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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທີ 1 ມຖຸີນາ 2014 (6-1-2014) 

 

 ພຣະເຈົາ້ຊົງບໍຣສິຸດ 
ທ່ານເຄີຍພົບຫືຼມີປະສົບການກັບສ່ິງທ່ີຖືວ່າພິເສດສຸດບ່ໍ? 

ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາສ່ັງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນບໍຣສຸິດ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ເພງສັຣເສີນ 99:1-9 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
       ຖ້າທ່ານມັກເດີນຊົມຢູ່ໃນຫໍພິພິທພັນກໍບ ໍ່ແມ່ນທ່ານຄົນດຽວ ເພາະມີຄົນເປນັລ້ານຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິທພັນທຸກໆປ.ີ  
ແມ່ນຫຍັງຊັກຈູງໃຫ້ພວກເຮົາໄປໃນທີ່ແຫ່ງນີ?້  ສິ່ງທີ່ພິເສດ, ປືມ້ນຍິາຍ, ຫຼືສິ່ງຂອງອັນງົດງາມ.  ຍັງມີຫໍພິພິທພັນສໍາ
ລັບຣົດ, ຮູບແຕ້ມທີເ່ປັນໄປຕາມຄວາມຄຶດ, ຮູບເງົາ (ໜັງ) ກ່ຽວກບັພວກທີ່ຄົ້ນຄວາ້ຕາມເດອືນດາວຕ່າງໆທີເ່ອີ້ນວ່າ   
ສຕາແທຣກ (Star Trek), ແລະມີທັງກ່ຽວກັບຢາງປູທາງ asphalt. 
       ຫໍພິພິທພັນທີ່ໂດ່ງດັງນັ້ນຍັງມີສິ່ງທີແ່ປກພິເສດທ້ອນໂຮມໄວ້ເຊັ່ນ ເພງດຽວຄນືແຫ່ງດວງດາວ, ຮູບແຕ້ມດຽວຂອງ
ນາງໂມນາ ລຊີາ, ແຜ່ນຫີນໂຣແຊດຕາ ສະໂຕນ ເປັນຕົ້ນ.  ພວກເຮົາໃຫ້ຄຸນຄ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີເ້ພາະເປນັສ່ິງທ່ີຫາຍາກ, ມີ
ຄວາມສວຍງາມ, ຫຼືມີປວັດສາດສໍາຄັນ ແລະບາງອັນກເໍກີນຄວາມສາມາດທີ່ຈະຕີລາຄາໄດ.້  
        ແຕສ່ິ່ງທີ່ສວຍງາມແທແ້ນ່ນອນແມ່ນພວກເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນທີຕ່້ອງໄປຊົມຢູ່ໃນຫໍພິພິທພັນເລຍີເພ່ືອພົບເຫັນສິ່ງທີ່ມີ
ຄວາມພິເສດນີ.້   ສິ່ງທີ່ສວຍງາມອັນແທຈ້ິງນັ້ນແມ່ນມີພຣະເຈົ້າພິເສດອົງດຽວ ແລະພຣະອົງຊົງຮັກສິ່ງທ ີ່ພຣະອົງສ້າງ 
ໄວ້ດ້ວຍຄວາມຮັກພິເສດທີ່ບໍເ່ຄີຍມີມາກ່ອນ.   ພຣະເຈົ້າອົງດຽວທີຖ່ືກແຍກໄວ້ບໍ່ເໝືອນພຣະອື່ນທີຖ່ືກກ່າວຢູໃ່ນພຣະ
ຄັມພີຮວມທັງໝົດຢູໃ່ນຄາໍດຽວວາ່:ບໍຣິສຸດ.   
        ໃນພາກນີ້ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເອີນ້ພວກເຮົາໃຫ້ເປັນເໝືອນພຣະອົງ--ແຍກອອກໄວ້ສາໍລັບສະງ່າ
ຣາສີຫືຼພຣະກຽດຂອງພຣະອົງ. 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍທີ 1, 2 ແລະ 3 ) 
 
   ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 

1. ເພງສຣັເສີນ 99:1-3:    
1. ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າຊົງເປັນເຈົ້າຊີວິດ ແລະມະນຸດກສໍະທ້ານຢ້ານກົວ ພຣະອົງຊົງນັ່ງຢູ່ເທິງບັນລັງເໜືອເຊຣູບີມແລະ 
   ແຜ່ນດິນກໍຫວ່ັນໄຫວສະທ້ານ 
2. ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າຊົງຣິດອໍານາດຍິ່ງໃຫ່ຽໃນພູສີໂອນ ຄພືຣະເຈົ້າອົງສູງສຸດເໜືອທຸກຊົນຊາດ 
3. ທຸກຄົນຈະສັຣເສນີພຣະນາມອັນສູງສົງ່ ເປນັທີ່ຢາ້ນຢໍາແລະບໍຣິສດຸດ້ວຍ! 
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ພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດເ້ປັນສ່ວນຂອງສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ, ພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດ້ເປນັມະນຸດຫືຼເປັນມະນຸດເໜືອທັມມະຊາດ.  ພຣະ
ເຈົ້າຊົງຢູ່ເໜືອໝົດທຸກຢ່າງ, ພຣະອົງຊົງຄົບບຣໍບິູນແລະຊງົແຍກຈາກທຸກໆສິ່ງຫືຼເກີນຄວາມຄິດຂອງແຕລ່ະຄົນທີຈ່ະສາ
ມາດຄດຶໄດ.້  ໃນຖານະທີເ່ປັນມະນຸດ, ພວກເຮົາຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຊົງເປົ່າລົມຫັນໃຈຫຼືຈິດວິນຍານເຂົ້າໄປໃນພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາກມໍີວິນຍານທີ່ຖືກຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນກັບ
ພຣະອົງ.     ພວກເຮົາຖືກສ້າງໄວ ້ເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດຊົ່ວນິຣັນດອນກັບພຣະອົງ  ແຕວ່່າຈ ຸດນີເ້ປັນຈຸດສິ້ນສຸດຂອງການເປນັ
ເໝືອນພຣະເຈົ້າ.   
 ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາເປັນເໝືອນກັບພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຈົ້າບໍຊ່ງົເປນັເໝອືນພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາຖກືສ້າງໃນພຣະ
ລັກສະນະຂອງພຣະອົງ;   ພຣະອົງບໍຊ່ງົຖືກສ້າງໃນລັກສະນະຂອງພວກເຮົາ.    ພຣະເຈົາ້ຊງົປາກົດຢູ່ຢາ່ງອສິຣະພາບ 
ແລະບໍຊ່ົງອາສັຍຜູໃ້ດຫືຼອາໍນາດໃດໆ.  ພຣະເຈົ້າຊງົຣິດສັກສດິຢ່າງເດັດຂາດ, ປະເສີດ , ໝັນ້ຄົງ, ແລະ ບຣິໍບູນ; ພຣະ
ອົງຊົງບໍຣິສຸດ.   
ຈົ່ງພິຈາຣະນາສິ່ງຕໍໄ່ປນ້ີຊຶ່ງຊີ້ນໍາໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ: 

· ບນັລງັຂອງພຣະເຈົາ້.  ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນເຂົາ້ໃຈດກີ່ຽວຄວາມແຕກຕ່າງ, ພຣະສະງ່າຣາສ,ີ ແລະສິດອໍານາດ
ຂອງກະສັດ ແລະທ່ານໄດ້ຍກົຍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າຖືກຕາມຖານະຂອງພຣະອົງ.  ຜູຂ້ຽນເພງສັຣເສນີຍັງຊັກ
ຊວນໃຫ້ຄົນອື່ນຮັບຮູຄ້ວາມຈິງຂອງການປົກຄອງໄພ່ພົນແລະສັພທຸກສິ່ງທັງປວງທີຍ່ິ່ງໃຫຍ່ສູງສຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ. 

· ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົາ້.  ຜູ້ຂຽນເພງສຣັເສນີໄດໃ້ຊ້ພຣະນາມອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ: ເຢໂຮວາ.  ຊື່ເຢໂຮ
ວາໄດ້ຮຽກເອົາຄວາມສົນໃຈໃຫ້ຫັນໜ້າຫາພຣະເຈົ້າໃນສມັຍບູຮານ.      ພຣະອົງຊົງເປ ັນຜູດ້ຽວແລະຊງົເປັນ    
ພຣະເຈົ້າອົງດຽວ ແລະແມ່ນໃນນາມຊື່ຂອງພຣະອົງ ແລະດ້ວຍຣດິອໍານາດຂອງພຣະອົງ ພວກອສິຣາເອັນຈິ່ງ
ສາມາດເຂົາ້ໄປຢູ່ໃນດິນແດນແລະໄດສ້້າງປະເທດຂອງພວກເຂົາ.   ເພາະນັກຂຽນບົດເພງສັຣເສີນມີຄວາມ
ຢ້ານຢໍາໃນພຣະນາມອັນຊົງຣິດເດດຂອງພຣະເຈົ້າ, ລາວຈິ່ງຊັກຊວນພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ຮ້ອງສັຣ
ເສີນ, ຍົກຍ້ອງ, ແລະຖວາຍພຣະກຽດແດພ່ຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງທ່ຽງແທອ້ົງດຽວ.  

ພຣະເຈົ້າຊົງແຕກຕ່າງຈາກພວກເຮົາ--ແລະຈາກສັພສິ່ງທັງປວງຢ່າງແທ້ຈິງ.  ພວກເຮົາຈິ່ງຄວນຖວາຍການສຣັເສີນ
ແດພ່ຣະອົງ.  ພຣະເຈົາ້ຊົງເຊີນຊວນໃຫ້ພວກເຮາົພິຈາຣະນາພຣະອງົຢ່າງຖີຖ່້ວນ ເພ່ືອຈະພົບກັບຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ
ຄວາມມະຫາສານຂອງພຣະອົງ.  ເມື່ອພວກເຮົາພົບພວກເຮົາຈະຮູ້ສຶກວ່າ ພຣະອົງຊົງສົມຄວນທີຈ່ະຮັບການຍົກຍ້ອງ
ສັຣເສນີໃນສະງ່າຣາສທີັງໝົດຂອງພຣະອົງ.   
 

2. ເພງສັນລະເສນີ 99:4-5: 
4. ຂ້າແດກ່ະສັດຜູຍ້ິ່ງໃຫ່ຽ ຜູຊ້ງົຮກັຄວາມຍຸດຕທິັມ.  ພຣະອົງຊົງສ້າງຄວາມທ່ຽງທັມ; ພຣະອົງຊົງກະທໍາຄວາມຍຸດຕິ 
    ທັມແລະຄວາມຊອບທັມໃນຢາໂຄບ. 
5. ຈົງ່ຍົກຍ້ອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ  ຈົງ່ນະມັສການທີ່ແທ່ນຮອງພຣະບາດຂອງພຣະອົງ  ພຣະອົງ 
    ຊົງບຣໍສິຸດ 
 ບັນຫາໃນຊວີດິອາດປາກດົວາ່ເປນັເຣື່ອງໃຫຍ່ ແຕມັ່ນກບໍໍ່ໃຫຍ່ເທົ່າກັນກັບພຣະເຈົ້າ.  ບໍມ່ີຫຍັງທີຈ່ະສາມາດ 
ຂັດຂວາງພຣະເຈົ້າອົງຍິ່ງໃຫ່ຽທີຈ່ະສ້າງຄວາມເປັນທັມ, ຄວາມຍຸດຕທິັມ, ແລະຄວາມຊອບທັມໃນຊວີດິຂອງພວກເຮົາ.   
ມີແນວຄິດສາມຢ່າງທີ່ນາໍມາເຖິງຄວາມບຣິໍສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ: 

· ຄວາມເປນັທມັ.  ຫລາຍຄັ້ງຈະບໍມ່ີຄວາມເປັນທັມໃນຊີວິດ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງເປນັທັມ.  ພຣະອົງຊົງເປັນບໍ່ເກີດ
ແຫ່ງຄວາມເປັນທັມ, ພຣະອົງຊົງເປັນຜູຕ້ັ້ງມັນຂຶ້ນມາ.  ຄວາມບໍ່ເປນັທັມພາໃຫ້ຮູ້ສຶກຄວາມບໍແ່ນ່ນອນໃນຊີ
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ວດິ, ແຕເ່ມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ສ້າງຄວາມເປັນທັມ  ຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດສາມາດມີຊີວິດທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຖ້າມກາງຄວາມຊົ່ວທີ່ພວກເຮົາເຫັນຫຼືໄດ້ຮັບປະສົບການ.  ພຣະເຈົ້າຈະຊົງສະແດງໃນສະຕິ
ປັນຍາອນັຊອບທັມໃນເວລາທີພ່ຣະອົງຊົງເບິ່ງແຍງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 

ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນທັມບໍ ່ ທີໃ່ຫ້ອະພັຍບາບກັບຄາດຕະກອນທີເ່ຄີຍຂ້າຫຼາຍໆຄົນມາກ່ອນ?  ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນທັມບໍ ່ ທີ່
ໃຫ້ອະພັຍບາບແກຂ່້ອຍ?  ພຣະອົງຍັງຊົງເປັນທັມທີພ່ຣະອົງເຮັດກັບຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ, ແຕພ່ຣະອົງຊົງກະທໍາ
ໂດຍຜ່ານທາງການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູ.  ພຣະຄຸນແມ່ນຄວາມໃຈກວ້າງຂວາງພິເສດຂອງພຣະເຈົາ້ເທງິຊວີດິຂອງ
ພວກເຮົາທັ້ງໆທີ່ການກະທໍາເຮົາກບໍໍ່ເໝາະສົມ.  ພຣະກະຣຸນາແມ່ນການທີພ່ຣະເຈົ້າຍົກເວັ້ນຄວາມເປັນທັມໄວ ້(ຄື
ການລົງໂທດພວກເຮົາ) ເພ່ືອປກົປິດການທໍາຜິດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມຮັກອັນລຶກເຊ່ິງແລະການໃຫ້ອະພັຍບາບ.   

· ຄວາມຍຕຸທິມັ.  ຄວາມຍຸຕິທັມແມ່ນເວລາພຣະເຈົ້າຊົງນໍາເອົາຄໍາສັ່ງອັນສັກສິດເຂົ້າມາໃນຊີວິດ.  ຄວາມຍດຸ 
ຕິທັມຂອງພຣະເຈົ້າຊົງເຮັດກັບຄວາມຍດຸຕທິັມແລະການລົງໂທດ, ພຣະເຈົ້າຈະບໍຊ່ົງປ່ອຍໃຫ້ຄວາມອະທັມ
ຄົງຢູ່ໄດ້  ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງຈະປະທານຄວາມແນໃ່ຈວາ່ຄວາມຊົ່ວຈະຖືກລົງໂທດແລະຄວາມດຈີະ
ຖືກຍົກຍ້ອງ. 

· ຄວາມຊອບທມັ.  ພຣະເຈົ້າຈະຊົງທໍາແຕສ່ິ່ງທີດ່ເີລີດແລະຖືກຕ້ອງ,  ຄວາມຊອບທັມແມ່ນກ່ຽວກັບສິນທັມອັນ
ດີງາມຂອງພຣະເຈົາ້.  ຄວາມດີພາຍໃນຂອງພຣະອົງຊງົປະທານຄວາມແນນ່ນອນວາ່ພຣະອົງຈະຊງົທໍາແຕ່
ສິ່ງທີ່ຖກືຕ້ອງຕລອດ  ພວກເຮົາວາງໃຈໃນພຣະອົງໄດ.້   

ພວກເຮົາຄວນຕອບຮັບຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງໃນວິທໃີດ?  ພວກເຮົາ ìກົ້ມຂາບນະມັສການຢູ່ທີແ່ທ່ນຮອງພຣະ
ບາດຂອງພຣະອົງ.î  ທີຮ່ອງພຣະບາດໝາຍເຖິງການປົກຄອງຂອງພຣະເຈົາ້ໃນລັກສະນະເໝືອນກະສັດຊງົນັງ່ຢູ່ໃນບັນ
ລັງທີ່ສວັນດ້ວຍວາ່ໂລກເປນັທີ່ຮອງພຣະບາດ (ຕີນ) ຂອງພຣະເຈົາ້.  ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົາ້ຄວນເປັນເຫດໃຫ້
ພວກເຮົາໃຊ້ຊີວິດຢູດ່້ວຍຄວາມວາງໃຈນະມັສການແລະກົ້ມຂາບວັນທາຕໍໜ່້າພຣະພັກຂອງພຣະອົງ. 
 

3. ເພງສຣັເສີນ 99:6-9: 
6. ທັງໂມເຊແລະອາໂຣນກຢໍູ່ໃນກຸ່ມປະໂຣຫິດຂອງພຣະອົງ, ຊາມູເອນກ ໍຢູໃ່ນກຸ່ມທີຮ່້ອງອອກພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.  
    ພວກເຂົາຮ້ອງຫາພຣະເຢໂຮວາ ແລະພຣະອົງກໍຊົງຕອບພວກເຂົາ.  
7. ພຣະອົງຊງົກ່າວກບັພວກເຂົາຈາກເສົາເມກ ພວກເຂົາໄດເ້ຊື່ອຟັງຂໍຄ້ໍາສັ່ງແລະບັນຍັດທີພ່ຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ເຂົາ 
8. ໂອ ພຣະເຈົ້າ ອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກຂ້າພະອົງ, ພຣະອົງຊົງຕອບພວກເຂົາ.  ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າທີຊ່ົງ 
    ຍົກໂທດອະພັຍຕໍພ່ວກອສິຣາເອັນ ແມ່ນວາ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງລົງໂທດຕາມຄວາມຜິດຂອງພວກເຂົາຕາມ. 
9. ຈົງ່ຍົກຍ້ອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ  ຈົງ່ຂາບນະມັສການພຣະອົງທີເ່ນີນພູສັກສິດນັນ້ ດ້ວຍພຣະຜູ້ 
    ເປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຊົງບຣໍິສຸດ.   
  
       ພວກເຮົາໄດເ້ຫັນພຣະເຈົ້າອົງບຣໍິສຸດຊົງເຂົ້າຮ່ວມຢູໃ່ນຊີວິດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍທາງຄວາມເປັນທັມ, ຄວາມຍຸດ 
ຕິທັມແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ ແຕພ່ຣະອົງຍງັຕ້ອງການເວ້ົາກັບຊວີດິຂອງພວກເຮົາອີກ.  ເວລາພຣະອົງຊງົ
ກ່າວ  ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຟັງແລະຕອບຄືນ.  ເຖິງວາ່ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ອອ້ມຮອບຂ້າງພວກເຮົາ ຫລື 
ພາຍໃນພວກເຮົາ  ພຣະເຈົ້າຍັງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູກ້ານສະຖິດຢູຂ່ອງພຣະອົງແລະຮຽກຮ້ອງຫາພຣະອົງ.     
ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຈົດຈໍາຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພຣະອົງແລະຮູ້ວ່າພຣະອົງຍັງໃຫ້ຄໍາຕອບແກ່ພວກເຮົາ.   
 ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນທັມ, ຍຸດຕິທັມ, ແລະຊອບທັມ  ພຣະອົງຊົງເປນັຜູ້ທີເ່ຊື່ອວາງໃຈໄດ້.   ພຣະອົງຊົງ 
ເປັນຜູດ້ຽວທີ່ຊົງສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອທັງໝົດຈາກພວກເຮົາ.  ຜູ້ທີດ່ໍາເນີນຊີວິດກັບພຣະເຈົ້າດັ່ງໂມເຊ, ອາໂຣນ, 
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 ແລະຊາມູເອນ ໄດເ້ປັນຕົວຢ່າງແຫ່ງຄວາມວາງໃຈເຊື່ອນີ;້ ພຣະເຈົ້າຊົງຕັດສັ່ງ  ພວກເຂົາກໍງ່ຽງຫູຟັງແລະວາງໃຈເຊື່ອ. 
 ເໝືອນກັນກັບຊາມູເອນ, ອາໂຣນ, ແລະໂມເຊ, ຊວີດິຂອງພວກເຮົາກໍເຕມັໄປດ້ວຍຊຍັຊະນະຝ່າຍວນິຍານ 
ແລະ ບາງຄັ້ງກໍລົ້ມເຫຼວ.   ພຣະເຈົ້າຍັງຊົງດໍາເນີນເປດີເຜີຍພຣະອົງເອງແກພ່ວກເຮົາໃນທຸກສິ່ງ,  ການຊອກຄົ້ນເພື່ອ
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລິກໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງເປັນແລະສິ່ງທີ່ພຣະອົງເໝືອນ.  ແລະເມື່ອພວກເຮົາຮູ້ສຶກເຂົ້າໃຈໃນຖານະທີພ່ຣະອົງ
ຊງົເປນັໃຜແລະຕອບຮັບເອາົດ້ວຍຈິດໃຈຖ່ອມລົງ ພຣະອົງກຊໍົງອະພັຍໃຫ້ພວກເຮົາ.  ເໝືອນກັນກັບພວກມະຫາປະ 
ໂຣຫິດແລະພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ຮ້ອງທູນຂຈໍາກພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະອົງກຊໍົງຕອບແລະຊົງເວົ້າກັບພວກເຂົາ.  
ພຣະອົງຍັງຊງົເຮດັແບບດຽວກັນໃນສມັຍນີ.້  ເວລາພວກເຮົາຮ້ອງຫາດວ້ຍນາມຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງກໍຊົງພົບກັບ
ພວກເຮົາໃນສະຖານທີ່ຂອງເຮົາ, ຊົງອະພັຍໃຫ້ພວກເຮົາ, ແລະຕັ້ງໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບ  ພຣະ
ອງົ. 
 ພຣະອົງອາດຈະບໍ່ຊົງກາ່ວກັບພວກເຮົາຈາກເສົາເມກ, ແຕພ່ຣະອົງຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ. ເວ
ລາພວກເຮົາເຫັນພຣະເຈົ້າໃນສະພາບຂອງພຣະອົງເປັນ, ພວກເຮົາຄວນຕອບພຣະອົງດ້ວຍການຍກົພຣະອົງສງູຂຶ້ນ
ແລະຕໍ່າຕົວເຮົາລົງ.  ເໝືອນກັນກັບຊນົຊາດອສິຣາເອັນກົ້ມໜາ້ລົງທີ່ຕີນພູສັກສິດ, ພວກເຮົາກຄໍວນຖ່ອມຕົວມອບຊີ
ວດິຂອງພວກເຮົາໃຫ້ພຣະເຈົາ້ອງົບໍຣິສຸດເປັນເຄືອ່ງບູຊານະມັສການ.   
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍເປັນແນວຄວາມຄຶດທ່ີບ່ໍມີຜົນປໂຍດໃນວິຖີຊີວິດຂອງເຮົາ. ພວກເຮົາ
ຖືກເອ້ີນໃຫ້ເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ (1 ປຕ 1:16), ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວິຖີ
ທາງທ່ີຈະໃຊ້ຊວິີດໃຫ້ບໍຣິສຸດ:  

· ຈົງ່ຍອມຖວາຍຕນົ.  ຍອມມອບຕົວໃຫ້ກັບຄວາມບຣິໍສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍການວາງຄວາມເຊ່ືອໄວ້ໃນພຣະ 
ຄຣດິເພ່ືອຄວາມພ້ົນບາບ. 

· ຈົງ່ກົມ້ຂາບໃນການນະມສັການ.  ຈ່ົງຕ້ັງໃຈໃນການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໃນອາທິດນ້ີ.  ຈ່ົງຕ້ັງເວລາແລະ
ນະມັສການພຣະອົງຢ່າງພິເສດໃນການຕອບຮັບກັບຄວາມບໍຣສຸິດຂອງພຣະອົງ. 

· ຈົງ່ປ່ອຍວາງແລະຕັງ້ໃຈຟັງ.  ຈ່ົງເລືອກຕັດຕົວເອງອອກຫ່າງເຄ່ືອງເທັກໂນໂລຢີຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງໃນ
ອາທິດນ້ີ--ຕັດຈາກການຟັງຂ່າວ, ຮັບສ່ົງຂ່າວທາງໂທຣະສັບ, ທີວີ, ແນວອ່ືນຕ່ໍໆໄປÖໃຊ້ເວລານ້ັນ
ໃນແຕ່ລະວນັໃຫ້ເປັນໂອກາດສຸມໃຈໃສ່ພຣະເຈ້ົາ. 

ໃນເວລາພວກເຮົາໃຊ້ຊວິີດເພ່ືອພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາກໍກາຍເປັນຜູ້ບໍຣສຸິດເໝືອນກັນກັບພຣະອົງ.   ພຣະເຈ້ົາ 
ຈະຊົງສ້າງພວກເຮົາດ້ວຍສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ທ່ີຊົງສ້າງຂ້ຶນໃນພຣະເຢຊຄູຣິດ ເພ່ືອໃຫ້ປະກອບການດີ. 
 
 
   

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BPS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທີ 8 ມຖຸິນາ 2014 (6-8-2014) 

 

ພຣະເຈົາ້ຊົງຮັກ 
ຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົາ້ເປນັຣດິອາໍນາດຊໃູຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ຮກັ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   1 ໂຢຮັນ 4:7-14 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ: 
       ມີຣິດອໍານາດຢູເ່ບືອ້ງຫລັງຂອງບັນລັງ. 
       ຜູນ້ໍາຍິງ່ໃຫຍ່ສວ່ນຫລາຍໃນປວດັສາດຈະບໍຢ່ືນຢູຄ່ົນດຽວ.  ເຖິງທ່ານຈະຮຽນກ່ຽວກັບກະສັດໃນສມັຍບຮູານ ຫຼືຜູ້
ມີອາໍນາດແລະຜູປ້ະສົມຜົນສໍາເຣດັທາງທຸຣະກິດໃນໂລກສມັຍນີ,້  ສ່ວນຫລາຍຈະມີທັງຄົນກຸ່ມນ້ອຍຫຼຄືົນກຸ່ມໃຫ່ຍຢືນ
ຢູ່ເບືອ້ງຫັຼງເພື່ອໃຫ້ຄວາມໜູນໃຈແລະໃຫ້ຄໍາປຶກສາ.  ພວກຄນົເຫຼົ່ານີຈ້ະມີອໍານາດແລະອິດທິພົນຊຶ່ງບໍ່ເຫັນດ້ວຍຕາແຕ່
ແຕກ່ໍຮູສ້ຶກໄດ.້   
      ທ່ານອາດຈະບໍເ່ປັນກະສັດ ແຕມີ່ອໍານາດທ່ີກະຕຸນ້ຈິດໃຈແລະຊກັຈູງໃນການກະທໍາແລະຄວາມປະພຶດຂອງທ່ານ.  
ສ ໍາລ ັບບາງຄົນໃນພວກເຮົາ ìອໍານາດຢູເ່ບື້ອງຫຼັງບັນລັງî ນັນ້ກມໍາຈາກເພື່ອນຝູງ,  ຄວາມຕ້ອງການຂອງນາຍຈ້າງ, ຫຼ ື
ຄວາມບໍລ່ົດລະຂອງຜົວເມັຽ.  ພວກເຮົາຍັງສາມາດຖກືຊກັຈູງຈາກການຊກຸຍູຂ້ອງຂອງຝູງຊົນ ຫືຼການໂຄສະນາສິນຄ້າ
ທີລ້ໍ່ໃຈ. 
      ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າທີ່ຄວາມຮັກອາດຈະມີອໍານາດແລະພລັງອັນຍິງ່ໃຫຍ່ໃນຊວີດິຂອງພວກເຮົາ. ໃນພຣະເຈົ້າພວກ
ເຮົາໄດພ້ົບຄວາມຮັກທີ່ທົນທານ,  ຄວາມຮັກທີ່ຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູບ່ໍ່ວ່າສິ່ງໃດຈະເກີດຂຶ້ນ,   ແລະຄວາມຮັກທີຊ່ອກແຕສ່ິ່ງທີ່ດີ
ເລີດໃນພວກເຮົາ.    ໃນປຶ້ມ 1 ໂຢຮັນ ຊວ່ຍໃຫ້ພວກເຮາົພົບກບັຄວາມສວຍງາມໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົາ້ ຊຶ່ງເປັນ
ຄວາມຮັກທີ່ຖອກເທໃສພ່ວກເຮົາ ເພື່ອວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຈະສາມາດໄຫຼຜ່ານພວກເຮົາໄປສູຜູ່້ອື່ນ 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ( ເບ່ິງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 

 
    ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 

1. ໂຢຮັນ 4:7-8:    
7. ພວກທີຮ່ັກເອີຍ, ຈົ່ງໃຫ້ເຮົາທັງຫຼາຍຮັກເຊິ່ງກັນແລະກັນ  ເພາະວ່າຄວາມຮັກມາຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະທຸກຄົນທີ່ຮັກ 
    ກໄໍດ້ເກີດຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ.  
8. ຜູທ້ີ່ບໍຮ່ັກກບ່ໍໍຮູຈັ້ກພຣະເຈ້ົາ ເພາະວ່າພຣະເຈົາ້ເປັນຄວາມຮັກ. 
 ພວກເຮົາຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ເປັນຜູທ້ີ່ສາມາດຮກັແລະຮັບເອົາຮັກ.  ໃນຂະນະທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງປະທານຫຼາຍໆວິ
ທທີາງໃຫ້ພວກເຮົາເພື່ອຮູ້ຈັກແລະປະສົບກັບການຮັບເອົາຄວາມຮັກທີ່ບໍມ່ີເງື່ອນໄຂນີ້ເຊ່ັນ;ໃນຄອບຄົວ, ເພື່ອນຝູງ, ຫຼື 
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ຜົວເມັຽ--ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາຈິ່ງຖືກເພ້ີມເຕີມໃຫ້ເຕັມດ້ວຍພຣະອົງເຈົ້າເອງ.  ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນ
ຄວາມຮັກ    ແລະຖ້າປາສຈາກຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົາ້ທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ພວກເຮົາກໍຈະມີຊ່ອງວ່າງເປົ່າຢູ່
ສ່ວນເລິກໃນຈດິໃຈຂອງພວກເຮົາຕລອດໄປ. 
 ມັນເປັນຂອງພຣະຣາຊທານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີພ່ົບວ່າພຣະເຈົ້າຊົງບໍ່ພຽງມີຄວາມຮັກແລະປະທານຄວາມຮັກເທົ່າ
ນັ້ນ, ແຕພ່ຣະເຈົ້າຊົງເປັນຄວາມຮັກ.    ຄວາມບຣໍິສຸດເປນັຄຸນສົມບັດໃນສະພາບຊົງເປັນຢູ່ຂອງພຣະອົງ, ຄວາມຮັກກໍ
ເປັນພື້ນຖານໃນຄຸນທັມຂອງພຣະອົງ.   ຄວາມຮັກເປັນທຸກສິ່ງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ, ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ພລັງອໍາ
ນາດແກພ່ວກເຮົາເພື່ອຮ ັກຕົນເອງແລະຮັກຄົນອື່ນດ້ວຍ.  ດັ່ງນັນ້ແຫຼະສາວົກໂຢຮັນຈຶ່ງຊັກຊວນໃຫ້ພວກເຮົາຮັກຊ່ຶງກັນ
ແລະກັນ.     ຄຣສິຕຽນຄວນຮັກຄຣສິຕຽນຄົນອື່ນ  ເພາະວ່າອາ້ຍເອືອ້ຍນ້ອງຝ່າຍຈິດວນິຍານແມ່ນຢູໃ່ນຄອບຄົວຂອງ 
ພຣະເຈົ້າ.  ຄວາມຮັກອັນແທຈ້ິງທີ່ມີຕໍ່ກັນສະແດງໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນວ່າພວກເຮົາເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ.   
 ແຕ່ໜ້າເສົ້າໃຈ  ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນຈະເປັນຕາຮັກໄດ້ງ່າຍ, ແມ້ນແຕ່ພວກເຮົາເອງ!  ບົດຮຽນນີສ້ອນພວກເຮົາວາ່
ຄວາມຮັກຂອງເຮົາກັບຜູ້ເຊື່ອຄົນອື່ນບໍແ່ມ່ນສິ່ງທີ່ອອກຈາກທມັມະຊາດອັນດງີາມຂອງພວກເຮົາ.   ໃນຂໍ ້7 ພວກເຮົາ
ຄວນຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ ìເພາະວ່າຄວາມຮັກແມ່ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ.î   ສໍາລັບຄຣິສຕຽນ, ຈິດວິນຍານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມຮັກເປັນໝາກຜົນຂອງ ìການບງັເກີດໃໝî່ ໃນພຣະຄຣິດ.  
 ມີວິທດີັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

1. ເວລາພວກເຮົາຮັບເອາົຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົາ້ ແລະວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະອົງ, ພຣະອົງກຊໍົງມອບພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະອົງເຂົາ້ມາຢູ່ໃນຊວີດິຂອງພວກເຮົາ. 

2. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງຊົງສ້າງໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນໃໝ.່ 
3. ແມ່ນການຊງົສະຖິດຂອງພຣະວນິຍານບຣິໍສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງໄຫຼຜາ່ນທາງພວກເຮົາ.   

ຄວາມຮັກນີ້ບໍ່ໄດມ້າຈາກພວກເຮົາ   ແຕມ່າຈາກພຣະອົງເຈົ້າເອງ    ແລະພຣະອົງຊົງຕັ້ງພຣະທັຍໃຫ້ຣິດອໍານາດຂອງ
ການປ່ຽນແປງຊີວິດໃນຄວາມຮັກນັ້ນ ໄຫຼອອກໄປໃຫ້ເຖິງຄົນຊົ່ວທີສຸດອີກ;  ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຄົນໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ
ເທົ່ານັ້ນ.   ເພື່ອໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງຂຶ້ນ,  ໂຢຮັນຍັງເວົ້າຊໍ້າດ້ວຍຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກຄົນອື່ນ
ຜ່ານທາງຊີວດິຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກໍບໍໄ່ດຮູ້ຈ້ັກກັບພຣະອົງທາງສ່ວນຕົວເລີຍ.   
 

2. ໂຢຮັນ 4:9-10: 
9. ດ້ວຍຂໍ້ນີແ້ຫຼະ, ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບເຮົາທັງຫຼາຍໄດປ້າກົດແຈ້ງ  ຄພືຣະເຈ້ົາໄດຊ້ົງໃຊ້ພຣະບຸດອົງດຽວ 
    ຂອງພຣະອົງເຂົ້າມາໃນໂລກ ເພື່ອເຮົາທັງຫຼາຍຈະໄດ້ມີຊີວິດດ້ວຍພຣະບຸດນັ້ນ.  
10. ຄວາມຮັກທີເ່ຮົາກ່າວເຖິງນີແ້ຫຼະ, ບໍ່ແມ່ນເຮົາທັງຫຼາຍໄດຮ້ັກພຣະເຈົ້າ  ແຕພ່ຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຮັກພວກເຮົາ  ແລະຊົງ 
     ໃຊ້ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາເພ່ືອເປນັທາງຊົງຍກົຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ. 
 
 ພວກເຮົາຮູຈ້ັກກຽ່ວກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົາ້ ເພາະວາ່ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຖກື ìເປີດເຜຍີî (ຂໍ ້9).ເປນັ 
ທີ່ໜ້າສົນໃຈພຣະເຈົ້າຊົງບໍພ່ຽງແຕບ່ອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ,  ພຣະອົງຍັງຊົງສາໍແດງໃຫ້
ເຫັນນໍາອີກ.    ເວລາພຣະເຈົາ້ຊົງຕອ້ງການບອກພວກເຮົາກ່ຽວກບັວາ່ພຣະອົງຊົງເປນັຜູ້ໃດແລະພຣະອົງຊງົເປນັແບບ 
ໃດ, ພຣະອົງຊົງມາດ້ວຍພຣະອົງເອງ.    ພຣະເຈົ້າຊົງໄດມ້າໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດທີເ່ປັນທັງສອງແບບເຕັມປ່ຽມໃນ 
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ສະພາບພຣະເຈົາ້ແລະເຕັມປ່ຽມໃນສະພາບມະນຸດ--ພຣະເຢຊຄູຣດິ ອົງພຣະເຈົາ້ໃນຄາບມະນຸດ. ພຣະເຈົາ້ຊົງໄດສ້ົ່ງ 
ພຣະຄຣດິໃນຖານະພຣະເມຊອີາ--ຜູ້ຊົງໂຜດໂລກໃຫ້ພົນ້ບາບ.   ໃນສະພາບພຣະເມຊອີາ, ພຣະເຢຊໄູດຊົ້ງຖວາຍຊີ
ວດິຂອງພຣະອົງ,   ຖືກຄຶງໃຫ້ເປນັທາງດຽວທີ່ໄຖຄ່ວາມບາບທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ ແລະເປັນຄ່າຈ້າງແລກກັບພຣະພິ
ໂຣດອັນຊອບທັມຂອງພຣະເຈົາ້.   ຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູໄດຈ້່າຍຄ່າເງື່ອນໄຂຜູກມັດໃນຄວາມບາບຂອງມະນຸດ.  
ການຄືນພຣະຊນົສະແດງໃຫ້ເຫັນຣດິອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູເໜອືຄວາມຕາຍ, ຄວາມຕາຍເປັນສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງຍອມ
ເສັຽສລະຊວີດິເພ່ືອຈ່າຍຄ່າຂອງຄວາມບາບ.   
 ເວລາພຣະເຈົາ້ຊົງສົ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເພ່ືອເປນັເຄືອ່ງບູຊາສາໍລບັຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ, ພຣະອົງ
ໄດຊົ້ງໃຊ້ພຣະເຢຊູເປັນຄ່າຈ່າຍໃຊ້ໜີ້ທີປ່ະເສີດມາແທນຄ່າຈາ່ຍໃຊໜ້ີທ້ີ່ໄຮປ້ໂຍດຂອງພວກເຮົາ.  ໃນການກະທໍານີ,້ 
ເປັນການທົດແທນທີສ່ໍາເຣັດແລ້ວ, ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໄດຮ້ບັລາງວນັແຫ່ງຄວາມພ້ົນບາບ ìຄັ້ງດຽວî ກັບພຣະເຈົ້າ.   
 ຜົນທີພ່ວກເຮົາໄດ້ຮັບຈາກໄຖ່ບາບ? 

· ຄວາມສງົບສຸກກັບພຣະເຈົ້າ 
· ອິສຣະພາບຈາກຄວາມບາບ 
· ຣດິອໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍ; ຊວີດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 

ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດແບບນີ?້  ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາມີຕໍພ່ຣະອົງນັ້ນ ຊວ່ຍໃຫ້ໄດຄ້ະແນນເພ່ືອຮບັ
ລາງວັນອັນລໍ້າຄ່ານີບ້ໍ?   ຂໍ້ 10 ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລ້ວວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກພວກເຮົາກ່ອນ.   ເນັ້ນໜັກອີກວ່າບໍແ່ມ່ນ
ເຮົາທັງຫຼາຍໄດຮ້ັກພຣະເຈົ້າ, ແຕແ່ມ່ນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮັກພວກເຮົາ.   
 ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ຈັກວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພຣະອົງ,   ແລະເຖິງວ່າພວກເຮົາຈະໃຊ້ຊີວິດ
ຢ່າງມີຄວາມຮູ້ສຶກຫຼືເສີຍເມີຍບໍສ່ົນກບັພຣະອົງກໍຕາມ, ພຣະອົງກໍຍັງຮັກພວກເຮົາຢູ.່  ພຣະເຢຊຊູງົຕາຍເພ່ືອທາໍລາຍ
ໂທດແລະຣດິອໍານາດຂອງຄວາມບາບທີ່ປກົຄຸມພວກເຮົາໄວ້.  ດັ່ງນັ້ນ ເຖິງແມ່ນບາງຄັ້ງພວກເຮົາກໍພາດພ້ັງ ພວກເຮົາ
ກໍບໍເ່ປັນຄົນທີລ່ົ້ມເຫຼວຫືຼໝົດຫວງັເລຍີ.     ພວກເຮົາສາມາດກາຍເປນັຄົນສົມບູນແລະບຣໍິສຸດເວລາພວກເຮົາຮັບເອົາ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.   
  

3. 1 ໂຢຮນັ 4:11-12: 
11. ພວກທີຮ່ັກເອີຍ, ຖ້າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຮັກເຮົາທັງຫຼາຍຢ່າງນັ້ນ  ພວກເຮົາຄວນຈະຮັກເຊິ່ງກັນແລະກັນ. 
12. ຝ່າຍພຣະເຈົ້າບໍມ່ີໃຜໄດ້ເຫັນຈັກເທື່ອ  ຖ້າເຮົາທັງຫຼາຍຮັກເຊິ່ງກັນແລະກັນ  ພຣະເຈົ້າກຊໍົງສະຖິດຢູໃ່ນເຮົາທັງ 
      ຫຼາຍ  ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງກສໍົມບູນໃນພວກເຮົາ.   
 
 ແມ່ນຫຍັງເປັນພລັງແຮງຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຈັກກະວານ?  ນັກວິທະຍາສາດຫຼາຍຄົນຊີ້ມືໄປຫາຄວາມດຶງດູດ, 
ກະແສແມ່ເຫຼັກ, ຫຼືຮດູໍາອັນກວາ້ງໃຫຍ່(black hole) --ແຕຂ່້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າພລັງທີປ່າກດົຢູທ່ີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າພລັງເຫ່ົຼາ
ນັ້ນແມ່ນ:  ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 ຣດິອໍານາດຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົາ້ປະທານຄວາມສາມາດໃຫ້ພວກເຮົາຮັກຄົນທີ່ເປັນຕາຊງັແລະຄົນຂີລ້້າຍ.  
ຜ່ານທາງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາພົບວ່າພຣະຄຸນຊ ູໃຈໃຫ້ພວກເຮົາຮັບເອົາຄົນທີ່ມີນິສັຍບໍເ່ປັນຕາເອາົໂດຍບໍ່
ມີເງື່ອນໄຂ.    ແນ່ນອນ, ຄວາມຮັກຂອງເຮົາທີ່ບໍມີ່ເງ່ືອນໄຂນ້ັນ ບ່ໍໄດໝ້າຍຄວາມວາ່ເຮົາຕົກລົງປົງໃຈກບັການປະພຶດ
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ຂອງພວກເຂົາ, ຢ່າງດຽວກັນ  ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົາ້ທີມ່ີຕໍພ່ວກເຮົາ ບ່ໍໄດ້ເປັນເຄືອ່ງປະທັບຕາວ່າພຣະອົງຊງົເຫັນດີ
ນໍາສິ່ງທີພ່ວກເຮົາໄດ້ທໍາບາບຕໍ່ສູ້ກັບພຣະອົງ.  
 ຄວາມຈິງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນພຣະຄັມພີຄື:  ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກພວກເຮົາ,  ຈົງ່ໃຫ້ຄວາມຈິງນີ້ເຂົ້າໄປຝັງຢູ່ໃນຈິດໃຈ.  
ຊ ີວິດຂອງພວກເຮົາຈະຕົກຢູ່ໃນບັນຫາ  ຖ້າວ່າຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຈົ້ານັ້ນເຈາະຈົງຢູ່ນໍາແຕຕ່ົວພວກເຮົາ
ເອງ.     ພຣະເຈົ້າຊງົຮູວ້່າພວກເຮົາຈະຕົກຢູ່ແຕ່ໃນການວົນວຽນໄປມາທາງເກົ່າ.    ພວກເຮົາບໍ່ໄດເ້ຮັດຄວາມດຫີຍັງ
ເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈົ້າຮັກເຮົາ; ພຣະອົງຊົງຕັ້ງຮັກພວກເຮົາ.   ການຕອບສນອງຕໍ່ພຣະອົງຄນືກຄໍືໃຫ້ພວກເຮົາຮັກພຣະອົງ
ແລະຮັກຄົນທີພ່ຣະອົງຊງົຮກັ, ຂໍ ້11 ສາວົກ ໂຢຮັນ ຂຮໍ້ອງຢ່າງອ່ອນນ້ອມຕໍຜູ່້ເຊື່ອທັງຫຼາຍແບບເພື່ອນ.  ທ່ານໄດໃ້ຊ້
ຄໍາເວ້ົາທີມີ່ເງ່ືອນໄຂວ່າ: ìຖ້າວ່າ  ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກພວກເຮົາໃນແບບນີ້, (ແລ້ວ) ພວກເຮົາກໍຄກືັນຕ້ອງຮັກຊຶ່ງກັນແລະ
ກນັ.î  ໃນຖານະທີເ່ປັນຜູໄ້ດ້ຮັບຄວາມຮັກຈາກພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາມີໜ້າທີຕ່້ອງຮັກຄົນອື່ນ  ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກ
ພວກເຮົາໃນສະພາບທີເ່ຮົາຍງັຊ່ົວຊ້າທີສຸ່ດ  ພຣະອົງຊົງມີສິດອໍານາດຢ່າງຊອບທັມ ຊົງສັ່ງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດແບບດຽວ
ກນັ.   
 ນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຢາກໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ຊີວິດຢູໃ່ນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແລະແບ່ງປັນຄວາມ
ຮັກຢ່າງດຽວກັນໃຫ້ແກຜູ່ອ້ື່ນ.     ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຈົ້າເອງຊົງເປັນອົງທີ່ເຫັນບໍ່ໄດດ້້ວຍຕາເປົາ່, ພຣະອົງຍັງຊງົປາກົດ
ແຈ້ງຢູ່ໃນຊວີດິຂອງເຮົາໃນເວລາພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກອນັຍິ່ງໃຫຍ່ນີແ້ກຄ່ົນອື່ນ.  ການເປນັພະຍານແຫ່ງຄວາມ
ຮັກທີ່ບໍມ່ີເງື່ອນໄຂຢ່າງກ້າຫານຈະຊັກຈູງຄົນອື່ນໃຫ້ເຂົ້າໄປເຖງິຄວາມສັມພັນອັນຕລອດໄປເປັນນິດກັບພຣະເຈົ້າທາງ
ພຣະຄຣິດ.   
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 ທ່ານຈະໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາປ່ຽນແປງຊີວິດປະຈໍາວັນວິທີໃດ? 

· ຈົງ່ສວມກອດເອາົຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົາ້.  ອະທຖິານຢ່າງເຈາະຈົງເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍທ່ານເຂ້ົາໃຈ, 
ເຊ່ືອ, ແລະຮັບເອາົຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງໃນວັນນີ.້ 

· ຈົງ່ສະທອ້ນຄນືຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົາ້.  ກ່ອນມື້ນີ້ຈະໝົດໄປ, ໃຫ້ພຍາຍາມສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ຄົນໃດຄົນ
ນຶ່ງໃນແບບທີຄ່ວາມຮັກຈະສະທ້ອນຄືນໃສທ່່ານເອງ.  (ໂດຍສເພາະສະແດງຕໍ່ຜູທ້ີ່ບໍສ່ົມຄວນໄດຮ້ັບ) 

· ຈົງ່ສແວງຫາການກັບຄນືດກີັນ.  ຊອກຄ້ົນຫາຄວາມສັມພັນທ່ີຖືກແຕກຫັກຫືຼຂາດໄປ, ຈ່ົງໃຫ້ຄວາມ
ຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນແຮງບັນດົນໃຈເພ່ືອໃຫ້ທ່ານສແວງຫາຫືຼໃຫ້ອະພັຍຕ່ໍຄວາມສັມພັນນ້ັນເພ່ືອ 
ເລ້ີມຕ້ົນຂອງການກັບຄືນດີກັນອີກ.  

ແນ່ນອນຕ້ອງມີ ìພລັງອໍານາດຢູ່ເບ້ືອງຫັຼງຂອງບັນລັງ.î  ຈ່ົງປ່ອຍໃຫ້ຣິດອໍານາດໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ
ເປັນກໍາລັງຂອງທ່ານ.    ຈ່ົງໃຫ້ຄວາມຮັກນ້ີເປັນແຮງກະຕຸ້ນໃນຊີວດິຂອງທ່ານ ຄື: ເປັນກໍາລັງແຮງຈູງໃຈໃນ
ການປະຕິບັດແລະການປະພຶດຕົວແຕ່ລະວັນ.   
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BPS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທີ 15 ມຖຸິນາ 2014 (6-15-2014) 

 

ພຣະເຈົາ້ຊົງຍຸດຕິທມັ 
ເວລາເວ້ົາເຖິງການຕ່ໍສູ້ເພ່ືອຄວາມຍຸດຕິທັມ, ທ່ານມັກໃຜທ່ີສຸດ? 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ເອເຊກຽນ 18:21-24, 30-32 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
       ພວກເຮົາມັກຄວາມຄຶດທີ່ວ່າໃຫ້ຄວາມຍຸດຕທິມັມີຊັຍຊະນະເໜອືຄວາມອະທມັ. ໃນນຍິາຍເຣ່ືອງ ìຂຸນນາງຂອງ
ເກາະມົງຕຄີຣສິໂຕî,  ທ່ານເອດມັນເປັນຊາຍທີເ່ຈ້ົາຊູ້,  ເກ່ງັກາດ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງລາວໄດ້
ຖືກເພື່ອນທີ່ເຫັນແກຕ່ົວສາມຄົນທໍຣະຍົດ.  ເອດມັນຖກືປະກາດໃນສັງຄົມວາ່ລາວຕາຍແລວ້ ໃນຂະນະດຽວກັນຜູທໍ້ຣະ
ຍົດກໍຂັງລາວໄວ້ຢູຫ່້ອງໃຕ້ດິນຢ່າງຫົດຫູ່ຂອງເກາະແຫ່ງນຶ່ງ.  ຮ້າຍກວ່ານັນ້ອີກ, ຜູທ້ໍຣະຍົດຄົນນຶ່ງກແໍຕ່ງງານກັບຄູໝ່ັ້ນ
ຂອງລາວ ຊື່ວ່າ ìມາເຊດîີ ດ້ວຍສະພາບທີເ່ປັນຜູ້ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນອຸ້ມຊູນາງເມ່ືອນາງເສັຍເອດມັນໄປແລ້ວ.   
      ຄວາມຍດຸຕທິັມຢູໃ່ສ?ທ່ານເອດມັນເກອືບເສັຽຄວາມເຊືອ່ຍ້ອນໝດົຫວງັ, ຂົມຂື່ນ, ແລະຖືກລືມເພາະຖືກລງົໂທດ
ໃນຄວາມຜິດທີ່ບໍໄ່ດເ້ຮັດ, ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງປາກົດວ່າຫາຍໄປ.  ຜົນສຸດທ້າຍ, ເອດມັນ ກໍລອດໜີອອກໄປໄດ ້ແລະພວກ
ທີກ່ະບົດທັງສາມກໄໍດຮ້ັບຜົນຕອບແທນຢ່າງຍຸດຕທັິມຫັຼງຈາກຫຼາຍປຜ່ີານໄປ.    ໃນບດົຮຽນນີ້,   ພວກເຮົາຈະພ ົບວ່າ 
ພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງພຣະເຈົ້າຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຊັຍຊະນະໃນເວລາສຸດທ້າຍສເມີ. 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ທີ 1, 2 ແລະ 3 ) 
 

 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 

1. ເອເຊກຽນ 18:21-23:    
21. ຖ້າຄົນຊົ່ວເຊົາເຮດັບາບ ແລະປະພຶດຕາມພຣະທັມຂອງເຮາົເຮັດແຕສ່ິ່ງທີ່ຊອບທັມ  ລາວກໍຈະບໍຕ່າຍ ແຕຈ່ະມີຊີ 
     ວດິຢູຢ່່າງແນ່ນອນ. 
22. ເຮາົຈະຊງົໃຫ້ອະພັຍບາບທັງປວງແກລ່າວ  ແລ້ວລາວຈະມີຊີວິດຢູ່ເພາະວ່າໄດເ້ຮັດຊອບທັມ. 
23. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງຖາມວ່າ, ìເຈົ້າຄິດວ່າເຮົາດີໃຈທີ່ເຫັນຄົນຊົ່ວຕາຍຊັ້ນບໍ?î  ບໍແ່ມ່ນຢາ່ງນັນ້ດອກ ເຮົາດີໃຈແຕ ່
     ເມື່ອເຫັນຄົນຊົ່ວປ່ຽນໃຈ  ແລະມີຊີວິດຢູ່ເທົ່ານັ້ນ. 
 
 ທ່ານເຄີຍເຫນັຄົນທີ່ໃຊຊ້ີວິດຢ່າງມີຫຼາຍເຫຼືອກິນເຫຼືອໃຊ້ ແລະເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີຄວາມທຸກກັບຜົນຂອງບັນຫາບໍ່? 
ນີ້ເປນັທັສນະພາບທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຢູດາມີຄວາມທຸກ,    ພວກເຂົາເຫັນກຸງເຢຣູຊາເລັມຖືກທໍາລາຍມ້າງເພຍ້ອນການຮຸກ
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ຮານຈາກກງຸບາບໂີລນ.  ພວກທີ່ມີຊີວິດລອດຈາກການຂ້າຖິ້ມກໍຖືກກວາດໄປກ ຸງບາບີໂລນ, ພວກຢວີກຮໍ້ອງໃຫ້ຂໍຄາໍ
ຕອບຈາກພຣະເຈົ້າ. 
 ພຣະເຈົ້າຊົງຕອບພວກເຂົາຜ່ານທາງຜູປ້ະກາດພຣະທມັເອເຊກຽນ.  ໃນເອເຊກຽນ 18, ພຣະເຈົ້າຕອບແບບ
ຊື່ຕົງຕໍ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແຕພ່ວກເຂົາຫາວ່າການກະທໍາຂອງພຣະອົງບໍ່ທ່ຽງທັມ.     ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາປື້ມໃຈໃນຂໍ ້
ຄວາມບ່ອນນີ,້ ໃຫ້ເຮົາປັກຕາໃສ່ສອງຈຸດຕໍ່ໄປນີ້:   

1. ຄວາມຍດຸຕທິມັ. ໃນພຣະຄັມພີ ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຄວາມຍຸດຕິທັມແບບພຣະເຈົາ້ເກອືບເປັນເໝືອນກັນ
ກັບຮູບປັ້ນຂອງນາງເທພີແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທັມທີ່ຢູຕ່ໍໜ່້າຕຶກສານສູງສຸດໃນອະເມຣກິາທີ່ກງຸວໍຊິງຕັນດີຊ.ີ ນາງ
ຢືນຖກືປິດຕາດວ້ຍຜ້າ, ມືເບື້ອງຂວາຖືດາບສອງຄົມ, ມືກໍາ້ຊ້າຍຖດື່ຽງຊັ່ງ (ຊິງ) .  ຜ້າມັດຕາໝາຍເຖິງການບໍ່
ເຂົາ້ຂ້າງຄົນໃດຄົນນຶງ່, ດາບໝາຍເຖິງການສັງເກດຮູຈ້ັກຄຸນສົມບັດຂອງຄວາມຈິງ (ຮຣ 4:12), ແລະດ່ຽງຊັ່ງ 
(ຊິງ) ແມ່ນຕົວແທນທັມມະຊາດອັນແທຈ້ິງຂອງຄວາມຍດຸຕທິັມ (ສພສ 20:23).   ພຣະຄໍາເອີນ້ພຣະເຈົ້າວ່າ 
ìຜູ້ຕັດສິນອົງຍຸດຕທິັມî (ພສສ 7:11).    ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຈົ່ມທຸກກ່ຽວກັບວ່າພຣະເຈົ້າບໍມີ່ຄວາມຍດຸຕທິັມນັ້ນ 
ແມ່ນບໍຖ່ືກຕອ້ງ; ພຣະເຈົ້າຊົງຍຸດຕທິມັສເມີ. 

2. ການກບັໃຈ.   ການກັບໃຈກລໍວມຢູ່ໃນການຫັນໜາ້ໜີອອກຈາກຄວາມບາບແລະອຸທິດຕົນໃນຄວາມຮັກແລະ
ການຟັງຄວາມພຣະເຈົາ້.  ຂ່າວດກີໍຄ:ື ຄົນໃດກໍຕາມທີເ່ຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາໃນວິທີນ້ີຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ.  
ພຣະເຈົ້າຊົງສໍາແດງຄວາມພໍໃຈແລະຄວາມກະຣຸນາຕໍ່ຜູທ້ີ່ກັບຕ່າວຄືນຫາພຣະອົງ  ຊຶ່ງຈິດໃຈທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍ
ການກບັໃຈ.  

   ພຣະເຈົ້າຊົງຍຸດຕທິັມໃນວິທີທີພ່ຣະອົງຊງົຕອບຄົນອະທັມທີຍ່ອມກັບໃຈ.  ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາພາດຄວາມຈິງອນັວິ
ເສດກ່ຽວກັບພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າໃນຂໍ ້23.   ພຣະເຈົ້າບໍຊ່ົງພໍພຣະທັຍທີ່ຈະລົງໂທດມະນ ຸດ  ເຖິງຈະເປັນສດັ
ຕຣຂູອງພຣະອົງກຕໍາມ,  ພຣະອົງຊົງຊົມຊື່ນຍິນດີເມື່ອເຫັນຄົນຊົ່ວປ່ຽນໃຈຈາກທາງອັນຊົ່ວຂອງພວກເຂົາ.  ພຣະເຈົ້າ
ຊງົຢາກເຫັນທຸກຄົນມາເຖງິການກັບໃຈ (2 ປຕ 3:9).     
 

2. ເອເຊກຽນ 18:24: 
24. ແຕຖ່້າຄົນຊອບທັມເຊົາເຮັດດ ີ ເລີ້ມຕົ້ນເຮັດຊົ່ວຕ່າງໆ    ກະທໍາສິ່ງທີໜ່້າຂີດ້ຽດລະອາຍເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄົນຊົ່ວ  
ຄົນຜູ້ນັ້ນຄວນຈະມີຊີວິດຢູ່ບໍ?  ບໍເ່ລີຍ ຄວາມດີທີລ່າວໄດ້ກະທໍາຈະບໍ່ປາກົດ  ລາວຈະຕ້ອງຕາຍຍ້ອນຄວາມບໍສ່ັດຊ່ື  
ແລະຍອ້ນບາບຂອງລາວເອງ. 
 
 ຫຼັງຈາກເວົ້າເຖິງຄົນອະທັມກັບໃຈແລ້ວ, ພຣະເຈົ້າຍັງຊົງກ່າວເຖິງຄົນທີ່ວ່າເປັນຄົນຊອບທັມທີທ່ໍຣະຍົດ. ໃນຂ ໍ ້
ນີ້, ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນຄົນທີເ່ບິ່ງແລ້ວຄືຊອບທັມທີ່ຖືກຫຼອກແລະຕິດຕາມການໃຊ້ຊີວິດທີ່ບໍມ່ີຄວາມແຕກຕ່າງກັບຄົນທີ່ບໍ່
ເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ. 
  ທສັນະເຫດການນີໄ້ດຊ້ີ້ໄປຫາຄວາມທ່ຽງທັມແລະຄວາມຍດຸຕິທັມຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະສູກ້ັບ
ຄວາມຄິດທັມມະດາຂອງພວກຢວິກຕໍາມ.    ຄນົຢິວມັກຈະອາສຍັໂອກາດພິເສດຂອງພວກເຂົາທີ່ໄດຮ້ບັຕກົທອດມາ
ແລະຄວາມເຊ່ືອຟັງໃນອະດີດປົດປ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ພ້ົນຈາກການລງົໂທດຈາກພຣະເຈົ້າ.  ພວກເຂົາເຂົາ້ໃຈຜດິຄວາມ
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ໝາຍຂອງການເປັນໄພ ່ພົນທີ່ພຣະເຈົ້າເລືອກໄວ ້  ແລະຕັ້ງຄວາມຫວັງພິເສດເພ່ືອປົດພວກເຂົາຈາກຜົນສະທ້ອນຈາກ
ຄວາມຊົ່ວຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ.   
 ຄຣສິຕຽນໄດຮ້ັບການຄໍ້າປະກັນຊົ່ວນຣິນັດອນໃນພຣະຄຣດິ,     ແຕ່ບໍໄ່ດຮ້ັບໃບອະນຸຍາດເຮັດບາບຕາມໃຈ.  
ຜູ້ທີເ່ຊື່ອແລະທັງຜູ້ທີ່ບໍເ່ຊື່ອຈະຮັບຜິດຊອບຕໍຄ່ວາມປະພຶດຂອງພວກເຂົາ.  ຄວາມແຕກຕ່າງກຄໍືບ້ານອັນຊ່ົວນິຣັນຂອງ
ຜູ້ທີເ່ຊື່ອຢູ່ສວັນກັບພຣະຄຣິດນັນ້ ແນ່ນອນແລ້ວ (1 ກຣທ 3:11-15)  ເພາະເມື່ອໄດຮ້ັບຄັ້ງນຶ່ງແລ້ວ, ຄວາມພົ້ນກໍຖືກ
ຮັບປະກັນ.  ແຕຄ່ຣສິຕຽນສາມາດຮບັຄວາມທຸກທໍຣະມານຍອ້ນຜົນສະທ້ອນທີເ່ກີດຈາກການເຮັດບາບຂອງພວກເຂາົ 
ເໝືອນກັນກັບພວກທີບ່ໍ່ຮູຈ້ັກກັບພຣະເຈົ້າ.  
   ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການປະກັນຊົ່ວນິຣັນດອນນັ້ນບໍຄ່ວນເກີດຈາກນິສັຍທີເ່ຄັງ່ຄັດຫຼາຍ ຫືຼ ປ່ອຍປະລະເລຍີຕໍ່
ການໃຊ້ຊີວິດບໍຣິສຸດ.     ຄວາມບາບເປນັສິ່ງຮ້າຍແຮງ,   ເມ່ືອພວກເຮົາພາດຈາກການນໍາພາຂອງພຣະວິຍານບຣໍສິຸດ 
ແລະກາຍເປນັຄົນບໍເ່ຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້ານັ້ນ ຢ່າໃຫ້ການເຮັດຊົ່ວຕລອດໄປເປນັບຸກຄລິກນິສັຍຂອງພວກເຮົາ.  
 ພຣະເຈົາ້ຊົງຍຕຸທິັມໃນວິທທີີ່ພຣະອົງຊົງຕອບກັບຜູ້ທີຖ່ືວ່າຊອບທມັແຕທໍ່ຣະຍົດ.  ພຣະເຈ້ົາບໍຊົ່ງກະທໍາການ
ຕັດສິນເທັດ  ພຣະອົງຊົງຮູ້ຄວາມຈິງທັງໝົດຢູ່ຕລອດເວລາ ແລະພຣະອົງຊົງຕັດສນິຢ່າງຊອບທັມ. ດັ່ງນັ້ນພຣະເຈົ້າຊົງ
ໝັ້ນຄົງຊອບທັມ ແລະຊົງຍດຸຕທິັມໃນການຕັດສິນຕາມໂທດແລະຕາມຜົນທີເ່ກີດຈາກການປະພຶດຂອງຜູ້ທີພ່ຣະອົງຊົງ
ເຫັນວ່າຜິດ. ພວກເຮົາສາມາດວາງໃຈໃນວິທີການທີພ່ຣະເຈົ້າໃຊ້ນັ້ນເພາະວ່າເປັນວິທກີານທີ່ເໝາະສົມຢູຕ່ລອດ ຫຼາຍ 
ກວ່ານັ້ນ, ພຣະອົງຍັງຊົງປະທານໂອກາດອັນຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ຜູທ່ີ້ມີຄວາມຜິດໄດ້ກັບໃຈໃໝ່ແລະໄດກ້ັບຄືນດກີັບພຣະອົງ. 
   
  

3. ເອເຊກຽນ 18:30-32: 
30. ອສິຣາເອນເອີຍ, ບັດນີ້ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບອກເຈົ້າວ່າ  ເຮົາຈະພິພາກສາພວກເຈົ້າແຕລ່ະຄົນຕາມການກະ 
     ທໍາຂອງໃຜລາວ.  ຈົ່ງຫຼີກໜີຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງປວງທີ່ເຈົ້າກໍາລັງເຮັດຢູ່ນັ້ນເສັຽ ຢ່າໃຫ້ບາບທໍາລາຍເຈົ້າ. 
31. ຈົ່ງຫຼກີຈາກການທໍາຊົ່ວທັງປວງ, ໃຫ້ປ່ຽນຄວາມຄິດແລະຈ ິດໃຈໃໝເ່ສັຽ.  ໂອ, ອສິຣາເອນເອຍີ  ຫືຼວ່າພວກເຈົ້າ 
     ຢາກຕາຍຊັ້ນບ?ໍ   
32. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງກ່າວຕໍໄ່ປວ່າ, ìເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນນຶ່ງຄົນໃດຕາຍ  ສະນັ້ນຈົ່ງເຊົາເຮັດບາບແລະມີຊີວິດຢູເ່ຖີ້ນî 
  
ເອເຊກຽນ 18 ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຈຸດສໍາຄັນສອງຢ່າງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ: 

1. ພຣະເຈົາ້ຊງົໃຊຄ້ວາມຍດຸຕທິມັຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕລອດ. ໃນຂະນະທີ່ສານໃນໂລກອາດພະຍາຍາມເຮັດທ່ຽງທັມ
ແລະບໍອ່່ຽງໄປມາ, ສານຂອງພຣະເຈົາ້ນັ້ນຈະປະທານຄວາມທ່ຽງຕົງ, ເຕັມໄປດ້ວຍສິດອໍານາດ, ແລະຄວາມ
ຍຸດຕທິັມອັນດ.ີ 

2. ພຣະເຈົາ້ຊງົຕອ້ງການຢາກໃຫເ້ຮາົໄດຮ້ບັສິງ່ທີປ່ະເສີດ. ການຕັດສິນຂອງພຣະເຈົ້າອຸ້ມຊູດ້ວຍພຣະທັຍທີ່ເຕັມ
ໄປດ້ວຍຄວາມຮັກອັນອ່ອນໂຍນ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ຊົງເປັນພຽງຜູຕ້ັດສິນຂອງພວກເຮົາ  ພຣະອົງຍງັຊງົເປນັຜູປ້້ອງ
ກັນເຮົາແລະເປັນທະນາຍຄວາມ (ຜູ້ເຈຣະຈາ) ຂອງເຮົາອີກ (1 ຕມທ 2:5-6).   

ຈຸດປະສົງທັງໝົດຂອງພຣະເຈົ້າຄືໃຫ້ເຮົາກັບໃຈແລະຫັນໜີຈາກການກະທໍາບາບທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ. ເມື່ອເຮົາ
ສາຣະພາບຄວາມບາບຂອງເຮົາ  ພຣະເຈົ້າກໍຊົງໃຫ້ອະພັຍຄວາມບາບທັງໝດົຢ່າງຄົບຖ້ວນ.  ເປັນຂ່າວທີຊ່ ື ່ນຊົມດ້ວຍ
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ສອງເຫດຜົນ ຄື 1) ເວລາພຣະເຈົາ້ຊົງໃຫ້ອະພັຍ,  ພຣະອົງກໍຊົງລມືຄວາມຜິດນັນ້; ເຢເຣມີຢາປະກາດຈາກພຣະເຈົ້າ: 
ìເຮົາຈະໃຫ້ອະພັຍບາບແກເ່ຂົາ  ແລະຈະບໍຈ່ົດຈໍາຄວາມຜິດຂອງເຂົາອີກຕໍໄ່ປî (ຢຣມ 31:34).   2) ພຣະເຈົ້າຊົງປົດ
ປ່ອຍພວກເຮົາຈາກຄວາມຮູສ້ຶກຜິດ. ບໍ່ມີຫຍັງເຈັບປວດຮ້າຍແຮງກວ່າຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຜິດ, ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດສາມາດທໍາ
ລາຍພວກເຮົາທາງວນິຍານ, ຄວາມຮູສ້ຶກ, ຮ່າງກາຍ, ແລະຄວາມສັມພັນ.  ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າ, ຄົນທີກ່ັບໃຈນັ້ນບໍພ່ຽງ
ແຕຖ່ືກປົດປ່ອຍຈາກຄວາມບາບເທົາ່ນັ້ນ,    ແຕຈ່າກຄວາມຮູສ້ຶກຜິດທີ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບຄວາມຜິດນັນ້ອີກ (ພສສ 32:5).   
ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ  ທ່ານກໍສາມາດປອ່ຍຄວາມຮູສ້ຶກຜິດນັນ້ອອກໄປເຖິງແມ່ນທ່ານເອງແລະຄົນອື່ນຖ່ວງ
ດຶງໄວ້ຢູ່. 
          ການໃຫ້ອະພັຍບໍໄ່ດ້ລບົລ້າງຜົນຕາມຂອງຄວາມຜິດຈາກພວກເຮົາຫືຼຜູຮ້ັບເຄາະຈາກຄວາມປະພຶດຂອງພວກ
ເຮົາ ເພາະສິ່ງທີ່ເຮັດໄປແລ້ວແລະຈະກັບໄປລຶບອອກບໍໄ່ດ.້  ດັ່ງນັ້ນຜູທ່ີ້ໄດຮ້ັບການໃຫ້ອະພັຍຈຶ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຢ່າງເຕັມປ່ຽມກັບສິ່ງທີ່ເກດີຂຶ້ນໃນອະດີດ, ຮັບຮູກ້ານກະທໍາແລະຄວາມເຈັບປວດທີ່ຕນົເອງໄດ້ກະທໍາ ແລະຊອກຫາວິ
ທີແ່ກ້ໄຂທ່ີຈໍາເປັນເພື່ອທົດແທນຄວາມເສັຽຫາຍ;   ນັ້ນສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ຈະບໍ່ມີຂໍ້ຜູກມັດໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ
ຄວາມຜິດທີ່ບໍເ່ປັນຈິງອີກເພາະວ່າໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພ ັຍດ້ວຍການໄຖ່ຂອງພຣະຄຣິດແລ້ວ.   
          ພຣະເຈົາ້ຊງົຍຸດຕທິັມ; ພຣະອົງຊງົເຮດັກັບຄວາມບາບຂອງທ່ານດ້ວຍການຕາຍແລະການຊງົເປນັຄືນມາຈາກ
ຕາຍຂອງພຣະເຢຊຄູຣດິຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.  ແລະເວລານີຄ້ວາມບາບຂອງທ່ານໄດຖ້ືກຮບັໄປແລ້ວ, ຄວາມຍຸດຕທິັມສໍາ
ເຣັດໄປແລ້ວ.   ຍິ່ງກວ່ານີອ້ີກ,  ຄວາມຍຸດຕທິັມທີສ່ໍາເຣັດຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານບໍຈ່ໍາເປັນທີຈ່ະແບກ
ຄວາມຜິດຢູ່ອີກຕໍໄ່ປ; ໃນພຣະຄຣິດທ່ານມີອິສຣະພາບໃນການໃຊ້ຊີວິດຢູ.່   
   

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 ທ່ານຈະຕອບຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງພຣະເຈ້ົາແບບໃດ? 

· ຈົງ່ເລອືກການເປນັອສິຣະພາບ.      ຈົ່ງສາຣະພາບຄວາມບາບ ແລະນສີັຍທໍາຜດິແບບສະເພາະເຈາະຈົງກັບ    
ພຣະເຈົ້າ.      ຈົ່ງຮັບເອົາການໃຫ້ອະພັຍຈາກພຣະອົງ ແລະເລືອກດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຮູ້ວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງປົດ
ປ່ອຍທ່ານໃຫ້ເປນັອສິຣະຈາກຄວາມຜິດນັ້ນ.   

· ຈົງ່ສແວງຫາຄວາມຍດຸຕທິມັທີຢູ່ໃ່ນໂລກ.   ຊອກຫາສະພາບການບ່ອນທີຂ່າດຄວາມຍຸຕທິັມ,   ໃຊ້ສະພາບ
ການເຫ່ົຼານີ້ເປັນສິ່ງເຕືອນໃຈ ໃຫ້ອະທິຖານເພື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງນໍາຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງພຣະອົງລົງມາໃນ
ໂລກ.  

· ຈົງ່ປດິຊ ອ່ງວາ່ງລະຫວາ່ງກຽດສກັສແີລະອປຸນສິຍັ.  ຈົ່ງຊອກຫາຜູ້ເຊື່ອນໍາກັນຄົນນຶ່ງໃຫ້ເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຕືອນສະ
ຕິໃນບ່ອນທີທ່່ານມີບັນຫາກບັຄວາມບາບ.  ຈົງ່ມອບຕົນໃສຄ່ວາມຊືສ່ັດສຈຸະຣິດລະຫວ່າງວິທີທີຄ່ົນອື່ນຮູ້ຈັກ
ທ່ານແລະວິທີທ່ີ່ພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກທ່ານ. 
 

  ທ່ານອາດຈະປະສົບກັບສະພາບທີບ່ໍທ່່ຽງທັມໃນຊີວິດ,  ແຕຈ່ົງ່ວາງໃຈໃນຄວາມຈິງທີພ່ຣະເຈົ້າຊ ົງຍຸດຕິທັມແລະ
ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫລຸດພົ້ນຢູ່ຕລອດ  ຈະເປນັໃນຊີວິດນີ້ຫຼ ືຊີວິດໜາ້, ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ຊັຍຊະນະ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BPS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທີ 22 ມຖຸິນາ 2014 (6-22-2014) 

 

ພຣະເຈົາ້ຊງົໃຫອ້ະພັຍ 
ພຣະເຈ້ົາຊົງອະພັຍຕລອດເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາກັບໃຈ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   1 ໂຢຮັນ 1:5-2:2 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
       ບາງຄັງ້ການໃຫ້ອະພັຍນັ້ນຍາກ ແລະຍາກແທ້ໆ.   
          ìນາງໄດໜ້ີຈາກພວກລູກໆແລະຈາກຊີວດິແຕ່ງງານຂອງພວກເຮົາທີຢູ່ນ່ໍາກັນມາເປນັເວລາ 20 ປີເພື່ອໄປເຮັດ
ຕາມໃຈຕອ້ງການ.î  ìພວກເຮົາວາງໃຈເຊື່ອຜູ້ປຶກສາຄົນນີ້ແລະເວລານີຊ້ວີດິຂອງພວກເຮົາກໍດຂີຶນ້ແລະເງນິເຖົາ້ກໍເປນັ
ໄປດ້ວຍດ.ີî  ìລາວເຮດັໃຫ້ລກູສາວຂອງຂອ້ຍເຈັບປວດ.î   ìລາວໄດກ້ໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍຢູໃ່ນໂຮງຮຽນ.î   
       ຄໍາເວົ້າເຫຼົ່ານັ້ນບໍແ່ມ່ນທສັນະຂອງສະພາບການທີພ່ວກເຮົາຫວັງຢາກໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ ìໃຫ້ອະພັຍ.î ແລະເປັນຫຍັງ
ພວກເຮົາຈຶ່ງຄວນຈະໄດ້ຍິນ? ໂດຍສະເພາະຖ້າຜູ້ທີເ່ຮດັຜິດນັນ້ບໍໄ່ດ້ຮູສ້ຶກຜິດເລີຍ, ການໃຫ້ອະພັຍຄນົແບບນີຈ້ະເປັນ
ການເຫັນດກີັບສິ່ງທີພ່ວກເຂາົເຮດັມາບ?ໍ    ພວກເຮົາບໍສ່າມາດລມືໄດ,້ ພວກເຮົາກໍບໍສ່າມາດເຊື່ອໃຈຄົນນັ້ນອີກ, ດັ່ງ
ນັ້ນເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຄວນໃຫອ້ະພັຍ? 
      ຄໍາຕອບຕໍຄ່ໍາຖາມນັນ້ກຄໍືເພື່ອໃຫ້ຈໍາວ່າພຣະເຈົ້າໄດຊົ້ງອະພັຍໃຫ້ພວກເຮົາຫຼາຍປານໃດ.  ພຣະອງົຊົງອະພັຍໃຫ້
ພວກເຮົາເວລາທີ່ພວກເຮົາອວາ່ຍໜຈີາກພຣະອົງ.  ພຣະອົງຊົງອະພັຍໃຫ້ພວກເຮົາເວລາພວກເຮົາຟ ຸມເຟືອຍແລະທໍາ
ລາຍທຸກສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ພວກເຮົາ.  ພຣະອົງຊງົໃຫ້ອະພັຍພວກເຮົາເວລາພວກເຮົາທໍາລາຍລກູຂອງພຣະ
ອົງຄືຜູທ້ີ່ພຣະອົງຊົງຮັກ. ໃນປື້ມສັນ້ໆ 1ໂຢຮັນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ອະພັຍຫລາຍພຽງໃດ. 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ( ເບ່ິງຕາມຂ້ໍທີ 1 ແລະ 2 ) 
                                               
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 

1. 1 ໂຢຮັນ 1:5-10:    
5. ນີແ້ຫຼະ,   ເປັນຂ່າວສານທີເ່ຮົາໄດຍ້ິນຈາກພຣະອົງແລະໄດປ້ະກາດແກທ່່ານທັງຫຼາຍວ່າ  ພຣະເຈົາ້ຊົງເປນັຄວາມ 
    ສວ່າງ  ໃນພຣະອົງບໍມີ່ຄວາມມືດເລຍີ. 
6. ຖ້າເຮົາຈະວາ່ເຮົາຮ່ວມສາມັກຄທີັມກັບພຣະອົງ  ແລະຍັງດໍາເນີນຊີວິດຢູໃ່ນຄວາມມືດເຮົາກໍເວົ້າຕົວະແລະບໍປ່ະຕ ິ
    ບັດຕາມຄວາມຈິງ. 
7. ແຕຖ່້າເຮົາທັງຫຼາຍດໍາເນີນຊີວິດຢູໃ່ນຄວາມສວາ່ງ ເໝອືນຢ່າງພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູໃ່ນຄວາມສວາ່ງ  ພວກເຮາົກ ໍ
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    ຮ່ວມສາມັກຄທີັມເຊ່ິງກັນແລະກັນ ແລະພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູພຣະບດຸຂອງພຣະອົງກຊໍໍາຮະລ້າງເຮົາທັງຫຼາຍ 
    ຈາກຜິດບາບທງັສິ້ນ. 
8. ຖ້າເຮົາທງັຫຼາຍເວົ້າວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີບາບ  ພວກເຮົາກໍຫຼອກຕົນເອງ  ແລະຄວາມຈິງບໍໄ່ດຢູ່້ໃນພວກເຮົາ. 
9. ຖ້າພວກເຮົາທັງຫຼາຍສາຣະພາບຜດິບາບຂອງພວກເຮົາ  ພຣະອົງຊົງສດັຊື່ແລະທ່ຽງທັມ  ຈະຊງົໂຜດຍົກບາບຂອງ 
    ພວກເຮົາ ແລະຈະຊົງໂຜດຊໍາຮະລ້າງເຮົາທັງຫຼາຍຈາກການອະທັມໝົດສິ້ນ. 
10. ຖ້າເຮົາທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າພວກເຮົາບໍໄ່ດ້ເຮັດບາບ ກທໍໍ່ກັບວ່າພວກເຮົາໄດເ້ຮັດໃຫ້ພຣະອົງເປັນຜູຕ້ວົະ  ແລະພຣະ 
    ທັມຂອງພຣະອົງກບໍໍ່ຢູໃ່ນພວກເຮົາແລ້ວ. 
 
 ພຣະເຈົ້າຊງົປະທານຂອງຂວນັອັນລໍ້າຄ່າຄືຄວາມເປັນເພ່ືອນໃຫ້ກັບໂລກ, ແຕພ່ຣະອົງຊງົປະທານຂອງຂວນັ
ອັນເຈາະຈົງເພີ້ມໃຫ້ຄຣິສຕຽນຄືຄວາມສາມັກຄີທັມ.  ຄວາມສາມັກຄີທັມນັ້ນເລິກກວ່າຄວາມເປັນເພື່ອນ; ມັນເປັນສິ່ງ
ທີ່ຜກູມັດພວກເຮົາເຂົ້າກັນຢ່າງມີພລັງທີພ່ວກເຮົາມີຮ່ວມກັນ.   ຄວາມສາມັກຄີທັມຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຜູກພັນກັນຢ່າງ 
ໃກຊ້ດິທາງຈດິວນິຍານ ຄືການຜູກພັນກັນທີປ່າກດົຢູ່ໃນແລະຜ່ານທາງພຣະເຢຊູຄຣດິ. 
 ຂໍ້ເລີ້ມຕົ້ນໃນ 1 ໂຢຮັນ ໄດຜູ້ກມັດຄວາມສາມັກຄີທມັຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົາ້ແລະກັບພຣະບຸດຂອງພຣະ
ອົງໃສຊ່ວີດິນຣິັນທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ໃນພຣະອົງ (ຂໍ ້2-3).  ສິ່ງທີໜ່້າສົນໃຈກໍຄ:ື ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າມີຊີວິດນິຣັນແລະຄວາມສາ
ມັກຄທີັມກັບພຣະເຈົາ້, ແລະທ່ານກໍມີຄືກນັ, ແລ້ວພວກເຮົາກໍມີຄວາມສາມັກຄທີັມຮ່ວມກັນ.   ໃຫ້ຄິດເບິ່ງ, ພວກເຮົາ
ຈະໄດຮ້ັບຄວາມສາມັກຄີທມັນີກ້ັບພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ?   ພວກເຮົາຈະເຂົ້າເຖິງຄວາມສາມັກຄີທັມດ້ວຍວິທີໃດ?  ກໍ 
ໂດຍຜ່ານທາງການອະພັຍທີ່ມີຢູໃ່ນພຣະຄຣດິທາງດຽວເທົາ່ນັນ້.  
 ໂຢຮັນໃຊ້ຄໍາອຸປມາຂອງ ìຄວາມສວ່າງî ເວລາຂຽນກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ,  ທ່ານບັນລະຍາຍວ່າພຣະເຈົ້າຊົງ ìບໍ່
ມີຄວາມມືດໃນພຣະອົງເລີຍ,î ຊຶ່ງອາ້ງອີງເຖິງຄວາມປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ.  ມ ີແຕພ່ຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນຊົງປະເສີດ, ແລະ
ຄວາມປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມຊອບທັມໃນພຣະອົງ.  ໃນຖານະທີ່ເປັນອົງຊອບທັມ, ພຣະເຈົາ້ຊົງປາ
ກົດຢູ່ໃນຄວາມສວ່າງທີເ່ຂ ົ ້າໃກບ່ໍ້ໄດ້.   
 ພວກເຮົາບໍສ່ົມບູນ ເພາະວ່າພວກເຮົາມີບາບຢູໃ່ນຊີວິດ  ພວກເຮົາກຢໍູ່ໃນຄວາມມືດ. ແລະຖ້າພວກເຮົາໃຊ້ຊີ
ວິດຢູໃ່ນຄວາມມືດ, ພວກເຮົາກໍບໍສ່າມາດອາສັຍຢູ່ໃນຄວາມສວາ່ງໄດ້ດວ້ຍຕົວເຮົາເອງ. ແຕ່ຂາ່ວດີສໍາລັບພວກເຮົາກໍ
ຄື ພຣະຄຣິດຊົງຊໍາຮະລ້າງເອົາຄວາມບາບຈາກເຮົາແລະໃຫ້ອະພັຍພວກເຮົາ.  ຜົນທີໄ່ດ້ຮັບນັ້ນແມ່ນພຣະອົງຊົງຍ້າຍ
ພວກເຮົາອອກຈາກຄວາມມືດ, ນ ໍາເຮົາເຂົາ້ໄປຫາຄວາມສວາ່ງຂອງພຣະເຈົາ້ແລະມີຄວາມສາມັກຄ ີທັມກັບພຣະອົງ.  
 ພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງການອະພັຍຂອງພຣະເຈົ້າໃນສອງວທິ,ີ  ທໍາອິດ ìການອະພັຍຂອງຜູ້ຕດັສິນî (judicial 
forgiveness) ແລະເກີດຂຶ້ນເວລາພຣະເຈົ້າຊົງກະທໍາໜ້າທີ່ເປັນຜູຕ້ັດສິນອົງຍຸດຕທິັມ ທີ່ຊົງປະທານຄວາມພົ້ນໃຫ້ແກ່
ພວກເຮົາ.   
 ເວລາພວກເຮົາມອບຕົວໃຫ້ພຣະເຢຊເູປັນພຣະຜູຊ້ງົໂຜດບາບຂອງພວກເຮົາ,  ພວກເຮົາຖືກອະພັຍແລະຖືກ
ປະກາດວ່າຊອບທັມດ້ວຍພຣະເຈົ້າ (ໂຣມ 5:6-11; ອຟຊ 1:7).  ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າ ìຄວາມເປັນທັມî; ມັນເກີດຂຶ້ນໄດຄ້ັ້ງ
ດຽວທີ່ຈະບໍມ່ີຊໍ້າອີກເລີຍ.  ຫຼັງຈາກການອະພັຍບາບທີ່ເປັນທມັແລ້ວ ກໍເລີ້ມມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າຢູ່ຕລອດໄປ; 
ຜູ້ເຊື່ອທີວ່າງໃຈໃນພຣະຄຣດິໄດລ້ອດພ້ົນຈາກພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈົາ້ ແລະ ຍັງໄດຮ້ັບຊີວິດອັນຕລອດໄປໃນສວັນ 
(ຢຮ 3:16) ແລະຊວີດິຄົບບຣໍິບູນຢູໃ່ນໂລກອີກດ້ວຍ (ຢຮ 10:10).  ຄໍາຖາມທີໜ່້າສົນໃຈກໍຄື: ຖ້າວ່າພຣະເຈົາ້ອະພັຍ
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ບາບຂ້າພະເຈົ້າ ແລະນໍາຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສັມພັນ (ສາມັກຄີທັມ) ກັບພຣະອົງ, ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າຂ້າພະເຈົ້າ
ທໍາບາບອກີ? ຂ້າພະເຈົ້າຈະເສັຽຄວາມພ້ົນບ?ໍ  ໃຫ້ອ່ານຕໍ ່
  

2. 1 ໂຢຮນັ 2:1-2: 
2:1. ລູກນ້ອຍທັງຫຼາຍຂອງເຮົາເອີຍ, ເຮົາຂຽນຂໍ້ຄວາມເຫ່ົຼານີ້ມາເຖິງພວກເຈົ້າ ເພືອ່ພວກເຈົ້າຈະບໍ່ໄດເ້ຮັດຜິດ ແຕຖ້່າ 
      ຄົນໃດເຮັດຜິດ  ພວກເຮົາກໍມີທະນາຍຄວາມຄືພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຊົງທ່ຽງທັມ ທ ີ່ສະຖິດຢູ່ກບັພຣະບດິາ.                      
2. ແມ່ນດ້ວຍພຣະອົງນີແ້ຫຼະ, ທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຍົກຜິດບາບຂອງພວກເຮົາເສັຽ  ແລະບໍແ່ມ່ນແຕ ່ຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ 
    ພວກດຽວ  ແຕທ່ັງຜິດບາບຂອງມະນຸດທັງປວງໃນໂລກເໝອືນກັນ.      
                                                              
 ໂຢຮັນຂຽນຄວາມຈິງເຫ່ົຼານີ້ເພືອ່ພວກເຮົາ ìອາດຈະບໍ່ເຮັດບາບ.î  ໃນການເປັນຄຣສິຕຽນ, ພວກເຮົາບໍຄ່ວນ
ໃຊ້ຊີວິດທ່ີມີນສິັຍທີ່ບໍເ່ຊ່ືອຟັງ.  ຄວາມເອນອຽງໄປຫາບາບຍັງມີອໍານາດຢູ່ ແລະ ເພາະວາ່ມັນຍັງຝັງຢູໃ່ນທມັມະຊາດ
ຂອງເຮົາ, ພວກເຮົາຍັງສາມາດຈະເຮັດບາບຢູ ່(ໂຣມ 7:14-24). 
 ດັ່ງນັ້ນ ກບັໄປຫາຄາໍຖາມ:   ຖ້າວາ່ການອະພັຍບາບຂອງພຣະຄຣດິນໍາພາໃຫ້ມາເຖິງຄວາມສັມພັນກັບພຣະ
ເຈົ້າ ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນເວລາຂ້າພະເຈົ້າບາບອີກ? 
 ໃນຖານະເປັນຜູເ້ຊ່ືອ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮັບການອະພັຍບາບຈາກພຣະຄຣດິຢູ່ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາທໍາຜດິ. ພຣະ
ເຢຊຊູງົເປນັທະນາຍຄວາມໃນສານຂອງພຣະເຈົ້າ; ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູກ່ໍ້າຂວາຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຕົວແທນທູນຂໍເພື່ອ
ພວກເຮົາ (ໂຣມ 8:34).   ນີ້ເປນັຜນົໃນຄວາມລອດພ້ົນ, ແນນ່ອນ ຍັງມີໝາຍຄວາມວາ່ການອະພັຍບາບຍັງມີຢູຕ່ໍໄ່ປ.  
ໃນພຣະຄຣດິ, ພວກເຮົາກາຍເປັນຜູຮ້ັບການອະພັຍບາບຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະພວກເຮົາຍັງເປັນຜູ້ຮັບການອະພັຍນັນ້ຢູ.່  
 ກ່ອນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງການອະພັຍຈາກຜູ້ຕັດສິນ (judicial forgiveness) ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນຄັ້ງດຽວເວລາ
ພຣະເຈົ້າຊງົປະທານຄວາມພ້ົນໃຫ້ພວກເຮົາຍ້ອນການທໍາງານຂອງພຣະຄຣດິ.   ໃນວິທທີີສອງ, ເອີ້ນວ່າ ìການອະພັຍ 
ຈາກພ່ໍແມ່î (parental forgiveness) ຊຶ່ງເປັນການອະພັຍຕ້ອງໄດ້ຮັບທຸກຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາບາບ.     
 ເວລາລກູບໍຟັ່ງຄວາມ, ຄວາມສັມພັນກັບພ່ໍແມ່ນກມໍ ີຄວາມສະເທືອນ  ແຕກ່ລໍູກນັນ້ກບໍໍ່ຖກືຕັດອອກຈາກການ
ເປັນລູກ.   ເຊັ່ນດຽວກັນ ເວລາພວກເຮົາຂາດການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ  ຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະອົງຈະບໍ່ສນູເສັຽ. 
ເພາະວ່າຄຣິສຕຽນເປັນລູກທີພ່ຣະເຈົ້າຮັບເອົາ  ພຣະອົງບໍ່ຊົງສິ້ນສຸດໃນການເປັນພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາ  ພຣະອົງບໍ່
ຊົງຕັດລູກຕັດພ່ໍເຖິງແມ່ນຄວາມສາມັກຄທັີມໄດ້ແຕກຫັກໄປ.   
 ພວກເຮົາສາມາດສາ້ງຄວາມສາມັກຄີທມັກັບພຣະເຈົາ້ຢາ່ງເຕມັປ່ຽມດ້ວຍການສາຣະພາບຜດິ ແລະການກັບ
ໃຈ (1 ຢຮ 1:9).     ພຣະເຢຊຊູງົເປັນທະນາຍຄວາມ,   ຍອມຢນືເປັນຕົວແທນພວກເຮົາຢາ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ     
ຕລອດໄປ.  ພວກເຮົາຖືກໃຫ້ອະພັຍ, ແລະຈະຍັງຖກືໃຫ້ອະພັຍຈາກພຣະເຈົ້າທຸກຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາທໍາຜິດ.  
 ເຖິງແມ່ນວ່າຄຣິສຕຽນໄດຮ້ັບການໃຫ້ອະພັຍ ແຕບ່ໍໝ່າຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຮູ້ສຶກໄດ້ຮັບການອະພັຍຢູສ່ເມ.ີ  
ການກະທໍາຜິດສາມຢ່າງນີຕ້້ອງຖືກຕໍາໜິເມື່ອເຮົາສືບຕໍເ່ຮັດຜິດແລະໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍ: 

1. ຊາຕານກາ່ວໂທດໃສເ່ຮາົ (ພນມ 12:10) 
2. ຄົນອື່ນບໍ ່ໃຫ້ອະພັຍແກເ່ຮົາ. 
3. ເຮົາເຕອືນຕົວເອງຢູເ່ລືອ້ຍໆໃນການບໍເ່ຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໃນອະດີດທີຜ່່ານມາ. 
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   ໃນຂະນະທີພ່ຣະວິຍານຂອງພຣະເຈົ້າກ່າວໂທດຄວາມຜິດກັບຜູ້ທີເ່ຊ່ືອ,  ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພຣະອົງກຄໍືຊົງຕອ້ງ
ການໃຫ້ມີການກັບໃຈ.    ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງອະພັຍພວກເຮົາຢ່າງໝົດສິ້ນ, ພວກເຮົາບໍຄ່ວນປອ່ຍໃຫ້ການກ່າວໂທດ
ຂອງຊາຕານ, ຂອງຄົນອື່ນ, ແລະຂອງຕົວເຮົາເອງປກົຄຸມຄວາມຈິງອນັດແີລະການອະພັຍຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣດິ 
(ໂຣມ 8:31-34).    ພວກເຮົາສາມາດດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມຈິງທີປ່າສຈາກຄວາມຕົວະເຫຼົ່ານັ້ນ ໃນການໃຫ້ອະພັຍ
ບາບຂອງພຣະເຈົ້າ.    

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ 
 

 ທ່ານຈະຕອບສນອງຂອງພຣະຣາຊທານການໃຫ້ອະພັຍບາບຈາກພຣະເຈ້ົາແບບໃດ? 
 

· ຈົງ່ກາ້ວຖອຍຫຼງັເພືອ່ທາໍການກວດກາຕນົເອງ.   ເວລາອະທິຖານໃນອາທິດນີ,້ ຈົງ່ຂໍໃຫ້ພຣະວິນຍານບຣໍິສຸດ
ຊົງເປີດເຜີຍຄວາມຜິດທີຍ່ັງບໍທ່ັນໄດ້ສາຣະພາບໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.  ຈົງ່ສາຣະພາບຄວາມຜິດຕອນນັນ້ເລີຍ 
 

· ຈົງ່ປອ່ຍຄວາມຜດິອນັບໍຈ່ງິອອກໄປ.  ຈົ່ງຊອກຫາທຸກແງ່ມຸມໃນຊີວິດທີມ່ີຄວາມຜິດທີ່ຖືກໃຫ້ອະພັຍແລ້ວ; 
ແລະຕັດສິນໃຈເລືອກທີຈ່ະເຊ່ືອແລະຮບັເອົາການອະພັຍບາບທີພ່ຣະເຈົາ້ໄດ້ຊົງປະທານໃຫ.້ 

 
· ຈົງ່ໃຫອ້ະພຍັເມືອ່ມີຄວາມເຈບັປວດ. ຈົ່ງເຕັມໃຈໃນການໃຫ້ອະພັຍຜູ້ທີເ່ຮັດຜິດຕໍ່ທ່ານ ເຖິງແມ່ນທ່ານບໍຢ່າກ

ເຮັດກໍຕາມ.   ຈົ່ງຈໍາໄວ້ວ່າການໃຫ້ອະພັຍຂອງທ່ານຈະສາມາດຊີ້ທາງໃຫ້ຄົນອື່ນມາພົບການໃຫ້ອະພັຍຈາກ 
ພຣະຄຣິດ. 

ທ່ານເຄີຍກະທໍາຜິດກົດຂອງພຣະເຈົ້າຫຼາຍຄັ້ງ, ແຕຄ່ວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບພຣະອົງນັ້ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກແຕກຫັກ
ຢູ່ສເມີ.  ຈົງ່ສແວງຫາພຣະອົງແລະທ່ານຈະພົບການອະພັຍອນັແທຈ້ິງແລະໄດຮ້ັບການຄືນດກີັບພຣະອົງຢ່າງເຕັມປ່ຽມ.   
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BPS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທີ 29 ມຖຸິນາ 2014 (6-29-2014) 

 

ພຣະເຈົາ້ຊງົສລຽວສລາດ 
ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປະທານສະຕິປັນຍາໃນເວລາເຮົາສແວງຫາດ້ວຍການຖ່ອມໃຈ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:    ສຸພາສິດ 2:1-6; 3:5-7 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
       ìຈົ່ງໃຊ້ກູໂກຊອກຫາî  
ຢາກຮຽນກ່ຽວກັບການປີງ້ອາຫານຢູ່ນອກບ້ານຫຼາຍໆວທິີບໍ?່  ຈົງ່ໃຊ້ກໂູກຊອກເອົາຈາກຄອມພິວເຕ.ີ  ຕ້ອງການຊອກ
ຫາໝປໍົວພຍາດໃນເຂດເມືອງຂອງທ່ານບ?ໍ  ຈົ່ງໃຊ້ກູໂກຊອກເອົາ.  ຢາກຮູຈ້ັກຄວາມມ່ວນຊື່ນທີ່ມີຢູ່ເມືອງໂທພິກກາ
ບໍ່?  ຈົ່ງໃຊ້ກູໂກຊອກເອົາ. 
      ວິທີຊ່ອກຫາຂໍມູ້ນຕ່າງໆຢູໃ່ນຄອມພິວເຕ ີເອີ້ນວ່າ ìເຊີສເອັນຈີນî ໃນການຊອກຫາທີ່ກາໍລັງໂດ່ງດັງ, ແຕວ່່າຈະໄປ
ຊອກສະຕິປນັຍາຢູໃ່ສ? ໃຊ້ກໂູກຊອກເອົາບໍ?   ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລອງແລ້ວ,  ແລະດຽວນີຂ້ ້າພະເຈົ້າກໍພົບແວັບໄຊທີ່ເວົ້າ
ກ່ຽວກັບປນັຍາເຖິງ 143 ລ້ານບ່ອນ.  ແຕຂ່້າພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການຂໍມູ້ນກຽ່ວກັບປນັຍາ; ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການພົບກັບຕົວ
ປັນຍາເອງ.  
      ມັນເປັນການງ່າຍທີຈ່ະສແວງຫາການປຶກສາຫາລຈືາກຄນົອືນ່,   ແຕປ່ັນຍາອັນແທ້ຈິງ--ຄວາມຮອບຮູເ້ຫັນແຈ້ງທີ່
ພວກເຮົາຕ້ອງການເອົາມາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດທີເ່ກີດຜົນ--ມີແຕ່ມາຈາກພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ.  ພຣະອົງຊົງຍື່ນປັນຍາອັນຢູ່
ນອກກົດເກນຂອງເວລາທີຊ່່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສ້າງຊີວ ິດທີມີ່ປະສດິທພິາບ.  ໂປໂລຂຽນໃນ ໂຣມ 11:33 ວ່າປັນ
ຍາຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນເປັນສິ່ງທີຄ່ົ້ນຫາບໍ່ໄດ້ ແຕຂ່ອບຄຸນພຣະເຈົ້າ, ທີ່ພຣະອົງຈະຊົງປະທານໃຫ້ຖ້າພວກເຮົາຂໍ (ຢກບ 
1:5). ດັ່ງທີພ່ວກເຮົາຈະເຫັນໃນບົດຮຽນນີ້, ປຶ້ມສຸພາສິດຊີໃ້ຫ້ເຮົາເຫັນຄວາມສວຍງາມຂອງສະຕປິັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ.  
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍທີ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 

1. ສພຸາສິດ 2:1-6:    
1. ລູກເອີຍ, ຈົ່ງຮໍ່າຮຽນເອົາສິງ່ທີ່ພໍ່ບອກສອນ ແລະຢ່າລືມໄລສິ່ງທີ່ພໍ່ບອກສອນໃຫ້ປະພຶດ 
2. ຈົ່ງໃຊ້ຫູຟັງເອົາສິ່ງທີມີ່ປັນຍາ ແລະຈົງ່ໃສໃ່ຈປະພຶດຕາມຄວາມເຂົາ້ໃຈໃນປັນຍານັ້ນ. 
3. ແມ່ນແລ້ວ  ຈົ່ງຮ້ອງຂເໍອົາຄວາມຮູ້ມາເປັນສິ່ງຊ່ອຍຊູ ແລະຮຽກຮ້ອງເອົາຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງແທຈ້ິງມາເປັນສິ່ງຊຸກຍູ້. 
4. ຈົງ່ຊອກຫາປັນຍາດັ່ງເຈົ້າຊອກຫາເງິນ ຫຼື ຂຸມຊັບທີ່ຖືກເຊື່ອງໄວ.້             
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5. ຖ້າເຮັດເຊັ່ນນີ້ ເຈົ້າກຈໍະຮູ້ຈັກຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈົ້າວ່າເປັນຢ່າງໃດ ແລະເຈົ້າຈະບັນລຸຜົນສໍາເຣັດໃນການຮຽນຮູ ້
   ເຖງິພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ. 
6. ແມນ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີເ່ປັນຜູ້ໂຜດໃຫ້ປັນຍາ; ຄວາມຮູ້ແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈແມ່ນມາຈາກພຣະອົງ. 
 
 ຄວາມຮູແ້ລະປັນຍາບໍ່ແມ່ນແນວດຽວກັນ.  ຄວາມຮູຄ້ືຂໍມູ້ນຕ່າງໆ; ປັນຍາແມ່ການນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີມ່າຈາກ
ພຣະເຈົ້າເພື່ອຊ່ອຍຊີວິດຂອງພວກເຮົາ (ກລຊ 1:9-10).  ປັນຍາມາຈາກພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າອົງດຽວ
ຊົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຈິງທັງໝົດ;  ພຣະອົງຊົງເປນັບໍ່ເກີດແຫ່ງປນັຍາແລະຄວາມຮູ ້(ກລຊ 2:3). 
 ຄວາມຈິງທີພ່ວກເຮົາພົບຢູໃ່ນສພຸາສິດ 2 ແມ່ນພຣະເຈົ້າຊົງຢາກຖອກເທພຣະປັນຍາລົງໃສ່ພວກເຮົາ ຊຶ່ງໃນ 
ຂໍ້ 4 ສັ່ງໃຫ້ພວກເຮົາສແວງຫາປັນຍາຂອງພຣະອົງ.  ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ?  

· ຈົງ່ທນູຂໃໍຫຖ້ກືຄນົ (ສພສ 2:6).  ຢາໂກໂບເວ້ົາວາ່ ຖາ້ພວກເຮົາຂສໍະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈົ້າແລະເຊື່ອວ່າ    
ພຣະອົງຈະຊົງປະທານໃຫ້ ແລ້ວພຣະເຈົ້າກຈໍະຊງົປະທານໃຫ້ແກພ່ວກເຮົາ (ຢກບ 1:5). 

· ຈົງ່ມຈີດິໃຈອນັຖກືຕອ້ງ (ສພສ 2:2).  ໃຫ້ຄວາມເນັນ້ໜັກໃນຂໍ້ 2:  ພວກເຮົາຄວນຕັ້ງໃຈຟັງເອົາປັນຍາແລະ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ.  ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານປັນຍາໃຫ້ຜູ້ທີ່ມ ີຈິດໃຈອນັຖືກຕ້ອງແລະຍອມຟັງພຣະອົງ;  ອີກຢ່າງນຶ່ງ  
ພຣະເຈົ້າຊົງຕັ້ງໃຈໄວ້ວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງສັ່ງໃຫ້ເຮັດ. 

· ຈົງ່ໃຊເ້ຄືອ່ງໃຊທ້ີຖ່ກືຕອ້ງ (ສພສ 2:3-4).   ຮໍ່າຮຽນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ;  ຕ້ອງໝັ່ນຊອກຫາປັນຍາ  ຕ້ອງ
ທຸ້ມເທເຫ່ືອແຮງ ເໝືອນກັນກັບທຸ້ມເທແຮງງານຊອກຫາເງິນຈາກໂງ່ນຫີນ.   ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຈະ
ເວ້ົາກັບພວກເຮົາຜ່ານທາງການອະທິຖານ, ສະພາບການໃນຊີວິດ, ແລະຈາກຄົນອື່ນ--ແຕວ່າ່ປນັຍາແລະຄໍາ
ແນະນໍາກໍຊົງປະທານໃຫ້ໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊຶ່ງກົງກັນກັບພຣະຄໍາໃນພຣະຄັມພ.ີ 

 
ພຣະເຈົ້າຊງົຮກັສາສດັຈະຂອງພຣະອົງ, ຖ້າພວກເຮົາເຮັດຕາມຫັຼກການຂອງພຣະອົງເພ່ືອສແວງຫາປັນຍາ ພຣະອົງກໍ
ຈະຊງົປະທານໃຫ້ຢ່າງຄົນບຣໍິບູນ.   ເໝືອນດັ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສອນພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກໍຮູ້ສຶກວ່າ:     ìພຣະອົງຊົງປະ
ທານປັນຍາໃຫ້ຜູ້ສລາດແລະຄວາມຮູ້ໃຫ້ຜູ້ທີມ່ີຄວາມເຂົ້າໃຈ.  ພຣະອົງຊົງເປີດເຜຍີສິ່ງທີຢູ່່ເລິກແລະຖືກເຊື່ອງໄວ້ (ດນ 
2:21-22).î 
 

2. ສພຸາສິດ 3:5-6: 
3:5. ຈົ່ງໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າດ້ວຍສຸດຫົວໃຈ.  ຢ່າເຊື່ອໝັ້ນຈັກເທື່ອໃນສິ່ງທີເ່ຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າຮູ້ຈັກ. 
3:6. ຈົ່ງລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າກະທໍາ ແລະພຣະອົງຈະໃຫ້ເຈົ້າເຫັນຫົນທາງອັນຖືກຕ້ອງ. 
 
 ປັນຍາແມ່ນຜນົຂອງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງຈິງຈັງແລະໃກຊ້ດິ    ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວາ່ແມ່ນການປະຕິ
ບັດທີກ່ໍາລັງເຕີບໂຕໃນສະຕິປັນຍາ.   ກເໍໝືອນຄວາມສັມພັນທົ່ວໆໄປ, ຖ້າທ່ານເດີນໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າ ແລະທ່ານມີ
ການເຕີບໂຕໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງຫຼາຍ, ທ່ານກໍຍິງ່ພົບກັບປນັຍາຂອງພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົາ່.  ດັ່ງນັ້ນ, ຄໍາ
ສັນຍາໃນການຊົງນໍາຂອງພຣະເຈົ້າ    ໃນຂໍ ້6 ນັ້ນບໍ່ຄວນເຂົ້າໃຈວ່າເປັນການເຊື່ອຟັງແບບເບົາໆ;   ນັ້ນແມ່ນຜົນຂອງ
ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບພຣະອົງ ìໃນທຸກສິ່ງທີເ່ຮົາກະທໍາ.î 
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  ວິທທີາງເພື່ອເອົາປັນຍາແມ່ນວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າເພື່ອການຊົງນໍາທີ່ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີ,   ດັ່ງນັ້ນ ìການ
ວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົານ້ັນî ເປັນແນວໃດ? 

· ຈົງ່ລຖໍາ້ພຣະເຈົາ້ແລະເວລາອນັເໝາະສມົຂອງພຣະອງົ.     ວາງໃຈເຊື່ອພຣະເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າເດີນຢູ່ກບັ    
ພຣະວິນຍານບຣໍິສຸດໃນທຸກບາດກ້າວ ແລະອົດທົນໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນເວລາຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ຈັກທຸກ
ຢ່າງແລະຊງົບັນຊາຢູ່ຢາ່ງຄົບຖ້ວນ,    ດັງ່ນັ້ນທ່ານສາມາດຍກົເຣື່ອງເລັກນອ້ຍທຸກສະພາບການໃນຊວີດິໃຫ້    
ພຣະອົງ.   

· ຈົງ່ອາສຍັປນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້ຫາຼຍກວາ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈຢາ່ງມະນດຸ. ການເພ່ິງພາອາສັຍພຣະເຈົ້າບໍ່ຄວນເປັນ
ການກະທໍາແບບເມີນເສຍີຫືຼນິ້ງງຽບ.   ຈົ່ງໃຊ້ເວລາຮໍ່າຮຽນຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງແລະຕຶກຕ້ອງດ້ວຍໃຈຈົດຈໍ່ໃນ  
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອຈະໄດເ້ຫັນພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງໃນຊີວດິຂອງທ່ານ.  

 
 ການວາງໃຈເຊື່ອແລະການເຊື່ອຟັງນໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບປັນຍາຈາກພຣະເຈົ້າ.  ຄໍາສັນຍາ

ວ່າ   ພຣະເຈົ້າຈະນໍາພາທາງທ່ານ (ຂໍ ້6) ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຂອບເຂດທີທ່່ານໄວ້ວາງໃຈເຊ່ືອພຣະອົງທັງໝົດຫົວໃຈ (ຂໍ້ 5).  
ການວາງໃຈຂອງທ່ານກສໍົ່ງຜົນສະທ້ອນຈາກການເຊື່ອຟັງຂອງທ່ານ.  
 ìວາງໃຈî (ຂ້ 5)   ວາງຕົວເອງລົງ ຊຶ່ງເປັນແຮງຈູງໃຈຍອມໃຫ້ຕົວເອງຂຶ້ນຢ ູ ່ກັບພຣະເຈົ້າແລະອ່ອນແຮງຕໍ່ໜ້າ  
ພຣະອົງ.     ຮູບພາບທາງຝ່າຍຮ່າງກາຍນັ້ນບໍແ່ມ່ນແຕຄູ່້ເຂົາລົງຈໍານົນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ນອນເອົາໜ້າແທດພ້ືນນໍາ.  ເວລາ
ທ່ານຍອມຈໍານົນຕົວເອງໃຫ້ພຣະເຈົ້າໃນວິທີນີ,້ ທ່ານກຢໍູ່ໃນທາ່ທີຈ່ະໄດ້ຍນິປັນຍາຂອງພຣະອົງແລະໄດ້ຮັບການນໍາພາ
ຂອງພຣະອົງທີເ່ຕັມໄປດວ້ຍຄວາມຮ ກັ. 
  

3. ສພຸາສິດ 3:7: 
7. ຢ່າຄິດເລີຍວ່າ  ຕົນເປັນຄົນມີປັນຍາກວ່າທີຕ່ົນມີຢູ່;  ຈົ່ງເຊ່ືອຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເທົ່ານັ້ນແລະຢ່າຍອມເຮັດຜິດ.  
 
 ຫຼາຍຄົນໃຊຊ້ີວິດຢູ່ກັບຄວາມເຫັນໃນແງດ່ີໃນປັນຍາຂອງຕົນເອງຈົນເກນີໄປ.  ຂໍນ້ີ້ຈ່ຶງເຕອືນພວກເຮົາໃຫ້ເຮາົ
ລະມັດລະວັງໃນສິ່ງທີເ່ຮົາຮູຈ້ັກ.ເປນັການງ່າຍທີເ່ຊ່ືອວາງໃຈໃນຄວາມສາມາດແລະການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນເອງ ພວກ 
ເຮົາອາດເຊື່ອໃນແຮງຈູງໃຈຂອງເຮົາທີເ່ປັນການສລຸບເອາົວາ່ການໄວ້ໃຈແລະການຕດັສິນຂອງເຮົາບໍ່ມີຄວາມລໍາອຽງ-
ແຕພ່ວກເຮາົກອໍາດຈະເຮັດໄດດ້ີເພື່ອຫຼີກຈາກຄວາມຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການຢ່າງນີ້. 
 ປັນຍາບໍແ່ມ່ນຄວາມສາມາດຕດັສິນໃຈທມັມະດາ, ບໍແ່ມ່ນມີເຫດຜົນ ຫຼືຄວາມເໝາະສົມ, ບໍແ່ມ່ນຄວາມຫັຼກ
ແຫຼມ, ສັນຊາດສະຍານ, ຫືຼການເດົາອັນບໍຣິສຸດ. 
 ປັນຍາແມ່ນຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຈທີມ່າຈາກພຣະເຈົ້າອັນເໜອືທມັມະຊາດຊ່ຶງໄດ້ຮັບມາຈາກພຣະເຈ້ົາຜ່ານ
ທາງພຣະວນິຍານຂອງພຣະອົງ.  ການຄໍານຶງວ່າພຣະອົງເຈົາ້ເອງເປັນບໍ່ເກີດ, ເປັນການສລາດທີວ່າງໃຈໃນປນັຍາຂອງ
ພຣະອົງແທນປັນຍາຂອງເຮົາເອງ.   
  ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຕໍ່ຕາ້ນກັບຄວາມສລາດຂອງມະນຸດ,     ຄວາມຄຶດທີ່ມີເຫດຜົນກມໍີທີ່ຢູ່ຂອງມັນ.     
ສລຸບແລ້ວ, ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງພວກເຮົາເປັນມະນຸດທີ່ມີເຫດຜນົ.   ພຣະເຈົ້າຊົງສາມາດໃຊ້ຄວາມຄິດຈິດໃຈຂອງພວກ
ເຮົາ.     ຂຢໍ່າລືມຈັກເທື່ອວ່າທາງຂອງພຣະເຈົ້າຢູເ່ໜືອທາງຂອງພວກເຮົາ,    ແລະຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈົາ້ກຢໍູ່ເໜອື
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ຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ (ອຊຢ 55:8-9).    ນີເ້ປັນເຫດຜົນວ່າ ຄຣິສຕຽນທີສ່ລາດຈະຢໍາເກງພຣະເຈົາ້ດວ້ຍການຍົກ
ຍ້ອງແລະວາງໃຈເຊ່ືອໃນປັນຍາຂອງພຣະອົງກອ່ນທກຸສິ່ງ.  
    ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ຈັກທຸກໆຢ່າງ, ຊຶ່ງເປັນເຫດທີພ່ວກເຮົາຈໍາເປນັຕ້ອງອາສຍັພຣະປັນຍາຂອງພຣະອົງ.  ໃນລະ  
ຍະທີ່ພວກເຮົາສແວງຫາພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງຊົງຕຽມການນໍາໜາ້ອັນຊົງຣິດເດດຂອງພຣະອົງໃຫ້ພວກເຮົາທຸກຄັ້ງທີພ່ວກ
ເຮົາຕ້ອງການຢູຕ່ລອດເວລາ. ແຕວ່່າຂຸມຊັບແຫ່ງປັນຍາທີມ່າຈາກພຣະອົງນັ້ນມີໄວ້ໃຫ້ແຕຜູ່້ທີມີ່ໃຈອ່ອນນ້ອມຖອມຕົວ
ເທົ່ານັ້ນ,  ບໍແ່ມ່ນສໍາລັບຜູ້ທີຄ່ຶດຕົວເອງເຮັດໄດ້ດວ້ຍຄວາມສາມາດ.  
 ດ້ວຍການປະຕິເສດປັນຍາຂອງຕົນເອງ   ພວກເຮົາຕໍ່ສູກ້ັບການທດົລອງວ່າຕົວເຮົາເອງສລາດກວາ່ຄວາມສາ
ມາດຂອງເຮົາ.  ເວລາເຮົາຜິດພາດໃນການຖ່ອມຕົວ ທັມມະຊາດຄວາມບາບຂອງເຮົາກໍປາກົດຕົວສູງຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ 
ຊຶ່ງຈະສ້າງການອາສຍັຕົນເອງທີ່ຍກົຕົວເອງສູງ ແລະປະຖິ້ມສິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.    ແລ້ວ 
ຫັຼງຈາກນັນ້ກໍຈະນໍາພາໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນການເຮັດບາບ.     ການວາງໃຈເຊ່ືອຢາ່ງຖ່ອມຕົວເປັນທ່າທີຂອງສະຕິປັນຍາອນັ 
ແທຈ້ິງ ແລະທ່າທີແບບອື່ນໆຈະຂັດຂວາງບໍໃ່ຫ້ພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບປນັຍາແລະຄວາມດອີັນປະເສີດຂອງພຣະເຈົາ້.         
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 

 ທ່ານຕອບຮັບປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ດີປານໃດ? 
· ຈົ່ງເລົ່າຫຼືທ່ອງຈໍາໄວ້ໃນໃຈ. ຈົ່ງທ່ອງຈໍາ ຢາໂກໂບ 1:5 ໄວໃ້ນໃຈ ໃຫ້ເປນັການເຕືອນໃຈວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງປະ

ທານປັນຍາໃຫ້ແກພ່ວກເຮົາເວລາພວກເຮົາສແວງຫາແລະຂໍຈາກພຣະອົງ.  
 

· ຈົ່ງຊອກຫາຄໍາປຶກສາ.  ພຣະເຈົ້າຊົງເວົ້າກັບພວກເຮົາຜ່ານປັນຍາແລະຄໍາປຶກສາຈາກຄົນອື່ນ.  ຈົງ່ທໍາການ
ຕິດຕໍ່ກັບຄົນທີສ່າມາດອະທຖິານເພ່ືອແລະໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງຄວາມຮູ້ພຣະຄັມພີໃນເວລາທີເ່ຮົາຕ້ອງການ. 

 
· ຈ່ົງນໍາຕົວເອງເຂ້ົາໄປໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຈ່ົງສແວງຫາປັນຍາດ້ວຍການພັທນາແຜນການອັນ

ຍາວນານໃນການຮ່ໍາຮຽນພຣະຄັມພີ. ວາງແຜນໄວ້ວາ່ທ່ານຈະສຶກສາພາກສ່ວນໃດສ່ວນນ່ຶງໃນພຣະ
ຄັມພີເປັນລະຍະເວລາເຖິງ 6-12 ເດືອນຂ້າງໜ້າ, ແລະ ກະວາ່ຈະໃຊປ້ື້ມຫົວໃດເພ່ືອອ່ານເພ້ີມເຕີມ 
ຄວາມຮູ້ເພ່ືອໃຫ້ມີປະສົບການຫຼາຍຂ້ຶນ. 

 
ຈ່ົງຊອກແລະທ່ານຈະພົບຂ້ໍມູນ.  ຈ່ົງສແວງຫາແລະທູນຂໍດ້ວຍໃຈຖ່ອມລົງແລະທ່ານຈະພົບປັນຍາ ຄືປັນຍາ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະອົງຊົງຕຽມພ້ອມຢູ່ສເມີເພ່ືອຈະປະທານສ່ິງທ່ີທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ.  
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BPS 



 1

ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
         ວນັອາທດິທ ີ6 ເດືອນກຣໍະກະດາ 2014 (7-6- 2014 ) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈົາ້ຊົງສັດຊື ່

                           
                       ທ່ານມີຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງໃດເມ່ືອທ່ານໃດ້ຍິນຄໍາວ່າ ìຄ  ້ໍາປະກັນî?  
                 ຄວາມຊ່ືສັດຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນການຄ້ໍາປະກັນຄວາມໝ້ັນໃຈໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ. 
 
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
ຄາໍສນັຍາ, ຄາໍສນັຍາ. 
ຄໍາສັນຍາທີ່ມີຄນຸຄ່າຂອງຄົນອືນ່ໄດສ້້າງຄວາມໝົດຫວັງຕໍ່ທ່ານບໍ?່   ເຊັນ່ນາຍຈ້າງສັນຍາວາ່ວຽກງານຂອງທ່ານຈະບໍ່
ຖືກເລີກຈ້າງ, ແຕດ່ຽວນີທ່້ານເປັນຄົນວ່າງງານ. ເພື່ອນຂອງທ່ານສັນຍາວ່າຈະສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ທ່ານໃນວັນເບີກເງິນ. ແຕ່
ນັ້ນເປັນເວລາຫົກເດືອນຜ່ານມາແລ້ວ.  ແລະພວກເຮົາທັງໝົດກໍຮູຈ້ະເອົາຄວາມແນ່ນອນບໍໄ່ດໃ້ນຄາໍໝັນ້ສັນຍາຂອງ
ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງນັກການເມືອງ.  
 
ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນທີເ່ປັນຄນົດີມີໃຈບໍຮສິຸດກໍຍງັບໍສ່າມາດຄໍ້າປະກັນຄ ໍາໝັນ້ສັນຍາໄດທຸ້ກອັນ, ແລະຄົນທີຖ່ືວ່າເປັນຄົນດີ
ຂອງເຮາົກໍຍງັບໍສ່າມາດຄວບຄມຸຕົວເອງໄດ.້   ເພາະວາ່ຄວາມຄິດຂອງຄວາມສັດຊ່ືນັນ້ບໍມີ່ຄວາມແນນ່ອນຫຼາຍປານ
ໃດ. ຈົ່ງເບິ່ງສິ່ງໜ້າປລາດໃຈໃນກຸ່ມສັງຄົມຄົນຊ້ັນສູງເມື່ອເຂົາຈັດງານແຕ່ງງານອັນຍິງໃຫ່ຽໃນຈໍານວນ 50 ຄູ ່ຈະມີແຕ ່
40 ຄູ່ຫຼ ື25 ຄູ່ທີໄ່ດສ້ລອງວັນຄົບຮອບວນັແຕ່ງງານຂອງເຂົາເຈົາ້. 

 
ແຕບ່ໍໍ່ແມ່ນວ່າຄວາມສັດຊື່ບໍມ່ີໃນຊີວິດນີ້. ພວກເຮົາມີພຣະເຈົ້າຜູ້ຊຶ່ງຮັກສາຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຈົາ້ຊົງ
ສັດຊື່ທຽງທັມຕໍຄ່ໍາເວົ້າຂອງພຣະອົງແລະຕໍ່ພວກເຮົາ. ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີໃ່ຫໄ້ວ້ກັບພວກເຮົາ ພຣະອົງບໍເ່ໝືອນພຣະອື່ນ, 
ພຣະອົງໃຫ້ຄໍາຄໍ້າປະກັນທີຈ່ະປົກປ້ອງລ້ຽງດູທຸກໆຄົນດ້ວຍຄໍາໝັນ້ສັນຍາຂອງພຣະອົງເອງ. 
 
ປື້ມພຣະທັມເຮັບເຣີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມປະທັບໃຈທີພ່ຣະເຈົ້າໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາແລະສືບທອດຈົນເຖິງສັຕວັດ
ທີນຶ່ງໄດຢ່້າງໃດ.   ທີ່ດທີີ່ສຸດນັ້ນ ພຣະອົງຍັງສັດຊືຕ່ໍ່ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງພຣະອົງຈົນເທົ່າທຸກວັນນີ.້  
 

ພຣະຄມັພີກ່າວວາ່ຢ່າງໃດ?        ( ເບ່ິງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. ເຮບັເຣ,ີ   6: 17-18 

17 ສັນນັ້ນເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງມີພຣະປະສົງຈະຊົງໃຫ້ຜູ້ທີຈ່ະໄດ້ຮັບມໍຣະດົກຕາມພຣະສັນຍານັ້ນຮູຄ້ັກແນຕ່ື່ມຂຶ້ນວ່າ
ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງຈະບໍປ່່ຽນແປງຈັກເທື່ອພຣະອົງຈຶ່ງຊົງຢືນຢັນພຣະສັນຍານັ້ນດ້ວຍຄໍາສາບານ. 18 ເພື່ອວ່າ
ໂດຍສອງປະການທີປ່່ຽນແປງບໍໄ່ດ(້ໃນສິ່ງນັ້ນພຣະເຈົ້າບໍ່ຊົງສາມາດກ່າວມຸສາໄດ້)ເຮົາ, ຜູທ້ີໄ່ດ້ໜພີັຍ,ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບ
ຄວາມຊໃູຈອນັແຮງກ້າໃນການທີ່ຈະຍຶດຖຄືວາມຫວັງຊຶ່ງມີຢູ່ຕໍໜ່້າເຮົານັ້ນ.  
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ເມື່ອພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ, ພຣະອົງຮັກສາຄວາມສັດຊື ່ຕໍ່ຄໍາສັນຍານັນ້ ພວກເຮົາຈະຮູໄ້ດ້ແນວໃດ?  ໃຫ້ສັງເກດ
ເບິ່ງຊີວິດຂອງອັບຣາຮາມ. ເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດເ້ອີີ້ນເອົາອັບຣາຮາມ( ປະຖົມມະການ 12:1-3 ), ພຣະອົງໄດສ້ັນຍາຕໍ່ອັບ
ຣາຮາມແລະລູກຫຼານຂອງລາວວາ່ເຂົາເຈົາ້ຈະໄດຮັ້ບພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ, ພຣະເຈົາ້ໄດ້ໃຫ້ຄໍາສັນຍາໃນເວລາຕໍ່
ມາ ( ປະຖມົມະການ 17: 4-8 ), ແລະເມ່ືອອບັຣາຮາມໄດເ້ຊ່ືອຟັງໂດຍການຖວາຍອີຊາກໃຫ້ເປັນເຄືອ່ງຖວາຍບຊູາ, 
ພຣະເຈົ້າຢືນຢັນໃຫ້ຄໍາສັນຍາຕໍຄ່ໍາອວຍພອນຂອງພຣະອົງ (ປະຖົມມະການ 22: 17-18) 
 
ພຣະເຈົ້າເຮັດຄໍາສັນຍາຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມສັດຊື.່ ພຣະອົງໃຫ້ຫຼັກຄໍ້າປະກັນດ້ວຍຄໍາສາບານ.   ຈົ່ງຈໍາໃຫ້ຂຶ້ນໃຈວ່າພຣະ 
ເຈົ້າວ່າ ìແມ່ນî ມີຄວາມໝາຍວ່າ ìແມ່ນî, ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າຄໍາສາບານເປັນຮູບແບບການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືຂອງຄົນທີ່
ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົາ້ທີ່ສະແດງເຖິງການຍືນຍັນໃນການເຫັນພ້ອມຕາມຂໍ້ຕກົລົງ, ພຣະເຈົາ້ກໃໍຊ້ຄໍາສາບານນີ້
ເຊັນກັນ, ດັ່ງນັ້ນການກະທໍາທຸກຢ່າງຈິ່ງບໍມີ່ການປ່ຽນແປງ ພຣະເຈົາ້ສດັຊື່ຕລອດການ, ບໍວ່່າຈະສາບານຫຼືບໍ.່ 
 
ໃນພຣະຄັມພ,ີ ຄໍາສາບານແມ່ນເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ໄດຮ້ັບການພິຈາຣະນາຢ່າງຈິງຈັງແລະລ່ວງລະເມີດບໍໍ່ໄດ ້(ພຣະບັນຍັດ
ສອງ 10: 20). ຄໍາສາບານຂອງດາວິດແມ່ນຄວາມເປັນນຶ່ງຂອງນິສັຍເພ່ິນທີ່ບໍເ່ໝອືນກັບຄນົອື່ນ,  ເພ່ິນມີຊີວິດທີ່ອທຸິດ
ຕົນໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າແລະບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ. ບໍມ່ີສິ່ງໃດທີຍ່ິ່ງໃຫຍ່ໄປກວ່ານີແ້ລະບໍມີ່ການອຸທດິຕົນໃດທີຢູ່່ເໜືອຄໍາສາບານ, 
ເມ່ືອພຣະເຈົາ້ໃຫ້ຄໍາສາບານ, ໃນເວລານັນ້ ຈຶງ່ເປັນການບອກຂ ່າວແຜນການທີສ່ໍາຄັນຂອງຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ, 
ຄໍາຄໍ້າປະກັນຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າເງື່ອນໄຂທີພ່ຣະອົງນໍາມາສເນໃີຫ້ຈະຕ້ອງສໍາເຣັດ. 
 
ເຖິງແມ່ນເປັນຄວາມຕັ້ງໃຈທີດ່ີຂອງບຸກຄົນທີໜ້່າເຊ່ືອຖືໄດ້, ຄາໍສນັຍາຂອງມະນຸດເປັນພຽງການທົດສອບທີໄ່ວ້ໃຈບ່ໍໄດ້
ເພາະພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ, ເຮົາມີຂອບເຂດຈໍາກັດໃນດ້ານຄວາມຮູ,້ ຈໍາກັດໃນອ ໍານາດ,  ຈໍາກັດສະ
ຖານທີ່,ແລະມີຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງການຄວບຄມຸຄວາມຮູສ້ຶກຂອງພວກເຮົາເອງ. ມະນຸດບໍມີ່ຄວາມສາມາດຮກັສາຄາໍ
ສັນຍາທັງໝົດຂອງເຂົາໄດ້. 
 
ບໍ່ເໝອືນດັ່ງພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ. ຊົງເປັນສະຕິປັນຍາທັງໝົດ, ຊງົມີອໍານາດທັງໝົດ, ຊົງສໍາແດງພຣະ
ອົງໃນທຸກສະຖານທີ,່ ດທີຸກຢ່າງແລະບໍ່ມີປ່ຽນແປງ ເມ່ືອພຣະອົງທໍາພຣະສັນຍາ ພຣະອົງຈະຕ້ອງຮັກສາຄໍາສັນຍານັ້ນ. 
 

ທ່ານມີປະສົບການກັບຄວາມສັດຊື່ຂອງມະນຸດທີ່ເປັນຜົນກະທບົຕໍຄ່ວາມສັດຊື ່ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ທ່ານໄດຮ້ັບຢາ່ງໃດ? 

 
2. ເຮັບດຮ ີ 6: 19-20; 10: 19-21 

6:19 ຄວາມຫວັງທີ່ພວກເຮົາຍຶດຖນືັ້ນເປັນສະໝໍທີແ່ທຈ້ິງແລະໝັ້ນຄົງຂອງຈິດໃຈຄວາມຫວັງນັ້ນນໍາໄປສູ່ບ່ອນສັກສິດ
ທີສຸ່ດຢູ່ເບື້ອງຫລັງຜ້າກັ້ງ.  20 ທີ່ພຣະເຢຊູຜູຊົ້ງນໍາໜ້າໄດ້ສະເດດັເຂ້ົາໄປກ່ອນແທນພວກເຮົາແລວ້ ເພາະພຣະອົງໄດ້ 
ຊງົກາຍເປັນມະຫາປະໂຣຫິດຕລອດໄປໃນລາໍດັບດຽວກັບເມັນຄີເຊເດັກ. 
10:19 ດັ່ງນັ້ນພ່ີນອ້ງທັງຫລາຍເອຍີ,ເຮົາທັງຫລາຍມີໃຈກ້າຈະເຂົາ້ໄປໃນສະຖານສັກສິດທີ່ສດຸດ້ວຍຄວາມຕາຍຂອງ 
ພຣະເຢຊູ. 20 ຕາມທາງໃໝ່ຊຶ່ງມີຊີວິດທີ່ພຣະອົງໄດຊ້ົງໄຂອອກໃຫ້ພວກເຮົາຜ່ານເຂົ້າໄປທາງຜ້າກັ້ງນັ້ນຄທືາງພຣະ
ກາຍຂອງພຣະອົງ.  21 ອີກປະການໜຶງ່ ພວກເຮົາມີປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ເໜອືຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົາ້ແລວ້ຄວາມຫວງັ
ຂອງເຮົາໃນຄາໍສນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້ຮບັປະກັນຄວາມເຊ່ືອວາງໃຈຂອງເຮົາ. ສະໝໍເປນັເຄື່ອງໝາຍອນັນຶ່ງຢູ່ພາຍໃນ 
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ຄຣສິຕຽນເພາະຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົາ້ເປນັສະໝໍຂອງຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖືໃນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງໂລກນີ.້   ສິ່ງທີແ່ນ່ 
ນອນຂອງຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົາ້ຄສື້າງເງື່ອນໃນຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ   ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຈໃນພຣະອົງ 
ຂອງພວກເຮົາບໍສ່ິ້ນຫວັງ. 
 
ພຣະເຈົ້າຕັ້ງຄໍາສັນຍາຂຶ້ນເພ່ືອເປນັການສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບພຣະອົງ. ຕົວຢ່າງ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ສເນີຄໍາສັນຍາໃນການ
ສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບອັບຣາມ ຮວມໄປເຖິງຄໍາສັນຍາທີ່ພຣະອົງຈະອວຍພອນໃຫ້ ( ເຮັບເຣ ີ6: 13;  ປະຖົມມະການ 
22:17-18 ).ພຣະເຈົ້າຍັງຕັ້ງຄໍາສັນຍາກັບໂມເຊແລະໄພ ່ພົນຂອງພຣະອົງທີພູ່ເຂົາຊນີາອ ີ( ອບົພະຍົບ 19-20) 
 
ຄໍາສັນຍານັນ້ໄດ້ຈັດຕຽມທາງໃຫ້ແກຄົ່ນຢິວ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລອືກເອົາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ມີຊີວິດຢູໃ່ນຄວາມສໍາພັນ
ກັບພຣະອົງ ( ອົບພະຍົບ 24: 3-8)    ເຖງິແມ່ນວ່າຊນົຊາດອສິຣາເອນມີຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນຄວາມສັດຊ່ືຕໍຄ່ໍາສັນຍາ
ຂອງເຂົາຕໍ່ອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າສັນຍາວ່າຈະບໍທ່ໍາລາຍຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງກບັພວກເຂົາ (ປະຖົມມະການ
17:7) 
 
ຄວາມສັດຊື ່ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສືບຕໍເ່ນືອ່ງໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຕັ້ງຄໍາສັນຍາໃໝຜ່່ານທາງອງົພຣະເຢຊຄູຣດິ ຄໍາສັນຍາ
ຊຶ່ງພຣະອົງຈະໃຫ້ຄວາມພົ້ນແກ່ທກຸຄົນ(ເຮັບເຣ ີ9: 15-26). ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າໃນພາກພັນທະສັນຍາໃໝ່ນີໄ້ດ້
ນໍາເອົາຄວາມພ້ົນໂດຍການເຮັດໃຫ້ຄືນດກີັນແລະຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈົ້າ,  ຊຶ່ງສິ່ງນີແ້ມ່ນເປັນສັນຍາລກັການເປີດ
ໂອກາດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຂົາໄປໃນສະຖານທີ່ປອດພັຍຂອງພຣະເຈົາ້. ການເຂົາ້ໃນສະຖານທີສ່ັກສິດແມ່ນເປນັສະຖານທີ່ໆ
ບໍຣິສຸດ, ບຣໍສິຸດຂອງຄວາມບຣໍສິຸດ, ແລະເປນັການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິການເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບທຸກຄົນທີ່ຍອມຈໍານົນ
ຕໍ່ອົງພຣະເຈົ້າໃນຄວາມເຊື່ອແລະການກັບໃຈໃໝຊ່ຶ່ງມີຄວາມສໍາພັນໃນການເປັນມິດແທກ້ັບພຣະເຈົ້າ 
   
ພຣະເຢຊຄູຣດິເປນັບດຸມະນຸດທີມ່າປາກົດຕົວໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົາ້ແລະໄດ້ກະທໍາສາໍເຣດັຜົນຕາມຄໍາສັນຍາ
ຂອງພຣະເຈົ້າ( ໂຢຮັນ 3: 16). ພຣະອົງຕັ້ງຄໍາສັນຍາພາກພັນທະສັນຍາໃໝ່ໃນພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ ( ມັດທາຍ 
26: 28). ໃນການໄຖບ່າບຂອງພວກເຮົາ, ພຣະເຢຊູຄຣດິເຂົາ້ໄປໃນສະຖານທີສ່ັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍພຣະໂລຫິດ
ຂອງພຣະອົງ.  
                                                                              

                                         ເມື່ອໃດພຣະເຢຊູຄຣິດຮັກສາຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ທ່ານ? 

3. ເຮັບເຣ ີ 10: 22- 23  
22 ໂດຍເຫດນີ້ ຈົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃກດ້້ວຍຈິງໃຈ ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອອັນເຕັມບຣໍບິູນ ມີໃຈທ່ີໄດຮ້ັບການຊົງຊໍາຮະ
ຈາກການຮູ້ສຶກຕົວວ່າມີບາບ ແລະມີຮ່າງກາຍທີຊ່ໍາຮະລ້າງດ້ວຍນໍ້າບໍຣິສຸດ. 23 ຈົ່ງຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມຫວັງທີພ່ວກເຮົາ
ປະກາດຕົວວ່າໄດ້ຮັບໄວ້ແລ້ວນັ້ນຢ່າໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວເພາະວ່າພຣະອົງຜູ້ຊົງປະທານພຣະສັນຍານັ້ນກຊໍົງສັດຊື.່  
 
ພຣະເຈົ້າມີຄວາມສັດຊື;່ ພຣະອົງຊົງສັດຊ່ື; ແລະພຣະອົງຍງັຊົງຄວາມສັດຊື ່  ຄວາມສັດຊື່ນີເ້ປັນພຍານຕໍ່ຄວາມຈິງວ່າ
ພຣະອົງເປັນທີເ່ຊ່ືອຖໄືດ້ ເພາະທຸກສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງກະທໍາເພື່ອເຮົາແລະຕົວແທນຂອງເຮົາ, ພຣະອົງມີສິດອໍານາດເຊື້ອ
ເຊີນເຮົາໃຫ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ.  
ໃນຂໍຄ້ວາມນີ້ມີສອງຢ່າງເກີດຂຶ້ນເມ່ືອພວກເຮົາມອບຄວາມໄວ້ວາງກັບຜູ້ທີສ່ັດຊື່:  
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1. ຈດິໃຈຂອງເຮາົໄດຮ້ບັການຊາໍຮະດວ້ຍພຣະໂລຫດິຂອງພຣະຄຣດິ. ການໄຖບ່າບຂອງພຣະເຈົາ້ມີຄວາມໝາຍ
ວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ; ເຮົາຈະບໍມີ່ຂໍ້ຕຕິຽນໃດໆ ຜ່ານການທໍາງານຂອງພຣະອົງ. 

2. ຕວົຂອງເຮາົຖກືຊາໍຮະລາ້ງດວ້ຍນໍາ້ບຣໍສິດຸ. ນໍ້າທີ່ກ່າວເຖິງໃນຂໍ້ 22 ເປັນສັນຍາລັກທີສ່ະແດງເຖິງການຊາໍຮະ
ລ້າງບາບໂດຍການຈຸ່ມໝົດທັງຕົວລົງໃນນໍ້າ(ບບັຕສິະມາ)ໃນພຣະນາມພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດ( ໂຣມ 6: 3-5). 
ພຣະຄັມພີມັກຈະໃຊ້ຄໍາອຸປະມາເຣື່ອງນໍ້າເພື່ອບັນລະຍາຍເຖິງເຣື່ອງພຣະວິນຍານບໍຣສິຸດ(ໂຢຮັນ 7: 37- 39). 
ເພາະສະນັ້ນ, ການຮັບບັບຕິສະມາໃນນໍ້າເປນັການປະກາດຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາໃນພຣະຄຣດິຕໍມ່ວນຊົນແລະ
ເປັນຫຼັກຖານຍືນຍັນຄວາມໝັ້ນຄົງຕໍຄ່ົນອື່ນໆ. 

ພິທີຊໍາຮະລ້າງບາບ(ບັບຕສິະມາ)ໃນພາກພັນທະສັນຍາໃໝເ່ປັນເຣື່ອງສຸດຍອດແລະເອົາຈິງເອົາຈັງຂອງການສະແດງ
ຄວາມເຊື່ອ. ເພາະຄຣິສຕຽນບໍ່ມີການລົງໂທດ, ການຈຸ່ມໝົດທັງຕົວລົງໃນນໍ້າແມ່ນການປະກາດຄວາມເຊື່ອທີ່ສະແດງ
ເຖິງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຄຣດິບໍມີ່ປ່ຽນແປງ. ອີງຕາມການເຫັນດ້ວຍຂອງຜູ້ຂຽນພຣະທັມເຮັບເຣ,ີ ນີແ້ມ່ນສິງ່ຖກື
ຕ້ອງທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການ ຜູເ້ຊື່ອທີ່ຍອມຮັບມີຄວາມຫວັງໃນພຣເຈົ້າບໍມີ່ປ່ຽນແປງ. 
 
ພຣະເຈົ້າປາຖນາໃຫ້ຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະອົງເປນັຂອງແລກປ່ຽນ  ພຣະອົງຜູ້ຊົງສນັຍາກັບພວກເຮົາແມ່ນສັດຊ່ື ແລະ
ຂໍພຽງແຕ່ພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ  ພວກເຮົາກໍມີຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ພຣະອົງ. ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຫຍັບເຂົ້າ
ໃກ້ພຣະອົງດ້ວຍໃຈສັດຊືແ່ລະດ້ວຍຄໍາໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ພຣະອົງ ເຊັ່ນດຽວກັບພຣະອົງໃຫ້ສັນຍາຕໍ່ເຮົາ.    ພຣະເຈົ້າຕ້ອງ
ການໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກພຣະອົງຄືກັບພຣະອົງຮູ້ຈັກເຮົາ. ເມື່ອເຮົາເຮັດອັນໃດກໍຕາມ ຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາຈະບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ. 
 

        ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນໃຫ້ຫຍັບເຂົ້າໃກພ້ຣະເຈົ້າແລະຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມຫວັງໄດຢ້່າງໃດ?                                             
                                                

ບດົຮຽນແຫງ່ຊວີດິ. 
ໃນຄວາມສວາ່ງຂອງຄວາມສດັຊືຂ່ອງພຣະເຈົາ້, ທາ່ນຄວນຈະຕອບສນອງຢາ່ງໃດ?                                                      
 
v ຊອກຄົນ້ຫາຄາໍສນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້.  ໃນຂະນະທ່ີທ່ານອ່ານພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ໃຫ້ເອົາສໍສີຂີດ

ກ້ອງທຸກຄໍາທ່ີຍ້ັງຍືນເຖິງຄໍາສັນຍາທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.  
v ຈົງ່ຈດົຈາໍຄວາມສດັຊືຂ່ອງພຣະເຈົາ້.  ຊອກຫາຮູບສະໝໍ( ຫຼືວ່າທ່ານຈະແຕ້ມເອງ) ແລ້ວຕັ້ງໄວ້ສະຖານທີ່

ໃດນຶ່ງທີທ່່ານສາມາດເຫັນທກຸວນັ.     ແລ້ວຮູບພາບນັ້ນເຕືອນສະຕທິ່ານວ່າຄວາມສັດຊືຂ່ອງພຣະເຈົ້າເປັນ        
ເໝືອນຮູບສະໝສໍໍາລັບຊີວິດຂອງທ່ານ.  

v ມຄີວາມຫວງັໃນຄາໍສນັຍາຂອງທ່ານ.   ກ້າວຄນືຫັຼງບາດກາ້ວນຶ່ງແລະປະເມີນຄຄຸ່າຄວາມແຕກຕ່າງລະ

ຫວ່າງຄໍາສັນຍາທີທ່່ານມີພາຍໃນເດືອນນີ້. ຖ້າບໍມີ່ຄໍາສັນຍາໃດທີທ່່ານເຮັດໄດ້, ຈົງ່ຍອມຮັບໃນການປັບປຸງ
ໃຫ ້ດີຂຶ້ນ. 

 
ມອບອະນາຄດົຂອງທ່ານໄວໃ້ນພຣະຫັດຂອງອງົພຣະເຢຊູຄຣດິແລະເດີນໄປກັບພຣະອົງໃນປັດຈຸບນັ. ພຣະອົງ
ແມ່ນສັດຊືໃ່ນຊວີດິນີ້ແລະໃນອະນາຄົດ. ເປັນຄໍາສັນຍາທີທ່່ານໄວ້ວ່າງໃຈໄດ້ຕລອດເວລາ.  
  

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
ວັນອາທດິທ ີ13 ກຣໍະກະດາ 2014(7-13- 2014 ) 
__________________________________________ 

                               ເພັງ່ຄວາມສນົໃຈໃສຄ່ວາມເຊືອ່. 
                           
                                          ສະຖານະການອັນໃດທ່ີສ່ົງສຽງລົບກວນທ່ານ? 
                        ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາແມ່ນຄວາມຄິດທ່ີມຸ້ງຫວັງໄປຫາຄວາມຫວັງທ່ີແນ່ນອນ. 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
ìຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າສະພາບດິນຟ້າອາກາດຈະມີການປ່ຽນແປງ,î  ìຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າທີມຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະຊະນະ!î 
ໃນສງັຄົມ, ພວກເຮາົມີຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງດຽວກັນໃນການໃຊ້ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວາ່ ìຄວາມຫວງັî  ໃນຄວາມຮູສ້ຶກ
ຂອງຄວາມປາຖນາໃນບາງກຣໍະນທີີ່ເກີດຂຶ້ນ( ຫຼືບໍເ່ກີດຂຶ້ນ ). ເຮົາຄາດຄິດເຫັນເຣື່ອງຄວາມຫວັງເປັນເຣື່ອງລາວທີເ່ກີດ
ຂຶ້ນໃນເວລາອັນສັ້ນໆແລະຊົ່ວຄາວ ທັງເປັນສິ່ງທີ່ບໍໜ່້າເຊືອ່ ເພາະພວກເຮົາເອົາຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວາ່ໂຊກດີແລະສີ
ມືຂອງມະນຸດມາຮວບຮວມເຂົາ້ນາໍ.  
 
ຮູບພາບຂອງຄວາມຫວງັທີ ່ເປນັອັນຕະຣາຍສໍາລັບພວກເຮົາທກຸຄົນທີຕ່ດິຕາມພຣະຄຣິດ ແມ່ນຫຍງັ? ເພາະທດິທາງ 
ທີພ່ວກເຮົາຄິດກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງມີອໍານາດຊັກຈູງທິດທາງທີພ່ວກເຮົາຄິດກ່ຽວກັບຄວາມເຊືອ່. ມັນເປນັຄວາມພໍໃຈ
ຂອງເຮົາຕໍ່ຄວາມຫວັງທີດ່ີແລະໃຫຍ່ກວ່າສະພາບການໃນປັດຈຸບນັຂອງເຮາົທີ່ຈະສະແດງອອກໃນຄວາມເຊືອ່ຂອງ
ເຮົາ. 
 
ການຂອບພຣະຄຸນ,  ຂໍນ້ີ້ແມ່ນເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈໃຜຜູນ້ຶ່ງເຖິງແມ່ນວ່າຢູໃ່ນຄວາມມືດ  ຜູທ້ີ່ບໍເ່ຄີຍໃຫ້ຄວາມຫວັງ
ຂອງເຮົາລົ້ມເຫຼວ. ພວກເຮົາບໍຕ່້ອງຕັດສິນໃຈຢາ່ງກະທັນຫັນແລະຊົ່ວຄາວ. ມີແຕ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມຫວັງ! 
 
ໃນປຶ້ມ 1 ເປໂຕ, ຜູຂ້ຽນບໍພ່ຽງແຕ່ບອກເຮົາເຣື່ອງຄວາມຫວັງ, ທ່ານຍັງບອກໃຫ້ເຮົາຮູເ້ຖິງພື້ນຖານຂອງຄວາມຫວັງທີ່
ແນ່ນອນ. ແລະຄວາມປາດຖນາຂອງຄວາມຫັວງແມ່ນສຸມໃຈໃສ່ຄວາມເຊືອ່ໃນພຣະຄຣດິ. 
 

ພຣະຄມັພີກ່າວວາ່ຢ່າງໃດ?        ( ເບ່ິງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. 1 ເປໂຕ 1: 3-4 

3 ສາທກຸານແດ່ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ຜູໄ້ດຊົ້ງພຣະມະຫາກະຣຸນາແກ່ພວກ
ເຮົາ ຊົງໂຜດໃຫ້ພວກເຮົາບັງເກີດໃໝ່ເຂົ້າສູ່ຄວາມຫວັງໃຈອັນມີຊີວິດຢູ່ໂດຍການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິ. 4 
ເພື່ອໃຫ້ໄດຮ້ັບມໍຣະດົກຊຶ່ງບໍ່ຮູ້ເປື່ອຍເນົ່າ ບໍຖ່ືກຊົ່ວມົວໝອງ ແລະຫ່ຽວແຫ້ງໄປບໍ່ໄດ້ຊຶ່ງໄດ້ຮັກສາໄວ້ໃນມະຫາສວັນ
ເພ່ືອທາ່ນທັງຫລາຍ. 

     



 2

ເປໂຕໄດຂ້ຶ້ນຕົ້ນຈົດໝາຍຂອງເພ່ິນດ້ວຍຄໍາທັກທາຍຂອງການໃຫ້ກໍາລັງໃຈ.  ທ່ານໃຊ້ຮບູພາບໃນຄວາມນຶກຄິດຂອງ
ການເກີດຂອງຊີວດິໃໝທ່ີ່ເຂົ້າມາໃນໂລກ  ຊຶ່ງບອກຢ່າງຕົງໄປຕົງມາວ່າຄັ້ງນຶ່ງພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ
ເພ່ືອຄວາມລອດພ້ົນ, ພວກເຮົາເໝືອນເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ.່ ພວກເຮົາຫາກຈໍະເລີມ້ການເດີນທາງຂອງພວກເຮົາ, ແລະ
ຈະມີຫຼາຍໆສິ່ງເກີດຂຶ້ນບົນເສັນ້ທາງການຈະເຣນີເຕບີໂຕຂອງຊວີດິຄຣສິຕຽນ.       
 
ພວກເຮົາໄດເ້ກີດຢູ່ໃນຊີວິດທີມີ່ຄວາມຫວັງ. ນີແ້ມ່ນການໃຫ້ກໍາລັງໃຈອັນສໍາຄັນກັບພວກເຮົາຜູທ້ີ່ມີປະສົບປະການໃນ
ຄວາມສົງສັຍ, ຄວາມຢ້ານກົວ, ຫຼືຄວາມເຈັບປວດ. ຄວາມຫວັງທີສ່້າງຂຶນ້ບົນພ້ືນຖານການຄືນພຣະຊນົຂອງອົງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດແມ່ນໝັ້ນຄົງແລະແມ່ນຄວາມຫວັງທີ່ແນນ່ອນ, ບໍແ່ມ່ນບາງສິ່ງທີຂ່ຶ້ນຢູ່ກບັສະພາບແວດລ້ອມຫືຼອາລົມຂອງ
ພວກເຮົາ. ເພາະວ່າຫັຼກຄໍ້າປະກັນຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາຕັ້ງຢູໃ່ນພື້ນຖານທີວ່່າພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ໃດແລະພຣະອົງ
ເຮັດຫຽັງ.       
 
ການຄືນພຣະຊນົຂອງອົງພຣະເຢຊຄູຣິດບໍພ່ຽງແຕ່ເປນັການພ່າຍແພ້ຂອງພຍາມານເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງແມ່ນຄວາມຕາຍ  ແຕ່
ບໍ່ແມ່ນການຕາຍຂອງຜີມານຊາຕານທົ່ວໆໄປ. ການວາຍພຣະຊນົແລະການຄນືພຣະຊນົຂອງພຣະອົງໄດຈ້ັດຕຽມຫັຼກ
ຄໍ້າປະກັນວ່າຜມີານຊາຕານຈະເອົາຊະນະແລະຕັດສິນບໍໄ່ດ້. ເນື່ອງຈາກວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ເໝືອນກັບມະນຸດ ແຕ ່ພຣະອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມຢ້ານກົວແລະຂໍຜູ້ກມັດຈຶ່ງໝົດໄປ. ມັນບໍ່ສາມາດລົບລ້າງ, ປ່ຽນແປງ, ຫຼເືອົາອອກໄປໄດ້.
ຄວາມຫວັງທີຈ່ັດຕຽມໄວ້ໂດຍການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນສົມບູນແບບ. ນັ້ນເປັນສິ່ງທີດ່ີທີຈ່ະສ້າງ
ຄວາມສັມພັນອັນດຄີືນໃໝ່ກັບພຣະເຈົ້າ. 
 
ເພາະວາ່ໂລກຂອງເຮົາແມ່ນເຕມັໄປດ້ວຍການທົດລອງແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານ, ບາງເວລາພວກເຮົາກໍສິນ້ຫວງັຫືຼ
ສູນເສັຽຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນການຊົງສະຖິດຢູແ່ລະການທໍາງານຂອງພຣະເຈົາ້ໃນຊວີດິເຮົາ. ແຕເ່ປໂຕຊີ້ໃຫ້ເຫັນ
ວ່າມໍຣະດົກທ່ີເຮົາໄດ້ຮັບຮ່ວມກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດນັ້ນແມ່ນແນ່ນອນວ່າບໍ່ມີຜູໃ້ດຈະເອົາອອກຈາກເຮົາໄດບ້ໍ່ວ່າເວລາ
ນັ້ນເຮົາຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປານໃດ. ທັງເປັນທີເ່ຊື່ອໄວ້ວາງໃຈວ່າເຖິງແມ່ນມີພະຍຮຸ້າຍແຮງປານໃດ
ເຮົາກໍສາມາດທົນໄດ.້ ເມ່ືອພວກເຮົາມີຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນໃຈໃນຊັຍຊະນະເໜືອຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊ.ູ ພວກເຮົາສາ
ມາດມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າພຣະອົງມີຣິດອໍານາດເໜືອຄວາມເຈັບປວດຫຼໂືສກເສົ້າທຸກຢ່າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນສະໝຄໍວາມ
ໝັ້ນຄົງຂອງເຮົາໃນຍາມມີບັນຫາ ເປັນພື້ນຖານທີແ່ທຈ້ິງສໍາລັບຄວາມຫວັງ. 

       ໃນທາງໃດທີມ່ະນຸດເຮົາອະທິບາຍເຖິງຄວາມຮູສ້ຶກຂອງຄວາມຫວງັໃນການຮັບມໍຣະດົກໃນຂໍ້ 4 ? 

 

2. 1 ເປໂຕ 1: 5-7 

5 ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີຣ່ິດເດດຂອງພຣະເຈົ້າຊົງເຝົ້າຮັກສາໄວ້ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຈົນໄດເ້ຖິງຄວາມພົ້ນຊຶ່ງພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປາກົດ
ໃນເວລາສຸດທ້າຍ.6 ໃນສິ່ງນີ້ແຫລະ,ຈົ່ງຊົມຊື່ນຍິນດຫີລາຍເຖິງແມ່ນວ່າດຽວນີ້ຈໍາເປັນທີ່ພວກທ່ານຈະຕ້ອງທົນຄວາມ
ທຸກໂສກດ້ວຍການຖືກທົດລອງຕ່າງໆໃນຊ່ົວເວລາໜຶງ່. 7 ເຖິງແມ່ນວ່າຄໍາກໍຍັງຖືກລອງເບິງ່ດ້ວຍໄຟແຕຄ່ວາມເຊື່ອທີ່
ຖືກລອງກໍປະເສີດກວາ່ຄາໍທີຍ່່ອມຮູສູ້ນຫາຍໄປ ດັງ່ນັ້ນການທດົລອງຕ່າງໆ ກເໍກີດຂຶ້ນເພ່ືອໃຫ້ຄວາມເຊື່ອທີລ່ອງແລ້ວ
ນັ້ນປາກົດວາ່ຄວນຮັບຄວາມສັຣເສີນ,ສະງ່າຣາສ,ີແລະກຽດຕິຍົດໃນເວລາທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດຈະສະເດັດມາປາກົດ.  
 

ເປໂຕອະທບິາຍວ່າຜູ້ທີເ່ຊ່ືອແມ ່ນໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາໂດຍຣດິອໍານາດຂອງພຣະເຈົາ້. ບາງທທີາ່ນອາດກງັວົນ: 
ວ່າເປັນເຣື່ອງຈິງຫລືບໍ,່ ໃນຕອນນັ້ນເປັນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງບໍຢຸ່ດ ເພື່ອບໍໃ່ຫ້ເຫດການນັ້ນເກີດຂຶ້ນ? 
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ການເຝົາ້ຮັກສາແລະຣດິອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າສາມາດເປນັຄວາມຮູສ້ຶກທີ່ສໍາຜັດໄດສ້ໍາລັບຜູທ້ີ່ທົນທກຸທໍຣະມານ    ຫຼື
ໂສກເສົາ້ໃນທຸກສະຖານະການ. ຄວາມຈິງການເຝົາ້ຮກັສາຂອງພຣະອົງອາດລວມໄປເຖງິບັນຫາທາງດ້ານສຸກຂະພາບ
ຂອງເຮົາ, ແຕຍ່ິ ່ງໄປກວ່ານັ້ນການປະສົບຄວາມສໍາເຣັດພາຍໃນຈິດໃຈທາງດ້ານຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານ (ຂໍ້ 7 ). ຈົ່ງຈົດ
ຈໍາໄວ້ວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານບໍແ່ມ່ນຕົວ îທ່ານ.î ທ່ານຍັງມີວິນຍານ. 
 
ການພັດທະນາສັງຄມົຍຸກໃໝໄ່ດ້ຣະດົມກະໜໍ່າເຂົ້າໃສພ່ວກເຮົາດ້ວຍຄວາມນິຍົມຊມົຊອບຂອງໂລກທີສຸ່ມໃຈໃສ່ວັດຖຸ
ສິ່ງຂອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາອາດຕົກເປັນເຍື່ອຂອງຄວາມຄິດທີ່ວ່າຖ້າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດຮ້ັກສາເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກການທົນທຸກ
ຫຼ ືການຕາຍໃນຮ່າງກາຍນີ້, ພຣະອົງກໍບໍໄ່ດ້ຊົດຊ່ວຍເຮົາຫຍັງເລີຍ. ພວກເຮົາລືມໄປວ່າບຸກຄົນຜູ ້ເປັນ " ທ່ານ " ອາສັຍ 
ຢູ່ກບັຈິດວນິຍານ. ເປໂຕໄດເ້ຕືອນສະຕພິວກເຮົາໃຫ້ເອາົໃຈໃສ ່ຄວາມພ້ົນຂອງພວກເຮົາໃນອງົພຣະເຢຊູຄຣິດ  ຜົນທີ່
ຕາມມາຂອງຄວາມເຊ່ືອ ແທນທີຈ່ະເປັນຄວາມທຸກທໍຣະມານໃນຮ່າງກາຍນີ້. ໃນຊີວິດນີ້, ທີເ່ປັນຄວາມເຊ່ືອແທທ້ີຄ່ົງຢູ່
ຂອງເຮົາ. 
 
ພວກເຮົາເຝົ້າເບິ່ງຄວາມເຊື່ອຈົນເຖິງວນິາທີສຸ່ດທ້າຍເມື່ອທຸກຢ່າງລົ້ມເຫຼວ.   ນີແ້ມ່ນເບື້ອງຫຼັງ!   ຄວາມເຊື່ອຄວນມາ
ກ່ອນ. ອັນໃດທີມ່ີອໍານາດຊັກນໍາຊີວິດຂອງທ່ານ. ຄວາມເຊື່ອທີເ່ຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມຫວງັຂອງການຄືນພຣະຊນົຂອງອົງ
ພຣະຄຣດິ. ພາກສວ່ນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາອາດລົ້ມເຫຼວ, ແຕຄ່ວາມຫວງັຂອງພວກເຮົາບໍ່ຢູໃ່ນຮາກຖານການປກົ
ປ້ອງຈາກຮ່າງການທີຕ່້ອງເຈັບປ່ວຍຂອງຊວີດິນີ.້    ຄວາມຫວງັຂອງເຮົາແມ່ນເຕບີໃຫຍ່ໃນການຄືນພຣະຊນົຂອງອົງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຊ່ຶງຊ້ີໃຫ້ເຮົາມຸ້ງໜ້າໄປຫາຊີວິດນິຣັນ. 
 
ດັ່ງນັ້ນເປັນດ້ວຍເຫດໃດຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງມີຄວາມທຸກ?    ດຽວນີພ້ວກເຮົາອາດຈະບໍເ່ຂ້ົາໃຈໃນຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານ
ຂອງເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະໄດຮ້ັບຄວາມຊດັເຈນໃນການມາປາກົດຕົວຂອງອົງພຣະເຢຊຄູຣດິໃນເວລາສດຸທ້າຍ. ເຮົາ
ຈະເຫັນຄວາມສວຍງາມຂອງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈົາ້ວ່າເຮາົທົນຕໍຄ່ວາມຊົວ່ຮ້າຍຂອງໂລກ. ໃນເວລານີ,້ ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ການທົດລອງທີເ່ຮົາປະສົບຢູໃ່ນຊີວິດນີກ້ໍສະແດງໃຫ ້ເຫັນຄວາມເຊ່ືອແທຂ້ອງເຮົາ.    ແລະຄວາມເຊື່ອທີແ່ນ່ນອນຂອງ
ເຮົາຈະຕ້ອງມີຜົນປາກົດອອກ ເໝືອນກັບເປໂຕໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຮາົເຫັນໃນ ຂໍ ້7 ໃນຄວາມສັຣເສີນ, ກຽດສະງ່າຣາສ,ີ 
ແລະກຽດຕິຍົດໃນເວລາພຣະເຢຊູຄຣິດສະເດັດມາປາກົດຕົວ.                                                                              

                 ທ່ານຈະເຫັນການທົດສອບ ແລະຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນຄວາມເຊື່ອເພາະການທົດລອງຢ່າງໃດ? 

 
3  1 ເປໂຕ  1:8-9; 13   
8 ພຣະອົງຜູ້ທີທ່່ານຍັງບໍໄ່ດ້ເຫັນແຕພ່ວກທ່ານກຍໍັງຮັກພຣະອົງຢູ່ເຖິງແມ່ນວ່າຂະນະນີ້ພວກທ່ານບໍເ່ຫັນພຣະອົງແຕຍ່ັງ 
ເຊື່ອແລະຊື່ນຊົມຍິນດີດ້ວຍຄວາມຍິນດີອັນຮຸ່ງເຮືອງຊຶ່ງເຫລືອທີຈ່ະອະທິບາຍໄດ.້   9 ແລ້ວທ່ານທັງຫລາຍຈຶ່ງໄດຮ້ັບ 
ຕາມຈຸດປະສົງແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກທາ່ນຄວືນິຍານຈິດຂອງພວກທາ່ນຈະໄດລ້ອດພົ້ນ. 13 ເຫດສັນນັ້ນຈົ່ງຕຽມ 
ຕົວຕຽມໃຈຂອງພວກທາ່ນໃຫ້ດີຈ່ົງມີສະຕລິະວງັຕົວແລະຈົງ່ຕັງ້ຄວາມຫວງັໃຫ້ເຕັມບໍຣິບູນໃນພຣະຄຸນຄພືຣະຄຸນຊ່ຶງ 
ຈະຊງົໂຜດປະທານແກພ່ວກທາ່ນເມ່ືອພຣະເຢຊູຈະສະເດດັມາປາກົດ. 
 
ເມື່ອເຮົາຮັກໃຜຜູ້ນຶ່ງດ້ວຍຈິງໃຈ, ພວກເຮົາອາດສະແດງອອກມາດ້ວຍຄວາມຄ ິດຫຼືຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເຂົາ  ì ດກີວ່າແລະ 
ເໜືອກວ່າ". ແນ່ນອນນັ້ນເປັນການບັນລະຍາຍວິທທີາງທີ່ພຣະເຈົາ້ສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕໍເ່ຮົາ, ແລະມັນສາ 
ມາດເປນັແສງສະທ້ອນຄວາມຮັກຢາ່ງຄຣສິຕຽນຂອງເຮົາ.  ຄຣສິຕຽນມີຄວາມຮັກມາຈາກຜູທ້ີ່ຊົງສ້າງພວກເຮົາຄວາມ 
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ຮັກເປັນຮັກທີ່ໝັ້ນຄົງ,  ທີຫັຼ່ງ່ໄຫຼອອກມາດວ້ຍຄວາມຊມົຊື່ນຍນິດຕີໍ່ຜູອ້ື່ນ,  ແລະບໍຮູ່້ຈັກຈົບສິ້ນໃນຊີວິດນີ້.   ເຊັນ່ຂໍມູ້ນ  
ຄວາມເຊ່ືອຖໃືນເຣື່ອງຄວາມຮັກທີ່ປາກົດໃນໂລກທີເ່ຮົາມັກຈະພົບພໍ້ຢູເ່ລື້ອຍໆ ແມ່ນຄວາມຜິດຫວັງຫຼາຍກວ່າຄວາມ 
ສັດຊື.່  ພວກເຮົາຈະສະແດງຄວາມຮັກທີ່ສັດຊື່ບໍມີ່ຜິດຫວງັຕໍໂ່ລກຢ່າງໃດ? ຄໍາຕອບແມ່ນຄວາມຮັກຂອງເຮົາແມ່ນສໍາ 
ລັບພຣະເຈົ້າ ແລະຈະສະແດງຄວາມຮັກຕໍຄ່ົນອື່ນຢ່າງໃດ ຜກູມັດຄວາມສັດຊື່ຂອງເຮົາໃນພຣະອົງ.  ຂະນະທີ່ເຮົາປະ 
ເຊີນໜາ້ກບັບນັຫາໃນແຕລ່ະວນັແລະພະຍາຍາມດີ້ນລົນຕໍສູ່,້ ການກະທໍາແລະຄວາມຄິດຂອງເຮົາຈໍາຕ້ອງສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນເຖິງຄວາມສັດຊື ່ວ່າເຮົາມີຄວາມຫວັງໃນອະນາຄົດ ທັງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າທຸກສິ່ງຈະຕ້ອງດີຂຶ້ນໃນຊີວິດນີ້ແລະຊ ີ
ວິດໜ້າ. ຮບັປະກັນ, ການທໍາໃຫ້ເຊື່ອວາງໃຈບໍແ່ມ່ນເຣື່ອງງ່າຍດັງນັ້ນເຮົາຈໍາຕ້ອງຕັດສິນໃຈເຮັດໃຫ ້ຄວາມສັດຊື່ໃນຕົວ 
ເຮົາເປນັຂອງພຣະເຈົາ້. 
 
ເຮົາຈະປັບປຸງໃນວິທີທ່າງນີໄ້ດ້ຢ່າງໃດ? ເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າໃນເຣື່ອງເລັກນ້ອຍ. ຖ້າທ່ານບໍເ່ລີ້ມໃນສິ່ງນີ,້ ທ່ານກໍ
ຈະບໍ່ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງໃນເຣື່ອງໃຫຍ່ເຊັ່ນກັນ.  ໃນຂ້ ໍ13 ເປໂຕເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ເຮັດສອງຢ່າງ: 

1. ຈົງ່ມີສະຕແິລະຕຽມພ້ອມ, ດ້ວຍສະຕິທີຕ່ຽມພ້ອມຂອງເຮົາ. 
2. ຈົ່ງຕັ້ງຄວາມຫວັງໃນພຣະຄຸນທີພ່ຣະເຈົາ້ໂຜດໃຫ້ທ່ານຜ່ານທາງການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ. 

ເມ່ືອເຮົາເລີມ້ເຂົາ້ໃຈຄວາມຫວງັຂອງເຮົາແລະເຕີບໃຫຍ່ໃນການຄນືພຣະຊນົຂອງພຣະເຢຊຄູຣດິ. ພວກເຮົາຄວນເຫັນ
ການແປນ່ແປງໃນຄວາມມຸ້ງຫວັງຕໍ່ຊີວິດປະຈໍາວັນແລະດໍາລົງຊີວິດຢ່າງມີເປົ້າໝາຍ.   ທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຄວນສະແດງ
ອອກໃຫ້ເຫັນຄວາມຫວງັທີເ່ຮົາມີໃນການເປັນຄືນມາໃນເວລາສດຸທ້າຍ.     

ພວກເຮົາສາມາດເປນັແສງສະທ້ອນສະແດງຄວາມຫວງັໃຫ້ກັບໂລກທີລ່ົ້ມເຫຼວໄດ້ຢ່າງໃດ? 
                                                

ບດົຮຽນແຫງ່ຊວີດິ. 
ເຮາົສາມາດຕອບສນອງຕໍຄ່ວາມຫວງັຢາ່ງໃດ?                                                                                     
 
v ເຊືອ່ໄວວ້າງໃຈໃນສິງ່ເລັກນອ້ຍ.  ຊອກຫາເຫດການທ່ີທ່ານສາມາດຮູ້ສຶກນຶກຄິດໄດ້ແລະຕ້ັງໃຈໃສ່

ຄວາມໄວວ້າງໃຈຂອງທ່ານໃນພຣະເຈ້ົາໃນແຕ່ລະວນັ.  
v ຕຽມຈດິຕຽມໃຈຂອງທາ່ນ. ວາງຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ເໜືອສ່ິງຂອງທ່ີເປັນຂອງໂລກດ້ວຍການ

ອ່ານປ້ຶມຫືຼຟັງການເທສນາເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົາ້ໃຈພ້ືນຖານຂອງຊິວດິຄຣສິຕຽນ. 
v ປະກາດຂາ່ວປະເສດີ. ເມື່ອທ່ານພົບກັບໃຜຜູນ້ຶ່ງທີປ່ະສົບກບັຄວາມຜິດຫວັງ, ຈົ່ງເລືອກທີ່ຈະແບ່ງປັນຂ່າວ

ປະເສີດເຣືື່ອງການເປັນຄືນມາຂອງພຣະອົງແລະຄວາມຫວງັໃນຊວີດິນິຣັນຂອງທ່ານໃຫ້ກັນເຂົາ.  
 
ເດີນໃນຄວາມຫວັງຂອງພຣະເຢຊຄູຣດິບໍໄ່ດຊ້ວ່ຍໃຫ ້ສະພາບດນິຟ້າອາກາດປ່ຽນແປງຫືຼທີມທີທ່່ານມັກໄດ້ຊັຍຊະ
ນະ. ແຕຈ່ະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ມີພື້ນຖານທີໝ່ັ້ນຄົງແລະສາມາດເວົ້າວ່າ, ì ຂ້າພະເຈ້ົາອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍສ່ຽງ
ອຶກກະທຶກນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ.î 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວັນອາທດິທ ີ20 ກຣໍະກະດາ 2014(7-20- 2014 ) 
__________________________________________ 

ປະຕິບດັດ້ວຍຄວາມເຊືອ່ 
 

                   ການກະທໍາຢ່າງໃດທີ່ພິສູດວ່າເປັນບຸກຄົນທີ່ໂຄຣົບຫຼອຸືທດິຕົນໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ? 
                               ມຊີີວດິຢູ່ດ້ວຍການອຸທິດຕົວໃຫ້ເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
ທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍຝູງຄົນທີແ່ອອັດແລະໃນທັນໃດນັ້ນທຸກສາຍຕາກໍຈ້ອງມອງມາທີ່ທ່ານ ພາຍໃຕ້ສາຍຕາທີ່
ຈ້ອງມອງເບິ່ງຢ່າງຈິງຈັງ ຫົວໃຈຂອງທ່ານເລີ້ມເຕັ້ນໄວຂຶ້ນ.    ບາງທີເຫ່ືອອາດແຕກອອກເຕັມຄິວ້ຂອງທ່ານ ແລະທ່ານ
ອາດຈະກ້າວກັບຫັຼງເຄິ່ງບາດກ້າວ ຊອກຫາຫົນທາງຫລົບລີດ້ວ້ຍແຜນ່ເຈັຽ້ຕິດຝາເຮອືນ. 
 
ຖ້າວ່າທ່ານເຄີຍມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນທໍານອງນັ້ນ ແມ່ນທ່ານບໍ່ໄດຢູ້ຕ່າມລໍາພັງຜູ້ດຽວ.  ຄນົອະເມຣິກັນສ່ວນໃຫຍ່ 61 ເປ ີ
ເຊັນຈະມັກເຂົ້າຢູໃ່ນກຸ່ມຊຸມຊົນຫຼາຍກວ່າຈະຍືນຢູ່ຢ່າງໂດດດຽວ.   ຈຸດປະສົງນີແ້ມ່ນເປັນຄວາມສໍາຄັນເຊ່ັນນັກອອກ
ແບບເຄືອ່ງນຸງ່ກຕໍ້ອງການໃຫ້ເຮົາເບິງ່ດູດແີລະນັກໂຄສະນາກຕໍ້ອງການໃຫ້ໄດ້ເງິນຫຼາຍແລະທຸກຄົນກໍເໝືອນກັນ. 
 
ສໍາລັບຜູຕ້ິດຕາມພຣະເຢຊຄູຣດິ ບນັຫາກັບນສິັຍຂອງເຮົາທີເ່ຮັດໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ນັ້ນແມ່ນເຣື່ອງພຣະຄ ັມພີເອີ້ນເຮົາໃຫ້
ແຍກຕົວໄວ້ຕາ່ງຫາກ. ຄວາມຈິງ, ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້ໄດສ້ັ່ງສອນເຮົາໃຫ້ຄິດແລະປະພຶດຕົວໃຫ້ແຕກຕ່າງໄປຈາກ
ທີເ່ຮົາຢູ່ປັດຈຸບນັນີ.້ ສິ່ງນີ້ບໍໄ່ດກ້່ຽວຂ້ອງຫຍັງກັບການອອກແບບເຄືອ່ງນຸງ່ຖຫືຼືເຄືອ່ງໝາຍການຄ້າ. ແຕທຸ່ກສິ່ງທັງໝົດມີ
ຄວາມກ່ຽວພັນກບັການດໍາລົງຊີວິດແລະການປະພຶດປະຕບິັດ. ພວກເຮົາຖືກເອີ້ນໃຫ້ເປັນຜູບ້ໍຣິສດຸ ແຍກຕົວອອກເປນັ
ເຄືອ່ງຖວາຍແດພ່ຣະເຈົາ້ ເພາະພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຜູ້ບໍຣິສດຸ.  
 
ໃນຂະນະທີ່ເຮົາສຶກສາບດົຮຽນນີ ້1 ເປໂຕ ໄດຊ້ວ່ຍເຮົາຄົນ້ພົບວ່າຄວາມຊມົຊື່ນຂອງຊວີດິແມ່ນການແຍກຕົວອອກອຸ
ທິດຖວາຍຕົວແກພ່ຣະເຈົາ້. 
 

ພຣະຄມັພີກ່າວວາ່ຢ່າງໃດ?        ( ເບ່ິງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 
      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. 1 ເປໂຕ 1: 14-16:  
14 ໂດຍທີພ່ວກທ່ານເປັນລູກທີຟັ່ງຄວາມຢ່າໄດດ້ໍາເນີນຊວີດິຕາມກເິລດຕັນຫາແບບເກົ່າຢ່າງເມື່ອພວກທ່ານຍັງໂງ່ຢູ່. 
15 ແຕເ່ພາະພຣະອົງຜູ້ຊົງເອີ້ນທ່ານທັງຫລາຍນັ້ນບຣໍສິຸດ ຝ່າຍພວກທາ່ນຈົງ່ກາຍເປັນຜູບ້ຣໍສິຸດໃນກຣິິຍາວາຈາທຸກປະ
ການເໝືອນກັນ. 16 ເພາະມີຄໍາຂຽນໄວ້ແລ້ວວ່າ,ìເຈົ້າທັງຫລາຍຈົ່ງເປັນບຣິໍສຸດເພາະຝ່າຍເຮົາບຣໍິສຸດ.î 
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ເນື້ອໃນຈົດໝາຍເບິ່ງຄວື່າແປກສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າໃນເນື້ອໃນຂອງຈົດໝາຍຂຽນໄປຫາກຸ່ມຄຣິສຕຽນທີ່ບໍຟ່ງັຄວາມ, ເປ
ໂຕໄດ້ເວົ້າຍໍ້າເຕືອນສະຕວິ່າຈົ່ງບໍຣິສຸດ. ຄວາມເຈັບປວດແລະການທົນທຸກທຣໍະມານສາມາດເປັນເສັ້ນທາງນໍາເຮົາໄປ
ຫາພຣະເຈົ້າ, ແຕມ່ັນກໍສາມາດນໍາທາງເຮົາໃຫ້ຫ່າງເຫີນຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.  ທັງໝົດນີ້ກໍຂຶນ້ຢູ່ກັບການປະ
ພຶດປະຕບິັດຂອງແຕລ່ະບຸກຄົນ.  ຄົນຈໍານວນນຶ່ງຈະພະຍາຍາມເຮັດແຕ່ສິ່ງທີເ່ຫັນວ່າຖືກຕ້ອງ ບໍ່ວ່າຈະມີເຫດການອັນ
ໃດເກດີຂຶ້ນ. ອີກຈໍານວນນຶ່ງຈະເຮັດແຕສ່ິ່ງທີຕ່ົນຊອບເຫັນວ່າງ່າຍສາມາດທີຈ່ະຮັບມືໄດ້. 
 
ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ມີຜູ້ເຕືອນສະຕິເພື່ອມີຊີວິດບໍຣ່ິສຸດ.   ມຫີຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄັ້ງທີຂ້່າພະເຈ້ົາໄດ້ປະເຊີນໜາ້ກັບການແກ້
ໄຂບັນຫາໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິຄວາມເຫັນແກຕ່ົນຫຼາຍກວາ່ການເຫັນແກຄ່ວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.    ປະສົບ
ການທີ່ຜ່ານມາຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນທໍາເພື່ອຕົວເອງ, ສໍາເຣັດດ້ວຍຕົວເອງ, ແລະຕາມວິທີ່ທາງຕົວເອງ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອປະ
ສົບກັບບັນຫາໃຫຍ່ໆ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະກັບໄປໃຊ້ວິທທີາງເກົ່າອກີ: 

1 ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍເ່ຫັນພຣະວິນຍານສະຖິດຄຽງຂາ້ງ; ເຫັນແຕບ່ັນຫາ ( ນັ້ນແມ່ນທັມມະຊາດໃນຂ້າພະເຈົ້າ). 
2 ຂ້າພະເຈົ້າຈະຄວບຄຸມທຸກວທິທີາງຕໍກ່ານແກ້ໄຂບັນຫາ( ນັ້ນແມ່ນຄວາມຮູສ້ຶກທີ່ຝັງໃນໃຈຂ້າພະເຈົ້າ) 
3 ຂ້າພະເຈົາ້ຈະພະຍາຍາມແກໄ້ຂບັນຫາທຸກຢ່າງດ້ວຍຕົວເອງໂດຍປາສະຈາກການຊອ່ຍເຫືຼອ, ເນື່ອງຈາກຖ້າ

ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອນັນ້ໃຊ້ເວລາດົນແລະອາດຈະຫຍຸ້ງກ່ຽວໄປເຖິງບັນຫາຄວາມສັມພັນ ( ນັ້ນແມ່ນເຮັດດ້ວຍ
ຕົວເອງ) 

ການມີຊີວິດດ້ວຍການເຊື່ອວາງໃຈແມ່ນການດໍາເນີນຊີວິດຢູດ່້ວຍການອທຸິດຖວາຍຕົວເພື່ອພຣະເຈົ້າ ຊວີດິບຣໍິສຸດ. ເປ
ໂຕໄດ້ເຕືອນສະຕິພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ກັບໄປດໍາເນີນຊວີດິແບບເກົາ່ແລະນສິັຍເກົາ່, ແຕໃ່ຫ້ໝັ້ນໃຈສືບຕໍ່ທໍາການດແີລະເຊ່ືອ
ໄວ້ວາງໃຈ. ທ່ານໄດ້ເຕືອນສະຕິພວກເຮົາໃຫ້ຍຶດໝ້ັນໃນອງົພຣະເຢຊູຄຣດິຕລອດເວລາຂອງການຖືກທົດລອງ. 
 
ໃນຂໍ ້14, ເປໂຕໝູນນໍ້າໃຈພວກເຮົາໃຫ ້ດໍາເນີນຊວີດິດ້ວຍເຊ່ືອຟັງຄວາມເໝືອນຢ່າງເດກັນ້ອຍ. ໃນປະສົບການຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ, ເດັກນ້ອຍທີຖ່ືກຍົກຍ້ອງວ່າ ì ເຊື່ອຟັງ ì ເມື່ອເຂົາເຊື່ອໄວ້ວາງໃຈພ່ໍແມ່ຂອງເຂົາ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະ
ເປັນຄົນຫົວດື.້ 
 
ອີກອັນນຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດເ້ຫັນເດັກດືດ້້ານຄົນນ ຶ ່ງຕລອດທັງປີລາວຮ້ອງແລະຄວາ່ງສິ່ງຂອງເມ່ືອບໍ່ໄດດ້ັ່ງໃຈ.   ໜ້າເສົ້າ 
ໃຈ,      ຄຣິສຕຽນທີປ່ະພຶດຕົວເໝືອນດັ່ງເດັກນ້ອຍຫົວດືຄ້ົນນີ້ເມື່ອເຂົາປະເຊີນໜ້າກັບການແກບ້ັນຫາໂດຍປາສຈາກ
ການຄວບຄຸມສະຕິອາລົມແລະຈຸດປະສົງທຸກຢ່າງແມ່ນຕົນເອງເປນັສູນກາງຂອງຈຸດນັນ້. ແທນທີ່ ພວກເຮົາຖືກເອີນ້ໃຫ້
ປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາດວ້ຍຄວາມຕັ້ງໃຈເຮັດດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື  ເພາະວ່າພຣະອົງທີ່ເຮົາປະຕິ
ຍານຕົນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຮົານັ້ນເປນັພຣະເຈົ້າອົງບຣໍສິຸດ. 

                               ທ່ານມີປະຕກິິຣິຍາຕອບສນອງຕໍຄ່ໍາສງັໃນຂໍ ້15-16 ຢ່າງໃດ? 

 
2. 1 ເປໂຕ 1:17-19: 
17 ແລະຖ້າພວກທາ່ນອ້ອນວອນທູນຂຕໍໍ່ພຣະອົງຜູຊ້ງົພິພາກສາທຸກຄົນຕາມກເິລດຂອງເຂົາໂດຍບໍ່ເລອືກໜ້າຜູໃ້ດເຖງິ
ແມ່ນວ່າພວກທາ່ນເອີນ້ພຣະອົງວ່າìພຣະບິດາîກຕໍາມຈົງ່ປະຕິບັດໄປດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງຕລອດເວລາທີ່ພວກທາ່ນອາ
ສັຍຢູ່ໃນໂລກນີ້. 18 ທ່ານທັງຫລາຍຮູແ້ລ້ວວ່າພຣະອງົຊົງໄຖ່ພວກທາ່ນອອກຈາກການດໍາເນນີຊີວດິອັນບໍ່ມີປໂຍດຊ່ຶງ
ພວກທາ່ນໄດ້ຮັບຕ່ໍຈາກບນັພະບຸຣຸດຂອງພວກທາ່ນບໍແ່ມ່ນໄຖໄ່ວ້ດ້ວຍສິ່ງຂອງທີເ່ສືອ່ມສູນໄປຄເືງນິຫລຄືໍາ.  19 ແຕ່
ຊົງໄຖ່ດ້ວຍພຣະໂລຫິດອັນຊງົມີຄ່າຂອງພຣະຄຣດິເໝອືນດັ່ງເລືອດລູກແກະທີ່ບໍມ່ີຕໍາໜິຫລຮືອຍດ່າງ.  
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ຄັ້ງນຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າລົມກັບໝວດຊາວໝຸ່ມທ ່ີບ່ອນສັມມະນາເຮົາມີຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບໃນການປະຊມຸຂອງແຕ່
ລະຄືນ. ນັກສຶກສາຄົນນຶ່ງໄດຖ້າມເຖິງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບການທໍາແທ້ງ. ຄໍາຕອບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ " 
ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າສັງຄົມທຸກມື້ນີກ້ໍາລັງສູນເສັຽຄວາມໜ້ານັບຖືແລະມີຄວາມກັງວນົກັບຂອງຂວນັຂອງຊວີດິ "  ນີໝ້າຍ
ຄວາມວາ່ຂາດຄວາມນັບຖຕືໍ່ການຊົງສ້າງແລະການທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າທີສ່ະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າຂາດຄວາມໂຄຣົບຕໍຜູ່້
ຊງົສ້າງຕົວລາວເອງ. 
 
ຂ້າພະເຈົ້າເຕີບໂຕທີຊ່າຍແດນຣດັອໍຣິກັນ, ແລະຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົາ້ໄດເ້ດີນທາງທ່ອງທ່ຽວໄປຫາດຊາຍເລືອ້ຍໆ. 
ເນືອ່ງຈາກພວກເຮົາຮັກຄວາມນິ້ມນວນຂອງເມັດຊາຍ, ການວຈິັຍ, ການຫ້ິຼນໂຕຄ້ື້ນ, ແລະການລອຍນໍ້າ, ພໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດສ້ອນບົດຮຽນນຶ່ງທີສ່ໍາຄັນ: ເຖິງມີສຸກຂະພາບທີສ່ົມບນູກໍຍງັທໍາໃຫ້ຢ້ານກົວຕໍ່ທະເລເພາະຄື້ນນໍ້າທີ່ກະທົບກັນນັ້ນສາ
ມາດດງຶເຮົາອອກໄປໃນທະເລໄດ,້ ເຮົາບໍ່ເຊື່ອວ່າຄື້ນນໍ້າທະເລສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາລ ົ ້ມລົງໄດ້   ແລະບໍໜ້່າເຊ່ືອວ່າສັດ
ນໍ້າໃນທະເລບາງຊະນິດເບິ່ງເໝືອນຈະບໍເ່ປັນອັນຕະຣາເຊັ່ນປາກະພຸງ(jellyfish)ແຕອ່າດທໍາຮ້າຍເຮົາໄດ ້  ພວກເຮົາ
ອາດຈະມ່ວນຫຼິ້ນນໍ້າທະເລ ແຕ່ບໍມ່ີທາງທີເ່ຮົາຈະເອົາສາຍຕາຫ່າງອອກຈາກຄື້ນນໍ້າ. ແຕເ່ຮົາບໍເ່ຄີຍສູນເສັຽຄວາມຢ້ານ
ຕໍ່ອະນຸພາບຂອງນໍ້າທະເລ. 
 
ເຖິງວ່າທະເລບໍ່ມພີລັງອໍານາດເທົ່າທຽມຜູ້ສ້າງ, ເບິ່ງຄືເປັນການຍາກທີພ່ຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ການຍອມຮັບພຣະອົງເປັນຜູ້ຊໍາ
ຮະ. ການຍອມຮັບ, ບໍເ່ໝືອນກັບການຍອມຮັບຄວາມຍ້ານກົວຕໍ່ຄື້ນຂອງທະເລທໍາໃຫ້ຍ້ານກົວວ່າພຣະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້
ເຮົາລົ້ມລົງແລະລາກດຶງເຮົາອອກໄປ(ຫຼືເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດ).   ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ພຣະເຈົ້າເປັນຜູຊ້ງົສ້າງໂລກຈັກກະ
ວານທີເ່ຮົາຢູ່ນີແ້ລະທຸກໆການຊງົສ້າງກຍໍອມຮັບ. ຄວາມເຂົາ້ໃຈເຖິງພລັງອາໍນາດທີຖ່ືກຕ້ອງຂອງພຣະອົງຈະຊວ່ຍນໍາ
ພາເຮົາໃຫ້ສໍາຣວດກວດເບິງ່ການປະພືດຕົວແລະຄວາມສັມພັນຕໍພ່ຣະອົງ. 
 
ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ໜ້າໂຄຣົບນັບຖືຢ່າງແທຈ້ິງຂອງພວກເຮົາ. ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງເຫດຜົນເຫຼົ່ານີ້: 

Ø ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງທ່ີມີອໍານາດທັງໝົດທີປ່ະທານຄວາມຮັນເພ່ືອໄຖເ່ຮົາຈາກຄວາມບາບຂອງເຮົາແລະເຮັດ
ໃຫ້ສົມບູນແບບ. 

Ø ພລັງອາໍນາດຂອງພຣະເຈົາ້ສາມາດເອາົຊະນະນສິັຍແລະນໍາທາງເຮົາ. 
Ø ພຣະເຈົ້າສາມາດເອາົຊະນະທຸກແນວຄວາມຄິດຂອງເຮົາພວກເຮົາກໍເປນັຂອງພຣະອົງ. 
Ø ພຣະເຈົ້າສາມາດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນໂລກນີເ້ຕັມໄປດວ້ຍຄວາມຊ່ົວ. 

          ເມືອ່ຄົນເຮົາເລອືກທີຈ່ະຢ້ານຢໍາພຣະເຈົ້າ ເຂົາເຮັດດ້ວຍຄວາມຈິງຈັງຫຼືແບບຜິວເຜີນ?                                                                   

 
3. 1 ເປໂຕ 1: 22-25:  
22 ທີທ່່ານທັງຫລາຍໄດຊ້າໍຮະຈິດໃຈຂອງຕົນໃຫ້ບໍຣສິຸດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຟັງຄວາມຈິງຈົນມີຄວາມຮັກພວກພີ່ນ້ອງຢ່າງ
ຈິງໃຈ ພວກທ່ານຈົ່ງຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນດ້ວຍເຕັມໃຈ.   23 ດ້ວຍວ່າທ່ານທັງຫລາຍໄດເ້ກີດໃໝ່ແລ້ວບໍແ່ມ່ນເກີດຈາກ
ແນວປູກທີ່ອາດເປື່ອຍເນົ່າແຕເ່ກີດຈາກແນວປູກທີບ່ໍອ່າດເປືອ່ຍເນົາ່    ຄເືກີດຈາກພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າອັນຊົງຊີວິດ
ແລະຕັ້ງໝັນ້ຄົງ.     24 ເພາະວາ່, ìບັນດາມະນຸດທັງໝດົເປັນເໝືອນຕົ້ນຫຍ້າ ແລະບັນດາສະງ່າຣາສີຂອງເຂົາກໍເປນັ 
ເໝືອນດອກຫຍ້າ ຕົນ້ຫຍ້າກຫ່ໍຽວແຫ້ງໄປ ແລະດອກມັນກໍຫ່ວງຫລ່ົນໄປ. 25 ແຕ່ພຣະທັມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕັ້ງ
ໝັ້ນຄົງຢູເ່ປັນນິດî ພຣະທັມນັນ້ຄືຂ່າວປະເສີດທີໄ່ດປ້ະກາດໃຫ້ພວກທາ່ນຊາບແລ້ວ. 
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ຄົນທີເ່ປັນຄຣສິຕຽນ, ພວກເຮົາມັກຈະຖືເບາົໃນການນໍາເອົາຄວາມຮັກຂອງເຮົາໄປມອບໃຫ້ກັບຄນົອື່ນ. ເຊ່ັນພວກເຮົາ
ນໍາເອົາອາຫານໄປຊ່ວຍຄົນປ່ວຍຫືຼຊວ່ຍສາ້ງສນາມເດັກຫ້ິຼນ.   ແຕພ່ຽງຊ່ົວລະຍະເວລາສັ້ນພວກເຮົາກໍເລກີລົ້ມຄວາມ
ຄິດເຫັນ ແມ່ນກະທັ້ງຄໍາເທສນາຫືຼສີພົມທີ່ຈະໃສໃ່ໝ່ໃນໂບດວິຫານກໍດີ ພວກເຮົາກໍຕັ້ງຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍໄປໃນທາງ
ກົງກັນຂ້າມເພື່ອຕໍ່ສູ້ກນັ. 
 
ຫຼາຍຄັ້ງການປະພຶດທີສ່ວນທາງແລະນສິັຍທີ່ເປັນອັນຕະພານຕໍ່ສູທ້ີເ່ກີດຈາກຄວາມເຫັນແກ່ຕວົຂອງເຮົາທີມ່ີຫຼາຍກວ່າ
ການສຸມໃຈໃສຈຸ່ດປະສົງຂອງພຣະຄຣດິ ຄຣສິຕຽນເຮົາມີສາຍຕາສັ້ນ ບາງເວລາເຮົາເບິງ່ແລະປະຕບິັດຕໍ່ຄົນອື່ນເໝືອນ 
ວດັຖເຸຄືອ່ງໃຊ້. ເຂົາພະຍາຍາມເກັຽ້ກອ່ມຄົນອື່ນໃຫ ້ເຮດັຕາມແນວຄວາມຄິດຫືຼວິທີທາງທີເ່ຂົາເຮັດ ìເຮດັວຽກດີî ແມ່ນ
ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ເຂົາຕັ້ງໄວ້. 
                 ຈົ່ງສັງເກດເບິງ່ຄໍາເນັ້ນໝັກຂອງເປໂຕທີ່ກ່າວເຖິງຫົວໃຈບໍຣິສຸດ 
Ø ຫົວໃຈບໍຣິສຸດ ບໍໄ່ດ້ມີໃຈຮັກເພ່ືອຫວັງຜົນຕອບແທນ. 
Ø ຫົວໃຈບໍຣິສຸດ ບໍໄ່ດ້ຮັກແຕ່ຄົນທ່ີຄິດໄປແຕ່ໃນທິດທາງດຽວ. 
Ø ຫົວໃຈບໍຣິສຸດ ຈະບໍເ່ຫັນແກປ່ໂຍດສ່ວນຕົວ. 

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້ໄດ້ເອີ້ນເຮົາໃຫ້ປັບລະດັບມາດຕະຖານຂອງເຮົາໃຫ້ສູງ: ຮັກຄົນອື່ນດ້ວຍນໍ້າໃສໃຈຈິງ. ມາດຕະ 
ຖານຄວາມຮັກແລະການເຊ່ືອຟັງນີຕ້ໍ່ພຣະເຈົ້າແມ່ນຄົນອື່ນເຫັນໄດໃ້ນເຮົາ. ຈຸດສໍາຄັນພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາ, ຄວາມຮັກບໍ 
ຣສິຸດຂອງພຣະເຈົ້າຈະແຍກເຮົາອອກຈາກຄວາມບາບທີຢູ່່ອອ້ມຮອບເຮົາ. ຄວາມທຸກແລະຄວາມເຈັບປວດຂອງຊວີດິ 
ນີ້ຈະມາແລະຈາກໄປ ໃນທີ່ສຸດກໍມາເຖິງຈຸດສຸດທ້າຍ  ແຕຄ່ວາມຮັກຂອງເຮົາສໍາລັບຄົນອືນ່ກໍຍັງມີພຽງພໍເມື່ອເຮົາເຕີບ 
ໃຫຍ່ໃນພຣະຄຣດິ. ດ້ວຍເຫດນີພ້ວກເຮົາຈຶງ່ຖືກເອີນ້ໃຫ້ພະຍາຍາມຢ່າງໜັກໃນເຣ່ືອງຄວາມຮັກ. 

                  ພວກເຮົາຈະສນບັສນຸນເຊ່ິງກັນແລະກັນໃຫ້ດໍາລົງຊີວິດໃນຊີວິດບໍຣິສຸດຢ່າງໃດ?                                                                
                                         

ບດົຮຽນແຫງ່ຊວີດິ. 
ພວກເຮາົສາມາດເຮດັຊວີດິຂອງເຮາົປາກດົໃຫເ້ຫນັປະສດິທພິາບໃນພຣະເຈົາ້ຜູ້ບຣໍສິດຸຢາ່ງໃດ?                                                                                    
 
v ຈົງ່ຕັງ້ໃຈໃສໃ່ນການເຊືອ່ຟັງຄວາມ. ເມ່ືອທ່ານອ່ານພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນອາທິດນ້ີ, ຈົງຊອກຫາ

ຈຸດສໍາຄັນແລະຄໍາສ່ັງໂດຍຄວາມຕ້ັງໃຈເຊ່ືອຟັງ. 
v ຈົງ່ສາໍຣວດກວດເບງິຈດຸປະສົງຂອງທ່ານ. ຈົງ່ສໍາຣວດກວດເບິງ່ອັນໃດແມ່ນຈດຸປະສງົຂອງທ່ານກັບການ

ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າແລະຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ. ທ່ານຮັບໃຊ້ດ້ວຍການເຊື່ອຟັງແລະໃຫ້ກຽດພຣະອົງ, ຫຼທື່ານຮັບໃຊ້ເພ່ືອ
ຮັບຮອງແລະຍົກຍ້ອງຕົວເອງ? ສໍານຶກຜິດຕໍໍຄ່ວາມຄິດທີບ່ິດເບືອນຄວາມຈິງແລະຫັນໜາ້ຫາພຣະຄຣດິ. 

v ຈດົຈາໍເອົາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້. ໃນອາທິດນ້ີໃຫ້ຈ່ືຈໍາ 1 ເປໂຕ 1: 22 . ຈ່ົງເຕືອນສະຕິຕົນເອງໃນ
ແຕ່ລະມ້ືໃຫ້ຮັບໃຊ້ດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມຮັກຄົນອ່ືນດ້ວຍນ້ໍາໃສໃຈຈິງ   

ຊວີດິບຣໍສິດຸໃນບດົຮຽນນີອ້າດບໍເ່ປນັແຮງກະຕຸນ້ໃຫໂ້ຮມກນັຫຼແືຍກອອກຈາກກນັຂອງກຸມ່ຄົນ.   ແຕໃ່ນເມ່ືອທຸກສາຍ
ຕາມອງເບິ່ງທິດທາງການກະທໍາ, ເຂົາຈະເຫັນພຣະເຢຊູຄຣິດ ດັ່ງນັ້ນຈົງສືບຕໍ່ອທຸິດຕົນເພ່ືອພຣະປະສົງຂອພຣະອົງ. 

 
ອປຸຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບບັຕດິສມັພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 



 1

ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວັນອາທດິ ທ ີ27 ກໍຣະກະດາ 2014(7-27- 2014 ) 

__________________________________________ 
ອົດທົນດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ 

                          
       ອັນໃດຄືການເດີນທາງທ່ີດີຍອດຍ້ຽມຂອງທ່ານເມ່ືອທ່ານຕ້ອງອົດທົນຕ່ໍລະຍະການເດີນທາງທ່ີຍາວໄກ? 
                                          ຈົ່ງໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າໃນທຸກສະພາບການ. 
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
ທ່ານເຄີຍໄດຍ້ິນການແຂງ່ຂັນຄວາມແຂງແກນ່ຂອງຊາຍໜຸມ່ບໍ?່ ລະຍະທາງການແຂງຂັນແຕລ່ະສະຖານທີ່ກເໍຮັດໃຫ້
ອິດເມ່ືອຍຫຼາຍສົມຄວນ  ລະຍະທາງລອຍນໍາ້ 2.4 ໄມ (miles), ລະຍະທາງຖບີຣດົຖີບ 112 ໄມ (miles), ແລະສຸດ
ທ້າຍດ້ວຍການແລ່ນທາງໄກລະຍະ 26.2 ໄມ(miles) ທັງໝົດນີ້ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 17 ຊົ່ວໂມງ.  ຫຼາຍຄົນໄດ້
ບັນລະຍາຍວາ່ການແຂ ່ງຂັນນີເ້ປັນການແຂ່ງຂັນທີ່ສດຸຍອດຂອງຄວາມອົດທົນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງ.  
  
ທ່ານອາດຈະບໍເ່ຄຍີເຂົາ້ຮວ່ມການແຂງ່ຂັນຄວາມແຂງແຮງຂອງຮ່າງກາຍຢ່າງນີ.້ ແຕທ່າ່ນອາດທດົສອບຄວາມແຂງ
ແຮງດ້ວຍຕົວເອງ ແລະທ່ານກຈໍະທໍາການທົດສອບຢູ່ເລື້ອຍໆ.    
 
ໃນຖານະທີເ່ປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ, ສະຖານະການທີຫ່ຍຸ້ງຍາກສາມາດທົດສອບຄວາມອົດທົນຂອງເຮົາໄດ້ເມື່ອເຮົາ
ເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົາ້. ແຕບ່າງທີເຮາົອາດຈະໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງໃນລະວາ່ງສອງສາມວນັຫັຼງຈາກປະສົບກບັບັນ
ຫາຄວາມເຈັບຊ້ໍາທາງດ້ານຈິດໃຈ, ເຊັ່ນການສູນເສັຽວຽກ.   ແຕ່ຖ້າຄວາມຕຶງຄຽດຂອງວັນເຫຼົ່ານັ້ນຕໍ່ເນື່ອງໄປເປັນອາ
ທິດຫຼເືປັນເດືອນ ຫືຼຕລອດທັງປີ?  ມັນເປັນການຍາກຕໍ່ຄວາມອົດທົນຂອງເຮົາເມື່ອເຮົາບໍຮູ່້ເຫັນຊ່ອງທາງວ່າຈະຈົບລົງ
ໄດເ້ມ່ືອໃດ.      
 
ໃນບດົຮຽນນີ,້ ພວກເຮາົຈະກວດສອບເບິງ່ຄໍາໜູນໃຈຂອງເປໂຕ ທີໜູ່ນນ້ໍາໃຈເຮາົໃຫ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາເຖິງແມ່ນ
ຈະປະສົບກັບຄວາມທຸກຍາກ ເພາະພຣະອົງເປນັທຸກສິງ່ຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.  ອຄັສາວົກໄດໃ້ຫ້ເຫດຜົນພວກເຮົາຕໍ່
ການອົດທົນແລະສືບຕໍກ່ະທໍາໃນສິ່ງທີ່ຖກືຕ້ອງເພາະພຣະເຈົ້າຊົງດີ. 
 

ພຣະຄມັພີກ່າວວາ່ຢ່າງໃດ?        ( ເບ່ິງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

      ສກືສາພຣະຄມັພ ີ
1. 1 ເປໂຕ 2: 13-17: 
13ເພາະເຫັນແກອ່ົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທ່ານທັງຫລາຍຈົ່ງຍອມຢູໃ່ຕ້ຂໍບ້ັງຄັບທີມ່ະນຸດຕັ້ງໄວ້ທຸກຢ່າງບໍວ່່າຜູ້ນັ້ນຈະເປັນມະ
ຫາກະສັດຜູ້ສູງສຸດ. 14 ຫລຈືະເປັນຜູ້ປົກຄອງທີໄ່ດ້ຮັບສັ່ງຈາກພຣະມະຫາກະສັດນັ້ນໃຫ້ລົງໂທດຜູທ້ີ່ເຮັດຊົ່ວແລະຍົກ
ຍ້ອງຜູທ້ີ່ເຮັດດ.ີ 15 ເພາະນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າເປັນດັ່ງນີແ້ຫລະຄດື້ວຍເຮດັການດດີັ່ງນັ້ນພວກທ່ານຈະໄດລ້ະງັບ
ຄວາມໂງຂ່ອງຄົນທີບ່ໍມີ່ສະຕໃິຫ້ມິດເສັຍ. 16 ຈົ່ງດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງຄົນມີເສຣີພາບແຕຢ່່າໃຊ້ເສຣີພາບນັ້ນເປັນຂໍ້ອ້າງ
ເພື່ອເຮັດຄວາມຊົ່ວແຕຈ່ົ່ງດໍາເນີນຊີວິດເໝືອນເປນັຂ້ອຍຂ້າຂອງພຣະເຈົ້າ. 17 ຈົ່ງໃຫ້ກຽດແກ່ທຸກຄົນ ຈົ່ງຮັກບັນດາພີ ່
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ນ້ອງ ຈົງ່ຢໍາເກງພຣະເຈົ້າແລະຈົງ່ຖວາຍກຽດແດມ່ະຫາກະສດັ.     
 
ພວກເຮົາຈະພິສູດເສຣີພາບຂອງເຮົາໃນພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ? ວິທີທາງນຶ່ງທີ່ເຮົາຈະໃຫ ້ຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ຜູມີ້ສິດອໍານາດໃນ
ຕົວເຮົາ ລວມໄປເຖງິອໍານາດການປກົຄອງໃນປັດຈຸບນັ.  
 
ຄໍາສັ່ງນີເ້ບິ່ງເປັນເໜືອນຄໍາສັ່ງທີພິ່ເສດ,     ເໝອືນດັ່ງເປໂຕໄດຂ້ຽນໄປເຖງິຄຣິສຕຽນທີ່ມີຄວາມປະພຶດທີ່ບໍເ່ໝາະສົມ. 
ເປັນຫຍັງຄົນເຫ່ົຼານີຈ້ຶ່ງຄວນໃຫ້ຄວາມໂຄຣົບຢ່າງສັດຊື່ຕໍ່ອໍານາດການປົກຄອງທີເ່ຮັດໃຫ້ເຂາົສນູເສັຽອສິຣະພາບຂອງ
ຄວາມເຊື່ອທາງສາສນາ.  ຄໍາຕອບແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສັດຊື່ຂອງເຂົາທີ່ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈທີ່ມເີສຣີພາບໃນ
ອົງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ  ເຂົາມີເສຣີພາບບໍແ່ມ່ນເສຣີພາບຕໍ່ຄວາມບາບທີ່ຂັດແຍ້ງຊຶງ່ກັນແລະກັນ. ເຂາົບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະເຫັນ
ພ້ອມກັບຄວາມຄິດເຫັນແລະການກະທໍາຂອງອໍານາດການປກົຄອງ. ແມ່ນແລ້ວ, ໃນການມີເສຣີພາບຂອງເຂົາໄດມ້າ
ຈາກການຢຸດເປັນທາດຂອງຄວາມບາບ, ຄຣສິຕຽນໃນສມັຍເລມີຕົ້ນບໍໄ່ດ້ຕກົເປັນທາດຂອງນສິັຍຄຽດແຄ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະ
ເປັນດ້ານຄໍາເວົ້າແລະການກະທໍາທີຕ່ໍ່ສູຜູ້້ທີມ່ີອໍານາດທີເ່ຂົາບໍເ່ຫັນດ້ວຍ. 
 
ຄຣສິຕຽນບໍຄ່ວນໃຊ້ເສຣີພາບຂອງຕົນໃນພຣະຄຣິດເພື່ອເອົາຊະນະຄົນອື່ນ ແມ່ນກະທັ້ງການເລືອກຕັ້ງ.     ຖ້າເຮົາໄວ້
ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງຈິງຈັງຕໍຄ່ວາມຫວ່ງໃຍໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ,    ເຖງິແມ່ນການຕັດສິນດ້ວຍຂາດສະຕິ
ປັນຍາຂອງຜູປ້ົກຄອງກບໍໍສ່າມາດສາ້ງຄວາມເສັຽຫາຍໃນຄວາມຮູສ້ຶກຂອງເຮົາໄດ.້ ດັ່ງນັ້ນ, ພົລເມືອງຂອງສະຫະຣັດ
ອະເມຣກິາຈຶ່ງມີສິດໃນການປາກເວ້ົາໃຫ້ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງເຂົາ ພົລເມືອງຂອງຣາຊອານາຈັກສວນັກໍເຊ່ັນດຽວ
ມີເສຣີພາບໃນການທໍາຄວາມດແີລະຫຼີກລ້ຽງຈາກການໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ເປັນການໃສຮ່້າຍປ້າຍສທີີ່ເປັນຄໍາເວົ້າຂອງຄົນຊົ່ວ. 
ສະຕປິັນຍາຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າແມ່ນມາຈາກຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການປົກປ້ອງຂອງພຣະອົງ,   ແລະເຂົາຈະບໍ່ກບັ
ຫັນໄປເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມຢ້ານກົວ.     ພວກເຮົາສືບຕໍ່ກະທໍາແຕສ່ິ່ງທີ່ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງແລະດີເໝືອນດັ່ງກັບເຮົາ 
ເປັນຄົນໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ.  
  
ຄວາມປາຖນາທີຈ່ະຄວບຄຸມດູແລຊື່ສຽງຂອງເຮົາແລະສັງຄົມ, ເຮົາອາດຈະໄດ້ປະເຊີນໜ້າຢ່າງອດົທົນຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ໝິນ່ 
ປມາດເຮົາ. ແຕ່ເປໂຕກ່າວໄວ້ວ່າວິທທີາງທີຈ່ະປະເຊີນກັບຄົນເຫ່ົຼານີ້ຄທືໍາຄວາມດແີລະດທີີ່ສຸດ. 

                              ພວກເຮົາຈະຍອມຮັບແລະສັດຊື ່ຕໍ່ຜູນ້ໍາທີເ່ຮົາບໍ່ເຫັນດີດ້ວຍໄດ້ຢ່າງໃດ? 

 

2. 1 ເປໂຕ 2: 18-20: 
18 ທ່ານທັງຫລາຍທີ່ເປັນຜູຮ້ັບໃຊ້ເອຍີ,ຈົງ່ຍອມຟັງນາຍຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມໂຄຣບົທກຸຢ່າງບໍແ່ມ່ນແຕນ່າຍທີ່ເປັນຄົນ
ໃຈດສີຸພາບເທົ່ານັ້ນແຕທ່ັງນາຍທີໂ່ຫດຮ້າຍເໝືອນກັນ. 19 ຖາ້ຜູ້ໃດຍອມຮັບຄວາມທຸກທຣໍະມານອນັບໍເ່ປນັທມັເພາະ
ເຫັນແກພ່ຣະເຈົ້ານັນ້ແຫລະ,ເປັນການຊອບ. 20 ເພາະຖ້າພວກທ່ານເຮັດການຊົ່ວແລະອົດທົນເອົາການຂ້ຽນຕເີພາະ
ເຮັດຊົ່ວຈະເປັນການດີການຊອບຢ່າງໃດແຕຖ່້າພວກທາ່ນເຮັດການດແີລະອົດທົນເອົາຄວາມທຸກທໍຣະມານເພາະການ
ດີນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນແຫລະ,ເປັນການຊອບຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າ. 
 
ບາງຄັ້ງເຮົາກໍນໍາເອົາຄວາມທຸກທຣໍະມານຂອງເຮົາຜ່ານເຂົາ້ມາທາງດ້ານຄວາມຄິດແລະການກະທໍາຂອງເຮົາ. ບາງເວ 
ລາຄວາມທົນທຸກທຣໍະມານຂອງເຮົາກມໍາຈາກການກະທໍາທີ່ບໍຍຸ່ດຕິທັມຂອງຄົນອືນ່. ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງຕົວຢ່າງເຣື່ອງ 
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ຂອງເປໂຕ. ທ່ານໄດ້ຍູໜູ້ນນໍ້າໃຈເຂົາໃຫ້ໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ແມ່ນພຽງແຕສ່ະພາບການເປັນຢູ່ໃນຊວີດິ 
ປະຈໍາວນັ, ຕລອດເຖິງຄວາມເຈັບປວດທີເ່ກີດຈາກການຢູ່ພາຍໃຕກ້ານປົກຄອງຂອງເຈົາ້ນາຍທີໂ່ຫດຮ້າຍ. 
       ຈະເປັນໄປໄດ້ຢາ່ງໃດໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຄວາມຍາກລໍາບາກ? ເປໂຕໄດຂ້ຽນໄວ້ວ່າເຮົາສາມາດອົດທົນ
ໄດເ້ມື່ອເຮົາຍັງມີ " ຄວາມສົນໃຈໃນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ.î 
Ø ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຄວາມຊົ່ວທີເ່ກີດຂຶ້ນໃນໂລກນີ້. 
Ø ພຣະເຈົ້າແມ່ນຕັດສິນດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທັມ, ແລະບໍມີ່ການກະທໍາຂອງຄວາມບໍ່ຍດຸຕິທັມໃດທີບ່ໍໄ່ດ້ແຈງ້ລ່ວງ

ໜ້າໂດຍອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ຂອງສວນັ. 
Ø ພຣະເຈົ້າຊົງສັດຊື່ຕໍ່ການຕັດສິນທັງຄວາມຖືກຕ້ອງແລະບໍຖ່ືກຕ້ອງ.                                                                             

 
ໃນຖານະທີເ່ປັນຄຣສິຕຽນ,   ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ຂໍ້ສເນຕີໍ່ຜ ູ ້ທີໄ່ດ້ຮັບຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານໃນຄວາມບໍຍຸ່ດຕິທັມຫຼື
ຖືກກ່າວໂທດໄດຢ້່າງໃດ?   ພວກເຮົາສາມາດສະແດງໃຫ້ເຂາົເຫັນໄດພ້ຽງແຕ່ຄນຸຄ່າຄວາມດີຂອງຄວາມເຊື່ອວາງໃຈ
ຂອງເຮົາ ເຮົາສາມາດສະແດງໃຫ້ເຂົາເຫັນພຣະເຈົ້າໃນເຮົາ.  ພຣະອົງອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮົາສໍາຣວດກວດເບິ່ງການ
ກະທໍາຂອງເຮົາເພາະພຣະອົງຊງົດີແລະຕັດສິນດ້ວຍຄວາມຍຸດຕທິັມ. ໃນຖານະທີ່ເປັນພຣະເຈົ້າທີດ່ີສົມບູນແບບ ພຣະ
ອົງເຮັດແຕ່ສິ່ງທດີີເພ່ືອມະນຸດ.   
 
ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ, ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ຮູກ້່ອນກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທັມແລະການລົງໂທດ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກປ້ອຍດ່າ, ຖົ່ມນໍ້າ
ລາຍໃສ,່ ຖືກຂ້ຽນຕີແລະຂ້າໃຫ້ຕາຍເພ່ືອເປັນຄ່າໄຖ່ຄວາມຜດິບາບຂອງເຮົາ.  ພຣະເຢຊຄູຣດິຖືກບັນດານໃຫ້ເປນັຄນື
ມາຈາກອໂຸມງຝັງສົບຫຼັງຈາກການຕາຍຢ່າງສິ້ນຫວັງ    ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຮົາສາມາດມີຄວາມຫວັງໃນພຣະອົງຜ່ານ
ທາງຄວາມເຊ່ືອ 
 
ພຣະເຈົາ້ຈະລົງໂທດຄວາມຊົ່ວ, ແຕພ່ຣະອົງໄດຈ້ັດຫາຄວາມຫວັງໄວ້ສໍາລັບພວກເຮົາ.  ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍປະໃຫ້ເຮົາປະ
ເຊີນໜ້າກັບຄວາມບາບຂອງເຮົາຕາມລໍາພັງ. 
 
ນອກຈາກນີ,້ ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະຢູ່ໃນທ່າມກາງຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທມັກໍຍັງມີຄວາມຫວັງ. ພຣະເຈົ້າສັດຊື່ຕໍທຸ່ກຄົນທີ່ມີຄວາມ
ອົດທົນ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ຫຼົງລືມໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ບໍວ່າ່ພຣະອົງຈະອະນຍຸາດໃຫ້ຊາຕານຢູ່ອອ້ມຮອບເຮົາແຕ່ໃນທີ່ສດຸກໍ
ໜີໄປໂດຍບ່ໍມີຄໍາຕອບ. ເພາະເຮົາເຊ່ືອໃນພຣະອົງແລະຮູພ້ຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາຖືກຮຽກເອີນ້ໃຫ້ປະ
ພຶດເໝືອນຜູ້ທີເ່ຊື່ອຢ່າງຈິງຈັງ ພຣະເຈົ້າເປັນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທແ້ລະເປນັຄວາມພົ້ນຂອງໂລກທັງໝດົ. 
 
3. 1 ເປໂຕ 2: 21-23: 
21 ເພາະວ່າພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊົງເອີ້ນພວກທ່ານໄວ້ສໍາລັບການນີແ້ຫລະ ເພາະພຣະຄຣດິກໍໄດຊ້ົງທົນທຸກທໍຣະມານແທນ
ທາ່ນທງັຫລາຍເໝອືນກນັ   ໂດຍໃຫ້ເປນັແບບຢາ່ງແກພ່ວກທາ່ນເພ່ືອພວກທາ່ນຈະໄດ້ຕດິຕາມຮອຍພຣະບາດຂອງ
ພຣະອົງ.   22  ìພຣະອົງບໍໄ່ດ້ຊົງເຮັດບາບຈັກປະການແລະຄາໍອບຸາຍໃນພຣະໂອດຂອງພຣະອົງກຊໍອກບໍພ່ບົî.  23 
ເມ່ືອເຂົາກ່າວຄາໍຫຍາບຊ້າຕໍ່ພຣະອົງພຣະອົງກບ່ໍໍໄດ້ຊົງກ່າວຄໍາຫຍາບຊ້າຕອບເມື່ອພຣະອົງຊົງທົນທຸກທຣໍະມານພຣະ
ອົງກໍບໍໄ່ດ້ຂູ່ເຂັນແຕຊ່ົງມອບເຣື່ອງຂອງພຣະອົງໄວ້ກັບພຣະເຈົາ້ຜູ້ຊົງພິພາກສາຢ່າງຍຸດຕທິັມ. 
 
ພວກເຮົາສາມາດອດົທົນຄວາມທຸກລໍາບາກໂດຍປາສຈາກການເຮັດບາບ,     ແລະແບບຢ່າງຂອງເຮົາແມ່ນພຣະເຢຊູ 
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ຄຣດິ. ເປໂຕໄດເ້ວ້ົາເຖິງພຣະທັມເອຊາຍາບົດ 53,    ຜູປ້ະກາດທີ ່  " ຮບັໃຊ້ດວ້ຍຄວາມທນົທກຸທຣໍະມານ "  ຄໍາເວົ້າ 
ປໂຍກນີໄ້ດຊ້ີ້ໄປເຖິງພຣະເມຊີອາ. ເປໂຕໃຊ້ປໂຍກນີເ້ພາະຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາເຫັນເຖງິຄວາມເຈັບປວດໃນການຕັດສິນ
ທີ່ບໍຍຸ່ດຕິທັມ, ພຣະເຢຊູບໍມີ່ຄວາມບາບ. 
 
ບາງຄົນອາດເວົ້າວ່າ, ìພຣະເຢຊູບໍມີ່ບາບເພາະພຣະອົງເປັນພຣະເຈົາ້. ແຕຂ່້າພະເຈົ້າເປັນມະນຸດ!î ແມ່ນແລ້ວ, ພຣະ
ເຢຊູເປັນພຣະເຈົາ້ຢາ່ງເຕັມປ່ຽມແຕພ່ຣະອົງກໍເປນັມະນຸດຢ່າງເຕມັປ່ຽມ. ພຣະອົງເລອືກທີຈ່ະເຊື່ອຟັງ, ແລະພວກເຮົາ
ເດ. ພຣະເຈົ້າຊົງຊາບວ່າການກະທໍາຂອງເຮົາບໍຖ່ືກຕ້ອງຕໍກ່ານອົດທົນຕໍກ່ານຕດັສິນທີ່ບໍຍຸ່ດຕິທັມ.  ເໝືອນພຣະເຢຊ,ູ 
ແຕກ່ານຕອບສນອງຂອງພຣະຄຣດິແມ່ນເປົ້າໝາຍແລະຈຸດປະສົງຂອງເຮົາ.    ຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະອົງອາດເຮັດໃຫ້
ເຮົາເຮັດດີ ເຖິງແມ່ນເຮົາປະເຊີນໜ້າກັບຊາຕານແລະຄວາມເຈັບປວດອັນໃຫ່ຽ.  
 
ຕົວຢ່າງຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນຫຍັງ? ພຣະເຢຊູຄຣິດເປນັຕົວຢ່າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈທີຖ່ືກຕ້ອງພຽງຜູ້ດຽວໃນການຕັດສິນ
ຢ່າງເປັນທັມ. ເຖິງແມ່ນທ່ານຈະປະເຊີນກັບສະພາບການກິຈວັດປະຈໍາວັນ,   ຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງທ່ານ,  ຫຼຢູ່ືໃນ
ລະຫ່ວາງສອງສິ່ງ, ກສໍາມາດໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາໄດ້ເພາະພຣະອົງຊງົດ.ີ  ຄວາມຈິງ, ຄວາມຫວງັຂອງຄຸນຄວາມດີ
ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເຝົ້າຮັກສາຈິດໃຈ.  ທີເ່ປັນເຫດຜົນໃຫ້ເຮົາມ ີຄວາມອົດທົນ ເພາະເຮົາພົບສິ່ງທີດ່ີໃນພຣະອົງ. 
 
ທ້າຍສຸດ, ພຣະເຈົ້າກໍຈະກໍານົດຂອບເຂດຄວາມທຸກທໍຣະມານທັງໝົດແລະຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທັມ. ພຣະອົງໄດສ້ໍາແດງໃຫ້
ເຮົາຮູແ້ລ້ວວາ່ພຣະອງົຈະຊງົກະທໍາດ້ວຍການເອົາຊະນະຄວາມຕາຍແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມບາບພ່າຍແພ້.  ພຣະເຈ້ົາຊົງ
ດົນບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູຄຣດິເປັນຄືນມາຈາກຕາຍບໍແ່ມ່ນພຽງແຕເ່ອົາຊະນະຄວາມຕາຍ.   ແຕທ່ັງໝົດແມ່ນເຮັດໃຫ້
ຄືນສູ່ສະພາບດ ີແລະເມ່ືອເຮົາຍືນກັບພຣະເຢຊູຄຣດິໃນຄຸນຄວາມດຂີອງພຣະອົງ ເຮົາກໍຈະຍືນຍັດຢູ່ຕລອດໄປ. 

                                                                                                                                                                                         
                                                ບົດຮຽນແຫງ່ຊວີດິ.      
ມຂີ ັ ້ນຕອນອັນໃດທີ່ທ່ານສາມາດນາໍມາໃຊກ້ບັຄວາມໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈົາ້ໃນທຸກສະຖານະການ?                                                                                  
 
v ຈົງ່ຮບັການສກຶສາ.ຈ່ົງພິສູດເບ່ິງຄົນໃນທ້ອງຖ່ິນແລະຜູ້ທ່ີມີອໍານາດໜ້າທ່ີໃນການປົກຄອງບ້ານເມືອງ

ຂອງທ່ານແລະໃຫ້ຄວາມໂຄຣົບໃນທິດທາງດຽວກັບທ່ານໃຫ້ຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະຄຣດິ.   
v ເລອືກໃນການໃຊເ້ສຣພີາບ. ການເປັນຄຣສິຕຽນແມ່ນການແນໃ່ຈໃນການມີເສຣີພາບໃນພຣະຄຣດິ. ຈົງ່

ເລືອກໃຊ້ຄວາມມີເສຣີພາບໂດຍການບໍໂ່ຕ້ຕອບເມ່ືອມີບາງຄົນເຮັດຜິດຫຼເືວົ້າແດກດັນທ່ານໃນອາທິດນີ.້ 
v ຈົງ່ມຄີວາມຫວ່ງໃຍຕໍຄ່ຣສິຕະຈກັທີຖ່ກືລບົກວນ. ຈ່ົງຕິດຕ່ໍພົວພັນຄະນະຮັບໃຊ້ເໝືອນເປັນຜູ້ອຸປະ

ຖັມຊໍາລັບຄຣິສຕະຈັກຫືຼບຸກຄົນທ່ີປະສົບກັບການລົບກວນ. ໃຫ້ການສນັບສນູນຄະນະຮັບໃຊ້ດ້ວຍ
ການອະທິຖານເພ່ືອ. ພິຈາຣະນາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອໃນດ້ານການເງິນ.  

 
ຢ່າເບິ່ງກາຍຄຸນງາມຄວາມດີຂອງພຣະເຈົ້າ. ເຖິງແມ່ນຈະຕົກຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຈົ່ງເລືອກທີ່ຈະ
ນໍາເອົາຄວາມສັດຊື່ແລະການໃຫ້ກຽດຕໍ່ພຣະອົງ     ກອ່ນທີຈ່ະໃຫ້ກຽດໂລກດ້ວຍຄວາມອົດທົນກັບພຣະອົງດວ້ຍ
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.  

                                     ອປຸຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບບັຕດິສມັພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ3 ສິງຫາ 2014 (8-3-2014) 

 

 ຄວາມເຊືອ່ທີຕ່ຽມພອ້ມ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ຄວາມທຸກທໍຣະມານສາມາດນໍາພວກເຮົາເຂ້ົາໄປຫາອົງພຣະເຢຊູ. 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
      ບິບ! ບິບ! ບິບ! ແມ່ນຂອງສຽງໂມງປຸກລັ່ນດັງກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ, ທ່ານປຸກຕົນເອງອອກຈາກຕຽງນອນ ນຸ່ງເຄື່ອງຫັດ
ກາຍຍະບໍຣິຫານໂດຍອອກບ້ານໄປແລ່ນແລະໄດເ້ຫັນຕາເວັນຂຶນ້ຢ່າງສວຍງາມ. ເວລາທາ່ນເມ່ືອຍທ່ານກໍພະຍາຍາມ
ບັງຄັບຕົນເອງແລ່ນໄປໄກກວ່າເກົ່າອີກໜ້ອຍນຶ່ງ.   ຄຶດວ່າໂດຍຫັດກາຍຍະບໍຣິຫານແຕລ່ະວັນນັ້ນພວກເຮົາມອງເຫັນ
ສິງ່ດີຈະເກີດຂຶນ້ໃນອະນາຄດົຍາວນານເພ່ືອໃຫ້ມີສຂຸພາບແຂງແຮງດີ.   
    ການຍອມທຸກທໍຣະມານເພາະພວກເຮົາໄດຕ້ ິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປກໍເໝອືນກັນ ເຮດັຢ່າງນີກ້ເໍພາະພວກເຮາົມອງ
ເຫັນສິ່ງດີຈະເກດີຂຶນ້ໃນອະນາຄົດ.  ຖ້າມກາງຄວາມລໍາບາກແລະເຈດັປວດນີພ້ວກເຮົາສາມາດຮຽນບົດຮຽນອັນດໄີດ.້  
ໃນປຶ້ມ 1 ເປໂຕ ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນວ່າເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຍຶດໝັ້ນຢຶນກັບອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ ພວກເຮົາຈະພົບເຫັນວ່າ
ໃນຖາ້ມກາງການຂົມ່ເຫັງແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານ ກຈໍະຍັງມີສິ່ງດເີກີດຂຶນ້ແນ່ນອນ. 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ?  
 

 
ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ

1. 1 ເປໂຕ 3:13-14: 
13 ຖາ້ທາ່ນທງັຫລາຍກາຍເປນັຄນົໝັນ້ໃຈເຮດັການດ ີໃຜໜໍຈະເຮັດຮ້າຍແກ່ທ່ານ 14 ແຕເ່ຖິງແມ່ນວ່າທ່ານທັງຫລາຍ
ທົນທກຸເພາະໄດເ້ຮດັການຊອບທັມ ພວກທາ່ນກເໍປັນສຸກ ແຕຢ່່າຊູ່ຢາ້ນການທ່ີເຂົາເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານສະດຸ້ງຕົກໃຈນັ້ນ 
ແລະຢ່າວິຕົກກັງວົນ 
       ໃນຊ່ວງອົງພຣະເຢຊູສິ້ນພຣະຊົນ ເປໂຕເປັນຄົນຂີ້ຢ້ານຈນົຕົວສັ່ນແລະກໍປົບໜໄີປ.    ຫລາຍປຕີໍ່ມາເພິ່ນເປັນຄົນ
ປ່ຽນແປງເວລາເພ່ິນໄດຂ້ຽນຈົດໝາຍທ ີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າເປໂຕສະບັບທີ  1.  ເພິ່ນຍິນດຍີອມຮັບການຖກືຂົມ່ເຫັງແລະ
ຍອມເປັນທຸກເພາະເພິ່ນໄດ້ເຂົ້າໃຈເພີ້ມວ່າການມີຊີວິດໃນອະນາຄົດສໍາຄັນກວ່າຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.  ເພິ່ນໄດເ້ຫັນອົງພຣະ
ເຢຊຄູຣດິຄືນມາຈາກຕາຍ, ແລະສິງ່ນັນ້ໄດປ້່ຽນຊີວິດຂອງເພິ່ນຢ່າງສິ້ນເຊີງ.   ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າໃນໂລກນ ີ ້ເຖິງຈະມີ
ຄວາມທຸກທໍຣະມານ ແລະເພ່ິນຍັງມີຄວາມຫວງັໃນອະນາຄດົ-ໃນອາະນາດຄົດເພ່ິນຈະໄດຮ້ັບລາງວັນເພາະເພິ່ນໄດ້
ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າເຖິງຈະເປັນທຸກຫລາຍພຽງໃດກຕໍາມ. 
     ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ປະກາດທີ່ເດັດຂາດແລະມີເຫດຜົນ ຫລາຍເທືອ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດຂ້ຶນ້ໂຕວ້າທີເຖງິເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາວ່າ  
ພຣະອົງມີແທ້ບໍ່.  ມີຫລາຍຄົນໄດ້ໂຈມຕີແລະກ່າວບໍ່ດຕີໍ່ຂ້າພະເຈົ້ານາໆປະການ.    ບາງເທື່ອຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເອົາຫົວຊາ
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ເຖິງຄໍາຕຕິຽນ ແລະບາງຄໍາຕິຕຽນຂ້າພະເຈົ້າກໍຕ້ອງເອົາໃຈໃສ.່  ຂ້າພະເຈົາ້ເອງກໍຖາມສະມາຊິກໃນຄອບຄົວວາ່ພວກ
ເຂົາເຈົ້າຍອມໃຫ້ຄົນອື່ນທໍາລາຍຮ່າງກາຍຫລືບໍເ່ພາະຂ້າພະເຈົາ້ປະກາດຄວາມຈິງ.    ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຍອມປະ
ເຊີນກັບການຕໍຕ່້ານຂອງຄົນ ແລະຍອມຖວາຍຊວີດິເພ່ືອຜູທ້ີ່ເຮົາເຊ່ືອຖື. 
     ເປໂຕກໍຍອມຖວາຍຊວີດິ ຍອມແລ້ວກໍຍອມອີກຕໍ່ຄນົທີ່ຕໍສູ່້ ເພາະເພິ່ນຕັດສິນໃຈຢຶດໝັ້ນໃນຜູ້ທີຕ່ົນເຊື່ອຖື:  
Ø ເວລາອົງພຣະເຢຊູເອີ້ນໃຫ້ເປໂຕອອກຈາກເຮືອຍ່າງໄປເທິງໜາ້ນໍ້າ. 

Ø ເວລາເປໂຕໄດ້ຖືກຫາເຣື່ອງວ່າເປັນຄົນຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊ.ູ 

Ø ເວລາເປໂຕໄດ້ປະສົບເຫັນກັບຕາວ່າອົງທີ່ພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍ. 

Ø ເວລາເປໂຕຮັບໃຊໃ້ນບ່ອນກັນດານຕໍ່ຄວາມເຊ່ືອຂອງເພ່ິນ. 

 

     ນີເ້ປັນເວລາທີ່ເອົາຈິງແທຕ້ໍຄ່ວາມເຊື່ອຂອງທ່ານ.  ຖ້າຊີວິດມີຢູ່ພຽງແຕ່ວັນນີ້ ບໍ່ມອີັນໃດຫລັງຈາກຕາຍແລ້ວ ມັນກໍ

ສົມຄວນຢ້ານໃນຊີວິດ.  ແຕໃ່ຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງທັມຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແລະພຣະອົງຮູ້ຈັກທຸກໆສິ່ງ ແລະຕັດ

ສິນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.   ດັ່ງນັ້ນ, ການທີ່ທ່ານໄດຮ້ບັຄວາມທຸກທຣໍະມານນ້ັນບ່ໍໄດ້ກາຍຜ່ານສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງໄປ

ລ້າໆ.  ພຣະອົງຈະໃຫ້ລາງວັນ ແລະໜູນໃຈທຸກຄົນຜູໄ້ດ້ຮັບຄວາມລໍາບາກຢ່າງບ ໍ ່ທ່ຽງທັມ. 

2. 1. ເປໂຕ 3:15-16 
15 ແຕໃ່ນໃຈຂອງທ່ານທັງຫລາຍ,   ຈົ່ງໂຄຣົບນັບຖືພຣະຄຣິດວ່າເປັນອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ ຈົ່ງມີໃຈພ້ອມຢູ່ສເມ ີ  ເພື່ອ
ພວກທາ່ນຈະສາມາດຕອບແກຕົ້ວໄດ້ຕ່ໍທຸກຄົນທີ່ຖາມພວກທ່ານວ່າ ທ່ານມີເຫດຜົນປະການໃດຈຶ່ງມ ີຄວາມຫວັງຢ່າງນີ້ 
16 ແຕຈ່ົງ່ຕອບດ້ວຍໃຈສພຸາບແລະຢໍາເກງ ແລະໃຫ້ມີໃຈສໍານຶກຜິດແລະຊອບອັນເສາະໃສເພ່ືອວ່າ,   ເມ່ືອພວກທາ່ນ
ຖືກປມາດນນິທາ ຄົນທີກ່່າວຫຍາບຊ້າຕໍທ່ັມນຽມຄຣສິະຕຽນອັນດີຂອງພວກທາ່ນນັ້ນ ກຈໍະໄດຮ້ັບຄວາມອັບອາຍ 
      ເປໂຕໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ທີເ່ຊື່ອຕຽມພ້ອມທີຕ່ອບຢ່າງມີເຫດຜົນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາ.  ຄໍາເວົ້າທີ່ແປວ່າ ìເຫດຜົນî ໄດ້
ອອກມາຈາກພາສາກຣກີ ອາໂປໂລຈີອາ ເປນັກົກຂອງພວກສາອັງກິດວາ່ ອາໂປໂລຈ.ີ  ຄໍາເວ້ົານີ້ບໍແ່ມ່ນຄໍາເວົ້າກ່າວ 
ເສັຽໃຈຂ ໍໂທດທີເ່ວ້ົາຜິດຫລເືຮັດຜດິອັນໃດອັນນຶ່ງ.  ແຕເ່ປັນຄາໍເວ້ົາທີ່ພວກທະນາຍຄວາມໃຊ້ໃນສານເຖິງເຫດຜົນທີ່
ສົມມາສມົຄວນເພ່ືອສລບູຈຸດຈົບໃນບັ້ນທ້າຍຂອງຄະດີ. 
       ເປັນຄໍາສັ່ງຂອງເປໂຕເພ່ືອຖວາຍພຣະກຽດແດພ່ຣະເມຊີອາອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ ເພິນ່ໄດບ້ອກວທິີຢ່າງລະອຽດດີ: 
ໃຫ້ສາມາດຕອບຢ່າງຕຶກຕອງ, ບອກເຖິງເຫດຜົນດວີ່າດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈິ່ງມີຄວາມຫວັງໃນອົງພຣະເຢຊ.ູ  ເມື່ອທ່ານ
ໄດເ້ອົາອົງພຣະເຢຊູມາເປັນອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າໃນຊີວິດແລ້ວ ທ່ານຄວນມີຄວາມເຂົ້າໃຈດທີ ີ ່ຈະອະທບິາຍໄດ້ຖ້າມີຄນົ
ຖາມເຖິງຄວາມຫວງັ ຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໃນອົງພຣະຄຣດິ. 
     ຂາ້ພະເຈົ້າມີບັນຫາເວົ້າເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນເອງໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນມັກອາຍ ແລະຢ້ານຄົນ
ຖາມແລ້ວບໍສ່າມາດຕອບຂໍ້ຂອ້ງໃຈຂອງຄົນອື່ນໄດ.້  ເພ່ືອຫລີກລ້ຽງບໍໃ່ຫ້ຄົນຖາມ ຂ້າພະເຈົາ້ກໃໍຊ້ວິທມີິດຢູ່ໂດຍບໍເ່ວົ້າ
ເຖິງຄວາມເຊື່ອທີຕ່ົນເຊ່ືອຖໃືນພຣະເຈົ້າເລີຍ.   ແຕເ່ມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເລີ້ມເຂົ້າໃຈເຖິງເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຕົນເອງຈຶ່ງມາ
ເຊື່ອໃນ ພຣະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າກໍມີຄວາມກ້າຫານທີ່ຈະກ່າວເຖິງເຣື່ອງພຣະເຈົ້າທີ່ຕົນເອງໄດເ້ຊ່ືອຢາ່ງມີເຫດຜົນ. 
         ເປໂຕໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍຊ່ຶງເປັນຄໍາສັ່ງໄປເຖິງຄຣິສະຕຽນຜູກ້ໍາລັງຖືກຂົ່ມເຫັງເພາະພວກເຂົາໄດກ້່າວເຖິງຄວາມ 
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ເຊື່ອຂອງຕົນໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ.   ໃນສັດຕະວັດທໍາອິດຄຣິສະຕຽນໄດພົ້ບກັບຄວາມປມາດ ຖກືທໍາລາຍ ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້
ເປັນພະຍານເຖິງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ.  ແຕເ່ປໂຕໄດໜູ້ນໃນພວກເຂົາໃຫ້ເປນັພະຍານທີດ່ເີຖິງຄວາມ
ຫວງັແລະຄວາມເຊ່ືອໃນອງົພຣະເຢຊຂູອງພວກເຂົາ. ມັນຈະເປັນຄໍາພະຍານອັນໃຫຍຫ່ລວງຖ້າພວກເຮົາຍອມຍຶດໝັນ້
ໃນຄວາມເຊ່ືອເຖິງຈະພົບກັບການຂົ່ມເຫ່ງ   ແລະພະຍາຍາມບອກຄົນອື່ນຢ່າງມີເຫດຜົນທີ່ເຮົາມີຄວາມຫວງັ ແລະມາ
ເຊ່ືອໃນອງົພຣະເຢຊຜູູ້ຄນືມາຈາກຄວາມຕາຍ! 
        ເປໂຕຍັງໃຫ້ລະວັງໃນເມື່ອກ່າວເຖິງຄວາມເຊື່ອຢ່າງມີເຫດຜົນຕໍ່ຄົນອື່ນຟັງ: ຈົ່ງເຮັດດ້ວຍຄວາມສ ຸພາບ ແລະໃຫ້
ກຽດແກ່ຜູຟ້ັງ.   ເມື່ອເຮັດດັ່ງນີ້ ຄົນທີໝ່ິນ່ປມາດແລະກ່າວຮ້າຍໃສທ່່ານ ກຈໍະໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍໃນເວລາສດຸທ້າຍ
ຂອງຊີວດິ. 
 

3. ເປໂຕ 4:1-2 

1 ສນັນັ້ນໂດຍເຫດທີພ່ຣະຄຣິດໄດ້ຊົງທົນທກຸທໍຣະມານທາງພຣະກາຍແລ້ວ ທ່ານທັງຫລາຍກຈໍົ່ງມີຄວາມຄຶດຢ່າງດຽວ
ກັນນັ້ນເປັນເຄື່ອງອາວຸດເໝືອນກັນ ເພາະວ່າຜູ້ທີທ່ົນທຸກທຣໍະມານທາງກາຍກໍໄດຢຸ້ດເສັຽຈາກການຜິດບາບ 2 ເພ່ືອຈະ
ບໍ່ດໍາເນີນຊີວິດທີຍ່ັງເຫລືອຢູໃ່ນໂລກຕາມຄວາມປາຖນາຂອງມະນ ຸດ ແຕດ່ໍາເນີນໄປຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ 
       ສ່ວນຫລາຍຂາ້ພະເຈົ້າມັກເດນີທາງດວ້ຍເຮືອບິນ.  ໃນບໍນ່ານມານີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດສ້ັງເກດເຫັນວ່າຄົນໂດຍສານບໍ່
ຄອຍມີນສິັຍດເີພາະພວກເຂົາບໍໄ່ດຕ້າມໃຈມັກເຊ່ັນ:  ລຽນແຖວຍາວ, ຄົນໂດຍສານຫລາຍໂພດ ລຖໍ້ານານແລະອື່ນໆ
ເປັນໜ້າເສົ້າໃຈທີຄ່ຣິສະຕຽນກໍມີການປະພຶດບໍດ່ີຕໍຄ່ຣສິຕະຈກັແລະເພ່ືອນບ້ານຄກືັນ.   ຄົນເຮົາມັກຈົ່ມເພາະຢາກໃຫ້
ຄົນອື່ນເອົາໃຈ. 
     ແຕກ່ົງກັນຂ້າມເພາະເປໂຕໄດ້ບອກໃຫ ້ìຕຽມພ້ອມî ຕຽມຕົນເອງເພື່ອປະເຊີນກັບຄວາມທຸກເໝືອນອົງພຣະເຢຊູ.  
ພວກເຮົາຜູເ້ປັນຄົນທີ່ເຊື່ອໃນອົງພຣະຄຣິດຄວນຕຽມພ້ອມທຸກຢ່າງທັງຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈທີຈ່ະປະເຊີນກັບຄວາມລໍາ
ບາກ ແທນທີ່ຈະເອົາແຕ່ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນຊວີດິ. 
 
ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຕຽມພ້ອມທີ່ຈະປະເຊີນກັບຄວາມທຸກລໍາບາກໄດ້? 
 
     1. ເປນັຜູ້ຕດິຕາມທີ່ຍອມທົນທຸກໃນດ້ານຮ່າງກາຍຍ້ອນຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ. 
     2. ດັດແປງນສິັຍໃຫ້ສົມກບັເປນັຜູ້ຍອມທຸກໃນດາ້ນຮ່າງກາຍ.  ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົາ້ໃຈວາ່ຕົນເອງຈະໄດຮ້ັບຄວາມ 
         ທຸກ ບໍແ່ມ່ນຍ ້ອມການບໍສ່ະດວກສະບາຍ. 
     3.ແທນທີ່ຈະມອງເຫັນຄວາມສະດວກສະບາຍດາ້ນຮ່າງກາຍໃນຊວີດິນີ,້ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ເສຣີພາບທີອ່ົງພຣະຄຣດິ 
        ໄດປ້ະທານໃຫ້ຄໄືດ້ອອກຈາກຄວາມຜິດບາບທັງສິນ້. 
 
     ໃນນາມທີ່ເຮົາເປັນຄຣສິະຕຽນ ພວກເຮົາຕ້ອງມອງເຫັນການທີພ່ຣະເຈົ້າໄດ້ເອີນ້ເອົາພວກເຮົານັ້ນ ບາງຄັ້ງກໍໄດຮ້ັບ
ຄວາມທຸກທໍຣະມານ.   ເຖິງຈະມີອັນໃດເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຮົາບໍ່ວ່າຈະດຫີລືຮາ້ຍ ຈະມີຫລາຍຄົນສັງເກດເຫັນວ່າພວກ
ເຮົາຈະເຮັດໃນສິ່ງທີແ່ຕກຕ່າງກັບຄົນອື່ນ.     ພຣະເຈົ້າສາມາດໃຊ້ທຸກສິ່ງທີເ່ກີດຂຶ້ນກັບຊວີດິຂອງພວກເຮົາ ຄວາມສໍາ
ເຮັດຫລຜືິດພ້ັງ ສິ່ງນີຈ້ະຊີ້ບອກໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ວ່າຄວາມພົ້ນແລະຄວາມຫວັງນີມ້ີຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ. 
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ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
  
ວິທີໃດທີ່ທ່ານຈະສາມາດດໍາລົງຊີວິດໄດດ້ີຖ້າມກາງຄວາມລໍາບາກ? 
Ø ຄາໍພະຍານສວ່ນຕວົ.  ກ່າວເຖິງເຫດຜົນຄວາມສັມພັນສ່ວນຕວົຂອງທ່ານຕໍ່ອງົພຣະເຢຊ.ູ  ຕຽມພ້ອມທີ່ຈະ

ແບ່ງປັນວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈິ່ງເຊື່ອ? 
 

Ø ສກຶສາເພີມ້. ອາ່ນປຶ້ມເຣື່ອງເປັນພະຍານເພ່ືອທ່ານຈະມີຄວາມຮູເ້ພ້ີມ ແລະສາມາດຕອບຄໍາຖາມຂອງຄົນອື່ນ
ໄດ້ຢ່າງສ ຸພາບແລະມີເຫດຜົນ. 

 
Ø ກາ່ວເຖງິຄວາມເຊືອ່ໃນທີຊ່ມຸນມຸ.  ຢ່າເຊື່ອເລີຍວ່າຄວາມເຊື່ອຖືນັ້ນເປັນເຣື່ອງສ່ວນຕົວແລະເປັນຄວາມລບັ.  

ໃນອາທິດຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ທ່ານຊອກຫາເປັນພະຍານບອກຄົນອື່ນວ່າທ່ານໄດ້ເຊື່ອແລະໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະເຢຊ ູ
ຄຣດິຢ່າງໃດ. 

 
     ທ່ານໄດເ້ລືອກທາງຈະເຂົາ້ແຂ່ງຂັນໃນການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ ນັນ້ໝາຍຄວາມວາ່ທ່ານຍອມພົບກັບຄວາມ
ທຸກລໍາບາກ.  ຈົ່ງເຂ້ັມແຂງເຖີດ ຈົ່ງກ້າວແລ່ນໄປຈົນເຖິງຫລັກຊັຍ.  ໃຫ້ຈໍາໄວ້ວ່າເວລາພວກເຮົາພົບກັບຄວາມລໍາບາກ
ນັ້ນເປັນວິທີດທີີ່ສຸດທີຈ່ະໃຊ້ບອກຄົນອື່ນໃຫ້ປັກຕາເບິ່ງອົງພຣະເຢຊູ. 
 
 

 
 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ10 ສງິຫາ 2014 (8-10-2014) 

 

 ຄວາມເຊືອ່ທີຊ່ື່ນຊມົຍິນດີ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ເລືອກເອົາຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີເຖິງຈະມີຊວິີດລໍາບາກເທ່ົາໃດກໍຕາມ. 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
      ສິງ່ແປກໆໄດເ້ກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດບາງຄັ້ງມັນກໍເຮັດໃຫ້ຊີວິດຕື່ນເຕັ້ນດ.ີ ແຕມ່ີສິ່ງແປກອີກຢ່າງອື່ນທີເ່ຮັດໃຫ້ຊີວິດເສົ້າ
ໃຈເຊ່ັນ: ໄປກວດໝປໍະຈໍາປ ີìໝໍບອກວາ່ຕອ້ງໄດກ້ວດເບິງ່ອີກເທອືນຶ່ງî, ໄດ້ຮັບຂຶ້ນເງິນເດືອນກາຍເປັນເຈັ້ຽສຊົີມພູຊ່ຶງ
ບອກໃຫ້ຢດຸງານ.    ການຮັບໃຊໃ້ນຄຣສິຕະຈັກກາຍເປນັສະໜາມສົງຄາມ.   ເຫັນວ່າສິ່ງແປກນີອ້າດເຮັດໃຫ້ຊີວິດອຶດ
ອັດ, ໃຈຮ້າຍ, ແລະອື່ນໆທີເ່ປັນທາງລົບ.  ຄົນມັກຖາມມວາ່ຄວາມຍນິດໃີນສິ່ງແປກໆ ນັ້ນຢູ່ໃສ? 
     ຄວາມຂັດສົນ, ຄວາມທກຸທຣໍະມານ, ການຖືກຂົມ່ເຫັງເປນັບັນຫາໃຫຍ່ບໍທ່ີ່ຈະໃຫ້ພວກເຮົາພົບກັບຄວາມຍິນດີໃນ
ຊີວິດ, ແຕ່ພວກເຮົາຢ່າຍອມໃຫ້ສິ່ງເຫລົາ່ນັ້ນມາເປນັປຣໍະປັກໄດ.້   ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າໃນຊີວິດນີຍ້່ອມມີຄວາມລໍາບາກ
ເຂົ້າມາ ພວກເຮົາຈະຕຽມພ້ອມຫລາຍເທົ່າໃນກ ໍເຫັນວ່າບໍເ່ປັນການພຽງພໍຈະປະເຊີນກບັມັນໄດໂ້ດຍອາສັຍກາໍລັງຂອງ
ເຮົາເອງ ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາເພິ່ງພລັງຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ ພວກເຮາົກເໍອົາຊະນະຕໍ່ບັນຫາທຸກຢ່າງໄດ້. 
     ບດົຮຽນໃນອາທດິນີຈ້ະຊອ່ຍໃຫ້ທ່ານປະສົບກັບຄວາມຍິນດີຖາ້ມກາງຄວາມຍາກລໍາບາກໃນຊີວດິໄດ ້ເພາະພວກ
ເຮາົສາມາດເປນັຄົນເລືອກເອົາ ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ. 
      
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ?  
 

 
ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ

1. 1 ເປໂຕ 4:12-13 
12 ພວກທີຮ່ັກເອຍີ, ຢ່າປລາດໃຈທີພ່ວກທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຮ້ອນຢ່າງແສນສາຫັດເປນັການລອງໃຈ ເໝ ືອນກັບວາ່
ເປັນເຫດອັນແປກປລາດເກີດຂ ຶ ້ນກບັພວກທາ່ນ  13 ແຕທ່່ານທັງຫລາຍຈົ່ງຊົມຊື່ນຍິນດີທີໄ່ດ້ມີສ່ວນໃນຄວາມທຸກທ ໍຣະ
ມານຂອງພຣະຄຣດິ ເພ່ືອວາ່ ເມ່ືອສະງ່າຣາສຂີອງພຣະອົງປາກດົຂຶນ້ ພວກທ່ານກໍຈະໄດຊ້ມົຊື່ນຍນິດີຢາ່ງຫລວງ
ຫລາຍເໝືອນກັນ 

         ຢ່າແປກໃຈ.  ຄໍາເວ້ົາຂອງເປໂຕເປັນຄໍາເວ້ົາໜູນໃຈທີ່ສດຸ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງການໄດຍ້ິນເລືອ້ຍໆ.  ເພ່ິນບໍໄ່ດຕ້ິ 
 ຕຽນຜູອ້່ານວ່າພວກເຂົາບໍໄ່ດ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າເວລາມີຊີວິດຖືກທດົລອງ.  ເປໂຕໄດ້ເຕືອນຄົນທີ່ເຊື່ອວ່າເວລາສຸດທ້າຍ 
 ພຣະເຈົ້າຈະເປດີເຜຍີໃຫ້ພວກເຮົາໄດເ້ຫັນລາງວັນທີມີ່ຄ່າຫລາຍກວ່າຄວາມທຸກລໍາບາກໃນທກຸວນັນີ.້ ເປໂຕຕ້ອງການ 
 ໃຫ້ພວກເຮົາເບິງ່ຮູບພາບອັນກວາ້ງໄກຂອງຊວີດິ ໃນອະນາຄດົພວກເຮົາຈະໄດປ້ະສົບກັບຂອງທີດ່ີກວ່າສິ່ງທີພ່ວກເຮົາ 
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  ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ.້ 
          ເປໂຕຮູ້ຈັກດທ່ີີພວກເຮົາໄດ້ປະສົບກັບຄວາມທ ໍຣະມານ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ ìຄວາມທຸກຮ້ອນ.î  ເພິ່ນບໍໄ່ດ້ມອງຂ້າມ
ຄວາມລໍາບາກຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນແທຄ້ວາມທຸກຮ້ອນຂອງພວກເຮົາອາດເຜົາໄໝ້ຢູ່ໃນຊີວິດ.    ມດັອາດຈະເຮດັໃຫ້
ພວກເຮົາໄດຮ້ັບຄວາມເປັນທຸກຍິ່ງຈົນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄໍາຖາມເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ ຫລືອາດສົງສັຍວ່າພຣະ
ເຈົ້າມີຈິງແທ້ບໍ່.  ແຕເ່ປໂຕໄດເ້ຕືອນພວກເຮົາວາ່ໂລກນີເ້ຕັມໄປດວ້ຍຄວາມຊ່ົວ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນກັບ
ຄວາມທຸກ ເໝືອນກັບທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບ. 
 
     ເປໂຕກໍໄດບ້ອກສອງທາງໃຫ້ເຮັດເພ່ືອຈະຕອບສນອງຕໍຄ່ວາມເປນັທຸກ:  
 
Ø ຮູຕ້ວົວາ່ຕນົເອງກາໍລງັຖກືທດົສອບ. ພວກເຮົາຖືກທົດສອບເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອດີຂຶນ້ ຫລືເພື່ອບອກວ່າພວກ

ເຮົາມີຄວາມເຊື່ອແທ້ບໍ.່   ການທົດສອບຄວາມເຊ່ືອນີເ້ປີດເຜຍີໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກຕົນເອງ ແລະເພືອ່ພວກເຮົາຈະຮູ້

ຈກັຕອບສນອງຕໍ່ຄວາມທກຸໃນຊີວິດ. 

 

Ø ຈົງ່ຍນິດເີຖດີທີພ່ວກເຮາົໄດຕ້ດິຕາມທາງຂອງພຣະເຈົາ້.  ຈົ່ງຕິດຕາມເພື່ອໃຫ້ດີຂຶ້ນ: 1) ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປັນທກຸ 

ແລະຖວາຍພຣະອົງເອງເພ່ືອມະນຸດຊາດ. 2) ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍຣະມານເພາະທ່ານໄດເ້ຊື່ອຟັງອົງພຣະ

ເຢຊູ.  ດັ່ງນັ້ນ, 3) ທ່ານມີເຫດຜົນດີວ່າການທຸກທຣໍະມານຂອງທ່ານ ເພາະເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້ານັ້ນຈະບໍ່ເສັຽຜົນ 

ປໂຍດ. 

 

       ຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູເປນັທຸກແລະຖວາຍຕົນເອງແລ້ວ,  ພຣະເຈົາ້ໄດບ້ນັດານໃຫ້ອງົພຣະເຢຊູເປນັຄນືມາຈາກ

ຕາຍ.   ອາຈານໂປໂລໄດເ້ອີ້ນພຣະອົງວ່າເປັນ ìຜົນແລກî (1 ກຣທ 15:20), ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າເປັນການເກັບກ່ຽວ

ຫົວປ.ີ  ຜົລະປູກທໍາອິດນີເ້ປັນສັນຍາລັກ ຮບັປະກັນໄດ້ ແລະຜົລະປູກຢ່າງຫລວງຫລາຍຈະຕາມມາ. 

          ການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊບູອກວາ່ຜູທ້ີເ່ຊື່ອແລະຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປນັ້ນຈະເປັນຄືນມາເພ່ືອ

ພວກເຂົາຈະໄດ້ນະມັສການອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ.      ເພື່ອພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຮັບການເປັນທຸກຮ່ວມກັບອົງພຣະເຢຊ ູ

ແລະພວກເຮົາກໍຈະໄດປ້ະສົບກັບສະງ່າຣາສີຮວ່ມກັບອງົພຣະເຢຊູເໝືອນກັນ.  ດັ່ງນັ້ນ, ໃນກຣໍະນຢີ່າງນີ້ພວກເຮົາຈະ

ປະສົບກັບຄວາມຍິນດີໃນຖ້າມກາງຄວາມທຸກໄດ.້ 

2. 1. ເປໂຕ 4:14 
14 ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຖືກໝິນ່ປມາດເພາະພຣະນາມຂອງພຣະຄຣດິ ພວກທາ່ນກໍເປນັສຸກ ເພາະວາ່ພຣະວນິຍານຜູ ້
ຊງົສະງ່າຣາສີ ຄພືຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກທ່ານ 
      ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູປ້ະກາດຂ່າວປະເສີດເປັນເວລາຫລາຍປຈີົນມີຄົນໃສ່ຊື່ໃຫ້ວ່າເປັນ: ຜູ້ໂຫດຮ້າຍ, ຜມີານ, ໂງຈ່້າ, 
ເຊື່ອຜິດ, ບໍສ່ັດຊ່ື ແລະອີກຫລາຍຢ່າງ.  ຄນົພວກນີ້ໄດຕ້ິດຕໍ່ກບັຂາ້ພະເຈົ້າໂດຍທາງອິນເຕແີນັດ. ແນວໃດກຕໍາມພວກ 
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ເຮົາຜູທ້ີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຈະຖືກຄົນອື່ນໝິ່ນປມາດ    ແລະເອີ້ນເຮົາຫລາຍຊື່ນາໆ ປະການຊຶ່ງບໍ່ຜິດຫຍັງກັບຄໍາເຕືອນ
ຂອງເປໂຕໃນຂໍ ້14. 
          ຄວາມເວ້ົາຂອງເປໂຕທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສຸກເມື່ອໄດອ້ົດທົນກັບຄວາມປມາດຂອງຄົນອື່ນ ເພາະໄດເ້ຊ່ືອ
ໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູ, ຕາມປົກກະຕແິລ້ວຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄຍີຖືວ່າຕົນເອງມີຄວາມຍິນດີ.  ຂ້າພະເຈົ້າມັກຖາມ
ຕົນເອງສເມີວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຫຍັງ? ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຕໍາໜິແລະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຜິດໃຈບໍໍ່? ຄໍາເວົ້າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເອົາໃສອ່ິນເຕແີນດນັນ້ມາຈາກຄວາມຜິດບາບບໍທ່ີເ່ປັນເຫດໃຫ້ຄົນອື່ນໂຈມຕີ?    ຄໍາຖາມຢ່າງນີໄ້ດ້ເຂົ້າມາໃນສມອງ
ເພາະຂ້າພະເຈົ້າລືມໄປວ່າ ຜູທ້ີເ່ຊື່ອໃນອົງພຣະຄຣິດຈະຕ້ອງຖືກຄົນທັງໂລກຕິຕຽນ, ຫົວຂວັນເພາະໂລກເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມກຽດຊງັຕໍພ່ຣະເຈົ້າ.  ຖ້າໃຜເວົ້າຊື່ຂອງອົງພຣະເຢຊູຂຶ້ນມາກໍເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນບໍສ່ະບາຍໃຈ.  ພວກອຄັສາວົກກໍມີ
ຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງນີແ້ຫລະ ເມ່ືອພວກເພ່ິນໄດປ້ະກາດເຣື່ອງຂອງອົງພຣະເຢຊໃູນສມັຍເດມີ.    ອາຈານໂປໂລກໍຍັງຖືກ
ຄົນເອົາກ້ອນຫີນຄວ່າງໃສ່ໃຫ້ຕາຍ (ກຈກ 14:19). 
     ແຕເ່ຫັນວ່າບາງຄົນທີ່ເປັນຄຣສິະຕຽນໄດຮ້ັບຄວາມປມາດເພາະການປະພຶດທີບ່ໍສ່ົມຄວນ  ແລະບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ ້
ວາ່ຕນົເອງໄດຮ້ັບຄວາມເປັນທຸກເພາະເຊື່ອໃນອງົພຣະເຢຊູ.   ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນ 1 ເປໂຕ 3:16 ວ່າພວກເຮົາເປັນ
ພະຍານເວົ້າເຖິງຄວາມຈິງເຣື່ອງພຣະເຢຊູດ້ວຍ ìຄວາມສຸພາບ ແລະໃຫ້ກຽດ.î ເພື່ອພວກເຮົາຈະບໍ່ນໍາຄວາມອັບອາຍ
ມາສູ່ອົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ. 
     ເປໂຕບອກວາ່ ìທ່ານມີຄວາມສຸກî ເມ່ືອທ່ານຖືກປະນາມເພາະເຊ່ືອໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະຄຣດິ.  ອົງພຣະວິນ
ຍາບຣໍິສຸດສະຖິດຢູ່ໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທີເ່ຊື່ອ ພຣະເຈົ້າເອງຈະເປັນຜູໜູ້ນໃຈທາ່ນ.  ອງົພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດສະຖິດຢູກ່ັບ
ທ່ານ, ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຊົມຊື່ນແລະມີພລັງເພື່ອສືບຕໍ່ທໍາພາຣະກິດຕໍ່ໄປຈົນເຖິງທີສຸ່ດ. 
 

3. ເປໂຕ 4:15-19 

15 ແຕວ່່າຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດໃນພວກທ່ານໄດຮ້ັບຄວາມທຸກເພາະເປັນຜູຂ້້າຄົນ,  ເປັນຂະໂມຍ,  ເປນັຜູ້ທາໍຮ້າຍ,  ຫລືເປນັຜູ້
ທຽວຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບກິດທຣຸະຂອງຄົນອືນ່  16 ແຕຖ່້າຜູໃ້ດໄດຮ້ັບທກຸເພາະມີຊື່ວ່າເປັນຄຣິສະຕຽນ ກ ໍຢ່າໃຫ້ຜູ້ນັ້ນມີຄວາມ
ລະອາຍ ແຕໃ່ຫ້ຖວາຍພຣະກຽດແດພ່ຣະເຈົ້າເພາະຊ່ືນັ້ນ     17  ດ້ວຍວ່າເຖິງເວລາແລ້ວທີກ່ານຊງົພິພາກສາຈະຕ້ອງ
ເລີ້ມຕົ້ນທີຄ່ົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຖ້າການພິພາກສານັ້ນເລີ້ມຕົ້ນທີພ່ວກເຮົາກ່ອນ ປາຍທາງຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີ່
ບໍ່ເຊື່ອຟັງຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງພຣະເຈົ້າຈະເປັນຢ່າງໃດ   18 ຖ້າຄົນຊອບທັມຈະລອດພົ້ນໄດ້ດ້ວຍຍາກ ຄນົປມາດພຣະ
ເຈົາ້ແລະຄົນຜ ິດບາບຈະໄປຢູໃ່ສ  19 ເຫດສັນນັ້ນໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍທີ່ທົນທຸກທຣໍະມານຕາມນ້ໍາພຣະທຍັຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ຈົງ່ຝາກຈດິວນິຍານຂອງຕົນໄວ້ກັບພຣະອົງ ດ້ວຍການປະຕິບດັອັນດີ ຄໃືຫ້ຝາກໄວ້ກັບພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້າງຜູທ້່ຽງທັມ 
     ເປໂຕໄດ້ກາ່ວເຖິງສິ່ງສາມາດຫລີກໂດຍງ່າຍໃນຖານະເປັນຄຣສິະຕຽນເຊ່ັນ: ຄາຕະກັມ, ຂະໂມຍ, ແລະຄວາມຊົ່ວ
ຕ່າງໆ, ເພິ່ນຍັງກ່າວເຖິງສິ່ງຮູໄ້ດ້ຍາກວ່າເປັນຄວາມຜິດ: ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບທຸຣະຂອງຄົນອື່ນ.  ຖ້າພວກເຮົາຍັງເຮັດຢ່າງນ ີ ້
ແລ້ວເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມທຸກກເໍຫ ັນວ່າສ ົມຄວນແລ້ວ ແລະບໍ່ສາມາດໂຍນຄວາມຜິດໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້.   
     ແຕເ່ຫັນວ່າມີບາງຄັ້ງແລະບາງເຣື່ອງທີພ່ວກເຮົາຄວນມີຄວາມຫຍຸ້ງກ່ຽວເຊັ່ນ ເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອຖື.  ສິ່ງນີ້ບໍຖ່ວື່າເປັນ
ການຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບທຸຣະຂອງຄົນອື່ນ ເມ່ືອເຮົາເຮດັດ້ວຍການໃຫ້ກຽດແລະອ່ອນສຸພາບ.     ຄວາມຈິງແລ້ວການຢືນຂຶ້ນ
ກ່າວເຣື່ອງທີພ່ວກເຮົານັບຖືນັ້ນຈະເປັນພະຍານທີດ່ ີເມື່ອສັງຄົມໃນທຸກວັນນີ້ບໍເ່ຂົາ້ໃຈແລະມັກເວ້ົາແບບຜດິໆ.   
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         ຂໍ້ 19 ເປໂຕໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ສືບຕໍ່ໃນການເຮັດດເີຖິງຈະໄດ້ຮັບຄວາມທຸກກໍຕາມ.  ເປັນຫຍັງຈິ່ງເຮັດຢ່າງ 
ນັ້ນ?  ເພາະພຣະເຈົ້າເປັນພຣະຜູ້ຊົງສ້າງທີ່ສັດຊ່ື. 
 
     1. ພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດ້ປະຖິ້ມພວກເຮົາໃຫ້ອົດທົນຕໍຄ່ວາມເປັນທຸກ ແລະກັບຄວາມຊົ່ວໂດຍຕົວເຮົາເອງ. 
     2. ພຣະເຈົ້າຈະຕັດສິນຄວາມຊົ່ວຕາມຢ່າງທີມັ່ນເປນັໂດຍຄວາມທ່ຽງທມັ. 
     3. ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສິ່ງຖືກຕ້ອງ ແລະຄືນສູ່ສະພາບເດີມເໝືອນດັ່ງເມື່ອເວລາພຣະອົງຊົງສ້າງໂລກຈັກວານ. 
 
     ພຣະເຈົ້າໄດສ້ະແດງຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະອົງຜ່ານທາງຊວີດິ, ການສິ້ນພຣະຊນົ, ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງ  
ພຣະເຢຊ.ູ  ພຣະອົງຍັງຈະສະແດງຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະອົງຕລອດໄປ ຈົນພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ໃນທີ່ສດຸ. 

 
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
  
ວິທີໃດທີ່ທ່ານຈະສາມາດຄົ້ນພົບຄວາມຍິນດີໃນທຸກສະພາບການຂອງຊີວິດ? 
Ø ຊອກຫາຄວາມຍນິດ.ີ  ເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງໃນອາທິດນີເ້ພ່ືອຈະຊອ່ຍໃຫ້ທ່ານປະສົບກັບຄວາມຍິນດ.ີ  ຖ້າບ່ໍໄດ ້

ກໍຢ່າເສັຽໃຈ ຈົ່ງຖືວ່າຄວາມຍິນດີນັນ້ເປັນຂອງຂວນັຈາກພຣະເຈົ້າ. 
 

Ø ສນົທະຫານກບັເພືອ່ນດວ້ຍຄວາມສດັຊື.່  ສົນທະນາກັບໝູເ່ພ່ືອນແລະສະມາຊິກໃນຄອບຄົວວາ່ເປັນຫຍັງ
ທ່ານຈຶ່ງມີຄວາມທກຸທຣໍະມານ.  ລໍຟັງຄາໍແນະນໍາຈາກພວກເພ່ິນ. 

 
Ø ໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈົາ້.  ອ່ານເພງສັຣເສີນ ບົດ 71:1-8 ຫລາຍໆເທື່ອໃນເວລາທ່ານເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າ. ຂຽນ

ຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ເປັນການທູນຂໍຂອງທ່ານຕໍ່ພຣະເຈົ້າເຖິງຄວາມເປັນທຸກນັ້ນ. 
 

ຈົ່ງຕິດພັນກັບພຣະເຈົ້າເຖິງແມ່ນຊີວິດຂອງທ່ານຈະມືດແປດດາ້ນ.  ການຕັດສິນໃຈເຮັດຢ່າງນັນ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານໄວ້
ວາງໃຈໃນພຣະອງົຫລາຍ ແລ້ວທ່ານຈະເລີ້ມເຂົ້າໃຈວິທທ່ີີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະຕິບັດຕໍຜູ່້ເປັນບຸດຍິງບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງ
ໃນໂລກນີ້ ແລະສິ່ງອັສຈັນທີເ່ກີດຂຶ້ນສເມີນັ້ນຈະເຂົ້າມາສູຊ່ີວິດທ່ານ. 
 
 

 
 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ17 ສງິຫາ 2014 (8-17-2014) 

 

 ຄວາມເຊືອ່ທີມ່ຊີັຍ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ພຣະເຈ້ົາຈະປະທານພລັງແລະໃຫ້ມີແຮງຂ້ຶນມາອີກໃໝ່. 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
      ເມື່ອທ່ານກັດແຂວ້ຄ້ຽວຟັນອົດຕໍສ່ິ່ງທີ່ປະເຊີນໃນຊີວິດ ທາ່ນກຮໍູສ້ຶກເສົາ້ແລະຕ້ອງການຄໍາໜູນໃຈ ທ່ານບໍຢ່າກໄດ້
ຍິນຄໍາບຣູານສອນແມ່ນບໍ?່ ຍິ່ງໄປກວ່ານັນ້ເມ່ືອໄດ້ຍິນຄົນອື່ນເອົາຄໍາບຮູານສອງປໂຍກຮວມເຂົາ້ກນັເປັນອັນດຽວວາ່, 
ìເກົ້າອົດເກົ້າເຍື້ອນຫາກຊິໄດ້ທ່ອນຄໍາ.î  ນັ້ນເປັນສິ່ງທີຄ່ົນຜູກ້າໍລງັພົບກບັບັນຫາໃນຊວີດິຕ້ອງການຢາກໄດຍ້ິນຫລບືໍ?່ 
      ຫລາຍຄນົມັກຄາໍຕອບງ່າຍໆເພາະພວກເຂົາບໍຕ່້ອງການອົດທົນຕໍຄ່ວາມລໍາບາກໃນຊີວິດ ໃນເມື່ອເປັນຢ່າງນັນ້ຖ້າ
ມີຄົນໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ  ພວກເຮົາຍັງມີຄໍາຖາມອີກວ່າຄວາມທຸກລໍາບາກເຫລົ່ານີ້ຈະສືບຕໍ່ໄປນານຮອດໃສ ່ ຕອນໃດມນັ 
ຈະສິ້ນສຸດລົງ?  ບັນຫາທີເ່ກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດທຸກວນັນີ້ຈະມີປໂຍດອັນໃດ?  ìພຣະເຈົາ້ຢູ່ໃສໃນເວລາທີຂ່້າພະເຈົ້າປະເຊີນ
ກັບບັນຫາໜັກ?î   
     ໃນປຶ້ມ 1 ເປໂຕ, ອັຄສາວກົ ບໍ່ໄດໃ້ຫ້ຄໍາຕອບງ່າຍໆ ແຕ່ເພິ່ນໃຫ້ເບິ່ງຮູບພາບໃຫຍໃ່ນຊີວິດ ເພິ່ນໄດ້ສອນໃຫ້ຮູ້ຈັກ
ວິທີປະເຊີນກັບບັນຫາໜັກໃນຊີວິດ ຄືໃຫ້ອົດກັ້ນເອົາເພາະພຣະເຈົ້າສັນຍາວ່າຈະສະຖິດຢູນ່ໍາຕລອດໄປ. 
      

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ?  
 

 
ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ

1. 1 ເປໂຕ 5:6-7 
6 ເຫດສັນນັ້ນທ່ານທັງຫລາຍ ຈົ່ງຖ່ອມໃຈລົງໃຕ້ພຣະຫັດອັນຊົງຣິດຂອງພຣະເຈົ້າ ເພື່ອວ່າພຣະອົງຈະຊົງຍົກພວກທ່ານ
ຂຶ້ນເມື່ອເຖິງເວລາອັນຄວນ   7 ຈົ່ງປະຄວາມກະວົນກະວາຍຂອງພວກທາ່ນໄວ້ກບັພຣະອງົ ເພາະວ່າພຣະອງົຊົງຫ່ວງ 
ໃຍພວກທາ່ນຢູ ່

      ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າຈະເອົາຊະນະຕໍ່ຄວາມເປັນທຸກໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.  ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນເຮັດຫຍັງກຢໍາກເຮັດໃຫ້ດທີີ່ 
 ສຸດຈົນມີຄົນໃຫ້ນາມວ່າເປັນຄົນປະເສີດສຸດຫລືເປນັຜູ້ບໍມີ່ຄວາມຜິດຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າ: 
 
Ø ຂ້າພະເຈົ້າມັກມີນສິັຍບໍດ່ີກ່ອນເລີ້ມເຮັດອັນໃດອັນນຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຫ່ວງເຖິງອະນາດຄົດວ່າມັນຈະບໍ່ຈົບລົງ

ດ້ວຍດີ.  

Ø ຂ້າພະເຈົ້າບໍຄ່່ອຍມັກຂຮໍ້ອງໃຫ້ຄົນອື່ນຊ່ວຍ ເພາະຄຶດວ່າຄົນອື່ນອາດເຮັດບໍ່ດເີໝືອນຕົນເອງ. 

Ø ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີວ່າຕົນເອງຈະເຮັດບໍ່ໄດ້ດເີລີດ ແລະຂ້າພະເຈົາ້ກຈໍະບໍ່ລົງມືເຮັດຫຍັງເລີຍ. 

 



2 
 

 

      ຂໍແ້ກຕ້ົວທີກ່່າວມາຂາ້ງເທິງນີ້ບອກເຖິງການກະວນົກະວາຍ ແລະມັນຍັງເປັນພາບບອກເຖິງການເປັນຄົນໂອອ້ວດ.  

ເມ່ືອພວກເຮົາມີຄວາມກະວກົກະວາຍໃນຊີວິດ   ພວກເຮົາມັກແກບ້ັນຫາຄົນດຽວ ພວກເຮົາບໍຍ່ອມໃຫ້ພຣະຜູສ້້າງແກ້

ບັນຫາຊ່ອຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.   ຖ້າຄຶດຄັກໆແລ້ວການເຮັດຢ່າງນັ້ນເປັນເໝືອນຄົນໂງ່ຈ້າ.    ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍສາຣະພາບວ່າ

ພຣະເຈົາ້ພຣະຜູ້ສ້າງໂລກຈັກກະວານເປນັຜູ້ຍອມຕາຍທີໄ່ມ້ກາງແຂນ ເປັນຜູ້ຊົງພຣະຊນົຢູ່ ແລະຄືນມາຈາກຕາຍ ສາ

ມາດໄຖຄ່ວາມຜິດບາບຂອງຕົນເອງແລະຄົນທັງໂລກໄດ ້ ແຕເ່ຫັນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຍັງລັ່ງເລໃຈໃນການເຊື່ອຟັງພຣະອົງ.  

ແມ່ນແທຜູ້ທ່ີ້ຂາ້ພຣະເຈ້ົາໄວ້ວາງໃຈໄດ້ກໍແມ່ນພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ເຫັນວ່າຈິດໃຈຈອງຫອງຍັງເປັນສິ່ງທີ່ຂວາງທາງຢູ.່ 

       ຂໍ ້6 ເອີ້ນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຖ່ອມຕົວລົງແລະຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປັນຜູຍ້ົກຂຶ້ນຕາມວັນເວລາຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຈົ້າ

ສົມຄວນເປັນຜູ້ລ້ຽງເກືອຂ້າພະເຈົ້າ.   ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຈິ່ງເປນັຢ່າງນີ?້   ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ປະເສີດໃນທຸກໆກໍ

ຣະນ ີ ສິ່ງທີພ່ຣະອົງຊົງກະທໍາກັບຂ້າພະເຈົ້າກຕໍ້ອງດີ.    ຖ້າພຣະເຈົ້າບໍເ່ປັນຜູ້ປະເສີດພຣະອົງກບໍໍ່ເປັນຜູສ້ົມຄວນທີ່ຂ້າ 

ພະເຈົາ້ຈະນະມັສການ.  ແນ່ນອນ, ພຣະເຈົາ້ເປນັຜູ້ປະເສີດແລະພຣະອົງຈະທໍາກິຈການໃນຊວີດິຂອງຂ້າພະເຈົາ້ຕາມ

ວນັເວລາແລະຄວາມເຫັນຊອບຂອງພຣະອົງ. 

        ຂໍ ້7 ເປັນຄໍາເວົ້າຂອງເປໂຕແລະເປັນສິ່ງໜູນໃຈທີ່ດຕີໍພ່ວກເຮົາຄວື່າ ພວກເຮົາບໍໄ່ດ້ເປນັສ່ວນນ້ອຍໆໃນຈັກກະ

ວານເທົ່ານັ້ນ.  ຈົ່ງຈໍາໄວ້ເຖີດວ່າ: ພຣະເຈົ້າພຣະຜູ້ສ້າງເປັນຫ່ວງຕໍ່ຊີວິດຂອງທ່ານໃນເວລານີ,້ ເຖິງທ່ານມີຊີວິດຢ່າງໃດ

ກໍຕາມ.     ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີນ້ໃຫ້ພວກເຮົານໍາເອົາທຸກສິ່ງໃນຊີວິດມາຫາພຣະອົງ ແລະໃຫ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງຜູເ້ປັນ

ຫ່ວງແລະຮັກເຮົາຢູສ່ເມີໄປ. 

2. 1. ເປໂຕ 5:8-9 
8 ທ່ານທັງຫລາຍຈົ່ງຄອຍລະວັງຕົວແລະເຝົ້າຢູ່ ດ້ວຍວ່າສັດຕຣູຂອງພວກທ່ານຄືມານ ທຽວວົນວຽນໄປມາເໝືອນໂຕ
ສິງທີ່ແຜດສຽງຊອກຫາຄົນທີ່ມັນຈະກັດກິນໄດ ້ 9 ຈົ່ງຕໍ່ສູກ້ັບສັດຕຣູນັ້ນດ້ວຍໃຈໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເຊື່ອ ໂດຍຮູ້ແລ້ວວ່າ 
ພ່ີນອ້ງຂອງພວກທາ່ນທົ່ວໂລກກປໍະສົບກັບຄວາມທກຸລໍາບາກຢ່າງດຽວກັນນີ ້
    ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄົນນຶ່ງຊ່ືວ່າ ນ໋ຽວ ໄດແ້ບ່ງປັນປະສົບການທີ່ລາວພົບກັບຄວາມທຸກທໍຣະມານ.  ພັລະຍາຂອງ
ລາວ ຊື່ວ່າ ຮານັ໋ນ ເກີດລູກໄດ້ພຽງເກົ້າວັນແລະລູກນັນ້ກໍໄດຕ້າຍ. ລາວໄດກ້່າວວ່າຊີວິດໄດ້ປະສົບກັບຄວາມມືດມົນທີ່
ສຸດ ນາງບໍຮູ່້ວ່າຈະມີຊີວິດຢູຕ່ໍ່ໄປຢ່າງໃດ  ຜູ້ເປັນສາມີໄດເ້ຕືອນແລະໜູນໃຈນາງ  ເວລາທັງສອງໄດ້ສກຶສາພຣະຄັມພີ
ຮ່ວມກັນເຖິງເຣື່ອງພຣະເຈົ້າແລະຄວາມຈິງຂອງຊີວິດໃນໂລກນີ້.     ສິ່ງນຶ່ງພວກເຂົາໄດຮ້ຽນຮູນ້ັ້ນກຄໍື ຄວາມທຸກທໍຣະ
ມານບໍເ່ປັນສິ່ງແປກອັນໃດ ເພາະຄົນໃນໂລກນີລ້້ວນແຕຈ່ະພົບຄວາມເຈັບປວດແລະການຕາຍທັງນັ້ນ. 
      ໃນທີສຸ່ດນາງຮານັ໋ນກຮໍູແ້ຈ້ງວາ່ການຕາຍ, ຄວາມເປັນທຸກ, ຄວາມເຈັບປວດຕອ້ງເຂົາ້ມາໃນຊວີດິຂອງແຕ່ລະຄົນ.  
ນາງກາຍເປນັຜູ້ມີຄວາມສົງສານຕໍ່ຜູທ້ີເ່ຊື່ອນໍາກັນໃນຄຣິສຕະຈັກເຖິງການເປັນທຸກໃນຊີວິດເຊັ່ນ:    ການທໍາຮ້າຍຮ່າງ
ກາຍເດັກນ້ອຍ, ເປັນໂຣກຊາໍເຮືອ້, ໂຣກມະເຮັງ ແລະອື່ນ... 
     ຄວາມເມດຕາຂອງນາງຮານັ໋ນທີ່ມີຕໍ່ຄົນທີເ່ປັນທຸກນ້ັນໄດ້ຊອ່ຍໃຫ້ນາງສາມາດເອົາຊະນະຕໍ່ຄວາມໂສກເສົາ້ຂອງ 
ນາງເອງ  ນາງເຂົາ້ໃຈເຖິງເຫດຜົນໃນຈດົໝາຍຂອງອັຄສາວົກເປໂຕວ່າການເປັນທຸກນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ທກຸຄົນໃນໂລກຈະ 
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ພົບເຫັນໃນຊີວິດ ບໍແ່ມ່ນແຕເ່ຮົາເອງເທົ່ານັ້ນ.    ນາງຮານັ໋ນພົບເຫັນວາ່ຄວາມເປນັທຸກຂອງນາງເປັນສິ່ງເຕືອນໃຈນາງ
ວ່າ ນັ້ນເປັນຄວາມຈິງທີນ່າງເອງໄດສ້ຶກສາມາແລ້ວ.  ເປໂຕກ່າວວ່າ, ìຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່! ຈົ່ງລະວັງຕົວ!î 
       ທ່ານຕ້ອງຕຽມຕົວສເມີເພື່ອຈະຕໍສູ່້ກບັກົນອບຸາຍຂອງມານເພື່ອທ່ານຈະບໍ່ໄດຕ້ົກເປັນເຍື່ອ ຈົ່ງເປັນຄົນບັງຄັບຕົນ
ເອງແລະປັກຕາເບິງ່ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ. ມານຈະບໍປ່່ອຍທ່ານຢູ່ຄນົດຽວ ແຕເ່ມື່ອທ່ານຄຶດວ່າມານປ່ອຍທ່ານຍາມ 
ໃດ ເວລານັ້ນແຫລະມານອາດຈະຫລິ້ນງານກັບທ່ານ!  ດັ່ງນັ້ນ, ຢ່າປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ມານ ຈົງ່ລະມັດລະວງັສເມີ. 
        ເປໂຕໄດບ້ອກພວກເຮົາໃຫ້ຕໍສູ່້ກັບມານ:  ຈົງ່ຕັ້ງໝັ້ນໃນຄວາມເຊື່ອ. ຕ້ອງຮູ້ຈັກເຫດຜົນທີດ່ີວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງ
ເຂົ້າມາເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊ.ູ    ເປີດຈິດໃຈສຶກສາເຣື່ອງພຣະເຈົ້າ ແລະຄວາມຈິງຕ່າງໆເວລາພຣະອົງໄດເ້ປີດເຜຍີໃຫ້
ທ່ານຮູເ້ຫັນ.  ຮູຄ້ັກວ່າຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ເປັນຄົນເຂ້ັມແຂງຢຶນຕໍສູ່້ເວລາມານບຸກໂຈມຕີ. 
 

3. ເປໂຕ 5:10-11  

10 ແລະເມ່ືອທາ່ນທັງຫລາຍໄດທ້ົນທຸກຢູຊ່ົ່ວຂນະນຶ່ງແລ້ວ ພຣະເຈົ້າຜູຊ້ົງພຣະຄຸນທັງໝດົ, ຜູໄ້ດ້ຊົງເອີ້ນພວກທ່ານໃຫ້
ເຂົາ້ໃນສະງ່າຣາສອີັນຕລອດໄປໃນພຣະຄຣດິ ພຣະອົງເອງຈະຊງົໂຜດແປງໃຈພວກທາ່ນໃຫ້ຕັງ້ຂຶນ້ໃຫມ່ ແລະຕັ້ງໝັນ້
ຄົງຢູ່ໃຫ້ມີກໍາລ ັງຂຶ້ນ ແລະຊົງບັນດານໃຫ້ມີຮາກອັນແໜນ້ໜາ   11 ຣດິທານຸພາບຈົ່ງມີແຕພ່ຣະອົງຕລອດໄປເປັນນິດ 
ອາແມນ 
      ໝົດທັງປຶ້ມ 1 ເປໂຕ ພວກເຮົາໄດພ້າກັນສກຶສາເຖິງພ້ືນຖານຊວີດິອັນແທຈ້ິງແລະຄວາມຫວງັໃຈໃນພຣະເຈົາ້ແລະ
ສິ່ງທີອ່ົງພຣະເຢຊູປະທານໃຫ ້ ຄວາມຫວັງໃນຊີວິດນີ້ແລະໃນຊີວິດໜ້າ.    ອົງພຣະເຢຊູເປນັຕົວຢ່າງ ພຣະອົງໄດລ້ໍຖ້າ
ພວກເຮົາໃນວັນຄືນພຣະຊົນ.  ພວກເຮົາຈະເປັນເໝືອນພຣະເຢຊູຜູໄ້ດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ.່  ສິ່ງຊົງສ້າງທັງຈັກກະວານຈະ
ໄດຖ້ືກສ້າງໃຫ້ດີແລະຈະເຂົາ້ໃນສະພາບເດມີອີກເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດເ້ຮັດທຸກສິ່ງໃໝທ່ັງນັ້ນ.  ຍິນດເີຖີດ ສິ່ງທີ່ດີກວ່າ
ກໍາລັງຈະມາເຖິງພວກເຮົາ! 
        ເປໂຕໄດເ້ຕືອນພວກເຮົາວ່າເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາໄດຮ້ັບຄວາມເປັນທກຸ ອາດເປັນທຸກເຖິງຕາຍກໍໄດ ້ພວກເຮົາ
ຍັງມີຄວາມຫວງັໃນຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະຜູສ້້າງ.  ພຣະເຈົ້າເປັນອົງສົມຄວນທີ່ພວກເຮົາຈະໄວ້ວາງໃຈໄດ້ເພາະສະ
ພາບແລະການກະທໍາຂອງພຣະອົງ.    ພຣະເຈົາ້ເປນັຜູຄ້ວມຄຸມແລະຍອມປະທານພຣະຄຸນທຸກຢ່າງໃຫ້ແກພ່ວກເຮົາ.  
ພຣະອົງໄດ້ສະແດງພຣະຄຸນອັນລົ້ນເຫລືອໂດຍການຍອມແບກເອົາຄວາມບາບ,  ຍອມຕາຍ,   ແລະກໍເອາົຊຍັຊະນະ
ໂດຍການຄືນພຣະຊົນມາອີກ.  ຊຍັຊະນະແລະຄວາມຫວງັອັນນີເ້ປັນຂອງພວກເຮົາ. 
 
     1. ພຣະເຈົ້າເປັນພ້ືນຖານຄວາມຫວັງອັນແທຈ້ິງ. 
     2. ພຣະເຈົ້າອົງດຽວເທົ່ານັ້ນສົມຄວນທີ່ພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈໄດ.້ 
     3. ຍ້ອນພຣະເຈົ້າພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດປະເຊີນກັບຄວາມເປັນທຸກ ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄວາມເຊື່ອ. 
     4. ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ຍັຊະນະແລ້ວ. 
 
        ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າຜູ້ເປັນອົງທ່ຽງທັມ ພຣະອົງປະທານຄວາມພ້ົນຈາກບາບໃຫ້ແກມ່ະນຸດທັງໂລກ.  ໃຫ້ເບິ່ງ
ຄໍາເວົ້າອັນມີພລັງທີອ່ັຄສາວົກເປໂຕກ່າວເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າມີຕໍ່ພວກເຮົາ:     ìພຣະອົງໄດ້ເອີນ້ທ່ານໃຫ້ເຂົ້າ
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ຮ່ວມກັບຣັສມີອັນຮຸງ່ເຮອືງຂອງອົງພຣະຄຣດິ.î  ພຣະເຈົ້າເອງຈະເປັນຜູໃ້ຫ້ພວກເຮົາຄືນດີ, ສໍາເຣດັ, ມີແຮງຂຶ້ນ, ແລະ
ຊວ້ານຊູທ່ານ!î 
         ພຣະເຈົ້າໄດປ້ະທານຄວາມຫວັງໃຫ້ ບໍແ່ມ່ນຝັນ ບໍແ່ມ່ນເວົ້າໃຫ້ຕົນເອງດີໃຈ ແຕເ່ປັນຄວາມຫວັງແທ ້ເພາະອົງ
ພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນພຣະຊນົມາຈາກຕາຍ.   ຍ້ອນຄວາມຫວງັຢ່າງນີຂ້້າພະເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດປະເຊີນກັບບັນຫາທຸກຢ່າງໄດ້
ໃນຊ ີວິດ.  ຄວາມເຊື່ອຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນອົງພຣະເຢຊູນັ້ນຈະບໍ່ໄຮຄ້່າ  ຂອງທີ່ດີກວ່າກໍາລັງເຂົ້າມາໃນຊີວິດ.  ອາແມນ, 
ເຊີນອົງພຣະເຢຊູສະເດັດມາໄວໆເທີ້ນ. 
 
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
  
ວິທີໃດທີ່ທ່ານຈະເຂົ້າໄປຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອຂໍພລັງແລະໃຫ້ພຣະອົງສ້າງຂຶ້ນໃໝ?່ 
 
Ø ຢາ່ກະວນົກະວາຍ.  ໃຫ້ຮູຕ້ົວເຖີດ ເມ່ືອທ່ານມ ີຄວາມກະວນົກະວາຍເກີດຂຶ້ນໃນອາທິດນີ ້ຈົ່ງໃຊ້ເວລາກັງວົນ

ນີ້ເປນັໂອກາດເວົ້າເຖິງການໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. 
 

Ø ຈົງ່ຕຽມພອ້ມ.  ໃຫ້ມີແຜນເອົາໄວ້ເວລາຖືກໂຈມຕີ.  ຮູຈ້ັກຈຸດອ່ອນຂອງຕົນເອງ ແລະເອົາພຣະຄັມພີມາເປນັ
ທີເ່ພິ່ງເພື່ອທ່ານຈະເຂັ້ມແຂງຕໍສູ່້ເອົາຊຍັຊະນະ. 

 
Ø ມແີຜນເຂົາ້ຄາ້ຍ.  ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້ໃຫ້ອອກໄປຈາກບ່ອນຄຸ້ນເຄີຍ ເພື່ອໃຊ້ເວລາເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າ-

ເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ. 
 

     ເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ ຢ່າກະວົນກະວາຍ ìປະໄປ ແລະຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າî ຈົ່ງຈໍາເອົາໄວ້ວ່າມີ
ແຕພ່ຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີພ່ວກເຮົາຈະໄວ້ວາງໃຈເຊື່ອແລະມອບຄວາມຫວັງໃຫ.້  ຈົ່ງສແວງຫາພຣະອົງເຖີດໃນກ້າວຕໍໄ່ປ. 
 
 

 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ24 ສງິຫາ 2014 (8-24-2014) 

 

 ພຣະເຈົາ້ເປັນພຣະຜູ້ຊງົສ້າງ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງສັພະທຸກສ່ິງນ້ັນໄດ້ຮັກພວກເຮົາ 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
         ຄົນໃນທຸກວັນນີ້ໃຊ້ຄັມພິວເຕເີພື່ອຕິດຕໍ່ກັນທົ່ວໂລກໃຫ້ໄວ້ຂຶ້ນ.   ການປະດິດຄິດສ້າງໄດມ້ີອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ.     
ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຊົງສ້າງທຸກສິ່ງກ່ອນ ຖ້າພວກເຮົາຢາກເຫັນສິ່ງພຣະອົງຊົງສ້າງຂໍໃຫ້ມືນຕາ ພວກເຮົາຈະພົບເຫັນຄວາມ
ງົດງາມຢາ່ງລະອຽດໃນທັມມະຊາດ ແລະເຫັນພລັງອໍານາດຂອງພຣະອົງ. ເມືອ່ມອງເຫັນຄວາມສວຍງາມຂອງທມັມະ
ຊາດແລ້ວທ່ານກໍເຫັນພຣະຜູ້ສ້າງຢ່າງອັສຈັນໃຈ.  ນັ້ນເປັນສິ່ງເຕືອນໃຈພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະເມື່ອເຮົາຮູ້ສຶກວ່າພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຢູຫ່່າງໄກ ຫລືເວລາພວກເຮົາມີຄໍາຖາມວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ມີສ່ວນໃນໂລກນີບ້ໍ່. 
         ເພງສຣັເສີນ 104 ສອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູຊ້ງົສ້າງສັພະທຸກສິງ່ໂດຍຜ່ານພຣະປັນຍາແລະພລັງຂອງ  
ພຣະອົງເອງ ແລະພຣະເຈົາ້ໄດສ້ົນໃຈກັບສິ່ງນ້ອຍໆທີ່ໄດເ້ກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
      

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? 
 

 
ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ

1. ເພງສັຣເສນີ 104: 1-5 
1 ຈດິວນິຍານຂອງຂ້າເອີຍຈົງ່ສັຣເສີນພຣະອົງ ຂ້າແດພ່ຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າອົງຍິ່ງໃຫຍ່ແທ້ ພຣະອົງຊົງປະກອບດ້ວຍອໍານາດ ແລະຣັສມີ  2 ພຣະກາຍຂອງພຣະອົງຊົງຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍແສງສວ່າງ 
ພຣະອົງຊງົກາງຟ້າສວນັອອກເຫມືອນກາງຜ້າເຕັນ  3 ແລະຊງົສ້າງບ່ອນຢູຂ່ອງພຣະອົງເທິງແມ່ນໍ້າທັງຫລາຍ ພຣະອງົ
ຊງົໃຊກ້້ອນເມກເປັນຣາຊຣົດຂອງພຣະອົງ ແລະຊງົສະເດັດມາກບັລົມ   4 ພຣະອົງຊງົໃຊ້ລົມເປັນຜູສ້ົງ່ຂ່າວ ແລະໃຊ້
ແສງຟ້າແມບເປັນຜູຮ້ັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ   5 ພຣະອົງຊົງແຕ່ງຕັ້ງແຜ່ນດິນໂລກໄວ້ເທິງຮາກຖານຂອງມັນຢ່າງຫມ້ັນຄົງ 
ແລະມັນຈະບໍ່ເຄື່ອນໄຫວໄປມາຈັກເທື່ອ 
         ຜູຂ້ຽນເພງສຣັເສີນໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງພຣະເຈົ້າກັບທັມມະຊາດ.  ຂໍທ້ີ 1 ໄດບ້ອກເຖິງພຣະລັກສະ 
ນະຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງເປັນພື້ນຖານທີຂ່ໍ້ອື່ນໆໝດົທັງບົດໄດອ້້າງເຖິງ: 
     ກ. ພຣະເຈົ້າຍິ່ງໃຫຍ່. 
ຜູປ້ະພັນເພງສັຣເສີນ 104 ໄດປ້ະກາດການກະທໍາຂອງພຣະເຈົາ້ອນັມະຫາສານ.  ເພ່ິນກ່າວວ່າການທີພ່ຣະເຈົາ້ໄດ້ຊົງ
ສ້າງນັນ້ກອໍັສຈນັແລະຍິງ່ໃຫຍຈ່ົນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕົກສະເງີ້ ຄືພຣະເຈົ້າພຽງແຕຕ່ັດສັງ່ຫລືກາ່ວແລະສິງ່ຕ່າງໆກໄໍດ້ບັງ
ເກີດມາແຕລ່ະວນັເວລາ ຍງັມີອກີຫລາຍຢາ່ງທີພ່ວກເຮົາບໍ່ອາດເຫັນໄດ້ກັບຕາໃນສິ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງ. 
     ຂ. ພຣະເຈົາ້ເຕມັໄປດວ້ຍຄວາມຍິງ່ໃຫຍ່ແລະສະງ່າຜ່າເຜຍີ. 
ìຍິ່ງໃຫຍ່î ແມ່ນໃຫຍ່ເຕັມລົ້ນ, ມອີໍານາດ, ແລະປົກຄອງທຸກຢ່າງ.   ìສະງ່າຜ່າເຜີຍî ເຫລືອ້ມໃສ ແລະເບິງ່ແລ້ວກໍເຈບັ
ຕາ.  ຄໍາເວ້ົາໃນສອງສາມຂໍທ້່ານຈະໄດ້ເຫັນໃນການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າ.      ໝາຍເຫດ: ສິ່ງທີ່ມະນຸດເຮົາຖືວ່າເປັນ
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ຂອງອັສຈນັນັນ້ພຣະເຈົາ້ເຫັນວ່າເປັນສິ່ງງ່າຍຫລ ືທັມມະດາຂອງພຣະອົງ.  ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າການທີ່ພຣະເຈົ້າກະທໍານັ້ນບໍ່
ແມ່ນການຫລິ້ນກົນ ຫລຫືລອກລວງຕາ ແຕແ່ມ່ນຄວາມຈິງແທ້. 
Ø ທ້ອງຟ້າຖືວ່າເປັນສິ່ງເປັນຢູ່ຕລອດໄປ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍເດືອນດາວ ແລະຂີເ້ຝ້ືອແລະມັນກໍໄດ້ກາຍເປນັພາບ

ຕ່າງໆຕາມກາລະເວລາ. 

Ø ຂີ້ເຝືອ້ນັນ້ເປນັພາຫະນະທີ່ພຣະເຈົາ້ໃຊໃ້ນການສະເດດັໄປມາ. 

Ø ລົມແມ່ນພຣະເຈົ້າໃຊ້ເປັນຜູ້ບອກຂ່າວ. 

Ø ໄຟ ອາດເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍແລະບໍສ່າມາດຄວບຄຸມ, ແລະຍັງຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ. 

 

       ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງໂລກຈັກກະວານເທິງພື້ນຖານຂອງມັນ ແລະມັນກໍບໍເ່ຄືອ່ນໄຫວແບບບໍ່ເປນັລະບຽບໄດ.້ ຢ່າເຂົາ້

ໃຈຜິດວ່າພຣະເຈົ້າພຽງແຕໄ່ດ້ສ້າງສັພະທຸກສິ່ງເທົ່ານັ້ນ    ພຣະອົງຍັງໃຫ້ທຸກສິ່ງທີຖ່ືກຊົງສ້າງນັ້ນຢູຕ່າມບ່ອນຂອງມັນ.   

ຖ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງຢູ່ກັບພື້ນຖານໃນໂລກ    ທຸກສິງ່ຕິດໂຮມກັນຢູໄ່ດ້ ຢາ່ງນ້ັນພວກເຮົາຄວນໄວ້ວາງໃຈໃນ 

ພຣະອົງວາ່ພຣະອົງຈະຮັກສາພວກເຮົາໄດ.້  ເປັນສິ່ງແປກທີວ່່າພຣະເຈົ້າຍິ່ງໃຫຍ່ມະຫາສານ ເຕັມໄປດ້ວຍສະງ່າຣາສ ີ

ແຕພ່ຣະອົງໄດ້ຊົງຮັກພວກເຮົາ. 

2. ເພງສຣັເສີນ 104:24-26.  
24 ຂ້າແດພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອົງຊົງສ້າງຫລາຍສິ່ງ ພຣະອົງຊົງສ້າງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຢ່າງສລາດຮອບຄອບ ແຜ່ນດິນໂລກ
ນີ້ເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທີພ່ຣະອງົຊົງສາ້ງມາ  25 ມີມະຫາສມຸດກວ້າງໃຫຍ່ ຊຶ່ງໃນບ່ອນນີມ້ີທັງສັດໃຫຍ່ແລະນ້ອຍທີ່ພຣະ
ອົງຊົງສ້າງອາສັຍຢູ່ນັບບໍ່ຖ້ວນ  26 ເຮືອກໍແລນ່ໄປມາ ແລະເງືອກຊຶ່ງເປັນສັດໃຫຍ່ທີພ່ຣະອົງຊົງສ້າງໄວ້ກ ໍຫລິ້ນຢູທ່ີ່ນັ້ນ 
       ທ່ານເຄຍີຢາກຮູ້ຈັກຈຸດປະສົງໃນຊີວິດຂອງທ່ານບໍ?່  ທາ່ນເຄຍີແປກໃຈວ່າທ່ານໄດ້ເກດີມາດວ້ຍບງັເອີນບໍ?່  ສິ່ງ
ເຫລົ່ານີແ້ມ່ນຢູໃ່ນຄວາມຄຶດຂອງນັກປະພັນເພງສຣັເສີນ,   ໃນຂໍ້ 24-26 ເພິນ່ກ່າວເຖິງຄວາມຈິງວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງ
ທຸກສິ່ງຕາມແຜນການຂອງພຣະອົງ ແລະໃຫ້ມີເຫດຜົນດຂີອງແຕລ່ະຢ່າງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ.   
     ຫລງັຈາກອ່ານຂໍ ້24 ໃຫ້ພິຈາຣະນາເບິ່ງແລະນັບວ່າສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຫລາຍເທົ່າໃດເທົ່າທີສ່າມາດ
ຄຶດອອກໄດ.້    ແນ່ນອນ, ທ່ານຄົງບໍ່ສາມາດນັບມັນໄດ້ດອກ ເຖິງແມ່ນບອກໃຫ້ຂຽນອອກເປັນເປເີຊັນນ້ອຍໆ ກຕໍາມ. 
ໃຫ້ຄຶດເຖິງຄໍາເວົ້າທີ່ນັກປະພັນເພງສັຣເສີນໃຊ:້ ìໃນພຣະປັນຍາພຣະອົງໄດສ້້າງທຸກສິ່ງ.î ໃຫ້ພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າຈະມີ
ປັນຍາຫລາຍເທົ່າໃດຈຶ່ງສາມາດສ້າງສິ່ງມີຊີວິດນ້ອຍໆ, ບໍຈ່ໍາເປັນເວົ້າເຖິງປັນຍາອັນເລິກເຊ່ິງຂອງພຣະເຈົ້າທີສ່້າງສັດ
ໃຫຍ່ເຊັ່ນ ຊ້າງ, ສັດທະເລ, ທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າ. 
     ຂໍ ້25-26 ໄດໃ້ຫ້ຕົວຢ່າງປະກອບ.  ທຸກສິ່ງທີພ່ຣະເຈົາ້ຊົງສ້າງມີພາກສວ່ນປະກອບກັນ ມັນເປັນໜ້າຍິນດເີມື່ອສິ່ງ
ຖືກຊົງສ້າງມານັ້ນເຮັດໜ້າທີຂ່ອງມັນ. ເຖິງແມ່ນສັດໃຫຍ່ໃນທະເລພຣະເຈົ້າສ້າງມັນມາເພື່ອໃຫ້ມັນຫລິ້ນຢູໃ່ນທະເລ.  
ໂດຍພຣະກໍາລັງ ພຣະເຈົາ້ໄດສ້້າງທຸກສິ່ງຢ່າງມີເຫດຜົນແລະຈຸດປະສົງດີ ພ້ອມທັງທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າ. 
     ເມື່ອທ່ານດໍາລົງຊີວິດຕາມພຣະປະສົງນັ້ນ ທ່ານກປໍະສົບກັບຄວາມຍິນດ.ີ ແນນ່ອນຊວີດິຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຄວາມ 
ລໍາບາກບາງຄັ້ງບາງຄາວ ແຕ່ໃຫ້ຈໍາເອົາໄວ້ວ່າພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດ້ສ້າງພວກເຮົາຂຶ້ນມາແລ້ວກໜໍີໄປ. ພຣະເຈົ້າມີພາກສ່ວນ
ພົວພັນໃນຊວີດິຂອງພວກເຮົາ.  ພຣະອົງມີພຣະປະສົງຢາກຍ່າງໄປມາກັບພວກເຮົາ.  ພຣະອົງໄດອ້ອກແບບພວກເຮົາ, 
ສ້າງພວກເຮົາ ໃຫ້ເຮົາຢູ່ໃນໂລກຢ່າງມີເຫດຜົນດີແລະຈຸດປະສົງດີຄໃືຫ້ເຮົາມີຄວາມຍິນດໃີນການຮ່ວມກັບພຣະອົງ. 
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3. ເພງສ ັຣເສີນ 104:27-30  

27 ສັດເຫລົາ່ນັ້ນອາສັຍພຣະອົງ ພວກມັນຄອງຖ້າອາຫານຈາກພຣະອົງໃນຍາມຕ້ອງການ     28 ເມ່ືອພຣະອົງຊງົປະ
ທານອາຫານໃຫ້ກິນ ພວກມັນກກໍິນຢ່າງເພິ່ງພໍໃຈ  29 ເວລາພຣະອົງບໍສ່ົນໃຈພວກມັນ ພວກມັນກ ໍຢ້ານກົວ ເມື່ອພຣະ
ອົງຖອດເອົາລົມຫາຍໃຈຄືນໄປ ພວກມັນຕ້ອງຕາຍ ແລະກັບຄືນໄປໃນດິນບ່ອນເກົາ່ທີ່ມັນມາແຕກ່່ອນ    30 ແຕເ່ມື່ອ
ພຣະອົງຊົງປະທານລົມຫາຍໃຈແກ່ພວກມັນ ພວກມັນກໍມີຊີວິດຢູ່ ພຣະອົງຊົງປະທານຊີວິດໃຫມ່ແກແ່ຜນ່ດນິໂລກ 
      ອາຫານເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຕໍຊ່ີວິດ ໃນບົດນີ້ພວກເຮົາຈະໄດເ້ຫັນວ່າພຣະເຈົ້າອົງຍິ່ງໃຫຍ່ໄດຈ້ັດຫາສິ່ງຈໍາເປັນຕໍກ່ານ
ຊົງສ້າງ.  ìທຸກສ່ິງໄດ້ລໍຄອຍທ່ານລ້ຽງເກືອມັນຕາມວນັເວລາ.î ພວກເຮົາຄວນສັ່ງເກດເບິງ່ສອງຢ່າງໃນຂໍ້ນີ.້ 
  
     1. ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງໄດລ້ໍຄອຍພຣະອົງ.    ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈດີວ່າພຣະອົງເທົ່ານັ້ນໄດ້ຊົງລ້ຽງເກືອ. ພຣະອົງປະ 
         ທານສິ່ງຈໍາເປນັໃນຊີວິດໃຫ,້ ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາຈຶ່ງລຄໍອຍພຣະອົງ. 
     2. ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ດ້ວຍຄວາມສັດຊື.່  ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງການໃຫ້ຢ່າງສມໍ່າສເມີຂອງພຣະເຈົ້າ.  ນັກບັນລະຍາຍ    
         ເພງສຣັເສນີໄດກ້່າວວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານອາຫານການກິນຕໍ່ສິ່ງພຣະອົງຊົງສ້າງ ìຕາມກໍານົດເວລາ.î  ພຣະ   
        ອົງປະທານສິ່ງຂອງໃຫ້ພວກເຮົາເປັນປະຈາໍ.    ນັ້ນໝາຍຄວາມວາ່ພຣະອົງປະທານໃຫ້ຕລອດເວລາ.   ພຣະອົງ 
        ເປັນຜູ້ຄໍ້າຊໂູລກຈັກກະວານ. 
      
     ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເພ່ິງອາສັຍພຣະອົງ, ເໝືອນດັ່ງໂລກຈັກກະວານເພິ່ງພຣະອົງ.  ທຸກຢ່າງທີ ່
ພຣະອົງຊົງສ້າງຕ້ອງເພິ່ງອາສັຍພຣະອົງເພື່ອຄວາມຢູລ່ອດ.   ໂກໂລຊາຍ 1:17 ສອນພວກເຮົາວາ່ພຣະຄຣດິໄດອູ້້ມຊູ
ສິ່ງສາຣະພັດໄວ.້  ພຣະອົງບໍໄ່ດ້ສ້າງແລ້ວກໍໜີໄປ ນັ້ນເປັນສິ່ງປະເສີດທີພ່ວກເຮົາຄວນຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງ.   
     ພຣະເຈົ້າໄດຄ້ໍ້າຊູພວກເຮົາຍ້ອນພຣະອົງມີຄວາມຮັກຕໍ່ພວກເຮົາ. ເມື່ອພວກເຮົາໄດຮ້ຽນຮູ້ເຖິງສິ່ງທີພ່ຣະອົງໄດ້ກະ
ທໍາເພື່ອພວກເຮົາ ພວກເຮົາກໍເຂົ້າໃຈເພີ້ມໃນການເພິ່ງພຣະອງົວ່າພຣະອົງຈະຊ່ອຍເຮົາຕລອດໄປໃນຊວີດິ. 
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
ວິທີໃດທີ່ທ່ານຈະບອກຄົນອື່ນວ່າພຣະເຈົ້າເປັນພຣະຜູ້ສ້າງສພັະສິ່ງອີງຕາມສິ່ງທີ່ມອງເຫັນ? 
 
Ø ຍນິດໃີນສິງ່ພຣະເຈົາ້ຊງົສາ້ງ.  ອອກໄປຂ້າງນອກເພ່ືອຫລຽວເບິ່ງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງແລ້ວທ່ານຈະມີຄວາມ

ຍິນດ.ີ  ຈົ່ງໃຊທ້ັມມະຊາດເປັນບ່ອນເລີ້ມຕົ້ນສົນທະນາກັບພຣະເຈົ້າຜູຊ້ົງສ້າງ. 
Ø ຂອບພຣະຄນຸ.  ຂຽນເປນັລາຍການໄວ້ວ່າອາທິດນີທ້່ານມີຫຍງັແດທ່ີຈ່ະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດ. ຢ່າ

ລືມອັນໃດອນັນຶ່ງ ແລະໃຊ້ເວລາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົາ້. 
Ø ຮກັຊຶງ່ກ ນັແລະກນັ. ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກທ່ານ, ໃຫ້ເປນັແສງສະທ້ອນຂອງພຣະເຈົ້າໄປຫາຄົນອື່ນຜູຕ້້ອງ

ການຄວາມຮັກຢາ່ງນີ.້ 
 

         ໃນອະດີດທີ່ຜາ່ນພຣະເຈົາ້ໃຊພ້ລັງ, ພຣະປັນຍາ, ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຊງົສ້າງສພັະທຸກສິ່ງ ແລະດຽວນີ້
ພຣະເຈົ້າກໍເຮັດເໝືອນເດີມ.    ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເພິ່ງໃນຄວາມຮັກ, ພລັງແລະພຣະຄນຸຂອງພຣະ
ເຈົ້າໄດ້. 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ31 ສງິຫາ 2014 (8-31-2014) 

 

 ພາຣະຂອງເຮົາກັບສິ່ງຊົງສ້າງ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຜິດຊອບຕ່ໍສ່ິງພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງ 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ: 
        ເດັກນ້ອຍເວລາກາໍລງັໃຫຍ່ຂຶ້ນກຢໍາກມີເສຣີິພາບ ພວກເຂົາຕ້ອງການເຮດັຕາມໃຈ.  ແຕເ່ຫັນວ່າຖ້າມີເສຣີພາບ
ຫລາຍເທົ່າໃດກໍຍິ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລາຍຂຶ້ນ.  ຕົວຢ່າງ: ເສຣີພາບຢາກມີໝາຈໍາເປນັຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຄືລຽ້ງເກອືໝາ.  ເສຣພີາບຂອງການມີໃບຂັບຂີຣ່ດົກຮໍັບໃຊ້ພໍ່ແມ່ໄປຊື້ສິ່ງຂອງຕ່າງໆເວລາເພິ່ນໃຊ້ໄປ. ເຊັ່ນກັນ ມີຄໍາ
ຖາມຂຶ້ນມາວ່າທ່ານເຄີຍຄຶດວ່າທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໂ່ລກທີທ່່ານຢູ່ເວລານີ້ບໍ?່ 
       ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານເສຣີພາບໃຫ້ມີຄວາມຍິນດຕີໍກ່ານຊງົສ້າງຂອງພຣະອົງ, ແຕເ່ມື່ອມີເສຣີພາບແລ້ວກ ໍຍ່ອມມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.  ມີການໂຕ້ວາທີກັນວາ່ພວກເຮາົສົມຄວນຫລືບໍສ່ົມຄວນໃຊຊ້ພັຍາກອນໃນໂລກນີ.້ ບາງຄົນກ່າວ
ວ່າພວກເຮົາບໍໄ່ດ້ໃຊ້ອັນໃດໃນໂລກ ທຸກຢ່າງກ ໍຍັງຢູ່ເໝືອນເດີມ ແຕບ່າງຄນົກ່າວວ່າພວກເຮົາໃຊ້ມັນຫລາຍໂພດອີກບໍ່
ນານມັນກໍຈະໝົດໄປ. 
        ໃນປຶມ້ລະບຽບພວກເລວີໄດບ້ອກວທິທີາງໃນເຣ່ືອງນ້ີຊຶ່ງຂຶ້ນກັບຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ພວກອສິຣາເອັນໃຫ້ພວກ
ເຂົາມີຄວາມຍິນດກີັບການຊງົສ້າງ  ໃຫ້ໃຊດ້ິນແລະມີຄວາມຮັບຜດິຊອບຕໍສ່ິ່ງທີພ່ວກເຂົາໄດໃ້ຊ້ຄືກັນ. 
      

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ?  
 

 
ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ

1. ລະບຽບພວກເລວ ີ25:1-3 
1 ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າຊົງກ່າວແກໂ່ມເຊທີພູ່ເຂາົຊ ີນາອວີ່າ,  2 ìຈົງ່ກ່າວແກຄ່ົນອິສຣາເອນວ່າ ເມື່ອເຈົ້າທັງຫລາຍເຂົ້າແຜ່ນ
ດີນທີເ່ຮົາໃຫ້ເຈົ້ານັ້ນ ຈົ່ງໃຫ້ແຜນ່ດີນນັ້ນຖືສະບາໂຕ  3 ເຈົ້າຈົ່ງຫວ່ານພືດໃນນາຂອງເຈົ້າຫົກປີແລະຈົ່ງເລັມກິ່ງງ່າສວນ
ອະງຸນ່ຂອງເຈົາ້ ແລະເກັບຜົນຫົກປ ີ

   ພວກອິສຣາເອັນເປັນທາດຢູປ່ະເທດເອຢິບຫລາຍເຊັນ່ຄົນ.  ດິນດອນຕ່ອນຫຍ້າທີພ່ວກເຮົາເຮັດໄຮ່ໄຖນານັນ້ບໍ ່
ແມ່ນຂອງພວກເຂົາ.  ໂມເຊໄດບ້ອກພວກເຂົາວາ່ພຣະເຈົ້າຈະປະທານແຜນ່ດິນໃໝ່ໃຫ້ພວກເຂົາຄືແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະ
ສັນຍາ.     ພວກເຂົາພາກັນດໃີຈທີ່ຮູວ້າ່ວັນນຶງ່ພວກເຂົາຈະມີເສຣີພາບໃນການໃຊ້ດນິຂອງຕົນເອງແລະກາຍເປັນເຈົາ້
ຂອງແຜ່ນດິນແລະສິງ່ພວກເຂົາປູກຝັງ.   ໃນທີສຸ່ດພວກເຂົາຈະມີຄວາມຊມົຊື່ນຍນິດອີັນແທຈ້ິງໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະ
ສັນຍາທີພ່ຣະເຈົ້າປະທານໃຫ.້ 
          ເມື່ອທ່ານໄດເ້ຫັນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົາ້ຊົງສ້າງທ່ານເຄີຍຄຶດບໍ່ວ່ານັນ້ແມ່ນສິ່ງທີພ່ຣະເຈົ້າປະທານເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮາົມີ
ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ?   ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປຫລິ້ນທີອ່່າວນໍ້າແລະກໍຄດຶເຖິງການຊງົສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າອັນສວຍງາມທີສຸ່ດ.  
ເມື່ອໄດມ້ອງເຫັນທ້ອງຟ້າສຄີາມເຂ້ັມ,  ເຫັນຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ແລະສູງຈຸຟ້າ,  ເຫັນອາຍນໍ້າຂຶ້ນມາຫຸ້ມຕົ້ນໄມ,້ ເຫັນຕາເວັນ
ຂຶ້ນແລະຕາເວັນຕົກດ້ວຍມີສີສົດງົດງາມ.   ເມື່ອເຫັນເຊັ່ນນັ້ນສມອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ ໍຄຶດເຖິງພຣະເຈົ້າທັນທວີ່າສິ່ງທີ່ 
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ຕົນເອງໄດ້ເຫັນປະຈັກຕານັ້ນແມ່ນສີພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງທັງນັ້ນ.     ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີສຸ່ດເມ່ືອພວກເຮົາ
ໄດເ້ຫັນແລະໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ  ແລະໃຫ້ພວກເຮົາຂອບພຣະຄຸນແລະໃຫ້ພຣະ
ກຽດພຣະອົງ.   ພຣະເຈົາ້ບ່ໍໄດ້ຊົງສ້າງທຸກສິ່ງເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາໄປນັບຖສືິ່ງຕ່າງໆ ທີສ່້າງຂຶ້ນມາ ຄວາມຈິງແລ້ວການຊົງ
ສ້າງນີຄ້ວນເປັນສິ່ງທີບ່ອກພວກເຮົາເຖິງພຣະຜູ້ສາ້ງແລະຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງຕາ່ງຫາກ.  (ໂຣມ 1:20). 
       ນັນ້ເປັນຄວາມຈິງຕໍຊ່ວີດິຂອງພວກອສິຣາເອັນ.  ພວກເຂົາກໍາລັງຍາ່ງເຂົາ້ໄປໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ ແລະ  
ພຣະອົງຢາກໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຍິນດກີັບແຜ່ນດິນນັນ້.   ແຜ່ນດິນນັນ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານເປັນພິເສດໃຫ້ພວກອິສ
ຣາເອັນເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ້ນະມັສການພຣະອົງ. 
        ນັ້ນຍັງເປັນຄວາມຈິງຕໍພ່ວກເຮົາໃນທຸກວນັນີ້ເຊັ່ນກັນ.  ພຣະເຈົ້າສ້າງໂລກຈັກກະວານໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຜິດຊອບ
ເບິງ່ແຍງໃຫ້ດີ ຄໃືຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ແລະມີຄວາມສຸກດວ້ຍຄວາມຍິນດີ.  ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງນີໄ້ດແ້ນະນາໍທາງໃຫ້ພວກ
ເຮົາຮູຈ້ັກຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ.  ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫພ້ວກເຮົາອອກໄປຂ້າງນອກແລະເບິ່ງສິ່ງພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງແລ້ວຈົ່ງ
ມີຄວາມຍິນດເີທີ້ນ. ເອົາສິ່ງທີທ່່ານເຫັນກັບຕານັ້ນເປັນເໝືອນຖອກນໍ້າມັນໃສ່ໄຟໃນການນະມ ັສການຂອງທ່ານຕໍ່ພຣະ
ຜູ້ສ້າງອົງຍິ່ງໃຫຍ່. 
 

2. ລະບຽບພວກເລວ ີ25:4-5 
4 ແຕໃ່ນປີທີເຈັດນັ້ນເປັນປສີະບາໂຕ ຈົງ່ໃຫ້ແຜນ່ດິນຢຸດພັກສງົບ ເປັນປສີະບາໂຕແດ່ພະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເຈົ້າຢ່າຫວ່ານພືດ
ໃນນາ ຫລເືລັມກິ່ງງ່າສວນອະງຸ່ນຂອງເຈົ້າ  5 ສິ່ງໃດທີ່ງອກຂຶນ້ມາເອງເຈົ້າຢ່າເກັບກ່ຽວ ອະງຸ່ນອັນເກີດຢູ່ໃນເຄືອ ອນັທີ່
ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຕົກແຕງ່ກຢໍ່າເກັບ ໃຫ້ເປນັປີທີແ່ຜ່ນດິນຢຸດພັກສງົບ 
       ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສອນພວກອສິຣາເອັນເພີ້ມ: ບໍໃ່ຫ້ຫວ່ານພືດຫລປືູກຝັງໃນປີທີ 7. ຄໍາສັ່ງສອນອັນນີ້ບໍແ່ມ່ນໄຮ້ປໂຍດ
ຫລືໄຮ້ເຫດຜົນ ເພາະພວກອິສຣາເອັນຈະໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣານຊທານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຄືແຜນ່ດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ.    ມັນ
ເປັນການງ່າຍທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ປູກຝັງແລະເພິ່ງຕົນເອງແຕລ່ະປ ີ ແຕໃ່ຫ ໄ້ວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົາ້ຜູ້ປະທານດິນໃຫ້ກໍດີ 
ກວ່າ. 
      ພຣະເຈົ້າໄດສ້ອນພວກອສິຣາເອັນທີພ່ວກເຮົາຄວນຟັງເຊັ່ນກັນ.  ຄວື່າທຸກສິ່ງທີພ່ວກເຮົາມີມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປນັ
ເຈົ້າ ແລະວິທທີາງທີພ່ວກເຮົາໄດໃ້ຊ້ຕໍ່ສິ່ງທີ່ພຣະອົງປະທານໃຫ້ໄດ້ສະແດງເຖິງການໄວ້ວາງໃຈຂອງເຮົາໃນພຣະອົງ. 
       ການທີ່ໃຫ້ແຜນດິນພັກຜ່ອນປີນຶ່ງນັ້ນ, ເປັນການສະແດງວ່າພວກອິສຣາເອັນໄດ້ເພິ່ງພຣະເຈົ້າສຸດຂີດວ່າພຣະອົງ
ເປັນຜູປ້ະທານທຸກສິ່ງໃຫ.້  ການເຊ່ືອຟັງແມ່ນສັນຍາລັກຂອງການໄວ້ວາງໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະປະທານໃຫ້ຢ່າງພຽງພໍໃນ
ຫົກປີທີປູ່ກຝັງໃຫ້ໄດຜ້ົນດີຈນົສາມາດກນິຮອດປີທ ີ7 ໄດ.້ 
     ນີ້ບໍແ່ມ່ນການທົດລອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າທຸກຂໍ້ເປັນຜົນປໂຍດອນັດີຕໍພ່ວກເຮົາ. ຕົວຢ່າງ: 
ການໃຫ້ດິນພັກຜ່ອນລະດນູຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ດິນມີພລັງ,  ເພື່ອຜລົະປູກຈະໄດ້ຜະລິດຜົນດຂີຶ້ນໃນປຕີໍ່ມາ. 
     ພວກອສິຣາເອັນໄດຖ້ືກເຕືອນສເມີວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູປ້ະທານສພັສິ່ງໃຫ້ ແລະພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຮຽນ
ບົດຮຽນນີ້ເໝືອນກັນໃນທຸກວນັນີ:້ 
 
Ø ພຣະເຈົ້າເປັນອົງປະທານທຸກສິ່ງໃຫ້ທ່ານ. 

Ø ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນໄດ້ຮັກສາທ່ານໃນເວລານີ.້ 

Ø ພຣະອົງຈະເປັນຜູປ້ະທານອົງຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ທ່ານ. 
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3. ລະບຽບພວກເລວ ີ 25:6-7 

6 ແຜ່ນດິນໃນປສີະບາໂຕນັ້ນຈະມີພືດຜົນໃຫ້ແກເ່ຈົາ້ທັງຫລາຍຄແືກຕ່ົວເຈົາ້ເອງ ແກທ່າດຊາຍທາດຍງິຂອງເຈົ້າ ແກ່
ລູກຈ້າງຂອງເຈົາ້ ແລະແກຄ່ົນຕ່າງດ້າວທີຢູ່່ກັບເຈົ້າ  7 ພືດຜົນແຫ່ງແຜນ່ດິນທັງສິ້ນ ຈະເປນັອາຫານຂອງສັດລ້ຽງຂອງ
ເຈົາ້ແລະຂອງສັດປ່າໃນນັ້ນດ້ວຍ 

         ພຣະເຈົ້າປະທານສິ່ງຈໍາເປັນແດປ່ະຊາກອນຂອງພຣະອົງແລະຮັກສາຄໍ້າຊພູວກເຂົາ.  ຂໍ ້6-7 ໄດບ້ອກສອນໃຫ້ 
 ພວກອສິຣາເອັນໃຊ້ອາຫານລ້ຽງເກອືຄົນໃຊໃ້ນບ້ານ,   ຄນົງານຕ່າງດ້າວ,   ສັດບ້ານແລະສັດປ່າທຸກຊະນິດ.   ໃຫ້ເຮດັ 
 ເໝືອນພຣະເຈົ້າໄດ້ລ້ຽງດພູວກເຂົາຕໍຄ່ົນອື່ນນັ້ນ  ເພາະວ່າເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ມີຈິດໃຈຢາກລ້ຽງດູຄົນອື່ນນັ້ນກເໍປັນແສງ 
 ສະທ້ອນຂອງພຣະເຈົ້າອອກຈາກຊວີດິຂອງພວກເຮົາ. 
     ເປັນໜ້າເສົ້າໃຈເພາະທຸກວນັນີ້ພວກເຮົາຢູໃ່ນສັງຄົມທີເ່ຫັນແກຕ່ົວ ມັກທ້ອນໂຮມສິ່ງຂອງໄວ້ສໍາລັບຕົນເອງ ມີເທົ່າ
ໃດກບໍໍ່ພ.ໍ  ຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ເພື່ອຕົນເອງແລະຄົນອື່ນ. ຄົນອື່ນໃນຕອນນີ້
ອາດໝາຍເຖິງຄົນບໍໄ່ດ້ຢູ່ໃນຂັ້ນດຽວກນັ  ສັງຄົມດຽວກັນ ອາດແມ່ນຄົນຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງແດນ  ແລະສັດສາວາສິ່ງກໍ
ເປັນໄດ.້  ແມ່ນແທກ້ານທີ່ຮັກສາໂລກນີອ້າດໝາຍເຖິງສັດສາວາສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງມາ. 
 
ໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາຣະນາເຖິງຄໍາຖາມເຫລົ່ານີ້: 
Ø  ຖ້າທ່ານເປັນນາຍຈ້າງ ທ່ານຄຶດວ່າຈະເບິ່ງແຍງຄົນງານຢ່າງໃດ? 

Ø ທ່ານຈະໃຊ້ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ຊ່ອຍຄົນອື່ນຜູຍ້າກຈົນກວາ່ຕນົເອງຢ່າງໃດ? 

Ø ທ່ານຈະໃຊ້ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ເພື່ອຜົນປໂຍດຂອງຄົນທັງໂລກຢ່າງໃດ? 

 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
  
ວິທີໃດທີ່ທ່ານຈະຮັກສາເບິ່ງແຍງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງສ້າງໃນໂລກນີ?້ 
 
Ø ໃຫຄ້ນົອືນ່ໃນບາງຄັງ້.  ທ່ານບໍສ່າມດແກ້ບນັຫາຂອງໂລກໄດ,້ ແຕທ່່ານສາມາດເຮດັຕາມຄວາມສາມາດໃນ

ບ່ອນທີທ່່ານຢູ.່  ເຮັດສິ່ງນ້ອຍໆຂຶ້ນໄປຄ ືເອາົສ່ິງໃຊ້ໄດ້ມາໝູນໃຊ,້ ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ, ເຮັດສວນ ແລະອື່ນÖ 
Ø ໄປຊືຂ້ອງຢາ່ງຮບັຜດິຊອບ.  ຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເບິ່ງວ່າບຣໍິສັດໃດໄດຮ້ັກສາສິ່ງພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງດີແລະໄປຊື້ຂອງ

ໃຊ້ແລະອາຫານການກິນທີ່ບຣໍສິດັນັນ້. 
Ø ຮບັໃຊໃ້ນໂລກ.  ສມັກອອກໄປຮັບໃຊ້ເພ່ືອທາ່ນຈະໄດ້ເຫັນແລະປະສົບກັບຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດີ ທ່ານຈະກາຍ

ເປັນຜູທ້ີ່ໃຫ້ຄົນອື່ນໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ແກທ່່ານ. 
 

        ຄົນເຮົາຈະໂຕຖ້ຽງກັນຕລອດໄປວ່າເຮັດແນວໃດຈະໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ສມໍາ່ສເມີເພ່ືອໃຫ້ໂລກຢູ່ລອດ.  ແນ ່
ນອນການຮັກສາສິ່ງທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງສ້າງນັ້ນເປັນໜ້າທ ີ ່ຂອງພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນດີໃນດ້ານຄວາມເຊື່ອໃນທຸກວັນນີ້
ໄປຮອດຊົ່ວກາລະນານ. 
 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 
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