອງທ່ານ. ທາງຂ້າງຂອງເຫ່ົຼານັ້ນ, ໃຫ້ຂຽນທາງນ່ຶງຫືຼສອງ
ທາງທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ສິ່ງເຫ່ົຼານ້ັນໃນການຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດ. ຈົ່ງຄິດຄ້ົນຍຸດທະສາດການນໍາໃຊ້ສິ່ງເຫ່ົຼານ້ັນແກ່ 
ພຣະອົງ. 

 ເຮັດນໍາກັນ. ຈ່ົງຮ່ວມກັບຄົນອ່ືນທີ່ມີຄວາມຄິດຫືຼຄວາມສົນໃຈຄ້າຍຄືກັນ ແລະພິຈາຣະນາວ່າ  ທ່ານຈະທໍາງານ

ຮ່ວມກັນຢ່າງໃດເພ່ືອນໍາເອົາຄວາມສົນໃຈນ້ັນໄປໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນປໂຍດແກ່ຄົນອ່ືນ  ແລະ ເພ່ືອເສີມຂຍາຍຣາຊ

ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 
                             ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.us  ໂດຍ  PSI 

ກຸມ່ຂອງເຮົາຈະເປັນຄົນສລາດກັບເຂ້ົາຂອງແລະໂອກາດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ນັ້ນຢ່າງໃດ? 
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