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ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ເອຊາຢາ 61

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ 

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປັນ

ລະນໍາເອົາສ່ິງທ່ີເປັນນ່ຶງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຜ່ານທາງພວກ

ໍ່ພຣະອົງແລະເອົາຄຸນຄ່າຂອງເຮົາທຽບ

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ການປ່ຽນແປງໂລກເປັນວຽກງານ

ລະຮູບຮ່າງຂອງມັນເຮັດໃຫເ້ຮົາທ້ໍຖອຍ

ວກເຮົາວ່າທໍາອິດເຮົາຕ້ອງຫລຽວຂ້ຶນເທິງ

ຣະອົງມີຄໍາຕອບທ່ີໂລກຕ້ອງການຢາກ

ປັນເຄ່ືອງມຂືອງພຣະເຈ້ົາໃນການຮັບໃຊ້

ມື່ອພວກເຮົາມີຄວາມເສັຽໃຈໃນສ່ິງທ່ີພຣະ

າຍເປັນຕົວແທນຂອງການປ່ຽນແປງ.

. ພຣະເຈົາ້ໃຫຄຸ້ນຄ່າແກທ່ກຸຄົນ:

ອົງພຣະເຢຊູອ່ານພຣະທັມເອຊາ

ຫຍ່ (ລູກາ4:16-20) ແລະພຣະອົງຊົງ

່າວດີມາສູ່ຄົນທັງປວງ, ຊົງໂຜດໃຫ້ດີ

ວາມທຸກລໍາບາກ. ຊ່ຶງລວມທັງຜູ້ຍາກຈົນ

ຸນຄ່າແກ່ຄົນເຫຼົ່ານ້ັນທຸກຄົນ.

ທ່ານເຄີຍມຄີວາມໂສກເສ້ົາໃນ

ດໃນເວລານ້ັນ? ພຣະເຢຊູຊົງປ່ິນປົວຄວາມ

ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງເຮົາຈັດ
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ5 ທນັວາ 2010 (12-05-2010)

ເຫນັຄນຸຄາ່ຕາມທີພ່ຣະເຈົາ້ເຫນັ

61:1-11

ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການປ່ຽນແປງ ໂດຍຄ້ົນຫາວ່າແມ່ນຫຍັງທ່ີ

ທ່ານທຽບໃສ່ກັບພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ພວກເຮົາເພື່ອປ່ຽນແປງໂລກ ເມື່ອພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈວາ່ແມ່ນຫຍັງ

ທຽບໃສ່ກັບຄຸນຄ່າຂອງພຣະອົງ.

ງານທ່ີໜ້າຢ້ານແລະເບ່ິງຄືວ່າຈະເປັນໄປບ່ໍໄດ້. ເມື່ອເຮົາຫຼຽວ

ຍໃຈ. ເຮົາເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່? ເຮົາຈະເລ້ີມຕ້ົນຈາກໃສ?

ເທິງຫາຜູທ່ີ້ສາມາດເຮດັໃຫ້ຄວາມຫວັງ ແລະການປ່ຽນເກີດ

ຢາກຮູ້. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຫລຽວເບ່ິງທາງໃນຂອງຕົວເຮົານໍາ

ໃຊ້ໃນໂລກນ້ີ, ທໍາອິດພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ແລະແບ່ງປັນພຣະປະສົງຂ

ພຣະເຈ້ົາຊົງເສັຽພຣະທັຍ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງ

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ເອຊາຢາ 61:1-7

ເອຊາຢາ 61:2-2 ໃນໂຮງທັມທ່ີເມືອງນາຊາເຣັດ ບ່ອນທ່ີພຣະອົງ

ຊົງກ່າວວ່າຂ້ໍພຣະທັມດ່ັງກ່າວນ້ັນໄດ້ສໍາເຣັດແລ້ວໃນພຣະອົງ

ດີພຍາດ, ຊົງປະກາດຂ່າວປະເສີດ, ຊົງເລ້ົາໂລມໃຈ, ແລະ

ຍາກຈົນ, ຜູ້ທ່ີຖືກຄຸມຂັງ, ຜູ້ທ່ີຜິດຫວັງ ແລະຜູ້ທ່ີໂສກເສ້ົາທັງຫຼາຍ ພຣະ

ໃນຊີວິດຂອງທ່ານບ່ໍ? ຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບພຣະຄຣິດ

ຄວາມເຈັບປວດໃນຊີວິດຂອງທ່ານທາງໃດແດ່?

ຈັດແຈ່ງການແລກປ່ຽນອັນມີຄ່າໄວສໍ້າລັບເຮົາ. ພວກເຮົາສາມາດ

ທ່ີສໍາຄັນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ 

ຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີສໍາຄັນ

ຫຼຽວອອກໄປເບ່ິງໂລກ

? ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເຕືອນ

ເກີດຂ້ຶນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.

ນໍາຖ້າພວກເຮົາຢາກ

ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ

ແປງແລະພວກເຮົາຈະ

ພຣະອົງຊົງຈະເຣີນເຕີບ

ພຣະອົງ. ພຣະອົງໄດ້ນໍາ

ແລະຊົງຊົດຊ່ອຍຜູ້ທ່ີມີ

ເສ້ົາທັງຫຼາຍ ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້

ພຣະຄຣິດໄດ້ຊ່ອຍທ່ານແນວ

ສາມາດທ່ີຈະນໍາເອົາ
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ຄວາມທຸກລໍາບາກອັນໃຫຍ່ຫຼວງທ່ີເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາໂສກເສ້ົາແລະຜິດຫວັງມອບໃຫ້ພຣະອົງ. ແລ້ວພຣະອົງຈະຊົງປະ

ທານພວງມາລັຍອັນສວຍງາມ, ຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີ, ແລະສະງ່າຣາສີ. ຄົນທັງຫຼາຍຈະເຫັນຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະ

ອົງໃນຊີວິດເຮົາໃນຂະນະທ່ີເຮົາເທີດທູນຖວາຍກຽດແດ່ພຣະອົງ. ເຮົາສາມາດເອົາຂ້ີເຖ່ົາແຫ່ງຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງເຮົາ

ແລກປ່ຽນເອົານ້ໍາມັນແຫງ່ພຣະພອນນໍາພຣະອົງທ່ີເກີດຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ.

ຖ້ອຍຄໍາໃນຂ້ໍພຣະຄັມພນ້ີີໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມລໍາບາກອັນໃຫຍ່ຫຼວງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດເຮົາ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ 

ອົງພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ນໍາເຮົາສເມເີພື່ອຊວ້ານຊູເຮົາ ເມື່ອເຮົາຮູ້ວາ່ພຣະອົງຢາກຈະຊ່ວຍເຮົາໃນເວລາທ່ີເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມ

ລໍາບາກເຈັບປວດທໍຣະມານ ເຮົາຈະໄດ້ຮັບການເລ້ົາໂລມໃຈ.

ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດເມືອ່ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຢາກຊ່ອຍທ່ານ? ທ່ານໄດ້ບອກຄວາມຮູ້ສຶກນ້ັນໃຫ້ພຣະອົງ

ຮູ້ນໍາຫຼບ່ໍື?

ພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍປ່ຽນແປງ ເຮົາໄດ້ເຫັນວຽກງານການຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຈາກ

ການເປັນແບບຢ່າງຂອງພຣະອົງ ທັງໃນພຣະຄັມພເີດີມແລະພຣະຄັມພໃີຫມ່ພຣະເຈ້ົາຊົງບັນຊາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ

ໃຫ້ອອກໄປຮັບໃຊ້ທ່ົວໂລກບ່ໍວ່າຈະເປັນຄວາມຕ້ອງການທາງຮ່າງກາຍແລະທາງຈິດວິນຍານ.

ແຕ່ເປັນໜ້າເສ້ົາໃຈ, ຄົນຈໍານວນຫຼາຍຢູ່ອ້ອມຮອບເຮົາແລະຢູ່ທ່ົວໂລກຢາກໄດ້ຍິນວ່າພຣະເຢຊູສາມາດເຮັດ

ຫຍັງໄດ້ແດ່ເພື່ອເຂົາເຈ້ົາ. ຄະນະເຊົາເທີນບັບຕິສຂອງພວກເຮົາ ມມີສິຊັນນາຣີຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄົນທັງໃນປະເທດ

ແລະຕ່າງປະເທດທ່ີປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະຄຣິດແລະໄດ້ຮັບໃຊ້ຊ່ອຍເຫຼືອຜູ້ທ່ີຂາດເຂີນໄປພ້ອມກັນ. ບ່ໍແມ່ນ

ແຕ່ພວກມສິຊັນນາຣີເທ່ົານ້ັນທ່ີຖືກເຈີມ(ແຕ່ງຕ້ັງ)ໃຫອ້ອກໄປຮັບໃຊ້ ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນກໍຄວນຮັບໃຊ້ໄປນໍາໃນທຸກ

ບ່ອນທ່ີເຮົາໄປ ນ້ີຖືວ່າເປັນກຽດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຮົາ.

ທ່ານເຄີຍຄິດບ່ໍວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮຽກເອ້ີນທ່ານໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ ຫຼເືດີນທາງໄປຮັບໃຊ້?

ຄວາມລອດພົ້ນ, ເສຣີພາບ, ຈຸດປະສົງແລະຄວາມຍິນດີ ຂອງພວກເຮົາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າທ່ີພຣະເຈ້ົາ

ເຫັນ. ພຣະພອນດ່ັງກ່າວນ້ີດີຫຼາຍຊ່ຶງເຮົາບ່ໍສົມຄວນຮັບເອົາໄວສໍ້າລັບຕົວເຮົາເອງເທ່ົານ້ັນ ເຮົາຄວນຈະເປັນທ່ໍພຣະ

ພອນໄປສູ່ຄົນອ່ືນເພື່ອໃຫເ້ຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບເຊ່ັນດຽວກັນ.

ມີເຫດຜົດໃດບໍທ່ີຄົນໃດຄົນນ່ຶງໄດ້ໃຫ້ແຕ່ຈະບ່ໍເປັນພຍານ? ແລະມີເຫດຜົນໃດອີກບໍທ່ີເຮົາບ່ໍແບ່ງປັນກັບຄົນ

ອ່ືນ ວ່າພຣະເຢຊູຊົງຊ່ອຍເຮົາຢ່າງໃດແດ່? ທ່ານຈະແບ່ງປັນເຊ່ັນນ້ັນໄດ້ບ່ໍ ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງໄດ້ ແລະຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ ?

ຄວາມຈິງທ່ີເຮົາໄດ້ຮູ້ແລ້ວນ້ັນ ພວກເຮົາຄວນບອກຄົນອ່ືນວ່າພຣະເຈ້ົາສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ຕ່ໍເຂົາເຈ້ົາ

ໃນຂ້ໍພຣະຄັມພີ 4-5 ເຮົາໄດ້ເຫັນການອັສຈັນທ່ີເກ ີດຂ້ຶນເມື່ອເຮົາກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ. ຜູ້ທ່ີເຮົາແບ່ງປັນພຣະພອນໃຫ້ກໍຈະ

ແບ່ງປັນພຣະພອນແກ່ຄົນອ່ືນຫຼືກັບຄືນມາສູ່ເຮົາອີກ. ເຂົາເຈ້ົາຈະສ້າງ(ຊີວິດ)ຂ້ຶນໃໝ່, ປົວແປງໃໝ່, ຟື້ນຟຂ້ຶູນໃຫມອີ່ກ.

ເຂົາເຈ້ົາອາດຈະຊົດຊ່ອຍເຮົາຄືນໃນບາງກໍຣະນີທ່ີເຮົາຈໍາເປັນ ກໍເປັນໄດ້ (ຂ້ໍ5-6) ນ້ີແມ່ນການປ່ຽນແປງໂລກທ່ີພຣະ

ເຈ້ົາຊົງກະທໍາ.

2. ພຣະເຈົາ້ຮກັຄວາມຍຸດຕທິມັ: ເອຊາຢາ 61:8-9

ໃນຂ້ໍພຣະຄັມພດ່ັີງກ່າວນ້ີພຣະເຈ້ົາເຫັນຄົນຂອງພຣະອົງໄດ້ຮັບຄວາມບ່ໍເປັນທັມ ແລະພຣະອົງຊົງສັນຍາວ່າ

ພຣະອົງຈະຊົງປົວແປງຄວາມທ່ີບ່ໍຍຸດຕິທັມທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບນ້ັນ. ຄົນອ່ືນຈະເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຫ່ວງເຂົາເຈ້ົາແລະ

ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເຂົາເຈ້ົາເປັນປະຊາກອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງອວຍພຣະພອນ.

ເຮົາສາມາດເພິ່ງພຣະເຈ້ົາໃນການອວຍພຣະພອນແກ່ຄົນເຫຼົ່ານ້ັນທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມ ຕາມທາງແລະ

ຕາມເວລາຂອງພຣະອົງ. ທຸກໆວັນ ຈະມຂ່ີາວທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍເຣ່ືອງລາວຂອງແຕ່ລະຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມຍາກລໍາບາກ
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ຍ້ອນຄວາມບ່ໍເປັນທັມ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວເປັນເຣ່ືອງທ່ີໜ້າກຽດຫຼາຍເມື່ອເກີດຂ້ຶນກັບເດັກນ້ອຍ.

ປະເທດເຮົາ(ອະເມຣິກາ)ວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີໄດ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສງົນສົນເທໃນເຣ່ືອງເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງອາຍຸ 11 ປີທ່ີ

ຖືກລັກ, ຖືກຂ່ົມເຫັງ, ບ່ໍໄດ້ຮັບການສຶກສາໃດໆ, ຖືກຜູ້ທ່ີລັກພາໄປກັກຂັງເປັນເວລາ 18 ປີກ່ອນທ່ີລາວຈະໄດ້ພົບກັບ

ເສຣີພາບອີກ. ພວກເຮົາຮູ້ດີວາ່ພຣະເຈ້ົາຊົງມີຄວາມສົງສານຕ່ໍການກະທໍາເຊ່ັນນ້ີ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, îເຮົາກຽດ

ການໂຈຣະກັມແລະຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມî ພວກເຮົາຄວນຈະມີທ່າທີເຊ່ັນດຽວກັນກັບພຣະເຈ້ົາໃນເຣ່ືອງເຫຼົ່ານ້ີ.

ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນການຍາກສໍາລັບທ່ານທ່ີຈະອະທິຖານເພື່ອຄົນເຫຼົ່ານ້ັນທ່ີຂ່ົມເຫັງຄົນອ່ືນໆ ? ຄໍາຕອບຂອງ

ທ່ານຈະຊ້ີໃຫ້ເຫັນບ່ໍວ່າທ່ານໄດ້ຢືນຕ່ໍສູ້ຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມຢ່າງໃດ?

ໃນຖານະທ່ີພວກເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ໃນພັນທະສັນຍາຣະຫວ່າງເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາແລະພວກເຮົາ

ຖືກຮຽນເອ້ີນໃຫ້ຢືນຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນທຸກແຫ່ງ. ບາງເທ່ືອພວກເຮົາອາດຈະຄິດວ່າເຮົາສາມາດ

ເຮັດໃນສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ແຕ່ເຮົາຜູ້ເປັນໄພພ່ົນຂອງພຣະເຈ້ົາເຮົາຕ້ອງອະທິຖານເພື່ອຢູ່ສເມ.ີ

 ເຮົາອະທິຖານເພື່ອໃຫ້ເກີດມີຄວາມຍຸດຕິທັມ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນດາຜູ້ທ່ີມີຄວາມເຂ້ົາໃຈແລະຮັບຜິດຊອບ

 ເຮົາອະທິຖານເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທ່ີກະທໍາຢ່າງບ່ໍຍຸດຕິທັມແລະຜູ້ໄດ້ຮບັເຄາະໃຫຮູ້້ຈັກກັບອົງພຣະຄຣິດ ຖ້າເຂົາເຈ້ົາ 

ຫາກຍັງບ່ໍທັນຮູ້ຈັກກັບພຮະອົງ.

 ເຮົາອະທິຖານເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍເຮົາ ເພື່ອເຮົາຈະຮູ້ວ່າຈະຊ່ອຍເຫຼືອຄົນອ່ືນດ້ວຍວິທີໃດ

ຄວາມບາບອາດຈະມາຈາກການກະທໍາຂອງເຮົາ(ສ່ິງທ່ີເຮົາເຮັດ) ຫລືມາຈາກສ່ິງທ່ີເຮົາເພີກເສີຍ (ສ່ິງທ່ີເຮົາສົມ

ຄວນເຮັດແຕ່ບ່ໍເຮັດ). ທ່ານຢາໂກໂບໄດ້ກ່າວວ່າດ່ັງນ້ີ, îເຫດສັນນ້ີຜູ້ໃດຮູວ້່າອັນໃດເປັນການດີ ແລະບ່ໍເຮັດ ຜ ູ ້ນ້ັນຈ່ຶງ

ມີບາບ.î (ຢກບ 4:17)

ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຄວາມຍຸດຕິທັມໃນໂລກນ້ີ ຄຣິສຕຽນຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້ປົກປ້ອງກົດເກນຂອງຈັກກະວານຕ່ໍ

ຄົນທຸກຊາດ. ພວກເຮົາຕ້ອງອະທິຖານ, ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫລືອດ້ານການເງິນ, ແລະໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອເປັນການສ່ວນ

ຕົວບ່ໍວ່າຈະເປັນຄວາມຕ້ອງການທາງຮ່າງກາຍແລະທາງຈິດວິນຍານເທ່ົາທ່ີພວກເຮົາມໂີອກາດຈະຊ່ອຍໄດ້.

3. ພຣະເຈົາ້ຕ້ອງການຄວາມຊອບທມັ: ເອຊາຢາ 61:10-11

ພວກເຮົາມີສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຊ່ຶງເຮົາສົມຄວນມີຄວາມຍິນດີ. ເມື່ອພວກເຮົາຕ້ອນຮັບເອົາ

ພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫພ້ົ້ນ, ພວກເຮົາກໍເຂ້ົາໄປສູ່ຄວາມສັມພັນໃຫມ່ກັບພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ

ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ກັບພຣະອົງຕລອດໄປໃນສວັນອັນຮຸ່ງເຮືອງ. ພຣະອົງມີພຣະປະສົງໃນຊີວິດຂອງເຮົາໃຫ້ເຮົາມີ

ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ.

ທ່ານໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນແລະເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານແລ້ວຫລືຍັງ?

ຖ້າຫາກຍັງ ທ່ານສາມາດຮັບເອົາພຣະອົງດຽວນ້ີໄດ້ບ່ໍ?

ເຮົາບ່ໍມີຣິດເດດທ່ີຈະດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຊອບທັມດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ ແຕ່ເວລານ້ີໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ

ເຮົາໄດ້ຮັບຣິດເດດທ່ີຈະມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງບໍຣິສຸດ. ພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເຮົາເທີດທູນຖວາຍກຽດແດ່ພຣະອົງ, ເມື່ອພວກເຮົາ

ມີຊີວິດທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງ ເຮົາກໍເຮດັໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເຖິງທ່ີສໍາເຣັດ.

ໃນອາທິດນ້ີທ່ານຈະເຮັດ 5 ສ່ິງຄືແນວໃດແດ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍ? ໃນສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນແມ່ນອັນ

ໃດທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດທ່ີທ່ານເຮັດໄດ້ໃນມື້ນ້ີ?

ທ່ີກ່າວມານ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາບ່ໍເຄີຍໄດ້ເຮັດບາບ ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາດໍາເນີນຊີວິດໃຫ້ເປັນທ່ີຊອບ

ພຣະທັຍຂອງຜູ້ຊົງຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກອໍານາດຂອງຄວາມບາບໃນຊີວິດເຮົາ. ເຮົາບ່ໍປາຖນາຈະເຮັດບາບອີກ ເຮົາ
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ອາດຈະສະດຸດໃນຄວາມບາບ(ອາດເຮັດຜິດ)ແຕ່ເຮົາກໍປາຖນາຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ.

ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງໃນອາທິດນ້ີເພື່ອປ່ຽນຄວາມປາຖນາຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນຄວາມປາຖນາຂອງພຣະເຈ້ົາ?

ເຊ່ັນດຽວກັບພັຣຍາຢາກຈະເຮດັໃຫ້ຖືກໃຈສາມີ ເຮົາກໍຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດໃຫເ້ປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ. ພຣະ

ອົງໄດ້ຮັບກຽດເມື່ອຄຸນຄ່າຂອງພຣະອົງເປັນພາກສ່ວນນ່ຶງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.

ແມ່ນຫຍັງຄືຄຸນຄ່າຂອງພຣະເຈ້ົາບາງຢ່າງທ່ີເຮົາຢາກຈະມີໃນຊີວິດຂອງເຮົາ? ເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດຈ່ຶງຈະໄດ້

ຄຸນຄ່າເຫຼົ່ານ້ັນໃຫ້ຊຶມຊວ່ານເຂ້ົາມາຢູ່ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ?

ພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫຄົ້ນທຸກຊາດມີຄວາມເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມສັມພັນພເິສດ ທ່ີພຣະອົງມກັີບໄພພ່ົນຂອງພຣະອົງ.

ຈາກສິດພເິສດທ່ີເປັນເໝືອນເຈ້ົາສາວຂອງພຣະຄຣິດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະອົງໄດ້ອວຍພຣະພອນແກ່ເຮົາດ່ັງນ້ັນ

ເຮົາຈ່ຶງສາມາດຊ່ອຍຄົນອ່ືນໄດ້. ພຣະເຈ້ົາຊົງຊອບພຣະທັຍເມື່ອຄົນທັງຫຼາຍສັຣເສີນພຣະອົງ ເມື່ອເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຫັນ

ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.

ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຍັງແດ່ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະນໍາເອົາຂ່າວປະເສີດອອກໄປສູ່ຄົນ

ໃນໂລກ? ທ່ານຈະເຮັດຫຼ້ອນໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ ?

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ພຣະເຈ້ົາຊົງເສັຽພຣະທັຍເມື່ອພວກເຮົາມີຄວາມເສັຽໃຈ(ໃນຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມ). ພຣະອົງຊົງຮັກສ່ິງທ່ີພຣະອົງ

ຊົງສ້າງແລະກຽດຊັງຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມທ່ີເຮັດໃຫຄົ້ນທັງຫຼາຍໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ. ພຣະເຢຊູລົງມາໄຖ່ເຮົາໃຫພ້ົ້ນຈາກ

ຄວາມຜິດບາບແລະປະທານຄວາມໝາຍແລະເປ້ົາໝາຍຊີວິດໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາພຣະອົງເປັນແບບ

ຢ່າງໃນການຮັບໃຊ້ຄົນທັງຫຼາຍ ເພື່ອສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນຄຸນຄ່າຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໃຫ້ໄວ້. ພວກເຮົາຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍ

ການຫົ່ມຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງທຸກໆ ວັນ.

ເຮົາຈະຕອບຄໍາຖາມແນວໃດ ເພື່ອຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ນໍາເອົາຄວາມຈິງທ່ີໄດ້ສຶກສາມາ ໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ?

 ຖ້າພຣະເຈ້ົາໃຫຄຸ້ນຄ່າແກ່ທຸກຄົນ ເຮົາຄວນຈະມີທ່າທີແນວໃດຕ່ໍທຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດ ?

 ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ທຸກຄົນຫຼືບ່ໍ ? ຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ສະແດງອອກຄືແນວໃດວ່າທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ຄົນ 

ທ ັງຫຼາຍທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບທ່ານ ?

 ທ່ານຮູ້ຈັກໃຜແດ່ ທ່ີທ່ານສາມາດເວົ້າໜຸນໃຈ ຫຼສືາມາດຊ່ອຍເຫຼືອເຂົາເຈ້ົາໄດ້ໃນອາທິດນ້ີ ?

 ທ່ານໄດ້ເຫັນຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມທ່ີເກີດຂ້ຶນຮອບໆ ທ່ານແນວໃດແດ່ ? ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະຢືນຕ່ໍສູ້ 

ກັບຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມນ້ັນ ?

 ທ່ານດໍາເນີນຊີວິດປະຈໍາວັນດ້ວຍການຫົ່ມຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຫຼືບ່ໍ ? ໃນສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ເຮັດແລະໄດ້ 

ເວົ້ານ້ັນເຮັດໃຫຄົ້ນສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຫຼບ່ໍື ?

ຖ້າເຮົາຕອບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານ້ີເໝອືນກັບພຣະເຈ້ົາຕອບ ເຮົາກໍກ້າວໄປສູ່ຄວາມຄ້າຍຄືກັບພຣະອົງ. ດ້ວຍການ

ເຫັນຄຸນຄ່າຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາເຫນັ ພວກເຮົາກໍເປັນຄ້າຍຄືພຣະຄຣິດ ແລະພຣະເຈ້ົາກໍຊົງຮູ້ເຫນັນໍາ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ PS

http://www.lsbf.org/
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ໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ລູກາ 10

ົດຮຽນນີມ້ຜີນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍທ່ານພັດທະນາການດໍາ

ລະເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານ.

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີ, ແມ່ນຢູ່ເທິງພື້ນຖານຂອງຄໍາອຸປະມາ

ນພຣະຄັມພໃີຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການ

ປນັຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ

ຣິສຕຽນຫຼາຍໆຄົນມຄີວາມຮູຫ້ຼວງຫຼາຍ

ານປະລະຄວາມສຸກສ່ວນຕົວຂອງພວກ

ັ້ນ. ເຊ່ັນດຽວກັນ, ມຫີຼາຍຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກ

ວກນ້ັນ.

ເອັດດ້ີ, ນັກສ້ອມແປງຣົດ, ໄດ້ອະທິຖານ

ົກກະຕິປະຈໍາວັນ. ໃນຕອນເຊ້ົາວັນອາທິດ

ູກສອງຄົນຢູ່ໃນຣົດ, ລາວສັງເກດເຫັນວ່າ

່າຈະຊ່ວຍລາວໄດ້ບ່ໍ?î ເບັດດ້ີ, ຜູ້ເປັນເມັຽ

ະຂາດການຮຽນພຣະຄັມພຖ້ີາພວກເຮົາ

ທ່ານໄດ້ເຫັນບັນຫາຫຍັງແດ່ກັບຄໍາ

ວນຈະເຮັດຢ່າງໃດ? ເປັນຫຍັງ? ຫຼືບ່ໍເປັນ

ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຫຼິງເຫັນ

ຮົາຈະຖືກທ້າທາຍໃຫ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມ

. ຄາໍຕອບທີຖ່ກືຕ້ອງ Xລກູາ 10
ພວກເຮົາທັງໝົດກໍພໍຮູ້ໄດ້ແລ້ວ

ອງຄໍາຖາມ ìມຫີຍັງກິນແດ່ສໍາລັບເຂ້ົາທ່ຽງ

ໍ່?î ຄໍາຖາມທ່ີພວກນັກທັມໄດ້ຖາມພຣະ

ດ້ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ?î ພວກສາສນາສ່ວນຫຼາຍ

ຄີຍຖືກຖາມແບບນ້ີຫຼືບ່ໍ? ຖ້າຖືກ, ທ່ານ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທດິ ທ ີ12 ທນັວາ 2010 (12-12-2010)

ໄປແລະເຮດັ

10:25-37

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ດໍາເນີນຊີວິດທ່ີມີຄວາມຮັກໃນພື້ນຖານຄໍາບັນຊາຂອງພຣະ

ອຸປະມາເຣ່ືອງຊາວຊາມາເຣັຽໃຈດີ, ທ່ີເນ້ັນໜັກເກີນກວ່າການ

ຕ້ອງການໃນໂລກແລະການນໍາເອົາຄວາມຮັກອອກມາປະຕິບັດໃຊ້

ຍໃນດ້ານພຣະຄັມພີ ແຕ່ວ່າຂາດໃນດ້ານການປະຕິບັດຕາມ

ພວກເຂົາແລະການໂຕ້ຕອບກັບຄວາມຮັກຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການທ່ີ

ຮູ້ສຶກເສັຽໃຈນໍາຄົນທ່ີມີຄວາມເຈັບປວດແຕ່ບ່ໍໄດ້ເຮດັອັນໃດ

ອະທິຖານອ້ອນວອນເພື່ອພວກເພື່ອນບ້ານຂອງລາວຂນະທ່ີລາວ

ອາທິດນ່ຶງ, ຫຼັງຈາກຖອຍຣົດອອກຈາກບ້ານໜ້ອຍນ່ຶງພ້ອມກັບ

ວ່າມີເພື່ອນບ້ານຜູ້ນ່ຶງກໍາລັງເປີດຫົວຣົດແລະກ້ົມສ່ອງເບ່ິງນ້ັນ

ເມັຽໄດ້ຖາມອອກມາ. ìຂ້ອຍກໍບ່ໍແນ່ໃຈເທ່ືອ,î ເອັດດ້ີຕອບ

ເຮົາຈອດ. ພວກເຮົາກໍຊ້າໜ້ອຍນ່ຶງຢູ່ແລ້ວ.î ເອັດດ້ີກໍຂັບຣົດຕ່ໍ

ຄໍາຕອບຂອງເອັດດ້ີ? ທ່ານຄິດວ່າເອັດດ້ີຮັກເພື່ອນບ້ານຂອງລາວ

ເປັນຫຍັງເລີຍ?

ເຫັນຄວາມໝາຍຂອງການຮັກພຣະເຈ້ົາແລະເພື່ອນບ້ານຂອງ

ເຖິງຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາ.

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

10:25-28?
ແລ້ວວ່າຄໍາຖາມບາງອັນມັນກໍສໍາຄັນກວ່າຄໍາຖາມອ່ືນໆ. ຕົວຢ່າງ

ເຂ້ົາທ່ຽງຄາບນ້ີ?î ມັນກໍບ່ໍໜັກເທ່ົາໃດຖ້າທຽບກັບ ìທ່ານໝໍ, ລາວ

ພຣະເຢຊູນ້ັນເປັນຄໍາຖາມທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດ, ìຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງ

ສາສນາສ່ວນຫຼາຍໃນໂລກກໍພະຍາຍາມສຸດຂີດໃນການຕອບ

ທ່ານໄດ້ຕອບວ່າຢ່າງໃດ? ທ່ານກໍໄດ້ຖາມຢ່າງນ້ີບ່ໍ?

ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຮັກພຣະເຈ້ົາ

ການຮູ້ຈັກຄວາມຈິງ

ໃຊ້.

ຕາມຄວາມຮູ້ນ້ັນໂດຍ

ທ່ີພວກເຂົາປະເຊີນຢູ່

ໃດເລີຍເພື່ອຊ່ວຍຄົນ

ລາວກໍາລັງໄປຍ່າງຕາມ

ກັບເມຽັຂອງລາວແລະ

ນ້ັນເບ່ິງນ້ີຢູ່.ìເຈ້ົາຄິດ

ຕອບ. ìແຕ່ວ່າພວກເຮົາ

ຂັບຣົດຕ່ໍໄປໂບດເລີຍ.

ລາວແທ້ບ່ໍ? ທ່ານ

ຂອງພວກເຮົາ. ພວກ

ຕົວຢ່າງ, ຄວາມສໍາຄັນ

ລາວຈະຍັງມຊີີວິດຢູ່

ຕ້ອງເຮັດແນວໃດຈ່ຶງຈະ

ຕອບຄໍາຖາມນ້ີ. ທ່ານ
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ຜູ້ນໍາສາສນາຄົນນ້ີໄດ້ມາພົບຖືກຄົນທ່ີເໝາະກັບຄໍາຖາມຂອງລາວ. ນັກທັມບັນດິດໄດ້ເອ້ີນພຣະເຢຊູວ່າອາ

ຈານ. ດ່ັງທ່ີຄໍາເວົ້າໄດ້ກ່າວວ່າທົດລອງພຣະອົງ ກໍຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງລາວບ່ໍແມ່ນມາຊອກຫາຄວາມຈິງ.

ແຕ່ຄໍາຖາມນ້ັນແມ່ນເພື່ອທົດລອງພຣະເຢຊູ.

ຖ້າທ່ານຖາມຄຣູອາຈານເກືອບທຸກຄົນ, ທ່ານຈະພົບວ່າຄວາມປາຖນາຂອງນັກຮຽນທ່ີຈະທົດສອບນາຍຄຣູ

ຊ່ຶງນອກເໜືອຈາກເປ້ົາໝາຍສະເພາະຂອງຄໍາຖາມນ້ັນແມ່ນການປະຕິບັດສືບຕ່ໍກັນມາຈົນເຖິງສມັຍນ້ີ. ເຖິງແມ່ນວ່າ

ໃນໂບດຂອງພວກເຮົາ, ບ່ໍແມນ່ທຸກໆຄໍາຖາມຈະກ່ຽວເນ່ືອງກັບພວກຜູ້ນໍາຂອງພວກເຮົາໄດ້ເກີດມາຈາກຄວາມຕ້ັງໃຈ

ອັນບໍຣິສຸດ. ບາງຄ້ັງຄໍາຖາມເຫຼົາ່ນ້ີບ່ໍໄດ້ຕ້ັງໄວເ້ພື່ອຊອກຫາຂ້ໍມູນເພີມ້ເຕີມ; ພວກເຂົາຕ້ັງຂ້ຶນເພື່ອຈັບຜິດຜູ້ທ່ີຈະຕອບ.

ທ່ານເຄີຍພະຍາຍາມຫ້າງແຮວ້ຈັບຜິດຜູ້ນໍາບ່ໍ? ມີຜູ້ໃດເຄີຍພະຍາຍາມເຮັດຢ່າງນ້ີກັບທ່ານບ່ໍ? ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ?

ບ່ໍວ່າຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງຄໍາຖາມຈະເປັນຢ່າງໃດ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເອົາຈິງເອົາຈັງກັບລາວຢ່າງແທ້ຈິງ. ພວກເຮົາ

ຄວນເຮັດຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູເມື່ອພວກເຮົາກໍາລັງຮັບມືກັບຄົນໃດຄົນນ່ຶງກ່ຽວກັບເຣ່ືອງວິນຍານ. ບັນຫາຝ່າຍ

ວິນຍານມັນເປັນເຣ່ືອງສໍາຄັນທ່ີສຸດຕ່ໍຊີວິດ. ທ່ານມີຄວາມຮູສຶ້ກຢ່າງໃດທ່ີພຣະເຢຊູເອົາຈິງເອົາຈັງຢ່າງແທ້ຈິງຕ່ໍຄໍາຖາມ

ຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ?

ບາງທີນັກທັມບັນດິດຜູ້ນ້ີຫວັງຢາກໄດ້ຄໍາຮັບຮອງທ່ີຕົນໄດ້ເຮັດມາແລ້ວນ້ັນໃນສ່ິງທ່ີລາວຄິດວ່າຈໍາເປັນສໍາລັບ

ການຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ຖ້າເປັນເຊ່ັນນ້ັນ, ລາວບ່ໍໄດ້ຄໍາຢ້ັງຢືນທ່ີລາວຫວັງເອົາໄວ້.

ທິສດີ ຊາກຣາເຕ ໄດ້ຊ່ືມາຈາກນັກປຣັຊຍາຊາວກຣີກຊ່ືວ່າຊາກຣາເຕ (ລະຫວ່າງປີ 469 ກ່ອນ ຄ.ສ.-399

ກ່ອນ ຄ.ສ.). ຫຼັກແນວຄິດພື້ນຖານຂອງທິສດີນ້ີແມ່ນການຖາມແລະການຕອບຄໍາຖາມ, ສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນໃຊ້ຄໍາຖາມ

ຫຼາຍໆ, ເພື່ອໃຫ້ຄົນໄດ້ຄິດໃຫ້ເລິກແລະກວ້າງໄກ.

ພຣະເຢຊູຕອບຄໍາຖາມດ້ວຍຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງນັກທັມເຣ່ືອງບັນຍັດຂອງໂມເຊ. ພຣະເຢຊູ

ໄດ້ຖາມວ່າ ìທ່ານໄດ້ອ່ານເຂ້ົາໃຈຢ່າງໃດ?î ຄໍາຕອບອັນຮີບດ່ວນຂອງນັກທັມສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດຄວາມຮູ້

ນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ແມ່ນບັນຫາ. ລາວຕອບຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນຂ້ໍນ່ຶງທ່ີຄົນຕ້ອງຮັກພຣະເຈ້ົາດ້ວຍສຸດຊີວດິແລະຮັກເພື່ອນບ້ານ

ເໝືອນຮັກຕົນເອງ.

ພຣະເຢຊູເອງກໍກ່າວພຣະຄໍາອັນດຽວກັນໃນ (ພຣະບັນຍັດສອງ 6:5; ລະບຽບເລວີ 19:18) ໃນເຫດການອ່ືນ

ອີກແລະປະກາດພຣະຄໍາເຫຼົ່ານ້ີວ່າເປັນພຣະບັນຍັດທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດ (ມັດທາຍ 22:34-40; ມາຣະໂກ 12:28-34).

ການຮັກພຣະເຈ້ົາແມ່ນຮວມທັງການລົງມປືະຕິບັດ. ແຕ່ວ່າ, ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ສອນວ່າຕ້ອງເຮດັການດີເພື່ອຮັບ

ຄວາມລອດພົ້ນບາບ. ບ່ໍມຜູ້ີໃດຖືຮັກສາບັນຍັດຢ່າງຄົບຖ້ວນໄດ້. ມແີຕ່ການຍອມມອບທຸກສ່ິງໃນຄວາມເຊ່ືອຕ່ໍພຣະເຢ

ຊູເທ່ົານ້ັນຜູ້ນ້ັນຈ່ຶງສາມາດຮັກພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ແມນ່ຫຍງັຄສືາຍສາໍພນັລະຫວາ່ງການຮກັພຣະເຈົາ້ແລະການເອົາຄວາມເຊື່ ອຂອງທາ່ນໄປລງົມປືະຕບິດັ?

2D ການໂຕຕ້ອບໂດຍທົວ່ໄປ (ລູກາ 10:29-32)

ຜູ້ນໍາສາສນາຊາວຢິວຄົນນ້ີ, ບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນຊອບ, ນັກìຊ່ຽວຊານîເຣ່ືອງບັນຍັດຂອງໂມເຊ, ຍັງ

ສືບຕ່ໍໃນການຢາກໄດ້ໜ້າວ່າຕົວເອງຊອບທັມ. ເມື່ອໃດກໍຕາມທ່ີພວກເຮົາຢາກໄດ້ໜ້າໃນການກະທໍາຂອງພວກເຮົາ

ວ່າເປັນການຊອບທັມ, ນ້ັນຄວນເປັນທຸງແດງທ່ີຍົກຂ້ຶນເພືອ່ເຕືອນພັຍ. ພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນນໍາກຽດມາສູ່ຕົວເອງແຕ່ນໍາ

ກຽດສູ່ພຣະເຈ້ົາ( 1 ໂກຣິນໂທ 6:20). ການຖວາຍກຽດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງໄດ້ລຶບລ້າງຄວາມຢາກໄດ້ໜ້າຂອງ

ພວກເຮົາວ່າການກະທໍາຂອງພວກເຮົານ້ັນຊອບທັມ. ການຍອມຮັບຂອງພຣະເຈ້ົາຄວນຈະເປັນສ່ິງດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີພວກ

ເຮົາຊອກຫາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ.
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ນັກຊ່ຽວຊານທາງທັມໄດ ້ຖາມວ່າìແມ່ນໃຜເປັນເພືອ່ນບ້ານຂອງຂ້ານ້ອຍ?î ມັນກໍເປັນການຍາກແທ້ທ່ີລາວ

ໄດ້ພະຍາຍາມຈະຕັດສິນໃຈວ່າຜູ້ໃດທ່ີລາວຄວນຈະຮັກ. ເອົາຕາມກົດພຣະບັນຍັດຢ່າງເຄ່ັງຄັດ, ບາງທີລາວອາດຈະ

ຄິດວ່າລາວບ່ໍຄວນຈະຮັກຜູ້ທ່ີບ່ໍແມ່ນເພື່ອນບ້ານຂອງລາວ. ແທນທ່ີຈະໃຫ້ຄໍາຕອບແບບງ່າຍໆ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເລ່ົາເປັນ

ເຣ່ືອງເພື່ອຊາຍຜູ້ນ້ີຈະສາມາດຄ້ົນພົບຄໍາຕອບດ້ວຍຕົວຂອງລາວເອງ.

ໃນເຣ່ືອງນ້ັນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າມີຄົນທ່ອງທ່ຽວຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຖືກໂຈນປຸ້ນແລະຖືກທຸບຕີເກືອບຕາຍແລ້ວປະໄວ້

ແຄມທາງ. ຜູ້ນໍາສາສນາສອງຄົນເມື່ອໄດ້ເຫັນແລ້ວກໍເວັ້ນກາຍໄປອີກຂ້າງນ່ຶງ. ພວກຄົນທ່ີເວັ້ນກາຍຄົນຮັບເຄາະທ່ີ

ຂາດຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນ້ີທ່ີພວກເຮົາຄາດຫວັງວ່າພວກເຂົາຈະຜູ້ທ່ີຈະຊ່ວຍໄດ້. ເຫດຜົນ, ກໍເພາະພວກເຂົາເປັນຄົນຖື

ສາສນາແລະອີງຕາມກົດບັນຍັດຂອງພວກເຂົາພວກເຂົາຕ້ອງຮັກພວກເພື່ອນບ້ານເໝືອນຮັກພວກເຂົາເອງ.

ຫຼາຍໆເຫດຜົນທ່ີບ່ໍຢາກຊ່ວຍຄົນອ່ືນນ້ັນມັນປາກົດສເມວີ່າມັນມີຫຼວງຫຼາຍພາຍມາກຢູ່ແລ້ວ. ຜູ້ຊາຍເຫຼົ່ານ້ີ

ມີໜ້າທ່ີສໍາຄັນທາງສາສນາຫຼາຍຢ່າງທ່ີຈະຕ້ອງເຮັດ. ໃນຄວາມຟ້າວຝ່ັງເຮັດໃນìສາສນາî, ພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງໃຫ້ສ່ິງເຫຼົ່າ

ນ້ັນກີດກ້ັນພວກເຮົາໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອ່ືນໆ. ບາງທີພວກເຂົາອາດຈະຄິດແບບງ່າຍໆວ່າບ່ໍມີເວລາທ່ີຈະຢຸດຊ່ວຍຜູ້ທ່ີ

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື. ພວກເຂົາອາດຄິດວ່າມັນຈະຕ່ໍາຕ່ໍຕໍາແໜ່ງຂອງພວກເຂົາແລະກຽດສັກສີທ່ີຈະຊ່ວຍຄົນທ່ີ

ຖືກເຄາະຮ້າຍຢ່າງນ້ັນ. ການປະພຶດຂອງພວກເຂົາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈືດຈາງ

ກວ່າໃນການສົມທຽບກັບການເຮັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາເອງ.

ບາງທີພວກນັກທັມເຫຼົ່ານ້ີຮັບຮູວ້່າສະຖານະການຂນະນ້ັນມັນອັນຕະລາຍ. ພວກເຂົາອາດຈະຢ້ານວ່າພວກ

ເຂົາຈະບ່ໍປອດພັຍ. ເປັນທ່ີຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າເຂດນ້ັນເປັນຖ່ິນຂອງພວກນັກປຸ້ນ. ສລຸບສ້ັນໆ, ເຫດຜົນທ່ີພວກເຂົາບ່ໍສາ

ມາດຊ່ວຍຊາຍຄົນນ້ັນກໍແມ່ນເຫດຜົນດຽວກັນກັບຄົນສມັຍນ້ີກໍາລັງໃຊ້ກັນຢູ່.

ແມ່ນຫຍັງຄືຂ້ໍແກ້ຕົວທ່ີຄົນໃຊ້ໃນການບ່ໍຢາກຊ່ວຍຄົນອ່ືນ? ທ່ານຈະເລ້ີມຕ້ົນແນວໃດໃນອາທິດນ້ີເພື່ອຫຼີກ

ເວັ້ນການໃຊ້ຂ້ໍແກ້ຕົວແລະຊ່ວຍຜູ້ທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທ່ີແທ້ຈິງ?

ພວກຜູ້ນໍາສາສນາເຫຼົ່ານ້ີມີຄວາມຄິດທ່ີຜິດວ່າຜູ້ໃດແມ່ນເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຂົາ. ອັນທ່ີຈິງແລ້ວ, ພວກ

ເຂົາບ່ໍໄດ້ຄິດວ່າຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍນ້ັນກໍເປັນເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າວ່າພວກເຮົາບ່ໍມອງເຫັນຄົນອ່ືນວ່າເປັນເພື່ອນ

ບ້ານຂອງພວກເຮົາ, ບາງທີພວກເຮົາກໍບ່ໍຢາກຮັກແລະຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາ.

3.ການກະທາໍທີເ່ຕມັດວ້ຍຄວາມຮກັ (ລູກາ 10:33-37)

ບ່ໍເໝືອນກັບນັກທັມແລະຄົນເລວີ, ຄົນຊາມາເຣັຽໄດ້ຊ່ວຍເຫຼອືຊາຍທ່ີຖືກບາດເຈັບ. ຂນະທ່ີຄົນຢິວກຽດຊັງຄົນ

ຊາມາເຣັຽ, ຜູ້ທ່ີພວກເຂົາຖືວ່າຈິດວິນຍານແລະເຊ້ືອຊາດທ່ີບ່ໍສະອາດ, ຄົງບ່ໍມໃີຜຄາດຄິດວ່າຈະໄດ້ຮັບການຊົດຊ່ວຍ

ຈາກຄົນແປກໜ້າ. ແນ່ນອນທ່ີສຸດວ່າພວກເຂົາຄົງບ່ໍມອງເຫັນວ່າລາວເປັນເພື່ອນບ້ານໃນຈິນຕະນາການຂອງພວກເຂົາ

ເລີຍ! ຄົນຊາມາເຣັຽໄດ້ກະທໍາບາງຢ່າງທ່ີຜິດປົກກະຕິ. ລາວຢ່ັງຂ້າມການຈໍາແນກຜິວພັນທ່ີກີດກ້ັນແລະສະລະເວລາ

ແລະຊັບສ່ວນຕົວເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ທ່ີຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ການກະທໍາຂອງຄົນຊາມາເຣັຽບ່ໍແມ່ນເພື່ອລາວເອງ.

ພຣະເຢຊູ, ໄດ້ຖາມວ່າ: ແມນ່ຜູ້ໃດໃນເຣ່ືອງນ້ີເປັນເພື່ອນບ້ານທ່ີຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ? ຄໍາຕອບກໍແນ່

ນອນຢູ່ແລ້ວຕ່ໍຜູ້ທ່ີກໍາລັງຟັງຢູ່ນ້ັນ. ນັກທັມຮັບຮູ້ວ່າແມ່ນຄົນຊາມາເຣັຽເປັນເພື່ອນບ້ານໃນເຣ່ືອງນ້ີ-ເພາະວ່າລາວເປັນຜູ້

ທ່ີໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາ. ພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ພົບວ່າພວກເຮົາຕ້ອງກະທໍາຕ່ໍເພື່ອນບ້ານຄືຜູ້ມຄີວາມຈໍາເປັນ.

ພວກເຮົາກໍຈະເຮັດຜິດພາດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ຖ້າວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຄິດວ່າມແີຕ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ

ເປັນຜູ້ທ່ີຖືກເອ້ີນໃຫຂ້້າມການກີດກ້ັນເພື່ອໄປຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ . ທຸກໆຄົນທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນກໍມຄີວາມ

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆກັນ. ມຫີຼາຍຄົນໃນພວກເຂົາອາດຈະເບ່ິງບ່ໍຄືພວກເຮົາ, ເວົ້າບ່ໍຄືພວກເຮົາ, ຫຼປືະພຶດບ່ໍ



4

ຄືພວກເຮົາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຈ້ງຕ່ໍພວກເຮົາແລ້ວວ່າ, ພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຮົາເໝືອນກັນ. ພວກ

ເຮົາຕ້ອງໄປແລະເຮັດເຊ່ັນດຽວກັນກັບຄົນຊາມາເຣັຽໄດ້ກະທໍາຕ່ໍຄົນທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການ.

ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງກີດກ້ັນທ່ີທ່ານປະເຊີນຢູ່? ໃນທາງໃດແດ່ທ່ີທ່ານຄິດວ່າພຣະເຢຊູສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫເ້ອົາຊະ

ນະຕ່ໍສ່ິງທ່ີກີດກ້ັນນ້ັນ?

ຂ້ອຍສາມາດເຮດັຫຍງັໄດແ້ດໃ່ນການສະແດງອອກເຖງິຄວາມຮກັ

 ໃຊ້ເວລາອະທິຖານກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານເຮັດ

 ຊອກຫາວ່າແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມຕ້ອງການ

 ປົກປ້ອງຮັກສາຊັບສິນເພື່ອໃຫພ້ຽງພຕ່ໍໍຄວາມຕ້ອງການນ້ັນ

 ສະລະເວລາຂອງທ່ານ

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

ບົດຮຽນຊວີດິ

ການຮູ້ຈັກພຣະຄັມພທ່ີີເວົ້າກ່ຽວກັບການຮັກພຣະເຈ້ົາແລະຄົນອ່ືນໆ ແມ່ນພາກສ່ວນອັນຈໍາເປັນເທ່ົານ້ັນຂອງ

ການເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາຄົບເຕັມ (ຢາໂກໂບ 1:22). ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອ່ືນໆຢ່າງຮັກແພງ, ບ່ໍວ່າຈະ

ເປັນຜູ້ໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາສໍາລັບພຣະເຈ້ົາແລະພວກເພືອ່ນບ້ານຂອງພວກເຮົາ.

ໃນແສງສວ່າງຂອງບົດຮຽນໃນມື້ນ້ີ, ມັນເປັນໄປໄດ້ບ່ໍທ່ີຈະຮັກພຣະເຈ້ົາໂດຍປາສຈາກການຮັກພວກເພື່ອນ

ບ້ານຂອງພວກເຮົາ? ເປັນໄດ້ຫຼືບ່ໍ? ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງໃນອາທິດນ້ີເພື່ອສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກຂອງທ່ານສໍາລັບ

ພຣະເຈ້ົາໂດຍການຮັກຄົນອ່ືນໆ?

ການຮັກຄົນອ່ືນໆລວມທັງ...

 ການອະທິຖານອ້ອນວອນທຸກໆມືພ້ວກເຮົາອາດຈະເຫັນຄວາມຈໍາເປັນຂອງພວກທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບຂ້າງເຮົາ.

ພຣະເຈ້ົາປະທານສະຕິປັນຍາແກ່ພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກວ່າຈະເຮດັອັນໃດຖ້າວ່າພວກເຮົາຫາກຖາມພຣະອົງ 

(ຢາໂກໂບ 1:5)

 ປະຄວາມສຸກສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ; ມັນບ່ໍສະດວກສເມໄີປໃນການຊ່ວຍຜູ້ອ່ືນໆ.

 ບ່ໍຍອມໃຊ້ຂ້ໍແກ້ຕົວດ່ັງເຊ່ັນ: ìຂ້ອຍບ່ໍມີເວລາ,î ຫຼື ìຂ້ອຍບ່ໍຮູຈັ້ກວິທີເຮັດî ພວກເຮົາຫາເວລາເຮັດໃນສ່ິງທ່ີ

ສໍາຄັນຕ່ໍພວກເຮົາໄດ້. ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ນໍາຊ່ືບາງຄົນທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການມາເຕືອນໃຈທ່ານແລ້ວບ່ໍ?

ທ່ານສາມາດຊ່ວຍຄົນນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດໃນອາທິດນ້ີ?

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ລູກາ 2:18

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ 

ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຫັນການ

່ຽນແປງໂລກແລະຊ່ອຍທ່ານຕັດສິນໃຈ

ເປົາ້ໝາຍຂອງບດົຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບແຜນການຂອງ

ຣະອົງ, ພຣະເຢຊູ, ແລະພວກເຮົາຈະມີ

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະ

ານນ້ີແລ້ວບອກກັບຄົນທັງຫລາຍ.

່ວນຮ່ວມໃນແຜນການຂອງພຣະອົງ.

ໂຣເບີດເວົ້າຂ້ຶນວ່າ, îມັນບ່ໍຍຸດຕິ

ັນຂ່າວປະເສີດກັບເພື່ອນຂອງລາວຜູ້ທ່ີ

ຮົາເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ-ພຣະ

îເຮົາບ່ໍໄດ້ເວົ້າເຣ່ືອງຄວາມຍຸດຕິ

າເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງພວກເຮົາ

່າວດີທ່ີຈະເວົ້າສູ່ຟັງ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ກໍແມ່ນ

îເຣ່ືອງຄຣິສມັສ ພຽງແຕ່ເປັນເຣ່ືອງທ່ີເຮັດໃຫຮູ້້ສຶກດີເທ່ົານ້ັນ ບ່ໍແມ່ນບໍ

ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍເຮົາໃຫແ້ບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອ

ປັນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະປ່ຽນແປງໂລກຄືແນວໃດ

. ຮບັເອາົຂ່າວປະເສດີ: ລູກາ 2:8

ຕາມວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາ(

ວາມສໍາຄັນຢູ່ໃນຣະດັບດຽວກັນກັບຮ້ານ
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ19 ທນັວາ 2010 (12-19-2010)

ເພງ່ເບິງ່ອົງພຣະເຢຊູ

18-20; 33-35

ການເກີດຂອງພຣະຄຣິດວ່າແມ່ນພາກສ່ວນນ່ຶງໃນແຜນການ

ໃຈວ່າທ່ານຈະມີສ່ວນຮວ່ມໃນແຜນການຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດ

ຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະນໍາການປ່ຽນແປງມາສູ່ໂລກ ໂດຍຜ່ານ

ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແຜນການນ້ັນຕ່ໍໄປຢ່າງໃດ

ພຣະເຈ້ົາມແີຜນການຢ່າງໃດໃນການປ່ຽນແປງໂລກນ້ີ ແລະເຮົາ

ບົດຮຽນນ້ີຍັງໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອ້ີນແຕ່ລະຄົນ

ຍຸດຕິທັມ.î îບ່ໍຍຸດຕິທັມເຣ່ືອງໃດî ເຈມສ໌ ຖາມຄືນ. ລາວພະຍາຍາມ

ທ່ີອ້າງວ່າຕົນເປັນຜູ້ທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ. îມັນບ່ໍຍຸດຕິທັມທ່ີ

ພຣະເຢຊູ ເພື່ອຈະມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.î ໂຣເບີດເວົ້າ

ຍຸດຕິທັມ,î ເຈມສ໌ ເວົ້າຕ່ໍໄປອີກ îຖ້າພຣະເຈ້ົາຫາກບ່ໍໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດ

ເຮົາ, ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍຈະບ່ໍມີຄວາມຫວັງໃດໆ. ນ້ັນແມ່ນຂ່າວ

ແມ່ນຄວາມໝາຍທັງໝດົຂອງຄຣິສມັສ ນ້ັນເອງ.î

ເຣ່ືອງຄຣິສມັສ ພຽງແຕ່ເປັນເຣ່ືອງທ່ີເຮັດໃຫຮູ້້ສຶກດີເທ່ົານ້ັນ ບ່ໍແມ່ນບໍ,î ໂຣເບີດ ຖາມຄືນອີກ

ຈະຊ່ອຍເຮົາໃຫແ້ບ່ງປັນຄວາມເຊ່ືອ. ການສຶກສານ້ີຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າການເກີດຂອງພຣະເຢຊູ

ປັນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະປ່ຽນແປງໂລກຄືແນວໃດ

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

8-16

(ອະເມຣິກັນ), ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະບ່ໍຖືວ່າຫ້ອງການຂອງ

ຮ້ານອາຫານດ່ວນ(ເຊ່ັນຮ້ານຂາຍແຮມເບີເກີທັງຫຼາຍ), ຫຼບ່ໍື

ຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະ

ໃດ

ຜ່ານທາງພຣະບຸດຂອງ

ເຮົາຕ້ອງຮັບເອົາແຜນ

ແຕ່ລະຄົນເພື່ອໃຫ້ມີ

ພະຍາຍາມທ່ີຈະແບ່ງ

ທ່ີພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້

ເວົ້າຕອບ.

ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ

ຂ່າວຮ້າຍບ່ໍ, ຂ້ອຍມີ

ໂຣເບີດ ຖາມຄືນອີກ.

ການສຶກສານ້ີຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າການເກີດຂອງພຣະເຢຊູ

ຂອງປະທານາທິບໍດີມີ

ບ່ໍແມ່ນຈະຄາດຫວັງ
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ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີເປັນຜູ້ປະກາດເຣ່ືອງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຟັງ ຊຶ່ງຈະສ່ົງຜົນສະທ້ອນໄປສູ່ໂລກ.

ເຖິງປານນ້ັນ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫນັໃນພຣະຄັມພຂ້ໍີນ້ີວ່າ ຜູ້ທ່ີຢູ່ເທິງສວັນ ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງສູງກວ່າຄົນທ່ີຢູ່ເທິງໂລກ

ໄດ້ນໍາຂ່າວທ່ີຕ່ືນເຕ້ັນອັນບ່ໍໜ້າເຊ່ືອມາປະກາດແກ່ຄົນຊ້ັນຕ່ໍາເຊ່ັນພວກລ້ຽງແກະ.

ທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບຂ່າວທ່ີບ່ໍຄາດຄິດມາກ່ອນຫຼືບ່ໍ? ແລະທ່ານໄດ້ຕອບສນອງຢ່າງໃດ? ທ່ານຈະຕອບສນອງຕ່ໍ

ການປະກາດຂອງເທວະດາໃນຄຣິສມັສຄ້ັງທໍາອິດນ້ັນແນວໃດ?

ຄົນເຫຼົ່ານ້ັນຈະສະດຸ້ງຕ່ືນໃນບັນຍາກາດອັນມິດງຽບຂອງຄືນມື້ນ້ັນຢ່າງໃດ ຢູ່ໆກໍມີເທວະດາມາປາກົດຂ້ຶນ ຊ່ຶງ

ຊ້ີບອກເຖິງການຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຮ່ ຸງສວ່າງອ້ອມຮອບພວກເຂົາ. ບັນດາພວກ

ລ້ຽງແກະມີຄວາມຢ້ານກົວເພາະສະຖານະການໃນເວລານ້ັນເໝືອນກັບວ່າມີສຽງດັງກຶກກ້ອງໄປທ່ົວແຜ່ນດິນໂລກ.

ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງພວກລ້ຽງແກະຈ່ຶງມີຄວາມຢ້ານກົວ? ຖ້າຫາກທ່ານຢູ່ໃນເຫດການດ່ັງພວກລ້ຽງແກະນ້ັນ

ທ່ານຈະຄິດແນວໃດ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຄິດແນວນ້ັນ?

ພວກເຮົາບ່ໍຄາດຄິດເລີຍໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນແຕ່ລະມື້ ວ່າຈະຖຶກຢຸດຊະງັກດ້ວຍຂ່າວທ່ີເຮົາບ່ໍຄາດຄິດ

ວ່າຈະເກີດຂ້ຶນ. ສະຖານະການທ່ີຕີນພູໃນປະເທດຢູດາ(ອິສຣາເອນ)ໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຄວບ

ຄຸມສະຖານະການໃດໆ ໄດ້. ເຮົາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຢ່າງລ້ົນເຫຼືອທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາໄດ້.

ທ່ານຄິດວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນຖ້າເຮົາຫາກສາມາດຄວບຄຸນສະຖານະການຕ່າງໆໄດ້ ແທນທ່ີຈະເປັນ

ພຣະເຈ້ົາ?

ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກເອົາເທວະດາໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວທ່ີສໍາຄັນໃນການຊົງກໍາເນີດຂອງພຣະຜູ້ໂຜດໃຫພ້ົ້ນ 

ພຣະອົງຊົງເລືອກທ່ີຈະບອກຂ່າວນ້ີໃຫແ້ກ່ບັນດາຄົນລ້ຽງແກະທ່ີເປັນຄົນຊ້ັນຕ່ໍາ ຊ່ຶງເປັນສ່ິງສໍາຄັນແລະອັສຈັນ.

ເທວະດາໄດ້ປະກາດເຖິງການເກີດຂອງຜູ້ລ້ຽງແກະອີກຄົນນ່ຶງ(ພຣະເຢຊູ)ຜູ້ຊົງເປັນອົງພຣະຄຣິດເຈ້ົາ ຊ່ຶງຕ່ໍມາ

ພຣະອົງເອງໄດ້ປະກາດວ່າ, îເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະທ່ີດີ ຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີນ້ັນຍອມສລະຊີວດິຂອງຕົນເພື່ອຝູງແກະî

(ໂຢຮັນ 10:11) ຍ້ອນເຫດຜົນນ້ີເອງທ່ີວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງສະເດັດລົງມາສູ່ໂລກນ້ີ.

ຂ່າວທີ ່ບໍຣິສຸດສັກສິດນ້ີເປັນຂ່າວປະເສີດທ່ີທຸກຄົນມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນຂ່າວ

ສໍາລັບບັນດາຜູ້ທ່ີຄິດວ່າວັທນະທັມຂອງຕົນສໍາຄັນກວ່າຂອງຄົນອ່ືນເທ່ົານ້ັນ. ການທ່ີພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນໄດ້ບັງເກີດໃນ

ຄອກສັດໄດ້ຊ້ີໃຫເ້ຫັນວ່າບ່ໍແມນ່ສ່ິງຕ່າງໆຢູ່ອ້ອມຮອບສະຖານທ່ີບັງເກີດນ້ັນມີຄວາມສໍາຄັນ.

ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ ທ່ີຮູ້ວ່າຂ່າວປະເສີດແມ່ນສໍາລັບມະນຸດທຸກຄົນ ລວມທັງຕົວທ່ານເອງນໍາ? ທ່ານ

ຈະເວົ້າກັບຄົນອ່ືນແນວໃດເຣ່ືອງຂ່າວດີນ້ີ? ເປັນຫຍັງຂ່າວປະເສີດນ້ີຈ່ຶງແມ່ນຂ່າວສໍາລັບທຸກໆ ຄົນ?

ຂ່າວດີເຣ່ືອງພຣະຜູ້ໂຜດໃຫພ້ົ້ນຂອງພວກເຮົາ ສ່ົງຜົນໃຫ້ເທວະດາໃນສວັນຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ.

ຄວາມຍິນດີອັນໃຫຍ່ໄດ້ແຜ່ເຕັມທ້ອງຟ້າໃນຄືນມື້ນ້ັນ ສັນຕິສຸກຈະເປັນຂອງຜູ້ທ່ີຕ້ອນຮັບເອົາພຣະຜູ້ໂຜດໃຫພ້ົ້ນທ່ີໄດ້

ຊົງບັງເກີດໃນຄືນມື້ນ້ັນ. ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຈະເປັນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປານ. ນ້ີແມ່ນຂ່າວດີທ່ີຄົນທ່ົວໂລກຢາກຈະໄດ້ຍິນ.

ທ່ານໄດ້ວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນອົງນ້ີຫຼືບ່ໍ? ຖ້າບ່ໍເຊ່ືອ ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງທ່ີກີດຂວາງທ່ານບ່ໍໃຫ້

ເຊ່ືອໃນເວລານ້ີ?

2. ແບ່ງປັນປະສົບການຊີວດິ: ລູກາ 2:17-20

ພວກລ້ຽງແກະບ່ໍໄດ້ລໍຊ້າທ່ີຈະເດີນທາງໄປຍັງເມືອງເບັດເລເຮມັເພື່ອໄປເບ່ິງພຣະກຸມມານເຢຊູ. ເມື່ອເຂົາ

ເຈ້ົາມາຮອດຄອກສັດບ່ອນພຣະເຢຊູເກີດ ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍສາມາດມິດງຽບຢູ່ໄດ້ໃນເຣ່ືອງທ່ີເທະວດາໄດ້ບອກແກ່ເຂົາເຈ້ົາ.

ໂດຍບ່ໍລັງເລໃຈ ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເລ່ົາເຣ່ືອງເທວະດາໄດ້ບອກຂ່າວການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ໂຢເຊັບແລະມາຣີອາຟັງ.
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ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງຄົນທັງຫາຼຍຈ່ຶງມີຄວາມອັສຈັນໃຈໃນເຣ່ືອງທ່ີພວກເທວະດາເລ່ົາສູ່ຟັງ?

ຂ່າວທ່ີພວກລ້ຽງແກະໄດ້ເລ່ົາສູ່ຄົນທັງຫລາຍຟັງບ່ໍແມ່ນຂ່າວທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຍິນຈາກຄົນອ່ືນ ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເລ່ົາ

ປະສົບການຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນ ແຕ່ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເວົ້າເຣ່ືອງຈິງທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບເຂົາເຈ້ົາແລະເຂົາເຈ້ົາກໍແມ່ນພວກທໍາອິດທ່ີ

ໄດ້ຍິນຂ່າວນ້ີ.

ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເຫັນວ່າເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີເປັນຄົນທໍາອິດທ່ີໄດ້ຮັບຂ່າວ? ທໍາອິດນ້ັນ ທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກເຣ່ືອງອົງພຣະ

ເຢຊູຄຣິດແນວໃດ?

ໃນຖານະທ່ີພວກເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ ພວກເຮົາບ່ໍຄວນລັງເລໃຈທ່ີຈະບອກຄົນອ່ືນວ່າເຮົາໄດ້ພົບກັບອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາແນວໃດ. ແຕ່ລະຄົນອາດຈະບ່ໍເຫັນດີນໍາເຮົາເຖິງແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາເຣ່ືອງຄວາມລອດພົ້ນ. ເຂົາເຈ້ົາ

ອາດຈະຕອບໂຕ້ຫລາຍຢ່າງຕາມທ່ີເຂົາເຈ້ົາຄິດວ່າຄົນທັງຫຼາຍຈະລອດພົ້ນຈາກຄວາມບາບໄດ້ແນວໃດ. ບາງເທ່ືອເຂົາ

ເຂ້ົາອາດຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນເຣ່ືອງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເລ່ົາສູ ່ຟັງ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມສ່ິີງນ່ຶງທ່ີເຂົາເຈ້ົາບ່ໍອາດໂຕ້ຖຽງໄດ້ນ້ັນ

ກໍແມ່ນ ປະສົບການຊີວິດຂອງຕົວເຮົາເອງ.

ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງເລ່ົາປະສົບການຊີວິດຂອງຕົນເອງ ແລະເລ່ົາປະສົບການຊີວິດຂອງຄົນ

ອ່ືນ? ທ່ານຄິດວ່າອັນໃດຈະມຜົີນດີກວ່າກັນໃນການເປັນພຍານ? ເປັນຍ້ອນສາຍເຫດອັນໃດ?

ໃນຖານະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄຣູສອນໂຮງຮຽນມັທຍົມ ຂ້າພະເຈ້ົາຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ໄປເປັນໝູກັ່ບຜູ້ຊາຍໃນໂບດ

ຄົນນ່ຶງ ເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມຊາຍອີກຄົນນ່ຶງທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຂ້າພະເຈ້ົາປລາດໃຈທ່ີຊາຍຄົນນ້ັນຫາກ ໍໄດ້ຍິນ

ຂ່າວປະເສີດຄ້ັງທໍາອິດທ່ີຕອບສນອງວ່າ, îມັນເປັນເຣ່ືອງທ່ີເຂ້ົາໃຈຍາກ.î

ທ່ານຄິດວ່າຂ່າວປະເສີດເປັນເຣ່ືອງທ່ີເຂ້ົາໃຈຍາກບ່ໍ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຍາກ? ຫລື ເປັນຫຍັງຈ່ຶງບ່ໍຍາກ?

ເຖິງແມ່ນຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມີຄວາມຊໍານານຫຼາຍໃນວິທີຕ່າງໆ ໃນການເປັນພຍານຂ້າພະເຈ້ົາກໍສາມາດເວົາ້ເຣ່ືອງ

ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຟັງແລະເຂ້ົາໃຈໄດ້. ຂ້າພະເຈ້ົາເຫນັວ່ານ້ີແມ່ນຄວາມຈິງ ເພາະວາ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມ

ພົ້ນຕ້ັງແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ. ແທ້ຈິງແລ້ວມັນບ່ໍກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເຂ້ົາໃຈຫລືບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ແຕ່ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ການຍອມຮັບຫລືບ່ໍຍອມຮັບ. ຊາຍຄົນນ້ັນບ່ໍສາມາດໂຕ້ຖຽງເຣ່ືອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ຈັກກັບອົງ

ພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ.

ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນການຍາກທ່ີຈະໂຕ້ຖຽງກັບຄົນທ່ີເວົ້າເຣ່ືອງຂອງລາວເອງໃນການເປັນພຍານ?

ເພາະວ່າຕໍາແໜ່ງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແມ່ນຜູ້ອໍານວຍການກ່ຽວກັບມິສຊັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ພົບກັບສິດຍາພິບານ

ຈາກຫລາຍໂບດເປັນປະຈໍາທຸກອາທິດ. ໃນມືນ່ຶ້ງເມື່ອເວົ້າເຖິງການເປັນພຍານ ສິດຍາພິບານທ່ານນ່ຶງເວົ້າວ່າ,î ມັນບ່ໍ

ແມ່ນສ່ິງທ່ີຍາກດອກ ສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງເວົ້ານ້ັນແມ່ນເວົ້າເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຊົງທໍາງານໃນຊີວິດເຮາົເອງແນວໃດແດ່.î ແນ່

ນອນ, ສິດຍາພິບານທ່ານນ້ີ ໄດ້ເວົ້າຖືກແລ້ວ.

3. ຈະມີການຕໍ່ຕາ້ນ: ລູກາ 2:33-35

ຊີເມໂອນ ເປັນຄົນຊອບທັມແລະເປັນຄົນທ່ີອຸທິດຖວາຍຕົນ (ລກ 2:25) ໄດ້ມີຊີວິດທ່ີມີຄວາມຫວງັໃນທາ່ນຜູ້

ນຶງ່ທ່ີຈະປົດປ່ອຍອິສຣາເອນໃຫ້ເປັນອິສລະໃນການຖືກຂ່ົມເຫັງ. ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ບອກລາວວ່າລາວຈະບ່ໍຕາຍ

ກ່ອນທ່ີລາວຈະໄດ້ພົບກັບອົງພຣະເມຊີອາ (ລກ 2:26) ເວລານ້ັນລາວໄດ້ຢູ່ໃນເຂດພຣະວຫິານແລະໃນຂະນະນ້ັນເອງ

ທ່ີໂຢເຊບແລະມາຣີອາໄດ້ນໍາລູກຊາຍກົກມາຖວາຍແກ່ພຣະເຈ້ົາ( ເບ ິ ່ງ ອພຍ 13:2,12; 34:19; ຈຊບ 16:15-16)

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຊົງນໍາພາລາວ(ລກ 2:27) ເມື່ອໄດ້ພົບພຣະກຸມມານເຢຊູແລ້ວ ຊີເມໂອນຈ່ຶງພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະ

ຕາຍ ເພາະວ່າລາວໄດ້ພົບກັບຜູທ້ີຈ່ະປະທານຄວາມພົ້ນໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ ທັງຄົນຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດ(ລກ 2:31-32)
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ຊີວິດຂອງທ່ານສະທ້ອນໃຫ້ເຫນັເຖິງການຈະສະເດັດກັບມາຂອງອົງພຣະເຢຊູແນວໃດ?

ພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃຫ້ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດ ຄໍາສັນຍາໃດທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວພ້ຣະອົງຊົງກະທໍາ

ໃຫ້ສໍາເຣັດທຸກປະການ ພຣະອົງຊົງສັດຊ່ືຕ່ໍຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງ. ຈາກການສຶກສາໃນຂ້ໍພຣະຄັມພພີວກເຮົາໄດ້ພົບຂຸມ

ຊັບແຫ່ງພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການບັງເກີດຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມສໍາເຣັດໃນຄໍາສັນ

ຍາຕ່າງໆ ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ສໍາຄັນທ່ີສຸດແມ່ນ ທຸກໆຄໍາສັນຍາທ່ີຢູ່ໃນພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ(ພຣະຄັມພີ)ຈະຕ້ອງສໍາເຣັດ.

ຄໍາສັນຍາສາມປະການທ່ີຢູ່ໃນພຣະຄັມພມີີຄວາມໝາຍຕ່ໍທ່ານທ່ີສຸດແນວໃດ? ທ່ານວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ

ໃນການກະທໍາໃຫ້ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດຫຼືບ່ໍ? ຄໍາສັນຍາເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ສອນທ່ານແນວໃດກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ?

ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຂອງຊີເມໂອນແມ່ນການທ່ີໄດ້ເຫັນພຣະເມຊີອາ ລາວຍອມຮັບວ່າບ່ໍແມນ່ທຸກຄົນຈະຍອມ

ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ. ການມາບັງເກີດຂອງອົງພຣະເຢຊູບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນເຣ່ືອງທ່ີເຮັດໃຫ້ມຈິີດໃຈອົບອຸ່ນແລະມີຄວາມຮູ້

ສຶກດີເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ແມ່ນພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການໄຖ່ມະນຸສໂລກໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ.

ເຖິງແມ່ນຄວາມລອດພົ້ນມໄີວ້ໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນ ແຕ່ກໍມີທາງດຽວທ່ີມະນຸດສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ ຊຶ່ງຂ້ຶນຢູ່ກັບ

ການຕອບສນອງຂອງເຂົາເຈ້ົາຕ່ໍພຣະເຢຊູຄຣິດ( ຢຮ 14:6)

ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງຄິດວ່າຂ່າວປະເສີດເຮັດໃຫ້ບາງຄົນບ່ໍພໍໃຈ? ທ່ານຈະຕອບໂຕ້ຕອບແນວໃດ?

ຊີເມໂອນເວົ້າຕ່ໍມາຣີອາວ່າ ຈະມຜູ້ີຕ່ໍຕ້ານພຣະເຢຊູ ການຕ່ໍຕ້ານພຣະເຢຊູເປັນເໝືອນປາຍດາບທ່ີແທງເຂ້ົາ

ເຖິງຈິດວິນຍານຂອງນາງ. ເປັນຄວາມລໍາບາກໃຈຫຼາຍຕ່ໍມາຣີອາທ່ີຈະເຫັນພຣະເຢຊູເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລ້ວຖືກຄົນປະຕິ

ເສດ, ຖືກຂ້ຽນຕີ, ຖືກຄຶງ. ແຕ່ເມື່ອອົງພຣະເຢຊູເປັນຄືນມາຈາກຕາຍອີກມາຣີອາກໍມຄີວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີເປັນຢ່າງຍ່ິງ.

ຍາມໃດທ່ີເຮົາປະກາດເຣ່ືອງພຣະຄຣິດແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງໃຫ້ເຮົາຍອມຮັບວ່າຈະໄດ້ຮັບການຕ່ໍຕ້ານຈາກຄົນທັງຫຼາຍ.

ພວກເຮົາບ່ໍໃຫຍ່ກວ່າຜູ້ເປັນນາຍ(ພຣະເຈ້ົາ)ຂອງເຮົາ ເຖິງແມນ່ສະພາບແວດລ້ອມທ່ີພວກເຮາົອາສັຍຢູ່ບ່ໍອາດ

ສາມາດທ່ີຈະສ່ືສານກ່ຽວກັບອົງພຣະຄຣິດ ແຕ່ເຮົາກໍສາມາດເວົ້າເຣ່ືອງປະສົບການຊີວິດຂອງເຮົາທ່ີມກັີບອົງພຣະຄຣິດ

ໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງໄດ້.

ການຖືກຕ່ໍຕ້ານບ່ໍແມ່ນຂ້ໍແກ້ຕົວທ່ີບ່ໍຢາກປະກາດເຣ່ືອງພຣເຢຊູ ຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ແລະຕາຍ

ໄປໂດຍບ່ໍມີຄວາມຫວັງ, ບ່ໍມສັີນຕິສຸກ, ແລະບ່ໍມີຊີວິດນິຣັນ. ຄວາມລອດພົ້ນບ່ໍມີໃນຜູ້ອ່ືນ. ໃນກໍຣະນີນ້ີ, ການຕ່ໍຕ້ານ

ຫຼາຍຢ່າງທ່ີເຮົາອາດຈະປະເຊີນແລະຈະເປັນຜົນກະທົບພຽງເລັກນ້ອຍ ເມື່ອປຽບກັບພາບພົດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີເຮົາເຫັນຢູ່

ໃນເວລານ້ີ(ຄວາມລອດພົ້ນ, ຊີວິດນິຣັນ, ເມືອງສວັນ)

ບົດຮຽນຊວີິດ

ຈາກການສຶກສາໃນບົດຮຽນນີ ້ເຮົາໄດ້ເຫັນສ່ິງດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ...

 ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ົງພຣະເຢຊູລົງມາສູ່ໂລກນ້ີ ນ້ີແມ່ນຂ່າວດີສໍາລັບມະນຸດທຸກຄົນ

 ພວກລ້ຽງແກະໄດ້ເວົ້າເຖິງປະສົບການສ່ວນຕົວຂອງເຂ້ົາເຈ້ົາໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍຟັງ

 ພວກເຮົາຈະພົບກັບການຕ່ໍຕ້ານ ເມື່ອເຮົາເປັນພຍານເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ PS

http://www.lsbf.org/
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ໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ກິຈການ 

ົດຮຽນນີມ້ຜີນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ົດຮຽນນ້ີຈະທ້າທາຍທ່ານໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່ອງ

າດນ້ັນຫາກປາກົດຂ້ຶນມາ.

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການເຊ່ືອຟັງການ

ປນັຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ

່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດປ່ຽນແປງ

ສີດ. ພວກເຂົາກໍາລັງລໍຄອຍບາງຄົນບອກ

າມາດນໍາມາໃຊ້ໄດ້ເພື່ອບອກເຖິງຂ່າວ

ຂນະທ່ີກໍາລັງຮັບໃຊ້ເປັນສາສນາທູດ

າດຂ່າວປະເສີດໂດຍທາງເຄ່ືອງບິນຊ່ຶງ

ຈ້ົາໄດ້ພັກຄ້າງຄືນ. ຫຼງັຈາກນ້ັນຂ້າພະ

ລ້ວ, ກໍຂ້ຶນຂ່ີມ້າໄປຕ່ໍອີກປະມານສາມຊ່ົວ

ໃນຄືນທ່ີກ່ອນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຈະຈາກເຂດ

ານ. ລາວຕ້ອງການທ່ີຈະຮູ້ຈັກວ່າຂ້າພະ

ສີດ, ແລະຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນ້ີໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາ

ມັນແມ່ນເຫດບັງເອີນຫຼືທ່ີຢາໂກໂບໄດ້

ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຕອບ

ຸກໆໂອກາດໃນການບອກເຖິງຂ່າວປະ

. ສວຍເອາົແຕ່ລະໂອກາດ

ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາຊົງຕ້ັງພຣະທັຍຢ່າງ

ຣະອົງຢ່າງຕລອດໄປເປັນນິດ. ພຣະອົງຕ້ອງການ

ົງໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຜູ້ທ່ີໄດ້ຕາຍ

ດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດທ່ີຮູ້ຈັກວ່າພຣະ
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທດິ ທ ີ26 ທນັວາ 2010 (12-26-2010)

ໄປແລະບອກ

ຈການ 8:26-39

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ຮູ້ສຶກວ່ອງໄວຕ່ໍທຸກໆໂອກາດໃນການບອກຂ່າວດີແລະຕອບໂຕ້ຢ່າງກ້າຫານ

ການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ບອກຄົນອ່ືນໆກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ

ແປງຫຼາຍໆຊີວິດ. ແຕ່ວ່າຍັງມີຄົນຫຼວງຫຼາຍໃນໂລກນ້ີທ່ີຍັງ

ບອກໃຫ້ເຂົາຟັງຢູ່. ພວກທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງໃຊ້ທຸກໆໂອກາດແລະ

ຂ່າວປະເສີດກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ.

ທູດໃນເມືອງ  ມແີດວລິນ, ປະເທດໂຄລົມເບັຽ, ຂ້າພະເຈ້ົາ

ຊ່ຶງຕ້ອງບິນຈາກເດ່ີນຍົນໃນເມືອງໄປລົງທ່ີບ້ານແຄມພູເຂົາ, ທ່ີ

ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຂ້ຶນຣົດເມຕາມທາງຂ້ຶນພູເຂົາປະມານ 45 ນາທີ.

ຊ່ົວໂມງກ່ອນຈະເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງ.

ເຂດນ້ັນ, ຢາໂກໂບໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງບ່ອນທ່ີພວກຂ້າພະ

ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາແຫງ່ຄວາມຮັກ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄ

ເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນຂອງລາວ.

ໄດ້ພົບກັບຂ້າພະເຈ້ົາ? ຫຼືພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປັນຜູ້ຈັດຕຽມນັດໝາຍ

ຕອບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານ້ີ. ການສຶກສາໃນມືນ້ີ້ຍັງຈະໜູນນ້ໍາໃຈພວກ

ປະເສີດແລະຕອບໂຕ້ຢ່າງກ້າຫານເມື່ອທຸກໆໂອກກາດຫາກປາກົດຂ້ຶນມາ

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ໂອກາດ Xກຈິການ 8:26-29?
ພຣະທັຍຢ່າງແນ້ວແນ່ອອກແບບ ເພື່ອຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຈະ

ພຣະອົງຕ້ອງການຈະໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກເຮົານ້ີມີຄວາມໝາຍແລະ

ຕາຍເທິງໄມກ້າງແຂນສໍາລັບຄວາມຜິດບາບທັງປວງຂອງພວກ

ຮ່ວມກິຈການເບ້ືອງເທິງຂອງພຣະອົງໂດຍການແບ່ງປັນຂ່າວປະ

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ທ່ານມີສ່ວນຮວ່ມກັບກິຈການ

ກ້າຫານເມື່ອໂອ

ຢຊູຄຣິດ.

ຍັງບ່ໍໄດ້ຍິນຂ່າວປະ

ແລະທຸກໆຮູບການທ່ີ

ເຈ້ົາໄດ້ເດີນທາງໄປປະ

ທ່ີເປັນບ່ອນທ່ີຂ້າພະ

. ຫຼງັຈາກລົງຣົດເມ

ຂ້າພະເຈ້ົາຈັດນະມັສ

ໄດ້ແບ່ງປັນຂ່າວປະ

ໝາຍອັນນ້ີ?

ພວກເຮົາໃຫ້ວ່ອງໄວຕ່ໍ

ປາກົດຂ້ຶນມາ.

ຈະໄດ້ໃຊ້ເວລາກັບ

ແລະເປ້ົາໝາຍ. ພຣະ

ພວກເຮົາ. ພຣະເຈ້ົາ

ປະເສີດກັບຄົນອ່ືນໆ.

ຈການຂອງເບ້ືອງເທິງ?
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ໂດຍຜ່ານການນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາແລະການເຊ່ືອຟັງຄວາມຂອງພວກເຮົາ

ໃນການຕິດຕາມການຊົງນໍານ້ີ, ພຣະອົງເອົາພວກເຮົາໃສ່ຕໍາແໜ່ງໃຫ້ແບ່ງປັນກັບພວກທ່ີຊອກຫາຄວາມຈິງ (ກິຈການ 

1:8). ພວກເຮົາບ່ໍເຫັນບ່ອນອ່ືນທ່ີຈະແຈ້ງໄປກວ່າຕົວຢ່າງໃນຂ້ໍພຣະຄໍາເຫຼົ່ານ້ີ.

ຂນະທ່ີເທສນາໃນເຂດຊາມາເຣັຽ, ທ່ານຟລິີບໄດ້ພົບປະສົບການຟື້ນຟູຄ້ັງຍ່ິງໃຫຍ່. ໃນທ່ີນ້ັນ, ຝູງຊົນໄດ້ຟັງ

ທ່ານຢ່າງຕ້ັງໃຈ,ການປ່ິນປົວໜ້າອັສຈັນໄດ້ເກີດຂ້ຶນ, ແລະແມ້ກະທ້ັງພວກທ່ີຖືກຜີເຂ້ົາສິງຢູ່ກໍໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຈາກ

ການເປັນທາດຂອງວິນຍານຊ່ົວຮ້າຍ (ກິຈການ 8:4-8). ນ້ີແມ່ນການຟື້ນຟູທ່ີນັກເທດໃນສມັຍນ້ີຢາກຈະເຫັນ-ແລະ

ສ່ວນໜ້ອຍກໍຢາກເຫັນ. ທ່ີນ້ີພວກເຮົາເຫັນເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ແນະນໍາຟີລິບໃຫ້ໄປທາງປ່າດິນຊາຍ.

ໃນຂ້ໍທີ 29, ທ່ານລູກາໄດ້ໃຊ້ຄໍາບັນລະຍາຍແບບໜັກກວ່າທໍາມະດາ, ເມື່ອພຣະວິນຍານເປັນແຫຼງ່ໃຫ້ຄໍາ

ແນະນໍາ. ທ່ານຟີລິບໄດ້ເຮັດຕາມການຊົງນໍາຂອງພຣະວິນຍານຢ່າງກະທັນຫັນ.

ທ່ານຄິດວ່າຟລິີບຄິດຢ່າງໃດຕ່ໍຄໍາແນະນໍານ້ັນ? ຖ້າທ່ານເປັນຟລິີບທ່ານຈະມຄີວາມຮູສຶ້ກຢ່າງໃດ? ທ່ານຈະໂຕ້

ຕອບຢ່າງໃດ? ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຕ້ອງໂຕ້ຕອບຢ່າງກະທັນຫັນເມື່ອພຣະວິນຍານນໍາພາໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດອັນໃດອັນ

ນ່ຶງ? ມຫີຍັງເກີດຂ້ຶນຖ້າພວກເຮົາຫາກບ່ໍເຮັດຕາມຢ່າງກະທັນຫັນ?

ທ່ານຟີລິບກໍບ່ໍໄດ້ຮູດ້ອກວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຈັດຕຽມຄົນຜູ້ນ່ຶງຈາກຕ່າງປະເທດ, ຕ່າງເຊ້ືອຊາດ, ແລະຕ່າງປະເພ

ນີໃຫ້ພົບກັບລາວໃນເສ້ັນທາງເປ່ົາປ່ຽວນ້ັນ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ບ່ໍວ່າຊາວກຣີກແລະຊາວໂຣມນັໄດ້ຖືວ່າ ເອທິໂອເປັຽເປັນ

ບ່ອນສຸດທ້າຍຂອງໂລກ.

ຄົນເອທິໂອເປັຽຜູ້ນ້ີມຕໍີາແໜ່ງສໍາຄັນໃນປະເທດຂອງລາວ. ແຕ່ວ່າ, ລາວຄົງຈະໄດ້ຍິນເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາຂອງ

ຊາວຢິວເພາະວ່າລາວໄດ້ມາທ່ີກຸງເຟຣູຊາເລັມເພື່ອນະມັສການ. ເປັນທ່ີແຈ້ງແລ້ວວ່າລາວເປັນຜູ້ທ່ີຊອກຫາຄວາມຈິງ.

ມຫີຼັກຖານອັນໃດທ່ີຊ້ີໃຫ້ເຫນັວ່າຄົນເອທິໂອເປັຽຜູ້ນ້ີຊອກຫາຄວາມຈິງ? ໃນສມັຍນ້ີທ່ານສາມາດບອກໄດ້ບ່ໍວ່າຄົນ

ໃດຄົນນ່ຶງຊອກຫາຄວາມຈິງ?

ຖ້າຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຊອກຫາຄວາມຈິງ, ພຣະເຈ້ົາກໍປະທານຫົນທາງໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບ. ທ່ານຟີລິບມໂີອກາດທ່ີຈະເປັນ

ພຍານໃຫ້ຊາຍຄົນນ້ີແລະທ່ານກໍກ້າຫານຮັບເອົາໂອກາດອັນນ້ັນ. ແຕ່ລະຄົນມີຄ່າສູງໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ

ແລະເປັນທ່ີຮັກຂອງພຣະອົງ. ເໝືອນດ່ັງຟີລິບ, ພວກເຮົາຕ້ອງສັດຊ່ືໃນການເປັນພຍານເມື່ອໃດກໍຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາມອບ

ໂອກາດໃຫ້.

ອີງຕາມຮີດຄອງ, ຄົນເອທິໂອເປັຽຜູ້ນ້ີໄດ້ກາຍເປັນສາສນາທູດແກ່ປະເທດຂອງລາວເອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າອັນນ້ີບ່ໍ

ມີຂ້ໍມູນຢ້ັງຢືນກໍຕາມ, ພວກເຮົາຮູວ້່າກຸ່ມຊົນຄຣິສຕຽນຈະເຣີນຂ້ຶນໃນພາກສ່ວນນ້ັນຂອງທະວີບອັຟຣິກາລະຫວ່າງສັດ

ຕະວັດທີຫ້າແລະທີສິບ. ພວກເຮົາບ່ໍອາດຈະຮູໄ້ດ້ວ່າຄໍາພຍານຂອງພວກເຮົາແຜ່ກ້ວາງອອກໄປໄກເທ່ົາໃດ.

ແມ່ນຫຍັງທ່ີທ່ານຈະເຮັດໃນອາທິດນ້ີເພື່ອໃຊ້ທຸກໆໂອກາດບອກຄົນອ່ືນໆກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ?

2D ອະທບິາຍພຣະຄມັພີ (ກິຈການ 8:30-35)

ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຕ້ັງການນັດໝາຍທ່ີພວກເຮົາຈະພົບກັບແຕ່ລະຄົນ. ເມື່ອພຣະເຈ້ົາເລືອກເອົາທ່ານໃຫ້ຊ່ວຍຄົນ

ອ່ືນໆໃຫ້ຮຽນຮູກ່້ຽວກັບພຣະອົງໃຫຫ້ຼາຍຂ້ຶນ, ບ່ໍມຄົີນອ່ືນອີກແທນບ່ອນຂອງທ່ານໄດ້. ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ, ພຣະເຈ້ົາກໍຄົງຈະບ່ໍ

ເລືອກຜູ້ນ້ັນໃຫ້ເຮັດ! ຟລິີບໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ຊ່ວຍນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນອັຟຣິກາ.

ທ່ານຄິດວ່າໂອກາດຕ່າງໆໃນການເປັນພຍານເກີດຂ້ຶນໂດຍບັງເອີນບ່ໍ? ແມ່ນຫຍັງທ່ີທ່ານຈະເຮັດໃນອາທິດນ້ີໃນ

ການເປີດຮັບການຊົງນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດກັບພວກທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງທ່ານ?

ຂ້າຣາຊການຄົນເອທິໂອເປັຽຜູ້ນ້ີມີພຣະທັມເອຊາຢາແລະກໍໄດ້ອ່ານອອກສຽງດັງ. ຟລິີບໄດ້ຄຸ້ນເຄີຍກັບພຣະ

ຄັມພແີລະຮູ້ໄດ້ທັນທີວ່າຂ້າຣາຊການນາຍຄັງກໍາລັງອ່ານຢູ່. ìທ່ານເຂ້ົາໃຈໃນສ່ິງທ່ີທ່ານອ່ານນ້ີບ່ໍ?î ຟລິີບໄດ້ຖາມ.
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ລາວຮູເ້ຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສ່ິງທ່ີຄົນອ່ານແລະສ່ິງທ່ີຄົນເຂ້ົາໃຈ.

ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດຈ່ຶງຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ? ມຂ້ັີນຕອນອັນໃດທ່ີທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດເພື່ອໃຫ້ແນ່

ນອນວ່າທ່ານອ່ານແລະເຂ້ົາໃຈພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ?

ພຣະຄັມພເີດີມຊ້ີໄປທ່ີພຣະເຢຊູ. ຟລິີບຈ່ຶງສາມາດໃຊ້ພຣະຄໍາຂ້ໍນ້ັນທ່ີຂ້າຣາຊການກໍາລັງອ່ານພຣະທັມເອຊາ

ຢາບົດທີ 53 ແລະແບ່ງປັນວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ໃດໂດຍເລ້ີມຕ້ົນຈາກພຣະຄໍາຂ້ໍນ້ັນ.

ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາຄວນຈະກາຍເປັນຜູ້ທ່ີຄຸ້ນເຄີຍກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີ

ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ໃນການຊ້ີທາງໃຫແ້ກ່ຄົນອ່ືນໆໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະຄຣິດ. ໂດຍການສຶກສາພຣະຄັມພຮີ່ວມກັບພວກທ່ີມີ

ຄວາມເຊ່ືອຜູ້ອ່ືນໆພວກເຮົາສາມາດໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາທ່ີຈະໃຊ້ພຣະຄັທພໃີນການນໍາເອົາພຣະ

ກຽດມາສູ່ພຣະເຈ້ົາ.

ມີບາງຄົນໄດ້ຖືກຮຽກເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາເອງ. ຄົນອ່ືນໆກໍໄດ້ຖືກ

ເອ້ີນໃຫ້ຮັບໃຊ້ໃນກຸ່ມຊຸມຊົນຕາມສະຖານທ່ີຕ່າງໆກັນໄປທ່ົວໂລກ. ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນຈະສນັບສນຸນພວກຜູ້ຮັບໃຊ້

ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາໂດຍການອ້ອນວອນອະທິຖານແລະການຖວາຍຊັບເຂ້ົາສນັບສນຸນ.

ມີບາງຄົນຄິດໄປຢ່າງຜິດໆ ວ່າພວກເຂົາເຮັດຫຼ້ອນໜ້າທ່ີແບ່ງປັນພຣະຄຣິດແລ້ວຖ້າຫາກເຂົາໄດ້ອະທິຖານ

ເພື່ອແລະຖວາຍຊັບຊ່ວຍພວກຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດທ່ີຈະໂຍນໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບແລະໂອ

ກາດຂອງການແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຂອງພວກເຮົາເອງໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນໆ. ພວກເຮ ົາຕ້ອງແບ່ງປັນພຣະຄຣິດໃນທຸກໆ

ບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຢູ່. ຄົນສ່ວນຫຼາຍທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະຄັມພເີວົ້າແນວໃດກ່ຽວເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ.

ທ່ານຄິດວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດຫຼາຍໆຄົນທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາຈ່ຶງບ່ໍຮູ້ກ່ຽວເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ?

ມີຄ້ັງນ່ຶງໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮາົ,ພວກເດັກນ້ອຍສາມາດໄດ້ຍິນເຖິງເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາໃນບ້ານເຮືອນຂອງພວກ

ເຂົາ, ທ່ີໂຮງຮຽນ, ຫຼທ່ີືໂບດ. ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຕັດຂາດຈາກໂອກາດນ້ັນເພີມ້ຂ້ຶນເລ້ືອຍໆໃນການໄດ້ຍິນກ່ຽວເຣ່ືອງພຣະ

ເຈ້ົາໃນສະຖານທ່ີເຫຼົ່ານ້ີ. ດຽວນ້ີ, ພຣະເຈ້ົາກໍາລັງເອ້ີນຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງໃຫ້ບອກພວກເຂົາເຖິງຂ່າວປະເສີດກ່ຽວກັບ

ເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົາຄວນຈະບຸກບືນເອົາພຣະຄັມພໄີປສູ່ມືຂອງແຕ່ລະຄົນແລະໜຸນໃຈພວກເຂົາໃຫ້ໄດ້ອ່ານ.

ພວກເຮົາຄວນຈະຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຊ່ວຍພວກທ່ີຊອກຫາຄວາມຈິງ.

3. ເຊືອ້ເຊນີໃຫຕ້ອ້ນຮບັ (ກິຈການ 8:36-39)

ຄົນເທືອຍຊາວເອທິໂອເປັຽໄດ້ອ່ານສ່ວນນ່ຶງຂອງພຣະທັມເອຊາຢາທ່ີໄດ້ຊ້ີໄປທ່ີພຣະເມຊີອາ. ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້

ຊ້ີນໍາຟີລິບໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມລາວໃນຂນະນ້ີບ່ໍແມ່ນເຫດບັງເອີນ. ຟີລິບໄດ້ແບ່ງປັນພຣະຄໍາຂ້ໍອ່ືນໆອີກທ່ີລາວແນະນໍາຊ້ີທາງ

ໄປທ່ີພຣະເຢຊູ. ຟລິີບໄດ້ເຊ້ືອເຊີນໃຫ້ຂ້າຣາຊການວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ. ຄົນເອທິໂອເປັຽຕອບສນອງຕ່ໍຄໍາເຊີນ

ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ, ແລະຕັດສິນໃຈຮັບບັບຕິສະມາໃນໂອກາດນ້ັນ.

ເປັນຫຍັງການຮັບບັບຕິສະມາຈ່ຶງສໍາຄັນຫຼັງຈາກຄົນນ້ັນໄດ້ພົ້ນແລ້ວ? ພິທີບັບຕິສະມາຊ້ີບອກເຖິງຫຍັງ?

ເມື່ອຄົນໃດຄົນນ່ຶງຫາກຕັດສິນໃຈມອບຊີວິດຂອງລາວໃຫພ້ຣະຄຣິດຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ, ລາວປາຖນາທ່ີຈະເຊ່ືອ

ຟັງພຣະອົງ. ການຮັບບັບຕິສະມາແມ່ນການປະພຶດຕາມການເຊ່ືອຟັງຄວາມທ່ີຈົບງາມ (ມັດທາຍ 28:20).

ບັບຕິສະມາເປັນສັນຍາລັກຂອງຊີວິດ, ການຖືກຝັງ, ແລະການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ, ຊ່ຶງຮວມທັງ

ການຕາຍຂອງຊີວິດເກ່ົາຂອງຜູ້ນ້ັນແລະຊີວິດໃໝໃ່ຕ້ການເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະຄຣິດ (ໂຣມ 6:1-11). ບາງຄ້ັງຄົນ

ຢາກເຊ່ືອແລະຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູໃຫເ້ປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງລາວເກີນກວ່າທ່ີພວກເຮົາຄາດຄິດເອົາໄວ້.

ຂນະທ່ີກໍາລັງຂຽນບົດຮຽນນ້ີຢູ່, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບໂທຣະສັບຈາກເພື່ອນທ່ີຢູ່ຕ່າງຣັດຊ່ຶງພໍ່ຂອງລາວປ່ວຍໜັກ.

ພໍ່ຂອງລາວບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູ. ເມື່ອຂ້າພະເຈ້ົາແນະນໍາລາວກໍໄດ້ຕິດຕ່ໍກັບຄຣູສອນໂຮງຮຽນວນັອາທິດຂອງລາວ, ໃຫ້
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ມາແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດກັບພໍ່ຂອງລາວ, ລາວກໍລັງເລໃຈ. ລາວຄິດຢ້ານວ່າພໍຂ່ອງລາວຈະໂກດຮ້າຍຕ່ໍຜູ້ທ່ີພຍາຍາມ

ເປັນພຍານຕ່ໍລາວ. ແຕ່ວ່າ, ການຕິດຕ່ໍກໍສໍາເຣັດຄຣູສອນໂຮງຮຽນວັນອາທິດຂອງລາວກໍສາມາດແບ່ງປັນກັບພໍ່ຂອງ

ລາວ. ທຸກໆຄົນມີຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນເມື່ອພໍ່ຂອງລາວໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດ, ແລະຕຽມພ້ອມອະທິຖານຕ້ອນຮັບເອົາພຣະ

ເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງລາວ. ທຸກໆຄົນເຫັນພ້ອມນໍາກັນວ່ານ້ັນແມ່ນການນັດໝາຍຂອງເບ້ືອງເທິງແລະເວລາ

ຂອງພຣະເຈ້ົາກໍທ່ຽງຕົງຖືກຕ້ອງພໍດີ.

ຟີລິບໄດ້ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດກັບຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ທ່ີຄິດວ່າຄົງຈະບ່ໍມີໂອກາດເລີຍ ທ່ີຈະມທີາງເຂ້ົາຮວ່ມຢ່າງ

ເຕັມສ່ວນກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ຄົນຢູດາຍເພາະວ່າລາວເປັນຄົນເທ ືອຍ.

ຫຼັງຈາກການແບ່ງປັນ, ພວກເຮົາຄວນຈະເຊ້ືອເຊີນແຕ່ລະຄົນໃຫ້ຕອບສນອງຕ່ໍຂ່າວປະເສີດ. ພວກເຂົາອາດ

ຈະບ່ໍຕອບສນອງຢ່າງກະທັນຫນັເໝືອນດ່ັງຄົນເອທິໂອເປັຽ. ແຕ່ວ່າ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ຫວ່ານເມັດພືດຊ່ຶງຈະມີໂອກາດ

ເກີດຜົນໄດ້.

ບົດຮຽນຊວີດິ

ພຣະເຈ້ົາຮັກທຸກໆຄົນແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ ້ທ່ີຊອກຫາຄວາມຈິງໄດ້ຍິນເຖິງຂ່າວປະເສີດ. ເມື່ອພຣະວິນຍານ

ຂອງພຣະອົງນໍາພາພວກເຮົາໃຫ້ກ່າວຄໍາພຍານ, ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຢ່າງກະທັນຫນັ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອາດຈະ

ເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ແບ່ງປັນກັບແຕ່ລະຄົນທ່ີມີພື້ນຖານແຕກຕ່າງຈາກພວກເຮົາເລັກນ້ອຍໃນດ້ານຜິວພັນ, ປະເພນີ, ຫຼື

ແມ້ກະທ້ັງສາສນາ.

ການເປນັພຍານທີມ່ີປະສິດທພິາບພວກເຮາົຕ້ອງ:

 ເຕັມໃຈທ່ີຈະໄປທຸກບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຮຽກເອ້ີນພວກເຮົາ.

 ຮູ້ຈັກພຣະຄັມພເີພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດໃຊ້ໃນການຊ້ີທາງໄປຫາພຣະເຢຊູ.

 ເຕັມໃຈທ່ີຈະຂ້າມສ່ິງກີດຂວາງຕ່າງໆເຊ່ັນທາງຜິວພັນຫຼືຮີດຄອງປະເພນີເພື່ອແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດກັບຄົນ

ອ່ືນໆ. ບາງຄ້ັງມັນອາດຈະເບ່ິງຄືວ່າບ່ໍສອດຄ່ອງໃນການເຮັດຕາມສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນໃຫພ້ວກເຮົາເຮັດ. ຟີ

ລິບມີປະສົບການໃນການເທສນາຟື້ນຟູທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່, ປານນ້ັນພຣະເຈ້ົາຍັງເອ້ີນລາວໃຫ້ໄປທາງປ່າດິນຊາຍເພື່ອ

ເປັນພຍານໃຫຊ້າຍຄົນນ່ຶງ.

 ຫຼັງຈາກໄດ້ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດກັບຄົນອ່ືນໆແລ້ວ, ພວກເຮາົຄວນຈະໃຫ້ພວກເຂົາມໂີອກາດຕອບສນອງຕ່ໍ

ສ່ິງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຍິນນ້ັນ. ຖ້າວ່າມັນຫາກຈໍາເປັນ, ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວິທີ

ການອະທິຖານຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູ. ບ່ໍແມ່ນໝົດທຸກຄົນຈະເປັນເໝືອນຄົນເທືອຍຊາວເອທິໂອເປັຽຜູ້ທ່ີຕຽມ

ພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດແລະຮັບບັບຕິສະມາ. ແຕ່ວ່າ, ການເປັນພຍານທ່ີສໍາເຣັດຜົນຄືການແບ່ງ

ປັນພຣະເຢຊູຕາມການຊົງນໍາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແລະປະຜົນທ່ີຈະອອກມານ້ັນໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ.

ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງບ່ໍເຊ້ືອເຊີນຄົນໃຫ້ຕອບສນອງຫຼັງຈາກໄດ້ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດແລ້ວ? ທ່ານຈະສາ

ມາດກາຍເປັນພຍານທ່ີມປີະສິດທິພາບໄດ້ຢ່າງໃດ?

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທດິ ທ ີ

ໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ເອເຟໂຊ

ົດຮຽນນີມ້ຜີນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຮູ້ຄຸນຄ່າ

ຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ.

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງ

ປນັຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ

ີຄຣິສຕຽນຫຼາຍໆຄົນຖືວ່າຊີວິດຄຣິສຕຽນ

ານມາຫາພຣະຄຣິດຍັງມີຄວາມໝາຍອີກ

ຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແມ່ນ

ົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ

ພວກເຮົາໄດ້ຕ່ືນຂ້ຶນຕອນ 3 ໂມງເຊ້ົາ

ຫ້ອງແຖວທ່ີລູກເຊ່ົາຖືກໄຟໄໝ້.î ພວກເຮົາ

ັງເບ່ິງວັດຖຸຝ່າຍໂລກຂອງພວກເຂົາກ ໍາ

້ອງ.

ຄຣິສຕິນໄດ້ຕິດພັນກັບພວກຄົນໃນ

ຫັນຄົນທ່ີມີພື້ນຖານແຕກຕ່າງກັນ (ໂຮງຮຽນ

ີບາງຢ່າງທ່ີໄດ້ແບ່ງປັນກັນເຖິງຈຸດທ່ີພວກ

ໄພ່ພົນທັງໝົດຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນສ່ວນ

ຮົາຕ້ອງການຊ່ຶງກັນແລະກັນ. ບົດຮຽນ

ຮົາຕ້ອງການໃຫ້ຕິດຕ່ໍກັບກຸ່ມຂອງພວກ

. ພືນ້ຖານສາໍລັບກຸມ່: Xເອເຟໂຊ
ຂ້າພະເຈ້ົາມີໂອກາດໄດ້ຖືກຊຸບ

ວກເຮົາໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໂບດຊ່ຶງເປັນວິຖີຂອງ

ບດ; ພວກເພິ່ນທັງສອງເຂ້ົາສນິດໃນຊີວິດ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທດິ ທ ີ2 ມົກຣາ 2011 (1-2-2011)

ວຖິຊີວີິດຂອງກຸມ່

ໂຊ 4:4-7, 14-16, 25-32

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງກຸ່ມຄຣິສຕຽນແລະຕ້ັງໃຈພັດທະນາສາຍສໍາພັນທ່ີມີຄວາມ

ຂອງການຢູ່ກິນຕິດຕ່ໍພວົພັນໃນກຸ່ມຂອງພວກຄົນທ່ີເຊ່ືອ.

ຄຣິສຕຽນເປັນເຣ່ືອງສະເພາະຂອງສ່ວນບຸກຄົນ; ມັນແມ່ນ ìຕົວຂ້ອຍ

ອີກວ່າ ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງຮ່າງກາຍພຣະອົງ-ຄອບຄົວ

ແມ່ນໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາໂດຍ

ເຫັນ, ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມມືກັບພວກຄົນທ່ີເຊ່ືອອ່ືນໆ.

ເຊ້ົາເມື່ອລູກສາວຂອງພວກເຮົາ, ນາງຄຣິສຕິນ, ໄດ້ໂທຣະສັບ

ເຮົາກໍຟ້າວຂັບຣົດໄປຫາລາວໂດຍດ່ວນຂນະທ່ີລາວແລະອີກ

 ໍາລັງຢູ່ໃນແປວໄຟ ແລະພວກດັບເພີງໄດ້ເຮັດໜ້າທ່ີຂອງພວກ

ໃນຄຸ້ມເຂດທ່ີມສ່ີວນແບ່ງປັນໃນຄວາມຮັກອັນດຽວກັນ. ມນັ

ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ, ນິຍົມຊົມຊອບກັບກິລາຕ່າງໆ, ສະມາຊິກສະໂມ

ພວກເຂົາມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນກໍເບ່ິງຄືວ່າມັນບ່ໍເປັນເຣ່ືອງໃຫຍ່

ສ່ວນນ່ຶງຂອງກຸ່ມຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນ

ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ສເລີມສລອງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ

ພວກທ່ີເຊ່ືອ

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ໂຊ 4:4-6?
ຊຸບລ້ຽງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນໂດຍພໍ່ແມທ່ີ່ສັດຊ່ືໃນການໄປໂບດ, ທ່ີ

ຂອງຊີວິດ. ແມໄ່ດ້ເປັນຜູ້ຫຼິ້ນເປັຽອາໂນ, ແລະພໍ່ກໍໄດ້ເປັນຄະນະ

ຊີວິດຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ພວກເພິ່ນທັງສອງໄດ້ນໍາພາພວກເຮົາ

ຄວາມໝາຍໃນ

ຂ້ອຍກັບພຣະເຢຊູ.î

ຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ.

ໂດຍຜ່ານກຸ່ມ, ການ

ໂທຣະສັບມາແລະເວົ້າວ່າ

ອີກສິບເຈັດຄອບຄົວ

ພວກເຂົາຢ່າງໜ້າຍົກ

ມນັເປັນໜ້າສະອອນທ່ີ

ໂມສອນຕ່າງໆ) ຜູ້ທ່ີ

ໃຫຍ່ເລີຍ.

ພຣະຊົນຢູ່, ແລະພວກ

ເຮົາແລະໃນສ່ິງທ່ີພວກ

ທ່ີໃຫ້ກຽດພຣະຄຣິດ.

ຄະນະບົວລະບັດຂອງ

ເຮົາໃຫ້ມີປະສົບການ
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ອັນຊ່ືນຊົມຍິນດີກັບກຸ່ມໂດຍຜ່ານການນະມັສການ, ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ, ການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ, ແລະການປະກາດ

ຂ່າວປະເສີດທ່ີໂບດບີສແຊມເມີ ບັບຕິສ, ກຣີນໂບໂຣ, ນອ໊ດ ແຄໂຣຣາຍນາ.

ລະຍະພາຍໃນສິບປີຜ່ານມານ້ີ, ວຽກງານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີປະສົບການຫຼາຍໆຢ່າງຊ່ຶງລວມເຖິງ

ລະບົບທໍານຽມຂອງໂບດແລະຂອງກຸ່ມຊຸມຊົນ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຄຸນຄ່າອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີໄດ້ພົບກັບພວກທ່ີມີ

ຄວາມເຊ່ືອຈາກເບ້ືອງຫຼັງທ່ີແຕກຕ່າງກັນແລະປະເພນີແລະການມີຄວາມຕິດພັນກັນຢ່າງວ່ອງໄວກັບອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງ

ໃນພຣະຄຣິດ.

ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາພວກທ່ີເຊ່ືອໃນເມືອງເອເຟໂຊ. ຫຼາຍໆຄົນທ່ີມຄີວາມເຊ່ືອເຫຼົ່ານ້ີໄດ້

ເຕີບໃຫຍ່ແລະອ້ອມຮອບໃນປະເພນີຂອງພວກທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ເນ້ັນໜັກໃສ່ກຸ່ມຄຣິສຕຽນທ່ີບ່ໍ

ກາຍເປັນຢ່າງອັດຕະໂນມັດ; ມັນແມ່ນບາງສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປູກສ້າງແລະລ້ຽງເກືອ. ມັນມຄີວາມເປັນອັນດຽວກັນ

ແລະຄວາມເປັນນ່ຶງທ່ີຊຶມຊວ່ານຢູ່ໃນຖ້າມກາງພຣະເຈ້ົາ. ຂນະທ່ີພຣະເຈ້ົາມີອົງດຽວ, ຄວາມເປັນນ່ຶງອັນດຽວນ້ັນແຫະຼ

ຄວນຈະຊຶມຊວ່ານຢູ່ຖ້າມກາງກຸ່ມຄຣິສຕຽນ. ຖ້າພວກເຮົາບອກວ່າພວກເຮົາເປັນພວກທ່ີຕິດຕາມພຣະຄຣິດແລ້ວພວກ

ເຮົາຕ້ອງບອກວ່າພວກເຮົາກໍຮ່ວມກັບໂບດດ້ວຍ.

ທ່ານໂປໂລໄດ້ລຽງລໍາດັບໄວເ້ຈັດປະການທ່ີຖົກຖຽງບ່ໍໄດ້ເຖິງເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອໃນເອເຟໂຊ 4:4-6. ພວກ

ເຮົາອາດຈະປະເຊີນ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມຖ້າມກາງສະມາຊິກຫາຼຍໆຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກທ່ີມີຄວາມແຕກຕ່າງອັນຍ່ິງໃຫຍ່

ທັງຫຼາຍກໍຕາມ, ພວກເຮົາຕ້ອງສຸມຈິດໃຈໃສ່ສ່ິງທ່ີຄືກັນທ່ີພວກເຮົາມຢູ່ີ. ຈ່ົງອ່ານຕາມລໍາດັບໃຫ້ຄົບໃນຂ້ໍພຣະຄໍາເຫຼົ່າ

ນ້ີ, ຕຶກຕອງໃນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພວກເຮ ົາເປັນພາກຂອງຮ່າງກາຍນ່ຶງ ແລະໄດ້ຕິດຕ່ໍກັນໂດຍພຣະວິນຍານດຽວ-ວິນ

ຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາມີເປ້ົາໝາຍດຽວ ແລະໄດ້ຕິດພນັກັນໃນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວແລະເປັນບິດາຂອງທຸກສ່ິງ.

ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພວກເຮົາມີຄືກັນໃນຖານະເປັນຜູ້ທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອ? ຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນຖ້າພວກເຮົາຫາກ

ຊ້ືຂາຍສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນໄດ້?

ສັດຕຣູຂອງພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຈົດຈ່ໍໃສ່ສ່ິງທ່ີພວກເຮົາແຕກຕ່າງກັນນ້ັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງຫຼີກ

ເວັ້ນສ່ິງທ່ີສາມາດຖ່ວງດຶງພວກທ່ີເຊ່ືອຈາກການມີປະສົບການກັບກຸ່ມ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຊ່ຶງກັນແລະກັນ, ແລະເມື່ອ

ພວກເຮົາຫາກເລືອກທ່ີຈະຂາດຈາກໂບດ, ພວກເຮົາຕ້ັງໃຈເລືອກທ່ີຈະເຫນີຫ່າງຈາກສ່ິງທ່ີວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີໄດ້

ຜູກມັດພວກເຮົາໃສ່ພຣະອົງແລະຕ່ໍຊ່ຶງກັນແລະກັນ.

ເດີກຄ໌ ຊ່ຶງຫາກໍຜ່ານການຜ່າຕັດຫົວໃຈ. ລາວມີຄົນທ່ົວໂບດຂອງລາວ (ແລະພວກທ່ີເຊ່ືອຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທ່ົວ

ໂລກ) ອ້ອນວອນອະທິຖານເພືອ່ລາວແລະຄອບຄົວຂອງລາວຢ່າງຈິງຈັງສອງສາມມື້ກ່ອນໜ້າ, ໃນຂນະ, ແລະຫຼງັຈາກ

ການຜ່າຕັດ. ຫຼັງຈາກທ່ີລາວສາມາດກັບມາໂບດໄດ້ລາວເວົ້າວ່າຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານ, ບັດອວຍພອນ, ແລະການ

ໄປຢ້ຽມຢາມແມ່ນມີຄວາມໝາຍຫຼາຍທ່ີສຸດ, ແຕ່ວ່າຕົວລາວແລະເມັຽຂອງລາວໄດ້ຂາດຈາກການຢູ່ຮ່ວມກັບທຸກໆຄົນ

ໃນໂບດ. ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຕ້ອງມສ່ີວນຮ່ວມກັບຄົນອ່ືນໆໃນດ້ານນະມັສການ, ສຶກສາພຣະຄັມພີ, ສ້າງສາວົກ, ການຮັບໃຊ້ວຽກ

ງານພຣະເຈ້ົາ, ແລະການປະກາດຂ່າວປະເສີດ.

ແມ່ນຫຍ ັງທ່ີເປັນປະສົບການຂອງທ່ານທ່ີແຍກທ່ານບ່ໍໃຫ້ພົວພັນກັບກຸ່ມຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ? ແມນ່ຫຍັງຄືຜົນປໂຍດທ່ີທ່ານ

ສໍານຶກໄດ້ເມື່ອທ່ານຫັນກັບມາໂບດຄືນ?

2D ເປົາ້ໝາຍຂອງກຸມ່: (ເອເຟໂຊ 4:7, 14-16)

ພຣະເຈ້ົາມີເຫດຜົນສໍາລັບການປະທານຄວາມດຶງດູດຖ້າມກາງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ. ພຣະອົງມເີປ້ົາໝາຍສໍາລັບຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາໃຫ້ສໍາແດງວິຖີຊີວິດຂອງກຸ່ມ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານພອນສວັນໃຫຜູ້້ເຊ່ືອແຕ່ລະຄົນພາກ ພຣະ

ເມຊີອາແລະພາກສ່ວນຂອງພຣະຄຸນ. ນ້ີບ່ໍແມ່ນເພື່ອຜົນປໂຍດຂອງບຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອແຕ່ເທ່ົານ້ັນ. ມັນຍັງຊ່ວຍເສີມສ້າງ
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ທ່ົວທັງກຸ່ມຂອງຜູ້ທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອແລະຍັງເປັນພຍານໃຫທ່ົ້ວທັງໂລກກ່ຽວກັບວ່າພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະທ່ີຣິດອໍາ

ນາດຂອງພຣະອົງສາມາດເຮັດໄດ້.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຕຽມຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແຕ່ລະຄົນໃຫ້ເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ. ໃນທາງຕ່າງໆທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະ

ທານພອນສວັນແລະຈັດຕຽມພວກເຮົານ້ັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຊ່ວຍຊ່ຶງກັນແລະກັນໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນທຸກໆດ້ານໃນພຣະຄຣິດ.

ແມ່ນຫຍັງຄືພອນສວັນຝ່າຍວິນຍານອັນທ່ີນ່ຶງຂອງທ່ານ? ທ່ານຈະໃຊ້ມັນຢ່າງໃດເພື່ອຜົນປໂຍດແກ່ຮ່າງກາຍຂອງ

ພຣະຄຣິດ? ແມ່ນຫຍັງຄືທາງອ່ືນອີກທ່ີພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ທ່ານໃຊ້ພອນສວັນຝ່າຍວິນຍານຂອງທ່ານ?

ພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນໃຫ້ຮູ້ຈັກ, ເຊ່ືອວາງໃຈ, ແລະຍອມຟັງພຣະເຈ້ົາໂດຍການຮຽນຮູພ້ຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາແລະ

ການເອົາໄປປະກອບໃຊ້ໃນຊີວດິ. ເມື່ອພວກເຮົາຫາກຈົດຈ່ໍໃສ່ສ່ິງທ່ີແຕກຕ່າງກັນຂອງພວກເຮົາແລະເບ່ິງທ່ີໃນສ່ິງທ່ີຈະ

ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາແຍກຈາກກັນ, ພວກເຮົາກໍຄືກັບເດັກນ້ອຍທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກຄວາມ. ພວກເຮົາຄືກັນກັບສ່ິງທ່ີຖືກຊັດໄປມາ

ໂດຍຄ້ືນນ້ໍາແລະລົມຂອງການສິດສອນຕ່າງໆແລະຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາສນິດກັນບ່ໍໄດ້. ພວກເຮົາຕ້ອງການຊ່ຶງກັນ

ແລະກັນ! ພວກເຮົາໃຫຍ່ຂ້ຶນນໍາກັນໃນຖານະເປັນກາຍອັນດຽວຂນະທ່ີພວກເຮົາເວົ້າຄວາມຈິງໃນຄວາມຮັກ.

ພຣະເຈ້ົາສາມາດໃຊ້ຄໍາພຍານຂອງທ່ານແລະປະສົບການຊີວິດຕ່າງໆເພື່ອໜູນນ້ໍາໃຈແລະເປັນຜູ້ແນະນໍາເບ່ິງ

ແຍງຄົນອ່ືນໆ. ຄວາມຕ້ອງການອັນອ່ືນອີກແມ່ນຖ້າເບ່ິງຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ກະທໍາເນ່ືອງຈາກພຣະອົງເປັນ

ສີສະໃນການກະທໍາຢ່າງເສຣີພາບຖ້າມກາງຜູ່ທ່ີເຊ່ືອຜູ້ທ່ີຮັກແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງຢ່າງເປັນນ່ຶງດຽວ.

ເກືອບທັງ 45,000 ໂບດສໍາພນັກັນໃນຄະນະຊາວເທີນບັບຕິສ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກອັນສໍາຄັນຮ່ວມກັນໃນ

ການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແລະການອອກໄປປະກາດທ່ົວໂລກທ່ີພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຮັດຜູ້ດຽວໄດ້. ໂບດສ່ວນຫຼາຍກໍມີ

ຂນາດນ້ອຍຫຼາຍໃນຈໍານວນສະມາຊິກ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຕຽມແຕ່ລະໂບດ, ບ່ໍວ່າຂນາດໃດ, ບ່ໍວ່າຢູ່ບ່ອນໃດ, ໃຫມ້ີ

ທຸກໆຢ່າງທ່ີຈະເປັນກຸ່ມຂອງຄວາມເຊ່ືອ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດສ່ວນຂອງພຣະອົງ. ຜູ້ເຊ່ືອແຕ່ລະຄົນຕ້ອງເຮັດສ່ວນຂອງ

ໃຜລາວໃນການຊ່ວຍຄົນອ່ືນໆໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນແລະໃນການສນັບສນູນຊ່ຶງກັນແລະກັນ.

ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນທ່ີອອກມາເມື່ອຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງເປັນນ່ຶງດຽວ? ແມ່ນຫຍັງຄືບັນຫາເມື່ອພວກເຮົາຫາກ

ປະຖ້ີມເປ້ົາໝາຍຂອງພວກເຮາົຕ່ໍການເປັນກຸ່ມ?

ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນຊອບນໍາຄໍາເວົາ້ທ່ີໂປໂລໄດ້ໃຊ້ໃນເອເຟໂຊ 4:16. ໂປໂລໄດ້ໃຊ້ຂ້ໍປຽບທຽບກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍ

ທ່ີປະກອບດ້ວຍຫຼາຍໆພາກສ່ວນທ່ີແຍກກັນ. ແຕ່ລະພາກສ່ວນແມ່ນມຄີວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ຈ່ົງຈໍາໄວວ້່າການປະກອບ

ສ່ວນຂອງທ່ານນ້ັນມຄີວາມສໍາຄັນໃນຊີວິດແລະເປ້ົາໝາຍຂອງໂບດທ່ີທາງໂບດຕ້ອງການທ່ານ. ແລະຖ້າວ່າທ່ານຂາດ

ຕ່ໍການທ່ີພຣະເຈ້ົາຮຽກເອ້ີນໃຫທ່້ານເຮັດ, ໂບດຂອງທ່ານອາດຈະບ່ໍສາມາດເຮັດຫຼ້ອນໜ້າທ່ີ. ພຣະເຈ້ົາສາມາດໃຊ້ປະ

ສົບການຕ່າງໆຂອງຊີວິດທ່ານເພື່ອໜູນໃຈແລະອາດຈະຝຶກຝົນແກ່ຄົນອ່ືນໆ. ໂປໂລໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າຢ່າດໍາເນີນ

ຊີວິດຄືກັນກັບພວກຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ (ປະຕິເສດຄວາມລອດພົ້ນບາບຈາກພຣະຄຣິດ). ບ່ໍພຽງແຕ່ທ່ານຕ້ອງການທ່ີ

ຈະຮັບໃຊ້ຜູ້ທ່ີມຄີວາມເຊ່ືອຄົນອ່ືນໆ, ແຕ່ວ່າທ່ານກໍຕ້ອງການຄົນອ່ືນໆຮັບໃຊ້ທ່ານດ້ວຍ.

3. ລກັສນະຂອງກຸມ່: (ເອເຟໂຊ 4:25-32)

ການເຂ້ົາປະເຊີນໜ້າກັບຄອບຄົວ, ກຸ່ມຊົນ, ຫຼປືະເທດທ່ີບ່ໍດໍາເນີນໃນກົດລະບຽບພື້ນຖານທ່ີດີກໍເປັນໜ້າໂສກ

ເສ້ົາແລະວິບັດ. ປາສຈາກກົດລະບຽບພື້ນຖານອັນດີນ້ີແລ້ວ, ກຸຸ່ມກໍກາຍເປັນການແຕກຫັກພັງລົງ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ຂຽນ

ເປັນຮ່າງກົດລະບຽບພື້ນຖານອັນສໍາຄັນໄວຫ້ຼາຍໆຢ່າງສໍາລັບກຸ່ມຂອງຜູ້ມຄີວາມເຊ່ືອ. ບາງຢ່າງກໍເປັນຮ່າງທ່ີພວກເຮົາ

ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຕາມ. ພວກເຮົາຕ້ອງເວົ້າຄວາມຈິງໃນຄວາມຮັກ (ເບ່ິງ ເອເຟໂຊ 4:15). ພວກເຮົາຕ່ອງເຮັດວຽກການຢ່າງ

ສັດຊ່ືເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະມສ່ິີງທ່ີຈະແບ່ງປັນກັບຜູ້ມີຄວາມຕ້ອງການ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດດີແລະເມດຕາເອັນດູ. ບາງ
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ຢ່າງໃນຮ່າງກໍເປັນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງຄັດອອກຫຼືບ່ໍເຮັດ. ອ່ານທວນຄືນຂ້ໍພຣະຄໍາເຫຼົ່ານ້ີ, ແລະເບ່ິງວ່າການກະທໍາແລະ

ນິສັຍອັນບ່ໍເໝາະສ່ົມເຫຼົ່ານ້ັນຢ່າໃຫ້ມີໃນກຸ່ມຂອງຄຣິສຕຽນ.

ບັນຍດັສິບປະການໃນ ເອເຟໂຊ 4:25-32

1. ເວົ້າຄວາມຈິງ (ອຟຊ. 4:25).

2. ຈະຮ້າຍກໍຮ້າຍໄດ້ແລະຢ່າໃຫຜິ້ດບາບ (ອຟຊ. 4:26).

3. ຢ່າໃຫ້ຕາເວັນຕົກໃນຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງທ່ານ (ອຟຊ. 4:26).

4. ຢ່າປ່ອຍໂອກາດໃຫມ້ານ (ອຟຊ. 4:27).

5. ຢ່າລັກ; ແທນທ່ີໃຫ້ເຮັດການດ້ວຍໃຊ້ມືຂອງທ່ານ (ອຟຊ. 4:28).

6. ຢ່າເວົ້າສ່ິງທ່ີບ່ໍມີແກ່ນສານ; ແທນທ່ີໃຫ້ເວົ້າໃນສ່ິງທ່ີເປັນປໂຍດ (ອຟຊ. 4:29).

7. ຢ່າຫັກຫ້າມພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ (ອຟຊ. 4:30).

8. ຈ່ົງຊັດຖ້ິມຄວາມຂົມຂ່ືນ, ຄວາມຄຽດຮ້າຍແລະການແກ້ແຄ້ນ, ດູໝິ່ນແລະສຽດສີ (ອຟຊ. 4:31).

9. ເຮັດດີແລະເມດຕາເອັນດູ (ອຟຊ. 4:32).

10. ຍົກໂທດໃຫ້ກັນແລະກັນ (ອຟຊ. 4:32).

ການເປນັພາກສວ່ນຂອງກຸມ່ຄຣິສຕຽນຈໍາເປັນຕ້ອງສະທອ້ນນິສຍັແລະການກະທາໍຂອງພຣະຄຣດິ.

ບົດຮຽນຊວີດິ

ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນຖານະເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງໂບດເພື່ອເສີມສ້າງພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ.

ຜູ້ເຊ່ືອແຕ່ລະຄົນຍັງຕ້ອງຢູ່ຖ້າມກາງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອອ່ືນໆຄືຜູ້ທ່ີກໍາລັງຊອກຫາທ່ີຈະໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນພຣະຄຸນແລະຜູ້ທ່ີກໍາລັງເຄືອນ

ຍ້າຍສ່ິງກີດຂວາງຕ່າງໆໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາທ່ີບັງລັບຫຼບິືດເບືອນກຸ່ມຄຣິສຕຽນ.

ແມ່ນຫຍັງທ່ີພວກເຮົາຄວນຈະເສີມສ້າງຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ?

 ເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນສາຍສໍາພັນຂອງທ່ານກັບພຣະເຈ້ົາແລະຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ. ໃນຂນະທ່ີທ່ານເຂ້ົາຮ່ວມ

ກັບຄົນອ່ືນໆໃນຫ້ອງຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ, ນະມັສການ,ແລະວຽກງານຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ, ທ່ານສາມາດຮັບ

ຜົນປໂຍດຈາກກຸ່ມທ່ີມີພື້ນຖານໃນພຣະຄັມພີ.

 ຊອກຫາໂອກາດຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ. ທ່ານຍັງສາມາດເຊ້ືອເຊີນຜູ້ທ່ີບ່ໍມີພຣະຄຣິດໃຫມ້ີຄວາມສັມພັນກັບຫ້ອງ

ຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດແລະໂບດຂອງທ່ານດ້ວຍ.

 ເພີມ້ພະລັງສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນໃນຊີວິດຂອງທ່ານທ່ີຈະເສີມສ້າງຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ . ຈ່ົງລະວັງການກະທໍາ

ຕ່າງໆ ແລະນິສັຍຕ່າງໆທ່ີທ່ານຈະກໍາຈັດອອກເພາະວ່າມັນເປັນເຫດບ່ໍໃຫເ້ປັນນ່ຶງດຽວກັນແລະເຮັດໃຫ້ກຸ່ມ

ຄຣິສຕຽນແຕກພັງທະລາຍລົງ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທດິ ທ ີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ລູກາ 14:7

ົດຮຽນນີ້ມຜີົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ

ົດຮຽນນ້ີຈະທ້າທາຍທ່ານໃຫ້ພັດທະນາ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຖ່ອມຕົວ.

ອງພວກສາວົກ ແລະທ່ານໂປໂລໄດ້ບອກ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ານຖ່ອມຕົວບ່ໍແມ່ນຄຸນຄ່າໃນສັງຄົມຂອງ

ຼືເສັຽສັກສີ. ໃນວົງການກິລາ, ການເມືອງ

ຣະເຢຊູໄດ້ທ້າທາຍພວກເຮົາໃຫ້ຕິດຕາມ

ປະເພນີໄດ້ຈູງໃຈຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຄິດ

ານບ່ໍດີທ່ີສະແດງຄວາມອ່ອນແອຫຼືບ່ໍເປັນ

ແມ່ນຫຍັງເຂ້ົາມາໃນຄວາມຄິດຂອງ

ໍາລັບທ່ານ?

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຖ່ອມ

່າງໂດຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ

ຣະເຢຊູ, ທ່ີເປັນມາດຕະຖານອັນສູງສໍາລັບ

ຈະມີຄົນເວົ້າບ່ໍວ່າທ່ານໄດ້ເຮັດຕາມ

. ຄາໍແປຂອງການຖ່ອມຕວົ: Xຟີລິບ
ທ່ານໄດ້ເລືອກເອົາທາງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ

າງຢ່າງຂອງການຕິດຕາມພຣະອົງ. ການ

ານເວົ້າຫຼີ້ນ. ແຕ່ກໍຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາ

ໍາແດງຄວາມຮັກ, ການທ່ີພວກເຮົາໄດ້ມີ

ຮົາໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຮັກແລະຄວາມ
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທດິ ທ ີ9 ມກົຣາ 2011 (1-9-2011)

ວຖິຊີວີິດຂອງການຖອ່ມຕວົ

7-11; ໂຢຮັນ 13:3-5,14-15; ຟີລິບປອຍ 2:1-4

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ

ພັດທະນາວິຖີຊີວິດຂອງທ່ານໃຫ້ຄ້າຍຄືກັບການຖ່ອມຕົວຂອງພຣະຄຣິດ

. ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນຕົວຢ່າງໃນການຖ່ອມຕົວເມື່ອພຣະອົງ

ບອກພວກເຮົາໃຫ້ດໍາເນີນວິຖີຊີວິດດ ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວແບບ

ຂອງພວກເຮົາ ເພາະເບ່ິງຄືວ່າເປັນຄວາມອ່ອນແອ, ເຮັດໃຫ້

ເມືອງ, ແລະສະຖານທ່ີເຮດັວຽກງານ, ການວາງລາຄາຕົວເອງແມ່ນ

ຕິດຕາມການຖ່ອມຕົວຢ່າງບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວເໝືອນເດີນໃນທາງທ່ີບ່ໍ

ຄິດວ່າເປັນການດີທ່ີໄດ້ຮບັການເລ່ືອນຊ້ັນແລະໄດ້ຄອບຄອງ

ປັນຕົວຂອງຕົວເອງ.

ຂອງທ່ານເມື່ອໄດ້ຍິນຄໍາວ່າຖ່ອມຕົວ? ຄໍາວ່າຖ່ອມຕົວມີຄວາມ

ຖ່ອມໃຈທ່ີຖືກກໍານົດໄວວ້່າເປັນວິຖີຊີວິດ, ໄດ້ຖືກສິດສອນ, ແລະ

ເຮົາ. ພວກເຮົາຈະຄ້ົນພົບທາງຕ່າງໆທ່ີພວກເຮົາສາມາດເຮັດຕາມ

ສໍາລັບພວກທ່ີໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ.

ຕາມຕົວຢ່າງການຖ່ອມຕົວຂອງພຣະເຢຊູ? ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ?

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ລິບປອຍ 2:1-4?
ກ່ຽວຂ້ອງພົວພັນກັບພຣະຄຣິດບ່ໍ? ຖ້າວ່າໄດ້ເລືອກ, ທ່ານກໍຮູແ້ລ້ວ

ການໃຊ້ຄໍາເວົ້າຊ້ໍາຄືນຫາຼຍເທ່ືອທ່ີໄດ້ແປວ່າ îຖ້າຫາກວ່າî ໃນ

ເຂ້ົາໃຈການເຕືອນສະຕິຂອງໂປໂລຕ່ໍພວກເຮົາໃຫ້ເຫນັຫຼາຍໆ

ມີຄວາມສາມັກຄີທັມກັບພຣະອົງແລະກັບພວກທ່ີເຊ່ືອອ່ືນໆ

ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ພຣະຄຣິດ.

ພຣະອົງໄດ້ລ້າງຕີນ

ແບບດຽວກັນ.

ໃຫຕົ້ວເອງຕົກຕ່ໍາລົງ,

ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດຈິງ.

ບ່ໍມຄົີນຢາກທຽວ.

ຄອງຕໍາແໜ່ງນ້ັນ. ເປັນ

ຄວາມໝາຍແນວໃດ

ແລະກະທໍາໃຫ້ເປັນຕົວ

ຕາມແບບຢ່າງຂອງ

?

ແລ້ວເຖິງຜົນປໂຍດ

ໃນຂ້ໍ 1 ຄືກັບວ່າເປັນ

ຫຼາຍໆທາງທ່ີພຣະຄຣິດ

ອ່ືນໆ, ແລະການທ່ີພວກ
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ແມ່ນຫຍັງຄືບາງທາງທ່ີໄດ້ເຕືອນສະຕິທ່ານເມື່ອບ່ໍນານມານ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະຄຣິດໄດ້ສໍາແດງຄວາມຮັກ?

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໂອກາດ ແລະຮັບການທ້າທາຍໃຫມ້ອງເຫນັຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະຄຸນຄ່າອັນສູງສ່ົງຂອງ

ການມີຄວາມຮັກ, ຄວາມພໍໃຈ, ແລະຫຼັກຊັຍແບບດຽວກັນເໝອືນກັບພຣະເຢຊູ. ຄົນອ່ືນໆຄວນຈະມອງເຫັນການສະ

ແດງອອກເຫຼົ່ານ້ີຊ່ຶງເປັນຜົນຂອງການຮຽນຮູ້ໃນການໄວວ້າງໃຈແລະເຊ່ືອຟັງພຣະເຢຊູ. ມພີຽງໜ້ອຍຄໍາທ່ີສາມາດບັນ

ລະຍາຍໄດ້ດີຕ່ໍການທ້າທາຍທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ກວ່າຄໍາທ່ີວ່າຖອ່ມຕວົລງົ.

ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະຄຣິດໃນທຸກໆການທ້າທາຍຂອງຊີວິດ, ບ່ໍວ່າຈະເປັນເໝືອນຮ່ອມພູ,

ແລະເໝືອນຈອມພູສູງ. ພວກເຮົາຕ້ອງນັບຖືຄົນອ່ືນດ້ວຍຄວາມຄິດແບບດຽວກັນ (ຄວາມຮັກ) ແລະຫົວໃຈທ່ີມີຄວາມ

ເອັນດູອັນດຽວກັນ (ຄວາມຮູ້ສຶກ) ເໝືອນດ່ັງພຣະຄຣິດໄດ້ກະທໍາ.

ເທິງຕາຊິງຂອງ 1-10 (ສິບແມ່ນສູງສຸດ), ທ່ານຈະໃຫ້ຄະແນນຕົວເອງເທ່ົາໃດວ່າທ່ານມຄີວາມຮັກ, ຄວາມເອັນດູ,

ແລະຫຼັກຊັຍແບບດຽວກັບທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ມີ? ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີທ່ານຕ້ອງເຮັດໃນອາທິດນ້ີເພື່ອໃຫ້ຄະແນນຂອງທ່ານ

ເພີມ້ຂ້ຶນ?

ຂ້ໍທີ 3-4 ແມ່ນໃຫ້ການສົມທຽບລະຫວ່າງຄຸນຄ່າຂອງສາຍສໍາພັນຝ່າຍໂລກແລະສາຍສໍາພັນທ່ີປາກົດໃນແສງ

ສວ່າງແຫ່ງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຝ່າຍໂລກອາດຈະເວົ້າວ່າພວກເຮົາເປັນຄູ່ແຂ່ງຂັນ-ໂດຍການຫຍ້ໍຫຍັນຄົນ

ອ່ືນໆລົງເພື່ອພວກເຮົາຈະດີກວ່າຄົນອ່ືນໆ. ຝ່າຍໂລກຈະເວົາ້ວ່າພວກເຮົາກ້າວໜ້າໂດຍຫຼອກລວງ-ìໃຫຂ້້ອຍສະແດງ

ໃຫ້ເຈ້ົາເບ່ິງວ່າຂ້ອຍດີກວ່າຄົນອ່ືນອີກ.î ມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກມາດຕະຖານຂອງຝ່າຍ

ໂລກຫຼາຍ. ການຖ່ອມຕົວຕ້ອງເປັນວິຖີຊີວິດຂອງພວກເຮົາເພາະວ່າມັນເປັນວິຖີຊີວິດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະ

ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງພວກເຮົາ. ການຝຶກຊ້ອມການຖ່ອມຕົວໃນຊີວິດຂອງໂບດຈະສ່ົງເສີມກຸ່ມໄດ້ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ 

(ບົດຮຽນອາທິດແລ້ວນ້ີ). ìຖ່ອມຕົວພວກເຮົາເອງຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາບ່ໍເໝືອນກັນກັບການຊັງ-ຕົວເອງ. ການຖ່ອມຕົວ

ແມ່ນທ່າທີທັມມະຊາດຂອງທຸກຄົນທ່ີຍຶດໝັ້ນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ.î

ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍສລຸບວ່າໜ້າທ່ີວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ແລະໂອກາດພົວພັນກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະຄຣິດໂດຍການ

ປະກາດວ່າພວກເຮົາຖືວ່າຄົນອ່ືນໆສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າພວກເຮາົເອງ. ໂປໂລບ່ໍໄດ້ປະຊ່ອງທາງໃຫເ້ຫັນທາງລົບຫຼກືານລົດ

ຄ່າ-ຕົວເອງ. ລາວໄດ້ຂຽນຕ່ໍໄປຢ່າງວ່ອງໄວວ່າພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຫັນຜົນປໂຍດຂອງຄົນອ່ືນໆເໝືອນກັນກັບທ່ີພວກ

ເຮົາເຫ ັນຜົນປໂຍດຂອງພວກເຮົາເອງ.

ໂດຍທ່ີບ່ໍໄດ້ຄິດຍາກ ພວກເຮາົສາມາດເຫັນຫລາຍໆທາງທ່ີພວກເຮົາສາມາດນໍາເຂ້ົາມາຝຶກຊ້ອມໃຫ້ເປັນວິ

ຖີຊີວິດ. ພວກເຮົາສາມາດສຸມຄວາມຕ້ັງໃຈໃສ່ຈຸດດີຂອງການຖ່ອມຕົວໂດຍການອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນອ່ືນໆໄປກ່ອນພວກ

ເຮົາ, ໃຊ້ເວລາໃນການຟັງແລະຍ້ິມ. ຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍໜ້າເຊ່ືອຢູ່ສເມວີ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອບາງຄົນເວົາ້ດູຖູກຫຼືເວົ້າບ່ໍສຸພາບຕ່ໍພະ

ນັກງານບໍຣິການ, ພະນັກງານໂຮງແຮມ, ຫຼພືະນັກງານຕາມຮ້ານຄ້າ. ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງໄດ້ຮບັຄວາມໜູນໃຈເມື່ອຂ້າພະ

ເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ມີບາງຄົນໄດ້ແບ່ງປັນຂອງຂວັນຫຼືຊົດຊ່ວຍຜູ້ທ່ີຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງເຕັມໃຈແລະສຸດຂີດ.

ໃນຖານະເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະພອນຫວຼງຫຼາຍໃນເມື່ອພວກເຮົາຝຶກຊ້ອມການ

ກະທໍາແລະນິສັຍຂອງການຖ່ອມໃຈ.

ແມ່ນຫຍັງຄືທາງທ່ີງ່າຍໆທ່ີທ່ານສາມາດຝຶກຊ້ອມວິຖີຊີວດິຂອງການຖ່ອມຕົວ?

2D ການຖ່ອມຕວົໄດສ້ິດສອນວາ່: (ລູກາ 14:7-11)

ບາງບົດຮຽນທ່ີຝັງຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈໍາຢ່າງລືມບ່ໍໄດ້ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ສ່ວນຫຼາຍບ່ໍແມ່ນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ແຕ່

ແມ່ນໂດຍການເບ່ິງຈາກບາງຄົນທ່ີມີວິທີໂຕ້ຕອບຕ່ໍສະຖານະການອັນຫວາດສຽວ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນພາກ

ໃຕ້ ເມື່ອການແບ່ງແຍກຜິວພັນໄດ້ເປັນພາກສ່ວນນ່ຶງທ່ີບ່ໍດີຂອງຄວາມຄິດຂອງຫຼາຍໆຄົນ. ມັນຍັງຝັງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງ
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ຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ເມື່ອໄດ້ຍິນແມ້ກະທ້ັງພວກທ່ີໄປໂບດເວົ້າດູຖູກຢ່າງເຕັມປາກຕ່ໍຄົນທ່ີມຄີວາມແຕກຕ່າງຈາກພວກເຂົາໃນ

ບາງຢ່າງ. ຂ້າພະເຈ້ົາຖືວ່າມີໂອກາດດີຫຼາຍທ່ີສຸດທ່ີໄດ້ເດີນທາງແລະເຫັນວິທີທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ແລະອວຍພອນແຕ່ລະ

ຄົນຈາກປະເພນີທ່ີແຕກຕ່າງກັນ-ເພາະຄວາມຮັກອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ, ຣິດອໍານາດແລະຊີວິດທ່ີຖືກປ່ຽນແປງໂດຍ

ພຣະຄຸນ. ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງກໍາລັງຮຽນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝແ່ລະການຮັບເອົາການໃຫ້ອະພັຍ

ສໍາລັບຄວາມເສັຽຫາຍແລະອວດສະຫາວຫຼາຍຢ່າງໃນຕົວພວກເຮົາຢ່າງບ່ໍເຈດຕະນາທ່ີຈະສະແດງອອກມາ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ບັນຫາທ່ີທ້າທາຍໃນສັງຄົມໃນສມັຍຂອງພຣະອົງທ່ີໜ້າສັງເກດເຫັນໄດ້ໃນທຸກໆເວລາ ແລະ

ທຸກໆບ່ອນ. ພຣະອົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຟັງເຖິງວິຖີຊີວິດຂອງການພຍາຍາມຈະອອກກ່ອນຄົນອ່ືນໂດຍຊອກຫາບ່ອນນ່ັງທ່ີດີ

ທ່ີສຸດ (ບ່ອນສໍາຄັນໃນສະຖານທ່ີມີການກິນລ້ຽງຫຼຊຸືມແຊວ). ມັນເປັນການຂາຍໜ້າເມື່ອທ່ານຖືກປ່ຽນບ່ອນກັບຜູ້ອ່ືນທ່ີ

ມີຕໍາແໜ່ງສູງຫຼສໍືາຄັນກວ່າ. ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫຄໍ້າອຸປມາ (ເຣ່ືອງທ່ີມຄີວາມໝາຍອັນດີຝ່າຍຈິດວິນຍານແລະສອນກ່ຽວ

ກັບຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ). ໃນເຣ່ືອງນ້ີ, ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າມັນດີກວ່າທ່ີອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນອ່ືນລ່ືນ

ກາຍພວກເຮົາ. ອັນນ້ີບ່ໍແມ່ນຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ຕົວເອງຕົກຕ່ໍາແຕ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການຍົກຄົນອ່ືນຂ້ຶນກ່ອນ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແບບງ່າຍໆໃນການເຮັດຕາມຊ່ຶງກວມລວມທຸກໆດ້ານໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ຈ່ົງ

ໃສ່ໃຈວ່າຫຼັກການທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ບອກໃນຂ້ໍທີ 11 ກ່ຽວກັບຜູ້ທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າຕົນເອງ ຊ່ຶງເປັນຄວາມຈິງໃນທຸກໆດ້ານ

ຂອງຊີວິດ. ສ່ິງນ້ີແນ່ນອນທ່ີສຸດທ່ີເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນບ່ອນທ່ີທໍາງານ. ທ່ານຕ້ອງສໍານຶກວ່າຄົນອ່ືນໆເຂົາກໍາລັງເບ່ິງທ່ານ

ສເມເີຖິງຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີພຣະຄຣິດໄດ້ກະທໍາໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ເພື່ອນຝູງຂອງທ່ານ, ລູກເຕ້ົາ, ຫຼານເຫຼັນ, ເພື່ອນ

ຮ່ວມງານ, ເພື່ອນບ້ານ, ຄົນທ່ີທ່ານພົບພຽງຊ່ົວຄາວ, ຫຼືພວກທ່ີໃຊ້ຊີວິດຂອງເຂົາຜ່ານກາຍກັບຊີວິດຂອງທ່ານເປັນເວ

ລາຫຼາຍປີ ພວກເຂົາກໍາລັງຮຽນກ່ຽວກັບການຖ່ອມຕົວໂດຍເບ່ິງຕົວທ່ານ.

3. ຕວົຢາ່ງການຖ່ອມຕວົ: (ໂຢຮັນ 13:3-5, 14-15)

ເປັນໜ້າທ່ີວຽກງານບາງຢ່າງທ່ີຕ້ອງໃຊ້ມາຣະຍາດຕ່ໍໜ້າຝູງຊົນ. ມຫີຼາຍຄົນບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຊ່ອຍຕົນເອງໄດ້

ແຕ່ຕ້ອງປະຕິເສດໜ້າທ່ີສະເພາະບາງຢ່າງ, ບ່ໍວ່າຈະສໍາຄັນຫຼາຍປານໃດກໍຕາມ. ມລີາຍການນ່ຶງທ່ີມຄີວາມນິຍົມຫຼາຍ

ໃນໂທຣະທັດທ່ີມີຊ່ືວ່າງານເປ້ືອນເປິແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໄດ້ເຫັນວຽກງານຫຼາຍໆຢ່າງ-ແລະພວກທ່ີເຮັດວຽກນ້ັນ-ໃນ

ທັສນະຂອງຄວາມສວ່າງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.

ແມ່ນຫຍັງຄື ìງານເປ້ືອນເປິî ທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ກະທໍາທ່ີເປັນຕົວຢ່າງຂອງການຖ່ອມຕົວເພື່ອຮັບໃຊ້ຄົນ

ອ່ືນໆໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ?

ພຣະເຢຊູໄດ້ຮູ້ທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນກັບພຣະອົງ. ພຣະອົງຍັງຮູ້ອີກວ່າແມ້ກະທ້ັງເພື່ອນໃກ້ຊິດຂອງ

ພຣະອົງກໍຈະຫັກຫຼັງ, ປະຕິເສດ, ແລະຫັນໜີຈາກພຣະອົງໃນເວລາທ່ີພຣະອົງຈະອາສັຍຄວາມເປັນມິດຈາກພວກເຂົາ.

ໃນຄືນກ່ອນທ່ີພຣະເຢຊູຈະຖືກຄຶງທ່ີໄມກ້າງແຂນ (ການຮູ້ຈັກວ່າຕ້ອງເຊ່ືອຟັງທຸກຢ່າງຕ່ໍແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບ

ຄວາມລອດພົ້ນບາບຂອງພວກເຮົາ), ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງສ່ິງນ່ຶງທ່ີຊ່ືຕົງຕ່ໍເປ້ົາໝາຍແລະເປັນພາບພົດຕົວຢ່າງຂອງ

ຄວາມຖ່ອມຕົວ.

ຂ້າທາດໄດ້ເຮັດວຽກການທ່ີຕ່ໍາຕ້ອຍ. ຜູ້ມີຕໍາແໜ່ງຕ່ໍາທ່ີສຸດຂອງຂ້າທາດໄດ້ເປັນຜູ້ລ້າງຕີນໃຫ້ແຂກເຮືອນ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການທ່ີພຣະອົງຮັກແລະໃຫ້ກຽດຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງຫຼາຍຊ່ໍາໃດ, ຮັກແລະໃຫ້ກຽດຕ່ໍ

ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດໃນຟ້າສວັນຂອງພຣະອົງຫຼາຍຊ່ໍາໃດໂດຍຮັບເອົາຕໍາແໜ່ງຕ່ໍາທ່ີສຸດຂອງຂ້າທາດ. ພຣະອົງໄດ້ສະ

ແດງຄວາມໝັ້ນໃຈທ່ີພຣະອົງມີໃນພຣະບິດາ. ພຣະອົງໄດ້ຈັບເອົາຜ້າແພ, ມັດຄຽນແອວພຣະອົງເອງ, ແລະຫຼັງຈາກນ້ັນ

ກໍຖອກນ້ໍາໃສ່ຊາມ. ພຣະອົງໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີຖ່ອມຕົວໂດຍການລ້າງຕີນພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູ
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ໄດ້ກະທໍາສ່ິງນ້ີບ່ໍແມ່ນເພື່ອນໍາຄວາມສົນໃຈໃສ່ຕົວພຣະອົງເອງ, ແຕ່ເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງຂອງຄວາມຮັກທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງມີຕ່ໍ

ພວກເຮົາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫຕົ້ວຢ່າງແກ່ພວກເຮົາ; ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບໃຊ້ຊ່ຶງກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວ.

ໃນທາງໃດແດ່ທ່ີທ່ານຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວ? ທ່ານຈະເພີ້ມການຮັບໃຊ້ແບບນ້ີຢ່າງໃດໃນອາທິດນ້ີ?

ຖ້າທ່ານຫາກຢຸດຈັກສອງສາມນາທີຄິດເຖິງແຕ່ລະຄົນໃນໂບດຂອງທ່ານ ຜູ້ທ່ີຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍ

ຄວາມຖ່ອມຕົວ, ທ່ານອາດຈະພາກພູມໃຈຫຼາຍ. ຖ້າທ່ານໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າມີໃຜແດ່ໄດ້ອອກໄປຢ້ຽມຄົນໃນໂຮງໝ,ໍ

ເຮືອນຄົນເຖ້ົາ, ສະຖານທ່ີເບ່ິງແຍງສຸຂພາບ, ຫຼຊົືດຊ່ວຍພວກທ່ີກໍາລັງປ່ຽນແປງຊີວິດ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການໜູນ

ໃຈ. ຖ້າວ່າທ່ານໄດ້ສັງເກດເບ່ິງຈໍານວນບຸກຄົນຜູ້ທ່ີໃຫ້ເວລາແລະຊັບສິນຂອງພວກເຂົາເອງໄປຮັບໃຊ້ (ດ່ັງເຊ່ັນພວກກູ້

ພັຍທໍາມະຊາດ), ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບກຽດທ່ີທ່ານໄດ້ເຫນັເນ້ືອໜັງທ່ີບາດແລະເລືອດທ່ີຫລ່ັງໄຫລຂອງແຕ່ລະຄົນທ່ີ

ເປັນຕົວຢ່າງໃນການຖ່ອມຕົວຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆໃນພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ.

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໂອກາດພິເສດໃນການຮຽນຮູວ້ິທີການຮັກ, ໄວວ້າງໃຈ, ແລະຟັງຄວາມພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫພ້ົ້ນ

ຂອງພວກເຮົາ. ນ່ຶງໃນຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີອັນສຸດຍອດໃນວິຖີຊີວິດຂອງການຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູແມ່ນການຮຽນເຮັດຕາມ

ຕົວຢ່າງຂອງພຣະອົງໃນການຖ່ອມຕົວ. ພວກເຮົາມີເສຣີພາບທ່ີຈະຮູ້ຈັກຕໍາແໜ່ງຂອງພວກເຮົາໃນພຣະອົງແລະຖ່ອມ

ຕົວລົງຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ.

ບົດຮຽນຊວີິດ

ພຣະເຢຊູໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງທ່ີສົມບູນແບບຂອງການຖ່ອມຕົວລົງ. ພຣະອົງໄດ້ສະແດງເປັນຕົວຢ່າງອັນສຸດຍອດ

ຂອງການຖ່ອມຕົວທ່ີພຣະອົງໄດ້ສະລະສິດທິເທິງບັນລັງຂອງພຣະອົງພຣະສະງ່າຣາສີແລະໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ສໍາ

ລັບຜູ້ທ່ີໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງ.

ພຣະເຢຊູທ້າທາຍພວກເຮົາໃຫ້ເດີນໃນທາງທ່ີບ່ໍມີຄົນຢາກທຽວຂນະທ່ີຕິດຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະອົງແລະພັດ

ທະນາວິຖີຊີວິດທ່ີຄ້າຍຄືກັບພຣະອົງໃນການຖ່ອມຕົວ. ພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດຢ່າງນ້ີໄດ້ແນວໃດ?

 ໂດຍປະຕິບັດຕ່ໍຊ່ຶງກັນແລະກັນເໝືອນດ່ັງພຣະຄຣິດໄດ້ປະຕິບັດຕ່ໍພວກເຮົາ-ດ້ວຍກຽດສັກສີ, ໃຫ້ກຽດ, ແລະ

ຈົງຮັກພັກດີ.

 ໂດຍການຝຶກຊ້ອມຄວາມຖ່ອມຕົວແທນທ່ີຈະອວດອ່ົງທະນົງຕົວໃນການຊອກຫາຕໍາແໜ່ງຕ່າງໆຂອງຖານະ.

ຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະຄຣິດສາມາດປະສົບກັບຜົນປໂຍດຂອງການຖ່ອມຕົວຂນະທ່ີພວກເຮົາອາສາສມັກ ສວຍ

ໂອກາດເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ຢູ່ທາງເບ້ືອງຫຼັງແລະຫຼາຍໆຄ້ັງກໍເຮັດຢ່າງເກືອບບ່ໍມຄົີນຮູ້ຈັກຫຼືຮັບຊາບນໍາ.

 ໂດຍການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົວເອງເສັຽກ່ອນເຖິງຜົນປໂຍດຕ່າງໆຂອງການຖ່ອມຕົວ.

ການຮູ້ຈັກວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບວຽກງານຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາມເີສຣີພາບສະແດງຄວາມຖ່ອມຕົວ

ແບບດຽວກັນຕ່ໍໜ້າຄົນອ່ືນໆ. ໃຫ້ໃຊ້ບາງເວລາໃນອາທິດນ້ີອ້ອນວອນອະທິຖານສໍາລັບໂອກາດທ່ີຈະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ

ໃນທາງທ່ີຄ້າຍຄືກັບຂອງພຣະຄຣິດທ່ີໄດ້ສິດສອນທ່ານ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ມັດທາຍ 25

ົດຮຽນນີ້ມຜີົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ

ົດຮຽນນ້ີຈະທ້າທາຍທ່ານໃຫ້ຊອກຫາຫົນທາງ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງ

ລະໄດ້ຮຽກເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ໃຊ້ສ່ິງໃດ

ຊ້ ìຜູ້ເລັກນ້ອຍເຫຼົ່ານ້ີî (ມັດທາຍ 25:

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ຸກໆຄໍາແປຂອງຄໍາວ່າຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ໄດ້

ີ, ອໍານາດ, ຄວາມສາມາດ, ຫຼືຊ່ືສຽງ.

ານ. ພວກເຮົາຕ້ອງຊອກຫາຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່

ທ່ານເຄີຍມປີະສົບການທ່ີຈະຕອງຮຽນ

ີ່ສອນກ່ຽວກັບການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ, ສຶກສາ

້ອງຮຽນໃນຖາມກາງຄວາມຈິງຂອງຊີວິດ

ແມ່ນຫຍັງຄືບາງປະສົບການຂອງຊີວິດ

່ານໄດ້ຮຽນມາແລ້ວ?

ຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງເຫັນການໃຊ້ຊີວິດ

ມັຽຂອງຂ້າພະເຈ້ົາມີພຍາດແອວໄຊມເມີ 

ດືອນທ່ີຜົວຂອງເພິ່ນ (ບົວລະບັດຢ່າງເອົາ

ດງກິຣິຍາແລະປະຕິບັດແບບຂ້າໃຊ້ 24

ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນແລະສະແດງການ

ື່ນໆ-ເປັນພິເສດ ìພວກທ່ີຕ່ໍາຕ້ອຍເຫຼົ່ານ້ີ

ື່ນຍິນດີຂອງການສະແດງວິຖີຊີວິດຂອງ

ມີອັນໃດແດ່ຂອງການກະທໍາປະຈໍາວັນ

ຫ້ພຣະເຢຊູປາກົດອອກໃນວຖີິຊີວິດຂອງ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທດິ ທ ີ16 ມົກຣາ 2011 (16-1-2011)

ວຖິຊີວີິດຂອງການຮບັໃຊ້

25:19-21, 29, 34-40; ມາຣະໂກ 10:42-45

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ

ຫົນທາງຕ່າງໆເພອຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ.

ຂອງການຮັບໃຊ້. ພຣະເຢຊູໄດ້ຍົກຄຸນຄ່າແລະຄວາມສໍາຄັນ

ໃດກໍຕາມທ່ີພຣະອົງໄດ້ປະທານແກ່ພວກເຮົາໃນການຮັບໃຊ້,

:40).

ໄດ້ຖືກສິດສອນຈາກສັງຄົມຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຕ້ັງໃນຈຸດສູນກາງຂອງ

. ພວກທ່ີໄລ່ຕິດຕາມຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແບບນ້ີຄ້ົນພົບວ່າມັນ

ໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາໃນສາຍຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຊ່ຶງພບົຢູ່ໃນ

ຮຽນບາງຢ່າງທ່ີທ່ານຄຶດວ່າທ່ານໄດ້ຮູເ້ຣ່ືອງນ້ັນແລ້ວບ່ໍ? ມນັ

ສຶກສາພຣະຄັມພ,ີ ແລະການປະກາດຂ່າວປະເສີດ. ມັນເປັນ

ຈິງຂອງຊີວິດ.

ຊີວິດທ່ີທ່ານກໍາລັງປະເຊີນທ່ີທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮຽນວິທີເອົາໄປ

ຊີວິດແບບນໃນາຍໆທາງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍຮູ້ຈັກແບບສ່ວນຕົວ

ເມີ (ຕົວສ່ັນ). ພວກເຮາົໄດ້ຍ້າຍເພິ່ນມາຢູ່ໃນເຮືອນພວກເຮົາ

ເອົາໃຈໃສ່) ໄດ້ເສັຍຊີວິດຢ່າງກະທັນຫັນ. ເມຽັຂອງຂ້າພະ

24 ຊ່ົວໂມງຕ່ໍມື້ 7 ມືຕ່ໍ້ອາທິດ ມັນຄ້າຍຄືແນວນ້ັນ.

ການເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້, ແລະພຣະອົງຄາດຫວັງແລະຈັດຕຽມພວກ

ນ້ີ.î ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຄ້ົນພົບໂອກາດຕ່າງໆ

ຂອງການຮັບໃຊ້.

ວັນຂອງທ່ານທ່ີສະແດງເຖິງຊີວິດການຮັບໃຊ້? ແມນ່ຫຍັງທ່ີ

ຂອງທ່ານ?

ສໍາຄັນຂອງການຮັບໃຊ້

, ເປັນພເິສດແມ່ນຮັບ

ກາງຂອງຄວາມມັ່ງ

ມັນວ່າງເປ່ົາແລະບ່ໍຍືນ

ໃນການຮັບໃຊ້.

ມນັກໍເປັນອີກເຣ່ືອງນ່ຶງ

ເປັນສ່ິງສົດໆໃໝ່ໆທ່ີ

ໄປຝຶກແອບໃນສ່ິງທ່ີ

ຕົວມາກອນ. ແມ່

ເຮົາຫຼັງຈາກສອງສາມ

ຂ້າພະເຈ້ົາ, ແຄເຣັນ, ສະ

ພວກເຮົາໃຫ້ຮັບໃຊ້ຄົນ

ຕ່າງໆອີກເພື່ອຄວາມຊົມ

ທ່ີທ່ານຕ້ອງປ່ຽນແປງ
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ສຶກສາພຣະຄມັພີ

1. ຄາໍແປໃໝຂ່ອງຄວາມຍິງ່ໃຫຍ:່ (ມາຣະໂກ 10:42-45)

ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງໃຫ້ທ່ົວລໍາດັບຕໍາແໜ່ງຕ່າງໆຫ ຼ ືຫົວເຣອງຕ່າງໆທ່ີຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງອໍານາດ, ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່, ຫຼື

ພະລັງ. ມທີາງນ່ຶງໃນການເຫັນສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີໄດດີແມ່ນໃຫ້ຄິດເບ່ິງລະດັບອໍານາດການປົກຄອງຫຼພືວກນັກການເມືອງ. ສໍາ

ລັບພວກທ່ີໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃນຫ້ອງການຂອງປະເທດ, ຂອງຣັດ, ຫຼພືວກປົກຄອງຂອງເມືອງ, ລ້ວນແຕ່ເປັນລໍາດັບຂ້ັນ.

ຕໍາແໜ່ງນ່ຶງຕ້ອງໃຫ້ລາຍງານແລະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍອີກຜແນກອ່ືນ. ໃນວົງການທຸຣະກິດ, ລູກຈ້າງແຕ່ລະຄົນມີຕໍາແໜ່ງ

ສະເພາະເຈາະຈົງ, ແລະລູກຈ້າງແຕ່ລະຄົນພົວພັນກັນແລະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍນາຍຈ້າງຫຼືຫົວໜ້າ.

ນ້ີແມ່ນວິທີກະທໍາການຂອງທຸກສ່ິງ. ໃນລະບົບນ້ີ, ຕໍາແໜ່ງນ່ຶງກໍຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າຫຼືສໍາຄັນກວ່າອີກຕໍາແໜ່ງອ່ືນ.

ລະບົບນ້ີຄໍາແປຂອງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແມ່ນຕໍາແໜ່ງຫຼບຸືກຄົນທ່ີຢູ່ສູງສຸດຍອດ.

ພວກທ່ີຕິດຕາມພຣະເຢຊູກໍໄດ້ພຍາຍາມຫາວິທີຊອກຫາວ່າແມ່ນຜູ້ໃດສໍາຄັນໃນຖ້າມກາງພວກເຂົາ. ພຣະ

ເຢຊູໄດ້ໄຊ້ ìຄວາມຄິດແບບຊາວໂລກî ຂອງພວກເຂົາມາທ້າທາຍພວກເຂ ົາໃຫ້ເລ້ີມຄິດກ່ຽວກັບຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ອັນແທ້

ຈິງ. ພຣະອົງໄດ້ຮ້ອງເຕືອນໃຫ້ລະວັງທາງຝ່າຍຂອງໂລກ (ຕ່າງຊາດ) ທ່ີໄດ້ປະພຶດປະຕິບັດຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ໂດຍໜ້າທ່ີ

ຕໍາແໜ່ງຫຼວືຽກງານຂອງພວກເຂົາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນແຈ້ງເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີປະຊາຊົນໃນຣາຊອານາຈັກ

ຂອງພຣະເຈ້ົາຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດແລະເດີນໄປໃນທາງທ່ີບ່ໍມໃີຜຢາກທຽວ.

ການຊອກຫາວິທີທ່ີຈະຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າກັນຊ່ຶງມນັເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໃນໂບດສມຍັນ້ີກັບພວກຕິດຕາມພຣະ

ເຢຊູໃນສມັຍຂອງພຣະອົງບ່ໍ? ເປັນຫຼບ່ໍືເປັນ? ຖ້າເປັນ, ແມ່ນຫຍັງທ່ີທ່ານສາມາດປ່ຽນແປງ?

ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຄໍາແປໃໝຂ່ອງຄໍາວ່າຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່. ພຣະອົງໄດ້ປະກາດແລະໄດ້ສະແດງຢ່າງຄົບຖ້ວນວ່າ

ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ໄດ້ຖືກແປໃນກົດເກນຂອງການເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້-ບ່ໍແມ່ນຂ້ຶນກັບການຍຶດໝັ້ນໃນຕໍາແໜ່ງແຕ່ຢ່າງດຽວ. ຖ້າ

ທ່ານໄດ້ບັງເກີດໃໝ່ໂດຍຄວາມເຊ່ືອເຂ້ົາສູ່ແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ, ການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆໃນລັກສະນະດຽວກັນກັບ

ພຣະຄຣິດໄດ້ຮັບໃຊ້ແມ່ນມາດຕະຖານສໍາລັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແຕ່ລະຄົນ. ພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກໃຈຂອງພວກເຮົາ. ພຣະວິນຍານບໍຣິ

ສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາເອົາພວກເຮົາປະໄວໃ້ນຕໍາແໜ່ງທ່ີໃຫຮ້ັບພຣະພອນໂດຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຕ່ໍທຸກໆຄົນ.

ເມື່ອໃດເປັນເວລາທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບພຣະພອນໂດຍການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ? ແມ່ນຫຍັງຄືຕົວຢ່າງ?

ແບບຢ່າງສໍາລັບການຮັບໃຊ້ແມ່ນການສະແດງອອກຂອງພຣະເຢຊູເປັນຂ້າທາດຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ. ຂ້າພະເຈ້ົາ

ເຄີຍໄດ້ເຫັນດ່ັງນ້ີ ìເວາແບບຂ້າທາດî ສໍາລັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແມ່ນພາບພົດແບບຝ່າຍລົບ. ຂ້າທາດແມ່ນນ່ຶງໃນຈໍານວນປະ

ສົບການອັນຊ່ົວຮ້າຍທ່ີສຸດທ່ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນ. ແຕ່ວ່າ, ເມື່ອໄດ້ເບ່ິງຜ່ານຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ, ການເປັນ

ຂ້ອຍຂ້າກໍໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໃນທາງບວກ. ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງຮັກພຣະບິດາແລະທ່ີພຣະອົງມີ

ຄວາມຮັກສໍາລັບໂລກໂດຍທ່ີພຣະອົງໄດ້ສະລະຊີວິດຂອງພຣະອົງໃຫເ້ປັນເໝືອນຂ້ອຍຂ້າສໍາລັບພວກເຮົາ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດທຸກວິທີທາງທ່ີຈໍາເປັນ-ພຣະອົງໄດ້ຈ່າຍຄ່າອັນແສນແພງເພື່ອໄຖ່ພວກເຮາົ. ເພື່ອໃຫພ້ົບ

ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະເປ້ົາໝາຍອີກໃໝພ່ຣະເຢຊູໄດ້ລະບາຍຢ່າງເຕັມໃຈໂດຍການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ ແທນທ່ີຈະໃຫ້

ຄົນອ່ືນຮັບໃຊ້ນ້ັນແມ່ນສ່ິງທ່ີໜ້າງຶດງໍ້ສໍາລັບພວກເຮົາ. ເຊ່ັນດຽວກັນ, ມັນຈະເປັນການເປີດຕາໃຫ້ເຫັນຫຼາຍໆທາງທ່ີສາ

ວົກໂປໂລໄດ້ອ້າງເຖິງເປັນຂ້າທາດ, ຫຼຂ້ືອຍຂ້າຮັບໃຊ້, ຂອງພຣະຄຣິດ. ການໃກ້ຊິດທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຕິດກັບພຣະຄຣິດ,

ຍ່ິງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມອງເຫັນຄວາມຮັກແທ້ຈິງແລະຄວາມເອັນດູຂອງພຣະຄຣິດໃນການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ.

2. ສວຍເອາົໂອກາດຂອງທາ່ນ: (ມັດທາຍ 25:19-21, 29)

ພຣະເຢຊູໄດ້ເຂ້ົາໃຈຢ່າງຖ້ວນທ່ີໃນຄວາມຕ້ັງໃຈ, ເປ້ົາໝາຍ, ແລະຜົນຂອງການຮັບໃຊ້. ພຣະອົງເປັນຕົວຢ່າງ



3

ໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາສເມີ. ພຣະອົງຍັງໄດ້ສິດສອນກ່ຽວກັບການຮັບໃຊ້ໃນທາງໂລດໂຜນແລະໃນທາງຊ່ືຕົງ. ພຣະ

ເຢຊູມີຫຼາຍຄ້ັງກໍໄດ້ໃຊ້ຄໍາອຸປມາໃນການສອນ. ຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງເງິນຕາລັນຕົນໄດ້ໃຊ້ໃນມັດທາຍ 25:14-30. ປະເພ

ນີຂອງພວກເຮົາແປຄໍາວ່າຕາລັນຕົນວ່າຄວາມສາມາດຫຼືພອນສວັນ (ດ່ັງເຊ່ັນຫຼີ້ນດົນຕຣີ, ການກ່າວປາສັຍຕ່ໍຊຸມນຸມ,

ການສິດສອນ, ສິນລະປະ, ແລະກິລາຕ່າງໆ). ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ຄໍາວ່າ ຕາລັນຕົນ ໃນຄວາມໝາຍທ່ີບອກເຖິງຈໍານວນ

ຂອງເງິນ (ຈໍານວນເງິນໃນຄໍາອຸປມາແມ່ນຫຼວງຫຼາຍ). ເຣ່ືອງເລ່ົາຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ສຸມຄວາມສົນໃຈໃສ່ສາມຄົນທ່ີໄດ້

ຮັບເງິນຕາລັນຕົນຈໍານວນທ່ີແຕກຕ່າງກັນພ້ອມດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງທ່ີພວກເຫຼົ່ານ້ີຈະໄດ້ລົງທຶນ ແລະອາດຈະນໍາກັບ

ຄືນມາໃນສ່ິງພວກເຂົາໄດ້ຄືນມາ.

ແມ່ນຫຍັງທ່ີພຣະເຢຊູປະທານໃຫ້ແກ່ທ່ານທ່ີພຣະອົງຄາດຫວັງໃຫ້ທ່ານລົງທຶນໃນການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ? ທ່ານເຮັດ

ດີສ່ໍາໃດໃນການຕິດຕາມສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູຄາດຫວງັໃຫ້ທ່ານເຮດັ?

ຂ້ໍທີ 19-21 ບັນລະຍາຍສະຖານທ່ີເກີດເຫດ (ຜູ້ທ່ີແຈກເງິນຕາລັນຕົນ) ເລ້ີມຕ້ົນໃນການໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບການ

ກັບມາ. ແນ່ນອນທ່ີສຸດວ່າມັນມີຫຼາຍໆດ້ານໃນການນໍາມາແປໃຊ້ຈາກເຣ່ືອງທ່ີມີພະລັງອັນນ້ີ. ແຕ່ວ່າຜູ້ນ່ຶງມັນເປັນການ

ສ່ວນຕົວແລະຊ່ືຕົງສໍາລັບພວກເຮົາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ປະທານໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນໃຫ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງໂດຍການ

ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ. ບາງຢ່າງເຫຼົ່ານ້ີແມ່ນໂດຍຕົງແລະເຫັນຢ່າງຊັດແຈ້ງ. ພວກເຮົາຖືກຄາດໝາຍໃຫ້ເອົາສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູ

ໄດ້ກະທໍາສໍາລັບພວກເຮົາແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນ.

ໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາຈັກໜ້ອຍນ່ຶງສຸມລວມໃສ່ຈຸດນ່ຶງຂອງຄວາມຈິງຫຼາຍໆຢ່າງຈາກຂ້ໍພຣະຄໍາເຫຼົ່ານ້ີ. ພຣະ

ເຢຊູຄາດຫວັງໃຫ້ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆໃນທາງດຽວກັນກັບພຣະອົງໄດ້ຮັບໃຊ້. ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດຕ່ໍພວກທ່ີບ່ໍ

ສາມາດປະຕິບັດຕ່ໍພວກເຂົາເອງ. ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄປລົງທຶນໃນພວກທ່ີພຣະເຈ້ົາຮ້ອງວ່າມຄ່ີາ

ແຕ່ຫຼາຍຄ້ັງຖືກມອງຂ້າມຫຼືຖືກປະຕິເສດຈາກສັງຄົມ.

ຄວາມຈິງອັນປະຕິເສດບ່ໍໄດ້ທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນຈາກຂ້ໍພຣະຄໍາເຫຼົ່ານ້ີ. ຜູ້ທ່ີຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ (ສັດຊ່ືຕ່ໍຂອງເລັກ

ນ້ອຍ) ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນກັບໂອກາດຫຼວງຫຼາຍແລະພຣະພອນຕ່າງໆ. ຖ້າວ່າທ່ານສວຍເອົາໂອກາດຕ່າງໆໃນການຮັບ

ໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ພຣະອົງຈະເປີດຕາຂອງທ່ານ, ເປີດຫົວໃຈຂອງທ່ານ, ແລະເວລາຂອງທ່ານຊ່ວຍຄົນອ່ືນໆ. ຄວາມ

ຈິງອັນນ່ຶງຄືທ່ານຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນເພາະວ່າທ່ານໄດ້ຮັບໃຊ້.

ແມ່ນຫຍັງຄືສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງພຣະພອນຂອງພວກເຮາົແລະການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ?

ໂອກາດຂອງການຮັບໃຊ້ບາງຢ່າງຈະຕົກມາໃສ່ຕັກຂອງພວກເຮົາໂລດ. ບາງຢ່າງກໍຈະຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານຕິດ

ຕາມຫາພວກມັນ. ແຕ່ບາງຢ່າງກໍແມ່ນຜົນຂອງ ìການນັດໝາຍຈາກເບ້ືອງເທິງî-ບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຮວບຮວມວາງແຜນ

ຊີວິດຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ຖືກບ່ອນແລະຖືກເວລາສໍາລັບພຣະອົງເພືອ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຫັນຂນະທ່ີພຣະອົງທໍາງານຢູ່.

ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງນ່ຶງຂອງໂອກາດການຮັບໃຊ້ທ່ີຕົກມາໃສ່ຕັກຂອງທ່ານ? ແມ່ນຫຍັງຄືຕົວຢ່າງອັນນ່ຶງຂອງໂອກາດ

ການຮັບໃຊ້ທ່ີເປັນຜົນມາຈາກການນັດໝາຍຈາກເບ້ືອງເທິງ?

ພວກເຮົາຕ້ອງລະວັງການໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບກຽດສໍາລັບສ່ິງທ່ີພຣະອົງສາມາດກະທໍາເທ່ົານ້ັນແລະສໍາລັບທາງ

ຕ່າງໆທ່ີພຣະອົງທໍາງານຜ່ານໂອກາດທ່ີພຣະອົງປະທານໃຫ້. ອີກຢາງພວກເຮົາຍັງຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ສັດຊ່ືໃນການໃຊ້ພອນ

ສວັນທ່ີພຣະອົງໄດ້ປະທານແກ່ພວກເຮົາອີກດ້ວຍ.

3. ຮບັໃຊພ້ວກຕໍ່າຕ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ (ມັດທາຍ 25:34-40)

ໃນເຣ່ືອງນ້ີພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາອັນນ່ຶງທ່ີຊ່ືຕົງກ່ຽວກັບຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນ

ເຖິງພວກທ່ີໄດ້ນໍາສ່ິງມາເພີມ້ເຕີມຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຫຼາຍຂ້ຶນ- ແລະພວກທ່ີເລືອກທ່ີຈະ
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ເບ່ິງຂ້າມໂອກາດຕ່າງໆກໍຈະພບົກັບການຂາດເຂີນ. ຫຼັງຈາກນ້ັນພຣະອົງກໍໄດ້ເນ້ັນໃສ່ທັມມະຊາດຂອງຣາຊອານາຈັກ

ພຣະບິດາເຈ້ົາ. ພຣະອົງໄດ້ເຕືອນສະຕິໃຫ້ເຫັນການຮັບມໍຣະດົກທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ສໍາລັບພວກຮັບໃຊ້ທ່ີເຊ່ືອຟັງ.

ພຣະອົງກ່າວວ່າ, ìແມ່ນຫຍັງກໍຕາມທ່ີທ່ານໄດ້ເຮັດຕ່ໍພວກຕ່ໍາຕ້ອຍເຫຼົ່ານ້ີ (ອຶດຫິວ,ແປກໜ້າ, ເປືອຍກາຍ, ໃນຄຸກ)

ທ່ານໄດ້ເຮັດສໍາລັບເຮົາ.î

ການລຽງລໍາດັບຂອງພຣະເຢຊູກ່ຽວກັບ ìພວກຕ່ໍາຕ້ອຍເຫຼົ່ານ້ີî ມັນບ່ໍແມ່ນມີກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດ. ພວກຕ່ໍາ

ຕ້ອຍເຫຼົ່ານ້ີໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາລວມທັງພວກທ່ີອຶດຫິວອາຫານ, ກະຫາຍນ້ໍາ, ຢູ່ໃນຄຸກ, ຫຼຂືາດທ່ີຢູ່ອາສັຍ; ມັນຍັງ

ລວມທັງພວກເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງທ່ີຖືພາ, ພວກລັກໜີຈາກຄອບຄົວ, ພວກທ່ີຂາດໂອກາດ, ເດັກໃນທ້ອງທ່ີບ່ໍມໂີອກາດເກີດ,

ພວກທ່ີຖືກກັກຂັງຢູ່ເຮືອນ, ແລະພວກທ່ີເຈັບປ່ວຍ . ຈໍາພວກຄົນເຫຼົ່ານ້ີເປັນຕົວແທນໃຫ້ຫຼາຍໆກຸ່ມທ່ີຖືກປະປ່ອຍ, ເບ່ິງ

ຂ້າມ, ແລະພວກທ່ີຂາດຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຖ້າມກາງພວກເຮົາ.

ມຕົີວຢ່າງຫຍັງແດ່ໃນພວກຕ່ໍາຕ້ອຍເຫຼົ່ານ້ີທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ທ້າທາຍທ່ານໃຫ້ຮັບໃຊ້ໃນບາງທາງ?

ເຣ່ືອງທ່ີພຣະເຢຊູເລ່ົາກ່ຽວກັບແກະແລະແບ້ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູເອົາຈິງເອົາຈັງໃນເຣ່ືອງນ້ີເມື່ອ

ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ພວກເຮົາໃຫ້ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ-ເພາະວ່າໃນການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ (ຄືກັນກັບພຣະອົງໄດ້ກະ

ທໍາໃນເວລານ້ັນແລະເໝືອນທ່ີພຣະອົງຈະກະທໍາໃນເວລານ້ີ) ພວກເຮົາກໍຮັບໃຊ້ພຣະອົງໂດຍຕົງ.

ບົດຮຽນຊວີິດ

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໂອກາດໃຫ້ເດີນຕາມທາງທ່ີບ່ໍມຄົີນຢາກທຽວຂນະທ່ີພວກເຮົາວາງຕີນລົງໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງ

ພວກເຮົາແລະຮັບໃຊ້ແລະເປັນພຍານແກ່ຄົນອ່ືນໆ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນຮັບໃຊ້ຕ່ໍຄົນທ່ີບ່ໍສາມາດເຮັດຕອບແທນເຮົາ

ຄືນໄດ້. ພວກເຮົາຮຽນຮູວ້່າການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆກໍແມ່ນການຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແທ້.

ແມ່ນຫຍັງຄືບາງທາງທ່ີຂ້ອຍສາມາດຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໃນໂບດ(ທ້ອງຖ່ິນ)ຂອງຂ້ອຍ?

 ກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ໂດຍການຊົດຊ່ວຍໃນພັຍທັມມະຊາດຕ່າງໆ. ພວກອາສາສມັກກູ້ພັຍມາຈາກ

ໂບດຕ່າງໆທັງໂບດນ້ອຍແລະໃຫຍ່ທ່ີເຮັດວຽກເໝືອນຂ້ອຍຂ້າ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວມັນເປັນການຮັບໃຊ້ທ່ີຢູ່

ໃຕ້ການຮັບຮູ້ຂອງຄົນທ່ົວໄປ. ຄົນອ່ືນໆອີກຈົນນັບບ່ໍຖ້ວນທ່ີຢູ່ບ້ານແຕ່ກໍສ່ົງຊັບສິນແລະສນັບສນູນດ້ວຍຄໍາ

ອະທິຖານຂນະທ່ີພວກເຫຼົ່ານ້ີຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ.

 ກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ໂດຍການສອນພວກທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບທ່ານຜູ້ທ່ີມີຂອບເຂດຈໍາກັດໃນການໃຊ້ພາສາ

ອັງກິດຂອງພວກເຂົາ. ການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາທ່ີມໂີອກາດເຕີບໂຕແມ່ນການສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ເປັນພາສາທ່ີ

ສອງ. ນ້ີແມ່ນໂອກາດອັນນ່ຶງຄືພວກທ່ີເຊ່ືອສາມາດສ້າງສາຍສໍາພັນກັບແລະແບ່ງປັນການປະຕິບັດທ່ີຕ້ອງ

ການຢ່າງຍ່ິງ.

 ກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ໂດຍການໄປຢ້ຽມຢາມພວກທ່ີຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນຄຸກຫຼືເຮືອນຈໍາ. ພວກຜູ້ໃຫຍ່ສາ

ມາດແບ່ງປັນພຣະພອນແລະການທ້າທາຍຕ່າງໆຂອງການເປັນຫ່ວງສໍາລັບພວກທ່ີຖືກຄຸມຂັງພ້ອມທັງສະມາ

ຊິກຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາດ້ວຍ. ຜູ້ຮັບໃຊ້ເຫຼົ່ານ້ີສາມາດຄ້ົນພົບອີກໃໝວ່່າໂອກາດມີເພີມ້ຂ້ຶນໃນການຮັບໃຊ້

ìພວກຕ່ໍາຕ້ອຍເຫຼົ່ານ້ີî

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ລູກາ 9:23

ົດຮຽນນີ້ມຜີົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ 

ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍທ່ານພັດທະນາວິຖີ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ບົດຮຽນນ້ີເປີດເຜີຍສ່ິງທ່ີພຣະຄັມພີ

ຢຊູທໃຫແ້ບກໄມກ້າງແຂນຂອງຕົນ,

ປັນເຄ່ືອງບູຊາທ່ີມຊີີວິດ.

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ໃນຄໍາວ່າ ຂ້ອຍ-ກ່ອນ, ເຫັນແກ່ຕົວ

ໍຍັງຫວັ່ນໄຫວຕ່ໍການເສັຽສະລະອັນເລັກ

ບຣຸສໄດ້ບອກຂ້າພະເຈ້ົາເຖິງເຣ່ືອງທ່ີໜ້າພູມ

ດ້ອະທິຖານອ້ອນວອນຢ່າງຈິງຈັງທ່ີຢາກ

ດຍຜ່ານຄຣິສຕະຈັກຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນ

ານຖວາຍ. ພວກເຂົາພຽງຮູ້ສຶກວ່າແມ່ນ

ຣະພອນ. ບຣຸສຍັງຈໍາໄດ້ວ່າການຖວາຍ

ະໃຊ້ເງິນໃນການເສີມຂຍາຍຣາຊອານາຈັກ

ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງກະຕຸ ້ນໃຈໃຫ້ທ່ານ

ພຣະເຈ້ົາເບ່ິງເໝືອນວ່າມິດງຽບ, ແລະ

ໍາລາຍແຖວແຄມຝ່ັງທະເລພາກກາງຢ່າງ

ວາຍຢ່າງເສັຽສະລະເພື່ອຊ່ວຍໂບດທັງຫຼາຍ

ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ສືບຄ້ົນຫາ

ທ່ານມີໃຈຢາກພັດທະນາວິຖີຊີວິດຄຣິສຕຽນທ່ີ

ືແນວໃດສໍາລັບທ່ານ? ມັນຈະສະທ້ອນ

. ຄາໍແປຂອງການເສຽັສະລະ (ລກູາ 
ວັຈນານຸກົມສ່ວນຫຼາຍໃຫ້ຄໍາແປຄື

ພື່ອເຫັນແກ່ສ່ິງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າ ທ່ີຈະໄດ້

ທ່ານຈະແປຄໍາວ່າເສັຽສະລະແນວໃດ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ23 ມກົຣາ 2011 (1-23-2011)

ວຖິຊີວີິດຂອງການເສັຽສະລະ

3-24, 57-62; 21:1-4; ໂຣມ 12:1-2

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ 

ວິຖີຊີວິດການຖວາຍຕົວຂອງຄຣິສຕຽນ.

ທ່ີພຣະຄັມພກ່ີາວກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດການຖວາຍຕົວໂດຍພິຈາຣະນາເບ່ິງ

ຕົວຢ່າງການຖວາຍຂອງແມໝ່້າຍ, ແລະຄໍາສ່ັງຂອງໂປໂລ

ຕົວ, ຄໍາເວົ້າທ່ີກ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມພໍໃຈໃນຕົວເອງ, ແມກ້ະທ້ັງຜູ້ທ່ີ

ເລັກນ້ອຍ.

ເຣ່ືອງທ່ີໜ້າພູມໃຈກ່ຽວກັບໂບດແຫ່ງນ່ຶງບ່ອນທ່ີສິດຍາພິບານ ແລະ

ຢາກນໍາຄໍາທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກທຸກໆຄົນ ໃຫຖ້ວາຍຕ່ໍເປ້ົາ

ເປັນເຈ້ົາ. ທ່ີຈິງແລ້ວ, ພວກຜູ້ນໍາໂບດກໍບ່ໍມີແຜນການສະເພາະ

ແມ່ນການນໍາພາຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫຖ້ວາຍໂດຍຮູ້ວ່າຖ້າຍອມເຊ່ືອ

ຖວາຍຄງນນແມ່ນເກີນຄວາມຄາດໝາຍ, ແລະທາງໂບດກໍໄດ້

ຍຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ທ່ານຖວາຍຢ່າງເສັຽສະລະໂດຍຜ່ານໂບດຂອງທ່ານ?

ແລະບ່ໍມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນຕ່ໍການຖວາຍອັນອຸດົມສົມບູນນ້ັນ. ຕ່ໍມາ

ຢ່າງພິນາດ, ແລະໂບດທັງຫຼາຍກໍມອງເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການ

ທັງຫຼາຍທ່ີຖືກທໍາລາຍໃນຂົງເຂດນ້ັນ.

ຫາທາງຕ່າງໆທ່ີທ່ານສາມາດພັດທະນາວິຖີຊີວິດຄຣິສຕຽນໃຫ້

ຄຣິສຕຽນທ່ີເສັຽສະລະບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ? ວິຖີຊີວິດຄຣິສຕຽນທ່ີເສັຽສະລະ

ສະທ້ອນຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບທ່ານໄດ້ແນວໃດ?

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ລກູາ 9:23-24, 57-62)
ແປຄືແນວນ້ີ: ìການຍອມຈໍານົນ ຫຼືການຍອມໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງ

ໄດ້ມາî (ວັຈນານຸກົມຂອງວິທຍາລັຍ ແຣນດອມ ເຮົ້າສ໌)

ໃດ? ຄໍາເວົ້າອັນໃດທ່ີຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາໃຈດີກວ່າເຖິງການເສັຽສະລະ

ເບ່ິງຄໍາບັນຊາຂອງພຣະ

ໂລໃຫ້ຖວາຍຕົວເອງ

ທ່ີຕິດຕາມພຣະຄຣິດ

ແລະຄະນະຮວມງານ

ເປ້ົາໝາຍໃຫຍ່ອັນນ່ຶງ

ເພາະເຈາະຈົງສໍາລັບ

ເຊ່ືອຟັງແລ້ວກໍຈະໄດ້

ໄດ້ເລ້ີມຄຶດຫາທາງທ່ີ

ມາພະຍຸ ກາຕຣີນາກໍ

ຕ້ອງການໃຫພ້ວກເຂົາ

ໃຫ້ເສັຽສະລະ.

ທ່ີເສັຽສະລະຈະເປັນ

ຂອງບາງສ່ິງສ້ິນສຸດລົງ 

ເສັຽສະລະ?
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ພວກເຮົາຊ່ວຍຫຍັງບ່ໍໄດ້ແຕ່ວ່າກໍເຂ້ົາໃຈເຖິງການເສັຽສະລະໃນດ້ານເງິນຄໍາ, ວັດຖຸສ່ິງຂອງຕ່າງໆ, ຫຼເືວລາ.

ຂ້ໍສັງເກດໃນຫຼາຍໆຄອບຄົວທ່ີຮູ້ຈັກເຖິງຄຸນຄ່າອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງການເສັຽສະລະແບບສ່ວນຕົວຜ່ານການຮັບໃຊ້ທາງທະ

ຫານຂອງພວກເຂົາເອງຫຼືຍາດພີ່ນ້ອງ. ສ່ວນຫຼາຍ, ການເສັຽສະລະທີ ່ພວກເຮົາເຫັນນ້ັນແມ່ນການຍອມເສັຽສລະສ່ິງທ່ີມີ

ຄຸນຄ່າເພື່ອບາງຄົນທ່ີຂາດເຂີນຈະໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ຮູ້ຈັກເຖິງການເສັຽສະລະແລະໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າການເສັຽສະລະຄືແນວໃດ. ມຂ້ໍີ

ພຣະຄັມພຫີຼາຍຂ້ໍໄດ້ຊ້ີໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄວາມໝາຍຂອງການເສັຽສະລະ ໂດຍການສະທ້ອນຈາກຕົວຢ່າງຂອງພຣະ

ຄຣິດ. ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ພຽງແຕ່ມາໃຊ້ຊີວິດເພື່ອການເສັຽສະລະເທ່ົານ້ັນ (ພຣະອົງໄດ້ປະສະງ່າຣາສີຂອງສວັນ

ແລະໄດ້ກາຍເປັນມະນຸດເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ວາງໃຈໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ ແລະຮັບເອົາການໄຖ່ຈາກບາບກັມ).

ພຣະອົງຍັງຍອມເສັຽສະລະຊີວດິຂອງພຣະອົງເອງເພື່ອພວກເຮົາ ເພື່ອພວກເຮົາຈະມທີາງຜ່ານເຂ້ົາສູ່ຊີວິດອັນຕລອດ

ໄປຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຕ້ັງມາດຕະຖານອັນສູງສໍາລັບທຸກຄົນຜູ້ທ່ີຈະຍອມຮັບເອົາພຣະອົງ.

ພຣະເຢຊູຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ຈາກພຣະອົງແຕ່ວ່າພຣະອົງຍັງບັນຊາວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຕິດຕາມຕົວ

ຢ່າງຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງປະກາດວ່າໃນການທ່ີຈະຕິດຕາມພຣະອົງ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປະຕິເສດຕົນເອງ.

ຄໍາວ່າ ìປະຕິເສດຕົວເອງມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດຕ່ໍທ່ານî ໃນການດໍາເນີນວິຖີຊີວິດຂອງການເສັຽສະລະ?

ຄໍາບັນຊາໃຫປ້ະຕິເສດຕົວເອງເບ່ິງຄືແປກໆໃນທຸກໆປະເພນີ. ມຫີຼາຍຄົນຮູ້ສຶກວ່າເປັນການລົດຄຸນຄ່າຕົວ

ພວກເຮົາເອງຫຼຍືອມປະຄວາມໄຟຝັ່ນຂອງພວກເຮົາໃນການຕິດຕາມພຣະຄຣິດ. ແຕ່ວ່າຈະເປັນຢ່າງໃດຖ້າຫາກພວກ

ເຮົາຫາກເບ່ິງໃນແງບ່ວກ? ພຣະເຢຊູອາດຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກັບພວກເຮົາກໍຈິງທໃຫຍອມປະທຸກສງທຖ່ວງດຶງພວກເຮົາ

ຈາກປະສົບການຕຄວາມຊົມຊນຍິນດີອັນເຕັມລນຂອງຄວາມຮັກ, ການໄວວາງໃຈ, ແລະການຍອມຟັງພຣະອົງ.

ແມນຫຍັງຄືບາງຢາງທທານເຂາໃຈວາພຣະເຢຊູບັນຊາໃຫທານເສັຽສະລະ?

ຜູ້ທເຊອກໍຕິດສນິດກັບຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະຄຣິດທ່ີໃຫ້ພວກເຮົາແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງຕົນທຸກວັນ ແລະຕິດ

ຕາມພຣະອົງ. ຢາໃຫພວກເຮົາເຮັດແບບຊວນຕາຊວນໃຈ (ຄືການສວມໃສເຄອງເອ ືເສອຜ້າທມີເຄອງໝາຍຂອງສາສ

ນາ). ໄມກາງແຂນມສີວນພົວພັນກັບການຕາຍ. ສ່ິງໃດກໍຕາມທບສະທອນໃຫເຫັນຄວາມຮກັ, ພຣະຄຸນ, ແລະການຕັດ

ສິນໃຈຕິດຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະອົງ ເຮົາຕ້ອງປະຫານສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນທ່ີມີຢູ່ໃນຊີວິດເຮົາໃຫ້ຕາຍ.

ແມນຫຍັງທຖ່ວງດຶງທານໄວຈາກການສະທອນຄວາມຮັກແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະຄຣິດໃນຊີວິດຂອງທານ? ແມນ

ຫຍັງທຖ່ວງດຶງທານຈາກການຕິດຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະອົງ?

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດມສິີດໃນການບອກທານໃຫເຮັດຕາມ ແຕວາພວກເຮົາຕອງຟັງແລະຕຽມຕົວຕິດຕາມ

ຄໍາແນະນໍາຕາງໆຂອງພຣະອົງຕໄປ. ພຣະເຈາບໄດຮຽກເອ້ີນຜູເຊອທຸກຄົນໃຫເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ(ມສິຊັນນາຮີ),

ສິດຍາພິບານ,  ືເປັນຜູຮັບໃຊວຽກງານຂອງພຣະເຈາເຕັມເວລາ. ແຕວາພຣະເຈາຊອກຫາຜູ້ທມີຫົວໃຈສໍາລັບພຣະ

ອົງຄືຜູຈະຕິດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະອົງໃນຂນຕໄປ. ອັນນບາງຄງພວກເຮົາຕອງເຕັມໃຈທຈະຍອມປະບາງຢາງ-

ເງິນ, ເວລາ, ຂອງມັກສວນຕົວ-ໃນການທຈະເຊອຟັງ.

ພຣະເຢຊູຍັງປະກາດອີກແນວນງໃນຂທີ 24. ທານຈະຮັກສາຊີວິດຂອງທານໂດຍການເຮັດຕາມທາງຂອງ

ທານເອງບ? ຜົນເສັຍຫາຍນນກໍຄືວາທານຈະສູນເສັຽມັນໄປ. ທານເຕັມໃຈທຈະຖວາຍສງທດີທສຸດທທານໄດວາງແຜນ

ໄວສໍ້າລັບທານເອງແລະອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະເຈານໍາພາທາງຂອງທານ(ເພງສັຣເສີນ 25:5; 31:3; 73:24)ຫຼືບ່ໍ? ຕຈາກ

ນນກໍໃຫ້ເຈານາຍ(ພຣະເຈ້ົາ)ເປັນຜູ້ນໍາພາ, ແລ້ວທານຈະພົບຜົນປໂຍດອັນແທຈິງຂອງຊີວິດທ່ີຄົບບໍຣິບູນ.

ໃນຕາຊິງຊ່ັງແຕ່ 1 ຫາ 10 (10=ຢາງເຕັມໃຈທສຸດ), ທານເຕັມໃຈເສັຽສະລະສໃດໃນສງທທານວາງແຜນດີທສຸດ

ສໍາລັບຕົວທານເອງແລະອະນຸຍາດໃຫພຣະເຈານໍາພາທາງຂອງທານ?

ສວນາຍແລວພວກຄຣິສຕຽນຢາກເຮັດຕາມເວລາຂອງຕົນເອງ ືບອກພຣະຄຣິດວາທາງໃດດີທສຸດໃນການ
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ປະກອບແຜນການຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ບາງຄງມັນກໍງາຍາຍໃນການເວາແຕປາກຕການຕັດສິນໃຈຕາມພຣະຄຣິດ

(ìຂານອຍຈະຕາມພຣະອົງໄປທຸກບອນທຸກທ.î) ພຣະເຢຊູໄດເຕືອນສະຕິພວກເຮົາທັນທີວາພຣະອົງຈະບບອກລາຍ

ລະອຽດທັງໝົດ-ພຽງແຕອັນໃດແມນຂນຕໄປເທານນໃນເວລາຂອງພຣະອົງແລະສໍາລັບເປາໝາຍຂອງພຣະອົງ. ຝາຍ

ໂລກຢາກໃຫພວກເຮົາຂຽນລໍາດັບຝາຍບວກແລະຝາຍລົບກອນທຈະຕັດສິນໃຈອັນສໍາຄັນ. ພວກເຮົາກໍຊວຍບໄດແຕ

ຕອງສືບຕໃນການຕິດຕາມອົງພຣະຜູເປັນເຈາ. ພວກເຮົາຊອກຫາຂແກຕົວເໝືອນກັບຄົນທ່ີຢູ່ໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູ.

ພຣະເຢຊູຊົງຕອບຄືກັບບເປັນຫວງເປັນໃຍ. ທຈິງແລວຄໍາແກຕົວ (ìໃຫຂານອຍໄປຝັງພຂອງຂານອຍກອນî) ອາດຈະ

ເປັນເພາະວາຄໍາຂໍຮອງໃຫລໍຖາຈົນກວ່າເຖິງເວລາທພຂອງລາວຈະເຖິງແກຄວາມຕາຍເສັຽກອນ ເພອວາທຸກໆສງຈະ

ເປັນໄປຕາມທລາວຄຶດໄວນນກອນຈະຕິດຕາມພຣະຄຣິດ.

ຄໍາແປຂອງພຣະເຢຊູກຽວກັບການເສັຽສະລະແມນຖືກເປີດແຈງຈາກຂ 62. ພວກເຮົາບສາມາດໃຫສງໃດ

ຖ່ວງດຶງພວກເຮົາຈາກການມອບໝົດຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາໃຫພຣະຄຣິດ. ການງານຂອງພວກເຮົາຕອງເປັນວິຖີຊີວິດ

ຂອງການໄວວາງໃຈໃນພຣະເຈາທຸກໆວັນ, ໂດຍຮູຈັກແລວວາດຽວນພຣະອົງກໍາລັງປົກຄອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ເມອ

ທານຫາກມອບໃຫແກອົງພຣະຜູເປັນເຈາແລວທານຈະຕນເຕ້ັນຢູສເມໂີດຍການທພຣະອົງຊົງອວຍພອນທານ. ການ

ເສັຽສະລະບແມນສງທບດີ.

ແມນຫຍັງຄືຄໍາແກຕົວທທານມີກຽວກັບການເສັຽສະລະໃຫເປັນວິຖີຊີວິດ? ທານຄິດວາພຣະເຢຊູຈະຕອບທານຢາງ

ໃດກັບຄໍາແກຕົວເານນ? ຖາວາພຣະເຢຊູໄດເສັຽສະລະເພອພວກເຮົາໃນທາງດຽວກັບພວກເຮົາເສັຽສະລະເພອພຣະ

ອົງ, ແມນຫຍັງຄືຜົນທຈະອອກມາ?

ພຣະເຢຊູໄດສິດສອນໂດຍການໃຊຄໍາແປຂອງການເສັຽສະລະອັນເປັນວິຖີຊີວິດຂອງພຣະອົງ. ຕາມຄວາມຈິງ

ແລວພຣະອົງໄດເສັຽສະລະອັນໃຫຍວງໂດຍປະທານຊີວິດຂອງພຣະອົງເພອແລກປຽນກັບຄາຈາງຂອງຄວາມຕາຍທ

ພວກເຮົາສົມຄວນຈະໄດຮັບເພາະການບເຊອຟັງພຣະເຈາຂອງພວກເຮົາ.

2. ການສະແດງອອກໃຫເຫນັການເສຽັສະລະ (ລູກາ 21:1-4)

ພຣະເຢຊູຍັງໄດຮອງເຕືອນເຖິງຕົວຢາງອັນອນອີກຂອງການເສັຽສະລະຊງພວກເຮົາສວນາຍຈະເມີນເສີຍ ື

ເບງຂາມຢາງງາຍດາຍ. ໄພພນົຂອງພຣະເຈາຈະມາທໂບດແລະຖວາຍນງສວນສິບຂອງພວກເຂົາ. ເງິນຖວາຍເານ

ໄດຖວາຍໄວໃນກອງໃຫຍໆ. ຖາເງິນຫາກປອນລົງາຍ, ສຽງມັນຈະດັງແຮງຂນ. ລອງວາດພາບເບງວາມັນຄົງເປັນ

ໜາຈັບໃຈາຍຖ້າຫາກຖອກເງິນາຍໆຽນລົງພອມກັນໃຫຄົນອນໆໄດສັງເກດ.(ການຖວາຍໃນສມັຍພຣະເຢຊູ)

ພຣະເຢຊູໄດຮອງເຕືອນໃຫເບງແມໝາຍທຸກຈົນຄົນນງ (ບາງທີກໍຊໃຫເຫັນວາທລາວມີໜອຍເພາະອາດຈະມີ

ພຽງບາງຄົນອຸມຊູຊວຍເ ືອລາວ). ລາວໄດຖວາຍສອງຽນນອຍໆຊງມີຄາເທາກັບຽນເຊັນ. ຄຸນຄາແບບຝາຍໂລກ

ແມນໜອຍທສຸດ. ພຣະເຢຊູໄດເຫັນແລະຮອງເຕືອນໃຫເຫັນຄຸນຄາການຖວາຍອັນຍງໃຫຍນນ-ເພາະວາມັນເປັນການ

ທ່ີເສັຽສະລະ. ລາວໄດຖວາຍໂດຍບ່ໍຄິດເຖິງຄວາມທຸກຈົນຂອງລາວ.

ບົດຮຽນອັນຍງໃຫຍອີກອັນນງທພແມຂອງຂາພະເຈາໄດສິດສອນແລະໄດສະແດງອອກ  ແມນຄວາມສໍາຄັນ

ຂອງການຖວາຍນງສວນສິບ. ເມອຍອນເບງຄືນ ັງ, ຂາພະເຈາກໍບຮູຈັກວາພວກເພິ່ນຜານຜາບັນຫາດ້ານການເງິນ

ນນໄດແນວໃດ-າຍໄປກວ່ານນພວກເພນໄດ້ຝຶກການຖວາຍນງສວນສິບນ້ັນໄດ້ແນວໃດ ແລະນອກຈາກການຖວາຍ

ນ່ຶງສ່ວນສິບຂອງພວກເພິ່ນແລ້ວ ພວກເພິ່ນຍັງໄດ້ຖວາຍສ່ິງອ່ືນໆ ອີກເປັນຂອງຂວັນ ຢ່າງສັດຊ່ືແລະຢ່າງເສັຽສະລະ.

ທານຝຶກແອບການຖວາຍນງສວນສິບເປັນວິຖີຊີວິດບ? ເປັນຫຍັງ ືບເປັນຫຍັງ?

ຄອບຄົວຂອງຂາພະເຈາຮວມກັບຜູທເຊອຄົນອນໆໃນການຕັດສິນໃຈຖວາຍນງສວນສິບໃຫເປັນວິຖີຊີວິດ.

ຂາພະເຈາເຄີຍເຫັນາຍໆເທອວາເປັນການງາຍທຈະໃຊເງນິຂອງພຣະເຈາຊ້ືໃນສງທພວກເຮົາຢາກໄດ ືຕອງການ.
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ພຣະເຈາສັດຊຕຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງສເມີ. ພວກເຮົາບໄດເຮັດອັນໃດທ່ີພເິສດ. ພວກເຮົາພຽງແຕຢາກຊອກຫາທາງ

ດໍາເນ ີນຊີວິດທເສັຽສະລະ-ແລະພວກເຮົາກໍສາມາດເຂາຮວມກັບຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນການແບງປັນາຍໆທາງທ

ພຣະເຈາໄດອວຍພອນພວກເຮົາ.

ມທີາງໃດແດທພຣະເຈາອວຍພອນທານ? ມີທາງໃດແດທພຣະເຈາກໍາລັງໃຊທານໃຫເປັນພຣະພອນຕຄົນອນໆ?

ພຣະເຢຊູໄດຊົງເຕືອນພວກເຮາົ ເຣ່ືອງແມໝາຍຜູທຖວາຍທັງໝົດທຕົນມີ. ພຣະອົງຢາກໃຫພວກເຮົາແນໃຈ

ທ່ີຈະຈ່ືຈໍາຄຸນຄາຂອງພຣະຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ  ໃຫໄ້ວວາງໃຈພຣະອົງ ກັບວັດຖຸສງຂອງໆພວກເຮົາແລະການ

ເງິນ-ເຖິງຈະເປັນຢາງໃດກໍຕາມ. ແລະພວກເຮົາບຄວນຈໍາກັດຂອບເຂດຂອງການໃຊເງິນໃນຄໍາອຸປມານ; ຊ່ຶງມັນໝາຍ

ເຖິງເວລາແລະຊັພຍາກອນ(ສ່ິງ)ຕ່າງໆ ທພວກເຮົາມີ.

3. ພຣະບນັຊາໃຫເຮາົເສຽັສະລະ (ໂຣມ 12:1-2)

ການເສັຽສະລະບແມນຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູທເຊອ;ແຕ່ເປັນພຣະບັນຊາ(ເປັນຄໍາສັ່ງ). ພວກເຮົາຕອງເຮັດຕາມ

ຕົວຢາງຂອງພຣະຜູຊວຍແລະພຣະຜູເປັນເຈາຂອງພວກເຮົາໃນການດໍາເນີນວິຖີຊີວິດດ້ວຍການເສັຽສະລະ. ຖ້ອຍຄໍາ

ທ່ີວາ îເສັຽສະລະî ໃນພຣະຄັມພີ ເປັນພາບພົດຂອງງສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງຊ່ຶງໄດ້ຖືກປະຫານແລ້ວເພື່ອເປັນເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາ

ແດພຣະເຈາ. ໂປໂລໄດໃຊພາບພົດອັນລເລີດນບອກວາຜູເຊອແຕລະຄົນເປັນເຄ່ືອງຖວາຍທມີຊີວິດ.

ມັນໝາຍຄວາມວາຢາງໃດສໍາລັບທານໃນການເສັຽສະລະພາກສວນໃນຮາງກາຍຂອງທານໃຫພຣະເຈາຊົງໃຊ?

ການປຽນແປງອັນໃດທທານຈະເຮັດໃນອາທິດນເປັນທາງທທານເສັຽສະລະ?

ພວກເຮົາຕອງຕຽມພອມຢູສເມີທຈະໄປບອນໃດກໍຕາມທພຣະອົງຊົງນໍາ, ເວາອັນໃດກໍຕາມທພຣະອົງຊົງແນະ

ນໍາ, ແລະເປັນຕົວແທນໃຫພຣະອົງໃນທຸກໆສງທພວກເຮົາເຮດັ. ການເສັຽສະລະຂອງພວກເຮົາແມນຂອງຂວັນທ່ີເຮົາ

ຖວາຍແກ່ພຣະເຈາ. ພຣະອົງຊົງພໍພຣະທັຍ, ແລະພຣະອົງຈະຊົງສໍາແດງໃຫພວກເຮົາເຫັນຜົນປໂຍດອັນປະເສີດໃນ

ການຕິດຕາມພຣະອົງ ໃນເວລາອັນເໝາະສົມຂອງພຣະອົງ.

ພວກເຮົາຕອງຮຽນການສັຣເສີນແລະນະມັສການພຣະອົງ. ພວກເຮ ົາຕອງຊັດຖມສງເານນໃນຊີວິດຂອງ

ພວກເຮົາ (ຢ່າດໍາເນີນຊີວິດເໝອືນຢ່າງຊາວໂລກນ້ີ) ທຄ້າຍກັບວາມັນເກືອບທຸກດານໃນວຖີິຊີວິດຂອງການຖືກປະຕິ

ເສດ, ລວງລະເມີດ, ຫລືຈມປະໝາດຕພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈາ. ພວກເຮົາຕອງແຕກຕາງຈາກຊາວໂລກໃນສາຍສໍາ

ພັນຂອງພວກເຮົາ, ການບໍຣິຫານທຸຣະກິດຕາງໆ, ແລະຕາຕະລາງເວລາຕາງໆ. ວິຖີຊີວິດການເສັຽສະລະຂອງພວກ

ເຮົາຮວມທັງການອະນຸຍາດໃຫພຣະເຈາປຽນແປງພວກເຮົາທຸກໆມ. ພວກເຮົາບແມນຕົວຂອງພວກເຮົາເອງ ພວກເຮົາ

ຢູໃນແຜນການອັນສົມບູນຂອງພຣະເຈາຜູຊງມີແຜນການສໍາລັບພວກເຮົາ-ບວາອາຍຸສັງຂານ, ເບອງຫລັງ, ຖານະການ

ເງິນ, ຫລືຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາຈະເປັນແນວໃດ.

ບົດຮຽນຊວີິດ

 ພວກເຮົາຕອງຍອມເລີກທຸກສງທກີດກນພວກເຮົາອອກຈາກປະສົບການຢາງມີເສຣີພາບຂອງຊີວິດທຽງແທ.

 ພວກເຮົາຕອງປະຕິເສດທຸກຢາງທເປັນຂແກຕົວ

 ພວກເຮົາຕອງດໍາເນີນຊີວິດຢາງເສັຽສະລະດານການເງິນແລະເວລາເພອສະແດງຄວາມເຊອຟັງພຣະເຈາ.

 ພວກເຮົາເປັນຂອງອົງພຣະຜູເປັນເຈາ, ແລະພຣະເຈາຢາກໃຫພວກເຮົາຖວາຍໝົດຊີວິດເພອສະແດງການ

ນະມັສການແລະເຊອຟັງຄວາມຂອງພຣະອົງ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ເພງສັຣ

ົດຮຽນນີມ້ຜີນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ົດຮຽນນ້ີຈະທາທາຍທານໃຫສຸມໃຈໃສ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ົດຮຽນນ້ີແມນກຽວກັບການຝຶກຊອມການ

ປນັຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ

ນໂລກຂອງພວກເຮົາທເຕັມດວຍຄວາມ

ປັນຂອງພຣະເຈາ. ແຕເຖິງວາມັນຈະຍາກທ

ອຽນໄດນງຮວມກັບເພອນຮວມງານ

ານຮຽນພຣະຄັມພີແລະອະທິຖານ. ລາວໄດ

າກບົດຮຽນການອຸທິດຕົນຂອງສໍານັກພິມໄລຟ໌

ີ. ລາວບອກວາລາວຈະເປັນຜູນໍາພາໃນມ

ແອເລິນກໍບໜາເຊອທໄດຍິນຈາກແຕ

ັມພແີລະຄວາມຄິດຈາກເຣອງການອຸທິດ

ພວກທເຊອຖືກມອບໝາຍໂອກາດອັນ

ວກເຮົາໄດອານ, ການຕງສະມາທິ, ແລະ

. ສມຸຈດິໃຈໃສພຣະຄາໍ (ເພງສຣັ

ທານເຄີຍໄດເຫັນ ືຖືກມອບຫີ

ດງຊັບສົມບັດເກາແກທມີຄາສູງຈາກຂະ

ອງແລະຮູເຖິງຄຸນຄາອັນຍງໃຫຍຂອງມັນ

ແມນຫຍັງເປັນຊັບທທານເກັບຮັກສາ

ພຣະທັມເພງສັຣເສີນບົດທີ 119

ິສນາ, ຊງທຸກວັກຕອນຈະເລມດວຍພະຍັນຊະນະຂອງພາສາເຮັບເຣີຕາມລໍາດັບ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ30 ມກົຣາ 2011 (1-30-2011)

ວຖິຊີວີິດຂອງການຕງສະມາທິ

ສັຣເສີນ 1:1-3, 119:11-16; ມາຣະໂກ 1:35-39

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດຂອງທາ່ນໄດ້ຢາ່ງໃດ

ໃສພຣະເຈາໂດຍຜານຄໍາອະທິຖານແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ

ການຕງສະມາທິດງທໄດສະແດງອອກໃນເພງສັຣເສີນແລະໂດຍ

ຄວາມປນປວນແລະບາບໍ, ມັນກໍຍາກທຈະຫາເວລາໃນການຕ

ຈະຍາກທຈະມີ, ມັນກໍເປັນສງທສໍາຄັນທສຸດ.

ງານຂອງລາວຕອນເຊາວັນຈັນເມອພວກເຂົາໄດມາຮວມກັນ

າວໄດແບງປັນເຖິງວິທີການໃຊເວລາແຕລະມໃນການອານແລະການສະ

າກບົດຮຽນການອຸທິດຕົນຂອງສໍານັກພິມໄລຟວ໌ອກ. ວາຣະສານນຊວຍໃນການອານພຣະຄັມພີໃຫ

ນໍາພາໃນມນນຊງຂນກັບເຣອງຂອງການອຸທິດຕົນສໍາລັບມນນ.

ຍິນຈາກແຕລະຄົນໃນກຸມທຕອບກຽວກັບຜົນສະທອນສວນຕົວຂນະທ

ອຸທິດຕົນສໍາລັບວັນນນ.

ອັນຈົບງາມໃນການຮູຈັກກັບອົງພຣະຜູເປັນເຈາແລະພຣະຜູ

ແລະການເອົາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈາມານໍາໃຊ.

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ສຣັເສນີ 119:11-16)

ຫບີຊັບສົມບັດໃຫບ? ບາງຄງຄາວຫເໍກັບກໍາເຄອງເກາແກ

ຂະນົບທໍານຽມາຍໆແຫງ.ແຕລະຊນກໍເຕັມດວຍລັກສະນະ

ມັນ. ມັນເປັນການຍາກທຈະຕ້ັງຄຸນຄາຂອງຊັບສົມບັດບາງຊ

ຮັກສາມັນາຍທສຸດ? ພຣະເຈາຈະຕອບຢາງໃດຕຊັບສງຂອງອັນ

119: ເປັນບົດທຍາວທສຸດໃນພຣະຄັມພີ; ຊ່ຶງໄດຖືກຂຽນເປັນແບບໂຄງຄໍາ

ວຍພະຍັນຊະນະຂອງພາສາເຮັບເຣີຕາມລໍາດັບ. ແຕລະຕອນໄດ

ພຣະອົງຕລອດແຕລະມ.

ໂດຍພຣະເຢຊູ.

ຕງສະມາທິໃນສງທ

ກັນຕາມປົກກະຕິໃນ

ານແລະການສະທອນ

ານພຣະຄັມພີໃຫຈົບພາຍໃນນງ

ວນຕົວຂນະທລາວອານຂພຣະ

ພຣະຜູໂຜດໃຫພນດງທ

າແກທວໂລກກໍວາງສະ

ລັກສະນະລວດລາຍຂອງມັນ

ຊນ.

ອັນມີຄານນ?

ເປັນແບບໂຄງຄໍາກອນ

ລະຕອນໄດບັນລະຍາຍເຖິງ
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ຄວາມຍງໃຫຍຂອງພຣະຄໍາພຣະເຈາ. ຜູບັນທຶກເພງສັຣເສີນໄດປະກາດໃນຂທີ 11 ວາພວກເຮົາສາມາດເກັບຮັກສາ

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈາໄວໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ.

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈາມີສໍາລັບພວກເຮົາໃນາຍໆທາງ. ຂນະທພວກເຮົາຮຽນແລະຄິດກຽວກັບພຣະຄໍາຂອງ

ພຣະເຈາ, ທ່ີໃຫຫົນທາງແກພວກເຮົາເພອພວກເຮົາຈະບພາດໂອກາດທັງາຍໃນການຮັກແລະເຊອຟັງພຣະເຈາແລະ

ບເຮັດບາບຕສູພຣະອົງ.

ທວທັງພຣະຄໍາເພງສັຣເສີນນ, ພວກເຮົາຮຽນາຍໆຄໍາທບັນລະຍາຍເຖິງພຣະຄັມພີວາເປັນເໝືອນສົມບັດ.

ຈງຕຶກຕອງກຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄໍາເວາທຂີດກອງຕໄປນ. ພວກເຮົາສາມາດສຸມຈິດໃຈໃສພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈາ

-ທພຣະອົງກາວອັນໃດກໍຕາມທຖືກຕອງເປັນຈິງແນແທແລະທພຣະອົງຊົງຮັກສາຄໍາໝນສັນຍາທັງປວງຂອງພຣະອົງ.

ພວກເຮົາຈະຮູຈັກໄດຢາງໃດວາພວກເຮົາສາມາດວາງໃຈເຊອພຣະເຈາວາພຣະອົງຮັກສາຄໍາໝນສັນຍາຕາງໆ?

ພວກເຮົາສຸມຈິດໃຈໃສກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈາ-ຊນ່ຶງຂອງພຣະຄໍາພຣະເຈາທ ìເນນຢາງຈະແຈງເຖິງຊີວິດ

ວາເປັນຢາງໃດ, ການເວາຢາງຊຕົງî ຄໍາວາກົດບັນຍັດຂອງອົງພຣະຜູເປັນເຈາມີເຄາມາຈາກຮາກເຫງາ ìເປັນພຍານî

ແລະເໝືອນດງທຕອງໃຫການຕຜູຂຽນຢູເບອງເທິງ. ພວກເຮົາຮູຈັກພຣະເຈາໂດຍການຕງສະມາທິຕກົດບັນຍັດຂອງ

ພຣະອົງ.

ພວກເຮົາສາມາດເຊອວາງໃຈທຄາໍຕດັສນິຂອງພຣະອົງນນຖືກຕອງແລະທຽງທັມ. ຄໍາເວາສໍາລັບຄໍາຕັດສິນ 

ìປຽນຮູບລັກສະນະບໄດ, ມອໍີານາດ, ຕັດແລວບຄືນຄໍາ. ພຣະຄໍາພຣະເຈາຕງຢູຕລອດໄປ (ເອຊາຢາ 40:8).î

ພວກເຮົາສາມາດໃຫຄໍາສງສອນຂອງພຣະເຈາ (ຄວາມສັດຈິງເປັນນິດ) ໃຫນໍາພາຊີວິດຂອງພວກເຮ ົາດວຍ

ຄວາມໝນໃຈ. ຄໍາວາຄໍາສງສອນແມນຄໍາເວາທ ìຊໃຫເຫັນຢາງແມນຢໍາກັບສງທພຣະຄັມພີກາວ.î

ຈາກຄໍາເວາທັງໝົດທບັນລະຍາຍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈາໃນຂເານ, ຄໍາເວາໃດທມີຄວາມໝາຍທສຸດຕທານ?

ຂາພະເຈາຄຸນເຄີຍກັບຄວາມຄິດຂອງການຕງສະມາທິຕງແຕຕອນຢູໂຮງຮຽນມັດທະຍົມພາກປາຍແລະວິທະ

ຍາລັຍລະຫວາງປີ 1970 ເມອຕອນນນມີການກາວເຖິງການຕງສະມາທິຢາງວງາຍ. ຂາພະເຈາໄດຮຽນຮູວາສາສ

ນາຂອງຊາວຕາເວັນອອກໄດຊຸກຍູຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາໃນການຕງສະມາທິ. ບາງຄົນກໍນງ, ຕາມປົກກະຕິແລວ

ແມນເອົາຂາຂັດທະໝາດ,  ັບຕາ, ບາງຄງກໍຈມພຶມພໍາ ືຮອງເພງນະມັສການເພອກໍາຈັດໃຫຈິດໃຈຫວ້າງເປາແລະ

ໃຫຈິດໃຈປອດໂປງ. ເວາແທໆແລວຂາພະເຈາບເຫັນວາເປັນການປະກາດພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈາເລີຍ.

ເມອມໆ ມານຂາພະເຈາໄດຍິນເພອນຄົນນງບັນລະຍາຍເຖິງການຕງສະມາທິອັນແທຈິງຕາມ ັກພຣະຄັມພີ

ໂດຍການຮຽນຈາກງົວທມັນເຮດັຊຂນຕອນຂອງການຫຍ, ການກືນ, ການຍອຍລະລາຍ, ແລະການນໍາຄືນມາຫຍ

ໃໝ່ອີກ. ເບງຄືວາເປັນພາບປະກອບທເວໄຈົນກວ່າລາວໄດເວາວາ, ìເຈາຮູບວາເປັນຫຍັງງົວຈງຫຍ, ກືນ, ແລະ

ຕໆໄປ? ມັນເຮັດດງນນເພອມັນຈະຜະລິດນນົມໃຫແກຄົນອນອີກ.î

ແມນຫຍັງຄືຜົນປໂຍດສໍາລັບທານໃນການຕງສະມາທິໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈາ? ທານຈະແບງປັນຜົນປໂຍດ

ເານນກັບຄົນອນໆຢາງໃດ?

ເພອນຂາພະເຈາກາວຕໄປອີກຢາງປິຕິຍິນດີວາພວກເຮົາບພຽງແຕຕງສະມາທິໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈາເພອ

ເຫັນແກການຄິດເຖິງກຽວກັບພຣະຄໍາ, ການສຶກສາ,  ືແມກະທງຈົດຈໍາພຣະຄໍາໄວຊໆ. ພວກເຮົາຕອງຕງສະມາທິໃນ

ພຣະຄໍາເພອພວກເຮົາຈະສາມາດຜະລິດນນົມ (ຂອງພຣະຄໍາ) ສໍາລັບຜູອນອີກ. ນແມນຫີບຊັບສົມບັດຄືທໄດຕງສະ

ມາທິແລະເອົາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈານໍາມາປະກອບໃຊ.

2. ການຮວ່ມສາມກັຄທີມັໂດຍຜາ່ນການອະທຖິານ (ມາຣະໂກ 1:35-39)
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ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນແມນຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະເຢຊູພຣະເມສີອານ. ພວກເຮົາໄດຜົນປໂຍດອັນໃຫຍວງໂດຍ

ການໃຊເວລາໃນການຮູຈັກກັບພຣະອົງແລະການຮຽນຟັງພຣະອົງ. ການອອນວອນອະທິຖານກາຍເປັນພາກສວນສໍາ

ຄັນຂອງວິຖີຊີວິດຂອງທຸກໆຄົນທຕິດຕາມພຣະເຢຊູ.

ຈາກຕົວຢາງຂອງພຣະເຢຊູ, ທານໄດຮຽນຫຍັງແດກຽວກັບການທພຣະອົງວາງຕົວໃນການອອນວອນອະທິຖານ?

ພຣະເຢຊູໄດສະແດງຄວາມປິຕິຍິນດີແລະຄວາມສໍາຄັນໃນການໃຊເວລາສາມັກຄີທັມກັບພຣະບິດາຜູສະຖິດໃນສວັນ.

ຊີວິດຂອງທານໄດສະແດງຄວາມປິຕິຍິນດີແລະໃຫຄວາມສໍາຄັນໃນການໃຊເວລາສາມັກຄີທັມກັບພຣະເຈາບ?

ຂາວປະເສີດນໄດໃຫຕົວຢາງາຍໆອັນຂອງພຣະເຢຊູໃນການອອນວອນອະທິຖານ. ມາຣະໂກໄດເນນເຖິງ

ຄວາມສໍາຄັນແລະໜາທຕນຕໍຄືການອະທິຖານທພຣະເຢຊູໄດສະແດງໃຫເຫັນ. ກອນພຣະເຢຊູຈະເລມຕນແຕລະວັນ

ຂອງພຣະອົງຮັບໃຊພຣະເຈາ ແລະການສຸມຈິດໃຈໃສໜາທຮັບຜິດຊອບຂອງພຣະອົງກໍຕເມອ ັງຈາກການອອນວອນ

ອະທິຖານເທານນ. ການອະທິຖານເທານນທເປັນທາງທສໍາຄັນລະຫວາງພຣະເຢຊູກັບພຣະບິດາຜູສະຖິດໃນສວັນ.

ຂາພະເຈາຫາກຕັດສິນໃຈວາຈະໃຊເວລາແຕເດິກໃນການອານພຣະຄັມພແີລະອະທິຖານ. ທໍາອິດຂາພະເຈາ

ໄດຮູສຶກຕການທາທາຍນ. ແຕວາຂາພະເຈາໄດປະສົບການກັບຄວາມຊົມຊນຍິນດີອັນແທຈິງແລະຄວາມຄົບເຕັມໃນ

ແຕລະມໃນການໃຊເວລາກັບພຣະອົງ.

ການອະທິຖານບແມນພຽງແຕເປັນການລົມກັບພຣະເຈາແບບທໍາມະດາ; ການອະທິຖານໄດ້ລວມທັງການມີ

ລະບຽບວິນັຍຕຄວາມສະງົບງຽບແລະການຟັງອົງພຣະຜູເປັນເຈາ. ຖາວາພຣະເຢຊູຫາກຈໍາເປັນຕອງອະທິຖານ, ພວກ

ເຮົາຈະມີຄວາມຈໍາເປັນາຍເທາໃດໜໍ! ການອະທິຖານຍັງເຮັດໃຫຜູ້ທຕິດຕາມພຣະເຢຊູໃຫຕິດແໜນກັບພຣະອົງ

ແລະກັບຄົນອນໆ.

ແມນຫຍັງທທານຕອງປຽນແປງໃນວິຖີຊີວິດການອະທິຖານຂອງທານ? ທານໄດເລືອກບອນສງົບງຽບໃນເຮືອນ

ຂອງທານແລະເວລາສໍາລັບອອນວອນອະທິຖານແລວບ? ທານຢາກໃຊເວລາກັບອົງພຣະຜູເປັນເຈາບ?

ນງໃນໂອກາດອັນຈົບງາມທພວກຕິດຕາມພຣະຄຣິດມີກໍຄືການໃຊເວລາກັບພຣະອົງ. ພວກເຮົາຍັງມໂີອກາດ

ອັນດີທໄດອະທິຖານຮວມກັບແລະອະທິຖານເພອຄົນອນໆ. ເມອພວກເຮົາໃຊເວລາໃນການອະທິຖານຮວມກັນ, ທນນ

ມີການຕິດແໜນເຂາກັນລະຫວາງຜູ້ທເຊອໄດຖືກກສາງຂນແລະໃຫເຂມແຂງຂນ.

3. ໝາກຜນົຂອງການໃຊເວລາທດີ (ເພງສັຣເສີນ 1:1-3)

ທານຮູຈັກຄົນໃດບ (ບນັບຄຣິສຕຽນຜູເປັນພະນັກງານຂອງໂບດຕາງໆ) ທເປັນຕົວຢາງທດີໃຫທານຊງເປັນ

ຜູທເຊອມີການສຶກສາແລະຕງສະມາທິໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈາ? ສໍາລັບພວກເຮົາາຍໆຄົນ, ຄຣູສອນໂຮງຮຽນວັນ

ອາທິດຊງໃຊຊີວິດສະແດງອອກໃນການໃຫຍຂນໃນຄວາມຮັກຕການຮູຈັກແລະການໄວວາງໃຈໃນພຣະເຈາ. ປະຫວັດ

ຂອງຜູ້ທເຊອາຍໆຄົນກໍເຫັນແຈງຈາກຜົນປໂຍດແລະໝາກຜົນຈາກການຕງສະມາທິຕພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈາ.

ຜູທບັນທຶກເພງສັຣເສີນໄດບງຜົນປໂຍດສອງຢາງສໍາລັບຜູທບຕິດຕາມທາງຂອງຄວາມບາບແຕຕິດຕາມການ

ຕງສະມາທິໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈາ. ຄົນຜູນນໄດຮັບຄວາມສຸກ (ພຣະພອນ) ແລະບັງເກີດຜົນ. ການບັງຄັບຕົນຂອງ

ການຕງສະມາທິມີຜົນໃນການເກີດໝາກຜົນຝາຍຈິດວິນຍານ. ການເລືອກເສນທາງຂອງຄົນຜູນງທຕງສະມາທິແລະ

ເຊອຟັງຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈານໍາຄວາມປິຕິຍິນດີແລະພຣະພອນມາສູຊີວິດຂອງຜູນນ.

ດາວິດ ຟແຣນຊິສ, ຜູອໍານວຍການຝາຍໂຮງຮຽນວັນອາທິດຂອງຄະນະ ໄລຟ ໌ເວ, ໄດຂຽນເຣອງກຽວກັບຊາຍ

ຜູນງທໄດເລມມາໂຮງຮຽນວັນອາທິດເມອບນານມານ. ຄໍາພຍານຂອງລາວລວມທັງ, “ອັນທີນງຂອຍມັກຄຣູສອນຂອງ

ຂອຍ. ຕຈາກນນ, ຂອຍມັກຄຣູສອນຂອງພຣະຄັມພ.ີ ຕຈາກນນ, ຂອຍມັກຄຣູສອນຂອງອົງພຣະຜູເປັນເຈາ.
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ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູໃນການເດີນໄປໃນທາງທບມີໃຜຢາກທຽວເມອພວກເຮົາເລືອກເສນທາງຂອງການຕງ

ສະມາທິແລະເຊອຟັງຕພຣະເຈາໂດຍຜານພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງທປຽນແປງຊີວິດ.

ບົດຮຽນຊວີດິ

ພວກເຮົາມີໂອກາດແລະຈໍາເປັນໃນການອະນຸຍາດໃຫພຣະເຈາຕັດກາວກັບພວກເຮົາໂດຍຜານພຣະຄໍາຂອງ

ພຣະອົງແລະໂດຍຜານການອະທິຖານ. ພຣະເຢຊູໄດເປັນຕົວຢາງສໍາຄັນແລະຈະຕອງມີການຕງສະມາທິໃນສງຕາງໆ

ທເປັນຂອງພຣະເຈາ. ທານຕງສະມາທິຕພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈາາຍສໃດ, ທານຈະມອງເຫັນເຖິງຜົນປໂຍດສວນຕົວ

າຍສນນທທານບຢາກຈະພາດໂອກາດໄປ.

ໃນຕາຊິງຂອງ 1-10 ໂດຍ 10 ແມນສູງສຸດ, ທານຈະໃຫຄະແນນທານເອງທໃດໃນການເປັນຄົນງຽບສງົບແລະ

ມີເວລາຟງັພຣະເຈາ? ແມນຫຍັງຄື ັກຖານຂອງຜູ້ທເຊອປິຕິຍິນດີໃນຄໍາແນະນໍາຕາງໆຂອງພຣະເຈາ. ຊີວິດຂອງທານ

ມີສງສະແດງອອກເຖິງ ັກຖານເານບ? ເປັນຫຍັງ ືບເປັນຫຍັງ?

ການຕງສະມາທິເທິງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈາແລະໃນການອະທິຖານຊວຍພວກເຮົາໃຫ:

 ສຸມຈິດໃຈໃສຄໍາແນະນໍາທັງປວງທມາຈາກພຣະເຈາທນໍາກໍາລັງແລະຄວາມປິຕິຍິນດີໃນຊີວດິແທ.

 ປິຕິຍິນດີໃນຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະເຈາ.

 ຮູຈັກແລະສະທອນເທິງຄຸນຄາຂອງພຣະຄັມພ,ີ ທຊວຍພວກເຮົາສເລີມສລອງສາຍສໍາພັນອັນຖືກຕອງກັບ

ພຣະອົງ.

 ໃຊເວລາເຝາດຽວກັບພຣະເຈາແລະປະສົບການກັບຜົນປໂຍດສວນຕົວໂດຍການຕິດຕາມຕົວຢາງຂອງພຣະ

ເຢຊູ.

 ຝຶກຊອມການມີລະບຽບວິນັຍຂອງການມີຄວາມງຽບສງົບແລະການຮັບຟັງພຣະເຈາ.

 ປະສົບການກັບຜົນຕາງໆຂອງການເກີດໝາກອອກຜົນຝາຍວິນຍານ.

 ນໍາຄວາມຊົມຊນຍິນດີແລະພຣະພອນມາສູຊີວິດຂອງພວກເຮົາ-ແລະສູຊີວິດຂອງຄົນອນໆດວຍ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ໂຮເຊອາ 1:

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ

ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮ້ ູຈັກວ່າ

ະຖືກຊັກຊວນໃຫ້ຕອບຮັບກັບຄວາມຮັກ

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າເຖິງພຣະເຈ້ົາຮັກແລະ

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີມີຄວາມສໍາຄັນເພາະ

າກມີຄວາມສໍາພັນກັບພວກເຂົາ. ຄຣິສຕຽນ

ສ່ໃຈຢ່າງຈິງຈັງກັບຄວາມສໍາພັນຂອງເຂົາ

ານຕັດສິນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຮ ູ້ຈັກວ່າພຣະອົງ

ໃນເວລາເຊົາເມື່ອຍຢ່ ູບ່ອນເຮດັການ

ປັນຜ້ ູເຊ່ືອແຕ່ໄດ້ຫລົງອອກຈາກທາງຫ່າງ

ຂ້ອຍແຫງ່ໄດ້ເຮັດຊ່ົວກວ່າເຈ້ົາອີກ, ດ່ັງນ້ັນຂ້ອຍ

ທາ່ນຈະເວົາ້ກບັທາ່ນ ຮາແລນແລະ

ວາມຮກັ , ພຣະຄນຸ, ແລະ ຄວາມກາຣນຸາ

ຄວາມຈິງກໍຄືພຣະເຈ້ົາຍັງຄອງຄອຍລໍຖ້າທ່ີຈະມີຄວາມສັມພັ

ຄ່ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຮັບເອົາຜ້ ູທ່ີກັບຄືນຫາພຣະອົງດ້ວຍການກັບໃຈເທ່ົານ້ັນ

ຂົາອີກ. ເຫດຜົນນ້ີເປັນຫລັກສໍາຄັນຂອງຂ້ໍຄວາມ

. ຄໍາສັງ່ອນັຂອງພຣະເຈົາ້ຝືນໃຈ:

ໂຮເຊອາແມ່ນໃຜ? ທ່ານເປັນຜ້ ູນ່ຶງໃນຜ້ ູປະກາດພຣະທັມ

ກ່ອນສັກກະຣາດ BC. ທ່ານໂຮເຊອາ

າກເໜືອ ໃນຂະນະດຽວກັນທ່ານເອຊາ

ສາມບົດທໍາອິດໃນປ້ືມໂຮເຊອາ 

ອງ ປີກ່ອນສັກກະຣາດ 793-753 ຫຼ ື(

່ວງທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍວັດຖຸນິຍົມ, ຈິດສໍານຶກບ່ໍ

ຈ້ົາແລະໃຊ້ຊີວິດຕາມໃຈຊອບຂອງຕົນ

ທາ່ນໄດເ້ຫນັຫຍງັແດທ່ີເ່ໝອືນ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ6 ກມຸພາ 2011 (2-6-2011)

ພຣະເຈົາ້ຮກັຄນົທີບ່ໍໜ່າ້ຮກັ

:29; 3:1-5

ວ່າພຣະເຈ້ົາຮັກທ່ານ ແລະ ຢາກມຄີວາມສໍາພັນທາງສ່ວນຕົວ

ຮັກຂອງພຣະອົງດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງຕ່ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ.

ແລະຕາມຫາມະນຸດທັງຫລາຍທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ ທັງຢ່ ູໃນແລະຢ່ ູ

ເພາະມຫີລາຍຄົນບ່ໍຮ ູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາຮັກພວກເຂົາຢ່າງເລິກເຊ່ິງຂນາດ

ຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນມຄີວາມຜິດຖານການຫລ້ິນຊ້ ູທາງຝ່າຍວິນ

ເຂົາກັບພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາມີຄວາມຈໍາເປັນທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້

ວ່າພຣະອົງຍັງຊົງຊອກຫາພວກເຂົາ ແລະຕ້ອງການເອົາພວກ

ເຮດັການ, ທ່ານຮາແລນສາຣະພາບກັບເພື່ອນສນິດວ່າ ຕົນເອງ

ຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈ້ົາ. ເພື່ອນຂອງລາວເປັນຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອກໍໃຫ້

ດ່ັງນ້ັນຂ້ອຍຈ່ິງຮ້ ູວ່າພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຮັບເອົາຂ້ອຍຈັກເທ່ືອî.

ແລນແລະເພືອ່ນຂອງລາວແບບໃດ ເພືອ່ໃຫເ້ຂາົທງັສອງເຂົາ້ໃຈ

ກາຣນຸາຂອງພຣະເຈົາ້?

ຄວາມຈິງກໍຄືພຣະເຈ້ົາຍັງຄອງຄອຍລໍຖ້າທ່ີຈະມີຄວາມສັມພນັກັບທຸກໆຄົນທ່ີໄດ້ເຮັດບາບ

ຄ່ຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຮັບເອົາຜ້ ູທ່ີກັບຄືນຫາພຣະອົງດ້ວຍການກັບໃຈເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ພຣະອົງຍັງຕ້ັງໃຈຕິດຕາມ

ເຫດຜົນນ້ີເປັນຫລັກສໍາຄັນຂອງຂ້ໍຄວາມໃນປ້ຶມພຣະທັມໂຮເຊອາຕລອດທັງເຫຼັ້ມ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ໂຮເຊອາ 1:2-3

ທ່ານເປັນຜ້ ູນ່ຶງໃນຜ້ ູປະກາດພຣະທັມໃນສ່ີຄົນທ່ີຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໃນສມັຍສັຕວັດທີແປດ

ອາແລະທ່ານອາໂມດຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຢ່ ູໃນປະເທດອິສຣາເອັນ

ເອຊາຢາແລະທ່ານມກີາຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຢ່ ູໃນປະເທດຢູດາ, ຣາຊອານາຈັກ

ອາ ເວົ້າເຖິງສມັຍການປົກຄອງປະເທດອິສຣາເອັນ ຂອງກະສັດ

(793-753 BC), ເປັນສມັຍທ່ີມຄີວາມສງົບແລະມັ່ງຄ່ັງສົມບູນ

ສໍານຶກບ່ໍມສິີນທັມ, ແລະການຫລ້ິນຊ້ ູ. ໂດຍທ່ົວໄປຄົນໄດ້ຫັນໜ້າ

ຕົນເອງ.

ອນກນັລະຫວາ່ງສມຍັຂອງ ໂຮເຊອາ ກບັ ສມຍັຂອງເຮາົໃນປດັຈຸ

ຕົວກັບທ່ານ. ທ່ານ

ແລະຢ່ ູນອກວິຫານ.

ເຊ່ິງຂນາດໃດ ແລະ 

ວິນຍານ ແລະບ່ໍໄດ້ 

ໄດ້ຍິນຄໍາເຕືອນຂອງ

ພວກເຂົາກັບຄືນ.

ເອງເຄີຍຫລ້ິນຊ້ ູ. ລາວ

ໃຫ້ກໍາລັງໃຈລາວວ່າ,

ໃຈເຖງິການອດົທນົໃນ

ນກັບທຸກໆຄົນທ່ີໄດ້ເຮັດບາບ. ພຣະອົງຍັງບ່ໍພຽງ 

ແຕ່ພຣະອົງຍັງຕ້ັງໃຈຕິດຕາມຫາພວກ

ໃນສ່ີຄົນທ່ີຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໃນສມັຍສັຕວັດທີແປດ

ເອັນ, ຣາຊອານາຈັກ

ຣາຊອານາຈັກໃຕ້

ກະສັດເຢໂຣໂບອາມທີ 

ສົມບູນ. ສມັຍນ້ີເປັນ 

ໜ້າອອກຈາກພຣະ

ປດັຈບຸັນ?
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ເພາະວ່າເວລານ້ັນອຸດົມດີ ຊາວອິສຣາເອັນຄິດວ່ານ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາຕ້ອງຢ່ ູນໍາພວກເຂົາຕລອດ. ການ

ປະກາດຂອງໂຮເຊອາໄດ້ເນ້ັນໜັກເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີຕ່ໍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແຕ່ກໍຍັງເຕືອນເຖິງເຣ່ືອງ

ການຕັດສິນລົງໂທດທ່ີແນ່ນອນຈະຕ້ອງເກີດຂ້ຶນຖ້າພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ຫັນໜ້າກັບຄືນມາຫາພຣະອົງ.

ທາ່ນຈະສະແດງ ການຕອບຮບັແບບໃດຕໍຂ່ໍຄ້ວາມກຽ່ວກບັການຕັດສນິລງົໂທດຂອງພຣະເຈົາ້? ທາ່ນຈະຕິ

ຕຽນບໍ?່ ກນິແໜງ່ບໍ?່ ສາໍຣວດເບິງ່ຊວີດິຂອງເຮາົເອງບໍ?່ ຫລສືາຣະພາບກັບໃຈໃໝຖ່້າເຫນັເໝາະສມົ?

ທ່ານໂຮເຊອາເປັນຊາຍໜ່ ຸມທ່ີອາຍຸພໍດີກັບການແຕ່ງງານໃນເວລາທ່ີພຣະເຈ້ົາເວົ້າກັບທ່ານຄ້ັງທໍາອິດ. ຄວາມ

ຝັນໃນການແຕ່ງງານທ່ີທ່ານເຄີຍມີກໍຕ້ອງປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງອັນແຈ່ມແຈ້ງໃຫໄ້ປແຕ່ງ

ງານກັບຍິງໂສເພນີ. ຄໍາສ່ັງນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີແປກຂັດຂືນໃຈຂນາດ!

ມເີຫດຜນົອັນໃດແດທ່ີທ່າ່ນ ໂຮເຊອາ ຄວນຈະເອາົມາໃຊເ້ພືອ່ຂດັຂືນຄາໍສັງ່ອນັນີ?້ ພວກທາ່ນຈະໂຕຕ້ອບ

ແບບໃດ ໃນເມືອ່ຄາໍສັງ່ຕາມແບບພຣະຄມັພ ີເບິງ່ຄືບໍມ່ເີຫດຜນົດີຕໍທ່າ່ນເລຍີ?

ທ່ານ ໂຮເຊອາ ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ ແລະແຕ່ງງານກັບນາງ ໂກເມ, ເມັຽຂອງລາວອາດຈະກາຍເປັນຄົນນອກໃຈ

ໃນເວລາຕ່ໍມາຫລັງຈາກແຕ່ງງານແລ້ວ. ເບ່ິງຄືວ່າ ທ່ານໂຮເຊອາໄດ້ແຕ່ງງານກັບຜ້ ູຍິງທ່ີມີມົນທິນກັບຜ້ ູຊາຍທ່ົວໄປ.

ເປັນທໍາມະດາທ່ົວໄປ ພວກເຮາົຈະປັກຕາເບ່ິງຊີວິດຄ່ ູແຕ່ງງານຂອງທ່ານໂຮເຊອາ, ແຕ່ປ້ືມໂຮເຊອາໄດ້ສະ 

ແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມສັມພັນອັນມີຊີວິດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະໄພພ່ົນຂອງພຣະອົງ. ໃນເມື່ອການແຕ່ງງານເປັນພາຫານະ

ສໍາລັບຂ້ໍຄວາມຂອງພຣະເຈ້ົາ, ໃຫ້ພວກເຮົາມາຟັງຂ້ໍຄວາມຂອງພຣະອົງຜ່ານທາງທ່ານ ໂຮເຊອາ ເບ່ິງເທາະ.

ເປນັຫຍງັພຣະເຈົາ້ຈິງ່ໃຊຂ້ໍຄ້ວາມນີບ້ອກເຖງິຄວາມສມັພນັຂອງຄນົອສິຣາເອນັກບັພຣະອງົໃນວທິນີີ?້

ຫົວໃຈຂອງຂ້ໍຄວາມນ້ີແມ່ນພຣະເຈ້ົາຍ່ືນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງໃຫ້ໄປເຖິງພວກເຮົາທຸກໆຄົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ

ພວກເຮົາບ່ໍສົມຄວນທ່ີຈະໄດ້ຮບັກໍຕາມ. ເພາະວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນເປັນຄົນບາບທ່ີທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະອົງ, ພວກເຮົາທຸກ 

ຄົນເປັນນາງ ໂກເມ. ແຕ່ແລ້ວພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາຕາຍແທນຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ. ພຣະ

ເຈ້ົາເຊີນໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໄປໃນຄວາມສັມພັນອັນມີຊີວິດກັບພຣະອົງ ດ້ວຍການຮັບເອົາການລ້າງບາບທ່ີພຣະອົງໄດ້ 

ປະທານໃຫ້ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ. ດຽວນ້ີມັນເປັນຄວາມຈິງ, ພຣະຄຸນ, ຄວາມຮັກທ່ີບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວ! ແມ່ນຄໍາສ່ັງທ່ີຝືນ

ໃຈໃຫ້ບອກແກ່ທ່ານໂຮເຊອາສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນສ່ິງນ້ີ.

ແມ່ນສ່ວນໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານຈະທໍາໃຫ້ເປັນຄົນທ່ີບ່ໍສັດຊ່ື (ເໝືອນກັນກັບນາງໂກເມ)? ທ່ານຈະຕ້ອງປ່ຽນ 

ແປງສ່ວນໃດເພື່ອຫລີກເວັ້ນການເປັນຄົນບ່ໍສັດຊ່ື?

2. ການຕັດສິນອັນໂຫດຮາ້ຍຂອງພຣະເຈົ້າ: ໂຮເຊອາ 1:4-9

ພວກພໍ່ແມມ່ັກໃສ່ຊ່ືໃຫ້ລູກໄປຕາມຊ່ືທ່ີມີຕາມເຊ້ືອສາຍຫຼເືພືອ່ນທ່ີຮັກແພງ. ແຕ່ສໍາລັບທ່ານໂຮເຊອາແລ້ວບ່ໍ

ໄດ້ເປັນດ່ັງນ້ັນ. ພຣະເຈ້ົາເປັນຜ້ ູປະທານຊ່ືໃຫ້ລູກແຕ່ລະຄົນທ່ີມີຄວາມໝາຍຕາມຂ້ໍຄວາມທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະບອກໄພພ່ົນ

ຂອງພຣະອົງ.

ໃນບົດ 1:2 ຄໍາເວົ້າ, ìແລະໃຫ້ມລູີກທ່ີຜິດທໍານຽມî ຄົງຈະໝາຍເຖິງວ່າ ທ່ານ ໂຮເຊອາ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ເປ ັນພໍ່ 

ຂອງລູກເຫຼ່ົານ້ັນກໍເປັນໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນຂ້ໍຕ່ໍໄປໄດ້ບອກແຈ່ມແຈ້ງວ່າລູກຊາຍຜ້ ູທໍາອິດນ້ັນເປັນຂອງທ່ານ 

ໂຮເຊອາ; ແລະເພາະວ່າລູກທັງສອງຄົນຖັດມານ້ັນໄດ້ເກີດຫລັງຈາກການແຕ່ງງານ, ກໍມີຄວາມໝາຍແບບງ່າຍໆວ່າ 

ລູກທັງສອງໄດ້ມີປົມດ້ອຍຍ້ອນວ່າປະຫວັດຊ່ືສຽງຂອງແມ່ນ້ັນບ່ໍດີ. ໃນດ້ານໃດກໍຕາມຄົນທັງຫລາຍມັກຈະຂນານນາມ

ວ່າເປັນລູກຂອງຍິງໂສເພນີທ່ີມີຊ່ືວ່ານາງໂກເມ.

ເປນັຫຍງັຜ້ ູຄນົທງັຫລາຍມກັຈະຕັງ້ປມົດ້ອຍໃຫເ້ດກັນອ້ຍຕາມຄວາມຜິດຂອງພໍແ່ມ ່(ຕວົຢາ່ງວາ່, ìມນັເປນັ

ລກູ ຂອງຄນົຂີເ້ມາົ, ຫຼ ືມນັເປນັລກູຂອງຄົນຊົວ່ທີບ່ໍມ່ປີໂຍດຫຍງັî)? ທາ່ນຈະຮ ູ້ສກຶແນວໃດກຽ່ວກັບເຫດການນີ?້
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ລູກຊາຍຂອງ ທ່ານໂຮເຊອາຄົນທໍາອິດແມ່ນ ຢິສເຣເອນ, ຊ່ຶງເປັນຊ່ືບ່ອນທ່ານເຈຮູໄດ້ກວດລ້າງທໍາລາຍເຊ້ືອ

ສາຍກະສັດ ອົມຣີ (2 ກສ 9-10). ໃນເມື່ອພຣະເຈ້ົາເປັນຜ້ ູສ່ັງໃຫ້ທ່ານເຢຮູເຮັດສ່ິງນ້ີ, ຈະໃຫພ້ວກເຮົາເຂ້ົາໃຈເຖິງ

ຄວາມເວົ້າຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າພຣະອົງຈະລ້າງແຄ້ນຄອບຄົວທ່ານເຢຮູໃສ່ການນອງເລືອດຂອງຄອບຄົວຂອງຢິສເຣເອນ

ໄດ້ແນວໃດ? ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ຕິຕຽນທ່ານເຢຮູ ໃນສ່ິງທ່ານໄດ້ທໍາ, ດ່ັງນ້ັນການແກ້ແຄ້ນແມນ່ກ່ຽວກັບຫຍັງ?

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງນໍາເອົາຄວາມຮຸນແຮງເຂ້ົາມາທໍາລາຍສາຍຣາຊວົງອົມຣີໄດ້, ດ່ັງນ້ັນພຣະອົງກໍຕ້ອງຈົບສ້ິນ

ເຊ້ືອສາຍຂອງເຢຮູໄດ້ເໝືອນກັນ.

ເຫດຜົນກໍມຢ່ີ ູວ່າ ໃນຄອບຄົວຂອງເຢຮ,ູ ຄົນອິສຣາເອັນກໍຍັງຊ້ໍາເຮັດການໄຫວ້ພຣະທຽມທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ

ເໝືອນກັນກັບໃນຄອບຄົວອາຮາບ. ເຢຮູບ່ໍໄດ້ຮຽນບົດຮຽນຈາກການທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຕີສອນຢິສເຣເອນ. ເຫດສະນ້ັນ,

ພຣະເຈ້ົາເລີຍຕ້ອງຫັກທະນູຂອງຄົນອິສຣາເອັນໃນຄອບຄົວຢິສເຣເອນ (ຂ້ໍ 5). ທະນູໝາຍເຖິງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງ

ກອງທັບທະຫານ; ໃນປີ 733 ກ່ອນປີສັກຣາດ (BC) ກ ອງທັບອັດຊີເຣັຽໄດ້ທໍາລາຍອິສຣາເອັນຣາຊອານາຈັກເໜືອທ່ີ

ຮ່ອມພູຢິສເຣເອນ.

ການຕັດສນິລງົໂທດຂອງພຣະເຈົາ້ທີມ່ຕີໍຄ່ອບຄວົອາຮາບແລະເຢຮນູັນ້ໂຫດຮາ້ຍເກນີຄວນບໍ?່ ທາ່ນຄິດວາ່

ມຂີໍຄ້ວາມແບບໃດທີຈ່ະບອກຊີແ້ຈງໃຫເ້ຮາົເຂົາ້ໃຈຈາກຕວົຢາ່ງເຫຼົາ່ນີໄ້ດ?້

ລູກຂອງທ່ານໂຮເຊອາຜ້ ູທີສອງເປັນຜ້ ູຍິງທ່ີຊ່ືວ່າບ່ໍມີຄວາມເຫນັໃຈ (ໂລ ຣູຮາມາ ໃນພາສາເຮັບເຣີ). ເປັນຊ່ືທ່ີ

ມີຂ້ໍຄວາມໝາຍຄືກັນກັບຢິສເຣເອນ. ຄວາມເຫັນໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຊົງມີໃຫ້ກັບອິສຣາເອັນອານາຈັກເໝອືໄດ້ໝົດໄປ,

ສນ້ັນພວກເຂົາຈະຖືກຈັບຕົວໄປ ຊ ຶ ່ງໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນປີ 722 ກ່ອນ ຄ.ສ. (722 BC). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມປະເທດຢູດາ

ຈະບ່ໍໄດ້ຕົກຢ່ ູໃນກໍາມືຂອງປະເທດອັດຊີເຣັຽ (2 ກສ 19). ຢູດາໄດ້ຕົກຢ່ ູໃນກໍາມືຂອງປະເທດບາບີໂລນໃນປີ 605,

598, ແລະ 587 ກ່ອນຄຣິສຕະສັກກະຣາດ (BC).

ມວີທິໃີດແດທ່ີຜ່ ູ້ທີເ່ຊືອ່ແລວ້ໄດ ້ກະຕວງເອາົຄວາມເຫນັໃຈຂອງພຣະເຈົາ້? ແມນ່ຫຍັງ່ຈະຊວ່ຍໃຫທ້າ່ນຫລກີ

ລຽ້ງຫາ່ງຈາກການກະຕວງເອາົຢາ່ງນີ?້

ລູກຜ້ ູທີສາມຂອງທ່ານໂຮເຊອາເປັນຜ້ ູຊາຍ ໄດ້ມຊ່ືີວ່າບ່ໍແມ່ນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ (ໃນພາສາເຮບັເຣີ ວ່າໂລ ອັມ

ມີ). ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະກາດວ່າປະຊາຊົນໃນຣາຊອານາຈັກເໜືອບ່ໍແມ່ນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງກໍບ່ໍໄດ້ເປັນ

ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາອີກຕ່ໍໄປ.

ໃນຊື່ຂອງລູກຜ ູ້ທສີາມ, ທາ່ນໄດພ້ບົຫຍງັແດທ່ີເ່ໝອືນກນັໃນຄາໍເວົາ້ຂອງພຣະເຢຊ,ູ ìບໍແ່ມນ່ໝດົທກຸຄົນທີ່

ກາ່ວແກເ່ຮາົວາ່, ພຣະອງົເຈົາ້! ພຣະອງົເຈົາ້! ຈະເຂົາ້ໃນແຜນ່ດນິສວນັ, ເຂົາ້ໄດແ້ຕຜ່ ູ້ທີເ່ຮດັຕາມນໍາ້ພຣະທຍັພຣະບິ

ດາຂອງເຮາົຜ ູ້ຊງົສະຖດິຢ ູ່ໃນສວນັî. (ມທ 7:21)?

ລູກຂອງທ່ານໂຮເຊອາກາຍເປັນປ້າຍໂຄສະນາຂ້ໍຄວາມໃນການຕັດສິນລົງໂທດຈາກພຣະເຈ້ົາໄປເຖິງໄພ່ພົນ

ຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາຖືກສອນໄວ້ວ່າການເລືອກຂອງເຮົາມີຜົນສະທ້ອນຕາມມາພາຍຫລັງ. ພວກເຮົາກໍຕ້ອງຮ ູ້ຈັກ

ວ່າການເລ ືອກທ່ີຝ່າຝືນບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົານ້ັນຈະຕ້ອງພົບກັບຜົນສະທ້ອນອັນຮຸນແຮງສຸດກວ່າທຸກສ່ິງທ່ີໃນໂລກ.

ທ່ານຍັງຮ ູ້ບ່ໍວ່າພວກນັກປາດຄ້ົນຄວ້າລາຍງານວ່າຊີວິດການເປັນຢ່ ູຂອງຄຣິສຕຽນ ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວຈະແຕກ

ຕ່າງກັບຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອໜ້ອຍນ່ຶງ? ຊີວິດການເປັນຢ່ ູຂອງທ່ານເດໄດ້ສະແດງໃຫ້ຄົນເຫັນວ່າທ່ານໄດ້ມີຊີວິດຢ່ ູໃນພຣະເຈ້ົາ

ບ່ໍ? ດ້ວຍເຫດໃດຈ່ຶງມີ? ດ້ວຍເຫດໃດຈ່ຶງບ່ໍມີ?

3. ພຣະຄຸນອັສຈນັຂອງພຣະເຈົາ້: ໂຮເຊອາ 3:1-5

ການແຕ່ງງານທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມປະເພນີໄດ້ມີຄໍາສັນຍາວ່າຈະຢ່ ູກິນຮ່ວມກັນຕລອດໄປເຖິງຈະຢ່ ຸໃນສະພາບທ່ີ

ດີຫຼືຊົ່ວກໍຕາມ. ການຫລ້ິນຊ້ ູເປ ັນການກະທໍາທ່ີຈັດຢ່ ູສະພາບທ່ີ ìຊ່ົວî ທ່ີສຸດ. ມັນເປັນເຫດໃຫ້ຄ່ ູແຕ່ງງານຫລາຍຄ່ ູໄດ້
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ແຕກຫັກແລະຖືກເຜົາຜານໄປ, ແຕ່ກໍບ່ໍໄດ້ເປັນທັງໝົດ. ການສາຣະພາບຜິດກັບໃຈໃໝແ່ລະການໃຫ້ອະພັຍດ້ວຍ

ຄວາມຈິງໃຈໄດ້ນໍາເອົາຫລາຍຄ່ ູແຕ່ງງານກັບຄືນດີຂ້ຶນໃໝໄ່ດ້, ເຖິງແມ່ນການປົວແປງຄວາມໄວເ້ນ້ືອເຊ່ືອໃຈຄືນໃໝ່

ນ້ັນຕ້ອງໃຊ້ເວລານານພໍສົມຄວນກໍຕາມ.

ເພື່ອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈໂຮເຊອາບົດທີສາມ, ພວກເຮົາຕ້ອງອ່ານໄປຕາມສະພາບການ. ນາງໂກເມໄດ້ກັບຄືນໄປໃຊ້

ຊີວິດເດີມທ່ີຜິດປະເພນີ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍແລ້ວແຕ່ພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງໄດ້ບອກໃຫ້ທ່ານໂຮເຊອາສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍນາງຄື

ເກ່ົາເໝືອນກັນກັບພຣະເຈ້ົາຊົງຍັງຮັກຕ່ໍຄົນອິສຣາເອັນ.

ທາ່ນມຫີຍງັຢາກຖາມພຣະເຈົາ້ ຖາ້ທາ່ນຖກືບອກໃຫສ້ະແດງຄວາມຮກັຕໍຄ່ ູ່ຊວີດິທີບ່ໍສ່ັດຊືຕ່ໍທ່າ່ນ?

ເໝືອນກັນກັບນາງໂກເມໄດ້ກັບໄປຫາຊ້ ູຄົນອ່ືນໆ, ພວກຊາວອິສຣາເອັນກໍໄດ້ຫັນໜ້າໄປຫາພຣະອ່ືນພ້ອມ

ດ້ວຍການຖວາຍເຂ້ົາໜົມເຄັກໝາກອະງ່ ຸນໃຫ້ພຣະທຽມທັງຫລາຍ (ຢຣມຢ 44:19).

ມວີທິໃີດແດທ່ີທ່າ່ນເອງອາດຈະບໍສ່ດັຊືກ່ັບພຣະເຈົາ້? ທາ່ນຄວນຈະປຽ່ນຫຍງັແດ?່

ແຕ່ເວລານ້ີນາງໂກເມໄດ້ຖືກຂາຍໄປໃຫ້ເປັນຂ້າທາດ, ທ່ານໂຮເຊອາເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາແລະໄດ້ຊ້ືເອົານາງກັບ

ຄືນ. ມູນຄ່າທ່ີທ່ານໄດ້ຊ້ືໄຖ່ເອົານາງໂກເມກໍບ່ໍສາມາດເອົາມາປຽງທຽບເທ່ົາກັນກັບມູນຄ່າທ່ີພຣະບິດາໄດ້ໄຖ່ເອົາຄົນ

ບາບ -- ຊີວິດພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ ຄືພຣະເຢຊູຄຣິສເຈ້ົາ. ແຕ່ການກະທໍາຂອງທ່ານໂຮເຊອາກໍເປັນ ແວ່ນແຍງສ່ອງ

ໃຫ້ເຫັນການໄຖ່ໂທດອັນບໍຣິສຸດທ່ີມາຈາກເບ້ືອງເທິງ. ພວກເຮົາບ່ໍຄວນເດົາເອົາວ່າພຣະຄຸນ ຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນມີຄຸນ

ຄ່າຕ່ໍາແລະງ່າຍດາຍ!

ເປັນຫຍັງບາງຄົນເຊ່ືອວ່າການໃຫ້ອະພັຍນ້ັນງ່າຍ? ພາບທ່ີທ່ານໂຮເຊອາຊ້ືໄຖ່ເອົານາງໂກເມຄືນນ້ັນບອກ 

ກັບເຮົາວ່າຢ່າງໃດກ່ຽວກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາກັບພວກເຮົາທຸກຄົນທ່ີບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງ?

ຂ້ໍ 3-5 ບອກວ່ານາງໂກເມຕ້ອງຢ່ ູກັບທ່ານໂຮເຊອາດ້ວຍມເີງື່ອນໄຂ. ນາງຕ້ອງພິສູດຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍຜົວແລະ

ຜົວກໍຕ້ອງພິສູດຕ່ໍນາງເໝືອນກັນ. ຫຼັງຈາກນາງຕອບຮັບຄວາມຮັກຂອງທ່ານແລ້ວ, ທ່ານໂຮເຊອາກໍເອົານາງມາເປັນ

ເມັຽຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຄວາມໝາຍນ້ີແມ່ນພຣະເຈ້ົາຕ້ອງໄຖ່ເອົາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງທ່ີຫລົງຫາຍໄປ, ແຕ່ພວກເຂົາຕ້ອງ

ຮັບຜົນຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາ.

ເມື່ອໃດພວກອິສຣາເອັນກັບຄືນຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການກັບໃຈໃໝ່ອັນແທ້ຈິງ, ພວກເຂົາກໍໄດ້ຮັບພຣະພອນ 

ຄືນອີກ. ຂ້ໍຄວາມໃນພຣະທັມໂຮເຊອາແມ່ນຄວາມບາບຕ້ອງຮັບການຕັດສິນລົງໂທດ. ພຣະຄຸນຄວາມຮັກຂອງພຣະ

ເຈ້ົາຮຽກເອ້ີນເອົາຜ້ ູເຊ່ືອທ່ີຫລົງທາງໄປ ແລະຜ້ ູທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຫລົງຫາຍກັບຄືນເພື່ອຮັບພຣະກະຣຸນາຈາກພຣະເຈ້ົາ.

ບົດຮຽນຊວີິດ

ຊີວິດການແຕ່ງງານຂອງທ່ານໂຮເຊອາໄດ້ຊ້ີແຈງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກອັນໝັ້ນຄົງຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຖິງແມ່ນຄົນ 

ຈະທໍຣະຍົດຕ່ໍສ້ ູພຣະອົງ. ພວກເຮົາສາມາດໄວ້ໃຈໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຈ່ົງພິຈາຣະນາຂ້ໍຄວາມເຫຼົ່ານ້ີ:

 ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງຍອມປະຖ້ິມພວກເຮົາໄປ.

 ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີຄໍາເຕືອນໃນພຣະຄັມພີ ມໄີວ້ເພື່ອນໍາພາພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມສໍາພັນໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງ.

 ໃຫ້ຈໍາໄວ້ວ່າການບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຈະນໍາຄວາມເສັຍຫາຍແລະກິນແໜງພາຍຫຼັງ.

 ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາມີຄ່າມະຫາສານ, ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມອຸດທິດຖວາຍຕົນກັບພຣະອົງ.

 ຈ່ົງຕອບຮັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການຕັດສິນໃຈມອບຖວາຍຕົນກັບພຣະຄຣິດແລະເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/


ຂໍ້ພຣະຄັມ

ຜົນສະທ້ອ
       ບົດຮຽ
ດ້ວຍຄວາມ

ເປົ້າໝາຍຂ
ບົ

ຄວາມສໍາຄັ
 ຄ
ເມີຍຕໍ່ຄໍາສັ
 ນ
ໄດ້ທ້າທາຍ
ໄຫຼ ່ກັບພວກ
ໄດ້ເອີ້ນຄນົ
 ເຮ
ແບບໃດ? 
ວິທີໃດແດ່ທ
 ຄ
ຄົງ, ການທ
ພຣະເຈົ້າທີ່

1. ຄວາມສັ
 ເພ
ຈັກຄວາມຜິ

ພີໃນບົດຮຽນ: 

ນຕໍ່ຊີວິດ  
ຽນນີ້ຈະຊ່ວຍທ
ມຈົງຮັກພັກດີແ

ຂອງບົດຮຽນ 
ົດຮຽນນີ້ແມ່ນກ

ຄັນຂອງບົດຮຽນ
ຣິສຕຽນຫລາຍ
ສັ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້
ນາງ ມາວິສ ເປັນ
ຍໃຫ້ຄົນງານຂອ
ກເຂົາ.  ຫຼັງຈາ
ນງານມາສີ່ຄົນ 

ຮົາຈະສໍາລວດຄ
?  ເຮົາຈະສໍາຣວ
ດ່ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ
ວາມຈົງຮັກພັກ
ທະນຸຖນອມ, ແ
ທີ່ມີຕໍ່ເຮົາແລະໃ

ສັດຊື່ຂອງພຣະ
ພາະວ່າຜ້ ູຄົນບໍ່
ຜິດຂອງເຂົາແລ

 

ວັນອ

ພຣະ

   ໂຮເຊອາ 6:1

ທ່ານເຂົ້າໃຈງເຖິ
ແບບນັ້ນກັບພຣ

ກ່ຽວກັບຄວາມຈົ

ນ 
ຍຄົນໄດ້ໃຫ້ຊີວິ
ຕ້ອງການຄືຄວາ
ນຫົວໜ້າຄົນງາ
ອງລາວມີຄວາ
ກນັ້ນນາຍໄດບ້
 ແລະບອກພວກ
ດຄວາມຈົງຮັກພັ
ວດຄວາມຈົງຮັກ
ດ້ສະແດງຄວາມ
ກດີນັ້ນປະກອບ
ແລະຄວາມຈິງໃ
ໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີ

ະເຈ້ົາອະນຸຍາດ
ມີຄວາມຈົງຮກັ
ລະຊອກຫາເຮາົ

ບົດຮຽນໂ
ອາທິດ ທີ 13 ກຸ

ະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ໄ

1—7:2 

ຖິງຄວາມຈົງຮກັ
ຣະເຈົ້າໄດ້. 

ຈົງຮັກພັກດີທ່ີພ

ດເດີນໄປຕາມ
າມຈົງຮັກພັກດີ
ານທ່ີຮັກພຣະເຈົ
ມຈົງຮັກພັກດຕີໍ
ບອກໃຫ້ລາວໄລ
ກເຂົາວ່າພວກ
ພກັດີຂອງນາງ ມ
ັກພັກດີຂອງຕນົ
ມສັດຊື່ຕໍ່ເຮົາ? 
ບດ້ວຍ ຄວາມສັ
ໃຈ.  ບົດຮຽນນີ້ຈ
ຊວີິດທ່ີຈົງຮັກພັ

ການສຶ

ໃຫ້ພວກເຮົາກັ
ກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ
າ; ພວກເຂົາຈະ

ໂຮງຮຽນວັນອາ
ກຸມພາ 2011 (

 
ໄພ່ພົນຈົງຮັກພັ

 

 

ກພັກດີອັນແທ້ຈິ

 

ພຣະເຈົ້າຕ້ອງກ
 

ຄວາມເຄື່ອນໄ
ີ ແລະຄວາມສັ
ຈ້ົາໄດ້ພົບກັບຄ
ຕໍ່ບໍຣິສັດເພາະວ
ລ່ຄົນງານຫ້າຄົ
ເຂົາຖືກໄລ່ອອ

 ມາວິສ ຕໍ່ບໍຣິສັ
ນເອງຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ

ສັດຊື່, ຄວາມໂຄ
ຈະທ້າທາຍພວ
ພກັດີຕໍ່ພຣະອົງ.

 

ສຶກສາພຣະຄັມ
 

ກັບຄືນ:   ໂຮເຊ
ຈ້ົາ,  ພຣະອົງໄ
ະຊອກຫາເຮົາໃ

າທິດ 
(2-13-2011)

ພກັດີຕໍ່ພຣະອົງ 

ຈິງເປັນແນວໃດ

ການຈາກໄພ່ພົນ

ໄຫວທາງຄວາມ
ສັດຊື່ອັນແທ້ຈິງຕ
ຄວາມຜິດຫວັງຢ
ວ່າຜ້ ູນໍາໃນບໍຣິ
ນໃນຜະແນກຂ
ກການ ແລະຕົ

ສັດ,   ຕໍ່ຄົນງານ
ຈ້ົາ ແລະພຣະເຈົ

ຄຣົບ, ຄວາມໃ
ວກເຮົາໃຫ້ເຫັນ
  

ພີ 

ອາ6:1-3 

ໄດ້ປະກາດ,  “ເ
ໃນເມື່ອມີຄວາມ

 

 

ດ, ແລະທ່ານກໍສ

ນຂອງພຣະອົງ

ມເຊື່ອ,      ໃນເ
ຕໍ່ພຣະອົງ.  
ຢ່າງຮຸນແຮງ.  
ສັດໄດ້ສັນຍາວ
ຂອງລາວອອກ
ວລາວເອງກໍລ
ນ,   ຕໍ່ຕົນເອງ,  
ຈ້ົາທີ່ສັດຊື່ຕໍ່ເຮົາ

ໃກ້ຊິດ, ການຖວ
ຄວາມໝັ້ນຄົງໃ

ເຮົາຈະໜີໄປ..ຈົ
ມທຸກ (ຮຊອ 5

ສາມາດເລືອກຈ

. 

ເວລາດຽວກັນກໍ

  ກ່ອນໜ້ານັ້ນ,

ວ່າຈະຢືນຄຽງບ່
.   ຜົນສຸດທ້າຍ
າອອກຄືກັນ.  

 ແລະຕໍ່ຄວາມ
ົາເອງແບບໃດ?

ວາຍຕົນ, ຄວາ
ໃນຄວາມສັດຊື

ຈົນກວ່າພວກເ
:15). 

ຈະຢ່ ູ 

ກໍເສີຍ

 ລາວ 

ບ່າຄຽງ
ຍລາວ
 

ມເຊື່ອ 
?  ມີ

ມໝັ້ນ
ຊື່ຂອງ

ຂົາຮ້ ູ



 ທ່ານຮ້ ູບ່ໍວ່າການໜີໄກຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພາຄວາມທຸກມາສ່ ູຕົນຕລອດ?  ມີຄວາມທຸກຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານໄດ້
ຮັບຈາກການໜີໄກຈາກພຣະເຈົ້າ? 
 ເປົ້າໝາຍຂອງຄວາມທຸກຄືນໍາເອົາເຮົາຄືນກັບຫາພຣະເຈົ້າ, ໂຮເຊອາ 6:1-3  ໄດ້ບອກໃຫ້ຄົນທ່ີໜີຈາກພຣະ
ເຈ້ົາກັບຄືນຫາພຣະອົງ.    ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຄົນທ່ີກັບ
ໃຈ.   ການປິ່ນປົວນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຈະບ່ໍມີຮອຍແປ້ວຈາກບາດແຜທີ່ໄດ້ຮັບ   ຈາກຄວາມຮຸນແຮງຂອງ
ຄວາມບາບ.  ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍໂທດແລະຖືກຮັບເຂົ້າຮ່ວມຄວາມສໍາພັນກັບພຣະ 

ອົງແລະກາຍເປັນປໂຍດຕໍ່ການຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.   
 ເປັນຫຍັງຫລາຍຄົນຈ່ິງເລືອກເອົາຄວາມເຈັບປວດຝ່າຍວິນຍານຫລາຍກວ່າການກັບຄືນຫາພຣະເຈົ້າ? 

 ຂໍ້ 2 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນແສງສວ່າງໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ ບອກລ່ວງໜ້າງເຖິງສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃນພຣະຄຣິດ,    ໂຣມ 

6:1-11 ປະກາດວ່າຜ້ ູທ່ີໄດ້ຮັບເອົາພຣະເມຊີອາຂອງພຣະເຈົ້າຄືພຣະເຢຊ ູ ໄດ້ຕາຍນໍາພຣະອົງ ແລະໄດ້ຖືກໃຫ້ກັບຄືນ
ຊີວິດມານໍາພຣະອົງ.  ແນ່ນອນພວກເຮົາສາມາດຢູ່ນໍາພຣະອົງໂດຍພຣະຄຣິດເທ່ົານັ້ນ.   

ໃນຂໍ້ 2 ພວກເຮົາຈະອ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະຮັບເອົາເຮົາໃນເມື່ອເຮົາສາຣະພາບຜິດໄດ້ວິທີໃດ? 
ການໃຊ້ຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາໄດ້ດໍາເນີນຕໍ່ໃນການຮຽນຮ້ ູຈັກກັບພຣະອົງ,   ເປັນການກະທໍາ 
ຕລອດຊີວິດ.  ດໍາເນີນຕໍ່ ໄດ້ບອກງເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈແລະການອຸດທິດຕົນມຸ້ງໄປຫາຕອນຈົບ, ຕ້ອງອາສັຍຄວາມສມໍ່າ 
ສເມີໃນການໄຫ້ວວອນອະທິຖານແລະສາມັກຄີທັມກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.   ສ່ວນສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດການຮ້ ູຈັກ
ກັບພຣະອົງໃຫ້ດີຂຶ້ນນັ້ນຄືການອ່ານພຣະຄັມ, ຕັ້ງສະມາທິໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມໝາຍໃນພຣະທັມທ່ີມີໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາ
ແລ້ວ, ແລະການເຊື່ອຟັງ. 

ມີວິທີໃດເຮົາຈະຮ້ ູວ່າພຣະອົງຮັບເອົາພວກເຮົາໃນຖ້າມກາງການສາຣະພາບຂອງພວກເຮົາ?  
ການປາກົດຂອງພຣະອົງເປັນສິ່ງທ່ີແນ່ນອນເໝືອນກັນກັບຮ່ ຸງອາຣຸນ,  ພວກເຮົາສາມາດວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ 

ທ່ີຮັບເອົາຄົນບາບທີ່ຮັບສາຣະພາບຜິດ.  ໃນປະເທດອິສຣາເອັນ, ຝົນຕົກໃນຣະດູໃບໄມ້ປົ່ງເປັນສິ່ງທ່ີໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າດິນ
ໄດ້ຮັບຝ່ ຸນ.  ຄວາມສັດຊື່ແລະພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີມີຕໍ່ໄພ່ພົນນັ້ນຫລາຍເກີນທ່ີຈະຖາມເຖິງ. 

 

2. ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຄວາມຈົງຮັກພັກດີຈາກພວກເຮົາ:  ໂຮເຊອາ 6:4-6 

 ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍຍອມຮັບວ່າພວກເຮົາຍັງໄກຕໍ່ການເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ສົມບູນແບບ.    ພວກເຮົາໄດ້ຫລົງ 
ອອກຈາກເສັ້ນທາງອັນຖືກຕ້ອງຫລາຍຄັ້ງ,  ຕ້ອງໄດ້ອາສັຍການສາຣະພາບຜິດຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາໃນການກັບ
ໃຈ.  ໃນພຣະທັມໂຮເຊອາ 6:4-6 ບອກເຖິງຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມຜິດ,    ໃນຂະນະດຽວກັນ 6:1-3 ສະແດງເຖິງ 
ຈິດໃຈຂອງຜ້ ູທ່ີສາຣະພາບຜິດ, 6:4-6   ໂຍນຄວາມສົງສັຍໃສ່ການສາຣະພາບຜິດຂອງຊາວອິສຣາເອັນ, ຊາວອິສຣາ
ເອັນຜ້ ູທ່ີໄດ້ສາຣະພາບຜິດແລ້ວກັບຄືນໄປໄຫວ້ພຣະທຽມແລະເຮັດຄວາມຊົ່ວອີກ.  ເໝືອນກັນກັບນໍ້າໝອກຕອນເຊົ້າ
ທ່ີຫາຍໄປ, ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຂົາມີຕໍ່ພຣະເຈ້ົາກໍຫາຍໄປຕາມການໃຊ້ຊີວິດແຕ່ລະວັນ (ຂໍ້ 4).   

 ຄວາມຈົງຮັກພັກດີແຕ່ປາກ, ບ່ໍໄດ້ອອກມາຈາກໃຈຈິງ.  ການເປັນຄຣິສຕຽນຈອມປອມນ້ັນ ມີຫລາຍຈົນເກີນ 
ເຫດໃນສມັຍປັດຈຸບັນ.  ມີຫລາຍຄົນອ້າງວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ມີຫລາຍຄົນປານໃດທີ່ທໍາຕາມພຣະອົງສ່ັງ?  
ມີຈັກຄົນທີ່ຕຽມພ້ອມຈະຊ່ວຍຄົນອ່ືນ?  ມີຈັກຄົນເປັນພະຍານ?  ມີຈັກຄົນຖວາຍ?    ຄວາມຈິງພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ໂຮເຊ
ອາ 6:6 ເປີດໜ້າກາກຂອງຜ້ ູນໍາສາສນາທີ່ໜ້າໄວ້ຫລັງຫລອກໃນສມັຍຂອງພຣະອົງ (ມທ 9:13; 12:7).   



 ພຣະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ ແລະກໍຍັງເວົ້າກັບພວກເຮົາຜ່ານທາງຜ້ ູປະກາດພຣະທັມ, ພວກເຮົາກໍາລັງຟັງຢ່ ູບໍ່?  ພວກຜ້ ູ
ປະກາດພຣະທັມໄດ້ປະກາດການຕັດສິນລົງໂທດອັນຮ້າຍແຮງກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງທ່ີບໍ່ເຊື່ອຟັງ.   ແນ່ນອນ, ພວກ 

ເຂົາໄດ້ກອງເຄື່ອງຖວາຍບູຊາຈົນເປັນກອງ ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະອົງ ແລະລໍການຖືກພິໂຣດ.      

 ການກະທໍາທາງຄວາມເຊື່ອຈະມີຄວາມໝາຍກໍຕໍ່ເມື່ອເຮັດດ້ວຍຈາກຈິດໃຈອັນແທ້ຈິງ.  ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນແຕ່
ຖວາຍຕົນໃນການອ້ອນວອນອະທິຖານ, ຮຽນພຣະຄັມພີ, ແລະນະມັສການຮ່ວມກຸ່ມເທ່ົານັ້ນແຕ່ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນອີກ
ດ້ວຍ.  ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈາກໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. 

  

3. ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຮົາສະແດງອອກໃນການປະຕິບັດອັນຖືກຕ້ອງ:  ໂຮເຊອາ 6:7—7:2 

 ທໍາມະຊາດຂອງການເອນອຽງຂອງເຮົາແມ່ນປະຕິເສດການບໍ່ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີທຸກຊະນິດ.  ການກ່າວຫາ 
ວ່າບໍ່ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີເປັນສິ່ງທ່ີຖືກດູໝິ່ນປມາດ ແລະ ໝົດຄວາມໝາຍ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ຄວາມຈົງຮັກພັກດີ 
ບໍ່ໄດ້ຖືກວັດແທກດ້ວຍຄວາມຄິດ, ຄວາມຮ້ ູສຶກເທ່ົານັ້ນ, ແຕ່ດ້ວຍການກະທໍາອີກດ້ວຍ.   

ຄໍາເວົ້າໃນຂໍ້ 7 ເຮັດໃຫ້ເຮົາຄິດເຖິງອາດາມ ຊາຍຜ້ ູທໍາອິດທີ່ລະເມີດຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກອິສຣາເອັນກໍ
ໄດ້ລະເມີດຕໍ່ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີມີຕໍ່ພວກເຂົາ.   

ຄົນອິສຣາເອັນເຄີຍໄດ້ເຫັນຄວາມຄືກັນລະຫວ່າງການລະເມີດຂອງອາດາມ ແລະເມືອງຕ່າງໆໃນອິສຣາເອັນ 

ທ່ີໝາຍງເຖິງເມືອງຂອງອາດາມ.   ເມື່ອງກີເລອາດ ເປັນເຂດແດນອິສຣາເອນສມັຍໂບຮານທາງຕາເວັນອອກຂອງແມ່ 
ນໍ້າຢໍແດນ.  ຂໍ້ນີ້ ອະທ ິບາຍວ່າໝົດຂົງເຂດນີ້ເປັນເມືອງດຽວກັນທ່ີຄົນທໍາຊົ່ວໄດ້ອາສັຍຢ່ ູແລະເຕັມໄປດ້ວຍຮອຍເປື້ອນ
ເລືອດ.   ບາງທີເຫດການນີ້ໄດ້ເລີ ້ມຕົ້ນທ່ີມີຊາຍ 50 ຄົນຂອງເມືອງໂກເລອາດຊ່ວຍກັນສັງຫານກະສັດ ເປກາຮີຢາ (2 

ກະສັດ 15:25).   

 ໂຮເຊອາ 6:9   ອະທິບາຍເຖິງພວກປະໂຣຫິດຂອງອິສຣາເອັນເປັນກຸ່ມໂຈນ ທ່ີຄອຍທໍາຮ້າຍຂ້າຄົນແມ່ນແຕ່
ຕາມຖນົນໄປເມືອງຊີເຄັມ.  ກ່ ຸມຄົນເລວີ (ທ່ີເປັນບັນພະບຸຣຸດຂອງປະໂຣຫິດ) ແລະພວກຊີໂມນໄດ້ທໍາການຕົວະແລະ 

ຂ້າຄົນຊີເຄັມເພື່ອແກ້ແຄ້ນການຂົ ່ມຂືນນ້ອງສາວຂອງເຂົາທ່ີມີຊ່ືວ່າ ນາງດີນາ (ປຖກ 34).  

ເປັນຫຍັງຄວາມບາບຂອງພວກຜ້ ູນໍາຝ່າຍວິນຍານຈ່ຶງມີຄວາມເສັຽຫາຍຫລາຍກວ່າຄົນອ່ືນ?  ເປັນການຍາກສ ໍ ່າໃດທີ່
ຈະໃຫ້ອະພັຍແກ່ຜ້ ູນໍາທີ່ໄດ້ສາຣະພາບຄວາມຜິດແລ້ວ?  ດ້ວຍເຫດໃດ?  
 ເຖິງຈະມີການອ້າງວ່າຕົນເອງມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈ້ົາເທ່ົາໃດກໍຕາມ,     ການປະພ ຶດຂອງຄົນມັກຈະ
ຟ້ອງເຂົາເອງ.  ຄົນທ່ົວໄປແລະປະໂຣຫິດກໍຕາມ ສ່ວນຫລາຍໄດ້ທໍາຜິດຕໍ່ກົດຂອງພຣະເຈົ້າທັງນັ້ນ,     ເຂົ້າຮ່ວມການ 

ເຮັດໃຫ້ຕົວເອງເສື່ອມເສັຽຢ່າງຮຸນແຮງ, ທໍາລາຍຄົນອື່ນເພື່ອຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວ.   ເບິ່ງແລ້ວກໍຄືຂ່າວໃນໜ້າໜັງສືພິມ
ໃນສມັຍນີ້. ມີຄວາມບາບອັນໃດໃນຂໍ້ນ້ີພາໃຫ້ເຫັນເໝືອນໃນຂ່າວບໍ່ດົນທີ່ຜ່ານມາ?  ທ່ານຄຶດວ່າຂໍ້ຄວາມການຕັດສິນ 
ໃນໂຮເຊອາຈະໃຊ້ໄດ້ໃນສມັຍນ້ີບ່ໍ?  ຖ້າດັ່ງນ້ັນທ່ານຄວນຈະເຮັດຢ່າງໃດ? 

ຂໍ້ 10 ເບິ່ງຕາມສາຍຕາຂອງພຣະເຈົ້າ:  ມັນໂຫດຫ້ຽມທາລຸນ.   ແຕ່ໜ້າສົມເພດທີ່ພວກເຮົາເບິ່ງຂ່າວຮ້າຍໃນ 

ຂ່າວຕ່າງໆໃນໜ້າໜັງສືພິມເປັນຂ່າວທ ັມມະດາໄປຄື:    ການຂ້າກັນ,  ການສໍ້ໂກງ,  ແລະການຄ້າປະເວນີຜິດສິນທັມ.  

ໃຫ້ພວກເຮົາກັບໄປແລະຫລຽວເບິ່ງອີກດູ, ໃຫ້ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຫັນສິ່ງທ່ີເກີດຂຶ້ນດຽວນີ້ໃນສາຍຕາ
ຂອງພຣະອົງ.  ພວກຢູດາທ່ີຊ່ົວຮ້າຍຕ້ອງຮ້ອງ “ອາແມນ” ໃສ່ຄໍາຕັດສິນພວກອິສຣາເອັນ, ແລະແລ້ວ ຂໍ້ 11    “ສໍາລັບ



ຊາວຢູດານັ້ນ ເຮົາໄດ້ກໍານົດເວລາສໍາລັບລົງໂທດໄວ້ແລ້ວ.”   ອັນນີ້ກໍເປັນການເຕືອນພວກເຮົາຄືກັນວ່າພຣະເຈົ້າເຫັນ
ຫຍັງແດ່ໃນເວລາພຣະອົງຊົງຫຼຽວເບ ິ ່ງພວກເຮົາ.   

ຕິຕຽນຄວາມຜິດຂອງຜ້ ູທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຄົນອ່ືນນ້ັນ ງ່າຍກວ່າຮັບຮ້ ູຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງບໍ່? ເປັນຫຍັງ? 
ເປົ້າໝາຍທີ່ພຣະເຈ້ົາປະກາດການລົງໂທດຄວາມບາບນັ້ນບໍ່ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເສັຽໃຈ.    ໃນຂະນະທີ່ການຕິ
ເຮັດໃຫ້ເຈັບພຣະອົງຕ້ອງການປິ່ນປົວໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ຈ່ົງສັງເກດເບິ່ງ ການປິ່ນປົວຕ້ອງມີສ່ວນເປີດເຜີຍຄວາມບາບ.  ຄວາມ 

ບາບຢ່ ູອ້ອມຮອບຕົວພວກເຂົາ, ພຣະອົງຫລຽວເບິ່ງຂ້າງໃດກໍພົບແຕ່ຄວາມບາບຢ່ ູຕໍ່ໜ້າພຣະອົງ.   
 ເວລາພຣະເຈົ້າຫລຽວເບິ່ງທ່ານ ພຣະອົງຈະເຫັນຄວາມບາບອັນໃດທີ່ຍັງບ່ໍໄດ້ສາຣະພາບ?  ມີຫຍັງຂັດຂວາງ 
ກາສາຣະພາບນັ້ນ?  ມີຂ້ັນຕອນແນວໃດແດ່ທີ່ທ່ານຄວນເຮັດເພ່ືອຈະມີໂອກາດຊົມຊື່ນຍິນດີໃນຄວາມສໍາພັນກັບພຣະ
ເຈ້ົາ ແລະກັບພ່ີນ້ອງຄົນອ່ືນໆ?   
 ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຫລຽວເຫັນພຣະເຈົ້ານັ້ນ ພຣະອົງກໍເຫັນພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາທໍາທຸກຢ່າງເພື່ອ 

ຊ່ອນຄວາມຜິດຈາກຄົນທ່ີຮ້ ູຈັກເຮົາແຕ່ບໍ່ສາມາດຈະລອດສາຍຕາຂອງພຣະອົງໄປໄດ້. ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຄໍານຶງເຖິງພຣະ
ຄັມພີໃນໂຮເຊອາແລະຊື່ຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ. ໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮ້ ູຄວາມບົກພ່ອງໃນຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຮົາແລະຮ້ອງ
ຂໍໃຫ້ພຣະອົງເສີມສ້າງພວກເຮົາກາຍເປັນຜ້ ູທ່ີພຣະອົງຊົງຕ້ອງການໃຫ້ເປັນຕາມຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງທ່ີໄດ້ລົງທຶນໄຖ່
ເອົາເຮົາແລ້ວ--ຜ້ ູປະກາດຄວາມຮັກອັນຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງພຣະອົງ. 

 

ບົດຮຽນຊີວິດ 
 ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍມັກຈະແກ້ ອະທິບາຍການກະທໍາຂອງເຮົາເອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຖວາຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະ
ເຈ້ົາ.  ສະນັ້ນພວກເຮົາຈ່ຶງຕ້ອງການໃຫ້ພຣະທັມທ່ີປະກາດການຕັດສິນ ຕີພວກເຮົາໃຫ້ຕື່ນກັບຄືນມາຫາຄວາມຈິງ. 

  

ໃຫ້ພວກເຮົາຮັບເອົາ ແລະປະຕິບັດຕາມຄວາມຈິງຈາກພຣະທັມ ໂຮເຊອາ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 
• ພວກເຮົາສາມາດແນ່ໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຍັງລໍຄອຍໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງກັບຄືນຫາພຣະອົງ. 
• ພວກເຮົາຮັບຮອງວ່າພຣະເຈົ້າຈະຮັບເອົາຜ້ ູທ່ີກັບຄືນຫາພຣະອົງດ້ວຍການກັບໃຈອັນແທ້ຈິງ 
• ການກັບໃຈຂອງພວກເຮົາຕ້ອງເຕັມໄປດ້ວຍການໃຊ້ຊີວິດທ່ີປະກອບດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈ້ົາ. 
• ພວກເຮົາຕ້ອງມ່ ຸງໜ້າສແວງຫາການຮ້ ູຈັກກັບພຣະເຈົ້າໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນທຸກໆວັນ.  

• ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຮ້ ູວ່າຄວາມບາບຂອງເຮົາເປັນສິ່ງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງກຽດຊັງທ່ີສຸດ.  

• ພວກເຮົາຕ້ອງສາຣະພາບຜິດບາບ ແລະຖວາຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ໄວເທົ່າທ່ີຈະໄວໄດ້. 
 

 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS 

 



ວນັອາທິດ ທີ

ພຣະ

ຂໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ໂຮເຊອາ 1

ຜົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອໃຫ້

ການຢ່ ູຮ່ວມພວກເຮົາຢ່າງໃກ້ຊິດໃນຊີວິດ

ເປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີ ແມ່ນກ່ຽວກັບການທ່ີພຣ

ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຮົາ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ມີຄົນຈໍານວນຫລາຍມີຄວາມສັ

ສວັນຈະມຄີວາມສົນໃຈອັນດີສໍາລັບຊີວິດ

ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກອັນອ່ອນໂຍນ ແລະ

ເປັນຄ້ັງທໍາອິດໃນຫລາຍປີ, ທ່ານ 

ອອກການ, ຊ່ົວໂມງທໍາງານຂອງພັລຍາ

ຖານຂອງເພິ່ນກໍໝົດພລັງໄປ. ຖ້າພຣະເຈ້ົາ

ແມນ່ຫຍງັເປນັເຫດໃຫສ້ງົສຍັວາ່

ສງົສຍັກຽ່ວກັບຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົາ້?

ທ່ານ ເມສ ຮ ູ້ດີວ່າລາວຊູນສະດຸດ

ຜົນນ້ີບ່ໍ? ແຕ່ແລ້ວລາວກໍຍ່າງຜ່ານກາຍບານ້ັນ

ຄວາມຈິງສອງຢ່າງ: (1). ເຖິງວ່າສະຖານະ

ໃຈໄດ້. ແລະ (2). ພຣະອົງຍັງລໍຄອຍໃຫ້

1. ພຣະເຈົາ້ຊົງຕິດຕາມນາໍຫາພວກເຮາົ

ໂຮເຊອາ ບົດ 7—10 ໄດ້ເວົາ້ເຖິງ

ຫຼວງຫຼາຍທ່ີພວກເຂົາທໍາຕ່ໍສ້ ູພຣະອົງ,

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທີ 20 ກມຸພາ 2011 (2-20-2011)

ພຣະເຈົາ້ຮກັເຮາົເໝອືນກັນກບັພໍຕ່ ູ້ຮກັ

11:1-11

ເຊ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜ້ ູທ່ີເຮົາສາມາດວາງໃຈເຊ່ືອໄດ້

ຊີວິດຂອງເຮ ົາ.

ທ່ີພຣະເຈ້ົາສະແດງພຣະອົງເອງ ເປັນພໍ່ທ່ີມີຄວາມຮັກອັນອ່ອນໂຍນ

ເຮົາດ້ວຍ.

ສັມພັນທ່ີບ່ໍດີກັບພໍຂ່ອງຕົນເອງ, ຄົນເຫຼົ່ານ້ີກໍມບັີນຫາທ່ີຈະເຊ່ືອ

ຊີວິດຂອງພວກເຂົາດ້ວຍໃຈຈິງ. ພວກເຂົາຕ້ອງຮຽນຮບັຮ້ ູເອົາ

ແລະປະຕິບັດຕາມທັມຊາດຂອງຄວາມເປັນພຣະເຈ້ົາຕລອດ

ທ່ານ ເມສ ຢາກທົດລອງຍ່າງເຂ້ົາໄປໃນບາແລະດ່ືມເຫຼົ້າໃຫ້

ພັລຍາກໍຖືກຕັດລົງ, ຄ່ານ້ໍາໄຟກໍບ່ໍໄດ້ຈ່າຍ, ແລະຄໍາໝັນ້ໃຈໃນ

ເຈ້ົາເປັນພໍ່ທ່ີຮັກແລະເປັນຜ້ ູທ່ີລາວອາສັຍໄດ້ນ້ັນ, ພຣະອົງຢ່ ູ

ວາ່ພຣະເຈົາ້ເປນັພຣະບດິາທີຮ່ກັເຮາົແທບ້ໍ?່ ທາ່ນຈະເຮດັແນວ

? ທາ່ນຈະຊວ່ຍຄົນອືນ່ເຣືອ່ງນີດ້ວ້ຍວທິໃີດ?

ດຸດໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນຢ່ ູເລ້ືອຽໆ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຂວ ົ ້ມໂລກຂອງ

ກາຍບານ້ັນໄປ. ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຮໍ່າຮຽນພຣະທັມໂຮເຊອາ 

ສະຖານະການຈະອອກມາເປັນຮູບໃດກໍຕາມ, ພຣະເຈ້ົາຍັງມີຄຸນຄ່າ

ໃຫ້ພວກເຮົາຍອມໃຫ້ພຣະອົງເຂ້ົາມາໃກ້ຊິດຢ່ ູຮ່ວມທຸກໃນຊີວິດ

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ເຮາົ: ໂຮເຊອາ 11:1-2

ເຖິງການພິພາກສາທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ມີໃຫ້ຄົນອິສຣາເອັນເພາະວ່າ

ແຕ່ບົດ 11 ພາໃຫເ້ຫັນຄວາມຫວັງ. ໃນຖານະທ່ີເປັນພໍ່ທ່ີ

ໄດ້ແລະພຣະອົງຕ້ອງ 

ໂຍນ ແລະຕ້ອງການ

ເຊ່ືອວ່າພຣະບິດາໃນ 

ເອົາພຣະອົງວ່າເປັນພໍ່ທີ ່

ເຈ້ົາຕລອດ.

ໃຫເ້ມົາ. ລາວຖືກໄລ່ 

ໃນຄໍາອ້ອນວອນອະທິ 

ຢ່ ູໃສ?

ແນວໃດກບັຄວາມ

ມໂລກຂອງລາວຍ້ອນເຫດ

ອາ 11, ພວກເຮົາເຫັນ

ຄຸນຄ່າພໍທ່ີເຮົາຄວນໄວ້

ຊີວິດຂອງເຮົາ.

ເພາະວ່າຄວາມຊ່ົວຢ່າງ

ທ່ີຮັກ  ພຣະອົງບ່ໍໄດ້
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ຍອມຈໍານົນປະຖ້ິມລູກຜ້ ູທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະອົງ. ລູກຫລານເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບ ພວກທ່ີຖືກປ່ຽນຊ່ືເປັນອິສຣາເອັນ 

(ປຖກ 35:10) ໄດ້ຖືກສ້າງໃຫເ້ປັນຊາດນ່ຶງຈາກເຕົາຖ່ານຂອງການເປັນທາດໃນປະເທດເອຢິບ. ໃນສມັຍນ້ັນ, ພວກ

ອິສຣາເອັນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢ່ ູ  ພຣະເຈ້ົາປາກ ົດຕ່ໍພວກເຂົາໃນຖານະພໍ່ທ່ີຮັກດ້ວຍການຊ່ວຍປົດເຂົາອອກຈາກການ

ເປັນທາດ: ìອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ເຮົາໄດ້ເອ້ີນເຂົາວ່າລູກຊາຍຂອງເຮົາ.î

ຕອນເລ້ີມຕ້ົນປ້ຶມ ໂຮເຊອາ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ການແຕ່ງງານອະທິບາຍເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງພຣະອົງກັບໄພ່ 

ພົນຂອງພຣະອົງ. ທ່ີນ້ີພຣະອົງປ່ຽນຖານະສາມີມາເປັນພໍ່. ເໝືອນລູກຫົວດ້ືຕ່ໍສ້ ູພໍ່ແມ,່ ດ່ັງນ້ັນ ໄພພ່ົນຂອງພຣະເຈ້ົາກໍ

ຫັນໜ້າໜີຈາກພຣະເຈ້ົາແບບຊ້ໍາແລ້ວຊ້ໍາເລ່ົາ, ຈອງຫອງ, ແລະບ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ໃນເມື່ອຜ້ ູປະກາດພຣະທັມ

ໄດ້ເອ້ີນເອົາພວກອິສຣາເອັນຫລາຍເທ່ົາໃດ, ພວກເຂົາຍ່ິງຖລໍາເລິກເຂ້ົາໄປໃນການໄຫວພ້ຣະທຽມທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍ 

ການສົມສ່ ູຜິດປະເວນີ ແລະດ່ືມເຫຼົ້າມຶນເມົາຫລາຍຂ້ຶນ.

ພຣະເຈົາ້ໄດໃ້ຊຫ້ຍງັເອີນ້ທາ່ນກບັຄືນໃນເວລາທີທ່າ່ນໄດຖ້ືກດງຶອອກໄກຈາກພຣະອງົ? ເຣືອ່ງນີເ້ວົາ້ກບັຈດິ

ໃຈເຮາົແບບໃດ?

ພຣະເຈ້ົາເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງຄືເປັນພໍ່ທ່ີເປັນຫ່ວງ, ທະນຸຖນອມ, ຮັກລູກ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນລູກຜ້ ູທ່ີຢ່ ູໃນ

ຄວາມບາບຢ່າງໜ້າອັບອາຍກໍຕາມ. ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາຍັງນ້ອຍຢ່ ູນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈໃນຂ້ໍການພິພາກລົງໂທດຄົນ

ບາບທ່ີເປັນຕາຊັງກໍງ່າຍກວ່າເຂ້ົາໃຈຂ້ໍຄວາມທ່ີພຣະເຈ້ົາຮັກພວກເຂົາທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍພຣະຄຸນ.

ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພໍ່ຂອງລູກຊາຍທັງສາມຄົນ, ບ່ໍມຈັີກຄົນທ່ີຈະເຮັດຕາມສ່ິງເຂົາຄວນທໍາ. ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຄ້ົນພົບ 

ວ່າຄວາມຮັກທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາມີໃຫ້ເຂົາໄດ້ເອົາຊະນະຄວາມເສັຽໃຈ ແລະຄວາມຜິດຫວັງໃນຕົວພວກເຂົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາກໍ 

ໄດ້ຮ ູ້ສຶກເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມຮກັທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະບິດາດ້ວຍ. ຄວາມຮັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີມີໃຫ້ລູກກໍ

ບ່ໍ ໄດ້ສົມບູນແບບ; ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຍັງໄກຈາກການເປັນພໍ່ທ່ີສົມບູນຫລາຍ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພໍທ່ີ່ສົມບູນແບບເຕັມໄປດ້ວຍສະຕິປັນຍາ, ຮ ູ້ທຸກສ່ິງ, ຮັກທຸກຄົນ. ເຖິງ

ວ່າຈະມຫີຍັງເກີດຂ້ຶນຫຼືພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງ, ໃຫພ້ວກເຮົາເຊ່ືອແນ່ນອນໄດ້ໂລດວ່າພຣະອົງຈະບ່ໍປະຖ້ິມພວກເຮົາ

ຈັກເທ່ືອ. ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງຄືຕ້ອງການຄວາມຮັກ ແລະຄວາມຈິງໃຈຈາກພວກເຮົາ, ພຣະອົງກໍຍັງດໍາເນີນຕ່ໍທໍາ

ງານໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເພືອ່ເອ້ີນເຮົາກັບຄືນຫາພຣະອົງ. ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈ່ົງຕອບແທນການຮຽນເອ້ີນຂອງພຣະອົງ.

2. ພຣະເຈົາ້ຊົງຖນອມລຽ້ງດູພວກເຮາົ: ໂຮເຊອາ 11:3-4

ອາດຈະເປັນເພາະພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ໃສ່ໃຈກັບການທໍາງານຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງເຮົາບ່ໍ? ເວລາມີບັນຫາ 

ພວກເຮົາມັກຈະມີຄວາມສົງສັຍໃນຄວາມຮັກແລະການລ້ຽງດູຈາກພຣະເຈ້ົາ. ມຜ້ີ ູນ່ຶງເວົ້າວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາປະຖ້ິມຂ້ອຍ

ແລ້ວ ຂ້ອຍຕ້ອງເພິ່ງຕົນເອງ.î ກ່ອນຈະເດົາຄວາມບ່ໍຈິງເອົາເອງ ຂໍໃຫ້ຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຜ່ານທາງໂຮເຊອາ:

ìເຮົານ້ີແຫະຼທ່ີສອນໃຫເ້ອຟຣາອິມ ໃຫ້ຍ່າງî ອີກຄວາມນ່ຶງແມ່ນອິສຣເອັນ ເພາະເອຟຣາອິມເປັນເຜົ່າທ່ີນໍາໜ້າຂອງ

ອິສຣາເອັນອະນາຈັກເໝືອ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍຊາວອິສຣາເອັນດ້ວຍການອ້ ູມເຂົາຢ່ ູໃນອ້ອມແຂນຂອງພຣະອົງ. ເຮົາມຄີວາມອົບອ່ ຸນສ່ໍາ

ໃດທ່ີຮ້ ູຈັກວ່າພຣະອົງຍັງອູ້ມເຮົາຢ່ ູໃນອ້ອມແຂນຂອງພຣະອົງໃນສມັຍນ້ີ, ພຣະອົງຍັງຊົງເປັນຜ້ ູປ່ິນປົວພວກເຂົາອີກ.

ຂ້ໍ 4 ໃຊ້ຄວາມປຽບທຽບກັບການຈູງງົວດ້ວຍເຊືອກ, ເວລາລູກຫົວດ້ືຕ້ອງຖືກດຶງໄປດ້ວຍເຊືອກ. ພຣະບິດາ 

ນໍາພາລູກຂອງພຣະອົງດ້ວຍສາຍເຊືອກແຫ່ງຄວາມອ່ອນຫວານ. ບາງທີກໍປຽບທຽບໄປເຖິງທ່ານໂມເຊ ຜ້ ູເປັນເຄ່ືອງມື
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ທ່ີນໍາໄພ່ພົນອິສຣາເອັນອອກຈາກປະເທດເອຢິບ. ຈຸດໜັກສໍາລັບພວກເຮົາກໍຄືພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ບັງຄັບພວກເຮົາໃຫ້ຕິດ

ຕາມພຣະອົງ, ແຕ່ໄດ້ໃຊ້ທຸກວທີິທາງທ່ີເໝາະສົມກັບການເປັນມະນຸດຂອງເຮົາ, ພຣະອົງນໍາພາພວກເຮົາ. ການນໍາພາ

ຂອງພຣະອົງຄືການປົກຄອງດ້ວຍຄວາມຮັກອັນອ່ອນຫວານຂອງພຣະອົງ.

ມາຍເຊືອກຜູກແອກອອກຈາກກ້ອງຄໍງົວແລະກ້ົມລົງເອົາອາຫານໃຫ້ມັນ ເປັນພາບທ່ີໃຊ້ມືໃຫອ້າຫານເກືອງົວ.

ເຊືອກຜູກແອກທ່ີຢ່ ູກ້ອງຄໍງົວກໍຕ້ອງເອົາອອກເພື່ອໃຫ້ມັນກິນອາຫານໄດ້ສະບາຍ. ຂ້ໍຄວາມນ້ີຊ່ວຍໃຫ້ພວກຊາວອິສຣາ

ເອັນຄໍານຶງເຖິງການທ່ີພຣະເຈ້ົາປົດປ່ອຍພວກເຂົາອອກຈາກການເປັນທາດຂອງເອຢິບ, ຊົງປະທານມານາແລະນົກຂຸ້ມ

ໃຫ້ພວກເຂົາຢ່ ູຖ່ິນກັນດານຈົນກວ່າກ່ອນຈະເຂ້ົາໄປຢ່ ູດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາ.

ແຕ່ກ່ອນພວກເຮົາໄດ້ລືມຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເຕັມດ້ວຍພຣະຄຸນຢ່າງງ່າຍດາຍແທ້ນໍ! ພວກເຮົາ 

ເບ່ິງຂ້າມວິທີທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານ, ນໍາພາລ້ຽງດູໃນຍາມສັບສົນແລະຫລົງທາງ, ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ ແລະສະ 

ພາບການຕ່າງໆອ້ ູມຊູ, ແລະນໍາພາຊີວິດພວກເຮົາ.

ພໍ່ແມຮ່ັກແລະລ້ຽງດູລູກເຕ້ົາບ່ໍໄດ້ຢຸດຢ່ອນຈົນເຖິງເວລາພວກເຂົາເປັນຜ້ ູໃຫຍ່ກໍຕາມ ແລະພຣະເຈ້ົາກໍເໝືອນ 

ກັນຈະດໍາເນີນຕ່ໍໃນການລ້ຽງດູລູກຂອງພຣະອົງຕລອດຊີວິດຂອງເຂົາ. ການທວນຄືນເຖິງວິທີທາງທ່ີພຣະອົງເຄີຍຊ່ວຍ 

ເຫຼືອເຮົາໃນອະດີດກໍຊ່ວຍໃຫພ້ວກເຮົາຄ້ົນພົບກັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພຣະອົງໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຄືກັນ. ການນ້ີກໍເລ້ີມ

ຕ້ົນດ້ວຍການໄວວ້າງໃຈໃນຄວາມທ່ີພຣະອົງຊົງເປັນພໍ່ທ່ີສົມບູນແບບແລະຮັກພວກເຮົາ.

ບາງທີບັນຫາຂອງພວກເຮົາກໍຄືພວກເຮົາຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນແບບພໍຕູ້່ ທ່ີຍອມເອົາທຸກສ່ິງທ່ີພວກຫລານ ໆ 

ຕ້ອງການ, ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາທໍາຄວາມຊ່ົວເທ່ົາໃດກໍຕາມໃຈໄປໝົດ. ທ່ີຈິງພຣະອົງຊົງກໍເປັນພໍຕ້່ ູ, ແຕ່ວ່າເປັນຜ້ ູທ່ີ 

ກະທໍາແຕ່ສ່ິງທ່ີເປັນປໂຍດໃນລະຍະຍາວຢ່ ູຕລອດ. ການກະທໍາທ່ີໜ້າສັຣເສີນຂອງພຣະອົງສໍາລັບພວກເຮົາ ບາງຄັ້ງ

ກໍບ່ໍໄດ້ປະທານທຸກສ່ິງໃຫ້ຕາມໃຈພວກເຮົາຂໍ.

ພຣະເຈ້ົາຊົງຮ້ ູຈັກຜົນສະທ້ອນທ່ີຈະຕາມມາພາຍຫລັງໃນການຕອບແທນຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານແຕ່ລະຄ້ັງ 

ແລະຊົງປະທານຕອບຄໍາຂໍຕາມພຣະປະສົງທ່ີເປັນໄປຕາມທັມຊາດແລະເປ້ົາໝາຍອັນເປັນນິດນິຣັນຂອງພຣະອົງ. ຂໍ

ໃຫ້ພວກເຮົາພຽງແຕ່ໄວວ້າງໃຈໃຫ້ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບິດາໃນສວັນທ່ີພຣະອົງຊົງເປັນ. ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາສັຣເສີນພຣະ

ອົງທ່ີຊົງຊ່ວຍປະທານທຸກສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຕລອດເວລາທ່ີຕ້ອງການ.

3. ພຣະເຈົາ້ຈະບໍ່ປະຖິມ້ພວກເຮາົ: ໂຮເຊອາ 11:5-11

ຂ້ໍ 5-7 ເຕືອນບ່ໍໃຫປ້ະຖ້ິມພຣະເຈ້ົາອອກຈາກຊີວິດຂອງພວກເຂົາ, ໜີຈາກພຣະອົງເພື່ອເຮດັໃນສ່ິງທ່ີຕົນເອງ

ຕ້ອງການ ແລະຄຶດວ່າພຣະອົງຈະຊ່ວຍເອົາເຮົາອອກຈາກບັນຫາຕລອດໄປ ນ້ັນເປັນການໂງ.່

ຈ່ົງຕ້ັງໃຈຟັງຂ້ໍຄວາມຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄວາມຮັກແລະການລ້ຽງດູຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຍົກເວັນ້ການພິພາກສາ

ລົງໂທດ. ຂ້ໍ 5-7 ໄດ້ເນ້ັນເຖິງການພິພາກສາອັນແນ່ນອນທ່ີຈະຕົກໃສ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຜ້ ູທ່ີບ່ໍໄດ້ສາຣະພາບກັບ

ໃຈໃໝ່. ìຄົນອິສຣາເອັນຈະບ່ໍກັບຄືນໄປເອຢິບî ອາດຈະໝາຍຄວາມວ່າຈະບ່ໍໄດ້ນັບເອຢິບເປັນມິດເໝືອນກັນກັບປະ

ເທດອັດຊີເຣັຽ, ແຕ່ມີຄວາມໝາຍອີກວ່າອັດຊີເຣັຽຈະຄອບຄອງພວກເຂົາເໝືອນເອຢິບໃນສມັຍກ່ອນ. ເຫດຜົນໃນ

ການຕົກຕ່ໍາຂອງພວກເຂົາກໍຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ປະຕິເສດໃນການສາຣະພາບກັບໃຈ. ກອງທັບທະຫານຂອງອັດຊີ

ເຣັຽກໍເປັນເໝືອນດາບແກວ່ງໄປມາໃນຖ້າມກາງເມືອງຕ່າງໆຂອງອິສຣາເອັນ.

ໃນເວລາທຸກຍາກເຂັນໃຈ ປະຊາຊົນອ້ອນວອນຫາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພຣະເຈ້ົາ; ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ສົນໃຈເຂົາ
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ກໍຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ສົນໃຈໃນການກັບໃຈສາຣະພາບຜິດ.

ຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງການອອ້ນວອນຂຄໍວາມຊວ່ຍເຫຼອື ແລະການກບັໃຈສາຣະພາບຜິດ ເປນັແນວ 

ໃດ? ຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງຜນົສະທອ້ນຕາມມາຂອງຄວາມບາບ ແລະການໃຫອ້ະພຍັໂທດຂອງຄວາມບາບ ເປນັ 

ແນວໃດ?

ແນວໃດກໍຕາມແຕ່, ຂ້ໍ 8-11 ສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າການພິພາກສາບ່ໍແມ່ນຄໍາເດັດຂາດສຸດທ້າຍຕ່ໍໄພ່ພົນຂອງ

ພຣະອົງ. ນັກສາສນາສາດໄດ້ຖົກຖຽງກັນກ່ຽວກັບຄໍາວ່າ, ìເຮົາໄດ້ມີຄວາມປ່ຽນໃຈî ກັບຄວາມຮ້ ູລ່ວງໜ້າ ແລະທັມ

ຊາດອັນໝັ້ນຄົງຂອງພຣະອົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສ່ິງທ່ີພໍແ່ມ່ປຽບທຽບກັບພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຄືຄວາມຮັກທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍ

ຄວາມອີດູຕົນສົງສານທ່ີກ່າວໄວ້ຢ່ ູໃນຂ້ໍນ້ີ.

ພຣະເຈ້ົາບ່ໍສາມາດປະຖິ້ມລະເລີຍໄພ່ພົນທ່ີທໍຣະຍົດຂອງພຣະອົງ. ໃນຂະນະທ່ີການພິພາກສາຂອງພຣະອົງ

ເປັນຕາໜ້າຢ້ານ, ພຣະອົງກໍຍັງຈະບ່ໍທໍາລາຍຄົນອິສຣາເອັນເໝືອນກັນກັບຄົນເມືອງອັດມາ ແລະເມືອງເຊໂບຢິມທ່ີໄດ້ 

ຫາຍໄປພອ້ມກັບເມືອງໂຊດົມແລະເມືອງໂກໂມຣາ (ພບຍ 29:22-23).

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ສຽງຮ້ອງນາບປ່າໃຫ້ເສືອກົວຮ້ອງເຕືອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງທ່ີໄດ້ຖືກກວາດໄປປະເທດອັດຊີ

ເຣັຽ ແລະຜ້ ູທ່ີໜີໄປເປັນອົພຍົບຢ່ ູປະເທດເອຢິບ, ຖ້າຢ່ ູໃນດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາ, ພຣະອົງຕ້ອງເວົ້າກັບພວກເຂົາຢ່ ູ

ໃນບ້ານຂອງເຂົາເອງ.

ໃນຂະນະທ່ີຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້ນໍາພາໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບການສ່ັງສອນຈາກພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ສ່ິງທ່ີເຮົາ

ໄດ້ທໍາ, ກໍາລັງທໍາ, ຫຼືຈະທໍານ້ັນບ່ໍຕັດຂາດກັບຄວາມຮັກຈາກພຣະເຈ້ົາໄດ້. ພວກເຮົາສາມາດປົງໃຈເຊ່ືອໃນຄວາມຮັກ 

ອັນສູງສ່ົງທ່ີເຂ້ົາໃຈຍາກຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມຕ່ໍີພວກເຮົາ ແລະພຣະປະສ ົງທ່ີຢາກຢ່ ູໃກ້ຊິດຮ່ວມກັບຊີວິດເຮົາແຕ່ລະວັນ.

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ພວກເຮົາມັກເສີຍເມີຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະຕິຕຽນພຣະອົງທ່ີປ່ອຍໃຫ້ຜົນສະທ້ອນຂອງການຕັດສິນໃຈອັນເຫັນແກ່

ຕົວຂອງເຮົາມາເຖິງຕົວພວກເຮົາ, ແທນທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນໄວວ້າງໃຈແລະເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ.

ໃຫ້ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຈິງໃນບົດຮຽນນ້ີ:

 ເຖິງຈະເປັນຜ້ ູທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອກໍສາມາດຫັນໜ້າໜີຈາກພຣະເຈ້ົາແລະໃຊ້ຊີວິດຕາມໃຈຕົນເອງມັກ.

 ຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອຈະບ່ໍສາມາດໜີລອດການຕິດຕາມລູກທໍຣະຍົດດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.

 ການລ້ຽງດູແລະຄວາມທະນຸຖນອມຂອງພຣະອົງໃນສມັຍກ່ອນເປັນພື້ນຖານທ່ີພວກເຮົາສາມາດວາງໃຈໃນ

ຄວາມຮັກອັນໝັ້ນຄົງຂອງພຣະອົງທ່ີມີຕລອດໄປ.

 ການຕີສອນຂອງພຣະເຈ້ົາສະແດງເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ ແລະມໄີວເ້ພື່ອໃຫພ້ວກເຮົາຫລົບຕ່າວຄືນມາ

ຫາພຣະອົງ.

 ໃນເມື່ອການຕີສອນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຮຸນແຮງ, ມັນສະແດງເຖິງຄວາມຕ້ອງການທ່ີພຣະເຈ້ົາຢາກຢ່ ູຮ່ວມ 

ໃກ້ຊິດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໄປເຖິງຈຸດສໍາເຣັດຜົນອັນສົມບູນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ພຣະເຈົາ້ພອ້ມ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ໂຮເຊອາ 1

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ

ບົດຮຽນນ້ີຈະທ້າທາຍພວກຄຣິສຕຽນ

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການກັບຄືນ

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນໄດ້ຫລົງທາງ

ະກັບຄືນສ່ ູການອະພັຍໂທດ ແລະການ

ìໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນຕ້ອງມີຫຼາຍ

ົບຄວາມສຸກຊົມຊ່ືນຍິນດີເໝອືນຄຣິສຕຽນ

ິບານຂອງລາວໄດ້ຕອບວ່າ, ìແຈນ, ຄໍາ

ີວິດການເປັນຢ່ ູ? ເຈ້ົາຍັງດຶງຈ່ອງຢ່ ູກັບ

ຈ້ົາຄວນເຮັດແຕ່ບ່ໍໄດ້ເຮັດ?

ສິດຍາພິບານຂອງນາງ ແຈນ ຮ້ ູ

ອງລາວໃຫເ້ຂ້ົາມາຖືກທາງກັບພຣະເຈ້ົາ

ລະປະສົບກັບພຣະພອນອັນສົມບູນຂອງ

. ເມື່ອພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົ້າກາຍເປັນ

ນາງ ແຈນ (ຜ້ ູທ່ີເຮົາໄດ້ອ່ານຜ່ານ

ັ້ນລາວໄດ້ກັບໄປໂບດເປັນປະຈໍາ. ລາວ

ປ້ຶມ ໂຮເຊອາ ບອກພວກເຮົາວາ່

ຣະອົງຕ້ອງການຮັບເອົາເຮົາກັບຄືນໃນ

ອງພຣະອົງກາຍເປັນຄໍາເວົ້າຂອງເຮົາເອງ

າບຂອງເຮົາ, ແລະພວກເຮົາຮ້ ູວ່າພວກ

້ອງເບ່ິງວິທີທ່ີທ່ານ ໂຮເຊອາ ໄດ້ບອກພວກ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ27 ກມຸພາ 2011 (2-27-2011)

ເຈົາ້ພອ້ມທີຈ່ະຕອ້ນຮບັພວກເຮາົກັບຄນືບ້ານ

14:1-9

ຄຣິສຕຽນໃຫ້ສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບ ແລະກັບຄືນໄປຫາພຣະ

ຄືນໄປຫາພຣະເຈ້ົາ ເມືອ່ພວກເຮົາໄດ້ຫລົງທໍາຜິດໃນຊີວິດຂອງ

ທາງຫ່າງອອກຈາກພຣະເຈ້ົາໄປ, ພວກເຂົາຕ້ອງການຮ ູ້ຈັກວ່າ

ການສ້າງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາຂ້ຶນໃໝຫ່ຼືບ່ໍ.

ຍຍ່ິງກວ່ານ້ີ.î ນາງ ແຈນ ຍັງກ່າວຕ່ໍກ່ຽວກັບການທ່ີລາວໄດ້

ຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນໆມີ. ນາງໄດ້ສລຸບຄໍາຖາມຂອງລາວວ່າ, ìມຫີຍັງ

ຄໍາຖາມເຈ້ົານ້ັນຖືກຕ້ອງແລ້ວວ່າ ມຫີຍັງຜິດບ່ໍ? ເຈ້ົາຄວນປ່ຽນ

ກັບຄວາມຜິດບາບອັນໃດ? ອັນໃດເຈ້ົາຄວນສາຣະພາບຜິດ

ແຈນ ຮ້ ູວ່າລາວໄດ້ທໍາຜິດໃນຊີວິດ ແລະຊອກຫາທາງຊ່ອຍລາວດຶງ

ເຈ້ົາ. ຂໍໃຫ້ບົດຮຽນນ້ີເປັນເຄ່ືອງນໍາທາງຊ່ວຍທ່ານຫຍັບເຂ້ົາມາ

ສົມບູນຂອງພຣະອົງ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ເປັນຄໍາເວົາ້ຂອງເຮາົເອງ: ໂຮເຊອາ 14:1-3

ຜ່ານມາ) ໄດ້ຮ ູ້ວ່າການກະທໍາຂອງລາວບ່ໍໄດ້ຖືກຕາມນ້ໍາພຣະທັຍພຣະ

ລາວຍັງຮ ູ້ສຶກວ ຸ້ນວາຍໃຈຢ່ ູເພາະລາວຮ້ ູສຶກຜິດແລະຂາດຄວາມ

ວາ່ ການປະຕິບັດທາງສາສນາຢ່າງດຽວບ່ໍໄດ້ນໍາໃຫ້ເຮົາຫຍັບ

ໃນເວລາທ່ີເຮົາໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າທ່ີພຣະອົງບອກໃຫພ້ວກເຮົາເວົ້າ

ເອງ. ເວລາພວກເຮົາສາຣະພາບຮັບຜິດວ່າເຮົາເອງໄດ້ຊູນ

ພວກເຮົາຈໍາຕ້ອງກັບຄືນຫັນໜ້າໄປຫາພຣະເຈ້ົາ, ເຮົາຈະເຮັດວິທີ

ພວກຊາວອິສຣາເອັນ ເພາະມັນໃຊ້ກັບພວກເຮົາໄດ້ຄືກັນ.

ພຣະເຈ້ົາ.

ຂອງເຮົາ.

ວ່າຍັງມຄີວາມຫວັງທ່ີ 

ໄດ້ຫລົງຄິດ ແລະບ່ໍໄດ້

ຫຍັງຜິດບ່ໍ? ສິດຍາ

ປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່ໃນ

ຜິດ? ມອັີນໃດແດ່ທ່ີ

ດຶງເອົາການໃຊ້ຊີວິດ

ເຂ້ົາມາໃກ້ກັບພຣະເຈ້ົາ 

ນ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ, ດ່ັງ 

ຄວາມໃກ້ຊິດພຣະອົງ.

ຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຈ້ົາ.

ເວົ້າ --- ເວລາຄໍາເວົ້າ

ຊູນສະດຸດໃນຄວາມ

ວິທີໃດ? ພວກເຮົາ

ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້
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ບອກວ່າ: ìໃຫ້ກັບໃຈຄືນຫາພຣະເຈ້ົາແລະອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະອົງດ່ັງນ້ີ: ໂຜດໃຫ້ອະພັຍບາບທັງປວງຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ

ແດ່ ທ້ອນ.î ເຖິງແມ່ນວ່າການກະທໍາມສີຽງດັງກວ່າຄໍາເວົ້າ ແຕ່ກໍບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄໍາເວົາ້ບ່ໍສໍາຄັນ.

ຄໍາວ່າ îກັບໃຈî ແນ່ນອນຈະບ່ໍມີຄວາມໝາຍນອກຈາກຈະເວົາ້ກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຈິດໃຈທ່ີມີການກັບໃຈທ່ີແທ້

ຈິງ. ພວກເຮົາເຄີຍມີເພື່ອນບ້ານເປັນຄຣິສຕຽນຄົນນ່ຶງທ່ີບ່ໍແມ່ນບັບຕິສ, ລາວໄດ້ບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າລາວເປັນບັບຕິສ

ບ່ໍໄດ້ເພາະຄວາມເຊ່ືອອັນນ່ຶງ. ຂ້າພະເຈ້ົາເລີຍວ່າ ìໃຫ້ຂ້ອຍເດົາເບ່ິງກ່ອນ ຕ້ອງແມ່ນຄໍາວ່າ, ຄຣິສຕຽນສາມາດໃຊ້ຊີ

ວິດເໝືອນກັບມານ, ບອກພຣະເຈ້ົາວ່າຕົນເອງກັບໃຈ, ຍັງໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູໃນຄວາມບາບ, ແລະຍັງຈະໄດ້ຂ້ຶນໄປສວັນຢ່ ູ.î

ລາວບອກວ່າ, ìຖືກຕ້ອງແລ້ວ ວ່າຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອແບບນ້ັນ.î ຂ້າພະເຈ້ົາຕອບລາວວ່າ, ìພວກເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອແບບນ້ັນ

ຄືກັນ. ພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າຖ້າໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນແລ້ວກໍພົ້ນບາບຕລອດໄປ; ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງເນ້ັນໜັກຄໍາວ່າ îພົນ້ແລວ້.î

ຄວາມເຊ່ືອອັນແທ້ຈິງນ້ັນຕ້ອງມີການສະແດງໃຫ້ເຫັນການກັບໃຈໃໝ່ແລະອຸທິດຕົນອັນແທ້ຈິງ. ພຣະເຢຊູຊົງເຄີຍບອກ

ໄວ້ວ່າ ຈະມີຄົນທ່ີອ້າງຕົນເອງວ່າເປັນຄຣິສຕຽນແຕ່ຄວາມຈິງບ່ໍໄດ້ເປັນເລີຍ (ມທ 7:21-23). ຖ້າການກັບໃຈໃໝບ່ໍ່ຈິງ

ໃຈການໃຫອ້ະພັຍກໍບ່ໍເປັນຈິງເໝືອນກັນ.

ຄໍາວ່າ ìຂໍຊົງຮັບຄໍາອ້ອນວອນຂອງພວກຂ້ານ້ອຍທ້ອນî ເບ່ິງຄືເປັນຄໍາອະທິຖານທ່ີຈິງໃຈຂໍຄວາມໃຫ້ອະພັຍ 

ແລະກໍຈະມີການສັຣເສີນເພາະໄດ້ຮັບການອະພັຍ. ກ່ອນພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການໃຫອ້ະພັຍທ່ີພວກເຮົາຮ້ ູຈັກນ້ີ ພຣະ 

ບິດາໄດ້ທົນທຸກທໍຣະມານໃນການຕາຍຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງນ້ັນເກີນກວ່າທ່ີພວກເຮົາຈະຄຶດເຖິງຄຸນຄ່ານ້ັນ. ຂໍ

ໃຫ້ພວກເຮົາຮ້ອງເພງ ແລະອ້ອນວອນສັຣເສີນສໍາລັບຂອງພຣະຣາຊທານໃນພຣະຄຸນນ້ີ!

ການກັບໃຈໃໝຂ່ອງຊາວອິສຣາເອັນຈະບ່ໍໄດ້ເພິ່ງພາອາສັຍຄວາມເປັນພັນທະມິດກັບຕ່າງປະເທດຄືອັດຊີເຣັຽ

ພະລັງອໍານາດທາງທະຫານ (ກອງທັບມ້າ), ແລະພຣະທຽມທ່ີສ້າງດ້ວຍມືເພື່ອໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ພວກເຂົາ.

ພວກເຮົາບ່ໍຄ່ອຍຈະເຫັນຮູບພຣະຕ່າງໆຢ່ ູສະຫະຣັດອະເມຣິກາຫລາຍພໍເທ່ົາໃດ, ແຕ່ການໄຫວ້ພຣະທຽມມີຢ່ ູ 

ຫລາຍເໝືອນກັນ. ຄວາມໝາຍຂອງການໄຫວ້ພຣະທຽນກໍຄື ìຍົກຍ້ອງຄົນໃດຄົນນ່ຶງ, ສ່ິງຂອງຕ່າງໆ, ຫຼືຄວາມຄິດໃຫ້

ສູງເໜືອກວ່າພຣະເຈ້ົາທ່ີບອກໄວໃ້ນພຣະຄັມພີî. ຄໍາເວົ້າຢ່ ູໃນພຣະທັມໂຮເຊອາ ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາສໍາຣວດເບ່ິງ

ວ່າ ພວກເຮົາອາດຈະອາສັຍສ່ິງຂອງໃນໂລກນ້ີ ຫລາຍກວ່າພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດການເປັນຢ່ ູປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ.

ຕອນຕ້ົນພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະກາດວ່າ ພວກອິສຣາເອັນທ່ີເຫັນແກ່ຕົວນ້ັນ ìບ່ໍເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮາົî (1:9). ໃນການ

ກັບໃຈຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາກໍໄດ້ປະສົບກັບການໃຫອ້ະພັຍ ແລະສາມາດຮ ູ້ແນ່ໃຈວ່າພວກລູກກໍາພ້າໄດ້ຮັບຄວາມ

ຮັກໃນພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຈ້ົາຍິນດີພໍພຣະທັຍຮັບເອົາທຸກຄົນທ່ີໄດ້ກັບໃຈຄືນຫາພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຈິງ.

ພວກເຮົາຈໍາເປັນຄວນໃຊ້ຄໍາເວົ້າທ່ີເໝາະກັບການກັບໃຈທ່ີມາຈາກໃຈຈິງຂອງເຮົາ, ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໃນການ 

ໃຫ້ອະພັຍພວກເຮົາຂອງພຣະອົງ, ແລະອຸທິດຕົວເຮົາເອງອາສັຍພຣະອົງໃຫ້ນໍາພາທາງຊີວດິ ແລະການຢ່ ູກິນ.

2. ເມື່ອພຣະພອນຂອງພຣະເຈົາ້ກາຍເປັນຂອງເຮາົ: ເໂຮເຊອາ 14:4-7

ພຣະເຈ້ົາຢາກຕ້ອນຮັບພວກເຮົາກັບຄືນບ້ານ ເພາະວ່າຫລັງຈາກນ້ັນພຣະອົງຊົງສາມາດຖອກເທພຣະພອນ

ຂອງພຣະອົງລົງໃສ ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ພຣະພອນອັນລ້ໍາຄ່າທີ່ສຸດກໍຄືການຊ່ວຍພວກເຮາົໃຫ້ຄືນດີກັບພຣະອົງແລະ

ຮັກພຣະອົງ. ພຣະຄັມພບີອກໄວວ້່າຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອແທ້ຈະທົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍ, ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາອາດຈະຫລົງທາງໜີ

ຈາກພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການປະຖ້ິມແລະຕົກຢ່ ູໃນການທົດລອງກໍຕາມ. ຄວາມບາບຂອງຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອແທ້ບ່ໍໝາຍເຖິງການໜີ

ປະຖ້ິມພຣະເຈ້ົາແລະທາງຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດເຫັນຜ້ ູທ່ີອ້າງວ່າມຄີວາມເຊ່ືອໄດ້ໜີຈາກພຣະເຈ້ົາໄປນ້ັນ 

ແທ້ຈິງລາວບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອແທ້ຕ້ັງແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນຂອງການປະກາດວາ່ຕົນເອງໄດ້ເຊ່ືອ (1 ໂຢຮັນ 2:19). ພວກເຂົາຈະໝົດ

ຫວັງບ່ໍ? ບ່ໍ, ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຊ່ວຍປົວແປງການປົບໜີຂອງເຂົາໃຫ້ດີຄືກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດ ພຣະເຈ້ົາກໍຍັງລໍຄອຍການ
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ສາຣະພາບຜິດກັບໃຈຂອງພວກເຂົາຢ່ ູ.

ພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຜ້ ູທ່ີຖືກສ້າງກັບຄືນໃໝ່ໄດ້ອະທິບາຍຢ່ ູໃນ ໂຮເຊອາ 14:5-7. ພຣະອົງຈະ

ເປັນຄືນ້ໍາຝົນລ້ຽງອັນຊ່ ຸມເຢັນໃຫ້ພວກເຂົາ; ຄໍາວ່າ ເບກີບານແລະຮາກຈະຢ່ງັລງົ ໝາຍເຖິງເຕີບໃຫຍ່ແລະໝັ້ນຄົງ. ປະ

ເທດຊາດຈະເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນແລະກາຍເປັນທ່ີໜ້າເກງກົວໃນສາຍຕາຂອງປະເທດອ່ືນ.

ໃນສມັຍສັງຄົມວັດຖຸນິຍົມຂອງເຮົາ, ພວກເຮົາຈະແປຄວາມໝາຍຂອງພຣະພອນເປັນມູນຄ່າຂອງວັດຖຸໄປ

ໝົດ. ແນ່ນອນ ພຣະເຈ້ົາຊົງຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຢ່ ູດີຝ່າຍຮ່າງກາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຈ່ົງຈ່ືໄວ້ວ່າພຣະຄັມພີ 

ຫລາຍຂ້ໍໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບການຮັກເງິນແລະຄວາມຕ້ອງການເປັນຄົນຮັ່ງມ ີ(1 ຕມທ 6:9-12; ຮຣ 13:5).

ພຣະພອນທ່ີມັ່ງຄ່ັງທ່ີສຸດຂອງພວກເຮົາກໍຄືການຮ ູ້ຈັກແລະດໍາເນີນຊີວິດໃນແສງສວ່າງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ìທ່ີພຣະ

ພັກຂອງພຣະອົງຂ້ານ້ອຍມີຄວາມມ່ວນຊ່ືນ, ທ່ີກ້ໍາຂວາຂອງພຣະອົງຂ້ານ້ອຍມີຄວາມຍິນດີຕລອດໄປî (ພສສ 16:11).

ໃຫ້ພວກເຮົາຈ່ີຈໍາໄວວ້່າຄວາມຮັ່ງມອັີນແທ້ຈິງນ້ັນຢ່ ູບ່ອນໃດ. ເໝືອນອາຈານ ໂປໂລໄດ້ຢ້ໍາເຕືອນພວກເຮົາ, ìຖ້າເຈ້ົາ

ທັງຫລາຍຮັບການຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນມາດ້ວຍກັນກັບພຣະຄຣິດແລ້ວ ກໍຈ່ົງສແວງຫາສ່ິງຊ່ຶງຢ່ ູເບ້ືອງເທິງ ຄືບ່ອນທ່ີພຣະ

ຄຣິດຊົງສະຖິດຢ່ ູ ຊົງປະທັບກ້ໍາຂວາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ສ່ິງທ່ີຢ່ ູເບ້ືອງເທິງ ບ່ໍໃຊ່ສ່ິງທ່ີຢ່ ູໃນແຜ່ນດິນໂລກî

(ກລຊ 3:1-2). ພຣະພອນຝ່າຍຮ່າງກາຍຈະສູນໄປ; ພຣະພອນຝ່າຍວິນຍານຈະຢ້ັງຍືນຢ່ ູຊ່ົວນິຣັນດອນ.

3. ເມື່ອທາງຂອງພຣະເຈົ້າເປັນທາງຂອງເຮາົ: ໂຮເຊອາ 14:8-9

ທາງຂອງພຣະເຈົາ້ກາຍເປນັທາງຂອງເຮາົໃນເມືອ່ເຮາົ.....

 ຮັບຮ ູ້ວ່າທາງຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນແຕກຕ່າງກັບທາງຂອງເຮົາ (ອຊຢ 55:8-9)

 ສາຣະພາບຄວາມບາບຂອງເຮາົແລະຮັບເອົາການຊົງໃຫອ້ະພັຍແລະການຊົງຊໍາຮະ (1 ຢຮ 1:9)

 ພັທນາຄວາມຮັກທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສໍາແດງຕ່ໍຄົນທັງຫລາຍ (ໂຣມ 5:8)

 ກາຍເປັນຜ້ ູທ່ີປະຕິບັດຕາມພຣະຄໍາ--ແລະບ່ໍເປັນພຽງຜ້ ູຟັງເທ່ົານ້ັນ (ຢກບ 1:22)

ຂ້ໍມ້ວນທ້າຍໃນປ້ຶມ ໂຮເຊອາ ໄດ້ສລຸບຂ້ໍຄວາມທ່ີດີເລີດ: ພຣະເຈ້ົາພອ້ມທ່ີຈະຮັບເອົາພວກເຮົາກັບຄືນບ້ານ 

ໃນເວລາທາງຂອງພຣະອົງກາຍເປັນທາງຂອງພວກເຮົາ.

ເອຟຣາອິມ ໝາຍເຖິງຊາວອິສຣາເອັນ, ມຄໍີາຖາມເຖິງວ່າພວກເຂົາຈະມສ່ີວນກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະປອມຕ່າງໆ 

ບ່ໍ? ຈະແປເປັນຄໍາຖາມຈາກພຣະເຈ້ົາ. ອີກຄວາມໝາຍນ່ຶງວ່າການກັບຄືນຫາພຣະເຈ້ົາ, ເອຟຣາອິມຕ້ອງປະລະຖ້ິມ

ການໄຫວ້ພຣະທຽມ ຫຼືພຣະເຈ້ົາບອກວ່າການກະທໍານ້ີແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພາະມັນເປັນການບ່ໍດີເປ່ົາປໂຍດ.

ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງໄດ້ເຕືອນບອກໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງວ່າພຣະທ່ີຕາຍແລ້ວບ່ໍສາມາດຕອບຄໍາອະທິຖານພວກເຂົາ

ໄດ້. ພຣະອົງປະກາດວ່າ: ìແມ່ນເຮົາເປັນຜ້ ູຕອບສນອງຄໍາອ້ອນວອນຂອງພວກເຂົາ ແລະຈະດູແລຮັກສາພວກເຂົາ.î

ເວລາພວກເຮົາຊອກຫາຄວາມຍິນດີ, ຄວາມສັນຕິສຸກ, ຄວາມພໍໃຈ, ຄວາມສຸກ, ຫຼຄືວາມເພິ່ງພໍໃຈທ່ີແຍກຈາກພຣະ 

ເຈ້ົານ້ັນສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນຈະບ່ໍໝັ້ນຄົງເລີຍ. ຄວາມບາບຈະບ່ໍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນບາງເທ່ືອເບ່ິງຄືຈິງແຕ່ເປັນພຽງ

ພາບລວງຕາ. ìຄ່າຈ້າງຂອງຄວາມບາບຄືຄວາມຕາຍî (ໂຣມ 6:23). ຄວາມເຕັມປ່ຽມໃນຊີວິດທ່ີຍາວນານຈະມຢ່ີ ູ

ໃນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວເທ່ົານ້ັນ.

ຮູບຄວັດເປັນໄມ້ທ່ີຕາຍແລ້ວ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນເໝືອນຕ້ົນແປກທ່ີມີໃບຂຽວສົດ. ພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ຊົງ

ເປັນບ່ໍເກີດແຫງ່ໝາກໄມ້ (ເປັນຜ້ ູປະທານໃຫ້), ບ່ໍແມ່ນພຣະທຽມ.

ຂ້ໍ 9 ເອ້ີນຄວາມສົນໃຈໃນຂ້ໍຄວາມຂອງ ໂຮເຊອາ. ìທາງຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນຖືກຕ້ອງ;î ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຖືກຕ້ອງ

ທາງວິນຍານ, ສິລທັມ, ແລະ ຄວາມຄຶດເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບພວກເຮົາຄືກັນ. ພຣະອົງຜ້ ູຊົງສ້າງພວກເຮົາ, ຊົງ
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ຮ້ ູຈັກສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດສໍາລັບພວກເຮົາ, ສ່ິງທີ ່ຈະໃຫ້ເປັນປໂຍດ, ຄວາມພໍໃຈ, ແລະຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີແກ່ພວກເຮົາຫລາຍ

ທ່ີສຸດ. ເຫດສະນ້ັນ ພວກເຮົາຈະມີສະຕິປັນຍາແລະມແີສງຕາອັນກວ້າງໄກ ດ້ວຍການດໍາເນີນຊີວິດຢ່ ູໃນທາງຂອງ

ພຣະອົງ.

ຜ້ ູທ່ີຊູນສະດຸດໃນທາງຂອງພຣະອົງຄືຜ້ ູທ່ີຕ່ໍສ້ ູພຣະອົງ ແລະເດີນໄປໃນທາງຂອງຕົນເອງ, ຈະວົນວຽນຢ່ ູໃນ

ຄວາມມືດ ແລະຈະບ່ໍພົບແຜນການທ່ີພຣະເຈ້ົາຕຽມໄວໃ້ຫ້ພວກເຂົາ (ຂ້ໍ 9). ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ໃນຂ້ໍຄວາມ 

ຂອງໂຮເຊອາ, ຮັບສາຣະພາບກັບໃຈຈາກຄວາມບາບຂອງເຮາົ ແລະປະສົບກັບພຣະພອນຂອງພຣະອົງໃນເວລາທ່ີ 

ພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດໄປກັບທາງຂອງພຣະອົງແຕ່ລະວັນ.

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ຂ້ໍຄວາມໃນພຣະທັມ ໂຮເຊອາ ບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ພຣະເຈ້ົາຕຽມພ້ອມທ່ີຈະຕ້ອນຮັບຂ້າພະເຈ້ົາກັບຄືນມີ

ຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ, ນອກຈາກນ້ັນຍັງບອກວິທີການກັບຄືນບ້ານໄປຫາພຣະອົງອີກ. ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າ: ພຣະເຈ້ົາ

ພ້ອມທ່ີຈະຮັບເອົາເຮົາກັບຄືນບ້ານ. ຈ່ົງຄໍານຶງເຖິງສ່ິງຕ່ໍໄປນ້ີ:

 ບ່ໍມີຜ້ ູໃດຈະຫລີກຈາກຄວາມຜິດພາດໄດ້.

 ຄວາມຜິດພາດຂອງເຮົາພາໃຫ້ເກີດບັນຫາແກ່ເຮົາແລະຄົນອ່ືນ; ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງປະຖ້ິມພວກເຮົາ.

 ພຣະເຈ້ົາຊົງສະດັບຟັງຄໍາສາຣະພາບໃນການກັບໃຈທ່ີອອກມາຈາກໃຈອັນແທ້ຈິງ.

 ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ອະພັຍໂທດແກ່ຜ້ ູທ່ີກັບໃຈ ແລະອວຍພຣະພອນແກ່ລູກຂອງພຣະອົງຜ້ ູທ່ີໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ

ແລ້ວ

 ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫພ້ວກເຮາົໄດ້ຮັບສະຕິປັນຍາ ແລະມແີສງຕາກວ້າງໄກຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງພວກ

ເຮົາ ແລະດໍາເນີນຊີວິດໃນທາງຂອງພຣະອົງ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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