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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 01 ມີນາ 2020 (03-01-2020) 

__________________________________________ 
                                                      ບໍຣິສຸດ 
                            

ເມ່ຶືອໃດທ່ານໄດ້ເຫັນບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີຈະພິຈາຣະນາວ່າເປັນ “ນ່ຶງໃນປະເພດໃດ”? 
                                       

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພຣະເຈ້ົາແຕກຕ່າງຈາກສ່ິງອ່ືນແລະດີກວ່າສ່ິງອ່ືນໆທັງໝົດ. 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
          “ທ່ານເປັນນ່ຶງໃນປະເພດໃດ” ນ້ັນແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບວ່າຜູ້ໃດເປັນຜູ້ເວ້ົາ, ຂ້ໍຄວາມນ້ັນສາມາດເປັນຄຳຍ້ອງຍໍຫືຼຄຳ
ເວ້ົາດູຖູກກໍເປັນໄດ້. ເມ່ືອພັນຣະຍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາຄຳນ້ີກັບຂ້າພະເຈ້ົາ, ກໍເປັນເຣ່ີືອງດີສເມີ. ນາງຈະເວ້ົາວ່າ “ເຈ້ົາ
ບ່ໍຄືກັບອ້າຍຫືຼແມ່ຂອງເຈ້ົາ,  ເດັກນ້ອຍເອີຍ ເຈ້ົາເປັນຕົວຂອງເຈ້ົາເອງ!”  ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍເຊ່ືອຄຳເວ້ົາຂອງນາງສເມີ. 
ແລະສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທ່ານຄືກັນ. ບ່ໍມີຜູ້ໃດຄືກັນກັບທ່ານ. ເມື່ອທ່ານເອົາທຸກສ່ວນຮວມເຂ້ົາກັນ ລັກສະນະທ່າທີຂອງ
ທ່ານ, ການແຕ່ງກາຍ,  ອາຣົມຂອງທ່ານ, ຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານ ທ່ານເປັນຕົວຂອງທ່ານ.  
       ແຕ່ທ່ານຍັງສາມາດຊ່ວຍເຫືຼອແລກປ່ຽນອະວັຍວະບາງຢ່າງກັບຄົນອ່ືນໄດ້. ທ່ານສາມາດບໍຣິຈາກເລືອດແລະອະ 
ວັຍຍະວະບາງສ່ວນທ່ີສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນມີຊີວິດຢູ່ໄດ້.  ການທົດແທນຫົວເຂ່ົາແລະກະດູກສະໂພກກ້ົນທ່ີຢືນ
ຢັນວ່າພາກສ່ວນນ້ັນຂອງພວກເຮົາສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້. ແລະກໍຣະນີກະດູກໄດ້ແຕກຫັກ ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຊ້ນ໊ອດແລະ
ແຜ່ນປລາສະຕິກ. ຫຼາຍໆພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍພວກເຮົາສາມາດແລກປ່ຽນແລະໃຊ້ແທນກັນໄດ້.    ມີທ່ານຜູ້ນ່ຶງທ່ີ
ເປັນເອກກະລັກແລະບ່ໍຄືກັບສ່ິງຕ່າງໆທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນມາ ຜູ້ນ້ັນແມ່ນຜູ້ທ່ີສ້າງທຸກໆສ່ິງ.  ພຣະເຈ້ົາເປັນຄວາມຈິງທ່ີແຕກ
ຕ່າງຢ່າງຊັດເເຈ້ງແທ້ໆ. 

 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?     (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. ເອຊາຢາ 40: 25-26 

 25 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດຊົງຖາມວ່າ ຈະປຽບທຽບຜູ້ໃດໃສ່ເຮົາ? ມີຜູ້ໃດແດ່ເໝືອນເຮົາ. 26 ຈ່ົງແຫງນໜ້າຂ້ຶນເບ່ິງ
ຟ້າດູ! ຜູ້ໃດສ້າງດາວທັງຫລາຍທ່ີທ່ານເຫັນນ້ີ?  ພຣະອົງຜູ້ຊົງນຳມັນອອກມາເໝືອນຂະບວນກອງທັບ ຊົງຮູ້ຈັກວ່າມັນ  
ມີຫລາຍປານໃດ ແລະຊົງຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ມັນທຸກໆ ດວງ! ດ້ວຍຣິດທານຸພາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍມີຈັກດວງສູນ
ເສັຽໄປ! 
 
       ໃນຄວາມບ່ໍຈຳກັດຂອບເຂດ, ສ່ິງທ່ີພວກເຮົາ " ສ້າງຂ້ຶນ" ບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີສາມາດສົມທຽບກັບສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງ. 
ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ  ແລະເປັນເອກລັກທ່ີວ່າພຣະອົງບ່ໍເໝືອນໃຜແລະພຣະອົງຢູ່ເໜືອສ່ິງອ່ືນ
ໃດທ່ີພວກເຮົາສາມາດຄິດໄດ້. 
     ຜ່ານທາງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖາມຄຳຖາມສອງຂ້ໍທ່ີເປັນພ້ືນຖານ: (1)ຈະປຽບທຽບຜູ້ໃດໃສ່ 
ເຮົາ? ແລະ (2)ມີຜູ້ໃດແດ່ເໝືອນເຮົາ?   ຖ້າພວກເຮົາຈະພະຍາຍານຕອບຄຳຖາມເຫ່ົຼານ້ີດ້ວຍຖ້ອຍຄຳ ຫລືທຸກໆວິທີ 
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ທາງ ກໍໄດ້ຄຳຕອບຢ່າງຊັດເຈນແລ້ວວ່າ “ ບ່ໍມີໃຜ,”  ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຕ້ັງຄ່າລາຄາປຽບທຽບກັບສອງສ່ິງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. 
ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຜູ້ທ່ີຖາມຄຳຖາມນ້ີ: “ເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ.”   ຄຳວ່າ ບໍຣິສຸດ ເປັນຄຳອະທິບາຍເຖິງບາງຄົນຫືຼບາງສ່ິງບາງ
ຢ່າງທ່ີສັກສິດຫຼືຖືກແຍກໄວ້. ຕົວຢ່າງ, ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຊົງສ້າງ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະກາດວັນຖ້ວນເຈັດເປັນວັນບໍຣິ
ສຸດ, ໝາຍຄວາມວ່າວັນນ້ັນໄດ້ຖືກແຍກອອກໄວ້ແລະແຕກຕ່າງຈາກຫົກມື້ ( ປະຖົມມະການ 2:2- 3)" ບໍຣິສຸດ"   ແນ່ 
ນອນແມ່ນຖືກໃຊ້ກັບພຣະເຈ້ົາ,   ເພາະພຣະອົງເປັນອິສຣະແລະເປັນເອກລັກພິເສດຈາກທຸກຄົນ ແລະທຸກສ່ິງຢ່າງສ້ິນ
ເຊີງ. ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍຣິສຸດແລະຖືກແຍກອອກໄວ້ເປັນຜູ້ທ່ີມີຄວາມບໍຣິສຸດທ່ີຈະບ່ໍອອກຊ່ືໃນພັນທະສັນ
ຍາຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍໂມເຊ: ເຮົາເປັນຜູ້ຊ່ຶງເຮົາເປັນ ( ອົບພະຍົບ 3: 13- 14), ຊ່ຶງເປັນພື້ນຖານຄວາມໝາຍວ່າ ເຮົາ
ເປັນ. ແທນທ່ີ, ພວກເຂົາຈະໃຊ້ຄຳວ່າ ອາໂດໄນ ແທນ, ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ແມ່ນແຕ່ການແປພາສາ
ອັງກິດສ່ວນໃຫ່ຽ, ຄຳວ່າ “ ຢາເວ” ແມ່ນໃຊ້ຄຳວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແທນໃນອັກສອນຕົວໃຫ່ຽ(ຫືຼອັກສອນຕົວນ້ອຍ) 
(ເອຊາຢາ 40: 27.) 
       ຖ້າທຸກໆຄົນຢາກຈະຮູ້ວ່າແມ່ນຫັຽງເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເປັນນ່ຶງ,   ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດກ່າວວ່າ: ຈ່ົງເບ່ິງແລະເຂ້ົາໃຈ
ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ.  ບ່ໍມີໃຜ ມີແຕ່ພຣະເຈ້ົາສາມາດນຳເອົາດວງດາວອອກມາ, ນັບຈຳນວນຂອງດວງດາວ,  ແລະເອ້ີນ
ມັນຕາມຊ່ື. ບ່ໍມີໃຜຈະສາມາດຕ້ັງຊ່ືແລະຮູ້ດາວທຸກດວງ ແລະແນ່ນອນບ່ໍມີໃຜຈັກຄົນຕ້ັງຊ່ືດວງດາວແມ່ນແຕ່ດວງດຽວ, 
ແມ່ນພຣະເຈ້ົາຕ້ັງຊ້ືໃຫ້ແຕ່ລະດວງ! ໃນເຣ່ືອງນ້ີພຣະເຈ້ົາພຽງເທ່ົານ້ັນເຮັດໄດ້, ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງບໍຣິສຸດ 
ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງບ່ໍສາມາດເຮັດຂ້ຶນໂດຍໃຜຜູ້ນ່ຶງຫຼືສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງ. 
      ຄຳປະກາດຂອງພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ທັມມະຊາດຂອງພວກເຮົາມລັີກສະນະພິເສດແລະມີຄຸນຄ່າ. ຄວາມພະຍາຍາມ
ສ້າງຂອງພວກເຮົາເອງກໍຄືເດັກນ້ອຍໃນຫ້ອງຮຽນອະນຸບານທ່ີຫຼິ້ນເກມປ້ັນດິນໜຽວໄປກັບພລັງສ້າງສັນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
ຄວາມຈິງ,  ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງທຸກໆສ່ິງ ລວມທັງອົງປະກອບໃນເກມປ້ັນດິນໜຽວທ່ີພວກເຮົາເຄີຍໃຊ້ເພ່ືອສ້າງເດັກນ້ອຍ
ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເປັນນັກປະດິດ! 
      ພຣະອົງເປັນຜູ້ຊົງສ້າງ, ພວກເຮົາເປັນຄົນທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນ. ຖ້າພວກເຮາົສາມາດເຂ້ົາໃຈໃນມຸມມອງນ້ີ  ພວກເຮົາຈ່ິງ
ສາມາດໃຫ້ພຣະອົງມີສ່ວນໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາເພ່ືອເຮັດໃຫ້ບໍຣິສຸດແລະຍອມຮັບຮູ້ພຣະອົງວ່າເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງ
ໃຫ່ຽແລະເປັນພຣະຜູ້ຊົງສ້າງ.  
 

2. ເອຊາຢາ 40: 27-28 

27 ອິສຣາເອນເອີຍ !ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຈ່ົມວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ເຫັນຄວາມທຸກຂອງພວກເຈ້ົາ ຫລືຊົງກີດຂວາງສິດທິ
ຂອງເຈ້ົາໄວ້.    28 ເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ບໍ?  ບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນບໍ?   ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຕລອດໄປເປັນນິດ ພຣະອົງຊົງ 
ສ້າງໂລກທັງໝົດ ພຣະອົງບ່ໍເຄີຍເມ່ືອຍຫລືອ່ອນແອ ບ່ໍມີໃຜຢ່ັງຮູ້ນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ. 
 
      ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ເອຊາຢາໃຫ້ກ່າວພຣະຄຳເຫຼົ່ານ້ີເພ່ືອເລ້ົາໂລມຊົນຊາດຢິວ. ສາເຫດຂອງການຈ່ົມຂອງພວກເຂົາເມ່ືອ
ກອງທັບອັສຊີເຣັຽໄດ້ຕ້ັງທັບຢູ່ທ່ີໜ້າປະຕູເມືອງຂ່ົມຂູ່ໂຈມຕີ ພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ.   ພວກເຮົາຮູ້ເວລາທ່ີພວກ
ເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ. ຊ່ຶງເປັນເຣ່ືອງງ່າຍສຳລັບພວກເຮົາທ່ີຈະຈ່ົມຕ່ໍວ່າເມ່ືອພວກເຮົາຕົກໃຈຍ້ານກົວຫືຼບ່ໍຮູ້ວ່າອະ
ນາຄົດຈະເກີດຫັຽງຂ້ຶນ. ພວກເຮາົຈ່ົມໃນຄວາມບ່ໍໝ້ັນໃຈແລະຊອກຫາຄຳຕອນສຳລັບພວກເຮາົ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງບ່ໍພົບ
ທິດທາງທ່ີຈະຊອກຫາຄຳຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງໄດ້ຢູ່ໃສ.  ຕລອດເວລາພວກເຮາົມີມາກມາຍຫຼາຍສຽງ ພຽງພໍແກ່ການໃຫ້ຄຳ
ຕອບກັບພວກເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮາົບ່ໍມີຄວາມຮູ້ພຽງພໍທ່ີຈະຕອບສນອງທ່ີຖືກຕ້ອງກັບສຽງທັງໝົດທ່ີເຮົາໄດ້ຍິນ. 
         ພວກເຮົາມີພຽງສຽງດຽວທ່ີມີຄຸນຄ່າທ່ີຈະຟັງ: ສຽງພຣະເຈ້ົາ. ສຽງພຣະເຈ້ົາແມ່ນແຍກອອກຈາກສຽງອ່ືນທັງໝົດ 
ເພາະວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ດຽວທ່ີຮູ້ທຸກເຣ່ືອງແລະມີສະຕິປັນຍາໃນການກະທຳທ່ີຖືກຕ້ອງ. ພຣະອົງເປັນອົງບໍຣິສຸດໃນສະ 
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ຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງ. ຄວາມຮອບຮູ້ຂອງພຣະອົງບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດທຽບໄດ້ໃນທ່ົວໂລກ. 
      ຖ້າພຣະເຈ້ົາມີພຣະສະຕິປັນຍາສ້າງໂລກທັງໝົດ. ສະຕິປັນຍາທ່ີສ້າງຣະບົບນິເວດທ່ີເຮັດໃຫ້ທັມມະຊາດມີຄວາມ
ສົມດູນ, ແລະສະຕິປັນຍາທ່ີສ້າງຮ່າງກາຍມະນຸດດ້ວຍຄວາມສລັບຊັບຊ້ອນທັງໝົດ, ແນ່ນອນພຣະອົງສາມາດຈັກການ
ກັບຄຳຖາມແລະຄວາມກັງວົນທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງເປັນເໝືອນກັບເດັກນ້ອຍ, ຖາມຄຳຖາມ
ຢ່າງເປີດໃຈແລະເປັນປະຈຳ.   ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາຜັດເປັນເໝືອນຄົນໜຸ່ມ, ບ່ໍຖາມຄຳຖາມອັນໃດເລີຍເພາະເຂົາຄິດວ່າ
ເຂົາຮູ້ຈັກໝົດທຸກສ່ິງ. 
     ພຣະເຈ້ົາຮູ້ໄດ້ແນວໃດກ່ຽວກັບທຸກສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລະຫົນທາງຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງ
ໃດ? ເມ່ືອມີຄຳຖາມດ່ັງກ່າວເກີດຂ້ຶນໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ,  ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດຢ່າງດຽວກັນກັບຄົນຢິວເຮັດ ເມ່ືອ
ພວກເຂົາສົງສັຍວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະເສດພວກເຂົາຫືຼບ່ໍມຫີົນທາງສຳລັບພວກເຂົາ, ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາປະສົບກັບ “ຣະ 
ດູແລ້ງ” ເຫ່ົຼານ້ັນເມື່ອພວກເຮົາສົງສັຍວ່າພຣະເຈ້ົາມີຄວາມສົນໃຈພວກເຮົາຫຼືມີຫົນທາງໃດສຳລັບພວກເຮົາ, ພຣະເຈ້ົາ 
ຊົງສະຖິດຢູ່ນຳ, ພຣະອົງຮູ້ຈັກພວກເຮົາ, ແລະພຣະອົງຮູ້ອັນໃດທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການ. ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງເປັນ 
ພຣະເຈ້ົາແລະພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພຣະອົງ.  ພຣະອົງບ່ໍເຄີຍ
ເມ່ືອຍຫຼືເບ່ືອໜ່າຍຕ່ໍຄຳຖາມ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ.   ບ່ໍມີໃຜມີຄວາມຮູ້ເທ່ົາທຽມໃນຄວາມຮອບຮູ້ຂອງ 
ພຣະອົງ, ແລະພຣະສະຕິປັນຍາທ່ີບ່ໍມທ່ີີສ້ິນສຸດຂອງພຣະອົງໄດ້ສຳແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ. 
 

3. ເອຊາຢາ 40: 29-31  
 29 ພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ອນແຮງ ແລະອິດເມ່ືອຍມີກຳລັງວັງຊາ. 30ແມ່ນແຕ່ພວກຄົນໜຸ່ມກໍຈະອ່ອນແຮງແລະຊາຍ 
ສະກັນກໍຈະລ້ົມລົງ. 31 ແຕ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີລໍຄອຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງເຫື່ອແຮງຂ້ຶນໃໝ ່ພວກເຂົາ
ຈະມີປີກບິນໄປເໝືອນນົກອິນທີ ເມື່ອພວກເຂົາແລ່ນ ຫລືຍ່າງໄປຈະບ່ໍເມ່ືອຍ ແລະອ່ອນແຮງ. 
 
        ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມອ່ອນແອຂອງພວກເຮົາບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນຄວາມອ່ອນໃນຂອບເຂດຈຳກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ເທ່ົານ້ັນ. ພວກເຮົາພະຍາຍາມດ້ີນລົນຕ່ໍສູ້ທາງດ້ານຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກເມ່ືອຍເມື່ອເວ້ົາເຖິງການ
ຮັກສາຄວາມສັມພັນທ່ີດີ,    ການທົນກັບການລ້ໍລວງ,   ຫືຼມີຄວາມອົດທົນຕ່ໍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ທ່ີບ້ານຫຼບ່ືອນເຮັດງານ.  
ພວກເຮົາອາດຕ້ອງການເຮັດແຕ່ສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ.    ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມລຳພັງຕົວຂອງເຮາົເອງ.   ຂອບ 
ພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີສມາມາດຊ່ວຍຊູພວກເຮົາ. ແທ້ຈິງ, ມີພຽງພຣະເຈ້ົາຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດສນັບສນຸນພວກເຮົາ. 
ການສນັບສນຸນໝາຍເຖິງເຮັດໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຫືຼໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຈິດໃຈຫຼືທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ແລະພວກເຮົາ
ທັງໝົດຕ້ອງເຂ້ັມແຂງແລະຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ,  ເຖິງແມ່ນເມ່ືອພວກເຮົາຍັງເປັນໜຸ່ມ.  ບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດໃຫ້ການສນັບ
ສນຸນຕົວເອງໄດ້ຕລອດ; ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຂອບເຂດຈຳກັດ. 
         ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຮັກສາຂ້ໍຈຳກັດຂອງພວກເຮົາໄວ້. ພວກເຮົາສາມາດມີກຳລັງຂ້ຶນໃໝ່ເມື່ອພວກເຮົາ
ເບ່ິງໄປທ່ີພຣະເຈ້ົາແລະໃຫ້ພຣະຄຳຂອງພຣະອົງເຕີມເຕັມພວກເຮົາ. ພວກເຮາົສາມາດຢຸດພັກໃນຄວາມຈິງທ່ີວ່າພຣະ
ເຈ້ົາແມ່ນຜູ້ທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການ. “ພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ອນແຮງ ແລະອິດເມື່ອຍມີກຳລັງວັງຊາ.” (ຂ້ໍ 29).     ຂ້ໍ 31 
ຖວາຍເນ້ືອກາຍໃຫ້ກັບຄຳສັນຍາທ່ີມີຣິດອຳນາດທ່ີໝ້ັນຄົງຂອງພຣະເຈ້ົາ: “ ຄົນທັງຫລາຍທ່ີວາງໃຈໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງເຫື່ອແຮງຂ້ຶນໃໝ່.”   ໃນພາສາເຮັບເຣີ ທ່ີວ່າ “ວາງໃຈ,” ເປັນຄຳເວ້ົາທ່ີມີຄ່າ ຊ່ຶງຄອບຄອງ
ຄວາມຄິດຂອງຄວາມໝ້ັນໃຈວ່າແມ່ນຫັຽງທ່ີພຣະເຈ້ົາກ່າວວ່າຈະຕ້ອງເກີດຂ້ຶນແນ່ນອນ. ເຊ່ືອວາງໃຈແມ່ນຄວາມໝ້ັນ
ໃຈແລະຄວາມຄາດຫວັງວ່າພຣະເຈ້ົາຈະສະເດັດມາ. ຄວາມວາງໃຈແມ່ນການເພ່ິງພາໃນພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ. 
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       ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອພວກເຮົາວາງໃຈພຣະເຈ້ົາໃຫ້ດູແລພວກເຮົາ,  ພວກເຮົາບ່ໍພຽງແຕ່ຮັບການເສີມສ້າງກຳລັງຂອງພວກ
ເຮົາຂ້ຶນໃໝ,່ ແຕ່ພວກເຮົາຈະເຣີນເຕີບໂຕສູ່ຈຸດສູງສຸດ! ພວກເຮົາ “ ຈະມີປີກບິນໄປເໝືອນນົກອິນທີ.” ພວກເຮົາບ່ໍພຽງ
ແຕ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ໃນຊີວິດນ້ີ;   ພວກເຮົາຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນ.     ສ່ິງທັງໝົດນ້ີເກີດຂ້ຶນເພາະພຣະເຈ້ົາທ່ີພວກເຮົາຮັບໃຊ້. 
ພຣະເຈ້ົາບໍຣິສຸດ  ໃນຄວາມບໍຣິສຸດພຣະອົງນ້ັນມີພຽງພຣະອົງຜູ້ດຽວທ່ີສາມາດດູແລພວກເຮາົ ແລະຈັດຕຽມສ່ິງທ່ີເຮົາ
ຕ້ອງການໃນເວລາທ່ີເໝາະສົມ. ແທ້ຈິງແລ້ວບ່ໍມີຜູ້ໃດເທ່ົາທຽມພຣະອົງໄດ້, ແລະພວກເຮົາສາມາດຢືນຢູ່ໄດ້ເມ່ືອພວກ
ເຮົາພັກສງົບຢູ່ໃນຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ. 

ບົດຮຽນແຫ່ງຊີວິດ. 

        ໃນແສງສະວ່າງຂອງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ທ່ານຈະດຳເນີນຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດໃນອາທິດນ້ີ? ຈ່ົງພິ 
ຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ. 

 ຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງ.  ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາສຳລັບຄວາມເປັນເອກລັກແລະຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ. ຂອບ
ພຣະຄຸນພຣະອົງສຳລັບຣິດອຳນາດທ່ີມະຫສັຈັນ,  ພຣະສະຕິປັນຍາທ່ີບ່ໍມຂີອບເຂດຈຳກັດ, ແລະການຊວ້ານ
ຊູໃນຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງເມດຕາກະຣຸນາ.

 ວາງໃຈພຣະອົງ.   ມີພຽງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີມີຣິດອຳນາດແລະສະຕິປັນຍາທ່ີຈະໄຖ່ທ່ານໃຫ້ພົ້ນໄດ້.   ຊ່ວຍ
ເຫືຼອທ່ານ, ແລະດູແລທ່ານ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າມີຈຸດໃດໃນຊີວິດທ່ີທ່ານອາດມຄີຳຖາມພຣະອົງ  ຫຼືໄວ້ໃຈ
ຕົນເອງຫຼາຍເກີນໄປ. ໃຫ້ຄຳໝ້ັນສັນຍາວ່າຈະໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງໝົດທັງຊີວິດຂອງທ່ານ.

 ຈ່ົງບໍຣິສຸດ. ພຣະເຈ້ົາບໍຣິສຸດ ແລະພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງແລະໃຫ້ເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ.ຍອມ
ດຳລົງຊີວິດທ່ີແຍກຈາກບາບເພື່ອພຣະອົງ,  ຈ່ົງຈ່ືຈຳ 1 ເປໂຕ 1: 15-16 ທ່ີວ່າ  “ແຕ່ເພາະພຣະອົງຜູ້ຊົງເອ້ີນ
ທ່ານທັງຫຼາຍນ້ັນບໍຣິສຸດ ຝ່າຍພວກທ່ານ, ຈ່ົງກາຍເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດໃນກິຣິຍາວາຈາທຸກປະການເໝືອນກັນ.
ເພາະມີຄຳຂຽນໄວ້ແລ້ວວ່າ, ເຈ້ົາທັງຫຼາຍຈ່ົງເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດເພາະຝ່າຍເຮົາບໍຣິສຸດ.”

        ພວກເຮາົມີຈຸດປະສົງທັງໝົດກ່ຽວກັບການເຮດັໃຫ້ພວກເຮົາເປັນນ່ຶງດຽວ.  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາທ່ີຢູ່ໃນເວລາຂອງພຣະ
ອົງເອງ.   ຄວາມສາມາດເຂ້ົາໃຈຄວາມຈິງນ້ີຈະຊ່ວຍພວກເຮົາດຳເນີນຊີວິດຮູ້ຈັກພຣະອົງດີ ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາ
ແລະພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາ. 

  ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 08 ມີນາ 2020 (03-20-2020 ) 

__________________________________________ 
                                                    ຫລົງເສັຽ 
                                       

ປະສົບການທ່ີຈົດຈຳການຫລົງເສັຽຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ? 
 
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:  ປາສະຈາກພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາໄດ້ຫລົງເສັຽໄປຢ່າງໝົດຫວັງ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
 ນ້ອງຊາຍຂ້າພະເຈ້ົາແລະຂ້າພະເຈ້ົາມັກໄປລ່າຍິງກວາງກັບພ່ໍຂອງພວກເຮາົເລ້ືອຍໆ.   ການເດີນທາງຄັ້ງນ່ຶງ
ເມ່ືອຕອນທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງເປັນວັຍລຸ້ນ,  ພວກເຮົາຂັບຣົດເຂ້ົາໄປໃນປ່າປະມານນຶ່ງຊ່ົວໂມງກ່ອນຕາດເວັນຂຶ້ນ.   ຊ່ຶງມີ
ໝອກໜາຕຶບ. ຂະນະທ່ີພວກເຮາົອອກຈາກຣົດ, ພວກເຮົາໄດ້ເດີນໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພ່ືອຫາລ່າສັດຈົນ 
ໝົດມ້ື. ບັນຫາມີຢູ່ວ່າ, ຂ້າພະເຈົ້າເລືອກທາງເດີນຜິດ. ຂ້າພະເຈ້ົາເດີນໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໝ້ັັນປະມານຊາວນາທີກ່ອນ
ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົານຶກຂຶ້ນໄດ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຫົຼງທາງ.    ຂ້າພະເຈົ້າໄດຫົຼ້ງໄປໃນທາງທ່ີແຕກຕ່າງຢ່າງສິ້ນເຊີງ  ແລະຮ້າຍແຮງ 
ກວ່າເກ່ົາ ທ່ານອາດຈະມີປະສົບການເຊ່ັນດຽວກນັນ້ີ ພວກເຮົາໄດ້ເກີດມາເປັນຜູ້ທ່ີຫົຼງເສັຽ. 
          ພວກເຮົາຈະຍອມຮັບຫລືບ່ໍກໍຕາມ ພວກເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ຫລົງເສັຽ  ເພາະພວກເຮົາຄິດວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນເສ້ັນທາງ 
ທ່ີຖືກຕ້ອງກໍບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ຫລົງເສັຽ    ພວກເຮົາຫລົງເສັຽເມ່ືອພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຈຸດທ່ີເຮົາສົມຄວນຢູ່. 
ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມຫລົງເສັຽຕລອດໄປ.   "ການຫລົງເສັຽ"  ແມ່ນຄວາມບາບແລະການກະບົດຕ່ໍສູ້ 
ພຣະເຈົ້າຜູ້ບໍຣິສຸດ ນັ້ນຄືຈຸດສຳຄັນໃນພຣະຄັມພີ  ແຕ່ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ມີຕໍ່ເຮົາຍິ່ງສຳຄັນກວ່ານັ້ນອີກ.  ພຣະ 
ເຢຊູໄດ້ເລ່ົາຄຳອຸປມາເຣ່ືອງການຫລົງເສັຽສອງເຣ່ືອງພ້ອມດຽວກັນ ແຕ່ກໍຂອພຣະຄຸນທ່ີພຣະອົງໄດ້ພົບພວກເຮົາແລ້ວ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?        ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. ລູກາ 15: 11-14 
11ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, “ຜູ້ນ່ຶງມີລູກຊາຍສອງຄົນ 12 ຜູ້ນ້ອງເວ້ົາກັບພ່ໍວ່າ, “ພ່ໍເອີຍ, ສ່ວນຊັບທ່ີຕກົເປັນຂອງຂ້ານ້ອຍນັ້ນ 
ຂພ່ໍໍແບ່ງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເສັຽເທາະ” ແລ້ວພ່ໍຈ່ຶງໄດ້ແບ່ງຊັບໃຫ້ລູກທັງສອງຄົນ   13 ຕ່ໍມາບ່ໍຫລາຍວັນຜູ້ນ້ອງກໍໄດ້ຮວບຮວມ
ເອົາຊັບທັງໝົດ ແລ້ວອອກໜີໄປທ່ຽວເມືອງໄກ  ແລະໄດ້ຜານຊັບຂອງຕົນໃນທີ່ນ້ັນດ້ວຍການໂອ້ໂຖງ    14ເມ່ືອໄດ້ໃຊ້
ຈ່າຍຊັບເຫລ່ົານ້ັນໝົດແລ້ວ ກໍເລີຍເກີດການອຶດຢາກອັນໃຫຍ່ໃນເມືອງນັ້ນ ແລ້ວເຂົາກໍຕົກຢູ່ໃນຄວາມຂັດສົນ. 
  
     ພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າມັກເລົ່າເຣ່ືອງລາວໃນສມັຍອະດີດເມ່ືອເພ່ິນໃຊ້ປຶ້ມແຜນທ່ີ, ປື້ມນ້ອຍໆໄດ້ເປີດອອກໜ້າຕ່ໍໜ້າໃຫ້
ເຫັນທຸກຣັດ, ແລະພ່ໍຈະສຶກສາແຜນທ່ີສຳລັບຕົວພ່ໍເອງເພ່ືອເລືອກເສ້ັນທາງທີ່ດີສຸດໃຫ້ໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງທ່ີເພ່ິນ
ຕ້ອງໄປ.  ມາຕອນນ້ີພວກເຮາົມີ GPS. ຜ່ານທາງ GPS ທ່ີສາມາດຊ່ວຍຂ້ໍຜິດພາດແລະການເດີນທາງຜິດ,  ມັນບໍ່ສາ
ມາດເລືອກປາຍທາງໃຫ້ພວກເຮາົ ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ປາຍທາງບອ່ນທ່ີພວກເຮົາຢາກໄປ. 
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       ໃນຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະເຢຊູ, ລູກຊາຍຫລ້າຄິດວ່າລາວຮູ້ບ່ອນທີ່ລາວຕ້ອງການໄປ. ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງນຶ່ງ
ທ່ີມີການດຳເນີນຊີວິດຟຸມເຟືອຍແລະສຸມໃຈໃສເ່ງິນ. ການດຳລົງຊີວິດທີ່ຫລູຫລາໄດ້ຄອງຄອຍລາວຢູ່. ດັ່ງນ້ັນລາວໄດ້
ຄິດຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄັ້ງ. ພວກເຮົາກໍເຮດັຜິດພາດເໝືອນກັນ ພວກເຮາົມີຮູບພາບຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຮາົວ່າການດຳ
ເນີນຊີວິດຈະເປັນຮູບແບບໃດ, ຈຸດໝາຍປາຍທາງແມ່ນບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການໄປຫລືບໍ່.   ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ຂອງພຣະເຈ້ົາຫລບ່ໍື.  
       ຈຸດໝາຍປາຍທາງແລະການວາງແຜນການທີ່ລູກຊາຍຫລ້າມີໃນຈິດໃຈອາດຈະເປັນຄວາມຮູ້ສຶກຂັດກັບຄວາມຮູ້ 
ສຶກຂອງພ໋ໍ.  ສຳລັບຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນເຣ່ືອງນ້ີຄັ້ງແລກ,   ຄຳຂຮ້ໍອງຂອງລູກຊາຍຫລ້າທ່ີວ່າ   “ຂແໍບ່ງຊັບສິນສ່ວນທ່ີເປັນຂອງ
ລູກໃຫ້ລກູເສັຽເທາະ” (ຂໍ້ 12) ເປັນຄຳຂໍ້ຮ້ອງທ່ີສະດຸດໃຈ. ລາວບໍໍ່ມີສິດທິທ່ີຈະໄດ້ຮັບມໍຣະດົກໃດໆ ໃນເວລາທີ່ພ່ໍຂອງ
ລາວຍັງມີຊີວິດຢູ່. ລາວເຮັດເໝືອນກັບວ່າພ່ໍຂອງລາວຕາຍແລ້ວ, ດ່ັງນັ້ນລາວຄິດວ່າອັນໃດທ່ີລາວຄວນຈະໄດ້ລາວຈະ
ຕ້ອງໄດ້ໃນເວລາດຽວນ້ີ. ພ່ໍຂອງລາວເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກະຣຸນາເຮັດຕາມຄວາມຕ້ອງຂອງລູກຊາຍແລະແບ່ງສ່ວນມໍ
ຣະດກົໃຫ້ກັບລູກຊາຍຂອງລາວ.  ຊ່ຶງອາດເປັນນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງມໍຣະດົກ ທີ່ກຳໜົດໂດຍກດົໝາຍຂອງຢິວ, ລູກຊາຍ
ກົກໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງສອງເທ່ົາຂອງມໍຣະດົກ,    ດ່ັງນັ້ນມໍຣະດົກສ່ວນທ່ີເຫືຼອຈະຕ້ອງແບງ່ປັນໃຫ້ກັບລູກຄົນອື່ນໆ ດ້ວຍ 
(ພຣະບັນຍັດສອງ 21:17).  
         ຕ່ໍມາຜູ້ນ້ອງກໍໄດ້ຮວບຮວມເອົາຊັບທັງໝົດ  ແລ້ວອອກໜີໄປທ່ຽວເມືອງໄກ  ແລະໄດ້ຜານຊັບຂອງຕົນໃນທ່ີນັ້ນ
ດ້ວຍການໂອ້ໂຖງ (ຂໍ້13). ລາວບໍໄ່ດ້ອາໃສຢູ່ໃກ້ບ້ານ: ລາວໄດ້ຢາກຢູ່ຫ່າງໆ ລະຫວ່າງລາວແລະພ່ໍຂອງລາວ. 
        ລາວໄດ້ທຸກສິ່ງທີ່ລາວຕ້ອງການ. ລາວໄດ້ໃຊ້ສັບຊົມບັດຂອງລາວຢ່າງຟູມເຟືອຍກັບທຸກສິ່ງທີ່ລາວຄິດວ່າມັນໃຫ້
ຄວາມພໍໃຈ ແຕ່ເມ່ືອຄວາມອຶດຢາກເກີດຂ້ຶນ, ລາວບໍມີ່ສິ່ງໃດເຫືຼອຢູ່ເລີຍ. ເຣ່ືອງນ້ີສາມາດເກີດຂ້ຶນກັບພວກເຮາົຄືກັນ. 
ເມ່ືອຊັບສິ່ງຂອງຂອງພວກເຮົາໝົດສິ້ນໄປ;  ໃນທັນທີທ່ີເສັ້ນທາງທ່ີພວກເຮາົເລືອກໄດ້ຈົບລົງແລະພວກເຮາົພົບວ່າຕົວ
ຂອງພວກເຮາົໄດ້ຫົຼງເສັຽໄປ.  
           ເຣ່ືອງທີ່ພຣະເຢຊູເລ່ົາຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງພັຍອັນຕະລາຍທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຽຄ:ື ການຫົຼງເສັຽທາງດ້ານຈິດວິນຍານ. ພວກເຮົາ
ໄດ້ຫົຼງເສັຽເມ່ືອພວກເຮົາເລືອກເສັ້ນທາງຂອງພວກເຮາົເອງ ເພ່ືອເຮັດສ່ິງທີ່ເຮົາຢາກຈະແຍກອອກຈາກພຣະເຈ້ົາ. ຮາກ
ເຫງົ້າຂອງທາງເລືອກນ້ີແມ່ນຄວາມບາບ.  ສັງຄົມວັທະນະທັມຂອງພວກເຮາົຕ້ອງການເຮັດບາບໜ້ອຍລົງ,  ແຕ່ເບື້ອງ
ຫັຼງຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮາົເພ່ືອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພໍໃຈ ໂດຍເອົາຕົວເອງເປັນສູນກາງ  ຄກືານເລືອກທີ່ເຮັດ 
ສິ່ງທ່ີເຮົາຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າສິ່ງທີ່ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການ. ແລະນັ້ນແມ່ນທັມມະດາແລະງ່າຍໆ ຊ່ຶງເປັນບາບ ຊີວິດທ່ີຫ່າງ
ຈາກພຣະເຈ້ົາພຣະບດິາແມ່ນຄວາມບາບ. 
 

2  ລູກາ  15: 17-19 
17ເມ່ືອລາວຮູ້ເມ່ືອຄີງແລ້ວຈຶ່ງເວ້ົາວ່າ  “ລູກຈ້າງຂອງພ່ໍເຮາົມີຫລາຍຄົນ ເຂົາຍັງມີອາຫານກິນອ່ີມຈົນເຫລືອ  ສ່ວນເຮົາ 
ຈະມາຕາຍອຶດຢາກຢູ່ທີ່ນ້ີ   18ຈຳເປັນເຮາົຈະຕ້ອງລຸກກັບຄືນໄປຫາພ່ໍຂອງເຮົາ ແລ້ວຈະເວ້ົານຳເພ່ິນວ່າ, “ພ່ໍເອີຍ, ລູກ
ໄດ້ເຮດັຜິດຕ່ໍສວັນແລະຕ່ໍພ່ໍແລ້ວ  19ແລະບໍ່ສົມຄວນຈະໄດ້ເອ້ີນຊ່ືວ່າເປັນລູກຂອງພ່ໍອີກຕໍ່ໄປ  ແຕ່ຂໍໃຫ້ລູກເປັນເໝືອນ
ລູກຈ້າງຂອງພ່ໍຄົນນ່ຶງທ້ອນ” 
 
      ປາສະຈາກຄວາມຕ້ັງໃຈແລະຈຸດປະສົງທີຍຶ່ດໝ້ັນໃນພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາໄດ້ຫລົງທາງໄປ.  ລູກຊາຍຫລ້າໄດ້ມາ
ເຖິງຄວາມສຳນຶກຕົນໄດ້ວ່າ. "ລາວໄດ້ສະຕິຮູ້ສຶກຕົວ" (ຂໍ້ທີ 17). ໃນເວລານ່ຶງ, ຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດຂອງລາວແມ່ນ
ຢູ່ໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວ,  ແຕ່ດຽວນ້ີລາວຮູ້ວ່າລາວບໍ່ສາມາດຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວໄດ້.  ລາວ
ໄດ້ມາເຖິງຄວາມຕົກຕ່ຳທ່ີສຸດ; ລາວລົງມືເຮັດວຽກລ້ຽງໝູ, ແລະຝູງຊົນຢິວໄດ້ຍິນເຣ່ືອງນ້ີຈາກພຣະເຢຊູ,  ການລ້ຽງໝູ 
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ທ່ີເປັນສັດບ່ໍສະອາດແລະເປັນສັດຕ້ອງຫ້າມ ເປັນງານທ່ີຕ່ຳທ່ີສຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໝູທີ່ຊາຍໜຸ່ມຄົນນ້ີລ້ຽງຍັງໄດ້ດີ 
ກວ່າລາວເອງ.  ຊາຍໜຸ່ມໄດ້ເຫັນຕົວເອງຢູ່ໃນສະພາບທ່ີຕົກຕ່ຳທ່ີສຸດ, ສົກກະປົກແລະຫິວໂຫຍ,  ແລະໄດ້ມາສູ່ຄວາມ
ຮູ້ສຶກທ່ີວ່າລາວໄດ້ຫລົງເສັຽໄປ.   ຫັຼງຈາກນ້ັນລາວໄດ້ມາເຖິງຈຸດທ່ີລາວສາມາດຍອມຮັບວ່າລາວ ຈຳເປັນຕ້ອງກັບໄປ
ເຮືອນຂອງພ່ໍຂອງລາວ. 
 
      ມາເຖິງຈຸດນ້ີຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລາວແມ່ນຫຼາຍກວ່າທ່ີລາວຮູ້ວ່າລາວໄດ້ຫລົງທາງໄປໄກແລ້ວ; ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວປ່ຽນ
ໃຈແລະປ່ຽນທິດທາງ ລາວໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ກະທຳໃນທັນທີ ບ່ໍພຽງແຕ່ຄິດເທ່ົານັ້ນ. ເມ່ືອພວກເຮົາເຫັນບາບຂອງພວກ
ເຮົາຄືກັບທ່ີພຣະເຈົ້າເຫັນ ຄວນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສຳນຶກຕົວໄດ້ເຊ່ັນກັນ. 
        ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງຈິດສຳນຶກຂອງພວກເຮົາແລະຮັບຮູ້ສະພາບການທ່ີພວກເຮົາຫົຼງເສັຽ,  ສະພາບຂອງບາບແມ່ນສ່ິງທ່ີ
ສຳຄັນ ແຕ່ມັນບ່ໍຢຸດຢູ່ແຕ່ພຽງນ້ັນ. ການຄິດໃນໃຈຈະເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງບໍ່ຄືກັບການລົງມືເຮດັທ່ີແທ້ຈິງ.  ຫຼາຍຄົນຮູ້
ວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນບາບ, ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບບາບນ້ັນ.  ເມ່ືອພວກເຮົາເຫັນບາບຂອງພວກເຮົາ
ດັ່ງທ່ີພຣະເຈົ້າເຫັນ ກຄໍວນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຫັນໜ້າແລະໄປສູ່ທິດທາງໃໝ່ຄ ືໄປຫາພຣະເຈົ້າ. 
         ຫລາຍຄົນຮູ້ວ່າການສູນເສັຽທາງວິນຍານມີຄວາມໝາຍຄືແນວໃດ,   ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າການໄດ້ສ່ິງທີ່ສູນເສັຽ
ໄປກັບຄືນມາມີຄວາມໝາຍຄືແນວໃດ. 
 

3  ລູກາ 15: 20-24 

20ແລ້ວລາວກໍລຸກຂຶ້ນຄືນເມືອຫາພ່ໍຂອງຕົນ ແຕ່ເມ່ືອລາວຍັງຢູ່ໄກ ພໍໄດ້ແລເຫັນລາວກໍມີຄວາມເມດຕາ ຈ່ຶງແລ່ນອອກ
ໄປກອດຄຈູໍບລາວດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ  21ຝ່າຍລູກນັ້ນໄດ້ເອ່ີຍຂ້ຶນຕ່ໍພ່ໍວ່າ, “ພ່ໍເອີຍ, ລູກໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍສວັນແລະຕໍ່ພ່ໍ
ແລ້ວ ບໍ່ສົມຄວນທ່ີຈະໄດ້ເອ້ີນຊ່ືວ່າເປັນລູກຂອງພ່ໍຕໍ່ໄປ”  22ແຕ່ພ່ໍໄດ້ເອີ້ນບອກພວກຂ້ອຍໃຊ້ຂອງຕົນວ່າ, “ຈ່ົງຮີບເອົາ
ເຄ່ືອງນຸ່ງຢ່າງດທ່ີີສຸດອອກມານຸ່ງໃຫ້ລູກຂອງເຮາົ ແລະເອົາແຫວນມາສວມໃສມື່ກັບເອົາເກີບມາສຸບໃສ່ຕີນ  23ແລ້ວຈົ່ງ
ເອົາງົວໜຸ່ມໂຕອ້ວນພີມາຂ້າລ້ຽງກັນເພ່ືອຊ່ືນຊົມຍິນດ ີ 24ເພາະລູກຂອງເຮາົຄົນນ້ີຕາຍແລ້ວກໄໍດ້ຄືນມາ ເສັຽໄປແລ້ວກໍ
ໄດ້ພົບກັນອີກ” ແລະເຂົາທັງຫລາຍກຕ້ັໍງຕ້ົນມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ 
 
       ຊາຍໜຸ່ມໃນຄຳອຸປະມາຂອງພະເຍຊູແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບທ່ີຖ່ອມຕົວແທ້ໆ.    ລາວຍອມຮັບສ່ິງທ່ີລາວໄດ້ເຮັດນ້ັນ 
ແລະຕັດສິນໃຈກັບຄືນໄປຫາພ່ໍທ່ີລາວໄດ້ປະຖິ້ມໄປ. ລາວບ່ໍສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ ວ່າລາວຈະຖືກຍອມຮັບວ່າໄດ້
ເປັນລູກຊາຍອີກເທ່ືອໜ່ຶງ, ແຕ່ລາວຮູ້ວ່າ,  ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະບໍ່ໄດ້ເປັນຫຍັງ ນອກເໜືອໄປຈາກເປັນຜູ້ຮັບຈ້າງຢູ່ໃນ
ເຮອືນພ່ໍຂອງລາວ, ລາວກໍຍັງຈະຖືກປະຕິບັດຕ່ໍຢ່າງເໝາະສົມຢູ່. 

           ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພ່ໍກໍຍັງມີແຜນການອ່ືນໆອີກຢູ່, ແຕ່ພ່ໍໄດ້ເຫັນລູກຊາຍແຕ່ໄກ,  ຄືກັບວ່າພ່ໍເຝົ້າເບ່ິງລູກຊາຍ
ຂອງລາວຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ.  ພ່ໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງ ເປັນໃຍ.  ຄວາມຮັກຂອງພ່ໍທ່ີມີຕໍ່ລູກຊາຍທ່ີຫລົງເສັຽໄປມີ
ຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍ, ພ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມກຽດສັກສີຂອງຕົນແລະໄດ້ແລ່ນໄປຫາລູກຊາຍຂອງລາວ. ສຳລັບລູກຊາຍທ່ີເອົາແຕ່ 

  ໃຈຕົນເອງ, ການກະທຳອັນຕົກຕະລຶງຂອງພ່ໍຂອງລາວ ຈະເປັນພຽງຄຳເວ້ົາທ່ີຜ່ານຫູໄປເທ່ົານັ້ນ.  ເພາະວ່າລູກຊາຍທ່ີ
ພ່ໍຄິດວ່າໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວໄດ້ກັບມາບ້ານອີກ, ຜູ້ເປັນພ່ໍມີຄວາມປິຕິຊົມຊ່ືນຍິນດີຢ່າງໃຫຍ່. ລາວໄດ້ບອກຄົນໃຊ້ໃຫ້ເອົາ
ເສ້ືອກັນໜາວ, ແຫວນ, ແລະເກີບມານຸ່ງຫ່ົມໃຫ້.    ການນຸ່ງຫ່ົມເຄື່ອງຂອງລູກຊາຍແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າລາວເປັນ
ລູກຂອງພ່ໍ. ຜູ້ເປັນພ່ໍຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດງານລ້ຽງອີກເພ່ືອເປັນການສເລີມສລອງຕ້ອນຮັບລູກຊາຍຂອງຕົນ. 

         ເມ່ືອພວກເຮົາຮູ້ເມ່ືອຄີງຈາກບາບຂອງພວກເຮົາ ແລະກັບໄປຫາພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາ,   ພຣະອົງພ້ອມທີ່ຈະ
ຕ້ອນຮັບພວກເຮົາດ້ວຍການກາງແຂນຕ້ອນຮັບ. ການຕ້ອນຮັບຂອງພຣະອົງບ່ໍມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮ່ັງມີ, ຄວາມ
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ສາມາດ, ຫລືຄວາມສຳເຣັດໃດໆທ່ີພວກເຮົາອ້າງວ່າເປັນຊັບສິນ. ທຸກໆການກະທຳທ່ີຊອບທັມໃນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ 
"ແມ່ນຄືກັບເສ້ືອຜ້າທ່ີເປິະເປ້ືອນ" (ເອຊາ. 64: 6). ພວກເຮົາຕົກທຸກໄດ້ຍາກຄືກັບລູກຊາຍທ່ີຫລົງເສັຽໄປ. 

       ໃນເວລາດຽວກັນ,  ບໍ່ມີການກະບົດຫລືບາບໃດໆໃນ“ ເມືອງທ່ີຫ່າງໄກ”ທີ່ຈະຫລຸດຜ່ອນການຮັບເອົາຄວາມຮັກ
ຂອງພຣະບິດາເທິງສວັນຂອງພວກເຮົາ. 

       ແຕ່ເຣ່ືອງບ່ໍໄດ້ຈົບລົງພຽງເທ່ົານີ້!  ຄືກັບທ່ີພ່ໍໄດ້ເຮັດຫຼາຍກວ່າບ່ໍພຽງແຕ່ປ່ອຍໃຫ້ລູກຊາຍທ່ີເອົາໃຈຕົນເອງກັບມາຢູ່
ໃນເຮືອນ,  ພຣະເຈົ້າຜູ້ເປັນພ່ໍເຮັດຫຼາຍກວ່າບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍ.  ພຣະອົງຊົງຊ່ວຍພວກ
ເຮົາໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອຸດົມສົມບູນແລະມີຊີວິດທ່ີຄົບບໍຣິບູນ (ໂຢຮັນ 10:10)! 

        ຄວາມພ້ົນເກີດຂ້ຶນພຽງຄ້ັງດຽວແຕ່ກໍເປັນປະສົບການໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.  ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ຄວາມພ້ົນ, ແຕ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຄົນທ່ີອອກກຳລັງກາຍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອແຂງແຮງ, ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກເພ່ືອຈະ
ເຣີນເຕີບໂຕໃນຄວາມພ້ົນທ່ີພວກເຮົາມີໃນພຣະຄຣິດ. ຊ່ຶງເປັນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ໃນພຣະຄຣິດແລະກ້າວເຂົ້າ
ສູ່ຊີວິດທ່ີອຸດົມສົມບູນໃນພຣະຄຣິດ. 
           "ເມືອງໄກ" ຍັງເອ້ີນຫາພວກເຮົາຢູ.່ ໃນຊ່ວງເວລານ້ັນ, ໃຫ້ພວກເຮົາສລາດເພ່ືອຈະເຕືອນຕົນເອງວ່າພວກເຮົາ
ເຄີຍເປັນຜູ້ຫລົງເສັຽ, ແລະພວກເຮົາໄດ້ຮັບຫຍັງແດ່ເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາ. 
          ພຣະບິດາກຳລັງລໍຖ້າພວກເຮົາທ່ີຈະກັບມາຫາພຣະອົງແລະດຳລົງຊີວິດທີ່ຄົບບໍຣິບູນໃນພຣະຄຣິດ.   ພຣະອົງ 
ປາຖນາທ່ີຈະສວມເສື້ອຄຸມໃສ່ຫລັງຂອງພວກເຮົາ, ສວມແຫວນໃສ່ນິ້ວມືຂອງພວກເຮົາ,   ແລະຈັດງານລ້ຽງເພ່ືອເປັນ
ກຽດສັກສີຂອງພວກເຮົາ. ພຣະອົງຢາກຮ່ວມສເລີມສລອງກັບພວກເຮົາ ຊ່ຶງຄັ້ງນ່ຶງພວກເຮົາເຄີຍຫລົງເສັຽໄປແຕ່ດຽວນ້ີ
ພວກເຮົາຖືກພົບເຫັນແລ້ວ. 

 ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

       ການຍ້າຍຈາກ "ຫົຼງເສັຽ" ໄປຫາ "ພົບເຫັນ" ແມ່ນອັສຈັນ. ທ່ານຈະໃຫ້ຄວາມຈິງປາກົດໃຫ້ເຫັນແນວໃດໃນຊີວິດ 
ຂອງທ່ານ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳມາໃຊ້ຕາມຂ້າງລຸ່ມນີ້; 
 
 ຈົ່ງສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າ. ບາງເທ່ືອທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງ“ກັບມາເຮືອນ”ມາຫາພຣະເຈົ້າ. ສາລະພາບຕ່ໍພຣະເຈົ້າ 
   ທຸກໆພຶດຕິກັມຫລືຄວາມຄິດທ່ີທຳລາຍ ແລະກັບມາຫາພຣະຄຣິດ. 
  
 ໃຫ້ອະພັຍ. ເມ່ືອໃດເປັນຄ້ັງສຸດທ້າຍທ່ີທ່ານໄດ້ໃຫ້ອະພັຍຄົນທ່ີເປັນເໝືອນນັກເລງ? ບາງທີອາດຈະເຖິງເວລາທ່ີຈະ 
    ໃຫ້ອະພັຍເຖິງແມ່ນຈະເບ່ິງຄືວ່າແປກປລາດແລະໜ້າຕົກໃຈສຳລັບທຸກໆຄົນທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບ. ຈ່ຶງຈ່ືໄວ້ວ່າຈົ່ງໃຫ້ອະ 
     ຄົນອ່ືນຄືກັບທ່ີພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ອະພັຍເຮົາ. 
 
 ເຂົ້າເຖິງ. ຈ່ົງອອກໄປຫາຄົນທ່ີຫລົງເສັຽແລະມີຊີວິດທ່ີຕົກຕ່ຳ. ຊ້ີບອກພວກເຂົາເຖິງການປົວແປງແລະຄວາມຮັກ 
    ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະບິດາໃນຊີວິດທ່ານ. 
 
         “ຫລົງເສັຽ” ບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງແມ່ນຊີວິດເຮົາສເມີໄປ. ພຣະບິດາທ່ີຊົງຮັກກຳລັງລໍຖ້າ. ຂໍໃຫ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນຊີວິດ 
ໃນຄວາມພ້ົນທ່ີພວກເຮົາມີໃນພຣະຄຣິດ, ເລືອກທ່ີຈະດຳລົງຊີວິດໃນແຕ່ລະວັນເພ່ືອອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 
                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

http://www.lsbf.org/
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 15 ມີນາ 2020 (03-15 -2020 ) 

__________________________________________ 
                                                      ຄວາມພົ້ນ 
                         

ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານມີຄວາມສຸກເມ່ືອບາງຄົນກ້າວເຂ້ົາມາແລະແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີທ່ານບ່ໍສາມາດແກ້ໄດ້? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:    ພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເປັນຄົນຊອບທັມຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
          ຂ້ອຍເປັນຄົນອະເມຣິກັນ,  ແຕ່ມີຮູບຮ່າງເໝືອນຄົນຕາເວັນອອກກາງ ສະນ້ັນເມ່ືອຂ້ອຍກຳລັງນຳພາການເດີນ 
ທາງໄປອີຢີບ,  ມັນງ່າຍທ່ີຈະຖືວ່າຂ້ອຍເປັນຊາວອີຢີບໂດຍກຳເນີດ.   ໃນໂອກາດນ່ຶງ, ຊາຍຄົນນ່ຶງໄດ້ຍ່າງມາຫາຂ້ອຍ
ແລະເລ້ີມເວ້ົາພາສາອາຣັບທັນທີ. ເບ່ິງຄືວ່າລາວຕົກຕະລຶງເມ່ືອເຫນໄດ້ຊັດວ່າຂ້ອຍສັບສົນກັບຄຳເວ້ົາຂອງລາວ. ຂ້ອຍ 
ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທ່ີຂ້ອຍບ່ໍສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ແລະຈຳເປັນຕ້ອງມີຜູ້ໄກ່ເກ່ັຽ.   ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາ ທ່ີນັກແປພາສາ 
ໄດ້ກ້າວເຂ້ົາມາແລະພຽງແຕ່ເທ່ົານ້ັນ: ລາວກໍໄດ້ເຮັດໜ້າທ່ີເວ້ົາລົມແລະເຮັດໃຫ້ການສົນທະນາດຳເນີນຕ່ໍໄປ. 
         ຜູ້ໄກ່ເກ່ັຽມັກຈະມີຄວາມຈຳເປັນເພ່ືອໃຫ້ສອງຝ່າຍເຂ້ົາໃຈກັນ.  ທຸຣະກິດກໍໃຊ້ຜູ້ໄກ່ເກ່ັຽ,  ການຂັດແຍ້ງທາງກົດ 
ໝາຍບາງຄ້ັງກໍຮຽກຮ້ອງຜູ້ໄກ່ເກ່ັຽ, ແລະເປັນໜ້າເສ້ົາໃຈ ການແຕ່ງງານຫຼາຍຄົນກໍຕ້ອງການຜູ້ໄກ່ເກ່ັຽ.  ເມ່ືອພວກເຮົາ
ຕ້ອງການຄວາມປອງດອງ ຜູ້ໄກ່ເກ່ັຽກໍສາມາດ "ຊ່ອຍໄດ້." 
         ອີກຢ່າງນ່ຶງ ທ່ີພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການຜູ້ໄກ່ເກ່ັຽແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ.  ໃນ
ຂະນະທ່ີຊາວອີຢີບແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ແຍກກັນໂດຍພາສາເປັນບັນຫາ, ພວກກໍເຮົາຖືກແຍກອອກຈາກພຣະເຈ້ົາໂດຍ
ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ ເປັນການທ້ໍແທ້ໃຈທ່ີພວກເຮົາແກ້ບ່ໍໄດ້.   ພວກເຮົາຕ້ອງການຜູ້ໄກ່ເກ່ັຽຢ່າງຈິງຈັງ ເພື່ອກ້າວ
ເຂ້ົາສູ່ຄວາມສັມພັນ. ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງໄດ້ຈັດຫາຜູ້ໄກ່ເກັ່ຽໃຫ້ເຮົາຄື ອົງພຣະເຢຊູ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?   (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. ໂຣມ 3: 20-22 
20ເພາະວ່າໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີມະນຸດຄົນໃດຈະຊົງຖືວ່າເປັນຜູ້ຊອບທັມດ້ວຍການເຮັດຕາມພຣະບັນ
ຍັດ ເພາະວ່າພຣະບັນຍັດໄດ້ເຮດັໃຫ້ສັງເກດຮູ້ຈັກຄວາມບາບ  21ແຕ່ບັດນ້ີຄວາມຊອບທັມຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ປາ
ກົດນອກຈາກພຣະບັນຍັດ (ມີພຣະບັນຍັດແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມເປັນພຍານຢູ່)  22ຄືຄວາມຊອບທັມທ່ີມາຈາກພຣະ
ເຈ້ົາ ຊ່ຶງຊົງປະທານແກ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນ ດ້ວຍອາສັຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ເພາະວ່າຄົນທັງຫລາຍສເມີກັນທຸກ
ຄົນ 
 
         ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຫຼາຍທ່ີສຸດໃນການພະຍາຍາມທ່ີຈະໃຫ້ຄົນອ່ືນເບ່ິງເຮົາ ແລະເຫັນດີນຳເຮົາ. 
ພວກເຮົາສຶກສາຢູ່ໂຮງຮຽນເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄະແນນດີແລະມີກຽດຕິຍົດ.    ພວກເຮົາເຮັດວຽກຢ່າງໜັກເພ່ືອຫວັງວ່າຈະ
ໃຫ້ຄົນສັງເກດເຫັນ, ເຫັນດີນຳ, ແລະເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ. ເຮົາເຮັດເທ່ົາທ່ີເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ສະນ້ັນສະມາຊິກໃນ 
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ຄອບຄົວຈຶງຈະຮັກເຮົາ  ເພາະພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນຢູ່ເຮືອນ.   ເປ້ົາໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນ
ເພ່ືອເຮັດງານໃຫ້ດີແລະຖືກຕ້ອງ.  ຫລາຍຄົນເຂ້ົາຫາຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາໃນທຳນອງດຽວກັບກັບທ່ີກ່າວມານ້ັນ 
"ຂ້ອຍຈະເຮັດສ່ິງທ່ີດີຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຈະສັງເກດເຫັນຂ້ອຍແລະເຫັນດີກັບຂ້ອຍ." 
       ພຣະເຢຊູໄດ້ເລ່ົາຄຳອຸປະມາເຣ່ືອງຟາຣີຊາຍທ່ີໂອ້ອວດຄົນນ່ຶງ  ລາວອະທິຖານວ່າ,  “ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ,  ຂ້າພຣະ 
ອົງຂໍໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງ ທ່ີຂ້າພຣະອົງບ່ໍເໝືອນຄົນອ່ືນ ຊ່ຶງເປັນຄົນໂລບ ຄົນບ່ໍຍຸດຕິທັມ ຄົນຫລ້ິນຊູ້ສູ່ຜົວ
ເມັຽ ແລະບ່ໍເໝືອນຄົນເກັບພາສີຜູ້ນ້ີ (ລູກາ 18:11). ນ້ີແມ່ນມຸມມອງທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ ເພາະວ່າຄົນນ້ັນບ່ໍໄດ້ດຳເນີນ 
ຊີວິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ.  ມາດຕະຖານທ່ີຖືກຕ້ອງແມ່ນພຣະບັນຍັດທ່ີສົມບູນແບບຂອງພະເຈ້ົາ.  ໃນທາງ
ທິດສະດີ, ການຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນທ່ີຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈ້ົາ,  ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ 
ບ່ໍມີໃຜໃນພວກເຮົາສາມາດຮັກສາກົດບັນຍັດໄດ້.  ກົດບັນຍັດໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມສົມບູນແບບຢ່າງແທ້ຈິງ.  ເມ່ືອພວກ
ເຮົາປຽບທຽບຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງກົດບັນຍັດທ່ີສົມບູນແບບ, ພວກເຮົາ 
ທັງຫມົດແມ່ນເຮັດບ່ໍໄດ້ຄົບຖ້ວນບ່ໍເຖິງມາຕະຖານ.  ພຣະບັນຍັດໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາແລະຊ້ີໃຫ້
ເຮົາໄປຫາພຣະຄຣິດຜູ້ທ່ີຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດຢ່າງຄົບສົມບູນ. 
      ໃນຂ້ໍຄວາມນ້ີ ໂປໂລກຳລັງຂຽນເຖິງກຸ່ມຜູ້ທ່ີເຊ່ືອວ່າສິດທິການເກີດຂອງພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາພິເສດໃນ 
ການເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາ,  ພວກເຂົາເປັນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກແລະພຣະອົງໄດ້ປະທານພຣະບັນຍັດນ້ີໃຫ້ພວກເຂົາພຽງ 
ພວກດຽວ! ແຕ່ການມີກົດບັນຍັດບ່ໍຄືກັນກັບການຮັກສາກົດບັນຍັດ,  ແລະໃນກໍຣະນີນ້ັນ, ພວກເຂົາບ່ໍແຕກຕ່າງກັບຄົນ
ບາບທ່ີຊ່ົວຮ້າຍທ່ີສຸດ. "ບ່ໍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແຕ່ຢ່າງໃດ." 
       ແຕ່ຄວາມຊອບທຳກໍຍັງເປັນໄປໄດ້ຢູ່! ກົດບັນຍັດແມ່ນພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງການໄຖ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໂດຍການເປີດ 
ເຜີຍຄວາມບ່ໍສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການຈະເປັນຄົນຊອບທັມ,    ຊ່ຶງຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາແລະສ່ິງ
ທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ກະທຳເພ່ືອໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນຊອບທັມ. ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາມາໃນໂລກນ້ີ. ພຣະອົງເປັນຜູ້ຊອບທັມ 
ແລະບ່ໍເຄີຍເຮັດຜິດບາບ. ພຣະອົງມີຊີວິດທ່ີສົມບູນແບບ, ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ສລະຊີວິດຕາຍແທນຄົນບາບ. ພຣະເຢຊູຊົງ
ຮັກສາກົດບັນຍັດຢ່າງສົມບູນແຕ່ໄດ້ຕາຍແທນພວກເຮົາຜູ້ທ່ີບ່ໍສາມາດຮັກສາກົດບັນຍັດໄດ້.  ພຣະອົງເປັນຜູ້ຊອບທັມ
ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ແລະພຣະອົງໄດ້ນຳຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງມາສູ່ພວກເຮົາ.    ບາບທ່ີພຣະອົງຕາຍເພ່ືອພວກເຮົາ
ແລະຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງທ່ີໄດ້ຕາຍແທນຄວາມຜິດທ່ີພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ກະທຳ. ຜ່ານການເສັຽສະລະຂອງພຣະ
ອົງສຳລັບພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈ່ຶງຖືກເອ້ີນວ່າເປັນຄົນຊອບທັມໂດຍມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ. 
       ກົດບັນຍັດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາບ່ໍເຖິງມາຕະຖານແລະບ່ໍເຮັດໃຫ້ຕົວເອງເປັນຄົນຊອບທັມຕ່ໍພຣະພັກ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ກົດບັນຍັດໄດ້ຍົກແນວຄິດທ່ີບ່ໍມີຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງຕົນເອງອອກ. ໂດຍຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະ 
ຄຣິດເທ່ົານ້ັນຈ່ຶງຖືວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນຊອບທັມ.  "ຄືຄວາມຊອບທັມທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ  ຊ່ຶງຊົງປະທານແກ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ
ທຸກຄົນ ດ້ວຍອາສັຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ເພາະວ່າຄົນທັງຫລາຍສເມີກັນທຸກຄົນ"  (ຂ້ໍທີ 22). 
 

2. ໂຣມ 3: 23-24 
23ດ້ວຍວ່າທຸກຄົນໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ແລະຂາດຈາກພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ  24ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຖືວ່າເຂົາເປັນຄົນຊອບ
ທັມ ດ້ວຍພຣະກະຣຸນາຄຸນຂອງພຣະອົງທ່ີບ່ໍຄິດຄ່າ ຄືດ້ວຍການຊົງໄຖ່ໄວ້ຊ່ຶງມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ 
  
      ໂຣມ 3:23 ເປັນຂ້ໍທ່ີອັສະຈັນໃຈ ທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຈົດຈຳໄວ້ໃນສມັຍເປັນຄຣິສຕຽນໃໝ.່  "ເພາະວ່າທຸກຄົນໄດ້ເຮັດ
ບາບແລະຂາດຈາກພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ."  ນ້ີແມ່ນຄວາມຈິງທ່ີສຳຄັນແທ້ໆ! ບ່ໍມີໃຜສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມມາດຕະ 
ຖານທ່ີພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດໄດ້ກຳນົດໄວ້. ພວກເຮົາທຸກຄົນຈະຈົບລົງພາຍໃຕ້ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
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       ແຕ່ຂ້ໍທີ 24 ກໍສຳຄັນເທ່ົາກັນ.  ໃນທ່າມກາງຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງມະນຸດ,  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ້າວເຂ້ົາມາແລະແນະນຳ 
ຄວາມຊອບທັມຕ່ໍຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ.   ການໄຖ່ແມ່ນການກະທຳຂອງການຊົດໃຊ້ໜີສິນເພື່ອຈະເປັນເຈ້ົາຂອງບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີ 
ໄດ້ໄຖ່ຄືນມາ.  ນ້ັນແມ່ນສ່ິງທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ກະທຳເພ່ືອພວກເຮົາ; ໂດຍຜ່ານທາງພຣະຄຣິດຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈະຖືກໄຖ່.  ພຣະ 
ຄຣິດໄດ້ຈ່າຍໜ້ີຂອງພວກເຮົາ.   ດ້ວຍເຫດນ້ີ, ພວກເຮົາສາມາດເປັນເຈ້ົາຂອງບາງສ່ິງໄດ້ເຊ່ັນ: ການໃຫ້ອະພັຍ,  ເສລີ 
ພາບ, ແລະຊີວິດນິຣັນດອນ. 
       ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຄວາມຊັບທັມໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຂອງປະທານ
ທ່ີໄດ້ລ້າໆ ຈາກພຣະເຈ້ົາແມ່ນຍາກສຳລັບພວກເຮົາທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈຢ່າງຄົບຖ້ວນ.   ຄົນເຮົາສາມາດໃຫ້ຂອງຂວັນແກ່ກັນ
ໄດ້, ແຕ່ຂອງຂວັນເຫລ່ົານ້ັນມີທັງດີແລະບ່ໍດີແລະຕ້ັງຄວາມຫວັງຕ່ໍສ່ິງຕອບແທນທ່ີຕາມມາ, ຂອງທ່ີໄດ້ລ້າໆ ຈາກທຸຣະ
ກິດມັກຈະມາກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີປິດບັງໄວ້ເບ້ືອງຫລັງ. ແລະມີຜູ້ໃດແດ່ທ່ີໃຫ້ຂອງຂວັນແກ່ຄົນທ່ີບ່ໍມັກລາວ? ແຕ່ເຖິງປານ
ນ້ັນພຣະເຈ້ົາຍັງປະທານຄວາມຊອບທັມໃຫ້ພວກເຮົາລ້າໆ ! 
       ໃນຂະນະທ່ີພຣະຄຣິດຊົງປະທານຄວາມຊອບທັມໃຫ້ຟຣີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າລາຄາຖືກ. ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍປະທານ 
ຄວາມຊອບທັມໃຫ້ຜູ້ໃດໂດຍບ່ໍໄດ້ຈັດການກັບຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນຜູ້ນ້ັນກ່ອນ.  ຈ່ົງເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຢຊູ, ພຣະອົງ
ເຕັມໃຈສະລະຊີວິດຂອງພຣະອົງເພ່ືອນຳພວກເຮົາກັບໄປຫາພຣະອົງເອງ.  ການກະທຳທ່ີເສັຽສະລະຂອງພຣະອົງເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາຄວາມສັມພັນທ່ີເລິກເຊ່ິງກັບພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ. 
      ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເຮັດສ່ິງນ້ີ? ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາພິຈາຣະນາເຖິງຄວາມບາບແລະການກະບົດຂອງພວກເຮົາ 
ຕ່ໍຕ້ານພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດ,  ຄຳຕອບພຽງຢ່າງດຽວນ້ັນກໍຄືຄວາມຮັກທ່ີສົມບູນແບບຂອງພຣະອົງ.  ວຽກງານຂອງພຣະ
ອົງແມ່ນການຈັດຕຽມພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ   ຊ່ຶງໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນຈາກຄວາມຮັກອັນລ້ົນເຫລືອຂອງພຣະອົງສຳລັບພວກ
ເຮົາ! ພວກເຮົາບ່ໍເຖິງມາຕະຖານຂອງພຣະອົງ ພວກເຮົາໄດ້ຫລົງເສັຽໄປຢ່າງໝົດຫວັງແລະບ່ໍມີຄວາມສາມາດໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຍັງສັບສົນແລະຊີວິດແຕກສລາຍ, ພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ປະທານພຣະ 
ບຸດຂອງພຣະອອົງເປັນຂອງຂວັນອັນລ້ຳຄ່າແກ່ເຮົາຄື ພຣະເຢຊູຄຣິດ.  
        ພຣະເຢຊູຄຣິດນ້ັນເອງທ່ີໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໄຖ່. ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ພວກເຮົາກັບຄືນມາຫາ 
ພຣະເຈ້ົາແລະມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງບ່ໍຂອບພຣະຄຸນຢ່າງລ້ົນເຫລືອຕ່ໍຜູ້ທ່ີໄດ້ຈ່າຍໜ້ີຢ່າງ 
ຄົບສົມບູນໃຫ້ແກພວກເຮົາ? 
       ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການຜູ້ທ່ີກ້າວເຂ້ົາມາສູ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາແລະຊ່ວຍພວກເຮົາ - ແລະນ້ັນແມ່ນຄວາມຈິງ
ກ່ຽວກັບຄວາມພ້ົນຂອງພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາທຸກຄົນຂາດຈາກພຣະຣັສມີ  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງມີຄວາມເມດຕາປານີ, ໄດ້
ສ່ົງພຣະເຢຊູມາຕາຍແທນພວກເຮົາ.   ດ້ວຍຄວາມຈິງນ້ີແລະຄຳສັນຍາແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູທ່ີມີຕ່ໍພວກເຮົາ, 
ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ຈັດຫາທາງໃຫ້ທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງກາຍເປັນຄົນຊອບທັມ.   ໂດຍຜ່ານຄວາມຊອບ
ທັມນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງຖືກໄຖ່ ກາຍເປັນບຸດແລະທິດາຂອງພຣະມະຫາກະສັດ-ພຣະເຈ້ົາ. 
 

3. ໂຣມ 3: 25-28   
25ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ປາກົດ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນຜູ້ໄຖ່ໂທດແທນບາບໂດຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ ອັນນ້ີກໍ
ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນການທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງອົດກ້ັນພຣະທັຍໄວ້ ແລະບ່ໍໄດ້ຊົງລົງ 
ໂທດມະນຸດທ່ີເຮັດຜິດບາບໄປແລ້ວນ້ັນ  26ແລະເພ່ືອຊົງສະແດງໃນປັດຈຸບັນວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ຍຸດຕິທັມ ແລະຊົງ
ໂຜດຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຊອບທັມດ້ວຍ  27ເມື່ອເປັນຢ່າງນ້ັນແລ້ວເຮົາຈະເອົາອັນໃດມາອວດ ກໍຫມົດຫົນທາງ 
ຈະອ້າງຫລັກອັນໃດວ່າຫມົດຫົນທາງ ຈະອ້າງຫລັກການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດຫລື ບ່ໍແມ່ນດອກ ແຕ່ຕ້ອງອ້າງເອົາ
ຫລັກຂອງຄວາມເຊ່ືອ    28ດ້ວຍວ່າພວກເຮົາເຫັນວ່າຄົນນ່ຶງຄົນໃດຈະຊົງຖືວ່າຊອບທັມໄດ້   ກໍໂດຍອາສັຍຄວາມເຊ່ືອ  



 4 

ນອກຈາກການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ. 
 

         ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ຄຽງຂ້າງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດ  ແລະໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ພວກເຮົາສຳລັບການ 
ຄືນດີ ໂດຍຈ່າຍຄ່າຄວາມຜິດທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ. ພວກເຮົາເອ້ີນການຊົດໃຊ້ໜີນ້ີວ່າ "ການໄຖ່ບາບ." 
        ການໄຖ່ບາບໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບສອງຝ່າຍ   ຊ່ຶງຝ່າຍນ່ຶງຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂການເຮັດຜິດຂອງອີກ 
ຝ່າຍນ່ຶງ.  ບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກແຍກລະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາແລະພວກເຮົາ. ແຕ່ເພາະຄວາມຮັກອັນຍ່ິງ 
ໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງໄດ້ຈັດຕຽມທາງນ່ຶງໄວ້ໂດຍຜ່ານການເສັຽສະລະຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຄື ພຣະເຢຊູ. 
         ພວກເຮົາບ່ໍມີໜ້າທ່ີໃນການໄຖ່ບາບສຳລັບການລ່ວງລະເມີດຂອງພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງເຮັດຫຍັງເລີຍໃນ 
ການເຂ້ົາມາມີສ່ວນຂອງພຣະຄຣິດ; ພຣະອົງໄດ້ຈັດຕຽມຄວາມລອດພົ້ນໂດຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. 
          ພວກເຮົາຈະສູນເສັຽຣິດເດດແຫ່ງຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຖ້າພວກເຮົາພະຍາຍາມເພ້ີມບາງສ່ິງບາງ 
ຢ່າງໃສ່ຂ່າວປະເສີດນ້ັນ.  ນ້ີບ່ໍໝາຍຄວາມວ່າການກະທຳຂອງພວກເຮົາບ່ໍສຳຄັນ; ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ວຽກງານຂອງ 

  ພວກເຮົານ້ັນສຳຄັນ,   ແຕ່ແມ່ນການສະແດງຄວາມເຊ່ືອທ່ີພວກເຮົາໄດ້ວາງໃຈໃນວຽກງານຂອງພຣະຄຣິດ.   "ຄວາມ
ເຊ່ືອ ທ່ີບ່ໍມີຜົນງານ ກໍເປັນຄວາມເຊ່ືອທ່ີຕາຍແລ້ວ" (ຢກບ.2: 17). ຜົນງານຂອງພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນເພ່ືອແລກເອົາຄວາມ 
ພົ້ນ, ແຕ່ແມ່ນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາໃນພຣະອົງຜູ້ຊົງໄຖ່ພວກເຮົາ. 
      "ດ້ວຍວ່າຊ່ຶງທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຖືກຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນນ້ັນ ກໍຍ້ອນພຣະຄຸນດ້ວຍທາງຄວາມເຊ່ືອ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍໃຊ່ພວກ
ທ່ານເຮັດເອົາເອງ   ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ ຄວາມພ້ົນນ້ັນບ່ໍໃຊ່ມີມາຍ້ອນການປະຕິບັດ   ເພື່ອບ່ໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງຄົນໃດ
ອວດໄດ້" (ເອເຟໂຊ 2: 8-9).  ພຣະບັນຍັດໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເປີດເຜີຍຂ້ໍບົກຜ່ອງຂອງພວກເຮົາ;  ສະນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງ 
ໂອ້ອວດບ່ໍໄດ້. 
       ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາເປັນຄົນຊອບທັມຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ືອ.   ຄວາມເຊ່ືອແມ່ນຄວາມໄວ້ວາງໃຈທ່ີ 
ສົມບູນຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ.   ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນພຣະອົງຜູ້ຊົງຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການ 
ອັນຊອບທັມແລະບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ນ້ັນແມ່ນຢ່າງດຽວ, ຄື "ຄວາມພ້ົນ" ຂອງພວກເຮົາ. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

 
     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈ່າຍລາຄາສູງສຸດສຳລັບການປົວແປງພວກເຮົາຜ່ານການຕາຍຂອງພະເຢຊູຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ທ່ານ
ຈະເຮັດຫຍັງກັບຄວາມຈິງນ້ັນ? ພິຈາຣະນາການນໍາໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ເຊ່ືອ.  ຫັນໄປຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍເຊ່ືອແລະເອົາຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານມອບໃຫພ້ຣະຄຣິດ. ຫັນໜີຈາກການເພິ່ງ 
    ຕົນເອງແລະຫັນມາຫາພຣະຄຣິດຜູ້ທ່ີປະທານຄວາມພ້ົນໃຫ້   ໂດຍຜ່ານການວາຍພຣະຊົນແລະການຄືນພຣະຊົນ 
    ຂອງພຣະອົງ. 
 ສາລະພາບ. ກວດກາຊີວິດຂອງທ່ານໃນການຄຸຍອວດອ້າງວ່າທ່ານແມ່ນໃຜແລະທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ ສາລະພາບ 
   ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ, ແລະຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງສຳລັບການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະອົງ.  ຮັບຮູ້ວ່າທຸກສ່ິງທ່ີທ່ານມີ 
   ຫລືທ່ີທ່ານເຮັດ ແມ່ນມາຈາກພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ. 
 ປະກາດ. ຂ່າວປະເສີດນ້ີບ່ໍແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ທ່ານເກັນຮັກສາໄວ້. ຈ່ົງຄິດເບ່ິງວ່າທ່ານຮູ້ຈັກໃຜແດ່ ແລະມີຜູ້ໃດແດ່ທ່ີທ່ານ 
    ສາມາດແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດແຫ່ງຄວາມພ້ົນນ້ີ. 
 
                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

http://www.lsbf.org/
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 22 ມີນາ 2020 (03-22-2020 ) 

__________________________________________ 
                                                     ຄວາມເຊື່ອ 
                                       

ມີຫຍງັບາງຢ່າງທ່ີທ່ານບ່ໍເຄີຍເຫັນແຕ່ຍັງເຊ່ືອວ່າມີຢູ່? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນນ້ີ: ພວກເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈົ້າຊົງຕັສແລະຊົງກະທຳ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
      ເປັນເຣ່ືອງຍາກທ່ີຈະເຊ່ືອໃນອິນເຕີເນັດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ “ ຂ່າວສານ”  ໃນຫົວຂ້ໍຕ່າງໆ ຕ້ັງແຕ່ເຣ່ືອງການເມືອງຈົນ
ເຖິງການວາງແຜນບຳບັດຮັກສາ, ແລະນັກຂຽນທັງໝົດຈະເວ້ົາເຣ່ືອງຂອງພວກເຂົາວ່າເປັນຄວາມຈິງເຖິງແມ່ນວ່າ “ ຂໍ້
ເທັດຈິງ” ທີ່ພວກເຂົານຳມາສເນີນ້ັນຂັດແຍ່ງກັນ. ຖ້າທ່ານສົງສັຍສິ່ງທີ່ທ່ານສົນໃຈ, ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຈະສເນີເຣ່ືອງເພັດພອຍ:  
“ກອໍາດຈະເປັນການຍາກທ່ີຈະເຊ່ືອ, ພຽງແຕ່ຍອມຮັບເອົາວ່າມັນເປັນຄວາມຈິງ ແລະໃຊ້ມັນດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ?”  
       ຄວາມເຊ່ືອພຽງແຕ່ຫລັບຕາແລ້ວໂດດເຂ້ົາໄປໃນບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີພວກເຮົາຢາກຈະໃຫ້ເປັນຄວາມຈິງ ຫລືວ່າມີ
ບາງຢ່າງອີກຢູ່ບໍ່?  ຕລອດພຣະຄັມພີ,  ພວກເຮົາເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫລາຍເຣ່ືອງຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອ.  
ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີໄດ້ຍຶດເອົາຈຸດສຳຄັນຂອງຄວາມເຊ່ືອພາຍໃນບົດດຽວ ໃນເຮັບເຣີ 11, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແຕ່ລະ 
ຄົນໄດ້ຍຶດເອົາບາງສ່ິງທ່ີເປັນຫລັກອັນແຂງແກ່ນ: ຄືຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີສາມາດວາງໃຈໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. 
        ໃຫ້ເຮາົຮັບເອົາຄວາມເຂົ້າໃຈທ່ີແຕກຕ່າງຂອງຄວາມເຊ່ືອທ່ີໂລກໄດ້ບັລຍາຍ.    ຄວາມເຊ່ືອບ່ໍແມ່ນເຊ່ືອບາງສ່ິງ
ບາງຢ່າງໂດຍບ່ໍມີແກ່ນສານ. ໃນເຮບັເຣີ 11 ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຕົວຢ່າງໃນຊີວິດຈິງຂອງຜູ້ທ່ີປະສົບກັບສະພາບ 
ການທ່ີຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງຫລວງຫລາຍແລະໄດ້ສະແດງຄວາມເຊ່ືອທ່ີເຂົາເຈົ້າຍຶດໝ້ັນໃນພຣະເຈົ້າ 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. ເຮັບເຣີ 11:1-3 
1ອັນໜ່ຶງ, ຄວາມເຊ່ືອຄືຄວາມແນ່ນອນໃຈໃນສ່ິງທ່ີເຮົາຫວັງໄວ້ ເປັນຄວາມຕາຍໃຈເຖິງສ່ິງທີ່ຍັງບໍ່ເຫັນກັບຕາ.  2ເພາະ
ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອນ້ີເອງ ພວກເຖົ້າເກ່ົາບຮູານໄດ້ຮັບຄຳພຍານອັນດ.ີ  ໂດນຄວາມເຊ່ືອນ້ີເຮົາທັງຫຼາຍຈ່ິງເຂ້ົາໃຈວ່າໂລກ
ຈັກກະວານນ້ີໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ 3ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ຕາເຫັນຢູ່ກໍບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກສິ່ງທ່ີປາກົດໃຫ້ເຫັນ. 
 

       ເນ່ືອງຈາກວ່າຊີວິດຄຣິສຕຽນແມ່ນຊີວິດແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອ, ຂໃໍຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງທ່ີຖ້ວນວ່າຄວາມເຊ່ືອແມ່ນຫຍງັ. ຂໍ້ 1 
ອະທີບາຍເຖິງຄວາມເຊ່ຶືອທຳງານຢ່າງໃດແລະຄວາມເຊ່ືອໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່.  
 ຄວາມເຊ່ືອເຮັດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໝ້ັນໃຈ. ຄວາມເຊ່ືອມີເນ້ືອຫາສາລະ ເປັນການຮັບປະກັນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມ

ເປັນຈິງຂອງສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທຳແລະໄດ້ຕັດສັ່ງ. 
 ຄວາມເຊ່ືອແມ່ນຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນພາຍໃນ.   ພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈົ້າແລະຮູ້ວ່າພຣະອົງຈະເຮດັໃນສິ່ງທີ່ 

ພຣະອົງຊົງຕັດວ່າພຣະອົງຈະກະທຳ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງກະທຳຢ່າງນ້ັນໂດຍຕລອດ. 
       ຕ້ອງການຕົວຢ່າງແມ່ນບ່ໍ? ໃຫ້ເລ້ີມຕ້ົນໄປທີ່ການຊົງສ້າງໂລກຈັກກະວານ. ຈັກກະວານມີຢູ່ຈິງ. ມັນຢູ່ທີ່ນ້ີເພ່ືອໃຫ້ 
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 ພວກເຮົາໄດ້ສຳຜດັ, ໄດ້ເຫັນ, ແລະໄດ້ສັນນະສູດ.  ແຕ່ທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຮາົໄດ້ຮຽນຮູ້,  ວິດທະຍາສາດບ່ໍສາມາດໃຫ້ຄຳ
ຕອບຊ່ຶງກ່ຽວກັບຮາກການຄົງຢູ່ຂອງມັນ.   ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮາົທຸກຄົນເຫັນດນີຳກັນກ່ຽວກັບຈັກກະວານ, ແຕ່ບ່ໍແມ່ນ
ວ່າທຸກຄົນຮູ້ວ່າມັນເປັນມາແບບໃດ  ແລະມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ.   ໂລກຈັກກະວານແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນການເກີດຂ້ຶນ  
ໂດຍບັງເອີນຂອງໂລກທ່ີກວ້າງໃຫຍໄ່ພສານເທ່ົານ້ັນບໍ? ຫືຼມີຈຸດປະສົງ ແລະແຜນການບາງຢ່າງໃນການເກີດຂ້ຶນນ້ັນ? 
         ຄຣິສຕຽນຮູ້ຄຳຕອບຕໍ່ຄຳຖາມທ່ີວ່າ “ເປັນຫຍງັ”  ແລະ  “ແນວໃດ” ໂດຍຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮາົ.  ໂດຍທາງ
ຄວາມເຊ່ືອ ພວກເຮາົເຂ້ົາໃຈວ່າໂລກຈັກກະວານນີຖື້ກສ້າງຂຶ້ນໂດຍພຣະຄຳ(ພຣະດຳຣັດ)ຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຂໍ້ 3). ພຣະ
ອົງຊົງສ້າງຂ້ຶນເພ່ືອໃຫ້ເປັນບ່ອນຢູ່ທ່ີພວກເຮາົສາມາດມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ.   ພວກເຮາົພຽງແຕ່ສາມາດເຂົ້າໃຈ
ໃນຄວາມເປັນຈິງນີ້ ໂດຍການຍຶດຖພືຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາແລະເຊ່ືອສ່ິງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້.    ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວ, 
ແລະພວກເຮົາຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງຕາມຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະອົງ,  ນັ້ນແມ່ນຄວາມເຊ່ືອ.   ດ້ວຍການສຶກສາເບ່ິງທັມມະ
ຊາດ, ພວກເຮາົສາມາດເຂົ້າໃຈບາງເຣ່ືອງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ; ໃນທຳນອງດຽວກັນ, ການສຶກສາວຽກງານສິນລະປະອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ ່ກຈໍະບອກກັບເຮາົບາງຢ່າງກ່ຽວກັບສິນລະປະນັ້ນ. ຄຣິສຕະຈັກສມັຍເລ້ົມຕ້ົນໄດ້ພິຈາຣະນາ ສ່ິງທີ່ເປັນ “ວຽກ
ງານສິນລະປະ” ຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈັກກະວານໄດ້ບອກພວກເຮາົກ່ຽວກັບພຣະອົງ.  
 ຂນາດແລະຂອບເຂດອັນໃຫຍຫຼ່ວງຂອງໂລກຈັກກະວານໄດ້ຊ້ີໄປເຖິງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຣິດອຳນາດສູງສຸດ. 
 ງານລະອຽດໃນທັມມະຊາດແລະຄວາມສລັບຊັບຊ້ອນຂອງຮ່າງການຂອງພວກເຮາົກໍຊ້ີໃຫ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາ, ຜູ້ 

ທ່ີມີພຣະປັນຍາທີ່ບ່ໍມີຂອບເຂດຈຳກັດ. 
 ກົດເກນອັນຄົງທີ່ຂອງໂລກຈັກກະວານໄດ້ຊ້ີໄປຫາພຣະເຈ້ົາ, ຜູ້ທ່ີຊົງພຣະຊົນຢູ່ແລະບໍ່ປ່ຽນແປງ. 

      ໂລກຈັກກະວານຂອງພວກເຮາົບ່ໍແມ່ນອຸບັດຕເິຫດຂອງບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີເກີດຂ້ຶນ; ແຕ່ແມ່ນການຊົງກະທຳດ້ວຍ
ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ດ່ັງທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າສັດຊ່ືໃນການເລ້ີມຕົ້ນໃນການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ. 
ພວກເຮາົສາມາດເຊ່ືອໄດ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະສັດຊ່ືຕ່ໍອະນາຄົດຂອງການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ. 
      ເພ່ືອເນ້ັນເຖິງຈຸດຂອງຜູ້ຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີ, ເພ່ິນໄດ້ເຕືອນພວກເຮາົວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈາກ
ຄວາມວ່າງເປົ່າ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕັດແລະໂລກຈັກກະວານກໍເກີດຂ້ຶນ.  ເຖິງຈະມີບາງຄົນຄິດບ່ໍເຫັນພ້ອມ,  ພລັງອຳນາດ
ການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າບ່ໍໍຂັດກັບຫັຼກຖານທາງວິດທະຍາສາດ. ຄວາມເຊ່ືອຊ້ີໃຫ້ພວກເຮາົເຫັນເຫດຜົນທີ່ວ່າມີບາງ 
ຢ່າງທ່ີຢູ່ເບື້ອງຫັຼງຫັຼກຖານທາງວິດທະຍາສາດທັງໝົດຄື: ພຣະເຈ້ົາຊົງຕັດສ່ັງ(ຊົງເວ້ົາ).  
        ພຣະເຈ້ົາເລ້ີມຕ້ົນໂດຍທ່ີບໍ່ມີຫຍງັແລະສ້າງທຸກສ່ິງມາຈາກການທ່ີບໍ່ມີຫຍງັໝົດ.  ພວກເຮາົສາມາດໝັ້ນໃຈ ແລະ
ເຊ່ືອວ່າພຣະເຈົ້າຈະສືບຕ່ໍພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງໃນໂລກຂອງພວກເຮາົ  ແລະໃນຊີວິດຂອງພວກເຮາົ. 

 

2. ເຮັບເຣີ 11: 4 
4ເພາະອາເບັນມີຄວາມເຊ່ືອນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ນຳເອົາເຄ່ືອງບູຊາອັນຖືກຕ້ອງກວ່າເຄື່ອງບູຊາຂອງກາອິນມາຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ 
ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ເພ່ິນໄດ້ຮັບຄຳພຍານວ່າເປັນຄົນຊອບທັມ ພຣະເຈົ້າກໄໍດ້ຊົງເປັນພຍານແກ່ຂອງທານຂອງເພ່ິນ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າອາເບັນຕາຍແລ້ວກຈິໍງ ແຕ່ເພາະມີຄວາມເຊ່ືອເພ່ິນຈຶ່ງຍັງເວ້ົາຢູ່. 
 

         ຫລັງຈາກຜູ້ຂຽນໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມເຊ່ືອໃນຂ້ໍທີ 1-3,  ເພ່ິນໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງແກ່ເຮົາຫລາຍຢ່າງກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່
ສະແດງຄວາມເຊ່ືອດ່ັງກ່າວ.  ເພ່ິນໄດ້ມີລາຍຊ່ືຜູ້ທ່ີຕອບສນອງຕ່ໍພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະການຊົງທຳງານໃນຊີວິດ
ຂອງພວກເພ່ິນ ແລະພວກເພ່ິນກໍໄດ້ຕອບສນອງ  "ໂດຍຄວາມເຊ່ືອ."   ວິຣະບຣຸຸດແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອເຫລ່ົານ້ີແມ່ນຄົນຄື
ກັນກັບພວກເຮົາຜູ້ທີ່ໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າຊົງກະທຳໃນສມັຍຂອງພວກເພ່ິນ   ແລະໄດ້ພົບເຫັນວິທີທ່ີຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບພຣະ
ເຈ້ົາໃນວຽກງານຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາກສໍາມາດເຮັດໄດ້ຄືກັນ.  ຕົວຢ່າງໃນຊີວິດຈິງຂອງຄວາມເຊ່ືອທ່ີມາຈາກຊີວິດ
ຂອງອາເບນ.  ເຣ່ືອງທ່ີຄົບຖ້ວນຂອງອາເບນໄດ້ຖືກບັນທຶກໃນປະຖົມມະການ 4: 1-10; ແມ່ນແຕ່ຄົນທ່ີບ່ໍເປັນຄົນໂບດ 
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ອາດຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບເຣ່ືອງຂອງກາອີນທ່ີຂ້ານ້ອງຂອງລາວຄື ອາເບນ. 
       ເປັນຫຍັງກາອີນຈ່ຶງຂ້າອາເບນ ເປັນດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນບໍ?  ພຣະເຈົ້າຍອມຮັບເອົາເຄື່ອງຖວາຍຂອງອາເບນ, 
"ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ພໍພຣະທັຍຕໍ່ກາອິນແລະເຄ່ືອງຖວາຍຂອງລາວ" (ຂໍ້ 5).  ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຄ່ືອງຖວາຍສອງຢ່າງນີ້
ແມ່ນຫຍັງ? ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຢ່າງລະອຽດ, ແຕ່ໃນພຣະຄັມພີມີຄຳອະທິບາຍບາງຢ່າງດັ່ງນ້ີ.  ອາເບນໄດ້ລະມັດລະວັງໃນ
ການເລືອກລູກແກະທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງລາວເພ່ືອຖວາຍຖວາຍແດ່ພຣະເຈົ້າ (ຂໍ້ທີ 4). ກາອີນເບ່ິງຄືວ່າລາວບໍ່ສົນໃຈໃນສ່ິງທ່ີ
ລາວເລືອກເອົາມາເປັນເຄ່ືອງຖວາຍແກ່ພຣະເຈົ້າ(ຂໍ້ທີ 3). ບໍ່ແມ່ນເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຖືກຍອມຮັບຫືຼ 
ຍອມຮັບບ່ໍໄດ້, ແຕ່ແມ່ນນິສັຍຫລືເຈດຕະນາທ່ີຢູ່ເບ້ືອງຫັຼງການຖວາຍເຫລ່ົານ້ັນ. 
       ຄວາມເຊ່ືອແມ່ນຄວາມໝ້ັນໃຈແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ເປັນການຕອບສນອງຕ່ໍພຣະເຈົ້າວ່າພຣະອົງແມ່ນຜູ ້
ໃດ  ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າຢ່າງໃດ  ແລະພຣະອົງຊົງທຳງານຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດ.   ອາເບນໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມ
ເຊ່ືອໝ້ັນນ້ັນ ແລະມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈຜ່ານການນະມັສະການຂອງລາວ. ຄວາມເຊ່ືອຂອງລາວໃນພຣະເຈ້ົາມີຜົນຕ່ໍວິທີ
ທ່ີລາວຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ. ໂດຍຄວາມເຊ່ືອ, ອາເບນຈ່ຶງໝັ້ນໃຈວ່າລາວໄດເ້ລືອກສ່ິງທີ່ດີທີ່ສຸດທ່ີລາວໄດ້ນຳມາຢູ່ຕ່ໍພຣະ
ພັກພຣະເຈົ້າ. 
          ກາອິນໄດ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນພາບທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ເຮົາຈະເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າລາວບ່ໍໄດ້ສະແດງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ 
ໃນການນະມັສະການພຣະເຈົ້າທ່ີມີລັກສະນະດຽວກັນ.  ກາອິນບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈົ້າ, ແລະດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ການ
ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຂອງລາວພຽງແຕເ່ປນັພິທີກັມເທ່ົານັ້ນ,  ບໍ່ແມ່ນການກະທຳທ່ີແທ້ຈິງຂອງການນະມັສະການ.   ການ
ຖວາຍຂອງກາອິນບ່ໍໄດ້ສຳຄັນຫລາຍສຳລັບຕົວລາວເອງ ສະນັ້ນຈ່ຶງບ່ໍມີຄວາມໝາຍຫລາຍຕໍ່ພຣະເຈົ້າເຊ່ັນດຽວກັນ. 
       ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງພວກເຮົາທ່ີວ່າພຣະເຈົ້າພຽງເທົ່ານ້ັນທ່ີເປັນພຣະເຈ້ົາແລະບໍ່ມີໃຜທ່ີຄ້າຍຄືກັບພຣະອົງຊ່ຶງມີຜົນ
ກະທົບຕ່ໍການເລືອກແລະການກະທຳຂອງພວກເຮົາ. ເນ່ືອງຈາກວ່າບ່ໍມີໃຜໃຫຍ່ກວ່າພຣະເຈົ້າ, ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງ
ເອົາສິ່ງເລັກນ້ອຍທ່ີສຸດຈາກສ່ິງທີ່ດີທີ່ສຸດທ່ີເຮົາມີຢູ່ມາຖວາຍພຣະອົງ? 
 

3. ເຮັບເຣີ 11:5-6 
5ເພາະເອໂນກມີຄວາມເຊ່ືອນ້ີພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງຮັບເພ່ິນຂ້ຶນໄປ  ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເພ່ິນພົບກັບຄວາຕາຍ ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດພົບເຫັນ
ເພ່ິນ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງຮັບເອົາເພ່ິນໄປແລ້ວ ອັນນ່ຶງ, ກ່ອນທ່ີຊົງຮັບເອົາເພ່ິນຂ້ຶນໄປນ້ັນ ມີຜູ້ເປັນພຍານວ່າເພ່ິນເປັນທ່ີ
ພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ.  6ແຕ່ຖ້າບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອແລ້ວຈະເປັນທີ່ພໍພຣະທັຍພຣະເຈົ້າບ່ໍໄດ້  ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີມາເຝົ້າພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ນັ້ນຕ້ອງເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແລະພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ປະທານລາງວັນໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທ່ີສແວງຫາພຣະອົງ. 
 

           ນັກຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣີໄດ້ກ່າວເຖິງເອໂນກເປັນຕົວຢ່າງທີສອງ  ກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໂດຍຄວາມເຊ່ືອ. 
ພວກເຮາົຮູ້ພຽງເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັນເອໂນກ, ແຕ່ສິ່ງທ່ີພວກເຮາົຮູ້ກ່ຽວກັບເພ່ິນນ້ັນແມ່ນເປັນສິ່ງທ່ີພິເສດທ່ີສຸດ.  
       ພຣະທັມປະຖົມມະການທັງໝົດແມ່ນໄດ້ເລົ່າເຣ່ືອງເຊ້ືອສາຍທີ່ເປັນການຕຽມທີ່ຈະນຳພວກເຮາົໄປຮູ້ຈັກກັບຊາຍ
ອີກຄົນນຶ່ງໃນຄວາມເຊ່ືອຊ່ືໂນອາ ( ເຮບັເຣີ 11: 7 ເບ່ິງຕ່ືມໃນປະຖົມມະການ 6: 1- 9: 29). ເມ່ືອພວກເຮາົອ່ານຜ່ານ
ເຣ່ືອງເຊ້ືອສາຍ, ພວກເຮາົຮູ້ສຶກວ່າປະທັບໃຈ ທີ່ຊີວິດເບ່ິງເໝືອນວ່າດຳເນີນໄປຕາມປົກກະຕ:ິ  ຄົນເຮົາເກີດມາ, ແຕ່ງ 
ງານ, ມີລູກ, ແລະຕາຍ.  
       ແຕ່ຫັຼງຈາກນ້ັນກໍແມ່ນເອໂນກ (ປະຖົມມະການ 5: 21-24). ເອໂນກແມ່ນພ່ໍຂອງເມຖູສາລາ ຄົນເກົ່າແກ່ທ່ີສຸດທ່ີ 
ບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະຄັມພີ ແລະຫັຼງຈາກນ້ັນເມ່ືອເອໂນກມີອາຍໄຸດ້ 365 ປ,ີ “ລາວບ່ໍໄດ້ຢູ່ທ່ີນັ້ນ" (ຂ້ໍ 24). “ພຣະເຈ້ົາໄດ້ 
ຮັບເອົາລາວໄປ “ ລາວບ່ໍໄດ້ຕາຍ.  ລາວພຽງແຕ່ຈາກໄປໃນຂະນະທີ່ເດີນໄປກັບພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດນ້ີ  ເພ່ືອເດີນໄປກັບ 
ພຣະເຈ້ົາໃນນິຣັນການ. ນັ້ນຄືສິ່ງທັງໝົດທ່ີພວກເຮາົໄດ້ຮູ້.  ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເຮບັເຣີໄດ້ຢຸດເພ່ືອທີ່ຈະເນ້ັນເຖິງຈຸດສຳຄັນ 
ນີ້.  ເພ່ິນໄດ້ກ່າວເຖິງຈຸດສຳຄັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ບໍ່ໄດ້ເຮັດເໝືອນກັບວ່າເພ່ິນກຳລັງພະຍາຍາມໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຮາົ 
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ເອົາໃຈໃສຫ່ລືບໍ່: “ຖ້າບໍ່ມີຄວາມເຊ່ືອຈະເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້” ( ຂໍ້ 6). 
       ເປັນດວ້ຍເຫດໃດ? ຄຣິສຕະຈັກມັກຈະເນ້ັນວ່າຄວາມເຊ່ືອຕ້ອງມາກ່ອນການງານ. ຖ້າບໍ່ມີຄວາມເຊ່ືອ, ການງານ
ກຈໍະບ່ໍເກີດຂ້ຶນ. ບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈທ່ີຈະເຮດັສິ່ງໃດໄດ້ຖ້າພວກເຮາົບໍ່” ເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ແລະພຣະອົງຈະເປັນ
ຜູ້ໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜູ້ທ່ີສແວງຫາພຣະອົງ.” ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດແບບທ່ີພວກເຮາົເປັນຢູ່ເພາະພວກເຮົາຮູ້ວ່າມີພຣະເຈົ້າ. 
ພວກເຮົາເຮັດໃນສິ່ງທ່ີພວກເຮາົເຮັດເພາະເຮົາແນ່ໃຈວ່າມີພຣະເຈົ້າຢູ່ທີ່ນ້ັນ.  ພວກເຮາົດຳລົງຊີວິດເພ່ືອເຮດັໃຫ້ເປັນທີ່ 
ພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜູ້ທີ່ສແວງຫາພຣະອົງ.  
         ແລະພວກເຮາົກຳລງັຊອກຫາລາງວັນອັນໃດ?  ຄວາມຮັ່ງມີບໍ?  ຊ່ືສຽງບໍ?  ບໍ່, ພວກເຮາົບ່ໍຕ້ອງການອັນໃດທ່ີບໍ່ 
ສຳຄັນ.  ພວກເຮົາຕ້ອງການຊັຍຊະນະທີ່ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ເອໂນກ  ຄືຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດໃນການເດີນໄປກັບພຣະ
ເຈ້ົາ. ພວກເຮາົຊອກຫາພຣະເຈ້ົາເພາະວ່າພວກເຮາົຕ້ອງການລາງວັນທີ່ມີແຕ່ພຣະອົງເທ່ົານັ້ນໃຫ້ໄດ້.   ນັ້ນແມ່ນສ່ິງທີ່ 
ໂປໂລສແວງຫາ.  
       “ຫລາຍໄປກວ່ານັ້ນ,  ເຮົາຖືວ່າສິ່ງສາລະພັດເປັນຂອງໄຮ້ປໂຍດ   ເພາະເຮົາເຫັນແກ່ສິ່ງທ່ີມີຄຸນຄ່າຫຼາຍລ້ົນກວ່າ 
ນັ້ນອີກ ຄືການຮູ້ເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮົາ” (ຟີລິບປອຍ 3:8). 
       ຄວາມເຊ່ືອເປີດຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນຈິງທ່ີແຕກຕ່າງ  ໃນການຊົງພຣະຊົນຢູ່ຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ. ພວກເຮາົໄດ້ພົບເຫັນສ່ິງທ່ີມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດໃນການຊົງພຣະຊົນຢູ່ຂອງພຣະອົງ: ຄວາມສງົບສຸກ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມ
ສຸກ, ແລະຄວາມຫວັງ. ທັງໝົດນັ້ນເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຄຸນຄ່າຊ່ຶງພົບຢູ່ໃນການຊົງພຣະຊົນຢູ່ຂອງພຣະຄຣິດ. ພວກເຮົາເຊ່ືອ
ວ່າມີພຽງພຣະເຈົ້າເທ່ົານ້ັນທ່ີມີສ່ິງເຫ່ົຼານີ້  ແລະມີພຽງພຣະອົງເທ່ົານັ້ນທ່ີສາມາດເຮດັໃຫ້ສ່ິງເຫ່ົຼານີ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຊີວິດ
ຂອງພວກເຮາົ. ຄວາມເຊ່ືອເຮັດໃຫ້ພວກເຮາົດຳລົງຊີວິດຕາມແບບທ່ີພວກເຮາົຈະມີຊີວິດຢູ່ໃນສວັນໃນມ້ືນຶ່ງ. ນີ້ແມ່ນຊີ
ວິດທ່ີມີຊັຍຊະນະ. 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
        ທ່ານຈະດຳລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໃນອາທິດນ້ີແນວໃດ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບ່ິງຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້
ດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນ້ີ.  
                                                                               
 ຈົ່ງຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາສຳລັບຄວາມເຊ່ືອ.  ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າທ່ີນຳທ່ານໃຫ້ມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ. ຮັບຮູ້

ຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໃນພຣະອົງ ແລະສແວງຫາທ່ີຈະເຮດັໃຫ້ເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະອົງໃນວິທີທາງການດຳ
ເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ. 
   

 ຈົ່ງເດີນໄປຕາມຄວາມເຊ່ືອ.  ເລືອກທ່ີຈະເດີນໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຟັງໃນພຣະຄຣິດ. ອ່ານພຣະຄຳຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາທຸກໆ ວັນ, ຮູ້ເຖິງຂົງເຂດທ່ີທ່ານຈະເດີນໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະການເຊ່ືອຟັງ.  
 

 ຈົ່ງສະແດງຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ. ໃນຂະນະທ່ີທ່ານດຳລົງຊີວິດໃນຄວາມເຊ່ືອ, ທູນຂໍພຣະເຈົ້າສຳລັບໂອກາດ
ທ່ີຈະໄດ້ບອກຄົນອ່ືນວ່າ  ດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈຶ່ງເຊ່ືອໃນພຣະອົງແລະເລືອກທ່ີຈະດຳລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ
ໃນພຣະຄຣິດ.  
 

      ບາງເທ່ືອ ພວກເຮາົທຸກຄົນເຫັນຕົວເອງຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຖ້ວມລົ້ນດ້ວຍບັນຫາ. ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ສຳຄັນທ່ີ 
ສຸດທ່ີຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮາົຈະເຕີບໃຫ່ຽໃນພຣະຄຣິດຜູ້ສັດຊ່ືທ່ຽງທັມ. 
 
                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.us ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
 ວັນອາທິດ ທີ 29 ມີນາ 2020 (03-29-2020 ) 

__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ    ຊຳຮະໃຫ້ຊອບທັມ 

 ເຕີບໃຫຍຂ້ຶ່ນ, ປື້ມອ່ານສຳລັບເດັກນ້ອຍແນວໃດທີ່ທ່ານມັກ? 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພວກເຮົາຖືກແຍກໄວ້ໃຫ້ດຳລົງຊິວິດທ່ີບໍຣິສຸດໃນພຣະຄຣິດ. 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
          ທ່ານມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບປ້ືມເຣ່ືອງໂຕບົ້ງຫິວອາຫານຫຼາຍບ່ໍ? ລູກໆຂອງຂ້າພຣະເຈົ້າຮູ້ດເີພາະວ່າພັລຍາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າແລະຂ້າພະເຈົ້າມັກອ່ານປ້ືມໃຫ້ພວກເຂົາຟັງ. ໃນເຣ່ືອງນ້ັນໄດ້ກ່າວເຖິງບ້ົງໂຕນ່ຶງທ່ີມີຄວາມຫິວຕລອເວລາ 
ແຕ່ໃນມ້ືນຶ່ງທຸກສິ່ງໄດ້ປຽ່ນໄປ ມັນບໍ່ໄດ້ຄານໄປຕາມພ້ືນດນິບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງອີກຕ່ໍໄປຫືຼມັນກໍບໍ່ຮູ້ສຶກຫິວອີກ. ແຕ່ວ່າ, 
ມັນກັບສົມຫວັງແລະມີປີກພ້ອມທີ່ຈະບິນ. ຈາກນ້ັນຜູ້ຂຽນໄດ້ບລັະຍາຍວ່າມັນບ່ໍໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພ່ືອເປັນບົ້ງຢູ່ຢ່າງ
ນັ້ນຕລອດໄປ: ແຕ່ຖືກສ້າງຂ້ຶນໃຫ້ກາຍມາເປັນແມງກະເບື້ອທີ່ສວຍງາມ. 
       ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເຫັນອົກເຫັນໃຈໂຕບ້ົງແລະບາງທີທ່ານກອໍາດຈະຮູ້ສຶກຄືກັນ. ເໝືອນກັບບົ້ງໂຕນ້ີ ພວກເຮາົບ່ໍໄດ້
ຖືກອອກແບບມາເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມຫິວແລະຜິດຫວັງ   ແຕ່ພວກເຮົາຖືກອອກແບບໃຫ້ດຳລົງຊີວິດໃນຄວາມສມັພັນກັບ  
ພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານທາງການສ້ິນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ.    ພວກເຮາົຖືກອອກແບບໃຫ້ດຳລົງຊີວິດທີ່ແຍກອອກຈາກ
ຝ່າຍໂລກ; ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ທີ່ມີຄ່າຍິ່ງໃຫຍກ່ວ່າເກົ່າ. 
       ໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 6, ໂປໂລຄົ້ນຫາທາງທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາໃຈການພັດທະນາແນວທາງການຖືກແຍກ
ອອກຈາກວິທີຂອງໂລກ. ນ້ັນແມ່ນສິ່ງທ່ີມີຄວາມໝາຍວ່າຖືກຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ. 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 

ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. 1 ໂກຣິນໂທ 6: 9-11
9ເຈົ້າທັງຫຼາຍບ່ໍຮູ້ຫືຼວ່າຄົນອະທັມຈະບໍ່ມີສ່ວນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ  ຢ່າເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າຄົນຫ້ິຼນຊູ້ກໍດີ,  ຫືຼຄົນ
ຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ, ຄົນຜິດຈາກຜົວເມັຽກັນ, ຊາຍຫ້ິຼນຄຍິືງ, ຊາຍຫ້ິຼນກັບຊາຍ, 10ຄົນຂະໂມຍ, ຄົນໂລບ, ຄົນຂີ້ເຫ້ົຼາ,
ຄົນເວ້ົາຫຍາບຊ້າ, ຄົນຂົ່ມຂູ່ກໍດ ີຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສ່ວນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.    11ເມ່ືອກ່ອນມີບາງຄົນໃນພວກ
ເຈ້ົາເປັນຄົນຢ່າງນ້ັນ ແຕ່ເຈ້ົາທັງຫຼາຍໄດ້ຮັບການຊົງຊຳຮະແລ້ວ, ໄດ້ຖືກຊົງຕັ້ງໄວ້ສຳລັບພຣະເຈ້ົາແລ້ວ, ໄດ້ຖືກຊົງນັບ
ເປັນຄົນຊອບທັມໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ ແລະໂດຍພຣະວິນຍານແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ.

        ໃນເບ້ືອງຕົ້ນ(ໃນຂໍ້ 9-16) ພວກເຮາົມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຳວ່າບຣິໍສຸດ,  ເປັນຄຳເວ້ົາທ່ີມີຄຸນຄ່າຢ່າງສູງ ຊ່ຶງ
ນຳມາໃຊ້ກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີຖືກຍົກສູງໄວ້ຕ່າງຫາກ,   ແຍກໄວ້ຕ່ງຫາກ,   ແລະການເປັນນ່ຶງດຽວ(ພິເສດ)ຈາກສັພສິ່ງທ່ີ 
ພຣະອົງຊົງສ້າງ. ແຕ່ບໍ່ແມ່ນພຣະເຈ້ົາພຽງຜູ້ດຽວທີ່ບໍຣິສຸດ;  ໃນຖານະທ່ີເປັນລູກຂອງພຣະອົງ ພວກເຮາົກໍບຣິໍສຸດຄືກັນ
ແລະຖືກແຍກອອກຈາກໂລກທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮາົ ການຖືກຊຳຮະໃຫ້ບຣິໍສຸດກໍກາຍເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ, ແລະຊີວິດຄຣິສ
ຕຽນແມ່ນຊີວິດທີ່ເຕີບໃຫຍໃ່ນການຖືກຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ. 

  ຄວາມງົດງາມຂອງການທ່ີຖືກຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດແລະການຖືກແຍກໄວ້ໃນພຣະຄຣິດ ແມ່ນພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຕົກເປັນ 
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ທາດຂອງຄວາມບາບອີກຕໍ່ໄປເມ່ືອພວກເຮາົຢູ່ໃນພຣະອົງ. ເມ່ືອພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ພຣະບດິາຊົງເຫັນພວກເຮົາ
ເປັນຄົນຊອບທັມ;   ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຖືກນັບວ່າເປັນຄົນອະທັມອີກຕໍ່ໄປ.  ໂປໂລໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄວາມບາບບາງຢ່າງ ແລະ
ເຕືອນຄຣິສຕຽນວ່າ, “ໃນພວກທ່ານເຄີຍເປັນຢ່າງນັ້ນມາກ່ອນ.” ຊ່ຶງເປັນຄຳເຕືອນທີ່ຖ່ອມຕົວວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການ
ໄຖ່ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍການປະຕິບັດຂອງເຂົາ, ແຕ່ຍ້ອນການຕາຍແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ. 
        ໂປໂລຍັງໄດ້ຍ້ຳເຕືອນອີກວ່າພວກເຂົາບໍ່ຄວນຈະດຳລົງຊີວິດຕາມວິທີທາງເກ່ົາໆຂອງພວກເຂົາ.   ພວກເຮົາໄດ້
ເປັນຜູ້ບຣິໍສຸດແລະຖືກແຍກອອກຈາກວິຖີຊີວິດເກ່ົານັ້ນແລ້ວ. ພວກເຮາົຈະບ່ໍພຽງແຕ່ເຫັນຄວາມຕາຍໃນບາບເທ່ົານັ້ນ, 
ແຕ່ພວກເຮົາຈະພົບເຫັນຊີວິດໃນພຣະຄຣິດ.   ເມ່ືອພວກເຮາົເຂົ້າມາຫາພຣະຄຣິດ, ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງໄດ້ປ່ຽນແປງ!  ໂປ 
ໂລໃຊ້ສາມຂໍ້ທ່ີສຳຄັນເພ່ືອອະທີບາຍເຖິງການປ່ຽນແປງນັ້ນ: 
 ຊຳຮະລ້າງ.  ພວກເຮົາຖືກຊຳຮະລ້າງໃຫ້ສະອາດຈາກບາບຂອງພວກເຮາົໂດຍຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະ 

ຄຣິດ."...ແລະພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູພຣະບຸດຂອງພຣະອົງກໍຊຳຮະລ້າງເຮາົທັງຫລາຍຈາກຜິດບາບໝົດ
ສິ້ນ" (1 ໂຢຮັນ 1:7). 

 ການຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ. ພວກເຮາົຖືກແຍກອອກແລະປະກາດວ່າບຣິໍສຸດໂດຍພຣະເຈ້ົາ. "ໂດຍນ້ຳພຣະທັຍນ້ັນ
ແຫລະ ທ່ີເຮາົທັງຫລາຍໄດ້ຮັບການຊົງຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ ດ້ວຍການຖວາຍພຣະກາຍຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເທື່ອ
ດຽວເທົ່ານ້ັນ ເປັນການສ້ິນສຸດ” ( ເຮັບເຣີ 10: 10). 
ສະແດງຄວາມບໍຣິສຸດ. ພວກເຮາົຖືກເອ້ີນວ່າເປັນຄົນຊອບທັມໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົົາ. ຄວາມຊອບ 
ທັມຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ເຂ້ົາສ່ວນກັບພວກເຮົາ. "ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທຳໃຫ້ພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງບ່ໍມີຄວາມ
ຜິດບາບນັ້ນ ໄດ້ເຂົ້າສ່ວນກັບຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຂ້ົາສ່ວນໃນຄວາມຊອບທັມຂອງ
ພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງພຣະອົງ"  ( 2 ໂກຣິນໂທ 5: 21).່ 

       ເຫດການທັງໝົດນີ້ປາກົດຂຶ້ນທັນທີທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດ, ຜູ້ທີ່
ມີຊີວິດສົມບູນແບບໄດ້ຕາຍໃນຄວາມບາບຂອງຄົນບາບ ເພ່ືອເອົາບາບຂອງພວກເຮາົໄປ,  ແລະຄືນພຣະຊົນເພ່ືອໃຫ້
ພວກເຮາົມີຊີວິດໃໝ.່ ການສະແດງຄວາມບຣິໍສຸດແມ່ນເຫດການນ່ຶງທ່ີຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແຕ່ການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍ
ຣິສຸດແມ່ນຈະຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການຊີວິດປະຈຳວັນ. ການຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດຂອງພວກເຮາົໄດ້ເລີ້ມຕ້ົນຂ້ຶນໃນເວລາທີ່
ເຮາົຕັດສິນໃຈຍອມຮັບເຊ່ືອ. ແຕ່ໄດ້ດຳເນີນການໄປຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງພວກເຮາົໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາເຕີບໃຫຍຂ້ຶ່ນ
ເລ້ືອຍໆໃນພຣະຄຣິດ. 
 

2. 1 ໂກຣິນໂທ 6:12-17 
12“ເຮົາເຮດັສິ່ງສາຣະພັດໄດ້ ບ່ໍມີໃຜຫ້າມ” ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທຸກສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ນ້ັນມີປໂຍດ “ເຮາົເຮັດສິ່ງສາຣະພັດໄດ້ ບໍ່ມີໃຜ
ຫ້າມ” ແຕ່ວ່າຝ່າຍເຮາົຈະບ່ໍຍອມຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງສິ່ງໃດ 13ອາຫານມີໄວ້ສຳລັບທ້ອງແລະທ້ອງກໍສຳລັບອາຫານ ແຕ່
ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ທັງທ້ອງແລະອາຫານສູນຫາຍໄປ ສ່ວນຮ່າງກາຍນ້ັນບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ສຳລັບການຫລິ້ນຊູ້ ແຕ່ມີໄວ້ສຳລັບ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກມີໍໄວ້ສຳລັບຮ່າງກາຍ 14ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຄືນຂຶ້ນມາ ແລະພຣະອົງຈະຊົງບັນດານໃຫ້ເຮາົທັງຫລາຍຄືນມາໃໝ ່ດ້ວຍຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ 15ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍ
ຮູ້ຫລືວ່າຮ່າງກາຍຂອງພວກເຈ້ົາເປັນອະວັຍວະຂອງພຣະຄຣິດ ຖ້າເປັນຢ່າງນັ້ນເຮາົຈະເອົາອະວັຍວະຂອງພຣະຄຣິດ 
ໄປເປັນອະວັຍວະຂອງຍິງແມ່ຈ້າງຫລ ືຢ່າໃຫ້ເປັນຢ່າງນັ້ນເລີຍ 16ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າຜູ້ທ່ີຕິດພັນກັບຍິງແມ່ຈ້າງກໍ
ເປັນກາຍອັນດຽວກັບຍິງນັ້ນ ເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ, “ເຂົາທັງສອງຈະເປັນກາຍອັນດຽວ” 17ແຕ່ຜູ້ທ່ີຕິດພັນ
ກບັອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກໍເປັນຈິດໃຈອັນດຽວກັບພຣະອົງ 
 

       ໂປໂລໄດ້ເຕືອນຊາວໂກຣິນໂທໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການໄຖ່ໂດຍພຣະຄຣິດ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ
ໃຫ້ເປັນອສິຣະໂດຍພຣະຄຣິດ, ແຕ່ຊາວໂກຣິນໂທໄດ້ຕຄີວາມໝາຍເສລີພາບນັ້ນຜິດໄປ.   ໂປໂລໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເວ້ົາ
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ທ່ີເປັນຄຳຂວັນຂອງພວກເຂົາເຖິງສອງຄ້ັງທ່ີວ່າ “ເຮົາເຮດັສິ່ງສາຣະພັດໄດ້ ບໍ່ມີໃຜຫ້າມ” ( ຂ້ໍ 12)   ແຕ່ທັງສອງຄ້ັງນັ້ນ 
ເພ່ິນໄດ້ເວ້ົາຄວາມຈິງທ່ີຜິດຈາກຄວາມໝາຍຂອງຄຳຂວັນນ້ັນ:  “ບໍ່ແມ່ນທຸກສິ່ງທ່ີເຮດັໄດ້ນ້ັນມີປໂຍດ” ແລະ  “ແຕ່ວ່າ
ຝ່າຍເຮົາຈະບ່ໍຍອມຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງສ່ິງໃດເລີຍ." 
       ໃນຕອນຕົ້ນ, ໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາຄຣິສຕະຈັກຕ່າງໆໃນຄາລາເຕັຽ: “ ເສລພີາບ, ພຣະຄຣິດໄດ້ໄຖ່ເຮາົ
ໃຫ້ມີອິສຣະ” ( ຄາລາເຕັຽ 5: 1). ພຣະອົງໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ພ້ົນຈາກຫຍງັ? ພ້ົນຈາກການເປັນທາດຂອງຄວາມ
ບາບ. ພວກເຮົາມີອິສຣະບໍ່ໄດ້ຖ້າເຮົາຍັງເຮັດບາບຢູ່, ແຕ່ມີບາງຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນໂທໄດ້ໃຊ້ເສລພີາບນ້ັນ
ຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງ ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາໃຊ້ມີເສລີພາບໃນການເຮັດບາບ.  
       ໂດຍສະເພາະ,  ບາງຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທໄດ້ສວຍໃຊ້ຂອງປະທານໄປໃນການເຮັດບາບທາງເພດ ແລະ
ການເຮັດຜິດສິນທັມທາງເພດ,    ພວກເຂົາເຊ່ືອວ່າທັງອາຫານແລະເພດແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ຈຸດປະສົງສຳລັບຮ່າງກາຍ
ຂອງພວກເຂົາ ດັ່ງນັ້ນຈ່ຶງບໍ່ມີຜົນຕ່ໍຊີວິດຝ່າຍວິນຍານຂອງພວກເຂົາ. 
        ນ້ັນຄືຜູ້ທ່ີຖວ່ືາຄວາມຮູ້ເປັນທາງນຳສູ່ການມີອິດທິພົນຕໍ່ຫຼາຍໆຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກໂກຣິນໂທ, ແຕ່ໂປໂລໄດ້ກ່າວ
ຕໍ່ສູ້ພວກເຂົາ. ພວກເຮາົບ່ໍສາມາດແຍກຮ່າງກາຍແລະຈິດວິນຍານໄດ້. ຮ່າງກາຍຝ່າຍເນ້ືອໜັງຂອງພວກເຮາົເປັນຂອງ
ພຣະຄຣິດເທ່ົາໆກັນກັບວິນຍານຂອງພວກເຮາົ. 
      ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແມ່ນເປັນນຶ່ງດຽວກັບພຣະຄຣິດ, ແລະການແຕ່ງງານເປັນພາບພົດສະແດງເຖິງຄວາມເປັນນຶ່ງດຽວກັບທ່ີ
ພວກເຮາົມີສ່ວນຮ່ວມກັບພຣະຄຣິດໃນຖານະເປັນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ ( ເອເຟໂຊ 5: 22-23).     ໃນການແຕ່ງ
ງານ ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງກາຍເປັນເນ້ືອກາຍດຽວກັນ;  ໃນທຳນອງດຽວກັນ,  ເມ່ືອພວກເຮາົເຂ້ົາມາເປັນຜູ້ເຊ່ືອ, ພວກເຮາົ
ໄດ້ເຂົ້າເປັນສ່ວນຮ່ວມກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໂດຍຜ່ານທາງພຣະວິນຍານບໍຣິສດຸ.   ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ການກະທຳທາງດ້ານ
ເນ້ືອກາຍຈຶ່ງສົງຜົນກະທົບຕ່ໍຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພວກເຮາົ. 
        ຄວາມຈິງນ້ີຊ້ີແຈ່ງໃຫ້ເຫັນວິທີທ່ີພວກເຮາົຖືກແຍກອອກຈາກໂລກ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນນຶ່ງດຽວກັນກັບໂລກແລະ
ຄ່ານິຍົມຂອງໂລກ; ພວກເຮາົເປັນນ່ຶງດຽວກັນກັບພຣະຄຣິດ.  ເນ່ືອງຈາກວ່າພວກເຮາົເປັນນ່ຶງດຽວກັບພຣະຄຣິດແລະ 
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງກຊົໍງສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮາົ ຮ່າງກາຍພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນເປັນພຣະວິຫານຂອງພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດ ( 1 ໂກຣິນໂທ 6: 19). 
      ກັບຄືນມາເບ່ິງການສົມທຽບເຣ່ືອງການແຕ່ງງານ ພວກເຮາົຮັບຮູ້ເຖິງໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບອັນໜັກໜ່ວງຂອງການດຳ
ລົງຢູ່ຮ່ວມກັນກັບຄູ່ສົມຣົດ, ຄວາມສຸກທ່ີເລິກເຊ່ິງປະກອບດ້ວຍຄຳໝັ້ນສັນຍາ. ຊີວິດຂອງຜົວຫືຼເມັຽກ່ອນແຕ່ງງານບ່ໍຄື
ກັບຫັຼງແຕ່ງງານ; ຜົວຫືຼເມັຽແມ່ນໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ,  ຄືກັບຄວາມສັມພັນຂອງເຮາົກັບພຣະຄຣິດ.   ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມກັບພຣະຄຣິດແລະໄດ້ຖືກແຍກໄວ້ສຳລັບແຜນງານຂອງພຣະອົງ. 
 

3. 1 ໂກຣິນໂທ  6:18-20 
18ຈົ່ງຫລກີໜີເສັຽຈາກການຫລິ້ນຊູ້ ຜິດບາບທຸກຢ່າງທ່ີມະນຸດເຮດັນັ້ນເປັນບາບນອກກາຍ  ແຕ່ຜູ້ທີ່ຫ້ິຼນຊູ້ນ້ັນກໍເຮດັຜິດ
ບາບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ 19ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າເປັນວິຫານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຜູ້ຊ່ຶງ
ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈົ້າຊ່ຶງພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈ້ົາ  ເຈົ້າບ່ໍແມ່ນເຈ້ົາຂອງຕົວເອງ   20ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຊ້ືເຈົ້າທັງ
ຫລາຍໄວ້ແລ້ວດ້ວຍຣາຄາສູງ ເຫດສັນນ້ັນຈົ່ງຖວາຍພຣະກຽດຕໍ່ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຮ່າງກາຍຂອງຕົນ. 
 

           ໃນຂ້ໍທີ 12-17, ໂປໂລໄດ້ກ່າວເນ້ັນວ່າສິ່ງທ່ີເຮົາເຮັດທາງຮ່າງກາຍ ໃນກໍລະນີນີ້ ແມ່ນການເຮັດບາບທາງເພດ 
ຖືວ່າສຳຄັນຫລາຍ.   ສະນ້ັນດຽວນ້ີເພ່ິນຈ່ຶງໄດ້ແນະນຳວິທີແກ້ໄຂຄື:  "ຈົ່ງຫລີກລ້ຽງການຜິດສິນທັມທາງເພດ"   ໝາຍ
ຄວາມວ່າໃຫ້ແລ່ນໜີໄປ,  ບ່ໍພຽງແຕ່ຍ່າງໜີຈາກສະຖານະການເທ່ົານ້ັນ ຄືຢ່າເສັຽເວລາຄິດກ່ຽວກັບການໜີໄປ. ຈ່ົງໄປ
ໃຫ້ໄກເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະຈ່ົງເຮັດໃນທັນທີ! 
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          ໃນການໜີຈາກການລ້ໍລວງ, ເປັນສິ່ງທ່ີຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາຣະນາເຖິງສິ່ງທ່ີພວກເຮາົແລ່ນໄປຫາ. ພວກເຮົາບໍ່ສາ
ມາດຫົຼບຫີຼກໜີຈາກຄວາມບາບແລະຢຸດຢູ່ທ່ີນັ້ນ,  ແຕ່ຈຳຕ້ອງແລ່ນໄປຫາພຣະຄຣິດ.   ພວກເຮາົຕ້ອງແນ່ໃຈທ່ີຈະດຳ
ເນີນຊີວິດບໍຣິສຸດ. ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຮັບກຽດເມ່ືອເຮາົສແວງຫາທາງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະດຳລົງຊີວິດໃຫ້ບຣິໍສຸດ. ພຣະອົງ
ໄດ້ເອີ້ນພວກເຮາົອອກຈາກບາບໃຫ້ມາເປັນຂອງພຣະອົງແລະເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະພວກເຮາົບ່ໍແມ່ນຕົວເຮົາ
ເອງ.   ດ້ວຍເຫດນີ້, ການເລືອກຂອງພວກເຮົາທັງໝົດຄວນນຳເອົາກຽດສະງ່າຣາສມີາຖວາຍແກ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເລືອກ
ພວກເຮົາເພ່ືອເປັນສາວົກແລະໄດ້ຮຽກເອ້ີນພວກເຮາົອອກຈາກຄວາມມືດ, ພວກເຮາົຄວນປະກາດພຣະກຽດແລະສະ
ງ່າຣາສຂີອງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດ.ີ 
        ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເພ່ິງອາສັຍພຣະວິນຍານທີ່ຊົງສະຖິດຢູ່ນຳເຮົານ້ັນ,  ຂໃໍຫ້ພວກເຮາົຈ່ືຈຳເຖິງລາຄາທີ່ພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ຈ່າຍເພ່ືອໄຖ່ພວກເຮາົແລະນຳພາພວກເຮາົມາຫາພຣະອົງ. ພວກເຮາົຈະໃຫ້ຄຸນຄ່າແລະທະນຖຸນອມຫຼາຍຂຶ້ນ
ກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຖືກຊ້ືມາດ້ວຍລາຄາແພງ. ໃນຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ອັນບ່ໍຈຳກັດ, ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກທ່ີຈະຊ້ືເອົາທ່ານແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າແລະພຣະອົງຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໃນລາຄາທ່ີແພງທ່ີສຸດຄ:ື ການຕາຍຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ.  ພວກເຮົາຄວນ
ສລາດເພ່ືອຈະເອົາໃຈໃສເ່ປັນພິເສດຕ່ໍສິ່ງທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ;  ຊ່ຶງລວມທັງວິນຍານແລະຮ່າງກາຍຂອງເຮົາທັງໝົດ. 
ໃນການຍອມຕໍ່ພຣະຄຣິດ, ພວກເຮາົຍອມຢູ່ໃຕ້ພຣະວິນຍານ, ຈິດວິນຍານ, ແລະຮ່າງກາຍ. ພວກເຮາົຖືກແຍກອອກ
ຖກືຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດໃນພຣະຄຣິດ, ແລະຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນເຄ່ືອງມືສຳລັບຄວາມບາບອີກຕ່ໍໄປ. 
ແຕ່ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ເປັນພາຊະນະທີ່ໃຊ້ເພ່ືອສັຣເສີນພຣະຄຣິດ. ເມ່ືອພວກເຮົາຍອມຢູ່ໃຕພ້ຣະຄຣິດທຸກໆ
ວັນ, ແລະໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກຢູ່ໍໃນເສ້ັນທາງແຫ່ງການຊຳຮະ
ໃຫ້ບຣິໍສຸດ. ການດຳລົງຊີວິດທີ່ບໍຣິສຸດຢູ່ເພ່ືອພຣະຄຣິສບ່ໍມີສິ່ງອື່ນໃດນອກເໝືອຈາກການສັຣເສີນພຣະອົງ! 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

  ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເລືອກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນບຣິໍສຸດ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບິ່ງການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້.   
                                                                               
 ຈົ່ງຂອບພຣະຄຸນ.   ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ປ່ຽນແປງຍ້ອນພຣະຄຣິດ.  ຂອບພຣະຄຸນ 

ພຣະອົງທີ່ປົດປ່ອຍທ່ານອອກຈາກວິທີທາງການດຳເນີຊີວິດຂອງທ່ານ. ອະທິຖານຂໃໍຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສືບຕ່ໍ
ທຳງານອັນດີເລີດຂອງພຣະອົງ.  
ຈົດຈຳ.  ທ່ອງຈຳ 1 ໂກຣິນໂທ 6: 19- 20 ແລະທ່ອງຈຳຢູ່ເປັນປະຈຳໃຫ້ກັບຕົວເອງເມ່ືອທ່ານຕ້ອງການຫິຼກ 
ໜີຈາກການລ້ໍລວງ. "ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າເປັນວິຫານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ  ຜູ້ຊ່ຶງ
ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈົ້າຊ່ຶງພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈ້ົາ  ເຈົ້າບ່ໍແມ່ນເຈ້ົາຂອງຕົວເອງ   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຊ້ື 
ເຈ້ົາທັງຫລາຍໄວ້ແລ້ວດ້ວຍຣາຄາສູງ ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງຖວາຍພຣະກຽດຕໍ່ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຮ່າງກາຍຂອງຕົນ." 

 ເດີນໄປກັບຄົນອ່ືນໆ.   ການເລືອກທ່ີຈະດຳລົງຊີວິດບໍຣິສຸດປະຈຳວັນກໍເປັນການງ່າຍ ເມ່ືອທ່ານເດີນຄຽງໄປ 
ກັບບັນດາຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ. ອ້ອມຮອບຕົວທ່ານເອງກັບຄົນອ່ືນຜູ້ທີ່ເລືອກທ່ີຈະໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາເພ່ືອພຣະຄຣິດ. 
ກຸ່ມສຶກສາພຣະຄມັພີຂອງທ່ານແມ່ນບ່ອນເລີ້ມຕົ້ນທີ່ດີ. 
 

ພວກເຮາົບ່ໍເຄີຍຖືກອອກແບບໃຫ້ຍັງເປັນໂຕບົ້ງຢູ່. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໄຖ່ພວກເຮາົໄວ້ສຳລັບງານທ່ີຍິ່ງໃຫ່ຽກວ່ານ້ັນ. ສະນັ້ນ
ພຣະຄຣິດຈ່ຶງປຽ່ນແປງເຮົາໃນແຕ່ລະວັນ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຍອມໃຫ້ພຣະອົງສືບຕໍ່ຂະບວນການຊຳຮະພວກເຮົາໃຫ້ບໍ
ຣິສຸດ. 
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.us ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 5 ເມສນາ 2020 (04-05-2020 ) 

__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                    ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 
 

                                   ຖ້າທ່ານສາມາດອາສັຍຢູ່ໃສກໍໄດ້ໃນໂລກນ້ີ, ທ່ານຈະເລືອກໄປຢູ່ໃສ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:  ເຮົາສາມາດມີຊີວິດຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດໃນບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
          ສະຖານທ່ີ, ສະຖານທ່ີ, ສະຖານທ່ີ. ຕົວແທນການຄ້າຂາຍເຮືອນມັກຈະເວ້ົາຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກກັບລູກຄ້າທ່ີກຳລັງ
ຊອກຊ້ືເຮືອນໃໝ່. ໃນອິນເຕີເນັດແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍບັນຊີລາຍຊ່ືການຕັດສິນໃຈເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາ... 
 ... ສະຖານທ່ີ ທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີຈະຢູ່ອາສັຍ. 
 ... ສະຖານທ່ີ ທ່ີດີທ່ີສຸດເມື່ອປົດກະສຽນ. 
 ... ສະຖານທ່ີ ທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີຈະລ້ຽງລູກໆຂອງພວກເຮົາ. 
 ... ສະຖານທ່ີ ລາຄາບ່ໍແພງທ່ີພໍຊ້ືໄດ້ 
 ... ສະຖານທ່ີ ທ່ີດີທ່ີສຸດເພື່ອຈະດຳລົງຊີວິດ ມີອາກາດທ່ີສົດຊ່ືນແລະນ້ໍາທ່ີສະອາດ. 
        ຄົນເຮົາມີຫລາຍໆ ເຫດຜົນໃນການເລືອກບ່ອນທ່ີພວກຕົນຈະຢູ່ອາສັຍ. ແນ່ນອນ, ຫຼາຍຄົນບອກວ່າພວກເຂົາບ່ໍ
ໄດ້ເລືອກບ່ອນທ່ີພວກເຂົາອາສັຢູ່; ແຕ່ບ່ອນທ່ີພວກເຂົາຢູ່ໄດ້ "ເລືອກ" ພວກເຂົາ.  ຍົກຕົວຢ່າງເຊ່ັນ, ຫຼາຍໆຄົນອາສັຍ 
ຢູ່ໃນເຂດທ່ີພວກເຂົາເຮັດງານເພາະວ່າຢູ່ໃກ້ກັບຄອບຄົວຫຼືເປັນບ່ອນທ່ີໃກ້ກັບວຽກຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ສະຖານທ່ີເປັນຕາມຄວາມຄິດ.  ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນ, ບ່ໍ
ວ່າສະຖານທ່ີໃດກໍຕາມ ກໍບ່ໍມີບ່ອນໃດທ່ີສົມບູນ. ບັນຫາຕ່າງໆຍັງເກີດຂ້ຶນຢູ່ ແລະແນ່ນອນ ບາບກໍຍັງມີຢູ່. 
         ສ່ິງນ້ັນຈະບ່ໍຢູ່ໃນເຣ່ືອງນ້ີສເມີໄປ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາກັບຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງເຖິງບ້ານທ່ີສົມບູນແບບທ່ີຈະໄດ້ຢູ່
ກັບພຣະອົງຕລອດໄປ. ອັຄສາວົກໂຢຮັນໄດ້ໄຂໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໜ້ອຽນ່ຶງກ່ຽວກັບຊີວິດນິຣັນດອນທ່ີລໍຖ້າຜູ້ທ່ີຕິດຕາມ 
ພຣະຄຣິດ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  

      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. ພຣະນິດມິດ 21:1-5 
1ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນທ້ອງຟ້າໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ ເພາະວ່າທ້ອງຟ້າເດີມແລະແຜ່ນດິນເດີມນ້ັນໄດ້ລ່ວງໄປ
ແລ້ວ ແລະທະເລກໍບ່ໍມີເໝືອນກັນ 2ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນນະຄອນສັກສິດ ຄືກຸງເຢຣູຊາເລັມໃຫມ່ ກຳລັງລົງມາຈາກສວັນ
ແລະຈາກພຣະເຈ້ົາ ນະຄອນນ້ີໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ແລ້ວເໝືອນຢ່າງເຈ້ົາສາວແຕ່ງຕົວໄວ້ສຳລັບເຈ້ົາບ່າວ 3ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນ
ສຽງດັງມາຈາກພຣະຣາຊບັນລັງວ່າ, “ເບ່ິງແມ, ທ່ີສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຢູ່ກັບມະນຸດແລ້ວ ພຣະອົງຈະຊົງສະຖິດຢູ່ກັບ
ເຂົາ ເຂົາພວກນ້ັນແຫລະ, ຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະເຈ້ົາເອງຈະປະທັບຢູ່ກັບເຂົາ  4ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເຊັດ
ນ້ຳຕາທຸກໆຢົດຈາກຕາຂອງເຂົາ ຄວາມຕາຍຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ ຄວາມໂສກເສ້ົາ ການຮ້ອງໄຫ້ ແລະຄວາມເຈັບປວດຈະ
ບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ ເພາະວ່າສ່ິງທ່ີມີຢູ່ຄາວກ່ອນນ້ັນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ 5ພຣະອົງຜູ້ຊົງປະທັບເທິງພຣະຣາຊບັນລັງໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ, 
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“ເບ່ິງແມ, ເຮົາສ້າງສ່ິງທັງປວງຂ້ຶນໃໝ່” ແລະພຣະອົງຊົງກ່າວອີກວ່າ, “ຈ່ົງຂຽນໄວ້ ເພາະວ່າຖ້ອຍຄຳເຫລ່ົານ້ີແຫລະ, 
ສັດຊ່ືແລະທ່ຽງແທ້” 

 

        ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາກັບລູກໆຂອງພຣະອົງເຖິງບ້ານນິຣັນດອນ  ຊ່ຶງເປັນບ້ານທ່ີດີກວ່າບ້ານໃນຄຸ້ມເຂດໄປສະນີທ່ີ 
ພິເສດທ່ີສຸດ. ເຮືອນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາຈະສົມບູນແບບເພາະວ່າມັນຢູ່ໃນທ່ີປະທັບຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະນິມິດ 
ບົດທີ 21 ໄດ້ແຕ້ມພາບທ່ີສວຍງາມຂອງເຮືອນທ່ີສົມບູນແບບຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ແລະຄວາມສົມບູນແບບນ້ັນກໍເປັນຈິງ
ໂດຍຄວາມຈິງທ່ີວ່າພຣະເຈ້ົາເອງຈະສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາໃນສະຖານທ່ີອັນຕລອດໄປນ້ັນ.   ພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີຊົງນີຣະມິດ 
ໃຫ້ຈັກກະວານເກີດຂ້ຶນໄດ້ສັນຍາວ່າຈະຢູ່ກັບທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາຕລອດໄປເປັນນິດ! 
        ພຣະທັມພຣະນິມິດບົດທີ 21 ເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍພາບອັນອັສຈັນ.    ສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ຈະດີກວ່າແຜ່ນດິນ
ໂລກທ່ີພວກເຮົາຮູ້ໃນເວລານ້ີ; ທັງສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ຈະຍ່ິງໃຫຍ່ ທ່ີພວກເຮົາບ່ໍເຄີຍປະສົບມາກ່ອນ.   ຄຽງຄູ່
ກັບສວັນໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ ໂຢຮັນກໍໄດ້ເຫັນ "ກຸງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່" ແລະປຽບເໝືອນກັບເຈ້ົາສາວທ່ີສວຍງາມ
ຍ່າງຜ່ານຖ້າມກາງຄົນທັງຫລາຍໃນວັນແຕ່ງງານຂອງນາງ.  ເຈ້ົາສາວມີຄວາມຮຸ່ງເຮືອງທ່ີສຸດໃນມື້ແຕ່ງດອງຂອງນາງ, 
ແລະເຈ້ົາບ່າວໃນງານນ້ີກໍມີຄວາມຮຸ່ງເຮືອງເຫືຼອງເຫ້ືຼອມບ່ໍຮູ້ເສ້ົາໝອງ.   
       ໂຢຮັນໄດ້ກ່າວເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ວ່າເປັນ "ເມືອງສັກສິດ.” ສະຖານທ່ີນ້ີສັກສິດເພາະວ່າທຸກຄົນຢູ່ພາຍໃນບໍ 
ຣິສຸດແລະຊອບທັມ. ນ້ີແມ່ນເມືອງທ່ີປະຊາຊົນຖືກພຣະເຈ້ົາໄຖ່ໄວ້ແລ້ວ ແລະການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເມືອງໝາຍຄວາມ
ວ່າພວກເຮົາຈະຢູ່ຮ່ວມກັນ  ແລະພວກເຮົາຈະຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມປອງດອງຢ່າງສົມບູນ.     ພວກເຮົາຈະບ່ໍຕ່ໍສູ້ກັບ
ຄວາມເຄ່ັງຕຶງລະຫວ່າງການເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍຫລືເຮັດໃຫ້ຄົນພໍໃຈ   ເພາະວ່າບາບແລະຄວາມຕາຍໄດ້ຖືກ
ພ່າຍແພ້ແລ້ວແລະພວກເຮົາຈະຖືກອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຕລອດໄປ.   "ພຣະອົງຈະເຊັດນ້ໍາ 
ຕາທຸກຢົດຈາກຕາຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມຕາຍຈະບ່ໍມີຕ່ໍໄປ; ຄວາມໂສກເສ້ົາ, ການຮ້ອງໄຫ້, ແລະຄວາມເຈັບປວດຈະ
ບ່ໍມີຕ່ໍໄປອີກ"(ຂ້ໍ 4). ບ່ໍຕາຍ, ບ່ໍໂສກເສ້ົາ, ບ່ໍຮ້ອງໄຫ້. ບ່ໍເຈັບປວດ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະບ່ໍຢູ່ໃນສວັນ  "ເພາະສ່ິງທ່ີຜ່ານມາໄດ້
ຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວ."  ນິສັຍມະນຸດເກ່ົາແລະຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆທ່ີເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງເຮົາທ່ີຫຼົງຜິດ ທັມມະຊາດບາບຈະ
ຫາຍໄປຕລອດການ. ໃນຊ່ວງທ້າຍພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູໃນໂລກນ້ີ ພຣະອົງໄດ້ບອກພວກອັຄສາວົກຂອງພຣະອົງ
ວ່າ,“ ເຮົາຈະໄປຈັດແຈ່ງບ່ອນໄວ້ສຳລັບທ່ານທັງຫລາຍ" (ໂຢຮັນ 14: 2 ຂ). ຕອນນ້ີໃນພຣະນິມິດບົດທີ 21, ພວກເຮົາ
ໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ຄຳສັນຍາກາຍເປັນຄວາມຈິງນິຣັນ.   ພຣະເຢຊູບ່ໍພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງສ່ິງໃນປັດຈຸ 
ບັນ.   ໃນພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາກາຍເປັນຜູ້ທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນໃໝ ່(2 ໂກຣິນໂທ 5:17),   ແລະພວກເຮົາຈະຢູ່ກັບພຣະອົງ 
ຕລອດໄປໃນການຊົງສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ຂອງພຣະອົງ. 
 
 

2. ພຣະນິມິດ 21:6-8 
6ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, “ສຳເຣັດແລ້ວ ເຮາົນ້ີຄືອາລະຟາແລະໂອເມຄາ ເປັນເບ້ືອງຕ້ົນແລະເປັນເບ້ືອງ
ປາຍ ຜູ້ໃດຫິວນ້ຳຝ່າຍເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ນ້ັນດ່ືມຈາກນ້ຳພແຸຫ່ງຊີວິດໂດຍບ່ໍຕ້ອງເສັຽຄ່າ  7ຜູ້ໃດມີຊັຍຊະນະ ຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບ
ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນມໍຣະດົກ ເຮົາຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ເຂົານ້ັນແຫລະ, ຈະເປັນບຸດຂອງເຮົາ  8ແຕ່ສ່ວນຄົນຂ້ີໂຍ່ຍ 
ຄົນບ່ໍເຊ່ືອ ຄົນທ່ີເຮັດການໜ້າກຽດຫນ້າຊັງ ຄົນຄາຕກັມ ຄົນລ່ວງຜິດຊາຍຍິງ ຄົນໃຊ້ເວດມົນຄາຖາ ຄົນໄຫວ້ພຣະທຽມ 
ແລະຄົນຂ້ີຕົວະທຸກຄົນນ້ັນ ມໍຣະດົກຂອງເຂົາຈະຢູ່ໃນບຶງທ່ີໄໝ້ຢູ່ດ້ວຍໄຟປົນກັບມາດ ຊ່ຶງເປັນຄວາມຕາຍຄ້ັງທີສອງ” 
 

       ເມື່ອພຣະເຢຊູຖືກຄຶງຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນພຣະອົງຊົງຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ "ສຳເຣັດແລ້ວ.” (ໂຢຮັນ 19:30)   ຕອນນ້ີພຣະ 
ອົງໄດ້ປະກາດກັບໂຢຮັນວ່າ, "ສຳເຣັດແລ້ວ!" ທຸກຢ່າງແມ່ນສົມບູນໃນພຣະເຈ້ົາໃນການສ້າງໃຫມ່. ເທິງໄມ້ກາງແຂນ, 
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ພຣະເຢຊູຊົງສຳເຣັດການໄຖ່ພວກເຮົາ ແລະດຽວນ້ີໃນພຣະນິມິດບົດທີ 21 ພຣະອົງເປັນຈຸດສ້ິນສຸດຂອງປະຫວັດສາດ
ແຫ່ງການຊົງໄຖ່. ພຣະອົງສາມາດເຮັດສ່ິງນ້ີໄດ້ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງເປັນ "ອາລະຟາແລະໂອເມກາ", ຊົງເປັນເບ້ືອງຕ້ົນ
ແລະເບ້ືອງປາຍ "(ຂ້ໍ. 6).   ພຣະອົງຊົງເລ້ີມຕ້ົນປະຫວັດສາດ ແລະພຣະອົງກໍຈະກະທຳໄປເຖິງຈຸດຈົບ.   ພຣະເຢຊູຊົງ 
ເປັນພຣະເຈ້ົາ; ພຣະອົງມີຊີວິດກ່ອນການເລ້ີມຕ້ົນ(ປະຖົມມະການ)ແລະພຣະອົງຍັງຈະຊົງເປັນຢູ່ຕ່ໍໄປຈົນກາຍວັນສຸດ
ທ້າຍ.   ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ສ້າງສັພທຸກສ່ິງ  ທຸກຢ່າງທ່ີມີຈຸດເລ້ີມຕ້ົນມາຈາກພຣະອົງ,  ແລະທຸກສ່ິງກໍພົບເຫັນເປ້ົາໝາຍ 
ຫລືສ້ິນສຸດໃນພຣະອົງ. 
       ຂອງປະທານທ່ີເປັນເຮອືນນິຣັນດອນບ່ໍໄດ້ມາໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ພຣະເຢຊູຊົງພ້ອມຢູ່ແລ້ວທ່ີຈະປະທານໃຫ້ທຸກ
ຄົນ, ແຕ່ຜູ້ທ່ີສາມາດເຂ້ົາໄປໃນສວັນໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ນ້ີແມ່ນຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນ. 
1. "ເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ທ່ີຫິວນ້ຳ ດ່ືມຈາກນ້ຳພຸແຫ່ງຊີວິດ" (ຂ້ໍ 6).   ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າພວກເຮົາຫິວນ້ຳ ແລະເຊ່ືອວ່າ   
     ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ດຽວທ່ີສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຫິວກະຫາຍໝົດໄປ. 
2. "ຜູ້ທ່ີມີຊັຍຊະນະຈະໄດ້ຮັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນມໍຣະດົກ" (ຂ້ໍທີ 7). ພວກເຮົາເປັນຜູ້ມີຊັຍຊະນະໄດ້ເມ່ືອພວກເຮົາຢືນຢູ່
ຢ່າງໝ້ັນຄົງແລະສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະຄຣິດ, ແລະພວກເຮົາເອົາຊະນະແລະໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະໂດຍຜ່ານພຣະອົງ. 
       ສ່ິງທັງໝົດນ້ີໄດ້ຕິດພັນຢູ່ກັບຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຢຊູ.  ເມ່ືອພວກເຮົາມາຫາພຣະຄຣິດ,  ພວກ
ເຮົາກໍຖືກຮັບເປັນລູກເຂ້ົາຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາ (ໂຣມ 8: 14-15).  ພວກເຮົາຈະໄດ້ຜົນປໂຍດຢ່າງເຕັມທ່ີຈາກ
ຄວາມສັມພັນໃນຄອບຄົວນ້ັນຢູ່ໃນບ້ານອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ. "ເຮົາຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ເຂົານ້ັນແຫລະ, ຈະ
ເປັນບຸດຂອງເຮົາ (v.7). 
       ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ, ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດແລະສະງ່າຣາສີ 
ຂອງສວັນໃໝ ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່.  ໃນຂ້ໍທີ 8, ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເປັນລາຍຊ່ືແຕ່ລະຢ່າງດ່ັງນ້ີ  "ແຕ່ສ່ວນຄົນຂ້ີໂຍ່ຍ 
ຄົນບ່ໍເຊ່ືອ ຄົນທ່ີເຮັດການໜ້າກຽດຫນ້າຊັງ ຄົນຄາຕກັມ ຄົນລ່ວງຜິດຊາຍຍິງ ຄົນໃຊ້ເວດມົນຄາຖາ ຄົນໄຫວ້ພຣະທຽມ 
ແລະຄົນຂ້ີຕົວະທຸກຄົນ." ໃນອະດີດຜ່ານມາ ພວກເຮົາອາດຈະມີຄວາມຜິດໃນການເຮັດບາບເຫ່ົຼານ້ີ, ແຕ່ຂ້ໍນ້ີອ້າງເຖິງຜູ້
ທ່ີໄດ້ເລືອກທ່ີຈະຢູ່ໃນຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາຫຼາຍກວ່າເລືອກເອົາພຣະຄຣິດ. 
       ພຣະເຈ້ົາກຳລັງຈັດຕຽມເຮືອນຫລັງນ່ຶງທ່ີອັສຈັນໄວ້ ຄືບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຈະອາສັຢູ່ຕລອດໄປ, ແຕ່ຈະມີໄວ້ສຳລັບຜູ້
ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເທ່ົານ້ັນ. ໃນໃບສັນຍາທ່ີ "ພິມໄວ້ຢ່າງແຈ້ງ" ສຳລັບເຮືອນໃນສວັນຂອງທ່ານກ່າວວ່າ ພຣະເຢ 
ຊູແມ່ນທາງດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນ. 
 

3. ພຣະນິມິດ 22:1-5 
1ແລ້ວເທວະດາຕົນນ້ັນ ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນແມ່ນ້ຳທ່ີມີຊີວິດໃສເໝືອນແກ້ວ ໄຫລອອກມາຈາກພຣະຣາຊບັນລັງ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຂອງພຣະເມສານ້ອຍ  2ນ້ຳນ້ັນໄຫລຜ່ານຖນົນຂອງນະຄອນນ້ັນ  ຢູ່ຮິມແມ່ນ້ຳທັງສອງຟາກມີຕ້ົນ
ໄມ້ແຫ່ງຊີວິດຊ່ຶງເກີດຜົນສິບສອງຊະນິດ ເກີດຜົນທຸກເດືອນ ແລະໃບຕ້ົນນ້ັນສຳລັບປົວບັນດາປະຊາຊາດໃຫ້ດີ  3ຈະບ່ໍ
ມີສ່ິງໃດຖືກຊົງປ້ອຍດ່າອີກຕ່ໍໄປ ແຕ່ພຣະຣາຊບັນລັງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຂອງພຣະເມສານ້ອຍຈະຕ້ັງຢູ່ທ່ີນ້ັນ ແລະບັນ
ດາຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະອົງຈະບົວລະບັດພຣະອົງ  4ເຂົາຈະເຫັນພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະນາມຂອງພຣະອົງຈະ
ຊົງປະທັບຕາໃສ່ຫນ້າຜາກຂອງເຂົາ  5ກາງຄືນຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ ເຂົາບ່ໍຕ້ອງການແສງໂຄມໄຟຫລືແສງອາທິດ ເພາະວ່າ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງສ່ອງສວ່າງໃສ່ເຂົາ ແລະເຂົາຈະໄດ້ຄຸ້ມຄອງຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດ 
 

          ບາງຄົນມີຄວາມສາມາດອັນອັສຈັນໃນການແຕ້ມຮູບດ້ວຍຄຳເວ້ົາທ່ີດີເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຊີມຣົດຊາດ, ໄດ້ສັມ 
  ຜັດແລະໄດ້ເບ່ິງ.    ໂຢຮັນໄດ້ແຕ້ມຮູບດ່ັງກ່າວດ້ວຍວິສັຍທັດ(ນິມິດ)ຂອງລາວກ່ຽວກັບສວັນໃໝ ່ ແລະແຜ່ນດິນໂລກ    
ໃໝ່. ໃນຂ້ໍພຣະຄັມພີເຫຼົ່ານ້ີ,  ພວກເຮົາໄດ້ "ເຫັນ" ເຮືອນທ່ີອັສຈັນທ່ີໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບທຸກໆຄົນທ່ີເຊ່ືອ.   ໂຢຮັນໄດ້ສຸມ 



 4 

ໃສ່ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບກຸງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່, ແລະຮູບພາບ 5 ຢ່າງທ່ີໂດດເດ່ັນໃນສ່ິງທ່ີລາວເຫັນແມ່ນ: ແມ່ນ້ຳແຫ່ງ
ຊີວິດ, ຕ້ົນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ, ໝາກໄມ້ໃນຕ້ົນ, ໃບໄມ້ໃນຕ້ົນ, ແລະຣາຊບັນລັງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
       ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຮູບພາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງເຮືອນນິຣັນດອນຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງກັບຮູບນ້ີ? 
ວັດທະນະທັມຍອດນິຍົມໄດ້ແຕ້ມຮູບຂອງຄົນທ່ີຢືນອ້ອມຮອບ ດີດພິນໃຫຍ່ໂດຍບ່ໍມີວັນສ້ິນສຸດ,    ແຕ່ບ່ໍມີບ່ອນໃດທ່ີ 
ພຣະຄັມພີສອນໄວແ້ນວນ້ັນ. ແຕ່ພວກເຮົາຈະເຮັດສາມຢ່າງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ພວກເຮົາຈະນະມສັການພະເຈ້ົາ.   ແນ່ນອນພວກເຮົາຈະປະກາດຄຳສັຣເສີນພຣະອົງ,   ແຕ່ການະມັສການ

ແມ່ນບ່ໍພຽງເປັນຄຳເວົ້າທ່ີພວກເຮົາຮ້ອງເພງຫລືເວ້ົາ. ພວກເຮົານະມສັການຜ່ານວິຖີຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
 ພວກເຮົາຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ.   ພວກເຮົາຖືກເອ້ີນວ່າ "ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ," ແຕ່ການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ

ຈະບ່ໍເປັນພາຣະໜັກ. 
 ພວກເຮົາຈະປົກຄອງກັບພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ປົກຄອງທ່ີມີອຳນາດເໜືອທຸກສ່ິງ, ແຕ່ພຣະອົງຈະໃຫ້

ສິດທິພິເສດແກ່ພວກເຮົາທ່ີຈະປົກຄອງຮ່ວມກັບພຣະອົງຕລອດໄປ. 
       ວິສັຍທັດ(ນິມິດ)ຂອງໂຢຮັນຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງຊີວິດນິຣັນດອນ. ພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກັບຄຳກ່າວທ່ີ 
ວ່າ "ຖ້າເບ່ິງຄືວ່າມັນດີເກີນໄປທ່ີຈະເປັນຄວາມຈິງ, ມັນອາດຈະເປັນຈິງ",  ແຕ່ນ້ັນບ່ໍແມ່ນຄວາມຈິງຢູ່ທ່ີນ້ີ.  ໂຢຮັນໄດ້
ຂຽນໄວ້ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດກັບເພ່ິນວ່າ, "ຖ້ອຍຄຳເຫລ່ົານ້ີແຫລະ, ສັດຊ່ືແລະທ່ຽງແທ້... "(ພນມ. 22: 6). 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

        ຄຳສັນຍາຂອງຊີວິດນິຣັນດອນກັບພຣະຄຣິດຈະມີຜົນກະທົບແນວໃດ  ວິທີທ່ີທ່ານດຳລົງຊີວິດໃນອາທິດນ້ີ?  ຈ່ົງ 
ພິຈາຣະນາການນຳໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
  
 ເບ່ິງໄປທ່ີພຣະຄຣິດ. ຖ້າທ່ານຍັງບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດ, ຈ່ົງວາງໃຈຂອງທ່ານໃນພຣະອົງ. ພຣະອົງ

ປະສົງໃຫ້ທ່ານມາຫາພຣະອົງແລະຢູ່ກັບພຣະອົງຕລອດໄປ. 
 
 ສຸມໃຈໃສ່ສວັນ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ, ສັນຊາດຂອງທ່ານຢູ່ໃນສວັນ (ຟລປ 3: 20). ຢ່າປ່ອຍ

ໃຫ້ສ່ິງຊ່ົວຄາວຂອງຊີວິດເຮັດໃຫ້ທ່ານສ້ິນຫວັງ,  ແຕ່ "ສແວງຫາສ່ິງທ່ີຢູ່ເບ້ືອງເທິງ,   ບ່ອນທ່ີພຣະຄຣິດຊົງສະ 
ຖິດຢູ່ເບ້ືອງຂວາຂອງພຣະເຈ້ົາ. "ຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ສ່ິງທ່ີຢູ່ເບ້ືອງເທິງ ບ່ໍໃຊ່ສ່ິງຊ່ຶງຢູ່ທ່ີແຜ່ນດິນໂລກ"(ກລຊ 3:2). 

  
 ເຊີນຄົນອ່ືນໄປສວັນ. ສຳຣວດເບ່ິງຄົນທ່ີທ່ານຮູ້ຈັກ ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີຄວາມຫວັງໃນຊີວິດນິຣັນ ເພາະວ່າພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ 

ວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດເທ່ືອ. ອະທິຖານແລະຊອກຫາໂອກາດທ່ີຈະບອກວິທີ ທ່ີພວກເຂົາສາມາດມີຊີວິດນິ 
ຣັນໃນສວັນກັບພຣະຄຣິດ. 

 
  
        ຊີວິດນິຣັນກັບພຣະເຢຊູແມ່ນຕລອດໄປເປັນນິດ, ສະນ້ັນເລືອກທ່ີຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ເຫັນໃນເວລາສ້ັນໆ
ທ່ີທ່ານມີຢູ່ເທິງໂລກ. ແລ້ວທ່ານຈະມີຊີວິດນິຣັນໂດຍບ່ໍມີຄວາມເສັຽໃຈຢ່າງແນ່ນອນ!  
                        
                                    ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.us  
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 12 ເມສາ 2020 (4-12-2020) 

 
ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການຄືນພຣະຊົນ 

 

ດົນປານໃດແລ້ວ ທ່ີທ່ານໄດ້ເປັນພະຍານໃນເຣື່ອງທ່ີຕ່ືນເຕ້ັນ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນຂ້ໍມູນອັນນຶ່ງຂອງປະຫວັດສາດ.  
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
   ສຳລັບພວກເຮາົສ່ວນຫຼາຍ, ເຣ່ືອງລາວຂອງຂ່າວລະດັບປະເທດຫືຼລະດັບໂລກກໍດ ີມັນກໍພຽງແຕ່ທໍ່ນ້ັນແຫຼະ: ເຣ່ືອງ
ລາວທ່ີພວກເຮາົໄດ້ເຫັນຫືຼໄດ້ອ່ານໃນຂ່າວຕ່າງໆ ມັນອາດຈະເປັນປະສົບການອັນດຽວ-ໃນຊີວິດ,    ແຕ່ວ່າໃນກໍຣະນີ
ແປກໆ ພວກເຮົາອາດຈະເວ້ົາໄດ້ວ່າ “ຂ້ອຍຢູ່ທີ່ນ້ັນ!”  
    ແນ່ນອນ, ບ່ໍມີຜູ້ໃດໃນພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ທີ່ນ້ັນທ່ີເຫດການອັນມີພລັງທ່ີໄດ້ປ່ຽນແປງທຸກສ່ິງຢ່າງ-ການຄືນພຣະຊົນຂອງ
ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ-ແຕ່ວ່າພວກເຮາົສເລີມສລອງເຫດການນ້ັນຢ່າງມ່ວນຊ່ືນທຸກໆຣະດູບານໃໝ່.  ແຕ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້
ອ້າແຂນຮັບເອົາການຄືນພຣະຊົນໃນຖານະທ່ີເປັນເຫດການແທ້ຈິງຂອງປະຫວັດສາດ  ຫືຼວ່າພຽງແຕ່ນັບຖແືບບທັມມະ
ດາວ່າເປັນພຽງນິທານພ້ືນເມືອງຝ່າຍຈິດວິນຍານ? ຫຼາຍໆຄົນຮັບເອົາຂ້ໍຄິດທີສອງ. ຄົນອື່ນໆອີກເຫັນວ່າການຄືນພຣະ
ຊົນແມ່ນ “ເຣ່ືອງການບັນດົນໃຈ” ກ່ຽວກັບຄຣູສອນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍທ່ີ່ມີຊ່ືວ່າເຢຊູ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອວ່າພຣະອົງເປັນ
ພຣະເມຊີອາຕົວຈິງຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ຄືນພຣະຊົນເພ່ືອມະນສຸໂລກທຸກໆຄົນ. ພຣະເຢຊູກເໍປັນແຕ່ພຽງບາງຄົນທ່ີຄົນບ່ໍມີສະຕປັິນ
ຍາຄວາມຮູ້ ເຄີຍໄດ້ພາກັນເຊ່ືອໃນພຣະອົງ.  
       ອຄັສາວົກໂປໂລມີບາງຢ່າງທີ່ຈະເວ້ົາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ັນ! ໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 15,  ທ່ານໂປໂລໄດ້ອ້າງຄວາມຈິງທ່ີບໍ່
ເອົາຄວາມຄິດສ່ວນຕົວເຂ້ົາມາປົນ: ພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຝ່າຍເນື້ອໜັງຮ່າງກາຍ, ແລະຫຼາຍໆຄົນກໍສາ
ມາດຢ້ັງຢືນໄດ້. ພວກເຂົາສາມາດເວ້ົາໄດ້ວ່າ “ຂ້ອຍຢູ່ທີ່ນ້ັນ!” 
       ຂະນະທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ, ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງໄດ້ເປັນສາເຫດທ່ີສົ່ງຜົນ
ສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບມະນຸດຊາດ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, 3 )  
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. 1 ໂກຣິນໂທ 15:1-3 
1ພ່ີນ້ອງທັງຫຼາຍເອີຍ, ເຮົາຂໍແຈ້ງໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫຼາຍຄຳນຶງເຖິງຂ່າວປະເສີດທ່ີເຮາົໄດ້ປະກາດແກ່ພວກເຈ້ົາແລ້ວ ຊ່ຶງພວກ
ເຈ້ົາໄດ້ຍອມຮັບເອົາໄວ້ແລະຕ້ັງຢູ່ໃນຂ່າວປະເສີດນ້ັນ. 2ແລະຊ່ຶງເປັນເຫດທີ່ກຳລັງໃຫ້ເຈົ້າທັງຫຼາຍໄດ້ພ້ົນ ຖ້າພວກເຈ້ົາ
ຍັງຍຶດຖຂືໍ້ຄວາມທ່ີເຮົາໄດ້ປະກາດເປັນຂ່າວປະເສີດແກ່ພວກເຈ້ົານັ້ນ ເວ້ັນເສັຽແຕ່ພວກເຈົ້າຫາກເຊ່ືອຢ່າງບໍ່ຈິງໃຈ. 
3ເຣ່ືອງທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບໄວ້ແລ້ວນ້ັນ ເຮົາໄດ້ມອບໄວ້ແກ່ເຈົ້າທັງຫຼາຍເປັນເຣ່ືອງສຳຄັນທີ່ສຸດຄືວ່າ ພຣະຄຣິດຊົງວາຍພຣະ
ຊົນແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຮາົທັງຫຼາຍຕາມທີ່ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີ. 

 

       ທ່ານໂປໂລກຳລັງໂຕ້ຖຽງກັບພວກທີ່ເຊ່ືອແບບປະເພນທ່ີີໄດ້ກົດດັນຄຣິສຕຽນບາງຄົນໃນເມືອງໂກຣິນໂທ.   ຊ່ຶງກ ໍ
ເປັນອັນນ່ຶງທີ່ຄ້າຍຄືກັບພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນນີ້: ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດທີ່ຄືນຂ້ຶນມາຈາກຕາຍໄດ້ດອກ. ດ່ັງນັ້ນ ທ່ານໂປໂລ
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ຈຶ່ງໄດ້ເລ້ີມພາກສ່ວນນ້ີຂອງການຄືນພຣະຊົນ ກັບຄຳເຕືອນສະຕອັິນກະຈ່າງແຈ້ງເຣ່ືອງ ຄວາມຕາຍ,   ການຖືກຝັງໄວ້, 
ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ ແລະໝາກຜົນອັນສຳຄັນສຳລັບກຈິການຂອງການໄຖ່ບາບ. 

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຍິ່ງໃຫຍພິ່ເສດ? 

       ທ່ານໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າສິ່ງທຳອິດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບມານ້ັນທ່ານກໍໄດ້ສ່ົງຕ່ໍໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຊາວໂກຣິນໂທ. ຂໍ້ 3-5 ແມ່ນຖື
ໄດ້ວ່າເປັນຫັຼກຄວາມເຊ່ືອທ່ີປະກອບເຂ້ົາກັນລະຫວ່າງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ ແລະຕອນທ່ີຂຽນຈົດໝາຍສະ
ບັບຕົ້ນຂອງທ່ານໂປໂລເຖິງຊາວເມືອງໂກຣິນໂທ. ຈົດໝາຍສະບບັນີ້ລົງວັນທີ ປະມານປ ີຄສ 55 ຊ່ຶງຕົກຖືກຊ່ວງພາຍ
ໃນຊາວຫ້າປີຫັຼງຈາກການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ ການທີ່ຮູ້ຈັກຊ່ວງເວລາຂອງທັງສອງ ຂອງຈົດໝາຍສະບັບນີ້ແລະເວລາ
ຂອງຫັຼກຄວາມເຊ່ືອທຳອິດກຳເນີດຂຶ້ນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ພວກເຮາົໃນປັດຈຸບັນນ້ີ ເພາະວ່າເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແມ້ກະ
ທ້ັງການລາຍງານເບ້ືອງຕ້ົນກ່ຽວເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຊ່ຶງລວມທັງສ່ວນປະກອບສາມຢ່າງຂອງເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ;  ສ່ວນປະ 
ກອບດ່ັງກ່າວບ່ໍແມ່ນເອກະສານປອມທ່ີແຕ່ງຂຶ້ນໂດຍຄຣິສຕຽນຕອນຫັຼງໆຕ່ໍມາ ໃນຂ້ໍທີ 3 ທ່ານໂປໂລຕັ້ງຂ້ໍຢືນຢັນຂອງ
ທ່ານໂດຍການປະກາດວ່າ “ພຣະຄຣິດໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນແທນຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາອ້າງຕາມພຣະຄັມພີ.” ທ່ານ
ໂປໂລຄິດເຖິງປໂຍກຢູ່ໃນພຣະຄັມພີເດີມກ່ຽວເຣ່ືອງຄວາມຕາຍຂອງພຣະເມຊີອາ,   ດ່ັງເຊ່ັນ  “ການທົນທຸກທໍຣະມານ
ຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້”   ໃນພຣະທັມເອຊາຢາ 53:5-9  ແລະຄຳບັນລະຍາຍເຖິງການສຽບແທງທີ່ມື  ແລະຕີນໃນເພງສັຣເສີນ 
22:16. ທ່ານໂປໂລເລັງການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູກັບໄປຫາຄຳທຳນວາຍໃນພຣະຄັມພີເດີມທ່ີກ່ຽວເຣ່ືອງພຣະເມຊີອາ.  
ທ່ານໂປໂລໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ຈຸດທ່ີສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບພຣະຄຣິດ ທ່ີຈະເຮດັໃຫ້ຕຳແໜ່ງຂອງພຣະເມຊີອາໃຫ້ຄົບເຕັມໃນ
ການໄຖ່ບາບຂອງໂລກ. ເຖິງປານນ້ັນ, ສຳລັບການໄຖ່ບາບທີ່ເປັນເຄ່ືອງບູຊາຂອງພຣະເຢຊູກເໍປັນບັນຫາ, ຄືພຣະເຢຊູ
ຈຳເປັນຕ້ອງເສັຽຊີວິດທ່ີແທ້ຈິງ. 
     ພວກຕ່ໍຕ້ານພຣະເຢຊູບາງຄັ້ງກປໍະຕິເສດວ່າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນແທ້ໆເລີຍ, ຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ຕາຍຢ່າງດຽວ. ແຕ່ວ່າ, 
ມີຫັຼກຖານຫຼວງຫຼາຍຢ້ັງຢືນຕໍ່ປະຫວັດສາດທັມມະຊາດຂອງການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເພ່ືອລົບລ້າງພຣະເຢຊູແລະການ
ອ້າງວ່າພຣະອົງບ່ໍແມ່ນຄົນແທ້.   ການບັນທຶກຂ່າວປະເສີດ, ລວມທັງນັກບັນທຶກບາງຄົນໃນພາກພຣະສັນຍາໃໝ,່ ໄດ້
ເປັນພະຍານຕ່ໍຄວາມຈິງຂອງການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ.  
 

2.  1 ໂກຣິນໂທ 15:4 
4. ແລະຊົງຖືກວາງໄວ້ ແລ້ວວັນຖ້ວນສາມໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນຂຶ້ນມາ ຕາມທີ່ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີນັ້ນ. 

 

   ພວກເຮາົບ່ໍສາມາດເວ້ົາເກີນຄວາມຍິ່ງໃຫຍຂ່ອງການຄືນພຣະຊົນແລະທັມມະຊາດຂອງປະຫວັດສາດ; ຊ່ຶງເປັນພ້ືນ
ຖານອັນຕົ້ນຕຂໍອງຄວາມເຊ່ືອຊາວຄຣິສຕຽນທ່ີຍຶດຖືແລະມີຄວາມຫວັງໃນການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ.   ດັ່ງນັ້ນ
ທ່ານໂປໂລໄດ້ສືບຕໍ່ກັບຫັຼກຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຳຂໍ້ນ້ີທີ່ເຜີຍແບພ້ືນຖານຂອງຂາ່ວປະເສີດ:  ບ່ໍພຽງແຕ່ພຣະຄຣິດໄດ້
ສິ້ນພຣະຊົນສຳລັບຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮາົ, ແຕ່ວ່າຫຼາຍໄປກວ່ານ້ັນອີກ, ພຣະອົງໄດ້ຖືກຝັງແລະໄດ້ຄືນມາອີກ. 
ໃນນ້ັນແມ່ນຄວາມພິເສດແລະຄວາມສຳຄັນຂອງຂ່າວປະເສີດ. 

ເປັນຫຍັງການຄືນພຣະຊົນຈຶ່ງເປັນປັດຈັຍສຳຄັນຂອງຂ່າວປະເສີດ? 
        ພຣະເຢຊູໄດ້ເຂົ້າມາໃນໂລກໃນຖານະເປັນມະນຸດແລະໄດ້ໃຊ້ໜ້ີບາບກັມຂອງມວນມະນຸດຢ່າງເຕັມໃຈ; ຄວາມ
ຕາຍ(ໂຣມ 6:23). ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຕາຍຍ້ອນຄວາມບາບຂອງພຣະອົງເອງ-ພຣະອົງບໍ່ມີບາບ 2 ໂກຣິນໂທ 5:21)-ພຣະ 
ອົງໄດ້ຕາຍເພ່ືອຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ.    ພຣະອົງໄດ້ຕາຍໃນຖານະເປັນຜນົຈາກການຕາຍທ່ີໜ້າສຍົດສຍອງ
ຂອງການທ່ີຖືກຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນ, ແຕ່ວ່າຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເປື່ອຍເໜ່ົາ (ກຈກ 2:31). ແທ້ໆແລ້ວ, ຂະນະທ່ີ
ທ່ານໂປໂລໄດ້ບັນລະຍາຍຕໍ່ຊາວເມືອງໂກຣິນໂທ,    ພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາແລ້ວທັງຝ່າຍເນ້ືອໜັງຮ່າງກາຍໃນວັນຖ້ວນ
ສາມ. ຫັຼກຄວາມເຊ່ືອຕ້ົນຕໍນີ້ອາດຈະເລັງເຖິງເພງສຣັເສີນ 16:10, ຄຳທຳນວາຍກ່ຽວກັບພຣະເມຊີອາທ່ີກະສັດດາວິດ
ໄດ້ປະກາດວ່າ “ຜູ້ສັດຊ່ື” ຂອງພຣະເຈ້ົາຈະບໍ່ພົບຄວາມເປ່ືອຍເໜ່ົາ. 
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       ພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກວາງໄວ້ທ່ີອຸບໂມງ,   ເພາະວ່າພຣະອົງເປັນມະນຸດແທ້ມີເນື້ອໜັງຮ່າງກາຍຄກັືບມະນຸດທ່ົວໆໄປ. 
ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນວິນຍານທ່ີເລື່ອນລອຍຫືຼເທບນິຍາຍຫືຼເຄິ່ງຄົນເຄິ່ງພຣະເຈົ້າ.   ພຣະອົງເປັນມະນຸດຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະ
ເປັນພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ທ່ີໃຫ້ພຣະອົງພຽງພໍເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ທ່ີຈະຍອມວາງຊີວິດພຣະອົງເອງລົງແລະມີສິດທີ່
ຈະຮັບເອາົຄືນມາອີກ (ຢຮ 10:18). ການຖືກຝັງຂອງພຣະເຢຊູ-ຂໍ້ມູນທ່ີພຣະອົງຖືກວາງໄວ້ໃນອຸບໂມງແທ້ຈິງ-ເຕືອນ
ພວກເຮົາວ່າພຣະອົງຊົງເປັນມະນຸດແທ້ຈິງ. 
     ການຕາຍແລະການຖືກຝັງຂອງພຣະເຢຊູກເໍຕືອນພວກເຮາົວ່າຄວາມບາບມີຜົນທ່ີຕາມມາ. ຄວາມຕາຍຂອງພຣະ
ອົງເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຊ່ຶງທຽບກັບການເປັນຢູ່ຂອງສັງຄົມພວກເຮົາປັດຈຸບັນທ່ີມີຄວາມໝາຍໃໝຂ່ອງຄວາມດີ  ແລະ
ຄວາມຊ່ົວທີ່ຂ້ຶນກັບສ່ວນບຸກຄົນຈະຍຶດຖືເອົາວ່າອັນໃດເປັນຄວາມຈິງ.  ໂດຍຜ່ານຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ,  ແຕ່ວ່າ, 
ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມດີແລະຄວາມຊ່ົວມີຜົນທ່ີຕາມມາແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຫີຼກຜົນກມັຂອງຄວາມຊ່ົວໃນໂລກນ້ີ.   ໃນຂະ 
ນະທ່ີຜົນຂອງຄວາມບາບຂອງມະນຸດນ້ັນແມ່ນພວກເຮົາທຸກຄົນຈະຕ້ອງຕາຍ. 
     ເຖິງປານນ້ັນ, ພຣະເຢຊູ, ກເໍປັນເຄື່ອງຖວາຍເພ່ືອໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ, ພຣະອົງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເອົາຄວາມ
ຕາຍເອງ, ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຈົມຕິດຢູ່ກັບຄວາມຕາຍ. ພຣະເຢຊູໄດ້ປະທານທາງດຽວເທ່ົານັ້ນໃນການເອົາຊະນະຄວາມຕາຍໃນ
ປະຫວັດສາດ: ການຄືນພຣະຊົນອັນແທ້ຈິງ. ຈົ່ງພິຈາຣະນາກ່ຽວກັບສ່ິງນ້ີ: ຖ້າທ່ານຢາກປີ້ນກັບຄືນຕ່ໍຄວາມຕາຍ, ທ່ານ
ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ທ່ານຕ້ອງເອົາຊະນະມັນດ້ວຍຊີວິດ.  ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນເຫດການປະຫວັດ
ສາດຊ່ຶງແມ່ນຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ປີ້ນຄວາມຕາຍກັບຄືນໃຫ້ມີຊີວິດ. 
      ພວກຕໍ່ຕ້ານອາດຈະເວ້ົາວ່າການຄືນພຣະຊົນເປັນສຽງເໝືອນກັບວ່ານຍິາຍໂລມໃຈແກ່ພວກທ່ີຢ້ານຕາຍ.  ແຕ່ວ່າ
ທ່ານໂປໂລຈະບ່ໍເອີ້ນວ່ານຍິາຍຢ່າງແນ່ນອນ ຊ່າງໄກກັນເຫືຼອເກີນ. ທ່ານໄດ້ຂຽນໜ້ອຍນຶ່ງຫັຼງຈາກຂ້ໍພຣະຄຳເຫ່ົຼານ້ີວ່າ
ຖ້າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວ ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮາົກໄໍຮ້ຜົນ   (1 ກຣທ 15:14,17).   ການບັນ
ຍາຍຂອງທ່ານກ່ຽວກັບສະຖານະການນ້ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບນິຍາຍ, ແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມບໍ່ມີຫວັງຕ່າງຫາກ. 

 

3.  1 ໂກຣິນໂທ 15:5-8 
5ພຣະອົງຊົງປາກົດແກ່ເກຟາ ແລ້ວແກ່ພວກສິບສອງຄົນນັ້ນ. 6ຕໍ່ມາພຣະອົງໄດ້ຊົງປາກົດແກ່ພວກພ່ີນ້ອງກວ່າຫ້າຮ້ອຍ
ຄົນໃນຄາວດຽວ ຊ່ຶງສ່ວນຫຼາຍຍັງເປັນຢູ່ຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ ແຕ່ບາງຄົນກລໍ່ວງຫັຼບໄປແລ້ວ. 7ຕໍ່ນ້ັນອີກພຣະອົງໄດ້ຊົງປາ
ກົດແກ່ຢາໂກໂບ ແລ້ວແກ່ອັຄສາວົກທັງໝົດ. 8ພາຍຫັຼງທີ່ສຸດພຣະອົງໄດ້ຊົງປາກົດແກ່ເຮົາ ຜູ້ເປັນເໝືອນລູກທ່ີເກີດຜິດ
ຍາມ. 

 

ທ່ານໂປໂລໄດ້ສືບຕໍ່ການບັນລະຍາຍໃຫ້ເຫດຜົນ ທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ປາກົດແກ່ຫຼາຍໆຄົນຫັຼງຈາກການຄືນພຣະຊົນ
ຂອງພຣະອົງ. ການໂຕ້ຖຽງນີ້ຈະບ່ໍເຂ້ົາເຣ່ືອງຖ້າວ່າຮ່າງກາຍຂອງພຣະເຢຊູຍັງຢູ່ໃນອຸບໂມງຢູ່,  ນັກສາສນາສາດສ່ວນ
ໃຫຍແ່ລ້ວກເໍຫັນພ້ອມວ່າຫັຼກຖານທັງໝົດຈາກສັດຕະວັດທີນ່ຶງແມ່ນຊ້ີໄປທ່ີອຸບໂມງທີ່ຫວ່າງເປົ່ານ້ັນ.  ຄວາມຈິງແລ້ວ, 
ຕຳຣາເກ່ົາແກ່ກບ່ໍໍໄດ້ບັນທຶກເຫດການໃດໆເພ້ີມເຕີມວ່າມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນຕ່ໍພຣະເຢຊູ  ຫັຼງຈາກການຖືກຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງ
ແຂນຂອງພຣະອົງ. 

ມີຫຼາຍໆເຫດການຈາກກຸ່ມຊົນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ໄດ້ລາຍງານເຖິງການໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດທ່ີໄດ້ຄືນມາແລ້ວນັ້ນໃນ 
ຫຼາຍໆແຫ່ງ ທ່ານໂປໂລໄດ້ລາຍງານວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ປາກົດຕໍ່ສາວົກຄົນນຶ່ງຫືຼຫຼາຍກວ່ານ້ັນຢ່າງໜ້ອຍສອງເທ່ືອ, ແລະ
ຕໍ່ຈາກນ້ັນມາກປໍາກົດຕໍ່ຄົນກຸ່ມໃຫຍຫ່ລາຍກວ່າຫ້າຮ້ອຍຄົນ.  ທ່ານໂປໂລໄດ້ກ່າວຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ແລະຖ້າຜູ້ໃດ 
ມີຄຳຖາມຂອງຄວາມເປັນຈິງໃນສ່ິງທີ່ເພ່ິນໄດ້ເວ້ົາ,  ພວກເຂົາກຄໍວນຈະຖາມຄົນເຫ່ົຼານ້ັນດ້ວຍຕົວເຂົາເອງ,  ຂະນະທ່ີ 
“ພວກເຂົາສ່ວນຫຼາຍຍັງມີຊີວິດຢູ່” (ຂໍ້ 6). 

ແມ່ນຫຍັງຄຄືວາມສຳຄັນຂອງຄຳພະຍານຂອງພວກທ່ີເປັນພະຍານ? 

ພວກເຫ່ົຼາສາວົກກໍບໍ່ໄດ້ຫຍງັເພ້ີມເຕີມຈາກການປັ້ນເຣ່ືອງຂອງການຄືນພຣະຊົນ.   ຄວາມຈິງແລ້ວ,  ສ່ິງທ່ີກົງກັນ
ຂ້າມເກີດຂ້ຶນ:   ສາວົກທັງໝົດຍົກເວ້ັນແຕ່ທ່ານໂຢຮັນໄດ້ຖືກຂ້າ ເພາະວ່າການປະກາດຂອງເຂົາເຈົ້າເຖິງການຄືນມາ
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ຂອງພຣະເມຊີອາຜູ້ທ່ີໄດ້ປາກົດຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ລະຄົນຕ່າງກໍອອກມາຈາກບ່ອນລີ້ຊ່ອນຕົວເພາະຢ້ານກົວຫັຼງຈາກການ
ຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຢຊູ ກາຍມາເປັນຜູ້ປະກາດທ່ີກ້າຫານຂອງຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງການຄືນພຣະຊົນ ແລະ
ຄວາມລອດພ້ົນໃນພຣະຄຣິດ. 

ຢ່າໃຫ້ພວກເຮາົລືມທ່ານໂປໂລ-ຊ່ຶງມີຊ່ືເກ່ົາວ່າໂຊໂລໄທເມືອງຕາໂຊ, ຟາຣີຊາຍຂອງພວກຟາຣີຊາຍ-ຜູ້ທ່ີກຳລັງ
ປະຊາສັມພັນຂ້ໍມູນອັນນີ້ໃຫ້ແກ່ຊາວຄຣິສຕຽນເມືອງໂກຣິນໂທ.  ໂຊໂລກໍແມ່ນຜູ້ນຶ່ງທ່ີກົດຂີ່ຂ່ົມເຫັງຄຣິສຕະຈັກຢ່າງບໍ່
ຢຸດຢ້ັງແລະໄດ້ຍອມປ່ອຍຄຸ້ມເຂດທັງໝົດ ແລະຕຳແໜ່ງຂອງຕົນເພ່ືອໄປປະກາດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູໃຫ້ແກ່ພວກຄົນຕ່າງ 
ຊາດ. ໃນຖານະເຄີຍເປັນຟາຣີຊາຍມາກ່ອນ ທ່ານໂປໂລກໄໍດ້ເປັນພາກສ່ວນຂອງກຸ່ມຄົນທ່ີມີການສຶກສາສູງ. ທ່ານໄດ້
ຮູ້ຈັກການໃຊ້ເຫດຜົນ ແລະຍັງສາມາດສເນີຄະດີຂອງທ່ານຢ່າງຊຳນານຕໍ່ແຕ່ລະກຸ່ມຂອງທ່ານໄດ້.   ທ່ານບ່ໍໄດ້ກັບໃຈ
ຢ່າງງ່າຍດາຍ.  ເຖິງປານນ້ັນ, ທ່ານໄດ້ຍ້າຍຈາກການຂ່ົມເຫັງຄຣິສຕຽນມາເຂົ້າຮ່ວມງານອັນສຳຄັນຂອງພວກເຂົາໃນ
ຖານະເປັນຜູ້ເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະຄຣິດ.   ແລະສ່ິງທັງໝົດທ່ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນກໍເພາະວ່າທ່ານໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດທ່ີ 
ໄດ້ຄືນພຣະຊົນແລ້ວ (ກຈກ 9:4-6)! 

ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາສາມາດເປັນພະຍານສຳລັບຄົນອື່ນໆຂອງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ? 

 

ນຳໃຊໃ້ນຊີວິດ 
     
       ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູເປັນຄຳຕອບທ່ີເຂ້ັມແຂງທ່ີສຸດສຳລັບສິ່ງທ່ີໄດ້ເກີດຂຶ້ນສອງພັນປທ່ີີຜ່ານມາໃນກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມ. ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດກັບຄວາມຈິງອັນນັ້ນ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້. 
 

 ໄວ້ວາງໃຈ. ມອບຊີວິດຂອງທ່ານໃຫ້ພຣະຄຣິດທ່ີໄດ້ຄືນພຣະຊົນ.”ຄວ່ືາຖ້າເຈົ້າຈະຮັບດ້ວຍປາກຂອງເຈົ້າວ່າ, 
“ພຣະເຢຊູຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ” ແລະເຊ່ືອໃນຈິດໃຈວ່າ  ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໂຜດບັນດານໃຫ້ພຣະອົງຊົງ
ຄືນຂຶ້ນມາຈາກຕາຍແລ້ວເຈົ້າກໍຈະໄດ້ພ້ົ້ົນ” (ໂຣມ 10:9). 
 

 ອ່ານ. ອ່ານທິສດີໃນທາງອື່ນອກີເພ້ີມເຕີມກຽ່ວກັບການຄືນພຣະຊົນແລະຕອບກັບຄືນຕໍ່ທິສດີເຫ່ົຼານັ້ນ. 
 

 ແບ່ງປັນ. ຄິດເຖິງບາງຄົນທີ່ຢາກຮູ້ຈັກຄວາມຈິງຂອງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ. ຂຽນຊ່ືຄົນນ້ັນລົງແລະ
ອະທິຖານສຳລັບຄົນນັ້ນ.    ອະທິຖານເພ່ືອໂອກາດສຳລັບການແບ່ງປັນກ່ຽວກບັການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະ    
ຄຣິດເຊ່ັນກັນ.   ຕ້ອງຕຽມຕົວແລະເຕັມໃຈທ່ີຈະມີສ່ວນເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສົນທະນາເຖິງຄວາມຈິງທີ່ມີຣິດອຳ
ນາດຂອງການຄືນພຣະຊົນ, ຊ່ຶງເປັນເຫດການທ່ີປ່ຽນແປງທຸກສິ່ງຢ່າງສຳລັບພວກເຮົາ! 
 

     ພວກເຮົາທັງໝົດສາມາດຊ້ີໄປທ່ີຊີວິດໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງຈາກເຫດການປະຫວັດສາດໃນລະດັບທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່
ວ່າຄວາມຕາຍ,  ການຖືກຝັງໄວ້, ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດຢືນຢັດຕ່າງຫາກໃນຖານະທີ່ເປັນເຫດການທີ່
ໃຫ້ພວກເຮາົມີຄວາມຫວັງໃນປັດຈຸບັນແລະຕລອດໄປເປັນນິດດ້ວຍ! 
 
 
                         ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 19 ເມສາ 2020 (4-19-2020) 

 
ເປັນຫຍັງການຄືນພຣະຊົນຈຶ່ງສຳຄັນ? 

 

ແມ່ນຫຍັງທີ່ປະດິດຂ້ຶນໃໝ່ຫືຼປັບປຸງໃໝເ່ປັນ "ການປ່ຽນເກມ" ສຳລັບທ່ານ?" 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດປ່ຽນແປງທຸກສິ່ງຢ່າງ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
   ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດທຸກໆມ້ືກັບການປະດິດຄິດສ້າງໃໝ່ໃນທຸກປະເພດທີ່ນຳການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍການດຳ
ເນີນຊີວິດແລະການເຮັດວຽກງານຂອງພວກເຮາົ: 
 ກເູທິນເບີກ(The Gutenberg) ການພິມ, ໄດ້ປະດິດໃນສັດຕະວັດທີ 15, ທ່ີສາມາດຜະລິດຄຳເວ້ົາແລະຄວາມ

ຄິດໄດ້ຢ່າງມະຫາສານ. 
 ໝໍ້ໄຟ(Battery), ກໍໄດ້ແນະນຳໃນປີ 1800, ທ່ີໃຫ້ທາງແກ່ພວກເຮົາໃຫ້ເກັບກຳພລັງງານໄດ້. 
 ບຣິໍສັດໄຟຟ້າ ເອດຊັີນ(Edison), (1879) ເຮັດໃຫ້ພວກເຮາົເຫັນແຈ້ງສວ່າງຍາມມ້ືເວັນແລະຍາມກາງຄືນ. 

   ການປະດິດຄແືນວນ້ີໄດ້ນຳການປ່ຽນແປງຕ່ໍທາງທ່ີພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດແລະເຮດັວຽກງານ, ແຕ່ວ່າພວກມັນມີມາແຕ່
ດົນແລ້ວແລະກຢູ່ໍຕາມສະຖານທ່ີສາມັນເທ່ົາທຸກວັນນ້ີ, ພວກເຮາົກໍບໍ່ໄດ້ໃສໃ່ຈກັບພວກມັນອີກ. ລອງຄິດເບ່ິງວ່າມັນຈະ
ຍາກຊ່ຳໃດໃນການເປັນຢູ່ທຸກວັນນ້ີໂດຍປາສຈາກໄຟຟ້າແລະແບດຕະຣີ.  
   ບ່ໍແມ່ນເຫດການທັງໝົດຂອງການປ່ຽນແປງ-ຊີວິດຄວນຈະເອົາປຽບຫືຼມອງຂ້າມ. ພິຈາຣະນາການຄືນພຣະຊົນຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ເປັນສູນກາງຄວາມຈິງຂອງຄວາມເຊ່ືອຄຣິສຕຽນເປັນເວລາກວ່າ 
ສອງພັນປີມາແລ້ວ,  ແລະກໍໜ້າເສ້ົາໃຈ, ມີຄຣິສຕຽນຫຼາຍຄົນສາມາດຈົດຈຳຂ້ໍມູນຕ່າງໆຂອງການຄືນພຣະຊົນຂະນະ
ທ່ີບໍ່ເຄີຍພິຈາຣະນາເອົາຄວາມຈິງນ້ັນມາປະຕບັິດໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຂົາ.   ພຣະເຢຊູໄດ້ຊັຍຊະນະຕໍ່ອຳ
ນາດຂອງຄວາມຜິດບາບແລະຄວາມຕາຍແມ່ນຫັນປ່ຽນ-ທັສນະສຳລັບຊີວິດຂອງພວກເຮາົຢ່າງແທ້ຈິງ-ທັງໃນປັດຈຸບັນ
ແລະຕລອດໄປເປັນນິດ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, 3 )  
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. 1 ໂກຣິນໂທ 15:20-22 
20ແຕທ່ີ່ຈິງພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນແລ້ວ ແລະຊົງເປັນຜົນແລກໃນພວກຄົນທ່ີລ່ວງຫັຼບໄປແລ້ວນ້ັນ. 
21ເພາະວ່າຄວາມຕາຍໄດ້ມີມາທາງມະນຸດສັນໃດ ການຄືນມາຈາກຕາຍກມີໍມາທາງມະນຸດສັນນ້ັນ. 22ດ້ວຍວ່າຄົນທັງ
ປວງໄດ້ຕາຍເພາະກ່ຽວເນ່ືອງກັບອາດາມສັນໃດ ຄົນທັງປວງກໍຈະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ມີຊີວິດເພາະກ່ຽວເນ່ືອງກັບພຣະ 
ຄຣິດສັນນັ້ນ. 
 

      ກ່ອນຈະມາເຖິງຂໍ້ພຣະຄຳນີ້, ທ່ານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍຄວາມສຳຄັນຂອງການຄືນພຣະຊົນຊ່ຶງເປັນປະຫວັດສາດ
ແທ້ຈິງ. ທ່ານໄດ້ຢັ້ງຢືນໃນຂໍ້ 14,   “ຖ້າພຣະຄຣິດບໍ່ໄດ້ຊົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວ  ການປະກາດຂອງພວກເຮາົກໍບໍ່ມີປໂຍດ 
ແລະຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຈ້ົາກໍບໍ່ມີປໂຍດເໝືອນກັນ” ທ່ານໂປໂລໄດ້ໂຕ້ຕອບວ່າຖ້າບໍ່ມີການຄືນພຣະຊົນ, ຈາກນ້ັນ
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ເຖິງແມ່ນພຣະຄຣິດກໍບໍ່ໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍ. ທ່ານໂປໂລຍັງໄດ້ສເນີໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳນຶກຜິດແລະຊອບອັນເລິກເຊ່ິງທ່ີ
ວ່າ ຖ້າວ່າບ່ໍມີການຄືນພຣະຊົນ, ຈາກນ້ັນການປະກາດວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ເປັນຄືນມາແລ້ວກໍເປັນພະຍານບ່ໍຈິງກ່ຽວເຣ່ືອງ
ຂອງພຣະເຈົາ້ (ຂໍ້ 15). ບົດສລຸບການສອນຂອງທ່ານໂປໂລ, ຖ້າວ່າພຣະຄຣິດບ່ໍໄດ້ເປນັຄືນມາ..... 
 ...ທ່ານໃຫ້ຄຳພະຍານບ່ໍຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ (ຂ້ໍ 15). 
 ...ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດຂອງທ່ານແມ່ນບ່ໍມີຄຸນຄ່າ (ຂໍ້ 17). 
 ...ທ່ານຍັງຈະຢູ່ກັບຄວາມຜິດບາບຂອງທ່ານ (ຂ້ໍ 17). 

      ການເລ້ີມຕົ້ນຂອງຂໍ້ 20, ທ່ານໂປໂລໄດ້ໃຊ້ພາບປະກອບເພ່ືອອະທິບາຍເພ້ີມເຕີມຂອງການຕາຍຂອງພຣະຄຣິດ
ວ່າມີຄວາມໝາຍຫຍັງສຳລັບມະນຸດຊາດທັງປວງ. ພຣະຄຣິດທ່ີໄດ້ຄືນແລ້ວນັ້ນແມ່ນ “ຊົງເປັນຜົນແຮກໃນພວກຄົນທີ່
ລ່ວງຫັຼບໄປແລ້ວນັ້ນ.” ໃນພຣະຄມັພີເດີມການສລອງໝາກຜົນແຮກ, ພວກປະຊາຊົນໄດ້ນຳເອົາພືດຜົນທຳອິດ (ແລະ 
ດທ່ີີສຸດ)  ຂອງພວກເຂົາຊ່ຶງເປັນສ່ວນຂອງການເກັບກ່ຽວທ່ີພວກເຂົານຳມາເປັນເຄ່ືອງຖວາຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ(ລະບຽບພວກ
ເລວີ 23:9-14). “ຜົນແຮກໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າໝາກຜົນທັງໝົດກໃໍກຈ້ະຕາມມາ.” ຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງພາບປະກອບ
ອັນນີ້ຄືວ່າການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດເກີນກວ່າຜົນຂອງຄົນອື່ນໆ, ເມ່ືອຜູ່ທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງຈະເປນັຄືນມາຈາກ
ຄວາມຕາຍ. ຂະນະທີ່ຄວາມຕາຍຝ່າຍເນື້ອກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຫີຼກລ້ຽງບໍ່ໄດ້, ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າຄວາມຕາຍຂອງພວກເຮາົບ່ໍແມ່ນຈຸດຈົບ. 
   ໃນທັສນະຂອງພວກທ່ີປະຕິເສດວ່າບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ, ຄວາມຕາຍແມ່ນຈຸດຈົບສິ້ນ, ມັນເປັນຈຸດຈົບຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ. 
ບໍ່ວ່າແມ່ນຫຍັງທ່ີທ່ານໄດ້ຄິດ, ໄດ້ເວ້ົາ, ຫືຼໄດ້ເຮດັມາໃນຊີວິດນີ້, ທ່ານກຈໍະຈົບລົງເໝືອນກັບຄົນອ່ືນໆອີກ, ແລະຄກັືນ
ທັງໝົດຄ:ື ຕາຍ. 

ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ່ພວກເຮົາຢ່າງໃດ? 

       ບໍ່ມີສິ່ງໃດທ່ີທ່ານໄດ້ກະທຳໃນຊີວິດມີຄວາມສຳຄັນຍ່ິງໃຫຍຂ່ນະທີ່ທ່ານຈະປະເຊີນກັບການພິພາກສາແລະບໍ່ມີຊີ
ວິດຫັຼງຄວາມຕາຍ.  ອັນນີ້ເປັນໜ້າສົງສານ, ເມ່ືອສລຸບຜົນຕາມຂັ້ນຕອນຂອງທັສນະນ້ີມັນບໍ່ມີຄວາມຫວັງ.  ບ່ໍວ່າທ່ານ
ຈະໄດ້ເຮດັສິ່ງດີຫືຼຊ່ົວແນວໃດກຕໍາມ, ໃນຕອນສຸດທ້າຍ, ທ່ານກຕໍາຍແລະກັບໄປເປັນຝຸ່ນດິນອີກ. 
      ໃນການສົມທຽບກັບທັສນະແບບນ້ີກໍຄຄືຳເວ້ົາຂອງທ່ານໂປໂລໃນຂໍ້ 21-22 ທ່ີວ່າໂດຍຜ່ານມະນຸດຄົນດຽວໄດ້ນຳ
ເອົາຄວາມຕາຍເຂ້ົາມາແຕ່ວ່າໂດຍຜ່ານມະນຸດອີກຄົນນ່ຶງໄດ້ນຳເອົາຊີວິດມາ. 
     ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.  ຄວາມຜິດບາບຂອງອາດາມ 
ໄດ້ນຳເອົາຄວາມຕາຍເຂ້ົາມາໃນໂລກ, ແຕ່ວ່າຄວາມປ່ຽນແປງອັນນ້ີແມ່ນ-ສິ່ງທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ກະທຳ-ຊ່ຶງໝາຍເຖິງວ່າ
ຄວາມຕາຍມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທ່ີຄວນຈະເປັນ. ໂດຍຜ່ານພຣະຄຣິດພວກເຮົາມີທາງອອກຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງມະນຸດ
ທ່ີໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຕໍ່ຊີວິດແລະຕໍ່ການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ເຫດການປະຫວັດສາດຊ້ິນນ້ີໃນຈັກກະວານໄດ້ພິກປີ້ນຄວາມ
ຜິດບາບຂອງພວກເຮາົພ້ອມທັງຜົນກັມຂອງຄວາມຫາຍຍະນະຂອງມັນ. 
 

2. 1 ໂກຣິນໂທ 15:23-28 
23ແຕ່ຈະເປັນໄປຕາມລຳດັບຂອງແຕ່ລະຄນົ ຄືພຣະຄຣິດຊົງເປັນຜົນແຮກ ຕ່ໍມາກໍແມ່ນຄົນທັງປວງທ່ີເປັນຢູ່ຝ່າຍພຣະ 
ຄຣິດໃນເວລາພຣະອົງສະເດັດມາປາກົດ.    24ຕໍ່ຈາກນັ້ນຈະເປັນຄາວສຸດທ້າຍ ຄືເມ່ືອພຣະອົງຈະຊົງຍົກເລີກການປົກ
ຄອງກັບທັງອານຸພາບ    ແລະອຳນາດທຸກໆຢ່າງເສັຽ      ແລ້ວຈະຊົງມອບຣາຊອານາຈັກໄວ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາຄພືຣະບິດາ. 
25ເພາະ ວ່າຈຳເປັນພຣະອົງຈະຊົງສເວີຍຣາດຢູ່ກ່ອນ  ຈົນກວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປາບສັດຕຣູທັງປວງໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ພຣະບາດ
ຂອງພຣະອົງ. 26ສັດຕຣູຕົວສຸດທ້າຍທີ່ຈະຖືກຊົງຍົກເລີກເສັຽນ້ັນແມ່ນຄວາມຕາຍ. 27ເຫດວ່າ, “ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປາບສ່ິງ
ສາລະພັດລົງໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະອົງແລ້ວ” ແຕ່ເມ່ືອພຣະຄັມພີກ່າວວ່າ,“ຊົງປາບສ່ິງສາລະພັດລົງນ້ັນ” ກໍປາກົດຄັກ
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ແນ່ວ່າ   ເວ້ັນເສັຽແຕ່ພຣະຜູ້ຊົງປາບສ່ິງສາລະພັດລົງຢູ່ໃຕພ້ຣະອົງ.   28ແລະເມ່ືອສິ່ງສາລະພັດໄດ້ຖືກຊົງປາບລົງຢູ່ໃຕ ້   
ພຣະອົງແລ້ວ ເມ່ືອນ້ັນອົງພຣະບຸດຈະຊົງຍອມລົງຢູ່ໃຕພ້ຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊົງປາບສິ່ງສາລະພັດລົງຢູ່ໃຕ້. 
 

   ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດມີຄວາມຈິງອັນຍິ່ງໃຫຍສ່ອງປະການ: 
1. ມັນບ່ໍແມ່ນວ່າໃຜຜູ້ນຶ່ງຈະຄືນມາຈາກຕາຍໄດ້; ແຕ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າທ່ີມີຮ່າງເປັນມະນຸດ. 
2. ຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູທີ່ເໜືອຄວາມຕາຍມີຄວາມໝາຍວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງທຸກສິ່ງ. 
      ໃນລະຫວ່າງການຮັບໃຊ້ໃນໂລກນ້ີຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ. ພຣະອົງໄດ້
ຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງຝູງຊົນ (ມັດທາຍ 9:4-5),   ແນະນຳຕົວພຣະອົງເອງໃນຖານະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງວັນຊະ
ບາໂຕ (12:8),   ໄດ້ຮູ້ຈັກຄວາມຄິດໃນໃຈມະນຸດ (ຂ້ໍ 25),   ແລະໄດ້ກ່າວວ່າພຣະອົງເປັນນຶ່ງກັບພຣະບດິາ  (ໂຢຮັນ 
10:30). ຄຳປະກາດຂອງພຣະເຢຊູຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍອັນໃດເລີຍຖ້າຫາກວ່າພຣະອົງຍັງຢູ່ໃນຫລຸມຝັງສົບ  . ແຕ່ວ່າ, 
ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ  ແມ່ນຫັຼກຖານຍ່ິງໃຫຍທ່ີ່ພຣະອົງຄືຜູ້ທ່ີພຣະອົງໄດ້ປະກາດວ່າ  ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະ
ເຈ້ົາ,   ໄດ້ສັນຍາຈະປະທານພຣະເມຊີອາ,   ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນຂອງມວນມະນຸດ.  ມີແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນມີອຳນາດ 
ເໜືອຄວາມຕາຍແລະພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງຣິດອຳນາດນ້ັນຜ່ານທາງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ. 
   ໂດຍການເອົາຊະນະຄວາມຕາຍໃນຖານະເປັນສັດຕຣູ, ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງ
ທຸກສ່ິງທັງປວງ.  ໃນຕອນຕ້ົນໆຂອງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກຂອງພຣະເຢຊູ,  ພວກເຫ່ົຼາສາວົກໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ
ຢ່າງມີພລັງຫຼາຍຄັ້ງ. ພຣະອົງໄດ້ຫ້າມລົມແລະຄ້ືນທະເລທ່ີທະເລຄາລີເລ (ມັດທາຍ 8:23-27). ຜີຮ້າຍໄດ້ຍອມຈຳນົນ
ຕໍ່ພຣະອົງເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ຂັບໄລ່ພວກມັນ (ຂໍ້ 28-34).   ພຣະອົງປ່ິນປົວຫຼາຍຄົນໃຫ້ດີຈາກການເຈັບປ່ວຍຂອງພວກ
ເຂົາ (9:35). ພຣະອົງຍັງໄດ້ນຳເອົາຄົນຄືນມາຈາກຕາຍ (ຂໍ້ 23-25).   ພວກເຮາົເຫັນທັງພລັງຝ່າຍທັມມະຊາດ ແລະ
ຝ່າຍວິນຍານຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງພຣະຄຣິດ.   ແຕ່ວ່າ,  ເມ່ືອພຣະເຢຊູໄດ້ນຄືນມາຈາກຕາຍຝ່າຍຮ່າງກາຍ,  ດ້ວຍຮ່າງ
ກາຍໃໝທ່ີ່ບໍ່ຮູ້ເປື່ອຍເນ່ົາຊ່ຶງບໍ່ກ່ຽວກັບຄວາມຕາຍອີກ, ພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ນແຕ່ຄວາມຕາຍກຍໍອມຈຳ
ນົນຕໍ່ອຳນາດຂອງພຣະອົງ. 

ແມ່ນຫຍັງຄກືານທ້າທາຍທີ່ທ່ານພົບໃນການຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຂອງພຣະຄຣິດ? 
    

3. 1 ໂກຣິນໂທ 15:54-58 
54ແລະເມ່ືອໃດກາຍທີ່ຮູ້ຈັກເປ່ືອຍເນ່ົານີ້ຈະໄດ້ສວມກາຍທ່ີບໍ່ຮູ້ຈັກເປ່ືອຍເນ່ົາ ແລະກາຍທີ່ຕາຍເປັນນ້ີຈະໄດ້ສວມກາຍ
ທ່ີຕາຍບ່ໍເປັນ ເມ່ືອນັ້ນແຫຼະ,   ຄວາມທ່ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີນັ້ນຈະສຳເຣັດ ຄືວ່າ, “ຄວາມຕາຍໄດ້ຕົກເຖິງປະຣາຊັຍ
ແລ້ວ”. 55ໂອຄວາມຕາຍເອີຍ, ຊັຍຊນະຂອງມຶງຢູ່ໃສ ໂອຄວາມຕາຍເອີຍ, ໄລພິດຂອງມຶງຢູ່ໃສ”. 56ໄລພິດຂອງຄວາມ
ຕາຍຄຄືວາມບາບ ແລະຣິດອຳນາດຂອງຄວາມບາບຄືພຣະບັນຍັດ. 57ແຕ່ວ່າຈົ່ງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະທານ
ຊັຍຊນະແກ່ເຮົາທັງຫຼາຍ  ດ້ວຍພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮາົ.  58ດັ່ງນ້ີແຫຼະ,  ພ່ີນ້ອງທ່ີຮັກຂອງເຮົາເອີຍ, ເຈ້ົາທັງ
ຫຼາຍຈົ່ງຕັ້ງໝ້ັນຢູ່ ຢ່າຫວ່ັນໄຫວ ຈົ່ງປະຕບັິດງານຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ບຣິໍບູນທຸກເວລາ ດ້ວຍຮູ້ວ່າໃນອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ ການຂອງພວກເຈົ້ານ້ັນຈະບ່ໍໄຮ້ປໂຍດ. 

ແມ່ນຫຍັງຄບືາງຫົນທາງທີ່ຊາວຄຣິສຕຽນຊ່ຶງບາງຄັ້ງດຳລົງຊີວິດໃນຖານະທ່ີຖືກຜ່າຍແພ້? 

       ການປ້ອງກັນຮັກສາຂອງທ່ານໂປໂລກ່ຽວເຣ່ືອງການຄືນພຣະຊົນກພົໍບຢູ່ທົ່ວໃນພຣະທັມ   1 ໂກຣິນໂທ 15 ກບ່ົໍງ
ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລ້ວວ່າພຣະຄຣິດໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍຢ່າງແທ້ຈິງ; ດ່ັງນັ້ນ, ໃນການຕອບກັບ, ພວກເຮົາຈະປະສົບ
ການກັບການຄືນພຣະຊົນ. ຂນະທ່ີຄວາມຕາຍໄດ້ຖືກທຳລາຍແລ້ວ,   ສິ່ງທ່ີພວກເຮາົກະທຳໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົານັ້ນ 
ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງແທ້ຈິງ.   ດຽວນ້ີຄວາມຕາຍຍັງມີອຳນາດເໜືອພວກເຮົາ,  ແຕ່ວ່າມັນກໍເປັນພຽງເວລາອັນສ້ັນໆ 
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ເທ່ົານັ້ນ.  ທ່ານໂປໂລໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນຂອງຄາວສຸດທ້າຍຂອງການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູໂດຍຍ້ຳຄືນພຣະ 
ຄັມພີເດີມສອງຂ້ໍ. 
 “ພຣະອົງຈະທຳລາຍຄວາມຕາຍຕລອດໄປເປັນນິດ.” (ເອຊາຢາ 25:8). 
 “ເຮາົຈະໄຖ່ປະຊາຊົນນ້ີໃຫ້ພ້ົນຈາກພິພົບຄົນຕາຍ ຫືຼຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ພ້ົນຈາກອຳນາດຂອງຄວາມຕາຍ ໂອ

ຄວາມຕາຍເອີຍ,  ຈົ່ງມາພ້ອມກັບພັຍວິບັດຂອງເຈ້ົາ  ໂອ ພິພົບຄົນຕາຍເອີຍ,  ຈ່ົງມາພ້ອມກັບການທຳລາຍ
ຂອງເຈ້ົາ.” (ໂຮເຊອາ 13:14). 

     ຣິດອຳນາດຂອງຄວາມຕາຍໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍອອກໄປແລ້ວໂດຍຊັຍຊະນະທ່ີໄດ້ຮັບໂດຍຜ່ານຄວາມຕາຍແລະການ
ຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ.     ຄວາມພິເສດຂອງຄຳພະຍານຄຣິສຕຽນໃນການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຫັຼກ
ຖານອັນດຽວເທ່ົານ້ັນໃນປະຫວັດສາດທ່ີປີ້ນຄນືຄວາມຕາຍໄດ.້ ຊັຍຊນະຕ່ໍຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູນຳເອົາການນຳ
ໃຊ້ຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ພວກເຮາົ. 
 ຂະນະທ່ີຄວາມຕາຍແມ່ນຜົນທ່ີຕາມມາຂອງຄວາມບາບ(ໂຣມ 6:23), ຫັຼງຈາກນ້ັນຊັຍຊນະຄວາມບາບຂອງ

ພຣະເຢຊູກຊໍະນະອຳນາດຂອງຄວາມບາບໄດ້ເຊ່ັນກັນ. ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ປ່ຽນແປງ “ເກມອັນສຸດທ້າຍ” 
ຂອງພວກເຮາົ; ພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນທິດທາງການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຮາົໃນໂລກແຫ່ງນີ້ໃນປັດຈຸບັນນ້ີ. 

 ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດມີຄວາມໝາຍວ່າພວກເຮາົບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກເຮາົໃຫ້ເສັຽປໂຍດ. ທຸກໆ
ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກະທຳມີຄວາມສຳຄັນ. “ການຂອງພວກເຈ້ົາໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານ້ັນຈະບໍ່ໄຮ້ປໂຍດ” (ຂ້ໍ 58). 

      ຄວາມດຶງດູດຝ່າຍລົບທັງປວງກຍັໍງຊອກຫາທາງທ່ີຖວ່ງດຶງພວກເຮົາໃຫ້ອອກຈາກຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ແຕ່ວ່າ  
ຂນະທີ່ພວກເຮົາໄດ້ອອກຈາກການເປັນຂ້າທາດຂອງຄວາມຜິດບາບ,  ພວກເຮົາຄວນຈະແບ່ງປັນເສຣີພາບນັ້ນກັບຄົນ
ອື່ນໆ. ນ້ີແມ່ນວຽກງານທ່ີການຄືນພຣະຊົນໄດ້ເອີ້ນພວກເຮາົ, ແລະມັນຈະບໍ່ແມ່ນວຽກງານທີ່ໄຮ້ປໂຍດ. 

ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍຄົນອ່ືນຢ່າງໃດໃຫ້ດຳລົງຊີວິດແຫ່ງຊັຍຊນະທີພ່ວກເຮົາມີໃນພຣະຄຣິດ? 
 

                                                ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

   ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນພ້ືນຖານຫັຼກຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຈິງທ່ີປ່ຽນແປງທຸກໆຊີວິດ. ທ່ານຈະດຳລົງ
ຊີວິດຢ່າງໃດໃນຄວາມຈິງອັນນີ້? ຈົ່ງພິຈາຣະນາການນຳໃຊ້ດັ່ງຕ່ໍລົງໄປນີ້: 
 

 ສາລະພາບ. ຖ້າມີບ່ອນໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານຊ່ຶງທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມບາບມີອຳນາດເໜືອທ່ານ, ສາ
ລະພາບຄວາມບາບນ້ັນຕ່ໍພຣະເຈົ້າ.  
 

 ຮັບໃຊ້. ຊອກຫາບ່ອນທ່ີທ່ານສາມາດເຂ້ົາສ່ວນຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ.   ຈ່ົງດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃຕອ້ຳນາດ
ຂອງພຣະຄຣິດ, ທີ່ຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າທ່ານຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງຢ່າງບໍ່ໄຮ້ປໂຍດຈັກເທ່ືອ. 
 

 ແບ່ງປັນ. ບອກບາງຄົນວ່າການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດປຽ່ນແປງຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ. 
 

     ມັນເປັນການສຳຄັນທີ່ຮູ້ຈັກຂໍ້ມູນຂອງການຄືນພຣະຊົນ. ມັນຍັງຈຳເປັນສຳລັບພວກເຮາົທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈທາງຂອງການ
ຄືນພຣະຊົນທີ່ມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດຂອງພວກເຮາົ-ແລະແບ່ງປັນຄວາມຈິງເຫ່ົຼານ້ີໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນໆ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.us ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 26 ເມສາ 2020 (4-26-2020) 

 
ຄວາມຮັກ 

 

ແມ່ນຫຍັງຄືອາຫານທ່ີເອົາອອກຈາກເຕົາປ້ີງໃໝ່ໆ ທ່ີທ່ານມັກ?" 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ຈ່ົງໃຫ້ຄວາມຮັກຊຶມຊວ່ານເຂ້ົາໄປສູ່ທຸກໆ ຄວາມສັມພັນ 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
        ບ່ໍມີໃຜມັກສ້ົນສຸດຂອງເຂ້ົາຈ່ີ.   ຂ້ອຍມີມີລູກ 4 ຄົນທ່ີມັກໂຕ້ຖຽງກັນຍາດຊີງກັນ,  ແຕ່ວ່າສ້ົນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີ 
ພວກເຂົາໄດ້ຕ່ໍສູ້ຍາດຊີງກັນ.  ໃນຫລາຍໆປີໃນຖານະທ່ີເປັນພໍ່ຂອງພວກເຂົາ,  ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນສຽງຄົນໃດໃນ 
ພວກເຂ້ົາຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ:  "ບ່ໍ,  ຂ້ອຍຕ້ອງອັນທ່ີເປັນແຜ່ນກອບໆ, ມີກ່ິນບູດ, ແຂງຄືເຈ້ັຽກາກຕົງ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນ 
ພວກເຂົາວ່າຢາກໄດ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເລີຍ ເພາະວ່າເດັກນ້ອຍຕ້ອງການຂອງສົດ ແລະຜູ້ໃຫຍ່ກໍເຊ່ັນດຽວກັນ. 
    ຄວາມສັມພັນກໍຄ້າຍຄືກັບສ້ົນເຂ້ົາຈ່ີ. ເມ່ືອເວລາຜ່ານໄປດົນ, ເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນມັກຈະແຂງກະດ້າງແລະແຂງແກ່ນໂດຍສະ 
ເພາະທັງສອງສ້ົນ.   ແຕ່ການແຕ່ງງານແລະຄວາມເປັນມິດບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດຕາມແບບຢ່າງສະພາບເຈ້ົາຈ່ີທ່ີກ່າວມາ 
ນ້ັນ.   ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ,  ທ່ີພຣະຄັມພສີອນໃຫ້ພວກເຮົາມີວິທີການທ່ີແນ່ນອນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສັມພັນຂອງ 
ພວກເຮົາກັບຄົນອ່ືນບ່ໍໃຫຢຸ້ດຊະງັກ.  ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດ, ທ່ານກມີພລັງທ່ີຈະຟ້ືນຟູຄວາມສົດຊ່ືນ 
ຢ່າງອັສຈັນໃຈໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ. ວິທີການສຳລັບການຂຍາຍຄວາມສັມພັນທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ນ້ີແມ່ນເພ່ຶືອບ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມ 
ເຂ້ົາໃຈຜິດ, ແຕ່ບ່ໍໄດ້ມາລ້າໆ. ການພົວພັນອັນເລິກເຊ່ິງນ້ີແມ່ນຄວາມຮັກ. 
         ທ່ານຮູ້ສຶກຜິດຫວັງບ່ໍກັບຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກຳລັງເປັນຢູ່ໃນເວລານ້ີ?    ທ່ານຮູ້ສຶກເບ່ືອໜ່າຍບ່ໍທ່ີເຫັນຄົນ 
ຫັນໜີອອກໄປຈາກຊີວິດທ່ານ? ທ່ານພຍາຍາມທ່ີຈະສແວງຫາທາງເພື່ອຈະລົງເລິກໄປອີກກັບຜູ້ທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບທ່ານບໍ? 
ຖ້າເປັນດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ົງຟັງຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຍຊູຂະນະທ່ີພຣະອົງອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ. 
 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, 3 )  
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ໂຢຮັນ 15:9-10 
9ພຣະບິດາໄດ້ຊົງຮັກເຮົາຢ່າງໃດ ຝ່າຍເຮົາໄດ້ຮັກພວກທ່ານຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນ ຈ່ົງຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງເຮົາ  10ຖ້າ
ພວກທ່ານຖືຮັກສາຂ້ໍບັນຍັດຂອງເຮົາ ທ່ານກໍຈະຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງເຮົາ ເໝືອນດ່ັງເຮົາໄດ້ຖືຮັກສາບັນຍັດພຣະບິ
ດາຂອງເຮົາ ເຮົາຈ່ຶງຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. 
 
      ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງໃນໂຢຮັນ 15 ວ່າມີອ່າງໃຫຍ່ເທ່ົາມະຫາສມຸດເພ່ືອເກັບສາຄວາມຮັກໄວ້, ແຕ່ມັນບ່ໍ 
ໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຈາກພວກເຮົາ ຄວາມຮັກມີຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາ.  ຖ້າພວກເຮົາຕ້ັງຄວາມຫວັງທ່ີຈະຖອກເທລົງໃສ່ຊີວິດຂອງຄົນ 
ອ່ືນຢ່າງມີຄວາມໝາຍ ພວກເຮົາຕ້ອງດ່ືມຈາກນ້ຳສ້າງທ່ີເລິກຂອງພຣະບິດາແຫ່ງສວັນ  ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເວ້ົາໃນທຳນອງນ້ີ: 
ຄຸນນະພາບຂອງຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບຄົນອ່ືນຈະຜູກພັນກັບຄຸນນະພາບຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບພຣະເຈ້ົາ. 
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         ໃນພຣະຄັມພີຂ້ໍນ້ີ ຈ່ົງຈ່ືຈຳເປັນພິເສດໃນຖ້ອຍຄຳທ່ີວ່າ “ຕ້ັງຢູ່ໃນ”.   ນ້ີແມ່ນຄຳທ່ີສຳຄັນໃນໂຢຮັນ15.  ການຕ້ັງ 
ຢູ່ໃນຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນນ່ຶງ  ແມ່ນການອາສັຍຢູ່ບ່ອນນ້ັນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ;  ສະຖານທ່ີທ່ີທ່ານຕ້ັງຢູ່ແມ່ນສະຖານທ່ີ ທ່ີທ່ານໄດ້ 
ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍພຽງພໍ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຕົວທ່ານເອງເໝືອນກັບວ່າໄດ້ຢູ່ໃນເຮືອນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ໜຸນໃຈຜູ້ທ່ີຕິດ 
ຕາມພຣະອົງໃຫ້ຮັກສາຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ສົດຊ່ືນໂດຍການຢູ່ໃກ້ຊິດພຣະອົງ, ໂດຍການເຮັດໃຫ້ຕົວເອງຢູ່ໃນເຮືອນ 
ແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. ແນ່ນອນຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູອາດຈະບັນລຸຄວາມໃກ້ຊິດສນິດສນົມທ່ີພຣະເຢຊູທ່ີໄດ້ຊົງ 
ອະທິບາຍຢູ່ໃນທ່ີນ້ີ ໂດຍການອະທິຖານແລະສຶກສາພຣະຄັມພີເປັນປະຈຳ,  ແຕ່ຄວາມໃກ້ຊິດທາງຈິງວິນຍານອັນເລິກ 
ເຊ່ີງກັບພຣະເຈ້ົາແມ່ນບ່ໍໄດ້ມາຈາກການເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ການເຊ່ືອຟັງຢ່າງສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະວິນຍານຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາແລະຕ່ໍພຣະຄຳຂອງພຣະອົງນ້ັນແມ່ນກຸນແຈ.  
       ການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາເປັນປັດຈັຍສຳຄັນທ່ີສຸດຕ່ໍການເກີດຜົນໃນຊີວດິຂອງຄົນອ່ືນ. ຈ່ົງສັງເກດວິທີທ່ີພຣະເຢຊູຊົງ 
ຜູກມັດຣະຫວ່າງຄວາມຮັກແລະການເຊ່ືອຟັງໄວ້ນຳກັນຢ່າງແໜ້ນ: "1ຖ້າພວກທ່ານຖືຮັກສາຂ້ໍບັນຍັດຂອງເຮົາ ທ່ານກໍ
ຈະຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງເຮົາ " (ຂ້ໍ 10). ຖ້າທ່ານເຮັດໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູສ່ັງໃຫ້ທ່ານເຮັດ, ທ່ານຈະຮູ້ສຶກເຖິງພລັງອັນ 
ເຕັມທ່ີຂອງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ! ນ້ັນບ່ໍໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຢຊູຈະຮັກທ່ານຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ -ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມຮັກ 
ຈາກພຣະເຈ້ົາຢ່າງສົມບູນຢູ່ແລ້ວ - ແຕ່ທ່ານຈະຮູ້ແລະປະສົບກັບຄວາມຮັກນ້ັນຫລາຍຂ້ືນ. ຄວາມມຸ່ງໝ້ັນຂອງທ່ານຕ່ໍ 
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຢຊູເປັນຈຸດທ່ີສຳຄັນເພື່ອຊວ້ານຊູຊີວິດຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບທ່ານ. 
        ການຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູເປັນກຸນແຈໄຂໄປສູ່ທຸກຄວາມສຳເຣັດ,  ໂດຍສະເພາະໃນຄວາມສັມພັນ 
ກັບຄົນອ່ືນໆ.  ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງຕ້ອງຮັບເອົາຄຸນຄ່າຂອງພຣະອົງແລະເຊ່ືອຟັງສຽງຂອງພຣະອົງ.  ເມ່ືອພວກເຮົາບ່ໍ 
ສົນໃຈຄຳເຕືອນແລະການກະຕຸ້ນເຕືອນຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລະໄດ້ວາງແຜນເສ້ັນທາງທ່ີເຫັນແກ່ຕົວຂອງພວກ 
ເຮົາ, ແມ່ນພວກເຮົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງ, ພວກເຮົາທໍາລາຍຄວາມສຳເຣັດສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ, ແລະພວກເຮົາກຳລັງເຮັດໃຫ ້
ຄົນທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາຂຸ່ນເຄືອງໃຈ. ພວກເຮົາຕ້ອງຢູ່ໃກ້ຊິດສນິດກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສເມີ. 
 

2.  ໂຢຮັນ 15:11-12 
11ຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີເຮົາໄດ້ບອກທ່ານທັງຫລາຍແລ້ວ ເພ່ືອຄວາມຍິນດີຂອງເຮົາຈະຢູ່ໃນທ່ານ ແລະຄວາມຍິນດີຂອງ
ທ່ານຈະຄົບບໍຣິບູນ  12“ນ້ີແຫລະ, ເປັນຂ້ໍບັນຍັດຂອງເຮົາ ຄືໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຮັກກັນແລະກັນ ເຫມືອນດ່ັງເຮົາໄດ້ຮັກ
ພວກທ່ານ. 
 

   ທ່ານເຄີຍເຫັນຜູ້ຊາຍຜູ້ທ່ີອ້າງວ່າລາວເປັນຄຣິສຕຽນແຕ່ລືມກວດເບ່ິງໜ້າຂອງຕົນບ່ໍ? ອາທິດແລ້ວອາທິດເລ່ົາ ລາວ 
ຍາງເຂ້ົາໄປໃນໂບດຢ່າງໝ້ັນໃຈ  ທ່ີມີສີໜ້າບູດບ້ຶງແລະເຄ່ັງຂຶມແລະເຮັດໃຫຕ່ັ້ງທ່ີລາວນ່ັງເປ້ືອນເປັນເສ້ັນຍາວ   ລາວ 
ເປັນຄົນທ່ີເຮັດກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເວ້ົາຂອງລາວ.   
         ການມີຊີວິດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດຄວນຈະມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຫົວໃຈ!   ການເຊ່ືອຟັງພຣະອົງບ່ໍແມ່ນຄວາມຂຸ່ນ 
ເຄືອງໃຈ, ຂົບແຂ້ວຄ້ຽວຟັນ.  ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ! ໃນຂ້ໍທີ 11, ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, "ຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີເຮົາໄດ້ບອກ
ທ່ານທັງຫລາຍແລ້ວ  ເພື່ອຄວາມຍິນດີຂອງເຮົາຈະຢູ່ໃນທ່ານ  ແລະຄວາມຍິນດີຂອງທ່ານຈະຄົບບໍຣິບູນ.”    ທ່ານມ ີ
ຄວາມຊ່ືນທ່ີພຣະເຢຊູສະຖິດຢູ່ພາຍໃນຊີວິດຂອງທ່ານບໍ?  ຖ້າຫາກເປັນດ່ັງນ້ັນ,   ການຍອມຢູ່ໃຕ້ພຣະຄຣິດກໍບ່ໍແມ່ນ 
ທາງໄປສູ່ຄວາມຫວຸ້ນວາຍ  ແຕ່ເປັນທາງໄປສູ່ເສຣີພາບ.    ເມື່ອທ່ານພົບວ່າໜ້ີຂອງທ່ານໄດ້ຈ່າຍແລ້ວແລະບາບຂອງ 
ທ່ານຖືກລຶບອອກແລ້ວ, ທ່ານກໍດຳເນີນຊີວິດໄປດ້ວຍພາຣະທ່ີເບົາກວ່າ. 
         ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນພຣະວິນຍານບໍ?  ຕົວຂອງທ່ານມີຊີວິດທ່ີສົດຊ່ືນຕ່ໍຄົນອ້ອມຂ້າງ 
ທ່ານຫລືບໍ? ຖ້າບ່ໍເປັນດ່ັງນ້ັນ,  ທູນຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ຟື້ນຟູຄວາມຊົມຊ່ືນໃນຄວາມພ້ົນຂອງທ່ານ (ເພງສັຣເສີນ 
51:12). 
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        ຈ່ົງສັງເກດໃນໂຢຮັນ 15:12 ວ່າເມື່ອຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູສະຖິດຢູ່ພາຍໃນທ່ານ,    ຄວາມຮັກນ້ັນຈະບ່ໍສາ 
ມາດກັກຕຸນຮັກສາໄວ້ໄດ້  ຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດຕ້ອງໄຫລເຂ້ົາມາສູ່ຊີວິດແລະໄຫລອອກໄປຈາກຊີວິດຂອງທ່ານ: 
"ນ້ີແຫລະ, ເປັນຂ້ໍບັນຍັດຂອງເຮົາ ຄືໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຮັກກັນແລະກັນ." ຂອງປະທານແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດ 
ມາພ້ອມກັບຄຳແນະນຳນ້ີ: ຈ່ົງແບ່ງປັນກັບຄົນອ່ືນ! ພວກເຮົາຖືກສ່ັງໃຫ້ຮັກຄົນທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາໃນແບບດຽວກັບ 
ທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຮັກພວກເຮົາ.  ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບມຣໍະດົກທ່ີອຸດົມສົມບູນ, ພວກເຮົາບ່ໍຄວນກັກຕຸນພຣະຄຸນໄວ້; 
ແຕ່ໃຫພ້ວກເຮົາໄດ້ຮັບການເສີມກຳລັງແລະເຂ້ັມແຂງກ້າຫານເພ່ືອຈະມອບພຣະຄຸນຕ່ໍໄປໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນ. 
       ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ມອບບັນຍັດໃຫຮັ້ກແບບມົວໆຫືຼບ່ໍແຈ້ມແຈ້ງ.  ພຣະອົງໄດ້ຊ້ີນຳພວກເຮົາໃຫ້ຮັກຄົນອືນໃນແບບທ່ີ 
ທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກພວກເຮົາ.   ພຣະເຢຊູຊົງສຳແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແນວໃດ?  ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ໃຫ້.  ພຣະອົງ 
ໃຫ້ອະພັຍ. ພຣະອົງຊົງຍົກໂທດ. ພຣະອົງມີຄວາມເມດຕາ, ມີຄວາມກະຣຸນາ, ມີຄວາມສົງສານ, ຊົງເສັຽສະລະ, ແລະ 
ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ເອົາພຣະທັຍໃສ່. ເມ່ືອທ່ານຮັກຄົນອ່ືນຄືກັບພຣະເຢຊູຮັກ ທ່ານກໍເລ້ີມຈະທໍາລາຍກຳແພງທ່ີກ້ັນກາງ 
ຣະຫວ່າງເຂົາເຈ້ົາແລະທ່ານລົງ. ເຖິງແມ່ນເປືອກຫອຍຂອງການເຍາະເຍ້ີຍຈະແຂງເທ່ົາໃດ  ທ່ານກໍສາມາດທ່ີຈະແກະ 
ອອກໄດ້ ແລະພວກເຂົາຈະເປີດເຜີຍຊີວິດທ່ີຫຍຸ້ງຍາກຂອງພວກເຂົາໃຫ້ທ່ານຮູ້. ປະກາຍໄຟແຫ່ງການພົວພັນໄດ້ສ່ອງ 
ແສງໃຫ້ເຫັນແລ້ວໃນຊ່ວງເວລາທ່ີບ່ໍຄາດຄິດຂອງຄວາມຮັກ. 
 

3.  ໂຢຮັນ 15:13-14 
13ບ່ໍມີຜູ້ໃດມີຄວາມຮັກໃຫຍ່ກວ່ານ້ີ ຄືການທ່ີຜູ້ນ່ຶງຈະໄດ້ສລະຊີວິດຕາງມິດສະຫາຍຂອງຕົນ  14ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍເຮັດ
ຂ້ໍທ່ີເຮົາໄດ້ບັນຍັດໄວ້ ພວກທ່ານກໍເປັນມິດສະຫາຍຂອງເຮົາ. 
 
        ການໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຮັກໂດຍການເສັຽສລະອັນສູງສຸດນ້ັນ ພຣະເຢຊູໄດ້ຕ້ັງລາຄາໄວ້ຢ່າງສູງ ທາງທ່ີ 
ດີທ່ີສຸດໃນການສ້າງຄວາມສັມພັນບ່ໍແມ່ນໂດຍການໃຫ້ບັດອວຍພອນທ່ີຂາຍເລທ່ີມີຄ່າຕ່ຳທ່ີສຸດ   ແຕ່ການສ້າງຄວາມ 
ສັມພັນມັກຈະຜ່ານຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມທຸກລຳບາກ. ທ່ານໄດ້ອົດທົນຕ່ໍຄວາມເຈັບປວດຫລາຍຊ່ຳໃດເພ່ືອຄົນ 
ອ່ືນ? ຄວາມອົດທົນນ້ີເໝືອນກັບໄມ້ບັນທັດທ່ີມັກຈະໃຊ້ວັດແທກຄວາມຮັກຂອງທ່ານທ່ີມີຕ່ໍຄົນອ່ືນ. 
        "ບ່ໍມີຜູ້ໃດມີຄວາມຮັກໃຫຍ່ກວ່ານ້ີ ຄືການທ່ີຜູ້ນ່ຶງຈະໄດ້ສລະຊີວິດຕາງມິດສະຫາຍຂອງຕົນ” (ຂ້ໍ 13). ເຖິງແມ່ນ 
ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກສາວົກໃຫ້ຮັກ ພວກເພ່ິນກໍຮູ້ພຽງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ຮັກນ້ີຈະດຳລົງຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເພ່ິນສືບໄປ 
ໃນຫລາຍປີຜ່ານມາ,    ຜູ້ທ່ີເປັນສາວົກວົງໃນຂອງພຣະເຢຊູຈະເສັຽສະລະທຸກສ່ິງສໍາລັບພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນຂອງພວກ 
ເຂົາ.   ຍົກຕົວຢ່າງ,  ຢາໂກໂບ ນ້ອງຊາຍຂອງໂຢຮັນ ໄດ້ຖືກປະຫານຊີວິດດ້ວຍດາບເພາະການອຸທິດຖວາຍຕົວຂອງ 
ລາວຕ່ໍພຣະເຢຊູ (ກິຈການ12: 2). ປະຫວັດສາດຂອງຄຣິສຕະຈັກຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ, ອັຄສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຖືກປະຫານ 
ຊີວິດເພາະຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາ  ນອກຈາກສອງຄົນນ້ີຄືທ່ານໂຢຮັນ(ແລະແນ່ນອນ ຢູດາ ອິສກາຣິໂອດ),  ພວກ 
ເຂົາເຕັມໃຈທ່ີຈະເສັຽຊີວິດເພ່ືອເປັນການວັດແທກຄວາມຮັກຂອງພວກເຂົາຕ່ໍຜູ້ນຳຂອງພວກເຂົາຄືພຣະເຢຊູ.   ຜູ້ຊາຍ 
ເຫ່ົຼານ້ີ, ຄ້ັງນ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີແລ່ນໜີຈາກດາບ(ມາຣະໂກ 14:46-50), ດຽວນ້ີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກອັນສູງສຸດ ໂດຍ 
ການວາງຊັບສົມບັດຝ່າຍໂລກນ້ັນລົງກໍຄືຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ  ບ່ໍເຄີຍເຫັນຄວາມຮັກແບບໃດທ່ີສູງສ່ົງກວ່ານ້ີ. 
        ຈ່ົງສຳຣວດເບ່ິງຄວາມສັມພັນໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.  ຖາມຕົວເອງດ້ວຍຄຳຖາມທ່ີຍາກວ່າ, ແລະດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື 
ວ່າຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບຄູ່ສົມຣົດຂອງທ່ານເຂ້ັມແຂງຊ່ຳໃດ?  ກັບລູກໆຂອງທ່ານເດ? ກັບຄອບຄົວພີ່ນ້ອງຂອງ  
ທ່ານເດ? ກັບໝູ່ເພ່ືອນຂອງທ່ານເດ?  ມີຄວາມສັມພັນໃດທ່ີຈຳເປັນຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂບໍ?  ຖ້າເປັນດ່ັງນ້ັນ, ທ່ານຕ້ອງ 
ເສັຽສລະຫຍັງແດ່ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມສຳພັນດີຂ້ຶນ? ທ່ານສາມາດເສັຽສະລະຫຍັງແດ່ເພ່ືອຈະຊ່ວຍຊີວິດຄົນເຫ່ົຼານ້ີທ່ີສຳຄັນ 
ຕ່ໍທ່ານໃຫ້ກ້າວໜ້າຕ່ໍໄປ?  
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  ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍແນະນຳທ່ານຢ່າງນ່ຶງພຽງໜ້ອຍດຽວ. ໃນຂະນະທ່ີບາງຄ້ັງກໍເປັນການສລາດທ່ີຈະຫລີກລ້ຽງບ່ໍໃຫ້ເຫ່ືອ 
ອອກກັບສ່ິງຂອງນ້ອຍໆ” ແນວຄິດນ້ີບ່ໍຈໍາເປັນແລະບ່ໍຄວນນໍາໄປໃຊ້ໃນຄວາມສັມພັນ.  ສ່ິງເລັກໆນ້ອຍໆ ແມ່ນສຳຄັນ 
ຕ່ໍຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານຫລາຍ. ຄວາມເຕັມໃຈທ່ີຈະຕາຍເພ່ືອຄົນທ່ີເຮົາຮັກມັກຈະແປວ່າຄວາມຕ້ອງການປະຈຳວັນ 
ຂອງຄົນອ່ືນຕ້ອງມາກ່ອນຄວາມສຳຄັນຂອງເຮົາເອງແລະໃຫ້ສຶກສາເບ່ິງຊີວິດຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ.   ບຸກຄົນນ້ີ 
ຕ້ອງການຫຍັງທ່ີຂ້ອຍສາມາດຊ່ອຍລາວໄດ້?   ຂ້ອຍຄວນຈະຂຽນຈົດໝາຍສ້ັນໃຫ້ກຳລັງໃຈແລະເພື່ອໜຸນໃຈລາວບໍ? 
ຂ້ອຍສາມາດຊ່ອຍອາຫານໄດ້ບ່ໍເພ່ືອລາວຈະບ່ໍຫິວ? ຂ້ອຍສາມາດພານາງໄປທ່ຽວຈັກມ້ືເພື່ອຢູ່ຫ່າງຈາກລູກໆຊ່ົວຄາວ 
ໄດ້ບໍ ເພື່ອນາງຈະສາມາດຟ້ືນຟູຄວາມສງົບໃນຈິດໃຈແລະມີຄວາມຊ່ືນບານ? ຄວາມຮັກໄດ້ຄິດໄລ່ຣາຄາໃຫພ້ວກເຮົາ 
ເປັນຜູ້ຈ່າຍ ບາງຄ້ັງກໍຫລາຍ(ແພງ), ບາງຄ້ັງໜ້ອຍ(ຖືກ) ສຳລັບຄົນອ່ືນ. 

 ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

      ນ້ີແມ່ນສາມແນວຄວາມຄິດເພ່ືອເພີ້ມລະດັບຄວາມຮັກຂອງທ່ານໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນຳໃຊ້ 
ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 

• ໃຫ້ຂອງຂວັນນ້ອຍ. ໃຫ້ຂອງຂວັນທ່ີບ່ໍຄາດຄິດກັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຜູ້ທ່ີຕ້ອງການ. ຕິດຄັດຂ້ໍຄວາມງ່າຍໆນ້ີໃສ່ຂອງ
ຂວັນນ້ັນວ່າ: "ຂອບໃຈທ່ີທ່ານໄດ້ກະທຳສ່ິງທ່ີສຳຄັນໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ."

• ເຂ້ົາເຖິງ. ຄິດເຖິງຄວາມສັມພັນທ່ີຈືດຈາງຫ່າງຫາຍໄປ, ຫືຼອາດຈະເຄີຍຂັດໃຈກັນ. ໂທຣະສັບຫາຄົນນ້ັນເບ່ິງ
ວ່າ ທ່ານສາມາດຟື້ນຟຄູວາມພົວພັນກັນໃໝ່ອີກກັບລາວໄດ້ຫລືບ່ໍ.

• ເສັຽສະລະສ່ິງທ່ີສຳຄັນ. ຄິດເຖິງບາງສ່ິງທ່ີກີດຂວາງຄວາມສັມພັນທ່ີໃກ້ຊິດຂອງທ່ານ ພິຈາຣະນາເບ່ິງສ່ິງເຫ່ົຼາ
ນ້ີວ່າຈະຊ່ອຍໃຫຄ້ວາມສັມພັນຂອງທ່ານດີຂ້ຶນຫລືບ່ໍ ສະໂມສອນຕີກ໊ອບ, ນັດໝາຍໄປຮ້ານຕັດຜົມ, ເຄໂບລ
ທີວ,ີ ການຈ່າຍງວດຣົດ, ອ່ືນໆ ແລ້ວເຮັດຮວ່ມກັນເພື່ອກຳຈັດອັນໃດທ່ີກີດຂວາງອອກໄປ.

      ເໝືອນດ່ັງສ້ົນຂອງເຂ້ົາຈ່ີ, ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາສາມາດຈືດຈາງ, ແຂງກະດ້າງ, ແລະເມີນເສີຍໄດ້. ຄວາມ 
ຮັກຕ້ອງການຄວາມພົວພັນທ່ີຕ່ໍເນ່ືອງ ທ່ີສົດຊ່ືນ ເພ່ືອໃຫ້ສຸຂພາບຂອງຄວາມສັມພັນຕ້ັ້ັງໝັ້ນຄົງຢູ່. 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.us 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນ                    ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

    ວນັອາທິດທີ 03 ພຶສພາ 2020 (05-03-2020) 
 

  ການໃຫ້ກໍາລັງໃຈ 
 

                              
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:        ການໃຫ້ກໍາລັງໃຈເພີ່ມພູນຄວາມສັມພັນໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໃຫ້ກໍາລັງໃຈຕລອດຊີວິດຂອງເຮົາໃຫ້ກິນຢາວິຕາມິນ.  ພວກ 

ເຮົາກໍຄືກັນ. ຕ້ັງແຕ່ປີ 1940, ພວກເຮົາໄດ້ເອ່ີຍມັນອອກມາຈາກປາກຂອງເຮົາແຕ່ລະວັນ.  ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າພວກເຮົາ
ຕ້ອງການວິຕາມິນ ແລະແຮ່ທາດສໍາຄັນເຫຼົ່ານ້ີ, ແລະຄືຈ່ັງວ່າອາຫານດີຈະໃຫ້ທຸກສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງການກໍຕາມ, ພວກເຮົາ
ເຄ່ິງນ່ຶງກໍຍັງຊ້ືວິຕາມິນລວມ ຫຼືອາຫານເສີມເພ້ີມອີກ.    ປະຣິມານຢາແຕ່ລະວັນ (Daily dose)  ກໍດີແລ້ວສໍາລັບເຮົາ. 
ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ “ປະຣິມານ” ຢາສໍາລັບຢ່າງອ່ືນກໍໄດ້ເໝືອນກັນ.    ໃຫ້ເຮົາເອ້ີນວ່າວິຕາມິນຝ່າຍ “ວິນຍານ ແລະ
ອາຣົມ: ວິຕາມິນກໍາລັງໃຈ.  ພວກເຮົາຖືກສ້າງມາເພ່ືອດໍາລົງຊີວິດໃນຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນ, ແລະພວກເຮົາຫິວກະ 
ຫາຍການຢືນຢັນຈາກຄົນອ່ືນ. ພວກເຮົາຕ້ອງການ ການໃຫ້ກໍາລັງໃຈຈາກຄົນອ່ືນ ເພື່ອໃຫ້ເຕີບໃຫຽ່ຂ້ຶນ ດ່ັງທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ຕ້ັງໃຈເອົາໄວ້. 
        ຈ່ົງຖາມນັກກິລາຄົນໃດຄົນນ່ຶງກ່ຽວກັບການໄດ້ປຽບທ່ີເຂົາໄດ້ຮັບ  ເມ່ືອເຂົາໄດ້ໂອກາດຫຼິ້ນຢູ່ເດ່ີນບ້ານຂອງເຂົາ 
“Home Field Advantage” ເຂົາຮູ້ສຶກຈ່ັງໃດ? ກໍາລັງໃຈຊ່ອຍຫຼາຍ.   ໜ້າເສັຽດາຍ ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນຂາດແຄນການ
ໃຫ້ກໍາລັງໃຈເຫ່ົຼານ້ີ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ :     ກິຈການ 9:26-28; 11:21-26 ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

                                                 ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ກິຈການ 9:26-28. 
“ 26ເມ່ືອໂຊໂລມາຮອດກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ ກໍພຍາຍາມຈະເຂ້ົາສນິດສນົມກັບພວກລູກສິດ ແຕ່ພວກເຫ່ົຼານ້ັນຍັງຢ້ານ
ເພ່ິນຢູ່ ເພາະບ່ໍເຊ່ືອວ່າເພິ່ນເປັນລູກສິດ. 27ແຕ່ບາຣະນາບາໄດ້ພາເພ່ິນໄປຫາພວກອັຄສາວົກ ແລະ ເລ່ົາເຣ່ືອງໃຫ້ເຂົາ
ຟັງວ່າ ໂຊໂລໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນກາງທາງນ້ັນຢ່າງໃດ,  ແລະ ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວກັບທ່ານ,  ແລະທ່ານໄດ້
ປະກາດອອກພຣະນາມພຣະເຢຊູ ໃນເມືືອງດາມາເຊດ້ວຍໃຈກ້າ. 28ໂຊໂລໄດ້ເຂ້ົານອກອອກໃນຢູ່ກັບເຂົາໃນກຸງເຢຣູ
ຊາເລັມ ປະກາດອອກພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍໃຈກ້າຫານ.” 
 

       ເວລາສ່ວນຫຼາຍ, ວິທີຮຽນທ່ີງ່າຍທ່ີສຸດແມ່ນການເບ່ິງຄົນໃດຄົນນ່ຶງ. ດ່ັງທ່ີພາສິດບູຮານກ່າວວ່າ: ເຮົາໄດ້ຮັບຫຼາຍ
ກວ່າສ່ິງທ່ີສອນ. ບາຣະນາບາແມ່ນຄົນນ່ຶງຄວນຄ່າແກ່ການເບ່ິງເອົາເປັນຕົວຢ່າງ.  ພວກເຮົາໃຫ້ເພ່ິນຮັບໃຊ້ ເປັນໂຄດ 
ຊູກໍາລັງໃຈພວກເຮົາ,   ດ້ວຍແບບຢ່າງຂອງເພ່ິນ,     ເພ່ິນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາມທາງທ່ີພວກເຮົາສາມາດຊູໃຈຜູ້ອ່ືນ. 
ປະການແລກ, ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ກໍາລັງໃຈໃນການຍອມຮັບ.   ກ່ອນອ່ືນ ບາຣະນາບາໄດ້ຍົກເອົາໂຢເຊັບໄທເກາະ
ໄຊປຣັສ  ໃນພຣະທັມ (ກິຈການ 4:26) ຂ້ຶນມາອ້າງ.  ພວກອັຄສາວົກໄດ້ໃສ່ຊ່ືຫຼິ້ນເພ່ິນວ່າ “ບາຣະນາບາ” ຊ່ຶງມີຄວາມ
ໝາຍວ່າ “ລູກແຫ່ງການໜູນນ້ໍາໃຈ.” 

 

ເວລາໃດທ່ານຜ່ານພົ້ນເສ້ັນທາງມາໄດ້ດ້ວຍກໍາລັງໃຈໃດນ່ຶງ? 
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          ເປັນທ່ີປະຈັກແຈ້ງແລ້ວວ່າ ທ່ານຜູ້ນ້ີໄດ້ສ້າງກົນໄກໃນການເສີມສ້າງຜູ້ອ່ືນ ດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາຄວາມຮັກ,   ການສະ 
ແດງນ້ໍາໃຈເອ້ືອເຟື້ອເພ່ືອແຜ່,  ແລະການເປັນແບບຢ່າງອັນດີ.  ຍາມໃດ ຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກຍຸກແລກຄິດເຖິງການໜູນ 
ນ້ໍາໃຈ ເຂົາກໍຈະນຶກເຖິງບາຣະນາບາທັນທີ, ແລະ ຊ່ືຫຽ້ໍນ້ີກໍຈະສະກິດໃນໃຈເຂົາ. 
    ໃນກິຈການ ບົດ 9, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ບາຣະນາບາ ພາທ່ານໂຊໂລມາບ່ອນທ່ີໂດດເດ່ັນ. ພວກອັຄສາວົກອາດບ່ໍປະຕິ 
ເສດຄຸນສົມບັດຂອງໂຊໂລທັງໝົດ, ແຕ່ແນ່ນອນ ເຂົາໄດ້ຢູ່ຫ່າງໆ.   ອີງຕາມປວັດຜ່ານມາ, ທ່ານໂຊໂລບ່ໍແມ່ນບຸກຄົນ
ປະເພດທ່ີຄຣິສຕຽນຈະຢາກເຂ້ົາໃກ້.   ຄຣິສຕຽນຊາບກັນດີແລ້ວວ່າຈະລົງເອ່ີຍດ້ວຍການມີເຣ່ືອງ-ຫືຼບ່ໍກໍຕາຍ! -ຖ້າໂຊ
ໂລເຂ້ົາມາໃກ້ສິດ.  ເຖິງແມ່ນວ່າຫົວໃຈຂອງທ່ານໂຊໂລໄດ້ຮັບການປ່ຽນໃໝ່ຈົນໝົດສ້ຽງແລ້ວ   ຫັຼງຈາກທ່ີເພ່ິນໄດ້ພົບ 
ພຣະເຢຊູກໍຕາມ, ຜູ້ເຊ່ືອໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຍັງບ່ໍຄ່ອຍຈະເຊ່ືອໃຈເພິ່ນ.   
  
 
       ເຖິງຢ່າງໃດ ບາຣະນາບາກໍນຶກສເມີວ່າໂຊໂລໄດ້ຮັບການປ່ຽນໃໝ່   ໂດຍການຊໍາຮະລ້າງດ້ວຍພຣະໂລຫິດພຣະ 
ຄຣິດ.  ສະນ້ັນ ບາຣະນາບາ ຈ່ຶງຊູຄໍຂ້ຶນ ຄ້ໍາປະກັນທ່ານໂຊໂລ.   ເພ່ິນຊູໃຈບັນດາອັຄສາວົກໃຫ້ທົບທວນຄວາມສົງສັຍ 
ຂອງພວກເຂົາ ແລະສ່ຽງຕ່ໍຄົນຜູ້ນ້ີ.    ພວກອັຄສາສົກອາດບ່ໍທັນເຊ່ືອໃຈທ່ານໂຊໂລເທ່ືອ,  ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ເຊ່ືອບາຣະ 
ນາບາ; ດ່ັງນ້ັນພວກເຂົາຈ່ຶງເປີດປະຕູ  ແລະເປີດໃຈພວກເຂົາໃຫ້ທ່ານໂຊໂລ,  ແລະເພ່ິນຈ່ຶງກາຍມາເປັນກໍາລັງສໍາຄັນ
ຂອງການແຜ່ຂຍາຍຂ່າວປະເສີດເປັນຢ່າງຍ່ິງ. 
     ລອງວາດພາບເບ່ິງວ່າຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃດຫາກທ່ານໂປໂລຖືກປະຕິເສດຈາກພວກ 
ອັຄສາວົກ!  ທ່ານບາຣະນາບາເດີນຕາມທາງທ່ີບ່ໍລາບລຽບ  ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ  ແລະຖ້າເຂົາປະຕິເສດການ
ຮັບຮອງທ່ານໂຊໂລ, ຂ້ໍຄວາມຫຼາຍໆພາກໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ກໍຈະບ່ໍປາກົດ.  ຖ້າປາສຈາກທ່ານໂປໂລແລ້ວ ເຄ່ິງທີສອງ 
ຂອງພຣະທັມກິຈການ ກໍຄົງຈະຈົມຫາຍລົງໄປໃນທະເລແລ້ວ.   ໂດຍຄົນຜູ້ນ້ີ,  ຄວາມກະຕືລືລ້ົນຂອງມິຊັນແນຣີ ໂບດ 
ຕ່າງໆກໍໄດ້ເລ້ີມມີຂ້ຶນ. ໂດຍທາງການຮັບໃຊ້ຂອງຄົນຜູ້ນ້ີ, ຂ່າວປະເສີດພຣະຄຣິດຈ່ຶງໄດ້ແຜ່ໄປສູ່ອະຣິຍະທັມພາກຕາ 
ເວັນຕົກ. 
       ທ່ານຄິດວ່າທ່ານບາຣະນາບາມີທີທ່າຈັກໜ້ອຍບ່ໍວ່າ  ອິດທິພົນທ່ານໂປໂລຈະກາຍມາເປັນພັນທະກິດທ່ີຍ່ິງໃຫຽ່? 
ມັນເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ມັນເໝືອນກັບວ່າຈະເປັນໄປບ່ໍໄດ້.   ທ່ານບາຣະນາບາຄືກັບວາ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີເຄີຍເຮັດເທ່ົາ
ນ້ັນຄື:  ການຊ່ອຍເພື່ອນຜູ້ເຊ່ືອໃຫ້ເລ້ີມບາດກ້າວໃນການເຕີບໃຫຽ່ຝ່າຍວິນຍານຂອງລາວ.   ຖ້າບ່ໍມີທ່ານບາຣະນາບາ 
ຄ້າຍກັບວ່າທ່ານໂປໂລກໍຈະເປັນພຽງໜ່ໍແໜງນ້ອຍໆ ໜ່ໍນ່ຶງຂອງພາຣະກິດທ່ີເບ່ັງບານຂອງຄຣິສຕະຈັກເທ່ົານ້ັນ.    ແຕ່ 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ຜູ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ດອກໄມ້ຂອງທ່ານໂປໂລເບ່ັງບານຂ້ຶນສູ່ຄວາມຍ່ິງໃຫຽ່. 
        ມີຜູ້ໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານຂາດແຄນການໃຫ້ກໍາລັງໃຈບ່ໍ?  ທ່ານສາມາດຄິດເຖິງຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃນຮອບຂ້າງທ່ານ ຊ່ຶງ 
ທ່ານຈະສາມາດເຊ້ືອເຊີນໃຫ້ເຂ້ົາມາໃນແວດວົງຂອງທ່ານໄດ້? ທ່ານບ່ໍອາດຮູ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີທ່ານໄດ້ກະທໍາຕ່ໍ
ຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ ເມ່ືອທ່ານຍ່ືນມືມິຕພາບໃຫ້ ແລະເຊ້ືອເຊີນລາວເຂ້ົາມາໃນໂລກຂອງທ່ານ. 
 

2. ກິຈການ 11:21-24. 
“ 21ຣິດອໍານາດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍສະຖິດຢູ່ກັບເຂົາ  ຄົນເປັນຈໍານວນຫຼາຍທ່ີເຊ່ືອກໍໄດ້ກັບໃຈຕ່າວຄືນມາຫາອົງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  22ຂ່າວນ້ັນກໍໄດ້ເລ່ົາລືໄປເຖິງຫູຄຣິສຕະຈັກໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເຂົາຈ່ຶງໃຊ້ ບາຣະນາບາໄປຍັງເມືອງ 
ອັນຕີໂອເຂັຽ.  23ເມື່ອທ່ານມາເຖິງແລ້ວກໍໄດ້ເຫັນພຣະຄຸນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດ ກໍປິຕິຍິນດີຈ່ຶງໄດ້ຕັກເຕືອນຄົນເຫ່ົຼານ້ັນ 
ໃຫ້ຕ້ັງໃຈໝ້ັນຄົງ  ຕິດສນິດຢູ່ກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  24ເພາະທ່ານຜູ້ນ້ີເປັນຄົນດີ  ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ 
ແລະຄວາມເຊ່ືອ ແລະມີຄົນຈໍານວນຫຼາຍສົມຄວນໄດ້ເພ້ີມເຕີມເຂ້ົາມາຢູ່ຝ່າຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.” 

             ມີຄວາມສ່ຽງຫຽັງແດ່ເມື່ອທ່ານຮັບຮອງຄົນນອກ ? 
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    ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ກໍາລັງໃຈການເຕີບໃຫຽ່ເຊ່ັນດຽວກັນ. ທ່ານບາຣະນາບາກໍໄດ້ໜູນໃຈຜູ້ເຊ່ືອໃຫ້ຍອມຮັບຜູ້ເຊ່ືອ
ອ່ືນເຊ່ັນດຽວກັນ, ແລະເພ່ິນໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອເຕີບໃຫຽ່ຝ່າຍວິນຍານອີກດ້ວຍ.  ໃນກິຈການບົດ 11, ທ່ານບາຣະນາ
ບາໄດ້ກັບຄືນສູ່ທັມມາດ.  ເທ່ືອນ້ີ,  ເພ່ິນໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກພວກອັຄສາວົກໃນເຢຣູຊາເລັມໃຫ້ເດີນທາງ 300
ໄມລ໌ ຈາກທິດເໜືອຫາອັນຕີໂອເຂັຽ.  ຄຣິສຕຽນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນອັນຕີໂອເຂັຽໄດ້ໂອບກອດເອົາຖານະຄຣິສຕຽນ,  
ແລະຜູ້ເຊ່ືອກໍໄດ້ເລ້ີມເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດສູ່ຄົນຕ່າງຊາດເໝືອນກັນ. ຜົນຕາມມາກໍຄືຊາວກຣີກໃນຂົງເຂດນ້ັນໄດ້ເຊ່ືອ
ໃນອົງພຣະຄຣິດ. ເມ່ືອພວກອັຄສາວົກໄດ້ຮັບລົມຫາຍໃຈຈາກການເກັບກ່ຽວຢ່າງເຫືຼອເຊ່ືອ, ພວກເຂົາໄດ້ສ່ົງບາຣະນາ
ບາໄປປະເມີນສະຖານການ ແລະລາຍງານສ່ິງທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກະທໍານ້ັນ. 
       ຈ່ົງກວດກາເບ່ິງພາບອັນສວຍງາມທ່ີທ່ານລູກາ,  ຜູ້ຂຽນພຣະທັມກິຈການ,   ໄດ້ວາດພາບການຮັບໃຊ້ຂອງບາຣະ 
ນາບາ.  ຍ້ອນການຂ່ົມເຫັງ, ຜູ້ເຊ່ືອໄດ້ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ, ດ່ັງນ້ັນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຈະເຣີນກ້າວໜ້າຂ້ຶນ
ໃນທຸກບ່ອນທ່ີເຂົາໄປ.   ທັນທີທ່ີບາຣະນາບາໄດ້ເຫັນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາ,    “ເພ່ິນກໍປິຕິຍິນດີຈ່ຶງໄດ້ຕັກເຕືອນຄົນ
ເຫ່ົຼານ້ັນໃຫ້ຕ້ັງໃຈໝັ້ນຄົງຕິດສນິດຢູ່ກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ”(ຂ້ໍ23).   ແນ່ນອນ ບາຣະນາບາໄດ້ອູ້ມຊູຜູ້ເຊ່ືອເຫ່ົຼານ້ີຢ່າງ
ມະຫາສານ   ຍ້ອນເພ່ິນໄດ້ຮັບແຮງໃຈຢ່າງເຕັມປ່ຽມກັບມາບ້ານ.    ການເປັນຄຣິສຕຽນແມ່ນການຍອມຮັບທາງແຫ່ງ
ຄວາມຍາກລໍາບາກ, ແຕ່ເປັນການເດີນທາງທ່ີພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ. 
       ບາຣະນາບາໄດ້ເຮັດຫຼາຍກວ່າພຽງຄໍາເວ້ົາຕ່ໍຄວາມຍິນດີໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງເພິ່ນຄື; ເພິ່ນໄດ້ສະແດງອອກ.   ຄໍາ
ເວ້ົາ  ແລະການກະທໍາຄຽງຄູ່ກັນໄປ:  “ເພາະທ່ານຜູ້ນ້ີເປັນຄົນດີ ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ   ແລະຄວາມເຊ່ືອ 
ແລະມີຄົນຈໍານວນຫຼາຍສົມຄວນ ໄດ້ເພ້ີມເຕີມເຂ້ົາມາຢູ່ຝ່າຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ” (ຂ້ໍ24). 
    ບາງເທ່ືອທ່ານກໍຕົກຢູ່ໃນຣະດູທ່ີຂາດແຄນຄໍາເວ້ົາດີໆຈາກໝູ່ເພ່ືອນດ່ັງບາຣະນາບາ. ທ່ານມີໃຜບ່ໍເປ່ັງສາຍລົມເຢັນ
ພັດໃສ່ເຮືອໃບຂອງທ່ານ, ແລະຫິຼງເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລ້ວຜັກດັນໃຫ້ທ່ານເຕີບໃຫຽ?່  ຖ້າບ່ໍມ,ີ ຈ່ົງເລ້ີມອະທິຖານ 
ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາສ່ົງຄົນນ້ັນເຂ້ົາມາໃນຊີວິດທ່ານ.  ການໂຕ້ຖຽງ, ຈ່ົງໃຫ້ເປັນຄົນປະເພດນ້ັນໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ. ມີໃຜບ່ໍ 
ໃນຊີວິດທ່ານ  ເບ່ິງຄືວ່າກໍາລັງຈົມລົງ?   ທ່ານຫຼຽວເຫັນບຸກຄົນທ່ີກໍາລັງຫ່ຽວແຫ້ງລົງບ່ໍ?   ຈ່ົງເປັນເໝືອນບາຣະນາບາ 
ແລະເລ້ີມແຜນງານໃນການເສີມສ້າງຄົນໃດນ່ຶງ. ທ່ານທັງສອງຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 

3. ກິຈການ 11:25-26. 
25ຝ່າຍບາຣະນາບາ ຈ່ຶງໄປເມືອງຕາໂຊ ເພ່ືອຊອກຫາໂຊໂລ. 26ເມື່ອພົບແລ້ວກໍພາມາຍັງເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ ທ່ານທັງ 
ສອງໄດ້ເຄີຽປະຊຸມກັນກັບຄຣິສຕະຈັກຕລອດປີນ່ຶງ ຈ່ຶງໄດ້ສ່ັງສອນຫຼາຍຄົນສົມຄວນໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽນ້ີ ພວກລູກ 
ສິດໄດ້ຖືກເອ້ີນວ່າຄຣິສຕຽນເປັນເທ່ືອທໍາອິດ.  
 
   ແລະພວກເຮົາກໍສາມາດຊູໃຈການຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄໍາເວ້ົາ ເຊ່ັນ: 
 “ວາວ, ທ່ານມີພອນສວັນແທ້ຈິງ ກັບເດັກນ້ອຍ.” 
 “ທ່ານເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍດີໃຈຕລອດອາທິດ ຍ້ອນເພງມ່ວນໆຂອງທ່ານ.” 
 “ທ່ານເຄີຍຄິດວ່າຈະເປັນຜູ້ນໍາກຸ່ມນ້ອຍໆຂອງທ່ານເອງບ່ໍ? ເມື່ອທ່ານເວ້ົາ, ຄົນກໍຟັງດີ.” 

        ເຄີຍມີຄົນເວ້ົາແບບນ້ີກັບທ່ານບ່ໍ?  ຂ້ໍຄວາມນ້ອຍໆແບບນ້ີເບ່ິງຄືວ່າບ່ໍຫຼວງບ່ໍຫຼາຍ, ແຕ່ພາຍລຸນມາ, ຕ້ົນໄມ້ເຕີບ
ໃຫຽ່ສູງຂ້ຶນໂດຍການຫົດນ້ໍາຕາມທັມດາສັນໃດ ຜູ້ເຊ່ືອກໍເຕີບໃຫຽ່ຂ້ຶນ ໂດຍການໃຫ້ກໍາລັງໃຈຕາມທັມດາສັນນ້ັນ ຄຣິສ 

       ພວກເຮົາຕ້ັງໃຈເຕີບໃຫຽ່່່ເຂ້ົາໃນບົດບາດເປັນຜູ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈຄົນອ່ືນຢ່າງໃດ? 
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ຕະຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຄວນເປັນບ່ອນໃຫ້ກໍາລັງໃຈຫຼາຍທ່ີສຸດໃນໂລກ.    ບ້ານທ່ີມອບໃຈແດ່ພຣະຄຣິດຄວນເປັນ 
ບ້ານຂຽວສົດ ທ່ີມີເດັກໜຸ່ມນ້ອຍຈະເຣີນເຕີບໃຫຽ່ຂ້ຶນ ໃນບ້ານນ້ັນ. ຄໍາເວ້ົາດີເຊີດຊູໃຫ້ຈະເຣີນເຕີບໂຕ ແລະຄວນເປັນ 
ຄໍາເວ້ົາໃຫ້ກໍາລັງໃຈຄົນອ່ືນລຸກຂ້ຶນ ແລະຮັບໃຊ້. 
 
 
     ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າບາຣະນາບາເວ້ົາຫຽັງກັບທ່ານໂຊໂລ, ແຕ່ເມ່ືອຄຣິສຕະຈັກອັນຕີໂອເຂັຽເລ້ີມບານ, ບາຣະນາບາກໍ
ໄດ້ໄປຮັບເອົາໂຊໂລມາຈາກຕາໂຊ.  ເພ່ິນໄດ້ພາໂຊໂລມາອັນຕີໂອເຂັຽເພ່ືອຮັບໃຊ້, ແລະໃຊ້ຂອງປະທານທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ໃຊ້ໃຫເ້ພ່ິນເຮັດ.  
    ມີເທ່ືອນ່ຶງ, ບາຣະນາບາໄດ້ທໍາຕົນເປັນພີ່ລ້ຽງທ່ານໂຊໂລ, “ຫົດນ້ໍາ” ເພ້ິມດ້ວຍການໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະຊົມເພ່ິນເຕີບ
ໃຫຽ່ໃນຄວາມເຊ່ືອ.   ດຽວນ້ີທ່ານໂຊໂລໄດ້ຈະເຣີນຂ້ຶນເຖິງຈຸດ ເປັນເພື່ອນຄຽງບ່າຄຽງໄຫ່ຼກັບບາຣະນາບາໃນການຮັບ
ໃຊ້, ດ່ັງນ້ັນທັງສອງໄດ້ກາຍເປັນກໍາລັງແຮງ ຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກເພ່ືອການສ້າງສາວົກ.  ການຟື້ນຟູໄດ້ເປັນຫຼັກຖານເມ່ືອ 
ໂຊໂລ ແລະບາຣະນາບາ   ຍົກຊູຖ້ອຍຄໍາທ່ີໃຫ້ຊີວິດຂ້ຶນ.    ທ່ານໂຊໂລຮັບໃຊ້ຍ້ອນເພິ່ນເຮັດຕາມການຮຽກເອ້ີນຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ ແລະບາຣະນາບາໃຫ້ກໍາລັງໃຈໃນວຽກງານຂອງເພິ່ນ. 
   ແຕ່ບາຣະນາບາບ່ໍພຽງແຕ່ໃຊ້ຄໍາເວ້ົາຢ່າງດຽວໃນການໃຫ້ກໍາລັງໃຈການຮັບໃຊ້ແລະການສອນທ່ານໂຊໂລ. ເພ່ິນໄດ້
ໃຫ້ກໍາລັງໃຈໂດຍການກະທໍານໍາ;  ເພ່ິນຮັບໃຊ້ຄຽງຂ້າງກັບທ່ານໂຊໂລ.   ບາຣະນາບາ ດໍາຣົງຊີວິດຕາມພຣະທັມເຮັບ 
ເຣີ 10:24   “ຈ່ົງຄ່ອຍພິຈາຣະນາເບ່ິງເຊ່ິງກັນແລະກັນ  ເພ່ືອປຸກໃຈຊ່ຶງກັນແລະກັນ ໃຫ້ມີຄວາມຮັກ  ແລະເຮັດການດີ 
ງາມ.”  ຈ່ົງມີກໍາລັງໃຈເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງເພ່ິນ. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                   ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 

ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດ ໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ ໂດຍການໃຫ້ກໍາລັງໃຈ? ຈ່ົງພິຈາຣະນານໍາໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ຈ່ົງສະແດງຄວາມຂອບໃຈ.  ຈ່ົງສະແດງຄວາມຂອບໃຈຜູ້ທ່ີເປັນກໍາລັງໃຈແກ່ທ່ານ.  ຈ່ົງເຈາະຈົງຄໍາເວ້ົາຫຼືການກະ

ທໍາຂອງເພ່ິນວ່າໄດ້ຊ່ອຍທ່ານຢ່າງໃດ. 
 

 ຈ່ົງທົບທວນຊີວິດທ່ານ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າຄົນໄດ້ຮັບກໍາລັງໃຈຈາກແບບຢ່າງຫຼືການກະທໍາຂອງທ່ານຫຼືບ່ໍ. ພິ
ຈາຣະນາເບ່ິງວ່າມີສ່ິງໃດທ່ານຄວນປ່ຽນ ເພ່ືອເປັນຜູ້ໜູນນ້ໍາໃຈຄືກັນກັບ ບາຣະນາບາ. 
 

 ຈ່ົງໃຫ້ກໍາລັງໃຈຊ່ຶງກັນແລະກັນ. ຈ່ົງເລ່ົາວິຖີການດໍາຣົງຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນໃນກຸ່ມ ນ່ຶງຫືຼສອງບຸກຄລິກໃນໝາກ
ຜົນຝ່າຍວິນຍານ (ຄາລາເຕັຽ 5:22-23). 
 

  ພວກເຮົາອາດບ່ໍໄດ້ຮັບການຮຽກເອ້ີນໃຫ້ຮັບໃຊ້ໃນທໍານອງດຽວກັນກັບທ່ານໂປໂລແລະບາຣະນາບາໄດ້ຮັບ ຫືຼມ ີ
ຜົນຕ່ໍອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໃນອັດຕຣາດຽວກັນ. ແຕ່ພວກເຮົາຄວນໄດ້ຮັບກໍາລັງໃຈທຸກຄົນ ແລະໃຜຊິຮູ້? ບາງທີຄົນ 
ທ່ີເຮົາໃຫ້ກໍາລັງໃຈນ້ັນອາດເກີດຜົນຫຼາຍກວ່າເຮົາຄິດກໍເປັນໄດ້. 

 
             ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 

ມີຫຽັງແດ່ທ່ີອາດເຂ້ົາມາໃນທາງຂອງຄົນທ່ີໃຊ້ຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານຂອງລາວໃນຄຣິສຕະຈັກ? 

ມີທາງໃດແດ່ທີ່ເຮົາຈະສາມາດໃຫ້ກໍາລັງໃຈຄົນອ່ືນຮັບໃຊ້ໃນໂບດຂອງເຮົາ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນ                    ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

    ວນັອາທິດທີ 10 ພຶສພາ 2020 (05-10-2020) 
 

  ການໃຫ້ອະພັຍ 
 

                              
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຄວາມສັມພັນຈະເຕີບໃຫຍ່ເລິກເຊ່ິງເພ້ີມຂ້ຶນອີກ ກໍເພາະການໃຫ້ອະພັຍ 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:   
       ບາງຄ້ັງ ຖ້າພວກເຮົາຈ່າຍລາຄາທ່ີແພງກໍດີກວ່າ.  
  ເຄີຍຊ້ືມັນເບີຖ່ົວດິນຍ່ີຫໍ້ທ່ົວໄປບໍ?, ພຽງແຕ່ຢາກຄ້ົນພົບວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ຈ່າຍຣາຄາທ່ີສູງກວ່າເພ່ືອຈະໄດ້ບາງສ່ິງ 
     ບາງຢ່າງທ່ີມີຣົດຊາດທ່ີເໝືອນກັບມັນເບີຖ່ົວດິນທ່ີແທ້ຈິງ?   
  ເຄີຍຊ້ືເຄ່ືອງໃຊ້ໄຟຟ້າທ່ີຣາຄາຖືກບໍ?, ພຽງແຕ່ເພ່ືອທົດແທນໃຊ້ໃຫ້ກຸ້ມໃນປີຕ່ໍໄປ ຍ້ອນວ່າລາຄາຕ່ໍາກໍເໝາະກັບ 
     ຄຸນນະພາບທ່ີຕ່ຳຂອງມັນ?  
 ເຄີຍພະຍາຍາມປຍັດເງິນໂດຍພັກໂຮງແຮມຫ້ອງທ່ີລາຄາຖືກ?, ພຽງແຕ່ໄດ້ພົບວ່າຝ່າຍບໍຣິຫານໄດ້ລົດຣາລົງເພາະ 
    ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງລົງທຶນໃນການກຳຈັດເຮືອດຫລືແມງສາບ? 
 
      ຫຼາຍສ່ິງຫຼາຍຢ່າງທ່ີຣາຄາສູງ, ແຕ່ກໍຄຸ້ມຄ່າ. ຂ້ອຍຖືວ່າ "ການໃຫອ້ະພັຍ" ກໍຈັດຢູ່ໃນໝວດ "ຣາຄາທ່ີສູງ" ນ້ັນ. ແຕ່
ເຖິງແມ່ນວ່າຣາຄາຈະສູງ ການໃຫ້ອະພັຍເປັນການລົງທືນທ່ີດີເລີດໃນທຸກໆດ້ານຄວາມສັມພັນ.  ການໃຫ້ອະພັຍແມ່ນ
ສ່ິງນ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫ້ການແຕ່ງງານມີສຸຂພາບດີ, ຄອບຄົວມີສຸຂພາບດີ, ແລະໂບດມີສຸຂພາບດີ.  ຄວາມສັມພັນຈະຈະເຣີນ
ເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນເມ່ືອພວກເຮົາປະຖ້ິມຄວາມເຈັບປວດ, ບາດແຜຫລື ຄຳວິພາກວິຈານ.  
       ໃນຂະນະທ່ີທ່ານສຳຣວດເບ່ິງເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູກ່ຽວກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີບ່ໍໃຫ້ອະພັຍ, ຈ່ົງໃຫ້ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ
ເຂ້ົາມາສູ່ຊີວິດຂອງທ່ານ, ຈ່ົງກຳຈັດການບ່ໍໃຫ້ອະພັຍທ່ີຫລົງເຫລືອອອກໄປ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

                                                 ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ມັດທາຍ 18:21-22. 
“ 21ເມ່ືອນ້ັນເປໂຕໄດ້ມາທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, “ນາຍເອີຍ, ຖ້າພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພຣະອົງເຮັດຜິດຕ່ໍຂ້າພຣະອົງຫລາຍເທ່ືອ 
ຂ້າພຣະອົງຕ້ອງຍົກຜິດໃຫ້ເຂົາເຖິງຈັກເທ່ືອ ເຖິງເຈັດເທ່ືອຫລື”  22ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, “ເຮົາບ່ໍໄດ້ບອກພຽງເຈັດເທ່ືອ
ເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ເຖິງເຈັດສິບເທ່ືອຄູນກັບເຈັດ." 
 
      ພວກເຮົາຈະພິຈາຣະນາຄຳອຸປະມາທ່ີພຣະເຢຊູເລ່ົາກ່ຽວກັບການໃຫ້ອະພັຍ. ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ເລ່ົາຄໍາອຸປະມາເພ່ືອ
ຕອບຄໍາຖາມທ່ີເປໂຕຖາມ.   ເນ່ືອງຈາກເປໂຕເປັນຜູ້ນຳໃນກຸ່ມອັຄສາວົກສິບສອງຄົນ, ລາວມັກເວ້ົາແທນຄົນຢູ່ໃນກຸ່ມ. 
ສາວົກທຸກຄົນອາດຈະສົງສັຍກ່ຽວກັບຄຳຖາມນ້ີ,    ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າເປໂຕແມ່ນຜູ້ທ່ີຖາມວ່າມີສ່ິງໃດຢູ່ໃນຄວາມເມດ 

 

ດົນປານໃດແລ້ວໃນເທ່ືອສຸດທ້າຍທ່ີທ່ານຕ້ອງຈ່າຍເງິນຫລາຍເພ່ືອສ້ອມແປງບາງສ່ິງ? 
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ຕານ້ັນຫລືບ່ໍ.  ມີຈັກຄ້ັງທ່ີເຮົາຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຄົນດຽວກັນທ່ີເຮັດຜິດຢ່າງຊ້ຳຊາກໃຫ້ຫລຸດໄປຈາກບ້ວງນ້ັນ?  
        ເປໂຕໄດ້ຄາດເດົາໃນການຕອບຄຳຖາມຂອງລາວເອງ.   ລາວໄດ້ເຕີມໃສ່ຊ່ອງວ່າງດ້ວຍເລກເຈັດ,  ຊ່ຶງເປັນຕົວ 
ເລກທ່ີຄົບສົມບູນ. ອາຈານໃນສມັຍນ້ັນທ້າທາຍຄົນໃຫ້ເບ່ິງຂ້າມການກະທຳຜິດເຖິງສາມຄ້ັງ.  ເມ່ືອຮອດສາມຄ້ັງແລ້ວ
ທ່ານກໍຕົກໄປ.   ສຳລັບແນວຄິດຂອງເປໂຕ ລາວເປັນຄົນທ່ີໃຈກວ້າງ   ໄດ້ໃຫ້ອະພັຍເຖິງເຈັດເທ່ືອຊ່ຶງຫຼາຍກວ່າຄວາມ
ຄາດຫວັງຂອງວັດທະນະທັມແຫ່ງຄວາມເມດຕາເຖິງສອງຕ່ໍ.    ເປໂຕໄດ້ເພີ້ມຄວາມເມດຕາ,  ເພີ້ມ "ຄວາມເມດຕາ" 
ຂອງຜູ້ນໍາທາງສາສນາຂ້ຶນສອງຕ່ໍ ແລະໄດ້ຍົກສູງເກີນກວ່າຄວາມຄາດໝາຍນ້ັນອີກ. 
       ເປໂຕອາດຈະຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍກ່ຽວກັບຕົວເອງໃນເວລານ້ັນ,   ບາງທີພວກເຮົາອາດຈະຮູ້ສຶກດີໃຈທ່ີໄດ້ໃຫ້ເງິນທິບ 
$50 ແກ່ຜູ້ເສີບອາຫານ ຊ່ຶງຣາຄາອາຫານພຽງແຕ່ 20 ໂດລາ. ໃນຊ່ວງເວລາທ່ີຫາຍາກຂອງຫົວໃຈອັນກວ້າງຂວາງນ້ີ, 
ພວກເຮົາມັກທ່ີຈະເສ່ືອງຕົວເອງຢູ່ດ້ານຫລັງ. 
         ແນ່ນອນ ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປໂຕຕົກຕະລຶງດ້ວຍຄຳຕອບຂອງພຣະອົງທ່ີວ່າ:  “ເຮົາເອົາເລກເຈັດຂອງທ່ານ
ແລະເພ້ີມໃສ່ອີກເຈັດສິບຕ່ໍ.” ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າຄວາມເມດຕາທ່ີທ່ານມີຕ່ໍຄົນອ່ືນບ່ໍຄວນຈະມີຂີດຈຳກັດ, ມີຄົນຈຳນວນ 
ໜ້ອຍທ່ີເຄີຍເຮັດຜິດ 50, 60 ຫຼື 70 ເທ່ືອໂດຍຄົນດຽວກັນໃນເວລາສ້ັນໆ.  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາເກີນໄວ້ຢູ່ທ່ີນ້ີ ເພ່ືອ
ໃຫ້ເກີດຜົນ,   ສ້າງສະຖານະການທ່ີໜ້າອິດສາເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງພວກສາວົກ.   ພຣະອົງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ 
ໂດຍກ່າວວ່າ: ຈ່ົງໃຫ້ອະພັຍຕ່ໍໄປເລ້ືອຍໆ .   
       ໂຄຣີ ເທນ ບູມ(Corrie ten Boom) ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງຝັນຮ້າຍໃນຄ້າຍກັກຂັງຂອງພວກນາຊີ. ນາງເປັນຄົນດຽວ
ໃນຄອບຄົວຂອງນາງທ່ີຊີວິດລອດພົ້ນຄວາມຕາຍ, ໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີເໝືອນກັບນະຮົກນ້ັນ, ນາງໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍ, 
ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຫ້ອງອາບນ້ໍາບ່ອນທ່ີແມ່ຍິງຖືກພວກທະຫານຍາມຈ້ອງເບ່ິງ. ໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ໂຄຣີໄດ້
ລອດຊີວິດຈາກທັງຫມົດນ້ັນແລະເຫັນວ່າຢູ່ໃນໃຈແຫ່ງການໃຫ້ອະພັຍຂອງນາງ - ຫືຼດ່ັງທ່ີນາງໄດ້ຄິດໄວ້ນ້ັນ.  
        ໂຄຣີໄດ້ເດີນທາງໄກເພ່ືອແບ່ງປັນຄຳພະຍານຂອງນາງກ່ຽວກັບການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ວັນອາທິດມືນ່ຶ້ງ  
ຢູ່ໃນໂບດແຫ່ງນ່ຶງ ໃນເມືອງມູນິດ(Munich), ຜູ້ຊາຍຄົນນ່ຶງໄດ້ມາຫານາງດ້ວຍກາງມືຂອງລາວອອກ. "ເປັນຂ່າວສານ
ທ່ີດີ, ນ້ອງສາວເອີຍ!  ເປັນສ່ິງທ່ີດີທ່ີໄດ້ຮູ້ຈັກ,  ດ່ັງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາ,  ບາບທັງຫມົດຂອງພວກເຮົາຢູ່ທ່ີກ້ົນທະເລແລ້ວ! .... 
ຂ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ອະພັຍຂ້ອຍແລ້ວ ສຳລັບສ່ິງທ່ີໂຫດຮ້າຍຊ່ຶງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດຢູ່ທ່ີນ້ັນ, ແຕ່ຂ້ອຍຢາກໄດ້ຍິນຈາກ
ປາກຂອງເຈ້ົາຄືກັນ.  ນ້ອງສາວ ... ເຈ້ົາຈະໃຫ້ອະພັຍແກ່ຂ້ອຍໄດ້ບໍ? "  
       ນາງຈ່ືໃບໜ້າຂອງລາວໄດ້ທັນທີ. ນ້ີແມ່ນຄົນທ່ີຈອບເບ່ິງ, ໃບໜ້າທ່ີເຍາະເຍ້ີຍຂອງຄົນນ່ຶງໃນບັນດາຜູ້ທ່ີເຝ້ົາຍາມ 
ທ່ີໂຫດຮ້າຍທ່ີສຸດໃນຫ້ອງໂຖງອາບນ້ໍາ. ມືຂອງນາງເຢັນກະດ້າງທ່ີແນບກັບຂ້າງຂອງນາງ. ຄວາມເຢັນກະດ້າງໄດ້ເຂ້ົາ 
ມາສູ່ຫົວໃຈຂອງນາງ. ດ້ວຍຄວາມອັບອາຍ ນາງໄດ້ອະທິຖານວ່າ,“ ພຣະເຢຊູເຈ້ົາ, ຊ່ວຍຂ້ານ້ອຍແດ່! …ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ
ສາມາດຍົກມືຂ້ຶນໄດ້.   ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍສາມາດເຮັດສ່ິງນ້ັນໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນ  ຂໍພຣະອົງປະທານຄວາມຮູ້ສຶກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍ. 
"ໃນຂະນະທ່ີນາງອະທິຖານ, ມືຂອງນາງໄດ້ລົດຜ່ອນຄວາເຢັນລົງ. ນ້ຳກ້ອນຂອງຄວາມກຽດຊັງໄດ້ລະລາຍໄປ, ແລະມື
ຂອງນາງກໍຍ່ືນອອກໄປ." ອ້າຍເອີຍ, ຂ້ອຍອະພັຍໃຫເ້ຈ້ົາແລ້ວ, ດ້ວຍສຸດໃຈຂອງຂ້ອຍ!” ນາງໄດ້ໃຫ້ອະພັຍເໝືອນກັບ
ທ່ີນາງໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ. 
        ທ່ານເຄີຍໄດ້ອະທິຖານແບບນ້ັນບໍ?  ທ່ານໄດ້ຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊົງປະທານຣິດອຳນາດໃຫ້ເພ່ືອໃຫ້ຄົນອ່ືນເປັນອິສ 
ລະໂດຍພຣະຄຸນແບບພິເສດຫລືບໍ? 
 

2. ມັດທາຍ 18:23-27. 
23ເຫດສັນນ້ັນຣາຊອານາຈັກສວັນປຽບເໝືອນເຈ້ົາກະສັດອົງນ່ຶງ      ຊົງປະສົງຢາກຄິດບັນຊິເງິນທ່ີພວກຂ້າໃຊ້ເປັນໜ້ີ 
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24ເມ່ືອຊົງຕ້ັງຕ້ົນຄິດບັນຊີຢູ່ນ້ັນ ເຂົາພາຄົນຜູ້ນ່ຶງທ່ີເປັນໜ້ີໝ່ືນຕາລັນຕົນມາເຝ້ົາ  25ເມ່ືອຜູ້ນ້ັນບ່ໍມີສ່ິງໃດຈະໃຊ້  ທ່ານ 
ຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ຂາຍຕົວກັບທັງເມັຽແລະລູກ ແລະບັນດາສ່ິງຂອງທ່ີເຂົາມີຢູ່ເອົາມາໃຊ້ໜ້ີເສັຽ  26ຄົນໃຊ້ຜູ້ນ້ັນຈ່ຶງຂາບລົງວອນ
ຕ່ໍທ່ານວ່າ, “ໂອຍທ່ານເອີຍ, ຂໍຊົງໂຜດຜ່ອນຜັນຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ ແລ້ວຂ້ານ້ອຍຈະຫາໃຊ້ແທນໃຫ້ໝົດ”   27ເຈ້ົາອົງ
ນ້ັນມີພຣະທັຍເມດຕາ ຈ່ຶງປ່ອຍຕົວມັນໄປແລະຍົກໜ້ີໃຫ້ດ້ວຍ." 
 
       ນັກເທດທຸກຄົນຮູ້ເຖິງຣິດອຳນາດຂອງການເລ່ົາເຣ່ືອງ. ຫລັກການແລະເຫດຜົນສາມາດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງ
ຜູ້ຊົມ, ແຕ່ບ່ໍມີຫຍັງຈະຈັບໃຈຝູງຊົນເໝືອນກັບເຣ່ືອງໃນຈິນຕະນາການ.  ຝູງຊົນໄດ້ກ້ົມຂາບແລະຟັງເຣ່ືອງເລ່ົາອັນຈັບ 
ໃຈທ່ີເລ່ົາສູ່ກັນຟັງ ແລະພຣະເຢຊູເອງຊົງເປັນຜູ້ບັນລະຍາຍ.  ເພື່ອຜ່ອນຄາຍຕ່ໍຖ້ອຍຄຳທ່ີໜ້າຕົກໃຈ ”ເຈັດສິບເທ່ືອຄູນ 
ເຈັດ"   ທ່ີພຣະອົງເວ້ົາກັບເປໂຕ,   ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຄຳອຸປະມາ.  ເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງຈິງ,  ແຕ່ເປັນຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບ
ຄວາມຈິງທ່ີພຣະເຢຊູຢາກສ່ັງສອນ. ຄຳອຸປະມານ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຊາຍຄົນນ່ຶງທ່ີມີວິກິດການໜ້ີສິນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ. 
ລາວໄດ້ຕິດໜ້ີກະສັດຊ່ຶງຄິດໄລ່ເປັນເງິນຈຳນວນຫລາຍແລະບ່ໍມທີາງທ່ີຈະຊຳຮະໜ້ີໄດ້.  ເມ່ືອກະສັດໄດ້ຮຽກເອ້ີນລາວ 
ມາເບ່ິງການຈົດບັນທຶກໄວ້, ຊາຍທ່ີຕິດໜ້ີນ້ັນໄດ້ກ້ົມຂາບລົງໜ້າຈົນຈຸພື້ນ, ທູນຂໍໃຫກ້ະສັດຂຍາຍເວລາຕ່ືມເພ່ືອຈະໄດ້
ຈ່າຍເງິນໃຫ້ທັງໝົດທັນເວລາ.  
      ກະສັດເປັນຄົນມີໃຈຜ່ອນໜັກຜ່ອນເບົາແລະເປັນຄົນສລາດ. ພຣະອົງຮູ້ວ່າຊາຍຄົນນ້ີສາມາດຈູດທຽນທັງສອງສ້ົນ
ໄດ້, ເຖິງແມ່ນຈະເຮັດວຽກຕລອດ 24/7 (ຊາວສ່ີຊ່ົວໂມງທັງເຈັດມື້) ຈົນຕລອດຊີວິດກໍຍັງບ່ໍສາມາດຫາເງິນໄດ້ພຽງພໍທ່ີ 
ຈະຈ່າຍໜ້ີນ້ີໄດ້.  ແລ້ວກະສັດຈະເຮັດແນວໃດ?  ຈາກການກະທຳດ້ວຍຄວາມກະຣຸນາແລະຄວາມເມດຕາອັນອັສຈັນ 
ໃຈ, ກະສັດໄດ້ຜ່ອນຄາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊາຍຄົນນ້ັນແລະຍົກໜ້ີທັງໝົດໃຫ້ແກ່ລາວ.   
       ເຊ່ັນດຽວກັນ,  ໜ້ີສິນຂອງພວກເຮົາໃນການກະບົດແລະການກະທຳຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແມ່ນໃຫຍ່ຫລວງຫລາຍແລະ
ເປັນໄປບ່ໍໄດ້ສໍາລັບພວກເຮົາທ່ີຈະຈ່າຍຫນ້ີສິນນ້ັນໄດ້.   ແຕ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຈ່າຍໜ້ີທັງໝົດນ້ັນໃຫ້ພວກເຮົາແລ້ວ,  ແລະ 
ພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ໃຫ້ອະພັຍໜ້ີນ້ັນແລ້ວ.  ແທ້ຈິງແລ້ວພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍເລີຍ,  ແຕ່ໂດຍພຣະຄຸນ 
ແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານການໃຫ້ອະພັຍແກ່ພວກເຮົາໂດຍຜ່ານທາງພຣະເຢຊູ. ພວກ
ເຮົາມີອິສລະແລ້ວ! 
 

3.  ມັດທາຍ 18:28, 32-33. 
28 ແຕ່ເມ່ືອຂ້າໃຊ້ຜູ້ນ້ັນອອກໄປ ກໍພົບເພື່ອນຜູ້ນ່ຶງທ່ີເປັນຂ້າໃຊ້ດ້ວຍກັນຊ່ຶງເປັນໜ້ີຕົນນ່ຶງຮ້ອຍເດນາຣິອົນ  ມັນຈ່ຶງຈັບ
ເພ່ືອນຄົນນ້ັນບີບຄໍວ່າ, “ເງິນທ່ີມຶງເປັນໜ້ີກູນ້ັນເອົາມາແທນເສັຽແມ” 32 ທ່ານຈ່ຶງເອ້ີນຂ້າໃຊ້ຜູ້ນ້ັນມາເຝ້ົາແລ້ວຊົງກ່າວ
ວ່າ, “ອ້າຍຂ້ີຂ້າຊາດຊ່ົວເຮິຍ, ກູໄດ້ຍົກໜ້ີໃຫ້ມຶງທັງໝົດເພາະມຶງໄດ້ອ້ອນວອນຂໍນຳກູ  33 ມຶງຄວນຈະສົງສານເພ່ືອນ
ຂອງມຶງເຫມືອນດ່ັງກູໄດ້ສົງສານມຶງ ບ່ໍແມ່ນຫລື” 
 
       ກະສັດໄດ້ປົດປ່ອຍຊາຍຄົນນ້ັນອອກຈາກໜ້ີສິນອັນມະຫາສານຂອງລາວ.   ລາວໄດ້ຮັບຄວາມເປັນອິສລະພາບ 
ແລ້ວ, ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍ ລາວໃຊ້ອິສລະພາບໃນທາງທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ. ລາວໄດ້ຕິດຕາມຫາຜູ້ທ່ີເປັນໜ້ີລາວ. ໜ້ີຂອງຜູ້ຊາຍ
ຄົນທີສອງກໍບ່ໍແມ່ນໜ້ອຍ,  ແຕ່ກໍຍັງບ່ໍຫລາຍເມ່ືອທຽບກັບໜ້ີທ່ີຫາກໍຖືກຍົກເລີກ.  ເຣ່ືອງລາວຂອງພຣະເຢຊູຖືກອອກ
ແບບມາເພ່ືອສ້າງຄວາມບ່ໍພໍໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ຟັງ. ພຣະເຢຊູຕ້ອງການໃຫ້ເປໂຕແລະຄົນອ່ືນໆຖາມຕົວເອງດ້ວຍຄຳຖາມທ່ີ
ວ່າ: "ລາວເປັນຄົນແບບໃດທ່ີໂຫດຮ້າຍແທ້ໆ ທ່ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພື່ອນຂອງລາວຈ່າຍໜ້ີ?   ທັງໆ ທ່ີລາວຫາກໍໄດ້ຮັບການ 
ໃຫ້ອະພັຍ ຖືກຍົກໜ້ີໃຫ້ໃໝ່ໆ?" 
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       ນ້ີແມ່ນຄຳຖາມທ່ີແທ້ຈິງ. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງບ່ໍຍອມໃຫ້ອະພັຍແກ່ຄົນອ່ືນ ໃນເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະ 
ພັຍແລ້ວຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ເມື່ອເຮົາມີການໃຫ້ອະພັຍຢູ່ໃນອຳນາດຂອງເຮົາຢູ່ແລ້ວເຮົາກໍພ້ອມທ່ີຈະໃຫ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍ. 
       ພວກເຮົາສາມາດຫາເຫດຜົນຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງຫລາຍເຫດຜົນ ທ່ີຈະໂຈະ ຫລືເລ່ືອນການໃຫ້ອະພັຍ, ແຕ່ນ່ຶງໃນເຫດ 
ຜົນທ່ີນຳໄປສູ່ການບ່ໍມີຄວາມເມດຕາແມ່ນຄວາມປາຖນາທ່ີຈະ "ສອນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ຜູ້ກະທຳຜິດ."  ບາງຄ້ັງພວກເຮົາ
ຄິດວ່າການໃຫ້ອະພັຍຂອງພວກເຮົາເມື່ອເວ້ົາອອກໄປອາດຈະຜິດພາດໄດ້.  ຖ້າຂ້ອຍໃຫ້ອະພັຍເຈ້ົາແລະປ່ອຍໃຫ້ເຈ້ົາ
ກະທຳຜິດຕ່ໍໄປ, ເຈ້ົາກໍຈະຄິດວ່າຂ້ອຍບ່ໍເອົາຜິດຕ່ໍພຶດຕິກັມຂອງເຈ້ົາ, ເຊ່ິງສາມາດຊຸກຍູ້ເຈ້ົາໃຫ້ເຮັດຜິດສືບຕ່ໍໄປ. ການ
ປະຕິບັດຕ່ໍຄວາມຮັກທ່ີຮັກຍາກກໍບ່ໍໄດ້ເຮັດເກີດຂອບເຂດ.   ໂບດທ້ອງຖ່ິນໂບດນ່ຶງ ເປັນບາງຄ້ັງຄາວແລະໄດ້ລວມກັນ 
ແຍກຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄົນນ່ຶງອອກ  ລາວເຮັດໃຫ້ນາມຊ່ືຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍ  ໂດຍການດຳລົງຊີວິດທ່ີຜິດບາບ 
(1 ໂກຣິນໂທ 5: 9-13). ວິນັຍຂອງໂບດມີໄວ້ເພ່ືອຂັບເຄ່ືອນຄົນທ່ີເຮັດຜິດໄປສູ່ການກັບໃຈແລະການປົວແປງໃໝ່ ແຕ່
ນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ຂັດຂວາງຕ່ໍການໃຫ້ອະພັຍແຕ່ຢ່າງໃດ. 
        ການໃຫ້ອະພັຍບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງງ່າຍສເມີໄປ, ແຕ່ກໍຖືກຕ້ອງຢູ່ສເມີ. ມີແຕ່ຄົນທ່ີບ່ໍມີຫົວໃຈແລະຄົນທ່ີໂຫດຮ້າຍເທ່ົາ
ນ້ັນທ່ີໃຫ້ເພ່ືອນຂອງລາວຈ່າຍໜ້ີໃຫ້ເພ່ືອລາວຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍພິເສດ. ໃນຖານະທ່ີເປັນລູກໆຂອງພຣະບິດາທ່ີ
ມີຄວາມຮັກແລະເມດຕາ,  ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຜູ້ທ່ີຈະໃຫ້ອະພັຍສເມີ.   ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບເອົາການໃຫ້ອະພັຍ ... 
ແລະພວກເຮົາຕ້ອງກາຍເປັນຄົນທ່ີໃຫ້ອະພັຍ.   ນ້ີຫມາຍຄວາມວ່າບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ຄ້ັງດຽວ ຕ້ອງພຍາຍາມທ່ີຈະໃຫ້ອະ 
ພັຍຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະກຳຈັດຄວາມເຈັບປວດຕ່າງໆທ່ີກີດຂວາງ ຖ່ວງດຶງເຮົາໄວ້.  
        ການໃຫ້ອະພັຍແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີແພງຫລາຍ. ແຕ່ກ່ອນອ່ືນຫມດົ, ຈ່ົງເບ່ິງຣາຄາທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຈ່າຍ. ຮູບແບບ
ທ່ີພິເສດຂອງການໃຫ້ອະພັຍທ່ີພຣະເຢຊູຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດໄດ້ ເມ່ືອເຮົາກະທຳດ້ວຍການນະມັສການ. ການໃຫ້ອະພັຍ 
ບ່ໍແມ່ນປະຕິກິຣິຍາຕອບໂຕ້ທາງດ້ານຈິດໃຈຕ່ໍບຸກຄົນນ້ັນ  ແຕ່ເປັນການຕອບຮັບທ່ີກະຕັນຍູຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງຮັກ
ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາໃຫ້ອະພັຍເພາະເຫັນແກ່ພຣະອົງ, ຄືການຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາແດ່ພຣະອົງຜູ້ທ່ີໄດ້ໃຫ້ອະພັຍແກ່
ພວກເຮົາ. 

                                                                   ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 

       ຈິນຕະນາການວ່າມສີາມໃບບິນຢູ່ໃນມືຂອງທ່ານ.    ບັນຊີລາຍການໃນແຕ່ລະໃບເປັນຕົວແທນຂອງບຸກຄົນຜູ້ທ່ີ 
ໄດ້ທຳຮ້າຍທ່ານແລະເປັນໜ້ີທ່ານ.   ທ່ານສາມາດໃຊ້ພຣະຄຸນ, ຄວາມເມດຕາແລະການໃຫ້ອະພັຍຕ່ໍສະຖານະການ 
ນ້ັນໄດ້ແນວໃດ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 
 ປະເມີນຜົນ.  ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນແລະໃຊ້ເວລາໃນການຊອກຫາບ່ອນໃດ

ທ່ີບ່ໍມີການໃຫ້ອະພັຍໃນໃຈຂອງທ່ານ. 
 ໃຊ້ບາດກ້າວນ້ອຍໆ.  ພະຍາຍາມທ່ີຈະຂຍາຍການໃຫ້ອະພັຍໃນຄວາມສັມພັນທ່ີທ່ານຖືກຄົນອ່ືນເຮັດຜິດຫລື

ຖືກດູຖູກ. ໃຊ້ບາດກ້າວນ້ອຍໆ ທຳອິດທ່ີຈະໃຫ້ອະພັຍ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບ່ໍໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດຕ່ໍຄົນນ້ັນ. 
 ດຳເນີນດ້ວຍບາດກ້າວໃຫຍ່.  ຊອກຫາໃນຄວາມສັມພັນທ່ີທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ  ບ່ອນທ່ີ 

ທ່ານມີສ່ວນໃນຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີບ່ໍດີ, ຫຼືແມ່ນແຕ່ໃນບ່ອນທ່ີທ່ານເຮັດຜິດ.  ດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວ, ຈ່ົງໃຊ້ຄວາມ
ພະຍາຍາມເພ່ືອຈະປິດຊ່ອງວ່າງນ້ັນ. 

 
 

             ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PSI 



1 
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  ຮັບໃຊ້ 
 

                              
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຍາດແຍ່ງເອົາໂອກາດເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບໃຊ້ 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:   
       ພວກເຮົາທຸກຄົນມີປະສົບການກັບການບໍຣິການລູກຄ້າທ່ີພວກເຮົາຢາກຈະລືມ.  ແຕ່ຂ້ອຍມີແນວໂນ້ມທ່ີຈະຈ່ືຈໍາ 
ໄດ້ດີເຖິງຜູ້ທ່ີເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຍ້ິມ ແທນທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໜ້າຫຍຸ້ງ. 
       ຍົກຕົວຢ່າງ,  ຊາຍຄົນນ່ຶງໄດ້ຈອງປ້ີຍົນເດີນທາງໃນນາທີສຸດທ້າຍກັບສາຍການບິນນ່ຶງທ່ີມີຊ່ືສຽງ ເພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນ
ຫລານຊາຍທ່ີເສັຽຊີວິດໄປແລ້ວ.   ການຈະຣາຈອນຕິດຂັດແລະເສ້ັນທາງໄກໄປສນາມບິນເຮັດໃຫ້ລາວໄປຮອດປະຕູ 
ກາຍໄປສິບສອງນາທີຫລັງຈາກເວລາການອອກເດີນທາງຂອງການບິນ, ແຕ່ສາຍການບິນໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບສະພາບ
ຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງຊາຍຄົນນ້ີ. ລອງນຶກພາບເບ່ິງຄວາມແປກໃຈຂອງຊາຍຄົນນ້ີເມື່ອລາວເຫັນນັກບິນຢືນຢູ່ທ່ີນ້ັນລໍຖ້າ
ລາວ. ນັກບິນກ່າວວ່າ, "ພວກເຂົາໄປໃສບ່ໍໄດ້ທ່ີບ່ໍມີຂ້ອຍ, ແລະຂ້ອຍກໍໄປໃສບ່ໍໄດ້ເລີຍໂດຍບ່ໍມພີວກເຂົາ."   ການບໍຣິ
ການລູກຄ້າທ່ີດີບ່ໍແມ່ນກ່ຽວກັບການຂາຍຫລືແມ້ກະທ້ັງຮັກສາລູກຄ້າພຽງເທ່ົານ້ັນ. ແຕ່ກ່ຽວກັບການເຮັດສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ
ແລະຊ່ວຍຄົນອ່ືນ. ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບລູກຄ້າແລະທຸຣະກິດ; ພວກເຮົາເວ້ົາກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນ. ຫັຼກການ
ດ່ັງກ່າວຍັງນຳໃຊ້ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າ: ພວກເຮົາເສີມສ້າງຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາເມ່ືອພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືຼອແລະຮັບໃຊ້
ຄົນອ່ືນ. ການຮັບໃຊ້ແມ່ນວິທີທ່ີຊັດເຈນທ່ີຈະຮັກຄົນອ່ືນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

                                                 ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ຄາລາເຕັຽ 5:13-15. 
13 ພວກພ່ີນ້ອງເອີຍ, ທ່ີຊົງເອ້ີນເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍເພ່ືອໃຫ້ມີເສຣິພາບ ແລະຢ່າເອົາເສຣີພາບນ້ັນເປັນຊ່ອງທາງປ່ອຍຕົວ
ໄປຕາມທັມມະດາໂລກ  ແຕ່ຈ່ົງຮັບໃຊ້ຊ່ຶງກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມຮັກເທີນ    14 ເພາະວ່າພຣະບັນຍັດທັງສ້ິນກໍຮວບ
ຮວມເຂ້ົາໃນຂ້ໍດຽວຄື “ຈ່ົງຮັກເພື່ອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ”  15 ແຕ່ວ່າຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍກັດກັນແລະກິນເນ້ືອກັນ ຈ່ົງ
ລະວັງ ຢ້ານວ່າຈະພາກັນຈິບຫາຍໄປ. 
 

       ເສຣີພາບແມ່ນຄວາມອຶດຫິວຂອງມະນຸດໂດຍທັມມະຊາດ. ພວກເຮົາທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການຮູ້ສຶກຢາກມເີສລີ 
ພາບ, ແຕ່ວ່າບາບໄດ້ຫລອກລວງພວກເຮົາແລະຈ່ອງຕີນຂອງພວກເຮົາໄວ້ກັບພື້ນ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນພຣະທັມຄາ
ລາເຕັຽບົດທີ 5, ໂປໂລໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ໄດ້ເກີດຂ້ຶນແລ້ວໂດຍການກະທຳຂອງພຣະເຢຊູ. 
ເພາະການເສັຽສະລະທ່ີສົມບູນແບບຂອງພຣະອົງ,  ອຳນາດຂອງບາບໄດ້ຖືກທຳລາຍ,   ແລະເຮົາສາມາດເປັນອິສລະ
ຈາກບາບທ່ີດຶງຈ່ອງເຮົາໄວ້.  

 

ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບການບໍຣິການທ່ີປະທັບໃຈ? 
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       ລອງພິຈາຣະນາເບ່ິງກ່ອນວ່າເສຣີພາບນ້ີບ່ໍໃຫ້ເຮົາເຮັດຫຍັງແດ່.  ເສຣີພາບຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດບ່ໍແມ່ນໃບ
ອະນຸຍາດໃຫ້ກັບໄປໃຊ້ຊີວິດແບບເກ່ົາຂອງພວກເຮົາ ເພ່ືອດຳລົງຊີວິດຄືກັບທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຮັດກ່ອນທ່ີພວກເຮົາຈະໄດ້
ຮັບຄວາມພ້ົນ.  ຈ່ົງສັງເກດຄຳວ່າ ເນ້ືອຫນັງ ໃນຂ້ໍ 13.   ນ້ີໝາຍເຖິງທັມມະຊາດທ່ີຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ,  "ເພດຄົນ
ເກ່ົາ" ທ່ີສືບຕ່ໍອາສັຍຢູ່ພາຍໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ,  ແມ່ນແຕ່ຫຼັງຈາກຊ່ວງເວລາທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນແລ້ວ. "ເນ້ືອຫນັງ" 
ແມ່ນຕົວທ່ີດູດຊຶມພວກເຮົາທ່ີສາມາດຈະເຣີນເຕີບໂຕໄດ້ຄືກັບມະເຮັງເມ່ືອປ່ອຍໃຫມ້ັນແຜ່ຂຍາຍ.  ມັນບ່ໍໄດ້ເປັນເຈ້ົາ 
ຂອງໆ ເຮົາຕ່ໍໄປອີກແລ້ວ, ແຕ່ມັນມັກຄິດວ່າມັນເປັນເຈ້ົາຂອງໆເຮົາ. ໂປໂລຮູ້ດີກ່ຽວກັບເພດຄົນເກ່ົາທ່ີຖ່ວງດຶງເຮົາໄວ້ 
ຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງຊ່ຶງເປັນທັມມະຊາດບາບຂອງເຮົາ (ໂຣມ 7: 14-24).   
       ຈຸດສຸມພາຍໃນຂອງທັມມະຊາດບາບບ່ໍພຽງແຕ່ທຳຮ້າຍພວກເຮົາ; ແຕ່ມີຜົນຕ່ໍຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາ.  ຖ້າ
ຂ້ອຍສຸມໃຈໃສ່ຕົວເອງ ແລະທ່ານກຳລັງສຸມໃຈໃສ່ຕົວທ່ານເອງ ພວກເຮົາຈະມີຄວາມສັມພັນທ່ີເຂ້ັມແຂງໄດ້ແນວໃດ? 
ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາສຸມໃຈໃສ່ພາຍໃນຕົວເຮົາ  ກ່ຽວກັບຕົວເຮົາເອງ  ເຊ່ັນຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ  ຄວາມໂລບແລະກິຣິຍາ 
ທ່າທີທ່ີບ່ໍເປັນຫ່ວງກໍຈະຕາມມາຢ່າງໄວວາແລະຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາອ່ອນລົງ. ດ່ັງທ່ີໂປໂລໄດ້ກ່າວ
ເຕືອນວ່າ: “ແຕ່ວ່າຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍກັດກັນແລະກິນເນ້ືອກັນ ຈ່ົງລະວັງ ຢ້ານວ່າຈະພາກັນຈິບຫາຍໄປ.” (ຂ້ໍທີ 15). 
       ໂປໂລຍັງຮູ້ອີກວ່າພວກເຮົາຈະພົບກັບວິທີແກ້ໄຂພຽງຢ່າງດຽວກ່ຽວກັບບັນຫາເນ້ືອຫນັງ   ຄືການມີຄວາມສັມພັນ
ກັບພຣະຄຣິດຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ(ຂ້ໍທີ 25). ດ່ັງນ້ັນໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາສຸມໃຈໃສ່ພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາກໍສຸມໃຈໃສ່ຜູ້ທ່ີພຣະ
ອົງໄດ້ນຳມາສູ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຄວນເພ້ີມເສຣີພາບຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດຂ້ຶນໂດຍການຮັກຄົນທັງ 
ຫລາຍຜ່ານການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ. 
        ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ເສ້ັນທາງເພ່ືອກັບຄືນສູ່ຄວາມຈົບງາມຂອງຊຸມຊົນ.     ໃນຂະນະທ່ີຜົນຕາມມາຂອງຄວາມຕາຍ
ແລະການຄືນມີຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນການໃຫ້ອະພັຍບາບແລະຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ, ແລະຍັງປ່ຽນແປງວິທີ
ທ່ີພວກເຮົາຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຕົວເອງ (ບ່ໍມີຄວາມຜິດອີກຕ່ໍໄປ!) .... ແລະໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ເຖິງວິທີທ່ີພວກເຮົາ
ຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຄົນອ່ືນ ດຽວນ້ີພວກເຮົາສາມາດຮັກຄົນອ່ືນໄດ້, ແລະພວກເຮົາໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກນ້ັນຜ່ານການຮັບໃຊ້
ພວກເຂົາເຈ້ົາ. 
       ຄິດເຖິງວິທີທ່ີທ່ານຮັບໃຊ້ຕົວເອງໂດຍທັມມະຊາດ. 

• ເມ່ືອຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຕ້ອງການອາຫານ, ທ່ານຕ້ອງຟ້າວໄປຕູ້ເຢັນ. 
• ເມ່ືອຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງຢາກຫລັບນອນ, ທ່ານກໍຈະຊອກຫາໝອນແລະຜ້າຫ່ົມ. 
• ເມ່ືອຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຕ້ອງການອອກກໍາລັງກາຍ, ທ່ານກໍຈະພາໝາອອກໄປຍ່າງ. 

        “ການບົວລະບັດຮັບໃຊ້ຕົນເອງ”  ແບບນ້ີບ່ໍຖືວ່າເປັນສ່ິງທ່ີຊ່ົວ,  ແຕ່ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍພວກເຮົາໃຫ້ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ 
ດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືເໝືອນກັບພວກເຮົາຮັບໃຊ້ຕົນເອງ ພວກເຮົາ "ຮັບໃຊ້" ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ. ເຊ່ັນດຽວກັນ 
ພວກເຮົາສາມາດຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໄດ້ເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມຕ້ອງການ.   ໃຫ້ເຮົາລົງທຶນໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນທຸກໆ ວັນຈົນ 
ກາຍເປັນນິສັຍຂອງເຮົາ, ຄືເປັນໄປຕາມທັມມະຊາດໃນການດຳເນີນຊີວິດຂອງເຮົາ. 
 

2. ຄາລາເຕັຽ 6:1-5. 
1 ພວກພ່ີນ້ອງເອີຍ, ຖ້າຄົນໃດຫາກພົບຄົນທ່ີຫລົງຜິດປະການໃດ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຜູ້ຢູ່ຝ່າຍພຣະວິນຍານ ຈ່ົງຊ່ອຍຄົນ
ຢ່າງນ້ັນດ້ວຍຄວາມອ່ອນສຸພາບໃຫ້ກັບຄືນດີໃໝໂດຍໃຫ້ທຸກຄົນຄຶດເຖິງຕົນເອງ ຢ້ານວ່າຕົນຈະຖືກຊັກຈູງໃຫ້ຫລົງໄປ 
2 ຈ່ົງຊ່ອຍຮັບພາຣະອັນໜັກຂອງກັນແລະກັນ ຖ້າເຮັດດ່ັງນ້ີພວກເຈ້ົາກໍເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຄຣິດ 3 ເພາະ 
ວ່າຖ້າຜູ້ໃດຖືຕົວວ່າເປັນຜູ້ສຳຄັນໃນເມື່ອຕົນບ່ໍສຳຄັນອັນໃດ ຜູ້ນ້ັນກໍລ້ໍລວງຕົນເອງ 4 ທຸກຄົນຈ່ົງຊັນນະສູດເບ່ິງການ 
ງານຂອງຕົນເອງຈ່ຶງຈະມີສ່ິງທ່ີເອົາມາອວດອ້າງໄດ້ໃນຕົວເອງ ໂດຍບ່ໍແມ່ນປຽບກັບຜູ້ອ່ືນ 5 ເພາະວ່າທຸກຄົນຕ້ອງຮັບ 
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ຜິດຊອບຕ່ໍພາຣະຂອງຕົນເອງ. 
 

       ໃນຄາລາເຕັຽບົດທີ 6  ໂປໂລໄດ້ແນະນຳວິທີທ່ີມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂ້ຶນ  ໃນການໃຊ້້ເຫ່ືອແຮງແລະເວລາຂອງ
ພວກເຮົາໃນການຊ່ວຍເຫລືອຄົນອ່ືນ. ໂປໂລເລ້ີມຕ້ົນໂດຍການອະທິບາຍວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອ່ືນທ່ີອາດຈະເຮັດໃຫ້
ທ່ານຕົກຕະລຶງ: ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໂດຍການປະເຊີນໜ້າກັບເຂົາເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຮັກ.  "ພວກພີ່ນ້ອງເອີຍ, ຖ້າຄົນໃດຫາກ
ພົບຄົນທ່ີຫລົງຜິດປະການໃດ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຜູ້ຢູ່ຝ່າຍພຣະວິນຍານ ຈ່ົງຊ່ອຍຄົນຢ່າງນ້ັນດ້ວຍຄວາມອ່ອນສຸພາບໃຫ້
ກັບຄືນດີໃໝ..." (ຂ້ໍທີ 1). 
        ໜ້າທ່ີນ່ຶງທ່ີສຳຄັນ  ທ່ີທ່ານກະທຳໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນແມ່ນການຊ່ວຍເຫືຼອພວກເຂົາໃຫເ້ຫັນຈຸດທ່ີເຂົາເຈ້ົາເບ່ິງບ່ໍ 
ເຫັນ.  ທຸກໆຄົນທ່ີຂັບຣົດເປັນສາມາດເຂ້ົາໃຈຄວາມຄິດດ່ັງກ່າວນ້ີ.    ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມປອດພັຍໃນວິນາທີສຸດ
ທ້າຍໂດຍພັນລະຍາທ່ີຮັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ລາວໄດ້ຮ້ອງອອກມາວ່າ: "ທ່ີຮັກ! ລະວັງຣົດຢູ່ທາງຂ້າງ"  ໃນຄວາມຕ່ືນຕົກ 
ໃຈ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຫັກພວງມາລັຍເອົາຣົດກັບຄືນໄປໃນເລນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງປອດພັຍ. ໃນຂະນະທ່ີຫົວໃຈຂອງຂ້າ 
ພະເຈ້ົາຄ່ອຍເຕ້ັນຊ້າລົງກັບມາເປັນປົກກະຕິ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຂອບໃຈພັນລະຍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເພາະວ່າຄວາມຕ້ັງໃຈ
ຂອງລາວແທ້ໆທ່ີຈະຊ່ວຍຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂໍຂອບໃຈນາງ ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາພາຣົດຫລີກອັນຕະລາຍກັບມາໄດ້ຢ່າງໄວ. 
       ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ມີຄວາມອ່ອນສຸພາບ, ດ້ວຍຄວາມຮັກ, ແລະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໂດຍການຊ່ວຍເຫືຼອ
ເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ເຫັນທາງທ່ີເຂົາເຈ້ົາອາດຈະເຮັດໃຫທັ້ງຕົວເອງແລະຄົນອ່ືນຖືກບາດເຈັບ.  ຂະບວນການດ່ັງກ່າວນ້ີຕ້ອງອະ 
ທິຖານຫຼາຍໆ, ແຕ່ກໍຕ້ອງມາຈາກສ່ວນນ່ຶງຂອງຄວາມສັມພັນທ່ີດີ.  
       ໂປໂລໄດ້ຂັບເຄ່ືອນຄວາມຕ້ອງການໃນຮູບແບບການບົວລະບັດຮັບໃຊ້ທ່ີເຮັດຍາກ: "ຈ່ົງຊ່ອຍຮັບພາຣະອັນໜັກ
ຂອງກັນແລະກັນ (ຂ້ໍທີ 2)  ຄວາມສັມພັນທ່ີເຂ້ັມແຂງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫລືອແບກພາຣະທ່ີໜັກ.    ເປັນ 
ການງ່າຍຫຼາຍທ່ີຈະຍ້າຍຊ້ິນສ່ວນເຟີນິເຈີທ່ີໜັກຖ້າຫາກມີຄົນມາຊ່ວຍທ່ານແບກ. ແຕ່ກໍຍັງເປັນພາຣະຂອງຂ້ອຍທ່ີຈະ
ຕ້ອງແບກ, ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາເຂ້ົາມາຄຽງຂ້າງແລະຊ່ວຍຂ້ອຍໃນການແບກ  ເຈ້ົາກໍໄດ້ຜ່ອນຄາຍຄວາມເມ່ືອຍຂອງຂ້ອຍ. ໃນ 
ອີກແງ່ນ່ຶງ, ພາຣະຂອງຂ້ອຍກໍກາຍເປັນພາຣະຂອງເຈ້ົານຳ ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາແບກຊ່ອຍກັນແລະກັນ. 
       ສັງເກດວ່າເປັນການຊ່ອຍກັນທັງສອງທາງ.   ເຈ້ົາຊ່ວຍແບກພາຣະຂອງຂ້ອຍ,  ແລະຂ້ອຍຊ່ວຍແບກພາຣະຂອງ 
ເຈ້ົາ, ແນ່ນອນ, ສ່ິງນ້ີໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮົາຕຽມພ້ອມຢ່າງເຫມາະສົມແລະຮັບຜິດຊອບຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ກ່ອນອ່ືນໝົດ, 
ຄົນອ່ືນບ່ໍສາມາດຊ່ວຍທ່ານຍົກບາງສ່ິງບາງຢ່າງໄດ້ ໂດຍທ່ີພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າພາຣະຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ.  
       ໃນຂ້ໍທີ 3-5, ໂປໂລໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂ້ອຍເບ່ິງໜ້າຕົວເອງໃນແວ່ນແຍງ. ຂ້ອຍເອງມີສຸຂະພາບທ່ີດີບ່ໍ, ຈ່ົງສະແດງ
ອອກໂດຍຜ່ານການສາລະພາບທ່ີຖ່ອມຕົວແລະເປີດໃຈຮັບເອົາການແກ້ໄຂບໍ? ຂ້ອຍຮູ້ບ່ໍວ່າມື້ໜ່ຶງຂ້ອຍຈະຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າ 
ພຣະເຢຊູແລະຕອບຄຳຖາມພາຣະກິດຕ່າງໆ  ທ່ີຂ້ອຍໄດ້ເຮັດຫລືບ່ໍໄດ້ເຮັດໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ?   ຂ້ອຍຕ້ອງຮັບຜິດ 
ຊອບຕ່ໍການຮັບໃຊ້ຂອງຂ້ອຍເອງ. 
 

3.  ຄາລາເຕັຽ 6:10 
10 ເຫດສັນນ້ັນ   ຕາມທ່ີມີໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາເຮດັການດີຕ່ໍຄົນທັງປວງ     ແລະເປັນຕ້ົນວ່າຕ່ໍຄອບຄົວທ່ີຮ່ວມຢູ່ໃນ 
ຄວາມເຊ່ືອ. 
 

       ໂປໂລໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຂ້ໍ 7: “ຢ່າເຂ້ົາໃຈຜິດ ພວກເຈ້ົາຈະຫລອກລວງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ ເພາະວ່າຜູ້ໃດຫວ່ານສ່ິງໃດລົງ 
ກໍຈະເກັບກ່ຽວສ່ິງນ້ັນ." ດ້ວຍເຫດຜົນນ້ີເອງຄຣິສຕຽນຈ່ຶງຖືກທ້າທາຍໃຫຫ້ວ່ານແນວປູກໃນທ່ົງອັນຕລອດໄປໃນຊຸມຊົນ 
ຂອງຄຣິສຕຽນ. ໃນຂ້ໍທີ 10, ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຕ້ອງການທ່ີຈະສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍທຸກຄົນ, ແຕ່ວ່າເພ່ິນໄດ້ເນ້ັນ 
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 ໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄຣິດສະຕຽນໃຫ້ລົງທຶນໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນອ່ືນໆ.    ຄວາມສັມພັນພາຍໃນໂບດໄດ້ຍົກ
ລະດັບຂ້ຶນເຖິງທ່ີສູງສຸດ. 
        ແນ່ນອນ ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຈະບ່ໍສົນໃຈຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ທ່ີຢູ່ນອກພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. 
ການຫວ່ານເມັດພືດທ່ີດີໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີຫລົງເສັຽ(ຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອ)ກໍສຳຄັນເຊ່ັນດຽວກັນ.   ເຊ່ັນດຽວກັນກັບຄົນທ່ີດູແລຄົນທ່ີ 
ໃກ້ຊິດໃນຄອບຄົວກ່ອນ ກ່ອນທ່ີລາວຈະດູແລເພ່ືອນບ້ານ(1 ຕີໂມທຽວ 5:8), ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າຈະຕ້ອງເບ່ິງແຍງ
ອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງໃນພຣະຄຣິດຂອງພວກເຂົາ. ສ່ິງນ້ີຈະເປັນພະຍານທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ຕ່ໍຜູ້ທ່ີຢູ່ນອກໂບດ. 
       ໂປໂລຍອມຮັບວ່າຄຣິສຕຽນເມືອງຄາລາເຕັຽໄດ້ມີການຕິດຕ່ໍພົວພັນ ໄປຫາມາສູ່ກັນເປັນປະຈຳ.   ການຕິດຢູ່ກັບ
ແຕ່ກຸ່ມຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈະສົງຜົນທາງລົບຕ່ໍການເຕີບໃຫຍ່ທາງວິນຍານ.    ເຮົາຄວນອອກໄປພາຍນອກໂດຍບ່ໍຕ້ອງເວ້ົາ: 
ສ່ິງນ່ຶງໃນການເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນມີສຸຂພາບດີ  ແມ່ນການປາກົດຕົວ(ມີໜ້າ)ຂອງທ່ານຖ້າມກາງຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ.  
ເຫັນວ່າເປັນການທ້າທາຍແທ້ໆ  ໃນການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໂດຍທ່ີທ່ານບ່ໍຄ່ອຍໄດ້ນ່ັງແລະໂອ້ລົມກັບເຂົາເຈ້ົາ,    ໂດຍສະ 
ເພາະຜູ້ທ່ີທ່ານບ່ໍຄ່ອຍໄດ້ຮ່ວມໃນການສົນທະນາຢ່າງເຕັມໃຈ.  ສຳລັບບາງຄົນ ແທ້ຈິງແລ້ວຂ້ັນຕອນທຳອິດຂອງການ
ເຮັດຕາມຂ້ໍພຣະຄັມພີ ໃນຄາລາເຕັຽ 6:10 ແມ່ນການປາກົດຕົວຖ້າມກາງຄົນອ່ືນເລ້ືອຍໆ!  
       ເມື່ອທ່ານນຳຕົວທ່ານເອງເຂ້ົາໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງຄົນກຸ່ມນ້ອຍເປັນປະຈຳ, ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍໃຫ້ທ່ານ 
ຢ່າເປັນຄົນນ່ັງຢູ່ລ້າແລະເປັນຜູ້ຟັງພຽງເທ່ົານ້ັນ! ຢ່າລໍຖ້າໃຫ້ຄົນເຊີນທ່ານໃນການຮັບໃຊ້, ແຕ່ໃຫ້ທ່ານຊອກຫາໂອກາດ 
ທ່ີຈະກະທຳສ່ິງທ່ີດີໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ. ໂອກາດທ່ີທ່ານຈະຮັບໃຊ້ບ່ໍມີທ່ີສ້ິນສຸດຈັກເທ່ືອ. 
       ໃນຂະນະທ່ີຄຣິສະຕຽນຄວນຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຮັບໃຊ້ທຸກຢ່າງທ່ີຈຳເປັນ,   ວິທີທ່ີສລາດທ່ີສຸດໃນການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ
ແມ່ນການເປີດກ່ອງຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານທ່ີທ່ານມີຢູ່. ພິຈາຣະນາວິທີທ່ີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຊ້ີທາງໃຫ້ທ່ານໃນ 
ການຮັບໃຊ້ ຈ່ົງໃຊ້ຂອງປະທານແລະຄວາມສາມາດເຫລ່ົານ້ັນເພ່ືອຮັບໃຊ້ແລະຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການທ່ີຢູ່ຕ່ໍໜ້າ
ທ່ານ.   ສ່ິງທ່ີຍັງເຫືຼອສຳລັບພວກເຮົາທ່ີຕ້ອງເຮັດ  ຄືການເປີດໃຈແລະຕາຂອງພວກເຮົາເພ່ືອຈະເຫັນຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງຄົນອ່ືນແລະໂອກາດທ່ີຈະໄດ້ຮັບໃຊ້ເຂົາເຈ້ົາ, ແລະຈ່ົງລົງມືເຮັດໂລດ! 
 

                                                                   ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 

      ພຣະເຈ້ົານຳພາທ່ານໄປຮັບໃຊ້ຢູ່ໃສ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງການຮັບໃຊ້ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
• ຂອບໃຈບາງຄົນ. ພິຈາຣະນາເບ່ິງຄົນທ່ີເຄີຍຮັບໃຊ້ທ່ານ, ທ່ີໄດ້ເຮັດກັບທ່ານດ້ວຍຄວາມຮັກ, ຫຼືຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ

ແບກພາຣະໜັກ. ຕິດຕ່ໍຄົນຜູ້ນ້ັນແລະສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕ່ໍລາວ. 
• ຟື້ນຟູບາງຄົນ. ຖ້າໝູ່ຫລືສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຢູ່ໃນຖ້າມກາງພຶດຕິກັມທ່ີຜິດບາບຫຼືໄດ້ຕັດສິນໃຈໃນທາງທ່ີບ່ໍ 

ຖືກ, ທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປະທານສະຕິປັນຍາແລະຊ້ີທິດທາງທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີຈະເວ້ົາລົມກັບຄົນນ້ັນດ້ວຍຄວາມຮັກ. 
ຈ່ົງກະທຳດ້ວຍການອະທິຖານ. 

• ຮັບໃຊ້ບາງຄົນ.  ໃນຖານະທ່ີເປັນກຸ່ມ,  ສັງເກດເບ່ິງແຕ່ລະຄົນທ່ີທ່ານຮູ້ຈັກ  ວ່າຜູ້ໃດທ່ີທ່ານສາມາດຍ່າງຄຽງ
ຂ້າງແລະຊ່ວຍຜ່ອນເບົາພາຣະຂອງລາວ. ໃຊ້ສ່ິງນ້ີເປັນໂອກາດທ່ີຈະຮັກແລະນຳເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາມາໃນກຸ່ມຂອງ
ທ່ານ. 

       ຂໍໃຫດ້ຳລົງຊີວິດເຊ່ັນນ້ັນ, ເມື່ອຄົນຄິດເຖິງປະສົບການທ່ີດີໃນການຮັບໃຊ້,  ພວກເຂົາຈະບ່ໍຄິດເຖິງການບໍຣິການ
ລູກຄ້າ; ແຕ່ພວກເຂົາຈະຄິດເຖິງການບົວລະບັດຮັບໃຊ້ຂອງຄຣິສຕຽນ! 
 

                 ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org   
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນ                    ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

    ວນັອາທິດທີ 24 ພຶສພາ 2020 (05-24-2020) 
 

  ຍິນຍອມ 
 

                              
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນມາກ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານດ້ວຍໃຈອ່ອນສຸພາບ 

 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:    
       ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສືກລ້າເລີງໃຈ ເມ່ືອເຫັນຂ່າວກ່ຽວກັບຄົນທ່ີອອກໄປກາງເຕັນຕລອດຄືນ  ເພື່ອຈະເປັນຜູ້ທຳອິດຜູ້ນ່ຶງ 
ທ່ີຈະຊ້ືໂທຣະສັບ,  ແທັບເລັດ,  ຫຼືເຄ່ືອງປະດັບລຸ້ນລ້າສຸດທ່ີອອກສູ່ຕລາດ.   ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນ,  ຂ້ອຍກໍມີຄວາມເສ້ົາສລົດ 
ໃຈເມື່ອເຫັນການລາຍງານທ່ີຄົນທັງຫລາຍຊຸກຍູ້ກັນ, ແລ່ນຊີງ,  ເພື່ອຈະເປັນຜູ້ທຳອິດເຂ້ົາໄປໃນຮ້ານສຳລັບການຂາຍ
ຫລຸດຣາຄາໃນວັນສຸກ(ສີດໍາ) ແລະໃນລະຫວ່າງວັນຂອບພຣະຄຸນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງການຢາກເປັນ 
ທໍາອິດສເມີໄປ. 
 
 ເດັກນ້ອຍອາຍຸສ່ີປີຍິນດີໃຫ້ເອ້ືອຍຂອງລາວໄປກ່ອນໃນເວລາທ່ີລຽນແຖວສັກຢາວັກຊີນ. 
 
 ນັກປະຈົນພັຍຈະກ້າວຖອຍກັບຄືນແລະປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງອາສາມັກອອກໜ້າ ເມ່ືອເຮັດວຽກທ່ີໜ້າຢ້ານ. 
 
          ຕົວຢ່າງເຫ່ົຼານ້ີເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຢ່າງນ່ຶງ, ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄົນທໍາອິດຫລືຄົນສຸດທ້າຍທ່ີຢູ່ໃນແຖວກໍຄື: ຄວາມເຫັນແກ່ 
ຕົວນ້ັນເອງ  ມັນກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີຂ້ອຍຕ້ອງການ…ຫລືສ່ິງທ່ີຂ້ອຍຢາກຫລີກລ້ຽງ.  ຄວາມປາຖນາຢາກໄດ້ບາງສ່ິງບ່ໍແມ່ນ 
ຄວາມຜິດສເມີໄປ, ແຕ່ວ່າໃນເວລາທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຍູ້ຄົນອ່ືນອອກໄປແລ້ວເຂ້ົາໄປແທນບ່ອຍຂອງລາວ, ຂ້ອຍໃຫ້ຕົວເອງ
ເປັນທີນ່ຶງແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງຂ້ອຍຖືກທຳລາຍ.  ໃນບົດຮຽນຕອນນ້ີ, ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ໃນທາງທ່ີດີກວ່າ. 
      ໂປໂລໄດ້ຊ້ີບອກວ່າພວກເຮົາຖືກເອ້ີນໃຫ້ເປັນຄົນທຳອິດໃນແຖວສໍາລັບສ່ິງນ່ຶງຄື: ເພ່ືອຈະເບ່ິງເຫັນຄົນອ່ືນ.  ແລະ
ເມ່ືອພວກເຮົາເຮັດແນວນ້ັນ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຈາກຄວາມສັມພັນທ່ີເຂ້ັມແຂງ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

                                                 ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ຟິລບິປອຍ 2:1-4 
1.ເຫດສັນນ້ັນຖ້າຊີວິດໃນພຣະຄຣິດອຳນວຍການຊູກຳລັງໃຈ ຖ້າມີຄວາມເລ້ົາໂລມປະການໃດໃນຄວາມຮັກ ຖ້າມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃຈກັບພຣະວິນຍານປະການໃດ ຖ້າມຄີວາມເມດຕາເອັນດູປະການໃດ  2. ກໍຂໍໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍເຮດັໃຫ້
ຄວາມຍິນດີຂອງເຮາົຄົບເຕັມ ດ້ວຍການທ່ີມີຄວາມຄຶດຢ່າງດຽວກັນ ມີຄວາມຮັກຢ່າງດຽວກັນ ມີໃຈຮ່ວມສາມັກຄີເປັນ

 

ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານຢາກເປັນຄົນທຳອິດຢູ່ໃນແຖວທ່ີຢືນລໍຄອຍ? 
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ນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວກັນ  3. ຢ່າເຮັດສ່ິງໃດໃນທາງຊີງດີຫລືຖືດີກັນ ແຕ່ຈ່ົງຖ່ອມໃຈລົງຖືວ່າຄົນອ່ືນດີກວ່າຕົນ  4. ຢ່າໃຫຜູ້້ໃດ
ເຫັນແກ່ປໂຍດຂອງຕົນຝ່າຍດຽວ ແຕ່ຈ່ົງເຫັນແກ່ປໂຍດຂອງຄົນອ່ືນດ້ວຍ 
 

        ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍຄຣິສຕະຈັກຟີລິບປອຍ  ເພ່ືອພະຍາຍາມຍົກລະດັບຂ້ຶນໃໝ່ຂອງການເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມສັມ 
ພັນ. ເພ່ິນໄດ້ຊຸກຍູ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ “ເຮດັໃຫ້ຄວາມຍິນດີຂອງເພິ່ນຄົບເຕັມ ດ້ວຍການທ່ີມີຄວາມຄຶດຢ່າງດຽວກັນ ມີຄວາມຮັກ
ຢ່າງດຽວກັນ ມີໃຈຮ່ວມສາມັກຄີເປັນນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວກັນ ” (ຂ້ໍທີ 2)   ດຳລົງຊີວິດຢ່າງກົມກຽວກັນ!   ການເປັນນຳນ່ຶງໃຈ 
ດຽວຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ພຣະອົງພໍພຣະທັຍ (ເພງສັຣເສີນ 133:1), ຄືກັນກັບເພງທ່ີຖືກຝຶກຊ້ອມຢ່າງດີກໍ
ກາຍເປັນ "ດົນຕີອັນມ່ວນຫູພວກເຮົາ."    "ຖ້າຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານເປັນເໝືອນຄຣິສຕະຈັກອ່ືນໆ,  ສະມາຊິກກໍຈະບ່ໍ
ເຫັນດີນຳທຸກໆລາຍການທ່ີຢູ່ໃນປ້ຶມງົບປະມານປະຈຳປີ, ແຕ່ທ່ານສາມາດຕົກລົງເຫັນດີທ່ີຈະຢູ່ຮ່ວມກັນ, ເຮັດວຽກນຳ 
ກັນ, ອະທິຖານຮ່ວມກັນ, ແລະຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັນ.  ທ່ານສາມາດເລືອກທ່ີຈະຍູ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຂອງທ່ານອອກໄວ້ 
ທາງຂ້າງ ແລ້ວພົວພັນກັບກັນແລະກັນດ້ວຍ "ຄວາມຮັກແລະພຣະຄຸນ." 
         ການເນ້ັນໜັກຂອງໂປໂລກ່ຽວກັບຄວາມສາມັກຄີແລະຄວາມເປັນນ່ຶງດຽວກັບພຣະຄຣິດຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນແລະເປັນ 
ການເຊ້ືອເຊີນ,  ແລະໃນຂ້ໍທີ 3-4 ເພ່ິນໄດ້ເວ້ົາຄວາມຈິງທ່ີທ້າທາຍວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງຮັກສາຄວາມຮັກແລະຄວາມເປັນ 
ນ່ຶງດຽວໄວ້.  ເພ່ິນໄດ້ກ່າວຄວາມຈິງນ້ີທັງໃນແງ່ລົບແລະໃນແງ່ບວກ.  ໃນທາງລົບ, ເພ່ິນໄດ້ແນະນຳວ່າ, "ຢ່າເຮັດ ສ່ິງ
ໃດໃນທາງຊີງດີຫລືຖືດີກັນ ແຕ່ຈ່ົງຖ່ອມໃຈລົງຖືວ່າຄົນອ່ືນດີກວ່າຕົນ" (ຂ້ໍທີ 3) ແລະຢ່າຫາຜົນປໂຍດຂອງຕົນແຕ່ຝ່າຍ 
ດຽວເທ່ົານ້ັນ. ໃນດ້ານບວກ, ໂປໂລໄດ້ແນະນຳຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃຫ້ປະຕິບັດຄວາມຖ່ອມຕົວ, "ຖືວ່າຄົນອ່ືນສຳຄັນກວ່າຕົວເອງ 
ແລະ "ຈ່ົງເຫັນ ... ຜົນປໂຍດຂອງຄົນອ່ືນ." 
       ນ້ີບ່ໍແມ່ນການເຊ້ືອເຊີນໃຫທ່້ານຕ່ຳລົງຈົນຄົນອ່ືນຍ່າງຢຽບຍ່ຳໄປ!     ໂປໂລບ່ໍໄດ້ແນະນຳວ່າບ່ໍໃຫທ່້ານສົນໃຈຕ່ໍ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານເອງຫລືຂັດຂວາງຜົນປໂຍດຂອງທ່ານເອງ.  ເປັນສ່ິງທ່ີດີທ່ີມີແນວໂນ້ມທ່ີຈະຮັບຜິດຊອບໃນ
ຊີວິດຂອງທ່ານ, ແຕ່ຢ່າເຮັດແບບກິນແຮງຂອງຄົນອ່ືນ.  ຈ່ົງເຮັດວຽກເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອແລະຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຄົນອ່ືນ ເໝືອນກັບທ່ີທ່ານເຮັດວຽກເພ່ືອຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານເອງ. ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າພຣະຍັດທ່ີ 
ສຳຄັນທ່ີສຸດຂ້ໍທີສອງແມ່ນ “ຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ້ານ ເໝືອນຮັກຕົວເອງ” (ມັດທາຍ 22:39) ບ່ໍແມ່ນຕົວທ່ານເອງ.  ເຖິງຢ່າງ 
ໃດກໍຕາມ, ເຮົາບ່ໍຄວນຖືວ່າຜົນປໂຍດຂອງພວກເຮົາສຳຄັນກວາ່ຜົນປໂຍດຂອງຄົນອ່ືນ.  
        ທ່ານ "ເບ່ິງ" ຄົນອ່ືນບ່ໍ ... ຫືຼສ່ວນຫລາຍທ່ານ "ເບ່ິງ" ແຕ່ຕົວເອງ? ຖ້າທ່ານເປັນຄືຂ້າພະເຈ້ົາ,  ທ່ານອາດຈະບ່ໍມີ
ບັນຫາຫຍັງເລີຍໃນການຄິດເຖິງຄວາມປາຖນາຂອງທ່ານເອງ  ສ່ິງທ່ີທ່ານຕ້ອງການ.  ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍບ່ໍຈຳເປັນ 
ຕ້ອງມີສັນຍານເຕືອນທາງໂທຣະສັບເພ່ືອເຕືອນໃຫ້ພວກເຮົາກິນ,  ນອນ,  ຫລືຫລ້ິນ.  ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ຕົວເອງໂດຍບ່ໍ
ຕ້ອງຄິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຕ້ອງການການກະຕຸ້ນເຕືອນເລ້ືອຍໆເພ່ືອໃຫ້ເຮົາສຸມໃຈໃສ່ຄົນອ່ືນ. ໂປໂລໄດ້
ແນະນຳການກະຕຸ້ນເຕືອນຢູ່ທ່ີນ້ີ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພ່ືອນຜູ້ເຊ່ືອໃນຟີລິບປອຍແລະພວກເຮົາເອງ - ເພ່ືອເຮັດໃຫເ້ຫັນ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນເປັນສ່ິງສຳຄັນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
 

2.  ຟິລິບປອຍ 2:5 
5. ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງມີນ້ຳໃຈຕ່ໍກັນເໝືອນຢ່າງທ່ີມີໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ 
 

       ການສັງເກດເບ່ິງຄົນອ່ືນເຮດັວຽກງານອາດຈະເປັນວິທີທ່ີດີທ່ີສຸດໃນການຮຽນຮູ້.  ບ່ໍແປກເລີຍທ່ີວິດີໂອການສາທິດ
(ການແນະນຳ, ການອະທິບາຍ)ໃນຢູທູບ ໄດ້ເພ້ີມທະວີຄູນຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ.    ທ່ານຢາກຮຽນຮູ້ໂດຍການສັງເກດເບ່ິງຫຼາຍ
ກວ່າທ່ານຢາກການອ່ານປ້ືມຄູ່ມືການສອນແມ່ນບໍ?   
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       ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃຫ້ສັງເກດເບ່ິງພຣະເຢຊູເພ່ືອຮຽນຮູ້ຄວາມຖ່ອມຕົວເປັນແນວໃດ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ
ຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະອົງ. ພຣະຄຣິດໄດ້ເສັຽສະລະທ່ີສົມບູນເພ່ືອໄຖ່ບາບພວກເຮົາ,  ແລະພຣະອົງໄດ້ແນະນຳແບບ 
ຢ່າງທ່ີສົມບູນສຳລັບການນຳທາງຂອງພວກເຮົາຜ່ານຄວາມສັມພັນສ່ວນຕົວ. ທັງໝົດມາຈາກຄຸນນະສົມບັດ: "ຮັບເອົາ
ຄຸນນະສົມບັດດຽວທ່ີມາຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດ."  ພະເຍຊູເປັນຕົວຢ່າງທ່ີສຳຄັນສຳລັບພວກເຮົາ. ຂ້ໍທີ 6-11 ໄດ້ສຳແດງ
ໃຫ້ເຮົາເຫັນຄວາມຖ່ອມຕົວແລະການຮັບໃຊ້ອັນສູງສຸດ:  ພຣະອົງໄດ້ສະລະຊີວິດເພ່ືອພວກເຮົາ ເພ່ືອນຳພວກເຮົາໃຫ້
ມາຫາພຣະເຈ້ົາ. "ພຣະອົງໄດ້ຖອກເທພຣະອົງເອງໃຫ້ເປ່ົາວ່າງ."ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາສົມບູນ, ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຖ່ອມ 
ຕົວລົງ ພຣະສະງ່າຣາສີແລະສິດທິພິເສດເປັນຂອງພຣະອົງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 
         ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ພົບກັບຄົນທ່ີ “ເຕັມປ່ຽມໃນຕົວລາວເອງ" ທ່ານອາດຈະເໝາະສົມກັບຄຳອະທິບາຍນ້ັນ ນ່ຶງ 
ຫຼືສອງເທ່ືອດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ.  ເວລາທ່ີຄົນໃດຄົນນ່ຶງເຕັມປ່ຽມໃນຕົນເອງ ລາວກໍບ່ໍມີຫ້ອງວ່າງສຳລັບຄົນອ່ືນ.  ຄວາມ 
ຄິດເຫັນຂອງລາວແຈ່ມແຈ້ງທ່ີສຸດແລະປະສົບການຂອງລາວກໍມີຢ່າງຫລວງຫລາຍ  ລາວພະຍາຍາມບັນຈຸໃສ່ຫ້ອງໃນ 
ຊີວິດດ້ວຍຄວາມສຳຄັນຂອງຕົນເອງ. ພຣະເຢຊູຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາເທຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຂອງພວກເຮົາອອກແລະ
ເອົາໃຈໃສ່ຄົນອ່ືນກ່ອນ. ນ້ີແມ່ນເນ້ືອໃນສຳຄັນຂອງການຖວາຍຕົວ. 
     ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງສອນຄວາມຖ່ອມຕົວດ້ວຍຄຳອຸປະມາໃນພຣະທັມລູກາ 14:7-14, ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄຳອຸປະມາເຣ່ືອງ
ງານລ້ຽງແຕ່ງດອງເພ່ືອທ້າທາຍຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງທ່ີຈະເລືອກບ່ອນນ່ັງທ່ີຕ່ຳທ່ີສຸດໃນເຮືອນ. ປະບ່ອນນ່ັງທ່ີມີກຽດ 
ໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນແລະຖືວ່າຕົວເອງບ່ໍສົມຄວນໄດ້ຮັບກຽດທ່ີຈະນ່ັງບ່ອນດ່ັງກ່າວ.  "ສຳລັບທຸກຄົນທ່ີຍົກຕົວເອງຂ້ຶນຈະຖືກ
ຖ່ອມ(ຂ່ົມ)ລົງ, ແລະຜູ້ທ່ີຖ່ອມຕົວລົງຈະຖືກຍົກຂ້ຶນ” {ລູກາ 14:11). 
        ຢ່າພະຍາຍາມຍອມຮັບເອົາຄວາມຕົວະທ່ີວ່າຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຈະເກີດຂ້ຶນແກ່ຕົນເມື່ອມີຄົນຈຳນວນຫລາຍຮູ້ຈັກຊ່ື
ຂອງທ່ານ, ຕິດຕາມທ່ານໃນທະວິທເຕີ(Twitter),  ຫຼືເຊີນທ່ານໄປນ່ັງທາງໜ້າໂຕະຂອງພວກເຂົາ.   ຈ່ົງຂ້າຖ້ິມນິດສັຍ 
ແບບນ້ີຖ້ິມ ກ່ອນທ່ີມັນຈະຂ້າການພົວພັນຂອງທ່ານກັບຄົນອ່ືນ. 
 

3.  ຟິລິບປອຍ 2:13-15 
13. ເພາະວ່າແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງກະທຳການຢູ່ພາຍໃນເຈ້ົາທັງຫລາຍ ໃຫ້ມີໃຈປາຖນາແລະໃຫ້ເຮັດໄປເພ່ືອຊອບ
ພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ  14. ຈ່ົງເຮັດທຸກສ່ິງໂດຍບ່ໍມີການຈ່ົມແລະຖົກຖຽງກັນ  15. ເພື່ອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍຖືກຕິຕຽນ
ແລະບ່ໍມີຄວາມຜິດ ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີບ່ໍມີຕຳໜິໃນຖ້າມກາງເຊ້ືອຊາດອັນຄົດໂກງແລະຊ່ົວຊ້າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງ
ປາກົດໃນຖ້າມກາງເຂົາເຫມືອນດ່ັງດວງສວ່າງຕ່າງໆທ່ີສ່ອງແຈ້ງໃນໂລກ 
 

       “ຈ່ົງເຮັດທຸກສ່ິງໂດຍບ່ໍມີການຈ່ົມແລະຖົກຖຽງກັນ” (ຂ້ໍ 14).  ພຣະເຢຊູຄາດຫວັງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດຕາມຕົວຢ່າງ
ຂອງພຣະອົງ. ໂດຍພລັງຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາສາມາດດຳລົງຊີວິດໄດ້ໂດຍບ່ໍມີການຈ່ົມ. ຫມາຍ
ຄວາມວ່າທ່ານຕ້ອງຕັດສິນໃຈທ່ີຈະເອົາການຈ່ົມວ່າ ການໂອ່ຍຄາງທັງໝົດອອກຈາກຊີວິດຂອງທ່ານ.  
       ໂປໂລກຳລັງຊ້ີບອກວິທີໃຫ້ເຮົາເປັນເໝືອນ “ດວງສວ່າງຕ່າງໆທ່ີສ່ອງແຈ້ງໃນໂລກ” (ຂ້ໍທີ 15)   ໂລກເຮົາກຳລັງ 
ເຕັມໄປດ້ວຍ ສຽງຄວນຄາງ, ຄວາມກຽດຊັງ, ການຕຳໜິວິຈານ, ແລະການດູຖູກຢຽບຫຍາມ. ຈ່ົງເປັນລົມຫາຍໃຈອັນ 
ສົດຊ່ືນ ວັດທະນະທໍາຂອງພວກເຮົາມີຄວາມປາຖຍາຢ່າງແຮງກ້າວ່າ. ຈະເຮັດແນວໃດ?  ໂດຍການເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາ
ຊົງເປັນອົງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ!  ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເວ້ົາເຖິງຕາບອດທ່ີເບ່ິງໂລກໃນແງ່ດີ,   ແຕ່ແມ່ນການດຳລົງ
ຊີວິດໃນຄວາມເປັນຈິງໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາກຳລັງກະທຳ. "ເພາະວ່າແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງກະທຳການຢູ່ພາຍໃນ ເຈ້ົາ
ທັງຫລາຍ ໃຫ້ມີໃຈປາຖນາແລະໃຫ້ເຮດັໄປເພ່ືອຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ” (ຂ້ໍທີ 13).   ເມື່ອທ່ານເລ້ີມຕ້ົນຮັບເອົາ 
ຄຳເວ້ົາຂອງໂປໂລຢ່າງຈິງຈັງ, ຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນດ່ັງນ້ີ.  
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     ເມ່ືອທ່ານບ່ໍເອົາໃຈສຸມໃສ່ແຕ່ຕົວທ່ານເອງແລະສະພາບການຂອງທ່ານເທ່ົານ້ັນ ... 
     ເມ່ືອທ່ານຊອກຫາວິທີທ່ີຈະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນຢ່າງຖ່ອມຕົວ .. 
     ເມ່ືອທ່ານຢຸດການຈ່ົມແລະເລ້ີມຮັກຄົນອ່ືນໂດຍຜ່ານການຮັບໃຊ້… 
     ເມ່ືອທ່ານມຄຸີນນະສົມບັດເໝືອນກັບພຣະຄຣິດ ... 
... ທຸກໆຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜົນ ແລະຄົນພວກດຽວກັນເຫລ່ົານ້ີຈະຄ້ົນພົບວ່າທ່ານໄດ້ສະດຸດລ້ົມໄປໃນ
ຊັບສົມບັດທ່ີພວກເຂົາປາຖນາທ່ີຈະຊອກຫາແຕ່ຜິດຫວັງ: ນ້ັນກໍຄື ຄວາມສງົບພາຍໃນແລະຄວາມສຸກອັນໝັ້ນຄົງ. 
 

                                                                   ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 

     ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດຕາມຂ້ັນຕອນເພື່ອປະຕິບັດຄວາມຖ່ອມຕົວ  ແລະໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນມາກ່ອນ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຕາມຂ້ັນຕອນດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 
 

• ຂ້ັນຕອນນ້ອຍໆ. ໃນວັນອາທິດໜ້າ ຈ່ົງຈອດຣົດໃນບ່ອນທ່ີຄົນບ່ໍມັກຈອດ(ບ່ອນທ່ີຄົນອ່ືນຄິດວ່າບ່ໍດີ).    ສ້າງ 
ຄວາມເຊ່ືອຖືພິເສດໃນມືຝົ້ນຕົກ ມາໂບດແຕ່ເຊ້ົາແລະຈັດແຈ່ງຫ້ອງສຳລັບການປະຊຸມກຸ່ມນ້ອຍຂອງທ່ານ. 
ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕ່ໍຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງວ່າ ທ່ານດີໃຈກັບຂອງປະທານຫຼືຄວາມສາມາດຂອງລາວ   ທ່ີໄດ້ຮັບໃຊ້ 
ຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງຢູ່ໃນໂບດ. 
 

• ຂ້ັນຕອນປານກາງ. ແບ່ງປັນເຣ່ືອງຂອງຄວາມລ້ົມເຫລວທ່ີໜັກໜ່ວງຂອງທ່ານໃນອະດີດທ່ີຜ່ານມາ.   ສາລະ 
ພາບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານທ່ີຕ້ອງການຂ່າວປະເສີດ.  ອາສາສມັກຮັບໃຊ້ບັນດາຜູ້ທ່ີຂາດທ່ີຢູ່ອາສັຍແລະ
ເຮັດກັບຄົນເຫຼົ່ານ້ັນເໝືອນກັບທ່ີທ່ານເຮັດກັບເຈ້ົາແຂວງແລະເຈ້ົາຊີວິດ. 
 

• ຂ້ັນຕອນໃຫຍ່. ຂໍໂທດດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຕ່ໍຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທ່ີທ່ານໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍລາວ. ແບ່ງປັນຄວາມປາຖນາຂອງ
ທ່ານພ້ອມທ່ີຈະໃຫ້ອະພັຍ. ພົບກັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທ່ີຕ້ອງການສ່ິງຈຳເປັນທ່ີຕ້ອງໃຊ້ເງິນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ…ແລະ
ຮັບໃຊ້ດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອສ່ິງນ້ັນໂດຍທ່ີບ່ໍຕ້ອງບອກຊ່ືຂອງທ່ານ. 
 

      ດົນປານໃດແລ້ວຊ່ຶງເປັນເທ່ືອສຸດທ້າຍ ທ່ີທ່ານໄດ້ຕ່ໍສູ້ຢ່າງໜັກເພ່ືອຈະເປັນຄົນທຳອິດຢູ່ໜ້າແຖວ ເພ່ືອຈະຊ້ື ຫລື 
ຢາກໄດ້ບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີທ່ານຕ້ອງການ? ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີເປັນເທ່ືອສຸດທ້າຍ ທ່ີທ່ານໄດ້ຕ່ໍສູ້ຢ່າງໜັກບ່ໍຢາກເປັນ 
ຄົນທຳອິດຢູ່ໜ້າແຖວເພ່ືອຈະເຮັດບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີໜ້າຢ້ານ(ຍູ້ຄົນອ່ືນໄປກ່ອນ)? ມີທາງທ່ີດີກວ່າ; ໂດຍທາງຄວາມ 
ເຊ່ືອ, ຈ່ົງລົງມືປະຕິບັດໂລດ! 
    
 

                         ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org   
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນ                    ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

    ວນັອາທິດທີ 31 ພຶສພາ 2020 (05-31-2020) 
 

ຍອມຮັບ 
 

                              
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ຄວາມສັມພັນທ່ີເຂ້ັມແຂງຈະບ່ໍຖືກກີດກ້ັນຈາກຄວາມເຫັນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:    
       ໃນໂລກທ່ີສົມບູນແບບ, ທຸກໆຄົນຈະຕົກລົງເຫັນດີກັບຂ້າພະເຈ້ົາ, ທຸກຄົນຈະອ້າງລູກຂອງພວກເຂົາຄືຂ້າພະເຈ້ົາ, 
ທຸກຄົນຈະເລືອກເອົາຜູ້ສມັກເລືອກຕ້ັງຄົນດຽວກັນກັບຜູ້ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາສນັບສນຸນ.   ທຸກຄົນຈະໃຊ້ເງິນຂອງພວກເຂົາຄື
ກັບຂ້າພະເຈ້ົາໃຊ້ຈ່າຍເງິນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.  
      ມັນເປັນໂລກທ່ີປະເສີດແທ້ໆ ຖ້າທຸກຄົນເລ້ີມຕ້ົນຈະເປັນຜູ້ອ່ານຈາກຖ້ອຍຄຳທ່ີຖືກຕ້ອງ,  ຊ່ຶງກໍແມ່ນອັນທ່ີຢູ່ໃນມື
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເວລານ້ີ!  
       ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວແມ່ນພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເຫັນໜ້າຕ່ໍໜ້າ.  ທ່ີເປັນຄຳຖາມສຳລັບພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນກໍຄື: ພວກ
ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອພວກເຮົາບ່ໍເຫັນດີນຳກັນ? ຫລາຍຄົນໃນພວກເຮົາໃຊ້ເວລາຢ່າງຫລວງຫລາຍຊັກຊວນ - ພະ 
ຍາຍາມໃຫຄົ້ນຕາບອດສນັບສນຸນຄວາມເຫັນຂອງພວກເຮົາ.   ແຕ່ຈະເປັນແນວໃດຖ້າວິທີການດ່ັງກ່າວນ້ັນບ່ໍໄດ້ຜົນ?  
ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນເມື່ອເວ້ົາບ່ໍເຊົາຈົນໃບໜ້າກ່ຳ ອີກຄົນນ່ຶງກໍຍຶດຢູ່ໃນຈຸດຢືນຂອງລາວ? ຄວາມສັມພັນຈະສ້ິນສຸດລົງບ່ໍ? 
       ໃນພຣະທັມໂຣມ,  ໂປໂລໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ຖ່ອມຕົວ  ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄວາມຄິດ
ເຫັນ.  ຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ,  ພູບາງໜ່ວຍກໍມຄ່ີາທ່ີຈະຕາຍໃສ່  ແລະຫລາຍໆເທ່ືອພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຢືນຢູ່
ຈຸດຂອງເຮົາ, ແຕ່ໂປໂລໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາເພື່ອຈະຂີດເສ້ັນເຫລ່ົານ້ັນເພື່ອໝາຍເປັນເຂດແດນ. ຄຳແນະນຳຂອງໂປໂລ
ຈະນຳພາພວກເຮົາໃຫຮ້ັກສາຄວາມສັມພັນທ່ີເຂ້ັມແຂງໄວ້ ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງໃດໆຂອງຄວາມຄິດເຫັນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ: ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 )  
 

                                                 ການສຶກສາພຣະຄັມພີ  
1. ໂຣມ14:1-4 
1.ສ່ວນຄົນທ່ີອ່ອນໃນຄວາມເຊ່ືອນ້ັນຈ່ົງຮັບເຂົາໄວ້ ແຕ່ບ່ໍໃຊ່ເພື່ອຖົກຖຽງກັນໃນເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອທ່ີແຕກຕ່າງກັນ 2. ຄົນ 
ນ່ຶງຖືວ່າຈະກິນອັນໃດກໍໄດ້ຫມົດ    ແຕ່ຄົນທ່ີຍັງອ່ອນໃນຄວາມເຊ່ືອກໍກິນແຕ່ຜັກເທ່ົານ້ັນ     3. ຢ່າໃຫ້ຄົນທ່ີກິນນ້ັນໝິ່ນ
ປມາດຄົນທ່ີບ່ໍກິນ ແລະຢ່າໃຫຄົ້ນທ່ີບ່ໍກິນກ່າວໂທດຄົນທ່ີກິນ ດ້ວຍວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດຮັບເອົາຜູ້ນ້ັນແລ້ວ   4. ເຈ້ົາ 
ນ້ັນແມ່ນໃຜຈ່ຶງກ່າວໂທດໃສ່ບ່າວຂອງຜູ້ອ່ືນ ບ່າວນ້ັນຈະຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ຫລືລ້ົມລົງກໍສຸດແລ້ວແຕ່ນາຍຂອງຕົນ  ແລະເຂົາຄົງ 
ຈະຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ເປັນແນ່ ດ້ວຍວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຣິດອາດໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ໄດ້  ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍຄຣິສຕະຈັກ. 
 
       ໂປໂລໄດ້້ເວ້ົາເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມສັມພັນອັນສງົບສຸກ ບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ຢູ່ໃນໂບດດຽວກັນເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຢູ່  
ນຳກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ. ພຣະທັມໂຣມບົດທີ 14 ຊ້ີໃຫ້ເຫັນກຸ່ມບຸກຄົນທ່ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນຄຣິສຕະຈັກ ເພາະວ່າສະມາຊິກໄດ້ 

 

ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າບ່ໍມີປໂຍດຫຍັງທ່ີຈະໂຕ້ຖຽງ? 
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ເຂ້ົາຮ່ວມກຳລັງຕາມການຊັກຊວນສ່ວນຕົວແລະຄວາມເຫັນຊອບຂອງພວກເຂົາ.   ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ຕຳໜິກັນແລະກັນສຳ 
ລັບຄວາມເຫັນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.  ການແບ່ງແຍກນ້ີຜິດແລະເກີດຂ້ຶນຜິດບ່ອນ,   ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້ຄວາມຈິງທ່ີວ່າ
ພວກເຂົາໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງສ່ິງຂອງເລັກໆນ້ອຍໆ.  ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບຂ່າວປະເສີດ ຫລືແບ່ງ
ແຍກກັນວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນເພ່ືອບາບຂອງພວກເຂົາຫລືບ່ໍ. ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບການເຂ້ົາຫາຊຸມ
ຊົນຂອງພວກເຂົາເພ່ືອນຳຄົນມາຫາພຣະຄຣິດ. ພວກເຂົາໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບອາຫານແລະງານສລອງຕ່າງໆ.   
       ຕ່ໍມາໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງສອງກຸ່ມນ້ີວ່າເປັນກຸ່ມທ່ີອ່ອນແອກວ່າແລະກຸ່ມທ່ີເຂ້ັມແຂງກວ່າ (ໂຣມ 15:1).ສ່ິງທ່ີເຮັດ
ໃຫ້ກຸ່ມນ່ຶງເຂ້ັມແຂງກວ່ານ້ັນແມ່ນຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທາງວິນຍານຂອງພວກເຂົາ; ພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈເສຣີພາບຂອງຄຣິສ 
ຕຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.  ແຕ່ຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນກຸ່ມ "ເຂ້ັມແຂງ" ກໍຍັງໄກຈາກຄວາມສົມບູນແບບຢູ່,  ແຕ່ພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈວ່າບ່ໍວ່າຈະ
ເປັນບຸກຄົນໃດບຸກຄົນນ່ຶງກິນຊ້ີນຫລືຜັກ  ແລະມ້ືໃດທ່ີຄົນນ້ັນຖືວ່າບໍຣິສຸດກໍບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງການບ່ໍເຊ່ືອຟັງ  ຫຼືການຂາດ
ຄວາມຮັກແລະການອຸທິດຕົນຕ່ໍພຣະຄຣິດ. 
       ໃຜເປັນຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນກຸ່ມທ່ີ  "ອ່ອນແອ"?  ຄົນເຫຼົ່ານ້ີລວມເຖິງຄຣິສຕຽນຜູ້ທ່ີມີເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນແຕ່ລະອາທິດດ້ວຍກົດ
ລະບຽບບາງຢ່າງແລະການປະຕິບັດຈົນຝັງເລິກໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.    ບາງຄົນກໍອາດມາຈາກພື້ນຖານຄວາມເຊ່ືອ 
ອ່ືນໆ ແລະດ່ັງນ້ັນຈ່ິງເຊ່ືອວ່າອາຫານທ່ີຂາຍໃນຕລາດບ່ໍດີພໍທ່ີຈະເປັນອາຫານ.    ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເຫລ່ົານ້ີກໍໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ 
ເໝືອນກັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ "ເຂ້ັມແຂງ". ພວກເຂົາໄດ້ຖວາຍຕົວຕິດຕາມພຣະຄຣິດ, ແຕ່ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແລະຊອບຂອງພວກ
ເຂົາໄດ້ກີດກ້ັນພວກເຂົາບ່ໍໃຫ້ຍອມຮັບອິສລະພາບໃໝ.່  
       ໃນຂະນະທ່ີກຸ່ມນ່ຶງອາດຈະເຕີບໃຫຍ່ໃນແນວຄິດຂອງພວກເຂົາ,   ທັງສອງກຸ່ມກໍມີຄວາມຜິດທ່ີຖືກຕຳໜິດ້ານຈິດ 
ວິນຍານ. ແທນທ່ີຈະດຶງອີກກຸ່ມນ່ຶງລົງແລະກຽດຊັງຕຳແໜ່ງທ່ີກຸ່ມນ້ັນໄດ້ຮັບ, ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາ "ຍອມຮັບ" 
ເຊ່ິງກັນແລະກັນ.  ຍອມຮັບເອົາຄວາມຄິດຂອງຄົນອ່ືນແລະເປັນຄົນໃຈກວ້າງຕ່ໍເຂົາເຈ້ົາ.  ໂລກໄດ້ຕີຄວາມໝາຍການ
ຍອມຮັບວ່າເປັນການຢືນຢັນຢ່າງເຕັມທ່ີ,   ພ້ອມທັງໃຫ້ການຮັບຮອງຄວາມເຊ່ືອ   ແລະການປະຕິບັດຂອງບຸກຄົນນ້ັນ.  
ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຖ້ອຍຄຳທ່ີວ່າ  "ຍອມຮັບ"  ເພ່ືອໃຫ້ອະພັຍບາບ.   ແຕ່ແມ່ນຄວາມປາຖນາທ່ີຈະຢູ່ໃກ້ຊິດກັນ, ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທັງສອງຝ່າຍຈະເຫັນສ່ິງຕ່າງໆ ແຕກຕ່າງກັນ.  
       ເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີຄວນຈ່ືໄວ້ວ່າໂປໂລໄດ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງທ່ີມີການໂຕ້ຖຽງກັນ ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນທ່ີພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ກ່າວ 
ໄວ້.  ໃນໂຣມບົດທີ 14, ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງ  "ພ້ືນທ່ີສີຂ້ີເຖ່ົາ"  ໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນ.  ເຖິງປານນ້ັນ,  ໃນຂ້ໍທີ 4, ເພ່ິນໄດ້
ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າເຮົາມີຊີວິດຢູ່ໃນຊີວິດໂລກນ້ີຢ່າງໃດ.  
ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຖາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບການກະທຳຂອງຄົນອ່ືນ.  ພຣະເຈ້ົາແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາແລະເປັນຜູ້ພິພາກສາເໜືອຄົນອ່ືນ. ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຜູ້ພິພາສາກ. 
 

 2. ໂຣມ 14:13-15 
13. ເຫດສັນນ້ັນພວກເຮາົຢ່າກ່າວໂທດໃສ່ກັນແລະກັນອີກຕ່ໍໄປ  ແຕ່ວ່າຈ່ົງຕ້ັງໃຈເຮັດດ່ັງນ້ີດີກວ່າ  ຄື ຢ່າໄດ້ເອົາສ່ິງໃດ
ເປັນເຫດໃຫ້ຊູນສະດຸດຫລືລ້ົມລົງມາຂວາງທາງຂອງພີ່ນ້ອງ  14. ເຮົາຮູ້ແລະເຊ່ືອໂດຍແນ່ໃຈໃນພຣະເຢຊູເຈ້ົາວ່າ ບ່ໍມີ 
ສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດທ່ີເປັນຂອງຕ້ອງຫ້າມໃນຕົວມັນເອງ ແຕ່ຖ້າຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຖືວ່າສ່ິງໃດເປັນຂອງຕ້ອງຫ້າມ ມັນກໍເປັນຂອງຕ້ອງ
ຫ້າມສຳລັບຜູ້ນ້ັນແທ້    15. ຖ້າພີ່ນ້ອງຂອງເຈ້ົາເປັນທຸກໃຈເພາະອາຫານທ່ີເຈ້ົາກິນ   ເຈ້ົາກໍບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດໄປຕາມທາງ 
ແຫ່ງຄວາມຮັກເສັຽແລ້ວ ພຣະຄຣິດຊົງສ້ິນພຣະຊົນເພ່ືອຜູ້ໃດ ກໍຢ່າໃຫຜູ້້ນ້ັນຈິບຫາຍເພາະອາຫານທ່ີເຈ້ົາກິນນ້ັນ 
  

 
     ກຸ່ມທ່ີ “ເຂ້ັມແຂງ” ຈະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຫລາຍກ່ຽວກັບເສຣີພາບ, ແຕ່ໂປໂລຍັງທ້າທາຍຜູ້ເຊ່ືອຖືເຫ່ົຼານ້ີຢູ່ 
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ບ່ໍແມ່ນອ່ອນໄຫວໂດຍໂອ້ອວດເສລີພາບຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ເຂົາຄວນຫລີກລ້ຽງໃນການກ້າວກ່າຍຄົນອ່ືນ. 
       ການບ່ໍນັບຖືຄົນອ່ືນ,  ຄຣິສຕຽນທ່ີເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຈະບ່ໍໃຊ້ເສຣີພາບຂອງພວກເຂົາເກີນຂອບເຂດ, ການກໍາຈັດສ່ິງໃດ
ສ່ິງນ່ຶງອອກຈາກຊີວິດຂອງພວກເຂົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກເຈັບປວດໃນຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແລະຊອບ. ຄວາມສັມພັນ 
ສ່ວນຕົວຂອງເຮົາຄວນຍົກສູງເໜືອເສຣີພາບຂອງເຮົາ. ຄົນທ່ີເຂ້ັມແຂງຄວນເປັນຜູ້ເຂ້ົາຫາຜູ້ອ່ອນແອກ່ອນ.  
      ສີມອນເປັນຄົນທ່ີມີຊີວິດຊີວາ.  ເປັນຊາຍຫນຸ່ມນຳການນະມັສການ.  ໃນຂະນະທ່ີຢູ່ໃນວິທະຍາລັຍ, ລາວມັກຈະ
ຖືກເອ້ີນໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳກຸ່ມດົນຕຣີໃນຫ້ອງນະມັສການຄືກັນກັບໂບດອ່ືນໆ ທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບ.  ວັນອາທິດນ່ຶງ,  ລາວໄດ້ຖືກ
ເຊີນໃຫ້ນຳວົງດົນຕຣີຂອງລາວໄປຫລ້ິນຢູ່ໂບດເກ່ົາແກ່ແຫ່ງນ່ຶງ. ສິດຍາພິບານເປັນຄົນທ່ີໃຈດີຫລາຍແລະໄດ້ໃຫ້ຄວາມ 
ຊົມເຊີຍ,   ແຕ່ລາວໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສີມອນໃສ່ເສ້ືອຄຸມແລະມັດເນັກໄທ,   ຊ່ຶງຖືວ່າເປັນເຄ່ືອງນຸ່ງປົກກະຕິສຳລັບຜູ້ນຳໃນ
ໂບດຂອງພວກເຂົາ.  ເມ່ືອຮູ້ສຶກວ່າຖືກດູຖູກ, ສີມອນໄດ້ວາງໂທຣະສັບແລະມີຄວາມຂ້ອງໃຈວ່າ:  "ເປັນຫຍັງຄຣິສຕະ
ຈັກນ້ີຈ່ຶງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃສ່ເຄ່ືອງນຸ່ງທ່ີບ່ໍໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນພຣະຄັມພີ?   ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈ່ຶງບ່ໍຍອມຮັບຂ້ອຍຕາມທ່ີຂ້ອຍ 
ເປັນຢູ່?"   ສີມອນໄດ້ຕັດສິນໃຈດ້ວຍອາລົມອັນຮ້ອນແຮງຂອງລາວ.   ລາວໄດ້ປະຕິເສດຄຳຮ້ອງຂໍຂອງສິດຍາພິບານ
ແລະໃນວັນອາທິດນ້ັນລາວໄດ້ມາຮອດໂບດດ້ວຍສ້ົງຢີນເກ່ົາໆແລະເສ້ືອຍືດຄໍບ້ວງທ່ີລາວມັກ.   ນ້ັນແມ່ນນິດສັຍຂອງ
ລາວແມ່ນບໍ?  "ຄົນສ່ວນຫລາຍສາມາດຈະເອົາຊະນະສະຖານະການນ້ັນໄດ້."  
       ເປັນການງ່າຍທ່ີຈະຕົກຢູ່ໃນຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຂອງສີມອນ,  ຄວາມຄິດທ່ີເຫັນແກ່ຕົວ.   ກໍອາດຈະເປັນແນວນ້ັນ
ທ່ີທ່ານ - ຄືກັນກັບຂ້າພະເຈ້ົາ - ໃນບາງຈຸດໄດ້ພະຍາຍາມທ່ີຈະແກ້ຕົວໃນພຶດຕິກັມຂອງທ່ານໂດຍເວ້ົາວ່າ,  "ຄົນເຫ່ົຼາ 
ນ້ັນຈຳເປັນຕ້ອງເອົາຊະນະສະພາບການນ້ັນໃຫ້ໄດ້." ແຕ່ຄວາມຄິດນ້ີບ່ໍໄດ້ສ້າງຄວາມສັມພັນທ່ີດີ. ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ, ຍັງ 
ເປັນສ່ິງທ່ີຜິດ ທ່ີເຮັດໃຫອ້້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງທ່ານໃນພຣະຄຣິດເຈັບປວດດ້ວຍເຫດຜົນທ່ີບ່ໍດີ. 
        ພວກເຮົາຕ້ອງມທ່ີາທ່ີໃນທາງກົງກັນຂ້າມ. ຍາມໃດກໍຕາມທ່ີພວກເຮົາພິຈາຣະນາເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແລະຊອບ
ຂອງຄົນອ່ືນໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາປັບປຸງຊີວິດຂອງພວກເຮົາເອງ, ພວກເຮົາກໍກຳລັງສະແດງຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແທນທ່ີ 
ຈະປະນິປະນອມ. 
 

3. ໂຣມ 14:16-19 
16. ສັນນ້ັນຢ່າໃຫກ້ານທ່ີເຈ້ົາຖືວ່າດີນ້ັນ ເປັນຂ້ໍທ່ີຄົນອ່ືນຕິຕຽນໄດ້ ເພາະວ່າຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນໝາຍ
ເຖິງການກິນແລະການດ່ືມ,  17. ແຕ່ຫມາຍເຖິງຄວາມຊອບທັມແລະສັນຕິສຸກ ກັບຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີມາຈາກພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດ  18. ຜູ້ທ່ີບົວຣະບັດພຣະຄຣິດໃນການເຫລ່ົານ້ັນ ກໍເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ ແລະເປັນທ່ີຊອບໃຈມະ
ນຸດດ້ວຍ  19. ເຫດດ່ັງນ້ີພວກເຮົາຈ່ົງສແວງຫາສ່ິງທັງຫລາຍທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສງົບສຸກ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຈະ
ເຣີນແກ່ກັນແລະກັນ. 
 

       ສ່ິງທ່ີສຳຄັນທ່ີສຸດໃນຊີວິດບ່ໍແມ່ນກິນຊ້ີນແລະຜັກ! ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງກິນເພື່ອດຳລົງຊີວິດຢູ່, ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້
ຢູ່ເພ່ືອກິນ. ດ່ັງນ້ັນແມ່ນຫຍັງຄືຈຸດສຸມທ່ີສຳຄັນຂອງພວກເຮົາ? 
 
 ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດເພ່ືອເຮັດໃຫ້ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາແລະພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກທ່ົວແຜ່ນ 
    ດິນໂລກ. 
 ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດເພ່ືອສ້າງອານາຈັກຂອງພຣະອົງແລະສ່ົງເສີມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. 
 ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດເພ່ືອຈະເຫັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງພວກເຮົາສະເດັດກັບມາດ້ວຍຣິດອຳນາດແລະພຣະສະ 
    ງ່າຣາສີ, ໂດຍທ່ີເຮົາຕ້ອງມີຊີວິດທ່ີຕຽມພ້ອມແລະພ້ອມທ່ີຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.  
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       ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດເມ່ືອພວກເຮົາໃຫ້ອັດຕາສ່ວນທ່ີເໝາະສົມກັບສ່ິງເລັກໆນ້ອຍໆ ແລະຮັກສາເຫດແລະ 
ຜົນຂອງພຣະຄຣິດຢ່າງເຕັມທ່ີ, ໂດຍປະຕິເສດທ່ີຈະບ່ໍເຮັດ "ໃຫ້ເຣ່ືອງນ້ອຍກາຍເປັນເຣ່ືອງໃຫຍ່.” ໃນການເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ 
ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຍິນດີກັບຄວາມສັມພັນທ່ີເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນ.  
       ພວກເຮົາຖືກເອ້ີນໃຫ້ໃສ່ເຄ່ືອງໝາຍຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້.  ອີກເທ່ືອນ່ຶງ,  ພວກເຮົາກຳລັງເວົ້າເຖິງຄວາມມັກແລະຄວາມ
ແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຄິດເຫັນ. ໂດຍສະເພາະ, ການໃຊ້ເວລາອາດຈະເກີດຂ້ຶນເມ່ືອພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ກະຈ່າງແຈ້ງ
ດ້ານສິນທັມແລະຢືນຢັດຢູ່ໃນພຣະຄຳ, ແລະຈຸດຢືນນ້ັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແບ່ງແຍກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫລັງ 
ຈາກນ້ັນພວກເຮົາຕ້ອງຢືນຢູ່ໃນຄວາມຈິງດ້ວຍຄວາມຮັກ, ດ້ວຍຄວາມເປັນນ່ຶງດຽວໃນຈິດໃຈ.  
       ເມື່ອບາງຄົນບ່ໍເຫັນດີນຳພວກເຮົາຫຼືເຮັດໃຫ້ເຮົາເສັຽໃຈ,   ທັມມະຊາດການໂຕ້ຕອບຂອງພວກເຮົາແມ່ນແລ່ນໜີ 
ຈາກຄົນນ້ັນ, ສ້າງກຳແພງປ້ອງກັນ ຫືຼພຽງແຕ່ຢູ່ຫ່າງໆ ບ່ໍເຂ້ົາໄປໃກ້.   ໃນບາງສະຖານະການຈຳເປັນຕ້ອງມເີຂດແດນ
ເຫ່ົຼານ້ີ,  ແຕ່ການຕອບສນອງຂອງຄຣິສຕຽນທ່ີດີແມ່ນການຮັກສາຄວາມສັມພັນໄວ້.   ພວກເຮົາຖືກເອ້ີນໃຫ້ຕິດສນິດຢູ່
ແລະຮັບໃຊ້ຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງນຳມາຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາ.  
       ພຣະຄັມພີໄດ້ຂັບເຄ່ືອນໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດພາກສ່ວນຂອງພວກເຮົາເພ່ືອຮັກສາຄວາມສັມພັນ.     ອານາຈັກຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາແມ່ນກ່ຽວກັບ "ຄວາມຊອບທັມ, ຄວາມສງົບສຸກ, ແລະຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ."   ຂໍໃຫ້
ພວກເຮົາສ່ົງເສີມສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໃນຊີວິດຂອງຄອບຄົວແລະໂບດຂອງພວກເຮົາ  ແລະຢ່າລ້ົມເລີກຄວາມຫວັງໃນການປ່ິນ 
ປົວຮັກສາໃຫ້ຫາຍດີ. 
 
 

                                                                   ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  
 

     ເຈ້ົາຈະເຮັດແນວໃດເພ່ືອສ້າງຄວາມສັມພັນເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຄິດເຫັນ?  ຈ່ົງພິຈາຣະນາ 
ເບ່ິງການນຳໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ຂຍາຍພຣະຄຸນອອກໄປ.   ຖ້າມີຄົນທ່ີເຮັດຜິດຕ່ໍທ່ານ  ເພາະວ່າການກະທຳຂອງພວກເຂົາຂັດກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງ 
   ທ່ານ, ຈ່ົງໃຫ້ອະພັຍແກ່ເຂົາ. ຢ່າຍຶດຖືໃຫ້ການກະທຳເຫລ່ົານ້ີຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ. 
 ປ່ອຍອອກໄປ.  ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກມີອິສຣະຢ່າງສົມບູນໃນພຣະຄຣິດ ທ່ີຈະເຂ້ົາຮ່ວມໃນງານສລອງບາງຢ່າງ, ແຕ່ 
    ຄົນອ່ືນບ່ໍເຂ້ົາຮ່ວມ. ຈ່ົງໃຫ້ອິສຣະພາບຂອງທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິຈກັມນ້ັນເພື່ອໂຄຣົບແລະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ. 
 ຕົກລົງທ່ີຈະບ່ໍເຫັນດີນຳ. ພົບກັບຄົນທ່ີທ່ານມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງ. ຊ່ຶງອາດຈະຊ່ວຍໄດ້ ຖ້າທ່ານແຕ່ລະຄົນໂອ້ລົມ 
    ກັນວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ິງຍຶດຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອຢ່າງໝັ້ນຄົງ;  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ໃນທ່ີສຸດທ່ານຍັງສາມາດເລືອກທ່ີ 
    ຈະຕົກລົງວ່າຈະບ່ໍເຫັນດີນຳ. ຈ່ົງຮັກສາຄວາມຮັກແລະໂຄຣົບຄົນອ່ືນເຖິງຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກໍຕາມ. 
 
       ຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານສຳຄັນກວ່າຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ.  ຮັກພຣະຄຣິດໂດຍການຮັກຄົນອ່ືນ ຫຼາຍກວ່າທ່ີ
ທ່ານຮັກຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼືຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານເອງ. 
 
 

                             ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org   
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