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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທີ່ 4 ທັນວາ 2011 (12-4-2011)

ຮູຈ້ກັຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈົາ້

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: ໂຢຮັນ 1:1-4, 10-18

ໍາຖາມຊວີິດ: ເພື່ອຈະເຣີນທາງດ້ານຈິດວິນຍານ ພວກເຮົາຕ້ອງມຄີວາມເຂ້ົາໃຈໃນເຣ່ືອງຄວາມ

ພົ້ນ. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານເຂ້ົາໃຈ ແລະຮູ້ຈັກຄຸນຄ່າເປັນຢ່າງດີເຖິງປະວັດການ

ເປັນມາຂອງອົງພຣະເຢຊູ.

ຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ: ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າເຖິງຫລັກສະນະຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະເວົ້າຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າຂອງ

ພຣະຣາຊທານອັນລ້ໍາຄ່າຈາກພຣະອົງຕ່ໍມວນມະນຸດນ້ັນບ່ໍພຽງແຕ່ປະທານເດັກນ້ອຍ

ເກີດໃໝ່ໃຫເ້ທ່ົານ້ັນ.

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ໃນທຸກວັນນ້ີ ພວກເຮົາບ່ໍມບັີນຫາໃນການຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູເກີດໃນຮາງຫຍ້າໃນ

ຍາມຄຣິສມັສ ແຕ່ບັນຫາມຢູ່ີວ່າພວກເຮົາຍັງຢາກໃຫພ້ຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ັນຕ່ໍໄປ. ພວກເຮົາ

ບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມສໍາພັນຂອງເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ກັບພຣະຜູ້ສ້າງຈັກກະວານ

ແຫ່ງນ້ີ ແລະພຣະອົງຍັງເປັນທາງໄປສູ່ຄວາມລອດພົ້ນ.

ຄໍາວ່າຄຣິສມັສນ້ັນມີຄວາມໝາຍສໍາລັບທ່ານຢ່າງໃດ? ສໍາລັບຂ້າພະເຈ້ົາແລະຄອບຄົວແລ້ວເຫັນວ່າທ່ີປະເທດເຢັຽ

ະມັນບ່ອນຂ້າພະເຈ້ົາຮັບໃຊ້ນ້ັນ ຕອນນ້ັນເປັນເວລາຄົນໃຊ້ເງິນຢ່າງຫລວງຫລາຍເພື່ອເຮດັໃຫ້ງານຄຣິສມັສງາມຢ່າງ

ລູຫລາທ່ີສຸດ. ແຕ່ເຫັນວ່າຫລາຍຄົນເຮັດເພາະເປັນທໍານຽມແລະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມໝາຍອັນເລິກແລະແທ້ຈິງ.

ທ່ານຊີໂມນເປັນຄົນເຢັຽລະມັນເຄີຍໄດ້ສລອງວັນຄຣິສມັສເພາະເປັນວັນພັກປະຈໍາຊາດ ແຕ່ເຫັນວ່າຄຣິສມັສແລ້ວ

ປນ້ີແຕກຕ່າງກັບປີອ່ືນໆເພາະລາວກາຍເປັນຄົນຮັບເຊ່ືອໃໝ່. ຍ້ອນການໄປຍາມຄຣິສະຈັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາລາວເລີຍ

ດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດໂດຍການເທສນາ ລາວໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍຕ່ໍມາລາວຈ່ິງເຂ້ົາໃຈເຖິງ

ວາມໝາຍອັນແທ້ຈິງຂອງຄຣິສມັສເພາະເປັນວັນທ່ີພຣະເຢຊູສະເດັດເຂ້ົາມາໃນໂລກ.

. ພຣະເຢຊເູປັນພຣະເຈົ້າຢ່າງສົມບນູ: (ໂຢຮັນ 1:1-4)

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ດົນຈິດໃຈສ່ີຄົນໄດ້ຈົດປະວັດຂອງອົງພຣະເຢຊູສະເດັດເຂ້ົາມາໃນໂລກໃນປ້ຶມຂ່າວປະເສີດ. ມັດທາຍ

ດ້ເລ່ົາເຣ່ືອງຂອງອົງພຣະເຢຊູເໝືອນດ່ັງພວກນັກບັນຊີ ທ່ານໄດ້ບອກເຖິງລາຍລະອຽດຕ່າງໆກ່ຽວກັບເຊ້ືອສາຍຂອງ

ົງພຣະເຢຊູ. ມາຣະໂກໄດ້ກ່າວເຖິງເຣ່ືອງພຣະເຢຊູເປັນເໝອືນຄົນຮັບໃຊ້ໃນໂລກ. ລູກກາໄດ້ກ່າວວ່າອົງພຣະເຢຊູ

ປັນເພື່ອນຂອງຄົນທຸກຍາກ ຄົນອະນາຖາ ຄົນຜູ້ຫລົງຫາຍ ແລະພວກຕ່າງຊາດ. ສ່ວນໂຢຮັນໄດ້ກ່າວເຖິງສະພາບ

ອງພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງເປັນຢູ່ກ່ອນແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ສະຖິດຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາແລະເປັນພຣະເຈ້ົາ.

ໃນຂ້ໍ 1 ໂຢຮັນໄດ້ຫວນກັບໄປຫາເບ້ືອງຕ້ົນໃນປ້ຶມປະຖົມມະການວ່າພຣະເຢຊູເປັນຢູ່ກ່ອນໂລກໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນມາ.

ັ່ງນ້ັນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກເອ້ີນວ່າເປັນພຣະທັມ (ໂລໂກສ ເປັນພາກຣິກ) ນ້ີເປັນການຕິດຕ່ໍກັບມະນຸດເຖິງນ້ໍາພຣະທັຍ

ອງພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູເຈ້ົາພຣະບຸດ.

ອົງພຣະຄຣິດ-ຕາມທັມມະຊາດແລ້ວ-ເປັນພຣະເຈ້ົາ. ພວກນັກສາສນາສາດໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າຕຣີເອກການຸພາບ 

ເປັນຄໍາຫຍ້ໍ-ສາມເປັນນ່ຶງ ອິງຕາມນັກປະວັດສາດຄຣິສຕະຈັກຜູ້ມີຊື່ວ່າເຕີຕູລຽນໃນປີ ຄສ 200) ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງ



ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ທັງສາມພຣະນາມນ້ີບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາສາມອົງແຕ່

ເປັນອົງດຽວ. ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າພຣະຄຣິດເປັນພຣະເຈ້ົາຕລອດການຢູ່ແລ້ວ. ມຄໍີາຂຽນໄວວ້່າ, ìທຸກສ່ິງຖືກສ້າງຂ້ຶນ

ດ້ວຍພຣະອົງî ໂຢຮັນໝາຍຄວາມວ່າທຸກສ່ິງໃນໂລກຈັກກະວານນ້ີແມ່ນຖືກສ້າງດ້ວຍພຣະອົງ. ໃນຂ້ໍ 4 ໂຢຮັນກ່າວ

ວ່າຊີວິດກໍມາຈາກອົງພຣະຄຣິດເພາະພຣະອົງເປັນບ່ໍເກີດຂອງຊີວິດອັນແທ້ຈິງ

ໃນທຸກວັນນ້ີອົງພຣະເຢຊູຍັງເປັນຜູ້ໃຫ້ຊີວິດຈິດໃຈແກ່ມະນຸດຜູ້ທ່ີເອ້ີນຫາພຣະອົງ. ຄໍາເວົາ້ຂອງໂຢຮັນໄດ້ບອກວ່າ

ມະນຸດຊາດໄດ້ຕົກໃນຄວາມບາບແລະຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ. ສ່ິງທ່ີຕ້ອງການຫລາຍທ່ີສຸດໃນຊີວິດຂອງມະນຸດ

ນ້ັນບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງເສຖກິດ, ຜູ້ກ່ໍການຮ້າຍ, ໂລກວິບັດຫລືສ່ິງອ່ືນໆແຕ່ແມ່ນເຣ່ືອງການຄືນດີກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ອົງ

ພຣະຄຣິດເປັນບໍ ່ເກີດຂອງຊີວິດແລະຈິດວິນຍານຂອງມະນຸດເພື່ອໃຫ້ມະນຸດໄດ້ຮັບຄວາມຮກັ. ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າບ່ໍມີໃຜ

ສາມາດຊ່ອຍມະນຸດໄດ້ເໝືອນດ່ັງພຣະເຈ້ົາຄືພຣະອົງໄດ້ມຄີວາມຮັກແລະໃຫ້ຄວາມອ້າງວ້າງພາຍຫົວໃຈໄດ້ເຕັມໄປ

ດ້ວຍຄວາມຮູ້ເຖິງພຣະອົງເຈ້ົາ. ຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວແມ່ນອົງພຣະຄຣິດເປັນສູນກາງເຮັດໃຫ້ທຸກສ່ິງ

ຖືກຕ້ອງແລະຊອບທັມ.

2. ອົງພຣະຄຣິດເປັນມະນຸດຢ່າງສົມບນູ: (ໂຢຮັນ 1:10-11, 14-15)

ປໂຍດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີເຫັນໄດ້ໃນບັນນາສາດເປັນໜັງສືແມນ່ ìພຣະອົງຢູ່ໃນໂລກî ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າໂຢຮັນໄດ້ກ່າວ

ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈແລະຢ່າງເດັດຂາດ. ພຣະເຈ້ົາອົງພຣະຜູ້ສ້າງໂລກຈັກກະວານໄດ້ເຂ້ົາມາກັບການຊົງສ້າງໂດຍເກີດ

ເປັນມະນຸດ. ຄໍາເວົ້ານ້ີມາຈາກພາສາເຮັບເຮີ ìເອມານູເອັນî (ແປວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ກັບພວກເຮົາ ມັດທາຍ 1:23).

ການໄຖ່ບາບຂອງມວນມະນຸດນ້ັນບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຄົນນ່ຶງຄົນໃດ. ແຕ່ແມ່ນຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນຄືອົງພຣະເຢຊູຜູ້

ຍອມສະລະພຣະຊົນເພື່ອໄຖ່. ແຕ່ກ່ອນພຣະອົງຈະເຮັດສ່ິງນ້ັນໄດ້ພຣະອົງຈໍາເປັນຕ້ອງກາຍມາເປັນມະນຸດເສັຽກ່ອນ 

ເໝືອນດ່ັງໂຢຮັນໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າວ່າ ìພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາຍັງບ້ານເມືອງຂອງພຣະອົງî ແລະມາຢູ່ກັບພວກເຮົາ 

ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າພຣະຄຣິດໄດ້ມາເປັນເນ້ືອໜັງຮ່າງກາຍຊ່ຶງບ່ໍແຕກຕ່າງຫຍັງກັບພວກເຮົາ. ພຣະອົງເຂ້ົາຮວ່ມກັບ

ຄວາມອ່ອນແອຂອງພວກເຮົາ-ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍຕົກໄປໃນຄວາມບາບຈັກປະການ. (ເຮັບເຮີ 4:15).

ໃນສົງຄາມໂລກຄ້ັງທີສອງ ຄົນຮັ່ງມີ ເຈ້ົານາຍໄດ້ຖືກເຈັບ ແລະຊັບສິນກໍໄດ້ຖືກຍຶດເອົາ. ພວກເຂົາໄດ້ກາຍເປັນຊະ

ເລີຍເສີກ ເວລາພວກເຂົາຍ່າງເຂ້ົາໄປໃນບ່ອນຄຸມຂັງແລະລົງໂທດນ້ັນ ພວກເຂົາມີແຕ່ສ້ົງເສ້ືອຄາຄີງເທ່ົານ້ັນ, ພວກ

ເຂົາໄດ້ກາຍເປັນຄົນທໍາມະດາສາມັນ.

ອີກພວກນ່ຶງຄຣິສະຕຽນກໍເຊ່ັນກັນ ມີຫລາຍຄົນເກີດໃນຄອບຄົວທຸກຍາກ, ໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນບ້ານນາປ່າດົງ ຄວາມແຕກ

ຕ່າງມີຢູ່ວ່າຄຣິສະຕຽນໄດ້ຖືກລ້ຽງດູຝ່າຍວິນຍານຈິດເປັນຢ່າງດີຈາກພຣະເຈ້ົາ. ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເປັນມະນຸດເຄ່ິງນ່ຶງ

ແລະເປັນພຣະເຈ້ົາເຄ່ິງນ່ຶງ ພຣະອົງເປັນທັງສອງຢ່າງຮ້ອຍເປີເຊັນເຕັມໃນເວລາດຽວກັນ. ພຣະອົງໄດ້ປາກົດຕົວຕ່ໍທຸກ

ຄົນ ແຕ່ສ່ວນຜູ້ທ່ີຍອມຮັບນ້ັນກໍໄດ້ເຫັນສະງ່າຣາສີ ìຄືສະງ່າຣາສີສົມກັບເປັນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະບິດາ.î
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົກຣາສີຂອງພຣະອົງໄວ້ (ເອຊຢາ 6:1-4), ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່-ບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອງການເປັນພຣະເຈ້ົາ

ໄວ້. ຕ່ໍມາອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນວ່າ, ìແຕ່ພຣະອົງຊົງຍອມສລະແລະຊົງຮັບສະພາບຂ້ອຍຂ້າ ຊົງຖືກກໍາເນີດ
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ເປັນມະນຸດî (ຟລປ 2:7).



ໃນປ້ືມໂຢຮັນຄໍາເວົ້າເຖິງຄວາມເຊ່ືອນ້ັນເປັນຄໍາເວົ້າສ ໍາຄັນໂດຍສະເພາະແລ້ວມະນຸດຕ້ອງເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດເພື່ອ

ຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນຈາກບາບ. ແຕ່ຢ່າເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າຖ້າຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູຈາກຄວາມຄຶດແລ້ວຄົນນ້ັນຈະກາຍເປັນ

ບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນສມັຍໂຢຮັນນ້ັນເຊ່ືອແມ່ນເວົ້າເຖິງລັກສະນະບຸຄລິກ. ຄວາມວ່າເຊ່ືອໃນອົງພຣະຄຣິດນ້ັນແມ່ນ

ການຈ່ົງຮັກພັກດີຍອມຮັບເອົາຄໍາສອນ ການຮັບໃຊ້ ແລະມຄີວາມສໍາພັນທ່ີດີກັບພຣະເຈ້ົາ. ໃນຕອນຕ້ົນຂອງໂຢຮັນ 

ຄໍາວ່າເຊ່ືອນ້ັນແມ່ນເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ ຮັບເອົາພຣະອົງ ແລະຍອມໃຫພ້ຣະເຈ້ົາເອົາເຂ້ົາໃນຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ.

3. ພຣະເຢຊແູມ່ນອົງຈາໍເປນັຢາ່ງສົມບູນ: (ໂຢຮັນ 1:12-13, 16-18)

ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາມາຢູ່ໃນໂລກເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ພຣະອົງມາເພື່ອຕາຍແທນຄົນຜິດບາບທັງຫລາຍ. ອາຈານ

ໂປໂລຂຽນໄວ້ວ່າ, ìພຣະອົງຊົງຖ່ອມພຣະອົງລົງ ຍອມເຊ່ືອຟັງຈົນເຖິງມໍຣະນາຄືເຖິງຄວາມມໍຣະນາ ທີ ່ໄມກ້າງແຂນî

(ຟລປ 2:8). ໂຢຮັນອັກຄສາວົກແລະຖືວ່າການປະກາດນ້ັນເປັນຫົວໃຈ ດ່ັງນ້ັນໂຢຮັນມັກເປີດໂອກາດຮ້ອງເອ້ີນໃຫ້ຄົນ

ມາເຊ່ືອໂດຍໄວ. ໂຢຮັນໄດ້ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ທ່ີມະນຸດເຮົາຕ້ອງເຊ່ືອເພື່ອຈະມີຊີວິດຕລອດໄປ. ຫລັງຈາກ

ແນະນໍາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈແລ້ວ ໂຢຮນັໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ເຊ່ືອໂລດ ຄໍາເວົ້າວ່າເຊ່ືອນ້ີໂຢຮັນໄດ້ໃຊ້ປະມານ 98 ເທ່ືອໃນປ້ືມນ້ີ. ຢູ່ໃນ

ປ້ຶມອ່ືນມີພຽງ 16 ເທ່ືອຄໍາວ່າເຊ່ືອພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ໃນປ້ຶມຂ່າວປະເສີດມັດທາຍ ມາຣະໂກແລະ ລູກາ.

ຄວາມເຊ່ືອແລະຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູນ້ີເປັນສ່ິງຈໍາເປັນເພື່ອຈະໄດ້ກາຍເປັນບຸດຍິງບຸດຊາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ນ້ັນແມ່ນ

ສ່ິງພເິສດໃນການມຄີວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາຜູ້ເຊ່ືອແລະຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູນ້ັນໄດ້ບັງເກີດເຂ້ົາໃນຄອບ

ຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາ, ìເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຮັບຈາກຄວາມຄົບບໍຣິບູນຂອງພຣະອົງເປັນພຣະຄຸນຊ້ອນພຣະຄູນ.î ໂຢຮັນໄດ້

ບອກເຖິງຊີວິດແທ້ຂອງຄຣິສະຕຽນນ້ັນຄືໃຫ້ມຊີີວິດທຸກໆວັນຢູ່ກັບພຣະພອນຂອງອົງພຣະຄຣິດ.

ອົງ

ໃນ
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ຮັກ
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ìພ

ຊາ
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໄຖ່ແລະຂອງພຣະຣາຊທານແຫ່ງຊີວິດໃນເມ່ືອພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະ
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ໂຢຮັນໄດ້ກ່າວວ່າບ່ໍມີໃຜເຄີຍເຫັນພຣະເຈ້ົາກັບຕາຈັກເທ່ືອ. ແຕ່ຜ່ານຄວາມຮັກການສ່ັງສອນອົງພຣະຄຣິດ ພຣະ

ໄດ້ເປີດເຜີຍຫລັກສະນະແລະຫົວໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫພ້ວກເຮົາໄດ້ຮູແ້ລະໄດ້ເຫັນ.

ການອັສຈັນຄ້ັງທໍາອິດຂອງອົງພຣະເຢຊູເຮັດນ້ັນແມ່ນຢູ່ໃນບ້ານການາໃນເວລາແຕ່ງງານ ຖ້າມກາງຄົນກຸ່ມພິເສດ

ເມື່ອພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນນ້ໍາກາຍເປັນເຫລ້ົາອະງຸ່ນ (ໂຢຮັນ 2:1-11). ອັນນ້ີເປັນນສັນຍາລັກເຖິງອໍານາດແລະການອັສ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນທັມມະດາຮູ້ວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອກໍກາຍເປັນຄົນພິເສດໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍຕ້ອງການຄວາມເຫັນດີແລະຍົກຍ້ອງຈາກຝູງຊົນແຕ່ປະການໃດ, ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມ

ຂອງພຣະອົງຕ່ໍໂລກຊ່ຶງໂຢຮັນໄດ້ເວົ້າເຖິງເຣ່ືອງນ້ີ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ, ìພຣະອົງໄດ້ຊົງສໍາແດງສະງ່າຣາສີຂອງພຣະ

ໃຫ້ປາກົດ ຝ່າຍພວກສາວົກກໍໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງî (ໂຢຮັນ 2:11).

ເວລານ້ີໂຢຮັນເປັນຄົນແກ່ແລ້ວຊ່ຶງແຕກຕ່າງເວລາໄດ້ຍ່າງໄປກັບອົງພຣະເຢຊູທ່ີຫາດຊາຍແຄມທະເລຄາລີເລ ແຕ່

ຮັນຍັງມີຄວາມຊົງຈໍາເຖິງເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູດີ. ໂຢຮັນໄດ້ໃຊ້ຊີວິດທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ີເລ່ົາເຣ່ືອງພຣະກໍາເນີດ, ຊີວິດແລະ

ນສ້ິນພຣະຊົນ ແລະກໍແມ່ນເຣ່ືອງການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ຄົນອ່ືນໄດ້ຟັງ. ໂຢຮັນໄດ້ມຊີີວິດຢູ່ກັບ 

ຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງî ຊ່ຶງຜ່ານມາອົງພຣະເຢຊູ. ເຣ່ືອງດ່ັງກ່າວນ້ີໄດ້ກົງກັນຂ້າມກັບການປະພຶດຂອງພວກຟາຣີ

ຍຄືພວກເຂົາຖືກົດບັດຍັດຂອງໂມເຊເພື່ອຈະໄດ້ກາຍເປັນຄົນສິນທັມໄດ້

ຄຣິດເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນ.
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ກົດບັດຍັດຂອງໂມເຊໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ຈັກມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການກາຍເປັນຄົນສິນທັມ ແລະມະນຸດເປັນ

ຄົນຜິດບາບແລະຕ້ອງການຮັບເອົາການໄຖ່ບາບ (ໂຣມ 3:20). ຈ່ົງຮູ້ເຖີດວ່າການໄຖ່ບາບນ້ັນມີມາດ້ວຍທາງອົງພຣະ

ເຢຊູເທ່ົານ້ັນ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໄຖ່ເປັນຂອງຂວັນໃນຊີວດິເວລາພວກເຮົາໄດ້ໄວວ້າງໃຈໃນພຣະຄຣິດມາເປັນອົງ

ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ.

ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແອນ້ອຍເກີດໃໝ່ນ້ັນນອນຢູ່ໃນຮາງຫຍ້ານ້ັນບ່ໍໄດ້ອະທິບາຍເຖິງອົງພຣະຄຣິດວ່າແມ່ນ

ໃຜກັນແທ້ ຫລືບ່ໍໄດ້ບອກວ່າພຣະອົງສະເດັດມາໃນໂລກຢ່າງໃດ. ອົງພຣະຄຣິດເປັນພຣະເຈ້ົາແລະມະນຸດຢ່າງສົມບູນ

ໃນເວລາດຽວກັນ ພຣະອົງສະເດັດມາເພື່ອບອກເຖິງອົງພຣະບິດາ, ແລະສະເດັດມາເພື່ອຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ຮັບ

ຄວາມພົ້ນ ແລະປະທານຊິວິດອັນແທ້ຈິງໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. ຊີວິດອັນປາສຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງພຣະເຢຊູ, ຊົງເສັຽ

ສະລະຈົນຕາຍ, ແລະຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍນ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ຈ່າຍຄ່າຈ້າງຂອງຄວາມຜິດບາບທັງໝົດ.

ມຫີລັການອັນໃດແດ່ຊ່ຶງພວກເຮົາສາມາດເອົາມາສຶກສາຈາກພຣະຄັມພໄີດ້ໃນວັນນ້ີ?

 ດ້ວຍການຫັນໜີຈາກຄວາມຜິດບາບແລະໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູເປັນອົງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ ພວກເຮົາໄດ້

ຮັບການໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດບາບຈາກອົງພຣະເຢຊູ, ເໝືອນດ່ັງໂຢຮັນໄດ້ຂຽນໄວໃ້ນຈົດໝາຍກ້ານທໍາອິດ:

ìນ້ີແຫລະເປັນພະຍານຫລັກຖານນ້ັນ ຄືວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປນິດໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍ 

ແລະຊີວິດມີຢູ່ໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ ຜູ້ທ່ີມພີຣະບຸດກໍມີຊີວດິ ຜູ້ທ່ີບ່ໍມພີຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍມຊີີວິດ.î

(1 ໂຢຮັນ 5:11-12) ທ່ານໄດ້ໄວວ້າງໃຈໃນພຣະຄຣິດເພື່ອຮັບເອົາຄວາມລອດພົ້ນຈາກບາບແລ້ວບ່ໍ?

 ຄົນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຫັນໂລກນ້ີແຕກຕ່າງກັບຜູ້ທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າ ພຣະເຢຊູ

ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫພ້ົ້ນ ແລະເປັນຜູ້ປະທານຊີວິດອັນແທ້ຈິງໃຫ້, ຜ່ານທາງພຣະຄໍາແລະຊີວິດພຣະອົງໄດ້

ເປີດເພີຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກກັບພຣະບິດາ http://support.real-time.com/tbird/install.html

 ທ່ານໄດ້ມີຄວາມຈເຣີນໃນເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວບ່ໍ? ມອັີນໃດອັນນ່ຶງບ່ໍທ່ີທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເຮດັເພື່ອຂຍາຍ

ຄວາມສໍາພັນຂອງທ່ານກັບພຣະເຈ້ົາ-ທ່ານມີເວລາເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະອົງສ່ວນຕົວບ່ໍ? ມເີວລາອະທິຖານຢ່າງເລີກ

ເຊ່ິງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? ທ່ານໄດ້ຮບັໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກບ່ໍ?

 ໃນເມື່ອອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດມາ ພວກເຮົາຄວນເອົາພຣະອົງໄປປະກາດໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້, ພວກເຮົາຄວນເອົາ

ໃຈໃສ່ຕ່ໍການຮັບໃຊ້, ແລະກໍຍອມເປັນສາສນາທູດອອກໄປທ່ົວທຸກບ່ອນ. ເວລານ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອົາຫຍັງບ່ໍເຂ້ົາ

ໃນໃຈຂອງທ່ານເພື່ອທ່ານຈະແບ່ງປັນວ່າເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູຈ່ິງສະເດັດເຂ້ົາມາໃນໂລກນ້ີ?

v5x4a,3fp ]k;-k;gmuo[a[8ylla,rao www.lsbf.org.,by BV.
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທີ 11 ທັນວາ 2011 (12-4-2011)

ຮບັເອາົຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈົາ້

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 1:18-20, 24-25; ລູກາ 1:28-31, 34-38

ໍາຖາມຊວີິດ: ເພື່ອຈະເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນທາງດ້ານຈິດວິນຍານ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຕບີໃຫຍແ່ລະເຂ້ົາໃຈ

ເຣ່ືອງຄວາມລອດພົນ້. ບົດຮຽນນໄດ້ທ້າທາຍທ່ານໃຫ້ເຊ່ືອຟງັພຣະເຈ້ົາເຖິງແມ່ນວ່າ

ມີຄວາມຢ້ານແລະມີຄ ໍາຖາມຫລາຍປະການ.

ຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ: ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າເຖິງການເຊ່ືອຟັງຂອງນາງມາຣ ີອາແລະໂຢເຊບເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາ

ມີຄວາມຢ້ານກົວແລະມຄໍີາຖາມຫລາຍຢ່າງກໍຕາມ.

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ມີຫລາຍຄົນໄດ້ມຄີວາມຢ້ານກົວແລະຍັງມີຄ ໍາຖາມຫລາຍຢ່າງ ສ່ິງເຫລ່ົານກາຍເປັນ

ກໍາແພງກ້ັນບ່ໍໃຫ້ພວກເຂົາຮັບເອົາຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈ້ົາໄດ້. ແມ່ນແລ້ວ

ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ມະນຸດເຮາົມີຄວາມຢ້ານເພື່ອຜົນດີ ເພື່ອບ່ໍໃຫ້ມະນຸດຖືກທໍາ

ລາຍ. ແຕ່ວ່າຄວາມຢ້ານທ່ີຫາຄ ໍາຕອບບ່ໍໄດ້ແລະຄວາມສົງສັຍ ອາດໃຊ້ເປັນຂ້ໍແກ້

ຕົວເພື່ອບ່ໍໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ. ດ່ັງນ້ັນ, ຄຣິສະຕຽນຄວນຊອກຫາວິທີທາງເອົາຊະນະ

ຕ່ໍຄວາມຢ້ານກົວແລະຊອກຄໍາຕອບຈາກຄໍາຖາມທຍາກເພື່ອພວກເຮົາຈະບ່ໍປະຕິເສດ

ຂອງພຣະຣາຊທານອັນປະເສີດຈາກພຣະເຈ້ົາ.

ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເບ່ິງຊ່າງປ້ັນໝໍຜູ້້ຊໍານານຄົນນ່ຶງທ່ີເປັນຄົນຟິລ ິບປິນ. ລາວມີສີມືດີພເິສດໃນການໃຊ້ຂ້ີດິນ. ສ່ິງທ່ີ

ັ້ນນ້ັນສ່ວນຫລາຍເປັນໝໍໃ້ສ່ດອດໄມ້. ເຫັນວ່າລາວຮູກ່້ອນໜ້າແລ້ວວ່າຜົນອອກມານ້ັນຈະເປັນຢ່າງໃດ ລາວຮູ້ຈັກ

ນາດ ລວງກວ້າງ ລວງສູງ ແລະຈະໃຊ້ດິນເທ່ົາໃດ.

ພຣະເຈ້ົາເປັນສ້າງປ້ັນອົງປະເສິດທ່ີສຸດ ພຣະອົງໄດ້ຮກັ ນໍາພາ ແລະປ້ັນພວກເຮົາໃຫ້ເປັນພາຊະນະທ່ີໃຊ້ການ

ດ້ (ເອຊາຢາ 64:8). ບົດຮຽນນ້ີບອກພວກເຮົາວ່າພວກເຮົານ້ັນມຊີີວິດຄ້າຍຄ ືກັບນາງມາຣີອາແລະໂຢເຊບ ຍອມ

ຫ້ພຣະເຈ້ົາປ້ັນເພື່ອໃຫເ້ຮົາມຄີວາມເຊ່ືອຟັງເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຢ້ານແລະກັງວົນໃຈ.

. ປະເຊນີກັບຄວາມຢ້ານຂອງທາ່ນ: (ມທ. 1:18-20; ລູກາ 1:28-31)

ນາງມາຣ ີອາແລະໂຢເຊບທໍາອິດພວກເຂົາທັງສອງມຄີວາມຢ້ານກົວທ່ີຈະເປັນພາກສ່ວນໃນການປະສູດຂອງອົງ

ຣະເຢຊູພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ. ເຣ່ືອງເປັນມາດ່ັງນ້ີຄືພວກເຂົາໄດ້ໝັ້ນກັນແລ້ວກ່ອນແຕ່ງງານ. ເຫັນວ່າພິທ່ີໝັ້ນໃນເວ

ານ້ັນມີຂ້ໍຜູກມັດຫລາຍກວ່າທໍານຽມຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວນັນ້ີ. ການຮູວ້່ານາງມາຣ ີອາມີທ້ອງນ້ັນເປັນເຣ່ືອງຜິດຢ່າງ

ຫຍ່ໃນເມືອງນາຊາເຣັດ. ການເປັນຄົນສິນທັມນ້ັນມີຄວາມໝາຍວ່າເປັນຄົນມີໃຈກະຣຸນາແລະເມດຕາ ໂຢເຊບເປັນ

ົນມີລັກສະນະຢ່າງນ້ັນ ແຕ່ປານນ້ັນໂຢເຊບຍັງຊອກທາງຢ່າຮ້າງກັບນາງມາຣ ີອາຢ່າງລັບໆ ຊ່ຶງເຮ ັດໄດ້ຕາມກົດບັນ

ັດຂອງໂມເຊ (ພຣະບັນຍັດທີສອງ 24:1).

ຖ້າໃຜຢ່າຮ້າງບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມກົດບັດຍັດແລ້ວຕ້ອງຖືກລົງໂທດດ້ວຍການຄວ ່າງກ ້ອນຫີນໃສ່ໃຫ້ຕາຍ (ພຣະບັດຍັດ

ີສອງ 22:22-24). ໂຢເຊບໃນເມື່ອໄດ້ຍິນວ່ານາງມາຣ ີອາມີທ້ອງແລ້ວເວລາຍັງເປັນຄູ່ໝັນ້ຢູ່ນ້ັນ ລາວບ່ໍໄດ້ຟ້າວຄຶດ
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ຢາກຖອນໝັ້ນໃນຈິດໃຈ ເພາະມັນເປັນການເສັຽໜ້າຢ່າງອັບອາຍ.

ການໝັ້ນ

ຕາມທັມນຽມຂອງພວກຢິວໃນສມັຍນ້ັນການໝັ້ນມຄີວາມໝາຍອັນເລິກເຊ່ິງຫລາຍກ່າວການໝັ້ນຂອງພວກເຮົາໃນ

ສມັັຍນ້ີ. ພໍແ່ມໄ່ດ້ເປັນຄົນເລືອກເອົາຜູ້ທ່ີຈະເປັນຜົວເປັນເມຽັຂອງລູກຂອງຕົນເອງ. ກ່ອນແຕ່ງງານນ້ັນກໍມີພິທີໝັ້ນນ່ຶງ

ປີສາກ່ອນ, ແຕ່ຜູ້ຖືກໝັ້ນນ້ັນຖືວ່າໄດ້ເຂ້ົາແຕ່ງງານແລ້ວເພາະບ່ໍສາມາດຢ່າຮ້າງໄດ້ນອກເໜືອຈາກຄວາມຕາຍ. ການ

ແຕ່ງງານແມ່ນພທີິສຸດຍອດຂອງການໝັ້ນໝາຍເພາະເຈ້ົາບ່າວມີສິດເອົາເຈ້ົາສາວເຂ້ົາໄປຢູ່ເຮືອນຂອງຕົນເອງເພື່ອສົມ

ສູ່ກັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ກ່ອນຂ່າວນ້ັນຈະໄປເຖິງໂຢເຊບໄດ້ມີເທວະດາຄັບຣິເອນມາຫາແລະໄດ້ເວົ້າແກ່ນາງມາຣີອາວ່າ, ìຈ່ົງຈະເຣີນເທີນ 

ເຈ້ົາເປັນຍິງຜູ້ຊົງໂຜດພຣະກະຣຸນາປານີຫລາຍ!î ສ່ິງນ້ີເຮັດໃຫ້ນາງມາຣີອາມຄີວາມຢ້ານກົວຫລາຍໝາຍຄວາມວ່າ

ນາງມາຣີອາຢູ່ໃນຄວາມສງົນສົນເທ ຄຶດໃນໃຈວ່າເທວະດາຢາກໃຫນາງເຮັດຫຍັງກັນແທ້. ສ່ິງນ້ີເກີດຂ້ຶນເປັນເຮື່ອງ

ສ່ວນຕົວ (ລູກາ 2:19). ນາງມາຣີອາເປັນຍິງສຸພາບ, ຍິງສາວ, ຍິງສັດຊ່ື, ເປັນຍິງທຸກຈົນ, ແລະກໍເປັນຜູ້ຍິງມັກອາຍ-

ການທ່ີເທວະດາເຂ້ົາມາກ່າວກັບນາງນ້ັນເປັນເຣ່ືອງຢ້ານກົວ. ແນວໃດກໍດີທັງສອງຄົນນາງມາຣີອາແລະໂຢເຊບ ກໍໄດ້

ຮັບການໜຸນໃຈຈາກພຣະເຈ້ົາວ່າບ່ໍໃຫຢ້້ານ; ທ່ີພວກເຂົາມກີານເຊ່ືອຟັງນ້ັນເປັນຄໍາພຍານອັນດີ ຊ່ຶງເປັນທັມມະຊາດ

ຂອງພວກເຂົາ.

ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຈາກພຣະຄັມພຫີລາຍບ່ອນ ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເອົາຜູ້ຮັບໃຊ້ໃຫອ້ອກຈາກບ່ອນເຂົາຢູ່ທ່ີສະບາຍ

ໂດຍການເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ. ການຢ້ານນ້ັນເປັນຂອງທັມມະດາໃນເມື່ອບ່ໍຮູເ້ຖິງອະນາຄົດ. ມນັເປັນການດີທ່ີຍອມຮັບວ່າ

ເຮົາມີຄວາມຢ້ານ ໃນເມື່ອມີຄວາມຢ້ານແລ້ວພວກເຮົາຕ້ອງເລືອກເອົາຄົນທ່ີເຮົາໄວ້ໃຈໄດ້ມາເປັນທ່ີເພິ່ງ. ແຕ່ລະວັນ

ໃຫ້ພວກເຮົາຕຽມພ້ອມຕ່ໍສູ້ກັບອະນາຄົດໂດຍສ້າງຄວາມສັມພັນອັນດີໃຫ້ມຄີວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ. ການເຊ່ືອຟັງນ້ັນ

ເປັນການສະແດງເຖິງການຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ ແລະເປັນການບອກເຖິງຄວາມຮກັຂອງພວກເຮົາຕ່ໍພຣະອົງ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ, ìຖ້າທ່ານຮັກເຮົາ, ທ່ານຕ້ອງຮັກສາຄໍາສ່ັງຂອງຂອງເຮົາî (ໂຢຮັນ 14:15). ການທົດສອບການ

ເຊ່ືອຟັງນ້ັນແມ່ນການທົດສອບເຖິງຄວາມຮັກຂອງເຮົາຕ່ໍພຣະຄຣິດ. ການເຮັດຢ່າງນ້ີນ້ັນບ່ໍແມ່ນພວກເຮົາອາສັຍຄວາມ

ສາມາດຂອງຕົນເອງໄດ້ ແຕ່ອົງພຣະຄຣິດໄດ້ສະເດັດມາຫາພວກເຮົາ ແລະພຣະອົງຍັງປະທານອົງພຣະວິນຍານໃຫ້

ເພື່ອເປັນການໜູນໃຈ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດເພື່ອໃຫມ້ີຄວາມເຊ່ືອເກີດຂ້ຶນ.

2. ຖາມຄາໍຖາມຂອງທາ່ນໄດ້: (ລູກາ 1:34-37)

ພວກເຮົາອາດມີຄໍາຖາມຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເວລາພວກເຮົາຍອມຕ່ໍພຣະອົງ ແລະມຄໍີາຖາມຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເວລາເຮົາບ່ໍຍອມ

ນ້ັນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? ນາງມາຣີອາຖາມວ່າ, ìເຣ່ືອງນ້ີຈະເກີດຂ້ຶນໄດ້ຢ່າງໃດ?î ເພາະນາງຍັງເປັນສາວປອດຢູ່-

ເທວະດາກໍໄດຕອບນາງຢ່າງອົດທົນ.

ການປະພຶດຂອງນາງມາຣີອາແຕກຕ່າງກັບການປະພຶດຂອງນາງຊາຣາໃນເມື່ອໄດ້ຂ່າວວ່າຈະມີລູກໃນຕອນເຖ້ົາ 

(ປຖມ 18:9-15). ນາງຊາຣາຜູ້ເປັນພັນລະຍາຂອງອັບຣາຮາມໄດ້ຫົວຂວັນໃນໃຈຊ່ຶງເປັນການບ່ໍເຊ່ືອໃນຄໍາບອກກ່າວ

ຂອງເທວະດາ ໃນເມື່ອຖາມວາ່ເປັນຫຍັງຊາຣາຈ່ິງຫົວໃນໃຈນາງກໍປະຕິເສດ. ມັນເປັນຄວາມຈິງລູກຊາຍອີຊາກຜູ້ເກີດ

ມານ້ັນຕາມພາສາເຮ ັບເຣີແລ້ວແປວ່າ, ìຜູ້ຫົວຂວັນ.î

ປ້ືມຢາໂກໂບໄດ້ບັນທຶນວ່າ, ìທ່ານບ່ໍມເີພາະທ່ານບ່ໍໄດ້ທູນຂໍî (ຢກບ 4:2). ຖ້າສ່ິງເຮົາທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນມາ

ຈາກຈິດໃຈບໍຣິສຸດ ບ່ໍເປັນສ່ິງມາຈາກຕັນຫາແລ້ວຫວັງວ່າພຣະເຈ້ົາຈະປະທານສ່ິງນ້ັນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາເຫັນ



ຕົວຢ່າງຈາກພວກສາວົກຫລາຍບ່ອນໃນພຣະຄັມພີ ພວກເຂົາກໍໄດ້ທູນຕ່ໍອົງພຣະຢຊູ (ມັດທາຍ 19:27; ກຈກ. 1:6).

ໃນຕອນນ້ີເທວະດາໄດ້ຕອບຕ່ໍນາງມາຣີອາວ່າ ພຣະເຈ້ົາໂດຍ ìອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້î

ພລັງອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນເກີນຄໍາອະທິບາຍໄດ້ເພາະສ່ິງນ້ັນເປັນສ່ິງເລິກລັບຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີເຮັດໃຫ້ນາງມາຣີອາ

ຜູ້ເປັນສາວປອດຕ້ັງຄັນ.

ໃນເຣ່ືອງນ້ີມຜູ້ີສອນປອມໄດ້ສອນວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາກາຍເປັນຄົນມີຮາງກາຍແລະເລືອດ ໄດ້ໄປນອນ

ນໍານາງມາຣີອາ, ແຕ່ເຫັນວ່າບ່ໍເປັນດ່ັງນ້ັນ. ຄ ໍາສອນຖືກຕ້ອງນ້ັນແມ່ນ ພລັງແລະອໍານາດຂອງຜູ້ຊົງສ້າງ ຜູ້ປະທານ

ຊີວິດເຮັດໃຫ້ຊີວິດນ້ັນເກີດຂ້ຶນໃນທ້ອງຂອງນາງມາຣີອາ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອະທິບາຍໃຫນ້າງມາຣີອາຮູ້ບາງຢ່າງ ບ່ໍແມ່ນຮູ້

ທຸກຢ່າງລະອຽດດີເໝືອນກັບພຣະອົງໄດ້ເຮັດກັບພວກເຮົາໃນເວລານ້ີ.

ການປະຕິສົນທິຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນຄັນຂອງນາງມາຣີອາໄດ້ປະກາດວ່າພຣະອົງເປັນ ìພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ,î

ເໝືອນກັບການຄືນພຣະຊົນມາຈາກຕາຍ (ໂຣມ 1:4). ການປະສູດ ການສ້ິນພຣະຊົນ ແລະການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງ

ອົງພຣະເຢຊູເປັນສ່ິງແຕກຕ່າງກັບທັມມະຊາດຊີວິດຂອງມະນຸດທ່ົວໄປ.

ເທວະດາໄດ້ໃຫຄໍ້າໜູນໃຈຕ່ໍນາງມາຣີອາເໝືອນກັບໄດ້ກ່າວກັບຮັບຣາຮາມໃນສມັຍເດີມມາແລ້ວນ້ັນ. (ປຖມ 

18:14), ìມັນບ່ໍສ່ິງໃດຍາກສໍາລັບພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດໄດ້î ໝາຍຄວາມວ່ານ້ັນເປັນເປ້ົາໝາຍຂອງພຣະເຈ້ົາເພື່ອຈະໄຖ່

ມະນຸດຊາດໃຫ້ພົ້ນຈາກບາບກັມ.

ໂຢຮັນໄດ້ອ້າງເຖິງພຣະກໍາເນີດຈາກສາວປອດນ້ັນເປັນວິທີທາງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກໄວເ້ພື່ອໄຖ່ມະນຸດໃຫ້ພນ ຜູ້

ໃດເຊ່ືອກໍໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນຊ່ຶງເປັນຂອງປະທານໃຫ້ໂດຍບ່ໍຄິດຄ່າ. ໂຢຮັນຍັງໄດ້ເວົ້າອີກເຖິງພຣະກໍາເນີດຂອງອົງ

ພຣະເຢຊູ, ìຜູ້ບ່ໍໄດ້ເກີດຈາກມະນຸດ ແຕ່ເກີດຈາກພຣະເຈ້ົາî (ໂຢຮັນ 1:13) ຜູ້ເປັນພຣເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່-ພຣະອົງເທົ່າ

ນ້ັນເປັນຜູ້ຊົງເລືອກເອົາວັນເວລາໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູມາເກີດໃນໂລກນ້ີ ເໝືອນກັບພຣະອົງໃຫ້ພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ເກີດ

ມາຄືກັນ.

ອົງພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດໃນສວັນເປັນອົງສຸພາບອ່ອນນ້ອມຫລາຍກວ່າພໍ່ຂອງຄົນໃນໂລກນ້ີ. ມີຄໍາຖາມແລະມີຄໍາຕອບ

ນ້ັນບ່ໍແມ່ນເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນເຊ່ືອຟັງຫລືກະບົດອັນໃດ; ສ່ິງທ່ີຖືເອົາເປັນຫລັກປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດນ້ັນແມ່ນນ້ໍາພຣະ

ທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຫລາຍໆເທ່ືອພຣະເຈ້ົາບ່ໍຕອບຄໍາຖາມ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຄົນເຊ່ືອຟັງແລະຕິດຕາມຄໍາສັນຍາ 

ດ້ວຍຄວາມຍິນດີສເມີ ຢູ່ໃນພຣະຫັດແລະໃນນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ.

3. ຍອມຟັງດວ້ຍຄວາມເຊືອ່: (ມທ 1:24-25; ລກ 1:38)

ມີຫລາຍເທ່ືອເວລາພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າເຖິງການໄຖ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ ສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບເອົາຄວາມ

ພົ້ນໄດ້ກໍແມ່ນການຍອມແລະເຊ່ືອຟັງເທ່ົານ້ັນ. ມຄົີນທຸກຍາກຄູ່ນ່ຶງໃນເມືອງນາຊາເຣັດໄດ້ຍອມຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈຕ່ໍ

ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາໄດ້ເດີນທາງໄກປະມານ 85-90 ໄມຈາກເມືອງນາຊາເຣັດໄປຍັງເມືອງເບັດເລ

ເຮັມເພື່ອຄອດບຸດຊາຍ. ການເດີນທາງໄກນ້ີເປັນການອິດເມືອ່ຍ, ຂາດທ່ີເພິ່ງ, ສົງສັຍ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຫວັງວ່າພວກເຂົາ

ຈະເຊ່ືອຟັງຈົນເຖິງທ່ີສຸດເພື່ອຄວາມລອດພົ້ນຈະມາເຖິງມະນຸດທັງປວງ. ໃນຖ້າມກາງຄວາມອ່ອນເພັຽຂອງມະນຸດ 

ພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫມ້ີກໍາລັງຢ່າງຄົບບໍຣິບູນດີ.

ຢ້າ
ມີຄ ໍາຖາມແລະຕອບຄໍາຖາມ ບ່ໍໄດ້ບອກເຖິງການເຊ່ືອຟັງຂອງພວກເຮົາ; ສ່ິງທີ່ເອົາເປັນຫລັກປະ
3

ການເຊ່ືອຟັງຂອງໂຢເຊບແລະນາງມາຣ ີອານ້ັນເປັນຕົວຢ່າງດີຕ່ໍພວກເຮົາ. ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາມີຄໍາຖາມ ແລະຍັງ

ນກົວພວກເຂົາໄດ້ເຮັດທຸກສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາບອກ. ການເຊ່ືອຟັງນ້ັນຕ້ອງມີການລົງມືກະທໍາ. ໂຢເຊບໄດ້ຕື ່ນຈາກ

ກອບໃຊ້ໃນຊີວິດ ນ້ັນແມ່ນເຮ ັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ-ບ່ໍແມ່ນແນວອ່ືນໃດ.



4

ຄວາມຝັນເປັນນິມິດເຫັນສ່ິງເທວະດາໄດ້ບອກນ້ັນ ìລາວກໍເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງî ລາວໄດ້ປ່ຽນໃຈແລະແຜນການທ່ີຕ້ັງໄວ້

ນ້ັນຄືຍອມແຕ່ງງານກັບນາງມາຣ ີອາໂດຍໄວ. ລາວໄດ້ຍອມຮັບເອົາຄວາມລະອາຍຈາກສັງຄົມເພື່ອແຜນການຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ

ນິສັຍຂອງໂຢເຊັບກໍຄ້າຍຄືກັບອາຈານໂປໂລຜູ້ເຄີຍປະກາດສາສນາຢີວ, ìແຕ່ວ່າສ່ິງເປັນຄຸນປໂຍດ ເຮົາຖືສ່ິງນ້ັນ

ວ່າເປັນອັນໄຮປ້ໂຍດແກ່ເຮົາແລ້ວ ເພາະເຫັນແກ່ພຣະຄຣິດ.î (ຟລປ 3:7). ໂຢເຊບສະແດງເຖິງການເຊ່ືອຟັງຂອງ

ຕົນໂດຍມີການກະທໍາອອກມາ.

ຫລາຍເທ່ືອການເຊ່ືອຟັງນ້ັນເປັນສ່ິງຢູ່ພາຍໃນ ຄືຍອມເໝືອນຊ່າງປ້ັນໝ ໍ້ປ້ັນດິນເປັນຮູບຕ່າງໆຕາມທ່ີຊ່າງເຫັນ

ພ້ອມ. ນາງມາຣ ີອາຖືວ່າຕົນເອງ ìເປັນຂ້າທາດຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ນາງເປັນຂອງອົງພຣະເຈ້ົາ ຍອມໃຫ້ພຣະອົງ

ຊົງເຮ ັດກັບຊີວິດຂອງນາງຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ. ນາງຖືວ່ານາງເປັນພາກສ່ວນຂອງແຜນການຂອງອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາ, ìຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄໍາຂອງທ່ານເທີນî ທັງສອງຄົນຄືນາງມາຣ ີອາແລະໂຢເຊັບໄດ້ຍອມເຊ່ືອຟັງຢ່າງສຸດ

ຄວາມສາມາດເພື່ອເຂົາຈະເປັນພາກສ່ວນໃນແຜນການຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ຈິດໃຈຂອງການເຊ່ືອຟັງນ້ັນສາມາດປ່ຽນແປງແຜນການທ່ີມີໄວແ້ລ້ວນ້ັນ, ການເຊ່ືອຟັງໂດຍທ່ີບ່ໍຮ ູ້ລະອຽດ ຫລືບ່ໍຮູ້ວ່າ

ອະນາຄົດຈະເປັນຢ່າງໃດນ້ັນ ອາດມີຫລາຍຄົນບ່ໍເຫັນດີນໍາໃນການຕິດຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ບາງຄ້ັງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ເຊ່ືອຟັງນ້ັນອາດເປັນສ່ິງເຮັດໃຫ້ເຮົາບ່ໍສະບາຍ, ອາດມີຄວາມຢ້ານແລະສັບ

ສົນ. ຄວາມຢ້ານອາດເປັນສ່ິງດີເພື່ອບ່ໍໃຫ້ເຮົາຕົກໃນພ ັຍອັນຕະລາຍ ແຕ່ຄວາມຢ້ານອາດເປັນສ່ິງເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາບ່ໍ

ຍອມເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້. ໃນເມື່ອພວກເຮົາມີຄໍາຖາມພວກເຮົາຄວນຖາມພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະເຊ່ືອ

ຟັງພຣະອົງເຖິງບ່ໍເຂ້ົາໃຈຕ່ໍສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງເອ້ີນໃຫເ້ຮັດກໍຕາມ.

ມອັີນໃດແດ່ທ່ີພວກເຮົາຄວນສຶກສາຈາກບົດຮຽນບົດນ້ີ?

 ນາງມາຣ ີອາແລະໂຢເຊບໄດ້ມພີາກສ່ວນສ ໍາຄັນໃນການປະສູດຂອງອົງພຣະເຢຊູເຂ້ົາມາໃນໂລກນ້ີ , ແຕ່ເຫັນ

ວ່າພວກເຂົາກໍມຄີວາມຢ້ານກົວຕ່ໍສ່ິງບ່ໍທັນຮູ້ຈັກດີ. ຄວາມຢ້ານກົວອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາບ່ໍຢາກເຮັດຫຍັງ ເພາະ

ຍັງບ່ໍຮູ້ຈັກຄວາມຈິງ. ເຮ ັດແນວໃດທ່ານຈ່ິງຈະຮູ້ຈັກຄວາມຢ້ານທີ ່ມີເຫດຜົນ ແລະຄວາມຢ້ານທ່ີບ່ໍມີເຫດມີຜົນ

ອັນໃດ?

 ນາງມາຣີອາໄດ້ນໍາເອົາຂ້ໍຂ້ອງໃຈມາຖາມພຣະເຈ້ົາ, ຊ່ຶງເປັນຕົວຢ່າງອັນດີທ່ີພວກເຮົາຄວນເຮັດເໝືອນກັນ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອບຄໍາຖາມຂອງນາງມາຣີອາ, ພຣະອົງໄດ້ບອກເຖິງລາຍລະອຽດທຸກຢ່າງເຖິງພຣະກໍາເນີດ

ຂອງອົງພຣະເຢຊູທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນພຣະຄັມພ.ີ ບາງຄ້ັງພຣະເຈ້ົາອາດບ່ໍຕອບຄໍາຖາມຂອງພວກເຮົາກໍ

ໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງຈະຕອບຫລືບ່ໍຕອບກໍຕາມ ພວກເຮາົທັງຫລາຍຖືກເອ້ີນໃຫ້ເຊ່ືອຟັງ. ອີງຕາມຢາໂກ

ໂບ ບົດ 4:1-4, ແມ່ນຫຍັງເປັນອຸປະນິສ ັຍບໍຣິສຸດ ແລະບ່ໍບໍຣິສຸດໃນເມື່ອມຄໍີາຖາມແລະຍົກມາຖາມຕ່ໍອົງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ?

 ນາງມາຣ ີອາແລະໂຢເຊບໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຂົາໄດ້ຍອມແຕ່ງງານໂດຍໄວຂ້ຶນ, ຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ

ໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາອ່ອນແອ່ ພຣະກໍາລັງຂອງພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ສະແດງອອກມາຄື

ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນໄດ້ມາບັງເກີດແລ້ວໃນໂລກນ້ີ. ທ່ານມຈຸີດໃດໃນຊີວິດເພື່ອຈະມອບໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ທ່ານ

ເພື່ອທ່ານຈະມີຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງ?

v5x4a,3fp ]k;-k;gmuo[a[8ylla,rao www.lsbf.org.,by BV.
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ 18 ທນັວາ 2011 (12-18-2011)

ຕອບສນອງຕໍຂ່ອງພຣະຣາຊທານ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 2:1-12, 16

ໍາຖາມຊວີິດ: ເພື່ອຈະເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນທາງດ້ານຈິດວິນຍານ ພວກເຮົາຕ້ອງຕດິຕໍ່ກັບພຣະເຈ້ົາ ໂດຍ

ຕອບສນອງຕ່ໍຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈ້ົາຄືອົງພຣະເຢຊູ. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍ

ທ່ານໃຫ້ຮູຄຸ້ນຄ່າຂອງການນະມັສການ ແລະການຮັບໃຊ້ເພື່ອເປັນການຕອບສນອງຕ່ໍ

ຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈ້ົາ.

ຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ: ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າເຖິງການຕອບສນອງຫລາຍວິທີຕ່ໍພຣະກໍາເນີດຂອງອົງພຣະເຢຊູຈາກພວກ

ໂຫຣາຈານ ແລະກະສັດເຮໂຣດ.

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ພຣະຄັມພໄີດ້ຕ່ໍຕ້ານການເຫັນແກ່ຕົວ. ແຕ່ເຫັນວ່າຄຣິສະຕຽນມີບັນຫາກັບສ່ິງນ້ີຢ່າງ

ໜອຍສອງຢ່າງ: 1. ການເຫນັແກ່ຕົວນ້ັນແມ່ນທັມມະຊາດຂອງຄວາມຜິດບາບ. 2.

ພວກເຮົາຢູ່ໃນສັງຄົມທ່ີເຫັນແກ່ຕົວ. ຕາມຕລາດແລະຮ້ານຄ້າຕ່າງໆມຝູີງຊົນສ່ວນ

ຫລາຍເປ ັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ. ສ່ິງກົງກັນຂ້າມກັບການເຫັນແກ່ຕົວແມ່ນການໃຫ້. ພຣະ

ເຈ້ົາຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຕອບສນອງຕ່ໍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງໂດຍຖວາຍຈິດໃຈໃຫສົ້ມ

ກັບທ່ີພຣະອົງໄດ້ປະທານອົງພຣະເຢຊູມາເປັນຂອງພຣະຣາຊທານ. ອົງພຣະເຢຊູ

ສົມຄວນໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງ ການນະມັສການ ແລະການຮບັໃຊ້ຈາກພວກເຮົາ.

ໃນເດືອນຈຽງ (1) ວັນທີ 6 ໄດ້ຈັດເປັນມື້ສ ໍາຄັນຂອງກະສັດໃນປະເທດເຢັຽຣະມັນ, ແບນຈຽມ, ແລະໂຮແລນ. ຈະ

ີເດັກນ້ອຍພາກັນນຸ່ງເຄ່ືອງເປັນກະສັດຂອງສາມປະເທດນ້ີໄປຮ້ອງເພງຕາມບ້ານຂອງປວງຊົນເພື່ອຂໍເອົາຂອງຂວັນ-

ະເປັນເຂ້ົາໜົມ. ເຣ່ືອງດ່ັງກ່າວນ້ີມນັອາດມພີາກສ່ວນໃນພຣະຄັມພເີພາະມີໂຫຣາຈານສາມຄົນໄປຊອກຫາພຣະກຸມ

ານນ້ອຍຜູ້ບັງເກີດມາໃໝ່. ແຕ່ວ່າໃນພຣະຄັມພໄີດ້ສອນພວກເຮົາຊ່ຶງເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ພວກເຮົານະມັສການແລະ

ອບສນອງຕ່ໍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູ. ພວກໂຫຣາຈານເຫລ່ົານ້ີໄດ້ນໍາຂອງຂວັນມາຖວາຍ

ກ່ພຣະກຸມມານໃນວັນຄຣິສມັສອິດ ແລະເຫັນວ່າຂອງຂວັນອັນແທ້ຈິງນ້ັນແມ່ນອົງພຣະເຢຊູຊ່ຶງໄດ້ຖືກສ່ົງມາເພື່ອປະ

ານຄວາມລອດພົ້ນແກ່ມະນຸດຈາກຄວາມບາບ.

. ສແວງຫາຂອງຂວັນ: (ມທ 2:1-6)

ຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບັງເກີດມາແລ້ວ ມພີວກໂຫຣາຈານມາຈາກທິດຕາເວັນອອກເຂ້ົາມາກຸ່ງເຢຣູຊາເລັມ

ອກຫາພຣະກຸມມານຜູ້ເກີດໃໝ່ ìກະສັດຂອງພວກຢິວ.î ພວກທ່ີມາຊອກຫານ້ັນເປັນນັກປາດແລະໂຫຣາຈານ ບ່ໍ

ມ່ນກະສັດ ພວກເຂົາສຶກສາເຣ່ືອງດາວ, ຄ້ົນຫາຢາປ ົວພະຍາດ, ແລະເປັນນັກສາສນາສາດອີກດ້ວຍ. ບ່ໍຮູແ້ນ່ນອນ

່າພວກເຂົາມາຈາກປະເທດໃດແທ້ ບາງທີອາດມາຈາກປະເທດບາບີໂລນຫລືເປີເຊັຽກໍໄດ້, ທຸກວັນນ້ີແມ່ນປະເທດອີ

ັກ, ອີຣ ່ານ .

ຕາມທໍານຽມແລ້ວມໂີຫຣາຈານສາມຄົນເພາະເຫັນວ່າເຂົານໍາຂອງຂວັນສາມຢ່າງມາຖວາຍ ແຕ່ວ່າພຣະຄັມພບ່ໍີ

ດ້ບອກແຈ່ມແຈ້ງ ເຫັນວ່າຢ່າງໜອຍມີສອງເຖິງຊາວຄົນກໍອາດເປັນໄປໄດ້. ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນ îດາວພິເສດດວງນ່ຶງî

າປາກົດຈາກທິດຕາເວັນອອກ ອາດແມ່ນມາຈາກຄໍາທໍານວຍຂອງບາລໍາ (ຈົດບັນຊີ 24:17). ພວກເຫລ່ົານ້ີອາດໄດ້
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ອ່ານພຣະຄັມພເີດີມທໍານວາຍໄວ (ດານີແອນ 9:25-27). ພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈວ່າເຖິງເວລາແລ້ວພຣະເມຊີອານຕ້ອງ

ສະເດັດມາ.

ພວກໂຫຣາຈານຈາກທດິຕາເວນັອອກ

ເຣ່ືອງເລິກລັບຂອງໂຫຣາຈານມາຈາກທິດຕາເວັນອອກນ້ັນເປັນສ່ິງເຂ້ົາໃຈຍາກມາແລ້ວເປັນເວລາດົນນານ. ບາງຄົນ

ຄຶດວ່າພວກເຂົາເປັນປະໂຣຫິດກຸ່ມທໍາອິດໃນສມັຍເປີເຊັຽ (ອີຣ ່ານໃນວັນນ້ີ), ແລະເຫັນວາ່ພວກອ່ືນໄດ້ຖືວ່າພວກເຂົາ

ເປັນຜູ້ສຶກສາດາວ ເປັນຜູ້ມີອໍານາດໃນບ້ານເມືອງ. ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນຢິວແຕ່ຍັງຊອກສແວງຫາພຣະກຸມມານຜູ້

ເກີດໃໝຂ່ອງຊາວພວກຢິວ ພວກເຂົາຢາກນະມັສການພຣະອົງ. ພວກເຂົາອາດບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງຄໍາທໍານວາຍຂອງມກີາ,

ແຕ່ພວກເຂົາຍິນດີຊອກສແວງຫາເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງຕ່ໍພວກເຮາົໃນທຸກວັນນ້ີ.

ໄດຫລາຍສັດຕະວັດມາແລ້ວມີນັກພິສູດກ່າວວ່າພວກໂຫຣາຈານນ ີ ້ໄດ້ເຫັນດາວອັນໃດກັນແທ້, ອາດແມ່ນດາວ

ແສງ ຫລືດາວຫາງ. ມນັີກວິທະຍາສາດຄົນນ່ຶງໃນສມັຍສັຕວັດທີ 17 ໄດ້ກ່າວວ່າອາດເປັນດາວ ຈູປີເຕີ ແລະຊາເຕີຢູ່

ຄຽງຂ້າງກັນກໍໄດ້. ແນວໃດກໍຕາມພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງເດືອນດາວ ແຕ່ເຫັນວ່າເວລານ້ີບ່ໍໄດ້ເກີດຂ້ືນໂດຍບັງເອີນ.

ມັດທາຍບ່ໍໄດ້ເນນເຖິງດາວ ແຕ່ເວົ້າເຖິງພວກໂຫຣາຈານຊອກຫາກະສັດ. ພວກເຂົາເອ້ີນວ່າ, ìກະສັດຂອງພວກ

ຢິວî ຊ່ຶງເປັນເຣ່ືອງໜ້າສົນໃຈເພາະເປັນຄ້ັງແລກທ່ີອົງພຣະເຢຊູມີຊືວ່າກະສັດ. ພວກໂຫຣາຈານເປັນຄົນສໍາຄັນ ພວກ

ເຂົາໄປນະມັສການໃນໂອກາດວັນເກີດຂອງກະສັດຂອງພວກຢິວ.

ຄໍາຖາມເຖິງ ìຜູ້ຈະເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວî ເຮັດໃຫ້ກະສັດເຮໂຣດຜູ້ເປັນຄົນເຄີ ່ງຢິວທບ່ໍມີສິດຈະຖືກສະຖາປະ

ນາເປັນກະສັດໄດ້ ແຕ່ພວກໂຣມັນໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ (ໃນປີ 37 ກ່ອນ ຄສ). ພວກໂຫຣາຈານຖາມເຖິງພຣະກຸມມານຜູ້ບັງ

ເກີດໃໝທ່ຈະເປັນກະສັດນ້ັນເຮັດໃຫ້ ກະສັດເຮໂຣດແລະຄົນທັງເມືອງເຄືອງໃຈຫລາຍ. ກະສັດເຮໂຣດເປັນຄົນຮ້າຍ

ກາດແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດເວົ້າກວນໃຈໄດ້.

ກະສັດເຮໂຣດຮູວ້່າພວກໂຫຣາຈານນ້ັນກ່າວເຖິງ ìພຣະເມຊີອານî ທ່ີພຣະຄັມພໄີດ້ທໍານວາຍໄວນ້ັ້ນຊ່ຶງພວກທັມມະ

ບັນດິດເຫັນດີນໍາ. ບ່ອນພຣະອົງຈະມາບັງເກີດນ້ັນໄດ້ກ່າວໄວໃ້ນປ້ືມມີກາ 5:2, ທ່ີກ່າວວ່າພຣະອົງຈະມາບັງເກີດໃນ

ເມືອງເບັດເລເຮັມ ພວກເຂົາຮູແ້ຕ່ບ່ໍມີຈິດໃຈຢາກໄປຊອກຫາເພື່ອນະມັສການ. ອຸປະນິສັຍຢ່າງນ້ີຍັງມຢູ່ີໃນພວກເຮົາ

ໃນທຸກວັນນ້ີ. ພວກເຮົາມຄີວາມຜິດເໝືອນກະສັດເຮໂຣດ.

ປ້ຶມມັດທາຍຢ່າງໜອຍໄດ້ສອນພວກເຮົາສອງຈຸດທ່ີສໍາຄັນເຖິງການຮັບໃຊ້ຂອງອົງພຣະເຢຊູ: ພຣະອົງ ìຈະຊ່ອຍ

ເຫລືອໄພພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພົ້ນຈາກບາບî (ມທ 1:21) ແລະພຣະອົງຈະເປັນ ìຜູ້ນໍາເໝອືນຄົນລ້ຽງແກະî ຄົນຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ (2:6).

ພວກໂຫຣາຈານ

ພວກໂຫຣາຈານໄປຫາອົງພຣະກຸມມານຫລັງຈາກພຣະເຢຊູໄດ້ເກີດມາ (ອາດເປັນເວລານ່ຶງປ່ີຜ່ານໄປກໍໄດ້). ຄົນ

ພວກນ້ີໄດ້ສຶກສາເຖິງເຣ່ືອງດາວວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນກັບມວນມະນຸດຫລືບ່ໍ. ທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາອາດຮ້ອງຄົນພວກ

ນ້ີວ່າພວກທໍານວາຍເຖິງອະນາຄົດວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນ. ມັດທາຍໄດ້ລາຍງານວ່າຄົນພວກນ້ີມາຈາກທິດຕາເວັນ

ອອກ ອາດມາຈາກ ປະເທດອາຣັບ, ບາບີໂລນ (ອີຣັກ) ຫລື ເປີເຊັຽ.

ເຫັນວ່າມັດທາຍບ່ໍໄດ້ບອກວ່າພວກໂຫຣາຈານນ້ັນມີຈັກຄົນ ແຕ່ຄາດວ່າມີສາມຄົນເພາະອີງຕາມຂອງຂວັນທ່ີພວກ

ເຂົານໍາມາຖວາຍ.

2. ບໍ່ຍອມຮບັຂອງພຣະຣາຊທານ: (ມທ 2:7-8, 16)

ກະສັດເຮໂຣດທໍາທ່າຢາກໄປນະມັສການພຣະກຸມມານກ່ອນພວກໂຫຣາຈານເຂ້ົາມາຖາມ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ

ກະສັດເຮໂຣດຖືວ່າການເກີດມາຂອງພຣະເຢຊູນ້ັນເປັນການຍາດເອົາບັນລັງ. ກະສັດເຮໂຣດສງໃຫພ້ວກໂຫຣາຈານ



3

ບອກເຖິງວັນເວລາແລະຖານທ່ີອົງພຣະກຸມມານຜູ້ເປັນພຣະເມຊີອານໄດ້ບັງເກີດ ເພື່ອເພື່ອຈະໄປຫາເພື່ອຂ້າເສັຽ. ນ້ັນ

ເປັນຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີໄດ້ສົງອົງພຣະເຢຊູເຂ້ົາມາບັງເກີດເພືອ່ລົບກວນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່

ຂອງກະສັດເຮໂຣດ.

ເຫັນວ່າກະສັດເຮໂຣດມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄັມພໜີອຍນ່ຶງ, ແຕ່ໃນຈິດໃຈແລ້ວກະສັດເຮໂຣດເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ

ຫລາຍອົງ-ເພິ່ນບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງພວກຢິວເປັນພຣະເຈ້ົາແຕ່ອົງດຽວເທ່ົານ້ັນ. ແຜນການແລະເປ້ົາໝາຍຂອງ

ເຮໂຣດນ້ັນບ່ໍຖືວ່າພຣະເຈ້ົາສໍາຄັນອັນໃດ. ກະສັດເຮໂຣດເປັນຕົວຢ່າງບ່ໍດີຄົນນ່ຶງທ່ີປະຕິເສດບ່ໍຍອມຮັບເອົາຂອງພຣະ

ຣາຊທານຈາກພຣະເຈ້ົາ.

ໃນທາງຄວາມຝັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫພ້ວກໂຫຣາຈານຮູ້ເຖິງຈິດໃຈຊົ່ວຂອງເຮໂຣດ ແລະບອກພວກເຂົາໃຫ້ໄປ

ທາງໃໝ ່ບ່ໍກັບໄປບອກເຖິງສະຖານທ່ີອົງພຣະກຸມນມານນ້ອຍໄດ້ບັງເກີດເພາະເຮໂຣດຢາກຂ້າ. ດ່ັງນ້ັນ, ການຂ້າເດັກ

ນ້ອຍຜູ້ຊາຍຈ່ິງຕິດພັນກັບຊ່ືສຽງຂອງກະສັດເຮໂຣດໃນປະວັດສາດ (ຂ້ໍ 6). ກະສັດເຮໂຣດເປັນຄົນບ່ໍໄວ້ໃຈຄົນໃດ ເພິ່ນ

ມີລູກຊາຍສອງຄົນ ແລະຄົນນ່ຶງຖືກພັຣຍາຂ້າໂດຍອາງວ່າລູກຊາຍນ້ັນຈະເປັນຄົນກະບົດຂາຍຊາດ. ດ່ັງນ້ັນ ຈັກກະພັດ

ໂຣມຈ່ິງເວົ້າເຢ້ີຍວ່າ, ìເປັນໝຂູອງເຮໂຣດກໍຍັງດີກວ່າເປັນລູກຊາຍ.î

ການສະເດັດມາເກີດໃນໂລກນ້ີຂອງອົງພຣະເຢຊູເພື່ອຊ່ວຍມະນຸດຊາດແລະກະສັດເຮໂຣດ-ຜູ້ເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ,

ຄົນອິດສາ, ຄົນບ່ໍໄວໃ້ຈໃຜ, ຄົນຊ່ົວຊ້າຕ່າງໆ. ໃນເວລາພວກໂຫຣາຈານເຂ້ົາມາຖາມນ້ັນເປັນເວລາສຸດທ້າຍແລ້ວ 

ແລະເປັນຍາມຄົນຍອມຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ເຮໂຣດມຈິີດໃຈແຂງກະດ້າງບ່ໍຍອມຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່. ກະສັດເຮ

ໂຣດເປັນຄົນຂົມຂນເຫັນແກ່ຕົວ ໂກດຮ້າຍຈົນເຖິງຕາຍ.

ເຮໂຣດຄວນຄຶດເບ່ິງຕົວເອງວ່າເປັນຄົນອີດູມຽນ-ເປັນຄົນເຄ່ີງຢິວບ່ໍມີສິດທິອັນໃດຄວນເປັນກະສັດ ເພິ່ນຄວນຍອມ

ຕ່ໍອົງພຣະເມຊີອານຜູ້ໂຜດປານີ. ສ່ິງນ້ີກໍເປັນການດີທ່ີຄົນເຮົາທຸກວັນນ້ີຄວນເອົາມາຄຶດແລະປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດ ຄື

ຍອມລົງຈາກບັງລັງຂອງຊີວິດແລະຍອມຕ່ໍອົງພຣະຄຣິດຜູ້ເປັນຈອມເຈ້ົາຊີວິດ. ພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າ, ìເພາະວ່າຈໍາ

ເປັນຕ້ອງມເີຫດໃຫຫ້ລົງຜິດ ແຕ່ວິບັດແກ່ຜູ້ທ່ີກ່ໍເຫດໃຫ້ເກີດການຫລົງຜິດນ້ັນî (ມທ 18:7). ການປະຕິດເສດອັນນ້ີ

ເປັນພຽງຄົນນ່ຶງ ແຕ່ເຫັນວ່າມີຄົນສ່ວນຫລາຍໃນໂລກນ້ີກໍໄດ້ເຮັດເໝືອນກັນ ຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເຂ້ົາໄປສູ່ໄມ້

ກາງແຂນ. ທ່ີເທິງໄມກ້າງແຂນນ້ັນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮ້ອງຂ້ຶນເພື່ອປວງຊົນວ່າ, ìພຣະບິດາເຈ້ົາ, ຂໍໂຜດອະພັຍໂທດເຂົາ

ເພາະເຂົາບ່ໍຮູວ້່າເຂົາກໍາລັງເຮດັອັນໃດî (ລກ 23:34). ນ້ັນແຫລະແມ່ນຊີວິດຈິດໃຈຂອງຂ່າວປະເສ ີດ.

ມຫີລາຍຄົນໃນທຸກວັນນ້ີຍອມຮັບເອົາອົງພຣະຄຣິດເປັນ ìເດັກນ້ອຍອ່ອນî ເກີດໃນຮາງຫຍ້າ ແຕ່ບ່ໍຍອມໃຫ້ພຣະອົງ

ເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປົງຄອງຊີວິດ ແລະຈິດໃຈ. ພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອສາມາດກາຍເປັນຜູ້ປະຕິເສດອົງພຣະຄຣິດ ບ່ໍໃຫ້

ພຣະອົງປົກຄອງບັງລັງພາຍໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາ. ອົງພຣະຄຣິດນໍາພາພວກເຮົາເຂ້ົາໄປໃນຄວາມຮັກເພື່ອຈະໄດ້ປະສົບ

ກັບສັນຕິສຸກ ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ມເີສຣີພາບຈາກຄວາມຜິດບາບແລະກາຍເປັນປໂຍດຕ່ໍຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.

3. ນະມັສການຂອງພຣະຣາຊທານ: (ມທ 2:9-12)

ພວກໂຫຣາຈານໄດ້ຕອບສນອງຕ່ໍຂອງພຣະຣາຊທານໂດຍນະມັສການແລະຖວາຍຂອງຂວັນຕ່ໍອົງພຣະເຢຂູ. ຫລັງ

ຈາກພວກເຂົາໄດ້ອອກຈາກວັງຂອງກະສັດເຮໂຣດ ດາວຍັງໄດ້ສ່ອງນໍາພາພວກເຂົາໄປຫາບ່ອນອົງພຣະເຢຊູຊົງປະ

ສູດ. ມີນັກວິທະຍາສາດຄົນນ່ຶງຊ່ືວ່າ ເວເີນີ ຄຽວເລີ ໄດ້ສັນນິສູດວ່າແມ່ນນ່ວຍໂລກໄດ້ໄປຄຽງກັບຄວາມມດຶທາງເທິງ

ຂອງເມືອງເບັດເລເຮັມ ເວລານ້ັນພວກໂຫຣາຈານໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກວັງທ່ີກຸງເຢຣູຊາເຣັມ ແສງສວ່າງນ້ັນໄດ້ສ ່ອງ

ໃສ່ສະເພາະບ່ອນອົງພຣເຢຊູ-ດ່ັງນ້ັນແຫລະພວກໂຫຣາຈານຈ່ຶງມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນອັນມະຫາສານ ທ່ີໄດ້ເຫັນສັນຍາ

ຈາກສວັນ. ບ່ໍແມ່ນຮາງຫຍ້າອີກແລ້ວ ແຕ່ ìກາຍເປັນທາງເຂ້ົາເຮືອນî ພວກເຂົາໄດ້ພົບນາງມາຣີອາແລະພຣະກຸມ

ມານ້ອຍî ແລະພວກເຂົາກໍພາກັນ ìນະມັສການî ປໂຍກນ້ີໄດ້ບອກວ່າພວກໂຫຣາຈານໄດ້ມາຫາເວລາພຣະເຢຊູນໍາ

ຫລັງ (ອາດໃຊ້ເວລາເປັນປີຜານມາແລ້ວ).
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ພວກໂຫຣາຈານໄດ້ຄຸເຂາລົງນະມັສການເພື່ອເປັນການສະແດງເຖິງການຍອມວ່າພຣະອົງເກີດມາເປັນກະສັດ.

ການນະມັສາການນ້ັນຕ້ອງເລ້ີມຕ້ົນອອກຈາກໃຈກ່ອນຊ່ຶງເປັນນະມັສການອັນຖືກຕ້ອງ. ພວກໂຫຣາຈານນໍາເອົາຂອງ

ຂວັນມາຖວາຍ ເປັນຄໍາ ຊ່ຶງເປັນຂອງຂວັນສໍາລັບກະສັດ, ກໍາຍານຊ່ຶງເປັນເຄ່ືອງໃຊ້ຈູດຢູ່ໃນພຣະວິຫານເປັນເຄ່ືອງ

ໝາຍຂອງການອ້ອນວອນ, ກໍາຍານຊ່ຶງເປັນເຄ່ືອງໂຮຍຮ່າງກາຍຄົນຕາຍ. ຄວາມໝາຍເຖິງຂອງຂວັນສາມຢ່າງນ້ີມີຄົນ

ໄດ້ອະທິບາຍຫລາຍວິທີ, ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະຄັມພບ່ໍີໄດ້ບອກເຖິງຄວາມໝາຍອັນໃດຫລາຍກ່ຽວກັບຂອງຂວັນນ້ັນ. ພວກ

ໂຫຣາຈານໄດ້ຖວາຍຂອງຂວນັທ່ີມີຣາຄາແພງຕ່ໍພຣະກຸມມານນ້ັນ ເພາະເປັນສ່ິງທ່ີອອກມາຈາກຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ.

ອົງພຣະເຢຊູສົມຄວນໄດ້ຮັບຂອງດີທ່ີສຸດຈາກພວກເຮົາ ຈະເປັນເວລາ, ສີມື ຫລືຊັບສິນເງິນຄໍາ.

ເຖິງແມ່ນພວກໂຫຣາຈານໄດ້ພົບນາງມາຣ ີອາພ້ອມກັບພຣະກຸມມານນ້ອຍ, ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນນະມັສການພຣະກຸມ

ມານເທ່ົານ້ັນ. ພວກເຮົາເຊ່ັນກັນຄວນນະມັສການພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ ìດ້ວຍຈິດວິນຍານແລະຄວາມຈິງî (ໂຢຮັນ 4:24).

ຄຣິສະຕຽນຄວນນະມັສການພຣະເຈ້ົາເພາະພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ຊົງສ້າງຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງໂລກຈັກກະວານ ພຣະອົງສົມ

ຄວນໄດ້ຮັບການນະມັສການຈາກພວກເຮົາ.

ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ພວກໂຫຣາຈານເປັນຕົວຢ່າງທດີສໍາລັບພວກເຮົາເຖິງການນະມັສການອັນຖືກຕ້ອງຊ່ຶງກົງກັນຂ້າມກັບການເຫັນ

ແກ່ຕົວ, ປະຕິດເສດ, ແລະເຮດັຕາມຄົນອ່ືນລ້າໆ. ພວກໂຫຣາຈານໄດ້ເດີນທາງມາແຕ່ໄກເພື່ອຖວາຍບັງຄົມຕ່ໍອົງ

ພຣະກຸມມານນ້ອຍ ແລະຖວາຍຂອງຂວັນອັນແພງແກ່ພຣະອົງ. ພວກເຂົາອາດບ່ໍມີພຣະຄັມພເີດີມທັງໝົດ ແຕ່ພວກ

ເຂົາໄດ້ຕອບສນອງດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ແລະນະມັສການຕາມທ່ີພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈ. ທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາໄດ້ນະມັສການອົງ

ພຣະເຢຊູແລະຍອມຮັບວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ໂດຍຍອມຕ່ໍພຣະອົງໃຫ້ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ ແລະ

ຍອມຮັບໃຊ້ພຣະອົງໂດຍຖວາຍເວລາ, ໃຊ້ສີມື, ແລະຊັບສິນເງີນຄໍາ.

ມອັີນໃດແດ່ທ່ີພວກເຮົາຄວນສຶກສາຈາກບົດຮຽນບົດນ້ີ?

 ພວກໂຫຣາຈານເປັນຜູ້ມີຕ່ໍາແໜ ່ງແລະໜ້າທ່ີຄົນນັບຖືໄດ້ເດີນທາງໄກແສນໄກເພື່ອຈະນະມັສການອົງພຣະ

ກຸມມານນ້ອຍເຢຊູ ແລະພວກເຂົາຖືວ່າການມາຂອງພວກເຂົານ້ັນຄຸ້ມຄ່າແລະເຫອແຮງ. ການນະມັສການ

ນ້ັນແມ່ນສ່ິງຄໍາຄັນທ່ີສຸດໃນຊີວດິຂອງພວກຄຣິສະຕຽນເຮົາ. ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ສອນຫຍັງພວກເຮົາແດ່ເຖິງການ

ໃຊ້ເວລາໃຫຖື້ກຕ້ອງໃນທຸກວັນນ້ີ? ພວກເຮົາອາດຈະຍຸ້ງຍາກກັບລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງຊີວິດປະຈໍາວັນ 

ແລະພວກເຮົາເລີຍບ່ໍມີເວລາໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ ແລະຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ?

 ບາງຄົນໃນທຸກວັນນ້ີມຊີີວິດຄ້າຍຄືກັບກະສັດເຮໂຣດ ບ່ໍຍອມຮັບເອົາອົງພຣະຄຣິດ-ແລະກໍຍັງຢາກປະຫານ

ຊີວິດພຣະອົງອີກ. ພວກເຂົາບ່ໍຍອມຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດ ແລະບ່ໍຍອມໃຫອົ້ງພຣະຄຣິດເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍແລະ

ພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານຄຶດວ່າແມ່ນອັນໃດທປິດບັງຄົນສ່ວນຫລາຍໄວເ້ພື່ອບ່ໍໃຫ້ຍອມຮັບອົງພຣະຄຣິດ?

 ການນະມັສການນ້ັນຕ້ອງຍອມຮັບວ່າອົງພຣະຄຣິດເປັນພຣະເຈ້ົາຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ືອ ແລະຍອມປະຕິບັດ

ຕາມຄໍາສ່ັງສອນໂດຍສະລະເວລາ, ສີມື ແລະຊັບສີນເງິນຄໍາ. ທ່ານຄຶດບ່ໍຖ້າທຸກຄົນໃນໂລກນ້ີມີຄວາມເຊ່ືອ

ເໝືອນທ່ານ ການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໃນໂລກນ້ີຈະຢູ່ໃນສະພາບໃດ?

v5x4a,3fp ]k;-k;gmuo[a[8ylla,rao www.lsbf.org.,by BV.

ພວກໂຫຣາຈານໄດ້ຖວາຍຂອງຂວັນອັນມີຄ່ານ້ັນໄດ້ສະແດງເຖິງນ້ໍາໃຈແຫ່ງການຖວາຍຢ່າງຖືກ

ຕ້ອງ: ອົງພຣະເຢຊູສົມຄວນໄດ້ຮັບສ່ິງດີທີ່ສຸດຈາກພວກເຮົາ ຈະເປັນເວລາ ສີມື ຫລື ຊັບສິນເງິນຄໍາ
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທີ 25 ທັນວາ 2011 (12-25-2011)

ຈົງ່ຍນິດກີັບຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈົາ້

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 2:8-20

ໍາຖາມຊວີິດ: ເພື່ອຈະເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນທາງດ້ານຈິດວິນຍານ ພວກເຮົາຕ້ອງອອກໄປບອກເຣືອ່ງຂອງ

ອງົພຣະເຢຊ ູ ເພື່ອເປັນການຕອບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນການທ່ີພຣະອົງສ່ົງຂອງພຣະຣາຊ

ທານອັນໃຫຍ່ສຸດມາໃຫ້. ບົດຮຽນຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຍິນດີໃນການບອກຄົນ

ອ່ືນໃຫ້ໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະກໍາເນີດຂອງອົງພຣະເຢຊູ.

ຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ: ບົດຮຽນນ້ີເວົ້າເຖິງຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະປະວັດຂອງວັນຄຣິສມັສ.

ົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີິດ: ຄົນສ່ວນຫລາຍຮູ້ຈັກປະວັດຂອງຄຣິສມັສ. ຍ້ອນການຄຸ້ນເຄີຍນ້ັນເຮັດໃຫເ້ຂົາຂາດ

ຄວາມຍິນດີ ແລະບ່ໍເຮັດໃຫ້ເປັນຂ່າວດີຂອງວັນຄຣິສມັສຊ່ຶງເປັນວັນປະສູດຂອງພຣະ

ຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງໂລກ. ເຫັນວ່າຫລາຍຄົນຜູ້ເປັນຄຣິສະຕຽນກໍຍັງຖືວ່າວັນຄຣິສມັສ

ເປັນໂອກາດອົດທົນຕ່ໍການບັງຄັບ, ຕ່ໍການໂສກເສ້ົາ, ແລະຄວາມອ້າງວາງຂອງຊີ

ວິດ. ຄຣິສມັສເປັນເວລາຫຍຸ້ງຍາກແລະອິດເມື່ອຍຫລາຍກວາ່ໄດ້ຮັບຂອງດີ. ຄຣິສະ

ຕຽນເຮົາຄວນຄ້ົນຫາແລະເຮັດໃຫ້ວັນຄຣິສມັສເປັນວັນແຫງ່ຄວາມຍິນດີ ແລະບອກ

ເຣ່ືອງນ້ີໃຫແຜ່ກວ້າງອອກໄປ.

ອາທິດຄຣິສມັນໃນປີ 2009 ກໍເໝືອນກັບາຍປີທຜ່ານມາ ມພີວກຄະນະອາຈານຫລາຍຄົນໄດ້ໄປຮ່ວມລາຍການ

່າງໆໆທ່ີສະມາຊິກໄດ້ຈັດຂ້ຶນ. ເຫັນວ້າຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດວຽກເພ ີ ້ມຂ້ຶນ. ຍາມນ້ີຄວນເປ ັນເວລາຍິນດີ ແຕ່ເຫັນວ່າມີ

ລາຍຄົນມີຄວາມກົດດັນໃນຊີວິດເພີມ້ຂນ ຜົວເມັຽຫລາຍຄູ່ໄດ້ພົບກັບບັນຫາ.

ໃນເມື່ອພວກເຮົາຢາກເຮດັບຸນຄຣິສມັສ ແລະບ່ໍເອົາອົງພຣະຄຣິດເຂ້ົາມາໃນວັນຄຣິສມັສເພື່ອສເລີມສລອງແລ້ວ 

ວກເຮົາກໍເຊີນເອົາບັນຫາແລະຄວາມກົດດັດຂອງຊີວິດເຂ້ົາມາບັງຄັບຈິດວິນຍານ. ດ່ັງນ້ັນ, ວັນນ້ີພວກເຮົາຄວນຈ່ືຈໍາ

ອົາໄວວ້່າການທ່ີພວກເຮົາສຫລອງວັນຄຣດິມ ັສກໍເພາະອົງພຣະເຢຊູມາບັງເກີດນ້ັນ ຊ່ຶງເປັນຂ່າວດີ ແລະໄດ້ນໍາຄວາມ

ົມຊ່ືນຍິນດີມາສູ່ມວນມະນຸດ.

. ຊມົຊື່ນຍນິດີໃນການທີໄ່ດ້ຍິນ: (ລູກາ 2:8-14)

ຕ່ໍພວກລ້ຽງແກະຜູ້ກໍາລັງຮັກສາຝູງແກະຂອງຕົນ ພວກເຂົາມີຊີວິດເໝືອນກັບຄົນອ່ືນໆກ່ອນຄືນນ້ັນຈະມາເຖິງ. ໃນ

ືນນ້ັນຊີວິດຂອງພວກເຂົາໄດ້ຫັນປ່ຽນເມື່ອ ìເທວະດາຂອງພຣະເຈ້ົາì ໄດ້ມາປາກົດຕົວຕ່ໍພວກເຂົາ.

ພວກເຮົາໄດ້ວາດພາບເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂລກດ້ານຮ່າງກາຍແລະດ້ານຈິດວິດຍານ. ພວກເຮົາບ່ໍສາ

າດເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາໂດຍປາສຈາກການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພຣະອົງ ແຕ່ພຣະອົງແລະເທວະດາຍອມເຂ້ົາມາ

າພວກເຮົາໄດ້ທຸກໂອກາດແລະທຸກສະຖານທ່ີ.

ຕ່ໍພວກລ້ຽງແກະ ìຣັສມຂີອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ອງລ້ອມພວກເຂົາ.î ຄໍາເວົ້າວ່າສ ່ອງນ້ັນໝາຍເຖິງແສງຮຸ່ງກ້ານນກໍຄື

ìຣັສມîີ ທ່ີອາຈານໂປໂລກ່າວ (1 ກຣທ 15:41) ຊ່ຶງອ້າງເຖິງຄວາມສໍາຄັນແລະຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກ
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ລ້ຽງແກະເຫັນເທວະດາກໍພາກັນ ìຢ້ານກົວî ແຕ່ເທວະດາບອກພວກເຂົາວ່າບ່ໍໃຫ້ຢ້ານເພາະມີຂ່າວດີຈະມາບອກແກ່

ມວນມະນຸດທັງຫລາຍ. ìອົງພຣະຄຣິດແລະພຣະເມຊີອານî ໄດ້ມາບັງເກີດເພື່ອມະນຸດທຸກຊາດທຸກພາສາ ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ

ກໍໄດ້ພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບ. (ມທ 1:21).

ພຣະເຈ້ົາສາມາດສ່ັງໃຫເ້ທວະດາໄປປາກົດຕົວຕ່ໍຜູ້ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ປະທານປະເທດ, ຫວົໜ້າການຄ້າ, ຫວົໜ້ານັກ

ປາດ ຫລືນາຍທະຫານ, ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ສ່ັງໃຫ້ເທວະໄປຫາພວກລ້ຽງແກະຜູ້ເປັນຄົນຍາກຈົນທັມມະດາ. ເທວະດາໄດ້    

ບອກພວກລ້ຽງແກະວ່າພວກເຂົາຈະພົບ ìພຣະກຸມມານນ້ອຍນອນຢູ່ໃນຮາງຫຍ້າî ຮາງຫຍ້ານ້ັນໝາຍເຖິງການເລ້ີມ

ຕ້ົນການປະກາດຕ່ໍຄົນທັມມະດາສາມັນທ່ົວໄປ. ໂຢຮັນໄດ້ເອ້ີນອົງພຣະເຢຊູວ່າ ìພຣະເມສານ້ອຍຜູ້ເອົາຄວາມຜິດ

ບາບອອກໄປຈາກໂລກ.î (ໂຢຮັນ 1:29).

ໃນວັນປະສູດຂອງອົງພຣະເຢຊູພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າພວກລ້ຽງແກະໄດ້ມີພາກສ່ວນໄດ້ພົບເຫັນອົງພຣະເຢຊູນອນ

ຢູ່ໃນຮາງຫຍ້າ. ຕ້ັງແຕ່ເກີດມາອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ບ່ໍມຄີວາມຜິດເລ້ີມແຕ່ເປັນເດັກນ້ອຍແລະເປັນດ່ັງນ້ັນຕລອດໄປ.

ພຣະທັຍຂອງພຣະອົງບໍຣິສຸດແຕ່ວັນເກີດ ແລະເຖິງເວລາຖືກຄຶງທ່ີໄມກ້າງແຂນກໍຍັງບໍຣິສຸດເໝືອນເດີມ. ການທ່ີພວກ

ລ້ຽງແກະໄດ້ຢູ່ກັບອົງພຣະເຢຊູໃນຄືນນ້ັນກໍແມ່ນການເລ້ີມຕ້ົນວ່າ ພຣະອົງໄດ້ເປັນຫ່ວງແລະຮັກຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງ;

ພຣະອົງເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີຜູ້ ìຍອມສະລະຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອແກະî (ໂຢຮັນ 10:11).

ໃນຕອນທ່ີເທວະດາລົງມາບອກຂ່າວດີແກ່ພວກລ້ຽງແກະນ້ັນ ກໍມີຝູງເທວະດາເປັນຈໍານວນຫລາຍຈົນນັບບ່ໍໄຄວ່

ໄດ້ມາຮ່ວມ ມແີສງສວ່າງຮຸ່ງຂ້ຶນໃນທ້ອງຟ້າ ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ. ເນື ້ອງເຣ່ືອງທ່ີພວກເຂົາ

ຮ້ອງເພງນ້ັນແມ່ນເວົ້າເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ: ວ່າພຣະຣັສມີຈ່ົງມແີດ່ພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດໃນສວັນî

ທ່ີພຣະອົງມີຄວາມເມດຕາຕ່ໍປວງມະນຸດຊາດ; ສັນຕິສຸກຈ່ົງມີແດ່ຄົນທັງປວງຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງຊອບພຣະທັຍî. ຄໍາເວົ້າ

ທ່ີວ່າ ìຊອບພຣະທັຍແມ່ນໝາຍເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາເພື່ອໄຖ່ພວກເຂົາຜູ້ເປັນຄົນຜິດບາບແລະບ່ໍສົມຄວນ

ຈະໄດ້ຮັບຂອງດີ.î

ຝູງເທວະດາໃນສວັນ

ຫລັງຈາກເທວະດາຕົນນ່ຶງໄດ້ມາຫາພວກລ້ຽງແກະແລ້ວກໍໄດ້ບອກຂ່າວດີແກ່ພວກເຂົາວ່າ ìອົງພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ,

ພຣະເມຊີອານ, ແລະພຣະອົງເຈ້ົາî ຈະມາບັງເກີດ. ໄດ້ມີຝູງເທວະດາໝູໃ່ຫຍ່ມາຮ່ວມເໝືອນກອງທັບພວກທະຫານ.

ມີເທວະດາຈໍານວນຫລວງຫລາຍຈົນນັບບ່ໍໄດ້ມາຮ່ວມປະກາດຣ ັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເມອເລ້ີມຕ້ົນມາບອກຂ່າວດີນ້ັນ

ມີເທວະດາພຽງຕົນດຽວ ຕມາພວກລ້ຽງແກະກໍເຫັນເທວະດາຈໍານວນຫລາຍຈົນບ່ໍສາມາດນັບໄດ້ເຕັມທົວ່ທ້ອງຟ້າ

ເຫລ້ືອມເຕັມໄປໝົດ. ຕາມຄໍາທໍານວາຍໃນພຣະຄັມພີນ້ັນເມືອ່ອົງພຣະເຢຊູມາເກີດຈະມຝູີງເທວະດາເປັນຈໍານວນ

ຫລວງຫລາຍມາອ້ອມຮອບເພືອ່ສັຣເສີນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ-ພຣະເຈ້ົາຜູ້ເຂ້ົາຮວ່ມກັບເນ້ືອໜັງຢ່າງມະນຸດ-ຝູງເທ 

ວະດາຈໍານວນຫລວງຫລາຍມາເພື່ອທໍາໜ້າທ່ີສັຣເສີນພຣະກຸມມາຍນນ້ອຍ.

ມະນຸດຊາດຕ້ອງການສັນຕິສຸກແລະການຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ, ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເກີດຂ້ຶນໄດ້ໂດຍຜ່ານອົງພຣະເຢຊູ, ìຜູ້

ເປັນອົງສັນຕິຣາດî (ອຊຢ 9:6). ສັນຕິສຸກຈະຕ້ັງຢູ່ກັບຄົນຜູ້ທ່ີພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນເອົາ ແລະສ່ັງໃຫ້ອອກໄປທ່ົວໂລກປະ

ກາດຂ່າວດີໃນໂລກເຖິງເຣ່ືອງຄວາມຮັກແລະພຣະທັຍທ່ີພຣະເຈ້ົາມຕ່ໍີມວນມະນຸດທັງປວງ. ໃນຄືນທ່ີພຣະເຢຊູຖືກທໍ

ຣະຍົດ ພຣະອົງໄດ້ກ່າວຕ່ໍພວກສາວົກວ່າ, ìສັນຕິສຸກເຮົາໃຫແ້ກທ່ານî (ໂຢຮັນ 14:27).

2. ຍິນດີໃນການອອກໄປ: (ລູກາ 2:15-17)
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ພວກລ້ຽງແກະເປັນຕົວຢ່າງທ່ີດີ (1) ໄດ້ຍິນເຖິງເຣ່ືອງອົງພຣະຄຣິດ, (2)ຕອບສນອງຕ່ໍການປະກາດຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ, ແລະ (3) ອອກໄປປະກາດຕ່ໍຄົນໃນໂລກ. ພວກເຂົາບ ໍ ່ໄດ້ເຮັດເໝືອນສັດເຮໂຣດແລະພວກເຈ້ົານາຍໃນວັງບ່ໍ

ເອົາຫົວຊາຕ່ໍການເຂ້ົາມາຖາມເຖິງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ມາບັງເກີດ. ເມື່ອພວກລ້ຽງແກະໄດ້ຍິນເທວະດາບອກແລ້ວພວກ

ເຂົາເວົ້າວ່າ, ìໃຫ້ພວກເຮົາໄປຍັງເມືອງບັດເລເຮມັເທາະî ເວລາໄປແລ້ວກໍໄດ້ພົບນາງມາຣິອາ ໂຢເຊບແລະພຣະກຸມ

ມານເຢຊູຕາມຄໍາບອກຂອງເທວະດາ. ໃນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ມີຄວາມຍິນດີທ່ີໄດ້ຮັບຂ່າວດີດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາກໍອອກ

ໄປບອກເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດນ້ັນວ່າພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນໄດ້ມາບັງເກີດແລ້ວ (ລູກາ 2:10). ພວກລ້ຽງແກະປະກາດນ້ັນບ່ໍ

ແມນແຕເຣ່ືອງພຣະກຸມມານແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າເຖິງສິ່ງທເທວະດາໄດ້ບອກເຖິງຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະສັນຕິສຸກທ

ມີຕ່ໍຊາວໂລກ.

ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນທ່ີຂອງພວກລ້ຽງແກະໄດ້ນໍາພາພວກເຂົາໄປຍັງເມືອງເບັດເລເຮັມ ພວກເຂົາຈ່ິງເຫັນສ່ິງທ່ີເທວະ

ດາບອກກ່າວນ້ັນດ້ວຍຕາຂອງຕົນເອງ. ຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ພົບ ໂຢເຊບ ນາງມາຣີອາ ແລະພຣະກຸມມານນ້ອຍ 

ພວກເຂົາແຮ ່ງຊົມຊ່ືນຍິນດີເພີມ້ຂ້ຶນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາອອກໄປບອກຄົນອ່ືນເຖິງປະສົບການຂອງພວກເຂົາຊ່ຶງເປັນຄໍາ

ພະຍານສ່ວນຕົວ. (ໃນການປະກາດຂາວປະເສດີ)

ພວກເຮົາເມື່ອໄດ້ຍິນຂ່າວດີຂອງອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ ພວກເຮົາຄວນນໍາເອົາຂ່າວນ້ັນໄປບອກຄົນອ່ືນ ພາຍໃນປະເທດ 

ແລະຕ່າງປະເທດໃນໂລກ. ບ່ອນທ່ີພວກເຮົາໄປບ່ໍໄດ້ພວກເຮົາຍັງມີພາກສ່ວນຄືໃຫ້ຖວາຍເງິນພເິສດແກ່ Lottie

Moon ໃນຍາມຄຣິສມັສ. ພວກເຮົາຍັງສາມາດອ້ອນວອນເພືອ່ພວກສາສນາທູດ ແລະອອກໄປປະກາດເປັນລະຍະ

ສ້ັນ. ໃຫເ້ຂ້ົາໃຈວ່າໜ້າທ່ີຂອງພວກເຮົາໃນຖານະເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄືແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຕຽມໃຫພ້ວກລ້ຽງແກະໄດ້ຍິນ ແລະໃຫພ້ວກເຂົາອອກໄປແບ່ງປັນເຣ່ືອງປະສົບການສ່ວນຕົວຂອງ

ພວກເຂົາຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຕຽມພວກເຮົາເຊ່ັນດຽວກັນບ່ໍວ່າຈະຢູ່ໃນປະເທດນ້ີ ຫລື

ໃນຕ່າງປະເທດ ເວລາພວກເຮາົອອກໄປປະກາດຕາມບ້ານ ຕາມເມືອງ ເຄາະປະຕູຂອງຄົນໂດຍບ່ໍບອກໄວຫ້ລ່ວງໜ້າ

ກໍຈະມີຫລາຍຄົນໄດ້ຍິນແລະຍອມຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດນ້ັນ ສ່ິງນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີເປັນຜູ້ຈັດຕຽມໄວ້. ຮູເ້ທ້ີນ

ວ່າເວລາເຮົາອອກໄປພຣະເຈ້ົາໄດ້ອອກໄປກ່ອນແລ້ວ ຂໍແຕ່ພວກເຮົາຕິດຕາມພຣະອົງໄປບອກຄົນອ່ືນດ້ວຍຄວາມສັດ

ຊ່ື. ຄວາມຍິນດີເຫລ່ົານ້ີແມ່ນສິ່ງທ່ີບັນດາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໄດ້ຮັບແລະຢາກຈະແບ ່ງປັນກັບຄົນອ່ືນໆ...

3. ຍິນດີແລະຖນອມໄວ:້ (ລູກາ 2:18-20)

ລູກາໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນສາມຢ່າງພຽງສ້ັນໆວ່າຄົນໄດ້ຍິນ ໄດ້ເຫັນ ໄດ້ປ່ຽນແປງໃນແລງວັນນ້ັນ. ນ່ຶງ, ພວກທ່ີໄດ້

ຍິນພວກລ້ຽງແກະກ່າວນ້ັນໄດ້ພາກັນແປກປລາດໃຈຫລາຍ. ສອງ, ສ່ວນມາຣ ີອາໄດ້ເກັບບັນດາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄວໃ້ນໃຈ

ແລະຄຶດຮໍ່າເພີງຢູ ່. ສ່ິງນ້ີໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່ານາງມາຣ ີອາເປັນຄົນມັກອາຍ. ແນ່ນອນນາງມາຣ ີອາຕ້ອງຈໍາໄດ້ສເມີ

ໃນໃຈເຖິງເຮື່ອງເທວະດາໄດ້ກ່າວ ແລະເຣ່ືອງຂອງພວກລ້ຽງແກະໄດ້ແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອ່ືນ. ສາມ, ເປັນສ່ິງກົງກັນຂ້າມ

ເພາະນາງມາຣ ີອາໄດ້ເກັບເຣ່ືອງນ້ີໄວໃ້ນໃຈຄົນດຽວ ສ່ວນພວກລ້ຽງແກະໄດ້ອອກໄປບອກຄົນອ່ືນໃຫຮູ້ນໍາເຖິງຄວາມ

ຊົມຊ່ືນຍິນດີ. ພວກລ້ຽງແກະໄດ້ຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ. ສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ັນເຮັດໃຫ້ພວກລ້ຽງແກະກາຍເປັນຄົນສໍາ

ຄັນໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາເພາະພຣະອົງໄດ້ປະທານຂອງພຣະຣາຊທານອັນຍ່ິງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.
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ບົດຮຽນໃນຊວີດິ

ຕາມປ້ຶມລູກາສອນວ່າໃນຄືນວັນຄຣິສມັສເປັນວັນແຫ່ງຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີອັນຍ່ິງໃຫຍ່; ແລະວັນນ້ີ ພວກເຮົາ

ຄວນຄ້ົນຫາຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີນ້ັນໃນວັນປະສູດຂອງອົງພຣະເຢຊູຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານຂອງພຣະຣາຊທານອັນຍ່ິງ

ໃຫຍ່ແກ່ພວກເຮົາ. ພວກເທວະດາໄດ້ມາບອກພວກລ້ຽງແກະດ້ວຍຄວາມຍິນດີເຖິງພຣະກໍາເນີດຂອງອົງພຣະເຢຊູຜູ້

ເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງມະນຸດທັງປວງ. ພວກລ້ຽງແກະ ນາງມາຣ ີອາ ແລະຜູ້ໄດ້ຍິນໃນເຣ່ືອງນ້ີພວກເຂົາເປັນ

ຕົວຢ່າງທ່ີດີ ເພື່ອພວກເຮົາຜູ້ໄດ້ຍິນຕາມຫລັງຈະມຄີວາມຍິນດີເໝືອນກັບພວກເຂົາໂດຍຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູເຂ້ົາມາ

ເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ. ຢ່າໃຫ້ພຣະກໍາເນີດຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນຢູ່ໃນຮາງຫຍ້າເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ອັນເຊີນໃຫ້ພຣະອົງມາ

ບັງເກີດພາຍໃນຊີວິດຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນນໍາ.

ມີອັນໃດແດ່ທ່ີພວກເຮົາຄວນສຶກສາຈາກບົດຮຽນບົດນ້ີ?

 ເຣ່ືອງວັນຄຣິສມ ັສເປັນວັນປະເສີດ ເພາະພວກເຮົາບ່ໍສາມາດແຍກອອກຈາກການເປ ັນພາກສ່ວນຂອງຂ່າວ

ປະເສີດທັງໝົດ. ການເກີດ, ການຕາຍ, ແລະການຄືນມາຈາກຕາຍເປັນເຣ່ືອງບ່ໍໝົດກໍານົດແລະບລາສມັຍ.

ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງມີຫລາຍຄົນໄດ້ແບ່ງເຣ່ືອງພຣະກຸມມານນ້ອຍໃນຮາງຫຍ້າອອກຈາກພຣະຄຣິດ ຜູ້ຖືກ

ຄຶງໄວທ່ີ້ໄມກ້າງແຂນ?

 ວັນຄຣິສມ ັສເປັນເວລາໃຫພ້ວກທ່ີເຊ່ືອອອກໄປເປັນພະຍານໃນເຣ່ືອງອົງພຣະຄຣິດ-ບອກເຖິງຊີວິດ ການ

ຕາຍ ແລະການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ, ແລະບອກວ່າພຣະອົງໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ພາຍໃນຊີວິດຂອງ

ທ່ານອີກດ້ວຍ. ວິທີໃດທ່ານໄດ້ບອກເຣ່ືອງພຣະກໍາເນີດຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ່ໍຄົນອ່ືນໃນໂລກ? ສ່ິງນ່ຶງທ່ີທ່ານ

ເຮັດໄດ້ກໍຄືຖວາຍພິເສດແດ່ໂຄງການຮັບໃຊ້ຕ່າງປະເທດທີ ່ມີຊ່ືວ່າ Lottie Moon.

 ຂ່າວປະເສ ີດໄດ້ນໍາເອົາຄວາມພົ້ນມາສູ່ຄົນຜິດບາບ; ແລະຍັງເພີມ້ຄວາມເຊ່ືອໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອແລ້ວ. ພຣະກໍາເນີດ

ຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນແມ່ນເຣ່ືອງແທ້ ແລະໄດ້ປະທັບໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ. ຕອນໃດໃນເຣ່ືອງພຣະກໍາ

ເນີດຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະທັບໃຈຂອງທ່ານຫລາຍທ່ີສຸດ?

v5x4a,3fp ]k;-k;gmuo[a[8ylla,rao www.lsbf.org.,by BV.

ຂ່າວປະເສີດໄດ້ນໍາພາຄົນຜິດບາບມາເຖິງຄວາມພ້ົນ; ແລະຍັງເພ້ີມຄວາມເຊ່ືອ ຄວາມຍິນດີໃຫ້ຄົນທີ່

ເຊ່ືອແລ້ວ. ໃນວັນ ນ້ີທ່ານຈະຕອບສນອງຕ່ໍຂອງພຣະຣາຊທານຂອງພຣະເຈ້ົາ ຢ່າງໃດ?
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ການຈະເຣນີຂຶນ້ຂອງສງັຄມົອາຫານດວ່ນ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ສຸພາສິດ 23:20

ົດຮຽນນີ້ມຜີົນສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ 

ານຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນໃນຄວາມສໍາພັນ

ໍາງານແລະທາງສິນທັມຂອງພຣະອົງ.

ານບົວລະບັດຕ່ໍຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໃນ

່າງສັດຊ່ື.

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ວກເຮົາໄດ້ຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້ປັບຕົວພວກ

ຼີກເວັ້ນສ່ິງທ່ີຈະທໍາຮ້າຍພວກເຮົາຝ່າຍຮ່າງກາຍ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ັງຄົມທ່ີພວກເຮົາອາສັຍຢູ່ນ້ີເຕັມໄປດ້ວຍ

ຊ່ືອເປັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ແລະພວກ

ານບ່ໍເບ່ິງແຍງຮັກສາຮ່າງກາຍຂອງພວກ

ຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານແກ່ພວກເຮົາໂດຍບ່ໍເມີນເສີຍ

ະສຽນແລ້ວໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການກະທໍາບາງ

ວກເຮົາຮັບໃຊ້ແລະເປັນຕົວແທນຂອງ

ໍາພຣະກຽດມາສູ່ພຣະຄຣິດ.

ເປັນເວລາ 26 ປີຜ່ານມາແລ້ວ, ທ່ີນິຕະສານ 

ວກດາຣາໜັງທ່ີມີຊ່ືສຽງດັງສຸດຍອດຂອງຮອນ

ໍປລາດໃຈ, ບາງຄົນກໍຂົນລຸກ, ແລະບາງ

າກກ້ອນຫີນແລະເຣ່ືອງລາວຂອງພວກ

ດ້ສົມທຽບຕົນເອງໃສ່ກັບພວກຊາຍຮູບ

ວກເຮົາຢ່າງໃດ?

ໃນປີໃໝ່ນ້ີ, ພວກເຮົາຄວນຫດັກາຍ

ຕ່ຈົດຈ່ໍໃສ່ຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງພວກ

ລືບ່ໍ? ໃນບົດຮຽນນ້ີທ່ານຈະພົບຫຼັກການ

່າທ່ານຈະສາມາດເຕີບໂຕຢູ່ໄດ້-ແມ້ກະທ້ັງ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ1 ມກົຣາ 2012 (1-1-2012)

ຈະເຣນີຂຶນ້ຂອງສງັຄມົອາຫານດວ່ນ

23:20-21; ດານີເອນ 1:8,11-16; ໂຣມ 13:12-14

ສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້່າງໃດ 

ສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາທ່ີສົມສ່ວນມຄີວາມໝາຍວ່າພວກເຮົາດໍາເນີນ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຕິດຕາມມາດຕະຖານຂອງ

ໃນການນໍາເອົາພຣະກຽດມາສູ່ພຣະຄຣິດແລະຮັບໃຊ້ຣາຊອານາຈັກ

ພວກເຮົາເອງໃສ່ກັບພຣະຄຣິດ; ພວກເຮົາສາມາດເຮັດຢ່າງນ້ີໄດ້

ຮ່າງກາຍແລະຝຶກແອບວິຖີຊີວິດທ່ີສົມບູນສໍາລັບການນໍາພຣະກຽດ

ດ້ວຍຄວາມອ້ວນທ່ີເກີນສ່ວນ, ຕິດເຫຼົ້າ, ແລະໃຊ້ຢາເສບຕິດ

ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຮ່າງກາຍສໍາລັບແຜ່ນດິນພຣະເຈ້ົາ

ພວກເຮົາເອງ. ພວກເຮົາຄວນຈະພັດທະນາວິຖີຊີວິດໃນການ

ບ່ໍເມີນເສີຍຕ່ໍຮ່າງກາຍຈົນເກີນໄປ. ການສຶກສາໃນມື້ນ້ີຈະ

ບາງຢ່າງ ແລະເປີດໃຈຮັບພື້ນຖານອີກບາງຢ່າງທ່ີຈະເປັນຜົນ

ຂອງພຣະຄຣິດ. ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນສາມາດເປັນແບບຢ່າງໃນວິຖີ

ນິຕະສານ ìພໂີປ Peopleî ໄດ້ເລືອກເອົາ ìຜູ້ຊາຍຮູບຫຼໍ່ທ່ີ

ຂອງຮອນລີວູດ. ໃນການຕິດຕາມເອົາຂ່າວໃສ່ໜ້າໜັງສືນິຕະສານ

ແລະບາງຄ້ັງກໍເປັນພລັງດົນໃຈໂດຍຮູບພາບຂອງພວກຊາຍໜຸ່ມເໝືອນ

ພວກເຂົາທ່ີເຂ້ັມງວດໃນການກິນອາຫານແລະຫັດກາຍມືລ້ະ 3

ຮູບຫຼໍ່ເຫຼົ່ານ້ັນໃນໜ້າຈໍ. ໃນຖານະເປັນຄຣິສຕຽນພວກເຮົາຈະຮັກສາ

ຫດັກາຍຢ່າງເອົາເປັນເອົາຕາຍແລະຫຼີກເວັ້ນອາຫານຫວ້າງທ່ີເພີມ້ຄວາມ

ພວກເຮົາ ເພື່ອຫາທາງແກ້ຕົວບ່ໍຢາກເອົາໃຈໃສ່ຝ່າຍຮ່າງກາຍຂອງ

ຫຼັກການຕ່າງໆຂອງພຣະຄັມພີທ່ີຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການຮັກສາຮ່າງກາຍ

ແມ້ກະທ້ັງຢູ່ໃນສັງຄົມອາຫານດ່ວນ.

ເນີນຕາມລະບົບການ

ຂອງພຣະຄັມພສໍີາລັບ

ໃຊ້ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ

ໄດ້ຂນະທ່ີພວກເຮົາ

ນໍາພຣະກຽດສູ່ພຣະອົງ.

ຕິດ. ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ທ່ີ

ເຈ້ົາໃຫສ້ັ້ນເຂ້ົາໂດຍ

ການຮັກສາຮ່າງກາຍທ່ີ

ຈະນໍາພາຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີເຖິງ

ຜົນປໂຍດໃນຂນະທ່ີ

ວິຖີຊີວິດທ່ີສົມບູນແລະ

ທ່ີຍັງມຊີີວິດຢູ່î ຈາກ

ນິຕະສານພີໂປ, ບາງຄົນ

ເໝືອນໄດ້ແກະສລັກ

ຊ່ົວໂມງ. ມບີາງຄົນ

ຮັກສາຮ່າງກາຍຂອງ

ມຄວາມອ້ວນຫຼພືຽງ

ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ

ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເພື່ອ



2

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

1. ປບັຕວົໃສກ່ັບພຣະຄຣດິ (ໂຣມ 13:12-14)

ໃນການເລືອກຕ້ັງໃນປີ 2008, ຫຼາຍຄົນໃນພວກເຮົາກໍສງົນສົນເທຕ່ໍເຣ່ືອງໃຫຍ່ໂຕຂອງພວກລົງຄະ

ແນນສຽງພວກບຂນກບັພກັໃດ. ທິສດີນ້ັນກໍຄືພວກລົງຄະແນນສຽງຂອງພວກບຂນກບັພກັໃດໄດ້ລໍເວລາຈົນເຫຼືອພຽງ

ສອງສາມອາທິດຫຼືບາງກໍຣະນີກໍລໍປະມານສອງສາມມືຈ່ຶ້ງຕັດສິນໃຈລົງຄະແນນຄັດເລືອກ. ເມື່ອການເລ ືອກຕ້ັງມາເຖິງ

ຄືກັບວ່າຕາເວັນໄດ້ຂ້ຶນສູ່ຂອບຟ້າສອງໃສບຸກຄົນທພວກເຂົາເລອືກ, ສຸດທ້າຍພວກເຂົາກໍປບັຕົວກັບພັກຫຼຜູ້ືແທນຂອງ

ພວກເຂົາ.

ຫຼັກການອັນທໍາອິດຂອງພວກຄຣິສຕຽນທ່ີເຕີບໂຕໃນສັງຄົມອາຫານດວນແມ່ນຕ້ອງປບັຕວົເຂົາເຈົ້າເອງໃສ

ພຣະຄຣິດ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າດ່ັງນ້ີ ພວກເຮົາບ່ໍມີເວລາ, ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະຢູ່ຝ່າຍຜູ້ໃດ. ໃນຂ້ໍ

ທີ 12, ìກາງຄືນî ເປັນສັນຍາລັກເລັງເຖິງຝ່າຍໂລກໃນການລ່ວງລະເມີດທັງໝົດຂອງຄວາມມືດ, ຂນະທ່ີ ìກາງເວັນî

ແມ່ນສັນຍາລັກເລັງເຖິງການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະຄຣິດ. ພຣະຄຣິດຈະສະເດັດກັບມາໃນມື້ໃດມື້ນ່ຶງ; ແຕ່ວ່າ, ທຸກໆ

ມື້ທ່ີພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດແມນ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ມື້ຕາຍຂອງພວກເຮົາ, ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຕັດ

ສິນໃຈທ່ີຈະດໍາເນີນຊີວິດເພື່ອພຣະເຢຊູ. ການຕັດສິນໃຈອັນນ້ີຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຮັກສາສ່ິງອ່ືນໆອີກໃຫ້ກ້ໍາເກງກັນ.

ໂປໂລໄດ້ບອກໄວໃ້ນຂ້ໍທີ 12 ພວກເຮົາຕ້ອງຊັດຖ້ິມການລ່ວງລະເມີດແບບເກ່ົາທ່ີພວກເຮົາເຄີຍຫຼິ້ນເກມຂອງ

ຊີວິດແລະຕ້ອງຮຽນຮູເ້ອົາສ່ິງໃໝໝ່ົດເລີຍໃນການດໍາເນີນຊີວດິ. ìຈ່ົງເລີກî ຊ່ຶງແປຄໍານ້ີທ່ີບັນລະຍາຍເຖິງການແກ້

ເຄ່ືອງເກ່ົາອອກ.

ຂ້າພະເຈ້ົາແລະເພື່ອນບາງຄົນໄດ້ພາກັນໄປຂັບຣົດຫົກລ້ໍທ່ຽວຕາມພູແຖວທາງຕາເວັນອອກຂອງລັດເທັນເນັດ

ຊີ. ຂນະທ່ີຣົດຕິດຂ້ີຕົມທ່ີເລິກຖ້ວມຫົວເຂ່ົານ້ັນພວກເຮົາທັງຊຸກ, ທັງແກ່, ທັງຍົກຣົດຫົກລ້ໍຂອງພວກເຮົາອອກຈາກຂ້ີຕົມ

ໃນຮ່ອມພູແລະເທິງພູນ້ັນ, ພວກເຮົາກໍເປ້ືອນເຕັມດ້ວຍຕົມ. ເມື່ອພວກເຮົາມາເຖິງເຮືອນກໍຕ້ອງໄດ້ແກ້ເຄ່ືອງເຫຼົ່ານ້ັນ

ອອກກ່ອນຈະເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນ.

ທ່ານໂປໂລໄດ້ບັນທຶກກ່ຽວກັບເຄ່ືອງເປິະເປ້ືອນບາງອັນທ່ີຜູເຊ່ືອຕ້ອງໄດ ້ແກ້ຖ້ິມ. ìການເສບສຸຣາຢາເມົາîເລັງ

ເຖິງການຊຸມແຊວກິນລ້ຽງແບບໄຮສໍ້ານຶກຊ່ຶງມກີານກິນແລະດ່ືມຢ່າງສຸດຂີດ. ພວກຄຣິສຕຽນບ່ໍຕ້ອງການຄວາມມຶນເມົາ

ເພື່ອຈະໄດ້ຄວາມເພີດເພີນ. ìການຜິດທາງເພດî ແມ່ນພັນລະນາເຖິງຜູ້ທ່ີເຮັດຜິດສິນທັມທາງເພດແລະກໍບ່ໍໄດ້ສົນວ່າ

ຜູ້ໃດຈະເຫັນ. ìຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງກັນແລະຢ້ານລ່ືນສຽດສີກັນî ເປັນພາບຂອງຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດ້ເຄີຍຮຽນຮູ້ໃນຄວາມຮັກແລະ

ຖືກຕ້ອງປອງດອງກັບຜູ້ອ່ືນໆ.

ດ່ັງນ້ັນແມ່ນຫຍັງທ່ີພວກເຮົາຈະສວມ? ພວກເຮົາຕ້ອງສວມພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົາຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມ

ສວ່າງຢູ່ຕລອດເວລາເພື່ອວ່າຄົນອ່ືນຈະສາມາດເຫັນວ່າພວກເຮົາເປັນໃຜແລະພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດຫຍັງ. ແລະທ່ີພວກ

ເຂົາເຫັນກໍແມ່ນພຣະເຢຊູ.

2. ຫີຼກເວັ້ນສິ່ ງອນັຕະລາຍ (ສຸພາສິດ 23:20-21)

ຫຼັກການອັນທີສອງສໍາລັບຄຣິສຕຽນໃນການເຕີບໂຕໃນສັງຄົມອາຫານດວນກໍຄືການຫຼີກເວັນ້ສ່ິງທ່ີເປັນອັນຕະ

ລາຍ.ເມື່ອຕອນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນພຣະຄັມພຢູ່ີທາງພາກເໜືອຂອງຣັດຄາລີຟເໍນັຽຊ່ຶງບໍ່ໍໄກຈາກແຊນຟແຣນ

ຊິສໂກຊ່ຶງໂຮງຮຽນກໍໃກ້ກັບບໍຣິສັດເຮັດເຫຼົ້າແວງ, ພວກເຮົາມກັໃຊ້ຄໍາຕລົກອັນເກ່ົາແກ່ ìຈະດ່ືມຫຼບ່ໍືດ່ືມ?î ແລະອີກອັນ

ນ່ຶງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຄື ìພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນນ້ໍາເປັນເຫຼົ້າແວງ, ແລະພວກຊາວເທີນບັບຕິສປ່ຽນມັນກັບຄືນອີກ.î ເມື່ອ

ຄວາມມ່ວນຊ່ືນຫາຍໄປ, ພວກເຮົາຍັງປະເຊີນກັບຄວາມຈິງຂອງເຫຼົ້າແວງ, ເບັຽ, ແລະຂອງມຶນເມົາສາມາດນໍາເຮົາໄປ

ສູ່ບັນຫາອັນຮ້າຍແຮງ. ການຊິນເຄີຍທ່ີໄດ້ເຫັນການດ່ືມສຸຣາທ່ີໄດ້ທໍາລາຍສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ, ຂ້າພະ
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ເຈ້ົາໄດ້ຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດດ່ຽວກ່ອນໜ້າທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ກັບພຣະຄັມພ,ີ ຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຢາກເດີນຕາມທາງອັນນ້ັນ.

ເປັນຫຍັງການເຮັດຕາມໃຈຊອບໃນບາງຢ່າງ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເຮົາອ່ອນແອຕ່ໍການຢັບຢ້ັງຕົວເຮົາເອງແລະເປີດປະຕູໃຫ້ທັມ

ມະຊາດຂອງຄວາມຜິດບາບນໍາເຮົາເຂ້ົາສູ່ບັນຫາໃຫຍ່? ນອກຈາກນ້ັນ, ຂ້າພະເຈ້ົາກໍມີເພືອ່ນທ່ີຫາກໍອອກຈາກການ

ຕິດເຫຼົ້າ; ສ່ິງທ່ີເຂົາບ່ໍຢາກເຫັນນ້ັນກໍຄືເຫັນຂ້າພະເຈ້ົາດ່ືມເບັຽໃນບາງຄ້ັງຄາວ.

ກະສັດໂຊໂລໂມນກໍຈະເຫັນພ້ອມກັບພວກຄຣິສຕຽນທ່ີດ່ືມຂອງມຶນເມົາເກີນຂອບເຂດແມ່ນເປັນອັນຕລາຍ.

ແຕ່ວ່າ ເພິ່ນບ່ໍໄດ້ຢຸດເທ່ົານ້ັນ, ເພິ່ນຍັງໄດ້ເຕືອນບ່ໍໃຫ້ກິນເກີນສ່ວນ. ມັນຈະສອດຄ່ອງກັນຫຼືທ່ີພິພາກສາຄົນທ່ີດ່ືມເຫຼົ້າ

ແລະສູບຢາຂນະດຽວກັນກໍກັບເຂ້ົາໄປຮ່ວມກິນເຂ້ົາແລງຮວມໝູຢູ່່ໂບດສາມຫຼືສ່ີເທ່ືອ! (ນັກເທດສ່ວນຫຼາຍກໍແຫງ່ຮາຍ,

ເທສນາເຣ່ືອງຄວາມບາບຕ່າງໆ ແຕບໄດເທສນາເຣອງບາບຂອງການກິນາຍດມຫຼາຍ.)

ກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ເຕືອນວາ່ການກິນເກີນສ່ວນຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມທຸກລໍາບາກ. ມກີານຄ້ົນຄວ້າບອກວ່າ

ການມີນ້ໍາໜັກເກີນສ່ວນເພມໂອກາດໃຫເປັນໂຣກຫົວໃຈວາຍຫຼືໂຣກເສນເລືອດແຕກໃນສມອງເຖິງ 28 ເປີເຊັນ, ຂນະ

ທ່ີອ້ວນຢູ່ນ້ັນກໍຍ່ິງເພີມ້ອັນຕລາຍທົບເຄ່ິງ. ຜູ້ບໍຣິຫານບໍຣິສັດປະກັນພັຍໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າເງນິທ່ີໄດ້ຈ່າຍອອກໄປແມ່ນ

ເພື່ອປ້ອງກັນໂຣກນ້ໍາໜັກເກີນສ່ວນ(ອ້ວນ). ຈຸດສຸດທ້າຍ, ການກິນເກີນສ່ວນສາມາດນໍາໄປສູ່ການເຮັດໃຫຄ່້າປະກັນ

ພັຍສູງຂ້ຶນ; ໂຕຮ້າຍກາດທ່ີສຸດຂອງການກິນເກີນສ່ວນສາມາດພາໃຫເກີດໂຣກຫົວໃຈວາຍຫຼືໂຣກເສນເລືອດແຕກໃນ

ສມອງຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫຄົ້ນນ້ັນເສັຽໜ້າທ່ີວຽກງານຫຼືແມ້ກະທ້ັງເສັຽຊີວິດຂອງຕົນ.

ແມ່ນຫຍັງຄືຄໍາຕອບ? ຫຼີກເວັນ້ສ່ິງທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ. ກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ບອກວ່າຢ່າຕິດສນິດເກາະຫ້ອຍ

ກັບພວກທ່ີມັກກິນແລະດ່ືມາຍເກີນຄວນ.

ເປັນທ່ີແຈ້ງແລ້ວວ່າພັກພວກໝູ່ຄູ່ທ່ີພວກເຮົາເກາະຫ້ອຍສາມາດມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດທ່ີພວກເຮົານໍາພາແລະ

ເຮັດຕາມການປະພຶດທ່ີພວກເຮົາເຫັນ. ແມ່ນຫຍັງທ່ີເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໂດຍສ່ວນຕົວແລະການເປັນ

ພຍານຂອງທ່ານໃນຖານະເປັນຄຣິສຕຽນ? ສຽງຄ່ອຍໆຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທ່ີເຕືອນດັງກ້ອງໃນຫູກໍໄດ້ບອກທ່ານ

ແລ້ວວ່າອັນໃດເປັນຂ້ີເຫຍ້ືອທ່ີທ່ານຄວນເອົາຖ້ິມຈາກຊີວິດຂອງທ່ານ, ດ່ັງນ້ັນຈ່ົງໂຍນຖ້ິມຂເຫຍອທັງໝົດເສັຽໃນມືນ້ີ້

ແລະເອົາໄປປະໄວແ້ຄມທາງເພື່ອຈະໄດ້ເກັບເອົາໄປຖ້ິມ.

3. ເລອືກເອາົສິ່ງເປັນປໂຍດ (ດານີເອນ 1:8,11-16)

ປີໃໝມ່າເຖິງແລ້ວສໍາລັບດານີເອນແລະເພື່ອນໆຂອງລາວຮານາໄນອາ, ມເີຊອາ, ແລະອາຊາໄຣອາ. ພວກ

ເຂົາໄດ້ເຫັນເຫດການອັນໂຫດຫ້ຽມຂອງພວກບາບີໂລນບຸກເຂ້ົາກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ປົດກະສັດອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ, ຈັບ

ພວກຊາຍໜຸ່ມທ່ີສລາດແລະພວກຜູ້ນໍາແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ແລະຫຼັງຈາກນ້ັນກໍນໍາໄປທ່ີກຸງບາບີໂລນ. ບ່ໍດົນ

ເທ່ົາໃດຫຼັງຈາກມາເຖິງຖ່ິນຕ່າງແດນ, ພວກຊາຍໜຸ່ມສ່ີຄົນນ້ີໄດ້ຖືກຣັຖບານເກນຕົວໄປຝຶກຝົນແລະໃຫ້ຮັບໃຊ້ໃນວົງ

ການຣັຖບານ. ພວກເຂົາໄດ້ຊ່ືໃໝ່, ໄດ້ຮຽນຮູກັ້ບຄວາມຄິດໃໝຂ່ອງພວກຕ່າງຖ່ິນ, ແລະໃຫ້ກິນອາຫານແບບພວກຕ່າງ

ຊາດ. ດານີເອນແລະເພື່ອນໆຂອງລາວໄດ້ຖືກສັງຄົມອາຫານດວນຍັດໃສ່ຫົວຂອງພວກເຂົາກ່ອນ.

ດານີເອນໄດ້ຕັດສິນໃຈເດັດຂາດແລ້ວວ່າຈະບ່ໍໃຫຕົ້ວລາວເອງເຂ້ົາມສ່ີວນກັບອາຫານແລະເຫຼົ້າແວງຂອງກະ

ສັດ. ດານີເອນບ່ໍຢາກເຮັດອັນໃດອັນນ່ຶງໃຫ້ລາວເອງບ່ໍເໝາະສົມໃນການເປັນເຄ່ືອງມືທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະໃຊ້ໄດ້. ພວກບາບີ

ໂລນຄົງຈະກິນຊ້ີນໝູ, ຊ້ີນມ້າ, ແລະຊ້ີນອ່ືນໆທ່ີພຣະເຈ້ົາຫ້າມພວກຢິວບ່ໍໃຫ້ກິນ, ດ່ັງນ້ັນດານີເອນຈ່ຶງໄດ້ຕັດສິນໃຈຫຼີກ

ເວັ້ນສ່ິງຕ່າງໆທ່ີຈະເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງລາວ.

ດານີເອນແລະເພື່ອນທັງສາມຂອງລາວບ່ໍພຽງແຕ່ຫຼີກເວັ້ນອາຫານທ່ີເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍຄວາມສໍາພັນຂອງ

ພວກເຂົາກັບພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ວ່າພວກເຂົາຍັງເລືອກກິນອາຫານທ່ີເປັນປໂຍດຕ່ໍຝ່າຍຮ່າງກາຍແລະຝ່າຍຈິດວິນ
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ຍານອີກດ້ວຍ. ຫຼັງຈາກ 10 ມືໃ້ນການທົດລອງກິນອາຫານ, ຊາຍໜຸ່ມຊາວເຮັບເຣີເບ່ິງຄືວ່າໄຄຂ້ຶນກວ່າພວກທ່ີກິນ

ອາຫານພິເສດຂອງກະສັດ.

ການເຕີບໃຫຍ່ໃນສັງຄົມອາຫານດວນ, ພວກເຮົາຕ້ອງເລືອກເອົາທາງທ່ີເປັນຜົນປໂຍດ. ພວກຄຣິສຕຽນທ່ີດໍາ

ເນີນຊີວິດໃນເນ້ືອໜັງຂອງພວກເຂົາຢ່າງມຄີວາມສຸກ ບ່ໍພຽງແຕ່ຊັດຖ້ິມສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາເຈັບປວດ

ເທ່ົານ້ັນແຕ່ວ່າພວກເຂົາຕອງເລືອກເອົາສ່ິງທ່ີຊ່ວຍຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາອີກດ້ວຍ. ພວກຊາວໜຸ່ມຊາວເຮັບເຣີເຫຼົ່ານ້ີ

ເລືອກເອົາອາຫານທ່ີເຮັດໃຫສຸ້ຂພາບສົມບູນທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີເຫື່ອແຮງທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງການໃນການທ່ີມຮີ່າງກາຍ

ທ່ີສົມບູນແລະແນວຄິດປອດໂປ່ງ. ພວກເຂົາພຽບພ້ອມຝ່າຍວິນຍານ, ຝ່າຍຮ່າງກາຍ, ແລະຝ່າຍຈິດໃຈສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ

ທ່ີຈະໃຊ້ພວກເຂົາ, ດ່ັງນ້ັນພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ປະທານສະຕິປັນຍາໃຫ້ພວກເຂົາເພື່ອຍົກລະດັບຂອງພວກເຂົາໃຫ້ສູງກວ່າ

ເພື່ອນຄົນອ່ືນໆໃນກຸງບາບີໂລນ.

ອາຫານທ່ີເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສົມບູນ, ຫັດກາຍເລ້ືອຍໆ, ຜັກຜ່ອນໃຫ້ເໝາະສົມ, ມີຄວາມສໍາພັນທ່ີມຄີວາມ

ໝາຍ, ແລະມີເວລາກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແມ່ນບາງຢ່າງທ່ີເປັນການສ້າງກໍາແພງທ່ີຈະຊ່ວຍພວກເຮ ົາໃນການຮັກສາ

ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາແລະເຕີບໂຕຂ້ຶນໃນສັງຄົມອາຫານດວນ

ບົດຮຽນຊວີິດ

ຊີວິດສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເມອຍໃຈ! ພວກເຮົາຖືກຫຸ້ມລ້ອມໂດຍໂທຣະທັດແລະໜັງສືນິຕະສານຕ່າງໆດ້ວຍ

ຮູບພາບຂອງຮ່າງກາຍທ່ີສົມບູນແບບທ່ີໄດ້ຮັບກຽດຈາກພວກນັກຝຶກຊ້ອມທ່ີມີຄຸນນະວຸດທິທ່ີສຸດ ແລະພວກຊ່ຽວຊານ

ດ້ານອາຫານທ່ີສາມາດຊ້ືດ້ວຍເງິນ. ແຕ່ວ່າ, ພວກເຮົາຫຍຸ້ງຍາກເມົາແຕໄລ່ຕິດຕາມນິມິດຝັນຂອງພວກເຮົາການຝຶກ

ຫັດກາຍທ່ີພວກເຮົາໄດເຮັດກໍແມນການຂັບຣົດໄປຮ້ານອາຫານແບບງ່າຍໆ. ພວກເຮົາກໍາລັງແຂ່ງຂັນກັບຮູບອັນສົມ

ບູນທເປັນໄປບໄດຂອງພວກດາຣາຮອນລີວູດ, ຫຼພືວກເຮົາພຽງແຕ່ ìໃຫ້ພວກເຮົາຜ່ານໄປî? ເທານນ. ຮ່າງກາຍມໄີວ້

ເຮັດຫຍັງ? ພວກເຮົາຈະເຕີບໂຕຂ້ຶນໃນສັງຄົມອາຫານດວນນ້ີຢ່າງໃດ?

ພຣະຄັມພໄີດ້ໃຫ້ຫຼັກການທ່ີສາມາດເຮັດຕາມໄດ້ແກ່ພວກເຮົາສໍາລັບການເປັນຢູ່ຢ່າງພໃໍຈໃນເນ້ືອໜັງຂອງ

ພວກເຮົາ, ສໍາລັບການເຕີບໂຕໃນສັງຄົມແບບມັກງ່າຍ:

 ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາຮ່ວມທີມຂອງພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົາກໍາລັງຈະໝົດເວລາ. ພຣະເຢຊູອາດຈະກັບມາມື້ອ່ືນ, ຫຼື

ພວກເຮົາອາດຈະຕາຍໃນມື້ແລງນ້ີກໍເປັນໄດ. ຈ່ົງຈໍາໄວວ້່າ, ພຣະເຢຊູຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີຮູ້ຈັກຢ່າງແທ້ຈິງໃນ

ການເອົາຊະນະເກມຂອງຊີວິດ (ໂຢຮັນ 10:10).

 ພວກເຮົາຕ້ອງເອົານິສັຍການປະພຶດບ່ໍດີໂຍນລົງທະເລເສັຽທ່ີພວກມັນຜູກມັດພວກເຮົາໄວ້ ແລະເຮັດໃຫ້ພວກ

ເຮົາບ່ໍເໝາະໃນການຮັບໃຊ້. ພວກເຮົາຕ້ອງຟັງພຣະວິນຍານເມື່ອພຣະອົງບອກພວກເຮົາໃຫ້ຊັດຖ້ິມສ່ິງເປິະ 

ເປ້ືອນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ແມ່ນຫຍັງທ່ີທ່ານຕ້ອງໄດ້ຊັດຖ້ິມ?

 ພວກເຮົາຕ້ອງເລືອກເອົາສ່ິງຕ່າງໆທ່ີສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮາົມີຄວາມຮູ້ສຶກດີຂ້ຶນກ່ຽວກັບຖານະການເປັນທູດ

ຂອງພວກເຮົາຕ່ໍສັງຄົມອາຫາດວນ ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍບ່ໍໄດ້ຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້ເບ່ິງຈົບງາມໃນໜ້າຈໍສີນ້ໍາເງິນ.

ແຕພວກເຮົາຕ້ອງສະແດງໃຫ້ໂລກເຫັນວ່າຊີວິດມັນຄືຫຍັງເມືອ່ທຸກຢ່າງ-ການກິນ-ການດ່ືມ, ການຫັດກາຍ,

ແລະຄວາມສັມພັນ-ໄດ້ກະທໍາເພື່ອຖວາຍກຽດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ (1 ໂກຣິນໂທ 10:31).

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ສແວງຫາຄວາມ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ເອເຟໂຊ 5:1

ົດຮຽນນີ້ສາມາດມຜີົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້າ່ງໃດ 

ການໃຫຍ່ຂ້ຶນທ່ີສົມສ່ວນໃນຄວາມສໍາພັນ

ານເຮັດວຽກທໍາງານແລະໃນທາງສິນທັມ

ັນໂດຍທາງກາມຣາຄະແລະໄດ້ເລືອກ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ພວກເຮົາສາມາດດໍາເນີນຊີວິດບໍຣິສຸດ

ົງ, ແສງສວ່າງຂອງພຣະອົງ ແລະສະຕິ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ພວກເຮົາຖືກໂຈມຕີດ້ວຍຄໍາໂຄສະນາ

ັມມະດາແຕ່ວ່ານ້ີເປັນພຽງແຕ່ຄວາມໂອ້

ພາະພວກເຂົາເອງເທ່ົານ້ັນ. ສັງຄົມຂອງ

ະຫັກຫ້າມໄດ້. ຜົນອັນໜ້າສັງເວດຂອງ

ັກຕ່ໍກຸ່ມຊົນຖືກແທນທ່ີໂດຍການຮັບໃຊ້

ານທ່ີບໍຣິສຸດ-ແລະຄຣິສຕຽນສາມາດດໍາ

ົງ.

ຄຣິສຕຽນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຢ່າງຕ່ໍ

ຜນເອົາໄວ້ສໍາລັບຄວາມສໍາພັນຊ່ຶງພົບ

ຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າການຮ່ວມເພດກ່ອນແຕ່ງງານ

ົ້ນຄວ້າຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນໄດ້ຍຶດເອົາຄວາມ

ພດກ່ອນແຕ່ງງານເປັນສ່ິງທ່ີຜິດ, 41 ເປີ

ອງຜູ້ຊາຍບ່ໍໄດ້ແຕ່ງງານກັບຜູ້ເປັນແມຂ່ອງ

ປິະເປ້ືອນຂອງວັທນະທັມແຫງ່ກາມຣາຄະ

າມທາງທ່ີສາມາດເຮັດຕາມໄດ້ເພື່ອຈະ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ8 ມງັກອນ 2012 (1-8-2012)

ແວງຫາຄວາມບຣໍສິດຸໃນວທັນະທມັແຫງ່ກາມຣາຄະ

5:1-5, 8-12,15-16

ສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້າ່ງໃດ 

ສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາໝາຍເຖິງພວກເຮົາຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດຕາມ

ທັມຂອງພຣະອົງ. ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຫັນຂອບເຂດ

ເລືອກດໍາເນີນຊີວິດຕາມທາງແຫງ່ຄວາມບໍຣິສຸດ.

ບໍຣິສຸດໂດຍການຮຽນແບບຂອງພຣະເຈ້ົາແລະການດໍາເນີນໃນຄວາມ

ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງ.

ໂຄສະນາຕ່າງໆຂອງພວກນັກຂ່າວທ່ີບອກວ່າເຣ່ືອງຜິດສິນທັມ

ໂອ້ອວດເທ່ົານ້ັນ. ຄົນສ່ວນຫຼາຍຢູ່ເພື່ອຄວາມມັກຂອງພວກ

ຂອງພວກເຮົາໜູນໃຈໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດຕາມຄວາມໄຝ່ຝັນທາງ

ຂອງສ່ວນບຸກຄົນແມ່ນຮອຍບາດແຜໃນຈິດໃຈ, ຄອບຄົວພັງທະລາ

ໃຊ້ຕົວເອງ. ພວກເຮົາຖືກຮຽກເອ້ີນໃຫ້ເຂ້ົາຫາມາດຕະຖານ

ດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມບໍຣິສຸດໂດຍຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາແລະຮຽນ

ຕ່ໍເນ່ືອງຕ່ໍສັງຄົມທ່ີຕ່ໍຕ້ານຢ່າງເຕັມກໍາລັງກັບຄຸນຄ່າຂອງເພດ

ພົບຢູ່ໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ. ລາຍການສະແດງຫຼາຍໆຢ່າງ

ແຕ່ງງານແມ່ນການກະທໍາປົກກະຕິໃນການນັດພົບຂອງຄູ່ບ່າວ

ຄວາມຄິດແນວນ້ີ. ມແີຕ່ພຽງ 32 ເປີເຊັນຂອງຄົນອະເມຣິກັນ

ເປີເຊັນຂອງເດັກແມ່ນເກີດກັບພວກຜູ້ຍິງທ່ີບ່ໍທັນແຕ່ງງານເທ່ືອ

ຂອງລູກຄົນທໍາອິດຂອງພວກເຂົາ. ຄຣິສຕຽນຈະສາມາດຫຼີກ

ກາມຣາຄະທ່ີພວກເຮົາອາສັຍຢູ່ນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ? ໃນບົດຮຽນນ້ີພວກເຮົາ

ຈະຕ້ັງຢູ່ໃນຄວາມບໍຣິສຸດ.

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ຕາມຄຸນຄ່າໃນລະບົບ

ຂອບເຂດທ່ີທ່ານຖືກກົດ

ຄວາມຮັກຂອງພຣະ

ທັມທາງເພດເປັນຂອງ

ເຂົາເອງແລະຄຶດສະ

ທາງເພດໂດຍບ່ໍມີຫຍັງ

ທະລາຍ, ແລະຄວາມ

ມາດຕະຖານທ່ີສູງກວ່າ-ມາດຕະ

ຮຽນແບບຈາກພຣະ

ເພດທ່ີພຣະເຈ້ົາວາງ

ຫຼາຍໆຢ່າງໃນໂທຣະທັດເປີດ

ບ່າວສາວ, ແລະການ

ເມຣິກັນເຊ່ືອວ່າການຮ່ວມ

ເທ່ືອ, ແລະ 8 ໃນ 10

ຫຼີກເວັ້ນຈາກຄວາມ

ເຮົາຈະຄ້ົນຄວ້າເບ່ິງ
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1. ດາໍເນີນຊວີິດໃນຄວາມຮກັ (ເອເຟໂຊ 5:1-5)

ທ່ານໂປໂລໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນບົດນ້ີດ້ວຍຄໍາສ່ັງອັນອັສຈັນ: ຕາມແບບຢ່າງພຣະເຈ້ົາ. ìຜູ້ຮຽນແບບî ຜົນສຸດທ້າຍທ່ີ

ອອກມາຈາກການຮຽນແບບກໍຄືວ່າ ìພວກເຮົາຈະດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມຮັກ, ເໝືອນດ່ັງພຣະເມຊີອາໄດ້ຮັກພວກເຮົາ

ແລະໄດ້ສະລະພຣະອົງເອງເພືອ່ພວກເຮົາ.î

ໃນຂ້ໍ 3 ທ່ານໂປໂລໄດ້ບັນລະຍາຍການດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມຮັກວ່າຈະບ່ໍເຮັດສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີ. ìການຫຼີ້ນຊູ້î ຊ່ຶງ

ເລັງເຖິງການຮ່ວມເພດທຸກແບບທ່ີນອກຈາກການແຕ່ງງານ. ìການຊ່ົວຮ້າຍທຸກຢ່າງî ໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງຜູ້ທ່ີເປິະເປ້ືອນ

ທາງສິນທັມ. ìຄວາມໂລພະຕັນຫາî ແມ່ນຄວາມປາຖນາທ່ີຢາກໄດ້ຫຼາຍຕ່ືມ, ຄວາມໝາຍໃນທ່ີນ້ີແມ່ນເລັງເຖິງເປິະ 

ເປ້ືອນຫຼາຍແລະຜິດສິນທັມຢ່າງໜັກ.

ໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 6:18-20, ທ່ານໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າໃຫ້ແລ່ນໜີຈາກການຜິດສິນທັມ, ມນັບ່ໍຄືກັບຄວາມຜິດ

ບາບອ່ືນໆ, ບາບອັນນ້ີມັນເຂ້ົາຢູ່ໃຕ້ເນ້ືອໜັງຂອງຄົນແລະສາມາດບີບບັງຄັບຜູ້ນ້ັນ. ຂ້າພະເຈ້ົາເຊ່ືອວ່າທ່ີສະຖິຕິຂອງ

ການຢ່າຮ້າງຖີບຂ້ຶນສູງນ້ັນ ກໍເພາະວ່າຄູ່ສົມຣົດທ່ີບ່ໍສາມາດເຂ້ົາກັນໄດ້ແຕ່ໄດ້ແຕ່ງງານກັນເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖືກ

ຄວບຄຸມໂດຍຄວາມປາຖນາທາງເພດ. ແຕ່ວ່ານ້ີບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ແມ່ນການຜິດສິນທັມທາງເພດທ່ີເຂ້ົາຢູ່ໃຕ້ເນ້ືອໜັງ

ຂອງຄົນເທ່ົານ້ັນ. ອີງຕາມການຄ້ົນຄ້ວາໂດຍພວກຄຣິສເຕັຽເນັດ, (Christianet) 50 ເປີເຊັນຂອງພວກຜູ້ຊາຍຄຣິສ

ຕຽນແລະ 20 ເປີເຊັນຂອງພວກຜູ້ຍິງຄຣິສຕຽນໄດ້ຕິດຮູບພາບລາມົກ.

ຄຣິສຕຽນຄວນມອດລາຍການສະແດງບາງຢ່າງໃນໂທຣະທັດ, ຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນບາງແວັບໄຊ, ແລະຍ່າງໜີຈາກ

ໜັງບາງເຣ່ືອງ. ເຖິງແມ່ນຂ້າພະເຈ້ົາເຖິງກະສຽນແລ້ວກໍບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະເບ່ິງຫຍັງກໍໄດ້ໝົດ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນ

ຄວາມໝາຍອັນຍອດຢ້ຽມຂອງຄໍາວ່າ îໜາ້ຊືໃ່ຈຄດົî: ໜ້າຊ່ືໃຈຄົດແມ່ນການຈ່ົມກ່ຽວກັບເພດແລະຄໍາເວົ້າທ່ີບ່ໍດີໃນ

ລາຍການໂທຣະທັດທ່ີທ່ານໄດ້ອັດໄວ້ນ້ັນ.

ໃນຂ້ໍ 4 ທ່ານໂປໂລໄດ້ບັນລະຍາຍການດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມຮັກໂດຍສ່ິງທ່ີທ່ານເຮັດບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີທ່ານເວົ້າ.

ໃນສມັຍຂອງທ່ານໂປໂລກໍເໝອືນກັບທຸກວັນນ້ີ, ການເວົ້າສຽດສີ, ຄໍາຫຍາບຊ້າ, ແລະຕລົກທ່ີຫຍາບຊ້າລາມົກທ່ີເປັນ

ທ່ີນິຍົມຂອງເຣ່ືອງຊວນຫົວ. ພວກເຮົາຍັງຈະຕ້ອງຖືກເຕືອນຫຼາຍຊ່ໍາໃດອີກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນທຸກໆຖ້ອຍຄໍານ້ີແລ້ວ?

ທ່ານໂປໂລໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າທາງໃໝ່ໃນການດໍາລົງຊີວິດຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາທາງໃໝ່ໃນການເວົ້າຈາເຊ່ັນດຽວກັນ.

ບັດນ້ີເມື່ອພວກເຮົາມາເຖິງຂ້ໍທີ 5, ພວກເຮົາຕ້ອງລະວັງ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າຄົນທ່ີຍັງຕົກຢູ່ໃນຜິດບາບ

ເຫຼົ່ານ້ີຈະບ່ໍມີສ່ວນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ທ່ານໂປໂລບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄຣິສຕຽນຜູ້ທ່ີບາງຄ້ັງຄາວຕົກໃນ

ຄວາມຜິດບາບແນວນ້ີຈະເສັຽຄວາມລອດພົ້ນຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ພວກເຂົາຈະເສັຽລາງວັນຂອງພວກເຂົາ. ທ່ານໂປ

ໂລກໍາລັງບັນລະຍາຍວິຖີຊີວິດ, ບ່ໍແມ່ນການຫຼົງຜິດບາງຄ້ັງຄາວ (ໃຫເ້ບ່ິງ ມັດທາຍ 7:20). ໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 3:10-15,

ທ່ານໂປໂລໄດ້ບັນລະຍາຍວ່າມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນແກ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທ່ີບ່ໍໄດ້ສ້າງຊີວິດຄຣິສຕຽນຂອງພວກເຂົາໃຫ້ດີ. ຖ້າວ່າພວກ

ເຂົາຫາກເອົາແນວອ່ືນມາກ່ໍສ້າງຂ້ຶນ-ດ່ັງເຊ່ັນການຜິດສິນທັມ ຫຼໝືິ່ນປມາດ-ການງານຂອງພວກເຂົາຈະຖືກໃໝເ້ສັຽ;

ພວກເຂົາຈະໄປເຖິງສວັນ, ແຕ່ວ່າຈະບ່ໍມລີາງວັນ.

ຄຣິສຕຽນ

2. ດາໍເນນີຊວີດິໃນແສງສວາ່ງ (ເອເຟໂຊ 5:8-12)

ພວກເຮົາພົບຄວາມບໍຣິສຸດໂດຍການຮຽນຕາມແບບຢ່າງພຣະເຈ້ົາອັນທໍາອິດ ໂດຍການດໍາເນີນຊີວິດໃນ

ຄວາມຮັກ (ເອເຟໂຊ 5:1-2) ແລະອັນທີສອງໂດຍຜ່ານການດໍາເນີນຊີວິດໃນແສງສວ່າງ (ຂ້ໍ 8). ກໍເປັນໜ້າສົນໃຈ,

ທ່ານໂປໂລບ່ໍໄດ້ເວົ້າວ່າພວກເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີຕິດຕາມຄວາມມືດ ຫຼເືປັນສະມາຊິກຂອງຄວາມມືດກ່ອນທ່ີພວກເຮົາໄດ້



3

ພົບພຣະຄຣິດ; ທ່ານໄດ້ເວົ້າວາ່ພວກເຮົາແມ່ນຄວາມມືດ. ແຕ່ວ່າເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ເຊີນພຣະຄຣິດເຂ້ົາມາໃນຊີວິດຂອງ

ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບກັບການປ່ຽນຖານະໃໝ່: ພວກເຮົາໄດ້ກາຍເປັນແສງສວ່າງ! ພວກເຮົາຄວນຈະìດໍາເນີນ

ຊີວິດໃນຖານະເປັນບຸດແຫງ່ຄວາມສວ່າງ.î

ຄົນທ່ີເດີນໃນແສງສວ່າງກໍດໍາລົງຊີວິດທ່ີມີໝາກຜົນ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມດີ, ຄວາມຊອບທັມ, ແລະ

ຄວາມຈິງ. ໃນພຣະຄໍາຄາລາເຕັຽບົດ 5 ທ່ານໂປໂລໄດ້ລຽງຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານ້ີ: ìຄວາມຮັກ, ຄວາມຍິນດີ, ສັນຕິສຸກ,

ຄວາມອົດກ້ັນໄວນ້ານ, ຄວາມປານີ, ຄວາມດີ, ຄວາມສັດຊ່ື, ຄວາມສຸພາບອ່ອນຫວານ, ການຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົນî (ຂ້ໍ 22-

23). ຄົນທ່ີເດີນໃນແສງສວ່າງໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດທ່ີສ່ອງແສງ-ພວກເຂົາຈະຄ້າຍຄືພຣະເຢຊູ. ເຫດຜົນນ້ັນກໍຄືພວກເຂົາ

ສືບຕ່ໍຊອກຫາສ່ິງທ່ີພໍພຣະທັຍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ.

ໃນກຸ່ມນ້ອຍດ່ັງຫ້ອງຮຽນວັນອາທິດ, ພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບຄຣູສອນແລະພວກທ່ີເຊ ື ່ອຄົນອ່ືນໆອີກເພື່ອຄ້ົນຄ້ວາ

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການຈະເອົາພຣະຄໍາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ໃນພາກນະມັສການພວກເຮົາ

ມີປະສົບການໃນສຽງເພງແລະຄໍາເທສນາທ່ີພຣະເຈ້ົາປະສົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນ, ແລະໃນເວລາການອ່ານພຣະ

ຄັມພສ່ີວນຕົວຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ວ່າຄຣິສຕຽນສົມຄວນຈະດໍາເນີນຊີວິດຂອງພວກເຂົາຢ່າງໃດ.

ມີບາງຢ່າງທ່ີພວກເຮົາຄວນຈໍາໄວກ່້ຽວກັບໝາກຜົນ. ພວກເຮາົບ່ໍໄດ້ປູກໝາກຜົນ. ພວກເຮົາອາດຈະຮຽນຮູ້

ວ່າຕ້ົນໝາກແອັບໂປຕ້ອງເກີດໝາກແອັບໂປ. ພວກເຮົາອາດຈະໃສ່ຝຸ່ນແລະໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ທ່ີຖືກຕ້ອງ, ລິແລະ 

ຕອນມັນຕາມວິທີທ່ີຖືກແບບ, ແລະປ້ອງກັນຮັກສາຈາກນ້ໍາແຂງກ້າມທ່ີເຮັດໃຫ້ມັນຕາຍ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ປູກ

ໝາກແອັບໂປ-ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ປູກ. ນ້ີແມ່ນຄວາມຈິງອັນດຽວກັນສໍາລັບໝາກຜົນຝ່າຍວິນຍານ. ພຣະເຈ້ົາປູກໝາກຜົນ

ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເມ ື່ອພວກເຮົາຫາກບອກພຣະອົງໃຫເ້ຮັດ (1 ໂຢຮັນ 5:14-15). ພຣະເຈ້ົາປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາມີ

ໝາກຜົນຂອງແສງສວ່າງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ດ່ັງນ້ັນຖ້າຫາກພວກເຮົາບອກພຣະອົງ, ພຣະອົງກໍຈະປູກໝາກຜົນ

ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.

ຄົນທ່ີດໍາເນີນຊີວິດໃນແສງສວ່າງກໍຫຼີກເວັ້ນຈາກກິຈການຕ່າງໆຂອງຄວາມມືດ. ພວກເຂົາຈະບ່ໍເຮັດເໝືອນດ່ັງ

ຊາວໂລກເຮັດ. ໃຫ້ເບ່ິງ ທິມ ທີໂບ (Tim Tebow), ອາດຈະເປັນນັກຫຼິ້ນຟຸດບໍທ່ີມຊ່ືີສຽງໃນປີ 2007 ຫຼື 2008. ຜູ້ໄດ້

ຮັບຂັນໄຮສແມນກັບເປັນແຊມມະຫາວທິະຍາລັຍຟຸດບໍຂອງປະເທດທັງເປັນອະດີດຟຸດບໍສະຕາຂອງລັດຟລໍຣີດາ. ແນ່

ນອນທ່ີສຸດພວກຜູ້ສາວຄົງເອົາຕົວເອງມອບໃຫ້ທີໂບຕລອດຊ່ວງເວລາໃນມະຫາວິທະຍາລັຍ. ເຖິງປານນ້ັນລາວກໍປະ

ກັນໄດ້ວ່າຍັງໂສດແລະກໍຄອງຄວາມສົດຈົນກວ່າຈະແຕ່ງງານ. ຈົນເຮັດໃຫ້ພວກນັກຂ່າວຕົກຕະລຶງ; ຈົນໄດ້ເປັນຫົວຂ້ໍ

ຂ່າວໃຫຍ່ທ່ົວໄປ. ແຕ່ວ່າ, ທີໂບພຽງແຕ່ເດີນໃນແສງສວ່າງແລະຫຼີກເວັ້ນໃນການເຮັດກິຈການຂອງຄວາມມືດ.

3. ດາໍເນີນຊວີິດດວ້ຍສະຕປິນັຍາ (ເອເຟໂຊ 5:15-16)

ພວກເຮົາພົບຄວາມບໍຣິສຸດໂດຍການຮຽນຕາມແບບຢ່າງພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານການດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍສະຕິປັນ

ຍາ. ມີຄົນສອງປະເພດໃນໂລກນ້ີ-ພວກທ່ີຊີວິດຂອງພວກເຂົາເກີດຂ້ຶນ, ແລະພວກທ່ີເກີດຂ້ຶນຕ່ໍຊີວິດ. ທ່ານໂປໂລໄດ້

ແນະນໍາໃຫ້ເຂ້ົາສູ່ຊີວິດດ້ວຍມເີປ້ົາໝາຍແລະປະເຊີນໜ້າຕົງໆກັບຊີວິດ. ມແີງມຸ່ມຂອງຊີວິດທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາຊະນະມັນ,

ແລະຄົນທ່ີເດີນຕາມສະຕິປັນຍາເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະຕຽມພ້ອມກະທໍາກັບມັນຢ່າງນ້ີ.

ທ່ານໂປໂລໄດ້ບັນລະຍາຍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່. ìຈ່ົງລະວັງî ເມື່ອຂ້າພະເຈ້ົາຍ່າງອອກໄປຫາຣົດທ່ີບ່ອນຈອດຣົດທ່ີ

ມືດ, ຂ້າພະເຈ້ົາສືບຕ່ໍຈ້ອງເບ່ິງເງົາແລະມຸມແຈທ່ີບ່ໍເຫັນຄັກ, ແລະຊອກຫາວ່າມຫີຍັງທ່ີຈະເປັນອັນຕລາຍບ່ໍ. ນ້ັນຄື

ຄວາມຄິດຂອງທ່ານໂປໂລໃນທ່ີນ້ີ. ພວກເຮົາຕ້ອງມືນຕາຂອງພວກເຮົາເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍ

ຢ່າງທ່ີສຸດໃນເວລາຂອງພວກເຮົາ. ທ່ານໂປໂລໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດໃນທາງທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນ

ຄວາມແຕກຕ່າງຕ່ໍໂລກທ່ີອ້ອມຮອບພວກເຮົາ. ແລະນ້ັນເປັນສ່ິງຈໍາເປັນìເພາະວ່າທຸກວັນນ້ີເປັນຄາວຊ່ົວຮ້າຍ.î



4

ພວກເຮົາຖືກປິດລ້ອມໂດຍໂລກທ່ີຕັດສິນໃຈເຮັດໃນທຸກທາງຍົກເວັ້ນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄູ່ບ່າວສາວຢູ່ຮ່ວມ

ກັນກ່ອນແຕ່ງງານເພາະວ່າພວກເຂົາເຊ່ືອວ່າມັນຈະຊ່ວຍພວກເຂົາຫຼີກເວັ້ນການຢ່າຮ້າງ, ແຕ່ວ່າການຄ້ົນຄວ້າໄດ້ສະ

ແດງໃຫ້ເຫ ັນວ່າມັນກົງກັນຂ້າມເກີດຂ້ຶນ. ພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດໃນທາງທ່ີພວກເຮົາສາມາດພິສູດໃຫ້ໂລກເຫັນວ່າທາງ

ຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນທາງທ່ີດີທ່ີສຸດ. ທ່ານໂປໂລໄດ້ບັນທຶກໄວວ້່າ, ìຢ່າດໍາເນີນຊີວິດເໝືອນຢ່າງຊາວໂລກນ້ີ ແຕ່ຈ່ົງຮັບ

ການຊົງປ່ຽນແປງຈິດໃຈ ແລ້ວອຸປະນິສັຍຂອງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງຈະປ່ຽນໃໝ່ ເພືອ່ເຈ້ົາທັງຫຼາຍຈະໄດ້ຮູນ້ໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າອັນໃດດີ ອັນໃດເປັນທ່ີຊອບພຣະທັຍ ແລະອັນໃດດີທ່ີສຸດ.î (ໂຣມ 12:2)

ບົດຮຽນຊວີິດ

ທ່ານຈະດ່ືມນ້ໍາໃນຈອກທ່ີມີຂ້ີຝຸ່ນປົນຢູ່ບ່ໍ? ພວກເຮົາຕ້ອງການນ້ໍາໄສບໍຣິສຸດເພາະວ່າສ່ິງບ່ໍບໍຣິສຸດມັນເປັນອັນ

ຕະລາຍ. ເຂດຄຸ້ມໄດ້ໃຊ້ເງິນຫຼາຍໆລ້ານເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານ້ໍາກິນຂອງພວກເຮົາມັນໄດ້ປະຣິມານ 99.9 ເປີເຊັນບໍຣິ

ສຸດຈາກອັນຕະລາຍທ່ີບ່ໍບໍຣິສຸດ. ພວກເຮົາໄດ້ຖືກປິດລ້ອມໂດຍສັງຄົມທ່ີໄດ້ຕ້ັງໃຈກວນຂ້ີຕົມໃຫ້ນ້ໍາຂຸ່ນໃນຊີວິດຝ່າຍ

ວິນຍານຂອງພວກເຮົາດ້ວຍການຜິດສິນທັມທາງເພດ ການຜິດສິນທັມເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ແຜ່ຂຍາຍເຊ້ືອໂຣກຕິດຕ່ໍທາງເພດຊ່ຶງ

ລວມທັງໂຣກເອດ, ຕ້ັງທ້ອງທ່ີບ່ໍຕ້ອງການ, ອົກຫັກ, ຊີວິດແຕ່ງງານພັງທະລາຍ, ແລະຊີວິດແຕກສລາຍ.

ພຣະຄັມພມີີຫຼັກການງ່າຍໆໃນການເຮັດຕາມທ່ີສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາຊອກຫາຄວາມບໍຣິສຸດໃນວັທນະທັມ

ແຫ່ງກາມຣາຄະ:

 ຜູ້ທ່ີຮຽນຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຈ້ົາຕ້ອງປະຕິເສດບ່ໍເຮັດຫຼືເວົ້າໃນບາງຢ່າງ. ຊີວິດຄຣິສຕຽນບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່

ການເວົ້າວ່າìບ່ໍîເທ່ົານ້ັນ. ແຕ່ວ່າມັນຍັງມສ່ິີງທ່ີຄົນໄດ້ສ້າງຂ້ຶນໃໝໃ່ນຄວາມຄ້າຍຄືຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງປະຕິເສດ

ບ່ໍຍອມເຂ້ົາຮ່ວມໃນ: ການມເີພດທ່ີນອກຈາກຊີວິດແຕ່ງງານ, ຮູບພາບລາມົກ, ໝິ່ນປມາດ, ຕລົກທ່ີຫຍາບຊ້າ.

 ຄວາມຜິດບາບທາງເພດມັນບ່ໍແມ່ນບາບທ່ີຍົກໂທດໃຫ້ບ່ໍໄດ້. ພວກເຮົາຕ້ອງເບ່ິງໃຫເ້ຫັນວ່າຄົນທ່ີເຂ້ັມແຂງໃນ

ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍເຂ້ົາມີສ່ວນໃນການປະພຶດແບບນ້ີ; ແຕ່ວ່າ, ຄວາມບາບທຸກຢ່າງຊົງຍົກໂທດໃຫ້ໄດ້ (1 ໂຢຮັນ 

1:9).

 ພວກເຮົາຕ້ອງບອກພຣະເຈ້ົາໃຫ້ປູກໝາກຜົນຝ່າຍວິນຍານໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ເມື່ອພວກເຮົາຫາກບອກ

ພຣະອົງໃຫ້ປະທານໝາກຜົນຂອງການບັງຄັບຕົນ, ຄວາມຮກັ, ຄວາມດີ, ແລະອ່ືນໆອີກ, ພຣະອົງກໍຈະຊົງ

ກະທໍາ.

 ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຣະບົບຂ້ັນຕອນຂອງການຕຽມຕົວລ່ວງໜ້າໄວ້ກ່ອນ ເພື່ອຕ່ໍຕ້ານຄວາມຊ່ົວຮ້າຍທ່ີຢູ່ອ້ອມ

ຮອບແລະຢູ່ໃນພວກເຮົາ. ການສຶກສາພຣະຄັມພແີລະການອະທິຖານສ່ວນຕົວ, ການມີສ່ວນໃນໂບດ, ແລະ

ການຮັກສາຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຮົາຈະສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມບໍຣິສຸດແລະຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນ

ຄວາມແຕກຕ່າງໃນໂລກຂອງເຮົາ.

ຄວາມບໍຣິສຸດແມ່ນຂອງມີຄ່າທ່ີປະເສີດພວກເຮົາຕ້ອງປົກປ້ອງຮັກສາຈົນສຸດຄວາມສາມາດ, ແລະຕ້ອງໃຊ້ຄົນ

ປະເພດພິເສດໂດຍສະເພາະທ່ີຈະປ້ອງກັນຮັກສາໃນຊີວິດຂອງຜູ້ນ້ັນແລະຂອງຄົນອ່ືນໆດ້ວຍ. ມຜູ້ີນ່ຶງເລ່ົາເຣ່ືອງໃຫຂ້້າ

ພະເຈ້ົາຟັງກ່ຽວກັບເດັກຊາຍທ່ີກໍາລັງຈະໄປລອຍນ້ໍາ. ລາວຍ່າງເຂ້ົາໄປຫາຍິງຜູ້ນ່ຶງທ່ີນ່ັງໃນກ້ອງຄັນຮົ່ມແຄມສະນ້ໍານ້ັນ.

ລາວເວົ້າວ່າ ìຂໍໂທດî ເຈ້ົາເປັນຄຣິສຕຽນບ່ໍ? ຍິງຜູ້ນ້ັນຕອບວ່າ ìແມ່ນແລ້ວຂ້ອຍເປັນຄຣິສຕຽນ ເປັນຫຍັງບ່ໍ?î ເດັກ

ຊາຍຖາມຕ່ໍໄປອີກວ່າ ìເຈ້ົາອ່ານພຣະຄັມພທຸີກໆມືບ່ໍ້? ຍິງນ້ັນຕອບວ່າ ìອ່ານî ìເຈ້ົາອະທິຖານເລ້ືອຍບ່ໍ?î îອະທິຖານî

ìເຈ້ົາໄປໂບດບ່ໍ?î ເດັກຊາຍຖາມ ìແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວî ຍິງນ້ັນຕອບ. ຈາກນ້ັນເດັກຊາຍກໍເວົາ້ວ່າ ìເຈ້ົາຖືເງິນໄວໃ້ຫ້ຂ້ອຍ

ໄດ້ບ່ໍຂ້ອຍຈະໄປລອຍນ້ໍາ?î
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ວນັອາທິດ

ການເປັນ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ເພງສັຣເສີນ 

ົດຮຽນນີ້ສາມາດມຜີົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້າ່ງໃດ

ານຈະເລີນເຕີບໂຕຂ້ຶນໃນສາຍສໍາພັນກັບ

ໍາງານແລະທາງສິນທັມຂອງພຣະອົງ. ບົດຮຽນ

ໍາຕ່ໍພວກເຂົາເໝືອນດ່ັງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເຫັນ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ຊີວິດແລະພວກເຮົາ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ັງຄົມປະຕິບັດກັບຊີວິດເໝືອນດ່ັງຂອງທ່ີ

ຼືບ່ໍຕ້ອງການ. ການຄົງຢູ່ຂອງການແທ້ງ

ານວຸ້ນວາຍໃນວົງການຂ່າວແລະວີດີໂອ

ວາມຈໍາເປັນສໍາລັບພວກຜູ້ໃຫຍ່ເຖິງກະສຽນ

ຫຼາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ, ໃນການຕ່ືນ

ອງພວກເຂົາ, ອາຈານສອນຈິດຕະວິທ

ິວຢອກໄທມວ໌່າການຂ້າເດັກເກີດໃໝອ່າດ

ດັກເກີດໃໝ່ຍັງບ່ໍສາມາດຮູ້ຈັກອັນໃດດ້ວຍ

ທ່ືອ, ພວກເຂົາອາດຈະຍັງບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນ

ອັນທີນ່ຶງ, ພວກຍັງບ່ໍທັນໄດ້ເກີດຖືກ

ວກໄດ້ຮັບກັມຕ່ໍໄປຫຼື? ໃນສາຍພຣະເນ

້ອງໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ທຸກໆຊີວິດ.

. ພຣະເຈົ້າໃຫຄຸ້ນຄາ່ແກພ່ວກ

ເພັງສັຣເສີນບົດທີ 139 ແມ່ນ

ວກເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພາຍມາກກ່ຽວກັບ

ວກເຮົາຮູ້ຈັກເຮົາເອງ. ໃນສ່ີຂ້ໍນ້ີມີສາມ
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດທ ີ15 ມກົຣາ 2012 (1-15-2012)

ເປັນຫວ່ງໃຍໃນວທັນະທມັທີມ່ກັປະຖິມ້

ເສີນ 139:1-6,13-18

ສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້າ່ງໃດ

ກັບພຣະເຈ້ົາທ່ີສົມສ່ວນມີຄວາມໝາຍວ່າພວກເຮົາຕ້ອງໄປ

ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫສ້ະແດງຄວາມນັບຖືຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ

ເຫັນແລະໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ພວກເຂົາ.

ເຮົາກໍຄວນເຮັດເໝືອນກັນ.

ທ່ີປະຖ້ິມ. ຖ້າໃຜຜູ້ນ່ຶງບ່ໍໄດ້ມສ່ີວນໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍ,

ແທ້ງລູກ, ຂ່ົມເຫັງທາງເພດ, ຄ້າຂາຍທາດຮັບໃຊ້, ການຂ້າໃຫ້

ໂອເກມ, ແລະການກະທໍາບ່ໍຖືກຕ້ອງຕ່ໍພວກເສັຽອົງຄະຈຸດທັ

ກະສຽນທ່ີຕ້ອງຮຽນຮູ້ໃຫ້ເຫັນຄົນເໝືອນດ່ັງທ່ີພຣະເຈ້ົາເຫັນພວກ

ຕ່ືນຈາກຫົວຂ້ໍຂ່າວການຂ້າພວກເດັກເກີດໃໝໂ່ດຍພໍ່ແມທ່ີ່ໄປ

ວິທະຍາທ່ີສະຖາບັນເທ ັກໂນໂລຈີ ແມັດແຈັດຊູແຊັດໄດ້ແນະນໍາ

ອາດຈະຖືກຍອມຮັບວາ່ເປັນການຖືກຕາມສິນທັມ. ລາວໃຫ້

ດ້ວຍຕົວເອງເທ່ືອ, ບ່ໍມີແຜນການສໍາລັບອະນາຄົດເທ່ືອ, ແລະ

ຄົນຢ່າງແທ້ຈິງກັບສິນທັມອັນຖືກຕ້ອງຕ່ໍຊີວິດເທ່ືອ.

ຖືກສັງຄົມຂອງພວກເຮົາລັກເອົາສິດທິໃນການມີຊີວິດ. ພວກເດັກ

ເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ບ່ໍມີຊີວິດໃດເປັນເໝືອນສ່ິງຂອງທ່ີປະຖ້ິມ

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ພວກເຮາົ (ເພັງສຣັເສນີ 139:1-6)

ແມ່ນນ່ຶງໃນພວກເຫຼົ່ານ້ັນທ່ີເປັນເຄ່ືອງໝາຍຂອງຂີດນ້ໍາຂ້ຶນ ໃນ

ກັບພຣະເຈ້ົາແລະພວກເຮົາ. ຂ້ໍ1-6 ເປີດເຜີຍວ່າພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກ

ສາມຄ້ັງທ່ີຜູ້ບັນທຶກເພງສັຣເສີນໄດ້ເວົ້າວ່າພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກພວກ

ໄປຕາມລະບົບການ

ອ່ືນໆໂດຍການກະ

, ຄົນຜູ້ນ້ັນກໍບ່ໍມີຄ່າ

ໃຫ້ຕາຍກ່ອນກໍານົດ,

ທັງໝົດເຫຼົ່ານ້ີແມ່ນ

ພວກເຂົາ.

ໄປຮ່ວມຟັງຄອນເສີດ

ແນະນໍາໃນໜ້າໜັງສືພິມ

ໃຫຂ້ໍ້ໂຕ້ຖຽງວ່າຂນະທ່ີ

ແລະບ່ໍຢ້ານຄວາມຕາຍ

ເດັກເກີດໃໝຈ່ະເປັນ

ຖ້ິມ, ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາ

ໃນພຣະຄັມພທ່ີີບອກ

ຮູ້ຈັກພວກເຮົາດີກວ່າ

ພວກເຮົາ. ພຣະອົງຮູ້ຈັກ
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ວ່າເມື່ອໃດເຮົາຕ່ືນຂ້ຶນໃນຕອນເຊ້ົາແລະເມື່ອໃດເຮົານອນລົງໃນຍາມມື້ຄືນ. ພຣະອົງເຂ້ົາໃຈຄວາມຄິດຕ່າງໆຂອງເຮົາ

(ບາງຄ້ັງທ່ີເຮົາມີບັນຫາໃນການເຮັດອັນໃດອັນນ່ຶງ), ແລະພຣະອົງຍັງຮູ້ແມ້ກະທ້ັງວ່າເຮົາກໍາລັງຈະເວົ້າອັນໃດກ່ອນທ່ີ

ເຮົາຈະເວົ້າມັນອອກມາ!

ແຕ່ວ່າ, ພຣະອົງບ່ໍພຽງຮູ້ຈັກເຮາົເທ່ົານ້ັນ; ພຣະອົງຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາ. ìອ້ອມຮອບî ແປຈາກຄໍາວ່າໃຫ້ຍຶດ

ປິດລ້ອມທ່ີບັນລະຍາຍເຖິງພວກທະຫານທ່ີຕ້ັງຄ້າຍອ້ອມເມອືງແລ້ວກໍປາບມັນໄດ້. ທ່ີນ້ີກໍຄືພຣະເຈ້ົາໄດ້ປິດລ້ອມພວກ

ເຮົາແລະກໍວາງພຣະຫັດຂອງພຣະອົງເໜືອພວກເຮົາເພື່ອປົກປັກຮັກສາແລະເປັນຫ່ວງເປັນໃຍພວກເຮົາ. ດາວິດກໍຕົກ

ຕລຶງຢ່າງໃຫຍ່ທ່ີພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານທ່ີຮູ້ຈັກພວກເຮົາຢ່າງດີແລະວາງພຣະຫັດຂອງພຣະອົງເໜືອພວກເຮົາ.

ພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກພວກເຮົາຢ່າງດີແລະເປັນຫ່ວງໃຍພວກເຮົາເພາະວ່າພຣະອົງເຫັນຄຸນຄ່າໃນພວກເຮົາ. ຂ້າພະ

ເຈ້ົາຮູ້ຈັກລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງດີທ່ີສຸດເພາະວ່າລາວສໍາຄັນຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາ. ຂນະທ່ີລາວໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນຂ້າພະ

ເຈ້ົາໃຫ້ຄວາມແນ່ນອນວ່າຈະຢູ່ທ່ີນ້ັນເພື່ອຊ່ວຍລາວເຮັດການບ້ານ, ສລອງຊັຍຊະນະຕ່າງໆຂອງລາວ, ແລະຊ່ວຍລາວ

ຕ້ັງຕົວໃໝ່ຈາກການຜ່າຍແພຕ່້າງໆ. ຂ້າພະເຈ້ົາແລະພັນລະຍາສ່ວນໃຫຍ່ຈະເວົ້າກ່ຽວເຣ່ືອງສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫເ້ປັນເຄ່ືອງ

ໝາຍພເິສດໃນລູກສາວຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ. ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ຈັກລາວດີແລະເປັນຫ່ວງລາວເພາະວ່າລາວມີຄຸນຄ່າ

ຕ່ໍພວກຂ້າພະເຈ້ົາ.

ໃນທາງດຽວກັນ, ພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກພວກເຮົາເພາະວ່າພຣະອົງໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ພວກເຮົາ. ໂດຍຜ່ານຜູ້ທໍານວາຍເຢ

ເຣມຢີາ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວວ່າ, ìເຮົາໄດ້ຮັກພວກເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຮັກອັນຕລອດໄປເປັນນິດ; ດ່ັງນ້ັນ, ເຮົາຈ່ຶງສືບຕ່ໍຮັກ

ພວກເຈ້ົາຢ່າງສັດຊ່ືຕ່ໍໄປî (ເຢເຣມີຢາ 31:3). ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ທຸກໆຄົນ, ìເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກໂລກໃນທາງນ້ີ:

ພຣະອົງຈ່ຶງໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງî (ໂຢຮັນ 3:16). ຢ່າງສຸດທ້າຍ, ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ພວກເຮົາ

ເພາະວ່າພຣະອົງສ້າງພວກເຮາົໃນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງເອງ (ປະຖົມມະການ 1:26-27).

ມະນຸດທັງປວງຕ້ອງຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ຈັກ, ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ, ແລະໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ພວກເຂົາ-ເຖິງແມ່ນ

ພວກທ່ີໄດ້ເຮັດຜິດແລະບ່ໍໄດ້ໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ຊີວິດຕົວເຂົາເອງເມື່ອຜ່ານມາ. ພຣະອົງປະທານການອະພັຍໂທດໃຫ້ແລະ

ການປົວແປງການຄືນດີກັນໃໝໂ່ດຍຜ່ານທາງພຣະຄຣິດ.

ທາງທ່ີພວກເຮົາກະທໍາຕ່ໍຜູ້ອ່ືນມັນຂ້ຶນກັບຄຸນຄ່າທ່ີພວກເຮົາວາງໃສ່ແກ່ພວກເຂົາ. ເດັກທ່ີຍັງບ່ໍເກີດອອກມາ

ເທ່ືອ, ພວກທ່ີເສັຽອົງຄະ, ຫຼພືວກທ່ີເຈັບປ່ວຍປົວບ່ໍຫາຍຖືວ່າເປັນເໝືອນຂອງທ່ີຖືກປະຖ້ິມໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ

ເພາະວ່າພວກເຂົາຖືກເບ່ິງເຫັນວ່າມຄຸີນຄ່າໜ້ອຍດຽວ. ແຕ່ວ່າ, ພວກເຂົາມີຄ່າຕລອດໄປສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ; ດ່ັງນ້ັນ,

ພວກເຂົາຄວນຈະມີຄ່າອັນຕລອດໄປສໍາລັບພວກເຮົາດ້ວຍ. ພວກເຮົາຄວນຈະປົກປ້ອງຮັກສາພວກເຂົາ, ຮັກພວກ

ເຂົາ, ແລະຢືນປ້ອງກັນສິດທິຂອງພວກເຂົາພາຍໃຕ້ຣັຖທັມມະນູນຂອງສະຫະຣັດອະເມຣິກາແລະກົດບັນຍັດຂອງ

ພຣະຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາ.

2. ພຣະເຈົາ້ມແີຜນການສາໍລບັພວກເຮົາ (ເພງສັຣເສີນ 139:13-16)

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍມວີັນລືມໃນມືນ່ຶ້ງຊ່ຶງເມຽັຜູ້ທ່ີຖືພາແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄປສ່ອງໄຟຟ້າເບ່ິງລູກຄ້ັງທໍາອິດ. ທ່ີເຫັນໃນ

ຈໍນ້ັນແມ່ນລູກສາວຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ! ພວກເຮົາສາມາດເຫັນມືຂອງລາວ, ໂປ້ຕີນ, ຕາ, ແລະດັງຂອງລາວ. ພວກທ່ີ

ເຫັນພ້ອມກັບການແທ້ງລູກອອກຈະໂຕ້ຖຽງວ່າມັນບ່ໍແມ່ນເດັກ, ບ່ໍມີຊີວິດ, ແລະນ້ັນກໍເປັນພຽງແຕ່ເນ້ືອເຫຍ່ືອປະມານ

ສອງສາມບ່ວງນ້ໍາຊາເທ່ົານ້ັນ. ເມື່ອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນລູກທ່ີຍັງບ່ໍເກີດໃນໜ້າຈໍນ້ັນ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮູວ້່າເດັກທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້

ເກີດອອກມານ້ັນມີຊີວິດທ່ີສົມບູນ!
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ບ່ໍເໝືອນກັບພວກເຮົາ, ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງການເຄ່ືອງມືສ່ອງໄຟຟ້າເພື່ອໃຫ້ເຫັນຜູ້ບັນທຶກພຣະທັມເພງສັຣເສີນ

ເມື່ອລາວກໍາລັງຢູ່ພື້ນເລິກຂອງໂລກ, ìຄໍາກອນປຽບທຽບທ່ີສວຍງາມທ່ີເລັງເຖິງໃນທ້ອງແມຂ່ອງລາວ. ຄໍາວ່າ ìບ່ໍມີຮູບ

ຮ່າງî ໃນພາສາເຮັບເຣີຂ້ໍ (16) ສາມາດແປວ່າ ອິມບຣີໂອ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍໆຄົນພາກັນເມີນເສີຍຕ່ໍຊີວິດທ່ີອັສຈັນໃນທ້ອງຂອງແມ,່ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍເປັນດ່ັງນ້ັນ. ຄວາມ

ຈິງແລ້ວ, ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເບ່ິງອິມບຣີໂອຈາກຈຸດທ່ີໄດ້ສ້າງໃນທ່ີລັບລ້ີເທ່ົານ້ັນ, ພຣະອົງຍັງໄດ້ເຫັນແຜນການທັງໝົດທີ່

ພຣະອົງມີສໍາລັບຊີວິດນ້ອຍໆນ້ັນ, ແຜນການທ່ີໄດ້ສ້າງໄວກ່້ອນທ່ີຊີວິດຈະເລ້ີມຕ້ົນ.

ຊີວິດມະນຸດເລ້ີມຕ້ົນເມື່ອໃດ? ບາງຄົນເວົ້າວ່າມັນເລ້ີມຕ້ົນຕອນເກີດອອກມາ, ຂນະທ່ີບາງຄົນເວົ້າວ່າຕອນທ່ີ

ເດັກເລ້ີມຕ້ົນຕິດຕ່ໍກັບໂລກທ່ີອ້ອມຮອບເຂົານ້ັນຊ່ຶງ (ບາງທີອາດຢູ່ໃນທ້ອງແມຫ່ຼືບາງທີເມ່ືອເດັກມີອາຍຸຫຼາຍເດືອນ ຫຼື

ຫຼາຍປີ). ຜູ້ບັນທຶກເພງສັຣເສີນໄດ້ເວົ້າວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຫຍິບລາວເຂ້ົາກັນໃນທ້ອງແມຂ່ອງລາວ. ລາວຈ່ຶງກາຍມາເປັນຜູ້

ທ່ີລາວເປັນຢູ່ນ້ີກໍເມື່ອຕອນທ່ີລາວໄດ້ຖືກຕ້ັງທ້ອງຂ້ຶນ, ດ່ັງນ້ັນພຣະຄັມພຈ່ຶີງເວົ້າວ່າຊີວິດນ້ັນເລ້ີມຕ້ົນຕອນຕ້ັງທ້ອງ.

ໃນຣັດ ອໍຣີກັນ, ວຊິໍງຕັນ, ແລະມອນທານາ, ຄົນມສິີດທິທ່ີຈະບອກໃຫ້ທ່ານໝຊ່ໍວຍຂ້າຕົວເອງໃຫ້ຕາຍໄດ້.

ໃນທຸກໆຣັດການແທ້ງເອົາລູກອອກແມ່ນມີໃຫ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຊີວິດອາດຖືກກໍາຈັດອອກຖ້າຫາກວ່າເບ່ິງຄືຈະ

ນໍາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼຄືວາມບ່ໍສະດວກສະບາຍມາສູ່ຕົນ. ແຕ່ວ່າແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຊີວິດນ້ັນເດຄືແນວໃດ?

ມີຍິງຄົນນ່ຶງທ່ີເບ່ິງເໝືອນວ່າບ່ໍມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດແຕ່ງງານກັບຜົວທ່ີມບັີນຫາໃນການຕິດເຫຼົ້າຊ່ຶງເສັຽທັງການ

ງານ. ລາວເກີດເຈັບປ່ວຍຈາກເຊ້ືອວັນນະໂຣກ, ຊ່ຶງເປັນເຊ້ືອໂຣກທ່ີຮ້າຍແຮງແລະເປັນພະຍາດທ່ີປົວໃຫ້ຫາຍບ່ໍໄດ້.

ລູກຊາຍຄົນນ່ຶງທ່ີຫາກໍເກີດໄດ້ຫົກມືກໍ້ໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ. ມມີື້ນ່ຶງຍິງທ່ີປ່ວຍຄົນນ້ີກໍຄ້ົນພົບວ່າຕົນເອງຖຶພາອີກແລ້ວ. ຖ້າ

ວ່າລາວຫາກໄດ້ຢູ່ໃນສມັຍປັດຈຸບັນນ້ີ, ລາວຄົງຈະເລືອກເອົາການແທ້ງລູກອອກແນ່ນອນເພື່ອເຫັນແກ່ຄວາມຮູ້ສຶກ

ຂອງລາວແລະຝ່າຍສຸຂພາບຮາ່ງກາຍຂອງລາວ. ຖ້າວ່າລາວຫາກເລືອກເອົາການແທ້ງລູກອອກ, ລາດ ວິກ ແວນ ບີໂທ

ເວັນ (ນັກປະພັນເພງຊ່ືດັງຂອງຊາວຕາເວັນຕົກ ປະມານປີ 1900) ຄົງບ່ໍໄດ້ເກີດມາ. ໂລກນ້ີໄດ້ສູນເສັຽ ບີໂທເວັນ ໄປ

ຈັກຄົນແລ້ວຊ່ຶງມີເດັກນ້ອຍປະມານ 52 ກວ່າລ້ານຄົນໄດ້ຖືກແທ້ງອອກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນອະເມຣິກາຕ້ັງ

ແຕ່ປີ 1973?

ເຖິງແມ່ນວ່າສັງຄົມໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າເດັກນ້ອຍຫຼືຜູ້ເຖ້ົາເພື່ອເຫັນແກ່ຄວາມສະດວກສະບາຍ (ການແທ້ງລູກ

ແລະການຊົດຊ່ວຍຂ້າຕົວຕາຍ), ສັງຄົມໄດ້ກະທໍາຜິດແລ້ວແລະຈະຖືກພິພາກສາຈາກພຣະເຈ້ົາ. ພວກຄຣິສຕຽນຄວນ

ຈະປະນາມຕ່ໍການແທ້ງລູກ, ການຊົດຊ່ວຍໃນການຂ້າຕົວຕາຍ, ແລະການກະທໍາອ່ືນໆທ່ີລົດຄຸນຄ່າຫຼືທໍາລາຍຊີວິດມະ

ນຸດ. ພວກເຮົາຕ້ອງຢືນຢັນວ່າພຣະເຈ້ົາມີແຜນການສໍາລັບທຸກໆຄົນ, ຊ່ຶງລວມທັງພວກທ່ີອ່ອນແອແລະບ່ໍສາມາດປ້ອງ

ກັນຕົວເອງໄດ້. ພວກເຮົາບ່ໍຈໍາເປັນທ່ີຈະໃຫຖື້ກໃຈທຸກໆຄົນທ່ີມີຊີວິດຢູ່. ຂ້າພະເຈ້ົາອາດຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈເປ້ົາໝາຍຂອງ

ພຣະເຈ້ົາສໍາລັບບາງຄົນທ່ີມບັີນຫາຮ້າຍແຮງດ້ານສຸຂພາບ, ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ຈັກ.

3. ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູກ່ັບພວກເຮາົ (ເພງສັຣເສີນ 139:17-18)

ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມຫີົວສໍາລັບເລກ. ເມື່ອພຣະເຈ້ົາປະທານຂອງຂວັນແກ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງແລະພຣະອົງຮ້ອງ

ອອກວ່າ ìຈົດບັນຊີ.ì ຂ້າພະເຈ້ົາອາດໄດ້ຍິນວ່າ ìນອນຝັນດີî ແລະກໍນອນຫຼັບຕ່ໍ. ພວກເຮາົທັງໝົດລ້ວນແຕ່ມີສ່ິງທ່ີບ່ໍ

ເຂ້ົາໃຈ. ນໍາເບີນ່ຶງສ່ວນໃຫຍ່ຈະແມ່ນເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງກະທໍາຢ່າງນ້ັນ. ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນສິດຍາພິບານແລະລ້ຽງຊີບ

ໂດຍຜ່ານການກ່າວຈາໃນສາທາຣະນະ. ຂ້າພະເຈ້ົາກໍມີບັນຫາເຊ່ັນກັນໃນການເຮັດໃຫສ້ມອງແລະປາກຂອງຂ້າພະ

ເຈ້ົາສອດຄ່ອງກັນ, ດ່ັງນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີບັນຫາໃນການເວົ້າໃຫ້ຈົບຕາມຄວາມຄິດອັນນ້ັນ. ເປັນຫຍັງ

ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງສ້າງຂ້າພະເຈ້ົາມາຢ່າງນ້ີ? ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈົນປັນຍາບ່ໍມີຄໍາຕອບ.
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ຜູ້ຂຽນເພງສັຣເສີນກໍຕົກຢູ່ບ່ອນດຽວກັບພວກເຮົາ-ລາວບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈຄວາມຄິດຕ່າງໆແລະແຜນການທັງປວງ

ຂອງພຣະເຈ້ົາເຊ່ັນກັນ. ບ່ໍພຽງແຕ່ເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງມີຄວາມຄິດແລະແຜນການຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບມະນຸດຊ່ຶງຈໍາ

ນວນແຜນການເຫຼົ່ານ້ັນ ìຫຼາຍກວ່າເມັດດິນຊາຍແຄມທະເລຂອງໂລກ. ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຢາກຮູ້ວ່າດາວິດຈິນຕະນາການ

ນັບຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະແຜນການຂອງພຣະອົງຄົງຈະດົນເກີນໄປຈົນລາວນອນຫຼັບໄປເພາະວ່າຫຼັງຈາກນ້ັນ

ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ, ìເມື່ອຂ້ານ້ອຍຕ່ືນຂ້ຶນ, ຂ້ານ້ອຍຍັງຢູ່ກັບພຣະອົງ.î

ພຣະເຈ້ົາບ່ໍພຽງແຕ່ໃຫໂ້ລກນ້ີເດີນແມ່ນແລ່ນສະດວກແຕ່ຍັງເຮັດໃຫມ້ັນຄົງທ່ີຢູ່ດ້ວຍກັນ (ໂກໂລຊາຍ 1:17),

ເຖິງປານນ້ັນພຣະອົງກໍສະຖິດນໍາພວກເຮົາ. ໂມເຊໄດ້ເວົ້າວ່າ, ìພຣະອົງຈະບ່ໍປ່ອຍທ່ານຫຼືປະຖ້ິມທ່ານî (ພຣະບັນຍັດ

ສອງ 31:6). ບ່ໍວ່າມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ, ເມື່ອພວກເຮົາຮູ້ຈັກກັບພຣະເຢຊູຄຣິດວ່າເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້

ພົ້ນຂອງພວກເຮົາ, ຫຼງັຈາກນ້ັນຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍສາມາດຫັກພັງທະລາຍໄດ້, ແລະບ່ໍມີອັນ

ໃດສາມາດແຍກພວກເຮົາອອກຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ (ໂຣມ 

8:39).

ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຕົວແທນຂອງພຣະອົງ. ສ່ວນຫຼາຍພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍການສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງ

ພຣະອົງໂດຍຜ່ານຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນບ່ອນທ່ີພວກເຂົາຢູ່ກັບພວກທ່ີເຈັບປວດຫຼືຮູ້ສຶກວ່າບ່ໍມີຄ່າ. ພວກເຮົາສາມາດສເນີເອົາ

ການສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະຄຣິດໃຫ້ຂນະທ່ີພວກເຮົາໜູນໃຈ ແລະໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ພວກຜູ້ຍິງທ່ີຜ່ານຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ສັບສົນຂອງການຕ້ັງທ້ອງທ່ີບ່ໍໄດ້ວາງແຜນເອົາໄວ.້ ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ອັນລ້ົນເຫຼືອຂອງພຣະເຈ້ົາອາດຈະຮັກສາບາງຄົນ

ໃນການຊອກຫາການສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະອົງ, ເປັນພິເສດແມ່ນພວກເຂົາທ່ີຕ່ໍສູ້ຄວາມຜິດບາບຫຼືຄວາມເຈັບປວດໃນ

ອະດີດ. ພວກເຮົາສາມາດໜູນນ້ໍາໃຈຄົນອ່ືນໆໃຫມ້າຫາພຣະຄຣິດຂນະທ່ີພວກເຮົາສະແດງພຣະຄຸນຕ່ໍພວກເຂົາແລະ

ເວົ້າເຣ່ືອງການອະພັຍໂທດສໍາລັບໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຫຼົ່ານ້ັນທ່ີໄດ້ກະທໍາຜິດ.

ບົດຮຽນຊວີິດ

ພວກເຮົາຢູ່ໃນສັງຄົມທ່ີຊີວິດຖືກລົດຄຸນຄ່າ. ພໍແ່ມທ່ີ່ເຖ້ົາແກ່ແລ້ວຖືກປະປ່ອຍໃຫ້ຢູ່ໃນເຮືອນຄົນເຖ້ົາ, ພວກ

ເດັກນ້ອຍຖືກແທ້ງອອກເພາະວ່າພວກເຂົານໍາຄວາມບ່ໍສະດວກສະບາຍມາສູ່, ພວກທ່ີເຈັບປ່ວຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຖືກຊຸກຍູ້

ໃຫ້ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍໄວຂ້ຶນ, ແລະພວກເສັຽອົງຄະແລະແມນ່ແຕ່ພວກທ່ີບ່ໍຄືໝູກໍ່ຖືກເຢາະເຢ້ີຍຫຼືດູຖູກ. ຜູ້ບ່ໍມີຄວາມ

ໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງກໍແຜ່ຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນເພາະວ່າຖ້າຜູ້ນ້ັນບ່ໍມີຊ່ືສຽງ, ຜູ້ນ້ັນກໍບ່ໍມີຄຸນຄ່າອັນໃດ.

ການສຶກສາພຣະຄັມພບົີດນ້ີໄດ້ສອນຫຍັງແດ່ແກ່ພວກເຮົາກ່ຽວກັບຊີວິດມະນຸດ?

 ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ແຕ່ລະຊີວິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ຄົນອ່ືນໆ. ພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງໃຍ

ພໍທ່ີຈະຮູ້ຈັກພວກເຮົາຢ່າງຊາບຊ້ຶງ; ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງລົງທຶນຕົວພວກເຮົາເອງໃນຄົນອ່ືນໆ.

 ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາມີແຜນການສໍາລັບແຕ່ລະຊີວິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງເວົ້າອອກເພື່ອປ້ອງກັນແຕ່ລະຊີວິດທ່ີໃດກໍ

ຕາມທ່ີພວກເຮົາສາມາດ. ເມື່ອມີເພື່ອນທ່ີຄິດຢາກຈະແທ້ງລູກອອກ, ໃຫ້ເຕືອນລາວກ່ຽວເຣ່ືອງ ບີໂທເວັນ.

 ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ນໍາແຕ່ລະຊີວິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງຊ່ວຍຄົນໃຫ້ພົບສັນຕິສຸກກັບພຣະເຈ້ົາ. ພວກທ່ີບ່ໍ

ເປັນຄຣິສຕຽນຕ້ອງໄດ້ແນະນໍາພວກເຂົາຕ່ໍພຣະຄຣິດ, ແລະພວກຄຣິສຕຽນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຕືອນສະຕິວ່າບ່ໍ

ມີຄວາມຜິດບາບອັນໃດທ່ີຈະທໍາລາຍຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຂົາກັບພຣະຄຣິດ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA

http://www.lsbf.org/


ຂ

ບ

ກ

ຄ

ຂ

ບ

ພ

ເ

ໃ

ພ

ອ

ແ

ໝ

ເ

ເ

ທ

ທ

ແ

ໂ

ໝ

ພ

1

ວນັອາທິດ ທ ີ

ການ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ກິຈການ 10

ົດຮຽນນີ້ສາມາດມຜີົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້າ່ງໃດ 

ານຈະເຮນີເຕີບໂຕຂ້ຶນໃນຄວາມສໍາພັນ

ຸນຄ່າໃນລະບບົການທາໍງານແລະທາງສນິ

ອງທ່ານແລະຊອກຫາທາງທ່ີຈະເອົາຊະນະ

ົດຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ

ຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສະແດງການເຂ້ົາຂ້າງອອກ

ປັນຫຍງັບົດຮຽນນີຈ້ຶ່ງສາໍຄນັ

ນຖານະເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອພວກເຮາົອາດຈະ

ວກເຮົາເຫັນຄອບຄົວຂອງພວກມຸສລິມຊ່ຶງ

ັນຕະລາຍຕ່ໍພວກເຮົາ ໂດຍທ່ີພວກເຮົາ

ລະແບ່ງປັນພຣະຄຣິດກັບພວກເຂົາ ແມ່ນ

າຍເທ່ົານ້ັນ, ໂດຍບ່ໍໄດ້ຄິດເຖິງຄວາມ

ຣ່ືອງກົດໝາຍແລະຂ້ໍຂ້ອງໃຈຈົນຖ້ວມລ້ົນ

ຂົາໃນພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ.

ຂ້າພະເຈ້ົາຫາກໍໄດ້ຊະນະໃນການເປັນ

ັງໝົດໂດຍເພງຂອງແອວວິສ ພແຣັສລີ

າຍຕ່ໍການຈໍາແນກຜິວພັນໂດຍຜ່ານບັນຫາ

ດງຜູ້ຊາຍຜິວຂາວໄດ້ຕົກຂຸມຮັກແລະແຕ່ງງານ

ການນັດໝາຍແລະການແຕ່ງງານຂອງ

ດດເຂ້ົາມສີາຍສໍາພັນແບບເຜີນໆ. ແຕ່

າກເຜັດî (ຄວາມເຜັດຮ້ອນ) ຊ່ຶງທັງຄູ່ອາດ

ວກເຮົາຈະເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຈໍາແນ

. ທາ້ທາຍຕໍກ່ານຄາດເດົາຂອງທາ່ນ
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ22 ມງັກອນ 2012 (1-22-2012)

ການຮກັໃນວທັນະທມັທີແ່ບງ່ແຍກ

10:9-15, 22-23, 28-29ກ, 34-36

ສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ້າ່ງໃດ 

ສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາທ່ີສົມສ່ວນມຄີວາມໝາຍວ່າພວກເຮົາຕ້ອງໄປ

ສນິທມັຂອງພຣະອົງ. ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ໄຈ້ແຍກ

ຊະນະພວກມັນ.

ອອກຂາແລະພວກເຮົາກໍຄວນຈະເຮັດເໝືອນກັນ.

ອາດຈະບ່ໍຈໍາແນກຜິວພັນຢ່າງເປີດເຜີຍ, ແຕ່ພວກເຮົາມັກຕິດພັນ

ມຊ່ຶງຫາກໍຍ້າຍເຂ້ົາມາຢູ່ໃໝ່ໃນຄຸ້ມບ້ານຂອງພວກເຮົາຊ່ຶງເບ່ິງ

ເຮົາບ່ໍໄດ້ຄິດເຖິງໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາຄືການເປັນ

ແມ່ນບ່ໍ? ພວກເຮົາເຫັນຄົນທ່ີເຂ້ົາເມືອງຜິດກົດໝາຍວ່າເປັນ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວຄືພຣະຄຣິດ ແມ່ນບ່ໍ? ພວກເຮົາບ່ໍ

ລ້ົນຕ່ໍໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາທ່ີຈະຮັກທຸກໆຄົນແລະ

ເປັນພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງການສະແດງໃນໂຮງສະແດງທ້ອງຖ່ິນ

ສລີ, ທຸກຢ່າງທ່ີສ່ັນສະເທືອນນ້ັນແມ່ນຊ່ືຂອງດົນຕຣີຊ່ຶງເກີດຂ້ຶນ

ບັນຫາຂອງຄູ່ບ່າວສາວຄົນລະຜິວພັນ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງການສະ

ແຕ່ງງານຜູ້ຍິງຄົນຜິວດໍາ.

ແຕ່ງງານຂອງຄູ່ບ່າວສາວທ່ີຜິວພັນຕ່າງກັນໄດ້ເປັນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ເກີດຂ້ຶນຢ່າງແຮງກ້າເພື່ອໂຕ້

ອາດຈະບ່ໍມີຄວາມສົງສັຍຕ່ໍການຈໍາແນກຜິວພັນເລີຍ. ໃນບົດຮຽນ

ແນກ, ດ່ັງນ້ັນພວກເຮາົກໍບ່ໍຄວນຈໍາແນກເໝືອນກັນ.

ສຶກສາພຣະຄມັພີ

ທາ່ນ (ກຈິການ 10:9-15)

ໄປແລະດໍາເນີນຕາມ

ແຍກອະຄະຕິຕ່າງໆ

ພັນຢູ່ກັບຄົນທ່ີເຮົາມັກ.

ເບ່ິງຄືວ່າອາດຈະເປັນ

ເປັນເພື່ອນຕ່ໍພວກເຂົາ

ເປັນຜູ້ລ່ວງລະເມີດກົດ

ບ່ໍຄວນຈະມີຄໍາຖາມ

ແລະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພວກ

ຖ່ິນ. ຊ່ຶງການສະແດງ

ຂ້ຶນໃນປີ 1950 ທ່ີທ້າ

ການສະແດງ, ນັກສະ

ຍາກແລະບ່ໍຄວນຈະກະ

ໂຕ້ຕອບ ìເກືອແລະ

ບົດຮຽນວັນອາທິດນ້ີ
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ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍມີຈັກເທ່ືອວ່າສາສນາຄຣິດຈະເປັນຂອງກຸ່ມພວກຢິວພຽງເທ່ົານ້ັນ. ກິຈການບົດ

ທ່ີ 10 ໄດ້ບອກເຖິງເຣ່ືອງທະຫານໂຣມັນທ່ີຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາຊ່ືວ່າໂກເນລີໂອທ່ີເທວະດາໄດ້ບອກໃນນິມິດວ່າໃຫ້ໄປນໍາ

ເອົາຊາຍຜູ້ນ່ຶງຊ່ືເປໂຕຜູ້ທ່ີຈະຕອບຄໍາຖາມຕ່າງໆຂອງໂກເນລີໂອເພື່ອຈະເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ. ພ້ອມກັບການ

ປະທານການຊ້ີນໍາທາງໂດຍເທວະດາ, ນາຍທະຫານໂຣມັນໄດ້ສ່ົງຊາຍສາມຄົນຂອງລາວໃຫ້ໄປທ່ີເມືອງທ່າແຄມທະ

ເລຊ່ືວ່າເມືອງຢົບປາ.

ເວລາຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນໜ້າອັສຈັນສເມ,ີ ຂນະທ່ີຄົນໃຊ້ຂອງໂກເນລີໂອ, ທ່ີເປັນຄົນຕ່າງຊາດ, ໃກ້ຈະເຖິງ

ເມືອງຢົບປາ, ສາວົກເປໂຕກໍກໍາລັງອະທິຖານອ້ອນວອນຢູ່, ແລະຂນະນ້ັນເພິ່ນໄດ້ເຫັນນິມິດຈາກພຣະເຈ້ົາ. ໃນນິມິດ

ນ້ັນເພິ່ນໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາຢ່ອນຜ້າຜືນໃຫຍ່ຊ່ຶງເຕັມດ້ວຍສັດທຸກຊະນິດ, ແລະເພິ່ນໄດ້ຍິນສຽງບອກວ່າຈ່ົງຂ້າກິນເສັຽ.

ເປໂຕມີບັນຫາກັບສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີ, ເພາະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າເພິ່ນໄດ້ຫຼກີເວັ້ນໃນການກິນສ່ິງທ່ີບ່ໍສອາດ. ໃນພຣະທັມລະ

ບຽບພວກເລວ ີບົດທີ 11, ກົດບັນຍັດຂອງໂມເຊໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ນສັດປະເພດໃດທ່ີສະອາດຊ່ຶງສາມາດກິນ

ໄດ້ແລະສັດທ່ີກິນບ່ໍໄດ້. ຄົນຢິວທ່ີກິນສັດທ່ີບ່ໍສະອາດກໍຖືວ່າບ່ໍສະອາດ, ໄດ້ຖືກແຍກຈາກພຣະເຈ້ົາ, ແລະບ່ໍເໝາະສໍາ

ລັບການເຂ້ົາເຝ້ົານະມັສການ. ດ່ັງນ້ັນເປໂຕຈ່ຶງປະຕິເສດທ່ີຈະກິນສັດທຸກປະເພດ.

ຄໍາຕອບຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປໂຕສ່ັນສາຍເຖິງແກ່ນແທ້ຂອງເພິ່ນ. ເພິ່ນບ່ໍໄດ້ຖືກເອ້ີນໃຫ້ເວົ້າວ່າສ່ິງໃດ

ຫຼືຜູ້ໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊໍາຮະໃຫ້ສະອາດແລ້ວ. ເມື່ອພຣະສັນຍາໃໝ່ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ມາເຖິງ, ບັນຍັດການເຜົາ

ບູຊາ/ຂອງຖວາຍກໍໄດ້ຈົບສ້ິນເປ້ົາໝາຍຂອງພວກມັນແລ້ວດ້ວຍການເປີດເຜີຍຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະການ

ຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ. ເພາະວ່າພວກເຮົາມພີຣະເຢຊູຊ່ຶງເປັນປະໂຣຫິດສູງສຸດຂອງພວກເຮົາໃນສວັນ, ພວກເຮົາບ່ໍ

ຕ້ອງກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບພິທີກັມຄວາມສະອາດ; ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໃກ້ກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ (ເຮັບເຣີ 

4:14-16). ບ່ໍພຽງແຕ່ເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູເອງໄດ້ກ່າວໄວແ້ລ້ວຕອນທ່ີເປໂຕໄດ້ຢູ່ນໍາວ່າບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີເຂ້ົາໄປໃນ

ຮ່າງກາຍຜູ້ນ້ັນທ່ີເຮັດໃຫ້ລາວບ່ໍສະອາດແຕ່ແມ່ນສ່ິງທ່ີອອກມາຈາກໃຈຂອງຜູ້ນ້ັນ (ມາຣະໂກ 7:1-23). ດ່ັງທ່ີພຣະເຢ

ຊູໄດ້ກ່າວໄວວ້່າອາຫານທັງໝົດແມ່ນສະອາດດີ (ມາຣະໂກ 7:19). ແລະຖ້າວ່າອາຫານທັງໝົດສະອາດດີ, ດ່ັງນ້ັນຄົນ

ທ່ີກິນອາຫານເຫຼົ່ານ້ີ (ພວກຄົນຕ່າງຊາດ) ກໍສະອາດເໝືອນກັນ.

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ທ້າທາຍການຄາດເດົາອັນໃຫຍ່ຂອງເປໂຕ. ເປໂຕໄດ້ຖືກສອນວ່າຄົນຢິວມຄ່ີາເໜືອພວກຕ່າງ

ຊາດເພາະວ່າພວກເຂົາເປັນພວກທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກໄວ.້ ພວກຢິວຫຼາຍຄົນເຊ່ືອວ່າພວກຕ່າງຊາດເປັນພຽງແຕ່ນ້ໍາ

ມັນສໍາລັບໄຟຂອງນະຮົກ. ເປໂຕເຊ່ືອວ່າຖ້າຫາກໄປໃກ້ຊິດພົວພັນກັບຄົນຕ່າງຊາດ, ເພິ່ນອາດຈະບ່ໍເໝາະສໍາລັບເຂ້ົາ

ເຝ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາ. ບົດຮຽນທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສອນເພິນ່ນ້ັນແມ່ນທຸກຄົນ (ຄົນຢິວ/ຄົນຕ່າງຊາດ) ກໍສະອາດ

ເໝືອນກັນ.

ບົດຮຽນອາທິດແລ້ວນ້ີໄດ້ສອນວ່າພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ທຸກຄົນ. ບົດຮຽນໃນມືນ້ີ້ຢ້ໍາຕ່ືມອີກໃນຄວາມຈິງອັນ

ນ້ັນ. ຂນະທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວວ່າຄົນທັງປວງສະອາດ, ການຕັດສິນໃດໆທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍ

ເໝືອນກັບພຣະເຈ້ົາ.

2. ປ່ຽນການປະພຶດຂອງທາ່ນ (ກິຈການ 10:22-23, 28-29ກ)

ໃນການຫຼີກເວັ້ນການຈໍາແນກ, ອັນນ່ຶງນ້ັນກໍຄືການທ້າທາຍການຄາດເດົາໄວກ່້ອນຂອງພວກເຮົາ; ເຣ່ືອງຈະ

ລົງມເືຮັດນ້ັນກໍເປັນອີກເຣ່ືອງນ່ຶງ. ເປໂຕໄດ້ລົງມາຈາກຫຼັງຄາບ່ອນທ່ີເພິ່ນໄດ້ອ້ອນວອນອະທິຖານຂນະທ່ີພວກຊາຍ

ສາມຄົນໄດ້ມາເຖິງປະຕູເຮືອນ. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກເປໂຕວ່າລາວສາມາດໄປກັບຜູ້ຊາຍເຫຼົ່ານ້ັນໂດຍ

ປາສຈາກການລ່ັງເລໃຈ, ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ພວກເຂົາມາ. ເມື່ອຜູ້ຊາຍເຫຼົ່ານ້ັນໄດ້ເລ່ົາເຣ່ືອງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ

ແນະນໍາໃຫ້ໂກເລນີໂອຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຈາກເປໂຕ, ເປໂຕກໍຮູວ້່າພຣະເຈ້ົາກໍາລັງເຮັດການອັສຈັນບາງຢ່າງ.
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ຕ່ໍຈາກນ້ັນເປໂຕກໍປະຖ້ິມທໍານຽມການຈໍາແນກແລະໄດ້ເຊ້ືອເຊີນຄົນຕ່າງຊາດທ່ີເດີນທາງໃຫຮ້່ວມກິນເຂ້ົາແລະພັກຄ້າງ

ຄືນກັບເພິ່ນ!

ຕົກມື້ຕ່ໍມາເປໂຕແລະໝູເ່ພື່ອນບາງຄົນຈາກເມືອງຢົບປາໄດ້ເດີນທາງກັບເພື່ອນຄົນຕ່າງຊາດໄປທ່ີເມືອງກາຍ

ຊາເຣັຽໄປຫາໂກເລນີໂອ. ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ມາເຖິງ, ເປໂຕໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຊ້ີໃຫເ້ຫັນວ່າເປັນການຕ້ອງຫ້າມສໍາລັບພວກ

ຄົນຢິວທ່ີຈະເຂ້ົາຢ້ຽມຢາມເຮືອນຂອງຄົນຕ່າງຊາດ. ìຕ້ອງຫ້າມî ຖ້າແປອອກກໍມີຄວາມໝາຍວ່າຜິດກົດລະບຽບຫຼື

ຫ້າມປາມ-ບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້. ìຄົນຕ່າງຊາດî ໄດ້ໃຊ້ໃນພາກພຣະສັນຍາເດີມສະບັບພາສາກຣີກຊ່ຶງເລັງເຖິງພວກຊາວ

ຟີລິສຕິນທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບພິທີຕັດ. ມໃີຜສາມາດເວົ້າວ່າເປັນການ ìດູຖູກî? ເປໂຕບ່ໍໃສ່ໃຈກັບການປະພຶດແບບດ້ັງເດີມຂອງ

ພວກຢິວທ່ີເຄ່ັງຄັດແລະໄດ້ໄປທ່ີເຮືອນຂອງໂກເນລີໂອ.

ເພື່ອເອົາຊະນະການຈໍາແນກ, ເປໂຕຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນການປະພຶດ. ແລະເພິ່ນໄດ້ເຮັດກ່ອນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເພິ່ນ

ໄດ້ປ່ຽນຕ່ໍທໍານຽມທ່ີມມີາແຕ່ດ້ັງເດີມນ້ັນຢ່າງບ່ໍມີຂ້ໍສົງສັຍ. ຖ້າວ່າພວກເຮົາຫາກລໍຖ້າຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຮົາປ່ຽນ

ກ່ອນການກະທໍາຂອງພວກເຮາົ, ພວກເຮົາຈະບ່ໍຊະນະຄວາມຈໍາແນກຂອງພວກເຮົາໄດ້. ແຕ່ວ່າ, ຖ້າພວກເຮົາຈະເຮັດ

ສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງກ່ອນຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາຈະພົບຢ່າງວ່ອງໄວວ່າຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕາມການ

ກະທໍາຂອງພວກເຮົາແລະພວກເຮົາຈະລົດຜ່ອນການຈໍາແນກຂອງພວກເຮົາລົງໄດ້.

3. ຈົ່ງເຂົາ້ໃຈວາ່ພຣະເຢຊເູປັນພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າຂອງສິ່ງທງັປວງ (ກິຈການ 10:34-36)

ໃນຂ້ໍ 34 ພວກເຮົາມາເຖິງຈຸດແຫ່ງນ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາໃນການຮວບຮວມເຫດການເຣ່ືອງລາວທັງໝົດເຂ້ົາ

ກັນ. ໃນທ່ີສຸດເປໂຕກໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາຂ້າງອອກຂາເຣ່ືອງຜິວພັນ-ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຈໍາແນກໃນການເຂ້ົາ

ຂ້າງພວກຢິວຫຼຕ່ໍືຕ້ານກັບກຸຸ່ມໃດກຸ່ມນ່ຶງ. ແລະນ້ີບ່ໍແມ່ນແນວຄິດອັນໃໝ່ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກພວກອິສຣາເອນແລ້ວວ່າ

ພວກເຂົາໄດ້ເປັນແສງສວ່າງຂອງບັນດາປະເທດທັງຫລາຍ ແລະພວກເຂົາຈະໄດ້ເອົາຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະອົງໄປ

ສຸດແຜ່ນດິນໂລກ (ເອຊາຢາ 49:3-6). ຄົນຢິວທ່ີຈໍາແນກຄົນຕ່າງຊາດນ້ັນບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.

ເປໂຕໄດ້ເວົ້າຕ່ໍໄປວ່າຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃນປະເທດໃດປະເທດນ່ຶງຫາກໂຄຣົບຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ ແລະເຮັດໃນສ່ິງຊອບ

ທັມ (ວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດແລະຢູ່ເພື່ອພຣະອົງ) ກໍເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຂນະທ່ີຊາວຢິວທ່ີເປັນຄຣິສຕຽນບ່ໍ

ເຊ່ືອວ່າຄົນຕ່າງຊາດສະອາດ-ບ່ໍເຊ່ືອວ່າເຂົາເຈ້ົາເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະເຈ້ົາ-ພວກຢິວຈ່ຶງບ່ໍເຊ່ືອວ່າຄົນຕ່າງຊາດຈະພົ້ນ

ໄດ້. ແຕ່ວ່າ, ເປໂຕເຂ້ົາໃຈວ່າໃຜກໍຕາມໃນປະເທດໃດກໍຕາມຖ້າເປີດໂອກາດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາກໍສາມາດພົ້ນໄດ້ແລະຄວນ

ຈະໄດ້ພົ້ນ. ຄວາມຄິດຢ່າງນ້ີມ ັນຮ້າຍແຮງເກີນໄປໃນເວລານ້ັນແລະໃນສັງຄົມນ້ັນ; ຄວາມຈິງແລ້ວ, ເມື່ອເປໂຕໄດ້ກັບ

ຄືນມາກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ເພ ິ່ນໄດ້ຖືກເອ້ີນມາສອບຖາມໃນການນໍາເອົາຂ່າວດີກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຄຣິດໄປສູ່ເຮືອນຂອງ

ຄົນຕ່າງຊາດ!

ເປໂຕໄດ້ຈົບຄວາມເວົ້າຂອງເພິ່ນດ້ວຍຄວາມຄິດທ່ີເປັນຂະບວນການຂອງການປ່ຽນແປງວ່າ: ພຣະເຢຊູ,

ìເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທຸກຄົນ.î ຈ່ົງພິຈາຣະນາໃນຂ້ໍນ້ີ: ຂນະທ່ີພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງມະນຸດທຸກຄົນ,

ມະນຸດທຸກຄົນຖ້າຢາກພົ້ນຕ້ອງເຊ່ືອພຣະເຢຊູ. ຂນະທ່ີພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍສເມີ

ກັນໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແລະຂນະທ່ີພວກເຮົາສເມກັີນໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາຄວນ

ຈະສເມກັີນໃນສາຍຕາຂອງກັນແລະກັນ. ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການພຣະເຢຊູຢ່າງສເມີກັນ, ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາທຸກຄົນກໍ

ສເມກັີນ. ແຕ່ວ່າ, ນ້ັນບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຄືກັນທຸກຢ່າງ. ຫຼາຍໆຜິວພັນຕ່າງກັນແລະຫຼາຍໆສັງຄົມກໍຕ່າງກັນ

ແລະດ້ວຍເຫດນ້ັນຈ່ຶງເປັນທາງເຮັດໃຫ້ເກີດການຈໍາແນກກັນເກີດຂ້ຶນ.

ຂ້າພະເຈ້ົາເຊ່ືອວ່າຂນະທ່ີພວກເຮ ົາໄດ້ຍອມຮັບຄົນທ່ີແຕກຕ່າງຈາກເຮົາ, ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາໄດ້ກາຍເປັນ

ບ່ອນຮັບເອົາຄົນທ່ີມຄີວາມແຕກຕ່າງ. ແຕ່ວ່າ, ຍັງບ່ໍພຽງພເໍທ່ືອ ຖ້າເຮົາພຽງແຕ່ຮັບເອົາຄົນທ່ີແຕກຕ່າງ; ພວກເຮົາຕ້ອງ
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ຍ່ືນມືຫາເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາ. ໃນປ້ຶມຂອງຕັມແລະແຊມ ເຣນເນີ ທ່ີມີຊ່ືວ່າ Essential Church, ໄດ້ເວົ້າເຣ່ືອງໂບດທ່ີ

ຍ່ືນມືຫາກຸ່ມຂອງນັກຂ່ີສະເກັດ ທ່ີຢູ່ກົງກັນຂ້າມທາງຕ່ໍໜ້າໂບດ. ພວກເຂົານຸ່ງເຄ່ືອງສີດໍາແລະເຈາະໃສ່ຕ້າງທ່ົວຮ່າງ

ກາຍຂອງພວກເຂົາ, ພວກເດັກເຫຼົ່ານ້ີມີຄວາມແຕກຕ່າງ. ແຕ່ວ່າ, ສະມາຊິກຜູ້ນ່ຶງຂອງໂບດນ້ັນໄດ້ໄປຜູກມິດເປັນ

ເພ່ືອນກັບພວກເຂົາ. ຍິງຜູ້ນ້ັນໄດ້ວາງແຜນກັບໂບດໃຫ້ມກີານກະທໍາຮ່ວມກັບພວກເຂົາ, ແລະໄດ້ເຊ້ືອເຊີນພວກເຂົາ

ໄປເຮ ືອນຂອງນາງດ້ວຍ. ສຸດທ້າຍມາ, ນັກຂ່ີສະເກັດທັງຫຼາຍກໍໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນມາໂບດນ້ັນ.

ບົດຮຽນຊວີດິ

ທ່ານຮູ້ບ່ໍວ່າຄຸນສົມບັດຂອງພຣະເຈ້ົາຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຜິດ? ພຣະອົງແມນ່ມາດຕະຖານ

ຂອງການປະພຶດພວກເຮົາ. ພຣະທັມລະບຽບພວກເລວີ 11:45 ເວົ້າວ່າທ່ານຕ້ອງ,ìບໍຣິສຸດເພາະຝ່າຍເຮົາບໍຣິສຸດ,î

ແລະມັດທາຍ 5:48 ເວົ້າວ່າ, ìເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງຫຼາຍຕ້ອງເປັນຄົນບໍຣິສຸດ ເໝືອນຢ່າງພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງສະ

ຖິດຢູ່ໃນສວັນຊົງເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ.î ສະນ້ັນ, ຂນະທ່ີພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຈໍາແນກ, ພວກເຮົາຕ້ອງບ່ໍມີການຈໍາແນກໃນທຸກໆ ກໍ

ຣະນີ. ແຕ່ກໍໜ້າເສັຽດາຍ, ເນ່ືອງຈາກພວກຂະບວນການຊອກຫາສິດທິໃນສັງຄົມແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການເມືອງ,

ການຈໍາແນກທ່ີໄດ້ເຊ່ືອງຊ້ອນໄວນ້ັ້ນໄດ້ຖືກນໍາມາເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ. ແຕ່ວ່າ, ພວກເຮົາຕ້ອງຈໍາໄວວ້່າໃນ

ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ìລາວຄຶດແບບໃດລາວກໍເປັນຄົນແບບນ້ັນ...î (ສຸພາສິດ 23:7).

ພວກເຮົາສາມາດຫຼີກໜີຈາກໂສ້ຂອງການຈໍາແນກທ່ີປິດບັງຫົວໃຈຫຼືຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງໃດ?

 ພວກເຮົາຕ້ອງເບ່ິງໄປດົນໆຕ່ໍການຄາດເດົາໄວ້ກ່ອນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄົນອ່ືນ. ຄ ົນປະເພດໃດທ່ີຂ້ອຍ

ຫຼີກເວັ້ນເພາະວ່າສີຂອງເນ້ືອໜັງຫຼເືບ້ືອງຫຼັງກຸ່ມຊົນຂອງພວກເຂົາ? ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າ ìດີກວ່າພວກເຂົາî ເພາະ

ວ່າເຊ້ືອຊາດຂອງຂ້ອຍ, ລາຍໄດ້ຂອງຂ້ອຍ, ຫຼກຸ່ືມເພື່ອນບ້ານຂອງຂ້ອຍ?

 ພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງສາຍສໍາພັນກັບຄົນໃນໂບດ ຫຼືໃນຄຸ້ມເພືອ່ນບ້ານຂອງພວກເຮົາຜູ້ທ່ີແຕກຕ່າງຈາກພວກ

ເຮົາ. ຖ້າວ່າທ່ານເປັນຄົນຜິວດໍາ, ກໍໃຫເ້ຊີນຄອບຄົວຄົນຜິວຂາວໄປກິນເຂ້ົາທ່ຽງນໍາກັນ. ເຫດຜົນອັນນ່ຶງກໍ

ເພື່ອສ້າງຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດແຫ່ງຄວາມສຸກສະບາຍຂອງເຮົາ. ຈ່ົງຈໍາໄວວ້່າ,

ຄວາມຮູ້ສຶກມານໍາຫລັງການກະທໍາ.

 ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າວ່າ, ìທ່ານຈ່ົງໄປ...ເຮັດໃຫຄົ້ນທຸກຊາດເປັນລູກສິດ.î ມຄົີນມາຈາກຫຼາຍໆປະເທດໄດ້ມາ

ສ້າງຊີວິດໃໝທ່ີ່ສະຫະຣັດອະເມຣິກາ. ພວກເຮົາຕ້ອງເບ່ິງອ້ອມຮອບຄຸ້ມເຂດຂອງພວກເຮົາແລະສືບຖາມວ່າ,

ìບ່ອນໃດທ່ີໂບດຂອງພວກເຮົາສາມາດໄປເປັນເພື່ອນກັບຄົນປະເທດນ້ັນໆ.

ອຸປຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA
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ນຂອງເມືອງແ
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ງຂວັນຂອງນາ
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ມພີນີ້ພວກເຮົາ
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າຈະຄົ້ນພົບວາ່
ມຊ່ວຍເຫືຼອ. 
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ນໂຮງຮຽນ
29 ມ ົກຣາ 20

 
າມກາງສັງຄົ

 
5:7-11; 24:

ທ່ານໄດຢ້່າງໃ
ຈ້ົາທີ່ສົມສ່ວນມ
ອງພຣະອົງ. ບົ
ອບພວກເຮົາ.

າເປັນຊຶ່ງສັງຄົມ

ວາມໂລບເປັນ
ງ-ສ່ິງທີ່ພວກເຮົ
ວທັງໂລກນີ້ແລ
ຂອງສະຖານະກ
ກຈົນແທ້-ທີ່ພວ
ງທີ່ພຣະເຈົ້າເຫັ
ຕາ. 
ງໂຮງຮຽນຊ້ັນຕ
ນາງໄດ້ຕັດສິນ
ສໂກ. ຫຼັງຈາກ
ມກັບອົງການຊ່
ຕົວຂຶ້ນເປັນຈໍານ
ກ. 
ນຂອງພຣະເຈ້ົ
າ    ມີພຣະບັນ
 

ສຶກສາພຣະ

ນວັນອາທິດ
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ໃດ  
ມີຄວາມໝາຍ
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ມຂອງພວກເຮົ

ສິ່ງງ່າຍຂຶ້ນ.  ກ
ຮາົຕ້ອງການ-ແ
ລະແມ້ກະທັ້ງໃ
ການຕ່າງໆ. ກ
ວກເຮົາສາມາດ
ຫັນເຂົາເຈ້ົາແລ

ຕຽມອະນຸບານ
ນໃຈຊອກຫາທຶ
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ນວນ  33,624

ຈ້ົາຕ້ອງເປັນຜູ້
ນຊາສາມຂໍ້ທີ່ຈ
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ຍວ່າພວກເຮົາຕ
າດຊ່ວຍໃຫທາ່

ຮາົໄດ້ເມີນເສຍີ

ການເປັນນັກໃ
ແລະສ່ວນຫຼາຍ
ໃນສະຫະຣັດອ
ການເພີ້ມຈໍານ
ດຊ່ວຍໄດ້ດ້ວຍ
ລະກະທໍາຕໍ່ເຂົ

ນໃຫ້ເຮັດໂຄງກ
ທຶນຊັບຈໍານວນ
ະປ໊ອງເປ່ົາແລ
ໆທ່ີສະມັກເພີ້ມ
4 ໂດລາ,      

ຊ່ວຍພວກທ່ີຕ້
ຈະຊ່ວຍພວກ

ຕ້ອງໄປແລະດ
ານມີສ່ວນເຂາ

ຍ. 

ໃຊ້ຈ່າຍທ່ີແຜ່ຫຼ
ຍພວກເຮົາບໍ່ໄ
ອະເມຣິກາເອງ
ວນຂອງພວກ
ຍ.      ບົດຮຽນ
ົາເຈ້ົາດ້ວຍຄວ

ການບໍຣິການຮັ
ນ 1000 ໂດລາ
ະຂຽນໜັງສືຫ
ມໃຫ້ເທ່ົາຕົວຈ

    ຊຶ່ງສາມາດຊື້

ຕ້ອງການຄວາ
ເຮົາໃຫ້ເດີນກ້

ດໍາເນີນຕາມ
າພົວພັນຫຼາຍ

ຫາຼຍຂອງອະ
ໄດ້ເບ່ິງຄວາມ
ງ, ກໍມີຫຼາຍໆ
ກວ່າງງານເຮັດ
ນນີ້ຈະນໍາພາ
ວາມເອື້ອເຟ້ືອ

ຮບັໃຊ້. ເມ່ືອ
າເພ່ືອຖວາຍ 
າພວກໝູ່ຊັ້ນ
າກທຶນຊັບທ່ີ
ຊ້ືອາຫານໄດ້ 

ມຊ່ວຍເຫືຼອ. 
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1. ແບງ່ປນັໃຫ້ຢາ່ງບໍຂ່ີຖ້ີ ່ (ພຣະບນັຍດັສອງ 15:7-11) 
 ໂມເຊໄດ້ເລ້ີມຕົ້ນດ້ວຍບ່ອນທີ່ລິເລ້ີມຫືຼບ່ອນຈົບຂອງຄວາມຂີ້ຖີ່ຂອງພວກເຮົາ:  ກໍດ້ວຍກິຣິຍາຂອງພວກເຮົາ 
ນັ້ນເອງ. ພຣະເຈົ້າກ່າວວ່າພວກເຮົາບ່ໍຄວນຈະໃຫ້ໃຈແຂງກະດ້າງຫຼືກໍາກໍ່າປັ້ນໃສ່ຄົນທ່ີມີຄວາມຈໍາເປັນ.  “ໃຈແຂງກະ 

ດ້າງ” ແປມາຈາກຄໍາເວົ້າທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າຈິດໃຈທີ່ເວົ້າຍາກຫຼືດື້ດຶງຕໍ່ບາງຄົນ. ຄວາມໝາຍກຄືໍວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ຕໍ່ສູ້
ກັບຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີຢາກຊ່ວຍຄົນທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ.    “ກໍາກໍ່າປ້ັນ” ວາດພາບເອົາຄົນທ່ີຫຶງຫວງເງິນຂອງລາວຈົນໝດົຊີ 

ວິດ. ແທນທີ່ຈະເປັນດັ່ງນ້ັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງແບມືຂອງພວກເຮົາອອກແລະເອົາໃຫຢ້່າງບໍ່ຂ້ີຖີ່. 
 ໃນຂໍ້ທີ 9 ທ່ານໂມເຊໄດ້ກ່າວເຖິງປີຂອງການຍົກເລີກໜ້ີສິນ. ອີງຕາມພຣະຄໍາພຣະບັນຍັດສອງ 15:1, ທຸກໆ
ເຈັດປີຄົນຕ້ອງຍົກໂທດໃຫເ້ພ່ືອນບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາຜູ້ທ່ີຕິດໜ້ີຕົນ.   ພຣະເຈົ້າບໍ່ປະສົງໃຫ້ຄົນເປັນຂ້າທາດດວຍໜ້ີສິນ. 

ເຫັນໄດຢ່້າງແຈ່ມແຈ້ງແລ້ວວ່າ, ຖ້າເຈັດປີນັ້ນໃກ້ຈະມາເຖິງ,    ມັນຈະບໍ່ເປັນຜົນດີທ່ີຈະໃຫ້ຄົນອື່ນຢືມເງິນ, ຂນະກ່ອນ 

ທີ່ເພ່ືອນບ້ານຈະມີໂອກາດຈ່າຍຄືນໃຫ້, ແລ້ວໜ້ີສິນນ້ັນກໍຈະຖືກຍົກເລີກໃຫ້. ດັ່ງນັ້ນທ່ານໂມເຊຈຶ່ງໄດ້ເຕືອນໃຫ້ຄົນເຮົາ
ບໍ່ຄວນຂີ້ຖີ່ແຕ່ໃຫ້ຊ່ວຍເຫືຼອກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະກູ້ເອົາເງິນນັ້ນຄືນກໍຕາມ. “ຖ້າທ່ານຫາກຂີ້ຖີ່,” ທ່ານ
ໂມເຊໄດ້ສອນວ່າ, “ທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ.” ແຕ່ວ່າຖ້າທ່ານຫາກເອົາໃຫ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ. 

ມັນບໍ່ຜິດຫຍັງດອກທ່ີຈະມີອາຊີບໃນການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນເພ່ືອເອົາກໍາໄລ;  ແຕ່ວ່າ,  ໃນຖານະສ່ວນບຸກຄົນພວກເຮົາ
ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ເອົາໃຫ້ຂນະທ່ີພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ເອົາໃຫ້.     “ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກໂລກໃນທາງນີ້:ພຣະອົງປະ 
ທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ” (ໂຢຮັນ 3:16). ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ເຕືອນຕໍ່ການເປັນຄົນຂ້ີຖີ່ອີກດ້ວຍ. “ຖ້າຜູ້ໃດຈະຂໍ
ນໍາທ່ານກໍຈ່ົງໃຫ້ ຢ່າປິ່ນຫັຼງໃສ່ຜູ້ທີ່ຢາກຢືມຈາກທ່ານ”(ມັດທາຍ 5:42). ຄວາມຈິງແລ້ວ, ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ກ່າວຕ່ໍໄປອີກ
ວ່າ, “ຖ້າທ່ານທັງຫຼາຍໃຫຢ້ືມແກ່ຜູ້ທ່ີທ່ານຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄືນ   ກໍຈະຊົງນັບວ່າເປັນຄຸນອັນໃດແກ່ທ່ານ ເຖິງແມ່ນຄົນ
ບາບກໍຍັງໃຫ້ຄົນບາບຢືມໂດຍຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄືນທ່ໍກັນ” (ລູກາ 6:34). 

ໃນປຶ້ມທີ່ມີຊື່ວ່າ ຫົວຮຸນແຮງ, ດາວິດ ພແລັດທ໌   ໄດ້ບອກກ່ຽວກັບຜົວເມັຽຄູ່ນຶ່ງໃນໂບດຂອງລາວທີ່ໄດຕ້ອບຕໍ່ການ
ຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຢຊູໃຫເ້ປັນຜູ້ເອົາໃຫ້.   ພວກເຂົາເຈ້ົາເກັບທ້ອນຂອງຫຼີ້ນຫຼາຍຢ່າງ,   ເຄື່ອງກະປ໊ອງ,   ໂທຣະທັດ,  

ເຄື່ອງອັດໜັງ, ເຄື່ອງນຸ່ງຕ່າງໆ, ແລະເງິນຫຼາຍຮ້ອຍໂດລາແລະກໍໄດ້ລົງໄປທ່ີໜ່ວຍໂຄງການຕ່າງໆ.  ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້
ອະທິຖານ, ແລະຫຼັງຈາກນ້ັນພວກເຂົາເຈ້ົາກໍໄດ້ເລີ້ມເຄາະປະຕູເຮືອນ. ເບິ່ງເໝືອນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພາພວກເຂົາເຈ້ົາ
ໃຫ້ພົບກັບຄົນທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕາມຈໍານວນທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາສາມາດເອົາໃຫ້.     ຊາຍຜູ້ນຶ່ງໄດ້ເວົ້າວ່າ, “ຂ້ອຍກໍຮ້ອນ 

ຮົນຕ່ໍສິ່ງນີ້ ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ໄປເຖິງເຮືອນແລະກໍຍັງມີຫຼາຍໆຢ່າງທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາອອກໄປແຈກຢາຍ.” 

 ພຣະເຈົ້າຄາດຫວັງໃຫພ້ວກເຮົາຮຽນກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນອ້ອມຮອບພວກເຮົາ. ແຕ່ວ່າພຣະອົງຍັງຫວັງວ່າ
ພວກເຮົາຈະເອົາໃຫ້ຢ່າງບໍ່ຂີ້ຖ່ີ-ເໝືອນດັ່ງພຣະອົງໄດ້ປະທານແກ່ພວກເຮົາ.  ການເອົາໃຫ້ຢ່າງບໍ່ຂີ້ຖ່ີເຮັດໃຫ້ພຣະບັນ 

ຍັດຂອງພຣະເຈົ້າຄົບເຕັມແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄ້າຍຄືກັບພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ. 

 
2. ກະທາໍດວ້ຍກຽດສກັສ ີ(ພຣະບນັຍດັສອງ 24:10-15) 

 ບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາໃນວັນທີ 15, ພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ມະນຸດທັງປວງ,  ດັ່ງນັ້ນມະນຸດ
ຈ່ຶງມີຄຸນຄ່າ. ຄວາມຈິງອັນນີ້ໄດ້ໜູນຫຼັງຄໍາສັ່ງຂອງໂມເຊໃຫກ້ະທໍາຕໍ່ຄົນທີ່ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍກຽດສັກສີ.      ໃນ
ສມັຍຂອງທ່ານໂມເຊ, ຄົນສ່ວນຫຼາຍນຸ່ງເສື້ອຫ່ຼາມທີ່ມີແຂນໄວ້ຂ້າງໃນແລະຂ້າງນອກແມ່ນປົກດ້ວຍຜ້າຄຸມ;    ຜ້າຄຸມ 

ແມ່ນສໍາລັບເຮັດໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແລະສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນຜ້າຫົ່ມຂອງຜູ້ນັ້ນຍາມມ້ືຄືນ.  ເພາະວ່າຜ້າຄຸມແມ່ນມີຄວາມ
ສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມອົບອຸ່ນ, ສ່ວນຫຼາຍມັນຈ່ຶງໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນເຄື່ອງຄໍ້າປະກັນສໍາລັບຂອງກູ້ຢືມ. ທ່ານໂມເຊໄດ້ເຕືອນ
ພວກເຈ້ົາໜ້ີທີ່ຮັ່ງມີບໍ່ໃຫເ້ຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງພວກທີ່ຢືມເພ່ືອໄປເກັບເອົາຂອງປະກັນ. ເຈ້ົາໜີ້ນ້ັນຕ້ອງສະແດງຄວາມ
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ນັບຖືລໍຖ້າຢູ່ນອກເພື່ອຜູ້ຢືມຈະນໍາອອກມາໃຫ້ຂ້າງນອກແກ່ຕົນ. ຜູ້ຢືມທ່ີເປັນຄົນທຸກຍາກກໍຍັງຕ້ອງການຜ້າຄຸມນ້ັນຄືນ
ສໍາລັບຄືນນັ້ນເພື່ອຈະມີຄວາມອົບອຸ່ນເວລາລາວນອນດ້ວຍ.  

 ບາງຄົນກໍບ່ໍນັບຖືຄົນພວກທີ່ເຂົາຊ່ວຍ.  ບາງຄັ້ງ, ໃນຄວາມຊັງຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຫ່າງອອກຈາກ
ບາງຄົນຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ, ພວກເຮົາພຽງແຕຍ່ືນເງິນຫືຼອາຫານໃຫ້ເພ່ືອຢາກຈະໜີໄປຈາກຄົນນນ
ຢ່າງຮີບດ່ວນ. ທ່ານຄິດວ່າມັນຈະເປັນການນັບຖືກວ ່າບໍ່ຖ້າພວກເຮົາໄດ້ມີການໂອ້ລົມກັບຄົນນັ້ນຈັກໜ້ອຍນຶ່ງ,  ຄືຖາມ
ຊື່ຂອງລາວ, ລາວມາຈາກໃສ, ແລະລາວຢູ່ທ່ີໃດ? ແທນທີ່ຈະເອົາແຕ່ເງິນໃຫ້ລາວເພ່ືອຊື້ອາຫານທ່ີແມັກດາໂນ,  ພວກ
ເຮົາອາດຈະພາລາວໄປທີ່ນັ້ນແລະກິນຊຸມກັບລາວ. ໃນທາງນີ້, ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຝ່າຍເນື້ອໜັງຂອງຜູ້ນັ້ນແຕ່ຍັງຊ່ວຍຝ່າຍ
ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລາວອີກດ້ວຍ.  

 ໃນຂໍ້ 14 ແລະ 15 ທ່ານໂມເຊໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບການເອົາປຽບຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ພວກເຮົາ. ໃນໂຮງຮຽນພຣະ 

ຄັມພີ, ນັກຮຽນສ່ວນຫຼາຍເຮັດວຽກຕັດຫຍ້າຫຼືທໍາຄວາມສະອາດບ້ານສໍາລັບຄຸ້ມບ້ານໃກ້ໂຮງຮຽນນັ້ນ.  ຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດ
ວຽກ 30 ຊົ່ວໂມງຕ່ໍອາທິດໃນການເບິ່ງແຍງບົວລະບັດເຮືອພະລັງດ່ວນ 50 ສອກ!   ຄ່າຈ້າງສໍາລັບງານພິເສດໃນສມັຍ
ນັ້ນແມ່ນ 7 ຫາ 8 ໂດລາຕ່ໍຊົ່ວໂມງ. ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງພຽງ 6 ໂດລາ. ເມື່ອລາວໄປຕໍ່ວ່າກັບຫົວໜ້າ
ໃຫ້ເພີ້ມເງິນໃຫເ້ທົ່າກັບຄົນອື່ນໆ, ທໍາອິດ, ຫົວໜ້າຂອງລາວກໍໄດ້ປະຕິເສດ. ລາວບອກວ່າ “ຍັງມີນັກຮຽນອີກຫຼວງຫຼາຍ
ທີ່ຈະຮັບເຮັດວຽກນັ້ນ.”  ຄວາມຈິງແລ້ວ, ແມ່ນບ່ໍມີຜູ້ໃດດອກ, ແລະສຸດທ້າຍຫົວໜ້າເພ່ືອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຕົກລົງ 
ເຫັນພ້ອມນໍາ. 
 ນາຍຈ້າງທ່ີເປັນຄຣິສຕຽນຄວນຈະຍຸດຕິທັມຢູ່ສເມີ, ການຈ່າຍຄ່າແຮງງານຂອງພະນັກງານກໍໃຫ້ມັນຍຸດຕິທັມ
ກັບຄົນອື່ນໆທີ່ເຂົາຈ່າຍກັນໃນວຽກທ່ີຄ້າຍຄກືັນ. ແລະພວກເຂົາເຈ້ົາຄວນຈະຈ່າຍຄ່າແຮງງານນັ້ນຕົງຕາມເວລາແທ້ໆ. 

ບາງຄັ້ງມີຫຼາຍໆໂບດບໍ່ຄ່ອຍຫົວຊາກ່ຽວເຣື່ອງການຈ່າຍນີ້ເພາະວ່າພວກກັມມະການການເງິນຂອງເຂົາເຈ້ົາແມ່ນພວກ
ທີ່ອາສາສມັກ. ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດເມ່ືອເງິນຄ່າແຮງງານຂອງທ່ານຫາກໄດ້ຊ້າໂດຍຕລອດ? 

 ອີກບ່ອນນຶ່ງທ່ີພວກຄຣິສຕຽນຕ້ອງລະວັງແມ່ນການໃຫເ້ງິນເພີ້ມຄ່າບໍຣິການພິເສດໃນຮ້ານອາຫານ.    ຂ້າພະ
ເຈ້ົາໄດ້ຍິນຈາກສະມາຊິກຫຼາຍຄົນໃນໂບດທີ່ຮັບໃຊໃ້ນໂຕະທີ່ພວກຄຣິສຕຽນໄດ້ນ່ັງກິນນ້ັນ   ແມ່ນໃຫ້ທິບໜ້ອຍທີ່ສຸດ. 

ໃນອະເມຣິກາ, ພວກຜູ້ຮັບໃຊຊ້າຍຍິງໃນຮ້ານອາຫານແມ່ນຄວນຈະໄດ້ທິບ 15 ຫາ 20 ເປີເຊັນ. 

 ເມ່ືອພວກເຮົາບໍ່ປະຕິບັດຕ່ໍຄົນດ້ວຍກຽດສັກສີ, ພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນທີ່ບ່ໍຄ້າຍຄືກັບພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາຕ້ອງ
ຊອກຫາໂອກາດທີ່ຈະແບ່ງປັນພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ    ກັບພວກຄົນທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນອ້ອມຂ້າງ
ພວກເຮົາ. ພຣະເຈົ້າປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນຜູ້ມີສ່ວນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນໆ. 

 

3. ປກົປອ້ງຮັກສາດ້ວຍຄວາມເມດຕາ (ພຣະບນັຍດັສອງ 24:17-18)  

ພວກເປັນໝ້າຍ, ພວກເດັກກ ໍາພ້າ,    ແລະພວກຄົນຕ່າງຖ່ິນແມ່ນພວກທີ່ຖືກເບ່ິງຂ້າມໃນສມັຍບ ູຮານຂອງປະ
ເທດອິສຣາເອນ, ເພາະບໍ່ມີຜູ້ໃດທ່ີຈະຢືນປ້ອງກັນພວກເຂົາເຈ້ົາ. ເນື່ອງຈາກເຫດນັ້ນ, ໂດຍຜ່ານໂມເຊພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນ 

ຊາວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖືກຄຸ້ມຄອງປ້ອງກັນດ້ວຍຄວາມເມດຕາ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ພຣະອົງໄດ້ເຕືອນພວກເຈົ້າໜີ້ບໍ່ໃຫເ້ອົາ
ຂອງມັດຈໍາຈາກພວກເປັນໝ ້າຍ. ການສະແດງຄວາມເມດຕາກະຣຸນາແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອພວກທີ່ຕ້ອງການ.   ສໍາລັບ 

ຊາວອິສຣາເອນສ່ວນຕົວບຸກຄົນທ່ີຈະເປັນຜູ້ທ່ຽງທັມແລະເປັນປໂຍດແມ່ນຍັງບ່ໍພຽງພໍ; ລາວຍັງຈະຕ້ອງມາເປັນຜູ້ຊ່ວຍ
ກູ້ພັຍຕໍ່ພວກທີ່ຖືກຂົ່ມເຫັງໂດຍພວກບໍ່ເປັນທັມ. ເຫດຜົນນັ້ນກໍຄື, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍກູ້ພັຍພວກອິສຣາເອນທີ່ໄດ້ຖືກກົດ
ຂີ່ເປັນຂ້າທາດໃນປະເທດອີຢິບ. ເມ່ືອພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທໍາຕໍ່ເຂົາເຈ້ົາ, ເຂົາເຈາກໍຕ້ອງເຮັດຕ່ໍຄົນອື່ນໆດ້ວຍ. 

 ທ່ານໄດ້ສັງເກດເຫັນບາງຄົນທີ່ພະຍາຍາມຢາກເປັນນາຍໃນທີ່ທໍາງານ  ແລະຫັຼງຈາກນັ້ນກໍພະຍາຍາມກໍ່ສ້າງ
ໃຫ້ຕົນເອງມີກ່ິນເໝັນບ່ໍ? ບາງຄັ້ງພວກເຂົາກໍທໍາລາຍຕົວເອງ. ສ່ວນຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າ, ພວກເຂົາຕັ້ງຕົວຕໍ່ສູກ້ັບພວກທ່ີເຮັດ
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ວຽກໃຫ້ພວກເຂົາ,   ຊອກທາງເຮັດໃຫຊີ້ວິດພວກເຂົາຫຍຸ້ງຍາກຂ້ຶນແລະບາງຄັ້ງກໍພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຖືກໄລ່
ອອກຈາກການ. ພວກຄົນຕ່າງດ້າວແລະພວກທີ່ໄດ້ຄ່າຈ້າງຕໍ່າສຸດແມ່ນງ່າຍທ່ີຈະເປັນເຫຍື່ອຂອງພວກຄົນເຫ່ົຼານ້ີ.  ໄພ່
ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຄວນຈະລຸກຂ້ຶນແລະຊ່ວຍພວກຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບເຂົາເຈ້ົາຜູ້ທ່ີຕົກເປັນເຫຍື່ອ. 

 ສະມາຊິກໃນໂບດຜູ້ນ່ຶງບອກຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບເພື່ອນຮ່ວມງານທ່ີຍັງອີກປະມານສອງປີກໍຈະອອກກິນເບັ້ຽບໍາ 
ນານແລ້ວເມ່ືອລາວຖືກໝາຍຕົວໂດຍຜູ້ບໍຣິຫານທ່ີມີປະຫວັດຢ່າງບໍ່ຍຸດຕິທັມ.     ຍິງຜູ້ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຊາຍຜູ້ນີ້
ຖ້ວມລົ້ນດ້ວຍບັນຫາແລະຍັງພິກປີ້ນຄວາມ ຈົນເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງເສັຽງານແລະເສັຽເບ້ັຽບໍານານໄປ.  ພວກເພ່ືອນຮ່ວມ
ງານຂອງລາວ, ຄຣິສຕຽນທັງໝົດ, ກໍພາກັນຊ່ວຍເຫຼືອ. ຫຼາຍຄົນກໍໄດຊ່້ວຍລາວເຮັດວຽກທ່ີເຫຼືອຄ້າງຢູ່ໃຫ້ທັນເວລາ. ຜູ້ 
ບໍຣິຫານອີກຄົນນຶ່ງກໍໃຫກ້ານສນັບສນ ຸນລາວ.  ແລະຜູ້ບໍຣິຫານອີກສອງຄົນກໍໄປເວົ້າກັບຜູ້ບໍຣິຫານທີ່ບໍ່ທ່ຽງທັມໃຫເ້ວົ້າ
ກັບຫົວໜ້າຂອງລາວ. ຜົນສຸດທ້າຍກໍຄືຊາຍຄົນນັ້ນຍ ັງໄດ້ວຽກງານນັ້ນຢູ່. ແລະເມື່ອເຖິງເວລາໄດ້ອອກກິນເບັ້ຽບໍານານ 

ກໍໄດ້ຜົນປໂຍດຄົບເຕັມທຸກຢ່າງ,    ລາວແລະພວກເພື່ອນຂອງລາວໄດ້ພາກັນໄປກິນເຂົ້າເພື່ອສລອງວິຊາອາຊີບຂອງ 
ລາວແລະຊັຍຊະນະຂອງເຂົາເຈ້ົາຕໍ່ຄວາມບ່ໍເປັນທັມ. ອັນນ້ັນແມ່ນຂ່າວດີ. ຂ່າວບ່ໍດີນັ້ນກໍຄືຜູ້ບໍຣິຫານທີ່ບໍ່ທ່ຽງທັມຍັງຢູ່
ໃນຕໍາແໜ່ງມີອໍານາດຢູ່, ດັ່ງນ້ັນບໍ່ໜ້າສົງສ ັຍເລີຍວາລາວຕ້ອງຕັ້ງເປ້ົາໃສຄ່ົນອ່ືນອີກ. 

 ຄຣິສຕຽນຕ້ອງຈຄໍາຂອງ ເອັດມັນ ເບີກ ໄວ້ “ຄວາມຈໍາເປັນທັງໝົດສໍາລັບການມີຊັຍເໜືອຄວາມຊ່ົວຮ້າຍນນ
ແມ່ນພວກຄົນດີທັງປວງບໍ່ຕ້ອງເຮັດອັນໃດເລີຍ.” ພວກເຮົາຕ້ອງຢືນຂຶ້ນປ້ອງກັນພວກຄົນທີ່ຖືກຂົ່ມເຫັງຢູ່ທ່ີບ້ານເຮືອນ
ຫຼືຢູ່ທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກທໍາງານ. 

 
ບົດຮຽນຊີວິດ 

 ພວກເຮົາອາສຍັຢູ່ໃນສັງຄົມທ່ີເຫັນແກ່ຕົນເອງ.     ແມ່ນຫຍັງກໍຕາມທ່ີເຮັດໃຫ້ເຮົາລ່ືນໝູ່ໄດ້ເຫັນວ່າດີຂນະທີ່
ແມ່ນຫຍັງກໍຕາມທ່ີຖວງດຶງພວກເຮົາຈາກການໄດ້ລື່ນໝູ່ນັ້ນມັນເຫັນເປັນສິ່ງບໍ່ດີ. ຖ້າວ່າຂ້ອຍຕ້ອງເດີນເໜືອຄົນຫືຼບໍ່ໃສ່
ໃຈຕໍ່ຄວາມຈໍາເປັນຂອງຄົນເພ່ືອຈະໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການ, ນັ້ນແມ່ນໃຊ້ການໄດ້. 
 ພວກເຮົາຈະແກ້ໄຂຕໍ່ຄວາມຈໍາເປັນຂອງຄົນຊຶ່ງສັງຄົມບ່ໍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໄດ້ຢ່າງໃດ? 

 ພວກເຮົາສາມາດເອົາໃຫຢ່້າງບ່ໍຂີ້ຖີ່ຕໍ່ຜູທີ່ຂໍ. ຂ້າພະເຈົ້າມີເພື່ອນຜູ້ນຶ່ງຊຶ່ງລາວໄດ້ຕຽມຖົງຂອງຕ້ອນໄວ້ໃນຣົດ
ເພື່ອແຈກໃຫ້ແກ່ພວກຄົນທ່ີຢືນຂໍເງິນຕາມແຈຫົນທາງ. ໃນຖົງນັ້ນມີຂອງສໍາລັບຫ້ອງສ້ວມ, ຂອງສໍາລັບການ
ເດີນທາງ, ແລະໃບໂຄສະນາຫລຸດລາຄາຂອງຮ້ານອາຫານດ່ວນຕ່າງໆ. 

 ພວກເຮົາສາມາດນັບຖືສັກສີຂອງຄົນທ່ີເຮົາຊ່ວຍຫຼືເປັນນາຍຈ້າງ. ພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດເໜືອຄວາມຄິດທີ່ວ່າ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຫຼືການຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ລູກຈ້າງວ່າເປັນແຕ່ພຽງໜ້າທີ່ຊ່ຶງພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດແຕ່
ພຽງເທົ່ານັ້ນແລະຄວນຈະເຫັນວາມັນເປັນໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງໃນຊີວິດຂອງຄົນ. 

 ພວກເຮົາສາມາດຢືນຂຶ້ນປົກປ້ອງພວກຄົນທ່ີຖືກຕ ີລ້ົມລົງໂດຍພວກນາຍຈ້າງ,    ພວກເພື່ອນບ້ານ,   ຫຼືຊີວິດ. 

ພຣະເຢຊູໄດກູ້້ພັຍພວກເຮົາອອກຈາກຄວາມຜິດບາບ, ຈາກຄວາມຕາຍ, ແລະນະຮົກ,    ດ່ັງນັ້ນພວກເຮົາມີ
ໂອກາດທ່ີຈະກູ້ພັຍຄົນຈາກການກົດຂີ່ທີ່ຜິດບາບຂອງຄົນອື່ນໆ. 

 

                  ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ໂກໂລຊາຍ

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ 

ຄວາມຊ່ັງຊາຂອງການເຕີບໃຫຍ່ໃນ

ຣະເຢຊູ. ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານ

ພື່ອຈະໄດ້ເພັ່ງເບ່ິງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມງຶດງໍ້

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບການເພັ່ງເບ່ິງ

ສງສວ່າງຂອງຄວາມເປັນຈິງນ້ັນ.

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ການເປັນຄຣິສຕຽນແມ່ນກ່ຽວກັບ

ານນະມັສການແລະການເຊ່ືອຟັງ. ພຣະອົງ

ຜດ ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫລ້ອດພົ້ນບາບ. ພຣະອົງ

ໍໃນທຸກສ່ິງ. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນ

ລະສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາໄວ້. ທັງ

ົງເປັນພຣະຜ້ ູຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນບາບແລະຊົງ

ຫຼາຍໆປີທ່ີຜ່ານມາມຫີຼາຍຄົນເຄີຍ

້ອມດ້ວຍດວງຕາເວັນໄດ້ໝູນວຽນອ້ອມ

ນເວລາທ່ີ ທ່ານຄອບເປີນີກັສ ໄດ້ຄ້ົນພົບ

ຼາຍຕ້ອງການຫຼຽວເຫັນທຸກໆສ່ິງທ່ີບ່ໍໄດ້

ຊີວິດຂອງຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອໝູນວຽນອ້ອມ

ກລຊ 1:17). ຄຣິສຕະຈັກໂກໂລຊາຍ

ປ ໂລຈ່ຶງໄດ້ໜູນໃຈໃຫຜ້້ ູທ່ີເຊ່ືອຮ້ ູສຶກວ່າ

. ເປນັຫຍງັຄວາມເຊືອ່ຈຶ່ງສໍາຄັນ:

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ5 ກມຸພາ 2012 (2-5-2012)

ໃຈກາງຂອງທກຸໆສິງ່

ຊາຍ 1:9-23

ໃນຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈ້ົາ ຕ້ອງຂ້ຶນກັບການເຕີບໃຫຍ່ໃນ

ທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເພີ້ມອີກວ່າພຣະຄຣິດເປັນຜ ູ ້ໃດແລະສ່ິງທ່ີພຣະອົງ

ຄວາມງຶດງໍອັ້ສຈັນ ແລະຂາບນ້ອມຕົວລົງຕ່ໍຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ

ເບ່ິງຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະຄຣິດ ແລ້ວເຫັນທຸກໆສ່ິງເພ ີ້ມ

ກັບການຮັບເອົາພຣະຄຣິດເປັນໃຈກາງ, ພຣະອົງເທ່ົານ້ັນທ່ີ

ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ, ຊົງເປັນຜູ້ສ້າງ, ຊົງເປັນເຈ້ົານາຍ,

ພຣະອົງຊົງຢ່ ູກ່ອນທຸກສ່ິງ, ຊົງເປັນຜ້ ູດຽວ, ຊົງຢ່ ູສູງສຸດ, ຊົງໝັ້ນຄົງ

ຄົນທັງຫຼາຍຢືນເພັ່ງເບ່ິງດ້ວຍຄວາມອັສຈັນໃນການເປັນຕົວ

ທັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ ເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມໝາຍໃນການທ່ີອ້າງ

ແລະຊົງເປັນເຈ້ົານາຍແຫ່ງຊີວິດ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ເຄີຍຄິດວ່າໂລກນີ ້ເປັນໃຈກາງຂອງຈັກກະວານ. ພວກເຂົາ

ອ້ອມໂລກຂອງຕົນ. ໃຫ້ພວກເຮົາວາດພາບເບ່ິງຄວາມຕ່ືນຕົກ

ພົບວ່າແມ່ນໜ່ວຍໂລກໄດ້ໝນູວຽນເດີນອ້ອມດວງຕາເວັນ.

ໄດ້ໝູນວຽນອ້ອມຮອບຕົວພວກເຂົາ.

ອ້ອມຮອບອົງພຣະຄຣິດ; ພຣະອົງຊົງເປັນຜ້ ູທ່ີດຶງຈ່ອງເອົາທຸກໆ

ຊາຍໄດ້ຮັບປະສົບການກັບບັນຫາກັບຜ້ ູເຊ່ືອຈອມປອມແລະຜ້ ູ

ວ່າໃຈກາງຂອງທຸກໆສ່ິງນ້ັນແມ່ນພຣະເຢຊູ.

ໂກໂລຊາຍ 1:9-12

ໃນຄວາມຮ້ ູກ່ຽວກັບ

ທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາ

ພຣະອົງ.

ມເຕີມເໜືອກວ່າໃນ

ນ້ັນທ່ີສົມຄວນທ່ີຈະຮັບ

, ແລະຊົງເປັນພຣະຜ້ ູ

ຊົງໝັ້ນຄົງ, ແລະຊົງພຽງ

ເປັນຕົວຕົນຂອງພຣະຄຣິດ

ທ່ີອ້າງເອົາພຣະອົງໃຫ້

ເຂົາໄດ້ຄິດວ່າທຸກໆສ່ິງ 

ຕົກໃຈຂອງພວກເຂົາ

. ປັດຈຸບັນນ້ີ ຄົນທັງ 

ທຸກໆສ່ິງໃຫ້ຢ່ ູນໍາກັນ 

ຜ້ ູສອນຜິດ; ອາຈານ
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ໃນເວລາທ່ີອາຈານໂປໂລຄິດເຖິງຜ້ ູເຊ່ືອໃນໂກໂລຊາຍທ່ານກໍໄດ້ອ້ອນວອນອະທິຖານເພື່ອພວກເຂົາ ທ່ານ 

ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາຢືນຢູ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງບ່ໍຫວັ່ນໄຫວຕ່ໍຄວາມເຫັນທ່ີຜິດຢ່ ູອ້ອມຮອບພວກເຂົາ. ຄວາມສອນຜິດນ້ີໄດ້ 

ສອນເຖິງຄວາມຮ ູ້ອັນສູງສ່ົງ, ຄວາມເຄ່ັງຄັດໃນການຢ່ ູກິນ, ຫຼຊືອກຫາປະຕິບັດການຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ໄດ້ພົບປະສົບການ

ທາງອາລົມທ່ີພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິຖານຂໍໃຫ້ພວກເຂົາພິຈາຣະນາຢ່າງລະມັດລະວັງໃນຄວາມ

ເຊ່ືອເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍນໍາໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ຫລາຍກວ່າປະສົບການທາງອາ

ລົມບາງຢ່າງ.

ອາຈານໂປໂລອ້ອນວອນອະທິຖານໃຫ້ພວກເຂົາ ìປະກອບເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮ ູ້ເຖິງນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະ 

ອົງî--ຢ່ ູໃນການນໍາພາຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຫລາຍກວ່າຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາເອງ. ທ່ານໄດ້ອະທິຖານໃນເມື່ອ

ພວກເຂົາຈະເຣີນໃຫຍ່ໃນຄວາມເຊ່ືອພວກເຂົາກໍຈະຖືກນໍາພາ ìໃນສັພປັນຍາແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈຊ່ຶງມາຈາກ ພຣະວິນ

ຍານ.î ທ່ານຮ້ ູວ່າການເຊ່ືອຂອງເຂົາກໍຈະສະແດງອອກຢ່ ູໃນນິສັຍແລະການກະທໍາ. ເປ້ົາໝາຍແລະຜົນຂອງ ການ

ເຕີບໃຫ່ຽທາງວິນຍານຂອງຊາວໂກໂລຊາຍກໍຄືເພື່ອພວກເຂົາຈະ ìໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງທ່ີຄວນຕ່ໍອົງພຣະຜ້ ູເປັນ ເຈ້ົາ.î

ໃນຂະນະທ່ີພວກເຂົາເອົາພຣະຄຣິດເປັນໃຈກາງໃນຫລັກຄວາມເຊ່ືອ ພວກເຂົາກໍເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍ ໂດຍບ່ໍ

ຕ້ອງອາສັຍການປະຕິບັດຕ່າງໆທາງຝ່າຍຮ່າງກາຍຈາກການແນະນໍາຂອງຜ້ ູສອນປອມຢູ່ໃນໂກໂລຊາຍ.

ຊາວຄຣິສຕຽນໃນຄຣິສຕະຈັກໂກໂລຊາຍທ່ີໃຫ້ຫລັກຄວາມເຊ່ືອເກີດຜົນສະທ້ອນໃນບຸກຄະລິກລັກສນະຂອງ

ເຂົາກໍເກີດຄວາມສໍາເຣັດຜົນໃນສອງເປ້ົາໝາຍ. ນ່ຶງ, ການເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາຈະໃຫ້ເກີດ ìຜົນໃນການດີທຸກຢ່າງ.î

ການດີເຫຼົ່ານ້ີບ່ໍແມ່ນຈາກການເຮັດເພື່ອໃຫ້ເຖິງຄວາມພົ້ນແຕ່ແມ່ນຜົນຮັບຈາກການຖືກຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ (ອຟຊ 2:8-10).

ຜົນນ້ັນກໍມີທັງຜົນຂອງພຣະວນິຍານ (ຄລຕ 5:22-23), ການຜລິດຜົນຂອງຜ້ ູເປັນພະຍານ (ຮຣ 13:15), ຫຼືການທໍາດີ 

ຕ່າງໆໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ. ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາສໍາຄັນເພາະພວກເຂົາໄດ້ເກີດຜົນໃນຊີວິດການເປັນຢ່ ູ

ສອງ, ຫຼັກຄວາມເຊ່ືອຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຕີບໃຫຍ່ ìແລະຈະເຣີນຂ້ຶນໃນຄວາມຮ້ ູເຖິງພຣະເຈ້ົາ.î ເຮົາຮ ູ້ຈັກ 

ພຣະເຈ້ົາຫຼາຍຂ້ຶນ--ບ່ໍແມ່ນຮ ູ້ກ່ຽວກັບພຣະອົງພໍເຜີນໆ ແຕ່ຮ້ ູຈັກໃກ້ຊິດດ້ວຍຕົວເອງເປັນສ່ວນຕົວ--ພວກເຮົາກໍສາມາດ 

ໃຊ້ຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຮົາໃຫ້ຖືກຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງຫຼາຍຂ້ຶນ.

ຄໍາອະທິຖານຂອງອາຈານໂປໂລເພື່ອຊາວໂກໂລຊາຍນ້ັນຫວັງວ່າຄວາມເຂ້ົາໃຈອັນຖືກຕ້ອງຂອງເຂົາ ແລະ 

ຄວາມຮ ູ້ໃນພຣະເຈ້ົາຈະເກີດຜົນໃນຊີວິດຂອງເຂົາ. ແຕ່ທ່ານໄດ້ຫວັງໃຫ້ເຂົາເກີດຜົນແບບໃດ? ໃນຂ້ໍ 11, ທ່ານໄດ້ 

ປະກາດວ່າໃນຂະນະທ່ີພວກເຂົາເຕີບໃຫຍ່ທາງຄວາມເຊ່ືອ  ພວກເຂົາກໍຈະມີ ìຄວາມອົດທົນແລະຄວາມໝັ່ນພຽນ.î

ພວກເຂົາຈະບ່ໍຍອມທ້ໍຖອຍເວລາມີສ່ິງທ່ີກີດຂວາງການກະທໍາຫຼືພວກເຂົາປະເຊີນໜ້າກັບຜ້ ູຂັດຂວາງພຣະທັມ. ດ້ວຍ 

ການຍົກໃຫ້ພຣະຄຣິດເປັນສູນກາງຂອງລະບົບໃນຄວາມເຊ່ືອ, ຊາວໂກໂລຊາຍກໍສາມາດພບົກັບໂລກທ່ີຕ່ໍຕ້ານພຣະ 

ອົງໄດ້ດີກວ່າເກ່ົາ. ອາຈານໂປໂລຍັງອະທິຖານໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາພາໃຫໄ້ດ້ຮັບການຂອບພຣະຄຸນທ່ີເຕັມ 

ໄປດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນມໍຣະດົກທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕຽມລໍຖ້າໄວ້ໃຫພ້ວກເຂົາ. ຄວາມຫວັງໃນຊີວິດຊ່ົວນິຣັນກໍຈະ 

ເປັນຜົນສະທ້ອນໃນການສະແດງນິສັຍຂອງພວກເຂົາເໝືອນກັນ.

2. ພຣະຄຣິດແມນ່ໃຜ: ໂກໂລຊາຍ 1:15-20

ອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງເປັນກຸນແຈໃຫ້ເຂ້ົາໃຈທຸກໆສ່ິງໃນຊີວິດ. ມະນຸດຄົນບາບ

ຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍດ້ວຍການກະທໍາຕາມຄວາມຄິດຂອງເຂົາ (ກລຊ 2:23), ນະມັສການພວກເທວະ
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ດາ (ຂ້ໍ 18), ຫຼຮືັກສາກົດລະບຽບ (ຂ້ໍ 8) ທ່ີພວກຜ້ ູສອນປອມໃນໂກໂລຊາຍໄດ້ປະຕິບັດມາແນວໃດ? ພວກເຂົາເຮັດ

ບ່ໍໄດ້! ຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອຈໍາເປັນຕ້ອງຮ ູ້ຈັກວ່າພຣະຄຣິດນ້ັນເປັນໃຜ. ຂ້ໍຄວາມເຫຼົ່ານ້ີເໝືອນເປັນຄໍາທ່ີພວກຄຣິສຕຽນໃນສມັຍ

ນ້ັນໃຊ້ໃນບົດເພງສັຣເສີນທ່ີບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບການເປັນພຣະຄຣິດແລະເຫດຜົນທ່ີພຣະອົງລົງມາໃນໂລກ. ສາມຂ້ໍ

ທໍາອິດກ່າວເຖິງຕໍາແໜ່ງຂອງພຣະຄຣິດໃນການນີຣະມິດສ້າງ, ແລະສາມຂ້ໍຕ່ໍມາກ່າວເຖິງວຽກງານຂອງພຣະອົງໃນ

ການໄຖ່ໂທດບາບຂອງມະນຸດທ່ີເປັນຄົນບາບ. ໃນການບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບການເປັນພຣະຄຣິດ, ອາຈານໂປໂລເອ້ີນ

ພຣະອົງວ່າ ìພຣະອົງຊົງເປັນແບບລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາຜ້ ູຊ່ຶງຕາເຫັນບ່ໍໄດ້.î ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຕົວແທນອັນແທ້ຈິງ

ຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເຮົາເຫັນດ້ວຍຕາເປ່ົາໄດ້. ພຣະເຢຊູຊົງເປັນ ìບຸດແຮກເໜືອສາຣະພັດທ່ີຊົງຖືກນີຣະມິດສ້າງຂ້ຶນນ້ັນ,î

ອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຖືກນີຣະມດິສ້າງຂ້ຶນແຕ່ພຣະອົງຊົງເປັນຜ້ ູແຮກທ່ີໄດ້ປາກົດຢ່ ູກ່ອນໃນ

ເວລາແລະຂ້ັນຕອນຂອງລໍາດັບໃນການນີຣະມິດສ້າງ.

ການນີຣະມິດສ້າງຂອງພຣະເຢຊູນ້ັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຫຼາຍ, ອາຈານໂປໂລອະທິບາຍວາ່ ìສັພສ່ິງທັງໝົດ 

ຖືກນີຣະມິດສ້າງຂ້ຶນດ້ວຍພຣະອົງ.î ພຣະບິດາເປັນຜ້ ູອອກແບບແຜນຂອງໂລກນ້ີແລະທຸກສ່ິງທ່ີຢ່ ູໃນນ້ັນ, ແຕ່ແມ່ນ 

ພຣະເຢຊູເປັນຜ້ ູນີຣະມິດສ້າງທຸກໆສ່ິງ, ìສ່ິງທ່ີຕາເຫັນໄດ້ແລະເຫັນບ່ໍໄດ້  ຈະເປັນພຣະທ່ີນ່ັງຫຼືເປັນອານຸພາບ, ເປັນຜ້ ູ 

ປົກຄອງຫຼືເປັນຜ້ ູມອໍີານາດ.î ສ່ວນບັນຫາກັບຜ້ ູສອນປອມໃນໂກໂລຊາຍນ້ັນແມ່ນພວກເຂົານະມັສການພວກເທວະ

ດາ (ກລຊ 2:18). ເພງສັຣເສີນຂອງຄຣິສຕຽນໄດ້ເນ້ັນໜັກໃສ່ການຄອງບັນລັງຂອງພຣະເຢຊູເໜືອອໍານາດທັງປວງ ກໍ

ສະແດງວ່າຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງກໍເໜືອພວກເທວາດາທັງໝົດ. ຖ້ານະມັສການອໍານາດເຫຼົ່ານ້ີຫຼາຍກວ່າພຣະເຢຊູ 

ເໝືອນກັບຜ້ ູສອນປອມໄດ້ເຮດັມາ ແມ່ນເປັນການປະຕິເສດວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊົງເປັນຢ່ ູກ່ອນສ່ິງສາຣະພັດ. ນອກຈາກ

ການເປັນຢ່ ູກ່ອນສ່ິງສາຣະພັດທ່ີຖືກສ້າງມານ້ັນ, ຂ້ໍຄວາມເຫຼົາ່ນ້ີຍັງສອນເຮົາວ່າພຣະຄຣິດຊົງເປັນຜ້ ູຮັກສາທຸກໆສ່ິງໃຫ້

ຢ່ ູນໍາກັນໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບ. ພຣະເຢຊູຊົງບ່ໍໄດ້ເປັນແຕ່ຜ້ ູນີຣະມິດສ້າງເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ພຣະອົງຍັງຄ້ໍາຊູສ່ິງເຫຼົ່ານ້ັນ

ອີກ. ອາຈານໂປໂລຮ ູ້ດີວ່າໂລກທ່ີພວກເຮົາອາສັຍຢ່ ູນ້ີກໍມີຈຸດໝາຍແລະເຕັມໄປດ້ວຍກົດລະບຽບຂອງມັນ.

ຂ້ໍ 20 ເນ້ັນໜັກເຖິງໜ້າຂອງພຣະເຢຊູໃນການໄຖ່ໂທດບາບ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງລົງມາໃນຖານະ ìເປັນຫົວຂອງ

ຮ່າງກາຍ ຄືວິຫານ.î ພຣະອົງເປັນຢ່ ູເໜືອການນີຣະມິດສ້າງ ກໍສົມຄວນຢ່ ູເໜືອການນີຣະມິດສ້າງອັນໃໝ່ຊ່ຶງເປັນວິ

ຫານນ້ັນເໝືອນກັນ. ພຣະອົງສົມຄວນເປັນທີນ່ຶງໃນທຸກໆດ້ານຂອງວິຫານຂອງພຣະອົງ, ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະ 

ອົງໄດ້ຮັບຮອງສິດທິນ້ັນໄວແ້ລ້ວ. ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ລົງມາເປັນພາກສ່ວນນ່ຶງໃນຊີວິດເຮົາ ພຣະອົງຊົງໄດ້ມາຢ່ ູເປັນໃຈ

ກາງ.

ໃນການຕ້ານກັບຜ້ ູສອນປອມໃນໂກໂລຊາຍ, ອາຈານໂປໂລໄດ້ປະກາດວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຄວາມຄົບບໍຣິ

ບູນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງເປັນມະນຸດທໍາມະດາທ່ີກາຍເປັນພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ີມຕົີວຕົນ

ເປັນເນ້ືອໜັງ--ເປັນມະນຸດແລະເປັນພຣະເຈ້ົາເຕັມຕົວເລີຍ. ເພາະວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາແລະມະນຸດ, ພຣະ 

ອົງກໍຢ່ ູໃນຖານະພິເສດທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫມ້ະນຸດເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາໄດ້ ìໂດຍຜ່ານທາງເລືອດຂອງພຣະອົງທ່ີໄມ້ກາງແຂນ.î

ການຕາຍຂອງພຣະອົງເປັນການຕາຍແທນພວກເຮົາ ທ່ີພວກເຮົາສົມຄວນໄດ້ຮັບ.

3. ສິ່ງທີພ່ຣະຄຣດິໄດທ້າໍໄວ:້ ໂກໂລຊາຍ 1:13-14; 21-23

ພວກທ່ານເຄີຍເຫັນຕີນຣົດທ່ີປ່ິນບ່ໍທ່ຽງກັບຈຸດສູນກາງທ່ີຕ້ັງໄວບ່ໍ້? ມັນຈະທໍາລາຍບາງສ່ວນຂອງຣົດແລະທໍາ

ລາຍໂຕມັນເອງອີກ. ຊີວິດຂອງເຮົາກໍເໝືອນກັນຈະໝູນວຽນອອກນອກທາງຖ້າບ່ໍມີພຣະເຢຊູມາຕ້ັງຢ່ ູເປັນສູນກາງ.
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ຖ້າມີພຣະເຢຊູມາຢ່ ູເປັນສູນກາງແລ້ວ ຊີວິດຂອງເຮົາກໍຈະຖືກປ່ຽນແປງໃຫ້ດີຂ້ຶນ.

ພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດໃຫມ້ີສອງຢ່າງເກີດຂ້ຶນກັບຜ້ ູທ່ີເອົາພຣະຄຣິດມາຕ້ັງຢ່ ູໃຈກາງຂອງຊີວິດ. ນ່ຶງ, ພຣະອົງໄດ້

ìຊົງໂຜດດຶງເຮົາທັງຫຼາຍໃຫພ້ົ້ນຈາກອໍານາດຂອງຄວາມມືດ.î ເໝືອນກັນກັບພຣະອົງໄດ້ຊ່ວຍໄພພ່ົນອິສຣາເອນ ໃນ

ພຣະທັມອົບພະຍົບ, ພຣະອົງຊົງລົງມາຊ່ວຍມະນຸດທ່ີຖືກກັກຂັງຢ່ ູໃນອານາຈັກແຫງ່ຄວາມມືດຂອງຊາຕານ. ພຣະອົງ 

ບ່ໍໄດ້ຊ່ວຍຜ້ ູທ່ີດໍາເນີນໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູໃນຄວາມມືດ, ພຣະອົງຈະຍ້າຍເອົາພວກເຂົາ ìເຂ້ົາໄປຕ້ັງໄວໃ້ນຣາຊອານາຈັກແຫງ່

ພຣະບຸດທ່ີຮັກຂອງພຣະອົງî ແລະນໍາເອົາພວກເຂົາໄປຢ່ ູໃນຄວາມສວ່າງຂອງອົງພຣະບຸດ. ເພີ້ມກັບການໃຫ້ອະ ພັຍ,

ຄວາມພົ້ນກໍຈະຊ່ວຍປ່ຽນແປງພວກເຂົາໃຫ້ເປັນພົລເມືອງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະອາສັຍຢ່ ູໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ.

ອາຈານໂປໂລໄດ້ບັລຍາຍການປ່ຽນອານາຈັກວ່າເປັນການ ìໄຖ່î ໝາຍເຖິງ ຊ້ືເອົາຄວາມອິສະຣະຂອງການ

ເປັນທາດ ພວກເຮົາເປັນທາດໃນຄວາມບາບຂອງເຮົາ ແລະເປັນໜ້ີທ່ີເຮັດໃຫ້ບາບກອງຂ້ຶນໄປເລ້ືອຍໆ. ຍ້ອນ

ພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາກໍເປັນອິສະຣະຈາກທັງສອງແນວ. ບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າເຮົາຈະພົ້ນຈາກການທົດລອງ ຫຼືປາສຈາກ

ບັນຫາໃນຊີວິດ. ເວລານ້ີພວກເຮົາກໍມີຫວັງທ່ີຂ້ຶນກັບພຣະຄຣິດ ແທນທ່ີຈະໝົດຫວັງຢ່ ູໃນຄວາມບາບ. ເວລາພຣະເຢຊູ

ຊົງໄຖ່ເຮົາ ພຣະອົງກໍໃຫ້ອະພຍັບາບພວກເຮົາ, ພຣະອົງລຶບລ້າງໜ້ີແຫ່ງຄວາມບາບຂອງເຮົາ ເມື່ອເຮົາປ່ຽນຊີວິດໃໝ່

ເລືອກເອ ົາຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະອົງ.

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ຄົນທັງຫຼາຍມັກຈະເອົາຫຼາຍແນວເປັນສູນກາງຂອງຊີວິດ ສ່ວນຫຼາຍກໍເປັນສ່ິງທ່ີດີແຕ່ສ່ິງຕ່າງໆເຫຼົ່ານ້ີບ່ໍແມ່ນ 

ຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງເປັນຜ້ ູດຽວທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫຊີ້ວິດຂອງເຮົາໝນູວຽນຖືກຈັງຫວະແຫ່ງ ຊີ 

ວິດ.

ແມ່ນຄໍາຖາມອັນໃດທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຄ້ົນພົບຄວາມຈິງໃນການຮຽນພຣະຄັມພີ?

 ຖ້າພຣະຄຣິດຄວນເປັນສູນກາງຂອງທຸກໆສ່ິງ, ພວກເຮົາຈະເອົາພຣະອົງໄວ້ທ່ີນ້ັນ(ໃຈກາງ)ດ້ວຍວິທີໃດ?

 ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດແບບໃດເມື່ອພວກເຂົາໃຫພ້ຣະອົງເປັນສ່ວນນ້ອຍໆໃນຊີວິດເທ່ົານ້ັນ ແທນທ່ີຈະ

ໃຫ້ພຣະອົງເປັນສູນກາງແຫງ່ຊີວິດ?

 ເປັນຍ້ອນຫຍັງ ຄົນບາງຄົນສເນີບອກວ່າາຄຣິສຕະຈັກຂອງຄົນອະເມຣິກັນມຄີວາມກວ້າງເປັນໄມແລະມີ

ຄວາມເລິກພຽງນ້ິວມືດຽວ?

 ຄົນຜ້ ູນ່ຶງຮັບເອົາຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູເຂ້ົາໃນຊີວິດຂອງລາວຢ່າງແທ້ຈິງໄດ້ຢ່າງໃດ?

 ພຣະຄຣິດໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາພົ້ນຈາກຫຍັງ ເວລາທ່ີເຮົາໄດ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ?

 ພຣະຄຣິດໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮາົມ້ ຸງໜ້າໄປໃສ ເວລາທ່ີເຮ ົາໄດ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ?

 ດ້ວຍເຫດໃດຈ່ິງສໍາຄັນ ທ່ີຈະຈົດຈໍາການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເທິງໄມ້ກາງແຂນ ວ່າໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາ

ພົ້ນຈາກບາບ ຫຼາຍກວ່າຄໍາສອນຫຼືຕົວຢ່າງຂອງພຣະອົງ?

 ຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາແບບໃດກັບພວກຄົນທ່ີອ້າງວ່າໃນອະດີດເຄີຍມີປະສົບການກັບພຣະເຢຊູແຕ່ບ່ໍມີການສະ

ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມຢ່ີ ູໃນຊີວິດເລີຍ?

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ໂກໂລຊາຍ

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ 

ຄວາມກ້ໍາເກ່ິງໃນການເຕີບໃຫຍ່ທາງ

ນພຣະເຢຊູ. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫທ່້ານ

່ວນຮ່ວມເຮັດໃນການຮັບເອົາພຣະຄຣິດ

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບວາ່ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ມີຄຣິສຕະຈັກຫຼາຍແຫ່ງຫຼົງທິດທາງ

່ອນໝົດຄວາມໝາຍ, ບ່ໍສາມາດຫຼືບ່ໍຢາກ

ຫ່ງກໍເນ້ັນໜັກໃນການໃຊ້ກິຈກັມແລະລາຍການ

ປງຊີວິດ. ຄຣິສຕະຈັກທັງຫລາຍຄວນ

ຸ້ງໝາຍຂອງພຣະອົງເພື່ອຄຣິສຕະຈັກ.

ຫ້ສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກເຕີບໃຫຍ່ໃນ

ອາທິດແລ້ວເຮົາໄດ້ຮຽນວ່າຄົນ

ຣິສຕະຈັກກໍສາມາດປັກຕາໃສ່ໃຈກາງ

ຫຍ່ຢ່ ູ, ຂ້າພະເຈ້ົາກໍມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ

່ວມ ຄະນະການເງິນທ່ີວາງແຜ່ນການ

ານທໍາງານໃນຄຣິສຕະຈັກແລ້ວ. ບ່ອນ

ນໃຈກາງຂອງການກະທໍາຂອງເຮົາຫຼບ່ໍື

ອາຈານໂປໂລຕ້ອງການໃຫ້ພຣະຄຣິດ

ລະເປັນໃຈກາງຂອງການເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ12 ກມຸພາ 2012 (2-12-2012)

ໃຈກາງຂອງຄຣສິຕະຈກັ

ຊາຍ 1:24-27, 28-2:3; 2:4-7

ທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ໄດ້ຕ້ອງ

ທ່ານສໍາຣວດຄໍາສອນແລະການຮັບໃຊ້ ແລະການຄ້ົນຫາວິຖີທາງ

ພຣະຄຣິດໃຫ້ຢ່ ູໃນໃຈກາງຂອງທຸກໆວຽກການທ່ີຄຣິສຕະຈັກກໍາລັງ

ແມ່ນກ່ຽວກັບວາ່ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກເປັນບ່ອນທ່ີໃຫ້ພຣະຄຣິດເປັນໃຈກາງ

ຫຼົງທິດທາງເດີນຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ບາງແຫງ່ກໍຖອນໂຕອອກຈາກໂລກແລະກາຍເປັນ

ຫຼືບ່ໍຢາກສົນໃຈໃຊ້ພຣະຄໍາອອກປະກາດປະເຊີນໜ້າກັບວັທນະທັມ

ລາຍການຕ່າງໆຢ່ ູເໜືອການສ້າງສາວົກ ຫຼໃືຊ້ການມ່ວນ

ຄວນປະຖ້ິມແນວທ່ີບ່ໍເປັນປໂຍດ ທ່ີຊັກຈູງຄວາມຄິດອອກຈາກ

. ພວກເຂົາຄວນຕ້ອງຮັກສາຄໍາສອນໃຫ້ເຈາະຈົງຈົດຈ່ໍໃສ່ພຣະຄຣິດ 

ໃນພຣະຄຣິດແລະນໍາພາພວກເຂົາເດີນໄປກັບພຣະຄຣິດ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ຄົນທັງຫຼາຍສາມາດຕ້ັງໃຈກາງຂອງຊີວິດໃສ່ໃນສ່ິງອ່ືນໆທ່ີຜິດ

ໃຈກາງທ່ີຜິດເໝືອນກັນ. ໃນນາມທ່ີເປັນສິດຍາພິບານຂອງຄຣິສຕະ

ຮັບຜິດຊອບກັບການຕັດສິນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການຕ້ັງລາຍການໃສ່ປະຕິທິນ 

ການຂອງງົບປະມານປະຈໍາປີ. ລາຍການສອງຢ່າງນ້ີກໍໄດ້ຊ້ີໃຫ້

ອນທ່ີເຮົາໃຊ້ເງິນແລະວທີິທ່ີເຮົາໃຊ້ເວລາກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

ບ່ໍ.

ພຣະຄຣິດຊົງສະຖິດຢ່ ູເປັນໃຈກາງຂອງການສອນໃນຄຣິສຕະ

ຝ່າຍວິນຍານແລະການດໍາເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ.

ຕ້ອງຂ້ຶນຢ່ ູກັບຄວາມຮ ູ້

ທາງທ່ີທ່ານຈະມີ

ຈັກກໍາລັງເຮັດຢ່ ູ.

ເປັນບ່ອນທ່ີໃຫ້ພຣະຄຣິດເປັນໃຈກາງ.

ກໍຖອນໂຕອອກຈາກໂລກແລະກາຍເປັນ

ທັມສັງຄົມເລີຍ. ບາງ

ມ່ວນຊ່ືນເໜືອການປ່ຽນ

ຈາກພຣະຄຣິດແລະຈຸດ

ພຣະຄຣິດ ເພື່ອຊ່ວຍ

.

ໄປຈາກພຣະຄຣິດ.

ຕະຈັກທ່ີກໍາລັງເຕີບ

ປະຕິທິນ ແລະທໍາງານ

ໃຫ້ເຫັນໃຈກາງຂອງ

ວ່າເຮົາມພີຣະຄຣິດຢ່ ູ

ຕະຈັກໂກໂລຊາຍ
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1. ເນືອ້ຄວາມຂອງຄໍາສອນຂອງເຮາົແມນ່ຫຍງັ: ໂກໂລຊາຍ 1:24-27

ທຸກໆຄຣິສຈັກຄວນມີໃຈກາງຂອງຄໍາສອນ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງຮັກສາໃຫມ້ີພຣະຄຣິດເປັນໃຈກາງຂອງຄໍາ

ສອນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາເອງ. ໃນຂະນະທ່ີອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍຫາຄຣິສຕະຈັກໂກໂລຊາຍ, ທ່ານໄດ້

ອົດທົນຕ່ໍຄວາມ ທຸກທໍຣະມານແລະຄວາມອັບອາຍຢ່ ູໃນຄຸກ. ແທນທ່ີຈະຈ່ົມທຸກກ່ຽວກັບຄວາມທຸກຍາກ, ທ່ານໄດ້ອົດ

ທົນດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ, ທ່ານຮ ູ້ດີວ່າທ່ານກໍາລັງທໍາໃຫ້ຄວາມເຈັບປວດຂອງພຣະຄຣິດສໍາເຣັດຢ່ ູໃນຮ່າງກາຍ

ຂອງທ່ານເອງ. ທ່ານບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າມີບາງແນວຂາດໄປໃນການທໍຣະມານຂອງພຣະຄຣິດເທິງໄມ້ກາງແຂນ ແຕ່

ວ່າຄວາມທຸກຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ການປ່າວປະກາດຖ້າມກາງພວກເຂົານ້ັນໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ໃນຂະນະທ່ີທ່ານທໍຣະມານ

ຢ່ ູໃນຄຸກ, ທ່ານໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບການຕາຍແລະການທໍຣະມານຂອງພຣະຄຣິດສໍາລັບພວກເຂົາ.

ແມ່ນຄໍາສອນອັນໃດທ່ີອາຈານໂປໂລທົນທຸກ ເພື່ອຈະປະກາດ? ທ່ານອະທິບາຍວ່າຄໍາສອນນ້ັນເປັນເໝືອນ

ຂ້ໍຄວາມອັນລັບເລິກ. ຄໍາວ່າລັບເລິກໝາຍເຖິງບາງສ່ິງໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາຖືກບັງໄວໃ້ນສມັຍກ່ອນ ແຕ່ວ່າດຽວ

ນ້ີໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍປາກົດແຈ້ງແລ້ວ. ລັບເລິກບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ັງໃຈເຊ່ືອງຈາກໄພພ່ົນຂອງພຣະອົງ ແຕ່ເປັນສ່ິງທ່ີ

ບ່ໍຄວນເປີດໃຫ້ຮ້ ູຈົນເຖິງເວລາຈິງເປີດ. ອາຈານໂປໂລກ່າວວ່າ ຂ້ໍຄວາມອັນລັບເລິກອັນນ້ີແມ່ນ ìພຣະຄຣິດຊົງສະຖິດ

ຢ່ ູໃນທ່ານ, ຄືຄວາມຫວັງໃນສະງ່າຣາສີ.î

ດຽວນີຄ້ຣສິຕຽນທງັຫາຼຍສາມາດມຊີວີດິຢ ູ່ດວ້ຍຄວາມໝັນ້ໃຈວາ່ພຣະຄຣດິຊງົສະຖດິຢ ູ່ໃນພວກເຂາົ ແລະ

ການຊງົສະຖດິຂອງພຣະອງົຈະຊວ່ຍໃຫພ້ວກເຂາົທາໍງານຮບັໃຊພ້ຣະອງົດວ້ຍຄວາມເຂັມ້ແຂງ. ໃນເວລາ ທີຄ່ຣສິຕະ 

ຈກັປະກາດຄາໍສອນນີແ້ກໂ່ລກທີຍ່ງັບໍຮ່ ູ້ພຣະເຈົາ້, ພວກເຂາົໄດວ້າງຕວົເຂາົຢ ູ່ອອ້ມໃຈກາງຄາໍສອນອນັສາໍຄນັທີ່ສດຸ.

ແນ່ນອນ ການທົນທຸກຂອງອາຈານໂປໂລໃນນາມຂອງຄຣິສຕະຈັກໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້

ຄໍາສອນຂອງທ່ານຕ່ໍພວກເຂົາມີຄວາມເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ.

ທ່ານໄດ້ຂຽນດ້ວຍຄວາມຮັກແລະເປັນຫ່ວງກັງວົນນໍາຄຣິສຕະຈັກ, ທ່ານອອກຄໍາສອນເປັນແບບຄໍາເວົ້າແລະຂຽນເປັນ

ໜັງສື ແຕ່ມີຄ່າກໍຍ້ອນການປະຕິບັດຂອງທ່ານ. ບາງຄ້ັງຄຣິສຕະຈັກຈະມີແຕ່ຄໍາເວົ້າບອກວາ່ຄຣິສຕະຈັກຮັກຄົນທ່ີຫຼົງ

ຫາຍແຕ່ພາກປະຕິບັດແລະການອອກປະກາດຄໍາສອນກໍມີໜ້ອຍ. ການມີແຕ່ເວົ້າວ່າຄຣິສຕະຈັກມີຈິດໃຈຮັກການປະ

ກາດບ່ໍຄືກັນກັບການໃຫ້ຄວາມອຸປຖັມອູ້ມຊູການປະກາດດ້ວຍຊັບສິນແລະສ່ົງຄົນອອກໄປຮບັໃຊ້. ຖ້າບອກວ່າ ìເຮົາ

ຮັກທ່ານ ແຕ່ບ່ໍຊ່ວຍໃນເວລາມຄີວາມຈໍາເປັນທ່ີຕ້ອງການກໍບ່ໍມີປໂຍດຫຍັງ.î ເພື່ອໃຫ້ຄໍາສອນກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດມີ

ຄ ຸນຄ່າ, ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໂລກເຫັນພຣະຄຣິດຢ່ ູໃນຕົວເຮົາ ເພາະເຮົາເປັນຕົວແທນຂອງພຣະອົງ.

2. ພວກເຮາົເຕບີໃຫຽ່ຝ່າຍວນິຍານແລວ້ບ?ໍ: ໂກໂລຊາຍ 1:28-2:3

ຈຸດໝາຍຂອງຜ້ ູເຊ່ືອທຸກຄົນຄືການເຕີບໃຫ່ຽໃນຝ່າຍວິນຍານແລະຈຸດໝາຍຂອງຄຣິສຕະຈັກກໍຄືໃຫ້ສະມາຊິກ

ທຸກຄົນເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ຫຼາຍຄົນດີໃຈເມື່ອມີຄົນອ່ືນເຂ້ົາມາຮ່ວມໃນຄຣິສຕະຈັກ, ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍມີຄວາມ

ເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍວິນຍານແບບດຽວກັນ. ອາຈານໂປໂລບ່ໍໄດ້ເປັນແບບນ້ັນ, ທ່ານຕ້ອງການຢາກໃຫ້ທຸກຄົນເຕີບໃຫຍ່

ຝ່າຍວິນຍານ. ຄວາມພົ້ນແມນ່ການປ່ຽນແປງທ່ີນໍາໄປສູ່ຄວາມເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍວິນຍານແລະໃຫ້ເປັນຄົນໃຫຍ່ຖ້ວນໃນ

ພຣະຄຣິດ. ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກມີຄວາມຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນແລະເປັນອັນດຽວກັນໃນຄວາມເຊ່ືອທ່ີຈະນໍາ

ໄປສ່ ູຄວາມເຂ້ັມແຂງ ຕ່ໍສ້ ູກັບຜ້ ູສອນປອມໃນໂກໂລຊາຍທ່ີຈະແບ່ງແຍກບາງຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກ. ອາຈານໂປໂລຕ້ັງ

ໃຈເທສນາໃຫ້ຜ້ ູຟັງເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມເຊ່ືອ. ຄໍາສອນຂອງທ່ານມີທັງດີແລະຮ້າຍ ເຕືອນພວກເຂົາບ່ໍໃຫ້ເຮັດຜິດແລະ
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ສອນໃຫ້ຮ້ ູຄວາມຈິງ.

ອາຈານໂປໂລໄດ້ທໍາງານໜັກ ແລະອົດສາສູ້ເພື່ອໃຫ້ຜ້ ູທ່ີຢ່ ູຄຣິສຕະຈັກໂກໂລຊາຍເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມເຊ່ືອ,

ທ່ານຍັງເປັນຫ່ວງໄປທ່ົວຄຣິສຕະຈັກທັງໝົດ ຈົນກະທ້ັງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງລາວດີເກອາ (ທາງຕາວັນຕົກ11 ໄມ)

ແລະຈົນເຖິງຄຣິສຕະຈັກອ່ືນໆທ່ີຍັງບ່ໍທັນເຫັນໜ້າຂອງທ່ານເທ່ືອ. ການເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍວິນຍານແມ່ນສໍາລັບທຸກໆ

ຄຣິສຕະຈັກ ແລະຄຣິສຕຽນທຸກຄົນທ່ີຮັບເອົາພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ. ອາຈານໂປໂລພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະທໍາງານແບບ 

ໜັກເອົາເບົາສ້ ູແລະອຸດທິດຖວາຍຕົນເພື່ອໃຫຄ້ຣິສຕະຈັກມີການເຕີບໃຫຍ່.

ອາຈານໂປໂລຂຽນວ່າຄຣິສຕະຈັກທ່ີເປັນຜ້ ູໃຫຍ່ແລ້ວຕ້ອງ ìໜູນໃຈກັນແລະຢູ່ຮ່ວມກັນໃນຄວາມຮັກ.î ບັນ

ຫາໜ້ອຍດຽວຈະເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກທ້ໍຖອຍໃຈໄວກວ່າການແຍກກັນ. ໃນຂະນະທ່ີມຄີວາມຕຶງຄຽດທັງໃນແລະນອກ

ຄຣິສຕະຈັກກໍພາໃຫ້ສະມາຊິກເກີດຄວາມບ່ໍພໍໃຈຊ່ຶງກັນແລະກັນ  ຈຸດມຸ້ງໝາຍອັນຖືກຕ້ອງຂອງຄຣິສຕະຈັກກໍຈະປ່ຽນ

ໄປ. ຖ້າຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກຍັງບ່ໍເຕີບໃຫຍ່ພວກເຂົາກໍຈະແບ່ງແຍກເຂ້ົາຂ້າງຜ້ ູທ່ີຕົນເອງມັກ ຫລາຍກ່ວາທ່ີຈະແກ້ບັນ

ຫາທ່ີມຢ່ີ ູ.

ອາຈານໂປໂລວາດພາບວ່າຮ່າງກະດູກທ່ີໂຮມຢ່ ູນໍາກັນໄດ້ຍ້ອນຄວາມອູ້ມຊູຂອງເສ້ັນເອັນ ເພື່ອຈະອະທິບາຍ

ໃຫ້ເຫັນສະພາບຂອງຄຣິສຕະຈັກ. ທຸກໆສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຢ່ ູໃຕ້ການນໍາພາຂອງຫົວ (ກລຊ 1:18), ຄວາມ ìຮັກî

ເປັນເສ້ັນເອັນທ່ີຜູກມັດໃຫ້ຢ່ ູນໍາກັນ. ພວກເຮົາກໍຖືກມັດໃຫ້ຢ່ ູນໍາກັນດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດ ແລະພວກເຮົາກໍ

ແບ່ງປັນຄວາມຮັກນ້ັນໃຫ້ກັນແລະກັນ.

ເວລາຄຣິສຕະຈັກເຮົາທໍາງານເປັນອັນດຽວແລະດ້ວຍຄວາມຮັກ, ສະມາຊິກຂອງເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບ ìມໍຣະດົກ

ແຫ່ງສັພປັນຍາແລະຄວາມຮ້ ູອັນລັບເລິກທ່ີຖືກຊ່ອນໄວ້î ໃນພຣະຄຣິດ. ຕາບໃດທ່ີຄົນໃນຄຣິສຈັກສົນໃຈແຕ່ຕົນເອງ

ແລະ ບ່ໍພໃໍຈກັບຄົນອ່ືນ, ພວກເຂົາກໍບ່ໍສາມາດມຸ່ງໜ້າໄປເຖິງຄວາມຄົບຖ້ວນເປັນຜ້ ູໃຫ່ຽໄດ້, ແຕ່ວ່າ ເວລາພວກເຂົາ

ເລ້ີມຕ້ົນຮັກແລະອ້ ຸມຊູແຕ່ລະສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍແລ້ວພວກເຂົາຈ່ິງຈະເດີນໜ້າມຸ້ງໄປເຖິງຄວາມເປັນຜ້ ູໃຫຍ່ຖ້ວນຝ່າຍ

ວິນຍານ. ຜ້ ູສອນປອມໄດ້ປ້ ຸນເອົາຄວາມເປັນນ່ຶງໃນຄຣິສຈັກໂກໂລຊາຍໄປຊ່ົວຄາວ, ແຕ່ເມື່ອພວກເຂົາຕ້ັງໃຈປັກຕາ

ເອົາຄໍາສອນໃສ່ໃນພຣະຄຣິດຄືນໃໝ່ ທັງຄວາມເວົ້າແລະພາກປະຕິບັດ ພວກເຂົາກໍເລ້ີມເປັນຄົນເຕີບໃຫຍ່ຖ້ວນ.

3. ພວກເຮາົເຮດັຕາມຄາໍເວົາ້ຂອງເຮາົບໍ່: ໂກໂລຊາຍ 2:4-7

ບາງຄົນເວົ້າເກ່ງກວ່າການປະຕິບັດ ບາງຄຣິສຕະຈັກກໍເໝືອນກັນ. ອາຈານໂປໂລບ່ໍຢາກໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກໂກ

ໂລຊາຍເປັນພວກໜ້າໄຫວ້ຫຼັງຫຼອກ, ທ່ານຢາກເຫັນພວກເຂົາອາສັຍຢູ່ໃນຊີວິດແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອຕາມທ່ີພວກເຂົາໄດ້

ຮັບປາກ ໃນເວລາທ່ີພວກເຂົາຮ້ ູຈັກກັບພຣະເຢຊູ. ພວກຜ້ ູສອນປອມໃນໂກໂລຊາຍເວົ້າມວ່ນເກີນກວ່າພາກປະຕິບັດ,

ພວກເຂົາຊ່າງຊັກຊວນໃຫ້ຕາຍໃຈວ່າຄໍາສອນຂອງພວກເຂົານ້ັນເໜືອກວ່າຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະຄຣິດ ແຕ່ພາກປະຕິ

ບັດໃນຊີວິດຂອງເຂົານ້ັນບ່ໍປາກົດມີພຣະຄຣິດຢ່ ູນໍາເລີຍ (ກລຊ 1:27). ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຕ້ອງການຜ້ ູທ່ີເວົ້າເກ່ງແຕ່ປາກ,

ພຣະອົງຕ້ອງການຜ້ ູທ່ີສາມາດປະຕິບັດຄວາມເຊ່ືອດ້ວຍການສໍາແດງໃຫ້ເຫັນພຣະຄຣິດໃນຊີວິດແຕ່ລະວັນ.

ອາຈານໂປໂລເປັນຫ່ວງນໍາຄຣິສຕະຈັກຫຼາຍເພາະວ່າທ່ານບ່ໍໄດ້ຢ່ ູທ່ີນ້ັນດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ, ທ່ານຖືກຂັງຢ່ ູໃນ

ຄຸກກໍເລີຍເດີນທາງໄປເມືອງໂກໂລຊາຍເພື່ອຊ່ວຍແກ້ຄວາມຜິດໃນຫຼັກການແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອບ່ໍໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,

ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາຮ ູ້ວ່າ ທ່ານເອງຍັງຢ່ ູນໍາພວກເຂົາດ້ວຍວິນຍານ ເພາະທ່ານໄດ້ຄິດເຖິງແລະອະທິຖານເພື່ອ

ພວກເຂົາຢ່ ູຕລອດເວລາ. ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບຄວາມໜູນໃຈຈາກຂ່າວສານວ່າພວກເຂົາໄດ້ເປັນລະບຽບແລະສວມກໍາລັງ
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ເຂ້ົາສູ່ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດຫຼາຍກ່ວາຄວາມຫຼອກລວງອັນເປ່ົາປໂຍດຂອງພວກສອນປອມ. ໝາຍຄວາມວ່າຄຣິສ

ຕະຈັກກໍເປັນລະບຽບ ແລະການປ້ອງກັນຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອກໍເຂ້ັມແຂງ. ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມໜ້າທ່ີແລະຂ້ັນຕອນຂອງການບໍຣິ

ຫານໃນຄຣິສຕະຈັກ. ຄຣິສຕະຈັກກໍຢືນຢ່ ູເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວທັງການສອນແລະພາກປະຕິບັດ.

ຄົນໃນໂກໂລຊາຍຮັບເອົາພຣະຄຣິດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ບ່ໍແມນ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາສອນເທ່ົານ້ັນ, ແລະພວກເຂົາ

ຍັງຕ້ອງດໍາເນີນຕ່ໍໃນການເດີນດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຫລາຍກ່ວາປະຕິບັດຕາມຂນົບທໍານຽມຮີດຄອງຕ່າງ (ກລຊ 2:23) ຫຼ ື

ປະເພນີຂອງມະນຸດ (ຂ້ໍ 8) ທ່ີຜ້ ູສອນປອມໄດ້ສອນໄວ້.

ອາຈານໂປໂລແນະນໍາໃຫ້ຄຣິສຕຽນເດີນຕາມພຣະເຢຊູແບບດຽວກັນກັບເວລາທ່ີເຮົາຮັບເອົາພຣະອົງ ຄື 

ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ. ຄວາມພົ້ນອັນແທ້ຈິງແມ່ນເຮົາຮັບເອົາພຣະເຢຊູໃຫເ້ປັນເຈ້ົານາຍແຫ່ງຊີວິດເຮົາ. ພວກເຮົາຄວນ 

ໃຊ້ຊີວິດເດີນໄປກັບພຣະອົງວາ່ພຣະອົງເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງເຮົາ. ເດີນກັບພຣະອົງແມ່ນຢ່ ູກັບພຣະອົງ, ກິນນໍາພຣະອົງ

ດ້ວຍການສ້າງຄວາມສໍາພັນສ່ວນຕົວກັບພຣະຄຣິດ ເລ້ິມຕ້ົນແຕ່ເວລາທ່ີເຮົາຮັບເອົາພຣະອົງເປັນຜ້ ູໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງ

ເຮົາແລະໃຫ້ພຣະອົງປ່ຽນຊີວິດຂອງເຮົາໃຫ້ເປັນຄົນໃໝຕ່ລອດໄປແຕ່ລະວັນ.

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ເວລາຄົນຊອກຫາຄຣິສຕະຈັກເພື່ອເປັນບ່ອນນະມັສການປະຈໍາພວກເຂົາອາດຈະເບ່ິງສ່ິງຕ່າງໆເຫຼົ່ານ້ີ: ສິດ

ຍາພິບານໃຈດີ, ສະມາຊິກໃຈດີ, ລາຍການຂອງເດັກນ້ອຍ, ຊາວໜ່ ຸມ, ລາຍການຕົນຕຣີ, ສະຖານທ່ີ, ເວລາແລະອ່ືນໆ

ຕາມຄວາມຕ້ອງການທ່ີຖືວ່າສໍາຄັນ. ສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີກໍຖືວ່າດີແຕ່ສ່ິງທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດແມ່ນຄຣິສຕະຈັກນ້ັນໄດ້ໃຫ້

ພຣະຄຣິດຕ້ັງຢ່ ູໃຈກາງຂອງຄຣິສຕະຈັກຫຼືບ່ໍ.

ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ສອນເຮົາຫຍັງແດ່?

 ການສໍາຣວດເບ່ິງຄໍາສອນໃນຄຣິສຕະຈັກຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າແມ່ນຫຍັງເປັນໃຈກາງຂອງຄຣິສຕະຈັກ.

ຈະເຮັດດ້ວຍວິທີໃດ?

 ຄຣິສຕະຈັກເປັນສະຖານທ່ີມີໜ້າທ່ີປະກາດຂ່າວປະເສີດແລະຮັບຜິດຊອບໃນການນໍາຂ່າວນ້ີອອກໄປສູ່ໂລກທ່ີ

ຍັງບ່ໍຮ ູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ. ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານເດໄດ້ເຮັດວິທ່ີໃດແດ່?

 ການຍົກສູງໃນການໃຊ້ຊັບແລະໃຊ້ເວລາກໍເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີອຸດໜູນຄ້ໍາຊູຄຣິສຈັກ. ການໃຊ້ຊັບແລະການ

ໃຊ້ເວລາໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບການຖວາຍຕົວກັບການປ່າວປະກາດຂ່າວ

ປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ?

 ເປ້ົາໝາຍຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຕ້ອງໃຫ້ເປັນຜ້ ູໃຫຍ່ຖ້ວນຝ່າຍວິນຍານ. ມວີິທີໃດທ່ີທ່ານເຫັນການເຕີບໃຫຍ່

ຝ່າຍວິນຍານໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ?

 ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກຄວນສໍາແດງໃຫ້ເຫັນການໃຊ້ຊີວິດທ່ີເຮັດຕາມຄວາມເວົ້າຂອງຕົນເອງ.

ທ່ານໄດ້ປະຕິບັດໃນການໃຊ້ຊີວິດທຸກວັນໃນອາທິດນ່ຶງສອດຄ່ອງກັບການເວົ້າໃນວັນທິດໄດ້ແນວໃດ?

ຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາຮ ູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າເຖິງການປະກາດໃນນາໆຊາດ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ສະລະຕາມທ່ີຄວນ. ໃນ

ລະຍະການຖວາຍຊັບຂອງ ການຖວາຍຊັບໃຫ້ລໍດີມູນຍາມຄຣິສມັສ (Lottie Moon Christmas Offering

emphasis)

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ໃຈກາງ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ໂກໂລຊາຍ

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ 

ຄວາມທ່ຽງຕົງໃນການເຕີບໃຫຍທາງ

ນພຣະເຢຊູ. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ

ານ ທ່ີອ້າງເຖິງຄວາມຈິງແຫ່ງແສງສວ່າງ

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີກ່ຽວກັບການຮັກສາເອົາພຣະຄຣິດ

ຼືການປະຕິບັດທ່ີປະຕິເສດພຣະຄຣິດ.

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ຜ້ ູເຊ່ືອຈໍານວນຫຼາຍບ່ໍມີຄວາມຮ້ ູ

າງ. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດສລຸບເອົາວ່າຄົນ

ດ້. ນັກຄ້ົນຄວ້າບອກພວກເຮົາວ່າຄວາມ

ັງຂາດຈາກຫຼັກຄວາມເຊ່ືອຄຣິສຕຽນທ່ີ

ະລາຍທ່ີຈະຖືກຫຼອກອອກໄປນອກທາງ

ຄົນໃນສມັຍນ້ີມັກຈະຄິດວ່າເຊ່ືອ

ສ້ັນກໍພາໄປເຖິງພູໜ່ວຍດຽວກັນບ່ໍແມ່ນ

ິດຂອງຕົນ. ໃນເມື່ອຫລາຍຄົນບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອ

ັນ. ອາຈານໂປໂລຮ້ ູຈັກວ່າຄວາມເຊ່ືອບາງ

້ ູກັບການສອນຜິດຂອງຜ້ ູສອນປອມໃນ

ິງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ.

. ໃຫເ້ລືອກຄວາມເຕັມບໍຣບິູນເໝອື

ເລ້່ີມຕ້ົນ, ອາຈານໂປໂລເປີດເຜີ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ19 ກມຸພາ 2012 (2-19-2012)

ໃຈກາງໃນຄວາມເຊືອ່ຂອງຂ້ອຍ

ຊາຍ 2:8-23

ທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ໄດ້ຕ້ອງ

ທ່ານຈົດຈໍາຄວາມສໍາຄັນຂອງຫຼັກການແລະສໍາຣວດຄວາມ

ສວ່າງໃນພຣະຄັມພີ  ທ່ີມີພຣະຄຣິດເປັນຫຼັກແລະຄວາມເຕັມບໍຣິບູນ

ພຣະຄຣິດໃຫ້ເປັນໃຈກາງໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານດ້ວຍການ

ຮ້ ູພຽງພກ່ໍຽວກັບພຣະຄັມພີ ຫຼເືອົາຫລັກຄວາມເຊ່ືອທ່ີໃຫ້

ຄົນຢ່ ູໃນຄຣິສຕະຈັກຈະເຂ້ົາໃຈແລະເຊ່ືອຕາມຫລັກຄວາມເຊ່ືອ

ວ່າຄວາມຮ ູ້ໃນພຣະຄັມພຂີອງຄຣິສຕະຈັກອະເມຣິກັນຢ່ ູຕ່ໍາທ່ີສຸດ

ທ່ີສໍາຄັນ. ຜ້ ູເຊ່ືອທ່ີບ່ໍມີຄວາມຮ ູ້ຕາມຫຼັກຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄັມພີ

າງຂອງພຣະຄັມພແີລະເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍການສອນກ່ຽວກັບ

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ເຊ່ືອອັນໃດກໍໄດ້ ຂໍໃຫ້ເຊ່ືອແນວໃດແນວນ່ຶງ. ພວກເຂົາຖາມ

ບ່ໍແມ່ນບ່ໍ?î ຄວາມຄິດຜິດນ້ີໄດ້ເກີດຈາກຄວາມເຊ່ືອທ່ີມາຈາກຄວາມ

ເຊ່ືອໃນຄວາມຈິງອັນຖືກຕ້ອງ, ພວກເຂົາກໍໄດ້ເຊ່ືອວ່າທຸກໆຄວາມ

ບາງຢ່າງກໍຈິງແລະການສອນຢ່າງອ່ືນກໍຜິດ. ທ່ານໄດ້ຢືນຕ່ໍຕ້ານ

ໃນເມືອງໂກໂລຊາຍ ແລະໄດ້ສອນວ່າໃຈກາງຂອງຄວາມເຊ່ື

ເໝອືກວ່າຄວາມວ່າງເປົາ່: ໂກໂລຊາຍ 2:8-15

ເຜີຍການສອນຜິດກ່ຽວກັບຄວາມພົ້ນ, ທ່ານບອກວ່າການສອນ

ຕ້ອງຂ້ຶນຢ່ ູກັບຄວາມຮ ູ້

ຄວາມຈິງທຸກຢ່າງແຫ່ງວິນ

ບໍຣິບູນ.

ການປະຖ້ິມຄວາມຄິດ 

ໃຫ້ພຣະຄຣິດເປັນໃຈ

ເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນ

ສຸດກວ່າທຸກສມັຍແລະ

ພຣະຄັມພກໍີຢ່ ູໃນອັນ

ກັບພຣະຄຣິດ.

ຖາມວ່າ, ìຫົນທາງທຸກ

ກຄວາມຈິງຕາມຄວາມ

ຄວາມຄິດມີຄຸນຄ່າທ່ໍ

ຕ່ໍຕ້ານຢ່າງອາດຫານ

ເຊ່ືອແມ່ນຢ່ ູໃນຄວາມ

ສອນປອມນ້ີເປັນສະ
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ຕິປັນຍາຂອງໂລກ ìເປັນຕໍານານຂອງມະນຸດທ່ີສືບຕ່ໍກັນມາî ແລະ ìຕາມອໍານາດສ່ິງສັກສິດແຫ່ງສາກົນຈັກະວານî ບ່ໍ

ໃຊ່ຕາມອົງພຣະຄຣິດ. ປະເພນີຂອງມະນຸດໄດ້ທໍາລາຍຄຣິສຕະຈັກໂກໂລຊາຍຫຼາຍ, ມັນຍັງທໍາລາຍຄຣິສຕະຈັກໃນ

ສມັຍນ້ີເໝືອນກັນ. ອໍານາດສ່ິງສັກສິດແຫ່ງສາກົນຈັກກະວານນ້ັນໄດ້ເວົ້າເຖິງຢ່ ູ (1:16), ພວກໄຫວພ້ຣະທຽມໄດ້ເອົາ

ເຣ່ືອງຂອງພຣະປອມ, ວຍິານຕ່າງໆ, ແລະພວກເທວະດາ ເປັນໃຈກາງຂອງການນະມັສການ. ອາຈານໂປໂລເອ້ີນສ່ິງ

ເຫຼົ່ານ້ີເປັນຫຼັກການ ìອັນວ່າງເປ່ົາຫຼອກລວງî ເພາະບ່ໍມີພຣະຄຣິດເປັນພື້ນຖານ.

ສະພາບອັນເຕັມບໍຣິບູນຂອງພຣະເຈົ ້ານ້ັນຊົງຕ້ັງຢ່ ູໃນພຣະຄຣິດຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ພວກເຮົາມທຸີກສ່ິງທ່ີພວກເຮົາ 

ຕ້ອງການ ໃນພຣະອົງແລະຄົບບໍຣິບູນເພາະວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບຈາກພຣະອົງຢ່າງເຕັມປ່ຽມ (1:13; ກລຊ 1:27). ເວ 

ລາຄົນຜ້ ູນ່ຶງເລ້ີມຕ້ົນວາງໃຈເຊ່ືອຮັບເອົາພຣະຄຣິດໃຫ້ເປັນພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະຜ້ ູຊົງໂຜດໃຫ້ລອດພົ້ນບາບ, ຄົນນ້ັນກໍ

ເຕັມດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະຄຣິດ. ໃນເມື່ອພຣະຄຣິດເປັນຄວາມສົມບູນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ດຽວນ້ີ ຄົນນ້ັນກໍມີ

ຄວາມສົມບູນຂອງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາຢ່ ູໃນຄົນນ້ັນ.

ອາຈານໂປໂລປຽບທຽບຄວາມພົ້ນໃນພຣະຄຣິດກັບການຮັບພິທີຕັດໃນພຣະຄັມພເີດີມ. ການຮັບພິທີຕັດເປັນ 

ເຄ່ືອງໝາຍໃນພຣະຄັມພເີດີມນ້ັນ ວ່າຄົນນ້ັນໄດ້ເປັນພາກສ່ວນຂອງກ່ ຸມໄພ່ພົນໃນພຣະສັນຍາ (ປຖກ 17:9-14).

ດ້ວຍການເຂ້ົາຮ່ວມໃນພິທີນ້ີ ຜ້ ູຊາຍຢິວຈ່ຶງເຂ້ົາສ່ວນກັບການສັນຍາຣະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາແລະອັບຣາຮາມ . ແຕ່ວ່າ ອາ 

ຈານໂປໂລອະທິບາຍວ່າການຮັບພິທີຕັດຢ່ ູໃນພຣະສັນຍາໃໝເ່ປັນຝ່າຍວິນຍານຫຼາຍກວ່າຮ່າງກາຍ. ການຕັດຝ່າຍ

ຮ່າງກາຍນ້ັນແມ່ນທໍາແທນດ້ວຍການຮັບບັບຕິສະມາຫຼາຍກວາ່ການຮັບພິທີຕັດແທ້. ການຮັບບັບຕິສະມາສໍາແດງການ

ຕາຍແລະຖືກຝັງຂອງຄົນຜ້ ູເກ່ົາ, ແລະກໍຖືກຊ່ວຍໃຫ້ຟື້ນຄືນມາຈາກນ້ໍາ, ໝາຍເຖິງການຟື້ນຈາກຄວາມຕາຍຂອງຄົນຜ້ ູ

ບັງເກີດໃໝ.່ ເພາະວ່າດ້ວຍການຕາຍແລະການຟື້ນຄືນຈາກຄວາມຕາຍເກີດຂ້ຶນໃນການຮັບສິນບັບຕິສະມາ, ຄຣິສ

ຕຽນຈ່ຶງມກີານເຕືອນຄວາມຈໍາທ່ີຕາເຫັນວ່າໄດ້ຮັບການອະພຍັບາບດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດ.

ຂ້ໍ 13 ໂປໂລເຕືອນຊາວໂກໂລຊາຍວ່າແມ່ນພຣະຄຣິດເປັນຜ້ ູຊົງປະທານການອະພັຍບາບທັງໝົດໃຫ້ພວກ

ເຮົາ. ເວລາພຣະເຢຊູໃຫ້ອະພຍັຄວາມບາບ, ພຣະອົງໄດ້ລຶບລ້າງໜ້ີສິນທ່ີຄວາມບາບໄດ້ເຮດັມາ ແລະຊົງປະທານໃບ

ເຈ້ັຽຂາວສະອາດໃບໃໝ່ໃຫພ້ວກເຮົາຂຽນເຣ່ືອງຊີວິດໃໝຂ່ອງພວກເຮົາ. ພຣະອົງຍັງຊົງໄດ້ຕອກຄວາມບາບ ຂອງເຮົາ

ໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ ເໝືອນກັນກັບໄດ້ແຂວນຄົນທ່ີມີຄວາມຜິດໄວເ້ທິງກາງແຂນ. ຫລັງຈາກການຄຶງທີ່ກາງແຂນ ໜ້ີສິນ

ຖືກໄຖ່ຈົນໝົດ. ນອກຈາກການອະພັຍບາບແລ້ວ, ທ່ີໄມກ້າງແຂນພຣະເຢຊູຍັງທໍາລາຍອໍານາດທ່ີດຶງຖ່ວງເອົາພວກ

ເຮົາໃຫ້ເຮັດບາບອີກ. ພຣະອົງໄດ້ປົດອໍານາດແຫງ່ຄວາມຊ່ົວ ແລະມີຊັຍຊະນະເໝືອອໍານາດເຫຼົ່ານ້ັນອີກ.

2. ໃຫເ້ລືອກເອົາຕວົຈິງເໜອືກວາ່ເງົາ: ໂກໂລຊາຍ 2:16-19

ອາຈານໂປໂລເປີດເຜີຍຄໍາສອນຜິດກ່ຽວກັບການຊໍາຮະໃຫ້ບໍຣິສຸດ. ຜ້ ູສອນປອມໃນໂກໂລຊາຍມີຄວາມຄິດ

ເຫັນຜິດກ່ຽວກັບຄວາມພົ້ນ, ພວກເຂົາກໍຍັງມີຄວາມຄິດເຫັນຜິດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນເພື່ອໃຫ້ພຣະ

ເຈ້ົາພໍພຣະທັຍເໝືອນກັນ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ໜູນໃຈຊາວໂກໂລຊາຍບ່ໍໃຫ້ຕ້ັງພື້ນຖານຄວາມຄິດໃນການຊໍາຮະ ດ້ວຍ

ອາຫານການກິນການດ່ືມ. ການໃຊ້ຄໍາວ່າ ìກ່າວໂທດî ໂປໂລໝາຍເຖິງຄົນອ່ືນໄດ້ໂຍນຄໍາກ່າວໂທດທ່ີບ່ໍພໍໃຈໃສ່ ບາງ

ຄົນຍ້ອນເຣ່ືອງນິສັຍການກິນ. ກົດລະບຽບການກິນໃນພຣະຄັມພເີດີມມຄີວາມເຄ່ັງຄັດໃຫ້ເລືອກຣະຫວ່າງອາ ຫານທ່ີ

ຖືວ່າສະອາດແລະບໍ ່ສະອາດ. ຜ້ ູທ່ີກິນອາຫານທ່ີບ່ໍສະອາດກໍຖືກພວກທ່ີນະມັສການຖືວ່າເປັນຄົນບ່ໍສະອາດ ແລະບ່ໍ

ເໝາະສົມທີ່ຈະເຂ້ົາມາໃນພຣະວິຫານ. ອັນນ້ີກໍເປັນເໝືອນຄົນກ່າວໂທດໃສ່ຄົນອ່ືນໃນຝ່າຍວິນຍານທ່ີອ້າງຕາມກົດ
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ພື້ນຖານທ່ີບ່ໍມີຢ່ ູໃນພຣະຄັມພ.ີ ມາດຕະຖານທ່ີມະນຸດສ້າງຂ້ຶນນ້ັນບ່ໍເໝາະສົມທ່ີຈະເອົາມາຕັດສິນຄວາມສັມພັນຂອງ

ມະນຸດກັບພຣະເຈ້ົາ.

ພວກທ່ີຢ່ ູໃນກ່ ຸມຜ້ ູສອນປອມໃນໂກໂລຊາຍກໍຍັງກ່າວໂທດຄົນອ່ືນຍ້ອນພວກເຂົາໄດ້ຮ່ວມສລອງວັນເທສການ 

ຂອງຄົນຢິວອີກດ້ວຍ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງສາມວັນຄື: ວັນເທສການ, ວັນຕ້ົນເດືອນ, ແລະວັນຊະບາໂຕ. ການ 

ຮ່ວມພາຍນອກໃນສ່ິງເຫຼົ່ານ້ີບ່ໍໄດ້ຕິດຕ່ໍໂດຍກົງໃສ ່ຈິດວິນຍານຂອງຜ້ ູນ້ັນ, ໂປໂລເອ້ີນການກະທໍາພາຍນອກນ້ີວ່າເປັນ 

ìພຽງແຕ່ເງົາຂອງເຫດການທ່ີຈະມາພາຍຫຼັງ.î ເງົາຄືສ່ິງສະທ້ອນຂອງຕົວຈິງ, ເຫດສະນ້ັນ  ວັນເຫຼົ່ານ້ີກໍສໍາຄັນ ເພາະ

ມັນຊ້ີໃຫ້ໄປເຖິງພຣະຄຣິດ. ຖ້າເງົາເປັນວັນບໍຣິສຸດ, ແລ້ວຕົວຈິງກໍຄືພຣະຄຣິດ. ວັນເທສການ ແລະວັນບໍຣິສຸດ ກໍຊ້ີ 

ນໍາໄປຫາພຣະຄຣິດ, ພຣະອົງເປ ັນແກະຖວາຍປັສຄາ (1 ກຣທ 5:7) ແລະ ເຈ້ົາຂອງວັນຊະບາໂຕ (ມທ 12:8).

ຜ້ ູທ່ີກ່າວໂທດຄົນອ່ືນດ້ວຍສ່ິງທ່ີເຫັນພາຍນອກຈະພຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໝົດສິດ, ເໝືອນກັນກັບການໃຊ້ 

ກົດໃນກີລາເຕະບານ. ເມື່ອມຜ້ີ ູໃດທໍາຜິດກົດເຂົາຈະຖືກທໍາໂທດຕາມຂ້ັນຕອນຫຼືຖືກຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂງຂັນ

ໃນຄ້ັງຕ່ໍໄປ ຖ້າເຂົາໄດ້ຮັບບັດແດງ.

ຕາມສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຄົນໃນໂກໂລຊາຍບາງຄົນກໍາລັງສອນວ່າ ເຂົາສາມາດກ່າວໂທດຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງຄົນ

ໄດ້ດ້ວຍເບ່ິງການປະຕິບັດອັນເຄັ່ງຄັດຕ່າງໆ, ນະມັສການເທວະດາ, ແລະໄຝ່ຝັນຢ່ ູໃນນີມິດທ່ີເຂົາເຫັນ. ການປະຕິບັດ

ທ່ີເຄັ່ງຄັດນ້ີອາດຈະແມ່ນການອົດອາຫານ ຫຼືທໍຣະມານຮ່າງກາຍຕົນເອງ; ແລະການນະມັສການພວກເທວະດາໝາຍ

ເຖິງນະມັສການຜ້ ູທ່ີຕ່ໍາກວ່າພຣະເຈ້ົາ. ພວກນ້ີເຂົາໄດ້ປະຖ້ິມຜ້ ູທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດ ຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ, ພຣະອົງຊົງເປັນສີສະ

ຂອງຮ່າງກາຍທັງໝົດ, ແລະເປັນຜ້ ູດຶງເອົາທຸກໆສ່ວນໃຫ້ຢ່ ູນໍາກັນ (ກລຊ 1:17-18). ດ້ວຍການປະຖ້ິມພຣະເຢຊູໄປ

ນະມັສການພວກເທວະດາແລະຂາຍໜ້າຕົນເອງ, ຊາວໂກໂລຊາຍໄດ້ເລືອກເອົາເງົາຫຼາຍກວ່າຕົວຈິງ.

ພວກເຮາົຕອ້ງລະວງັຄາໍສອນທາງສາສນາທີກ່່າວໂທດຄນົຕາມຄວາມຄຶດຢາ່ງທມັມະດາມະນດຸ. ຄຣສິຕຽນ

ບໍຄ່ວນນອ້ຍໃຈຍອ້ນພວກຄນົທີຢ່ ູ່ສງູຕາມການມຊີວີດິການເປນັຢ ູ່ທີແ່ປກປລາດ ຫຼໃືຊປ້ະສບົການໃຫເ້ປນັພືນ້ຖານສາໍ 

ລບັຜ ູ້ເຊືອ່ທງັໝດົ.

3. ໃຫເ້ລືອກເອົາຄວາມສໍາພັນເໜອືກວາ່ກົດລະບຽບ: ໂກໂລຊາຍ 2:20-23

ອາຈານໂປໂລກ່າວໂທດຜ້ ູທ່ີຢ່ ູໃນກ່ ຸມພວກສອນປອມທ່ີເລືອກເອົາກົດລະບຽບເໜືອກວ່າຄວາມສັມພັນ. ທ່ານ

ບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າຖ້າເປັນຄົນທ່ີອ້າງວ່າຕົນເອງໄດ້ມີຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເມຊີອາແລ້ວ ຍັງຍອມຢ່ ູໃຕ້ກົດລະບຽບຂອງມະ

ນຸດທໍາມະດາ. ການໃຊ້ຄໍາວ່າ ìໄດ້ຕາຍກັບພຣະຄຣິດ,î ໂປໂລໝາຍເຖິງການຮັບບັບຕິສະມາໃນ ກລຊ 2:12. ຜ້ ູທ່ີ

ອ້າງຕົວເອງເປັນຄຣິສຕຽນຢ່າງຈິງໃຈຈະບ່ໍເອົາຕົວເອງຂ້ຶນກັບກົດລະບຽບທ່ີມະນຸດເຮັດຂ້ຶນມາ. ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍກົດ

ອັນ ນ້ີໃນຂ້ໍ 21 ເວົ້າຕາມຄວາມເວົ້າຂອງເຂົາ ìຢ່າຈັບî ìຢ່າຊີມî ìຢ່າແຕະຕ້ອງî, ມັນເປັນຄໍາຂວັນຂອງຄຣູສອນປອມ.

ຄວາມສະອາດແລະກົດອາຫານເຫຼົ່ານ້ີເປັນພຽງຫຼັກການຂອງມະນຸດທ່ີຄຣູສອນປອມເອົາມາບັງຄັບຄົນ ບ່ໍແມ່ນຂ້ໍບັນ

ຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາພຍາຍາມວັດແທກຝ່າຍວິນຍານດ້ວຍການຮັກສາກົດລະບຽບ ແທນທ່ີຈະມີຊີວິດຢ່າງມີ

ຄວາມສຸກຢ່ ູໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະຄຣິດ.

ຄໍາຂວັນຂອງຜ້ ູສອນປອມຈະຫຍ້ ຸງກ່ຽວຢ່ ູກັບແຕ່ຝ່າຍຮ່າງກາຍແລະຊ່ົວຄາວເທ່ົານ້ັນ, ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາວາງ

ຄວາມສໍາຄັນໃສ່ກົດຕ່າງໆ ແຕ່ກໍບ່ໍໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສັມພັນຂອງຄົນເຮົາກັບພຣະຄຣິດ. ຄໍາຂວັນນ້ີ ìເບ່ິງ 
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ທ່າທີເໝືອນມປັີນຍາ.î ທຸກຄົນທ່ີເຫັນພວກນ້ີປະຕິເສດຕົນເອງບ່ໍກິນອາຫານບາງຢ່າງກໍຈະຄິດວ່າພວກເຂົາເປັນຜ້ ູທ່ີ 

ເຖິງຝ່າຍວິນຍານເພາະການກະທໍາທ່ີສໍາແດງອອກໃຫ້ເຫັນຄື ວ່າພວກເຂົາເຄັ່ງຄັດທາງສາສນາ.

ການເຫນັຄເືຖງິຝາ່ຍວນິຍານ ບໍແ່ມນ່ອັນດຽວກນັກບັເຕມັດວ້ຍພຣະວນິຍານ. ຕາມການປະຕບິດັອນັເຄ່ງັຄດັ 

ແລະທຣໍະມານເນືອ້ກາຍຄກືັບວາ່ທາໍການຖອ່ມຕວົ ແຕມ່ນັບໍໄ່ດຊ້ວ່ຍຄວາມປາຖນາຂອງເນືອ້ກາຍ. ການອດົຈະເອາົ

ຊະນະເນືອ້ກາຍບໍໄ່ດ.້ ທາ່ນເຄຍີອົດເຂົາ້ເພືອ່ໃຫຈ້ອ່ຍລງົບໍ?່ ມນັແຫງ່ເຮດັໃຫຢ້າກກິນຫາຼຍກວາ່ເກົາ່, ແລະເຮາົຕອ້ງ

ເອາົຊະນະຄວາມຢາກເສຽັກອ່ນຈິງ່ຈະຈ່ອຍໄດ.້ ບາງຄັງ້ ການອດົອາຫານຍິງ່ທາໍໃຫເ້ຮາົຢາກກນິຫາຼຍກວາ່ເກົາ່. ການ

ປະຕບິດັບງັຄບັເນືອ້ກາຍຂອງຄນົໃນສມຍັຂອງ ໂປໂລບໍສ່າມາດເອາົຊະນະເນືອ້ໜງັໄດ;້ ມນັເຮດັໃຫຄ້ວາມຢາກເພີມ້

ຂຶນ້. ຄວາມສມັພນັກບັພຣະຄຣດິເປນັວທິດີຽວທີເ່ກດີຜນົກວາ່ທີຈ່ະເອາົຊະນະຄວາມປາຖນາຝ່າຍເນືອ້ກາຍ.

ອາຈານໂປໂລອະທິບາຍເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບພຣະຄຣິດໃນຂ້ໍ 20, ທ່ານ ìໄດ້ຕາຍກັບພຣະຄຣິດî

ດ້ວຍການຮັບບັດຕິສະມາໃນພຣະອົງ. ທ່ານໄດ້ຕາຍຈາກ ìອໍານາດສ່ິງສັກສິດຂອງໂລກແລ້ວ.î ທ່ານພົ້ນຈາກຝ່າຍ

ໂລກຫຼືວິນຍານແຫ່ງໂລກທ່ີຄົນທັງຫຼາຍຍັງນະມັສການຢ່ ູ. ທ່ານມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະຄຣິດ, ທ່ານບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນກັບກົດ 

ຂອງມະນຸດອີກຕ່ໍໄປ. ເວລາຊາວໂກໂລຊາຍໄດ້ຕາຍກັບພຣະຄຣິດ, ບ່ໍມີກົດອັນໃດທ່ີຈະມາແທນຄວາມສໍາຄັນເທ່ົາ

ກັບການມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະຄຣິດໄດ້ເລີຍ.

ບົດຮຽນຊວີິດ:

ພວກເຮົາຄວນຮ້ ູຈັກແລະລະວງັຄໍາສອນປອມທ່ີວັດແທກການປະຕິບັດຝ່າຍເນ້ືອກາຍພາຍນອກຫຼາຍກວ່າຄຸນ 

ຄ່າຂອງຄວາມສັມພັນຂອງຄົນໆນ່ຶງກັບພຣະເຢຊູ. ໃຈກາງຂອງຫຼັກຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮ ົາຕ້ອງໃຫ້ເປັນຄວາມສັມ

ພັນກັບພຣະຄຣິດທ່ີວາງພື້ນຖານໄວ້ໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ທໍາເພື່ອພວກເຮົາຢ່ ູເທິງໄມກ້າງແຂນ.

ຫຼັກການອັນໃດທ່ີພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮ ູ້ຈັກບົດຮຽນພຣະຄັມພບົີດນ້ີ?

 ພວກເຮົາຄວນເລືອກເອົາຄວາມສົມບູນຂອງພຣະຄຣິດເໜືກວ່າຄໍາສອນອັນເປ່ົາປໂຍດຂອງມະນຸດ. ໃນເວ 

ລາທ່ານສໍາຣວດຫຼັກຄໍາສອນຂອງຕົນເອງ, ມັນໄດ້ເກີດຄວາມສົມບູນ ຫຼື ຄວາມເປ່ົາປໂຍດໃນຊີວິດບໍ?

 ພວກເຮົາຄວນເລືອກເອົາຕົວຈິງຂອງພຣະຄຣິດເໜືອກວ່າເງົາຫຼືປະສົບການໃນອໍານາດສ່ິງສັກສິດ. ຫຼັກຄໍາ

ສອນຂອງທ່ານຢ່ ູໃນຕົວຈິງຫຼືຢູ່ໃນເງົາ?

 ພວກເຮົາຄວນເລືອກເອົາຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະຄຣິດ ເໜືອກວ່າການຮັກສາກົດລະບຽບຂອງມະນຸດ 

ທ່ີໃຊ້ວັດແທກຝ່າຍວິນຍານ. ທ່ານກໍາລັງຄິດນໍາການຮັກສາກົດລະບຽບ ຫຼ ືກໍາລັງພັທນາຄວາມສັມພັນຂອງ

ທ່ານກັບພຣະຄຣິດ?

ໃນການຮັບໃຊ້ເປັນສິດຍາພິບານມາໄດ້ຫຼາຍປີ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ສ່ວນປະກອບທ່ີຜິດວັດແທກຝ່າຍວິນຍານສອງຢ່າງ

ຄື: ການນັບຈໍານວນຄົນ ແລະການຮັບໃຊ້ຢ່ ູໃນຄຣິສຕະຈັກ. ໃນເມືອຂ້າພະເຈ້ົາຮັບໃຊ້ນານໄປເທ່ົາໃດ, ຂ້າພະເຈ້ົາຍ່ິງ

ຮ້ ູວ່າການວັດແທກສອງຢ່າງນ້ີຍ່ິງໝົດປໂຍດຂ້ຶນ. ມຫີຼາຍຄົນມາໂບດສມໍ່າສເມທຸີກໆອາທິດກໍບ່ໍເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມ

ສັມພັນກັບພຣະຄຣິດ. ແນ່ນອນ ຊີວິດຝ່າຍວິນຍານຕ້ອງຂ້ຶນກັບສ່ິງອ່ືນຫຼາຍກ່ວາການມາໂບດສມໍ່າສເມີ. ເຖິງແມ່ນ

ການຮັບໃຊ້ບ່ໍເປັນເຄ່ືອງວັດແທກອັນດີ ກໍມີບາງຄົນຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື, ຈົນກ່ວາພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດ

ດ້ວຍເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບການຮັບໃຊ້ຂອງເຂົາ. ພວກເຂົາຫຍຸ້ງຢ່ ູກັບການຮັບໃຊ້ ແຕ່ວ່າເຂົາເປັນຄົນໃຫຍ່ຖ້ວນບ່ໍ?

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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ວນັອາທິດ ທ ີ

ໍ້ພຣະຄັມພໃີນບົດຮຽນ: ໂກໂລຊາຍ

ົນສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ 

ຄວາມທ່ຽງຕົງໃນການເຕີບໂຕທາງ

ຣະເຢຊູ. ບົດຮຽນນ້ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານ

ປົ້າໝາຍຂອງບົດຮຽນ

ພຣະຄຣິດເປັນໃຜແລະພຣະອົງໄດ້

ໍາການປະຕິບັດຕ່ໍຄົນຜ້ ູທ່ີຍັງບ່ໍເຊ່ືອພຣະ

ວາມສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ

ບົດຮຽນນ້ີສໍາຄັນເພາະວ່າຄຣິສຕຽນ

່ອນນ່ຶງໃນຊີວິດໃຫ້ພຣະອົງ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນ

ດ້ໃຫ້ວັນຈັນ. ພວກເຂົາໃຫ້ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢ່ ູ

ດ້ຍົກໃຫ້ຄວາມກັງວົນແຫງ່ໂລກ. ພຣະຄຣິດຊົງສົມຄວນ

ລະສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາໄວເ້ພື່ອພວກ

ບາງຄ້ັງກໍງ່າຍໃນການມີຊີວິດຢ່ ູ

ິດຍາພິບານສອນຈາກພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົ

ຽນທໍາງານໃນວັນຈັນເຖິງວັນເສົາແມ່ນ

ວາມແຕກຕ່າງອັນໃຫ່ຽຫວຼງໃນຄວາມປະ

ຽນຈົດໝາຍເຖິງຊາວໂກໂລຊາຍດ້ວຍ

້ວຍການແນະນໍາເອົາຫຼັກຄວາມເຊ່ືອອັນ

ັນຖືກຕ້ອງ. ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍພວກເຮົາ

. ສ້າງນິສຍັທີມ່ພີຣະຄຣິດເປັນໃຈກາງ

ຫຼາຍຄົນພໍໃຈທ່ີຈະເພີ້ມເອົາພຣະ

ີວິດພວກເຂົາ. ຄວາມເຊ່ືອຕາມພຣະຄັມພີ

າງໃນຜ້ ູເຊ່ືອໃຫ້ພັດທນານິສັຍໃຫ້ເປັນແບບ

:12, 20), ໂປໂລບອກໃຫພ້ວກເຂົາປະຫານ

1

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ

ວນັອາທິດ ທ ີ26 ກມຸພາ 2012 (2-26-2012)

ໃຈກາງຂອງຊວີດິຂາ້ພະເຈົາ້

ຊາຍ 3:5-10, 14-15, 17-21; 4:5-6

ໂຕທາງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາເພື່ອໃຫພ້ວກເຮົາຮັບໃຊ້ໄດ້ຕ້ອງຂ້ຶນຢ່ ູ

ທ່ານມຊີີວິດຢ່ ູຢ່າງມີພຣະຄຣິດເປັນໃຈກາງ.

ໄດ້ເຮັດຫຍັງເພື່ອພວກເຮົາ ເພື່ອສ້າງອຸປນິສັຍພວກເຮາົ, ນໍາພາ

ພຣະເຈ້ົາ.

າະວ່າຄຣິສຕຽນຫຼາຍຄົນບ່ໍໄດ້ມຊີີວິດທ່ີໃຫ້ພຣະຄຣິດເປັນໃຈກາງ. ບາງ

ແມ່ນຖານະທ່ີສູງສ່ົງ. ພວກເຂົາອາດຈະເອົາເວລາໃນວັນອາທິດ

ຊົງສະຖິດຢ່ ູຕາມສ້ົນຂອບແຄມຂອງຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງຕົນ,

ພຣະຄຣິດຊົງສົມຄວນເປັນຈຸດເດັ່ນໃນຊີວິດຂອງເຮົາເພາະໃນ

ພວກເຮົາ.

ການສຶກສາພຣະຄມັພີ

ຊີວິດຢ່ ູເພື່ອພຣະຄຣິດໃນຄຣິສຕະຈັກ. ໃນວັນທິດເວລາພວກນັກ

ເຈ້ົາ, ຕັດສິນໃຈອັນຖືກຕ້ອງແລະຮັກສາຄວາມຄິດແບບຄຣິສຕຽນກໍ

ແມ່ນບ່ໍ? ເວລາພຣະຄຣິດຊົງມາສະຖິດຢ່ ູໃຈກາງຂອງຊີວິດເຮົາ

ປະພຶດເຮົາ, ໃນເຮືອນເຮົາ, ແລະການເປັນພະຍານຂອງເຮົາ

ຊາຍດ້ວຍຄວາມຢາກດັດແປງຫຼັກຄວາມເຊ່ືອທ່ີຜິດ, ອາຈານໂປໂລລົງ

ອັນຖືກຕ້ອງໃຫ້ໄປປະຕິບັດ. ຄວາມເຊ່ືອທ່ີຖືກຕ້ອງນໍາໄປສ່ ູ

ເຮົາມຊີີວິດຢ່ ູດ້ວຍໃຫພ້ຣະເຢຊູເປັນໃຈກາງຂອງຊີວິດເຮົາ.

ໃຈກາງ: ໂກໂລຊາຍ 3:5-10, 14-15, 17

ພຣະເຢຊູເຂ້ົາມາໃນຊີວິດ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍບ່ໍຕ້ອງການໃຫພ້ຣະອົງ

ພຣະຄັມພຕ້ີອງໃຫມ້ີພຣະເຢຊູເປັນສູນກາງຂອງຊີວິດເຮົາ. ການ

ແບບມີພຣະຄຣິດເປັນໃຈກາງ. ຊາວໂກໂລຊາຍໄດ້ຕາຍກັບ

ປະຫານນິສັຍສ່ວນທ່ີອ່ຽງໄປຝ່າຍໂລກທ່ີມີໃນຕົນເອງ. ຄວາມ

ຂ້ຶນຢ່ ູກັບຄວາມຮ ູ້ໃນ 

ນໍາພາຄອບຄົວ, ແລະຊ້ີ

ບາງຄົນກໍເອົາບ່ອນສູງ

ອາທິດໃຫ້ພຣະອົງແຕ່ບ່ໍ

, ໃຈກາງຂອງຊີວິດ 

ໃນຖານະຂອງພຣະອົງ 

ຮ້ອງຮ້ອງເພງມ່ວນ,

ຄຣິສຕຽນກໍງ່າຍ. ຄຣິສ

ເຮົາ, ພວກເຮົາກໍເຫັນ

ເຮົາ. ການໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນ

ໂລລົງທ້າຍຈົດໝາຍ

ສ່ ູການດໍາເນີນຊີວິດ

ພຣະອົງຢ່ ູທ່ີໃຈກາງຂອງ

ການນ້ີຈະຊ່ວຍສະພາບ

ກັບພຣະຄຣິດ (ກລຊ 

ຄວາມຈິງ ພວກເຂົາໄດ້
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ຕາຍກັບພຣະຄຣິດໃນເວລາເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ, ແຕ່ພາກປະຕິບັດນ້ັນພວກເຂົາຕ້ອງປ່ຽນນິສັຍຈາກການມີຕົວເອງ 

ເປັນໃຈກາງ ໃຫ້ມາເປັນການເອົາພຣະຄຣິດເປັນໃຈກາງ.

ໂປໂລອະທິບາຍເຖິງທັມມະຊາດຝ່າຍໂລກແບບກວ້າງສາມກ່ ຸມຄື: ຄວາມຢາກທ່ີຜິດ, ຄວາມໂມໂຫ, ແລະ

ການກ່າວສຽດສີ. ຢ່ ູໃນຄວາມຢາກທ່ີຜິດ ທ່ານໝາຍເຖິງການປະພຶດທາງກາມເພດທ່ີຜິດສິນທັມທຸກວິທີ. ຕ່ໍມາ ຄື

ìການຊ່ົວຮ້າຍî ໝາຍເຖິງຄວາມເປ້ືອນເປິະພາຍໃນ. ອາຈານໂປໂລກ່າວຕໍາໜິຕັນຫາໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນອີກ. ອັນສຸດ

ທ້າຍຂອງຄວາມຢາກທ່ີຜິດ ແມ່ນ ìຄວາມໂລບ, ທ່ີຖືເປັນການໄຫວ້ພຣະທຽມ.î ຄົນໂລບໃຫ້ຕົວເອງໄດ້ນ່ັງຢ່ ູບັນລັງ;

ເປັນການໄຫວ້ພຣະທຽມ. ຄວາມໂລບທໍາລາຍຄວາມຕ້ອງການອັນຖືກຕ້ອງ.

ຂ້ັນຕ່ໍໄປ ອາຈານໂປໂລ ກ່າວຕໍາໜິຄວາມຄຽດ, ທ່ານໜູນໃຈໃຫ້ພວກເຂົາປະຖ້ິມ ìຄວາມຄຽດî ຂອງເຂົາຄື 

ອາລົມທີ່ຖືກເຜົາຊ້າໆ. ທ່ານຍັງໜູນໃຈໃຫ້ຖ້ິມ ìຄວາມໂມໂຫî ຄືອາລົມຮ້າຍຂ້ຶນກະທັນຫັນ. ຍັງມອີາລົມທ່ີນໍາໄປສະ

ແດງອອກ ìຄວາມຄຶດປອງຮ້າຍî ຄືການສະແດງຄວາມຊ່ົວ.

ສຸດທ້າຍ ແມ່ນການເກີດຈາກຄວາມບາບໃນລ້ີນ, ທ່ານໂປໂລໜູນໃຈໃຫ້ປະຖ້ິມພາສາທ່ີເປ້ືອນເປິະແລະເຊົາ 

ຕົວະກັນ. ພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງສ່ວມສະພາບເປັນຄົນໃໝ,່ ໃນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ວາງໃຈເຊ່ືອພຣະຄຣິດເພື່ອຄວາມ 

ພົ້ນແລ້ວ ພວກເຂົາຕ້ອງຍອມໃຫ້ພຣະອົງສ້າງພວກເຂົາຂ້ຶນໃໝໃ່ຫ້ຢ່ ູໃນລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາຜ້ ູຊົງສ້າງ.

ຄຣິສຕຽນມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການຖອດສະພາບຄົນເດີມທ່ີມີບາບອອກຖ້ິມ ແລະສ່ວມສະພາບຄົນໃໝໃ່ນ 

ທາງຂອງພຣະຄຣິດ. ໃນຂ້ໍ 14 ໄດ້ເຜີຍລັກສະນະທ່ີຍ່ິງໃຫ່ຍທ່ີສຸດທ່ີພວກເຂົາສາມາດສວມເອົາຄື ìຄວາມຮັກ.î ຄວາມ

ຮັກນ້ີຄື ìສາຍຜູກມັດໃຫ້ໂຮມກັນເປັນອັນດຽວທ່ີດີເລີດ.î ພື້ນຖານຂອງການໂຮມກັນແມ່ນຄວາມຮັກ ນອກຈາກຄວາມ

ຮັກແລ້ວ, ໂປໂລຍັງແນະນໍາຜ້ ູເຊ່ືອໃຫ້ສວມເອົາ ìສັນຕິສຸກທ່ີມາຈາກພຣະຄຣິດ.î ສັນຕິສຸກທ່ີທ່ານຕ້ອງການຢາກເຫັນ

ກໍຄື ບ່ໍມກີານຜິດຖຽງກັນຢ່ ູໃນຄຣິສຕະຈັກ. ຢ່ ູຢ່າງສັນຕິສຸກທ່ີມາຈາກພຣະຄຣິດ ກໍຄືສັນຕິສຸກທ່ີມີຢ່ ູໃນຖ້າມກາງຜ້ ູທ່ີ

ເຊ່ືອ.

2. ມີເຮອືນທີມ່ພີຣະຄຣິດເປນັໃຈກາງ: ໂກໂລຊາຍ 3:18-21

ວທີິທ່ີທ່ານເຮັດກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານເປັນເງົາສະທ້ອນຄຸນນະພາບໃນຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບພຣະເຢຊູ

ຄຣິດ! ພຣະຄັມພຊ່ີວຍຄຣິສຕຽນກ່ໍສ້າງຄວາມສັມພັນອັນເຂ້ັມແຂງແລະໝັ້ນຄົງກັບຄອບຄົວຂອງເຂົາ. ໃນເມື່ອຄົນ 

ວາງໃຈເຊ່ືອພຣະຄຣິດໃຫ້ເປັນພຣະເຈ້ົາແລະພຣະຜ້ ູຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນແລ້ວ, ຊີວິດຄອບຄົວໃນເຮືອນຄວນຖືກປ່ຽນໃຫ້

ດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ.

ທໍາອິດ ອາຈານໂປໂລເວົ້າກັບຜ້ ູເປັນພັລຍາວ່າໃຫ້ຍອມຟັງສາມີຂອງຕົນ. ບາງຄົນກໍອ່ານວ່າຂ້ໍຄວາມເຫຼົ່ານ້ີ

ແລະຄິດວ່າມັນໜູນໃຈໃຫ້ພວກຜ້ ູຍິງເປັນເໝືອນສາດປູນອນຫຼືມັນໜູນໃຈໃຫ້ພວກຜ້ ູຊາຍບັງຄັບຜ້ ູຍິງໃຫຍ້ອມຟັງ. ບ່ໍ

ແມ່ນຄວາມຈິງ! ການຍອມເຊ່ືອຟັງນີ ້ ອາຈານໂປໂລໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ພວກພັລຍາສມັກໃຈຕອບສນອງຕ່ໍຕໍາແໜ່ງການ

ຮັບໃຊ້ໃນການເປັນຜ້ ູນໍາຂອງສາມີ ຊ່ຶງເປັນຜ້ ູທ່ີຮັກນາງແລະເຮັດກັບນາງເໝືອນພຣະຄຣິດເຮັດກັບຄຣິສຕະຈັກ (ອຟຊ 

5:21-24). ພວກພັລຍາບ່ໍໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຟັງຄວາມ; ແຕ່ຢາກໃຫ້ພວກເຂົາພໍໃຈລຸກຂ້ຶນທໍາຕາມໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ

ໃຫ້ນໍາໜ້າເພາະວ່າ ມັນ ìເປັນການສົມຄວນໃນອົງພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາ.î ຄໍາວ່າ ìເປັນການສົມຄວນî ອາດມາຈາກຄວາມ

ຄິດວ່າ  ìເໝາະສົມ.î ການຍອມຟັງບ່ໍໄດ້ມີສ່ວນທ່ີວ່າຜ້ ູໃດມີພຣະພອນກວ່າຫຼືສາມາດກວ່າ; ການຍອມຟັງເກີດມາ

ຈາກການຊອກຫາວ່າມີວິທີໃດຜ້ ູເຊ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍ (ຂ້ໍ 21). ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕ້ັງໜ້າທ່ີໄວ້ໃນເຮືອນທ່ີ

ຄວນຈະຖືກຮັກສາດ້ວຍຜ້ ູທ່ີປະກາດຮັບເອົາພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.

ອາຈານໂປໂລໜູນໃຈພວກສາມີໃຫໃ້ຊ້ຊີວິດຕ່າງກວ່າເກ່ົາໃນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຮ້ ູຈັກກັບພຣະເຢຊູ. ນ່ຶງ, ທ່ານ 

ສ່ັງພວກເຂົາໃຫ້ຮັກພັລຍາຊ່ຶງເປັນສ່ິງທ່ີຍາກກວ່າການຍອມຟັງ. ສ່ວນຫຼາຍໃນສັງຄົມນ້ັນ, ພວກພັລຍາໄດ້ຖືກເຫັນວ່າ 
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ເປັນພຽງສ່ວນນ່ຶງຂອງສົມບັດ. ໃນເວລາທ່ີໂປໂລບອກໃຫ້ສາມີຮັກພັລຍາຂອງຕົນ, ທ່ານຍັງໜູນໃຈໃຫ້ພວກເຂົາສໍາ

ແດງຕົນເອງໃຫເ້ໝືອນກັບພຣະຄຣິດອີກ ຄື: ບ່ໍເຫັນແກ່ໂຕ, ຮັກເອັນດູ, ແລະດ້ວຍການສະລະຕົນເອງ. ສາມທ່ີີຮັກພັລ 

ຍາຈະບ່ໍບັງຄັບພັລຍາ; ພວກເຂົາຈະເປັນແບບຢ່າງຂອງຄວາມຮັກແລະການອູ້ມຊູທ່ີຈະນໍາພາເຮັດໃຫ້ການຍອມຟັງ

ຂອງພັລຍາຕ່ໍສາມີເກີດຂ້ຶນຢ່າງທັມມະຊາດ.

ນອກຈາກ ຮັກພັລຍາແລ້ວ, ໂປໂລຍັງສ່ັງໃຫ້ຜ້ ູຊາຍຢ່າມໃີຈເຜັດຮ້ອນຕ່ໍນາງ. ນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງຄວາມຂົມຂ່ືນ 

ທ່ີເຊ່ືອງອາລົມຢ່ ູທາງໃນ ແຕ່ແມ່ນການກະທໍາທ່ີຮຸນແຮງຕ່ໍພັລຍາ. ສາມບ່ໍີຄວນໃຊ້ວິທີເຮັດກັບພັລຍາໃນຄວາມຂົມຂ່ືນ 

ຫຼືດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງຈັກເທ່ືອ.

ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງລູກທ່ີຢ່ ູໃນເຮືອນກໍຄືການເຊ່ືອຟັງພໍ່ແມ່ຂອງຕົນໃນທຸກສ່ິງ. ຈ່ົງຈໍາໄວວ້່າ ອາຈານໂປ

ໂລເວົ້າຄໍາເຫຼົ່ານ້ີໃນສະພາບເຮືອນຂອງຄຣິສຕຽນ, ບ່ໍແມ່ນເຮືອນທ່ີລູກຖືກສ່ັງໃຫເ້ຮັດສ່ິງທ່ີຜິດຕ່ໍພຣະຄັມພີ ແລະຄໍາສ່ັງ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນ ອຟຊ 6:1-2, ໂປໂລໄດ້ຕ່ໍເນ່ືອງຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານເອງ ກັບການເຮັດໃຫ້ຄົບຖ້ວນຂອງການເຊ່ືອ

ຟັງຂ້ໍບັນຍັດທີສ່ັງໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພໍ່ແມແ່ລະບອກວ່າຄໍາສ່ັງໄດ້ມາກັບຄໍາສັນຍາ. ເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍເມື່ອພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນ

ລູກຂອງພຣະອົງເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ, ແລະເຮັດໃຫ້ພໍແ່ມດີ່ໃຈທ່ີເຫັນລູກເຊ່ືອຟັງຕົນເອງ. ມບີາງແນວທ່ີຂັດຂວາງຄວາມ

ສັມພັນລະຫວ່າງພໍແ່ມແ່ລະລູກຄືຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີຈະບ່ໍຟັງຄວາມ.

ພໍ່ແມຍັ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສ່ັງສອນຝຶກແອບລູກໃນວິທີທາງທ່ີບ່ໍຂັດເຄືອງໃຈເຂົາ. ຂັດເຄືອງໃຈ 

ໝາຍເຖິງການເຮັດໃຫ້ເກີດມຄີວາມຂົມຂ່ືນແລະໃຊ້ການກະທໍາທ່ີເຮັດໃຫ້ລໍາຄານ. ການຝ ຶກແອບທ່ີຮຸນແຮງທ່ີບ່ໍເຮັດ

ດ້ວຍຄວາມຮັກກໍຈະປິດຄວາມຮັກລະຫວ່າງລູກກັບພໍແ່ມ່. ເປ້ົາໝາຍຂອງການຝຶກແອບສ່ັງສອນກໍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຮັດ

ການອັນຖືກຕ້ອງ, ບ່ໍແມ່ນເຮັດໃຫ້ເຂົາຊັງພໍ່ແມ່ ຫຼືດູຖູກເຂົາໃຫ້ນ້ອຍໃຈວ່າເຂົາເຮັດສ່ິງຖືກຕ້ອງບ່ໍໄດ້ຈັກເທ່ືອ.

3. ເປນັພະຍານທີມ່ພີຣະຄຣິດເປນັໃຈກາງ: ໂກໂລຊາຍ 4:5-6

ການປ່ຽນແປງເພີ້ມເຕີມທ່ີຄວນເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນທຸກຄົນກໍຄື ການຮຽກເອ້ີນໃຫ້ໄປຫາຄົນອ່ືນດ້ວຍ

ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເພາະວ່າຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຖືກເອ້ີນໃຫ້ໄປ ìສ້າງສາວົກî (ມທ 28:18-20), ຜ້ ູເຊ່ືອ 

ແຕ່ລະຄົນມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຮັກສາແລະດໍາເນີນການເປັນພະຍານຂອງຕົນ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ໜູນໃຈຊາວໂກໂລ

ຊາຍໃຫ້ສໍາຣວດເບ່ິງວິທີທ່ີພວກເຂົາເຮັດນໍາ ìຄົນພາຍນອກ.î ໝາຍເຖິງຜ້ ູທ່ີບ່ໍມີຄວາມສັມພັນສ່ວນຕົວກັບພຣະຄຣິດ.

ອາຈານໂປໂລແນະນໍາໃຫ້ເຂົາ ìປະຕິບັດກັບຄົນພາຍນອກດ້ວຍໃຊ້ສະຕິປັນຍາ.î ຄຣິສຕຽນຄວນໃຊ້ຊີວິດຢ່ ູ

ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວງັຢ່ ູຕລອດ ໂດຍສະເພາະເວລາພວກເຂົາຢ່ ູໃນຖ້າມກາງຄົນທ່ີບ່ໍຮ ູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາ 

ບ່ໍຢາກໃຫ້ຄໍາເວົ້າຫຼືການປະຕິບັດຕັດຂາດການເປັນພະຍານ. ແທນທ່ີຈະສະແດງການຂາດສະຕິປັນຍາໃນຖ້າມກາງ 

ຄົນທ່ີຕ້ອງການພຣະເຢຊູ, ຄຣິສຕຽນຄວນ ìສວຍໂອກາດ.î ໝາຍຄວາມວ່າ ìໄຖ່î ເວລາ ຄືຊ້ືເອົາເວລາຄືນຈາກການ 

ກະທໍາທ່ີເສັຽປໂຍດໃນສມັຍທ່ີຍັງບ່ໍຮ ູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດ. ຄົນທ່ີບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນບ່ໍມເີປ້ົາໝາຍໃນຊີວິດຕາມຄວາມຈິງ 

ຝ່າຍວິນຍານ, ແຕ່ເວລາພວກເຂົາໄດ້ພົບກັບພຣະຄຣິດແລ້ວ, ພວກເຂົາກໍມີໂອກາດທ່ີອອກໄປຫາໂລກຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັບ

ພຣະອົງເພື່ອປະກາດຂ່າວປະເສີດ.

ເພືອ່ໄປນໍາຄນົມາຫາພຣະຄຣດິ ພວກເຮາົທີເ່ປນັຄຣສິຕຽນຕອ້ງມຊີວີດິທີມ່ເີປົາ້ໝາຍອນັຖກືຕ້ອງກັບການ 

ເປນັພະຍານຂອງຕນົ. ພວກເຮາົຕອ້ງຫາໂອກາດເວົາ້ກບັພວກຄນົນອກຄວາມເຊືອ່ແລະໜນູໃຈພວກເຂາົໃຫຕ້ດິຕາມ 

ພຣະຄຣດິ.

ອາຈານໂປໂລສເນີວິທີທ່ີຄຣິສຕຽນສາມາດສວຍໂອກາດກັບຄົນນອກຄວາມເຊ່ືອ. ທໍາອິດ, ທ່ານໜູນໃຈພວກ

ເຂົາໃຊ້ວາຈາທ່ີປະກອບດ້ວຍຄວາມເມດຕາ. ຄໍາວ່າ ìເມດຕາî ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຍ່ືນພຣະຄຸນແບບດຽວທ່ີເຮົາ 

ໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈ້ົາຕ່ໍໄປໃຫກັ້ບຄົນອ່ືນ. ບາງເທ່ືອມະນຸດຈະເຮັດຍາກໃຫ້ຄົນອ່ືນຫຼາຍກວ່າທ່ີພຣະເຈ້ົາເຮັດນໍາເຂົາ.
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ໃນລະຍະທ່ີພຣະເຈ້ົາຍ່ືນພຣະຄຸນໃຫ້ພວກເຂົາ, ພວກເຮົາມກັຈະກ່າວໂທດຄົນແລະຫວງັຢາກໃຫ້ເຂົາມຊີີວິດຢ່ ູເໝືອນ

ກັບຄຣິສຕຽນ ທັງໆ ທ່ີເຂົາຍັງບ່ໍທັນຮ້ ູພຣະຄຣິດຊ້ໍາ.

ຍາມເຮົາຍ່ືນພຣະຄຸນໃຫ້ຄົນອ່ືນດ້ວຍວາຈາຂອງເຮົາ, ໃຫ້ເຮາົເຮັດກັບເຂົາເໝືອນກັນກັບພຣະເຈ້ົາກໍາລັງເຮັດ

ກັບເຂົາ. ຊີວິດຂອງເຮົາກໍມີຄວາມໝັ້ນຄົງກັບວຽກງານຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດເຂົາ. ອາຈານໂປໂລຍັງເວົ້າອີກວ່າໃຫ້

ວາຈາຂອງຄຣິສຕຽນ ìປະສົມດ້ວຍເກືອ.î ເກືອມີປໂຍດຫຼາຍແນວໃນສມັຍນ້ັນ, ໃຊ້ເອືອບຊ້ີນບ່ໍໃຫ້ບູດເນ່ົາ. ຕອນນ້ີ,

ໂປໂລໜູນໃຈໃຫ້ໃຊ້ວາຈາທ່ີເຮັດໃຫຖື້ກໃຈຄົນ, ບ່ໍສ້ໍໂກງ. ເກືອຍັງໃຊ້ປຸງອາຫານອີກ, ວາຈາທ່ີມີເກືອຄວນເປັນຄໍາເວົ້າ

ທ່ີຊ່ວຍບໍາລຸງການເປັນພະຍານແລະຊ້ີນໍາຄົນໄປຫາພຣະຄຣິດໂດຍຕົງ. ວາຈາເຫຼົ່ານ້ີຄວນໃຫ້ແຕ່ລະຄົນມ,ີ ເພື່ອວ່າ

ຄຣິສຕຽນຈະຮ ູ້ວິທີຕອບຜ້ ູທ່ີຕ້ອງການມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະຄຣິດ.

ບົດຮຽນຊວີິດ

ເວລາພຣະຄຣິດຊ່ວຍຄົນ ນອກຈາກການໃຫ້ອະພັບບາບແລ້ວພຣະອົງຊົງປະທານທ່ີຢ່ ູໃນອະນາຄົດຄື ສວັນ

ໃຫ້ເຂົາ. ພຣະອົງຍັງເລ້ີມຕ້ົນປ່ຽນແປງຊີວິດເຂົາແຕ່ລະວັນໃຫ້ຄ້າຍຄືພຣະອົງ. ບາງຄົນອ້າງວ່າຕົນມຄີວາມສັມພັນ 

ກັບພຣະຄຣິດ ແຕ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາບ່ໍມີການປ່ຽນແປງ ນ້ັນເຫັນວ່າບ່ໍສອດຄ່ອງກັນເລີຍ. ເມື່ອເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ

ແລ້ວກໍບ່ໍໄດ້ສົມບູນໃນທັນທີທັນໃດ ແຕ່ເຮົາໄດ້ເລ້ີມເຂ້ົາສູ່ຂະບວນການຂອງການປ່ຽນແປງ. ການມີຄວາມສັມພັນກັບ

ພຣະເຢຊູນິສັຍຂອງເຮົາກໍໄດ້ປ່ຽນໃໝ.່ ພວກເຮົາປະຖ້ິມຊີວິດເກ່ົາແລະມີຊີວິດຕາມພຣະເຢຊູຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາເປັນ

ຢ່ ູ. ຄວາມພົ້ນປ່ຽນຊີວິດຄອບຄົວຂອງເຮົາ. ການຮ້ ູຈັກກັບພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີເສລີພາບໃນການມີຊີວິດຢ່ ູໃນ

ຄວາມສັມພັນກັບຄອບຄົວໃນທາງທ່ີດີແລະໝັ້ນຄົງ. ການມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະຄຣິດເຮົາໄດ້ມີເປ້ົາໝາຍໃນການ

ພຍາຍາມເອົາຂ່າວປະເສີດໄປຫາຄົນທ່ີຫຼົງຫາຍອີກ. ພວກເຮົາຈະເປັນຄົນທ່ີລະວັງຫຼາຍຂ້ຶນໃນການປະຕິບັດຕ່ໍຄົນທ່ີ

ຍັງບ່ໍທັນຮ ູ້ຈັກພຣະຄຣິດ.

ຄໍາຖາມອັນໃດທ່ີສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໃຊ້ຊີວິດທ່ີມີພຣະຄຣິດເປັນໃຈກາງ?

 ທ່ານໄດ້ເຫັນຫຍັງປ່ຽນແປງຈາກຊີວິດເກ່ົາຂອງທ່ານ ຕ້ັງແຕ່ຮ້ ູຈັກກັບພຣະເຢຊູມາ?

 ຄວາມຢາກທ່ີເຫັນແກ່ຕົວອັນໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍທ່ານເອົາຊະນະມັນ?

 ການຮ້ ູຈັກກັບພຣະຄຣິດໄດ້ປ່ຽນຄວາມໃຈຮ້າຍຂອງທ່ານໃນວິທີໃດ?

 ການຮ້ ູຈັກກັບພຣະຄຣິດໄດ້ປ່ຽນວາຈາຂອງທ່ານແບບໃດ?

 ການຮ້ ູຈັກກັບພຣະຄຣິດພາໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງໃນເຮືອນຂອງທ່ານແນວໃດ?

 ທ່ານກໍາລັງເຮັດແນວໃດກັບໜ້າທ່ີ ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ທ່ານຢ່ ູໃນຄອບຄົວ?

 ທ່ານກໍາລັງເຮັດຫຍັງເພື່ອສວຍໂອກາດໃນການໄປຫາຄົນທ່ີຍັງຫຼົງຫາຍຢ່ ູ?

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS

http://www.lsbf.org/
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