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ວນັອາທິດ ທ ີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: 1 ຂ່າວຄາວ 

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ 

ການຄ ໍານວນເຖິງຄວາມຈະເລີນໃນ

ະບຽບແລະຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະອົງ.

ຣະເຈ້ົາເປັນເຈ້ົາຂອງແລະເປັນຜ້ ູປະທານ

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການຄໍານຶງ

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ການຄໍານວນອັນຖືກຕ້ອງຂອງຄວາມ

ຣະເຈ້ົາແລະມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. ພວກ

າກໄວ້ນໍາເຮົານ້ັນແບບໃດ. ຄວາມຄຶດ

ວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ.

ຫຼັງຈາກສລອງວັນເກີດແລ້ວ ລູກ

ວວ້່າ ìເຂ້ົາໜົມເຄັກຂອງທ້າວ ໂຄເຢ, ຕ້ອງ

້ ູເປັນພໍ່ແມ່. ຕ້ັງແຕ່ເຄັກວັນເກີດຈົນເຖິງເຄ່ືອງນຸ່ງ ແລະເງິນໃນທະນາຄານ

ິ່ງຂອງເປັນຂອງພວກເຂົາເອງ. ເປັນສ່ິງທ່ີພວກເຂົາຖືວ່າມຄຸີນຄ່າ

ຂ້າພະເຈ້ົາແລະພັລະຍາເປັນພຽງ

ວກເຂົາເອງ. ພວກເຮົາທຸກຄົນມີສ່ິງຂອງ

ວກເຮົາບ່ໍມ.ີ ການຕັດສິນໃຈທ່ີແບ່ງປັນ

ຮົາກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜົນທ່ີຕາມມາພາຍຫລັງ

ໃນຂະນະທ່ີເຮົາຮຽນ ບົດຮຽນນ້ີ

ວກເຮົາມີໃຫ້ແກ່ເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງສ້ ູ

ວກເຮົາໃຫ້ດີ ແລະທໍາໜ້າທ່ີນ້ັນດ້ວຍຈິດ

. ພຣະເຈົາ້ເປັນເຈົາ້ຂອງທກຸສິ່ງ: 1
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ5 ມຖີນຸາ 2011 (6-5-2011)

ແມນ່ຫຍງັເປັນຂອງເຈົາ້?

ຄາວ 29:10-20

ໃນຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາແມ ່ນໝາຍເຖິງການທ່ີພວກເຮົາໃຊ້

. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍພວກເຮົາເອົາຊັບສົມບັດທ່ີເຮົາມມີາຄໍານວນ

ະທານທຸກສ່ິງທ່ີເຮົາມຢ່ີ ູ.

ຄໍານຶງຮັບຮ ູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນເຈ້ົາຂອງທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຮົາມີ.

ຄວາມມັ່ງຄ່ັງແລະສົມບັດເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການຮັບຮ ູ້ວ່າທຸກສ່ິງ

ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍພຣະອົງວ່າພວກເຮົາຈະໃຊ້ສ່ິງ

ຄຶດນ້ີມັນຕົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຫັນຂອງໂລກທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍ

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ແລ້ວ ລູກຊາຍຂອງຂ້ອຍທ່ີຊ່ືວ່າທ້າວໂຄເຢ ໄດ້ຂຽນໜັງສືນ້ອຍຕິດ

ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດກ່ອນî. ລາວຢ່ ູໃນລະບຽບຂອງຄອບຄົວຂອງພວກຂ້າ

ເຖິງເຄ່ືອງນຸ່ງ ແລະເງິນໃນທະນາຄານ, ພວກລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວ ຂອງເຮົາມີ

ເປັນສ່ິງທ່ີພວກເຂົາຖືວ່າມຄຸີນຄ່າໃນຊີວິດ.

ພຽງກັມມະການ ແຕ່ການທ່ີຈະແບ່ງໃຫ້ຄົນອ່ືນຫຼືບ່ໍນ້ັນ ເປັນການ

ຂອງເປັນຂອງຕົນເອງແມ່ນບ່ໍ? ຕາມທັມມະດາພວກເຮົາມີ 

ແບ່ງປັນສ່ິງຂອງເປັນໜ້າທ່ີຂອງເຮົາເອງແມ່ນບ່ໍ? ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ

ມາພາຍຫລັງ.

ຮຽນນ້ີ, ພວກເຮົາຈະຮັບຮ ູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນເຈ້ົາຂອງ ແລະໄດ້ຊົງ

ສ້ ູທົນກັບການທ່ີຕ້ອງທໍາໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບກັບສ່ິງທ່ີພຣະອົງ

ຈິດໃຈທ່ີມີນິສັຍແບບທ່ີພຣະອົງພໍພຣະທັຍ.

1 ຂ່າວຄາວ29:10-11

ເຮົາໃຊ້ຊີວິດໄປຕາມ

ຄໍານວນທວນຄືນວ່າ 

ສ່ິງທ່ີເຮົາມີເປັນຂອງ 

ສ່ິງທ່ີພຣະອົງວາງໃຈ 

ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈໃນ

ຕິດປ້າຍໃສ່ເຄັກທ່ີເຫຼືອ

ລາວຢ່ ູໃນລະບຽບຂອງຄອບຄົວຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ

ພວກລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວ ຂອງເຮົາມີ

ການຕັດສິນໃຈຂອງ

ມີ ແຕ່ເບ່ິງອີກແບບນ່ຶງ

ແມ່ນແນ່ນອນ ແຕ່ພວກ

ຊົງປະທານທຸກສ່ິງທ່ີ

ອົງວາງໃຈຝາກໄວ້ກັບ
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ໃນລະຍະການປົກຄອງຂອງກະສັດດາວິດ (1010-971 BC) ໃກ້ຈະໝົດໄປ, ພຣະອົງໄດ້ຕຽມການເພື່ອສ້າງ

ພຣະວິຫານ. ການຮັບຜິດຊອບກໍາກັບການສ້າງວິຫານນ້ັນຕ້ອງເປັນໜ້າທ່ີຂອງລູກຊາຍ ຂອງພຣະອົງຄື ກະສັດ ໂຊໂລ

ໂມນ. ການຕຽມພ້ອມລ່ວງໜ້າຂອງກະສັດດາວິດ ຄືນໍາໄພ່ພົນອິສຣາເອນໃຫຖ້ວາຍຊັບສິນແລະສ່ິງຂອງຕ່າງໆເພື່ອ

ການກໍສ້າງ. ກະສັດດາວິດເອງ ກໍໄດ້ຖວາຍສັບສິນສ່ວນຕົວຂອງພຣະອົງດ້ວຍຈິດໃຈອັນກ້ວາງຂວາງ ເຊັ່ນ ຄໍາ, ເງິນ,

ທອງແດງ, ເຫຼັກ, ໄມ້, ແກ້ວທ່ີມີຄ່າ, ແລະ ຫີນອ່ອນ. (1 ຂ່າວຄາວ 29:2-5).

ໄພ່ພົນອິສຣາເອນກໍເລືອກຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການຖວາຍດ້ວຍຈິດໃຈອັນກ້ວາງຂວາງແລະເສັຽສະລະ 

(1 ຂ່າວຄາວ 29:6-9). ໃນພຣະຄັມພເີດີມບ່ອນອ່ືນ ຄໍາວ່າຖວາຍຕົນໜາຍງເຖິງການແຍກປະໂຣຫິດເພື່ອຮັບໃຊ້

ພຣະເຈ້ົາ (ອພຍ 28:41). ການຍົກໃຫ້ອັນແທ້ຈິງ ຕ້ອງອາສັຍການຖວາຍຕົນເອງພ້ອມກັບສັບສົມບັດໃຫ້ແດ່ພຣະເຈ້ົາ.

ກະສັດ ດາວິດ ມອບຂອງຖວາຍດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານສັລເສີນ. ກະສັດດາວິດສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ

ເພາະຄວາມຍ່ິງໃຫ່ຽ ແລະພະລັງອໍານາດ ແລະການເປັນໃຫຍ່ທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ກະສັດດາວິດຮັບສາຣະພາບວ່າ,

ìຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ, ທຸກສ່ິງໃນອານາຈັກເປັນຂອງພຣະອົງî. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍເອົາພວກອິສຣາເອນອອກຈາກການເປັນ

ທາດໃນປະເທດອີຢິບມາເປັນອານາຈັກແຫງ່ປະໂຣຫິດຂອງພຣະອົງ, ເປັນຊາດອັນບໍຣິສຸດ (ອພຍ 19:6). ອິສຣາເອນ

ໝົດທັງຊາດ ແລະແຕ່ລະຄົນໃນຊາດເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ເໝືອນກັນ, ພຣະຄຣິດໄດ້ໄຖ່ເອົາຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາດ້ວຍເລືອດຂອງພຣະອົງ (ພນມ 5:9). ເຖິງແມ່ນວ່າ ì

ໂລກແລະຄົນທັງໝົດທ່ີອາສັຍຢ່ ູໃນໂລກເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາî (ພສສ 24:1), ພວກເຮົາຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດຍ່ິງເປັນ

ຂອງພຣະເຈ້ົາໃນກໍຣະນີພິເສດ.

ບ່ໍແມ່ນແຕ່ກະສັດແລະໄພພ່ົນເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ກະສັດດາວິດຍັງຮ້ ູອີກວ່າສັບສົມບັດທ່ີເປັນຂອງສ່ວນຕົວ 

ຂອງຕົນເອງກໍຍັງຢ່ ູໃນການເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ກະສັດດາວດິໄດ້ຮັບສາຣະພາບຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາ, ìທຸກສ່ິງທ່ີຢ່ ູໃນສວັນ

ແລະໃນໂລກກໍເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາທັງນ້ັນ.î ກະສັດດາວິດບ່ໍໄດ້ເວົ້າຕາມຄວາມຈົງຮັກພັກດີເທ່ົານ້ັນ, ພຣະອົງໄດ້ເວົ້າ

ອອກດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ: ເງິນ ຄໍາ ແລະສ່ິງຂອງຕ່າງໆທ່ີພຣະອົງມຢ່ີ ູໃນກໍາມືແມ່ນເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາທັງໝົດ. ກະສັດ

ດາວິດ ເປັນຜ້ ູບໍຣິຫານສ່ິງທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ນ້ັນເປັນເຫດໃຫ້ພຣະອົງຖວາຍຄືນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ

ແລະບໍຣິສຸດໃຈທຸກຢ່າງ.

ໃນຖານະຜ້ ູບໍຣິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາຄວນໃຊ້ສ່ິງທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຖືກຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງ

ພຣະອົງ. ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາທັງໝົດມຊັີບສິນບ່ໍເທ່ົາກັນກໍຕາມ, ໃນສາຍຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບຕາມຈໍານວນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຝາກໄວນໍ້າພວກເຮາົ (ມທ 25:14-30).

2. ພຣະເຈົາ້ເປັນຜ ູ້ປະທານໃນສິ່ງທີພ່ວກເຮາົມ:ີ 1 ຂ່າວຄາວ 29:12-16

ກະສັດດາວິດ ສາຣະພາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖ່ອມຕົວວ່າ, ìຄວາມຮັ່ງມແີລະກຽດຕິຍົດມາຈາກພຣະເຈ້ົາ...ແລະ

ຢ່ ູໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຈ່ິງຖືກສ້າງໃຫ້ຍ່ິງໃຫຍ່.î ກະສັດດາວິດໄດ້ເກີດຈາກການເປັນເດັກລ້ຽງສັດທ່ີຕ່ໍາຕ້ອຍ 

(1ຊມອ 16:10-13) ໄດ້ຜ່ານການຖືກໄລ່ລ້າເປັນຜ້ ູຕ້ອງຫາຫຼາຍປີ (1ຊມອ 21-30) ຈົນງເຖິງນ່ັງຢ່ ູບັນລັງກະສັດຂອງ

ອິສຣາເອນ (2ຊມອ 2-1ກສ 2). ເຖິງແມ່ນຜ່ານການຕ່ໍສ້ ູຢ່າງໜັກແລະອຸດທິດຕົນເອງປົກຄອງປະເທດ, ພຣະອົງຮ້ ູຈັກ

ວ່າພຣະອົງບ່ໍສົມຄວນຍົກຍ້ອງຕົນເອງສໍາລັບຖານະແລະຄວາມຮັ່ງມຂີອງຕົນເອງ.

ໝົດທັງຊາດອິສຣາເອນໄດ້ເດີນມາຈາກການເປັນທາດ ຈົນເປັນຜ້ ູຍຶດຄອງດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາທ່ີອຸດົມ

ສົມບູນ. ພວກເຂົາຄວນຂອບໃຈຕົນເອງບ່ໍ? ບ່ໍ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາພາພວກເຂົາອອກຈາກປະເທດອີຢິບ ແລະ ໄດ້ຊົງປະ
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ທານດິນແດນ ແລະຊັບສົມບັດທ່ີພວກເຂົາຖວາຍເພື່ອສ້າງພຣະວິຫານ. ການທ່ີກະສັດດາວດິໄດ້ຖາມ ìເຮົາ ເປັນໃຜ,

ແລະໃຜເປັນໄພພ່ົນຂອງເຮົາ, ທ່ີເຮົາຄວນມີຄວາມສາມາດຖວາຍຢ່າງສຸດໃຈຢ່າງນ້ີໄດ້?î ແມ່ນເໝາະສົມແລ້ວ.

ກະສັດດາວິດແລະໄພ່ພົນຂອງພະອົງບ່ໍສາມາດແລະບ່ໍຄວນທວງເອົາຄຸນຄ່າກັບສ່ິງທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຖວາຍ,

ìເພາະທຸກສ່ິງໄດ້ມາຈາກພຣະອົງ, ແລະພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຖວາຍຄືນທຸກສ່ິງທ່ີມາຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ.î ໂດຍ

ຜ່ານທາງໂມເຊ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊຸກຍ້ ູໃຫ້ພວກອິສຣາເອນ ìຈ່ົງຈ່ືຈໍາວ່າແມ່ນພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາຂອງ ພຣະເຈ້ົາປະທານ

ຄວາມສາມາດໃນການກອບໂກຍຄວາມຮັ່ງມີ.î (ພບຍ 8:18)

ທຸກຢ່າງທ່ີເຮົາຖວາຍໃຫພ້ຣະເຈ້ົານ້ັນແມ່ນມາຈາກພຣະເຈ້ົາແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນຢ່ ູແລ້ວ. ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບ່ໍ

ສາມາດຖວາຍສ່ິງທ່ີບ່ໍໄດ້ເປັນຂອງພຣະອົງ. ຄວາມສາມາດຖວາຍຂອງເຮົາກໍເໝືອນກັນກັບການທ່ີຖືກເອ້ີນໃຫ້ຮັບເອົາ

ຄວາມພົ້ນແລະຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດ. ສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີແມ່ນຂອງພຣະຣາຊທານອັນຟຣີໆຈາກພຣະເຈ້ົາ. ຜົນສຸດທ້າຍພວກເຮົາ

ກໍບ່ໍມີບ່ອນທ່ີຈະອວດອ້າງຄວາມເກ່ງຂອງເຮົາ (ອຟຊ 2:8-10). ìຜ້ ູທ່ີອວດອ້າງນ້ັນຈ່ົງເອົາພຣະອົງເຈ້ົາມາອວດອ້າງ.î

(1ກຣທ 1:31). ສລຸບແລ້ວ, ພຣະອົງເປັນແຫລ່ງຊີວິດຝ່າຍວິນຍານແລະຄວາມມັ່ງຄ່ັງສົມບູນຝ່າຍຮ່າງກາຍ.

3. ພຣະເຈົາ້ທດົສອບເບິງ່ຈິດໃຈຂອງພວກເຮາົ: 1 ຂ່າວຄາວ 29:17-20

ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງພໍພຣະທັຍກັບຜ້ ູທ່ີຖວາຍດ້ວຍຈິດໃຈທ່ີອວດອ້າງຫຼືຮ ູ້ສຶກເສັຽດາຍ. ຄວາມຈົງໃຈບາງແນວກໍ

ສາມາດຖ່ວງດຶງ ການຖວາຍຂອງເຮົາໃນສາຍຕາຍຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຄືກັນ. ກະສັດດາວິດໄດ້ຮ ູ້ຈັກດີໃນເຣ່ືອງນ້ີເປັນ

ເວລາດົນນານວ່າ ìພຣະເຈ້ົາເຫັນຈິດໃຈî (1 ຊມອ 16-7). ກະສັດດາວິດເອງຊົງຊົມຊ່ືນຍິນດີທີ່ພະອົງໄດ້ຖວາຍ

ìດ ້ວຍຄວາມພໃໍຈໃຫ້...ດ້ວຍຈິດໃຈອັນສູງສ່ົງແລະທ່ີໄພ່ພົນກໍໄດ້ຖວາຍດ້ວຍຄວາມຍິນດີແລະເຕັມໃຈຄືກັນ.î

ກະສັດດາວິດໄດ້ພາວະນາອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຮັກສາຄວາມຮ້ ູສຶກພໍໃຈຖວາຍນ້ີຢ່ ູໃນໃຈຂອງປະຊາຊົນ.

ພຣະອົງຫວັງວ່າຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະຄວາມພ ຶງພໍໃຈຈະເອົາຊະນະຫົວໃຈຂອງປະຊາຊົນຕລອດໄປ.

ເຄີຍມເີຣ່ືອງທ່ີເຄີຍເລ່ົາກັນມາວ່າ ມພີໍ່ຄ້າຄົນນ່ຶງເລ້ີມຕ້ົນຫາເງິນໄດ້ 50 ໂດລາຕ່ໍອາທິດ. ລາວໄດ້ຂໍໃຫພ້ຣະ

ເຈ້ົາອວຍພອນວຽກງານຂອງລາວ ແລະພໍໃຈທ່ີຈະຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບຕລອດຊີວິດ. ສອງປີຕ່ໍມາລາວຫາເງິນໄດ້ 5000

ໂດລາຕ່ໍອາທິດແລະຖວາຍ 500ໂດລາ. ລາວເລ້ີມຕ້ົນຈ່ົມກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງການຖວາຍໃຫ້ໂບດ. ເພື່ອນຄົນນ່ຶງຂອງ

ລາວໄດ້ຍິນເລີຍໃຫຄ້ວາມເຫນັ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາບ່ໍຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຫລຸດລາຍໄດ້ເຈ້ົາລົງມາ 50 ໂດລາຕ່ໍອາທິດຊາ? ໃນ

ຕອນນ້ັນເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍມີບັນຫາໃນການຖວາຍເລີຍ.î

ອາການຂອງຄວາມຮ ູ້ສຶກເກີດອອກມາຈາກໃຈແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນການກະທໍາ. ວິທີໃຊ້ເງິນຄໍາກໍສະແດງ

ໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງຂອງຈິດໃຈຂອງເຮົາ, ຖ້າເຮົາກໍາແໜ້ນໃນການຈັບຈ່າຍກໍພາໃຫ້ເຫັນວ່າເຮາົອ້າງວ່າຊັບສິນນ້ັນເປັນ

ຂອງເຮົາເອງ ແລະຢາກເກັບໄວ້ເພື່ອຄວາມສຸກຂອງຕົນເອງເທ່ົານ້ັນ. ຖ້າເຮົາເຊ່ືອຢ່າງຈິງຈັງວ່າຊັບສິນຂອງເຮົານ້ັນ 

ເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍກັບຊັບສິນນ້ັນ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງມາຍມືອອກ.

ກະສັດແລະໄພພ່ົນໄດ້ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໃນການຖວາຍດ້ວຍຄວາມພໍໃຈ, ພວກເຂົາໄດ້ທໍາການຖືກຕ້ອງຕາມ 

ຈຸດປະສົງໃນການສ້າງພຣະວຫິານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ: ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ (1 ຂຄ 23:4-5; 2 ຂຄ 7:3).

ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ນະມັສການຢ່ ູໃນວິຫານກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ພຣະຄຣິດຜ້ ູຊົງຖືກຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນແລະໄດ້ຊົງຄືນ

ພຣະຊົນມານ້ັນເປັນວິຫານ ໃນນ້ັນພຣະອົງຊົງເປັນຜ້ ູທ່ີພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນແລະຖວາຍການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ

(ຢຮ 2:19-22). ຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກ, ໃນຖານະທ່ີເປັນຜ້ ູເຊ່ືອພວກເຮົາກໍເປັນ ìພຣະວິຫານອັນສັກສິດໃນອົງພຣະຜ້ ູ

ເປັນເຈ້ົາî (ອຟຊ 2:21)ກ
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ເໝືອນກັນກັບຄົນອິສຣາເອນໃນສມັຍກ່ອນ, ນ່ຶງໃນຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາກໍຄື ìປະກາດການສັຣເສີນຜ້ ູທ່ີ 

ຮຽກເອ້ີນເລືອກເອົາທ່ານອອກມາຈາກຄວາມມືດເຂ້ົາສ່ ູແສງສວ່າງອັນມະຫັສຈັນຂອງພຣະອົງî (1 ປຕ 2:9). ໂອກາດ

ທ່ີພວກເຮົາຖວາຍດ້ວຍຈິດໃຈທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍໂມທະນາພຣະຄຸນ, ຖ່ອມໃຈ, ແລະເປີດກ້ວາງ, ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງ

ການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ີເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາແລະທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຮົາມີ.

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ກະສັດດາວິດແລະໄພພ່ົນໄດ້ຮບັຮ້ ູວ່າທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຂົາມີ ເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. ການ

ຮ້ ູຈັກສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີ ພວກເຂົາກໍພໃໍຈຖວາຍຄືນດ້ວຍຄວາມພໍໃຈແລະຊົມຊ່ືນຍິນດີ. ຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອໃນສມັຍນ້ີຈະຫາເຫດຜົນເກີນ

ກວ່ານ້ີບ່ໍໄດ້ອີກແລ້ວ ຄວາມຄິດທ່ີຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຊັບສົມບັດເປັນສ່ິງສໍາຄັນຫລາຍ.

ມີພື້ນຖານຄວາມຈິງອັນໃດແດ່ທ່ີພວກເຮົາສາມາດເຫັນໃນການຮຽນພຣະຄັມພີມື້ນ້ີ?

 ໃນເມື່ອພຣະເຈ້ົາເປັນເຈ້ົາຂອງທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາມີ, ພວກເຮົາເປັນພຽງຜ້ ູກໍາກັບຄວາມຮັ່ງມີແລະຊັບພະຍາ 

ກອນຕ່າງໆ. ພວກເຮົາສາມາດດັດແປງການໃຊ້ສ່ວນຕົວແລະຈັດຕຽມການຖວາຍດ້ວຍຖາມວ່າ, ìຂ້ອຍຈະ 

ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງຝາກໄວໃ້ນວິທີໃດ. ໃນອາທິດນ້ີທ່ານມີບ່ອນໃດທ່ີຕ້ອງການ

ສໍາຣວດກວດກາທາງດ້ານເງິນຄໍາ?

 ໃນເມື່ອພຣະເຈ້ົາເປັນເຈ້ົາຂອງທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຮົາມີ, ເຮົາຍັງຕ້ອງການຄະແນນໃນການເປັນເຈ້ົາຂອງຢ່ ູບໍ?

ພວກເຮົາບ່ໍມເີຫດຜົນທ່ີເປັນຜ້ ູປ້ອງກັນຫວງແຫນທ່ີຜິດຕ່ໍຊັບສົມບັດຂອງເຮົາ ແລະເຫດຜົນທຸກຢ່າງໃນການ

ເປັນຄົນໃຈກ້ວາງຢ່າງລະວງັ. ທ່ານເຄີຍຢາກຖວາຍເວລາແລະຊັບສົມບັດຂອງທ່ານບໍ, ແມ່ນຫັຽງຍັງຂັດ

ຂວາງຢ່ ູ?

 ພຣະເຈ້ົາຍັງເປັນຫ່ວງການກະທໍາແລະຄວາມຮ້ ູສຶກກັບສົມບັດແລະການຖວາຍຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາກໍາ

ລັງທໍາໃຫພ້ຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍນໍາຈິດໃຈແລະການກະທໍາຂອງເຮົາແລ້ວບໍ? ມຂ້ັີນຕອນອັນໃດແດ່ທ່ີເຮົາໄດ້

ເລ້ີມຕ້ົນທໍາເພື່ອການປ່ຽນແປງຄວາມຄຶດຫຼືການກະທໍາທ່ີຜິດກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງເຮົາ? ທ່ານໄດ້ຊອກຫາຂ້ໍ

ພຣະຄັມພີທ່ອງຈໍາຫຼືຂຽນໄວ້ໃນລາຍການອະທິຖານ ຫຼືຕ້ັງໃຈນັບພຣະພອນແຕ່ລະວັນ ຫຼແືບ່ງປັນຄວາມເຫັນ

ກັບເພື່ອນທ່ີເປັນຄ່ ູອ້ອນວອນອະທິຖານປະຈໍາແຕ່ລະວັນແລ້ວບໍ?

ເວລາທ່ານວິນລຽມ ບໍເດີນ ທ່ີເປັນຜ້ ູຮັບມໍຣະດົກເງິນລ້ານຈາກ ພໍ່ແມ່, ໄດ້ອຸດທິດຕົນເອງໃນການອອກໄປປ່າວປະ

ກາດຫລັງຈາກຈົບການຮຽນມັທຍົມຕອນປາຍ  ລາວໄດ້ຂຽນໃສ່ໄວ້ໃນພຣະຄັມພຂີອງລາວວ່າ ìບ່ໍຕ້ອງຈ່ົງໄວ້î. ໃນຖາ

ນະທ່ີເປັນເສດຖີເງິນລ້ານຈົບການສຶກສາຈາກມະຫາວທິະຍາລັຍແຢວໃນປີ 1909, ລາວຂຽນໃສ່ໃນພຣະຄັມພີວ່າ ìບ່ໍ

ຕ້ອງຖອຍຫລັງî ແລະກໍໄດ້ອອກຈາກບ້ານໄປຮັບໃຊ້ຢ່ ູໃນປະເທດອີຢິບ. ທ່ີນ້ັນທ່ານໄດ້ຕິດແປດພຍາດອັນຮ້າຍແຮງ

ທໍາລາຍສມອງ ແລະກໍໄດ້ຈາກໂລກນ້ີໄປຢ່ ູສວັນ.

ເວລາແມຂ່ອງລາວເປີດເບ່ິງພຣະຄັມພຂີອງລາວກໍໄດ້ເຫັນມສີາມຄວາມຂຽນໄວ້ວ່າ: ìບ່ໍຕ້ອງຈ່ົງໄວ້î, ìບ່ໍຕ້ອງ

ຖອຍ ຫລັງî, ແລະເພີ້ມໃສ່ອີກໃນເວລາສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດລາວວ່າ ìບ່ໍກິນແໜງî. ທ່ານບໍເດີນ ໄດ້ຖອກເທຄວາມຮັ່ງມີ 

ແລະ ຊີວິດຂອງລາວເພື່ອຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ມັດທາຍ 6

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ 

ຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະເຣີ

ີທ່ີມີຄຸນຄ່າ. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ

າເປັນຂອງເຮົາ ຊ່ຶງມຄຸີນຄ່າກວ່າຄວາມ

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຈະຍົກສ່ິງໃດ

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ໃນສມັຍຂອງວັດຖຸນິຍົມ, ມຫີລາຍ

ວາມຮັ່ງມໃີນວັດຖຸເປັນເຄ່ືອງຊັກຈູງໃນ

ັ້ງຢືນ. ຕົງກັນຂ້າມ, ພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ັງສອນ

ລກນ້ີ ແລະຊົງໄດ້ບອກພວກເຂົາໃຫ້ຊອກ

ເວລາຂ້ອຍກັບຄືນມາບ້ານທ່ີຢ່ ູເຂດ

ປີດຢ່ ູ. ເວລາເຂ້ົາໄປຂ້າງໃນກໍເລີຍງົງເພາະ

ຂ້ົາມາບ້ານແລະກວດເອົາເຄ່ືອງໄປໝົດ

ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນໄດ້ຊາວກວ່

ຣະຄັມພີສັມມະນາ. ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເປັນ

່າເພາະເປັນຂອງຂວັນໃນວັນແຕ່ງງານ

ານຄ້ັງນ້ີພາໃຫ້ເກີດຄວາມລໍາບາກ ແຕ່

ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຮຽນບົດນ້ີ

ວນຄຸນຄ່າຂອງມັນໃຫຢ່້ ູເໜືອຄຸນຄ່າຂອງ

ອກາດອຸດທິດຕົນໃຫ້ທໍາໄດ້.

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ12 ມຖິນຸາ 2011 (6-12-2011)

ຊບັສມົບດັຂອງທາ່ນຢ ູ່ໃສ?

6:19-34

ຣີນຂ້ຶນຢ່າງສມໍ່າສເມແີມ່ນໝາຍເຖິງການໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູໃນລະບຽບ

ທ່ານເຂ້ົາໃຈເຖິງຄຸນຄ່າອັນສູງສ່ົງຂອງຄວາມຮັ່ງມອັີນແທ້ຈິງ 

ຄວາມຮັ່ງມໃີນວັດຖຸ.

ໃດສໍາຄັນໃນຊີວິດແລະການວັດແທກທ່ີແທ້ຈິງຂອງຄວາມຮັ່ງມີ

ຫລາຍຄົນເຊ່ືອວ່າການເງິນມຄໍີາຫລາຍມີຄ່າສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນ

ໃນຊີວິດແລະເປັນຕ້ົນເຫດໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ເວລາໝົດທັງຊີວິດ

ສ່ັງສອນສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ ຊັບສົມບັດອັນແທ້ຈິງບ່ໍໄດ້ກ່ຽວ

ຊອກຫາຊັບສົມບັດຝ່າຍຈິດວິນຍານ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ເຂດນອກເມືອງ ໃນຣັດເຄັນທັກກີ, ຂ້ອຍຕ່ືນຕົກໃຈໃນເມື່ອ

ເພາະເຄ່ືອງຂອງ ຕ້ ູຕ່ັງຖືກຂວັ້ມ, ປ້ີນ, ເປີດ, ແລະຊະຊາຍໄປ

ໝົດ.

ວ່າປີແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໜ່ ຸມຢ່ ູ, ຫາກໍໄດ້ແຕ່ງງານ ແລະ ເປັນ

ເປັນຄົນຮັ່ງມີ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພໍ່ແມພ່ີ່ນ້ອງ ພວກເຮົາມີ

ແຕ່ງງານ; ເຄ່ືອງເງິນ, ຕ້ ູໄມແ້ຊຣີ, ໂຕະຕ່ັງທ່ີມີລາຄາແພງກໍຖືກລັກ

ແຕ່ກໍເປັນການທົດສອບໃນຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງພວກເຮົາວ່າອັນ

ນ້ີ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຄວາມຮັ່ງມອັີນແທ້ຈິງນ້ັນແມນ່

ຂອງວັດຖຸ. ພວກເຮົາກໍຈະຮ ູ້ຈັກວິທີກອບໂກຍຄວາມຮັງ່ມອັີນ

ລະບຽບແລະຄຸນຄວາມ 

ຈິງ ແລະວິທີ ທ່ີຈະເອົາ

ຮັ່ງມີ.

ໃນຊີວິດ. ຕັນຫາໃນ

ຊີວິດແລ່ນນໍາສົມບັດທ່ີບ່ໍ

ກ່ຽວກັບຄວາມຮັ່ງມຢ່ີ ູໃນ

ເມື່ອເຫັນປະຕູຫຼັງບ້ານ 

ໄປໝົດ. ຄົນໄດ້ລັກ 

ເປັນນັກຮຽນສຶກສາ

ເຮົາມຫີລາຍແນວທ່ີມີ 

ຖືກລັກໄປໝົດ. ປະສົບ

ອັນໃດສໍາຄັນໃນຊີວິດ.

ແມນ່ຫຍັງ ແລະກໍຄໍາ 

ອັນແທ້ຈິງແລະໃຫມ້ີ
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1. ຮບິໂຮມເອາົຊບັສິນອນັຖືກຕ້ອງ: ມທ 6:19-21

ໃນການເທສນາທ່ີຈ້າຍພູ (ມທ 5-7), ພຣະເຢຊູຊົງຊ້ີແຈງໃຫ້ເຫັນມຸມໃໝ່. ເບ່ິງໃນແງ່ນ່ຶງ, ຄົນນ່ຶງອາດຈະ

ìຮິບໂຮມເອົາຊັບສົມບັດໃນໂລກ.î ບາງຄົນອາດຈະຊອກຫາບ້ານຫຼັງໃຫຍ່ຫຼືຣົດທັນສມັຍ, ຊອກຊ້ືເຄ່ືອງນຸ່ງຫົມໃຫ້ມ ີ

ຫຼາຍໆຜືນ, ຫຼືທໍາງານລ່ວງເວລາໃຫ້ຫລາຍໆພ້ອມກັບການເລ່ືອນຊ້ັນແລະໃຫ້ໄດ້ເງິນເດືອນເພີ້ມ. ບາງຄົນກໍທຸ້ມເວລາ 

ທ່ີຍັງມີເຫຼືອຢ່ ູໃນຊີວິດເຈາະຈົງເຝ້ົາເບ່ິງ ໂກງເງິນໃນທະນາຄານແລະເງິນລົງທຶນຢ່ ູຕລອດເວລາ.

ພວກເຮົາຈະກາຍເປັນຄົນໂງ ່ທ່ີໃຫ້ຄວາມສົນໃຈແຕ່ນໍາເງິນຄໍາຢ່ ູໃນໂລກນ້ີເທ່ົານ້ັນ ເພາະມັນຢ່ ູບ່ອນທ່ີມອດ 

ແລະຂ້ີໝ້ຽງກັດກິນໄດ້ແລະເປັນບ່ອນທ່ີໂຈນເຈາະເຂ້ົາລັກເອົາໄດ້. ຖ້າວ່າເງິນຄໍາຢ່ ູໃນໂລກນ້ີບ່ໍຖືກເອົາໄປຈາກພວກ 

ເຮົາ, ພວກເຮົາກໍຈະຖືກນໍາເອົາໄປຈາກມັນ!

ເສດຖີຄົນນ່ຶງບອກຢ້ໍາໃຫ້ພັລຍາຝັງເງິນຄໍາທັງໝົດໄວ້ໃນຫລຸມຝັງສົບຂອງລາວຖ້າວ່າລາວຕາຍກ່ອນ. ລາວກໍ

ຕາຍກ່ອນແທ້ ດ່ັງນ້ັນກ່ອນເຂົາຈະອັດຫີບສົບ, ຜ້ ູເປັນເມັຽກໍເອົາໃບເຊັກທະນາຄານທ່ີມີມູນຄ່າທັງໝົດໃນຊັບສົມບັດທ່ີ

ລາວມໃີສ່ໃນມຂືອງລາວ. ຄົນຜ້ ູນ່ຶງອາດຈະທ້ ຸມຈິດໃຈທັງໝົດສະສົມຊັບສົມບັດທີ່ມຢ່ີ ູແຕ່ໃນໂລກເທ່ົານ້ັນ, ອີກດ້ານນ່ຶງ 

ຈະມີອີກຜ້ ູນ່ຶງອາດທ້ ຸມຈິດໃຈ ìສະສົມຊັບສົມບັດໃນສວັນ.î ນ້ີແຫຼະຈ່ຶງເປັນການສລາດ ເພາະວ່າຊັບສົມບັດໃນສວັນ

ນ້ັນອດຫຼືຂ້ີໝ້ຽງກິນບ່ໍໄດ້ ຫຼໂືຈນກໍບ່ໍສາມາດລັກເອົາໄດ້. ຊັບສົມບັດໃນສວັນກໍຄື ìລາງວັນບໍາເໜັດî ທ່ີຈະບ່ໍຖືກລັກໄປ

ຫຼືຖືກທໍາລາຍ (ມທ 5:12; 16:27).

ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າ, ìຈ່ົງແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ຄົນອະນາຖາ ແລ້ວທ່ານຈະມສົີມບັດໃນສວັນî (ມທ 19:21; ລກ 

12:33). ພຣະອົງຍັງຊົງສ່ັງສອນອີກວ່າຜ້ ູທ່ີຊ່ວຍຄົນທ່ີອຶດຫິວ, ຄົນແປກໜ້າ, ຄົນເປືອຍກາຍ, ຄົນເຈັບ ແລະ ຢ່ ູໃນຄຸກ

ຈະ ìໄດ້ຣາຊອານາຈັກເປັນມຣໍະດົກî (ມທ 25:34-36). ເວລາຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທ່ີມບັີນຫາແລະທຸກຍາກ ພວກ

ເຂົາໄດ້ຮິບໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ໃນສວັນ.

ແນ່ນອນ, ພຣະເຢຊູຊົງຮ ູ້ຈັກວາ່ການກະທໍາແລະຈິດໃຈຂອງເຮົາມັນເປັນອັນດຽວກັນ. ພຣະອົງຊົງບອກວ່າ, ì

ຊັບສົມບັດຢ່ ູທ່ີໃດ ຈິດໃຈກໍຢ່ ູທ່ີນ້ັນ.î ເຮົາຕ້ອງເຫັນສອງຢ່າງໃນປໂຍກນ້ີ. ທໍາອິດ, ການກະທໍາສະແດງໃຫ້ເຫັນສ່ວນ 

ສໍາຄັນ ແລະຄວາມສົນໃຈທ່ີສຸດຂອງຈິດໃຈ. ໃນຄວາມຈິງ, ການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ ແລະການຈັບຈ່າຍເງິນຂອງເຮົາເປັນ

ເຄ່ືອງຊ້ີບອກເຖິງອຸນຫະພູມຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ບ່ອນແລະວິທ່ີຈ່າຍເງິນຂອງເຮົາໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງວ່າເຮົາຮັກຫຍັງທ່ີສຸດ.

ປະການທີສອງໃຫ້ເຮົາຈ້ອງເບ່ິງຄວາມນ້ີອີກ ìຊັບສົມບັດຢ່ ູທ່ີໃດ ຫົວໃຈກໍຢ່ ູທ່ີນ້ັນເໝືອນກັນî ແມ່ນຫົວໃຈ 

ຂອງເຮົາຕິດກັບຊັບສົມບັດ. ຖ້າພວກເຮົາຮິບໂຮມຊັບສົມບັດໃນສວັນ ພວກເຮົາກໍມີຈິດໃຈແບບສວັນ. ຈ່ົງທົດລອງ

ເບ່ິງ, ຖາມຕົວເອງວ່າ ìຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດກັບເວລາແລະເງິນທ່ີມຢ່ີ ູ, ການຮິບໂຮມຊັບສິນໃນສວັນນ້ັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນ 

ອັນແທ້ຈິງບ່ໍ? ໃນເມື່ອທ່ານຮ້ ູຈັກວ່າຈະເຮັດຫຍັງແລ້ວ, ຈ່ົງເຮັດໂລດ! ໃນເມ ື່ອເຮັດແລ້ວ, ເບ່ິງດູ ວ່າສວັນເປັນສ່ິງທ່ີຢ່ ູ 

ໃນໃຈ ແລະສໍາຄັນຫລາຍສໍາລັບຕົນເອງ. ໃນຂະນະທ່ີຝຶກຝົນຕົນເອງໃຫຕັ້ດສິນໃຈກະທໍາການທ່ີນໍາໄປສ່ ູສ່ິງທ່ີໄດ້ຮັບ

ລາງວັນແລະຊັບສົມບັດຈາກສວັນ, ພວກເຮົາຈະເຫັນຄຸນຄ່າໃນສວັນຫລາຍຂ້ຶນ.

2. ໃຫເ້ລືອກເຈົ້ານາຍທີຖ່ືກຕ້ອງ: ມທ 6:22-24

ພຣະເຢຊູຊົງຊ້ີແຈງໃຫເ້ຂ້ົາໃຈໃນຄວາມຮ ູ້ສຶກທ່ີບ່ໍຕົງກັນກັບຈິດໃຈແບບຕາດີແລະຕາບ່ໍດີ. ຖ້າຕາບ່ໍດີ, ຄົນຜ້ ູ

ນ້ັນກໍເປັນຄົນຂ້ີຖີ່ມີແຕ່ຄວາມທຸກ. ໃນພຣະຄັມພເີດີມບອກໄວ້ ìຄົນທ່ີໂລບມາກ ຈະມຕີາທ່ີຊ່ົວ ເປັນຄົນທ່ີຟ້າວຟັ່ງ

ຢາກຮັ່ງມîີ (ສພສ 28:22). ຖ້າຄົນທ່ີມີຕາດີໝາຍເຖິງຄົນທ່ີຢ່ ູງ່າຍ ຢ່ ູແບບພໍພຽງ, ລາວຈະເບ່ິງໂລກໄປທາງດີສົດໃສ
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ໄປດ້ວຍຄວາມກວ້າງຂວາງ. ຕາຊ່ົວພາໃຫຕົ້ນຕົວເສ້ົາໝອງແລະຖືກຈ່ອງໄປຕາມໂລກແຫງ່ວັດຖຸສ່ິງຂອງ. ຕາດີເຮັດ

ໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດໃສພາໃຫ້ຄົນນ້ັນເຕັມໄປດ້ວຍຄຸນຄ່າທ່ີເປັນຂອງສວັນ. ຈະໃຫ້ແຮງຊັກຈູງຂອງວັດຖຸຫຼືຄຸນຄ່າໃນສວັນ

ມີອໍານາດເໜືອເຮົາ, ເພາະເຮາົເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງທັງສອງຢ່າງນ້ີພ້ອມກັນບ່ໍໄດ້. ຄວາມບ່ໍຖືກຕ້ອງປອງດອງຕ້ອງເກີດ

ຂ້ຶນລະຫວ່າງການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແລະໃຈຈົດຈ່ໍຢ່ ູນໍາເງິນຄໍາ. ການໃຊ້ຊີວິດຂອງເຮົາໄດ້ບ່ົງບອກໃຫ້ເຫັນວ່າເຮົາຮັບໃຊ້ 

ອັນໃດ. ພວກເຮົາສາມາດຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍເງິນຄໍາແລະກໍຄວນເຮັດ! ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຮັບໃຊ້ທັງສອງນາຍ 

ຄື: ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແລະຮັບໃຊ້ທັງເງິນຄໍາພ້ອມກັນ.

ການມອບຕົນກັບເງິນຄໍາຈະແຂ່ງຂັນກັບການຖວາຍຕົວແດ່ພຣະເຈ້ົາ. ການອຸດທິດຕົນກັບເງິນຄໍາໝາຍເຖິງ 

ການຕິດພັນກັບການມັກຢ່ ູກັບສ່ິງທ່ີຫລູຫລາ, ມັກສະບາຍ, ແລະມັກຄວາມສນຸກເກີນສ່ວນ. ການຊອກສແວງຫາໃຫ້ມີ

ສ່ິງຂອງຫລາຍໆນ້ັນ ພາໃຫທ່້ານເບ່ິງຂ້າມວິທີພຣະເຈ້ົາໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ທ່ານຖວາຍບໍ? ການອຸດທິດຕ ົນກັບເງິນຄໍາມັກ

ຈະດຶງເຮົາໃຫ້ຄຶດວ່າມັນເປັນສ່ິງທ່ີນໍາຄວາມປອດພັຍມາສ່ ູເຮາົ. ພວກເຮົາອາດຈະເລືອກເອົາຄວາມປອດພ ັຍໃນເງິນທ່ີ

ເຮົາຖືຢ່ ູໃນກໍາມື, ແທນທ່ີຈະຢ່ ູໃນພຣະອົງຜ້ ູທ່ີສາມາດອ້ ຸມພວກເຮົາຢ່ ູໃນພຣະຫັດ. ຈ່ົງອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊ່ວຍ

ທ່ານທໍາການຕັດສິນໃຈຈາກການທ່ີຢາກທໍາໃຫ້ພຣະອົງພໍພຣະທັຍຫລາຍກວ່າຊອກຫາເງິນທ່ໍນ້ັນ.

3. ໃຫ້ປະຕເິສດຄວາມກັງວນົທີເ່ປັນບາບ: ມັດທາຍ 6:25-34

ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍຮັບໃຊ້ເງິນ ພວກເຮົາຈະເປັນຄົນທຸກຈົນຂາດເຂີນບໍ? ບ່ໍ, ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາເຊ່ືອ

ວາງໃຈວ່າພຣະອົງຮ ູ້ຈັກດີກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການສ່ິງໃດ ພ້ອມກັບສ່ິງທ່ີຄວນຫຼືບ່ໍຄວນຫລາຍ 

ກວ່າເຮົາເອງຮ ູ້ຈັກຊ້ໍາ. ອຈ ໂປໂລຂຽນວ່າ, ìແຕ່ຖ້າພວກເຮາົມີອາຫານການກິນກັບເຄ່ືອງນ່ ຸງຫົມກໍໃຫ້ເຮົາພໍໃຈກັບສ່ິງ 

ເຫຼົ່ານ້ັນî (1 ຕມທ 6:8). ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າ, ìຢ່າກັງວົນກ່ຽວກັບ...ສ່ິງທ່ີທ່ານຈະກິນຫຼືຈະດ່ືມ; ຫຼື...ນ່ ຸງຫົ່ມî

ທັມມະຊາດໄດ້ເປັນພະຍານວາ່ພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຜ້ ູປະທານໃຫ້ແກ່ເຮົາ. ຖ້າວ່ານົກຢ່ ູໃນທ້ອງຟ້າໄດ້ຮັບອາ 

ຫານທ່ີເຂົາຕ້ອງການແລະດອກໄມ້ປ່າທ່ີເກີດຢ່ ູຕາມທ່ົງໄດ້ນ່ ຸງເຄ່ືອງທ່ີງາມໆຈາກພຣະເຈ້ົາ, ສົມຄວນບ່ໍທ່ີເຮົາຈະຕ້ອງ 

ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຕ້ອງໃຫ້ຫລາຍກວ່ານ້ັນສໍາລັບລູກຂອງພຣະອົງ?

ຄວາມກັງວົນນ້ັນບ່ໍດີເພາະວ່າມັນບ່ໍເກີດຜົນ, ຜ້ ູທ່ີກັງວົນບ່ໍໄດ້ ìເພີມ້ຄວາມສູງໃຫ້ຕົນເອງî ແລະເພາະມັນ 

ເກີດຈາກຄວາມເຊ່ືອນ້ອຍ. ຖ້າແມ່ນມີສອງຢ່າງທ່ີເຮົາຕ້ອງສົນໃຈຄື ìຄວາມວາງໃຈî ແລະ ìຄວາມສົງສັຍî, ແມ່ນ

ຄວາມໃດທ່ີມີ ìຄວາມກັງວົນî ເຂ້ົາຮ່ວມຢ່ ູນໍາ?

ຄວາມກັງວົນຕົກຢ່ ູໃນກໍຣະນີຂອງຄວາມສົງສັຍ. ການຖວາຍທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອນ້ັນຕ້ອງອາສັຍ

ຄວາມວາງໃຈເຊ່ືອວ່າພຣະບິດາຮ້ ູຈັກຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮາົແລະພຣະອົງຈະປະທານໃຫ້ແກ່ເຮົາ. ຄວາມເຊ່ືອນ້ີຈະ

ຊ່ວຍມາຍໃຫເ້ຮົາເຊ່ືອຟັງການນໍາພາຂອງພຣະອົງເຣ່ືອງຖວາຍຊັບ. ພວກເຮົາບ່ໍຈໍາເປັນທ່ີຈະເປັນຫ່ວງກັງວົນວ່າພວກ

ເຮົາຈະມີອາຫານການກິນ, ເຄ່ືອງນຸ່ງຫົ່ມ, ທ່ີຢ່ ູອາສັຍ, ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄວາມສັມພັນ, ວຽກເຮັດງານທໍາ, ຫຼືມລູີກທ່ີ

ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເຣັດໃນຊີວິດ. ພວກເຮົາບ່ໍຮ້ ູກ່ຽວກັບອະນາຄົດ ແຕ່ພວກເຮົາຮ ູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາຜ້ ູຍ່ິງໃຫຍ່ແລະໃຈກວ້າງ.

ພຣະອົງເປັນຜ້ ູທ່ີເຮົາວາງໃຈໄດ້, ພວກເຮົາກໍບ່ໍຈໍາເປັນທ່ີຕ້ອງກັງວົນຕ່ໍສ່ິງໃດ.
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ບົດຮຽນຊວີິດ:

ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງໃຫຮ້ິບໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ໃນສວັນ, ພວກເຮາົທໍາໄດ້ດ້ວຍການແບ່ງປັນໃຫຄົ້ນອ່ືນ ແທນທ່ີຈະ 

ທ້ອນໂຮມເງິນຄໍາແລະສ່ິງຂອງໄວ້ແຕ່ສໍາລັບເຮົາເອງ. ດ່ັງນ້ັນ ເຮົາຄວນອຸດທິດຕົນເອງ ແທນທ່ີຈະຊອກຫາແຕ່ເງິນຄໍາ,

ພວກເຮົາສາມາດສະລະຕົນເອງຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ເປັນຄົນທ່ີເຫນັຄຸນຄ່າຊີວິດຢ່າງດຽວກັນກັບພຣະເຈ້ົາ.

ມີຄວາມຈິງອັນໃດແດ່ທ່ີເປັນກຸນແຈສໍາຄັນໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຄ້ົນພົບໃນບົດຮຽນນ້ີ?

 ຄວາມຮັ່ງມີທ່ີເປັນຈິງແມ່ນຄວາມຮັ່ງມີໃນສວັນ. ແທນທ່ີຈະວາງແຜນຫາວິທີຈ່າຍເງິນແລະຫາເພີ້ມເພື່ອຕົນ

ເອງ, ສ່ິງທ່ີສລາດກວ່າກໍຄື ìເຮົາຈະສາມາດໃຊ້ເງິນທ່ີພຣະເຈ້ົາຝາກໄວ້ກັບເຮົານ້ີໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍໄດ້

ແບບໃດ?î ຖ້າທ່ານສາມາດປ່ຽນການຕັດສິນໃຈໃນການກະທໍາດ້ານເງິນຄໍາຈາກເດືອນທ່ີຜ່ານມາຕາມທ່ີໄດ້

ຮຽນໃນບົດຮຽນນ້ີ, ທ່ານຈະປ່ຽນຫຍັງ? ໃນອາທິດນ້ີມີຫຍັງທ່ີຕ້ອງເຮັດຕາມຈິດໃຈທ່ີເປັນແບບໃນສວັນ?

 ພວກເຮົາຕ້ອງການສໍາຣວດເບ່ິງການອຸດທິດຕົນຂອງເຮົາແລະຄວາມຈົງຮັກພັກດີໃຫແ້ນ່ນອນວ່າເຮົາຍົກໃຫ ້

ພຣະເຈ້ົາເປັນນ່ຶງໃນຊີວິດ. ທ່ານໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຫຼືເງິນຄໍາ ຫຼືພຍາຍາມຮັບໃຊ້ທັງສອງຝ່າຍ? ຖ້າທ່ານ 

ແນ່ນອນວ່າໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນເງິນຄໍາແລ້ວ, ມຫີຍັງແດ່ທ່ີຄວນຈະທໍາໃຫ້ດີຂ້ຶນໃນຊີວິດບ່ໍ? ຖ້າມີມັນ

ແມ່ນຫຍັງ?

 ພວກເຮົາສາມາດວາງໃຈເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຮັກສາພວກເຮົາໄດ້ ເມື່ອເຮົາໄດ້ມອບທຸກສ່ິງໄວກັ້ບພຣະອົງໃຫ້ຢ່ ູ

ເໜືອກວ່າສ່ິງຂອງໃນໂລກ. ໂລກນ້ີເປັນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຕ້ອງສາມາດຮັກສາເຮົາໄດ້! ທ່ານສາມາດ

ທວນຄືນປະສົບການທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃນເວລາທ່ີຈໍາເປັນ ມີຄວາມຕ້ອງການບໍ?

ໃນສັຕວັດທີ 19 ທ່ີປະເທດອັງກິດ, ທ່ານ ຈອດ ມູລເລີ ໄດ້ກໍາກັບໂຮງລ້ຽງເດັກກໍາພ້າອັນໃຫຍ່ແຫ່ງນ່ຶງດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ.

ທ່ານບ່ໍເຄີຍອາສັຍຄົນໃດນອກຈາກພຣະເຈ້ົາ ໃຫ້ຊ່ວຍສໍາລັບຄວາມຈໍາເປັນໃນສ່ິງທ່ີຕ້ອງການ. ວັນນ່ຶງ ໃນປີ 1839 ບ່ໍ

ມີເງິນເຫຼືອຢ່ ູໃນມເືພື່ອຊ້ືອາຫານແລະເພື່ອຮັກສາເດັກນ້ອຍ. ທ່ານ ມູລເລີ ໄດ້ອ້ອນວອນອະທິຖານ ແລະມອບຄວາມ

ຈໍາເປັນໄວນໍ້າພຣະເຈ້ົາ ແລະເຂ້ົາໄປໃນເມືອງໃກ້ຄຽງເພື່ອຈັດການແລ່ນວຽກໃຫ້ເດັກກໍາພ້າຄົນໃໝ່ອີກສາມຄົນ. ກ່ອນ

ມື້ນ້ັນຈະຜ່ານໄປພຣະເຈ້ົາໄດ້ດົນໃຈຄົນໃກ້ບ້ານນໍາເອົາເຂ້ົາຈ່ີມາໃຫ້ ແລະກໍໄດ້ຮັບຫໍ່ຂອງຝາກອັນນ່ຶງທ່ີມີເງິນພສໍໍາລັບ

ໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ອີກຫລາຍວັນ. ທ່ານ ມູລເລີໄດ້ສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາກ່ອນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານສ່ິງທັງ

ປວງໃຫ້.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ຂໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ຟີລິບປອຍ

ຜົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ 

ຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະເຣີ

ດີທ່ີມີຄຸນຄ່າແບບພຣະອົງ. ບົດຮຽນນ້ີຈະ

ຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງພຣະເຈ້ົາຫລາຍກວ່າ 

ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີ ຈະທົດສອບເບ່ິງວິທີຊອກ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ຄົນອະເມຣິກັນ ພາກັນປ່ວຍ ຈາກ

ເທ່ືອ. ການໂຄສະນາກໍດຶງເອົາເຮົາເຂ້ົາ

ກວ່າ, ໄວກວ່າ, ງາມກວ່າ. ແຕ່ບ່ໍມີສ່ິງໃດ

ທາງຂອງສາຍຕາ ແລະປ່ຽນທິດທາງຂອງ

ໃນຖານະທ່ີເປັນຄ່ ູຜົວເມັຽຄຣິສຕຽນ

ນາງແຟຣນໄດ້ອາສັຍຢ່ ູຫ້ອງແຖວນ້ອຍໆ

ແຟຣນ ຈໍາໄດ້ວ່າບ່ໍເຄີຍໄດ້ຊ້ືເຄ່ືອງນ່ ຸງໃໝ່ສໍາ

ທ່ານບອບແລະນາງແຟຣນ ມຄີວາມທຸກ

ຄວາມສໍາພັນຢ່າງສຸກສໍາຣານກັບເພື່ອນທ່ີເປັນຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນ

ທ່ີທຸກຈົນກວ່າພວກເຂົາຢ່ ູໃນຕົວເມືອງ.

ເຈ້ົາເປັນຜ້ ູປະທານໃຫ້; ພວກເຂົາກໍຊົມຊ່ື

ເວລາເຮົາຮຽນບົດຮຽນນ້ີ, ພວກເຮົາຈະຄ້ົນຊອກຫາຄວາມພໃໍຈດ້ວຍການປັກ

ໃສ່ການນັບຖືພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາຈະພົບອີກວ່າກຸນແຈແຫ່ງຄວາມ

ມາຈາກຄວາມເຊ່ືອຢ່ ູໃນພຣະຄຣິດ.

1. ການນັບຖືພຣະເຈົ້າ_ເພືອ່ນມິດຂອງຄວາມພໃໍຈ
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ19 ມຖິນຸາ 2011 (6-19-2011)

ຫລາຍປານໃດຈຶງ່ຈະພ?ໍ

ຍ 4:10-20; ຕີໂມທຽວ 6:6-12

ຣີນຂ້ຶນຢ່າງສມໍ່າສເມແີມ່ນໝາຍເຖິງການໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູໃນລະບຽບ

ນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫທ່້ານພົບຄວາມພໍໃຈດ້ວຍການປັບຄວາມມັກ

ກວ່າ ໃສ່ສ່ິງທ່ີມີຢ່ ູໃນໂລກນ້ີ.

ຊອກຫາຄວາມພໃໍຈອັນແທ້ຈິງ.

ພາກັນປ່ວຍ ຈາກອາການ ìຕ້ອງມຫີລາຍî. ເບ່ິງຄືເຮົາຈະບ່ໍມຄີວາມສຸກ

ຂ້ົາໄປໃນຄວາມຄິດທ່ີບອກວ່າພວກເຮົາຕ້ອງມີອັນທ່ີໃໝກ່ວ່າ

ໃດເລີຍທ່ີຈະເຮັດໃຫພ້ໍໃຈ. ຄວາມພໍໃຈອັນແທ້ຈິງຕ້ອງອາສັຍ

ຂອງຄວາມມັກແລະຈຸດໝາຍຂອງຊີວິດ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ເມັຽຄຣິສຕຽນໜ່ ຸມຢ່ ູໃນການຝຶກອົບຮົມສຶກສາພຣະຄັມພທ່ີີ ຊີມະນາຣິ

ນ້ອຍໆເພາະມເີງິນໜ້ອຍ. ພວກເຂົາຢ່ ູກິນແບບງ່າຍ ກິນອາຫານ

ໃໝ່ສໍາຕົນເອງເລີຍໃນລະຍະສາມປີນ້ັນ.

ຄວາມທຸກໃຈບໍໃນຄວາມຂາດເຂີນຂອງພວກເຂົາ? ບ່ໍ.

ານກັບເພື່ອນທ່ີເປັນຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນ. ພວກເຂົາໄດ້ອາສາສມັກຮັບໃ

. ເວລາພວກເຂົາບ່ໍມີເງິນຊ້ືອາຫານ ພວກເຂົາກໍອ້ອນວອນອະທິຖານ

ຊ່ືນຍິນດີ!

ພວກເຮົາຈະຄ້ົນຊອກຫາຄວາມພໃໍຈດ້ວຍການປັກຕາໃສ່ຈຸດໝາຍ

ພວກເຮົາຈະພົບອີກວ່າກຸນແຈແຫ່ງຄວາມພໍໃຈນ້ັນບ່ໍໄດ້ມາຈາການມີວັດຖຸສ່ິງຂອງ

ດຂອງຄວາມພໃໍຈ: 1 ຕີໂມທຽວ 6:6-8

ລະບຽບແລະຄຸນຄວາມ 

ມັກແລະເປ້ົາໝາຍໃສ່

ຄວາມສຸກກັບສ່ິງທ່ີເຮົາມີຈັກ

ກວ່າ, ໃຫຍ່ກວ່າ, ນ້ອຍ

ອາສັຍການປ່ຽນແປງທິດ

ນາຣິ, ທ່ານບອບແລະ 

ງ່າຍ ກິນອາຫານລາຄາຖືກ. ນາງ 

ພວກເຂົາຍັງໄດ້ມີ 

ໄດ້ອາສາສມັກຮັບໃຊ້ກ່ ຸມຊ່ວຍເຫຼືອຄົນ 

ເວລາພວກເຂົາບ່ໍມີເງິນຊ້ືອາຫານ ພວກເຂົາກໍອ້ອນວອນອະທິຖານ. ພຣະ 

ໃສ່ຈຸດໝາຍແລະເຫື່ອແຮງ

ບ່ໍໄດ້ມາຈາການມີວັດຖຸສ່ິງຂອງ, ແຕ່ແມ່ນ
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ໃນຈົດໝາຍສະບັບທໍາອິດຂອງ ອຈ ໂປໂລ ເຖິງຕີໂມທຽວ, ອັຄສາວົກໄດ້ເຕືອນສິດຍາພິບານໜ່ ຸມວ່າບາງຄົນ 

ຕິດຕາມສາສນາຫລາຍກ່ວາການຊອກຫາເງິນແລະສ່ິງຂອງໃນໂລກ. ພວກຟາຣີຊາຍບາງຄົນໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູ 

ເປັນ ìຜ້ ູຮັກເງິນî (ລກ 16:14). ຊາຍຄົນນ່ຶງໃນເມືອງຊາມາເຣັຽໄດ້ພຍາຍາມຊ້ືເອົາຣິດອໍານາດເພື່ອອາສັຍພຣະວິນ

ຍານບໍຣິສຸດເພື່ອວ່າລາວຈະໄດ້ຫາເງິນຈາກພຣະວິນຍານ; ເປໂຕໄດ້ຮ້າຍລາວຢ່າງຮຸນແຮງ (ກຈກ 8:9-24). ປັດຈຸບັນ

ມີຜ້ ູສອນຜິດບາງຄົນເຫັນພຣະຄັມພເີປັນພຽງປ້ຶມແນະນໍາຄວາມຮັ່ງມເີທ່ົານ້ັນ.

ອັນນ່ຶງ, ເປັນຄວາມຜິດທ່ີຄຶດວ່າ ìການນັບຖືພຣະເຈ້ົາເປັນວທີິຫາລາຍໄດ້ເພື່ອໃຫ້ມສ່ິີງຂອງຝ່າຍຮ່າງກາຍî

(1 ຕມທ 6:5). ອີກດ້ານນ່ຶງ, ìການນັບຖືພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມພໃໍຈກໍເປັນກໍາໄລອັນມະຫາສານ.î

ຖ້າພວກເຮົາພິຈາຣະນາເບິງເວລາສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດໃນໂລກນ້ີ, ເຮົາກໍເຫັນແລ້ວວ່າເຮົາບ່ໍຄວນປັກໃຈໃສ່ແຕ່

ກໍາໄລໃນໂລກນ້ີເລີຍ. ໃນທ່ີສຸດເຮົາບ່ໍໄດ້ເອົາຫຍັງເຂ້ົາມາໃນໂລກນໍາເຮົາແລະເຮົາກໍບ່ໍສາມາດຈະເອົາອັນໃດອອກໄປ

ນໍາເຮົາໄດ້ອີກ.

ການນັບຖືພຣະເຈ້ົາແມ່ນການຕິດແທດ ແລະຮັກນັບຖືພຣະເຈ້ົາທ່ີພວກເຮົາສະແດງອອກໃນກິຣິຍາທ່າທາງ

ຂອງເຮົາ. ເຮົາເອົາການນັບຖືພຣະເຈ້ົາສົມທົບກັບຄວາມພໃໍຈເຂ້ົາກັນເພື່ອໃຫເ້ກີດຜົນກໍາໄລອັນຍ່ິງໃຫ່ຽ! ຜົນກໍາໄລ

ນ້ັນກໍແມ່ນມີອິສຣະພາບພົ້ນຈາກຄວາມກັງວົນຫວ ຸ້ນວາຍກັບສ່ິງທ່ີຢ່ ູໃນໂລກນ້ີ, ເປັນປໂຍດຕ່ໍການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ,

ແລະມີຊັບສົມບັດໃນສວັນ.

ອຈ ໂປໂລ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານເອງມອິີສຣະພາບຈາກສ່ິງຂອງໃນໂລກໂດຍກ່າວວ່າທ່ານມີຄວາມພໍໃຈ

ທ່ີທ່ານມີອາຫານການກິນກັບເຄ່ືງນຸ່ງຫົ່ມ. ຄວາມຄິດນ້ີຂັດແຍ່ງກັບຄວາມຄິດທ່ົວໄປໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ. ຫວ່າງ

ແລ້ວນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບເຈ້ັຽໂຄສະນາວ່າ, ìມັນເຖິງເວລາແລ້ວແມ່ນບໍ? ທ່ີເຈ້ົາຄວນມຫີ້ອງນ້ໍາອັນງາມໆໃຫ້ເໝາະສົມ

ກັບເຈ້ົາî ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍຖືກຊັກຊວນໃຫ້ມສ່ິີງທ່ີພວກເຮົາບໍຄວນໄດ້ຮັບ ພວກເຮົາຈະຊອກຫາສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ພໃໍຈອີກ?

ອາຫານແລະເຄ່ືອງນຸ່ງຫົ່ມເປັນເຄ່ືອງໝາຍເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນຊີວິດ. ຍັງມີສ່ິງອ່ືນໆອີກທ່ີຈໍາເປັນເຊ່ັນ ທ່ີຢ່ ູ

ອາສັຍ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ຕ່າງໆໃນການທໍາມາຫາກິນ (ເຄ່ືອງມໃືນການເຮັດຜ້າເຕັນຂອງ ອຈ ໂປໂລ ທ່ີຈະຕ້ອງມໄີວ້ນໍາ

ຕົວເອງຕລອດເວລາ).

ພວກເຮົາຕ້ອງຄິດພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າອັນໃດແທ້ເປັນສ່ິງຈໍາເປັນໃນຊີວິດ. ລອງຂຽນລາຍການໃສ່ໃນໃບເຈ້ັຽ

ເບ່ິງວ່າສ່ິງທ່ີທ່ານມີນ້ັນແມ່ນອັນໃດເປັນສ່ິງຈໍາເປັນ ອັນໃດເປັນປໂຍດຫລາຍກວ່າໝ ູ່ ອັນໃດເປັນເຄ່ືອງທ່ີຫລູຫລາເກີນ

ຄວາມຈໍາເປັນ ອັນໃດເປັນເຄ່ືອງທ່ີຮົກເຮືອນຊ່ືໆ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ອຈ ໂປໂລເອງກໍມີເກີນກວ່າອາຫານແລະເຄ່ືອງນຸ່ງຫົ່ມ ແຕ່ເຫດຜົນກໍແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ພວກເຮົາ 

ສາມາດເຮັດແລະຄວນພໍໃຈກັບສ່ິງຈໍາເປັນໃນຊີວິດແລະປັກຕາໃສ ່ການນັບຖືພຣະເຈ້ົາ.

ພວກເຮົາຄວນສົນໃຈໜ້ອຍລົງກັບສ່ິງຂອງໃນໂລກນ້ີເພື່ອວ່າເຮົາຈະມຈິີດໃຈນັບຖືພຣະເຈ້ົາຫລາຍຂ້ຶນ.

2. ຄວາມໂລບ_ເປັນສັດຕຣກູັບຄວາມພໍໃຈ: 1 ຕີໂມທຽວ 6:9-12

ອຈ ໂປໂລບ່ໍໄດ້ຕ່ໍຕ້ານການຫາເງິນຫຼເືປັນຄົນຂຍັນໝັ່ນພຽນ. ທ່ານຫວັງວ່າຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອຄວນຫາເງິນເພື່ອຕົນເອງ 

ແລະແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອ່ືນນໍາ (ອຟຊ 4:28), ແຕ່ທ່ານກໍຮ ູ້ວ່າຜ້ ູທ່ີຢາກລ້ໍາລວຍກໍຕົກໃນການທົດລອງ ໃນບ້ວງແຮວ້. ຫົນ

ທາງແຫງ່ຄວາມຢາກໄດ້ສ່ິງຂອງໃນໂລກອາດຈະເປັນຫົນທາງແຫງ່ຄວາມທຸກຫລາຍກວ່າຄວາມພໍໃຈ. ເຮົາມີ ຫຼາຍ

ເທ່ົາໃດກໍຍ່ິງຕ້ອງຮັກສາຫລາຍເທ່ົານ້ັນ.

ອີກຢ່າງນ່ຶງ ມຫີລາຍຂ້ຶນເທ່ົາໃດເຮົາກໍຕ້ອງຝຶກຕົນເອງໃຫ້ທັນກັບມັນຫລາຍກວ່າເກ່ົາ, ອັນໃໝກ່ວ່າ, ດີກວ່າ,

ທັນສມັຍກວ່າ. ຕ້ອງມຍີາມນ່ຶງໃນການແລ່ນນໍາຄວາມຮັ່ງມີ ແຮວ້ຂອງຄວາມໂລບກໍຈະຫຸບເອົາເຮົາ. ຕາບໃດທ່ີເຮົາ 



3

ຍັງຢ່ ູໃນຫລຸມຂອງມັນເຮົາກໍຈະບ່ໍພົບເມືອງພຈັໍກເທ່ືອ ແລະກໍຈະບ່ໍພໍໃຈກັບສ່ິງທ່ີຕົນເອງມີຢູ່. ຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອຈ່ົງຫລີກຈາກ

ບ້ວງແຮ້ວອັນນ້ີ! ຂ້ັນຕອນສໍາຄັນຄືໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຊັບສ່ິງຂອງເຫຼົ່ານ້ັນ.

ເງິນສາມາດເປັນແລະຄວນເປັນເຄ່ືອງມສໍືາລັບຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ການຮັກເງິນເປັນຮາກຂອງຄວາມຊ່ົວທຸກ

ຢ່າງ. ການທ່ີເຮົາວ້ ຸນວາຍຫຍ້ ຸງຢ່ ູກັບເງິນຄໍາຫລາຍເທ່ົາໃດພວກເຮົາກໍຕົກຢ່ ູໃນການທົດລອງໃຫ້ຫາໃນທາງທ່ີຜິດຫລາຍ

ຂ້ຶນ. ຍ່ິງກ່ວານ້ັນ ຖ້າພວກເຮົາຮັກເງິນເຮົາກໍບ່ໍຢາກປ່ອຍມັນອອກໄປໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ. ພວກ

ເຮົາກໍເລີຍກອບໂກຍໄວ້ຫຼໃືຊ້ ້ເງິນໄປຕາມຄວາມສນຸກຂອງຕົນເອງ.

ແທນທ່ີຈະອຸທິດຕົນເອງເພື່ອຫາແຕ່ເງິນ ພວກເຮົາຄວນຕິດຕາມຄວາມຊອບທັມ, ນັບຖືພຣະເຈ້ົາ, ຄວາມ 

ເຊ່ືອ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມອົດທົນ, ແລະຄວາມອ່ອນໂຍນ. ຄຸນຄ່າໃນສ່ິງເຫົ່ ຼານ້ີລ້ວນແຕ່ມາຈາກລັກສະນະຂອງພຣະ

ເຈ້ົາໃນພວກເຮົາແລະການຊົງສໍາແດງຂອງພຣະອົງຜ່ານຊີວດິຂອງພວກເຮົາ ທັງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເປັນປໂຍດໃນການ 

ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາອີກດ້ວຍ.

ແຕ່ລະວັນພວກເຮົາຕ້ອງຕ່ໍສ້ ູຢ່າງເຂ້ັມແຂງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມເຊ່ືອ, ຕ້ັງໃຈໃສ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຊີວິດນິຣັນ. ການ ìສ້ ູ

ຢ່າງເຂ້ັມແຂງî ແມ່ນຕ່ໍສ້ ູກັບຄວາມຢາກຄອບຄອງສ່ິງຂອງໃນໂລກແລະຄວາມໂລບ. ໃນຖານະທ່ີເປັນຜ້ ູທ່ີຖືກຮຽກ

ເອ້ີນເພື່ອຮັບຊີວິດນິຣັນ ແລະໄດ້ສາຣະພາບຮັບເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາແລ້ວ ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ຊີວິດທ່ີມີອິສຣະ

ພາບຈາກຄວາມໂລບ ແລະຕ້ັງເປ້ົາໝາຍທາງວິນຍານວ່າຕ້ອງໃຫ້ຮ ູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ ແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.

3. ຄວາມເຊື່ອ_ເປນັກຸນແຈແຫງ່ຄວາມພໃໍຈ: ຟີລິບປອຍ 4:10-20

ເຫດຜົນອັນນ່ຶງທ່ີ ອຈ ໂປໂລໄດ້ຂຽນໜັງສືໄປຫາຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອໃນເມືອງຟີລິບປອຍກໍເພື່ອຈະໄດ້ຂອບໃຈນໍາພວກ 

ເຂົາທ່ີໄດ້ສ່ົງຂອງຂວັນໄປຊ່ວຍເພິ່ນ. ເຖິງແມ່ນເພິ່ນເຫັນຄຸນຄ່າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ,ແຕ່ເພິນ່ກໍຍັງຢາກໃຫ້ພວກເຂົາຮ້ ູ

ວ່າທັງກ່ອນແລະຫລັງຈາກຮັບຂອງຂວັນນ້ັນເພິ່ນກໍມີຄວາມພໍໃຈຢ່ ູທ່ໍເກ່ົາ. ແທ້ຈິງແລ້ວເພິ່ນເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມພໍໃຈ.

ເພິ່ນຮຽນຮ້ ູໃຫ້ມຄີວາມພໃໍຈຢ່ ູໃນທຸກສະພາບການຂອງຊີວິດທ່ີປະສົບຢ່ ູ, ຈະເປັນຢ່ ູໃນຄຸກ (ຟລປ 1:7, 12-14), ອ່ິມ 

ໜໍາສໍາຣານ, ຫຼືອຶດຫິວ. ອຈ ໂປໂລມີຄວາມພໃໍຈໃນຊີວິດບ່ໍວາ່ຈະສົມບູນ ຫຼືທຸກຈົນ.

ຄໍາວ່າພໃໍຈ (ຟລປ 4:11)ແມ່ນມາຈາກພາສາກຣີກ ເໝືອນໃນ 1 ຕມທ 6:6. ອຈ ໂປໂລສາມາດພໍໃຈ ແມ່ນ 

ແຕ່ອາຫານແລະເຄ່ືອງນ່ ຸງຫົ່ມ (1 ຕມທ 6:8), ເຖິງຈະນ້ອຍກວ່ານ້ັນ (ຟລປ 4:12)! ຄວາມພໍໃຈຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້ອາສັຍ

ສະພາບການພາຍນອກຮ່າງກາຍ.

ຄັນຊ້ັນຄວາມພໃໍຈຂອງເຮົາຕ້ອງອາສັຍພະລັງ ຫຼືຄວາມເຂ້ັມແຂງພາຍໃນບໍ? ບ່ໍ. ກຸນແຈຂອງ ອຈ ໂປໂລ ບ່ໍ

ແມ່ນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງເພິ່ນເອງ ແຕ່ເປັນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະຜ້ ູຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງເພິ່ນ. ເພິ່ນເວົ້າວ່າ, ìເຮົາ 

ສາມາດສ້ ູກັບທຸກສ່ິງໄດ້ໂດຍພຣະອົງຜ້ ູຊົງຊູກໍາລັງເຮົາî (ຟລປ 4:13). ແນ່ນອນ, ພວກເຮາົອາດໃຊ້ຄໍານ້ີໃນທາງທ່ີຜິດ

ໃນຊີວິດຂອງເຮົາກໍເປັນໄດ້. ຂ້າພະເຈ້ົາອາດຈະວ່າ ìຂ້ອຍສາມາດຊີງເອົາຫຼຽນຄໍາຈາກກິລາໂອລິມປິກໄດ້ໂດຍພຣະ

ອົງຜ້ ູຊົງຊູກໍາລັງເຮົາ.î

ຖ້າພວກເຮົາເອົາຄໍາເວົ້າຂອງ ອຈ ໂປໂລ ມາໃຊ້ກັບຊີວິດຂອງເຮົາປັດຈຸບັນນ້ີໃນສະພາບທ່ີມີບັນຫາກັບເສຖ

ກິດທັງໝົດ, ແມ່ນພວກເຮົາເຮດັຖືກແລ້ວ! ແມ່ນສ່ິງນ້ີແຫະຼທ່ີເພິ່ນໄດ້ເວົ້າເຖິງໃນເວລາເພິນ່ຂຽນຈົດໝາຍຂອງເພິ່ນ.

ຈຸດມຸ້ງໝາຍຂອງເພິ່ນແມ່ນກຸນແຈຂອງຄວາມພໃໍຈຄືການມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ. ໃນຖານະທ່ີເປັນຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອ,

ພວກເຮົາຈະພົບຄວາມພໍໃຈໃນພຣະອົງຜ້ ູດຽວ ບ່ໍແມ່ນຢ່ ູໃນການມີສ່ິງຂອງຕ່າງໆ.

ດຽວນ້ີ ທ່ານອາດຈະເປັນຄົນວາ່ງງານ ຫຼມືຄີວາມທຸກທາງດ້ານເງິນຄໍາ, ອຈ ໂປໂລເວົ້າວ່າ, ìແລະພຣະເຈ້ົາ 

ຂອງເຮົາຈະຊົງປະທານສາຣະພັດທ່ີພວກເຈ້ົາຂາດຢ່ ູນ້ັນ ຈາກຊັບອັນຮ ຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງໃນພຣະເຢຊູຄຣິດî (ຟລປ 

4:19). ພຣະອົງບ່ໍຂາດເຂີນຫຍັງ ແລະພໍໃຈທ່ີຈະປະທານໃຫ້ແກ່ທ່ານ! ດຽວນ້ີ ໃຫ້ທ່ານໃຊ້ເວລາອ້ອນວອນອະທິຖານ 
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ບອກກັບພຣະເຈ້ົາວ່າທ່ານວາງໃຈໃນພຣະອົງທ່ີຈະຊ່ວຍທ່ານໃນສ່ິງທ່ີຂາດເຂີນ ແລະຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊ່ວຍໃຫທ່້ານມີ

ຄວາມພໍໃຈໃນສະພາບການຕ່າງໆ ຂອງຊີວິດ. ໃຫ້ບອກກັບພຣະເຈ້ົາວ່າທ່ານຕ້ອງການພຣະອົງຊ່ວຍໃຫ້ເປັນຜ້ ູທ່ີນັບ

ຖືພຣະເຈ້ົາຕາມສະພາບການທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດ.

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ອຈ ໂປໂລ ຮ ູ້ຈັກວິທີພົບພໍຄ້ວາມພໃໍຈ! ເພິ່ນຮ້ ູວ່າທ່ານໄດ້ມາໂດຍການອາສັຍພຣະຄຣິດ ແທນທ່ີຈະໄດ້ໂດຍ

ສະພາບພາຍນອກ. ເພິ່ນຍັງຮ້ ູອີກວ່າຄວາມພໍໃຈມາພ້ອມກັບການນັບຖືພຣະເຈ້ົາແທນທ່ີຈະໄດ້ຈາກຄວາມໂລບ! ໃນ

ເມື່ອພວກເຮົາກໍມີພຣະຄຣິດເໝືອນກັນກັບ ອຈ ໂປໂລ, ພວກເຮົາກໍສາມາດເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມພໍໃຈໄດ້ຄືກັນ.

ມີຫລັກການຂອງຄວາມພໍໃຈອັນໃດແດ່ທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຄ້ົນພົບຈາກບົດຮຽນນ້ີ?

 ຄວາມພໃໍຈບໍໄ່ດມ້າດວ້ຍການເປນັເຈົາ້ຂອງຊບັສິນອນັຫລວງຫລາຍ. ຄວາມພໃໍຈໄດ້ມາຈາກການນັບຖື

ພຣະເຈ້ົາ. ໃນເມື່ອເຮົາພໃໍຈໃນສ່ິງທ່ີຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດແລ້ວ ເຮົາກໍມເີວລາສົນໃຈກັບສ່ິງທ່ີຢ່ ູເບ້ືອງເທິງ.

ເອົາຫຍັງມາວັດແທກ ເພື່ອແຍກລະຫວ່າງ ສ່ິງທ່ີຈໍາເປັນ ແລະສ່ິງທ່ີຕ້ອງການເກີນຄວາມຈໍາເປັນ?

 ຄວາມພໃໍຈກບັຄວາມໂລບເຂົາ້ກນັບໍ່ໄດ.້ ຜ້ ູທ່ີມີຄວາມໂລບຈະຕ້ອງການເປັນຄົນຮັ່ງມຢ່ີ ູຕລອດແລະຮັກເງິນ

ຫລາຍຈົນບ່ໍມີຄວາມພໍໃຈຈັກເທ່ືອ. ຄວາມຕ້ອງການຢາກຮ້ ູຈັກພຣະເຈ້ົາແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງຄວນມີຫຼາຍ 

ເກີນກວ່າຄວາມຕ້ອງການຊັບສົມບັດ.

 ຄວາມພໃໍຈເກດີຈາກການເພິງ່ພາອາສຍັພຣະຄຣດິ. ສະພາບການຄວາມຫຍ້ ຸງຍາກພາຍນອກອາດປ່ຽນແປງ

ແລະອາດທໍຣະມານຮຸນແຮງຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ, ໃນເວລານ້ີແຫຼະຄວາມເຊ່ືອທ່ີອາສັຍພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖືກທົດສອບ.

ຕອນນ້ີຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົານ້ັນໝັ້ນຄົງແລະອົດທົນດົນນານແທ້ບໍ? ຍາມໃດທ່ີຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາໄດ້ຖືກ

ທົດ ລອງດ້ວຍສະພາບການອັນຮ້າຍແຮງ? ດ້ວຍວິທີໃດທ່ີທ່ານຍຶດໝັ້ນຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະຄວາມພໍໃຈໃນ

ພຣະ ຄຣິດ? ໃນເຣ່ືອງໃດທ່ີທ່ານຕ້ອງການດໍາເນີນການປ່ຽນແປງເຮັດໃຫດີ້ຂ້ືນ?

ທ່ານ ຣີເຈີສ ວາມແບຣນ ເປັນສິດຍາພິບານຄົນໂຣມາເນັຽ ທ່ີຕິດຄຸກຂອງຄອມມຸນິດເປັນເວລາ14 ປີ. ເພິ່ນໃຫ້ກິນອາ 

ຫານພຽງເລັກນ້ອຍ; ແຕ່ລະວນັໄດ້ກິນແກງທ່ີເປ້ືອນເປິະແລະເຂ້ົາຈ່ີປ່ຽງນ່ຶງຕ່ໍອາທິດ. ການລົງໂທດກໍໂຫດຮ້າຍ; ຖືກຕີ

ເພາະວ່າເພິ່ນເທສນາເຣ່ືອງພຣະຄຣິດໃຫ້ນັກໂທດຄົນອ່ືນຟັງ. ທ່ານ ວາມແບຣນໄດ້ແບ່ງປັນເຂ້ົາຈ່ີໃຫ້ນັກໂທດຄົນ

ອ່ອນແອ ກວ່າຕົນເອງ. ເພິ່ນໄດ້ກໍເທສນາຕ່ໍ ເພິ່ນເວົ້າວ່າການຈັດແຈງທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ັນກໍເໝາະສົມກັບແຕ່ລະຄົນ. ເພິ່ນກໍ

ດີໃຈທ່ີໄດ້ເທສນາກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ. ຄົນຍາມກໍດີໃຈທີ່ໄດ້ຂ້ຽນຕີເພິ່ນເພາະການກະທໍາຂອງເພິ່ນ. ຫລັງຈາກອອກຄຸກ

ໃນປີ 1964, ເພິ່ນຖ ືກເອ້ີນວ່າ ìສຽງຂອງຄຣິສຈະຈັກໃຕ້ດິນ.î ໃນສະພາບການອັນຮ້າຍແຮງແບບນ້ີ ທ່ານ ຣີເຈິສ ວາມ

ແບຣນ ໄດ້ເພິ່ງພາອາສັຍພຣະເຈ້ົາ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມພໍໃຈ. ພຣະຄຣິດເປັນຄວາມພຽງພສໍໍາລັບພວກເຮົາ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ

ໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: (ຟີລິບ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກັບຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີ ຈະທົດສອບເບ່ິງວິທີຊອກຫາຄວາມ

ປັນຫຍງັບດົຮຽນນີ້ຈຶງ່ມຄີວາມສໍາຄັນ

ຄົນອະເມຣິກັນ ພາກັນປ່ວຍ ຈາກ

ທ່ືອ. ການໂຄສະນາກໍດຶງເອົາເຮົາເຂ້ົາ

ວ່າ, ໄວກວ່າ, ງາມກວ່າ. ແຕ່ບ່ໍມີສ່ິງໃດ

າງຂອງສາຍຕາ ແລະປ່ຽນທິດທາງຂອງ

ບດົຮຽນນີໄ້ດມ້ຜີົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິແນວ

ວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະເຣີນຂ້ຶນຢ່າງ

ຸນຄ່າແບບພຣະອົງ. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍ

ປັນຫ່ວງຢ່າງພຣະເຈ້ົາຫລາຍກວ່າ ໃສ່ສ່ິງ

ານຈດັຕຽມ ແລະແຜນການສອນຂອງຄຣູ

1. ອະທິຖານຂໍການຊົງນໍາຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ກ່ອນສ່ິງອ່ືນໝົດ

2. ສຶກສາຂ້ໍພຣະຄັມພີທີ່ຈະໃຊ້ໃນບົດຮຽນນ້ີ

3. ຖາມລ້ຶມຄວາມຊົງຈໍາຂອງນັກຮຽນ ໃນບົດຮຽນອາທິດແລ້ວນ້ີ

4. ອ່ານແຜນການສອນ, ໝາຍບ່ອນສໍາຄັນ

5. ແຈກຢາຍບົດຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນທຸກໆ ຄົນ

ນະນາໍ:

 ໃຫ້ຂຽນປໂຍກຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ກະດານ

ແຜນການສອນ

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ອາທິດທີ 19 ມຖິຸນາ 2011 (06-19-2011 )

ຫລາຍປານໃດຈຶງ່ຈະພ?ໍ

ຟີລິບປອຍ 4:10-20; 1 ຕີໂມທຽວ 6:6-12)

ຄວາມພໍໃຈອັນແທ້ຈິງ.

ປັນຫຍງັບດົຮຽນນີ້ຈຶງ່ມຄີວາມສໍາຄັນ?

າກັນປ່ວຍ ຈາກອາການ ìຕ້ອງມຫີລາຍî. ເບ່ິງຄືເຮົາຈະບ່ໍມຄີວາມສຸກ

ເຂ້ົາໄປໃນຄວາມຄິດທ່ີບອກວ່າພວກເຮົາຕ້ອງມີອັນທ່ີໃໝກ່ວ່າ

ໃດເລີຍທ່ີຈະເຮັດໃຫພ້ໍໃຈ. ຄວາມພໍໃຈອັນແທ້ຈິງຕ້ອງອາສັຍ

ຂອງຄວາມມັກແລະຈຸດໝາຍຂອງຊີວິດ.

ຮຽນນີໄ້ດມ້ຜີົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິແນວໃດ?

ນຂ້ຶນຢ່າງສມໍ່າສເມີແມ່ນໝາຍເຖິງການໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູໃນລະບຽບແລະ

ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານພົບຄວາມພໍໃຈດ້ວຍການປັບຄວາມມັກແລະເປ້ົາໝາຍ

ສ່ິງທ່ີມີຢ່ ູໃນໂລກນ້ີ.

ານຈດັຕຽມ ແລະແຜນການສອນຂອງຄຣ:ູ

ອະທິຖານຂໍການຊົງນໍາຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ກ່ອນສ່ິງອ່ືນໝົດ.

ສຶກສາຂ້ໍພຣະຄັມພີທີ່ຈະໃຊ້ໃນບົດຮຽນນ້ີ.

ຖາມລ້ຶມຄວາມຊົງຈໍາຂອງນັກຮຽນ ໃນບົດຮຽນອາທິດແລ້ວນ້ີ.

ໝາຍບ່ອນສໍາຄັນ, ປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ, ຈົດບັນທຶກ ແລະອ່ືນໆ....

ແຈກຢາຍບົດຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນທຸກໆ ຄົນ.

ຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ກະດານ: ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະດີໃຈໃນເມື່ອ_________________________

ຄວາມສຸກກັບສ່ິງທ່ີເຮົາມຈັີກ

ກວ່າ, ໃຫຍ່ກວ່າ, ນ້ອຍ

ອາສັຍການປ່ຽນແປງທິດ

ແລະຄຸນຄວາມ ດີທ່ີມີ

ເປ້ົາໝາຍໃສ່ຄວາມ

__________________



ໃຫ້ນັກຮຽນສເນີຄໍາທ່ີຈະຂຽນໃສ່ໃນຊ່ອງວ່າງນ້ັນ. ແລ້ວເອົາມາສົນທະນາກັນ.

 ຂຽນ ຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະດີຫລາຍໃນເມື່ອ________________________________

 ເບ່ິງຄືກັບວ່າພວກເຮົາກໍາລັງລໍຄອຍ ຫລື ກໍາລັງທໍາງານເພື່ອຈະໄດ້ຮັບສ່ິງໃຫຍ່ ໆ ຫລາຍ ໆ, ຫາການບັນລຸ

ຜົນສໍາເຣັດ, ຫລື ຫົນທາງອັນຍາວໄກເພື່ອຈະໄດ້ພາກພູມໃຈ. ດົນນານປານໃດທ່ານໄດ້ລໍຖ້າຄວາມພໍໃຈ?

 ມື້ນ້ີ ພວກເຮົາຈະຮຽນເຣ່ືອງ ຂອງການພໍພຽງ ດ້ວຍຄໍາຖາມວ່າ: ຫລາຍປານໃດຈ່ຶງຈະພໍ? ພວກເຮົາຈະຮຽນ

ຈາກຄວາມພໍໃຈອັຄສາວົກໂປໂລ, ພລັງຂອງຄວາມພໍໃຈ ແລະຂໍກຸນແຈແຫ່ງຄວາມພຽງພ.ໍ

1. ການນບັຖພືຣະເຈົາ້-ເພືອ່ນມິດຂອງຄວາມພໃໍຈ: ( 1ຕີໂມທຽວ 6:6-8)

 ໃຫ້ນັກຮຽນຜູ້ນ່ຶງອາສາສມັກອ່ານພຣະທັມ 1 ຕີໂມທຽວ 6:6-8

 ໃນຂ້ໍທີ 6 ທ່ີໂປໂລຢືນຢັນວ່າ ຜູ້ທ່ີມີຄວາມພໍໃຈໃນສ່ິງທ່ີຕົນມຢ່ີ ູຈະໄດ້ຮັບຫຍັງແດ່?

 ຄວາມສັດທາໃນພຣະເຈ້ົານ້ັນຄືແນວໃດ?

 ທ່ານຈະຮູ້ຈັກຄົນທ່ີສັດທານັບຖືພຣະເຈ້ົາໄດ້ແນວໃດ?

 ຊີວິດທ່ີໂຄຣົບນັບຖືພຣະເຈ້ົານ້ັນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາ ຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ວດັແທກດ້ວຍ

ສ່ິງຂອງເງິນທອງ ຫລືຈາກການສະແດງອອກພາຍນອກຢ່າງດຽວ.

 ອີງຕາມການອະທິບາຍຂອງຄວາມພໍໃຈໃນການຄອບຄອງຊັບສົມບັດຕ່າງ ໆ ນ້ັນມີຄວາມພໍໃຈແທ້ຈິງຫລື

ບ່ໍ?ເປັນຫຍັງຈ່ຶງວ່າ ການທ່ີມີຊັບສົມບັດຫລາຍ ໆ ໄວ້ໃນຄອບຄອງນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍເຄີຍເຮັດໃຫພ້ພໍຽງຈັກເທ່ືອ?

 ຂຽນໃສ່ກະດານດ່ັງນ້ີ: ìການນັບຖືພຣະເຈ້ົາ +ການພໍໃຈ = ໄດ້ກໍາໄຣຢ່າງມະຫາສານ.

 ມີຫລັກຖານອັນໃດທ່ີຊ້ີໃຫ້ທ່ານວ່າປໂຍກນ້ີເປັນຄວາມຈິງ?

ຄາໍຖາມເພືອ່ແລກປຽ່ນຄວາມຄິດຄວາມເຫນັໃນພຣະຄັມພ:ີ (1 ຕີໂມທຽວ 6:6-8)

1. ການນັບຖືສັດທາໃນພຣະເຈ້ົາມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພໍໃຈແນວໃດ?

2. ໃນເມື່ອຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງກາຍມາເປັນຄົນທ່ີພໍໃຈໃນສ່ິງຂອງຝ່າຍໂລກ ຜູ້ນ້ັນຈະເປັນແນວໃດ?

3. ພວກເຮົາເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫກ້ານນັບຖືພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມປາຖນາໃນພຣະອົງເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນໄດ້?

4. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຈ່ຶງວ່າການຝຶກຝົນໃຫ້ມີຄວາມພໍໃຈນ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີຈໍາເປັນສໍາລັບພວກເຮົາ?

2. ຄວາມໂລບ_ເປັນສັດຕຣກູັບຄວາມພໍໃຈ: (1 ຕີໂມທຽວ 6:9-12)

 ໃຫ້ນັກຮຽນຜູ້ນ່ຶງອາສາສມັກອ່ານພຣະທັມ 1 ຕີໂມທຽວ 6:9-12

 ຂໍໃຫ້ແບ່ງນັກຮຽນເປັນສອງກຸ່ມ. ໃຫ້ກຸ່ມທີນ່ຶງ ປຽບທຽບ 1 ຕີໂມທຽວ 6:9-10 ໃສ່ກັບ ລູກາ 15:11-17.

ໃຫ້ກຸ່ມທີນ່ຶງ ຕອບຄໍາຖາມນ້ີ: ການຢາກເປັນຄົນລ້ໍາລວຍເຮດັໃຫ້ຄົນຈົມລົງໃນຄວາມພິນາດ ແລະຄວາມ

ເສ່ືອມເສັຽສູນຫາຍແນວໃດ?

 ໃຫ້ກຸ່ມທີສອງປຽບທຽບ 1 ຕີໂມທຽວ 6:9-10 ໃສ່ກັບມາຣະໂກ 10:17-25. ແລ້ວໃຫເ້ຂົາເຈ້ົາຕອບຄໍາຖາມນ້ີ:

ການຢາກໄດ້ເງິນຫລາຍກວ່າພຣະເຈ້ົາຊັກຈູງໃຫ້ຄົນເຫີນຫ່າງອອກໄປຈາກການເຊ່ືອຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ?

 ອ່ານພຣະທັມ ລູກາ 12:15-21 ຊ່ຶງເນ້ັນໜັກຄໍາວ່າ ໂງ.່ ອີງຕາມຄໍາອຸປມານ້ີແລ້ວ, ມັນເປັນຄວາມໂລບ

ຄວາມໂງແ່ນວໃດ?



ຄໍາຖາມເພື່ອແລກປຽ່ນຄວາມຄິດເຫນັໃນພຣະຄມັພ:ີ (1 ຕີໂມທຽວ 6:9-12)

1. ການບ່ໍລະວັງຄວາມບ່ໍປອດພັຍໄດ້ຊັກຈູງໃຫ້ຄົນຜູ້ນ່ຶງຢາກເປັນຄົນຮັ່ງມີ (ເສດຖີ) ໄດ້ແນວໃດ?

2. ຄວາມໂລບເປັນກັບດັກແນວໃດ?

3. ໃນຄວາມເວົ້າຂອງທ່ານເອງ ທ່ານວ່າຄວາມໂລບເປັນແນວໃດ?

4. ຄວາມເຊ່ືອແມ່ນການຕ່ໍສູ້ແນວໃດ?

3. ຄວາມເຊືອ່_ເປັນກຸນແຈແຫງ່ຄວາມພໃໍຈ: (ຟີລິບປອຍ 4:10-20)

 ໃຫ້ນັກຮຽນຜູ້ນ່ຶງອາສາສມັກອ່ານພຣະທັມ ຟີລິບປອຍ 4:10-20

 ອີງຕາມຂ້ໍ 12-13, ນ້ັນເປັນຄືແນວໃດ? (ພຣະຄຣິດເປັນຜູ້ຊູກໍາລັງຂ້າພະເຈ້ົາ)

 ຄໍາວ່າຄວາມເຊ່ືອເປັນສ່ິງສໍາຄັນ. ພວກເຮົາມັກຈະໄດ້ຍິນຄໍານ້ີເລ້ືອຍ ໆ. ໃນເວລາມີຄົນພົບກັບການທຸກ

ລໍາບາກ ຫລືມີເຣ່ືອງຣາວປັນຫາຕ່າງ ໆ ພວກເຮົາກໍມັກຈະໃຊ້ຄໍານ້ີເປັນການເລ້ົາໂລມໃຈກັນ.

 ການເຂ້ັມແຂງໃນພຣະຄຣິດໄດ້ນໍາເອົາຄວາມພໍໃຈໃສູ່ພວກເຮົາແນວໃດ?

 ໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານ ຟີລິບປອຍ 4:15-20 ອີກເທ່ືອນ່ຶງ.

ຄໍາຖາມເພື່ອແລກປຽ່ນຄວາມຄິດເຫນັໃນພຣະຄມັພ:ີ (ຟີລິບປອຍ 4:10-20)

1. ຄວາມພໍໃຈເປັນແຫລ່ງແຫ່ງຄວາມເຂ້ັມແຂງແນວໃດແດ່?

2. ຈະຮຽນໃຫມ້ີຄວາມພໍໃຈແນວໃດ ຈາກໃຜ?

3. ຄຣິສຕຽນຈະເປັນຄົນເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນມາໄດ້ຢ່າງໃດ ໃນເມື່ອເຂົາເຈ້ົາຫາກອ່ອນແອໄປ?

4. ເຄັດລັບຂອງຄວາມພໍໃຈເປັນແນວໃດ?

5. ຄວາມພໍໃຈເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈເປັນແນວໃດ?

ພຣະຄມັພແີຫງ່ຄວາມຈິງ

 ຄວາມພໍໃຈອັນແທ້ຈິງນ້ັນຢູ່ທ່ີການດໍາຣົງຊີວິດທ່ີປາຖນາພຣະເຈ້ົາ.

 ການສະສົມສ່ິງຂອງຊັບສົມບັດໄວ້ຄອບຄອງ ອາດຈະນໍາພາໃຫ້ມີຄວາມຊ່ືນຊົມເປັນພຽງຊ່ົວຄາວ, ແຕ່ມັນຈະ

ບ່ໍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມພໍໃຈໄປຕລອດ ແລະກໍບ່ໍມເີມືອງພໍໄປຕລອດຊີວິດ.

 ຄວາມໂລບຈະປິດບັງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະຄວາມພໍໃຈຂອງຄົນ.

 ການຈົດຈ່ໍຢູ່ທາງເບ້ືອງເທິງ (ທາງພຣະເຈ້ົາ) ຮັກສາຄວາມພໍໃຈໃນສ່ິງທ່ີຕົນມີຢູ່.

 ຄວາມພໍໃຈແມ່ນການຮຽນຮູ້ການຕົກແຕ່ງ, ຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນການໂອນອຽງໄປຕາມທັມມະຊາດ.

 ຄວາມພໍໃຈເປັນການສະແດງອອກທາງຈິດໃຈ, ຊ່ຶບ່ໍເປັນການສະແດງອອກທາງເຣ່ືອງລາວ.

 ຄວາມພໍໃຈໄດ້ທໍາງານໃນຫົວໃຈສເມີ. ມັນໄດ້ເຮັດທຸກຢ່າງທ່ີມີຢູ່ໃນໃຈ, ຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍນອກ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທິນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ JH

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ເປນັ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ລູກາ 19:1-

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ

ເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈໃນການເຕີບໂຕ

ື່ນດ້ວຍການໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູໃນລະບຽບແລະ

ປັນຢ່ ູແບບມີຈິດໃຈທ່ີກວ້າງຂວາງ.

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີ ຄ້ົນຄວ້າເຖິງເຫດຜົນທ່ີຜ້ ູ

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ໃນຄວາມເຫັນຂອງເຮົາກ່ຽວກັບ

ຣະຄັມພີ ແມ່ນໃຫ້ຮ້ ູຈັກວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງ

ພື່ອຄວາມພໃໍຈຂອງຕົວເອງເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່

ຜີຍວ່າຄວາມເມດຕາຄວນເປັນວິຖີທາງ

ໃນປີ 1929 ທ່ານ ກາຍ ມເໍທິນ 

ກັອດແລນ ແລະໄດ້ຈ່າຍຄ່າຮຽນຢ່ ູໃນໂຮງຮຽນ

ປັນແລະຄອບຄົວມເໍທິນ ກໍມທຶີນໃຫ້. ນ້ີ

ອີກດ້ານນ່ຶງແມ່ນທ່ານ ກາຍ ໄດ້ໃຊ້

່ານ ອອສວອລ ເຊມເບີ. ໃນສມັຍສົງຄາມ

ອສວອລ ເປັນຊາແປລນ (ນັກເທດທະຫານ

ລະຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານ ອອສວອລ 

ມດຕານ້ີກັບລູກສາວຂອງທ່ານ ອອສວອລ

ໃນລະຍະທ່ີເຮົາຮຽນບົດຮຽນນ້ີ 

່ຽວກັບເຫດຜົນໃນການມີໃຈເມດຕາ ຈະ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ26 ມຖິນຸາ 2011 (6-26-2011)

ເປນັຫຍງັຈຶງ່ຕ້ອງມໃີຈກວາ້ງຂວາງ?

-10; 2 ໂກຣິນໂທ 8:3-4; 1ໂຢຮັນ 3:16-18

ໂຕຝ່າຍວິນຍານກັບພຣະເຈ້ົາໃຫສ້ມໍ່າສເມີ ບົດຮຽນນ້ີເຈາະຈົງ

ແລະຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາ. ບົດຮຽນນ້ີ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານ

ຜ້ ູເຊ່ືອຕ້ອງເປັນຄົນຊ່ວຍຄົນອ່ືນດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ.

ກັບຊັບສົມບັດທ່ີມີ ຂ້ຶນຢ່ ູກັບວິທີໃຊ້ມັນ. ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບ

ເຈ້ົາຊົງເປັນຜ້ ູປະທານຄວາມຮັ່ງມໃີຫເ້ຮົາ ບ່ໍແມ່ນເພື່ອເອົາໄປອວດ

ແຕ່ເພື່ອໃຊ້ໃນການຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະອົງ. ພຣະຄໍາ

ທາງແຫ່ງຊີວິດສໍາລັບພວກທ່ີອ້າງຕົນເອງວ່າເປັນຜ້ ູຕິດຕາມພຣະ

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ນ ແລະພລັຍາ ໄດ້ຮັບເອົານາງ ແຄດທລິນ ເຊມເບີ ເຂ້ົາມາຢ່ ູ

ໃນໂຮງຮຽນທ່ີມີຊ່ືສຽງແຫ່ງນ່ຶງໃຫ້ນາງ. ນາງແຄດທລິນມີຄວາມ

ນ້ີແມ່ນແຜນການທ່ີສວັນຈັບຄົນໃສ່ກັນ.

ໄດ້ໃຊ້ໜ້ີໃນບຸນຄຸນແຫ່ງຄວາມດີ. ນາງ ແຄດທລິນ ເຊມເບີ 

ສົງຄາມໂລກຄ້ັງທີນ່ຶງ, ທ່ານກາຍ ເປັນທະຫານຮັບໃຊ້ຢ່ ູປະເທດ

ທະຫານ) ແລະທ່ານ ອອສວອລ ຕາຍຍ້ອນເຈັບປ່ວຍໃນສ່ົງຄາມ

ທ່ານ ອອສວອລ ມີຄຸນຄ່າຫລາຍສໍາລັບທ່ານ ກາຍ ຊ່ຶງພາໃຫ້ທ່ານກາຍຢາກ

ທ່ານ ອອສວອລ.

ນ້ີ ເຮົາກໍຈະຄ້ົນພົບເຫດຜົນໃນການເປັນຄົນທ່ີໃຫ້ດ້ວຍໃຈເມດ

ຕາ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາພັທນາຕົນເອງເຂ້ົາໄປໃນຊີວິດທ່ີມີໃຈກວ້າງ

ຈົງໃສ່ການຮັບໃຊ້ຄົນ 

ທ່ານພັທນາຊີວິດການ

ກັບຊັບສິນຕາມແບບ

ອວດອ້າງ ຫຼືໃຊ້ຈ່າຍ

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາເປີດ

ພຣະເຢຊູ.

ຢ່ ູບ້ານນໍາທ່ີປະເທດ 

ຄວາມຕ້ອງການອັນຈໍາ

ເບີ ເປັນລູກສາວຂອງ 

ເທດອີຢິບ ແລະທ່ານ 

ຄາມ. ການຮັບໃຊ້

ກາຍຢາກແບ່ງປັນຄວາມ

ເມດຕາ. ການເຂ້ົາໃຈ 

ກວ້າງຂວາງ.
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1. ພຣະຄຸນຊັກນາໍໃຫມ້ີໃຈເຜື່ອແຜ:່ ລູກາ 19:1-10

ພຣະເຢຊູເດ ີນທາງໄປກຸງເຢຣູຊາເລ ັມ ແຕ່ຕ້ອງເຂ້ົາຜ່ານກຸງເຢຣິໂກ. ທ່ານຊັກຂາຍ ຜ້ ູເປັນຫົວໜ້າຄົນເກັບ

ພາສີອາສັຍຢ່ ູໃນກຸງເຢຣິໂກ ຊ່ຶງທ່ານມປ້ີອມເກັບພາສີຢ່ ູຫົນທາງທ່ີທໍາການຄ້າຂາຍເຂ້ົາອອກຂອງປະເທດຢູດາ. ທ່ານ 

ອາດເປັນຄົນເຫັນແກ່ເງິນກອບໂກຍຈາກການເກັບພາສີໄດ້ຫລາຍປີຈົນກາຍເປັນຄົນຮັ່ງມ.ີ ແຕ່ວັນນ້ີ, ທ່ານມຄີວາມ

ສົນໃຈໃນພຣະເຢຊູເປັນພິເສດ ຈ່ິງໄດ້ປີນຂ້ຶນເທິງຕ້ົນຊິກາມໍ ເພື່ອຈະເຫັນພຣະເຢຊູໃຫ້ຊັດເຈນກວ່າເກ່ົາ.

ຊັກຂາຍກໍາລັງຫຼຽວເບ່ິງພຣະເຢຊູ ແລະພຣະເຢຊູກໍກໍາລັງຊອກຫາຊັກຂາຍເໝືອນກັນ. ເວລາພຣະເຢຊູຊົງ

ມາເຖິງບ່ອນທ່ີຊັກຂາຍຢ່ ູ, ພຣະອົງຊົງຫຼຽວຂ້ຶນ, ເອ້ີນຊັກຂາຍໃຫ້ລົງມາ, ແລະຊົງບອກວ່າ, ìວັນນ້ີເຮົາຈະຕ້ອງພັກຢ່ ູໃນ

ເຮືອນຂອງທ່ານ.î

ພຣະເຢຊູຊົງສະແດງວ່າພຣະອົງຊົງຮັບເອົາຊັກຂາຍດ້ວຍການພັກເຊົາຢ່ ູໃນບ້ານຂອງລາວ. ນ້ີເປັນພຣະຄຸນ 

ແບບສົດໆເພາະວ່າຊັກຂາຍເປັນ ìຄົນບາບ.î ຄົນໃນສັງຄົມເອ້ີນຊັກຂາຍວ່າເປັນ ìຄົນບາບî ທ່ີໄດ້ຮ່ວມມືກັບພວກຜ້ ູ 

ນໍາຂອງໂຣມັນທ່ີກໍາລັງປົກຄອງຄົນຢິວ, ແຕ່ຊັກຂາຍກໍຮັບຮ້ ູວ່າຕົນເອງໄດ້ສ້ໍໂກງຈົນຮັ່ງມີ (ລກ  19:8). ຍ່ິງກ່ວານ້ີ,

ພວກເຮົາກໍຮ ູ້ຢ່ ູວ່າທຸກຄົນເປັນຄົນບາບ (ໂຣມ 3:23) ເໝືອນກັນກັບຊັກຂາຍ.

ພຣະເຢຊູຊົງປ່ຽນແປງຄົນບາບ! ຫລັງຈາກໄດ້ພົບກັບພຣະເຢຊູ, ຊັກຂາຍໄດ້ປະກາດວ່າ, ìເຂ້ົາຂອງ ຂອງ

ຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍຍອມໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກຈົນເຄ່ິງນ່ຶງ.î ກ່ອນນ້ັນ, ຊັກຂາຍຄຶດເຖິງແຕ່ຕົນເອງ, ຫ ັຼງຈາກພົບກັບພຣະເຢຊູ 

ລາວຄຶດເຖິງຄົນຍາກຈົນ. ຈ່ັງແມ່ນຊັກຂາຍມກີານປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບຄວາມຄຶດເຣ່ືອງເງິນຫລາຍນໍ!

ຊັກຂາຍຍັງປະກາດອີກວ່າ, ìຖ້າຂ້ານ້ອຍໄດ້ສ້ໍໂກງເອົາຂອງຂອງຜ້ ູໃດ ຂ້ານ້ອຍກໍຍອມສ່ົງຄືນໃຫ້ສ່ີທ່ໍ!î ກົດ 

ບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກວ່າຕ້ອງໃຊ້ໜ້ີການລັກຊັບຄືນສ່ີເທ່ົາ (ອພຍ 22:1). ຊັກຂາຍກໍາລັງນໍາເອົາພຣະຄໍາຂອງ 

ພຣະເຈ້ົາມາໃຊ້ໃນການກັບໃຈໃໝຂ່ອງຕົນ. ພວກເຮົາກໍເໝອືນກັນໃຫ້ເອົາຈິງເອົາຈັງຕ່ໍຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພກ່ີຽວກັບ 

ການໃຊ້ເງິນຄໍາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

ພຣະຄຸນທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສໍາແດງແລະທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບນ້ັນຊັກນໍາໃຫພ້ວກເຮົາມໃີຈເຜ່ືອແຜ່ດ້ວຍການໃຊ້

ເງິນຄໍາແລະສ່ິງຂອງຂອງເຮົາ. ການປ່ຽນແປງຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງເຮົາກໍເປັນຜົນສະທ້ອນໃນການເປັນຕົວຂອງເຮົາ

ເອງ ພ້ອມດ້ວຍນິສັຍຄວາມຮ້ ູສຶກທ່ີມີຕ່ໍຄົນຍາກຈົນ. ການປ່ຽນແປງສະແດງໃຫເ້ຫັນຢ່ ູໃນການໃຊ້ເງິນຂອງເຮົາພ້ອມ

ທັງການຖວາຍແລະທັງວິທີໃຊ້ຈ່າຍແນວອ່ືນ.

2. ຄວາມຮກັຕອ້ງມຄີວາມເມດຕາ: 1 ໂຢຮັນ 3:16-18

ພໍ່ແມຂ່ອງຂ້ອຍໄດ້ສະແດງອອກເປັນຕົວຢ່າງຄວາມຮັກເມດຕາໃຫ້ຂ້ອຍ, ພວກເອ້ືອຍ, ນ້ອງສາວ ແລະພວກ

ເພື່ອນໆເປັນເວລາຫລາຍປີ. ເຖ ິງແມ່ນພວກເຮົາມີຕົວຢ່າງໃນຄວາມເມດຕາໄດ້ຫລາຍຄົນໃຫ້ຄິດເຖິງກໍຕາມ, ຜ້ ູຍ່ິງ

ໃຫຍ່ທ່ີສຸດຄືພຣະເຢຊູທ່ີໄດ້ຊົງເສັຽສລະຕົນເອງເທິງໄມກ້າງແຂນເພື່ອພວກເຮົາ. ຄວາມຈິງ, ໂຢຮັນໄດ້ຂຽນບອກວ່າ 

ດັ່ງນ້ີແຫະຼພວກເຮົາຈ່ິງຮ ູ້ຈັກຄວາຮັກໂດຍ: ìທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງຍອມສລະພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເພື່ອເຮົາທັງຫຼາຍ.î

ພຣະເຢຊູຊົງຊ້ີແຈງແລະເປີດເຜີຍຄວາມຮັກແກ່ພວກເຮົາເທິງໄມກ້າງແຂນ.

ການເປີດເຜີຍຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູ ຊ້ີນໍາໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄວາມຮັກທ່ີຕ້ອງມີການປະຕິບັດ. ພວກເຮົາ

ຄວນສລະຊີວິດເພື່ອພີ່ນ້ອງເໝອືນກັນ. ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຕຽມພ້ອມທ່ີຈະ ìຮັບລູກປືນî ແທນພີ່ນ້ອງຂອງ 

ເຮົາໃນພຣະຄຣິດບ່ໍ? ແນ່ນອນ, ແຕ່ການສລະຊີວິດຂອງເຮົາກໍໝາຍເຖິງການມີຊີວິດຢ່ ູແຕ່ລະວັນທ່ີພວກເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້
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ແບ່ງປັນສ່ິງທ່ີເຮົາມໃີຫແ້ກ່ຜ້ ູຍາກຈົນເໝືອນກັນ. ຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອຈະຫຼົ້ມເຫຼວໃນຄວາມຮັກ ຖ້າບ່ໍມີໃຈເມດຕາຕ່ໍຜ້ ູທ່ີຍາກຈົນ.

ຄວາມຮັກອັນແທ້ຈິງແລະການກະທໍາຕ້ອງໄປນໍາກັບໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຢຊູ. ເວລາພຣະອົງມຄີວາມຮັກຕ່ໍຄົນເປັນ

ຂ້ີທູດ ພຣະເຢຊູໄດ້ເອົາມແືຕະຕ້ອງລາວແລະປ່ິນປົວລາວ (ມຣກ 1:41). ເວລາພຣະອົງຮັກຝູງຊົນ ພຣະເຢຊູກໍຊົງ

ປະທານອາຫານໃຫ້ພວກເຂົາໝົດທຸກຄົນຢ່າງອັສຈັນ (ມທ 15:32).

ພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນ ຕ້ອງເອົາຄວາມຮັກມັດໃສ່ກັບການກະທໍາຕາມຄວາມສາມາດຂອງເຮາົ. ຖ້າພວກເຮົາ 

ບ່ໍສະແດງຄວາມຮັກອອກ ກໍຈະເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຕົວເຮົາເອງທ່ີວ່າ: ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາມາສະຖິດຢ່ ູໃນເຮົາໄດ້

ວິທີໃດ?

ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບຜ້ ູມີຄວາມເຊ່ືອຄົນນ່ຶງທ່ີກໍາລັງຂັບຣົດແຈັກກົວໄປຕາມຫົນທາງທ່ີມຣົີດຫລາຍ

ຄັນ. ລາວສັງເກດເຫັນແຕ່ບ່ໍໄດ້ສົນໃຈວ່າຊາຍໜ່ ຸມນ້ອຍຄົນນ່ຶງພຍາຍາມຍ້ ູລ້ໍນ່ັງຂ້ຶນໄປເທິງຫົນທາງຍ່າງ. ໃນຂນະທ່ີ

ລາວຜ່ານກາຍ ກໍມສ່ີວນນ່ຶງຂອງກ້ອນດິນຈີ່ມາຕໍາປະຕູຣົດແຈັກກົວ. ຊາຍຄົນນ້ັນໄດ້ຢຸດຣົດເພື່ອຖາມວ່າມີຫຍັງເກີດ

ຂ້ຶນ, ຊາຍໜ່ ຸມໄດ້ບອກວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍໄດ້ພຍາຍາມຍ້ ູນ້ອງຊາຍອອກຈາກທາງສັນຈອນ ແລະກັບເຂ້ົາໄປສ່ ູຫົນທາງຍ່າງ.

ຂ້ານ້ອຍເຮັດຜ້ ູດຽວບ່ໍໄດ້. ບ່ໍມີຜ້ ູໃດຢຸດ, ຂ້ານ້ອຍພຍາຍາມຫາຄວາມສົນໃຈເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄ ົນຊ່ວຍ.î ຄວາມໃຈຮ້າຍ

ຂອງຊາຍຄົນນ້ັນກໍໝົດໄປ ແລະໄດ້ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງທ່ີມາທາງກ້ອນຫີນແຫ່ງຄວາມຮັກ.

ຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອຢ່າຮັກດ້ວຍຄໍາເວົ້າແລະປາກຢ່າງດຽວ, ແຕ່ຈ່ົງຮັກດ້ວຍການກະທໍາແລະຄວາມຈິງ.ໃຫ້ເໝືອນກັນກັບ

ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ສ່ິງທ່ີພຣະອົງມີດ້ວຍຄວາມເມດຕາເທິງໄມ້ກາງແຂນເພື່ອສນອງຄວາມຈໍາເປັນຂອງພວກເຮົາ. ພວກ

ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ສ່ິງທ່ີເຮົາມີເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄວາມຈໍາເປັນຂອງຄົນອ່ືນເຊ່ັນດຽວກັນ.

3. ການຮບັໃຊທ້ີເ່ພີ້ມເຕມີດ້ວຍການມນີໍ້າໃຈ: 2 ໂກຣິນໂທ 8:3-4

ເຫດຜົນທ່ີ ໂປໂລໄດ້ຂຽນ 2 ໂກຣິນໂທ ແມ່ນເພື່ອໜູນໃຈພວກຄົນຕ່າງຊາດຈາກຫລາຍວິຫານມີໃຈຮ່ວມກັນ 

ເກັບເງິນບໍຣິຈາກໄປຊ່ວຍຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອເປັນຄົນຢິວທ່ີຍາກຈົນຢ່ ູໃນວິຫານກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ການເກັບເງິນຄ້ັງນ້ີມີສອງຈຸດ 

ໝາຍ. ທໍາອິດ, ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼອືຄົນຍາກຈົນ (2 ກຣທ 9:12). ທີສອງ, ເພື່ອໃຫ້ຄວາມສໍາພັນແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງຄົນ

ຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ (2 ກຣທ 9:13).

ຊາວໂກຣິນໂທກໍພຍາຍາມທໍາດ້ວຍຄວາມຝືດເຄືອງ. ບາງຄ້ັງກໍເໝືອນກັນກັບພວກເຮົາ, ພວກເຂົາຕ້ອງກັບ

ຄືນອຸດທິດຕົນເອງແລະປັບຕົວໃໝໃ່ນການຖວາຍ. ເພື່ອໜູນໃຈຊາວໂກຣິນໂທ, ໂປໂລ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມມີ

ນ້ໍາໃຈອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງຊາວມາເກໂດເນັຍ (2 ກຣທ 8:12). ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາຈະເປັນຄົນຍາກຈົນ, ພວກເຂົາມນ້ໍີາ

ໃຈອັນກວ້າງຂວາງຖວາຍໂດຍສຸດຄວາມສາມາດຂອງເຂົາແລະເຫຼືອຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເສັຽອີກ. ພວກເຂົາ

ຖວາຍດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ ຈົນເພີ້ມຄວາມຈົນ!.

ພວກເຮົາຄວນຄິດຄືນໃໝ່ບໍວ່າເຮົາ ìສາມາດî ຖວາຍອັນໃດໃຫ້? ບາງທ່ີການຖວາຍຂອງເຮົາຄວນເປັນ 

ເໝືອນພວກຊາວມາເກໂດເນັຽ ແລະເໝືອນກັນກັບພຣະຄຣິດ. ການປະກາດແລະການຮັບໃຊ້ຕ້ອງການໃຫ້ມີຄວາມມີ

ນ້ໍາໃຈແບບນ້ີ. ໂປໂລ ຂຽນວາ່ຊາວມາເກໂດເນັຽ ìເຂົາໄດ້ອ້ອນວອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຂໍເຮົາກະຣຸນາໃຫ້ເຂົາມີສ່ວນໃນ 

ການຊ່ອຍເຫຼືອພວກໄພພ່ົນຂອງພຣະເຈ້ົາ.î ບາງຄາວ ໂປໂລ ກໍບ່ໍຄ່ອຍຢາກຮັບຂອງຖວາຍຈາກເຂົາປານໃດ, ແຕ່ 

ຊາວມາເກໂກເນັຽເອງຂໍຮ້ອງທ່ານໃຫ້ມີໂອກາດໄດ້ທໍາ.

ການຖວາຍເປັນໂອກາດອັນດີສໍາລັບຊາວມາເກໂດເນັຽ ເພາະເຂົາເຊ່ືອວ່າໃນການຮັບໃຊ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບຜົນ
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ປໂຍດ. ມັນເປັນໂອກາດອັນດີອີກເພາະວ່າເປັນຈຸດໝາຍທ່ີໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດອັນມະຫາສານ, ພວກເຂົາ

ໄດ້ເພີ້ມຊັບສົມບັດໃນສວັນ (ລກ 12:33). ພວກເຮົາຈະບ່ໍມີຄໍາວ່າຖວາຍຫຼາຍກວ່າພຣະເຈ້ົາ.

ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍເຖິງທຸກຄົນໃນວິຫານໂກຣິນໂທ, ແລະກໍເປັນການເຕືອນພວກເຮົາທັງຄຣິສຕະຈັກເໝືອນ

ກັນວ່າພວກເຮົາຄວນຖວາຍດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ. ຄຣິສຕະຈັກຈະທໍາງານໄດ້ດີເມື່ອທຸກຄົນຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນວ່າ

ກອງປະກາດແລະການຮັບໃຊ້ກ່ ຸມໃດພວກເຮົາຈະທ້ ຸມເທເຫືອ່ແຮງອ້ ູມຊູແລະປະຕິບັດຕາມຮ່ວມກັນດ້ວຍໃຈຍິນດີ.

ໃນບົດຮຽນພຣະຄັມພີເດືອນນ້ີ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ ກະສັດດາວິດ, ພຣະເຢຊູ, ອຈ ໂປໂລ ເປັນຜ້ ູນໍາທ່ີເປັນຕົວ 

ຢ່າງເຣ່ືອງມີໃຈເຜ່ືອແຜ່ແລະໜູນໃຈໃຫ້ຄົນອ່ືນຖວາຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຈທ່ີກວ້າງຂວາງແລະໜູນໃຈຜ້ ູນໍາໃນ

ຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຜ້ ູເຊ່ືອໃນຄຣິສຕະຈັກໝົດທຸກຄົນເປັນຄົນມີໃຈກວ້າງຂວາງແລະ

ຖວາຍດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈຫຼາຍກວ່າຄວາມເສັຽດາຍ, ອັນນ້ີຄວນເປັນທໍານຽມ. ສຸດທ້າຍ, ຕ້ອງອາສັຍໃຈທ່ີເຜ່ືອແຜ່

ເພື່ອເພີມ້ເຕີມການຮັບໃຊ້ທ່ີຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ!

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ເປັນຫຍັງຈິງຄວນມໃີຈກວ້າງຂວາງ? ພວກເຮົາໄດ້ຄ້ົນພົບສາມເຫດຜົນທ່ີສໍາຄັນ. ນ່ຶງ, ການກັບໃຈຂອງຊັກ

ຂາຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະຄຸນຊັກຈູງໃຫ້ມີໃຈເຜ່ືອແຜ່. ສອງ, ການເສັຽສລະຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ເນ້ັນໃຫ້ເຫັນຄວາມ

ຮັກຊັກຈູງໃຫ້ມີຄວາມເມດຕາຕ່ໍຄົນຍາກຈົນ. ສາມ, ການຮັບໃຊ້ຊ່ວຍຄົນຍາກຈົນຕ້ອງການເພີ້ມເຕີມດ້ວຍໃຈທ່ີເມດ

ຕາເໝືອນກັນກັບຣົດທ່ີຕ້ອງການເຕີມດ້ວຍນ້ໍາມັນ.

ມີຫລັກການອັນໃດທ່ີເຮົາພົບກ່ຽວກັບການພັທນາຊີວິດໃຫ້ເຕັມໄປດ້ວຍໃຈທ່ີກວ້າງຂວາງ, ເຜ່ືອແຜ່.

 ພຣະຄຸນແຫງ່ຄວາມປ່ຽນແປງສ່ົງຜົນສະທ້ອນໃຫຖ້ວາຍໝົດທັງຕົວ ພ້ອມກະທັ້ງເງິນຄໍາຂອງຄົນໆນ້ັນ! ປ່ຽນ

ຄົນຂ້ີຖີ ່ໃຫ້ກາຍເປັນຄົນໃຈບຸນ.

 ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດຕາມກົດຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຄ່ັງຄັດກ່ຽວກັບການໃຊ້ເງິນຄໍາ. ຖ້າຊັບສິນບ່ໍຢ່ ູໃຕ້ການບັນຊາ 

ຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຫົວໃຈຂອງເຮາົກໍບ່ໍໄດ້ຢ່ ູຄືກັນ.

 ການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເປັນຕົວຢ່າງຂອງການຖວາຍ.

 ກອງປະກາດຮັບໃຊ້ຕ້ອງອາສັຍການຖວາຍດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງຈາກສ່ວນບຸກຄົນໄປຈົນເຖິງກ່ ຸມ. ພຣະເຈ້ົາ 

ຕ້ອງການນໍາພວກເຮົາມີໃຈກວາ້ງຂວາງຫລາຍກວ່າທ່ີພວກເຮາົເປັນຢ່ ູ.

 ການຖວາຍເປັນໂອກາດ. ຢ່າລັງເລໃຈໃນການຖວາຍ! ໃຫ້ມີຄວາມພໍໃຈແລະຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນຊົມຊ່ືນຍິນດີ.

ໃນປີ 1999, ລົມພາຍຸເຮີຣິເຄນໄດ້ເອົານ້ໍາມາຖອກໃສ່ພາກເໜືອຂອງຣັດ ນອດຄາໂຣໄລນາຫຼາຍຈົນລ້ົນແມນ້ໍ່າ. ນ້ໍາ

ໄດ້ຖ້ວມໄປທ່ົວພ້ອມທັງເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍ! ເມື່ອພວກຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມີເຮືອນຢ່ ູ, ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຊ່ວຍ

ເຫຼືອໃຫ້ອາສັຍຢ່ ູບ້ານເຂົາເຈ້ົາ, ລ້ຽງເຂ້ົາ, ທໍາຄວາມສະອາດບ້ານນ້ໍາຖ້ວມ, ແລະໄດ້ຊ່ອຍສ້ອມແປງບ້ານ. ພີ່ນ້ອງໃນ

ຄຣິສຕະຈັກເຕັມໄປດ້ວຍໃຈເມດຕາ! ດ້ວຍການໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາ, ຄວາມຮັກ, ແລະຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພຣະ

ຄຣິດດ້ວຍຕົວເຂົາເອງ, ພວກເຂົາກໍມີໃຈເມດຕາຕ່ໍພວກຂ້າພະເຈ້ົາເມື່ອຄວາມຈໍາເປັນມາເຖິງ. ໃນເວລາທ່ີທ່ານໄດ້ພົບ

ກັບຄວາມຍາກຈົນອັນມະຫາສານມີ ìນ້ໍາຖ້ວມî ເກີດຂ້ຶນແກ່ຄົນໃດຄົນນ່ຶງ, ໃຫ້ຈໍາວ່າທ່ານໄດ້ຮັບພຣະຄຸນ, ຄວາມຮັກ

ຈາກພຣະຄຣິດ ແລະຈົງຖວາຍຊ່ອຍພວກເຂົາດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ, ດ້ວຍໃຈເອ້ືອເຟື້ອເຜ່ືອແຜ່.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທດິ

__________________________________________

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ຟີລິບປອຍ 

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທາ

ການມີສາສໍາພັນທ່ີຈະເຣີນຂ້ຶນກັບພຣະເຈ້ົາ

ອງເຮົາ. ບົດຮຽນນ້ີ ສາມາດຊ່ອຍທ່ານ

ົດຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ:

ໃນບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າເຮັດຢ່າງໃດຈ່ິງຈະເອົາຊະນະກັບການບ່ໍຍອມຮັບ

ອ່ີຍອ້າງສິດທິຂອງຕົວເອງ, ແລະຜົນສຸດທ້າຍ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນຈງມຄີວາມສໍາຄັນ

ໃນຂະນະທ່ີກ່າວເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມ

ັງຄົມຂອງພວກເຮົາຫັນໄປໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນຄວາມເປັນອິ

່າ ìສິດທິຂອງຂ້ອຍ.î ສິດເສຣີພາບກໍກາຍເປັນການໃຫ້ຄວາມ

ມື່ອສິດເສຣີພາບກາຍເປັນຄວາມສົນໃຈໃນການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນສິດທິສ່ວນ

າມຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວ. ການເນ້ັນໜັກໃ

ປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ. ບົດຮຽນນ້ີຈະປັບປຸງແກ້ໃຂ 

ູມໃຈໃນຄວາມເຫັນແກ່ຕົວກັບກາຍມາເປັນການເອົ

ພັຣະຍາຂອງຂ້າພຣະເຈ້ົາແລະຂ້າພຣະເຈ້ົາເອງ

ົງຂອດ, ຣັດມັດເຊັດຊູແຊດ,ແລະໄດ້ອ່ານ

າຍຄົນນ່ຶງ ì ດ້ວຍຂົວອັນເກ່ົາແກ່ທ່ີໂຄ້ງຕ່ໍ

ຶ້ນໃນຣະດູບານໃໝ,່ ນ້ີແມ່ນກຸ່ມຂອງຊາວນາກຸ່ມນ່ຶງທ່ີ

ຈາກຣອບ ວອນໂດຼແອມເມຊັີນ ì ບົດເພງສັ

ມືອງຢອກທາວ, ພວກເຂົາຕ່ໍສູ້ເພື່ອສິດເສຣີ

ຄົນທ່ີຮັກຊາດຜູ້ນ້ີໄດ້ນໍາເອົາລະບົບການປົກຄອງທ່ີ

ີອິສຣະແມ່ນພົບຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ

ລະຈະຊ່່ວຍທ່ານໃຫ້ຄ້ົນຫາສິດເສຣີພາບອັ

. ປະຕກິິຣຍິາຂອງຄວາມເຫັນແກຕ່ວົ

ພວກເຮົາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນວັດທະນະທັມທ່ີໃຫ້ຄວາມນັບຖືພຣະເຈ້ົາໄປຕາມ

ດ້ມີຄວາມກັງວົນໃຈເລີຍວ່າຈະວາງລັກສະນະທ່າທີຢ່າງໃດໃນກ

1

ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ອາທດິທີ 3 ກຣໍະກະດາ 2011 (07/03/2011 )

__________________________________________

ບຸກຄນົທີຊ່ອບທມັ

ຟີລິບປອຍ 3: 17-21; ເປໂຕ 2: 10ຂ-19

ານຢ່າງໃດ ?

ກັບພຣະເຈ້ົາທ່ີຢ່າງມີຄວາມສົມດູນ ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຊ່ວຍຊີວິດໃຫ້ລອດ

ຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງຈາກການຕົກເປັນທາດໃນການດໍາເນີນຊີວິດເອົາ

ວ່າເຮັດຢ່າງໃດຈ່ິງຈະເອົາຊະນະກັບການບ່ໍຍອມຮັບພຣະເຈ້ົາ, ການເຫັນແກ່ຕົວ

ສຸດທ້າຍການໃຊ້ສິດເສຣີພາບຢ່າງນ້ີກໍເປັນການທໍາລາຍຕົວເອງ

ສໍາຄັນ:

ກ່າວເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມເໝາະສົມໃນການສເລີມສລອງສິດເສຣີພາບ

າຫັນໄປໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນຄວາມເປັນອິສຣະພາບຕາມໃຈຂອງຕົນເອງ ທ່ີສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ

ກາຍເປັນການໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນສິດທິສ່ວນຕົວບຸກຄົນ, ຊ່ຶງເປັນໜ້າເສັຽດ

ສົນໃຈໃນການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນສິດທິສ່ວນບຸກຄົນບ່ໍວ່າລາວຈະເຫັດອັນໃ

ການເນ້ັນໜັກໃສ່ສິດທິສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົານ້ັນມັນເປັນສ່ິງທ່ີງ່າຍທ່ີຈະນໍາເຮົາໃຫ້

ຈະປັບປຸງແກ້ໃຂ ນິສັຍທ່ີເຫັນແກ່ຕົວແລະຈະພິສູດໃຫ້ເຫນັວ່າ, ແທ

ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວກັບກາຍມາເປັນການເອົາຊະນະມັນໃຫ້ໄດ້.

ະຍາຂອງຂ້າພຣະເຈ້ົາແລະຂ້າພຣະເຈ້ົາເອງໄດ້ຢືນຢູ່ຢ່າງມິດງຽບທ່ີຂົວສມັຍເກ່ົາແກ່ທາງພາກເໜືອຂອງເມືອງ

ອ່ານຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານແອມເມີຊັນທ່ີສລັກໃສ່ໃນຮູບປ້ັນກ່ຽວຄວາມສໍາຄັນຂອງ

ດ້ວຍຂົວອັນເກ່ົາແກ່ທ່ີໂຄ້ງຕ່ໍທັງສອງຝ່ັງທ່ີມີສາຍນ້ໍາໄຫຼຜ່ານອັນແຂງແຮງ, ມນັໄດ້ມີສັນຍານອັນນ່ຶງເກີດ

ນ້ີແມ່ນກຸ່ມຂອງຊາວນາກຸ່ມນ່ຶງທ່ີໄດ້ຢືນຂ້ຶນ, ແລະໄດ້ຕ່ໍສູ້ຢ່າງມີຊັຍທ່ີມີຊ່ືສຽງກ້ອງໄປທ່ົວໂລກ

ບົດເພງສັຣເສີນຄວາມສງົບ î ທ່ີສລັກໃສ່ໃນຮູບປ້ັນ) ຈາກເມືອງຂົ

ພວກເຂົາຕ່ໍສູ້ເພື່ອສິດເສຣີພາບຂອງພວກເຮົົາ.

ເອົາລະບົບການປົກຄອງທ່ີມີສິດເສຣີພາບມາສູ່ພວກເຮົາ; ການທ່ີຈະທໍາໃຫ້ວິນຍານຈິດ

ຣິດເທ່ົານ້ັນ. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່່ານປະຕິເສດແນວຄວາມຄິດທ່ີເຫັນແກ່ຕົວ

ພາບອັນແທ້ຈິງທ່ີພົບຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ສືກສາພຣະຄມັພີ

ຄວາມເຫັນແກຕ່ວົ: 2 ເປໂຕ 2: 10ຂ-14

ທ່ີໃຫ້ຄວາມນັບຖືພຣະເຈ້ົາໄປຕາມເຣືອງຕາມລາວບ່ໍໄດ້ມີຄວາມຈິງຈັງແລະ

ເລີຍວ່າຈະວາງລັກສະນະທ່າທີຢ່າງໃດໃນການເຊ່ືອຖືພຣະເຈ້ົາ. ໃນການປະພຶດປະຕິບັດ

__________________________________________

ຊ່ວຍຊີວິດໃຫ້ລອດພົ້ນ

ເອົາແຕ່ໃຈຕົນເອງ.

ການເຫັນແກ່ຕົວ, ການ

າຍຕົວເອງ.

ພາບ, ຜູ້ໃຫຽ່ຫຼາຍຄົນໃນ

ທ່ີສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ

ຊ່ຶງເປັນໜ້າເສັຽດາຍ

ບ່ໍວ່າລາວຈະເຫັດອັນໃດກໍໄດ້

ງທ່ີງ່າຍທ່ີຈະນໍາເຮົາໃຫ້

ແທນທ່ີຈະມີຄວາມ

ພາກເໜືອຂອງເມືອງ

ຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານແອມເມີຊັນທ່ີສລັກໃສ່ໃນຮູບປ້ັນກ່ຽວຄວາມສໍາຄັນຂອງ

ມນັໄດ້ມີສັນຍານອັນນ່ຶງເກີດ

ທ່ີມີຊ່ືສຽງກ້ອງໄປທ່ົວໂລກ.î

ຈາກເມືອງຂົງຂອດໄປຮອດ

ການທ່ີຈະທໍາໃຫ້ວິນຍານຈິດ

ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່່ານປະຕິເສດແນວຄວາມຄິດທ່ີເຫັນແກ່ຕົວ

າວບ່ໍໄດ້ມີຄວາມຈິງຈັງແລະບ່ໍ

ໃນການປະພຶດປະຕິບັດຂອງ
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ພວກເຮົາບ່ໍພຽງແຕ່ບ່ໍມີຄວາມອົດທົນສູ້ຕ່ໍການປະພຶດປະຕິບັດອັນບ່ໍດີເທົານ້ັນ, ມັນຍັງເທ່ົາກັບເປັນການໃຫ້ກຽດຍົກ

ຍ້ອງສັຣເສີນໃນການກະທໍາຂອງເຂົາ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈໍາຕ້ອງຈົດຈໍາໄວ້ວ່າການເຫັນແກ່ຕົວແລະປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາຈະເປັນ

ການຊັກນໍາວິທີທາງການດໍາເນີນຊີວິດຂອງເຮົາໃຫ້ຕົກຕໍາ.

ອັກຄະສາວົກເປໂຕໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍສເນີແນະຕາຍຕົວທ່ີເປັນລາຍລະອຽດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງບຸກຄົນທ່ີປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາ

ເປັນຜູ້ທ່ີມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອຕົວເອງແລະຊອກສະແວງຫາເອົາແຕ່ປໂຍດສ່ວນຕົວ. ໃນຄວາມໃຝ່ຝັນແລະຣາຄະຕັນຫາຂອງ

ເຂົາ, ພວກເຂົາຍັງຊັກນໍາຄົນອ່ືນໃຫ້ເຮັດຕາມທິດທາງຂອງເຂົາ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຖ້ອຍຄໍາເວົ້າທ່ີຮຸນແຮງຂອງເປໂຕ

ທ່ີເວົ້າເຖິງການບ່ໍເກີດປໂຍດໃນຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ. ທ່ານເອ້ີນຄົນພວກນ້ີວ່າ ìບ່ໍສະທ້ານຕົກໃຈ ì ແລະ ìໂອ້ອວດî

ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຕິດຕາມຄວາມບ່ໍສງົບແລະການເວົ້າຈາກໍໝິ່ນປມາດພຣະເຈ້ົາ. ບຸກຄົນເຊ່ັນນ້ີໃຫ້ການສັນເສີນ

ພຣະເຈ້ົາແຕ່ປາກຫຼືບ່ໍກໍພຽງແຕ່ດ້ວຍຄວາມເປັນມະນຸດຂອງເຂົາລ້າໆ.

ຄວາມໂອອວດຂອງເຂົານໍາພາເຂົາໃຫ້ມີໃຈກ້າໃນການດູໝິ່ນປມາດພຣະເຈ້ົາເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນສ່ິງນ່ຶງໜ້າອັບ 

ອາຍ. ບຸກຄົນທ່ີເຫັນແກ່ຕົວມັກຈະເຍາະເຍ້ີຍກັບທຸກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສໍາແດງໃຫເ້ຫັນເພາະເຂົາເ ້ມົາມົວລຸ້ມຫຼງົໃນສ່ິງ

ທ່ີຫຼອກລວງຢູ່ໃນໂລກນ້ີ. ຄ້າຍຄືກັບຄົນທ່ີຫຽາບຄາຍທ່ີຂາດເຫດຜົນ, ຄົນເຫຼົ່ານ້ີມັກຈະປ່ອຍກາຍປ່ອຍໃຈໄປຕາມ

ຄວາມຕ້ອງການຕາມສັນຊາດສະຍານຂອງເຂົາເຖິງແມ່ນວ່າໝາກຜົນຂອງມັນຈະປາກົດອອກມານ້ັນມັນຈະເປັນການ

ທໍາລາຍຕົວເອງ. ຄ້າຍຄືກັບຄົນປ່ວຍເປັນພະຍາດມະເຮງັປອດທ່ີປະເສດທ່ີຈະເຊົາສູບຢາ, ການເອົາແຕ່ໃຈຕົວເອງ

ຂອງຄົນໆນ້ີແມ່ນນໍາພາເຂົາໃຫ້ເຂ້ົາໄປໃນພັຍອັນຕະຣາຍທ່ີນໍາໄປສູ່ການສູນເສັຽຊີວິດ ນ້ີກໍແມ່ນໝາກຜົນຂອງຄວາມ

ບາບ.

ໃນບາງຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກເສັຽໃຈຕ່ໍຄວາມຜິດທ່ີໄດ້ກະທໍາຫຼເືຮັດຄວາມຜິດບາບ, ກໍມີຄວາມຕ້ອງການຊອກສແວງຫາ

ຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວໃຫ້ເປັນທ່ີພໃໍຈຕົນຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ, ຄວາມສຸກໃຈໃນຄວາມຮັກຂອງຄົນເຫນັແກ່ຕົວນ້ີ, ເປໂຕເອ້ີນວ່າ

ຈຸດດ່າງພ້ອຍແລະມົນທິນໃນມະນຸດຊາດ. ບຸກຄົນເຫຼົານ້ີຊອກຫາຊ່ອງທາງທໍາຄວາມຜິດໃນການຫຼິ້ນຊູ້. ເຂົາຖືກເຍ້ົາ

ຍວນໃຫ້ຕົກເປັນທາດຂອງອາຣົມ. ໃນຫວົໃຈຂອງພວກເຂົາເຕັມລ້ົນໄປດ້ວຍຣາຄະຕັນຫາ---ຄິດຫາພຽງແຕ່ຄວາມ

ເພິ່ງພໍໃຈໃຫ້ກັບຕົວເອງໂດຍປາສຈາກຄວາມນຶກຄິດພິຈາຣະນາເຖິງສ່ິງອ່ືນໃດເລີຍ.

ຄົນທ່ີເຫັນແກ່ຕົວສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນໃນຄວາມປາຖນາຂອງາຂົາ, ໃນຄວາມຄິດຂອງເຂົາສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າຕົນມີ

ສິດເສຣີພາບ ແຕ່ເຂົາມີຄວາມສັບສົນກັບອິສຣະພາບທ່ີໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ. ແທນທ່ີຈະໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ, ເຂົາກັບ

ເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມປາຖນາຂອງຕົນເອງ,

2. ການຕໍາຫນິຄວາມເຫັນແກ່ຕວົ: 2 ເປໂຕ 2: 15-19

ເປໂຕໄດ້ສົມທຽບຄົນບາບທ່ີເຫັນແກ່ຕົວກັບບາລາອາມ ( ຈົດເຊັນບັນຊີ 22-24 ). ບາລາອາມໄດ້ພະຍາຍາມຮັບ

ສິນບົນເພື່ອໃຫ້ປ້ອຍດ່າຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໜ້າອັສຈັນພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ຕົວລໍປາກພາສາມະນຸດໄດ້, ເພື່ອເຕືອນສະຕິ

ບາລາອາມເຖິງການພິພາກສາລົງໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີກໍາລັງມາໃນຂ້າງໜ້າ.

ບຸກຄົນທ່ີມີຮຸ້ນສ່ວນຢູ່ກັບຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າ ì ຄ່າຈ້າງຂອງຄວາມບາບຄືຄວາມຕາຍ î (ໂຣມ 6:23 ).

ຄືກັບບາລາອາມ, ພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ຄໍາປ້ອຍດ່າກັບຄົນທ່ີເຮັດບາບຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ. ໂດຍອະທິບາຍວ່າເຂົາຈະຖືກໂດດດ່ຽວ

ເປໂຕຮ້ອງບຸກຄົນເຫຼົ່ານ້ີວ່າ ì ບ່ໍນ້ໍາພຸທ່ີບ່ໍມີນ້ໍາ î ແລະ ì ເປັນເໝືອນໝອກທ່ີຖືກລົມພະຍຸພດັໄປມາ.î

ໃນເຣ່ືອງທ່ີກຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບແລ້ວຄົນພວກນ້ີເຂົາສາມາດທ່ີຈະປອບໃຈຕົນເອງໄດ້ວ່າເຂົາປະສົບຜົນສໍາ

ເຣັດແລ້ວ ອັນແທ້ຈິງເຂົາປະສົບກັບຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວໃນທຸກໆດ້ານ. ຄົນບາບສ່ວນຫຼາຍບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນພັຍອັນຕະຣາຍ

ຂອງເຂົາເອງ. ຄວາມເສ້ົາໝອງຂອງຄວາມມືດສນິດໄດ້ຖືກຈັດໄວ້ແລ້ວສໍາລັບຄົນທ່ີເຮັດຕາມທາງຂອງຕົວເອງແລະ

ປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາ.
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ບຸກຄົນທ່ີປະຕິເສດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາມັກຈະຊອກຫາເອົາເຫດເອົາຜົນມາຫຼອກລວງຄົນອ່ືນໃຫ້ຫຼົງ, ລວມທັງ

ຄົນທ່ີຮັກພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ, ເພື່ອໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຄວາມບາບຂອງເຂົາ. ເປໂຕໄດ້ກ່າວໂທດບຸກຄົນທ່ີຊັກຈູງຄົນອືນໃຫ້ເຮັດ

ຕາມເຂົາ. ຄົນທ່ີເຫັນແກ່ຕົວນ້ີພະຍາຍາມຄິດກົນອຸບາຍທ່ີຈະເຍ້ົາຍວນຜູູ້ທ່ີເບ່ິງຄືວ່າຈະຫຼອກງາຍໃຫ້ໃຊ້ຊີວິດຕາມ

ແບບຢ່າງຂອງເຂົາ.

ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຂ່າວຕ່າງໆ ທ່ີທ່ານເຫັນບ່ໍວ່າຈະເປັນໜັງສືພິມຫຼວືິທຍຸໂທຣະທັດ. ສັງເກດເບ່ິງວ່າມີຂ່າວແບບ

ເຍ້ົາຍວນໃຫ້ຫຼົງໄປໃນເຣ່ືອງຕັນຫາຂອງໂລກປາກົດມີຂ້ຶນຫຼາຍປານໃດ, ທ່ີເຮັດເກີດຄວາມພໍໃຈໄປກັບຄວາມບາບ,

ແລະຕັນຫາຂອງເນ້ືອກາຍ . ຄົນບາງພວກພັດໂອ້ອວດວ່າທາງຂອງເຂົາເປັນອິສຣະ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ນ້ັນຄືຄວາມ

ເສ່ືອມເສັຽທ່ີນໍາເຂົາໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງເປັນທາດ. ເຂົາຈະບ່ໍຍອມຮັບວ່າຄວາມບາບແມ່ນຍາເສບຕິດຊະນິດນ່ຶງທ່ິເຮັດໃຫ້

ເຂົາຕ້ອງພ່າຍແພ້ກັບຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງເຂົາ.

ການໄດ້ຍິນຄໍາຊາບແຊງຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຜູ້ທ່ີຊອກສະແຫວງຫາແຕຜົນປະໂຍດສ່ວນຕົວ, ຜູ້ເຊ່ືອທ່ີສລາດຈະສໍານຶກໄດ້

ເຖິງຄວາມວ້າງປາວຂອງການຫຼອກລວງ, ຖ້າເຮົາອະທິຖານຫາພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງຈະເພມີຄວາມຊອບທັມໃຫ້ກັບເຮົາ

ແລະປະທານໃຫເ້ຮົາມີກໍາລັງທ່ີຈະກໍາຈັດຄວາມບາບ.

3. ການເຫນັແກ່ຕວົຈະຖກືປະຕເິສດ: ຟີລິບປອຍ 3: 17-21

ອັກຄະສາວົກໂປໂລເຫນັພ້ອມກັບເປໂຕໃນເຣືອງຜູ້ເຫນັແກ່ຕົວນ້ັນຈະຖືກປະຕິເສດ. ໃນຈົດໝາຍຂອງທ່ານທ່ີ

ຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກທ່ີເມືອງຟີລິບປອຍ, ທ່ານຍອມຮັບວ່າທ່ານໄດ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງຢ່າງຖ່ີຖ້ວນແລ້ວວ່າທຸກສ່ິງຢ່າງ

ໃນຊີວິດຂອງທ່ານນ້ັນໄຮ້ປໂຍດເມື່ອສົມທຽບໃສ່ກັບການໄດ້ຮູ້ຈັກກັບອົງພຣະຄຣິດ. (ຟີລິບປອຍ 3:8 ).

ທ່ານໄດ້ໜູນໃຈຊາວເມືອງຟີລິບປອຍໃຫ້ເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງທ່ານ. ສໍາລັບຄົນໃດຄົນນ່ຶງທ່ີບ່ໍເຄີຍລົດນ້ອຍຖອຍ

ລົງໃນການອວດຕົວແຕ່ຍັງຊັກນໍາຄົນອ່ືນໃຫ້ເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງຕົນຫຼືບຸກຄົນນ້ັນໄດ້ພົບກັບອິສຣະພາບອັນແທ້ຈິງ

ໃນພຣະຄຣິດແຕ່ກັບປະຖ້ິມ.

ອັນໃດເປັນຫຼັກຖານທ່ີມີຄຸນຄ່າໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນ, ໂປໂລຊັກຊວນຜູ້ອ່ານຈົດໝາຍຂອງເພິ່ນໃຫ້ສັງເກດເບ່ິງບຸກຄົນ

ຜູ້ທ່ີເຮັດຕາມແບບຢ່າງພຣະຄຣິດ. ຄໍາເວົ້າວ່າ ສງັເກດ ໝາຍເຖິງການພິຈາຣະນາຢ່າງຖ້ວນຖ່ີ. ມັນເປັນຄວາມຄິດພິ

ຈາຣະນາຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ເມື່ອເບ່ິງຕາມພາຍນອກ, ຊີວິດຂອງບຸກຄົນທ່ີເຫັນແກ່ຕົວແລະປ່ອຍຕົວໄປຕາມຄວາມຮູ້ສຶກໂດຍສະເພາະແລ້ວ

ແມ່ນທາງເພດເບ່ິງຄືວ່າເຂົາມຄີວາມສຸດຫຼາຍກ່ວາຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດອີກ. ຢ່າງໃດກໍດີເມື່ອເຮົາເບ່ິງໃຫ້

ເລິກເຂ້ົາໄປກວ່ານ້ັນອີກກໍຈະເຫັນໄດ້ວ່າມແີຕ່ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະຄຣິດເທ່ົານ້ັນທ່ີມີຄວາມສຸກອັນແທ້ຈິງ.

ໂປໂລເຊ່ືອໝັ້ນໃຈວ່າສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີເປັນຄວາມຈິງ, ທ່ານຮັກພວກເຂົາ, ທ່ານຮ້ອງໄຫ້ກັບເຂົາເມື່ອທ່ານອ້ອນວອນເຂົາ

ໃຫ້ລະຖ້ິມຄວາມເຫັນແກ່ຕົວແລະຫັນມາເລືອກເອົາໄມ້ກາງແຂນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເພາະໂດຍທາງໄມ້ກາງແຂນ

ນ້ັນ, ເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ທ່ີຈະຕາຍໃຫ້ກັບຄວາມເຫັນແກ່ຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວແລະມີຊີວິດຢູ່ເພືອ່ພຣະຄຣິດ. ການທ່ີຈະ

ຍອມຮັບການສ້ິນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເທິງໄມ້ກາງແຂນແມ່ນເພື່ອໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົານ້ັນແມ່ນເປັນ

ການຮັບສາລະພາບຜິດວ່າທຸກການກະທໍາຂອງເຂົາແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມບາບ. ເຂົາບ່ໍມີຂ້ໍແກ້ຕົວໃດໆກັບການທ່ີ

ຈະປະເຊີນກັບຄວາມຈິງວ່າການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາແມ່ນບ່ໍຖືກຕ້ອງ.

ຈົງສັງເກດເບ່ິງ ສາມຂ້ໍກ່າວຫາແລະພຽງຂ້ໍດຽວທ່ິເປັນການພິພາກສາຂອງໂປໂລ. ນ່ຶງ, ຄົນເຫັນແກ່ຕົວເຂົາມີພຣະ

ເຈ້ົາອົງດຽວຄື: ທ້ອງຂອງເຂົາ --- ໂປໂລໝາຍຄວາມວ່າເຂົາເຮັດໄປຕາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງ. ສອງ, ຄົນທ່ີເຫັນ

ຜົນປໂຍດຂອງຕົວເອງບຸກຄົນເຫຼົ່ານ້ີມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນກິຈການອັນຊ່ົວຂອງເຂົາ. ເຂົາຢູ່ຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈ້ົາ.

ສາມ, ຄົນທ່ີເຫັນແກ່ສ່ິງຂອງທ່ີຢູ່ໃນໂລກນ້ີເທ່ົານ້ັນ, ເຂົາຈະບ່ໍມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຊີວິດເພາະຊີວິດຂອງເຂົາຈະບ່ໍ



4

ຍືນຍາວແລະຈະສູນເສັຽທຸກສ່ິງແລະຈະຖືກລົງໂທດຊ່ົວນິຣັນດອນ. ໃຫ້ເບ່ິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ທ່ີເອົາແຕ່ໃຈ

ຕົນເອງກັບຜູ້ດໍາລົງຊີວິດໃນພຣະເຈ້ົາ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເຂົາຮັບຮູ້ວ່າເຂົາເປັນພົລະເມືອງຂອງສວັນ. ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ິງບ່ໍໄດ້ຖືວ່າ

ໂລກຢູ່ປະຈຸບັນນ້ີເປັນທ່ີຢູ່ຖາວອນຂອງເຂົາ. ເຂົາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແທນທ່ີຈະດໍາລົງຊີວິດ

ຕາມໃຈຕົນເອງແລະເຮັດທຸກສ່ິງຕາມຄວາມປາດຖນາຂອງຕົນແຕ່ເຂົາກັບໃຊ້ຊີວິດດ້ວຍການຈົດຈ່ໍໃສ່ກັບການກັບມາ

ຄ້ັງທີສອງຂອງອົງພຣະຄຣິດ.

ນ່ຶງໃນຫຼາຍໆຄໍາສອນຂອງພຣະຄັມພີ, ໂປໂລໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງການປ່ຽນແປງຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເປັນຮ່າງກາຍ

ໃໝ່ທ່ີຄ້າຍຄືອົງພຣະເຢຊູຄຣິດທ່ີຊົງສະງ່າຣາສີ. ດ້ວຍຣິທານຸພາບຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ເຮົາຄວນຈະເອົາແບບ

ການດໍາລົງຊີວິດຢ່າງຜູ້ທ່ີເປັນພົລະເມືອງຂອງສວັນ, ຄືໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ, ເຮົາຈະບ່ໍເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວແລະເຮົາຈະ

ເຕັມໃຈຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ, ໃນພຣະອົງເຮົາຈະມີອິສຣະ.

ບົດຮຽນແຫງ່ຊວີດິ

ເຖິງແມ່ນວ່າຈົດໝາຍຂອງທ່ານເປໂຕແລະໂປໂລທ່ີຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກທ່ີເມືອງຟີລິບປອຍເກືອບ 2000 ປີ

ແລ້ວກໍຍັງມີຄວາມພົວພັນເຖິງຊີວິດໃນປັດຈຸບັນ. ຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຊອກສແວງຫາຊີວິດທ່ີເພິງ່ພໍໃຈໃຫ້ກັບຕົນ

ເອງ, ເຂົາປະຖ້ິມພຣະເຈ້ົາແລະຊອກສແຫວງຫາຄວາມສຸກຕາມຕັນຫາຂອງເນ້ືອກາຍ. ແຕ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາເຂົາ

ປະຖ້ິມຄວາມຫວ້າງເປ່ົາແລະຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ເພາະເຂົາຮູ້ວ່າອິສຣະພາບອັນແທ້ຈິງນ້ັນແມ່ນມີຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູ

ຄຣິດເທ່ົານ້ັນ, ເຂົາຈ່ິງຖວາຍຊີວິດຂອງເຂົາໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາແລະຕິດຕາມພຣະອົງ.

ມີຄວາມຈິງອັນໃດທ່ີພວກເຮົາສາມາດຮຽນເອົາໃນບົດຮຽນນ້ີ?

 ຈ່ົງພິຈາລະນາເຖິງອໍານາດທ່ີຢູ່ເບ້ືອງຫຼັງຂອງການເລືອກຂອງທ່ານ. ຄົນເຫັນແກ່ຕົວເຂົາຈະປະຖ້ິມອໍານາດ

ຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວກ່ໍຕ້ັງເຂົາເອງຂ້ຶນເປັນຜູ້ຕັດສິນໃນຊີວິດຂອງເຂົາ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເຂົາຍອມຮັບອໍານາດຂອງພຣະ

ເຈ້ົາເຂ້ົາສູ່ຊີວິດແລະຕິດຕາມການນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານອະທິບາຍຕ່ໍຜູ້ທ່ີຫຼົງຫາຍແບບໃດເພື່ອເຂົາຈະ

ຮູ້ຈັກວ່າອິສຣະພາບອັນແທ້ຈິງນ້ັນແມ່ນການຕ້ອນຮັບເອົາອໍານາດຂອງອົງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາສູ່ຊີວິດເທ່ົານ້ັນ.

 ຈ່ົງພິຈາລະນາເຖິງການຊຸກຍູ້ທ່ີຢູ່ເບ້ືອງຫຼັງຂອງການເລືອກຂອງທ່ານ. ຜູ້ທ່ີເຫັນແກ່ຕົວເຂົາຈະເຮັດທຸກສ່ິງຕາມ

ຕັນຫາຂອງເນ້ືອກາຍ. ຄ ຣິສຕຽນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອເຂົາຈະເຮດັທຸກສ່ິງຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແມ່ນ

ຫຍັງທ່ີດົນໃຈທ່ານຜູ້ທ່ີເປັນພົລະເມືອງຂອງສວັນໃຫ້ເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາແທນທ່ີຈະເຮັດຕາມ

ໃຈຕົນເອງ.

 ຈ່ົງພິຈາລະນາເຖິງການເລືອກຂອງທ່ານ. ທ່ານເປໂຕໄດ້ເຕືອນຜູ້ທ່ີເຫັນແກ່ຕົວວ່າການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາ

ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຕາຍ, ເພາະວ່າມັນຈະສ້ິນສຸດລົງໃນການທໍາລາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ສໍາລັບຜູ້ທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອ

ທ່ານໂປໂລໄດ້ບອກວ່າພວກເຂົາສາມາດເອົາຊະນະກັບຕັນຫາຂອງເນ້ືອກາຍໄດ້ໂດຍການເອົາໃຈໃສ່ໃນສ່ິງ

ທ່ີເປັນຂອງສວັນ. ທ່ານຮູໄ້ດ້ວິທີໃດໃນການເລືອກຂອງທ່ານນ້ັນມີຜົນກະທົບໂດຍການຮູຈັ້ກວ່າພຣະເຈ້ົາຈະ

ຕັດສິນລົງໂທດຄວາມບາບ?

ອຸປຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕດິສັມພັນ. www.lsbf.org ແປໂດຍ: LLBC.
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ວນັອາທດິ

__________________________________________

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ຄາລາເຕັຽ  

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທາ

ານມີຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງສົມດູ

່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາໃຈສ່ວນດີຂອງພຣະຄຸນ

ຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ.

ົດຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ:

ໃນບົດຮຽນນ້ີໃຫ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງໃນສ່ິງທ່ີເປັນພັຍອັນຕ

ູ່ກັບພຣະບັນຍັດຢ່າງເຄ່ັງຄັດແລະການຢູ່ເ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນຈຶ່ງມຄີວາມສໍາຄັນ

ວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມທ່ີຖືເອົາວັດຖຸປະສົງເປັນ

ານເພື່ອຈະໄດ້ສໍາຣວດກວດເບ່ິງວ່າຈຸດມຸ້ງໝາຍຂອງເຮົາຢູ່

ຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກດີຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ.

ຸດໝາຍຂອງການຈົບການສຶກສາຂ້ັນມະຫາວິ

ານ; ເພາະສະນ້ັນ, ພວກເຮົາຈ່ິງມີຄວາມຮູ້ສຶກອັນດີກັບຜົນສໍາເຣັ

ົນຂອງເຮົາບ່ໍໃຫ້ຄວາມສໍາພນັກັບພຣະເຈ້ົາ

ຫ້ເງິນຖວາຍ, ຫຼືການປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ່າງໆ 

າມສມຸດບັນທຶກທ່ີຈົດໄວ້ແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານພອນແກ່ເຂົາ

ົງຊີວິດຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນຢູ່ກັບສມຸດບັນທຶກປະຈໍາວັນທ່ີເຮົາຕ້ອງກະທໍາໃຫ້ສໍາເຣັດ

ໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາໂດຍຢູ່ໃຕ້ຮົ່ມພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ

ັນກຽວກັບບັນຫາຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກທ່ີລາວປະເຊີນຢູ່ໃນ

າວບ່ໍເຄີຍເຫັນພ້ອມກັບລາວນອກຈາກວ່າຈະໄດ້

ອງພໍ່ລາວ. ພໍ່ຂອງຈອນ ມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ລາວເປັນຜູ້ທ່ີເກ່ັງ

ໍ່ລາວຕ້ອງການ. ເປັນການຍາກຫຼາຍທ່ີ 

ີ່ພໍໃຈພໍ່ຂອງລາວ. ລາວເຊ່ືອແນ່ວ່າພຣະເຈ້ົາກໍ

າບທ່ີບີບບັງຄັບທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງລາວ

ານຂາດຄວາມຮັກອັນແທ້ຈິງຂອງຈອນແລະພໍ່

ຣະເຈ້ົາດ້ວຍ. ບົດຮຽນນ້ີຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໃນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີ

ນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພວກເຮົາບ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍບັນຍັດຂອງສາສນາອີກຕ່ໍໄປ

ລະໄດ້ຮັບຄວາມຮັກຈາກພຣະເຈ້ົາ.

1

ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ອາທດິທີ 10 ກຣໍະກະດາ 2011 ( 7/10/2011 )

__________________________________________

ເຣືອ່ງສວ່ນຕວົທີຄ່ວນກວດສອບ

ຄາລາເຕັຽ  3:1-3, 10-14, 19-26

ານຢ່າງໃດ ?

ສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງສົມດູນແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີຄວາມພົ້ນໃນຊີວດິເຮົາ

ສ່ວນດີຂອງພຣະຄຸນ ແລະຫຼີກຈາກການເຄ່ັງຄັດໃນລະບຽບວິໃນຫຼາຍເກີນໄປໃນການເດີນກັບ

ະນາເບ່ິງໃນສ່ິງທ່ີເປັນພັຍອັນຕະລາຍທ່ີຈະສ່ົງຜົນສະທ້ອນຂອງຊີວດິຄຣິສຕຽນໃນ

ແລະການຢູ່ເໜືອກວ່າພຣະຄຸນ

ສໍາຄັນ:

ຖືເອົາວັດຖຸປະສົງເປັນຈຸດມຸ້ງໝາຍສໍາຄັນ, ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຈ່ິງ

ງວ່າຈຸດມຸ້ງໝາຍຂອງເຮົາຢູ່ລະດັບໃດແລ້ວ. ຍ່ິງເຮົາມັ່ນກວດເບ່ິງ

. ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກມີອິສຣະພາບໃນການພຽນ

ການສຶກສາຂ້ັນມະຫາວິທຍາລັຍ, ສໍາເຣັດໃນການໃຊ້ໜ້ີສິນຄືນ, ຫຼກືານປົດກະສຽນຈາກວຽກ

ພວກເຮົາຈ່ິງມີຄວາມຮູ້ສຶກອັນດີກັບຜົນສໍາເຣັດຂອງເຮົາ. ແຕ່ເປັນໜ້າເສັຽດາຍ

ໃຫ້ຄວາມສໍາພນັກັບພຣະເຈ້ົາມີໃນທໍານອງດຽວກັນນ້ີ. ຖ້າເຂົາອ້ອນວອນອະທິຖານ

ຫຼືການປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ່າງໆ ì ການປະຕິບັດສາສນາ,î ເຂົາຄິດວ່າເຂົາສາມາດກວດ

າມສມຸດບັນທຶກທ່ີຈົດໄວ້ແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານພອນແກ່ເຂົາ. ຄຣິສຕຽນຄວນຈໍາໄວ້ວ່າການດໍາ

ມຸດບັນທຶກປະຈໍາວັນທ່ີເຮົາຕ້ອງກະທໍາໃຫ້ສໍາເຣັດ; ມັນແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບການມີ

ຕ້ຮົ່ມພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ. ຈອນ ຮ້ອງໃຫ້ອອກມາຢ່າງບ່ໍອາຍ. ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາ

ງຍາກທ່ີລາວປະເຊີນຢູ່ໃນການມີຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາ. ລາວໄດ້ເວົ້າເຖິງບັນ

ນອກຈາກວ່າຈະໄດ້ຄະແນນທ່ີດີເລີດ ໃນການສອບເສັງໄດ້ອັນດັບທີ 

ວາມຕ້ອງການໃຫ້ລາວເປັນຜູ້ທ່ີເກ່ັງທ່ີສຸດ. ນອກເໜືອໄປຈາກນ້ີແລ້ວບ່ໍມີສ່ິງ

ທ່ີ ຈອນ ຈະບັນລຸຜົນສໍາເຣັດນ້ີໄດ້ຢູ່ເລ່ືອຍໆ, ລາວພະຍາຍາມທ່ີຈະເຮັດໃຫເ້ປັນ

ລາວເຊ່ືອແນ່ວ່າພຣະເຈ້ົາກໍຄືຈະເປັນແບບດຽວຄືກັບພໍ່ຂອງລາວ, ດ່ັງນ້ັນ ຈອນ

ຄັບທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງລາວເຂ້ົາໃນເຣ່ືອງຂອງຜ່າຍຈິດວິນຍານ. ການປະຕິບັດສາສນາ

ານຂາດຄວາມຮັກອັນແທ້ຈິງຂອງຈອນແລະພໍ່ ເປັນພັຍອັນຕລາຍຕ່ໍຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງລາວກັບພໍ່ຂອງລາວແລະ

ບົດຮຽນນ້ີຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໃນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຕ່ໍເຮົາແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອຍອມຮັບ

ພວກເຮົາບ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍບັນຍັດຂອງສາສນາອີກຕ່ໍໄປເພາະພວກເຮາົມີສິດເສຣີ

__________________________________________

. ບົດຮຽນນ້ີສາມາດ

ຈາກການເຄ່ັງຄັດໃນລະບຽບວິໃນຫຼາຍເກີນໄປໃນການເດີນກັບ

ສຕຽນໃນການຍຶດຕິດ

ວກເຮົາຈ່ິງມີຕາຕະລາງການ

ງດຸປານໃດ, ກໍຄືວ່າ

ອົດທົນໃຫ້ບັນລຸເຖິງ

ການປົດກະສຽນຈາກວຽກ

ແຕ່ເປັນໜ້າເສັຽດາຍ, ຄຣິສຕຽນຫຼາຍໆ

ທິຖານ, ອ່ານພຣະຄັມພ,ີ

ເຂົາຄິດວ່າເຂົາສາມາດກວດສອບເບ່ິງ

ຄວນຈໍາໄວ້ວ່າການດໍາ

ມັນແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບການມີຄວາມ

ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາ

ລາວໄດ້ເວົ້າເຖິງບັນຫາທ່ີພໍ່ຂອງ

ອັນດັບທີ 98 ບ່ໍເປັນທ່ີພໍໃຈ

ນອກເໜືອໄປຈາກນ້ີແລ້ວບ່ໍມີສ່ິງອ່ືນໃດອີກທ່ີ

ລາວພະຍາຍາມທ່ີຈະເຮັດໃຫເ້ປັນ

ຈອນ ຈ່ິງໄດ້ຫັນປຽນສະ

ການປະຕິບັດສາສນາດໍບ່ໍສໍາເຣັດຜົນ.

ພັນລະຫວ່າງລາວກັບພໍ່ຂອງລາວແລະ

ດໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອຍອມຮັບ

ຮາົມີສິດເສຣີພາບທ່ີຈະຮັກ
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ສືກສາພຣະຄມັພີ

1. ປະຖິມ້ຄວາມເຊື່ອ: ຄາລາເຕັຽ 3: 1-3

ຖ້າວ່າມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງສາມາດບັນລຸຜົນເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການປະຕິບັດທາງສາສນາ, ໂປໂລກໍຄວນ

ເປັນຜູ້ນ່ຶງໃນນ້ັນສໍາລັບທ່ານ, ທ່ານແມ່ນຜູ້ນ່ຶງທ່ີເປັນຟາຣີຊາຍ, ຜູ້ມີຄວາມຮ້ອນຮົນໃນພຣະບັນຍັດຂອງໂມເຊ, ແລະ

ເປັນຜູ້ທ່ີຖືກມອບໝາຍໃຫ້ສືບທອດປະເພນີ.(ປະວັດຍ້ໍຂອງເພິ່ນແມ່ນຢູ່ໃນ ຄາລາເຕັຽ 1:13-14 ແລະ ຟີລິບປອຍ 3:

4-6 ) ເຖິງປານນ້ັນກໍຕາມ, ການປະເຊີນກັບພຣະເຈ້ົາອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ຄືອົງພຣະເຢຊູຄຣິດພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນແປງໂຊ

ໂລຜູ້ເປັນຄົນບາບໃຫ້ກາຍມາເປັນໂປໂລຜູ້ສິດສອນຂ່າວປະເສີດ. ທ່ານບ່ໍໄດ້ພະຍາຍາມທ່ີຈະປະຕິບັດຕາມຂ້ໍບັນຍັດ

ອີກຕ່ໍໄປ, ໂປໂລເປັນອິສຣະໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອທ່ານຮູ້ອີກວ່າທ່ານເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່.

ໂປໂລໄດ້ນໍາເອົາຂ່າວປະເສີດຂອງຄວາມລອດພົ້ນນ້ີມາຍັງຊາວຄາລາເຕັຽ, ແລະໃນຂົງເຂດເອເຊັຽນ້ອຍໃນລະ

ຫວ່າງທະເລເມດີເຕີເຣນຽນແລະທະເລດໍາ(ປັດຈຸບັນ ປະເທດເຕີກີ). ຊາວຄາລາເຕັຽເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດແຕ່ເກີດ

ມີຄວາມສັບສົນໂດຍການເຊ່ືອຖືຮີດຄອງປະເພນີຫຼາຍເກີນໄປຂອງພີ່ນ້ອງຊາວຢິວຄຣິສຕຽນທ່ີມາຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ.

ຊາວຄາລາເຕັຽຫຼາຍຄົນໄດ້ຫຼົງລືມຄວາມເຊ່ືອທ່ີນໍາພາໃຫເ້ຂົາໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ ແລະເລ້ີມຕ້ົນຫັນໄປຫາການປະຕິບັດ

ຕາມພິທີກັມທາງສາສນາ. ພວກເຮົາຄວນຮຽນຈາກຂ້ໍຜິດພາດໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາແລະຫຼີກລ້ຽງຈາກການຕົກ

ເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນການປະຕິບັດຕາມກົດຣະບຽບຫຼາຍເກີນໄປ. ຂ້ໍສັງເກດ ການໂຕ້ແຍງທ່ີມີຂ້ໍເຊ່ືອຖືໄດ້ໃນການເຄ່ັງຄັດໃນ

ການປະຕິບັດຕາມກົດຣະບຽບມັນຈະມີປະສິດຕິຜົນໃນທາງດ້ານຊີວິດຝ່າຍເນ້ືອໜັງ:

1. ມັນເປັນຄວາມໂງ່ທ່ີໃຜຜູ້ນ່ືງປະຖ້ິມຄວາມເຊ່ືອ. ໂປໂລໃຊ້ຄໍາເວົ້ານ້ີເຖິງສອງຄ້ັງເພື່ອອະທິບາຍເຖິງຂ່າວຊ່າລື

ໃນເຣ່ືອງການປະຖ້ິມຄວາມເຊ່ືອຂອງຊາວຄາລາເຕັຽ. ທ່ານມຄີວາມປລາດໃຈທ່ີເຂົາປະຖ້ິມຄວາມເຊ່ືອຢ່າງຮີບ

ດ່ວນ.

2. ການປະຖ້ິມຄວາມເຊ່ືອເປັນການເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນຊູນສະດຸດ. ຄໍາວ່າສະກົດຈິດບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄໍາເວົ້າຫຼອກລວງ

ຂອງຄົນຫຼອກລວງ. ໂປໂລໄດ້ບັນລະຍາຍຢ່າງລະອຽດເຖິງການທ່ີອົງພຣະເຢຊູຄຣິດສ້ິນພຣະຊົນເທິງໄມ້ກາງ

ແຂນທ່ີເຮັດໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ. ຊາວຄາລາເຕັຽປະກົດວ່າປະຕິເສດຄໍາສອນຂອງໂປໂລແລະກັບໄປ

ຮັບເອົາຄໍາຫຼອກລວງຂອງການປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງ.

3. ຄົນທ່ີປະຖ້ິມຄວາມເຊ່ືອມີຄວາມໝາຍວ່າຄົນນ້ັນບ່ໍໄດ້ສົນໃຈຕ່ໍການທໍາງານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ໂປໂລ

ໄດ້ຕັກເຕືອນຊາວຄາລາເຕັຽວາ່ການຕ້ອນຮັບເອົາອົງພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດບ່ໍຂ້ຶນກັບການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນ

ຍັດ. ເຂົາໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດແລະໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູຄຣິດໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອ. ຜົນຂອງພຣະວິນ

ຍານບໍຣິສຸດຄືຈັດຫາພະຍານຫຼັກຖານຂອງຄວາມລອດພົ້ນຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ຄົນທ່ີປະຖ້ິມຄວາມເຊ່ືອມີຄວາມໝາຍເຖິງຮາກຖານຂອງຄວາມລອດພົ້ນ. ຊາວຄາລາເຕັຽເລ້ີມຕ້ົນຊີວິດໃໝ່ຂອງພວກ

ເຂົາໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ໃນທັນທີທັນໃດເຂົາຕັດສິນໃຈເຮັດຕາມຕັນຫາຂອງເນ້ືອກາຍ. ໂປໂລ

ມີຄວາມປລາດໃຈທ່ີເຂົາເອົາການວາຍພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເພີ້ມເຂົາກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາ. ຜູ້ທ່ີ

ເຊ່ືອຄວນຈໍາໄວ້ວ່າການດໍາລົງຊີວິດຄຣິສຕຽນບ່ໍແມ່ນເຮົາຈະເຮັດເອົາເອງແຕ່ແມ່ນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເປັນຜູ້ນໍາພາ.

2. ການປະຕິບດັຕາມສາສນາ: ຄາລາເຕັຽ 3: 10-14

ຄຣິສຕຽນສ່ວນຫຼາຍປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດເປັນຂ້ໍໆໄປເພື່ອຫວງັໃຫ້ເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ. ຢ່າງດຽວກັບຜູ້

ທ່ີເຊ່ືອວ່າເຮັດແຕ່ສ່ິງທ່ີດີແລະຫຼີກຈາກການທໍາຊ່ົວ, ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນທ່ີຍອມຮັບຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ

ການປະຕິບັດຂອງເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມພຣະບັນຍັດທ່ີປາກົດຂ້ຶນ

ຕ່ໍຊີວິດຄຣິສຕຽນແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍວ່າຜູ້ໃດທ່ີພະຍາຍາມດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຕາມພຣະບັນ

ຍັດຜູ້ນ້ັນກໍດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃຕ້ຄວາມປ້ອຍດ່າ ເພາະບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດໄດ້ທຸກຂ້ໍຢ່າງສົມບູນ.

ມາດຕະຖານການວັດແທກຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນພຣະອົງເອງ --- ສົມບູນແບບ, ບໍຣິສຸດ (ເລວ ີ20:26; 1 ເປໂຕ 1:16 ).

ທຸກຄົນເປັນຄົນບາບຂາດຈາກຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ ( ໂຣມ 3: 23 ). ການທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ
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ການປະຕິບັດຂອງເຮົານ້ັນແມນ່ການອວດຕົວ. ຄວາມບາບແມ່ນຕິດພັນຢູ່ກັບທຸກຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອ, ເຊ່ັນດຽວກັນກັບການ

ປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດທີບ່ໍຄົບຖ້ວນກໍບາບຄືກັນ. ຖ້າເຮາົກໍານົດເອົາພຣະບັນຍັດເປັນຂ້ໍພື້ນຖານໃນການມີຄວາມ

ສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາກໍເປັນຄົນທ່ິໜົດຫວັງ. ທໍາມະຊາດຄວາມບາບທ່ີມີຢູ່ໃນຕົວເຮົາໄດ້ກີດກັນເຮົາອອກຈາກ

ກົດພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ. ໂປໂລເຊ່ືອວ່າການສິດສອນພຣະຄໍາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລະປະສົບການຂອງຊີວິດບ່ໍ

ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນຊອບທັມຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັບການປະຕິບັດຂອງມະນຸດ

ແມ່ນຄວາມເຊ່ືອ. ດ່ັງທ່ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະທັມຮາກບາກຸກ 2:4, ໂປໂລກ່າວຢ້ໍາວ່າຜູ້ທ່ີຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມນ້ັນຈະດໍາລົງ

ຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ. ຄໍາວາ່ດໍາລົງຊີວິດໝາຍຄວາມວ່າປະສົບປະການຊີວິດໃນຮ່າງກາຍນ້ີ. ໃນຄໍາເວົ້າອ່ືນອີກວ່າ;

ຄວາມເຊ່ືອນໍາພາການກະທໍາຂອງເຮົາ, ການຕັດສິນໃຈຂອງເຮົາ, ແລະທຸກໆລັກສະນະທ່າທີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງ

ເຮົາ. ພຽງແຕ່ເຂ້ົາຮວ່ມໃນຊີວດິຄຣິສຕຽນດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ (ເອເຟໂຊ 2:8 ), ພວກເຮົາສືບຕ່ໍດໍາລົງຊີວິດ

ຄຣິສຕຽນດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈເຖິງຈຸດປະສົງຂອງການວາຍພຣະຊົນເທິງໃມ້ກາງແຂນຂອງອົງ

ພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະຄຣິດໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນອິສຣະຈາກຄໍາປ້ອຍດ່າທ່ີເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດໂດຍການທ່ີພຣະອົງເອງ

ຮັບເອົາຄໍາປ້ອຍດ່າແທນເຮົາ. ພຣະອົງຄຶງຄວາມບາບຂອງເຮາົໄວ້ທ່ີໃມ້ກາງແຂນກັບພຣະອົງ ຄໍາປ້ອຍດ່າທ່ີຈະຕົກລົງ

ຖືກເຮົາແມ່ນພຣະອົງຊົງຮັບເອົາແລະພຣະອົງຕາຍແທນເຮົາ. ຜ່ານຈາກການສ້ິນພຣະຊົນແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງ

ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ແມ່ນພຣະອົງໄດ້ໄຖ່ເອົາພວກເຮົາໄວ້. ພວກເຮົາຄວນຈະໄດ້ຮັບໂທດຂອງພຣະບັນຍັດເພາະເຮົາ

ເຮັດຜິດຕ່ໍກົດພຣະບັນຍັດ ແຕ່ພຣະຄຣິດໄດ້ຈ່າຍດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງແລະປົດປ່ອຍເຮົາໃຫ້ເປັນອິສຣະ. ບ່ໍ

ໄດ້ໝາຍວ່າເຮົາມີອິສຣະທ່ີຈະໄປກະທໍາຜິດຕ່ໍກົດພຣະຍັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອເຮົາເປັນອິສຣະທ່ີຈະຮັບ

ໃຊ້ພຣະອົງ. ເພາະສະນ້ັນ, ຈ່ິງສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖິງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາກ່ອນການຖວາຍຕົວເປັນຄ່າໄຖ່ໂດຍອົງ

ພຣະເຢຊູຄຣິດ ພວກເຮົາໄດ້ຮບັພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍພຣະກະຣຸນາຄຸນຂອງພຣະອົງ ບ່ໍໃຊ່ຍ້ອນການປະຕິ

ບັດຂອງເຮົາ ພຣະພອນຂອງອັບຣາຮາມທ່ີອ້າງອີງໄປເຖິງຄໍາໝັ້ນສັນຍາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທ່ີມີຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາກໍມີ

ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບພຣະເຈ້ົາຜ່ານທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ໃນເຮົາໃນ

ຄວາມພົ້ນແລະຄວາມຮັກເຮັດໃຫ້ເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ.

ແທນທ່ີເຮົາຈະໄວວ້າງໃຈໃນຕົນເອງ ເຮົາຕ້ອງຈໍາໄວວ້່າຜົນສໍາເຣັດຂອງເຮົາຂ້ຶນຢູ່ກັບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເຮົາບ່ໍ

ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົວເຮົາເອງໄປສວັນໄດ້ແລະບ່ໍສາມາດທໍາສ່ິງໃດໃຫ້ເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາໄດ້. ພວກເຮົາຮູ້ຈັກ

ພຣະອົງແລະເດີນໄປກັບພຣະອົງດ້ວຍທາງຄວາມເຊ່ືອ.

3. ພຣະຄຸນຄວາມເຊືອ່ໃນພຣະຄຣດິ: ຄາລາເຕັຽ   3:19-26

ໂປໂລເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງພຣະຄຸນໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຖືເບົາຕ່ໍພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? ບ່ໍ. ພຣະບັນຍັດ

ຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຄ້າຍຄືຜູ້ປົກຄອງ ຫຼືຄືກັບຄຣູສອນໃນໂຮງຮຽນທ່ີສອນເຮົາໃຫ້ເຫັນສ່ິງທ່ີຜິດຈາກສ່ິງທ່ິຖືກຕ້ອງແລະສະ

ແດງໃຫເ້ຮົາເຫັນເຖິງການລ່ວງລະເມີດກະທໍາຄວາມຜິດຂອງເຮົາ. ຄໍາເວົ້າທ່ີວ່າ ລ່ວງລະເມດີ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການມີ

ເຈດຕະນາຂອງເຮົາທ່ີຈະກະທໍາຜິດຕ່ໍພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະບັນຍັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນເຖິງຄວາມປົກ

ປ້ອງເຮົາໃຫພ້ົ້ນຜິດ; ພຣະຄຸນນໍາຄວາມພົ້ນມາໃຫ້ເຮົາ ພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນຕ້ົນກໍາເນີດ, ເຣ່ືອງຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງ

ພຣະເຈ້ົາໃນປະຖົມມະການ 3: 15. ພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະເຢຂູຄຣິດແມ່ນທໍາລາຍກົນອຸບາຍຂອງພຍາມານແລະ

ປົດປ່ອຍເຮົາໃຫ້ເປັນອິສຣະຈາກຄໍາສາບແຊ່ງທ່ີມາຈາກການກະທໍາຜິດຂອງມະນຸດຄົນດຽວ. ການເກີດເປັນມະນຸດ

ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ການດໍາເນີນຊີວິດ, ການຕາຍແລະການຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາທັງໝົດເຫຼົ່ານ້ີລ້ວນແຕ່ແມ່ນ

ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. ໂມເຊເປັນຜູ້ນໍາເອົາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາມາໃຫ້ປະຊາກອນຂອງລາວ( ພຣະທັມບັນ

ຍັດສອງ. 5:5). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະເຢຊູເປັນຄົນກາງລະຫວ່າງເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາ ເຮັດໃຫ້ມີທາງທ່ີເປັນໄປໄດ້ໃນ

ການທ່ີເຮົາຈະມີຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາໂດຍກົງ ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງຈົດໝາຍຂອງໂປໂລທ່ີຂຽນໄປເຖິງຕິໂມທຽວ ì

ດ້ວຍເຫດວ່າມີພຣະເຈ້ົາອົງດຽວ ແລະມີຜູ້ກາງແຕ່ຜູ້ດຽວລະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາກັບມະນຸດຄືພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຊົງສະພາບ

ເປັນມະນຸດ.î( 1 ຕີໂມທຽວ 2: 5) ພຣະທັມເຮັບເຣີຍັງເຕືອນເຮົາວ່າພຣະສັນຍາຊ່ຶງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງເປັນຜູ້ກາງນ້ັນ
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ກໍປະເສີດຫຼາຍກວ່າການທ່ີໂມເຊນໍາເອົາພຣະສັນຍາມາສູ່ປະຊາກອນຂອງເພິ່ນ. ( ເຮັບເຣີ 8:6 ) ພຣະເຢຊູຄຣິດເຮັດ

ໃຫ້ເຮົາເປັນອິສຣະຈາກພຣະບັນຍັດໂດນນໍາພາເຮົາເຂ້ົາໄປໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ທ່ີມີຄວາມສໍາພັນອັນໃໝ່ກັບພຣະເຈ້ົາ

ໂດຍຜ່ານທາງພຣະອົງ ປາສຈາກຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວເຮົາກໍຍັງຕົກຢູ່ໃນການຄວບຄຸມທາງພຣະບັນຍັດ.

ເຮົາບ່ໍສາມາດຈະນໍາພາຊີວິດເຮົາໃຫ້ພົ້ນໄດ້ຫຼວື່າເຮົາບ່ໍສາມາດເອົາຊີວິດຂອງເຮົາໃຫ້ພົ້ນໂດຍການປະຕິບັດຕາມພຣະ

ບັນຍັດທຸກໆຂ້ໍ. ພຣະສັນຍາພຽງແຕ່ເຕືອນສະຕິເຮົາບ່ໍໃຫ້ຕົກເຂ້ົາໄປໃນອໍານາດຂອງຄວາມບາບ. ພວກເຮົາສົມຄວນທ່ີ

ຈະເປັນຜູ້ຮູ້ບຸນຄຸນມີຄວາມກະຕັນຍູຕ່ໍຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ມໄີວ້ສํາລັບອັບຣາຮາມແລະໂມເຊແຕ່

ມີໄວ້ສໍາລັບທຸກຄົນທ່ີວາງໃຈເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ດ້ວຍການມີຊີວິດໃນພຣະອົງ ພວກເຮົາສາມາດມີປະສົບປະການໃນການມີຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາໃນທາງພຣະ

ເຢຊູຄຣິດ ໂດຍການມີຄວາມສໍາພັນໂດຍກົງກັບພຣະອົງ ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃຕ້ການປົກຄອງຂອງພຣະບັນຍັດອີກຕ່ໍໄປ.

ພວກເຮົາຄວນມີຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີທ່ີພຣະອົງຊົງອະນຸຍາດເຮົາໃຫ້ເປັນບຸດຂອງພຣະອົງຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ືອໃນ

ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ບົດຮຽນແຫງ່ຊວີດິ

ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຮັບຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດດ້ວຍການປະຕິບັດຂອງເຮົາເອງ ແຕ່ດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາຜ່ານຄວາມ

ເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ໃນທໍານອງດຽວກັນນ້ັນ ເຮົາກາຍເປັນຄຣິສຕຽນທ່ີຈະເຣີນເຕີບໂຕເຕັມທ່ີໂດຍບ່ໍ

ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍພຣະບັນຍັດຂອງສາສນາ, ແຕ່ຜ່ານທາງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທ່ີສະຖິດຢູ່ໃນເຮົາ. ດ້ວຍພຣະຄຸນທາງ

ຄວາມເຊ່ືອ, ພວກເຮົາມີຊີວິດຢ່າງຄົບບໍຣິບູນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ດ້ວຍວິທີໃດທ່ີເຮົາຈະສາມາດຫຼົບຫຼີກຈາກກົນອຸບາຍທ່ີຈະຊັກນໍາເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໄປປະຕິບັດຕາມກົດເກນຫຼັກການປະຕິ

ບັດທາງສາສນາ, ເຮັດທຸດຢ່າງໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາ?

 ມີຄວາມກະຕັນຍູຕ່ໍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະອົງຊ່ວຍຊີວດິເຮົາໂດຍການວາຍພຣະຊົນພຣະອົງເອງເປັນ

ຄ່າໄຖ່ເຮົາ. ຂອບພຣະຄຸນໃນຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງ. ເທ່ືອສຸດທ້າຍທ່ີທ່ານຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາສໍາ

ລັບໃນຄວາມເມດຕາຕ່ໍຊີວິດທ່ານນານປານໃດແລ້ວ?

 ເຊ່ືອໃນຄໍາສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະຄັມພີໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງທຸກຢ່າງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫເ້ຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນແລະຈະເຣີນຂ້ຶນໃນພຣະຄຣິດ. ດ້ວຍພຣະຄໍາຂ້ໍໃດທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີ

ຄວາມເຊ່ືອພຣະກະຣຸນາຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ?

 ຂ້ຶນຢູ່ກັບພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຈໍາໄດ້ບ່ໍທ່ານຕ້ອງການພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການດໍາລົງ

ຊີວິດຄິຣສຕຽນຂອງທ່ານ. ໃນຄວາມພົ້ນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຂ້ຶນຢູ່ກັບການປະຕິບັດຂອງທ່ານຫຼືການຊົງນໍາຂອງ

ອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ?

 ແນ່ນອນໃຈໃນຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ. ຈະເຮັດໃຫ້ການປາກເວົ້າຂອງທ່ານແລະການກະທໍາຂອງທ່ານສະ

ທ້ອນແສງສະວ່າງຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໃນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາທຸກໆວັນ. ມີທາງໃກແດ່ທ່ີທ່ານສະແດງຄວາມ

ແນ່ນອນໃຈໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໃນແຕ່ລະວັນ?

ອຸປຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕດິສັມພັນ. www.lsbf.orgແປໂດຍ: LLBC.
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ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ຄາລາເຕັຽ  

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທາ

ານມີຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະເຣີນຂ້ຶນ

ວາມພົ້ນຂອງເຮົາ. ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາ

ຊ່ືອຂອງທ່ານຝາກໄວ້ໃນອົງພຣະເຢຊູຄ

ົດຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ:

ໃນບົດຮຽນນ້ີກ່ຽວກັບປະສົບປະການຂອງສິດເສຣິພາບທ່ີພຣະເຈ້ົາ

າຍເປັນລູກຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນຈຶ່ງມຄີວາມສໍາຄັນ

ິດເສຣີພາບແມ່ນມຫີຼາຍຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຈຸດປະສົງຂອງບຸກຄົນທ່ີນໍາໃຊ້

ອົາສິດເສຣິພາບທາງດ້ານການເມືອງຫຼືທາງດ້ນສາສນາ

ປັນອິສຣະພາບຈາກໜ້ີສິນ. ອີກຈໍາພວ

ຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນສໍາເຣັດໃນສິດເສຣີພາບທ່ີເຂົ

ິດເສຣີພາບທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການບ່ໍ, ແລະ

ວນຈະມີ: ວິນຍານທ່ີມີສິດເສຣີພາບ. ວິນຍານທ່ີມີສິດເສຣີພາບແມ່ນ

ໍາລົງຊີວິດໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕາ

າບນ້ັນຕ້ອງຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ

ກ່ອນທ່ີສາລີຈະໄດ້ມາເປັນຄຣິສຕຽນ

ອມ ໄດ້ໃຊ້ເວລາຕລອດທັງຄືນດ່ືມຢູ່ກັບລາວຢູ່ທ່ີບ້ານຫຼືໃນບາທ້ອງຖ່ິນ

ຂົາມີ. ໂດຍບັງເອີນຜູ້ນ້ັນໃຫຄ້ວາມຄິດຄວາມເຫັນ

ຂົາກໍໄດ້ພາກັນໄປໂບດ, ແຕ່ຕລອດເວລາທ່ີເຂົາໄດ້ຮັບການ

າລີແລະທອມໄດ້ນໍາເອົາບັນຫາທ່ີພວກເຂົາມີຢູ່ນ້ັນມາປຶກສາຫາລືກັບອີກຜູ້ນ່ຶງ

ປັນໄປໄດ້ບ່ໍບັນຫາທ່ີທ່ານຕິດພັນຢູ່ນ້ີອາດຈະບ່ໍຄືກັບຂອງພວກເຂົາ

ຸດແມ່ນຢ່າງດຽວກັນ --- ມີອິສຣະຈາກຄວາມບາບແລະສ່ິງທ່ີເປັນສ່ິງທ່ີ

່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເປັນຫຍັງຄົນເຮົາຈ່ິງບ່ໍ

ວາມບາບທາງຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ
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__________________________________________

ຄວາມສາໍພນັສວ່ນຕວົ

ຄາລາເຕັຽ  4: 1-7; 1 ໂຍຮັນ 1: 5-9; 3: 1-3

ານຢ່າງໃດ ?

ທ່ີຈະເຣີນຂ້ຶນຢ່າງສົມດູນແມ່ນຕ້ອງມີການຕິດຕ່ໍພົວພັນກັບພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານທາງ

ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາເປັນສະມະສິກຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍການເອົາຄວາມ

ຊ່ືອຂອງທ່ານຝາກໄວ້ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ກ່ຽວກັບປະສົບປະການຂອງສິດເສຣິພາບທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບໃຫ້ເປັນແນວໃດແລະການອະນຸຍາດ

າຍເປັນລູກຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ສໍາຄັນ:

ິດເສຣີພາບແມ່ນມຫີຼາຍຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຈຸດປະສົງຂອງບຸກຄົນທ່ີນໍາໃຊ້. ຄົນຈໍານວນນ່ຶງຕ່ໍສູ້ເພື່ອ

ອົາສິດເສຣິພາບທາງດ້ານການເມືອງຫຼືທາງດ້ນສາສນາ, ໃນຂະນະທ່ີອີກພວກນ່ຶງມີຄວາມຊອບພໍ

ອີກຈໍາພວກນ່ຶງຊອກຫາສິດເສຣີພາບໃນຂະນະກໍາລັງອ່ອນແອຢູ່, ຂະນະທ່ີຄົນຈໍາ

ດ້ຮັບຜົນສໍາເຣັດໃນສິດເສຣີພາບທ່ີເຂົາຊອກຫານ້ັນ, ສ່ວນຄົນອ່ືນໆພັດບ່ໍໄດ້ຮັບ. ໃນນ້ັນແມ່ນ

ແລະເປັນທ່ີໜ້າເສັຽດາຍ, ມັນມີພຽງແຕ່ສິດເສຣີພາບອັນດຽວເທ່ົ

ວິນຍານທ່ີມີສິດເສຣີພາບແມ່ນການມີອິສຣະຈາກບາບແລະມີອິດ

ຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. ບົດຮຽນນ້ີຊ້ີໃຫເ້ຮາົເຫັນຫົນທາງໄປສູ່ອິ

າບນ້ັນຕ້ອງຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ສຕຽນ, ລາວເບ່ິງຄືວ່າໝົດຫົນທາງທ່ີຈະເລີກຈາກການໃຊ້ຢາລະງັບຄວາມເຈັບປວດ

ດ່ືມຢູ່ກັບລາວຢູ່ທ່ີບ້ານຫຼືໃນບາທ້ອງຖ່ິນ. ມີຜູ້ຄົນຈໍານວນນ່ຶງທ່ີຮູ້ຈັກເຖິງບັນຫາທ່ີພວກ

ໃຫຄ້ວາມຄິດຄວາມເຫັນ, ຍ້ອນພວກເຂົາເປັນຄົນທ່ີມິດໄມຕຣີ. ໃນບາງຄ້ັງບາງຄາວພວກ

ແຕ່ຕລອດເວລາທ່ີເຂົາໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍໃນສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນບ່ໍໄດ້ກ່ຽວພັນກັບຕົວເຂົາເລີຍ

າທ່ີພວກເຂົາມີຢູ່ນ້ັນມາປຶກສາຫາລືກັບອີກຜູ້ນ່ຶງ.

ບັນຫາທ່ີທ່ານຕິດພັນຢູ່ນ້ີອາດຈະບ່ໍຄືກັບຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສ່ິງທ່ີທ່ານຕ້ອງການຫຼ

ະຈາກຄວາມບາບແລະສ່ິງທ່ີເປັນສ່ິງທ່ີຄວບຄຸມນິສັຍບາງຢ່າງ.

ງຄົນເຮົາຈ່ິງບ່ໍມີຄວາມສາມາດຊອກຫາສິດເສຣີພາບອັນແທ້ຈິງໄດ້ຈາກ

ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະຍອມຮບັຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງ.

ສືກສາພຣະຄມັພີ

__________________________________________

ດຕ່ໍພົວພັນກັບພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານທາງ

ເປັນສະມະສິກຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍການເອົາຄວາມ

ແລະການອະນຸຍາດໃຫ້

ຄົນຈໍານວນນ່ຶງຕ່ໍສູ້ເພື່ອ

ນ່ຶງມີຄວາມຊອບພໍອົກພໍໃຈກັບການ

ຂະນະທ່ີຄົນຈໍາພວກ

ນແມ່ນນ່ຶງໃນຮູບແບບຂອງ

ອັນດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີທຸກຄົນ

ມີອິສຣະຈາກບາບແລະມີອິດສຣະໃນການ

ໃຫເ້ຮາົເຫັນຫົນທາງໄປສູ່ອິສຣະ

ຈະເລີກຈາກການໃຊ້ຢາລະງັບຄວາມເຈັບປວດ.

ຈັກເຖິງບັນຫາທ່ີພວກ

ໃນບາງຄ້ັງບາງຄາວພວກ

ບ່ໍໄດ້ກ່ຽວພັນກັບຕົວເຂົາເລີຍ.

ສ່ິງທ່ີທ່ານຕ້ອງການຫຼາຍທ່ີ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດ

ຈິງໄດ້ຈາກການຄອບງໍາຂອງ
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1. ມເີສຣີພາບເພີມ້ຂຶ້ນ.ຄາລາເຕັຽ 4: 1-7

ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູວ້່າພຣະບັນຍັດແລະພທີິທາງສາສນາຈະບ່ໍໃຫ້ເຮົາເປັນອິສຣະຈາກພລັງແຮງດຶງ

ດູດຂອງຄວາມບາບ. ຄຶກັບສາລີແລະທອມ, ທຸກໆຄົນໄດ້ດ້ີນລົນຕ່ໍສູ້ຢູ່ກັບບັນຫາ. ເປັນໜ້າເສັຽດາຍ, ທ່ີໝົດທຸກຄົນປະ

ຕິເສດໃນການທ່ີຈະພິສູດຕົວເອງກັບຕ້ົນຕໍຂອງບັນຫາອັນສໍາຄັນຄືຄວາມບາບ. ມີແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະປົດປ່ອຍ

ເຮົາອອກຈາກຂ້ໍຂັດແຍ້ງທ່ີເກີດມີຢູ່ໃນໃຈເຮົາ. ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫຼະພຣະອົງຈ່ິງສ່ົງພຣະບຸດທ່ີຮກັອົງດຽວຂອງພຣະອົງໃຫ້

ມາເກີດກັບຍິງຄົນນ່ຶງ, ເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດແລະຕາຍເພື່ອພວກເຮົາທຸກຄົນ! ພຣະເຈ້ົາໄດ້ດົນບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູຄຣິດ

ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບເຂ້ົາເປັນບຸດຂອງພຣະອົງດ້ວຍທາງຄວາມເຊ່ືອທ່ີໄດ້ມາທາງອົງພຣະເຢ

ຊູຄຣິດພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ.

ກ່ອນພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຄົນຢິວເປັນໄພພ່ົນຂອງພຣະເຈ້ົາກໍເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຄໍາສັນຍາໄວ້ກັບອິສຣາແອນ, ແຕ່ວ່າ

ພວກເຂົາຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງແລະພິທັກຮັກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ທັງສອງສມັຍນ້ີໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນພຣະປະສົງ

ຂອງພຣະອົງໃນການໃຫ້ມີພຣະບັນຍັດ.

ໃນພຣະເຈ້ົາວັນເວລາເປັນໄປຕາມກໍານົດໝາຍ, ພຣະອົງສ່ົງໃຫ້ພຣະເຢຊູເຂ້ົາມາເພືອ່ໃຫ້ສໍາເຣັດໃນຂ້ໍບັນຍັດທ່ີ

ຊົງກ່າວໄວ;້ ດ້ວຍເຫດຜົນນ້ີຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງຈ່ິງໄດ້ຮັບອິສຣະ. ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາມາໃຫ້ທຸກຄົນມີອິສຣະ

ຈາກອໍານາດຂອງວິນຍານຊ່ົວ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງກໍຈະບ່ໍເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມບາບຫຼືຂ້ໍບັນຍັດ.

ພວກເຮົາຄວນມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ໄຖ່ເອົາເຮົາທາງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງແລະໃຫ້ສິດພິເສດ

ກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄອບຄົວຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ເມື່ອພວກເຮົາຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະຜູ້ໂພດໃຫ້ພົ້ນ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ມີຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງ

ສະຖິດຢູ່ໃນຟ້າສວັນ. ພວກເຮາົສາມາດທ່ີຈະຍ່າງກັບພຣະອົງ, ແບ່ງປັນຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບ

ພຣະອົງ. ພຣະອົງເປັນຜູ້ໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດສະຖິດຢູ່ໃນຈິດໃຈເຮົາແລະຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາຮ້ອງອອກພຣະນາມ

ຂອງພຣະອົງໄດ້ທຸກເວລາ, ເຊ່ັນດຽວກັນກັບສມັຍທ່ີຊາວເຮັບເຣີໃຊ້ຮ້ອງຫາພຣະບິດາຂອງເຂົາ.

2. ໄດຮ້ບັການໃຫ້ອະພຍັ 1 ໂຢຮັນ 1: 5-9

ພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ລູກຂອງພຣະອົງດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນແສງສະວ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ການປະກາດຂອງໂຢຮັນບ່ໍ

ແມ່ນປະການແບບຕາມການຄາດເດົາ, ແຕ່ເປັນຕົວຈິງ, ທ່ານໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູ, ເວົ້າລົມກັບພຣະອົງ, ແລະດໍາລົງຊີ

ວິດຮ່ວມກັບພຣະອົງເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ໂຢຮັນເປັຍພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຢຊູຄຣິດວ່າພຣະອົງບ່ໍມີບາບ. ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຄໍາ

ອຸປະມາເຣ່ືອງແສງສະວ່າງເພືອ່ອະທິບາຍເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະຄຣິດ. ໃນເວລາທ່ີອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຍັງຢູ່ກັບ

ເຂົາການໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍເພື່ອບັລຍາຍເຖິງເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງກໍໃຊ້ຄໍາອຸປະມານ້ິຄືກັນ (ໂຍຮັນ 8:12 ). ກົງກັນຂ້າມ

ກັບຄວາມສະວ່າງກໍແມ່ນຄວາມມືດ, ຂາດຄວາມສະວ່າງ, ຄວາມມືດກໍທໍາໜ້າທ່ີແທນ. ໂຢຮັນໃຊ້ສອງຢ່າງນ້ີພັນລະນາ

( ໃຊ້ສອງຄໍາທ່ີແຕກຕ່າງກັນ)ເນ້ັນໜັກວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໂດຍປາສຈາກຄວາມບາບ. ດ່ັງນ້ັນ, ບຸກຄົນຜູ້ທ່ີ

ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດບ່ໍສົມຄວນຈະທ່ຽວໄນທາງທ່ີມືດ, ແຕ່ເຂົາຄວນເດີນໄປໃນທາງທ່ີເປັນແສງສະວ່າງຂອງພຣະ

ຄຣິດ. ບາງຄົນສະແດງຕົນວ່າມີຄວາມສໍາພັນກັບພຣະຄຣິດ, ແຕ່ການກະທໍາຂອງເຂົາໄດ້ພສູິດວ່າບ່ໍເປັນຄວາມຈິງຕາມ

ຄໍາເວົ້າຂອງເຂົາ. ໂຢຮັນບ່ໍໄດ້ຄາດຫວັງໃຫ້ຄຣິສຕຽນດໍາລົງຊີວິດໂດຍປາສຈາກຄວາມບາບຢ່າງສົມບູນແບບ. ໂຢຮັນຮູ້

ຈາກປະສົບປະການດ້ວຍຕົນເອງວ່າພວກເຮົາບ່ໍສາມາດບັນລຸເຖິງເປ້ົາໝາຍນ້ີໄດ້ຈົນກວ່າເຮົາຈະໄປເຖິງສວັນ. ຄວາມ

ຈິງ, ທ່ານໄດ້ເວົ້າໄວ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລ້ວວ່າຖ້າພວກເຮົາເວົ້າວ່າເຮົາບ່ໍມີບາບ, ພວກເຮົາກໍຫອຼກລວງຕົວເຮົາເອງ.ໂຢຮັນ

ທວນຄືນຄໍາຢືນຢັນຂອງເພິ່ນໃນທໍານອງການປະຕິເສດ --- ຖ້າເຮົາເວົ້າວ່າເຮົາບ່ໍມີບາບ, ຄວາມຈິງກໍບ່ໍຢູ່ໃນເຮົາ. ເຮົາ

ຈະເຮັດໃຫ້ສອງຄໍາທ່ິເບ່ິງຄືວ່າມັນຄ້າຍຄືກັນໃຫ້ເຂ້ົາສອດຄ່ອງກັນໄດ້ຢ່າງໃດ: ຄຣິສຕຽນແມ່ນດໍາລົງຊີວິດໂດຍປາສ
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ຈາກຄວາມບາບ --- ແຕ່ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນເປັນຄົນບາບ? ໂຢຮັນໄດ້ເວົ້າໄວ້ວ່າຄວາມປາຖນາແລະການກະທໍາຂອງຜູ້

ດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຢ່າງແທ້ຈິງກໍສະແດງໃຫເ້ຫັນຊີວດິຂອງພຣະຄຣິດ.ຖ້າທຸກຄົນຫາກຢືນຢັນວ່າເຂົາປັນຄຣິສ

ຕຽນ, ແຕ່ຍັງປ່ອຍຕົວເອງໃຫເ້ຮັດບາບຢູ່, ພຣະເຈ້ົາເວົ້າວ່າເຂົາເປັນຄົນຂ້ີຕົວະ. ຄໍາເວົ້າຂອງໂຢຮັນ ìພວກເຂົາບ່ໍໄດ້

ປະຕິບັດຕາມຄວາມຈິງ.î ຜູກມັດການນັບຖືສາສນາຂອງເຮົາໃສ່ກັບການປະຕິບັດຂອງເຮົາ, ຄໍາເວົ້າຂອງເຮົາໃສ່ກັບ

ການກະທໍາຂອງເຮົາ. ພຽງແຕ່ເມື່ອເວລາເຮົາສາລະພາບດ້ວຍໃຈສັດຊ່ືແລະກັບໃຈໃໝ່ຈາກຄວາມບາບຂອງເຮົາພວກ

ກໍຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍຈາກພຣະເຈ້ົາ. ໂຢຮັນບ່ໍໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າມະນຸດເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນຍ້ອນການປະຕິບັດ.

ທ່ານຮູ້ວ່າມແີຕ່ພຣະໂລຫິດຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດຊໍາຮະລ້າງຄວາມບາບຂອງເຮົາໄດ້. ໂຢຮັນຊ້ີໃຫ້

ເຫັນວ່າມແີຕ່ບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການອະພັຍໂທດຈາກພຣະເຈ້ົາເທ້ົານ້ັນທ່ີຈະຕ້ອງການດໍາລົງຊີວິດຄ້າຍຄືພຣະຄຣິດ. ຖ້າ

ເຮົາບ່ໍສາມາດກໍາລົງຊີວິດຄ້າຍຄືພຣະຄຣິດ, ເຮົາອາດສາມາດຫຼອກຫຼວງຄົນອ່ືນໄດ້; ເຮົາຈະບໍສາມາດຫຼອກຫຼວງພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້.

ດ່ັງນ້ັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມີຄວາມຊົມຊ່ືນໃນການສາມັກຄີທັມກັບຄົນອ່ືນ, ຄວາມສໍາພັນຂອງເຮາົບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນຢູ່ກັບປັດຈັຍຂອງ

ມະນຸດ, ແຕ່ຂ້ຶນຢູ່ກັບການໃຫອ້ະພັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາ,

ພວກເຮົາກາຍມາເປັນອ້າຍນ້ອງກັນໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ.

ບາບຂອງເຮົາສາມາດໃຫ້ອະພຍັຖ້າເຮົາຮັບສາລະພາບບາບຂອງເຮົາ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຖືເອົາການຮັບສາລະພາບຄວາມ

ຜິດບາບຂອງເຮົາເປັນພື້ນຖານໃນການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະອົງ, ແຕ່ໃນພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ການຮັບສາ

ລະພາບບາບແລະການກັບໃຈໃໝ່ແມ່ນເປັນການເປີດໃຈຕ້ອນຮັບເອົາການໃຫ້ອະພັຍໂທດຂອງພຣະອົງ. ຄໍາໝັ້ນສັນ

ຍາອັນສຸດຍອດຂອງພຣະອົງແມ່ນຖ້າເຮົາກັບໃຈໃໝ່ຈາກຄວາມບາບຂອງເຮົາ. ພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ືສັດໃນຄໍາໝັ້ນສັນຍາ

ຂອງພຣະອົງ. ຈະຊໍາຮະລ້າງເຮົາໃຫ້ເປັນຜູ້ບໍຮິສຸດ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອບ່ໍຄວນລືມໃນຂ້ໍນ້ີວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ອະພັຍທ່ານຫລຸດພົ້ນ

ອອກຈາກຄວາມບາບຢ່າງສ້ິນເຊີງ.

3. ຮບັເອາົຄວາມຮກັ 1 ໂຍຮັນ 3: 13

ເມື່ອພຣະເຈ້ົາເອ້ີນພວກເຮົາວາ່ເປັນລູກຂອງພຣະອົງນ້ັນ ກໍໄດ້ສໍາແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນແລ້ວວາ່ພຣະອົງຮັກເຮົາຫຼາຍປານ

ໃດ? ໂຢຮັນໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງຕົວເພິ່ນຢູ່ສເມີວ່າເພິ່ນເປັນອັຄສາວົກທ່ີພຣະເຢຊູຊົງຮັກ. ເພິ່ນບ່ໍເຄີຍລືມໃນເຣ່ືອງຄວາມ

ຮັກຂອງອົງພຣະເຢຊູທ່ີມີໃຫ້ກັບເພິ່ນ. ໃນເມື່ອເພິ່ນຂຽນຈົດໝາຍສະບັບນ້ີ. ເພິ່ນມີຄວາມຕ້ືນຕັນໃຈໃນຄວາມຮັກຂອງ

ພຣະຄຣິດທ່ີມີໃຫ້ກັບເພິ່ນ. ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງຄໍາອຸທານຂອງໂຢຮັນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຄວາມຮັກພຣະເຈ້ົາ: 1 ຄວາມກວາ້ງ

ຂອງຄວາມຮກັ: ພຣະຄຸນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນບ່ໍມີຜູ້ໃດເທ່ົາທຽມໄດ້. ຖ້າສົມທຽບໃສ່ກັບຄວາມຮັກທ່ີພຣະເຈ້ົາ

ນໍາມາໃຫ້ເຮົາຜ່ານທາງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງແລ້ວ ບ່ໍມມີະນຸດຄົນໃດທ່ີຈະສະແດງຄວາມຮກັຫຼືໃຫ້ຄວາມຮັກເທ່ົາກັບ

ພຣະອົງໄດ້. 2 ຕ້ົນກໍາເນີດຂອງຄວາມຮັກ: ພຣະບິດາໄດ້ມອບຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງໃຫ້ກັບເຮົາ. ຊ່ຶງເຮົາບ່ໍສົມຄວນ

ທ່ີຈະໄດ້ຮັບ. ເຮົາພຽງແຕ່ຍອມຮັບເຮົາປຽບເໝືອນຂອງຂວັນທ່ີມາຈາກພຣະບິດາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຟ້າສວັນ. 3 ທັມ

ຊາດ ຂອງຄວາມຮັກ: ພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຮົາເຫັນເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງນ້ັນໂດຍການທ່ີໃຫ້ເຮົາກາຍມາເປັນ

ບຸດຂອງພຣະອົງ.

ເມື່ອເຮົາຍອມຮັບເອົາຄວາມຮັກຂອງພຣະບິດາໂດຍການຍອມຮັບເອົາພຣະບຸດຂອງພຣະອົງໃຫ້ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍ

ໃຫ້ພົ້ນ, ຊີວິດຂອງເຮົາກໍມີການປ່ຽນແປງ. ຄວາມບາບຂອງເຮົາໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ. ຈິດໃຈຂອງເຮົາຖືກຊໍາຮະໃຫ້

ສະອາດ. ພວກເຮົາບ່ໍເປັນຂອງຝາຍໂລກ; ພວກເຮົາເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາ. ດ່ັງນ້ັນແລ້ວໂລກຈ່ິງ

ກຽດຊັງເຮົາ. ໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າວ່າໂລກເປັນສັນຍາລັກຂອງລະບົບປົກຄອງຂອງໂລກຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ກ່ຽວພັນກັບການຊົງນໍາ

ຂອງພຣະຄຣິດ. ບຸກຄົນທ່ິບ່ໍຮູຈັ້ກພຣະອົງເຂົາຈະບ່ໍຕ້ອນຮັບເຮົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເພາະວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກເຮົາ,
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ພວກເຮົາຈ່ິງມີອິສຣະຈາກຄວາມກົດດັນຂອງຝ່າຍກົງກັນຂ້າມແລະອ່ືນໆ. ໜ້າເສັຽດາຍ, ຄວາມສຸກຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນ

ຢູ່ກັບການຍອມຮັບຂອງຝ່າຍໂລກ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຄໍາເຕືອນສະຕິຂອງທ່ານໂຢຮັນເພິ່ນໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນປະໂຍດໃນ

ປະຈຸບັນແລະອານາຄົດທ່ີຈະມາເຖິງຂອງການຕ້ອນຮັບເອົາຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາໃນພຣະຄຣິດ. ພວກເຮົາສາມາດ

ມີຄວາມສຸກໃນຖານະທ່ີເຮົາເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາ, ໃນໂລກນ້ີ. ໃນທ່ີສຸດມື້ນ້ັນກໍຈະມາເຖິງເວລານ້ັນເຮົາຈະມີການ

ປ່ຽນແປງຫຼາຍກ່ວານ້ີອີກ. ພວກເຮົາຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈໄດ້ໝົດທຸກສ່ິງ. ໂຢຮັນເວົ້າວ່າສະພາບຂ້ັນສຸດທ້າຍຍັງບ່ໍທັນປາກົດ

ເທ່ືອ. ແຕ່ເຮົາຮູວ້່າເມື່ອພຣະເຢຊູມາປາກົດນ້ັນ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງເປັນເໝອືນພຣະອົງດ້ວຍຮ່າງກາຍ

ໃໝ່ທ່ີເຕັມລ້ົນດ້ວຍສະງ່າຣາສີ. ເປັນຮ່າງກາຍທ່ີເໝາະສົມກັບແຜ່ນດິນສວັນ!(1 ໂກຣິນໂທ 15:52-54) ບາງໂອກາດ

ໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາອາດຈະພົບກັບບັນຫາ. ແຕ່ເຮົາມີຄວາມຫວັງວ່າສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດກໍາລັງຈະມາເພາະມີຜູ້

ນ່ຶງທ່ີຊົງຮັກພວກເຮົາ!

ບຸກຄົນຜູ້ທ່ີຮັກພຣະເຈ້ົາຊໍາຮະຕົນເອງໃຫ້ບໍຣິສຸດດ້ວຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາເພາະພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ. ພວກເຮົາ

ຕອບສນອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍການຮັກພຣະອົງຄືນ. ເຫດຜົນທ່ີເຮົາຮັກແລະມີຫວງັໃນພຣະຄຣິດນ້ັນກໍ

ເພາະເຮົາມີຄວາມປາຖນາໃຫຄ້້າຍຄືກັບພຣະອົງ.

ບົດຮຽນແຫງ່ຊວີດິ

ໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດເທ່ົານ້ັນເຮົາຈ່ິງໄດ້ຮັບອິສຣະພາບຈາກການເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມບາບ. ໂດຍທາງພຣະເຢ

ຊູຄຣິດເທ່ົານ້ັນເຮົາຈ່ິງໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍແລະຄວາມຮັກທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. ບ່ໍມເີຫດຜົນໃດທ່ີດີເລີຍໄປກວ່ານ້ີ

ສໍາລັບຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທ່ີປະຕິເສດໂອກາດດີໆເຊ່ັນນ້ີ!

ທ່ານຢາກມີຊີວິດອັນດີຢ່າງນ້ີຫຼືບ່ໍ? ມັນບ່ໍໄດ້ມີອັນໃດຍາກເໝອືນກັບທ່ານຄິດ.

 ປະການທີນ່ຶງ, ເຮົາຕ້ອງຮັບສາລະພາບຄວາມບາບທ່ີຕ່ໍສູ້ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈ້ົາແນວຄວາມຄິດທ່ີມີຕ່ໍ

ຄວາມບາບຂອງທ່ານຫຼືບ່ໍ?. ການຮັບສາລະພາບນ້ີມັນກ່ຽວພນັກັບຄວາມຄິດຂອງເຮົາ. ເຮົາຄິດແຕກຕ່າງກ່ຽວ

ກັບຕົວເຮົາເອງ. (ເຮົາກັບໃຈໃນຄວາມບາບຂອງເຮົາ ) ເຮົາມີຄວາມຄິດແຕກຕ່າງກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ (ເຮົາບ່ໍ

ເຮັດຕາມໃຈເຮົາແຕ່ເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ) ທ່ານເຄີຍຄິດຢາກຈະມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບ

ຄວາມຄິດທ່ີຄິດກ່ຽວກັບຄວາມບາບຂອງທ່ານຫຼືບ່ໍ?

 ປະການທີສອງ, ເຮົາມອບຄວາມເຊ່ືອໄວ້ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຜູ້ທ່ີສ້ິນພຣະຊົນເທິງໄມກ້າງແຂນເພື່ອໃຖ່

ແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ. ຄວາມເຊ່ືອທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນນ້ັນປະກອບດ້ວຍທຸກສ່ີງໃນຊີວິດຂອງ

ເຮົາ.ໃນຊີວິດຂອງທ່ານມີອັນໃດແດ່ທ່ີປາກົດໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າທ່ານເປັນຜູ້ທ່ີບັງເກີດໃໝ່ແລ້ວ?

 ປະການສຸດທ້າຍ, ພວກເຮົາຕ້ອນຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູຄຣິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໃຫເ້ປັນອົງພຣະຜູ້ເປັຍເຈ້ົາແລະ

ພຣະຜູ້ໂພດໃຫພ້ົ້ນ. ທ່ານຄວນຈະອະທິຖານ: ພຣະເຈ້ົາພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຂ້ານ້ອຍເປັນຄົນບາບແລະຂ້ານ້ອຍ

ມີຄວາມໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈຢ່າງຈິງໃຈຕ່ໍຄວາມບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ. ຂ້ານ້ອຍເຊ່ືອແນ່ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະບຸດ

ຂອງພຣະເຈ້ົາແລະພຣະອົງສ້ິນພຣະຊົນເທິງໄມ້ກາງແຂນເພືອ່ໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ. ແລະຂ້ານ້ອຍ

ເຊ່ືອແນ່ວ່າພຣະອົງໄດ້ຄືນພຣະຊົນດ້ວຍຣິດຖານຸພາບອັນສູງສ່ົງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.ກະຣຸນາອະພັຍໂທດ

ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເຖີດ.ຂ້ານ້ອຍຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົນ້ໃນເວລານ້ີ. ເຊ່ືອ

ໃນອົງພຣະເຢຊູຄິດແລະຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດນ້ັນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງໃດ?

ອຸປຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕດິສັມພັນ. www.lsbf.orgແປໂດຍ: LLBC.
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ວນັອາທດິ

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ໂຣມ 6

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທາ

ານຈະເຣີນຂ້ຶນຢ່າງສົມດູນໃນຄວາມສັມ

າດນໍາພາຜູ້ທ່ີໃຫຍ່ແລ້ວໃຫ້ມອິີສຣະພາບໃນການເປັນເພື່

ົດຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ:

ໃນບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບເຫດຜົນອັນໃດ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນຈ ຶ ່ງມຄີວາມສໍາຄັນ

ຄົນວັຍໜຸ່ມມັກຈະເວົ້າຢູ່ເລ້ືອຍໆ(

າກບ້ານນ້ີ. ຂ້ອຍຈະສາມາດເຮັດທຸກສ່ິງຕາມຄວາມຕ້ອງການ 

ວາມຄິດຂອງເຂົາເມື່ອເວລາມັນເຂ້ົາມາໃນການດໍາລົງຊີວິດ

ວລາທ່ິຈະພົ້ນໄປຈາກກົດລະບຽບນ້ີ. ຂ້ອຍຈະສາມາດເຮັດທຸກສ່ິງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ອຍ

ານພຣະຄຸນ, ແຕ່ເຮົາບ່ໍເຄີຍເຂ້ົາໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ

າໃຫ້. ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຮົາມີອິສຣະພາບ

ອບເບ່ິງການກະທໍາຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອວ່າເຂົາຈະປະພຶດຕົວແນວໃດ

ູຄຣິດ.

ແຈັກ ຍ້ິມເມື່ອເຫັນບັດເຊີນໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມຊຸມນຸມອະດີດນັກຮຽນຂ້ັນອຸດົມສຶກສາ

ົນທ່ີເປັນນັກຮຽນໃນຫ້ອງດຽວກັນນັບຕ້ັ

ຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນຫຼາຍ.,ໃນຂ

ນໃຈລາວ. ສ່ິງທ່ີເດັນທ່ີສຸດທ່ີຈະມີຂ້ຶນໃນງານພົບປະເພື່ອເກ່ົ

ຕ້ັນລໍາ. ໃນຂ້ໍໝາຍເຫດເຕືອນຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມວ່າ

ັນມານໍາດ້ວຍ. ແຈັກ ຈໍາໃນໄດ້ໃນເມື່ອເວລາທ່ີລາວກັບເພື່ອນຂອງລາວຢູ່ຮ່ວມກັນນ້ັນ 

ັນແບບໃດທ່ີຈະເຮັດໃຫເ້ຂົາມີຄວາມສນຸກສນານໃນເວລານ້ັນ

ຢຊູຄຣິດ, ທິດທາງການດໍາລົງຊີວິດມີການ

ານດໍາລົງຊີວິດ. ລາວໂຍນບັດເຊີນລົງໃນຖັງຂ້ີ

ເຮົາໝົດທຸກຄົນຕ່າງກໍດໍາລົງຊີວິດຄຣິສຕຽນໄປໃນຫຼາຍທາງແ

ານມີອິສຣະໃນການດໍາລົງຊີວິດກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນ

1

ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ອາທດິທີ 24 ກໍຣະກະດາ 2011 ( 7/24/2011 )

ບຸກຄນົທີມ່ີຄວາມຮບັຜດິຊອບ

6: 8-18

ານຢ່າງໃດ ?

ສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ ແມ່ນຕ້ອງການຄວາມລອດພົນ້ຂອງເຮົາ

ສຣະພາບໃນການເປັນເພື່ອນຮ່ວມເດີນທາງກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ

ເຫດຜົນອັນໃດຄຣິສຕຽນຈ່ິງມັກທ່ີຈະດໍາລົງຊີວິດທ່ີມີອິສຣະເສຣີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄ

ສໍາຄັນ:

( ຫຼືຕົວທ່ານເວົ້າກັບຕົວເອງ) ì ຂ້ອຍບ່ໍສາມາດທົນຢູ່ຈົນກວ່າຈະ

ທຸກສ່ິງຕາມຄວາມຕ້ອງການ î? ຜູ້ໃຫຍ່ເຮົາຫຼາຍຄົນມີແນວຄິດຂອງວັຍ

ເວລາມັນເຂ້ົາມາໃນການດໍາລົງຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ ì ຂ້ອຍບ່ໍສາມາດທົນໄດ້ທ່ີຈະລໍ

ຂ້ອຍຈະສາມາດເຮັດທຸກສ່ິງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ອຍ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີມາກັບການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ອິສຣະພາບທ່ີ

ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຮົາມີອິສຣະພາບ, ແຕ່ອິດສຣະພາບມາກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອວ່າເຂົາຈະປະພຶດຕົວແນວໃດ ໃນເມື່ອເຂົາໃຊ້ຊີວິດທ່ີມອິີສຣະພາບໃນ

ຍ້ິມເມື່ອເຫັນບັດເຊີນໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມຊຸມນຸມອະດີດນັກຮຽນຂ້ັນອຸດົມສຶກສາ.ລາວເກີອບວ່າບ່ໍເຄີຍໄດ້ພົບ

ຕ້ັງແຕ່ມື້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍາບັດພຸ້ນ. ໃນຄວາມຄິດທ່ີຈະໄປພົບເພື່ອນເກ່ົ

ຂະນະທ່ີລາວກໍາລັງອ່ານບັດເຊີນຢູ່ນ້ັນ, ກໍເກີດມແີນວຄວາມຄິດອັນນ່ຶງເກີດ

ດທ່ີຈະມີຂ້ຶນໃນງານພົບປະເພື່ອເກ່ົາຂອງໂຮງຮຽນນ້ີກໍແມ່ນກິນແລະດ່ືມຫຼັງຈາກນ້ັນກໍ

ໃນຂ້ໍໝາຍເຫດເຕືອນຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມວ່າ: ກ. ຖ.ດ.ຜ. ທ່ີເປັນຄໍາເວົ້າຢ່າງຊັດເຈນວ່າ: ກຣຸນາຖືເຄ່ືອງ

ເມື່ອເວລາທ່ີລາວກັບເພື່ອນຂອງລາວຢູ່ຮ່ວມກັນນ້ັນ --- ເຂົາກິນແລະດ່ືມ

ທ່ີຈະເຮັດໃຫເ້ຂົາມີຄວາມສນຸກສນານໃນເວລານ້ັນ. ແຈັກໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດ

ທິດທາງການດໍາລົງຊີວິດມີການປ່ຽນແປງ. ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍ, ເພື່ອນຂອງລາວບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງ

ລາວໂຍນບັດເຊີນລົງໃນຖັງຂ້ີເຍ່ືອດ້ວຄວາມເສ້ົາໃຈ, ì ຄົນບາງຄົນກໍບ່ໍມກີານຈະເຣີນຂ້ຶນເລີຍ

ສຕຽນໄປໃນຫຼາຍທາງແຕກຕ່າງກັນ. ການສຶກສາພຣະຄັມ

ສຣະໃນການດໍາລົງຊີວິດກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ເຮົາ. ບົດຮຽນນ້ີສາ

ຣິດເຈ້ົາທຸກໆວັນ.

ພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ຂ້ອຍບ່ໍສາມາດທົນຢູ່ຈົນກວ່າຈະເຖິງເວລາອອກ

ມີແນວຄິດຂອງວັຍລຸ້ນຢູ່ໃນ

ຂ້ອຍບ່ໍສາມາດທົນໄດ້ທ່ີຈະລໍຖາຈົນເຖິງ

ຂ້ອຍຈະສາມາດເຮັດທຸກສ່ິງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ອຍ.î ພວກເຮົາຕ້ອງ

ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ອິສຣະພາບທ່ີພຣະຄຸນນໍາ

. ບົດຮຽນນ້ີກວດ

ສຣະພາບໃນອົງພຣະເຢ

ບວ່າບ່ໍເຄີຍໄດ້ພົບໃຜຈັກ

ໃນຄວາມຄິດທ່ີຈະໄປພົບເພື່ອນເກ່ົາ

ແນວຄວາມຄິດອັນນ່ຶງເກີດຂ້ຶນ

ແມ່ນກິນແລະດ່ືມຫຼັງຈາກນ້ັນກໍແມ່ນ

ກຣຸນາຖືເຄ່ືອງດ່ືມຂອງໃຜ

ເຂົາກິນແລະດ່ືມ, ສັງສັນ

ງໃນຊີວິດ, ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະ

ບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງຍັງເລີຍໃນ

ບ່ໍມກີານຈະເຣີນຂ້ຶນເລີຍî

ພີນ້ີຈະສອນເຮົາໃນ



2

ສືກສາພຣະຄມັພີ

1. ຮບັເອາົຊວີດິໃໝຂ່ອງທາ່ນ: ໂຣມ 6:8-11

ບ່ໍວ່າເຮົາຈະເວົ້າຫຼືຂຽນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງອະດີດໃນສມັຍຮຽນຢູ່ຊ້ັນອຸດົມສຶກສາ, ອາດເປັນໄປໄດ້ທ່ີເຮົາຈະຈໍາໄດ້ຫຼາຍ

ຄົນ. ຈໍາໄດ້ວ່າແຕ່ລະຄົນມີບຸກຄະລິກລັກສະນະແບບໃດ, ໃຊ້ຂີວິດແບບໃດ, ຄວາມສັມພັນໃນວົງສັງຄົມແບບໃດແລະ

ນິສັຍອ່ືນໆອີກ. ບາງທີເຮົາອາດສັງເກດເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດກັບຜູ້ທີບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະ

ຄຣິດ. ເມື່ອຄົນໃດຄົນນ່ຶງມາເປັນຄຣິສຕຽນເຂົາມີການປ່ຽນແປງບຸກຄະລິກລັກສະນະ. ເຂົາຈະບ່ໍຢູ່ໃນສະພາບເດີມທ່ີ

ເຄີຍເປັນມາ. ນ້ີແມ່ນລະຍະເວລາຂອງການປ່ຽນແປງຂອງຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເມື່ອເວລາເຂົາຕ້ອນຮັບເອົາ

ພຣະຄຣິດໃໝ່ (ປະສົບປະການໃນດ້ານຄວາມເຊ່ືອສ່ວນຫາຼຍຈະຄ້າຍຄືຕີໂມທຽວຫຼາຍກວ່າປະສົບການຂອງໂປໂລ.

ໃນພາກພັນທະສັນຍາໃໝແ່ມນ່ສຸມໃຈໃສຄວາມເຊ່ືອຂອງຜູ້ໃຫຽ່, ບ່ໍແມ່ນຄວາມເຊ່ືອຂອງເດັກນ້ອຍ.) ເຖິງຢ່າງໃດກໍ

ຕາມ, ຈຸດປະສົງກໍຄົງເໝືອນເດີມ ທຸກຄົນທ່ີມາເປັນຄຣິສຕຽນ ( ບ່ໍໄດ້ຄໍານຶງເຖິງອາຍຸຂອງເຂົາວ່າມີຄວາມສໍາຄັນໃນ

ຄວາມເຊ່ືອ), ການປ່ຽນແປງຂອງເຂົາເປັນການຖາວອນບ່ໍ (ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ິງທ່ີເຮົາເບິ່ງໄດ້ດ້ວຍຕາກໍອາດຈະແຕກຕ່າງ).

ພຣະຄຣິດດປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ, ບ່ໍໄດ້ກ່ຽວກັບອາຍຸ. ໂ ປໂລປຽບທຽບການປ່ຽນແປງນ້ີໃສ່ກັບຄວາມຕາຍ.

ເມື່ອພວກເຮົາຮັບເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະການສ້ິນພຣະຊົນເທິງໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະອົງເພື່ອຄວາມບາບຂອງເຮົາ,

ເຮົາກໍຕາຍຮ່ວມເຂ້ົາກັບພຣະອົງ. ການດໍາລົງຊີວິດແບບເກ່ົາໆກໍຕາຍໄປ (2 ໂກຣິນໂທ 5:17 ) ນິສັຍເກ່ົາໄດ້ປະຖ້ິມ,

ການເອົາແຕ່ໃຈຕົນເອງແລະການເບ່ິງເຫັນແຕ່ຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ. ມັນເປັນຄວາມຈິງທ່ີວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈະ

ບ່ໍດ້ີນລົນຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫານ້ີອີກ. ຖ້າຈະເວົ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງກໍຄືເຂົາບ່ໍເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມບາບ. ດ້ວຍອຸປະນິສັຍໃໝ່ຂອງ

ເຮົາ, ເຮົາສາມາດຮູເ້ຖິງສະພາບຊີວິດຈິດວິນຍານໃໝ່ຂອງເຮາົໃນພຣະຄຣິດ. ຊິວິດເກ່ົາຂອງເຮົານ້ັນໄດ້ຕາຍໄປກັບ

ຄວາມບາບ. ຕາຍໄປໃນຄວາມບາບມີຄວາມໝາຍວ່າເຮົາບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມບາບເປັນເຈ້ົານາຍປົກຄອງຊີວິດຂອງ

ເຮົາ. ຄິດເບ່ິງຊີວິດຂອງເຮົາກ່ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດ. ທຸກສ່ິງເຮົາຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວເຮາົເອງ. ການກະທໍາຂອງເຮົາ.

ຄວາມຄິດຂອງເຮົາ. ຄວາມບາບນໍາພາທຸກການກະທໍາໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.ເມື່ອພຣະເຢຊູຄຣິດເຂ້ົາມາໃນຊີວິດຂອງເຮົາ,

ທຸກຢ່າງຖືກປ່ຽນແປງ. ເຮົາມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອພຣະເຈ້ົາໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ມີແຕ່ພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ທ່ີຖືກດົນບັນດານໃຫ້

ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ, ຜູ້ທ່ີຕ້ອນຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນເທ່ົານ້ັນຈ່ິງຈະໄດ້ຮັບການຊົງປ່ຽນ

ແປງໃນຊີວິດ. ການມີຊີວິດດ້ວຍກັນກັບພຣະຄຣິດໃນການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະອົງມຄີວາມໝາຍວ່າເຮົາມີສ່ວນ

ຮ່ວມໃນການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍກັບພຣະອົງ. ເຮົາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບພຣະອົງ.

ເມື່ອເຮົາປະສົບກັບຄວາມຫຼົມ້ເຫຼວໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ, ກຸນແຈດອກສໍາຄັນໃນຈົດໝາຍຂອງໂປໂລທ່ີໜູນໃຈເຮົາ.

ການຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດກໍເພື່ອໃຫ້ເຮົາພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ. ໃນການເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ ພຣະ

ເຢຊູໄດ້ເອົາຊະນະຄວາມຕາຍ, ຄວາມຕາຍບ່ໍສາມເອົາຊະນະພຣະອົງໄດ້, ພຣະອົງໃຫ້ທຸກຄົນທ່ີວາງໃຈເຊ່ືອມີອິສຣະ

ໃນພຣະອົງ ຄວາມບາບບ່ໍປົກຄອງເຮົາອີກ ພຣະເຢຊູຄຣິດຈະບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ເຮົາດໍາລົງຊີວິດທ່ີຂັດແຍ້ງກັບການມີຊີວິດໃໝ່

ໃນພຣະອົງ.

2 ຕໍສູ່້ກບັຄວາມບາບ: ໂຣມ 6:12- 14

ເຖິງແມ່ນວ່າຊີວິດຂອງເຮົາຖືກປົດປ່ອຍຈາກອໍານາດຂອງຄວາມບາບແລ້ວກໍຈິງ. ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຍັງຈໍາເປັນ

ຕ້ອງໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບການຄອບງໍາຂອງຄວາມບາບອິກຢູ່ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. ຄວາມບາບບ່ໍສາມາດຄອບງໍາເຮົາ ແຕ່ພວກ

ເຮົາພົບຕົວເຮົາເອງວ່າເຮົາຍັງກະທໍາບາບຢູ່. ຄໍາວ່າ ຄອບງໍາ ໝາຍຄວາມວ່າ ປົກຄອງ ຫຼືມອໍີານາດບັງຄັບ. ກ່ອນທ່ີເຮົາ

ຈະໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນເຮົາໄດ້ເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມບາບຕາມທັມມະຊາດ ຫຼັງຈາກເຮົາໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະຄຣິດ

ເປັນພຣະຜູ້ໂພດໃຫພ້ົ້ນຂອງເຮົາ ພຣະອົງກໍໄດ້ກາຍມາເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ. ຄວາມບາບບ່ໍສາມາດຄອບງໍາເຮົາ
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ເພາະເຮົາໄດ້ມອບຕົວເຮົາເອງໃຫ້ກັບເຈ້ົານາຍຄົນໃໝ່ຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍ ມຫີຼາຍຄົນໄດ້ຂາດຄວາມສັມ

ພັນລະຫວ່າງເຂົາກັບຄວາມພົນ້ຂອງເຂົາແລະດໍາລົງຊີວິດທ່ີປາສຈາກຄວາມພົ້ນ. ພວກເຮົາປ່ອຍໃຫ້ຄວາມປາຖນາ

ກັບຕັນຫາຊ່ົວຂອງເນ້ືອກາຍຄອບງໍາການຖວາຍຊີວິດໃຫ້ດໍາລົງພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຮັດຈ່ັງໃດພວກເຮົາ

ຈ່ິງຈະເອົາຊະ ນະກັບການຕ່ໍສູ້ທ່ີເກີດຂ້ຶນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງນ້ີໄດ້? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງຍຸດທະວທີິການຕ່ໍສູ້ທັງຫຼາຍຈາກຈົດ

ໝາຍຂອງທ່ານໂປໂລ. ອັນທີນ່ຶງ, ພວກເຮົາຄວນເຂົາໃຈວາ່ພວກເຮົາສາມາດຄວບຄຸມການເລືອກຂອງເຮົາໄດ້ໂດຍ

ຜ່ານຣິດອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງຂ້ໍທີ 12 ແລະ 13 ຄໍາທ່ີວ່າ ìຢ່າໃຫ້î...îຢ່າມອບໃຫ້î ...

ìມອບຕົວເຮົາເອງî ໃນແຕ່ລະປໂຍກຂອງຄໍາເວົ້າລ້ວນແຕ່ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖິງການເລືອກທ່ີຈະຕັດສິນໃຈ. ດ້ວຍ

ການປາກົດຂອງພຣະ ຄຣິດໃນຊີວິດເຮົາ, ພວກເຮົາເລືອກເອົາການຕັດສິນໃຈທ່ີສລາດແລະເຊ່ືອຟັງ. ອັນທີສອງ, ພວກ

ເຮົາຕ້ອງປະຕິເສດທ່ີຈະບ່ໍໃຫ້ຄວາມບາບເຂ້ົາຄອບງໍາຮ່າງກາຍເຮົາ ນ້ັນແມ່ນຊີວິດຝ່າຍເນ້ືອໜັງແລະຝ່າຍຈິດວິນຍານ,

ໃນການກະທໍາຂອງເຮົາ, ການໄປຂອງເຮົາ, ການປາກເວົ້າຂອງເຮົາ. ອັນທີສາມ, ພວກເຮົາສາມາດຕັດສິນໃຈທ່ີຈະ

ມອບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາເໝືອນເປັນອາວຸດຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມອະທັມ ແທນທ່ີຈະໃຊ້ມັນເປັນອາວຸດຕ່ໍສູ້ກັບ

ຄວາມຊອບທັມ. ຮ່າງການຂອງເຮົາແມ່ນຫົນທາງນ່ຶງໃນການທ່ີເຮັດໃຫເ້ຮົາມີສ່ວນເຂ້ົາພວົພນັກັບຄວາມບາບຂອງເຮົາ

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອບ່ໍຄວນໃຫ້ຄວາມບາບຄອບງໍາການດໍາເນີນຊີວິດຂອງເຮົາ; ແຕ່ເຮົາຄວນມອບກາຍຖວາຍຕົວຂອງເຮົາໃຫ້ກັບ

ພຣະເຈ້ົາ. ອັນທີສ່ີ, ໃຫ້ພວກເຮົາຈົດຈໍາໄວ້ວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃຕ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ບ່ໍແມ່ນຢູ່ໃຕ້ກົດຂອງພຣະບັນ

ຍັດ. ດ້ວຍທາງພຣະຄຸນຄວາມເຊ່ືອເຮົາຈ່ິງເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຊ່ຶງເຮົາບ່ໍສົມຄວນທ່ີຈະໄດ້ຮັບ ພວກ

ເຮົາໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຂອງ ພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຕາມຄວາມເມດຕາ ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ.

ພຣະບັນຍັດບ່ໍໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາພົົ້ນໄດ້, ພຣະຄຸນນ້ັນໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບອິສຣະ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມບາບດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນໃຈໃນຊັຍຊະນະທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງຈັດຫາໃຫ້ໂດຍ

ທາງພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາດ້ວຍທາງຄວາມເຂ່ືອ. ພວກເຮົາໄດ້ຮບັຊັຍຊະນະດ້ວຍພຣະຄຸນ

ຂອງພຣະອົງ.

3. ຊຍັຊະນະໃນຄວາມຊອບທັມ: ໂຣມ 6: 15-18

ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອໄດ້ເປັນອິສຣະຈາກການເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມບາບ, ແຕ່ພຣະຄຸນບ່ໍ

ໄດ້ປົດປ່ອຍເຮົາໃຫ້ເປັນອິສຣະເພື່ອໃຫເ້ຮົາເຮັດທຸກສ່ິງຕາມຊອບໃຈ. ໂປໂລໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບບຸກຄົນທ່ີມີແນວຄວາມຄິດທ່ີ

ຜິດໃນເຣ່ືອງພຣະຄຸນ. ເຂົາຍອມຮັບໃນຂ້ໍທ່ີວ່າເຂົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃຕ້ກົດຂອງພຣະບັນຍັດ, ແຕ່ໂດຍການມີອິສຣະຂອງເຂົານ້ັນ

ເຂົາໝາຍຄວາມວ່າເຂົາສາມາດເຮັດທຸກສ່ິງຕາມຄວາມຊອບໃຈຕົນເອງ ແມ່ນເປັນການລະເມີດພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ

ເຈ້ົາດ້ວຍສິດເສຣິພາບທ່ີບ່ໍຢ້ານກົວຕ່ໍການລົງໂທດ. ໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຄໍາຖາມທ່ີເປັນຄໍາອ່ອນສຸພາບ: ນັບຕ້ັງແຕ່ເຮົາຢູ່ໃຕ້

ຮົ່ມພຣະຄຸນຂອງພຣະຄຣິດ, ìເຮົາຄວນກະທໍາບາບອີກຢູ່ບໍ...?î ທ່ານໄດ້ຕອບດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາທ່ີຊັດເຈນ ìບ່ໍເຮັດຢ່າງ

ແນ່ນອນ!î ເປັນຫຍັງຄົນສ່ວນຫຼາຍຈ່ຶງບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນເມື່ອຕົວເຂົາເອງເຮັດບາບ, ດ້ວຍວ່າເຮົາເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມ

ບາບ. ການກັບຄືນໄປເຮັດບາບນ້ັນເປັນການຫມິ່ນປມາດຕ່ໍການໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ສໍາລັບຄວາມຄິດຂອງມະນຸດເຮົາໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເຂົາເປັນອິສຣະຈາກຄວາມບາບ. ພຣະເຈ້ົາແລະຄໍາສອນອ່ືນໆ

ນ້ັນເປັນຄໍານຶກຄິດຂ້ຶນມາຊ່ືໆ. ພວກເຮົາທຸກຄົນເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມບາບ; ສ່ິງທ່ີແຕກຕ່າງນ້ັນກໍແມ່ນເຮົາມີສິດທ່ີ

ຈະເລືອກວ່າຈະເຊ່ືອຟັງຜູ້ໃດ, ຄວາມບາບຫຼືຄວາມຊອບທັມ. ສ່ິງດຽວທ່ີເປັນຜົນຂອງຄວາມບາບຄືຄວາມຕາຍທັງເນ້ືອ

ກາຍແລະຈິດວິນຍານ. ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຫລຸດພົ້ນອອກຈາກການເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມບາບມາເປັນຂ້ອຍ

ຂ້າຂອງຄວາມຊອບທັມ. ພວກເຮົາຈະປ່ຽນແປງຈາກສະພາບທ່ີຢູ່ໃຕ້ພຣະບັນຍັດໂດຍການປົດປ່ອຍໃຫ້ເປັນອິສຣະ

ດ້ວຍທາງພຣະຄຸນນ້ັນຢ່າງໃດ? ໂປໂລ ໄດ້ສເນີໃຫເ້ຫັນໃນຫາຼຍຕອນໃນການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຊອບທັມ: ອັນທີ
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ນຶງ່, ຖວາຍຕົວເອງໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາເໝືອນກັບເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມຊອບທັມ. ຄໍາວ່າ ຖວາຍຕວົນ້ັນໄດ້ເນ້ັນໜັກ

ເຖິງການເລືອກດ່ັງທ່ີເຮົາພົບເຫັນໃນຂ້ໍ 12 ແລະ 13.ຄຸນລັກສະນະອັນນ່ຶງໃນການມີອິສຣະໃນພຣະຄຣິດແມ່ນພຣະອົງ

ຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາມີອິສຣະໃນການເລືອກທ່ີຈະຖວາຍຕົວເປັນຂ້າໃຊ້ໃນຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ. ອນັທສີອງ, ຈ່ົງ

ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີທ່ານຖືກປົດປ່ອຍຈາກການເປັນຂ້າທາດຂອງຄວາມບາບ. ອັນທີສາມ, ພຽງແຕ່ເວົ້າວ່າ ìບ່ໍî ຕ່ໍ

ຄວາມບາບນ້ັນບ່ໍພຽງພໍ; ພວກເຮົາຈໍາຕ້ອງເວົ້າວ່າ ìແມ່ນແລ້ວî ເຮົາຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຊອບທັມ. ໂປໂລໄດ້

ເຕືອນສະຕິຄຣິສຕຽນໃນກຸງໂຣມວ່າເຂົາໄດ້ເຊ່ືອຟັງແລະປະຕິບັດຕາມຄູຣສອນເມື່ອເຂົາໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະຄຣິດໃນ

ເທ່ືອທໍາອິດນ້ັນ. ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາບ່ໍໄດ້ຖືກບີບບັງຄັບ, ແຕ່ເຂົາໄດ້ຮັບຈາກໃຈຂອງເຂົາ. ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫເ້ຮົາ

ດໍາລົງຊີວິດຄຣິສຕຽນທ່ີອອກຈາກຈິດໃຈຂອງເຮົາ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໂຜດໃຫເ້ຮົາພົນ້ຈາກທາດຂອງຄວາມບາບດ້ວຍການສ້ິນພຣະຊົນແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະບຸດ

ຂອງພຣະອົງ. ເຮົາສົມຄວນສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນກັບການເສັຽສະລະເຊ່ັນນ້ີ. ດໍາລົງຊີວິດໃນຄວາມຊອບທັມ(1) ປະ

ຕິເສດຊີວິດເກ່ົາທີມີຄວາມບາບປະປົນຢູ່. (2) ຕອບສນອງແລະມອບຈິດໃຈເຊ່ືອຟັງພຣະຄຣິດ ແລະ (3) ຜົນປາກົດກໍ

ຄືຊັນຊະນະໃນຊີວິດທ່ີຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ.

ບົດຮຽນແຫງ່ຊວີດິ

ການດໍາລົງຊີວິດຄຣິສຕຽນນ້ັນຈະເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບພຣະຄຣິດ, ທ່ານສາມາດສະແດງໃຫເ້ຫັນ

ວ່າພຣະອົງນ້ັນຢູ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ໃນຊີວິດໃໝ່ຂອງທ່ານ, ທ່ານໄດ້ໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເປັນຜູ້ປົກປັກຮັກສາທ່ານ

ໃຫ້ຫລຸດພົ້ນຈາກບາບ. ໃນຂະນະທ່ີທ່ານດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຊອບທັມນ້ັນ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຈະ

ເປັນຜູ້ນໍາພາທ່ານໃຫ້ສັຣເສີນພຣະຄຣິດໃນແຕ່ລະມື້ລະວັນ.

ຈ່ົງພິຈາລະນາເບ່ີງການປ່ຽນແປງໃນການດໍາລົງຊິວິດຂອງທ່ານເມື່ອທ່ານດໍາລົງຊີວດິຢູ່ໃນເສຣີພາບທີມີຢູ່ໃນ

ພຣະຄຣິດ.

 ຜູ້ອ່ືນເຂົາສັງເກດແລະຮູ້ໄດ້ວ່າມີລັກສະນະຂອງພຣະຄຣິດຢູ່ໃນທ່ານ. ແມ່ນອັນໃດທ່ີທ່ານເຫຼື້ອມໃສຫຼາຍທ່ີ

ສຸດໃນພຣະຄຣິດ? ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານມີຖານະອັນສູງສ່ົງແລະມີຊີວິດຊີວາ, ທ່ານສາມາດນຶກຄິດໄດ້ບ່ໍ

ວ່າຖານະອັນສູງສ່ົງຂອງພຣະຄຣິດທ່ີໄດ້ສໍາແດງອອກໃຫ້ເຫນັໃນຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງແທ້ຈິງນ້ັນແມ່ນອັນໃດ?

 ການພົວພັນກັນຄົນອ່ືນໆຂອງທ່ານມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນທ່ີທໍາງານ, ທ່ີບ້ານ, ແລະຕ່ໍຜູ້ອ່ືນໆທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວ

ທ່ານ. ຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ຫຼັ່ງໄຫຼອອກຈາກຕົວທ່ານໄປສູ່ຄົນອ່ືນໆທ່ີຢູ່ອ້ອມໆຕົວທ່ານ. ຄວາມສັມ

ພັນລະຫວ່າງທ່ານກັບຄົນອ່ືນນ້ັນຈະມີການປ່ຽນແປງບ່ໍຖ້າວ່າທ່ານຍອມໃຫ້ພຣະຄຣິດເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງ

ທ່ານ?

 ທ່ານໄດ້ພົບພໍ້ກັບອໍານາດທ່ີໃຫ້ທ່ານເອົາຊະນະກັບຄວາມບາບ, ຮວມທັງການທົດລອງທ່ີທ່ານປະເຊີນຢູ່ນ້ັນ.

ທ່ານກໍສາມາດເອົາຊະນະຄວາມບາບນ້ັນໄດ້ເມື່ອທ່ານຍອມໃຫ້ພຣະຄຣິດເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງທ່ານ.ໃນຊີວິດ

ຂອງທ່ານມີອັນໃດແດທ່ີທ່ານຮູວ້່າໄດ້ຊັຍຊະນະແລ້ວຍ້ອນພຣະຄຣິດ?

 ແທນທ່ີຈະເຮັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເນ້ືອກາຍຂອງທ່ານເອງ. ແຕ່ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມສາມາດໃນການ

ດໍາລົງຊີວິດໃນຄວາມຊອບທັມ. ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຈິດໃຈຂອງທ່ານເຕັມລ້ົນດ້ວຍການຮູ້ບຸນຄຸນໃນເມື່ອທ່ານດໍາລົງ

ຊີວິດຢູ່ໃນອິສຣະຂອງພຣະຄຣິດ. ແມ່ນພາກສ່ວນໃດເປັນການຕັດສິນໃຈຍາກທ່ີສຸດຕ່ໍການດໍາລົງຊີວິດໃນ

ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະຄຣິດ?

ອຸປຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕດິສັມພັນ. www.lsbf.orgແປໂດຍ: LLBC.
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__________________________________________

ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ຄາລາເຕັຽ  

ົດຮຽນນສາມາດສະທອນຕຊວີດິທາ

ວາມເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາ

ວາມລອດພົ້ນຂອງເຮົາ. ບົດຮຽນນ້ີຈະນໍາພາຜູ້ໃຫຽ່ຄ້ົນພບົ

ົນອ່ືນໂດຍການນໍາພາຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ

ົດຮຽນນເວາກຽ່ວກບັຫຍງັ:

ໃນບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເສຣີພາບທ່ີເຮົ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນຈິ່ງມຄີວາມສໍາຄັນ

ີວິດຄຣິສຕຽນບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ມີສ່ິງໃດແດ່

່າງຫຼວງຫຼາຍ, ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຊ້ເຮົາໃຫເ້ປັນທ່ໍພຣ

ະມີການພົວພັນກັບທຸກໆ ຄົນບ່ໍແມ່ນພຽ

ຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດແລະໄປທົວໂລກ

ຣະຄຣິດດ້ວຍການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ.

ມາຍ ໄດ້ເຮັດວຽກໜັກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົ

້າງໂລກສ່ວນຕົວຂອງລາວແມ່ນໜ້າທ່ີການງານຂອງລາວ

າວ. ເມື່ອ ມາຍ ໄດ້ຖວາຍຕົວລາວໃຫ້ກັບອົງພຣະເຢຊູ

ານທ່ີແຂງແຮງ, ເປັນສາມເີຊ່ືອວາງໃຈ,

າມສະຖານທ່ີອ່ືນໆ. ສອນຫ້ອງຮຽນວັນອ

່ວຍໃນຄະນະຈັດຕ້ັງຊາວໜ່ ຸມ. ເມື່ອຫຼັງຄາໂບດເພຍ້ອນຖືກລົມພະຍຸພັດ

າກພະຍຸເຮີຣິເຄນ ຄັດຕຣິນາ, ລາວນໍາພາກຸ່

ອງລາວ.

ທ່ານເດ ທ່ານຮັກຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານຫຼາຍປານໃດ

ຊ້ພຣະຄຣິດດ້ວຍການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ.

. ມໃີຈໃນການຮບັໃຊ:້ (ຄາລາເຕັຽ 

ນຊີວິດຂອງທ່ານພຣະເຈ້ົາໄດເອ້ີນທ່ານໃຫ້ເຮັດຫຽັງ 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ

ອາທດິທີ 31 ກໍຣະກດົ 2011 ( 7/31/2011 )

__________________________________________

ການຮບັໃຊ້

ຄາລາເຕັຽ  5: 13-16, 22-26; 6: 7-10

ານຢ່າງໃດ ?

ສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງດຸ່ນດ່ຽງນ້ັນ ຕ້ອງມີການຮັບໃຊ້ພຣະອົງແລະຄົນ

ຈະນໍາພາຜູ້ໃຫຽ່ຄ້ົນພບົຄວາມສັນຕິສຸກແລະອິດສຣະພາບທ່ີພົບໃນການຮັບໃຊ້

ົນອ່ືນໂດຍການນໍາພາຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.

ເສຣີພາບທ່ີເຮົາຄ້ົນພົບໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເພື່ອການຮັບໃຊ້

ສໍາຄັນ:

ສຕຽນບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ມີສ່ິງໃດແດ່ທ່ີພຣະຄຣິດເຮັດເພື່ອເຮົາ. ໃນເມື່ອຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບພຣະພອນ

າມີພຣະປະສົງໃຊ້ເຮົາໃຫເ້ປັນທ່ໍພຣະພອນໃຫ້ກັບຄົນອ່ືນ. ຕົວຢ່າງ, ຄຣິສ

ຄົນບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ທ່ີຜູ້ເຮົາຕ້ອງການເທ່ົານ້ັນ;ແມ່ນເປ້ົາໝາຍໃຫຽຜ່່ານທາງການຮັບໃຊ້ໃນ

ແລະໄປທົວໂລກ. ບົດຮຽນນ້ີນໍາພາເຮົາໃຫ້ສຸມໃຈໃສ່ໃນເສຣີພານຂອງເຮົ

ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວລາວແລະນ້ັນແມ່ນຄວາມສຸກທ່ີລາວໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ

ໜ້າທ່ີການງານຂອງລາວ, ຄອບຄົວຂອງລາວ, ສ່ິງທ່ີເຮດັໃຫ້ເກີ

ວລາວໃຫ້ກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ລາວໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍກ

, ແລະເປັນພໍ່ທ່ີດີ, ມາຍ ຍັງໄດ້ຮັບໃຊ້ວຽກງານພຣະຄຣິດໃນຄ

ສອນຫ້ອງຮຽນວັນອາທິດ, ບໍຣິການຮັບໃຊ້ນໍາຄະນະບໍຣິຫານງານ, ຖວາຍ

ເມື່ອຫຼັງຄາໂບດເພຍ້ອນຖືກລົມພະຍຸພັດ, ມາຍ ກໍອາສາສມັກເປັນຜູ້ສ້ອມແປງ

ລາວນໍາພາກຸ່ມຄົນງານອາສາສມັກໄປສ້ອມແປງບ້ານເຮືອນທ່ີນ້ັນ.

ສຕຽນຂອງທ່ານຫຼາຍປານໃດ? ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຄ້ົນພົບຄວາມສຸກໃນການຮັບ

ສືກສາພຣະຄມັພີ

ຄາລາເຕັຽ 5:13-15)

ນພຣະເຈ້ົາໄດເອ້ີນທ່ານໃຫ້ເຮັດຫຽັງ ? ມີຫາຼຍໆຄົນຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເອົາແຕ່ຜູ້

__________________________________________

ຄົນອ່ືນ ຊ່ຶງມາຈາກ

ຄວາມສັນຕິສຸກແລະອິດສຣະພາບທ່ີພົບໃນການຮັບໃຊ້

ເພື່ອການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ.

ໃນເມື່ອຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບພຣະພອນ

ສຕະຈັກຕ້ອງການທ່ີ

ານທາງການຮັບໃຊ້ໃນ

ເສຣີພານຂອງເຮົາໃນການຮັບໃຊ້

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວ

ສ່ິງທ່ີເຮດັໃຫ້ເກີດຄວາມພໍໃຈແກ່

ລາວໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ. ເປັນຄົນ

ໃນຄຣິສຕະຈັກແລະ

ຍນ່ຶງສ່ວນສິບ, ແລະ

ມາຍ ກໍອາສາສມັກເປັນຜູ້ສ້ອມແປງ. ຫຼັງ

. ມາຍຮັກຊີວິດໃໝ່

ຄວາມສຸກໃນການຮັບ

ຫາຼຍໆຄົນຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເອົາແຕ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂ້ັນອາ
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ຈານຫຼຶຜູ້ນໍາ, ຄວາມຈິງແລ້ວ, ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃນແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງກັນ. ໃນແຜນການຂອງພຣະອົງນ້ັນໄດ້

ເລ້ີມຕ້ັງແຕ່ໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາມາຮັບເອົາຄວາມພົ້ນ. ກ່ອນທ່ີເຮົາຈະກາຍມາເປັນຄຣິສຕຽນ ພວກເຮົາຢູ່ໃຕ້ການຄອບງໍາຂອງ

ຄວາມບາບ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເອົາພວກເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາມາມອິີສຣະໃນພຣະຄຣິດ. ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນເຊ້ືອ

ເຊີນໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອນຮັບເອົາຊີວິດໃໝ່ຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພຣະອົງໄດ້ຮຽກເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ອອກຈາກ

ຄວາມມືດໃຫເ້ຂ້ົາມາຢູ້ໃນຄວາມສວ່າງ ( 1 ເປໂຕ 2: 9 ) ໂປໂລໄດ້ພະຍາຍາມທ່ີຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບເສຣີພາບເພື່ອ

ໃຫ້ຊາວຄາລາເຕັຽໄດ້ເຂ້ົາໃຈ. ເສຣີພາບອັນນ້ີແມ່ນຄ້າຍຄືກັບເສຣີພາບທ່ີພວກຂ້າທາດໄດ້ຮັບ, ເສຣີພາບທ່ີບ່ໍມີການ

ລຶບລ້າງ, ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ເຮດັສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີເພື່ອພວກເຮົາ. ພຣະອົງໄດ້ເອົາພວກເຮົາອອກຈາກການເປັນທາດຂອງ

ຄວາມບາບ; ບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດຍົກເລີກການໃຫ້ອະພັຍໂທດນ້ີໄດ້, ພວກເຮົາມີເສຣີພາບ. ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລຸດ

ພົ້ນອອກຈາກພິທີທາງສາສນາແລະກົດບັນຍັດ, ແຕ່ພວກເຮາົບ່ໍຄວນສັບສົນໃນການມີອິສຣະພາບດ້ວຍການຊົງອະນຸ

ຍາດໃຫ້. ຊາວຄາລາເຕັຽຈໍານວນນ່ຶງບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນເສຣີພາຍໃໝ່ຂອງເຂົາ. ເຂົາເຊ່ືອວ່າເຂົາສາມາດເຮັດທຸກສ່ິງໃດ້ຕາມ

ຄວາມພໍໃຈຂອງເຂົາ. ໂປໂລໄດ້ຕັກເຕືອນເຂົາບ່ໍໃຫ້ໃຊ້ເສຣີພາບນ້ັນໄປໃນທາງທ່ີຜິດຍ້ານວ່າຈະເປັນເຫດໃຫເ້ນ້ືອກາຍ

ຂອງເຮົາກະທໍາບາບ(ທັມມະຊາດບາບ). ເຂົາບ່ໍສົມຄວນຈະກັບໄປຫຍ້ ຸງກຽວກັບບາບທ່ີຖືກປົດປ່ອຍແລ້ວ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອບ່ໍ

ໄດ້ຈັດໄວ້ໃຫ້ເປັນອິສຣະຈາກບາງສ່ິງບາງຢ່າງ, ພວກເຮົາມີສຣະເພື່ອເຫດຜົນຢ່າງນ່ຶງຄືພຣະເຢຊູຄຣິດເຮັດໃຫເ້ຮົາ

ເປັນ ì ຜູ້ຮັບໃຊ້ເຊ່ິງກັນແລະກັນດ້ວຍທາງຄວາມຮັກ.î ໃນປໂຍກນ້ີເປັນຄວາມຕ້ອງການແລະແຮງບັນດານໃຈໃນເສຣີ

ພາບຂອງເຮົາ. ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເສຣີພາຍແກ່ເຮົາບ່ໍແມ່ນເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວາມປາຖນາຂອງເຮົາ, ແຕ່ໃຫ້ເຮົາ

ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ. ເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອ່ືນບ່ໍແມ່ນດ້ວຍຄວາມຝືນໃຈ, ແຕ່ເຮັດດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຮູ້

ບຸນຄຸນ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃຫຮ້ັກເຊ່ິງກັນແລະກັນ. ໂປໂລໄດ້ອ້າງເຖິງນ່ຶງໃນຂ້ໍຄໍາສ່ັງໃຫຽ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດທ່ີວ່າຮັກເພື່ອນ

ບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ ( ມັດທາຍ 22: 37-40). ແທນທ່ີຈະຊອກຫາຄວາມສຸກສໍາບາຍໃຫ້ກັບຕົນເອງ, ຄຣິສຕຽນເຮົາ

ມີເສຣີພາບຢ່າງເຕັມປ່ຽມໃນພຣະຄຣິດໃນການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ. ໂປໂລໄດ້ຕັກເຕືອນຊາວຄາລາເຕັຽວ່າປາສຈາກແຮງ

ບັນດານໃຈຂອງຄວາມຮັກເຂົາ ì ກັດກັນແລະເຂ່ັນຂ້າກັນ.î ທ່ານໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຂອງຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຕ່ໍສູ້ກັນ.

ຄົນທ່ີບ່ໍສັດທາໃນພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍຮູ້ຈັກທ່ີຈະຮັບໃຊ້ກັນ, ມີແຕ່ການເອົາລັດເອົາປຽບເຊ່ິງກັນແລະກັນ.

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຢ່າງໝັ້ນຄົງຈໍາຕ້ອງເລືອກລະຫວ່າງຄວາມເຫັນແກ່ຕົວແລະການຮັບໃຊ້. ປະຕິເສດນິສັຍທ່ີອ່ຽງໄປຝ່າຍໂລກ

ເຮົາມີຄວາມປິຕິຍິນດີທ່ີຈະຮບັໃຊ້ຄົນອ່ືນ. ເມື່ອເຮົາຮັກພຣະບິດາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ພວກເຮົາຈະຮັກແລະຮັບໃຊ້ໄພ່

ພົນຂອງພຣະອົງ.

2. ພລັງຂອງການຮບັໃຊ:້ (ຄາລາເຕັຽ 5:16, 22-26)

ຂໍກຸນແຈອັນສໍາຄັນໃນການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນດ້ວຍຄວາມຮັກແມນ່ການເດີນໃນຣິດອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ຄໍາ

ເວົ້າວ່າ ເດນີ ມີຄວາມໝາຍເຖິງການດໍາລົງຊີວິດ. ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໆດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ການປະພຶດປະຕິ

ບັດຂອງເຮົາຕ່ໍຄົນອ່ືນ, ອຸປະນິສັຍແລະການກະທໍາຂອງເຮົາໃຫ້ຂ້ຶນຢູ່ກັບການຊົງນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.

ຄຣິສຕຽນເຮົາບາງຄ້ັງກໍພະຍາຍາມໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງເຮາົເອງທ່ີຈະດໍາລົງຊີວິດໃຫເ້ໝືອນກັບພຣະຄຣິດ. ເມື່ອເຮົາ

ດໍາລົງຊີວິດຕາມທໍາມະຊາດສັນຊາດຍານຂອງເຮົາເອງ, ພວກເຮົາກໍດໍາລົງຊີວິດຕາມ ì ຕັນຫາຂອງເນ້ືອກາຍ.î ໃນ

ປໂຍກນ້ີໄດ້ອະທິບາຍເຖິງທັມມະຊາດຄວາມບາບຂອງມະນຸດ. ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍສັງເກດວ່າບຸກຄົນທ່ີເປັນຄົນຂອງພຣະ

ຄຣິດຄວນປະຫານນິສັຍທ່ີເປັນຕັນຫາຂອງເນ້ືອກາຍນ້ັນເສັຽ, ເພາະມັນເປັນຄວາມຫຼອງລວງຕາມຄວາມປາຖນາຊ່ົວ.

ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຮັບໃຊ້ເຊ່ິງກັນແລະກັນໄດ້ດ້ວຍກໍາລັງຂອງເຮົາເອງ; ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງອາສັຍຣິດອໍານາດຂອງ

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ໃນເມື່ອພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທໍາງານຜ່ານທາງຜູ້ເຊ່ືອເຮົາກໍຈະເຫັນຜົນຂອງພຣະວິນຍານປະກົດ

ອອກໃຫ້ເຫັນໃນຊີວິດແລະການຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ. ໝາກໄມ້, ດອກ ແລະໃບທ່ີອອກຈາກກ່ິງງ່າຂອງມັນກໍລ້ວນແຕ່ໄດ້
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ຕິດກັບລໍາຕ້ົນຂອງມັນ. ໃນທໍານອງດຽວກັນເມື່ອພວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດໃນພຣະວິນຍານຜົນຂອງພຣະວິນຍານກໍເປັນ

ຫຼັກຖານທ່ີປາກົດອອກໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. ໂປໂລໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫນັຜົນຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຖິງເກ້ົາຂ້ໍນໍາກັນ. ຈ່ົງພິຈາ

ຣະນາເບ່ິງຄຸນລັກສະນະພື້ນຖານອັນສໍາຄັນທ່ີສະແດງອອກໃນການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ. ຈ່ົງສົມທຽບເບ່ິງໜາກຜົນຄຸນລັກ

ສະນະພິເສດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເກ້ົາຢ່າງໃສ່ກັບການງານຂອງມະນຸດ, ສັງເກດເບ່ິງວ່າຕັນຫາຂອງເນ້ືອກາຍມີ

ຜົນຢ່າງໃດໃນຂະນະທ່ີພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດທໍາງານ. ທັມມະຊາດຊີວິດຝ່າຍເນ້ືອກາຍຂອງເຮົາ( ຄວາມບາບ)ບ່ໍມີສ່ວນ

ໃດເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາ (ໂຣມ 7:18 ). ໂປໂລໄດ້ເຕືອນວ່າຖ້າພວກເຮົາບ່ໍຕິດຕາມພຣະວິນຍານບໍຣິ

ສຸດເຮົາກໍຈະກາຍເປັຍຄົນອວດຕົວ. ການເຫັນແກ່ຕົວເປັນຜົນສະທ້ອນໃນການເຍ້ົາຍວນຊ່ຶງກັນແລະກັນແລະອິດສາ

ຣິສຍາເຊ່ິງກັນແລະກັນ.

ມແີຕ່ດໍາລົງຊີວິດໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເທົານ້ັນເຮົາຈ່ິງຈະມີຄວາມສາມາດພຽງພທ່ີໍຈະຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອ່ືນໄດ້.

ດໍາລົງຊີວິດໃນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາມີຄວາມໝາຍວ່າເຮົາໄດ້ຕິດຕາມພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ຄໍາເວົ້າຂອງ

ໂປໂລໄດ້ພັນລະນາໃຫ້ເຫັນການເລືອກເດີນຂອງແຕ່ລະຄົນໃນແຕ່ລະບາດກ້າວ. ຕິດຕາມໃນແຕ່ລະຂ້ັນໆໄປ.

ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຕິດຕາມທິດທາງຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ໂດຍປາສຈາກຣິດອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິ

ສຸດ. ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຮັກແລະມີຈິດໃຈທ່ີຈະຊ່ວຍເຫຼືອເຊ່ິງກັນແລະກັນໄດ້ໃນພຣະວິນຍານຂອງພຣະຄຣິດ

ຜູ້ທ່ີມາບ່ໍໄດ້ເພື່ອໃຫ້ຄົນອ່ືນປະຕິບັດ: ແຕ່ມາເພື່ອທ່ີຈະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນແລະຖວາຍຊີວິດຂອງພຣະອົງເພື່ອໃຫເ້ປັນຄ່າໄຖ່

ແກ່ຄົນທັງຫຼາຍ. (ມາລາໂກ 10:45 )

3. ລາງວນັຈາກການຮັບໃຊ:້ (ຄາລາເຕັຽ 6: 7-10)

ຜົນໄດ້ຮັບໃນການຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາແລະການທໍາຄວາມດີຂອງເຮົານ້ັນບ່ໍໄດ້ປາກົດໃຫ້ເຫັນໃນທັນທີທັນໃດ ບາງທີເຮົາ

ອາດຈະບ່ໍໄດ້ພົບຜົນທ່ີເຮົາຮັບໃຊ້ນ້ັນໃນຊີວິດນ້ີເລີຍກໍມີ. ໃນເມື່ອເປັນເຊ່ັນນ້ີພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນແລະຕ່ໍສູ້

ກັບສ່ິງທ່ີພະຍາຍາມຍົວະໃຫ້ເຮົາມີການອິດເມື່ອຍແລະທ້ໍຖອຍ. ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ບັນຊາໃນການໃຫ້ລາງວັນ

ກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ນ້ັນຕາມເວລາຂອງພຣະອົງເອງ. ດ່ັງນ້ັນພວກເຮາົຈ່ຶງໃຫ້ສືບຕ່ໍເຮັດການດີຕ່ໍຄົນທັງປວງສືບໆໄປ. ໂປໂລໄດ້

ຊຸກຍູ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃຫ້ສືບຕ່ໍເຮັດການດີຕ່ໍໄປ. ເພິ່ນໄດ້ໃຫຫ້ຼານເຫດຜົນສໍາລັບຄວາມພຽນພະຍາຍາມ; ປະການທີນ່ຶງ, ເຮົາ

ຫວ່ານສ່ິງໃດລົງໄປເຮົາກໍໄດ້ຮບັສ່ິງນ້ັນ. ໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຄໍາປຽບທຽບນ້ີໃສ່ກັບການປູກຝັງເພືອ່ສ່ົງເສີມໃຫ້ກໍາລັງໃຈກັບ

ຊາວຄາລາເຕັຽ ເປັນທ່ີຮູ້ຈັກກັນດີວ່າກົດເກນຂອງການເກັບກຽວນ້ັນຈະມາພາຍຫຼັງການຫວ່ານ, ຈະເປັນແບບນ້ີຕລອດ

ໄປ. ໂປໂລໄດ້ເຕືອນສະຕິຊາວຄາລາເຕັຽວ່າຜົນນ້ັນຈະປະກົດຂ້ຶນຕາມເວລາອັນສົມຄວນຖ້າເຮົາບ່ໍທ້ໍຖອຍ.

ປະການທີສອງ, ເຮົາຈະເກັບກ່ຽວສ່ິງທ່ີເຮົາຫວ່ານລົງໄປ. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດດໍາລົງຊີວດິຝ່າຍເນ້ືອກາຍແລ້ວຕ້ອງ

ຫວັງຜົນຊີວິດຝ່າຍພຣະວິນຍານ. ມີບາງຄົນຫວ່ານດ້ວຍຕັນຫາຂອງເນ້ືອກາຍ ( ທໍາມະຊາດບາບ ). ເຂົາກໍມີຄວາມ

ພໍໃຈໃນການບາບຂອງເຂົາ ເຂົາບ່ໍມີຄວາມສົນໃຈໃນການທ່ີຈະຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອ່ືນ, ເຂົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນໍາແຕ່

ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເອງ. ຜົນທ່ີຕາມມາຂອງການດໍາລົງຊີວິດຝ່າຍເນ້ືອໜັງກໍຄືຄວາມເປ່ືອຍເນ່ົາ, ທ່ີເປັນສັນຍາ

ລັກໃຫ້ເຮົາຮູວ້່າຊີວິດຝ່າຍເນ້ືອໜັງນ້ັນກໍາລັງເສ່ືອມໂຊມລົງ.

ປະການທີສາມ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄວນຫວ່ານ ì ຜົນຂອງພຣະວິນຍານ ì ໃນຖ້ອຍຄໍານ້ີໝາຍເຖິງການດໍາລົງຊີວິດໂດຍ

ການນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ເມື່ອເຮົາມີຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວພຣະວິນຍານຈະເລ້ີມຕ້ົນຄວບ

ຄຸມຊີວິດຂອງເຮົາໃນຜົນຂອງການເກັບກ່ຽວນ້ັນກໍຄືຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດທ່ີນໍາພາໂດຍ

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແມ່ນສະແດງອອກເຖິງການມີຈິດໃຈທ່ີຍາກຮັບໃຊ້ຜູ້ອ່ືນ. ປະການທີສ່ີ, ຄວາມຕ້ັງໃຈໃນການທ່ີ

ຢາກເຮັດດີນ້ັນບ່ໍໄດ້ເປັນທ່ີຮັບຮູ້ຂອງຄົນອ່ືນ. ຄຣິສຕຽນຈະບ່ໍທໍາຄວາມດີເພື່ອເອົາກຽດຕິຍົດມາໃຫ້ຕົນເອງ. ຜູ້ອ່ືນອາດ

ຈະບ່ໍເຫັນແລະບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມດີທ່ີເຮົາເຮັດນ້ັນ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຮູ້. ສຸດທ້າຍ, ເ ຮົາຄວນຮບັໃຊ້ຄົນອ່ືນໃນພຣະນາມ
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ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຕ່ໍຄອບຄົວທ່ີຮ່ວມຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອ. ໂດຍການຮັບໃຊ້ອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງ

ໃນພຣະຄຣິດ.

ບດົຮຽນຊວີດິ

ການຮັບໃຊ້ຜູ້ອ່ືນນ້ັນຄວນຈະເປັນມາດຕະຖານຂອງຜູ້ເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະເດັດ

ລົງມາໃນໂລກນ້ີເພື່ອຮັບໃຊ້ຜູ້ອ່ືນ. ເຮົາໄດ້ຮັບອິສຣະໂດຍການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເທິງໄມ້ກາງແຂນ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ

ຄວນຈະຕິດຕາມແລະເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະອົງຄືມີຄວາມຮັກແລະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ.

ເມື່ອສຶກສາບົດຮຽນນ້ີແລ້ວຈະນໍາຜົນປໂຍດມາໃຫ້ເຮົາແລະຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ.

 ຈິດໃຈຂອງມະນຸດຈະສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະຂອງເຂົາເອງໂດຍການທ່ີເຂົາມປີະຕິກິຣິຍາຕ່ໍຜູ້ອ່ືນ

ແບບໃດ? ຈິດໃຈທ່ີຄັບແຄບນ້ັນຈະມີແຕ່ເຫັນຜົນປໂຍດສໍາລັບຕົວເອງເທ່ົານ້ັນ. ມີແຕ່ພຣະເຢຊູຄຣິດເທ່ົານ້ັນ

ທ່ີສາມາດປ່ຽນຈິດໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ຮັກຜູ້ອ່ືນ ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງນ້ັນຈູງໃຈເຮົາໃຫ້ໄປຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ ມີຜູ້ໃດ

ຜູ້ນ່ຶງໄດ້ບອກທ່ານແລ້ວບ່ໍວ່າທ່ານເປັນຜູ້ມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງຫຼືຈິດໃຈຄັບແຄບ? ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ?

 ເຮົາສາມາດຮັກໄດ້ແຕ່ພຽງບາງຄົນເທ່ົານ້ັນແຕ່ສໍາລັບພຣະຄຣິດແລ້ວບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮັກໝົດທຸກຄົນ. ພຣະ

ວິນຍານບໍຣິສຸດຈະເປັນຜູ້ນໍາພາເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຮັກເຊ່ິງກັນແລະກັນ. ເມື່ອໃດທ່ານໄດ້ຮັບໃຊ້ບຸກຄົນທ່ີທ່ານບ່ໍ

ມັກ? ມີຫຽັງເກີດຂ້ຶນ?

 ມີຄວາມຮັກແລະຫ່ວງໃຍຕ່ໍຄົນອ່ືນສະແດງໃຫເ້ຮົາຮູ້ເຖິງຄວາມພໍພຣະທັຍຂອງພຣະຄຣິດໃນການກະທໍາພາ

ຣະກິດຂອງພຣະອົງຜ່ານທາງພວກເຮົາ. ການຍ້ອງຍໍໃຫ້ກຽດທ່ີໄດ້ຮັບມາໃນທັນທີທັນໃດນ້ັນມີຄວາມສໍາຄັນ

ບ່ໍ, ຈຸດສໍາຄັນແມ່ນໃຫພ້ຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບກຽດບ່ໍແມ່ນບ່ໍ. ອັນໃດທ່ີເຮັດໃຫ້ພຣະຄຣິດພໍພຣະທັຍໃນການຮັບໃຊ້

ຂອງທ່ານ?

ອຸປຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕດິສັມພັນ. www.lsbf.orgແປໂດຍ: LLBC.



ຂ

ຜ

ເ

ສ

ຜ

ຄ

ແ

ໃ

ພ

1

ແ

ນ

ຂ

ຄ

ຄ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທີ 7 ສິງຫາ 2011 (8-7-2011)

ຈົງ່ຮກັກັນແລະກັນ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: ໂຢຮັນ 13:34-35; 1 ໂຢຮັນ 3:10-12,16-18; 4:7-13,19

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ເພື່ອໃຫ້ຈະເຣີນຂ້ຶນໃຫ້ສເມກັີນດ້ານຈິດວິນຍານ, ຜູ້ເຊ່ືອຕ້ອງມີຄວາມສໍາພັນກັບພຣະ

ເຈ້ົາແລະຄົນອ່ືນໃນຄຣິສຕະຈັກ. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍທ່ານເຮດັໃຫ້ພຣະມະຫາບັນຊາ

ຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາເຣັດ ໃຫ້ຮັກກັນແລະກັນເໝືອນດ່ັງພຣະ ອົງໄດ້ຮັກພວກເຮົາ.

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ: ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະມະຫາບັນຊາຄືໃຫພ້ວກເຮົາຮັກກັນແລະກັນ.

ິ່ງສາໍຄັນໃນບົດຮຽນ: ບົດຮຽນນ້ີສໍາຄັນຫລາຍ

ເພາະໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຮັກຊ່ຶງເປັນລັກສະນະຂອງ ຄຣິສະຕຽນໃຫ້ມີຄວາມສໍາພັນຕ່ໍ

ກັນ. ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມຮັກ. ພວກ

ເຮົາຕ້ອງສຶກສາຈາກພຣະຄັມພີເພື່ອຈະເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມໝາຍແທ້ຂອງຄວາມຮັກ 

ວ່າຮັກນ້ັນມາຈາກໃສ, ແລະຄວາມຮັກສະແດງອອກມາຢ່າງໃດ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ໃນທຸກວັນນ້ີມີພວກນັກແຕ່ງເພງ ນັກຮ້ອງດັງຫລາຍໆຄົນໄດ້ພາກັນຮ້ອງເພງທ່ີບັນລະຍາຍເຖິງຄວາມຮັກລະຫວ່າງ

ູ້ຍິງແລະຜູ້ຊາຍ. ເພງນ້ັນຈະເປັນຊະນິດໃດກໍຕາມລ້ວນແຕ່ເວົ້າເຖິງຄວາມຮັກ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກ.

ຫລາຍຄົນບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມຮັກຈາກທັສນະຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງແຕກຕ່າງກັບຄວາມຮູ້ສຶກ. ຄວາມຮັກນ້ັນເປັນຄຸນ

່າທ່ີສູງຂອງຄຣິສະຕຽນໃນການສ້າງຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນ ເພາະໃນທຸກວັນນ້ີສັງຄົມບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມໝາຍອັນ

ທ້ຈິງຂອງຄວາມຮັກ

ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າຄວາມຮັກນ້ັນມາຈາກໃສແທ້-ແລະຄວາມຮັກນ້ັນໄດ້ສະແດງອອກມາຢ່າງ

ດ. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາສໍາເຣັດຕ່ໍພຣະມະຫາບັນຊາຂອງອົງພຣະຄຣິດເຈ້ົາ ຄືໃຫ້ຮັກຕ່ໍຄົນອ່ືນເໝືອນຢ່າງ

ຣະອົງໄດ້ຮັກພວກເຮົາ.

. ພຣະຄຣິດສັ່ງໃຫເ້ຮາົຮກັ: (ໂຢຮັນ 13:34-35)

ອົງພຣະເຢຊູປາຖນາຢາກໃຫ້ພວກສາວົກເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ. ພຣະອົງຍັງໃຫ້ຄໍາສ່ັງໃໝ ່ຄືໃຫພ້ວກເຂົາຮັກກັນ

ລະກັນ. ອາກາເປ, ເປັນຄໍາເວົ້ານ່ຶງໃນສ່ີຄໍາທ່ີແປວ່າ ຮັກ; ແມ່ນຄວາມຮັກອັມມະຕະຈາກພຣະເຈ້ົາ. ຄວາມຮັກຢ່າງ

ີ້ແມ່ນອອກມາຈາກໃຈ-ບ່ໍແມນ່ພຽງຄວາມຮູ້ສຶກເທ່ົານ້ັນ. ຄວາມຮັກຢ່າງນ້ີອອກມາຈາກຈິດໃຈເພື່ອເຫັນແກ່ປໂຍດ

ອງຄົນອ່ືນເຖິງຈະມີຜົນກະທົບກະເທືອນຕ່ໍຕົນເອງ. ຄວາມຮັກຢ່າງນ້ີບ່ໍໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ຄົນນ່ຶງຄົນໃດຍ້ອນຄຸນງານ

ວາມດີ. ອົງພຣະເຢຊູສ່ັງບອກໃຫ້ພວກເຮົາມອບຄວາມຮັກຢ່າງນ້ັນໃຫ້ໂດຍຄວາມຍິນດີ.

ອົງພຣະເຢຊູສ່ັງໃຫ້ຮັກນ້ັນບ່ໍແມ່ນຄໍາສ່ັງໃໝ່ (ລະບຽບພວກເລວີ 19:18, 34). ແຕ່ວ່າຄໍາສ່ັງຢ່າງນ້ີເປັນສ່ິງໃໝ່ໃນ

ຸນນະພາບ; ເປັນຄໍາເວົ້າ ìເໝອືນເຮົາໄດ້ຮັກທ່ານ.î ພວກສາວົກເປັນຄົນທ່ີຂຍາຍລັກສະນະຂອງອົງພຣະເຢຊູທ່ີພວກ



ເຮົາໄດ້ເຫັນໃນພຣະອົງໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້. ຄໍາສ່ັງໃໝນ້ີ່ແມ່ນ (1) ເນ້ັນເຖິງຫລັກການເດັ່ນ (ລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ) ທ່ີວາງ

ລົງເປັນພຶ້ນຖານຂອງກົດບັນຍັດ (2) ສລຸບເຖິງທັມມະຈະຣິຍາ ແລະການອຸທິດຕົນເອງຊ່ຶງເປັນຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນອ່ືນໃນ

ຖານະເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ັງຄຣິສະຕຽນຜູ້ບ່ໍມີຄວາມຮັກ

ໃນການປະພຶດຂອງພວກສາວົກ, ເພື່ອໃຫ້ຄົນ

ຫລືບ່ໍ. ຄວາມຮັກຂອງພວກເຂົາຢ່າງອົງພຣະເຢ

ເຢຊູຕ້ອງການໃຫ້ພວກສາວົກຮັກກັນແລະກັນ.

ມາເໝືອອົງພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົາຄວນມີຄວາມ

ພຍານ.

2. ການສະແດງເຖງິຄວາມຮກັ: (1 ໂຢຮັນ 

ìທຸກຄົນທ່ີປະຕິບັດຕາມຄວາມທ່ຽງທັມນ້ັນກ

ກັບຂ້ໍທ່ີວ່າຜູ້ໃດທ່ີບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມຄວາມທ່ຽງທັມ

ບັງເກີດໃໝມ່າຈາກພຣະເຈ້ົາ. ການຮູ້ວ່າສ່ິງດ

ຄວາມເຊ່ືອທ່ີຄົນເຮົາມີຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູນ້ັນເຮັດໃ

ແສງສະທ້ອນເພາະມີຄວາມສັມພັນອັນດີກັບອົງ

ການທ່ີບ່ໍມີລັກສະນະເໝືອນກັບອົງພຣະເຢຊ

ໂດຍສະເພາະແລ້ວບ່ໍມຄີວາມຮັກຕ່ໍເພື່ອນຄຣິສ

ເອງກໍຍັງບ່ໍແມ່ນສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຖືກສອນເວລາເຊ່ືອໃໝ່ໆໃຫ້ມຄີວາ

ບັນຊາຂອງອົງພຣະຄຣິດ (ໂຢຮັນ 13:34-35).

10) ຊ່ຶງກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຮັກ. ການກະທໍາ

ບ່ໍໄດ້), ເພາະກາອິນອິດສາການຖວາຍຂອງນ້ອ

ຈົນເປັນເຫດມີການຂ້າກັນ. ການກະທໍາເຊ່ັນນ

ການປະພຶດແຕກຕ່າງກັນຜູ້ນ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ

ຄວາມຮັກ (ອາກາເປ) ໂດຍການເສັຽສະລະຊີວ

ອົງພຣະເຢຊູສ່ັງໃຫ້ຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນສາມເທ

ເຢຊູສອນພວກເຂົາໃນເວລາພວກເຂົາຢູ່ຮ່ວມ

ຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນທຸກວັນນ້ີ ໂດຍສະເພາະ

ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກຄົນທຸກຊາດທຸກພາສາ (ລູກ

ພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ.
ຮກັຊຶ່ງກັນແລະກັນ

ື່ອໃນປ້ຶມໂຢຮັນ (13:34; 15:12, 17). ທັງສາມເທ່ືອນ້ີອົງພຣະ

ກັນ. ຄໍາເວົ້າວ່າຊ່ຶງກັນແລະກັນນ້ັນແປວ່າ ໃຜກໍຕາມຜູ້ເປັນສາວົກ

ແມ່ນໃນຄຣິສຕະຈັກຊ່ຶງເປັນສະຖານທ່ີພວກສາວົກເຕ້ົາໂຮມກັນ.

າ 10:25-37; ມທ 5:43-44), ພວກເຮົາມີໜ້າທ່ີຮັກກັນແລະກັນ
2

ນ້ັນວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນຢ່າງໃດ?

ທັງຫລາຍຮູ້ວາ່ພວກສາວົກເປັນແສງສະທ້ອນຂອງອົງພຣະເຢຊູແທ້ຈິງ

ຊູນ້ັນສາມາດໃຊ້ເປັນພະຍານຕ່ໍຄົນອ່ືນໄດ້ຢ່າງມີອໍານາດ. ອົງພຣະ

ໃນເມື່ອຮູ້ຈັກຄວາມຮັກອັນແທ້ຈິງແລ້ວ ພວກເຮົາຄວນສະແດງອອກ

ຮັກເໝືອນອົງພຣະເຢຊູນ້ັນສາມາດເອົາມາໃຊ້ເປ ັນພະລັງໃນການເປັນ

3:10-12, 16-18)

ໍບັງເກ ີດມາຈາກພຣະອົງເຫມືອນກັນ.î (1 ໂຢຮັນ 2:29). ກົງກັນຂ້າມ

ຫລືບ່ໍຮັກພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ ຜູ້ນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. (3:10)-ບ່ໍໄດ້

ີແລະປະຕິບັດຕາມຄົນນ້ັນກໍມີຊີວິດເໝືອນດ່ັງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ.

ຫ້ເຮົາກາຍເປັນຄົນຊອບທັມ ແລະການກະທໍານ້ັນເປັນ

ພຣະເຢຊູ.

ູນ້ັນເປັນການຂາດຄວາມສໍາພັນທະໄມຕຣີດີກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

ະຕຽນນໍາກັນ. ຂ້ໍ 10 ໄດ້ເວົ້າວ່າຜູ້ເຊ່ືອແລະບ່ໍໄດ້ຮັກອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນ

ົ້າ.

ມຮັກຕ່ໍເພື່ອນຄຣິສະຕຽນນໍາກັນ ຄືໃຫຟ້ັງຄໍາສ່ັງສອນແລະພຣະມະຫາ

ໂຢຮັນໄດ້ອ້າງເຖິງກາອິນໄດ້ຂ້ານ້ອງຊາຍຂອງຕົນເອງ (ປຖມ 4:1-

ຂອງກາອິນນ້ັນເປັນການຊ່ົວຮ້າຍ ເປັນງານຂອງມານ (ພຣະເຈ້ົາຮັບ

ງຊາຍ (ພຣະເຈ້ົາຮັບເອົາ). ຄວາມອິດສານ້ັນກາຍເປັນຄວາມກຽດຊັງ

ີ້ເປັນສ່ິງກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຮັກຈາກພຣະເຈ້ົາ. ສອງອ້າຍນ້ອງນ້ີມີ

 ແລະອີກຜູ້ນ່ຶງມາຈາກມານ. ໂຢຮັນໄດ້ກ່າວຊ້ໍາວ່າຄຣິສະຕຽນຕ້ອງມີ

ິດເໝືອນອົງພຣະເຢຊູທ່ີໄມ້ກາງແຂນ. ໃນເຫດການນ້ັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ຮັບ



ການໄຖ່ດ້ວຍຄວາມຮັກ ຄືອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍອມເສັຽສະລະຊີວິດເພື່ອພວກເຮົາ; ດ່ັງນ້ັນແຫລະພວກເຮົາຕ້ອງຍອມເສັຽ

ສະລະເພື່ອຄົນອ່ືນຄືກັນ. (ໂຢຮັນ 15:13). ຄຣິສະຕຽນຕ້ອງເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູຈົນຍອມຕາຍເພື່ອຄົນອ່ືນ.

ຄວາມຮັກຂອງຄຣິສະຕຽນສາມາດຊ່ວຍຄົນອ່ືນໄດ້. ພວກເຮົາຮັກຄົນອ່ືນ ແຕ່ຍັງບ່ໍຍອມເສັຽສະລະສ່ິງຂອງ ບ່ໍມີ

ຄວາມເມດຕາ ພວກເຮົາກໍບ່ໍມີຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາສະຖິດນໍາພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຮັກນ້ັນຕ້ອງມີການເສັຽສະລະ

ສ່ິງຂອງເພື່ອຊ່ວຍຄົນອ່ືນ. ຖ້າບ່ໍມີການປະຕິບັດແລ້ວພວກເຮາົກໍເໝືອນບ່ໍມີຄວາມຮັກ. ຄໍາເວົ້າວ່າອ້າຍນ້ອງນ້ັນໝາຍ

ເຖິງຄວາມຮັກຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ; ຄວາມຮັກບ່ໍແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກດີ ແຕ່ແມ່ນການປະພຶດດີຕ່ໍຄົນອ່ືນຈາກພາຍໃນຂອງ

ແຕ່ລະຄົນ.

.
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ຄວາມເວົ້າແລະຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮັກນ້ັນເກີດຂ້ຶນໄດ້ງ່າຍ; ຄວາມຮັກທ່ີມີການປະຕິບັດນ້ັນເພື່ອຊ່ວຍ

ເຫລືອຄົນອ່ືນແພງຫລາຍແລະຫາຍາກ. ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງປະສົງໃຫ້ຜູ້ທີ ່ເຊ່ືອປະຕິບັດຫລາຍກວາ່ເວົ້າລ້າໆ. ພຣະ

ອົງສ່ັງໃຫຮ້ັກແທ້. ຄໍາເວົ້າວ່າຮັກແຕ່ປາກນ້ັນບ່ໍມີຄວາມໝາຍອັນໃດ. ຄວາມຮັກແທ້ຕ້ອງມກີານປະຕິບັດ; ຄົນ

ຂາດຄວາມຮັກສາມາດເຫັນໄດ້ຄືບ່ໍມີການປະຕິດບັດ.
3

ພຣະເຈົາ້ຊວ່ຍໃຫສ້ະແດງຄວາມຮັກໄດ:້ (1 ໂຢຮັນ 4:7-13,19)

ໃນປໂຍກທ່ີວ່າ ìເພື່ອນທ່ີຮັກî ແມ່ນ ìຜູ້ທ່ີຮັກ.î ໂຢຮັນໄດ້ເນ້ັນຊ້ໍາອີກວ່າໃຫ້ຮັກກັນແລະກັນໂດຍອ້າງວ່າພຣະເຈ້ົາ

ັນເຫງົ້າຂອງຄວາມຮັກ. ພຣະເຈ້ົາເອງຈະເປັນຜູ້ປະທານກໍາລັງໃຫ້ພວກສາວົກສາມາດຮັກກັນແລະກັນໄດ້. ຄວາມ

ຢ່າງພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນເຄ່ືອງໝາຍວ່າຜູ້ທ່ີຮັກນ້ັນກໍໄດ້ບັງເກີດມາຈາກພຣະເຈ້ົາແທ້. (ໂຢຮັນ 3:3).

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມຄີວາມຮັກຕ່ໍກັນນ້ັນໄດ້ບອກວ່າພວກເຂົາໄດ້ມີຄວາມສາມັກຄີທັມກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ໃນພາສາ

ີກຄໍາວ່າຮູ້ນ້ັນແມ່ນì ຮູຈ້າກປະສົບການ.î ຄວາມຮັກອາກາເປນ້ັນເປັນເຄ່ືອງໝາຍຂອງຄວາມຮັກທ່ີມາຈາກພຣະ

ົ້າຊ່ຶງບອກເຖິງຄົນນ້ັນຮັກກໍເພາະມີຄວາມສັມພັນທ່ີດີກັບພຣະເຈ້ົາ. ຄວາມຮັກແມ່ນຈິດໃຈແລະສູນກາງຂອງອົງ

ະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ-ຕ້ັງໃຈເອົາໄວດ້້ວຍການເສັຽສະລະເພື່ອຜົນດີຂອງຄົນອ່ືນ.

ໃນເມື່ອເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ພວກເຮົາຄວນສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນອ່ືນເພາະນ້ັນເປັນຜົນສະທ້ອນທ່ີເຮົາ

້ຮັບຈາກອົງພຣະຄຣິດ. ໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຢ່າງເສັຽສະລະໂດຍສ່ົງອົງພຣະເຢຊູ

ົ້າມາໃນໂລກນ້ີ. ພຣະເຢຊູເຂ້ົາມາສະຖິດຖ້າມກາງພວກເຮົາ ແລະຍອມເສັຽສະລະເພື່ອພວກເຮົາ. ອົງພຣະເຢຊູ

ມເສັຽສະລະດ້ວຍຄວາມພພໍຣະທັຍຈົນສ້ິນພຣະຊົນເພື່ອຄວາມຜິດບາບຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກໆຄົນ ເພື່ອພວກເຮົາຈະ

້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍໂທດຕາມຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາໃນພຣະອົງ.

ໂຢຮັນກ່າວວ່າມະນຸດເຮາົຮັກພຣະເຈ້ົາກ່ອນບ່ໍໄດ້-ແຕ່ກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັກພວກເຮາົກ່ອນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະ

ງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງດ້ວຍການສ່ົງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງລົງມາເປັນຄ່າໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍ

ນສ້ິນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ທໍາລາຍກໍາແພງກ້ັນລະຫວ່າງພຣະອົງກັບມະນຸດຊາດອອກໄປ.

ພາກຣີກຄໍາວ່າເປັນຄ່າໄຖ່ນ້ັນແມ່ນຄໍາເວົ້າຢູ່ໃນບ່ອນສັກສິກຄືເວົ້າເຖິງຄວາມເມດຕາ. ຄໍາເວົ້ານ້ີແມ່ນເວົ້າເຖິງອົງ

ະເຢຊູສມັກໃຈຍອມສ້ິນພຣະຊົນເພາະພຣະອົງມີຄວາມເມດຕາເພື່ອຈະອະພັຍບາບແກ່ພວກເຮົາ. ໃນການສ້ິນ

ະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາຄືນດີກັບພຣະອົງໄດ້.

ຣະເຈ້ົາເປັນກົກເຫງົ້າຂອງຄວາມຮັກ. ຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາທ່ີມີຕ່ໍກັນແລະກັນນ້ັນໄດ້ສະແດງອອກເຖິງ

ວາມຮັກທ່ີເຮົາມີຕ່ໍພຣະອົງເຈ້ົາ.



ບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫັນພຣະເຈ້ົາຈັກເທ່ືອ ແຕ່ໃນເມື່ອຄົນຂອງພຣະອົງໄດ້ມຄີວາມຮັກຕ່ໍກັນແລະກັນແລ້ວ ກໍເປັນການບອກ

ວ່າພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ປະກາດໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ເຖິງລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄຣິສະຕຽນມີຄວາມຮັກຕ່ໍກັນນ້ັນເປັນເຫດ

ໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາແທ້. ຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາໃນຕົວຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນເມື່ອ

ພວກເຮົາຮັກກັນແລະກັນດ້ວຍນ້ໍາໃສໃຈຈິງ. ພຣະເຈ້ົາປະທານອົງພຣະວິນຍານໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເວລາພວກເຮົາຮັບເອົາ

ພຣະອົງເຈ້ົາເຂ້ົາມາສະຖິດຢູ່ໃນໃຈຊ່ຶງເປັນສັນຍາລັກວ່າພຣະເຈ້ົາສຶບຕ່ໍຄວາມສັມພັນອັນດີກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.
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ສັມ

ເຖ

ເຖ

ອ່ືນ
ເນ່ືອງຈາກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖວາຍອົງພຣະເຢຊູເປັນຄ່າໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາຊ່ຶງເປັນຄວາມຮັກ

ແທ້. ດ່ັງນ້ັນ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈ່ິງມີຂ້ໍຜູກມັດໃຫ້ເຮັດເໝືອນພຣະອົງເພື່ອສະແດງຄວາມຮັກໃຫຄົ້ນອ່ືນຮູ້. ພວກເຮົາ

ຕ້ອງສະແດງຄວາມຮັກດ້ວຍການເສັຽສະລະເພື່ອຜົນປໂຍດຂອງຜູ້ອ່ືນ ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະ

ເຢຊູມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍ. ການເສັຽສະລະນ້ັນແມ່ນລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງປະຕິ
4
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ຄໍາວ່າຮັກນ້ີຫລາຍຄົນຮູຈັ້ກດີ ແລະຫລາຍຄົນໃຊ້ຄວາມຮັກຜິດພາດໄປ. ຄໍາວ່າຮັກນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນ

 ແລະໝາຍເຖິງຄວາມຮັກໄຄ່. ຄົນເຮົາທຸກຄົນໂດຍສະເພາະແລ້ວຄຣິສະຕຽນຄວນເຂ້ົາໃຈ ຄວາມຮັກຄືອາກາເປ 

ເປັນຄວາມຮັກຈາກພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານຄວາມຮັກນ້ັນແກ່ພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ ແລະພຣະອົງສ່ັງໃຫເ້ຮົາ

ແດງຄວາມຮັກຢ່າງນ້ັນຕ່ໍຄົນອ່ືນຄືກັນ. ການທ່ີພວກເຮົາມີຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນອ່ືນເປັນສ່ິງບອກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມ

ພັນທ່ີດີກັບພຣະອົງ. ພຣະເຈ້ົາປະທານອົງພຣະວິນຍານເພື່ອຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມສາມາດຮັກຄົນອ່ືນໄດ້.

ິງແມ່ນວ່າບ່ໍມີໃຜເຫັນພຣະເຈ້ົາກໍຕາມ ການທ່ີພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນອ່ືນນ້ັນແມ່ນເຮົາໄດ້ບອກຄົນທ່ົວໄປ

ິງຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຈິງສາມປະການຊ່ຶງຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງໄດ້ ຄືໃຫຮ້ັກຄົນ

ເໝືອນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັກເຮົາ.

 ຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາຕ່ໍຄົນອ່ືນນ້ັນຄວນເປັນຄວາມຮັກຢ່າງພຣະຄຣິດ-ຢ່າງເສັຽສະລະ, ບ່ໍເຫັນແກ່ຕົນເອງ,

ເປັນຜົນດີຕ່ໍຄົນອ່ືນໃຫ້ສົມກັບເປັນຜູ້ເຊ່ືອແລະຕິດຕາມພຣະອົງໄປ. ຄວາມຮັກຂອງທ່ານຕ່ໍຄົນອ່ືນນ້ັນເປັນ

ຜົນງານຢ່າງໃດໃນຖານະທ່ານເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ? ຖ້າວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຂອງ

ພຣະອົງຕ່ໍທ່ານແລ້ວເໝືອນກັບທ່ານເຮັດກັບຄົນອ່ືນ ຊີວິດຂອງທ່ານຈະມກີານປ່ຽນແປງຢ່າງໃດ? ໄປໃນທາງ

ບວກ ຫລືທາງລົບ?

 ຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ສະແດງອອກມາໂດຍການປະຕິບັດເພື່ອຊ່ວຍຄົນທຸກຍາກ, ບ່ໍເປັນພຽງແຕ່ປາກ

ເວົ້າເທົ່ານ້ັນ; ເມດຕາແຕ່ປາກ ແລະບ່ໍຍອມເຮັດອັນໃດໝາຍເຖິງຄົນນ້ັນຂາດຄວາມຮັກ. ຄວາມຮັກຂອງ

ທ່ານໄດ້ສະແດງອອກມາໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດ? ການທ່ີບ່ໍເຮັດອັນໃດນ້ັນໄດ້ບອກເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງ

ທ່ານກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ?

 ພຣະເຈ້ົາເປັນກົກເຫງົ້າຂອງຄວາມຮັກ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕ້ັງຫລັກພື້ນຖານໃຫ້ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກຢ່າງ

ໃດ? ການປະຕິບັດຂອງພຣະເຈ້ົາທຸກຢ່າງນ້ັນທ່ານເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍ? ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ?

v5x4a,3fp ]k;-k;gmuo[a[8ylla,rao www.lsbf.org.,by BV.

ເສດຄວາມຮັກເໝືອນຊາວໂລກ ແລະມຄີວາມຮັກ (ອາກາເປ) ຂອງພຣະເຈ້ົາ.
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທີ 14 ສິງຫາ 2011 (8-14-2011)

ຈົງ່ໃຫອ້ະພັຍກນັແລະກັນ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: ໂກໂລຊາຍ 3:12-13; ຟລີີໂມນ 8-22

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ເພື່ອຈະເຣີນຂ້ຶນໃຫ້ສເມກັີນດ້ານຈິດວິນຍານ, ຜູ້ເຊ່ືອຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນ

ໃນຄຣິສຕະຈັກແລະພຣະເຈ້ົາ. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫມ້ີຄວາມຫວັງວ່າຄວາມ

ສັມພັນທ່ີແຕກສລາຍນ້ັນສາມາດເຮັດໃຫ້ດີໄດ້ອີກ.

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ: ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງການໃຫ້ອະພັຍໂທດແກ່ກັນແລະກັນ.

ິ່ງສາໍຄັນໃນບົດຮຽນ: ເຮົາທຸກຄົນໄດ້ພົບກັບຄົນທ່ີເອົາໃຈຍາກ ແລະບາງຄ້ັງພວກເຮາົອາດເຮັດໃຫຄົ້ນອ່ືນ

ເອົາໃຈຍາກເຊ່ັນກັນ. ຄວາມສັມພັນທ່ີແຕກສລາຍໄປນ້ັນສາມາດຄືນດີໄດ້ດ້ວຍ

ການອະພັຍໃຫ້, ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນສ່ິງພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍ ແລະເຮົາຍັງສາມາດ

ເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນການເປັນພະຍານດີຕ່ໍຄົນອ່ືນໄດ້.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ໃນຖ້າມກາງຊາວຄຣິສະຕຽນຍັງມີການຜິດພາດ ບ່ໍເຂ້ົາໃຈກັນ ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມັກຄີທັມນ້ັນເສັຽໄປ.

ວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ພົບກັບຄົນທ່ີເອົາໃຈຍາກ ບາງຄ້ັງພວກເຮົາອາດເປັນຄົນທ່ີຜູ້ອ່ືນເອົາໃຈເຮົາຍາກເໝືອນກັນ.

ານໃຫ້ອະພັຍນ້ັນເປັນສ່ິງພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັ ແລະຍັງເຮັດໃຫຄ້ວາມສັມພັນທ່ີແຕກສລາຍໄປນ້ັນຄືນດີໄດ້ ແລະ

າມາດເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນການເປັນພະຍານຕ່ໍຄົນອ່ືນ. ການໃຫ້ອະພັຍນ້ີເປັນສ່ິງສໍາຄັນຫລາຍເພາະມັນເປັນແສງ

ະທ້ອນຈາກເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເປ້ົາໝາຍຂອງບົດຮຽນນ້ີແມ່ນສອນໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມີຄວາມຫວງັວ່າຄວາມສັມພັນທ່ີ

ສັຽໄປນ້ັນສາມາດປົວແປງໄດ້.

. ພຣະຄຣິດເປັນຕວົຢ່າງທີດ່:ີ (ໂກໂລຊາຍ 3:12-13)

ຕອນອາຈານໂປໂລຖືກຈັບ ເພີ່ນໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍປ້ຶມໂກໂລຊາຍນ້ີເພື່ອຕ່ໍສູ້ກັບຄຣູສອນປອມ ພວກເຂົາກ່າວ

່າ ອົງພຣະຄຣິດເປັນຜູ້ບັງຄັບຄົນທັງຫລາຍທາງດ້ານຈິດວິນຍານ ແລະອະນາຄົດ. ອາຈານໂປໂລສອນວ່າອົງພຣະ

ຢຊູຄຣິດເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຕັມສ່ວນ. ພຣະອົງເປັນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ສູງສຸດ, ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຈັກກະວານ. ໃນ

ົດ 3:5-4:18, ອາຈານໂປໂລສອນສ່ິງທ່ີຄວນເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊ່ືອວ່າອົງພຣະຄຣິດເປັນອົງພຣະ

ູ້ພຣະເຈ້ົາ.

ຄໍາເວົ້າດ່ັງນ້ັນໝາຍເຖິງສ່ິງທ່ີອາຈານໂປໂລໄດ້ເນ້ັນໜັກມາແລ້ວ ຄືວ່າຜູ້ທ່ີເຊື່ອໄດ້ຄືນມີຊີວິດໃໝໃ່ນອົງພຣະຄຣິດ 

3:1). ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ແລະການຖວາຍຕົວຂອງພວກເຂົາຕ່ໍອົງພຣະຄຣິດ ພວກເຂົາຈ່ິງກາຍເປັນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງ

ລືອກໄວໃ້ຫ້ເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຂົາຕ້ອງເປັນຄົນບໍຣິສຸດທ່ີຖືກແຍກອອກໄວ້ຕາກຫາກເພື່ອ

ັບໃຊ້ແລະໃຫ້ມຊີີວິດຜ່ອງໃສ.



ພວກເຮົາເປັນຄົນພຣະຄຣິດຊົງຮັກ ເປັນຄົນສຸດທ່ີຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕາມພຣະປະສົງ. ພວກເຮົາມີສິດພິເສດ ແລະ

ສົນຄວນເປັນຄົນມຊີີວິດໃຫ້ສົມກັບຖານະເປັນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຖ້າມ

ກາງຄົນບ່ໍເຊ່ືອ ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງໃສ່ເສ້ືອຜ້າ (ໃໝ່, ແລະສະອາດດີ) ໝາຍເຖິງຊີວິດທ່ີສະອາດແລະມີ

ການປ່ຽນແປງ.

ພວກສາວົກຕ້ອງມຄີວາມເມດຕາ, ຄວາມສຸພາ

ກັນ. ບ່ໍໃຫຕັ້ດສິນກັນ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ແຕ່ໃຫ້ມີຈິດໃ

ກຣີກແປວ່າຍອມເສັຽສິດທິເພືອ່ຊ່ອຍຄົນອ່ືນ. ຜູ້ທ່ີເຊ

ເປັນຄົນບັງຕົນເອງໄດ້. ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມອົດທ

ຄໍາຫຍາບຊ້າຕ່ໍຜູ້ທ່ີເຮັດຜິດຕ່ໍຕົນເອງ.

ຄໍາເວົ້າວ່າ ຍອມຮັບ ມຄີວາມໝາຍວ່າ ìຍອມແ

ແພນ້ັ້ນແມ່ນການໃຫ້ອະພັຍ ອົດທົນຕ່ໍຄົນເອົາໃຈຍາ

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງອະພັຍໃຫ້ກັນແລະກັນດ້ວຍໃຈບໍຣິສຸດ.

ອາຈານໂປໂລບອກໃຫ້ພວກເຮົາເອົາອົງພຣະເຢ

ຕ້ອງອະພັຍໃຫ້ກັນເໝືອນດ່ັງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອະທັຍ

ຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນຄົນເຮັດເໝືອນພ

ໃນເມື່ອເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາຕ້ອ

ໂປໂລຄືຕ້ອງອະພັຍໃຫ້ແກ່ຄົນທ່ີເຮັດຜິດຕ່ໍຕົນເອງ.

ແກ່ຜູ້ເຮັດຜິດຕ່ໍພວກເຮົາ.

2. ຄວາມຮກັນັ້ນຄວນເປັນອຸປະນສິັຍ: (ຟີລີໂມ

ໂອເນຊີໂມຜູ້ເປັນຂ້າທາດລັກໜີໄປ ໄດ້ພົບກັບ

ເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດ. ອາຈານໂປໂລສ່ົງ ໂ

ຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດແລະໃຊ້ບ້ານຂອງລາວເປ

ເອົາໂອເນຊີໂມຄືນເໝືອນຮັບອ້າຍນ້ອງຜູ້ເຊ່ືອໃນອົງ

ເຖິງເຣ່ືອງຂາດທາດ ແຕ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສັມພັນຂ

ໃຫ້ຂ້າທາດຍ້ອນຄວາມຮັກທ່ີມີຢູ່ໃນຊີວິດຂອງຄຣິສະ

ອະພັຍໃຫໃ້ນໂກໂລຊາຍ 3:13 ໃນພາກຣິກມຄີວ

ອອກໄປ.î ຄໍາເວົ້າຢ່າງນ້ີໄດ້ມີຢູ່ສອງເທ່ືອໃນກາ

(ລກ 7:42-43). ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກຊີໂມນເປັນຄ

ຜູ້ນ່ຶງເປັນໜ້ີຫລາຍ ແລະອີກຄົນນ່ຶງເປັນໜ້ີໜ້ອຍ.

ໂມນຕອບຖືກວ່າ ìແມ່ນຄົນເປັນໜ້ີຫລາຍî ອະພ
ອະພັຍໃຫ້

າມໝາຍວາ່ ìປະເຊີນກັບຄວາມຈິງແທ້, ຍົກໂທດໃຫ້, ປ່ອຍ

ນສົນທະນາຂອງພຣະເຢຊູກັບຊີໂມນທ່ີເປັນພວກຟາຣີຊາຍ 

ໍາອຸປະມາເຖິງເຣ່ືອງເຈ້ົາໜີ ້ຜູ້ ìມພີຣະຄູນຍົກໜ້ີî ໃຫ້ສອງຄົນ,

ພຣະເຢຊູຖາມຊີ ໂມນວ່າຄົນໃດຈະຮັກຜູ້ຍົກໂທດໃຫ້. ຊີ
2

ບອ່ອນຫວານ, ແທນທ່ີຈະມແີຕ່ຄວາມໂກດຮ້າຍ, ອິດສາກັນແລະ

ຈອ່ອນສຸພາບຊ່ຶງເປັນພະລັງແລະຈຸດເດ່ັນ-ບ່ໍໃຫ້ຖືຕົວ. ໃນພາສາ

ື່ອຕ້ອງສະແດງຄວາມສຸພາບອ່ອນຫວານ ບ່ໍທໍາລາຍຄົນອ່ືນ ແລະ

ົນ ຖ້າຈະແປຕາມພາສາກຣີກແລ້ວ ແມ່ນຫ້າມບ່ໍໃຊ້ກໍາລັງຫລືໃຊ້

ພຕ່ໍ້î ເມື່ອມໂີອກາຊ່ອຍຄົນອ່ືນ. ອ່ານໂປໂລກ່າວວ່າ ການຍອມ

ກ ເຖິງແມ່ນວ່າການກະທໍາຂອງພວກເຂົາຂັດໃຈຂອງພວກເຮົາ.

ຊູເປັນຕົວຢ່າງ ເພື່ອພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ໃຫ້ອະພັຍໄດ້. ພວກເຮົາ

ໃຫແ້ກ່ພວກເຮົາ. ໃນເມື່ອອົງພຣະເຢຊູເຮັດຢ່າງໃດ ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຫລື

ຣະອົງ. (ມທ 6:12, 14-15).

ງປະຕິບັດຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ ແລະຄໍາສອນຂອງອາຈານ

ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໄປຫາຜູ້ທ່ີເຮັດຜິດຕ່ໍເຮົາ ແລະຕ້ອງອະພັຍໃຫ້

ນ 8-16)

ອາຈານໂປໂລໃນກຸງໂຣມແລະອາຈານໂປໂລໄດ້ນໍາເອົາລາວມາ

ອເນຊີໂມກັບຄືນໄປຫານາຍໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ. ຟເີລໂມນເປັນ

ັນບ່ອນນະມັສການ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ ຟເີລໂມນຮັບ

ພຣະຄຣິດດ້ວຍກັນ. ຈຸດປະສົງຂອງອາຈານໂປໂລບ່ໍແມ່ນເວົ້າ

ອງຄຣິສະຕຽນ. ອາຈານໂປໂລເຕືອນຟິເລີໂມນວ່າຕ້ອງອະພັຍ

ຕຽນ.

ັຍໃຫນ້ັ້ນ ຕ້ອງປ່ອຍຜູ້ເປັນໜ້ີຕ່ໍເຮາົອອກໄປໃຫ້ເປັນອິສລະ.



ປໂຍກທ່ີວ່າ ດ້ວຍເຫດນ້ີ ໝາຍເຖິງການປະພຶດຂອງຟິເລໂມນໃນຖານະເປັນຄົນທ່ີເຊ່ືອ (7) ແລະຍັງເຊ່ືອມຕ່ໍກັບ

ປໂຍກທ່ີວ່າ ເຮົາຂໍຮ້ອງໃນຂ້ໍ 9. ໃນຖານະເປັນຄັຄສາວົກຜູ້ມີສິດທິ, ອາຈານໂປໂລສາມາດໃຊ້ສິດທິສ່ັງການໄດ້ໃຫ້

ຮັບເອົາໂອເນຊີໂມຄືນ ແຕ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າຮ້ອງຂໍແທນໃຫ້ຮັບຂ້າທາດຜູ້ລັກໜ້ີໄປຄືນເພາະຂ້ຶນກັບຄວາມ

ຮັກ-ອາກາເປ ຊ່ຶງເປັນຄວາມຮກັອັມມະຕະຈາກພຣະເຈ້ົາ ຄວາມຮັກຢ່າງນ້ີບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວ ແຕ່ເຫັນປໂຍດຂອງຄົນອ່ືນ.

ອາຈານໂປໂລອອກຄໍາສ່ັງໄດ້ ແຕ່ເພີ່ນຂໍຮ້ອງໃນຖານະເປັນຄົນອາວໂຸສ ແລະເປັນຜູ້ຖືກລ່າມໂສ້ເພາະອົງພຣະ

ຄຣິດ. ອາຈານໂປໂລຂໍຮ້ອງໃຫ້ຮັບຜູ້ເຊ່ືອໃໝ່ຄືໂອເນຊີໂມຄືນເພາະເຂົາໄດ້ກາຍເປັນລູກໃນຄວາມເຊ່ືອແລ້ວໃນເວລາ

ອາຈານໂປໂລຕິດຄຸກຢູ່. ຟເີລໂມນອາດແປກໃຈເພາະຄົນທ່ີເຊ່ືອນ້ັນແມ່ນຂ້າທາດຜູ້ມຊີີວ່າ ໂອເນຊີໂມ ຜູ້ລັກໜີໄປ.

ຊ່ືໂອເນຊີໂມ ແປວ່າ ìຜົນປໂຍດ, ຊ່ອຍໄດ້, ຫລືໃຊ້ໄດ້î

ອາຈານໂປໂລເວົ້າເຖິງຊີວິດຂອງຂ້າທາດຄົນນ້ີ ເວລາຮັບເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູແລ້ວເພິ່ນເຫັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນ

ຊີວິດຂອງລາວຫລາຍເໝືອນດ່ັງໜ້າມືເປັນຫລັງມື. ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າ ຊີວິດກ່ອນນ້ັນ ໂອເນຊີໂມບ່ໍມີປໂຍດອັນ

ໃດຕ່ໍເຈ້ົານາຍ ເພາະລາວລັກສ່ິງຂອງແລະແລ່ນໜີໄປ (18). ໃນເມື່ອມາເປັນຄຣິສະຕຽນແລ້ວ ໂອເນຊີໂມມີປໂຍດ

ຫລາຍຕ່ໍເຈ້ົານາຍເກ່ົາ ແລະຕ່ໍອາຈານໂປໂລອີກ.

ໂອເນຊ ີໂມສາມາດຮັບໃຊ້ຟິເລໂມນໄດ້ດີ ແລະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນພາຣະກິດຂອງອົງພຣະຄຣິດອີກ. ອາຈານໂປໂລ

ຢາກເອົາຂ້າທາດຄົນນ້ີໄວເ້ພື່ອຮັບໃຊ້ຕົນເອງແທນຟເິລໂມນ. ແນວໃດກໍຕາມອາຈານໂປໂລຮັກຄົນນ້ີຫລາຍເທ່ົາໃດກໍ

ຕາມ ແຕ່ເພິ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງສ່ົງຂ້າທາດກັບຄືນໄປຫາເຈ້ົານາຍເກ່ົາເພາະເປັນການຖືກຕ້ອງ. ຕອນນ້ີໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ ໂອ

ເນຊີໂມສ່ຽງທ່ີສຸດເພາະລາວບ່ໍຮູ້ວ່າເຈ້ົານາຍເກ່ົາຈະເຮັດຢ່າງໃດຕ່ໍລາວເວລາກັບມາບ້ານເກ່ົາ.

ອາຈານໂປໂລບ່ໍຢາກເຮດັເພື່ອຟີເລໂມນ ແຕ່ຕ້ອງການເຫັນພຶດຕິການວ່າຟິເລໂມຈະເຮັດສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງໂດຍໃຫ້

ອະພັຍດ້ວຍຄວາມພໃໍຈໃນຖານະເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດບ່ໍ. ອາຈານໂປໂລມອງເຫັນສ່ິງດີທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບ

ໂອເນຊີໂມທັງໆທ່ີລາວໄດ້ໜີໄປ. ເພິ່ນກ່າວວ່າຂ້າທາດໜີໄປນ້ັນເປັນພຽງຊ່ົວຄາວ ແຕ່ເວລາໂອເນຊີໂມໄດ້ເຊ່ືອໃນ

ພຣະຄຣິດແລ້ວ ເຈ້ົານາຍກໍໄດ້ຂ້າທາດກັບຄືນມາຢູ່ນໍາຕລອດໄປ-ໃນສະພາບໃໝ່.

ອາຈານໂປໂລບອກໃຫ້ຟເີລໂມນຮັບເອົາໂອເນຊີໂມຄືນ ບ່ໍແມ່ນຂ້າທາດອີກແລ້ວແຕ່ເປັນເໝືອນອ້າຍນ້ອງໃນອົງ

ພຣະຄຣິດ. ຄວາມສັມພັນອັນໃໝມ່ີພະລັງແລະອໍານາດຫລາຍກວ່າເຈ້ົານາຍແລະຂ້າທາດ. ໃນຕອນນ້ີເໜືອນກັບ

ຄວາມພົ້ນໄດ້ປ່ຽນແປງຄວາມນຶດຄຶດ ແລະການປະຕິບັດຂອງເຮົາຕ່ໍກັນແລະກັນທ່ີບ່ໍດີມາກ່ອນ. ຄວາມພົ້ນລຶບລ້າງ

ຄວາມຊ່ົວ.

.

3.

ເອ

ເປ
ພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີຕ້ອງໃຫ້ມຄີວາມນຶດຄຶດເໝືອນຟີເລໂມນ ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ອະພັຍຜູ້ທ່ີເຮັດຜິດຕ່ໍເຮົາ.

ການບັງຄັບໃຫ້ອະພັຍນ້ີບ່ໍມປີໂຍດ, ແຕ່ຍ້ອນຄວາມຮັກພວກເຮົາຈ່ິງໃຫ້ອະພັຍຄົນອ່ືນໄດ້ເພື່ອການຄືນດີຈະ

ເກີດຂ້ຶນມາອີກ. ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງມີຄວາມນຶດຄຶດເໝືອນໂອເນຊີໂມ ຄືສແວງຫາການຂໍອະພັຍຈາກຜູ້ທ່ີເຮົາ

ເຮັດຜິດນໍາ. ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງຮຽນຈາກອາຈານໂປໂລເພື່ອເປັນຜູ້ສ້າງສັນຕິສຸກ. ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຊີວິດເກ່ົາຂອງ

ເຮົານ້ັນຈະເປັນຢ່າງໃດກໍຕາມ ພຣະເຈ້ົາສາມາດປ່ຽນແປງແລະໃຊ້ຊີວິດຂອງເຮົາເພື່ອອານາຈັກຂອງພຣະອົງ.
3

ການຄືນດກີັນນັນ້ແມ່ນເປົ້າໝາຍ: (ຟີເລໂມນ 17-22)

ອາຈານໂປໂລໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຟເີລໂມນຮັບເອົາເອົາໂອເນຊີໂມດ້ວຍອ່ອນໂຍນເໝືອນດ່ັງຮັບເອົາອາຈານໂປໂລ

ງ ເຖິງແມ່ນຂ້າທາດໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍເຈ້ົານາຍຮ້າຍແຮງປານໃດກໍຕາມ. ໃນພາສາກຣີກແລ້ວເວົ້າເຖິງອາຈານໂປໂລ

ັນຄົນຄ້ໍາປະກັນ. ອາຈານໂປໂລເຕືອນຟເີລໂມນວ່າລາວກໍເປັນໜ້ີຄືກັນຈົນໝົດຊີວິດ ແລະຢາກໃຫ້ຟີເລໂມນມີ



4

ຄວາມເມດຕາຕ່ໍຂ້າທາດເໝືອນກັນ ເພາະຂ້າທາດຄົນນ້ີໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະຄຣິດແລ້ວ ບ່ໍໃຫ້ຖືວ່າເປັນຂ້າທາດອີກຕ່ໍ

ໄປ.

ຟເີລໂມນໄດ້ບອກໃຫຄົ້ນອ່ືນຜູ້ທີເຊ່ືອວ່າຕົນເອງຈະເຮັດເໝືອນດ່ັງຕົນເອງໄດ້ຮັບພຣະຄູນຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະ

ອາຈານໂປໂລມາແລ້ວແລະຈະເຮັດຕ່ໍໂອເນຊີໂມເປັນຢ່າງດີ. ອາຈານໂປໂລຮ້ອງຂໍເພື່ອໃຫ້ຈິດໃຈຂອງເພິ່ນໄດ້ຮັບ

ຄວາມຊົມຍ່ືນຍິນດີໂດຍເຫັນຄົນທ່ີອະພັຍໃຫ້ກັນລະຫວ່າງຂ້າທາດແລະເຈ້ົານາຍ. ອາຈານໂປໂລຍົກຍ້ອງແລະກ່າວ

ວ່າຟເີລໂມນຈະເຮັດລ່ືນກວ່າຄໍາຂໍຮ້ອງ. ອາຈານໂປໂລຍັງໝັ້ນໃຈວ່າຕົນເອງຈະຊະນະຄະດີເວລາຂ້ຶນສານ ແລະຈະ

ມີໂອກາດກັບມາຢາມອີກຈ່ິງບອກຟີເລໂມນວ່າໃຫແ້ປງຫ້ອງນອນຖ້າດ້ວຍ. ມັນອາດເປັນຄໍາທ້າທາຍວ່າອາຈານໂປ

ໂລຈະມາກວດເບ່ິງສະພາບຂອງໂອເນຊີໂມກໍເປັນໄດ້.

ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ການເຮັດຜິດຕ່ໍກັນແລະກັນນ້ັນເປັນຂອງທັມມະດາ ບາງທີເຮົາເຮັດຜິດຕ່ໍຄົນອ່ືນ ບາງຄ້ັງຜູ້ອ່ືນເຮັດຜິດຕ່ໍເຮົາ. ໃນ

ເມື່ອເປັນດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາມີໂອກາດເອົາຊະນະໂດຍການແກ້ແຄ້ນ, ມໃີຈຂົມຂ່ືນ ຫລືຈະຍອມໃຫອ້ະພັຍ. ໃນວິທີຂອງ

ຄຣິສະຕຽນແລ້ວແມ່ນໃຫອ້ະພັຍເພື່ອຄວາມສັມພັນກັນນ້ັນຈະຄືນດີ. ອົງພຣະຄຣິດແລະອາຈານໂປໂລສ່ັງໃຫ້ຄຣິສະ

ຕຽນຮຽນໃຫອ້ະພັຍເມື່ອພົບກັບຄົນເອົາໃຈຍາກ.

ບົດຮຽນນ້ີແນະນໍາວິທີສາມຢ່າງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫວັງຕ່ໍຄວາມສໍາພັນທ່ີແຕກສລາຍນ້ັນສາມາດປົວແປງ ແລະ

ຄືນດີໄດ້.

 ພວກເຮົາຄວນເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນການໃຫ້ອະພຍັ. ການສມັກຍອມຕາຍແທນພວກເຮົານ້ັນ

ເຮັດໃຫ້ມະນຸດທຸກຊາດທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງໄດ້ຮັບການຍົກໂທດ. ອາຈານໂປໂລສ່ັງໃຫ້ພວກເຮົາໃຫອ້ະພັຍກັນ

ແລະກັນເໝືອນຢ່າງອົງພຣະຄຣິດໄດ້ໃຫ້ອະພັຍແກ່ພວກເຮົາ. ການທ່ີບ່ໍຍອມໃຫ້ອະພັຍຕໍ່ໍຄົນອ່ືນນ້ັນໄດ້ບອກ

ເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບອົງພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ? ທ່ານຄຶດວ່າຕົວເອງໃຫອ້ະພັຍຄົນອ່ືນບ່ໍໄດ້ ເຖິງແມ່ນ

ຕົວເອງໄດ້ຮັບການອະພັຍມາແລ້ວ?

 ຄວາມຮັກ-ອາກາເປ, ແມ່ນຄວາມຮັກອັມມະຕະຂອງພຣະເຈ້ົາ-ຄວາມຮັກຢ່າງນ້ັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີນ້ໍາໃຈ

ອະພັຍໃຫແ້ກ່ຄົນອ່ືນ. ຈາກຈິດໃຈສູງ ພວກເຮົາຈ່ິງອະພັຍໃຫ້ຄົນທ່ີເຮັດຜິດຕ່ໍເຮົາໄດ້. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ

ການໃຫ້ອະພັຍຈ່ິງຖືວ່າເປັນພຣະຄຸນໃນດ້ານປະພຶດ? ອາທິດນ້ີທ່ານຈະໃຫ້ອະພັຍແກ່ໃຜແດ່?

 ເປ້ົາໝາຍຂອງການໃຫ້ອະພັຍແມ່ນຢາກສ້າງຄວາມສໍາພັນທ່ີແຕກສລາຍນ້ັນໃຫ້ຄືນດີ. ການໃຫ້ອະພັຍນ້ັນບ່ໍ

ເປັນສ່ິງເຮັດໄດ້ງ່າຍ. ການເຮດັໃຫ້ຄວາມສັມພັນທ່ີແຕກສລາຍນ້ັນຄືນດີຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະເຮັດຍາກ. ພວກ

ເຮົາຕ້ອງປ່ອຍສ່ິງທ່ີເປັນກໍາແພງກ້ັນບ່ໍໃຫ້ເຮົາອະພັຍຄົນອ່ືນນ້ັນອອກຈາກຊີວິດ ແລະກັບກາຍມາເປັນຄົນທ່ີ 

ສ້າງສັນຕິສຸກ. ທ່ານມຄີວາມສັມພັນທ່ີແຕກສລາຍກັບຄົນນ່ຶງຄົນໃດບ່ໍ ແລະທ່ານຕ້ອງການປົວແປງຄວາມ 
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ພວກເຮົາຄວນຮູ້ວ່າຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົານ້ັນເຖິງຊີວິດເກ່ົາຈະເປັນຢ່າງໃດກໍຕາມ ພຣະຜູ້ເຈ້ົາມີອໍານາດສາມາດ

ປ່ຽນແປງແລະໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເປັນປໂຍດໄດ້.
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ 21 ສິງຫາ 2011 (8-21-2011)

ຢາ່ຕາໍໜກິນັແລະກນັ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: ໂຣມ 14:1-12, 19; ຢາໂກໂບ 4:11-12

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ເພື່ອຈະເຣີນຂ້ຶນໃຫ້ສເມກັີນດ້ານຈິດວິນຍານ, ຜູ້ເຊ່ືອຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນ

ໃນຄຣິສຕະຈັກແລະພຣະເຈ້ົາ. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍທ່ານສໍາລວດເບ່ິງ ທ່າທາງ ຄໍາເວົ້າ

ຂອງທ່ານຕ່ໍຄົນອ່ືນວ່າທ່ານໄດ້ມີຄວາມສັມພັນອັນດີຕ່ໍພວກເຂົາ ເພື່ອສ້າງພວກເຂົາ

ໃຫ້ດີຂ້ຶນແທນທ່ີຈະເວົ້າໃນສ່ິງທໍາລາຍ.

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ: ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ສອນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອບ່ໍໃຫ້ເປັນຄົນມັກຕັດສິນຄົນອ່ືນ ແຕ່ໃຫ້ຊອກຫາທາງກ່ໍ

ສ້າງທ່ີດີເພື່ອຄຣິສຕະຈັກຈະສາມັກຄີກັນເພີມ້ຂ້ຶນ.

ິ່ງສາໍຄັນໃນບົດຮຽນ: ມີສະມາຊິກບາງຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກມັກຊອກເອົາຄວາມຜິດຂອງຄົນອ່ືນໄວ, ມັກດູ

ຖູກຄົນອ່ືນ, ຫລືເວົ້າຂວັນ. ນິສັຍຢ່າງນ້ີບ່ໍເປັນການດີສໍາລັບຄຣິສະຕຽນເລີຍ. ໃຫ້ຈໍາ

ໄວວ້່າພຣະຄັມພສີອນພວກເຮາົໃຫ້ສ່ົງເສີມກັນແລະຍົກກັນແລະກັນໃຫ້ສູງເພື່ອໃຫ້ມີ

ຄວາມສາມັກຄີກັນ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາເປັນສິດຍາພິບານທີແລກ ມຄົີນຕ້ອງຕິຂ້າພະເຈ້ົາວ່າມັກເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍຄົນອາຍຸປາງກາງ ຫລາຍ

ວ່າຄົນກຸ່ມອ່ືນ. ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈເພາະຄຶດວ່າຕົນເອງເຮັດວຽກສເມຕ້ົີນສເມປີາຍດີ. ມີຫົວໜ້າຜູ້ບົວລະບັດມາ

ອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າສ່ິງທ່ີຄົນກ່າວຫານ້ັນບ່ໍເປັນຄວາມຈິງ. ການທ່ີຫົວໜ້າຜູ້ບົວລະບັດໜູນໃຈ ນ້ັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ

ອົາຕົວຜ່ານຈາກການຕ້ອງຕິທ່ີບ່ໍເປັນຄວາມຈິງໄດ້. ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າໃນຄຣິສຕະຈັກມັກມີຄົນໃດຄົນນ່ຶງເປັນຄົນມັກຕິໝູ່,

ໍາລາຍຄົນອ່ືນ ຫລືມັກເວົ້າຂວັນນິນທາ.

ການເຮັດດັ່ງນ້ັນບ່ໍແມ່ນນິສັຍຂອງຄຣິສະຕຽນເລີຍ. ພຣະຄັມພໄີດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ສ້າງກັນຂ້ຶນເພືອ່ເຮັດໃຫມ້ີ

ວາມສາມັກຄີເກີດຂ້ຶນ ແທນທ່ີຈະເກັບເອົາແຕ່ຄວາມຜິດເພືອ່ທໍາລາຍກັນແລະກັນ.

. ບນັຫາຂອງການຕາໍໜ:ິ (ຢາໂກໂບ 4:11-12)

ຢາໂກໂບຮ້ອງຂໍໃຫຜູ້້ທ່ີເຊ່ືອຢຸດຕິການຕໍາໜິກັນແລະກັນ ຫລືສອນບ່ໍໃຫ້ມນິີສັຍຢ່າງນ້ັນ. ຢາໂກໂບ ສອນບ່ໍໃຫ້

ຣິສະຕຽນເວົ້າຄວາມຊ່ົວຕ່ໍກັນແລະກັນ. ໃນພາສາກຣີກແລ້ວເຮັດຢ່າງນ້ີແມ່ນການກັນກິນກັນ ເວລາເວົ້າເຖິງຄົນອ່ືນ

ັບຫລັງ. ເວົ້າເຣ່ືອງຄົນໃນທາງບ່ໍດີແມ່ນການຕັດສິນ ຖືຕົນເອງເປັນພຣະເຈ້ົາ.



ນິນທາ ແລະປະນາມຄົນອ່ືນແມ່ນການເວົ້າຊ່ົວຊ່ຶງເປັນການຕັດສິນ. ປໂຍກທ່ີວ່າກົດໝາຍນ້ັນແມ່ນອ້າງເຖິງ 2:8:

ìຮັກເພື່ອບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ.î ການຕໍາໜິແລະຕັນສິນກັນຢ່າງນ້ີຄວນລົບອອກຈາກຊີວິດຂອງຜູ້ທີ ່ເຊ່ືອ. ຖ້າຈະ

ເວົ້າແລ້ວຜູ້ມັກຕິຄົນອ່ືນກໍໄດ້ທໍາລາຍກົດຂອງພຣະເຈ້ົາຕາມຄໍາສອນໃນຂ້ໍນ້ີ ຖ້າເຮັດຜິດຂ້ໍນ່ຶງຂ້ໍໃດກໍແປວ່າເຮັດຜິດຕ່ໍ

ກົດທັງໝົດ (ມທ. 22:34-40) ແລະອ້າງຕົນເອງວ່າດີກວ່າກົດໝາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແທນທ່ີຈະຟັງກົດຄໍາສອນ ແຕ່

ກາຍເປັນຄົນຕໍາໜິ ຕັດສິນຄົນອ່ືນ ແລະຖືວ່າຕົນເອງດີກວ່າພຣະເຈ້ົາ.

ຢາໂກໂບສອນວ່າພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນສົມຄວນເປ

ຄວາມພົ້ນໃຫ້ ແລະສາມາດທໍາລາຍໃຫ້ດັບສູນ. ໃ

(ພສສ 68:20). ຢາໂກໂບຕ້ັງຄໍາຖາມຂ້ຶນມາວ່າ,

ຕາມຕົວແລ້ວແມ່ນບ່ໍມີຄົນໃດເທ່ົາທຽບກັບພຣະເຈ

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄວນລະວັງບ່ໍໃຫ້ເປັນຄົນມັກຕິຄົນທ່ີເຊ່ືອ

ການບາບ. ພວກເຮົາບ່ໍຄວນເປັນຄົນເວົ້າຂວັນເພີມ້

ຫານ້ັນໄວກັ້ບພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າທ່ານມັນເປັນຄົນຊອກ

ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປ່ຽນແປງທ່ານແລະອະພັຍຄວາມຜິດນ

2. ມີຈດິໃຈຍອມຮັບກັນແລະກັນ: (ໂຣມ 14:

ອາຈານໂປໂລໄດ້ຊັກຊວນໃຫຄົ້ນຮັບເອົາຜູ້ມ

ສາມັກຄີທັມ.î ຜູ້ມຄີວາມເຊ່ືອອ່ອນແມ່ນຜູ້ທ່ີບ່ໍເປັນ

ໃນອົງພຣະຄຣິດຜູ້ຊ່ຶງປົດປ່ອຍພວກເຂົາອອກຈາກ

ຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອດີນ້ັນແມນ່ຜູ້ທ່ີໃຊ້ເສຣີພາບບ

ສໍາຄັນຄືການກິນແລະການດ່ຶມ. ຜູ້ທ່ີກິນຊ້ີນທ່ີເອ

ເຮັດຕາມທໍານຽມຂອງຊາວຢິວ. ເຊ່ັນກັນຜູ້ກິນຜ

ໃຫ້ຕໍາໜິຜູ້ຖືມື້ຖືວັນພເິສດ ແລະຜູ້ກິນເຫລ້ົາອະງຸ່ນ

ແຂງແລະຜູ້ເຊ່ືອທ່ີອ່ອນແອສເມີກັນ. ເໝືອນດ່ັງ

ເຮົາ. (ພຣະຄຣິດ ຫລືພຣະເຈ້ົາ).

ຄົນມຄີວາມເຊ່ືອອ່ອນບ່ໍຄວນເປັນຄົນຕັດສິນຜ

ນ້ັນ. ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໝັ້ນຄົງຢູ່ໄດ້ຫລືຕົກເສັຽໄປ

ມະນຸດເຮົາ.

ຄໍາເວົ້າວ່າ ນິນທາໃນປ້ຶມຢາໂກໂບ 4:11 ແປຕ

ໃນ 1 ເປໂຕ 3:16. ແປໄດ້ອີກວ່າແມ່ນ ìການວ

ຄວາມໝາຍເລິກເຊ່ີງໃນປ້ຶມຢາໂກໂບ 4:11 ບອ

ຕມທ 3:16-17). ການຕໍາໜິໃນປ້ຶມຢາໂກໂບ 

ແລະເປັນການຕັນສິນກັນ.
ຢ່າມັກຕ້ອງຕິ

າມໂຕແມ່ນ ìເວົ້າຕ່ໍສູ້.î ເປັນຄໍາ ເວົ້າດຽວທ່ີແປວ່າ ìຫາເຣ່ືອງî

ິວາດî (ໃນໂຣມ 1:30. 2 ກຣທ 12:20, 1 ເປໂຕ 2:1). ມີ

ກເຖິງການແກ້ໄຂເພື່ອໃຫມ້ີຄວາມສາມາດຮັບໃຊ້ດີຂ້ຶນ (2

4:11-12 ບ່ໍແມ່ນຕິເພື່ອກໍ. ແຕ່ເປັນການໂກດຮ້າຍ, ບ່ໍສຸພາບ,
2

ັນຜູ້ອອກກົດບັດຍັດ ແລະເປັນຜູ້ຕັດສິນ. ພຣະອົງເທ່ົານ້ັນປະທານ

ນພຣະຄັມພເີດີມສອນວ່າຊີວິດແລະຄວາມຕາຍເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ 

ìແຕ່ທ່ານແມ່ນໃຜ, ມ ັກເປັນຄົນຕັດສິນເພື່ອນບ້ານ.î ຖ້າຈະແປ

ົ້າເພື່ອຕັດສິນຄົນອ່ືນ.

ນໍາກັນຢ່າງຮ້າງແຮງຄືບ່ໍໃຫເ້ວົ້າຂວັນກັນ. ຖ້າເຮັດຢ່າງນ້ັນກໍເປັນ

 (ສເນີຄໍາຕ້ອງປະສົງເວລາອ້ອນວອນ). ພວກເຮົາຄວນມອບບັນ

ເອົາຄວາມຜິດຂອງຄົນອ່ືນ ແລະເປັນຄົນບ່ໍສຸພາບ ທ່ານຄວນທູນຂໍ

ັ້ນແກ່ທ່ານ.

1-4)

ີຄວາມເຊ່ືອອ່ອນ. ຄໍາເວົ້າ, ຍອມຮັບ ແປວ່າ ìຕ້ອນຮັບເຂ້ົາໃນກຸ່ມ

ຜູ້ໃຫຍ່ໃນຄວາມເຊ່ືອ; ພວກເຂົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງເສຣີພາບທ່ີໄດ້ຮັບ

ກົດບັງຄັບຂອງບັນຍັດ.

ໍ່ຍອມຢູ່ໃຕ້ກົດບັນຍັດ ແລະບ່ໍເປັນຄົນມັກໂຕ້ຖຽງກັບຄົນອ່ືນເຣ່ືອງບ່ໍ

ົາໄປຖວາຍພະທຽມມາແລ້ວບ່ໍສົມຄວນຈະປມາດຄົນກິນຜັກ ຫລືຜູ້

ັກກໍບ່ໍຕ້ອງຕໍາໜິ ເວົ້າໃຫ້ຜູ້ກິນຊ້ີນ. ອາຈານໂປໂລຍັງເວົ້າຕ່ໍໄປວ່າບ່ໍ

. (21). ເພິ່ນຍັງເວົ້ົ້າຊ້ໍາອີກວ່າພຣະເຈ້ົາຍອມຮັບຄົນເຊ່ືອທ່ີເຂ້ັມ

ຂ້າທາດຟງັເຈ້ົານາຍ ຄຣິສະຕຽນຄວນຍອມຟັງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກ

ູ້ມີຄວາມເຊ່ືອດີ ເພາະການຕັນສິນນ້ັນເປັນທຸຣະຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົາ

ນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຕັດສິນບ່ໍແມ່ນອີງຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງ
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ພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນໄດ້ຮັບກໍາລັງຈາກພຣະເຈ້ົາ. ຄຣິສະຕຽນຄວນຮັກກັນແລະກັນ, ຍອມຮັບກັນທັງໆ

ທ່ີບ່ໍເຫັນດີກັບບາງຢ່າງໃນຊີວິດ. ສໍາລັບຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອດີແລ້ວ ຖ້າຄົນທ່ີເຊ່ືອອ່ອນນ້ັນເຮ ັດຜິດແຕ່ບ່ໍເຮັດໃຫ້
3

. ເປົາ້ໝາຍໃນການຍົກຍອ້ງກັນ: (ໂຣມ 14:5-12,19)

ຄຣິສະຕຽນບາງຄົນຖືວ່າວນັນ່ຶງສັກສິດຫລາຍກວ່າວັນອ່ືນໆຕາມປະຕິທຶນຂອງພວກຢິວ ຊ່ຶງເວົ້າເຖິງວັນຊະບາໂຕ.

ຣິສະຕຽນອ່ອນຊັກຊວນໃຫ້ນັບຖືວັນດ່ັງນ້ີ ແຕ່ສ່ວນຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອດີຖືວ່າທຸກວັນສັກສິດເພື່ອຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. ອາ

ານໂປໂລໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຄຣິສະຕຽນເຮັດຕາມຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແລະຊອບຊ່ຶງຂ້ຶນກັບຈິດໃຈອັນຊັດຊ່ື. ອາຈານໂປໂລ

ອນວ່າຄຣິສະຕຽນບ່ໍຄຶດຄືກັນໃນບາງສ່ິງບາງຢ່າງ ແຕ່ບ່ໍໃຫ້ສ່ິງແຕກຕ່າງນ້ັນເຮັດໃຫ້ຜິດຖຽງກັນ.

ອາຈານໂປໂລບອກວ່າເຖິງແມ່ນຄຣິສະຕຽນມີຄວາມຄຶດບ່ໍຄືກັນກໍຕາມ ແຕ່ພວກເຮົາມຄີວາມປາຖນາຢາກຖວາຍ 

ຣະກຽດແກ່ພຣະເຈົາ, ພວກເຮົາໄດ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ຊົງປະທານອາຫານການກິນໃຫ້. ມຫີລາຍຢ່າງບ່ໍຄື

ັນ ແຕ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມຈະເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຂ້ໍ 7 ໄດ້ບອກວ່າຄົນທ່ີເຊ່ືອນ້ັນບ່ໍໃຫ້ແຍກກັນຢູ່;

າະທຸກໆຄົນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ມພີາກສ່ວນຕ່ໍກັນແລະກັນ ແລະຢູ່ໃນການນໍາພາຂອງອົງພຣະຄຣິດຫລັງຈາກຮ່າງກາຍໄດ້

າຍໄປ.

ຈະມຊີີວິດຢູ່ຫລືຕາຍໄປນ້ັນແມ່ນທຸຣະຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາຕອບຕ່ໍພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ. ອາຈານໂປໂລ ສອນ

່າການທ່ີອົງພຣະຄຣິດໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນແມ່ນເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ປົກຄອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງ. ແມ່ນແລ້ວ

ຣະຄຣິດເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງທັງຄົນເປັນແລະຄົນຕາຍ. ການທ່ີພຣະອົງປົກຄອງປະຊາກອນຂອງພຣະອົງນ້ັນເປັນຢູ່

ລອດໄປເປັນນິດ. ໃນເມື່ອອົງພຣະຄຣິດເປັນຜູ້ຢູ່ເໜືອນພວກເຮົາ ແລະໃນເມື່ອພວກເຮົາຕັດສິນກັນກໍຖືວ່າເປັນການ

ິດ. ອາຈານໂປໂລໃຊ້ຄໍາເວົ້າຢ່າງດຽວໃນຮ້ອງຂ້ໍ 3 ເພິ່ນໄດ້ຖາມເຖິງເຫດຜົນວ່າເປ ັນຫຍັງຄຣິສະຕຽນຈ່ິງຜິດໃຈຕ່ໍກັນ.

ຫ້ຮູວ້່າທຸກຄົນຈະໄດ້ຢຶນຕ່ໍໜ້າຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນບ່ອນຕັດສິນ ພຣະອົງເທ່ົານ້ັນສົມຄວນເປັນຜູ້ຕັດສິນ.

ອາຈານໂປໂລໄດ້ອ້າງເຖິງພຣະຄັມພເີດີມໃນປ້ືມ ເອຊາຢາ 45:23 ທ່ີເວົ້າເຖິງການຕັດສິນທ່ີເປັນທຸຣະຂອງພຣະ

ົ້າ. ຄໍາສອນໃນບົດນ້ີໄດ້ເວົ້າວ່າພຣະເຈ້ົາແມ ່ນຜູ້ຕັນສິນແລະຄໍາສຸດທ້າຍຈະເປັນຈະຕາຍນ້ັນເປັນຂອງພຣະອົງເພື່ອ

ຫ້ຄົນເຂ້ົາໃຈແລະໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ພຣະອົງ. ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາຈ່ິງເປັນຄົນຕໍາໜິຕິຕຽນກັນ

ລະກັນ? ຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາພວກເຮົາຈະລາຍງານການກະທໍາຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະອົງຢ່າງບ່ໍມີອັນໃດບັງໄວ້.

ທຽນທ່ີຈະຕໍາໜິກັນ ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄວນສ້າງສັນຕິສຸກ ບ່ໍໄດ້ໝາຍວ່າປາສຈາກການຕ່ໍສູ້ກັນ ແຕ່ຊອກຫາການເປັນນ້ໍານ່ຶງ

ຈດຽວກັນຖ້າມກາງສະມາຊິກ. ສ່ິງທ່ີເຮົາເວົ້າດ້ວຍປາກແລະກະທໍານ້ັນຄວນເປັນການເສີມສ້າງກັນແລະກັນ.

ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ຫລາຍເທ່ືອຄຣິສະຕຽນມັນຕໍາໜິຄົນອ່ືນ ແລະເວົ້າວ່າສ່ິງຕິເພື່ອກ່ໍໃຫ້ດີຂ້ຶນ. ການຕໍາໜິຕັດສິນຄົນອ່ືນນ້ັນເປັນການ

ໍາລາຍຄວາມສາມັກຄີທັມໃນຄຣິສຕະຈັກ. ດ່ັງນ້ັນ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄວນລະງັບການກ່າວຫາຕິຕຽນຊ່ຶງກັນແລະກັນ ແລະໃຫ້

ຜູ້ເຊ່ືອຄວນຍຸດຕິໃນການຕິຕຽນ ແລະຄວນເປັນຄົນຊອກຫາແນວທາງສ່ົງເສີມຄົນອ່ືນເພື່ອໃຫ້ມກີານຮ່ວມໄມ້

ຮ່ວມມກັືນຂ້ຶນໃນຄຣິສຕະຈັກ.

ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ແລ້ວ ຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອດີຕ້ອງຍອມແລະອົດທົນຕ່ໍຄຣິສະຕຽນຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອອ່ອນ.
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ຊອກສແຫວງຫາທາງເສ້ີມສ້າງກໍດີກວ່າເພື່ອຄວາມເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄໍາສອນຂອງ

ຢາໂກໂບແລະອາຈານໂປໂລສາມາດເອົາມາເປັນພື້ນຖານເພື່ອຈະລະງັບການຕໍາໜິຕິຕຽນກັນ ແລະຊອກທາງເຮັດໃຫ້

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອນໍາກັນມີຄວາມຈະເຣີນຂ້ຶນໃນຄວາມເຊ່ືອແລະການຮັບໃຊ້.

ໃນເມື່ອພວກເຮົາມຊີີວິຢູ່ຕາມຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພແີລ້ວ ພວກເຮົາສາມາດສ້າງຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ມີພລັງ ໃນການ

ສາມັກຄີທັມກັນນ້ັນ.

 ການຕັນສິນເປັນທຸຣະຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ.

 ຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອດີຄວນເປັນຄົນສ້າງຄວາມສັມພັນກັບຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອອ່ອນ.

 ຄຣິສະຕຽນຍ່ອມບ່ໍເຂ້ົາໃຈກັນໄດ້ໃນເຣ່ືອງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນເຣ່ືອງສ້າງຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນ

ດຽວໃນຄຣິສຕະຈັກ.

 ໃຫ້ຈໍາໄວ້ວ່າພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນເປັນຜູ້ຕັນສິນ ທຸກໆຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ລາຍງາຍຕົວຕ່ໍພຣະອົງ.

v5x4a,3fp ]k;-k;gmuo[a[8ylla,rao www.lsbf.org.,by BV.
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທີ 28 ສິງຫາ 2011 (8-28-2011)

ຕົກລງົນາໍກນັ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: ປະຖົມມະການ 13:1-12; ໂຣມ 12:16-18; 15:5-6

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ເພື່ອຈະເຣີນຂ້ຶນໃຫ້ສເມກັີນດ້ານຈິດວິນຍານ, ຜູ້ເຊ່ືອຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນ

ໃນຄຣິສຕະຈັກແລະພຣະເຈ້ົາ. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍທ່ານຊອກວິທີແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງ

ທ່ີເກິດຂ້ຶນຖ້າມການຄົນທ່ີເຊ່ືອເພື່ອນໍາພຣະກຽດມາສູ່ພຣະເຈ້ົາ ແລະເພື່ອເສີມສ້າງ

ຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ.

ເປົາ້ໝາຍຂອງບົດຮຽນ: ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ສ່ັງສອນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃຫ້ມີຊີວິດສາມາດຢູ່ກັບຄົນອ່ືນໄດ້ຢ່າງສັນຕິວິທີໂດຍ

ການຕົກລົງກັນ. ເຣ່ືອງການຜິດຖຽງກັນລະຫວ່າງຄົນຂອງ ອັບຣາມ ແລະຄົນຂອງ

ທ່ານໂລດ ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ຍົກມາເປັນບົດຮຽນທ່ີດີໃນການແກ້ບັນຫາ.

ິ່ງສາໍຄັນໃນບົດຮຽນ: ເຖິງແມ່ນເປັນຄຣິສະຕຽນບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບ່ໍຜິດກັນຈັກເທ່ືອ ການຜິດ

ກັນນ້ັນເປັນການຫລີກບ່ໍໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຫລີກບ່ໍໄດ້ກໍຕາມ ແຕ່ພວກເຮົາ 

ສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີແກ້ໄຂຄືຢ່າເອົາກຽດສັກສີເຂ້ົາມາເປັນສ່ິງສໍາຄັນ ຫລາຍກວ່າການ

ຕົກລົງກັນ ຫລືໃຫ້ພວກເຮົາຍອມກັນເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກຽດ ແລະເພື່ອສ້າງຄວາມ

ເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນໃນຄຣິສຕະຈັກມີໂອກາດຝຶກຫັດເອົາຫລັກການໃນພຣະຄັມພີມາໃຊ້ເພ່ືອ

ກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຂັດແຍ່ງກັນ ແລະເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມີການເສີມສ້າງໃນຖານະເປັນຄຣິສະຕຽນ. ບາງຄ້ັງຫລັງ

າກກອງປະຊຸມແລ້ວມີຫລາຍຄົນດີໃຈ ແລະກໍມີຫລາຍຄົນບ່ໍພໍໃຈຊ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ຄວາມສັມພັນເຢັນລົງ.

າງຄ້ັງກໍມີຄົນໜີອອກຈາກຄຣິສຕະຈັກໄປກໍມີ.

ຄວາມຂັດແຍ່ງໃນຖ້າມການຄຣິສະຕຽນເປັນສ່ິງຫລີກເວັ້ນບ່ໍໄດ້ ແຕ່ພວກເຮົາຄວນເປັນຄົນບັງຄັບຜົນທີ່

ອກມາ. ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຕ່ໍກັນຫລືຈະເອົາກຽດສັກສີມາເປັນບັນຫາເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ພວກເຮົາແກ້ບັນຫາໄດ້.

ວກເຮົາຄວນຍອມເພ່ືອຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ ແລະເພ່ືອການສ້າງຄວາມສາມັກຄີໃຫ້ເກິດຂ້ຶນ.

ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ສອນພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄຣິສະຕຽນໃຫ້ຮຽນຮູ້ເພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ່ງກັນ ເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ

ດ້ຮັບກຽດຕິຍົດ ແລະເພ່ືອການສ້າງຄວາມສາມັກຄີໃນຄຣິສຕະຈັກ.

. ຄວາມຈິງຂອງການຂັດແຍ່ງກນັ: (ປຖມ. 13:1-7)



ອັບຣາມໄດ້ຟັງຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ອອກຈາກບ້ານເກິດເມືອງນອນຄືເມືອງຮາຣານໄປເມືອງການາອານ (ປຖມ 

12:1-5). ໃນເມື່ອເດີນທາງຢ່າງຍາວນານນ້ັນ ອັບຣາມກໍໄປຢຸດພັກຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງການາອານທ່ີມີຊ່ືວ່າເນເກັບ.

ໃນເມື່ອຟ້າແລ້ງຝົນບ່ໍຕົກກໍເລີຍຂາດອາຫານອັບຣາມຈ່ິງເດີນໄປທາງໃຕ້ອີກຄືໄປສູ່ປະເທດເອຢິບ ບ່ອນລາວໄດ້ຮັບ

ບັນຫາໜັກຈົນເປັນເຫດໃຫກ້ະສັດຟາໂຣໄລ່ອອກຈາກປະເທດ (ຂ້ໍ 12-20). ດ່ັງນ້ັນ, ລາວຈ່ິງພາຍາດພີ່ນ້ອງກັບໄປຢູ່

ເນເກັບອີກ. (13:1). ໃນເວລານ້ີຄອບຄົວຂອງອັບຣາມປະກອບດ້ວຍ ຕົນເອງ, ພັຣຍາ ແລະຫລານຊາຍ ໂລດ (

12:5). ຄໍາເວົ້າທ່ີວ່າທຸກສ່ິງທ່ີອັບຣາມມີໝາຍເຖິງສ່ິງຂອງແລະຂ້ອຍຂ້າ (12:5,16). ສ່ິງຂອງທ່ີອັບຣາມມີນ້ັນແມ່ນຝູງ

ສັດ, ເງິນ, ຄໍາ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີອາດມາຈາກກະສັດຟາໂຣມອບໃຫກໍ້ອາດເປັນໄປໄດ້ ໝາຍເຖິງພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພຣະ

ພອນໃຫ້ແກ່ອັບຣາມ.

ໃນການເດີນທາງໄກນ້ັນອັບຣາມກໍຢຸດພັກໄປນໍາທາງເພາະຄົນແລະສັດເມື່ອຍ, ອັບຣາມພາຄົນແລະສັດຂອງລາວ

ເດີນທາງຂ້ຶນໄປທາງເໜືອນລະຫວ່າງເບັດເອນແລະເມືອງອາອີບ່ອນລາວເຄີຍສ້າງແທ່ນບູຊາມາແລ້ວ. (12:8). ລາວ

ກັບມາຍັງບ່ອນເກ່ົານ້ີອາດໝາຍຄວາມວ່າລາວຕ້ອງການເລ້ີມຕ້ົນໃໝເ່ພາະເຮັດຜິດທ່ີເດີນທາງໄປສູ່ປະເທດອີຢິບ.

ໃນເມື່ອຫລານຊາຍ ໂລດໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັບອັບຣາມ ໂລດເອງກໍມີຊັບສ່ິງຂອງພ້ອມດ້ວຍຝູງສັດຈໍານວນຫລາຍ ອີກ

ເທ່ືອນ່ຶງສ່ິງນ້ີອາດໄດ້ມາຈາກປະເທດອີຢິບ (12:6). ໃນເມື່ອທັງສອງຫລານຊາຍກັບອາວຢູ່ຮ່ວມກັນກໍເຮັດໃຫ້ມີບັນ

ຫາເກິດຂ້ຶນເພາະບ່ໍມບ່ີອນໃຫ້ສັດກິນຫຍ້າ ຂ້າໃຊ້ທັງສອງຝ່າຍຈ່ິງຜິດຖຽງກັນຈ່ິງເຮັດໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍຊອກວິທີຢູ່ຮ່ວມ

ກັນຢ່າງສັນຕິວິທີຄືຕ້ອງແຍກກັນຢູ່. ພວກເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງຈ່ິງສວຍໂອກາດເຂ້ົາມາເປັນປໍຣະປັກໄດ້ການຍາດເອົາ

ດິນ ບ່ອນລ້ຽງສັດຂອງອາວແລະຫລານ.

ຄຣິສະຕຽນຜູ້ມຄີວາມເຊ່ືອດີກໍຍ

ແຍ້ງນ້ັນ.

2. ຊອກສແວງຫາຄໍາຕອບ:

ໃນເມື່ອອັບຣາມເປັນຄົນອາ

ເຈ້ົາໄດ້ນໍາພາລາວໄປຍັງດິນແດ

ອັບຣາມມີສິດທ່ີຈະເລືອກເອົາດ

ວິທີ. ໃນເຫດການຢ່າງນ້ີອັບຣາ

ອັນດີສືບຕ່ໍໄປ.

ແນວໃດກໍຕາມປະເທດການ

ໃຫ້ເລືອກເອົາຕາມໃຈມັກ.

ແຍກກັນອອກໄປຢູ່ໃຜຢູ່ລາວ.

 ຕ້ອງມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ

 ໃຫ້ເບ່ິງຄົນອ່ືນເໝືອ

 ໃຫ້ຖືວ່າຄວາມຄຶດຂ

 ໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ພຣ

 ສ້າງຄວາມເປັນອັນ
ການຕົກລງົເຫັນພ້ອມອັນແທຈ້ງິຢ່າງຄຣສິະຕຽນ

ວ່າພຣະຄຣິດໄດ້ຢູ່ເໜືອນພວກເຮົາ.

ນພຣະເຈ້ົາເບ່ິງພວກເຂົາ.

ອງອ່ືນນ້ັນມີຄຸນຄ່າ

ະເຈ້ົາໃນເວລາແກ້ໄຂບັນຫາແລະເວລາສລູບ
2

ັງມຄີວາມຍັດແຍ້ງກັນ ແຕ່ຈຸດສໍາຄັນແລ້ວແມ່ນໃຫ້ຮູ້ຈັກວິທີຄວບຄຸມໃນການຍັດ

(ປຖມ 13:8-12)

ວຸໂສ ລາວບ່ໍສາມາດອ້າງເຖິງສິດທິຂອງຕົນເພື່ອບົງການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ. ພຣະ

ນນ້ັນແລະສັນຍາວ່າຈະມອບໃຫ້ລາວແລະເຊ້ືອສາຍ (12:1-7). ຕາມທັມນຽມແລ້ວ 

ິນຕາມມັກໄດ້ ແຕ່ລາວໄດ້ໄປຫາຫລານຊາຍໂດຍມີນ້ໍາໃຈຢາກແກ້ບັນຫາຢ່າງສັນຕິ

ມໄດ້ເຮັດໃຫ້ການວິວາດກັນນ້ັນສງົບລົງໄດ້ ເພາະພວກເຂົາຕ້ອງການມີຄວາມສັມພັນ

າອານເປັນຂອງອັບຣາມເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາຢ່າງນ້ັນ, ແຕ່ອັບຣາມໄດ້ບອກໂລດ

ຕອນນ້ີອັບຣາມໄດ້ສະແດງເຖິງຈິດໃຈກວ້າງຂວາງຕ່ໍຫລານຊາຍກ່ອນພວກເຂົາຈະໄດ້

ຫລາຍໄປກວ່ານ້ັນອັບຣາມເພິ່ງພຣະເຈ້ົາວ່າພຣະອົງຈະປະທານສ່ິງທ່ີດີໃຫ້.

ນ່ຶງອັນດຽວພາຍໃນແລະພາຍນອກຄຣິສຕະຈັກ



ຫລັງຈາກໂລດໄດ້ກວດເບ່ິງດິນບ່ອນດີແລ້ວໃນຖ້າມກາງຮ່ອມພຈໍູແດນຊ່ຶງມແີມ່ນ້ໍາ, ເໝືອນກັບສວນເອເດນຊ່ຶງມີ

ແມ່ນ້ໍາ (ປຖມ 2:10) ເໝືອນປະເທດອີຢິບຊ່ຶງມີແມ່ນ້ໍານິນ. ພາກສ່ວນທ່ີໂລດເລືອກເອົານ້ັນກວ້າງໃຫຍ່ຫລາຍຈາກ

ພາກເໜືອຂອງເມືອງເຢຣິໂກໄປເຖິງພາກເໜືອຂອງທະເລຕາຍ ຊ່ຶງກວມເມືອງໂຊໂດມແລະໂກໂມຣາຊ່ຶງເປັນເມືອງ

ທ່ີຊ່ົວຊ້າ. ບ່ອນທ່ີໂລດໄດ້ເລືອກເອົາມີສອງເມືອງນ້ີທ່ີໄດ້ຖືກທໍາລາຍດ້ວຍໄຟ. ໂລດໄດ້ເລືອກເອົາດ້ວຍຄວາມໂລບ

ມາກເພາະອັບຣາມມີຈິດໃຈທ່ີກວ້າງຂາວງນ້ັນ. ອັບຣາມໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນປະເທດການາອານຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາສັນຍາໄວ້ 

ສ່ວນໂລດໄປຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູ່ຕີນພູໃກ້ເມືອງໂຊໂດມຊ່ຶງເປັນເມອືງຊ່ົວຊ້າ ແລະສັງຄົມຊ່ົວກໍເຂ້ົາມາຊັກຈູງ ໂລດ. (ຂ້ໍ 13).

.

3. ພື້ນຖານໃນການເຫນັດີຕກົລົງກັນ: (ໂຣມ 12:16-18; 15:5-6)

ໃນບົດ 12:1 ອາຈານໂປໂລໄດ້ຫັນມາຂຽນເຖິງສ່ິງຄວນປະຕິບັດເປັນປະຈໍາໃນຊີວິດ. ບົດ 1-11 ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າ

ເຖິງຫລັກຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ ການທ່ີເປັນຄົນສິນທັມຕາມພຣະເຈ້ົານ້ັນຂ້ຶນຢູ່ກັບຄວາມພົ້ນແລະການຕັດສິນ. ໃນ

ບົດ 12-16 ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖິງຊີວິດປະຈໍາວັນ, ແຜນການເດີນທາງ, ແລະການຄໍານັບ. ໃນບົດ 12:9-15

ອາຈານໂປໂລແນະນໍາໃຫ້ຄຣິສະຕຽນມີການປະພຶດດີຕ່ໍຄົນອ່ືນ, ເ ຮັດດີຕ່ໍຜູ້ທ່ີຂ່ົມເຫງ. ສິ່ງນ່ຶງໃນຂ້ໍ 9 ໄດ້ເນ້ັນເຖິງ

ຄວາມຮັກເປັນພື້ນຖານຂອງທຸກສ່ິງຊ່ຶງພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຜ່ານມາໃນອາທິດທໍາອິດຂອງເດືອນສິງຫານ້ີ.

ອາຈານໂປໂລໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຄຣິສະຕຽນມີຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນແລະກັນ. ຕາມພາສາກຣີກ ແລ້ວແປວ່າ 

ໃນການຕົກລົງນ້ັນແມ່ນຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ ຫລືປະສານງານກັນໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈເຖິງພຣະປະສົງຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ. ຄໍາເວົ້າຢ່າງນ້ີບ່ໍແມ່ນໃຫ້ຄຶດຄືກັນໝົດເພາະທຸກຄົນເຮົາແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ໃຫ້ຍິນດີໃນຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີພຣະ

ເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ ເພື່ອຄວາມເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນໃນການຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກ. ອາຈານໂປໂລເຕືອນເຖິງອັນຕະ

ລາຍຂອງຄວາມອວດຕົວ ຫລືການເຫັນແກ່ຕົວ. ແທນທ່ີຈະເປັນຄົນມັກໃຫ້ຄົນອ່ືນຍ້ອງຍໍ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນຖ່ອມ

ໃຈລົງ. ໃຫມ້ີຄວາມຮັກ ຄວາມເມດຕາຕ່ໍຜູ້ຍາກຈົນ. ແນວໃດກໍຕາມຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາບ່ໍຄວນເອົາຄວາມອວດຕົວ

ມາເປັນບັນຫາໃນການຮັບໃຊ້ ແລະໃນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີກັບຄົນອ່ືນເລີຍ.

ການທ່ີຈະເຮັດດີຕ່ໍຄົນທ່ີເຮັດດີນໍາເຮົາເປັນສ່ິງງ່າຍແລະເປັນຂອງທັມມະດາ; ການທ່ີເຮດັຊ່ົວຕອບແທນຄວາມຊ່ົວ

ນ້ັນແມ່ນທັມມະຊາດຂອງມະນຸດ, ການທ່ີເຮັດຊ່ົວຕອບແທນການດີນ້ັນແມ່ນນິສັຍຂອງມານ, ການທ່ີເຮັດດີຕອບແທນ

ຄວາມຊ່ົວນ້ັນແມ່ນລັກສະນະຂອງຄຣິສະຕຽນ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງຕ່ໍສູ້ຄວາມຊ່ົວດ້ວຍການເຮັດດີທ່ີສຸດ ໂດຍຕ້ັງໃຈເຮັດໃຫ້

ຄົນອ່ືນໄວ້ວາງໃຈ ບ່ໍໃຫ້ເອົາມາດຕະຖານຂອງໂລກມາໃຊ້ ແຕ່ຕ້ອງເອົາຊີວິດອັນສູງສ່ົງຂອງຄຣິສະຕຽນມາໃຊ້.

ປ

ຮ

ທ

ີ

ໃນຊີວິດນ້ີຖ້າປາສຈາກ ພຣະເຈ້ົາທໍາການໃນຖ້າມກາງພວກເຮົາ.
ການທ່ີຈະເຮັດດີຕ່ໍຄົນທ່ີເຮັດດີນໍາເຮົາເປັນສ່ິງງ່າຍແລະເປັນ ຂອງທັມມະດາ; ການທ່ີເຮັດຊ່ົວຕອບແທນຄວາມ

ຊ່ົວນ້ັນແມ່ນທັມມະຊາດຂອງມະນຸດ, ການທ່ີເຮັດຊ່ົວຕອບແທນການດີນ້ັນແມ່ນນິສັຍຂອງມານ, ການທ່ີເຮັດດ
ບັນຫາຂັດແຍ່ງກັນນ້ັນບ່ໍອາດນໍາສ່ິງດີມາຕລອດໄປ. ແຕ່ຕ້ອງມີເປ້ົາໝາຍຢາກ ຕົກລົງກັນເຖິງຈະເຮັດໄດ້ຍາກ.

ບາງຄ້ັງພວກເຮົາຕ້ອງຈໍາເປັນຕົກລົງກັບສ່ິງບ່ໍເຫັນຊອບກັນນ້ັນ. ບາງຄ້ັງຄວາມຂັດແຍ້ງກັນບ່ໍອາດສາມາດແກ້ໄດ້
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ຜູ້ທີ ່ເຊ່ືອຄວນຊອກຫາທາງຢູ່ກັບຄົນອ່ືນດ້ວຍສັນຕິວິທີເພື່ອຈະມໂີອກາດເປັນພະຍານບອກຄົນອ່ືນເຣ່ືອງຂ່າວ

ະເສີດ. ຄໍາທ່ີວ່າ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ແປວ່າຍອມຮັບວ່າພວກເຮົາບ່ໍສາມາດບັງຄັບການກະທໍາຂອງຄົນອ່ືນໄດ້,ແຕ່ຕ້ອງ

ຽນເປັນຄົນບັງຄັບຕົນເອງ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງພະຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອສ້າງສັນຕິສຸກ. ຄໍາເວົ້າທ່ີວ່າ ສ່ວນຂອງ

່ານນ້ັນ ແປວ່າບ່ໍໃຫ້ເປັນຄົນສ້າງບັນຫາແຕ່ຕ້ອງເປັນຄົນສ້າງສັນຕິສຸກ.

ຕອບແທນຄວາມຊ່ົວນ້ັນແມ່ນຫລັກຊະນະຂອງຄຣິສະຕຽນ.
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ອາຈານໂປໂລໄດ້ອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປະທານກໍາລັງໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອນ້ັນເປັນຄົນສ້າງສັນຕິສຸກກັບຄົນອ່ືນໆ. ພຣະ

ເຈ້ົາເປັນເຫງົ້າຂອງພລັງແລະອໍານາດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ ່ເຊ່ືອມີຄວາມອົດທົນຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫານາໆປະການ. ເພິ່ນສອນ

ພວກເຮົາໃຫ້ເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດໃນການສ້າງສັນຕິສຸກ. ພວກເຮົາຄວນມີນິສັຍ

ເໝືອນກັບອົງພຣະເຢຊູ. ການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໄດ້ນ້ັນແມ່ນຜົນສະທ້ອນອັນດີຕ່ໍຄົນອ່ືນເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຍົກ

ຍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ.

ຜູ້ທີ ່ເຊ່ືອຄວນຖາມຕົນເອງວ່າພວກເຮົາໄດ້ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໃນຄວາມສັມພັນສ່ວນຕົວກັບພຣະອົງຫລືບ່ໍ. ພວກເຮົາບ່ໍ

ຄວນເອົາຄວາມຈອງຫອງມາເປັນບັນຫາ. ໃນເມື່ອມີບັນເກິດຂ້ຶນພວກເຮົາຄວນຊອກທາງແກ້ໄຂເພື່ອຖວາຍພຣະກຽດ

ແດ່ພຣະເຈ້ົາແລະເພື່ອເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ. ຈຸດປະສົງຂອງຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນນ້ັນ ແມ່ນເພື່ອ 

ການຖວາຍຕົວຂອງເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ກາຍເປັນພື້ນຖານໃນການຕົກລົງປົງໃຈກັນ.

ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ໃນເມື່ອມີສອງສາມຄົນຢູ່ຮ່ວມກັນ ອີກບ່ໍນານກໍເກິດມຄີວາມຂັດແຍ່ງກັນນ້ັນເປັນຂອງທັມມະດາ. ພວກເຮົາສາ

ມາດປະເຊີນກັບການຂັດແຍ່ງກັນໄດ້ໃນເມື່ອທຸກຄົນຄຶດເຖິງການເປັນພະຍານດີຕ່ໍຄົນອ່ືນ. ຖ້າພວກເຮົາພະຍາຍາມ

ແກ້ຄວາມຂັດແຍ່ງເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບກຽດ ແລະເພື່ອເສ້ີມສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດແລ້ວ ພວກເຮົາກໍມີບຸຄ

ລິກລັກສະນະຂອງພຣະຄຣິດແທ້.

ຕົວຢ່າງຂອງອັບຣາຮາມ ແລະຕົວຢ່າງຂອງອາຈານໂປໂລໃນການສ້າງສັນຕິສຸດນ້ີພວກເຮົາສາມາເອົາປະກອບໃຊ້

ໃນຊີວິດແລະໃນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ໃນທຸກວັນນ້ີເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ.

 ການຂັດແຍ່ງເກິດຂ້ຶນໄດ້ຖ້າມກາງຄຣິສະຕຽນ ການຂັດແຍ່ງກັນສາມາເກິດຂ້ຶນໄດ້ເປັນຂອງທັມມະດາ. ແຕ່

ພວກເຮົາຕ້ອງແກ້ໄຂຢ່າງຜູ້ມພີຣະວິນຍານເໝືອນກັບອັບຣາມ. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດບາງຄ້ັງຄວາມຂັດແຍ້ງຈໍາ

ເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍກ່ອນຈະແກ້ໄຂໄດ້?

 ໃນເມື່ອຄວາມຂັດແຍ້ງເກິດຂ້ຶນ, ພວກເຮົາຕ້ອງສແວງຫາທາງແກ້ໄຂຢ່າງສັນຕິວິທີ. ການແກ້ໄຂນ້ັນອາດຈະ

ບ່ໍຖືກໃຈທຸກຄົນ. ບາງຄ້ັງເຮົາຕ້ອງເຫັນດີນໍາຫລືຍິນຍອມເພືອ່ເຫັນແກ່ການຕົກລົງກັນ. ອັນນ້ີເປັນຕົວຢ່າງທ່ີ

ດີແນວໃດຕ່ໍຄົນອ່ືນ?

 ແນວທາງຂອງຄຣິສະຕຽນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງນ້ັນຄືໃຫ້ຄຶດເຖິງການຖວາຍກຽດແດ່ພຣະ

ເຈ້ົາ ແລະເພື່ອສ່ົງເສີມຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໃນຄຣິສຕະຈັກ ແລ້ວພວກເຮົາກໍສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້.

ຄ ໍາຖາມມີຢູ່ວ່າພວກເຮົາຄວນເຮັດອັນໃດເພື່ອຈະປ່ຽນແປງນິສັຍອັນບ່ໍດີອອກໄປເພື່ອຈະໄດ້ແກ້ບັນຫາຂອງ

ຄວາມຂັດແຍ່ງເພື່ອພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບພຣະກຽດ?
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