
1 

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 7 ມິຖຸນາ 2020 (06-07-2020)

ພ້ືນຖານສຳລັບຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາ. 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ:   ຄວາມຫວັງໃນອົງພຣະຄຣິດເທ່ົານ້ັນແມ່ນການແນ່ໃຈແລະແນ່ນອນ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
        ຟລໍເຣັນ ແຊດວິຄ ເຄີຍເປັນແຊມປ້ຽນແຫ່ງການລອຍນ້ໍາລະຍະໄກ. ນາງໄດ້ລອຍນໍ້າລະຍະ 21 ໄມລ໌ ຜ່ານຊ່ອງ
ແຄບອັງກິດໃນປີ ຄ.ສ.1950, ແລະນາງໄດ້ເຮັດສໍາເຣັດໄວກວ່ານັກລອຍນ້ໍາຍິງໃນປະວັດສາດ. ໃນປີ ຄ.ສ. 1952 
ນາງໄດ້ຕ້ັງໃຈ ແນໃສ່ເປ້ົາໝາຍທ່ີສູງກວ່ານ້ັນອີກ: ລະຍະທາງ 26 ໄມລ໌ ລະຫວ່າງເກາະ ກາຕາລີນາແລະແຜ່ນດິນ
ໃຫຍ່ຂອງຣັສຄາລິຟໍເນັຽ.  ຜ່ານການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ, ປວດຮາກ, ແລະຄວາມເມ່ືອຍລ້າທ່ີສຸດ, ນາງໄດ້ລອຍເປັນ
ລະຍະ 15 ຊ່ົວໂມງ. ມີໝອກໜາປົກຫຸ້ມຢູ່ຕາມຊາຍຝ່ັງ, ອຸນຫະພູມເລ້ີມປ່ຽນແປງ, ແລະ ການຫັນໃຈຂອງນາງກາຍ 
ເປັນວຽກໜັກ.  ຍ້ອນວ່ານາງບ່ໍສາມາດເບ່ິງເຫັນຝ່ັງໄດ້, ນາງຢ້ານວ່ານາງຈະລອຍວົນໄປວຽນມາ ແລະສູນເສັຽຄວາມ
ຫວັງ. ນັກກິລາທ່ີມີຄວາມຊໍານານຄົນນ້ີ ໄດ້ເຮັດສ່ິງທ່ີນາງບ່ໍເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ: ນາງຕັດສິນໃຈຍົກເລີກແລະໄດ້ຮ້ອງຂໍ
ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ດຶງນາງອອຈາກນ້ໍາຂ້ຶນມາເທິງຝ່ັງ.   ນາງມາຮູ້ພາຍຫັຼງວ່ານາງໄກຈາກຫຼັກຊັຍ ພຽງແຕ່ເຄ່ິງໄມເທ່ົາ
ນ້ັນ. 

       ດ່ັງດຽວກັບ ນາງຟລໍເຣັນ ແຊດວິຄ, ພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນສາມາດສູນເສັຽຄວາມຫວັງໄດ້.  ແຕ່ອັຄສາວົກເປໂຕ
ໄດ້ຊ້ີທາງໄປສູ່ຄວາມຫວັງອັນແນ່ນອນຊ່ຶງພວກເຮົາມີໃນອົງພຣະຄຣິດ.  ພວກເຮົາອາດຈະອ່ອນເພັຽແລະທ້ໍແທ້ໃຈ,  
ແຕ່ວ່າຊັຍຊະນະນ້ັນຢູ່ໃກ້ຊິດຫຼາຍກວ່າພວກເຮົາຮັບຮູ້.  ເປັນເພາະຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໃນອົງພຣະຄຣິດ.   

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1. 1 ເປໂຕ 1:1-3

1ເປໂຕ: ອັຄສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຮຽນ: ພວກທ່ີຖືກຊົງເລືອກໄວ ້ແລະທ່ີກະຈັດກະຈາຍໄປເປັນຜູ້ພັກເຊົາໃນ
ແຂວງປົນໂຕ, ແຂວງຄາລາເຕັຽ, ແຂວງກາປາໂດເກັຽ, ແຂວງອາເຊັຽ ແລະແຂວງບີທີເນັຽ. 2ຄືຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາ
ໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວ ຕາມທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງຮູ້ລ່ວງໜ້າໄວ້ກ່ອນ ເພ່ືອພຣະວິນຍານຈະຊົງຊຳຣະໃຫ້ບໍຣິສຸດ, ຈະໃຫ້ນົບ
ນ້ອມເຊ່ືອຟັງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ແລະຈະໃຫ້ຮັບການຊິດດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ. ຂໍພຣະຄຸນແລະສັນຕິສຸກຈ່ົງບັງ 
ເກີດທະວີຄູນແກ່ທ່ານທັງຫລາຍເທີນ. 3ສາທຸການແດ່ພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ, 
ຜູ້ໄດ້ຊົງພຣະມະຫາກະຣຸນາແກ່ພວກເຮົາ, ຊົງໂຜດໃຫ້ພວກເຮົາບັງເກີດໃໝ່ ເຂ້ົາສູ່ຄວາມຫວັງໃຈອັນມີຊີວິດຢູ່ ໂດຍ
ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

   ອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ກາຍມາເປັນນ່ຶງໃນກຸ່ມຜູ້ນຳທ່ີສໍາຄັນໃນຄຣິສຕະຈັກຫຼັງຈາກອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສ້ິນພຣະຊົນ, 

ເມ່ືອໃດທ່ານມີຄວາມດີໃຈທ່ີທ່ານບ່ໍຍອມແພ້ (ຍົກເລີກ)? 
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 ຊົງຄືນພຣະຊົນ, ແລະຊົງສະເດັດຂ້ຶນສູ່ສວັນ.  ພັນທະກິຈຂອງເພ່ິນແມ່ນປະກາດຂ່າວປະເສີດແກ່ຊາວຢິວ (ຄລຕ 
2:7-8), ແລະອົງພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ຊົງບັນຊາໃຫ້ເພ່ິນລ້ຽງຝູງແກະດ້ວຍການໃຫ້ອາຫານແລະບໍາລຸງລ້ຽງພວກເຂົາ (ຢຮ 
21:15-17).  ເປໂຕແມ່ນນ່ຶງໃນສິບສອງອັຄສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ, ໝາຍເຖິງການທ່ີເພິ່ນໄດ້ຖືກມອບສິດອໍານາດ
ເຕັມສ່ວນໃຫ້ອອກໄປປ່າວປະກາດຂ່າວປະເສີດແລະຄໍາສອນຂອງພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ຈົດໝາຍຂອງ
ເປໂຕສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການດູແລເອົາໃຈໃສ່ຝູງແກະຂອງພຮະເຈ້ົາ. ເປໂຕໄດ້ຮັກຝູງຄົນທ່ີຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ
ແລະໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄປເພ່ືອໜຸນໃຈພວກເພ່ິນບ່ໍໃຫ້ຍົກເລີກ, ເສັຽຄວາມຫວັງ, ຫືຼອ່ອນເພັຽ. 
       ສໍາລັບພວກເຮົາທຸກຄົນຊ່ຶງໄດ້ວາງຄວາມຫວັງໃນອົງພຣະຄຣິດ, ໂລກມະນຸດນ້ີບ່ໍແມ່ນບ້ານອັນຖາວອນຂອງພວກ
ເຮົາ.  ພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນ້ີເໝືອນຄົນຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງແດນແລະອົພຍົບເພາະ “ສັນຊາດຂອງເຮົາຢູ່
ໃນສວັນ” (ຟລປ 3:20).  ພວກເຮົາອາສັຍຢູ່ໃນໂລກນ້ີພຽງຊ່ົວຄາວ, ແຕ່ພວກເຮົາເປັນຊາວສວັນ, ພວກເຮົາພວມມຸ່ງ
ໜ້າສູ່ໂລກທ່ີດີກວ່າໜ່ວຍໂລກທ່ີພວກເຮົາຮູ້ຢູ່ໃນຂະນະນ້ີ.  ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາອ່ານພຣະຄັມພີ 1 ເປໂຕ, ພວກເຮົາ
ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ປະເຊີນກັບການຕ່ໍຕ້ານແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານ. 
       ໃນແງ່ຂອງການທົດລອງເຫຼົ່ານ້ີ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອບາງຄົນອາດສົງສັຍວ່າພວກເຂົາຫລຸດພ້ົນຈາກພຣະກະຣຸນາຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຫລືບ່ໍ?  ການດໍາເນີນຊີວິດຕາມຮອຍພຣະບາດຂອງອົງພຣະຄຣິດຈະຄຸ້ມຄ່າຫລືບໍ?  ສົມຄວນບໍທ່ີຈະອົດທົນຕ່ໍໄປ
ທ່າມກາງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະຂັດແຍ່ງເຫ່ົຼານ້ີ? ເປໂຕໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາກ່ຽວກັບຕົວຕົນຂອງພວກເຂົາ: ພຣະເຈ້ົາໄດ້
ເລືອກພວກເຂົາ. ບ່ໍມີຫຍັງກ່ຽວກັບຄວາມພ້ົນແລະຊີວິດຂອງພວກເຂົາໃນພຣະຄຣິດ ທ່ີອີງໃສ່ການລິເລ້ີມຂອງພວກເຂົາ
ເອງ.  ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຊົງເລືອກຈາກພຣະບິດາແລະໄດ້ມີປະສົບການ “ທ່ີພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້
ແລ້ວ ຕາມທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງຮູ້ລ່ວງໜ້າໄວ້ກ່ອນ ເພ່ືອພຣະວິນຍານຈະຊົງຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ” (ຂ້ໍ 2). 
ຈາກນ້ັນ, ເປໂຕໄດ້ຫັນຄວາມສົນໃຈໄປຫາເນ້ືອໃນໃຈຄວາມຂອງການຂຽນນ້ີ. ນ້ັນຄື: ຄວາມຫວັງ 

 
 
        

2.  1 ເປໂຕ 1:4-5 
4ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບມໍຣະດົກຊ່ຶງບ່ໍຮູ້ເປ່ືອຍເນ່ົາ, ບ່ໍຖືກຊ່ົວມົວໝອງ, ແລະຫ່ຽວແຫ້ງໄປບ່ໍໄດ້ ຊ່ຶງໄດ້ຮັກສາໄວ້ໃນມະຫາສວັນ
ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍ.   5ຊ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງເຝ້ົາຮັກສາໄວ້ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ຈົນໄດ້ເຖິງຄວາມພ້ົນຊ່ຶງ
ພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະປາກົດໃນເວລາສຸດທ້າຍ.  ຫລັງຈາກໄດ້ຕັກເຕືອນຜູ້ອ່ານກ່ຽວກັບຕົວຕົນແລະຈຸດປະສົງຂອງເຂົາ, ເປ
ໂຕໄດ້ຍົກສູງທັດສະນະຂອງພວກເຂົາແລະຍົກມືຂ້ຶນເພື່ອເບ່ິງວ່າຄວາມຫວັງທ່ີມີຊີວິດຢູ່ນ້ີຖືກເກັບໄວ້ໃນສວັນ. 

        
      ຫລັງຈາກໄດ້ຕັກເຕືອນຜູ້ອ່ານກ່ຽວກັບຕົວຕົນແລະຈຸດປະສົງຂອງພວກເຂົາ, ເປໂຕໄດ້ຍົກສູງລະດັບມຸມມອງຂອງ
ພວກເຂົາ, ແລະໄດ້ເປີດຕາຂອງພວກເຂົາຂ້ຶນເພ່ືອໃຫ້ເຫັນຄວາມຫວັງທ່ີມີຊີວິດຢູ່ນ້ີ ຊ່ຶງຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສວັນ. 
ຄວາມຫວັງ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນປອດພັຍຊ່ົວນິຣັນ. ບ່ໍມີສ່ິງໃດສາມາດຫລຸດຜ່ອນໄດ້, ເຮັດໃຫ້ເນ່ົາເປ່ືອຍ, ຫັນເຫປ່ຽນ, 
ຫລືທໍາລາຍ.  ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເອງຊົງເປັນມຣໍະດົກຂອງພວກເຮົາ.  ພຣະອົງເປັນພຣະຄຳທ່ີມີຊີວິດແລະເປັນຄວາມ
ຫວັງທ່ີມີຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  ມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ໃນສວັນ.  ເປໂຕໄດ້ບັນລະຍາຍມູນມໍຣະດົກນ້ີ 
ດ້ວຍຖ້ອຍຄຳ 3 ຢ່າງ ດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 ບ່ໍເນ່ົາເປ່ືອຍ (ບ່ໍເສ່ືອມເສັຽ).   ມຣໍະດົກຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດບ່ໍສາມາດຖືກທໍາລາຍໄດ້ ຈາກພາຍໃນ 

ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຄວາມຫວັງທ່ີມີຊີວິດ ແລະ ແຫ່ຼງອ່ືນໆຂອງຄວາມຫວັງ? 
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ຫລືພາຍນອກ.  ບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະສາມາດຍາດແຍ່ງເອົາມູນມໍຣະດົກນ້ີໄປຈາກພວກເຮົາ, ແລະບ່ໍມີຫຍັງຈະສາ 
ມາດແຍກພວກເຮົາອອກຈາກມູນມໍຣະດົກນ້ີ. 

 ບ່ໍດ່າງພ້ອຍ (ປາສຈາກຮອຍມົນທິນ).  ເຣ່ືອງນ້ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມບໍຣິສຸດຂອງມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາ. ມໍຣະ 
ດົກຂອງພວກເຮົາແມ່ນທົນທານຕ່ໍໄຟໄດ້ຢ່າງທ່ົວເຖິງໃນທຸກໆດ້ານ. ບໍຣິສຸດຢ່າງສົມບູນແລະທັງໝົດເລີຍ. 

 ບ່ໍຫ່ຽວແຫ້ງ (ບ່ໍຮ່ວງໂຮຍ).  ມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາຈະບ່ໍເສ່ືອມເສັຽຣັສມີແລະກຽດຕິຍົດຈັກເທ່ືອ.  ຊັບສົມບັດ 
ອ່ືນໆອາດຈະສູນເສັຽຮູບຮ່າງລັກສະນະຫືຼຄຸນຄ່າຕາມວັນເວລາຜ່ານໄປ.  ແຕ່ມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາໃນອົງ 
ພຣະຄຣິດຈະບ່ໍຮ່ວງໂຮຍ, ບ່ໍເສ່ືອມເສັຽຣັສມີ, ບ່ໍຖືກທໍາລາຍ, ແລະບ່ໍຈືດຈາງ ຫືຼເບ່ືອໜ່າຍຈັກເທ່ືອ. 

    ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາຖືກຜູກມດັກັບການຊົງຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະຄຣິດ ແລະຄວາມປອດພັຍຂອງພວກເຮົາ 
ຖືກຜູກມັດກັບຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 
  
 

3.  1 ເປໂຕ 1:6-9 
    6ໃນສ່ິງນ້ີແຫລະ, ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີຫລາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າດຽວນ້ີຈຳເປັນທ່ີພວກທ່ານຈະຕ້ອງທົນຄວາມທຸກໂສກ ດ້ວຍ
ການຖືກທົດລອງຕ່າງໆ ໃນຊ່ົວເວລານ່ຶງ. 7ເຖິງແມ່ນວ່າຄຳກໍຍັງຖືກລອງເບ່ິງດ້ວຍໄຟ ແຕ່ຄວາມເຊ່ືອທ່ີຖືກລອງກໍປະ 
ເສີດກວ່າຄຳທ່ີຍ່ອມຮູ້ສູນຫາຍໄປ. ດ່ັງນ້ັນການທົດລອງຕ່າງໆ ກໍເກີດຂ້ຶນເພ່ືອໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອທ່ີລອງແລ້ວນ້ັນປາກົດວ່າ
ຄວນຮັບຄວາມສັຣເສີນ, ສະງ່າຣາສີ, ແລະກຽດຕິຍົດ ໃນເວລາທ່ີພຣະເຢຊູຄຣິດຈະສະເດັດມາປາກົດ. 8ພຣະອົງຜູ້ທ່ີ
ທ່ານຍັງບ່ໍໄດ້ເຫັນ ແຕ່ພວກທ່ານກໍຍັງຮັກພຣະອົງຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຂະນະນ້ີພວກທ່ານບ່ໍເຫັນພຣະອົງ ແຕ່ຍັງເຊ່ືອແລະ
ຊ່ືນຊົມຍິນດີດ້ວຍຄວາມຍິນດີອັນຮຸ່ງເຮືອງ ຊ່ຶງເຫລືອທ່ີຈະອະທິບາຍໄດ້. 9ແລ້ວທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງໄດ້ຮັບຕາມຈຸດປະ 
ສົງແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກທ່ານ ຄືວິນຍານຈິດຂອງພວກທ່ານຈະໄດ້ລອດພົ້ນ. 

 
     ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດສະແດງອອກໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຫວັງມີ
ຄວາມເຊ່ືອມໂຍງຕິດຕ່ໍພົວພັນກັນ.  ສໍາລັບບັນດາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທ່ີ ເປໂຕໄດ້ເວ້ົາເຖິງ, ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເພ່ິນຂະນະນ້ັນ
ໄດ້ຊ່ວຍພວກເພ່ິນໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນ. ຈາກຄວາມທຸກທໍຣະມານທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ປະເຊີນ ແລະຄວາມເຊ່ືອຂອງ
ພວກເພ່ິນໃນອະນາຄົດ.  ນ້ີໝາຍເຖິງຄວາມຫວັງຂອງພວກເພິ່ນຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຈິດໃຈຂອງເພິ່ນແນໃສ່ບ່ອນທ່ີອົງພຣະ 
ເຢຊູໄດ້ຊົງປະທັບຢູ່ເທິງສວັນ, ດ້ວຍມູນມໍຣະດົກອັນຕລອດໄປເປັນນິດສໍາລັບປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. 
     ອີງຕາມຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາ, ບັນດາຜູ້ຊອບທັມສາມາດມີຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີ
ເຖິງຈະຢູ່ໃນທ່າມກາງການທົດລອງຕ່າງໆທ່ີພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ດຽວນ້ີ.  ຢູ່ໃນພຣະຄໍາຊ່ວງນ້ີ, ພວກເຮົາເຫັນ 5 
ລັກສະນະຂອງການທົດລອງ ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

1. ການທົດລອງແຕກຕ່າງຕາມສະພາບ. (“ການທົດລອງຕ່າງໆ”)  ການທົດລອງມາໃນທຸກຮູບຮ່າງ ແລະ 
ຂນາດ (Trials come in all shapes and sizes). 

2. ການທົດລອງເປັນສ່ິງຊ່ົວຄາວ. (“ເຖິງແມ່ນວ່າຂະນະນ້ີເປັນພຽງເວລາສ້ັນໆ”)  ພຣະເຈ້ົາຊົງອະນຸຍາດໃຫ້
ພວກເຮົາຜ່ານ “ເຕົາໄຟຫຼືເເປວໄຟ”, ແຕ່ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ກ່ັນກອງ ພຣະອົງຊົງຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນນ້ັນ.  

ຄໍາບັນລະຍາຍຂອງເປໂຕກ່ຽວກັບມໍຣະດົກ ໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ່ພວກເຮົາໃນສມັຍປັດຈຸບັນຢ່າງໃດ? 

 



4 
 

3.  ການທົດລອງນ້ັນຫຍຸ້ງຍາກ.  (“ທ່ານທົນທຸກທໍຣະມານ”)  ປໂຍກນ້ີນໍາມາຊ່ຶງແນວຄວາມຄິດຂອງ ຄວາມ
ໜັກໜ່ວງ.  ຄໍາກິຣິຍານ້ີມີຄວາມໝາຍເຖິງການປະສົບການກ່ຽວກັບຄວາມເຈັບປວດ, ຄວາມໂສກເສ້ົາ, 
ແລະຄວາມທຸກ (ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກ: ກາຍ, ວາຈາ, ແລະຈິດໃຈ). 

4. ການທົດລອງມີວັດຖຸປະສົງ   (“ນິສັຍໃຈຄໍທ່ີພິສູດແລ້ວໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ”)  ຊາວຄຣິສຕຽນໄດ້ຖືກ
ກ່ັນກອງໂດຍພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນແສງສະທ້ອນຂອງພຣະຣັສມີຂອງພຣະອົງ.  ວິທີການກ່ັນກອງຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາແມ່ນແນໃສ່ການກໍາຈັດສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນ ທ່ີກີດກັນ(ເປັນອຸປສັກ)ບ່ໍໃຫ້ພວກເຮົາກັບກາຍເປັນເໝືອນ
ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ (being Christ-Like). 

5. ການທົດລອງສົມຄວນສ່ົງຜົນຮັບໃຫ້ເກີດຄວາມປິຕິຍິນດີ   (“ອາດຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ເກີດການສັຣເສີນ, ພຣະ 
ສງ່າຣາສີ, ແລະ ພຣະກຽດຕິຍົດ, ໃນການຊົງເປີດເຜີຍຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ”)  ໃນມື້ນ່ຶງພວກເຮົາ
ຈະໄດ້ເຫັນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະຮູ້ຈັກພຣະອົງຢ່າງເຕັມບໍຣິບູນ. 

 
   .  

 
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

            ຈ່ົງຈົດຈໍາອາທິດນ້ີວ່າພວກເຮົາມີ ຄວາມຫວັງທ່ີມີຊີວິດ.  ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງການນໍາໃຊ້ຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 

 ຈ່ົງຮັບຮູ້.   ຈ່ົງສາຣະພາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ໃນຈຸດໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານທ່ີທ່ານເສັຽຄວາມຫວັງ. ຈ່ົງສາຣະພາບ

ບາບ ໃດໆ, ແລະທູນຂໍຕ່ໍພຣະອົງ ໃຫ້ຊົງເປີດຕາຂອງທ່ານໃຫເ້ບ່ິງເຫັນຄວາມຈິງແຫ່ງຄວາມຫວັງທ່ີມີຊີວິດໃນ
ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ. 
 

 ຈ່ົງຈົດຈໍາ.   ຈ່ົງກັບໄປອ່ານ 1 ເປໂຕ 1:1-9, ແລະ ຈົດບັນທຶກວິທີການທ່ີເປໂຕໄດ້ບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບຝູງ

ຄົນທ່ີຕິດຕາມ ແລະເຊ່ືອວາງໃຈໃນອົງພຣະຄຣິດ.  ເກັບບັນຊີນ້ີໄວ້ໃນທ່ີປອດພັຍ ເພ່ືອຈະໄດ້ເຕືອນທ່ານວ່າ 
ທ່ານແມ່ນຜູ້ໃດໃນອົງພຣະຄຣິດ? 
 

 ຈ່ົງຟ້ືນຟູ.  ມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງບ່ໍທ່ີມີຄວາມສ້ິນຫວັງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງນຳມາສູ່ຈິດໃຈຂອງທ່ານ?  ຈ່ົງໃຊ້ເວລາພົບຫຼື 

ໂທຣະສັບຫາພວກເພ່ິນໃນອາທິດນ້ີ ແລ້ວແບ່ງປັນຄວາມຈິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສຳແດງແກ່ທ່ານໃນບົດຮຽນນ້ີ. 
 

      ພວກເຮົາທຸກຄົນມີເວລາ ໃນເມ່ືອພວກເຮົາມີຄວາມເມ່ືອຍລ້າອ່ອນແຮງແລະຂາດກໍາລັງໃຈ.   ມັນແມ່ນຊ່ວງເວ 
ລານ້ັນລະທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງຈົດຈໍາວ່າພວກເຮົາມຄີວາມຫວັງທ່ີມີຊີວິດ ທ່ີຖືກຮັບປະກັນໂດຍອົງພຣະຄຣິດ.   ນ້ີຈະເປັນ 
ພລັງໃຈ(ໄວຕາມິນດ້ານຈິດວິນຍານ) ແກ່ພວກເຮົາໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາອົດທົນພາກພຽນພະຍາຍາມຈົນເຖິງທ່ີສຸດ. 
 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  http://lsbf.us  ໂດຍ  SSK 

ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນປໂຍດຂອງການດຳເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມຫວັງຊ່ຶງຖືກວາງຮາກຖານໄວ້ໃນອົງພຣະຄຣິດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 14 ມິຖຸນາ 2020 (06-14-2020) 
 

ການສະແດງອອກຂອງຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາ 
 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໃນອົງພຣະຄຣິດໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີທີ່ພວກເຮົາເບິ່ງໂລກແລະດຳລົງ 

                                ຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນ້ີ. 

 
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
       ການສ້ໍໂກງ. ການຫຼອກລວງ. ການກະທໍາຜິດສິນທັມຫືຼກົດໝາຍ.   ຫຼາຍລ້ານໂດລາໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບໍ 
ຣິຫານວິທຍາລັຍເພ່ີືອຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນນ້ັນ ກໍເປັນຂ່າວອື້ສາວຮັບສິນບົນໃນປີ 2019. ກຣໍະນນ້ີີເປັນທ່ີສົນໃຈ
ຫຼາຍເຊ່ັນ ຜູ້ມີຊ່ືສຽງ, ນັກກີລາ,ໂຄດຝຶກຊ້ອມ, ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ແລະນັກອາຊີບຕ່າງໆ ລ້ວນຢູ່ໃນກໍຣະນີີນ້ີທັງນ້ັນ. 
       ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງສ່ິງເຫ່ົຼານີ້ແມ່ນຄວາມຫວັງທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ຜິດພາດໃນມະຫາວິທະຍາລັຍ,  ລະດັບ, ທີມ,  ຫືຼ ຍົດສັກ. 
ສິ່ງທັງໝົດເຫ່ົຼານ້ີສາມາດພັງທະລາຍລົງ.    ແຕ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນຂ່າວອື້ສາວໂດ່ງດັງທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫວັງທີ່ 
ຖືກຫາຍໄປ.   ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ເຫັນເມ່ືອຄົນຕິດຕາມຄວາມຫວັງທີ່ຈະມີບ້ານຫັຼງໃຫຍ່ໂຕ, ວ ຽກງານທ່ີດີກວ່າ,  ຫືຼຍົດ 
ຖາບັນດາສັກ ຄ້າຍຄືກັບວ່າສິ່ງເຫ່ົຼານ້ີສໍາຄັນຫຼາຍແທ້ໆ! 
       ຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຫວັງໃນຄຣິສຕຽນໄດ້ປ່ຽນມຸມມອງຂອງພວກເຮົາ ເພ່ືອວ່າຊີວິດຈະບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາ
ສາມາດໄດ້ຮັບອີກຕ່ໍໄປ, ແຕ່ຊີວິດແມ່ນກ່ຽວກັບວິທີທ່ີພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກ ແລະວິທີທີ່ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ອົງພຣະ
ເຈ້ົາແລະ ວິທີທີ່ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ. 
           
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.  1 ເປໂຕ 1:13-16 

13ເຫດສັນນັ້ນຈ່ົງຕຽມຕົວຕຽມໃຈຂອງພວກທ່ານໃຫ້ດີ ຈົ່ງມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະຈ່ົງຕັ້ງຄວາມຫວັງໃຫ້ເຕັມບໍຣິບູນ
ໃນພຣະຄຸນ ຄືພຣະຄຸນຊ່ຶງຈະຊົງໂຜດປະທານແກ່ພວກທ່ານ ເມ່ືອພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມາປະກົດ.14ໂດຍທ່ີພວກທ່ານ
ເປັນລູກທ່ີຟັງຄວາມ ຢ່າໄດ້ດຳເນີນຊີວິດຕາມກິເລດຕັນຫາແບບເກ່ົາ ຢ່າງເມ່ືອພວກທ່ານຍັງໂງ່ຢູ່. 15ແຕ່ເພາະພຣະອົງ
ຜູ້ຊົງເອ້ີນທ່ານທັງຫລາຍນ້ັນບໍຣິສຸດ.   ຝ່າຍພວກທ່ານ,  ຈົ່ງກາຍເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດໃນກິຣິຍາວາຈາທຸກປະການເໝືອນກັນ.  
16ເພາະມີຄຳຂຽນໄວ້ແລ້ວວ່າ: “ເຈົ້າທັງຫລາຍຈ່ົງເປັນບໍຣິສຸດ ເພາະຝ່າຍເຮົາບໍຣິສຸດ.” 

 
   ໃນພາກແລ້ວນີ,້  ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານຄໍາເວ້ົາຂອງເປໂຕກ່ຽວກັບ “ພວກເຮົາແມ່ນໃຜໃນອົງພຣະຄຣິດ?”  ບັດນ້ີເປ

ໂຕຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິບັດ.    ບັນດາຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຂອງເປໂຕຄ້ັງແລກໄດ້ຖືກປະເຊີນກັບການຂ່ົມເຫງ, 

ແຕ່ເປໂຕບ່ໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເພ່ິນຈັບອາວຸດຍຸດໂທປະກອນເຂ້ົາຕ່ໍຕ້ານຈັກພັດໂຣມັນ.  ກົງກັນຂ້າມ ເປໂຕເຂ້ົາໃຈ

ວ່າພວກເຮົາສູ້ຮົບກັບສົງຄາມທີ່ແທ້ຈິງຄື:  ຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາ, ເວລາ, ຣະບຽບວິນັຍ, ຄວາມວິຕົກກັງວົນ,  ແລະ

 

ດົນປານໃດແລ້ວທີ່ທ່ານຖືກຫຼອກລວງໃນສ່ິງທ່ີທ່ານບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ?  
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ການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ.   ພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ກັບສົງຄາມຝ່າຍວິນຍານ ດ້ວຍການດຳຣົງຊີວິດຕາມມາດຕະຖານຂອງ 
ພຣະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມສັກສິດແລະຄວາມບໍຣິສຸດ ໂດຍຜ່ານຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 
       ເມ່ືອຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາໝົດໄປກັບຂອງປະທານທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບ   ແລະພວກເຮົາລືມພຣະອົງຜູ້ຊົງປະທານ, 
ພວກເຮົາກໍຂາດຄວາມສົມດຸນ(ກ້ໍາເກິ່ງ);   ຈາກນ້ັນພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຕ້ັງຈິດຕັ້ງໃຈຂອງພວກເຮົາໃໝ່ໃຫ້ມັນສອດ
ຄ້ອງກັບຄວາມຫວັງທີ່ພວກເຮົາມີໃນພຣະຄຣິດ.    ເປໂຕໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ 5 ຂ້ໍເພ່ືອຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ດຳລົງຊີວິດທ່ີ
ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຫວັງນັ້ນ: 
 ຈົ່ງຕຽມພອ້ມ.  (“ເມ່ືອຈິດໃຈຂອງທ່ານພ້ອມທ່ີຈະປະຕິບັດ”) ພວກເຮົາສົມຄວນທ່ີຈະຕ້ອງຕຽມພ້ອມໃນດ້ານ

ຈິດໃຈ ຈິດວິນຍານ ສໍາລັບການສະເດັດກັບມາຂອງອົງພຣະຄຣິດ. 
 ຈົ່ງລະວັງ.  (“ມີສະຕິລະວັງຕົວຢູ່ສເມີ”)    ເປໂຕໄດ້ກ່າວເຖິງອັນຕະລາຍຂອງການປ່ອຍໃຫ້ຈິດໃຈຂອງພວກ

ເຮາົຂຸ່ນມົວໄປເໝືອນເມກໝອກ ໂດຍການຫຼອກລວງຫືຼໂດຍຄວາມໂລບມາກໂລພາຂອງພວກເຮົາ. 
 ຈົ່ງມີຄວາມຫວັງ.  (“ຕັ້ງຄວາມຫວັງຢ່າງສົມບູນໃນພຣະຄຸນທ່ີຈະຖືກນຳມາສູ່ທ່ານໃນການເປີດເຜີຍຂອງພຣະ

ເຢຊູຄຣິດ”) ຄວາມຫວັງນີ້ມີຈຸດປະສົງ; ຊ່ຶງໄດ້ສຸມໃສ່ພຣະຄຸນຂອງພຣະຄຣິດ. 
 ຈົ່ງແຕກຕ່າງ.  (“ຢ່າເຮັດຕາມຄວາມປາຖນາຂອງຄວາມໂງ່ຈ້າໃນອະດີດຂອງເຈ້ົາ”) ຊີວິດຂອງບັນດາຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ

ສົມຄວນຈະເປັນວຽກງານຕ້ານກັບກະແສສັງຄົມ. 
 ຈົ່ງບໍຣິສຸດ.  (“ໃນຖານະເປັນຜູ້ທີ່ຖືກເອ້ີນວ່າບໍຣິສຸດ, ທ່ານຕ້ອງເປັນຄົນບໍຣິສຸດເໝືອນກັນ ໃນການປະພຶດທັງ

ໝົດຂອງທ່ານ; ເພາະວ່າມີຄຳຂຽນໄວ້ວ່າ, ຈົ່ງບໍຣິສຸດ, ເພາະວ່າເຮົາບໍຣິສຸດ”) ພຣະເຈົ້າຊົງບໍຣິສຸດ - ພຣະອົງ
ຊົງແຍກເຮົາອອກຈາກສ່ິງອ່ືນໆ - ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ບໍຣິສຸດ.  ການເປັນຄົນທ່ີບໍຣິສຸດນ້ັນກໍ 
ຄກືານເປັນເຫມືອນພຣະຄຣິດ. 

       ຄວາມບໍຣິສຸດ ໄດ້ບັນລະຍາຍຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າ   ແລະ ບັນດາຜູ້ທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວ 
ນັ້ນ.   ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຕ້ານກັບການບູຊາຮູບໂຄຣົບ ແລະ ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາເອງ ແລະຮຽກ 
ເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ມາສູ່ຄວາມບຣິໍສຸດ. 
  

 
2.  1 ເປໂຕ 1:17-21 
17ແລະຖ້າພວກທ່ານອ້ອນວອນທູນຂໍຕໍ່ພຣະອົງ  ຜູ້ຊົງພິພາກສາທຸກຄົນຕາມກິຈການຂອງເຂົາໂດຍບ່ໍເລືອກ ໜ້າຜູ້ໃດ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກທ່ານເອ້ີນພຣະອົງວ່າ “ພຣະບດິາ” ກໍຕາມ  ຈົ່ງປະຕບັິດໄປດ້ວຍຄວາມຢຳເກງ ຕລອດເວລາທ່ີພວກ
ທ່ານອາສັຍຢູ່ໃນໂລກນ້ີ. 18ທ່ານທັງຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າ ພຣະອົງຊົງໄຖ່ພວກທ່ານອອກຈາກການດຳເນີນຊີວິດອັນບ່ໍມີປະ
ໂຍດ ຊ່ຶງພວກທ່ານໄດ້ຮັບຕ່ໍຈາກບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກທ່ານ ບໍ່ແມ່ນໄຖ່ໄວ້ດ້ວຍສິ່ງຂອງທ່ີເສ່ືອມສູນໄປ ຄືເງິນຫລືຄຳ.  
19ແຕ່ຊົງໄຖ່ດ້ວຍພຣະໂລຫິດອັນຊົງມີຄ່າຂອງພຣະຄຣິດເໝືອນດ່ັງເລືອດລູກແກະທ່ີບໍ່ມີຕຳໜິຫລືຮອຍດ່າງ.   20ພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ຊົງກຳນົດພຣະຄຣິດນ້ັນໄວ້ກ່ອນຊົງສ້າງໂລກ    ແຕ່ໄດ້ຊົງໃຫ້ພຣະອົງປາກົດໃນເວລາສຸດທ້າຍນ້ີເພ່ືອທ່ານທັງ 
ຫລາຍ.  21ເພາະດ້ວຍພຣະຄຣິດນ້ັນ ພວກທ່ານຈ່ຶງວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ,  ຜູ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະຄຣິດເປັນຄືນມາ
ຈາກຕາຍ, ແລະຊົງປະທານສະງ່າຣາສີໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ ຈົນກວ່າຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຫວັງໃຈຂອງພວກທ່ານຈ່ຶງຕ້ັງ 
ຢູ່ໃນພຣະເຈ້ົາ.  

       
       ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມຈິງອັນໜ້າອັສຈັນ 2 ປະການໃນພຣະຄັມພີຕອນນ້ີ: 

ການດຳເນີນຊີວິດເໝືອນຢ່າງຊາວໂລກນ້ີ ມີລັກສະນະຄືແນວໃດໃນທຸກວັນນ້ີ? 
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 ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນອົງພຣະເຈົ້າທ່ີບໍ່ຊົງລໍາອຽງ.   ພຣະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ປະທັບໃຈກັບຄວາມຮ່ັງມີ, ການສຶກສາ, ຖານະ
ທາງສັງຄົມ, ຮູບຮ່າງໜ້າຕາ, ຫລືສະຕິປັນຍາ.  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງປະເມີນມູນຄ່າຣາຄາຂອງພວກເຮົາໂດຍອີງໃສ່
ພາຍນອກ; ພຣະເຈົ້າຊົງເບ່ິງພາຍໃນ: ຄືຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ. 

 ພຣະເຈົ້າຊົງໄຖ່ພວກເຮົາໂດຍຜ່ານອົງພຣະຄຣິດ.  ຄວາມລອດພ້ົນຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບປະກັນໂດຍສ່ິງ
ທ່ີເນົ່າເປ່ືອຍເສ່ືອມໂຊມ.  ຮູບຮ່າງລັກສະນະພາຍນອກແລະການສະສົມຊັບສົມບັດຈະຈືດຈາງຫາຍໄປ, ແຕ່
ການໄຖ່ຂອງພວກເຮົາແມ່ນປອດພັຍ ຮັບປະກັນໃນອົງພຣະຄຣິດ. 
 

      ການໄຖ່ແມ່ນເປັນຄໍາທ່ີ ອຸດົມສົມບູນ ທ່ີມີຜົນສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບການດໍາເນີນຊີວິດຕາມຮອຍພຣະບາດ 
ຂອງອົງພຣະຄຣິດ.    ພາສາກຣີກຄໍາວ່າ “ລຸຕຣູ” ມີຄວາມໝາຍວ່າຈະໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວໂດຍການຈ່າຍຣາຄາທ່ີຖືກ 
ຮຽກຄ່່າໄຖ່.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສະເດັດມາໃນໂລກນ້ີເພ່ືອໄຖ່ບາບໂດຍພຣະໂລຫິດແລະຊີວິດ(ເປັນຄ່າໄຖ່): 
“ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກໂລກຈົນໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອທຸກຄົນທ່ີວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະບຸດນ້ັນ 
ຈະບໍ່ຈິບຫາຍ ແຕ່ມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ” (ຢຮ 3:16).   ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ:  “… ຝ່າຍເຮົາໄດ້ມາ 
ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຊີວິດ ແລະຈະໄດ້ຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ.” (ຢຮ 10:10). 

 
  

 
3.  1 ເປໂຕ 1:22-25 

22ທີ່ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຊຳຮະຈິດໃຈຂອງຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຟັງຄວາມຈິງ  ຈົນມີຄວາມຮັກພວກພ່ີນ້ອງ
ຢ່າງຈິງໃຈ,  ພວກທ່ານຈ່ົງຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນດ້ວຍເຕັມໃຈ.  23ດ້ວຍວ່າທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ເກີດໃໝ່ແລ້ວ  ບໍ່ແມ່ນເກີດ
ຈາກແນວປູກທ່ີອາດເປ່ືອຍເນ່ົາ   ແຕ່ເກີດຈາກແນວປູກທ່ີບໍ່ອາດເປ່ືອຍເນ່ົາ ຄືເກີດຈາກພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາອັນຊົງ
ຊີວິດແລະຕ້ັງໝ້ັນຄົງ.  24ເພາະວ່າ, “ບັນດາມະນຸດທັງໝົດເປັນເໝືອນຕ້ົນຫຍ້າແລະບັນດາສະງ່າຣາສີຂອງເຂົາກໍເປັນ  
ເໝືອນດອກຫຍ້າຕົ້ນຫຍ້າກໍຫ່ຽວແຫ້ງໄປ ແລະດອກມັນກໍຫ່ວງຫລົ່ນໄປ.   25ແຕ່ພຣະທັມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕັ້ງ
ໝັ້ນຄົງຢູ່ເປັນນິດ” ພຣະທັມນັ້ນຄືຂ່າວປະເສີດທ່ີໄດ້ປະກາດໃຫ້ພວກທ່ານຊາບແລ້ວ.       
 
       ເປໂຕໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງຊັດເຈນວ່າ, ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງເຣ່ືອງການດຳຣົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມຫວັງແລະຄວາມເຊ່ືອໂດຍ
ແມ່ນສິດທິພິເສດທ່ີເປັນຂອງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານຊີວິດ,   ການສິ້ນພຣະຊົນ,    ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ, 
ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຄໍາແນະນຳຢ່າງດຽວເທ່ົານັ້ນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
       ພຣະຄໍາຂອງພະເຈ້ົາສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວິທີທ່ີຈະຮັກພວກພ່ີນ້ອງຢ່າງຈິງໃຈ (ຂ້ໍ 22).  ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາບໍ່
ສາມາດຮັກໃນທາງນ້ີໄດ້ ໂດຍທ່ີບ່ໍຮູ້ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຕລອດພຣະຄັມພີທຸກໆໜ້າ, ພຣະຄຳຂອງພະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ
ເປີດເຜີຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຄວາມຮັກແມ່ນຫຍັງ, ພຣະອົງໄດ້ຊົງສໍາແດງຄວາມຮັກນ້ັນແກ່ພວກເຮົາຢ່າງໃດ, ແລະວິທີ 
ທ່ີພວກເຮົາຈະສະແດງຄວາມຮັກນ້ັນຕ່ໍໂລກທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາຢ່າງໃດ?  ເປໂຕໄດ້ໃຫ້ຄວາມຈິງທີ່ສໍາຄັນ 2 ຢ່າງ
ກ່ຽວກັບພຣະຄໍາຕອນນ້ີ ດ່ັງຕໍ່ລົງໄປນ້ີ: 

1. ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງມີຊີວິດ (ຊົງພຣະຊົນຢູ່).   ຊົງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ຊົງຫ້າວຫັນ.  ພຣະຄໍາຊົງກໍາລັງ 
ທໍາງານຢູ່ສເມີ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງອົງພຣະເຈົ້າໄດ້ສໍາເຣັດ.   ພຣະຄໍາບ່ໍໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນ, ບ່ໍໄຮ້
ຄວາມຫມາຍ, ຫລລ້ືາສມັຍ. 

 ແມ່ນຫຍັງເປັນຫັຼກຖານທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອົງພະເຍຊູໄດ້ຊົງໄຖ່ຊີວິດຂອງທ່ານໃນແງ່ມຸມຕ່າງໆ? 
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2. ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງຢັ້ງຢືນ.   ຫລາຍຄ້ັງ, ຢູ່ໃນພຣະຄັມພີພາກພຣະສັນຍາໃຫມ່ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ 
ຄໍານ້ີທີ່ແປວ່າ “ປະຕິບັດຕາມ”   ຫືຼ  “ຍັງຄົງຢູ່”.   ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ທີ່ີນີ້ເພ່ືອຊົງສະຖິດຢູ່ 
ຕລອດໄປ.    

            ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງໝັ້ນຄົງແລະບ່ໍປ່ຽນແປງ ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຜູ້ທ່ີຊົງເປີດພຣະວາທະນ້ັນ  ຊົງໝ້ັນຄົງ 
ແລະ ບໍ່ປ່ຽນແປງ. 
 
   .  

 
 

ນໍາໃຊໃ້ນຊີວິດ 
 

           ທ່ານຈະເອົາຄວາມຈິງຈາກບົດຮຽນວັນນ້ີໄປນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຢ່າງໃດ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນໍາໃຊ້ຕໍ່ລົງໄປນ້ີ: 

 ຈົ່ງສາຣະພາບ.  ຈ່ົງສາຣະພາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າວ່າທ່ານໄດ້ເຮັດຄວາມຫວັງຂອງທ່ານສູນເສັຽຢູ່ໃສ? ຈ່ົງສັດຊ່ືແລະ
ຈິງໃຈຕ່ໍຄົນແລະສ່ິງຂອງຊ່ຶງທ່ານໄດ້ຊອກຫາຊ່ຶງເປັນຄວາມຫວັງນອກເຫນືອຈາກພຣະຄຣິດ. 
 

 ຈົ່ງອ່ານ.    ຈົ່ງສັນຍາວ່າຈະອ່ານພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ   ແລະນໍາໄປປະຕິບັດໃນການດໍາເນີນຊີວິດປະຈໍາວັນໃນ
ທຸກໆວັນ. ຍ້ອນຜ່ານການອ່ານພຣະຄັມພີຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງຢູ່ສເມີນີ້ລະ  ທ່ີພວກເຮົາສາມາດພັດທະນາແບບແຜນ
ການດຳຣົງຊີວິດແຫ່ງການເຊ່ືອຟັງ ແລະການດຳຣົງຊີວິດທ່ີບຣິໍສຸດ. 
 

 ຈົ່ງສັນຍາ.  ຖ້າຫາກມີພາກສ່ວນໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານທ່ີຄວາມຫວັງຂອງທ່ານໃນອົງພຣະຄຣິດ ເຫັນໄດ້ບໍ່ຊັດ
ເຈນຜ່ານການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົ້າ, ຈ່ົງສັນຍາຕ່ໍຕົນເອງໃຫ້ປ່ຽນແປງສ່ິງນ້ີ.  ຈ່ົງຍອມຈໍານົນພາກສ່ວນຊີວິດນັ້ນຕ່ໍ 
ພຣະເຈົ້າ, ແລະຈ່ົງໂຍນຖ້ິມອຸປສັກທັງຫຼາຍເຫ່ົຼານ້ີທີ່ກີດກ້ັນລະຫວ່າງທ່ານ ແລະການເຊ່ືອຟັງທັງໝົດ. 
 

      ຝູງຄົນທັງຫຼາຍໃຫ້ຄວາມຫວັງສູນເສັຽແລະຄວາມເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈຢູ່ສເມີ.     ພວກເພ່ິນມີໃຈຈົດຈ່ໍໃສ່ໃນສ່ິງເລັກໆ
ນ້ອຍໆ.     ແຕ່ຄວາມຫວັງໃນພຣະຄຣິດຢ່າງແທ້ຈິງຈະປ່ຽນແປງວິທີການທ່ີພວກເຮົາມອງເບ່ິງໂລກ  ແລະ ວິທີການທ່ີ
ພວກເຮົາອາສັຍຢູ່ໃນໂລກນ້ີ - ເພ່ືອພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ອາແມນ! 
 
 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  http://lsbf.us  ໂດຍ  SSK 

ທ່ານໄດ້ມີປະສົບການກ່ຽວກັບຣິດອໍານາດຂອງພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າໃນການ “ຍັງຄົງຢູ່ຢ່າງບໍຣິສຸດ” ໃນໂລກນ້ີຢ່າງໃດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 21 ມິຖຸນາ 2020 (06-21-2020) 

 

ຄໍາພະຍານແຫ່ງຄວາມຫວັງຂອງເຮົາ 
 
 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໃນອົງພຣະຄຣິດ ຊ້ີໃຫ້ຄົນອ່ືນໄປຫາພຣະອົງ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ:  
        “ຖ້າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກຂ້ອຍ ພຣະອົງບ່ໍຄວນຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍແບບນ້ີ.”     ຊາຣ໌ລົທທ໌ ແອລລິອົທທ໌  ໄດ້ເວ້ົາຄໍານີ້ຢູ່
ເລ້ືອຍໆ ເພາະສຸຂະພາບທີ່ບ່ໍດີຂອງນາງພາໃຫ້ນາງກາຍເປັນຄົນພິການ(ເສັຽອົງຄະ).  ເມ່ືອທ່ານ ດຣ. ຊີຊາ ເມແລນ, 
ອາຈານຊາວສວິສ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວຂອງນາງໃນປີ ຄ.ສ. 1922, ເພ່ິນໄດ້ເວ້ົາກັບນາງກ່ຽວກັບສະພາບການ
ຂອງນາງ.  ຄວາມຫ່ວງໃຍທ່ີແທ້ຈິງຂອງອາຈານຊີຊາ ທີ່ມີຕໍ່ນາງ, ບວກໃສ່ຄວາມເຊ່ືອທ່ີໝັ້ນໃຈຂອງເພ່ິນ, ໄດ້ນໍາໄປສູ່
ການກ້າວໜ້າຫາຄໍາຕອບ.    ເພ່ິນບອກກັບນາງວ່າ:   “ການຮັກສາຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງນາງໃຫ້ຫາຍນ້ັນກໍແມ່ນ
ຄວາມເຊ່ືອທ່ີນາງໄດ້ດູຖູກນ້ັນເອງ.” ເພ່ິນໄດ້ບອກນາງວ່າ: “ຈ່ົງມອບຕົວຂອງເຈ້ົາໃຫ້ແດ່ພຣະເຈົ້າ ໃນຖານະປັດຈຸບັນ, 
ດ້ວຍການຕ່ໍສູ້ ແລະຄວາມຢ້ານກົວຂອງເຈ້ົາ, ດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງ ແລະຄວາມຮັກ,  ດ້ວຍກຽດສັກສີ  ແລະຄວາມອັບ 
ອາຍ”. 
     ນາງຊາຣ໌ລົທທ໌ ໄດ້ຫັນຫັຼງຈາກຊີວິດທ່ີນາງກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ ແລ້ວກັບມາຫາພຣະເຈົ້າ ແລະໄດ້ມີປະສົບການຊີວິດ 
ໃໝ່ໃນອົງພຣະຄຣິດນັບຕ້ັງແຕ່ວັນນ້ັນມາ. ໃນຂະນະທ່ີນາງໄດ້ເຕີບໂຕໃນການດໍາເນີນຊີວິດໄປກັບພຣະເຈ້ົາ, ນາງໄດ້
ສຶກສາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເລ້ິມຕ້ົນຂຽນເພງນະມັສການທ່ີມີຊ່ືສຽງທ່ີສຸດກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງມ້ືທ່ີສໍາຄັນ
ໃນຊີວິດຂອງນາງຄືເພງ:  “ໃຈຊ່ົວເທົ່າໃດຂ້າໄດ້ເຊ່ືອວ່າ”  (“Just as I am”). 
     ຄວາມຫວັງຂອງ ອາຈານ ດຣ. ຊີຊາ ເມແລນ ໄດ້ຊ້ີແນວທາງໃຫ້ນາງ ຊາຣ໌ລົທທ໌ ແອລລິອົທທ໌  ໄປຫາຄວາມຫວັງ, 
ແລະ ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ້ີໃຫ້ຜູ້ອ່ືນໄປຫາອົງພຣະຄຣິດເຊ່ັນດຽວກັນ.  ຊີວິດທ່ີດໍາເນີນໄປໃນອົງພຣະ 
ຄຣິດແມ່ນ “ຄໍາແນະນໍາ” ອັນຍ່ິງໃຫຍ່ມະຫາສານສໍາລັບຄົນອ່ືນ ຊ່ຶງຈະນໍາພາພວກເພ່ິນໃຫ້ມາຫາພຣະອົງ. 
           

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.  1 ເປໂຕ 2:4-6 
4ຈົ່ງມາຫາພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນພຣະສີລາທ່ີຊົງຊີວິດຊ່ຶງຝ່າຍມະນຸດໄດ້ປະຖ້ິມເສັຽ ແຕ່ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ແລະຊົງ
ຖືວ່າມີຄ່າ. 5ທ່ານທັງຫລາຍກໍເປັນເໝືອນຫີນທ່ີມີຊີວິດຢູ່ ພວກທ່ານຈົ່ງຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງກໍ່ຂ້ຶນເປັນພຣະວິຫານຝ່າຍ
ວິນຍານ, ເປັນປະໂຣຫິດບໍຣິສຸດເພ່ືອຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຝ່າຍວິນຍານ ຊ່ຶງຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງພຣະເຢ
ຊູຄຣິດ.  6ເພາະມີຄຳຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄມັພີແລ້ວວ່າ, “ເບ່ິງແມ, ເຮົາວາງຫີນກ້ອນໜ່ຶງລົງໃນເມືອງຊີໂອນ ເປັນຫີນເສົາ
ເອກທ່ີເລືອກໄວ້ແລ້ວ ແລະເປັນຫີນທ່ີມີຄ່າອັນປະເສີດ ຜູ້ທ່ີວາງໃຈໃນຫີນນ້ັນກໍຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຈັກເທ່ືອ.” 

 

ດົນປານໃດແລ້ວ ທ່ີທ່ານໄດ້ຊ້ືສ່ິງໃດສ່ິງນຶ່ງ ຕາມການແນະນໍາຂອງເພ່ືອນ? 
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   ຄວາມລອດພ້ົນຂອງພວກເຮົາ,  ແມ່ນປອດພັຍພໍພຽງຄ້ັງດຽວ ແລະສໍາລັບທຸກໆຄົນໃນອົງພຣະຄຣິດ,  ດັ່ງນ້ັນຄໍາ
ເວ້ົາຂອງເປໂຕໃນປໂຢກທ່ີວ່າ: “ໃນຂະນະທ່ີທ່ານມາຫາພຣະອົງ” (ຂ້ໍ 4) ບ່ໍແມ່ນການອ້າງອີງເຖິງການຕັດສິນໃຈແຫ່ງ
ຄວາມລອດພ້ົນເບ້ືອງຕ້ົນ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ,ເປັນຮູບພາບຂອງລູກ (ບຸດແລະທິດາ) ຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເຂ້ົາມາໃກ້ພຣະອົງ 
ຕລອດເວລາ.  ຣະບົບການຖວາຍບູຊາພາຍໃຕ້ພຣະຄັມພີເດີມ, ແມ່ນພຽງແຕ່ປຸໂຣຫິດເທ່ົານ້ັນທ່ີມີສິດພິເສດເຂ້ົາເຝົ້າ 
ພຣະເຈົ້າເພ່ືອຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ.  ແຕ່ພາຍໃຕ້ພຣະສັນຍາໃຫມ່,  ບັນດາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນສາມາດເຂ້ົາເຝົ້າອົງພຣະເຈົ້າ
ໂດຍກົງ. 

       ບັນດາຜູ້ທີ່ເຊ່ືອກໍໄດ້ຖືກເສີມສ້າງຂຶ້ນໃນພຣະວິຫານແຫ່ງຈິດວິນຍານເໝືອນກັນ.    ພຣະວິຫານໃນສມັຍພຣະ
ຄັມພີເດີມ, ແລະໂດຍສະເພາະສະຖານທ່ີບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ (The Holy of Holies) ແມ່ນສະຖານທ່ີຊົງສະຖິດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຖາ້ມກາງປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ, ແຕ່ປັດຈຸບັນນ້ີ, ພວກເຮົາແມ່ນວິຫານນັ້ນ! 
 “ເຫດສັນນັ້ນທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງບ່ໍເປັນຄົນຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງແດນອີກຕ່ໍໄປ ແຕ່ວ່າເປັນພົລເມືອງອັນດຽວກັນ

ກັບພວກໄພ່ພົນ ແລະເປັນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກທ່ານໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນເທິງຮາກຖານ ຊ່ຶງພວກອັຄສາ 
ວົກແລະພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ວາງລົງແລ້ວ, ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເອງຊົງເປັນຫີນເສົາເອກ.  ໃນພຣະອົງ
ນັ້ນທຸກສ່ວນຂອງໂຄງຮ່າງກໍຕິດຕ່ໍເຊ່ືອມສນິດເຂ້ົາກັນໂດຍດີ ແລະຈະເຣີນຂ້ຶນເປັນພຣະວິຫານອັນສັກສິດໃນ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.  ໃນພຣະອົງນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍກຳລັງຖືກກໍ່ຂ້ຶນ ໃຫ້ເປັນທ່ີສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍພຣະ
ວິນຍານເໝືອນກັນ” (ອຟຊ 2:19-22). 

 “ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍເປັນຜູ້ຮ່ວມກັນທຳງານດ້ວຍກັນກັບພຣະເຈົ້າ ພວກເຈ້ົາເປັນໄຮ່ນາຂອງພຣະເຈ້ົາ”  
(1 ກຣທ 3:9).   

       ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອີ້ນຫາພຣະອົງໃນນາມພຣະສີລາແລະຄວາມລອດພ້ົນ.  ດຽວນ້ີອົງພຣະຄຣິດໄດ້
ຖືກຊົງກໍານົດເປັນພຣະສຽນຂອງພຣະສີລາເອກຂອງວິຫານແຫ່ງພຣະວິນຍານນ້ີ.  ອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພ້ືນຖານຂອງ 
ຄຣິສຕະຈັກທ່ີຊົງປະທານຄວາມໝ້ັນຄົງ, ຄວາມປອດພັຍ, ແລະ ຄວາມແຂງແກ່ງ ແກ່ຄຣິສຕະຈັກນ້ັນ.  ດ້ວຍເຫດວ່າ
ພ້ືນຖານນ້ັນແຂງແກ່ງເໝືອນກ້ອນຫີນ, ບັນດາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຈະບ່ໍເສັຽຄວາມຕ້ັງໃຈ ຫືຼ ຖືກອັບອາຍຂາຍໜ້າຈັກເທ່ືອ. ພວກ
ເຮົາບ່ໍມີຄວາມເສັຽດາຍ ຫືຼ ສໍານືກຜິດ ຫັຼງຈາກໄດ້ຕັດສິນໃຈຕິດຕາມອົງພຣະຄຣິດ. 
  

 
 
2.  1 ເປໂຕ 2:7-10 
7ຄ່າປະເສີດນ້ັນມີສຳລັບທ່ານທັງຫລາຍທ່ີວາງໃຈເຊ່ືອແຕ່ສຳລັບຄົນທັງຫລາຍທ່ີບ່ໍເຊ່ືອນ້ັນ, “ຫີນທີ່ຊ່າງກ່ໍຖິ້ມເສັຽແລ້ວ.  
ຫີນນ້ັນແຫລະ, ໄດ້ກັບກາຍມາເປັນຫີນເສົາເອກ.”  8ແລະ, “ເປັນຫີນທ່ີເຮັດໃຫ້ຕຳສະດຸດ ແລະເປັນຫີນທ່ີເຮັດໃຫ້ສະ 
ດຸດລ້ົມ” ທ່ີເຂົາສະດຸດນ້ັນກໍເພາະເຂົາບໍ່ເຊ່ືອຟັງພຣະທັມ ເຂົາກໍຖືກຊົງກຳນົດໄວ້ສຳລັບການນ້ີແຫລະ. 9ແຕ່ຝ່າຍທ່ານ
ທັງຫລາຍເປັນຊາດທ່ີພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວ, ເປັນປະໂຣຫິດຫລວງ, ເປັນປະຊາຊາດບໍຣິສຸດ, ເປັນພົລເມືອງຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາເອງ ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ປະກາດພຣະບາຣະມີຂອງພຣະອົງ ຜູ້ໄດ້ຊົງເອ້ີນພວກທ່ານໃຫ້ອອກມາຈາກ
ຄວາມມືດເຂ້ົາໄປສູ່ຄວາມສວ່າງອັນມະຫັສຈັນຂອງພຣະອົງ. 10ຄືເມ່ືອກ່ອນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍມີຊາດ ແຕ່ບັດນ້ີເປັນ 
ພົລເມືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ ເມ່ືອກ່ອນພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາ ແຕ່ບັດນ້ີພວກທ່ານໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາແລ້ວ. 

     ຮູບພາບທ່ີພຣະເຢຊູເອງໄດ້ຢືນຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນນ່ຶງ ໃກ້ບໍຣິເວນພຣະສີລາ(ກ້ອນຫີນ)ນ້ີເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ອ້າງເຖິງບົດ  
ເພງສັຣເສີນ 118:22-23: “ພວກທ່ານຍັງບ່ໍໄດ້ອ່ານໃນພຣະຄັມພີຫືຼທີ່ວ່າ: ຫີນຊ່ຶງຊ່າງກ່ໍໄດ້ປະຕິເສດໄດ້ກັບກາຍເປັນ

ພວກເຮົາສາມາດດຳເນີນຊີວິດໂດຍປາສຈາກຄວາມລະອາຍໃນວັທນະທັມປັດຈຸບັນແນວໃດ? 
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ຫີນເສົາເອກແລ້ວ  ການນ້ີເປັນມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນການອັສຈັນປາກົດແກ່ຕາເຮົາ” (ມທ 21:42).    ພຽງແຕ່
ມ້ືຕໍ່ມາ, ພຣະເຢຊູຈະຖືກປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງປະຕິເສດແລະຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃຫ້ຕາຍໃນປ້ອມອັນໂຕເນັຽ  ຊ່ຶງຢູ່
ເທິງສີລານ້ີ.  ຄົນອ່ືນອາດຈະປະຕິເສດພຣະຄຣິດ, ແຕ່ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຖືໄດ້ຢືນຢູ່ຢ່າງໝ້ັນໃຈ ດ້ວຍເຫດວ່າພວກເຮົາແມ່ນໃຜ  
ໝາຍເຖິງພວກເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ເຮົາເປັນ  ໃນພຣະອົງ.  ໃນຂ້ໍທີ 9, ເປໂຕ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາບັລຍາຍບາງຢ່າງກ່ຽວກັບປະຊາກອນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງໄດ້ພົບກບັທີ່ລ້ີພັຍໃນພຣະຄຣິດ ດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນີ້: 

 ເຊ້ືອຊາດທ່ີຊົງຖືກເລືອກໄວ້ແລ້ວ.  ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເລືອກຊາວອິສຣາເອນບ່ໍແມ່ນໂດຍອີງໃສ່ຂນາດ ຫືຼຄຸນຄ່າ
ຂອງພວກເຂ້ົາ, ແຕ່ແມ່ນດ້ວຍຄວາມຮັກອັນມະຫາສານຂອງພຣະອົງ.    ພຣະອົງໄດ້ຊົງເລືອກເອົາພວກເຮົາ 
ເໝືອນກັນ ດ້ວຍພຣະຄນຸອັນຍ່ິງໃຫຍ່ມະຫາສານ ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. 

 ປະໂຣຫິດຫລວງ.   ຄຳບັລຍາຍທ່ີຫາສິ່ງໃດປຽບບ່ໍໄດ້ນ້ີແມ່ນເປັນເອກະລັກສຳລັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ.  ໃນພຣະສັນຍາ
ເດີມ, ຊົນເຜ່ົາເລວີແມ່ນເຊ້ືອສາຍຂອງປະໂຣຫິດ, ແລະຊົນເຜ່ົາຢູດາແມ່ນເຊ້ືອສາຍຂອງກະສັດ,  ແລະສອງ
ເຊ້ືອສາຍນ້ີບໍ່ໄດ້ເຄີຍຂ້າມກັນ (ບ່ໍກ້າວກ່າຍກັນ).  ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ,  ພວກເຮົາຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ແມ່ນມີ
ເຊ້ືອສາຍໃໝ່ທັ້ງສ້ິນ: ພວກເຮົາແມ່ນປະຊາກອນຂອງພັນທະສັນຍາໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຊົງໄຖ່ໂດຍພຣະໂຣຫິດ
ຂອງພຣະຄຣິດ,   ຊ່ຶງເປັນທັງພຣະມະຫາປະໂຣຫິດໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ  ແລະເປັນກະສັດຂອງກະສັດ (Our 
High Priest and the King of kings). 

 ຊາດທ່ີບໍຣິສຸດ.  ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນມາແລ້ວຕາມທີ່ໄດ້ສກຶສາຜ່ານມານັ້ນ, ພວກເຮົາຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້ເປັນ 
ບໍຣິສຸດ ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນອົງບໍຣິສຸດ. 

 ປະຊາກອນເພ່ືອການຄອບຄອງຂອງພຣະອົງ.  ພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນສ່ວນຕົວກັບພຣະຄຣິດ.  ພວກເຮົາ
ມີຄວາມສາມາດຮູ້ຈັກພຣະອົງ, ແລະພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກພວກເຮົາຢ່າງສົມບູນ(ໝົດທຸກຢ່າງ). ບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດ
ຕັດແຍກຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກບັພຣະອົງ ໃນນາມທ່ີພວກເຮົາເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. 

       
 

 3.  1 ເປໂຕ 2:11-15 
11ທ່ານທ່ີຮັກທັງຫລາຍເອີຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຕືອນສະຕິພວກທ່ານ ເໝືອນເປັນຄົນຕ່າງຊາດທ່ີທ່ອງທ່ຽວໃນໂລກນ້ີ ໃຫ້ງົດ
ເວ້ັນຈາກຕັນຫາແນວມະນຸດຊ່ຶງທຳເສິກຕ່ໍສູ້ຈິດວິນຍານ. 12ຈ່ົງດຳເນີນຊີວິດອັນດີຖ້າມກາງຄົນຕ່າງຊາດ ເພ່ືອໃນກໍຣະ -
ນີທ່ີເຂົາຕິຕຽນນິນທາພວກທ່ານວ່າເປັນຄົນເຮັດຊ່ົວນ້ັນ ເຂົາກໍຈະສັຣເສີນພຣະເຈົ້າໃນວັນທ່ີພຣະອົງສະເດັດມາ ເພາະ
ເຂົາໄດ້ແລເຫັນການດີທີ່ພວກທ່ານປະຕິບັດນ້ັນ. 13ເພາະເຫັນແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຍອມຢູ່ໃຕ້ຂ້ໍ
ບັງຄັບທ່ີມະນຸດຕ້ັງໄວ້ທຸກຢ່າງ   ບ່ໍວ່າຜູ້ນັ້ນຈະເປັນມະຫາກະສັດຜູ້ສູງສຸດ.  14ຫລືຈະເປັນຜູ້ປົກຄອງທ່ີໄດ້ຮັບສ່ັງຈາກ 
ພຣະມະຫາກະສັດນ້ັນ ໃຫ້ລົງໂທດຜູ້ທ່ີເຮັດຊ່ົວແລະຍົກຍ້ອງຜູ້ທ່ີເຮັດດີ. 15ເພາະນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າເປັນດ່ັງນີ້
ແຫລະ, ຄືດ້ວຍເຮັດການດີ ດ່ັງນັ້ນພວກທ່ານຈະໄດ້ລະງັບຄວາມໂງ່ຂອງຄົນທ່ີບໍ່ມີສະຕິໃຫ້ມິດເສັຽ.  
 
       ການປະຕິບັດຕ້ອງໄປຕາມຄໍາເວ້ົາ (ເຮັດຕາມທ່ີເວ້ົາແລະເວ້ົາຕາມທີ່ເຮັດ).   ຄໍາເວ້ົາຄໍານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບພຶດຕິກັມ
(ການກະທໍາ) ຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນໂລກທ່ີສະພາບແວດລ້ອມອາດຈະບ່ໍສະດວກສະບາຍສໍາລັບຊາວຄຣິສຕຽນທັງຫຼາຍ.      
ຖ້າພວກເຮົາອ້າງວ່າພວກເຮົາເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ,  ແລ້ວພວກເຮົາຕ້ອງດໍາຣົງຊີວິດໃນພຣະອົງ (live His life)  
ຕໍ່ໜ້າໂລກນ້ີ (ຄືເປັນຕົວຢ່າງແກ່ຊາວໂລກ). ຊາວຄຣິສຕຽນຄວນຈະເປັນເພ່ືອນບ້ານ, ພົລເມືອງ, ຜູ້ຈັດການ, ພະນັກ 
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ງານ, ໝູ່ເພ່ືອນ, ແລະເພ່ືອນຮ່ວມງານ ທີ່ດີທີ່ສຸດ.    ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຕົວແທນຂອງພຣະຄຣິດໃນທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຮົາ
ເຮດັ: ນັບແຕ່ການຈ່າຍໃບບິລ, ຫ້ີຼນກິລາ, ຈົນເຖິງການລ້ຽງດູລູກຂອງພວກເຮົາ. 
      ເປໂຕໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ 3 ວິທີ ທ່ີພວກເຮົາສາມາດເປັນຕົວຢ່າງຕາມແບບພຣະຄຣິດ ດ່ັງຕໍ່ລົງໄປນ້ີ: 

1. ຫລີກລ້ຽງຈາກຄວາມປາຖນາທ່ີຜິດບາບ. ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສ່ວນຕົວຕ່ໍການກະທຳຂອງຕົນເອງ, 
ເພາະສະນັ້ນ,   ພວກເຮົາຄວນນໍາຕົວເອງອອກຈາກອິດທິພົນ ແລະຈາກສະຖານະການບາງຢ່າງ.   ວຽກ 
ງານທ່ີດີ  ແລະການດຳລົງຊີວິດທ່ີຊອບທັມຂອງພວກເຮົາ    ຈະເປັນການຮັບໃຊ້ເພ່ືອຊ້ີນຳຄົນອ່ືນໄປຫາ  
ພຣະອົງຜູ້ທ່ີໄດ້ຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ພ້ົນ (ຄພືຣະຄຣິດ). 

2. ຍອມຈໍານົນຢູ່ໃຕ້ອໍານາດການປົກຄອງ.     ເປໂຕບ່ໍໃດປ້ະຕິເສດໃນຄຳແນະນໍາຂອງເພ່ິນ  ກ່ຽວກັບການ
ຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ສິດອຳນາດຂອງມະນຸດ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຫຼາຍຄົນທ່ີເພ່ິນຂຽນຈົດໝາຍຫາ 
ກຳລັງປະເຊີນກັບການກົດຂ່ີຂົ່ມເຫັງຢ່າງໜັກ ຢູ່ໃນກຳມືຂອງຜູ້ມີອຳນາດ.  ຣະບົບຂອງຣັຖບານອາດຈະ
ມີການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງແຕ່ງຕັ້ງສະຖາບັນຂອງຣັຖບານນ້ັນຂ້ຶນ  ກໍເພ່ືອຄວາມຢູ່ເຢັນ
ເປັນສຸກຂອງພົລເມືອງຂອງປະເທດນ້ັນ. 

3. ປະຕິບັດໃນສ່ິງທ່ີດີ.   ຄົນທັງຫລາຍມັກຖາມຢູ່ເລ້ືອຍໆວ່າ   ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຊີວິດຂອງ 
ພວກເພ່ິນແມ່ນຫຍັງ?  ຄຳຕອບຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ຂາວເປັນຂາວ ດໍາເປັນດຳ ໃນທ່ີນີ້ຄື:  ເຮັດສ່ິງທີ່ດີ.  

  
 

                                                              
                                                           ນໍາໃຊໃ້ນຊີວິດ 

           ທ່ານຈະດໍາເນີນຊີວິດແຫ່ງຄວາມຫວັງຂອງທ່ານຢ່າງໃດ ພາຍໃຕ້ສາຍຕາຂອງຊາວໂລກທ່ີຈ້ອງມອງທ່ານຢູ່? 
ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງການນໍາໃຊ້ຕໍ່ລົງໄປນ້ີ: 

 ຈົ່ງຖວາຍພຣະກຽດ.  ຈ່ົງເລ້ີມຕົ້ນຊີວິດແຕ່ລະວັນດ້ວຍການທູນຂໍພຣະເຈົ້າໃນວິຖີທາງທ່ີທ່ານສາມາດຖວາຍ 
ພຣະກຽດແດ່ພຣະອົງໃນຂະນະທ່ີທ່ານດໍາເນີນຊີວິດໃນວັນນ້ັນ ບ່ໍວ່າວຽກງານຈະງ່າຍຫືຼຍາກປານໃດກໍຕາມ.  
ບາດກ້າວນ້ອຍໆໃນການເຊ່ືອຟັງຈະນໍາໄປສູ່ເສ້ັນທາງອັນຍາວໄກສູ່ຄວາມຊອບທັມ. 

 ຈົ່ງຍອມຈໍານົນ.  ມີບຸກຄົນຫລືອົງການອຳນາດການປົກຄອງໃດ ທ່ີທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຍອມຈໍານົນຕ່ໍ  ເໝືອນດ່ັງທ່ີ
ທ່ານໄດ້ຍອມຈໍານົນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຮັກບ່ໍ? ສາຣະພາບເຣ່ືອງນ້ີຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະພະຍາ 
ຍາມເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບຄົນນ້ັນໄວເທ່ົາທ່ີຈະໄວໄດ້. 

 ຈົ່ງເວ້ົາແບບກົງໄປກົງມາ.  ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃນວົງການອິດທິພົນຂອງທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ຄວາມຫວັງຂອງທ່ານໃນ 
ພຣະຄຣິດ. ຄິດເຖິງສ່ິງດີໆທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທ່ີທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ສຳລັບບາງຄົນທ່ີອາດຈະໂງ່,   ບໍ່ຫົວຊາ,
ຫລ ືວິພາກວິຈານຕ່ໍຂ່າວປະເສີດ.  ສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດຕ່ໍພວກເຂົາໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຜູກມັດໃດໆ! 
 

      ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນອາດຈະບ່ໍໄດ້ຂຽນເພງນະມັສການທ່ີເປັນເຫດໃຫ້ຄົນອ່ືນຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ. ແຕ່ 
ຊີວິດທ່ີດໍາເນີນໄປໃນພຣະຄຣິດຈະເປັນການສະແດງອອກເຖິງການໜຸນນ້ໍາໃຈແກ່ຄົນອ່ືນໃຫ້ມາຫາພຣະອົງ. 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  http://lsbf.us  ໂດຍ  SSK 

ພຣະຄໍາຕອນນ້ີສອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບໃຫ້ ການຕິດຕາມພຣະຄຣິດດ້ວຍກັນ ໂດຍວິທີໃດ? 

 



1 
 

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 

ວັນອາທິດທີ 28 ມິຖຸນາ 2020 (06-28-2020) 

 

ຄວາມພຽນອົດທົນເພື່ອຄວາມຫວັງຂອງເຮົາ 
 

ເມ່ືອໃດທ່ີທ່ານຕ້ອງການຄວາມອົດທົນເພ່ືອໃຫ້ວຽກງານ ຫືຼເປ້ົາໝາຍໄດ້ສໍາເຣັດ? 

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ເຮົາສາມາດອົດທົນຕ່ໍຄວາມທຸກທໍຣະມານເພາະຄວາມຫວັງຂອງເຮົາໃນພຣະເຢຊູ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
       ບໍ່ມີຜູ້ໃດລົງທະບຽນຈົດຊ່ືເພ່ືອຄວາມເຈັບປວດ, ຄວາມໂສກເສ້ົາ, ຄວາມຜິດຫວັງ, ການທໍຣະຍົດ, ຫລືການປະຕິ 
ເສດ,  ແຕ່ສິ່ງເຫ່ົຼານ້ີກໍເກີດຂ້ຶນ.   ການຮັກພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນພວກເຮົາຈາກການເຈັບປວດແລະທົນທຸກທໍຣະມານ.  
ຂ້າພະເຈົ້າມີປະສົບການໃນເຣືອງນ້ີດ້ວຍຕົນເອງໃນປີ ຄ.ສ. 2018 ເມ່ືອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບວ່າມີພະຍາດມະເຮັງ.  ການ
ປິ່ນປົວຮັກສາ, ບວກໃສ່ກັບການຂ້ຶນໆລົງໆດ້ານອາຣົມແມ່ນເກີນກວ່າທ່ີຂ້າພະເຈົ້າຄາດຫມາຍໄວ້. 
     ໃນເວລາດຽວກັນ, ດ້ວຍແຮງອະທິຖານຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ, ການຊົງປາກົດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ແລະ 
ດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຫວັງ.    ຕລອດການປ່ິນປົວ, ຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ອ້າງເອົາຄຳສັນຍາຈາກ 
ພຣະຄັມພີ.   ບາງມ້ື, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ້າງຄຳສັນຍາໃນຂະນະທ່ີອະທິຖານວ່າ,  "ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ຂ້ານ້ອຍເຊ່ືອ. 
ໂຜດຊົງຊ່ວຍຂ້ານ້ອຍບ່ໍເຊ່ືອ!(ໃນສ່ິງຮ້າຍທັງຫຼາຍນ້ັນ)".  ໃນຂະນະທ່ີຂ້າພະເຈົ້າຂຽນເຣ່ືອງນ້ີ, ການກວດສອບ(scan) 
ທຸກຢ່າງຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຈະແຈ້ງ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນສ່ິງນ້ັນ. 
     ແຕ່ຫຼາຍກວ່າການກວດສອບທ່ີຈະແຈ້ງ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນການທ່ີໄດ້ຮູ້ວ່າ: ອົງພຣະຄຣິດຊົງທອດ 
ພຣະເນດເຫັນ,  ຊົງໄດ້ຍິນ, ຊົງຮູ້ເຣ່ືອງລາວ,  ແລະຊົງຫ່ວງໃຍຂ້າພະເຈົ້າ.  ມັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນສຳລັບຄວາມເຊ່ືອຂອງ
ພວກເຮົາ ທ່ີພວກເຮົາບໍ່ຍອມໃຫ້ມະເຮັງຫືຼປະສົບການທ່ີຮ້າຍແຮງ ຫລືປະສົບການທ່ີເປັນອັນຕະລາຍມາຄວບຄຸມຊີວິດ
ຂອງພວກເຮົາ.  ອົງພຣະຄຣິດຕ້ອງເປັນແຫ່ຼງແລະຄວາມພໍພຽງຂອງຕົວຕົນຂອງພວກເຮົາ.   ພວກເຮົາສາມາດອົດທົນ 
ໄດ້ເພາະວ່າຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາຕັ້ງໝ້ັນຢູ່ໃນພຣະອົງ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3) 
 

ການສຶກສາພຣະຄັມພີ 
1.  1 ເປໂຕ 3:8-12 
8ໃນທ່ີສຸດນ້ີພວກທ່ານທຸກຄົນຈົ່ງເປັນນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວກັນ ຈົ່ງເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນ ຈ່ົງຮັກກັນເໝືອນພ່ີນ້ອງຮ່ວມທ້ອງ ຈົ່ງ 
ມີຈິດໃຈເອັນດູແລະຖ່ອມລົງ. 9ຢ່າຮ້າຍຕອບແທນການຮ້າຍ ຢ່າດ່າຕອບແທນການດ່າ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ຈ່ົງອວຍພອນ
ແກ່ເຂົາ ດ້ວຍວ່າພຣະອົງຊົງເອ້ີນພວກທ່ານໃຫ້ເຮັດການຢ່າງນີ້ແຫລະ ເພ່ືອພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນມາເປັນມໍ 
ຣະດົກ.   10ເພາະວ່າ,  “ຜູ້ທ່ີຢາກຮັບຊີວິດອັນດີແລະປາຖນາທ່ີຈະເຫັນວັນສນຸກກໍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຫ້າມລີ້ນຂອງຕົນບ່ໍໃຫ້ເວ້ົາ
ຄວາມຊ່ົວ ແລະຫ້າມປາກບ່ໍໃຫ້ກ່າວຄຳອຸບາຍລ້ໍລວງ. 11 ຈົ່ງໃຫ້ຜູ້ນ້ັນເວ້ັນໜີຈາກການຊ່ົວແລະເຮັດການດີຈົ່ງໃຫ້ຜູ້ນັ້ນ 
ສແວງຫາສັນຕິສຸກແລະພະຍາຍາມຕິດຕາມໄປ.” 12 “ພຣະເນດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເຝົ້າເບ່ິງຄົນຊອບທັມ ແລະ 
ພຣະອົງກໍຊົງຮັບຟັງຄຳອ້ອນວອນຂອງເຂົາ ແຕ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງຊົງຕໍ່ສູ້ ບັນດາຄົນທ່ີເຮັດການຊ່ົວ.” 
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      ຂ້ໍພຣະຄັມພີເຫ່ົຼານີ້ໃນ 1 ເປໂຕ ບົດທີ 3 ແມ່ນຊຸດຂອງບົດສລຸບຫຍ້ໍ - ຈຸດກວດກາຄວາມເຕີບໃຫຍສໍ່າລັບການປະ
ເມີນຜົນສ່ວນຕົວຂອງຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ.    ເປໂຕໄດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມກະຕືລືລ້ົນເພ່ືອຄວາມສອດຄ່ອງ 
ຄວາມສັດຊ່ື,   ແລະການເຊ່ືອຟັງຢ່າງຈິງໃຈ.    ເປໂຕໄດ້ໃຫ້ກຳນົດ 6 ວິຖີທາງທ່ີພວກເຮົາຈະຕ້ອງ “ເຮັດຕາມຄຳເວ້ົາ” 
(“walk-the-talk”) ແລະ ດຳເນີນຊີວິດຕາມຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ ດັ່ງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 

1. ຄວາມສາມັກຄີ.  ຄໍາສັ່ງທ່ີ: “ໃຫ້ເປັນຈິດໃຈດຽວກັນ”(“be like-minded”) ນ້ັນບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງ ທຸກໆຄວາມ

ລະອຽດຖ່ີຖ້ວນ ແຕ່ແມ່ນໝາຍເຖິງຄວາມສາມັກຄີໃນຈຸດສໍາຄັນຂອງຄວາມເຊ່ືອ.  ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອສະທ້ອນເຖິງການ
ອຸທິດຕົນຕ່ໍພຣະເຈົ້າ   ບ່ໍແມ່ນໃນຄວາມເປັນເອກພາບ   ແຕ່ແມ່ນໃນຄວາມສາມັກຄີ(Unity-ຄວາມເປັນນ່ຶງ). 
ພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນກັງວົນໃນເຣ່ືອງເລັກໆນ້ອຍໆ.  ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ພວກເຮົາສົມຄວນຈົດຈ່ໍໃສ່ໃນສ່ິງທ່ີພວກ
ເຮາົມີສ່ວນຮ່ວມກັນໃນອົງພຣະຄຣິດ. 

2. ຄວາມຫ່ວງໃຍຊຶ່ງກັນແລະກັນ.    ການ   “ເຫັນອົກເຫັນໃຈ”   ໝາຍເຖິງການມີຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຫືຼມີ

ຄວາມຮູ້ສຶກຮ່ວມກັບຜູ້ອ່ືນ  ແລະການຮ່ວມທົນທຸກທໍຣະມານດວ້ຍກັນ.   ນ້ີບ່ໍພຽງແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຣ່ືອງຂອງ
ຄວາມໂສກເສ້ົາເທົ່ານ້ັນ, ແຕ່ສິ່ງໃດກໍຕາມທ່ີສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ໍຄົນອ່ືນ  ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົມີຄວາມຮູ້ສຶກບ່ໍດີ
ດ້ານອາຣົມ.    “ຈົ່ງຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບຜູ້ທ່ີມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ   ຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ກັບຜູ້ທ່ີຮ້ອງໄຫ້”   (ໂຣມ 12:15).  
ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຄົນອື່ນໃນທ່ີສຸດ ກໍຫຼາຍກວ່າຄວາມກັງວົນຫ່ວງໃຍສໍາລັບຕົນເອງ. 

3. ຄວາມຮັກ.  ເປໂຕໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວ້ົາພາສາກຣີກ “ຟີລາເດລໂຟສ໌” (philadelphos) ເພ່ືອຖ່າຍທອດຄວາມຮັບ 

ຜິດຊອບຂອງຊາວຄຣິສຕຽນທ່ີຈະຕ້ອງຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ ໃນຖານະອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງໃນອົງພຣະຄຣິດ. ພວກ
ເຮົາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາສໍາລັບອົງພຣະຄຣິດໂດຍການສະແດງອອກໃນຄວາມຮັກຂອງ
ພວກເຮົາຕ່ໍຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ. 

4. ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ.  ຄຣິສຕະຈັກສົມຄວນເປັນບ່ອນແຫ່ງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ   ທ່ີຊ່ຶງພວກເຮົາເຮັດ

ຜິດພາດໄປຈາກພຣະຄຸນ ແລະເຮັດຢ່າງນຶ່ງຫຼາຍໂພດແຕ່ອີກຢ່າງນ່ຶງເຮັດບ່ໍພຽງພໍ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເປັນແບບ 
ຢ່າງໃນເຣ່ືອງນ້ີ ໂດຍຜ່ານພຣະຣາຊກິຈທ່ີອ່ອນສຸພາບຂອງພຣະອົງຕ່ໍປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. 

5. ຄວາມຖ່ອມໃຈຖ່ອມກາຍ.  ເປໂຕຮູ້ວ່າຄຣິສຕຽນຕ້ອງມີຄວາມປະທັບໃຈອັນແທ້ຈິງໃນຕົນເອງ.  ພວກເຮົາ

ວັດແທກຕົນເອງໂດຍຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະຄຣິດ ແລະບ່ໍມີທ່ີວ່າງສໍາລັບຄວາມໂອອວດຂອງຕົນ. ພວກເຮົາ
ເຫັນລະດັບຂອງຄວາມຖ່ອມໃຈຂອງພວກເຮົາໃນເວລາທ່ີຖືກຕຳໜິວິຈານ ຫືຼມ່ືອຄົນອ່ືນໄດ້ຮັບກຽດທ່ີສູງກວ່າ
ເຮາົ. 

6. ການໃຫ້ອະພັຍ.  ຈິດໃຈທ່ີບໍ່ມີການໃຫ້ອະພັຍຈະລົບກວນຄວາມສາມັກຄີທັມ, ທໍາລາຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ, 

ແລະ ໃນທ່ີສຸດກໍ ສ່ົງຮາກແຫ່ງຄວາມຣະທົມຂົມຂື່ນຢັງເລິກລົງໃນຫົວໃຈ.  
 
  

2.  1 ເປໂຕ 3:13-14 
13ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍກາຍເປັນຄົນໝ້ັນໃຈເຮັດການດີ ໃຜໜໍຈະເຮັດຮ້າຍແກ່ທ່ານ.   14ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານທັງຫລາຍ
ທົນທຸກເພາະໄດ້ເຮັດການຊອບທັມພວກທ່ານກໍເປັນສຸກ. ແຕ່ຢ່າຊູ່ຢ້ານການທ່ີເຂົາເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານສະດຸ້ງຕົກໃຈນ້ັນ 
ແລະຢ່າວິຕົກກັງວົນ. 

ພຣະຄັມພີຕອນນ້ີສອນການປຽບທຽບແລະການແຕກຕ່າງໃສ່ກັບຄຸນຄ່າໃນວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາຢ່າງໃດ? 
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       ຄວາມຫວັງໃນອົງພຣະຄຣິດຂອງພວກເຮົາຈະນໍາພາພວກເຮົາຜ່ານທຸກໆສະພາບການທ່ີຍຸ້ງຍາກ ຫືຼຄວາມທຸກທໍ 
ຣະມານ.  ພວກເຮົາອາດຈະປະສົບກັບຊ່ວງເວລາແຫ່ງຄວາມທຸກທໍຣະມານທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທັມ ເພາະວ່າພວກເຮົາຢືນຢູ່ເພ່ືອ
ສິ່ງທ່ີຖືກຕ້ອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ເມ່ືອຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາມີຮາກຖານຢູ່ໃນພຣະ ຄຣິດ, ການອົດທົນຕ່ໍການທົດ
ລອງທ່ີພວກເຮົາບໍ່ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບນ້ັນ ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ັມແຂງຂ້ືນ ເພ່ືອຈະໄດ້ປະເຊີນຫນ້າກັບຊ່ວງ
ເວລາທ່ີຫຍຸ້ງຍາກອ່ືນໆທີ່ຈະມາສູ່ພວກເຮົາໃນພາຍຫນ້າ. 
       ໃນຖານະເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ,   ອົງພຣະເຢຊູຊົງມີສິດອຳນາດອະທິປະໄຕທ່ົວໂລກ. ທຸກຄົນຈະຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພຣະອົງເມ່ືອພຣະອົງຊົງສະເດັດກັບມາ (ຟລປ 2: 10-11), ແລະຄວາມເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອດໍາເນີນຊີວິດໃນຊັຍຊະນະໃນທຸກວັນນ້ີ.   ພວກເຮົາຢາກຈະເຊ່ືອຢ່າງແນ່ນອນວ່າການເລືອກສ່ິງທ່ີຖືກ 
ຕ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ເສ້ັນທາງເດີນງ່າຍໃນພາຍໜ້າ, ແລະໂດຍປົກກະຕິພວກເຮົາຈະບ່ໍປະເຊີນກັບການຂ່ົມເຫັງເພາະການ
ເລືອກທ່ີຖືກຕ້ອງ.   ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ພວກເຮົາກຳລັງດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກທ່ີປະຊາຊົນປະສົບກັບຄວາມເຈັບປວດ 
ນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ືນ, ໂດຍການດຳລົງຊີວິດທ່ີຊອບທັມ.  
       ພ້ືນຖານແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາໃນອົງພຣະຄຣິດນັ້ນແມ່ນປອດພັຍ. ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະສີລາຂອງພວກ
ເຮາົ, ພຣະສີລາເສົາເອກຂອງພວກເຮົາ.   ເຫດສະນ້ັນ, ເປໂຕໄດ້ຢືນຢັນວ່າພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງຢ້ານກົວ ຫືຼຖືກຂົ່ມຂູ່.  ຄໍາ
ເວ້ົາພາສາກຣີກ ຕີຄວາມໝາຍ “ຂ່ົມຂູ່” ວ່າ ທາຣັສໂສ (tarasso)  ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າພວກເຮົາບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງປ່ອຍ
ໃຫ້ຄົນອ່ືນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາວຸ້ນວາຍດ້ານພາຍໃນ(ຈິດໃຈ) ຫລືລົບລ້າງຄວາມງຽບສງົບທ່ີພວກເຮົາມີໃນອົງພຣະຄຣິດ. 
     ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະພອນທ່ີໄດ້ຖືກນັບເຂ້ົາຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ທຸກທໍຣະມານຍ້ອນຄວາມຊອບທັມ. 
ສິ່ງນ້ີສົມຄວນເປັນການຊຸກຍູ້ຈິດໃຈພວກເຮົາ ແລະເປັນການເພ່ີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກ
ເຮາົ,   ບ່ໍແມ່ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຫຍຸ້ງຍາກ ຫລືສັ່ນສະເທືອນຄວາມງຽບສງົບພາຍໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ.    
 
       
 
 3.  1 ເປໂຕ 3:15-17 
15ແຕ່ໃນໃຈຂອງທ່ານທັງຫລາຍ, ຈົ່ງໂຄຣົບນັບຖືພຣະຄຣິດວ່າເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ຈົ່ງມີໃຈພ້ອມຢູ່ສເມີເພ່ືອພວກ
ທ່ານຈະສາມາດຕອບແກ້ຕົວໄດ້ຕໍ່ທຸກຄົນທ່ີຖາມພວກທ່ານວ່າ ທ່ານມີເຫດຜົນປະການໃດຈ່ິງມີຄວາມຫວັງຢ່າງນີ້? 16

ແຕ່ຈົ່ງຕອບດ້ວຍໃຈສຸພາບແລະຢຳເກງ ແລະໃຫ້ມີໃຈສຳນຶກຜິດແລະຊອບອັນເສາະໃສເພ່ືອວ່າ,   ເມ່ືອພວກທ່ານຖືກ
ປະມາດນິນທາ     ຄົນທ່ີກ່າວຫຍາບຊ້າຕ່ໍທັມນຽມຄຣິສະຕຽນອັນດີຂອງພວກທ່ານນ້ັນກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍ. 17

ເພາະວ່າຖ້ານ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າຊົງເຫັນດີໃຫ້ພວກທ່ານທົນທຸກຍ້ອນເຮັດການດີ ກໍດີກວ່າຕ້ອງທົນທຸກຍ້ອນເຮັດ
ການຊ່ົວ. 

 

      ໃນເມ່ືອພວກເຮົາຖກືທົດລອງໃຫ້ມີຄວາມຢ້ານກົວ ຫືຼໄຂວ່ເຂວໄປທາງຂ້າງ, ເປໂຕໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາຄໍາຕອບທ່ີຖືກ 
ຕ້ອງພຽງສ່ິງດຽວ:“ແຕ່ໃນໃຈຂອງທ່ານທັງຫລາຍ, ຈົ່ງໂຄຣົບນັບຖືພຣະຄຣິດວ່າເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ຈົ່ງມີໃຈພ້ອມ 
ຢູ່ສເມີ    ເພ່ືອພວກທ່ານຈະສາມາດຕອບແກ້ຕົວໄດ້ຕໍ່ທຸກຄົນທ່ີຖາມພວກທ່ານວ່າ     ທ່ານມີເຫດຜົນປະການໃດຈ່ິງມີ
ຄວາມຫວັງຢ່າງນ້ີ.” (ຂໍ້ 15).    ການເຊ່ືອມຕ່ໍ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຢ້ານກົວແລະການຂ່ົມຂູ່ຕໍ່ຄວາມບໍຣິສຸດ
(Holiness) ແລະ ຄວາມພ່ຳພ້ອມ(Readiness) ມີດັ່ງນ້ີ: 

ຄວາມຫວັງຂອງຄຣິສຕຽນສາມາດສນັບສນຸນຄ້ໍາຈຸນພວກເຮົາ ຜ່ານສະພາບການທ່ີຫຍຸ້ງຍາກໄດ້ແນວໃດ? 
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 ຄວາມບໍຣິສຸດ.   ເປໂຕຮັບຮູ້ວ່າ ຖ້າວ່າຜູ້ເຊ່ືອຈະຊຳຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ ຖືກແຍກໄວ້  ພຣະຄຣິດຊົງບໍຣິສຸດຕ້ັງຢູ່ໃນ
ຫົວໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ພວກເຮົາຈະບ່ໍກັງວົນກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີຄົນອ່ືນຄິດ.   ພວກເຮົາຈະບໍ່ຖືກຂ່ົມຂູ່,   ແຕ່ກົງ
ກັນຂ້າມ ພວກເຮົາຈະເປັນພະຍານຢ່າກ້າຫານແກ່ຊີວິດທີ່ປ່ຽນແປງໂດຍຣິດເດດຂອງຂ່າວປະເສີດ.

 ຄວາມພ້ອມ.  ເມ່ືອພວກເຮົາຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມບໍຣິສຸດແລະຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອຖືພຣະເຈົ້າແລ້ວ, ພວກເຮົາສາມາດ
ກຽມພ້ອມທ່ີຈະໃຫ້ການປ້ອງກັນເຫດຜົນສຳລັບຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ.  ພວກເຮົາບໍ່ຈຳປັນ
ຕ້ອງຄ້ົນຫາຄຳເວ້ົາ  ຫລືຖອຍກັບມາຫາຄວາມຢ້ານກົວເມ່ືອຖືກຖາມກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີພວກເຮົາເຊ່ືອ.  ພວກເຮົາ
ສາມາດຢືນຢູ່ຢ່າງໝ້ັນໃຈໃນຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າຂອງອົງພຣະຄຣິດ   ເພາະພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ   ພວກເຮົາ
ແມ່ນໃຜ ແລະພວກເຮົາເປັນຂອງຜູ້ໃດ?    ຄໍາເວ້ົາຂອງເປໂຕຊ້ີໄປຫາຄວາມພົວພັນລະຫວ່າງຜູ້ທີ່ຂາດການ
ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະເວ້ົາເຣ່ືອງຄວາມຫວັງຂອງຂ່າວປະເສີດ ແລະກາານຮັບຮູ້ຂອງລາວຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງ
ບໍຣິສຸດ.  ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ແຍກພຣະຄຣິດໄວ້ໃນຖານະເປັນອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ສະຖານທ່ີອັນຖືກຕ້ອງຂອງ
ພຣະອົງ ພວກເຮົາກໍພຽງແຕ່ສົ່ງສຽງນອງນັນ ຫືຼປ່ຽນເຣ່ືອງການສົນທະນາ!

         ຄວາມພ້ອມຂອງພວກເຮົາແມ່ນອາຣົມທ່ີດີກັບຄວາມອ່ອນໂຍນ.    ຄວາມອ່ອນໂຍນອາດຈະແປເປັນຄວາມສຸ 
ພາບແລະເວ້ົາເຖິງພຣະຄຸນທ່ີໄດ້ຖືກຝັງເລິກໄວ້ໃນຕົວເຮົາ.  ຊ່ຶງແມ່ນທ່າທີຂອງຄວາມຖ່ອມໃຈທ່ີຖືວ່າພຣະຄຣິດແລະ 
ບຸກຄົນອ່ືນສຳຄັນກວ່າຕົນເອງ. 

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

        ທ່ານຈະອົດທົນຕ່ໍຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານເນື່ອງຈາກຄວາມຫວັງທີ່ທ່ານມີໃນອົງພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ?  ຈ່ົງພິຈາ 

ຣະນາການນໍາໃຊ້ຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

 ຈົ່ງຍອມຈໍານົນ. ຈົ່ງເລືອກທ່ີຈະເຫັນຊີວິດແລະສະຖານະການຂອງທ່ານໃນມຸມມອງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຈົ່ງຍອມ
ຮັບຄວາມເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອົງພຣະຄຣິດ ແລະວາງໃຈໃນພຣະອົງໂດຍບ່ໍຄໍານຶງເຖິງການກະທໍາຂອງຄົນອ່ືນ.

 ຈົ່ງອວຍພອນ.  ຖ້າມີໃຜຜູ້ນ່ຶງປະຕິບັດກັບທ່ານດ່ັງສັດຕຣູ ຫືຼ ທ່ານເອງປະຕິບັດຕ່ໍຄົນອ່ືນເຊ່ັນນ້ັນ,  ຈົ່ງສແວງ
ຫາການອວຍພອນຄົນນ້ັນດ້ວຍຄວາມຮັກ, ດ້ວຍຄວາມເມດຕາ, ແລະດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈຖ່ອມຕົນ.

 ຈົ່ງປົກປ້ອງ.  ຈ່ົງທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊົງປະທານໂອກາດໃນການສະແດງ ແລະປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຄວາມຫວັງ
ທ່ີຢູ່ໃນຕົວທ່ານ. ເມ່ືອພຣະເຈົ້າຊົງເປີດປະຕູນ້ັນໃຫ້ທ່ານ ຈົ່ງຕຽມພ້ອມທີ່ຈະເວ້ົາຄໍາພະຍານຂອງຄວາມຫວັງ
ຂອງທ່ານໃນອົງພຣະຄຣິດ.

       ມີຄໍາເວ້ົາໜ້ອຍຄໍາສາມາດບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບການຂາດຄວາມຫວັງເຊ່ັນ “ມະເຮັງ”.  ແຕ່, ບ່ໍວ່າຈະເປັນຄວາມ 
ທຸກທໍຣະມານປະເພດໃດໃນຊີວິດຂອງເຮົາ,  ພວກເຮົາສາມາດອົດທົນໄດ້ຍ້ອນຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໃນອົງພຣະ 
ຄຣິດ. 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ  http://lsbf.us  ໂດຍ  SSK 

ຊີວິດຂອງພວກເຮົາສາມາດສະແດງອອກໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນວ່າ ພຣະຄຣິດຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ  ຢ່າງໃດ? 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດ ທີ 05 ກໍຣະກະດາ 2020 (07-05-2020 ) 

__________________________________________ 
                               ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີເກີດຈາກຄວາມຫວັງຂອງເຮົາ                   
                                                     
                                           ແມ່ນຫັຽງທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ການອົດທົນເພ່ືອພຣະຄຣິດເຮັດໃຫ້ເດີນໄປກັບພຣະອົງໄດ້ຢ່າງເລິກເຊ່ີງ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ຫຼັງຈາກອຸບັດເຫດໃນການດຳນ້ຳໃນປີ1967 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາງເປັນອຳມະພາດກາຍເປັນເໝືອນເດັນນ້ອຍ,   ໂຈນີ 
ເອເຣັກຊັນ ຕາດາ ປາຖນາຢາກພົ້ນຈາກຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງນາງແລະຢາກກັບມາຍ່າງໄດ້ອີກ.   ຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບ
ການປ່ິນປົວເປັນເວລາສອງປີ ນາງໄດ້ອອກຈາກໂຮງໝໍໃນການນ່ັງຣົດເຂັນ,   ແຕ່ນາງຍັງມີຄວາມປາຖນາທ່ີຈະດີຂ້ຶນ. 
ໃນທ່ີສຸດນາງເກີດຄວາມໂສກເສ້ົາແລະຮ້ອງຫາພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊ່ວຍນາງໃຫ້ມີຊີວິດດີເປັນປົກກະຕິອີກໃໝ່.  ໃນຂະນະທ່ີ 
ອ່ານຂ່າວປະເສີດພຣະທັມມາຣະໂກ, ໂຈນີອ່ານຕອນທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ິນປົວຝູງຊົນ, ແຕ່ຕ່ໍຈາກນ້ັນພຣະອົງໄປຢູ່ລຳຟັງ
ຄົນດຽວແລະອະທິຖານ. ເມ່ືອລູກສິດຂອງພຣະອົງພົບພຣະອົງໃນເຊ້ົາມ້ືຕ່ໍມາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ົງເຂົາໄປເພື່ອປະກາດໃນ
ທ່ີຕ່າງໆ   ເຖິງແມ່ນປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນຍັງຕ້ອງການການປ່ິນປົວ.   ໂຈນີ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ  “ ສ່ິງນ້ັນມັນເກີດຂ້ຶນກັບ
ຂ້ອຍ… ມັນບ່ໍແມ່ນພຣະເຢຊູບ່ໍໃສ່ໃຈກັບຄົນປ່ວຍແລະໂຣກພຍັໄຂ້ເຈັບ.   ແຕ່ມັນເປັນພຽງແຕ່ບັນຫາທ່ີພຣະອົງບ່ໍໄດ້
ສຸມໃຈໃສ່.   ຂ່າວປະເສີດ… ແມ່ນສຳລັບຂ້ອຍ, ການປ່ິນປົວທາງດ້ານຮ່າງກາຍເປັນເຣ່ືອງໃຫຍ່ສເມີ, ແຕ່ສຳລັບພຣະ
ເຈ້ົາ, ຈິດວິນຍານຂອງຂ້ອຍມີຄວາມໝາຍຍ່ິງໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ.  
       ໂຈນີມີຄວາມສຸກກັບການເດີນໄປກັບພຣະຄຣິດ. ບ່ໍວ່າພວກເຮົາຈະປະເຊີນກັບຄວາມທຸກທໍຣມານຫຼາຍປານໃດ, 
ພຣະເຈ້ົາສາມາດໃຊ້ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເດີນກັບພຣະອົງຫຼາຍຂ້ຶນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?        ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  

      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. 1 ເປໂຕ 4: 1- 2 
1 ສັນນ້ັນໂດຍເຫດທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງທົນທຸກທໍຣະມານທາງພຣະກາຍແລ້ວ ທ່ານທັງຫລາຍກໍຈ່ົງມີຄວາມຄຶດຢ່າງດຽວ
ກັນນ້ັນເປັນເຄ່ືອງອາວຸດເໝືອນກັນ ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີທົນທຸກທໍຣະມານທາງກາຍກໍໄດ້ຢຸດເສັຽຈາກການຜິດບາບ  2 ເພື່ອ
ຈະບ່ໍດຳເນີນຊີວິດທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ໃນໂລກຕາມຄວາມປາຖນາຂອງມະນຸດ ແຕ່ດຳເນີນໄປຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ 
 

       ຈຸດປ່ຽນແປງຂອງ ໂຈນີ ເອເຣັກຊັນ ຕາດາ ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ເມື່ອປະເຊີນກັບຄວາມທຸກລຳບາກ. ນາງເລ້ີມຄິດເໝືອນ
ຢ່າງພຣະຄຣິດ.   ນາງໄດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອແລະນ້ອມຮັບຄວາມອ່ອນແອຂອງຄວາມບ່ໍເຊ່ືອຂອງຕົນເອງ,  ແລະ
ນາງໄດ້ສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໂດຍຜ່ານທາງຖ້ອຍຄຳແຫ່ງຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ.  ຊີວິດຄຣິສຕຽນມັກຈະສະແດງ
ອອກໃນທາງເປັນໄປໄດ້ສເມີ,  ການຫຼີກເວ້ັນຈາກການທົດລອງ,  ບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຫຼືການເສັຽສະລະ.  ແຕ່ໃນ
ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວແມ່ນວ່າການດຳລົງຊີວິດຢູ່ເພ່ືອພຣະຄຣິດອາດມີຄວາມຍາກລຳບາກ.   ໃນຖະນະເປັນຜູ້ຕິດຕາມ     
ພຣະອົງ,   ພວກເຮົາຫັນຫລັງໃຫ້ການດຳຊີວິດຕາມແບບເກ່ົາທ່ີຜ່ານມາແລະຮັບເອົາວິທີການດຳລົງຊີວິດແບບໃໝໃ່ນ  
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ພຣະຄຣິດ.  ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາໃນພຣະອົງບ່ໍພຽງແຕ່ນຳພວກເຮາົຂ້າມຜ່ານສະຖານະການຕ່າງໆ.  ແຕ່ຍັງເຮັດ
ໃຫ້ເຮົາມີຄວາມປິຕິຍິນດີແລະມີສະງ່າຣາສີໃນພຣະຄຣິດ.  
      ຊີວິດຄຣິສຕຽນບ່ໍແມ່ນຄືກັບການເດີນຜ່ານທ່ົງຫ້ຽາ; ແຕ່ແມ່ນການດ້ີນລົນຕ່ໍສູ້. ເພາະຊີວິດນ້ີກຳລັງສູ້ຮົບກັບສັດຕຣູ
ຂອງພວກເຮົາ, ຊາຕານ, ແລະເມ່ືອປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຍາກລຳບາກ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ໃຊ້ອາວຸດທ່ີຖືກຕ້ອງເພ່ືອຕ່ໍສູ້
ກັບສັດຕຣູເຫ່ົຼານ້ີ.   ພວກເຮົາຕ້ອງ “ ວາງກຳລັງ" ຂອງຕົວເຮົາໄວ້ກັບແນວຄວາມຄິດທ່ີເປັນຄວາມເຊ່ືອທ່ີເກີດຜົນຂອງ  
ພຣະຄຣິດ.   ອາວຸດນ້ັນແມ່ນຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພວກເຮົາ  ຄືແນວຄວາມຄິດທ່ີມີຜົນຕ່ໍການປະພຶດແລະຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີ
ເບ່ິງເຫັນຂອງພວກເຮົາ      ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ປະສົບກັບການທົນທຸກທໍຣະມານທາງຮ່າງກາຍມາເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. 
ການຮັບຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກນ້ັນແມ່ນເປັນອາວຸດທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮາົ   “ ໃຊ້ຊີວິດທ່ີຍັງເຫືຼອໃນຮ່າງກາຍນ້ີຢ່າງໃດ"  ( ຂ້ໍ 2). 
ເປັນຫັຽງພວກເຮົາຈ່ຶງປະເຊີນຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມຄິດທ່ີມີຜົນສະທ້ອນກັບການປະພຶດທາງຄວາມເຊ່ືອ    ທ່ີສອນກ່ຽວກັບສົງ 
ຄາມທ່ີພວກເຮົາກຳລັງຕ່ໍສູ້ຢູ່.  
 ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຢູ່ກິນໃນໂລກກໍຈິງ ເຮາົກໍບ່ໍໄດ້ສູ້ຮົບຕາມທັມມະດາມະນຸດ ເພາະວ່າເຄ່ືອງອາວຸດຂອງ

ເຮົາບ່ໍເປັນຝ່າຍໂລກ ແຕ່ມີຣິດອຳນາດຈາກພຣະເຈ້ົາ   ອາດທຳລາຍຄ້າຍອັນເຂ້ັມແຂງໄດ້ ຄືທຳລາຍຄວາມ
ຄຶດທ່ີມີເຫດຜົນອັນບ່ໍຈິງແລະຄວາມດ້ືດຶງທຸກປະການທ່ີຕ້ັງຕົວຂ້ຶນຂັດຂວາງຄວາມຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ  ແລະປາບ
ຄວາມຄຶດທຸກປະການລົງໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບ ຈົນເຖິງນ້ອມຟັງພຣະຄຣິດ  ( 2 ໂກຣິນໂທ 10: 3- 5 ). 

 ສຸດທ້າຍນ້ີ, ຂໍພວກທ່ານຈ່ົງມີກຳລັງເພ້ີມຂ້ຶນໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  ແລະໃນຣິດເດດອັນແກ່ກ້າຂອງພຣະອົງ 
ຈ່ົງສວມຍຸທພັນຄົບຊຸດຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ  ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດຢືນຕ່ໍສູ້ກັບກົນອຸບາຍຂອງພຍາ
ມານໄດ້ ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບມະນຸດທັມມະດາ ແຕ່ຕ່ໍສູ້ກັບຜູ້ປົກຄອງ ຜູ້ມີອຳນາດ ເຈ້ົາໂລກທ່ີ
ຢູ່ໃນໂມຫະຄວາມມືດແຫ່ງໂລກນ້ີ ແລະຕ່ໍສູ້ກັບກຳລັງວິນຍານຝ່າຍຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໃນອາກາດສະຖານ ເຫດ 
ສັນນ້ັນ, ຈ່ົງຮັບເອົາຍຸທພັນຄົບຊຸດຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ເພື່ອທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດຕ່ໍຕ້ານໃນວັນຊ່ົວຮ້າຍ
ນ້ັນ ແລະເມ່ືອເຮັດແລ້ວຈະຢູ່ຢ່າງໝນຄົງໄດ້  ( ເອເຟໂຊ 6: 10- 13). 

       ກ່ອນອ່ືນໝົດພວກເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບສົງຄາມດ້ານຄວາມຄິດ,    ບ່ໍແມ່ນການຕ່ໍສູ້ໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນເທ່ົານ້ັນ. 
ເພາະສະນ້ັນ, ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງສູ້ຮົບກັບຄວາມຄິດນ້ີດ້ວຍແນວທາງຄວາມຄິດທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດ
ຕຽມພວກເຮົາໃຫ້ມີແນວຄິດຈິດໃຈຢ່າງພຣະອົງ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ມີປະສົບການກັບຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະ
ຄຣິດ.   ພວກເຮາົເຫັນໂດຍຜ່ານ “ມູມມອງ” ຂອງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະບ່ໍແມ່ນແບບສາຍຕາສ້ັນໆ,  ຄວາມບ່ໍ
ສະບາຍ, ຫຼືຄວາມເຈັບປວດ, ຫຼືຄວາມຢ້ານກົວຂອງພວກເຮົາ, ພຣະເຢຊູໄດ້ພີສູດຊີວິດແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງ   
ພຣະອົງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກນ້ີຜ່ານທາງການເຫັນຊີວິດນິຣັນ; ພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າຄວາມເຈັບປວດ
ແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງການຕາຍຂອງພຣະອົງທ່ີເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ຄວາມພົ້ນອັນນິຣັນຂອງມະນຸດຖືກແຂວນ
ໄວ້ຢູ່ໃນຄວາມສົມດຸນ,  ສະນ້ັນດ້ວຍຈິດໃຈທ່ີຕ້ັງໝ້ັນຢ່າງແນວແນ່ຂອງພຣະອົງຕ່ໍພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາຂອງພຣະ
ອົງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາສຳເຣັດ. 
 

2. 1 ເປໂຕ 4:12-14 
12 ພວກທ່ີຮັກເອີຍ, ຢ່າປລາດໃຈທ່ີພວກທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຮ້ອນຢ່າງແສນສາຫັດເປັນການລອງໃຈ ເໝືອນກັບວ່າ
ເປັນເຫດອັນແປກປລາດເກີດຂ້ືນກັບພວກທ່ານ  13 ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີໄດ້ມີສ່ວນໃນຄວາມທຸກທໍຣະ
ມານຂອງພຣະຄຣິດ   ເພ່ືອວ່າ ເມື່ອສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງປາກົດຂ້ຶນ   ພວກທ່ານກໍຈະໄດ້ຊົມຊ່ືນຍິນດີຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍເໝືອນກັນ  14 ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຖືກໝ່ິນປມາດເພາະພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ ພວກທ່ານກໍເປັນສຸກ ເພາະ
ວ່າພຣະວິນຍານຜູ້ຊົງສະງ່າຣາສີ ຄືພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກທ່ານ 
 
     ພວກເຮົາບ່ໍພຽງແຕ່ມີແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໃນພຣະຄຣິເເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງມີເຫດຜົນທ່ີຈະປິຕິຍິນດີໃນຄວາມ
ທຸກທໍຣະມານຂອງພວກເຮົານຳອີກ. ເປໂຕຮູ້ວ່າອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງເພ່ິນໃນພຣະຄຣິດຈະຖືກລ້ໍລວງໃຫ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍ
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ຄວາມປລາດໃຈແລະເກີດຄວາມສັບສົນເມ່ືອປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ,  ຄືກັບທ່ີເຮົາເປັນຢູ່ໃນທຸກວັນນ້ີ. 
ຫຼາຍເທ່ືອທ່ີພວກເຮົາແກວ່ງຫົວຂອງພວກເຮົາເມ່ືອເຮົາໄດ້ຮັບຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ,  ແຕ່
ການຕອບສນອງນ້ັນແມ່ນ  ຂ້ອນຂ້າງກົງກັນຂ້າມກັບສ່ິງທ່ີອັຄສາວົກເປໂຕກ່າວໄວ້ໃນຈົດໝາຍຂອງເພ່ິນສຳລັບພວກ
ເຮົາ. “ ປິຕິຍິນດີດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ”(ຂ້ໍ 13). ສຳລັບຄົນທ່ີບ່ໍມຄີວາມສັມພັນກັບພຣະຄຣິດ, ຈະມີຄວາມຍິນດີໃນ
ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກນ້ັນ.     ຄວາມຈິງດ່ັງກ່າວອາດຈະເປັນເຣ່ືອງຍາກສຳລັບພວກເຮາົເຖິງແມ່ນເຮົາຈະເຂ້ົາໃຈວ່າ
ພວກເຮົາອາໃສຢູ່ໃນໂລກທ່ີຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ.  ສ່ິງໃດທ່ີເຮັດໃຫ້ຂຸ່ນເຄືອງຫືຼບ່ໍສະດວກສະບາຍຕ້ອງປ່ຽນ  
ໃໝ່ໃນທັນທີເພື່ອຄວາມຜ່ອນຄາຍຄວາມບ່ໍສະດວກສະບາຍທັງໝົດ.   ແຕ່ສຳລັບຜູ້ເຊ່ືອໃນສັດຕະວັດຕ້ົນໆນ້ີ, ຄວາມ
ເປັນຈິງຂອງຄວາມທຸກຍາກລຳບາກແມ່ນເປັນຕ້ົນແບບງ່າຍໆທ່ີພວກເຂົາຍອມຮັບວ່ານ້ັນເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງແບບແຜນ
ຂອງການດຳລົງຊີວິດທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ. 
          ເມ່ືອພວກເຮົາຖືກບ່ົງບອກວ່າເປັນເໝືອນກັບພຣະອົງ  ແລະບອກເລ່ົາເຣ່ືອງຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະອົງ, 
ພວກເຮົາກໍໄດ້ສະແດງເຖິງພຣະກຽດຕິຍົດຂອງພຣະອົງ ແລະນ້ັນແມ່ນເຫດຜົນທ່ີແນ່ນອນສຳລັບການສັຣເສີນ. ຄວາມ
ທຸກທໍຣະມານດ່ັງກ່າວຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມພໍໃຈ.  " ທ່ານໄດ້ຮັບພອນ,  ເພາະວ່າຄວາມຍ່ິງໃຫ່ຽຂອງພຣະວິນ
ຍານແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງຢູ່ກັບທ່ານ"( ຂ້ໍ 14). ພາສາກຣີກໃຊ້ຄຳສັບດ່ັງກ່າວເພື່ອອວຍພອນ ໃຫ້ສັງເກດ
ເຫັນສະພາບແຫ່ງຄວາມສຸກ,  ແຕ່ຜູ້ທ່ີຂຽນພຣະຄັມພີໃໝ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍທ່ີເລິກເຊ່ີງກວ່ານ້ີ.   ສະຖານະການຂອງ
ຄວາມທຸກບ່ໍແມ່ນສາຍເຫດສຳລັບຄວາມສຸກ,  ແຕ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອສາມາດມີປະສົບການກັບສ່ິງຍ່ິງໃຫ່ຽ   ແລະຄົງຢູ່ຖາວອນ: 
ຄວາມໂປດປານຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເປັນທ່ີພໍໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ.  ພຣະພອນແລະຄວາມພໍໃຈມາສູ່
ພວກເຮົາ, ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນໂອກາດຂອງພວກເຮົາແຕ່ວ່າຍ້ອນພຣະເຈ້ົາຢູ່ກັບພວກເຮົາແລະບ່ໍມີຄວາມບົກພ່ອງໃດໆທ່ີສາ
ມາດປຽບທຽບໄດ້! 
 

3. 1 ເປໂຕ 15-19 
15 ແຕ່ວ່າຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດໃນພວກທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມທຸກເພາະເປັນຜູ້ຂ້າຄົນ,  ເປັນຂະໂມຍ,  ເປັນຜູ້ທຳຮ້າຍ,  ຫລືເປັນຜູ້
ທຽວຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບກິດທຸຣະຂອງຄົນອ່ືນ 16 ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຮັບທຸກເພາະມີຊ່ືວ່າເປັນຄຣິສະຕຽນ ກໍຢ່າໃຫຜູ້້ນ້ັນມີຄວາມ
ລະອາຍ ແຕ່ໃຫ້ຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາເພາະຊ່ືນ້ັນ 17 ດ້ວຍວ່າເຖິງເວລາແລ້ວທ່ີການຊົງພິພາກສາຈະຕ້ອງເລ້ີມ
ຕ້ົນທ່ີຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະຖ້າການພິພາກສານ້ັນເລ້ີມຕ້ົນທ່ີພວກເຮົາກ່ອນ   ປາຍທາງຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີບ່ໍ
ເຊ່ືອຟັງຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຢ່າງໃດ    18 ຖ້າຄົນຊອບທັມຈະລອດພົ້ນໄດ້ດ້ວຍຍາກ  ຄົນປມາດພຣະ 
ເຈ້ົາແລະຄົນຜິດບາບຈະໄປຢູ່ໃສ 19 ເຫດສັນນ້ັນໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍທ່ີທົນທຸກທໍຣະມານຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ຈ່ົງຝາກຈິດວິນຍານຂອງຕົນໄວ້ກັບພຣະອົງ ດ້ວຍການປະຕິບັດອັນດີ ຄືໃຫ້ຝາກໄວ້ກັບພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້າງ ຜູ້ທ່ຽງທັມ 
 

     ເປໂຕມີຖ້ອຍຄຳທ່ີຊ້ີແຈງ, ໃຫ້ເຫັນຂ້ໍສັງເກດວ່າຄວາມທຸກທໍຣະມານໃນສະພາບການນ້ີແມ່ນເພ່ືອຄວາມຊອບທັມ. 
ບຸກຄົນໃດນ່ຶງບ່ໍຄວນຊົມຊ່ືນຍິນດີເມ່ືອປະສົບກັບຄວາມທຸກທໍຣະມານຊ່ຶງເປັນຜົນມາຈາກການບ່ໍເຊ່ືອຟັງຂອງຄົນອ່ືນຫືຼ
ການດຳລົງຊີວິດໃນຄວາມບາບ.    ຄວາມທຸກທໍຣະມານສຳລັບການປະພຶດບ່ໍດີເປັນສາຍເຫດໃຫ້ເກີດຄວາມອັບອາຍ, 
ແຕ່ວ່າພວກເຮົາບ່ໍມີຄວາມອັບອາຍໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາທຸກທໍຣະມານໃນການຕິດຕາມພຣະຄຣິດ. ຄວາມອັບອາຍທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຊີວິດທ່ີສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ. ຄວາມທຸກລຳບາກແມ່ນ
ສ່ວນນ່ຶງຂອງຂະບວນການປ່ຽນແປງພວກເຮົາ.  ເມ່ືອຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາຖືກທົດສອບແລະພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມ 
ຈິງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບການສັຣເສີນແລະໄດ້ຮັບກຽດ. 
          ໂປໂລໄດ້ຮູ້ວ່າເຖິງແມ່ນພວກເຮົາອາດຈະສູນເສັຽທຸກສ່ິງທ່ີໂລກນ້ີສາມາດໃຫ້ໄດ້,     ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບສ່ິງທ່ີ
ໂລກນ້ີບ່ໍສາມາດເອົາໄປຈາກເຮົາໄດ້. ແລະນ້ັນແມ່ນສາຍເຫດແຫ່ງຄວາມປິຕິຍິນດີ. ຄວາມທຸກທໍຣະມານສາມາດຫັນ
ປ່ຽນຈຸດສົນໃຈຂອງເຮົາໃນທັນທີ.   ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໃຈໃນບັນຫາຂອງພວກເຮົາເອງ,  ແລະຈຸດປະສົງຂອງພວກ
ເຮົາຈະກາຍເປັນຄົນທ່ີຫຼົງໄຫຼ. ນ້ີແມ່ນມາຈາກຄວາມພາກພູມໃຈທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສຸກແລະຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ
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ທ່ີພຣະເຢຊູມອບໃຫ້ຢູ່ສເມີ,  ແມ່ນແຕ່ໃນເວລາທ່ີປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.  ແຕ່ເມ່ືອພວກເຮົາຄິດກ່ຽວກັບພຣະປະ
ສົງຂອງພຣະຄຣິດແລະຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີພວກເຮາົຈະໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຄວາມທຸກທໍຣະມານກັບພຣະອົງ, ສະງ່າຣາ
ສີບ່ໍສາມາດວັດແທກໄດ້ເພາະວ່າມັນເປັນການງານຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ.  ເພາະວ່າພວກເຮາົເປັນມະນຸດທ່ີອ່ອນແອ, 
ພວກເຮົາຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມລຳບາກອັນໃດ ຫາກບ່ໍມີພຣະອົງ?   ພວກເຮົາແມ່ນໃຜທ່ີຈະອວດອ້າງເຖິງກຳລັງ
ຂອງພວກເຮົາໃນເວລາທ່ີຄວາມທຸກທໍຣະມານຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາອ່ອນແອລົງ  ແລະການສະແດງອອກທ່ີອ່ອນແອທ່ີ
ສຸດຂອງຕົວເຮົາເອງ?  ພວກເຮາົຈະຊ້ີມືໃສ່ຕ່ໍວ່າສວັນຊ້ັນຟ້າໄດ້ຢ່າງໃດເມ່ືອພຣະເຢຊູເຕັມໃຈສະລະພຣະຊົນປະເຊີນ
ກັບຄວາມຕາຍທ່ີໜ້າກຽດຊັງແລະໜ້າຢ້ານກົວແລະໜ້າອັບອາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນຢ່າງນ້ັນ?  
        ບ່ໍມີໃຜທ່ີຕ້ອງການທ່ີຈະທົນທຸກທໍຣະມານ, ແຕ່ເມ່ືອມັນເກີດຂ້ຶນກັບທ່ານ, ກໍຂໍໃຫ້ມັນຜ່ານທ່າງສະງ່າຣາສີອັນງົດ
ງາມຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ຢ່າເມີນເສີຍຕ່ໍສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ເຮັດແລະຜ່ານທາງສະຖານະການຄວາມເຈັບປວດ
ຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ແນ່ນອນພວກເຮົາຈະບ່ໍຊອກຄ້ົນຫາຄວາມທຸກ ແຕ່ພວກເຮາົກໍບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຢ້ານວ່າມັນຈະ
ເກີດຂ້ຶນ. ເຖິງມັນເກີດຂ້ຶນກັບເຮາົ, ກໍຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເດີນໄປກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງໝັ້ນຄົງ.  ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຫຼໍ່ຫຼອມໃຫ້ນັບມື້
ຄ້າຍຄືພຣະຄຣິດຫຼາຍຂ້ຶນ ຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສັນລະເສີນພຣະເຈ້ົາ, ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນໃຫ້ເຫັນພຣະຄຣິດທຳງານໃນ
ຕົວທ່ານ, ທ່ີສາມາດເຮດັໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 
     ທ່ານຈະຍອມເດີນໄປກັບພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານທາງຄວາມທຸກທໍຣະມານຢ່າງຈິງຈັງແນວໃດ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງວິທີ 
ການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ.                                                                               
 

 ຊົມຊ່ືນຍິນດີ.  ເລືອກເອົາການທົດແທນພຣະຄຸນແທນທ່ີຈະຮ້ອງທຸກ. ອ້ອນວອນອະທິຖານຂອບພຣະຄຸນອົງ  
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ,   ບ່ໍວ່າຂະນະນ້ີທ່ານກຳລັງປະເຊີນກັບສ່ິງໃດຢູ່.  ຈົດບັນທຶກເປັນລາຍລະອຽດຈັກສິບຢ່າງທ່ີ
ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກໃນວັນນ້ີ, ແລະນຳເອົາສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນມາເປັນວິຖີການດຳເນີນຊີວິດໃນພຣະຄຣິດ. 

 ຈົດຈຳ.   ເຕືອນສະຕິຕົວທ່ານເອງດ້ວຍຄວາມຄິດຂອງພຣະຄຣິດ, ທ່ອງຈຳ 1 ເປໂຕ 4: 1- 2   “ສັນນ້ັນໂດຍ
ເຫດທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງທົນທຸກທໍຣະມານທາງພຣະກາຍແລ້ວ   ທ່ານທັງຫລາຍກໍຈ່ົງມີຄວາມຄຶດຢ່າງດຽວກັນ
ນ້ັນເປັນເຄ່ືອງອາວຸດເໝືອນກັນ ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີທົນທຸກທໍຣະມານທາງກາຍກໍໄດ້ຢຸດເສັຽຈາກການຜິດບາບເພື່ອ
ຈະບ່ໍດຳເນີນຊີວິດທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ໃນໂລກຕາມຄວາມປາຖນາຂອງມະນຸດ ແຕ່ດຳເນີນໄປຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ" 

 ຈ່ົງຟັງ. ສົນທະນາກັບຜູ້ເຊ່ືອຄົນອ່ືນໆກ່ຽວກັບການທົດລອງແລະຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານ. ຟັງເຣ່ືອງການເດີນ 
ໄປກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງເລິກເຊ່ີງຂອງພວກເຂົາມີປະສົບການອັນໃດ.  ໃຫ້ຄຳອ້ອນວອນອະທິຖານແລະການສັຣ
ເສີນຕາມຄວາມຕ້ອງການ. 

 

        ທ່ານດາຍອີຣິກ ໂບໂຮເຟ ີ ຂຽນວ່າ " ຄວາມທຸກທໍຣະມານ...   ແມ່ນເຄ່ືອງໝາຍຂອງການເປັນລູກສິດທ່ີແທ້ຈິງ, 
ລູກສິດບ່ໍຢູ່ເໜືອຄຣູຂອງຕົນ." ເຊ່ັນດຽວກັບ ໂຈນີ ແອເຣັກເຊີນ ແລະ ດາຍອີຣິກ ໂບໂຮເຟີ,   ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຖືກ
ເອ້ີນເຂ້ົາຮ່ວມຢູ່ໃນລະດັບໃດນ່ຶງຂອງຄວາມທຸກ. ທາງທ່ີພວກເຮົາຕອບສນອງຄວາມທຸກທໍຣະມານເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມ
ແຕກຕ່າງໃນການເດີນໄປກັບພຣະຄຣິດ.  
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 

http://www.lsbf.org/
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 12 ກໍຣະກະດາ 2020 (07-12 –2020) 

__________________________________________ 
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                  ຄວາມຫວັງອັນສູງສຸດຂອງພວກເຮົາ               
                                     
                                 ດົນປານໃດແລ້ວທີ່ທ່ານມີຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເໝາະສົມກັບການເດີນທາງ? 
 
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພວກເຮາົມີຄວາມຫວັງໃນພຣະຄຣິດວ່າມ້ືນຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເຣັດຢ່າງເຕັມທີ່. 

 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
        ແມ່ນຫຍງັຄສ່ິືງທ່ີພວກເຮາົຫວັງວ່າໃນວັນນຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເຣັດຢ່າງເຕັມທີ່. C.S. Lewis ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ສມັຍ
ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງແລະເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມທຸກໂສກເສ້ົາໃນເວລານັ້ນ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຢ່າງຫຼວງ 
ຫຼາຍໃນປະເທດອັງກິດ. ນອກຈາກນ້ັນ, Lewis ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມເສົ້າສລົດໃຈຕໍ່ການຕາຍຂອງພັລຍາຂອງລາວ, ຈອຍ 
ຜູ້ທ່ີໄດ້ເສັຽຊີວິດໄປຫັຼງຈາກມີອາການເຈັບປ່ວຍໃນໄລຍະບໍ່ດົນພາຍຫັຼງການແຕ່ງງານຂອງພວກເຂົາ.    ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ ຄວາມທຸກທໍຣະມານແລະການທໍ້ຖອຍໝົດກຳລັງໃຈທ່ີບົ່ງບອກເຖິງຊີວິດຂອງ Lewis  ບ່ໍພຽງເບ່ິງແຕ່ວ່າມັນເປັນ
ການກະຕຸ້ນການຂຽນຂອງລາວ. ນຶ່ງໃນຄວາມສຳເຣັດທີ່ຍ່ິງໃຫ່ຽທ່ີສຸດຂອງລາວ, ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງຜູ້ເຊ່ືອຖພືຣະຄຣິດ, 
Lewis ຂຽນວ່າ:   “ ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາພົບໃນຕົວເອງວ່າການຕັດສິນໃຈທ່ີບໍ່ມີປະສົບການໃດໆໃນໂລກນ້ີ  ທີ່ສາມາດຕອບ 
ສນອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້, ຄຳອະທິບາຍທ່ີເປັນໄປໄດ້ທ່ີສຸດກໍຄຂ້ືາພະເຈ້ົາຖືກສ້າງຂ້ຶນສຳລັບໂລກອື່ນ, ຖ້າຄວາມເປັນ
ມະນຸດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ຕອບສນອງຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການ, ຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ພີສູດວ່າປະສົບການທັງໝົດວ່າເປັນຄົນຫຼອກລວງ. 
ເປັນໄປໄດ້ທ່ີຄວາມສນຸກສນານຂອງໂລກບ່ໍໄດ້ຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການນ້ັນເລີຍ ພຽງແຕ່ເຮດັໃຫ້ຕ່ືນຕົວ  ເພ່ືອນຳ 
ສເນີສ່ິງທີ່ເປັນຄວາມຈິງ…... ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຮັກສາຕົວເອງໃຫ້ມີຄວາມປາຖນາສຳລັບປະເທດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແທ້ໆ,  
ຊ່ຶງຂ້າພະເຈົ້າຈະບ່ໍພົບຈົນກວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະຕາຍ.” 
    ເນ່ືອງຈາກວ່າຄຣິສຕຽນໄດ້ຮັບຊີວິດນິຣັນໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ກຳລັງຈະມາ, ພວກເຮາົມີຄວາມຫວັງ. ການ
ທົດລອງໃນຊີວິດນ້ີໃນມ້ືນ່ຶງຈະນຳໄປສູ່ຊີວິດແຫ່ງຄວາມສຸກແລະຄວາມສງົບຊ່ົວນຣັິນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. 1 ເປໂຕ 5: 5ຂ-7 

5 ເໝືອນດ່ັງນັ້ນແຫລະ, ພວກທ່ານຜູ້ມີອາຍອຸ່ອນກວ່າ ຈ່ົງນ້ອມຟັງພວກເຖ້ົາແກ່ ພວກທ່ານທຸກຄົນຈົ່ງເອົາຄວາມຖ່ອມ
ໃຈເປັນເຄ່ືອງຄາດແອວໄວ້   ໃນການປະຕິບັດເຊ່ິງກັນແລະກັນ  ດ້ວຍວ່າ, “ພຣະເຈ້ົາຊົງຕໍ່ສູ້ຄົນທ່ີຈອງຫອງ ແຕ່ຊົງປະ
ທານພຣະຄຸນແກ່ຄົນທ່ີຖ່ອມໃຈລົງ” 6 ເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍ ຈ່ົງຖ່ອມໃຈລົງໃຕ້ພຣະຫັດອັນຊົງຣິດຂອງພຣະເຈົ້າ 
ເພ່ືອວ່າພຣະອົງຈະຊົງຍົກພວກທ່ານຂຶ້ນເມ່ືອເຖິງເວລາອັນຄວນ  7 ຈົ່ງປະຄວາມກະວົນກະວາຍຂອງພວກທ່ານໄວກັ້ບ 
ພຣະອົງ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຫ່ວງໃຍພວກທ່ານຢູ່ 

 
      ເປໂຕໃຊ້ຄຳເວ້ົາທ່ີເປັນເອກລັກສະເພາະທີ່ສຸດທ່ີພວກເຮາົແປເປັນພາສາອັງກິດວ່າ  “ ເຄື່ອງນຸ່ງ”   ມັນເປັນເວລາ 
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ດຽວທີ່ພວກເຮາົເຫັນຄຳສັບຊ່ຶງບ່ໍທັມມະດາທີ່ໃຊ້ໃນພຣະຄັມພີໃໝ,່  ຊ່ຶງໄດ້ບລັຍາຍເຖິງການນຸ່ງຜ້າກັນເປ້ືອນໂດຍຂ້າ
ທາດ. ຂ້າທາດໄດ້ນຸ່ງຜ້າກັນເປ້ືອນຫ່ໍຫຸ້ມເຄ່ືອງນຸ່ງຊ້ັນນອກຂອງເຂົາ  ໄດ້ຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພວກເຂົາຈາກ
ພວກທີ່ມີເສຣີພາບ. ເປໂຕກຳລັງສັ່ງໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອມີຄວາມຖ່ອມຕົວຄືກັບເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຂ້າທາດ. ແນ່ນອນເປໂຕຈະຕ້ອງ
ມີຄວາມຄິດດ່ັງກ່າວໃນເວລາພຣະເຢຊູຖອດເສ້ືອຄຸມຊ້ັນນອກອອກມັດອ້ອມແອວຂອງພຣະອົງ, ແລ້ວເອົາອ່າງນ້ຳມາ, 
ແລະລ້າງຕີນຂອງພວກສາວົກ.   ເຫ່ົຼາສາວົກເກີດຄວາມຜິດຫວັງບໍ່ອາດຍອມຮັບໄດ້ກັບທ່າທີການກະທຳຂອງພຣະອົງ
ເມ່ືອພຣະເຢຊູຖອດເສື້ອຄຸມຂອງພຣະອົງອອກແລະລ້າງຕີນພວກເຂົາ.   ບາງທີເຫດການນ້ີເຮດັໃຫ້ບ່ໍພໍໃຈວ່າພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາເຮດັໃຫ້ເສ່ືອມເສັຽກຽດ ເປໂຕກໍຕ່ໍວ່າທັນທີ. ເພ່ືອສລູບການລ້າງຕີນຂອງພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ບອກກັບພວກເພ່ິນວ່າ: “ທ່ານທັງຫລາຍເອ້ີນເຮົາວ່າອາຈານ ແລະນາຍເຈ້ົາ ພວກທ່ານເອ້ີນຖືກຕ້ອງແລ້ວເພາະ
ເຮາົເປັນຢ່າງນ້ັນເຫດສັນນ້ັນເຮົາຜູ້ເປັນນາຍແລະອາຈານຂອງພວກທ່ານໄດ້ລ້າງຕີນຂອງທ່ານ ພວກທ່ານກໍຄວນລ້າງ
ຕີນຂອງກັນແລະກັນເໝືອນກັນ ດ້ວຍວ່າເຮາົໄດ້ວາງແບບຢ່າງໃຫ້ພວກທ່ານແລ້ວ ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ເຮັດເໝືອນດັ່ງເຮາົ
ໄດ້ເຮດັຕ່ໍພວກທ່ານແລ້ວ ເຮາົບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ຂ້ອຍໃຊ້ບ່ໍຫ່ອນໃຫຍ່ກວ່ານາຍຂອງຕົນ ຜູ້ທ່ີຖືກ
ໃຊ້ໄປບ່ໍຫ່ອນໃຫຍ່ກວ່າຜູ້ໃຊ້ຕົນໄປນັ້ນ" 
      ເປໂຕໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເຮັດຕາມຕົວຢ່າງນ້ີ, ແລະດຽວນ້ີທ່ານກໍກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນອ່ືນໆເຮດັຄກັືນ: “ຈົ່ງຫຸ້ມຫ່ໍຕົວ
ທ່ານດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວ.” ຄວາມຖ່ອມຕົວຈະສ້າງບັນຍາກາດແຫ່ງຄວາມສນິດສນົມກັບພຣະເຈົ້າ.   ບ່ໍມີມະນຸດຄົນ
ໃດທ່ີສາມາດເດີນກ່ອນໜ້າພຣະຜູ້ຊ່ວຍໄດ້. ຄວາມຖ່ອມຕົວເປັນການກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງຕ່ໍການຍອມຈຳນົນຂອງພວກ
ເຮາົຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະສິດທິອຳນາດຂອງພຣະອົງ,   ເມ່ືອເຮົາຍອມຢູ່ໃຕພ້ຣະຫັດອັນຍ່ິງໃຫ່ຽຂອງພຣະອົງ,   ພວກເຮົາກໍ
ຍອມຮັບຮູ້ການຄວບຄຸມດູແລຂອງພຣະອົງຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຮາົ, ພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງໃນຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງ
ພວກເຮາົ, ແລະການເສັຽສລະຂອງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງທ່ີມີຊີວິດຢູ່. 
      ການຖ່ອມຕົວເປັນທ່ີຍອມຮັບຮູ້ວ່າເປັນຂອງຂວັນທ່ີບໍ່ສາມາດໄດ້ມາຈາກມືຂອງພວກເຮາົເອງ; ແຕເ່ປັນຂອງພຣະ
ຣາຊທານແຫ່ງພຣະຄຸນຈາກພຣະບິດາຜູ້ທີ່ຊົງຮັກ, ຜູ້ທ່ີເປັນຫ່ວງເປັນໃຍພວກເຮົາຢ່າງເລິກເຊ່ິງ.  ໃນການຍອມຈຳນົນ
ຖ່ອມຕົວລົງຕ່ໍພຣະເຈ້ົົາ, ພວກເຮົາກຍໍອມມອບຄວາມກັງວົນໃຈທັງໝົດຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຮົາຍອມຮັບ
ວ່າພວກເຮາົບ່ໍສາມາດເຮດັສິ່ງໃດໄດ້ກັບພາຣະທີ່ໜັກຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ດູແລພວກເຮົາຊົງເຮດັໄດ້, ເຖິງ
ແມ່ນຄວາມຖ່ອມຕົວບ່ໍແມ່ນສະພາບສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາ.  ແຕ່ວັນນ່ຶງເມ່ືອຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາມາ
ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ພວກເຮາົຈະໄດ້ຮັບກຽດ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 

2. 1 ເປໂຕ 5: 8- 9  
8 ທ່ານທັງຫລາຍຈົ່ງຄອຍລະວັງຕົວແລະເຝົ້າຢູ່ ດ້ວຍວ່າສັດຕຣູຂອງພວກທ່ານຄມືານ ທຽວວົນວຽນໄປມາເໝືອນໂຕ
ສິງທີ່ແຜດສຽງຊອກຫາຄົນທີ່ມັນຈະກັດກິນໄດ້  9 ຈ່ົງຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕຣູນັ້ນດ້ວຍໃຈໝ້ັນຄົງໃນຄວາມເຊ່ືອ ໂດຍຮູ້ແລ້ວວ່າ 
ພ່ີນ້ອງຂອງພວກທ່ານທົ່ວໂລກກໍປະສົບກັບຄວາມທຸກລຳບາກຢ່າງດຽວກັນນີ້ 
 
     ເຖິງແມ່ນພວກເຮາົມີຄວາມຖ່ອມຕົວຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະພັກພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮາົກໍຄວນຕຽມພ້ອມແລະເຝ້ົາລະວັງ. ພວກ
ເຮາົບ່ໍຄວນປມາດຫືຼຕລີາຄາຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງສັດຕຣູຕ່ຳເກີນໄປ. ເປໂຕໄດ້ບັນຍາຍເຖິງສັດຕຣູວ່າເປັນເໝືອນສິງ
ໂຕທີ່ມີກຳລັງແຂງແຮງ, ແຜດສຽງຮ້ອງຄຳລາມ, ຢ່າງບໍ່ຢຸດຍ້ັງ, ແນ່ນອນ ຄຳຕັກເຕືອນເຫ່ົຼານີ້ບໍ່ມີຈຸດປະສົງເຮດັໃຫ້ເຮົາ
ຢ້ານ, ແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາມີສະຕລິະວັງຕົວ.  ການຕ່ໍສູ້ແມ່ນຄວາມຮຸນແຮງ, ຄູ່ຕ່ໍສູ້ນ້ັນເປັນເຣ່ືອງຈິງ,  ວັນຊ່ົວຮ້າຍແລະເວ
ລາກໍສັ້ນເຂົ້າມາ! ພວກເຮາົບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຫລັບຕາລົງໄດ້ໃນຂະນະທ່ີຊາຕານກຳລັງທ່ຽວວົນວຽນໄປມາຢູ່ນີ້. 
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    ຊາຕານມີຄວາມແຂງແຮງ, ແຕ່ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮາົເປັນພ້ືນຖານສຳລັບການຕ່ໍຕ້ານຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາ
ບໍ່ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານກັບມານຊາຕານດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຂອງພວກເຮາົເອງ ວ່າຊາຕານເປັນສັດຕຣູທ່ີອ່ອນແອແລະພວກເຮົາ
ຮັບໃຊ້ກະສັດທີ່ເອົາຊະນະມັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍ. 
       ເປັນໜ້າສົນໃຈວ່າເປໂຕໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຄວາມທຸກທໍຣະມານທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນທົ່ວໂລກ ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ເພ່ິນໄດ້ໃຫ້ການສນັບສນຸນຄວາມຕ້ັງໃຈຜູ້ອ່ານຂອງເພ່ິນ.  ເຂົາເຈ້ົາສາມາດຕ້ານທານກັບຊາຕານໄດ້ແນວໃດແລະຢືນ
ຢູ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງໄດ້ຢ່າງໃດ? ເຂົາເຈົ້າສາມາດຕໍ່ສູ້ໄດ້ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ພຽງຄົນດຽວ ແລະຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ
ອື່ນໆ ກໄໍດ້ປະເຊີນໜ້າ ແລະຕໍ່ສູ້ການລໍ້ລວງແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານຢ່າງດຽວກັນ. 
        ຄວາມຈິງອັນດຽວກັນໃນທຸກວັນນີ້. ເມ່ືອປະເຊີນໜ້າກັບການຂົ່ມເຫັງຫືຼການທົດລອງຫືຼວັນຫຍຸ້ງຍາກ, ພວກເຮົາ
ຕ້ອງຈຳໄວ້ວ່າພວກເຮາົບ່ໍໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວ; ຜູ້ເຊ່ືອຄົນອື່ນໆໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດກໍກຳລັງປະສົບກັບຄວາມທົນທຸກ
ທໍຣະມານທ່ີຮ້າຍແຮງກ່ວາເກ່ົາໃນທົ່ວທຸກມຸມໂລກ. ການຄົ້ນຄວ້າທາງອິນເຕີເນັດໃນໄວໆນີ້ກ່ຽວກັບຄຣິສຕະຈັກທ່ີຖືກ
ກົດຂີ່ຂ່ົມເຫັງ, ແລະທ່ານຈະຖືກນຳມາສູ່ການຍອມຮັບຮູ້ສິ່ງທ່ີໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພາກສ່ວນອື່ນຂອງໂລກທ່ີ
ປະເຊີນໜ້າເປັນປະຈຳທຸກວັນ, ທຸກໆເດືອນ, ໂດຍສະເລັ່ຽດ່ັງນີ້: 
 ຄຣິສຕຽນ 345 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍຍ້ອນເຫດຜົນກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອ. 
 ໂບດ 105 ແຫ່ງແລະອາຄານຄຣິສຕະຈັກຖືກໂຈມຕີເຜົາທຳລາຍ. 
 ຊາວຄຣິສຕຽນ 219 ຄົນຖືກກັກຂັງໂດຍບ່ໍມີການດຳເນີນຄະດ,ີ ຖືກຈັບຕົວ, ຕັດສິນລົງໂທດແລະຈຳຄຸກ. 

 
ເມ່ືອພວກເຮົາຮູ້ຈັກຄຣິສຕະຈັກທີ່ຖືກຂ່ົມເຫັງໃນທົ່ວໂລກ, ຂໃໍຫ້ຫັນຄວາມຮັບຮູ້ນັ້ນເຂົ້າມາສູ່ການອະທິຖານ. 

ຂໃໍຫ້ອະທິຖານເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກທີ່ຖືກຂ່ົມເຫັງໃນທ່ົວໂລກ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເຣ່ືອງຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນພຽງການກະຕຸ້ນຄວາມ
ຮູ້ສຶກຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຖືກຜັກດັນເຮດັບາງສ່ິງຜ່ານການອ້ອນວອນອະທິຖານຂອງພວກເຮາົ. 
 

3. 1 ເປໂຕ 5:10-11 
10 ແລະເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ທົນທຸກຢູ່ຊ່ົວຂນະນຶ່ງແລ້ວ ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຄຸນທັງໝົດ, ຜູ້ໄດ້ຊົງເອ້ີນພວກທ່ານໃຫ້
ເຂ້ົາໃນສະງ່າຣາສີອັນຕລອດໄປໃນພຣະຄຣິດ ພຣະອົງເອງຈະຊົງໂຜດແປງໃຈພວກທ່ານໃຫ້ຕັ້ງຂ້ຶນໃຫມ່ ແລະຕ້ັງໝັ້ນ
ຄົງຢູ່ໃຫ້ມີກຳລັງຂ້ຶນ  ແລະຊົງບັນດານໃຫ້ມີຮາກອັນແນ້ນໜາ    11 ຣິດທານຸພາບຈົ່ງມີແຕ່ພຣະອົງຕລອດໄປເປັນນິດ 
ອາແມນ 

 

       ເປໂຕໄດ້ຍົກຍ້ອງຄວາມສລາດສລຽວຂອງພຣະເຈ້ົາຈາກຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບພຣະຄຸນທຸກຢ່າງ.    ພວກເຮາົໄດ້ຮັບຄວາມ 
ຫວັງ, ການຊົງຮຽກເອ້ີນ,  ການຈັດຕຽມ,  ຄວາມເຂ້ັມແຂງ,  ການຟ້ືນຟູ,  ຄວາມສຸກ,  ຄວາມອົດທົນ, ແລະການຕອບ 
ແທນຈາກພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ.    ຈົ່ງເບ່ິງການກະທຳຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ເປໂຕຢືນຢູ່   ຄກັືບການສ້າງພ້ືນຖານອັນໜັກ 
ແໜ້ນຂອງຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮາົໃນພຣະຄຣິດ. 
 ຟ້ືນຟູ.  ພຣະເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສົມບູນແລະປັບປຸງສິ່ງທີ່ອາດຕ້ອງການການສ້ອມແປງ. ນ້ີສະແດງ

ໃຫ້ເຫັນຄວາມຄິດຂອງການແກ້ໄຂເຄືອຂ່າຍ  ຫືຼການທອບກະດກູໃຫ້ເຂົ້າທ່ີເມ່ືອກະດູກເຄ້ືອນອອກຈາກຂໍ້ຕ່ໍ. 
ພຣະເຈ້ົາເອງຈະເປັນຜູ້ຈັດການໃຫ້ຖືກຕ້ອງເພ່ືອຈະບ່ໍມີສ່ິງໃດຂາດຫາຍໄປໃນຂະນະທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງພວກ
ເຮາົໃຫ້ເປັນເໝືອນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ. 

 ການຊົງສ້າງ. ນີ້ໝາຍເຖິງການເສີມສ້າງໃຜຜູ້ນຶ່ງໃຫ້ເຕີບໃຫ່ຽ, ແລະນຳເອົາຄວາມຄິດທ່ີກ້າວໄປຂ້າງໜ້າດ້ວຍ
ຄວາມໝັ້ນຄົງ.   ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຟ້ືນຟູພວກເຮົາ ພຣະອົງກໍຊົງປະທານພ້ືນຖານອັນໝ້ັນຄົງແຂງແກ່ນໃຫ້ກັບ



 4 

ພວກເຮາົໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດຕາມຄວາມພ້ົນຂອງພວກເຮົາ   ໃນຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມກັບພຣະ  
ທັມຂ່າວປະເສີດ ( ຟີລິບປອຍ 1: 27). 

 ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ.  ການໃຊ້ຄຳນີ້ຂອງເປໂຕເປັນຄຳອະທິບາຍດ້ວຍຕົວເອງ, ເພາະວ່າໄດ້ມາຈາກຮາກຄຳ
ສັບທ່ີມີຄວາມໝາຍ ຄວາມເຂ້ັມແຂງ. ເປັນການລະນຶກເຖິງຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີບອກຕ່ໍຊົນຊາດອິສຣາ
ເອນວ່າ:  ຢ່າຊູ່ຢ້ານ,  ເພາະວ່າເຮາົຢູ່ກັບເຈົ້າ;  ບ່ໍຕ້ອງຢ້ານ, ເພາະເຮົາແມ່ນພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ, ມືຂວາຂອງ
ເຮາົ” (ເອຊາຢາ 41: 10)ໃນຄວາມອ່ອນແອຂອງພວກເຮົາ, ພຣະເຈົ້າສະແດງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງພຣະອົງ
ຜ່ານພວກເຮາົ( 2 ໂກຣິນໂທ 12: 9-10). 

 ການສນັບສນຸນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ວາງພ້ືນຖານຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍແມ່ນພຣະເຢຊູເອງທີ່ເປັນພ້ືນຖານຂອງ
ພວກເຮາົ(1 ເປໂຕ 2: 6-7). ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄຳເວ້ົາອັນດຽວກັນນັ້ນເມ່ືອພຣະອົງອະທິບາຍວ່າຄົນທ່ີສລາດສ້າງ
ເຮອືນຂອງລາວຢູ່ເທິງພ້ືນຖານດານຫີນແຂງ, ສະນັ້ນເຮດັໃຫ້ມັນສາມາດຕ້ານທານກັບຝົນຕົກ, ນ້ຳຖ້ວມລ້ົນ 
ທ່ີພັດທັ່ງມາແລະຄື້ນລົມແຮງພັດ ( ມັດທາຍ 7: 24- 25). 

       ດັ່ງທີ່ເປໂຕນຳພາພວກເຮົາໄປສູ່ຮູບພາບທີ່ກວ້າງໃຫ່ຽ.  ພວກເຮາົອາດຈະ “ ທົນທຸກທໍຣະມານພຽງຊ່ົວຄາວ” ( ຂໍ້ 
10), ແຕ່ກໍຄ້າຍຄືມືຂອງພຣະອົງຊວ້ານເບົາໆທ່ີປາຍຄາງຂອງພວກເຮາົ ແລະຊວ້ານໜ້າພວກເຮົາຂຶ້ນໃຫ້ເພັງເບ່ິງຈາກ
ທ່ີເປັນຂອງຊ່ົວຄາວໄປສູ່ອັນທີ່ໝ້ັນຄົງຢູ່ເປັນນິດ. ພວກເຮາົໄດ້ຖືກເອ້ີນໃຫ້ຮັບເອົາສະງ່າຣາສີນຣັິນຮ່ວມກັບພຣະຄຣິດ. 
ສີ່ຖ້ອຍຄຳຂ້າງເທິງທີ່ສ່ອງແສງຄືກັບແສງສະຫວ່າງໃນຄວາມມືດ   ແລະການທົດລອງນ້ັນແມ່ນຈະຄົງຢູ່ຊ່ົວຂະນະນຶ່ງ  
ກສ້ິໍນສຸດລົງ. ມັນຈະບໍ່ຢູ່ຕລອດໄປ, ແລະຈະບໍ່ຄອບງຳຊີວິດຂອງພວກເຮາົທ່ີຢູ່ກັບພຣະຄຣິດ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

       ທ່ານຈະເຮດັແນວໃດເພ່ືອຮັກສາທັສນະຄະຕນິິຣັນກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງທ່ີໄດ້ຮັບພອນນ້ັນ ຄພືຣະຄຣິດຂອງທ່ານ? 
ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:                                                                                

 
 ຈົ່ງຂຽນ. ທົບທວນເບ່ິງວ່າກອງປະຊຸມນີ້ ຫືຼການສຶກສາຫົກພາກ ໄດ້ສອນທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງ.   ບັນທຶກ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງແລະທ່ີສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ໍທ່ານ. 
. 

 ອະທິຖານ. ຂຽນພຣະທັມ 1 ເປໂຕ 5: 5ຂ- 11 ແລະໃຊ້ມັນເປັນຄູ່ມືສຳລັບການອະທິຖານ. ຂະນະທີ່ທ່ານອະ
ທິຖານ, ຈົ່ງຍອມຈຳນົນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະພຣະປະສົງນຣັິນຂອງພຣະອົງສຳລັບຊີວິດຂອງທ່ານ. 
 

 ອະທິຖານຮ່ວມກັນ. ເຂົ້າຮ່ວມກັບຜູ້ເຊ່ືອຄົນອື່ນໆຈຳນວນນ່ຶງແລະອະທິຖານຮ່ວມກັນສຳລັບຄຣິສຕະຈັກທີ່
ຖືກຂົ່ມເຫັງ. ບັນຊີລາຍຊ່ືການອະທິຖານທີ່ເປັນປໂຍດສາມາດພົບໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດ.  

 
        ພວກເຮົາທຸກຄົນບ່ໍອາດເຫັນປະເພດຂອງຄວາມໂສກເສົ້າແລະຄວາມເຈັບປວດທ່ີ C.S. Lewis ໄດ້ປະສົບໃນຊີ
ວິດຂອງລາວ, ແຕ່ຄວາມທຸກທໍຣະມານທ່ີແຕກຕ່າງຈະມາເຖິງແນ່ນອນ.   ຖ້າພວກເຮາົຈະແນມເບິ່ງຄວາມຫວັງໃນອະ
ນາຄົດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະຍົກຍ້ອງພຣະເຈ້ົາໃນທີ່ນ້ີແລະດຽວນ້ີ. 
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 19 ກໍຣະກະດາ 2020 (07-19-2020) 

__________________________________________ 
                            ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຕອບສນອງແນວໃດຕ່ໍການເມືອງ                   
                                      
                               ທ່ານຈ່ືຫຍັງໄດ້ແດ່ກ່ຽວກັບປະສົບການການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງແລກຂອງທ່ານ? 
 
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ຈ່ົງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນພຣະຄຣິດໃນວິທີທີ່ທ່ານພົວພັນກັບການເມືອງແລະຣັຖບານ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ 
       ການເມືອງສາມາດເປັນສນາມຮົບຈິງ ໂດຍສະເພາະສຳລັບຊາວຄຣິສຕຽນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ສ່ິງນີ້ເມ່ືອຂ້າພະ
ເຈ້ົາຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນຄະນະໂຮງຮຽນທ້ອງຖ່ິນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ໃນຂະນະທ່ີນັກການເມືອງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນທ່ີໄດ້ຮັບ 
ຊາວຄຣິສຕຽນກໍຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມສັມພັນກັບຂະບວນການດ່ັງກ່າວ. 
         ໃນຊ່ວງເວລາທ່ີມີການໂຕ້ຖຽງກັນເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າທ່ີຢາກສຳເຣັດເປົ້າໝາຍ, ແຕ່ພວກເຂົາຢາກ
ໄດ້ຮັບຄວາມສຳເຣັດນ້ັນໂດຍວິທີລະເມີດຫລັກການຂອງຄຣິສຕຽນ.  ຂ້າພະເຈ້ົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ການສນັບສນຸນບາງສິ່ງ
ບາງຢ່າງດີໄດ້ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງຕົກເຂ້ົາໄປໃນເສ້ັນທາງຕ່ໍສູ້ເຣ່ືອງທີ່ກ່ຽວກັບພຣະຄມັພີ. 
         ປໂຍກທ່ີວ່າ “ ສຸດທ້າຍສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍ,”  ຊ່ຶງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບນັກປຊັະຍາ ມາກຊີ ອາເວີລີ ໃນ
ສັດຕະວັດທີ 16. ລາວໄດ້ຂຽນໃນຜົນງານຊ້ິນນຶ່ງຂອງລາວ. “ ເຖິງແມ່ນການກະທຳດັ່ງກ່າວຈະລົງໂທດຜູ້ກະທຳກຕໍາມ, 
ແຕ່ພາຍລຸນມາກອໍາດເຮດັໃຫ້ລາວເປັນຄົນຊອບທັມ.” ມາກຊີ ອາເວີລ ີເຊ່ືອຢ່າງໝັ້ນໃຈວ່າ,   ຖ້າເປ້ົາໝາຍຂອງພວກ
ເຮາົດີ, ຫັຼງຈາກນ້ັນພວກເຮາົກໍມີອິສຣະທ່ີຈະໃຊ້ວິທີໃດກໍໄດ້ທ່ີຈຳເປັນຕ້ອງກະທຳເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ, ແຕ່ໜ້າເສັຽ
ດາຍ,  ຄຣິສຕຽນໃນທຸກມ້ືນີ້ເບ່ິງຄືວ່າຈະເຂ້ົາໃນແນວຄິດແນວນັ້ນ,  ແຕ່ທ່ານຈະບໍ່ພົບແນວຄິດແນວນ້ັນໃນພຣະຄມພີ. 
ໃນຄວາມເປັນຈິງ,  ພຣະເຈ້ົາເອີ້ນພວກເຮາົໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານທ່ີແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສ້ິນເຊີງ: ມາດຕະຖານຂອງການ
ເຊ່ືອຟັງແລະຄວາມຮັກຊ່ຶງຈະເຫັນໄດ້ໃນວິທີທ່ີພວກເຮາົຕອບສນອງຕໍ່ການເມືອງແລະຣັຖບານ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. ໂຣມ 13: 1-4 

1 ທຸກຄົນຈົ່ງຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ມີອຳນາດປົກຄອງ ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີອຳນາດອັນໃດທ່ີບໍ່ໄດ້ມາຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະຜູ້ທ່ີມີອຳ
ນາດນັ້ນກແໍມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕັ້ງຂ້ຶນ  2 ເຫດສັນນັ້ນຜູ້ທ່ີຂັດຂືນອຳນາດນັ້ນ ກຂັໍດຂືນຜູ້ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕັ້ງຂ້ຶນ 
ແລະຜູ້ທ່ີຂັດຂືນນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາລົງໂທດ  3 ເພາະວ່າຜູ້ປົກຄອງນ້ັນບ່ໍເປັນໜ້າຢ້ານສຳລບັຄົນທີ່ເຮັດການດ ີ
ແຕ່ເປັນໜ້າຢ້ານສຳລັບຄົນທ່ີເຮັດການຊ່ົວ ເຈົ້າບ່ໍຢາກຢ້ານຜູ້ມີອຳນາດຫລ ືຖ້າດັ່ງນ້ັນຈ່ົງເຮດັແຕ່ການດ ີແລ້ວເຈົ້າກໍຈະ
ໄດ້ເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ມີອຳນາດນັ້ນ  4 ເພາະວ່າຜູ້ປົກຄອງນັ້ນເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າເພ່ືອໃຫ້ປໂຍດແກ່ເຈ້ົາ ແຕ່
ວ່າຖ້າເຈ້ົາເຮດັການຊ່ົວຈ່ົງຢ້ານ ເພາະວ່າຜູ້ປົກຄອງນັ້ນບ່ໍໄດ້ຖືດາບໄວ້ຊ່ືໆ ທ່ານເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາ ເປັນຜູ້ໃຊ້
ຄວາມຮ້າຍຂາດແທນພຣະເຈ້ົາແກ່ທຸກຄົນທ່ີເຮດັການຊ່ົວ 
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       ຖ້າທ່ານຈິນຕະນາການວ່າຊີວິດໃນອານາຈັກໂຣມັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມສງົບສຸກ, ສນຸກສະບາຍ, ຈະເຣີນຮຸ່ງ 
ເຮອືງ, ແລະອຸດົມສົມບູນຂຶ້ນໄປເລ້ືອຍໆ , ໃຫ້ຄິດເບ່ິງໃໝ,່ ຄວາມຈິງກໍຄືວ່າການເປັນຂ້າທາດ, ການຂ່ົມເຫງທາງເພດ, 
ຄວາມຮຸນແຮງ,  ຄວາມໂຫດຮ້າຍ,  ການທຸຈຣິດ,  ແລະການສໍ້ຣາດບັງຫຼວງແມ່ນມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນສຕັະວັດທຳອິດ.   ນ້ັນ
ແມ່ນຢູ່ໃນທ່າມກາງສ່ິງທັງໝົດນ້ີທີ່ໂປໂລໄດ້ຂຽນເຖິງເພ່ືອຕັກເຕືອນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຊາວໂຣມັນ:   “ ໃຫ້ທຸກຄົນຍອມຢູ່ໃຕອ້ຳ
ນາດການປົກຄອງ”( ຂໍ້ 1). 
      ຂ້າພະເຈ້ົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນປໂຍກທີ່ວ່າ “ ກົດລະບຽບຂອງກົດໝາຍ” ຈົນກວ່າຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນວ່າໄດ້ໃຊ້ໃນຂ່າວໃນ
ຊ່ວງປ ີ1990.  ປໂຍກດັ່ງກ່າວແມ່ນການເຕືອນທຸກໆສັງຄົມວ່າຈະຕ້ອງມີບາງສ່ວນຈາກອຳນາດການປົກຄອງທ່ີນຳພາ
ປະຊາຊົນແລະຂະບວນການຕ່າງໆເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມສງົບສຸກ.    ເຖິງແມ່ນແນວຄວາມຄິດລະບຽບ
ຂອງກົດໝາຍບ່ໍໄດ້ຖືກປະກາດໃຊ້ໃນປີ 1990, ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍກໍຍັງຄືເກົ່າກັບຂ້ໍຄວາມເກ່ົາແກ່ນີ້. 
       ສິ່ງນຶ່ງທ່ີພວກເຮາົຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາແມ່ນພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາທີ່ມີລະບຽບ, ແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍນ້ັນຢູ່ຮ່ວມກັນພາຍໃຕ້ອຳນາດການປົກຄອງຂອງພຣະອົງ. ພຽງແຕ່ຄິດກ່ຽວກັບວິທີທ່ີພຣະອົງສ້າງໂລກ. ໂລກໂຄ
ຈອນອ້ອມດວງອາທິດຈາກໄລຍະຫ່າງປະມານ  92,96 ລ້ານໄມ   ແລະມັນໂຄຈອນອ້ອມຮອບດວງອາທິດໃນທຸກ ໆ 
365,256 ວັນ. ຖ້າແຜ່ນດິນໂລກໃກ້ກັບດວງອາທິດອີກພຽງເລັກນ້ອຍ ມັນຈະຮ້ອນເກີນໄປທີ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ໄດ້, ແລະຖ້າ
ຢູ່ຫ່າງອອກໄປເລັກນ້ອຍມັນກຈໍະໜາວເຢັນເກີນໄປ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆຢູ່ໃນລະບົບທີ່ຖືກຕ້ອງ. 
       ໂປໂລໄດ້ບອກກັບຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂກຣິນໂທ:  “ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາບໍ່ໃຊ່ເປັນຜູ້ກ່ໍເຫດວຸ້ນວາຍ   ແຕ່ຊົງໃຫ້ເກີດ
ຄວາມສງົບ  (1 ໂກຣິນໂທ 14: 33).  ຄວາມສງົບຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນໃຊ້ໃນເວລາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຣັຖບານເໝືອນກັນ,
ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຕັ້ງຣັຖບານໃຫ້ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. ຂະນະທ່ີພວກເຮາົດຳເນີນຊີວິດຢູ່ໃນການຍອມ
ຢູ່ໃຕ້ການປົກຄອງຂອງຣັຖບານ,   ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດທ່ີຈະດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນການຍິນຍອມຢູ່ 
ໃຕອ້ຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ. “ ດ່ັງນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ກະບົດຕ່ໍສູ້ຕ່ໍອຳນາດການປົກຄອງກໍແມ່ນຄັດຄ້ານຕໍ່ຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ” (ຂໍ້
20). ໜ້າເສັຽດາຍ, ຣັຖບານໄດ້ຄອບຄຸມໂດຍກຸ່ມຄົນທີ່ບ່ໍສົມບູນແບບ.  ຄົນທ່ີບໍ່ສົມບູນແບບຈະເຮັດໃນສິ່ງທ່ີບໍ່ສົມບູນ
ແບບ. ບາງຄ້ັງ, ສິ່ງທ່ີບໍ່ສົມບູນແບບເຫ່ົຼານ້ີກໍ່ຈະຂັດກັບພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. 
       ພວກອຄັສາວົກໄດ້ປະເຊີນກັບສ່ິງທ່ີທ້າທາຍເຫ່ົຼານ້ີ.  ພວກອຳນາດການປົກຄອງຈັບກຸມເຫ່ົຼາອັຄສາວົກແລະສັ່ງບ່ໍ
ໃຫ້ພວກເພ່ິນປະກາດພຣະນາມພຣະເຢຊູ( ກິຈການ 5, 18-28), ແຕ່ພວກອຄັສາວົກໄດ້ບອກກັບພວກຜູ້ປົກຄອງວ່າ: 
ພວກເຮາົຈຳເປັນຕ້ອງເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົ້າຫຼາຍກວ່າເຊ່ືອຟັງມະນຸດ” ( ຂ້ໍ 29).  ແຕ່ສິ່ງນ້ີບໍ່ແມ່ນຊ່ອງວ່າງທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ພວກ
ເຮົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງອຳນາດການປົກຄອງ ເມ່ືອໃດກຕໍາມທ່ີເຂົາຟ້ອງຮ້ອງພວກເຮາົ ຕົວຢ່າງຈາກພວກອຄັສາວົກແມ່ນເຕືອນ
ພວກເຮາົວ່າຕ້ອງດຳລົງຊີວິດຢູ່ດວ້ຍການເຊ່ືອຟັງນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຮດັໃຫ້ເຮາົເຮັດຜິດຕໍ່ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. 
  

2. ໂຣມ 13:5-7  
5 ເຫດສັນນ້ັນເຈ້ົາຈະຕ້ອງຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາ ບ່ໍໃຊ້ເພາະເຫັນແກ່ຄວາມຮ້າຍຂາດແຕ່ສ່ິງດຽວ ແຕ່ເພາະໃຈສຳນຶກຜິດ
ແລະຊອບດ້ວຍ. 6 ເພາະເຫດຜົນຢ່າງດຽວກັນນ້ັນເຈ້ົາຈຶ່ງໄດ້ເສັຽສ່ວຍສາອາກອນ ດ້ວຍວ່າຜູ້ມີອຳນາດນ້ັນເປັນຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາແລະປະຕິບັດໜ້າທ່ີນີ້ຢູ່. 7 ເຈ້ົາຈົ່ງໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນຕາມທ່ີເຂົາຄວນຈະໄດ້ຮັບ ສ່ວຍສາອາກອນຄວນ
ໃຫ້ຜູ້ໃດຈ່ົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນັ້ນ ພາສີຄວນເສັຽໃຫ້ຜູ້ໃດຈ່ົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນັ້ນ ຄວາມຢຳເກງຄວນໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃດຈ່ົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນັ້ນ ກຽດຕິ 
ຍດົຄວນມີແກ່ຜູ້ໃດຈົ່ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນ້ັນ.  
  

       ຄຳພະຍານຂອງພວກເຮາົໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ທ່ົວທຸກແຫ່ງ,   ຫຼາຍເທ່ົາທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້,   ຄຣິສຕຽນຄວນເປັນ 
ແບບຢ່າງຂອງພົລເມືອງດ ີພວກເຮົາໄດ້ຖືກສອນໃຫ້ນອບນ້ອມຖ່ອມຕົນໃຫ້ "ຍອມຈຳນົນ, ບ່ໍພຽງແຕ່ຍ້ອນຄວາມຄຽດ 
ແຄ້ນເທ່ົານ້ັນແຕ່ຍ້ອນສະຕິຄວາມຮູ້ສຶກຮັບຜິດແລະຊອບຂອງທ່ານ"( ຂໍ້ 5 ). 
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       ໃນຄຳເທສນາຂອງພຣະອົງທ່ີຈ້າຍພູເຂົາ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເພ້ີມສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນສຳລັບການເຊ່ືອຟັງຂອງພວກ
ເຮາົ: “ ຖ້າຜູ້ໃດຈະເກນທ່ານໃຫ້ຍ່າງໄປນ່ຶງຫັຼກ ກໍໃຫ້ທ່ານໄປກັບເພ່ິນເຖິງສອງຫັຼກ” ( ມັດທາຍ 5: 41 ).  ພຣະເຢຊູຍັງ
ກ່າວອີກວ່າ:“ສິ່ງທ່ີເປັນຂອງກາຍຊາຈົ່ງຖວາຍຄືນແກ່ກາຍຊາ ແລະສ່ິງທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາຈົ່ງຖວາຍຄືນແກ່ພຣະເຈ້ົາ” 
(ມັດທານ 22: 21). ມີຫຼາຍໆສ່ິງທ່ີອາດເປັນຂອງອຳນາດການປົກຄອງ, ແຕ່ທຸກໆສ່ິງເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຮວມໄປເຖິງ
ອຳນາດການປົກຄອງ. “ຜູ້ມີອຳນາດນັ້ນເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ (ຂໍ້ 6 ). ການເຊ່ືອຟັງຕ່ໍອຳນາດການປົກຄອງຂອງພວກ
ເຮາົແມ່ນເປັນສ່ິງສຳຄັນເພາະວ່າ: 

1. ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ຜູ້ມີອຳນາດປົກຄອງເພ່ືອເສີມສ້າງພວກເຮົາ. ເປັນວິຖີທາງການກ່ໍສ້າງແລະບຳລຸງຮັກສາ, ນ້ຳສະ
ອາດແລະນ້ຳເປື້ອນ,  ຕຳຣວດແລະໜ່ວຍບໍ່ຣິການກູ້ພັຍສຸກເສີນ, ແລະການຕຽມພ້ອມສຳລັບຜູ້ທຸກຍາກ, ຄນົ
ປ່ວຍ ແລະຜູ້ເຖ້ົາແມ່ນມີພຽງແຕ່ສອງສາມວິທີທ່ີຜູ້ມີອຳນາດປົກຄອງຊ່ວຍພວກເຮາົ. ໜ້າທ່ີສູງສຸດຂອງຜູ້ມີອຳ
ນາດປົກຄອງແມ່ນເບ່ິງແຍງປະເທດຊາດ ແລະສ້າງເງ່ືອນໄຂຕ່າງໆທີ່ສນັບສນຸນຄວາມຢູ່ດີກິນດ ີ ແລະຄວາມ 
ຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພົລເມືອງ.  

2. ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກເຮົາເປັນພະຍານເຖິງຄວາມຮັກທີ່ສັດຊ່ືຂອງພຣະອົງແລະພຣະຄຸນທ່ີບໍ່ເຫັນແກ່
ຕົວ. ໂລກກຳລັງເຝ້ົາເບິ່ງວິທີທີ່ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດ. “ພວກສາວົກໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າຄຣິສຕຽນຄັ້ງທຳອີດທີ່ເມືອງ
ອັນຕອົິກ.” ( ກຈິການ11:26). ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ທີ່ບ່ໍເຊ່ືອໃຊ້ຊ່ືນ້ີເວ້ົາເຍາະເຍ້ີຍ, ເບິ່ງຄວ່ືາຜູ້ເຊ່ືອເຫ່ົຼານີ້ເປັນຄົນທ່ີ
ເປີດເຜີຍຊີວິດວ່າພວກເຂົາດຳລົງຊີວິດຄກັືບຊາວຢິວ! ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ເຄີຍອ່ານພຣະຄັມພີ,  ສະນ້ັນພວກ
ເຂົາທຸກຄົນຮູ້ກ່ຽວກັນຊ່ືສຽງດີ.    ເມ່ືອພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດໃນຖານະພົລເມືອງທ່ີດໃີນໂລກ, ຄົນທ່ີຮຽນຮູ້ເຖິງ
ຄວາມຮັກທີ່ສັດຊ່ືແລະພຣະຄຸນທີ່ບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຣິດອຳນາດສູງສຸດທີ່ພວກເຮົາຮັກແລະຮັບ
ໃຊ້. 

3. ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ຜູ້ມີອຳນາດປົກຄອງເພ່ືອຈຸດປຄສົງຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຈົ້າກຳລັງປະຕບິັດແຜນການຂອງພຣະ
ອົງ. “ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງມະນຸດທຸກຊາດ ໃຫ້ເກີດມາຈາກມະນຸດຄົນດຽວ ແລະໃຫ້ເຂົາຢູ່ທົ່ວພິພົບໂລກ ພຣະ
ອົງໄດ້ຊົງກຳນົດເວລາແລະກຳນົດເຂດທ່ີເຂົາຢູ່ນັ້ນ.” ( ກຈິການ 17: 26).   ບາງຄັ້ງພວກເຮົາສຸມໃຈໃສ່ແຕ່ຊີ
ວິດຕົວເອງແລະຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຮົາເຮດັໃຫ້ເຮົາລືມວ່າພຣະເຈ້ົາກຳລັງທຳງານຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາ
ແມ່ນແຕ່ພາຍໃນຜູ້ປົກຄອງ.”    ພຣະທັຍພຣະຣາຊາເປັນເຫມືອນຫ້ວຍນ້ຳໃນພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ     
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຫັນໄປທາງໃດໆຕາມແຕ່ພຣະອົງຊົງໂຜດ.” ( ສພຸາສິດ 21:1). 
 

3. ໂຣມ 13:8-10 
8 ຢ່າເປັນໜ້ີສິ່ງໃດແກ່ໃຜນອກຈາກຄວາມຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີຮັກເພ່ືອນມະນຸດກໍປະຕບັິດຕາມພຣະບັນ
ຍັດຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ  9 ເພາະວ່າຂ້ໍບັນຍັດທີ່ກ່າວວ່າ, “ຢ່າຫລິ້ນຊູ້ ຢ່າຂ້າຄົນ ຢ່າລັກຊັບ ຢ່າໂລບ” ທັງບັນຍັດຂ້ໍອື່ນໆ
ກຮໍວມຢູ່ໃນຂໍ້ນ້ີ ຄື, “ຈົ່ງຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ”  10 ຄວາມຮັກບ່ໍເຮດັອັນຕະຣາຍແກ່ເພ່ືອນບ້ານ ເຫດສັນ
ນັ້ນຄວາມຮັກຈ່ຶງເປັນການປະຕິບັດຕາມຂໍບັ້ນຍັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ 
 

        ອາດເບ່ິງຄວ່ືາໂປໂລປ່ຽນຫົວເຣ່ືອງໃນຂ້ໍ 8 ຈາກການຕອບສນອງຂອງພວກເຮົາຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ຈະຮັກ
ຄົນອື່ນ, ແຕ່ພວກເຮົາຄວນອ່ານໃນຂໍ້ 8- 10 ໃນແງ່ຂອງວິທີທ່ີພວກເຮາົຕອບສນອງຕ່ໍອຳນາດການປົກຄອງ. ທຸກໆວິທີ
ທາງທີ່ເຮັດຈະໄດ້ຜົນດີຫຼາຍເກີນຄາດເມ່ືອຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມຮັກ,   ແລະບ່ໍມີໃຜທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກຜູກພັນ
ກັນແໜ້ນໄດ້ດກີວ່າຄຣິສຕຽນ.        
        ການເມືອງຕ້ອງປະຕບັິດໃນແງມຸ່ມຂອງຄວາມຮັກ.   ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍແລ້ວບໍ່ແມ່ນນັກການເມືອງ,  ແຕ່ພວກ 
ເຮາົມີຄວາມຄິດເຫັນທາງດ້ານການເມືອງ ແລະພວກເຮາົຈຳເປັນຕ້ອງຝຶກຝນົແລະສະແດງທັສນະຄວາມຄິດເຫັນດ້ວຍ 
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ຄວາມຮັກ.  ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຊາວໂຣມແລະພວກເຮາົ  ບໍ່ຄວນເປັນໜີ້ຫຍັງເລີຍນອກເໜືອຈາກໜ້ີຂອງການ
ຮັກຄົນອື່ນ: “ຢ່າເປັນໜ້ີສິ່ງໃດແກ່ໃຜນອກຈາກຄວາມຮັກຊ່ຶງມີຕໍ່ກັນ” (ຂ້ໍ 8).  ຄວາມຮັກເປັນຂໍ້ພິສູດໃຫ້ຮູ້ວ່າເຮົາແມ່ນ
ໃຜ.  ເມ່ືອຄົນທັງຫຼາຍຮູ້ວ່າພວກເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນ, ການປະພຶດປະຕິບັດແລະທັສນະຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາກເໍຮດັ
ໃຫ້ນາມຊ່ືຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນຄວາມສົນໃຈ.      ຖ້າຄວາມຮັກບໍ່ໄດ້ຖືກສະແດງອອກໃນການສົນທະນາທາງດ້ານການ
ເມືອງຂອງເຮາົ, ພວກເຮົາຈະເປັນຄົນສາຍຕາສ້ັນ, ແລະເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ.  ການເອ້ີນຊ່ືແບບເຍາະເຍີ້ຍແລະການດູ
ຖູກຢຽບຫຍາມບໍໄ່ດ້ເຮດັໃຫ້ສ່ິງໃດສິ່ງນ່ຶງເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊ່ືອ. ດັ່ງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຖ້າເຈົ້າທັງຫລາຍມີ
ຄວາມຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ  ດັ່ງນ້ີແຫລະ,  ຄົນທັງປວງກຈໍະໄດ້ຮູ້ວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນສາວົກຂອງເຮົາ." (ຢຮ 13:35). 
ການເມືອງທ່ີຖືກຂັບເຄ່ືອນໄປດ້ວຍຄວາມຮັກແມ່ນຈະສແວງຫາເຮດັໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ສເມີ.  “ ຄວາມຮັກບ່ໍເຮດັສິ່ງທ່ີ
ຜິດແກ່ເພ່ືອນບ້ານ”(ຂໍ້ 10).  ຄວາມຮັກແມ່ນສແວງຫາທີ່ຈະເຮັດສິ່ງທ່ີຖືກຕ້ອງດ້ວຍຄວາມຮັກຕ່ໍເພ່ືອນບ້ານຂອງເຮົາ. 
ເມ່ືອການຕອບສນອງຕ່ໍການເມືອງຂອງພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະຄົນອ່ືນໆ,  ພວກເຮົາຈະກາຍເປັນ
ຄົນທ່ີຖ່ອມຕົວ, ຄະແນນສຽງການເລືອກຕັ້ງຂອງເຮົາກຈໍະນຳພຣະກຽດມາໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ.   ພວກເຮາົເຮດັສິ່ງນ້ີເມ່ືອເຮົາ
ເອົາໃຈໃສທຸ່ກສ່ິງທ່ີພຣະເຈົ້າຊອບພຣະທັຍ. 
      ສິ່ງນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າໃນຖານະທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນພວກເຮົາບໍ່ຄວນຖືເບົາຕ່ໍການເປັນພະຍານຂອງພວກເຮາົຕ່ໍແນວ
ທາງການເມືອງ.    ຊ່ຶງເປັນສິ່ງທ່ີຖືກຕ້ອງທີ່ຈະສນບັສນຸນນັກການເມືອງເມ່ືອພວກເຂົາສນັບສນຸນແຜນການຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ,    ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນພວກເຮາົຕ້ອງເຕັມໃຈທ່ີຈະກ່າວເຕືອນນັກການເມືອງເຫ່ົຼານັ້ນ ເມ່ືອພວກເຂົາກະທຳຜິດ, 
ພວກເຮາົຕ້ອງຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
    ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງເຣ່ີືອງການເມືອງທ່ານຈະສະທ້ອນຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ແນວໃດ?  ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳ 
ໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພ່ືອຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງ. 
                                                                                
 ຝຶກຄວາມຮັກ.   ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໄປໃນລະດກູານເລືອກຕັ້ງ,  ສະນັ້ນການເມືອງເປັນຫົວຂ້ໍທ່ົວໄປຂອງ

ການສົນທະນາ. ບາງຄັ້ງບາງຄາວ, ຄຣິສຕຽນເຮາົອາດພົບຕົວເອງໃນທາງກົງກັນຂ້າມຂອງບັນຫາຫືຼການໂຕ້
ວາທີກັບຜູ້ສມັກ. ຈົ່ງຮັກສາຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນອ່ືນໃນການສົນທະນາແລະການປາກເວ້ົາຂອງທ່ານ. 
 

 ຕົງໄປທ່ີພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ບັນຫາການເມືອງທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້ບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງງ່າຍ. ສຶກ
ສາຂ້ໍພຣະຄັມພີເບ່ິງເຖິງວິທີເວ້ົາໃນປະເດັນຕ່າງໆ.   ສືບຕໍ່ຊອກຫາຂ້ໍຄວາມທ່ີຈະສອດຄ່ອງກັບພຣະຄຳພຣະ
ເຈ້ົາ , ແລະເຮດັສິ່ງນ້ັນດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມຖ່ອມຕົນ. 

 

 ເຂ້ົາຮ່ວມ. ທ່ານເປັນຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຢ່າງອອກໜ້າອອກຕາຫືຼວ່າທ່ານຮ້ອງທຸກຈາກຂ້າງນອກ? ເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳ
ລັບຊາວຄຣິສຕຽນທ່ີຈະກ່າວປາສຍັໃນສນາມສາທາຣະນະແລະຂະບວນການເມືອງ. ຈ່ົງໃຫ້ການເຄ່ືອນໄຫວ
ແລະປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງທ່ານຕ່ໍພຣະຄຣິດເປັນອິດທິພົນຕໍ່ສິ່ງເຫລ່ົານັ້ນ. 

 

    ຈາກການທີ່ໃຊ້ເວລາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ໃນຄະນະໂຮງຮຽນຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນບົດຮຽນຊີວິດທ່ີສຳ 
ຄັນອັນນຶ່ງ:   ທີ່ພວກເຮົາສາມາດບໍສົ່ນໃຈກັບຄວາມບໍ່ພໍໃຈ.   ບາງຄັ້ງພວກເຮົາອາດຈະສູນເສັຽໄປ,  ແຕ່ຢ່າກັງວົນໃຈ.  
ພຣະເຈ້ົາຊົງຊະນະໃນທ່ີສຸດ! 
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 26 ກໍຣະກະດາ 2020 (07-26-2020) 

__________________________________________ 
                                          ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກັນ     
               
                                         ດົນປານໃດແລ້ວທີທ່່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກດີທີ່ສຸດທ່ີຢູ່ເຮືອນກັບທຸກຄົນ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ເມ່ືອພວກເຮາົມາຫາພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາກເໍປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ສອງສາມປີກ່ອນ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ Muir Woods National ທ່ີເປັນສວນອຸທະຍານ  ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສຳ
ລັບຕົ້ນໄມ້ແດງທີ່ສວຍງາມໃນຣັດຄາລຟໍີເນັຽ. ເປັນຕົ້ນໄມ້ທ່ີມີຄວາມໜາແໜ້ນກວ່າຕົ້ນໄມ້ຊະນິດອື່ນ, ຕ້ົນໄມ້ແດງສາ
ມາດເຕີບໃຫ່ຽໄດ້ສູງກ່ວາ 350 ຟຸດແລະສາມາດມີຄວາມກວ້າງເທ່ົາກັບເສັ້ນຜ່ານສູນກາງ 24 ຟຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຽທັງຫລາຍເຫ່ົຼານີ້, ຕົ້ນໄມ້ແດງເປັນລະບົບໄມ້ຮາກຕື້ນ. ແຕ່ຮາກມັນເອົາຊະນະຄວາມເລິກໂດຍການຂຍາຍ
ຮາກອອກຈາກລຳຕ້ົນກວ້າງປະມານ 100 ຟຸດ. ຮາກຂອງຕ້ົນໄມ້ແຕ່ລະຕົ້ນປະສານເຂົ້າກັນກັບຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້ແດງ
ແລະຕ້ົນໄມ້ອ່ືນໆ. ໂດຍການປະສົມປະສານຮ່ວມເຂ້ົາກັນ, ລະບົບຮາກຂອງຕ້ົນໄມ້ແຕ່ລະຕົ້ນສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂຶ້ນ
ໄມ້ແຕ່ລະຕົ້ນຈົນກາຍເປັນປ່າ. 
       ຄວາມຈິງແບບງ່າຍໆແມ່ນຕ້ົນໄມ້ສແີດງທ່ີບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພ່ືອໃຫ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວແລະພວກເຮົາກບ່ໍໍໄດ້ຢູ່ໂດດດຽ່ວ. 
ເຊ່ັນດຽວກັບຕົ້ນໄມ້ແດງທີ່ຕ້ອງການປ່າໄມ້ຂອງຕົ້ນໄມ້ສີແດງອື່ນໆເພ່ືອຈະຢືນຢູ່, ສະນ້ັນຄຣິສຕຽນຍັງຕ້ອງການຄອບ
ຄົວຈະເຣີນເຕີບໂຕທາງຝ່າຍວິນຍານ. ຄຣິສຕະຈັກ ແມ່ນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ ນ້ັນແມ່ນຄອບຄົວ. ການເປັນສ່ວນ
ນຶ່ງຂອງພຣະຄຣິດບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ.   ຜ່ານທາງພຣະເຢຊູ,  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອອກແບບໃຫ້ພວກເຮາົດຳລົງຊີວິດແລະຮັບ
ໃຊ້ຮ່ວມກັນໃນຖານະເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.  
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. ເອເຟໂຊ 1: 20-23 

20 ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທຳໃນອົງພຣະຄຣິດເມ່ືອຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະອົງຄືນພຣະຊົນ  ແລະຊົງໃຫ້ປະທັບເບ້ືອງຂວາ 
ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າໃນສວັນສະຖານ. 21ສູງກວ່າບັນດາຜູ້ປົກຄອງ, ຜູ້ມີອຳນາດ, ຜູ້ມີຣິດເດດ, ຜູ້ມີອານຸພາບແລະ 
ເໜືອກວ່ານາມຊ່ືທັງປວງທ່ີເຂົາເອີ່ຍຂ້ຶນ ບ່ໍແມ່ນໃນສມັຍນີ້ເທ່ົານັ້ນ ແຕ່ວ່າໃນສມັຍທ່ີຈະມາເຖິງດ້ວຍ. 22ພຣະເຈົ້າໄດ້
ຊົງປາບສ່ິງສາລະພັດທັງປວງລົງໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະຄຣິດ ແລະໄດ້ຊົງຕ້ັງພຣະອົງໄວ້ໃຫ້ເປັນພຣະປະມຸກເໜືອສ່ິງ
ສາລະພັດແກ່ຄຣິສຕະຈັກ. 23ຊ່ຶງເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ ຊ່ຶງເຕັມບໍຣິບູນດ້ວຍພຣະອົງ ຜູ້ຊົງເຕັມໃນທຸກຫົນທຸກ
ແຫ່ງທ່ົວສັພະສິ່ງ. 
 

      ບັນດານັກຂຽນພຣະຄັມພີພາກພັນທະສັນຍາໃໝໄ່ດ້ໃຊ້ການປຽບທຽບຫຼາຍໆຢ່າງເພ່ືອອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄຣິສຕະ
ຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ, ເຊ່ັນ: ຝູງແກະ, ພຣະວິຫານ, ຄົວເຮອືນ, ການຢູ່ຮ່ວມກັນ, ແລະອື່ນໆ. ແຕ່ການປຽບທຽບກັນຫຼາຍທີ່
ສຸດແມ່ນ "ຮ່າງກາຍ.” ຜ່ານທາງຮູບພາບນ້ີ, ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດແຕ່ລະຄົນແມ່ນເປັນສະມາຊິກ
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(ຫືຼພາກສ່ວນ)  ຂອງຮ່າງກາຍທີ່ທຳໜ້າທ່ີຕ່າງໆໂດຍການຊົງນຳໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນສສີະ.    ຮ່າງກາຍສາມາດມີ
ຫຼາຍສ່ວນ: ມື, ຕີນ, ນິ້ວມື,ນ້ິວຕີນ, ຫູ, ຕາ,  ຂົນແລະແມ່ນກະທ້ັງໜາກໄຂ່ຫັຼງ.  ແຕ່ຮ່າງກາຍມີຫົວພຽງຫົວດຽວ, ຊ່ຶງມີ
ຄວາມໝາຍວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນສີສະ. 
        ໃນຖານະເປັນສີສະ, ພຣະເຢຊູມີສິດອຳນາດສູງສຸດຢູ່ເໜືອຄຣິສຕະຈັກ.  ສິດອຳນາດຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນການ
ຜະເດັດການ, ການກົດຂ່ີຂົມເຫັງ, ອວດອ້າງ, ຫືຼດູຖູກ ແຕ່ເປັນເຣ່ືອງທີ່ແນ່ນອນ ທີ່ບາງຄົນອາດຈະຖາມວ່າ, “ເປັນຫັຽງ
ພຣະເຢຊູຈຶ່ງໄດ້ຮັບສິດອຳນາດສູງສຸດເໜືອຄຣິສຕະຈັກ( ແລະທຸກຢ່າງສຳລັບເຣ່ືອງນ້ັນ)? ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບສິດອຳນາດ
ຂອງພຣະອົງໃນການສຳແດງອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຖ້າເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງ, ສິດອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນກ່ຽວກັບຜູ້ທ່ີ
ພຣະອົງຊົງເອ້ີນໃຫ້ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການຊົງສຳແດງອຳນາດຂອງພຣະອົງແມ່ນຜ່ານທາງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, 
ພຣະເຢຊູ: 
 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ດົນບັນດານພຣະເຢຊູໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ. 
 ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ພຣະເຢຊູປະທັບຢູ່ເບ້ືອງຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ມີສິດອຳນາດເໜືອຜູ້ປົກຄອງຄົນອື່ນໆ. 
 ພຣະເຈ້ົາມອບທຸກສ່ິງໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ສິດອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູ. 
 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບການປົກຄອງຊ່ົວນຣັິນແກ່ພຣະເຢຊູ ບ່ໍພຽງແຕ່ໃນຍຸກນ້ີເທ່ົານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະທ່ີຈະມາ

ເຖິງດ້ວຍ. 
 ພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕັ້ງພຣະເຢຊູໃຫ້ເປັນປະມຸກເໜືອທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງສຳລັບຄຣິສຕະຈັກ. 
 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງພຣະເຢຊູໃຫ້ເຮັດທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງໃນທຸກວິທີທາງ; ເວ້ົາອີກຢ່າງ, ທຸກຢ່າງທ່ີເຫັນວ່າມີຈຸດ

ປະສົງໃນພຣະເຢຊູ.  
          ຜ່ານທາງອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູ,  ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກ່າວວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ປົກຄອງທຸກສິ່ງ   ລວມທັງບົດບາດ
ຂອງພຣະອົງໃນຖານະທ່ີເປັນສສີະຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີຜູ້ນຳມະນຸດຄົນໃດເປັນຜູ້ມີອຳນາດສູງສຸດ
ໃນຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ. ເຖິງແມ່ນພຣະເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ໃຫ້ມີຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖ່ິນ, ແຕ່ບໍ່
ມີສິດຍາພິບານຫືຼຄະນະກັມມະການຄົນໃດເປັນສີສະ ມີພຽງແຕ່ພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນທ່ີນັ່ງຢູເບື້ອງຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາທີ່ມີສິດອຳນາດສູງສຸດເປັນປະມຸກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ.     ຜູ້ນຳທັງໝົດຂອງມະນຸດແມ່ນເບ່ິງໄປທີ່ພຣະເຢຊູ, 
ເຮດັຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະອົງ, ສອນຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະອົງ, ແລະຍອມຢູ່ໃຕກ້ານນຳພາຂອງພຣະອົງ. 
         ພຣະຄຳທຸກຕອນສັ່ງສອນພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູພຽງເທ່ົານັ້ນຊົງເປັນສສີະ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ອ່ືນ.    ພວກເຮົາບໍ່ສາ
ມາດໃຫ້ພຣະເຢຊູເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຽງແຕ່ “ ວັນອາທິດ” ເທ່ົານ້ັນທ່ີຢູ່ຄຽງຂ້າງພວກເຮາົ ແຕ່ຊົງຢູ່ຄຽງຂ້າງພວກ
ເຮາົ “ທຸກໆວັນ” ບ່ໍມີສະຖານທ່ີໃດເລີຍທີ່ພຣະອົງບ່ໍເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາ  ບໍ່ວ່າພວກເຮາົເຊ່ືອຟັງພຣະເຢຊູ
ພຽງຜູ້ດຽວໃນບອ່ນເຮດັການຫືຼຮັບໃຊ້ພຣະເຢຊູຮ່ວມກັນຜ່ານທາງຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮາົ,   ພວກເຮາົຕ້ອງການຊີ 
ວິດທ່ີຍາວນານທີ່ພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້. 
 

2. ເອເຟໂຊ 2: 8-10  
8 ດ້ວຍວ່າຊ່ຶງທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຖືກຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນນັ້ນ  ກໍຍ້ອນພຣະຄຸນດ້ວຍທາງຄວາມເຊ່ືອ   ສ່ິງເຫລົ່ານ້ີບໍ່ໃຊ່ພວກ
ທ່ານເຮັດເອົາເອງ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານໃຫ້. 9 ຄວາມພ້ົນນັ້ນບ່ໍແມ່ນມີມາຍ້ອນການປະຕິບັດ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຄົນໜ່ຶງຄົນ
ໃດອວດໄດ້. 10ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍເປັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ທ່ີຊົງສ້າງຂຶ້ນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ເພ່ືອໃຫ້ປະກອບ
ການດີ ຊ່ຶງພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຈັດຕຽມລ່ວງໜ້າໄວ້ກ່ອນ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມ.  
 
          ໃນສະໂມສອນແລະອົງການຈັດຕ້ັງ ສ່ວນໃຫ່ຽທ່ານຈະລົງທະບຽນສມັກເພ່ືອເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກ. ທ່ານຈ່າຍຄ່າ 
ທັມນຽມແລະອ່ືນໆ. ທ່ານເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸມ. ຈາກນ້ັນ, ທ່ານກໍຈະພະຍາຍາມເຮັດຕາມເວລາຂອງສະໂມສອນ. ແຕ່ໜ້າ 
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ເສັຽດາຍ,  ພວກເຮາົມັກຈະຖືກລ້ໍລວງໃຫ້ເຂົ້າຫາຄຣິສຕະຈັກທ່ີມີແນວຄິດທີ່ຄ້າຍຄືກັບເຣ່ືອງນ້ີ.  ພຣະຄມັພີສອນພວກ
ເຮາົເຖິງວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບການເປັນສະມາຊິກໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.    ການເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກໃນອົງ 
ພຣະຄຣິດບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ິງທີ່ພວກເຮົາເຮດັເອງເພ່ືອທີ່ຈະໄດ້ເຂ້ົາ.  ແທນທີ່ຈະເປັນຢ່າງນ້ັນ, ແມ່ນກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີພຣະ
ເຢຊູໄດ້ຊົງກະທຳເພ່ືອນຳພວກເຮາົເຂ້ົາມາ, ເອເຟໂຊ 2: 8- 9. 
 ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ.    ຄວາມຕ້ອງການຢາກໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນໝາຍເຖິງເຮົາໄດ້ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະ

ລາຍ.ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາຈະບໍ່ຮ້ອງຫາໜ່ວຍກູ້ພັຍຈາກງານລ້ຽງຫືຼການຫ້ິຼນເກມກາງຄືນ.  ພວກເຮົາ
ຮ້ອງໄຫ້ຂຄໍວາມຊ່ວຍເຫືຼອ ເມ່ືອຊີວິດຂອງພວກເຮົາຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. 

 ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນໂດຍພຣະຄຸນ!    ພຣະຄຸນໝາຍເຖິງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ມະນຸດຜູ້ເປັນ 
ຄົນບາບບ່ໍຄວນຈະໄດ້ຮັບ.  ພຣະອົງຜູ້ທ່ີພວກເຮາົໄດ້ຕໍ່ສູ້ເປັນຜູ້ເລ້ີມຕົ້ນປະທານຄວາມພ້ົນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. 

 ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນໂດຍພຣະຄຸນທາງຄວາມເຊ່ືອ. ບາງຄົນຄິດວ່າຄວາມເຊ່ືອແມ່ນການຄາດເດົາແບບ
ງ່າຍໆໃນຄວາມມືດ, ການກ້າວກະໂດດຂ້ັນທາງປັນຍາ, ຫືຼພຽງແຕ່ເຊ່ືອໂດຍທີ່ບ່ໍເຫັນ. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ພຣະ
ຄມັພີໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງຄວາມເຊ່ືອ. ຄວາມເຊ່ືອແມ່ນການຍອມຮັບຄວາມຈິງກ່ຽວກັບວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ
ແລະສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ເຮັດເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮາົຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ. 

 ທຸກໆແງ່ມຸມຂອງຄວາມພ້ົນຂອງພວກເຮົາແມ່ນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາສຳລັບພວກເຮົາ ບ່ໍແມ່ນວຽກທີ່
ພວກເຮົາເຮັດເອົາເອງ. ສອງຄ້ັງໃນຂ້ໍຄວາມນີ້, ໂປໂລໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າໃນວຽກງານຂອງພວກເຮາົບ່ໍສາ
ມາດໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ.   ກົງກັນຂ້າມ,  ການດຳເນີນການທັງໝົດແມ່ນຂອງປະທານແຫ່ງພຣະຄຸນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ.  ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດໂດຍການຈ່າຍຄ່າທັມນຽມ, ບັນຊີລາຍຊ່ື, ຫືຼເຮັດ
ງານດ.ີ  ອຳນາດສູງສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຄວາມເມດຕາແລະຄວາມກະຣຸນາຂອງພຣະເຈ້ົາຕໍ່ການປະພຶດຂອງ
ພວກເຮາົຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮາົໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນແລະເຂ້ົາມາໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ. 

       ເປັນຫັຽງພຣະເຈ້ົາຈຶ່ງຊ່ວຍຄົນບາບຄືທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາ?  ພວກເຮາົອາດຄິດວ່າເປັນເຣ່ືອງງ່າຍເພາະວ່າພຣະ
ອົງຮັກພວກເຮົາ.  ແນ່ນອນພຣະເຈ້ົາຮັກເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດແຕ່ວ່າພຣະອົງຊ່ວຍເຮົາດ້ວຍເຫດຜົນທ່ີໃຫ່ຽກວ່າພຽງແຕ່ການ 
ສຳແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. “ເຮົາທັງຫລາຍເປັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ທ່ີຊົງສ້າງຂຶ້ນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ເພ່ືອໃຫ້
ປະກອບການດີ.” (ຂໍ1້0) ທ່ານເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງນ້ັນບ່ໍ? ພຣະເຈົ້າບ່ໍໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ພ້ົນໂດຍການເຮັດດີຂອງ
ຂອງພວກເຮາົ;  ພຣະອົງຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ທຳການດຂີອງພຣະອົງ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ວຍພວກເຮາົເພ່ືອຊົງສຳແດງສ ີ  
ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ. ໂດຍຜ່ານທາງຊີວິດຂອງພວກເຮາົທ່ີໄດ້ຮັບການໄຖ່,  ພຣະອົງຊົງສຳແດງໃຫ້ໂລກເຫັນ,  ພຣະ
ລັກສະນະຂອງພຣະອົງ,  ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ,  ແລະພຣະຣັສມີຂອງພຣະອົງ.  ແລະຄຣິສຕະຈັກທ່ອງຖ່ິນເປັນສະ
ຖານທີ່ທ່ີພຣະອົງຊົງສຳແດງໄດ້ດທ່ີີສຸດ. 
 

3. ເອເຟໂຊ 2:19-22 
19ເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງບ່ໍເປັນຄົນຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງແດນອີກຕ່ໍໄປ  ແຕ່ວ່າເປັນພົນລະເມືອງອັນດຽວກັນກັບ
ພວກໄພ່ພົນ ແລະເປັນຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາ.   20ພວກທ່ານໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນເທິງຮາກຖານ ຊ່ຶງພວກອັຄສາວົກແລະ
ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ວາງລົງແລ້ວ ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເອງຊົງເປັນຫີນເສົາເອກ. 21ໃນພຣະອົງນ້ັນທຸກສ່ວນຂອງ
ໂຄງຮ່າງກໍຕິດເຊ່ືອມຕໍ່ສນິດເຂ້ົາກັນໂດຍດີ   ແລະຈະເຣີນຂ້ຶນເປັນພຣະວິຫານອັນສັກສິດໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  22 
ໃນພຣະອົງນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍກຳລັງຖືກກ່ໍຂຶ້ນ ໃຫ້ເປັນທ່ີສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍພຣະວິນຍານເໝືອນກັນ.  
 

           ພຣະເຈົ້າມີປະຊາກອນຢູ່ສເມີ.   ໃນພຣະຄມັພີພາກພັນທະສັນຍາເດີມໄດ້ບັນທຶກວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເອ້ີນເອົາຊົນ
ຊາດອິສຣາເອນໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.    ພວກເຂົາເປັນປະຊາກອນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກໃນບັນດາປະຊາຊາດ 
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  (ຈາກຄົນຕ່າງຊາດ). ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັ່ງຊາວຢິວໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ.  ບອກເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫ່ຽ,   ເຊ່ືອໃນຄຳສັນຍາຂອງ   
ພຣະອົງ ທ່ີຍິ່ງໃຫ່ຽທ່ີສຸດແມ່ນຄຳສັນຍາແຫ່ງຄວາມພ້ົນສຳລັບທັງຊາວຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດ  .  ພຣະເຈົ້າໄດ້ແຍກປະ 
ຊາກອນຂອງພຣະອົງອອກຈາກຊົນຕ່າງຊາດເພ່ືອເປັນພະຍານຕ່ໍພວກເຂົາ. ແຕ່ແທນທ່ີຈະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈົ້າ ພວກອິສ 
ຣາເອນກາຍເປັນເຄ່ືອງມືໃນການເຍາະເຍີ້ຍຕໍ່ປະເທດຕ່າງໆ. 

       ແຕ່ຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ,   ຄົນຕ່າງຊາດເຊ່ືອວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນຳມາໃກແ້ລະບ່ໍເປັນຄົນແປກໜ້າຕໍ່ໄປ 
  ອີກ ມີກົດເກນບາງຢ່າງເຮດັໃຫ້ພວກເຂົາຂາດສິດທິຂອງພົນລະເມືອງ.  ທາງຝ່າຍວິນຍານ,  ຊາວຢິວຮູ້ສຶກວ່າຢູ່ເໝືອ 
  ກວ່າຄົນຕ່າງຊາດ. ແຕ່ໂປໂລໄດ້ທຳລາຍຄວາມຮູ້ສຶກດ່ັງກ່າວນີ້ໂດຍຊ້ີໄປທີ່ການປະກາດຂ່າວປະເສີດ.   ຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍທ່ີຍິ່ງໃຫ່ຽມີຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ,  ແຕ່ພວກເຮາົມີຄວາມເປັນເອກກະພາບກັນໃນການຢູ່ຮ່ວມກັນ.   ພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ສ້າງພວກເຮາົຮ່ວມກັນເພ່ືອເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດແຕ່ລະຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະ
ເຈ້ົາເປັນສີລາ(ຫີນ)ໃນວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະອົງໄດ້ເອົາກ້ອນຫີນແຕ່ລະກ້ອນນ້ັນມາປະກອບເຂ້ົາກັນໂດຍເຄື່ອງ
ປະກອບຂອງພຣະເຈົ້າ.   ວັທນະທຳຂອງພວກເຮາົກຳລັງກາຍເປັນບຸກຄົນທ່ີເພ້ີມຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ.   ເປັນການຍາກທ່ີຈະບໍ່
ປ່ອຍໃຫ້ຄວາມເປັນຈິງນ້ັນມີຜົນກະທົບຕ່ໍວິທີທ່ີເຮາົເບ່ິງຄຣິສຕະຈັກ ແຕ່ຂໍ້ພຣະຄັມພີສເນີວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງ
ສິ້ນເຊີງ.  ຄຣິສຕະຈັກບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບຂ້າພະເຈ້ົາຫືຼຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເທ່ົານັ້ນ. ຄຣິສຕະຈັກເປັນວິຫານ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ, ແມ່ນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້ສິ້ນພຣະຊົນແທນ.  ແລະໃນເວລາທີ່ພວກ
ເຮາົມາເຖິງພຣະຄຣິດແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍກາຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. 

  ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 

       ທ່ານຈະຮັບເອົາບົດບາດຂອງທ່ານທ່ີເປັນສະມາຊິກຂອງຄຣິສຕະຈັກພຣະຄຣິດແນວໃດ?  ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບ່ິງ 
ການນຳໃຊ້ຕາມແບບຢ່າງດ່ັງລຸ່ມນີ້. 

 ສາລະພາບ. ເພ່ືອຮັບເອົາການກະທຳທ່ີຖືກຕ້ອງຂອງພາກສ່ວນຂອງທ່ານໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດ, ສາ
ລະພາບແນວຄິດທີ່ຜິດພາດຫືຼທັສນະຄະຕິທີ່ທ່ານຖື( ຫືຼເຄີຍຖມືາກ່ອນ) ກ່ຽວກັບບຸກຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກທ້ອງ
ຖິ່ນຂອງທ່ານ.

 ຍອມຮັບ. ອ່ານພຣະທັມເອເຟໂຊ 1: 20-23 ອີກໃໝ ່ແລະຄິດຕຶກຕອງເຖິງອຳນາດແລະສິດອຳນາດຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຍອມຈຳນົນຊີວິດຂອງທ່ານຕ່ໍສິດທິອຳນາດແລະການປົກຄອງຂອງພຣະອົງ.

 ສັນຍາ.  ຖ້າທ່ານບ່ໍແມ່ນສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖິ່ນ, ໃຫ້ຕິດຕາມສະມາຊິກເພ່ືອເລ້ີມຕົ້ນປະສົບປະການ
ກັບຊີວິດທ່ີສວຍງາມໃນການ "ຢູ່ຮ່ວມກັນ” ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ນີ້ອາດໝາຍຄວາມວ່າຈະຜ່ານຊ້ັນ
ຮຽນສະມາຊິກຫືຼເວ້ົາລົມກັບສິດຍາພິບານ.  ຖ້າທ່ານເປັນສະມາຊິກຢູ່ແລ້ວ, ສັນຍາກັບຕົວເອງອີກເທ່ືອນ່ຶງຕໍ່
ຄຳໝ້ັນສັນຍາແລະໜ້າທ່ີການຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ.

       ຄກັືນກັບຕ້ົນໄມ້ແດງທີ່ຄາລີຟໍເນັຽເຕີບໂຕໃຫ່ຽຂຶ້ນໂດຍການຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງຮາກ, ສະນັ້ນຄຣິສຕຽນກເໍຕີບໂຕຂ້ຶນ
ໂດຍການຢູ່ຮ່ວມກັນຕາມທາງຊີວິດຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮາົ. ປະສົບການຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄຣິສຕະຈັກໃນອະ
ດີດສາມາດສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍການວິທີການເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາບັນລຸເປ້ົາໝາຍໃນທຸກວັນນ້ີ, ແຕ່ພຣະຄຸນຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ມີທັສນະທ່ີດຕ່ໍີບົດບາດຂອງພວກເຮາົໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດ.  

  ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR. 
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 2 ສິງຫາ 2020 (08-02-2020) 

__________________________________________ 
                                        ໃຫ້ພວກເຮົາອະທິຖານເພື່ອກັນແລະກັນ 
 

                                                   ສ່ິງທັງຫລາຍທ່ີທ່ານມັກຫືຼກຸ່ມທ່ີທ່ານມັກທ່ີສຸດແມ່ນຫຍັງ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນນ້ີ:  ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ເຂັ້ມແຂງຂ້ຶນເມ່ືອເຮົາອະທິຖານ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ບາງສ່ິງກໍດີກວ່າເມ່ືອເຮັດກັບກຸ່ມ. ມັນເປັນສ່ິງໜຶ່ງທ່ີຈະຍຶດບ້ວງຕານ່າງແລະຍິງບານ, ແຕ່ທ່ານບ່ໍສາມາດຫ້ິຼນກິລາ
ບານບ້ວງດ້ວຍຕົວເອງໄດ້; ທ່ານກໍຕ້ອງຫລ້ິນເປັນທີມ. 
       ເກືອບ 60 ລ້ານຄົນໄດແ້ລ່ນອອກກຳລັງກາຍແລະເກືອບ 111 ລ້ານຄົນໄດ້ຍ່າງດ້ວຍເຫດຜົນດຽວກັນນ້ີ. ລະບຽບ 
ວິນັຍນ້ີເປັນໜ້າຍ້ອງຍໍ, ແຕ່ຍັງມີອີກຫຼາຍຄົນທ່ີຕັດສິນໃຈແລ່ນຫືຼຍ່າງໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ໄດ້ເຊົາຫັຼງຈາກໄດ້ສອງສາມອາ 
ທິດຫລສືອງສາມມ້ື. ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຮັດໃຫ້ບາງຄົນຍຶດຕິດຢູ່ແລະບາງຄົນກໍເຊົາ? 
      ເຮົາອາດຈະມີຄຳເຫັນໃນຫລາຍເຫດຜົນ,  ສ່ິງທ່ີບັນດົນໃຈທ່ີຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນອາດຈະແມ່ນມີຄົນອ່ືນຢູ່ນຳ.   ເປັນການ 
ງ່າຍທ່ີຈະເວ້ົາວ່າ, "ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດຫລາຍພໍສົມຄວນແລ້ວ", ເວລາເຈ້ົາຢູ່ຄົນດຽວ, ແຕ່ນັກແລ່ນຈະແລ່ນໄດ້ດີເມ່ືອມີການ
ໜຸນໃຈຊ່ຶງກັນແລະກັນ.   ນັກແລ່ນມາຣາທອນແມ່ນເປັນທ່ີຮູ້ຈັກກັນໂດຍການເວ້ົາວ່າ “ຍົກມື” ໃຫ້ກັນແລະກັນ.  ພວກ
ເຂົາຮູ້ວ່າມັນຍາກ, ແລະພວກເຂົາກໍສະໜັບສະໜູນເຊ່ິງກັນແລະກັນ. 
      ຄວາມຈິງນີ້ນຳໃຊ້ກັບຊີວິດການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາຄືກັນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄຳອະທິຖານຂອງແຕ່ລະຄົນ ແຕ່
ພວກເຮົາມີປະສົບການທ່ີອັສຈັນເມ່ືອເຮົາເຕ້ົາໂຮມກັບຄົນອ່ືນເພ່ືອອະທິຖານ. ໃນຖານະທ່ີເປັນຄຣິສຕະຈັກ, ພວກເຮົາ 
ຕ້ອງການຊ່ຶງກັນແລະກັນ, ແລະພວກເຮົາສນັບສນຸນຊ່ຶງກັນແລະກັນຜ່ານການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ. 
 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
1. ເອເຟໂຊ 3:14-17ກ 
14 ເພາະເຫດນ້ີ,   ຂ້າພະເຈ້ົາຈຶ່ງຄເຸຂ່ົາລົງຕ່ໍພຣະພັກພຣະບິດາ   15 (ຄຳວ່າ ບິດາ ຂອງທຸກຄອບຄົວໃນສວັນແລະທີ່
ແຜ່ນດີນໂລກ ກໄໍດ້ຊ່ືມາຈາກຄຳວ່າພຣະບິດາ)  16 ຂໃໍຫ້ພຣະອົງຊົງໂຜດປະທານກຳລັງອັນເຂັ້ມແຂງຝ່າຍຈິດໃຈແກ່
ທ່ານທັງຫລາຍຕາມຄວາມອຸດົມສົມບູນແຫ່ງພຣະສະງ່າຣາສຂີອງພຣະອົງ ໂດຍເດດພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ 
17 ເພ່ືອພຣະຄຣິດຈະຊົງຕັ້ງຢູ່ໃນໃຈຂອງທ່ານທັງຫລາຍທາງຄວາມເຊ່ືອ.." 
 

       ວັດທະນະທັມມັກຈະເຮັດໃຫ້ການອະທິຖານຫລຸດລົງ    ພຽງແຕ່ເປັນການທູນຂພໍຣະເຈົ້າສຳລັບເວລາທ່ີມີຄວາມ
ຕ້ອງການດ່ວນ.  ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄຣິສຕຽນຄວນເບ່ິງເຫັນທ່ີກວ້າງຂວາງໃນການອະທິຖານ. ຢ່າຄິດວ່າຂ້ອຍຜິດ; 
ພຣະເຈົ້າຊົງເອົາໃຈໃສ່ໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ.  ໃນຈົດໝາຍອີກສະບັບນ່ຶງ,   ໂປໂລກ່າວວ່າ
ພວກເຮົາຕ້ອງອະທິຖານກ່ຽວກັບທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ (ຟລປ 4: 6)   ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານເພ່ືອການຈັດຕຽມຂອງພຣະ
ເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ,   ແຕ່ການອະທິຖານຄວນຈະມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍກວ່າການທູນຂໍຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ພວກເຮົາເອງ.  ຂໍ້ພຣະຄັມພີນີ້ທ້າທາຍໃຫ້ພວກເຮົາເປີດກວ້າງໃນການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ ຢ່າງໜ້ອຍສອງທາງ. 
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1. ອະທິຖານເພ່ືອຄົນອ່ືນ, ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຕົວເຮົາເອງ.     ໂດຍສະເພາະພວກເຮົາຄວນອະທິຖານເພ່ືອເພ່ືອນຮ່ວມຄວາມ
ເຊ່ືອ.  ພຣະເຈົ້າແມ່ນພຣະບິດາ ຊ່ຶງທຸກຄອບຄົວໃນສວັນແລະທ່ີແຜ່ນດີນໂລກ ກໍໄດ້ຊ່ືມາຈາກຄຳວ່າພຣະບິດາ" (ຂໍ້ທີ 
15). ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດລວມທັງສະມາຊິກຈາກທຸກໆຊາດໃນໂລກ.   ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານເພ່ືອຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ
ໃນໂບດຂອງພວກເຮົາແລະທ່ົວໂລກ. 
       ຕລອດຂ້ໍຄວາມນ້ີທີ່ໂປໂລໃຊ້ຄຳວ່າ “ ທ່ານ” ຫືຼ“ ຂອງທ່ານ,”  ເພ່ິນກຳລັງໃຊ້ຄຳທ່ີໃຊ້ກັບຈຳນວນຫລາຍ.  ເພ່ິນບ່ໍ
ໄດ້ອະທິຖານເພ່ືອຄົນດຽວ; ເພ່ິນໄດ້ອະທິຖານສໍາລັບກຸ່ມຊົນ.  ໂປໂລໄດ້ສະແດງຄວາມຈິງທ່ີລຽບງ່າຍ:   ພຣະເຈົ້າຊົງ
ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງໄພ່ພົນ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຄອບຄົວ.  ໃນຖານະເປັນຄອບຄົວ ພວກເຮົາກແໍບ່ງປັນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຊ່ອຍກັນແລະກັນ,  ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບນ້ັນລວມເຖິງການອະທິຖານເພ່ືອກັນແລະກັນ ທີ່ນອກ  
ເໜືອຈາກການອະທິຖານເພ່ືອຕົວເອງ. 
 

2. ຈົ່ງອະທິຖານເພ່ືອຄວາມຕ້ອງການຝ່າຍວິນຍານ, ບ່ໍພຽງແຕ່ດ້ານຮ່າງກາຍ. ເຊ່ັນດຽວກັບໂປໂລ, ພວກເຮົາສາມາດ
ອະທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າເສີມສ້າງອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.    ເວ້ົາ 
ແບບມະນຸດທ່ີວ່າ, ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງນ້ັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້.  ຖ້າພວກເຮົາຢາກມີຄວາມຫວັງພວກເຮົາຕ້ອງປະ 
ຕິບັດຕາມທ່ີພຣະບິດາເທິງສວັນໄດ້ສ່ັງພວກເຮົາ,  ແລ້ວພວກເຮົາຕ້ອງອາສັຍຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ. ຄວາມເປັນຈິງ
ແມ່ນພວກເຮົາໝົດຫວັງຖ້າປາສຈາກຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ,   ສະນ້ັນໃຫ້ພວກເຮົາອະທິຖານເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງດ້ວຍພລັງຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງອະທິຖານແບບດຽວກັນກັບກັບອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງ
ພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ. 
        ຄວາມເປັນຈິງຝ່າຍວິນຍານທັງໝົດເຫລ່ົານີ້ແມ່ນເຕີບໃຫຍ່ຜ່ານການອະທິຖານ.   ພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ຄຳອະທິຖານ
ຂອງຄຣິສຕຽນເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນດ້ານການເຊ່ືອຟັງຂອງເຮົາ, ເລ້ົາໂລມໃຈແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາ
ເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ. ແລະພວກເຮົາສາມາດອະທິຖານວ່າພຣະອົງຈະເລົ້າໂລມໃຈພວກເຂົາເຊ່ັນດຽວກັນ. 
 

2. ເອເຟໂຊ 3:17ຂ-19 
17ຂ ເພ່ືອວ່າ, ເມ່ືອພວກທ່ານໄດ້ວາງຮາກລົງໝນຄົງໃນຄວາມຮັກແລ້ວ  18 ພວກທ່ານກຈໍະມີຄວາມສາມາດເຂ້ົາໃຈ 
ພ້ອມກັບໄພ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະອົງ   ເຖິງຄວາມກວ້າງ  ຄວາມຍາວ  ຄວາມສູງ  ແລະຄວາມເລິກ  19 ທັງຈະຮູ້ຈັກ
ຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະຄຣິດຊ່ຶງເກີນຄວາມຮູ້  ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຕັມບໍຣິບູນຂອງພຣະເຈ້ົາທຸກປະ
ການ" 
 

       ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບທ່ານເບ່ິງຄືວ່າໄດ້ສລຸບຜ່ານໄປແລ້ວ. ພວກເຮົາເວ້ົາຢູ່ສເມີວ່າ, "ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກ
ທ່ານ" ແລະ "ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຄວາມຮັກ."  ພວກເຮົາຄວນເວ້ົາສິ່ງເຫ່ົຼານ້ັນເພາະວ່າເປັນຄວາມຈິງ,   ແຕ່ແມ່ນຫຍັງທີ່ 
ໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກພວກເຮົາ? 
       ຄວາມຮັກແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີແນ່ນອນ   ແລະເປັນຄວາມຮັກທ່ີມີພລັງທ່ີສຸດ  ແຕ່ກຍ່ິໍງໃຫຍກ່ວ່າຄວາມຮູ້ສຶກນ້ັນ. 
ຄວາມຮັກແມ່ນການກະທຳຕົວຈິງ. ພວກເຮົາເຫັນສ່ິງນ້ີປາກົດອອກມາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເອງ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ພ່ໍຄົນ 
ນຶ່ງບອກລູກເລ້ືອຍໆວ່າລາວຮັກລູກ,  ແລະລາວສະແດງຄວາມຮັກນ້ັນໂດຍການລ້ຽງລູກ, ນຸ່ງເສ້ືອຜ້າໃຫ້, ແລະເສັຽສະ 
ລະເວລາສຳລັບລູກ. ຍ່ິງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນຖານະເປັນພ່ໍ, ພ່ໍໄດ້ເຫັນພາບຊີວິດທ່ີໃຫຍ່ກວ່າເກ່ົາ ຄືກັນກັບຜູ້ເປັນພ່ໍທີ່ລ້ອມ 
ຮົ້ວອ້ອມທາງຫລັງບ້ານເພ່ືອໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງລາວຫລ້ິນໄດ້ຢ່າງເສລີໃນຂະນະທ່ີໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກ 
ພາຍນອກນໍາ,   ເຊ່ັນດຽວກັນພຣະເຈົ້າໄດ້ຕ້ັງເຂດແດນອ້ອມຮອບລູກໆ  ທ່ີຮັກຂອງພຣະອົງໃນພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ. 
ຄວາມຮັກແມ່ນສ່ິງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ, ຄວາມຮັກແມ່ນການກະທຳ. 
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       ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງຮັກສາ "ຄວາມຮູ້ສຶກ" ແລະ "ເຮັດ" ໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມສົມ
ດູນ(ກ້ຳເກ່ິງ)ທີ່ເໝາະສົມ. ນ້ັນແມ່ນສ່ິງສຸດທ້າຍທ່ີໂປໂລອະທິຖານເພ່ືອຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນເມືອງເອເຟໂຊ.  ແລະກໍແມ່ນສ່ິງທ່ີ
ທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າຄວນອະທິຖານເພ່ືອແຕ່ລະຄົນໃນໂບດຂອງພຣະຄຣິດ. 
 

 ອະທິຖານໃຫ້ພວກເຮົາຈ່ືຈຳຢູ່ສເມີວ່າແມ່ນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ພ້ົນແລະກໍແມ່ນຄວາມຮັກ
ຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ຊວ້ານຊູພວກເຮົາ. ໃນການອະທິຖານຂອງເພ່ິນ, ໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຮົາ "ໄດ້ວາງຮາກລົງໝນຄົງ
ໃນຄວາມຮັກແລ້ວ " (ຂໍ້ທີ 17 ຂ).  ນ້ີແມ່ນຖ້ອນຄຳທ່ີກ່າວເປັນຄວາມເປັນຈິງ. ບ່ໍວ່າພວກເຮົາຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ, ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງຮັກພວກເຮົາແລະຈະຮັກພວກເຮົາສເມີໄປ. ຈ່ົງອະທິຖານເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາຈື່ຈຳສ່ິງນັ້ນໄດ້. 
 ອະທິຖານໃຫ້ພວກເຮົາເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ ແລະພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ໂປ 
ໂລໃຊ້ຄຳສັບແບບມະນຸດກ່ຽວກັບການວັດແທກ  "ຄວາມຍາວແລະຄວາມກວ້າງ,  ຄວາມສູງແລະຄວາມເລິກ"   ເພ່ືອ
ສະແດງວ່າພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຂ້ົາໃຈທຸກຢ່າງ
ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າຢ່າງເຕັມທີ່,  ພວກ
ເຮົາກໍສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າຢ່າງເລິກເຊ່ິງໂດຍການອະທິຖານ,  ອ່ານພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ,  ໃນຖານະທ່ີເປັນໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະອົງ,  ແລະປະສົບກັບການເບ່ິງແຍງຂອງພຣະອົງຜ່ານສະພາບການຕ່າງໆ ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ຈ່ົງອະທິ 
ຖານຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນການຮູ້ຈັກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຫລາຍຂ້ຶນໃນແຕ່ລະວັນ. 
 ອະທິຖານໃຫ້ພວກເຮົາອັສຈັນໃຈຫລາຍຂ້ຶນໂດຍຄວາມຮັກທ່ີເສັຽສະລະຂອງພຣະເຢຊູຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ໂປໂລ
ໄດ້ກ່າວເຖິງ "ຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດທ່ີເກີນຄວາມຮູ້" (ຂໍ້ທີ 19).   ຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະເຢຊູເທິງໄມ້ກາງ
ແຂນແມ່ນວິທີການຕ້ົນຕໍທ່ີພຣະເຈົ້າໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕ່ໍພວກເຮົາ (ໂຣມ 5: 8). ເພາະສະນັ້ນ, ພວກ
ເຮົາບ່ໍຕ້ອງສົງສັຍເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກເຮົາແທ້ໆ.  ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງທີ່ມີຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ເຮົາພຽງຄ້ັງ
ດຽວແລະສຳລັບທຸກຄົນຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ສ່ິງນ້ັນບ່ໍເຄີຍປ່ຽນແປງເລີຍແລະຈະບ່ໍມີການປ່ຽນແປງຕ່ໍໄປ ຈ່ົງອະທິຖານ
ໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ຢຸດທ່ີຈະອັສຈັນໃຈຕ່ໍຄວາມຈິງເຫລົ່ານ້ັນ. 
 

3. ເອເຟໂຊ 3: 20-21 
20 ຂໍໃຫ້ພຣະກຽດຈົ່ງມີແກ່ພຣະອົງ ຜູ້ຊົງຣິດສາມາດກະທຳນອກເໜືອສາຣະພັດ ຫລືຊົງສາມາດກະທຳເໜືອກວ່າທ່ີ
ພວກເຮາົຈະຂໍ ຫລຄຶືດໄດ້ ຕາມຣິດອຳນາດທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ພາຍໃນຕົວເຮາົທັງຫລາຍ  21 ຈ່ົງຖວາຍພຣະກຽດແກ່  
ພຣະອົງໃນຄຣິສຕະຈັກແລະໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ທຸກຊ່ົວອາຍຸຄົນຕລອດໄປເປັນນິດ ອາແມນ" 
 

        ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍພວກເຮົາດ້ວຍຫັຼກການອີກຢ່າງນຶ່ງຂອງການອະທິຖານນຳກັນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດ. 
ຫລັກການນ້ີມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງເຮົາຢ່າງເຫັນແຈ້ງ, ໄດສ່ົ້ງຜົນສະທ້ອນອັນດີຕໍ່ການນະມັສ 
ການ ແລະປ່ຽນແປງການອະທິຖານຂອງເຮົາ. ຫລັກການນ້ັນແມ່ນ:ການອະທິຖານແມ່ນບ່ໍກ່ຽວກັບພວກເຮົາ. ແຕ່ແມ່ນ 
ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າແລະພຣະສະງ່າຣາສີອັນສູງສ່ົງຂອງພຣະອົງ. 
       ໂປໂລໄດ້ຈົບການອະທິຖານຂອງເພ່ິນດ້ວຍຄຳເວ້ົາທີ່ຍົກສູງພຣະກຽດຂອງການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ.ເພ່ິນບ່ໍພຽງ 
ແຕ່ກ່າວວ່າ "ອາແມນ."   ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ອະທິຖານວ່າ,  "ຂໃໍຫ້ພຣະກຽດຈົ່ງມີແກ່ພຣະອົງ   ຜູ້ຊົງຣິດສາມາດກະທຳນອກ  
ເໜືອສາຣະພັດ” (ຂໍ້ທີ 20).   ຄຳເວ້ົາເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈຂອງພວກເຮົາ. ສອງຫລັກການທ່ີສຳຄັນອັນ 
ເດ່ັນຊັດນ້ັນແມ່ນ: 
1. ພຣະເຈົ້າສາມາດກະທຳໄດ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຂໍ. ພຣະອົງໄດ້ສ້າງທຸກສ່ິງ.  ພຣະຊົງສັ່ງທຸກຢ່າງ. ພຣະອົງຊວ້ານຊູທຸກ
ສິ່ງ ພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ວຍຊີວິດປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງປະທານຣິດອຳນາດແກ່ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. ພຣະ
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ອົງໄດ້ຈັດແຈ່ງຫ້າງຫາໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງຊົງຮູ້ທຸກສ່ິງຢ່າງ ແລະພຣະອົງສາມາດເຮັດທຸກສ່ິງໄດ້. ບ່ໍ
ມີສິ່ງໃດທ່ີຍາກສຳລັບພຣະອົງ.    ພຣະເຈົ້າອົງດຽວນ້ີແຫລະທ່ີວາງດວງດາວນ້ອຍແລະດາວພະເຄາະຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ 
ແລະໄດ້ວາງຜົມທຸກໆເສັ້ນໃຫ້ເກີດໃສ່ຫົວຂອງທ່ານ. ພຣະອົງຮູ້ຈັກຊ່ືຂອງທ່ານ. ຄວາມຈິງນີ້ຄວນໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈອັນ
ໃຫຍ່ຫຼວງແກ່ພວກເຮົາໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາອະທິຖານເພ່ືອກັນແລະກັນ. 
2.  ກົງກັນຂ້າມກັບອຳນາດແລະຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ພວກເຮົາມັກຈະອະທິຖານນ້ອຍກວ່າ,  ຈຳກັດໃນຄຳ 
ອະທິຖານ.    ພຣະເຈົ້າ "ສາມາດເຮັດໄດ້ເໜືອສ່ິງອ່ືນໃດທ່ີພວກເຮົາທູນຂໍຫລືຄິດ."   ຄວາມຈິງນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ
ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນແນວໃດແທ້.   ໃນຖານະທ່ີເຮົາເປັນມະນຸດ, ພວກເຮົາມັກຈະນຳເອົາຄວາມຕ້ອງການ
ແລະຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຮົາມາຫາພຣະເຈົ້າ,  ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊົງທຳງານໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງ  ເຖິງແມ່ພວກເຮົາ  
ມີວິທີການແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນ.  ຜ່ານການອະທິຖານ,  ຈາກນ້ັນພວກເຮົາກໍທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງກະທຳ.  ແຕ່ສ່ິງທີ່ພວກ
ເຮາົມັກຈະບ່ໍຮູ້ກໍຄື ທຸກໆວິທີທາງການແກ້ໄຂທ່ີດີທີ່ສຸດເທ່ົາທີ່ເປັນໄປໄດ້ທ່ີພວກເຮົາສາມາດກໍເຫັນວ່າຍັງອ່ອນແອເມ່ືອ
ປຽບທຽບກັບຣິດເດດແລະຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ພຣະອົງສາມາດຢູ່ເໜືອແລະເກີນກວ່າສ່ິງທີ່ພວກເຮົາທູນຂໍ 
ຫືຼສິ່ງທ່ີພວກເຮາົຄິດ. 
       ໂປໂລຈົບຄຳອະທິຖານຂອງເພ່ິນດ້ວຍຄຳເວ້ົາທ່ີນະມັສະການຫລາຍຂ້ຶນ. ໂດຍການຈົບການອະທິຖານດ້ວຍວິທ ີ
ນີ້ ໂປໂລໄດ້ສເນີເອົາຈຸດປະສົງຂອງການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາເຂ້ົາຮ່ວມກັນ, ຮັບໃຊ້ນຳກັນ,  ແລະທຸກຢ່າງທ່ີພວກ
ເຮົາເຮັດໃນຄຣິສຕະຈັກແລະໃນສ່ິງອ່ືນໆ. ຈຸດປະສົງນັ້ນແມ່ນພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ.   "ພຣະສະງ່າຣາສີຂອງ 
ພຣະເຈົ້າ" ແມ່ນຊ່ືສຽງຫລືພຣະກຽດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ດ້ວຍຄວາມໝາຍທ່ີຢູ່ໃນໃຈ, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດ
ໃຫ້ພຣະເຈົ້າມີຊ່ືສຽງຜ່ານການເປັນພະຍານແລະການນະມັສການຂອງພວກເຮົາ. ພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນ
ຂໍ້ໃຫຍ່ໃຈຄວາມຕລອດໃນພຣະຄັມພີ.   ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາອະທິຖານຄືກັບໂປໂລ,  ຄຳອະທິຖານຂອງພວກເຮົາຈະ
ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າແລະຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງຫລາຍຂ້ຶນແລະກ່ຽວກັບຕົວເຮົາເອງນຳ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
       ທ່ານຈະປັບປ່ຽນຄຳອະທິຖານຂອງທ່ານແນວໃດເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສຳຄັນຕ່ໍພຣະວິນຍານຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາການນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປນ້ີ: 
 

 ສາລະພາບ.   ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຊີວິດການອະທິຖານຂອງທ່ານສຸມໃຈໃສ່ພຣະເຈົ້າແລະສຸມໃສ່ຄົນອ່ືນ, ໃຫ້ສາລະພາບ 
    ຕ່ໍພຣະເຈົ້າທີ່ທ່ານເຄີຍອະທິຖານໂດຍເອົາຕົນເອງເປັນຈຸດສູນກາງ, 
 ອະທິຖານ. ຖ້າທ່ານບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນວິນັຍຂອງການອະທິຖານເປັນປົກກະຕິ, ຈົ່ງເລ້ີມຕົ້ນດຽວນ້ີ, ຈົ່ງຮັກສາປ້ຶມຈົດບັນທຶກ 
    ການທູນຂ ໍເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ອະທິຖານເພ່ືອຄວາມຕ້ອງການທາງວິນຍານແລະທາງຮ່າງກາຍຂອງຄົນອ່ືນ. 
 ອະທິຖານຮ່ວມກັນ.   ວິທີທີ່ດີທ່ີສຸດທ່ີຈະເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນການອະທິຖານຮ່ວມກັນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດ 
    ແມ່ນໂດຍການອະທິຖານຮ່ວມກັນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດ!  ເຮັດຕາມເວລາເພ່ືອພົບແລະອະທິຖານກັບຜູ້ 
    ທ່ີເຊ່ືອນ່ຶງຫລືສອງຄົນເປັນປະຈຳ ຈາກກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີຂອງທ່ານ. 
 

          ວັດທະນະທຳອາດຈະເຫັນການອະທິຖານເປັນວິທີທ່ີຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພະເຈ້ົາໃນເວລາທ່ີປະສົບກັບ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ແຕ່ສຳລັບຄຣິສຕຽນ, ແມ່ນຕລອດຊີວິດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມອົດທົນທາງຮ່າງກາຍແລະຄວາມ 
ສຳຄັນທາງຝ່າຍວິນຍານ. ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາອະທິຖານແລະມີຊີວິດຢູ່ເພ່ືອພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 9 ສິງຫາ 2020 (08-09-2020) 

__________________________________________ 
                                       ໃຫ້ເຮົາສນັບສນຸນກັນແລະກັນ 
 

                              ດົນປານໃດແລ້ວທ່ີການເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງກຸ່ມໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຮັດສຳເຣັດສ່ິງທ່ີໃຫຍ່? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊົງປະທານຂອງພຣະຣາຊທານຝາ່ຍວິນຍານແກ່ຄຣິສຕະຈັກ ເພ່ືອເຮັດວຽກ
ຂອງພຣະອົງໃຫ້ສຳເຣັດ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ນັກຂຽນກະວີພາສາອັງກິດຊ່ື ຈອນ ດອນນີ ຂຽນວ່າ "ບ່ໍມີຜູ້ໃດຢູ່ຄົນດຽວໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ." ມີການເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາ 
ກັນລະຫວ່າງພວກເຮົາທຸກຄົນ. ບ່ໍມີໃຜລອດຊີວິດແລະເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກຄົນອື່ນ, ບ່ໍມີ 
ເລີຍແມ່ນແຕ່ໃນໂບດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມ່ືອພວກເຮົາກວດກາເບ່ິງຄວາມປະພຶດ ແລະທ່າທີຂອງຊາວອະເມຣິກນັ
ສ່ວນຫຼາຍ, ກໍຄ້າຍຄືກັບທະເລທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍໝູ່ເກາະ. 
       ວັທນະທັມຕາເວັນຕົກໃນສັດຕະວັດທີ 21 ແນ່ນອນແມ່ນວັທນະທັມທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະທີ່ສຸດໃນວັທນະ 
ທັມປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດ. ຊ່ຶງເບ່ິງຄືວ່າທຸກໆຄົນຕັດສິນໃຈທຸກຢ່າງດ້ວຍສ່ິງດຽວແລະສ່ິງດຽວເທ່ົານ້ັນຢູ່ໃນໃຈ: 
       "ແມ່ນຫຍັງດີທີ່ສຸດສຳລັບຂ້ອຍ (ຫລືສຳລັບຄອບຄົວຂ້ອຍ)?" ຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາໄດ້ພິຈາຣະນາພຽງເລັກນ້ອຍ 
ກ່ຽວກັບວ່າ ຊີວິດແລະການເລືອກຂອງພວກເຮົາມີຜນົກະທົບຕໍ່ຄົນອ່ືນແນວໃດ. 
       ເມ່ືອພວກເຮົາມາຫາພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາບໍ່ມາຫາພຣະອງົພຽງຜູ້ດຽວ; ພວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກັບຜູ້ເຊ່ືອອ່ືນໆໃນ 
ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ.  ຊີວິດສ່ວນຕົວແລະຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະຄຣິດບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບ 
"ຂ້ອຍ" ເທ່ົານັ້ນ; ແຕແ່ມ່ນກ່ຽວກັບ "ພວກເຮົາ."  ພວກເຮົາຕ້ອງປະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໄວ້ທີ່ປະຕູເມ່ືອເຂ້ົາມາຮ່ວມ
ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດ. ຍ້ອນຫຍັງ? ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊ່ວຍພວກເຮົາບ່ໍພຽງແຕ່ເພ່ືອປໂຍດຂອງພວກເຮົາ, 
ແຕ່ຍັງເປັນພຣະພອນແລະສນັບສນຸນຄົນອ່ືນນຳ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາເພ່ືອນໆ ຄຣິສຕຽນ. 
 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
1. ເອເຟໂຊ 4:1-7 
1 ເຫດສັນນ້ັນຂ້າພະເຈົ້າ, ຜູ້ຖືກຈຳຈອງເພາະເຫັນແກ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈຶ່ງວອນຂໍທ່ານທັງຫລາຍໃຫ້ດຳເນີນຊີວິດ
ສົມກັບທ່ີພວກທ່ານໄດ້ຖືກຊົງເອ້ີນເອົາແລ້ວນ້ັນ  2 ຄຈ່ົືງມີໃຈຖ່ອມລົງທຸກຢ່າງແລະໃຈອ່ອນສຸພາບ ດ້ວຍຄວາມພຽນ
ອົດທົນ ແລະຜ່ອນໜັກຜ່ອນເບົາເຊ່ິງກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມຮັກ  3 ຈົ່ງພຽນພຍາຍາມເອົາສັນຕສຸິກຜູກມັດ ເພ່ືອຮັກ
ສາຄວາມເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວກັນ ຊ່ຶງພຣະວິນຍານຊົງປະທານໃຫ້ນັ້ນ  4 ມີກາຍດຽວແລະມີພຣະວິນຍານອົງດຽວ ເ
ໝືອນມີຄວາມຫວັງໃຈອັນດຽວທ່ີເນື່ອງໃນການທ່ີຊົງເອ້ີນເອົາພວກທ່ານແລ້ວນ້ັນ  5 ມີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງດຽວ ມີ
ຄວາມເຊ່ືອດຽວ ມີບັບຕສິະມາດຽວ  6 ມີພຣະເຈົ້າອົງດຽວ ຄພືຣະບິດາຂອງຄົນທັງປວງ ຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ເທິງຄົນທັງປວງ 
ແລະທ່ົວຄົນທັງປວງ ແລະໃນຄົນທັງປວງ  7 ແຕ່ວ່າພຣະຄຸນນ້ັນຊົງໂຜດປະທານແກ່ເຮາົທຸກໆຄົນ ຕາມຂອງພຣະຣາຊ
ທານທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງກຳນົດໄວ້ 
 

       ຊາວອະເມຣິກັນຫຼາຍຄົນຄິດກ່ຽວກັບໂບດເກືອບຈະເປັນເຣ່ືອງທ່ີພິເສດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການທາງຈິດວິນຍານ
ຂອງພວກເຂົາແລະມີການຊ່ອຍເຫລືອແນວໃດແດ່ທ່ີຄຣິສຕະຈັກສາມາດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້. ຄວາມຄາດຫວັງເຫ່ົຼານີ້ເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາຊອກຫາໂບດທ່ີມີການສອນທ່ີໜ້າສົນໃຈ, ມີເພງທ່ີມ່ວນທີ່ສຸດ, ແລະມີໂປແກຣມທີ່ທັນສມັຍຫລາຍທ່ີສຸດ. 
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ໂດຍພ້ືນຖານແລ້ວພວກເຂົາເຂ້ົາໄປຫາໂບດຄືກັບການໄປເລາະຊ້ືຣົດ: ເຂ້ົາໄປອິນເຕີແນັດ, ໄປຢ້ຽມຮ້ານຂາຍສ່ົງ, ໄປ
ທົດລອງຂັບລົດ, ແລະເຊັນຊ່ືໄວ້ເທິງເສ້ັນທ່ີເປັນຈຸດໆ. 
       ພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາເປັນແບບສ່ວນຕົວ,  ແຕ່ເຖິງແມ່ນພຣະອົງຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເປັນສ່ວນຕົວຕໍ່ພຣະ
ອົງເອງ, ພຣະອົງຍັງເຂ້ົາຮ່ວມພວກເຮົາທ່ີເປັນກຸ່ມລວມໝູ່ໃນໂບດຂອງພຣະອົງ.  ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ຂອງວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາ, ພຣະຄັມພີໄດ້ສອນວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ກັນແລະ
ກັນ. ສະນ້ັນແທນທ່ີຈະໄປໂບດພຽງແຕ່ເພ່ືອຄວາມຕ້ອງການທາງຈິດວິນຍານຂອງຂ້ອຍເທ່ານ້ັນ  ແຕ່ຂ່າວປະເສີດໄດ້ 
ຂຍາຍຄຸນຄ່າໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍໄປສູ່ຄົນອ່ືນ ວ່າຂ້ອຍຈະສ່ົງເສີມສນັບສນຸນຄົນອ່ືນນຳ ຄືແນວໃດ. 
       ໂປໂລໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນໃນຂ້ໍ 1  ໂດຍຮຽກຮ້ອງພວກເຮົາ  "ໃຫ້ດຳເນີນຊີວິດສົມກບັທ່ີພວກເຮົໄດ້ຖືກຊົງເອ້ີນເອົາແລ້ວ
ນັ້ນ." ຈາກນ້ັນໃນຂ້ໍທີ 2-6 ເພ່ິນໄດ້ອະທິບາຍວ່າຊີວິດຄວນຈະເປັນແນວໃດ.    ຄຳອະທິບາຍຂອງໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຄົນອ່ືນ.    ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດແຍກຊີວິດທ່ີມີຄ່າໂດຍຂ່າວປະເສີດອອກຈາກການ
ພົວພັນກັບຜູ້ເຊ່ືອອ່ືນໆ.   ແຕ່ທັມມະຊາດຂອງມະນຸດທ່ີຜິດບາບຂອງພວກເຮົາໄດດຶ້ງດູດເຮົາໄປສູ່ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ, 
ດັ່ງນ້ັນພວກເຮົາຈະທັບມ້າງແນວຄິດຈິດໃຈທ່ີຍຶດໝ້ັ້ນຢູ່ແຕ່ສ່ວນຕົວແລະຄິດເຖິງຄົນອ່ືນໄດ້ແນວໃດ? 
       ຄຳຕອບມີຢູ່ໃນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ.  "ພຣະຄຸນພຽງຢ່າງດຽວ, ພຣະຄຸນນ້ັນຊົງໂຜດປະທານແກ່ເຮົາທຸກໆຄົນ 
ຕາມຂອງພຣະຣາຊທານທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງກຳນົດໄວ້  (ຂ້ໍ 7).  ໃນຄວາມພ້ົນ, ພຣະເຢຊູຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາໂດຍພຣະ
ຄຸນຂອງພຣະອົງເພ່ືອຮວມພວກເຮົາເຂ້ົາກັບພຣະເຈ້ົາ, ແລະພຣະອົງຍັງສືບຕ່ໍປະທານພຣະຄຸນໃຫ້ພວກເຮົາ ເພ່ືອຮວມ 
ພວກເຮົາເຂ້ົາກັບປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາເພ່ິງພາພຣະເຈົ້າ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ
ກເໍຮັດວຽກຜ່ານພວກເຮົາເພ່ືອສນັບສນຸນຜູ້ທີ່ເຊ່ືອອ່ືນໆ. ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດກໍຊົງເຮັດວຽກຜ່ານຜູ້ເຊ່ືອອ່ືນໆເພ່ືອ
ຊ່ວຍແລະສນັບສນຸນພວກເຮົາ. ພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດວຽກງານຂອງພຣະອົງໃຫ້ສຳເຣັດ!    ພວກເຮົາໄດ້
ເຫັນຢ່າງໜ້ອຍສອງວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການເຮັດສ່ິງນີ້: 
      1. ພຣະເຈົາ້ຊົງເພ້ີມພລັງໃຫ້ພວກເຮົາເພ່ືອສແວງຫາຄວາມສາມັກຄີເປັນນ່ຶງດຽວກັນ.  ຂ້ໍທີ 2 ອະທິບາຍເຖິງແນວ
ຄິດທ່ີວາງໄວ້ເພ່ືອໃຫ້ເປັນນຳນ່ຶງໃຈດຽວກັນຖ້າມກາງໄພ່ພົນ.   ໃນຄວາມຖ່ອມຕົນ, ພວກເຮົາຄວນພິຈາຣະນາຄົນອ່ືນ
ນອກເໜືອຈາກຕົວເຮົາເອງ. ດ້ວຍຄວາມອ່ອນໂຍນ, ພວກເຮົາຄວນໃຫ້ຜົນປໂຍດອ່ືນໆແກ່ຜູ້ທີ່ຍັງສົງສັຍ. ຜ່ານຄວາມ
ອົດທົນ ພວກເຮົາຄວນສະແດງໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນຄວາມເມດຕາທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການຊົງສຳແດງຈາກພຣະເຢຊູ.ແລະ 
ໃນຄວາມຮັກ,  ພວກເຮົາຄວນໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດຂອງຄົນອ່ືນ,  ຮູ້ວ່າພວກເຮົາມີຂໍ້ບົກຜ່ອງຫຼາຍຢ່າງຂອງຕົວເອງທ່ີ
ຕ້ອງການຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ. 
       2. ພຣະເຈົ້າຊົງເພ້ີມພລັງໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດປະກາດຄວາມເປັນນ່ຶງຂອງຄຳສອນ. ໂປໂລໄດ້ສລຸບບາງຄຳສອນ
ທ່ີສຳຄັນທ່ີເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນຂອງຄວາມເຊ່ືອຄຣິສຕຽນ.   ມີພຣະເຈົ້າອົງດຽວໃນສາມບຸກຄົນ.  ມີພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້
ພ້ົນອົງດຽວແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາ.  ມີບັບຕິສະມາດຽວຝ່າຍວິນຍານທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ. ມີພຣະວິນຍານ
ອົງດຽວ ໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ -ຄຣິສຕະຈັກ. ຊາວຄຣິສຕຽນອາດຈະບ່ໍເຫັນດີນຳບັນຫາເລັກນ້ອຍຂອງຄຳສອນ
ແລະເຣ່ືອງມະຍິກມະຍ່ອຍ,   ແຕ່ຄຳເວ້ົາຂອງໂປໂລເຕືອນພວກເຮົາວ່າຜູ້ທີ່ເຊ່ືອມີຫຼາຍຢ່າງຕ່ືມອີກທ່ີຈະຮວມເປັນອັນ 
ນຶ່ງອັນດຽວກັນຕາມຄຳສອນ ແທນທ່ີຈະແບ່ງແຍກພວກເຮົາ.  ຫັຼກຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້
ພວກເຮົາເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ. 
 

2. ເອເຟໂຊ 4:11-13 
11 ຂອງພຣະຣາຊທານຂອງພຣະອົງກໍຄໃືຫ້ລາງຄົນເປັນອຄັສາວົກ ລາງຄົນເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ລາງຄົນເປັນຜູ້  
ປະກາດຂ່າວປະເສີດ ລາງຄົນເປັນສິດຍາພິບານແລະອາຈານ  12 ເພ່ືອຈັດຕຽມໄພ່ພົນທັງຫລາຍຂອງພຣະອົງໃຫ້ 
ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີເໝາະສົມ ເພ່ືອເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດໃຫ້ຈະເຣີນຂຶ້ນ  13 ຈົນກວ່າເຮົາທຸກຄົນຈະບັນລ ຸ
ເຖິງຄວາມເປັນນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວກັນໃນຄວາມເຊ່ືອ ແລະໃນຄວາມຮູ້ເຖິງເຣ່ືອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈົນກວ່າເຮາົຈະ 
ເປັນ ຄົນໃຫຍເ່ຕັມສ່ວນ ຄເືຕັມເຖິງຂນາດຄວາມສົມບູນຂອງພຣະຄຣິດ 
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       ໃນການກັບໃຈມາເຊ່ືອ, ພຣະເຈົ້າປະທານພຣະຄຸນຂອງຜູ້ເຊ່ືອແຕ່ລະຄົນໃຫ້ໃຊ້ເພ່ືອຜົນປໂຍດຂອງຄຣິສຕະຈັກ
ຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກ, ແຕ່ໂດຍສະເພາະພຣະ
ອົງໄດ້ປະທານຂອງພຣະຣາຊການໃຫ້ບາງຄົນເພ່ືອນຳພາແລະຈັດຕຽມຄຣິສຕະຈັກເພ່ືອເຮັດງານຮັບໃຊ້. 
       ບັນດາຜູ້ນຳທ່ີພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນອັຄສາວົກ,   ຜູ້ກາດພຣະທັມ,   ຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດ, 
ສິດຍາພິບານ,  ແລະຄຣູສອນ.   ຜູ້ນຳບາງຄນົມີສິດອຳນາດຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອັຄສາວົກແລະ
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ.  ພວກອັຄສາວົກລວມທັງໂປໂລແລະພວກສິບສອງຄົນທ່ີຢູ່ໃກ້ຊິດກັບພຣະເຢຊູຊ່ຶງທັງໝົດນ້ີແມ່ນ 
ພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນເອົາເປັນການສ່ວນຕົວແລະສ່ົງອອກໄປ.   ຜູ້ຊາຍເຫລ່ົານີ້ໄດ້ນຳພາຄຣິສຕະຈັກສມັຍເລ້ີມຕົ້ນ  ແລະ
ເປັນຜູ້ຂຽນພຣະຄັມພີໃໝ.່ ຜ່ານການຂຽນຂອງພວກເພ່ິນ ສອງພັນປີຜ່ານມາແລ້ວພວກເພ່ິນກໍຍັງສ້າງພວກເຮົາຢູ່! 
          ຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດ,   ສິດຍາພິບານ,  ແລະຄຣູອາຈານໄດກ່ໍ້ສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດໂດຍຜ່ານຂອງ 
ພຣະຣາຊທານທ່ີແຕກຕ່າງກັນຂອງພວກເພ່ິນ.  ພວກເພ່ິນປະກາດພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພວກເຮົາແລະອະທິບາຍ
ຄວາມໝາຍຂອງການດຳລົງຊີວິດເພ່ືອພຣະຄຣິດ.  ພວກເພ່ິນໄດ້ສອນພວກເຮົາວິທີທີ່ຈະເຊ່ືອຟັງຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
ພວກເພ່ິນໃຫ້ການດູແລຝ່າຍວິນຍານ ສຳລັບຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ.  ແລະພວກເພ່ິນເປັນແບບຢ່າງທີ່ກ້າຫານໃນ
ການປະກາດຂ່າວປະເສີດ. ຖ້າຜູ້ນຳຄຣິສຕະຈັກບໍ່ມີຂອງພຣະຣາຊທານເຫລ່ົານ້ີ, ບ່ໍມີໃຜໃນພວກເຮົາຈະສາມາດເຕີບ
ໂຕແລະກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍຝ່່າຍວິນຍານໄດ້. 
       ບໍ່ມີຜູ້ໃດທ່ີຖືກຕຽມພ້ອມຕ້ັງແຕ່ເກີດມາເພ່ືອເປັນຜູ້ເຮັດວຽກໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ບ່ໍມີຜູ້ໃດທ່ີມີຄວາມ
ພ້ອມພຽງທ່ີຈະຮັບໃຊ້ທັນທີຫລັງຈາກທ່ີລາວວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູໃໝ່ໆ.   ແຕ່ເມ່ືອພວກເຮົາມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະ 
ຄຣິດ, ພຣະເຈົ້າກໍປະທານຂອງພຣະຣາຊທານໃຫ້ພວກເຮົາແນວໃດແນວນ່ຶງ, ແລະພຣະອົງຊົງໃຊ້ຜູ້ນຳຝ່າຍວິນຍານທ່ີ 
ພຣະອົງນຳເຂ້ົາມາສູຊີ່ວິດຂອງພວກເຮົາເພ່ືອຈັດຕຽມພວກເຮົາໃຫ້ໃຊ້ຂອງປະທານເຫລ່ົານັ້ນ. ຫົວໃຈຂອງງານພັນທະ 
ກິດຂອງຄຣິສຕະຈັກແມ່ນພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນເປັນຜູ້ເຮັດ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຜູ້ທ່ີມີຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ນຳຢ່າງເປັນທາງການ.  ແຕ່ 
ລະຄົນໃນພວກເຮົາມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບງານຮັບໃຊ້ໃນພັນທະກິດຂອງຄຣິສຕະຈັກ. 
         ຄວາມຈິງເຫລົ່ານ້ີຄວນປ່ຽນຄວາມຄາດຫວັງຂອງຄຣິສຕະຈັກແລະຜູ້ນຳຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຄວນມີຄວາມ 
ຄາດຫວັງວ່າບັນດາຜູ້ນຳພາຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກ,  ແຕ່ພວກເພ່ິນບ່ໍຄວນຈະເຮັດວຽກຄົນດຽວ.   ພວກເພ່ິນມີ 
ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບເຣ່ືອງພຣະຄັມພີໃນການເດີນໄປກັບພຣະເຢຊູຢ່າງສັດຊ່ືແລະພຽນພະຍາຍາມໃຊ້ຂອງປະທານຂອງ
ພວກເພ່ິນເພ່ືອຝຶກອົບຮົມພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. ແລະພຣະກາຍ(ສະມາຊິກ)ຄວນເຮັດຕາມຕົວຢ່າງຂອງພວກເພ່ິນ
ແລະເຂ້ົາຮ່ວມກັບພວກເພ່ິນເຮັດວຽກງານພັນທະກິດ. ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາທຸກຄົນຮ່ວມກັນເຮັດວຽກງານການຮັບໃຊ້, 
ອະວັຍຍະວະທຸກສ່ວນຂອງພຣະກາຍກໍຈະເຕີບໃຫຍ່ເຕັມທ່ີແລະເບ່ິງຄ້າຍຄືກັບພຣະເຢຊູຫລາຍຂ້ຶນ. 
  

3. ເອເຟໂຊ 4:14-16 
14 ເພ່ືອພວກເຮາົຈະບໍ່ໄດ້ເປັນເດັກນ້ອຍອີກຕໍ່ໄປ ຖືກພັດໄປພັດມາ ແລະຫັນເຫໄປມາດ້ວຍລົມປາກຂອງຄຳສັ່ງສອນ
ທຸກຢ່າງ ແລະດ້ວຍເລ່ກົນຂອງມະນຸດທ່ີຫລອກລວງໃຫ້ຫລົງຕາມອບຸາຍອັນສລາດຂອງເຂົາ  15 ແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາຍຶດ
ເອົາຄວາມຈິງດ້ວຍໃຈຮັກ ເພ່ືອຈະຈະເຣີນຂ້ຶນທຸກຢ່າງຈົນເຖິງພຣະອົງຜູ້ເປັນສສີະ ຄືພຣະຄຣິດ  16 ເນື່ອງຈາກພຣະ
ອົງນັ້ນ ຮ່າງກາຍທັງສິ້ນທີ່ຕິດຕ່ໍສນິດແລະຜູກພັນກັນໂດຍທຸກໆຂໍ້ຕ່ໍທີ່ຊົງປະທານ ຈຶ່ງໄດ້ຈະເຣີນໃຫຍຂ້ຶ່ນດ້ວຍຄວາມ
ຮັກ ເມ່ືອອະວັຍວະທຸກສ່ວນເຮດັໜາທ່ີຕາມຄວາມເຫມາະສົມແລ້ວ 
 

       ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນພຣະກາຍຊ່ຶງແມ່ພຣະເຢຊູເປັນສີສະ. ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານພຣະຄຸນທຸກຢ່າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນ
ຮູບແບບຂອງພຣະຣາຊທານຝ່າຍວິນຍານ.  ຂອງພຣະຣາຊທານເຫລ່ົານີ້ລວມທັງມີຄວາມສາມາດແລະມີຄຸນນະພາບ
ທ່ີໄດ້ຮັບຣິດອຳນາດຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ທັງໂປໂລແລະເປໂຕໄດ້ບັນທຶກລາຍການຂອງພຣະຣາຊທານຕ່າງໆທີ່
ສຳແດງອອກໃນປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ (ໂຣມ 12: 6-8; 1 ໂກຣິນໂທ 12: 4-1111, 27-31; ແລະ 1 ເປໂຕ 4: 
11). ບາງຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານເພ່ືອຮັບໃຊ້ໃນຕຳແໜ່ງການເປັນຜູ້ນຳ,  ຍົກຕົວຢ່າງເຊ່ັນ ຄົນ
ອື່ນແມ່ນມີຂອງພຣະຣາຊທານທ່ີຈະສຳແດງການກະທຳທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ໃນຄວາມເມດຕາ, ໃນການຮັບໃຊ້, ແລະໃນຄວາມ
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ເອ້ືອເຟ້ືອເພ່ືອແຜ່,  ໃນຂະນະທ່ີຄົນອ່ືນໆອີກມີຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ພາຍໃນຂອງຄວາມເຊ່ືອ,  ມີສະຕິປັນຍາ ແລະມີ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈຫລາຍຂ້ຶນ.   ເຖິງເຮົາຈະບໍ່ມີຂອງຂອງພຣະຣາຊທານທ່ີສະເພາະເຈາະຈົງ,   ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານຂອງ 
ພຣະທານຝ່າຍວິນຍານຕ່າງໆເພ່ືອເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. 
       ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ, ບາງພາກສ່ວນຈະເບ່ິງເຫັນໄດດີ້ ໃນຂະນະທ່ີພາກສ່ວນອ່ືນຈະເບ່ິງບໍ່ເຫັນ. ແຕ່ວ່າທຸກ
ພາກສ່ວນມີຄວາມຈຳເປັນແລະມາຮວມກັນເຂ້ົາເພ່ືອສ້າງເປັນຮ່າງກາຍທ່ີສົມບູນແລະແຂງແຮງ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດກ່ຽວ
ກັບເຣ່ືອງນ້ີສເມີໄປ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົາ້ຂຂໍອບໃຈຫຼາຍໆ ສຳລັບຕັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ເຮັດວຽກໜັກໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ. 
      ແລະເຖິງແມ່ນຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະບ່ໍຄິດເຖິງນ້ິວໂປ້ຕີນຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາອາດຈະມີບັນຫາໃນການຢືນຄຶງຕົວ 
ຖ້າຂາດໂປຕີນ! ນ້ີແມ່ນຈຸດສຳຄັນທ່ີວ່າ: ຂອງພຣະຣາຊທານຝ່າຍວິນຍານຂອງຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນທຸກໆຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖ່ິນ
ແມ່ນສຳຄັນຕ່ໍການເຕີບໃຫຍ່,   ຕ່ໍຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ,    ແລະຕ່ໍຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງພຣະກາຍຂອງພຣະ 
ຄຣິດ, ລວມທັງຂອງທ່ານນຳ! 
          ເມ່ືອພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະກາຍດ້ວຍຂອງພຣະຣາຊທານຂອງພວກເຮົາ,  ພວກເຮົາຕ້ອງເວ້ົາ  "ຄວາມຈິງດ້ວຍ
ຄວາມຮັກ.” ພຣະຄຳຂອງພະເຈ້ົາເປັນທ່ີມາຂອງຄວາມຈິງ,   ສະນ້ັນການເວ້ົາຄວາມຈິງຕ່ໍກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມຮັກ 
ໝາຍຄວາມວ່າຂອງພຣະຣາຊທານທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ,  ການຮັບໃຊ້ທັງໝົດ,  ແລະກິຈກັມພັນທະກິດທັງໝົດຂອງ
ພວກເຮົາແມ່ນໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີກັນຕາມພຣະຄັມພີ ການຮັບໃຊ້ພັນທະກິດທຸກຢ່າງຕ້ອງເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໃນ 
ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ກ່ຽວກັບຕົວເຮົາເອງ, ພວກເຮົາອາດຈະເຊ່ືອສ່ິງໃດກໍໄດ້; ແຕ່ດ້ວຍພຣະຄຳ, ພວກເຮົາໄດ້ຍຶດ 
ຖືເອົາຄວາມຈິງ.   ກ່ຽວກັບພວກເຮົາເອງ, ກໍມີການແບ່ງແຍກ;  ແຕ່ດ້ວຍພຣະຄຳ,  ຄວາມສາມັກຄກໍີຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ. 
ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພຣະຄຳຂອງພຣະອົງແລະຣິດອຳນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ,  ພວກເຮົາໃນ 
ພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພ່ືອໃຫ້ວຽກຂອງພຣະອງົບັນລຸຜົນສຳເຣັດ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
       ທ່ານຈະໃຊ້ຂອງພຣະຣາຊທານຝ່າຍວິນຍານທ່ີພຣະເຈົ້າຊົງປະທານໃຫ້ທ່ານແນວໃດ?   ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບິ່ງການ 
ນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້: 
 

 ສະທ້ອນ.   ພິຈາຣະນາຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຄາດຫວັງດ້ານວັທນະທັມບາງຢ່າງຂອງຄຣິສຕະຈັກ ກັບ 
ຄວາມຄາດຫຍັງຂອງພຣະຄັມພີ ທ່ີໄດ້ສຶກສາໃນບົດຮຽນນ້ີ. ສາລະພາບແລະຫັນຈາກຄວາມຄິດທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບ 
ຊີວິດໃນຄຣິສຕະຈັກ. ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າເອົາຫົວໃຈຂອງທ່ານເຂ້ົາເປັນນ່ຶງດຽວກັບພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ກ່ຽວກັບຄຣິສຕະ
ຈັກຂອງພຣະອົງ. 
 ຄົ້ນພົບ. ຖ້າທ່ານບ່ໍແນ່ໃຈວ່າຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງຫລືວິທີທ່ີທ່ານສາມາດຮັບໃຊ້ໃນໂບດ, 
ຂໍໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຄົນອ່ືນຊ່ວຍທ່ານ. ຫຼາຍຄ້ັງ, ຄົນອ່ືນເຫັນຈຸດແຂງຂອງພວກເຮົາ ກ່ອນພວກເຮົາ. ສົນທະນາກັບຜູ້ນຳໂບດ 
ວ່າທ່ານປາຖນາຢາກຮັບໃຊ້. 
 ຮັບໃຊ້. ຖ້າທ່ານຮູ້ຈັກຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານຂອງທ່ານ, ຊອກຫາໂອກາດທ່ີຈະໃຊ້ຂອງປະທານນ້ັນໃນຊີວິດ
ແລະໃນໂບດຂອງທ່ານ. ຈ່ົງລົງທຶນເວລາ, ຄວາມເມດຕາແລະຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງທ່ານໃນການສ້າງຄົນອ່ືນໃນໂບດ. 
 

       ຫຼາຍຄົນເຂ້ົາຫາໂບດວ່າມີຜົນປໂຍດຕ່ໍເຂົາເຈ້ົາແນວໃດ,    ແຕ່ແນວທາງໃນພຣະຄັມພີແມ່ນການພິຈາຣະນາວ່າ
ເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຕ່ໍກັນແລະກັນແນວໃດ. ຂໍໃຫ້ໃຊ້ຂອງປະທານຝ່າຍວິນຍານຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່, ເປັນ
ນ້ຳນ່ຶງໃຈດຽວກັນ, ແລະຮັກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະຄຣິດ. 
 
                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 16 ສິງຫາ 2020 (08-16-2020) 

__________________________________________ 
                                       ໃຫ້ເຮົາໜຸນນ້ຳໃຈກັນແລະກັນ 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ຄົນອ່ືນໜຸນນ້ຳໃຈ ແລະເຂົາເຈ້ົາກໍຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາໜຸນນຳໃຈ 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ໃນປີ 1895,  ເອດເວີດ ສຕີເຊນ ອາຍຸ 14 ປີ  ໄດ້ຊ້ືກ້ອງຖ່າຍຮູບດ້ວຍເງິນທ່ີແມ່ຂອງລາວເອົາໃຫ້ແລະໄດ້ເລາະ
ຖ່າຍຮູບຢູ່ອ້ອມເຮືອນ ມີທັງໝົດ 50 ຄົນ, ໃນຄວາມເປັນຈິງເມື່ອຟີມຖ່າຍຮູບດ່ັງກ່າວໄດ້ລ້າງແລ້ວ, ລາວໄດ້ຮູບພາບທ່ີ
ບ່ໍດີຈຳນວນສ່ີສິບເກ້ົາຮູບແລະມີຮູບທ່ີດີພຽງຮູບດຽວ: ຊ່ຶງແມ່ນຮູບເອ້ືອຍຂອງລາວຢູ່ທ່ີເປັຽໂນ. ພ່ໍຂອງລາວຄິດວ່ານ້ັນ
ແມ່ນພາບທ່ີບ່ໍດີ, ແຕ່ແມ່ຂອງລາວຢືນຢັນວ່າຮູບໃບນ່ຶງນ້ັນງາມແລະເປັນຄ່າຊົດເຊີຍທ່ີໄດ້ຮັບຈາກຄວາມລ້ົມເຫຼວຂອງ
ສ່ີສິບເກ້ົາຮູບນ້ັນ. ຄຳໜຸນນ້ຳໃຈຂອງແມ່ໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ເດັກຊາຍຍຶດໝັ້ນກັບງານເວລາວ່າງຊ້ິນໃໝ່ຂອງລາວ. 
          ເອດເວີດໄດ້ກ້າວຕ່ໍໄປຈົນກາຍເປັນນ່ຶງໃນບັນດານັກຖ່າຍຮູບທ່ີມີຊ່ືສຽງຂອງໂລກ. ແຕ່ວ່າ, ໃນຕອນເລ້ີມຕ້ົນ, 
ລາວເກືອບຈະຍອມແພ້. ສ່ິງທ່ີຊຸກຍູ້ໃຫ້ລາວກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ແມ່ນຄຳເວ້ົາທ່ີໜຸນນ້ຳໃຈຂອງແມ່ທ່ີຢູ່ຖ້າມກາງຄວາມ
ລ້ົມເຫລວທັງຫລາຍຂອງລາວ.  
      ຊີວິດຄຣິສຕຽນສາມາດເປັນໄປໄດ້ຄືກັນ. ການລ້ໍລວງມີຫລາຍແລະບາງຄ້ັງພວກເຮົາຕ່ໍສູ້ເພ່ືອຖວາຍກຽດແກ່ພຣະ
ເຈ້ົາ. ການໃຫ້ການໜຸນນ້ຳໃຈຈາກເພື່ອນຮ່ວມຄວາມເຊ່ືອເປັນການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີດີ. ຄຳເວ້ົາຂອງການສນັບສນຸນຂອງ
ພວກເຂົາໄດ້ໜຸນນ້ຳໃຈພວກເຮົາໃຫ້ກ້າວໜ້າຕ່ໍໄປ ພວກເຮົາຕ້ອງການໜຸນນ້ຳໃຈຈຈາກຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ - ແລະພວກເຂົາກໍ
ຕ້ອງການການໜຸນນ້ຳໃຈຈາກພວກເຮົາ. 
 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
1. ເອເຟໂຊ 4:17-22 
17 ເຫດສັນນ້ັນ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຂໍຢືນຢັນ ແລະເປັນພຍານໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ຕ້ັງແຕ່ນ້ິຕ່ໍໄປທ່ານ
ທັງຫລາຍຢ່າດຳເນີນຊີວິດຕາມຢ່າງຄົນຕ່າງຊາດທ່ີເຂົາດຳເນີນກັນນ້ັນ ຄືດ້ວຍໃຈໂງ່ອັນຫາປໂຍດບ່ໍໄດ້    18 ໂດຍທ່ີ
ຄວາມຄຶດຂອງເຂົາມືດມົນໄປ ແລະເຂົາຢູ່ຫ່າງຈາກຊີວິດຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ  ເພາະເຫດຄວາມບ່ໍຮູ້ເທ່ົາເຖິງການທ່ີມີ 
ຢູ່ໃນຕົວເຂົາ ອັນເນ່ືອງຈາກໃຈແຂງກະດ້າງຂອງເຂົາ   19 ເຂົາບ່ໍມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ້ານກົວຕ່ໍບາບ ຈ່ຶງໄດ້ປ່ອຍຕົວໄປໃນ
ທາງໂລພະຕັນຫາ ເພ່ືອເຮດັການຊ່ົວຮ້າຍທຸກຢ່າງໂດຍສຸດຄວາມປາຖນາ   20 ແຕ່ວ່າທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຮຽນຮູ້ຈັກ  
ພຣະຄຣິດຢ່າງນ້ັນ  21 ຖ້າແມ່ນວ່າພວກທ່ານໄດ້ຍິນເຣ່ືອງພຣະອົງ ແລະໄດ້ຮັບຄຳສ່ັງສອນເຣ່ືອງພຣະອົງຕາມຄວາມ
ຈິງຊ່ຶງມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູແລ້ວ   22 ພວກທ່ານຈ່ົງຖອດຖ້ິມສະພາບມະນຸດເກ່ົາຂອງຕົນຊ່ຶງຄູ່ກັບວິຖີຊີວິດເດີມນ້ັນເສັຽ ທ່ີ
ກຳລັງເສ່ືອມເສັຽໄປສູ່ຄວາມຕາຍຕາມຕັນຫາອັນເປັນທ່ີຫລອກລວງນ້ັນ" 
  

         ການເປັນຄຣິສຕຽນບ່ໍແມ່ນກ່ຽວກັບການປັບປຸງຕົວເອງ, ການເປັນຄົນທ່ີມີຈິດວິນຍານຫລາຍຂ້ຶນ, ຫລື "ຄືຕ້ົນໄມ້
ປ່ຽນໃບໃໝ່." ແຕ່ເປັນການປ່ຽນແປງທ່ີລ້ໍາຄ່າ, ການບັງເກີດໃໝ່. ຊ່ຶງກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບຄວາມເປັນເອກກະລັກໃໝ ່ທ່ີ
ສ້າງການສແວງຫາແບບໃໝ່, ການມີອຸປະນິດສັຍຂອງຄົນທ່ີເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາແລະການປະພຶດທ່ີເກີດໝາກຜົນ. ຊີວິດ 
ຄຣິສຕຽນຖືກໝາຍໄວ້ໂດຍກົງກັນຂ້າມ; ຊ່ຶງເປັນຊີວິດທ່ີແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ "ສ່ິງທ່ີຂ້ອຍເຄີຍເປັນ" ແລະ 
"ສ່ິງທ່ີຂ້ອຍເປັນຢູ່ໃນມື້ນ້ີ." ພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາຕາມທ່ີພວກເຮົາເປັນຢູ່, ແຕ່ພຣະອົງຮັກພວກເຮົາຫລາຍບ່ໍຢາກ 
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ຈະປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາເປັນແບບນ້ັນ. ໂດຍຜ່ານເອກກະລັກໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ, ພຣະອົງຊົງປະທານວິຖີຊີວິດໃໝ່ໃຫ.້ 
       ຍ້ອນວ່າຊີວິດໃໝ່ຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງຕ່ໍຕ້ານການກັບຄືນໄປສູ່ຄວາມປະພືດເດີມຫລືການ
ກະທຳທ່ີຜິດບາບອີກ. ການມຸ້ງໄປສູ່ຈຸດຈົບນ້ັນ, ໂປໂລໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າ“ຈ່ົງຖອດຖ້ິມສະພາບມະນຸດເກ່ົາຂອງ
ຕົນຊ່ຶງຄູ່ກັບວິຖີຊີວິດເດີມນ້ັນເສັຽ”(ຂ້ໍ 22). ໃນຖານະເປັນຄົນທ່ີມີຊີວິດໃໝ່ໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ 
ປະຖ້ິມກິຣິຍາທ່າທີແລະການກະທຳທ່ີຂັດແຍ້ງກັບຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນຂ້ໍ 22, ໂປໂລໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າ 
ໃຫ້ຍົກເລີກວິຖີຊີວິດເກ່ົາ  ແຕ່ກ່ອນຂ້ໍ 22 ນ້ັນຄືໃນຂ້ໍທີ 17-21 ໂດຍບອກພວກເຮົາວ່າເປັນຫຍັງພວກເຮົາຕ້ອງປະຖ້ິມ 
ການດຳລົງຊີວິດແບບເກ່ົາຂອງພວກເຮົາ ກໍເພາະວ່າ ... 
 

... ຄຣິສຕຽນບ່ໍຄວນເຮັດເໝືອນກັບຜູ້ທ່ີບ່ໍແມ່ນຄຣິສຕຽນເຮັດ (ຂ້ໍທີ 17). 
 

... ຄຣິສຕຽນບ່ໍຄວນເພີກເສີຍຕ່ໍຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍທີ 18). 
 

... ຄຣິສຕຽນບ່ໍຄວນປ່ອຍໃຫ້ໃຈຂອງພວກເຂົາແຂງກະດ້າງຕ່ໍສ່ິງທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍທີ 18). 
 

... ຄຣິສຕຽນບ່ໍຄວນດຳເນີນຊີວິດທ່ີບ່ໍສະອາດຄືກັບຄົນທ່ີບ່ໍແມ່ນຄຣິສຕຽນເຮັດ (ຂ້ໍທີ 19). 
 

... ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມບາບບ່ໍແມ່ນວິທີທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກເຮົາ (ຂ້ໍທີ 20-21). 
 

       ທ່າທີແລະການກະທຳບ່ໍບໍຣິສຸດບ່ໍເໝາະສົມກັບຊີວິດທ່ີບໍຣິສຸດໂດຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູ. ລັກສະນະຊີວິດທ່ີ
ມີບາບບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນກັບຫົວໃຈທ່ີລອດພົ້ນໂດຍຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູ. ແລະນ້ັນແມ່ນຈຸດສຳຄັນທ່ີໂປໂລໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນ 
ໃນຂ້ໍນ້ີ. ທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນພຣະຄັມພີທ່ີຈະບ່ໍກັບໄປນຸ່ງເສ້ືອຜ້າທ່ີເປ້ືອນອີກ. ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້
ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫພ້ົ້ນເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາກັບໄປນຸ່ງເຄ່ືອງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຕາຍເພື່ອພວກເຮົາແລ້ວ   ໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້
ພົ້ນແລ້ວ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ນຸ່ງເສ້ືອຜ້າໃໝ່ເໝືອນກັບຜ້າທ່ີຢູ່ໃນຕູ້ ຄືປະດັບດ້ວຍຜົນຂອງພຣະວິນຍານ 
(ຄາລາເຕັຽ 5:22-23). 
 

2. ເອເຟໂຊ 4:23-28 
23 ແລະຈ່ົງໃຫ້ວິນຍານຈິດຂອງທ່ານຖືກຊົງຕ້ັງຂ້ຶນໃໝ  24 ແລະໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍສວມສະພາບມະນຸດໃຫມ ່ຊ່ຶງຊົງ
ສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ຕາມແບບລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄວາມຊອບທັມ ແລະຄວາມບໍຣິສຸດທ່ີແທ້ຈິງ  25 ເຫດສັນນ້ັນ, 
ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງເລີກກ່າວຄວາມຕົວະເສັຽ “ທຸກຄົນຈ່ົງກ່າວຄວາມຈິງຕ່ໍເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ” ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍ
ເປັນອະວັຍວະຂອງກັນແລະກັນ  26 ຈະຮ້າຍກໍຮ້າຍໄດ້ ແຕ່ຢ່າໃຫຄ້ວາມຮ້າຍເປັນເຫດໃຫ້ເກີດການຜິດບາບ ຢ່າຮ້າຍ
ຢູ່ຈົນຕາເວັນຕົກ  27 ແລະຢ່າປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ມານ  28 ຝ່າຍຄົນຂ້ີລັກ ຢ່າໄດ້ລັກຕ່ໍໄປ ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ມືອອກເຫ່ືອແຮງຫາ
ລ້ຽງຊີບໂດຍທາງຊອບດີກວ່າ ເພ່ືອຈະມີສ່ວນເຫລືອພໍແຈກໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກຈົນ" 
 

     ຊີວິດຄຣິສຕຽນໄດ້ຖືກໝາຍໄວ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຄິດວ່າຄວນ "ແກ້ອອກ”
(ນິສັຍເກ່ົາທ່ີບ່ໍດີຂອງພວກເຮົາ).   ບັດນ້ີ,   ພວກເຮົາພິຈາຣະນາເບ່ິງສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຈະຕ້ອງສວມໃສ່.   ພວກເຮົາຕ້ອງ 
"ສວມສະພາບມະນຸດໃໝ່." ໃນການເວ້ົາແນວນ້ີ, ໂປໂລໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສະພາບຄົນເກ່ົາແລະ
ສະພາບຄົນໃໝ່.   "ຄົນເກ່ົາ" (ຂ້ໍທີ 22) ຖືກແຍກອອກຈາກຊີວິດທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ"(ຂ້ໍທີ 18) ໃນຂະນະທ່ີ "ສະພາບ 
ຄົນໃໝ່” ຖືກສ້າງຂ້ຶນຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍທີ 24).ສະພາບຄົນເກ່ົາແມ່ນສະພາບທ່ີຢູ່ໃນຄວາມມືດ, 
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 ເສີຍເມີຍ,  ແລະບ່ໍບໍຣິສຸດ,   ໃນຂະນະທ່ີສະພາບຄົນໃໝ່ແມ່ນ  "ຄວາມຊອບທັມ ແລະຄວາມບໍຣິສຸດແຫ່ງຄວາມຈິງ.” 
 ພຣະເຢຊູຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາເພື່ອປ່ຽນແປງພວກເຮົາ. ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາດີຄົບຖ້ວນສເມີໄປ ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າ 
ເຮົາບ່ໍຄວນກັບຄືນໄປ "ດຳເນີນຊີວິດແບບເກ່ົາ”(ຂ້ໍ 22) ຫືຼເຮັດໃຫ້ມີຊ່ອງວ່າງສຳລັບຄວາມບາບໂດຍເຈດຕະນາເພ່ືອ 
ຈະໄດ້ເຮັດບາບ. ພວກເຮົາຕ້ອງສແວງຫາກິຣິຍາແລະການກະທຳທ່ີໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະຄຣິດ 
       ການສແວງຫາຄວາມບໍຣິສຸດລວມທັງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄົນແລະຂອງສ່ວນຮວມ.    ຜູ້ເຊ່ືອແຕ່ລະຄົນມີ 
ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການເລືອກຂອງຕົນເອງ. ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍສ່ິງທ່ີພວກເຮົາບ່ໍຢາກ 
"ແກ້ອອກ”ແລະສຳລັບສ່ິງທ່ີພວກເຮົາບ່ໍ“ສວມໃສ່".  ແຕ່ພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ຮັບໃຊ້ເໝືອນເປັນຊັບພະຍາ 
ກອນທ່ີໄຮ້ຄ່າ ເພ່ືອໜຸນນ້ຳໃຈພວກເຮົາໃນການສແວງຫາການດຳລົງຊີວິດ. ຈາກນ້ັນ, ພວກເຮົາຄວນໜຸນນ້ຳໃຈອ້າຍ
ເອ້ືອຍນ້ອງຄຣິສຕຽນຂອງພວກເຮົາໃນການສແວງຫາການດຳລົງຊີວິດເພ່ືອພຣະຄຣິດ. ແລະພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນຈະ
ເພ່ິງພາໃນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາເພື່ອເສີມສ້າງໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຄຣິສຕຽນ. 
       ຖ້າທ່ານຫາກເປັນຄຣິສຕຽນເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ,    ທ່ານຈະຮູ້ວ່າການທ່ີຈະເຕີບໃຫຍ່ເປັນເໝືອນພຣະຄຣິດ 
ນ້ັນເປັນເຣ່ືອງທ່ີຍາກ. ການປ່ຽນແປງຊີວິດບາງຢ່າງກໍເຫັນວ່າງ່າຍ, ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວ, "ການສວມສະພາບຄົນໃໝ່" 
ກໍເປັນການທ້າທາຍ. ເຊ່ັນດຽວກັບຊາຍໜຸ່ມ ເອດເວີດ, ຄວາມລ້ົມເຫລວຫລາຍຢ່າງຂອງພວກເຮົາອາດຈະລ້ໍລວງພວກ
ເຮົາບ່ໍໃຫ້ເລ້ີມຕ້ົນໃໝ່ອີກ.  ພວກເຮົາຕ້ອງການໆ ໜຸນນ້ຳໃຈຈາກຄົນອ່ືນ ແລະພວກເຂົາກໍຕ້ອງການ ການໜຸນໃຈຈາກ
ພວກເຮົາດ້ວຍເຫດຜົນດຽວກັນ. ຂໍໃຫພ້ວກເຮົາຊ່ວຍກັນແລະກັນເພ່ືອຈະດຳລົງຊີວິດຢ່າງສມ່ຳສເມີກັບຊີວິດໃໝ່ຂອງ
ພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ. 
  

3. ເອເຟໂຊ 4:29-32 
29 ຢ່າໃຫ້ຄຳຫຍາບຊ້າອອກຈາກປາກຂອງພວກທ່ານຈັກເທ່ືອ ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ຄຳດີຊ່ຶງເປັນປໂຍດໃຫ້ຈະເຣີນຂ້ຶນ ແລະໃຫ້
ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນຄຸນປໂຍດແກ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ  30 ແລະຢ່າເຮັດໃຫ້ພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາເສັຽພຣະທັຍ ເພາະໂດຍພຣະວິນຍານນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຖືກຊົງປະທັບຕາຫມາຍໄວ້ 
ເພ່ືອວັນທ່ີຈະຊົງໄຖ່ໃຫ້ພົ້ນ  31 ສ່ວນໃຈຂົມຂ່ືນ ໃຈໂມໂຫໂທໂສ ໃຈຄຽດຮ້າຍ ການອຶກກະທຶກຜິດຖຽງກັນ ການກ່າວ
ສຽດສີກັນ ແລະການຄຶດປອງຮ້າຍທຸກຢ່າງ ຈ່ົງຖ້ິມໃຫ້ຫ່າງໄປຈາກທ່ານທັງຫລາຍເສັຽ  32 ຈ່ົງມີໃຈເມດຕາຕ່ໍກັນ ມີໃຈ
ເອັນດູກັນ ແລະອະພັຍໂທດໃຫ້ກັນ ເຫມືອນດ່ັງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດອະພັຍໂທດໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານໃນອົງພຣະຄຣິດນ້ັນ 
 

       ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໃຫ້ກຳລັງໃຈໃນຫຼາຍຮູບແບບ. ບາງຄ້ັງ, ກໍເກີດຂ້ຶນໂດຍຫມູ່ເພ່ືອນໄດ້ມາພົບພ່ໍກັນຫຼືບາງຄ້ັງ 
ກໍຕົບຫລັງເຮົາເບົາໆ. ໃນຊ່ວງບາງເວລາ, ພວກເຮົາຮູ້ສຶກຄືກັບວ່າພວກເຮົາກຳລັງນ່ັງຕຶກຕອງເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງ 
ງຽບໆ. ແຕ່ສ່ວນຫລາຍແລ້ວການໃຫ້ກຳລັງໃຈແມ່ນມາຈາກຄຳເວ້ົາຂອງຄົນອ່ືນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຍາກທ່ີຈະຈິນຕະ 
ນາການເຖິງການທ່ີຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ກຳລັງໃຈຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃນຊີວິດໂດຍທ່ີບ່ໍມີຄໍາເວົ້າໃດໆ. ບ່ໍວ່າຈະເປັນການພິມສ່ົງ 
ທາງຈົດໝາຍ, ສ່ົງທາງບັດ, ສ່ົງຂ້ໍຄວາມທາງໂທຣະສັບ,  ຫລືເວ້ົາດ້ວຍຕົນເອງ,  ຄຳເວ້ົາຂອງຄົນອ່ືນເປັນການໜຸນໃຈ 
ໃນເບ້ືອງຕ້ົນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຊ້ເພ່ືອໃຫ້ກຳລັງໃຈປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. 
       ໂປໂລຍັງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ພວກເຮົາເຝ້ົາລະວັງປາກຂອງພວກເຮົາ. "ຢ່າໃຫ້ຄຳຫຍາບຊ້າອອກຈາກປາກຂອງພວກ
ທ່ານຈັກເທ່ືອ ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ຄຳດີຊ່ຶງເປັນປໂຍດໃຫ້ຈະເຣີນຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນ
ຄຸນປໂຍດແກ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ" (ຂ້ໍທີ 29). ໂອ! ຊ່າງເປັນຄຳແນະນຳທ່ີອັສຈັນໃຈຈາກພຣະຄຳຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ! ຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນຖ້າຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູທຸກຄົນດຳເນີນຊີວິດຕາມພຣະຄຳຂ້ໍນ້ີ? ການສົນທະນາຂອງພວກເຮົາ
ຈະແຕກຕ່າງກັນແນວໃດຖ້າພວກເຮົາຕ້ັງໃຈທ່ີຈະບ່ໍເປ່ັງພາສາທ່ີຫຍາບຄາຍ, ບ່ໍສຸພາບ, ຫລືບ່ໍມີຄ່າ ອອກໄປ?  ຄວາມ 
ສັມພັນຂອງພວກເຮົາຈະດີຂ້ຶນໄດ້ແນວໃດ, ເມ່ືອເວ້ົາກັບຄົນອ່ືນ, ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນໃຊ້ສະຕິຄິດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄຳ 



 4 

 ເວ້ົາຂອງພວກເຮົາເພ່ືອເສີມສ້າງຄົນອ່ືນແທນທ່ີຈະໃຊ້ຄຳເວົ້າທ່ີທຳລາຍພວກເຂົາລົງ,  ເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງກໍແມ່ນ ເວ້ົາພາ  
ສາທ່ີນຳຄົນອ່ືນໄປສູ່ຊີວິດ ແທນທ່ີຈະນຳໄປສູ່ຄວາມຕາຍ? 
       ເອເຟໂຊ 4:29  ເປັນມາດຕະຖານທ່ີບໍຣິສຸດສຳລັບທຸກໆຖ້ອຍຄຳແລະການສົນທະນາຂອງຄຣິສຕຽນ.  ແລະເຖິງ
ແມ່ນວ່າບ່ໍມີໃຜໃນພວກເຮົາສາມາດເຮັດຕາມຄຳສອນນ້ີໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ການເວ້ົາແບບນ້ີຕ່ໍຄົນອ່ືນຢ່າງສມ່ຳສເມີແມ່ນ
ອີກທາງນ່ຶງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສຳແດງຜົນງານຂອງພຣະອົງຜ່ານຊີວິດຂອງເຮົາ.   ເນ່ືອງຈາກວ່າຝ່າຍໂລກບ່ໍໄດ້ເວ້ົາແບບນ້ີ
ກັບຄົນອ່ືນໆ,  ຄຣິສຕຽນສຳແດງໃຫ້ເຫັນພລັງຂອງຂ່າວປະເສີດເພ່ືອຊ່ວຍຜູ້ຟັງໃຫ້ພົ້ນເມ່ືອເຮົາປະກາດ. ພວກເຮົາສາ 
ມາດອ້າງອີງຕາມຂ້ໍ 30 ວ່າແມ່ນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີປະທານກຳລັງແກ່ພວກເຮົາໃນການໃຊ້ຄຳເວົ້າ
ທ່ີມີຊີວິດແລະລະວັງລ້ີນຂອງພວກເຮົາ. ເມ່ືອພວກເຮົາເລືອກຄຳເວ້ົາທ່ີບ່ໍດີແລະໄຮຄຸ້ນຄ່າ, ພວກເຮົາກໍເຮັດໃຫ້ພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະເຈ້ົາເສັຽພຣະທັຍ. 
       ໃນຂະນະທ່ີຄຳເວ້ົາທ່ີບ່ໍມີປໂຍດນຳໄປສູ່ການກະທຳບາບຕ່ໍກັນແລະກັນທ່ີຊ່ົວຊ້າ,  ຄຳເວ້ົາທ່ີໃຫ້ຊີວິດກໍເປັນສ່ິງທ່ີ
ກົງກັນຂ້າມ:  ນ້ຳພຸແຫ່ງຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນ ຂ້ໍທີ 32 ກ່າວວ່າ, ຈ່ົງມີໃຈເມດຕາຕ່ໍກັນ  ມີໃຈເອັນດູກັນ ແລະອະພັຍ
ໂທດໃຫ້ກັນ  ເຫມືອນດ່ັງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດອະພັຍໂທດໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານໃນອົງພຣະຄຣິດນ້ັນ"   ໃຊ້ຄຳເວົ້າທ່ີໃຫ້ຊີ 
ວິດຈະໃຫ້ກຳລັງໃຈອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດແລະເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະບິດາທ່ີສົມບູນແບບຂອງ
ພວກເຮົາໃນສວັນ.   ສະນ້ັນ, ພວກເຮົາຈ່ົງເພິ່ງພາອາສັຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລະເສີມສ້າງເຊ່ິງກັນແລະກັນດ້ວຍຄຳ
ເວ້ົາຂອງພວກເຮົາ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

         ທ່ານຈະໃຊ້ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແນວໃດເພ່ືອໜຸນນຳໃຈຄົນອ່ືນໆໃນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ? ພິຈາຣະນາການ 
ນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 
 

 ລົມກັບພະເຈ້ົາ. ຜ່ານການອະທິຖານ, ທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍນຳເອົາຄຳເວົ້າ, ປໂຍກທ່ີເວ້ົາ, ຫລືຮູບແບບການປາກ
ເວ້ົາໃດໆທ່ີທ່ານຕ້ອງການ "ຖ້ິມອອກໄປ." ທູນຂໍພຣະຄຸນຈາກພຣະເຈ້ົາພິເສດ ເພື່ອຈະໃຊ້ຄໍາເວ້ົາທ່ີໃຫ້ຊີວິດ ແລະໃຫ້
ກໍາລັງໃຈແທນ. 
 

 ລົມກັບຕົວເອງ.  ວິທີນ່ຶງທ່ີດີທ່ີສຸດໃນການ "ເວ້ົາລົມກັບຕົວເອງ” ແມ່ນການເວົ້າພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຕົວເອງ 
ຟັງ.  ພິຈາຣະນາທ່ີຈະທ່ອງຈຳ ອີງຕາມ ເອເຟໂຊ 4:29 "ຢ່າໃຫຄ້ຳຫຍາບຊ້າອອກຈາກປາກຂອງພວກທ່ານຈັກເທ່ືອ 
ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ຄຳດີຊ່ຶງເປັນປໂຍດໃຫ້ຈະເຣີນຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນຄຸນປໂຍດແກ່
ຄົນທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ" 
 

 ເວ້ົາລົມກັບຄົນອ່ືນ. ເລືອກເອົາສາມຄົນຜູ້ທ່ີອາດຈະໄດ້ຮັບການໜຸນໃຈຈາກຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ. ຂຽນບັດ, ສ່ົງອີເມວ, 
ສ່ົງຂ້ໍຄວາມ, ຫລືພົບກັບເຂົາເຈ້ົາໜ້າຕ່ໍໜ້າແຕ່ລະຄົນ ເພ່ືອໜຸນໃຈເຂົາເຈ້ົາໃນການຍ່າງໄປກັບພຣະເຢຊູ. 
 

         ບ່ໍມີໃຜເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນມາເປັນຄຣິສຕຽນໃນຄວາມໂດດດ່ຽວ, ແລະການເຕີບໂຕທາງວິນຍານໜ້ອຍທ່ີສຸດທ່ີເກີດ
ຂ້ຶນໂດຍບ່ໍມີການໃຫ້ກຳລັງໃຈຈາກຜູ້ທ່ີເຊ່ືອອ່ືນໆທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ວາງໄວ້ໃນເສ້ັນທາງຂອງພວກເຮົາ. ຈ່ົງເປັນຄົນທ່ີໃຫ ້
ກຳລັງໃຈຄົນອ່ືນ ທັງຄຳເວ້ົາແລະການກະທຳ. 
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 23 ສິງຫາ 2020 (08-23-2020) 

__________________________________________ 
                                       ພວກເຮົາເພ້ີມກຳລັງໃຫ້ກັນແລະກັນ 
 

ເມ່ືອໃດທ່ີມີຄົນສະແດງວ່າເຂົາເຈ້ົາມີຫລັງເຈ້ົາ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພວກເຮົາເພ້ີມຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ກັນແລະກັນເພື່ອດຳລົງຊີວິດຕາມພຣະປະສົງ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກອາຍຫລາຍ.  ຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ໃນຫ້ອງອອກກຳລັງກາຍ,  ແຕ່ໃນເວລານ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດຫຍັງບ່ໍໄດ້ 
ເລີຍ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ນອນເອົາຫລັງວາງລົງກັບພ້ືນໂດຍມີເຄ່ືອງຍົກນ້ຳໜັກເຕັງໜ້າເອິກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່. ບ່ໍວ່າຂ້າພະ 
ເຈ້ົາຈະພະຍາຍາມຍູ້ເທ່ົາໃດກໍຕາມ,  ແຕ່ແຂນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເໜັງບ່ໍໄດ້.   ພາຍໃຕ້ຄວາມອ່ອນເພັຽທັງສອງແຂນໄດ້
ຍອມແພ້ຢ່າງສ້ິນເຊີງ.   ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ຈັກກົດເກນຂ້ໍທຳອິດຂອງການຝຶກອົບຮົມຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະການອອກກຳລັງ
ກາຍ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຝືນຕ່ໍກົດເກນນ້ັນແລ້ວ ແລະດຽວນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກອຶດອັດໃຈທ່ີປະເຊີນກັບຜົນສະທ້ອນນ້ັນ. 
       ເມື່ອຍົກນ້ຳໜັກ,  ຈະຕ້ອງມີຜູ້ວາງຈຸດ  ຄືຜູ້ທ່ີຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານອົດທົນແລະເຂ້ົາມາຊວ້ານຊູ ຖ້າແຂນຂອງທ່ານຫາກ 
ອ່ອນເພັຽລົງ. ເຖິງປານນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາກໍຖືກຂັງໂດຍເຄ່ືອງຍົກນ້ໍາໜັກຢູ່ໜ້າເອິກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເພາະວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຄິດ
ແບບໂງ່ໆ ທ່ີວ່າຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ. 
       ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງການຄົນທ່ີວາງຈຸດໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ  ແລະທ່ານກໍຄືກັນ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານ 
ຄຣິສຕະຈັກໃຫ້ພວກເຮົາເພ່ືອເປັນການຊ່ວຍເຫືຼອກັນ. ເພ່ືອນຄຣິສຕຽນໜຸນໃຈໃຫ້ພວກເຮົາອົດທົນ ແລະພວກເຂົາມາ
ຮ່ວມໃນເວລາທ່ີຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາທ້ໍຖອຍ ແລະພວກເຮົາຮູ້ສຶກຖືກທຸບຕີແລະຖືກດຶງລົງ ຍ້ອນບັນຫາໃນຊີວິດ. 
ໃນຂະນະທ່ີພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາເຮັດວຽກຜ່ານພວກເຮົາ,   ພຣະອົງໃຊ້ພວກເຮົາເພື່ອເພ້ີມຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້
ກັນແລະກັນຢູ່ໃນໂລກທ່ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາເດີນຕາມເສ້ັນທາງທ່ີແຕກຕ່າງ.        
  
                                          ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
 

1. ເອເຟໂຊ 5:8-14 
8 ເພາະວ່າເມ່ືອກ່ອນ, ທ່ານທັງຫລາຍຢູ່ຝ່າຍຄວາມມືດ ແຕ່ບັດນ້ີກໍຢູ່ຝ່າຍຄວາມສວ່າງໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງດຳ
ເນີນຊີວິດເໝືອນຢູ່ຝ່າຍຄວາມສວ່າງແລ້ວ  9 (ດ້ວຍວ່າຜົນຂອງຄວາມສວ່າງນ້ັນ ຄືຄວາມດີ ແລະຄວາມຊອບທັມກັບ
ຄວາມຈິງທຸກຢ່າງ)  10 ທ່ານທັງຫາຍຈ່ົງພຍາຍາມຮຽນຮູ້ຈັກວ່າ ເຮັດອັນໃດຈ່ຶງຈະເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ  11 ແລະຢ່າເຂ້ົາສ່ວນກັບກິຈການຂອງຄວາມມືດທ່ີບ່ໍມີປໂຍດ ແຕ່ຈ່ົງເປີດເຜີຍກິຈການນ້ັນໃຫ້ປາກົດດີກວ່າ  12 
ເພາະວ່າແມ່ນແຕ່ຈະເວ້ົາເຖິງການເຫລ່ົານ້ັນທ່ີເຂົາເຮດັໃນທ່ີລັບລ້ີ ກໍຍັງເປັນການໜາອາຍ  13 ແຕ່ເມ່ືອສ່ິງສາຣະພັດ
ຖືກເປີດເຜີຍອອກໂດຍຄວາມສວ່າງ ສ່ິງນ້ັນກໍປາກົດແຈ້ງ ເພາະວ່າທຸກສ່ິງທ່ີປາກົດແຈ້ງກໍຄືຄວາມສວ່າງ  14 ເຫດສັນ
ນ້ັນຈ່ຶງມີຄຳກ່າວວ່າ, “ຄົນທ່ີນອນຫລັບເອີຍ, ຈ່ົງຕ່ືນຂ້ຶນ ຈ່ົງຟື້ນຂ້ຶນມາຈາກຄວາມຕາຍ ແລະພຣະຄຣິດຈະຊົງສ່ອງ
ສວ່າງໃສ່ເຈ້ົາ” 
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       ຕ້ັງແຕ່ໃດໆ ມາ, ຄົນທັງຫລາຍພະຍາຍາມຊັກຊວນໃຫ້ຄຣິສຕຽນເຊ່ືອວ່າພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄດ້
ໃນຂະນະທ່ີຍັງເຮັດບາບຄືກັບຝ່າຍໂລກ. ແຕ່ມັນເປັນໄປບ່ໍໄດ້! ໃຫ້ສັງເກດຄວາມແຕກຕ່າງໃນຂ້ໍທີ 8 ຈາກຄວາມມືດທ່ີ
ພວກເຮົາເຄີຍດຳເນີນຊີວິດຢູ່ກັບຄວາມສວ່າງໃນພຣະຄຣິດທ່ີພວກເຮົາມີໃນເວລານ້ີ. 
       ສ່ິງທ້າທາຍຂອງຄວາມບໍຣິສຸດແມ່ນເຫັນໄດ້ໃນສອງຝ່າຍທ່ີຢູ່ກົງກັນຂ້າມ ທ່ີເຮົາປະເຊີນ. 
ພວກເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບການທົດລອງຈາກພາຍໃນ, ຈາກໃຈຂອງພວກເຮົາເອງ.  ເຮົາແຕ່ລະຄົນມີຄວາມປາຖນາຢາກເຮັດ
ບາບທ່ີມາຈາກທັມມະຊາດບາບຂອງເຮົາເອງ.   ທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາອາດຈະມີບັນຫາການຕ່ໍສູ້ທ່ີແຕກຕ່າງກັນ  ແລະ 
ສແວງຫາສ່ິງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ "ເພດຄົນເກ່ົາ" ທ່ີຢູ່ໃນເຮົາ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດບາບ. 
 ພວກເຮົາປະເຊີນກັບການລ້ໍລວງຈາກພາຍນອກ, ຈາກໂລກທ່ີຜິດບາບ. ຄົນອ່ືນລ້ໍລວງເຮົາໃຫ້ປະນິປະນອມຄວາມ
ເຊ່ືອຂອງເຮົາໂດຍການເຂ້ົາຮ່ວມໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຕ້ານ. 
       ຄ້າຍຄືກັບເຄ່ືອງຍົກນ້ຳໜັກ, ການຕ່ໍຕ້ານຈາກສາຣະທິດທ່ີໜັກໜ່ວງນ້ີໄດ້ເຕັງເທິງພວກເຮົາ ແຕ່ດ້ວຍ "ຜູ້ວາງຈຸດ" 
ທ່ີຄອຍຊ່ອຍເຫລືອຄືກັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທ່ີສະຖິດຢູ່ພາຍໃນພວກເຮົາ  ແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຍ່າງຄຽງຂ້າງ
ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສາມາດຕ້ານທານກັບການຕ່ໍຕ້ານທຸກຢ່າງໄດ້. 
       ບ່ໍວ່າພວກເຮົາຈະຄິດແນວໃດວ່າພວກເຮົາສາມາດປະເຊີນກັບບາບໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ,  ແຕ່ກໍເປັນໄປບ່ໍໄດ້.  ຍ້ອນ
ຫຍັງ?   ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສ້າງພວກເຮົາໃຫ້ຕ່ໍຕ້ານກັບຄວາມບາບຢ່າງໂດດດ່ຽວ.   ພຣະອົງໄດ້ປ້ອນຄວາມເຂ້ັມ 
ແຂງເຂ້ົາໄປໃນຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ເພ່ືອຮັບການສນັບສນູນທາງວິນຍານຈາກ 
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລະຈາກພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ(ເພ່ືອນໆ ຄຣິສຕຽນ). 
      ຈາກຂ້ໍຄວາມນ້ີ, ພວກເຮົາເຫັນຫລາຍທາງທ່ີພວກເຮົາສາມາດເພ້ີມຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ກັນແລະກັນໄດ້ໃນການຕ່ໍ 
ຕ້ານທາງທ່ີຊ່ົວຮ້າຍຂອງໂລກ. 
 ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢັນໝາກຜົນຂອງຂ່າວປະເສີດໃນຊີວິດຂອງກັນແລະກັນ (ຂ້ໍທີ 9).   ເມ່ືອພວກເຮົາເຫັນອ້າຍ
ເອ້ືອຍນ້ອງຄຣິສຕຽນຂອງພວກເຮົາສະແດງຄຸນລັກສະນະທ່ີເປັນເໝືອນດ່ັງພຣະຄຣິດຄື  ຄວາມດີ,   ຄວາມຊອບທັມ, 
ແລະຄວາມຈິງ, ພວກເຮົາຄວນຮັບຮູ້ແລະຢືນຢັນດ້ວຍຄຳເວົ້າຂອງເຮົາ. 
 ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍເຫືຼອກັນແລະເຫັນວ່າເຮັດໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພໍພຣະທັຍ (ຂ້ໍ 10).   ພວກເຮົາບ່ໍເຄີຍເຫັນສ່ິງ
ຕ່າງໆຢ່າງຈະແຈ້ງເທ່ົາທ່ີຄວນ.  ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນນຳຄວາມລຳອຽງຂອງຕົນເອງມາຫາກັນ, ແລະພວກເຮົາສາມາດ
ເມ່ືອຍລ້າທາງວິນຍານໃນມື້ໃດມື້ນ່ຶງ. ສ່ິງທັງໝົດເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຫັນເຫຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພວກເຮົາ. 
 ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍກັນເຊ່ິງກັນ ແລະກັນເປີດເຜີຍຄວາມມືດແທນທ່ີຈະເຂ້ົາຮ່ວມໃນຄວາມມືດ  (ຂ້ໍທີ 11 (12). 
ວິທີການຕ່າງໆຂອງໂລກແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍ. ແລະຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດບ່ໍເປັນແນວນ້ັນ. ມີໜ້ອຍຄົນ
ທ່ີຊົມຊ່ືນໃນການເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍ, ແຕ່ພວກເຮົາພົບເຫັນຄວາມເຂ້ັມແຂງຢ່າງຫລວງຫລາຍ. 
 ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍກັນແລະກັນເພື່ອສ່ອງແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດ  (ຂ້ໍ 14).      ເປັນສ່ິງທ່ີໜ້າສັງເກດວ່າ 
ຄວາມມືດຈະມີຫລາຍເທ່ົາໃດເມ່ືອແສງສະຫວ່າງນ້ອຍໆ ໄດ້ສ່ອງໃສ່.   ເຊ່ັນດຽວກັບແສງທຽນ,  ຄຣິສຕຽນຕ້ອງແຕກ
ຕ່າງຈາກຄົນທ່ີລາວສແວງຫາທ່ີຈະມີອິດທິພົນເໜືອ. ຂໍໃຫ້ຊ່ວຍກັນແລະກັນສ່ອງສະຫວ່າງໃນໂລກ. 
       ໂລກຈະໃຫ້ການລ້ໍລວງຫລາຍຢ່າງແກ່ພວກເຮົາ.  ແຕ່ຜ່ານທາງພຣະເຢຊູແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາມີ 
ຜູ້ໃຫກ້ານສນັບສນຸນທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການເພ່ືອຈະອົດທົນໄດ້. 
 

2. ເອເຟໂຊ 5:15-17 
15 ເຫດສັນນ້ັນ, ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງລະວັງໃນການດຳເນີນຊີວິດໃຫ້ດີ ຢ່າໃຫ້ເໝືອນຄົນໄຮ້ປັນຍາ ແຕ່ໃຫ້ເໝືອນຄົນມີ 
ປັນຍາ  16 ຈ່ົງສວຍໂອກາດ ເພາະວ່າທຸກວັນນ້ີ ເປັນຄາວຊ່ົວຮ້າຍ  17 ເຫດສັນນ້ັນ, ຢ່າເປັນຄົນໂງ່ ແຕ່ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈນ້ຳ 
ພຣະທັຍຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າເປັນຢ່າງໃດ 
       ສິນຄ້າເລັກນ້ອຍມີຄ່າຫຼາຍກວ່າເວລາ. ພວກເຮົາຍິນດີໃນຄຸນຄ່າຂອງມັນເພາະວ່າເມ່ືອມັນຈາກໄປແລ້ວ, ບ່ໍມີສ່ິງ 
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ໃດສາມາດທົດແທນໄດ້. ສ່ິງທ່ີຈຳແນກພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນວ່າພວກເຮົາມີເວລາເທ່ົາໃດ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາເຮັດຫຍັງກັບເວ 
ລາທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບ. 
      ພວກເຮົາສາມາດຫລຸດຜ່ອນກິຈກັມຂອງມະນຸດລົງເປັນສອງພື້ນຖານທ່ີເຮົາປະເຊີນ;    ຜູ້ຄົນທ່ີປະເຊີນຊີວິດຈາກ 
ມຸມມອງທາງໂລກຫລືຈາກມຸມມອງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແນວທາງຂອງໂລກແມ່ນບ່ໍສລາດ, ເພາະມາຈາກແນວຄິດຂອງມະ 
ນຸດ;  ການປະເຊີນແບບພຣະເຈ້ົານ້ັນສລາດ ເພາະວ່າໄດ້ອີງໃສ່ພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ.   ນ້ີແມ່ນສາມທາງທ່ີຄລິສຕຽນ
ຄວນຄິດອີກໃນການໃຊ້ເວລາຂອງພວກເຮົາ: 
 ດຳລົງຊີວິດຢ່າງສລາດ. ຊີວິດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສຳຄັນ, ສະນ້ັນພວກເຮົາຄວນ "ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງລະມັດລະວັງ, 
ວ່າຈະດຳເນີນຊີວິດຢ່າງໃດ" (ຂ້ໍທີ 15). ພວກເຮົາຄວນໃຊ້ເວລາຢ່າງສລາດເພື່ອຊີວິດຂອງພວກເຮົາສະທ້ອນເຖິງພຣະ
ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ໃນຂະນະທ່ີໂລກໂດຍທ່ົວໄປໃຊ້ຊີວິດຢູ່ພຽງແຕ່ຄິດເຖິງວັນນ້ີເທ່ົານ້ັນ, ຄຣິສຕຽນຄວນມີຊີ 
ວິດຢູ່ໃນວັນນ້ີໃນຂະນະທ່ີຍັງຄິດເຖິງຊີວິດນິຣັນອີກນຳ. ຄົນສ່ວນຫລາຍຈະຕ່ືນນອນໃນແຕ່ລະເຊ້ົາແລະເລ້ີມເຮັດວຽກ
ທ່ີຫຍຸ້ງໃນແຕ່ລະມ້ື.  ແນວໃດກໍຕາມ, ຄຣິສຕຽນໃຫ້ການອຸທິດຕົນກັບພຣະເຈ້ົາເປັນທີນ່ຶງກ່ອນທ່ີຈະເລ້ີມຕ້ົນກິຈກັມໃນ
ສ່ວນທ່ີເຫືຼອຂອງມ້ືນ້ັນ. 
ດໍາລົງຊີວິດໂດຍມີເຈດຕະນາ.  ເມ່ືອໂປໂລບອກພວກເຮົາວ່າໃຫ້ໃຊ້ເວລາໃຫ້ເກີດປໂຍດຫລາຍທ່ີສຸດ,  ເພິ່ນໄດ້ທ້າ
ທາຍພວກເຮົາໃຫ້ສວຍເອົາໂອກາດທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາສາມາດເຮັດດີ. ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຄວນດຳລົງຊີວິດ 
"ຕາມຈຸດປະສົງ." ຫຼາຍຄົນເຂ້ົາໃຈຊີວິດແບບບ່ໍມີສະຕິ ພຽງແຕ່ກວດເບ່ິງ "ລາຍການທ່ີຕ້ອງເຮັດ"ເທ່ົານ້ັນແລະກ້າວໄປ
ສູ່ສ່ິງທ່ີຈະເຮັດຕ່ໍໄປ.   ແຕ່ຄຣິສຕຽນຄວນຊອກຫາທຸກໆໂອກາດ, ທຸກໆ ໜ້າວຽກ,  ແລະທຸກໆຄວາມສັມພັນເພື່ອເຫັນ 
ແກ່ຂ່າວປະເສີດ. 
 ດຳລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຟັງ.   ແທນທ່ີຈະເປັນຄົນໂງ,່ ໂປໂລສ່ັງພວກເຮົາໃຫ ້ "ເຂ້ົາໃຈນຳ້ພຣະທັຍຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ." ເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງ, ພວກເຮົາຄວນຮູ້ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ການຮູ້ຈັກພຣະຄຳຂອງພະເຈ້ົາໝາຍເຖິງການ
ເຊ່ືອຟັງພຣະຄຳຂອງພຣະອົງຕລອດໄປ. ໃນທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຮົາເຮັດ, ທຸກບ່ອນທ່ີພວກເຮົາໄປ, ແລະທຸກໆທາງເລືອກທ່ີ
ພວກເຮົາເລືອກ, ພວກເຮົາຄວນພະຍາຍາມທ່ີຈະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາແລະບ່ໍຄວນປະສົມປົນເປກັບມາດຕະຖານຂອງວັດ 
ທະນະທັມ. ນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາເຫັນແມ່ນໂລກກຳລັງເຮັດຜິດ, ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າພວກ
ເຮົາດຳລົງຊີວິດໂດຍການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. 
       ໃນຖານະທ່ີເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ,  ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດຕາມໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາໃນໂລກນ້ີ
ໂດຍເຫັນຄວາມເປັນນິຣັນໃນພາຍພາກໜ້າ. ແລະຂໍໃຫພ້ວກເຮົາເພີມ້ຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ກັນແລະກັນໂດຍການເປັນ 
ຜູ້ບົວຣະບັດທ່ີສລາດໃນການໃຊ້ເວລາຂອງພວກເຮົາ. 
  

3. ເອເຟໂຊ 5:18-21 
18 ແລະຢ່າເມົາເຫລ້ົາແວງ ຊ່ຶງພາໃຫ້ເສັຽຄົນ ແຕ່ຈ່ົງເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານກໍດີກວ່າ  19 ຈ່ົງສົນທະນາກັນດ້ວຍ
ເພງສັຣເສີນ ເພງນະມັສການ ແລະເພງຍ້ອງຍໍສໍຣະເສີນຝ່າຍພຣະວິນຍານ ຄືຮ້ອງເພງແລະສັຣເສີນຈາກໃຈຂອງທ່ານ
ທັງຫລາຍຖວາຍແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  20 ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ຄືພຣະບິດາສຳລັບສ່ິງສາຣະພັດສເມີ ໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ  21 ເນ່ືອງດ້ວຍເຈ້ົາມີຄວາມຢຳເກງພຣະຄຣິດ ຈ່ົງຍອມຟັງເຊ່ິງກັນ
ແລະກັນ 
 

         ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ດຳລົງຊີວິດຕາມກະແສວັທນະທັມ.    ບາງຄົນຮ້ອງດ່າຄຳຫຍາບຄາຍໃສ່ຄົນແປກໜ້າຕາມທາງ 
ຫລວງ. ຫລາຍຄົນໄດ້ມຶນເມົາກັບຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ, ຄວາມພາກພູມໃຈ, ຄວາມໂກດແຄ້ນ, ແລະຄວາມກຽດຊັງ. ໃນ 
ເກືອບທຸກພາກສ່ວນຂອງວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາ,  ພວກເຮົາສະແດງອອກເຖິງການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງ 
ຕົນເອງ. 
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       ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຄິດວ່າວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາແມ່ນສ່ິງທຳອິດທ່ີສະແດງພຶດຕິກັມດ່ັງກ່າວທ່ີບ່ໍດີ.    ຄົນເຮົາໄດ້
ລ່ວງລະເມີດຕ່ໍກັນແລະກັນ ແລະຕ່ໍຕ້ານອຳນາດການປົກຄອງຕ້ັງແຕ່ເດີມມາ. ຍ້ອນຄວາມບາບ, ບ່ໍມີໃຜໃນພວກເຮົາ
ຄິດກ່ຽວກັບຜູ້ອ່ືນຢ່າງສົມບູນ ຕ່ໍຕົວເຮົາເອງຫືຼຕ່ໍອີກອຳນາດນ່ຶງ. ນ້ັນແມ່ນສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ພຣະທັມເອເຟໂຊ 5 ໂດດເດ່ັນ. 
ພຣະທັມນ້ີເວ້ົາເຖິງພ້ືນຖານວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາໃນທຸກມື້ນ້ີຄືກັບທ່ີໄດ້ເວ້ົາກັບຊາວເອເຟໂຊໃນສັຕະວັດທຳອິດ. 
       ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ພ້ົນ, ພຣະອົງຊົງປ່ຽນແປງພວກເຮົານຳອີກ. ການປ່ຽນແປງນ້ັນບ່ໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນ
ໂດຍຜ່ານການປັບແຕ່ງໃໝ່ໆ ງ່າຍໆ;  ແຕ່ແມ່ນການຫັນປ່ຽນທັງໝົດຂອງຫົວໃຈ,   ຄວາມຄິດ,   ແລະຄວາມປະສົງ.  
ທາງຂອງການຫັນປ່ຽນແມ່ນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຮົາ.  ແທນທ່ີຈະຖືກມອມເມົາ
ໂດຍຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ, ພຣະວິນຍານນຳພາພວກເຮົາໃຫນ້ະມັສການແລະຍອມຢູ່ໃຕ້ພຣະເຈ້ົາ. ເພ່ືອຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຮົາມີ
ຄວາມສັມພັນທ່ີຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈ້ົາ, ພຣະວິນຍານຈະປ່ຽນຊີວິດເຮົາໂດຍໄຕ່ຕອງໄປສູ່ການດຳລົງຊີວິດທ່ີຊອບທັມ. 
ພຣະອົງຍັງຍ້າຍທິດທາງຂອງການນະມສັການຂອງພວກເຮົາຈາກຕົວເຮົາເອງໄປນະມັສການພຣະເຈ້ົາ.   ໃນເວລາທ່ີ
ພວກເຮົາເຕັມລ້ົນໄປດ້ວຍພຣະວິຍານ,   ຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ສຳແດງອອກໃນການສັຣເສີນພຣະ 
ເຈ້ົາໂດຍຕົງ, ບ່ໍແມ່ນຕ່ໍຕົວເຮົາເອງ. 
        ເພ່ືອປັບປຸງຄວາມສັມພັນທ່ີຖືກຕ້ອງກັບຄົນອ່ືນ, ພຣະວິນຍານຫັນປ່ຽນການດຳລົງຊີວິດທ່ີເຫັນແກ່ຕົວໄປສູ່ການ 
ດຳລົງຊີວິດທ່ີຍອມຈຳນົນ:“ ເນ່ືອງດ້ວຍເຈ້ົາມີຄວາມຢຳເກງພຣະຄຣິດ ຈ່ົງຍອມຟັງເຊ່ິງກັນແລະກັນ"  (ຂ້ໍທີ 21). ການ 
ດຳລົງຊີວິດແບບຍອມເຊ່ືອຟັງແມ່ນວິທີທ່ີພຣະເຈ້ົາປະສົງໃຫ້ສະມາຊິກໂບດດຳລົງຊີວິດຮວ່ມກັນ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງການ
ໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງເຕັມໄປດ້ວຍຄົນທ່ີເຫັນແກ່ຕົວ ຜູ້ທ່ີສແວງຫາຄວາມກ້າວໜ້າຕາມແຜນການຂອງຕົນເອງ. 
ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ,   ພຣະອົງປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາເວ້ົາຕ່ໍກັນແລະກັນດ້ວຍຄຳເວ້ົາ,   ສຽງເພງ, ແລະຄຳອະທິຖານ. 
ແລະພຣະອົງປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິບັດຕ່ໍກັນແລະກັນດ້ວຍພຣະຄຸນ. ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ຮັບຄວາມເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນເມ່ືອຜູ້ 
ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊົງນຳຂອງພຣະວິນຍານ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

     ພຣະເຈ້ົາອາດຈະໃຊ້ທ່ານແນວໃດເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ຄົນອ່ືນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ? ແລະທ່ານ 
ຈະເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນໄດ້ແນວໃດ? ຈ່ົງພິຈາຣນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 
 

 ບ່ົງບອກ. ຜ່ານການອະທິຖານແລະການຄ້ົນຄວ້າພິສູດ, ບ່ົງບອກຄວາມບາບແລະການລ້ໍລວງອີກ. ສາລະພາບສ່ິງ
ເຫລ່ົານ້ີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະຂໍໃຫ້ພຣະອົງນຳຄົນອ່ືນເຂ້ົາມາໃນຊີວິດຂອງທ່ານເພື່ອເສີມສ້າງການໃຊ້ຊີວິດຂອງທ່ານ. 
ອິດທິພົນ. ເມ່ືອທ່ານປະສົບກັບຄວາມເຂ້ັມແຂງແລະມີຊັຍຊະນະໃນຊີວິດຂອງທ່ານເອງ, ຊອກຫາໂອກາດທ່ີຈະມີ
ອິດທິພົນ(ຈູງໃຈ)ຕ່ໍຄົນອ່ືນໂດຍການເປັນສະມາຊິກທ່ີບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວແລະຍອມເຊ່ືອຟັງໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ. 
ເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມ. ເຊີນຊວນຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນຫລືກຸ່ມຄຣິສຕຽນເຂ້ົາມາເປັນສ່ວນນ່ຶງໃນການຕ່ໍສູ້ກັບການທົດລອງ. ສາ 
ລະພາບການຖືກທົດລອງຂອງທ່ານຕ່ໍພີ່ນ້ອງແລະຍອມໃຫ້ເຂົາສາລະພາບຕ່ໍທ່ານນໍາ. ຈ່ົງຢືນຢູ່ນຳກັນເພື່ອຕ່ໍສູ້ກັບບັນ 
ຫາເຫລ່ົານ້ັນ. 
 

        ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ   ແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງມາເສີມກຳລັງພວກເຮົາໃຫ້ຕ່ໍຕ້ານທາງຂອງ
ໂລກ. ຂໍໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຮົາຍອມໃຫ້ຄວາມປາຖນາຂອງພຣະອົງກາຍເປັນຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາແລະໃຫ້ສ່ິງບ່ໍດີ 
ເຫລ່ົານ້ັນຢູ່ນອກຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
 
                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  
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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 30 ສິງຫາ 2020 (08-30-2020) 

__________________________________________ 
                                ພວກເຮົາຢືນຮ່ວມກັນເພື່ອສູ້ຮົບຝ່າຍວິນຍານ 
 

ໃນເວລາໃດທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບການຕົກຕະລຶງໂດຍບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີບ່ໍຄາດຫວັງ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພວກເຮົາຢືນຢູ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງດ້ວຍຍຸທພັນຂອງພຣະເຈ້ົາແລະການສນັບສນຸນຂອງຄົນອ່ືນ. 

 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
     ວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ ເພ່ືອນຂອງຂ້ອຍໄດ້ຈັດຕຽມເຮືອນຂອງລາວເພ່ືອຈະຂາຍ. ລາວທຳຄວາມສະອາດ,  ທາສີ,  ແລະ
ເຮັດຕາມຂ້ັນຕອນທ່ີຜູ້ຈະຊ້ືມັກ. ຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຄວາມເປັນເຈ້ົາຂອງໄດ້ຖືກສ່ອງໃສ່ໃນທຸກຫ້ອງ.  ບັນດາຜູ້ຊ້ື
ໄດ້ມາເບ່ິງຈົນລ້ົນເຮືອນແລະຊ່ືນຊົມເຖິງຄວາມງາມຂອງເຮືອນ. ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງຈະດີແທ້ ກໍຕ່ໍເມ່ືອການກວດກາເຮືອນ
ໄດ້ເປີດເຜີຍບັນຫາທ່ີສຳຄັນ: ກອງທັບຂອງປວກກຳລັງທຳລາຍຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງພ້ືນເຮືອນ. ບ່ໍມີປະຣິ
ມານຂອງສີແລະການອອກແບບໃໝ່ສາມາດລົບລ້າງພັຍຂ່ົມຂູ່ທ່ີເບ່ິງບ່ໍເຫັນທ່ີເລິກຢູ່ກ້ອງພື້ນຜິວທ່ີເບ່ິງເຫັນໄດ້.  ໃນທ່ີ
ສຸດໝູ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຂາຍເຮືອນຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນທ່ີມີຄຸນຄ່າໃນຂະບວນການທ່ີກຳລັງ 
ຈັດຕຽມນ້ັນ: ສ່ິງຕ່າງໆຈະບ່ໍເໝືອນກັບທ່ີພວກເຂົາເຫັນພາຍນອກສເມີໄປ. 
     ທາງດ້ານຈິດວິນຍານ, ສ່ິງຕ່າງໆອາດເບ່ິງດີຕ່ໍໂລກພາຍນອກ, ແຕ່ທາງໃນອາດຈະມສົີງຄາມທ່ີຕ່ໍສູ້ກັນຢູ່.   ບ່ໍມີໃຜ
ຕ່ໍຕ້ານກັບຂ້ໍຂັດແຍ່ງນ້ີ. ເພາະບ່ໍແມ່ນສົງຄາມທາງຮ່າງກາຍ; ແຕ່ແມ່ນການສູ້ຮົບທາງວິນຍານ. ຊາວຄຣິສຕຽນອາດຈະ
ບ່ໍຄິດສເມໄີປໃນສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ, ແຕ່ການສູ້ຮົບມີຢູ່ຈິງ.   ພຽງແຕ່ຮູ້ວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນການຕ່ໍສູ້ນ້ີພວກເຮົາສາມາດຕ່ໍຕ້ານ
ກັບຊາຕານໄດ້ແລະເລ້ກົນຂອງມັນ.    ຂອບພຣະຄຸນ ທ່ີພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສ່ົງລູກໆຂອງພຣະອົງເຂ້ົາໄປໃນການສູ້ຮົບທ່ີບ່ໍ
ໄດ້ຕຽມພ້ອມ. ພຣະອົງຊົງປະທານຍຸທພັນຄົບຊຸດທາງວິນຍານໃຫ້ ໂດຍທ່ີພວກເຮົາສາມາດຕ່ໍສູ້ກັບສັດຕຣູແລະຢືນຢູ່
ໄດ້ຢ່າງໝ້ັນຄົງ. 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
 
1. ເອເຟໂຊ 6:10-13 
10 ສຸດທ້າຍນ້ີ, ຂໍພວກທ່ານຈ່ົງມີກຳລັງເພີ້ມຂ້ຶນໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໃນຣິດເດດອັນແກ່ກ້າຂອງພຣະອົງ 
11 ຈ່ົງສວມຍຸທພັນຄົບຊຸດຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດຢືນຕ່ໍສູ້ກັບກົນອຸບາຍຂອງພຍາມານ
ໄດ້  12 ເພາະວ່າເຮົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບມະນຸດທັມມະດາ ແຕ່ຕ່ໍສູ້ກັບຜູ້ປົກຄອງ ຜູ້ມີອຳນາດ ເຈ້ົາໂລກທ່ີຢູ່ໃນໂມ
ຫະຄວາມມືດແຫ່ງໂລກນ້ີ ແລະຕ່ໍສູ້ກັບກຳລັງວິນຍານຝ່າຍຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໃນອາກາດສະຖານ  13 ເຫດສັນນ້ັນ, ຈ່ົງ
ຮັບເອົາຍຸທພັນຄົບຊຸດຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດຕ່ໍຕ້ານໃນວັນຊ່ົວຮ້າຍນ້ັນ ແລະເມ່ືອເຮັດ
ແລ້ວຈະຢູ່ຢ່າງໝນຄົງໄດ້ 
  

       ຫຼາຍຄົນທັງໃນແລະນອກຄຣິສຕະຈັກ, ເບ່ິງຊີວິດຄຣິສຕຽນເໝືອນກັບວ່າພະຍາຍາມທ່ີຈະເປັນຄົນທ່ີດີຂ້ຶນ, ຊ່ວຍ 
 ເຫຼືອຄົນອ່ືນ, ແລະເປັນເພ່ືອນບ້ານທ່ີດີ. ພຣະເຢຊູບ່ໍພຽງແຕ່ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫເ້ປັນຄົນດີຂ້ຶນເທ່ົານ້ັນ; ແຕ່ພຣະອົງຊ່ອຍ 
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 ເຮົາສ້າງເຮົາໃຫ້ເປັນຄົນໃໝນ່ຳ ພຣະເຢຊູຢາກປ່ຽນແປງທຸກສ່ິງຢ່າງໃນຊີວິດເຮົາ.  ຊີວິດທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນພວກເຮົາ 
ໃຫ້ດຳເນີນນ້ັນບ່ໍແມ່ນຊີວິດທ່ີສະດວກສະບາຍໃນເສ້ັນທາງທ່ີກວ້າງຂອງສາສນາ.   ຊີວິດຄຣິສຕຽນແມ່ນການຕ່ໍສູ້ທາງ
ວິນຍານ; ເປັນການເຮັດສົງຄາມເພ່ືອຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຮົາທ່ີມີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. 
       ໃນການສູ້ຮົບນ້ີ, ພວກເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບສັດຕຣູທ່ີມີເລ້ຫລ່ຽມ ຄືມານ. "ແຜນການຂອງມານ" (ຂ້ໍທີ 11) ອະທິບາຍເຖິງ
ກົນລະຍຸດຂອງມັນໃນເລ້ກົນແລະການຫຼອກລວງ. ຊາຕານສລາດດ້ວຍວິທີທ່ີມັນຕ່ໍສູ້ກັບລູກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ມັນຮູ້ວິທີ 
ຫັນປ່ຽນສ່ິງຕ່າງໆເພ່ືອປໂຍດຂອງມັນແລະຄວາມຫົຼງໄຫຼຂອງພວກເຮົາ.     ແລະການເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຢູ່ເບ້ືອງຫລັງແບບບ່ໍ 
ເຫັນຕົວຕົນໂດຍການບິດເບືອນຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ມັນພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າວິທີທາງຂອງພຣະ
ເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດ.     ເປ້ົາໝາຍຂອງມັນຕ່ໍພວກເຮົາແມ່ນໃຫ້ປ່ຽນຊີວິດໄປຕາມທາງຂອງໂລກຫລາຍກວ່າທ່ີຈະ
ຍອມຢູ່ໃຕ້ພຣະຄຣິດແລະຍອມໃຫ້ພຣະອົງປ່ຽນແປງພວກເຮົາຕາມພຣະລັກສະນະແລະແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ 
      ໃນສວນເອເດນ, ຊາຕານປະກາດສົງຄາມກັບຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍການບິດເບືອນພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ   ແລະ
ຖາມວ່າ, "ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາແນວນ້ັນແທ້ບໍ?" (ປະຖົມມະການ 3: 1).    ສັດຕຣູໄດ້ນຳໃຊ້ກົນລະຍຸດທ່ີຫຼອກລວງແບບ
ດຽວກັນນ້ີຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາ. ການຕ່ໍສູ້ແມ່ນຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມຈົງຮັກພັກດີແລະການນະມັສການຂອງພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາຈະ
ເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາຫລືເຊ່ືອຝ່າຍເຊ່ືອໂລກ? ພວກເຮົາຈະມີຊີວິດເພື່ອຕົນເອງຫລືມີຊີວິດເພື່ອພຣະຄຣິດ? 
       ຄຣິສຕຽນສ່ວນຫລາຍແມ່ນເຮັດສົງຄາມເຂ້ົາສ່ວນກັບນິຣັນດອນ, ແຕ່ເປັນການຕ່ໍສູ້ທ່ີເບ່ິງບ່ໍເຫັນດ້ວຍຕາ. ຕລອດ
ປະຫວັດສາດຂອງຄຣິສຕະຈັກ, ຄຣິສຕຽນໄດ້ຈັບອາວຸດຕ່ໍສູ້ກັບປະຊາຊົນທຸກປະເພດໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ ຊ່ຶງ 
ເປັນການບ່ໍຖືກຕ້ອງ.  ແຕ່ການຕ່ໍສູ້ຂອງພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນການຕ່ໍສູ້ກັບຄົນທ່ີເຊ່ືອສາສນາອ່ືນ  ແລະບ່ໍແມ່ນການຕ່ໍສູ້ທາງ
ດ້ານການເມືອງກັບຣັຖບານຫຼືພັກການເມືອງ  ແລະບ່ໍແມ່ນການຕ່ໍສູ້ກັບປະເທດອ່ືນ.     ການຕ່ໍສູ້ທ່ີພວກເຮົາປະເຊີນບ່ໍ
ແມ່ນສົງຄາມທາງກາຍທ່ີເບ່ິງເຫັນໄດ້; ແຕ່ເປັນການສູ້ຮົບທາງວິນຍານທ່ີເບ່ິງບ່ໍເຫັນ. 
      ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງໃນການຕ່ໍສູ້ກັບຜູ້ຄົນ, ຜູ້ນ້ັນຄົງຈະແມ່ນໂປໂລ. ແນ່ນອນເພິ່ນມີສິດໄດ້ຮັບ "ສິດທິ"!
ນ້ັນເພາະໄດ້ປະເຊີນກັບ "ງານໜັກຫລາຍຢ່າງ, ຖືກຈຳຄຸກຫລາຍເທ່ືອ, ຖືກຂ້ຽນຕີຢ່າງໂຫດຮ້າຍ, ເກືອບຈະຕາຍຫຼາຍ 
ຄ້ັງ (2 ໂກຣິນໂທ 11:23) ຕົກຢູ່ໃນເງື້ອມມືຂອງຜູ້ທ່ີຕ່ໍສູ້ເພ່ິນ.  ແຕ່ການຕ່ໍສູ້ແລະຮອຍຟົກຊ້ຳເຮັດໃຫ້ອາຈານໂປໂລຊ້ີ 
ໄປທາງອ່ືນຈາກການໂຈມຕີທາງຮ່າງກາຍຕ່ໍຄົນອ່ືນ; ເພ່ິນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາລະມັດລະວັງໃນການສູ້ຮົບທາງວິນ
ຍານ.     ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງ, ຂອບພຣະຄຸນທ່ີພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວ. 
ຣິດເດດຂອງຂ່າວປະເສີດໄດ້ເພີ້ມພລັງໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢູ່. 
 

2. ເອເຟໂຊ 6:14-17 
14 ເຫດສັນນ້ັນ, ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຢືນໝນ ເອົາຄວາມຈິງຄາດແອວໄວ້ເອົາຄວາມຊອບທັມເປັນເຄ່ືອງປ້ອງການເອິກ
ໄວ້  15 ແລະເອົາຄວາມພັ່ງພ້ອມຝ່າຍຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງສັນຕິສຸກມາສຸບໃສ່ຕີນ  16 ແລະພ້ອມກັບສ່ິງທັງໝົດນ້ີ, ຈ່ົງ
ຍົກເອົາຄວາມເຊ່ືອເປັນເຂນ ດ້ວຍເຂນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍຈະສາມາດດັບລູກສອນໄຟທັງໝົດຂອງຜູ້ຮ້າຍນ້ັນໃຫ້ມອດ
ເສັຽ 17 ຈ່ົງເອົາຄວາມພົ້ນເປັນເຄ່ືອງຄຽນປ້ອງຫົວໄວ້ ແລະຈ່ົງຖືພຣະແສງຂອງພຣະວິນຍານຄືພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ 
 
       ສົງຄາມຈິດວິນຍານແນ່ນອນຮັບວ່າມີແທ້ໃນລະດັບທ່ີຮ້າຍແຮງ, ແຕ່ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະເຢຊູບ່ໍມີເຫດຜົນທ່ີຈະຢ້ານ
ກົວ.    ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ນຳພວກເຮົາເຂ້ົາໄປໃນການສູ້ຮົບໂດຍໃສ່ເກີບແຕະແລະຖືດ້າມຟອຍປັດເຮືອນ.   ນອກຈາກຈະ 
ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາກຳລັງຢູ່ໃນການສູ້ຮົບທາງວິນຍານດ້ວຍເດີມພັນທ່ີໃຫຍ່ຫລວງ, ໂປໂລຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍ
ວ່າພຣະເຈ້ົາຈັດຕຽມແລະຄຸ້ມຄອງພວກເຮົາ. ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢູ່ຢ່າງໝ້ັນຄົງໂດຍບ່ໍຕ້ອງຢ້ານກົວ. 
       ເນ່ືອງຈາກວ່າການຕ່ໍສູ້ຂອງພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນການຕ່ໍສູ້ທາງຮ່າງກາຍ,  ອາວຸດທ່ີມີຮູບຮ່າງຈ່ຶງໃຊ້ບ່ໍໄດ້   ການສູ້ຮົບ
ຝ່າຍຈິດວິນຍານຈ່ຶງຕ້ອງໃຊ້ອາວຸດທາງຈິດວິນຍານ. ບ່ໍແມ່ນອາວຸດຈາກວິນຍານອ່ືນໆຈະໃຊ້ໄດ້ຄືກັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງ 
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ການຍຸທພັນທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາສຳລັບການສູ້ຮົບນ້ັນ. ໃນຖານະເປັນຄຣິສຕຽນ, ພວກເຮົາສາມາດໝ້ັນໃຈໄດ້ວ່າ ພຣະ
ເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາຈະຈັດຫາຍຸທພັນຝ່າຍຈິດວິນຍານໃຫ້ຢ່າງອຸດົມສົມບູນ. ພຣະອົງສັນຍາວ່າຈະຊົງປະທານທຸກສ່ິງທ່ີ
ພວກເຮົາຕ້ອງການເພື່ອຕ່ໍສູ້ກັບສັດຕຣູຂອງພວກເຮົາ.    ແລະພຣະອົງສັນຍາວ່າຈະປົກປ້ອງພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກພັຍ
ອັນຕະລາຍທາງຈິດວິນຍານຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະເຫັນພຣະອົງໜ້າຕ່ໍໜ້າ.   ຂໍໃຫ້ພິຈາຣະນາຢ່າງເລິກເຊ່ິງກ່ຽວກັບອຸປ
ກອນບາງຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດຫາໃຫ້ພວກເຮົາ. 
 
 ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານການປົກປ້ອງ. ໂດຍໃຊ້ເຄ່ືອງອາວຸດຂອງທະຫານໂຣມັນເປັນຕົວຢ່າງ, ໂປໂລຂຽນວ່າພຣະເຈ້ົາ
ຊົງສວມຍຸທພັນໃຫ້ພວກເຮົາພຽງພໍສຳລັບການສູ້ຮົບໂດຍຜ່ານຊັພຍາກອນຝ່າຍວິນຍານທ່ີພຣະເຢຊູຈັດໄວ້ໃຫ.້ ໂປໂລ
ບ່ໍໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາໃສ່ເສ້ືອເກາະຂອງພວກເຮົາເອງ;   ນ້ີແມ່ນຍຸທພັນຄົບຊຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ແທນທ່ີຈະຫົດຢູ່ກັບ
ຄວາມຢ້ານກົວຕ່ໍໜ້າສັດຕຣູ,    ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢ່າງໝັ້ນໃຈເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງປົກປ້ອງພວກເຮົາດ້ວຍຍຸທພັນ 
ຄົບຊຸດຂອງພຣະອົງ. 
 ພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດຫາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້.  ຈາກຂ້ໍພຣະຄັມພີນ້ີ,   ພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບອຸປກອນອີກຢ່າງນ່ຶງທ່ີ 
ພຣະເຈ້ົາຫ້າງຫາໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເພ່ືອຕ່ໍສູ້ຮ່ວມກັນແລະກັນ! ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ນຳພວກເຮົາອອກໄປສູ້ຮົບຝ່າຍວິນ
ຍານຢ່າງໂດດດ່ຽວ.  ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຄາດຫວັງຫລາຍເກີນໄປວ່າຈະປະສົບຜົນສຳເຣັດໃນເອົາຊະນະການສູ້ຮົບຝ່າຍ
ວິນຍານດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ.  ພວກເຮົາຕ້ອງການກັນແລະກັນ ພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດທ່ີຢືນຢູ່ນຳກັນເພື່ອຕ່ໍສູ້ກັບແຜນ 
ການຂອງສັດຕຣູ. 
 ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານຣິດອຳນາດໃຫ້.   ຂໍໃຫ້ສັງເກດເບ່ິງຂ້ໍພຣະຄັມພີກ່ອນໜ້ານ້ີແລະຈ່ືຈຳວ່າການປະມານເບ່ິງຊັພ 
ຍາກອນທັງໝົດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາແມ່ນອຳນາດຂອງພຣະອົງ.   ບ່ໍມີອຳນາດໃດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີ
ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຫລາຍກວ່າໄມ້ກາງແຂນທ່ີພຣະເຢຊູຖືກຄຶງຕາຍແລະໃນອຸບໂມງບ່ອນພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍ. 
ບັດນ້ີໃຫ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງສ່ິງນ້ີ:  ຜ່ານທາງຣິດເດດແຫ່ງຂ່າວປະເສີດ,  ພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນນ້ີທ່ີໄດ້ບັນດົນໃຫພ້ຣະ 
ເຢຊູເປັນຄືນມາຈາກຫລຸມຝັງສົບ ຍັງຊົງສະຖິດຢູ່ພາຍໃນພວກເຮົາເຊ່ັນດຽວກັນ! ຣິດເດດອັນດຽວກັນທ່ີໄດ້ຍົກພຣະເຢ
ຊູຂ້ຶນຈາກຫລຸມຝັງສົບທັງຊ່ວຍຈິດວິນຍານຂອງທ່ານໃຫ້ພົ້ນແລະເພ້ີມຣິດເດດໃຫ້ທ່ານເພື່ອຢືນປະເຊີນໜ້າກັບສັດຕຣູ. 
ທ່ານສາມາດຢືນຕ່ໍສູ້ກັບສັດຕຣູໄດ້ເພາະວ່າຊາຕານໄດ້ປຣາຊັຍໄປແລ້ວ.  ພຣະເຢຊູຊະນະໃນການສູ້ຮົບໃນມື້ທ່ີພຣະ
ອົງໄດ້ເປັນຄືນມາຈາກຫລຸມສົບ! 
  

3. ເອເຟໂຊ 6:18-20 
18 ຈ່ົງອ້ອນວອນແລະໄຫວ້ວອນທຸກຢ່າງ ຈ່ົງອ້ອນວອນໂດຍພຣະວິນຍານທຸກເວລາ ແລະຈ່ົງເຝ້ົາລະວັງໃນການນ້ັນ
ດ້ວຍຄວາມພຽນທຸກຢ່າງ ຈ່ົງອ້ອນວອນເພ່ືອໄພ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະເຈ້ົາ  19 ແລະອ້ອນວອນເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍ 
ເພ່ືອຈະຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເກີດໃຈກ້າຫານ ອອກປາກສະແດງຂ້ໍລັບເລິກເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ  20 (ຍ້ອນຂ່າວປະ
ເສີດນ້ີແຫລະ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເປັນຣາຊທູດຜູ້ຕິດໂສ້ຢູ່) ເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຈະເລ່ົາຂ່າວປະເສີດນ້ັນດ້ວຍໃຈກ້າຫານ ຕາມ 
ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຄວນຈະກ່າວ 
 

        ເນ່ືອງຈາກວ່າຊີວິດຄຣິສຕຽນແມ່ນການຕ່ໍສູ້ທາງວິນຍານເພ່ືອຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຮົາ,   ຄວາມຈິງນ້ັນ
ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຮົາສາມັກຄີກັນໂດຍຜ່ານການອະທິຖານ. ພວກເຮົາເຫັນຄວາມຈິງຫຼາຍຢ່າງໃນຂ້ໍ 18-20 ກ່ຽວກັບ
ວິທີທ່ີພວກເຮົາຄວນອະທິຖານ. 
 
 ອະທິຖານຕລອດເວລາ. ການອະທິຖານບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາເຮັດໃນຕອນເຊ້ົາວັນອາທິດຫລືກ່ອນກິນເຂ້ົາເທ່ົານ້ັນ. 
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 ພວກເຮົາຕ້ອງອະທິຖານ "ຕລອດເວລາ" (ຂ້ໍທີ 18). ຄຣິສຕຽນຄວນຈັດເວລາໄວ້ທຸກໆມ້ື ເພື່ອອຸທິດຖວາຍຕົວຢ່າງສ້ິນ 
 ເຊີງໃນການອະທິຖານ. ແຕ່ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານຕລອດທັງມ້ື. 
 ອະທິຖານໃນພຣະວິນຍານ.  ພວກເຮົາອະທິຖານ "ໃນພຣະວິນຍານ" ເພາະວ່າການອະທິຖານແມ່ນຮູບແບບຂອງ
ການນະມັສການ,   ແລະພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງນະມັສການພຣະອົງດ້ວຍຈິດວິນຍານ   ແລະ 
ຄວາມຈິງ (ໂຢຮັນ 4:24). ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ພາຍໃນພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ, 
ນະມັສການພຣະເຈ້ົາ, ແລະອະທິຖານຫາພຣະເຈ້ົາ. 
ອະທິຖານດ້ວຍໃຈທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມ. ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາອະທິຖານຂໍໃຫ້ພວກເຮົາ“ເຝ້ົາລະວັງຢູ່ກັບຄວາມອົດທົນ
ທຸກຢ່າງ.” ທາງນ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະທິຖານແມ່ນໂດຍການເກັບຮັກສາປ້ຶມຈົດບັນ 
ທຶກການອະທິຖານ.   ການອະທິຖານຜ່ານຫລາຍທາງທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະມ້ື  ໃຫ້ຈິດໃຈຂອງເຮົາມສ່ີວນຮ່ວມໃນ 
ລະຫວ່າງການອະທິຖານ. 
 ອະທິຖານເພື່ອຄຣິສຕະຈັກ.    ໂປໂລຍັງໄດ້ບອກພວກເຮົາໃຫ້ອະທິຖານເພື່ອ“ ໄພ່ພົນທັງຫລາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.” 
ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີຈະອະທິຖານເພື່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງຂອງພວກເຮົາໃນພຣະຄຣິດ. 
 ຈ່ົງອະທິຖານເພື່ອການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ. ບ່ໍວ່າຈະເປັນຜູ້ນຳ ຫລືສະມາຊິກຢູ່ໃນໂບດຂອງພວກເຮົາ, ຫລືຜູ້ປະ 
ກາດຂ່າວປະເສີດ, ພວກເຮົາຄວນອະທິຖານເພື່ອພວກເພ່ິນຄືກັບທ່ີໂປໂລໄດ້ຂໍໃຫ້ຊາວເອເຟໂຊອະທິຖານເພື່ອເພ່ິນ. 
 ອະທິຖານເພື່ອຜູ້ທ່ີຖືກຂ່ົມເຫັງ. ໃນຊ່ວງເວລາຂອງການຂຽນພຣະທັມນ້ີ, ໂປໂລຢູ່ໃນຄຸກ, "ເປັນອັຄທູດຖືກລ່າມໂສ້" 
(ຂ້ໍທີ 20). ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທ່ົວໂລກທຸກມື້ນ້ີປະສົບກັບຄວາມທຸກຄ້າຍຄືກັນ. ໂປໂລຕ້ອງການຄວາມກ້າຫານໃນການເວ້ົາ ເຖິງ 
ຈະຢູ່ໃນສະຖານະການຢ່າງໃດກໍຕາມ.   ໃນຖານະທ່ີເປັນພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ, ການອະທິຖານຮ່ວມກັນແລະອະ 
ທິຖານເພ່ືອກັນແລະກັນແມ່ນການສນັບສນຸນອັນທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສຸດ ທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງສນັບສນຸນກັນແລະກັນ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

    ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງເພ່ືອຢືນຢູ່ກັບພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດໃນການປະເຊີນໜ້າກັບການສູ້ຮົບຝ່າຍຈິດວິນຍານ?  
ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ຢູ່ໃນຈຸດຢືນຂອງທ່ານ. ຜ່ານການອະທິຖານ, ໃຫ້ຄຳໝ້ັນສັນຍາໃໝ່ທ່ີຈະຢືນຢູ່ໃນຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນພຣະຜູ້ເປັນ 
    ເຈ້ົາໃນການສູ້ຮົບຝ່າຍວິນຍານ. 
 ຢືນຢູ່ກັບໂບດຂອງທ່ານ. ເອົາຄວາມເປັນເຈ້ົາຂອງວຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງໂບດຂອງທ່ານໂດຍການອະທິຖານເປັນ 
    ປະຈຳເພ່ືອສິດຍາພິບານ,  ເພ່ືອຄຣູສອນ,  ແລະເພ່ືອສະມາຊິກໂບດຂອງທ່ານ.  ເລ້ີມຕ້ົນຈາກປ້ຶມຈົດບັນທຶກການ 
    ອະທິຖານເພື່ອເປັນຄຳແນະນຳຊ່ວຍທ່ານໃນການອະທິຖານ. 
 ຢືນຢູ່ກັບປະເທດອ່ືນໆ.  ຄ້ົນຄວ້າເບ່ິງໂບດທ່ົວໂລກລວມທັງມິສຊັນນາຣີ ຜູ້ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ, ກຸ່ມຄົນທ່ີເຂ້ົາໄປ 
    ບ່ໍເຖິງແລະການຖືກຂ່ົມເຫັງ. ເວັບໄຊທ໌ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຊັພຍາກອນທ່ີມີຄຸນຄ່າເພ່ືອຊ່ວຍໃນການຄິດແລະຄຳອະທິຖານ 
    ຂອງທ່ານ: imb.org, joshuaproject.net, ແລະ operationworld.org. 
 
       ເມື່ອພວກເຮົາມາຫາພຣະຄຣິດເພ່ືອຄວາມພ້ົນ, ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນໃໝ່ ແລະຢູ່ໃນຄອບຄົວໃໝ່ໃນ 
ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ.   ໃນຄອບຄົວນ້ັນ,  ພວກເຮົາອະທິຖານ,  ສນັບສນຸນ,  ໃຫ້ກຳລັງໃຈ, ແລະເພ້ີມຄວາມເຂ້ັມ 
ແຂງໃຫ້ກັນແລະກັນໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຢືນຢູ່ນຳກັນໃນການສູ້ຮົບຝ່າຍຈິດວິນຍານ.    
 

                               ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  
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