
1 
 

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 2 ມິຖຸນາ 2019 (06-02-2019) 
 

ຣາຮາບ:ຄວາມເຊ່ືອຢ່າງກ້າຫານ 
 

ເມ່ືອທ່ານຄິດເຖິງຄວາມກ້າຫານ ທ່ານຄິດເຫັນໃຜ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ພຣະອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງນໍາພາພວກເຮົາໃຫ້ຢໍາເກງພຣະອົງ ນໍາພາພວກເຮົາໃຫວ້າງ 

ໃຈໃນພຣະອົງເຊ່ັນດຽວກັນ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
              ຄວາມກ້າຫານມາໃນຫລາຍຮູບຮ່າງລັກສະນະແລະຂນາດ.  ພວກເຮົາພ້ອມທ່ີຈະຄິດເຖິງທະຫານຊ່ຶງອາ 
ສາສມັກເຂ້ົາໄປສູ່ທາງອັນຕະລາຍ. ແຕ່ຄວາມກ້າຫານຍັງສາມາດເຫັນໄດ້ໂດຍບ່ໍຊັດເຈນ - ແມ້ກະທ່ັງເປັນການຊຸກ 
ເຊ່ືອງໄວ້. 
       ທຸກໆລະດູຮ້ອນຂະນະທ່ີພວກເຮົາສເລີມສລອງວັນເອກຣາຊຂອງອະເມຣິກາ (July 4), ພວກເຮົາຄິດເຖິງນັກຕ່ໍສູ້
ເພ່ືອອິສຣະພາບຫຼາຍກວ່າເກ້ົາສິບຫົກພັນຄົນໃນລະຍະສົງຄາມປະຕິວັດ (Revolutionary War) -   ແລະຫຼາຍກວ່າ
ສອງໝ່ືນຫ້າພັນຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ກັບມາບ້ານ(ເສັຽຊີວິດ). ອີກກຸ່ມກ້າຫານນ່ຶງໄດ້ຕ່ໍສູ້ເໝືອນກັນ - ນັກສືບວໍຊິງຕັນ - ແຕ່ພວກ
ເພ່ິນຈໍານວນນ້ີໄດ້ເກັບຮັກສາຄວາມກ້າຫານນ້ັນໄວ້ແຕ່ພຽງສ່ວນຕົົວຂອງເພ່ິນເອງ (ຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບ). 
        ເຫດຜົນຂອງຄວາມເປັນເອກະຣາດຂອງອະເມຣິການ້ັນເກີດຂ້ຶນໄດ້ໂດຍການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງຄົນທັມດາທ່ີຍັງຄົງ
ປາກົດຕົວໃນຖານະເປັນຊາວກະສິກອນ, ພໍ່ຄ້າ, ແລະແມ່ບ້ານການເຮືອນ.  ແຕ່ບ່ໍມີຫຍັງທ່ີເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີ
ພວກເພ່ິນໄດ້ເຮັດໃນຄວາມລັບ. ກຸ່ມທ່ີບ່ໍຫນ້າຈະຖືກເອ້ີນວ່າວົງ Culper Ring (ກຸ່ມສອດແນມ), ຄວາມກ້າຫານແລະ
ການກະທໍາທ່ີກ້າຫານຂອງພວກເຂົາເປັນກຸນແຈສູ່ຄວາມສໍາເຣັດທາງດ້ານທະຫານຂອງນາຍພົນ ຈອຣ໌ຈ ວໍຊິງຕັນ. 
         ພຣະຄັມພີບອກພວກເຮົາເໝືອນກັນກ່ຽວກັບນັກສືບສອດແນມ    ແລະຍິງຄົນນ່ຶງຊ່ຶງໄດ້ຊ່ວຍກຸ່ມສອດແນມນ້ັນ
ດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ. ຣາຮາບເປັນຍິງໂສເພນີແລະບ່ໍໜ້າຈະເປັນນາງເອກ(ວີຣະສະຕຣີ), ແຕ່ຄວາມກ້າຫານຂອງນາງ
ໄດ້ຖືກເຜົາໄຫມ້ດ້ວຍເຊ້ືອເພີງຂອງຄວາມເຊ່ືອດຽວກັນກັບທ່ີທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດນໍາໃຊ້ໃນເວລາທ່ີປະເຊີນ
ໜ້າກັບຄູ່ຕ່ໍຕ້ານ(ສັດຕຣູ)ຂອງພວກເຮົາ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.  ໂຢຊວຍ 2:1-7 
1ຕ່ໍມາ ໂຢຊວຍໄດ້ສ່ົງຜູ້ສອດແນມສອງຄົນໄປຢ່າງລັບ ຈາກຄ້າຍພັກທີ່ຊິດຕີມ ເພ່ືອໄປເບ່ິງປະເທດແລະ
ເມືອງເຢຣິໂກ ດ່ັງນ້ັນ ຜູ້ສອດແນມທັງສອງຈ່ຶງພາກັນອອກໄປ ເມ່ືອຮອດເມືອງເຢຣິໂກແລ້ວ ພວກເຂົາກໍເຂ້ົາ
ໄປພັກເຊົາຢູ່ໃນເຮືອນຂອງຍິງສາວໂສເພນີຄົນໜຶ່ງຊ່ືວ່າ ຣາຮາບ. 2ເມ່ືອເຈ້ົາຊີວິດເມືອງເຢຣິໂກ ໄດ້ຍິນຂ່າວ
ວ່າ ໃນແລງມ້ືນ້ີມີຊາວອິສຣາເອັນສອງຄົນໄດ້ເຂ້ົາມາສອດແນມເບ່ິງປະເທດຂອງເຮົາ. 3ພຣະອົງກໍຈັດສ່ົງຄົນ
ໄປຫານາງຣາຮາບແລ້ວບອກວ່າ, “ຈ່ົງມອບຊາຍຄົນທີ່ພັກຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຈ້ົານ້ີໃຫ້ເຮົາເສັຽ ເພາະວ່າ ພວກ
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ເຂົາມາສອດແນມເບ່ິງປະເທດຂອງເຮົາ.”  4-6ຝ່າຍນາງຣາຮາບກໍເຊ່ືອງຊາຍສອງຄົນນ້ັນໄວເ້ທິງຫລັງຄາພຽງ 
ໃນກອງລຳຕ້ົນປ່ານທີ່ນາງໄດ້ລຽນໄວ້ຢູ່ເທິງນ້ັນ  ແຕ່ຂ້ານ້ອຍບ່ໍຮູ້ຈັກການເປັນມາຂອງພວກເຂົາດຽວນ້ີ ນາງ
ຈ່ຶງຕອບວ່າ,  “ຊາຍພວກນ້ັນມາພັກຢູ່ເຮືອນຂອງຂ້ານ້ອຍແທ້ຈິງ ພວກເຂົາໄດ້ອອກໜີໄປແລ້ວຕ້ັງແຕ່ເວລາ
ເຊ້ົາມືດ ເພ່ືອໃຫ້ຫວິດກ່ອນປະຕູເມືອງຈະອັດ  ສ່ວນຂ້ານ້ອຍເອງກໍບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າພວກເຂົາໄປທາງໃດ  ຈ່ົງຟ້າວ
ອອກໄປຕິດຕາມພວກເຂົາໃຫ້ທັນ.” 7ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງຟ້າວອອກຕິດຕາມຈົນຮອດທ່າແມ່ນ້ຳຢໍແດນ ເມ່ືອ
ພວກເຂົາອອກຫວິດເມືອງແລ້ວປະຕູເມືອງກໍອັດ. 
 
       ຂ້ອຍໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ກັບຜູ້ປົກຄອງທ່ີໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຕືອນສອງຢ່າງຄື:    (1) ບ່ໍມີຫຍັງດີເກີດຂ້ຶນຫຼັງທ່ຽງຄືນ, ແລະ  (2) 
ຕ້ອງລະມັດລະວັງສເມີໄປຕ່ໍສະຖານທ່ີໃດ ແລະ ກັບໃຜທ່ີຂ້ອຍພົວພັນ. ຂ້ອຍມີຄວາມຢ້ານກົວພໍສົມຄວນຕ່ໍພ່ໍແມ່ຂອງ 
ຂ້ອຍຊ່ຶງເປັນພລັງຜັກດັນໃຫ້ຂ້ອຍເຊ່ືອຟັງເພ່ິນ,     ພ້ອມທັງມີຄວາມຢ້ານກົວຕ່ໍຜູ້ທ່ີມີຄວາມປະສົງຢາກທໍາລາຍຂ້ອຍ. 
ແຕ່ພຣະທັມໂຢຊວຍ ບົດທີ 2 ຊ້ີໄປຫາຄວາມຢ້ານກົວອີກປະເພດນ່ຶງ: ຄວາມຢ້ານກົວຕ່ໍອົງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງເປັນພລັງແຫ່ງ 
ຄວາມກ້າຫານຂອງການສອດແນມແລະການປະຕິບັດຕາມນ້ັນ, ແມ່ນນາງໂສເພນີຄົນນ່ຶງຊ່ື ຣາຮາບ. 
     ກຸ່ມນັກສອດແນມໄດ້ມີຄວາມກັງວົນທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍຂະນະທ່ີພວກເຂົາສໍາຣວດເມືອງເຢຣິໂກ ຊ່ຶງເປັນ
ເມືອງນ່ຶງໃນພາກສວ່ນຂອງອານາຈັກອະໂມຣິດ,   ອານາຈັກທ່ີຈຸດຫມາຍປາຍທາງໄດ້ຖືກກໍານົດໄວແ້ຕ່ດ້ັງເດີມຕາມ 
ປະຖົມມະການ 15:16 ໃນເມ່ືອອົງພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກອບັຣາຮາມວ່າບັນພະບຸຣຸດຂອງເພິ່ນຈະໄດ້ກັບມາຍັງດິນແດນທ່ີ
ຊ່ຶງຖືກຄອບຄອງໂດຍຊາວອະໂມຣິດ.   ຊາຕາກັມຂອງພວກເພ່ິນໄດ້ຖືກຢ້ັງຢືນໃນພຣະທັມພຣະບັນຍັດສອງ 20:17 
ໃນເມ່ືອຊົນຊາດອິສຣາເອນໄດ້ຊົງຖືກສ່ັງໃຫ້ກໍາຈັດພວກອາໂມຣິດ ເພາະຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາຈະສ້າງອິດທິພົນ 
ຕ່ໍຂນົບທັມນຽມປະເພນີວັທນະທັມຂອງຕົນເອງ. 
        ກຸ່ມນັກສອດແນມຮູ້ດີວ່າພວກເຂົາຈະຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສັດຕຣູທ່ີໜ້າຢ້ານກົວ, ແຕ່ປານນ້ັນພວກເຂົາຍັງຮູ້ວ່າ 
ນ້ີແມ່ນພາຣະກິດທ່ີບ່ໍມີຄວາມລ້ົມເຫລວ. ຊົນຊາດອິສຣາເອນໄດ້ເສັຽເວລາໄປແລ້ວ 40 ປີ ດ້ວຍການຂາດຄວາມເຊ່ືອ. 
ແຕ່ດຽວນ້ີເມື່ອເຖິງເວລາທ່ີຈະຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນເຂ້ົາສູ່ດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາ,   ນັກສອດແນມສອງຄົນໄດ້ສແວງ 
ຫາທ່ີກໍາບັງໃນບ້ານຂອງນາງໂສເພນີ - ການປະເຊີນໜ້າທຳອິດແມ່ນຢູ່ກັບຜູ້ອາສັຍຂອງດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາ. 
       ເຮືອນຂອງນາງຣາຮາບແມ່ນບ້ານທ່ີສໍາຄັນ(ຊ້ັນນໍາ): ຊ່ຶງຕ້ັງຢູ່ໃກ້ກໍາແພງ ຫືຼ ພາຍໃນກໍາແພງ, ດ່ັງນ້ັນນາງຈ່ຶງເປັນ
ນ່ຶງໃນຈໍານວນຄົນມັ່ງຄ່ັງສົມບູນ. ນາງສາມາດຕ້ອນຮັບນັກສືບນ້ີໂດຍປາສຈາກຄໍາຖາມ(ຂ້ໍສົງສັຍ)ດ້ວຍເຫດວ່ານາງຮູ້  
ຈັກວິທີການຫລ້ິນເກມຮັກສາຄວາມລັບ. ມັນອາດເປັນໄປໄດ້ເໝືອນກັນວ່ານາງສາມາດຕ້ອນຮບັນັກສືບນ້ີ ເພາະພວກ
ເຂົາ(ນັກສືບ)ບ່ໍໄດ້ໃຊ້ປໂຢດຈາກນາງ(ໄວ້ໃຈໄດ້), ແຕ່ພວກເຂົາສະແດງອອກເຖິງຄວາມນັບຖື ແລະຄຸນຄ່າຂອງນາງ. 
 
 

2.  ໂຢຊວຍ 2:8-11 
8-9ກ່ອນຊາຍທັງສອງຈະນອນ ນາງຣາຮາບກໍຂ້ຶນໄປຫາພວກເຂົາຢູ່ເທິງຫລັງຄາພຽງ ແລະເວ້ົາວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍ
ຮູ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານແຜ່ນດິນນ້ີໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ   ແລະຂ້ານ້ອຍຍອມຮັບວ່າ ພວກຂ້ານ້ອຍທຸກ
ຄົນຢ້ານພວກທ່ານຫລາຍ    ແລະຄົນທົ່ວທຸກອານາເຂດກໍເກີດຄວາມຢ້ານຕົກໃຈຕ່ໍໜ້າພວກທ່ານ. 10ເພາະ
ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນດານໃຫ້ນ້ຳທະເລແດງແຫ້ງລົງຕ່ໍໜ້າພວກທ່ານ   ໃນຂະ 
ນະທີ່ພວກທ່ານເດີນທາງອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ ແລະພວກຂ້ານ້ອຍກໍໄດ້ຍິນຂ່າວອີກວາ່ ພວກທ່ານໄດ້

ແມ່ນຫຍັງເປັນການສັງເກດການເບື້ອງຕ້ົນຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບນາງຣາຮາບ? 
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ຂ້າເຈ້ົາຊີວິດຊາວອະໂມຣິດທັງສອງອົງຄື  ສີໂຮນ     ແລະໂອກຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ຳຢໍແດນ.       
11ຍ້ອນພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຕ່າງໆນ້ີແຫລະ ທຸກຄົນຈ່ຶງເກີດມີຄວາມວຸ້ນວາຍໃຈ ແລະຢ້ານກົວຕ່ໍໜ້າ
ພວກທ່ານ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານ ແມ່ນອົງທີ່ຊົງສະຖິດຢູ່ເທິງຟ້າສວັນ ແລະແຜ່ນດິນໂລກ. 
 
       ການຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງແມ່ນຜູ້ໃດສາມາດເປັນບາດກ້າວແລກໃນການຮັບຮູ້ວິທີການທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາໃນຊີວິດ
ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງພຣະອົງຍ່ິງໆຂ້ຶນໄປໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາມີປະສົບການພາຣະກິດ
ຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.   ຣາຮາບໄດ້ໃຫ້ການຫຼາຍຢ່າງຊ່ຶງເປັນການເປີດເຜີຍວ່ານາງມີຄວາມຄິດທ່ີດີວ່າ 
ພຣະເຈ້ົາຊົງແມ່ນໃຜ? ແລະ ພຣະອົງມີພຣະອໍານາດເຮັດຫຍັງ? 
 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານແຜ່ນດິນໃຫ້ແກ່ຊົນຊາດອິສຣາເອນ.   ພາຣະກິດທ່ີແທ້ຈິງຍັງບ່ໍທັນໄດ້ເກີດຂ້ຶນ,  ແຕ່ 

ຣາຮາບຮູ້ຊາວອິສຣາເອນຈະເອົາຊະນະ ເຢຣິໂກ. 
 ເຢຣິໂກໄດ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມຢ້ານກົວ.  ຣາຮາບມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ້ານກົວແລະເຄີຍໄດ້ຍິນປະຊາຊົນໄດ້ມີຄວາມ

ຢ້ານກົວຕລອດທ່ົວທ້ັງເມືອງ.     ມັນບ່ໍເປັນການເລິກລັບຫຍັງທ່ີຊາວອິສຣາເອນໄດ້ຕ້ັງແຄ້ມຢູ່ນອກກໍາແພງ
ນະຄອນເຢຣິໂກ. 

 ການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍປະຊາກອນຂອງພຣະອົງເປັນທ່ີຮູ້ດີ.  ຊ່ືສຽງຂອງພະເຈ້ົາໄດ້ບັນລຸເຖິງຫູຂອງຜູ້ທ່ີ
ອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງເຢຣິໂກ.  ຊາວເມືອງເຢຣິໂກອາດຈະໄວ້ໃຈກໍາແພງອັນໜາແໜ້ນຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ພວກ
ເຂົາຮັບຮູ້ເໝືອນກັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ອໍານາດແກ່ຊາວອິສຣາເອນໃຫມ້ີຊັຍຊະນະເໜືອຊາວເອຢິບ ແລະ 

ເໜືອກະສັດຂອງຊາວອະໂມຣິດສອງອົງ. 
 ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາເໜືອທຸກສ່ິງ.    ນ້ີແມ່ນຄໍາສາຣະພາບຂອງນາງຣາຮາບ.   ນາງຮູ້ດີວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງ

ແມ່ນໃຜ, ແລະນາງພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະຕິດຕາມພຣະອົງ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງທໍາງານໃນຫົວໃຈຂອງຣາຮາບແລ້ວ, 
ແລະນາງບ່ໍໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວແຕ່ດ້ວຍສັດທາອັນແຮງກ້າ (ດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ). 

 
 

3.  ໂຢຊວຍ 2:12-14 
12“ບັດນ້ີ ຂໍໃຫ້ພວກທ່ານຈ່ົງສາບານຊ້ອງພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເນ່ືອງຈາກຄວາມດີທີ່ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຮັດ
ຕ່ໍພວກທ່ານນ້ີ ຂໍໃຫ້ຄິດເຫັນຂ້ານ້ອຍ ແລະຄອບຄົວຍາດພ່ີນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍ ແລະຂໍໃຫ້ສະແດງຫລັກ
ຖານກ່ຽວກັບຄຳສາບານນ້ີແກ່ຂ້ານ້ອຍ. 13ເພ່ືອຊ່ອຍພ່ໍແມ່ອ້າຍນ້ອງຕລອດທັງຄອບຄົວຂອງຂ້ານ້ອຍໃຫ້ພ້ົນ
ຈາກຄວາມຕາຍ.” 14ດ່ັງນ້ັນ ຊາຍທັງສອງຈ່ຶງເວົ້າຕ່ໍນາງວ່າ, “ພວກຂ້ອຍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຕາຍແທນເຈ້ົາ ຖ້າ
ເຈ້ົາບ່ໍເປີດເຜີຍເຣ່ືອງທີ່ພວກຂ້ອຍເຮັດນ້ີ ພວກຂ້ອຍຈະຕອບສນອງຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະຄວາມສັດຊ່ືຂອງ
ເຈ້ົາໃນເວລາທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານແຜ່ນດິນນ້ີໃຫ້ແກ່ພວກຂ້ອຍ.” 
         
      ຄວາມເຊ່ືອຟັງແລະຊ່ືສັດຂອງຣາຮາບທ່າມກາງພັຍພິບັດນ້ີ ຈະມີຜົນກະທົບຍາວນານກວ່າຊີວິດຂອງນາງໃນໂລກ. 
ກໍາແພງຂອງເມືອງເຢຣິໂກຈະຖືກທໍາລາຍລົງ, ແຕ່ຊິວິດຂອງນາງແລະຂອງຄອບຄົວຂອງນາງຈະຖືກສງວນຮັກສາໄວ້. 
ຄວາມເຊ່ືອຂອງຣາຮາບໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາ ໃນຈຸດສຳຄັນກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາເອງ. 
 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະກອບພຣະຣາຊກິຈ.  ໂຢຊວຍແລະກອງທັບບ່ໍໄດ້ໃຫ້ຣາຮາບແລະຄອບຄົວພ້ົນຊິວິດ, ແຕ່ 

ການຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາສາມາດນໍາພາໃຫ້ພວກເຮົາ ເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະອົງໂດຍວິທີໃດ? 
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ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາສ່ິງນ້ັນ.   ໃນເມ່ືອກຸ່ມສອດແນມໄດ້ໃຫ້ຄໍາສັນຍາແລະຮັກສາຄໍາໝັ້ນສັນຍານ້ັນ,   ສຸດ 
ທ້າຍແມ່ນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີໄດ້ຊົງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງພິທັກຮັກສາ ຣາຮາບແລະຄອບຄົວຂອງນາງ. 

 ຄວາມເຊ່ືອໃຈຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມເຊ່ືອ, ຊ່ຶງນໍາໄປສູ່ການປະຕິບັດ.  ຣາຮາບມີສັດທາຄວາມເຊ່ືອ. ດ້ວຍຄວາມ
ເຊ່ືອນ້ີເອງ, ກິຈກັມແລະການປະຕິບັດໄດ້ຕາມຫັຼງມາ.    ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນ. ພວກເຮົາບ່ໍ
ພຽງແຕ່ເອົາຄວາມເຊ່ືອໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາໃນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາເຊ່ືອເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາມີຊີວິດ
ຢູ່ໄດ້ກໍໂດຍທາງທ່ີພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດແຕ່ລະວັນ, ແລະດ້ວຍການປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາຕ່ໍຄົນອ່ືນ. 

 ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຄົນລຸ້ນຫຼັງ.  ຣາຮາບກາຍມາເປັນເມັຽຂອງຊານໂມນ, ຊ່ຶງເປັນ
ພໍ່ຂອງໂບອາດຢູ່ໃນພຣະຄັມພີນາງຣຸດ.  ນ້ີໝາຍຄວາມວ່ານາງເປັນຍ່າທວດ (great-grandmother) ຂອງ
ກະສັດເດວິດ. ໃນທ່ີສຸດ ຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມສັດຊ່ືຂອງຣາຮາບໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ລາວໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນລາຍ 
ການລໍາດັບວົງຕະກູນຂອງອົງພຣະເຢຊູ (ມທ 1:5-6),   ແລະນາງໄດ້ເປັນນ່ຶງຢູ່ໃນບັນຊີຂອງບັນດາວີຣະຊົນ
ແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄັມພີ ເຮັບເຣີ 11:31. 

 ດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມເຊ່ືອແມ່ນວິຖີທາງປະຈໍາວັນ. ພວກເຮາົຈໍາເປັນຕ້ອງຫັນໜ້າຫນີຈາກອະດີດແຕ່ລະວັນ 
ແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາສໍາລັບອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ.     ຣາຮາບໄດ້ປະຖ້ິມຊິວິດໃນອະດີດຂອງນາງ
ແລະປັບປຸງຕົນເອງໃຫ້ສອດຄ້ອງກັບປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ດ້ວຍພຣະອົງ, ຊີວິດຂອງພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນ
ກ່ຽວກັບ ອະດີດ ຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ແມ່ນກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ກັບກາຍມາເປັນໃຜ ໃນອົງພຣະຄຣິດ. 

ຄວາມສລາດກ້າຫານຂອງຣາຮາບບ່ໍໄດ້ເກີດຈາກຄວາມຢ້ານກົວຂອງມະນຸດ, ແຕ່ແມ່ນຄວາມຢໍາເກງຢ່າງກ້າຫານຕ່ໍ
ອົງພຣະເຈ້ົາຂອງຊາວອິສຣາເອນ. ເຊ່ັນດຽວກັນກັບພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ຊາວອິສະຣາເອນເອົາຊະນະກໍາແພງເມືອງ
ເຢຣິໂກ,  ພຣະອົງຕ້ອງການທໍາລາຍກໍາແພງທ່ີປ້ອງກັນພວກເຮົາ ຈາກການດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອທ່ີກ້າຫານ. 
   .  

 
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

    ການຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມກ້າຫານໄດ້ຜົນຮັບໃນການປະຕິບັດຢ່າງສັດຊ່ື.  ທ່ານສາມາດເດີນໜ້າໃນຄວາມ
ເຊ່ືອດ້ວຍຄວາມກ້າຫານດ້ວຍວິທີໃດ? ຈົງເລືອກເອົາວິທີການຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 ຈົງສະແດງຄວາມຂອບໃຈ. ອະທິຖານແລະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາໃນຄວາມສັດຊ່ື ແລະພຣະສັນຍາຂອງ 
ພຣະອົງ. ຈົງຈົດຈໍາເອົາໄວ້ວ່າອະດີດຂອງທ່ານບ່ໍໄດ້ກໍານົດອະນາຄົດຂອງທ່ານ. 

 ຈົງທໍາລາຍກໍາແພງ. ມີ “ກໍາແພງ” ໃນຊີວິດຂອງທ່ານທ່ີທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງພັງທະລາຍຫຼືບ່ໍ? ຈ່ົງ
ວາງໃຈໃນພຣະອົງວ່າພຣະອົງຊົງເຮັດໃດ້. ຈົດບັນຊີຄວມຢ້ານກົວຂອງທ່ານແລະຈົດບັນທຶກຂ້ໍພຣະຄັມພີທ່ີ
ເຕືອນສະຕິຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມຊ່ືສັດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 

 ຈ່ົງປະມໍຣະດົກໄວ້ໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.   ຈ່ົງທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊົງນໍາພາທ່ານໃນການປະໄວ້ມູນມໍຣະດົກຝ່າຍຈິດ
ວິນຍານແດ່ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມທ່ານ.    ມັນແມ່ນການເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍການແບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດຂອງ
ທ່ານ. ຈ່ົງຊອກຫາໂອກາດໃນການໂອ້ລົມແລະອະທິຖານກັບໃຜຜູ້ນ່ຶງຊ່ຶງມີຄວາມຕ້ອງການເຊ່ືອອົງພຣະຄຣິດ. 

ເໝືອນກັບທະຫານຊ່ຶງຕ້ອງຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ໃນຄວາມກ້າຫານທ່ີມີຢູ່ໃນຫົວໃຈ, ພວກເຮົາຖືກຮຽກເອ້ີນຢູ່ສເມີໃຫ້ມີ ຄວາມເຊ່ືອ
ທ່ີກ້າຫານໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ໂດຍການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາສາມາດມຊັີຍຊະນະໄດ້. 
 

                         ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  www.lsbf.org  ໂດຍ  SSK 

ແມ່ນປະສົບການໃດຂອງທ່ານ ທ່ີໄດ້ໃຊ້ໃຫ້ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບຄວາມເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 9 ມິຖຸນາ 2019 (06-09-2019) 
 

ເດໂບຣາ:ຜູ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈໃນຄວາມເຊ່ືອ 
 

ແມ່ນໃຜທ່ີທ່ານຮູ້ຈັກທ່ີຊໍານານໃນການມີອິດທິພົນເໜືອຄົນອ່ືນ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ໃຊ້ອິດທິພົນຂອງທ່ານຕ່ໍອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາແລະສໍາລັບກຽດສັກສີຂອງພຣະອົງ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
       “ຜູ້ໃດຜູ້ຫນ່ຶງເຫັນຄວາມສາມາດໃນການນໍາພາຂອງທ່ານທ່ີທ່ານບ່ໍເຫັນໃນຕົວທ່ານເອງ”. ມັນເປັນສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີ
ຂ້ອຍໄດ້ບອກລູກສາວໃນເມື່ອລາວໂທຫາຈາກມະຫາວິທຍາລັຍປີທີສາມ.     ແລະຂ້ອຍເອງໄດ້ຮູ້ເຣ່ືອງນ້ີຈາກປະສົບ
ການ.  ໃນລະຍະປີການສຶກສາທ່ີມະຫາວິທຍາລັຍ,  ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການນໍາພາ.  ໂດຍເປັນປະທານ
ຂອງກຸ່ມສະຕຣີແລະຜູ້ກວດກາປ້ືມປະຈໍາປີ,    ແມ່ນສອງຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍເພ່ືອສ້າງຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນການເປັນຜູ້ນໍາໃນອະນາຄົດ. 
       ແລະໃນຂະນະນ້ີລູກສາວຂອງຂ້ອຍເອງຈໍາເປັນຕ້ອງມີປະສົບການໃນສ່ິງທ່ີຄົນອ່ືນໄດ້ເຫນັໃນຕົວນາງ.  ລາວໄດ້
ຖືກເລືອກໃຫ້ບໍຣິການຮັບໃຊ້ໃນທີມຜູ້ນໍາຂອງມະຫາວິທຍາລັຍ. ນັບວ່າເປັນກຽດອັນສູງສ່ົງທ່ີໄດ້ຖືກຮຽກເອ້ີນ, ແຕ່ນາງ
ໄດ້ລັງເລໃຈໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີຫຼາຍຂ້ຶນຕ່ືມ.  ຄົນພວກອ່ືນໄດ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການນໍາພາຂອງນາງແລະ
ໜຸນໃຈໃຫ້ລາວຮັບເອົາ.  ຂ້ອຍເອງກໍເໝືອນກັນໄດ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ລາວໃນເຣ່ືອງນ້ີ. 
       ໃນພຣະຄັມພີພວກຜູ້ປົກຄອງ, ພວກເຮົາພົບຍິງຄົນນ່ຶງຊ່ຶງໄດ້ໜຸນໃຈຄົນອ່ືນໃນການນໍາພາ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຊ້
ເດໂບຣາໃຫ້ທ້າທາຍແລະໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ບາຣາກໃຫ້ກ້າວເຂ້ົາມາເປັນຜູ້ນໍາ. ຕົວຢ່າງແລະຄວາມເຊ່ືອຂອງນາງນໍາໄປ
ສູ່ຊ່ວງເວລາອັນຍ່ິງໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.  ພວກຜູ້ປົກຄອງ 4:1-5 
1ຫລັງຈາກເອຮຸດເສັຽຊີວິດໄປແລ້ວ ພວກອິສຣາເອນກໍເຮັດຜິດຕ່ໍສູ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອີກ. 2ດ່ັງນ້ັນ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງ
ມອບພວກເຂົາໄວ້ໃຕ້ອຳນາດຂອງຢາບິນ ເຈ້ົາຊີວິດຊາວການາອານທ່ີປົກຄອງຢູ່ໃນເມືອງຮາໂຊ. ແມ່ທັບຂອງເພ່ິນຊ່ື-
ວ່າ ສີເສຣາ ເປັນຊາວເມືອງຮາໂຣເຊັດ. 3ເຈ້ົາຊີວິດຢາບິນມຣົີດຮົບເກ້ົາຮອ້ຍຄັນແລະ ໄດ້ບີບບັງຄັບຊາວອິສຣາເອນ
ຢ່າງໜັກຢູ່ເຖິງຊາວປີ ແລ້ວພວກອິສຣາເອນກໍຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  4ໃນເວລານ້ັນ ນາງເດ-
ໂບຣາ, ເມັຽຂອງລັບປີໂດທ ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະປົກຄອງພວກ ອິສຣາເອນ. 5ພວກອິສຣາເອນໄດ້ມາຫາເພ່ິນ
ຢູ່ກ້ອງຕ້ົນໄມ້ຂອງເດໂບຣາຢູ່ລະຫວ່າງກາງເມືອງ ຣາມາ ແລະເມືອງເບັທເອລ ເພື່ອໃຫ້ເພ່ິນຕັດສິນຢ່າງຍຸດຕິທຳໃນ
ບັນຫາຕ່າງໆ. 

 
       ມັນເປັນການງ່າຍທ່ີພວກເຮົາຈະຟ້າວແລ່ນຕາມລາຍຊ່ືຄົນໃນພຣະຄັມພີຊ່ວງນ້ີ, ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາເຮັດຢ່າງນ້ັນ, 
ພວກເຮົາຈະຂາດຂ້ໍມູນຄວາມສໍາຄັນເບ້ືອງຫັຼງຊ່ຶງພາໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈສະພາບການແລະເຫດການທ່ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນ. ປຽບ 
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ເໝືອນເບ່ິງໜັງ Star War ໂດຍປາສຈາກການອ່ານອະລັນພະບົດ.  ຈ່ົງສັງເກດບ່ຶງລາຍຊ່ືທ່ີຖືກແນະນໍາຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ເອຮຸດ.  ເອຮຸດເປັນຜູ້ພິພາກສາແຮງຊ້າຍ (left-handed) ຈາກຊົນເຜ່ົາເບັນຈາມິນ ຊ່ຶງໄດ້ນໍາພາຊາວອິສຣາ

ເອນໃນລະຍະ 18 ປີແຫ່ງການຂ່ົມເຫງພາຍໃຕ້ອີກລອນ, ກະສັດຂອງໂມອາບ (ຜປຄ 3:14-30). ຂ້ອຍເອງກໍ
ເປັນຄົນແຮງຊ້າຍ, ມີຄວາມຫົຼງໄຫຼທ່ີລາວໄດ້ປຽບດ້ານທະຫານທ່ີລາວສາມາດເຊ່ືອງດາບຂອງລາວໄວ້ທາງ
ຂວາມືຊ່ຶງບ່ໍມີຜູ້ໃດນຶກຄິດ. ເວ້ົາເຖິງການຕາຍຂອງລາວເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນ, ເພາະພວກເຮົາເຫັນຊົນຊາດອິສ 
ຣາເອນໄດ້ຫວນກັບໄປຫາກົງກວຽນແຫ່ງຄວາມບາບ, ຄວາມອັບປິ(ຊ່ົວຊ້າ), ແລະ ການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງ. 

 ກະສັດຢາບິນ.  ດ້ວຍຄວາມບ່ໍສັດຊ່ື, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ຊົນຊາດອິສຣາເອນໃຫ້ຕົກຢູ່ໃຕ້ອໍານາດ
ການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງັຂອງກະສັດຢາບິນຂອງອານາຈັກຄານາອານ. ໂດຍສະເພາະຈໍາພວກທ່ີອາສັຍຢູ່ທາງທິດ   
ເໜຶືອຂອງອານາຈັກໄດ້ຖືກກະທົບກະເທືອນ. ນັກວິຊາການບາງຄົນຄິດວ່າ “ຢາບິນ” ບ່ໍແມ່ນຊ່ືຂອງບຸກຄົນ, 
ເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ືງ, ກະສັດອົງນ້ີແມ່ນພາກສ່ວນນ່ືງຂອງເຊ້ືອຊາດເຜ່ົາພັນຣາຊວົງຢາບິນ (Jabin Dynasty). 

 ສີເສຣາ. ສີເສຣາເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຂອງກະສັດຢາບິນ. 
 ເດໂບຣາ. ເດໂບຣາເປັນຜູ້ພິພາກສາສະຕຣີຄົນດຽວທ່ີໄດ້ກ່າວເຖິງໃນພຣະຄັມພີ ພວກຜູ້ປົກຄອງ. ຕາມ

ປະເພນີແລ້ວແມ່ນຜູ້ຊາຍເທ່ົານ້ັນທ່ີໄດ້ມີຕໍາແໜ່ງການນໍາພານ້ີ. ດ່ັງພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນໃນບົດທ່ີ 5, ນາງມີ
ຄວາມສາມາດພິເສດໃນດ້ານບົດກະວີແລະດົນຕຣີ (poetry and music). 
 

       ພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອ້ີນພວກເຮົາ, ພຣະອົງຊົງປະທານແກ່ຜູ້ເຊ່ືອທຸກຄົນ ຄວາມສາມາດໃຫມີ້ອິທພົນເໜືອຄົນອ່ືນ
ສໍາລັບພາຣະກິດຂອງພຣະອົງ.  ພຣະອົງຊົງຮຽກເອ້ີນພວກເຮົາທັງໝົດໃນ 3 ວິຖີທາງດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

1. ຮຽກເອ້ີນສູ່ຄວາມລອດພົ້ນ. ພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດສູ່ຄວາມສັມສ່ວນບຸກຄົນ 
ກັບພຣະອົງ,ໂດຍຜ່ານພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ:ຊົງຮຽກເອ້ີນມະນຸດທຸກຄົນ. 

2. ຮຽກເອ້ີນສູ່ການຮັບໃຊ້ແລະບັວລະບັດຄົນອ່ືນ. ໃນຖານະຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້ດໍາ
ເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈ, ອ່ອນນ້ອມ, ອົດທົນ, ແລະແບກເບົາພາຣະຊ່ຶງກັນແລະກັນ-ດ້ວຍຄວາມຮັກ. 

3. ຮຽກເອ້ີນສູ່ພັນທະກິດຈໍາເພາະ.  ການຮຽກເອ້ີນປະເພດນ້ີ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ສໍາລັບຜູ້ທ່ີຮັບໃຊ້ເຕັມເວລາເທ່ົານ້ັນ, 
ແຕ່ແມ່ນກ່ຽວກັບຜູ້ອາສາສມັກເໝືອນກັນ. ຄວາມໝາຍນ້ັນຄືພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ພອນສວັນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ
ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາທັງຫຼາຍໃນການບົວລະບັດຮັບໃຊ້ພຣະອົງ ແລະ/ໂດຍ ການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ. 

 
 

2.  ພວກຜູ້ປົກຄອງ 4:6-9  
6ນາງເດໂບຣາຈ່ຶງໃຊ້ຄົນໄປຫາບາຣາກ ລູກຊາຍຂອງອາບີໂນອາມທ່ີມາຈາກເມືອງເກເດັສ ໃນແຂວງເນັບທາລີ ໂດຍ
ບອກວ່າ,  “ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອນໄດ້ສ່ັງແກ່ເຈ້ົາວ່າ   ໃຫ້ເກນເອົາພວກຜູ້ຊາຍສິບພັນຄົນຈາກຕະກູນ
ເນັບທາລີ ແລະເຊບູລູນ ເພ່ືອໄປຍັງພູຕາໂບ. 7ສ່ວນເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ສີເສຣາແມ່ທັບຂອງເຈ້ົາຊີວິດຢາບິນພ້ອມທັງຮົດ
ຮົບແລະຝູງທະຫານອອກໄປຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາຢູ່ຫ້ວຍກີໂຊນແຕ່ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາຊະນະລາວ.    8ບາຣາກໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍນາງເດໂບຣາ
ວ່າ, “ຂ້ອຍຈະອອກໄປ ຖ້າວ່າເຈ້ົາໄປກັບຂ້ອຍ ແຕ່ວ່າຖ້າເຈ້ົາບ່ໍໄປ ຂ້ອຍກໍຈະບ່ໍໄປຄືກັນ.” 9ນາງເດໂບຣາຈ່ຶງຕອບວ່າ
, “ຕົກລົງ ຂ້ອຍຈະໄປກັບເຈ້ົາ ແຕ່ວ່າເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ຊ່ືສຽງໃນໄຊຊະນະ ຄ້ັງນ້ີ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະມອບສີເສຣາ
ໄວ້ໃນກຳມືຂອງແມ່ຍິງຄົນໜ່ຶງ” ແລ້ວນາງເດໂບຣາກໍໄປເມືອງເກເດັດກັບບາຣາກ. 
 
      ພວກເຮົາເຄີຍເວ້ົາຢອກກັນຢູ່ເລ້ືອຍໆວ່າ: “ຢູ່ຂ້າງຫັຼງຂອງແຕ່ລະບຸຣຸດທ່ີດີ, ມີສະຕຣິທ່ີດີຢູ່ທ່ີນ້ັນ”, ແລະເບ່ິງຄືວ່າ 

ແມ່ນຫຍັງເປັນການສັງເກດການເບື້ອງຕ້ົນຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບນາງເດໂບຣາ? 
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ແມ່ນກໍຣະນີນ້ັນຂອງບາຣາກໃນເມ່ືອນາງເດໂບຣາສ່ັງໃຫ້ລາວລະດົມກໍາລັງພນົທະຫານ. ພວກເຮົາໄດ້ຄ້ົນພົບຜູ້ບັນຊາ
ການທ່ີຢ້ານກົວຊ່ຶງບ່ໍໝ້ັນໃຈໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີອອກໄປຕ່ໍສູ້ສັດຕຣູທ່ີໂຫດຮ້າຍສີເສຣາ, ແຕ່ນາງເດໂບຣາໜຸນໃຈ
ໃຫ້ບາຣາກປະເຊີນໜ້າສັດຕຣູຂອງພວກເພ່ິນ.   ບາຣາກສາມາດທໍາເຊ່ັນນ້ັນດ້ວຍຄວາມໝ້ັນໃຈເພາະວ່າແມ່ນພາຣະ
ໜ້າທ່ີໆພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງມອບໃຫ້.  ເດໂບຣາສາມາດສ່ັງໃຫ້ບາຣາກປະຕິບັດໜ້າທ່ີເດັດຂາດ ດ້ວຍເຫດວ່ານາງມີຄວາມ
ໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.   ພວກເຮົາເຫັນຄວາມໝ້ັນໃຈຂອງນາງໃນຄໍາສ່ັງຈໍາເພາະຕ່ໍບາຣາກດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 ສະຖານທ່ີຈໍາເພາະ.  “...ເພ່ືອໄປຍັງພູຕາໂບ” (ຂ້ໍ 6) 
 ຈໍານວນຈໍາເພາະ.  “...ເກນເອົາພວກຜູ້ຊາຍສິບພັນຄົນ” (ຂ້ໍ 6) 
 ຜົນສໍາເຣັດຈໍາເພາະ  “...ແຕ່ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາຊະນະລາວ” (ຂ້ໍ 7). 

           ນາງເດໂບຣາແນ່ນອນຮູ້ວິທີປະສານງານກັບຜູ້ຊາຍ-ໃຫ້ຈຸດເດ່ັນແລະສັນຍາລັກສະແດງຫົວຂ້ໍຍ່ອຍໂດຍແຈ່ມ 
ແຈ້ງ. ບ່ໍມີຄວາມຜິດພາດ: ນາງປະໜ້າທ່ີຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະຜູ້ພິພາກສາ ແຕ່ນາງຫາຊ່ອງທາງຍົກລະດັບບາຣາກ 
ແລະໜຸນໃຈລາວໃນການປະເຊີນໜ້າກັບການຂາດຄວາມເຊ່ືອ. 
       ນາງເດໂບຣາບ່ໍໄດ້ປະປ່ອຍບາຣາກ.   ນາງ “ເຕັມໃຈ” ໄປກັບລາວແລະໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ລາວເພ່ືອຈະໄດ້ສໍາເຣັດ 
ວຽກງານຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ບ່ໍແມ່ນປາສຈາກຄໍາເວົ້າສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ. ກຽດສັກສີຂອງການຕ່ໍສູ້, ນາງ 
ໄດ້ເຕືອນລ່ວງໜ້າ, ຈະເປັນຂອງສັດຕຣີ.  ໃນຈຸດນ້ີ, ພວກເຮົາອຸປມາວ່າກຽດສັກສີນ້ີຄົງເປັນຂອງເດໂບຣາ, ແຕ່ກົງກັນ 
ຂ້າມ, ກຽດສັກສີນ້ີກັບກາຍເປັນຂອງຍິງຄົນນ່ຶງ ຊ່ືຢາເອລຊ່ຶງໄດ້ປະຫານແມ່ທັບສີເສຣາ (ເບ່ິງ ຜປຄ 4:17). 
 

 
 
3.  ພວກຜູ້ປົກຄອງ 5:1-5 
1ໃນມື້ນ້ັນ ນາງເດໂບຣາແລະບາຣາກ ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງອາບີໂນອາມໄດ້ຮ້ອງເພງວ່າ: 2 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຊາວອິສຣາເອນເຕັມໃຈໃນການຮົບເສິກພວກເຂົາຍິນດີຮັບອາສາສມັກ.  3 ເຈ້ົາຊີວິດທັງຫຼາຍຈ່ົງຟັງເຖ້ີນແລະເຈ້ົາຂຸນ
ມຸນນາຍຈ່ົງຟັງດ້ວຍ. ຂ້ານ້ອຍຈະຮ້ອງເພງແລະເສບດົນຕຣີຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອນ. 4 ຂ້າແດ່ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາຈາກພູເສອີແລະສະເດັດອອກມາຈາກເຂດເມືອງເອໂດມນ້ັນແຜ່ນດິນກໍຫວ່ັນ 
ໄຫວ ແລະຝົນກໍຕົກລົງມາຈາກທ້ອງຟ້າຊ່ຶງເປັນນ້ຳທ່ີຢາດຍ້ອຍລົງມາຈາກກ້ອນເຝ້ືອ  5ພູທັງຫຼາຍກໍເຈ່ືອນລົງຊ້ອງພຣະ
ພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພູຊີນາຍແລະ ພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອນ.      
 
       ນາງເດໂບຣາແລະບາຣາກໄດ້ພາກັນສັຣເສີນອົງພຣະຜູ້ເຈ້ົາສໍາລັບຊັຍຊະນະຄ້ັງນ້ີ.   ຄົນຄູ່ນ້ີໄດ້ມາຈາກການເປັນ 
“ຄູ່ຄີກ” (odd-couple) ໃນບົດທີ 4 ກັບກາຍມາເປັນ “ຄູ່ປລາດ” (awed-couple)ໃນບົດທີ 5, ຊ່ຶງເປັນບົດກະວີຂນານ 
ກັນກັບເຫດການທ່ີໄດ້ພົບເຫັນໃນບົດທີ 4. ເພງສັຣເສີນສ່ວນຫຼາຍຕິດຕາມມາໃນເມ່ືອພວກເຮົາສະທ້ອນເຖິງເຫດການ
ທ່ີໄດ້ຜ່ານມາ. 
        ເຫດການທ່ີພາໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາສັຣເສີນແມ່ນຊັຍຊະນະເໜືອກອງທັບຂອງກະສັດຢາບິນ.  ພວກເຮົາເຫັນຄວາມ
ສໍາເຣັດຂອງກອງທັບອິສຣາເອນ ໃນລັກສະນະທ່ີນາຍພົນອັນຍ່ິງໃຫຍ່-ສີເສຣາ-ຂອງຊາວຄານາອານ ໄດ້ໂຕນໜີແລະ
ລ້ີພັຍຢູ່ພາຍໃຕ້ຜ້າເຕັນຂອງຍິງຄົນນ່ຶງມີນາມວ່າ ຢາເອລ.   ຜູ້ຂຽນພຣະຄັມພີຜູ້ປົກຄອງໄດ້ບັລຍາຍຮູບພາບທ່ີນາງຢາ
ເອນໄດ້ສັງຫານແມ່ທັບສີເສຣາ   ໂດຍການເອົາຄ້ອນຕີ ແລະ ຕະປູຍຶດຂຶງຜ້າເຕັນ  ຕອກໃສ່ຫົວລາວໃນຂະນະທ່ີລາວ
ນອນຫຼັບຢູ່ກາງຜ້າເຕັນຂອງນາງເອງ (ຜປຄ 4:15-22). 

ເມ່ືອໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ຄົນອ່ືນໃຫ້ໜຸນໃຈທ່ານ ໃຫ້ຢ່າງເຂ້ົາມາຫາໂອກາດຮັບໃຊ້ໃນພັນທະກິດ? 
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       ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານໃນພຣະຄໍາພວກຜູ້ປົກຄອງ  ບົດທີ 5 ຂ້ໍ 2  ວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້້ົາຊົງຖືກສັຣເສີນ       (God is 
blessed)ໃນເມ່ືອຜູ້ນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາພາ ແລະປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາກ້າວເຂ້ົາມາດວ້ຍຄວາມເຕັມໃຈ ແລະ
ດ້ວຍຄວາມປາຖນາທ່ີຈະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ພຣະອົງຊົງຖືກສັຣເສີນໃນຖານະທ່ີເປັນອົງພຣະຜູ້ສ້າງສາຣະ
ພັດສ່ິງ ແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງຈະບ່ໍຖືກເອົາຊະນະໄດ້.  ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ມີຊັຍຊະນະເໜືອຊາວການາອານ, 
ຊ່ຶງໄດ້ເຄີຍນະມັສການພຣະບາອາລ, ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງລົມພາຍຸ.     ແຕ່ໃນເມື່ອ “ອົງພຣະເຈ້ົາຂອງຊາວອິສຣາເອນ” ຊົງ
ກ້າວພຣະບາດເຂ້ົາມາ, “ພື້ນແຜ່ນດິນສ່ັນສະເທືອນ, ທ້ອງຟ້າຫຼັ່ງນ້ໍາຝົນ, ແລະຂ້ີເຝ້ືອຖອກເທນ້ໍາລົງມາ. ພູເຂົາເລົາກາ
ເປ່ືອຍລະລາຍ ຕ່ໍໜ້າພຣະພັກຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ”.  ມັນເປັນການແຈ່ມແຈ້ງ, ທ່ີພຣະທຽມແຫ່ງລົມພາຍຸບ່ໍສາມາດ

ຈະມາທຽມທັນ ອົງພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກວານ (The Lord of Universe).  ອາແມນ. 
 
   .  

 
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

        ມີຫຼາຍທາງທ່ີພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ອິດທິພົນຂອງພວກເຮົາສໍາລັບອົງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ.  ຈົງເລືອກເອົາວິທີ
ການຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 ຈ່ົງສະແດງຄວາມຂອບໃຈໃຜຜູ້ນ່ຶງ.   ສ່ົງບັດຂອບໃຈໃຫ້ໃຜຜູ້ນ່ຶງຊ່ຶງໄດ້ເປັນອິດທິພົນໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ຈ່ົງ
ໜຸນໃຈຜູ້ທ່ີໄດ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ທ່ານ!  (Encourage The Encourager!) 

 ຈ່ົງສັຣເສີນ.  ຈ່ົງເອົາຕົວຢ່າງພຣະຄັມພີຜູ້ປົກຄອງ ບົດທີ 5. ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວິທີການທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງທໍາ
ງານໃນຊີວິດຂອງທ່ານແລ້ວສັຣເສີນພຣະອົງ.   ໃຊ້ເວລາໃນຣົດເປັນເວລາທ່ີທ່ານໄດ້ຍິນເພງສັຣເສີນ.   ເຮັດ
ໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາເປັນເວລາແຫ່ງການສັຣເສີນແລະນະມັສການ. 

 ຈ່ົງໂອບກອດເອົາການຊົງຮຽກເອ້ີນ.  ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວິທີການທ່ີພຣະເຈ້ົາອາດຈະຊົງຮຽກເອ້ີນທ່ານໃຫ້ນໍາ
ພາໃນພັນທະກິດຈໍາເພາະໃຫ້ທ່ານຮັບຜິດຊອບ.  ສແວງຫາຄົນພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາປຶກສາແກ່ທ່ານ. 
ຫຼືເປັນຄົນໆນ້ັນເອງ, ຜູ້ຊ່ຶງໜຸນໃຈຄົນອ່ືນຊ່ຶງໂອບກອດການຊົງຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງລາວ.  
 

ລູກສາວຂອງຂ້ອຍໄດ້ກ້າວເຂ້ົາມາຮັບໜ້າທ່ີໃໝ່ຂອງລາວໂດຍການເປັນຜູ້ນໍາ - ແລະດຽວນ້ີລາວກໍຍັງເຮັດດ່ັງນ້ັນຢູ່. ນ້ີ
ເປັນພຽງແຕ່ການໜຸນໃຈເລັກນ້ອຍເທ່ົານ້ັນ!  ແລະດຽວນ້ີລາວກໍາລັງໜຸນໃຈຄົນອ່ືນຢູ່.    ພຣະເຈ້ົາຊົງສາມາດໃຊ້ທ່ານ
ໃຫ້ມີອິດທິພົນແກ່(ເໜືອ)ຄົນອ່ືນເຊ່ັນດຽວກັນ ແລະ ໃຊ້ທ່ານໃຫ້ໄດ້ສັຣເສີນພຣະອົງ.   ອາແມນ! 
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ທີ່ທໍາງານ, ໄປໂຮງຮຽນ, ຫືຼ ອາສາສມັກບົວລະບັດຮັບໃຊ້? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 16 ມິຖຸນາ 2019 (06-16-2019) 

 

ຮັນນາ:ຄວາມເຊ່ືອທ່ີອະທິຖານ 
ເມ່ືອໃດທີ່ທ່ານຊົມຊ່ືນຍິນດີຢ່າງແທ້ຈິງລໍຄອຍສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ຈ່ົງອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ; ພຣະເຈ້ົາຊົງສະດັບຮັບຟັງ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
       ແຂກຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດມາຢ່ຽມຢາມຄຣິສຕະຈັກ  ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໜຸນໃຈແກ່ພວກເຮົາໃຫ້ແບ່ງປັນຄວາມຈໍາເປັນ
ໃນການອະທິຖານ.  ເທ່ືອລະຄົນໆ,ຄົນທັງຫຼາຍໄດ້ເປີດໃຈຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດມາເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ໃຫ້ລອດພົ້ນ
ພ້ອມທັງເພ່ືອນຂອງຂ້ອຍ,ແຮສເຕີຣ໌.  ແຮສເຕີຣ໌ມີບັນຫາລ້ົມລຸກຄຸກຄານຢູ່ກັບຄວາມເປັນໝັນຂອງນາງ. ຂ້ອຍໄດ້ຍິນ
ວ່ານາງຂໍຮ້ອງກັບພຣະເຈ້ົາໃຫຊົ້ງປະທານລູກທ່ີນາງປາຖນາແທ້ໆ. ກຸ່ມສັະຕຣີທັງຫຼາຍໄດ້ເຂ້ົາມາອ້ອມຮອບນາງ, ທູນ 
ຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊົງຕອບຄໍາອະທິຖານ.   ພວກເຮົາມີຄວາມໝ້ັນໃຈວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງສະດັບຮັບຟັງຄໍາອະທິຖານຂອງ
ພວກເຮົາ, ແລະພວກເຮົາລໍຄອຍຄໍາຕອບນ້ັນດ້ວຍຄວາມອົດທົນພາກພຽນພະຍາຍາມ. 
       ແຕ່ແລ້ວຫຼາຍປີໄດ້ຜ່ານໄປ,  ແຮສເຕີຣ໌  ແລະ ສາມີຂອງນາງໄດ້ມີຄວາມລ້ົມເຫຼວໃນວິທີການເຮັດເອົາລູກລ້ຽງ
(adoption) ແລະບັນຫາເຣ່ືອງເສຖກິດ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ນາງສືບຕ່ໍອະທິຖານຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງຕ່ໍໆໄປ... 
       ຕ່ໍມາ, ຕອນອາຍຸ 42 ປີ, ແຮສເຕີຣ໌ ລ້ົມເຈັບລົງ.  ທ່ານໝໍສັນນິຖານວ່ານາງມີເນ້ືອງອກ(ມະເຮັງ)ໃນມົດລູກ, ແຕ່ 
ນາງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບເບ່ິງລາຍລະອຽດ. ໃນຂະນະທ່ີກວດເບ່ິງເພດຂອງທາຣົກ(ultrasound),    ທ່ານໝອຸໍ 
ທານອອກມາວ່າ: “ນ້ີເດ ແມ່ນແລ້ວ!”.  ມຶນງົງແລະກັງວົນ, ແຮສເຕີຣ໌ ເລ້ີມຮ້ອງໄຫ້ອອກມາ, ຢ້ານກົວໃນສ່ິງຮ້າຍແຮງ
ທ່ີຈະຕາມມາ.  ແຕ່ນ້ັນມັນບ່ໍແມ່ນມະເຮັງ - ແຕ່ມັນເປັນແອນ້ອຍມະຫັສຈັນ! (a miracle baby!).   ເອລີ (Eli) ເກີດ
ກ່ອນກໍານົດ: 2-3 ເດືອນຫຼັງຈາກນ້ັນ, ແຕ່ລາວໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ໃນມື້ນ້ີເປັນຊາຍຫນຸ່ມທ່ີມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ.  ພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ຊົງຮັບຟັງຄວາມອາລັຍອາວອນຂອງເພ່ືອນຂ້ອຍ-ແຮສເຕີຣ໌   ເໝືອນດ່ັງພຣະອົງໄດ້ຊົງສະດັບຮັບຟັງ ຮັນນາອະທິ 
ຖານທູນຂໍ ສັຕວັດຜ່ານມາ. ແຮສເຕີຣ໌ໄດ້ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີ ຮັນນາເປັນຕົວຢ່າງ:  ສັະຕຣີທັງສອງໄດ້ອະທິຖານ  ຢ່າງຈິງຈັງ 
ແລະ ສັດຊ່ື. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1.   1 ຊາມູເອນ 1:1-2; 9-11 
1ມີຊາຍຄົນໜ່ຶງຊ່ືວ່າ ເອນການາ ເປັນຄົນຕະກູນເອຟຣາອິມ ລາວຢູ່ເມືອງຣາມາທາຢິມໂຊຟີມ ເທິງພູນ້ອຍເອຟຣາອິມ 
ລາວເປັນລູກຊາຍຂອງເຢໂຣຮາມ. ເຢໂຣຮາມເປັນລູກຂອງເອລີຮູ ຫລານຂອງໂຕຮູ ແລະເຫລັນຂອງຊູບ.    2ເອນກາ  
ນາມີເມັຽສອງຄົນຄື ນາງຮັນນາ ແລະນາງເປນິນນາ.  ເປນິນນາມີລູກ ແຕ່ຮັນນາບ່ໍມີລູກ. 
9ຄ້ັງນ່ຶງທ່ີຊີໂລ,  ຫລັງຈາກພວກເຂົາກິນເຂ້ົາແລ້ວ ນາງຮັນນາກໍລຸກຂ້ຶນໃກ້ປະຕູພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.   ປະ
ໂລຫິດເອລີກໍນ່ັງຢູ່ເທິງຕ່ັງອ້ີ. 10ຮັນນາຮູ້ສຶກຂົມຂ່ືນໃນໃຈຫຼາຍໃນຂະນະທ່ີນາງອ້ອນວອນຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ນາງໄດ້
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ຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມທຸກໃຈ.  11ນາງໄດ້ສາບານຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າ,    “ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ ຂໍພຣະອົງຊົງ
ທອດພຣະເນດເບ່ິງຂ້ານ້ອຍຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງແດ່ ຂໍຊົງທອດພຣະເນດເບ່ິງຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງຂ້ານ້ອຍ, ແລະຂໍ
ຊົງຈົດຈໍາ ຢ່າຫລົງລືມຂ້ານ້ອຍ. ຖ້າວ່າພຣະອົງຊົງປະທານລູກຊາຍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ, ຂ້ານ້ອຍຂໍສັນຍາວ່າ ຈະອຸທິດຖວາຍ
ເດັກນ້ັນ ໃຫ້ແກ່ພຣະອົງຕະຫຼອດຊ່ົວຊີວິດຂອງລາວ ແລະຜົມຂອງລາວຈະບ່ໍຖືກຕັດຈັກເທ່ືອ. 

 
       ຊີວິດຂອງຮັນນາເປັນການເຕືອນຄວາມຊົງຈໍາວ່າ  ພຣະເຈ້ົາຊົງຫ່ວງໃຍໃນການຮ້ອງຂໍຂອງພວກເຮົາ,    ແລະ 

ພຣະອົງຊົງສັດຊ່ືໃນການຕອບສນອງ.    ພວກເຮົາມັກທູນຂໍຕ່ໍພຣະອົງເລ້ືອຍໆ: ລາຍຊ່ືຂອງຄວາມຢາກໄດ້ (wants) 
ແລະປາຖນາ (desires), ແຕ່ ຮັນນາທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາພຽງສ່ິງດຽວ:      “ຂໍພຣະອົງຊົງປະທານລູກຊາຍແກ່ຂ້າຮັບໃຊ້
ຂອງພຣະອົງ”. 
       ການມີລູກ -ໂດຍສະເພາະລູກຊາຍ - ເປັນຄວາມສໍາຄັນທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສຸດໃນວັທນະທັມສມັຍນ້ັນ.    ພວກເຮົາສັງ 
ເກດເຫັນໃນຂ້ໍທີ 1 ໃນຂ້ໍອ້າງອີງເຖິງຊາຍຄົນນ່ຶງເປັນ “ລູກຊາຍ” ຂອງຊາຍອີກຄົນນ່ຶງ.  ຮັນນາມີປະສົບການໃນຄວາມ
ເສັຽຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີບ່ໍສາມາດໃຫ້ “ລູກຊາຍ ຫັຼງຈາກ ລູກຊາຍ” ເພ່ືອສືບວົງຕະກູນ.  ດ່ັງທ່ີໄດ້ເຫັນເດັກນ້ອຍເປັນເຄ່ືອງ
ໝາຍຂອງພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ.  ການປາສຈາກເດັກນ້ອຍເປັນພະຍານວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງພໍພຣະທັຍກັບຄອບຄົວ
ນ້ັນ.  ຮັນນາໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ກັບມົນທິນນ້ີ - ວັນແລ້ວວັນເລ່ົາ. ດ້ວຍເຫດນ້ີເອງ, ສ່ິງນ້ີຊ້ີໃຫ້ເຫັນແມ່ນຈຸດເດ່ັນພາໃຫ້
ນາງຈົດຈ່ໍໃສ່ໃນການວິງວອນອະທິຖານທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ໃຫ້ພຣະອົງຊົງປະທານລູກຊາຍໃຫ້ແກ່ນາງ. 
       ພວກເຮົາອາດຈະພົບເຫັນວ່າຕົນເອງຕົກຢູ່ໃນສະພາບນ້ີເໝືອນກັນ.  ໃນການລ້ົມລຸກຄຸກຄານກັບຄວາມ “ພຽງພໍ” 
ສໍາລັບຄົນອ່ືນ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຈົດຈໍາວ່າ “ພຽງພໍແລ້ວ” - ຫຼາຍກວ່າພຽງພໍອີກຊ້ໍາ ໃນແຜນການແລະອານາຈັກ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
       ຄວາມຈໍາເປັນ (the needs)   ທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງຮັນນາສາມາດຖືກຕອບສນອງໄດ້ດ້ວຍການແຊກແຊງຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາ(God’s intervention)ເທ່ົານ້ັນ. ດ້ວຍຫຢົດນ້ໍາຕາແລະຄວາມເຈັບປວດ, ຮັນນາໄດ້ສເນີຄວາມຈໍາເປັນຕ່ໍອົງພຣະ
ເຈ້ົາ. ນາງໄດ້ປະຕິຍານຢ່າງຫມັ້ນຄົງວ່າ: “ຖ້າພຣະເຈ້ົາຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງນາງ, ນາງຈະອຸທິດລູກໄວ້ກັບພຣະອົງ”. 
ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ 4 ຢ່າງ ຈາກການອະທິຖານຂອງຮັນນາ ດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ:  

1. ນາງໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ໃດ.  “ພຣະເຈ້ົາຈອມໂຢທາ” - ແຫ່ງກອງທັບ (The Lord of Armies). 
2. ນາງຈໍາເພາະເຈາະຈົງໃນການຮ້ອງຂໍ.   “ຂໍຊົງປະທານລູກຊາຍ” (Give your servant a son). 
3. ນາງຍອມຈໍານົນຕ່ໍແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ. ນາງຮຽກຕົວເອງວ່າ: “ຂ້າຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ” (your servant). 
4. ນາງມີຄວາມຫວັງ(ຕ້ັງໃຈ).  “..ຈະອຸທິດຖວາຍເດັກນ້ັນ ໃຫ້ແກ່ພຣະອົງຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງລາວ..” (ຂ້ໍ 11) 

ບາງຄ້ັງຄໍາອະທິຖານຂອງພວກເຮົານ້ັນຈໍາເພາະເຈາະຈົງເໝືອນຂອງຮັນນາ. ພຣະເຈ້ົາອາດຈະຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງ 
ພວກເຮົາໄວໂດຍຊົງກ່າວວ່າ: “ແມ່ນແລ້ວ” (yes), ຫືຼ ຄືກັນກັບ ຮັນນາ, ອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີກ່ອນທ່ີພຣະອົງຈະຊົງ 
ຕອບ.   ພຣະເຈ້ົາອາດຈະບອກພວກເຮົາວ່າ: “ບ່ໍ” (no), ແຕ່ຄໍາຕອບຂອງພຣະອົງທັງໝົດນ້ັນໄດ້ຊົງອອກແບບ(ມີພຣະ 

ປະສົງ) ເພ່ືອສ່ັງສອນໃຫ້ພວກເຮົາອາສັຍ (ເພ່ິງພາ) ພຽງພຣະອົງເທົ່ານ້ັນ. 

ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບການອະທິຖານຂອງ ຮັນນາ? 
 

2.  1 ຊາມູເອນ 1:17-18; 26-28 
17ເອລີເວ້ົາວ່າ, “ຈ່ົງໄປເປັນສຸກເຖ້ີນ ຂໍພຣະເຈ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອນປະທານພອນຕາມທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຮ້ອງຂໍຕ່ໍພຣະອົງ.”  
18ນາງຕອບວ່າ, “ຂໍທ່ານຈ່ົງຄິດເມດຕາປານີຂ້ານ້ອຍເລ້ືອຍໆເຖ້ີນ”   ແລ້ວນາງກໍຈາກໄປ ຕ່ໍຈາກນ້ັນມາ ນາງຈ່ຶງກິນ 
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ເຂ້ົາ ແລະຄວາມໂສກເສ້ົາກໍທຸເລົາລົງ. ********************************************** 
26ແລ້ວພວກເຂົາກໍຂ້າງົວເຖິກໂຕນ້ັນ ແລະນຳເອົາເດັກນ້ອຍນ້ັນມາຫາເອລີ. ຮັນນາເວ້ົາຕ່ໍເອລີວ່າ, “ຂໍໂທດທ່ານ, ທ່ານ
ຈ່ືຂ້ານ້ອຍໄດ້ບໍ? ຂ້ານ້ອຍຄືຜູ້ຍິງທ່ີທ່ານເຄີຍເຫັນ ຢືນອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ີ.        27ຂ້ານ້ອຍໄດ້ທູນຂໍລູກ
ຈາກພຣະອົງ ແລະພຣະອົງກໍຊົງປະທານໃຫ້ຕາມທ່ີຂ້ານ້ອຍໄດ້ທູນຂໍ.  28ດ່ັງນ້ັນ, ຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງຂໍອຸທິດຖວາຍເດັກນ້ອຍ 
ນ້ີໃຫ້ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  ຂໍໃຫ້ລາວເປັນຂອງພຣະອົງຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງລາວເຖ້ີນ.” ແລ້ວພວກເຂົາກໍພາກັນຂາບ
ໄຫວ້ ນະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ. 
 
       ນາງຮັນນາໄດ້ຖອກເທຫົວໃຈຂອງນາງຮ້ອງໄຫ້ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ນາງກໍຈາກພຣະວິຫານໄປດ້ວຍຄວາມບ່ໍສ້ິນຫວັງ
(ຮູ້ສຶກບ່ໍເສັຽໃຈ)ອີກຕ່ໍໄປ.    ປະໂຣຫິດເອລີໄດ້ຮັບປະກັນຕ່ໍນາງວ່າອົງພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຍິນຄໍາຮອ້ງທຸກຂອງນາງ  .  ແຕ່
ທ້າຍທ່ີສຸດ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງ ຮັນນາ ບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນການຮັບປະກັນຂອງປະໂຣຫິດເອລີ, ແຕ່ຢູ່ໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຜູ້ຊົງໄດ້ຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງນາງ.    ນາງໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກຊ່ຶງມາຈາກການ   ປະຖ້ິມຄວາມປາຖນາຂອງຕົນເອງ ຕ່ໍ 
ພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະເຈ້ົາ. 
         ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕອບການທູນຂໍຂອງຮັນນາໂດຍຊົງປະທານລູກຊາຍໃຫ້ນາງ.    ນາງໄດ້ໃຫ້ຊ່ືແກ່ບຸດຊາຍນ້ີວ່າ   
“ຊາມູເອນ”,   ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າ “ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຍິນ”,    ຊ່ຶງເປັນການເຕືອນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຍິນຄໍາທູນຂໍຂອງ   
ຮັນນາ.  ຊ່ືຂອງນາງຮັນນາມີຄວາມໝາຍວ່າ: “ພຣະຄຸນ”(Grace),   ຊ່ຶງແມ່ນຮູບພາບທ່ີເຫມາະສົມກັບຄວາມພໍພຣະ
ທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍແມ່ຍິງທ່ີເປັນຫມັນ.     ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຍິນຄໍາຂໍຮ້ອງ(ອະທິຖານ)ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຊົງປະທານ 
ພຣະຄຸນ ທ່ີພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນທ່ີຈະໄດ້ຮັບ(God’s Grace that we don’t deserve)ຂອງພຣະອົງແກ່ພວກເຮົາ. 
         ຮັນນາໄດ້ຕິດຕ່ໍກັບລູກຊາຍຂອງນາງຢູ່ສເມ.ີ    ນາງໄດ້ກັບມາສູ່ພຣະວິຫານທຸກໆປີ, ນໍາຂອງຂວັນແລະຜ້າຄຸມ     
ໃໝ່ມາໃຫ້ ຊາມູເອນ (1 ຊມອ 2:19).  ນາງບ່ໍເຄີຍປ່ອຍປະ ຊາມູເອນ ຈັກເທ່ືອ, ພຽງແຕ່ໄດ້ມອບລູກຊາຍໃຫ້ຄືນແກ່ 
ພຣະເຈ້ົາ,ແລະວາງໃຈໃນຊີວິດຂອງລາວໃນສີພຣະຫັດຂອງອົງພຣະຜູ້ສ້າງຈັກວານ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສືບຕ່ໍຕອບຄໍາອະທິ 
ຖານຂອງຮັນນາ!   ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ນາງໄດ້ມີລູກຕ່ືມອີກ 5 ຄົນ - ລູກຊາຍ 3 ຄົນ ແລະ ລູກຍິງ 2 ຄົນ (1 ຊມອ  2:21).   

ແມ່ນຫຍັງຄືພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງຊ່ວຍພວກເຮົາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາສາມາດວາງໃຈໃນພຣະອົງ? 

3.  1 ຊາມູເອນ 2:1-3 
1ນາງຮັນນາໄດ້ອ້ອນວອນວ່າ: “ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂ້ານ້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊ່ືນ.    ຂ້ານ້ອຍມີ
ຄວາມສຸກໃຈຍ້ອນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທຳ.  ຂ້ານ້ອຍຫວົທ້າທາຍໃສ່ສັດຕຣູຂອງຂ້ານ້ອຍ.     ຂ້ານ້ອຍ  ເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມມ່ວນຊ່ືນ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍເຫລືອຂ້ານ້ອຍ.  2ບ່ໍມີຜູ້ໃດບໍຣິສຸດດ່ັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ບ່ໍມີພຣະຜູ້ຄຸ້ມຄອງອົງ
ໃດເໝືອນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ. 3ສຽງໂອ້ອວດຂອງເຈ້ົານ້ັນຈ່ົງມິດ.  ຄຳເວ້ົາທ່ີຈອງຫອງຈ່ົງມິດເສັຽ ເພາະພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງ.  ພຣະອົງຊົງຕັດສິນການກະທຳທຸກຢ່າງຂອງມະນຸດ. 
 
       ຮັນນາຕອບສນອງຕ່ໍຄໍາຕອບຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ຊົງຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງນາງ    ດ້ວຍການສັຣເສີນແລະດ້ວຍ
ການຂອບພຣະຄຸນ.      ຄໍາອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໝົດຫວັງຂອງນາງໃນບົດທີ 1 ກັບກາຍມາເປັນຄໍາສັຣເສີນດ້ວຍຊັຍ
ຊະນະໃນບົດທີ 2.    ຮັນນາມີຄວາມປິຕິຍິນດີໃນຣາຊາທິປະໄຕແລະພຣະອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ນ້ີແມ່ນຊ່ວງເວລາ
ສຸດຍອດຂອງຮັນນາທ່ີໄດ້ມອບຊາມູເອນໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ.    ມັນເປັນການປະກາດຂອງຄວາມສໍາເຣັດຂອງຄໍາສັນຍາ
ຂອງນາງ ແລະ ເປັນການຮັບຮູ້ການຊົງປະທານຂອງພຣະເຈ້ົາແກ່ນາງເອງ,   ແລະອະນາຄົດຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອນ. 
ຮັນນາສັຣເສີນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສໍາລັບສ່ິງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
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 ຄວາມບໍຣິສດຸຂອງພຣະເຈ້ົາ.   “ບ່ໍມີຜູ້ໃດບໍຣິສຸດເໝືອນດ່ັງອົງພຣະເຈ້ົາ, ບ່ໍມີພຣະອ່ືນນອກຈາກພຣະອົງ!” 

ພຣະອົງຊົງເປັນເອກລັກສະນະ(ບ່ໍຄືໃຜ ແລະ ບ່ໍມີໃຜຄື).  ພຣະອົງຊົງຢືນຢູ່ແລະແຍກຈາກການຊົງສ້າງຂອງ 
ພຣະອົງ.  ແລະພຣະອົງເທ່ົານ້ັນຊົງສາມາດເຮັດໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາ. 

 ການຮູ້ສາຣະພັດຂອງພຣະອົງ. ຮັນນາໄດ້ປະກາດການຮູ້ສາຣະພັດຂອງພຣະເຈ້ົາ(God’s omniscience)   

ຫຼື “ພຣະເຈ້ົາອົງສັບພັນຍູ - OmniScience God”. ຄືຄວາມສາມາດຂອງພຣະອົງທ່ີຊົງຢ່ັງຮູ້ກ່ຽວກັບທຸກສ່ິງ 
ທຸກຢ່າງໂດຍປາສຈາກຂອບເຂດ. 

      ຫຼາຍຄ້ັງ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບຄໍາຂໍຮ້ອງ “ກົງເປ໊ັຽະ” ກັບຄໍາອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາ 
ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ລໍຄອຍດົນນານເຊ່ັນດຽວກັນ -ຫືຼກະທ້ັງດຽວນ້ີກ່ໍຍັງລໍຄອຍຢູ່ -ສໍາລັບພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຕອບຄວາມຈໍາເປັນ 

ສ່ວນເລິກ.  ສໍາລັບພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍ, ເບ່ິງຄືຈ່ັງວ່າການຕອບສນອງຕ່ໍສະຖານະການອັນເຈັບປວດນ້ັນຍັງຢູ່ 
ໄກຫຼາຍແທ້ໆ.  ຢ່າຍົກເລີກເລີຍ!   ສືບຕ່ໍອະທິຖານດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ, ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງໃນຜົນຮັບທ່ີຈະອອກມາ,  
ແລະຈ່ົງມີຄວາມອົດທົນພາກພຽນພະຍາຍາມໃນການຂໍຮ້ອງນ້ັນ. ອົງພຣະເຢຊູເຊີນຊວນໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມພະຍາ 
ຍາມ (ລກ 18:1-8)!   ແລະໃນເມ່ືອພຣະອົງຕອບສນອງຄໍາອະທິຖານຂອງທ່ານ, ຈ່ົງມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການສັຣ 
ເສີນ ແລະ ນະມັສການເຊ່ັນດຽວກັນ. 
 

ທ່ານເຄີຍເຫັນການຊົງທໍາງານຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜ່ານການອະທິຖານ ໃນກຸ່ມຂອງພວກທ່ານໃນວິທີໃດ? 

 
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

    ຈ່ົງຕ້ັງໃຈອະທິຖານດ້ວຍຄວາມອົດທົນພາກພຽນພະຍາຍາມໃນອາທິດນ້ິ.  ຈົງເລືອກເອົາວິທີການຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 ຈ່ົງອະທິຖານ.  ຖ້າຫາກທ່ານຍັງບ່ໍທັນມີນິສັຍໃນການອະທິຖານ ຈ່ົງເລ້ີມຕ້ົນດຽວນ້ິ!  ຢ່າພຽງແຕ່ເຮັດບາງຄ້ັງ
ບາງຄາວເທ່ົານ້ັນ. ຈ່ົງຈັດເວລາໄວ້ແຕ່ລະມ້ື ເພ່ືອການສົນທະນາກັບພຣະເຈ້ົາ ໂດຍປາສຈາກການຕັດບົດ 
ແລະ ການລົບກວນແຊກແຊງໃດໆທ້ັງສ້ິນ. 

 ຈ່ົງອະທິຖານຮ່ວມກັບຄົນອ່ືນ.   ແບ່ງປັນຄວາມຈໍາເປັນ (the needs) ກັບຄົນອ່ືນ. “ເຮົາບອກແກ່ພວກທ່ານ
ອີກວ່າ ຖ້າໃນພວກທ່ານທ່ີຢູ່ໃນໂລກສອງຄົນຈະຮ່ວມໃຈກັນຂໍສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດ ພຣະບິດາຂອງເຮົາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່
ໃນສວັນກໍຈະຊົງກະທຳໃຫ້.  ດ້ວຍວ່າມີສອງ ຫືຼ ສາມຄົນປະຊຸມກັນໃນນາມຂອງເຮົາຢູ່ບ່ອນໃດ, ເຮົາກໍຢູ່ຖ້າມ 
ກາງເຂົາຢູ່ບ່ອນນ້ັນແຫຼະ.”  (ມທ 18:19-20). 

 ຈ່ົງອະທິຖານດ້ວຍບັນຊີລາຍຊ່ື.  ຈ່ົງເລ້ີມອະທິຖານດ້ວຍລາຍຊ່ື ຫືຼ ບັນທຶກລາຍການຄໍາຮ້ອງຂໍ. ຈົດບັນທຶກ
ຂ້ໍພຣະຄັມພີທ່ີກ່ຽວກັບ ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະ ແຜນການຂອງພຣະອົງ ສໍາລັບຊີວິດຂອງທ່ານ. 
ຈົດບັນທຶກກ່ຽວກັບວິຖີທາງທ່ີທ່ານເຫັນການທໍາງານຂອງພຣະເຈ້ົາ ຖ້າມກາງຄວາມຈໍາເປັນຂອງທ່ານ. 
 

ບາງຄ້ັງການຕອບສນອງໃນທາງບວກຂອງຄໍາອະທິຖານອາດຈະຄິດວ່າເປັນໄປໄດ້ຍາກ.  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງ
ແກ່ພວກເຮົາຫຼວງຫຼາຍໃນອະດີດ, ແລະ ຫຼາຍຢ່າງໃນປັດຈຸບັນ, ຊ່ຶງເຕືອນຄວາມຊົງຈໍາແກ່ພວກເຮົາ ໃຫ້ສືບຕ່ໍວິງວອນ 
ອະທິຖານດ້ວຍຄວາມໝ້ັນໃຈ. 

                              ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  www.lsbf.org  ໂດຍ  SSK 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 23 ມິຖຸນາ 2019 (06-23-2019) 

 

ອາບີກາຍ: ການແຊກແຊງຄວາມເຊ່ືອ 
 

ແມ່ນໃຜທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຢູ່ຝ່າຍທ່ານ ໃນກໍຣະນີທີ່ທ່ານກໍາລັງມີບັນຫາ? 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ຈ່ົງຍົກພຣະກຽດພຣະຄຣິດ ໂດຍການກ້າວເຂ້ົາມາເພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ່ງ. 

 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
       ມັນເປັນການດີສເມີທ່ີມີໃຜຜູ້ນ່ຶງຢູ່ຄຽງຂ້າງ(ຝ່າຍ)ທ່ານ.  ເອັມມາ ມີ ໂມລລີ.  ເອັມມາແມ່ນໝານ້ອຍໃນຄອບຄົວ. 
ມັນແມ່ນໝານ້ອຍເຜ່ົາ ຢໍກີບປູ (Yorkiepoo) ຊ່ຶງເປັນໝາທ່ີໄຮ້ດຽງສາ ແລະມັກບ່ໍລະວັງຕົວຕ່ໍສະພາບແວດລ້ອມຂອງ 
ຕົນ.   ໂມລລີແມ່ນໝາອີກໂຕນ່ຶງໃນຄອບຄົວເຮົາ.  ມັນແມ່ນ “ຄົນລ້ຽງເດັກ” ຂອງຄອບຄົວເຮົາ ເພາະວ່າມັນເປັນໂຕທ່ີ
ຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຄົນວ່າຢູ່ໃສແລະເວລາໃດ.    ແມ້ກະທ້ັງລາດຕະເວນຍາມກາງຄືນເພ່ືອຄວາມແນ່ໃຈວ່າທຸກຄົນໄປ
ນອນແລ້ວ. ໂມລລີ ເປັນຜູ້ເລ້ົາໂລມໃຈ, ແຕ່ລາວຍັງເປັນຜູ້ຮັກສາຄວາມສງົບອີກດ້ວຍ. 
      ເມ່ືອຕອນພວກເຮົາຍ້າຍເຂ້ົາບ້ານໃໝ່ຊ່ຶງມີທ່ີກວ້າງແລະບ່ໍມີຮ້ົວອ້ອມ,    ໝາທັງສອງໂຕໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຄ້ົນຫາອານາ 
ເຂດຂອງພວກມັນ.  ໝາໃຫຍ່ 60 ປາວໂຕນ່ຶງຂອງຄົນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ໄດ້ແລ່ນມາຫາເພື່ອທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບໝາ 
5 ປາວ ເອັມມາ.    ແຕ່ແລ້ວ ໂມລລີຟ້າວແລ່ນເຂ້ົາໄປປາກົດຕົວຢູ່ລະຫວ່າງກາງໝານ້ອຍເອັມມາ ແລະ ໝາໂຕໃຫຍ່
ຫຼາຍກວ່າ.   ໂມລລີ ເອງບ່ໍແມ່ນໝາຕົວໃຫຍ່, ແຕ່ວ່າລາວປາຖນາແລະພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະສ່ຽງອັນຕະລາຍເພ່ືອປົກປ້ອງ
ຄຸ້ມຄອງເອັມມາ. 
      ບາງຄົນອາດຈະຄິດວ່າມັນບ່ໍແມ່ນທຸຣະຂອງຕົນທ່ີຈະກະທໍາເໝືອນດ່ັງໂມລລີ ແລະພະຍາຍາມປ້ອງກັນຄວາມຂັດ 
ແຍ່ງທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ.   ມີຍິງຄົນນ່ຶງໃນພຣະຄັມພີພຣະສັນຍາເດີມ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງໃນທາງບວກໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາເຮັດ (ຄືການກະໂດດເຂ້ົາມາທໍາການແຊກແຊງໃນສາຖານະການ). 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1.   1 ຊາມູເອນ 25:2-3; 14-17 
2ແລະດາວິດໄດ້ລົງໄປຍັງຖ່ິນແຫ້ງແລ້ງກັນດານປາຣານ. ມີຊາຍຄົນໜ່ຶງໃນເມືອງມາໂອນຊ່ຶງມີທ່ີດິນຢູ່ໃນກາເມນລາວ
ເປັນຄົນຮ່ັງມີຫລາຍ ລາວມີແກະສາມພັນໂຕ   ແລະແບ້ໜ່ຶງພັນໂຕ ລາວຢູ່ກາເມນເວລາທ່ີລາວຕັດຂົນແກະຂອງລາວ   
3ຊາຍຄົນນ້ີຊ່ືນາບານ, ເມັຽຂອງລາວຊ່ືອາບີກາຍ ຍິງຄົນນ້ີເປັນຄົນງາມແລະສລາດ. ແຕ່ຜົວຂອງນາງເປັນຄົນໃຈແຂງ
ກະດ້າງ ແລະປະພຶດຕົວຊ່ົວຊ້າ ລາວເປັນຄົນເຊ້ືອສາຍຂອງກາເລັບ. 
14ແຕ່ມີຄົນໜຸ່ມຄົນໜ່ຶງໄປບອກນາງອາບີກາຍເມຽັຂອງນາບານວ່າ “ເບ່ິງແມ, ດາວິດສ່ົງຜູ້ສ່ົງຂ່າວມາຈາກຖ່ິນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານເພື່ອຈະຄຳນັບນາຍຂອງພວກເຮົາ ແລະນາຍໄດ້ເວ້ົາຮ້າຍຕ່ໍຄົນເຫລ່ົານ້ັນ    15ແຕ່ຄົນເຫລ່ົາ ນ້ັນເຮັດການດີຕ່ໍ
ພວກເຮົາຫລາຍ ແລະບ່ໍມີໃຜຮົບກວນພວກເຮົາ ແລະສ່ິງຂອງຕ່າງໆກໍບ່ໍໄດ້ສູນເສັຽໃນລະຫວ່າງທ່ີພວກເຮົາຢູ່ຮ່ວມກັບ

 



2 
 

ພວກເຂົາໃນທ່ົງນາ.   16ພວກເຂົາເປັນຄືກັບກຳແພງຂອງພວກເຮົາທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນຕລອດເວລາທ່ີພວກເຮົາ
ລ້ຽງແກະຢູ່ກັບພວກເຂົາ. 17ບັດນ້ີ ຂໍທ່ານຮັບຮູ້ເຣ່ືອງນ້ີ ແລະຕັດສິນວ່າຍານາງຄວນຈະເຮັດຢ່າງໃດ? ເພາະພວກເຂົາ
ຄົງມຸ້ງຮ້າຍຕ່ໍນາຍຂອງພວກເຮົາ ແລະຕ່ໍຄອບຄົວນາຍທັງໝົດກໍໄດ້.  ນາຍນ້ັນເປັນຄົນຮ້າຍຫຼາຍ ໃຜຈະເວ້ົານໍາເພ່ິນກໍ 
ບ່ໍໄດ້.” 

 
       ແມ່ນການກົງກັນຂ້າມແທ້ໆລະຫວ່າງຜົວ-ເມັຽຄູ່ນ້ີ!  ໃນຂະນະທີ່ອາບີກາຍເປັນຄົນ “ສລຽວສລາດແລະ
ສວຍສົດງົດງາມ”, ນາບານເປັນຄົນ “ຫຍາບຊ້າແລະຊ່ົວຮ້າຍ”.  ເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງ, ອາບີກາຍເປັນຄົນ “ສລາດ” 
(levelheaded); ໃນຂະນະທີ່ຜົວຂອງນາງເປັນຄົນ “ໂງ່”(knucklehead).  ນ້ີເບ່ິງຄືວ່າແມ່ນກໍຣະນີດ້ັງເດີມ
ທີ່ວ່າ “ກົງກັນຂ້າມດຶງດູດ” (opposites who attract).  ແຕ່ໃນວັທນະທັມຕະເວັນອອກ, ມັນເບ່ິງຄືວ່າການ
ແຕ່ງງານຂອງພວກເພ່ິນໄດ້ຖືກຈັດແຈ່ງໄວ້ແລ້ວ(ໂດຍຜູ້ປົກຄອງ).    ອາບີກາຍຄົງບ່ໍມີສິດປະຕິເສດໃນການ
ສົມຣົດຂອງນາງກັບນາບານ, ຊ່ຶງຊ່ືນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າ “ຄົນໂງ່”. 
       ໂດຍກົງກັນຂ້າມ,  ອາບີກາຍເປັນຄົນສລາດ. ນ້ີແມ່ນຫຼາຍກວ່າ “ສລາດຕາມປ້ຶມ”(book smarts) ຊ່ຶງ
ໝາຍເຖິງອ່ອນປະສົບການ(ຫືຼຮູ້ພຽງຈາກຕໍາຣາເທົ່ານ້ັນ).  ຄໍາເວ້ົາເຮັບເຣີສໍາລັບ “ສລາດ” ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບ 
“ດີ” ອາບີກາຍໄດ້ສະແດງອອກເຖິງອາຣົມສລາດ ແລະຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນວິຖີທາງທີ່ນາງໄດ້ຕອບສນອງຕ່ໍ
ສະພາບການໃນບົດນ້ີ.  ນາງສາມາດເບ່ິງເຫັນສ່ິງທ່ີເປັນຄວາມຈິງແລະຖືກຕ້ອງ,   ແລະນ້ັນກໍເປັນຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີ

ເລິກເຊ່ິງວ່ານາງສົມຄວນຈະເຮັດຫຍັງ. 
       ກະສັດດາວິດໄດ້ສ່ົງຄົນຂອງພຣະອົງໄປຖາມຄວາມສຸກທຸກ,   ເພ່ືອຫວັງສ່ິງຕອບແທນຕ່ໍການພິທັກຮັກສາທ່ີພຣະ
ອົງໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄົນລ້ຽງແກະຂອງນາບານຊ່ຶງອາສັຍຢູ່ໃນຖ່ິນທຸຣະກັນດານ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ນາບານໄດ້ສ່ົງພວກເຂົາກັບ
ໄປຫາກະສັດດາວິດມືເປ່ົາ -   ສະແດງເຖິງຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ແລະ ຄວາມໂງ່ຈ້າຂອງນາບານ.    ສໍາລັບທຸກສ່ິງດີໆທ່ີ
ພວກເຮົາຮູ້ກ່ຽວກັບກະສັດດາວິດ, ໃນຂະນະນ້ັນ, ການໂຕ້ຕອບຂອງພຣະອົງບ່ໍເປັນສ່ິງທ່ີດີ.    ເປ້ົາໝາຍຂອງພຣະອົງ
ກັບກາຍມາເປັນການຕອບໂຕ້ດ້ວຍການລ້າງແຄ້ນຕ່ໍນາບານ ແລະຕລອດໝົດທ້ັງຄອບຄົວໂດຍການສ່ົງພົນທະຫານສ່ີ
ແສນຄົນມຸ່ງໜ້າສູ່ກາເມນ, ເພ່ືອຕອບສນອງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຂອງນາບານດ້ວຍການທໍາລາຍ. 
 

 

2.  1 ຊາມູເອນ 25:23-28 
23ເມ່ືອນາງອາບີກາຍເຫັນດາວິດ ນາງກໍຟ້າວລົງຈາກຫຼັງລໍກ້ົມໜ້າລົງຕ່ໍໜ້າດາວິດ ແລະຂາບລົງດິນ.  24ນາງຂາບລົງທ່ີ
ຕີນຂອງດາວິດ ແລະກ່າວວ່າ “ຂໍໃຫ້ຍິງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານໄດ້ເວ້ົາໃຫ້ທ່ານຟັງ ແລະຂໍທ່ານໄດ້ໂຜດຟັງສຽງຂອງຍິງຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ຂອງທ່ານເທ້ີນ, ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍເອີຍ (ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຖືກໂທດແຕ່ຜູ້ດຽວ) ຄວາມຊ່ົວຊ້ານ້ັນ ຢູ່ທ່ີຂ້ານ້ອຍແຕ່ 
ຜູ້ດຽວ.   25ຂໍເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຢ່າໄດ້ເອົາຄວາມກັບຊາຍອັນທະພານຄົນນ້ີເລີຍ ເພາະລາວເປັນຄືກັບຊ່ືຂອງລາວ 
ນາບານເປັນຊ່ືຂອງລາວ ແລະຄວາມໂງ່ຈ້າກໍຢູ່ກັບລາວ ແຕ່ຂ້ານ້ອຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຍິງຂອງທ່ານບ່ໍໄດ້ເຫັນພວກຄົນໜຸ່ມ
ຂອງເຈ້ົານາຍຊ່ຶງເຈ້ົານາຍໄດ້ໃຊ້ໄປນ້ັນ.   26ດ່ັງນ້ັນ,   ບັດນ້ີເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍເອີຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະຊົນຢູ່ 
ແລະຈິດໃຈຂອງທ່ານກໍມີຊີວິດຢູ່   ດ້ວຍວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫ້າມທ່ານຈາກການເຮັດໃຫ້ຄົນເລືອດຕົກ ແລະຈາກການ
ແກ້ແຄ້ນດ້ວຍມືຂອງທ່ານເອງ ເພາະສະນ້ັນ ຂໍໃຫ້ສັດຕຣູຂອງທ່ານ ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີເຮັດຮ້າຍຕ່ໍເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ
ຈ່ົງເປັນຄືນາບານ.     27ດຽວນ້ີ ຍິງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານໄດ້ນຳເອົາເຄ່ືອງຖວາຍເຫລ່ົານ້ີມາມອບໃຫ້ເຈ້ົານາຍ, ເພ່ືອທ່ານ

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນສ່ິງທີ່ປະທັບໃຈທ່ານ ກ່ຽວກັບອາບີກາຍ ໃນຂ້ໍພຣະຄັມພີເຫ່ົຼານ້ີ? 
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ຈະໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ບັນດາຄົນໜຸ່ມທ່ີຕິດຕາມເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ 28ຂໍໄດ້ໂຜດອະພັຍການລະເມີດຂອງຍິງຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ຂອງທ່ານເທ້ີນ: ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະເຮັດໃຫ້ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍເປັນຄອບຄົວທ່ີໝ້ັນຄົງຢ່າງແນ່ນອນ, ດ້ວຍ
ວ່າເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍເຮັດສົງຄາມຝ່າຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕາບໃດທ່ີທ່ານມີຊີວິດຢູ່ຈະຫາຄວາມຊ່ົວກໍບ່ໍຫ່ອນເຫັນໃນ
ຕົວທ່ານຈັກເທ່ືອ.  

 
       ການປະເຊີນໜ້າຂອງນາງອາບີກາຍ ແລະ ກະສັດດາວິດ  ເປັນນ່ຶງຂອງການປະເຊີນໜ້າທ່ີສົນໃຈທ່ີສຸດລະຫວ່າງ 
ຜູ້ຍິງກັບຜູ້ຊາຍໃນພຣະຄັມພີ.   ແມ່ນແລ້ວ,  ອາບີກາຍໄດ້ຈັດການກັບສະຖານະການ:  ດ້ວຍສະຕິປັນຍາ, ດ້ວຍການ
ຖ່ອມໃຈ, ດ້ວຍຊັບພຍາກອນ, ດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງ, ແລະ ດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ.   ໃນຂະນະທ່ີນາງໄດ້ເວ້ົາກັບກະສັດ 
ດາວິດ, ອາບີກາຍໄດ້ເຮັດສ່ີຢ່າງທ່ີສໍາຄັນດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 ນາງໄດ້ເຂ້ົາແຊກແຊງຕ່າງໜ້າສາມ.ີ   ໃນການສາລະພາບຂອງນາງ,  ອາບີກາຍໃດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຈໍາ

ເປັນທ່ີນາງຈະຕ້ອງຄວນລະວັງແລະຮັກສາ ໃນສວັດດິການຂອງສາມີຂອງນາງ (ນາບານ).   
 ນາງທູນຂໍການໃຫ້ອະພັຍ.  ເຖິງແມ້ນວ່ານາງໄດ້ຍອມຮັບການຕິຕຽນຂອງສາມີຂອງນາງ, ນາງໄດ້ທູນຂໍການ

ໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດບາບ. 
 ນາງໄດ້ເປີດເຜີຍຊາຕາກັມຂອງກະສັດດາວິດ.     ອາບີກາຍໄດ້ແບ່ງປັນການເຂ້ົາໃຈໃນພຣະປະສົງຂອງອົງ 

ພຣະເຈ້ົາ    ແລະແຜນການສໍາລັບກະສັດດາວິດໃນການຊົງເປັນຜູ້ປົກປ້ອງແລະປົກຄອງຊົນຊາດອິສຣາເອນ. 
 ນາງໄດ້ສແວງຫາປ້ອງກັນກະສັດເດວິດໃນການນໍາການຕັດສິນມາສູ່ຕົນເອງ.    ອາບີກາຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈ

ກະສັດດາວິດອ່ອນໂຍນແລະການແກ້ແຄ້ນຂອງພຣະອົງ. ດ້ວຍການຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກກະສັດດາ
ວິດໃຫ້ເປັນກະສັດອົງຕ່ໍໄປ, ນາງໄດ້ໜຸນໃຈພຣະອົງໃຫ້ລືມເຫດການທ່ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນເພື່ອອະນາຄົດອັນຍ່ິງໃຫຍ່. 
 

 

3.  1 ຊາມູເອນ 25: 32-35 
32ດາວິດຈ່ຶງກ່າວແກ່ອາບີກາຍວ່າ “ສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງຊາວອິສຣາເອນຜູ້ໄດ້ໃຊ້ເຈ້ົາມາພົບກັບຂ້ອຍ
ໃນມືນ້ີ້.     33ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຈ້ົາກໍເປັນພຣະພອນ ແລະຂໍໃຫ້ຕົວເຈ້ົາໄດ້ຮັບພຣະພອນເພາະເຈ້ົາໄດ້ປ້ອງກັນເຮົາ 
ໃນມືນ້ີ້ໃຫ້ພ້ົນຈາກການເຮັດໃຫ້ຄົນເລືອດຕົກ, ແລະຈາກການແກ້ແຄ້ນດ້ວຍມືຂອງເຮົາເອງ   34ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຫ້າມເຮົາຈາກການທຳຮ້າຍພວກເຈ້ົານ້ັນກໍຊົງພຣະຊົນຢູ່,  ຖ້າເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຟ້າວມາພົບເຮົາ,  ມື້ 
ອ່ືນເຊ້ົາຈະບ່ໍມີຫຍັງເຫລືອແກ່ນາບານແມ່ນແຕ່ຊາຍຄົນໜ່ຶງ”    35ແລ້ວ    ດາວິດກໍຮັບບັນດາສ່ິງຂອງທ່ີນາງໄດ້ນຳມາ
ຈາກມືຂອງນາງ, ແລະດາວິດກ່າວແກ່ນາງວ່າ “ຈ່ົງກັບເມືອບ້ານເຮືອນຂອງເຈ້ົາດ້ວຍສັນຕິສຸກສາ, ເຮົາໄດ້ຟັງສຽງຂອງ
ເຈ້ົາແລ້ວ ແລະເຮົາກໍຍອມຮັບຄຳຂອງເຈ້ົາ.” 
 
     ຄວາມເອ້ືອເຟື້ອເຜ່ືອແຜ່ ແລະ ວາທະສິນຂອງນາງອາບີກາຍ ໄດ້ຟັນຝ່າຫົວໃຈແລະການກະທໍາຂອງກະສັດດາວິດ. 
ນາງໄດ້ອຸທິດພາກສ່ວນໃຫຍ່ໃນສົມບັດຂອງຄອບຄົວຂອງນາງ,  ທໍາຕົນເປັນຜູ້ສ້າງສັນຕິສຸກ, ແລະປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຊີ 
ວິດຂອງທຸກໆຄົນ.   ທັງເປັນການທ້າທາຍ ແລະ ເປັນການໜຸນໃຈຈາກຄໍາເວົ້ານາງອາບີກາຍ,  ກະສັດດາວິດໄດ້ຕອບ 
ສນອງດ້ວຍພຣະພອນສາມປະການ ດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ. 

1. ກະສັດດາວິດສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໃນການຊົງທໍາງານໃນຫົວໃຈຂອງອາບີກາຍແລະໃນການສ່ົງນາງມາຫາພຣະ
ອົງ. 

ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ຢາ່ງໃດວ່າ ເປັນການດີທ່ີສຸດທ່ີເຂ້ົາແຊກແຊງໃນຄວາມຂັດແຍ່ງ ຫືຼພຽງແຕ່ເບ່ິງຢູ່ຂ້າງນອກ? 
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2. ກະສັດດາວິດອວຍພອນຄວາມຢ່ັງຮູ້ເຫັນໄກ(ສລາດ)ຂອງອາບີກາຍ.    ພຣະອົງຊົງຍ້ອງຍໍນາງສໍາລັບຄວາມ 
ເຂ້ົາ ໃຈແລະການຕັດສິນທ່ີດີຂອງນາງ. 

3. ກະສັດດາວິດອວຍພອນອາບີກາຍສໍາລັບການກ້າວເຂ້ົາມາແລະປ້ອງກັນການເສັຽຊີວິດຈາກການລ້າງແຄ້ນ. 
 

       ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງທຳງານຕາງໜ້າທັງສອງຄື   ອາບີກາຍ ແລະກະສັດດາວິດ.    ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ລ້າງແຄນໃຫ້ກັບ 
ຄວາມໂງ່ຈ້າຂອງນາບານໂດຍການໂຈມຕີລາວໃຫ້ເຖິງຕາຍໃນບ່ໍດົນມື້ຕ່ໍມາ (ເບ່ິງຂ້ໍ 37-38). ນ້ີເປັນການເຕືອນພວກ 
ເຮົາວ່າພຣະເຈ້ົາຈະນໍາການຍຸດຕິທັມມາໃນວັນແລະເວລາຂອງພຣະອົງ.  ພຣະອົງຈະຊົງທຳງານໃນນາມ(ແທນ)ພວກ 
ເຮົາ ໃນເມ່ືອພວກເຮົາຕິດຕາມພຣະອົງ. 
       ພຣະຄັມພີເຮັດໃຫ້ມີການອ້າງອີງເລ້ືອຍໆກ່ຽວກັບການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມສອດຄ້ອງ(ເປັນອັນດຽວກັນ).  ປະ  
ຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງສແວງຫາການມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງສງົບສຸກ ແລະ ດ້ວຍການໄກ່ເກ່ັຽຄືນດີກັນ,   ການເຂ້ົາ 
ໃຈໃນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພວກເຮົາ,   ແລະຂໍຮ້ອງການໃຫ້ອະພັຍໃນເວລາທ່ີມີການຂັດແຍ່ງເກີດຂ້ຶນ.  ໃນເມື່ອການ 
ຖືກຕ້ອງປອງດອງມີຂ້ຶນທ່າມກາງປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ພຣະອົງໄດ້ຮັບພຣະກຽດ ແລະ ພຣະກາຍຂອງອົງພຣະ 
ຄຣິດໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ມີພລັງແລະອໍານາດ. 
 

 

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

    ຈ່ົງຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະຄຣິດໃນອາທິດນ້ິ ໂດຍທູນຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊ່ວຍທ່ານພັທນາຄວາມເຊ່ືອທ່ີແຊກແຊງແລະ 
ສງວນຮັກສາໄວ້ຊ່ຶງຄວາມສາມັກຄີ, ຖືກຕ້ອງປອງດອງ, ແລະເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວ. ຈ່ົງເລືອກເອົາວິທີການຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 ຈ່ົງອະທິຖານ.  ຈ່ົງອະທິຖານເພື່ອໃຜຜູ້ນ່ຶງ(ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ)ຊ່ຶງມີບັນຫາເຣ່ືອງຄວາມຂັດແຍ່ງ. ຈ່ົງທູນຂໍຕ່ໍ 
ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພຣະອົງຊົງໄດ້ເຂ້ົາມາແຊກແຊງຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫານ້ັນ. 
 

 ຈ່ົງໃຫ້ຄວາມອະນຸຍາດ.   ຈ່ົງອະນຸຍາດໃຫ້ໃຜຜູ້ນ່ຶງກ້າວເຂ້ົາມາ ໃນເມ່ືອທ່ານຫາກມີບັນຫາພວມກໍາລັງຈະ
ຕັດສິນໃຈໃນທາງຜິດ. 
 

 ຈ່ົງກ້າວເຂ້ົາໄປ.  ແມ່ນພຣະເຈ້ົາພວມທ່ີຈະບອກໃຫ້ທ່ານເຂ້ົາໄປແຊກແຊງສໍາລັບຄົນອ່ືນ ຫຼບ່ໍື?  ຈ່ົງໃຊ້ເວລາ
ອ່ານພຣະຄັມພີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສາມັກຄີໃນພຣະກາຍ (Body – God’s Family)  ແລະຈ່ົງອະທິຖານ
ຕ່ໍພຣະອົງໃຫ້ຊົງປະທານຄວາມຖ່ອມໃຈຖ່ອມກາຍໃນຂະນະທ່ີທ່ານເປັນສ່ືກາງ (ຜູ້ໄກ່ເກ່ັຽແກ້ໄຂບັນຫາ). 
 

         ເປັນການຍາກທີ່ສຸດທີ່ຈະຮູ້ວາ່ເມ່ືອໃດທີ່ພວກເຮົາສົມຄວນຈະເຂ້ົາແຊກແຊງໃນສະຖານະການ ແລະ
ເມ່ືອໃດສົມຄວນທີ່ຈະບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ.    ແຕ່ດ້ວຍການຊົງຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພຣະເຈ້ົາ,   ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໄປ
ແຊກແຊງໃນນາມ “ຜູ້ຕ່າງໜ້າຂອງພຣະອົງ”  ແລະ ນໍາແສງສວ່າງແຫ່ງຂ່າວປະເສີດມາເປັນໂຄມໄຟເຍືອງ
ທາງຊີວິດ. 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  www.lsbf.org  ໂດຍ  SSK 

ການເຂ້ົາຮ່ວມໃນການເປັນຜູ້ສ້າງສັນຕິສຸກ ຈະໃຫ້ພຣະກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍວທິີໃດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 30 ມິຖຸນາ 2019 (06-30-2019) 

 

ຍິງໝ້າຍທ່ີຍາກຈົນ:ຄວາມເຊ່ືອທ່ີໃຫ້ (ຖວາຍ) 
 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ການໃຫ(້ຖວາຍ)ສະທ້ອນເຖິງຄວາມເຊ່ືອແລະວາງໃຈຂອງທ່ານໃນພຣະຄຣິດ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
        ການສ້າງອາຄານແມ່ນໃຊ້ເວລາແລະຊັບສິນແພງຫຼາຍສເມີໄປ.  ການໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບໂຄງການຢ່າງນ້ັນສາມາດ
ເປັນສ່ິງທ່ີທ້າທາຍ, ແລະໃນຣັດ ໂອກລາໂຮມາ ໃນປີ 1920 ກໍບ່ໍໄດ້ຍົກເວ້ັນ. ມະຫາວິທຍາລັຍບັບຕິສໂອກລາໂຮມາ 
ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການສະຖານທ່ີສໍາລັບນັກສຶກສາເພດຍິງ, ແຕ່ການສ້າງຫໍພັກຈະບ່ໍເປັນການງ່າຍດາຍ. 
     ໃນເວລານ້ັນ, ແມ່ນນາງ ເອດນາ ແມກມິລແລນ (Edna McMillan), ຜູ້ຍິງທ່ີກ້າຫານແຕ່ງງານກັບເສດຖີນ້ໍາມັນ,  
ໄດ້ກ້າວເຂ້ົາມາເລ້ີມຕ້ົນເຮັດການຫາລາຍໄດ້ລະດັບຣັດ ເພ່ືອການກ່ໍສ້າງນ້ັນ. ເອດນາໄດ້ໜູນໃຈກຸ່ມສະຕຣີໃຫ້ຖວາຍ 
ແລະເສັຽສລະ.  ຜູ້ຍິງບາງຄົນຂາຍໄຂ່, ໃນຂະນະທ່ີບາງຄົນໃຫ້ເງິນເລັກນ້ອຍພຽງແຕ່ນ່ຶງໂດລາ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ບ່ໍມີແມ້
ແຕ່ພຽງຜູ້ນ່ຶງຜູ້ດຽວທ່ີໄດ້ໃຫ້ ເກີນກວ່ານ່ຶງຮ້ອຍໂດລາ. ແລະດ້ວຍການຖວາຍແລະການເສັຽສລະຂອງກຸ່ມສະຕຣີຫຼາຍ
ຮ້ອຍຄົນ, ຫໍພັກສະຕຣີໄດ້ສ້າງສໍາເຣັດໃນປີ 1928 ຈົນກະທ້ັງທຸກວັນນ້ີກໍຍັງໃຊ້ຫໍພັກນ້ັນຢູ່. 
    ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ນາງເອດນາ ແມກມິລແລນ ໄດ້ເວ້ົາວ່າ: “ຜູ້ຊາຍເສດຖີແມ່ນຊາຍທ່ີມີພຽງພໍສໍາລັບຕົນເອງແລະມີເຫືຼອ 
ພໍທ່ີຈະຊ່ວຍຄົນອ່ືນ.  ເຖິງແມ່ນວ່າລາວມີຫຼາຍລ້ານກໍຕາມ, ລາວຍັງເປັນຄົນທຸກຍາກ, ຖ້າມແີຕ່ພຽງພໍສໍາລັບຕົນເອງ”. 
    ການຖວາຍແມ່ນການສະທ້ອນເຖິງສ່ິງທ່ີສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຮົາ ແລະເຖິງສະຖານທ່ີໆ ຄວາມໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈຂອງ
ພວກເຮົາອາສັຍຢູ່.    ຜູ້ຍິງທ່ີບ່ໍໄດ້ປາກົດຊ່ືໃນພຣະຄັມພີ ລູກາ ໜູນໃຈພວກເຮົາໃຫ້ຖວາຍໃນລັກສະນະຂອງການສະ 
ແດງອອກຂອງສັດທາ (ຄວາມເຊ່ືອ).     
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.   ລູກາ 12:13-15 
13ມີຄົນໜ່ຶງໃນໝູ່ປະຊາຊົນໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ, “ອາຈານເອີຍ, ຂໍທ່ານສ່ັງອ້າຍຂອງຂ້ານ້ອຍແບ່ງມໍຣະດົກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ
ແດ່!”. 14ແຕ່ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, “ຊາຍເອີຍ, ໃຜໄດ້ຕ້ັງເຮົາໃຫ້ເປັນຕຸລາການຫຼືເປັນຜູ້ແບ່ງມໍຣະດົກ ໃຫ້ທ່ານ?”.  15

ແລ້ວພຣະອົງຊົງບອກເຂົາວ່າ,  “ຈ່ົງລະວັງ ແລະຮັກສາຕົວໄວ້ຈາກການໂລບທຸກຢ່າງ ເພາະຊີວິດຂອງມະນຸດບ່ໍຂ້ຶນຢູ່
ກັບເຂ້ົາຂອງອັນບໍຣິບູນທ່ີຕົນມີນ້ັນ.” 
 
       ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວ້ົາເຖິງເງິນຢູ່ສເມີ, ແຕ່ສໍາຄັນຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ, ພຣະອົງເວ້ົາເຖິງແຮງຈູງໃຈທ່ີຢູ່ເບ້ືອງຫັຼງການໃຊ້ 
ຈ່າຍເງິນຂອງພວກເຮົາ. ແບບຢ່າງການອະທິຖານ (The Model Prayer) ເຕືອນພວກເຮົາວ່າອາຫານປະຈໍາວັນຂອງ 

 

ເຣ່ືອງທ່ີຈັບໃຈຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຂອງຂວັນທ່ີຍິ່ງໃຫຍ່ແມ່ນຫຍັງ? 
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ພວກເຮົານ້ັນ ບ່ໍໄດ້ມາຈາກເງື້ອມມືຂອງພວກເຮົາເອງ, ແຕ່ໄດ້ມາຈາກການຊົງເອ້ືອເຟ້ືອເຜ່ືອແຜ່ຂອງພຣະບິດາ ຊ່ຶງໄດ້ 
ຊົງໂຜດປະທານດ້ວຍພຣະມະຫາກະຣຸນາຄຸນ.   ໃນນາມຜູ້ເຊ່ືອ,   ພວກເຮົາຖວາຍຄືນຊ່ຶງເປັນການສະແດງອອກເຖິງ
ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງຄວາມເຊ່ືອ ແລະ ວາງໃຈ   ຊ່ຶງເປັນການກົງກັນຂ້າມກັບການຫວງໄວ້ໃນຄວາມໂລບ.  ການມີ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງສ່ິງຕ່າງໆ ບ່ໍໄດ້ເທ່ົາກັບການມີຊີວິດທ່ີຄົບບໍຣິບູນ. 
       ຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກຸ່ມເພ່ືອຈະໄດ້ຍິນອົງພຣະເຢຊູຊົງເທສນາ.   ພຣະຄັມພີ ລູກາ   ເປັນຂ່າວປະເສີດພຽງ
ເຫລ້ັມດຽວທ່ີໄດ້ຖືກຂຽນເພ່ືອແບ່ງປັນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ, ຊ່ຶງໄດ້ບັລຍາຍເຖິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີບ່ໍອອກຊ່ື ໄດ້ຕັດບົດພຣະເຢຊູ 
ເພ່ືອຫວັງຈະໄດ້ຮູ້ການຕັດສິນ   ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງການໄດ້ຮັບມູນມໍຣະດົກ.   ແຕ່ແທນທ່ີຈະເວ້ົາຕາມເຣ່ືອງກົດໝາຍ, 
ພຣະເຢຊູໄດ້ເວ້ົາເຖິງເຣ່ືອງໝາກຫົວໃຈຂອງຊາຍຄົນນ້ັນ.  15ແລ້ວພຣະອົງຊົງບອກເຂົາວ່າ, “ຈ່ົງລະວັງແລະຮັກສາຕົວ 
ໄວ້ຈາກການໂລບທຸກຢ່າງ ເພາະຊີວິດຂອງມະນຸດບ່ໍຂ້ຶນຢູ່ກັບເຂ້ົາຂອງອັນບໍຣິບູນທ່ີຕົນມີນ້ັນ.” (ຂ້ໍ 15).   ເວ້ົາອີກຢ່າງ
ນ່ຶງ, ທ່ານຢາກໄດ້ຫຍັງເປັນເຄ່ືອງໝາຍຂອງຊີວິດທ່ານ? ຄວາມເອ້ືອເຟື້ອເຜ່ືອແຜ່ (ໃຈໃຫຍ່) ຫືຼຄວາມຮ່ັງມີ (ຊັບສິນ)?  
ແລ້ວອົງພຣະເຢຊູຈ່ຶງໄດ້ຫັນຄວາມສົນໃຈກັບມາຫາຝູງຊົນ ແລະ ເຕືອນພວກເພ່ິນວ່າ  ນິສັຍໃຈຄໍນ້ັນສໍາຄັນກວ່າການ
ເປັນກັມສິດ (ຊັບສິນເງິນທອງ ແລະ ຊັພຍາກອນທ່ີຕົນມ)ີ. 
       ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຕືອນໃຫ້ຕ່ໍຕ້ານກັບຄວາມໂລບທັງໝົດ.   ຄວາມໂລບແມ່ນຕັນຫາ (ຄວາມຢາກ)  ທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກພໍຄື
ການຢາກໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ: ຄວາມກະຫາຍທ່ີບ່ໍສ້ິນສຸດແລະບ່ໍອ່ີມຈັກເທ່ືອ. ເປັນດ້ວຍເຫດນ້ີເອງ, ພຣະຄັມພີຈ່ິງໄດ້ 
ເວ້ົາເຖິງຄວາມຫາຍນະ (ການພັງທະລາຍ) ຂອງໂລພະ ຄືຄວາມໂລບນ້ັນເອງ.  ພຣະຄັມພີກ່າວໄວ້ວ່າ:  
1. ເພາະຄົນຊ່ົວອວດເຖິງສ່ິງທ່ີໃຈຕົນຢາກໄດ້,ແລະອວຍພອນຄົນທ່ີໂລບຜູ້ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກຽດຊັງ (ພສສ 10:3). 
2. ຄົນທ່ີຊອກຫາຊັບສົມບັດກໍມີສາຍຕາຊ່ົວ ແລະບ່ໍຮູ້ວ່າຄວາມຂັດສົນຈະມາເຖິງລາວ. ຄົນໃຈຈອງຫອງເຮັດໃຫ້ເກີດ

ການຜິດຖຽງກັນ  ແຕ່ຜູ້ທ່ີວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະ ຈະເຣີນຂ້ຶນ (ສພສ 28:22,25). 
 

 

 

2.  ລູກາ 12:16-21 
16ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງບອກຄຳອຸປມາຂ້ໍໜ່ຶງໃຫ້ເຂົາຟັງວ່າ, “ທ່ີດິນຂອງເສດຖີຄົນໜ່ຶງໄດ້ເກີດຜົນບໍຣິບູນ.  17ເສດຖີຄົນນ້ັນຈ່ຶງ
ຄຶດໃນໃຈວ່າ ‘ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໜໍ ເພາະບ່ໍມີບ່ອນຈະເກັບຜົລປູກຂອງເຮົາໄວ້’. 18ເພ່ິນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ ‘ເຮົາຈະເຮັດດ່ັງນ້ີ 
ຄືຈະມ້າງເລ້ົາທັງຫຼາຍຂອງເຮົາເສັຽ  ແລະຈະສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ໃຫ້ໃຫຽ່ກວ່າເກ່ົາ ແລ້ວເຮົາຈະຮວບຮວມເຂ້ົາກັບສ່ິງຂອງທັງ
ໝົດຂອງເຮົາໄວ້ທ່ີນ້ັນ. 19ແລ້ວເຮົາຈະເວ້ົາແກ່ຈິດໃຈຂອງເຮົາວ່າ, “ຈິດໃຈເອີຍ, ເຈ້ົາມີເຂ້ົາຂອງເກັບໄວ້ພໍຫຼາຍປີ ຈ່ົງຢູ່
ສະບາຍ ກິນແລະດ່ືມດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເທາະ.”   20ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍຜູ້ນ້ັນວ່າ  “ໂອຄົນໂງ່ເອີຍ,  ໃນຄືນວັນນ້ີ 
ເຂົາຈະເອ້ີນເອົາຈິດໃຈຂອງເຈ້ົາໄປຈາກເຈ້ົາ  ແລ້ວສ່ິງຂອງທັງຫຼາຍທ່ີເຈ້ົາຈັດແຈງໄວ້ນ້ັນຈະຕົກເປັນຂອງໃຜ?   21ຄົນ
ທ່ີທ້ອນໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້ສຳລັບຕົນແລະບ່ໍຮ່ັງມີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ກໍເປັນຢ່າງນ້ັນແຫຼະ.” 

 
       ໃນຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນທັສນະນິຣັນຂອງການຈັດລະດັບຄວາມສໍາຄັນ,   ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ຄໍາ
ອຸປມາຂອງຊາຍເສດຖີຂ້ີໂລບ ຊ່ຶງມີຊັບສິນເກີນກວ່າຄວາມຈໍາເປັນຂອງລາວ. ຊາວກະສິກອນຄົນນ້ີໄດ້ຄຸຍໂມ້ກ່ຽວກັບ 
ຜົລປູກອັນມັ່ງຄ່ັງສົມບູນຂອງລາວ   ຈົນເຖິງກັບວາງແຜນການມ້າງເພເລ້ົາເຂ້ົານ້ອຍ  ແລ້ວສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ໃຫຍ່ກວ່າເກ່ົາ 
ເພ່ືອຈະຮວບຮວມເຂ້ົາກັບສ່ິງຂອງທັງໝົດຂອງເຮົາໄວ້ທ່ີນ້ັນ.  ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມອວດດີແລະຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ
ຂອງລາວໃນການທ່ີລາວເວ້ົາເຖິງຕົນເອງຫຼາຍຄ້ັງ.  ລາວຈະຮູ້ພາຍຫຼັງວ່າລາວຈະໃຊ້ຣົດພ່ວງ(U-Haul)ແກ່ຊັບສົມບັດ 
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ຂອງລາວໄປສວັນນໍາບ່ໍໄດ້.  ຊັບສິນຊ່ົວຄາວເປັນຄວາມຮ່ັງມີຢູ່ໃນໂລກ, ແຕ່ມັນບ່ໍມີມູນຄ່າຫຽັງໃນສວັນ.  ຄໍາວ່າ “ໃນ
ຄືນວັນນ້ີ” (ຂ້ໍ 20) ແມ່ນການເຕືອນສະຕິວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ຊ່ວງເວລາທ່ີພວກເຮົາຍັງເຫືຼອຢູ່ໃນໂລກນ້ີ.   ດ້ວຍເຫດນ້ີ, 
ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈະສາມາດສ້າງຄວາມຮ່ັງມີຊ່ຶງຈະດໍາຣົງຢູ່ຊ່ົວນິຣັນ (ຕລອດໄປເປັນນິດ)? 
 ສ້າງຄວາມສັມພັນທ່ີຊ້ີທາງໃຫ້ຄົນອ່ືນໄປຫາພຣະເຢຊູ.  ຈ່ົງນໍາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ(balance)ມາສູ່ວຽກງານແລະ

ສັມພັນທະພາບຂອງທ່ານ.  ເຄີຍເວ້ົາຢູ່ສເມີວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດ, ເມ່ືອໃຈຈວນຈະຂາດ, ເວ້ົາວ່າຂ້ອຍເສັຽດາຍເດທ່ີບ່ໍ
ໄດ້ໃຊ້ເວລາເທ່ົາທ່ີຄວນຢູ່ກັບວຽກງານ. 

 ລົງທຶນດ້ານເສຖກິຈໃນຄວາມພະຍະຍາມສ້າງອານາຈັກ.    ຈ່ົງລົງທຶນໂດຍສັດຊ່ືໃນອານາຈັກພຣະເຈ້ົາຜ່ານ 
ຄຣິສຕຈັກທ້ອງຖ່ິນ.   “ທຸກຄົນຈ່ົງໃຫ້ຕາມທ່ີຕົນໄດ້ຄຶດໝາຍໄວ້ໃນໃຈ ບ່ໍໃຊ່ໃຫ້ດ້ວຍຄຶດເສັຽດາຍ ຫືຼດ້ວຍຂືນ 
ໃຈໃຫ້ ເຫດວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກຄົນນ້ັນທ່ີໃຫ້ດ້ວຍຊ່ືນໃຈຍິນດີ” (2 ກຣທ 9:7). 

 ບົວລະບັດຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໃນຄວາມຈໍາເປັນ.  ຈ່ົງຊອກຫາໂອກາດທ່ີຈະອວຍພອນຄົນອ່ືນຊ່ຶງມີຄວາມຈໍາເປັນ, 
ຈໍາເພາະໃນດ້ານເສຖກິດ. ຈ່ົງໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນໂດຍປາສຈາກການຫວັງຕອບແທນ, ການຮັບຮູ,້ ຫືຼຂອບໃຈ. 

 Serve others in need.     

 

3.  ລູກາ 21:1-4 
1ເມື່ອພຣະອົງຊົງເງີຍພຣະພັກຂ້ຶນ ກໍຊົງເຫັນພວກຄົນຮັ່ງມີກຳລັງປ່ອນເງິນລົງໃນຕູ້ເກັບເງິນຖວາຍ.  2ແລະ ພຣະອົງຊົງ
ເຫັນແມ່ໝ້າຍທຸກຍາກຄົນໜ່ຶງ   ເອົາຫລຽນທອງແດງສອງອັດປ່ອນລົງໃນຕູ້ນ້ັນ.   3ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, “ເຮົາບອກ
ທ່ານທັງຫຼາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ  ແມ່ໝ້າຍຍາກຈົນຜູ້ນ້ີໄດ້ໃສ່ຫາຼຍກວ່າຄົນທັງປວງນ້ັນ.    4ເພາະວ່າຝ່າຍຄົນທັງປວງ
ນ້ັນ ໄດ້ເອົາເງິນຈາກການເຫຼືອໃຊ້ຂອງເຂົາມາປ່ອນລົງ ແຕ່ຍິງຄົນນ້ີໄດ້ເອົາເງິນສຳລັບລ້ຽງຊີວິດຂອງຕົນ ຈາກຄວາມ
ຂັດສົນທ່ີສຸດມາໃສ່ຈົນໝົດ.”  

 
      ໃນພຣະທັມລູກາບົດທີ 21 ພວກເຮົາເຫັນຍິງໝ້າຍຊ່ຶງຢູ່ໃນສະພາບກົງກັນຂ້າມກັບຊາຍຮັ່ງມີ ຊ່ຶງພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ
ໃນຄໍາອຸປມາຂອງພຣະເຢຊູ. ນາງເປັນຕົວຢ່າງອັນສົມບູນແບບຂອງຄວາມເຊ່ືອ, ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍສ່ິງທ່ີນາງໄດ້ຖວາຍ, ແຕ່
ແມ່ນດ້ວຍນິສັຍທ່ີບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວຂອງນາງ, ແລະຄວາມເຕັມໃຈປາຖນາທ່ີຈະໃຫ້ໝົດສ້ິນໃນສ່ິງທ່ີນາງມີ ດ້ວຍຄວາມໄວ້
ວາງໃຈທ່ີບ່ໍມີຂອບເຂດຈໍາກັດ. ພຣະເຢຊູຊົງມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ສາວົກຂອງພຣະອົງໄດ້ເຂ້ົາໃຈວ່ານິສັຍໃຈຄໍຂອງຍິງ
ໝ້າຍນ້ັນ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າຈໍານວນເງິນທ່ີນາງຖວາຍໄປນ້ັນ. 
     ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່ານາງໝ້າຍຜູ້ນ້ີຊ່ືຫຽັງ.    ພວກເຮົາຮູ້ແຕ່ພຽງວ່າລາວເປັນຍິງໝ້າຍ.   ຍິງໝ້າຍແລະເດັກກໍາພ້າສ່ວນ
ຫຼາຍບ່ໍໄດ້ຖືກປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ແລະບ່ໍມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍສັງຄົມ. ຜູ້ນໍາທາງສາສນາທັງຫຼາຍທ່ີໄດ້ໂຍນເງິນລົງໄປໃນຫີບ
ຖວາຍສ່ົງສຽງນອງນັນ,  ຫວັງວ່າຄົນອ່ືນຈະສັງເກດເຫັນ,  ໄດ້ພາກັນຫຼກີລ້ຽງນາງ.   ແຕ່ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊົງຫີຼກລ້ຽງນາງ
ໝ້າຍ. ມັນເປັນການແຈ່ມແຈ້ງທ່ີຍິງໝ້າຍບ່ໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກ່ນາງ.  ທ່ີຈິງແລ້ວ, ນາງອາດຈະຫວັງວ່າບ່ໍ
ມີຜູ້ໃດໄດ້ສັງເກດເບ່ິງການຖວາຍຈໍານວນເລັກນ້ອຍຂອງນາງ.   ແຕ່ວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງຫຼຽວເຫັນ ແລະພຣະອົງຊົງຍົກ 
ຍ້ອງນາງ ແລະມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ຄົນອ່ືນໄດ້ຫຼຽວເຫັນຄວາມມີໃຈກວ້າງຂວາງເຜ່ືອແຜ່ຂອງນາງເຊ່ັນດຽວກັນ. 

     ຍິງໝ້າຍໄດ້ໃຫ້ໝົດທຸກສິ່ງທ່ີນາງມີຢູ່.     ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຕືອນພວກທ່ີຢູ່ຕ່ໍໜ້າພຣະພັກພຣະອົງວ່າຄົນອ່ືນໄດ້

ຖວາຍ “ຈາກຂອງເສດຂອງເຫືຼອ” ແຕ່ຫຼຽນທອງແດງສອງອັດຂອງຍິງໝ້າຍມຄ່ີາມະຫາສານສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ ສ່ິງທ່ີນາງ
ຖວາຍແມ່ນຫຼາຍທ່ີສຸດທ່ີຈະເປັນເງິນທ່ີສະສົມໄວ້ເພ່ືອຊ້ືເຂ້ົາຈ່ີແລະອາຫານເພ່ືອປະທັງຊີວິດປະຈໍາວັນ. ນາງໄດ້ຖວາຍ

ມີວິຖີທາງໃດ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຊ່ືອ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈ ຜ່ານການຖວາຍຂອງພວກເຮົາ? 
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ເງິນນ້ັນດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະໝ້ັນໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປະທານອາຫານປະຈໍາວັນທ່ີນາງຕ້ອງການແຕ່ລະ
ວັນ.  “ຂໍຊົງໂຜດປະທານອາຫານປະຈຳວນັໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທັງຫຼາຍທຸກວັນ.” (ລກ 11:3)  ຕົວຢ່າງງຽບໆຂອງຍິງໝ້າຍ
ໄດ້ສອນພວກເຮົາໃນສ່ິງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 ການຖວາຍເພ່ືອຂຍາຍພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ   ແມ່ນການປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊ່ືອ  ແລະຕາມ 

ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ. 
 ການຖວາຍເພ່ືອຂຍາຍພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງທ່ີສໍາຄັນກວ່າເງິນ. 
 ການໃຫແ້ກ່ຜູ້ອ່ືນໃນເວລາທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາຈໍາເປັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນສຸຂພາບໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. 

    
 

 
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

       ຈ່ົງພິຈາຣະນາວ່າພວກເຮົາສາມາດປະໄວ້ໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງ   “ມູນມຣໍະດົກແຫ່ງຄວາມເອ້ືອເຟ້ືອເຜ່ືອແຜ່(ໃຈໃຫຍ່)” 
ດ້ວຍວິທີໃດ. ຈ່ົງເລືອກເອົາວິທີການຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 ຈ່ົງຖວາຍ. ຈ່ົງທູນຂໍຕ່ໍອົງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊົງປະທານໂອກາດໃນການອວຍພອນໃນດ້ານເສຖກິດແກ່ໃຜຜູ້ນ່ືງໃນ

ອາທິດນ້ີ.  ຈ່ົງເກັບເງິນສົດພິເສດໄວ້ໃນກະເປົາຂອງທ່ານເພ່ືອຕຽມພ້ອມໃນກໍຣະນີການຈໍາເປັນເກີດຂ້ຶນ. ຈະ
ເຫັນໄດ້ຫຼືບ່ໍວ່າທ່ານຈະບ່ໍອອກຊ່ືຂອງຕົນໃນເວລາທ່ີມີການໃຫ້ທານ (ເງິນທອງ ຫືຼ ສ່ິງຂອງ). 
 

 ຈ່ົງຈົດຈໍາ.  ຈ່ົງໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະຈົດຈໍາພຣະຄັມພີ ມັດທາຍ 6:3-4 “3ຝ່າຍພວກທ່ານ, ເມ່ືອໃຫ້ທານຢ່າໃຫ້ມື

ຊ້າຍຮູ້ການທ່ີມືຂວາກຳລັງເຮັດນ້ັນ.   4ເພ່ືອການໃຫທ້ານຂອງທ່ານຈະໄດ້ເປັນການລັບ ແລະພຣະບິດາຂອງ
ພວກທ່ານຜູ້ຊົງເຫັນໃນທ່ີລັບລ້ີຈະຊົງໂຜດປະທານບຳເໜັດແກ່ທ່ານ.” 
 

 ຈ່ົງຖວາຍເພ້ິມຂຶ້ນ.    ຈ່ົງປະເມີນຜົນການໃຫ້ທານປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ  ແລະ ການອຸປຖັມຄ້ໍາຊູຄຣິສຕະຈັກ

ທ້ອງຂອງທ່ານ.   ການອຸປຖັມຄ້ໍາຊູນ້ັນສມໍ່າສເມີຫືຼບ່ໍ?  ມັນເປັນການເສັຽສລະຫືຼບ່ໍ?   ຈ່ົງທ້າທາຍຕົນເອງໃຫ້
ຖວາຍເພ້ິມຂ້ຶນຫຼາຍກວ່າໃນອະດີດທ່ີຜ່ານມາ ເພ່ືອຜົນປໂຍດໃນວຽກງານເພ່ືອອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

        ພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ຖວາຍໝົດທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາມີ ເໝືອນຢ່າງຍິງໝ້າຍຄົນນ້ີໄດ້ປາຖນາ
ເຮັດ.    ແຕ່ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາປະເມີນຜົນໃນສ່ິງຂອງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານແກ່ພວກເຮົາ,    ພວກເຮົາອາດຈະ
ປລາດໃຈວ່າໂອກາດທ່ີອໍານວຍພວກເຮົາໃຫ້ຖວາຍນ້ັນມີຫຼາຍເທ່ົາໃດ? 
 
 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  www.lsbf.org  ໂດຍ  SSK 

ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາຈະໜຸນໃຈຊ່ືງກັນແລະກັນ ໃນການ “ຖວາຍເພ້ິມ” ຄວາມເຊ່ືອ ດ້ວຍວິທີໃດ? 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
     ວັນອາທິດ ທີ 7 ກໍຣະກະດາ 2019 (07- 07 - 2019 ) 

__________________________________________ 
                                 ແບ່ງປັນຄຸນຄ່າຄວາມເຊ່ືອ: ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ 
              
                                         ມີເຫດການໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານທ່ີທ່ານມັກຈະເວ້ົາເຖິງຢູ່ເລ້ືອຍໆ? 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:  ທ່ານຄວນແບ່ງປັນປະສົບການ ທ່ີພຣະເຢຊູຄຣິດປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງທ່ານໃຫ້ກັບຄົນອ່ືນໆ 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
        ໃນ ເດືອນມີນາ ວັນທີ 2, 2018 ມີຄົນຈະນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ເບ່ິງງານສ່ົງສະການຂອງທ່ານ ບິວລີ ກແຣແຮມ. ສ່ິງ
ນ່ຶງທ່ີໜ້າຈົດຈຳທ່ີສຸດໃນງານນ້ັນ ຊ່ຶງມາຈາກລູກສາວຫ້ຼາຂອງ ກແຣແຮມ, ຣຸດ, ເມ່ືອນາງໄດ້ອອກມາເວ້ົາກ່ຽວກັບການ
ເດີນຜ່ານອອກຈາກຄວາມປາດຖນາແລະຄວາມສຸກເລັກໆນ້ອຍໆທ່ີກ່ໍຂ້ຶນໂດຍຂາດປະສົບການ. ນາງຍ້າຍອອກຈາກ
ເຮືອນແລະເລ້ີມພົບກັບຊາຍຄົນນ່ຶງ. ພວກເຂົາຕັດສິນໃຈແຕ່ງງານໃນທັນທີ, ແຕ່ພາຍໃນຊາວສ່ີຊ່ົວໂມງຕ່ໍມາ, ຣຸດຮູ້ວ່າ
ນາງໄດ້ເຮັດຂ້ໍຜິດພາດໃຫ່ຽຫຼວງ. ນາງໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍທຸກຄົນທ່ີຟັງຢູ່ໃນງານນ້ັນ, “ທ່ານບ່ໍຕ້ອງໜ້າອາຍຕ່ໍບິດາຂອງທ່ານ. ແນ່ 
ນອນນາງຈະບ່ໍຕ້ອງໜ້າອາຍຕ່ໍ ບິວລີ ກແຣແຮມ.” 
         ເມ່ືອເວລານາງຂັບຣົດກັບມາບ້ານຂອງພໍ່ແມ່, ຣຸດ ໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ພໍ່ຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ຢືນຢູ່ທ່ີນ້ັນລໍຖ້າຂ້ານ້ອຍ. ຂະ
ນະເມ່ືອຂ້ານ້ອຍອອກຈາກຣົດ, ເພ່ິນໄດ້ເດ່ແຂນຂອງເພ່ິນອອກມາໂອບກອດຂ້ານ້ອຍແລະເວ້ົາວ່າ,   “ ຍິນດີຕອນຮັບ
ກັບສູ່ບ້ານ.”  ທ່ີນ້ັນບ່ໍໜ້າອັບອາຍ, ທ່ີນ້ັນບ່ໍມີຄຳຕ່ໍວ່າ, ທ່ີນ້ັນບ່ໍມີຄຳວິພາກວິຈານ, ມີພຽງແຕ່ຄວາມຮັກອັນລ້ົນເຫຼືອ.  ພໍ່
ຂອງຂ້ານ້ອຍບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ເພ່ິນສະແດງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາກໍເຮັດຢ່າງດຽວກັນນ້ີແຫຼະ.   ເມ່ືອພວກເຮົາ
ມາຫາພຣະເຈ້ົາພ້ອມດ້ວຍຄວາມບາບຂອງເຮົາ, ຄວາມຍາກຈົນຂອງເຮົາ, ຄວາມຫ້ົຼມເລວຂອງຊີວິດເຮົາ, ຄວາມເຈັບ
ປວດຂອງເຮົາ,   ແລະການຖືກກະທຳໃຫ້ເສັຽໃຈຂອງເຮົາ, ພຣະເຈ້ົາຈະເວ້ົາວ່າ,  “ ຍິນດີຕ້ອນຮັບກັບສູ່ບ້ານ.”  ຄຳພະ 
ຍານຂອງ ຣຸດ ກ່ຽວກັບຄວາມສັດຊ່ື ແລະການໃຫ້ອະພັຍຂອງພ່ໍຂອງລາວມີອິດທິພົນຍ້ຳເຕືອນສະຕິເຮົາໃຫ້ເຫັນຄວາມ
ຮັກຂອງພຣະບິດາຂອງພວກເຮາົທ່ີຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຟ້າສວັນ. 
 

ພຣະຄັທພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. ໂຢຮັນ  4:10-14 
10ພຣະເຢຊູຊົງຕອບນາງວ່າ, “ຖ້າເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ຈັກຂອງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານ ແລະຮູ້ຈັກຜູ້ທ່ີກຳລັງເວ້ົາກັບເຈ້ົາວ່າ ‘ຂໍໃຫ້
ເຮົາກິນນ້ຳແດ່’ ເຈ້ົາກໍຄົງຈະຂໍຈາກເພິ່ນ ແລະຜູ້ນ້ັນກໍຄົງຈະໃຫ້ນ້ຳອັນປະກອບດ້ວຍຊີວິດໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ.” 11ນາງທູນຕອບ 
ພຣະອົງວ່າ, “ນາຍເອີຍ, ນາຍບ່ໍມີຫຍັງຕັກ ແລະນ້ຳສ້າງນ້ີກໍເລິກ ນາຍຈະໄດ້ນ້ຳປະກອບດ້ວຍຊີວິດນ້ັນມາແຕ່ໃສ. 12

ນາຍໃຫຍ່ກວ່າຢາໂຄບບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາ ຜູ້ໄດ້ໃຫ້ນ້ຳສ້າງນ້ີແກ່ເຮົາຫລື   ແລະຢາໂຄບເອງກໍໄດ້ດ່ືມແຕ່ນ້ຳສ້າງນ້ີ
ຮ່ວມທັງລູກຊາຍແລະຝູງສັດຂອງເພ່ິນ.”13ພຣະເຢຊູຊົງຕອບນາງວ່າ, “ທຸກຄົນທ່ີກິນນ້ຳນ້ີກໍຍັງຈະຢາກອີກ. 14ແຕ່ຜູ້ທ່ີ
ກິນນ້ຳຊ່ຶງເຮົາຈະປະທານໃຫ້ນ້ັນ ຈະບ່ໍຢາກອີກຕ່ໍໄປຈັກເທ່ືອ ນ້ຳຊ່ຶງເຮົາຈະປະທານໃຫ້ນ້ັນຈະກາຍເປັນນ້ຳພຸໃນຕົວຜູ້
ນ້ັນ ແລະຈະພຸ່ງຂ້ຶນເຖິງຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.”  
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       ຊີດວິດການແຕ່ງງານລ້ົມເລວ. ຕ້ົນເຫດຂອງຄວາມຜິດຫວັງ. ຄວາມອັບອາຍແລະຖືກລັງກຽດໂດຍຄົນອ່ືນ. ມັນບ່ໍ
ໄດ້ເປັນເຣ່ືອງປົກກະຕິທ່ີບຸກຄົນໃດນ່ຶງອາດຄິດສລຸບເອົາເອງ, ໂດຍສະເພາະໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ. ແຕ່ການແຕ່ງງານຫ້າ
ຄ້ັງແລະການຢູ່ກິນກັບເພ່ືອນຊາຍນ້ັນບ່ໍໄດ້ເປັນທຳນຽມທ່ີຖືກຕ້ອງໃນສັດຕະວັດທີນ່ຶງ.   ບ່ໍເປັນເຣ່ືອງແປກຜູ້ຍິງທ່ີພວກ
ເຮົາເຫັນໃນໂຢຮັນບົດທີ 4 ລາວໄດ້ພົບຕົວລາວເອງວ່າຖືກແຍກອອກຈາກກຸ່ມ  ໄປຕັກນ້ຳໃນເວລາກາງເວັນທ່ີມີແດດ
ຮ້ອນໆໂດຍລຳພັງຕົວລາວເອງ. 
        ການພົບກັບພຣະເຢຊູຂອງຍິງຊາວຊາມາເຣັຽທ່ີນ້ຳສ້າງບ່ໍແມ່ນທັມມະດາ.   ເພາະວ່າ,   ທຸກໆການປະສົບພົບພໍ້
ໂດຍບັງເອີນກັບພຣະເຢຊູແມ່ນເປັນໜ້າສັງເກດ,  ແຕ່ການສົນທະນານ້ີແມ່ນສະເພາະເຈາະຈົງເປັນພິເສດ. 
 ພຣະເຢຊູກ່າວຕ່ໍຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ. ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽເປັນລູກປະສົມ;ພຣະເຢຊູໄດ້ເວ້ົາລົມກັບຄົນທ່ີໄດ້ແຕ່ງ

ງານກັບຄົນເຊ້ືອຊາດອ່ືນ ຫຼືສັງຄົມທ່ີແຕກຕ່າງກັນ,    ຊາວຢິວໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າເປັນຄົນບ່ໍບໍຣິສຸດຂອງຊົນ
ຊາດອິສາຣາເອນ ບ່ໍສະອາດແລະເປັນພວກນອກສາສນາ.   ແມ່ນແຕ່ເຄ່ືອງໃຊ້ທ່ີຍິງສາວພວກນ້ັນໃຊ້ຕັກນ້ຳ
ຮ່ວມກັນກໍຍັງຖືວ່ານ້ຳທ່ີຍິງຊາມາເຣັຽຕັກນ້ັນບ່ໍສະອາດ, ແຕ່ພຣະເຢຊູຍິນດີທ່ີຈະຮັບນ້ຳນ້ັນຈາກນາງເພື່ອດ່ືມ 
( ໂຢຮັນ 4: 7). 

 ພຣະເຢຊູໄດ້ສົນທະນາເຣ່ືອງສາສນາສາດກັບຍິງນ້ັນ.  ຍິງຊາມາເຣັຽຜູ້ນ້ັນບ່ໍໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ສົນທະນາເຣ່ຶອງ 
ສາສນາ, ແຕ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງການນະມັສການອັນແທ້ຈິງແລະພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ທ່ີນາງຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້.  

 ພຣະເຢຊູຊົງສຳແດງຄວາມເປັນມະນຸດທັມມະດາຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາເຕັມປ່ຽມ, ແຕ່ພຣະ
ອົງກໍຍັງເປັນມະນຸດຢ່າງເຕັມປ່ຽມເຊ່ັນກັນ.   ພຣະອົງມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງດຽວກັບຄົນທ່ົວໄປມີຄວາມຮູ້ສຶກຫິວ
ເຂ້ົາແລະຢາກນ້ຳ ໃນຂະນະທ່ີທ່ານເດີນໄປມາໃນໂລກນ້ີ. 

 ພຣະເຢຊູຊົງສຳແດງຄວາມເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ. ນ້ີເປັນການບັນທຶກຄ້ັງແລກທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນສະຖານທ່ີ 
ພຣະເຢຊູບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເມສີອານ ( ຂ້ໍ 25- 26 ).  ໃນອີກເຫດຜົນນ່ຶງ, ພຣະເຢຊູຕ້ອງການ
ປົກປິດຄວາມເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ. 

       ທັງໝົດນ້ີເປັນຈຸດປະສົງຄວາມຕ້ອງການຂ້ັນພ້ືນຖານ. ພຣະເຢຊູຕ້ອງການນ້ຳເພ່ືອດ່ືມ. ແຕ່ພຣະອົງປ່ຽນການສົນ
ທະນາຈາກຄວາມຕ້ອງການນ້ຳດ່ືມທັມມະດາຂອງພຣະອົງມາເປັນນ້ຳແຫ່ງຊີວິດທ່ີຍ່ິງໃຫ່ຽທ່ີເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ. ຊ່ຶງປາກົດເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງຈາກຊີວິດຂອງນາງວ່ານາງຫິວກະຫາຍ “ ນ້ຳແຫ່ງຊີວິດ”  ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ສເນີໃຫ້, ແຕ່ນາງພຽງແຕ່ບ່ໍໍຮູ້ວ່າຈະດັບຄວາມຫິວກະຫາຍນ້ຳຢ່າງໃດ. 
        ໃນອາຣົມຄວາມຮູ້ສຶກທາງດ້ານເນ້ືອໜັງ, ໃນຄວາມຄາດຫວັງຂອງຄວາມທ່ີຈະບ່ໍຫິວກະຫາຍນ້ຳອີກຈັກເທ່ືອໄດ້
ເກີດຂ້ຶນ. ຄວາມຮູ້ສຶກນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງເປັນທ່ີດຶງດູດຈິດໃຈໃຫ້ກັບຫຼາຍຄົນ. ແຕ່ໂດຍສະເພາະຜູ້ຍິງຄົນນ້ີທ່ີຖືກ
ກີດກ້ັນອອກຈາກສັງຄົມທ່ີກຳລັງມຸ້ງໜ້າໄປທ່ີນ້ຳສ້າງໃນເວລາກາງເວັນທ່ີມີອາກາດຮ້ອນເອ້ົາຕົວຄົນດຽວ. ແຕ່ພຣະເຢ 
ຊູມີສ່ິງທ່ີມີຄຸນຄ່າຍ່ິງໃຫ່ຽໃນຈິດໃຈ, ແລະດຽວນ້ີນາງໄດ້ຫິວກະຫາຍຢາກໄດ້ຍິນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ນຳນາງເຂ້ົາໄປໃນຈຸດທ່ີ
ນາງຕ້ອງການ ຄວາມຕ້ອງການນ້ັນມີແຕ່ພຣະເຈ້ົາພຽງຜູ້ດຽວທ່ີສາມາດຕ່ືມເຕັມໄດ້.  
 

2. ໂຢຮັນ  4:15-18 

15 ນາງທູນພຣະອົງວ່າ,  “ນາຍເອີຍ, ຂໍປະທານນ້ຳນ້ັນໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ   ເພ່ືອຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍຢາກແລະຈະບ່ໍໄດ້ມາຕັກທ່ີນ້ີ
ອີກ” 16 ພຣະເຢຊູຊົງບອກນາງວ່າ, “ຈ່ົງໄປເອ້ີນເອົາຜົວຂອງເຈ້ົາມາທ່ີນ້ີ” 17 ນາງທູນວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍບ່ໍມີຜົວ” ພຣະເຢ
ຊູຊົງກ່າວວ່າ, “ເຈ້ົາເວ້ົາຖືກແລ້ວວ່າເຈ້ົາບ່ໍມີຜົວ 18 ເພາະເຈ້ົາມີຜົວຫ້າຄົນແລ້ວ ແລະຜູ້ທ່ີເຈ້ົາມີຢູ່ດຽວນ້ີກໍບ່ໍແມ່ນຜົວ
ຂອງເຈ້ົາ ທ່ີເຈ້ົາເວ້ົານ້ັນເປັນຄວາມຈິງ” 
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       ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເກັງກົວທ່ີບອກຍິງຊາມາເຣັຽໃນຄວາມບາບຂອງນາງ. ນາງກໍບ່ໍໄດ້ປະຕິເສດຄວາມບາບຂອງນາງ  
ເໝືອນກັນ. ແຕ່ພວກເຮົາພຽງແຕ່ເຫັນຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຢຊູໃນຄວາມຕ້ອງການນ້ຳດ່ືມຂອງພຣະອົງ, ດຽວ 
ນ້ີພວກເຮົາເຫັນຄວາມຮອບຮູ້ຂອງຄວາມເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ. 
     ພວກເຮົາອາດຈະເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ຈົນກວ່າວ່າພວກເຮົາຈະກ້າຮັບສາລະພາບບາບຂອງ
ເຮົາແລະຫັນໜີຈາກບາບ, ພວກເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ຮັບສ່ິງທ່ີເຮາົຕ້ອງການ. ພວກເຮົາຈະຄົງຢູ່ເໝືອນເດີມໂດຍປາສາຈາກນ້ຳ
ແຫ່ງຊີວິດທ່ີມາຈາກການໃຫ້ອະພັຍໂທດ  ແລະມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະຄຣິດ. ການປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມບາບຂອງ
ເຮົາເປັນພຽງຂ້ັນເລ້ີມຕ້ົນ. ອັນໃດທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຜ່ ານມາພວກເຮົາຕ້ອງປະເຊີນກັບມັນເຮັດໃຫ້ມັນປ່ຽນໄປໃນທິດ
ທາງທ່ີຕົງກັນຂ້າມ. 
 ການສາລະພາບຜິດ.  ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງຮັບສາລະພາບບາບຂອງເຮົາ.   ການສາລະພາບຜິດແມ່ນມີຄວາມ 

ໝາຍຫຼາຍກວ່າການຍອມຮັບຜິດ;  ຊ່ຶງເປັນຄວາມບາບຂອງເຮົາເມ່ືອພຣະເຈ້ົາເບ່ິງ   ພຣະອົງກຽດຊັງຄວາມ
ບາບ ແລະຕ້ອງການກຳຈັດມັນ. 

 ການກັບໃຈໃໝ່. ການສາລະພາບບາບແລະການກັບໃຈໃໝໄ່ປດ້ວຍກັນ, ດ້ວຍການສາລະພາບບາບ, ພວກ
ເຮົາສະແດງອອກທາງດ້ານອາລົມຄວາມເສັຽໃຈຕ່ໍຄວາມບາບທ່ີເຮົາຍອມຮັບ,     ແລະດ້ວຍການກັບໃຈໃໝ່
ພວກເຮົາຫັນຫຼັງແລະກ້າວໄປໃນທິດທາງທ່ີກົງກັນຂ້າມກັນ.   ການກັບໃຈໃໝ່ເປັນການຫັນໜີຈາກການບາບ
ທັງໝົດແລະມຸ້ງໜ້າຫາພຣະຄຣິດ;   ເປັນການຕັດສິນໃຈທ່ີຈະເດີນໄປກັບພຣະເຈ້ົາແລະໃຫ້ພຣະອົງເປັນອົງ   
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນເຈ້ົານາຍຊີວິດຂອງເຮົາ. 

       “ ຖ້າເຮົາທັງຫລາຍສາລະພາບຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ ພຣະອົງຊົງສັດຊ່ືແລະທ່ຽງທັມ  ຈະຊົງໂຜດຍົກບາບຂອງ
ພວກເຮົາແລະຈະຊົງໂຜດຊຳຮະລ້າງເຮົາທັງຫລາຍຈາກການອະທັມໝົດສ້ິນ.(1ໂຢຮັນ 1:9). 
 ຄວາມສຸກ. ເມ່ືອພວກເຮົາສາລະພາບຜິດແລະກັບໃຈໃໝ,່ ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ອະພັຍແລະຜົນໄດ້ຮັບກໍເປັນຄວາມ

ສຸກ ຄວາມສຸກສຳລັບຄົນບາບທ່ີກັບໃຈໃນໂລກນ້ີແລະໃນຟ້າສວັນເປັນຂອງຄົນທ່ີກັບໃຈໃໝ່ແລ້ວ.  
“ຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍແລະຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການຍົກໂທດ!” ( ເພັງສັຣເສີນ 32: 1) “ເຮົາບອກ ທ່ານ
ທັງຫລາຍວ່າ ຈະມີຄວາມປິຕິຍິນດີໃນຖ້າມກາງພວກເທວະດາຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະເຫັນແກ່ຄົນນອກສິນທຳຄົນດຽວທ່ີ
ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່.  ( ລູກາ 15: 10). 

  

3. ໂຢຮັນ 4:28-30  
28 ຍິງນ້ັນຈ່ຶງປະຫມ້ໍນ້ຳຂອງຕົນໄວ້ ແລະເຂ້ົາໄປໃນເມືອງບອກຄົນທັງປວງວ່າ,    29  “ຈ່ົງມາເບ່ິງຊາຍຜູ້ນ່ຶງທ່ີບອກ
ຂ້ອຍເຖິງສ່ິງສາຣະພັດທ່ີຂ້ອຍເຮດັມາແລ້ ວ ຜູ້ນ້ີບ່ໍແມ່ນພຣະຄຣິດຫລື”    30 ແລະຄົນທັງຫລາຍກໍພາກັນອອກຈາກ
ເມືອງໄປຫາພຣະອົງ 
 
       ໃນຂະນະນ້ັນ, ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽໄດ້ຊິມ “ ນ້ຳແຫ່ງຊີວິດ” ( ໂຢຮັນ 4: 10). ນາງປະໝ້ໍນ້ຳໄວ້ແລະແລ່ນໄປບອກ
ຄົນທັງປວງ.  ນາງບ່ໍໄດ້ລືມໝ້ໍນ້ຳ  ນາງບ່ໍໄດ້ໃຈລອຍ  ແຕ່ນາງບ່ໍສາມາດລໍຄອຍທ່ີຈະເຂ້ົາໄປໃນເມືອງບອກກັບຄົນທັງ 
ຫຼາຍກ່ຽວກັບຊາຍແປກໜ້າຜູ້ທ່ີຮູ້ທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບຕົວນາງ ພຣະເມສີອາແລະນ້ຳແຫ່ງຊີວິດຂອງຂວັນຂອງພຣະອົງ. 
ນາງກະຕືລືລ້ົນຢາກບອກທຸກໆຄົນ ແມ່ນກະທ້ັງກຸ່ມຄົນທ່ີຄອຍເຝ້ົາເບ່ິງນາງເປັນເວລານານເພາະວິທີການດຳເດີນຊີວິດ
ຂອງນາງ. ເມ່ືອພຣະເຢຊູພຣະເມສີອາ… 
 ...ພົບພວກເຮົາໃນຖານະຄວາມເປັນຢູ່ແລະໄຖ່ເອົາເຮົາອອກຈາກຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວ… 



 4 

 … ຕິດຕາມພວກເຮົາໂດຍບ່ໍຢຸດແລະບ່ໍເຄີຍທ່ີຈະປ່ອຍປະລະເລີຍພວກເຮົາ… 
 … ໃຫ້ຄວາມຊອບທັມພວກເຮົາທ່ີເຮົາບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ນອກຈາກຜ່ານທາງພຣະຄຸນອັນຍ່ິງໃຫ່ຽຂອງພຣະ

ອົງ… 
… ພວກເຮົາຕ້ອງການຄົນອ່ືນໆໄດ້ຮູ້. ຄຳພະຍານຜູ້ຍິງຄົນນ້ີໄດ້ແຜ່ກະຈາຍອອກໄປແລະໃນຂ້ໍ 39 ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນ 
ຜົນສຳເຣັດ, “ ໃນຕອນນ້ີຊາວຊາມາເຣັຽໃນເມືອງນ້ັນຫຼາຍຄົນໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງເພາະຍິງນ້ັນໄດ້ເວ້ົາໃນຄຳພະຍານ 
ຂອງນາງ, “ ທ່ານໄດ້ບອກຂ້ອຍເຖິງທຸກສ່ິງທ່ີຂ້ອຍເຄີຍເຮັດມາແລ້ວ.” 
        ການປ່ຽນແປງຊີວິດເປັນນ່ຶງໃນຂ້ໍສັງເກດ, ແລະການປ່ຽນແປງຊີວິດມາຈາກການຍົກໂທດ. ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ
ເຂ້ົາໃຈແລະຍອມຮັບການໃຫ້ອະພັຍແລະນ້ີເປັນຄວາມງົດງາມຍ່ືນອອກມາຫານາງ. ທຸກໆຈິດໃຈທ່ີຫິວກະຫາຍນ້ັນສາ
ມາດລະງັບລົງໄດ້ດ້ວຍນ້ຳແຫ່ງຊີວິດທ່ີພົບໃນຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດ. ທ່ີຈິງນ້ຳແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບຊີວິດ, ນ້ຳ
ແຫ່ງຊີວິດເປັນອາຫານຈິດວິນຍານຂອງເຮົາ ເປັນຂອງຂວັນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີສາມາດຮັບຜ່ານທາງການໃຫ້ອະພັຍບາບ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

ຈ່ົງເລ່ົາເຣ່ືອງການພົບກັບພຣະຄຣິດ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາທາງເລືອກສຳລັບມື້ໜ້າຕາມຂ້າງລຸ່ມນ້ີ.                                                                                 

 
 ຈ່ົງຂຽນ. ຈ່ົງສັງເກດຢ່າງພິຈາຣະນາເບ່ິງເຣ່ືອງລາວຄວາມເຊ່ືອສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ຂຽນລົງໃນເຈ້ັັຽແລະອະທິ

ຖານສຳລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີເປີດປະຕູໃຫ້ກັບທ່ານໄດ້ບອກກ່າວເຣ່ືອງການພົບພຣະເຢຊູສ່ວນຕົວໃຫ້ກັບ
ຄົນອ່ືນໃນອາທິດນ້ີ. ຜູ້ເຊ່ືອ, ຂຽນຄຳພະຍານຂອງທ່ານລົງໃນອອນລາຍ. 
 

 ອະທິຖານ. ເລ້ີມຈົດຊ່ືບຸກຄົນທ່ີທ່ານຮູ້ລົງໃນຕາຕະລາງລາຍການຜູ້ຕ້ອງການຮັບເອົາພຣະຄຣິດເປັນພຣະຜູ້
ໂຜດໃຫ້ພ້ົນຂອງພວກເຂົາ. ເປັນກຸ່ມ, ເລ້ີມຕ້ົນອະທິຖານເພ່ືອເຂົາເປັນປະຈຳ. ພິຈາຣະນາຫາບ່ອນອະທິຖານ
ເປັນກຸ່ມໃນສະຖານທ່ີໃກ້ກັບໂບດຂອງທ່ານຫຼືໃກ້ເຮືອນເພ່ືອນບ້ານຂອງທ່ານ. 
 

 ແບ່ງປັນ. ຮຽນເອົາວທີິການນຳສເນີການປ່າວຂ່າວປະເສີດແບບງ່າຍໆ ທ່ີທ່ານສາມາດໃຊ້ເມື່ອທ່ານເລ້ີມສົນ
ທະນາເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ. ລວມທັງການນຳສເນີຄຳພະຍານການປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງທ່ານໃນພຣະຄຣິດ.  

 
ລູກສາວຂອງ ບິວລີ ກແຣແຮມ, ຣຸດ, ໃຫ້ຄຳພະຍານທ່ີມີນ້ຳໜັກໃນຄວາມຮັກແລະການໃຫ້ອະພັບຂອງພຣະເຈ້ົາຄືອັນ
ໃດ. ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽໃນນ້ຳສ້າງກໍມີເຣ່ືອງຂອງນາງທ່ີຈະເລ່ົາໃຫ້ຟັງເໜືອນກັນ. ແລະທ່ານລະ.  
 
                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

http://www.lsbf.org/
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
       ວັນອາທິດ ທີ 14 ກໍຣະກະດາ 2019 (07- 14 - 2019 ) 

__________________________________________ 
                                 ການຈັດຕຽມແລະການໃຫ້ກຳລັງໃຈຄົນອ່ືນ    
              
                                  ສ່ິງໃດທ່ີທ່ານສົນໃຈຮຽນເພາະບາງຄົນສະແດງຕ່ໍທ່ານວ່າເຮັດແບບໃດ?. 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:  ມີບາງຄົນຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຕີບໃຫ່ຽໃນພຣະຄຣິດ ຈ່ົງເຮັດຢ່າງດຽວກັນນ້ັນກັບຄົນອ່ືນ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
     “ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບອກຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ເປີດໃຈແຕ່ງງານໃໝ່,” ທອມ ໃຫ້ຄວາມເຫັນ. ນ້ັນບ່ໍເປັນເຣ່ືອງປລາດໃຈ, 
ໃນເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າ ທອມ ເຫງົາຫຼັງຈາກພັນລະຍາວັຍສ່ີສິບເກ້ົາປີຂອງລາວໄດ້ເສັຽຊີວິດ.  ແມ່ນຫັຽງທ່ີເຮັດໃຫ້ 
ປລາດໃຈທີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນວ່າລາວຍັງເປັນຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ; ນອກຈາກນ້ີ, ລາວມີອາຍຸເຈັດສິບປາຍປີ.ແລະການໃຫ້
ຄຳປຶກສາຂອງລາວໃຫ້ກັບວັຍເກ້ົາສິບປີແກ່ກ່ວາຕົວລາວເອງ. 
     ທອມ ແມ່ນນ່ຶງໃນວີຣະບູຣຸດໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນເພ່ືອນ, ແຕ່ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນຄື
ເປັນຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາແລະຕ້ົນແບບຄວາມເຊ່ືອ.   ຊີວິດການອະທິຖານຂອງລາວມີຣິດອຳນາດສູງ,   ແລະຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບໃນຄວາມຢຳເກັງພຣະເຈ້ົາສູງ. ລາວເດີນໄປກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຊີນລາວໄປໃນ
ຫ້ອງຮຽນສັມມະນາທຸກໆພາກຮຽນ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ນັກຮຽນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ຈັກລາວ, 
    ຄຳປຶກສາຂອງ ທອມ ລົງທຶນໃຫ້ລາວ. ເປັນລຳດັບ, ທອມ ຍ່າງຄຽງຂ້າງຂ້າພະເຈ້ົາໃນຖານະຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງຂ້າ
ພະເຈ້ົາ. ເວລານ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທຸ້ມເທໄປຍັງນັກສຶກສາຜູ້ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ. ຜ່ານຄວາມສັມພັນນ້ີ, ຂ້າ
ພະເຈ້ົາໄດ້ສອນເຂົາອັນໃດທ່ີ ທອມ ໄດ້ສອນຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ໃຈເຂົາວ່າເຂົາຈະສອນຄົນອ່ືນຕ່ໍຄືກັນ. 
ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ. ຄົນນ່ຶງຈະໄດ້ອີກຄົນນ່ຶງ. 
      ການສັງເກດເບ່ິງຂອງເຮົາໃນອາທິດນ້ີ ທ່ີຄວາມສັມພັນຂອງໂປໂລແລະຕີໂມທຽວ ຈະຊ່ວຍເຮົາກຽມພ້ອມໃຫ້ຄຳ
ປຶກສາກັບຕົວເອງ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  

      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. 2 ຕີໂມທຽວ 2: 1- 2 

1 ເຫດສັນນ້ັນ ລູກຂອງເຮົາເອີຍ, ຈ່ົງເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນດ້ວຍພຣະຄຸນຊ່ຶງມີຢູ່ໃນພຣະຄຣິດຄືພຣະເຢຊູ. 2 ຈົງມອບຄຳສອນ
ທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຍິນຈາກເຮົາຕ່ໍໜ້າພະຍານຫຼາຍຄົນ ໄວ້ກັບຄົນຊ່ືສັດທ່ີສາມາດສອນຄົນອ່ືນໄດ້ດ້ວຍ. 
 

      ການເປັນຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາແມ່ນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຄວາມມີຄວາມສຳພັນ, ແຕ່ຄວາມສຳພັນເຫຼົ່ານ້ີບ່ໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນໂດຍບັງ
ເອີນ. ມັນເກີດຂ້ຶນເພາະພວກເຮົາເຝ້ົາເບ່ິງດ້ວຍຄວາມຕ້ັງໃຈເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາເຮດັໃຫ້ຈຸດມາພົບກັນແລະສ້າງຄວາມ
ສົນໃຈເປັນມິດຕະພາບໄປທ່ີພຣະເຈ້ົາ. 
        ກ່ອນໂປໂລປ່ຽນແປງຄວາມເຊ່ືອຖືມາເປັນຄຣິສຕຽນ,  ເພິ່ນເປັນຜູ້ກ່ໍກວນທ່ີຫົວຮຸນແຮງ( ຊ່ືໂຊໂລໃນເວລານ້ັນ) 
ເປັນຜູ້ທ່ີຈັບຄຣິສຕຽນແລະສ່ົງເຂົາໄປຂ້າ.   ຂະນະທ່ີໂຊໂລກຳລັງເດີນທາງໄປດາມາເຊເພ່ືອໄປຈັບຄຣິສຕຽນ,   ພຣະ 
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ເຈ້ົາໄດ້ດຶງຄວາມສົນໃຈໂດຍເຮດັໃຫ້ໂຊໂລລ້ົມລົງເທິງພ້ືນດິນດ້ວຍແສງສວ່າງ.  ໃນຕອນນ້ັນ,  ໂຊໂລໄດ້ເຊ່ືອແລະໄດ້ 
ຮັບຄວາມພົ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ ( ກິດຈການ 9: 1-19). ຂ້ັນຕອນແລກໃນການເປັນຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາແມ່ນການຫັນອອກ
ຈາກຄວາມບາບຂອງເພ່ິນຢ່າງຕ້ັງໃຈແລະເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູຜູ້ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ພົ້ນ.   ການສ້າງຄວາມສຳພັນເປັນ
ສ່ິງທ່ີຕ້ອງກະທຳຫຼາຍກວ່າສ່ິງອ່ືນໃດ. 
        ໃນພາຍຫັຼງ, ການເດີນທາງປະກາດຂ່າວປະເສີດຄ້ັງທີສອງ ເພ່ິນໄດ້ເດີນທາງຜ່ານເມືອງລີຊະທາ, ໂປໂລໄດ້ພົບ
ຕີໂມທຽວ,  ເປັນຊາຍໜຸ່ມທ່ີມີຊ່ືສຽງດີໃນທ່າມກາງພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍ (ກິດຈການ 16:1- 2).  ແມ່ແລະແມ່ເຖ້ົາຂອງຕີໂມ
ທຽວເປັນຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ( 2ຕີໂມທຽວ 1:5; 3: 14-17),   ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າພໍ່ຂອງລາວເປັນຊາວກຣີກທ່ີໄດ້
ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ. ຊ່ຶງກໍເປັນໄປໄດ້, ໂດຍຄວາມເປັນຈິງ, ໂປໂລໄດ້ນຳຕີໂມທຽວໃຫ້ມາຕິດຕາມພຣະຄຣິດໃນຕອນ
ອອກໄປປະກາດເທ່ືອທີນ່ຶງ( ກິດຈການ 14:5- 7), ແລະເພ່ິນນຍັງໄດ້ຍິນຂ່າວທີດີຂອງຊາຍຄົນນ້ີສເມ.ີ ໂປໂລຈະຕ້ອງ
ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນຕີໂມທຽວ. ເພິ່ນຕ້ອງການຕີໂມທຽວໃຫ້ຢູ່ທິມຂອງເພ່ິນ, ດ່ັງນ້ັນເພິ່ນຈ່ຶງສ້າງຄວາມສຳພັນກັບ
ລາວຢ່າງຕ້ັງໃຈ. ເພິ່ນໃຫ້ໂອກາດຕີໂມທຽວດ່ັງທ່ີເຫັນໃນຕອນຂ້ຶນຕ້ົນຈົດໝາຍ( 2 ໂກຣິນໂທ1:1; ຟີລິບປອຍ1:1; ໂກ
ໂລຊາຍ 1:1; 1 ເທຊະໂລນິກ 1:1; 2 ເທຊະໂລນິກ 1:1; ຟີເລໂມນ1). ຕິໂມທຽວຍັງເປັນຜູ້ໄປສຳຣວດເບ່ິງຄຣິສຕຽນ
ທ່ີພວກເພ່ິນນຳມາເຊ່ືອ. ຕອນທ້າຍ, ໂປໂລສ່ັງໃຫ້ຕີໂມທຽວມາພົບໃນໄວໆເມ່ືອເພ່ິນຮູ້ວ່າເພິ່ນປະເຊີນກັບຄວາມຕາຍ 
( 2 ຕີໂມທຽວ 4:9). 
      ຈົດໝາຍສະບັບທີສອງໂປໂລຂຽນໄປເຖິງຕີໂມທຽວອາດຈະເປັນການຮຽກຮ້ອງຂອງໂປໂລ “ ຄວາມຕ້ອງການອັນ
ສຸດທ້າຍແລະພິນັຍກັມ”  ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນສຸດທ້າຍຕ່ໍຕີໂມທຽວແມ່ນໃຫ້ສອນພຣະຄຳດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື.
ໂປໂລຮ້ອງຕີໂມທຽວວ່າ “ລູກຊາຍຂອງເຮົາ” ສະແດງວ່າເພິ່ນເອງເປັນບິດາທາງຄວາມເຊ່ືອຂອງຕີໂມທຽວ. ເພ່ິນຮັກຕີ
ໂມທຽວຄືກັບລູກຊາຍ, ແລະຈິດໃຈຂອງພວກເພ່ິນຮ່ວມເປັນນ່ຶງດຽວໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ, ສ້າງສາວົກ, ແລະ
ກ່ໍຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກ. ໂປໂລອາດຈະວາງແຜນການຕາຍຂອງເພ່ິນເອງລ່ວງໜ້າໂດຍຮູ້ວ່າວ່າຕີໂມທຽວຈະສືບຕ່ໍທຳໜ້າທ່ີ
ຂອງເພິ່ນ. ໂປໂລທ້າທາຍຕີໂມທຽວ: 
 ຈ່ົງເຂ້ັມແຂງໃນພຣະຄຸນ. ໂປໂລຮູ້ຈາການເດີນທາງຂອງເພິ່ນເອງວ່າພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ຄວາມເຂ້ັມແຂງທັງໝົດ

ກັບຕີໂມທຽວຕາມທ່ີລາວຕ້ອງການ.      
 ສິດສອນຄົນອ່ືນທັງໝົດຕາມທ່ີລາວໄດ້ຮ່ຳຮຽນມາຈາກໂປໂລ.     ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຮຽນຈາກໂປໂລ, 

ແລະເຂົາໄດ້ຢືນຢັນຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການສິດສອນຂອງເພິ່ນ. ໂປໂລຄາດຫວັງໃຫ້ຕີໂມທຽວຊອກຫາຄົນ
ທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອນຳພາແລະສ່ັງສອນເຂົາຕາມທ່ີລາວໄດ້ຮຽນມາ.   

 ຊຸກຍູ້ເຂົາສິດສອນຄົນລຸ້ນຫຼັງໃຫ້ເປັນຜູ້ຕິດຕາມ. ໂປໂລສິດສອນຕີໂມທຽວ. ຕີໂມທຽວສິດສອນຄົນອ່ືນ. ລູກ
ສິດຂອງລາວກໍສິດສອນຄົນລຸ້ນຫຼັງໃຫ້ເປັນຜູ້ຕິດຕາມ. ນ້ັນເປັນວິທີທາງທ່ີຖືກຕ້ອງຂອງຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາທ່ີຈະ
ຕ້ອງເຮັດ! 

   ຄິດເບ່ິງກ່ຽວກັບບຸກຄົນຜູ້ທ່ີທຸ້ມເທໃຫ້ກັບທ່ານ. ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າບ່ໍມີໃຜຮັບໃຊ້ເປັນເໝືອນຫ້ອງການໃຫ້ຄຳປຶກສາກັບ
ທ່ານ, ຄົນອ່ືນທ່ີເປັນຕ້ົນແບບຊີວິດຄຣິສຕຽນຕ່ໍທ່ານ. ເຊ່ັນດຽວກັນມັນອາດເປັນໄປໄດ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດໃຫ້ມີບາງຄົນໃນ
ຊີວິດຂອງທ່ານເພ່ືອທ່ານຈະໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຈ່ົງພະຍາຍາມຊອກເບ່ິງແລະອະທິຖານ.     
 

2. 2 ຕີໂມທຽວ 3: 10-13 
10 ບັດນ້ີເຈ້ົາກໍໄດ້ຕິດຕາມເຮົາໃນດ້ານຄຳສອນ, ກິຣິຍາ, ຄວາມໜຸ້ງໝາຍ, ຄວາມເຊ່ືອ, ຄວາມພາກພຽນ, ຄວາມຮັກ, 
ຄວາມໜັກແໜ້ນໝ້ັນຄົງ  ແລະການຖືກຂ່ົມເຫັງກັບການທົນທຸກລຳບາກຕ່າງໆ   ຂອງເຮົາຄືສ່ິງທ່ີໄດ້ເກີດແກ່ເຮົາໃນ
ເມືອງອັນຕີໂອເຂັຽ, ໃນເມືອງອີໂກນິອົນ, ແລະເມືອງລີຊະທາ ການຂ່ົມເຫັງຕ່າງໆທ່ີເຮົາໄດ້ອົດທົນນ້ັນ ອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດດຶງເຮົາອອກຈາກສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນທັງໝົດ. ແທ້ຈິງ, ບັນດາຄົນທ່ີປາຖນາຈະດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນເປັນຄົນ
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ນັບຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ໍຈະຖືກຂ່ົມເຫັງ. ແຕ່ຄົນຊົວຮ້າຍແລະຄົນປອມຕົວຈະກຳເລີບທະວີຂ້ຶນລ້ໍລວງຄົນອ່ືນໃຫ້
ຫຼົງແລະຕົວເຂົາເອງກໍຖືກລ້ໍລວງເໝືອນກັນ. 
 

      ການເປັນຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາແມ່ນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນປະສົບການຊີວິດຮ່ວມກັນ. ມັນເປັນການເດີນທາງຮ່ວມກັນ, 
ໃຫ້ການໜູນໃຈເຊ່ິງກັນແລະກັນໃນເວລາຍາກລຳບາກແລະສເລີມສລອງຮ່ວມກັນໃນເມື່ອມີຊັຍຊະນະ. ມັນແມ່ນຜູ້ທ່ີ
ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ຄຳປຶກສາເດີນໃນທາງດຽວກັນນັບທັງຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາຈົນເຖິງຜູ້ທ່ີຮັບຄຳປຶກສາ  ເປັນຜູ້ໃຫ້ຄຳ
ປຶກສາແກ່ຜູ້ອ່ືນ. ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ,  ໂປໂລຢືນຢັນວ່າພຣະເຈ້ົາເຝ້ົາເບ່ິງເພ່ິນແລະຊ່ວຍຊີວິດເພິ່ນອອກຈາກ
ທຸກບັນຫາອຸປະສັກຂອງເພິ່ນ.    ຕີໂມທຽວອາດຈະບ່ໍໄດ້ຢູ່ກັບໂປໂລທຸກໆສະຖານະການທ່ີໄດ້ອະທິບາຍໃນບັນທັດນ້ີ. 
ແຕ່ລາວໄດ້ເຝ້ົາເບ່ິງຊີວິດໂປໂລຢ່າງໃກ້ຊິດ. ໂປໂລຄວນເວ້ົາດ້ວຍຄວາມໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈວ່າຊີວິດຂອງເພິ່ນມີຄຸນຄ່າໃນ
ການເອົາເປັນແບບຢ່າງ.ສຳລັບເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ. 
     ອັນໃດທ່ີຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາເຮັດ:ເຊ້ືອເຊີນຄົນອ່ືນເຂ້ົາມາໃນຊີວິດຂອງເຂົາ: ຈາກນ້ັນກໍສະແດງໃຫ້ເຂົາເຫັນວິຖີຊີວິດທ່ີ
ຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີສັດຊ່ືທ່ຽງທັມທ່ີເຝ້ົາຮັກສາໂດຍພຣະອົງເອງ. ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາຍັງເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕຽມຄົນອ່ືນໄວ້ສຳ
ລັບອະນາຄົດຂ້າງໜ້າໂດຍພື້ນຖານບົດຮຽນທ່ີໄດ້ຮຽນມາ. ໂປໂລຕ້ອງການໃຫ້ຕີໂມທຽວຈັດຕຽມວາງແຜນລ່ວງໜ້າສຳ
ລັບການຖືກກ່ໍກວນໂປໂລຮູ້ຜູ້ຢູ່ໃນການດູແລຈະປະເຊີນໜ້າ. 
        ການຈັດຫາເວລາສຳລັບຄົນອ່ືນອາດເປັນງານຍາກທ່ີສຸດຂອງຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ. ພວກເຮົາທັງໝົດແມ່ນໄດ້ພະຍາ
ຍາມເຮັດຫຼາຍສ່ິງໂພດ. ຖ້າເຮົາຈະເພ້ີມເຕີມການຮຽກເອ້ີນນ້ີວ່າເປັນການທຸ້ມເທຊີວິດຂອງເຮາົເຂ້ົາໃນຊີວິດໃຜຜູ້ນ່ຶງຄື
ກັບໂປໂລເຮັດ, ຊ່ຶງສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເປັນການທຳງານຫຼາຍເກີນໄປ. 
       ໃນອີກດ້ານນ່ຶງ, ພວກເຮົາອາດຈະສູນເສັຽຫຼາຍກວ່າຖ້າພວກເຮົາບ່ໍຍອມເຮັດຢ່າງນ້ີ. ພວກເຮົາຈະພາດໂອກາດທ່ີ
ຈະຊ່ວຍຄົນອ່ືນໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສອນເຮົາ.  ແລະເຮົາຈະບ່ໍເຫັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຮັກພຣະເຢຊູແລະເດີນໄປດ້ວຍ
ຄວາມເຊ່ືອສັດທາໃນທ່າມກາງການທົດລອງຂອງເຂົາ. ການເປັນຜູ້ປຶກສາແມ່ນເປັນການດຳລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມ ທຸກໆສ່ິງ. 
ຊ່ຶງຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການລົງທຶນສ້າງຄົນໆ ນ່ຶງຂ້ຶນ, ແຕ່ຈະມີຄຸນຄ່າສູງຕ່ໍຄວາມພະຍາຍາມ. 
 

3. 2 ຕີໂມທຽວ 3: 14-17  
14ແຕ່ຝ່າຍເຈ້ົາ, ຈ່ົງດຳເນີນຕ່ໍໄປໃນສ່ິງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ແລ້ວ  ແລະໄດ້ເຊ່ືອຢ່າງໝ້ັນຄົງເຈ້ົາກໍຮູ້ແລ້ວວ່າເຈ້ົາໄດ້ຮຽນມາ
ຈາກຜູ້ໃດ.  15ແລະຮູ້ແລ້ວວ່າ ຕ້ັງແຕ່ນ້ອຍມາແລ້ວເຈ້ົາກໍຮູ້ພຣະທັມຄັມພີອັນສັກສິດ ຊ່ຶງສາມາດໃຫ້ເຈ້ົາມີປັນຍານຳ
ເຈ້ົາໄປເຖິງຄວາມພ້ົນໄດ້ດ້ວຍທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ ຄືພຣະເຢຊູ.  16ພຣະຄັມພີທຸກຕອນໄດ້ຮັບການຊົງບັນ
ດົນໃຈຈາກພຣະເຈ້ົາແລະເປັນປໂຍດໃນການສອນ,  ການກ່າວຕັກເຕືອນວ່າກ່າວ,   ການປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ 

 ແລະການອົບຮົມໃນທາງຊອບທັມ.  17ເພ່ືອຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະບັນລຸຜົນສຳເຣັດ ແລະຈັດຕຽມໄວ້ພ້ອມສຳລັບການ  
ດີທຸກຢ່າງ. 

 

      ອາຈານໂປໂລເຂ້ົາໃຈຄວາມສຳຄັນການກ່ໍສ້າງພື້ນຖານທ່ີແຂງແກ່ນ. ເພິ່ນອາດເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄຳແນະນຳຂອງຕີ
ໂມທຽວ, ແຕ່ລາວໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນບົນພື້ນຖານພຣະວັຈະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຕີໂມທຽວໄດ້ສືບທອດຄວາມເຊ່ືອສັດທາ 

ໃນພຣະເຈ້ົາຜ່ານທາງແມ່ແລະແມ່ເຖ້ົາຂອງລາວ.  ແລະເຂົາເຈ້ົາໄດ້ສິດສອນລາວຕ້ັງແຕ່ລາວຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ.  ສຸດ 
ທ້າຍພຣະຄຳເຫ່ົຼານ້ັນກໍຊ້ີທາງຕີໂມທຽວໄປຫາພຣະເຢຊູ, ໃນກຸ່ມຄົນນ້ີລາວໄດ້ພົບຄວາມລອດພົ້ນດ້ວຍພຣະຄຸນຜ່ານ 
ທາງຄວາມເຊ່ືອ. 
       ຮູ້ວ່າຕີໂມທຽວຈະປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມພະຍາຍາມຕ່ໍສູ້ໃນງານພັນທະກິດຂ່າວປະເສີດຂອງລາວ, ໂປໂລໄດ້ກະ 
ຕຸ້ນຈິດໃຈລາວໃຫ້ຍຶດໝ້ັນໃນສ່ິງທ່ີລາວໄດ້ຮຽນມາແລະສ່ິງທ່ີລາວໄດ້ ໃນຄຳສັນຍານ້ັນ.   ໂປໂລໄດ້ຢືນຢັນວ່າ “ ພຣະ 
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ຄຳທຸກຕອນຖືກດົນໃຈໃຫ້ຂຽນຂ້ຶນໂດຍພຣະເຈ້ົາ" ນ້ັນເປັນຄວາມຈິງ, ຊ່ຶງເປັນ " ຄຳເວົ້າຂອງພຣະເຈ້ົາ" ຫຼື “ຄຳທ່ີພຣະ 
ເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາອອກມາ"(ຂ້ໍ16) ໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ດົນໃຈໃຫ້ຂຽນຂ້ຶນ (2 ເປໂຕ 1: 20-21) ເປັນພຣະຄຳຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາທ່ີບອກຂ່າວໃຫ້ໂລກ. ທ່ີສນັບສນຸນ, ທັງເປັນປໂຍດສຳລັບ:  ການສອນ, ການຕັກເຕືອນ,  ການປັບປຸງແກ້ໄຂ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ແລະການອົບຣົມໃນທາງຊອບທຳ.  

       ໂດຍການສືບຕ່ໍຄຳສ່ັງ,  ຕີໂມທຽວຈະຕ້ອງຮັກສາຕົນໃຫ້ເປັນຄົນສົມບູນແບບທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ລາວເປັນ. 
ລາວຈະຕ້ອງຕຽມພ້ອມເຮັດທຸກຂ້ໍຄຳສ່ັງພຣະເຈ້ົາ ລາວຈະໃຊ້ເວລາໃນການອ່ານແລະຕິດຕາມຄຳສອນຂອງພຣະເຈ້ົາ
ຢ່າງສມ່ຳສເມີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫາກແຍກອອກຈາກຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົົາ, ການທຳງານຂອງຕີໂມທຽວກໍຈະບ່ໍເກີດຜົນ
ດີແລະຂາດສັດທາ. 
      ການເຕີບໂຕຝ່າຍຈິດວິນຍານໃນຊີວິດຂອງຕີໂມທຽວດ້ວຍການຕິດຕາມການປະຕິບັດຢ່າງນ້ີ: ຄອບຄົວຂອງລາວ
ລ້ຽງດູລາວດ້ວຍພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແລະຕ່ໍມາໂປໂລກ່ໍສ້າງລາວຂ້ຶນບົນພື້ນຖານນ້ັນ. ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ກັບຕີໂມທຽວບ່ໍ
ພຽງແຕ່ຄອບຄົວເປັນຈຸດເລ້ີມຕ້ົນແຕ່ຍັງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາແນະນຳທ່ີດີທ່ີຊ່ວຍນຳທາງລາວ,  ພວກເພ່ິນໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕີ
ໂມທຽວໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະສັນຍາ. ເປັນພ້ືນຖານການເຕີບໂຕຂອງລາວ, ຕ່ໍຈາກນ້ັນ, ແມ່ນຄວາມເຕັມໃຈຂອງລາວທ່ີຈະ
ເດີນຕິດຕາມພຣະສັນຍາ. 
      ໂປໂລຮູ້ວ່າຊີວິດຂອງເພ່ິນເອງແມ່ນໃກ້ເຂ້ົາມາແລ້ວ. ຍັງອີກບ່ໍນານ, ເພິ່ນໄດ້ແລ່ນແຂ່ງຂັນຈົນເຖິງທ່ີສຸດ( 2 ຕີໂມ
ທຽວ 4:6- 7) ອີກບ່ໍດົນທ່ີເພ່ິນຈະມີຊີວິດຢູ່ຄຽງຂ້າງຊ່ວຍເຫຼືອຕີໂມທຽວໃນການທຳງານຂອງລາວ. ການເປັນຜູ້ຮັບໃຫ້
ການປຶກສາຈະເປັນຕົວລາວເອງ. ໂປໂລຈະຕາຍໃນຄວາມສງົບ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພາະທ່ານຮູ້ວ່າພື້ນຖານຂອງຄຳສັນ
ຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຢູ່ໄດ້ນານກວ່າຊີວິດຂອງລາວ. 
 

                                                          ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

ທ່ານຈະຊ່ວຍບາງຄົນໃຫ້ຈະເຣີນເຕີບໂຕໃນພຣະຄຣິສຢ່າງໃດ? ເລືອກເອົາຂ້ໍໃດຂ້ໍນ່ຶງຂອງການໃຊ້ ເພ່ືອສນັບສນຸນ:                                                                                

 
 ອະທິຖານ. ຂໍຮ້ອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຄົນໃດຄົນນ່ຶງຜູ້ອາດຈະຊ່ວຍແລະເປັນຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາທ່ານໃນຄວາມເຊ່ືອ. 

ເປີດຕາຂອງທ່ານເພ່ືອຄຳປຶກສາເກີດຂ້ຶນໄດ້. 
. 

 ເຊ້ືອເຊີນ. ເຊ້ືອເຊີນຄົນໃດຄົນນ່ຶງແບ່ງປັນອາຫານກັບທ່ານ, ແບ່ງປັນຄຳພະຍານຂອງທ່ານ, ແລະຮຽນຮູ້ກ່ຽວ
ກັບຄົນອ່ືນ. ໄວ້ວາງໃຈອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍວ່າການພົບກັນຈະເລ້ີມຕ້ົນສ້າງຄວາມສຳພັນໃຫ້ຄຳປຶກສາ. 
 

 ໃຫ້ຄຳໝ້ັນສັນຍາ. ໃຫ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບພົບປະຊຸມນຸມເປັນປົກກະຕິ ( ຢ່າງໜ້ອຍເດືອນລະຄ້ັງ) ກັບໃຜຜູ້
ນ່ຶງ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊ່ວຍເຫືຼອໃນຄຳປຶກສາ. ອ່ານໜັງສືໃຫ້ການປຶກສາທ່ີຂຽນໂດຍ ຊັກ ລໍລັດ( ບົດຮຽນຊີ
ວິດ, 2018)   

 
ຮູບແບບຄວາມສຳພັນການເປັນຜູ້ປຶກສາທ່ານອາດຈະສ່ົງຜ່ານເທ່ືອລະເລັກລະນ້ອຍເໝືອນໂປໂລແລະຕີໂມທຽວນອກ
ຈາກຄວາມກົດດັນແລະຄວາມອົດທົນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ. ແຕ່ຕ້ົນແບບຊີວິດຂອງເຮົາຫັຼງຈາກພວກເພ່ິນແລະຫັຼກຄຳ
ສອນທ່ີສຳຄັນທ່ີພວກເພ່ີນຖ່າຍທອດອອກຈະເກີດຜົນຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນແລະໃນອະນາຄົດ. 
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

http://www.lsbf.org/
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
         ວັນອາທິດ ທີ 21 ກໍຣະກະດາ 2019 (07- 21 - 2019 ) 

__________________________________________ 
                                ຕິດຕາມຄວາມເຊ່ືອສັດທາໃນພຣະເຈ້ົົາ                   
                                          

ມີສ່ິງໃດທີທ່ານມີຄວາມຍິນດີທ່ີຈະປ່ອຍໄປຕາມທັມມະຊາດ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນນ້ີ: ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນຈຸດສົນໃຈໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ທຸກໆວັນພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າກັບຫຼາຍໆສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ຫວ່ັນໄຫວ.  ໂປແກຣມໃນສະມາດໂຟນຂອງເຮາົເຮັດໃຫ້
ເຮົາຫັນເຫອອກນອກປະເດັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍໆ.    ສ່ືມວນຊົນ,   ການສ່ົງຂ້ໍຄວາມ, ແລະອີແມວແລ້ວອີແມວອີກ  ເພື່ອດຶງ
ເອົາຄວາມສົນໃຈຂອງເຮົາ.   ມີສ່ິງໃດອີກແດ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ເປັນທ່ີກັງວົນໃຈທ່ີອາດຈະສ້າງບັນຫາໃຫ້ກັບການຕ້ັງໃຈໃສ່ກັບ
ການທຳງານຂອງເຮົາ? 
 ຄິດສະເລ່ັຽຄົນງານເສັຽເວລາໄປໂດຍເປ່ົາປໂຍດ 759 ຊ່ົວໂມງໃນແຕ່ລະປີໃນການຫັນໄປສົນໃຈສ່ິງອ່ືນໃນ 

ເວລາທຳງານ. 
 ໃນປີ 2015, 3,477 ຄົນໄດ້ຕາຍແລະເກືອບ 400,000 ຄົນຖືກບາດເຈັບໃນການເກີດອຸປະຕິເຫດຣົດຕຳກັນ

ໃນການເດີນທາງໄກ. 
 ເກ້ົາສິບສອງເປີເຊັນນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາລັຍໃຊ້ໂທຣະສັບສ່ົງຂ້ໍຄວາມໃນເວລາຮຽນໜັງສືໃນຫ້ອງຮຽນ. 

ມີສ່ິງກວນໃຈອັນໃດອີກແດ່ທ່ີກ່ໍໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ, ແຕ່ການຍຶດຕິດຢູ່ກັນສ່ິງທ່ີກຸກກວນຈິດໃຈອັນໃດກໍຕາມທ່ີເກີດຂ້ຶນ
ໃນຊີວິດສາມາດທຳລາຍຕຳແໜ່ງໜ້າທ່ີ ທ່ີສຳຄັນໄດ້.  ໃນພຣະທັມ 2 ຂ່າວຄາວ,  ພວກເຮົາຈະເຫັນຊາຍຄົນນ່ຶງຜູ້ທ່ີມີ 
ຄວາມຕ້ັງໃຈ. ກະສັດອາຊາເຮັດໃຫ້ລາວເອງແນ່ໃຈວ່າບ່ໍມີສ່ິງໃດຫັນເຫລາວໄປຈາກຄວາມຕ້ັງໃຈໃສ່ພຣະເຈ້ົາ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. 2 ຂ່າວຄາວ 14: 1-2  
1ອາບີຢາຈ່ຶງລ່ວງລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຣຸດຂອງພຣະອົງ ພວກເຂົາກໍຝັງພຣະສົບໄວ້ໃນນະຄອນດາວິດ ແລະອາຊາລູກ
ຊາຍຂອງພຣະອົງໄດ້ຂ້ຶນປົກຄອງແທນພຣະອົງ ໃນຣາຊການຂອງອາຊາແຜ່ນດິນໄດ້ສງົບຢູ່ສິບປີ  2ແລະອາຊາຊົງກະ 
ທຳສ່ິງທ່ີດີ ແລະເປັນທ່ີຊອບໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ. 
  
       ເມື່ອປະທານາທິບໍດີໃໝ່ຮັບຕຳແໜ່ງ, ພວກເຮົາຕ້ັງໃຈຈົດຈ່ໍເບ່ິງຢ່າງບ່ໍລະສາຍຕາວ່າລາວຈະເຮັດຫຽັງໃນຮ້ອຍວັນ
ທຳອິດ. ມີການເຄ່ືອນໄຫວນອກເໜືອຈາກຄຳໝ້ັນສັນຍາໃນເວລາຫາສຽງບ່ໍ, ເຮົາໄດ້ເລ້ີມເຫັນຄວາມສາມາດແລະທ່າ
ທາງໃນການປະພຶດຂອງລາວ. ໃນຮ້ອຍວັນແລກເປັນການຈັດວາງຄຸນນະພາບສຳລັບການບໍຣິຫານຂອງລາວ. 
      ອາຊາຖືກຜັກດັນໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳແບບກະທັນຫັນເພາະບິດາຂອງລາວຕາຍ. ບາງທີຊົນຊາດຂອງຢູດາໄດ້ຕ້ັງຕາທ່ີຈະ
ເບ່ິງ,   ໃນຄວາມຄິດ ວ່າຈະເປັນໄປຢ່າງໃດໃນຮ້ອຍວັນແລກຂອງລາວ.   ຕົວອາຊາເອງອາດກັງວົນໃຈວ່າເປັນກະສັດ
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ແບບໃດທ່ີລາວຄວນຈະເປັນ.  ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າລາວມີອາຍຸເທ່ົາໃດເມື່ອລາວຂ້ຶນມາເປັນກະສັດ.   ແຕ່ທ່ານໄດ້ສັງເກດ
ເຫັນວ່າບິດາຂອງລາວໄດ້ເຮັດຢ່າງໃດ.   ອາບີຢາເປັນກະສັດປົກຄອງພຽງແຕ່ເວລາສາມປີ.(1 ກະສັດ 15:2),  ດ່ັງນ້ັນ  
ອາຊາຍັງໄດ້ຕົວຢ່າງມາຈາກພໍ່ຂອງພໍ່ລາວ, ເຣໂຮໂບອາມ. 
        ອາຊາສັງເກດເຫັນວ່າທັງສອງຄົນໄດ້ຕອບສນອງຕ່ໍຄວາມທ້າທາຍໃນການເປັນຜູ້ນຳຢ່າງໃດ. ທັງສອງຄົນໄດ້ຕ່ໍສູ້
ກັບສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງ, ແລະທັງສອງຄົນແມ່ນລ້ົມເຫຼວໃນການເອົາໃຈໃສ່ໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະເຮັດອັນໃດທ່ີເຫັນ
ວ່າຖືກຕ້ອງໃນການມອງເຫັນ.   ມາເຖິງຈຸດນ້ີ, ປະຊາຊົນ ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງບ່ໍມີຄວາມສງົບສຸກ,   ເຖິງແມ່ນວ່າ
ອາບີຢາໄດ້ປົກຄອງນຳພາອານາຈັກພາກໃຕ້ຂອງຢູດາເອົາຊະນະອານາຈັກພາກເໜືອຂອງອິສຣາເອນ ທ່ີໄດ້ຫ່າງເຫີນ
ອອກຈາກເສ້ັນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງກະສັດເຣໂຮໂບອາມ.    ເມ່ືອອາຊາຂ້ຶນຮັບໜ້າທ່ີການປົກ
ຄອງ,  ປະເທດຊາດມີຄວາມສງົບ ແລະມີຄວາມສງົບພຽງແຕ່ສິບປີ. ແຕ່ກະສັດຈະຕ້ອງເພັ່ງຄວາມສົນໃຈຂອງລາວໃນ
ເວລາມຄີວາມສງົບທ່ີລາວຫາກໍເຮັດສຳເຣັດ. ເວລາສງົບຜູ້ເປັນຜູ້ນຳຍັງສືບຕ່ໍບອກຂ່າວຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນຍ່ິງໃຫ່ຽ. 
         ຍັງມີຄຳຖາມ: ອາຊາຄວນຈະນຳພາຄືເຫ່ົຼາກະສັດທ່ີປົກຄອງກ່ອນລາວບ່ໍຫຼລືາວຈະເລືອກເອົາທາງທ່ີເຫັນວ່າດີ? 
ອາຊາບ່ໍໄດ້ເບ່ິງກັບຄືນໄປໄກໃນປະວັດສາດວ່າມີຫຽັງເກີດຂ້ຶນ ເມ່ືອຜູ້ນຳອວ່າຍຄວາມສົນໃຈຂອງຕົນອອກຈາກພຣະ
ເຈ້ົາ. ອາຊາເລືອກເສ້ັນທາງທ່ີແຕກຕ່າງ: ລາວເລືອກທ່ີຈະຮັກສາຄວາມສັມພັນຂອງລາວກັນພຣະເຈ້ົາເປັນອັນດັບນ່ຶງ 
ອາຊາອາດຈະເອົາແບບຢ່າງການນຳຕົວຢ່າງທັງສອງໃນການປະພຶດຕ່ໍໜ້າປະຊາຊົນແລະໃນຄວາມສັມພັນຂອງລາວ
ກັບພຣະເຈ້ົາ. ລາວຈະຕ້ອງໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈ້ົາແລະການຄວບຄຸມດູແລຂອງພຣະອົງ. ເມື່ອລາວວາງໃຈໃນອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ນຳພາການປະພຶດແລະຄວາມຄິດຂອງລາວ, ລາວຈະນຳພາປະຊາຊົນໃຫ້ຕິດຕາມທິດທາງທ່ີພຣະເຈ້ົາປະ
ທານໃຫ້. ກະສັດອາຊາຈະເຮັດທັງໝົດນ້ີຢ່າງໃດ?   ລາວຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈທຸກໆການຕັດສິນໃຈໃນຖານະກະສັດໃນວິທີ
ທາງທ່ີຖືກຕ້ອງເໝາະສົມບ່ໍວ່າສະຖານະການຫຼສືະພາບການໃດເກີດຂ້ຶນ. “ ອາຊາເຮັດໃນສ່ິງທ່ີດີແລະຖືກຕ້ອງໃນການ
ມອງເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງລາວ.” ແມ່ນຫຽັງເຮັດໃຫ້ການປົກຄອງຂອງລາວເປັນໜ້າສັງເກດໄດ້ວ່າສ່ິງ 
ທ່ີລາວເຮັດນ້ັນເປັນການດີແລະຖືກຕ້ອງໃນສາຍຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ຊ່ຶງເປັນຄວາມພະຍາມທ່ີພວກເຮົາຜູ້ເປັນ “ປະຊາ
ຊົນທ່ີພໍໃຈ,” ເຮັດອັນໃດທ່ີຄົນອ່ືນເຫັນວ່າດີແລະຖືກຕ້ອງ.  ຄົນສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດການດີ  ແລະຖືກ
ຕ້ອງສຳລັບເຂົາ. ແຕ່ຫຼາຍໄປກວ່າການເຮັດໃຫ້ຖືກໃຈຕົວເອງ, ແລະແມ່ນຫຽັງແມ່ນ “ການດີແລະການຖືກຕ້ອງ” ທ່ີສາ
ມາດໄປໄດ້ກັບທຸກໆສະຖານະການເມື່ອບ່ໍຢູ່ໃນສາຍຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບການດີແລະ
ຄວາມຖືກຕ້ອງບ່ໍມີການປ່ຽນແປງ.  ອາຊາບ່ໍໄດ້ເຮັດດີແລະຖືກຕ້ອງເພ່ືອໃຫ້ຖືກໃຈປວງຊົນໃນການປົກຄອງຂອງລາວ; 
ລາວໄດ້ເຮັດການດີແລະສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງເພ່ືອເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ.. 
 

2. 2 ຂ່າວຄາວ 14: 3-5 
3 ພຣະອົງຊົງກຳຈັດແທ່ນບູຊາພຣະຕ່າງດ້າວແລະບ່ອນນະມັສການສະຖານທ່ີສູງທັງຫລາຍ   ແລະພັງເສົາສັກສິດລົງ
ແລະໄດ້ໂຄ່ນອາເຊຣາລົງເສັຽ 4 ແລະຊົງບັນຊາໃຫ້ຢູດາສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງຕົນ 
ແລະໃຫ້ຮັກສາພຣະທັມແລະພຣະບັນຍັດ  5 ພຣະອົງຊົງກຳຈັດບ່ອນນະມັສການສະຖານທ່ີສູງແລະແທ່ນເຄ່ືອງຫອມ
ອອກເສັຽຈາກຫົວເມືອງທັງສ້ິນຂອງຢູດາດ້ວຍ ແລະຣາຊອານາຈັກກໍໄດ້ສງົບຢູ່ພາຍໃຕ້ພຣະອົງ. 
 
       ທັນທີທ່ີອາຊາຂ້ຶນເປັນກະສັດ, ລາວບ່ໍໄດ້ຊັກຊ້າລໍເວລາໃນການເຄ່ືອນໄຫວການທຳງານທ່ີຈະເຮັດສ່ິງທ່ີຕ້ອງການ
ເຮັດໃຫ້ສຳເຣັດ.    ຈຸດສຳຄັນທ່ີຕ້ອງເຮັດກ່ອນອ່ືນໝົດແມ່ນຫັນຄວາມສົນໃຂຂອງປະຊາກອນໃຫ້ກັບມາຫາພຣະເຈ້ົາ. 
ແທ່ນບູຊາມີຢູ່ທ່ົວທຸກຫົນທຸກແຫ່ງໃນແຜ່ນດິນ, ແຕ່ເປັນແທ່ນບູຊາຖວາຍຄວາມໂຄຣົບທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ. ເປັນເວລາຫຼາຍປີ, 
ຜູ້ມີອຳນາດເຫ່ົຼານ້ັນປ່ອຍໃຫ້ການນະມັສການທ່ີບ່ໍມເີປ້ົາໝາຍຕ່ໍພຣະປອມເຫຼົ່ານ້ັນ   ທ່ີກ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມບ່ໍສງົບໃນບ້ານ
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ເມືອງ. ບິດາຂອງອາຊາ, ອາບີຢາ, ບ່ໍໄດ້ເຮັດສ່ິງໃດເພື່ອຢຸດຄວາມບາບຂອງຊົນຊາດນ້ີ.  ປະຕິເສດທ່ີຈະຢືນຂ້ຶນຕ່ໍຕ້ານ
ການຫຼົງໄຫຼຢ່າງທ່ີບ່ໍມືນຫູມືນຕາ ເຊ່ືອຖື ສ່ົງເສີມເຮັດຕາມຫຼັກສາສນາ. ບ່ໍສົມຄວນຖ້າອາບີຢາຍັງສ່ົງເສີມໃນການບູຊາ
ຮູບໂຄຣົບ,  ແຕ່ " ລາວບ່ໍເຕັມໃຈມອບການນະມັສການໃຫ້ກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງລາວ" ( 1 ກະສັດ 
15: 3). 
         ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອາຊາ, ໄດ້ຕັດສິນໃຈຢ່າງແນ່ວແນ່ວ່າ  ອັນໃດກໍຕາມລາວຈະເຮັດໃຫ້ເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍໃນ
ສາຍຕາພຣະເຈ້ົາແລະລາວຕ້ອງທຳລາຍສະຖານທ່ີບູຊາຮູບໂຄຣົບ. ແລະລາວບ່ໍພຽງແຕ່ທຳລາຍບາງສ່ວນເທ່ົານ້ັນ ແຕ່  
ລາວຮ້ືຖ້ິມສະຖານທ່ີນະມັສການບູຊາຮູບໂຄຣົບທັງໝົດ "ຈາກທັງໝົດຂອງອານາຈັກຢູດາ" ( ຂ້ໍ 5).   ທັງໝົດຂອງດິນ
ແດນທ່ີລາວປົກຄອງແມ່ນເປັນທ່ີຍອມຮັບແລະນະມັສການພຣະເຈ້ົາ. 
       ອາຊາຕັດສິນໃຈນຳເອົາຊົນຊາດກັບມາຫາພຣະເຈ້ົາ. ລາວໃຊ້ສິດອຳນາດໃນຖານະກະສັດ ເຕືອນປະຊາຊົນໃຫ້ 
ສແວງຫາພຣະເຈ້ົາຂອງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ. ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຄັດຄ້ານການທຳລາຍພຣະທຽມ 
ເຫລ່ົານ້ີຫລືບ່ໍ, ແຕ່ແນ່ນອນພວກເຂົາຍອມເຊ່ືອຟັງແລະເດີນໄປຂ້າງໜ້າ. 
          ດ້ວຍເຫດຜົນການກະທຳຂອງອາຊາ,  ປະເທດຊາດມີຄວາມເປັນຢູ່ໃນຄວາມສງົບສຸກເປັນເວລາສິບປີ.  ລອງ
ວາດພາບເບ່ິງການສ່ົງຜົນສະທ້ອນທ່ີພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບໃນທຸກວັນນ້ີຖ້າພວກເຮົາສແວງຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມປາຖ
ນາຢ່າງດຽວກັນແລະຕັດສິນໃຈມຸ້ງໝ້ັນຢ່າງດຽວກັນກັບທ່ີອາຊາເຮັດ.   ການເຊ່ືອຖືພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາອາດມີການປ່ຽນ
ແປງ,  ແຕ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາ ເບ່ິງເຫັນໃນທຸກໆບຸກຄະລິກລັກສະ
ນະໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
 

3. 2 ຂ່າວຄາວ 14: 6- 8 
6ພຣະອົງຊົງສ້າງຫົວເມືອງທ່ີມີປ້ອມໃນຢູດາ ເພາະແຜ່ນດິນກໍສງົບ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເຮັດສົງຄາມໃນປີເຫ່ົຼານ້ັນ ເພາະພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານຄວາມສງົບແກ່ພຣະອົງ 7ແລະພຣະອົງກ່າວກັບຢູດາວ່າ “ໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍສ້າງຫົວເມືອງເຫລ່ົາ
ນ້ີ ອ້ອມດ້ວຍກຳແພງ ຫໍຄອຍ ປະຕູເມືອງ ແລະດ່ານ ແຜ່ນດິນຍັງເປັນຂອງເຮົາ   ເພາະເຮົາໄດ້ສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນ   
ເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ  ເຮົາໄດ້ສແວງຫາພະອົງ ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານຄວາມສງົບສຸກທຸກດ້ານ”  ພວກເຂົາທັງ    
ຫລາຍຈ່ຶງສ້າງສາ ແລະຈະເຣີນຂ້ຶນ.8ອາຊາຊົງມີກອງທັບດ້ວຍໂລ່ໃຫຍ່ ແລະຫອກຈາກຢູດາສາມແສນຄົນ ແລະຈາກ
ເບັນຢາມິນຊ່ຶງຖືໂລ່ແລະທະນູສອງແສນແປດໝ່ືນຄົນ ທັງໝົດເປັນທະຫານເອກ. 
 
       ເຖິງແມ່ນວ່າຕລອດທ່ົວທັງແຜ່ນດິນມີປະສົບການກັບຊ່ວງເວລາອັນດີຂອງຄວາມສງົບສຸກ,  ອາຊາບ່ໍໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ 
ເວລານ້ັນຫັນເຫໄປທາງອ່ືນ ໄປທ່ຽວຫືຼນອນຫລັບສະບາຍພາຍໃຕ້ຕ້ົນໂອລີຟທ່ີຢູ່ໃກ້ໆແຖວນ້ັນ.   ແຕ່ລາວເຝ້ົາຮັກສາ 
ຄວາມສົນໃຈຂອງລາວໃສ່ກັບການເຮັດອັນໃດທ່ີເປັນການດີແລະອັນໃດເປັນການຖືກຕ້ອງ.   ລາວໄດ້ຮ່ວມຊຸມນຸມກັບ 
ປະຊາຊົນບອກເຂົາໃຫ້ມອງເບ່ິງໄປໃນວັນຂ້າງໜ້າ  ເມື່ອເວລານ້ັນບ່ໍມີຄວາມສງົບສຸກ  ແລະພັຍອັນຕະລາຍຈາກການ 
ໂຈມຕີຂອງສັດຕຣູ. ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໃຫ້ມີເວລາສງົບສຸກ, ພວກເຮົາມັກຈະກັບໄປນ່ັງແລະຜັກຜ່ອນຢ່າງສະບາຍ.  ພວກ 
ເຮົາຈະຕ້ອງເຝ້ົາປ້ອງກັນຕົວເຮາົເອງຕ່ໍສູ້ກັບການລ້ໍລວງທ່ີຈະດຶງເອົາຄວາມສົນໃຈ    ແລະຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງເຮົາອອກ 
ຈາກພຣະເຈ້ົາ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງສແວງຫາການຕິດຕາມພຣະຄຣິດ.    ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີ 
ຊົງປະທານຫຼາຍໆສ່ິງໃຫ້ເຮົາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຢືນຂ້ຶນຢ່າງເຂ້ັມແຂງແລະຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່. 
         ໂບດວິຫານ.   ຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ ອ້າຍແລະເອ້ືອຍນ້ອງຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ ເປັນຕ້ົນພລັງຄວາມ 
ເຂ້ັມແຂງທ່ີບ່ໍໜ້າເຊ່ືອ, ບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ເວລາມຄີວາມສງົບສຸກ, ແຕ່ໂດຍສະເພາະແລ້ວໃນເວລາຂອງຄວາມໝົດກຳລັງ
ໃຈແລະໄດ້ຮັບການໂຈມຕີຈາກສັດຕຣູ.  
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       ພຣະວິນຍານທ່ີຊົງປະທານ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແກ່ຜູ້ເຊ່ືອທຸກຄົນແລະພຣະອົງຄາດຫວັງ
ວ່າພວກເຮົາຈະໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານນ້ີ. ເມື່ອພວກເຮົາ “ໃຊ້ກຳລັງຂອງກ້າມເນ້ືອເຫຼົ່ານ້ັນ”  ໂດຍໃຊ້ຂອງປະທານທ່ີ  
ພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ເຮົາ,   ພວກເຮົາກໍເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ ແລະພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນດ້ວຍ.   ແມ້ກະທ້ັງ
ຊ່ວຍຄົນອ່ືນໃຫ້ຢືນຂ້ຶນ, ພວກເຮາົຊ່ວຍເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ຢືນຂ້ຶນ. 
       ພວກເຮົາຢືນຂ້ຶນດ້ວຍຄວາມເຂ້ັມແຂງແລະຕ້ັງຄວາມສົນໃຈຂອງເຮົາໃສ່ໃນພຣະຄຣິດເມ່ືອພວກເຮົາຢືນຂ້ຶນດ້ວຍ
ກັນ ຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ທ່ານໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອອ່ືນໆ ເຖິງວ່າທ່ານປາຖນາໃຫພ້ຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ທ່ານເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ
ຜ່ານທາງຂອງພຣະຣາຊທານແລະການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

 
ທ່ານຈະຕິດຕາມຄວາມເຊ່ືອສັດທາໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດໃນອາທິດນ້ີແລະຊອກຫາທ່ີຈະເຮັດອັນໃດທ່ີເປັນການດີ ແລະ 
ອັນໃດທ່ີເປັນການຖືກຕ້ອງຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ?  ສຳຣວດເບ່ິງການປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນ້ີ. 
                                                                                
 ທ່ອງຈຳ. ໃຫ້ຄຳໝ້ັນສັນຍາທ່ີຈະທ່ອງຈຳ ພຣະທັມມັດທາຍ 6:33: " ແຕ່ກ່ອນອ່ືນ ທ່ານທັງຫຼາຍຈ່ົງສແວງຫາ

ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງແລະພຣະອົງຈະຊົງເພ້ີມເຕີມສ່ິງທັງປວງເຫຼົ່າ
ນ້ີໃຫ້ແກ່ທ່ານ”ຍອມໃຫ້ຄວາມຈິງພຣະຄຳຂ້ໍນ້ີຊຶມຊວ່ານເຂ້ົາໃນໃຈຂອງທ່ານແລະຄວາມຄິດຂອງທ່ານ; ປ່ອຍ
ໃຫ້ພຣະຄຳຂັບເຄ້ືອນໃນການຕິດຕາມຄວາມເຊ່ືອສັດທາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ.    
 

 ຈົດບັນທຶກເປັນລາຍການ.  ບ່ົງບອກຊ່ືແງ່ມຸມໃນຊີວິດຂອງທ່ານທ່ີໃຫ້ຄວາມໂຄຣົບບູຊາສ່ິງສັກສິດແລະພຣະ
ທຽມ. ບຸກເບີກແບບແຜນຢ່າງຈິງຈັງທ່ີຈະຈັດການຕົວເອງອອກຈາກສ່ິງເຫຼົ້ານ້ີ. ຂໍຄວາມກ້າຫານຊ່ວຍເຫືຼອຕ່ໍສູ້
ຖ້າຫາກຈຳເປັນ.  

 
 ຟື້ນຟູ.   ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຄົນກຸ່ມນ້ອຍເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອ  ເໝືອນເປັນທະຫານຜູ້ກ້າຫານຂອງທ່ານຜູ້ທ່ີຈະຢືນ 

ຂ້ຶນປົກປ້ອງທ່ານເມ່ືອຖືກໂຈມຕີຈາກສັດຕຣູ. 
 
ການຕິດຕາມຄວາມເຊ່ືອສັດທາໃນພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງ່າຍທ່ີເຮັດຢູ່ໃນແຕ່ລະວັນໃນໂລກນ້ີ.   ແຕ່ກໍເປັນໄປໄດ້ເມ່ືອ
ເຮົາຫຼີກຈາກສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ເຮົາໄຂວ່ເຂແລະກີດກັນຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີຈະມຸ້ງໄປທ່ີພຣະຄຣິດ.  
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 28 ກໍຣະກະດາ 2019 (07-28-2019 ) 

__________________________________________ 
                                                ຂ້ຶນຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ                   
                                               

ແມ່ນຫຽັງທ່ີເປັນສ່ິງທ່ີບ່ໍໜ້າເຊ່ືອທ່ີມີຢູ່ໃນຕົວທ່ານເອງ?. 
 

ຈຸດສຳຄົນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຈ້ົາຍ່ິງໃຫຽ່ກວ່າທຸກໆສ່ິງທ່ີທ້າທາຍເຮົາ ທ່ີພວກເຮົາປະເຊີນ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ເປັນສ່ິງດີທ່ີສຸດທ່ີມີເຄ່ືອງມືເມ່ືອເຮົາຕ້ອງການ ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີທ່ານສາມາດເຊ່ືອໄດ້ວ່າເຮດັວຽກໄດ້ສຳເຣັດຕລອດ. ແຕ່
ແມ່ນຫຽັງ ຖ້າວ່າ “ວຽກງານ" ເປັນພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ພໍໃຈທ່າມກາງຊີວິດ?  ແມ່ນຫຽັງທ່ີສາມາດໃຫ້ທ່ານໄວ້ໃຈເມ່ືອທ່ານ
ປະເຊີນໜ້າກັບການທ້າທາຍໃນການຕັດສິນໃຈ  ຫຼືທຸກໆສ່ິງທ່ີເບ່ິງເໝືອນວ່າຈະຕ່ໍສູ້ທ່ານ?  
 ບາງຄົນໄວ້ໃຈໃນດວງຊາຕາຫືຼໜັງສືກ່ຽວກັບໂຊກລາບທ່ີແນະນຳເຂົາເຈ້ົາ ໃນການເປັນລູກຄ້າໜັງສືພິມລາຍ

ວັນເພື່ອຄວາມພະຍາຍາມດ້ີນລົນຕ່ໍສູ້ກັບຊີວິດ. 
 ບາງຄົນໄວ້ໃຈໃນເຫ້ົຼາຫຼືຢາບາງຊະນິດເພ່ືອຮັບມືກັບສ່ິງທ່ີທ້າທາຍຫຼືການແຂ່ງຂັນ. 
 ບາງຄົນມີແຕ່ເບ່ິງໃນກະຈົກແລະກໍເວ້ົາວ່າ " ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍສາມາດເຮັດສ່ິງນ້ີໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ." 
 ບາງຄົນປ່ອຍໃຫ້ຄວາມບັງເອີນເກີດຂ້ຶນເປັນການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາ.     ພວກເຂົາສ່ຽງໂຊກດ້ວຍການ

ໂຍນຫລຽນດ້ວຍການບ່ໍສົນໃຈຕ່ໍຄຳທ່ີຂຽນໃນຫລຽນນ້ັນວ່າ: "ພວກເຮົາເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ." 
       ແທນທ່ີ, ກະສັດອາຊາຈະໃຫ້ແບບຢ່າງທ່ີຖືກຕ້ອງກັບພວກເຮົາເພື່ອຕິດຕາມ.   ຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າ
ເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຕັມທ່ີແລະຫັນກັບມາຫາພຣະເຈ້ົາ   ກ່ອນສ່ິງອ່ືນໃດເມ່ືອປະເຊີນໜ້າສ່ິງທ່ີບ່ໍໜ້າເຊ່ືອທ່ີມີ 
ອຳນາດມາຈາກສ່ິງທ່ີທ້າທາຍ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, ແລະ 2 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. 2 ຂ່າວຄາວ 14: 9-11 

 9ເຊຣາຊາວເອທີໂອເປັຍໄດ້ອອກມາຕ່ໍສູ້ກັບພວກເຂົາດ້ວຍກອງທັບໜ່ຶງລ້ານຄົນ ແລະຣົດຮົບສາມຮ້ອຍຄັນມາຮອດ
ເມືອງມາເຣຊາ 10ແລະອາຊາຊົງຍົກອອກໄປປະທະກັບພວກເຂົາ ແລະພວກເຂົາທັງຫລາຍກໍຕ້ັງແນວຮົບໃນພເູຂົາເຊ  
ຟາທາທ່ີມາເຣຊາ 11ອາຊາຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພະອົງວ່າ “ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບ່ໍມີຜູ້ໃດຊ່ວຍ
ໄດ້ຢ່າງພຣະອົງ   ໃນການສູ້ຮົບກັນລະຫວ່າງຜູ້ທ່ີມີກຳລັງກັບຜູ້ທ່ີບ່ໍມີກຳລັງ   ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າ 
ພຣະອົງທັງຫລາຍ ຂໍຊົງຊ່ວຍພວກຂ້າພຣະອົງ  ເພາະຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍເພ່ິງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງມາຕ່ໍສູ້ກັບຄົນໝູ່
ໃຫຍ່ ນ້ີໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຂໍຢ່າ
ໃຫ້ມະນຸດຊະນະພຣະອົງ”  
 

      



 2 

       ກະສັດອາຊາແລະຊົນຊາດຢູດາໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນເວລາມີຄວາມສງົບ   ແລະປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຄວາມສຳເຣັດດີ
ຫຼາຍ, ແຕ່ພະຍຸຂອງການປ່ຽນແປງກຳລັງມາ. ບ່ໍມີໃຜປາຖນາເຂ້ົາໃນສົງຄາມ ແຕ່ການຕ່ໍສູ້ນ້ີໂດຍສະເພາະການຕ່ໍສູ້ຄ້ັງ
ນ້ີເບ່ິງເໝືອນວ່າອາຊາແລະກອງທັບຂອງລາວຕ້ອງການທ່ີຈະຫີຼກລ້ຽງ.  ອາດເປັນການງ່າຍເກີນໄປສຳລັບພວກເຂົາທ່ີ
ຈະຢູ່ພາຍໃນບ້ານເມືອງທ່ີເສີມສ້າງຄວາມແຂງແກ່ນສົດໆຮ້ອນໆ, ແຕ່ນ້ັນບ່ໍແມ່ນຊັຍຊະນະຂອງການຕ່ໍສູ້ເທ່ົາໃດ. ອາ
ຊາບ່ໍໄດ້ຫັນຫຼັງໜີຈາກກຳລັງຄວາມແຂງແກ່ນທ່ີຢູ່ຕ່ໍໜ້າຂອງລາວ. ລາວແລະກອງທັບຂອງລາວລວມກັນແລ້ວຈຳນວນ  
580,000 ຄົນ ( 2 ຂ່າວຄາວ 14:8) ທ່ີຕຽມຕົວເຂ້ົາຊູ່ການຕ່ໍສູ້.  ພວກເຮົາຮູ້ນ້ອຍນ່ຶງກ່ຽວກັບຄູ່ຕ່ໍສູ້ຂອງລາວ,  “ ເຊຣາ
ຄົນກູເຊ." ກູເຊໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໄດ້ບ່ົງຊ່ືວ່າເອທິໂອເປັຍ,   ແລະກອງທັບຂອງເຊຣາອາດມີຄວາມເຂ້ັມແຂງເປັນທະ
ຫານຮັບຈ້າງຕ່ໍສູ້ໃນນາມຂອງອີຢິບ. ກັບ “ ກອງທັບນ່ຶງລ້ານຄົນແລະລົດຮົບສາມຮ້ອຍຄັນ,”(ຂ້ໍ 9)   ພວກເຮົາສາມາດ
ຄາດເດົາແບບງ່າຍໆວ່າເຊຣາ  ແລະທະຫານຂອງລາວຈະບ່ໍມີຄວາມກັງວົນຍ້ານກົວທ່ີຈະຕ່ໍສູ້ກັບກອງທັບທ່ີມີຈຳນວນ
ພົນພຽງເຄ່ິງນ່ຶງຂອງພວກເຂົາ. 
        ຜູ້ທ່ີເຝ້ົາຄອຍເບ່ິງໂອກາດທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້ທ່ີຮູ້ວ່າອາຊາຈິງຈັງກັບຈຳນວນຫຼາຍກວ່າແລະອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທ່ີ
ຈະປະເຊີນກັບຄວາມພ່າຍແພ້.    ແຕ່ອາຊາບ່ໍໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ຈຳນວນຂອງກອງທັບທ່ີມີຈຳນວນຫຼາຍຂັດຂວາງລາວຈາກ
ການໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໃກ້ມາເຖິງ. ລາວເດີນໄປຂ້າງໜ້າໃນດິນແດນທ່ີບ່ໍຄຸ້ນເຄີຍປະເຊີນກັບກອງທັບທ່ີມີຈຳນວນ
ຫຼາຍກວ່າສອງເທ່ົາຂອງກອງທັບຂອງລາວ ໄດ້ຢ່າງໃດ? ອາຊາມີພຣະເຈ້ົາຢູ່ຄຽງຂ້າງລາວ. ອາຊາໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງ 
ຈາກການຕິດຕາມເບ່ິງບິດາຂອງລາວເອົາຊະນະການຕ່ໍສູ້ກັບເຢໂຣໂບອາມ, ກະສັດແຫ່ງອານາຈັກພາກເໜືອ.   ອາບີ 
ຢາ ບິດາຂອງອາຊາ ໄດ້ປະເຊີນກັບກອງທັບອິສຣາເອນເມ່ືອກອງທັບມີຈຳນວນສອງເທ່ົາຂອງກອງທັບຢູດາ ( 13:3). 
      ອາຊາໄດ້ຮຽນຈາກບິດາຂອງລາວວ່າພຣະເຈ້ົາສາມາດຊ່ວຍໄດ້ບ່ໍວ່າສ່ິງທ່ີທ້າທາຍນ້ັນຈະນ້ອຍຫຼືໃຫ່ຽ. ອາຊາໄດ້ຮູ້
ຜົນຂອງການຕ່ໍສູ້ຂອງເຂົາບ່ໍແມ່ນການຕັດສິນໃຈຂອງມະນຸດພຽງຜູ້ດຽວ.   ດ່ັງນ້ັນລາວຮ້ອງຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄຳອະທິ
ຖານ ລາວອະທິຖານຂໍພຣະເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້ລາວເປັນບຸກຄົນຊ່ຶງລາວເປັນແລະການໃຊ້ປໂຍດໃນການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງລາວ
ສອດຄ່ອງກັບທັງສອງບ່ໍວ່າໃນຕຳແໜ່ງຂອງຣິດອຳນາດແລະບຸກຄົນທ່ີບ່ໍມຄີວາມເຂ້ັມແຂງໃນຕົວເອງ. ເພາະວ່າອາຊາ
ຮູ້ວ່າບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້ສຳລັບພຣະເຈ້ົາ,    ລາວຂໍຮ້ອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊ່ວຍລາວໂດຍສະເພາະການຈັດຫາຄວາມ
ແຂງແຮງແລະຄວາມເຂ້ັມແຂງທ່ີລາວຕ້ອງການ. 
       “ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້ານ້ອຍ.” ອາຊາປະກາດຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງລາວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາດ່ັງ
ທ່ີບິດາຂອງລາວໄດ້ເຮັດ. ໃນຄຳປະກາດນ້ີ, ລາວຍອມອຸທິດຕົວລາວເອງແລະກອງທັບຂອງລາວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ລາວປະ
ກາດວ່າການຕ່ໍສູ້ແລະຜົນຂອງມັນເປັນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ຜູ້ໃດທ່ີຕ່ໍສູ້ພຣະອົງຜູ້ນ້ັນຈະບ່ໍຢ້ັງຢືນ.  ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ 
ເຂ້ົາໃນການຕ່ໍສູ້ເໝືອນຢ່າງອາຊາໄດ້ປະເຊີນ,  ແຕ່ພວກເຮົາປະເຊີນກັບການພະຍາຍາມຕ່ໍສູ້ທ່ີທ້າທາຍໃນແຕ່ລະວັນ
ຂອງການດຳລົງຊີວິດ. ຈຳນວນຂອງສ່ິງທ້າທາຍເຫ່ົຼານ້ີທ່ີເຮົາປະເຊີນນ້ັນແປກຢູວ່າບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີເຮົາມັກ. ຫຼາຍໆການຕ່ໍ
ສູ້ແລະທ້າທາຍເຫ່ົຼານ້ີເບ່ິງເໝືອນເປັນສ່ິງທ່ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້ສຳລັບພວກເຮົາທ່ີຈະເອົາຊະນະ.    ຫຼາຍໆຄົນຂອງພວກເຮົາ
ຂ້ອນຂ້າງຈະຢູ່ເສີຍໆຄືບ່ໍມີຫຽັງເກີດຂ້ຶນກັບຕົນແລະແກ້ງເຮັດເໝືອນວ່າບ່ໍມີເຫດການໃດໆເກີດຂ້ຶນຢູ່ທ່ີນ້ັນເລີຍ. 
      ໃນໂອກາດສຳຄັນເຫຼົ່ານ້ັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາອາຊາເປັນຕົວຢ່າງແລະຮ້ອງຮຽກຫາພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີພິເສດໃນຄວາມ
ເປັນໄປບ່ໍໄດ້. ພຣະເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນເພ່ືອຊ່ວຍເຮົາ, ດ່ັງຕອນທ່ີພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ັນໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອກັບອາຊາ. ບ່ໍໄດ້ເປັນບັນ
ຫາສຳລັບພຣະເຈ້ົາວ່າການຕ່ໍສູ້ຈະໃຫຽ່ຂນາດໃດ.    ຄວາມປາຖນາຂອງພຣະອົງແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຮ້ອງຮຽກເອ້ີນ 
ຫາພຣະອົງຜູ້ມີອຳນາດເຕັມໃນການໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫືຼອ. 
       ຂ້ັນແລກໃນການດ້ິນລົນຕ່ໍສູ້ຈະມາຈາກຄວາມເຂ້ົາໃຈວ່າການສູ້ຮົບມີຢູ່ກ່ອນພວກເຮົາແລະຍອມຮັບວ່າພວກເຮົາ
ບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ.  ເມື່ອໄດ້ເປັນເທ່ືອສຸດທ້າຍທ່ີທ່ານຮ້ອງໄຫ້ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາກ່ຽວກັບບັນຫາທ່ີຮ້າຍແຮງຫືຼສະ
ຖານະການທ່ີທ້າທາຍທ່ີທ່ານປະເຊີນຢູ່? ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາເປັນການສ່ວນຕົວ, ແລະໃນໂອກາດສຳຄັນຂອງ
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ຄວາມງຽບສງົບນ້ີ, ຮ້ອງໄຫ້ຕ່ໍພຣະອົງ, ເວ້ົາລົມກັບພຣະອົງ. ບອກກັບພຣະອົງກ່ຽວກັບບັນຫານການຕ່ໍສູ້ຂອງທ່ານ, ສ່ິງ
ທ່ີທ້າທາຍຂອງທ່ານ, ແລະການຕ້ໍສູ້ທ່ີຄຸກຄາມທຳລາຍທ່ານ. ໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງໃຫ້ຊ່ວຍທ່ານເໝືອນກັບຊ່ວຍອາຊາ. 
 

2.  2 ຂ່າວຄາວ 14:12-15 
12 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງໃຫ້ຊາວເອທິໂອເປັຽຜ່າຍແພ້ຕ່ໍອາຊາແລະຕ່ໍຢູດາ ແລະຊາວເອທິໂອເປັຽກໍຫນີໄປ 13 ອາຊາ
ແລະພົນທ່ີຢູ່ກັບພຣະອົງກໍໄລ່ຕາມເຂົາໄປເຖິງເມືອງເກຣາຣ໌   ແລະຊາວເອທິໂອເປັຽລ້ົມຕາຍຫລາຍຈົນບ່ໍເຫລືອແມ່ນ 
ແຕ່ຊີວິດດຽວ ເພາະເຂົາໄດ້ແຕກຜ່າຍຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະກອງທັບຂອງພຣະອົງ  ຄົນຢູດາໄດ້ເກັບຂອງທ່ີ
ຍຶດໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ   14 ເຂົາກໍໂຈມຕີບັນດາຫົວເມືອງຮອບເມືອງເກຣາຣ໌ ເພາະວ່າຄວາມຢ້ານກົວພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົານ້ັນມາຄອບເຂົາທັງຫລາຍ  ເຂົາໄດ້ປຸ້ນຫົວເມືອງທັງສ້ິນ ເພາະມີຂອງທ່ີຍຶດໄດ້ໃນນ້ັນຫລາຍ   15 ເຂົາໄດ້ໂຈມຕີ
ເຕັນຂອງຜູ້ທ່ີມີງົວ ແລະເອົາແກະໄປຫລວງຫລາຍແລະອູດດ້ວຍ ແລ້ວເຂົາກໍກັບໄປຍັງເຢຣູຊາເລັມ 
 

      ອາຊາແລະກອງທັບຂອງລາວອອກເດີນທາງປົກປ້ອງໃຫ້ກຳລັງໃຈບ້ານເມືອງຂອງພວກເຂົາທ່ີປະເຊີນໜ້າກັບກອງ
ທັບທ່ີມີຈຳນວນຫຼາຍເຖິງສອງເທ່ົາກອງທັບຂອງພວກເຂົາ.  ພວກເຂົາປະກາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ
ແລະຮ້ອງຫາພຣະອົງເພື່ອຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ພວກເຂົາຮູ້ວ່າພວກເຂົາບ່ໍຄວນສູ້ຮົບກັບການຕ່ໍສູ້ນ້ີດ້ວຍກຳລັງແຂງແກ່ນ
ຂອງຕົວເອງ ແຕ່ຂ້ຶນກັບພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາເຮັດຫຽັງໃນຄຳຕອບ?  ແທນທ່ີຈະປົກປ້ອງກີດກັນການຕ່ໍສູ້, ພຣະເຈ້ົານຳ
ເອົາກອງທັບຝ່າຍກົງກັນຂ້າມມາປະຊິດອາຊາແລະກອງທັບຂອງລາວ. 
       ດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຮດັໃຫ້ອາຊາແລະກອງທັບຂອງລາວພຽງແຕ່ຫີຼກລ້ຽງຈາກການປະທະກັນ? ພຣະເຈ້ົາບ່ໍ
ຕ້ອງການໃຫ້ລາວຊະນະການຕ່ໍສູ້ແບບງ່າຍໆ ໂດຍປາສະຈາກການກ້າວເດີນອອກໄປປະເຊີນໜ້າກັບສັດຕຣູ?    ແນ່ 
ນອນພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດຢ່າງນ້ັນກໍໄດ້, ແຕ່ພຣະອົງເລືອກທ່ີຈະກຳໜົດໃຫ້ລາວໃນການວາງຕົວເພື່ອລາວຈະໄດ້ສະແດງ
ຄວາມເຊ່ືອຂອງລາວ. ໂດຍການກ້າວອອກໄປປະເຊີນໜ້າຕ່ໍສູ່ກັບຊາວເອທີໂອເປັຍ, ອາຊາແລະນັກຮົບໃນສນາມຮົບ
ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ.  ລາວເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາທ່ີເໜືອກວ່າຄຳສັນຍາ;  ລາວໄດ້ພິສູດຄວາມໄວ້
ວ່າງໃຈນ້ັນໃນສນາມຮົບ. ຄວາມເຊ່ືອໄວ້ວ່າງໃຈນ້ັນແມ່ນໃນການຕ່ໍສູ້ກັບກອງທັບທ່ີໃຫຽ່ກວ່າເປັນສອງເທ່ົາ. ແຕ່ພຣະ
ເຈ້ົາຢູ່ກັບລາວ, ແລະພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ລາວເຊ່ືອໝັ້ນໃຈໃນພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ. ຂະນະທ່ີລາວປະເຊີນໜ້າກັບສ່ິງທ່ີຍ່ິງ
ໃຫຽ່ນ້ີເກີນກວ່າການທ້າທາຍຊີວິດ. 
        ລາວໄດ້ເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ,  ແຕ່ລາວຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມສນຸກສຸກສະບາຍໃນຊີວິດຂອງລາວ. 
ລາວຈະຕ້ອງໄປຕ່ໍສູ້ດ້ວຍຄຳສ່ັງເພ່ືອນຳເອົາຊັຍຊະນະ.    ຂ້ັນຕອນນ້ີຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະການເຊ່ືອຟັງເປັນພ້ືນ
ຖານທ່ີໄດ້ເຫັນຄວາມຮູ້ສຶກພ່າຍແພ້ຂອງສັດຕຣູ.  ຊັຍຊະນະນ້ີບ່ໍພຽງເໜືອກວ່າສັດຕຣູທ່ີຢູ່ຕ່ໍໜ້າລາວ; ລາວຍັງໂຈມຕີ
ກັບພວກທ່ີສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທັງໝົດກັບສັດຕຣູໃນ “ຮອບເມືອງເກຣາ” ແລະເຂ້ົາໃຈ "ການຈັດການກັບສ່ິງຂອງທ່ີໄດ້ມາ.” 
ອາຊາແລະກອງທັບຂອງລາວບ່ໍພຽງແຕ່ຊະນະການຕ່ໍສູ້ທ່ິລາວປະເຊີນ,  ແຕ່ລາວໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກການຕ່ໍສູ້ກັບການ
ຊ່ົວຮ້າຍນຳ. ເມ່ືອອາຊາແລະກອງທັບຂອງລາວກ້າວເຂ້ົາໄປໃນການຕ່ໍສູ້, ລາວໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈ້ົາທັງໆທ່ີລາວບ່ໍຮູ້ວ່າ
ລາວຈະຊະນະຫືຼບ່ໍ. 
      ກອງທັບຢູດາທ່ີຢູ່ພາຍໃຕ້ການບັງຄັບບັນຊາຂອງອາຊາອາດຈະມີຄວາມຄິດບາງຢ່າງທ່ີແຕກຕ່າງທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາວາງແຜນໄວ້ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາກະທຳຢ່າງນ້ັນເລ້ືອຍໆ? ພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນຊັຍຊະນະຂອງພຣະອົງສຳລັບ
ການເອົາຊະນະຈາກການທ້າທາຍແລະການຕ່ໍສູ້ຂອງພວກເຮົາ,  ແຕ່ພວກເຮົາຄາດການລ່ວງໜ້າໄປກ່ອນວ່າພຣະອົງ
ຈະຕິດຕາມແຜນການພວກເຮົາທ່ີຈັດຕຽມໄວ້.  ເຖິງແມ່ນວ່າ, ຊັຍຊະນະຂອງພຣະເຈ້ົາເກີດຂ້ຶນສເມີໂດຍທ່ີບ່ໍໄດ້ຄາດ
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ຄິດ. ເມ່ືອເຮາົມອບການຕ່ໍສູ້ຂອງເຮົາໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາ, ການທ້າທາຍ, ແລະສະຖານະການທ່ິເປັນໄປບ່ໍໄດ້, ພຣະອົງຈະ
ໃຫ້ຊັຍຊະນະກັບເຮົາທ່ີຍອມຮັບຕ່ໍແຜນການຂອງພຣະອົງ. 
      ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກພຣະເຈ້ົາໃຫ້ໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະຢ່າງເຊັດສ້ິນພວກເຂົາໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກັບເຢຣູຊາເລັມແລະປົກ
ປ້ອງບ້ານເມືອງຂອງພວກເຂົາໄວ້ຢ່າງປອດພັຍ. ເມ່ືອພວກເຮົາປະເຊີນກັບສ່ິງທ່ີທ້າທາຍແລະສະຖານະການທ່ີເປັນໄປ
ບ່ໍໄດ້, ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ເຮາົມຸ້ງໜ້າເຂ້ົາຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫານ້ັນ. ເປັນທາງດຽວ ເມ່ືອເຮົາປະເຊີນກັບການທ້າທາຍແລະ
ການຕ່ໍສູ້ຂອງພວກເຮົາຈ່ຶງສາມາດເຫັນການອັສຈັນແລະຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເມ່ືອພຣະອົງໃຫ້ເຮົາໄດ້ຊັຍຊະ
ນະ, ຕ່ໍຈາກນ້ັນແລະພຽງແຕ່ສ່ິງນ້ັນທ່ີພວກເຮົາສາມາດກັບມາບ້ານເພື່ອແບ່ງປັນໄຊຊະນະທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍ. ຂະນະ 
ທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊັຍຊະນະ, ພຣະອົງຍັງຄາດຫວັງວ່າທ່ານຈະກ້າວໄປຂ້າໜ້າຕ່ໍສູ້ໂດຍມີພຣະອົງຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ. ຂ້ຶນກັບ
ພລັງຄວາມເຂ້ັມແຂງແລະຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາເມ່ືອທ່ານປະເຊີນໜ້າແຕ່ລະການທ້າທາຍ.    ແລະເມ່ືອພຣະເຈ້ົາ 
ນຳເອົາຊັຍຊະນະມາໃຫ້, ຈ່ົງເລ່ົາໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ.  ບອກເຖິງຊັຍຊະນະຂອງທ່ານ. ດ້ວຍຄຳເວ້ົາແລະແບບ
ຢ່າງຂອງທ່ານ, ຈ່ົງເປັນທ່ີໜູນໃຈຄົນອ່ືນຂະນະເມື່ອເຂົາເຈ້ົາປະເຊີນກັບການທ້າທາຍແລະການຕ່ໍສູ້. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

 
       ທ່ານຈະເຊ່ືອໃນໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຍ່ິງໃຫ່ຽກວ່າທຸກໆ ການທ້າທາຍທ່ີທ່ານປະເຊີນຢູ່ຢ່າງໃດ?   ເບ່ິງວິທີການນຳໃຊ້ 
ຕາມຂ້າງລຸ່ມນ້ີ.                                                                               

 
 ແບ່ງປັນ. ເວ້ົາຕ່ໍຄົນໃນກຸ່ມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການທ້າທາຍທ່ີທ່ານກຳລັງປະເຊີນຢູ່ນ້ັນ, ຈາກທັສນະຄະຕິຂອງ

ທ່ານ, ເປັນການທ້າທາຍທ່ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້. ຂໍຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາອະທິຖານຮ່ວມກັບທ່ານເພ່ືອສະຖານະການນ້ັນ. 
 

 ເຊ້ືອເຊີນ. ຂໍຮ້ອງຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງເດີນຄຽງຂ້າງທ່ານກັບບັນຫາຄວາມຢຸ້ງຍາກທ່ີທ່ານປະເຊີນຢູ່. ເຊ້ືອເຊີນບຸກຄົນຜູ້ 
ນ້ີ “ ແຈ້ງໃຫ້” ທ່ານຮູ້ເປັນປະຈຳແລະໜູນໃຈໃຫ້ສືບຕ່ໍໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ. 
 

 ສະຖານທ່ີງຽບສງົບ. ໃຊ້ເວລາອຸທິດຕົນໃນການອະທິຖານໃນທ່ີສງົບງຽບ, ຫຼີກເວ້ັນຈາກສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ໄຂວ່ເຂ. 
ປະໂທຣະສັບໄວ້ໃນຣົດຂອງທ່ານ. ໃຊ້ເວລາຈັກສອງສາມຊ່ົວໂມງ  ຫຼືໝົດມື້ ໃນການອະທິຖານກ່ຽວກັບການ
ທ້າທາຍທ່ີທ່ານປະເຊີນຢູ່.  

 
ພວກເຮົາທັງໝົດປະເຊີນກັບການທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນແຕ່ລະອາທິດ. ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍລະມັດລະວັງຢ່າງເຕັມທ່ີ,  ພວກ
ເຮົາຈະກາຍເປັນຄົນພະຍາຍາມແບກເອົາການທ້າທາຍທັງໝົດໄວ້ເທິງບ່າຂອງຕົວເອງ. ແຕ່ເປັນການດີທ່ີຈະເຕືອນວ່າ
ພວກເຮົາມີພຣະເຈ້ົາຜູ້ຢູ່ກັບເຮົາ ຜູ້ທ່ີຈະເຫັນເຮົາຜ່ານຜ່າບັນຫານ້ັນໄປ.   
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 4 ສິງຫາ 2019 (8-4-2019) 

 

ກະທຳດ້ວຍໃຈກ້າຫານ 
 

ແມ່ນຜູໃ້ດທ່ີທ່ານຄິດເຫັນເມ່ືອທ່ານຄິດເຖິງຄວາມບ່ໍຍອມທໍ້ຖອຍ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ບັນຫາຍືດເຍ້ືອຍາວນານຕ່າງໆຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມກ້າຫານ. 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ 

    ຖ້າວ່າທ່ານພົບກັບຄວາມບ່ໍສຳເຣັດຜົນໃນຄ້ັງທີນ່ຶງ, ລອງໃໝ່ອີກ, ລອງອີກເທ່ືອນ່ຶງ. ພວກເຮົາໄດ້ຍິນຄຳແບບນ້ີຈົນ
ເບ່ືອຫູ. ແຕ່ວ່າໃຫ້ພວກເຮົາຍອມຮັບວ່າມັນກໍສາມາດເປັນຕາທ້ໍຖອຍໃຈເມ່ືອຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວອັນນ່ຶງແລ້ວຕ່ໍໃສ່ອີກອັນຕ່ໍ
ໄປ, ແລະເບ່ິງເໝືອນວ່າປະຕູທັງຫຼາຍຖືກອັນຕັນໜ້າພວກເຮົາ. ຫຼາຍໆຄົນກໍຍອມຈຳນົນຕ່ໍຄວາມທ້ໍຖອຍໃຈແລະກໍມຸ້ງ
ໜ້າສູ່ການຕິດຕາມແນວອ່ືນ, ແຕ່ວ່າບາງຄົນກໍສືບຕ່ໍສູ້ບຸກໄປຂ້າງໜ້າ, ບ່ໍວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນກໍຕາມ. 
ຈ່ົງພິຈາຣະນາສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ: 
 ໄມໂກ ຈໍເດິນ ໄດ້ຖືກຕັດອອກຈາກທີມບານບ້ວງຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍຂອງລາວ. 
 ສຕີບເວັນ ສປຽວເບີກ ໄດ້ຖືກປະຕິເສດໂດຍໂຮງຮຽນພາບພະຍົນເຖິງສາມເທ່ືອ. 
 ວໍ ດິດສະນີ ໄດ້ຖືກໄລ່ອອກຈາກງານໜັງສືພິມເພາະວ່າຂາດຈິນຕະນາການ. 
 ແອວວິສ ພະແຣສລີ ໄດ້ຖືກໄລ່ອອກງານຫຼັງຈາກການສະແດງຄ້ັງທຳອິດຂອງລາວແລະຖືກບອກໃຫ້ກັບໄປ

ຂັບຣົດບັນທຸກຂົນສ່ົງອີກຕາມເຄີຍ. 
   ກະສັດ ອາຊາ ໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງເຣ່ືອງຄວາມກ້າຫານແກ່ພວກເຮົາເມື່ອປະເຊີນກັບການທ້າທາຍ. ທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກການ
ເຮັດໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເຣັດຜົນ,  ຄືທ່ານໄດ້ສືບຕ່ໍວຽກງານອັນດີທ່ີທ່ານກຳລັງເຮັດຢູ່ນ້ັນ.  ທ່ານກໍຈະຕ້ັງໜ້າຕ່ໍມັນຖ້າ
ຫາກປະຊາຊົນຍັງສືບຕ່ໍຈົດຈ່ໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຢູ່.   ເມ່ືອການທ້າທາຍທັງຫຼາຍຍັງຍືດເຍ້ືອຍາວນານ,  ເພ່ິນກໍອົດທົນເພີ້ມຕ່ືມ
ຫຼາຍຂ້ຶນອີກ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, )  
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. 2 ຂ່າວຄາວ 15:1-7 
1. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາສະເດັດມາສະຖິດກັບອາຊາຣີຢາລູກຊາຍ ໂອເດັດ. 2. ເພ່ິນຈ່ຶງອອກໄປເຝ້ົາອາຊາທູນ 
ພຣະອົງວ່າ "ຂ້າແດ່ອາຊາ ແລະຢູດາ ກັບເບັນຢາມິນທັງປວງ ຂໍຈ່ົງຟັງຂ້າພຣະເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດກັບທ່ານ
ທັງຫຼາຍ ກໍຕ່ໍເມ່ືອທ່ານທັງຫຼາຍຢູ່ກັບພຣະອົງ  ຖ້າທ່ານທັງຫຼາຍສແວງຫາພຣະອົງ  ທ່ານກໍຈະພົບພຣະອົງແຕ່ຖ້າທ່ານ
ທັງຫຼາຍປະຖ້ິມພຣະອົງ ພຣະອົງຈະປະຖ້ິມທ່ານທັງຫຼາຍ. 3. ອິສຣາເອນຢູ່ໂດຍປາສຈາກພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ເປັນເວ
ລາດົນ ແລະບ່ໍມີປະໂຣຫິດຜູ້ສ່ັງສອນແລະບ່ໍມີກົດໝາຍ. 4. ແຕ່ເມື່ອເຖິງຄາວພວກເຂົາທຸກຍາກລຳບາກ ພວກເຂົາຫັນ
ມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ແລະສແວງຫາພຣະອົງ ພວກເຂົາທັງຫຼາຍກໍພົບພຣະອົງ. 5. ໃນສມັຍ 
ນ້ັນບ່ໍມີສັນຕິພາບແກ່ຜູ້ທ່ີອອກໄປຫຼືຜູ້ທ່ີເຂ້ົາມາ ເພາະມີການວຸ້ນວາຍລົບກວນຊາວເມືອງທັງຫຼາຍນ້ັນ.   6. ພວກເຂົາ
ແຕກແຍກກັນເປັນພວກໆ  ປະຊາຊາດຕ່ໍປະຊາຊາດ  ແລະເມືອງຕ່ໍເມືອງ  ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງລົບກວນພວກເຂົາດ້ວຍ
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ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ.  7. ແຕ່ທ່ານທັງຫຼາຍຈ່ົງກ້າຫານ ຢ່າໃຫມື້ຂອງທ່ານອ່ອນລົງ ເພາະວ່າກິຈການຂອງທ່ານຈະ
ໄດ້ຮັບບຳເໜັດ.” 
 

      ເມ່ືອພວກເຮົາສຳເຣັດໂຄງການອັນໃຫຍ່, ມັນກໍມີຄວາມຮູສຶ້ກທ່ີດີເພາະໄດ້ຢຸດພັກແລະຫັນໃຈໂລ່ງໄດ້. ບາງທີອັນ
ນ້ັນຄືສ່ິງທ່ີກະສັດອາຊາໄດ້ເຮັດຫຼັງຈາກສົງຄາມໃນພຣະຄຳ 2 ຂ່າວຄາວ ບົດ 14. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ຫຼາຍໆປີອາດຜ່ານ
ພົ້ນໄປລະຫວ່າງສົງຄາມແລະການມາເຖິງຂອງທ່ານອາຊາຣາຍອາກັບຄຳສ່ັງສອນຈາກພຣະເຈ້ົາ.  ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກນ້ັນ
ອີກເທ່ືອນ່ຶງ, ທ່ານອາຊາຣາຍອາອາດໄດ້ໄປ ”ພົບກະສັດອາຊາ” ຫຼັງຈາກທ່ານກັບຈາກສນາມຮົບ. ພວກເຮາົກໍບ່ໍຮູ້ຈັກ. 
   ສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຮູ້ຈັກຄືສ່ິງທ່ີທ່ານອາຊາຣາຍອາໄດ້ກ່າວ ແລະຄຳສ່ັງສອນນ້ັນມັນກໍກະຈ່າງແຈ້ງດີ. ກະສັດອາຊາແລະ
ປະຊາຊົນກໍສືບຕ່ໍສແວງຫາພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ພຽງອົງດຽວ.   ທ່ານອາຊາຣາຍອາໄດ້ເຕືອນສະຕິພວກເຂົາເຈ້ົາວ່າ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຂົາເທ່ົາທ່ີພວກເຂົາຫາກຍັງສືບຕ່ໍດຳເນີນໃນທາງຂອງພຣະອົງ.   ທ່ານອາຊາ
ຣາຍອາໄດ້ໃຫ້ບົດຮຽນປວັດສາດແກ່ພວກເຂົາເຈ້ົາ, ການເຕືອນສະຕິພວກເຂົາເຈ້ົາວ່າຫຼາຍໆປີຜ່ານໄປແລ້ວທ່ີຊາວອິສ
ຣາເອັນໄດ້ເຫີນຫ່າງຈາກການສະຖິດຢູ່ດ້ວຍຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫຼືອອກຈາກພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ. ເບ່ິງເໝືອນວ່າ
ທ່ານອາດເລັງເຖິງຊ່ວງເວລາຂອງພວກຜູ້ປົກຄອງເມ່ືອຄວາມບ່ໍມີກົດໝາຍແລະຄວາມບ່ໍສັດຊ່ືຊ່ຶງເປັນວິຖີການດຳເນີນ
ຊີວິດຂອງຊາວອິສຣາເອນ. ບ່ໍມີຜູ້ໃດສອນກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນແລະກໍບ່ໍມີປະໂຣຫິດທ່ີຈະຍົກລະ
ດັບການຮັກສາທາງຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍໜ້າພວກເຂົາເຈ້ົາ.   ບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຍຸດທະວິທີທາງວິດທະຍາສາດອັນໃດເພື່ອ
ຊອກຫາຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງການຂາດຄຳແນະນຳແລະການເຂ້ົາໃຈພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາແລະການປະພຶດທ່ີບ່ໍມີ
ກົດເກນ. ດ່ັງຜົນທ່ີອອກມາ, ຄົນບ່ໍສາມາດພົບສັນຕິສຸກ ທ່ີໃດໄດ້ເລີຍ. 

ທ່ານເຄີຍໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາໃຫ້ບຳເໜັດແກ່ວຽກງານທ່ີອົດທົນດົນນານແນວໃດ? 

   ປວັດສາດບັນທຶກເຣ່ືອງຂອງອາຊາຣາຍອາແມ່ນລວມທັງການຮຽກເອ້ີນ ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໃຫ້ເຮັດຜິດອີກຄືເກ່ົາ ພວກ
ເຂົາເຈ້ົາຈະຫີຼກເວັ້ນຈາກຂຸມແຫ່ງຄວາມຜິດພາດນ້ີ   ຖ້າວ່າພວກເຂົາຫາກສືບຕ່ໍໃນຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາທ່ີ
ຢາກຊອກຫາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະດຳເນີນຊີວິດເພ່ືອພຣະອົງ.  ກະສັດອາຊາກໍມີການຄືບໜ້າ, ແຕ່ວ່າເພ່ິນແລະປະ
ຊາຊົນຍັງມີຫຼາຍສ່ິງຫຼາຍຢ່າງທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ. ພວກເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງໄດ້ຕ້ັງໝ້ັນຄົງໃນການມຸ້ງໜ້າຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາ. 
   ຊາວຢູດາໄດ້ຍຶດຂອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກສນາມຮົບຂອງພວກເຂົາຊ່ຶງຕ່ໍສູ້ກັບຊາວເອທີໂອເປັຽ (14:13-14), ແຕ່ວ່າ
ລາງວັນອັນຫຼວງຫຼາຍຍັງຄອຍຢູ່ຂ້າງໜ້າພວກເຂົາ. ແຕ່ລາງວັນເຫົຼານ້ັນມີຂ້ໍແມ້, ກະສັດອາຊາແລະປະຊາຊົນຈະຕ້ອງ
ຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່ດ້ວຍໃຈກ້າຫານ,   ຕ້ັງໝ້ັນຄົງຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ,   ແລະບ່ໍຍອມທ້ໍຖອຍໃນການຕິດຕາມ  
ພຣະເຈ້ົາອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່. ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງເດັດດ່ຽວ; ພວກເຂົາຈະບ່ໍມີຂີດໝາຍອັນໃດມາຖ່ວງດຶງ
ຄວາມສົນໃຈ. ຖ້າວ່າພວກເຂົາຫາກຢາກໄດ້ຮັບລາງວັນຕ່າງໆຈາກພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາກໍຈະຕ້ອງສືບຕ່ໍຈົດຈ່ໍຄວາມຕ້ັງ
ໃຈທັງໝົດຂອງພວກເຂົາຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 

ເມ່ືອໃດທ່ີທ່ານໄດ້ຂອບໃຈຕ່ໍບາງຄົນທ່ີໄດ້ກ່າວຄວາມຈິງຕ່ໍທ່ານໃນເວລາທ່ີມີບັນຫາ? 

       ຄຣິສຕຽນຫຼາຍໆຄົນຮູ້ຈັກວ່າມັນຍາກເທ່ົາໃດໃນການທ່ີຈະສືບຕ່ໍໄປຢ່າງເຂ້ັມແຂງ ແລະຕ້ັງໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເຊ່ືອ
ຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຍົກຕົວຢ່າງ ລິນ ດາວ ມີອາຍຸພຽງສິບປີເທ່ົານ້ັນເມ່ືອພໍ່ຂອງນາງຖືກຈັບກຸມຍ້ອນເປັນສິດຍາພບິານທ່ີປະ
ເທດວຽດນາມ. ນາງຮູ້ຈັກວ່າເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາໜ້າທ່ີຈ່ຶງມາທ່ີບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ,   ດ່ັງນ້ັນນາງຈ່ຶງໄດ້ເຊ່ືອງພຣະຄັມພີ
ໄວ້ໃນຖົງພາຍໄປໂຮງຮຽນຂອງນາງ. ເມື່ອຖືກສອບຖາມ, ລິນກໍໄດ້ເລັງເຖິງພຣະຄັມພີວ່າເປັນປ້ຶມສຳລັບເດັກນ້ອຍ. 
       ປີນ່ຶງຕ່ໍມາ, ນາງໄດ້ມີໂອກາດໄປຍ້ຽມຍາມພໍ່ຂອງລາວຢູ່ໃນຄຸກ, ແຕ່ວ່າກໍພຽງແຕ່ເຫັນຜ່ານຮົ້ວສາຍໂສ້. ການຫາ
ປ່ອງຕາມຮ້ົວນ້ັນ, ແຕ່ວ່າ ນາງໄດ້ຢຽບປີນໄປກອດພໍ່ຂອງລາວ. ພວກເຈ້ົາໜ້າທ່ີກໍບ່ໍໄດ້ຫ້າມລາວ, ຄິດວ່ານາງເປັນພຽງ
ແຕ່ເດັກຍິງນ້ອຍຜູ້ນ່ຶງ. ສຸດທ້າຍລາວກໍຄົງຈະບ່ໍເຮັດອັນຕະລາຍຫຍັງໄດ້ດອກ.  
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    ເຮັດ “ອັນຕະລາຍ” ສ່ິງທ່ີນາງໄດ້ກະທຳຄືການລັກລອບເອົາປາກກາ(ບິກ)ໄປໃຫ້ພ່ໍຂອງລາວ. ດ້ວຍປາກກາອັນນ້ັນ, 
ອາຈານດາວຈ່ຶງສາມາດຂຽນຄຳສ່ັງສອນແລະບົດເທສນາຊ່ຶງບ່ໍມຫີຍັງຫຼາຍໄປກວ່າເຈ້ັຍພັນຢາສູບ.  ເຈ້ັຍນ້ອຍເຫ່ົຼານ້ັນ 
ກໍໄດ້ຖືກສ່ົງທ່ົວຄຸກນ້ັນ, ແລະກໍໄດ້ນຳຄົນໃຫ້ມາເຊ່ືອພຣະຄຣິດ. ນາງລິນ ດາວ ຍັງຕ້ັງໝ້ັນຢູ່ຢ່າງເຂ້ັມແຂງແລະກະທຳ
ດ້ວຍຄວາມກ້າຫານໃນການທ່ີຈະປະເຊີນໜ້າທ່ີອາດເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍຕົວລາວເອງແລະຄອບຄົວ. 
     ເໝືອນດ່ັງອາຊາຣາຍອາໄດ້ບອກກະສັດວ່າ “ກິຈການຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບບຳເໜັດ,” (ຂ້ໍ 7) ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ກຽດວຽກ
ງານຂອງພວກເຮົາດ້ວຍບຳເໜັດ. ບຳເໜັດຂອງພວກເຮົານ້ັນອາດຈະບ່ໍໄດ້ຮັບໂດຍກະທັນຫັນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອວຍພອນ
ນາງລິນ ດາວ ດ້ວຍບຳເໜັດທ່ີເຫັນໄດ້ງ່າຍ, ແຕ່ວ່ານາງຮູ້ຈັກວ່າແມ່ນພຣະພອນຂອງການເຊ່ືອຟັງ. ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍເມີນ
ເສີຍຕ່ໍທຸກໆການກະທຳຂອງພວກເຮົາສຳລັບພຣະຄຣິດ. 
 

2. 2 ຂ່າວຄາວ 15:8-9 
8. ເມ່ືອອາຊາຊົງຮັບຟັງຖ້ອຍຄຳເຫ່ົຼານ້ີ ຄືຄຳທຳນວາຍຂອງໂອເດັດຜູ້ທຳນວາຍ ພຣະອົງກໍຊົງມີພຣະທັຍກ້າຂ້ຶນ ຊົງກຳ
ຈັດສ່ິງທ່ີໜ້າກຽດຊັງຈາກແຜ່ນດິນຢູດາແລະເບັນຢາມິນຈົນໝົດ  ແລະຈາກຫົວເມືອງຊ່ຶງພຣະອົງຍຶດມາໄດ້ຈາກພູເຂົາ
ເອຟຣາອິມແລະພຣະອົງຊົງສ້ອມແປງແທ່ນບູຊາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊ່ຶງຢູ່ຕ່ໍໜ້າລະບຽງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ.  9. ພຣະອົງຊົງຮວບຮວມຢູດາແລະເບັນຢາມິນທັງປວງແລະຄົນເຫ່ົຼານ້ັນຈາກເອຟຣາອິມ ມານາເຊ ແລະຈາກຊີ
ເມໂອນ ຜູ້ອາສັຍຢູ່ກັບພວກເຂົາທັງຫຼາຍ  ເພາະຄົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ຫຼົບໜີມາຫາພຣະອົງຈາກອິສຣາເອນ  ເມ່ືອ
ພວກເຂົາເຫັນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງສະຖິດຢູ່ກັບພຣະອົງ. 
 

        ກະສັດອາຊາບ່ໍຕ້ອງການຄວາມກ້າຫານເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບສົງຄາມອີກ,  ເພ່ິນຕ້ອງການຄວາມກ້າຫານ  ແລະ
ຄວາມອົດທົນເພື່ອໃຫ້ສ້ິນສຸດການປະຕິຮູບທ່ີເພ່ິນໄດ້ເລ້ີມກ່ອນທ່ີຈະເອົາຊະນະຊາວເອທີໂອເປັຽ (2 ຂ່າວຄາວ 14:2-
5). ໜ້າປລາດໃຈທ່ີໄດ້ເຫັນວ່າຖ້ອຍຄຳຂອງອາຊາຣາຍອາໄດ້ກະທຳໃນຫົວໃຈຂອງກະສັດ.  ຖ້ອຍຄຳຂອງອາຊາຣາຍ
ອາທ່ີມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນແມ່ນຊ່ືຕົງ, ການເຕືອນໃຈກະສັດອາຊາແລະປະຊາຊົນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະຖິດຢູ່
ກັບເຂົາເຈ້ົາໃນອະດີດແລະພຣະອົງກໍຈະສືບຕ່ໍ່ໍສະຖິດກັບເຂົາເຈ້ົາຖ້າຫາກວ່າເຂົາເຈ້ົາຊອກສແວງຫາພຣະອົງກັບທຸກໆ
ສ່ິງທ່ີເຂົາເຈ້ົາມີຢູ່. 

ບ່ອນໃດທ່ີຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູມີໂອກາດທ່ີຈະສະແດງຄວາມກ້າຫານໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ? 

      ຖ້ອຍຄຳຂອງທ່ານອາຊາຣາຍອາເປັນເມັດໄຟໃໝ່ໃນກະສັດອາຊາໃຫ້ກ້າວໜ້າໄປໃນການຄ້ົນຫາທາງເພ່ືອນຳໄພ່
ພົນຂອງພຣະອົງກັບມາຫາພຣະເຈ້ົາ. ການປະຕິຮູບນ້ີມີສອງແງ່. 
   ຊັດຖ້ິມສ່ິງທ່ີຜິດ. ໂດຍຄວາມຮັກອັນໃໝ,່ ກະສັດອາຊາໄດ້ທຳລາຍຊັດຖ້ິມຮູບໂຄຣົບທັງປວງທ່ີເປັນໜ້າກຽດຊັງຕ່ໍອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ເພ່ິນໄດ້ຊອກຫາທາງກຳຈັດສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນອອກຢ່າງລະອຽດ, ຄືບ່ໍພຽງແຕ່ກຳຈັດຮູບໂຄຣົບໃນປະເທດທ່ີ
ເພ່ິນປົກຄອງເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ລວມທັງເມືອງຕ່າງໆທ່ີເພ່ິນຍຶດໄດ້ອີກດ້ວຍ. 
     ຫຼາຍປີກ່ອນໜ້ານ້ັນ ກະສັດອາຊາໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນທ່ີດີ,  ແຕ່ວ່າດຽວນ້ີເພ່ິນຕ້ອງໃຫ້ສຳເຣັດໃນສ່ິງທ່ີເພ່ິນໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນນ້ັນ. 
ບ່ໍຈະແຈ້ງວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດກະສັດອາຊາຈ່ຶງບ່ໍເຮັດການປະຕິຮູບຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນຕອນຫົວທີ ແຕ່ວ່າກໍເປັນເຫດຜົນ
ທ່ີສາມາດສົມມຸດເອົາວ່າເພ່ິນໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ.  ເພິ່ນອາດໄດ້ເປັນກະສັດກໍຈິງ, ແຕ່ວ່າກະສັດກໍສາ
ມາດປະເຊີນໜ້າກັບການຕ່ໍຕ້ານໃນເຣ່ືອງຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ. ບ່ໍຕ້ອງເດົາດອກວ່າຫຼາຍໆຄົນກໍຕ້ອງມັກຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄ
ຣົບແລະພິທີຕ່າງໆທາງສາສນາຂອງພວກເຂົາ. ໃນທ່ີນ້ີພວກເຮາົເຫັນກະສັດອາຊາກຳລັງກຳຈັດຮູບໂຄຣົບອີກ; ກະສັດ
ອາຊາຕ້ອງການທ່ີຈະອົດທົນໃນການເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ, ເພາະວ່າພວກປະຊາຊົນໄດ້ຕ່ໍຕ້ານໃນການຕິດຕາມຄວາມ
ຜິດບາບຕາມທຳມະຊາດມະນຸດຂອງພວກເຂົາ.  
       ສ້າງຕ້ັງສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງຄືນໃໝ່. ການກຳຈັດສ່ິງທ່ີເປັນທາງລົບແລະສ່ິງທ່ີເປັນອັນຕະລາຍອອກຈາກຊີວິດຂອງພວກ 
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ເຮົານ້ັນມັນຍັງບ່ໍພຽງພໍເທ່ືອ; ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາສ່ິງທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະຄຣິດມາແທນທ່ີ. ກະສັດອາຊາບ່ໍພຽງແຕ່ທຳລາຍ
ຣູບໂຄຣົບແລະແທ່ນບູຊາທ່ີປະຊາຊົນໄດ້ໃຊ້ນະມັສການຮູບໂຄຣົບເຫ່ົຼານ້ັນເທ່ົານ້ັນ,   ເພ່ິນຍັງໄດ້ສ້ອມແປງແທ່ນບູຊາ
ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີພຣະວິຫານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມອີກດ້ວຍ. ເມ່ືອສ້ອມແປງພຣະວິຫານສຳເຣັດແລ້ວ ກະສັດອາ
ຊາກໍໃຊ້ແທ່ນບູຊານ້ັນ. 
      ຄວາມກ້າຫານຂອງກະສັດອາຊາບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນປໂຍດສຳລັບຕົວເພ່ິນເອງຫືຼພວກທ່ີອາສັຍຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງອາ
ນາຈັກເທ່ົານ້ັນ.   ຄົນອ່ືນໆທ່ີມາຈາກພາກເໜືອຂອງອານາຈັກກໍໄດ້ຮັບປໂຍດເຊ່ັນກັນ ເພາະກໍເຫັນແຈ້ງແລ້ວວ່າພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະຖິດຢູ່ກັບກະສັດອາຊາ, ພວກເຂົາໄດ້   “ຫຼົບໜີມາຫາພຣະອົງຈາກອິສຣາເອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.”   ຊ່ຶງເປັນ 
ພະຍານທ່ີດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຄົນກຳລັງມາຢູ່ກັບທ່ານເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຍິນວ່າພຣະເຈ້ົາຢູ່ກັບທ່ານ ນ້ີຄືບາງຢ່າງທ່ີສາ
ມາດຊ່ອຍທ່ານໃນການຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາດ້ວຍໃຈກ້າຫານດົນນານ. 
 ຢ່າເຮັດຜູ້ດຽວ. ກ່ອນທ່ີທ່ານຈະລຸກອອກຈາກຕຽງໃນຕອນເຊ້ົາ, ເຊີນພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເດີນໄປກັບທ່ານທຸກໆບາດ

ກ້າວຂອງມ້ືນ້ັນ. ເພິ່ງພາໃນການຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງແລະການຊົງສະຖິດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ
ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. 

 ຕັດສິນໃຈລ່ວງໜ້າ,  ບ່ໍວ່າຈະມີບັນຫາຫຍັງ  ຫຼືສະຖານະການທ່ີຫຍຸ້ງຍາກທ່ີທ່ານອາດຈະປະເຊີນໃນມ້ືນ້ັນ, 
ທ່ານຈະບ່ໍຍັບຢ້ັງຈາກການຈົດຈ່ໍເທິງຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບພຣະເຈ້ົາ. 

 ໃຊ້ເວລາອ່ານພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການໃຊ້ເວລາກັບພຣະເຈ້ົາໃນພຣະຄຳຂອງພຣະອົງຈະນຳຄຳໜູນໃຈ
ແລະພລັງ, ແລະຈະສືບຕ່ໍລ່ໍລ້ຽງຄວາມຮັກສຳລັບພຣະອົງ. 

 ເບ່ິງແລະຟັງ ສຳລັບຄົນອ່ືນໆທ່ີພຣະເຈ້ົາອາດຈະໃຊ້ຕລອດມື້ນ້ັນເພ່ືອນຳຄວາມໜູນໃຈໃຫ້ແກ່ທ່ານ. 
 ຢ່າລືມຂອບໃຈ  ຄົນເຫ່ົຼານ້ັນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ມາໜູນໃຈແລະທ້າທາຍທ່ານ.   ຄຳເວ້ົາທ່ີຮູ້ບຸນຄຸນຂອງທ່ານ   

ອາດຈະເປັນການໜູນໃຈທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງການໃນຂະນະນ້ັນກໍໄດ້. 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

ຖ້າວ່າພວກເຮົາຢາກຊະນະການທ້າທາຍທ່ີຍືດເຍ້ືອຍາວນານ, ພວກເຮົາຕ້ອງສະແດງຄວາມກ້າຫານອົດທົນ. ຈ່ົງເລືອກ
ເອົາການນຳໃຊ້ອັນໃດອັນນ່ຶງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 ອະທິຖານ. ທວງຖາມພຣະເຈ້ົາໃຫ້ສະແດງສ່ິງທ່ີກາຍມາເປັນການຖ່ວງດຶງແລະກີດກ້ັນທ່ານໃນການຊອກຫາ

ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຮັກອັນເລິກເຊ່ິງ. ສາລະພາບສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນແລະແກ້ໄຂໃໝໃ່ນການສແວງຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ
ໝົດຊີວິດທ່ານ. 

 ທ່ອງຈຳ. ຕັດສິນໃຈແນ່ວແນ່ທ່ອງຈຳພຣະຄຳ 2 ຂ່າວຄາວ 15:7.  “ແຕ່ທ່ານທັງຫຼາຍຈ່ົງກ້າຫານ, ຢ່າທ້ໍຖອຍ, 
ເພາະວ່າກິຈການຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບບຳເໜັດ.” ໃຫ້ພຣະຄຳຂ້ໍນ້ີອອກມາເຕືອນທ່ານເມ່ືອບັນຫາຕ່າງໆຍັງແກ່
ຍາວຕ່ໍໄປ. 

 ການໜູນໃຈ. ໃຫ້ເປັນເໝືອນ “ອາຊາຣາຍອາ” ໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ.   ກ້າວເຂ້ົາໄປດ້ວຍຄຳເວ້ົາຂອງການທ້າ
ທາຍຫຼືຄຳໜູນໃຈ.   ຂະນະທ່ີພວກເຂົາປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ,   ຍ່າງຄຽງຂ້າງພວກເຂົາ
ແລະເຕືອນໃຈພວກເຂົາເຖິງການຊົງສະຖິດຢູ່ນຳຂອງພຣະຄຣິດໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. 

     ແທນທ່ີຈະກາຍເປັນຜູ້ທ້ໍຖອຍໃຈກັບບັນຫາຕ່າງໆທ່ີແກ່ຍາວ,  ພວກເຮົາສາມາດທວງຖາມເອົາພລັງຈາກພຣະເຈ້ົາ
ເພ່ືອປະເຊີນການທ້າທາຍຂອງພວກເຮົາດ້ວຍໃຈກ້າຫານ. ກະສັດອາຊາໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງແລະກໍໄດ້ເຮັດດ່ັງນ້ັນ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 11 ສິງຫາ 2019 (8-11-2019) 

 
ນະມັສການຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ 

 
ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທ່ີທ່ານມັກທີ່ສຸດແລ້ວເຮັດຈົນລືມຈົດຈຳເວລາ? 

 
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ໃຊ້ຊີວິດຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນເໝືອນກິຈການຂອງການນະມັສການ. 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
       ການຄ່ຳຄວນທ່ົວໆໄປໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາແມ່ນ: “ຂ້ອຍບ່ໍມີເວລາພ!ໍ” ພວກເຮົາມີຊີວິດທ່ີຫຍຸ້ງຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າ
ທ່ານເຄີຍໄດ້ສັງເກດບ່ໍວ່າພວກເຮົາມີເວລາສຳລັບສ່ິງທ່ີພວກເຮາົຕ້ອງການຢາກເຮັດແທ້ໆ? ດ່ັງເຊ່ັນ... 
 ...ໃຊ້ເວລາຕອນບ່າຍໄປເລາະຊ້ືຂອງຢ່າງບ່ໍຟ້າວຟັ່ງ. 
 ...ເບ່ິງໜັງຢ່າງສນຸກສນານໃນຕອນຄ່ຳ. 
 ...ຢາກໄປພັກຜ່ອນຈົນເກີນກຳນົດທ່ີມີມ້ືພັກ. 
 ...ເບ່ິງໂທຣະທັດຫຼືເຂ້ົາອິນເທີແນັດຫຼາຍໆຊ່ົວໂມງ. 

     ຄົນອະເມຣິກັນສ່ວນຫຼາຍພວກທ່ີໄປໂບດ “ຢ່າງປົກກະຕິ “ກໍໄປພຽງແຕ່ສອງຫຼືສາມເທ່ືອຕ່ໍເດືອນເທ່ົານ້ັນ. ໜ້າເສັຽ 
ດາຍ, ແມ້ກະທ້ັງຜູ້ທ່ີໄປໂບດທຸກໆອາທິດ, ແນວໂນ້ມໃຫ້ຈຳກັດການນະມັສການຂອງພວກເຂົາສອງຫຼືສາມຊ່ົວໂມງຕ່ໍ
ອາທິດ. ດ່ັງນ້ັນ, ຖ້າວ່າພວກເຮົາໃຊ້ເວລາຂອງພວກເຮົາຢ່າງໃດມັນກໍບ່ົງບອກວ່າອັນໃດສຳຄັນຕ່ໍພວກເຮົາ, ແມ່ນຫຍັງ
ທ່ີຕາຕະລາງຂອງພວກເຮົາກ່າວກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການນະມັສການ? 
     ພວກເຮົາຖືກເອ້ີນໃຫ້ດຳເນີນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເໝືອນດ່ັງເປັນກິຈການຂອງການນະມັສການແຕ່ລະມ້ື. ຂະນະທ່ີ
ພວກເຮົາຊ່ັງຊາຄວາມຈິງອັນນ້ັນ, ໃຫ້ພວກເຮົາເບ່ິງບົດບາດຂອງການນະມັສການໃນຊີວິດຂອງກະສັດອາຊາ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2,) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. 2 ຂ່າວຄາວ 15:10-15 
10 ພວກເຂົາຊຸມນຸມກັນທ່ີເຢຣູຊາເລັມໃນເດືອນທີສາມຂອງປີທີສິບຫ້າໃນຣາຊການຂອງກະສັດອາຊາ. 11.ພວກເຂົາ
ຖວາຍສັດບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນມື້ນ້ັນຈາກເຄ່ືອງຂອງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຍຶດມາ  ມີງົວເຖິກເຈັດຮ້ອຍໂຕ   ແລະແກະ
ເຈັດພັນໂຕ.    12. ເຂົາກໍເຮັດຄຳໝ້ັນສັນຍາທ່ີຈະສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຂົາ
ດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງພວກເຂົາ.   13. ແລະຜູ້ໃດທ່ີບ່ໍສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນຄວນຈະມີ
ໂທດເຖິງຕາຍ ບ່ໍວ່ານ້ອຍຫຼືໃຫຍ່ ບ່ໍວ່າຊາຍຫຼືຍິງ. 14. ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຄຳສັນຍາສາບານຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍສຽງ
ອັນດັງແລະດ້ວຍສຽງໂຫ່ຮ້ອງ ດ້ວຍສຽງແກແລະເຂົາສັດ. 15. ຢູດາທັງປວງກໍຊົມຊ່ືນຍິນດີເພາະຄຳສາບານນ້ັນ ເພາະ
ພວກເຂົາໄດ້ປະຕິຍານດ້ວຍສຸດໃຈຂອງຕົນ  ແລະໄດ້ສແວງຫາພຣະອົງດ້ວຍສຸດຄວາມປາຖນາຂອງຕົນ  ພວກເຂົາກໍ
ພົບພຣະອົງ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສງົບສຸກຮອບດ້ານ. 
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   ໃນບົດຮຽນແລ້ວນ້ີ, ກະສັດອາຊາ “ໄດ້ສ້ອມແປງແທ່ນບູຊາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ຶງຢູ່ຕ່ໍໜ້າລະບຽງພຣະວິຫານຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ” (15:8).  ບັດນ້ີກະສັດອາຊາໄດ້ນຳເອົາປະຊາຊົນເຂ້ົາມາຮວມກັນໃນການສເລີມສລອງອັນຍ່ິງໃຫຍ່. 
ໃນງານອັນນ້ີໄດ້ເປັນການສລອງປະຈຳອາທິດ ຊ່ຶງໄດ້ເລັງເຖິງງານເພັນເຕຄອດສະເຕ ແລະເປັນນ່ຶງໃນສາມຂອງການ
ສລອງປະຈຳປີທ່ີປະຊາຊົນຈຳເປັນຕ້ອງກັບມາກຸງເຢຣູຊາເລັມ. 
    ຄົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທ່ີໄດ້ມາໂຮມກັນກໍຄົບກັບຂອງຖວາຍທ່ີພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ: “ງົວເຖິກ
ເຈັດຮ້ອຍໂຕແລະແກະແລະແບ້ເຈັດພັນໂຕ” ໄດ້ຖືກນຳມາຖວາຍ.  ຂອງຖວາຍເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ມາຈາກການຍຶດມາໄດ້ທ່ີກະ
ສັດອາຊາແລະກອງທະຫານຂອງເພ່ິນໄດ້ມາຈາກໄຊຊະນະຂອງພວກເຂົາຕ່ໍຊາວເອຕີໂອເປັຽ (2 ຂ່າວຄາວ 14:14-
15). 
   ຫັຼງຈາກການຖວາຍ, ປະຊາຊົນກໍເຮັດຄຳໝ້ັນສັນຍາທ່ີຈະສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງ
ພວກເຂົາດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງພວກເຂົາ” (ຂ້ໍ 12).     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຕຽມຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບໂມເຊແລະປະຊາຊົນ
ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວເມ່ືອຕອນທ່ີພວກເຂົາຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານ (ອພຍ. 19:5-6);   ແຕ່ວ່າ,   ໃນປວັດສາດຂອງຊາວຢິວແລ້ວ, 
ພວກເຂົາຂາດການຮັກສາຄຳໝ້ັນສັນຍາແຫ່ງຄວາມຮັກອັນເຫຼື້ອມໄສສັດທານ້ີ. ບັດນ້ີກະສັດອາຊາແລະປະຊາຊົນໄດ້
ພາກັນປະກາດເປັນທາງການ “ດ້ວຍສຽງອັນດັງ” (ຂ້ໍ 14) ເພື່ອກັບມາຮັກສາຄຳໝ້ັນສັນຍານ້ັນອີກ. 

ທ່ານຈະບັນລະຍາຍຄວາມໝາຍຂອງການນະມັສການພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 

    ໂລກຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນບ່ໍຮູ້ຄຸນຄ່າຢ່າງເຕັມສ່ວນຕ່ໍຄວາມສຳຄັນຂອງຄຳໝ້ັນສັນຍາ.  ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຄຳ
ສັນຍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພາຍມາກທ່ີບ່ໍເຄີຍຮັກສາຫຼືແມ້ແຕ່ທ່ີຈະຈົງໃຈຮັກສາຄຳສັນຍາເຫ່ົຼານ້ັນ,     ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ 
ຕົວະ, ຫຼືວ່າພຣະອົງຈະບ່ໍເລີກລ້ົມໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນຍາເອົາໄວ້ນ້ັນ. ບ່ໍມີຄຳໝັ້ນສັນຍາອັນໃດທ່ີຈະຍ່ິງໃຫຍ່ໄປ
ກວ່າຄຳສັນຍາອັນນ່ຶງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງມອບໃຫ້ໂດຍຜ່ານອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ. ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງສະລະໂລຫິດຂອງ
ພຣະອົງເພ່ືອນຳພວກເຮົາເຂ້ົາສູ່ຄວາມສັມພັນກັບພຣະບິດາ. ນ້ີແມ່ນຄຳສັນຍາອັນຕລອດໄປເປັນນິດຢ່າງແທ້ຈິງ. 
       ຊາວຢູດາບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາສ່ວນກັບຄຳສັນຍານ້ີຢ່າງເບົາບາງ. ການນະມັສການແລະການສເລີມສລອງຂອງພວກເຂົາຕ່ໍ
ພຣະເຈ້ົາແມ່ນຕ້ອງການການຕັດສິນໃຈແນ້ວແນ່ຂອງພວກເຂົາທ່ີເຂົາມີຕ່ໍພຣະອົງ.  ພວກເຂົາຕ້ອງສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ
ດ້ວຍສຸດໃຈຂອງພວກເຂົາແລະສຸດຈິດຂອງພວກເຂົາ  ແລະບ່ໍພຽງແຕ່ມື້ດຽວຕ່ໍອາທິດນ່ຶງຫຼືສອງສາມເທ່ືອຕ່ໍປີ.   ອັນນ້ີ
ຕ້ອງແມ່ນທາງທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະວັນ.  

ພວກທ່ີເຊ່ືອໃນສມັຍນ້ີຈະສະແດງຄວາມຈິງຈັງຂອງການຕັດສິນໃຈແນ້ວແນ່ຂອງພວກເຂົາຢ່າງໃດ? 

     ກະສັດອາຊາກໍບ່ໍໄດ້ຮັບເອົາຄຳໝັ້ນສັນຍານ້ີຢ່າງເບົາບາງ. ເພ່ິນໄດ້ຕັດສິນໃຈແນ້ວແນ່ເພື່ອວ່າໄພ່ພົນຂອງເພິ່ນຈະ  
ສແວງຫາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາຢ່າງເຕັມສ່ວນ,  ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທ່ີບ່ໍຢູ່ໃນຄຳສັນຍານ້ີ  “ຈະຕ້ອງ
ຖືກຂ້າ, ບ່ໍວ່າໜຸ່ມຫືຼແກ່, ຊາຍຫຼືຍິງ” (ຂ້ໍ 13). ຂະນະທ່ີພວກເຮົາກຳລັງຄິດວ່າມັນໂຫດຫ້ຽມ, ທ່າຢືນຂອງກະສັດໄດ້ຢ້ຳ
ໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງການດຳເນີນຊີວິດໃນຄຳໝ້ັນສັນຍາອັນເປັນສາຍສຳພັນກັບພຣະເຈ້ົາ. 
      ຕ້ອງເປັນສ່ິງທ່ີພິເສດຢ່າງແນ່ນອນທ່ີໄດ້ຍິນທຸກຄົນທ່ົວອານາຈັກໄດ້ຮ່ວມຮັບຄຳສາບານນຳກັນ.  ຊາວຢູດາໄດ້ປະ
ກາດຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຂົາຕ່ໍການນະມັສການພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.  ຂະນະທ່ີສ່ວນບຸກຄົນກໍ
ອາດຈະຕ້ັງຄຳໝ້ັນສັນຍາຂອງພວກເຂົາກັບພຣະເຈ້ົາອີກໃໝ່ດ້ວຍ, ນ້ີເປັນຄ້ັງທຳອິດໃນພຣະຄັມພີທ່ີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າ 
ຄົນທ່ົວປະເທດໄດ້ຕ້ັງຄຳໝ້ັນສັນຍາກັບພຣະເຈ້ົາຂ້ຶນໃໝ່ຮ່ວມກັນໝົດທຸກຄົນ. ການກະທຳຂອງກະສັດອາຊາແລະປະ
ຊາຊົນໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າການນະມັສການທ່ີແທ້ຈິງນ້ັນມີເງ່ືອນໄຂສອງປະການ. 

1. ການນະມັສການຮວມທັງການເສັຽສະລະ. ການນະມັສການແມ່ນຫຼາຍໄປກວ່າຂອງຖວາຍບູຊາ  ຊ່ົວໂມງນ່ຶງ 
ຫຼືສອງຊ່ົວໂມງທ່ີໂບດໃນວັນອາທິດ. ຂະນະທ່ີພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ນຳເອົາຝູງສັດເປັນຈຳນວນຮ້ອຍໆພັນໆໂຕມາທ່ີ
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ແທ່ນບູຊາເພ່ືອຖວາຍ, ພວກເຮົາຕ້ອງນຳຕົວຂອງພວກເຮົາເອງເປັນເຄ່ືອງບູຊາທ່ີມີຊີວິດມາທ່ີແທ່ນບູຊາຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ. 

2. ການນະມັສການຮວມທັງການເຊ່ືອຟັງ. ການໃຊ້ຄຳເວ້ົາຂອງການນະມັສການມັນກໍງ່າຍດາຍ, ແຕ່ວ່າຈະດຳ
ເນີນຊີວິດຕາມນ້ັນແມ່ນຕ້ອງການການກະທຳ. 

 

2. 2 ຂ່າວຄາວ 15:16-19 
16. ເຖິງວ່າມາອາກາແມ່ຕູ້ຂອງກະສັດອາຊາ ພຣະອົງກໍຊົງຖອດອອກຈາກການເປັນພຣະມານດາ ເພາະພຣະນາງໄດ້
ເຮັດຮູບໂຄຣົບອັນໜ້າກຽດຊັງໃນເສົາຮູບໂຄຣົບ ອາຊາຊົງທຳລາຍຮູບໂຄຣົບຂອງພຣະນາງລົງແລະບົດ ແລ້ວເຜົາເສັຽ
ທ່ີຫ້ວຍນ້ຳກິດໂຣນ. 17. ແຕ່ຍັງບ່ໍໄດ້ກຳຈັດປູຊະນິຍະສະຖານສູງອອກຈາກອິສຣາເອນ ຢ່າງໃດກໍດີ ພຣະທັຍຂອງອາ
ຊາກໍບໍຣິສຸດຕລອດຣາຊການຂອງພຣະອົງ.  18. ພຣະອົງຊົງນຳເຄ່ືອງອຸທິດຖວາຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາລວມທັງເຄ່ືອງ 
ທ່ີພຣະອົງເອງຊົງອຸທິດຖວາຍມີເງິນ ແລະຄຳ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 
    ກະສັດອາຊາບ່ໍໄດ້ໃຫ້ສ່ິງໃດມາກີດຂວາງເພິ່ນຈາກການກະທຳໃນການຕ້ັງຄຳໝັ້ນສັນຍາໃໝ່ເພ່ືອສແວງຫາອົງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງສຸດໃຈຂອງເພ່ິນ.  ເພິ່ນໄດ້ສືບຕ່ໍກຳຈັດທຸກໆຮູບແບບຂອງຮູບໂຄຣົບ.   ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງເພ່ິນຕ່ໍ 
ພຣະເຈ້ົາແມ່ນເລິກເຊ່ິງກວ່າຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍຄອບຄົວ.   ເພ່ິນຍັງໄດ້ປົດຕຳແໜ່ງແມ່ຕູ້ຂອງເພ່ິນເອງຈາກຕຳແໜ່ງ
ມານດາຂອງຣາຊີນີເພາະວ່າພຣະນາງກໍໄດ້ຕົກຈາກທາງແຫ່ງການຕິດຕາມອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ພຣະນາງມາອາກາຢູ່
ໃນຕຳແໜ່ງທ່ີມີອິດທິພົນສູງແລະການຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບຂອງນາງກໍໜູນໃຈຄົນອ່ືນໆໃຫ້ເຮດັຢ່າງດຽວກັນ. 
    ພຣະຄັມພີກໍບ່ໍໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າພຣະນາງມາອາກາໄດ້ກາຍເປັນຫຍັງເມ່ືອກ່ອນ. ພວກເຮົາກໍຫວັງວ່າຫຼັງຈາກທ່ີ
ກະສັດອາຊາປົດຕຳແໜ່ງແມ່ຕູ້ຂອງເພ່ິນ, ນາງຕ້ອງຮັບຄຳສາບານອັນດຽວກັບປະຊາຊົນໃນການຕ້ັງຄຳໝັ້ນສັນຍາໃໝ່
ຂອງພວກເຂົາກັບພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະຄັມພີກໍບ່ໍໄດ້ກ່າວເຖິງການຕາຍຂອງນາງ, ຊ່ຶງເບ່ິງເໝືອນວ່າມັນເປັນເສ້ັນທາງຂອງ
ນາງຖ້າວ່ານາງຫາກບ່ໍໄດ້ສາບານເພ່ືອຕ້ັງຄຳໝັ້ນສັນຍາໃໝ່ກັບພຣະເຈ້ົາ.     ບາງຄົນອາດຈະຄິດວ່າມັນເປັນການຮຸນ
ແຮງທ່ີກະທຳຕ່ໍແມ່ຕູ້ຂອງເພ່ິນເອງ,    ແຕ່ວ່າເມ່ືອຕ່ໍລອງກັບການຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ,    ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດປະນິປະ 
ນອມ ກັບມັນເລີຍ. 
       ຂະນະທ່ີກະສັດອາຊາກຳລັງກຳຈັດຢ່າງລະອຽດລະອໍ, ເປັນດ້ວຍເຫດໃດເພິ່ນຈ່ຶງບ່ໍກຳຈັດ ປູຊະນິຍະສະຖານສູງ, 
ບ່ອນທ່ີການຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມເກີດຂ້ຶນນ້ັນ?    ເພ່ິນໄດ້ກຳຈັດປູຊະນີຍະສະຖານສູງ ແລະແທ່ນເຄ່ືອງຫອມອອກໄປ
ຈາກຫົວເມືອງທັງໝົດຂອງຢູດາ ໃນຕອນເລ້ີມຕ້ົນຂອງການປົກຄອງຂອງເພ່ິນ (2 ຂ່າວຄາວ 14:5), ແຕ່ວ່າການຢູ່ກິນ
ຂອງພວກເຂົາຫຼາຍປີຕ່ໍມາຄວາມດ້ືກໍຊັກຈ່ອງທັມມະຊາດອັນຕ໋ຳຕ້ອຍຂອງພວກເຮົາໄປຫາການນະມັສການທ່ີຜິດ. ກໍ
ອາດເປັນໄປໄດ້ທ່ີວ່າ,   ໃນການກຳຈັດຮູບໂຄຣົບບທັງປວງ, ກະສັດອາຊາໄດ້ມີເປ້ົາໝາຍແນວໃໝ່ຕ່ໍສະຖານທ່ີເຫ່ົຼານ້ີ 
ສຳລັບເປ້ົາໝາຍອັນດີກວ່າ. ນັກສາສນາສາດຄົນອ່ືນໆໄດ້ແນະນຳວ່າໃນຂ້ໍທີ 17 ເລັງເຖິງສະເພາະເຈາະຈົງໃສ່ປູຊະນີ
ຍະສະຖານສູງໃນອິສຣາເອນ. ກະສັດອາຊາໄດ້ເປັນກະສັດຂອງອານາຈັກພາກໃຕ້ຂອງຢູດາ,  ບ່ໍແມ່ນອານາຈັກພາກ
ເໜືອຂອງອິສຣາເອນ.  ເຖິງແມ່ນວ່າເພິ່ນໄດ້ຮວບຮວມດິນແດນບາງສ່ວນຂອງອິສຣາເອນກໍຕາມ, ເພ່ິນບ່ໍເຄີຍນຳເອົາ
ການປະຕິຮູບຂອງເພ່ິນຂ້ຶນໄປດິນແດນທາງພາກເໜືອເຫ່ົຼານ້ີ. 
    ເຖິງແມ່ນການຖືກແບ່ງແຍກແນວນ້ີກໍຕາມ, ກະສັດອາຊາໄດ້ອຸທິດທັງໝົດຊີວິດຢ່າງສຸດໃຈຂອງເພ່ິນ (ຂ້ໍ 17). ການ 
ຕັດສິນໃຈອັນແນ້ວແນ່ໃນການສແວງຫາພຣະເຈ້ົາໃນທຸກໆສ່ິງໄດ້ກາຍເປັນການຄ້ົນຫາສ່ວນຕົວຂອງເພິ່ນສຳລັບຊ່ວງ 
ທ່ີເຫືຼອຂອງຊີວິດ.   ກະສັດອາຊາໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນໃນການຕິດຕ້ັງຫຼາຍໆສ່ິງທ່ີຖືກຂົນຍ້າຍອອກໄປຈາກວິຫານໃນຣາຊ
ການຂອງເຢໂຣໂບອາມ; ເພ່ິນໄດ້ຕັດສິນໃຈແນ້ວແນ່ຖວາຍສ່ິງຂອງຈາກຄັງຂອງເພ່ິນເອງແລະຈາກຄັງຂອງພໍ່ເພ່ິນ. 
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      ເມ່ືອພວກເຮົາເບ່ິງຊີວິດຂອງກະສັດອາຊາ,  ພວກເຮົາຈະສັງເກດເຫັນວ່າຄວາມປາຖນາໃນການຍຶດໝ້ັນຈົດຈ່ໍໃສ່
ພຣະເຈ້ົາຂອງເພິ່ນແມ່ນລະດັບນ່ຶງໃນຊີວິດຂອງເພ່ິນ. ພວກເຮາົກໍເຊ່ັນກັນຈະບ່ໍໃຫ້ສ່ິງໃນທ່ີຈະໜ່ວງໜ່ຽວຖ່ວງດຶງພວກ
ເຮົາຈາກວິຖີຊີວິດຂອງການນະມັສການ. ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນລະດັບນ່ຶງໃນຊີວິດຂອງ
ພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງໃດ?  
 ຕ້ອງຮູ້ວ່າອັນໃດແມ່ນສ່ິງທ່ີຖ່ວງດຶງ. ພວກເຮົາເປັນຄົນບາບ, ຖືກຫຼອກລວງໃຫ້ຫຼົງຢູ່ຕລອດແລະອະນຸຍາດໃຫ້

ສ່ິງຂອງຝ່າຍໂລກມາຖ່ວງດຶງພວກເຮົາຈາກບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຈົດຈ່ໍໃສ່ນ້ັນ. ສຳຣວດຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງສັດຊ່ື
ແລະຊ້ີໃຫ້ຮູ້ສ່ິງທ່ີຖ່ວງດຶງເຫ່ົຼານ້ັນທ່ີພຸ່ງອອກມາຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາກ້າວໄປແຕ່ລະມ້ື. ການຮູ້ຈັກ
ວ່າສ່ິງທ່ີຖ່ວງດຶງຕ່າງໆນ້ັນມາຈາກໃສນ້ັນຈະຊ່ອຍທ່ານຫຼີກເວ້ັນໃນການເອົາຕົວທ່ານໄປໃສ່ບ່ອນທ່ີມີການທົດ
ລອງໂດຍພວກມັນ. 

 ການເຂ້ົາໃຈວ່າທ່ານເປັນຂອງຜູ້ໃດ. ຖ້າວ່າທ່ານເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ, ທ່ານກໍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາອົງ
ຊົງພຣະຊົນຢູ່. ພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນຍາວ່າຄວາມຕ້ອງການທຸກຢ່າງຂອງທ່ານຈະໃຫ້ຄົບເຕັມ.   ບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີພະ
ຍາຍາມເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສະສົມໃຈໄດ້ເມ່ືອສົມທຽບກັບຄວາມພໍໃຈທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບຈາກການຊົງປະທານ
ໃຫ້ຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 ຕິດຕາມການດຳເນີນຊີວິດຝ່າຍພຣະເຈ້ົາໃນທຸກໆສະຖານະການ.    ຊອກຫາທາງດຳເນີນຊີວິດທ່ີພໍພຣະທັຍ   
ພຣະເຈ້ົາໃນທຸກໆສ່ິງທ່ີທ່ານກະທຳ. ຊ່ຶງອາດຈະໜັກໜ່ວງໃນເວລານ້ັນ,  ແຕ່ວ່າຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃນ
ການດຳເນີນຊີວິດຂອງທ່ານທ່ີເປັນກິຈການຂອງການນະມັສການສາມາດເປັນຈິງເມ່ືອຄວາມຈົດຈ່ໍຂອງທ່ານ
ຫາກຕ້ັງຢູ່ໃນພຣະອົງແລະໃນພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ. 

ພວກເຮົາສາມາດປັບປຸງຈັງຫວະຂອງການນະມັສການໃນຊີວິດຂອງກຸ່ມພວກເຮົາຢ່າງໃດ? 

 
ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

ທ່ານຈະດຳເນີນຊີວິດຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນກິຈການຂອງການນະມັສການຢ່າງໃດໃນອາທິດນ້ີ? ຈ່ົງພິຈາລະນາການນຳໃຊ້
ໃນຊີວິດຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 ທ່ອງຈຳ. ຕັດສິນໃຈທ່ອງຈຳເພງສັຣເສີນ 105:4 “ຈ່ົງສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະກຳລັງຂອງພຣະອົງ 

ສແວງຫາພຣະພັກຂອງພຣະອົງເລ້ືອຍໆໄປ.” 
 ເກັບກຳ ນັບສ່ິງຂອງ. ໃນລະຫວ່າງອາທິດທ່ີຈະມາເຖິງນ້ີ, ຈົດບັນທຶກສ່ິງທ່ີຖ່ວງດຶງທ່ານໃນແຕ່ລະວັນ. ຂຽນຂ້ໍ

ຄວາມໄກ້ກັບການຖ່ວງດຶງແຕ່ລະອັນເຖິງຂ້ັນຕອນທ່ີທ່ານສາມາດຝຶກຊ້ອມໃນການຫຼີກເວ້ັນສ່ິງທ່ີຖ່ວງດຶງເຫ່ົຼາ
ນ້ີ. 

 ແບ່ງປັນ. ໂອ້ລົມກັບເພ່ືອນທ່ີວາງໃຈໄດ້ກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີອາດຈະດຶງທ່ານອອກຈາກການນະມັສການອັນສຸດຫົວ
ໃຈ. ຖາມເພ່ືອນຄົນນ້ີໃຫ້ເປັນຜູ້ຊ່ວຍເບ່ິງຕັກເຕືອນສະຕິບ່ໍໃຫ້ທ່ານອອກຈາກທາງຕາມຄວາມຖ່ວງດຶງຕ່າງໆ
ແລະຈາກຄຳສັນຍາກັບທ່ານໃນການອະທິຖານອ້ອນວອນ. 

     ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍດຳເນີນຊີວິດທ່ີຫຍຸ້ງຫຼາຍ. ຫຍຸ້ງຫຼາຍແທ້ໆ. ແຕ່ວ່າຖ້າພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ໃນການດຳເນີນຊີວິດ
ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເປັນກິຈການຂອງການນະມັສການ, ພວກເຮາົກໍຈະພົບສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງຢູ່ລຳດັບທ່ີນ່ຶງ ແລະສ່ິງອ່ືນໆອີກ
ຈະຕົກຫຼົ່ນໄປເອງພ້ອມໆກັນເລີຍ 
. 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 18 ສິງຫາ 2019 (8-18-2019) 

 
ຈົດຈຳຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາ 

 

ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີທ່ານຕ້ອງການຜູ້ນຳທາງໃຫ້ຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາທາງຂອງທ່ານ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຈ້ົາອົງຊົງນຳພາທ່ານໃນອະດີດກໍຈະນຳພາທ່ານໃນປັດຈຸບັນແລະໃນອະນາຄົດດ້ວຍ. 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
     ຂ້າພະເຈ້ົາມີໂອກາດໄດ້ນຳພາພວກນັກຮຽນໄປທ່ຽວນອນປ່າເຕັມອາທິດຢູ່ເຂດພູສູງຂອງ ເຊັຽຣາ ເນວາດາ ໃນຣັດ
ແຄລີຟໍເນັຽເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ພື້ນທ່ີກໍໂພດບ່ໍພຽງເຫືຼອຮ້າຍ, ແຕ່ວ່າທິວທັດມັນສວຍງາມພິລຶກຫຼາຍ. ແຕ່ລະປີພວກເຮາົ
ຈະໝາຍຢ້ຳຄວາມສຳຄັນຂອງການສັງເກດເບ່ິງສ່ິງອ້ອມຮອບຕົວແລະມີສະຕິລະວັງຕົວວ່າຢູ່ທ່ີໃດໃນທຸກໆເວລາ ພວກ 
ເຮົາເນ້ັນໜັກອັນນ້ີເພາະວ່າ, ໃນກໍຣະນີທ່ີມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຫົຼງທາງ, ລາວກໍຈະສາມາດຊອກທາງກັບຫາບ່ອນເລ້ີມຕ້ົນໄດ້. 
     ທຸກໆປີບ່ໍເຄີຍພາດເລີຍ, ມີນັກຮຽນສອງສາມຄົນຂາດການຟັງຜູ້ນຳພາທາງຂອງພວກເຂົາແລະກໍໄດ້ຫຼົງທາງ.   ຫຼັງ
ຈາກຊອກກັນພົບແລ້ວ,  ບາງຄົນກໍຈະນຳພາທາງພວກເຂົາເປັນການສ່ວນຕົວກັບສູ່ຄ້າຍພັກ   . ເມື່ອໄດ້ຖືກຖາມວ່າມີ
ຫຍັງເກີດຂ້ຶນ, ພວກເຂົາກໍບອກເຣ່ືອງແບບເກ່ົາ: ພວກເຂົາບ່ໍສາມາດຈ່ືຈຳທາງໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 
       ສ່ວນຫຼາຍພວກເຮົາກໍເຮັດຢ່າງດຽວກັນ. ພວກເຮົາເພ່ິງອາສັຍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ກະທຳບາງຢ່າງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ
ເທ່ົານ້ັນ ເທ່ືອໜ້າມາກໍບ່ໍຮູ້ວ່າພຣະອົງໄດ້ກະທຳອັນໃດສຳລັບພວກເຮົາ.    ກະສັດອາຊາກໍບ່ໍມີການຍົກເວ້ັນໃນເຣ່ືອງນ້ີ. 
ກະສັດອາຊາໄດ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງທ່ີດີເລີດຕລອດເກືອບໝົດຊ່ວງການປົກຄອງຂອງເພ່ິນ, ແຕ່ວ່າເພ່ິນກໍໄດ້ຕົກຢູ່ຊ່ວງເວ
ລາທ່ີຫລົງທາງໃນຊີວິດຂອງເພ່ິນເມ່ືອເພິ່ນ “ໄດ້ລືມທ່ີຈະຈ່ືຈຳ.” 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, 3,) 
 ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 

1. 2 ຂ່າວຄາວ 16:1-6 
1.ໃນປີທີສາມສິບຫົກແຫ່ງຣາຊການກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນຂ້ຶນມາຕ່ໍສູ້ກັບຢູດາແລະໄດ້ສ້າງເມືອງຣາມາ ເພ່ືອວ່າພຣະ
ອົງຈະບ່ໍຊົງໃຫ້ຄົນນ່ຶງຄົນໃດອອກໄປ ຫືຼເຂ້ົາມາຫາອາຊາກະສັດຂອງຢູດາ. 2. ແລ້ວອາຊາຊົງເອົາເງິນແລະຄຳຈາກຄັງ
ຂອງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຣາຊສຳນັກ ສ່ົງໄປໃຫ້ ເບັນຮາດັດ ກະສັດແຫ່ງຊີເຣັຍຜູ້ປະທັບໃນເມືອງດາ
ມາເຊວ່າ. 3. “ຂໍໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງຂ້າພະເຈ້ົາແລະພຣະອົງ  ເບ່ິງແມ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງເງິນ ແລະຄຳມາໃຫ້ 
ພຣະອົງ ຂໍສະເດັດໄປທຳລາຍສັນຍາຂອງພຣະອົງທ່ີມີກັບບາອາຊາກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນ ເພ່ືອພວກເຂົາຈະຖອຍທັບ
ໄປຈາກຂ້າພະເຈ້ົາ.”  4. ເບັນຮາດັດຊົງເຊ່ືອຟັງກະສັດອາຊາ ແລະສ່ົງຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງທັບຂອງພຣະອົງໄປຕ່ໍສູ້ກັບ
ຫົວເມືອງຂອງອິສຣາເອນ ພວກເຂົາທັງຫຼາຍໂຈມຕີເມືອງອີໂຢນ ດານ ອາເບັນ-ມາອິມ ແລະຫົວເມືອງຄັງຫຼວງທັງໝົດ
ຂອງນັບທາລີ. 5. ຕ່ໍມາເມ່ືອບາອາຊາຊົງໄດ້ຍິນເຣ່ືອງນ້ັນ ພຣະອົງຊົງຢຸດສ້າງເມືອງຣາມາ ແລະໃຫ້ພຣະຣາຊກິດຂອງ
ພຣະອົງຢຸດຊະງັກ.  6. ແລ້ວກະສັດອາຊາຊົງນຳຢູດາທັງໝົດ  ພວກເຂົາທັງຫຼາຍຂົນຫີນຂອງເມືອງຣາມາ ແລະເຄ່ືອງ
ໄມ້ຂອງເມືອງນ້ັນ ຊ່ຶງບາອາຊາໃຊ້ສ້າງ ແລ້ວເອົາມາສ້າງເມືອງເກບາແລະເມືອງມິດຊະປາ. 
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   ການປົກຄອງຢ່າງສງົບສຸກຂອງກະສັດອາຊາກໍມາເຖິງຈຸດຈົບ. ເປັນເວລາສາມສິບຫົກປີ, ຄ້ັງນ່ຶງເຄີຍຮວມກັນເປັນປະ
ເທດອິສຣາເອນກໍໄດ້ຖືກແບ່ງແຍກເປັນອານາຈັກພາກເໜືອຂອງອິສຣາເອນແລະອານາຈັກພາກໃຕ້ຂອງຢູດາ. ຂະນະ
ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ອວຍພອນກະສັດອາຊາແລະອານາຈັກພາກໃຕ້, ພວກຊາວຢິວຈາກອານາຈັກພາກເໜືອກໍໄດ້ພາ
ກັນຍ້າຍຖ່ິນຖານມາທາງໃຕ້. (2 ຂ່າວຄາວ 15:9). 
       ກະສັດບາອາຊາ, ຜູ້ທ່ີໄດ້ປົກຄອງອານາຈັກພາກເໜືອ, ບ່ໍມັກທ່ີປະຊາຊົນຫຼາຍໆຄົນຂອງເພ່ິນໄດ້ພາກັນຍ້າຍຖ່ິນ
ຖານໄປຢູດາ. ດ່ັງນ້ັນບາອາຊາຈ່ຶງໄດ້ສ້າງເມືອງທ່ີມີກຳແພງອ້ອມໃນຣາມາປະມານຫ້າຫາຫົກໄມທາງເໜືອຂອງກຸງເຢ
ຣູຊາເລັມເພ່ືອຢັບຢ້ັງຄົນຂອງເພິ່ນຈາກການຍ້າຍໄປພາກໃຕ້ຫາກະສັດອາຊາໃນຢູດາ.   ຣາມາໄດ້ຕ້ັງຢູ່ຊາຍແດນລະ 
ຫວ່າງສອງອານາຈັກ. ແຕ່ວ່າເພາະຄວາມຈິງແລ້ວມັນຕ້ັງຢູ່ໃນເຂດຢູດາ, ບ່ໍແມ່ນດິນຂອງບາອາຊາທ່ີຈະສ້າງຂ້ຶນ. ແຕ່
ວ່າ, ບາອາຊາໄດ້ທະເຍີທະຍານແລະໄດ້ສ້າງຄ້າຍທະຫານຢູ່ທ່ີນ້ັນຕາມໃຈຊອບ.  ເມ່ືອໃດທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນຄວາມຢ້ານ 
ກົວຫືຼຄວາມກັງວົນນຳໄປເຖິງການຕັດສິນໃຈທ່ີບ່ໍສລາດ? 
   ກະສັດອາຊາກໍຄົງຈະຮູ້ສຶກຖືກຂູ່ຂວັນເມ່ືອເພ່ິນໄດ້ເຫັນການນາບຂູ່ຂອງກະສັດເພ່ືອນບ້ານແລະການລ່ວງລ້ຳເຂ້ົາມາ
ໃນດິນແດນຂອງເພ່ິນ. ພວກເຮາົອາດຈະແປກໃຈຖ້າວ່າກະສັດອາຊາຫາກຕົກໃຈ,  ຂະນະທ່ີເພ່ິນປະດິດຄິດແຕ່ງແຜນ
ການຂອງເພ່ິນເອງ: ການຊ້ືຈ້າງການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງຄົນພາຍນອກ. ແທນທ່ີຈະເພ່ິງພາອາສັຍພຣະເຈ້ົາ, ອາຊາໄດ້ຊອກ
ຫາ “ກະສັດເບັນຮາດັດ, ຜູ້ຢູ່ໃນເມືອງດາມາເຊ” (ຂ້ໍ 2) ທາງພາກເໜືອຂອງອິສຣາເອນ. ທັງອິສຣາເອນແລະຢູດາມສັີນ
ຍາກັບເບັນຮາດັດ, ແຕ່ວ່າອາຊາໄດ້ຊ້ືຈ້າງເພິ່ນໃຫ້ທຳລາຍສັນຍາກັບອິສຣາເອນດ້ວຍຄຳແລະເງິນຈາກຄັງຂອງພຣະວິ
ຫານ. ຈາກມຸມມອງຂອງມະນຸດແລ້ວ, ແຜນການຂອງອາຊາແມ່ນໄດ້ຜົນ. ມັນອາດຈະໄດ້ຜົນ, ແຕ່ວ່າມັນໄດ້ມາດ້ວຍ
ຣາຄາແພງ. 
 ຄັງຂອງພຣະວິຫານແມ່ນໄດ້ມອບຖວາຍແກ່ພຣະເຈ້ົາ, ປານນ້ັນກະສັດອາຊາກໍໄດ້ເອົາຂອງເຫ່ົຼານ້ັນໄປເປັນ

ຄ່າຈ່າຍໃຫ້ແກ່ກະສັດອ່ືນ. 
 ກະສັດອາຊາຂາດການໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈ້ົາ. 
 ການຂາດຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງກະສັດອາຊາເປັນຕົວຢ່າງບ່ໍດີໃຫ້ແກ່ພວກທ່ີຢູ່ໃຕ້ການປົກຄອງຂອງເພ່ິນ.ກະ

ສັດໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສັຽສັດທາຕ່ໍການວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ, ແລະຄົນອ່ືນກໍຈະເຮັດຕາມການນຳພາຂອງເພ່ິນ. 
   ກະສັດອາຊາກຳລັງຈະຮຽນຮູ້ໃນທາງຍາກທ່ີເພິ່ນບ່ໍເຄີຍເປັນມາໃນສະຖານະການບ່ອນທ່ີຈະບ່ໍຈຳເປັນທ່ີຈະເພ່ິງພາ 
ພຣະເຈ້ົາ-ແລະກໍເປັນຈິງສຳລັບພວກເຮົາເຊ່ັນດຽວກັນ.    
 

2. 2 ຂ່າວຄາວ 16:7-9 
7. ເທ່ືອນ້ັນຮານານີຜູ້ທຳນວາຍໄດ້ມາເຝ້ົາອາຊາກະສັດຂອງຢູດາ ແລະທູນພຣະອົງວ່າ “ເພາະທ່ານເພ່ິງກະສັດຂອງຊີ
ເຣັຽ ໂດຍບ່ໍໄດ້ເພ່ິງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ເພາະສະນ້ັນກອງທັບຂອງກະສັດຊີເຣັຽຈ່ຶງໄດ້ຫຼຸດພົ້ນມືທ່ານໄປ. 
8. ຄົນເອທິໂອເປັຽ ແລະຊາວລີເບັຽບ່ໍແມ່ນກອງທັບໃຫຍ່ທ່ີມີຣົດຮົບແລະທະຫານມ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແຕ່ເພາະທ່ານເພິ່ງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະອົງຈະຊົງມອບພວກເຂົາທັງຫຼາຍໄວ້ໃນມືຂອງທ່ານ. 9. ເພາະວ່າພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍ
ຢູ່ເໜືອແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດເພື່ອສະແດງຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງໂດຍເຫັນແກ່ຜູ້ທ່ີມີໃຈຈິງຕ່ໍພຣະອົງ   ໃນເຣ່ືອງນ້ີ
ທ່ານໄດ້ເຮັດຢ່າງໂງ່ຈ້າ ເພາະຕ້ັງແຕ່ນ້ີໄປທ່ານຈະມີການເສິກສົງຄາມ.” 

 

        ແມ່ນຫຍັງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທຳເພ່ືອທ່ານໃນອະດີດທ່ີຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ວາງໃຈເຊ່ືອພຣະອົງໃນປັດຈຸບັນ? ປ້ີຣາຄາກໍ 
ຕິດຢູ່ນຳທຸກໆການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາ, ແລະກະສັດອາຊາກໍກຳລັງຈະໄດ້ຮຽນບົດຮຽນອັນຍາກ. ກະສັດອາຊາໄດ້
ຄຶດວ່າເປັນການຕັດສິນໃຈທ່ີດີແລ້ວທ່ີໄດ້ຂໍຄວາມຮ່ວມມືກັບກະສັດເບັນຮາດັດ    , ແຕ່ວ່າມັນໄດ້ນຳປ້າຍຣາຄາທ່ີໜັກ
ໜ່ວງ.   ກະສັດຂອງຢູດາເບ່ິງເໝືອນວ່າຈະເປັນຜູ້ມີຊັຍ, ແຕ່ວ່າຈາກທັສນະຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ,  ເພ່ິນເປັນຜູ້ຜ່າຍແພ້ 
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ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທ່ີສຸດ. 
      ກະສັດກໍໄດ້ຮູ້ເຣ່ືອງການຜ່າຍແພ້ນ້ັນໂດຍຜ່ານການເຕືອນສະຕິຂອງຜູ້ທຳນວາຍຮານານີ, ຜູ້ທ່ີໄດ້ເປັນຜູ້ປະກາດ 
ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເວ້ົາຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາແກ່ປະຊາຊົນ.   ຜູ້ທຳນວາຍແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ທ່ີໄດ້ຖືກ 
ໃຊ້ໃຫ້ເປັນປາກກະບອກສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫນ້ຳຄວາມຈິງໄປສູ່ປະຊາຊົນ ແລະກະສັດອາຊາກຳລັງຈະໄດ້ຍິນຄວາມ
ຈິງຢ່າງເຕັມຫູ! 
    ຮານານີໄດ້ເຕືອນສະຕິກະສັດວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທຳຫຍັງແດ່ສຳລັບເພ່ິນໃນອະດີດ. ລະຍະທ່ີກະສັດໄດ້ມີນັກຮົບທ່ີ
ກ້າຫານຍ່ິງໃຫຍ່ຈຳນວນນ່ຶງ,  ຮານານີໄດ້ເຕືອນສະຕິກະສັດອາຊາວ່າມັນບ່ໍແມ່ນຍ້ອນພວກນັກສູ້ຮົບເຫ່ົຼານ້ັນທ່ີໄດ້ຊັຍ
ຊະນະກອງທະຫານທ່ີຫຼວງຫຼາຍຂອງຊາວເອທິໂອເປັຽແລະຊາວລີເບັຽ; ມັນເປັນຍ້ອນເພາະວ່າເພ່ິນ “ເພ່ິງອາສັຍພຣະ 
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ” (ຂ້ໍ 8). ອັນນ້ີມັນຊ່າງເປັນການກວດກາຕົວຈິງຂອງກະສັດແທ້ໜໍ! 
   ຜົນປາກົດອອກຂອງກະສັດອາຊາບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີເພ່ິນໄດ້ຄິດເອົາໄວ້ວ່າຈະໄດ້ຮັບ. ຮານານີໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກະສັດອາຊາຮູ ້
ຖ້າວ່າເພ່ິນພຽງແຕ່ເພິ່ງອາສັຍໃນພຣະເຈ້ົາໃຫ້ນຳສ່ົງພວກເຂົາເຈ້ົາຈາກພວກອິສຣາເອນ, ເພິ່ນກໍຈະບ່ໍພຽງແຕ່ໄດ້ເພ້ີມ 
ຊັຍຊະນະເໜືອພວກອິສຣາເອນເທ່ົານ້ັນ,  ເພ່ິນຍັງຈະມີຊັຍຊະນະເໜືອອາຣາມອີກດ້ວຍ.   ການວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະ
ເຈ້ົາກໍຈະເຮັດໃຫ້ກະສັດອາຊາໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະທ່ີເພິ່ນຊອກຫາແລະຫັຼງຈາກນ້ັນອີກ. 
     ຈຳໄດ້ບ່ໍປ້າຍຣາຄາ? ສຳລັບກະສັດອາຊາ, ຣາຄານ້ັນແມ່ນຄວາມສງົບສຸກ. ຢູດາໄດ້ມີປະສົບການກັບຄວາມສງົບ
ສຸກຕລອດການປົກຄອງຂອງກະສັດອາຊາ,    ແຕ່ວ່າຈະບ່ໍເປັນແນວນ້ັນອີກຕ່ໍໄປໃນກໍຣະນີນ້ີ. ຮານານີໄດ້ບອກກະສັດ 
ອາຊາວ່າພຣະເຈ້ົາສືບຕ່ໍເບ່ິງແຍງຜູ້ທ່ີຍັງຕ້ັງໝ້ັນສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງ. ຕ່ໍພວກນ້ັນ, “ຜູ້ທ່ີມີໃຈຈິງຕ່ໍພຣະອົງ,” (ຂ້ໍ 9) ພຣະເຈ້ົາ
ສະແດງຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງເອງແລະສນັບສນຸນຢູ່ເບ້ືອງຫັຼງພວກເຂົາຢ່າງເຕັມພລັງຂອງພຣະອົງ!  ເພາະວ່າກະ
ສັດອາຊາບ່ໍໄດ້ຮັກສາຄຳໝ້ັນສັນຍາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ, ເພ່ິນກໍຈະ “ມີການເສິກສົງຄາມຕ້ັງແຕ່ນ້ີໄປ”(ຂ້ໍ 9). 
     ພວກເຮົາສາມາດຫີຼກເວ້ັນຈາກຄວາມຜິດພາດອັນໜ້າໂສກເສ້ົາຂອງກະສັດອາຊາຂະນະທ່ີພວກເຮົາຮັກສາຄວາມ
ສັດຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາໄວ້ໃນຂອບເຂດຂອງພວກເຮົາ.   ພຣະອົງໄດ້ຮັກສາເບ່ິງແຍງພວກເຮົາໃນອະດີດ, ແລະພຣະອົງກໍ
ຈະກະທຳໃນປັດຈຸບັນ. ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນປະຊາກອນ “ຜູ້ທ່ີມີໃຈຈິງຕ່ໍພຣະອົງ.”  ເມ່ືອພວກເຮາົຫາກເປັນດ່ັງນ້ັນ,  ບ່ໍວ່າ
ກອງທະຫານຈະໃຫຍ່ສ່ຳໃດທ່ີຢືນຕ່ໍໜ້າພວກເຮົາ,  ພວກເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງຜູ້ທ່ີໄດ້ນຳສ່ົງພວກເຮົາໃຫ້ໄປ
ໄກເກີນກວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດເອົາເອງໄດ້.   ພຣະເຈ້ົາ  “ຜູ້ຊົງຣິດສາມາດກະທຳນອກເໜືອສາລະພັດຫືຼຊົງສາມາດກະ 
ທຳເໜືອກວ່າທ່ີພວກເຮົາຈະຂໍຫຼືຄຶດໄດ້” (ເອເຟໂຊ 3:20). 
 

3. 2 ຂ່າວຄາວ 16:10-13 
10. ຝ່າຍອາຊາກໍຊົງຮ້າຍຕ່ໍຜູ້ທຳນວາຍນ້ັນ ແລະຈັບລາວຂັງໄວ້ໃນຄຸກ ເພາະພຣະອົງຊົງຮ້າຍຫຼາຍແກ່ລາວໃນເຣ່ືອງນ້ີ 
ທັງຊົງຂ່ົມເຫັງປະຊາຊົນບາງຄົນໃນເວລາດຽວກັນນ້ັນດ້ວຍ. 11. ແລະເບ່ິງແມ ພຣະຣາຊກິດຂອງອາຊາ ຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນຈົນ
ສຸດທ້າຍ ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນໜັງສືຂອງກະສັດແຫ່ງຢູດາແລະອິສຣາເອນ. 12. ໃນປີທີສາມສິບເກ້ົາແຫ່ງຣາຊການຂອງ  
ພຣະອົງ ອາຊາຊົງເປັນພະຍາດທ່ີພຣະບາດ(ຕີນ)ຂອງພະອົງ ແລະພະຍາດຂອງພະອົງກໍຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ແມ່ນວ່າເປັນ 
ພະຍາດຢູ່ ພຣະອົງກໍບ່ໍໄດ້ຊົງສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ໄດ້ສແວງຫາຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຈາກແພດໝໍ. 13. ອາຊາຊົງ
ລ່ວງລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງສ້ິນພຣະຊົນໃນປີທີສ່ີສິບເອັດແຫ່ງຣາຊການຂອງພະອົງ. 
 

     ຄວາມຈິງເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດ. ມັນເປັນການຍາກສຳລັບຄົນສ່ວນຫຼາຍໃນພວກເຮົາທ່ີໄດ້ຍິນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພວກ
ເຮົາ. ພວກເຮົາຮູ້ຈັກ, ແນ່ນອນ, ວ່າການກະທຳທ່ີຖືກຕ້ອງນ້ັນກໍຄືຍອມຮັບຄວາມຈິງແລະໂຕ້ຕອບຢ່າງເໝາະສົມ. ໜ້າ
ເສັຽດາຍ, ຄວາມອວດຕົວຂອງພວກເຮົາກໍມາຕັນໄວ້, ແລະພວກເຮົາກໍໂຕ້ຕອບດ້ວຍຄວາມໂມໂຫແລະຄຽດຮ້າຍ.  ຫືຼ 
ວ່າພວກເຮົາກໍຊອກຫາຕິຕຽນຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ.    ທຸກໆຄົນທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບເຄາະ ເພາະວ່າພວກເຮົາບ່ໍຢາກ 
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 ຍອມຮັບຄວາມຈິງ,    ເປັນພິເສດເມ່ືອມັນມີຜົນສະທ້ອນຫຼາຍໆຢ່າງທ່ີພວກເຮົາບ່ໍຢາກໄດ້ຍິນ.    ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຮັດໃຫ້ 
ຄວາມອວດຕົວເປັນການທຳລາຍຕົວເອງ? 
   ນ້ັນແຫຼະທ່ີພວກເຮົາພົບໃນກະສັດອາຊາ. ມັນບ່ໍມີຄວາມໝາຍຫຍັງເຖິງວ່າທ່ານຮານານີເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຖືກ
ໃຊ້ໂດຍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ນຳຄວາມຈິງມາບອກເພ່ິນ. ກະສັດອາຊາບ່ໍຢາກໄດ້ຍິນ,   ດ່ັງນ້ັນເພິ່ນຈ່ຶງເອົາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ
ຂອງພຣະເຈ້ົາໄປຂັງຄຸກໄວ້. ຫຼາຍໄປກວ່ານ້ັນ, ເພ່ິນຍັງຄຽດຮ້າຍຫຼາຍ, ກະສັດອາຊາຍັງ  “ຂ່ົມເຫັງປະຊາຊົນບາງຄົນ” 
(ຂ້ໍ 10). ທຸກໆຄົນໄດ້ຮັບເຄາະກັມ ຮວມທັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ. ດ່ັງນ້ັນພວກເຮາົຄວນຈະຮັບຄວາມຈິງ
ແລະປະພຶດຕ່ໍສ່ິງນ້ີໃນທາງທ່ີຖືກຕ້ອງແລະເໝາະສົມຢ່າງໃດ? 
 ຍອມຮັບຄວາມຈິງແລະຂອບໃຈທ່ີບາງຄົນໄດ້ເຕັມໃຈແລະກ້າຫານພໍທ່ີໄດ້ບອກຄວາມຈິງນ້ັນແກ່ທ່ານ; ວາງ

ໃຈວ່າພວກເຂົາໄດ້ນຳຂ່າວນ້ັນດ້ວຍຄວາມຮັກ. 
 ອ້າງສິດເປັນເຈ້ົາຂອງຂອງຄວາມຈິງອັນນ້ັນທ່ີຄົນນ້ັນຊ້ີໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຫັນ.   ໃຊ້ເວລາສຳຣວດເບ່ິງ,   ໄຕ່ຕອງ, 

ແລະຫຼັງຈານ້ັນກໍພັດທະນາແຜນການໃນການປະພຶດກັບຄວາມຈິງນ້ັນ. 
 ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງທ່ານແລະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຈາກສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ. ຢ່າເສັຽເວລາຕ່ໍການກ້ິງເກືອກ 

ໃນຄວາມຮູ້ສຶກຜິດເໜືອສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ ຫຼັງຈາກທ່ີທ່ານຊອກຫາການຍົກໂທດສຳລັບສ່ິງຜິດພາດແລ້ວ. 
 ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພຣະອົງນຳພາທ່ານຂະນະທ່ີທ່ານກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ. 

              ກຸ່ມຂອງທ່ານສາມາດໜູນໃຈຊ່ຶງກັນແລະກັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕາມແບບຢ່າງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 
   ຄວາມບາບຂອງອາຊາບ່ໍແມ່ນການຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຈາກແພດໝໍ, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນການບ່ໍສແວງຫາພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ. ອາຊາຄວນຈະເພັງເບ່ິງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແທນທ່ີຈະເບ່ິງໄປທ່ີແພດໝໍ ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງແຊກແຊງເຂ້ົານຳພາກອງ
ທະຫານຂອງອາຊາກໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວກັນທ່ີສາມາດນຳການປ່ິນປົວມາໃຫ້.   ແທນທ່ີ,   ອາຊາໄດ້ປະໃຫ້ຄວາມ 
ອວດຕົວຂອງເພ່ິນແລະຄວາມຖືຕົວມາຕັນທາງຕ່ໍການຫັນມາຫາພຣະເຈ້ົາ. 
   ໃນສະຖານທ່ີຂອງຄວາມອວດຕົວ ຫຼືຕົວເອງເປັນສູນກາງນ້ັນ,   ໃຫ້ພວກເຮົາເດີນໃນຄວາມຖ່ອມຕົວຂະນະທ່ີພວກ
ເຮົາຈົດຈ່ໍໃສ່ພຣະຄຣິດແລະປະສົບການກັບຜົນປໂຍດຂອງການເຊ່ືອຟັງຂອງພວກເຮາົ. 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

   ພຣະເຈ້ົາຈະນຳພາພວກທ່ີເພັ່ງເບ່ິງພຣະອົງຢ່າງແນ່ນອນ. ພິຈາຣະນາການນຳໃຊ້ຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 ຈົດບັນທຶກ. ຂຽນຄວາມຈິງຕ່າງໆຈາກພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີທ່ານໄດ້ຮຽນເມ່ືອມໍ່ໆມານ້ີ. ສຳຣວດເບ່ິງວ່າ

ທ່ານໄດ້ໂຕ້ຕອບຢ່າງໃດຕ່ໍແຕ່ລະຄວາມຈິງນ້ັນໆ. 
 ທ່ອງຈຳ. ໃຫ້ສ່ິງນ້ີເປັນເໝືອນຄຳເຕືອນໃຈວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈ່ຶງສາມາດວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຢູ່ສເມີ. 

ຈ່ົງທ່ອງຈຳ 2 ຂ່າວຄາວ 16:9ກ: “ເພາະວ່າພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຢູ່ເໜືອແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດເພ່ືອ
ສະແດງຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງໂດຍເຫັນແກ່ຜູ້ທ່ີມີໃຈຈິງຕ່ໍພຣະອົງ…” 

 ເວ້ົາ. ຖ້າວ່າທ່ານຮູ້ຈັກຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງທ່ີຕ້ອງການວິທີທາງການແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາສຳລັບທິດທາງ
ໃນການຈະເວົ້າຄວາມຈິງໃນຄວາມຮັກຢ່າງໃດຕ່ໍຄົນຜູ້ນ້ັນ. ພິຈາຣະນາຄຳເວ້ົາຂອງທ່ານຢ່າງຖ່ີຖ້ວນແລະອະ
ທິຖານເພ່ືອການເປີດໃຈຂອງຜູ້ນ້ັນໃຫ້ໄດ້ຍິນຄວາມຈິງຈາກພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

   ເໝືອນດ່ັງຄົນຜູ້ນ່ຶງທ່ີສາມາດຫຼົງໃນຖ່ິນທຸຣະກັນດານ, ພວກເຮົາກໍສາມາດຫົຼງໄດ້ໃນຊີວິດຖ້າຫາກພວກເຮົາ “ລືມທ່ີ
ຈະຈ່ືຈຳ.” ພຣະເຈ້ົາອົງຊົງໄດ້ນຳພາພວກເຮົາໃນອະດີດ, ກໍຈະນຳພາພວກເຮົາເຂ້ົາສູ່ອະນາຄົດດ້ວຍ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 

http://www.lsbf.org/
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດ ທີ 25 ສິງຫາ 2019 (8-25-2019) 

 
ປະມໍຣະດົກໄວ້ 

 
ຖ້າທ່ານຢາກຈະໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກສ່ິງນ່ຶງທ່ີທ່ານໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ບ່ໍທັມມະດາ,ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງນ້ັນ? 

 
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການດຳລົງຊີວິດຕາມແບບຢ່າງພຣະເຈ້ົາມີຜົນກະທົບຕ່ໍຄົນລຸ້ນຕ່ໍໆໄປໃນອະນາຄົດ. 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
        ໃນປັດຈຸບັນນ້ີພວກເຮົາປະສົບການກັບເສຣີພາບຫຼາຍໆຢ່າງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສຸດກໍເພາະວ່າໃຜຜູ້ນ່ຶງເຕັມໃຈກ້າວຂາ
ອອກໄປແລະເຮັດບາງຢ່າງທ່ີໄດ້ປ່ຽນແປງໂລກນ້ີ. ພວກເຮົາຮ້ອງຄົນພວກນ້ັນວ່າພວກກ່ໍສ້າງມໍຣະດົກ. 
     ທ່ານ ນີໂກລັສ ວິນຕັນ ໄດ້ເປັນຜູ້ນ່ຶງທ່ີສ້າງມໍຣະດົກ. ໃນປີ 1938, ຮິດເລີໄດ້ອອກຄຳສ່ັງໃຫ້ກອງທັບຂອງລາວຍ່າງ
ມຸ້ງໜ້າເຂ້ົາສູ່ປະເທດເຊັກໂກສະໂລວາເກັຽ. ຄຳເວ້ົາກໍໄດ້ແຜ່ຂຍາຍຮຽບຮ້ອຍແລ້ວວ່າຄົນເຢັຽລະມັນຂ່ົມເຫັງຊາວຢິວ, 
ແລະທ່ານວິນຕັນໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດບາງຢ່າງ. ແມ້ກະທ້ັງວ່າທ່ານໄດ້ສືບຕ່ໍເຮັດວຽກການຂອງທ່ານທ່ີເປັນນາຍໜ້າຊ້ືຫຸ້ນ
ສ່ວນ, ທ່ານວິນຕັນໄດ້ເລ້ີມຊອກຫາທຶນຊັບເພ່ືອໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສ່ົງພວກເດັກນ້ອຍຊາວຢິວອອກຈາກເຂດປົກຄອງ
ຂອງ-ນາຊີ ຄືເຊັກໂກສະໂລວາເກັຽແລະໂປໂລຍ.    ຍ້ອນການກະທຳຂອງທ່ານ, ເດັກນ້ອຍ 669 ຄົນໄດ້ຖືກຫຼົບໜີຊ່ຶງ
ອາດຈະຕ້ອງຕາຍໃນສູນກັກຂັງ. 
   ເວຣາ ດາຍແມນ ກິດຊິງ, ກໍໄດ້ເປັນຜູ້ນ່ຶງທ່ີກູ້ພັຍພວກເດັກນ້ອຍ, ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນມໍລະດົກຂອງທ່ານ.  ນາງໄດ້ກ່າວວ່າ
ວິນຕັນໄດ້ກະທຳສ່ິງທ່ີຍາວໄກຫຼາຍໄປກວ່າຄົນລຸ້ນນ່ຶງ; ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ 669 ຄົນເຫ່ົຼານ້ີໃຫ້ລອດພົ້ນ, 
ໃນທ່ີສຸດທ່ານກໍຍັງຈະໄດ້ຊ່ວຍພວກລຸ້ນລູກແລະລຸ້ນຫຼານຂອງພວກເຂົາເຫ່ົຼານ້ີອີກດ້ວຍ. ເວ້ົາກ່ຽວກັບການປະມໍລະດົກ
ໄວ້! 
     ກະສັດອາຊາກໍໄດ້ເປັນຜູ້ນ່ຶງທ່ີປະມໍລະດົກໃນຊີວິດຂອງເພິນ່ເຊ່ັນກັນ, ພວກເຮົາເຫັນຊາຍຄົນນ່ຶງທ່ີໄດ້ກະທົບຕ່ໍຄົນ
ລຸ້ນທ່ີໄດ້ຕາມເພ່ິນມາ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, 3,) 
  

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. 2 ຂ່າວຄາວ 17:1-6 
1. ເຢໂຮຊາຟັດລູກຊາຍຂອງພຣະອົງຂ້ຶນປົກຄອງແທນພຣະອົງ ແລະຊົງເສີມກຳລັງທະຫານຕ່ໍສູ້ອິສຣາເອນ. 2. ພຣະ
ອົງຊົງວາງກຳລັງທະຫານໄວ້ໃນຫົວເມືອງທ່ີມປ້ີອມທັງປວງຂອງຢູດາ  ແລະໃນຫົວເມືອງເອຟຣາອິມ ຊ່ຶງອາຊາພ່ໍຂອງ  
ພຣະອົງໄດ້ຍຶດໄວ້. 3. ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດກັບເຢໂຮຊາຟັດເພາະພຣະອົງຊົງດຳເນີນຕາມດາວິດພ່ໍຂອງພຣະອົງ 
ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງສແວງຫາບັນດາພຣະບາອານ. 4. ແຕ່ໄດ້ສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງບິດາພຣະອົງ ແລະ
ດຳເນີນໃນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ບ່ໍໄດ້ຊົງດຳເນີນຕາມອິສຣາເອນເລີຍ. 5.ເພາະສະນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖາ
ປະນາຣາຊອານາຈັກໄວໃ້ນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງແລະທັງຢູດາກໍນຳເຄ່ືອງບັນນາການມາຖວາຍເຢໂຮຊາຟັດ ພຣະອົງ
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ຈ່ຶງຮ່ັງມຢ່ີາງຫຼວງຫຼາຍແລະມກີຽດ. 6. ພຣະທັຍຂອງພຣະອົງເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນໃນເສ້ັນທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງ
ຈ່ຶງຊົງກຳຈັດປູຊະນີຍະສະຖານສູງ ແລະບັນດາເສົາຮູບໂຄຣົບໄປຈາກຢູດາ. 

 
     ຄວາມຈິງແທ້ກໍຄື, ພວກເຮົາທັງໝົດແມ່ນພະຍາຍາມລອກແບບຈາກບາງຄົນ. ຂະນະທ່ີຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່, ພວກ
ເຮົາອາດຈະໄດ້ລອກແບບແມ່ແລະພໍ່ຂອງພວກເຮົາ, ຫຼືໃຜຜູ້ນ່ຶງໃນອ້າຍເອ້ືອຍຂອງພວກເຮົາ. ແມ້ແຕ່ຕອນເປັນຜູ້ໃຫຍ່, 
ບາງຄົນໃນພວກເຮົາກໍຈະລອກແບບພວກດາຣາຊ່ືດັງຫືຼຜູ້ມີຊ່ືສຽງໃນສັງຄົມ  ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາອາດຈະບ່ໍເປັນຕົວ
ຢ່າງທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີຈະຕ້ອງຮຽນແບບຕາມ! 
    ອັນນ້ີບ່ໍແມ່ນກໍຣະນີຂອງເຢໂຮຊາຟັດ. ຕອນກຳລັງໃຫຍ່ຂ້ຶນ, ລາວກໍໄດ້ເຫັນພໍ່ຂອງລາວ, ກະສັດອາຊາ, ທ່ີຕ້ອງໄດ້
ຕັດສິນໃຈອັນຍາກຂະນະທ່ີເພ່ິນໄດ້ນຳພາອານາຈັກ. ເກືອບວ່າການຕັດສິນໃຈທຸກຢ່າງຂອງກະສັດອາຊາແມ່ນໄດ້ພະ
ຍາຍາມບາກບ່ັນທ່ີຈະຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາ.   ຈາກເຫດຜົນນ້ີ,   ເມ່ືອເຢໂຮຊາຟັດໄດ້ຂ້ຶນປົກຄອງອານາຈັກຫຼັງຈາກການ
ຕາຍຂອງຜູ້ເປັນພໍ່, ລາວກໍໄດ້ຊອກສແວງຫາທາງໂຄຣົບນັບຖືພຣະເຈ້ົາໃນການຕັດສິນໃຈທຸກຢ່າງເຊ່ັນດຽວກັນ. ເຢໂຮ
ຊາຟັດໄດ້ເປັນຜູ້ສລຽວສລາດ ໃນທ່ີນ້ີຜູ້ບັນທຶກພຣະຄັມພີກໍປຽບທຽບລາວໃສ່ກັບຄົນທ່ີມີອຸດົມຄະຕິສູງສຸດຂອງອິສຣາ
ເອນ: ຄືກະສັດດາວິດ. 
   ເຢໂຮຊາຟັດໄດ້ຕິດຕາມຕົວຢ່າງຂອງພໍ່ລາວໃນສອງທາງ. 

 ການປ້ອງກັນຮັກສາດ້ານກຳລັງ.  ກະສັດອາຊາໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະເພ້ີມຂ້ຶນຕ່ໍອານາຈັກພາກເໜືອຂອງອິສ
ຣາເອນ, ແລະເຢໂຮຊາຟັດກໍໄດ້ເຮັດຕາມໂດຍການເສີມກຳລັງການປ້ອງກັນຂອງພວກເຂົາ. ຊັຍຊະນະ
ຄ້ັງນ່ຶງກໍບ່ໍຮັບປະກັນວ່າຈະບ່ໍມີການໂຈມຕີອີກ, ແລະເຢໂຮຊາຟັດໄດ້ຊອກຫາທາງປ້ອງກັນຢູດາຕ່ໍທຸກໆ
ການນາບຂູ່. 

 ການປ້ອງກັນດ້ານຈິດວິນຍານ. ພວກປະຊາຊົນຂ້ອນຂ້າງມີສ່ວນອຽງໄປຕິດຕາມທາງຂອງພວກເຂົາເອງ, 
ທ່ີໄດ້ນຳພວກເຂົາລົງໄປສູ່ການຂາບໄຫວ້ພຣະບາອານ.   ຄືກັນກັບພ່ໍຂອງທ່ານ, ເຢໂຮຊາຟັດຈະບ່ໍອະນຸ
ຍາດໃຫ້ມີສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີໃນອານາຈັກຂອງທ່ານ.  ທ່ານໄດ້ກະທຳອີກເທ່ືອນ່ຶງໂດຍການກຳຈັດທ່ົວອານາຈັກບ່ໍ
ວ່າບ່ອນໃດກໍຕາມທ່ີມີການຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ. ບ່ໍມີຜູ້ໃດທ່ີຈະບັງຄັບໃຫ້ຄົນອ່ືນໃຫ້ປ່ຽນຄວາມຄິດຂອງ
ພວກເຂົາໄດ້, ແຕ່ວ່າເຢໂຮຊາຟັດໄດ້ຊອກຫາທາງປ້ອງກັນຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາໂດຍການກຳ
ຈັດ “ປູຊະນີຍະສະຖານສູງແລະບັນດາເສົາຂອງອາເຊຣາ”(ຂ້ໍ 6)ທ່ີມັນໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມ. 

       ຈາກຜົນການກະທຳຂອງເຢໂຮຊາຟັດແລະການຕັດສິນໃຈແນ້ວແນ່ໃນການຕິດຕາມທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາໄດ້ອວຍພອນທ່ານ.  ໃນການໂຕ້ຕອບ, ເຢໂຮຊາຟັດບ່ໍໄດ້ຊ່ືນຊົມຍິນດີນຳຄວາມຮ່ັງມີແລະພຣະພອນຕ່າງໆ, 
ການນະມັສການຂອງທ່ານແມ່ນຕ້ັງຈຸດສູນກາງຂອງພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນຜູ້ປະທານໃຫ້.   ພວກເຮົາຄວນຈະຝຶກຊ້ອມໃຫ້
ສມອງຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນບ່ອນທ່ີພວກເຮົາກຳລັງຄິດຢູ່ນ້ັນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງກ່  ຽວກັບການເຮັດໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການ
ໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດ. 
 

2.  2 ຂ່າວຄາວ 17:7-9 
7. ໃນປີທີສາມແຫ່ງຣາຊການຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງໃຊ້ເຈ້ົານາຍຂອງພຣະອົງຄື ເບັນ-ຮາຍ, ໂອບາດີຢາ, ເຊຄາຣີ
ຢາ, ເນທາເນນ, ແລະມີກາຢາໄປສ່ັງສອນໃນຫົວເມືອງຂອງຢູດາ. 8. ມີຄົນເລວີໄປກັບພວກເຂົາດ້ວຍຄື ເຊມາຢາ, ເນ
ທານີອາ, ເຊບາດີຢາ, ອາສາເຮນ, ເຊມີຣາໂມດ, ເຢໂຮນາທານ, ອາໂດນີຢາ, ໂຕບີຢາ, ແລະໂຕບ-ອາໂດນີຢາຄົນເລ
ວີພ້ອມກັບຄົນເຫ່ົຼານ້ີມີ ເອລີຊາມາແລະເຢໂຮຣາມຜູ້ເປັນປະໂຣຫິດ.  9. ພວກເຂົາທັງຫຼາຍໄດ້ສ່ັງສອນໃນຢູດາ ມີໜັງ 
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ສືພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄປກັບພວກເຂົາດ້ວຍ ພວກເຂົາທ່ຽວໄປທ່ົວຫົວເມືອງທັງໝົດແຫ່ງຢູດາແລະໄດ້ສ່ັງ
ສອນປະຊາຊົນ. 
 
       ບັດນ້ີຊາວຢິວຕ້ອງການຮື້ຟື້ນຄວາມຊົງຈຳໃນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຫຼັງຈາກທ່ີທ່ານເຢໂຮຊາຟັດໄດ້ສ້າງປ້ອມປ້ອງ
ກັນເມືອງຕ່າງໆໃນອານາຈັກຂອງທ່ານແລ້ວ, ຫັຼງຈາກນ້ັນທ່ານກໍໄດ້ຫັນຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານໃຫ້ປະຊາຊົນເຂ້ັມແຂງ
ຂ້ຶນໂດຍການສິດສອນທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.    ການເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ   ແມ່ນຮຽກ
ຮ້ອງຫຼາຍໄປກວ່າການກຳຈັດປູຊະນີຍະສະຖານສູງຕ່າງໆ;  ມັນລວມທັງວິທີການນະມັສການທ່ີຖືກຕ້ອງໃນຊີວິດຂອງ
ພວກເຂົາ ຄືການຮ່ຳຮຽນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເຢໂຮຊາຟັດໄດ້ສ່ົງຄົນສອງກຸ່ມໃຫ້ໄປປະຕິບັດງານນ້ີ. 

 ພວກເຈ້ົານາຍຂອງທ່ານ.    ສະມາຊິກຣັຖມົນຕຣີຂອງທ່ານຄົງຈະເບ່ິງການສິດສອນທ່ີພວກເຮົາເອ້ີນວ່າ 
“ຫ້ອງຂອງພວກພົລເມືອງ." 

ແມ່ນຫັຍງຄືບາງຫຼັກຖານຂອງພຣະທັມຄຳພທ່ີີທ່ານຫວັງທ່ີຈະສ່ົງທອດຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ? 

 ພວກເລວີແລະພວກປະໂຣຫິດ.  ພວກປະໂຣຫິດໄດ້ມາຈາກຕະກູນເລວີ, ແຕ່ວ່າບ່ໍແມ່ນຄົນເລວີທຸກຄົນ
ທ່ີຈະເປັນປະໂຣຫິດ. ພວກເຂົາໄດ້ໄປຮ່ວມກັບພວກເຈ້ົານາຍຂອງກະສັດເພ່ືອຈົດຈ່ໍໃສ່ການສອນກົດບັນ
ຍັດກ່ຽວກັບພິທີທາງສາສນາແລະຝຶກພທີິການຖວາຍທ່ີພຣະວິຫານ. 

      ການຮວມຕົວຂອງພວກນາຍຄຣູແມ່ນໄດ້ສິດສອນທຸກໆຢ່າງທ່ີປະຊາຊົນຕ້ອງການຢາກຈະຮູ້ເພ່ືອຮັບປະກັນການ
ເຊ່ືອຟັງກະສັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ປະເທດຂອງພວກເຂົາ, ແລະສ່ິງສຳຄັນທ່ີສຸດແມ່ນພຣະເຈ້ົາ.  
    ກະສັດເຢໂຮຊາຟັດໄດ້ຊ້ີນຳການຮຽນຮູ້ແບບໃໝນ້ີ່ເພ່ືອເປັນນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວກັນໃນທຸກໆສ່ິງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ເຮັດ ແລະ
ໄດ້ຮວບຮວມປະເທດໃຫ້ເປັນນ່ຶງດຽວເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນປະເທດທ່ີເຂ້ັມແຂງ.    ການຮຽນຮູ້ ແລະການຕິດຕາມທາງຂອງ    
ພຣະເຈ້ົາແມ່ນສຳຄັນຢ່າງສຸດຍອດສຳລັບພວກເຂົາໃນຖານະປະເທດແລະສ່ວນບຸກຄົນ   ແລະມັນກໍສຳຄັນເທ່ົາໆ ກັນ 
ສຳລັບພວກເຮົາ. ການສຶກສາພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົານຳພາພວກເຮົາໃຫ້ເກີດຜົນໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ມັນຍັງ
ໃຫ້ພວກເຮົາມີສະຕິປັນຍາທ່ີເໜືອໄປກວ່າທ່ີພວກເຮົາຈະຮຽນໄດ້ຈາກໂຮງຮຽນ. 
   ເຢໂຮຊາຟັດບ່ໍພຽງແຕ່ໄດ້ນຳພາໂດຍຄຳເວ້ົາເທ່ົານ້ັນແຕ່ໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນແນ່ນອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຍິນພຣະຄຳຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ທ່ານເອງກໍໄດ້ສະແດງອອກຕ່ໍໜ້າຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບຜົນປໂຫດເມ່ືອພວກເຮົາເຫັນການ
ດຳເນີນຊີວິດທ່ີເປັນຕົວຢ່າງຂອງຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ສຳລັບຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ, ແມ່ນທ່ານ ຈິມ, ນາຍຄຣູຫ້ອງປໍຫົກ
ຂອງໂຮງຮຽນວັນອາທິດ.  ລາວບ່ໍພຽງແຕ່ໄດ້ສອນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກກຸ່ມເດັກນ້ອຍຫ້ອງປໍຫົກໃນວັນອາທິດ 
ເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ຊີວິດຂອງລາວໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງພຣະຄຳພຣະເຈ້ົາທາງນອກຫ້ອງຮຽນ.  ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ
ເໝືອນກັນ, ແລະຫວັງວ່າທ່ານຜູ້ເປັນຄຣູຈະເຮັດເຊ່ັນດຽວກັນ. 
 

3.  2 ຂ່າວຄາວ 17:10-13 
10.  ຄວາມຢ້ານກົວອັນມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕົກຢູ່ເໜືອບັນດາຣາຊອານາຈັກແຫ່ງແຜ່ນດິນຕ່າງໆ  ທ່ີຢູ່ຮອບຢູດາ 
ແລະພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເຮັດສົງຄາມກັບເຢໂຮຊາຟັດ. 11. ຄົນຟີລິສຕິນບາງພວກໄດ້ນຳເອົາຂອງຂວັນມາຖວາຍເຢໂຮຊາ
ຟັດ   ແລະນຳເງິນມາເປັນບັນນາການ ພວກອາຣັບໄດ້ນຳຝູງແບ້ແກະ  ຄືແກະເຖິກເຈັດພັນເຈັດຮ້ອຍໂຕແລະແບ້ເຖິກ
ເຈັດພັນເຈັດຮ້ອຍໂຕມາຖວາຍພຣະອົງ.  12. ແລະເຢໂຮຊາຟັດຊົງຈະເຣີນຍ່ິງໃຫຍ່ຂ້ຶນເປັນລຳດັບ   ພຣະອົງຊົງສ້າງ
ປ້ອມ ແລະຫົວເມືອງຄັງຫຼວງໄວ້ໃນຢູດາ. 13. ພຣະອົງຊົງມີພຣະຣາຊກິດຫຼວງຫຼາຍໃນຫົວເມືອງຂອງຢູດາ ພຣະອົງ 
ຊົງມີທະຫານຜູ້ເກ່ັງກ້າໃນເມືອງເຢຣູຊາເລັມ. 

 



 4 

   ມັນກໍໜ້າແປກຕ່ໍຄົນອ່ືນໆທ່ີພຣະເຈ້ົາກະທຳການໃນອານາຈັກພາກໄຕ້. ພວກເຂົາໄດ້ສະແດງອອກໂດຍຄວາມຢ້ານ
ກົວແລະໂດຍການສະແດງຄວາມໂຄຣົບນັບຖື.    ມັນເປັນການຍາກໃນການຈິນຕະນາການວ່າຫຼາຍໆ ປະເທດທ່ີຢ້ານ
ກົວປະເທດນ່ຶງຢ່າງເກງຂາມເພາະວ່າປະຊາຊົນເຂ້ົາສ່ວນຮ່ວມກັບພຣະເຈ້ົາແລະດຳເນີນຊີວິດໂດຍພຣະຄຳຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ.  ໂດຍການຈົດຈ່ໍໃສ່ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ຊາວຢູດາເປັນນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວກັນແລະເຂ້ັມແຂງ, ມັນກໍຈະແຈ້ງແລ້ວ 
ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບປະເທດນ້ັນ. 

ມໍຣະດົກຝ່າຍຈິດວິນຍານປະເພດໃດທ່ີທ່ານຈະປະໄວ້ໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຕ່ໍໄປ? 

    ອິດທິພົນຂອງທ່ານເຢໂຮຊາຟັດພາຍໃນປະເທດຂອງຕົນເອງກໍຊ້ອນເຂ້ົາກັນເປັນອິດທິພົນຕ່ໍປະເທດໃກ້ຄຽງ. ທ່ານ
ອາດຈະບ່ໍເຫັນວ່າທ່ານເປັນຜູ້ນຳ,  ແຕ່ວ່າທ່ານມີອິດທິພົນ.  ອິດທິພົນຂອງທ່ານມີຄວາມສາມາດທ່ີຈະຊ່ວຍປ່ຽນແປງ 
ອະນາຄົດຂອງບາງຄົນ. ອິດທິພົນອັນນ້ັນມັນຄືຫຍັງ? 

 ຜູ້ທ່ີມີອິດທິພົນກໍມີຄວາມຮັກແທ້ຈິງສຳລັບຄົນອ່ືນໆ.   ຜູ້ທ່ີມີອິດທິພົນກໍມີຄວາມຮັກທ່ີບ່ໍມເີງ່ືອນໄຂຕາມ
ມາ. 

 ຜູ້ທ່ີມີອິດທິພົນຊອກຫາທາງໜູນໃຈຄົນອ່ືນໆຢູ່ສເມີ.    “ດ້ວຍເຫດນ້ັນຈ່ົງເລ້ົາໂລມອອຍໃຈກັນແລະກັນ
ແລະຈ່ົງຊ່ອຍກັນໃຫ້ມີຄວາມຈະເຣີນຂ້ຶນຕາມດ່ັງເຈ້ົາທັງຫຼາຍເຮັດຢູ່ນ້ັນ” (1 ເທຊະໂລນິກ 5:11).  

 ຜູ້ມີອິດທິພົນເອົາເວລາຂອງພວກເຂົາໃຫ້ຄົນອ່ືນໆຢ່າງເຕັມໃຈ.     ຜູ້ມີອິດທິພົນເຮັດເກີນກວ່າຄຳເວ້ົາທ່ີ 
ເວ້ົາເປັນການໜູນໃຈ. ການລົງທຶນຂອງເວລາໃນຊີວິດຂອງຄົນໃດຄົນນ່ຶງແມ່ນການໜູນໃຈອັນຍ່ິງໃຫຍ່. 

 ຜູ້ມີອິດທິພົນແມ່ນຄົນທ່ີສັດຊ່ື. ທ່ານເຢໂຮຊາຟັດເປັນຄົນທ່ີສັດຊ່ື. ຄຸນສົມບັດຂອງທ່ານແມ່ນໄດ້ຈົດຈ່ໍໃສ່
ສ່ິງທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແລະຜົນທ່ີຕາມມາກໍຄື,  ຄົນໄດ້ວາງໃຈໃນທ່ານ.  ໃນການມີອິດທິພົນໃນຊີວິດ
ຂອງຄົນອ່ືນອີກ, ທຳອິດພວກເຮົາຕ້ອງເກັບທ້ອນສິດທິທ່ີໃຫ້ຄົນໄດ້ຍິນ, ແລະນ້ັນແຫຼະຮຽກວ່າຄວາມສັດ
ຊ່ື. 

ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍກັນໄດ້ຢ່າງໃດໃນການປະມໍຣະດົກອັນຍາວນານສຳລັບຄົນອ່ືນໆ? 

 

                                                              ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

   ທ່ານຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ທ່ານຢ່າງໃດໃນການສ່ົງຜົນສະທ້ອນແລະມີອິດທິພົນຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາ
ການນຳໃຊ້ໃນຊີວິດໃນຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 
 ອະທິຖານ. ຂະນະທ່ີທ່ານເລ້ີມຕ້ົນໃໝ່ໃນແຕ່ລະວັນ, ທວງຖາມພຣະເຈ້ົາໃຫ້ປະທານໂອກາດຕ່າງໆໃນການ

ເປັນຄົນທ່ີມີອິດທິພົນຢ່າງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍບັນດາຄົນທ່ີທ່ານໄດ້ພົບພໍ້. 
 ຂອບພຣະຄຸນ. ຜູ້ໃດທ່ີໄດ້ເປັນແບບຢ່າງທ່ີມີຊີວິດຢ່າງພຣະເຈ້ົາກ່ອນໜ້າທ່ານຊ່ຶງເປັນພລັງດົນໃຈແກ່ທ່ານທ່ີ

ຢາກຈະຮຽນແບບຈາກເຂົາເຈ້ົາ? ຕິດຕ່ໍກັບຜູ້ນ້ັນແລະກ່າວຄຳຂອບໃຈສຳລັບການມີອິດທິພົນໃຫ້ທ່ານເດີນໄປ
ກັບພຣະຄຣິດດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ. 

 ລົງທຶນ.   ພົບກັບສອງຫືຼສາມຄົນທ່ີທ່ານສາມາດໜູນໃຈແລະມີອິດທິພົນຕ່ໍ.  ຊອກຫາຊ່ອງທາງສອນພຣະທັມ
ຂອງພຣະເຈ້ົາແກ່ພວກເຂົາເຈ້ົາ.  ທາງນ່ຶງນ້ັນກໍຄືນຳພາເຂົາເຈ້ົາໂອ້ລົມເຣ່ືອງດຽວກັນນ້ີຈາກຊີວິດຂອງກະສັດ
ອາຊາ. 

     ເຖິງວ່າພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍເຄີຍໄດ້ມີໂອກາດຊ່ວຍຊີວິດຂອງບາງຄົນໃຫ້ພ້ົນ, ຫຼາຍໜ້ອຍເປັນຮ້ອຍໆຄົນ, ມັນບ່ໍຈະ
ແຈ້ງ. ແຕ່ວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນມີໂອກາດທ່ີສົງຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຄົນອ່ືນໆເພ່ືອພຣະຄຣິດ. 
 

                    ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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