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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 3 ມິຖຸນາ 2018 (06-03-2018) 
 
 

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງມາຢູ່ທ່ີນີ້? 
 

ເມື່ອໃດທາ່ນໃດ້ເຫັນສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງໃນທັມຊາດແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ "ຈ່ັງແມ່ນເປັນຫນ້າມະຫັສຈັນໃຈແທ້!"? 

 
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
         ວິຊາທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາມັກທີ່ສຸດຕອນສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທຍາລັຍແມ່ນ ດາຣາສາດ 1 ແລະ 2 (ການສຶກສາຂອງການ 
ເຄ່ືອນໄຫວແລະຕໍາແຫນ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງດວງດາວໃນທ້ອງຟ້າ).  ໃນຕອນນ່ຶງໃນລະຫວ່າງດາຣາສາດ 2,   ທ່ານອາ 
ຈານສອນໄດ້ບອກກຸ່ມພວກເຮົາໃຫ້ອອກໄປນອກຊານເມືອງ,ແລະຈັບກຸ່ມຢູ່ໃນສວນສາທາຣະນະຫ່າງໄກ    ແຕ່ບ່ໍໃຫ້
ໄປກ່ອນ 9 ໂມງແລງ. ລາວມີສ່ິງແປກໃຈສໍາລັບພວກເຮົາ. 
     ໃນຄືນນ້ັນພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດເຫັນບາງສ່ວນຂອງກຸ່ມດາວທາງຊ້າງເຜືອກຜ່ານກ້ອງສ່ອງທາງໄກພລັງສູງຂອງມະ 
ຫາວິທຍາລັຍ. ທ້ອງຟ້າເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມືດມົນ.  ດວງດາວສ່ອງແສງສະວ່າງກ້າ.  ມັນແມ່ນເຣື່ອງທີ່ບ່ໍຫນ້າເຊື່ອ ທີ່ 
ໄດ້ເຫນັຄວາມຫຼາຍຫຼາກຂອງດວງດາວທີ່ເຫຼືອຄະນານັບ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນຂະນະນ້ັນຂ້ອຍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍມີ 
ຕົນໂຕຂນາດນ້ອຍລົງກວ່າເກ່ົາ. 
      ໃນຂະນະນ້ັນຊຶ່ງພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຕົວຂອງເຮົານ້ອຍ ບາງທີເຖິງແມ່ນຄິດວ່າໄຮ້ຄຸນຄ່າ  ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບ
ຄວາມໝາຍສ່ວນເລິກຂອງຊີວິດທີ່ "ນ້ອຍ" ຂອງພວກເຮົາສາມາດປາກົດຕົວຂ້ຶນມາ. ຂ້ອຍແມ່ນໃຜໃນຈັກກະວານອັນ
ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານແລະບ່ໍສາມາດວັດແທກໄດ້ນ້ີ?  ຂ້ອຍເປັນຢູ່ໄດ້ເພາະຊີວິດຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບການພັທນາໂດຍບັງ  
ເອີນຈາກເຊລລ໌ດຽວຫຼືບ່ໍ? ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງມາຢູ່ທີ່ນ້ີ? 
         ພຣະຄັມພີບອກໄວ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາຈ່ຶງຢູ່ທີ່ນ້ີ. ຄວາມເປັນຈິງ,  ພຣະຄັມພີເລ້ິມຕ້ົນ
ດ້ວຍຄໍາອະທິບາຍຂອງຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພວກເຮົາ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງພວກເຮົາໂດຍການອອກແບບແລະພຣະປະ 
ສົງ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ. 
 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 
1. ປະຖົມມະການ1:1-5 
1ໃນຕ້ົນເດີມນ້ັນ    ພຣະເຈ້ົາຊົງນີຣະມິດສ້າງແຜ່ນດິນ   ແລະສັບພະທຸກສ່ິງໃນທ້ອງຟ້າ.    2ໂລກບ່ໍທັນມີຮູບຮ່າງເທື່ອ 
ຄວາມມືດຫຸ້ມຫໍ່ມະຫາສມຸດອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງເວີ່ນວຽນຢູ່ເທິງນ້ຳ.   3ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງສ່ັງວ່າ,   “ໃຫ້ແສງສະວ່າງເກີດມີຂ້ຶນ” ແສງສະຫວ່າງກໍມີຂ້ຶນມາ.  4ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງທອດພຣະເນດແສງສະວ່າງ
ດ້ວຍຄວາມພໍພຣະທັຍ. ດ່ັງນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງແຍກແສງສະວ່າງອອກຈາກຄວາມມືດ.5ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນແສງສະວ່າງ
ນ້ັນວ່າ, “ກາງເວັນ” ແລະຊົງເອ້ີນຄວາມມືດນ້ັນວ່າ“ກາງຄືນ” ມື້ຄືນຜ່ານໄປ ມື້ເຊົ້າຕ່າວມາ ແມ່ນມື້ທີໜຶ່ງ. 
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       ວັນແລກນ້ັນສໍາຄັນ. ວັນແລກເປີດໂຮງຮຽນ. ວັນແລກເລ່ິມຕ້ົນເຮັດງານໃຫມ.່ ວນັແລກທີ່ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ອອກ
ຈາກໂຮງໝໍມາບ້ານ. ພຣະຄັມພີເລ້ິມຕ້ົນດ້ວຍການຊົງສ້າງມື້ທີນ່ຶງ.  ຄໍາວ່າ "ໄດ້ຊົງສ້າງ" ໄດ້ແປມາຈາກພາສາເຮັບເຣີ 
"ບາຣາ" ຊຶ່ງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ມາຕລອດເຖິງກິຈກັມໃໝ່ໆ, ແລະພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນປະມຸກຂອງກິຈກັມໃໝ່ໆເຫຼົ່ານ້ັນຢູ່ສເມີ.  
       ຖ້າຫາກທ່ານຖາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ "ພຣະຄັມພີແມ່ນກ່ຽວກັບຫຍັງ?"  ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕອບງ່າຍໆວ່າ "ແມ່ນກ່ຽວກັບ 
ພຣະເຈ້ົາ?"ດ່ັງທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນພຣະຄໍາ 5 ຂ້ໍແລກ, ຄໍາວ່າ "ພຣະເຈ້ົາ" ໄດ້ຖືກເນ້ັນໜັກເຖິງ 6 ຄ້ັງ.   ພາສາເຮັບເຣີ 
"ເອໂລຮິມ"  ໄດ້ຖືກແປວ່າ  "ພຣະເຈ້ົາ"  ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົນໃຈໃນຄວາມເລິກລັບ ແລະພຣະອໍານາດຂອງພຣະອົງ. 
ທ່ານຈະສາມາດເຫັນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແລະພຣະອໍານາດຂອງພຣະອົງໃນພຣະຄໍາເຫຼົ່ານ້ີ: "ພຣະເຈ້ົາຊົງນີຣະມິດ...ພຣະ
ວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງເວີ່ນວຽນຢູ່....ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງວ່າ...ພຣະເຈ້ົາຊົງທອດພຣະເນດ...ພຣະເຈ້ົາຊົງແຍກ....ພຣະ

ເຈ້ົາຊົງເອ້ີນວ່າ..."(ຂໍ້ 1-5). 
 

 
ພຣະຄັມພີຂ້ໍຕ້ົນເຫຼົ່ານ້ີສອນໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ຄວາມຈິງທີ່ສໍາຄັນບາງຢ່າງກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ. 
 
 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະຖິດຢູ່ແລ້ວກ່ອນທີ່ຈະມີໂລກຈັກກະວານ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງປາກົດຢູ່ໃນປໂຍກແລກຂອງພຣະ

ຄັມພ.ີ  ພຣະທັມເຮັບເຣີ ບົດທີ 11 ຂ້ໍ 6 ບອກເຮົາວ່າບຸກຄົນທີ່ຫຍັບເຂ້ົາມາໃກ້ພຣະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຊື່ອວ່າ 
ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ແລ້ວ, ແລະພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ລາງວັນແກ່ພວກທີ່ສແວງຫາພຣະອົງ.   ຄວາມຈິງແລະການ 
ຊົງສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະອົງບ່ໍແມ່ນການສົງສັຍແຕ່ປະການໃດເລີຍ.  

 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງສວັນແລະໂລກ.  ເຖິງແມ່ນວ່າວິທຍາສາດໄດ້ພະຍາຍາມອະທິບາຍຕ້ົນຕໍຂອງໂລກແລະ
ຈັກກະວານກໍຕາມ, ພຣະຄັມພີຊົງປະກາດວ່າພຣະເຈ້ົາແມ່ນພຣະອົງຜູ້ຊົງນໍາທຸກສ່ິງມາສູ່ການເປັນຢູ່. 

 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງສວັນແລະໂລກດ້ວຍພຣະວາຈາ, ພຽງແຕ່ບັນຊາໃຫ້ເກີດຂ້ຶນ. ນັກວິຊາການໄດ້ເອ້ີນສ່ິງນ້ີ
ວ່າ  ເຄຣເອຊິໂອ ເອັກຊ໌ນີຮີໂລ,  ຫຼື   "ການສ້າງສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງຈາກຄວາມບ່ໍມີຫຍັງ    ຄືຈາກຄວາມວ່າງເປ່ົາ". 
ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເອົາພັດສະດຸທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແລະປະດິດໃຫ້ເປັນໜ່ວຍໂລກ, ພຣະອົງພຽງແຕ່ຊົງບັນຊາໃຫ້ເກີດຂ້ຶນ.  

 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນຊາ, ແຍກແສງສະວ່າງແລະຄວາມມືດ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາພຣະຣາຊກິດຢ່າງນ້ີເໝືອນ
ກັນໃນອານາຈັກແຫ່ງວິນຍານ;  ພຣະອົງຊົງຈໍາແນກລະຫວ່າງພວກທີ່ຢູ່ໃນແສງສະວ່າງຂອງພຣະອົງແລະບັນ 
ດາຜູ້ທີ່ເລືອກດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມມືດຂອງຄວາມບາບ.(ເບ່ິງ 1 ທຊນ 5:5). 

 ພຣະເຈ້ົາຊົງສໍາແດງພຣະອໍານາດຂອງພຣະອົງ   ໂດຍຊົງບັລຍາຍພາກສ່ວນຂອງການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ.  
ໃນວັທນະທັມຂອງຊາວເຮັບເຣ,ີ  ການໃຫ້ຊື(່ນາມຍົດ)ຂອງໃຜຜູ້ນ່ຶງຫຼືສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງ ເປັນສັນຍາລັກຂອງການ
ມີອໍານາດເໜືອສ່ິງນ້ັນໆ.(ເບ່ິງ ພບຍ 3:14;  2 ກສດ 23:34).   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະກາດການເປັນພຣະເຈ້ົາ
ຂອງພຣະອົງເໜືອການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງໂດຍຜ່ານການຊົງຕ້ັງຊື່ ໃຫ້ແກ່ສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນ. 

 

2. ປະຖົມມະການ 1:26-27 
26ຄັນແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ,   “ບັດນ້ີເຮົາຈະສ້າງມະນຸດໃຫ້ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືເຮົາເອງ   ເຂົາຈະມີອຳນາດເໜືອ 
ກວ່າປາ ນົກ ສັດປ່າ ແລະສັດເລືອຄານຕ່າງໆ.” 27ດ່ັງນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງສ້າງມະນຸດໃຫ້ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັນກັບພຣະ
ອົງ ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງຊາຍແລະຍິງ. 
 

ລັກສະນະຂອງການສ້າງແນວໃດມັກຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກພຣະອໍານາດແລະຄວາມງົດງາມຂອງພຣະເຈົ້າ? 
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          ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ປ່ຽນແປງວິວັທນາການຈາກສ່ິງຕ່າງໆທີ່ສລັບຊັບຊ້ອນໜ້ອຍກວ່າເປັນເວລາຫຼາຍລ້ານປີ.  ການ 
ຊົງສ້າງຊີວິດມະນຸດໄດ້ເປັນມາຢ່າງທັນທີທັນໃດ, ແລະເປັນມົງກຸດແຫ່ງການຊົງສ້າງສັນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ກ່ອນອ່ືນພຣະ 
ອົງຊົງໄດ້ຈັດແຈ່ງສະຖານທີ່ໆສາມາດຮອງຮັບຊີວິດມະນຸດໂດຍການສ້າງໂລກແລະຈັດແຈ່ງອົງປະກອບຂອງໂລກໃຫ້
ເປັນລະບຽບ. (ເບ່ິງ ປຖກ 1:1-25).  ຕ່ໍໄປ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງມະນຸດ: 
 ມະນຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນມາໃຫ້ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືພຣະເຈ້ົາ. ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປັນທີ່ເຂ້ົາໃຈດີໃນ

ວິທີທາງຕ່າງໆ, ແລະໂດຍສະເພາະໃນດ້ານຈິດວິນຍານ: ພວກເຮົາໄດ້ຖືກຊົງສ້າງຂ້ຶນມາດ້ວຍພຣະປະສົງໃຫ້
ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ.  ດ້ວຍເຫດວ່າພຣະຄໍາເຫຼົ່ານ້ີຈົດຈ່ໍໃສ່ການຄອບຄອງຂອງມະນຸດເໜືອທຸກສ່ິງ
ທຸກຢ່າງຂອງການຊົງສ້າງ,  ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໃຈພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄວາມໝາຍວ່າພວກ
ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງທໍາຕົວໃຫ້ເປັນຕົວແທນຂອງພຮະອົງ. 

 ມະນຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນມາໃຫ້ມີອໍານາດເໜືອກວ່າສັດທັງປວງ.  ມະນຸດທີ່ໄດ້ຖືກຊົງສ້າງຂ້ຶນຕາມພຣະລັກສະ 
ນະຂອງພຣະເຈ້ົາມີຄວາມສາມາດນຶກຄິດ, ມີຄວາມສລາດຢ່ັງຮູ້, ແລະມີຄວາມສາມາດຕັດສິນໃຈ ໃນຖານະ
ເປັນຕົວແທນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ເພື່ອດູແລປົກປັກຮັກສາການຊງົສ້າງຂອງພຣະອົງ,  ຮວມທັງສ່ິງມີຊີວິດຕ່າງໆ, 
ພວກເຮົາສົມຄວນສແວງຫາການນໍາໃຊ້(ໃຫ້ເປັນປໂຍດ)  ບ່ໍແມ່ນທໍາລາຍ  ສ່ິງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້
ແກ່ພວກເຮົາ. (ຄຳວ່າຮູບຮ່າງ ບ່ໍແມ່ນຮ່າງກາຍ ແຕ່ແມ່ນວິນຍານ, ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະວິນຍານ) 

 ມະນຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນມາໃຫ້ມີອໍານາດເໜືອໂລກ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານພຣະພອນໃນການໃຊ້ຊັພະຍາ 
ກອນທັມມະຊາດຂອງໂລກ ທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ແລະບ່ໍສາມາດທົດແທນໄດ້.  ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບແກ່ພວກເຮົາທັງປວງໃຫ້ດູແລປົກປັກຮັກສາໂລກໜວ່ຍນ້ີ;   ໃນເວລາດຽວກັນພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໃຊ້ຊັພະຍາກອນຂອງໂລກເພື່ອຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງມະນຸດຊາດ.  

       ທຸກໆແງ່ມຸມຂອງການຊົງສ້າງ  ພ້ອມຕົວເຮົາຊາຍຫຼືຍິງຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ   ບ່ໍແມ່ນເປັນແຕ່ພຽງ
ສ່ິງທີ່ດີເທົ່ານ້ັນ, ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວສລຸບໄວ້ວ່າ "ຊົງພໍພຣະທັຍ"(ຂ້ໍ 1:31) 
 
 
  

3. ປະຖົມມະການ 1:28-31 
28ຄັນສ້າງແລ້ວ ກໍຊົງອວຍພອນໃຫ້ແກ່ເຂົາວ່າ,  “ຈ່ົງມີລູກເຕ້ົາໃຫ້ມາກຫລາຍ ໃຫ້ເຊື້ອສາຍຂອງພວກເຈ້ົາມີຢູ່ທົ່ວທຸກ
ແຫ່ງເພື່ອຄຸ້ມຄອງໂລກເຮົາ ໃຫ້ພວກເຈ້ົາມີອຳນາດເໜືອກວ່າປາ ນົກ ສັດປ່າ ແລະສັດເລືອຄານທຸກຊະນິດ.”  29ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ, “ສຳລັບພວກເຈ້ົາເຮົາໄດ້ໃຫ້ພືດ ແລະໝາກໄມ້ທຸກຊະນິດເປັນອາຫານ. 30ແຕ່ສຳລັບສັດປ່າ ສັດ
ເລືອຄານແລະຝູງນົກນ້ັນເຮົາໄດ້ໃຫ້ຫຍ້າເປັນອາຫານ” ແລ້ວສ່ິງນ້ັນກໍເກີດມີມາ. 31ພຣະເຈ້ົາຊົງທອດພຣະເນດສັບພະ
ທຸກສ່ິງທີ່ຊົງນີຣະມິດສ້າງ ກໍຊົງພໍພຣະທັຍຫລາຍ ມື້ຄືນຜ່ານໄປມື້ເຊົ້າຕ່າວມາ ແມ່ນມື້ທີຫົກ. 
 
       ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ,  ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່
ໃນຄວາມມືດໃຫ້ພວກເຮົາເດົາວ່າພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດແນວໃດ.   ຫຼັງຈາກໄດ້ອວຍພຣະພອນແກ່   ອາດາມແລະເອວາ
ແລ້ວ, ພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ພຣະບັນຊາ 5 ຂ້ໍເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອຟັງແລະປະຕິບັດຕາມ. 1. ຈ່ົງສັດຊື່, 2. ຈ່ົງອອກແມ່ແຜ່ລູກ, 3. 
ໃຫ້ເຕັມໂລກ, 4. ຄອບຄອງແຜ່ນດິນ, 5. ປົກຄອງເໜືອສັດສາວາສ່ິງໃນໂລກນ້ີ.  ພຣະບັນຊາ 3 ຂ້ໍແລກແມ່ນວ່າດ້ວຍ 

ການຖືກຊົງສ້າງໃຫ້ເໝືອນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາມຜົີນກະທົບໃນການເຫັນຕົນເອງແລະເຫັນຜູ້ອ່ືນຢ່າງໃດ? 
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ພຣະພອນຂອງການສົມຣົດ(ແຕ່ງງານ)ແລະຄອບຄົວ. ສະຖາບັນແລກທີ່ຖືກສ້າງໂດຍພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ແມ່ນຄຣິສຕະຈັກ
ຫຼືປະເທດຊາດ; ແຕ່ແມ່ນຄອບຄົວ.  ຄອບຄົວແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ, ແລະແມ່ນສະຖານທີ່ໆ ຫຼາຍສ່ິງຫຼາຍ 
ຢ່າງຂອງຄວາມຈໍາເປັນທີ່ສຸດຂອງມະນຸດໄດ້ຖືກຕອບສນອງ.  
         ພວກເຮົາເໝືອນກັນຕ້ອງ "ຄຸ້ມຄອງ" ແລະ "ມີອໍານາດເໜືອ"(ຂ້ໍ 28)ໂລກ ແລະສ່ິງທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງໃນໂລກນ້ີ.
ປະຊາຊົນຊາວຢິວຢູ່ໃນສັງຄົມກະສິກັມແລະມີຄວາມນັບຖືຕ່ໍຄວາມສັກສິດຂອງຊີວິດ ການຄຸ້ມຄອງບັວລະບັດສັດລ້ຽງ
ຂອງພວກເຂົາແມ່ນພາກສ່ວນຂອງວັດທະນະທັມຂອງພວກເຂົາ ດ່ັງກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ເວົ້າວ່າ:"ຄົນຊອບທັມຍ່ອມ 
ເຫັນແກ່ຊີວິດສັດຂອງລາວ" (ສພສ 12:10).   ການຄຸ້ມຄອງພິທັກຮັກສາແຜ່ນດິນໂລກ ແລະສ່ິງມີຊີວິດຂອງໂລກເປັນ
ສິດພິເສດແລະສ່ິງທີ່ມີກຽດ. 
       ພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈ້ົາເຫຼົ່ານ້ີຍັງເໝືອນເດີມ(ບ່ໍໄດ້ປ່ຽນແປງ) ຫຼັງຈາກຄວາມບາບເຂ້ົາມາໃນໂລກນ້ີ ພວກເຮົາ
ຍັງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ່ໍແຜ່ນດິນໂລກ, ແຕ່ມັນຕ້ອງເປັນໜ້າທີ່ວຽກງານທີຍ່າກລໍາບາກ.  ການມີອໍານາດເໜືອສ່ິງມີຊີວິດ
ທັງປວງກໍເຊັ່ນດຽວກັນ,  ມັນນໍາບັນຫາແລະອຸປສັກຈໍາເພາະສ່ວນນ່ຶງຂອງມັນເອງມານໍາດ້ວຍ.    ພາຣະເຫຼົ່ານ້ີສາມາດ
ເປັນສ່ິງທີ່ອິດເມື່ອຍລ້າ,   ແຕ່ມນັສາມາດເປັນລາງວັນອັນມະຫາສານແກ່ພວກເຮົາ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງອວຍພຣະພອນແກ່
ພວກເຮົາໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາທໍາໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍສ່ິງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໄວ້ແລ້ວ   ແລະ
ພວກເຮົາເຮັດດ່ັງນ້ັນໃນວິຖີທາງທີ່ຖວາຍພຣະກຽດ ສັຣເສີນ ພຣະອົງ.  ອາເມນ. 
.  

 
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງພວກເຮົາຂ້ຶນມາເພື່ອດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ.ຈ່ົງທໍາໃນສ່ິງຕ່ໍລົງໄປນ້ີເພື່ອເປັນ
ການດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມຈິງນ້ັນໃນອາທິດນ້ີ: 
 ຈົງຈົດຈໍາພຣະຜູ້ສ້າງຂອງທ່ານ. ພຣະທັມປັນຍາຈານ 2:1 ໜຸນໃຈພວກເຮົາ "ຈ່ົງລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ສ້າງຂອງ

ເຈ້ົາ". ເມື່ອທ່ານຫຼຽວເບ່ິງທ້ອງຟ້າເວລາກາງຄືນອາທິດນ້ີ, ໃຫ້ທ່ານຈົດຈໍາໄວ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ດາວໃຫຍ່
ແລະດາວນ້ອຍທຸກດວງໃຫ້ມີຂ້ຶນ,ຈົ່ງຂອບພຣະຄຸນໃນການຊົງສ້າງແລະພຣະມະຫິດທິຣິດຂອງພຣະອົງ. 

 ຈົງຈໍາໄວ້ໃນໃຈ ມັດທາຍ 6:26.  "ຈ່ົງເບ່ິງນົກປ່າ: ມັນບ່ໍໄດ້ຫວ່ານ,  ບ່ໍໄດ້ເກັບກ່ຽວ, ແລະບ່ໍໄດ້ທ້ອນໂຮມໃສ່
ເລ້ົາໄວ້; ແຕ່ພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນກໍຍັງຊົງລ້ຽງນົກນ້ັນ ! ພວກທ່ານປະເສີດຫຼາຍກວ່ານົກ
ບ່ໍແມ່ນຫລື?"  ພຣະເຈ້ົາຊົງຫ່ວງໃຍທ່ານຫຼາຍກວ່ານົກປ່າ. ທ່ອງຈໍາພຣະຄໍາຂ້ໍນ້ີເມື່ອໃດທີ່ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກ 
ວ່າທ່ານກໍາລັງຖືກທົດລອງວ່າພຣະອົງບ່ໍຊົງຢູ່ຝ່າຍທ່ານອີກແລ້ວ. 

 ຈົງເລ້ີມຕ້ົນຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງທ່ານໂດຍມີພຣະປະສົງ, ແລະດ້ວຍການສັມພັນ 
ກັບທ່ານ. ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, ອົງພຣະເຢຊ,ູ ຊົງໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນເພື່ອທ່ານ.  ຈ່ົງສົນທະນາກັບກຸ່ມແລະສິດ
ຍາພບິານຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບການລິເລ້ິມຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ. 
 

ທ່ານບ່ໍຕ້ອງອັສຈັນໃຈ ຫຼືເດົາວ່າ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈ່ຶງມາຢູ່ທີ່ນ້ີ?   ທ່ານໄດ້ຖືກຊົງສ້າງຂ້ຶນມາກໍເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມ
ສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນwww.lsbf.org  ໂດຍSSK 

ມີຄວາມໝາຍແນວໃດທ່ີທັງສອງ-ຊາຍແລະຍິງ-ໄດ້ຖືກຊົງສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ຄ້າຍຄືກັບພຣະເຈ້ົາ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 10 ມຖຸິນາ 2018 (06-10-2018)

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງຢູ່ໃນຄວາມສັບສົນນ້ີ? 

ໃນຊ່ວງການເຕີບໃຫຍ່, ແມ່ນຫຍັງເປັນກົດລະບຽບບາງຢ່າງທີ່ທ່ານມີບັນຫາໃນການປະຕິບັດຕາມ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພວກເຮົາທໍາລາຍຄວາມສັມພັນທີ່ສົມບູນແບບກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
        ທ່ານມີເກມທີ່ທ່ານມກັທີ່ສຸດທີ່ທ່ານມັກຫຼິ້ນຫຼືບ່ໍ?ສ່ວນເກມຂອງຂ້ອຍແມ່ນ "ໂມໂນໂປລີ". ພັລຍາຂອງຂ້ອຍຄັດ 
ຄ້ານກົລຍຸດກົລວິທີຂອງຂ້ອຍ:ຂ້ອຍເຊື່ອງເງິນໃບໃຫຍ່ຫຼາຍໃບທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮັບໂດຍທີ່ລາວບ່ໍໄດ້ສັງເກດເຫັນ. ລາວຂາຍ
ຊັບສົມບັດໃຫ້ຂ້ອຍໂດຍຄິດວ່າຂ້ອຍບ່ໍສາມາດຊື້ເຮືອນຫຼືໂຮງແຮມໄດ້. ແຕ່ໃນທັນທີທີ່ລາວຂາຍຊັບສິນນ້ັນ ຂ້ອຍກໍດຶງ
ເງິນທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຊື່ອງເອົາໄວ້ນ້ັນອອກມາຈ່າຍແລະການຫຼິ້ນກໍ "ອາວະສານ"(game over). ລາວຕ່ໍວ່າຕ່ໍຂານ ວ່າຂ້ອຍ 
ຂ້ີຫຼັກຄວາມ. ຂ້ອຍຕ່ໍວ່າຕ່ໍຂານລາວຄືນວ່າລາວສລາດບ່ໍທັນຂ້ອຍ. ພວກເຮົາຢອກກັນ ຊີ້ມືໃສ່ຊຶ່ງກັນແລະກັນ. 
     ທ່ານອາດຈະສັງເກດເຫນັໂລກທີ່ພວກເຮົາອາສັຍຢູ່ນ້ີບ່ໍແມ່ນສະຖານທີ່ໆສົມບູນແບບ. ແຕ່ມັນໄດ້ເປັນຈຸດເລ ີ້ມຕ້ົນ. 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງໂລກຊຶ່ງປາສຈາກຄວາມບາບ  ແລະເປັນໂລກທີ່ໜ້າປະທັບໃຈໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຊື່ນຊົມຍິນດີ.   ອາ
ດາມແລະເອວາເລືອກເອົາການບ່ໍສົນໃຈປະຕິບັດຕາມພຣະດໍາຣັດສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບການດໍາເນີນຊີວິດ,     ແລະ
ຄວາມບາບໄດ້ເຂ້ົາມາສູ່ໂລກມະນຸດ. ອາດາມຕ່ໍວ່າຕ່ໍຂານເອວາ. ເອວາຕ່ໍວ່າຕ່ໍຂານໂຕງູ. ອາດາມຍັງໄດ້ພະຍາຍາມຕ່ໍ
ວ່າຕ່ໍຂານພຣະເຈ້ົາ!  ອາດາມແລະເອວາໄດ້ຫຼິ້ນເກມ "ຕ່ໍວ່າຕ່ໍຂານ". 
       ໂລກຂອງເຮົາຢູ່ໃນສະພາບສັບສົນວຸ ້ນວາຍ ດ້ວຍເຫດວ່າພວກເຮົາໄດ້ກະທໍາຄວາມບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ຄວາມບາບ
ມັກທໍາລາຍລ້າງຜານສເມີໄປ.  ສະພາບການຂອງພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຄົນອ່ືນ, ແຕ່ວ່າເປັນຄວາມຜິດຂອງ
ພວກເຮົາເອງ. ພວກເຮົາສົມຄວນທີ່ຈະຕ້ອງຊີ້ມືໃສ່ຕົນເອງ(ຕ່ໍວ່າຕ່ໍຂານຕົວເຮົາເອງ - blame ourselves). 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ປະຖົມມະການ3:1-7
1ງູເປັນສັດທ່ີຫລັກແຫລມກວ່າສັດທັງຫລາຍທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ້າງໄວ ້ງູໄດ້ຖາມຜູ້ຍິງວ່າ, “ແມ່ນແທ້ບໍທ່ີ
ພຣະເຈ້ົາຊົງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກເຈ້ົາກິນໝາກໄມ້ໃນສວນນີ້?”    2ຜູ້ຍິງນັ້ນຕອບວ່າ, “ໝາກໄມ້ທຸກຕົ້ນໃນສວນ
ນີ້ ພວກເຮົາກິນໄດ ້ 3ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ໝາກໄມ້ໃນຕົ້ນທ່ີຢູ່ກາງສວນນັ້ນ. ເພາະພຣະເຈ້ົາບອກບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາກິນ
ຫລືແມ່ນແຕ່ແຕະຕ້ອງເປັນເດັດຂາດ ຖ້າພວກເຮົາຂືນກິນ ພວກເຮົາຕ້ອງຕາຍ.”   4ງູຈ່ຶງຕອບວ່າ,    “ບໍ່ເປັນ
ຄວາມຈິງພວກເຈ້ົາຈະບໍ່ຕາຍດອກ. 5ພຣະເຈ້ົາເວົ້າເຊ່ັນນັ້ນກໍເພາະພຣະອົງຊົງຮູ້ດີວ່າເມ່ືອໃດທ່ີເຈ້ົາກິນໝາກ
ໄມ້ນັ້ນເຈ້ົາຈະຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງກັບຈະຮູ້ການດີແລະການຊ່ົວເໝືອນດັ່ງພຣະອົງ.”6ຜູ້ຍິງເຫັນວ່າໝາກໄມ້ໃນຕົ້ນ
ນັ້ນຊ່າງງາມ ແລະເປັນໜ້າຢາກກິນອີ່ຫລ ີນອກນີ້ນາງຍັງຄິດວ່າຈະມີສະຕິປັນຍາອີກ ດັ່ງນັ້ນນາງຈ່ຶງຕັດສິນ
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ໃຈປິດເອົາໝາກໄມ້ແລ້ວກິນ ຄັນແລ້ວຈ່ຶງເອົາໝາກໄມ້ນັ້ນໃຫ້ຜົວນາງກິນນຳ. 7ຫລັງຈາກກິນໝາກໄມ້ແລ້ວ 
ໃນທັນໃດນັ້ນພວກເຂົາຈ່ຶງຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງ ແລະຮູ້ວ່າພວກຕົນກຳລັງເປືອຍກາຍຢູ ່ ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈ່ຶງພາກັນ
ເອົາໃບໄມ້ມາຫຍິບເຂົ້າກັນເຮັດເປັນເຄື່ອງນຸ່ງ. 
 
        ທຸກສ່ິງຜ່ານໄປຢ່າງດີຍອດຍ້ຽມ ໂດຍສົມບູນແບບ!  ໃນປະຖົມມະການ ບົດທີ 1-2, ແຕ່ມີໃຜຜູ້ນ່ືງປາກົດຕົວຂ້ຶນ
ໃນບົດທີ 3.   ໂຕງູປາກົດຕົວຂ້ຶນແລະໄດ້ຖືກສະແດງເປັນຕົວຄ່ອງແຄ ້ວ"ຫຼັກແຫຼມ".  ຄໍາສັບພາສາເຮັບເຣີ ບ່ໍຈໍາເປັນມີ
ຄວາມໝາຍທາງບວກຫຼືທາງລົບ, ສະນ້ັນພວກເຮົາອາດຈະອັສຈັນໃຈວ່ານ້ີໝາຍເຖິງພຣະເອກຫຼືຕົວໂກງກັນແທ້? ໂຕງູ
ໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນປະເພດສັດທີ່ບ່ໍສະອາດເພາະມັນເລືອຄານຢູ່ເທິງພື້ນດິນດ້ວຍທ້ອງຂອງມັນ. (ເບ່ິງ ລລວ 11:42). 
       ຂ້ອຍມັກເບ່ິງໜັງທີ່ດີມີສາຣະ,  ດົນຕຣີປະກອບມັກບອກພວກເຮົາລ່ວງໜ້າວ່າສ່ິງທີ່ບ່ໍດີກໍາລັງຈະເກີດຂ້ຶນ.  ເມື່ອ
ພວກເຮົາເບ່ິງໜັງ "Jaws"(ປາສລາມ), ທຸກຄ້ັງທີ່ໄດ້ຍິນສຽງຕ່ໍາເປັນຈັງຫວະໆ, ເຮົາຮູ້ວ່າປາສລາມກໍາລັງຈະເລິ ້ມໂຈມ
ຕີ.   ແຕ່ໃນສວນເອເດນ ໃນປະຖົມມະການບົດທີ 3,   ເອວາບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນໜັງ,  ທັງບ່ໍໄດ້ຍິນສຽງດົນຕຣີທີ່ໄດ້ເຕືອນວ່າມີ
ຫຍັງກໍາລັງຈະເກີດຂ້ຶນ. ເອວາບ່ໍໄດ້ຍິນຫຍັງໝົດ, ແລະລາວບ່ໍໄດ້ຢ້ານຫຍັງເລີຍ. ລາວຄິດວ່າ... 
       ໂຕງູເຈ້ົາເລ້ຕັດບົດຕາມລ້າໂດຍທັນທີທັນໃດ. ບ່ໍເສັຽເວລາອາລັມພະບົດ.  ຄໍາເວົ້າແລກຂອງມັນສົມກັບສັນດານ
ຂອງມັນ "ເລ້ຫຼ່ຽມ". ມັນຮູ້ດີວ່າ ອາດາມແລະເອວາສາມາດກິນໝາກໄມ້ຈາກທກຸຕ້ົນ ເວັ້ນແຕ່ຈາກຕ້ົນດຽວ(ເບ່ິງ ປຖກ 
2:16-17).  ຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ທໍາທ່າເປັນໄຮ້ດຽງສາ ໂຕງູຖາມຄໍາຖາມທີ່ເບ່ິງຄືວ່າມັນໄຮ້ດຽງສາ,  ແຕ່ມນັມີເຈຕນາທີ່
ຮ້າຍກາດ. “ແມ່ນແທ້ບໍ ທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ພວກເຈ້ົາກິນໝາກໄມ້ໃນສວນນ້ີ?”   ໂຕງູມີຄວາມປາຖນາຢາກເອົາ
ແນວຄິດລົງໃສ່ໃນຈິດໃຈຂອງເອວາ. ມັນຕ້ອງການຢາກໃຫ້ລາວເຊື່ອວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ປິດບັງສ່ິງສໍາຄັນຈາກມະນຸດ  
ຄູ່ແລກ (ອາດາມ ແລະ ເອວາ). 
      ມະນຸດຄູ່ແລກໄດ້ທໍາຄວາມບາບໂດຍການລ້ົມເຫຼວໃນການຮັກສາພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈ້ົາ.  “...ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ຕ້ົນ
ທີ່ໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມດີ ແລະຄວາມຊົ່ວ”(ປຖກ 2:17). ພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະເຈ້ົາ   ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງສໍາລັບພວກ
ເຮົາ  ເປັນສ່ິງທີ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ສເມີ.  ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງແມ່ນຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນພື້ນຖານແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງທີ່ມີ 
ຕ່ໍພວກເຮົາ.    ດ່ັງນ້ັນທຸກສ່ິງທີ່ພວກເຮົາເລືອກທີ່ຢູ່ພາຍນອກຂອບເຂດຂອງພຣະປະສົງແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ
ແມ່ນຄວາມບາບ.  ພວກເຮົາມີປະສົບການຊີວິດຢ່າງເຕັມປ່ຽມໃນເມື່ອພວກເຮົາເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາ,   ແຕ່ວ່າເມື່ອໃດທີ່
ພວກເຮົາຫາກກ້າວອອກນອກ ຈາກການເຊື່ອຟັງແລະການວາງໃຈໃນພຣະອົງ, ພວກເຮົາທໍາບາບ.  ພວກເຮົາປະເຊີນ  
ໜ້າກັບຜົນຮັບທີ່ຈະຕາມມາ. “ດ້ວຍວ່າຄ່າຈ້າງຂອງຄວາມຜິດບາບຄືຄວາມຕາຍ”(ໂຣມ 6:23).   ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະໄດ້
ເຫັນໃນອັນດັບຕ່ໍໄປ, ອາດາມ, ເອວາ, ແລະໂຕງູ    ຈະໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຜົນຮັບຈາກການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ ໂດຍ
ການລະເມີດບ່ໍເຊື່ອຟັງພຣະບັນຊາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 

 
 

2. ປະຖົມມະການ 3:14-15 
14ຕໍ່ມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກງູວ່າ:“ດ້ວຍເຫດວ່າມຶງໄດ້ຫລອກລວງຜູ້ຍິງນັ້ນ  ແມ່ນມຶງເທ່ົານັ້ນທ່ີຈະໄດ້

ຮັບການສາບແຊ່ງໃນຈຳນວນສັດທັງປວງແຕ່ບັດນີ້ໄປ ມຶງຈະລີເລືອໄປດ້ວຍທ້ອງແລະຈະກິນຂີ້ດິນເປັນອາ 
ຫານ. 15ມຶງກັບຜູ້ຍິງຈະຕ້ອງກຽດຊັງກັນ ມະນຸດແລະງູຈະຕ້ອງເປັນສັດຕູກັນມະນຸດຈະພະຍາຍາມຢຽບຫົວ 
ມຶງໃຫ້ແຕກແລະມຶງກໍຈະພະຍາຍາມຕອດສົ້ນໜ່ອງຂອງລາວ.” 
 

ງູໄດ້ນໍາຄວາມສັບສົນມາສູ່ພຣະບັນຊາອັນງ່າຍ  ໆ(ແຈ່ມແຈ້ງ) ຂອງພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍວິທີໃດ? 
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       ເວົ້າເຣື່ອງການສັບສົນ! ນ້ິວມືຊີ້ໃສ່ກັນ  ການກ່າວຫາຕ່ໍໆກັນໄປ.  ອາດາມກ່າວຫາເອວາສໍາລັບຄວາມບາບຂອງ
ພວກເຂົາເຈ້ົາ. ອາດາມຕ່ໍວ່າຕ່ໍຂານພຣະເຈ້ົາທີ່ໄດ້ຊົງມອບເອວາໃຫ້ແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນ (ເບ່ິງ ປຖກ 3:12). ເອວາຕ່ໍວ່າຕ່ໍຂານ 
ໂຕງູທີ່ຫຼອກລວງນາງ (ເບ່ິງ ປຖກ 3:13). 
         ຄວາມບາບໄດ້ເຂ້ົາມາຄອບງໍາໂລກອັນສົມບູນແບບຂອງພຣະເຈ້ົາເສັຽແລ້ວ.  ຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາ
ກັບມະນຸດໄດ້ປ່ຽນໄປແລ້ວ.   ຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງອາດາມແລະພັລຍາຂອງລາວໄດ້ປ່ຽນໄປ.    ຄວາມສັມພັນລະ 
ຫວ່າງເອວາແລະສາມີຂອງນາງໄດ້ປ່ຽນໄປເໝືອນກັນ. ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງໄດ້ປ່ຽນໄປແລ້ວ!  ແລະໃນທຸກເວລາ, ຊາຕານ 
ຮູ້ວ່າມັນໄດ້ສໍາເຣັດເປ້ົາຫມາຍຂອງມັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຕ້ຕອບດ້ວຍຄໍາສ່ັງສາບແຊ່ງຕ່ໍໂຕງູ.  ພວກ
ເຮົາບ່ໍພົບເຫັນການໄຖ່ຖອນແນວໃດໃນຄໍາກ່າວຂອງພະເຈ້ົາຕ່ໍຊາຕານ (ໂຕງູ).   ພຽງແຕ່ການຕັດສິນທີ່ຄອຍຖ້າຜູ້ທີ່ມີ  
"ເລ້ຫຼ່ຽມຫຼອກລວງ" ໃຫ້ມະນຸດຊາດເຂ້ົາໃນການທົດລອງສູ່ຄວາມບາບ.  ຫຼາຍຄົນຄິດໄຕ່ຕອງເຖິງຂ້ໍທີ 15 ວ່າເປັນຄໍາ
ທໍານວາຍທໍາອິດໃນພຣະຄັມພ.ີ  ລູກຫລານຂອງເອວາຈະສ່ົງຜົນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຕ່ໍຊີວິດຊາຕານ (ໂຕງູ). ອົງພຣະເຢຊູ
ຈະຊົງກະທຳການລົງໂທດສຸດຍອດໃຫ້ແກ່ຊາຕານ. 
 
 

3.ປະຖົມມະການ 3:16-19 
16ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຜູ້ຍິງນັ້ນວ່າ:“ເຮົາຈະເພີ້ມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາເວລາຖືພາແລະຈະໃຫ້ເຈ້ົາ
ອອກລູກດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ  ເຖິງປານນັ້ນເຈ້ົາກໍຍັງຢາກໄດ້ຜົວຢູ່ແລະຜົວນັ້ນຈະເປັນນາຍປົກຄອງເຈ້ົາ.”  
17ຄັນແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບອາດາມວ່າ:“ເຈ້ົາໄດ້ເຊ່ືອຟັງເມັຽຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາກິນໝາກໄມ້ຊ່ຶງເຮົາໄດ້
ຫ້າມຍ້ອນສິ່ງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ກະທຳມານັ້ນຂີ້ດິນຈະຖືກສາບແຊ່ງ, ກ່ອນຈະໄດ້ອາຫານມາລ້ຽງຊີບເຈ້ົາຈະຕ້ອງເຮັດ
ວຽກຢ່າງໜັກ: ຂຸດດິນຟັນໄມ້ຈົນໜ້າແຫລ້ໜ້າກ່ຳຕລອດຊີວິດຂອງເຈ້ົາ.18ຕົ້ນໄມ້ແລະພືດຕ່າງໆທ່ີມີໜາມຈະ
ເກີດຂຶ້ນສຳລັບເຈ້ົາ, ແລະເຈ້ົາຈະກິນພືດນັ້ນເປັນອາຫານ. 19ເຈ້ົາຈະຕ້ອງຫາລ້ຽງຊີບດ້ວຍເຫ່ືອໄຫລໄຄຍ້ອຍ
ຈົນກວ່າເຈ້ົາຈະສິ້ນຊີວິດກັບຄືນໄປສູ່ດິນບ່ອນທ່ີເຈ້ົາມາ.  ເຈ້ົາມາແຕ່ດິນ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງກັບໄປເປັນດິນອີກ.” 
 
       ໃນຂະນະທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສາບແຊ່ງຊາຕານແລະພື້ນແຜ່ນດິນ, ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງສາບແຊ່ງມະນຸດຊາຍແລະຍິງ. 
ຈິງຢູ່, ພຣະອົງໄດ້ຊົງລົງໂທດພວກເຂົາ(ມະນຸດ), ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງສາບແຊ່ງພວກເຂົາ. ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາຍັງຖືກປະ
ໄວ້ຊຶ່ງຄວາມຫວັງແລະພຣະພອນ.  ການລົງໂທດທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕັດສິນວາງໄວ້ແກ່ເອວາແມ່ນສອງເທົ່າຕົວດ່ັງນ້ີ: 
 ຄວາມເຈັບປວດໃນລະຍະການອອກລູກຈະເພິ່ມຂ້ຶນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.  ເມື່ອເວລາທີ່ພັລຍາຂອງຂ້ອຍໄດ້ອອກ 

ລູກຊາຍທັງສອງຄົນ, ຂ້ອຍກໍຢູ່ທີ່ນ້ັນກັບລາວ.  ການເຈັບທ້ອງອອກລູກເປັນສ່ິງທີ່ຍາກ,  ທັງໆທີ່ມີຢາບັນເທົາ
ຄວາມເຈັບປວດ. 

 ຄວາມປາຖນາຂອງເອວາຈະແມ່ນສໍາລັບສາມີຂອງລາວ,   ແລະ "ຜົວນ້ັນຈະເປັນນາຍປົກຄອງເຈ້ົາ".    ເຖິງ  
ແມ່ນວ່າ ນ້ີອາດຈະໝາຍຄວາມວ່າຄວາມປາຖນາທາງເພດຂອງນາງຈະເອົາຊະນະນາງໄດ້  ເຖິງວ່າຈະມີອາ 
ການເຈັບປວດຈາກການອອກລູກກໍຕາມ.   ມັນຄືຈະມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກວ່າ  ວ່າຄວາມບ່ໍສາມາດທີ່ຈະມີອໍາ
ນາດເໜືອ ຫຼືຄວບຄຸມສາມີຂອງນາງນ້ັນ ຈະເປັນສ່ິງທີ່ມາຂອງຄວາມອຸກອ່ັງໃຈຂອງລາວ   ອາດາມຈະເປັນຜູ້
ທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາ(ຫົວໜ້າ)ໃນຄອບຄົວ,   ປະຕິບັດການນໍາພາຄອບຄົວຢູ່ເໜືອນາງ. 
ດ້ວຍເຫດນ້ີ, ສາມີແລະພັລຍາຈ່ຶງໄດ້ຖືກ(ຂັງໄວ້)ໃນການຕ່ໍສູ້ ເພື່ອການຄວບຄຸມມາຕລອດ(ບ່ໍມີໃຜຍອມກັນ). 

ພຣະຄັມພີຂໍ້ເຫ່ົຼານີ້ນໍາມາໃຊ້ກັບພຣະກິດຕິຄຸນແນວໃດ? 
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         ອາດາມກໍບ່ໍໄດ້ຍົກເວັ້ນຈາກການລົງໂທດ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງໃຫ້ລາວຕົກຢູ່ໃນຄວາມຂັດແຍງ, ບ່ໍແມ່ນຄວາມ
ຮ່ວມມ,ື ກັບພື້ນແຜ່ນດິນ.   ຄວາມສະດວກສະບາຍຢູ່ໃນສວນອັນອຸດົມສົມບູນດ້ວຍໝາກໄມ້ໄດ້ອັນຕະທານຫາຍໄປ. 
ກົງກັນຂ້າມ,   ທີ່ດິນຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງຢູ່ສເມີ.   ມັນຈະເຕັມໄປດ້ວຍ  "ພືດຕ່າງໆທີ່ມ ີ 
ໜາມ" ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທໍາງານໜັກແລະເຈັບປວດ.  ລາວຈະມີຢູ່ມີກິນ, ແຕ່ຈະບ່ໍເປັນການງ່າຍດາຍ.  ພວກເຮົາມີປະສົບ
ການຂະນະນ້ີແມ່ນຍ້ອນຜົນຮັບຂອງຄວາມບາບ  ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ອະພັຍບາບໄປແລ້ວກໍຕາມ. ເປັນດ້ວຍ
ເຫດໃດພວກເຮົາຈ່ຶງຢູ່ໃນຄວາມສັບສົນທີ່ພວກເຮົາຢູ່ນ້ີ? ພວກເຮົາຢູ່ໃນສະພາບນ້ີຍ້ອນຄວາມບາບ.  ໃນເມື່ອອາດາມ
ແລະເອວາໄດ້ເຮັດບາບ ລູກຫາຼນຂອງມະນຸດຄູ່ແລກ ໄດ້ປ່ຽນແປງຕລອດໄປ.   ດຽວນ້ີ, ພວກເຮົາທັງຫຼາຍເກີດຂ້ຶນມາ
ດ້ວຍທັມມະຊາດຂອງບາບ.  ທັມມະຊາດບາບນ້ັນພາໃຫ້ພວກເຮົາເລືອກເອົາຄວາມບາບໂດຍທັມມະຊາດ;  ມັນເປັນ
ຜູ້ທີ່ພວກເຮົາເປັນ (ຄົນບາບ). 
        ພວກເຮົາເປັນຄົນບາບທີ່ຕ້ອງການທັມຊາດອັນໃໝ່; ຕ້ອງການຫົວໃຈດວງໃໝ່ ຫົວໃຈທີເ່ລືອກເອົາພຣະຄໍາຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາແລະເລືອກເອົາວິຖີທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທີ່ພວກເຮົາຍັງມີຄໍາຕອບຕ່ໍບັນຫາຄວາມບາບ
ຂອງພວກເຮົາ.    ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກເຮົາແລະພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຊ່ວຍຕົວເອງບ່ໍໄດ້ນ້ີ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຊາຕານໄດ້ເລືອຄານເຂ້ົາໄປໃນສວນເອເດນແລະເຮັດໃຫ້ອາດາມແລະເອວາຫຼົງກົນຫຼົງທາງ,  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍ
ໄດ້ຊົງພ່າຍແພ້.  ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າວ່າສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີຈະເກີດຂ້ຶນ, ດ້ວຍເຫດນ້ີ, ພຣະອົງຊົງໄດ້ມີແຜນການທີ່ຈະໂຕ້
ຕອບຕ່ໍຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ. 
.  

 
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

ພວກເຮົາຢູ່ໃນຄວາມສັບສົນເພາະພວກເຮົາເລືອກທໍາຄວາມບາບ ແທນທີ່ຈະເລືອກເອົາການເຊື່ອຟັງພຣະບັນຊາຂອງ  
ພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຮົາສາມາດຊີ້ນ້ິວມື, ຫຼືພວກເຮົາສາມາດຊີ້ຫາຄໍາຕອບຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 ຈ່ົງທ່ອງຈໍາພຣະຄໍາ 1 ໂຢຮັນ 1:9   ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາສາມາດຖືກໃຫ້ອະພັຍໄດ້ ຖ້າວ່າພວກເຮົາສາ 
ລະພາບບາບນ້ັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ຈ່ົງທ່ອງຈໍາ 1 ໂຢຮັນ 1:9   ເພື່ອເປັນສັນຍາແລະບ່ໍເກີດຂອງຄວາມໜຸນໃຈໃນ
ຂະນະທີ່ທ່ານສາລະພາບບາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ: "ຖ້າເຮົາທັງຫລາຍສາລະພາບຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ ພຣະອົງຊົງ
ສັດຊື່ແລະທ່ຽງທັມ    ຈະຊົງໂຜດຍົກບາບຂອງພວກເຮົາແລະຈະຊົງໂຜດຊຳຮະລ້າງເຮົາທັງຫລາຍຈາກການ
ອະທັມໝົດສ້ິນ".  

 ຈ່ົງສແວງຫາການໃຫ້ອະພັຍ.   ຖ້າຄວາມບາບຂອງທ່ານກ່ຽວຂ້ອງກັບໃຜຜູ້ນ່ຶງ,  ຈ່ົງຂໍອະພັຍໂທດຈາກຜູ້ນ້ັນ. 
ສແວງຫາການປ່ຽນແປງພາກສ່ວນຂອງທ່ານທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ືນໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດ     ຫຼື ເປັນການທໍາລາຍ
ຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານແລະຄົນອ່ືນ. 

 ຈ່ົງຫຼີກລ້ຽງຄວາມບາບ.   ຖ້າຫາກວ່າຄວາມບາບບາງຢ່າງຂອງທ່ານມີການຕ່ໍສູ້ຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງສໍາລັບທ່ານ,  ຈ່ົງ
ຊອກຫາເຫດຜົນຕ້ົນຕໍວ່າແມ່ນຫຍັງພາໃຫ້ທ່ານຍອມຕ່ໍການທົດລອງນ້ັນຢ່າງງ່າຍດາຍ.   ຈ່ົງວາງແຜນກໍາຈັດ
ສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນໃຫ້ອອກຈາກຊີວິດຂອງທ່ານ.  ຖ້າມີຜູ້ໃດໜູນໃຈຫຼືເຮັດໃຫ້ທ່ານທໍາບາບ, ຈ່ົງຢຸດຮ່ວມກັບຄົນນ້ັນ.  

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງສວັນໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ,  ແຕ່ມະນຸດ(ພວກເຮົາ)ໄດ້ທໍາລາຍສ່ິງນ້ັນ. ຈ່ົງຊື່ນຊົມ
ຍິນດີວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະເມດຕາກະຣຸນາປານີ, ແລະຊົງມີແຜນການທີ່ຈະໄຖ່ຖອນພວກເຮົາ! 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນwww.lsbf.org  ໂດຍ SSK 

ຜົນຮັບຂອງຄວາມບາບທ່ີຕາມມາທໍາໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານ ຍາກລໍາບາກຍີງ່ຂຶ້ນດ້ວຍວິທີໃດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 17 ມຖຸິນາ 2018 (06-17-2018) 
 
 

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງແກ້ໄຂບັນຫານ້ີບ່ໍໄດ້? 
 

ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານເຫັນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແຕເ່ຮັດໃຫ້ສະພາບການຮ້າຍກວ່າເກົ່າ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຊີວິດຕາມມາດຕະຖານອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
          ຂ້ອຍໄດ້ຊື້ຣົດຄັນໃໝ່ຫຼາຍປີມາແລ້ວ ແລະມັນກໍຂັບຂ່ີສະບາຍໂດຍສົມບູບແບບ.   ດຽວນ້ີໜີ້ສິນກໍຫໝົດແລ້ວ, 
ຂ້ອຍຄິດວ່າຄົງໄດ້ຂັບຂ່ີມັນຕລອດໄປ. ແຕ່ບ່ໍດົນມານ້ີ, ຣົດຂອງຂ້ອຍ ໄດ້ອ່ອນກໍາລັງລົງ ແລະຂ້ອຍຄິດວ່າມັນມີບັນຫາ
ເຣື່ອງຣະບົບເກັຽ. ຂ້ອຍໄດ້ພະຍາຍາມວິນິດສັຍບັນຫາແລະທັງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕ່ວ່າມັນບ່ໍໄດ້ສໍາເຣັດ
ດ້ວຍດີ.  ຫລັງຈາກຫຼີກເວັ້ນອຸປະຕິເຫດສອງຄ້ັງໃນທາງດ່ວນ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເອົາຣົດໄປຫາຊ່າງແປງຣົດ ລາວໄດ້ຄ້ົນພໍ້
ບັນຫານ້ັນ: ໝໍ້ຄວບຄຸມຄອມພິວເຕີຣ໌ສອງໜ່ວຍບ່ໍເຮັດວຽກ (ຄ່າ ສ້ອມແປງ $900!).  ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້ອຍມີຄວາມປາຖ
ນາຢາກສ້ອມແປງຣົດດ້ວຍຕົນເອງ ກໍບ່ໍມທີາງທີ່ຂ້ອຍຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຣົດນ້ັນທໍາງານຕາມມາຕະຖານເດີມໄດ້. 
       ຂ້ອຍມີປ້ຶມຄູ່ມຄໍືາແນະນໍາການໃຊ້ ຊຶ່ງບອກຂ້ອຍເຖິງ "ການດໍາເນີນງານມາຕະຖານ" ວ່າຕ້ອງເຮັດແນວໃດ. ເວົ້າ
ອີກຄໍານ່ຶງ, ມັນບອກວ່າຣົດຂອງຂ້ອຍສົມຄວນຈະທໍາງານຢ່າງໃດ. ພຣະເຈ້ົາຊົງມີມາຕະຖານຊຶ່ງພວກເຮົາຕ້ອງດໍາເນີນ
ຊີວິດຕາມ: ການເຊື່ອຟັງຢ່າງສົມບູນແບບໃນພຣະອົງ. ອາດາມແລະເອວາດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງສົມບູບແບບໃນຊົ່ວເວລາ
ອັນສ້ັນ ແຕ່ແລ້ວຄວາມບາບໄດ້ແຊກແຊງເຂ້ົາມາໃນຊີວິດ,   ດຽວນ້ີເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຊີວິດຕາມ 
ມາຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດສ້ອມແປງບັນຫາຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ ຊວີິດເຮົາໄດ້ແຕກສລາຍ
ແລະຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ! 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ພຣະບັນຍັດສອງ 5:32-33 
 32ເຫດສັນນັ້ນທ່ານທັງຫຼາຍຈ່ົງລະວັງທ່ີຈະປະຕິບັດຕາມດັ່ງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານທັງຫຼາຍໄດ້
ຊົງສັ່ງໄວ້ນັ້ນ ທ່ານທັງຫຼາຍຢ່າຫັນໄປທາງຂວາ ຫລືທາງຊ້າຍ 33ທ່ານຈ່ົງດຳເນີນຕາມວິທີທາງທັງໝົດທ່ີພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານໄດ້ຊົງສັ່ງທ່ານໄວ ້ເພ່ືອທ່ານຈະມີຊີວິດຢູ ່ແລະເພ່ືອທ່ານຈະໄປດີມາດີ ແລະມີ
ຊີວິດຍືນຍາວຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີທ່ານຈະຍຶດຄອງນັ້ນ” 
 
        ຫຼາຍປີມາແລ້ວຂະນະທີ່ຂ້ອຍເປັນນັກສຶກສາສິດຍາພິບານ, ຂ້ອຍໄດ້ນໍານັກສຶກສາກຸ່ມນ່ຶງໄປແຄ້ມ ແຄມແມ່ນ້ໍາ  
ບຣາໂຊ ໃຈກາງຂອງຣັດເທກຊັສ.   ຂ້ອຍໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຈໍາເພາະແກ່ນັກສຶກສາໃນການເດີນປ່າ    ແລະໃຫ້ມາຕະ 
ຖານອັນແຈ່ມແຈ້ງໃນການປະພຶດປະຕິບັດໃນອາທິດນ້ັນ:  ຢູ່ຕາມເສ້ັນທາງ!ການປະຈົນພັຍນອກເສ້ັນທາງອາດພາໃຫ້

 



2 
 

ພວກເພິ່ນໄປແຕະຕ້ອງກັບຕ້ົນໄມ້ທີ່ເປັນພິດ ຮ້າຍໄປກວ່ານ້ັນ ຍັງມີງູຫຼາຍປະເພດ.  ຂ້ອຍເຮັດເຊັ່ນນ້ັນກໍເພື່ອໃຫ້ພວກ
ເພິ່ນມີຄວາມປອດພັຍແລະມີເວລາສນຸກສນານ. 
       ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມີພຣະປະສົງອັນແຈ່ມແຈ້ງໃຫ້ຊາວເຮັບເຣີໄດ້ມີຄວາມສຸກໃນພຣະພອນຂອງພຣະອົງ. ດ່ັງນ້ັນພຣະ
ອົງຈ່ຶງໄດ້ຊົງກໍານົດໃຫ້ມີມາຕະຖານຂອງການດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ.    ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຫຼີ້ນໝາກລ້ີ 
ກັບພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.   ພຣະອົງຊົງໃຫ້ພຣະບັນຍັດແກ່ພວກເຂົາແລະພຣະດໍາຣັດອັນແຈ່ມແຈ້ງທີ່ສຸດໃຫ້ພວກ
ເຂົາດໍາເນີນຊີວິດຕາມ    .“ຈ່ົງລະວັງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມດ່ັງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານທັງຫຼາຍໄດ້ຊົງສ່ັງໄວ້
ນ້ັນ”. ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຂອບພຣະຄຸນທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະສາ 
ມາດຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. ພຣະຄັມພີສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າພວກເຮົາສາມາດດໍາເນີນຊີ  
ວິດແລະປະພຶດປະຕິບັດຕາມມາຕະຖານຂອງພຣະອົງ: “ທ່ານທັງຫຼາຍຢ່າຫັນໄປທາງຂວາ ຫລືທາງຊ້າຍ ”   ມີຄວາມ   
ໝາຍໃຫປ້ະຕິບັດກັບພວກເຮົາໃນທຸກມື້ນ້ີຫາຼຍເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊາວອິສຣາອນ. ພຣະອົງຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາ 
ຕ້ັງຢູ່ໃນສາຍທາງແຄບຊຶ່ງນໍາໄປສູ່ພຣະພອນແລະຄວາມລອດພົ້ນ.    ພວກເຮົາທັງຫຼາຍຮູ້ຄໍາແນະນໍາ(ຄໍາສ່ັງ)ທັງໝົດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາມີພຣະຄັມພ.ີ ພວກເຮົາມີສິດຍາພິບານທີ່ສອນພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາແກ່ພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາມີ
ຜູ້ນໍາການຮຽນພຣະຄັມພີ ຊຶ່ງຊ່ວຍເຮົາຂຸດຄ້ົນພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ.  ແຕ່ປານນ້ັນ,  ດ້ວຍຄວາມຮູ້ທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ, 
ເບ່ິງຄືວ່າພວກເຮົາຍັງບ່ໍສາມາດເດີນຢູ່ໃນເສ້ັນທາງ.  ພວກເຮົາແຍກໄປທາງຊ້າຍ  ຍ້າຍໄປທາງຂວາ,  ບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍ
ຂອບເຂດທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕ້ັງໄວ້ນ້ັນ,    ແລ້ວກໍສ້ິນສຸດໂດຍການເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ືນ  ແລະຕົນເອງໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດ. 
ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຊີວິດຕາມມາຕະຖານອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈ້ົາ . 

 
 

2. ຄາລາເຕັຽ 3:10-12 
10ເພາະວ່າທຸກຄົນທີ່ອາສັຍການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດກໍຢູ່ໃຕ້ຄວາມປ້ອຍດ່າ    ເພາະພຣະຄັມພີຂຽນໄວ້ວ່າ
“ທຸກຄົນທີ່ບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມຂ້ໍຄວາມທີ່ຂຽນໄວ້ໃນໜັງສືພຣະບັນຍັດທຸກຂ້ໍກໍຖືກປ້ອຍດ່າ”. 11ເປັນທີ່ຮູ້ແຈ້ງແລ້ວວ່າບ່ໍ 
ມີມະນຸດຄົນໃດທີ່ຊົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈົ້າໂດຍການປະຕິບັດພຣະບັນຍັດເພາະວ່າ “ຜູ້ທີ່ຊົງ
ຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມເພາະດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຜູ້ນ້ັນແຫຼະຈະໄດ້ຊີວິດ”.  12ແຕ່ພຣະບັນຍັດນ້ັນບ່ໍໄດ້ອາສັຍຄວາມ
ເຊື່ອເພາະ “ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດກໍຈະດຳເນີນຊີວິດຢູ່ໂດຍພຣະບັນຍັດນ້ັນ”. 
 
       ພວກເຮົາທຸກຄົນຄົງໄດ້ເຄີຍເປັນ   "ແຟນສະພາບອາກາດທີ່ເໝາະສົມ"   ("ສຸກງ່າໃດ ກິນງ່ານ້ັນ") ບ່ໍເວລາໃດກໍ
ເວລານ່ຶງ.  ເກີດແລະເຕີບໃຫຍ່ໃນເທັກຊັສ,  ຂ້ອຍເປັນແຟນຂອງທີມກິລາຫຼາຍທີມ    ພ້ອມດ້ວຍທີມຟຸດບອລອາຊີບ. 
ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງຢ່າງສູງໃນທີມຂອງພວກເຮົາຕອນຕ້ົນຂອງລະດູ.  ພວກເຮົາສນັບສນຸນທີມໂດຍເອົາຮູບໃສ່ລົງ 
ສັງຄົມອອນລາຍ. ແຕ່ເມື່ອລະດູຜ່ານໄປ, ທີມຂອງເຮົາໄດ້ປຣາຊັຍຄ້ັງແລ້ວຄ້ັງເລ່ົາ: ພວກເຮົາເສັຽກໍາລັງໃຈ,  ອົກຫັກ. 
ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເປັນແຟນທີ່ກະຕືລືລ້ົນເໝືອນດ່ັງພວກເຮົາໄດ້ເຄີຍເປັນໃນຕອນຕ້ົນຂອງລະດູການ.  ບາງສ່ິງບາງຢ່າງທີ່ 
ຄ້າຍຄືກັນສາມາດເກີດຂ້ຶນໃນຄວາມຮູ້ສຶກທາງຈິດວິນຍານ.   ຈໍາໄດ້ບ່ໍຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນຂອງພວກອິສຣາເອນທີ່ພູເຂົາຊີ
ນາຍ?   ໂມເຊໄດ້ຮັບພຣະບັນຍັດ  ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ສລັກພຣະບັນຍັດ 10  ປະການລົງໃສ່ແຜ່ນຈາລຶກຫີນ.  ມາຕະ 
ຖານຂອງພຣະບັນຍັດໄດ້ສໍາເຣັດໂດຍສົມບູນແບບ,  ແຕ່ປະຊາຊນົໄດ້ຄິດວ່າພວກເພິ່ນພ້ອມແລ້ວ: "ເຮົາທັງຫຼາຍຈະ 
ຟັງແລະປະຕິບັດຕາມ" (ພບຍ 5:27).   ທຸກຄົນມີຄວາມຫວັງແລະປະຊາຊນົກໍໄດ້ສັນຍາຕ່ໍອົງພຣະເຈ້ົາວ່າພວກເພິ່ນ
ຈະເຮັດໃນສ່ິງທີ່ຖືກຕ້ອງ. 

ທ່ານມີປະສົບການໄດ້ຮັບພຣະພອນໂດຍການເຊື່ອຟັງປະຕິບັດຕາມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍວິທີໃດ? 
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      ມັນບ່ໍໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນນານທີ່ຈະຮັບຮູ້ວ່ານ້ີບ່ໍແມ່ນ "ລະດູແຫ່ງຊັຍຊະນະ".  ເທົ່າທີ່ປະຊາຊນົຕ້ອງການຈະເຊື່ອຟັງ 
ພຣະເຈ້ົາ, ພວກເພິ່ນບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຊີວິດຕາມມາຕະຖານຂອງພຣະບັນຍັດ,  ຊຶ່ງແມ່ນສົມບູນແບບ.  ພຣະບັນຍັດ 
ບ່ໍພຽງແຕ່ບອກພວກເຮົາໃນທາງດໍາເນີນຊິວິດເທົ່ານ້ັນ,  ແຕ່ໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນບາບອີກນໍາ.    

       ຄົນ ບາບ.  ນ້ັນແມ່ນຄໍາທີ່ບາງຄົນຍອມຮັບບ່ໍໄດ້.  ຢ່າງດີທີ່ສຸດ,  ມະນຸດສ່ວນຫຼາຍພະຍາຍາມປິດບັງນິສັຍບາບ

ຂອງຕົນ ດ້ວຍການຊີ້ໃຫ້ເຫັນສ່ິງຕ່າງໆໃນຊີວິດຂອງຕົນທີ່ເຫັນວ່າດີ. ແຕ່ອີງຕາມພຣະຄໍາຕອນນ້ີ, ພວກເຮົາຈະດີໄດ້ກໍ
ຕ່ໍເມື່ອ"ພວກເຮົາທໍາທຸກຢ່າງຕາມທີ່ຈາລຶກໄວ້ໃນໜັງສືພຣະບັນຍັດ" (ຄລຕ 3:10). 
       ພຣະບັນຍັດໄດ້ຖືກອອກແບບຂຽນໄວຫ້າຼຍກວ່າບອກໃຫ້ພວກເຮົາດໍາເນີນຊິວດິຢ່າງໃດ. ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງ 
ທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ  ຄວາມໄຮ້ປໂຢດຂອງການຄິດວ່າພວກເຮົາດີພໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການໂປດປານຂອງພຣະ
ອົງ.  ພຣະບັນຍັດຊີ້ໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມຈິງທີ່ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຊີວິດຕາມທີ່ພວກເຮົາຕ້ັງໃຈຈະມີຊີວິດ
ຢູ່ ຄືຊີວິດໃນການເຊື່ອຟັງໂດຍສົມບູນແບບ.   ເຫດສະນ້ັນ,ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍສາມາດບັນລຸເຖິງມາຕະຖານ,  ຄວາມຫວງັ
ຂອງພວກເຮົາມີຫຍັງແດ່? ພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະຄຣິດ ອົງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງດໍາຣົງຊີວິດຕາມ
ມາຕະຖານອັນສົມບູນແບບສໍາລັບພວກເຮົາ ດ່ັງທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນຕ່ໍໄປນ້ິ: 
 
 
 

3. ຄາລາເຕັຽ 3:19,24-25 
19ຖ້າດັ່ງນັ້ນແລ້ວ, ພຣະບັນຍັດມີໄວ້ເພ່ືອຫຍັງ ທ່ີເພ້ີມພຣະບັນຍັດໄວ ້ ກໍເພ່ືອຄວາມຜິດບາບຈະປາກົດເປັນ
ການລ່ວງລະເມີດຈົນກວ່າເຊ້ືອສາຍທ່ີໄດ້ຮັບພຣະສັນຍານັ້ນຈະມາເຖິງ   ພວກເທວະດາໄດ້ຕັ້ງພຣະບັນຍັດ
ນັ້ນໄວ້ດ້ວຍມືຂອງຄົນກາງ.   24ເພາະສັນນັ້ນພຣະບັນຍັດຈ່ຶງປົກຄອງນຳພາພວກເຮົາໄປຈົນເຖິງພຣະຄຣິດ
ສະເດັດມາ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ຊົງຖືວ່າເປນັຄົນຊອບທັມໂດຍອາສຍັຄວາມເຊ່ືອ.  25ແຕ່ບັດນີ້ຄວາມເຊ່ືອ
ໄດ້ມາແລ້ວ ເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຂອງຜູ້ປົກຄອງນຳພານັ້ນຕໍ່ໄປ. 
 
          ກ່ອນໜ້ານ້ີ ໃນຄາລາເຕັຽ ບົດທີ 3,  ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະບັນຍັດບ່ໍສາມາດປະທານພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດ, ບ່ໍສາມາດນໍາພວກເຮົາເຂ້ົາສູ່ຄວາມສັມພັນທີ່ຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈ້ົາ,  ແລະບ່ໍສາມາດໃຫ້ຄວາມລອດພົ້ນ
ແກ່ພວກເຮົາ.   ພຣະບັນຍັດພຽງແຕ່ສາມາດປະກາດການຕັດສິນພວກເຮົາເທົ່ານ້ັນ(ເບ່ິງຂ້ໍ 10-12). ອັຄສາວົກໂປໂລ
ຈ່ຶງໄດ້ສເນີວ່າ: ຖ້າພຣະບັນຍັດບ່ໍສາມາດທໍາສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີ, "ເປັນຫຍັງພຣະບັນຍັດຈ່ຶງໄດ້ຖຶກມອບໃຫ້ພວກເຮົາ?". 
       ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນຢ່າງດຽວ:  ພຣະບັນຍັດ "ໄດ້ຖືກເພີ້ມຂ້ຶນເພື່ອເປັນປໂຍດຕ່ໍການລ່ວງລະເມີດຈົນ
ກວ່າເຊື້ອສາຍທີ່ໄດ້ຖືກມອບຄໍາສັນຍາໄວຈ້ະມາເຖິງ". ພຣະບັນຍັດໄດ້ຕັດສິນປະຊາຊົນເນ່ືອງຈາກຄວາມບາບນັບຕ້ັງ  
ແຕ່ເວລາທີ່ໄດ້ຮັບ ຈົນເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ.   ນັບເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດ,  ຫຼັງຈາກພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ
ປະທານພຣະບັນຍັດທີ່ພູເຂົາຊີນາຍ, ພຣະບັນຍັດໄດ້ສ່ັງໃຫ້ປະຊາຊນົທີບ່ໍ່ສາມາດດໍາເນີນຊີວິດໂດຍມາຕະຖານຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາປະພຶດປະຕີບັດຕາມ.    ພຣະບັນຍັດໄດ້ໃຊ້ເພື່ອສ່ັງສອນດ້ວຍຄວາມສັດຊື່ຕລອດມາ ຫຼາຍຊົ່ວອາຍຸຄົນ  ຈົນ
ກວ່າອົງພຣະຄຣິດໄດ້ສະເດັດມາ.   ໃນເວລານ້ັນຂ້ໍມູນຂອງຄວາມຊອບທັມໂດຍຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຖືກ
ປະກາດ. 
       ບຸກຄົນຈໍານວນໜ້ອຍໃນພວກເຮົາໄດ້ຖືກຂັງຄຸກ,  ແຕ່ວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຖືກ ຈໍາຈອງ.  ການພະຍາຍາມດໍາ
ເນີນຊີວິດພາຍໃຕ້ພຣະບັນຍັດນ້ັນຈໍາຈອງພວກເຮົາ. "ເມື່ອຄວາມເຊື່ອຍັງບ່ໍທັນມານ້ັນ ພວກເຮົາໄດ້ຕົກຢູ່ໃນຂອບເຂດ

ແນວໃດຄຄືວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການດໍາເນີນຊີວິດຕາມພຣະບັນຍັດ ແລະຕາມຄວາມເຊ່ືອ? 
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ອຳນາດຂອງພຣະບັນຍັດ ຖືກຄວບຄຸມໄວ້ຈົນເຖິງຄວາມເຊື່ອຈະໄດ້ມາປາກົດ"(ຂ້ໍ 23).  ອັຄສາວກົໂປໂລໄດ້ບັລຍາຍ 
ພຣະບັນຍັດໃນລັກສະນະ"ຜູ້ປົກຄອງຂອງພວກເຮົາ".   ໃນວັດທະນະທັມຂອງໂປໂລ,  ຜູ້ປົກຄອງແມ່ນມຄີວາມໝາຍ
ຫຼາຍກວ່າຜູ້ລ້ຽງເດັກນ້ອຍ.   ລາວ(ຜູ້ປົກຄອງ)ປຽບເໝືອນນາຍຈ່າຝຶກຫັດທີ່ຄວບຄຸມທະຫານທີ່ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບ   ໃຫ້ຢູ່ໃຕ້
ການຄວບຄຸມຂອງຕົນສເມີໄປ. 
      ຫຼັງຈາກນ້ັນພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຊົງສະເດັດມາ, ໄດ້ຊົງດໍາຣົງຊີວິດໂດຍສົມບູບແບບເທົ່ານ້ັນ  ແລະໄດ້ຊົງສງວນຮັກ 
ສາພຣະບັນຍັດໄວ.້  ພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນລຸໃຫ້ພຣະບັນຍັດເຕັມປ່ຽມໂດຍສົມບູບແບບ (ເບ່ິງ ມທ 5:17).   ພຣະບັນຍັດ 
ໄດ້ປົກຄອງພວກເຮົາ "...ຈົນກວ່າພຣະຄຣິດ"(ຄລຕ  3:24).   ພຣະອົງໄດ້ຊົງສງວນຮັກສາພຣະບັນຍັດຊຶ່ງພວກເຮົາບ່ໍ

ສາມາດຮັກສາ, ແລະໂດຍຄວາມເຊື່ອ:   ຄວາມຊອບທັມອັນສົມບູບແບບຂອງພຣະອົງກັບກາຍມາເປັນຂອງພວກ
ເຮົາ! ຊີວິດແຫ່ງຄວາມລ້ົມເຫຼວ ໄດ້ຖືກທົດແທນດ້ວຍຊີວິດແຫ່ງຄວາມເຊື່ອ.  ອາເມນ! 
 

 
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

ເຣື່ອງລາວບ່ໍໄດ້ຈົບລົງຢູ່ທີ່ຄວາມຈິງທີ່ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດດໍາເນີນຊີວິດຕາມມາຕະຖານອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແຕ່
ວ່າພວກທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບຄວາມຈິງອັນນ້ີ? 

 ສແວງຫາການໃຫ້ອະພັຍ.  ສາລະພາບຄວາມບາບແລະຄວາມລ້ົມເຫລວຂອງທ່ານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.  ຢ່າງດີທີ່

ສຸດຂອງທ່ານ, ທ່ານກໍຍັງເປັນຄົນບາບ,  ດ່ັງນ້ັນຈ່ົງສາລະພາບບາບບາງຢ່າງແລະທັງໝົດຂອງທ່ານ. 
ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ ແລະການຊົງໃຫ້ອະພັຍໃນ(ໂດຍຜ່ານ)ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.  

 ຢຸດການພະຍາຍາມ.  ສໍາຣວດຊີວິດຂອງທ່ານໃນການປະຕິບັດບາງຢ່າງທີ່ທ່ານຄິດວ່າເປັນການຖືກຕ້ອງຕ່ໍ 

ພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ.  ການຄິດວ່າຕົວເອງຖືກຕ້ອງອາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ,   ແຕ່ມັນເປັນການຫຼອກລວງ 
ຕົນເອງ. ທ່ານສາມາດຢືນຢູ່ຢ່າງເຂ້ັມແຂງໄດ້ກໍຕ່ໍເມື່ອທ່ານຢືນຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເທົ່ານ້ັນ. 

 ເລິ້ມການໜູນໃຈ.  ໜູນໃຈໃຫ້ຄົນອ່ືນໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະຄຣິດ ແທນທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແລະ

ພິທີກັມຫຼາຍຢ່າງເພື່ອທີ່ຈະໃຫພ້ໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ. ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເພິ່ນໄດ້ເຫັນສ່ິງທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງສໍາເຣດັ 
ພຣະບັນຍັດສໍາລັບພວກເພິ່ນ, ແລະສ່ິງດຽວທີ່ພວກເພິ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດແມ່ນເຊື່ອໃນພຣະອົງເທົ່ານ້ັນ. 
 

      ຣົດຂອງຂ້ອຍຕ້ອງການໆສ້ອມແປງ,   ແຕ່ຂ້ອຍບ່ໍສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ນອກຈາກເຊື່ອໃຈໃນຄວາມສາມາດແລະ
ຄວາມຊໍານານຂອງຊ່າງແປງຣົດ.   ນ້ັນແມ່ນເຣື່ອງລາວຂອງຂ້ອຍ.   ພວກເຮົາແຕກຫັກເພພັງ ແລະຈໍາເປັນຕ້ອງເຊື່ອ
ວາງໃຈມອບຊີວິດໄວ້ໃນພຣະຫັດຂອງອົງພຣະຄຣິດ, ພຣະອົງດຽວເທົ່ານ້ັນທີ່ສາມາດ “ສ້ອມແປງ” ພວກເຮົາ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນwww.lsbf.org  ໂດຍSSK 

ດ້ວຍວິທີໃດ ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍເຫືຼອຊ່ຶງກັນແລະກັນໃນການດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມເຊ່ືອ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 24 ມຖຸິນາ 2018 (06-24-2018) 

 

ເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູຈ່ຶງສະເດັດມາ? 
 

ເມ່ືອມ່ໍໆມານີ້ທ່ານໄດ້ຫັນເຂົ້າໄປຫາອິນເຕີແນທເພ່ືອຊອກຫາຄໍາຕອບຕໍ່ບັນຫາ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ອົງພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດມາເພືອ່ຊຳຮະລ້າງຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
         ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ໄຟສັນຍານຢູ່ເທິງແຜງນ້າຣົດ(dashboard)ມີຈຸດປະສົງທີ່ດີໃນການບໍຣິການ  ໃນເມື່ອໄຟ
ເຕືອນຢາງກົງຣົດຂອງຍັລຍາຂ້ອຍວ່າມັນແຫ່ວ,  ຂ້ອຍໄດ້ຂັບຣົດໄປຫາປ້ັມນ້ໍາມັນ ສູບລົມໃສ່ກົງຣົດ  ແຕ່ໄຟສັນຍານ
ຍັງບ່ໍມອດ. ອາທິດຕ່ໍມາ, ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈຊື້ຕີນຣົດໃໝ່.  ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຂັບຣົດກັບບ້ານ, ໄຟສັນຍານຍັງຮຸ່ງ
ຢູ່ ບ່ໍມອດ.  ຂ້ອຍບ່ໍຢາກຂັບຣົດກັບໄປທີ່ຮ້ານຂາຍຢາງຕີນຣົດອີກ, ດ່ັງນ້ັນຂ້ອຍຈ່ຶງເປີດໂທ ຣະສັບມືຖືແລ້ວເຂ້ົາຫາອິນ
ເຕີແນທ. ຂ້ອຍໄດ້ພົບວີດີໂອທີ່ບອກກ່ຽວກັບການຕ້ັງໄຟສັນຍານໃໝ່( reset) ບັນຫາໄດ້ຕົກໄປ ແກ້ໄຂຮຽບຮ້ອຍ!  
     ມັນເປັນເຣື່ອງທົ່ວໄປໃນປັດຈຸບັນນ້ີ ທີ່ພວກເຮົາເຂ້ົາໄປຫາ Google ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ. ບ່ໍມີ
ບັນຫາໃດທີ່ເບ່ິງຄືວ່າບ່ໍແຈ່ມແຈ້ງ;  ຄົນຜູ້ນ່ຶງທີ່ຢູ່ອີກບ່ອນນ່ຶງໄດ້ເຮັດວີດີໂອເພື່ອແນະນໍາແກ້ໄຂບັນຫານ້ັນ.   ຂອບໃຈຕ່ໍ
ອິນເຕີແນທ,   ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຫຼາຍຢ່າງຂອງພວກເຮົາໂດຍຮີບດ່ວນແລະວ່ອງໄວ     ຍົກເວັ້ນບັນຫາ
ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ   "ການແກ້ໄຂ" ແມ່ນຖືກຕອບສນອງໃຫ້ງ່າຍໆໃນຫຼາຍໆສາສນາ,  ປຣັສຍາ, ແລະທັສນະ
ຂອງໂລກ,  ແຕ່ບ່ໍມີຫຍັງຖ້າມກາງຄໍາຕອບເຫຼົ່ານ້ີທີ່ຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ. ແມ່ນອົງພຣະ 
ຄຣິດເທົ່ານ້ັນທີ່ສາມາດລົບລ້າງຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ.  ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພວກເຮົາ ໃຫ້ໄດ້
ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ ແລະໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນອິສລະພາບຈາກຄວາມບາບ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ?  (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. ລູກາ 1:68-71 
68  “ຈ່ົງສັຣເສີນຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນດ້ວຍພຣະອົງໄດ້ຊົງຢ້ຽມຢາມ   ແລະໄດ້ຊົງໄຖ່ເອົາພົລເມືອງຂອງ 
ພຣະອົງ.  69ແລະໄດ້ຊົງໃຫ້ຜູ້ຊົງຣິດຜູ້ໜຶ່ງເກີດຂ້ຶນໃນວົງສາຂອງດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງເພື່ອເປັນຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້  
ພົ້ນຂອງພວກເຮົາ.70ຕາມທີພ່ຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ຕ້ັງແຕ່ບູຮານໂດຍປາກຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມບໍຣິສຸດຂອງພຣະ
ອົງ. 71ຄືຊົງໃຫ້ພົ້ນຈາກສັດຕຣູທັງຫລາຍຂອງພວກເຮົາແລະພົ້ນຈາກມືຄົນທັງປວງທີ່ຊັງເຮົາ. 

 
        ພັລຍາຂອງຂ້ອຍແລະຂ້ອຍເອງຫາກໍຮູ້ວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ເປັນພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ແລ້ວ.  ແມ່ນເວລາທີ່ຕ່ືນເຕ້ັນ! ຂ້ອຍໄດ້
ເລ້ິມຕ້ົນເຫັນເຄ່ືອງນຸ່ງເດັກນ້ອຍຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງທີ່ຂ້ອຍໄປ.    ພັລຍາຂອງຂ້ອຍໄດ້ເລີ້ມຊືເ້ຄ່ືອງອຸປກອນເດັກນ້ອຍ, 
ເຄ່ືອງຫຼິ້ນ, ແລະເຄ່ືອງນຸ່ງ. ຄວາມສົນໃຈ, ແນວຄິດ ແລະຄໍາອະທິຖານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈົດຈ່ໍໃສ່ແອນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງ. 
       ການເກີດຂອງລູກແມ່ນໂອກາດແຫ່ງຄວາມສຸກ. ແມ່ນສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນພຣະ ທັມລູກາບົດທີ 1. 
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ເຖິງແມ່ນວ່າເຊຂາຣີຢາແລະເອລີຊາເບັດຈະອາຍຸແກ່ຊະຣາຫຼາຍແລ້ວ, ພວກເພິ່ນບ່ໍເຄີຍມີລູກມາກ່ອນ  ແຕ່ວ່ານ້ັນກໍາ
ລັງຈະປ່ຽນແປງ. ຖ້າມກາງນ່ຶງໝື່ນແປດພັນປະໂຣຫິດ,  ເຊຂາຣີຢາໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເຂ້ົາໄປໃນສະຖານທີ່ສັກສິດທີ່ສຸດ
ຂອງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາເພື່ອເຜົາເຄ່ືອງຫອມບູຊາເປັນຄ້ັງນ່ືງໃນຊີວິດ (ເບ່ິງ ລກ 1:8-9).  ແຕ່ວ່າຄ້ັງນ້ີເປັນກໍຣະ
ນີທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍເພາະວ່າທູດສວັນໄດ້ປາກົດຕົວຕ່ໍລາວ ໃນຂະນະທີ່ລາວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງລາວ
(ເບ່ິງຂ້ໍ 11-12).  ທູດສວັນໄດ້ປະກາດແກ່ເຊຂາຣີຢາຊຶ່ງກໍາລັງຢ້ານກົວວ່າ  ລາວພ້ອມດ້ວຍພັລຍາຈະກາຍມາເປັນພໍ່
ແມ່(ຜູ້ປົກຄອງລູກນ້ອຍ)ໃນເວລາເຖ້ົາແກ່ຊະຣາແລ້ວ. 
         ທູດສວັນໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ເຊຂາຣີຢາວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປ. ລູກນ້ອຍຈະເກີດມາເປັນຜູ້ຊາຍແລະ
ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະຕ້ອງໃສ່ຊຶ່ລູກນ້ັນວ່າ ໂຢຮັນ, ແລະລາວຈະເປັນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ລາວຈະ 
ບ່ໍດ່ືມເຫຼົ້າແວງ,  ແຕ່ລາວຈະເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣສຸິດຕ້ັງແຕ່ອອກຈາກທ້ອງມານດາມາ.   ໂຢຮັນຈະເທສນາ
ແລະຈະນໍາລູກຫຼານຂອງອິສຣາເອນຫຼາຍຄົນຫຼົບຄືນມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາ (ເບ່ິງຂ້ໍ 13-17).  ເວົ້າເຖິງເຣື່ອງ 
ຂ່າວປະເສີດ!   ບ່ໍພຽງແຕ່ເຊຂາຣີຢາຈະໄດ້ມີລູກຊາຍເທົ່ານ້ັນ,  ລາວຈະໄດ້ເປັນບຸກຄົນທີສໍ່າຄັນໃນອິສຣາເອນ  ຜູ້ປະ 
ກາດພຣະທັມສມັຍໃໝ.່ ມັນເປັນເວລາ 400 ປີນັບຕ້ັງແຕ່ມາລາກີ, ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນສຸດທ້າຍ, ທີ່ໄດ້ເວົ້າກັບປະ 
ຊາຊົນ (ເບ່ິງ ມລກ 4:5-6).   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົສຳແດງໂດຍແຈ່ມແຈ້ງເຖິງສ່ິງທີ່ພິເສດສໍາລັບອິສຣາເອນ ແລະລູກຊາຍ
ຂອງເຊຂາຣີຢາ,ໂຢຮັນ,ຈະມີບົດບາດທີ່ສໍາຄັນ. 
           ເຖິງແມ່ນວ່າການບອກຂ່າວນ້ີໂດຍວິທີພິເສດກໍຕາມ   ການປາກົດຕົວຂອງທູດສວັນໃນສະຖານທີ່ສັກສິດຂອງ  
ພຣະວິຫານ  ເຊຂາຣີຢາກໍບ່ໍໄດ້ເຊື່ອທູດສວັນຢ່າງຈິງຈັງ.     ດ້ວຍເຫດນ້ີ ທູດສວັນຄັບຣິເອນຈ່ຶງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຊຂາຣີຢາ
ກາຍເປັນຄົນໃບ້ແລະປາກບ່ໍໄດ້ຕລອດລະຍະເວລາທີ່ເອລີຊາເບັດຍັງຕ້ັງທ້ອງຢູ່ (ເບ່ິງ ລກ 1:18-20).  
       ເມື່ອໂຢຮັນໄດ້ເກີດມາແລ້ວ ແລະເຖິງເວລາທີ່ໄດ້ຮັບພິທີຕັດ ເຊຂາຣີຢາກໍເລ້ີມເວົ້າໄດ້ອີກ (ເບ່ິງຂ້ໍ 59-64). ລາວ
ບ່ໍໄດ້ສົງສັຍຫຍັງອີກແລ້ວ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ເຊຂາຣີຢາໄດ້ເຕັມປ່ຽມດ້ວຍພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດ ແລະໄດ້ທໍານວາຍເຣື່ອງ
ຂ່າວປະເສີດກ່ຽວກັບລູກຊາຍຂອງລາວແລະອະນາຄົດຂ້າງໜາ້ (ເບ່ິງຂ້ໍ 67).    ການທໍານວາຍຂອງລາວໄດ້ເລ້ີມດ້ວຍ 
ຄວາມຈິງອັນມະຫັສຈັນສອງຢ່າງກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 

 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ການໄຖ່ແກ່ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.  ຄວາມບາບແມ່ນບັນຫາອັນຮ້າຍແຮງທີ່ພວກ

ເຮົາບ່ໍສາມາດເລ້ີມແກ້ໄຂໂດຍລໍາພັງຕົນເອງ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ້າວເຂ້ົາມາເພື່ອປະທານວິທີທາງແກ່ພວກ
ເຮົາສູ່ຄວາມລອດພົ້ນ.ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລີ້ມການໄຖ່ຂອງພວກເຮົາ.  ພຣະອົງເອງໄດ້ຊົງຈ່າຍຄ່າຈ້າງຄວາມບາບ
ໃຫ້ພວກເຮົາຫລຸດພົ້ນຈາກຄວາມເປັນທາດຂອງຄວາມບາບ ແລະຄວາມຕາຍ. 

 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ພວກເຮົາຫລຸດພ້ົນຈາກສັດຕຣູຂອງພວກເຮົາ.  ເຊຂາຣີຢາແລະເຊື້ອສາຍຂອງລາວ 

ດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມກະສິກັມ  ແລະໄດ້ເຫັນເຂົາສັດເປັນສັນຍາລັກຂອງອໍານາດ    ແລະຄວາມເຂ້ັມແຂງ
ຂອງມັນ.    ເຊຂາຣີຢາໄດ້ທໍານວາຍວ່າ ພຣະອົງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຮັດໃຫຄື້ນພຣະຊົນຂ້ຶນມາ  ພຣະເມຊີອາ 
(the Messiah) ຈະມີພລັງເຂ້ັມແຂງເອົາຊະນະສັດຕຣູໄດ້. ປະຊາຊົນຊາວຢິວທີ່ໄດ້ຍິນການທໍານວາຍຂອງ
ເຊຂາຣີຢາ   ໄດ້ຮັບຮູ້ປະຫວັດຂອງການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງຢູ່ໃນເງື້ອມມືຂອງຜູ້ອ່ືນ,   ຈາກຊົນຊາດເອຢິບ ເຖິງຊົນ
ຊາດບາບີໂລນ ເຖິງຊົນຊາດໂຣມັນ ຊຶ່ງປົກຄອງຢູ່ເໜືອພວກເຂົາ(ຊາວຢິວ). ພຣະເມຊີອາຈະນໍາອິສຣະເສຣີ
ພາບມາໃຫ!້ 

 
 

ມີສິ່ງຂອງປະເພດໃດແດ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກລົ້ມລະລາຍ? 
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2. ລູກາ1:72-75 
72  ດ່ັງນ້ັນຈຶ່ງສະແດງພຣະກະຣຸນາຊຶ່ງຊົງສັນຍາແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາແລະຊົງລະນຶກເຖິງພຣະສັນຍາອັນບໍຣິ  
ສຸດຂອງພຣະອົງ  .73ຄືຄຳສາບານຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຊົງສາບານໄວ້ກັບອັບຣາຮາມບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາວ່າ,  74ເມື່ອເຮົາ
ພົ້ນຈາກມືສັດຕຮູທັງຫລາຍຂອງເຮົາແລ້ວ    ຈະຊົງໂຜດໃຫ້ເຮົາໄດ້ບົວລະບັດພຣະອົງ    ໂດຍປາສຈາກຄວາມຢ້ານ, 
75 ດ້ວຍໃຈສັດຊື່ແລະດ້ວຍຄວາມຊອບທັມຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງຕລອດຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  

 
       ຄວາມຢ້ານກົວສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນອໍາມະພາດ. ຄວາມຢ້ານກົວສາມາດເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາມີປະຕິ
ກິຣິຍາແຂງກະດ້າງ,  ມີອິທິພົນເໜືອທຸກໆຄວາມຮູ້ສຶກ, ແລະກືນກິນແນວຄິດຂອງພວກເຮົາທັງຫມົດ.  ຄວາມຢ້ານກົວ
ເປັນນາຍທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດ. 
         ນັບເປັນເວລາຫາຼຍສັຕວັດທີ່ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ລະດັບຕ່າງໆຂອງ ຄວາມຢ້ານກົວ. ຫຼັງ
ຈາກພວກເພິ່ນໄດ້ອອກຈາກເອຢິບ,   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງພວກເພິ່ນໃຫຄ້ອບຄອງດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາ.   ບັນຫາ
ແມ່ນຫຍັງ?   ໄດ້ມີປະຊາຊົນອາສັຍຢູ່ທີ່ນ້ັນແລ້ວ!  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງທໍາງານຜ່ານປະຊາກອນຂອງພຣະອົງຫຼາຍປີຕ່ໍມາ
ເພື່ອຍຶດຄອງແຜ່ນດິນ, ແຕ່ແລ້ວຄວາມຢ້ານກົວໃໝ່ໄດ້ເຂ້ົາມາ. ພວກເຂົາໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບພັຍຂ່ົມຂູ່ຄຸກຄາມຈາກຜູ້
ອ່ືນເປັນປົກະຕິຕລອດມາ: ຈາກຊາວຟິລິສຕີນ, ຊາວອັສຊີເຣັຽ, ຊາວບາບີໂລນ ດ່ັງນ້ີເປັນຕ້ົນ.   
      ຄວາມໝາຍທົ່ວໄປຂອງການທໍານວາຍຂອງເຊຂາຣີຢາ ໃນພຣະທັມລູກາ 1:72-75  ນ້ັນແມ່ນພວກເຮົາສາມາດ 
ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໂດຍປາສຈາກການຢ້ານກົວຈາກສັດຕຣູຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຈາກບັນດາຄົນທີ່ປອງຮ້າຍທໍາລາຍ    ຫຼື
ຂັດຂວາງພວກເຮົາ. 

 ... “ດ້ວຍໃຈສັດຊ່ືແລະດ້ວຍຄວາມຊອບທັມ.” ໃນອົງພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາໄດ້ຊົງຖືກເຮັດໃຫ້ບໍຣິສຸດ. ເວົ້າ

ອີກຄໍານ່ຶງ, ພວກເຮົາໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກຊີວິດເກ່ົາ ແລະອອກຈາກໂລກທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາ. ພຣະອົງຊົງເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນຊອບທັມ.“ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທຳໃຫ້ພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງບ່ໍມີຄວາມຜິດບາບນ້ັນໄດ້
ເຂ້ົາສ່ວນກັບຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ  ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຂ້ົາສ່ວນໃນຄວາມຊອບທມັຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍ
ທາງພຣະອົງ.” (2 ກຣທ 5:21). 

 ... “ຕໍ່ພຣະພັກພຣະອົງຕລອດຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.”  ເພາະວ່າພວກເຮົາໃດ້ຊົງຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນຊອບ

ທັມແລະບໍຣິສຸດໃນອົງພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໄປໃນທີ່ໆພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່(ຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ). 
“ຜູ້ໃດທີ່ຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຜູ້ນ້ັນແລະຜູ້ນ້ັນກໍຕ້ັງ
ຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາ.” (1 ຢຮ 4:15). ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຮົາ. ການຊົງສະຖິດຂອງພຣະອົງ
ຮັບປະກັນໃດ້ໃນແຕ່ລະວັນ. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຖືກແຍກອອກຈາກພຣະອົງ.  

 
 

3.ລູກາ1:76-79 
 76 ຝ່າຍເຈ້ົາລູກນ້ອຍເອີຍ, ເຂົາຈະເອ້ີນເຈ້ົາວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງຜູ້ສູງສຸດເພາະວ່າເຈ້ົາຈະໄປກ່ອນໜ້າອົງພຣະ 
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະຈັດແຈງບັນດາທາງຂອງພຣະອົງ.  77 ເພື່ອຈະໃຫ້ພົລເມືອງຂອງພຣະອົງຮູ້ເຖິງຄວາມພົ້ນໂດຍການຊົງ
ໂຜດຍົກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ.   78 ດ້ວຍພຣະທັຍເມດຕາກະຣຸນາແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາແສງສວ່າງໃນຍາມ 
ຮຸ່ງເຊົ້າຈາກທີ່ສູງໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມພວກເຮົາ. 79ເພື່ອຈະສ່ອງສວ່າງແກ່ຄົນທັງຫລາຍທີ່ຢູ່ໃນບ່ອນມືດແລະຢູ່ໃນເງົາຂອງ
ຄວາມຕາຍເພື່ອຈະນຳພາຕີນຂອງເຮົາໄປໃນທາງສງົບສຸກ.” 

ທ່ານຈະບັລຍາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມຢ້ານກົວທ່ີພຣະເຈ້ົາເອົາອອກໄປນ້ັນ ຢ່າງໃດ ? 
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         ການທໍານວາຍຂອງເຊຂາຣີຢາໄດ້ຫັນເຂ້ົາຫາບົດບາດຂອງລູກຊາຍຂອງລາວ ຊຶ່ງຈະໄດ້ປະຕິບັດໃນພາຣະກິດ
ການຊົງໄຖ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໂຢຮັນຈະປະຕິບັດ: 

 ຈັດຕຽມບຸກເບີກຫົນທາງເພ່ືອການສະເດັດມາຂອງພຣະເມຊີອາ.    ເຊຂາຣີຢາໄດ້ເວົ້າເຖິງສອງຄໍາທໍາ 

ນວາຍທີ່ບອກລ່ວງຫນ້າວ່າຜູ້ທີ່ຈະມາກ່ອນພຣະເມຊີອາ ເພື່ອ "ກະກຽມຫົນທາງ"   (ອຊຢ 40:3 ແລະ ມລກ 
3:1).   ໂຢຮັນ, ໃນນາມຜູ້ບຸກເບີກຂອງພຣະເມຊີອາ ໄດ້ຊີ້ໄປຫາອົງພຣະຜູ້ທີ່ຈະຊົງສະເດັດມາ. ພຣະມະຫາ
ຣາຊາເຢຊູຄຣິດຈະຊົງສະເດັດມາໃນເວລາອັນໃກ້ນ້ີ, ແລະພຣະອົງຈະມາເພື່ອຍຶດຄອງປາບປາມຄວາມບາບ 
ແລະຊົງປະທານການໃຫ້ອະພັຍໂທດແກ່ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. 

 ຊ້ີໄປຫາທາງແຫ່ງຄວາມລອດພ້ົນທ່ີພຣະເມຊີອາຈະຊົງນໍາມາ.  ໂຢຮັນໄດ້ທໍາໜ້າທີ່ເປັນ “ພິທີເປີດ” ສໍາ

ລັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.   ລາວໄດ້ບອກສອນການກັບໃຈ(ຖ້ິມໃຈເກ່ົາ ເອົາໃຈໃໝ່).  ລາວໄດ້ປະກາດການຍົກ
ບາບ(ໃຫ້ອະພັຍໂທດຄວາມບາບ). ລາວໄດ້ໃຫ້ການຮັບສິນບັບຕິສະມາ.  ລາວໄດ້ຮຽກເອ້ີນໃຫ້ປະຊາຊົນດໍາ
ເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມຊອບທັມ (ເບ່ິງ ມາຣະໂກ 1:4-8). 

ບັນຫາເຣື່ອງຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາສາມາດຖືກແກ້ໄຂໄດ້. ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງໄດ້ສະເດັດມາເພື່ອເຫດຜົນນ້ີ. 
 

 
 

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

       ຄໍາເວົ້າຂອງເຊຂາຣີຢາໃນພຣະທັມລູກາ 1:68-79 ໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ່ປະຊາຊົນທຸກຄົນ: ມີຄໍາຕອບຕໍ່
ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ: 

 ຈ່ົງຢຸດການໃຊ້ “ດັກເທບ” ຈິດວິນຍານ(spiritual duct tape).  ທ່ານສາມາດ “ປິດບັງ” (ເສັຽຫຍ້າປົກຂ້ີໝາ)
ບັນຫາຄວາມບາບຂອງທ່ານ, ແຕ່ທ່ານບ່ໍສາມາດແກ້ໄຂມັນໄດ້.   ປາສຈາກອົງພຣະຄຣິດ,  ທ່ານຈະຫຼົງຫາຍ
(ປຣາຊັຍ). ຈ່ົງຍອມຮັບຄວາມຈິງວ່າທ່ານບ່ໍສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບາບຂອງທ່ານ  ແລະທູນຂໍອົງພຣະ
ເຢຊູໃຫ້ອະພັຍແກ່ທ່ານ.  

 ຈ່ົງດໍາເນີນຊີວິດໂດຍປາສຈາກຄວາມຢ້ານກົວ.  ຖ້້້້້້້້້້້າຫາກການກັງວົນໃຈເກີດຂ້ຶນບາງຄ້ັງບາງຄາວ,   ຈ່ົງທ່ອງ 
ຈໍາພຣະຄັມພໂີຣມ 8:38-39.   ຈ່ົງໃຫ້ຄວາມຈິງນ້ັນເຂ້ົາມາຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງທ່ານວ່າ: ບ່ໍມີສ່ິງໃດທີ່ທ່ານອາດ
ຈະຢ້ານກົວ ຈະມາແຍກທ່ານອອກຈາກພຣະຄຣດິ ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. 

 ຈ່ົງແບ່ງປັນຄວາມຈິງ.  ທ່ານຮູ້ຜູ້ອ່ືນທີ່ແຕກຫັກເພພັງດ້ານຈິດວິນຍານ. ຈ່ົງໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ່ລາວດ້ວຍການ
ແບ່ງປັນສ່ິງທີ່ທ່ານໄດ້ສຶກສາໃນບົດຮຽນນ້ີ ກ່ຽວກັບການໄຖ່ຊຶ່ງອົງພຣະເຢຊູໃດ້ຊົງມອບໃຫ້.  
 

       ພວກເຮົາເປັນຄົນທີ່ມັກສ້ອມແປງສ່ິງທີ່ຫັກເພພັງດ້ວຍຕົນເອງ,   ແຕ່ມາເວົ້າເຖິງເຣື່ອງຄວາມບາບ,   ພວກເຮົາບ່ໍ
ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້.   ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ,  ພວກເຮົາບ່ໍຈໍາເປັນ ເພາະວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເອົາຄວາມບາບນ້ັນໜີ
ໄປ.   ອົງພຣະເຢຊູຊົງເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພວກເຮົາດ້ວຍການຊົງໃຫ້ອະພັຍແລະປົດປ່ອຍພວກເຮົາຈາກຄວາມ
ບາບ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນwww.lsbf.org  ໂດຍSSK 

ດ້ວຍວິທີໃດ ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາຈະນໍາພາຄົນອື່ນໄປສູ່ວິທີການໄຖ່(ຄວາມພ້ົນ) ແລະ ສັນຕິສຸກ? 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 1 ກໍຣະກະດາ 2018 (07-01-2018) 
__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                  ພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດຢ່າງໃດ? 
 

ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກໃຈທ່ີສຸດທ່ີໄດ້ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ? 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພວກເຮົາບ່ໍມີຊີວິດຢູ່ສຳລັບຕົນເອງ; ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ. 

 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
       ເມື່ອບ່ໍນານມານ້ີເມື່ອພວກເຮົາຍ້າຍເຂ້ົາບ້ານໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ, ເພື່ອນບ້ານຄຣິສຕຽນຄົນນ່ຶງໄດ້ເຂ້ົາມາຫາທ່ີບັນ
ໄດບ້ານຂອງພວກເຮົາພ້ອມດ້ວຍຖາດຂະໜົມປັງ ນາງໄດ້ແນະນຳຕົວນາງເອງແລະກ່າວຍິນດີຕ້ອນຮັບພວກເຮົາເປັນ
ເພື່ອນບ້ານ. ນ້ັນແມ່ນທ່າທີຂອງການຮັບໃຊ້ທ່ີມີຄວາມໝາຍຫຼາຍທ່ີສຸດສຳລັບພວກເຮົາໃນເວລານ້ັນ. 
       ຂ້າພະເຈ້ົາກໍມີໂອກາດໄດ້ເຮັດບາງສ່ິງບາງຢ່າງໃນວັນເສົານ້ັນເໝືອນກັນ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກັບຫຼາຍໆຄົນ
ທ່ີເປັນສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາໄປຕັດຫຍ້າແລະຕັດກຽນຕ້ົນດອກໄມ້ຂອງບ້ານຜູ້ອະວຸໂສ ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ເຫັນ
ຄວາມແຕກຕ່າງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍບຸກຄົນທ່ີພວກເຮົາຮັບໃຊ້,  ຮວມໄປເຖິງສິດຍາພິບານຄົນນ່ຶງທ່ີໝົດອາຍຸການທຳງານ
ແລ້ວແລະຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບເບ້ັຽລ້ຽງເງິນເຖ້ົາຂອງເພີ່ນໃນປີນ້ີ.      ນ້ັນເປັນຄວາມສຸກໃຈທ່ີສຸດທ່ີເຫັນພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ເຫັນ
ຄວາມແຕກຕ່າງນ້ີວ່າເກີດຂ້ຶນໄດ້ຢ່າງໃດ. 
        ສ່ິງຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພວກເຮົາເຮັດໃນຊີວິດນ້ີແມ່ນການໄດ້ຮັບການໄຖ່ຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ. ນ້ັນແມ່ນສ່ິງ
ສຳຄັນທ່ີສຸດ,    ເຖິງແມ່ນວ່າ,   ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຮັບເອົາເຮົາຂ້ຶນໄປຍັງສວັນຊ້ັນຟ້າໃນທັນທີທັນໃດທ່ີເຮົາໄດ້ຮັບການໄຖ່.  
ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ເຮົາອາສັຍຢູ່ໃນໂລກດ້ວຍມີຈຸດປະສົງ.  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໄຖ່ເພື່ອການຮັບໃຊ້. ເມື່ອເຮົາຮັບໃຊ້ຄົນ
ອ່ືນ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮຽນເອົາແບບຢ່າງພຣະຄຣິດຜູ້ທ່ີຮັບໃຊ້ເຮົາແລະຮູ້ຈັກຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ  
1.  ກິຈການ 2:37-41 
37ເມື່ອຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນແລ້ວກໍຮູ້ສຶກເຈັບຊ້ຳກິນແໜງໃຈຈ່ຶງກ່າວແກ່ເປໂຕແລະອັຄສາວົກອ່ືນວ່າ, “ພີ່ນ້ອງ
ເອີຍ, ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ.”  38ຝ່າຍເປໂຕຈ່ິງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, “ຈ່ົງຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ແລະຮັບບັບຕິສະມາ
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດທຸກຄົນເພື່ອການຊົງຍົກບາບໂທດຂອງພວກທ່ານ   ແລ້ວພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂອງ 
ພຣະຣາຊທານຄືພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 39ດ້ວຍວ່າພຣະສັນຍານ້ັນກໍມີໄວ້ແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ກັບລູກຫລານຂອງພວກ
ທ່ານ,  ແລະແກ່ຄົນທັງປວງທ່ີຢູ່ຫ່າງໄກຄືແກ່ທຸກຄົນທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາຊົງເອ້ີນມາເຝ້ົາພຣະ
ອົງນ້ັນ.”  40ແລະເປໂຕໄດ້ກ່າວສ່ັງເຂົາຫລາຍປະການອີກແລະເຕືອນສະຕິເຂົາວ່າ,   “ຈ່ົງເອົາຕົວລອດພົ້ນຈາກເຊ້ືອ
ຊາດອັນຄົດລ້ຽວນ້ີເສັຽ.” 41ຝ່າຍຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ເຊ່ືອຮັບຟັງຖ້ອຍຄຳຂອງເປໂຕກໍໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ ໃນວັນນ້ັນມີ
ຄົນຕ່ືມເຂ້ົາເປັນລູກສິດປະມານສາມພັນຄົນ. 
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       ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກເປັນຄົນທັມມະດາ, ກໍຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂ້ົາສະໂມສອນ. ແຕ່ໃນພຣະຄັມພີພຣະເຈ້ົາໃຊ້ຄວາມທັມມະ
ດາຂອງມະນຸດເຮັດສ່ິງທ່ີຍິງໃຫຍ່ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ.   ຕົວຢ່າງເປໂຕ.  ເປໂຕເປັນພຽງຄົນຫາປາທ່ີຮູ້ຈັກແຕ່ຄວາມຫຸນຫັນ
ພັນແລ່ນຂອງລາວແລະການເວົ້າກ່ອນຄິດຂອງລາວ. ເປັນຄວາມຈິງ ແຕ່ພວກເຮົາເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເປໂຕໃນ
ກິຈການບົດ 2; ເຮາົເກືອບຈະບ່ໍສາມາດຈຳໄດ້ຈາກບຸກຄົນທ່ີພວກເຮົາເຫັນໃນພຣະຄັມພີ. ຜູ້ຊາຍຜູ້ທ່ີຖືກຂູ່ລາວຈະປະ
ຕິເສດຕ່ໍຍິງເຝ້ົາປະຕູວ່າລາວບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູ. ( ໂຢຮັນ 18: 15-17 ),  ບັດນ້ີຢືນຂ້ຶຶນຢ່າງກ້າຫານປະກາດເຣ່ືອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດຕ່ໍຄົນເປັນພັນ. ເມື່ອປະຊາຊົນຖາມ, “ ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ?” ເປໂຕມີທ່າທີສງົບນ້ິງແລະພ້ອມດ້ວຍທ່າ
ທີຮຽກເອ້ີນ: “ຈ່ົງຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ແລະຮັບບັບຕິສະມາ.” ເປໂຕບ່ໍໄດ້ບອກວ່າພວກເຂົາຈະຕ້ອງເຮັດສອງສ່ິງ.  ມີ
ພຽງສ່ິງດຽວທ່ີຕ້ອງເຮັດ: ຈົງກັບໃຈໃໝ່. 
       “ກັບໃຈໃໝ”່ໃນພາສາກຣີກມີຄວາມໝາຍວ່າ “ ຫຼັງຄວາມຄິດ” ຫຼື “ ປ່ຽນຄວາມຄິດ.” ການກັບໃຈໃໝ່ແມ່ນການ
ປ່ຽນແປງທິດທາງທ່ີທ່ານຄິດກ່ຽວກັບການດຳເນີນຊີວິດຂອງທ່ານແລະການປະພຶດຂອງທ່ານ.   ມັນມີຄວາມໝາຍວ່າ
ປ່ຽນແປງຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ປ່ຽນແປງຈິດໃຈຂອງທ່ານ, ແລະປ່ຽນແປງທິດທາງການດຳເນີນຊີວິດຂອງທ່ານ.   ມັນ
ເປັນການເຫັນພ້ອມວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຖືກຕ້ອງແລະພວກເຮົາຜິດ.  ດ່ັງນ້ັນເປໂຕໄດ້ບອກຜູ້ທ່ີຟັງທ່ານໃຫ້ກັບໃຈໃໝ່ແລະ
ປ່ຽນທິດທາງການດຳເນີນຊີວິດຂອງເຂົາໃໝ.່ 
       ແຕ່ອັນໃດກ່ຽວກັບການຮັບບັບຕິສະມາ? ປໂຍກທ່ີຕາມມາ “ ເພື່ອການຍົກໂທດບາບຂອງທ່ານ”  ສຳນຽງຄ້າຍຄື
ພວກເຮົາມີປະສົບການໆໃຫອ້ະພັຍດ້ວຍເຫດຜົນຂອງການຮັບບັບຕິສະມາ. ແຕ່ຄຳເວົ້ານ້ອຍໆນ້ັນຂ້ຶນຕ້ົນປໂຍກເປັນ
ຄຳເວົ້າກຣີກ, ຊ່ຶງສາມາດແປວ່າ “ ເພື່ອ,” ” ຫຼື “ ເນ່ືອງຈາກ.” ເປໂຕໄດ້ເອ້ີນຝູງຊົນໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາເພາະການບາບ
ຂອງພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ອະພັຍແລ້ວ. 
        ນ້ັນແມ່ນຈຳນວນສາມພັນຄົນທ່ີໄດ້ຮັບໃນວັນນ້ັນ. ພວກເຂົາໄດ້ຕອບສນອງເຣ່ືອງຂອງພຣະຄຣິດດ້ວຍການກັບ
ໃຈໃໝ່.  ແລະເພາະພວກເຂົາຍອມຮັບການປະກາດຂອງເປໂຕ, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບບັບຕິດສະມາ.  ຕົວຢ່າງຂອງເປໂຕ 
ຈະໜູນໃຈເຮົາ.  ທາງດຽວທ່ີຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນແມ່ນໂດຍການປະກາດຂ່າວປະເສີດໃຫ້ກັບພວກເຂົາເຊ່ັນດຽວກັບທ່ີເປໂຕ
ເຮດັ.   ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ເຂົາດ້ວຍການບອກຄວາມຈິງ ພຣະເຈ້ົາມີຈິງ   ເຣ່ືອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາມີຈິງຄືພຣະເຢຊູ. 
ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເຮັດຫັຽງຫຼາຍກວ່າການສະແດງຄວາມເປັນເພື່ອນກັບເຂົາຫຼືສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າທີການຮັບໃຊ້ເຂົາເປັນ
ການເຊ່ືອມຕ່ໍສາຍສຳພັນເພື່ອເປັນພະຍານສຳລັບພຣະເຢຊູ. ໃຫ້ພວກເຮົາພ້ອມທ່ີຈະແບ່ງປັນຄວາມຫວັງທ່ີມີຢູໃນເຮົາ 
“ 1 ເປໂຕ 3: 15), ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ ພວກເຮົາຕ້ອງກ້າປາກແລະກ້າບອກເຂົາກ່ຽວເຣ່ືອງພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງ
ພວກເຮົາ. 
 

2.  ກິຈການ  2:42-45 

42ແລະເຂົາໄດ້ຕ້ັງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຄຳສອນຂອງພວກອັຄສາວົກ, ໃນການຮ່ວມໃຈກັນ, ໃນການຫັກເຂ້ົາຈ່ີ   ແລະໃນການ
ໄຫວ້ວອນ 43 ທຸກຄົນເກີດມີຄວາມຢ້ານຢຳນັບຖື ສ່ວນພວກອັຄສາວົກກໍໄດ້ເຮດັການອັສຈັນແລະໝາຍສຳຄັນຫລາຍ
ປະການ    44 ບັນດາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຖືນ້ັນກໍໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັນ  ແລະຊັບສ່ິງຂອງຂອງເຂົາເຫລ່ົານ້ັນເຂົາກໍຖືເປັນຂອງສ່ວນຮວມ  
45 ແລະເຂົາໄດ້ຂາຍທ່ີດິນແລະຊັບສ່ິງຂອງ ມາແຈກຢາຍໃຫ້ຄົນທັງປວງຕາມທ່ີທຸກຄົນຕ້ອງການ 
 
       ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນດ້ວຍການແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ,   ພວກເຮົາສືບຕ່ໍຮັບໃຊ້ເຂົາດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາໃຫ້
ເຕີບໃຫຍ່ກັບການເດີນໄປດ້ວຍກັນກັບພຣະຄຣິດ. ຂ້າພະເຈ້ົາຊ່ືນຊົມກັບຄຣິສຕະຈັກເລ້ີມແລກທ່ີໄດ້ສຳເຣັດເປ້ົາໝາຍ
ນ້ີ: “ ເຂົາໄດ້ຖວາຍຕົວເຂົາເອງ.” ລູກາ, ຜູ້ຂຽນພຣະທຳກິຈການ, ໄດ້ອະທິບາຍສ່ີສ່ິງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ເຮັດ. 
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 ການສິດສອນຂອງພວກອັຄສາວກົ. ພວກເຫຼົ່າອັຄສາວົກໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ພວກອັຄສາ
ວົກໄດ້ເຮັດຕາມຄຳສ່ັງສອນຂອງພຣະເຢຊູ,   "ສ່ັງສອນເຂົາໃຫ້ຖືຮັກສາສາຣະພັດຊ່ຶງເຮົາໄດ້ສ່ັງພວກເຈ້ົາໄວ້
ແລ້ວນ້ັນ..." (ມທ 28:20) ພວກເຮົາເຫັນພວກເຂົາໄດ້ຊ່ວຍປະຊາຊົນໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊ່ືອມໂຍງລະຫວ່າງ 
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃນພຣະຄັມພີເດີມແລະພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

 ການຮ່ວມໃຈກັນ. ພາສາກຣີກແມ່ນໃຊ້ໃນການອະທິບາຍຄວາມຮູ້ສຶກສ່ິງດີແບບທັມມະຊາດ. ຊ່ງມີຄວາມວ່າ
ແບ່ງປັນເຣ່ືອງທ່ີເກີດຂ້ຶນປະຈຳແຕ່ລະວັນ, ແລະຄ້າຍຄືການເວົ້າເຖິງການເວລາແລະສາຍສຳພັນລະຫວ່າງບຸກ
ຄົນ. ສ່ິງສຳຄັນທ່ີເກີດຂ້ຶນແມ່ນເຂົາແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

 ການນະມັສການ. ພາສາກຣີກຄຳວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນໃຊ້ກ່ຽວກັບອາຣົມທ່ີເກີດຂ້ຶນເພື່ອອະທິບາຍເຖິງ
ການແບ່ງຂອງດີ. ມີຄວາມໝາຍເຖິງການແບ່ງປັນບາງສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນທຸກວັນ,  ແລະໃນທ່ີນ້ີມັນໝາຍເຖິງການ
ແບ່ງປັນເວລາແລະສາຍສຳພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນ.  ສ່ິງສຳຄັນພວກເຂົາແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາໃນພຣະ 
ເຢຊູຄຣິດທ່ີເກີດຂ້ຶນແຕ່ລະວັນ. 

 ການຫັກເຂ້ົາຈ່ີ.   ນ້ີອາດຈະອ້າງອີງເຖິງອາຫານທ່ີແຕ່ລະບຸກຄົນແລະຄອບຄົວກິນຮ່ວມກັນ,  ແຕ່ຍັງອາດສາ 
ມາດອ້າງເຖິງຄາບເຂ້ົາແລງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ໃນເວລານ້ີເຫຼົ່າອັຄສາວົກມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຮ່ວມກັນ 
ແລະພຣະເຢຊູເປັນເຫດຜົນການນະມັສການຂອງເຂົາ. 

 ການໄຫວ້ວອນ.   ການໃຊ້ເວລາຢູ່ຮ່ວມກັນຍັງມີຄວາມໝາຍວ່າໃຊ້ເວລາເວົ້າລົມກັບພຣະເຈ້ົາໃນການອະທິ
ຖານຮ່ວມກັນກັບຜູ້ເຊ່ືອອ່ືນໆ. ຂະນະທ່ີເຫຼົ່າອັຄສາວົກໃຊ້ການນະມັສການຂອງເຂົາໃນເຮືອນ, ພວກເຂົາຍັງ
ໃຊ້ເວລານະມັສການອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນການອະທິຖານ. 

         ບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ, ແຕ່ສ່ວນພວກອັຄສາວົກກໍໄດ້ເຮັດການອັສຈັນແລະໝາຍສຳຄັນ
ຫຼາຍປະການ.  ຈາກນ້ັນຜູ້ເຊ່ືອໃນສມັຍເລ້ີມແລກມີຄວາມປາຖນາເຮດັຕາມຫຼັກພຣະສາສນາ “ຂອງທ່ີມີຢູ່ກໍຖືວ່າເປັນ
ຂອງສ່ວນຮວມ” ( ກິຈການ 2: 44). ຄຳເວົ້າໃນພາສາເດີມໄດ້ບ່ົງບອກວ່າຄຣິສຕຽນສມັຍເລ້ີມແລກຮັກສາຄວາມເປັນ
ເຈ້ົາຂອງສ່ິງທ່ີເຂົາຄອບຄອງຢູ່, ແຕ່ໄດ້ຂາຍສ່ິງທ່ີເຂົາມີຢູ່ແລະບໍຣິຈາກໃຫ້ກັບທຸກຄົນທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການ. ( ກິຈການ 
4:32- 5:4.) 
 

3.  ກິຈການ  2:46-47 

46 ເຂົາໄດ້ໝັ່ນຮ່ວມປະຊຸມໃນບໍຣິເວນພຣະວຫິານທຸກວັນ ແລະຫັກເຂ້ົາຈ່ີຕາມເຮອືນຂອງເຂົາ ຮ່ວມຮັບປະທານອາ
ຫານດ້ວຍຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີແລະໃຈສັດຊ່ື   47 ໄດ້ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ແລະພົລເມືອງທັງໝົດກໍຊອບໃຈນຳ  ຝ່າຍອົງ   
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຊ່ຶງກຳລັງຈະລອດພົ້ນນ້ັນມາເຂ້ົາກັບພວກສິດທຸກໆວັນ 
 
       ໃນຂ້ໍ 46. ພວກເຮົາເຫັນຖ້ອຍຄຳທ່ີກ່າວໃນຂ້ໍ 42 ວ່າ “ ພວກເຂົາອຸທິດຕົນເອງ.” ຄຣິສຕຽນຍຸກແລກດຳລົງຊີວິດ 
ຢູ່ດ້ວຍການອຸທິດຕົນຕ່ໍພຣະຄຣິດແລະຕ່ໍຄົນອ່ືນໆໃນທາງທ່ີເຫັນໄດ້ຊັດແຈ້ງ. 

1. ໂບດ. ໂບດເປັນສູນກາງຂອງການບໍຣິຫານງານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ສະຖານທ່ີຝູງຄົນຮູ້ຈັກ. ໂບດຍັງເປັນສະ
ຖານທ່ີຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃໝ່ຈະມີການສະແດງອອກຕ່ໍກັນແລະກັນກັບຄົນອ່ືນໆ   ແລະແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກ
ເຂົາ. ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງທ່ີຈະປິດບັງໄວ.້ ( ມັດທາຍ 5:15-16.) 
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2. ບ້ານ. ຖ້າວ່າໂບດເປັນສູນກາງສຳລັບເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ, ເຮອືນກໍເປັນສູນກາງເຮັດກິຈກັມຮ່ວມກັນ. ເປັນ 
ບ່ອນທ່ີຈະເຣີນເຕີບໂຕທາງດ້ານຄວາມສັມພັນ, ເຫນັວ່າມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ, ມີສຽງຫົວ, ສຽງດົນຕຣີ, ແລະ
ການນະມັສການທ່ີແທ້ຈິງ ນ້ັນແມ່ນສ່ິງໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນກຸ່ມຄຣິສຕຽນສມັຍເລ້ີມແລກ. 

 
          ປະຊາຊົນມີຄວາມປາຖນາຢາກມຄີວາມສັມພັນແລະຄວາມຮູ້ສຶກດີໆ ຂອງຊຸມຊົນ ພວກເຮົາອາດຈະບັນລຸຜົນ
ສຳເຣັດໃນສະຖານທ່ີທຳງານຫຼືເພື່ອນບ້ານ,   ແຕ່ກໍຕ້ອງການຄວາມຮັກ ເມື່ອພຣະຄຣິດເປັນສາເຫດໃຫ້ຊຸມຊົນຢູ່ຮ່ວມ
ກັນ. ເມື່ອຜູ້ເຊ່ືອໃນຄຣິສຕະຈັກມີອິສຣະໃນການແບ່ງປັນ, ການນະມັສການ, ອ້ອນວອນອະທິຖານ, ແລະເຕີບໂຕດ້ວຍ
ກັນ, ພວກເຂົາສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງສ່ິງທ່ີຄົນກຸ່ມອ່ືນບ່ໍສາມາດເຮັດ: ຖືກປ່ຽນແປງຈິດໃຈໂດຍພຣະເຢຊູ.ເມື່ອພວກເຮົາ
ເຮັດຢ່າງນ້ັນ ພວກເຮົາກໍນຳຄົນອ່ືນໃຫ້ມາຮູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດ. 
 

 
ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

 
ພຣະເຈ້ົານຳພາທ່ານໃຫ້ໄປຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນຢ່າງໃດ? 

 
 ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນດ້ວຍການກະທຳແບບງ່າຍໆ.    ເຮັດດີຕ່ໍຄົນອ່ືນດ້ວຍດ້ວຍການປະຕິບັດແບບງ່າຍໆ  ຊ່ຶງບ່ໍຈຳ 

ເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ໄປຫາບາງຄົນທ່ີຕ້ອງການຄຳໜູນໃຈແລະຈ່ົງສະແດງຄວາມເມດຕາ. 
 

 ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນດ້ວຍການແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ.   ການແບ່ງປັນຄວາມຈິງເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດແມ່ນອີກວິທີທາງ
ນ່ຶງທ່ີຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ.   ການອະທິຖານແລະຫາໂອກາດໃນການເວົ້າເຣ່ືອງພຣະຄຣິດກັບເພື່ອນ,   ເພື່ອນຮ່ວມ 
ງານ ແລະສະມາຊິກຄອບຄົວ. 

 
 ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນດ້ວຍການເປີດບ້ານຂອງທ່ານຕ້ອນຮັບ. ບອກຜູ້ນຳຄຣິສຕະຈັກກ່ຽວກັນການເປີດຮຽນພຣະຄັມ 

ພີກຸ່ມໃໝ່ທ່ີບ້ານຂອງທ່ານ.    ກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີປະຈຳບ້ານເປັນທາງທ່ີດີທີສຸດໃນການຊັກນຳເອົາເພື່ອນ
ບ້ານແລະເພື່ອນຮວ່ມງານເຂ້ົາຮ່ວມນຳ.    

 
ພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນໂທດບາບ, ແຕ່ພຣະອົງຍັງຊ່ອຍເຮົາເພື່ອບາງສ່ິງອີກ: ຄືໃຫມ້ຄີວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນ
ການຮັບໃຊ້ພຣະອົງເມື່ອເຮົາຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໄຖ່ໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຮັບໃຊ້. ທ່ານກໍຄືກັນ!   
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທ ີ8 ກໍຣະກະດາ 2018 (07- 08- 2018) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                     ຕໍ່ໄປແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ 
 
                                 ອັນໃດທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານຊ່ືນຊົມທ່ີສຸດກ່ຽວກັບການເລ້ີມໃໝ?່. 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ມ້ືນ່ຶງພວກເຮົາຈະປະເຊີນກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງຊີວິດຂອງເຮົາໜ້າຕ່ໍໜ້າ 

 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
        ຕລອດເສ້ັນທາງຊີວິດການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ, ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເຈ້ົາຂອງບ້ານຢູ່ຫ້າຫຼັງ. ໃນການຍ້າຍໄປ
ບ້ານໃໝ່ແຕ່ລະເທ່ືອໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ:  ເປັນການເຄ່ືອນຍ້າຍພັນທະກິດຫຼືສະ
ຖານທ່ີໄປສູ່ບ້ານເມືອງໃໝ.່ ການຍ້າຍບ້ານແຕ່ລະຄ້ັງ, ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເລ້ີມຕ້ົນໂຮງຮຽນໃໝ,່ ຄອບຄົວຄຣິສ
ຕະຈັກໃໝ,່ ແລະແມ່ນກະທ້ັງການຊອກຫາຮ້ານອາຫານແມກຊິກັນທ່ີແຊບໆຢູ່ໃນເມືອງ.  ມັນເປັນເວລາທ່ີໜ້າເສ້ົາໃຈ 
ທ່ີບ້ານເກ່ົາທ່ີເຮົາຊ່ືນຊົມແລະກ່າວຄຳອຳລາເພື່ອນບ້ານທ່ີດີ,  ພວກເຮົາຍັງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຕ້ືນເຕ້ັນທ່ີສຳຄັນໃນ  
ຊີວິດຂອງພວກເຮົາອີກນຳ. 
         ແຕ່ລະສ່ວນນ້ັນສຳຄັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ບ່ໍມີຂ້ໍຍົກເວັ້ນມັນກໍເປັນການທ້າທາຍ.   ບັນຫາສຸຂະພາບເກີດຂ້ຶນ. ການ
ສ້າງຄວາມສັມພັນບ່ໍເປັນໄປຕາມຄວາມຄາດຝັນ ເພື່ອນແລະຄອບຄົວໄດ້ຢຸດລົງ. ແຕ່ລະສະຖານທ່ີທ່ີພວກເຮົາອາສັຍ
ຢູ່ໄດ້ລົດໜ້ອຍຖອຍລົງແລະຫາຍໄປກັບຄວາມບ່ໍມີຊີວິດຊີວາທ່ີບ່ໍງົດງາມ ຕາມທັມມະຊາດຕລອດໄປ. 
        ຂ້າພະເຈ້ົາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີໂລກນ້ີບ່ໍໄດ້ເປັນບ້ານຢູ່ຖາວອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ປໂຍກປິດທ້າຍຂອງພຣະ
ທັມພຣະນິມິດໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຈັດຕຽມທ່ີຢູ່ຖາວອນບ່ອນທ່ີເຮາົຈະຢູ່ກັບພຣະອົງຕລອດໄປເປັນນິດ  ທ່ີບ່ໍ  
ເໝືອນກັບທັມມະຊາດທ່ີເສ່ືອມໂຊມແລະຈາງຫາຍໄປ  ພ້ອມກັບການມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກທ່ີຈະສູນຫາຍໄປ ທ່ີເປັນບ່ອນ
ຢູ່ຂອງຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍ. ແຕ່ປາຍທາງຂອງພວກເຮົາແມ່ນບ້ານທ່ີຖາວອນເປັນນິດ. 

 
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?   (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ  
1.  ພຣະນິມິດ  21:1-3 
1 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນທ້ອງຟ້າໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ ່ເພາະວ່າທ້ອງຟ້າເດີມແລະແຜ່ນດິນເດີມນ້ັນໄດ້ລ່ວງໄປ
ແລ້ວ ແລະທະເລກໍບ່ໍມີເໝືອນກັນ 2 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນນະຄອນສັກສິດ ຄືກຸງເຢຣູຊາເລັມໃຫມ່ກຳລັງລົງມາຈາກສວັນ
ແລະຈາກພຣະເຈ້ົາ ນະຄອນນ້ີໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ແລ້ວເໝືອນຢ່າງເຈ້ົາສາວແຕ່ງຕົວໄວ້ສຳລັບເຈ້ົາບ່າວ   3 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້
ຍິນສຽງດັງມາຈາກພຣະຣາຊບັນລັງວ່າ, “ເບ່ິງແມ, ທ່ີສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຢູ່ກັບມະນຸດແລ້ວ ພຣະອົງຈະຊົງສະຖິດຢູ່
ກັບເຂົາ ເຂົາພວກນ້ັນແຫລະ, ຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະເຈ້ົາເອງຈະປະທັບຢູ່ກັບເຂົາ 
 
      ພັນລະຍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລະຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມຊ່ືນຊົມຫຼາຍກັບລາຍການໂທຣລະທັດທ່ີສະແດງການບູຣະນະ
ສ້ອມແປງເຮືອນເກ່ົາຂ້ຶນໃໝ.່   ມັນມີສເນ່ເຮັດໃຫ້ເພີດເພີນໄປກັບການເບ່ິງນັກອອກແບບກວດສອບ ເບ່ິງສ່ວນທ່ີຜຸພັງ
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ເສັຽຫາຍຂອງເຮືອນແລະເບ່ິງສ່ວນທ່ີເຫັນວ່າສາມາດສ້ອມແປງໄດ້,  ຄວາມສົມບູນການອອກແບບໃໝ່ແລະການສ້າງ
ຂ້ຶນໃໝ,່ ແລະຕ່ໍມາກໍນຳສເນີຂ້ໍມູນການສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ຕ່ໍເຈ້ົາຂອງບ້ານຄົນໃໝ.່ ການບູຣະນະສ້ອມແປງເຮືອນຂ້ຶນ “ໃໝ”່ 
ທ່ີພວກເຮົາເຫັນໃນໂທຣະທັດນ້ັນຍັງບ່ໍເທ່ົາທຽມກັນບ້ານທ່ີຜູ້ເຊ່ືອຈະໄດ້ຢູ່ໃນວັນນ່ຶງຂ້າງໜ້າ.   ໃນປ້ືມພຣະທັມພຣະນິ
ມິດ, ອັກຄະສາວົກໂຢຮັນໄດ້ບອກໃຫ້ເຫັນນິມິດໃນເວລາສຸດທ້າຍວ່າຈະເປັນຢ່າງໃດ. ພຣະນິມິດບົດ 21 ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຮົາ
ເຫັນຮູບພາບຄວາມສົມບູນນ້ີ, ຄວາມເປັນຈິງໃນອະນາຄົດ.    ຜູ້ຊົງສ້າງໂລກຈັກກະວານເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານສ້າງສ່ິງໃໝ,່ 
ແລະວັນນ່ຶງພວກເຮົາຈະເຫັນການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງໃນ “ ການເຮັດໃຫ້ທຸກສ່ິງໃໝ”່( ຂ້ໍ 5). 
 ຟ້າສວັນໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ.່    ຂ່າວສານແມ່ນເຕັມດ້ວຍຂ່າວເຣ່ືອງການຄາດຕະກັມ,  ການຂ່ົມຂືນ, 

ການລັກໝົກຈົກຫໍ,່ ພຶດຕິກັມການຜິດສິນທັມ, ແລະອ່ືນໆອີກ.  ມັນເໝືອນກັບວ່າໂລກນ້ີສັບສົນວຸ້ນວາຍບ່ໍສາ
ມາດຄວບຄຸມໄດ້. ແຕ່ວັນນ້ັນຈະມາເຖິງເມື່ອຄວາມຊ່ົວຮ້າຍແລະການທຳລາຍມະນຸດທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນໂລກນ້ີຈະ
ບ່ໍມີສ່ວນໃນການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບການທຳລາຍທ້ອງຟ້າແລະແຜ່ນດິນ
ໂລກດ້ວຍໄຟ. (2 ເປໂຕ 3:10-13)ຈະໄດ້ຍິນສຽງດັງອັນໃຫຍ່, ໂລກທາດຈະສລາຍໄປ, ແຕ່ໂຢຮັນເຫັນໃນນິ
ມິດຂອງທ່ານ, ຟ້າສວັນໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ຈະປາກົດໃຫ້ເຫັນຫຼັງຈາກຊຳຮະລ້າງໃຫ້ສະອາດແລ້ວ. 

 ບ່ໍມີທະເລ.     ຫຼາຍໆຄົນຂອງພວກເຮົາຊ່ືນຊົມຍິນດີກັນການຫລຽວເບ່ິງຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງມະຫາສມຸດ, 
ແຕ່ທະເລຍັງເປັນສັນຍາລັກການແຍກ. ເມື່ອໂຢຮັນເຫັນນິມິດນ້ີ, ທ່ານຖືກເນຣະເທດໄປຢູ່ເກາະປັດໂມ, ຖືກ
ແຍກອອກຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານໃນເມືອງເອເຟໂຊ.  ນັກສຶກສາບາງທ່ານເຊ່ືອວ່າປໂຍກທ່ີວ່າ “ທະເລກໍ 
ບ່ໍມີເໝືອນກັນ”(ພຣະນິມິດ 21:1) ໝາຍຄວາມວ່າອະນາຄົດໂລກໃໝ,່ ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍແຍກອອກ
ຈາກກັນຫຼືຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 

 ກຸງເຢຣູຊາເລັມໃໝ.່  ຖ້ອຍຄຳທ່ີວ່າເຈ້ົາສາວແລະເຈ້ົາບ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາຍຂອງກຸງເຢຣູຊາເລັມໃໝ.່ 
ຊ່ຶງເປັນສະຖານທ່ີຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະບ່ອນຢູ່ຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ໃນວັນນ່ຶງຈະລອຍລົງມາ. 
ໂລກທ່ີ “ ຕົກແຕ່ງ” ໃນຂ້ໍ 2. ໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າບ້ານໃໝ່ຂອງພວກເຮົາສົດສວຍງົດງາມຄືກັບເຈ້ົາສາວຮັກ
ສາຄວາມງາມຂອງຕົນລໍຖ້າເຈ້ົາບ່າວຂອງນາງ. ມັນຈະເປັນບ້ານທ່ີເໝາະສົມສຳລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 ຊີວິດໃໝ.່  ນ້ີເປັນຂ່າວດີທ່ີສຸດສຳລັບເຮົາທຸກຄົນ. ດຽວນ້ີພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງເດີນໄປ
ກັບອາດາມແລະເອວາໃນສວນເອເດນ; ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດມາຢູ່ເໜືອໄພພ່ົນຕລອດໃນພັນທະສັນຍາເດີມ; 
ແລະພຣະອົງມາຊົງສະຖິດຢູກັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໂດຍຕລອດໃນພັນທະສັນຍາໃໝ່. ແຕ່ໃນບ້ານໃໝ່ຂອງພວກເຮົາໃນ
ອະນາຄົດ, ພວກເຮົາຈະເຫັນພຣະອົງໜ້າຕ່ໍໜ້າບ່ໍເໝືອນກັບທ່ີຜ່ານມາ. “ ການຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຢູ່
ກັບມະນຸດ, ແລະພຣະອົງຈະດຳລົງຢູ່ກັບເຂົາ.” 

       ສະງ່າຣາສີຂອງຟ້າສວັນຈະເປັນຈິງທ່ີວ່າ "ສະງ່າຣາສີ!"  ແຕ່ພາກສ່ວນສະງ່າຣາສີແທ້ຈິງນ້ັນມັນແມ່ນການຊົງສະ
ຖິດຢູ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການຊົງສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະອົງແມ່ນສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ສວັນເປັນບ່ອນທ່ີດີ, ສວັນສະຖານ. 
 

2.  ພຣະນິມິດ 21: 4-5. 
4ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເຊັດນ້ຳຕາທຸກຢົດຈາກຕາຂອງເຂົາ ຄວາມຕາຍຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ ຄວາມໂສກເສ້ົາ, ການຮ້ອງໄຫ ້ແລະ
ຄວາມເຈັບປວດຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປເພາະວ່າສ່ິງທ່ີມີຢູ່ຄາວກ່ອນນ້ັນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ.  5ພຣະອົງຜູ້ຊົງປະທັບເທິງພຣະຣາຊ 
ບັນລັງໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ, “ເບ່ິງແມ, ເຮົາສ້າງສ່ິງທັງປວງຂ້ຶນໃໝ”່ ແລະພຣະອົງຊົງກ່າວອີກວ່າ, “ຈ່ົງຂຽນໄວ້ເພາະວ່າຖ້ອຍ
ຄຳເຫລ່ົານ້ີແຫລະ, ສັດຊ່ືແລະທ່ຽງແທ້.”  
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     ນ້ຳຕາຂອງຄວາມໂສກເສ້ົາເປັນບາງສ່ິງທ່ີເຮົາທັງໝົດປະເຊີນໃນລະຍະເວລາຂອງການມີຊິວິດຢູ່ໃນໂລກຂອງເຮົາ. 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈຳໄດ້ດີມື້ວັນຈັນແມ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໂທຣະສັບແລະບອກກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າພໍ່ເຖ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຫາກໍເສັຽຊີ
ວິດ.   ອີກວັນຈັນນ່ຶງ,  ນ້ອງສາວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໂທຣະສັບ ແລະບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເສັຽຊີວິດ
ດ້ວຍໂລກຫົວໃຈວາຍ. ແນ່ນອນທ່ານສາມາດລະນຶກຂ້ຶນໄດ້ໃນສະຖານະການທ່ີຄ້າຍຄືກັນ.  ການຈາກໄປຂອງເພື່ອນ 
ຫຼືການເສັຽຊີວິດຂອງຜູ້ປົກຄອງ, ລູກ, ຫຼືພັນລະຍາ. ຄວາມໂສກເສ້ົາແລະນ້ຳຕາເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງມະນຸດໃນປັດຈຸບັນ. 
ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາຄວາມໂສກເສ້ົາຈະສ້ິນສຸດລົງວັນນ່ຶງ, “ຄວາມຕາຍຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ; ຄວາມໂສກເສ້ົາ, ການຮ້ອງໄຫ,້ 
ຄວາມເຈັບປວດຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ.” ປ່ອຍໃຫ້ຈົບລົງ ບ່ໍມີການຕາຍ  ບ່ໍມີການໂສກເສ້ົາ  ບ່ໍມີການຮ້ອງໄຫ ້ ບ່ໍມີການເຈັບ
ປວດ. ຄວາມຄິດຢ່າງນ້ີມີພລັງຫຼາຍ. 
       ຄວາມບາບເຂ້ົາມາໃນໂລກຂອງເຮົາໃນສວນຂອງອາດາມ.  ແຕ່ຂອບພຣະຄຸນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຟື້ນຟູລູກໆ
ຂອງພຣະອົງ. ເມື່ອພວກເຮົາກັບໃຈໃໝ່ແລະຫັນມາຫາພຣະອົງໃນຄວາມເຊ່ືອ ພຣະອົງຍົກເລີກການລົງໂທດແລະຜົນ
ຂອງຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ, ສ່ິງທ່ີນຳເຮົາເຂ້ົາໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ. ແລະໃນຟ້າສວັນ, ພວກເຮົາຈະອາສັຍ
ຢູ່ໃນການຊົງພຣະຊົນຢູ່ຢ່າງເຕັມທ່ີແລະຊ່ືນຊົມຍິນດີກັບການຊົງພຣະຊົນຢູ່ຂອງພຣະອົງຕລອດເວລາ. ວັນເວລາທ່ີຈະ 
ມາເຖິງເມື່ອພຣະເຈ້ົາຊົງສັນຍາວ່າຈະເຊັດຢົດນ້ຳຕາຂອງພວກເຮົາແລະນຳເອົາຄວາມສ້ິນສຸດລົງຂອງຄວາມໂສກເສ້ົາ
ແລະເສັຽໃຈທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ.  ຄຳສັນຍາທ່ີເຮັດໃຫ້ຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງພວກເຮາົໃຫ້
ສ້ິນສຸດລົງເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເວົ້າວ່າ, “ ສຸດຍອດ, ພຣະເຢຊູຄຣິດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ!” 

 

3.  ພຣະນິມິດ 21: 6-8 
6 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, “ສຳເຣັດແລ້ວ  ເຮົານ້ີຄືອາລະຟາແລະໂອເມຄາ  ເປັນເບ້ືອງຕ້ົນແລະເປັນເບ້ືອງ
ປາຍ ຜູ້ໃດຫິວນ້ຳ ຝ່າຍເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ນ້ັນດ່ືມຈາກນ້ຳພຸແຫ່ງຊີວິດໂດຍບ່ໍຕ້ອງເສັຽຄ່າ   7 ຜູ້ໃດມີຊັຍຊະນະ ຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້
ຮັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນມໍຣະດົກ  ເຮົາຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ເຂົານ້ັນແຫລະ, ຈະເປັນບຸດຂອງເຮົາ   8 ແຕ່ສ່ວນຄົນຂ້ີ
ໂຍ່ຍ  ຄົນບ່ໍເຊ່ືອ  ຄົນທ່ີເຮັດການໜ້າກຽດຫນ້າຊັງ  ຄົນຄາຕກັມ ຄົນລ່ວງຜິດຊາຍຍິ ງ ຄົນໃຊ້ເວດມົນຄາຖາ ຄົນໄຫວ ້   
ພຣະທຽມ ແລະຄົນຂ້ີຕົວະທຸກຄົນນ້ັນ ມໍຣະດົກຂອງເຂົາຈະຢູ່ໃນບຶງທ່ີໄໝ້ຢູ່ດ້ວຍໄຟປົນກັບມາດ ຊ່ຶງເປັນຄວາມຕາຍ
ຄ້ັງທີສອງ” 
 
       ທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ຫ່າງໄກຈາກສວັນຫຼືນະຮົກ ທ່ີເປັນຄວາມຄິດປົກກະຕິ.   ໃນຊ່ົວພິບຕາດຽວ, ພວກເຮົາຈະ
ຢືນຕ່ໍຢູ່ໜ້າພຣະເຈ້ົາເພື່ອລາຍງານຕາມການກະທຳໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.  ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງໃນປໂຍກຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄວາມພົ້ນຢ່າງຟຣີໆ ແກ່ທຸກຄົນທ່ີທູນຂໍ. “ ເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ທ່ີຫິວກະຫາຍໄດ້ດ່ືມນ້ຳພຸແຫ່ງຊີວິດ.” ມີ

ພຽງແຕ່ພຣະເຈ້ົາຜູ້ດຽວທ່ີສາມາດລະງບັຄວາມຮູ້ສຶກຫິວກະຫາຍດ້ານຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານ.  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ 
ຄິດຄ່າຣາຄານ້ຳພຸແຫ່ງຊີວິດທ່ີຊົງປະທານໃຫ.້ ພຣະຄຣິດໄດ້ຈ່າຍເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວເທິງໄມ້ກາງແຂນ. 

 ທຸກໆຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການຊົງໄຖ່ໄວ້ກໍເປັນຄົນໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ຜູ້ໃດມີຊັຍຊະນະ ຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບສ່ິງ
ເຫລ່ົານ້ີເປັນມໍຣະດົກ  ເຮົາຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ເຂົານ້ັນແຫລະ, ຈະເປັນບຸດຂອງເຮົາ ” ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້
ເຮັດພຽງເທ່ົານ້ີສຳລັບເຮົາ; ພຣະອົງຍັງນຳເຮົາເຂ້ົາສູ່ການມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ.  ພຣະບິດາມີພຣະບຸດ
ອົງດຽວ,  ພຣະເຢຊູ( ໂຢຮັນ 3:16),   ແຕ່ພຣະອົງມີບຸດບຸນທັມອີກຫຼາຍຄົນ. ( ໂຣມ 8:15-17;   ຄາລາເຕັຽ 
4:4-7)ໃນຖານະທ່ີເປັນລູກຂອງກະສັດ, ທຸກໆຄົນທ່ີເປັນລູກບຸນທັມຊາຍແລະຍິງແມ່ນເປັນທາຍາດແລະຮັບ 
ມໍຣະດົກຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູ. 
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 ຜູ້ທ່ີບ່ໍກັບໃຈຈະບ່ໍມີຊີວິດຢູ່ໃນສວັນ.   ບາງຄົນຈະຖືກແຍກອອກຈາກສວັນ. ຂ້ໍ 8 ແມ່ນບັນຊີຂອງຄົນຜູ້ທ່ີຈະບ່ໍ
ມີສ່ວນໃນການຮັບແຜ່ນດິນສວັນເປັນມໍຣະດົກ, ແລະແມ່ນບັນຊີຕົວແທນ ບ່ໍລະອຽດຖ້ວນຖ່ີ.  ຄົນຈຳນວນນ່ຶງ
ຈະຕອບສນອງຂ່າວປະເສີດທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ.້    ອີກກຸ່ມນ່ຶງໄດ້ເລືອກທ່ີຈະຢູໃນຄວາມບາບຂອງເຂົາຕ່ໍ
ໄປ. ອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາແມ່ນຢູ່ໂດຍບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາຊ່ົວນິຣັນດອນ. 

        ຜູ້ທ່ີບ່ໍກັບໃຈຈະຕາຍສອງເທ່ືອ. ຄ້ັງທີນ່ຶງ, ພວກເຂົາຈະຕາຍຝ່າຍເນ້ືອໜັງເໜືອນກັນກັບມະນຸດທຸກຄົນ.  ນ້ີແມ່ນ
ການຕາຍເທ່ືອທີນ່ຶງ ເປັນຄວາມຕາຍທ່ີເຮົາທຸກຄົນຈະປະເຊີນ ນອກຈາກຈະຫັນມາຫາພຣະເຢຊູ. ການຕາຍຄ້ັງທີສອງ
ແມ່ນຕາຍແທ້ໆ: ເປັນການຕາຍຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ ຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈປ່ຽນແປງ
ທຸກສ່ິງ. ເມື່ອເຮົາຫັນກັບມາຫາພຣະເຈ້ົາ ແນ່ນອນຄວາມຕາຍຄ້ັງທີສອງຈະບ່ໍເກີດຂ້ຶນກັບເຮົາ.  ພຣະເຢຊູຄຣິດຈະເອົາ
ຄວາມຕາຍນ້ັນອອກໄປຈາກເຮົາ. ດັງນ້ັນເຮົາຄວນມອບຊິວິດເຮົາໃຫ້ເປັນຂອງພຣະອົງ. ໃນຟ້າສວັນ. ຕລອດໄປ. 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

      ວັນນ້ັນຈະມາເມື່ອພວກເຮົາຈະປະເຊີນກັບການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງພວກເຮົາທັງໝົດໃຫ້ເປັນຕາມທ່ີເຮົາເປັນ. ພວກ
ເຮົາຈະມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງບ່ໍມີບາບ, ສະຖານທ່ີຖືກຕ້ອງເໝາະສົມກັບພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາຂອງເຮົາ.  ຄວາມໄວ້ວາງໃຈມີຜົນ
ກະທົບຢ່າງໃດຕ່ໍຊີວິດຂອງທ່ານໃນອາທິດນ້ີ?  

 
 ອ້ອນວອນອະທິຖານຂອບພຣະຄຸນ.   ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ເຊ່ືອ, ຈ່ົງໃຊ້ເວລາຈັກໜ້ອຍນ່ຶງຂອບພຣະຄຸນອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາສຳລັບທ່ີຢູ່ອາສັຍຂອງທ່ານຢູ່ໃນ  “ຄອບຄົວຕລອດໄປ” ຂອງພຣະອົງ  ຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງສຳລັບ
ຄວາມສຳຄັນທ່ີໄຖ່ທ່ານ. 
 

 ອະທິຖານອ້ອນວອນເຣ່ືອງຄວາມພົ້ນ.  ຖ້າທ່ານບ່ໍແນ່ໃຈວ່າຖ້າທ່ານຈະໄດ້ໄປສວັນ. ລົມນຳຫົວໜ້າກຸ່ມຂອງ
ທ່ານຫຼືກວດສອບເບ່ິງຂ້າງໃນໜ້າປົກຂອງປ້ຶມນ້ີ. ພຣະເຈ້ົາມີຄວາມປາຖນາທ່ີຈະເຮັດສ່ິງ “ໃໝ”່ ໃນຊີວິດຂອງ
ທ່ານຜ່ານທາງການໃຫ້ອະພັຍແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ.  
 

 ແບ່ງປັນພຣະຄຣິດກັບເພື່ອນຫຼືສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ.   ຈັດຫາເວລາທ່ີຈະແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດໃຫ້ກັບໃຜຜູ້
ນ່ຶງທ່ີທ່ານເຊ່ືອວ່າເຂົາຢູ່ຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈ້ົາ. ຊ່ວຍເຂົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູຮັກເຂົາ, ພຣະອົງຕາຍແທນ
ເຂົາ, ແລະຍັງໄຖ່ເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກການລົງໂທດບາບ.   

 
        ເຮືອນຫ້າຫຼັງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່, ມີບ້ານອີກຫຼັງນ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາປາຖນາຢາກຢູ່ອາສັຍໃນປະຈຸບັນນ້ີເປັນບ້ານທ່ີຂ້າພະ
ເຈ້ົາມັກຫຼາຍ, ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດແຈ້ງ.   ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາເຕັມໃຈທ່ີຈະປະຖ້ິມບ້ານເຫລ່ົານ້ັນ ເມື່ອພຣະເຈ້ົານໍາຂ້າພະເຈ້ົາ 
ເຂ້ົາໄປໃນບ້ານຫຼັງໃໝ,່ ເປັນບ້ານທ່ີຢູ່ຖາວອນເປັນນິດກັບພຣະເຈ້ົາ.   
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 15 ກໍຣະກະດາ 2018 (07-15-2018) 

 

ຕອບສນອງດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງຕ່ໍພຣະເຈົ້າຜູ້ເມດຕາ 
 

                                    ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານເລ້ີມຮຽນຮູ້ຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີໃນການຖວາຍ?. 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນນີ:້ ຕອບສນອງຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາຜ່ານການຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບຈາກລາຍໄດ້ຂອງທ່ານ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
          ເມື່ອເປັນເດັກຢູ່, ພວກເຮົາບ່ໍໍສາມາດລໍຖ້າຈົນຮອດມື້ເຊ້ົາວັນຄຣິສມາດແລະຕ່ືນເຕ້ັນຍາກເປີດຂອງຂວັນຂອງ
ພວກເຮົາ.   ເມື່ອເປັນຜູ້ໃຫຍ່,  ຂ້າພະເຈ້ົາແນ່ໃຈວ່າພວກເຮົາຍັງດີອົກດີໃຈຢູ່ກັບການໄດ້ຮັບຂອງຂວັນ,   ແຕ່ໝົດທຸກ
ຄົນພວກເຮົາຄ້ົນພົບວ່າມີບາງສ່ິງອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາດີໃຈຫຼາຍກວ່ານ້ັນອີກຄື: ການໃຫ້ຂອງຂວັນ! 
        ເປັນຄວາມສຸກທ່ີສຸດຕ່ໍການເບ່ິງຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນໃນສາຍຕາຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນຂະນະທ່ີເຂົາກຳລັງເປີດຂອງຂວັນ. 
ເທ່ົາໆກັນກັບຜູ້ໃຫຍ່ເຮົາແລກປ່ຽນຂອງຂວັນກັນ,  ພວກເຮົາຈະເຫັນຄວາມສນຸກສນານຫຼາຍທ່ີສຸດຫຼືຫຼາຍກວ່າໃບໜ້າ
ຂອງຄົນທ່ີໃຫ້ຂອງຂວັນ. ນາງຕ້ອງການຍາກຈະບອກວ່ານາງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍປານໃດທ່ີຊອກຫາຂອງຂວັນ
ທ່ີຖືກໃຈ. ນາງມີຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນທ່ີຈະເວົ້າເຖິງແຕ່ລະຂ້ັນຕອນທ່ີໄປເລືອກຂອງຂວັນ. 
         ຄວາມດີໃຈຂອງການໃຫ້ບ່ໍມີຂອບເຂດຈຳກັດຢູ່ພຽງແຕ່ເປັນວັນຄຣິສມາດຫຼືວັນເກີດ ຫຼືວັນ “ພິເສດ” ອ່ືນໆຂອງ 
ປີ.    ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຮູ້ວ່າຄວາມຍິນດີມີຕລອດຮອບປີ.   ຜູ້ປະກາດພຣະທັມມາລາກີໄດ້ທ້າທາຍ
ຊາວຢິວວ່າ ຜູ້ໃດຂາດຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີນ້ີກໍເພາະເຂົາບ່ໍໄດ້ເປັນຜູ້ໃຫ.້   ພວກເຮົາໄດ້ຖືກບອກວ່າຈ່ົງເປັນຜູ້ໃຫ້,  ແຕ່
ເມື່ອເຮົາເຫັນໃນຄຳເວົ້າຂອງມາລາກີ ຄຳສ່ັງນ້ັນມາພ້ອມກັບພຣະພອນອັນໃຫຍ່ຫລວງ.  ພວກເຮົາພົບເຫັນຄວາມຊົມ
ຊ່ືນຍິນດີໃນການເຊ່ືອຟັງຂອງເຮົາແລະໃນການຖວາຍຂອງເຮົາ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1,ແລະ 2) 
 

      ສືກສາພຣະຄັມພີ  
1. ມາລາກີ  3:7-10ກ 

7 ພວກເຈ້ົາໄດ້ຫັນຫນີຈາກກົດຂ້ໍບັງຄັບຂອງເຮາົ ແລະບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມເຫມືອນດ່ັງປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກເຈ້ົາ ແຕ່
ຈ່ົງກັບມາຫາເຮາົ ແລະເຮາົກໍຈະກັບມາຫາພວກເຈ້ົາທັງຫລາຍ ພວກເຈ້ົາຖາມວ່າ, “ພວກຂ້າພຣະອົງຈະເຮດັວີທີໃດຈ່ຶງ
ຈະກັບມາຫາພຣະອົງອີກໄດ້?”  8 ເຮາົຖາມວ່າ, “ເປັນການຖືກຕ້ອງຫລື ທ່ີມະນຸດສ້ໍໂກງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ແຕ່ພວກ
ເຈ້ົາກໍໄດ້ສ້ໍໂກງເຮາົ ສ້ໍໂກງຢ່າງໃດ ກໍສ້ໍໂກງໃນເຣ່ືອງນ່ຶງສ່ວນສິບ ແລະເຄ່ືອງຖວາຍນ້ັນແຫລະ 9 ຄຳສາບແຊ່ງຈະຕົກ
ຖືກພວກເຈ້ົາທັງຫມດົ ກໍຍ້ອນວ່າຊົນຊາດທັງຫມົດສ້ໍໂກງເຮາົ   10ກ ຈ່ົງນຳເງິນເຕັມຈຳນວນນ່ຶງສ່ວນສິບມາທ່ີວິຫານ 
ເພື່ອວ່າຈະມີອາຫານໃນພຣະວຫິານ 
 

       ພວກເຮົາໝົດຫວັງທ່ີຈະກັບໄປຫາພຣະເຈ້ົາ. ຄວາມຕ້ອງການຢາກກັບໄປຫາພຣະເຈ້ົານ້ີບ່ໍໄດ້ເປັນເຣ່ືອງໃໝ.່ ມາ
ລາກີເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນສຸດທ້າຍຂອງພຣະທັມພາກພັນທະສັນຍາເດີມ,  ປະກາດໃນນາມຂອງພຣະເຈ້ົາ " ຈ່ົງ
ກັບມາຫາເຮົາ.”  ຊາວຢິວໄດ້ຫັນໜີຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະຢຸດ ບ່ໍປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ,  ພວກ
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ເຂົາໄດ້ກາຍມາເປັນຄົນບ່ໍຮ້ອນບ່ໍໜາວໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາ  ແລະບ່ໍເຊ່ືອຟັງໃນການກະທຳຕາມພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ. 
ຂໍຂອບພຣະຄຸນທ່ີການຮຽກເອ້ີນນ້ີເປັນຄຳສັນຍາທ່ີສຸພາບວ່າ: " ຈ່ົງກັບມາຫາເຮົາແລະເຮົາຈະກັບໄປຫາທ່ານ." ພວກ
ເຂົາໄດ້ທອດຖ້ິມພຣະເຈ້ົາ,   ຈິງຢູ່ພຣະອົງຍັງຄົງຕິດຕາມເຂົາດ້ວຍການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບພວກເຂົາ  ຖ້າພວກເຂົາ
ຫັນກັບມາຫາພຣະອົງ. 
      ປັດຈັຍສຳລັບການກັບມາຫາພຣະເຈ້ົາແລະການຟື້ນຟຄູວາມສັມພັນຂອງເຂົາກັບພຣະອົງ ແມ່ນຕ້ອງຢຸດປຸ້ນພຣະ
ອົງ.   ນ່ຶງສ່ວນສິບສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນມັກຈະກ່າວເຖິງການເສັຽພາສີທ່ີຫັກໄປນ່ຶງໃນສິບ.  ການຖວາຍສິບເປີເຊັນເປັນ
ຈໍານວນພຽງເລັກນ້ອຍ  ເມື່ອຄິດໃສ່ຮ້ອຍເປີເຊັນຂອງໝົດທຸກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ເຮົາ.   ພວກເຮົາອາດເຊ່ືອວ່າ
ລາຍໄດ້ທ່ີໄດ້ຮັບແມ່ນຄ່າຈ້າງແຮງງານຂອງເຮົາ,  ແຕ່ມີຜູ້ໃດໃນພວກເຮົາທ່ີມຊີີວິດເປັນຂອງຂວັນທ່ີໄດ້ມາເອງ,  ສຸຂະ
ພາບຂອງເຮົາ,   ຄວາມຄິດຂອງເຮົາ,  ຕົນຕົວຂອງເຮົາ,  ຫຼືຄໍາສັນຍາແຫ່ງຊີວິດນິຣັນ?   ມັນເປັນຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີຖືກ
ຕ້ອງທ່ີສຸດທ່ີວ່າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບ; ພວກເຮົາຖວາຍຄືນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະທານທຸກສ່ິງໃຫ້ແກ່ເຮາົ ຄື  
ໝົດທຸກສ່ິງທ່ີເຮົາມແີມ່ນມາຈາກພຣະອົງ.   ດ່ັງນ້ັນເມື່ອເຮົາບ່ໍຖວາຍຄືນນ່ຶງສ່ວນສິບຈາກສ່ິງທ່ີເຮົາມ,ີ  ພວກເຮົາກໍລັກ
ເອົາສ່ວນທ່ີເປັນຂອງພຣະອົງ. 
ຕ້ັັງແຕ່ຕ້ົນຈົນຈົບພຣະທັມພາກພັນທະສັນຍາເດີມ, ການຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 ອັບຣາຮາມໄດ້ຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບໃຫ້ແກ່ເມກັຄີເຊເດັກ, ກະສັດເມືອງຊາເລັມແລະເປັນປະໂຣຫິດຂອງພຣະ

ເຈ້ົາອົງສູງສຸດ, ການສະແດງຄວາມຮູ້ຈັກຄວາມເປັນເຈ້ົາຂອງ ຂອງພຣະເຈ້ົາ (ປະຖົມມະການ 14: 18-20) 
ແລະສ່ິງນ້ີເກີດກ່ອນການມີພຣະບັນຍັດກ່ຽວກັບການຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບ. 

 ຢາໂຄບສັນຍາຈະຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບຈາກສ່ິງຂອງທ່ີລາວເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕ່ໍການ
ປົກປັນຮັກສາແລະການຈັດຕຽມໄວ້ໃຫ້ຂອງພຣະເຈ້ົາ( ປະຖົມມະການ 28:20-22) ແລະກໍຣະນີນ້ີກໍຄືກັນ ທ່ີ 
ເກີດຂ້ຶນກ່ອນທ່ີຈະມີພຣະບັນຍັດ. 

 ຊົນເຜ່ົາເລວີທ່ີຮັບໃຊ້ເປັນປະໂຣຫິດ, ພວກເຂົາຕ້ອງການຮັບສ່ວນແບ່ງນ່ຶງສ່ວນສິບຈາກຊົນເຜ່ົາອ່ືນໆ ( ພຣະ
ບັນຍັດສອງ 14:28-29.) 

            ການຖວາຍແມ່ນການຕອບສນອງດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງຂອງພວກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເມດຕາທ່ີຊົງທຳງານໃນຊີວິດ
ເຮາົ ນ່ຶງສ່ວນສິບເປັນຈຸດເລ້ີມຕ້ົນສຳລັບການຖວາຍຂອງເຮົາ.  ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຖວາຍ,  ໂປໂລໄດ້ເວົ້າວ່າເມື່ອພວກ
ເຮາົ  “ ມີບໍຣິບູນຈ່ົງປະກອບການກຸສົນນ້ີ,”  ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາຕ່ໍຜູ້ນ່ຶງທ່ີປະທານທຸກສ່ິງໃຫ້ແກ່
ພວກເຮົາ ( 2 ໂກຣິນໂທ 8:7). 
        ຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນຖ້າພວກເຮົາບ່ໍຖວາຍ?   ການບ່ໍຖວາຍດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ  ຈະສ່ົງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ, ຄວາມຂ້ີຖ່ີ, ແລະເປັນຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີເປັນບາບ. ພວກເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີໃຊ້ການບ່ໍໄດ້ ຕາບໃດທ່ີເຮົາສຸມ
ໃຈໃສ່ແຕ່ຕົວເອງ  ບ່ໍແມ່ນທ່ີພຣະຄຣິດ.    ທ່ີຈະເວົ້າເຖິງຖ້ອຍຄຳທ່ີຮຸນແຮງຊ່ຶງມາລາກີໄດ້ເວົ້າວ່າ,  “ເຈ້ົາມີຄວາມເຈັບ
ປວດພາຍໃຕ້ຄຳສາບແຊ່ງ.”   
            ແມ່ນຫຍັງເກີດຂ້ຶນຖ້າຫາກເຮາົຖວາຍ? 

1. ພວກເຮົາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພັນທະກິດແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນ.  “ຈ່ົງນໍາເງິນເຕັມຈຳນວນນ່ຶງສ່ວນ
ສິບມາທ່ີວິຫານເພື່ອວ່າຈະມີອາຫານກິນໃນພຣະວິຫານ." ມາລາກີອ້າງອີງເຖິງຄັງເກັບອາຫານສຳລັບພັນທະ
ກິດ. ເມື່ອນ່ຶງສ່ວນສິບໄຫຼເຂ້ົາມາ, ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາສາມາດຮັບໃຊ້ແລະໜູນໃຈຜູ້ທ່ີທ້ໍແທ້ແລະຜູ້ຖືກຢຽບ 
ຍ່ຳ ຖືກກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງ. 

2. ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາ ແລະຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.   ຄຣິສຕຽນກະຕືລືລ້ົນໃນການ
ຖວາຍໄດ້ຮັບການດົນໃຈໂດຍການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຜູ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ ໃຫ້ພວກ
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ເຮົາມີຈຸດປະສົງແລະມຊີີວິດທ່ີມີຄວາມໝາຍ; ໃນພຣະຄຣິດ, ພຣະອົງຊົງປະທານຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ້ 
ພວກເຮົາ,  ແລະເມື່ອພວກເຮົາປະຕິບັດຫຼັກຄວາມເຊ່ືອຝ່າຍວິນຍານໃນການຖວາຍ,   ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີກໍ 
ເພີ້ມທະວີຄູນໃນການຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດແລະເປັນພຣະພອນໄປສູ່ຄົນອ່ືນ. 
 

2. ມາລາກີ 3:10ຂ-12 
10ຂ ຈ່ົງລອງເບ່ິງດູ ແລະພວກເຈ້ົາເຫັນວ່າເຮາົຈະໄຂຟ້າສວັນ ແລ້ວຖອກເທພຣະພອນລົງມາຍັງພວກເຈ້ົາຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ  11 ເຮາົຈະບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ແມງໄມມ້າທຳລາຍຜົນລະປູກຂອງພວກເຈ້ົາ ແລະຕ້ົນອະງຸ່ນກໍຈະມີຫມາກຫລາຍ  12 
ຄັນແລ້ວ ປະຊາຊົນທັງຫລາຍກໍຈະເອ້ີນເຈ້ົາວ່າ ຜູ້ມີຄວາມສຸກ ເພາະວ່າດິນແດນທ່ີພຣະເຈ້ົາອາສັຍຢູ່ຈະເປັນບ່ອນທ່ີ
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜາສຸກທຸກປະການ” 
 

        ພຣະເຈ້ົາທ້າທາຍພວກເຮົາ " ຈ່ົງລອງເບ່ິງເຮົາດ້ວຍທາງນ້ີເບ່ິງດູ.” ນ້ີເປັນການເຊ້ືອເຊີນຈາກຣິດອຳນາດທ່ີນຳຜົນ
ປໂຍດມາໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອ. ເມື່ອພວກເຮາົຮັບເອົາການທົດສອບຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຖວາຍດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງ,  ພຣະອົງກໍຈະ
ຊົງກະທຳສອງຢ່າງຕ່ໍໄປນ້ີສຳລັບພວກເຮົາ. 

 ພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດຫາໃຫ້.     ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ "ເຮົາຈະໄຂຟ້າສວັນ"  ເມື່ອພວກເຮົາເປັນທ່ໍພຣະ 
ພອນໄປສູ່ຄົນອ່ືນຜ່ານການຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບຂອງເຮົາ.  ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງອວຍພອນພວກເຮົາ; ພຣະອົງຈະ
ເປັນຜູ້ຈັດຫາໄວ້ໃຫພ້ວກເຮາົ. 

 ພຣະເຈ້ົາຊົງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ.  “ ເຮົາຈະບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ແມງໄມ້ມາທຳລາຍຜົນລະປູກຂອງພວກເຈ້ົາ  ແລະຕ້ົນ
ອະງຸ່ນກໍຈະມີໝາກຫລາຍ.”  ຄວາມແຫ້ງແລ້ງຕາມທັມມະຊາດສາມາດຈະມີຜົນຮ້າຍຕ່ໍຊາວນາໄດ້.  ໃນກໍ 
ຣະນີທ່ີຄ້າຍຄືກັນນ້ີ,    ຄວາມແຫ້ງແລ້ງທາງຝ່າຍຈິດວິນຍານ ກໍສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະ  
ຄຣິດ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເຮົາ. 

           ຊາວຢິວໄດ້ຍິນໄດ້ຮູ້ຄຳເວົ້າຂອງມາລາກີວ່າພຣະເຈ້ົາມີຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີຈະອວຍພອນແລະປົກປ້ອງຮັກສາເຂົາ. 
ຫລາຍປີຜ່ານມານ້ັນ,  ເມື່ອປະຊາຊົນໄດ້ຖືກເນຣະເທດໄປຢູ່ໃນບາບີໂລນ,  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາວ່າຈະປົກປ້ອງຮັກສາ
ເຂົາແລະຈະນຳເຂົາກັບມາສູ່ບ່ອນທ່ີອຸດົມສົມບູນ. 
         “ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ  ເພາະເຮາົຮູ້ແຜນງານທ່ີເຮາົມີໄວສ້ຳລັບເຈ້ົາ  ເປັນແຜນງານເພື່ອສັນຕິພາບ  ບ່ໍແມ່ນ
ເພື່ອເປັນອັນຕະລາຍ ເພື່ອຈະໃຫ້ອະນາຄົດແລະຄວາມຫວັງໃຈແກ່ເຈ້ົາ" ( ເຢເຣມີຢາ 29: 11).  ການປົກປ້ອງຮັກສາ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຜູກມັດຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງເຂົາກັບພຣະອົງ.  "ເຈ້ົາຈະສແວງຫາເຮົາແລະພົບເຮາົ ເມື່ອເຈ້ົາສແວງ
ຫາເຮາົດ້ວຍສ້ິນສຸດໃຈຂອງເຈ້ົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮາົຈະໃຫ້ເຈ້ົາພົບເຮາົ  ແລະເຮາົຈະໃຫເ້ຈ້ົາກັບສູ່ສະພາບດີ
ແລະຮວບຮວມເຈ້ົາມາຈາກບັນດາປະຊາຊາດແລະຈາກທຸກບ່ອນທ່ີເຮາົຂັບໄລ່ເຈ້ົາໃຫ້ໄປຢູ່ນ້ັນ  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວ
ດ່ັງນ້ີແຫລະ ແລະເຮາົຈະນຳເຈ້ົາກັບມາຍັງທ່ີຊ່ຶງເຮາົເນຣະເທດເຈ້ົາໃຫ້ຈາກໄປນ້ັນ"  ( ຂ້ໍ 13-14). 
        ເມື່ອເຮົາເຊ່ືອວາງໃຈພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງຊົງທຳງານໃນເຮົາແລະໃນເວລາຂອງພຣະອົງ  ເວລາທ່ີຖູກຕ້ອງຕລອດ.
ທ່ານເຄີຍກິນຜົນລະປູກໃນສວນທ່ີຍັງບ່ໍທັນສຸກເຕັມທ່ີບ່ໍ? ທ່ານອາດກືນຫຼືຄາຍອອກຖ້ິມ! ແນ່ນອນເວລາຂອງພຣະເຈ້ົາ
ແມ່ນຕົງຕ່ໍເວລາ. ພຣະອົງສັນຍາວ່າໝາກຜົນໃນຊີວິດຂອງທ່ານແມ່ນຖືກຕ້ອງ.   ຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີວັນປ່ຽນ
ແປງ. ການຖວາຍດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງຂອງເຮົາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາໃນພຣະຄຣິດ, ແລະເມື່ອໄວ້
ວາງໃຈໃນພຣະອົງ, ພຣະເຈ້ົາຈະສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາແລະປົກປ້ອງພວກເຮົາ.   ສຳລັບຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະຄຣິດ, ບ່ໍມີສ່ິງໃດ
ຈະສາມາດແຍກເຮົາອອກຈາກຄວາມຮັກແລະການຊົງສະຖິດຢູ່ນຳຂອງພຣະອົງ. ( ໂຣມ 8:31-39.) 
        ເມື່ອພວກເຮົາຖວາຍ,  ພຣະເຈ້ົາຈະຕອບສນອງແລະຄົນອ່ືນຈະສັງເກດເຫັນການທຳງານຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດ
ເຮາົ.  ມາລາກີໃຫ້ແຮງຈູງໃຈທ່ີແຂງແຮງຕ່ໍຊາວອິສຣາເອນໃຫກັ້ບມາຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບອີກ.  ຄັນແລ້ວ ປະຊາຊົນທັງ
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ຫລາຍກໍຈະເອ້ີນເຈ້ົາວ່າ  ຜູ້ມີຄວາມສຸກ  ເພາະວ່າດິນແດນທ່ີພຣະເຈ້ົາອາສັຍຢູ່ຈະເປັນບ່ອນທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜາ
ສຸກທຸກປະການ”  (ມາລາກີ 3: 12).  ພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນສ່ິງຕິດແປດກັນໄວ: ຈະເປັນຄວາມປະທັບໃຈຂອງ
ບັນດາຄົນທັງຫຼາຍທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວເຮົາ   ແລະບຸກຄົນອ່ືນຜູ້ທ່ີໝົດຄວາມຫວັງຈະໄດ້ຜ່ອນຄາຍ   ແລະຢາກຈະຕອບ 
ສນອງຕ່ໍການນຳພາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
       ການເຊ່ືອຟັງຈະຕາມມາດ້ວຍພຣະພອນສເມ.ີ ຄວບຄົວຂ້າພຣະເຈ້ົາລ້ຽງດູແລະຝຶກແອບໝາຊະນິດນ່ຶງ. ສ່ິງນ່ຶງທ່ີ
ອາດຈະແມ່ນເຈ້ົາຂອງຄົນໃໝ່ມາ “ກວດສອບເບ່ີງ” ລູກໝາ, ຄຳຖາມທ່ີເປັນຄຳຖາມທຳອິດໂດຍທ່ົວໄປ,  “ ໂຕໃດທ່ີຮູ້
ຄວາມດີກວ່າໝູ?່”   ການເຊ່ືອຟັງແມ່ນເປັນການຮຽນຮູ້ຜ່ານທາງປະສົບການ ແລະເວລາໃດກໍຕາມເນ່ືອງດ້ວຍການບ່ໍ
ເຊ່ືອຟັງຂອງໝາເມື່ອໄດ້ຍິນຄຳສ່ັງໃຫ ້“ ນ່ັງ,” “ ຢືນ,” “ມານ້ີ,” ຫຼື “ ໄປເອົາມາ,” ພວກມັນກໍໄດ້ຮັບລາງວັນ:  ລູບທ່ີຫົວ
ເບົາໆ, ໃຫ້ຂະໜົມປັງ, ແລະໃຫ້ຄຳເວົ້າທ່ີເປັນກຳລັງໃຈສເມ.ີ   ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນໝາຮູ້ວ່າຖ້າມັນຕອບຮັບຕ່ໍສຽງຂອງຜູ້ທ່ີ
ເປັນຄູຝຶກດີ, ມັນກໍຈະໄດ້ຮັບລາງວັນໃນທັນທີ. 
      ພວກເຮົາບ່ໍປະພຶດຄືກັບໝາ, ເພາະພຽງແຕ່ເຊ່ືອຟັງເພື່ອຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ. ບ່ໍແມ່ນແນວນ້ັນ, ພວກເຮົາຈະຖວາຍ
ເພື່ອຕອບສນອງດ້ວຍຄວາມຮັກໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ເຮາົແລ້ວ!   ເຖິງປານນ້ັນ   ເມື່ອພວກເຮົາຖວາຍ 
ເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ທ່ີຈະເຮັດຕາມຄຳສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາສືບຕ່ໍເກັບກ່ຽວຜົນປໂຍດແລະຮັບພຣະພອນທ່ີ
ມາຈາກພຣະຫັດທ່ີເມດຕາແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ. 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

       ການຕອບສນອງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຜ່ານທາງການຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບຂອງລາຍໄດ້ຂອງເຮາົ  ເປັນການຮຽກຮອ້ງໃຫ້ຝຶກ 
  ຝົນໃນການໃຫ້ຜົນປໂຍດອັນໃຫ່ຽຫຼວງແກ່ຄົນອ່ືນ  ແລະເປັນພຣະພອນໃຫ້ກັບຕົວເຮົາເອງ.  ຈ່ົງພິຈາຣະນາຕິດຕາມ 
ການກະທຳໃນອາທິດນ້ີ: 
 

 ຈ່ົງເລ້ີມຕ້ົນ.  ຈ່ົງເລ້ີມຫັນມາຖວາຍສິບເປີເຊັນຈາກລາຍໄດ້ຂອງທ່ານຕ່ໍການທຳງານຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຮບັ 
ພຣະພອນຈາກການເຊ່ືອຟັງຕ່ໍພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຈ່ົງໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູກັບການຕັດສິນໃຈນ້ີ.  
 

 ຈ່ົງຕິດພັນຢູ່.  ຖ້າທ່ານໄດ້ຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບຢູ່ແລ້ວ, ຈ່ົງຕັດສິນໃຈຢ່າງແນ່ວແນ່ກະທຳເຊ່ັນນ້ັນຕ່ໍໄປແລະຈ່ົງ
ອຸທິດການເຊ່ືອຟັງຂອງທ່ານຕ່ໍການອວຍພອນຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນຂອງທ່ານໃຫ້ກັບຄົນ
ອ່ືນແລະໜູນນ້ໍາໃຈເຂົາໃຫ້ເລ້ີມຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບ.   

 

 ຈ່ົງເຂ້ັມແຂງ.  ຈ່ົງອະທິຖານໃນການຖວາຍໃຫ້ເກີນກວ່ານ່ຶງສ່ວນສິບ,  ເພີ້ມໃຈກວ້າງຂວາງຂອງທ່ານຂ້ຶນ ຕ່ໍ 
ຄົນອ່ືນໆແລະເພື່ອພັນທະກິດຂອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ຍ່ິງຖວາຍຫລາຍຂ້ຶນກໍຍ່ິງເຮັດໃຫຄົ້ນອ່ືນໄດ້ 
ຮັບພຣະພອນຫລາຍຂ້ຶນ. ຈ່ົງຮບັການທ້າທາຍນ້ີ. 

 

          ເມື່ອເຮົາຕອບສນອງຕ່ໍຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍເລ້ີມບົວລະບັດຮັກສາສ່ິງຂອງທັງໝົດທ່ີພຣະອົງຊົງປະ
ທານໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຜູ້ບໍຣິຫານ.    ເປັນການດີແລະຖືກຕ້ອງທ່ີຈະຈົດຈຳໄວ້ສເມີວ່າ ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຖວາຍໃຫພ້ຣະ 
ເຈ້ົາຫລາຍເກີນໄປ ດອກ. 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 22 ກໍຣະກະດາ 2018 (07- 22- 2018) 

__________________________________________ 
ອ້ອນວອນອະທິຖານ 

 
ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານໄດ້ຢຸດໃນການຕິດຕາມຂ່າວຂອງທ່ານ?. 

 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ຖອກເທຈິດໃຈຂອງທ່ານໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໃນການອະທິຖານ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
             ແຕ່ກ່ອນໂທຣະສັບທ່ີໃຊ້ໃນຫ້ອງການຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນມີໄຟສີແດງເປັນສັນຍານແມບໆກ່ອນທ່ີຈະມີສຽງຝາກ
ຂ້ໍຄວາມໃໝ່ໆເຂ້ົາມາ.  ມັນເປັນການລົບກວນເຮັດໃຫ້ລຳຄານ, ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ວ່າຈະປິດມັນໄວ້ແບບໃດ.  ວິທີແກ້
ບັນຫາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ? ຂ້າພະເຈ້ົາໃຊ້ແຜ່ນເຈ້ັຽມາປົກປິດແສງໄຟນ້ັນໄວ.້ ໂທຣະສັບນ້ີມີມາແຕ່ດົນນານກ່ອນທ່ີຈະມີ
ໂທຣະສັບມືຖື, ແຕ່ດຽວນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາຖືກຮຽກເອ້ີນຫລາຍກວາ່ເກ່ົາຈາກການຮັບຂ້ໍຄວາມແລະສຽງໂທ ໂທຣະສັບມືຖື. 
         ທ່ີຟ້າສວັນບ່ໍມີໂທຣະສັບຮັບຂ້ໍຄວາມທ່ີມີໄຟສີແດງເປັນສັນຍານ.      ບາງເວລາພວກເຮົາກໍມີຄວາມກັງວົນວ່າ 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄຳອະທິຖານຂອງພວກເຮົາຫລືບ່ໍ, ເພາະພວກເຮົາບ່ໍມ ີ "ຂ້ໍຄວາມທ່ີຈະອ່ານ"  ຄືຂ້ໍຄວາມແຈ້ງມາທາງ
ໂທຣະສັບຂອງພວກເຮົາ  ເມື່ອມີຄຳຕອບມາເຖິງຜູ້ອະທິຖານ.    ເຖິງຈະມີຫຼືບ່ໍມີຜູ້ອະທິຖານກໍຍັງອະທິຖານຕາມເດີມ   
"ຄວາມຮີບຮ້ອນ ສູ່ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ"  ພວກເຮົາມັກຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງການລາຍງານຈາກສັງຄົມສ່ືມວນຊົນ  ແຕ່ມັນ
ກໍປະສົບຜົນສຳເຣັດຮັບຮູ້ໄດ້ທາງປາກົດການ ຫຼືທ່ີເອ້ີນວ່າການອັສຈັນ! 
         ຜູ້ອະທິຖານສາມາດຝຶກຝົນຈິດສຳນຶກ,   ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຊ້ືອເຊີນພວກເຮົາໃຫ້ເວົ້າລົມສົນທະນາກັບພຣະອົງ!  
ເນເຫມີຢາເປັນຜູ້ທ່ີເຫັນຄວາມຕ້ອງການສຳລັບຜູ້ອະທິຖານແລະເຂ້ົາໃຈວ່າມັນເກີດຜົນ. ເມື່ອເນເຫມີຢາໄດ້ຮັບຂ່າວບ່ໍ
ດີ, ທ່າທີການກະທຳອັນດັບແລກຂອງເພ່ິນແມ່ນອະທິຖານ. ເພິ່ນຮູ້ວ່າການອະທິຖານມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກວ່າການສ່ົງ
ຂ່າວແບບງ່າຍໆຫາພຣະເຈ້ົາ. ຄຳອະທິຖານເປັນຄຳອ້ອນວອນດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມທ່ີນຳພວກເຮົາເຂ້ົາໃນການສົນ
ທະນາກັບພຣະເຈ້ົາ  ທ່ີສຸມໃຈໃສ່ໃນຄວາມໃນຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງແລະນຳພາເຮົາໃຫ້ມີການປະຕິບັດ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ  
1. ເນເຫມີຢາ  1:1-3: 
1ຖ້ອຍຄຳຂອງເນເຫມີຢາ ລູກຊາຍຮາກາລີຢາ   ຢູ່ມາໃນເດືອນເກ້ົາ ປີທີຊາວຂອງການປົກຄອງຂອງເຈ້ົາອາຕາເຊຊັດ 
ຂະນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ໃນຊູຊາເມືອງຫຼວງ. 2ຮານານີພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຄົນໜ່ຶງທ່ີມາຈາກຢູດາກັບຊາຍບາງຄົນ ຂ້າ  
ພະເຈ້ົາໄດ້ສອບຖາມເຖິງພວກຢິວທ່ີໄດ້ໜີຈາກພວກທ່ີຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ   ແລະຖາມກ່ຽວກັບເຢຣູຊາເລັມ. 3

ພວກເຂົາເວົ້າກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ “ຜູ້ທ່ີໜີຈາກພວກທ່ີຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ ຊ່ຶງຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນເດີມມີຄວາມລຳບາກ
ຢ່າງຫຼວງຫລາຍ  ແລະມີຄວາມອັບອາຍ.   ກຳແພງເມືອງເຢຣູຊາເລັມກໍເພພັງລົງ ແລະ ປະຕູເມືອງກໍຖືກໄຟທຳລາຍ” 
 
         ປ້ືມພຣະທັມເນເຫມີຢາເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍຂ່າວບ່ໍດີ.   ຮານານີ, ເປັນເພື່ອນໃກ້ຊິດຫຼືອ້າຍນ້ອງຕາມສາຍເລືອດກໍບ່ໍຮູ,້ 
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ທ່ີນຳເອົາຂ່າວມາໃຫ້ເນເຫມີຢາທ່ີເປັນຂ່າວທ່ີທ່ານບ່ໍຕ້ອງການຍາກໄດ້ຍິນ.   ປະຊາຊົນຈຳນວນນ່ຶງທ່ີຖືກປະໄວ້ໃນກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຮັບຄວາມລຳບາກຫຼາຍ; ບ້ານເມືອງຕົກຢູ້ໃນສະພາບຫກັເພພັງ. ຂ້ໍມູນທ່ີວ່າມຄີວາມເສັຽຫາຍຢ່າງມາກ
ມາຍນ້ີຈ່ຶງເປັນເງື່ອນໄຂນຳໄປສູ່ຈຸດໆນ້ີ. 
       ປະມານສາມຮ້ອຍປີກ່ອນໜ້ານ້ີ, ອັສຊີເຣັຽໄດ້ທຳລາຍຣາຊອານາຈັກທາງພາກເໜືອຂອງອິສຣາເອນແລະເນຣະ
ເທດຊົນຊາດຢິວໄປຢູ່ໃນຕ່າງຖ່ິນ. ອານາຈັກພາກໃຕ້ຂອງຢູດາໄດ້ເອົາຊະນະອັສຊີເຣັຽ, ແຕ່ເນ່ືອງດ້ວຍການບ່ໍເຊ່ືອຟັງ
ຂອງພວກເຂົາ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ບາບີໂລນເຂ້ົາມາໂຈມຕີແລະເອົາຊະນະຢູດາໃນປີ 538 ກຄສ.   ດ່ັງນ້ັນ, ອານາ
ຈັກທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງດາວິດແລະໂຊໂລໂມນໄດ້ຖືກພັງທະລາຍລົງ  ປະຊາຊົນຂອງອານາຈັກພາກເໜືອໄດ້ຖືກແບ່ງແຍກ
ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ແຕກກະຈັກກະຈາຍໄປທ່ົວທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ, ແຕ່ປະຊາຊົນຈາກອານາຈັກພາກໃຕ້ໄດ້ຖືກເນຣະເທດ
ໄປເປັນກຸ່ມ. ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນຖ່ິນຖານບ້ານເກີດຂອງເຂົາ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຢູ່ເປັນກຸ່ມເປັນກ້ອນ. 
       ໃນທ່ີສຸດບາບີໂລນພ່າຍແພ້ຕ່ໍເປີເຊັຽ, ແລະເປັນທ່ີຮູ້ຈັກກັນດີຜູ້ປົກຄອງໃໝ່ຜູ້ມີຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຕ່ໍຊາວຢີວ. 
ກະສັດໃໝ່ຂອງເປີເຊັຽ,  ໄຊຣັດ,  ໄດ້ປະກາດອອກຄຳສ່ັງໃນປີ 538 ກຄສ  ວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວຢີວກັບໄປບ້ານເກີດ
ເມືອງນອນຂອງພວກເຂົາແລະສ້າງກຸງເຢຣູຊາເລັມຂ້ຶນໃໝ.່ ຖ້າປຽບທຽບກັບຄົນກຸ່ມນ້ອຍຂອງປະຊາກອນທ່ີໄດ້ກັບໄປ
ແລະເລ້ີມລົງມືທຳງານ, ແຕ່ຝ່າຍຜູ້ຕ່ໍຕ້ານໄດ້ສ້າງບັນຫາຕ້ັງແຕ່ເລ້ີມລົງມືກ່ໍສ້າງ ໃຫ້ຢຸດເຊົາ.   ຄວາມຫວັງຂອງການກ່ໍ
ສ້າງເມືອງໄດ້ເລ່ືອນໄປ, ແລະຊາກຮັກພັງຍັງເຫຼືອຢູ່. 
         ຂ່າວທ່ີເນເຫມີຢາໄດ້ຮັບ.  ລາວຢູ່ໃນສະຖານທ່ີສະດວກສະບາຍປອດພັຍ.   ແຕ່ເນເຫມີຢາຄວນຈະເຮັດຫຍັງ?  
ລາວຢູ່ຫາ່ງໄກຈາກທ່ີນ້ັນຮ້ອຍກວ່າໄມ. ລາວມີຈິນນາຕະນາການເຫັນຄວາມເສັຽຫາຍ,  ແລະລາວກໍເສ້ົາໂສກກັບມັນ. 
ແນ່ນອນໃນຂ້ໍ 3 ເປັນສຽງສະທ້ອນທ່ີທ່ານໄດ້ຍິນຂ່າວຂອງເຂົາ: “ຄວາມລຳບາກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະມີຄວາມອັບອາຍ 
ກຳແພງເມືອງໄດ້ເພພັງລົງ…ຖືກໄຟທໍາລາຍ.”  ເນເຫມີຢາໄດ້ເຮັດໃນວິທີທາງທ່ີຖືກຕ້ອງ:  ລາວອ້ອນວອນອະທິຖານ. 
ພວກເຮົາຈະສາມາດອະທີຖານຄືເນເຫມີຢາໄດ້ຢ່າງໃດ? 

1. ບອກຄຳຖາມໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງ; ຢ່າສົມມຸດຂ້ຶນເອົາ. ເນເຫມີຢາໄດ້ຖາມເຖິງປະຊາຊົນແລະບ້ານເມືອງ 
ທ່ີລາວຮັກ.   ເປັນລະບົບລະບຽບເພື່ອຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍບັນຫາທ່ີມີຢູ່ອ້ອມຮອບເຮົາ,   ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງຖາມ. 
ການເຮັດຂ້ໍສັນນິຖານນ້ີບ່ໍໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຈິງທ່ີຕ້ອງການທ່ີຢູ່ອ້ອມຮ້ອມພວກເຮົາ. 

2. ຟັງຢ່າງລະມັດລະວງັ; ຢ່າຟ້າວດ່ວນສລຸບຄວາມ.  ຫຼັງຈາກສອບຖາມຄຳຖາມ,  ຈ່ົງຕ້ັງໃຈຟັງ.  ຢ່າຟ້າວດ່ວນ 
ສລຸບຄວາມ. ການວາງຮູບພາບຂ້ໍສລຸບໄວ້ກ່ອນການໄດ້ຟັງເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍການສ້າງຂ້ໍສົງສັຍກ່ອນການຕ້ັງ
ຄຳຖາມ. ເນເຫມີຢາໄດ້ຟັງຢ່າງລະມັດລະວັງຮອບຄອບຕ່ໍການບອກຂ່າວຂອງອ້າຍນ້ອງຂອງລາວ. 

       ການຮັບຮູ້ເປັນຄວາມຈຳເປັນຂ້ັນຕ້ົນໃນການຖອກເທຄວາມໃນໃຈຂອງເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນການອະທິຖານ. ແຕ່ທ່ີ
ແທ້ຈິງແລ້ວການຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການຍັງບ່ໍພຽງພ.ໍ ພວກເຮົາຈະເຫັນໃນຂ້ໍຄວາມຕ່ໍໄປ. ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການໄປ
ຊອກຫາແຫລ່ງທ່ີມາຂອງກຳລັງຂອງພວກເຮົາ. 
 

2. ເນເຮມີຢາ 1:4-7:  
4 ເມື່ອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ   ຂ້າພະເຈ້ົາກໍນ່ັງຮ້ອງໄຫ້ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄວ້ທຸກ  ແລະບ່ໍກິນເຂ້ົາເປັນເວລາຫລາຍວັນ 
ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອ້ອນວອນພຣະເຈ້ົາວ່າ, 5 “ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງປະທັບຢູ່ເທິງຟ້າສວັນ ພຣະອົງຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ 
ພວກຂ້ານ້ອຍຢຳເກງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງສັດຊ່ື  ແລະຍຶດຫມັ້ນໃນຄຳສັນຍາກັບຜູ້ທ່ີຮັກ   ແລະຜູ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສ່ັງ
ຂອງພຣະອົງ   6 ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  ໃນເວລາທ່ີຂ້າພຣະອົງອ້ອນວອນທັງວັນແລະຄືນເພື່ອພວກຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະ
ອົງຄືໄພພ່ົນອິສຣາເອນນ້ັນ ຂໍຊົງຫລຽວແລແລະສະດັບຮັບຟັງຄຳອ້ອນວອນຂອງຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ ຂ້າພຣະອົງຂໍສາລະ
ພາບວ່າ ພວກຂ້າພຣະອົງຊາວອິສຣາເອນກໍໄດ້ກະທຳບາບຕ່ໍພຣະອົງ ພວກປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ແລະຂ້າພຣະອົງກໍໄດ້ກະທຳ
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ບາບຕ່ໍສູ້ພຣະອົງເຫມືອນກັນ   7 ພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຊ່ົວຊ້າຕ່ໍພຣະອົງ   ພວກຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງສ່ັງໄວ ້ແລະບ່ໍໄດ້ຍຶດຖືພຣະບັນຍັດທ່ີພຣະອົງຊົງມອບຫມາຍໃຫ້ໂດຍຜ່ານທາງໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງ 
ພຣະອົງນ້ັນ 
 
       ຂ່າວທ່ີບ່ໍຄາດຫວັງເປັນວິທີທາງນ່ຶງທ່ີສ້າງຄວາມສະເທືອນໃຈພວກເຮົາ. ເມື່ອເນເຫມີຢາໄດ້ຍິນລາຍງານກ່ຽວກັບ
ກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ລາວ “ ນ່ັງລົງແລະຮ້ອງໄຫ.້"  ຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງເນເຫມີຢາບ່ໍໄດ້ເປັນພຽງຊ່ົວຂະນະດຽວ;  ແຕ່ມັນ
ນຳລາວໃຫ້ອົດອາຫານແລະອະທິຖານ “ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍມື.້" ບັນຫາຄວາມໂສກເສ້ົາກ່ຽວເຣ່ືອງກຸງເຢຣູຊາເລັມຂອງ
ລາວໄດ້ນຳພາລາວໄປໃນບ່ອນທ່ີຖືກຕ້ອງ: ລາວເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາໃນທາງການອະທິຖານ. ຄຳອ້ອນວອນຂອງເນເຫ
ມີຢາໄດ້ສົນທະນາແບບເປັນຕົວຂອງຕົວເອງເຖິງວິທີການ ເຮດັໃຫ້ເຖິງຈຸດໝາຍຂອງຄຳອະທິຖານ.  
 ຄຳອ້ອນວອນທັງໝົດແມ່ນກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ,  ບ່ໍແມ່ນພວກເຮົາ.  ເນເຫມີຢາເລ້ີມຄຳອະທິຖານຂອງລາວໃນ 

ວິທິທາງດຽວກັນກັບພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ເລ້ີມຕ້ົນຄຳອະທິຖານຂອງເຮົາ: ຈ້ອງເບ່ິງພຣະບິດາໃນຟ້າ
ສວັນ. ( ມັດທາຍ 6:9.)   ຄຳອະທິຖານຂອງເນເຫມີຢາແມ່ນສົມບູນໄປດ້ວຍຄຸນລັກສະນະແລະທັມມະຊາດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ຄຳອະທິຖານບ່ໍໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເຮັດຈຸດປະສົງຂອງເຮົາໃນໂລກ.  ອະທິຖານ
ໃຫ້ເຫັນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນໂລກນ້ີ. 

 ສາລະພາບຄວາມຜິດບາບທ່ີເປັນສ່ວນໆຂອງເຮາົ.  ເນເຫມີຢາຢູ່ຫາງໄກຈາກບັນຫາຮ້ອຍກວ່າໄມ, ແຕ່ລາວ 
ບ່ໍໄດ້ຄິດວ່າຕົວລາວເອງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກທ່ີນ້ັນ. ລາວເອົາຕົວລາວເອງເຂ້ົາໃນການສາລະພາບບາບ  ຫຼາຍກວ່າ
ຄວາມໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈກັບອັນທ່ີຄົນອ່ືນໄດ້ເຮັດຜິດ. ເນເຫມີຢາເຂ້ົາຮ່ວມກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງລາວ, ເຮັດໃຫ້
ການສາລະພາບບາບຂອງລາວສຳຄັນຫຼາຍຂ້ຶນ.   ເນເຫມີຢາເຂ້ົາໃຈຕ່ໍການສ້າງກຸງຢູເຣຊາເລັມຂ້ຶນໃໝ,່  ຈິດ
ໃຈຂອງປະຊາຊົນຈະຕ້ອງຖືກສ້າງຂ້ຶນກ່ອນອ່ືນໝົດ. 

 ຊີວິດຄວນຈະສືບຕ່ໍສົນທະນາກັບພຣະເຈ້ົາ. ເປັນລະບຽບຕ່ໍການທຳໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອັນໃດຄືອັນທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະ
ອັນໃດຄືການດີ, ພວກເຮົາຄວນຈະຕ້ອງອະທິຖານຢູ່ເປັນປະຈຳ.  ເນເຫມີຢາບ່ໍໄດ້ອະທິຖານຄ້ັງດຽວ ແລະຍັງ
ດຳເນີນອີກຕ່ໍໄປ; ລາວອະທິຖານຫຼາຍວັນ ປ້ຶມພຣະທັມເນເຫມີຢາໄດ້ບັນຖຶກຄຳອະທິຖານເກ້ົາຢ່າງແຕກຕ່າງ
ກັນທ່ີເນເຫມີຢາໄດ້ອະທິຖານ. 
 

3. ເນເຫມີຢາ  1:8-11: 
8ຂໍພຣະອົງລະນຶກເຖິງພຣະຄຳທ່ີພຣະອົງໄດ້ສ່ັງໄວ້ກັບໂມເຊ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງວ່າ    ‘ຖ້າເຈ້ົາທັງຫຼາຍກະທຳການ 
ລະເມີດ ເຮົາຈະກະຈາຍເຈ້ົາທັງຫຼາຍໄປໃນໝູ່ຊົນຊາດທັງຫຼາຍ   9ຖ້າເຈ້ົາກັບມາຫາເຮົາ    ແລະຖືຮັກສາບັນຍັດຂອງ 
ເຮາົ ທັງປະຕິບັດຕາມ   ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຈ້ົາກະຈັດກະຈາຍໄປຢູ່ໄກແສນໄກ   ເຮົາຈະຮວບຮວມເຈ້ົາມາຈາກບ່ອນ 
ນ້ັນ ແລະນຳເຈ້ົາມາຍັງສະຖານທ່ີ ຊ່ຶງເຮາົໄດ້ເລືອກໄວ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນາມຂອງເຮົາດຳລົງຢູ່ບ່ອນນ້ັນ’ 10ພວກເຂົາເຫຼົ່ານ້ີ 
ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ແລະເປັນປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ໄຖ່ໄວ້ດ້ວຍຣິດທານຸພາບທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງແລະ 
ດ້ວຍພຣະຫັດອັນຊົງຣິດຂອງພຣະອົງ.   11ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  ຂໍຊົງງ່ຽງພຣະກັນຮັບຟັງຄຳອະທິຖານຂອງຜູ້ຮັບ 
ໃຊ້ຂອງພຣະອົງ   ແລະຄຳອະທິຖານຂອງບັນດາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ   ຜູ້ຢຳເກງພຣະນາມຂອງພຣະອົງ  ຂໍປະທານ 
ຄວາມສຳເຣັດແກ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງໃນມື້ນ້ີ ແລະຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ເປັນທ່ີຖືກຕ້ອງໃນສາຍຕາຂອງຊາຍຄົນນ້ີເທ້ີນ” ໃນ 
ຄາວນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຢາຍເຫລ້ົາອະງຸ່ນປະຈຳໂຕະເຈ້ົາຊີວິດ 
 
       ຕາມທັມມະຊາດບ່ໍຄວນຈະເປັນໄປຕາມນ້ີ, ເມື່ອພວກເຮົາສາລະພາບຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາດ້ວຍການອະທິ 
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ຖານ, ພວກເຮົາຈະຫັນກັບມາຫາພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຊ່ືອຟັງ ແລະການເຊ່ືອຟັງນ້ັນເອ້ີນວ່າການຊົງນຳ. ນ້ີແມ່ນແບບຢ່າງທ່ີ
ຖືກຕ້ອງທ່ີພວກເຮົາເຫັນເນເຫມີຢາອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ໃນຄຳອະທິຖານຂອງລາວ, ເນເຫມີຢາ ລວມເອົາທັງຄວາມ
ການອຸທິດຕົນຕ່ໍພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາແລະການຢືນຢັນອີກໃນຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ເນເຫມີຢາຈຳໄດ້ວ່າປະຊາ
ຊົນບ່ໍສາມາດຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາ  ໂດຍປາສະຈາກການລະມັດລະວັງໃນການຍິນຍອມກະທຳຕາມຄຳສ່ັງຂອງພຣະອົງ 
ໃນພຣະຄັມພີ. ເພື່ອໃຫພ້ຣະເຈ້ົາຊ້ີນຳທາງເຮົາ,  ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງຊຶມຊວ່ານເຂ້ົາກັບພຣະຄຳຂອງພຣະອົງສເມ,ີ ແລະ
ເມື່ອເຮົາເຮັດຕາມພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນໃນຄຳສັນຍາຂອງພຣະອົງ. 
        ດ້ວຍເຫດໃດເນເຫມີຢາຈ່ຶງຕ້ອງການໆ ຊົງນຳ?  ລາວຢາກກະທຳໃນສ່ິງທ່ີລາວເປັນຫ່ວງຕ່ໍກຸງເຢຣູຊາເລັມ,  ແຕ່ 
ລາວຢາກເຮັດໃນທາງທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະໂອກາດອັນອັສຈັນໄດ້ລໍຄອຍຢູ່ທາງໜ້າ. ໂອກາດທ່ີຜ່ານເຂ້ົາທາງ "ໜ້າທ່ີການ"
ຂອງເນເຫມີຢາ ໃນຖານະເປັນຜູ້ຢາຍເຫຼົ້າອະງຸ່ນປະຈຳໂຕະເຈ້ົາຊີວິດອາຕາເຊີເຊັສ,  ເນເຫມີຢາໄດ້ທຳໜ້າທ່ີຢ່າງໜັກ
ກັບການປ້ອງກັນຜູ້ນຳທ່ີມີອຳນາດສູງສຸດຂອງເປີເຊັຽ,  ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອາຫານແລະເຄ່ືອງດ່ືມຈະບ່ໍມີຢາພິດ.   ລາວ
ເຝ້ົາລະວັງຄວາມປອດພັຍ. ກະສັດເປັນຜູ້ມີອຳນາດສູງສຸດ, ແຕ່ກໍເປັນຜູ້ຖືກທຳລາຍໄດ້ງ່າຍ. ດັງນ້ັນເນເຫມີຢາຈ່ຶງເປັນ
ຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທ່ີສັດຊ່ືນ້ັນ, ດ້ວຍສິດເຂ້ົາພົບຜູ້ມີອຳນາດໄດ້ຕລອດເວລາ. 
       ເນເຫມີຢາຮັບໃຊ້ກະສັດ,  ແຕ່ສ່ິງສຳຄັນທ່ີສຸດ,  ແມ່ນລາວເຫັນຕົວເອງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ.  ກະສັດເປີດປະຕູ 
ຫລາຍປ່ອງໃຫ້ແກ່ເນເຫມີຢາ,    ແຕ່ນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາເປັນອະນຸຍາດໃຫ້ສຳເຣັດ.    ຫົວໃຈຂອງກະສັດຢູ່ໃນພຣະຫັດ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາ.  

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

        ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການທ່ານໃຫ້ທຸ້ມເທອຸທິດຕົວຂອງທ່ານຕ່ໍພຣະອົງ.  ພາຍໃຕ້ວິທີທາງທ່ີທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້. 

 
 ອະທິຖານ.  ຕິດຕາມຕົວຢ່າງການອະທິຖານຂອງເນເຫມີຢາໃນການອະທິຖານຂອງທ່ານ.  ຍອມຈຳນົນຕ່ໍ 

ພຣະຄຣິດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະເຊ່ືອຟັງຕ່ໍພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.  ສາລະພາບບາບຂອງທ່ານ. ທູນຂໍ    
ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ການຊ້ີນຳແກ່ທ່ານເພືອ່ຈະເຮດັຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. 
 

 ອ່ານພຣະຄັມພີ.້  ຜູ້ອະທິຖານຈະບ່ໍແຍກອອກຈາກພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ທ່ານບ່ໍອາດຈະອະທິຖານໄດ້ດີ
ໂດຍບ່ໍອ່ານພຣະຄັມພ.ີ ທ່ານບ່ໍອາດສາມາດອ່ານພຣະຄັມພີໄດ້ດີຖ້າບ່ໍມີການອະທິຖານ. ອະທິຖານກ່ຽວກັບ
ສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ອ່ານ. ຂໍພຣະເຈ້ົາເປີດຕາຂອງທ່ານໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງອັນອັສຈັນໃນພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ ແລ້ວ
ໃຫ້ອຸທິດຕົນໃນການອະທິຖານ ເພື່ອເຮັດຕາມສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ສຳແດງຕ່ໍທ່ານໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ.  

 
 ຂຽນ.  ຂຽນຈົດໝາຍໜູນນ້ຳໃຈໄປຫາບາງຄົນຫຼັງຈາກໄດ້ອະທິຖານເພື່ອເຂົາ.  ຂໍໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 

ຍ່ິງໃຫຍ່ຜ່ານທາງການໂອ້ລົມກັບພຣະອົງທາງອະທິຖານນ້ີ. 
 

          ຕູ້ໄປສະນີຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍເຕັມ. ຄຳອະທິຖານຂອງທ່ານບ່ໍໄດ້ສ້າງຄວາມລຳຄານໃຫ້ພຣະອົງ ຄືແສງໄຟສີ
ແດງໃນໂທຣະສັບທ່ີສ່ົງແສງສັນຍານເມື່ອມີຂ້ໍຄວາມເຂ້ົາມາທ່ີສ້າງຄວາມລຳຄານໃຫ້ກັບເຮົາ. ທ່ານບ່ໍໍສາມາດເຮັດໃຫ ້
ພຣະເຈ້ົາເມື່ອຍຍ້ອນຄຳອະທິຖານຂອງທ່ານ. ພຣະອົງພ້ອມຢູ່ສເມສີຳລັບທ່ານ.  
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ  www.lsbf.org  ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 29 ກໍຣະກະດາ 2018 (07- 29- 2018) 

__________________________________________ 
ການວາງແຜນ 

 
                              ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານມີຄວາມຍິນດີພຽງດຽວຄ້ັງດຽວໃນຊີວິດ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນນີ:້ ການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງກະທຳຢ່າງຕ້ັງໃຈ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ: 
           ພໍ່ແມ່ຂ້າພະເຈ້ົາກ່ໍສ້າງບ້ານໃໝ່ເມື່ອຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຮຽນຢູ່ອຸດົມ.  ໝົດທຸກຄົນໃນຄອບຄົວມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ອອກແບບເຮືອນ. ພວກເຮົາກວດກາແຜນການຢ່າງລະອຽດນັບຈາກສະຖາປານິກ,  ບາງຄ້ັັງກໍໃຊ້ເວລາສອງຫຼືສາມຊ່ົວ
ໂມງເພື່ອໂບກປູນ.  ເມື່ອພວກເຮົາເຮັດແບບແຜນ,   ພວກເຮົາທັງໝົດເຫັນຈິນຕະນາການແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບ
ເຮືອນໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ. 
         ເຮືອນຫຼັງເກ່ົາຂອງເຮົານ້ັນນ້ອຍ.ໄດ້ກ່ໍສ້າງຂ້ຶນໃນຕ້ົນປີ 1900. ຫ້ອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຫ້ອງນ້ອຍທ່ີຢູ່ໃຕ້ສາຍ
ຄາ,  ແລະຫົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຕຳຂອບປະຕູຕລອດເວລາເມື່ອຂ້າພະເຈ້ົາຂ້ຶນໄປຊ້ັນເທິງ.   ແຕ່ຕອນນ້ີພວກເຮົາມີໂອ
ກາດປຸກເຮືອນໃໝ່ທ່ີເປັນບ່ອນຢູ່ໃໝ່ໃຫ້ກັບທຸກຄົນ ພວກເຮົາມີໂອກາດຄ້ັງນ່ຶງທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ມັນດີແລະຖືກຕ້ອງ, ດ່ັງນ້ັນ
ມັນຈ່ຶງເປັນຄວາມຕ້ັງໃຈຫຼາຍທ່ີສຸດແລະວາງແຜນເປັນຢ່າງດີເມື່ອທຳການອອກແບບ.  ທ່ານສາມາດເຮັດບ້ານໃໝ່ໄດ້
ຊ່ຶງເປັນການກ່ໍໍສ້າງໃໝ່ອີກຄ້ັງ. 
        ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເນເຫມີຢາ “ມີໂອກາດນ່ຶງຄ້ັງ” ໂດຍກະສັດອາຕາເຊເຊັສ. ສ່ິງນ່ຶງທ່ີເນເຫມີຢາຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງເຢຣູຊາເລັມ, ລາວອະທິຖານແລະວາງແຜນ.   ທຸກສ່ິງຂ້ຶນຢູ່ກັບວ່າລາວມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບກະສັດຫຼາຍປານ
ໃດ. ມັນອາດຈະເປັນການເດີນໜ້າຫຼືຈະຢຸດລົງກໍໄດ້ໃນໂອກາດອັນສຳຄັນນ້ີ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ  
1. ເນເຫມີຢາ 2:1-5ກ 
1ໃນປີທີຊາວຂອງການຂ້ຶນສເວີຍຣາດຂອງເຈ້ົາອາຕາເຊເຊັດໃນມື້ໜ່ຶງຂອງເດືອນໜ່ຶງ ເມື່ອເຈ້ົາຊີວິດຊົງສເວີຍພຣະກະ 
ຍາຫານ   ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ນຳເຫລ້ົາອະງຸ່ນຖວາຍແດ່ພຣະອົງ   ແຕ່ກ່ອນພຣະອົງບ່ໍເຄີຍເຫັນຂ້າພະເຈ້ົາໂສກເສ້ົາເລີຍ. 2

ພຣະອົງຊົງຖາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, “ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງໂສກເສ້ົາແທ້? ບ່ໍແມ່ນບ່ໍສະບາຍບໍ? ເຈ້ົາອຸກໃຈຊ່ືໆ ຕິ!” 3ຂ້າພະເຈ້ົາ
ຮູ້ສຶກຢ້ານທ່ີສຸດ ຈ່ຶງທູນຕອບພຣະອົງວ່າ,   “ຂໍພຣະອົງຊົງພຣະຈະເຣີນຕລອດໄປ   ຈະບ່ໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໂສກເສ້ົາໄດ້ຢ່າງ 
ໃດ ໃນແເມື່ອເມືອງບ່ອນທ່ີປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຖືກຝັງໄວ້ຮ້າງເປ່ົາ ແລະປະຕູເມືອງກໍຖືກທຳລາຍໝົດ.” 4ເຈ້ົາຊີ 
ວິດຖາມວ່າ, “ເຈ້ົາຕ້ອງການຫຍັງ?” ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອ້ອນວອນຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງປະທັບເທິງສວັນຊ້ັນຟ້າ  5ແລ້ວ
ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງທູນຕ່ໍເຈ້ົາຊີວິດວ່າ, “ຖ້າວ່າ ພຣະອົງຫາກຊົງພໍພຣະທັຍ ແລະຊົງອະນຸຍາດຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຂ້ານ້ອຍ"  
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       ຫຼາຍໆຄ້ັງ, ເມື່ອເຮົາອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເຮັດບາງສ່ິງບາງຢ່າງ,  ພວກເຮົາກໍລືມມັນໄປຖ້າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຮັບ
ຄຳຕອບໃນທັນທີທັນໃດ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນເນເຫມີຢາ. ເມື່ອຄ້ັງແລກທ່ີລາວໄດ້ຍິນຂ່າວສະຖານະການທ່ີໂຫດຮ້າຍໃນກຸງເຢຣູ
ຊາເລັມ  “ລະວ່າງເດືອນເກ້ົາ”(ເດືອນພຶສຈິກາ-ເດືອນທັນວາ; ເນເຫມີຢາ 1:1),  ລາວເລ້ີມອະທິຖານ ແລະລາວສືບຕ່ໍ
ອະທິຖານຕລອດເວລາສ່ີເດືອນ, ຈົນເຖິງ “ເດືອນທີນ່ຶງຂອງຊາວເຮັບເຣີ” (ເດືອນມີນາ-ເດືອນເມສາ). ເມື່ອບາງສ່ິງທ່ິມີ
ຄວາມສຳຄັນສຳລັບເຮົາ, ພວກເຮົາຈະບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ມັນຫລຸດລອຍໄປ. 
       ໃນແຕ່ລະວັນ ຂະນະທ່ີລາວໄປທຳງານປະຈຳວັນຂອງລາວຄືເປັນຄົນຖວາຍເຫຼົ້າອະງຸ່ນແກ່ກະສັດ. ເປັນການສະ
ແດງຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີບ່ໍຍອມຍົກເລີກຄວາມຕ້ັງໃຈນ້ັນ ກ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼືບ່ໍ, ແລະເນເຫມີຢາໄດ້ອະ
ທິຖານສືບຕ່ໍໄປເປັນປົກກະຕິເໝືອນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລາວ. ລາວຈະເຮັດວຽກຂອງລາວດ້ວຍຄວາມຕ້ັງໃຈ
ແລະຮັບຜິດຊອບ, ເຖິງແມ່ນລາວບ່ໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ສຶກທາງໃນ ແຕ່ກະສັດກໍສັງເກດເຫັນ. “ ດ່ັງນ້ັນກະສັດ
ຈ່ຶງຖາມຂ້າພະເຈ້ົາ, ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງໂສກເສ້ົາ, ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານບ່ໍສະບາຍ? ອັນນ້ີບ່ໍມີອາການຫຍັງ ແຕ່ເປັນ 
ຄວາມໂສກເສ້ົາໃນຈິດໃຈ. 
       ກະສັດອາຕາເຊເຊັສອາດມີຄວາມກັງວົນເປັນຫ່ວງແທ້ຈິງ ຕ່ໍຄວາມໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈຂອງຄົນທ່ີຍົກຈອກເຫຼົ້າອະງຸ່ນ
ຂອງພະອົງ, ແຕ່ເພິ່ນກໍເປັນຫ່ວງກັງວົນໃນຕົວເພິ່ນເອງເໝືອນກັນ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ຊີວິດຂອງກະສັດກໍຂ້ຶນຢູກັບ
ຄົນຍົກຈອກເຫຼົ້າອະງຸ່ນຂອງເພິ່ນນຢ່າງແທ້ຈິງ. ລະບົບຕຳແໜ່ງຣາຊວົງໃນອານາຈັກເປີເຊັຽແມ່ນພ່ອຍບາງ  ແຕກຫັກ 
ງ່າຍ. ການກະບົດແລະການລອບສັງຫານອາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ຕລອດເວລາ, ດ່ັງນ້ັນຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງຄົນຍົກຈອກເຫຼົ້າ
ຈ່ຶງບ່ໍເປັນສັນຍານທ່ີດີ. ກະສັດສ້າງສັດຕຣູກັບເນເຫມີຢາບ່ໍ? ເນເຫມີຢາໄດ້ປິດບັງບາງສ່ິງບາງຢ່າງບ່ໍ? 
     ນ້ີແມ່ນສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນ: ໂອກາດທ່ີເນເຫມີຢາອະທິຖານເພື່ອລາວເອງ "ຊ່ຶງມີຄວາມຮູ້ສຶກພ່າຍແພ້ໄປກັບຄວາມຢ້ານ 
ກົວ." ແຕ່ເນເຫມີຢາບ່ໍໄດ້ຖອຍໜີຈາກຄວາມຢ້ານກົວນ້ັນ;  ແທນທ່ີລາວຈະເວົ້າຢ່າງຊັດເຈນ ແລະລາວອະທິຖານເຊ່ັນ
ດຽວກັບທ່ີລາວເວົ້າ. ຜ່ານເຫດການນ້ີ, ເນເຫມີຢາໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນສາມຢ່າງກ່ຽວກັບການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ. 

1. ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາທັງໆທ່ີມີຄວາມຢ້ານກົວ. ຄືກັບເນເຫມີຢາ, ພວກເຮົາຈະປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຢ້ານແລະ
ສົງສັຍ, ບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນຢູ່ກັບວ່າເຮົາວາງແຜນດີປານໃດ ຫຼືເຮົາມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມຕ້ັງໃຈຫຼາຍປານໃດ. ຄວາມສົງ
ສັຍແລະຄວາມຢ້ານກົວຂອງເຮົາກໍສາມາດຊຸກເຮົາອອກຫ່າງຈາກພຣະເຈ້ົາ ຫຼືສ່ິງນ້ີອາດນຳເຮົາໃຫ້ຫຍັບເຂ້ົາ 
ໃກ້ພຣະອົງເຂ້ົາໄປອີກ. 

2. ເຮດັຕາມໂອກາດທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ເຮົາ.   ເນເຫມີຢາໄດ້ລໍຖ້າພຣະເຈ້ົາເປັນເດືອນ.   ການລໍຄອຍບ່ໍໄດ້ເປັນ
ການສູນເສັຽເວລາ ເມື່ອໂອກາດສຳຄັນມາເຖິງພວກເຮົາພ້ອມທ່ີຈະລົງມືກະທຳ. 

3. ສືບຕ່ໍອະທິຖານ. ກະສັດໄດ້ຖາມເນເຫມີຢາວ່າລາວຕ້ອງການສ່ິງໃດ, ປະຕູໄດ້ເປີດອອກກວ້າງສຳລັບເນເຫມີ
ຢາທ່ີຈະສເນີຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວ. ຫຼັງຈາກເດືອນນ່ຶງຜ່ານໄປໃນກາອະທິຖານ, ເນເຫມີຢາມີຊີວິດຊີວາ
ທ່ີຈະສແວງຫາພຣະເຈ້ົາຫຼາຍຂ້ຶນ.  ສຳລັບເນເຫມີຢາ, ຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນຂອງການອະທິຖານເປັນການລົບລ້າງ
ຄວາມຢ້ານກົວຂອງລາວເວລານ້ັນ. 
 

2. ເນເຫມີຢາ 2: 5ຂ- 8 
5ຂຂໍພຣະອົງຊົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງໄປປະເທດຢູດາ ຄືໄປຍັງເມືອງບ່ອນທ່ີຝັງສົບພວກປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງຂ້າພຣະອົງ   ເພື່ອ
ວ່າຈະສ້າງເມືອງນ້ັນຂ້ຶນໃຫມ”່  6ເຈ້ົາຊີວິດພ້ອມທັງພຣະມະເຫສີທ່ີນ່ັງຄຽງຂ້າງພຣະອົງໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, “ຈະໄປ
ດົນປານໃດ ແລະຈະເຫິງນານປານໃດຈ່ຶງຈະກັບມາ”   ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກພຣະອົງ  ແລະພຣະອົງກໍໄດ້ຕົກລົງຕາມຄຳ
ຮ້ອງຂໍ  7ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຈ້ົາຊີວິດຊົງໂຜດກະຣຸນາຂຽນພຣະຣາຊສານເຖິງພວກຜູ້ປົກຄອງທາງແຂວງ
ເອີຟຣາດທິດຕາເວັນຕົກ ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ພວກທ່ານອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເດີນທາງໄປເຖິງເມືອງຢູດາ  8ຂ້າພະເຈ້ົາ
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ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະອົງຂຽນພຣະຣາຊສານເຖິງ ອາຊັບ ຜູ້ຮັກສາປ່າໄມ້ຂອງພຣະຣາຊາ  ເພື່ອບອກໃຫ້ເຂົາຈັດສ່ົງໄມ້ສຳ
ລັບສ້າງປະຕູປ້ອມຍາມຂອງພຣະວິຫານ  ສຳລັບສ້າງກຳແພງເມືອງ ແລະເຮືອນຢູ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ  ເຈ້ົາຊີວິດກໍຕົກລົງ
ຕອບສນອງທຸກສ່ິງຕາມຄຳຮ້ອງຂໍ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາ. 
 
        ພວກເຮົາເຫັນວ່າເນເຫມີຢາອະທິຖານຢ່າງໃດ, ແຕ່ລາວຍັງມີແຜນການແລະຕຽມໃຫ້ພ້ອມສຳລັບວຽກງານຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ.  ດ່ັງນ້ັນເນເຫມີຢາຈ່ຶງພ້ອມແລ້ວ ເມື່ອກະສັດອາຕາເຊເຊັສຖາມລາວ, " ທ່ານຕ້ອງການຫຍັງ?" ເນເຫມີຢາ
ຈ່ຶງໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຈາກສ່ິງທ່ີລາວຕ້ອງການຈາກກະສັດ. 
        ປາສະຈາກແຜນການທ່ີຕຽມພ້ອມ, ຈຸດປະສົງເປ້ົາໝາຍຂອງເນເຫມີຢາກໍຈະເປັນພຽງຄວາມລະເມີເພີ້ຝັນ,  ແຕ່
ລາວໄດ້ຕຽມພ້ອມດ້ວຍລາຍລະອຽດ. ຈຸດປະສົງແມ່ນແບບງ່າຍໆ ແຕ່ກ້າຫານ ຄືກ່ໍສ້າງກຳແພງເມືອງກຸງເຢຣູຊາເລັມ
ຂ້ຶນໃໝ ່ແລະໃນໄວໆນ້ີໃຫ້ສຳເຣັດ, ລາວຕ້ອງການສາມສ່ິງຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງ: 
 ເວລາ. ເນເຫມີຢາໃຫ້ກຳໜົດເວລາຂອງການກ່ໍສ້າງໃຫ້ກັບກະສັດວ່າຈະໃຊ້ເວລາດົນນານປານໃດຈ່ຶງຈະສຳ

ເຣັດ.  
 ການອະນຸຍາດ.   ລາວຕ້ອງການໜັງສືອະນຸຍາດຈາກກະສັດເພື່ອແນ່ໃຈໃນການເດີນທາງດ້ວຍຄວາມປອດ

ພັຍ. 
 ແຫຼ່ງທ່ີມາ.  ລາວຕ້ອງການຈົດໝາຍທ່ີຈະນຳເອົາຕ້ົນໄມ້ທ່ີເປັນວັດສະດຸກ່ໍສ້າງ  ແລະວັດຖຸດິບທ່ີນຳໄປໃຊ້ໃນ

ການກ່ໍສ້າງ. 
      ລາວມີແຜນການແລະພ້ອມທ່ີຈະລົງມືກ່ໍສ້າງ. ລາວມີຄວາມຕ້ັງໃຈ! ການກ່ໍສ້າງຊີວິດຂອງເຮົາໃນການຮັບໃຊ້ແລະ 
ສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະຄຣິດກໍຍັງຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຜນການ ແລະຄວາມຕ້ັັງໃຈ.  ໃຫ້ພວກເຮົາມາຕິດຕາມຕົວຢ່າງຂອງເນເຫ 
ມີຢາແລະຕ້ັງໃຈຫາໂອກາດສຳຄັນທຳງານຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຕ້ັງໃຈ. 
      ໜ້າສັຣເສີນ, ກະສັດອາຕາເຊເຊັສອະນຸມັດຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ເນເຫມີຢາ. ແມ່ນອັນໃດເປັນແຜນການທີສຳ
ຄັນທ່ີເນເຫມີຢາເຮັດ? ອັສຈັນ!, ພວກເຮົາວາງແຜນການ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາເຮັດວຽກ. ຂະນະທ່ີແຜນຂອງພວກເຮົາເປັນທ່ີ
ສຳຄັນ, ມີພຽງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ສຳເຣັດ. ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ທຸກສ່ິງກັບເຮົາເມື່ອເຮົາຕ້ອງການ. ພວກ
ເຮົາຈະຖວາຍທຸກສ່ິງແກ່ພຣະເຈ້ົາ. ວາງໃຈໃນພຣະຫັດທ່ີງົດງາມຂອງພຣະອົງເມື່ອພຣະອົງຊົງກະທຳພຣະຣາຊກິດ. 
 

3.  ເນເຫມີຢາ 2: 17-18 
17ແຕ່ດຽວນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາວ່າ,  “ພວກທ່ານເຫັນບໍວ່າ ຄວາມວຸ້ນວາຍໃຈທ່ີພວກເຮົາມີຫລວງຫລາຍ
ສ່ຳໃດ ຍ້ອນວ່ານະຄອນເຢຣູຊາເລັມຖືກຮ້າງເປ່ົາ ແລະປະຕູເມືອງຖືກທຳລາຍ ດ່ັງນ້ັນຂໍໃຫ້ພວກເຮົາພ້ອມພາກັນສ້າງ
ກຳແພງເມືອງຂ້ຶນໃຫມ ່ເພື່ອພວກເຮົາຈະບ່ໍອັບອາຍຂາຍຫນ້າ”  18ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກພວກເຂົາວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້
ຊົງຊ່ອຍເຫລືອ ແລະສະຖິດຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງໃດ  ຕລອດເຖິງສ່ິງທ່ີເຈ້ົາຊີວິດໄດ້ບອກກັບຂ້າພະເຈ້ົາອີກດ້ວຍ ພວກ
ເຂົາເວົ້າຂ້ຶນວ່າ, “ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເລ້ີມລົງມືສ້າງເທີນ” ແລ້ວພວກເຂົາກໍຕຽມພ້ອມລົງມືທຳງານ. 
 
      ເນເຫມີຢາໄດ້ມາເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອເຫັນສະພາບບ້ານເຮືອນຢູ່ໃນຊາກຫັກພັງ ລາວກໍ
ຕ້ອງມີຄວາມເສ້ົາສະເທືອນໃຈ ເພາະລາວມາຮອດໄດ້ສາມວັນແລ້ວກ່ອນທ່ີລາວຈະລົງມືກະທຳບາງສ່ິງ. ແຕ່ລາວຍັງບ່ໍ
ທັນລົງມືເຮັດຫຍັງເທ່ືອ.  ຍັງວາງແຜນແລະຕຽມການຢ່າງຮອບຄອບ,  ກ່ອນເນເຫມີຢາຈະເຮັດບາງສ່ິງຫຼືບອກບາງຄົນ
ເຖິງແຜນການທ່ີລາວຈະເຮັດ, ລາວໄດ້ໄປສຳຣວດອ້ອມຮອບເມືອງແລະກຳແພງເມືອງ( ຂ້ໍ 11-15.) ຫຼັງຈາກສຳຣວດ
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ກວດກາເບ່ິງສະພາບການຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ເນເຫມີຢາໄດ້ເອ້ີນເອົາພວກຜູ້ນຳ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນແລະຜູ້ນຳ
ທາງສາສນາມາໂຮມກັນແລະໄດ້ບອກຂ່າວທັງສອງຢ່າງຄືຂ່າວທ່ີດີແລະຂ່າວທ່ີບ່ໍດີ. 
 ຂ່າວບ່ໍດີ.   ຊາກຫັກຟັງຂອງບ້ານເມືອງເປັນສັນຍານຂອງຄວາມເສ່ືອມເສັຽ, ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກ

ເຂົາມີບັນຫາວຸ້ນວາຍແລະຂາດການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ.  ເມື່ອຄົນພາຍນອກເຫັນ ເຂົາກໍຄິດວ່າກຳແພງເມືອງ
ເພພັງມີຄວາມໝາຍວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະປ່ອຍບ້ານເມືອງ. 

 ຂ່າວດີ.  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະປ່ອຍເຂົາ!  ແທ້ຈິງ, ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຢູ່ເທິງເນເຫມີຢາ, ແລະພຣະເຈ້ົາພ້ອມ
ແລ້ວທ່ີຈະສ້າງປະຊາກອນຂອງພຣະອົງແລະບ້ານເມືອງຂ້ຶນໃໝ.່    ການກ່ໍສ້າງຂອງພວກເຂົາມີຄວາມໝາຍ
ຫຼາຍກ່ວາການສ້າງບ້ານເມືອງຂ້ຶນໃໝ.່  ມັນເປັນຄວາມພະຍາຍາມສ້າງຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ສຳລັບການ
ສ້າງກຳແພງເມືອງຄວນຈະເປັນພະຍານໃຫ້ກັບຄົນອ່ືນເຫັນເຖິງຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄຸນຄວາມດີຂອງ
ພຣະເຈ້ົາທ່ີເຂ້ົາມາທົດແທນຄວາມອັບອາຍຂອງເຂົາ. 

         ພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາປາກົດຂ້ຶນ ເມື່ອສາມັນຊົນຄົນບາບຄືພວກເຮົາມາຮ່ວມກັນເຂ້ົາທຳງານຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ. ເມື່ອປະຊາຊົນເລ້ີມສ້າງກໍາແພງຮ່ວມກັນ, ພວກເຂົາບ່ໍມ ີ“ຄວາມອັບອາຍ” ຕ່ໍໄປ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນບ່ໍແມ່ນ
ການສ້າງກຳແພງທ່ີເປັນການເຄ່ືອນຍ້າຍຄວາມອັບອາຍ.    ຈຸດປະສົງການທຳງານແມ່ນທຸກໆຄົນມາຮ່ວມຕົວກັນເພື່ອ
ຈະສ້າງຈຸດປະສົງໃຫ້ສະງ່າຣາສີກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ.  ມັນເປັນສ່ິງດຽວທ່ີສາມາດເກີດຂ້ຶກັບພວກເຮົາ, ໃນຄຣິສຕະຈັກ
ຂອງພວກເຮົາ, ແລະໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ! 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

ພຣະເຈ້ົາມີແຜນການໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຊ່ືອທຸກຄົນ ພຣະອົງວາງແຜນການສຳເຮັດງານຂອງພຣະອົງຜ່ານທາງຕົວທ່ານ.   ທ່ານ 
ຈະເຂ້ົາຮ່ວມພຣະອົງ ໃນແຜນການຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດໃນອາທິດນ້ີ?  

 
 ຈ່ົງຕ້ັງຈຸດປະສົງ.  ບຸກເບີກແຜນການການເກີດຜົນທາງດ້ານຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງທ່ານ. ວາງເປ້ົາໝາຍ

ແລະເວລານັດພົບກັບຜູ້ທ່ີທ່ານຈະສາມາດນຳເຂົາເຂ້ົາມາຫາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສຳເຣັດ.    
 

 ຈ່ົງຈັດວາງເວລາ.   ສັນຍາວ່າຈະໃຊ້ເວລາສະເພາະເຈາະຈົງຂອງແຕ່ລະວັນໃນການອະທິຖານຈັກເດືອນນ່ຶງ.
ອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ໂອກາດໃຫ້ໄດ້ຮັບໃຊ້  ແລະໄດ້ທຳງານຂອງພຣະອົງໃນກິຈວັດປະຈຳວັນໃນແຕ່ລະ 
ວັນຂອງທ່ານ.  

 
 ຈ່ົງຈັດເວລາການນັດພົບ.   ບອກກັບສິດຍາພິບານຫຼືຫົວໜ້າກຸ່ມຂອງທ່ານເພື່ອສົນທະນາຫາໂອກາດຮັບໃຊ້. 

ການສົນທະນາໃນທິດທາງທ່ີທ່ານສາມາດໃຊ້ໄດ້ຜົນກັບຄົນອ່ືນ  ຊ່ຶງເປັນຫລັກການທ່ີຈະນຳຄົນໃຫ້ເຫັນພຣະ
ເຈ້ົາທຳງານຢ່າງອັສຈັນ. ກຸ່ມຂອງທ່ານຕ້ອງການທ່ີຈະສົນທະນາເຣ່ືອງນ້ີ, ແລະແຜນການອອກໄປຮັບໃຊ້ຄົນ
ອ່ືນ. 

 
       ພຣະເຈ້ົາມີແຜນການສຳລັບການພັທະນາຊີວິດຈິດວິນຍານຂອງທ່ານແລະການຮັບໃຊ້.   ການກະທຳຢ່າງຕ້ັງໃຈ
ໃນການຕິດຕາມແຜນການທ່ີງົດງາມຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີໄວ້ໃຫ້ແກ່ທ່ານ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 5 ສິງຫາ 2018 (8-5-2018) 

 

ພາກພຽນອົດທົນ 
 

ເຣ່ືອງຂອງການບໍ່ຍອມທໍ້ຖອຍເຣ່ືອງໃດ ທີ່ໄດ້ບັນດົນໃຈຂອງທ່ານ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການເຮັດວຽກງານຂອງພຣະເຈ້ົານຳເອົາພວກຖ່ວງດຶງແລະການຕ່ໍຕ້ານອອກມາ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ 
        ຕອນທ່ີທ່ານອາຍຸໄດ້ສິບເຈັດປີ ທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກບ່ໍວ່າທ່ານຈະເຮັດຫຍັງກັບຊີວິດຂອງທ່ານ?   ເຊ່ັນດຽວກັນ ບຽວ ວໍ
ເລັສ ກໍບ່ໍຮູ້ແນ່ນອນ. ຫຼັງຈາກການພິຈາຣະນາຄຳຖາມ, ຂ້ອຍຄວນຈະເຮັດຫຍັງກັບຊີວິດຂອງຂ້ອຍ? ລາວໄດ້ຖາມຄຳ
ຖາມທ່ີດີກວ ່າ: ພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຮັດຫຍັງກັບຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍນ້ີ? ໃນຂະນະນ້ັນເອງ, ບຽວ ວໍເລັສ ກໍໄດ້ຮັບ 
ຄຳຕອບ. 
     ໃນປີ 1935, ບຽວໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດຈີນໃນຖານະເປັນສາສນາທູດດ້ານການແພດ. ຊ່ຶງເປັນຍາມທ່ີດ້ານການ
ເມືອງບ່ໍເປັນປົກກະຕິ. ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມໂລກຄ້ັງທີສອງ ລາວໄດ້ທຳການຜ່າຕັດຖ້າມກາງລູກລະເບີດຕົກອ້ອມຂ້າງ
ອ້ອມແອວ. ໂຮງໝໍຂອງລາວກໍໄດ້ຖືກທຳລາຍ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຮຽກຮອ້ງໃຫ້ໜີໄປ, ລາວໄດ້ຂັດຄ້ານ, “ຂ້ອຍຈະ 
ຢູ່ທ່ີນ້ີຕ່ໍໄປຕາບໃດທ່ີຂ້ອຍຍັງສາມາດຮັບໃຊ້ໄດ້.”  
     ຫຼັງຈາກນ້ັນຕ່ໍມາ, ພວກຄອມມິວນິສໄດ້ຈັບລາວໃນຖານະເປັນນັກສອບແນມແລະໄດ້ທໍຣະມານລາວ. ໃນຄືນນ່ຶງ, 
ພວກເຝ້ົາຍາມກໍໄດ້ຍິນພຽງພໍແລ້ວກ່ຽວກັບເຣ່ືອງທ່ີລາວຢືນຢັດເພື່ອພຣະເຢຊູ, ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ທຸບຕີລາວຈົນເຖິງ
ແກ່ຄວາມຕາຍ.  ບ່ໍໃຫ້ມພີິທີປົງສົບ, ບຽວຖືກຝັງໄວ້ໃນຫຼຸມທ່ີບ່ໍມີເຄ່ືອງໝາຍ. ແຕ່ວ່າໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວບາງຄົນທ່ີຝືນ 
ຕ່ໍຄຳສ່ັງແລະໄດ້ກໍສ້າງອານຸສາວະຣີທ່ີຈາລຶກດ້ວຍຄຳເວົ້າດ່ັງນ້ີ: “ສຳລັບຂ້ອຍມີຊີດຢູ່ແມ່ນພຣະຄຣິດ.” 
   ທ່ານອາດຈະບ່ໍຖືກການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງຈັກເທ່ືອ ບຽວ ວໍເລັສ ໄດ້ສູ້ທົນ. ແຕ່ວ່າ, ຖ້າຫາກທ່ານຕິດຕາມພຣະເຢຊູ, ແນ່ 
ນອນທ່ານກໍເປັນຜູ້ນ່ຶງທ່ີຈະສາມາດປະເຊີນກັບການຕ່ໍຕ້ານ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບິ່ງຕາມຂໍ້ 1, 2, 3 )  
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ເນເຫມີ 4:1-3 
1. ເມື່ອຊານບັນລັດໄດ້ຍິນວ່າ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີເປັນຊາວຢູດາກຳລັງສ້າງກຳແພງເມືອງ ທ່ານກໍໂມໂຫຂ້ຶນ ແລະເວົ້າ
ເຍາະເຍ້ີຍພວກຢິວ. 2. ເຂົາເວົ້າຕ່ໍຫນ້າພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາ ແລະຕ່ໍຫນ້າກອງທະຫານຊາມາເຣັຽວ່າ, “ຊາວຢູດາທ່ີຫນ້າສົມ
ເພດເວດທະນາພວກນ້ີ ຄິດຢ່າງໃດຈ່ຶງເຮັດຢ່າງນ້ີ ພວກເຂົາຄາດຫມາຍວ່າຈະສ້າງເມືອງຂ້ຶນໃຫມ່ຊ້ັນບໍ ພວກເຂົາຄິດ
ວ່າຈະສາມາດທຳໃຫ້ແລ້ວໃນວັນດຽວໂດຍການເຜົາເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາຊ້ັນບໍ   ພວກເຂົາຈະເອົາເສດກຳແພງທ່ີຖືກທຳ
ລາຍແລ້ວນ້ັນມາກ່ໍສ້າງອີກໄດ້ຊ້ັນບໍ.”   3. ໂຕບີຢາ ຊາວອັມໂມນທ່ີຢືນຢູ່ຂ້າງທ່ານໄດ້ເວົ້າຕ່ືມຂ້ຶນວ່າ,   “ພວກເຂົາກ່ໍ
ສ້າງກຳແພງແບບໃດກັນ ແມ່ນແຕ່ຫມາແລ່ນຕຳກໍຍັງຊິລ້ົມ.” 
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       ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍເຄີຍໄດ້ຮັບຄຳເຍາະເຍ້ີຍອັນບ່ໍສຸພາບທ່ີອາດມາແບບຂ້ໍຄວາມສ້ັນໆ, ຈົດໝາຍ, ຫຼືອີແມວ. ມີ
ຄ້ັງນ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຊ່ຶງຂຽນໄວ້ຂ້າງຫຼັງຊອງຖວາຍຊັບ: “ເອົາດອກໄມ້ພອຍເຊັດເທັຽກັບຄືນມາຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ!” ມີບາງ
ຄົນໄດ້ຍ້າຍເຕ້ົາດອກສີແດງໄປໄວ້ບ່ອນອ່ືນໃນຊ່ວງຄຣິສມ ັສເພາະວ່າມີບາງຄົນແພ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງກັບຕ້ົນດອກໄມ້ເຫຼົ່າ 
ນ້ັນ. ຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍໄດ້ສັງເກດເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງນ້ັນເລີຍ, ແຕ່ວ່າກໍມີບາງຄົນໄດ້ສັງເກດເຫັນ! ຂ້ໍຄວາມສ້ັນໆນ້ີບ່ໍ
ໄດ້ບ່ົງບອກຊ່ື, ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາກໍບ່ໍສາມາດໂຕ້ຕອບແບບສ່ວນຕົວໄດ້ເລີຍ. 
       ການຕ່ໍຕ້ານຂັດຂວາງສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດ,    ແຕ່ວ່າຫຼາຍໄປກວ່ານ້ັນອີກຖ້າວ່າການໂຈມຕີຫາກເກີນກວ ່າ
ຄວາມພະຍາຍາມ ພວກເຮົາເຊ່ືອວ່ານ້ັນແມ່ນກິຈການຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ຊາວຢິວກໍໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນສ້າງກຳແພງກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມອີງຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ແຕ່ການງານຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາຍ່ິງເພີ້ມທະວີການຕ່ໍຕ້ານຂັດຂວາງ.  ຊານບັນ
ລັດ, ເຈ້ົາແຂວງຊະມາເຣັຽ, ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຊາຍສອງຄົນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຄືໂຕບີຢາແລະກາເຊັມ ໃນການທ້າທາຍຕ່ໍວຽກ
ງານນ້ີ (ເບ່ິງ 2:19),  ແລະດຽວນ້ີລາວກໍໄດ້ເລ້ີມອີກເທ່ືອນ່ຶງ.   ການດູໝິ່ນຄົນນ້ັນບ່ໍຕ້ອງການຄວາມກ້າຫານ,   ເປັນພ ິ
ເສດແມ່ນຝູງຊົນຢູ່ຝ່າຍພວກເຮົາ. 
    ຊານບັນລັດກໍມີຄຳຖາມຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງຕ່ໍຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງເນເຫມີຢາແລະພວກຊາວຢິວ ກ່າວຫາວ່າພວກ
ເຂົາມີການກະບົດຕ່ໍກະສັດ ແຕ່ວ່າໃນຄາວນ້ີກໍອາດຈະແມ່ນກຳແພງທ່ີໝັ້ນຄົງທ່ີອາດເປັນບັນຫານາບຂູ່ຕ່ໍອຳນາດຂອງ
ຊານບັນລັດໃນຂົງເຂດນ້ັນ. ມີຫຼາຍຄົນບ່ໍມັກການປ່ຽນແປງ, ເປັນພິເສດແມ່ນການປ່ຽນແປງທ່ີນາບຂູ່ຕ່ໍຜົນປໂຍດຂອງ
ສ່ວນບຸກຄົນ ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າການປ່ຽນແປງນ້ັນມາຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຕາມ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢູ່ເບ້ືອງຫຼັງຂອງ
ການສ້າງກຳແພງຢ່າງກະທັນຫັນນ້ັນ, ແຕ່ວ່າການປ່ຽນແປງນ້ັນບ່ໍໄດ້ນຳຄວາມພໍໃຈມາສູ່ຊານບັນລັດ,  ດ່ັງນ້ັນລາວຈ່ຶງ
ຫົວຂວັນແລະເຍາະເຍ້ີຍ. 
      ແມ່ນຫຍັງຄືບຸກຄະລິກລັກສະນະຫຼືຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ສູ້ທົນຕ່ໍໄປ? ໃນຂ້ໍພຣະຄຳເຫຼົ່ານ້ີ, 
ຊານບັນລັດແລະໝໍດູຂອງລາວຄືໂຕບີຢາກໍໄດ້ກ່າວຄຳຕ່ໍຕ້ານຂອງພວກເຂົາ.    ພວກເຂົາໄດ້ແຫ່ຂະບວນການຕ່ໍຕ້ານ
ຂອງພວກເຂົາແລະເຍາະເຍ້ີຍຕ່ໍໜ້າປະຊາຊົນທ່ີມີຣິດອຳນາດ.    ພວກເຂົາຢາກໃຫ້ພາບຂອງຊາວຢິວແລະກຳແພງທ່ີ 
ກໍາລັງສ້ອມແປງເປັນໜ້າສົງສານແລະອ່ອນແອ. ທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ໜຸນໃຈໃຫ້ພລັງແກ່ປະຊາຊົນ, ແຕ່ວ່າຊານບັນລັດ
ຕ້ອງການເພີ້ມຄວາມອ່ອນແອໃຫເ້ຂົາເຈ້ົາ.  ເຂົາເຈ້ົາອ່ອນແອບ່ໍ? ບາງທີຖ້າເບ່ິງອີກດ້ານນ່ຶງ. ພວກເຫຼົ່ານ້ີກໍເປັນມະນຸດ
ທັມມະດາກັບອີກສອງສາມຄົນຫຼືບ່ໍມີຊ້ຳ, ທ່ີເປັນນັກກ່ໍສ້າງຊ່າງຫີນໃນລະດັບຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ເຂົາເຈ້ົາອາສາສມັກໂດຍ 
ບ່ໍມີປະສົບການ. 
     ດ່ັງນ້ັນ, ຖ້າວ່າເຂົາເຈ້ົາອ່ອນແອ,  ເຂົາເຈ້ົາສຳເຣັດວຽກງານແລະຕ້ັງໃຈຈົດຈ່ໍຢູ່ໄດ້ຢ່າງໃດ?  ເຂົາເຈ້ົາຮູ້ຈັກໃນສ່ິງທ່ີ
ເຂົາເຈ້ົາຮູ້ຈັກເຮັດ ແລະເຂົາເຈ້ົາເຊ່ືອວາງໃຈ. 
   ການຕ່ໍຕ້ານກຳເລີບຂ້ຶນເມື່ອພວກເຮົາຫາກຢືນຂ້ຶນສູ້ເພື່ອພຣະເຈ້ົາແລະເຮັດວຽກການຂອງພຣະອົງ. ການເຮັດໃນສ່ິງ
ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮຽກເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດຄືນາບຂູ່ອຳນາດຕ່າງໆຂອງຄວາມມດື, ດ່ັງນ້ັນຈ່ົງໃຫ້ພວກເຮົາຕຽມພ້ອມ. 
 

2. ເນເຫມີຢາ 4:6-9 
6. ດ່ັງນ້ັນ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງພາກັນສ້າງກຳແພງເມືອງຕ່ໍໄປ ບ່ໍພໍເທ່ົາໃດກຳແພງເມອືງກໍສູງຂ້ຶນໄດ້ເຄ່ິງນ່ຶງແລ້ວ ຍ້ອນ
ວ່າປະຊາຊົນພາກັນຮ້ອນຮົນຕ່ໍວຽກການ. 7. ເມື່ອຊານບັນລັດ ແລະໂຕບີຢາ ຊາວອາຣາເບັຽ (Arabs)  ຊາວອັມໂມນ 
ແລະຊາວອັສໂດດໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາສ້າງກຳແພງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຄືບຫນ້າຕ່ໍໄປ ແລະທັງຮູ້ວ່າປ່ອງ
ທ່ີແຕກກໍໄດ້ອັດຫມົດແລ້ວ ພວກເຂົາຈ່ຶງຄຽດແຄ້ນຫລາຍ. 8. ດ່ັງນ້ັນພວກເຂົາຈ່ຶງພາກັນວາງແຜນຕ່ໍສູ້ນະຄອນເຢຣູຊາ
ເລັມ ແລະໄດ້ສ້າງຄວາມປ່ັນປ່ວນຂ້ຶນ.  9. ແຕ່ພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອ້ອນວອນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຈັດ
ທະຫານເຝ້ົາຍາມຕ່ໍຕ້ານພວກເຂົາຕລອດວັນຕລອດຄືນ. 
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      ເມື່ອທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ພົບການຕ່ໍຕ້ານຈາກຊານບັນລັດແລະຄົນອ່ືນໆຄ້ັງທຳອິດນ້ັນ, ທ່ານໄດ້ໂຕ້ຕອບໂດຍການ
ປະກາດແກ່ພວກເຂົາວ່າ: “ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະທັບຢູ່ເທິງຟ້າສວັນຈະຊົງປະທານຄວາມສຳເຣັດໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ” (2:20). 
ການປະທະຄ້ັງທີສອງນ້ີ ແລະພວກເຂົາຍ່ິງເພີ້ມທະວີການຂັດຂວາງແລະໂກດຮ້າຍ  ທ່ານເນເຫມີຢາບ່ໍໄດ້ໂຕ້ຕອບແຕ່
ຢ່າງໃດເລີຍ. “ພວກເຮົາໄດ້ອ້ອນວອນອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ.” 

ພວກເຮົາຈະສາມາດສືບຕ່ໍຮັກສາຄວາມຕ້ັງໃຈຈົດຈ່ໍຕ່ໍວຽກງານຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍໜ້າພວກທ່ີຕ່ໍຕ້ານແນວໃດ? 

     ພວກປະຊາຊົນກໍໄດ້ອ້ອນວອນອະທິຖານແລະກໍກັບໄປເຮດັວຽກງານຕ່ໍ. ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສແວງຫາການແກ້ແຄ້ນຄືນ
ຕ່ໍເຫດການທ່ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບເຂົາເຈ້ົາ.   ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ລົດຕົວເຂົາເຈ້ົາເອງໃຫ້ຕ່ຳກວ່າລະດັບຂອງພວກທ່ີຕ່ໍຕ້ານ.  ເຂົາ
ເຈ້ົາຮັກສາກຽດສັກສີແລະມືກໍຫຍຸ້ງກັບວຽກການ.    ການໂຕ້ຕອບຂອງເຂົາເຈ້ົາຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະສອງຢ່າງຂອງ
ຄວາມສັດຊ່ື: 

1. ເຂົາເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ການອ້ອນວອນອະທິຖານກົມກຽວກັບການກະທຳ. ພວກຊາວຢິວກໍສືບຕ່ໍກ່ໍສ້າງກຳແພງ
ເພາະວ່າ (1)“ພວກປະຊາຊົນມີຈິດໃຈໃນການເຮັດວຽກງານ,” ແລະ (2)ພວກເຮົາອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຂອງ
ພວກເຮົາ.” ຄຳອະທິຖານອ້ອນວອນນຳໄປສູ່ການກະທຳ, ແລະການເຮັດວຽກການຂອງພຣະເຈ້ົານຳໄປສູ່ຄຳ
ອ້ອນວອນອະທິຖານ. 

2. ເຂົາເຈ້ົາຈົດຈ່ໍໃສ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາຄວບຄຸມໄດ.້   ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຄວບຄຸມດິນຟ້າອາກາດ,  ແຕ່ວ່າ
ພວກເຮົາສາມາດຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດຂອງພວກເຮົາຕ່ໍອາກາດນ້ັນ. ການຕ່ໍສູ້ກັບພວກຕ່ໍຕ້ານກໍເຊ່ັນດຽວກັນ. 

      ທ່ານເນເຫມີຢາແລະປະຊາຊົນຂອງທ່ານໄດ້ທຳງານໜັກຂ້ຶນແລະໄດ້ສືບຕ່ໍການອະທິຖານ, ແຕ່ວ່າມັນບ່ໍໄດ້ກຳຈັດ
ພວກສັດຕຣູຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ໃນຈຸດນ້ີເອງ, ຄູ່ຕ່ໍສູ້ຂອງເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສ້າງຄວາມຫວຸ້ນວາຍເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ວ່າກະ
ສັດ ອາກຕາເຊີເຊສໄດ້ສນັບສນູນໃຫ້ສ້າງກຳແພງຂ້ຶນໃໝ.່   ແທນທ່ີຈະເປັນແນວນ້ັນ, ຊານບັນລັດແລະພວກນັກໂຈມ
ຕີຄົນອ່ືນໆໄດ້ໃຊ້ດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ, ຊອກຫາທາງທ່ີຈະນາບຂູ່ພວກປະຊາຊົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນເຫມີຢາແລະ
ປະຊາຊົນກໍຍັງສືບຕ່ໍເຮັດວຽກທຳງານຕ່ໍໄປ, “ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງສ້າງກຳແພງຂ້ຶນໃໝ.່” 
    ການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແລະການເຮັດກິຈການໃນນາມຂອງພຣະອົງບາງຄ້ັງກໍສາມາດ “ເປິະເປ້ືອນ”ໄດ້. ການສ້າງກຳ
ແພງບ່ໍໄດ້ເປັນໄປຢ່າງລາບລ້ືນຕາມທ່ີທ່ານເນເຫມີຢາຕ້ອງການທ່ີຈະໃຫ້ເປັນໄປ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ທຳງານຜ່ານ 
“ອຸປະສັກນາໆປະການ.” ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຍອມແພ,້ ແລະພວກເຮົາກໍຈະບ່ໍຍອມແພ້ເຊ່ັນກັນ ເພາະວ່າຍ້ອນເຫດຜົນ
ງ່າຍໆຄືມີບາງຄົນຈ່ົມກ່ຽວກັບການທ່ີພວກເຮົາດຳເນີນງານບາງຢ່າງ. 
 

3. ເນເຫມີຢາ 4:14-18 
ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນວ່າປະຊາຊົນມີຄວາມກັງວົນໃຈ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເວົ້າກັບເຂົາ ແລະພວກຜູ້ນຳພ້ອມທັງພວກຂ້າຣາຊການ
ວ່າ, “ບ່ໍຕ້ອງຢ້ານພວກສັດຕຣູດອກ ຈ່ົງຈ່ືວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະເປັນທ່ີເກງກົວຫລາຍ ພຣະອົງຊົງຕ່ໍສູ້ເພື່ອ
ເພື່ອນຮ່ວມຊາດ ເພື່ອລູກເມັຽ ແລະປະເທດຊາດຂອງທ່ານ.” 15. ເມື່ອພວກສັດຕຣູໄດ້ຮູ້ຂ່າວວ່າພວກຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ຈັກ
ແຜນການຂອງເຂົາ ພວກເຂົາຈ່ຶງຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງທຳໃຫ້ແຜນການຂອງເຂົາຜ່າຍແພ້ໄປ ສ່ວນພວກຂ້າພະເຈ້ົາທຸກຄົນ
ກໍກັບຄືນເມືອເຮັດວຽກຕາມກຳແພງເມືອງ.16. ຈາກນ້ັນ ປະຊາຊົນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຄ່ິງນ່ຶງກໍພາກັນເຮັດວຽກ ແຕ່ສ່ວນ
ເຄ່ິງນ່ຶງອີກໄດ້ເປັນທະຫານຍາມ ພວກເຂົາຖືດາບ ທະນູ ແຜ່ນເຫລັກຕ້ານທານ ແລະນຸ່ງເຄ່ືອງຫຸ້ມເກາະ  ແລະພວກຜູ້
ນຳກໍສນັບສນູນຊາວຢູດາຢ່າງເຕັມທ່ີ ຄືພວກທ່ີສ້ອມແຊມເມືອງນ້ັນ.  17. ສ່ວນພວກລຳລຽງເຄ່ືອງກ່ໍສ້າງແຕ່ລະຄົນມື
ນ່ຶງຖືເຄ່ືອງ ແລະມືນ່ຶງອີກຖືອາວຸດ.  18. ພວກທ່ີກ່ໍສ້າງໃນເວລາເຮັດວຽກກໍມີດາບເໜັບແອວໄວ້ທຸກຄົນ ສ່ວນຜູ້ທ່ີເປ່ົາ
ແກສັນຍານບອກເຫດການນ້ັນໄດ້ຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາ. 
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     ທ່ານເຫັນວ່າມັນເປັນຄືແນວໃດສຳລັບພວກເຮົາທ່ີມືເບ້ືອງນ່ຶງໃຊ້ເຮັດວຽກງານແລະອີກເບ້ືອງນ່ຶງໃຊ້ຕ້ານສັດຕຣູ? 
        ທາງນ່ຶງທ່ີພຣະເຈ້ົາກະທຳການໃນຊີວິດປະຊາຊົນຂະນະທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ສ້າງກຳແພງກໍແມ່ນໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເປັນ
ນ່ຶງດຽວກັນ. ຂະນະທ່ີທຸກຄົນ “ກັບຫັນໜ້າເຮັດວຽກສ້າງກຳແພງ,”  ໜ້າທ່ີວຽກງານຂອງແຕ່ລະຄົນນ້ັນຂ້ຶນຢູ່ກັບຄົນອ່ືນ
ອີກ. ຄົນຜູ້ດຽວບ່ໍສາມາດສ້າງກຳແພງໄດ້ຈັກເທ່ືອ.  ກຳແພງຈະບ່ໍຕ້ັງຂ້ຶນໄດ້ນອກຈາກການເປັນນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວກັນຂອງ
ທຸກໆຄົນທ່ີມີສ່ວນ. 
        ຄ້າຍຄືກັບກ້ອນຫີນທ່ີເຂົາເຈ້ົານຳມາກ່ໍສ້າງກຳແພງທ່ີມີຫຼາຍຮູບແບບແລະຂນາດທ່ີແຕກຕ່າງກັນ,   ດ່ັງນ້ັນຄຣິສ
ຕະຈັກກໍຖືກສ້າງຂ້ຶນດ້ວຍຄົນທ່ີມີເບ້ືອງຫຼັງທ່ີແຕກຕ່າງກັນແລະລະດັບການໃຫຍ່ຂ້ຶນຝ່າຍຈິດວິນຍານກໍບ່ໍເທ່ົາທຽມກັນ. 
ໂດຍຜ່ານຄວາມລະມັດລະວັງຂອງພວກເຮົາ, ກ້ອນຫີນທ່ີມີຊີວິດຂອງຄຣິສຕະຈັກແມ່ນມາຈາກກຳແພງທ່ີແຂງແກ່ນ!!! 
 ຄວາມລະມັດລະວັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮອບຄອບແລະຄວາມຮີບດ່ວນ.  ຫຼັງຈາກທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ກວດ

ກາເບ່ິງກຳແພງແລະວຽກການງານ,  ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນສຽງຄໍຂອງເພິ່ນແບບຮີບດ່ວນ,  ເຖິງປານນ້ັນທ່ານກໍຍັງ
ລະມັດລະວັງໃນແຜນການຕ່າງໆຂອງເພິ່ນ.  

 ຄວາມລະມັດລະວັງເປັນຕ້ົນເຫດເພາະວ່າມັນຂ້ຶນກັບຜູ້ທ່ີເຮົາຮັບໃຊ້. ການງານທ່ີຮອບຄອບຂອງພວກເຮົາຕ່ໍ
ໜ້າພວກຕ່ໍຕ້ານແມ່ນຄຸ້ມຄ່າ. ຂະນະທ່ີທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ເປັນແບບຢ່າງສຳລັບພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຕ້ອງອົດ
ທົນໃນການງານເພື່ອອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 

       ພວກເຮົາມີຊີວິດທ່ີຄົບເຕັມບໍຣິບູນແລະຕລອດໄປໃນພຣະຄຣິດ ມັນມີຄ່າເໜືອກວ່າທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຮົາມີໃນຊີວິດ
ແຫ່ງໂລກນ້ີ, ແລະພວກເຮົາຄວນຈະຕຽມພ້ອມຢູ່ສເມີທ່ີຈະໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກເຮົາສຳລັບຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

ພວກເຮົາສາມາດສນັບສນູນຊ່ຶງກັນແລະກັນໄດ້ຢ່າງໃດເມື່ອຜູ້ນ່ຶງໃນພວກເຮົາກຳລັງປະສົບກັບການຕ່ໍຕ້ານແລະຄູ່ຕ່ໍສູ້? 

 

ໃຊ້ໃນຊີວິດ 
        ບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດເດົາເອົາໄດ້ວ່າການຕ່ໍຕ້ານປະເພດໃດທ່ີຕົວເອງຈະປະເຊີນ. ທ່ານອາດຈະບ່ໍຖືກປະຫານຊີວິດ
ຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານແລະການຮັບໃຊ້ເໝືອນດ່ັງ ບຽວ ວໍເລັສ ໄດ້ຮັບ,   ແຕ່ວ່າການຕ່ໍຕ້ານມາໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ. 
ທ່ານຈະຮັບໃຊ້ຢ່າງໃດໃນສະພາວະຂອງການຕ່ໍຕ້ານ? 
 ຮັບໃຊ້.   ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາສ່ວນໃນການຮັບໃຊ້ແລະເຮັດວຽກງານຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນປົກກະຕິຕ່ໍຄົນອ່ືນ ,ໆ 
ຈ່ົງຊອກຫາບ່ອນທ່ີທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງ. ຈ່ົງສຳນຶກເຖິງບ່ອນທ່ີທ່ານສາມາດ “ສ້າງກຳແພງ.” ປຶກ
ສາກັບສິດຍາພິບານຂອງທ່ານຫຼືຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນໆສຳລັບຄຳແນະນຳໃນບ່ອນທ່ີທ່ານສາມາດຮັບໃຊ້. 
 ຄ້ົນຄວ້າ. ຊອກຫາເບ່ິງວ່າຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນໆແກ້ໄຂຢ່າງໃດກັບການຕ່ໍຕ້ານຂະນະທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດ. 
ຈ່ົງເຂ້ົາເບ່ິງ opendoorsusa.org ແລະຊອກຄ້ົນຫາຄຣິສຕຽນທ່ີຖືກຂ່ົມເຫັງທ່ົວທຸກມຸມໂລກນ້ີ,  ອະທິຖານເພື່ອພວກ
ຄຣິສຕຽນທ່ີຖືກກົດຂ່ີ. 
 ແບ່ງປັນ.  ທາງນ່ຶງທ່ີ  “ປະເຊີນໜ້າ”  ກັບບາງຄົນທ່ີຕ່ໍຕ້ານທ່ານຄືຈ່ົງຮັບໃຊ້ຄົນນ້ັນຢ່າງຈິງຈັງດ້ວຍຄວາມຮັກ. ໂດຍ  
ປາສຈາກການໂຄສະນາອັນໃຫຍ່,  ຊອກຫາຊ່ອງທາງສະແດງອອກແລະແບ່ງປັນຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດໂດຍຜ່ານ
ການກະທຳຕ່າງໆຂອງທ່ານ. 
   ຄືກັນກັບທ່ານເນເຫມີຢາ, ມີແຕ່ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີປະທານຄວາມສຳເຣັດຜົນໃນວຽກງານຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. ຂະນະ 
ທ່ີການຂັດຄ້ານມັນຍາກທ່ີຈະຮັບມື, ມັນຈະບ່ໍຢຸດຢ້ັງວຽກການຂອງພຣະເຈ້ົາຖ້າວ່າທ່ານຫາກອົດທົນໃນແຜນການຂອງ
ພຣະອົງ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 12 ສິງຫາ 2018 (8-12-2018) 

 
ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ 

 

ແມ່ນໃຜທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກທີ່ເຮັດຕາມຄຳເວົ້າຂອງລາວຢູ່ສເມີ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ໃນຖານະເປັນຄຣິສຕຽນ, ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດແຍກຜູ້ທ່ີເຮົາເປັນຈາກສ່ິງທ່ີພວກເຮົາເຮັດ. 

 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
      ປີຕ່ໍປີ, ໂຄດຈ໌ ໂຈ ເຮັນດຣິກເຊິນ ໄດ້ຖອດພຣະຄັມພີຂອງລາວອອກມາແລະໄດ້ບອກພວກລູກທີມຂອງລາວກ່ຽວ
ກັບຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.   ພວກເຂົາເວົ້າວ່າຟຸດບອລໂຄດຈ໌ຮາຍສະກູລຂອງຣັດບ່ໍຄວນຈະເຮັດແນວນ້ັັນ, 
ແຕ່ວ່າໂຄດຈ໌ເຮັນດຣິກເຊິນ ຍັງໄດ້ສືບຕ່ໍແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດບ່ໍວ່າຣາຄາຈະແພງເຖິງຂນາດໃດກໍຕາມ. 
     ນ້ີແມ່ນສ່ີສິບປີຜ່ານມາແລ້ວ, ແລະພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ເປັນລູກທີມຂອງລາວ ເພິ່ນໄດ້ຮັບເອົາພຣະຄຣິດກໍຍ້ອນ
ໂຄດຈ໌ເຮັນດຣິກເຊິນ  ທ່ີໄດ້ເຕັມໃຈດຳເນີນຊີວິດຕາມຄວາມເຊ່ືອຢ່າງສມ່ຳສເມີ.   ລາວໄດ້ເປັນໂຄດຈ໌ໃນເມືອງນ້ອຍ
ແຫ່ງນ່ຶງໃນຣັດ ອາລາບາມາ,  ແລະລາວກໍບ່ໍຄາດຄິດວ່າລາວຈະເກີດຜົນຕ່ໍຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ໂດຍພຽງແຕ່
ການດຳເນີນຊີວິດຢ່າງສມ່ຳສເມີໃນຄວາມເຊ່ືອ.   ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍໄດ້ພົບກັບໂຄດຈ໌ເຮັນດຣິກເຊິນ,   ແຕ່ວ່າລາວໄດ້
ມີສ່ິງທ່ີສະທ້ອນສ່ວນຕົວຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາ. ລາວໄດ້ແບ່ງປັນພຣະເຢຊູໃຫ້ແກ່ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ,  ຜູ້ໄດ້ແບ່ງພຣະເຢຊູຕ່ໍໃຫ້
ແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ. 
        ໂຄດຈ໌ເຮັນດຣິກເຊິນ “ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ” ການຕິດຕາມພຣະຄຣິດຂອງລາວ; ລາວໄດ້ດຳເນີນຊີວິດຕາມຄວາມ
ເຊ່ືອຢ່າງສມ່ຳສເມີ. ທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ຮັກສາແຕ່ລະຄົນພວກທ່ີສ້າງກຳແພງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນຄວາມຈິງອັນດຽວ
ກັນ: ການໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາໂດຍການດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມເຊ່ືອຢ່າງສມ່ຳສເມ.ີ  ໃນຖານະເປັນຄຣິສຕຽນ, ພວກ
ເຮົາບ່ໍສາມາດແຍກຜູ້ທ່ີເຮົາເປັນຈາກສ່ິງທ່ີພວກເຮົາເຮັດ.  ພວກເຮົາສາມາດປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງການເດີນກັບພຣະຄຣິດ 
ຂອງພວກເຮົາເອງຂະນະທ່ີພວກເຮົາດຳເນີນຊີວິດເພື່ອພຣະອົງທຸກໆວັນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ເນເຫມີຢາ 5:1-5 
1. ມີສຽງຮ້ອງຈ່ົມຂອງປະຊາຊົນ ແລະຂອງພັຣຍາຂອງເຂົາກ່າວໂທດພີ່ນ້ອງພວກຢິວ. 2. ເພາະມີຄົນທ່ີກ່າວວ່າ “ເຮາົ
ຫລາຍຄົນດ້ວຍກັນ ທັງບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງຂອງເຮົາ ຂໍໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຂ້ົາເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຮັບປະທານແລະມີຊີວິດຢູ່ໄດ້.” 
3. ແລະມີຄົນກ່າວວ່າ,  “ເຮົາຕ້ອງຈຳນຳໄຮ່ນາຂອງເຮົາ ເພື່ອຈະໄດ້ເຂ້ົາ ເພາະເຫດການອຶດຢາກອາຫານ.”  4. ແລະ
ຄົນອ່ືນໆກ່າວວ່າ, “ເຮົາໄດ້ຂໍຢືມເງິນມາເປັນຄ່າພາສີຖວາຍກະສັດ ໂດຍຈຳນຳນາແລະສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ. 5. ເນ້ືອ
ຂອງເຮາົເປັນເຫມືອນເນ້ືອພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາ ລູກຂອງເຮົາກໍເຫມືອນລູກຂອງເຂົາ  ແຕ່ເຮົາກໍຍັງໃຫລູ້ກຊາຍແລະລູກຍິງ
ຂອງເຮົາເປັນທາດ ລູກຍິງຂອງເຮົາບາງຄົນເປັນທາດແລ້ວ ແລະເຮົາຊ່ອຍເຂົາບ່ໍໄດ້   ເພາະຄົນອ່ືນຍຶດນາ ແລະສວນ 
ອະງຸ່ນຂອງເຮົາ.” 

 



 2 

 

     ພວກປະຊາຊົນໄດ້ພາກັນສ້າງກຳແພງຂ້ຶນໃໝ,່ ແລະແຜນການຂອງທ່ານເນເຫມີຢາກໍເກີດຜົນ. ທຸກສ່ິງເບ່ິງເໝືອນ
ວ່າຢູ່ໃນຄຳສ່ັງ, ແຕ່ວ່າບັນຫາອັນໃຫຍ່ໄດ້ນາບຂູ່ວຽກງານແລະພວກຄົນງານ. ໃນບົດຮຽນກ່ອນນ້ັນ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ
ຊາວຢິວໄດ້ປະເຊີນກັບການນາບຂູ່ຈາກການຕ່ໍຕ້ານພາຍນອກ.     ແຕ່ວ່າດຽວນ້ີພວກເຮົາເຫັນບັນຫາທ່ີຟູຂ້ຶນມາຈາກ
ພາຍໃນ. 
     ພວກປະຊາຊົນໄດ້ພົບບັນຫາສອງຊ້ອນ: (1) ຄົນງານຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຖືກຍ້າຍມາຈາກທ່ົງນາເພື່ອຊ່ວຍໃນການສ້າງ 
ກຳແພງຄືນໃໝ່; ແລະ (2) ຄວາມອຶດຢາກໄດ້ມາກະທົບຕ່ໍຂົງເຂດນ້ັນ. ລາຄາຂອງເຂ້ົາກໍຖີບຂ້ຶນສູງຂະນະທ່ີການກະສິ
ກັມໄດ້ຢຸດຊະງັກລົງ.    ພວກຄົນທຳງານກໍໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເອົາທ່ີດິນໄປຈຳນຳ  ເພື່ອຈ່າຍຄ່າລາຄາເຂ້ົາທ່ີເພີ້ມຕົວຂ້ຶນ
ແລະເສັຽພາສີອາກອນຂອງດິນໃຫ້ແກ່ກະສັດ. 
       ພວກຄົນງານໄດ້ສ້າງກຳແພງຂ້ຶນໃໝ່ໂດຍພລັງໃຈໃນຄວາມເຊ່ືອ. ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນ
ການເຮັດວຽກງານ ແລະພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ໜີຈາກທຸຣະກິດແລະທ່ົງນາຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາເພື່ອກ່ໍສ້າງກຳແພງເປັນເວລາ
ຫົກອາທິດ. (ເບ່ິງ 6:15.) ຊ່ວງເວລາຂອງການອຶດຢາກກໍຍາກລຳບາກພໍແຮງແລ້ວ, ແຕ່ດ້ານດອກເບ້ັຽທ່ີສູງແລະໜ້ີສິນ
ທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ປະສົບໃນກຳມືຂອງເພື່ອນຊາວຢິວດ້ວຍກັນຍ່ິງເຮັດໃຫ້ຊີວິດຫຍຸ້ງຍາກທ່ີສຸດ.     ບາງຄົນກໍຖືກບັງຄັບໃຫ້
ຂາຍລູກເຕ້ົາຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ເປັນຂ້າທາດ.    ມັນເປັນເຫດການທ່ີໜ້າເສັຽໃຈຢ່າງຮ້າຍແຮງທ່ີນຳມາແຫ່ງຄວາມ
ຮ້ອງໄຫ້ທ່ີໜ້າອ່ີດູຕົນ: “ພວກເຮົາຂາດກຳລັງ” 

ຢູ່ທ່ີໃດທ່ີທ່ານເຫັນຕົວຢ່າງຂອງຄວາມທຸກຍາກລຳບາກແລະຄວາມບ່ໍເປັນທັມໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນນ້ີ? 

      “ສຽງຮ້ອງໄຫ້ແຜ່ຂຍາຍ” ກໍກຳເລີບຂ້ຶນຖ້າມກາງປະຊາຊົນ.   ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຈ່ົມວ່າກ່ຽວກັບການນາບຂູ່ຂອງ

ພວກສັດຕຣູຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ, ແຕ່ “ຕ່ໍພວກຊາວຢິວເພື່ອນຮ່ວມຊາດດຽວກັນ” ຊາວຢິວສອງສາມຄົນທ່ີໄດ້ເປັນຜູ້ນຳ
ກໍສວຍໂອກາດເອົາປຽບພວກປະຊາຊົນ, ແລະພວກຜູ້ນຳກໍຮູ້ຈັກດີ.  ກົດບັນຍັດກໍບ່ົງບອກປະຊາຊົນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ
ຢ່າເອົາປຽບຄົນອ່ືນ. 
   “ທ່ານຢ່າໃຫ້ພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານຢືມເງິນເພື່ອເອົາດອກເບ້ັຽ ບ່ໍວ່າດອກເບ້ັຽເງິນກູ້ ຫລືດອກເບ້ັຽເຄ່ືອງບໍຣິໂພກ (ອາຫານ) 
ຫລືດອກເບ້ັຽຂອງສ່ິງໃດໆທ່ີໃຫ້ຢືມເພື່ອເອົາດອກເບ້ັຽ. ທ່ານຈະໃຫ້ຄົນຕ່າງດ້າວຢືມເພື່ອເອົາດອກເບ້ັຽກໍໄດ້ ແຕ່ສຳລັບ
ພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານຢ່າໃຫ້ຢືມເພື່ອເອົາດອກເບ້ັຽ  ເພື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຈະຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ທ່ານ
ໃນທຸກສ່ິງຊ່ຶງທ່ານກະທຳໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງທ່ານກຳລັງຈະເຂ້ົາໄປຍຶດຄອງນ້ັນ.”(ພຣະບັນຍັດສອງ 23:19-20). 
 

2. ເນເຫມີຢາ 5:6-11 
6. ເມື່ອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຈ່ົມຂອງເຂົາ ແລະຖ້ອຍຄຳຂອງເຂົາ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຄຽດແຄ້ນ. 7. ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດຕຶກ
ຕອງແລ້ວກໍນຳຄວາມນ້ີໄປກ່າວຫາພວກຂຸນນາງແລະເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເວົ້າກັບເຂົາວ່າ, “ທ່ານທັງຫລາຍຕ່າງຄົນ
ຕ່າງໄດ້ໃຫ້ຢືມເງິນໂດຍຮຽກຂອງປະກັນຈາກພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ” ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍເອ້ີນຊຸມນຸມ.  8. ຂ້າພະເຈ້ົາກ່າວແກ່
ເຂົາວ່າ, “ເຮົາໄດ້ໄຖ່ພວກຢິວພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາຜູ້ຖືກຂາຍໄປຕ່າງປະເທດຄືນມາ  ຕາມແຕ່ເຮົາຈະສາມາດທຳໄດ້   ແຕ່
ທ່ານກັບຂາຍພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານ  ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຖືກຂາຍໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ” ຄົນທັງຫລາຍກໍງຽບຢູ່ ເວົ້າບ່ໍອອກ.   9. ຂ້າ 
ພະເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວວ່າ, “ສ່ິງທ່ີທ່ານທັງຫລາຍເຮັດຢູ່ນ້ັນບ່ໍດີ ບ່ໍຄວນທ່ີທ່ານຈະດຳເນີນໃນຄວາມຢຳເກງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ 
ທັງຫລາຍ ເພື່ອປ້ອງກັນການເຍາະເຍ້ີຍຂອງປະຊາຊາດເຫລ່ົານ້ັນ ຊ່ຶງເປັນສັດຕຣູຂອງເຮົາດອກຫລື.  10. ນອກຈາກ  
ນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາກັບພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຄົນໃຊ້ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ເຂົາຢືມເງິນແລະຢືມເຂ້ົາ ໃຫ້ເຮົາເລີກການໃຫ ້
ຢືມໂດຍເອ້ີນຂອງປະກັນນ້ັນເສັຽເຖີດ. 11. ໃນວັນນ້ີ ຂໍຈ່ົງຄືນນາ ສວນອະງຸ່ນ ສວນຫມາກກອກ ແລະເຮືອນຂອງເຂົາ 
ແລະສ່ວນຮ້ອຍຂອງເງິນ ເຂ້ົາ ເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ແລະນ້ຳມັນ ຊ່ຶງທ່ານໄດ້ຍຶດເອົາຈາກເຂົານ້ັນເສັຽ.”  
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       ການອຶດຢາກແລະດອກເບ້ັຽສູງໄດ້ບີບຄ້ັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນຂອງປະຊາຊົນ.  ຄືກັນກັບພວກນັກທຸ
ຣະກິດທ່ີສວຍໂອກາດຂ້ຶນລາຄາສິນຄ້າຍາມມີພັຍທັມມະຊາດເກີດຂ້ຶນຫຼືຍາມສຸກເສີນຂອງມະນຸດຊາດ,  ພວກຜູ້ນຳກໍ
ໄດ້ “ຈັດການ” ສ້າງລະບົບແລະຮັບຜົນປໂຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈາກເຫດການອັນຮ້າຍແຮງນ້ັນ. 

ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງທ່ີຖ່ວງດຶງການເປັນພະຍານຂອງໂບດໃນຄຸ້ມເຂດ? 

   ແຕ່ວ່າທ່ານເນເຫມີຢາບ່ໍໄດ້ໃຫ້ເຣ່ືອງນ້ີເຫຼືອເປັນບັນຫາຄ້າງຄາ, ແລະທ່ານໄດ້ໂຕ້ຕອບສາມທາງດ່ັງນ້ີ: 
1. ທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ໂຕ້ຕອບຢ່າງເຕັມດ້ວຍອາລົມແລະໂມໂຫ.   ຫັນເຂ້ົາມາສູ່ຈຸດໃຫຍ່ທ່າ ນ “ໃຈຮ້າຍທ່ີສຸດ.” 

ທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ປະສົບກັບຄວາມໃຈຮ້າຍທ່ີຊອບທັມ   ເພາະວ່າຄວາມບ່ໍເປັນທັມໄດ້ກະທຳຕ່ໍໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ. 

2. ທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ໂຕ້ຕອບຢ່າງມີສະຕິຮອບຄອບ ທ່ານໄດ້ຖືເຣ່ືອງນ້ີຢ່າງຈິງຈັງ. ຄຳໂຕ້ຕອບອັນນ້ີແມ່ນຂອງ
ຈິດໃຈ. ແທນທ່ີຈະເປັນການຟ້າວຟັ່ງຕ່ໍການຍິນຍອມຕ່ໍອາລົມຂອງທ່ານ, ທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ໃຊ້ເວລາຄິດຕຶກ
ຕອງກ່ຽວກັບຄຳຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງ. 

3. ທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ໂຕ້ຕອບຢ່າງຕ້ັງໃຈ. ອາລົມຂອງລາວແລະຄວາມຄິດຕ່າງໆໄດ້ກາຍເປັນການກະທຳເມື່ອ
ທ່ານໄດ້ເອ້ີນພວກຜູ້ນຳໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸມ  ແລະໄດ້ກ່າວຫາພວກເຂົາວ່າໄດ້ເອົາປຽບປະຊາຊົນ.   ທ່ານໄດ້
ເຕືອນສະຕິພວກເຂົາໃຫ້ຢຳເກງພຣະເຈ້ົາແລະໄດ້ແນະນຳພວກເຂົາໃຫ້ສ່ົງທ່ີດິນ  ແລະສ່ິງຂອງຄືນໃຫ້ແກ່ປະ
ຊາຊົນຢ່າງຮີບດ່ວນ, ຊ່ຶງພວກເຂົາໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີທ່ີຈະເຮັດຕາມ. 

     ທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ເຮັດໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບແລະໃຫ້ແນ່ນອນວ່າທ່ານໄດ້ເຮັດໃນສ່ິງຖືກຕ້ອງ, ແລະໄດ້ຫວັງວ່າພວກ
ຜູ້ນຳຄົນອ່ືນໆຈະກະທຳເຊ່ັນດຽວກັນ.   ໃນທາງດຽວກັນ,  ພວກເຮົາຕ້ອງ “ເດີນໄປໃນການຢຳເກງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກ
ເຮາົ,”   ຊ່ຶງໃຫ້ມີກິຣິຍາໃນການຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະອົງ.    ການເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງມັນຫຼາຍໄປກວ່າການຍຸດຕິ
ຄວາມຜິດທ່ີພວກເຮົາເຮັດໃນປັດຈຸບັນນ້ີ; ມັນຍັງເປັນການໄກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງຂອງຄວາມຜິດພາດຕ່າງໆທ່ີຜ່ານມາອີກ 
ດ້ວຍ.  ທ່ີແທ້ຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາຕ້ອງກະທຳຕ່ໍຊ່ຶງກັນແລະກັນເໝືອນດ່ັງທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງກະທຳຕ່ໍພວກເຮົາ. 
 

3. ເນເຫມີຢາ 5:12-13 
12. ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍເວົ້າວ່າ, “ເຮົາຈະຄືນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແລະຈະບ່ໍຮຽກຮ້ອງສ່ິງໃດໆຈາກເຂົາທັງຫລາຍ ເຮົາຈະກະທຳ
ຕາມທ່ີທ່ານເວົ້າ” ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍເອ້ີນບັນດາປະໂຣຫິດມາແລະໃຫ້ປະໂຣຫິດເອົາຄຳສາບານຈາກເຂົາທັງຫລາຍວ່າ
ເຂົາຈະກະທຳຕາມທ່ີເຂົາສັນຍາແລ້ວນ້ັນ.   13. ຂ້າພະເຈ້ົາກໍແກ້ຜ້າຄຽນແອວອອກສ່ັນໄປມາ  ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເວົ້າວ່າ, 
“ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ຖ້າຄົນໃດບ່ໍໄດ້ກະທຳຕາມສັນຍານ້ີ ຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັນເຂົາເສັຽຈາກເຮືອນຂອງເຂົາແລະຈາກການງານ
ຂອງເຂົາໃຫ້ເຂົາຖືກສ່ັນອອກແລ້ວໄປຕົວເປ່ົາ”   ແລະຊຸມນຸມທັງປວງກ່າວວ່າ,  “ອາເມນ”  ແລະໄດ້ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ 
ແລ້ວປະຊາຊົນກໍໄດ້ກະທຳຕາມທ່ີເຂົາໄດ້ສັນຍາໄວ.້ 
 

       ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແລ້ວນ້ັນ, ຈຸດໃຫຍ່ໃຈຄວາມຂອງພຣະທັມເນເຫມີຢາແມ່ນການກ່ໍສ້າງກຳແພງກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມຂ້ຶນໃໝ.່ ແຕ່ວ່າມັນມີດີຫຍັງສຳລັບຄວາມງາມຂອງກຳແພງທ່ີກ່ໍສ້າງຂ້ຶນອ້ອມຕົວເມືອງແຕ່ວ່າພວກຄົນທ່ີອາສັຍຢູ່
ຂ້າງໃນກຳແພງມີການທຳລາຍຊ່ຶງກັນແລະກັນ?  ພວກເຂົາເຈ້ົາມີບາບ   ພວກເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງຖ້ິມໃຈເກ່ົາຮັບເອົາໃຈໃໝ.່ 
ການຖ້ິມໃຈເກ່ົາຮັບເອົາໃຈໃໝ່ຊ່ຶງກວມລວມສ່ິງທ່ີຫຼາຍກວ່າຄຳເວົ້າໄປອີກ; ມັນກວມລວມເຖິງການປະຕິບັດແລະການ
ປ່ຽນແປງ.  ພວກຜູ້ນຳໄດ້ຖ້ິມໃຈເກ່ົາຮັບເອົາໃຈໃໝ ່ດ່ັງນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນຫົວໃຈແລະໄດ້ປະທານການດຳເນີນຊີວິດ 
ຄືນແກ່ປະຊາຊົນທ່ີຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະອົງ.   ພຣະເຈ້ົາທຳງານໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນທາງດຽວກັນເມື່ອພວກ
ເຮົາຖ້ິມໃຈເກ່ົາຮັບເອົາໃຈໃໝ.່ 
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ທ່ານຈະອະທິບາຍການຖ້ິມໃຈເກ່ົາຮັບເອົາໃຈໃໝ່ແກ່ຜູ້ທ່ີບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳນ້ີຈັກເທ່ືອແນວໃດ? 

 ການຖ້ິມໃຈເກ່ົາຮັບເອົາໃຈໃໝ່ບ່ົງບອກວ່າຄວາມຜິດບາບແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ສ່ວນຫຼາຍພວກເຮົາພະຍາຍາມ
ປ່ຽນຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາວ່າເປັນພຽງແຕ່ຄວາມຜິດພາດ, ເຮັດຜິດ,  ເຮັດບ່ໍຖືກ,  ຫຼືຄວາມອ່ອນແອ, 
ແຕ່ວ່າພວກເຮົາກຳລັງຫຼອກລວງຕົວເອງ ການຖ້ິມໃຈເກ່ົາຮັບເອົາໃຈໃໝ່ໝາຍເຖິງພວກເຮົາເຫັນວ່າພວກເຮົາ
ໄດ້ເຮັດຫຍັງກໍຮ້ອງວ່າແນວນ້ັນໂດຍຕົງຄື: ຄວາມຜິດບາບ. 

 ການຖ້ິມໃຈເກ່ົາຮັບເອົາໃຈໃໝ່ຍອມຮັບຮູ້ວ່າພວກເຮາົໄດ້ເຮັດຫຍັງຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ ເມື່ອພວກເຮົາເຮັດຜິດບາບ, 
ມັນແມ່ນການຕ່ໍສູ້ກັບພຣະເຈ້ົາ, ບ່ໍພຽງແຕ່ຕ່ໍສູ້ກັບສັງຄົມຫຼືຄົນອ່ືນໆ. ຄວາມຜິດບາບ  ບາບອັນໃດກໍຕາມ ມັນ
ຄວບຄຸມຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ການຄວບຄຸມເປັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຄືອົງພຣະຄຣິດ. 

 ການຖ້ິມໃຈເກ່ົາຮັບເອົາໃຈໃໝ່ໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງ.   ການຖ້ິມໃຈເກ່ົາຮັບເອົາໃຈໃໝ່ມັນບ່ໍແມ່ນການສົງ
ສານຕົວເອງ. ຄົນທ່ີກ້ິງເກືອກຢູ່ໃນການສົງສານຕົວເອງແມ່ນມີແຕ່ຄວາມເສັຽໃຈເທ່ົານ້ັນເພາະວ່າຜົນຕ່າງໆທ່ີ
ຕາມມານ້ັນ. ເໝືອນກັບມ້າລໍທ່ີດ້ືດຶງຫົວແຂງທ່ີຖືກເຕະແລະຖືກລາກດຶງ ການຖ້ິມໃຈເກ່ົາຮັບເອົາໃຈໃໝ່ແມ່ນ
ລວມທັງຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຜິດເໜືອຄວາມບາບນ້ັນເອງແລະຄວາມເສັຽໃຈອັນແທ້ຈິງເໜືອຄວາມບາບເພາະວ່າ
ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເສັຽພຣະທັຍ. 

 ການຖ້ິມໃຈເກ່ົາຮັບເອົາໃຈໃໝ່ແມ່ນຫົນທາງຂອງຊີວິດ.  ເມື່ອພວກເຮົາຖ້ິມໃຈເກ່ົາຮັບເອົາໃຈໃໝ,່ ພວກເຮົາ 
ບ່ໍພຽງແຕ່ຍອມຮັບວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຜິດເທ່ົານ້ັນ,  ພວກເຮົາຍັງສະແດງເຖິງການເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນຫຍັງພວກ
ເຮົາຈ່ຶງໄດ້ເຮັດຜິດບາບ. ພວກເຮົາເປັນຄົນບາບມີແນວໂນ້ມໄປຫາຄວາມຜິດບາບ. ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕ່ໍຢ່າງ 
ບ່ໍປີດບັງຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ     ເພື່ອວ່າພຣະອົງສາມາດປົກບັງພວກເຮົາດ້ວຍ
ການຍົກໂທດຂອງພຣະອົງ. 

ແມ່ນຫຍັງຄືໜ້າທ່ີຂອງກຸ່ມພວກເຮົາທ່ີສາມາດໃນການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງແລະການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໃນການເປັນພະ
ຍານຂອງພວກເຮົາເພື່ອພຣະຄຣິດໃນຄຸ້ມເຂດ? 

 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
   ສ່ິງທ່ີທ່ານເຊ່ືອມັນປາກົດອອກທ່ີການກະທຳຂອງທ່ານ. ການກະທຳຂອງທ່ານຈະສະທ້ອນຕ່ໍການເດີນກັບພຣະຄຣິດ
ຢ່າງໃດ? 
 ສະທ້ອນ. ມັນສະທ້ອນອອກໃຫ້ເຫັນຕອນທ່ີທ່ານເຫັນແກ່ຕົວ. ໃຫ້ຄິດວາດພາບຂອງທ່ານເຖິງພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະ

ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ກາຍເປັນຄົນບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວ. 
 ຖ້ິມໃຈເກ່ົາຮັບເອົາໃຈໃໝ.່   ສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຕ່າງໆໃນຊີວິດຂອງທ່ານແລະຖ້ິມໃຈເກ່ົາຮັບເອົາໃຈ

ໃໝ.່ ເຈາະຈົງໃສ່ແລະທູນຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊ່ວຍພັດທະນາວິຖີຊີວິດຂອງທ່ານເພືອ່ຈະໄດ້ຮັບການຍົກໂທດ. 
 ຕ້ັງຂ້ຶນໃໝ.່ ຄິດຫາຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທ່ີທ່ານໄດ້ສວຍໂອກາດໃຊ້ເພື່ອຜົນປໂຍດຂອງທ່ານ. ຈ່ົງຂໍການໃຫ້ອະພັຍ. ຈ່ົງ

ສ້າງຄວາມສັມພັນຂ້ຶນໃໝ່ໂດຍການເຮັດບາງຢ່າງທ່ີເປັນການຕອບແທນສຳລັບຄົນຜູ້ນ້ີ. 
      ຄວາມເຊ່ືອບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງຂອງທ່ີໃຊ້ເປັນບາງຄ້ັງຄາວ, ແຕ່ວ່າເປັນສ່ິງທ່ີໃຊ້ເຕັມເວລາ, ມັນແຕະຕ້ອງທຸກໆຂແນງ
ຂອງຊີວິດ.   ພວກເຮົາຕ້ອງຖວາຍທັງໝົດຕົວຂອງພວກເຮົາແກ່ພຣະເຈ້ົາ, ບ່ໍພຽງແຕ່ບາງພາກສ່ວນເທ່ົານ້ັນ. ໃຫ້ພວກ
ເຮົາໃຊ້ທຸກໆໂອກາດໃນທຸກໆວັນດຳລົງຊີວິດທ່ີພວກເຮົາເຊ່ືອກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ.  
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 



 1 

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 19 ສິງຫາ 2018 (8-19-2018) 

 
ລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນ 

 
ປະສົບການບາງຢ່າງຂອງທ່ານໃນເບື້ອງຕົ້ນກັບພຣະຄັມພີຄືຫຍັງແດ?່ 

 
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາຕ້ອງເປັນສູນກາງຂອງຊີວິດພວກເຮົາ ໃນການຮັບໃຊ້ພຣະອົງຢ່າງແທ້

ຈິງ. 
 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
     ຄົນຂ້ີເຫຼົ້າຜູ້ນ່ຶງສິດສອນຂ້າພະເຈ້ົາເຖິງຄວາມຈິງອັນຍ່ິງໃຫຍ່ກ່ຽວກັບພຣະຄັມພ.ີ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການສຶກ
ສາພຣະຄັມພີໃນວັນຈັນຕອນແລງ ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຍິນສຽງຣົດລາກລ້ໍທ່ີບ່ອນຈອດຣົດຂອງໂບດ   ຊາຍຜູ້ນ່ຶງກໍໄດ້ບືນ
ອອກມາຈາກຣົດ. ລາວກໍຍ່າງໂຊເຊມາທ່ີປະຕູແລະກໍໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນແບ່ງປັນສ່ິງຕ່າງໆທ່ີລາວລ້ົມລຸກຄຸກຄານຢູ່. ຫຼັງຈາກ 
ນ້ັນລາວກໍໄດ້ເວົ້າຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  ເຈ້ົາຄ້າຍຄືນັກເທດ. ບອກຂ້ອຍແດ່ວ່າຂ້ອຍຈະເຮັດອັນໃດແດ່.” ໃນຕອນນ້ັນ, ຂ້າ
ພະເຈ້ົາເຮັດວຽກໃນທະນາຄານ! 
      ຂະນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ວ່າຈະຕອບຢ່າງໃດ, ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຮີບເປີດພຣະຄັມພີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄປທ່ີເພງສັນຣະເສີນ
ແລ້ວກໍອ່ານບ່ອນນ່ຶງທ່ີກະສັດດາວິດທວງຖາມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຂ້າສັດຕຣູຂອງເພິ່ນ!   ຂ້າພະເຈ້ົາຫົດຫູ່ດ້ວຍຄວາມອາຍຕ່ໍ
ທຸກໆຄຳທ່ີໄດ້ອ່ານ.  ຫຼັງຈາກນ້ັນຊາຍຄົນນ້ັນກໍໄດ້ຕັດບົດ, “ອັນນ້ັນແຫຼະທ່ີຂ້ອຍຕ້ອງການ! ຂ້ອຍຕ້ອງການພຣະເຢຊູ!” 
ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍມີໃນພຣະທັມເພງສັນຣະເສີນ! ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງທຳງານ, ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈ້ົາ 
ຟ້າວຟັ່ງເລືອກຂ້ໍພຣະຄຳກໍຕາມ.  ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວສວ່າງຂ້ຶນແລະໄດ້ນຳພາລາວຮັບເອົາພຣະຄຣິດ. ລາວໄດ້
ເຂ້ົາມີສ່ວນໃນໂບດແລະຕ້ັງໃຈຈົດຈ່ໍຕ່ໍພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
      ຂະນະທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາສ້າງກຳແພງກຸງເຢຣູຊາເລັມຂ້ຶນໃໝ,່ ທ່ານເນເຫມີຢາແລະຊາວຢິວໄດ້ຮຽນຮູ້ຄວາມສຳຄັນ
ຂອງການຈົດຈ່ໍຕ່ໍພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ຂະນະທ່ີພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປັນສູນກາງຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ,   ພວກ
ເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງຮູ້ແຈ້ງໃນການຮັບໃຊ້ພຣະອົງ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. ເນເຫມີຢາ 6:1-3, 15-16 
1. ຢູ່ມາເມື່ອມລີາຍງານໃຫ້ຊານບັນລັດ ໂຕບີອາ ແລະເກເຊມ ຊາວອາຣັບກັບສັດຕຣູອ່ືນຂອງເຮົາທັງຫລາຍຊາບວ່າ
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກ່ໍກຳແພງ    ແລະບ່ໍມີຊ່ອງໂຫວ່ເຫລືອຢູ່  (ແມ່ນວ່າໃນຄາວນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຍັງບ່ໍໄດ້ຕ້ັງບານປະຕູທ່ີປະຕູ
ເມືອງ). 2. ຊານບັນລັດ ກັບເກເຊມໃຊ້ໃຫ້ມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, “ຂໍເຊີນມາພົບກັນໃນຊົນນະບົດແຫ່ງນ່ຶງທ່ີທ່ົງພຽງໂອ
ໂນ” ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍເຈຕນາຈະທຳອັນຕະລາຍແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ. 3. ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໃຊ້ຜູ້ສ່ົງຂ່າວໄປຫາເຂົາວ່າ, “ຂ້າພະ
ເຈ້ົາກຳລັງທຳງານໃຫຍ່ ລົງມາບ່ໍໄດ້   ເປັນຫຍັງຈະໃຫ້ງານຢຸດເສັຽໃນຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາປະງານລົງມາຫາທ່ານ”.  15.  
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ກຳແພງຈ່ຶງສຳເຣັດໃນວັນທ່ີຊາວຫ້າເດືອນເອລູນ  ໃນຫ້າສິບສອງວັນ.  16. ແລະຢູ່ມາເມື່ອສັດຕຣູທັງສ້ິນຂອງເຮົາທັງ
ຫລາຍໄດ້ຍິນປະຊາຊາດທັງປວງຮອບເຮົາກໍຢ້ານແລະເຂົາກໍນ້ອຍເນ້ືອຕ່ຳໃຈ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍຢ່ັງຮູ້ວ່າງານນ້ີທ່ີໄດ້
ສຳເຣັດໄປກໍດ້ວຍພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຊົງຊ່ອຍເຫລືອ. 

 
ການສເລີມສລອງກໍໃກ້ຈະຢູ່ໃນກຳມືຂອງທ່ານເນເຫມີຢາແລະພວກທຳງານຊາວຢິວ.  ພວກເຂົາເຈ້ົາເກືອບຈະ

ສຳເຣັດການກ່ໍສ້າງກຳແພງກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ.  ປ່ອງຫຼືຮູທຸກບ່ອນກໍຖືກອັດໝົດແລ້ວ.   ສ່ິງທ່ີຍັງເຫຼືອຢູ່ຄືຍັງບ່ໍໄດ້ຕ້ັງ
ບານປະຕູທ່ີປະຕູເມືອງ.  ຈ່ົງຄຳນຶງເຖິງຄວາມສຳເຣັດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ: ຫຼາຍໄປກວ່າການອອກເຫື່ອເທແຮງກ່ໍສ້າງ, 
ພວກເຂົາເຈ້ົາຍັງໄດ້ອົດທົນຕ່ໍການຫົວຂວັນແລະຂູ່ເຂັນຈາກພວກສັດຕຣູພາຍນອກ. ພວກເຂົາເຈ້ົາເອົາຊະນະຕ່ໍລະບົບ
ການພາຍໃນພວກຊາວຢິວເມື່ອພວກຊາວຢິວທ່ີຮັ່ງມີເອົາປຽບຊາວຢິວທ່ີທຸກຈົນກວ່າ. ດຽວນ້ີເສ້ັນຊັຍກໍໃກ້ຈະເຖິງແລ້ວ
ແລະພວກເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງສຳເຣັດຢ່າງເຂ້ັມແຂງ. 
    ໜ້າເສັຍດາຍ, ສັດຕຣູຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາກໍໂຈມຕີຂ້ັນສຸດທ້າຍເພື່ອຍຸດຕິຄວາມສຳເຣັດຂອງການສ້າງກຳແພງ, ແຕ່
ວ່າການໂຈມຕີຄ້ັງນ້ີເບ່ິງຄືວ່າມັນສ້ຽມແຫຼມກວ່າຄ້ັງອ່ືນໆ. ຊານບັນລັດແລະເກເຊັມໄດ້ສ່ົງຈົດໝາຍໄປຫາທ່ານເນເຫມີ
ຢາສເນີໃຫ້ມີການເຈຣະຈາ ທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ຮູ້ວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຕ້ັງໃຈອັນໂຫດຮ້າຍ: “ພວກເຂົາໄດ້ມີແຜນການ
ຈະທຳອັນຕະລາຍແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ.” ພວກສັຕຣູເຫຼົ່ານ້ີສາມາດລັກພາຕົວທ່ານເນເຫມີຢາຫຼືໂຫດຮ້າຍໄປກວ່ານ້ັນກໍອາດ
ເປັນໄດ້. ພວກເຂົາຮູ້ຈັກວ່າຊາວຢິວມອງເຫັນທ່ານເນເຫມີຢາບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ນຳຄວບຄຸມງານເທ່ົານ້ັນ; ທ່ານເປັນຜູ້ນຳ
ຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາດ້ວຍ.    ຖ້າບ່ໍມີທ່ານເນເຫມີຢາແລ້ວ,   ພວກປະຊາຊົນຄົງເສັຽກຳລັງໃຈແລະວຽກ
ການງານບາງທີກໍຄົງຈະສລາຍໄປ. 

 
 
     ທ່ານເນເຫມີຢາມອງເຫັນໄດ້ເຖິງການເປັນສັດຕຣູຂອງຊານບັນລັດແລະພັກພວກຂອງລາວ. ລາວແລະພວກເຂົາກໍ
ສຳນຶກໄດ້ດີເຖິງປະຕູແຫ່ງໂອກາດໄດ້ຖືກປິດລົງ. ວຽກການສ້າງກຳແພງກໍໃກ້ຈະສຳເຣັດລົງແລ້ວ. ຫຼັງຈາກທ່ີບານປະຕູ
ຖືກຕິດຕ້ັງແລ້ວ,   ມີທາງດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະລ້ອມໂຈມຕີເມືອງໄດ້,  ການນ້ີຊານບັນລັດອາດຈະບ່ໍຍອມຮັບເອົາ.  ດ່ັງນ້ັນ
ທ່ານເນເຫມີຢາຈ່ຶງໄດ້ຢູ່ຕ້ັງໃຈຈົດຈ່ໍໃນໜ້າທ່ີຂອງການນຳພາຂ້ັນສຸດທ້າຍໃຫ້ກຳແພງສຳເຣັດ.  
    ພວກເຮົາຕ້ອງຕ້ັງໃຈຈົດຈ່ໍເພາະວ່າພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາແລະວຽກງານຂອງພຣະອົງຕົກເປັນເດີມພັນ. ວຽກງານ
ຂອງພຣະເຈ້ົາສຳຄັນເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຢູ່ເບ້ືອງຫຼັງ. ຫຼັງຈາກ 52 ມື້ເທ່ົານ້ັນກຳແພງເມືອງກໍໄດ້ສຳເຣັດ ເມື່ອພວກສັດ
ຕຣູຂອງທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ຍິນຂ່າວ, ພວກເຂົາ “ກໍເກີດຄວາມຢ້ານແລະເສັຽຄວາມໝັ້ນໃຈ.” ອັນນ້ີມັນເປັນການກົງກັນ
ຂ້າມ; ພວກທ່ີເປັນຜູ້ຂູ່ຂວັນໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຢ້ານກົວ. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ? “ພວກເຂົາສຳນຶກໄດ້ວ່າການງານຊ້ິນນ້ີໄດ້ສຳ
ເຣັດໂດຍພຣະເຈ້ົາ.”  ການງານຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ້ີໄປທ່ີພຣະອົງແລະໄດ້ນຳສະງ່າຣາສີສູ່ພຣະອົງແລະການຮັບຮູ ້ແມ້
ກະທ້ັງໃນຖ້າມກາງພວກສັດຕຣູຂອງພວກເຂົາ. 
    ພວກເຮົາຕ້ອງຈົດຈ່ໍໃສ່ໜ້າທ່ີການງານທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ; ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕ່ໍຮັບໃຊ້ຈົນກວ່າ 
ພຣະເຈ້ົາສຳເຣັດການງານຂອງພຣະອົງ.   ແລະພຣະອົງຈະສຳເຣັດວຽກງານຂອງພຣະອົງໃນພວກເຮົາ ແລະຜ່ານຕົວ
ພວກເຮົາ.  ສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາລິເລ້ີມ, ພຣະອົງກະທຳໃຫ້ສຳເຣັດ! ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ກະທຳການເຄ່ິງໆກາງໆ. “ເຮົາແນ່ໃຈວ່າ  
ພຣະອົງຜູ້ຊົງຕ້ັງຕ້ົ້ົນການດີໄວ້ໃນພວກເຈ້ົາແລ້ວ  ຄົງຈະຊົງກະທຳໃຫ້ສຳເຣັດຈົນເຖິງວັນແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດ.”  (ຟີລິບ
ປອຍ 1:6). 

 
2. ເນເຫມີຢາ 8:1-3 

ທ່ີທ່ານໄດ້ພົບເຫັນເມື່ອບ່ໍດົນຜ່ານມານ້ີ ທ່ີຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ນຫຍັງເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ? 
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1. ໃນເດືອນທີເຈັດ ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ຢາຍກັນຢູ່ຕາມບ້ານເມືອງຂອງພວກເຂົາ ໃນວັນທີນ່ຶງຂອງເດືອນນ້ັນພວກເຂົາ
ທັງຫມົດໄດ້ໂຮມກັນຢູ່ເດ່ີນຕ່ໍຫນ້າປະຕູນ້ຳທ່ີນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງຂໍປະໂຣຫິດເອັຊຣາ ຜູ້ຮອບຮູ້ໃນ
ດ້ານພຣະທັມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບໃຫ້ພວກອິສຣາເອນຜ່ານທາງໂມເຊ. 2 ໃຫ້ທ່ານນຳເອົາປ້ືມພຣະທັມອອກມາ 
ເອັຊຣາກໍເອົາປ້ືມອອກມາ  ແລະນຳໄປຍັງບ່ອນທ່ີປະຊາຊົນເຕ້ົາໂຮມກັນຢູ່  ມີທັງຜູ້ຊາຍຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍທ່ີເຂ້ົາໃຈ
ໄດ້. 3. ໃນເດ່ີນຕິດກັບປະຕູນ້ຳນ້ັນ ເອັຊຣາໄດ້ອ່ານພຣະທັມແຕ່ເຊ້ົາມືດຈົນເຖິງທ່ຽງ  ພວກເຂົາທຸກຄົນຟັງຢ່າງຕ້ັງອົກ
ຕ້ັງໃຈ. 

ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ສິດສອນທ່ານເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງພຣະຄຳພຣະເຈ້ົາ? 
     ທ່ານເນເຫມີຢາໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າປະຊາຊົນຕ້ອງການຮັບຄຳເຕືອນຈາກພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາເຊ່ັນກັນ. ທ່ານເນເຫມີຢາ
ໄດ້ກະທຳເກີນກວ່າການສ້າງກຳແພງຂ້ຶນໃໝ;່ ທ່ານຕ້ອງການສ້າງຈິດວິນຍານຂອງພວກປະຊາຊົນຂ້ຶນໃໝ.່   ຂະນະທ່ີ
ຊຸມນຸມຊົນກຳລັງເຕ້ົາໂຮມກັຍຢູ່ນ້ັນ,   ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ປະໂຣຫິດເອັຊຣາໃຫ້ນຳເອົາພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ
ອອກມາແລະໃຫ້ອ່ານ. 
   ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາມີຄຸນຄ່າສຳລັບພວກເຮົາທຸກຄົນ. 
 ພຣະຄັມພີສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາ. ເມື່ອຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດອາຫານຕົກໃສ່ຣົດ, ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະ

ເຈ້ົາເກືອບຈະເປັນບ້າ. ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງຊອກໃຫ້ມັນເຫັນເພາະວ່າຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຢາກເຫັນມັນເປ່ືອຍຕິດກັບພົມ. 
ມັນເປັນການຊອກແບບກະວົນກະວາຍ.   ຄົນກໍຊອກຫາພຣະເຈ້ົາຢ່າງກະວົນກະວາຍຄືກັນ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາ
ຈະພົບພຣະອົງຢູ່ທ່ີໃດ? ໃນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 ພຣະຄັມພີສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງການດຳລົງຊີວິດ.  ພຣະຄັມພີບ່ໍພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນພຣະ
ເຈ້ົາ; ມັນຍັງເປີດເຜີຍວ່າເຮົາເປັນໃຜແລະຜູ້ທ່ີເຮົາສາມາດເປັນໃນພຣະຄຣິດອີກດ້ວຍ. ຖ້າວ່າພຣະເຈ້ົາຫາກ
ໄດ້ດົນບັນດານໃຈບ່ໍໃຫ້ບັນທຶກເອົາໄວ້ ພວກເຮົາກໍບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຮູ້ໄດ້ເຖິງການຮັບປະກັນທ່ີພຣະອົງຕ້ອງປະ
ສົງສຳລັບພວກເຮົາ. 

 ພຣະຄັມພີສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງການດຳລົງຊີວິດແລະຮັບໃຊ້ຊ່ຶງກັນແລະກັນ. ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາມາ
ຫາພຣະຄຣິດ,  ພວກເຮົາເຂ້ົາມາຫາພຣະກາຍຂອງພຣະອົງຄື, ຄຣິສຕະຈັກ.  ການເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນສາຍສັມ
ພັນອັນນ້ັນ, ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ພວກເຮົາກໍເຮັດວຽກງານບາງຢ່າງຮ່ວມກັນ. ຄຣິສຕະຈັກທັງປວງທ່ີສຸມໃຈຈົດຈ່ໍໃສ່ 
ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຈະເປັນສະຖານທ່ີທ່ີເປັນນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວກັນກວ່າໝູ່ທັງໝົດ. 

    ມີທາງດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີການເປັນນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວກັນແບບນ້ີຈະປາກົດອອກຄືໂບດຕ້ອງຈົດຈ່ໍແລະອຸທິດຕົນຢ່າງໝົດສ້ິນ 
ຕ່ໍພື້ນຖານຂອງພຣະຄັມພີ. ການໃສ່ໃຈຕ່ໍພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຍອມເຊ່ືອຟັງ ກໍຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເປັນນ້ຳນ່ຶງໃຈ
ດຽວກັນໃນບ່ອນເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາທ່ີພຣະອົງໄດ້ປະທານແກ່ພວກເຮົາ. 
 

3. ເນເຫມີຢາ 8:5-8 
5. ໃນຂນະເອັຊຣາຢືນຢູ່ເທິງເວທີແລະເປີດປ້ືມນ້ັນອອກມາອ່ານຕ່ໍຫນ້າປະຊາຊົນ ທຸກຄົນໄດ້ລຸກຢືນຂ້ຶນ.   6. ເອັຊຣາ
ຈ່ຶງເວົ້າວ່າ, “ໃຫ້ພວກເຮົາສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່”  ປະຊາຊົນທຸກຄົນກໍພາກັນຍົກມືຂ້ຶນ 
ແລະຕອບວ່າ, “ອາແມນ ອາແມນ” ແລ້ວເຂົາກໍຄຸເຂ່ົາລົງແລະກ້ົມຂາບນະມັສການ.   7. ຕ່ໍມາທຸກຄົນໄດ້ລຸກຢືນຂ້ຶນຢູ່
ບ່ອນເກ່ົາ ແລ້ວຊາວເລວີບາງຄົນກໍໄດ້ອະທິບາຍພຣະທັມສູ່ເຂົາຟັງ ຊາວເລວີນ້ີຄື ເຢຊູອາ ບານີ ເຊເຣບີຢາ ຢາມີນ ອັກ
ກູບ ຊັບເບທັຍ ໂຮດີຢາ ມາອາເຊຢາ ເກລີຕາ ອາຊາຣີຢາ ໂຢຊາບາດ ຮານານ ເປລັຍຢາ. 8. ແລະເຂົາທັງຫລາຍອ່ານ
ຈາກຫນັງສືຈາກທັມບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຂ້ໍໆ ແລະເຂົາກໍແປຄວາມເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເຂ້ົາໃຈຂ້ໍຄວາມທ່ີອ່ານນ້ັນ. 
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   ທ່ານເອັຊຣາແລະອີກສິບສາມຄົນໄດ້ຢືນຂ້ຶນເທິງແທ່ນເວທີໄມ.້ ທ່ານເອັຊຣາ “ໄດ້ເປີດປ້ຶມ,” ຫຼືເວົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງກໍຄື, 
ມາຍກ້ໍມ້ວນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ນຳປະຊາຊົນໃຫ້ນະມັສການພຣະເຈ້ົາ, ແລະການນະ
ມັສການຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາແມ່ນລວມທັງສຽງແລະຮ່າງກາຍ. ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, “ອາແມນ, ອາແມນ!” ເປັນ
ການສະແດງອອກຂອງການຮັບຮູ້ແລະເຫັນພ້ອມກັບພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ການນະມັສການແມ່ນທັມມະຊາດຂອງ
ການໂຕ້ຕອບຕ່ໍການໄດ້ຍິນແລະການຍອມຮັບເອົາຄວາມຈິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍ. 
 

ທ່ານຄິດວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດຈ່ຶງສຳຄັນສຳລັບພວກເຮົາໃນການສຶກສາພຣະຄັມພີເປັນກຸ່ມ 
ແລະບ່ໍພຽງແຕ່ຕົວພວກເຮົາເອງ? 

     ໃນຂ້ໍທີ 7 ຜູ້ຊາຍອີກສິບສາມຄົນ ຄົນເລວ ີໄດ້ເປັນຜູ້ “ອະທິບາຍກົດບັນຍັດ.” ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ແປກົດບັນຍັດແລະ
ໄດ້ໃຫ້ “ຄວາມໝາຍ ເພື່ອວ່າພວກປະຊາຊົນຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈສ່ິງທ່ີໄດ້ອ່ານໄປນ້ັນ” (ເນ້ັນນ້ຳໜັກເພີ້ມຕ່ືມ).ພວກເຂົາເຈ້ົາ
ໄດ້ເຮັດເກີນຂອບເຂດກໍເພື່ອໃຫ້ແນ່ນອນວ່າພວກປະຊາຊົນຈະໄດ້ຍິນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ;   ພວກເຂົາເຈ້ົາຍັງຕ້ອງ
ການໃຫ້ປະຊາຊົນເຂ້ົາໃຈພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຮົາກໍບ່ໍຮູ້ຈັກແນ່ນອນວ່າພາບອັນນ້ີໄດ້ເປີດເຜີຍຫຍັງ, ແຕ່ວ່າ
ກໍປາກົດວ່າປະຊາຊົນໄດ້ທ້ອນໂຮມກັນເປັນກຸ່ມນ້ອຍເພື່ອສຶກສາຮ່ວມກັນ. 
    ໃນເວລານ້ີຫຼັກພື້ນຖານຍັງເໝືອນເດີມ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກໄດ້ຍິນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາປ່າວປະກາດໃນຊຸມ
ນຸມຊົນທ່ີເຕ້ົາໂຮມກັນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ແລະສຶກສາພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາໃນກຸ່ມນ້ອຍ.  ເມື່ອພວກເຮົາຫາກສາມາດເປັນ
ຄົນສອນໄດ້, ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໃຈແລະເອົາພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາໄປປະຕິບັດໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  ພວກ
ເຮົາຄວນຈະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດສຳລັບພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ? 
   ຄຳຕອບນ້ັນກໍງ່າຍໜ້ອຍດຽວ. ພວກເຮົານະມັສການພຣະອົງນ່ຶງທ່ີພຣະຄັມພີຊ້ີໄປຫາຄື: ພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

 
ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

 
   ພວກເຮົາຈະບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈ້ົາມີຈຸດປະສົງອັນໃດສຳລັບພວກເຮົານອກຈາກວ່າພວກເຮົາຮ່ຳຮຽນພຣະຄຳຢ່າງສມ່ຳ
ສເມ.ີ ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງນ້ີໃຫ້ດີທ່ີສຸດໄດ້ຢ່າງໃດ? 
 ອ່ານ.  ເຮັດໃຫ້ການອ່ານພຣຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນອັນດັບນ່ຶງແຕ່ລະມື.້ ຍຶດເອົາແຜນການອ່ານພຣະຄັມພີຫຼື 

ຄຳແນະນຳການອຸທິດຕົນເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ອ່ານຈົນຈົບຢ່າງມີລະບົບລະບຽບ. 
 ສຶກສາ. ມີສ່ວນຮ່ວມກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີທຸກອາທິດເພີ້ມເຕີມ, ວາງແຜນຕ້ັ້ັງເວລາສຸມຈິດໃຈຮ່ຳຮຽນດ້ວຍຕົວ

ເອງຫຼືກັບຄົນອ່ືນສອງສາມຄົນ. ອີກທາງນ່ຶງຄືເອົາຂ້ໍພຣະຄຳທ່ີທ່ານໄດ້ສຶກສາຮ່ວມກຸ່ມໃນແຕ່ລະອາທິດນ້ັນ 
ແລະ ເອົາໄປສຶກສາເພີ້ມເຕີມໃຫ້ເລິກເຊ່ິງ. 

 ທ່ອງຈຳ. ເຊ່ືອງຊ້ອນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາໄວ້ໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານໂດຍການທ່ອງຈຳ. ແຕ່ລະອາທິດທ່ອງຈຳ
ຂ້ໍນ່ຶງຫຼືສອງຂ້ໍທ່ີໜູນນ້ຳໃຈຂອງທ່ານ, ທ້າທາຍທ່ານ, ແລະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາໃກ້ຊິດຕ່ໍພຣະຄຣິດ. ຜູ້ທ່ີໃຊ້ມືຖືຫຼື 
ແທັບເລັດກໍໃຊ້ແອັບ (Apps ScriptureTyper).  ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການໃຊ້ທ່ອງຈຳຂ້ໍພຣະຄຳໃນລະຫວ່າງ 
ອາທິດ. 

   ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາຕ້ອງເປັນສູນກາງຂອງຊີວິດທ່ານໃນການທ່ີຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງຢ່າງສັດຊ່ື. ຖນອມຮັກສາເວລາ
ຂອງທ່ານໃສ່ພຣະຄຳ, ແລະພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ກຽດຕ່ໍຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 26 ສິງຫາ 2018 (8-26-2018) 

 

ການສັຣເສີນ 
 

ໃນການສເລີມສລອງ ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານມີສ່ວນຮວ່ມນຳທີ່ບ່ໍສາມາດລືມໄດ້? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແມ່ນລວມທັງການສເລີມສລອງວຽກງານອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
 ກ່ອນເກືອບຮອດວັນຄືນພຣະຊົນ, ນັກຂ່າວໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍຄຳຖາມທ່ີງ່າຍໆວ່າ: “ເຈ້ົາເລ່ົາເຣ່ືອງເກ່ົາ
ທຸກໆປີແລະເຮັດໃຫ້ມັນໃໝ່ສົດໄດ້ຢ່າງໃດ?”   ນັກຂ່າວຍິງຜູ້ນ້ີຕ້ອງການຢາກຈະຮູ້ວ່າໂບດພວກເຮົາສເລີມສລອງວັນ
ຄືນພຣະຊົນທຸກໆປີໂດຍບ່ໍເປັນອັນເກ່ົາແລະຍັງບ່ໍເບ່ືອອີກ ສຳລັບຄົນທາງນອກນ້ັນກໍແມ່ນຄຳຖາມທ່ີສົມຄວນ. ທ່ົວທຸກ
ມຸມໂລກນ້ີພວກຄຣິສຕຽນກໍຄຳນຶງເຖິງຄວາມບາບຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈ້ົາແລະຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູທຸກໆປີ  ໃນວັນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາຄືໃນວັນສຸກ. ຫຼັງຈາກນ້ັນໃນວັນອາທິດເຂົາເຈ້ົາກໍສເລີມສລອງການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະຄຣິດ. ຊ່ຶງ
ແມ່ນເຣ່ືອງດຽວກັນແຕ່ລະປີຕ່ໍໆກັນມາ: ພຣະເຢຊູໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນເພື່ອຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາແລະໄດ້ຄືນພຣະ 
ຊົນມາອີກເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດທ່ີມີຊັຍຊະນະ. 
    ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບແກ່ນາງ. “ທຸກໆປີຂ້າພະເຈ້ົາແລະພັລຍາໄດ້ສລອງວັນເກີດຂອງລູກໆຂອງພວກເຮົາ. ມັນ
ກໍແມ່ນເຣ່ືອງເກ່ົານ້ັນແຫຼະ,  ສລອງກັນທຸກໆປີ, ໃນວັນເກ່ົານ້ັນແຫຼະ.   ການສລອງວັນເກີດຂອງລູກໆຂອງພວກເຮົາບ່ໍ
ເຄີຍເປັນອັນເກ່ົາ. ພວກເຮົາກໍຕ້ັງໃຈລໍໃຫ້ຮອດວັນນ້ັນ.  ຊ່ຶງກໍຄືກັນກັບວັນຄືນພຣະຊົນ.  ພວກເຮົາບ່ໍເຄີຍເມື່ອຍລ້າໃນ
ການແບ່ງປັນເຣ່ືອງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ໄປຕລອດກາລະນານ.” 
       ໃນພຣະທັມເນເຫມີຢາພວກປະຊາຊົນໄດ້ຍ້າຍເຂ້ົາສູ່ກາລະເວລາຂອງການນະມັສການແລະການສເລີມສລອງ. 
ຊ່ຶງບ່ໍເຄີຍເປັນຂອງເກ່ົາໃນການສລອງວຽການຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1 ແລະ 2 )  
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. ເນເຫມີຢາ 8:9-12 
9. ເມື່ອເຂົາໄດ້ຍິນຂ້ໍພຣະທັມນ້ັນ ພວກເຂົາຮູ້ສຶກຕ້ືນຕັນໃຈ ແລະຮ້ອງໄຫ້ຂ້ຶນ ແລ້ວເນເຫມີຢາ, ເອັຊຣາ, ແລະຊາວເລ
ວີຜູ້ອະທິບາຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກປະຊາຊົນວ່າ, “ວັນນ້ີ ເປັນວັນບໍຣິສຸດສຳລັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກ
ທ່ານ ພວກທ່ານບ່ໍຕ້ອງຮ້ອງໄຫ້ຄ່ຳຄວນ. 10. ດຽວນ້ີ ໃຫ້ພວກທ່ານພາກັນກັບເມືອກິນເຂ້ົາສາ ຈ່ົງແບ່ງປັນອາຫານ
ແລະນ້ຳອະງຸ່ນໃຫ້ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີພຽງພໍ ວັນນ້ີ ເປັນວັນບໍຣິສຸດສຳລັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ສະນ້ັນ ບ່ໍຕ້ອງໂສກເສ້ົາ ຄວາມຊ່ືນບານ
ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ພວກທ່ານນ້ັນ ຈະທຳໃຫ້ພວກທ່ານມີເຫື່ອແຮງຂ້ຶນ”. 11. ພວກເລວີໄດ້ຍ່າງໄປມາ
ຖ້າມກາງປະຊາຊົນ ແລະທຳໃຫ້ເຂົາງຽບໂດຍເວົ້າວ່າ, “ພາກັນມິດ ແລະຢ່າໄດ້ໂສກເສ້ົາ ເພາະວ່າວັນນ້ີເປັນວັນບໍຣິ
ສຸດ. 12. ດ່ັງນ້ັນ ປະຊາຊົນຈ່ຶງກັບເມືອບ້ານແລ້ວກິນເຂ້ົາດ່ືມນ້ຳຢ່າງມ່ວນຊ່ືນ ພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງປັນສ່ິງທ່ີເຂົາມີໃຫ້ແກ່ 
ຄົນອ່ືນ ເພາະວ່າພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈຕາມທ່ີໄດ້ຟັງທ່ານອ່ານນ້ັນ. 
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    ຂ້າພະເຈ້ົາມັກເບ່ິງໂທຣະທັດກ່ຽວກັບລາຍການແຜນການສ້າງສາຂ້ຶນໃໝ່. ຂ້າພະເຈ້ົາອອນຊອນນຳລາຍການທ່ີສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນນັກສ້ອມແປງຣົດລະດັບຍອດຢ້ຽມແລະພົ່ນສີຣົດກຳລັງເຮັດຕາມຂ້ັນຕອນຂອງການສ້າງຣົດສມັຍເກ່ົາແກ່
ໃຫ້ກາຍເປັນຣົດທ່ີມີຄຸນນະພາບສາມາດອອກສະແດງໜ້າຮ້ານ ຫຼືນາຍຊ່າງທ່ີຊຳນານທ່ີສ້າງຊ້ິນສ່ວນນ່ຶງຂອງເຄ່ືອງປະ
ດັບຂອງປວັດສາດຂ້ຶນໃໝ.່ ແຕ່ວ່າລາຍການເຫຼົ່ານ້ັນຫຼອກລ້ໍໃຫ້ຫຼົງເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ເອົາຂ້ັນຕອນທ່ີຍາວນານແລະ
ຫຍຸ້ງຍາກຫຍ້ໍເຂ້ົາມາໃຫ້ໄດ້ສາມສິບນາທີຫຼືຊ່ົວໂມງນ່ຶງ.   ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດນ່ັງຢູ່ຕ່ັງສະໂລ່ງແລະເບ່ິງທຸກສ່ິງປະກອບ
ເຂ້ົາກັນຢ່າງວ່ອງໄວ. 
     ການສ້າງກຳແພງກຸງເຢຣູຊາເລັມຂ້ຶນໃໝ່ແມ່ນໄດ້ໃຊ້ເວລາ, ແລະການສ້າງພວກປະຊາຊົນຂ້ຶນໃໝ່ກໍໃຊ້ເວລາເຊ່ັນ
ດຽວກັນ.  ການເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານແລະການເປັນສາວົກບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຮີບເຮັ່ງໄດ້  ເພາະແມ່ນວຽກການຂອງ
ພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງມາຈາກເບ້ືອງເທິງ, ແລະໄດ້ເປັນໄປຕາມກາລະເວລາຂອງພຣະອົງ. 
      ການສ້າງສາຂ້ຶນໃໝ່ໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນສຳລັບຊາວຢິວຂນະທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຍິນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການອ່ານພຣະຄຳ
ຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕັດສິນພວກປະຊາຊົນແລະໄດ້ຮູ້ສຶກເຖິງນ້ຳໜັກແຫ່ງຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາເຈ້ົາ.   ພຣະຄັມພີໄດ້
ເປີດເຜີຍຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ. ເມື່ອພວກເຮົາຈົດຈ່ໍໃສ່ພຣະເຈ້ົາອົງຊົງບໍຣິສຸດ, ທ່ີໄດ້ເປີດເຜີຍໃນພຣະຄັມພ,ີ 
ພວກເຮົາສຳນຶກໄດ້ວ່າພວກເຮົາບ່ໍບໍຣິສຸດ. ພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນຮູ້ສຶກໄດ້ທັງສອງຢ່າງ  ສ່ິງທ່ີພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນກະ
ທຳແຕ່ໄດ້ກະທຳໄປນ້ັນແມ່ນຄວາມຜິດບາບ   ແລະສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເຮັດ ສ່ິງນ້ັນກໍແມ່ນ
ຄວາມຜິດບາບແຫ່ງການລະເວັ້ນ. ແມ່ນຫຍັງທ່ີເປັນຈຸດສົນໃຈຂອງທ່ານໃນຂ້ໍພຣະຄຳເຫຼົ່ານ້ີ? ຄວາມຜິດບາບເຫຼົ່ານ້ີບ່ໍ
ເປັນພຽງແຕ່ຄວາມ “ຜິດພາດ” ເທ່ົານ້ັນ. ການລ້ຽວຜິດທາງທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານຊັກຊ້າຕ່ໍການນັດໝາຍແມ່ນຄວາມຜິດພາດ. 
ແຕ່ວ່າຄວາມຜິດບາບແມ່ນທຸກໆສ່ິງທ່ີພວກເຮົາເຮັດຕ່ໍສູ້ກັບແຜນການແລະຄຸນສົມບັດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້
ຮູ້ນ້ັນ.   ຄວາມຜິດບາບແມ່ນເຫັນຈາກການກະທຳຕ່າງໆແລະກິຣິຍາຕ່າງໆທ່ີເອົາຕົວພວກເຮົາໄປກ່ອນໜ້າພຣະເຈ້ົາ.  
ພຣະຄັມພີໄດ້ບັນລະຍາຍຄວາມຜິດບາບເໝອືນກັບຈຸດເປ້ືອນເປິະທ່ີພວກເຮົາບ່ໍສາມາດລ້າງມັນອອກໄດ້ (ເບ່ິງ ເຢເຣ
ມີຢາ 2:22);  ເພາະຄວາມບາບຜິດຂອງຂ້າພຣະອົງຖ້ວມຫວົ ມັນໜັກເໝືອນພາຣະ   ຊ່ຶງໜັກເຫຼືອກຳລັງຂ້າພຣະອົງ 
(ເບ່ິງ ເພງສັຣເສີນ 38:4); ແລະໜ້ີ (ເບ່ິງ ມັດທາຍ 6:12) ທ່ີປະໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາຕິດໜ້ີເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈົນພວກ
ເຮົາບ່ໍສາມາດຈ່າຍໄດ້.    ຢ່າງສຸດທ້າຍ,  ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາແມ່ນການທໍຣະຍົດອັນຕລອດໄປເພື່ອຕ່ໍສູ້ກັບ  
ພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດ. 
      “ປະຊາຊົນທຸກຄົນກໍຮ້ອງໄຫ້ຂນະທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຍິນພຣະຄຳຂອງກົດບັນຍັດ.” ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາກະຕຸ້ນສ່ວນ
ລວມໃຫ້ສຳນຶກວ່າເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຮັດຜິດບາບຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ.   ໃນການຖ້ິມໃນເກ່ົາຮັບເອົາໃຈໃໝ,່  ພວກປະຊາຊົນກໍໄດ້
ເລ້ີມຫັນໜີຈາກຄວາມຜິດບາບແລະກັບຄືນມາຫາພຣະເຈ້ົາ.  ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ກຽດຊັງສະເພາະແຕ່ຜົນທ່ີຕາມມາຕ່າງໆ 
ຈາກການເຮັດບາບຂອງເຂົາເຈ້ົາ; ແຕ່ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ກຽດຊັງຄວາມບາບເຫຼົ່ານ້ັນ. 
    ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະປ່ອຍໃຫ້ຊາວຢິວເກືອກກ້ົວຢູ່ໃນຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ. ພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງກໍເປັນຫຼັກຖານໃນຂ້ໍພຣະ
ຄຳເຫຼົ່ານ້ີ. ພວກປະຊາຊົນຕ້ອງການທ່ີຈະສະແດງຄວາມເສັຽໃຈຕ່ໍການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຕ່ໍພຣະຄຳພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາ
ບ່ໍໄດ້ປະປ່ອຍພວກເຂົາເຈ້ົາໄວ້ທ່ີນ້ັນ. ພຣະອົງໄດ້ຍົກໂທດແລະໄດ້ສ້າງເຂົາເຈ້ົາຂ້ຶນໃໝ.່ 
    ພວກເຮົາຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈ້ົາ? ທ່ານເນເຫມີຢາ, ທ່ານເອັຊຣາ, ແລະຄົນເຜ່ົາເລວ ີ
ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ປະຊາຊົນໃຫ້ເຮັດສອງຢ່າງດ່ັງນ້ີ: ຢຸດເຊົາໃນການຮ້ອງໄຫ.້ ເລ້ີມຕ້ົນໃນການສເລີມສລອງ. ສັນຕິ 
ສຸກຂອງພຣະເຈ້ົາຜ່ອນຄາຍຄວາມກະວົນກະວາຍແຫ່ງຄວາມຜິດບາບຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ.   ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນ  
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນກຳລັງຂອງພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງໃດ? 
    ອັນນ້ັນເປັນເຫດຂອງການສເລີມສລອງ! ຊາວຢິວໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ສເລີມສລອງກັນໃນມື້ນ້ັນ. ພວກປະຊາຊົນ 
ໄດ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງແຮງກະຕຸ້ນໂດຍການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສເລີມສລອງ,   ແລະການສເລີມສລອງຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດ້ບັນລະຍາຍ 
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ໄວ້ວ່າ “ຍ່ິງໃຫຍ່ສຸດຍອດ.” ແລະ “ໝົດທຸກຄົນ” ກໍໄດ້ຮວມເຂ້ົາກັນທັງໝົດ ບ່ໍມີຄົນໃດຖືກປະປ່ອຍ. ພວກປະຊາຊົນໂດ້ 
ສ່ົງອາຫານບາງສ່ວນໃຫ້ແກ່ພວກທ່ີບ່ໍມີຫຍັງທ່ີຈະຈັດຕຽມ ຊ່ຶງແມ່ນພວກທ່ີທຸກຍາກ.   ການສເລີມສລອງຂອງເຂົາເຈ້ົາ
ແມ່ນໄດ້ທັງສອງຢ່າງຄື "ເກີນຂອບເຂດ" ແລະ "ເອ້ືອເຟື້ອເພື່ອແຜ່."  
   ການສເລີມສລອງຄ້ັງນ້ີຖືວ່າຍ່ິງໃຫຍ່, ເປັນຂ້ັນຕອນທ່ີກ້າຫານສຳລັບທ່ານເນເຫມີຢາແລະຊາວຢິວ. ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ສ້າງ
ກຳແພງຈາກຄວາມເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ,   ແຕ່ວ່າການສເລີມສລອງຄ້ັງນ້ີແມ່ນໄດ້ກ່ຽວກັບການສາມັກຄີທັມກັບພຣະເຈ້ົາ. 
ພວກເຮົາກໍຄວນສເລີມສລອງເຊ່ັນກັນ.  ຂນະທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຫັນໜ້າໜີຈາກຄວາມຜິດບາບແລະຫັນໜ້າໄປສູ່ພຣະຄຸນ 
ແລະການຍົກໂທດບາບຂອງພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາຫັນໜີຈາກຄວາມໂສກເສ້ົາສູ່ຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີ.  ພວກເຮົາສເລີມ 
ສລອງວຽກງານຂອງພຣະຄຣິດ. 
 

2. ເນເຫມີຢາ 12:27-31ກ 
27 ເມື່ອທຳພິທີມອບຖວາຍກຳແພງເຢຣູຊາເລັມ ເຂົາໄດ້ສແວງຫາຄົນເລວີຕາມທ່ີຂອງເຂົາທ່ົວທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ເພື່ອ
ຈະນຳເຂົາມາທ່ີເຢຣູຊາເລັມ ເພື່ອສລອງມອບຖວາຍດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ດ້ວຍການໂມທະນາ ແລະດ້ວຍການຮ້ອງເພງ 
ດ້ວຍແສ່ງ ພິນໃຫຍ່ ແລະພິນເຂົາຄູ່. 28. ເຊ້ືອສາຍພວກນັກຮ້ອງໄດ້ຮວມກັນມາຈາກມົນທົນຮອບເຢຣູຊາເລັມ ແລະ
ຈາກຊົນນະບົດຂອງຊາວເນໂທຟາທ. 29. ທັງມາຈາກເບັດກິນການ ແລະຈາກເຂດເກບາ ແລະອັສມາເວທ ເພາະບັນ 
ດານັກຮ້ອງໄດ້ສ້າງຊົນນະບົດຂອງຕົນຮອບເຢຣູຊາເລັມ. 30. ບັນດາປະໂຣຫິດແລະຄົນເລວີໄດ້ຊຳຮະຕົວໃຫ້ບໍຣິສຸດ 
ແລະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຊຳຮະປະຊາຊົນ ແລະປະຕູເມືອງກັບກຳແພງໃຫ້ບໍຣິສຸດ. 31. ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ນຳເຈ້ົານາຍ
ແຫ່ງຢູດາຂ້ຶນເທິງກຳແພງ ແລະແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ຄນະໃຫຍ່ສອງຄນະເປັນຜູ້ກ່າວໂມທະນາ. 
 

    ໃນພຣະຄຳເນເຫມີຢາບົດທີ 12, ກຳແພງໄດ້ຖືກມອບຖວາຍດ້ວຍການສເລີມສລອງຢ່າງໃຫຍ່ໂຕມະໂຫລານ, ແຕ່
ເມື່ອຫວນຍ້ອນກັບໄປຫາວ່າແມ່ນຫຍັງທ່ີໄດ້ນຳເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ມາເຖິງຈຸດນ້ີ. ເມື່ອຕອນເລ້ີມຕ້ົນນ້ັນກຳແພງເກືອບທັງໝົດ
ໄດ້ຖືກຫັກພັງທະລາຍ; ດຽວນ້ີກຳແພງໄດ້ຕ້ັງຂ້ຶນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ພວກປະຊາຊົນກໍໄດ້ຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃໝ່ເຊ່ັນດຽວກັນ. 
ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຕ່ໍຕ້ານການນາບຂູ່ຕ່າງໆຈາກພວກສັດຕຣູ.  ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາໃຫຍ່ພາຍໃນລະຫວ່າງພວກທ່ີຮັ່ງມີ
ແລະພວກທຸກຈົນ. ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງບ່ໍຮູ້ອິດເມື່ອຍເປັນເວລາຫ້າສິບສອງມື້ເຕັມ ຊ່ຶງເວລານ້ັນແມ່ນມືນ່ຶງຖືດາບ
ແລະມືນ່ຶງຖືມືປະທາຍ.   ການຊົງສະຖິດຢູ່ນຳຂອງພຣະຄຳພຣະເຈ້ົາໄດ້ຂັບເຄ່ືອນເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ຜ່ານຜ່າຄວາມໂສກເສ້ົາ 
ໄປສູ່ການຍົກໂທດແລະຊົມຊ່ືນຍິນດີ.   ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີການນະມັສການເປັນເວລາທ່ີມຄີວາມໝາຍສຳລັບທ່ານ? 
        ດຽວນ້ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຖວາຍກຳແພງ, ແຕ່ວ່າການສເລີມສລອງຂອງເຂົາເຈ້ົາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບກິຈການຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ ຂນະທ່ີເຮັດວຽກກ່ໍສ້າງກຳແພງ.   ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ກາຍເປັນສ່ິງທ່ີເຂົາເຈ້ົາສເລີມສລອງນ້ັນ. 
ການຖວາຍບູຊາຄ້ັງນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຝ່າຍວິນຍານຂອງເຂົາເຈ້ົາຂນະທ່ີເປັນການສ້ອມແປງກຳແພງ.   ກຳແພງທ່ີຫັກພັງ
ໃນຕອນເລ້ີມຕ້ົນຂອງເຣ່ືອງ ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງຈິດວິນຍານທ່ີເສ່ືອມໂຊມຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ດຽວນ້ີ, ກຳແພງທ່ີສຳເຣັດ
ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕັດສິນໃຈແນ້ວແນ່ຢ່າງໝົດສ້ິນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. 
       ການຖວາຍກຳແພງແມ່ນລວມທັງການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ. ເນ່ືອງຈາກວ່າທັມມະຊາດຂອງມະນຸດພວກເຮົາ, 
ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາພຽງພ.ໍ ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດສຳນຶກຮູ້ບຸນຄຸນຫຼືເຂ້ົາໃຈຢ່າງເຕັມບໍຣິບູນເຖິງຄວາມ
ເລິກຂອງກິຈການພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ,   ແຕ່ວ່າຖ້າພວກເຮົາເຫັນກິຈການ,  ຣິດອຳນາດ, ຄວາມຊອບທັມ, 
ແລະຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຫຼາຍຂ້ຶນ,  ພວກເຮົາກໍຈະກາຍເປັນຜູ້ຮູ້ບຸນຄຸນຫຼາຍຂ້ຶນ.  ເມື່ອພວກເຮົາຫາກນະມັສ 
ການພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະການຂອບພຣະຄຸນ.  ພວກທ່ີໄດ້ສຸມຈິດໃຈໃສ່ 
ພຣະເຈ້ົາກໍແມ່ນພວກທ່ີບ່ໍຫງຸດຫງິດໃນການປະພຶດຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 
     ຂ້ໍເພີ້ມເຕີມໃນການຂອບພຣະຄຸນ, ການຖວາຍຍັງລວມທັງການຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດນຳ ຂ້ັນຕອນຂອງການຊຳຮະໃຫ ້
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ບໍຣິສຸດຄ້ັງນ້ີແມ່ນເຄ່ືອງໝາຍຂອງບາງຢ່າງທ່ີປາກົດອອກໃນຫົວໃຈຂອງພວກປະຊາຊົນ ຈຸດໝາຍຂອງການຖວາຍນ້ີບ່ໍ
ພຽງແຕ່ເປັນການສເລີມສລອງຄວາມສຳເຣັດຂອງການສ້າງກຳແພງ, ແຕ່ແມ່ນເວລາສຳລັບໝົດທັງຄຸ້ມເຂດແລະທຸກໆ
ຄົນຢູ່ໃນນ້ັນໄດ້ບໍຣິສຸດ, ໄດ້ແຍກໄວ້ສຳລັບພຣະເຈ້ົາ, ແລະໄດ້ຖວາຍຢ່າງເຕັມສ່ວນຕ່ໍພຣະອົງ. 
     ການຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ, ການຖວາຍບູຊາ, ແລະການສເລີມສລອງແມ່ນສ່ິງທ່ີພວກທ່ີເຊ່ືອໄດ້ກະທຳຮວ່ມກັນ. ພວກ
ເຮົາບ່ໍສາມາດສະແດງອອກຢ່າງເຕັມສ່ວນເຖິງຄວາມເລິກເຊ່ິງຂອງການຂອບພຣະຄຸນຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະ 
ຫຼັງຈາກນ້ັນກໍເກັບໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາເອງ.    ການນະມັສການຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມໂດຍຜ່ານການມາ
ຮ່ວມຊຸມນຸມກັນຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາເຫັນແບບນ້ີໃນການຖວາຍກຳແພງຂນະພວກທ່ີເຊ່ືອໄດ້ມາຈາກ
ທ່ົວທຸກຫົນທຸກແຫ່ງແລະໄດ້ຮ້ອງເພງຖວາຍຮ່ວມກັນ, ຊ່ຶງຄູ່ຄຽງໄປກັບເຄ່ືອງດົນຕຣີຫຼາຍແບບແຕກຕ່າງກັນ. ພວກປະ
ຊາຊົນບ່ໍໄດ້ສເລີມສລອງເປັນສ່ວນບຸກຄົນໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈ້ົາ; ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ມາສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຮ່ວມກັນ. 
          ເມື່ອເຂົາເຈ້ົາມາຮ່ວມກັນ,  ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອົງທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ນະມັສການນ້ັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂນາດໃດ. 
ຕອນເລ້ີມຕ້ົນນ້ັນ, ລະຫວ່າງຂ້ັນຕອນການສ້າງກຳແພງ,  ໂຕບີອາໄດ້ກ່າວໂຈມຕີການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  “ແມ່ນ
ແທ້ແລ້ວ, ແມ່ນແຕ່ໝາແລ່ນຕຳກ້ອນຫີນກ່ໍກຳແພງນ້ັນກໍຈະແຕກພັງທະລາຍລົງ!” (4:3).  ເຖິງປານນ້ັນ, ທ່ານເນເຫມ ີ
ຢາບ່ໍໄດ້ນຳເອົາໝາມາແລ່ນເທິງກຳແພງຕອນສຳເຣັດການສ້າງນ້ັນ  ເພື່ອພິສູດໃຫ້ໂຕບີອາເຫັນວ່າຄຳກ່າວປມາດນ້ັນ
ຜິດ; ທ່ານໄດ້ນຳເອົາພວກຜູ້ນຳຂອງເຜ່ົາຢູດາຂ້ຶນໄປເທິງກຳແພງ.  ກຸ່ມພວກຜູ້ນຳໄດ້ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຢູ່ເທິງກຳແພງ! 
ຊ່ຶງເປັນຄຳພະຍານອັນໝັ້ນຄົງຂອງຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.. 
    ພຣະເຈ້ົາກະທຳການໂດຍຜ່ານໄພ່ພົນທ່ີເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ. ພວກເຮົາສາມາດປົງຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງພວກເຮົາແລະ 
ສເລີມສລອງການຊົງສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ຂອງພຣະເຈ້ົາເຊ່ັນກັນ. ຄວາມຍິນດີໃນພຣະເຈ້ົາເປັນກຳລັງຂອງພວກເຮົາ! ກຸ່ມຂອງ
ພວກເຮົາຈະຮວມເຂ້ົາກັນສເລີມສລອງແບບນ້ີໃນຄຸ້ມເຂດຂອງພວກເຮົາຢ່າງໃດ?  
 

                                                               ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

 ທຸກໆຄຳອ້ອນວອນອະທິຖານ,  ທຸກໆການກະທຳຂອງການຮັບໃຊ້, ແລະທຸກໆໂອກາດໃນພຣະຄຳຂອງພຣະ
ເຈ້ົາແມ່ນການສເລີມສລອງອັນນ້ອຍໆ. ທ່ານຈະສເລີມສລອງກິຈການຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຊົມຊ່ືນຍິນດີແນວໃດ? 

• ສາລະພາບ. ຂຽນຄວາມບາບຕ່າງໆທ່ີບ່ໍໄດ້ສາລະພາບເທ່ືອໃສ່ເຈ້ັຽ. ເປັນພາບສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຜິດ
ບາບນ້ີເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເສັຽພຣະທັຍຊ່ຳໃດ.    ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ແລະຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາສຳລັບການຍົກ
ໂທດບາບຂອງພຣະອົງໃນພຣະຄຣິດ. ຈີກຫຼືຈູດເຈ້ັຽນ້ັນຖ້ິມໃຫ້ຖືວ່າເປັນກິຈການທ່ີຊົມຊ່ືນຍິນດີ. 

• ເວົ້າ. ເວົ້າກັບໝູ່ເພື່ອນ, ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ຫຼືຜູ້ທ່ີທ່ານລ້ຶງແກ່ນຜູ້ທ່ີຫາກໍມີເຫດຜົນໃນການສເລີມສລອງ
ເມື່ອບ່ໍດົນມານ້ີ.  ເວົ້າກ່ຽວກັບກິຈການແລະການຊົງສະຖິດຢູ່ດ້ວຍຂອງພຣະເຈ້ົາໃນສ່ິງທ່ີຄົນນ້ັນທ່ີໄດ້ປະສົບ
ການຜ່ານມາ. ແບ່ງປັນໂອກາດການຂອບຄຸນຢ່າງຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບຄົນນ້ັນ. 

• ເຊີນຊວນ.   ເຊີນເພື່ອນບ້ານຫຼືເພື່ອນຮ່ວມງານໄປກິນເຂ້ົາທ່ີບ້ານຂອງທ່ານ,  ບາງຄົນທ່ີບ່ໍເຄີຍໄປບ້ານຂອງ
ທ່ານຈັກເທ່ືອ.  ເຮັດໃຫ້ເປັນຄາບເຂ້ົາທ່ີມນ້ີຳໃຈອັນກວ້າງຂວາງແລະສະແດງອອກເຖິງຄວາມຍິນດີໃນພຣະ
ເຈ້ົາ ໃນຄວາມເອ້ືອເຟື້ອເຜ່ືອແຜ່ຂອງທ່ານ. 
 

     ພວກເຮົາສາມາດດຳລົງຊີວິດຢ່າງຊົມຊ່ືນຍິນດີເພາະວ່າກິຈການຂອງພຣະຄຣິດຢູ່ໃນພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມີຄວາມ
ຍິນດີຂອງພຣະເຈ້ົາເພາະວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຮັບເອົາພວກເຮົາ. ພາກສ່ວນທ່ີເປັນກຸນແຈຂອງການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ
ແມ່ນການສເລີມສລອງກິຈການຂອງພຣະອົງດ້ວຍຄຳສັຣເສີນ! 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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