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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ7 ມຖິນຸາ 2015 (06-07-2015) 

 

 ຈົົ່ງຮບັເອາົບດົບາດການເປັນຜ ູ້ນ າຂອງທົ່ານ 
 

ຈຸດສ າຄັນຂອງບົດຮຽນ:     ໃນຂນະທີົ່ທົ່ານນ າ, ໃຫູ້ຍອມຈ ານົນຕ ົ່ສິດອ ານາດແລະການນ າພາຂອງພຣະເຈົູ້າ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ົ່ຊວີດິ: 

     ເວລາຂູ້າພະເຈົູ້າຄິດເຖິງເຣ ົ່ອງຄວາມກົດດັນ, ພາບທ າອິດທີົ່ເຂົູ້າມາໃນຄວາມຄິດຄ ພາບຂອງນາຍພົນ ໄວທ ໌ເອຊັນ

ຮາວ. ໃນການສ ູ້ຮົບກົ່ອນມ ູ້ສມ ຣະພ ມເດ ອດທີົ່ເອີູ້ນວົ່າ D-Day. (ຄ ໃນຊົ່ວງສົງຄາມໂລກຄັູ້ງທີ 2, ກອງກ າລັງທະຫານ

ຝົ່າຍພັນທະມິດໄດູ້ຕ ົ່ສ ູ້ຢ ົ່ໃກູ້ຊາຍຝັົ່ງນ ມັນດີເພ ົ່ອປົກປູ້ອງຢຸໂຣບຕະເວັນຕົກຈາກການຍຶດຄອງຂອງນາຊີ)  ຊຶົ່ງນາຍພົນ

ໄວທ໌ ເອຊັນຮາວໄດູ້ເປັນຜ ູ້ບັນຊາການສ ງສຸດກ າລັງຈະສົົ່ງທະຫານຫລາຍພັນຄົນຜົ່ານທາງຊົ່ອງແຄບອັງກິດ ເພ ົ່ອທີົ່ຈະ

ເຂົູ້າປະຈັນໜູ້າຕ ົ່ສ ູ້ກັບກອງທັບເຢີຣະມັນ.   ເພິົ່ນໄດູ້ວາງແຜນກົນລະຍຸດໃນການຮົບ, ແຕົ່ເພິົ່ນກ ຍັງບ ົ່ໝັູ້ນໃຈກັບສິົ່ງທີົ່

ຈະເກີດຂຶູ້ນຂູ້າງໜູ້າ.  ຄວາມຈິງແລູ້ວ ນາຍພົນໄວທ໌ ເອຊັນຮາວບ ົ່ໝັູ້ນໃຈເລີຍເຖິງຄວາມສ າເຣັດໃນການສ ູ້ຮົບເທ ົ່ອນີູ້,

ເຖິງຂນາດທີົ່ເພິົ່ນໄດູ້ຮົ່າງຄ າຖແລງການຂຶູ້ນມາ ເພາະຖູ້າຫາກວົ່າປະຕິບັດການສ ູ້ຮົບໃນເທ ົ່ອນີູ້ເກີດລົູ້ມເຫລວ ເພິົ່ນຈະ

ຮັບຜິດຊອບຕ ົ່ສິົ່ງທີົ່ເກີດຂຶູ້ນທຸກຢົ່າງ.   

        ທົ່ານແລະຂູ້າພະເຈົູ້າບ ົ່ໄດູ້ແບກຮັບຄວາມກົດດັນແບບນັູ້ນ, ຫລ ພວກເຮົາບ ົ່ໄດູ້ແບກຮບັໃນລະດັບຄວາມຮັບຜິດ 

ຊອບທີົ່ໃຫຍົ່ຂນາດນັູ້ນ. ແຕົ່ວົ່າຈະມີມ ູ້ນຶົ່ງທີົ່ພາຣະເທິງບົ່າຂອງພວກເຮົາຈະໜັກກວົ່າປົກຕິ ຫລ ອາດຈະໜັກກວົ່າແຮງ 

ຂອງເຮົາສາມາດແບກຮັບໄດູ້.  ໃນຊົ່ວງເວລາເຫລົົ່ານີູ້ແຫລະທີົ່ພວກເຮົາຈະຕູ້ອງມີການນ າພາທີົ່ດີ.  

        ໂຢຊວຍເປັນຜ ູ້ນ າຜ ູ້ນຶົ່ງທີົ່ຢ ນຢ ົ່ຮິມຝັົ່ງແມົ່ນ ູ້າແລະຢ ົ່ອີກຟາກນຶົ່ງແມົ່ນສັຕຣ ທີົ່ລ ຖູ້າຢ ົ່.      ຊີວິດຂອງເພິົ່ນເຕັມໄປ

ດູ້ວຍຄ າຖາມກົ່ຽວກັບຕ າແໜົ່ງໜູ້າທີົ່ ທີົ່ໄດູ້ມອບຫມາຍໃຫູ້ເພິົ່ນ. ເພິົ່ນເກີດຄວາມວິຕົກກັງວນົວົ່າຈະຕັດສິນໃຈຖ ກຕູ້ອງ

ຫລ ບ ົ່.    ຈາກມ ູ້ “D-Day” ທີົ່ເກີດຂຶູ້ນດົນນານແລູ້ວນັູ້ນ ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮ ູ້ໄດູ້ຫລາຍຢົ່າງໃນການທີົ່ຈະເຮັດໃຫູ້

ພວກເຮົານ າພາໄດູ້ດີໃນບົດບາດການເປັນຜ ູ້ນ າຂອງພວກ.  

ການສຶກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ໂຢຊວຍ 1:1-6 

1.ຫລັງຈາກໂມເຊ ຜ ູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົູ້າໄດູ້ເສັຽຊີວິດໄປແລູ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົູ້າຊົງສັົ່ງແກົ່ໂຢຊວຍບຸດນ ນທີົ່ເປັນ

ຜ ູ້ຊົ່ອຍວຽກໂມເຊວົ່າ, 2.“ໂມເຊຜ ູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງເຮາົກ ເສັຽຊີວິດໄປແລູ້ວ ສົ່ວນເຈົູ້າພູ້ອມດູ້ວຍຊາວອິສຣາເອນທຸກຄົນ ຈົົ່ງ

ຕຽມຕົວອອກໄປຂູ້າມແມົ່ນ ູ້າຈ ແດນ ແລູ້ວເຂົູ້າໄປໃນແຜົ່ນດິນທີົ່ເຮາົຈະມອບໃຫູ້ພວກເຈົູ້າ 3.ຕາມທີົ່ເຮົາໄດູ້ສັນຍາໄວູ້

ກັບໂມເຊວົ່າ ດິນທຸກບົ່ອນທີົ່ພວກເຈົູ້າຈະຢຽບໄປນັູ້ນແຫລະ ເປັນບົ່ອນທີົ່ເຮົາມອບໃຫູ້ 4. ເຂດແດນຂອງເຈົູ້າຕັູ້ງແຕົ່ຖິົ່ນ

ກັນດານທາງທິດໃຕູ້ຈົນເຖິງພ ເລບານອນທາງທິດເຫນ ອ ຕັູ້ງແຕົ່ແມົ່ນນ ູ້າໃຫຍົ່ເອີຟຣາດທາງທິດຕາເວັນອອກພູ້ອມທັງ

ທົົ່ວປະເທດຂອງຊາວຮິດຕີຈົນເຖິງທະເລເມດິເຕຣາເນທາງທິດຕາເວັນຕົກ 5.ໃນຊົົ່ວຊີວິດຂອງເຈົູ້າ ຈະບ ົ່ມີໃຜສາມາດ

ຕ ົ່ສ ູ້ເຈົູ້າໄດູ້  ເຮົາຈະບ ົ່ປະຖິູ້ມເຈົູ້າ  ເພາະວົ່າເຮາົໄດູ້ສະຖິດຢ ົ່ກັບໂມເຊຢົ່າງໃດ  ເຮົາຈະສະຖິດຢ ົ່ກັບເຈົູ້າຢົ່າງນັູ້ນດູ້ວຍ   

6.ສະນັູ້ນ ເຈົູ້າຈົົ່ງມໃີຈເຂັູ້ມແຂງ ແລະກູ້າຫານ ເພາະວົ່າເຈົູ້າຈະເປັນຜ ູ້ນ າພາຊົນຊາດເຫລົົ່ານີູ້ເຂົູ້າໄປຮັບເອົາແຜົ່ນດ ິນ 

ທີົ່ເຮົາສັນຍາວົ່າຈະມອບໃຫູ້ແກົ່ປ ົ່ຍົ່າຕາຍາຍຂອງພວກເຂົາ. 
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       ທົ່ານເຫັນວົ່າທົ່ານເປັນປ ູ້ນ າຫລ ບ ົ່? ທົ່ານເປັນແນົ່ນອນ, ຄົນເຮົາທຸກຄົນໂດຍບົດບາດໜູ້າທີົ່ແລູ້ວເປັນຜ ູ້ນ າໃນຈຸດ

ໃດຈຸດນຶົ່ງ  ເຖິງແມົ່ນວົ່າຊີວິດທີົ່ທົ່ານສ າຜັດແລະຊັກຈ ງນັູ້ນມພີຽງແຕົ່ຊີວິດດຽວກ ຕາມ.  ບ ົ່ວົ່າຊິເປັນຜ ູ້ໃຫຍົ່, ເດັກນູ້ອຍ

ຫລ ເປັນນັກຮຽນ ນັູ້ນຄ ການເປັນຜ ູ້ນ າ! ດັົ່ງນັູ້ນແຫລະພຣະທັມໂຢຊວຍຈຶົ່ງເປັນໜັງສ ທີົ່ເຫມາະສ າລັບທົ່ານ. ພາະພຣະ

ທັມຕອນນີູ້ໄດູ້ໜຸນໃຈພວກເຮາົວົ່າພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົູ້າຊົງຄວບຄຸມທຸກສິົ່ງຢົ່າງ  ເຖິງແມົ່ນວົ່າໃນຂນະທີົ່ພວກເຮົາຢ ນຢ ົ່ຮິມ

ຝັົ່ງຂອງຄວາມທູ້າທາຍໃນການເປັນຜ ູ້ນ າທີົ່ຍາກທີົ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ.    

        ໃນຕອນຕົູ້ນຂອງພຣະທມັໂຢຊວຍບົດທີ 1 ໄດູ້ອະທິບາຍຊົ່ວງເວລາທີົ່ສ າຄັນຂະນະນັູ້ນໃຫູ້ເຫັນເຖິງຄວາມຍາກ

ລ າບາກແລະເປັນຕາຢູ້ານທີົ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງໂຢຊວຍ. ຈາກຜົນປໂຍດຕົ່າງໆທີົ່ເກີດຂຶູ້ນໃນປະວັດສາດເຮົາຍັງຄງົເຫັນ

ໄດູ້ວົ່າພຣະເຈົູ້າຊົງເປັນຜ ູ້ຄວບຄຸມທຸກສິົ່ງຢົ່າງຢ ົ່: 

 

 ພຣະເຈົູ້າຊງົເປນັຜ ູ້ວາງແຜນການທກຸສິົ່ງຢົ່າງໃນຊົ່ວງເວລາຂອງໂຢຊວຍມາຈນົເຖງິຈດຸນີູ້. ໂຢຊວຍໄດູ້ຮ ູ້ເຫັນ

ເຖິງການຊົ່ອຍເຫລ ອຂອງພຣະເຈົູ້າຕ ົ່ໄພົ່ພົນຂອງພຣະອົງຈາກການເປັນທາດໃນປະເທດອີຢິບໃນທາງທີົ່ເໜ ອ

ທັມຊາດແລະໄດູ້ເຫັນການອັສຈັນຕົ່າງໆທີົ່ພຣະອົງຕອບສນອງຕ ົ່ຄວາມຕູ້ອງການຂອງພວກເຂົາຕລອດ 40 ປີ

ທີົ່ຢ ົ່ໃນຖິົ່ນກັນດານນັູ້ນ.   

 ພຣະເຈົູ້າຊງົເປນັຜ ູ້ວາງແຜນການກົ່ຽວກບັສະພາບແວດລູ້ອມຂອງຜ ູ້ຄນົທີົ່ໂຢຊວຍນ າພາ. ພຣະເຈົູ້າຊົງສັດຊ ົ່

ຕ ົ່ພຣະສັນຍາທີົ່ພຣະອົງມີຕ ົ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເພິົ່ນຫລາຍຮູ້ອຍປີກົ່ອນໜູ້ານີູ້ “ເຮົາຈະໃຫູ້ດິນທີົ່ເຈົູ້າອາສັຍຢ ົ່ໃນ

ປັດຈຸບັນຖານະຊາວຕົ່າງປະເທດນີູ້ໃຫູ້ແກ ົ່ເຈົູ້າແລະເຊ ູ້ອສາຍຂອງເຈົູ້າ  ດິນແດນການາອານທັງຫມົດຈະເປ ັນ

ຂອງພວກເຈົູ້າຕລອດໄປ   ແລະເຮົາກ ຈະເປັນພຣະເຈົູ້າຂອງພວກເຈົູ້າ”   (ປະຖົມການບົດທີ 17:8,  ໃຫູ້ເບິົ່ງ 

26:4,35:11-12) 

 ພຣະເຈົູ້າຊງົເປນັຜ ູ້ວາງແຜນການໃນສະຖານການຂູ້າງໜູ້າ.   ພຣະເຈົູ້າຊົງເປັນຜ ູ້ວາງແຜນການທີົ່ຢ ົ່ຂູ້າງໜູ້າ

ຂອງໂຢຊວຍແລະປະຊາຊົນອິສຣາເອນກົ່ຽວກັບແຜົ່ນດິນທີົ່ພວກເຂົາຈະໄດູ້ຮັບເປັນມ ຣະດກົ. ເຖິງແມົ່ນຫົນ 

ທາງຂູ້າງໜູ້າຈະມີສັດຕຣ ຄຸກຄາມພວກເຂົາກ ຕາມ, ພຣະເຈົູ້າຊົງເຕ ອນໂຢຊວຍວົ່າ ບ ົ່ມີໃຜສາມາດຂັດຂວາງ 

ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງໄດູ້  ດັົ່ງນັູ້ນສິົ່ງທີົ່ໂຢຊວຍຈະຕູ້ອງເຮດັກ ຄ ໄວູ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົູ້າແລະເຊ ົ່ອຟັງຄ າສັົ່ງ

ຂອງພຣະອົງເທົົ່ານັູ້ນ.  

 

       ເມ ົ່ອຂູ້າພະເຈົູ້າຂັບຣົດ, ຂູ້າພະເຈົູ້າມັກຄິດເຖິງບົ່ອນຊິລູ້ຽວນຶົ່ງຫ  ສອງບົ່ອນໄວູ້ລົ່ວງໜູ້າໃນສມອງ  ຖູ້າພັລຍາຂອງ

ຂູ້າພະເຈົູ້າກ າລັງບອກທາງ ຂູ້າພະເຈົູ້າກ ຊິຖາມວົ່າ ທາງຊິລູ້ຽວທາງໜູ້າແມົ່ນຫຍັງ?     ຄັນຖູ້າຂູ້າພະເຈົູ້າໃຊູ້   GPS 

(ເຄ ົ່ອງມ ບອກທິດທາງ) ຂູ້າພະເຈົູ້າມັກຊິເລ ົ່ອນໄປເບິົ່ງບົ່ອນຊີລູ້ຽວທາງໜູ້າເພ ົ່ອຕຽມພູ້ອມ. ພວກເຮົາຫລາຍໆຄົນກ ມ ີ

ວິທີົ່ການນ າພາໃນທ ານອງດຽວກັນນີູ້.     ເຮົາຕູ້ອງການຢາກຈະຮ ູ້ວົ່າຫົນທາງຂູ້າງໜູ້າຫ  ສິົ່ງທີົ່ກ າລັງຈະມາເຖິງຄ ຫຍັງ, 

ຄວາມທູ້າທາຍທຸກສິົ່ງຢົ່າງທີົ່ອາດສາມາດເກີດຂຶູ້ນໄດູ້ ດັົ່ງນັູ້ນຈຶົ່ງມີການຕຽມໄວູ້ພູ້ອມ. ແຕົ່ວົ່າໃນທີົ່ສຸດແລູ້ວພຣະເຈົູ້າກ 

ຊົງເປັນຜ ູ້ຄວບຄຸມທຸກສິົ່ງຢົ່າງຢ ົ່ດີ.     ພຣະອົງປາຖນາທີົ່ຈະໃຫູ້ພວກເຮົາໄວູ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງສ າລັບສິົ່ງທີົ່ຢ ົ່ຂູ້າງໜູ້າ

ພວກເຮົາ.  ພຣະອົງຈະຊົງສ າແດງເຖິງສິົ່ງທີົ່ພວກເຮົາຕູ້ອງການໃນເວລາທີົ່ເໝາະສົມແລະເປັນໄປຕາມແຜນການທີົ່ດີ 

ເລີດຂອງພຣະອົງ.  

      ພຣະເຈົູ້າໄດູ້ຊົງທ າການໃນຕົວທົ່ານພຣະອົງທ າງານໃນຊີວິດຄົນອ ົ່ນໆນ າແລະພຣະອົງຊົງພູ້ອມທີົ່ຈະທ າງານທີົ່ທູ້າ

ທາຍທີົ່ຢ ົ່ທາງໜູ້າພວກເຮົາ. 

 

 

ໃນອະດີດທີົ່ຜົ່ານມາຂອງທົ່ານ, ທົ່ານສາມາດເຫັນຫລັກຖານຂອງຄວາມສັດຊ ົ່ຂອງພຣະເຈົູ້າຫ  ບ ? 
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2. ໂຢຊວຍ 1:7-8 

7.“ເຮົາຈະຖ ຮັກສາຄ າຫມັູ້ນສັນຍາຂອງເຮົາທີົ່ມຕີ ົ່ເຈົູ້າ ແລະຕ ົ່ເຊ ູ້ອສາຍຂອງເຈົູ້າໃນເຊັົ່ນຄົນຕ ົ່ມາ ໃຫູ້ເປັນຄ າຫມັູ້ນສັນ

ຍາອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ເຮົາຈະເປັນພຣະເຈົູ້າຂອງເຈົູ້າ ແລະຈະເປັນພຣະເຈົູ້າຂອງເຊ ູ້ອສາຍຂອງເຈົູ້າດູ້ວຍ  8.ເຮົາ

ຈະໃຫູ້ດິນທີົ່ເຈົູ້າອາສັຍຢ ົ່ໃນປັດຈຸບັນຖານະຊາວຕົ່າງປະເທດນີູ້ໃຫູ້ແກ ົ່ເຈົູ້າແລະເຊ ູ້ອສາຍຂອງເຈົູ້າ    ດິນແດນການາ 

ອານທັງຫມົດຈະເປ ັນຂອງພວກເຈົູ້າຕລອດໄປ ແລະເຮົາກ ຈະເປັນພຣະເຈົູ້າຂອງພວກເຈົູ້າ.” 

 

      ເມ ົ່ອພຣະເຈົູ້າຊົງຕັດກັບໂຢຊວຍໃນມ ູ້ກົ່ອນທີົ່ຈະເຂົູ້າຍຶດຄອງແຜົ່ນດິນພຣະສັນຍານັູ້ນ, ພຣະເຈົູ້າໄດູ້ຊົງເຕ ອນໂຢ

ຊວຍໃຫູ້ເຫັນວົ່າ ມັນແມົ່ນກົດບັນຍັດຂອງພຣະອົງແລະການເປີດເຜີຍຜົ່ານພຣະທັມຂອງພຣະອົງທີົ່ຈະຊົ່ອຍນ າພາໂຢ

ຊວຍໃນການເຮັດບົດບາດຜ ູ້ນ າຂອງລາວ. ໂຢຊວຍຈົດຈ ົ່ໃນ “ປຶູ້ມຄ າແນະນ າ” ຂອງພຣະເຈົູ້າໄດູ້ແນວໃດ? ແລະພວກ

ເຮົາເດ?  ຄ າຕອບຢ ົ່ໃນຂ ູ້ທີ 8  

           ກົ່ອນອ  ົ່ນໝົດ ພຣະເຈົູ້າໄດູ້ບອກໂຢຊວຍໃຫູ້ “ທົ່ອງຈ າ” ຕຶກຕອງຮຽນຮ ູ້ຈາກພຣະຄມັພີ, ຢົ່າງທີສອງພຣະເຈົູ້າ

ໄດູ້ບອກໃຫູ້ເພິົ່ນເຂົູ້າຫາພຣະຄັມພີເປັນປະຈ າແລະສມ ົ່າສເມີ: “ທຸກມ ູ້ທຸກຄ ນ”.  ຢົ່າງທີສາມພຣະເຈົູ້າໄດູ້ບອກໃຫູ້ເພິົ່ນ

ໃຫູ້ຕັູ້ງໃຈປະຕິບັດຕາມຖູ້ອຍຄ າທີົ່ຂຽນໄວູ້ນັູ້ນ.    ເວົູ້າງົ່າຍໆກ ຄ ,  ເປົູ້າໝາຍຂອງການຕຶກຕອງໃນພຣະຄ າກ ເພ ົ່ອທີົ່ຈະ

ເກີດຄວາມຂຍັນຫມັົ່ນພຽນແລະການຕອບສນອງຕ ົ່ຊີວິດທີົ່ຖ ກຕູ້ອງໃນແຕົ່ລະມ ູ້ແຕົ່ລະເວັນຂອງເພິົ່ນ.  

        ຂ ໃຫູ້ພວກເຮົາເຂົູ້າໃຈຊັດເຈນກົ່ຽວກັບແນວຄິດຂອງການຕຶກຕອງ:  ເປົູ້າໝາຍຂອງການທົ່ອງແລະການຕຶກຕອງ

ໃນພຣະຄັມພີຄ : ການລົບລູ້າງຄວາມຄິດແລະຄວາມປາຖນາອັນບ ົ່ດີຕົ່າງໆໃນຊີວິດເຮົາອອກໄປ.  ມັນບ ົ່ຄ ກັນກັບການ

ປະຕິບັດທມັຄ  “ເຮັດໃຈໃຫູ້ວົ່າງເປົົ່າ” ຊຶົ່ງຮັບການສົົ່ງເສີມຜັກດັນຈາກປຣັສຍາຄວາມເຊ ົ່ອຂອງຄົນຕາເວັນອອກ.  ການ

ທົ່ອງແລະການຕຶກຕອງໃນພຣະຄັມພີຄ ການຈົດຈ ົ່ສຸມຄວາມຄິດຂອງເຮົາ   ໃນສິົ່ງທີົ່ພຣະເຈົູ້າໄດູ້ຊົງກົ່າວໄວູ້ຈາກພຣະ

ໂອດຂອງພຣະອົງ ເພ ົ່ອພວກເຮົາຈະສາມາດຈ ົ່ຈ າໄດູ້ແລະເຊ ົ່ອຟັງ.   

        ໂດຍການກະທ າແບບນີູ້ຈຶົ່ງຊົ່ອຍໃຫູ້ໂຢຊວຍເປັນຜ ູ້ນ າໄດູ້.  ຫລາຍໄປກວົ່ານັູ້ນຄ  ພຣະເຈົູ້າໄດູ້ຊົງສັນຍາວົ່າການ

ເຊ ົ່ອຟັງພຣະທມັຄມັພີຈະຊົ່ອຍໃຫູ້ໂຢຊວຍຈະເຣີນກູ້າວໜູ້າແລະຈະປະສົບຄວາມສ າເຣັດໃນພາຣະກິດຂອງເພິົ່ນ  ນັູ້ນ

ບ ົ່ໄດູ້ຮັບປະກັນວົ່າໂຢຊວຍຈະກາຍເປັນຄົນຮັົ່ງມີຫລ ມີຊ ົ່ສຽງ.    ແຕົ່ພຣະເຈົູ້າຊົງສັນຍາວົ່າພຣະອົງຈະສະຖິດຢ ົ່ນ າກັບ 

ໂຢຊວຍ ເພ ົ່ອນ າພາເພິົ່ນໃຫູ້ບນັລຸຕາມເປົູ້າໝາຍທີົ່ພຣະອງົຕັູ້ງໄວູ້.   

        ພວກເຮົາກ ສາມາດອູ້າງສິດອັນດຽວກັນນີູ້ໄດູ້, ເມ ົ່ອຊີວດິຂອງພວກເຮົາສູ້າງຂຶູ້ນເທງິຮາກຖານຂອງພຣະຄ າຂອງ 

ພຣະເຈົູ້າ.  ນີູ້ຄ ຂົ່າວດີ, ເພາະຄົນເຮົາທຸກຄົນເປັນຜ ູ້ນ າຄົນອ ົ່ນຢ ົ່ໃນຈຸດໃດຈຸດນຶົ່ງ ໂດຍໄດູ້ຮັບຄ າແນະນ າຈາກພຣະຄັມ 

ພີ ພວກເຮົາສາມາດຈົດຈ ົ່ໃນສິົ່ງທີົ່ຖ ກຕູ້ອງໄດູ້.  ແລູ້ວພວກເຮາົກ ຈະສາມາດດ າເນີນການໄດູ້ຢົ່າງ ສລາດຫລັກແຫລມ

ໄດູ້ ແລະໜູ້າທີົ່ຮັບຜິດຊອບໃນຕອນທູ້າຍກ ຈະອອກມາດີ.   

 

 

3. ໂຢຊວຍ 1:9 

9.“ຈົົ່ງຈົດຈ າເອົາຖູ້ອຍຄ າທີົ່ເຮາົໄດູ້ສັົ່ງແກົ່ເຈົູ້າວົ່າ ໃຫູ້ມີໃຈເຂັູ້ມແຂງແລະກູ້າຫານ ຢົ່າຢູ້ານ ຫລ ຕົກໃຈ  ເພາະວົ່າເຮົາ  

ຜ ູ້ເປັນພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົູ້າຂອງເຈົູ້າກ ສະຖິດຢ ົ່ກັບເຈົູ້າໃນທຸກຫົນທຸກແຫົ່ງທີົ່ເຈົູ້າຈະໄປເຖິງ.” 

 

        ຢ ົ່ໃນຂ ູ້ທ ີ5 ພຣະເຈົູ້າໄດູ້ໜຸນໃຈໂຢຊວຍດູ້ວຍຄ າສັນຍາວົ່າພຣະອົງຈະສະຖິດຢ ົ່ກັບເພິົ່ນແລະຈະບ ົ່ປະຖິູ້ມເພິົ່ນ 

ພຣະເຈົູ້າໄດູ້ຊົງສັນຍາຕ ົ່ມອີກຢ ົ່ໃນຂ ູ້ທີ 9   “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົູ້າຈະສະຖິດຢ ົ່ນ າກັບເພິົ່ນໃນທຸກຫົນທຸກແຫົ່ງທີົ່ເພິົ່ນຈະໄປ” 

ແມົ່ນຫຍັງຄ ອຸປສັກຂັດຂວາງບ ົ່ໃຫູ້ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົູ້າມີອ ານາດແລະເກີດປໂຍດສ ງສຸດໃນຊີວິດເຮົາ? 
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ຜົນທີົ່ອອກມາຄ ໂຢຊວຍບ ົ່ຕູ້ອງຢູ້ານຫລ ທ ູ້ຖອຍໝົດກ າລັງໃຈ.  ຄວາມຈິງແລູ້ວພຣະເຈົູ້າໄດູ້ສັົ່ງເພິົ່ນເຖິງສາມເທ ົ່ອເພ ົ່ອ

ໃຫູ້ເພິົ່ນເຂັູ້ມແຂງແລະກູ້າຫານ (ໃນຂ ູ້ທ ີ6-7, 9) . ຄວາມຢູ້ານແລະການທ ູ້ຖອຍໃຈເປັນຄວາມຮ ູ້ສຶກທັມດາປົກຕິຂອງ

ມະນຸດເຮົາ,   ແຕົ່ພວກເຮົາສາມາດເອົາຊນະສິົ່ງເຫລົົ່ານີູ້ໄດູ້ໂດຍຜົ່ານການຊົງສະຖິດແລະດູ້ວຍຣິດເດດຂອງພຣະວິນ

ຍານບ ຣິສຸດ.  

          ດັົ່ງນັູ້ນ,ຈົງເຂັູ້ມແຂງແລະກູ້າຫານເຖີດ:  

 

 

1. ເມ ົ່ອພຈິາຣະນາເບິົ່ງວຽກງານທີົ່ວາງຢ ົ່ຕ ົ່ໜູ້າພວກເຮາົ.  ພຣະເຈົູ້າຊົງຮ ູ້ດີວົ່າບາງເທ ົ່ອທົ່ານອາດຮ ູ້ສຶກໜັກໜົ່ວງເມ ົ່ອ

ມາເບິົ່ງໜູ້າທີົ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕົ່ລະຢົ່າງໃນຖານະຜ ູ້ນ າ ແຕົ່ວົ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບເຫລົົ່ານີູ້ກ ບ ົ່ໄດູ້ໃຫຍົ່ເກີນໄປສ າ

ລັບພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຈະຊົງສະຖິດຢ ົ່ກັບທົ່ານ. 

2. ດັົ່ງນັູ້ນທົ່ານຈົົ່ງຂຍນັຂນັແຂງຕ ົ່ພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົູ້າ.  ພຣະຄັມພີຈະຮຽກເອີູ້ນໃຫູ້ເຮົາກູ້າວອອກໄປຈາກສະພາບ

ແວດລູ້ອມທີົ່ສະດວກສະບາຍເພ ົ່ອທີົ່ຈະປະຕິບັດຕົນດູ້ວຍຄວາມສລາດ  ມີຄວາມສັດຊ ົ່ແລະຈົດຈ ົ່ກັບຜົນປໂຍດຂອງ

ຄົນເຫລົົ່ານັູ້ນທີົ່ທົ່ານນ າພາ.   ນັູ້ນກ ບ ົ່ໄດູ້ໝາຍຄວາມວົ່າຈະເປັນທີົ່ນິຍົມຂອງຄົນສເມີໄປ. ທົ່ານຈະພົບຄວາມສ າເຣັດ

ແລະກູ້າວໜູ້າໃນຄວາມເປັນຜ ູ້ນ າຂອງທົ່ານ, ແຕົ່ຕູ້ອງເຮັດເທງິພ ູ້ນຖານຂອງພຣະຄັມພີແລະສິົ່ງນີູ້ມັນຈະຕູ້ອງອາສັຍ

ຄວາມກູ້າຫານ.   

3. ຂນະທີົ່ທົ່ານກ າລງັກູ້າວໄປທາງໜູ້າ. ລາງເທ ົ່ອພວກເຮົາກ ຮ ູ້ສຶກພູ້ອມທີົ່ຈະມຸູ້ງຕົງກູ້າວໄປຂູ້າງໜູ້າ, ແລະກ ມີຫລາຍ

ເທ ົ່ອທີົ່ພວກເຮົາຮ ູ້ສຶກຍອມແພູ້ແລະຢາກເຊົາ, ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມຢູ້ານແລະເສັຽຂວັນກ າລັງໃຈ.     ໃນເວລາແບບນີູ້

ແຫລະທີົ່ພວກເຮົາຈະຕູ້ອງຍຶດຖ ເອົາພຣະສັນຍາທີົ່ເຕັມໄປດູ້ວຍຄ າເລົູ້າໂລມ:    “ເພາະວົ່າເຮົາຜ ູ້ເປັນພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົູ້າ

ຂອງເຈົູ້າກ ສະຖິດຢ ົ່ກັບເຈົູ້າໃນທຸກຫົນທຸກແຫົ່ງທີົ່ເຈົູ້າຈະໄປ” 

 

ນ າໃຊູ້ໃນຊວີດິ 

ໃນຈຸດໃດຈຸດນຶົ່ງຄົນເຮົາທຸກຄົນລູ້ວນເປັນຜ ູ້ນ າ, ດັົ່ງນັູ້ນແລູ້ວເຮົາຈະເອົາຄວາມຈິງຈາກພຣະທັມຕອນນີູ້ເອົາມາໃຊູ້ໃນ

ຊີວິດຂອງເຮົາແລະໃນຄວາມເປັນຜ ູ້ນ າໄດູ້ແນວໃດ? 

 ຍອມຮບັເອາົບດົບາດຂອງທົ່ານ:   ໃຊູ້ເວລາຈົດລົງທີົ່ຫລາຍຈຸດໃນຊີວິດຂອງທົ່ານຊຶົ່ງໄດູ້ນ າພາຄົນອ ົ່ນຫລ ມີ

ອິດທິພົນຕ ົ່ຊີວິດຄົນອ ົ່ນ ແລູ້ວຍອມຮັບເອົາບົດບາດການເປັນຜ ູ້ນ າຂອງທົ່ານ 

 ຈດົຈ າໃສົ່ໃຈ:  ໃຫູ້ທົ່ອງຈ າໂຢຊວຍ 1:8 ແຕົ່ລະມ ູ້ຈົນກວົ່າຈ ົ່ຈ າໄດູ້.  ໃຫູ້ຄວາມຈິງຈາກພຣະທັມຕອນນີູ້ສູ້າງ

ຄວາມເຂັູ້ມແຂງແລະຄວາມກູ້າຫານໃຫູ້ແກົ່ທົ່ານ.  

 ສູ້າງຄວາມພວົພນັ:  ພວົພັນກັນກັບຄົນອ ົ່ນທີົ່ຢ ົ່ຈຸດດຽວກັນແລະກ າລັງນ າພາຄ ກັນກັບທົ່ານ, ຕັູ້ງໃຈທີົ່ຈະເປັນ  

ຜ ູ້ຮັບແລະໃຫູ້ການສນັບສນຸນເປັນກ າລັງໃຈໃຫູ້ກັບຄົນເຫລົົ່ານັູ້ນ 

 

ຂູ້າພະເຈົູ້າພູ້ອມສ າລັບສິົ່ງນີູ້ຫລ ບ ? ມັນເປັນສິົ່ງທີົ່ສົມຄວນແລະຖ ກຕູ້ອງທີົ່ຈະມີຄ າຖາມແບບນີູ້. ຄົນເຮົາຈະຮ ູ້ສຶກໜັກ

ໜົ່ວງບ ົ່ເວລາໃດກ ເວລານຶົ່ງ   ແລະພວກເຮົາບ ົ່ຈ າເປັນທີົ່ຈະຕູ້ອງຮ ູ້ສຶກແບບນັູ້ນອີກ.    ພວກເຮົາບ ົ່ຕູ້ອງເປັນຫົ່ວງແລະ

ກະວົນກະວາຍຫຍັງ   ເພາະພຣະເຈົູ້າຊົງຄວບຄຸມແລະພຣະອົງກ ຊົງສຖິດຢ ົ່ນ າພວກເຮົາ  ດັົ່ງນັູ້ນຈົງໃຫູ້ພວກເຮົາເຂັູ້ມ 

ແຂງແລະກູ້າຫານເຖີດ. 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  ສບ 

ໃນສັງຄົມຊ ົ່ມ ູ້ນີູ້ການທີົ່ຄຣິສຕຽນຈະມີຄວາມເຂັູ້ມແຂງແລະກູ້າຫານນັູ້ນມີລັກສນະແບບໃດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ14 ມຖິນຸາ 2015 (6-14-2015) 

 

 ຈົົ່ງໝັັ້ນໃຈໃນຣດິອ ານາດຂອງພຣະເຈົັ້າ 
 

ຈຸດສ າຄັນຂອງບົດຮຽນ:   ຈົົ່ງນ າຈາກຈຸດໝັັ້ນໃຈຂອງທົ່ານທີົ່ມາຈາກພຣະເຈົັ້າ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ົ່ຊວີດິ: 

       ຂນະທີົ່ແນມເບິົ່ງຄົນອ ົ່ນໆ ພາກັນກະໂດດລົງຈາກໜັ້າຜາທີົ່ຢ ົ່ເທິງແມົ່ນ ັ້າຂນາດໃຫຍົ່.   ລ ກຊາຍອາຍຸເກົັ້າປີຂອງ

ຂັ້າພະເຈົັ້າກ ຢາກຈະເຮັດຄ ກັນກັບເຂົາ. ລາວເວົັ້າຂ ັ້ນວົ່າ, “ພ ົ່ຂັ້ອຍຢາກໂດດ” ຂັ້າພະເຈົັ້າບ ົ່ຄົ່ອຍມັກຄວາມສ ງປານໃດ

ແຕົ່ລ ກຊາຍຂອງຂັ້າພະເຈົັ້າພດັຢາກໂດດ.  ໃນຖານະທີົ່ເປັນພ ົ່ ຂັ້າພະເຈົັ້າຈະຕັ້ອງນ າພາລາວຂ ັ້ນໄປຮອດທາງເທິງສຸດ

ຂອງໜັ້າຜານັັ້ນ ແລັ້ວກ ກະໂດດນ າກັນກັບລາວເພ ົ່ອໃຫັ້ແນົ່ໃຈວົ່າລາວປອດພັຍ.  

        ເມ ົ່ອມາເຖິງຜຽນຂອງພວກເຮົາທີົ່ຈະຕັ້ອງກະໂດດ,  ຂັ້າພະເຈົັ້າໄດັ້ລັງເລໃຈຢ ົ່ເຫິງເຕີບ,  ແຕົ່ລ ກຂອງຂັ້າພະເຈົັ້າ

ກະໂດດລົງດັ້ວຍທົ່າບິນ.   ຂັ້າພະເຈົັ້າແນມເບິົ່ງລ ກໂດດລົງໄປສ ົ່ນ າ ັ້ໄດັ້ຢົ່າງປອດພັຍ  ບັດນີັ້ຂັ້າພະເຈົັ້າຮ ັ້ວົ່າມັນເຖິງເວ 

ລາທີົ່ຂັ້າພະເຈົັ້າຈະຕັ້ອງໂດດ.  ແລັ້ວຂັ້າພະເຈົັ້າກ ໂດດ! ສຸດທັ້າຍແລັ້ວ ປະສົປການເທ ົ່ອນັັ້ນໄດັ້ສັ້າງຄວາມຕ ົ່ນເຕັັ້ນສ າ 

ລັບເຮົາທັງສອງຄົນ 

        ທົ່ານອາດຮ ັ້ເຖິງຄວາມຮ ັ້ສ ກນີັ້ດີເມ ົ່ອເວລາເຮົາໄດັ້ໂດດອອກຈາກຄວາມສະດວກສບາຍ  ຄວາມລ ັ້ງເຄີຍຕົ່າງໆ 

ແລັ້ວເຮັດໃນສິົ່ງທີົ່ພວກເຮົາບ ົ່ເຄີຍເຮັດມາກົ່ອນ.  ໃນເວລາແບບນີັ້ທົ່ານຍັງລັງເລໃຈຢ ົ່ຫລ ບ ົ່? ຫລ ວົ່າທົ່ານກະໂດດລົງ

ດັ້ວຍທົ່າບິນ. 

       ໂຢຊວຍໄດັ້ພົບກັບຄວາມທັ້າທັ້າຍທີົ່ຍຸັ້ງຍາກ: ທີົ່ຈະນ າພາປະຊາຊົນຂອງເພິົ່ນຂັ້າມແມົ່ນ າ ັ້ຈ ແດນແລະເຂົັ້າໄປໃນ

ແຜົ່ນດິນພັນທະສັນຍານັັ້ນຊ ົ່ງພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າຈະມອບໃຫັ້ແກົ່ພວກເຂົາ. ນີັ້ເປັນບົດທົດສອບທີົ່ສ າຄັນຫລາຍສ າລັບໂຢ

ຊວຍ  ຊ ົ່ງເປັນຜ ັ້ນ າຫາກ ຖ ກແຕົ່ງຕັັ້ງຂ ັ້ນມາໃຫມົ່ຫລງັຈາກໂມເຊໄດັ້ເສັຽຊີວິດ.     ພວກເຮາົສາມາດຮຽນຮ ັ້ຫລາຍຢົ່າງ

ຈາກທົ່າທີຂອງໂຢຊວຍທີົ່ໄດັ້ຕອບສນອງຕ ົ່ຄວາມທັ້າທາຍເຫລົົ່ານີັ້,  ໃນຂນະທີົ່ພວກເຮົາສແວງຫາການນ າພາທີົ່ດີໃນ

ເວລາມັນຢ ົ່ນອກເຂດຂອງຄວາມສະດວກສະບາຍ, ຄວາມລ ັ້ງເຄີຍແລະສິົ່ງທີົ່ເຮົາຖະໜັດ.  

 

ພຣະຄມັພກີົ່າວວົ່າແນວໃດ?  ໂຢຊວຍ 3: 7-17 ( ເບິົ່ງຕາມຫົວຂ ັ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ໂຢຊວຍ 3: 7-8   

7.  ຕ ົ່ມາ ພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າຊົງບອກໂຢຊວຍວົ່າ,   “ມ ັ້ນີັ້ ເຮົາຈະບອກອິສຣາເອນທຸກຄົນໃຫັ້ກຽດແກົ່ເຈົັ້າເປັນຜ ັ້ຍິົ່ງໃຫຍົ່ 

ແລັ້ວເຂົາຈະໄດັ້ຮ ັ້ວົ່າເຮົາໄດັ້ສະຖິດຢ ົ່ນ າເຈົັ້າເຫມ ອນດັົ່ງໄດັ້ສະຖິດຢ ົ່ນ າໂມເຊ  8.ດັົ່ງນັັ້ນ ເຈົັ້າຈົົ່ງສັົ່ງພວກປະໂຣຫິດທີົ່

ຫາມຫີບຄ າສັນຍານັັ້ນວົ່າ ເມ ົ່ອໄປຮອດແມົ່ນ ັ້າຈ ແດນແລັ້ວ ໃຫັ້ຢຸດຢ ົ່ໃນແມົ່ນ ັ້າໃກັ້ໆກັບຕາຝັົ່ງເສັຽກົ່ອນ” 

      ພຣະເຈົັ້າໄດັ້ໃຫັ້ຄ າໜ ນໃຈຊ ົ່ງເຕັມໄປດັ້ວຍພຣະສັນຍາຕ ົ່ໂຢຊວຍວົ່າ, “ມ ັ້ນີັ້ ເຮົາຈະເລີັ້ມຍົກຍັ້ອງເຈົັ້າໃຫັ້ເປັນໃຫຍົ່ 

ໃນສາຍຕາຂອງບັນດາອິສຣາເອນ ເພ ົ່ອພວກເຂົາຈະຮ ັ້ວົ່າເຮົາໄດັ້ຢ ົ່ນ າໂມເຊແລັ້ວຢົ່າງໃດເຮາົກ ຈະຢ ົ່ກັບເຈົັ້າຢົ່າງນັັ້ນ” 

(ຂ  ັ້ທ ີ7) ກົ່ອນໜັ້ານີັ້, ປະຊາຊົນຍອມຮັບໂມເຊເປັນຜ ັ້ນ າພວກເຂົາເພາະເຂົາຮ ັ້ວົ່າພຣະເຈົັ້າຊົງສະຖິດຢ ົ່ນ າເພິົ່ນ. ບັດນີັ້, 
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 ພຣະເຈົັ້າຈະ “ຍົກຍັ້ອງ”ໂຢຊວຍເພ ົ່ອສະແດງເຖິງຄວາມເປັນຜ ັ້ນ າຂອງລາວວົ່າເປັນເຄ ົ່ອງໝາຍທີົ່ພຣະເຈົັ້າຊົງສະຖິດ

ຢ ົ່ນ າເພິົ່ນເຊັົ່ນກັນ.   ໂຢຊວຍສາມາດນ າດັ້ວຍຄວາມໝັັ້ນໃຈເພາະເພິົ່ນໄດັ້ຟັງສິົ່ງທີົ່ພຣະເຈົັ້າໄດັ້ກົ່າວກົ່ຽວກັບເພິົ່ນກົ່ອນ

ໜັ້ານີັ້  “ເຮົາໄດັ້ຢ ົ່ນ າໂມເຊແລັ້ວຢົ່າງໃດເຮົາກ ຈະຢ ົ່ກັບເຈົັ້າຢົ່າງນັັ້ນ” (1:5) ພຣະຜ ັ້ເປນັເຈົັ້າຢ ນຢັນຄ າໝັັ້ນສັນຍາກົ່ອນ

ໜັ້ານີັ້.  

        ພຣະເຈົັ້າໄດັ້ໃຫັ້ຄ າສັົ່ງ ໃຫັ້ຢຸດຢ ົ່ໃນແມົ່ນ ັ້າໃກັ້ໆກັບຕາຝັົ່ງເສັຽກົ່ອນ” (3:8) ນີັ້ບ ົ່ແມົ່ນຄ າສັົ່ງທັມດາທົົ່ວໄປ. ຄວາມ

ຈິງແລັ້ວຂັ້ອນຂັ້າງເປັນຄ າສັົ່ງແກົ່ໂຢຊວຍເຖິງບາດກັ້າວຕ ົ່ໄປວົ່າ “ເຈົັ້າຈົົ່ງສັົ່ງພວກປະໂຣຫິດທີົ່ຫາມຫີບຄ າສັນຍານັັ້ນວົ່າ 

ເມ ົ່ອໄປຮອດແມົ່ນ ັ້າຈ ແດນແລັ້ວ  ເປັນຄ າສັົ່ງທີົ່ແປກປລາດແຕົ່ໂຢຊວຍກ ສະແດງຄວາມເຊ ົ່ອແລະໄວັ້ວາງໃຈໃນພຣະ

ເຈົັ້າ. ຄ ເພິົ່ນໄດັ້ເຮັດຕາມຄ າສັົ່ງທີົ່ເພິົ່ນໄດັ້ຮັບນັັ້ນ.  ໂຢຊວຍເຄີຍໄດັ້ເຫັນການທ າງານຂອງພຣະເຈົັ້າມາແລັ້ວໃນອະດີດ.

(ໃຫັ້ເບິົ່ງ ອົພຍົບ 13:21-22) ດັົ່ງນັັ້ນເພິົ່ນຈ ງມີຄວາມໝັັ້ນໃຈໃນພຣະເຈົັ້າວົ່າພຣະອົງຈະເຮດັໃນສິົ່ງທີົ່ຍິົ່ງໃຫຍົ່ອີກເທ ົ່ອ.  

ການຟັງເປັນອົງປະກອບນ ົ່ງທີົ່ສ າຄັນຂອງການເປັນຜ ັ້ນ າ, ມນັຈະເປັນອັນຕະລາຍຖັ້າຫາກເຮົາຟັງໃນສຽງທີົ່ບ ົ່ຖ ກຕັ້ອງ. 

 ຄັນຖັ້າເຮົາຄ ດສ ງເກີນໄປກົ່ຽວກັບຄວາມຮ ັ້ຄວາມສາມາດຂອງເຮົາ ຖັ້າເຮົາຟັງສຽງໂຕເອງຫລາຍໂພດ, ເຮົາກ 

ຈະໝັັ້ນໃຈໃນໂຕເຮົາເອງ 

 ແຕົ່ໃນທາງກງົກັນຂັ້າມ ຄັນຫາກພວກເຮົາບ ົ່ເຫັນຄວາມສ າຄັນໃນຂອງປະທານຂອງພວກເຮົາໃນການນ າພາ,

ຫລ ໃນໂອກາດຕົ່າງໆແລັ້ວ.  ເຮົາສາມາດຈົບລົງໂດຍໂຕເຮົາເອງໃຊັ້ການບ ົ່ໄດັ້-ແລະກ ໜົດຫວັງ 

 ຖັ້າພວກເຮົາໃສົ່ໃຈໃນການປຽບທຽບຫລ ຄ າວິຈານຂອງຄົນອ ົ່ນ, ເຮົາສາມາດຕອບສນອງດັ້ວຍຄວາມຍິົ່ງ 

ຈອງຫອງຫລ ໝົດກ າລັງໃຈໄດັ້ 

ໃນຖານະເປັນຜ ັ້ນ າພວກເຮົາບ ົ່ຄວນຟັງສຽງເຫລົົ່ານີັ້. ຫລ ແມົ່ນແຕົ່ສຽງຂອງເຮົາເອງຫລາຍກວົ່າຟັງສຽງຂອງພຣະເຈົັ້າ.  

ແທນທີົ່ຈະຟງັສຽງຂອງພຣະເຈົັ້າຜ ັ້ຊົງມີພຣະທັຍໃຫັ້ທົ່ານດ າເນີນຊີວິດຢົ່າງສລາດແລະຈົບລົງດັ້ວຍຄວາມສັດຊ ົ່. ໃຫັ້ຈ ົ່

ໄວັ້ວົ່າພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົັ້າຄ ຢາກໃຫັ້ທົ່ານ “ມີຄວາມຈະເຣີນແລະສ າເຣັດຜົນຢົ່າງດ”ີ (1:8) ໃນວຽກງານທີົ່ເຮົາໄດັ້

ຖ ກມອບໝາຍໃຫັ້ໄປເຮັດ.   ຈົົ່ງຟັງສຽງພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົັ້າທີົ່ເວົັ້າວົ່າ, ບ ົ່ ວົ່າທົ່ານຈະໄປໃນຖິົ່ນຖານໃດພຣະເຈົັ້າ

ຈະສະຖິດຢ ົ່ນ າແລະຈະປະທານຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫັ້ທົ່ານ.   

       ສິົ່ງທີົ່ສ າຄັນສຸດຄ  ໃຫັ້ເຊ ົ່ອຟັງພຣະທມັຂອງພຣະເຈົັ້າເພ ົ່ອເປັນສິົ່ງນ າພາພວກເຮົາໃນແຕົ່ລະມ ັ້ແຕົ່ລະເວັນ. ນັັ້ນຄ 

ແຫລົ່ງຂອງຄວາມເຊ ົ່ອໝັັ້ນທີົ່ດີທີົ່ສຸດສ າລັບທຸກຄົນທີົ່ເປັນຜ ັ້ນ າ.   

 

 

2. ໂຢຊວຍ 3: 9-13 

9.ແລັ້ວໂຢຊວຍກ ສັົ່ງປະຊາຊົນວົ່າ, “ຈົົ່ງພາກັນຫຍັບເຂົັ້າມາໃກັ້ໆພີັ້ ເພ ົ່ອຟັງຄ າທີົ່ພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າຂອງພວກເຈົັ້າຊົງສັົ່ງ

ໄວັ້ 10. ວັນນີັ້ພວກເຈົັ້າຈະຮ ັ້ຈັກວົ່າ ພຣະເຈົັ້າຜ ັ້ຊົງມຊີີວິດຢ ົ່ກ ຊົງສະຖິດຢ ົ່ໃນຖັ້າມກາງພວກເຈົັ້າ ເພາະພຣະອົງຈະຊົງ

ຂັບໄລົ່ຊາວການາອານ ຮິດຕີ ຮີວ ີເປຣິສຊີ ກີກາຊີ ອາໂມຣິດ ແລະເຢບຸສ ໃຫັ້ຫນອີອກໄປຕ ົ່ຫນັ້າພວກເຈົັ້າ 11.ສົ່ວນ  

ຫີບຄ າສັນຍາແຫົ່ງພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າຂອງແຜົ່ນດິນໂລກຈະຂັ້າມໄປຂັ້າງຫນັ້າ    ກົ່ອນພວກເຈົັ້າລົງໄປໃນແມົ່ນ ັ້າຈ ແດນ   

12.ດັົ່ງນັັ້ນ ຈົົ່ງຄັດເລ ອກເອົາສິບສອງຄົນຈາກຕະກ ນອິສຣາເອນ ແຕົ່ລະຕະກ ນໃຫັ້ໄດັ້ຜ ັ້ນ ົ່ງ 13.ເມ ົ່ອເວລາພວກປະໂຣ

ຫິດທີົ່ຫາມຫີບຄ າສັນຍາຂອງພຣະຜ   ັ້ເປັນເຈົັ້າຍົ່າງໄປຢຽບນ ັ້າ ແມົ່ນ ັ້າຈ ແດນຈະແຍກອອກຈາກກັນ ແລະນ ັ້າທີົ່ໄຫລມາ

ແຕົ່ທາງເຫນ ອຈະຢຸດໂຮມຢ ົ່ບົ່ອນດຽວ 

        ໂຢຊວຍໄດັ້ບອກປະຊາຊົນຂອງເພິົ່ນໃນທຸກສິົ່ງຢົ່າງທີົ່ພຣະເຈົັ້າໄດັ້ບອກເພິົ່ນ.   ນີັ້ຄ ສິົ່ງທີົ່ສ າຄັນທີົ່ເຕ ອນໃຈພວກ

ເຮົາ. ໂດຍບ ົ່ຄ ານ ງວົ່າຄົນທີົ່ເຮາົກ າລັງນ າພານັັ້ນເປັນໃຜ: ເຮາົອາດຈະເປັນພ ົ່ແມົ່, ເປັນພ ົ່ຕ ັ້ແມົ່ຕ ັ້, ເປັນຄຣ , ເປັນຄຣ ຝ ກ

ກິລາ, ເປັນຫວົໜັ້າຄຸມງານ, ຜ ັ້ນ າທາງທຸຣະກິດຫລ ເປັນສິດຍາພິບານ.   ເຮົາຄວນຈະຕັັ້ງເປົັ້າໝາຍໄວັ້ເພ ົ່ອທີົ່ຈະນ າຄົນ

ທົ່ານໄດັ້ຮັບຄວາມໝັັ້ນໃຈເພີັ້ມເຕີມຂ ັ້ນເມ ົ່ອໃດ? 
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ອ ົ່ນໃຫັ້ມຄີວາມສັມພັນກັບພຣະທັຍແລະພຣະທັມຂອງພຣະເຈົັ້າຫລາຍກວົ່າຂອງເຮົາເອງ.     ພວກເຮົາແມົ່ນໂຕແທນ

ຂອງພຣະຄຣິດຕ ົ່ຄົນທັງປວງທີົ່ພຣະອົງຊົງມອບຫມາຍແລະວາງໄວັ້ຕ ົ່ໜັ້າພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາຕັ້ອງຍອມໃຫັ້ແຜນການ

ຂອງພຣະອົງກາຍເປັນແຜນການທີົ່ກົ່ຽວຂັ້ອງກັບຂອງປະຊາຊົນທີົ່ເຮົາກ າລັງນ າພາແລະບົວລະບັດຮັບໃຊັ້ນ າ.   

       ໃຫັ້ສັງເກດເບິົ່ງຄ າເວົັ້າຂອງໂຢຊວຍຊ ົ່ງໄດັ້ເຜີຍໃຫັ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຊ ົ່ອໝັັ້ນຂອງເພິົ່ນໃນພຣະເຈົັ້າ.  ກົ່ອນໜັ້ານີັ້, 

ພຣະເຈົັ້າຊົງສັນຍາວົ່າບ ົ່ມີໃຜທີົ່ຈະສາມາດຕ ົ່ສ ັ້ແລະຢຸດຍັັ້ງຄົນອິສຣາເອນຈາກການເຂົັ້າສ ົ່ດິນແດນພຣະສັນຍານັັ້ນໄດັ້ 

(1:5)  ໂຢຊວຍໄດັ້ຢ ນຢົ່າງກັ້າຫານໃນພຣະສັນຍາເມ ົ່ອເພິົ່ນບອກວົ່າ, “ວັນນີັ້ພວກເຈົັ້າຈະຮ ັ້ຈັກວົ່າ ພຣະເຈົັ້າຜ ັ້ຊົງມຊີີ

ວິດຢ ົ່ກ ຊົງສະຖິດຢ ົ່ໃນຖັ້າມກາງພວກເຈົັ້າ   ເພາະພຣະອົງຈະຊົງຂັບໄລົ່ຜ ັ້ທີົ່ອາສັຍຢ ົ່ໃນດິນແດນນັັ້ນໃຫັ້ຫນອີອກໄປຕ ົ່

ຫນັ້າພວກເຈົັ້າ” (3:10) 

 

        

 

ໂຢຊວຍບ ົ່ໄດັ້ເຮັດໃຫັ້ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົັ້າເບົາລົງຫລ ເພີັ້ມຄ າເຕ ອນຂ ັ້ນເພ ົ່ອໃຫັ້ພິຈາຣະນາກົ່ອນທ າສິົ່ງໃດສິົ່ງນ ົ່ງ

ຈະບ ົ່ໄດັ້ຜິດພາດ ເພິົ່ນໄດັ້ເວົັ້າດັ້ວຍຄວາມໝັັ້ນໃຈ. ດັົ່ງນັັ້ນເມ ົ່ອປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄດັ້ເຫັນພຣະສັນຍາເປັນຈິງ ພວກ

ເຂົາຈະໄດັ້ຮ ັ້ວົ່າພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າຊົງສະຖິດຢ ົ່ນ າແລະແມົ່ນຜ ັ້ທີົ່ກະທ າການແທນໂຕເພິົ່ນ.   

         ຫີບພັນທະສັນຍາແມົ່ນສັນຍາລັກຂອງການຊົງສະຖິດແລະພຣະຣັສມີຂອງພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າທີົ່ຢ ົ່ຖັ້າມກາງໄພົ່ພົນ

ຂອງພຣະອົງ.  ຫີບພນັທະສັນຍານັັ້ນເປັນສິົ່ງທີົ່ພິເສດແລະເປັນທີົ່ໂຄຣົບບ ຊາ, ບ ົ່ມີໃຜທີົ່ຈະໄປຈັບໄດັ້.  ພ ປະຊາຊົນມາ

ເຖິງແມົ່ນ ັ້າຈ ແດນ, ສົ່ວນຫີບພນັທະສັນຍາຈະຂັ້າມໄປຂັ້າງໜັ້າກົ່ອນພວກເຂົາ.  ເມ ົ່ອເວລາພວກປະໂຣຫິດທີົ່ຫາມຫີບ

ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະຜ   ັ້ເປັນເຈົັ້າຍົ່າງໄປຢຽບນ ັ້າ  ແມົ່ນ ັ້າຈ ແດນຈະແຍກອອກຈາກກັນ  ແລະນ ັ້າທີົ່ໄຫລມາແຕົ່ທາງ

ເຫນ ອຈະຢຸດໂຮມຢ ົ່ບົ່ອນດຽວ(ຂ ັ້ທ ີ13) ເພ ົ່ອທີົ່ຈະເຮັດໃຫັ້ປະຊາຊົນຂັ້າມແມົ່ນ ັ້າຈ ແດນໄປໄດັ້.  ຂນະທີົ່ພຣະຄ າຂອງ 

ພຣະເຈົັ້າໄດັ້ອະທິບາຍໂດຍລະອຽດເຖິງແຜນການແລະຄ າສັົ່ງວົ່າຈະຕັ້ອງໄປໃສ, ເຮັດອັນໃດແດົ່, ການຊົງສະຖິດຂອງ 

ພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າຈະໃຫັ້ວທິີການແລະເຮັດໃຫັ້ສ າເຣັດຜົນ.   

          ເມ ົ່ອເຮົາຖ ກຮຽກເອີັ້ນໃຫັ້ກັ້າວໄປສ ົ່ແມົ່ນ າ ັ້ຈ ແດນຂອງຊີວິດເຮົາເອງ ກ ຂ ໃຫັ້ເຮົາກັ້າວອອກຈາກເຂດຂອງຄວາມ

ສະດວກສບາຍ ຄວາມລ ັ້ງເຄີຍຕົ່າງໆ, ເຮົາສາມາດເຮັດດັ້ວຍຄວາມໝັັ້ນໃຈຖັ້າເຮົາຫາກໄວັ້ວາງໃຈໃນພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າ.  

ການເຊ ົ່ອໄວັ້ວາງໃຈໃນພຣະຄ າແລະການສແວງການຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈົັ້ານັັ້ນ   ຈະເຮດັໃຫັ້ເກີດຄວາມເຊ ົ່ອໝັັ້ນຕ ົ່ 

ພຣະເຈົັ້າໃນຊີວິດເຮົາ.  

   

3. ໂຢຊວຍ 3:14-17 

14. ເວລານັັ້ນເປັນເວລາເກັບກົ່ຽວ ນ ັ້າໄດັ້ຂ ັ້ນເຕັມຕາຝັົ່ງ ດັົ່ງນັັ້ນພວກປະຊາຊົນຈ ົ່ງມຸົ່ງຫນັ້າອອກຈາກຄັ້າຍພັກໄປຂັ້າມ

ແມົ່ນ ັ້າຈ ແດນ ສົ່ວນປະໂຣຫິດກ ຫາມຫບີຄ າສັນຍາອອກໄປກົ່ອນ  15.ພ ຮອດແມົ່ນ ັ້າຈ ແດນພວກປະໂຣຫິດກ ລົງຢຽບ

ນ ັ້າ  16.ທັນໃດນັັ້ນ ນ ັ້າກ ໂຮມເຂົັ້າກັນ ແລະຢຸດໄຫລໄກຈາກພວກເຂົາທີົ່ເມ ອງອາດາມ ໃກັ້ໆກັບເມ ອງຊາເຣທານ ນ ັ້າ

ນັັ້ນກ ບ ົ່ໄຫລລົງສ ົ່ທະເລຕາຍອີກ ຝົ່າຍປະຊາຊົນກ ຂັ້າມໄປໃກັ້ເມ ອງເຢຣິໂກ17.ໃນຂນະທີົ່ພວກເຂົາຂັ້າມໄປຢ ົ່ເທິງດິນ

ແຫັ້ງນັັ້ນ ພວກປະໂຣຫິດທີົ່ຫາມຫີບຄ າສັນຍາຂອງພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າ ກ ຢ ນຢ ົ່ເທິງດິນແຫັ້ງກາງແມົ່ນ ັ້າຈ ແດນຈົນພວກປະ

ຊາຊົນທຸກຄົນຂັ້າມໄປຫວິດຫມົດ 

         ຂົ່າວດີສ າລັບຄົນອິສຣາເອນກ ຄ  ພວກເຂົາບ ົ່ຈ າເປັນຕັ້ອງໃຊັ້ຄວາມພຍາຍາມຢົ່າງຫລວງຫລາຍທີົ່ຈະເຮັດຕາມ 

ແຜນການຂອງ ພຣະເຈົັ້າ.  ພຽງແຕົ່ພວກເຂົາເຊ ົ່ອຟັງແລະກ ເຮັດຕາມເພ ົ່ອທີົ່ຈະເຫັນແຜນການຂອງພຣະເຈົັ້າເກີດຂ ັ້ນ. 

ໂຢຊວຍສະແດງຄວາມເຊ ົ່ອໝັັ້ນໃນພຣະເຈົັ້າ ແລັ້ວພວກເຮົາຈະສາມາດມີຄວາມເຊ ົ່ອໝັັ້ນ 

ໃນພຣະເຈົັ້າໄດັ້ແນວໃດ ເຖິງແມົ່ນເຮົາບ ົ່ມີຄ າຕອບຫຍັງ? 
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ໃນຂ ັ້ທີ 15-16 ໄດັ້ສລຸບຜົນຂອງການດ າເນີນການຕາມຄ າສັົ່ງຂອງພຣະເຈົັ້າແບບງົ່າຍໆຄ : “ ທັນທີທີົ່ພວກປະໂຣຫິດ

ໄດັ້ຫາມຫີບພັນທະສັນຍາມາເຖິງແມົ່ນ າ ັ້ຈ ແດນ  ພວກເຂົາເອົາຕີນລົງຢຽບນ ັ້າປັບ, ທັນໃດນັັ້ນນ ັ້າກ ຢຸດໄຫລແລະໂຮມ

ເຂົັ້າກັນ” 

         ສ າລັບຜ ັ້ທີົ່ຮ ັ້ເຫັນແລະຢ ົ່ໃນເຫດການນີັ້, ເປັນຊົ່ວງເວລາທີົ່ໄດັ້ເຫັນຣິດອ ານາດຂອງພຣະເຈົັ້າ, ເປັນບົດຮຽນຊີວິດ

ທີົ່ມີຄຸນຄົ່າແລະຄວນຈະຈົດຈ າໄວັ້.   ນັັ້ນເປັນເຫດຜົນທີົ່ພຣະເຈົັ້າໄດັ້ບອກໂຢຊວຍໃຫັ້ຍົກເອົາກັ້ອນຫິນ 12 ກັ້ອນຈາກ

ແມົ່ນ າ ັ້ຈ ແດນເພ ົ່ອເປັນສິົ່ງຈົດຈ າແລະເຕ ອນໃຈພວກເຂົາຕລອດໄປເຖິງສິົ່ງທີົ່ພຣະເຈົັ້າໄດັ້ກະທ າ(ໂຢຊວຍ 4:1-10) 

        ການເຊ ົ່ອຟງັໃນສິົ່ງທີົ່ພຣະເຈົັ້າບອກ:ເບິົ່ງຄ ຜິດທມັຊາດຫລ ບ ົ່ຄົ່ອຍເໝາະສມົໃນສາຍຕາຂອງຄົນອ ົ່ນ. ປະຊາຊົນ

ຄົນອ ົ່ນໆອາດຈະມີຄວາມພຍາຍາມໂນັ້ມນັ້າວ  ຊັກຈ ງຕ ົ່ຄວາມເປັນຜ ັ້ນ າຂອງໂຢຊວຍ.  ຫລ ເພິົ່ນອາດຈະໄດັ້ຮັບການ

ທົດລອງແລະຫລອກໃຫັ້ມີຄວາມຄ ດແບບນີັ້... 

► ມີວິທີອ ົ່ນທີົ່ຈະເຮັດໃຫັ້ເຮົາຂັ້າມແມົ່ນ າ ັ້ໄດັ້ 

► ເປັນຫຍງັພວກເຮົາຄ ບ ົ່ຖັ້າໃຫັ້ແມົ່ນ າ ັ້ທີົ່ຖັ້ວມລົັ້ນນີັ້ລົດລົງສາກົ່ອນແລັ້ວພວກເຮົາຈ ງພາກັນຂັ້າມ? 

► ລອງສົົ່ງທມີອອກໄປກົ່ອນເພ ົ່ອຈະຮ ັ້ວົ່າແຜນການຂອງພຣະເຈົັ້າໃຊັ້ການໄດັ້ຫລ ບ ົ່? 

ແຕົ່ໂຢຊວຍໄດັ້ເຊ ົ່ອຟັງພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າແລະກັ້າວອອກໄປດັ້ວຍຄວາມໝັັ້ນຄົງ  ອີງຕາມສິົ່ງທີົ່ພຣະເຈົັ້າໄດັ້ຕັດສັົ່ງ ແລະ

ນ າພາປະຊາຊົນທີົ່ຈະເຮັດເຊັົ່ນດຽວກັນນັັ້ນ.  ເມ ົ່ອເຮົາເຊ ົ່ອຟງັໃນສິົ່ງທີົ່ພຣະເຈົັ້າໄດັ້ບອກ,  ແລັ້ວກັ້າວອອກໄປຂັ້າງໜັ້າ

ໂດຍການສະຖິດນ າພາຈາກພຣະອົງ, ແລັ້ວພຣະອົງຈະຈັດຕຽມຫົນທາງທີົ່ເຮົາຕັ້ອງການ.     ຫລາຍໄປກວົ່ານັັ້ນອີກຄ , 

ພຣະອົງຈະຊົງຈັດຫາສິົ່ງທີົ່ຈ າເປັນໃຫັ້ ເພ ົ່ອພວກເຮົາຈະໄດັ້ນ າພາດັ້ວຍຄວາມໝັັ້ນໃຈ.   

 

 

 

ນ າໃຊັ້ໃນຊວີດິ 

ພວກເຮົາຈະສະແດງຄວາມເຊ ົ່ອໝັັ້ນໃນພຣະເຈົັ້າໃນອາທິດນີັ້ແລະອາທິດທີົ່ຈະມາເຖິງນີັ້ໄດັ້ແນວໃດ? ລອງພິຈາຣະນາ

ຄ າແນະນ າຂັ້າງລຸົ່ມນີັ້ ເພ ົ່ອເປັນການເລີັ້ມຕົັ້ນ 

 ສແວງຫາພຣະສນັຍາຂອງພຣະເຈົັ້າ:  ຂນະທີົ່ທົ່ານອົ່ານພຣະຄັມພີໃນອາທິດນີັ້ ຫາປາກກາສີຂີດກັ້ອງທຸກຄ າ

ທີົ່ເປັນພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົັ້າ. ເຊ ົ່ອໄວັ້ວາງໃຈໃນສິົ່ງທີົ່ພຣະເຈົັ້າໄດັ້ສັນຍາເພ ົ່ອຈະເປັນວິທີທີົ່ຈະເຮັດໃຫັ້

ເກີດຄວາມເຊ ົ່ອໝັັ້ນ 

 ເບິົ່ງການຕອບສນອງ: ຖາມຄນົທີົ່ທົ່ານກ າລັງນ າພາ,ໃຫັ້ເຂົາປະເມີນຜົນເຖິງສິົ່ງທີົ່ທົ່ານກ າລັງສ ົ່ສານຜົ່ານ

ຄວາມເປັນຜ ັ້ນ າຂອງທົ່ານວົ່າເປັນຢົ່າງໃດ. ປະເມີນເບິົ່ງວົ່າການນ າພາຂອງທົ່ານມາຈາກສົ່ວນສ າຄັນຂອງ

ຄວາມຮັກແລະພຣະຄ າຂອງພຣະເຈົັ້າຫລ ວົ່າມາຈາກຄວາມຄດິຂອງທົ່ານເອງ. 

 ເວົັ້າດັ້ວຍຄວາມກັ້າຫານ:  ເມ ົ່ອມີໂອກາດກ ໃຫັ້ປະກາດຄວາມຈິງກົ່ຽວກັບພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົັ້າ. ໃຫັ້ເຮົາ

ໝັັ້ນໃຈເລີຍວົ່າຜ ັ້ອ ົ່ນຈະໄດັ້ຮັບປໂຍດຈາກພຣະຄັມພີຄ ກັນກັບທົ່ານໄດັ້ຮັບ 

 

ເມ ົ່ອພວກເຮົາມີຄວາມເຊ ົ່ອໝັັ້ນແລະໄວັ້ວາງໃຈໃນສິົ່ງທີົ່ພຣະເຈົັ້າໄດັ້ບອກພວກເຮົາແລັ້ວ  ພວກເຮົາສາມາດກະໂດດ

ໄດັ້.  ພວກເຮົາສາມາດກະໂດດໃນທົ່າບິນໄດັ້ເພາະພຣະອົງຊົງສະຖິດຢ ົ່ນ າພວກເຮົາ 

  

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org ໂດຍ ເບຍີ.ສ 

ພວກເຮົາສາມາດສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝັັ້ນໃຈໃນພຣະເຈົັ້າ ເພ ົ່ອທີົ່ຈະນ າຄົນອ ົ່ນໆ 

ໃຫັ້ປະຕິບັດຕາມແລະເຊ ົ່ອຟັງໄດັ້ແນວໃດ?                                                                                                             



1 
 

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ21 ມຖິນຸາ 2015 (6-21-2015) 

 

 ຈົົ່ງຍຶດໝັັ້ນໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົັ້າ 
 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ:   ຜ ັ້ນໍາທີົ່ດີຈະເຮັດໃນສິົ່ງທີົ່ພຣະເຈົັ້າບອກໃຫັ້ລາວເຮັດ 

ທົ່ານເຄີຍເຫັນການບໍົ່ທໍັ້ຖອຍເຮັດໃຫັ້ເກີດຄວາມສໍາເຣັດຫລືບໍົ່? 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍົ່ຊວີດິ: 

       ໜັງເຣືົ່ອງ The Karate Kid ເປັນໜັງຍອດນິຍົມໃນຊົ່ວງປີ 1980. ເປັນເຣືົ່ອງກົ່ຽວກັບວັຍລຸັ້ນຊືົ່ ດານຽນ ທີົ່ຫາກໍ

ຍັ້າຍໄປຢ ົ່ເມືອງໃໝົ່ກັບແມົ່ຂອງລາວ ແລະລາວຖືກພວກອັນຕະພານທໍາຮັ້າຍທຸບຕີຊໍັ້າແລັ້ວຊໍັ້າອີກ.  ຫລງັຈາກດານຽນ

ໄດັ້ພົບກັບຄຣ ສອນສິລປະປັ້ອງກັນຕົວທີົ່ມີຊືົ່ວົ່າ, ທົ່ານມີຢາກິ,   ລາວໄດັ້ກາຍເປັນຄົນທີົ່ກະຕືລືລົັ້ນກົ່ຽວກັບການຮຽນຮ ັ້

ວິທທີີົ່ຈະຕໍົ່ສ ັ້ເພືົ່ອລາວຈະໄດັ້ຮບັການໂຄຣົບແລະເປັນທີົ່ຍອມຮັບ. 

        ດານຽນມາບັ້ານຂອງທົ່ານມີຢາກິຕຽມພັ້ອມທີົ່ຈະຊົກແລະເຕະ,    ແຕົ່ທົ່ານມີຢາກິໄດັ້ຍືົ່ນພຽງແຕົ່ຖັງນໍັ້າແລະຜັ້າ 

ເສດໃຫັ້ລາວ. ເພິົ່ນໄດັ້ບອກໃຫັ້ດານຽນໄປລັ້າງແລະຜັດຖ ຣົດເພິົ່ນແທນ.     ແລະຕໍົ່ມາ ເພິົ່ນກໍໄດັ້ເອົາແປງທາສີໃຫັ້ດາ

ນຽນແລັ້ວສັົ່ງໃຫັ້ລາວໄປທາສີຮົັ້ວເຮືອນຂອງເພິົ່ນ  ໂດຍສັົ່ງແບບເຈາະຈົງຄື:   ໃຫັ້ທາຂຶັ້ນແລະທາລົງຢ ົ່ໃນທົ່ານີັ້ຈົນໃຫັ້

ແລັ້ວ. ດານຽນຮ ັ້ສຶກທໍັ້ຖອຍແລະຜິດຫວັງ ແຕົ່ລາວກໍເຊືົ່ອຟັງແລະເຮັດຕາມໝົດທຸກຢົ່າງ   ຫລັງຈາກນັັ້ນມາດານຽນຈຶົ່ງ 

ຮ ັ້ວົ່າ ທົ່າຂຶັ້ນແລະລົງໃນການທາສີຮົັ້ວແລະການຜັດຖ ຣົດນັັ້ນໄດັ້ສອນລາວເຖິງພືັ້ນຖານຂອງມວຍ ຄາຣາເຕັ້.   

         ພຣະເຈົັ້າຊົງຮຽກເອີັ້ນພວກເຮົາໃຫັ້ມີຊີວິດໃນການໄວັ້ວາງໃຈແລະເຊືົ່ອຟັງພຣະອົງຢົ່າງບໍົ່ລົດລະ, ແລະບາງເທືົ່ອ

ການເຊືົ່ອຟັງນັັ້ນອາດເປັນແນວແປກປລາດແລະບໍົ່ໄດັ້ເປັນໄປຕາມແບບຄົນທົົ່ວໄປໃນສັງຄມົພາກັນເຮັດ.  ພຣະຜ ັ້ເປັນ

ເຈົັ້າຊົງມີພຣະປະສົງໃຫັ້ແຜນການຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດຜົ່ານທາງພວກເຮົາ. ແລະໃນເວລາດຽວກັນໃນແຕົ່ລະຂັັ້ນຕອນ 

ພຣະອົງຊົງຊົ່ອຍເສີມສັ້າງຄວາມເຊືົ່ອຂອງພວກເຮົາໄປນໍາພັ້ອມ. ເຊັົ່ນດຽວກັບພຣະອົງໄດັ້ເຮດັກັບໂຢຊວຍ. 

 

ພຣະຄມັພກີົ່າວວົ່າແນວໃດ?  (ໂຢຊວຍບົດທີ 6: 1-5, 12-16,20; ເບິົ່ງຕາມຫົວຂໍັ້ 1, 2 ແລະ 3) 

 

ການສຶກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ໂຢຊວຍ 6:1-5 

1. ຍັ້ອນຊາວອິສຣາເອນໃກັ້ເມືອງເຢຣິໂກ ປະຕ ເມືອງກ ໍອັດໄວັ້ຢົ່າງແຫນັ້ນຫນາ ໂດຍບໍົ່ມ ີໃຜເຂົັ້າອອກໄດັ້  2. ພຣະຜ ັ້

ເປັນເຈົັ້າຈຶົ່ງຊົງບອກໂຢຊວຍວົ່າ, “ຈົົ່ງຟັງເທີນ ເຮົາຈະມອບເມືອງເຢຣິໂກ ແລະເຈົັ້າຊີວິດໃນເມືອງນີັ້ພັ້ອມທັງທະຫານ 

ຜ ັ້ກັ້າຫານໄວັ້ໃນກໍາມືຂອງເຈົັ້າ 3.ເຈົັ້າພັ້ອມບັນດາທະຫານຂອງເຈົັ້າ ຈົົ່ງພາກັນຍົ່າງອັ້ອມເມອືງນີັ້ວັນລະເທືົ່ອພາຍໃນ

ຫົກວັນ ໃຫັ້ປະໂຣຫິດເຈັດຄົນຖືແກອອກໄປກົ່ອນຫີບຄໍາສັນຍາ 4.ແລັ້ວໃນວັນທີເຈັດ ພວກເຈົັ້າຈົົ່ງຍົ່າງອັ້ອມເຈັດຮອບ 

ໂດຍມີພວກປະໂຣຫິດເປົົ່າແກນໍາຫນັ້າ   5. ເມືົ່ອໄດັ້ຍິນສຽງແກດັງຂຶັ້ນເປັນສຽງຍາວໆ ທຸກຄົນຈົົ່ງພາກັນຮັ້ອງໂຮົ່ດັ້ວຍ

ສຽງດັງ ແລັ້ວກໍາແພງເມືອງຈະເຈືົ່ອນລົງ ເມືົ່ອນັັ້ນໃຫັ້ທຸກຄົນເຂົັ້າໄປໃນເມືອງທັນທີ.” 

        ໂຢຊວຍໄດັ້ຕັັ້ງຄັ້າຍໃກັ້ເມືອງເຢຣິໂກຕອນທີົ່ເພິົ່ນໄດັ້ຮບັການສໍາແດງຈາກພຣະເຈົັ້າ  ພຣະເຈົັ້າໄດັ້ບອກເພິົ່ນວົ່າ 

“ຈົົ່ງຟັງເທີນ ເຮົາຈະມອບເມືອງເຢຣິໂກ ແລະເຈົັ້າຊີວິດໃນເມອືງນີັ້ພັ້ອມທັງທະຫານຜ ັ້ກັ້າຫານໄວັ້ໃນກໍາມຂືອງເຈົັ້າ ”(ຂໍັ້ 
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6:2).  ສິົ່ງທີົ່ໄດັ້ບັນຊາອອກໄປນີັ້ໄດັ້ເນັັ້ນໃຫັ້ເຫັນຄວາມຈິງທີົ່ພວກເຮົາຈະຕັ້ອງຈົດຈໍາຄື:  ພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າຊົງແນມເຫັນ 

ສະຖານະການຕົ່າງໆແຕກຕົ່າງຈາກທີົ່ພວກເຮົາແນມເຫັນ.    ພຣະອົງຊົງເຫັນຄວາມຫຍຸັ້ງຍາກໃນຄວາມສັມພັນແລະ

ບັນຫາທີົ່ພວກເຮົາຕັ້ອງຕໍົ່ສ ັ້ໃນບົ່ອນທີົ່ພວກເຮົາເຮັດວຽກ,ແລະອຸປສັກໃນແຜນການຕົ່າງໆໃນຊີວິດເຮົາ ແຕົ່ພຣະອົງຊົງ

ເຫັນຫລາຍກວົ່າທີົ່ພວກເຮົາເຫນັ, ພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າຢ ົ່ໃນຕໍາແໜົ່ງທີົ່ແນມເຫັນ ພາບອັນກວັ້າງໄກທັງຫມົດໄດັ້.  ພຣະອົງ

ຊົງເຫັນ “ພາບໃຫຍົ່” ຂອງສະຖານການຕົ່າງໆຂັ້າງໜັ້າ.  ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົັ້າທີົ່ພຣະອງົບໍົ່ໄດັ້ເປັນພຽງແຕົ່ຜ ັ້ສັງເກດ

ການເທົົ່ານັັ້ນ ແຕົ່ພຣະອົງໄດັ້ກະທໍາກິຈກັມຕາງໜັ້າພວກເຮົາອີກນໍາ   ເພືົ່ອໃຫັ້ພວກເຮົາມີຄວາມພັ້ອມແລະຊໍານານຕໍົ່

ສະຖານການຕົ່າງໆໃນເວລາທີົ່ເໝາະສົມ 

         ສັງເກດເບິົ່ງວົ່າ ພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າບໍົ່ໄດັ້ໃຫັ້ແຜນການຮົບທີົ່ຍິົ່ງໃຫຍົ່ແກົ່ຊົນຊາດອິສຣາເອນ. ຄວາມຈິງແລັ້ວ ພຣະ

ອົງພຽງແຕົ່ບອກໃຫັ້ພວກເຂົາສຸບເກີບແລະກໍຍົ່າງເທົົ່ານັັ້ນ. ໃຫັ້ພວກທະຫານພາກັນຍົ່າງອັ້ອມເມືອງມືັ້ລະເທືົ່ອພາຍໃນ

ຫົກວັນ.   ໃຫັ້ປະໂຣຫິດເຈັດຄົນຖືແກອອກໄປກົ່ອນຫີບພຣະສັນຍາ,  ແລະໃນມືັ້ທເີຈັດ, ໃຫັ້ພວກເຂົາຍົ່າງອັ້ອມເມືອງ

ເຈັດຮອບໂດຍມີພວກປະໂຣຫດິເປົາແກນໍາໜັ້າ.  ຫລັງຈາກຮອບທີເຈັດພວກປະໂຮຫິດຈະເປົົ່າແກແລັ້ວໃຫັ້ປະຊາຊົນ

ໂຮົ່ຮັ້ອງຂຶັ້ນ ແລັ້ວກໍາແພງຈະຖືກທໍາລາຍແລະເມືອງນີັ້ກໍຈະເປັນຂອງພວກເຂົາເພືົ່ອຍຶດຄອງ. 

         ສິົ່ງທີົ່ເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນໃນກົນລະຍຸດຂອງພຣະເຈົັ້າຄືຫຍັງ? ຄືການຊົງສະຖິດຢ ົ່ນໍາຂອງພຣະອົງນັັ້ນເອງ. ຂນະ

ທີົ່ພວກທະຫານຍົ່າງໄປນັັ້ນ,     ພວກເຂົາຈະນໍາໜັ້າຂະບວນຂອງພວກປະໂຣຫິດທີົ່ຖືແກແລະຫາມຫີບພັນທະສັນຍາ

ແລະມີທະຫານກອງຫລງັ, ຢ ົ່ທາງໃຈກາງຂະບວນແມົ່ນສັນຍາລັກຂອງການສະຖິດຢ ົ່ນໍາຂອງພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າ.   

        ໃນເສັັ້ນທາງແຫົ່ງການນໍາພາຂອງທົ່ານ, ໃຫັ້ກັບຄືນໄປເບິົ່ງຊົ່ວງທາງກາງທີົ່ທານເຫັນວົ່າມັນທັ້າທາຍນັັ້ນ  ແລັ້ວ

ທົ່ານຈະເຫັນວົ່າພຣະເຈົັ້າຊົງກະທໍາການຢ ົ່.  ພຣະອົງກະທໍາສິົ່ງທີົ່ເລິກແລະຍິົ່ງໃຫຍົ່ບໍົ່ພຽງແຕົ່ພາທົ່ານຜົ່ານພົັ້ນໄປເທົົ່າ

ນັັ້ນ, ພຣະອົງກໍາລັງຮຽກເອີັ້ນໃຫັ້ທົ່ານໄວັ້ວາງໃຈແລະເຊືົ່ອຟັງພຣະອົງເພາະວົ່າພຣະອົງຊົງຍົ່າງຮົ່ວມໃນຂະບວນນໍາກັນ

ກັບພວກເຮົາ. 

 

 

2. ໂຢຊວຍ 6:12-16 

12. ເຊົັ້າວັນໃຫມົ່ມາໂຢຊວຍລຸກແຕົ່ເດິກ ສົ່ວນພວກປະໂຣຫິດກໍຫາມຫີບຄໍາສັນຍາອອກໄປ  13.ເມືົ່ອພວມຍົ່າງໄປ 

ນັັ້ນປະໂຣຫິດເຈັດຄົນຖືເຂົາແກະເຈັດອັນເດີນອອກຫນັ້າຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົັ້າເປົົ່າເຂົາແກະເລືັ້ອຍໄປ ສົ່ວນທະ

ຫານກອງຫນັ້າກໍຍົ່າງຢ ົ່ຂັ້າງຫນັ້າເຂົາແລະກອງລະວັງຫລັງກໍຍົ່າງຢ ົ່ຂັ້າງຫລັງຫີບແຫົ່ງພຣະສັນຍາພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າໄປ

ພັ້ອມທັງສຽງແກດັງຢ ົ່ຕລອດເວລາ  14.ໃນວັນທີສອງພວກເຂົາຍົ່າງອັ້ອມເມືອງອີກຮອບນຶົ່ງ ແລັ້ວກ ໍຫລົບຄືນເມືອຄັ້າຍ

ພັກ ພວກເຂົາກ ໍພາກັນທໍາດັົ່ງນີັ້ຕລອດທັງຫົກວັນ 15.ສົ່ວນວັນທີເຈັດເຂົາໄດັ້ລຸກແຕົ່ເດິກແລະຍົ່າງອັ້ອມເມືອງເຖິງເຈັດ

ຮອບໃນວັນດຽວກັນນັັ້ນ ມແີຕົ່ວັນດຽວເທົົ່ານີັ້ທີົ່ພວກເຂົາໄດັ້ຍົ່າງອັ້ອມເມືອງເຈັດຮອບ  16. ພໍຮອບທີເຈັດ ໃນຂນະທີົ່

ພວກປະໂຣຫິດກໍາລັງເປົົ່າແກຢ ົ່ ໂຢຊວຍຮັ້ອງບອກແກົ່ປະຊາຊົນວົ່າ, “ຈົົ່ງຮັ້ອງໂຮົ່ຂຶັ້ນ ເພາະວົ່າພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າໄດັ້ຊົງ

ປະທານເມືອງນີັ້ໃຫັ້ແກົ່ພວກເຈົັ້າແລັ້ວ. 

        ພວກເຮົາອາດຈະບໍົ່ຮ ັ້ວົ່າເປັນຫຍັງບາງເທືົ່ອພຣະເຈົັ້າຈຶົ່ງຮຽກເອີັ້ນພວກເຮົາໃຫັ້ດໍາເນີນຊີວິດດັ້ວຍຄວາມເຊືົ່ອຟັງ,

ເຮັດຕາມພຣະບັນຊາແບບແປກປລາດ ບໍົ່ປະພຶດຄືກັບຄົນໃນສັງຄົມທົົ່ວໄປທີົ່ເຂົານິຍົມເຮັດ. ແຕົ່ວົ່າຂັ້າພະເຈົັ້າເຫັນຜົນ

ດີບາງຢົ່າງ.    ຍົກໂຕຢົ່າງເຊັົ່ນ, ການເຊືົ່ອຟງັຄໍາສັົ່ງຂອງພຣະເຈົັ້າແລະບໍົ່ປະພຶດຄືກັບຄົນໃນສັງຄົມທົົ່ວໄປທີົ່ເຂົານິຍົມ

ເຮັດນັັ້ນຈະຊົ່ອຍໃຫັ້ພວກເຮົາ... 

ມີຄໍາສັົ່ງຂອງພຣະເຈົັ້າອັນໃດແດົ່ໃນພຣະຄັມພີທີົ່ຄົນໃນສັງຄມົສມັຍຊ ົ່ມືັ້ນີັ້ບໍົ່ເຮັດ? 
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 ຝຶກຝົນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາໃຫັ້ເຫັນສິົ່ງທີົ່ແຕກຕົ່າງ.  ມັນຈະຊົ່ອຍເຮັດໃຫັ້ພວກເຮົາບໍົ່ໃຫັ້ແນມອອກໄປດັ້ວຍ

ຄວາມຢັ້ານຫລືຈົດຈໍົ່ໃສົ່ແຕົ່ອຸປສັກແລະບັນຫາທີົ່ຂວາງຢ ົ່. 

 ຊົ່ອຍໃຫັ້ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາຢ ົ່ໃນສະພາບທີົ່ໄວັ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົັ້າໄດັ້ ເມືົ່ອປະເຊີນກັບຄວາມຂາດເຂີນ

ໃດໆ ຫລືຄວາມສົງສັຍຕົ່າງໆທີົ່ເຮົາອາດຈະຮ ັ້ສຶກ ! 

 ຊົ່ອຍປົດປົ່ອຍພວກເຮົາອອກຈາກການເພິົ່ງເຮືົ່ອແຮງກໍາລັງຂອງເຮົາເອງ ແລະໜ ນໃຈພວກເຮົາໃຫັ້ເຊືົ່ອແລະ

ເພິົ່ງໃນພຣະເຈົັ້າ 

 

       ເມືົ່ອພວກເຮົາແນມຈາກມຸມມອງນີັ້ແລັ້ວ, ເຮົາຈະບໍົ່ເຫນັວົ່າຄໍາສັົ່ງຂອງພຣະເຈົັ້າເປັນສິົ່ງທີົ່ແປກຫລເືສັຽເວລາອີກ

ຕໍົ່ໄປ.   ຄວາມຈິງແລັ້ວ,  ຄໍາສັົ່ງຂອງພຣະເຈົັ້າເປັນວິທີການທີົ່ຊົ່ອຍໃຫັ້ພວກເຮົາເປັນຮ ບເປັນຮົ່າງຂຶັ້ນສ ົ່ການເປັນຜ ັ້ນໍາ

ທີົ່ພຣະອົງຊົງຕັ້ອງການໃຫັ້ພວກເຮົາເປັນ.  ບໍົ່ວົ່າຈະຢົ່  ທີົ່ເຮືອນ, ບົ່ອນເຮັດວຽກ, ຄຣິສຕະຈັກຫລືຢ ົ່ໃນຊຸມຊົນ ການເຊືົ່ອ

ຟັງຄໍາສັົ່ງຂອງພຣະເຈົັ້າຄືການປົ່ຽນແປງຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ   ເພືົ່ອວົ່າມືຂອງພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດໃຫັ້ສໍາເຣັດລຸ

ລົ່ວງໄປຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງຊົງຕັັ້ງໄວັ້.   

        ອົງພຣະເຢຊ ຊົງເປັນຕົັ້ນແບບທີົ່ສົມບ ນຂອງການເຊືົ່ອຟງັແລະການອົ່ອນນັ້ອມຖົ່ອມຕນົ.   ໃນຟິລິປອຍ 2:5-11  

ແມົ່ນເພງສັຣເສີນທີົ່ຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍກົ່ອນໄດັ້ຮັ້ອງໄວັ້ກົ່ຽວກັບພຣະຄຣິດ: ເນືັ້ອເພງເລີັ້ມຕົັ້ນແບບນີັ້: “ທົ່ານຈົົ່ງມີນໍັ້າ

ໃຈຕໍົ່ກັນເໝືອນທີົ່ມີໃນພຣະຄຣິດ”  ໃນຂໍັ້ທ ີ6-11 ສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງອຸປນິສັຍທົ່າທີຂອງພຣະເຢຊ ຢ ົ່ໃນໂລກນີັ້.   ຄື 

ພຣະອົງປະຕິບັດດັ້ວຍຄວາມເຊືົ່ອຟັງຕໍົ່ພຣະບິດາໂດຍຍອມເສັຽສລະແລະຊົງສະພາບຄວາມເປັນທາດ, ແມົ່ນກະທັັ້ງ

ຄວາມມໍຣະນາທີົ່ໄມັ້ກາງແຂນເພືົ່ອໄຖົ່ບາບເຮົາທຸກຄົນ. 

 

 

          ທົ່ານໄດັ້ເຫັນການເຊືົ່ອມໂຍງກັນລະຫວົ່າງພຣະເຢຊ ແລະເມືອງເຢຣິໂກຫລບໍືົ່?  ການເຊືົ່ອຟັງຄໍາສັົ່ງຂອງພຣະ

ເຈົັ້າແລະບໍົ່ປະພຶດຄືກັບຄົນໃນສັງຄົມທົົ່ວໄປນັັ້ນຈະຕັ້ອງມີຮາກຖານຂອງອຸປນິສັຍທີົ່ມາຈາກການໄວັ້ວາງໃຈ,    ແລະ

ປາຖນາທີົ່ຈະໃຫັ້ພຣະເຈົັ້າພຣະບິດາພໍພຣະທັຍ ເພືົ່ອວົ່າພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງຈະສໍາເຣັດ.  ທົ່ານມີໂອກາດທີົ່ຈະ 

ສະແດງເປັນແບບຢົ່າງໃຫັ້ຄົນອືົ່ນໄດັ້ເຫັນຜົ່ານທາງອຸປນິສັຍຂອງທົ່ານໃນແຕົ່ລະມືັ້.  ແລັ້ວພວກເຮົາຊິເຫັນພຣະຣາຊ

ກິດທີົ່ຢ ົ່ຕໍົ່ໜັ້າຢົ່າງແຕກຕົ່າງ,  ຂໍພຽງແຕົ່ເຮົາເຊືົ່ອໃນຜົນທັງໝດົທີົ່ຈະອອກມານັັ້ນຢ ົ່ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົັ້າ. ແລະຮ ັ້

ວົ່າພຣະອົງຊົງມີພຣະປະສງົທີົ່ຈະສັ້າງພວກເຮົາໃຫັ້ເປັນເຫມອືນດັົ່ງພຣະເຢຊ  ໂດຍໃນຂັັ້ນຕອນນັັ້ນໆ ເຮົາຈະຕັ້ອງເຊືົ່ອ

ຟັງພຣະອົງ.   

          

3.ໂຢຊວຍ 6:20 

20. ແລັ້ວປະໂຣຫິດກໍເປົົ່າແກຂຶັ້ນ ເມືົ່ອປະຊາຊົນໄດັ້ຍິນສຽງແກ  ເຂົາກໍຮັ້ອງໂຮົ່ດັ້ວຍສຽງດັງ  ແລະກໍາແພງເມືອງກໍ

ເຈືົ່ອນລົງ ທຸກໆຄົນກ ໍເຂົັ້າໄປໃນເມືອງ ແລະຍຶດເອົາທັນທີ.  

          ແລັ້ວຊົ່ວງເວລາທີົ່ຍິົ່ງໃຫຍົ່ແລະສໍາຄັນກໍມາເຖງິ   ຄືມືັ້ທີເຈັດ ຊຶົ່ງເປັນເວລາທີົ່ຊົນຊາດອິສຣາເອນຈະຕັ້ອງຍົ່າງ

ອັ້ອມເມືອງເຈັດຮອບ ເຖິງເວລາທີົ່ພວກເຂົາຈະໄດັ້ເກັບກົ່ຽວລາງວັນຂອງການເຊືົ່ອຟັງທີົ່ບໍົ່ລົດລະຂອງພວກເຂົາ  ພວກ

ເຂົາໄດັ້ເຫັນພຣະຫັດອັນຊົງຣິດຂອງພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າເຄືົ່ອນໄຫວຖັ້າມກາງພວກເຂົາ,   ບໍົ່ແມົ່ນຍັ້ອນກໍາລັງແລະຄວາມ

ສາມາດໃນການຕໍົ່ສ ັ້ຂອງພວກເຂົາເອງ ແຕົ່ເພາະພວກເຂົາຍອມຈໍານົນຕໍົ່ພຣະເຈົັ້າແລະເຊືົ່ອໄວັ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ. 

        ຂະນະທີົ່ຊາວອິສຣາເອນເລີັ້ມຍົ່າງຮອບທເີຈັດ, ປະໂຣຫດິຈະເປົົ່າແກດັ້ວຍສຽງທີົ່ດັງ ນັັ້ນແມົ່ນການໃຫັ້ສັນຍານ, 

ສິົ່ງທີົ່ຮຸນຮັ້າຍທີົ່ສຸດຈະເກີດຂຶັ້ນຄືຫຍັງ ເມືົ່ອເຮົາກັ້າວອອກໄປດັ້ວຍຄວາມເຊືົ່ອ? 
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ເມືົ່ອປະຊາຊົນໄດັ້ຍິນສຽງແກ ເຂົາກໍໂຮົ່ຮັ້ອງດັ້ວຍສຽງດັງແລະກໍາແພງເມືອງກໍເຈືົ່ອນລົງ.   ແລະຄົນຂອງພຣະເຈົັ້າທຸກ

ຄົນກໍແລົ່ນເຂົັ້າໄປໃນເມືອງແລະຍຶດເມືອງນັັ້ນເພືົ່ອພຣະອົງ. 

      ໃນພຣະທັມເຮັບເຣີບົດທ ີ11 ໄດັ້ຖືກເອີັ້ນວົ່າເປັນປຶັ້ມ “ບຸກຄົນແຫົ່ງຄວາມເຊືົ່ອ” ເພາະວົ່າບຸກຄົນທີົ່ໄດັ້ກົ່າວເຖິງນັັ້ນ

ໄດັ້ສະແດງຄວາມເຊືົ່ອໝັັ້ນໃນພຣະເຈົັ້າ  ເປັນຄວາມເຊືົ່ອທີົ່ຈ ດກະນວນໄປສ ົ່ການກະທໍາ.    ສິົ່ງທີົ່ໄດັ້ຮວບຮວມໄວັ້ໃນ

ລາຍຊືົ່ທີົ່ຍາວຂອງຜ ັ້ເປັນວີຣະບຸຣຸດແຫົ່ງຄງາມເຊືົ່ອໃນພຣະຄັມພີເປັນຖັ້ອຍຄໍາທີົ່ລຽບງົ່າຍ: “ເພາະມີຄວາມເຊືົ່ອນີັ້ເມືົ່ອ

ພວກອິສຣາເອນໄດັ້ວຽນອັ້ອມເມືອງເຢຣີໂກເຖິງເຈັດວັນແລັ້ວ ກໍາແພງເມືອງນັັ້ນຈຶົ່ງເພພັງລົງ”(ເຮັບເຣີ 11:30) ນີັ້ແມົ່ນ

ຂໍັ້ພຣະຄັມພີທີົ່ສົມຄວນໂຄຣົບແລະຢໍາເກງ, ເຮົາຊິເຫັນວົ່າພວກເຂົາຍົ່າງໄປມາເປັນຂະບວນບໍົ່ຄືກັບຊາວບັ້ານຫລືໂລກ

ທີົ່ບໍົ່ເຮັດແນວນັັ້ນ.  ເຂົາເຈົັ້າເຮດັຢ ົ່ຈັງຊັັ້ນໃນແຕົ່ລະມືັ້ແຕົ່ລະເວັນຈົນກວົ່າກໍາແພງເມືອງທີົ່ແຂງແຮງຂອງສັຕຣ ນັັ້ນໄດັ້ເພ 

ພັງລົງໂດຍປາສຈາກຮົ່ອງຮອຍຂອງການຕໍົ່ສ ັ້.  

         ພຣະເຈົັ້າຊົງພໍພຣະທັຍໃນຄວາມເຊືົ່ອຂອງພວກເຮົາແລະປະທານລາງວັນໃຫັ້ແກົ່ຜ ັ້ທີົ່ປະຕິບັດຕາມດັ້ວຍຄວາມ 

ຂຍັນໝັົ່ນພຽນພາຍໃຕັ້ການນໍາພາແລະທິດທາງທີົ່ມາຈາກພຣະອົງ. (ຂໍັ້ທ ີ6 ) ເມືົ່ອພວກເຮົາເຊືົ່ອຟັງພຣະເຈົັ້າທັງສອງ

ຢົ່າງ ຄືບໍົ່ຖືປະຕິບັດຕາມຄົນໃນສັງຄົມທົົ່ວໄປທີົ່ເຂົາປະຕິບັດແລະບໍົ່ປະພຶດຄືກັບຄົນໃນສັງຄມົທົົ່ວໄປທີົ່ເຂົານິຍົມປະຕິ 

ບັດ.  ພຣະອົງຈະຊົ່ອຍໃຫັ້ພວກເຮົາເຕີບໃຫຍົ່ຂຶັ້ນແລະຊົ່ອຍນໍາທາງພວກເຮົາໃນຂນະທີົ່ເຮາົຍັງຄົງຍົ່າງໄປຂັ້າງໜັ້າໃນ

ເສັັ້ນທາງການເປັນຜ ັ້ນໍາຂອງພວກເຮົາ.  

 

 

ນໍາໃຊັ້ໃນຊວີດິ 

 

ອັນໃດແມົ່ນບາດກັ້າວທີົ່ທົ່ານຈະໄດັ້ໃຊັ້ເພືົ່ອດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມເຊືົ່ອຟງັ.   

 ທາໍລາຍສິົ່ງທີົ່ເປນັກຈິວດັປະຈາໍ: ລອງເຮັດໃນສິົ່ງທີົ່ງົ່າຍໆກວົ່າທີົ່ຄົນໃນສັງຄົມອາດບໍົ່ເຮັດຄື,  ໃຫັ້ຂັບຣົດໄປ

ເຮັດການທາງອືົ່ນແທນ, ຫລືຂັ້າມຜົ່ານໄປ, ລອງບໍົ່ເບິົ່ງລະຄອນທີົ່ເຮົາມັກຈັກມືັ້ນຶົ່ງ ນີັ້ອາດບໍົ່ຄືເຣືົ່ອງຝົ່າຍວິນ

ຍານທໍົ່ໃດ, ແຕົ່ມັນເປັນສິົ່ງທີົ່ດີທີົ່ຈະຊົ່ອຍຝຶກເຮົາໃຫັ້ເຮັດໃນສິົ່ງທີົ່ຄົນໃນສັງຄົມທົົ່ວໄປບໍົ່ເຮັດ. 

 

  ການຍົ່າງອະທຖິານ: ໃຫັ້ເລືອກສະຖານທີົ່ໃດທີົ່ນຶົ່ງໃນຊຸມຊົນຫລືບົ່ອນເຮັດວຽກຂອງເຮົາ, ແລັ້ວໃຫັ້ໃຊັ້ເວລາ

ຍົ່າງອະທິຖານສໍາລັບຄົນທັງຫລາຍໃນຂົງເຂດນັັ້ນ. ໃຫັ້ເຮັດຊໍັ້າແລັ້ວຊໍັ້າອີກຫລາຍໆມືັ້. 

 

 ເວົັ້າເຖງິກາໍແພງຂອງທົ່ານ: ໃຫັ້ຊອກຫາອຸປສັກອັນໃດທີົ່ເປັນສິົ່ງກີດກັນບໍົ່ໃຫັ້ເຮົານໍາພາໄດັ້ດີ   ພຍາຍາມແກັ້

ໄຂບັນຫາໂດຍເລີັ້ມຕົັ້ນຈາກການໂອັ້ລົມກັບຄົນທີົ່ເຮົາໄວັ້ເນືັ້ອເຊືົ່ອໃຈໄດັ້. 

 

       ຄືກັນກັບທົ່ານ ມີຢາກິທີົ່ໄດັ້ຍືົ່ນຜັ້າເສດແລະແປງທາສີໃຫັ້ກັບດານຽນ ແລະລາວກໍໄດັ້ຮຽນຮ ັ້ທີົ່ຈະເຊືົ່ອຟັງແລະໄວັ້

ວາງໃຈ. ເວລາທີົ່ພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າຍືົ່ນອັນໃດໃຫັ້ພວກເຮົາກໍຂໍຈົົ່ງໃຫັ້ພວກເຮົາຍອມຮັບແຕົ່ໂດຍດີ, ໃຫັ້ພວກເຮົາດໍາເນີນ

ຊີວິດດັ້ວຍຄວາມເຊືົ່ອຟັງແລະຄອຍຖັ້າພຣະຜ ັ້ເປັນເຈົັ້າຈະທໍາການຜົ່ານຊີວິດຂອງພວກເຮົາ 

 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  ເບີຍ. ສ 

 

ແມົ່ນຫຍັງເປັນບາດກັ້າວທີົ່ເຮົາຄວນດໍາເນີນໄປເພືົ່ອຊີວິດຈະພົບກັບຊັຍຊນະ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ28 ມຖິນຸາ 2015 (6-28-2015) 

 

                 

 ປະຄວາມລົົ້ມເຫລວຂອງເຮາົໄວົ້ແລະກົ້າວໄປຂົ້າງໜົ້າ 
 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ:    ແມ່ນຫຍັງຄືວິທທີີ່ຄົນໃນວັທນະທັມເຮົາຕອບສນອງຕໍ່ຄວາມລົົ້ມເຫລວ? 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍ່ຊວີດິ: 

          ຜ ົ້ຊາຍທີ່ຖືວ່າເປັນຜ ົ້ທີ່ຖືກຊົມເຊີຍແລະຍົກຍົ້ອງໃຫົ້ເປັນຜ ົ້ຫລິົ້ນບາສເກັດບອນທີ່ດີທີ່ສຸດຕລອດການໄດົ້ຖືກຕັດ

ອອກ, ບ່ໍໄດົ້ເລືອກໃຫົ້ເປັນນ ່ງໃນຜ ົ້ຫລິົ້ນໃນທີມໂຮງຮຽນມັທຍົມປາຍຂອງລາວ.  ແຕ່ໄມໂຄລ ຈໍແດນ, ບ່ໍໄດົ້ປ່ອຍໃຫົ້

ຄວາມລົົ້ມເຫລວຂອງລາວຢຸດຢັົ້ງລາວຈາກການຫລິົ້ນກິລານີົ້.  ລາວໄດົ້ເວົົ້າວ່າ, “ຂົ້ອຍໂຍນບ່ໍເຂົົ້າຫລາຍກວ່າ 9,000 

ເທື່ອຕລອດອາຊີບການຫລິົ້ນບາສເກັດບອນຂອງຂົ້ອຍ. ແລະກໍແພົ້ເກືອບຮອດ 300 ເກມ,  ແລົ້ວໃນ 26 ເທື່ອທີ່ຂົ້ອຍ

ໄດົ້ຮັບຄວາມໄວົ້ວາງໃຈໃຫົ້ໂຍນລ ກເພື່ອນໍາທີມໄປສ ່ຊັຍຊນະແລະກໍພາດໄປ (ໂຍນບ່ໍເຂົົ້າ).   ຂົ້ອຍໄດົ້ຜິດພາດແລະ

ລົົ້ມເຫລວຊໍົ້າແລົ້ວຊໍົ້າອີກໃນຊີວິດຂອງຂົ້ອຍ ແລະນັົ້ນເປັນເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫົ້ຂົ້ອຍປະສົບຄວາມສໍາເຣັດ” 

         ນັົ້ນເປັນຄໍາແນະນໍາທີ່ດີສໍາລັບໃນຫລາຍໆຈຸດຂອງຊີວິດເຮົາ.  ແຕ່ເຮົາຊິເຮັດຈ່ັງໃດເມື່ອສ່ິງນັົ້ນມັນຫລາຍກວ່າ

ການທີ່ເຮົາໂຍນລ ກບ່ໍເຂົົ້າຕາໜ່າງຫລືມີຂໍົ້ຜິດພາດໃນການຕັດສິນໃຈ.  ເຮົາຊິເຮັດຈ່ັງໃດເມື່ອເຮົາຜິດພາດ  ລົົ້ມເຫລວ

ໃນດົ້າຍຝ່າຍວິນຍານ? 

         ຄວາມລົົ້ມເຫລວຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນພຣະຄັມພ ີແມ່ນພາບຂອງຄວາມຜິດບາບຕ່ໍພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າ.  ມັນ

ສອນພວກເຮົາຫລາຍກວ່າການຟືົ້ນຄືນສ ່ສະພາບເດີມ   ຫລກືານພຍາຍາມບືນຂ ົ້ນຫລັງມົ້າອີກເມື່ອມັນດີດເຮົາອອກ.  

ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດແກົ້ໄຂຄວາມຜິດພາດລົົ້ມເຫລວແບບນີົ້ດົ້ວຍຕົວເຮົາເອງໄດົ້.   ມີພຽງພຣະເຈົົ້າເທົ່ານັົ້ນທີ່ສາມາດ

ເອົາຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາອອກໄປໄດົ້.   ແຕ່ພວກເຮາົຈະໄດົ້ເຫັນນໍາກັນຢ ່ໃນພຣະທັມໂຢຊວຍ,  ພຣະຜ ົ້ເປັນ

ເຈົົ້າຊົງຮຽກເອີົ້ນໃຫົ້ພວກເຮົາປະເຊີນກັບຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ ໃຫົ້ພວກເຮົາຈັດການກັບມັນ! ແລົ້ວເດີນໜົ້າຕ່ໍ

ໄປ.  ເວົົ້າງ່າຍໆອີກຢ່າງນ ່ງຄື: ຄວາມບາບ, ຄວາມຜດິພາດລົົ້ມເຫລວຕ່າງໆ ບ່ໍໍຄວນມີສິດອໍານາດໃນການຕັດສິນເດັດ 

ຂາດໄດົ້.   

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ໂຢຊວຍ 7:13-15 

13.ຈ່ົງລຸກຂ ົ້ນຊໍາຮະປະຊາຊົນໃຫົ້ບໍຣິສຸດ ແລະກ່າວວ່າ “ຈ່ົງຊໍາຮະຕົວເສັຽເພື່ອມືົ້ອ່ືນ ເພາະພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າ ພຣະເຈົົ້າ

ຂອງຄົນອິສຣາເອນກ່າວເຊ່ັນນີົ້ວ່າ “ໂອ ອສິຣາເອນເອີຍ ມສີ ິ ່ງຂອງທີຕ່ົ້ອງຖວາຍໃນຫມ ພ່ວກເຈົົ້າ ເຈົົ້າຈະຢືນຢັດຕ່ໍສ ົ້

ສັດຕຣ ຂອງເຈົົ້າບ່ໍໄດົ້ຈົນກວ່າເຈົົ້າຈະນໍາສ່ິງຂອງທີຕ່ົ້ອງຖວາຍນັົ້ນອອກເສັຽຈາກຫມ ພ່ວກເຈົົ້າ” 14. ພຮໍຸ່ງເຊົົ້າເຈົົ້າທັງ

ຫລາຍຈ່ົງເຂົົ້າມາທີລະເຜ່ົາ ເຜ່ົາໃດທີພ່ຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າຊົງເລືອກຈັບໄວົ້ກໍຕົ້ອງເຂົົ້າມາທີລະຕະກ ນ  ຕະກ ນໃດທີພ່ຣະຜ ົ້

ເປັນເຈົົ້າຊົງເລືອກຈັບໄວົ້ກໍເຂົົ້າມາທີລະຄອບຄົວ ຄອບຄົວໃດທີພ່ຣະຜ ົ້ເປ ັນເຈົົ້າຊົງເລືອກຈັບໄວົ້ກໍໃຫົ້ເຂົົ້າມາທີລະຄົນ

15.ຜ ົ້ໃດຖືກຈັບວ່າມີຂອງຕົ້ອງຖວາຍ ກໍຕົ້ອງຖືກເຜົາເສັຽດົ້ວຍໄຟ ທັງຕົວເຂົາແລະສາຣະພັດທີເ່ປັນຂອງເຂົາ ເພາະ

ເຂົາໄດົ້ລະເມີດຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜ ົ້ເປ ັນເຈົົ້າ ແລະເພາະເຂົາໄດົ້ກະທໍາສ່ິງທີຫ່ນົ້າອາຍໃນອິສຣາເອນ” 

         ຫລັງຈາກທີ່ໄດົ້ຍ ດຄອງເມືອງເຢຣິໂກແລົ້ວ  ຝ່າຍໂຢຊວຍກໍໄດົ້ສ່ັງຄົນໄປເພື່ອສອດແນມເມືອງອາອີ. ຄົນທີ່ໂຢ 
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ຊວຍໄດົ້ສ່ົງໄປສອດແນມເມືອງນັົ້ນກັບມາລາຍງານວ່າເມືອງອາອີຈະເປັນເມືອງທີ່ຈະເອົາຊນະໄດົ້ງ່າຍເພາະເຂົາມີຄົນ 

ໜົ້ອຍ(ເບ່ິງ 7:3)    ດ່ັງນັົ້ນໂຢຊວຍເລີຍມີຄວາມໝັົ້ນໃຈສ່ົງທະຫານທີ່ລາວຄິດວ່າເປັນຈໍານວນທີ່ພຽງພໍທີ່ຈະເອົາຊນະ

ເມືອງນັົ້ນໄດົ້.  ເປັນທີແ່ປກໃຈຂອງທຸກຄົນ ທະຫານເຫລົ່ານັົ້ນພາກັນແລ່ນໜີຕາຍ, ໜີຈາກຊາວເມືອງອາອີ.  ໂຢຊວຍ

ແລະຜ ົ້ນໍາຄົນອ່ືນໆ ຮ ົ້ສ ກໝົດຫວັງຈາກການພ່າຍແພົ້ເທື່ອນີົ້    ຈ ງ່ເຮັດໃຫົ້ພວກເຂົາມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບແຜນການຂອງ 

ພຣະເຈົົ້າຕັົ້ງແຕ່ເລີົ້ມຕົົ້ນ.  ໂຢຊວຍໄດົ້ທ ນຖາມພຣະເຈົົ້າວ່າ, “ຂົ້າແດ່ພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າ, ດົ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈ ່ງນໍາຊົນ

ຊາດນີົ້ຂົ້າມແມ່ນໍົ້າຈໍແດນມາ”(ຂໍົ້ທ ີ7) 

          ພຣະເຈົົ້າຊົງຊີົ້ໃຫົ້ໂຢຊວຍເຫັນເຖິງແຫລ່ງທີມ່າຂອງຄວາມລົົ້ມເຫລວຂອງກອງທັບອິສຣາເອນວ່າເກີດມາຈາກ

ການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຝ່າຍວິນຍານຂອງຊາຍຜ ົ້ດຽວ.   ກ່ອນໜົ້ານີົ້, ພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າຊົງໄດົ້ບອກຊົນຊາດອິສຣາເອນບ່ໍໃຫົ້ເອົາ

ສ່ິງຂອງທີ່ຕົ້ອງທໍາລາຍຈາກເມອືງເຢຣິໂກ(ໃຫົ້ເບ່ິງຂໍົ້ 6:17:19) ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງໃນເມືອງນັົ້ນເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມ

ບາບໃນແຜ່ນດິນນັົ້ນ.    ຄວາມຜິດບາບເປັນສ່ິງທີ່ພຣະເຈົົ້າປາຖນາທີ່ຈະຊໍາຮະລົ້າງໃນຖົ້າມກາງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  

ແຕ່ມີຊາຍຄົນນ ່ງທີ່ປະຕິເສດບ່ໍໄດົ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈົົ້າແລະໄດົ້ເອົາຂອງບາງຢ່າງຈາກເມືອງນັົ້ນ.   

       ເພື່ອໃຫົ້ເຫັນຄວາມຈິງແລະຈັດການກັບການກະບົດແລະບໍ່ເຊ່ືອຟັງນີົ້ ພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າໄດົ້ສ່ັງໃຫົ້ປະຊາຊົນ “ຊໍາຮະ 

ໂຕໃຫົ້ບໍຣິສຸດ”    ເພື່ອທ່ີຈະຕຽມຄວາມພົ້ອມຂອງຕ ົນເອງໃນການຈັດການກັບຄວາມບາບທີ່ຄຸກຄາມໃນການປະຕິບັດ

ພາຣະກິດຂອງພວກເຂົາ.  ຄວາມບາບອັນນີົ້ແຫລະທ່ີເຮັດໃຫົ້ເກີດຄວາມລົົ້ມເຫລວ ແຕ່ມັນບ່ໍໄດົ້ເປັນແຕ່ຂໍົ້ຜິດພາດທັມ

ດາປົກຕິ.  ມັນຄືຄວາມຕັົ້ງໃຈແລະພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ອົດກັົ້ນກັບການລະເມີດດ່ັງກ່າວນີົ້. ພຣະອົງຊົງເຕືອນວ່າພຣະອົງຈະ 

ບ່ໍຢ ່ກັບຊົນຊາດອີກຕ່ໍໄປ ເວັົ້ນເສັຽແຕ່ພວກເຂົາຈະຈັດການກັບຄວາມຜິດບາບຖົ້າມກາງພວກເຂົາກ່ອນ (ເບ່ິງຂໍົ້ 7:12)  

ຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນໆດຽວເຮັດໃຫົ້ພຣະພິໂຣດຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ຊົນຊາດອິສຣາເອນທາງຊີວິດຈິດວິນຍານ ແລະເກິດ 

ຄວາມເສັຽຫາຍໃຫົ້ແກ່ຄົນທັງປະເທດ.   

        ແລົ້ວພວກເຮົາຊິຮ ົ້ເຖິງຄວາມບາບແລະຄວາມລົົ້ມເຫລວໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດົ້ແນວໃດ?   ສໍາລັບໂຢຊວຍ

ແລົ້ວແມ່ນອົງພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າທີ່ເປັນຜ ົ້ເປີດເຜີຍໃນສ່ິງທີ່ປົກປິດແລະເຊ່ືອງໄວົ້ນັົ້ນ ພວກເຮົາຄວນອົ້ອນວອນອະທິຖານ

ແລະຮົ້ອງຂໍໃຫົ້ພຣະເຈົົ້າກະທໍາເຊ່ັນດຽວກັນສໍາລັບພວກເຮົາ. ຂໍໃຫົ້ພຣະອົງໄດົ້ສ່ອງຄວາມສວ່າງເຂົົ້າມາໃນຄວາມຜິດ

ບາບຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຊິເຮດັໃຫົ້ເຮົາຮ ົ້ເມື່ອແລະຕື່ນຂ ົ້ນຈາກສ່ິງທີ່ເຮັດໃຫົ້ພວກເຮົານອນຫລັບຢ ່.  ແລະກໍປ່ຽນແປງ

ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາຈາກສ່ິງທີເ່ຮັດໃຫົ້ເຮົາຫ່າງຈາກຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະອົງ. 

 

 

2. ໂຢຊວຍ 7:19-21 

19.ຝ່າຍໂຢຊວຍຈ ່ງກ່າວແກ່ອາຄານວ່າ, “ລ ກເອີຍ ຈ່ົງຖວາຍສະງ່າຣາສ ີແດ່ພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າພຣະເຈົົ້າຂອງອິສຣາເອນ 

ແລະຖວາຍສັຣເສີນແດ່ພຣະອົງ ຈ່ົງບອກເຮົາມາວ່າເຈົົ້າໄດົ້ກະທໍາສ່ິງໃດໄປ ຢ່າປິດບັງໄວົ້ຈາກເຮົາເລີຍ” 20.ແລະອາ

ຄານຕອບໂຢຊວຍວ່າ,  “ເປັນຄວາມຈິງແລົ້ວທີຂ່ົ້າພະເຈົົ້າໄດົ້ກະທໍາບາບຕ່ໍພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າພຣະເຈົົ້າຂອງອິສຣາເອນ 

ຂົ້າພະເຈົົ້າໄດົ້ກະທໍາຜິດດ່ັງນີົ້ 21.ໃນຫມ ຂ່ອງທີຍ່ ດມາຂົ້າພະເຈົົ້າໄດົ້ເຫັນເສືົ້ອຄຸມງາມໂຕນ ່ງຂອງເມືອງບາບີໂລນ (ຊີ

ນາຣ໌) ກັບເງິນສອງຮົ້ອຍເຊເກລ ແລະທອງຄໍາແທ່ງນ ່ງຫນັກຫ ົ້າສິບເຊເກລ ຂົ້າພະເຈົົ້າກໍໂລບຢາກໄດົ້ຂອງເຫລົ່ານັົ້ນ 

ຂົ້າພະເຈົົ້າຈ ່ງເອົາມາ ເບ່ິງແມ,ຂອງເຫລົ່ານັົ້ນເຊ່ືອງຢ ່ໃຕົ້ດິນໃນເຕັນຂອງຂົ້າພະເຈົົ້ານັົ້ນຢ ່ຂົ້າງລຸ່ມ” 

       ພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າຊົງເປັນຜ ົ້ເປີດເຜີຍວ່າໃຜແມ່ນຜ ົ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຂີົ້ລັກແລະຫລອກລວງຜ ົ້ອ່ືນ ໂດຍການເອີົ້ນ

ມາເທື່ອລະເຜ່ົາ ເທື່ອລະຕະກ ນແລະແຕ່ລະຄອບຄົວ (ໃຫົ້ເບ່ິງ 7:16-18)   ເປັນຫຍງັພຣະເຈົົ້າຈ ່ງບ່ໍບອກໂລດວ່າ ອາ 

ຄານເປັນຜ ົ້ເຮັດຜິດບາບໃນຄັົ້ງນີົ້? ບາງທີອາດຈະເປັນເພາະມີຫລາຍຄົນທີເ່ຮັດບາບ. ມີຄົນພຽງຄົນດຽວທີເ່ອົາຂອງໄປ

ແຕ່ຄວາມບາບມີຜົນກະທົບຕ່ໍຄົນອິສຣາເອນທັງຊາດ.    ດ່ັງນັົ້ນ ພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າຕົ້ອງງການໃຫົ້ແຕ່ລະຄົນສໍາຣວດເບ່ິງ

ເປັນຫຍັງການສາຣະພາບບາບຈ ່ງເປັນຂັົ້ນຕອນທີ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະກົ້າວໄປຂົ້າງໜົ້າແລົ້ວຖິົ້ມຄວາມຜິດພາດລົົ້ມເຫວຼໄວົ້ເບືົ້ອງຫຼັງ? 
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ຈິດໃຈຂອງຕົນເອງ.  ການກະທໍາດ່ັງກ່າວນີົ້ຍັງເຮັດໃຫົ້ບຸກຄົນທີ່ກະທໍາຜິດໄດົ້ມີໂອກາດທີ່ຈະກົ້າວອອກມາຂົ້າງໜົ້າໄດົ້

ຢ່າງມີອິສຣະພາບແລະສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ.   

      ອາຄານບ່ໍໄດົ້ກົ້າວອອກໄປຂົ້າງໜົ້າດົ້ວຍຄວາມສມັກໃຈ   ແຕ່ເປັນການກະທໍາຂອງພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າທີ່ເຮັດໃຫົ້ລາວ

ຖືກກໍາຈັດອອກແລະຍຸດຕິບັນຫານີົ້.  ໃນທີ່ສຸດລາວກໍບ່ໍມີທາງເລືອກແຕ່ຕົ້ອງຍອມຮັບສາຣະພາບຄວາມຜິດຂອງລາວ.  

ໂຢຊວຍໄດົ້ປະເຊີນໜົ້າກັບລາວໂດຍກົງເພື່ອທ່ີຈະໃຫົ້ລາວໄດົ້ມີໂອກາດຕອບສນອງ   ແລະຍອມຮັບໃນສ່ິງທີ່ລາວໄດົ້

ກະທໍາຜິດນັົ້ນ. ໂຢຊວຍໄດົ້ສ່ັງໃຫົ້ອາຄານ  “ຈ່ົງຖວາຍສງ່າຣາສີແດ່ພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າ”.  ອາຄານບ່ໍໄດົ້ຍອມຖວາຍກຽດ

ແດ່ພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າຕອນທີ່ລາວໄດົ້ເອົາສ່ິງຂອງທີ່ຕົ້ອງຖວາຍເຫລົ່ານັົ້ນໄປ.  ທີ່ສໍາຄັນຄືລາວໄດົ້ເອົາກຽດແລະສະງ່າຣາ

ສີໃສ່ໂຕເອງ.  ໂດຍການຍອມຮັບຜິດໃນສ່ິງທີ່ລາວໄດົ້ກະທໍານັົ້ນ ອາຄານໄດົ້ຄືນສະງ່າຣາສີຊ ່ງລາວບ່ໍຄວນລັກເອົາໄປ

ຕັົ້ງແຕ່ທໍາອິດນັົ້ນ. ເປັນທີ່ໜົ້າເສັຽດາຍທີ່ນີົ້ບ່ໍແມ່ນການສາຣະພາບຜິດທີ່ເກີດຈາກການສໍານ ກແລະກັບໃຈ ອາຄານໄດົ້

ສາຣະພາບຍົ້ອນລາວຖືກບັງຄັບ ບ່ໍໄດົ້ມີຫລັກຖານຂອງການສໍານ ກຜິດທີ່ແທົ້ຈິງ 

 

ບກຸຄົນທີບ່ໍສ່າໍນ ກໃນຄວາມຜດິບາບຂອງຕນົ: 

 ເປັນຫ່ວງແລະສົນໃຈແຕ່ກັບຜົນຮັບຂອງຄວາມບາບເທົ່ານັົ້ນ 

 ບ່ໍຄ່ອຍມັກທ່ີຈະສາຣະພາບບາບແບບສະເພາະເຈາະຈົງທໍ່ໃດ 

 ເສັຽໃຈທີ່ລາວຖືກຈັບໄດົ້ຫລາຍກວ່າ 

ໃນທາງກງົກນັຂົ້າມ,ບກຸຄນົທີຮ່ ົ້ສ ກວາ່ໂຕເອງບໍຖ່ກືຕົ້ອງສມົບ ນແລະຜ ົ້ກບັໃຈທີແ່ທົ້ຈິງນັົ້ນ 

 ມີຄວາມຮ ົ້ສ ກໂສກເສົົ້າເສັຽຕ່ໍບັນຫາຂອງຮາກເຫງົົ້າຂອງຄວາມບາບຫລາຍກວ່າ 

 ຮັບຮົ້  ເຖິງຄວາມຜິດບາບທີ່ເຈາະຈົງເມື່ອມີການສາຣະພາບ 

 ສໍານ ກແລະເສັຽໃຈໃນຄວາມຜິດບາບຢ່າງແທົ້ຈິງແລະຫັນໜີຈາກມັນ 

 

 

3. ໂຢຊວຍ 7:25-26;8:1 

25.                , “                                                                         

                       ”              ສ                    ສ                                  

                        26.                                                                    

                                                       ສ                                            

              8:1                                , “                                              

                                 ຮົ         ສ                                                  

                                            . 

       ເຣ່ືອງຈົບລົງບໍຄ່່ອຍດີສໍາລັບອາຄານແລະຄອບຄົວຂອງລາວ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລົ້ວເມື່ອຄົນໃນສມັຍຂອງພວກ

ເຮົາອ່ານພໍົ້ຂໍົ້ນີົ້ກໍຮ ົ້ສ ກຕົກໃຈຢົ້ານເມື່ອເຫັນວ່າມັນຈົບລົງແບບໃດ ໃນທົ້າຍສຸດແລົ້ວເຣ່ືອງຂອງອາຄານເປັນສ່ິງທີ່ເຕືອນ 

ໃຈພວກເຮົາເຖິງຄວາມຮົ້າຍແຮງຂອງຄວາມບາບ.   

        ໃຫົ້ພວກເຮົາຈ່ືໄວົ້ວ່າ ນີົ້ບ່ໍແມ່ນແຕ່ບາບຂອງອາຄານເທົ່ານັົ້ນ, ໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົົ້າແລົ້ວ, ການລ່ວງ

ລະເມີດຂອງອາຄານໄດົ້ນໍາຄວາມເປິະເປືົ້ອນແລະມົນທິນໃຫົ້ກັບຊົນຊາດອິສຣາເອນທັງໝດົ(ເບ່ິງຂໍົ້ 7:11) ຕາບໃດທີ່

ພວກເຂົາຍັງຄົງອະນຸຍາດໃຫົ້ບາບເຫລົ່ານີົ້ມີຢ ່ຖົ້າມກາງພວກເຂົາແລົ້ວ,  ມັນກໍເປັນບາບຂອງພວກເຂົາເຊ່ັນກັນ.  ນັົ້ນ

ເຫັນຊັດວ່ານີົ້ແມ່ນຄວາມລົົ້ມເຫຼວຂອງຄົນອິສຣາເອນທັງຊາດ,  

ຄວາມຮ ົ້ແລະຄວາມເຂົົ້າໃຈໃນພຣະທັມຂໍົ້ນີົ້ມີຜົນກະທົບຕ່ໍເຮົາແນວໃດ? 



4 
 

ເປັນເຫດຜົນທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດສໍາລັບໂຢຊວຍທີ່ຈະນໍາພາປະຊາຊົນທີ່ຈະປະເຊີນໜົ້າກັບຄວາມຜິດບາບ  ເພື່ອທ່ີກໍາຈັດ

ມັນ. ຊ ່ງພວກເຂົາກໍໄດົ້ເຮັດຢ່າງນັົ້ນແທົ້.   

          ຂົ້າພະເຈົົ້າຮ ົ້ສ ກຂອບພຣະຄຸນສໍາລັບພາບທີ່ມີຄວາມຫວງັຂອງຂ່າວປະເສີດນີົ້ທີ່ສະກົດແຕ່ລະຄໍາໃຫົ້ເຫັນຈາກ

ເຣ່ືອງທີ່ມືດມົນນີົ້. ເປັນຍົ້ອນຊົນຊາດອິສຣາເອນໄດົ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົົ້າ,  ໄດົ້ລະຖິົ້ມຄວາມບາບຖົ້າມກາງພວກເຂົາແລົ້ວ 

ພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າກໍໄດົ້ໃຫົ້ອະພຍັແກ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງແລະໄດົ້ເອີົ້ນໃຫົ້ພວກເຂົາກົ້າວໄປຂົ້າງໜົ້າອີກ  ເພື່ອສແວງຫາ

ຫົນທາງເຂົົ້າສ ່ແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາ. ແລົ້ວພາຣະກິດຂອງພວກເຂົາກໍກັບມາຈຸດທີ່ຊັດເຈນອີກ ເມື່ອພຣະບິດາທີ່ຊົງ

ສະຖິດເທິງຟົ້າສວັນໄດົ້ຟືົ້ນຟ ຄວາມເຊ່ືອໝັົ້ນເມື່ອຄວາມບາບໄດົ້ຖືກກໍາຈັດອອກໄປ. 

         ທ່ານໄດົ້ເຫັນສ່ິງເຫລົ່ານີົ້ກ່ຽວຂົ້ອງກັບຂ່າວປະເສີດຫລບ່ໍື? ເຮົາທຸກຄົນເປັນຄົນຜິດບາບ,  ເຮົາມີຄວາມຜິດພາດ

ລົົ້ມເຫລວຫລາຍຢ່າງທາງດົ້ານຝ່າຍວິນຍານ ສົມຄວນໄດົ້ຮັບການຕັດສິນແບບດຽວກັນກັບອາຄານໄດົ້ຮັບ.  ມແີຕ່ຜ່ານ

ທາງພຣະເຢຊ ແລະໄມົ້ກາງແຂນເທົ່ານັົ້ນທີ່ເຮັດໃຫົ້ພວກເຮົາເປັນຜ ົ້ຖືກຕົ້ອງແລະຊອບທັມ,   ແລົ້ວພວກເຮົາສາມາດມີ

ຊີວິດໃນຄວາມບໍຣິສຸດໄດົ້.  ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຜິດແລະສົມຄວນໄດົ້ຮັບຄວາມຕາຍແຕ່ການລົງໂທດຂອງພວກ

ເຮົາໄດົ້ຖືກວາງລງົເທງິພຣະເຢຊ ທີ່ໄມົ້ກາງແຂນ,  ບ່ໍໄດົ້ວາງເທິງພວກເຮົາເອງ.    ພຣະອົງໄດົ້ຮັບຄວາມຜິດແລະການ

ລົງໂທດແທນພວກເຮົາ, ແລົ້ວພຣະອົງຊົງມອບຖານະໃຫມ່ໃຫົ້ແກ່ພວກເຮົາ:   ນັົ້ນຄືຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງແທນ.  

ສິດທິອັນນີົ້ເກີດຂ ົ້ນໄດົ້ກັບໝົດທຸກຄົນທີ່ຫັນໜີຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາແລົ້ວມາເຊ່ືອໄວົ້ວາງໃຈໃນການງານ

ຂອງພຣະອົງທີ່ໄດົ້ເຮັດໃນນາມຂອງເຂົານັົ້ນ. 

          ທ່ານອາດລົົ້ມເຫລວຊໍົ້າແລົ້ວຊໍົ້າອີກ, ແຕ່ໃນພຣະຄຣິດທ່ານຈະໄດົ້ຮັບຄວາມກະຣນຸາທີ່ຈະເລີົ້ມຕົົ້ນໃຫມ່ໄດົ້ອີກ. 

ຢ່າປ່ອຍໃຫົ້ຄວາມຜິດບາບໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາເປັນຕົວກໍາໜົດຄຸນສົມບັດຂອງເຮົາ. ເຂົົ້າຫາພຣະເຈົົ້າດົ້ວຍຄວາມຜິດ

ບາບຂອງທ່ານ, ຫັນໜີຈາກມນັແລະຍອມຮັບເອົາການໃຫົ້ອະພັຍຈາກພຣະອົງ.    ແລົ້ວກັບໄປເຮັດສ່ິງທີພ່ຣະອົງຕົ້ອງ 

ການໃຫົ້ທ່ານເຮັດນັົ້ນ.   ເລືອກໃຊົ້ຊີວິດພາຍໃຕົ້ການໃຫົ້ອະພັຍແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະນໍາພາຄົນອ່ືນໃຫົ້ກະ

ທໍາແບບດຽວກັນນີົ້.   

 

 

ນໍາໃຊົ້ໃນຊວີດິ 

ອັນໃດແມ່ນບາດກົ້າວທີ່ທ່ານຈະໃຊົ້ໃນການປະເຊີນໜົ້າກັບຄວາມຜິດບາບເພື່ອທ່ີຈະເດີນໜົ້າຕ່ໍໄປກັບພຣະເຈົົ້າໄດົ້. 

ລອງພິຈາຣະນາເບ່ິງຄໍາແນະນາໍຂົ້າງລຸ່ມນີົ້ 

 ຝ ກຝົນເປນັກຈິວດັໃນການສາຣະພາບບາບສວ່ນຕວົ:ໃຫົ້ເລີົ້ມມີວິນັຍໃນການສໍາຣວດເບ່ິງຈິດໃຈຂອງເຮົາແຕ່

ລະມືົ້, ແລະສາຣະພາບບາບທີທ່່ານຮ ົ້ຈັກທັງໝົດ. 

 ຝ ກຝົນເປນັກຈິວດັໃນການສາຣະພາບບາບສວ່ນຮວມ:  ພຣະທັມຢາໂກໂບ 5:16 ໄດົ້ສ່ັງໃຫົ້ພວກເຮົາສາຣະ

ພາບຄວາມຜິດບາບຕ່ໍກັນແລະກັນ   ໃຫົ້ຊອກຫາກຸ່ມຫລືບຸກຄົນທີ່ທ່ານຮ ົ້ສ ກປອດພັຍແລະສະບາຍໃຈທີ່ເວົົ້າ

ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີທ່່ານກໍາລັງຕໍ່ສ ົ້ກັບມັນຢ ່. ພຍາຍາມທີຈ່ະໃຫົ້ກໍາລັງໃຈແລະສແວງຫາການກັບໃຈ. 

 ເວົົ້າດົ້ວຍຄວາມຮກັ: ເມື່ອເຫັນຄວາມຜິດບາບແລະຄວາມລົົ້ມເຫລວໃນບຸກຄົນທີ່ທ່ານກໍາລັງນໍາພາ,   ໃຫົ້ໂອົ້

ລົມກັບເຂົາເຈົົ້າໃນເຣ່ືອງນີົ້ດົ້ວຍຄວາມຮັກ.  ການນໍາທີ່ມາຈາກພຣະເຈົົ້າຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາພຍາຍາມ

ຢ່າງໜັກທີ່ຈະຊ່ອຍຄົນອ່ືນໃຫົ້ດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງເລິກເຊ່ິງໃນພຣະຄຣິດ. 

ທ່ານຈະຍັງຄົງຜິດພາດລົົ້ມເຫລວ ບ່ໍວ່າຈະເປັນທັງໃນທາງປະຕິບັດແລະໃນທາງຝ່າຍວິນຍານຕລອດຊີວິດຂອງທ່ານ.

ແຕ່ທ່ານບ່ໍແມ່ນຜ ົ້ລົົ້ມເຫລວໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົົ້າ ຂໍໃຫົ້ການອະພັຍໂທດຂອງພຣະຜ ົ້ເປັນເຈົົ້າເປັນຜ ົ້ມີສິດ

ອໍານາດໃນການຕັດສິນ ແລົ້ວໃຫົ້ພວກເຮົາເດີນໜົ້າຕ່ໍໄປ. 

ເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດທີ່ຈະມີຄວາມຈົດຈໍ່ໃນການກົ້າວໄປຂົ້າງໜົ້າຂນະທີ່ຈັດການກັບຄວາມຜິດບາບແລະຄວາມລົົ້ມເຫຼວໃນຊີວິດ? 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

 ວນັອາທດິ ທ ີ05 ເດອືນກຣໍະກົດ 2015 (07-05- 2015 ) 

__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮຄັນົບາບ                   ແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມຂດັແຍງ້ 

 

                   ອັນໃດທີີ່ທີ່ານເຫັນວີ່າເປັນວທີິທາງທີີ່ບໍີ່ຖືກຕ້ອງທີີ່ຄົນເຮົາໃຊ້ໃນການຈັດການກັບບັນຫາຂ້ໍໍຂັດແຍ້ງ? 

                       ຜ ້ນໍາຈະປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນການແກ້ໄຂຂ້ໍໍຂັດແຍ້ງຕ້ອງແມີ່ນວທີິການຕິດຕໍີ່ສືີ່ສານທີີ່ຊັດເຈນ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍີ່ຊວີດິ: 

       ໃນຕ້ົນສັຕວັດທີ 20 ປະຊາຊົນປະເທດຊີລີແລະອາເຈັນຕີນາເກືອບຈະເກີດເສິກສົງຄາມກັນ. ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາ, 

ຜ ້ນໍາທັງສອງຝີ່າຍໄດ້ຕົກລົງແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍຄວາມສັນຕິສຸກ ຕໍີ່ຄວາມໂຄຣົບຕໍີ່ຂ້ໍຕົກລົງຢີ່າງສັດຊືີ່, ປະເທດທັງສອງ

ໄດ້ຕົກລົງສ້າງຮ ບປ້ັນນ ີ່ງຂ ້ນໃນປີ 1904 ທີີ່ມີຊືີ່ວີ່າ ພຣະຄຣິດເປັນພຣະຜ ້ໄຖີ່ໃນອະເມຣິກາໃຕ້.    ຮ ບປ້ັນສ ງ 23 ຟຸດ. 

ແມີ່ນໄດ້ນໍາຂ ້ນໄປສ້າງເທິງພ ໃນອະເມຣິກາໃຕ້ ທີີ່ມີຄວາມສ ງ 12,500 ຟຸດ ຄິດສະເລັີ່ຽໃສີ່ລະດັບໜ້ານ້ໍາທະເລ.  ຮ ບ

ປ້ັນຍັງປະກອບດ້ວຍຫີນສີລາຈາລ ກໃນຄໍາເວົ້າເປັນພາສາສະເປນ: “ໃນອະນາຄົດເຖິງແມີ່ນພ ໜີ່ວຍທີີ່ນ້ີຈະພັງທະລາຍ

ເປັນຝຸີ່ນຜົງ ສັນຕິສຸກຂອງຊີລີແລະອາເຈັນຕີນາທີີ່ຢ ີ່ພາຍໃຕ້ການໄຖີ່ຂອງອົງພຣະເຢຊ ຄຣິດກໍຍັງຈະມີຢ ີ່ສືບໆໄປ.” 

       ຄວາມຂັດແຍີ່ງເກິດຂ ້ນ, ແຕີ່ຄວາມຂັດແຍີ່ງໃນຕົວມັນເອງຈະບໍີ່ເກີດຂ ້ນເພືີ່ອຈະນໍາເອົາຜິດພາດຮວມເຂ້ົາດ້ວຍ

ກັນ, ເຊັີ່ນການຈັດລະບຽບການ, ຫ ກືານລົງມປືະຕິບັດ ທັງສອງຢີ່າງນີແ້ມີ່ນອັນໃດກັນແທທ້ີີ່ເຮັດໃຫ້ແຕກຫັກ ແມີ່ນມະ

ນຸດເປັນຜ ້ທີີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຂ້ໍຜິດພາດເກີດຄວາມຂັດແຍີ່ງ. 

       ພວກເຮົາບໍີ່ສາມາດຫ ິກລ້ຽງຈາກຄວາມຂັດແຍີ່ງໄດ້, ແຕີ່ພວກເຮົາກໍສາມາດຫ ີກລ້ຽງຈາກຄວາມຜິດພາດໄດ້. ໃນ

ປ ້ມໂຢຊວຍ  ຈະຊີ່ວຍເຮົາໃຫ້ເຫັນວີ່າຈະເຮັດຢີ່າງໃດຜີ່ານທາງເຫດການຄວາມຂັດແຍີ່ງສອງຢີ່າງທີີ່ຕໍໍີ່ສ ້ກັນ ດ້ວຍການ

ສ້າງຂອບເຂດໃຫ້ກັບຕົວເອງ. 

 

ພຣະຄມັພກີີ່າວວີ່າຢີ່າງໃດ?        ( ເບິີ່ງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

      ສືກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ໂຢຊວຍ 22: 11-12, 15-18 

11
ພວກລ ກຫລານຣ ເບັນ, ລ ກຫລານຄາດ, ເຄິີ່ງເຜົີ່າມານາເຊກໍໄດ້ພາກັນສ້າງແທີ່ນບ ຊາຂ ້ນໃນບີ່ອນນ້ັນທີີ່ຢ ີ່ໃກ້ກັບແມີ່ 

ນ້ໍາຢໍແດນຊ ີ່ງເປັນບີ່ອນເຜົາບ ຊາທີີ່ໃຫຍີ່ຫລາຍ 
12
ເມືີ່ອລ ກຫລານອິສຣາເອນໄດ້ຍິນເຊັີ່ນນ້ັນ ພວກເຂົາກໍໄດ້ມາໂຮມກັນ

ໃນເມືອງຊີໂລເຮັດເສິກຕໍີ່ສ ້ກັບພວກເຂົາ.... 
15
                     ບ     ກ ດ ແລະ       ສ ຊ          ໃ ແ   

ດ  ກ  ລ  ດ     ກ ກ   ແກ ພ ກ  ລ          ,  
16
 “ຊ     ຊ     ປ     ພ ະ    ປ       ກ   ດ          “ ປ       

        ລ      ກະ   ກ     ະ  ດ ຊ         ພ ະ    ປ            ສ      ຊ   ໃ               ລ   ດ    ກ ບ 

  ກກ    ດ   ພ ະ    ປ        ໂດ      ດ ສ   ແ   ບ ຊ ສ  ລ ບ    ປ  ກ  ກະບ ດ   ພ ະ    ປ       ໃ        

17
 ກ  ບ ບຊ    ຮົ             ປໂ          ບ  ພຽ ພ  ລ  ຊ                       ຊ   ະ          ໃ  ສະ  ດບ  ໝດົ

 ລ    ແລະຊ    ປ    ດໃ  ພ     ບ ດ ກ ດແກ ຊ     ຊ     ພ ະ    ປ          
18
ໃ               ລ   ະ   ໜີ ປ    
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  ກກ    ດ   ພ ະ    ປ        ລ             ລ  ກະບ ດ   ພ ະ    ປ       ໃ        ພ ະ    ະຊ  ພ ະພ ໂ ດ

   ຊ     ຊ    ສ           ດໃ        . 

 

       ສົມມຸດວີ່າເວລານ້ີເປັນເວລາຂອງການພັກຜີ່ອນຂອງຊາວຢິວເຊ້ືອສາຍຣ ເບັນທີີ່ເລ້ລ້ອນໄປກັບເຄິີ່ງເຜົີ່າມານາເຊ, 

ກີ່ອນໜ້ານ້ີເຂົາໄດ້ຮັບຄ ໍາສັີ່ງໃຫ້ຕ້ັງຖິີ່ນຖານໃນແຜີ່ນດິນທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງແມີ່ນ້ໍາຈໍແດນ   ຖ້າເວົ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ແມີ່ນໃນຂະນະທີີ່ລໍຖ້າເຂ້ົາໄປໃນແຜີ່ນດິນການາອານ. ພຣະເຈ້ົາຮັບຮ ກ້ີ່ຽວກັບເຣືືີ່ອງນີ້ດ້ວຍ, ເພືີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາໃຫ້ການ

ຊີ່ວຍເຫ ືອອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງພວກເຂົາໃນທິດຕາເວັນຕົກຂອງແມີ່ນ້ໍາຈໍແດນໃນເວລາເຮັດສົງຄາ  ມ( ຈົດເຊັນບັນຊີ: 

32:1-38). ໂຢຊວຍອະນຸຍາດໃຫ້ສອງຊົນເຜົີ່າແລະເຄິີ່ງເຜົີ່າໃຫ້ກັບໄປໃນຖິີ່ນຖານເດີມຂອງພວກເຂົາ (ໂຢຊວຍ: 22: 

1-6 ). ກີ່ອນທີີ່ພວກເຂົາຈະຂ້າມແມີ່ນນ້ໍາຈໍແດນ, ພວກເຂົາໄດ້ຢຸດທີີ່ນ້ັນສ້າງແທີ່ນບ ຊາຂ ້ນໃນທັນທີ   ໃນທັນໃດນ້ັນກໍ

ເກີດເປັນຄວາມສົນໃຈຂອງຄົນທັງຫ າຍທີີ່ຢ ີ່ອ້ອມຮອບເຂົາ. 

         ອີກຕະກຸນນ ີ່ງທີີ່ອາສັຍຢ ີ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງແມີ່ນນ້ໍາຈໍແດນແມີ່ນຕຽມພ້ອມທີີ່ຈະເຮັດສົງຄາມຕໍີ່ສ ້ຄົນຂອງ

ຕົວເອງ! ດ້ວຍເຫດໃດ?   ພວກເຂົາເຫັນວີ່າແທີ່ນບ ຊານ້ັນເປັນສັນຍາລັກຂອງການກໍີ່ກະບົດຕໍີ່ສ ້ພຣະເຈ້ົາທັງເປັນການ

ນະມສັການຂາບໄຫວພ້ຣະທຽມ.  ກີ່ອນຈະເກີດສົງຄາມ, ຊາວອິສຣາແອນໄດ້ສົີ່ງຜ ້ຕາງໜ້ານໍາຂີ່າວຂ້ໍຂຸີ່ນເຄືອງໃຈໄປ

ຫາຊົນເຜົີ່ານ້ັນ.    ຜ ນໍ້າຂີ່າວໄດ້ຮີບດີ່ວນນໍາຂ້ໍຄວາມກັງວົນໃຈຂອງພວກເຂົາໄປດ້ວຍການຊັກຊວນໃຫ້ຫັນຄືນກັບໄປ

ເບິີ່ງເຣືີ່ອງລາວໃນອະດີດທີີ່ຜີ່ານມາຂອງພວກເຂົາ.    ໂດຍສະເພາະ, ໄດ້ເຕືອນສະຕິເຂົາເຖິງພຣະພິໂຣດທີີ່ເຂົານັບຖື    

ພຣະບາອານແຫີ່ງເປໂອ. ( ຈົດເຊັນບັນຊີ: 25:1-18 ). ກອນໜ້ານ້ີ, ປະຊາຊົນເຫ ົີ່ານ້ີໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຍ ດຖືສາສນາປະ

ເພນີຂອງຊົນເຜົີ່າທີີ່ຢ ີ່ອ ້ອມຂ້າງພວກເຂົາຢີ່າງບໍີ່ມືນຫ ມືນຕາ.   ເຮັດໃຫພ້ຣະເຈ້ົາໂກດຮ້ານຢີ່າງຮຸນແຮງ ຈ ີ່ງມີຄົນຕາຍ 

24. 000 ຄົນຍ້ອນພັຍວບັິດນ້ີ ( ຂ້ໍ 9 ).  

       ພວກຜ ້ນໍາຕົວແທນມຄີວາມກັງວົນຫີ່ວງໃຍກີ່ຽວກັບຈິດວິນຍານຂອງອ້າຍແລະເອ້ືອຍນ້ອງຂອງເຂົາດັີ່ງນ້ັນເຂົາຈ ີ່ງ

ເຊ້ືອເຊີນສອງຊົນເຜົີ່າແລະເຄິີ່ງເຜົີ່າມານາເຊໃຫ້ຂ້າມແມີ່ນ້ໍາແລະໄປອາສັຍຢ ີ່ນໍາພວກເຂົາ  ຖ້າດິນແດນຂອງເຂົາເປັນ

ອັນຕະລາຍກໍຈົີ່ງເຂ້ົາໄປຢ ີ່ໃນດິນແດນຂອງອົງພຣະຜ ້ເປັນເຈ້ົາ (ໂຢຊວຍ 22: 19 ).  ພວກເຂົາມີຄວາມກັງວົນໃຈກີ່ຽວ

ກັບຊຸມຊົນທັງໝົດ, ໃນເຣືີ່ອງພຣະພໂິຣດຕໍີ່ທັງສອງຝີ່າຍທີີ່ມີຄວາມຜິດແລະບໍີ່ມຄີວາມຜິດ. ພວກເຂົາຕ້ອງການແກ້ໄຂ

ບັບຫາເຣືີ່ອງຄວາມເຊືີ່ອໃນພຣະເຈ້ົາ. 

        ໃນທໍານອງດຽວກັນ, ພວກເຮົາຄວນຮີ່ວມມກັືນກີ່ຽວກັບຂ້ໍໂຕແ້ຍ້ງບໍີ່ແມີ່ນຈະຕ້ັງໃຈໃສີ່ “ເອົາຊະນະການຂັດແຍີ່ງ  

ແຕີ່ໃຫ້ມໃີຈຮັກແທ້ໆແລະປາຖນາທີີ່ຈະຮັບໃຊ້ຄົນອືີ່ນແທ້ໆ.” 

 

2. ໂຢຊວຍ. 22: 26- 27 
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ແ  

 ພ    ປ  ພ   ລະ      ຮົ ກ ບພວກ     ແລະລະ     ເຊ້ືອສາຍຂອງພວກເຮົາທີີ່     ກ        ພວກ ຮົ  ະກະ

   ກ  ບ  ລະບ ດພ ະ    ປ          ພ ະພ ກ   ພ ະ   ດ             ບ ຊ  ແລະ      ສ  ະບ ຊ ແລະ      ສ ັ   

ບ ຊ  ດ           ລ ກ ລ          ະເວົ້າກັບລ ກ ລ             “     ບ    ສ   ໃ ພ ະ    ປ       ” 

 

     ຜ ນໍ້າອິສຣາເອນທີີ່ອາສັຍຢ ີ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກແຄມຝັີ່ງແມີ່ນ້ໍາຈໍແດນໄດ້ເວົ້າດ້ວຍຄວາມໂກດຮ້າຍກີ່ຽວກັບຄວາມ

ປາຖນາທີີ່ຕ້ອງການໃຫ້ສອງຊົນເຜົີ່າແລະເຄິີ່ງເຜົີ່ານາມາເຊເຮັດ ວີ່າແມີ່ນຫຍັງຄືຄວາມຖືກຕ້ອງ.  ຕໍີ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງນີ,້ 

ອິສຣາເອນທີີ່ອາສັຍຢ ີ່ຝັີ່ງຕາເວນັອອກຂອງແມີ່ນນ້ໍາຈໍແດນກໍຕອບໂຕໂ້ດຍເຫດຜົນຢີ່າງດຽວກັນ. 
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          ເຫັນໄດ້ຢີ່າງຈະແຈ້ງວີ່າພວກເຂົາຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈ.  ເຫດຜົນທີີ່ເຂົາສ້າງແທີ່ນບ ຊາຂ ້ນແມີ່ນເພືີ່ອສະແດງໃຫ້

ເຫັນເຖິງຄວາມສັດຊືີ່ຂອງເຂົາທີີ່ມີຕໍີ່ພຣະເຈ້ົາແລະປະຊາຊົນຂອງເຂົາ ແທີ່ນບ ຊານ້ີແມີ່ນສ້າງໃຫຍີ່ກວີ່າແທີ່ນບ ຊາເດີມ

ທີີ່ຢ ີ່ຕໍີ່ໜ້າຫໍເຜົາຖວາຍ; ປະຊາຊົນທັງສອງຝັີ່ງແມີ່ນ້ໍາຈໍເດນສາມາດມອງເຫັນໄດ້. ປະຊາຊົນສອງເຜົີ່າແລະເຄິີ່ງເຜົີ່າມາ

ນາເຊແມີ່ນມີຄວາມຍ້ານກົວວີ່າພວກເຂົາຈະຖືກລືມ, ຫ ືຍ້ານວີ່າຄົນລຸ້ນໃໝີ່ຈະບໍີ່ຈືີ່ຈໍາຄວາມເຊືີ່ອຂອງພວກເຂົາທີີ່ມຕໍີີ່ 

ພຣະເຈ້ົາອົງທີ່ຽງແທແ້ຕີ່ອົງດຽວ. ພວກເຂົາມີຄວາມຕ້ັງໃຈໃຫແ້ທີ່ນບ ຊານ້ັນເປັນຫ ັກຖານລະຫວີ່າງອິສຣາເອນທັງໝົດ

ເຫັນເຖິງຄວາມສັດຊືີ່ຂອງສອງເຜົີ່າແລະເຄິີ່ງເຜົີ່າມານາເຊແລະສະແດງໃຫເ້ຫັນວີ່າພວກເຂົາບໍີ່ໄດ້ມີໃຈກໍີ່ການກະບົດຕໍີ່

ສ ້ອົງພຣະຜ ້ເປ ັນເຈ້ົາ. 

       ເວົ້າຢີ່າງນ ີ່ງ ທັງສອງຝີ່າຍມີຄວາມຕ້ອງການສິີ່ງດຽວກັນ! ທັງສອງກຸີ່ມຕ້ອງການລວມເປັນນ ີ່ງໃນຄວາມສັດຊືີ່ຂອງ

ເຂົາຕໍີ່ພຣະເຈ້ົາ, ແຕີ່ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງເຂົາເປັນເໝືອນຄົນທັມມະດາເມືີ່ອເຂົາຫັນໄປຟັງສຽງຂອງຄົນໃດຄົນນ ີ່ງ. 

       ການນໍາພາທີີ່ດີໃນເວລາທີີ່ເກີດມຄີວາມຂັດແຍີ່ງ,  ພວກເຮົາຈໍາຕ້ອງຟັງແລະຕ້ອງຟັງດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມ

ຕ້ັງໃຈບໍີ່ແມີ່ນພຽງແຕີ່ຄໍາເວົ້າ ເພືີ່ອຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້ວີ່າອັນໃດທີີ່ເປັນຂ້ໍເຮັດໃຫ້ເກີດຜິດຖຽງກັນໃນຂ້ໍຂັດແຍີ່ງແລະອັນໃດທີີ່

ຈໍາເປັນດັດແປງແກ້ໄຂ. ເມືີ່ອເຮົາຟັງຊ ີ່ງກັນແລະກັນ ພວກເຮາົຄວນສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມຫີ່ວງໃຍຕໍີ່ກັນ ຄວາມວຕົິກ

ກັງວົນຕໍີ່ກັນແລະຄວາມເຈັບປວດຂອງກັນແລະກັນ. ພວກເຮາົຕ້ອງໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍດ້ວຍຄວາມຮັກ. 

          ສງົບນ້ິງຢ ີ່, ບໍີ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວີ່າເຮົາລົງເອີຍດ້ວຍການອົດກ້ັນຄວາມຮ ສ້ ກຂອງເຮົາ.  ອັຄສາວົກໂປໂລເວົ້າວີ່າ 

“ຢີ່າໃຫ້ຜ ້ໃດເຫັນແກີ່ປໂຍດຂອງຕົນຝີ່າຍດຽວ ແຕີ່ຈົີ່ງເຫັນແກີ່ປໂຍດຂອງຄົນອືີ່ນດ້ວຍ” (ຟີລິບປອຍ. 2:4 ). ຈົີ່ງໃຊ້ເວ

ລາໃນການຟັງເພືີ່ອຫລີກລ້ຽງຈາກການຮີບດີ່ວນສລຸບຄວາມ. ມັນອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາມອງບໍີ່ເຫນັທັສະນະຄວາມຄິດເຫັນ

ຂອງຄົນອືີ່ນ. ການເປັນຜ ້ນໍາທີີ່ເອົາໃຈໃສໃນການຟັງຈະນໍາພາໃຫ້ເກີດສັດທາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະລົງມືປະຕິບັດ

ທຸກຢີ່າງດ້ວຍຄວາມສັດຊືີ່ຕໍີ່ພຣະເຈ້ົາ. 

 

3. ໂຢຊວຍ 22: 33- 34  

33
ລ ກຫລານອິສຣາເອນໄດ້ເຫນັດີໃນສິີ່ງນັ້ນ   ແລະພາກັນສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ  ໂດຍບໍີ່ຄິດທີີ່ຈະໄປຕໍີ່ສ ້ກັບພວກເຂົາໃນ

ແຜີ່ນດິນທີີ່ລ ກຫລານຣ ເບັນ, ລ ກຫລານຄາດໄດ້ໄປອາສັຍຢ ີ່ນ້ັນ 
34
ລ ກຫລານຣ ເບັນ ແລະລ ກຫລານຄາດໄດ້ໃສີ່ຊືີ່ໃຫ້ 

ແທີ່ນບ ຊານ້ັນວີ່າແທີ່ນພະຍານ ເພາະວີ່າແທີ່ນນ້ັນເປັນພະຍານລະຫວີ່າງກາງພວກເຮົາວີ່າ    ພຣະຜ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນ 

ພຣະເຈ້ົາ.  

 

         ເມືີ່ອຜ ້ນໍາອິສຣາເອນໄດ້ຮ ້ເຫດຜົນວີ່າດ້ວຍເຫດໃດສອງເຜົີ່າແລະເຄິີ່ງເຜົີ່າມານາເຊສ້າງແທີ່ນບ ຊາ, ເຂົາເຈ້ົາໄດ້

ນໍາມັນມາໃຊ້ໃຫ້ເປັນເໝືອນຂີ່າວໃໝີ່ທີີ່ດີ ທີີ່ເຂົາມີຄວາມຜິດພາດໃນການປະເມີນຜົນ, ພວກເຂົາຕັດສິນໃຈທີີ່ຈະຍືນຢ ີ່

ໃນຄວາມຈິງ ພວກເຂົາທັງສອງກຸີ່ມມີຄວາມຈິງໃຈທີີ່ຈະຟັງເຫດຜົນຂອງກັນແລະກັນ    ໃນທີີ່ສຸດກໍເປັນຜົນໃຫ້ເຫັນເຖິງ

ຄວາມເປັນນ ີ່ງ.      ເຣນລ ກປະໂ   ດ   ລ  ຊ  ໄດ້ກີ່າວໄວ້ຢີ່າງຈະແຈ້ງວີ່າ "ໃນມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ຮ ້ຈັກວີ່າພຣະຜ ້

ເປັນເຈ້ົາສະຖິດຢ ີ່ໃນຖ້າມກາງພວກເຮົາ “(22:31)  

        ເມືີ່ອຕົວແທນຜ ້ນໍາອິສຣາເອນກັບມາກໍນໍາຂີ່າວມາເຜີຍແພີ່ກັບໄພີ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ທຸກຄົນກໍມີຄວາມຊືີ່ນຊົມ

ຍິນດີ.  ໃນຈິດໃຈຂອງໄພີ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາແມີ່ນນໍາເອົາການນະມັສການມາແທນການຜິດຖຽງກັນ. 

       ຄົນສອງຊົນເຜົີ່າແລະເຄິີ່ງເຜົີ່າມານາເຊທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງແມີ່ນ້ໍາຈໍແດນມີຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນໂອກາດທີີ່ສໍາ

ຄັນນ້ີ. ເຂົາໄດ້ໃສີ່ຊືີ່ຂອງແທີ່ນບ ຊານ້ີວີ່າ: “ແທີ່ນພະຍານລະຫວີ່າງເຂົາກັນພຣະເຈ້ົາອົງທີ່ຽງແທ້.” ໃນຄໍາພະຍານໄດ້ຊ້ີ

ໃຫ້ເຫັນສອງປະເດັນ:  

1. ເປັນແທີ່ນບ ຊາ “ທີີ່ເປັນພະຍານລະຫວີ່າງພວກເຮົາກັບພວກທີ່ານ.”(ຂ້ໍ 27). 
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2. ເປັນແທີ່ນບ ຊາທີີ່ເປັນພະຍານເຖິງຣິດອໍານາດແລະການໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ ( ຂໍໍ໊34) 

ເວົ້າອີກຢີ່າງ, ແທີ່ນບ ຊານ້ີໄດ້ກາຍມາເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມເປັນນ ີ່ງດຽວຂອງຄົນສອງກຸີ່ມທີີ່ເກືອບຕົກຢ ີ່ໃນຄໍາເວົ້າ

ທີີ່ຕໍີ່ສ ້ກັນ. ອີກປະການນ ີ່ງ, ແທີ່ນບ ຊານ້ັນເປັນສັນຍາລັກຣິດອໍານາດແລະຄວາມຍິີ່ງໃຫຍີ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ.  

         ໃນຂະນະທີີ່ທີ່ານແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຂັດແຍ້ງແລະຄວາມບໍີ່ເຂ້ົາໃຈໃນຊີວິດຂອງທີ່ານ, ຈົີ່ງຈືີ່ໄວ້ວີ່າການແກ້ໄຂ

ບັນຫາທີີ່ເກີດຜົນແມີ່ນການຕິດຕໍີ່ສື ີ່ສານທີີ່ຈະແຈ້ງ.  ທີີ່ເປັນການຮີ່ວມມແືລະເປັນບົດຮຽນທີີ່ສໍາຄັນໃຫ້ກັບພວກເຮົາທັງ

ໝົດ.     ແຕີ່ຈົີ່ງຈົດຈໍາໄວ້ອີກວີ່າພຣະເຈ້ົາມພີຣະປະສົງໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບປະສົບການໃນຣິດອໍານາດແລະການທໍາງານ

ຂອງພຣະອົງໃນຄວາມເຊືີ່ອຟັງຂອງເຮົາທຸກຄົນ ແມີ່ນກະທັ້ງສິີ່ງທີີ່ຕົວເຮົາບໍີ່ເຫັນພ້ອມກັບພຣະອົງ. ດັີ່ງນ້ັນ, ມັນຈ ີ່ງເປັນ

ຄວາມສໍາຄັນຕໍີ່ການໄວວ້ີ່າງໃຈແລະເຊືີ່ອໃນພຣະເຈ້ົາເພາະຣິດອໍານາດແລະສະງີ່າຣາສີຂອງພຣະອົງກໍນໍາມາໃຫ້ກັບຜ ້

ທີີ່ພຣະອົງຮັກ. 

       ຢ ີ່ໃນຖ້າມກາງພວກທີ່ານແລະຜ ້ນໍາ, ຍີ່າເຮັດໃຫກ້ານແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທີ່ານຜີ່ານໄປ ກໍແລ້ວໄປ, ແຕີ່ຈົີ່ງເຮັດໃຫ້

ຄົນທັງຫ າຍເຫັນການເປັນພະຍານອັນຍິີ່ງໃຫີ່ຽຂອງພຣະເຈ້ົາທີີ່ທໍາງານຜີ່ານໃນຕົວຂອງພວກທີ່ານ 

 

ນໍາໃຊໃ້ນຊວີດິ. 

ທີ່ານຈະອະທບິາຍການຕດິຕໍີ່ສືີ່ສານໃຫເ້ຂົາ້ໃຈໄດຢ້ີ່າງແຈມແຈງ້ຢີ່າງໃດໃນຂະນະທີີ່ເກດີການຂດັແຍີ່ງ?  ຈົີ່ງໃຊຄ້າໍ 

ແນະນາໍຂ້າງລຸີ່ມນີເ້ປນັເໝອືນທດິທາງພອ້ມທີີ່ຈະໃຊ.້                                                                                     

 

 ຈົີ່ງຕັງ້ໃຈຟງັ.  ໃນຂະນະທີີ່ທີ່ານຮ ້ສ ກວີ່າທີ່ານຢ ີ່ໃນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນທີີ່ບໍີ່ລົງລອຍກັນໃນອາທິດນ້ີ, ຈົີ່ງເຮັດ

ໃຫ້ຕົວທີ່ານເອງມຄີວາມຮ ສ້ ກຕ້ັງໃຈຟັງຫ າຍກວ ີ່າການເວົ້າ. 

 ຈົີ່ງຢນືຢັນ. ຈົີ່ງພະຍາຍາມຢືນຢັນແລະໃຫ້ກໍາລັງໃຈຜ ້ໃດຜ ້ນ ີ່ງໃນການເປັນພະຍານເຖິງປະສົບການໃນຄວາມ

ຂັດແຍີ່ງ. ເພືີ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການທໍາງານຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຕົວທີ່ານ.   

 ຈົີ່ງປະເຊນີໜາ້. ຖ້າການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຂັດແຍີ່ງໃນຄວາມສັມພັນຂອງທີ່ານບໍີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ຈົີ່ງພະ

ຍາຍາມປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາໂດຍຕົງ, ດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມອົດທົນ. ຢີ່າເກັບຄວາມຂົມຂືີ່ນແລະສ້າງ

ສັດຕຣ .  

 

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວທີ່ານຈະບໍີ່ເຄີຍສ້າງຮ ບປ້ັນຫ ືແຜີ່ນຫີນຈາລ ກເພືີ່ອລະນ ກເຖິງຜົນສໍາເຣັດໃນຄວາມຂັດແຍີ່ງໃນເວລາ

ສຸດທ້າຍ. ແຕີ່ທີ່ານສາມາດຮັບມືກັບຄວາມຂັດແຍີ່ງໄດ້ດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນຂອງການສືີ່ສານແລະນໍາເອົາກຽດສັກສີມາ

ໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາສເມີ. 

   

 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

http://www.lsbf.org/


 1 

ໂຮຄຮຽຌວັຌທິຉ 

 ວັຌທິຉທີ 12 ກໍຣລກລຉ 2015 (7-12- 2015 ) 

__________________________________________ 

ງັກງວຌຸຌົືຌໃຣຼກຼວໄຎຂຼຄໜຼ 

 

                                      ຓ ູ່ໃຌຎວັຉຆທຉທ ູ່ຏູ່ທຌຒທຏ ູ້ຌ ທຏ ູ້ໃຉທ ູ່ທູ່ທຌງ ູ່ຌງຕຍ? 

                           ຏ ູ້ຌ ທທ ີ່ວທຄຊົວເຎັຌແຍຍຓີ່ທຄແລຖຏ ູ້ຌ ທທ ີ່ງັກງວຌົຌໃດູ້ຊິຉຊທຒຐຣຖເົູ້ທ. 

 

ຐຣລັມຐີຊຍຆຌຄຊໍົງີວິຉ: 

         ຂູ້ທຐຖເົູ້ທຈືຌຓ ີ່ຊ ີ່ໜູ້ທຕຖຌຸຆທວຖຣ ລິຄຕຌກັຍຐວກລ ກຂຕຄຂູ້ທຐຖເົູ້ທ, ຐວກເຮົທຒຕຄເຍິີ່ຄຐທຍທັຒງທຉທ ີ່ຄົຉ

ຄທຒເຎັຌຐິເຆຉທ ີ່ເຎັຌຐທຍຆຖທູ້ຕຌໃດູ້ເດັຌໃຌຆຖຌ ູ້ທແລຖເຍິີ່ຄຕຖຌຸຆທວຖຣ ຆົຄທຒໂລກັູ້ຄທ ຆຕຄ, ກັຍຕຖຌຸຆທວຣ  

ວ ງິຄຊັຌທ ີ່ຆ ຄເຉັີ່ຌຆຖຄີ່ທທ ີ່ຓ ີ່ທທຄຉູ້ທຌດ ັຄ.   ເຒື ີ່ຕເຍິີ່ຄໄຎຉູ້ທຌດ ັຄຂູ້ທຐຖເົູ້ທ,  ຮ ຍຎັັູ້ຌຕັຍຣທຮທຒ ລິຄຕຌຊັູ້ຄຈືຌຓ ີ່ໃຊູ້

ເຄົທຒືຉຂຕຄຕຖຌຸຆທວຖຣ ຂຕຄເຐິີ່ຌເຕຄ. ຂູ້ທຐຖເົູ້ທຆັຄເກຉເຍິີ່ຄ ທທກລ ກທ ີ່ຆລັກເທິຄກ ທແຐຄຂຕຄລິຄຕຌ.  ທ ີ່ເຎັຌ

 ທເວົູ້ທວີ່ທ, ລິຄຕຌທ ີ່ຎຸກລຖຉົຒົຌໃຌຎຖເທຉຂຕຄລທວໃດູ້ຐຖຈທຈທຒຊ ີ່ຆ ູ້ຓີ່ທຄໜັກເຐືີ່ຕວທຒເຎັຌຌ ີ່ຄເິຄແຒີ່ຌວີ່ທ

ເຂົທຖຓ ີ່ໃຌກທຌຎຖເງ ຌໜູ້ທກັຍວທຒເຆັຽດທຈຓີ່ທຄໜັກ. 

       ລຖຈຖເວລທ 10 ຎ ກີ່ຕຌໜູ້ທຌັູ້ຌ,  ຒທຊິຌລ ເຊ ິຄ,  ຓືຌຂ ູ້ຌກີ່ທວເງັີ່ຌຉຽວກັຌ ຮຽກຮູ້ຕຄົຌໃຌງົຌງທຉຂຕຄລທວ 

ໃດູ້ຊ ີ່ຆ ູ້ເຐືີ່ຕຆິຉເຆຣ ຐທຍທ ີ່ເທົີ່ທທຽຒກັຌ. ເຎັຌຏ ູ້ທ ີ່ໜູ້ທໂຣົຍທ ີ່ຓືຌຂ ູ້ຌຉູ້ວຈ ທຂວັຌທ ີ່ຽຄຍີ່ທຽຄໄລີ່ຂຕຄລິຄຕຌເຎັຌ

ຏ ູ້ຌ ທທ ີ່ຮຽກຮູ້ຕຄົຌຂຕຄລທວໃດູ້ຈົກລຖຉັຍຂ ູ້ຌຆ ຄແລຖຕຕກທກກທຌເຎັຌຂູ້ທທທຉ. 

       ຏ ູ້ຌ ທທ ີ່ຮັກໃຌຐຣຖເົູ້ທຖງັກງວຌຕວຌົຌຕືີ່ຌໂຉຈກທຌຮຽກຮູ້ຕຄໃດູ້ເຂົທໄຎໃຌທິຉທທຄແລຖຆຖທຌທ ີ່ຐຣຖ

ເົູ້ທຎທຌທໃດູ້ເຂົທໄຎ.  ໂຒເງໄຉູ້ເຮັຉຆິີ່ຄຌ ູ້ໃດູ້ກັຍໂຓງວຈໃຌເວລທຆຸຉທູ້ທຈຂຕຄງ ວິຉເຐິີ່ຌ,  ແລຖໃຌຂຖຌຖທ ີ່ຐວກ

ເຮົທກ ທລັຄຆ ກຆທຍົຉຮຽຌຌ ູ້. ເຮົທເດັຌໂຓງວຈເຮັຉຓີ່ທຄຉຽວກັຍົຌຂຕຄລທວຐທຈດ ັຄທ ີ່ລທວໄຉູ້ຌ ທເຂົທເຂົູ້ທໄຎໃຌແຏີ່ຌ

ຉິຌຐຣຖຆັຌຈທເຎັຌທ ີ່ຮຽຍຮູ້ຕຈແລູ້ວ. 

  

ຐຣລັມຐີກົວວົຢົຄໃຉ?  ( ເຍິີ່ຄຊທຒດົວຂ ູ້ 1, 2 ແລຖ 3 ) 

 

      ຆືກຆຐຣລັມຐີ 

1. ໂຢງວຈ  24:14-15: 

14 ໂຓງວຈເວ ູ້ທຊ ູ່ໄຎຕ ກວູ່ທ,  “ ູ່ຄຂທຍໄດວູ້ຐຣຖຏ ູ້ເຎັຌເ ູ້ທແລຖຮັຍໃງູ້ຐຣຖຕ ຄຉູ້ວຈວທຒິຄໃແລຖຉູ້ວຈວທຒ

ຆັຉງ ູ່    ູ່ຄຎຖິູ້ຒຐຣຖຊູ່ທຄ ທ ູ່ຎ ູ່ຈູ່ທຊທຈທຈຂຕຄຐວກທູ່ທຌຂທຍໄດວູ້ຓ ູ່ທ ູ່ຎຖເທຉເຒໂງໂຎຊທເຒັຽ ແລຖທ ູ່ຎຖເທຉເຕ

ຓິຍ. 15 ແລູ້ວ ູ່ຄຊັຉຆິຌໃຒ ູ້ຌ ູ້ວູ່ທ ຐວກທູ່ທຌຖຮັຍໃງູ້ຏ ູ້ໃຉ ຖຮັຍໃງູ້ຐຣຖຂຕຄຎ ູ່ຈູ່ທຊທຈທຈທ ູ່ຎຖເທຉເຒໂງໂຎຊທ

ເຒັຽ ດລ ວູ່ທຐຣຖຂຕຄງທວຕຖໂຒຣິຉໃຌແຏູ່ຌຉິຌທ ູ່ຐວກທູ່ທຌຕທຆັຈຓ ູ່ຌ ູ້ ແຊູ່ວູ່ທຂູ້ທຐຖເ ູ້ທແລຖຕຍ ວຂຕຄຂູ້ທຐຖ 

ເ ູ້ທຖຮັຍໃງູ້ຐຣຖຏ ູ້ເຎັຌເ ູ້ທ.”  

 

       ໃຌໂຕກທຉຆຸຉທູ້ທຈງ ວິຉຂຕຄລທວ, ໂຓງວຈໄຉູ້ເຕ ູ້ຌເຕົທຕິຆຣທເຕຌໃດູ້ເຂົູ້ທຒທເຊົູ້ທໂຮຒກັຌແລຖຮຽກຮູ້ຕຄເຂົທ

ໃດູ້ຑືູ້ຌຑ ວທຒົຄຮັກຐັກຉ ຂຕຄເຂົທຊ ີ່ຐຣຖເົູ້ທໃໝີ່.    ລທວໄຉູ້ເລ ູ້ຒຊົູ້ຌໂຉຈກທຌເລົີ່ທເຣືີ່ຕຄລທວໃຌຎຖວັຉຆທຉຂຕຄ
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ຐຣຖເົູ້ທທ ີ່ທ ທຄທຌຓ ີູ່້ທຒກທຄງ ວິຉຂຕຄຐວກເຂົທ(ຂ ູ້ 1-13).  ທວີ່ທ “ ເຐທຖຆຖຌັູ້ຌ “ ໃຌຂ ູ້ 14  ີ່ຄເຎັຌຂ ູ້ວທຒທ ີ່ຆ ທ

ັຌໃຌກທຌຆົີ່ຄຏີ່ທຌ.   “ເຐທຖຆຖຌັູ້ຌ,” ເຎັຌ ທງ ູ້ໃດູ້ເດັຌເິຄຐືູ້ຌທຌກທຌທ ທຄທຌຂຕຄຐຣຖເົູ້ທໃຌໄຐີ່ຐົຌຂຕຄຐຣຖ

ຕົຄຏີ່ທຌທທຄຎຖວັຉຆທຉຂຕຄຐວກເຂົທ, ຐວກເຂົທ ທຊູ້ຕຄ “ ຓ ທເກຄຕົຄຐຣຖຏ ູ້ເຎັຌເົູ້ທແລຖຌຖຒັຆກທຌຐຣຖຕົຄຉູ້ວຈ

ວທຒຆັຉງືີ່ແລຖິຄໃ.” ວທຒຓູ້ທຌຓ ທຐຣຖເົູ້ທລວຒໄຎເິຄວທຒຮ ູ້ັກຐຣຖຕົຄຌັູ້ຌເຎັຌ ທຆັີ່ຄຂຕຄຐຣຖຕົຄ ທ ີ່ໃດູ້

ຐວກເຮົທຆັຉງືີ່ແລຖຆຖແຉຄໃດູ້ເດັຌວທຒຍ ຣິຆຸຉຂຕຄຐຣຖຕົຄໃຌເຮົທ. 

       ເຒືີ່ຕເຮົທຒ ວທຒ “ ຓ ທເກຄຕົຄຐຣຖຏ ູ້ເຎັຌເົູ້ທ,”   ຐວກເຮົທຊູ້ຕຄ “ ຌຖຒັຆກທຌຐຣຖຕົຄຉູ້ວຈວທຒຍ ຣິຆຸຉແລຖ

ິຄໃ.” ເຐທຖຆິີ່ຄຌ ູ້ເຎັຌຆທຈຏ ກຐັຌລຖດວີ່ທຄວທຒຓ ທເກຄແລຖກທຌຌຖຒັຆກທຌ.  ເິຄຓີ່ທຄໃຉກ ຊທຒ ເຒືີ່ຕເຮົທໃດູ້

ວທຒຓ ທເກຄດ ືໃດູ້ວທຒໂຣົຍຆິີ່ຄໃຉກ ຊທຒຒັຌຖກັຍກທຈຒທເຎັຌຆິີ່ຄທ ີ່ເຮົທຍ ງທແລຖວທຈງ ວິຉຂຕຄເຮົທຮັຍໃງູ້

ຒັຌ ຒັຌຈັຄກທຈຒທເຎັຌຆິີ່ຄທ ີ່ເຮັຉເຮົທໝັູ້ຌໃ. ໃຌເດຉຏົຌຌ ູ້ແດ ຖ, ທ ີ່ຐວກເຮົທວຌຖເລືຕກວີ່ທຖຉ ທເຌ ຌງ ວິຉຓີ່ທຄ

ໃຉ ເຐືີ່ຕເຮົທຖຒ ຕິທິຐົຌຊ ີ່ຆິີ່ຄທ ີ່ເຮົທຓູ້ທຌກົວ, ໃດູ້ວທຒໂຣົຍ, ແລຖວທຒຎທຌທຆຸຉຈຕຉ. 

        ຉັີ່ຄຌັູ້ຌໂຓງວຈ ີ່ຄເຕ ູ້ຌຎຖງທງົຌໃດູ້ເລືຕກ, ຐວກເຂົທຒ ຕິຆຣຖຐທຍໃຌກທຌເລືຕກວີ່ທຏ ູ້ໃຉທ ີ່ຐວກເຂົທວຌຓ ທ

ເກຄແລຖເດຉຏົຌຉຽວກັຌຏ ູ້ໃຉທ ີ່ເຂົທວຌຮັຍໃງູ້. ໂຓງວຈໄຉູ້ຍຕກຓີ່ທຄຖແູ້ຄວີ່ທເຐິີ່ຌແລຖຕຍົວຂຕຄເຐິີ່ຌເລືຕກ

ທ ີ່ຖຓ ທເກຄຕົຄຐຣຖຏ ູ້ເຎັຌເົູ້ທຏ ູ້ງົຄທ ທຄທຌໃຌວທຒເງືີ່ຕຑັຄຂຕຄເຂົທ, ຐວກເຂົທຖຮັຍໃງູ້ຐຣຖເົູ້ທ. 

 

ໂຓງວຈຍ ີ່ໄຉູ້ຐຽຄແຊີ່ເວົູ້ທ, ແຊີ່ເຐິີ່ຄຈັຄເຎັຌຊົວຓີ່ທຄທ ີ່ຉ ຕ ກຉູ້ວຈ. ທຸກຒືູ້ຌ ູ້ເຮົທຌ ທຐທົຌຕືີ່ຌເຒືີ່ຕຐວກເຮົທ:.....  

1. ຆ ທຣວຉເຍິີ່ຄິຉໃຂຕຄເຮົທໃດູ້ເດັຌວີ່ທເຮົທຒ ວທຒຓ ທເກຄຐຣຖເົູ້ທໃຌທຸກຆິີ່ຄ. 

2. ເຂົູ້ທໃຓີ່ທຄແີ່ຒແູ້ຄວີ່ທຐຣຖເົູ້ທເຕ ູ້ຌເຮົທໃດູ້ໄຎໃຆແລຖເຕ ູ້ຌເຮົທໃດູ້ເຮັຉດຽັຄ. 

3. ຉ ທລົຄງ ວິຉໃດູ້ເຎັຌຊົວຓີ່ທຄຊທຒທ ີ່ຐຣຖເົູ້ທຆັີ່ຄ. 

 

2. ໂຢງວຈ 24:16-18: 

16   ຐວກຎຖງທງ ຌຊຕຍວູ່ທ, “ຐວກຂູ້ທຌູ້ຕຈຖຍ ູ່ໜ ທກຐຣຖຏ ູ້ເຎັຌເ ູ້ທໄຎຮັຍໃງູ້ຐຣຖຕ ູ່ຌ.    17 ຐຣຖຏ ູ້ເຎັຌເ ູ້ທ

ຂຕຄຐວກຂູ້ທຌູ້ຕຈໄຉູ້ຐທຐ ູ່ແຒູ່ແລຖຐວກຂູ້ທຌູ້ຕຈຕຕກທກກທຌເຎັຌຂູ້ທທທຉຂຕຄຎຖເທຉເຕຓິຍ ແລຖຐວກຂູ້ທຌູ້ຕຈ

ໄຉູ້ເດັຌກທຌກຖທ ທຕັຌຈິູ່ຄໃດຈູ່ຂຕຄຐຣຖຕ ຄ   ຐຣຖຕ ຄງ ຄຸູ້ຒຕຄຐວກຂູ້ທຌູ້ຕຈໃຌທຸກຎຖເທຉທ ູ່ຐວກຂູ້ທຌູ້ຕຈຏູ່ທຌ

ຒທ  . 18 ຐຣຖຏ ູ້ເຎັຌເ ູ້ທໄຉູ້ງ ຄຂັຍໄລູ່ງທວຕຖໂຒຣິຉທ ູ່ຕທຆັຈຓ ູ່ໃຌແຏູ່ຌຉິຌຌັູ້ຌໜ ຕຕກໄຎກູ່ຕຌໜູ້ທຐວກຂູ້ທຌູ້ຕຈ

ຉັູ່ຄຌັູ້ຌຐວກຂູ້ທຌູ້ຕຈຖຮັຍໃງູ້ຐຣຖຏ ູ້ເຎັຌເ ູ້ທ ເຐທຖຐຣຖຕ ຄງ ຄເຎັຌຐຣຖເ ູ້ທຂຕຄຐວກຂູ້ທຌູ້ຕຈ.”  

 

         ຒັຌເຎັຌວທຒກູ້ທດທຌທ ີ່ເຕ ູ້ຌເຕົທົຌຕືີ່ຌໃດູ້ຒ ວທຒຮັຍຏິຉງຕຍ. ທັຄຈັຄເຎັຌວທຒກູ້ທດທຌຕັຌຈິີ່ຄໃດຈີ່ທ ີ່ເຕົທ

ຊົວທີ່ທຌເຂົູ້ທຎຖກຕຍຆີ່ວຌໃຌກິກທຌຂຕຄຐຣຖເົູ້ທຉູ້ວຈກທຌເຎັຌຊົວຓີ່ທຄທ ີ່ຉ  ແລຖເຮັຉໃດູ້ົຌຕືີ່ຌເຍິີ່ຄເດັຌກທຌຉ ທ

ເຌ ຌງ ວິຉແລຖກທຌຎທກເວົູ້ທຂຕຄທີ່ທຌ. ຉັີ່ຄຌັູ້ຌ, ທີ່ທຌຖຐົຍເດັຌວທຒກູ້ທດທຌແຍຍຌ ູ້ຓ ີ່ໃຆ? 

        ທີ່ທຌໄຉູ້ເດັຌແລູ້ວວີ່ທໂຓງວຈໄຉູ້ເຊືຕຌຆຖຊິົຌຂຕຄຐຣຖເົູ້ທໃດູ້ເດັຌກທຌທ ທຄທຌຂຕຄຐຣຖຕົຄຏີ່ທຌທທຄກທຌ

ເງືີ່ຕຑັຄຂຕຄເຂົທ. ຎຖງທງົຌເດ ົີ່ທຌ ູ້ ທຊູ້ຕຄຊຕຍຆຌຕຄຐຣຖຎຖຆົຄຂຕຄຐຣຖເົູ້ທຉູ້ວຈຆິີ່ຄທ ີ່ຐຣຖຕົຄໄຉູ້ເຮັຉເຐືີ່ຕເຂົທ

ໃຌທ ີ່ຏີ່ທຌຒທ. ໂຓງວຈໄຉູ້ຌ ທຐທົຌເດ ົີ່ທຌ ູ້ຉູ້ວຈວທຒໄວູ້ເຌືູ້ຕເງືີ່ຕໃ. ເຐທຖຐຣຖເົູ້ທຒ ຣິຉຕ ທຌທຉໃຌວທຒຆັຉງືີ່

ຂຕຄເຂົທ ແລຖຎຖງທງົຌກ ເດັຌຐູ້ຕຒກັຍໂຓງວຈ.    ຒັຌເຎັຌເໝືຕຌວີ່ທໂຓງວຈໄຉູ້ເຎ ຉຏູ້ທກັູ້ຄຕຕກເຐືີ່ຕໃດູ້ເຂົທເດັຌ

ວທຒໝທຈຂຕຄວທຒໝັູ້ຌໃໃຌວທຒຆັຉງືີ່ຂຕຄຐຣຖເົູ້ທ. ເຒືີ່ຕເຂົທຒຕຄເດັຌຮ ຍຐທຍຕັຌກວູ້ທຄໃດຈີ່. ເຂົທຮ ູ້ຆ ກຒ 

ວທຒໜັູ້ຌໃໃຌກທຌຊັຉຆິຌໃຮັຍໃງູ້ຐຣຖເົູ້ທແຊີ່ຐຣຖຕົຄຏ ູ້ຉຽວ.    ເຂົທຖດັຌໜ ໄຎຂທຍໄດວ ູ້ຐຣຖຕືີ່ຌໄຉູ້ຓີ່ທຄໃຉ
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ແລຖຖດັຌໜ ທກຐຣຖເົູ້ທຏ ູ້ທ ທວທຒຒຖດັຆັຌໃຌວທຒເງືີ່ຕຑັຄຂຕຄເຂົທໄຉູ້ຓີ່ທຄໃຉ?   “ຐວກເຮົທກ ເງັີ່ຌກັຌຖ

ຌຖຒັຆກທຌຮັຍໃງູ້ແຊີ່ຐຣຖເົູ້ທຐຽຄຏ ູ້ຉຽວ ເຐທຖຐຣຖຕົຄເຎັຌຐຣຖເົູ້ທຂຕຄເຮົທ" (ຂ ູ້ 18 ). 

       ຐ ີ່ຂຕຄຂູ້ທຐຖເົູ້ທເຎັຌົຌຂັຍຣົຉັຄໃຌກຕຄທັຍທຖດທຌ. ງ ວິຉໃຌຣົຉັຄແຒີ່ຌຓ ີ່ໃຌກົຉລຖຍຽຍ,  ທຍັຌງທທກ

ຏ ູ້ຍັຄັຍຍັຌງທແລຖຏ ູ້ຈິຄຎືຌ ໃຌເວລທຂັຍຣົຉ, ລທວຆທຒທຉເຍິີ່ຄເດັຌຏີ່ທຌທທຄກູ້ຕຄຆີ່ຕຄ. ແຊີ່ຏ ູ້ຍັຄັຍຍັຌງທຌັູ້ຌຌັີ່ຄຓ ີ່

ຂູ້ທຄເທິຄທ ີ່ຒ ຎຖຊ ທ ີ່ຆທຒທຉເຍິີ່ຄເດັຌໄຉູ້ທຸກທິຉ ທທຄໜູ້ທ, ທທຄຂູ້ທຄແລຖທທຄດ ັຄ.   ແຊີ່ຍີ່ຕຌຂຕຄຐ ີ່ຂູ້ທຐຖເົູ້ທແຒີ່ຌຒ 

ຂຕຍເຂຉ ທກັຉໃຌກທຌເຍິີ່ຄເດັຌ, ຉັີ່ຄຌັູ້ຌລທວຮ ູ້ວີ່ທລທວຊູ້ຕຄໄວູ້ວທຄໃໃຌ ທຆັີ່ຄຂຕຄຏ ູ້ຍັຄັຍຍັຌງທຏ ູ້ເດັຌທຸກຆິີ່ຄ. 

       ແຒີ່ຌດຈັຄທ ີ່ຏ ູ້ຌ ທ ຆທຒ , ຐັຌຣຖຈທ, ຐ ີ່ແຒີ່, ຣ , ຏ ູ້ຕ ທຌວຈກທຌແລຖຏ ູ້ຌ ທົູ້ຌວູ້ທຐຣຖັຒຐ ໄຉູ້ກຖທ ທ. ເໝືຕຌ

ກັຍຏ ູ້ຍັຄັຍຍັຌງທ ຏ ູ້ທ ີ່ເດັຌຐທຍທ ີ່ກູ້ວທຄໄກຂຕຄຐຣຖເົູ້ທທ ີ່ໄຉູ້ກຖທ ທເຐືີ່ຕເຂົທແລຖຈັຄຆືຍຊ ີ່ກຖທ ທຓ ີ່,  ຐວກເຂົທຈັຄ

ເຊືຕຌຍັຍຉທຏ ູ້ທ ີ່ຆທຈຊທຆັູ້ຌຒຕຄຍ ີ່ເດັຌກວູ້ທຄໄກວີ່ທຐຣຖເົູ້ທຍ ີ່ດັຌດ ັຄໃດູ້ກັຍເຂົທ.  ຏ ູ້ຌ ທໄຉູ້ເຊືຕຌົຌຕືີ່ຌ ວີ່ທຐຣຖ

ເົູ້ທຏ ູ້ເຮັຉກທຌຕັຆັຌໃຌງ ວິຉຂຕຄເຐິີ່ຌໃຌຕຖຉ ຉຏີ່ທຌຒທກ ຈັຄເຮັຉກທຌຕັຆັຌຌັູ້ຌໃຌງ ວິຉຂຕຄເຮົທໃຌທຸກວັຌຌ ູ້. 

 

3. ໂຢງວຈ  24:24-26:  

24 ຝູ່ທຈຎຖງທງ ຌໄຉູ້ເວ ູ້ທຊ ູ່ໂຓງວຈວູ່ທ,“ຐວກຂູ້ທຌູ້ຕຈຖຮັຍໃງູ້ຐຣຖຏ ູ້ເຎັຌເ ູ້ທຂຕຄຐວກຂູ້ທຌູ້ຕຈແລຖຖຑັຄ ທຆັູ່ຄ 

ຂຕຄຐຣຖຕ ຄ.” 25 ຉັູ່ຄຌັູ້ຌໂຓງວຈ ູ່ຄໃດູ້ ທຆັຌຈທກັຍຐວກເຂ ທໃຌຒ ູ້ຌັູ້ຌແລຖໄຉູ້ຒຕຍກ ຉໝທຈກັຍຂ ູ້ ທຆັູ່ຄແກູ່ຐວກ 

ເຂ ທຓ ູ່ທ ູ່ເຒ ຕຄເງເັຒ.  26 ໂຓງວຈ ູ່ຄຍັຌທ ກຂ ູ້ ທຆັູ່ຄເດລ ູ່ທຌັູ້ຌໃຆູ່ຎ ູ້ຒຐຣຖທຒັຂຕຄຐຣຖເ ູ້ທເຐິູ່ຌເຕ ທກູ້ຕຌດ ຌໃດຈູ່ 

ກູ້ຕຌໜ ູ່ຄຊັູ້ຄຂ ູ້ຌຓ ູ່ຮ ູ່ຒຊ ູ້ຌກ ູ່ ໃຌຍູ່ຕຌຆັກຆິຉຂຕຄຐຣຖຏ ູ້ເຎັຌເ ູ້ທ.  

 

         ຝີ່ທຈງົຌງທຉຕິຆຣທເຕຌ, ຕຖຌຸຆທວຖຣ ແຒີ່ຌເຎັຌເືີ່ຕຄໝທຈກທຌງີ່ວຈເດ ືຕຂຕຄຐຣຖເົູ້ທຊ ີ່ກທຌເງືີ່ຕຑັຄຂຕຄ 

ເຂົທງ ີ່ຄໄຉູ້ກີ່ທວເິຄດ ທຈັູ້ຄໃຌຐຣຖທັຒໂຓງວຈ ( ໂຓງວຈ 4:1-9; 22: 26-29 ) 

              ໃຌຍົຉ 24, ໂຓງວຈໃຌຆູ້ທຄຕຖຌຸຆທວຖຣ ຕ ກເຐືີ່ຕເຎັຌກທຌເຊືຕຌງົຌງທຕິຆຣທເຕຌໃຌວທຒຮັຍຏິຉງຕຍ

ຂຕຄເຂົທໃຌ ຂ ູ້ 21-24 ແລຖເຎັຌຂ ູ້ຏ ກຒັຉເຂົທຊ ີ່ ທຆັຌຈທຂຕຄຐວກເຂົທ. ໂຉຈຆຖເຐທຖ, ເຐິີ່ຌໄຉູ້ເຕົທກູ້ຕຌດ ຌໃດຈີ່

ກູ້ຕຌຌ ີ່ຄຊັູ້ຄຂ ູ້ຌຊ ີ່ທກຍີ່ຕຌຆັກຆິຉຂຕຄຐຣຖຏ ູ້ເຎັຌເົູ້ທ. ຍທຄເທືີ່ຕວທຒິຉຌ ູ້ຕທຉຖແຒີ່ຌ ເຒືີ່ຕໃຉຎຖງທງົຌໄຉູ້ຒທ

ຆຖທຌທ ີ່ຆັກຆິຉຂຕຄຐຣຖເົູ້ທເຐືີ່ຕຌຖຒັຆກທຌ. ຕຖຌຸຆທວຖຣ ຌ ູ້ຕທຉຖເຊືຕຌຐວກເຂົທວີ່ທ ທຆັຌຈທຂຕຄເຂົທຊູ້ຕຄ

ຆືຍຊ ີ່ໃຌງ ວິຉຎຖ ທວັຌຂຕຄເຂົທ.  ກູ້ຕຌດ ຌໃດຈີ່ແຒີ່ຌ “ ຐຈທຌ” ວທຒເຕົທໃໃຆີ່ຊ ີ່ວທຒຮັຍຏິຉງຕຍຂຕຄຎຖງທ

ງົຌຊ ີ່ກທຌຊິຉຊທຒແລຖກທຌເງືີ່ຕຑັຄຐຣຖເົູ້ທ. 

          ຐວກເຮທົທັຄໜົຉຆທຒທຉຒ  “ຕຖຌຸຆຕຌ” (ຕຖຌຸຆທວຖຣ )ໃຌວິທ ທ ີ່ທທຄແຊກຊີ່ທຄກັຌເຐືີ່ຕວທຒງົຄ ທແລຖລຖ

ຌ ກເິຄວີ່ທຐຣຖເົູ້ທເຮັຉດຈັຄແຉີ່ໃຌງ ວິຉຂຕຄເຮົທແລຖງ ວິຉຂຕຄຏ ູ້ທ ີ່ເຮົທຌ ທຐທ. ົີ່ຄຐິທຣຖຌທເຍິີ່ຄທທຄເລືຕກເດ ົີ່ທຌ ູ້ 

ເຐືີ່ຕເຎັຌຊົວຓີ່ທຄ: 

 

 ມື.ຼ ຈູ້ຕຌກັຍໄຎເຍິີ່ຄຒືູ້ຐິເຆຉໂຉຈຆຖເຐທຖແລູ້ວກທຌົຉຍັຌທ ກໃຆີ່ຎຖຊິທິຌດ ືຎ ູ້ຒຍັຌທ ກວີ່ທຐຣຖເົູ້ທງົຄກູ້ທວ

ເຂົູ້ທຒທໃຌງ ວິຉຂຕຄທີ່ທຌແລຖເຮັຉກທຌຕັຆັຌທ ີ່ຆຸຉໃຌງ ວິຉຂຕຄທີ່ທຌໃຌຒືູ້ໃຉ. 

 ຆລຌທີ.ົ ົຉ ທຆຖທຌທ ີ່,  ໂຮຄຐຖຈທຍທຌ, ໂຍຉ, ດ ືູ້ທຈຐັກງົີ່ວທວທ ີ່ຐຣຖເົູ້ທໄຉູ້ຌ ທຐທທີ່ທຌເຂົູ້ທໄຎ

ຐົຍວທຒເຂົູ້ທໃແລຖວທຒຮັຍຏິຉງຕຍຕັຌໃດຈີ່. 

 ຮ຺ຍຐຍ. ງຕກດທແລຖເຕົທຮ ຍຐທຍຌັູ້ຌຕຕກຒທເຍິີ່ຄເງັີ່ຌ ຆຖທຌທ ີ່ຐຣຖເົູ້ທຎຸກໃຂຕຄທີ່ທຌດ ືຍກຸົຌທ ີ່

ງີ່ວຈໃດູ້ທີ່ທຌເຎັຌຏ ູ້ໃດຈີ່ຂ ູ້ຌ. 

 ຎຼືມ. ເລືຕກເຕົທຂ ູ້ວທຒທກຎືູ້ຒທ ີ່ຐຣຖເົູ້ທໃງູ້ດັຌຎີ່ຽຌິຉໃເຮົທໃດູ້ເຂົູ້ທຒທດທຐຣຖຕົຄ. 
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          ແຊີ່ຓີ່ທຓຸຉຓ ີ່ທ ີ່ກທຌຆູ້ທຄຕຖຌຸຆຕຌວທຒງົຄ ທແຍຍຄີ່ທຈຆ ທລັຍຊົວເຕຄເທົີ່ທຌັູ້ຌ. ົີ່ຄຆຖແຉຄໃດູ້ຏ ູ້ທ ີ່ທີ່ທຌຌ ທ

ຐທໄຉູ້ເດັຌວີ່ທແຒີ່ຌດຈັຄືຆິີ່ຄທ ີ່ທີ່ທຌໄຉູ້ຮັຍແລຖແຒີ່ຌດຈັຄທ ີ່ເຎັຌຕຖຌຸຆຕຌວທຒງົຄ ທທ ີ່ຒ ວທຒໝທຈຆ ທລັຍທີ່ທຌ 

ທ ີ່ຆທຒທຉງີ່ວຈຍຸກົຌທ ີ່ທີ່ທຌຌ ທຐທຉູ້ວຈກທຌຆຖແຉຄໃດູ້ເຂົທເດັຌໄຉູ້ຓີ່ທຄງັຉເຌ ຆົຒວຌແກີ່ກທຌົຉ ທເິຄແຒີ່ຌ

ວີ່ທທີ່ທຌຊູ້ຕຄທກເຂົທໄຎ.    ຊ ີ່ທກຌັູ້ຌກ ຕູ້ຕຌວຕຌຕຖທິທຌເຐືີ່ຕໃດູ້ ທ “ຐຈທຌ” ທ ີ່ຐຣຖເົູ້ທໃດູ້ກັຌທີ່ທຌຌັູ້ຌຖຌ ທ

ຐທເຂົທໃດູ້ເືີ່ຕຌຈູ້ທຈໄຎ, ເງັີ່ຌກັຌ. 

                                                                                                                                                                                                    

ຌໍໃງຼໃຌງີວິຉ. 

 

ທົຌລເຎັຌຊຸວຢົຄແລລເຼີຌຸຌົືຌໃຣຼມຣຐຣລເຼຸຢົຄໃຉໃຌທິຉຌຼີ? ົຸຄຐິຣລຌເຍົິຄໍແຌລຌໍຌຼີເຐືົ 

ຌໍມເລີຼມໃງຼເຍົິຄ.                                                                                 

 

 ລຌູຆຌທີົຆໍັຌ. ງຕກດທຍທຄຆິີ່ຄທ ີ່ຒ ວທຒໝທຈຆ ທັຌທ ີ່ຆທຒທຉງີ່ວຈທີ່ທຌໃດູ້ລຖຌ ກເິຄກທຌທ ທຄທຌ

ຂຕຄຐຣຖເົູ້ທໃຌງ ວິຉທີ່ທຌ. ຆຖແຉຄໃດູ້ເດັຌວີ່ທທີ່ທຌໄຉູ້ເດັຌຒັຌທຸກວັຌ. 

 ຆຌກົຽວເຣົືຄລຌູຆຌ.  ງຕກດທໂຕກທຉທ ີ່ຖງຸກຈ ູ້ໃດູ້ກ ທລັຄໃົຌຕືີ່ຌໃດູ້ຆູ້ທຄວທຒງົຄ ທເຐືີ່ຕເຎັຌ

ກທຌເຊືຕຌວທຒ ທເິຄວທຒຆັຉງືີ່ຂຕຄຐຣຖເົູ້ທ. 

 ງກຣຏຼ຺ໃຣຼໍຎຶກຆ. ຕູ້ຕຌວຕຌຕຖທິທຌໃດູ້ຒ ໂຕກທຉເຂົູ້ທໄຎຒ ວທຒຆັຒຐັຌກັຍົຌໃຉົຌຌ ີ່ຄໃຌຆຖ

ທຌທ ີ່ທີ່ທຌຎທຌທຖຌ ທຐທໃດູ້ຉ . ເຎ ຉໂຕກທຉຮັຍເຕົທແຮຄ ຄໃໃໝີ່ແລຖແຌວວທຒິຉໃໝີ່.  

 

ໃຌຎຖວັຉຆທຉຐວກເຮົທໄຉູ້ຮັຍຐຣຖຐຕຌຒທໂຉຈຊລຕຉຉູ້ວຈວທຒເງືີ່ຕຂຕຄຏ ູ້ຌ ທທັຄງທຈແລຖຈິຄທ ີ່ກຖທ ທຆິີ່ຄ

ທ ີ່ຉ . ຊ ີ່ທກຌ ູ້ເຎັຌໜູ້ທທ ີ່ຂຕຄທີ່ທຌ. ຉ ທເຌ ຌງ ວິຉຂຕຄທີ່ທຌເຎັຌເໝືຕຌຕຖຌຸຆທວຣ ທ ີ່ເຎັຌແຮຄ ຄໃົຌຕືີ່ຌໃດູ້ຊິຉ

ຊທຒຐຣຖເົູ້ທ. 

 

                        ູຎັມໂຉຈລວງວເທີຌຍັຍຊິຉຆັມຐັຌ www.lsbf.org ແຎໂຉຈ VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

 ວັນອາທດິທ ີ19 ກຣໍະກະດາ 2015(7-19- 2015 ) 

__________________________________________ 

ກັບມາຫາພຣະເຈ ົ້າ 

                                           

ມີທາງໃດທີີ່ສາມາດດຶງດູດຄວາມສ ນໃຈຂອງທີ່ານໄດົ້? 

                                            ການຮຽກເອີົ້ນຂອງພຣະເຈ ົ້າໃຫົ້ກັບມາພຣະອ ງ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍີ່ຊວີດິ: 

        “ ຂົ້າພະເຈ ົ້າບໍີ່ຮູົ້ວີ່າມາຮອດຈຸດນີົ້ໄດົ້ຢີ່າງໃດ?” ມັນເປັນຄໍາຖາມທັມມະດາທີີ່ເກີດຂຶົ້ນທຸກວັນ. ພວກເຮ າເລີົ້ມຕ ົ້ນ

ດົ້ວຍເຈດຕະນາດີ. ພວກເຮ າຕົ້ອງການເປັນພໍີ່ແມີ່ທີີ່ດີ, ທໍາຄວາມດີໃນໂຮງຮຽນ, ຫ ຼືຮັກສາສຸຂພາບຂອງເຮ າໃຫົ້ດີ. ແຕີ່

ພວກເຮ າຂາດຄວາມໝັົ້ນໃຈຕລອດເວລາ. ມັນອາດເປັນຄວາມບອບບາງໃນຂັົ້ນເລ ີ ົ້ມຕ ົ້ນ ແຕີ່ພໍຜີ່ານຊ ີ່ວລະຍະນຶີ່ງເມຼືີ່ອ

ເຮ າເບິີ່ງຄຼືນຫ ັງແລະນຶກຂຶົ້ນໄດົ້ເຮ າບໍີ່ໄດົ້ເປັນບຸກຄ ນທີີ່ເຮ າຕົ້ອງການ.     ໃນຈຸດນັົ້ນພວກເຮ າເກີດສ ງສັຍຢູີ່ເລີົ້ອຍໆ ວີ່າ

ແມີ່ນຫຍງັທີີ່ເຮັດໃຫົ້ກັບຄຼືນໄປທາງເກ ີ່າ. 

         ເຊັີ່ນດຽວເຫດການທີີ່ເກີດຂຶົ້ນໃນຄວາມສ ັມພັນຂອງເຮ າກັບພຣະເຈ ົ້າ.   ຄວາມກຽດຄົ້ານ, ບ ກພີ່ອງໃນໜົ້າທີີ່ຮັບ

ຜິດຊອບ,  ແລະຄວາມບາບຂອງເຮ າກໍກີ່ອມໃຫົ້ເຮ ານອນຫລັບສນິດໃນວັນເວລາຂອງເຮ າທີີ່ຈະເດີນໄປກັບອ ງພຣະເຢ

ຊູຄຣິດ. 

       ດັີ່ງນັົ້ນຄໍາຖາມທີີ່ສໍາຄັນ: ຖົ້າທີ່ານຫ  ງເດີນອອກຈາກເສັົ້ນທາງ, ມວີທີິທາງໃດທີີ່ຈະເຮັດໃຫົ້ທີ່ານເກີດຄວາມສ ນໃຈ

ແລະນໍາພາທີ່ານໃຫົ້ກັບມາຫາພຣະເຈ ົ້າ.  ໃນປຼືົ້ມພຣະທັມໂຢນາ, ພວກເຮ າເຫັນບຸກຄ ນທີີ່ຫ  ງເດີນອອກຈາກເສັົ້ນທາງ

ຄວາມສັມພັນຂອງລາວກັບພຣະເຈ ົ້າ.   ໂຢນາປີ່ຽນຄວາມຄິດຂອງຕ ນເອງອອກຈາກຄໍາສັີ່ງຂອງພຣະເຈ ົ້າ; ລາວປະຕິ

ເສດທີີ່ຈະຟັງພຣະເຈ ົ້າ. ແຕີ່ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ໂຢນາມີຄວາມສ ນໃຈເກີດຂຶົ້ນຢີ່າງຄາດຄິດບໍີ່ເຖິງ.  ດັີ່ງທີີ່ພວກເຮ າຈະ

ເຫັນໃນບ ດຮຽນນີົ້. ພຣະເຈ ົ້າຈະເຮັດໃຫົ້ເຮ າເກີດຄວາມສ ນໃຈແລະແປງທາງໃຫົ້ເຮ າກັບມາຫາພຣະອ ງອີກ. 

 

ພຣະຄມັພກີີ່າວວີ່າຢີ່າງໃດ?        ( ເບິີ່ງຕາມຫ ວຂໍົ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

                                                          ສຼືກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ໂຢນາ  1:1-3:   

1. ພຣະຜູົ້ເປັນເຈ ົ້າຊ ງບອກໂຢນາວີ່າ, 2. “ຈ ີ່ງຕຽມຕ ວໄປຍັງມະຫານະຄອນນີເນເວເພຼືີ່ອຕັກເຕຼືອນໃຫົ້ຊາວນະຄອນນັົ້ນ

ຮູົ້ວີ່າ ເຮ າຮູົ້ເຫັນການປະພຶດຊ ີ່ວຂອງພວກເຂ າແລົ້ວ.”  3ແຕີ່ແທນທີີ່ໂຢນາຈະປະຕິບັດຕາມພຣະດໍາລັດນັົ້ນລາວກັບໜີ

ໄປຍັງເມຼືອງຕາຊິດເພຼືີ່ອຈະໃຫົ້ພ ົ້ນຈາກພຣະພັກພຣະຜູົ້ເປັນເຈ ົ້າຄຼືລາວໄດົ້ລ ງໄປຍັງເມຼືອງຢ ບປາ ໃນທີີ່ນັົ້ນລາວໄດົ້ພ ບ

ເຮຼືອລໍາໜຶີ່ງທີີ່ຈະແລີ່ນໄປຍັງເມຼືອງຕາຊິດລາວຈຶີ່ງເສັຽຄີ່າໂດຍສານແລະລ ງໄປໃນເຮຼືອເດີນທາງໄປຍັງເມຼືອງຕາຊິດກັບ

ພວກລູກເຮຼືອ.  

 

         ໂຢນາສ ມຄວນຈະເວ ົ້າວີ່າ “ໂດຍ” ຕໍີ່ພຣະເຈ ົ້າ. ລາວຄວນຈະເຊຼືີ່ອຟັງ ແຕີ່ລາວປະຕິເສດ  ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເອີົ້ນໃຫົ້

ໂຢນາໄປຍັງເມຼືອງນີເນເວແລະໄດົ້ເອີົ້ນຊາວເມຼືອງນັົ້ນໃຫົ້ຫັນໜີຈາກຄວາມບາບ.  ມປີະຊາຊ ນ “ຫ າຍກວີ່າ 120,000 
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ຄ ນທີີ່ບໍີ່ສາມາດຈໍາແນກຄວາມແຕກຕີ່າງລະຫວີ່າງຂວາແລະຊົ້າຍຂອງເຂ າໄດົ້ “ ( 4: 11 ). ມັນເປັນເມຼືອງທີີ່ໃຫຍີ່ ເປັນ

ເມຼືອງນອກສາສນາ ທີີ່ເຕັມໄປດົ້ວຍຮີ່ອງຮອຍຂອງຄ ນບາບ. ພຣະເຈ ົ້າຕົ້ອງການໃຊົ້ໂຢນາໄປບອກພວກເຂ າແລະເຮັດ

ບາງສິີ່ງເພຼືີ່ອໃຫົ້ເຂ າກັບໃຈ. 

           ໂຢນາຕອບສນອງຢີ່າງໃດ? ລາວເດີນໄປໃນທາງຕ ງກັນຂົ້າມ. ມັນເປັນເຣຼືີ່ອງຕລ ກຂ ບຂັນທີີ່ໂຢນາຄິດວີ່າລາວ

ແລີ່ນໜີຈາກພຣະເຈ ົ້າອ ງຊ ງພຣະຊ ນຢູີ່    ໂຢນາຮູົ້ສຶກວີ່າລາວບໍີ່ສ ມຄວນທີີ່ຈະປ ບໜີຈາກຄວາມສ ນໃຈຂອງພຣະເຈ ົ້າ.  

ພຣະເຈ ົ້າເຫັນທຸກສິີ່ງແລະຮູົ້ທຸກຢີ່າງ. 

         ເມຼືີ່ອພຣະເຈ ົ້ານໍາເອ າລ ມພະຍຸພັດເຮຼືອຂອງໂຢນາ, ລາວເກີດມີຄວາມຮູົ້ສຶກແລະເຫນັໄດົ້ເຖິງຄວາມຫາຍຍະນະ

ໃນການຕໍີ່ສູົ້ພຣະເຈ ົ້າຂອງລາວ. ໂຢນາຮູົ້ວີ່າລາວຢູີ່ພາຍໃຕົ້ການລ ງໂທດຂອງພຣະເຈ ົ້າເພາະດົ້ວຍການບໍີ່ເຊຼືີ່ອຟັງຂອງ

ລາວ. ແລະລາວກໍເປັນອັນຕະລາຍກັບຊີວິດຂອງທຸກຄ ນທີີ່ຢູີ່ໃນເຮຼືອກັບລາວ( 1: 4-16 ). ໂຢນາຄິດວີ່າການໄປເມຼືອງ

ຕາຊິດນັົ້ນແມີ່ນໄກພຽງພໍກັບການປ ບໜີຈາກການຮຽກເອີົ້ນຂອງພຣະເຈ ົ້າໃນຊີວິດລາວ. ລາວໄດົ້ພ ບເຮຼືອທີີ່ຈະນໍາລາວ

ໄປທີີ່ນັົ້ນ ແຕີ່ການເດີນທາງຂອງລາວໄດົ້ຈ ບລ ງດົ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ. 

       ແຫລ ີ່ງທີີ່ມາຢີ່າງດຽວກັນທີີ່ເກີດຂຶົ້ນໃນຊີວິດເຮ າ   ນັົ້ນແມີ່ນເວລາທີີ່ພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ເອີົ້ນພວກເຮ າໃຫົ້ກັບມາຫາພຣະ

ອ ງ.   ແຕີ່ການຕອບສນອງຂອງເຮ າແມີ່ນລ ງເຮຼືອລໍາທໍາອິດເດີນໄປໃນທາງກ ງກັນຂົ້າມ. ພວກເຮ າມຸີ່ງໜົ້າແລີ່ນແຂີ່ງຂັນ

ກັບຄວາມເປັນຢູີ່, ບຸກຄ ນ, ຫ ຼືຄວາມປາຖນາທີີ່ເຮ າຄິດວີ່າມນັຈະນໍາເຮ າໄປສູີ່ການບັນລຸຈຸດໝາຍ.      ແຕີ່ເຮ າກໍພ ບແຕີ່

ຄວາມຈິບຫາຍ. ແລີ່ນປ ບໜຈີາກພຣະເຈ ົ້າແມີ່ນນາໍເຮ າໄປຫາຄວາມເຈບັປວດຕລອດເວລາ. 

 

2. ໂຢນາ   3:1-5: 

1 ຕໍີ່ມາພຣະຜູົ້ເປັນເຈ ົ້າຊ ງບອກໂຢນາອີກວີ່າ,   2.“ຈ ີ່ງຕຽມຕ ວໄປຍັງມະຫານະຄອນນີເນເວເພຼືີ່ອປະກາດໃຫົ້ຊາວນະ 

ຄອນນັົ້ນຮູົ້ຄໍາທີີ່ເຮ າໄດົ້ບອກເຈ ົ້າ.” 3 ໃນເທຼືີ່ອນີົ້ໂຢນາໄດົ້ເຮດັຕາມພຣະຜູົ້ເປັນເຈ ົ້າຊ ງສັີ່ງຄຼືໄດົ້ຕຽມຕ ວອອກເດີນທາງ

ໄປຍັງນະຄອນນີເນເວທັນທີນະຄອນນີົ້ເປັນເມຼືອງໃຫຍີ່ຫລາຍຕົ້ອງໃຊົ້ເວລາຍີ່າງເຖິງສາມມຼືົ້ຈຶີ່ງຈະພ ົ້ນຕ ວເມຼືອງ. 

4 ໂຢນາໄດົ້ຕັົ້ງຕ ົ້ນຍີ່າງເຂ ົ້າໄປໃນນະຄອນນັົ້ນເປັນໄລຍະທາງໜຶີ່ງມຼືົ້ແລົ້ວໄດົ້ຮົ້ອງປະກາດວີ່າ, “ອີກສີີ່ສິບມຼືົ້ນະຄອນນີ

ເນເວກໍຈະຖຼືກທໍາລາຍ!” 5 ປະຊາຊ ນຊາວນະຄອນນີເນເວກໍເຊຼືີ່ອຟັງພຣະເຈ ົ້າ ພວກເຂ າໄດົ້ປະກາດໃຫົ້ທຸກຄ ນທັງຄ ນ

ຊັົ້ນສູງແລະຄ ນຊັົ້ນຕໍີ່າ ອ ດອາຫານ ແລະນຸີ່ງຫ ີ່ມເຄຼືີ່ອງໄວົ້ທຸກ ເພຼືີ່ອເປັນການສະແດງວີ່າ ພວກເຂ າທັງໝ ດໄດົ້ເຊຼືີ່ອຟັງ 

ພຣະເຈ ົ້າແລົ້ວ. 

 

         ທັນທີທີີ່ໂຢນາອອກຈາກເຮຼືອເພຼືີ່ອຄວາມປອດພັຍຂອງລູກເຮຼືອ, ໂຢນາໄດົ້ຖຼືກ “ປາໃຫຍີ່ກຼືນກິນຢີ່າງມະຫັສຈັນ  

( 1:17). ລາວຢູີ່ໃນທົ້ອງປາເປັນເວລາສາມມຼືົ້ແລະສາມຄຼືນ.  ບໍີ່ເປັນເຣຼືີ່ອງປລາດໃຈທີີ່ໂຢນາມີຄວາມຮູົ້ສຶກຢາກອົ້ອນ 

ວອນແລະສັຣເສີນພຣະເຈ ົ້າກັບເຫດການທີີ່ບໍີ່ເຄີຍເກີດຂຶົ້ນມາກີ່ອນ,   ແລະລາວໄດົ້ຍອມເຊຼືີ່ອຟັງຄໍາສັີ່ງຂອງພຣະເຈ ົ້າ

(2:1-9). ເມຼືີ່ອເຖິງເວລາ, ພຣະເຈ ົ້າຊ ງສັີ່ງໃຫົ້ປາໃຫຍີ່ໂຕນັົ້ນຂຶົ້ນມາຄາຍລາວໄວົ້ເທິງຫາດຊາຍ.  

       ລອງວາດພາບເຫດການ: ໂຢນານອນເທິງຫາດຊາຍ, ອີ່ອນເພັຽ, ຕ ນໂຕເປິະເປຼືົ້ອນແລະມກິີີ່ນເໝັນຄາວ. ໃນທັນ

ໃດນັົ້ນພຣະເຈ ົ້າຊ ງເອ ີ ົ້ນລາວເປັນຄັົ້ງທີສອງ. 

          ພຣະເຈ ົ້າບອກໂຢນາໃຫົ້ໄປບອກປະຊາຊ ນເມຼືອງນນີເນເວ, “ໃນ 40 ວັນເມຼືອງນີເນເວກໍຈະຖຼືກທໍາລາຍ!” ເວ ົ້າ

ເຖິງຂີ່າວສານທີີ່ເປັນຂີ່າວທີີ່ບໍີ່ເຂ ົ້າຂົ້າງເຂ ົ້າຂາຜູົ້ໃດ. ທີ່ານສາມາດຈິຕະນາການຕ ວເອງຍີ່າງໄປຕາມຖນ ນຂອງເມຼືອງຊິ 

ຄາໂກຫ ຼືເມຼືອງດາລັດແລະຮົ້ອງວີ່າ “ ບົ້ານເມຼືອງຂອງພວກທີ່ານຈະຖຼືກທໍາລາຍ!”? ທີ່ານອາດຈະຖຼືກຈັບໃນທັນທ ີທີ່ານ

ສາມາດແນີ່ໃຈໄດົ້ວີ່າບໍີ່ສາມາດທີີ່ຈະສົ້າງເພຼືີ່ອນໄດົ້ແມີ່ນແຕີ່ຄ ນດຽວ. ແມີ່ນຫຍັງທີີ່ຫຍຸົ້ງຍາກທີີ່ໂຢນາເຮັດ?  ມັນແມີ່ນ
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ວຽກງີ່າຍບໍີ່ແມີ່ນງານໜັກ, ແຕີ່ລາວຕົ້ອງເຊຼືີ່ອຟັງພຣະເຈ ົ້າແລະສັດຊຼືີ່ຕໍີ່ຂີ່າວສານຂອງພຣະອ ງ.   ບໍີ່ຕົ້ອງສ ງສັຍໃນການ

ຕິດຕາມພຣະເຈ ົ້າເຖິງແມີ່ນຍາກກວີ່າການທີີ່ຈະຢຸດຢຼືນຢູີ່ກັບທີີ່ໃນໂລກນີົ້. 

          ດັີ່ງນັົ້ນສິີ່ງທີີ່ໜົ້າສັງເກດຈຶີ່ງປາກ ດຂຶົ້ນ: ປະຊາຊ ນຂອງນີເນເວມກີານຕອບຮັບ! ເຂ າກັບໃຈໃໝີ່ຈາກຄວາມບາບ

ຂອງເຂ າແລະຫັນມາເຊຼືີ່ອໃນພຣະເຈ ົ້າ.  ເພຼືີ່ອສະແດງອອກເຖິງການກັບໃຈໃໝີ່ຂອງເຂ າ,  ເຂ າໄດົ້ເອີົ້ນໃຫົ້ປະຊາຊາດ

ອ ດອາຫານແລະນຸີ່ງຫ ີ່ມເຄຼືີ່ອງໄວ ົ້ທຸກ. ແມີ່ນກະທັົ້ງກະສັດຂອງນີເນເວກໍກັບໃຈ  ລາວແກົ້ເຄຼືີ່ອງນຸີ່ງອອກແລົ້ວໃສີ່ເຄຼືີ່ອງ

ນຸີ່ງໄວົ້ທຸກແທນເພຼືີ່ອສະແດງໃຫົ້ເຫັນເຖິງການກັບໃຈຂອງລາວຕໍີ່ພຣະພັກພຣະເຈ ົ້າ(ເບິີ່ງ 3: 6 ).  ກະສັດໄດົ້ຮຽກຮົ້ອງ

ທຸກຄ ນໃນນີິເນເວໃຫົ້ກັບໃຈຢີ່າງຈິງຈັງກີ່ອນທີີ່ພຣະເຈ ົ້າຈະປີ່ຽນພຣະທັຍບໍີ່ທໍາລາຍເມຼືອງນິເນເວ (ເບີີ່ງ 3:7- 9). ພຣະ

ເຈ ົ້າຊ ງໃຊົ້ການສ ີ່ງຂີ່າວແລະການເຊຼືີ່ອຟັງຂອງໂຢນາເພຼືີ່ອໃຫົ້ປະຊາຊ ນແນີ່ໃຈວີ່າພຣະອ ງຊ ງເປັນພຣະເຈ ົ້າອ ງທີ່ຽງແທົ້, 

ຄວາມຊອບທັມແລະຄວາມສາມາດຂອງເຂ າຈະທໍາລາຍເຂ າເອງ ເພາະຄວາມຊ ີ່ວຊົ້າຂອງພວກເຂ າ.   

       ເພາະວີ່າເຂ າໄດົ້ເຊຼືີ່ອຂີ່າວນີົ້ກີ່ຽວກັບກັບພຣະເຈ ົ້າ, ປະຊາຊ ນຂອງເມຼືອງນີເນເວມີໂອກາດໄດົ້ພ ບເຫັນອີກສິີ່ງນຶີ່ງ

ໃນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ ົ້າຄຼື: ພຣະເມດຕາກະຣຸນາ.  

                                                                          

3. ໂຢນາ 3:10: 

10 ຕໍີ່ມາພຣະເຈ ົ້າໄດົ້ຊ ງເຫັນຊາວນະຄອນນີເນເວເຊ າປະພຶດຊ ີ່ວພຣະອ ງຈຶີ່ງຊ ງປີ່ຽນພຣະທັຍແລະບໍີ່ຊ ງລ ງໂທດພວກ

ເຂ າຕາມທີີ່ໄດົ້ຊ ງກີ່າວໄວົ້. 

 

       ເຣຼືີ່ອງລາວທີີ່ເລ ີ່າຜີ່ານມາໃນປຶົ້ມຂອງໂຢນາ   ແມີ່ນເຣຼືີ່ອງລາວທີີ່ບອກວີ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂຶົ້ນເມຼືີ່ອປະຊາຊ ນຕອບ 

ສນອງ ແມີ່ນຫຍັງທີີ່ພຣະເຈ ົ້າເອີົ້ນໃຫົ້ເຂ າເຮັດ. ນີົ້ແມີ່ນການສ ີ່ງຂີ່າວທີີ່ພວກເຮ າຕົ້ອງການໄດົ້ຍິນໃນປະສ ບການໆຕຼືີ່ນ

ຂຶົ້ນຂອງຊີວດິຝີ່າຍຈິດວິນຍານ. 

1. ເມຼືີ່ອພວກເຮ າບໍີ່ເຊຼືີ່ອຟັງພຣະເຈ ົ້າ, ກໍສາມາດໄດົ້ຮັບຜ ນຈາກຄວາມບາບຢີ່າງຮົ້າຍແຮງ. ໂຢນາໃຊົ້ເວລາສາມ

ວັນຢູີ່ໃນທົ້ອງປາ.  ມັນອາດຈະເປັນສິີ່ງທີີ່ຮົ້າຍແຮງທີີ່ສຸດ. ລາວອາດຈ ມນໍົ້າຕາຍຕອນທີີ່ລູກເຮຼືອຈັບໂຍນລາວ

ອອກຈາກເຮຼືອ. ໃນເວລານັົ້ນພຣະເຈ ົ້າຄວນຈະປີ່ອຍໃຫົ້ລາວຕາຍ, ແທນທີີ່ຈະເປັນດັີ່ງນັົ້ນ, ພຣະເຈ ົ້າມີຄວາມ

ສ ງສານ, ບາງຄັົ້ງພຣະເຈ ົ້າກໍປີ່ອຍໃຫົ້ຄວາມເຈັບປວດເຂ ົ້າມາໃນຊີວິດຂອງເຮ າເພຼືີ່ອເຮ າຈະໄດົ້ຮູົ້ສຶກຕ ວກີ່ອນ

ທີີ່ເຮ າຈະນໍາເອ າຄວາມຈິບຫາຍມາໃສີ່ຕ ວເອງ. 

2. ພຣະພອນມີມາໂດຍການເຊຼືີ່ອຟັງ. ເຖິງແມີ່ນວີ່າໂຢນາບໍີ່ຮູົ້ວີ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂຶົ້ນໃນນີເນເວ,  ລາວເຊຼືີ່ອພຣະ

ເຈ ົ້າຢີ່າງສັດຊຼືີ່ທີ່ຽງທັມ. ປະຊາຊ ນຕອບຮັບ. ກະສັດກໍນໍາພາປະຊາຊ ນໃຫົ້ກັບໃຈເຊຼືີ່ອຟັງພຣະເຈ ົ້າ ແລະບົ້ານ

ເມຼືອງກໍປອດພັຍ. 

       ຂົ້າພະເຈ ົ້າບໍີ່ຮູົ້ວີ່າຜູົ້ໃດເປັນຕ ວຈິງໃນເຣຼືີ່ອງນີົ້, ແຕີ່ຂົ້າພະເຈ ົ້າຮັກເພາະມັນເປັນຄວາມຈິງ: "ບາງຄ ນໄດົ້ລໍຄອຍຢູີ່

ອີກດົ້ານນຶີ່ງຂອງຄວາມເຊຼືີ່ອຟັງຂອງໂຢນາ.” ເມຼືອງໃຫຍີ່ທີີ່ເຕັມໄປດົ້ວຍຄ ນຊ ີ່ວຊົ້າແມີ່ນລໍຖົ້າການເຊຼືີ່ອຟັງຂອງໂຢນາ. 

ຖົ້າພຣະເຈ ົ້າກະຕຸົ້ນຈິດໃຈຂອງທີ່ານໃຫົ້ເຮັດບາງສິີ່ງ,  ທີ່ານສາມາດແນີ່ໃຈວີ່າພຣະອ ງຕົ້ອງຕຽມບາງຄ ນຫ ຼືບາງສິີ່ງໃຫົ້

ເກີດຂຶົ້ນໃນອີກດົ້ານນຶີ່ງຂອງການເຊຼືີ່ອຟັງຂອງທີ່ານ. 

 ທີ່ານຕົ້ອງການເຫັນຊີວິດຈິດວນິຍານຂອງຄອບຄ ວຕຼືີ່ນຂຶຶົ້ນບໍີ່? ຈະຕົ້ອງເລີົ້ມຈາກການກັບໃຈຂອງທີ່ານກີ່ອນ. 

 ທີ່ານມີຄວາມປາຖນາ ຕົ້ອງການໃຫົ້ໂບດຂອງທີ່ານໄດົ້ຮັບການຟຼືົ້ນຟູອັນຍິີ່ງໃຫຍີ່ບໍ? ໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າຟຼືົ້ນຟູການ

ດໍາລ ງຊີວິດຂອງທີ່ານກີ່ອນ. 

 ທີ່ານຕົ້ອງການໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າປີ່ຽນແປງຊຸມຊ ນຂອງທີ່ານບໍີ່? ຈ ີ່ງເລີົ້ມຕ ົ້ນໂດຍການຍອມໃຫົ້ພຣະເຈ ົ້າປີ່ຽນແປງ

ຕ ວທີ່ານເອງກີ່ອນ. 
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 ກຸີ່ມແລະຊຸມຊ ນຈະບໍີ່ມີປະສ ບການປີ່ຽນແປງແລະຕຼືີ່ນຂຶົ້ນຝີ່າຍຈິດວິນຍາຈ ນກວີ່າປະສ ບການໆປີ່ຽນແປງແລະ

ການຕຼືີ່ນຂຶົ້ນຝີ່າຍຈິດວິນຍາຂອງແຕີ່ລະບຸກຄ ນ.  

                                                                                                                                                                                                     

                                                ນາໍໃຊົ້ໃນຊວີິດ     

 

ພວກເຮ າຈະສາມາດເປດີຮບັແລະຕອບສນອງຂອງຕໍີ່ການຮຽກເອີົ້ນຂອງພຣະເຈ ົ້າຢີ່າງໃດ? ຈ ີ່ງພຈິາຣະນາເບິີ່ງຄາໍ 

ແນະນາໍເຫ  ີ່ານີົ້.                                                                                   

 

 ຈ ີ່ງມຄີວາມຮູົ້ສກຶຕໍີ່ພຣະສຣຸະສຽງຂອງພຣະເຈ ົ້າ. ຢີ່າເຮັດໃຫົ້ຕ ວຂອງທີ່ານຂາດຄວາມຮູົ້ສຶກຕໍີ່ພຣະເຈ ົ້າ. ຈ ີ່ງ

ເອ າໃຈໃສີ່ຕໍີ່ການສຶກສາພຣະຄັມພແີລະອົ້ອນວອນອະທິຖານ, ຮົ້ອງຂໍພຣະເຈ ົ້າໃຫົ້ຊີ່ວຍທີ່ານໃຫົ້ໄດົ້ຮັບການ

ສໍາຜັດຕໍີ່ພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອ ງ. 

 

 ຕອບສນອງດົ້ວຍການເຊຼືີ່ອຟງັ.  ເມຼືີ່ອທີ່ານມີຄວາມຮູົ້ສຶກວີ່າພຣະເຈ ົ້າບອກໃຫົ້ທີ່ານເຮັດບາງສິີ່ງໃນມຼືົ້ທີີ່ຈະມາ

ເຖິງ,  ກໍຈ ີ່ງເຮັດ!   ການເສັຽໃຈໃນການກະທໍາຜິດນັັົ້ນບໍີ່ຈໍາເປັນ ເມຼືີ່ອເຮ າເຊຼືີ່ອຟັງຕໍີ່ການເອີົ້ນຂອງພຣະເຈ ົ້າໃນ

ເບຼືົ້ອງຕ  ົ້ນແລົ້ວ.  

 

 ຈ ີ່ງມກີານປບັປີ່ຽນໃໝີ່ໃນເມຼືີ່ອມຄີວາມຈໍາເປນັ. ບໍີ່ມໃີຜໃນພວກເຮ າທີີ່ຈະເຊຼືີ່ອຟັງຢີ່າງຖຼືກຕົ້ອງ. ເມຼືີ່ອທີ່ານມີ

ຄວາມຮູົ້ສຶກວີ່າໄດົ້ຫີ່າງເຫີນຈາກພຣະເຈ ົ້າ, ຈ ີ່ງກັບໃຈ, ຫັນຫ ັງອອກຈາກການບໍີ່ເຊຼືີ່ອຟັງ, ແລະກັບມາຫາພຣະ

ເຈ ົ້າ. 

 

ຊິວິດຜີ່າຍຈິດວິນຍານຈະມີການເກີດໃໝີ່ເມຼືີ່ອເຮ າກັບມາຫາພຣະເຈ ົ້າ. ຈ ີ່ງໃຫົ້ຕ ວຂອງທີ່ານພົ້ອມທີີ່ຈະຕອບວີ່າ “ພົ້ອມ” 

ສເມີຕໍີ່ໜົ້າພຣະອ ງ, ແມີ່ນກະທັົ້ງກີ່ອນພຣະອ ງຊ ງເອີົ້ນທີ່ານໃຫົ້ຕອບຮັບ. 

  

                               ອປຸຖມັໂດຍລາວຊາວເທນີບບັຕິດສມັພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

ວນັອາທິດທ ີ26 ກໍຣະກະດາ 2015 (7-26- 2015 ) 

__________________________________________ 

ກັບມາຫາຄວາມຮກັເດມີຂອງທາ່ນ 

                          

ງານໃນຍາມວ່າງອັນໃດຫ ຼືຄວາມສົນໃຈອັນໃດ ທີທ່່ານບ່ໍໄດ້ແຕະຕ້ອງເປັນເວລາຫລາຍປີແລ້ວ? 

ຈ່ົງກັບໄປຫາຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດທີຊຶ່ມຊວ່ານໃນທຸກສ່ິງທີ່ທ່ານເຮັດ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 

ພວກເຮົາມີຂອງໃຊ້ຢ່າງໜ້ອຍນນ່ຶງຊ້ິນທີພ່ວກເຮົາຮັກເຮົາຫວງແຕ່ບັດນ້ີສ່ິງນັ້ນໄດ້ຖຼືກລຼືມປະຖ້ິມໄວໃ້ນຫ້ອງເກັບເຄຼື່ອງ: 

 

 ມີເກີບນ່ຶງຄ ່ທີໃ່ຊ້ສໍາລັບແລ່ນຕອນທີເ່ຮົາມັກແລ່ນ. 

 ກ່ອງທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍແຜນການວຽກງານທີສໍ່າເຣັດແລ້ວ. 

 ກິຕ້າທີວ່າງປະໄວ້ບ່ໍໄດ້ໃຊ້ເປັນປີໆ. 

 

        ບ່ໍໄດ້ເປັນເຣຼືອ່ງທີເ່ລວຮາ້ຍທີເ່ຮົາບ່ໍໄດ້ມີຄວາມກະຕຼືລຼືລ້ົນກັບງານອາດິເຣກ(ງານໃນຍາມວ່າງ), ແຕ່ມັນມຄີວາມ

ແຕກຕ່າງທີສໍ່າຄັນເມຼື່ອເວົ້າເຖິງການມີຄວາມສັມພັນຕ່ໍກັນ. ການແຕ່ງງານແລະມິດຕະພາບອາດເລ ີ ້ມທໍາງານຢ່າງແຂງ

ແຮງແລະເດີນກ້າວໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ, ແຕ່ຖ້າເຮົາບ່ໍລະມັດລະວັງ ອາດມວີທີິທາງອຼື່ນກ້າວເຂ້ົາມາ. ເຊ່ັນພວກເຮົາອາດ

ເມົາມົວກັບການດໍາເນີນຊີວິດທີເ່ຮົາຮັກເຮົາຊອບເປັນພິເສດ. ໃນມຼືນ່ຶ້ງພວກເຮົາອາດເກີດມຄີວາມຮ ້ສຶກແລະຄ້ົນພົບໃນ

ຈິດໃຈວ່າເຮົາເປັນຄົນຫ ົງທາງ ພວກເຮົາໄດ້ສ ນເສັຽຄວາມຮັກຂອງເຮົາ 

       ແຕ່ຖ້າເຮົາຫາກບ່ໍເວົ້າກ່ຽວກັບຄ ່ສາມີພັນລະຍາຫ ຼືເພຼື່ອນ, ເວົ້າແຕ່ເຣຼືອ່ງພຣະຄຣິດຈະເປັນແນວໃດ? ໃນພຣະທັມ 

ພຣະນິມິດ 2,  ພວກເຮົາໄດ້ເຫນັພໍມົວໆ ຂອງໂບດນ່ຶງທີທ່ໍາງານຫລາຍຢ່າງສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ,  ທ້າຍທີສຸ່ດກໍໄດ້ສ ນເສັຽ 

”ຄວາມຮັກເດີມ” ສໍາລັບພຣະເຢຊ . 

 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ຢາ່ງໃດ?     ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1 ແລະ 2  

 

      ສຼືກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ພຣະນມິິດ  2:1-4: 

1“ຈ່ົງຂຽນໄປຍັງທ ດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄຣິສຕະຈັກທີ່ເມຼືອງເອເຟໂຊວ່າ,   ‘ພຣະອົງຜ ້ຊົງຖຼືດາວທັງເຈັດໄວ້ໃນພຣະຫັດ 

ເບຼື້ອງຂວາແລະສະເດັດໄປມາໃນຖ້າມກາງເຄຼື່ອງຮອງຕີນໂຄມທອງຄໍາທັງເຈັດນ້ັນ ຊົງກ່າວດ່ັງນີ້ວ່າ 2 “ເຮົາຮ ້ຈັກການ 

ກະທໍາຂອງເຈ້ົາ, ຮ ້ຈັກຄວາມເມຼືອ່ຍຍາກແລະຄວາມພຽນອົດທົນຂອງເຈ້ົາ    ແລະຮ ້ຈັກວ່າເຈ້ົາບ່ໍສາມາດທົນຕ່ໍຄົນຊ່ົວ 

ເຈ້ົາໄດ້ລອງໃຈຄົນເຫລົ່ານ້ັນທີ່ອວດວ່າເປັນອັຄສາວົກແຕ່ເຂົາບ່ໍເປັນແລະເຈ້ົາເຫັນວ່າເຂົາເປັນຄົນປອມ.  3 ເຮົາຮ ວ້່າ

ເຈ້ົາຍັງມີຄວາມອົດທົນແລະໄດ້ອົດເອົາເພາະເຫັນແກ່ນາມຂອງເຮົາແລະໄດ້ເມຼື່ອຍລ້າໄປ.4ແຕ່ເຮົາມີຂໍ້ຕ່ໍວ່າເຈ້ົາຄຼືເຈ້ົາ

ໄດ້ປະຖິ້ມຄວາມຮັກເດີມຂອງເຈ້ົາເສັຽ. 
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        ໃນປ້ຶມພຣະທັມພຣະນິມິດ, ພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫໂ້ຢຮັນເຫນັນິມິດກ່ຽວກັບມະນຸດແລະຍັງບ່ໍທັນເກີດຂ້ຶນເທຼື່ອ (ເບ່ິງ

ໃນ 1: 10-20).   ພຣະເຢຊ ສ່ັງໃຫອັ້ຄສາວົກໂຢຮັນຈົດບັນທຶກກ່ຽວກັບຈົດໝາຍໄປເຖິງຄຣິສຈັກທັງເຈັດໃນແຂວງອາ

ເຊັຽ,   ເລ້ີມຕ້ົນທີຄ່ຣິສຕະຈັກເອເຟໂຊ.    ໃນຂະນະທີສ່ິ່ງນ້ີປາກົດຂ້ຶນພຣະເຢຊ  ພໃໍຈກັບທຸກສ່ິງທີຄ່ຣິສຕະຈັກນ້ີໄດ້ກະ

ທໍາ. ພຣະອົງມີອັນນ່ຶງທີເ່ປັນພຼື້ນຖານ, ຄວາມເຈັບປວດ, ການວພິາກວຈິານ. 

 

ກ່ອນອຼື່ນ, ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງທຸກສ່ິງທີເ່ປັນທາງບວກທີພ່ຣະເຢຊ ຄຣິດຊົງຊ້ີໃຫ້ເຫັນ: 

1. ເຂົາທໍາງານໜັກເພຼື່ອອົງພຣະຜ ້ເປັນເຈ້ົາ, ມຄີວາມອົດກ້ັນ, ແລະບ່ໍເຂ້ົາສ່ວນກັບຄວາມຊ່ົວຊ້າ. 

2. ເຂົາກໍາຈັດຄຣ ສອນປອມ. 

3. ເຂົາອົດທົນເຖິງທີ່ສຸດເພຼື່ອນາມຊຼື່ຂອງອົງພຣະເຢຊ ຄຣິດໂດຍປາສຈາກການເບຼື່ອໜ່າຍ. 

  

       ພວກເຮົາເບ່ິງຈໍານວນລາຍຊຼື່ນ້ີແລະຄິດວາ່, “ ຄຣິສຕະຈັກນ້ີດີເລີດ.” ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ຄຣິສຕະຈັກທີເ່ມຼືອງເອ

ເຟໂຊເປັນຄຣິສຕະຈັກຕົວຢ່າງທີດີ່ທີສ່ະແດງໃຫເ້ຫັນໃນທີ່ນ້ີ: “ສ່ິງທີດີ່ເປັນສັດຕຣ ກັບສ່ິງທີດີ່ທີສຸ່ດ.”   ຫົວຂ້ໍທີໜ້່າຢ້ານ

ກົວທີພ່ຣະເຢຊ ກ່າວຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກທີເ່ມຼື່ອງເອເຟໂຊແມ່ນ, ເຖິງແມ່ນເຂົາເຮັດຫ າຍໆສ່ິງທີ່ເປນັການດີໃນປັດຈຸບັນ, ເຂົາ 

ມີຫ າຍສ່ິງທີດີ່ ຫົວໃຈຂອງເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກໃນພຣະເຈ້ົາ.  

       ຕາມຄໍາບອກເລ່ົາຂອງອົງພຣະເຢຊ ຄຣິດ, ພຣະບັນຍັດຂ້ໍໃຫຍ່ແມ່ນ “ຈ່ົງຮັກອົງພຣະຜ ເ້ປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາດ້ວຍສຸດ

ໃຈ, ດ້ວຍສຸດຈິດ, ແລະດ້ວຍສຸດຄວາມຄຶດຂອງເຈ້ົາ.”(ມັດທາຍ 22:37). ຄວາມຮັກຂອງເຮາົຕ່ໍອົງພຣະເຢຊຸຄຣິດເປັນ

ສ່ິງສໍາຄັນທີສຸ່ດສໍາລັບພວກເຮາົ. ເຮົາຕ້ອງຍຶດຖຼືໄວ້ໃຫແ້ໜ້ນເທົາ່ທີຈ່ະເຮັດໄດ້. 

         ຖ້າທ່ານແຕ່ງງານ, ທ່ານຕ້ອງຮ ້ຈັກ “ຄວາມຮັກທີ່ຫວານຊຼື່ນຂອງວັນວາເລັນທາຍ” ບ່ໍເໝຼືອນກັນສ່ິງອຼື່ນໃດ. ເມຼື່ອ

ທ່ານແຕ່ງງານໃໝ່ໆ, ສ່ິງໃໝ່ໆແລະຄວາມເຂ້ັມຂອງຄວາມຮກັໄດ້ປ່ຽນແປງທຸກຢ່າງໃນຊີວດິຂອທ່ານ. ແຕ່ບາງສ່ິງເບ່ິງ

ຄຼືວ່າມກີານປ່ຽນແປງພຽງຊ່ົວລະຍະປີນ່ຶງ.  ຕລອດເວລາ, ພັລຍາສາມີອາດມີຄໍາຖາມວາ່, “ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງບໍຮ່ັກຂ້ອຍ

ເໝຼືອນດ່ັງທີເ່ຈ້ົາເຄີຍຮັກຂ້ອຍແຕ່ກ່ອນ?” 

       ສ່ິງນ້ີມັນມີຄວາມໝາຍຫຍັງທີພ່ຣະເຢຊ ເວົ້າຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກໃນເມຼືອງເອເຟໂຊ. “ເຮົາຍົກໂທດບາບຂອງທ່ານ, ເຮົາ

ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງທ່ານ, ແຕ່ຄວາມຮັກຂອງທ່ານຕ່ໍເຮົາບ່ໍເປັນເໝຼືອນທີເ່ຄີຍເປັນ.  ເປັນຫຍງັທ່ານຈ່ຶງບໍຮ່ັກເຮົາເໝຼືອນ

ດ່ັງທີທ່່ານເຄີຍຮັກເຮົາ?” 

 

2. ພຣະນມິິດ 2:5-7: 

5 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງລະນຶກວ່າເຈ້ົາໄດ້ຕົກຈາກສະພາບໃດແລ້ວຈ່ົງກັບໃຈເສັຽໃໝແ່ລະເຮັດຕາມຢ່າງເດີມ ຖ້າບ່ໍດ່ັງນັ້ນເຮົາ

ຈະມາຫາເຈ້ົາ ແລະຈະຍົກເຄຼືອ່ງຮອງຕີນໂຄມຂອງເຈ້ົາອອກຈາກບ່ອນມັນ ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ເຈ້ົາຈະກັບໃຈເສັຽໃໝ.່ 6 ດີແຕ່

ເຈ້ົາຍັງມີສິ່ງນ້ີ   ຄຼືເຈ້ົາກຽດຊັງກິຈການຂອງພວກນິໂກລາຍເຕ ຊ່ຶງເຮົາເອງກໍກຽດຊັງເໝຼືອນກັນ.   7 ຜ ້ໃດມີຫ  ຈ່ົງຟັງຂ້ໍ 

ຄວາມທີ່ພຣະວິນຍານຊົງກ່າວແກ່ຄຣິສຕະຈັກທັງຫລາຍ ຜ ້ໃດມີຊັຍຊະນະ ເຮົາຈະໃຫ້ຜ ້ນ້ັນກິນຜົນຈາກຕ້ົນໄມ້ສໍາລັບ

ຊີວິດຊ່ຶງຢ ໃ່ນເທບອຸທະຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

  

       ຄຣິສຕະຈັກທີເ່ມຼືອງເອເຟໂຊອາດສ ນເສັຽຄວາມຮັກເບຼື້ອງຕ້ົນ. ແຕ່ພຣະເຢຊ ໃຫໂ້ອກາດເຂົາແກ້ໄຂບັນຫາສອງ

ຄ້ັງໃນຂ້ໍ 5 ພຣະອົງໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີວ່່າ “ກັບໃຈເສັຽໃໝ.່” ຂ້ໍແທຈິ້ງ, ຕ່ໍການກັບໃຈເສັຽໃໝມ່ີຄວາມໝາຍວ່າພວກເຮົາປ່ຽນ

ແປງວທີິທາງທີພ່ວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດເກ່ົາແລະຫັນມາໃຊ້ວທີິທາງໃໝ.່ ໂດຍສະເພາະຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການໄຖ່ບາບ

ພວກເຮົາກັບໃຈເສັຽໃໝເ່ມຼື ່ອເຮົາຍອມຈໍານົນຊີວິດຂອງເຮົາຕ່ໍພຣະເຢຊ ຄຣິດ. 
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       ເປັນໜ້າເສັຽດາຍ, ຄຣິສຕຽນຫ າຍຄົນບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ “ກັບໃຈໃໝ“່ ທີມ່ີຄວາມໝາຍຫ າຍກວ່າການສະແດງ

ຄວາມຮ ້ສຶກເສັຽໃຈຕ່ໍສ່ິງທີ່ກະທໍາຜິດຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ. ການຕິດຕາມພຣະເຢຊ ຄຣິດຢ່າງສົມບ ນ ພວກເຮົາຕ້ອງຫັນ

ຫ ັງໃຫ້ກັນຄວາມບາບຕລອດເວລາແລະເລຼືອກທີຈ່ະດໍາລົງຊີວິດເພຼື່ອພຣະອົງ. ການມຄີວາມຮ ສ້ຶກເສຽັໃຈຕໍສ່ິງ່ທີກ່ະທາໍ

ຜດິແມນ່ການຝກຶຝນົໃນແຕລ່ະວນັ. 

       ຕ່ໍການກັບໃຈຂອງຄຣິສຕະຈັກທີເ່ມຼືອງເອເຟ ”ກັບໄປ“ ມຄີວາມໝາຍວ່າເຂົາຄວນ “ ເຮດັຕາມຢ່າງເດີມ “(ຂ້ໍ 5). 

ພຣະເຢຊ ເອ້ີນເຂົາໃຫ້ເຮັດບ່ໍວາ່ອັນໃດກໍຕາມທີເ່ຮັດໃຫ້ຊີວິດຈິດວິນຍານຂອງເຂົາກ້າວເດີນໄປໃນຂ້ັນເລ້ີມຕ້ົນທີນໍ່າພາ

ເຂົາໃຫ້ມຄີວາມສັມພັນກັບພຣະອົງຢ່າງເຂ້ັມແຂງ. 

       ມຫີຍັງອີກ ທີພ່ຣະເຢຊ ສໍາແດງໃຫ້ເຫັນໃນຂ້ໍ 5.  ຖ້າຄຣິສຕະຈັກປະຕິເສດການກັບໃຈໃໝ,່  ພຣະອົງຈະມາແລະ

ຍົກເຄຼື່ອງຮອງຕີນໂຄມຂອງເຂົາອອກຈາກບ່ອນຂອງມັນ.    ເມຼື່ອທ່ານເປ່ົາລົມໃສ່ທຽນໄຂ,  ທຽນໄຂມັນຈະມອດບ່ໍສາ

ມາດໃຫ້ແສງສະຫວາ່ງ, ມຄີວາມສະຫວ່າງທີຢ່ ່ເໜຼືອຄວາມມຼືດ. ຖ້າຄຣິສຕະຈັກທີເ່ມຼືອງເອເຟໂຊບ່ໍກັບໃຈເສັຽໃໝ່ແລະ

ກັບມາຫາຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊ . ພຣະອົງຈະຍົກຍ້າຍຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາໄປ. 

       ໃນຂ້ໍທີ 7   ແມ່ນຈໍາເປັນຕ່ໍແນວທາງການປະຕິບັດຂອງການກັບໄປຫາຄວາມຮັກຂອງທ່ານທີມ່ີສໍາລັບພຣະເຢຊ .  

ພຣະເຢຊ ໄດ້ໃຫ້ກຸນແຈກັບພວກເຮົາທີເ່ປັນແນວທາງປະຕິບັດ, ແລະບ່ໍເປັນເໝຼືອນດ່ັງທີເ່ຮົາຄິດ.  ກຸນແຈນ້ີຄຼື: “ຈ່ົງຟັງ“ 

       ແນວທາງການປະຕິບັດທັງໝົດຂອງການສະແດງຄວາມເສັຽໃຈຕ່ໍສ່ິງທີກ່ະທໍາຜິດແລະການກັບສ ່ສະພາບເດີມບໍ່

ສາມາດຈະເກີດຂ້ຶນໄດ້ຖ້າທ່ານບ່ໍຟັງ. ພຣະເຢຊ ເວົ້າວ່າ “ຜ ້ໃດມີຫ  ຈ່ົງຟັງຂ້ໍຄວາມທີ່ພຣະວນິຍານຊົງກ່າວແກ່ຄຣິສຕະ

ຈັກ “(ຂ້ໍ 7 ) ໃນອີກຄໍາເວົ້ານ່ຶງ: ທຸກໆຄົນ! ຈ່ົງຟັງ. 

       ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງກ່າວຢ່າງໃດຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກທີເ່ມຼືອງເອເຟໂຊ ແລະຕ່ໍພວກເຮົາ?   ຈ່ົງຟັງແລະພຈິາຣະນາ

ເບ່ິງຄໍາເວົ້າສາມຄ ໍານ້ີ: 

 

1.  ຈົງ່ຄດິເຖງິຄວາມຊງົຈາໍ. ຈ ົ ່ງຄິດເບ່ິງກ່ຽວກັບຄວາມສົມບ ນແລະສ່ິງທີ່ກ່ໍໃຫ້ເກີດຜົນໃນຊີວິດຈິດວິນຍານຂອງ

ທ່ານ. ຖ້າຄ້ົົນພົບຕົວທ່ານເອງວ່າມຈຸີດໃດໃນຄວາມຮັກຂອງທ່ານທີມ່ີຕ່ໍພຣະເຢຊ ໄດ້ສ້ິນສຸດລົງ, ຈ່ົງກັບໄປຫາ

ສ່ິງທີສ່ະແດງໃຫ້ເຫັນເມຼື່ອເວລາທີທ່່ານກໍາລັງເດີນໄປກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃກ້ຊິດ. 

 

2. ຈົງ່ກບັໃຈ. ທຸກໆສ່ິງ, ບ່ໍວ່າຈະດີຫ າຍປານໃດ, ຫາກສ່ິງນັ້ນຫາກນໍາພາຄວາມຮັກຂອງທ່ານອອກຈາກຄວາມ

ຮັກທີທ່່ານມີຕ່ໍອົງພຣະເຢຊ ຄຣິດນ້ັນແມ່ນຄວາມບາບ. ຈ່ົງຍອມຈໍານົນຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຢຊ ແລະຈ່ົງເບ່ິງ

ການທໍາງານຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. 

 

3. ຈົງ່ກບັມາຫາ. ໝາກຫົວໃຈຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະເຢຊ ຄຣິດແມ່ນເອ້ີນເຮົາ: “ ໃຫ້ກັບມາຫາພຣະອົງ. “ ຂະ

ນະທີເ່ຮົາຫັນຫ ັງໃຫ້ກັບຄວາມບາບ, ພວກເຮົາກໍມຸ້ງໜ້າກັບໄປຫາພຣະເຢຊ  ພວກເຮົາຈໍາຕ້ອງກັບໄປຫາພຣະ

ເຢຊ ຢ່າງຈິງຈັງ. 

 

       ເຮັດຢ່າງໃດເຮົາຈ່ິງຈະໄດ້ຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຢຊ ກັບມາໃນບ່ອນທີຄ່ຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາ

ຕ້ອງການ? ພວກເຮົາຕ້ອງຫັນກັບໄປຫາພຣະເຢຊ , ພວກເຮົາຈະໄດ້ຄວາມຮັກທີແ່ທຈິ້ງທີຊຶ່ມຊວ່ານໃນທຸກສ່ິງທີເ່ຮົາ

ເຮັດ. 
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        ມັນເປັນແບບຢ່າງງ່າຍໆ, ແນ່ນອນ, ເມຼື່ອຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາມີຕ່ໍພຣະເຢຊ ໃນທາງທີຜິ່ດ,    ທຸກສ່ິງກບ່ໍໍຖຼືກ

ຕ້ອງ. ແຕ່ເມຼື່ອຄວາມຮັກຂອງເຮົາມຕ່ໍີພຣະເຢຊ ຢ ່ໃນທາງທີຖ່ຼືກຕ້ອງ, ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ທຸກສ່ິງຖຼືກໄປໝົດ. 

                                                                                                                                                                                                     

                                                ບດົຮຽນແຫ່ງຊວີດິ.      

 

ພວກເຮາົຈະກບັໄປຫາຄວາມຮກັເດມີຂອງເຮາົຢ່າງໃດ? ຈົງ່ພຈິາຣະນາເບິງ່ຄາໍແນະນໍາຂາ້ງລຸມ່ນີໃ້ນຂະນະທີເ່ຮາົເປນັ 

ຜ ຕ້ດິຕາມພຣະຄຣດິທກຸໆວນັ.                                                                                    

 

 ຈົງ່ຄດິເຖງິຄວາມຊງົຈໍາ. ຈ່ົງຈົດບັນຖຶກສາມຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ທີບັ່ນລະຍາຍເຖິງຄວາມສົມບ ນແບບໃນການດໍາເນີນ

ຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງທ່ານ. 

 

 ຈົງ່ກບັໃຈ. ໃຊ້ເວລາຄ້ົນຫາທຸກກິຈການແລະຫ ຼືແຜນການໃນຊີວິດຂອງທ່ານທີ່ກ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມເສັຽຫາຍຕ່ໍ

ຄວາມຮັກຂອງທ່ານທີມ່ຕ່ໍີພຣະເຢຊ . ຈ່ົງກັບໃຈເສັຽໃໝ່ຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາດຽວນ້ີ. ຈ່ົງຫັນໜີຈາດຄວາມ

ບາບໃນມຼື້ນີ້  

 

 ຈົງ່ກບັມາຫາ. ຈ່ົງຂຽນແຜນການທີເ່ປັນມ ນຄວາມຈິງທີຈ່ະນໍາພາເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໃກ້ຊິດພຣະເຈ້ົາ. ທີ່ນ້ີອາດໝາຍເຖິງ

ການໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃໝທ່ີຈ່ະອ່ານພຣະຄັມພີໃນແຕ່ລະວັນ, ອະທິຖານ, ແບ່ງປັນຄວາມເຊຼື່ອ, ແລະອຼື່ນໆ. 

 

ພຣະຄຸນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິດນ້ັນ ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະຕົກຢ ່ໃນສະພາບໃດຫ ຼືເຮົາກໍາລັງເຮັດຫຍັງຢ ່  ພຣະຄຸນ

ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊ ແມ່ນຍ່ິງໃຫຍ່ເໜຼືອຄວາມບາບຂອງເຮົາ. ຈ່ົງມອບຕົວທ່ານໄວໃ້ນອ້ອມກອດຄວາມຮັກຂອງ 

ພຣະເຢຊ ແລະຊອມເບ່ິງພຣະອົງຈະນໍາເອົາຄວາມຮັກຂອງທ່ານທີມ່ີຕ່ໍພຣະອົງນ້ັນກັບຄຼືນມາໃຫ້.   

 

                      ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

http://www.lsbf.org/
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ2 ສງິຫາ 2015 (8-2-2015) 

 

 ກບັຄືນໄປຫາການອອ້ນວອນ 
 

ຂ ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ:   ມ ້ງໜ້າໄປໂດຍກັບຄືນໄປຫາການອ້ອນວອນ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ໍ່ຊວີດິ:  

 

ເຫັນວໍ່າມັນຈ້ອງເບິໍ່ງທໍ່ານຢ ໍ່: 

 ໄຟເຕືອນທີໍ່ໜ້າປັດຣົດກ າລັງເຕືອນທໍ່ານ. 

 ຄໍ່າຈໍ່າຍໜ້ີຍັງຢ ໍ່ໃນຊອງ. 

 ໃນປະຕິທິນໄດ້ໝາຍໄວວ້ໍ່າໃຫ້ໂທໄປນ ັດໝ . 

     ທໍ່ານຮ ້ຈັກວໍ່າກ້າວຕ ໍ່ໄປຈະເຮັດຢໍ່າງໃດ ແຕໍ່ເຫັນວໍ່າທໍ່ານບ ໍ່ຢາກລົງມື ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ? ເຫັນວໍ່າຄ າຕອບອາດລົງ

ລອຍໄປດ້ວຍເຣືໍ່ອງທີໍ່ບ ໍ່ດີ. 

     ພວກເຮົາພຍາຍາມຢາກຫລີກຈາກບັນຫາ-ບາງຄ້ັງບ ໍ່ເອົາຫົວຊາ ແຕໍ່ເຫັນວໍ່າການເຮັດຢໍ່າງນັ້ນບ ໍ່ໄດ້ປໍ່ຽນຄວາມຈິງ

ເລີຍ.  ເມືໍ່ອບ ັນຫາເຂ້ົາມາໃນຊີວິດພວກເຮົາຈ າເປັນຕ ້ອງປະເຊີນກັບມັນ.  ມຄີ າຖາມສ າຄັນວໍ່າ ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວ

ໃດກັບຂໍ່າວຮ້າຍທີໍ່ເກີດຂ ້ນກັບຊີວິດຂອງເຮົາ? 

     ພຣະຄັມພບົີດນ້ີໄດ້ບອກເຖິງບັນຫາຂອງຜ ້ປະກາດພຣະທັມເນເຫມີຢາ:  ເພິໍ່ນມີບັນຫາໜັກໃນຊີວິດ.  ໃນທີໍ່ສ ດເນ

ເຫມີຢາກ ໄດ້ອວໍ່າຍຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການອ້ອນວອນ.  ຕົວຢໍ່າງອັນນ້ີເປັນສິໍ່ງດີທີໍ່ພວກເຮົາຄວນເອົາປະກອບໃຊ້ໃນຊີ

ວິດເໝືອນກັນ. 

 

ພຣະຄມັພກີໍ່າວວໍ່າແນວໃດ? 

 

 

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ເນເຫມີຢາ 1:3: 

3.                                                                                                   

                                                                                            

             ຍັງ                                                                                     . 

 

        ຫລັງຈາກ 70 ປີທີໍ່ເປັນຊະເລີຍເສີກໃນກ ງບາບີໂລນ   ພວກອິສຣາເອັນໄດ້ຮັບອະນ ຍາດໃຫ້ຄືນໄປຍັງບ້ານເກີດ

ເມືອງນອນຄືກ ງເຢຣ ຊາເລັມໃນປີ 538 ກໍ່ອນ ຄສ.  ຕ ໍ່ນ້ັນມາປະມານ 90 ປີ ເນເຫມຢີາຜ ້ຍັງຄ້າງຢ ໍ່ໃນກ ງບາບີໂລນໄດ້

ຖາມຜ ້ເປັນອ້າຍຊືໍ່ວໍ່າ ຮານານີເຖິງສະພາບຂອງກ ງເຢຣ ຊາເລັມແລະຄົນທີໍ່ຄືນໄປບ້ານເກົໍ່ານ້ັນເປັນແນວໃດ?  ເພິໍ່ນໄດ້

ຮັບຄ າຕອບບ ໍ່ຄໍ່ອຍດີປານໃດ:  ປະຊາຊົນມບັີນຫາ, ກ າແພງເມືອງກ ເພພັງລົງ ແລະປະຕ ເມອືງກ ຖືກທ າລາຍ. 
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        ເນເຫມຢີາກ ຕົກໃຈ ເພາະຖ້າບ ໍ່ມີຝາແລະປະຕ ເມືອງກ ເຫັນວໍ່າປະຊາຊົນບ ໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມປອດພັຍຈາກພວກສັດ 

ຕຣ .  ມີຄ າຖາມວໍ່າ ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ ໍ່ງປໍ່ອຍໃຫປ້ະຊາຊົນພົບເຫດການຢໍ່າງນີ?້  ເພາະພວກເຂົາກ ເປັນປະຊາກອນ

ຂອງພຣະອົງ,    ຊ ້າບ ໍ່ພ ພຣະເຈ້ົາຍັງສັນຍາວໍ່າເມືໍ່ອໃດພວກເຂົາໄດ້ຄືນບ້ານເກີດເມືອງນອນແລ້ວພວກເຂົາຈະພົບແຕໍ່

ຄວາມສ ກທ ກປະການ.  (ເບິໍ່ງ ເນເຫມີຢາ 29:10-11, 14).   ແຕໍ່ພຣະເຈ້ົາຊົງກໍ່າວວໍ່າ: “ແລ້ວເຈ້ົາຈະທ ນຂ ຕ ໍ່ເຮົາ ມາ

ອະທິຖານຕ ໍ່ເຮົາແລະເຮົາຈະຟັງເຈ້ົາ   ເຈ້ົາຈະສແວງຫາເຮົາແລະພົບເຮົາ ເມືໍ່ອເຈ້ົາສແວງຫາເຮົາດ້ວຍສ້ິນສ ດໃຈຂອງ

ເຈ້ົາ” ຂ ້ 12-13).  ພຣະເຈ້ົາມ ີພຣະປະສົງຢາກສ້າງຄວາມສັມພັນກັບພວກເຮົາ.  ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້ສິໍ່ງນັ້ນສ າເຣັດ ພຣະອົງ

ໄດ້ເຄືໍ່ອນໄຫວໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນທາງໃດທາງນ ໍ່ງ: 

 

1. ພຣະອົງໄດ້ເຄືໍ່ອນໄຫວໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເພືໍ່ອຕອບສນອງຕ ໍ່ຄວາມສ້ິນເນ້ືອປະດາຕົວ. 

2. ພຣະອົງໄດ້ອະນ ຍາດໃຫ້ບັນຫາເຂ້ົາມາໃນຊີວິດເພືໍ່ອພວກເຮາົຈະໄດ້ເພິໍ່ງພຣະອົງຫລາຍຂ ້ນ. 

 

     ຫລາຍໆຄ້ັງພວກເຮົາຄ ດວໍ່າທາງດ້ານຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາໝັ້ນຄົງ  ເຖິງແມໍ່ນພວກເຮົາບ ໍ່ໄດ້ມີຄວາມສັມພັນ 

ທີໍ່ດີກັບອົງພຣະເຢຊ , ບ ໍ່ເປັນມິດກັບຄົນອືໍ່ນໆ,  ແລະບ ໍ່ມຈິີດໃຈຢາກອອກໄປປະກາດ.  ຄວາມຈິງມຢີ ໍ່ວໍ່າພວກເຮົາທ ກ

ຄົນຕ້ອງການນ ້າເຢັນຫົດມາເທງິພວກເຮົາເພືໍ່ອຈະພົບກັບພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດປະຈ າວັນ.   ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງປະ

ສົບກັບບັນຫາແລະພວກເຂົາຕ້ອງການພຣະອົງຫລາຍທີໍ່ສ ດ ແລະຜ ້ປະກາດພຣະທັມເນເຫມີຢາກ ຮ ດີ້ເຖິງເຣືໍ່ອງນີ.້ ສະ

ພາບໂຫດຮ້າຍນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ເນເຫມຢີາສແວງຫາພຣະເຈ້ົາຫລາຍຂ ້ນ. 

2. ເນເຫມຢີາ 1:4-6ກ: 

4                                                                                                            

                                  , 5                                                                    

                                                                                                   

             6ກ                                                                                 

                       ...  

     

     ການໄດ້ຍິນຂໍ່າວຮ້າຍຂອງປະຊາຊົນແລະກ ງເຢຣ ຊາເລັມ ເນເຫມຢີາກ ຖໍ່ອມຕົວລົງໂດຍການເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາ

ອ້ອນວອນ ຖືສິນອົດອາຫານແລະເປັນທ ກເວລາຫລາຍວັນ.    ເພິໍ່ນໃຊ້ການເປັນທ ກຂອງປະຊາຊົນເປັນສິໍ່ງດົນໃຈໃຫ້

ເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາຫລາຍຂ ້ນ. 

       ເປັນໜ້າສົນໃຈໃນຄ າອ້ອນຂອງເນເຫມຢີາຄ າທ າອິດເພິໍ່ນບ ໍ່ໄດ້ຈົດຈ ໍ່ຕ ໍ່ຂໍ່າວຮ້າຍ  ແຕໍ່ເພິໍ່ນໄດ້ຫັນໜ້າໄປຫາພຣະ

ເຈ້ົາ ໂດຍການມອບຕົນເອງຕ ໍ່ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ  ຄືຍືນຢ ໍ່ໃນຄວາມຈິງໃນພຣະເຈ້ົາ,    ເພິໍ່ນໄດ້ອ້ອນວອນ

ແລະເຊືໍ່ອວໍ່າພຣະເຈ້ົາຄົງສະດັບຮັບຟັງແລະຕອບຄ າອ້ອນດ້ວຍຄວາມເມດຕາ. ເຊັໍ່ນກັນໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງໃນ

ພຣະເຈ້ົາເວລາພົບກັບບັນຫາບ ໍ່ແມໍ່ນເພືໍ່ອຢາກເອົາຊັຍຊະນະແຕໍ່ໃຫ້ຕາຈົດຈ ໍ່ໃສໍ່ພຣະເຈ້ົາ ໃຫ້ເບິໍ່ງພຣະລັກສະນະຂອງ

ພຣະອົງ.  ນ້ີເປັນຫົນທາງເຮັດໃຫ້ມີການຟື້ນຟ ເກີດຂ ້ນ ແລະມີຈິດໃຈຈະເຣີນຂ ້ນ. 

        ເມືໍ່ອໃດພວກເຮົາປະສົບກັບບັນຫາ ພວກເຮົາມັກຈະພຍາຍາມແກ້ເອົາເອງ   ແຕໍ່ເຫັນວໍ່າເປັນສິໍ່ງກົງກັນຂ້າມກັບ

ການກະທ າຂອງເນເຫມຢີາ    ເພິໍ່ນໄດ້ໃຊ້ການອ້ອນວອນແລະຖືສິນອົດອາຫານຊ ໍ່ງເປັນວທີິທາງຖືກຕ້ອງແລະເພືໍ່ອມ ້ງ

ໜ້າໄປ.  ການອ້ອນວອນຕ້ອງເປັນສິໍ່ງທ າອິດທີໍ່ພວກເຮົາຄວນປະຕິບັດກໍ່ອນຈະເຮັດອັນນ ໍ່ງອັນໃດ  ບ ໍ່ວໍ່າຈະດີຫລືເປັນ
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ທ ກ  ບ ໍ່ແມໍ່ນເຮັດໝົດທ ກຢໍ່າງແລ້ວຈ ໍ່ງມາອ້ອນວອນຕາມຫລັງ.   ເມືໍ່ອພວກເຮົາອ້ອນວອນແລະຖືສິນອົດອາຫານແລ້ວ 

ພຣະເຈ້ົາກ ມັກຈະຕອບ. 

 

3. ເນເຫມຢີາ 1:6ຂ-10: 

6ຂ ...                                                                                  

                                                                                               

         .  7                                                                                    

                                                                                            8     

                                                                                                       

                                                  9                                       

                                                                                                 

                                                                               10                           

                                                                                              

             

 

       ເນເຫມຢີາໄດ້ຄ ດເຖິງສະພາບຂອງປະຊາຊົນເພິໍ່ນຮ ວ້ໍ່າພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ມີທາງດຽວທີໍ່ຈະແກ້ໄດ້ຄືຍອມ

ຮັບຜິດແລະຖ້ິມໃຈເກົໍ່າແລະເອົາໃຈໃໝໍ່.  ຊ ້າບ ໍ່ພ ເຣືໍ່ອງນີ້ເປັນໜ້າສົນໃຈເພາະເພິໍ່ນເອງກ ເຮັດຜິດຄືກັນທີໍ່ເຮັດໃຫ້ມບັີນ

ຫາ ເຖິງແມໍ່ນເພິໍ່ນບ ໍ່ໄດ້ຢ ໍ່ໃນກ ງເຢຣ ຊາເລັມ.  ສິໍ່ງສ າຄັນເພິໍ່ນໄດ້ເປັນຄົນເລ້ີມກໍ່ອນໃນການສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບ

ຕ ໍ່ພຣະເຈ້ົາແລະໄດ້ຊັກຊວນເພືໍ່ອນຄົນຢິວເຮັດເໝືອນກັນ.   

       ກໍ່ອນພຣະເຈ້ົາຈະນ າເອົາການຟ ້ນຟ ມາຍັງກ ໍ່ມຫລປືະເທດ ພຣະອົງໄດ້ດົນໃຈໃຫ້ແຕໍ່ລະບ ກຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮ ້ສ ກ

ຜິດເພືໍ່ອໃຫ້ສາຣາະພາບ ຖ້ິມໃຈເກົໍ່າແລະເອົາໃຈໃໝໍ່ເພືໍ່ອເຮດັໃຫ້ມີການຕືໍ່ນຕົວ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ ້ຜ ້ປະກາດພຣະທັມ

ເນເຫມຢີາເປັນຄົນເຕືອນໃຈພວກຢິວໃນກ ງເຢຣ ຊາເລັມໃຫພ້ວກເຂົາຮ ້ຈັກສະພາບທີໍ່ພວກເຂົາເປັນຢ ໍ່   ເພືໍ່ອພວກເຂົາ

ຈະໄດ້ຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການສາຣະພາບຄວາມຜິດ. 

      ໃນເດືອນກັນຍາ 1857 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ດົນໃຈອີກຄົນນ ໍ່ງຜ ້ມີຊືໍ່ວໍ່າເນເຫມຢີາ ແລມປີເອີ.  ຄົນນ້ີເປັນນັກທ  ຣະກິດແຕໍ່  

ລາວມຈິີດໃຈຢາກໃຫ້ມີການຟ ້ນຟ ເກີດຂ ້ນ ລາວໄດ້ເລ້ີມອ້ອນວອນໃນເມືອງທີໍ່ລາວຢ ໍ່.    ທີແລກມີແຕໍ່ 6 ຄົນເຂ້ົາຮໍ່ວມ

ໃນການອ້ອນວອນ   ແຕໍ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ທ າງານພາຍໃຈຈິດໃຈຂອງຄົນເຫລົໍ່ານ້ັນ   ໃນທີໍ່ສ ດກ ມີການຟື້ນຟ ເກີດຂ ້ນໃນປີ 

1858 ແລະມີຄົນມາເຊືໍ່ອໃນອົງພຣະເຢຊ ຄຣິດຫລາຍກວໍ່າລ້ານຄົນພາຍໃນປີດຽວ. 

       ທໍ່ານຈະມີຄວາມຄິດຢໍ່າງໃດຖ້າມີການຟ ້ນຟ ເກີດຂ ້ນໃນກ ໍ່ມ ໃນໝ ໍ່ບ້ານທີໍ່ທໍ່ານອາສັຍຢ ໍ່ນ້ັນໃນທ ກວັນນ້ີ?   ມຄົີນ

ເປັນລ້ານມາເຊືໍ່ອກ ເພາະມກີານອ້ອນວອນ.      ທໍ່ານອາດຈະບ ໍ່ເຂ້ົາໃຈໃນສິໍ່ງທີໍ່ພຣະເຈ້ົາຈະດົນໃຈຄົນໃດຄົນນ ໍ່ງອ້ອນ 

ວອນເພືໍ່ອດ ງດ ດແລະເປັນຕົວຢໍ່າງໃຫ້ຄົນອືໍ່ນໆເຮັດນ າ   ຈົນມີຄົນເປັນລ້ານເຂ້ົາມາເຊືໍ່ອໃນອົງພຣະເຢຊ ເພືໍ່ອນ າພຣະ

ກຽດມາສ ໍ່ພຣະເຈ້ົາ. 
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ນ າໃຊໃ້ນຊວີດິ  

  

     ທໍ່ານຈະເຮັດແນວໃດໃນອາທິດນ້ີເພືໍ່ອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເຄືໍ່ອນໄຫວໃນຊີວິດ?  ຕ ໍ່ໄປນ້ີແມໍ່ນຄ າແນະນ າເພືໍ່ອໃຫພ້ຣະ

ເຈ້ົາເຄືໍ່ອນໄຫວ: 

 

 ອອ້ນວອນທ ກໆວນັ.  ຢໍ່າພະຍາຍາມແກ້ບັນຫາດ້ວຍຕົນເອງ ຈົໍ່ງນ າເອົາບັນຫານ້ັນໄປຫາພຣະເຈ້ົາຜ ້ສາມາດ

ຊໍ່ອຍໄດ້ກໍ່ອນ ຊ ໍ່ງບ ໍ່ມີອັນໃດທີໍ່ພຣະອົງເຮັດບ ໍ່ໄດ້. 

 

 ຊອກຫາເວລາອອ້ນວອນເພືໍ່ອບ ໍ່ໃຫມ້ກີານລບົກວນ.  ໃຫ້ກ ານົດເວລາເອົາປະມານ 15-30 ນາທີເພືໍ່ອອ້ອນ 

ວອນ.  ຮັກສາເວລານ້ັນໄວ້ເພືໍ່ອທໍ່ານຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສໍ່ຄ ດເຖິງພຣະເຈ້ົາເພືໍ່ອໃຫ້ພຣະອົງສົໍ່ງການຟື້ນຟ ເຂ້ົາມາ

ໃນຊີວິດຂອງທໍ່ານແລະຄອບຄົວ ໃນຄຣິສຕະຈັກ ແລະມາຍັງບ້ານເມືອງທີໍ່ທໍ່ານອາສັຍຢ ໍ່ນ້ັນ. 

 

 ຖສືນິອົດອາຫານ.  ສິນອົດອາຫານຈະນ າພາທໍ່ານໄປອີກກ້າວນ ໍ່ງໃນການອ້ອນວອນ. ພຍາຍາມຊັກຊວນສະ

ມາຊິກໃຫ້ມກີານອ້ອນວອນເກີດຂ ້ນໃນວັນໃດວັນນ ໍ່ງ. 

 

ພວກເຮົາທ ກຄົນຍໍ່ອມໄດ້ຮັບຂໍ່າວຮ້າຍໃນຊີວິດ, ແຕໍ່ຍັງມີທາງແກ້ຄື: ໃຫ້ອ້ອນວອນ. ຈະບ ໍ່ມທີາງອືໍ່ນເຮັດໃຫ້ພຣະ

ເຈ້ົາເຄືໍ່ອນໄຫວໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາຖ້າປາສະຈາກອ້ອນວອນເປັນພິເສດຂອງຜ ້ທີໍ່ເຊືໍ່ອໃນພຣະອົງ. 

 

ອ ປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 

http://www.lsbf.org/
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດ ທ ີ9 ສງິຫາ 2015 (8-9-2015) 

 

 ກບັຄືນໄປຫາພຣະທມັ 

 

ຂ ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ:   ພຣະທັມແມ່ນພລັງເພ່ືອໃຫໍ້ມີຊີວິດຢ່າງສເມີຕົໍ້ນສເມີປາຍ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ່ຊວີດິ:  

 

       ທ່ານຈ່ືໄດໍ້ບ ່ປ ໍ້ມແຜນທີ?່  ພວກເຮົາໄດໍ້ໃຊໍ້ແຜນທີແ່ລະໝາຍຫລຂີືດຈາກຈຸດເລີໍ້ມຕົໍ້ນແລະບ່ອນທີພ່ວກເຮົາຈະໄປ.  

ແຕ່ເຫັນວ່າການໝາຍນັໍ້ນເປັນສ່ິງງ່າຍ ແຕ່ຈະຕາມເສັໍ້ນໝາຍນັໍ້ນອາດຍາກແລະຍາວນານ. 

     ແຕ່ທຸກວັນນີໍ້ພວກເຮົາໄດໍ້ໃຊໍ້ GPS ຫລ ືໂທຣະສັບມືຖື ຖໍ້າເຮົາຮ ໍ້ບ່ອນເຮົາຈະໄປກ ພຽງຕີໃສ່ແລະເຄ່ືອງເຫລົ່ານັໍ້ນກ 

ພາກເຮົາໄປເຖິງຈຸດໝາຍແນ່ນອນ ເຄ່ືອງນັໍ້ນບ ່ພຽງແຕ່ໝາຍເສັໍ້ນທາງທີຈ່ະໄປເທົ່ານັໍ້ນ ແຕ່ມັນຍັງເວົໍ້າພາສາຕ່າງໆໄດໍ້

ເພື່ອເຕ ືອນບອກທາງຢ່າງຖືກຕໍ້ອງວ່າໃຫໍ້ໄປທາງນັໍ້ນທາງນີໍ້. 

     ທຸກວັນນີໍ້ເຫັນວ່າຊີວິດຂອງພວກເຮົາງ່າຍຂ ໍ້ນແມ່ນບ ່? ໂທຣະສັບອາດໝົດຖ່ານ ຫລ ືພວກເຮົາອາດຂ່ີຣົດໄປບ່ອນບ ່

ມີສັນຍານ ບາງເທື່ອເຄ່ືອງ GPS ບ ່ໄດໍ້ຕ່ືມແຜນທີ່ຫົນທາງໃໝເ່ຂົໍ້າໄປແລະເຮັດໃຫໍ້ພວກເຮາົຫລົງທາງໄດໍ້.  ຂອບພຣະ

ຄຸນພຣະເຈົໍ້າທີພ່ຣະອົງໄດໍ້ປະທານແຜນທ ີ ່ເດີນທາງອັນແນ່ນອນຊ ່ງບ ເ່ຮັດໃຫໍ້ພວກເຮົາຫລົງທາງຈັກເທື່ອ.  ແຜນທີອັ່ນ

ນີໍ້ແມ່ນພຣະທັມຂອງພຣະອົງຊ ່ງສອນໃຫໍ້ເຮົາຮ ໍ້ຈັກການດ າລົງຊີວິດ      ແລະຍັງເປັນພລັງເພື່ອໃຫໍ້ມຄີວາມເຊ່ືອດີຂ ໍ້ນ.  

ພວກອິສຣາເອັນຮ ໍ້ຈັກເຣ່ືອງນີໍ້ດີໃນສມັຍຂອງຜ ໍ້ປະກາດພຣະທັມເນເຫມຢີາ ແລະເປັນຄວາມຈິງທີ່ພວກເຮົາຄວນຍ ດຖື

ເອົາໄວໍ້ຄືກັນ 

 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ?  

 

 

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ເນເຫມີຢາ 8:1-3: 

1                                                                                            

                                                                                                     

                                                             2                               

                                                                                                        

3                                                                                                      . 

 

          ພຣະເຈ ົ ໍ້າໄດໍ້ສ່ົງເນເຫມຢີາໄປຍັງກຸງເຢຣ ຊາເລັມເພື່ອຊ່ອຍປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ ແລະເພື່ອສໍ້ອມແຊມເມືອງ

ຈາກທາງນອກໄປຫາໃນ.  ມັນເປັນການຮັບໃຊໍ້ຂອງເນເຫມຢີາ ແລະເອັຊສຣາຜ ໍ້ເປັນປະໂຫຫິດ ພວກອິສຣາເອັນບ ່ໄດໍ້

ສ ໍ້ອມແຊມກ າແພງແລະເມືອງເທົ່ານັໍ້ນ ພວກເຂົາໄດໍ້ເລີໍ້ມຕົໍ້ນສໍ້າງຊີວິດຂອງຕົນເອງໃຫໍ້ດີຂ ໍ້ນ. 
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      ໃນເນເຫມຢີາ 8 ໄດໍ້ກ່າວວ່າຄົນຢິວໄດໍ້ຮ່ວມກັນສລອງສ່ິງທີເ່ກີດຂ ໍ້ນ ຄວາມຈິງແລໍ້ວແມນ່ງານຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈ 

ຕ ່ພຣະເຈົໍ້າ.     ພທິີນີໍ້ໄດໍ້ເກີດຂ ໍ້ນໃນເດືອນທີ 7 ຂອງແຕ່ລະປີຊ ່ງເປັນສ່ິງສ າຄັນເພາະພວກເຂົາໄດໍ້ສລອງສາມຢ່າງໃນ

ເດືອນນີໍ້: ເທສການເປ່ົາແກ, ເທສການວັນຖວາຍບ ຊາເພື່ອບາບ, ແລະເທສການປຸກຕ ບ (ເບ່ິງລະບຽບພວກເລວີ 23: 

23-43).  ທຸກໆ 7 ປີໃຫໍ້ງານເທສການປຸກຕ ບນີໍ້ມກີານອ່ານພຣະທັມຂອງພຣະເຈົໍ້າຕ ່ປະຊາຊົນຟັງ (ເບ່ິງພຣະບັດຍັດທີ 

2 ບົດທີ 31:10-13). 

     ຄົນຢິວໃນສມັຍຂອງເນເຫມີຢາໄດໍ້ກ ່ຕັໍ້ງເທສການຕ່າງໆຄືນອີກ  ແລະມອງເຫັນເຖິງຄວາມສ າຄັນຂອງປ ໍ້ມກົດບັດ

ຍັດຂອງໂມເຊ (ຂ ໍ້ 1).  ພວກເຂົາຫິວຢາກໄດໍ້ຍິນພຣະທັມຂອງພຣະເຈົໍ້າວ່າພຣະອົງຕໍ້ອງການເວົໍ້າອັນໃດກັບພວກເຂົາ

ຊ ່ງມີຄວາມໝາຍດ່ັງນີໍ້: 

 

1. ພວກເຂົາຖວາຍຕົນເອງເພື່ອຮບັຟັງພຣະທັມຂອງພຣະເຈົໍ້າ. ພວກເຂົາໄດໍ້ຟັງຜ ໍ້ປະກາດພຣະທັມເອັຊຣາແລະ

ຄົນອ່ືນໆອ່ານແລະອະທິບາຍພຣະທັມຕັໍ້ງແຕ່ເຊົໍ້າເຖິງທ່ຽງ.     ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາໄດໍ້ຟັງພຣະທັມຂອງ   

ພຣະເຈົໍ້າ 6 ຊ່ົວໂມງເຕັມ. 

2. ພວກເຂົາເອົາໃຈໃສ່ຟັງພຣະທັມຂອງພຣະເຈົໍ້າ.  ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຕັໍ້ງໃຈຟັງໃຫໍ້ດີ ພວກເຂົາບ ່ໄດໍ້ຟັງ

ເທົ່ານັໍ້ນ ແຕ່ຈ່ືຈ າເອົາຄວາມຈິງເພື່ອເອົາມາປະຕິບັດໃນຊີວິດ. 

  

        ເພາະພຣະທັມຂອງພຣະເຈົໍ້າເປັນພລັງເພື່ອໃຫໍ້ຊີວິດດີຂ ໍ້ນ ພວກເຮົາຈ າເປັນຕໍ້ອງຍ ດຖືພຣະທັມເປັນໃຫຍ່.  ໃຫໍ້

ພວກເຮົາຜ ໍ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົໍ້າມຄີວາມຫິວຕ ່ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົໍ້າ    ຈົນເຮັດໃຫໍ້ພວກເຮົາເກີດມຈິີດໃຈຢາກ

ຖວາຍຊີວິດໃນການຟັງພຣະທັມຂອງພຣະເຈົໍ້າ. 

2. ເນເຫມຢີາ 8:4-6: 
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       ເມື່ອຜ ໍ້ປະກາດພຣະທັມເອັຊຣາໄດໍ້ອ່ານພຣະທັມຂອງພຣະເຈົໍ້າ ປະຊາຊົນຕັໍ້ງໃຈຟັງດໍ້ວຍຄວາມຢ າເກງແລະໃຫໍ້

ກຽດ ທຸກໆຄົນໄດໍ້ຢືນຂ ໍ້ນ (ຂ ໍ້ 5).  ປະຊາຊົນພວກນີໍ້ໄດໍ້ຢືນຂ ໍ້ນເມື່ອໄດໍ້ຍິນພຣະທັມໂດຍບ ່ຕໍ້ອງບອກ. ທຸກວັນນີໍ້ກ ຄືກັນ

ໃນເວລາພວກເຮົາໄປຮ່ວມພິທີແຕ່ງງານ ເມື່ອເຈົໍ້າສາວພໍ້ອມດໍ້ວຍຜ ໍ້ຈ ງຍ່າງເຂົໍ້າມາໃນສະຖານທີ ່ຄົນທີໄ່ປໃນງານນັໍ້ນ

ມັກຢືນຂ ໍ້ນໂດຍບ ່ຈ າເປັນຕໍ້ອງບອກອັນໃດ.     ເມື່ອປະທານາທິບ ດີເຂົໍ້າມາໃນຫໍ້ອງ ທຸກຄົນກ ຢືນຂ ໍ້ນຕໍ້ອນຮັບໃຫໍ້ກຽດ.  

ເວລາພວກເຮົາຮໍ້ອງເພງຊາດກ ຄືກັນ   ທຸກຄົນໄດໍ້ພາກັນຢືນຂ ໍ້ນຢ່າງອັດຕະໂນມັດ   ການຢືນຂ ໍ້ນນີໍ້ແມ່ນການສະແດງ

ອອກແລະໃຫໍ້ກຽດນັບຖືຕ ່ຄົນຫລເືຫດການອັນສ າຄັນ.   

          ເມື່ອປະຊາຊົນໄດໍ້ຢືນຂ ໍ້ນ  ເມື່ອໄດໍ້ຟັງພຣະທັມພຣະເຈົໍ້າ ພວກເຂົາໄດໍ້ສະແດງເຖິງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະທັມນັໍ້ນ

ວ່າເປັນສ່ິງສ າຄັນ.   ເມື່ອເອັຊຣາເປີດປ ໍ້ມພຣະທັມເພິ່ນໄດໍ້ຍົກຍໍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈົໍ້າ ແລະທຸກຄົນກ ເຫັນດີນ າຈ ງ່ກາຍ
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ເປັນການນະມສັການ:   ພວກເຂົາໄດໍ້ຍົກມືຂ ໍ້ນແລະກ່າວວ່າ  ອາແມນ ອາແມນ  (ຂ ໍ້ 6).  ນີໍ້ເປັນການປະກາດວ່າ ນັໍ້ນ

ແມ່ນການນະມສັການແລະຍອມຕ ່ອ ານາດຂອງພຣະທັມ.   ນ ັ ໍ້ນເປັນພາບອັນສວຍງາມທີປ່ະຊາຊົນໄດໍ້ຕອບສນອງຕ ່  

ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົໍ້າ!  ພວກຢິວໄດໍ້ຕ່ືນເຕັໍ້ນເມື່ອໄດໍ້ຍິນແລະເຂົໍ້າໃຈເຖິງພຣະທັມແລະກົດບັດຍັດຂອງພຣະເຈົໍ້າ. 

       ການຕອບສນອງຕ ່ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົໍ້າເປັນຫົນທາງດີທີສຸ່ດເພື່ອໃຫໍ້ຈິດວິນຍານມີພລັງສ ບຕ ່.  ເມື່ອພວກເຮົາ

ໄດໍ້ສ ບຕ ຍ່່າງກັບພຣະເຈົໍ້າ ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົໍ້າກ ເປັນພລັງໃຫໍ້ພວກເຮົາເດີນໄປຂໍ້າງໜໍ້າໄດໍ້.  ພວກເຮົາຕໍ້ອງມຊີີວິດ

ຢ່າງຄົງທີຕ່ ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົໍ້າ ຄືພຣະທັມຈະຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫໍ້ເຮັດຢ່າງນັໍ້ນໄດໍ້. 

          ພຣະທັມເປັນເໝືອນແຜນທີໃ່ຫໍ້ພວກເຮົາເດີນໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງແລະເຮັດໃຫໍ້ມກີານຟ ໍ້ນຟ ເກີດຂ ໍ້ນໄດໍ້. 

ເມື່ອພວກເຮົາອອກນອກທາງ ພຣະທັມນັໍ້ນຈະຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫໍ້ກັບຄືນມາຫາພຣະເຈົໍ້າ. 

 

3. ເນເຫມຢີາ 8:7-8: 
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      ຜ ໍ້ຊາຍທັງຫລາຍທີກ່່າວໃນຂ ໍ້ 7 ແມ່ນພວກເລວ ີ ພວກເຂົາມີໜໍ້າທີ ່ຊ່ອຍໃຫໍ້ປະຊາຊົນເຂົໍ້າໃຈເຖິງກົດບັນຍັດ.  ດ່ັງ

ນັໍ້ນ, ໃນຂ ໍ້ 8 ພວກເລວໄີດໍ້ເຮັດໜໍ້າທີສ່ອງຢ່າງ: 

1. ອາ່ນແລະແປພຣະທມັ.     ປະຊາຊົນໄດໍ້ຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍຢ ່ຕ່າງແດນເປັນເວລາຫລາຍສິບປີ  ອາດມີ

ຫລາຍຄົນບ ່ສາມາດອ່ານ, ປາກເວົໍ້າ ແລະເຂົໍ້າໃຈພາສາເຮັບເຣີໄດໍ້.  ຕອນນີໍ້ມັນອາດເປັນໄປໄດໍ້ທີພ່ວກເລວີ

ໄດໍ້ແປພຣະທັມເປັນພາສາຂອງຄົນທົ່ວໄປ. 

2. ຕຄີວາມໝາຍ.  ພວກເລວພີາກັນຄົໍ້ນຫາຄວາມເຂົໍ້າໃຈດີໃນພຣະທັມຂອງພຣະເຈົໍ້າ.  ການເຂົໍ້າໃຈດີນັໍ້ນເປັນ

ສ່ິງຈ າເປັນຕ ່ຄວາມຕິດຕ ່ສ່ືສານ ເວລາອ່ານແລະສ ກສາພຣະທັມຍ່ິງຕໍ້ອງການຄວາມກະຈ່າງແຈໍ້ງແລະເຂົໍ້າໃຈ

ດີເພີໍ້ມຂ ໍ້ນ. 

     ພວກເລວໄີດໍ້ນ າເອົາພຣະທັມຂອງພຣະເຈົໍ້າໄປຫາປະຊາຊົນ ແລະພວກເຂົາຍັງໄດໍ້ສອນໃຫໍ້ເອົາມາປະກອບໃຊໍ້ໃນ

ຊີວິດອີກ.  ເມື່ອພວກເຮົາໄດໍ້ອ່ານພຣະທັມເພື່ອຄວາມເຕີບໃຫຍ່ດໍ້ານຈິດວິນຍານ ພວກເຮົາຄວນຖາມຕົນເອງວ່າພວກ

ເຮົາຄວນເຮັດອັນໃດຈາກສ່ິງທີອ່່ານນັໍ້ນ ເມື່ອພວກເຮົາໄດໍ້ເອົາພຣະທັມຂອງພຣະເຈົໍ້າມາປະກອບໃຊໍ້ໃນຊີວິດໃຫໍ້ພວກ

ເຮົາບອກຄົນອ່ືນຮ ໍ້ນ າ ເພາະທ່ານສາມາດສອນຄົນອ່ືນໄດໍ້ເຖິງສ່ິງທ່ານຮ ໍ້ເທົ່ານັໍ້ນ.   

        ການສ ກສາພຣະທັມຂອງພຣະເຈົໍ້າເໝືອນກັບກິນຊໍ້າງຕົວໃຫຍ່ເພາະມັນເປັນພາຣະໃຫຍ່ ແຕ່ທ່ານຕໍ້ອງເລີໍ້ມກິນ

ຊໍ້າງນັໍ້ນຈາກແຕ່ລະຄ າ.  ຈ່ົງເລີໍ້ມກິນແລະມີຄວາມຍິນດີໃນພຣະທັມຂອງພຣະເຈົໍ້າ ຖໍ້າເມືອ່ເຮັດຢ່າງນີໍ້ເປັນປະຈ າແລໍ້ວ

ມັນຈະຊ່ອຍໃຫໍ້ທ່ານຍ່າງກັບອົງພຣະຄຣິດແລະສາມາດເປັນພຍານເຣ່ືອງພຣະອົງໄດໍ້ດີ. 
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ນ າໃຊໍ້ໃນຊວີດິ  

  

     ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫໍ້ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົໍ້າມີຢ ່ໃນຊີວິດຂອງພວກທ່ານ? ໃຫໍ້ທ່ານພິຈາຣະນາຄ າແນະນ າ

ດ່ັງຕ ່ໄປນີໍ້: 

 

 ຈົງ່ອາ່ນພຣະທມັ.  ຈ່ົງເຮັດໃຫໍ້ເປັນນິສັຍໃນການອ່ານພຣະທັມທຸກໆວັນ.  ໃຊໍ້ປ ໍ້ມຕ່າງໆປະກອບເພື່ອຊ່ອຍ 

ໃຫໍ້ທ່ານມັກອ່ານ ແຕ່ຢ່າໃຫໍ້ມອັີນໃດມາລົບກວນໃນການອ່ານພຣະທັມເປັນປະຈ າທຸກວັນ. 

 

 ຈົງ່ຟງັພຣະທມັ.   ຟັງພຣະທັມຂອງພຣະເຈົໍ້າໂດຍມີການຈົດຂ ໍ້ສ າຄັນຕ່າງໆເອົາໄວໍ້.   ຂຽນໄວໍ້ສ່ິງທີພ່ຣະເຈົໍ້າ 

ໄດໍ້ດົນໃຈຂອງທ່ານ. 

 

 ຈົງ່ກໍ້າວໄປ.  ນ າພາສອນຄົນອ່ືນເປັນກຸ່ມນໍ້ອຍ.  ສອນຄົນໜຸ່ມຫລືເດັກນໍ້ອຍໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ. ວທິີ່ດີ

ທີສຸ່ດໃນການຮຽນແມ່ນສອນຄົນອ່ືນໃນສ່ິງທີທ່່ານຮ ໍ້. 

 

 

     ພວກເຮົາມເີຄ່ືອງມືປະກອບໃຊໍ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍເພື່ອໃຫໍ້ເຂົໍ້າໃຈໃນພຣະທັມ,    ແຕ່ຕໍ້ອງເຂົໍ້າໃຈວ່າພຣະທັມ

ເທົ່ານັໍ້ນສາມາດສອນພວກເຮາົຢ່າງຖືກຕໍ້ອງ ພຣະທັມນັໍ້ນເປັນຟືໍ້ນຖານເພື່ອໃຫໍ້ພວກເຮົາມພີລັງທີຈ່ະໃຫໍ້ພວກເຮົາ

ສ ບຕ ່ຍ່າງໄປກັບອົງພຣະຄຣິດ. 

 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 

http://www.lsbf.org/
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດ ທ ີ16 ສງິຫາ 2015 (8-16-2015) 

 

 ກບັຄືນໄປຫາການເປນັນ າ້ນ ຶ່ງໃຈດຽວ 

 

ຂ ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ:   ການຍຶ່າງໄປກັບອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນນ ້ານ ຶ່ງໃຈດຽວແລະມີຈຸດປະສົງ        

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ຶ່ຊວີດິ:  

     ເປັນໜ້າສົນໃຈທີຶ່ເຫັນຄົນເຂ້ົາກັນໄດ້ດີ: 

1. ຊາຍສອງຄົນນັຶ່ງນ າກັນແຕຶ່ພວກເຂົາມັກແຕກຕຶ່າງກັນ ແລະເວລາເບິຶ່ງກິລາເຕະບານພວກເຂົາກ ໄດ້ຈັບມກັືນ. 

2. ຄົນແປກໜ້າບ ຶ່ເຄີຍເຫັນກັນຈັກເທືຶ່ອ ເມືຶ່ອຍົນທີຶ່ພວກເຂົາຂີຶ່ນ້ັນຖືກຍ້າຍເວລາຫລປືຶ່ຽນບຶ່ຶ່ອນຂ ້ນບຶ່ອນລົງ ພວກ

ເຂົາເລ້ີມໂອ້ລົມສົນທະນາກັນ  

3. ເວລາມີພັຍວບັິດເກີດຂ ້ນ ປະຊາຊົນກ ຮຶ່ວມມກັນແລະຊຶ່ອຍກັນຢຶ່າງເອົາໃຈເປັນພິເສດ. 

     ຄຣິສຕະຈັກເປັນອັນນ ຶ່ງອັນດຽວກັນຫລາຍຂ້ັນຕອນ.  ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວຶ່າຄຣິສຕະຈັກມີຄວາມແຕກຕຶ່າງກັນ: ເຊ້ືອຊາດ, 

ການສ ກສາ, ການເມືອງ ແຕຶ່ເຫັນວຶ່າພວກເຮົາໄດ້ຢູຶ່ຮຶ່ວມກັນເພາະຍ້ອນຄວາມເຊືຶ່ອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ແຕຶ່ບາງຄ້ັງ

ຄວາມແຕກຕຶ່າງນັ້ນກ ໄດ້ແບຶ່ງແຍກພວກເຮົາອອກຈາກກັນຢຶ່າງໜ້າເສັຽໃຈ. 

     ໃນປ ້ມກິຈການ ທຶ່ານໝ  ລູກາໄດ້ກຶ່າວເຖິງຄຣິສຕະຈັກໃໝຶ່ ພວກເຂົາບ ຶ່ພຽງແຕຶ່ເວົ້າເຣືຶ່ອງການເປັນອັນນ ຶ່ງອັນດຽວ

ກັນເທົຶ່ານ້ັນ ແຕຶ່ພວກເຂົາໄດ້ລົງມເືຮັດນ າກັນໃນຊີວິດປະຈ າວັນ. 

 

ພຣະຄມັພກີຶ່າວວຶ່າແນວໃດ?  (ເບິຶ່ງຕາມຫົວຂ ້ທີ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

 

1. ກ ິຈການ 4:31: 

31 ເມືຶ່ອເຂົາອ້ອນວອນຈົບລົງແລ້ວ ບຶ່ອນທີຶ່ເຂົາປະຊຸມກັນນ້ັນກ ສະທ້ານຫວັຶ່ນໄຫວ ແລະຄົນເຫລົຶ່ານ້ັນໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍ

ພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດທຸກຄົນ ຈ ຶ່ງພາກັນກຶ່າວພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍໃຈກ້າຫານ. 

    

        ມຫີລາຍຢຶ່າງເກີດຂ ້ນກຶ່ອນບົດນ້ີ 4:31.  ພວກຫົວໜ້າສາສນາໄດ້ຈັບເປໂຕແລະໂຢຮັນເພາະພວກເຂົາໄດ້ເທສ

ນາເຣືຶ່ອງອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ.  ເມືຶ່ອພວກເຂົາທັງສອງໄດ້ມາປາກົດຕົວຕ ຶ່ໜ້າຜູ້ປົກຄອງ  ພວກເຂົາມີ

ຄວາມກ້າຫານປະກາດຄວາມເຊືຶ່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ.  ພວກເຂົາໄດ້ກຶ່າວຢຶ່າງຈິງຈັງວຶ່າມີທາງດຽວເທົຶ່ານ້ັນທີຶ່ມະນຸດຈະ

ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ(4:1-12).  ພວກຜູ້ປົກຄອງສັຶ່ງບ ຶ່ໃຫ້ພວກເຂົາປະກາດເຣືຶ່ອງນີອີ້ກຕ ຶ່ໄປ ແຕຶ່ພວກອັຄສາວົກໄດ້

ເວົ້າວຶ່າ, “ເພາະວຶ່າຈະເປັນໄປບ ຶ່ໄດ້ທີຶ່ຈະໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈ້ົາອ າໄວ້ໃນສິຶ່ງທີຶ່ໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນແລ້ວ.”  (ຂ  ້20). 

     ຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ຖືກປຶ່ອຍ ພວກເຂົາກ ໄດ້ໄປຫາຜູ້ທີຶ່ເຊືຶ່ອແລະປະກາດສິຶ່ງທີຶ່ໄດ້ເກີດຂ ້ນ ແລະພວກທີຶ່ເຊືຶ່ອນ້ັນ

ໄດ້ຕອບສນອງຢຶ່າງປລາດໃຈດ້ວຍການອ້ອນວອນ:   “ຂ້າແດຶ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ,  ບັດນ້ີຂ ໂຜດທອດພຣະເນດການຂູຶ່
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ເຂັນຂອງເຂົາ ແລະໂຜດຂ ໃຫ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງກຶ່າວພຣະທັມຂອງພຣະອົງດ້ວຍໃຈກ້າ.” (ຂ  ້29).  ພວກເຂົາບ ຶ່ໄດ້

ທູນຂ ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊຶ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຈາກມືຂອງຜູ້ຂົຶ່ມເຫງ ຫລໃືຫ້ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປົກປ້ອງຮັກສາ. ພວກເຂົາໄດ້ອ້ອນວອນຂ ໃຫ້

ພຣະເຈ້ົາປະທານຄວາມກ້າຫານໃຫ້ຖ້າມກາງການຂົຶ່ມເຫງລົງໂທດ. 

      ຜູ້ທ ີ ຶ່ເຊືຶ່ອໃນອົງພຣະເຢຊູໃນສມັຍນ້ັນໄດ້ຮັບບັນຫານາໆປະການ ພວກເຂົາບ ຶ່ໄດ້ແລຶ່ນໜີໄປ ແຕຶ່ພວກເຂົາໄດ້ຮຶ່ວມ

ແຮງຮຶ່ວມໃຈກັນ.  ຄ າຖາມມີຢູຶ່ວຶ່າແມຶ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນອັນນ ຶ່ງອັນດຽວກັນ? ຄ າຕອບກ ຄື ຍ້ອນພວກເຂົາມີ

ຄວາມເຊືຶ່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ ແລະຍ້ອມພວກເຂົາມຄີວາມປາຖນາຢາກປະກາດຂຶ່າວປະເສີດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ ໄດ້ຟັງ 

ແລະກ ຈະກາຍມາເປັນຄົນເຊືຶ່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ. 

     ເມືຶ່ອຜູ້ທີຶ່ເຊືຶ່ອໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມເປັນນ ້ານ ຶ່ງໃຈດຽວກັນດ້ວຍການອ້ອນວອນ ແລະມສີາມຢຶ່າງໄດ້ເກີດຂ ້ນ: 

 

1. ບຶ່ອນທີຶ່ພວກເຂົາເຕ້ົາໂຮມນະມັສການສັຶ່ນສະເທືອນ. 

2. ພວກເຂົາໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດ. 

3. ພວກເຂົາໄດ້ເລ້ີມປະກາດດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ. 

 

2. ກຈິການ 4:32-33: 

32   ອັນນ ຶ່ງຄົນທັງປວງທີຶ່ເຊືຶ່ອນ້ັນກ ເປັນນ ້ານ   ຶ່ງໃຈດຽວກັນ ແລະບ ຶ່ມີຈັກຄົນອ້າງວຶ່າສິຶ່ງຂອງທີຶ່ຕົນມີຢູຶ່ນ້ັນເປັນຂອງສຶ່ວນ

ຕົວ ແຕຶ່ຖືວຶ່າສິຶ່ງຂອງທັງໝົດເປັນຂອງກາງ  33 ຝຶ່າຍພວກອັຄສາວົກກ ເຕັມໄປດ້ວຍຣິດເດດອັນໃຫຍຶ່ ແລະເປັນພຍານ

ວຶ່າພຣະເຢຊູເຈ້ົາໄດ້ຊົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວ ແລະພຣະຄຸນອັນໃຫຍຶ່ໄດ້ຢູຶ່ກັບເຂົາທຸກຄົນ. 

 

         ໃນຜູ້ທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດ ພວກເຂົາກ ຍອມຮຶ່ວມໄມ້ຮຶ່ວມກັືນ.     ພຣະວິນ

ຍານບ ຣິສຸດມພີລັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຊືຶ່ອຮຶ່ວມມືກັບຄົນອືຶ່ນໄດ້.  ເຫັນວຶ່າເມືຶ່ອພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດໄດ້ເຂ້ົາປະກອບສຶ່ວນໃນຊີ

ວິດຂອງບຸກຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກ, ໃນກຸຶ່ມໝູຶ່ບ້ານ ປະເທດຊາດກ ໄດ້ຮັບການປຶ່ຽນແປງເກີດຂ ້ນ ການປຶ່ຽນແປງນັ້ນກ ໝັ້ນ

ຄົງຕລອດໄປ. 

     ຜູ້ທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນສມັຍທ າອິດໄດ້ເກີດຜົນດີເພາະພຣະວິນຍານໄດ້ສະຖິດຢູຶ່ນ າ ແລະທ າງານພາຍໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ

ຢຶ່າງອັສຈັນ. ໃນບົດທີ 4 ທັງໝດົ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວຶ່າພຣະວິນຍານໄດ້ໃຫ້ຜູ້ທີຶ່ເຊືຶ່ອຮຶ່ວມກັນ ພວກເຂົາມີຈິດນ ຶ່ງໃຈດຽວ

ກັນ (ຂ ້ 32).  ການມີຈິດໃຈເປັນອັນດຽວກັນນ້ັນໄດ້ເປັນພ ້ນຖານພາໃຫ້ເກີດຜົນດີສອງຢຶ່າງໃນການປະກາດໃນສມັຍ

ກຶ່ອນ: 

1. ພວກເຂົາມີໃຈອັນດຽວກັນແລະກວ້າງຂວາງ.  ພວກເຂົາໄດ້ແບຶ່ງປັນສິຶ່ງຂອງທີຶ່ມີ.  ໃນທຸກວນັນ້ີອາດຊອກຫາ   

ເຣືຶ່ອງຢຶ່າງນີຍ້າກ.    ເຫັນວຶ່າພວກເຂົາໄດ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອືຶ່ນສ າຄັນແລະໄດ້ຊຶ່ອຍເຫລືອດ້ວຍ

ຄວາມພ ໃຈ. 

2. ພວກເຂົາມີຄວາມຄ ດແລະຈຸດປະສົງອັນດຽວກັນ.     ພວກເຂົາໄດ້ອ້ອນວອນຂ ຄວາມກ້າຫານເພືຶ່ອປະກາດ

ຂຶ່າວປະເສີດເຣືຶ່ອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະພຣະເຈ້ົາກ ໄດ້ປະທານສິຶ່ງນັ້ນແກຶ່ພວກເຂົາ.     ພວກອັຄສາວົກໄດ້ປະ  

ກາດດ້ວຍຄວາມກ້າຫານດ້ວຍຣິດອ ານາດຂອງຂຶ່າວປະເສີດ.    ສິຶ່ງນີເ້ປັນສິຶ່ງດຽວທີຶ່ພວກເຂົາຢາກປະກາດ.  

ພວກເຮົາສາມາດເຮັດດີຫລາຍຢຶ່າງໄດ້ ແຕຶ່ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນນ ້ານ ຶ່ງໃຈດຽວກັນ.   
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       ຈະມີເວລານ ຶ່ງຄົນຈາກທກຸປະເທດ ທຸກມຸມໂລກຈະເຂ້ົາມາຮຶ່ວມກັນຕ ຶ່ພຣະທີ ຶ່ນັຶ່ງຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພືຶ່ອຍົກຍ້ອງສັຣ 

ເສີນພຣະອົງ.  ພຣະເຈ້ົາກ າລັງຈະເຮັດໃຫ້ສິຶ່ງນີເ້ກີດຂ ້ນໃນໂລກນ້ີ ເພືຶ່ອພຣະອົງຈະໄດ້ນ າເອົາຄົນທຸກຊາດມາຫາພຣະ 

ອົງ.  ໜ້າທີຶ່ຂອງພວກເຮົາກ ຄືໃຫ້ຮຶ່ວມງານກັບພຣະອົງເພືຶ່ອໃຫ້ແຜນການນ້ີສ າເຣັດ. 

 

3. ກຈິການ 4: 34-37: 

34 ເພາະວຶ່າໃນພວກເຂົານ້ັນບ ຶ່ມີຜູ້ໃດຂັດສົນ ດ້ວຍວຶ່າບຸກຄົນໃດມີໄຮຶ່ນາຫລຢ້ືາວເຮືອນກ ໄດ້ຂາຍເສັຽແລະນ າເງິນຄຶ່າ

ຂອງທີຶ່ຂາຍໄດ້ນ້ັນ  35  ມາມອບໄວ້ໃນມຂືອງພວກອັຄສາວກົ  ແລ້ວຈ ຶ່ງມີການແຈກຢາຍໃຫ້ທຸກຄົນຕາມທີຶ່ຕ້ອງການ 

36 ຝຶ່າຍໂຢເຊຟທີຶ່ອັຄສາວົກເອ້ີນວຶ່າບາຣະນາບາ (ແປວຶ່າ ຜູ້ມີໃຈອຸດຫນຸນ) ເປັນພວກເລວໄີທເກາະກຸບໂຣ  37 ກ ໄດ້

ຂາຍນາຂອງຕົນທົຶ່ງນ ຶ່ງ ແລ້ວນ າເງິນຈ ານວນນ້ັນມາມອບໃຫ້ແກຶ່ພວກອັຄສາວົກ. 

 

       ພຣະວນິຍານຊຶ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນທີຶ່ຍອມຕ ຶ່ພຣະອົງ ຄົນໃນສມັຍນ້ັນຍິນດີທີຶ່ຈະມອບສິຶ່ງຂອງຕົນເອງເປັນ

ຂອງສຶ່ວນຮວມ  ພວກເຂົາຍອມມອບທຸກສິຶ່ງເພືຶ່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ເຂ້ົາໃກ້ອົງພຣະຄຣິດ   ແລະຕ້ັງໃຈເພິຶ່ງອົງພຣະເຢຊູ

ແລະຂຶ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງ: 

 ທຸກຄ້ັງພຣະວິນຍານໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູຈັ້ກຄວາມຜິດບາບ ເພືຶ່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບການໃຫ້ອະພັຍ, ໄດ້ຮັບສັນ

ຕິສຸກ, ແລະພຣະຄູນ. 

 

 ທຸກຄ້ັງພຣະວິນຍາບ ຣິສຸດເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາຊຶ່ອຍເຫລືອຄົນອືຶ່ນ  ພວກເຮົາຄວນມີຄວາມຍິນຈະມອບສິຶ່ງຂອງ

ທີຶ່ຕົນມີແບຶ່ງປັນໃຫ້ຄົນອືຶ່ນເພາະສິຶ່ງນັ້ນລ້ວນແຕຶ່ແມຶ່ນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາ. 

 

 ທຸກຄ້ັງພຣະວິນຍານໄດ້ກຶ່າວເຖິງທິດທາງແລະຈຸດປະສົງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຄວນເຂ້ົາຮຶ່ວມກັບ

ແຜນການອັນຍິຶ່ງໃຫຍຶ່ຂອງພຣະອົງ. 

 

       ຂ  ້36-37 ໄດ້ເປັນຕົວຢຶ່າງເຖິງຜູ້ທີຶ່ເຊືຶ່ອມຈິີດໃຈກວ້າງຂວາງ.  ບາຣະນາບາໄດ້ຂາຍດິນແລະເອົາເງິນນ້ັນມາ 

ມອບໃຫ້ພວກອັຄສາວົກເພືຶ່ອແຈກຍາຍແກຶ່ຄົນທຸກຈົນ.     ພວກເຮົາຈະໄດ້ສ ກສາເຣືຶ່ອງນີຢ້ຶ່າງລະອຽດໃນບົດຮຽນໜ້າ.  

ແຕຶ່ເວລານ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນເຖິງບາຣະນາບາທີຶ່ຍອມຖວາຍຕົວແດຶ່ພຣະເຈ້ົາ ຊ ຶ່ງໄດ້ກຶ່າວໃນຂ ້ 32-33: 

 

 ພວກເຮຮົູ້ວຶ່າ ບາຣະນາບາ ເປັນນ ້ານ ຶ່ງໃຈດຽວກັບຄຣິສະຕຽນຄົນອືຶ່ນໆໃນການຖວາຍສິຶ່ງຂອງ. 

 

 ພວກເຮົາຮູ້ວຶ່າ ບາຣະນາບາ ເປັນນ ້ານ ຶ່ງໃຈດຽວກັບຄຣິສະຕຽນຄົນອືຶ່ນໆໃນການໜູນໃຈຄົນອືຶ່ນ.  ຂ ໃຫທ້ຶ່ານ

ເປັນບາຣະນາບາໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທຶ່ານ.   
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ນ າໃຊໃ້ນຊວີດິ  

  

     ເມືຶ່ອພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອົາຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອເຂ້ົາກັນ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນພລັງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ມີຄ າຖາມວຶ່າ ທຶ່ານມີຈິດໃຈ

ຢາກຈະເປັນນ ້ານ ຶ່ງໃຈດຽວກັບຄຣິສະຕຽນຄົນອືຶ່ນບ ຶ່ໃນໝູຶ່ບ້ານຂອງທຶ່ານ?   

 

 ຍອມຕ ຶ່.  ແຕຶ່ລະເຊ້ົາໃຫທ້ຶ່ານຍອມຕ ຶ່ອົງພຣະຄຣິດ ແລະຍອມໃຫ້ພຣະອົງຖອກພຣະວິນຍານບ ຣິສຸດໃສຶ່ທຶ່ານ. 

 

 ອະທຖິານ.  ອ້ອນວອນແຕຶ່ລະວັນເພືຶ່ອຄວາມເປັນນ ້ານ ຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທຶ່ານ   ແລະເພືຶ່ອໝູຶ່

ບ້ານຂອງທຶ່ານ.  ອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເອົາກ າແພງກ້ັນອອກໄປເພືຶ່ອໃຫ້ຜູ້ທີຶ່ເຊືຶ່ອທັງຫລາຍເປັນອັນນ ຶ່ງອັນ

ດຽວກັນໃນອົງພຣະຄຣິດ. 

 

 ແບຶ່ງປນັ.  ມີຄວາມກ້າຫານບອກຄົນອືຶ່ນວຶ່າທຶ່ານໄດ້ຍອມຖວາຍໝົດທັງຊີວິດຈິດໃຈໃຫ້ແກຶ່ອົງພຣະຄຣິດເຈ້ົາ.  

ເມືຶ່ອທຶ່ານໄດ້ເຫັນຄົນໃດມີຄວາມຕ້ອງການ ຂ ໃຫ້ທຶ່ານເອົາໃຈໃສຶ່ພຍາຍາມຊຶ່ອຍຄົນນ້ັນເທົຶ່າທີຶ່ມີຄວາມສາ

ມາດ. 

       

      ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ຄວາມເປັນນ ້ານ ຶ່ງໃຈດຽວກັນເພືຶ່ອໃຫເ້ກີດການຟື້ນຂ ້ນໃນຊີວິດຂອງຄົນແລະຂອງຄຣິສຕະຈັກ ສິຶ່ງ

ນ້ີອາດຈະເປັນຜົນສະທ້ອນເຮດັໃຫ້ຄົນທັງຊາດໄດ້ຖ້ິມໃຈເກົຶ່າແລະເອົາໃຈໃໝຶ່. ຂ ໃຫພ້ຣະເຈ້ົາຜຶ່ານທາງພຣະວິນຍານ 

ບ ຣິສຸດເຮັດໃຫທ້ຶ່ານມີຊີວິດທີຶ່ເກີດຜົນເພືຶ່ອຈະນ າເອົາຄອບຄົວ, ຄຣິສຕະຈັກ, ແລະກຸຶ່ມໝູຶ່ບ້ານຂອງທຶ່ານໃຫ້ເປັນນ ້ານ ຶ່ງ

ໃຈດຽວກັນ. 

 

 

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ23 ສງິຫາ 2015 (8-23-2015) 

 

 ກບັຄືນໄປຫາພາຣະໜາ້ທີີ່ 

 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ຄຣິສຕະຈັກທີີ່ມີຊີວິດຊີວາຕ້ອງມີການປະກາດຂີ່າວປະເສີດ.      

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍີ່ຊວີດິ:  

        ບາງຄ້ັງທີ່ານຢາກຈະອອກໜີໄປຫລິນ້ແມີ່ນບໍີ່?  ເພາະຄໍາເວົ້າວີ່າພັກຜີ່ອນນ້ັນມີຄວາມດຶງດູດໃຈຫລາຍ.  ຂ້າພະ

ເຈ້ົາບໍີ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງການພັກຜີ່ອນທີີ່ເຄືີ່ອນໄປເລ້ືອຍໆຈົນກາຍເປັນວຽກໜັກ ພວກເຮົາເຄີຍພົບມາແລ້ວເມືີ່ອກັບມາຈາກ

ການພັກຜີ່ອນກໍເຫັນວີ່າຕົນເອງໝົດແຮງໄປຊືີ່ໆ. 

     ສິີ່ງທີ ີ່ເຮົາຕ້ອງການພັນຜີ່ອນແມີ່ນການພັກເຊົາຈາກພາຣະປະຈໍາວັນ ເພືີ່ອໃຫ້ຮີ່າງກາຍແລະຈິດໃຈມກໍີາລັງຂ້ຶນມາ 

ໃໝີ່ ແມີ່ນສິີ່ງທີີ່ເຮັດໃຫຮ້ີ່າງກາຍແລະຈິດໃຈເປັນສຸກ.  ນ້ັນແມີ່ນສິີ່ງທີີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການບໍີ່ແມີ່ນບໍ? 

      ຕໍີ່ໄປນ້ີແມີ່ນຂີ່າວດີ:  ມີສອງທາງທີີ່ຈະຊີ່ອຍທີ່ານເຮັດສິີ່ງນັ້ນໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ ເພືີ່ອໃຫ້ພວກເຮົາເບິີ່ງເຫັນໄດ້ດີ ສິີ່ງນີ້

ທີ່ານບໍີ່ຈໍາເປັນເດີນທາງໄປໄກ  ການອ້ອນວອນແລະຖືສິນອົດອາຫານນ້ັນທີ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ໃນທຸກສະຖານທີ ີ່ແລະ

ທຸກເວລາ.  ສິີ່ງນີຈ້ະຊີ່ອຍທີ່ານໃຫ້ປັກຕາເບິີ່ງສິີ່ງສໍາຄັນໃນຊີວດິ. ໃນກິຈການ 13, ພວກເຮົາໄດ ້ເຫັນຕົວຢີ່າງອັນດີນ້ີໃນ

ຄຣິສຕະຈັກເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ.  ພວກເຂົາໄດ້ອ້ອນວອນ ຖືສິນອົດອາຫານ ແລະພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ເຮັດສິີ່ງມະຫັສຈັນເກີດ

ຂ້ຶນໃນຖ້າມກາງພວກເຂົາ. 

          

ພຣະຄມັພກີີ່າວວີ່າແນວໃດ? ( ເບິີ່ງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2ແລະ3 ) 

 

ການສຶກສາພຣະຄມັພ ີ

 

1. ກ ິຈການ 13:1-3: 

1.                                                                                         

                                                                                                     

      2.                                                                                         

                                                                                          ”  3.              

                                                                 . 

     

     ຄຣິສຕະຈັກເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽໄດ້ເປັນຕົວຢີ່າງຕໍີ່ຜູ້ທີີ່ເຊືີ່ອເພາະເຂົາໄດ້ຮັກອົງພຣະຄຣິດ ແລະໄດ້ຮັບໃຊ້ຄົນອືີ່ນໃນ

ບ້ານເມືອງຂອງພວກເຂົາ.  ພວກເຂົາໄດ້ແບີ່ງປັນຂີ່າວປະເສີດແກີ່ຄົນຕີ່າງຊາດອີກ (ເບິີ່ງ 11:20). ໃນຕອນນ້ັນຄົນທັງ

ຫລາຍຄຶດວີ່າຄຣິສະຕຽນເປັນສາຂາຂອງສາສນາຢິວ.  ຫລັງຈາກນ້ັນອົງພຣະເຢຊູໄດ ້ກີ່າວວີ່າ ພຣະອົງສະເດັດມາເພືີ່ອ

ໃຫ້ສິີ່ງທີີ່ພວກຢິວເຊືີ່ອນ້ັນເປັນຈິງ (ເບິີ່ງ ມທ 5:17).   ດັີ່ງນ້ັນ,  ພວກຢິວຜູ້ທີີ່ເຊືີ່ອໃນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໄປບອກເພືີ່ອນຝູງ

ໃຫ້ປະກາດເຣືີ່ອງຂີ່າວປະເສີດ. 
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        ທີີ່ເມືີ່ອງອັນຕີໂອເຂັຽ ຜູ້ທີີ່ເຊືີ່ອໄດ້ເຫັນວີ່າຂີ່າວປະເສີດເປັນຂອງດີຕໍີ່ທຸກຄົນ   ພວກເຂົາຈິີ່ງໄດ້ປະກາດຕໍີ່ຄົນຕີ່າງ

ຊາດ, ແລະພຣະຫັດຂອງພຣະອົງເຈ້ົາໄດ້ຢູີ່ກັບພວກເຂົາ (ກຈກ 11:21). ແຕີ່ນ້ັນມາຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ

ໄດ້ເຫັນນິມິດໝາຍໃນການປະກາດ. 

      ເມືີ່ອຄຣິສຕະຈັກເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽໄດ້ມີການນະມສັການ ແລະຖືສິນອົດອາຫານໃນບົດ 13 ມນັີກປາດຫລາຍຄົນ

ໄດ້ຮັບເຊືີ່ອພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຢີ່າງນີຢ້ີ່າງມເີຫດມຜົີນດີ.    ພວກເຂົາມີນ້ໍາໃຈຢາກປະກາດເຣືີ່ອງອົງພຣະເຢຊູແລະການ

ຮັບໃຊ້.   ຄໍາຖາມມຢູີີ່ວີ່ພວກເຮົາຈະເຮັດສິີ່ງນ້ີໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ?  ແທນທີີ່ພວກເຂົາຈະມີການວາງແຜນການໃຫ້ດີທີີ່ສຸດ 

ແຕີ່ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ເວລາອ້ອນວອນແລະຖືສິນອົດອາຫານ ພວກເຂົາໄດ້ເອົາໃຈຈົດຈໍີ່ໃສີ່ພຣະເຈ້ົາ. 

     ໃນທີີ່ສຸດພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ຕອບພວກເຂົາ!  ເມືີ່ອຄຣິສຕະຈັກໄດ້ຮີ່ວມກັນເປັນນ້ໍານຶີ່ງໃຈດຽວແລ້ວ ອົງພຣະວິນຍານບໍ 

ຣິສຸດກໍໄດ້ຊີ່ອຍເຫລືອແລະນໍາທາງ.   ອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ກີ່າວວີ່າ,  “ແຍກເອົາບາຣະນາບາອອກ ແລະໂຊໂລ

ອອກໃນງານນ້ີ” (ຂ້ໍ 2).  ນ້ີເປັນພາວະສໍາຄັນໃນປະວັດສາດຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນສມັຍນ້ັນ. ຄຣິສຕະຈັກໃນເມືີ່ອງອັນຕີ

ໂອເຂັຽໄດ້ເອົາໃຈໃສີ່ຕໍີ່ພຣະເຈ້ົາແລະໃນພຣະມະຫາບັນຊາຂອງພຣະອົງ (ມທ. 28:19-20). 

      

2. ກຈິການ 13:44-47: 

44.                                                                           45.            

                                                                                               

46.                                      ,                                                      

                                                                                             

                                     47.                                                     ,              

                                                                                     ” 

      

        ໂຊໂລເປັນຊືີ່ເກົີ່າກີ່ອນກາຍເປັນໂປໂລ (ໂຊໂລແມີ່ນຊືີ່ເຮັບເຣີ, ໂປໂລແມີ່ນຊືີ່ໂຣມັນ)   ແລະບາຣະນາບາພວກ

ເຂົາໄດ້ອອກໄປເກາະໄຊປຣັສ.   ຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ໄປທຸກບີ່ອນແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ມາເຖິງອາຊີທີີ່ມີຊືີ່ວີ່າອັນຕ ີໂອ

ເຂັຽປີຊີດີອາ.   ໃນວັນຊະບາໂຕອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນໂຮງທັມສາລາເພືີ່ອກີ່າວພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ເພິີ່ນ

ໄດ້ເທສນາເຣືີ່ອງສໍາຄັນທີີ່ເຊືີ່ອສຶບຕໍີ່ກັນມາ ຈາກພຣະຄັມພີເດີມຊຶີ່ງເປັນວຽກງານກະທໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໃນພຣະ

ຄັມພໃີໝີ່ຊຶີ່ງກີ່ຽວກັບອົງພຣະເຢຊູ.   ມີຫລາຍຄົນໄດ້ມາເຊືີ່ອໃນຂີ່າວປະເສີດ (ເບິີ່ງ ກິຈການ 13:43). 

     ບໍີ່ແມີ່ນທຸກຄົນສົນໃຈໃນຄໍາເທສນາຂອງອາຈານໂປໂລ ໃນວັນຊະບາໂຕຕໍີ່ໄປມຄົີນໄດ້ມາຟັງເທສນາ ແຕີ່ມີຄົນຢິວ

ຜູ້ມີຄວາມອິດສາໄດ້ກີ່າວຄໍາຫຍາບຊ້າແລະຕໍີ່ຕ້ານ (ຂ້ໍ 45).   ນ້ີແມີ່ນຫລັກການຂອງມານ:  ເມືີ່ອໃດພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລ້ີມ

ເຮັດວຽກງານຂອງພຣະອົງ ມານກໍຊອກຫາທາງທໍາລາຍກ ິຈການນ້ັນ.   ເພາະວີ່າເຮົາທັງຫລາຍບໍີ່ໄດ້ຕໍີ່ສູ້ກັບມະນຸດທັມ

ມະດາ ແຕີ່ຕໍີ່ສູ້ກັບຜູ້ປົກຄອງ,  ຜູ້ມີອໍານາດ,  ເຈ້ົາໂລກທີີ່ຢູີ່ໃນໂມຫະຄວາມມືດແຫີ່ງໂລກນ້ີ ແລະຕໍີ່ສູ້ກັບວິນຍານຝີ່າຍ

ຄວາມຊົີ່ວຮ້າຍໃນອາກາດສະຖານ.” (ອຟຊ 6:12).  ພຍາມານຈະເຮັດທຸກສິີ່ງຢີ່າງເພືີ່ອໃຫ້ວຽກງານຂອງພຣະເຈ້ົາຢຸດ

ລົງ ມັນບໍີ່ຢາກໃຫ້ຄຣິສະຕຽນອ້ອນວອນ ແລະປະກາດຂີ່າວປະເສີດ. 

         ເປັນໜ້າເສັຽໃຈເພາະຫລາຍເທືີ່ອແຜນການຂອງມານກໍໄດ້ຜົນ ເພາະຄຣິສຕະຈັກແຕກແຍກກັນ, ເວົ້າຂວັນກັນ, 

ຜິດຊາຍຍິງ, ແລະເຮັດບາບຕີ່າງໆ ພຍາມານຮ້ອງຂູີ່ເໝືອນດັີ່ງຕົວສິງເພືີ່ອຊອກຫາກັດກິນ (ເບິີ່ງ 1 ເປໂຕ 5:8).  ຄຣິສ

ຕະຈັກທີີ່ຕົກເປັນເຍືີ່ອຂອງມັນຈະບໍີ່ຕໍີ່ສູ້ກັບມັນແຕີ່ຢີ່າງໃດ ພວກເຂົາພາກັນຢຸດອ້ອນວອນ ບໍີ່ປັກຕາເບິີ່ງອົງພຣະເຢຊູ 

ພຽງຜູ້ດຽວເທົີ່ານ້ັນ. 
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      ທຸກວັນນ້ີພຍາມານມັນຍັງໂປໂລຫົວຂ້ຶນມາເພືີ່ອຫລອກລວງພວກເຮົາ ພວກເຮົາບໍີ່ສົມຄວນຢຸດທີີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພຣະ 

ມະຫາບັນຊາຂອງອົງພຣະຄຣິດບໍີ່ໄປເຖິງເປ້ົາໝາຍ.   ອາຈານໂປໂລແລະບາຣະນາບາບໍີ່ໄດ້ຢຸດໃນການປະກາດຂີ່າວ

ປະເສີດແມີ່ນແຕີ່ກ້າວດຽວ. ເມືີ່ອມີບັນຫາພວກເພິີ່ນກໍຍິີ່ງມີຄວາມກ້າຫານໃນການປະກາດ.  ພວກເຮົາເດີ່ຈະເຮັດຕາມ

ເພິີ່ນຢູີ່ບໍ?. 

 

3. ກຈິການ 13:48-52:  

48.                                                                                              

                                                                     49.                      

                                 50.                                                                   

                                                                                             

         51.                                                                                      

52.                                                              . 

 

        ເຖິງແມີ່ນພຍາມານຈະເຮັດແນວໃດກໍຕາມ ອົງພຣະເຢຊູກໍຍັງກະທໍາການອັສຈັນເພືີ່ອປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.  

ພວກຢິວອາດປະຕິເສດອົງພຣະເຢຊູ ແຕີ່ເຫັນວີ່າຄົນຕີ່າງຊາດໄດ້ເປີດຈິດໃຈຮັບເອົາຂີ່າວປະເສີດດ້ວຍຄວາມພູມໃຈ.  

ພວກເຂົາມີຄວາມຍິນດີດ້ວຍການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ  ມຫີລາຍໆຄົນໄດ້ເຂ້ົາມາເຊືີ່ອໃນອົງພຣະເຢຊູເຖິງຈະມີການຂົີ່ມ

ເຫງັພຽງໃດກໍຕາມ ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ແຜີ່ຂຍາຍໄປຢີ່າງວີ່ອງໄວໃນທຸກບີ່ອນ. 

     ການຂົີ່ມເຫັງບໍີ່ໄດ້ເຮັດໃຫຂ້ີ່າວປະເສີດຢຸດ ແຕີ່ຫລາຍໆຄ້ັງເປັນສິີ່ງກົງກັນຂ້າມ ມັນເໝອືນຄົນໄດ້ຖອກນ້ໍາມນັໃສີ່

ໄຟ.  ພວກອັຄສາວົກກໍໄດ້ກີ່າວເຖິງການອັສຈັນ ທີີ່ໄດ້ເຫັນຜູ້ທີີ່ຂົີ່ມເຫັງເຂ້ົາມາເປັນສິດເຊືີ່ອໃນອົງພຣະເຢຊູເພາະພຣະ

ເຈ້ົາໄດ້ທໍາງານອັນຍິີ່ງໃຫຍີ່ໃນຊີວິດຂອງຄົນເຫລົີ່ານ້ັນ. 

     ອາຈານໂປໂລແລະບາຣະນາບາໄດ້ເຮັດຢີ່າງໃດຕໍີ່ການຂົີ່ມເຫັງ? ພວກເພິີ່ນມຄີວາມກ້າຫານໃນການປະກາດຂີ່າວ

ປະເສີດ (ເບິີ່ງຂ້ໍ 50-51).  ພວກເພິີ່ນໄດ້ໄປໃນທັມມະສາລາຕາມເມືອງຕີ່າງໆ ປະກາດເຣືີ່ອງຂີ່າວປະເສີດທີີ່ຂຽນໄວ້

ທັງໝົດໃນປ້ຶມກິຈການ.   

     ຢີ່າເປັນຄົນສາຍຕາສ້ັນກັບສິີ່ງທີີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດ.  ພວກຕີ່າງຊາດມີຄວາມຍິນດີໃນຂີ່າວປະເສີດ ພວກເຂົາເປັນຜູ້

ທີີ່ເຊືີ່ອໃໝີ່ແຕີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ (ຂ້ໍ 52),   ຊຶີ່ງນໍາເອົາຄວາມຍິນດີມາສູີ່ອາຈານໂປໂລແລະບາຣະນາ

ບາອີກດ້ວຍ.  ນ້ີຈຶີ່ງເປັນເຫດໃຫ້ອາຈານໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍໄປໃຫ້ພວກຄຣິສະຕຽນໃນເມອືງຟລີີບປອຍ. “ເຮົາລະນຶກ

ເຖິງພວກເຈ້ົາທັງຫລາຍເມືີ່ອໃດ ກໍໄດ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທຸກເທືີ່ອ. ແລະທຸກເວລາທີີ່ເຮົາອ້ອນວອນຂໍເພືີ່ອ

ພວກເຈ້ົາ ເຮົາກໍທູນຂໍດ້ວຍໃຈຍິນດີ (ຟລປ 1:3-4) 

 

 

ນໍາໃຊໃ້ນຊວີດິ  

   

          ທີ່ານຈະຕອບສນອງຕໍີ່ຄໍາເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາເຣືີ່ອງພຣະມະຫາບັນຊາແນວໃດ?  ຂໍໃຫ້ທີ່ານພຈິາຣະນາເຖິງຄໍາ

ແນະນໍາຂ້າງລຸີ່ມນ້ີ: 
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 ອະທຖິານທກຸໆ ວນັເພືີ່ອຄນົທີີ່ບໍີ່ເຊືີ່ອ.  ອ້ອນວອນສະເພາະເພືີ່ອຜູ້ທີີ່ຕ້ອງການອົງພຣະຄຣິດ.  ອ້ອນວອນໃຫ້

ຂີ່າວປະເສີດໄດ້ແຜີ່ຂຍາຍອອກໄປໃນກຸີ່ມໝູີ່ບ້ານຂອງທີ່ານ ແລະທົີ່ວໂລກ. 

 

 ແບີ່ງປນັຂີ່າວປະເສດີ.  ການປະກາດຂີ່າວປະເສີດນ້ີບໍີ່ແມີ່ນແຕີ່ປະໃຫ້ສິດຍາພິບານຫລອືາຈານເທົີ່ານ້ັນ.  ແຕີ່

ເປັນໜ້າທີີ່ຂອງຄຣິສະຕຽນແຕີ່ລະຄົນໃຫ້ຊອກຫາໂອກາດເປັນພຍານເຣືີ່ອງຂີ່າວປະເສີດ. 

 

 ນາໍພາກຸີ່ມຂອງທີ່ານໄປປະກາດຕີ່າງບີ່ອນ ຫລຕືີ່າງປະເທດ.  ວາງແຜນການນໍາເອົາກຸີ່ມຂອງທີ່ານປະກາດ

ຂີ່າວປະເສີດໃນສິີ່ງທີີ່ເຫັນໄດ້ ແລະໃຊ້ໄດ້ໃນກຸີ່ມໝູີ່ບ້ານຂອງທີ່ານ. ເລ້ີມດ້ວຍການອະທິຖານອ້ອນວອນ. 

 

     ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຫລາຍໆສິີ່ງທີີ່ພວກເຮົາພາກັນເຮັດຈົນສໍາເຣັດໃນຊີວິດນ້ີໃນຄຣິສຕະຈັກທີີ່ເຮົາສັງກັດຢູີ່.  ຕໍີ່ໄປນ້ີ

ເປັນເວລາສົມຄວນແລ້ວທີີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫນັພລັງແລະອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະຈະບໍີ່ມ ີວທີິດີກວີ່ານ້ີຄືໃຫ້ພວກ

ເຮົາເລ້ີມດ້ວຍການຖືສິນອົດອາຫານ ແລະອ້ອນວອນອະທິຖານ. 

 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 

http://www.lsbf.org/
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ30 ສງິຫາ 2015 (8-30-2015) 

 

 ເອາົໃຈໃສໃ່ນການຕອ້ນຮບັແຂກ 

 

ຂ ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ:   ການຕ້ອນຮັບແຂກເປັນວິທງ່ີາຍທີ່ຈະໃຊ້ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ.      

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ່ຊວີດິ:  

                          ຈ ່                                                                     : 

          . 

        ຣ                     ຊິ . 

                                      ກ               ທີ ່                               ດິກ. 

                                                                          .                          

             ຄວາມ າ                   . ຣ             ຣ                                          

ຄວາມ  ັມ          ັກ               .      ຣ                                             ຣ    

         ຣ      . 

 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ ້ 1 ແລະ 2 ) 

 

ການສຶກສາພຣະຄມັພ ີ

1.      14:12-14: 

12      ຣ                         ຣ                                                               

                                                                                              

     13                                                                               14         

                                                    ຣ                                    

                   ” 

  

    ບົດນ້ີໄດ້ກ່າວເຖິງສອງຢ່າງທີຂ້່າພະເຈ້ົາມັກຫລາຍ:  ເຣ ່ອງພຣະເຢຊູ ແລະເຣ ່ອງອາຫານ.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ໂອ

ກາດແບ່ງປັນອາຫານເພ ່ອສອນພວກເຮົາເຖິງເຣ ່ອງຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຣ ່ອງຕ້ອນຮັບແຂກ.    ອົງພຣະເຢຊູ

ເປັນຜູ້ຮັບຕ້ອນແຂກຄົນອ ່ນໄດ້ດີທີພ່ວກເຮົາຄວນເອົາເປັນຕົວຢ່າງ.   ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ອາຫານເພ ່ອເຕ້ົາໂຮມຜູ້ຄົນ, 

ເພ ່ອສິດສອນ, ແລະສະແດງຄວາມຮັກຕ ່ພວກເຂົາ. 

     ຕາມຄ າສອນໃນບົດນ້ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ເຮັດສອງຢ່າງ:  ນ່ຶງ, ພຣະອົງບອກພວກເຮົາໃຫ້ເຊີນເອົາຄົນອ ່ນໃນ

ໝູບ້່ານ ອົງພຣະເຢຊູບ ່ໄດ້ຕ ່ຕ້ານການໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າຄົນອ ່ນຈະຮູ້ວ່າເຮົາ
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ເປັນສາວົກຂອງພຣະອົງກ ເພາະພວກເຮົາໄດ້ຮັກກັນແລະກັນ (ເບ່ິງໂຢຮັນ 13:35). ມັນເປັນການສ າຄັນທີຈ່ະເຂ້ົາໃຈ

ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສາມັກຄີທັມແລະການຕ້ອນຮັບແຂກ: 

 

                         ຜູ້        ຣ  ຣ                . 

                                                           . 

 

                     :                                                                                   

    !     ຣ        ໃຊ້          ການສ້າງຕ້ັງ       ຣ                             :                       .  

                                        ຣ             ນ             ຣ                   າ     

     ້                                           .            ຣ                        ຮັບ          

                           .                                                   ຈະ          ທີ ່   

 ນ        .         ຣ                                        :                              

                                                 ຣ           ກັບ           . 

                      ຶ ່                                              ຣ                      

   ທີສ່ົ່ງ ຣ        ໄປໃຫ້       .    ຣ                                  .                            

                          ຂອງທ່ານ. 

2.      14:15-24: 

15                                                       ຣ                                             

 ຣ               ”   16  ຣ                    ,                                                      

17                                                                                                 

      ຣ                      ”  18                                                                       

                                              ”    19                                                        

                             ”  20                                                               ”  21     

                     ຣ                                                                                   

                                                                                ”  22         

                                                                                    ”  23             

                                                                                              

      ”  24                                                                                       

             ” 

 

                   ເຣ ອ່ງ            ຣ                                                            

    .                    ທັມ                                  .                                   

                    ຫ     ,                                      ໄດ້                                 
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        .                                                                                    

     ຈະ         : 

 

            ້                                                ”      18) 

            ້                                                          19) 

                                      ”      20) 

        ເຫດຜົນ                      ທີຍ່ອມຮັບບ ່                ຣ                    ກ              

    .                                                ໂບດ                                      

                            ?   

 

 ຂ້ອຍໄປບ ່ໄດ້ເພາະ                  ໆ        ຂ້ອຍຈະ       ຣ    ” 

  ມ ນ້ີ້ຂ້ອຍ             ” 

                 ທີບ່ ່   ສ າລັບຂ້ອຍ” 

                     ຫາ                       ຖ                      ່     ຣ      ຣ                     

               .                         ຂອງ                                                         

                       ເວົ້າກັບ     ຂອງ                 ກ່າວ                                      ້  

             22). 

                                              ້                                                .     

                                                                     (ມາໂບດ)     ວ່າ          

   ້                              .                ຣ                ຣ  ຣ                        

                                                                             ຫາກ    . 

          ຣ                                                                              ພວກເຮົາ   

ຖ ກ                 ໃນການ ຊ ້                       ັບ    ຣ                                         

 ຣ                .   

      ຣ                                                                                       

ເຈ້ົາ                    ຈ່ຶງ                        ຣ           ”                           

                       .                                                                  

    ຣ                  ເພ ່ອ        ຣ        ຣ      . 

                                                            ຣ     ແລ້ວ ແລະ               ຣ     

                       ນ າ.                        ອ ່ນ                     ເຈ້ົາ      ຣ        ຣ      .  

                                        ? 
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ນ າໃຊໃ້ນຊວີດິ  

  

                                                                  ? 

 

                 .          ມີ                               ທີ ່                                

             ຖ້າມກາງ   ທັງຫລາຍ          ຈັກ ໃຫ້        ຂອງທ່ານ     ຮ່ວມ             . 

 

                .                         ເປັນການ            ່າ            ເຂົາເຈ້ົາ        

                     ລັ        ໄດ້             ວາງ        ເຮົາ          . 

 

                                   .                  ເບ່ິງ                                          

ໃຫ້                   ຈັກ ຣ            ຊ່ຶງ         ັມ    ສາມັນ                   ຄົນເຫລ່ົາ         

       ຣ                     . 

 

              ນ    ກ         ສ່ິງທີດີ່                                  ຣ      ຄ    ທີ ່   ເຊີນ      ພາເຂ້ົາ    

                   ທີ ່                      ”                                 ຮັບ             

    ເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາ             ຂອງທ່ານ. 

 

 

 

ອ ປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 
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