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ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
ວັນອາທດິທ ີ2 ທັນວາ  2012 (12-2-2012) 

 

ພຣະຢາເວ-ພຣະເຈົາ້ຂອງເຮາົ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນນີ:້   ອົບພະຍົບ 6:2-8, 15:1-3,11-13 
ຄາໍຖາມຊວີດິ:  ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ມີຄວາມໄວໃ້ຈໃນພຣະເຈ້ົາ     ເພາະພຣະອົງຊົງສັດຊ່ືແລະມີອໍາ 
                      ນາດຊ່ອຍໄດ.້ 
ພຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ: ບົດຮຽນນີເ້ລີ້ມເວົ້າເຖິງພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງໄດເ້ປີດເຜີຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກ  ຊືພ່ຣະ 
                                     ອງົແມນ່ພຣະຢາເວ-ພຣະນາມນັ້ນໄດບ້ອກເຖິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່   ທັງພລັງແລະລັກສະນະ 
                                    ຂອງພຣະອົງ. 
ຜນົສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ:  ໃນທຸກວນັນີ້ພວກເຮົາຍອມຮັບວາ່ພຣະມີຫລາຍອົງ  ຫລເືຫັນວ່າມີຫລາຍທາງທີເ່ວ້ົາເຖິງພຣະ 
                             ເຈົ້າ.   ຄວາມຄຶດຢ່າງນີໄ້ດ້ຂັດຕ່ໍຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີທີໄ່ດສ້ອນພວກເຮົາເຖິງສະພາບຂອງ 
                                ພຣະຜູ້ເປັນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທແ້ຕອ່ົງດຽວ.   ພຣະນາມຂອງພຣະອົງກໄໍດ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາ 
                                ຮ ູ້ຈັກແມ່ນ-ພຣະຢາເວ     ຊຶ່ງພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະນາມຂອງພຣະອົງແຕກຕ່າງກັບພຣະອື່ນ 
                               ເພາະພຣະອງົເປັນຢູ່ໃນເວລານີ,້ ຕລອດໄປ ແລະບໍມີ່ການປ່ຽນແປງ.   ພຣະນາມຢ່າງນີມີ້ຢູ່ໃນ 
                               ພຣະຄັມພປີະມານ 6000 ເທື່ອ.   ເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີພ່ວກເຮົາຕ້ອງຄົ້ນຫາຄວາມໝາຍໃນພຣະ 
                               ນາມນີເ້ພາະຄວາມຈິງອັນນີ້ຈະນໍາພາພວກເຮົາໃຫ້ເຊື່ອແລະວາງໃຈແລະກ້າວໜ້າໄປຢ່າງໜັ້ນ 
                               ໃຈຖ້າມກາງສັງຄມົທີມີ່ຫຼາຍສາສນາ.   
ຄາໍຖາມໃນຊວີດິ:     ພຣະເຈົາ້ຢາເວຜູ້ເປັນພຣະເຈົາ້ຂອງເຮາົໄດ ້ສະແດງພຣະອົງເອງເປນັພຣະເຈ້ົາຜູສ້ັດຊື່ຢ່າງໃດ? 
 

ບດົນໍາ 
        ທ່ານເດຟ ໄດມ້ອງໄປຂ້າງໜ້າໃນອະນາຄດົດ້ວຍຄວາມໂສກເສົາ້ເພາະຜູເ້ປັນພັລຍາໄດເ້ປັນພະຍາດມະເຮັງທີບ່ໍ່
ສາມາດປົວໃຫ້ດີໄດ້ເຖິງແມ່ນໄດ້ໃສ່ຢາຫລາຍຄັ້ງມາແລ້ວ.     ແຕເ່ຫັນວ່າທັງສອງຜົວເມັຽໄດຍ້ຶດໝັນ້ໃນຄວາມເຊື່ອທີ່
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ນ້ັນ.    ທ່ານເດຟ ໄດ້ກ່າວວ່າ,  ìຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມອງເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມຈິງ-ພວກ
ເຮົາບໍຮູ່້ຈັກພຣະເຈົ້າດີຈົນເຖິງເວລາພວກເຮົາຕ້ອງການພຣະອົງຢ່າງແທຈ້ິງ.î  ການປະສົບກັບບັນຫາຂອງຄອບຄົວໄດ້
ສອນທ່ານເດຟໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍສະຕິປັນຍາ   ແລະເປັນອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າທີໄ່ວ້ວາງໃຈໄດ້. 
        ພວກອິສຣາເອັນໄດພົ້ບເຫັນຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າ     ເວລາພຣະອົງໄດຊ້ອ່ຍໃຫ້ພວກເຂົາພ້ົນຄວາມຕາຍ. 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກເຖິງພຣະນາມຂອງພຣະອົງຜ່ານການກະທໍາຕໍ່ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ. ເໝືອນກບັຊາວອິສຣາເອັນ
ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ເຣື່ອງພຣະເຈົ້າແລະໄວ້ວາງໃຈໃນຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ.  
 

1. ພຣະຢາເວພຣະເຈົາ້ຂອງພວກເຮາົຊງົສນັຍາ: (ອົບພະບົບ 6:2-8) 
        ປະຊາຊນົໃນສມັຍຂອງໂມເຊໄດຮ້ັບຄວາມທຸກລໍາບາກເພາະຂາດສດິທິ.  ພວກເຂົາໄດຮ້ັບການຊ່ອຍເຫລືອເລີ້ມ 
ຈາກອຶດອາຫານ (ປຖມ. 46-47) ໄດກ້າຍເປັນຂ້າທາດ, ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກໜັກ (ອພຍ. 1:8-11).   ພຣະເຈົ້າ 
ບ່ໍໄດ້ໃຊ້ໂມເຊເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ຊ່ອຍແຕເ່ທົາ່ນັນ້ ແຕພ່ຣະອົງໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງຜ່ານໂມເຊອີກ.   
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      ທາງນຶ່ງທີພ່ວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈັກຄົນອື່ນແມ່ນເລີ້ມຮຽນຮູ້ຈກັຊື່ກ່ອນ.  ການທ ີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີນ້ເອົາໂມເຊໃຫ້ເປັນຜູ້
ຮັບໃຊ້ນັ້ນກ່ອນອື່ນໝົດພຣະອົງຊົງເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ຈັກຊື່-ພຣະຢາເວ.   ໃນທະເລຊາຍພຣະເຈົ້າໄດ້ແນະນໍາພຣະອົງເອງ
ໃຫ້ໂມເຊຮູ້ໂດຍໃຊ້ພຸ່ມໄມ້ມີໄຟລຸກຢູແ່ຕບ່ໍ່ໄດ້ໄໝ.້ (ອພຍ. 3:14)    ມຫີລາຍຄນົໄດຮູ້້ຈັກພຣະເຢໂຮວາ-ຊຶ່ງແມ່ນອີກ 
ພຣະນາມນຶ່ງຈາກຢາເວ.    ມີນັກແປພຣະຄັມພີໃຊ້ຄໍາວ່າ îອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າî ກແໍມ່ນພຣະນາມອັນນຶ່ງຂອງພຣະອົງ.  
ພຣະນາມນີ້ໄດ້ອ້າງອີງໃສ່ຖ້ອຍຄໍາທີ່ກ່າວວ່າ, ìເຮົາເປັນຜູທ້ີ່ເຮາົເປັນ.î 
ທີພຸ່່ມໄມ້ໄຟບ່ໍໄໝ້ນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນຄັ້ງທໍາອິດ: ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກໃຫ້ໂມເຊຮູພ້ຣະ 
ນາມຂອງພຣະອົງ, ìເຮົາເປັນຜູ້ທີເ່ຮົາເປນັî(ອພຍ. 3:14). ຊືນ່ີໄ້ດແ້ປອອກຈາກພາສາເຮບັເຣີ îຢາເວî  ຊ່ຶງມາຈາກຄໍາ 
ວ່າ îເຢໂຮວາî (ຂຶ້ນຢູກ່ັບຕົວອັກສອນ YHWH ແລະ îສະລະî ຈາກພາກສາເຮັບເຣີ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ).    ຕາມທໍາ 
ນຽມຂອງພວກຢິວແລ້ວ ຊື່ໄດບ້ອກເຖິງສ່ວນເລິກຂອງບຸກຄົນນັ້ນ.     ໃນພາສາເຮັບເຣຄີໍາວາ່ ຢາເວ ແມ່ນມາຈາກຄໍາ
ກິຣິຍາ (ìເປັນ, ຢູ,່ ຄືî).  ຊືຢ່າເວນີໄ້ດ້ຂຽນໂດຍບ່ໍມີ îສະລະî ປະກອບ (ຈົນມາເຖງິສັດຕະວດັທີ 6-7 ຄ.ສ.)  ຄໍານຶ່ງແປ
ຈາກຢາເວແລ້ວໝາຍເຖິງ,  ìເຮົາຈະເປນັî  ຜູເ້ປັນຢູ່ຕລອດໄປ.     ພວກຢິວຖວືາ່ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າສກັສດິທີ່ສດຸ 
ພວກເຂົາເລີຍໃຊ້ຄໍາເວ້ົາ ອາໂດນາຍ (ອົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົາ້) ແທນ ພຣະຢາເວ. 
     ເວລາພຣະເຈົົ້າບອກໂມເຊວ່າພຣະອົງຊົງຈໍາຄໍາສັນຍານັ້ນໄດ ້ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງຊົງລືມ ພຣະອົງບໍ່ເຄຍີລືມ
ສິ່ງໃດຈັກເທ່ືອ, ແຕໝ່າຍຄວາມວາ່ໄດ້ຄດຶເຖິງອີກ.   ໃນຂໍ ້6 ພຣະອົງບອກວາ່ຈະກະທໍາຕາມຄໍາສັນຍານັ້ນເພາະຍ້ອນ
ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຈົາ້ໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນເດີມພັນໃນຄໍາສັນຍາກັບມະນຸດເຊ່ັນວາ່: (1) ພຣະ 
ອງົຈະຊອ່ຍພວກເຂາົໃຫພ້ົນ້ພັຍ,  ນໍາພວກເຂົາອອກຈາກການຂົ່ມເຫັງໃນປະເທດອຢີິບ ນໍາພາພວກເຂົາອອກໄປເຖິງ
ແດນແຫ່ງຄາໍພຣະສັນຍາຕໍ່ອບັຣາຮາມ, ຕໍ່ອຊີາກ, ແລະຕໍ່ຢາໂຄບ.   (2) ພຣະອງົຈະປດົປອ່ຍ ຊອ່ຍໃຫ້ພ້ົນຈາກການ
ຖືກຂົ່ມເຫັງ.  (3) ພຣະອງົຈະຊງົໄຖພ່ວກເຂົາຈາກການເປັນທາດໃນປະເທດອຢີີບ.      
     ຜູທ້ີ່ເຊື່ອທັງຫລາຍ ສາມາດເຊ່ືອໃນຄາໍສນັຍາຂອງພຣະອົງໄດ້.  ພຣະອົງຊງົຮກັພວກເຮົາແລະສັນຍາວາ່ຈະສະຖິດ
ຢູ່ນໍາຕລອດໄປຈົນເຖິງທີສຸ່ດປາຍແຜນ່ດນິໂລກ (ມທ. 28:20).   ພວກເຮົາເຊ່ືອໄດ້ເພາະພຣະອົງສນັຍາເອົາໄວ້ ແລະ
ຢາກຮ່ວມຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.    ທາງທີຈ່ະເຂົາ້ໃຈພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົາ້ແລະຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງໄດ ້
ນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ພວກເຮົາສຶກສາໃນພຣະທັມຂອງພຣະອົງທກຸໆວັນ. 
 

2. ພຣະຢາເວພຣະເຈົາ້ຂອງເຮາົຮັກສາຄາໍສນັຍາຂອງພຣະອງົ: (ອພຍ. 15:1-3).                                                                          
       ລະຫວ່າງປືມ້ອົບພະຍົບ ບດົ 6-15 ໄດກ້່າວເຖິງພລັງແລະອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າ.  ເຄາະຮ້າຍທັງຫລາຍໄດຕ້ົກ
ຖືກພວກອີຢີບທີບ່ໍ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຊຶ່ງໄດສ້ະແດງວາ່ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າແຕອ່ົງດຽວ.  ແຕ່ປານນັ້ນກະສັດຟາໂຣຍງັ
ມີໃຈແຂງກະດ້າງຈົນພຣະເຈ້ົາໄດ້ລົງໂທດຢ່າງໜັກຄລືູກຊາຍກົກຂອງທຸກຄອບຄົວໃນປະເທດໄດຕ້າຍໄປ.   
     ໃນທີສຸ່ດພວກອສິຣາເອັນກໄໍດ້ໜີອອກຈາກປະເທດໄປທາງທດິຕາເວັນອອກ, ກະສັດຟາໂຣກສໍົ່ງທະຫານຕດິຕາມ
ໄປນໍາຂ້າພວກເຂົາອີກ.  ພວກອິສຣາເອນັໄດ້ໜີໄປຄາຢູທ່ະເລແດງ ແລະທະຫານຕິດຕາມມາອີກດ້ານນຶ່ງ.  ປະຊາຊນົ
ທີໂ່ມເຊພາອອກມານັ້ນພາກນັຢ້ານຕາຍ ຕອນນີມີ້ແຕຄ່ົນທີພ່ຣະເຈົົ້າຊົງເລືອກໄວ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຊ່ອຍໄດ້ຖ້າຫາກປະຊາ 
ຊົນຍອມເຊື່ອຟັງແລະໃນທີສຸ່ດພວກເຂົາກໄໍດ້ພົບກັບການຊ່ອຍເຫລືອຂອງພຣະເຈົ້າທີຊ່່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ພ້ົນພັຍ. 
        ປະຊາຊົນກໍໄດພົ້ບເຫັນການອສັຈນັຄືໄດເ້ຫັນນໍາ້ແຍກອອກໃຫ້ພວກເຂົາຍ່າງຜ່ານໄປ   ແລະກໄໍດ້ເຫັນພວກທະ 
ຫານຕາຍດກຶນໍ້າ ພວກເຂົາຈຶງ່ເຂົາ້ໃຈໃນພຣະສັນຍາອັນສັດຊ່ືຂອງພຣະເຈົ້າ.  ໂມເຊແລະປະຊນົໄດ້ຮ້ອງເພງສັຣເສີນ
ພຣະເຈົ້າພຣະຢາເວເພາະພຣະອົງໄດ້ຮັກສາຄໍາສັນຍານັ້ນຕໍພ່ວກເຂາົໃຫ້ພົນ້ຈາກອັນຕະລາຍ.  ພວກເຂົາໄດ້ຍກົພຣະ
ເຈົ້າໄວ້ຢ່າງສູງຄືຮ້ອງເພງບອກເຖິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຊະນະຕໍ່ພວກສັດຕຣ.ູ  
       ໃນຂໍ ້2 ໂມເຊໄດ ້ບອກເຖິງສະງ່າຣາສຂີອງພຣະເຈົາ້ຢາ່ງລະອຽດເພາະພຣະອົງໄດ້ຮກັສາຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ
ຕໍ່ພວກເຂົາທີຊ່ອ່ຍໃຫ້ພ້ົນຈາກພວກສດັຕຣ ູ     ແລະປະຊາຊນົເຫລົ່ານັນ້ຄວນມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງຢາ່ງໃກຊິ້ດ
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ຫລາຍຂຶ້ນ.  ແຕກ່່ອນນັ້ນພວກເຂົາໄດຢູ້່ຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈົ້າ ຄເືປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກປ່ ູຍ່າຕາຍາຍເທົ່ານັ້ນ.  ບັດນີ້
ພຣະເຈົ້າກາຍເປັນກໍາລັງ, ເປນັສຽງເພງ ແລະເປັນຜູຊ້ອ່ຍສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ຊາວອິສຣາເອັນໄດຍ້ອມຮັບວາ່ພວກເຂົາມີຄວາມອ່ອນແອ່ຕໍໜ່້າກະສັດຟາໂຣ, ແຕພ່ວກເຂົາຮູວ້່າພຣະເຈົ້າເປັນ
ພລັງອນັຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາ.  ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາບໍສ່າມາດຊ່ອຍຕົນເອງໄດແ້ຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງເຂົ້າມາຊ່ອຍ.  ດັ່ງນັນ້, 
ພວກເຂົາຈິ່ງມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດພີາຍໃນຈິດໃຈຊຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຂົາສັຣເສີນຮ້ອງເພງອອກມາ.   
     ຄໍາເວົ້າວ່າຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນນັ້ນແມ່ນມາຈາກ îເຢຊົວî  ເປນັພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ໃນສັດຕະວດັ 14 ມັດທາຍ
ໄດກ່້າວໄວ້ວ່າເທວະດາໄດ້ບອກໃຫ້ໂຢເຊບໃຫ້ໃສ່ຊື່ພຣະກຸມມານນ້ອຍນັ້ນວ່າ, ìເຢຊູ, ຜູ້ຍກົຜດິບາບຂອງພວກເຂົາ.î 
(ມທ. 1:21).  ອົງພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ທີພ່ຣະເຈົ້າສັນຍາເອົາໄວ້ຢ່າງແນ່ນອນເພາະພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນພັຍ,  ເປັນຜູ້
ໄຖ່, ແລະນໍາເອົາຄວາມພົ້ນມາໃຫ.້  ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັກສາຄໍາສັນຍາອັນສໍາຄັນຂອງພຣະອົງ ພວກເຮົາສາມາດ
ເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະອົງທກຸໆສະພາບການ.   
     ບົດເພງສລບູດ້ວຍການປະກາດວາ່ພຣະເຈົ້າເປັນນັກຮົບຂອງຜູ້ທີເ່ຊື່ອ.  ໃນປຶ້ມອົບພະຍົບ 14:14 ໂມເຊໄດ້ຊັ່ງໃຫ້
ພວກປະຊາຊນົ ìມດິງຽບî  ແລະລຖໍ້າການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຈົ້າເພາະພຣະອົງຈະເປັນຜູ້ຕໍ່ສູເ້ພືອ່ພວກເຂາົ.  ເພງ
ໂມເຊຮ້ອງສັຣເສີນເປນັສຽງດງັກ່າວວ່າ, ìພຣະນາມຂອງພຣະອົງນັ້ນແມ່ນ ìພຣະຢາເວ.î   ໂມເຊຕ້ອງການໃຫ້ປະຊາ 
ຊົນຮູເ້ຖິງກົກເຫງົ້າຜູຊ້່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ພ້ົນແມ່ນຜູມີ້ນາມວ່າ ìເຮົາເປນັຜູ້ທີເ່ຮົາເປັນî ຊຶ່ງສະຖິດນໍາພວກເຂົາຕລອດໄປ. 
ພວກເຮົາບໍຄ່ວນລືມເມື່ອຢູ່ຖ້າມກາງຄວາມຢ້ານວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊ່ອຍເຫລືອ.  ພຣະອົງເປນັພຣະເຈົ້າອົງດຽວທີໄ່ດຕ້ໍ່ສູ້
ເພື່ອພວກອິສຣາເອັນແລະພຣະອົງຈະເຮັດຕໍ່ພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີເ້ໝືອນກັນ.  ພຣະອົງຈະບໍ່ໄດຊ້່ອຍຊ່ົວຄາວເທົ່ານັ້ນ 
ແຕພ່ຣະອົງປະທານພຣະບຸດໃຫ ້ເປນັຜູ້ປະທານຊວີດິອັນຕລອດໄປແກພ່ວກເຮົາ.  
 

3. ພຣະເຈົາ້ຢາເວຂອງພວກເຮາົແຕກຕາ່ງກບັພຣະອືນ່ໆ: (ອພຍ. 15:11-13) 
     ພຣະເຈົ້າອົງດຽວເທົ່ານັ້ນສົມຄວນໄດຮ້ັບຄໍາສັຣເສນີ.  ພວກອສິຣາເອັນໄດຮ້້ອງເພງເຖງິຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະ
ເຈ້ົາວ່າ ìບໍມ່ີຜູໃ້ດເໝືອນພຣະອົງî ເປັນການບອກເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພຣະເຈົາ້ບໍ່ມີພຣະໃດທຽບເທົາ່ກັບພຣະອົງ
ໄດ ້ເພາະພຣະອົງເປນັພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ແຕອ່ົງດຽວ.    
     ພຣະເຈົາ້ຊງົມສີະງາ່ຣາສໃີນຄວາມບຣໍສິດຸ.   ຄໍາວ່າສະງ່າຣາສີນັ້ນໝາຍເຖິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່.   ພຣະເຈົາ້ສມົຄວນ 
ໄດຮ້ບັຄວາມຢາໍເກງດວ້ຍຄາໍຍກົຍອ້ງ ບໍເ່ໝືອນພຣະອື່ນທີ່ເຮດັໃຫ້ຄົນຢ້ານກົວ ແຕພ່ຣະຢາເວສົມຄວນໄດ້ຮັບການນັບ 
ຖືແລະຍົກຍອ້ງ. 
     ພຣະເຈົາ້ອງົດຽວເທົາ່ນັນ້ທີທ່າໍການອສັຈນັໄດ.້  ເມ່ືອພວກອສິຣາເອນັໄດອ້ອກຈາກການເປັນທາດໂດຍການກະທໍາ
ການອສັຈັນຂອງຂອງພຣະເຈົ້າ ພວກເຂົາຈຶ່ງຮູ້ຄັກວ່າພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ ພວກເຂົາໄດເ້ຫັນກັບຕາທະ 

ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົາ້ພຣະບດິາ 
· 16 ຄັ້ງໄດ້ອອກຊື່ເປັນ (ຜູຍ້ິ່ງໃຫຍ່, ພຣະເຈົ້າ, ອງົພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ, ພຣະຢາເວ...) 
· 24 ຄັ້ງແມ່ນຊ່ືສອງຄໍາຕດິກນັຈາກພາສາເດີມ (ພຣະເຈົ້າອົງຍິງ່ໃຫຍ່, ພຣະອົງຜູ້ປກົຄອງ, ຜູຍ້ິ່ງໃຫຍ,່ 

ພຣະອົງເຈົ້າຜູຊ້ົງຣິດ, ພຣະອົງເຈົ້າຜູສູ້ງສຸດ, ອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້...) 
· 119 ຄ້ັງໄດ້ບອກຊື່ທີ່ວ່າພຣະອົງເປັນຢ່າງໃດ (ໃນສມັຍບູຮານ, ພຣະເຈົ້າອວຍພຣະພອນ, ພຣະເຈົ້າຜູ້

ສງ່າ, ພຣະເຈົ້າຜູສ້ລາດ, ພຣະເຈົາ້ຜູຊ້ົງເປັນຢູ່ຕລອດໄປ, ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນ, ຜູ້ບໍຣິສດຸຂອງພວກ
ອິສຣາເອັນ...) 

· 152 ຄ້ັງໄດ້ບອກຊືເ່ປັນພຣະນາມ (ອັບບາ, ຜູຕ້ົ້ນແລະຜູ້ປາຍ, ບິດາ, ຄວາມຫວງັ, ເຈົາ້ນາຍ, ຜູສ້້າງທີ່ 
ສັດຊື,່ ຜູປ້້ອງກັນ, ຜູຊ້່ອຍໃຫ້ພົ້ນ, ເຈົ້າບ່າວ, ນົກອິນຊ.ີ..) 
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ຫານຂອງກະສັດຟາໂຣຕາຍໃນນໍ້າທະເລເໝືອນກັບວາ່ພຣະເຈົ້າໄດເ້ດພ່ຣະຫັດເຮ ັດໃຫ້ແຜນ່ດນິໂລກອ້າປາກກິນພວກ
ເຂົາ. ແນນ່ອນພຣະເຈົາ້ເປນັວນິຍານພຣະອົງບໍມີ່ຮ່າງກາຍເໝືອນມະນຸດແຕພ່ຣະອົງເຕັມໄປດ້ວຍຣດິທານຸພາບ  
     ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຢູ່ໄດໂ້ດຍພຣະອົງເອງໂດຍບໍ່ຕອ້ງການສິ່ງອື່ນ    ພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕມີ່ພລັງແລະອໍານາດເທົ່ານັ້ນ,  
ຕາມທີໄ່ດ້ເຫັນພຣະອົງຊົງກະທໍາການອັສຈນັເພ່ືອປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.     ໂມເຊໄດ້ຮ້ອງເພງສັຣເສນີພຣະຢາເວ
ເພາະພຣະອົງຊົງໄດ້ຊອ່ຍເຫລອືພວກອສິຣາເອນັໃຫ້ພົນ້ພັຍ. 
     ຂໍ້ 13 ໄດຢ້ໍ້າເຖິງຄວາມສັມພັນລະຫວາ່ງພຣະເຈົ້າກບັປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຈົາ້ໄດ້ໄຖພ່ວກອສິຣາເອັນ
ຈາກການເປັນທາດຊ່ຶງບໍ່ມີຜູ້ໃດທຽບເທົ່າພຣະອົງໄດ້.   ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງສາມາດເພິ່ງພຣະອົງໄດ້ສເມີໃນການ
ນໍາພາໃນຊວີດິ.   
         ຂໍດ້່ັງກ່າວນີ້ບອກເຖິງເຫດຜນົທີ່ປະຊາກອນສາມາດເພ່ິງພຣະອົງໄດເ້ພາະຄວາມສັດຊື່ແລະນໍາພາຂອງພຣະອົງ.  
ນັ້ນໝາຍເຖິງການເປນັຫ່ວງໃຍແລະໄຖ່ພວກເຂົາຈາກເປັນທາດດ້ວຍຄວາມຮັກອນັສັດຊື່. 
ເປົ້າໝາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າຕໍພ່ວກເຮົາຄືພຣະອົງມີພຣະປະສົງຢາກສະຖິດຢູນ່ໍາພວກເຮົາ, ບໍ່ມີຜູໃ້ດສາມາດຢູ່
ນໍາພຣະເຈ້ົາໄດ້ດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ, ແຕຍ່້ອນພຣະຄຸນ ພຣະກະຣນຸາອນັສູງຂອງພຣະອົງຕາ່ງຫາກ. ພຣະ 
ປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຢູກ່ັບພຣະອົງນັ້ນວັນນຶ່ງກຕໍ້ອງສໍາເຣດັ: ìເບິ່ງແມ ທີສ່ະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າກຢໍູກ່ັບ
ມະນຸດແລວ້ ພຣະອົງຈະຊງົສະຖິດຢູກ່ັບເຂົາ  ເຂົາພວກນັ້ນແຫລະຈະເປັນໄພ່ພົນ   ແລະພຣະເຈົ້າເອງຈະປະທັບຢູ່ກັບ
ເຂົາî (ພນມ. 21:3) 

ບດົຮຽນໃນຊວີດິ 
          ພຣະເຈົາ້ຊົງສັດຊ່ືພຣະນາມຂອງພຣະອົງໄດ້ບອກເຖິງລັກສະນະທີພ່ຣະອົງເປັນຫ່ວງແລະສະຖດິຢູນ່າໍ.  ໂມເຊ
ເຂົ້າໃຈເຣື່ອງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງກ້າກ່າວວ່າພຣະອົງເປັນຜູສ້ະຖິດນໍາ  ໝາຍຄວາມວາ່ພຣະອົງຢູ່ກັບປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ
ໃນທຸກກໍຣະນີ. ຊາວເຮັບເຣີໄດບ້ອກເຖິງເຣື່ອງພຣະເຈົ້າທີໄ່ດທ້ໍາການອສັຈັນ. ພຣະເຈົາ້ຊງົເປດີເຜຍີພຣະອົງໃຫ້ຮູໂ້ດຍ
ຄວາມສັດຊື່-ຊງົສັນຍາແລະໄດຮ້ັກສາຄາໍສນັຍານັນ້ຢ່າງຄົບບຣໍບິູນ. ພຣະເຈົາ້ບໍໄ່ດ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້ດ້ວຍການກະທໍາການ 
ອັສຈນັຊອ່ຍປະຊາກອນຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ໂດຍພຣະລັກສະນະອັນບຣໍິສຸດຂອງພຣະອົງອີກ.    ຄວາມທ່ຽງທັມ
ແມ່ນພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ; ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນສົມຄວນໄດຮ້ັບຄາໍຍົກຍອ້ງສັຣເສີນຈາກພວກເຮົາ.  
      ການສຶກສາພຣະຄັມພີຕອນນີສ້ອນພວກເຮົາເຖິງພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ຈກັພຣະລັກສະນະຂອງ
ພຣະອົງ: 

· ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກສາຄໍາສັນຍາສເມີ.  ຄຶດເບິ່ງວ່າທາງໃດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕໍ່ຄອບ 
ຄົວທ່ານ,  ສະຖິດຢູນ່ໍາເວລາມີບັນຫາລໍາບາກ,   ຍິງ່ໄປກວ່ານັນ້ພຣະອົງຍງັໄດສ້ົ່ງອົງພຣະເຢຊູມາຕາຍເພື່ອ
ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ.  ຄວາມຈິງເຫລົ່ານີ້ເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງໄດ້. 

· ພວກເຮົາຄວນຕອບສນອງຕໍ່ພຣະອົງດວ້ຍຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຮັກເພາະພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າອົງສັດຊື່. 
· ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນບໍພ່ຽງເປັນຫລັກຄວາມເຊ່ືອເທົາ່ນັ້ນ,  ແຕສ່ິ່ງສໍາຄັນທີສຸ່ດແມ່ນພຣະອົງຊ ົງມີ

ຄວາມສໍາພັນກັບປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ.  ພຣະອົງຮັກສາຄໍາສັນຍາຍ້ອນພຣະນາມຂອງພຣະອົງເອງ.  ໃນ
ທີສຸ່ດພຣະອົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນບໍຣິສດຸເໝືອນພຣະອົງ (1 ເປໂຕ 1:16).  ມະນຸດບໍມີ່ຄວາມສາມາດ
ເປັນຄົນບຣໍສິຸດໄດດ້້ວຍຕົນເອງ   ພວກເຮົາຕ້ອງເພ່ິງພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງຕ່າງຫາກຄພືຣະອົງມີສິດແລະ
ອໍານາດອະພັຍຄວາມຜິດບາບໄດ້ ແລະປະທານຄວາມບຣໍສິຸດໃຫ້ພວກເຮົາໂດຍຜ່ານອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ (2 
ກຣທ. 5:21). 
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ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
ວັນອາທດິທ ີ9 ທັນວາ  2012 (12-9-2012) 

 

ພຣະຢາເວ-ພຣະບດິາຂອງເຮາົ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນນີ:້     ເພງສຣັເສີນ 103:2-6, 8-13,17-18 
ຄາໍຖາມຊວີດິ: ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດ ີ   ແລະເພ່ິງໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະ

ເຈົ້າຜູເ້ປັນພຣະບິດາໄດ.້ 
ພຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ:      ກະສັດດາວດິສັຣເສີນພຣະເຈົາ້ຍອ້ນໄດຮ້ັບຜົນດີຈາກພຣະອົງເພາະດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື

ເໝືອນພໍ່ມີຕໍ່ລູກ.  ດາວິດໄດ້ທຽບພຣະເຈົ້າໃສຜູ່້ເປັນພ່ໍທີມີ່ຄວາມຮກັ.  ພວກເຮາົເຫັນ
ພຣະເຈົ້າເປັນພຣະບິດາຜູຊ້ົງຮັກຕໍບຸ່ດຂອງພຣະອົງ. 

ຜນົສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ: ບາງຄົນໃນພວກເຮົາມີພໍ່ຜູ້ທີ່ຮັກແລະເປັນຫ່ວງ.  ແຕບ່າງຄົນອາດບໍມ່ີພ່ໍຢູນ່ໍາ  ຖ້າມີກໍ

ເປັນພໍ່ຜູ້ໃຊ້ອໍານາດຜູ້ທໍາລາຍທັງຊີວິດຈິດໃຈຂອງລູກ.  ແນ່ນອນບໍ່ມີຜູໃ້ດມີພ່ໍດທີີ່ສຸດ
ໃນໂລກ ແຕເ່ຫັນວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຮົາເຖິງເຣື່ອງພຣະເຈົ້ານັ້ນຂຶ້ນກັບຄວາມສັມ 
ພັນຂອງພ່ໍໃນໂລກນີ້.  ບົດຮຽນນີ້ສໍາຄັນເພາະໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຄຸນຄ່າແລະເພິ່ງ 
ພຣະບິດເຈົ້າຜູ້ເປັນພໍທ່ີດ່ີທີສ່ດຸ.  ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງສແວງຊອກຫາຄວາມຮັກຂອງ
ພຣະເຈົາ້.   

 ຄາໍຖາມໃນຊວີດິ: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈິ່ງມີຄວາມຍິນດີແລະເພິ່ງພຣະຢາເວຜູເ້ປນັພຣະບິດາຜູທ້ີຮ່ັກເຮົາ

ທີສຸ່ດ? 
 

ບດົນໍາ 
 

        ນາງມາຣີອາໄດ້ຮ້ອງຂຶ້ນເພາະຄວາມຍິນດທີີຕ່ົນເອງໄດພ້ົບຈຶ່ງກ່າວວ່າ, ìບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຈັກຄວາມຮັກອັນ
ອັມມະຕະຂອງຜູ້ເປັນພ່ໍ.î ອາທດິກ່ອນມານັ້ນລາວບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ຢ່າງນັ້ນເພາະລາວມີບັນຫາກັບພ່ໍຜູໃ້ຫ້ກໍາເນີດ. ພໍ່
ຂອງລາວພະຍາຍາມທໍາຕົວເອງເປັນພ່ໍທີ່ດີ ແຕນ່າງມາຣີອາຮູສ້ຶວ່າຕົນເອງບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູເ້ປັນພ່ໍພໍໃຈນໍາ.    ຕໍມ່າ
ລາວໄດຮູ້້ຈັກແລະຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນ ແລະລາວກໍມີຄວາມສັມພັນດີຜູເ້ປັນພໍ່ໃນໂລກນີ.້   
       ກະສດັດາວິດຜູ້ເປັນນັກຮ້ອງແສນຫວານຂອງພວກອສິຣາເອນັໄດອ້ະທິບາຍເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະບິດາເຈົາ້ໃນ
ສວນັໂດຍຂຽນເພງສັຣເສນີ 103.  ກະສັດດາວດິສັຣເສີນພຣະເຈົາ້ເພາະພຣະອົງໄດ້ປະທານພຣະພອນນາໆ ປະການ
ໃຫ້.  ພຣະເຈ້ົາໄດອ້ະພັຍຄວາມຜິດບາບ, ໄດປ້ົວພະຍາດ, ໄດ້ໄຖໃ່ຫ້ພ້ົນ, ປະທານມຸງກຸດໃຫ້ຈົນມີຄວາມພໍໃຈ.  ໂດຍ 
ທາງອົງພຣະເຢຊູພວກເຮົາສາມາດຮູ້ຈັກຄວາມຮັກຂອງພຣະບິດາເຈົ້າຜູຊ້ົງເປັນຫ່ວງໃຍນໍາພວກເຮົາ. 
 
1. ພຣະຢາເວພຣະບິດາຊງົປະທານຄວາມຮກັທີເ່ຮາົບໍ່ສມົຄວນໄດຮ້ບັ: (ເພງສັຣເສີນ 103: 2-6) 
        ຄວາມຮັກແທແ້ມ່ນຜູ້ສະແດງຄວາມຮັກອອກມາບໍ່ແມ່ນຜູຮ້ັບເອົາຄວາມຮັກນັ້ນ.    ພວກເຮາົໄດຮ້ບັພຣະພອນ
ຫລາຍທີພ່ຣະເຈົາ້ຊງົຮກັພວກເຮາົຢາ່ງອມັຕະທງັໆທີພ່ວກເຮາົບໍສ່ມົຄວນຈະໄດສ້ິງ່ນັນ້ຈາກພຣະອງົເລຍີ.  ພຣະເຈົ້າບໍ່
ຈໍາເປັນເຮັດສິ່ງໃດຕໍພ່ວກເຮາົເລີຍ. ແຕແ່ນວໃດກຕໍາມພຣະອົງໄດຖ້ອກເທພຣະພອນໃສພ່ວກເຮົາທກຸຄົນຍ້ອນຄວາມ 
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ຮັກອນັຫລວງຫລາຍຂອງພຣະອົງ.   
         ພຣະຄັມພບີົດນີໄ້ດ້ຂຽນເປັນກາບກອນຄຽງຄູ່ກນັໄປເຊ່ັນ: ìສັຣເສີນພຣະເຈົ້າແລະຢ່າຫລົງລືມຜົນປໂຍດທີພ່ຣະ 
ອົງໄດ້ກະທໍາ.î  ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ນະມັສການພຣະເຈົາ້ເພາະຢາກໃຫ້ພຣະອົງອວຍພຣະພອນໃຫ້,  ແຕຍ່້ອນສິ່ງດທີີ່ພວກ
ເຮົາໄດຮ້ັບພວກເຮົາຈິງ່ຕອບສນອງພຣະອົງດ້ວຍການນະມັສການຊຶ່ງເປັນການສົມຄວນ.  ນກັປະພັນກາບກອນຈຶງ່ໄດ ້
ຂຽນເປັນບົດເພງເພື່ອສັຣເສີນພຣະເຈົ້າພຣະຢາເວ. 
     ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າກະສັດດາວິດຜູຂ້ຽນພຣະທັມບົດນີບ່ໍ້ໄດ້ເວ້ົາເຖິງພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າທກຸຢ່າງ.  ເພ່ິນນະມັສການ 
ພຣະເຈົ້າເພາະພຣະຄຸນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ. ເພິ່ນໄດຍ້ົກເອົາຫົກຢ່າງທີພ່ຣະເຈົ້າສໍາແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນເຊັ່ນ. 

(1) ìພຣະອງົອະພຍັຄວາມຜດິບາບທງັໝດົຂອງທາ່ນ.î 
ຫ້າຄໍາເວົ້າຕໍ່ໄປນີ້ມີຄວາມໝາຍອັນສໍາຄັນ: 
· ພຣະອົງ-ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ-ຜູອ້ະພັຍຄວາມຜິດບາບ. 
· ອະພັຍບາບ-ຕາມທໍານຽມຊາວຢວິນັ້ນເປນັຮູບທີ່ປະໂຣຫິດໄດພ້ົມເລືອດໃສ່ແທນ່ຖວາຍຂອງພຣະເຈົ້າ.  ກະ 

ສັດດາວິດໄດ້ເວົ້າເຖິງຄ່າຂອງການໃຫ້ອະພັຍ: ìຖ້າບໍ່ມີເລືອດໄຫລອອກແລ້ວການໃຫ້ອະພັຍກໍບໍມ່.ີî (ເຮັບເຣ ີ
9:22). 

· ທຸກຄົນ-ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າບໍມີ່ຂອບເຂດ.    ໂຢຮນັຜູເ້ປນັທີຮັ່ກໄດ້ປະກາດວ່າ ìພຣະໂລຫິດຂອງພຣະ
ເຢຊູພຣະບຸດຂອງພຣະອົງກໍຊໍາຮະລ້າງເຮົາທັງຫລາຍຈາກຜິດບາບໝົດສິ້ນ.î  (1 ໂຢຮນັ 1:7). 

· ຂອງທ່ານ-ຄວາມບາບເປັນຂອງສ່ວນຕົວ.  ບໍມີ່ຜູໃ້ດຖກືຍົກເວ້ັນ.    ອາຈານໂປໂລໄດຂ້ຽນວາ່, ìດ້ວຍວ່າທຸກ
ຄົນໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ແລະຂາດຈາພຣະຣສັມີຂອງພຣະເຈົ້າ.î (ໂຣມ 3:23). 

· ຄວາມບາບ-ພວກເຮົາສົມຄວນໄດ້ຮັບການລົງໂທດ,  ແຕພ່ຣະບິດາພໍພຣະທັຍທີຈ່ະອະພັຍໃຫ້ເພາະການກະ 
ທໍາຂອງອົງພຣະເຢຊູທີໄ່ມ້ກາງແຂນ. 

(2) ìພຣະອງົໄດປ້ວົພະຍາດທກຸຊະນດິ.î ຂໍນ້ີບ່ໍ້ໄດ້ສັນຍາວາ່ຈະປົວພະຍາດຂອງທຸກໆຄົນທີ່ມາເຊ່ືອ ແຕຮ່ັບຮູວ່້າ 
ການປົວພະຍາດນັ້ນເປັນທຸຣະຂອງພຣະເຈົ້າ. 

(3) ìພຣະອງົໄຖເ່ອາົຊວີດິຂອງທາ່ນອອກຈາກຂມຸເລກິ.î ຄໍາເວົ້າວ່າຂຸມເລິກໝາຍເຖິງພັຍອັນຕະລາຍກໍາລັງລໍຖ້າ
ທໍາລາຍຄົນທີບ່ໍ່ເຊື່ອວາງໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນ.    ການໄຖເ່ອົານັ້ນບໍ່ຕອ້ງໃຊ້ເງິນຄໍາຫລື
ສິ່ງຂອງທີ່ມີຄ່າ.    ອົງພຣະເຢຊູໄດຈ່້າຍຄ່າໄຖ່ແລ້ວດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ (1 ເປໂຕ 
1:18-19).  ພວກເຮົາໄດຮ້ັບການໃຫ້ອະພັຍຍ້ອນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ ບໍ່ແມ່ນຍອ້ນການກະທໍາຂອງພວກ
ເຮົາເອງ.  ເພາະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າພວກເຮົາບໍຕ່້ອງຢ້ານທີຈ່ະເຂົາໄປຫາພຣະອົງດ້ວຍການຖິ້ມໃຈເກົ່າ
ແລະເອົາໃຈໃໝ.່ 

(4) ìພຣະອງົເອາົມງຸກດຸໃຫທ້າ່ນດວ້ຍຄວາມຮກັແລະຍອ້ນຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອງົ.î     ການທີ່ໄດຮ້ັບມຸງກຸດ
ນັ້ນບໍແ່ມ່ນພຣະເຈົ້າຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມບາບເທົ່ານັ້ນ     ພຣະເຈົ້າໄດ້ຍົກພວກເຮົາຂຶນ້ຮ່ວມກັບພຣະບຸດ
ຂອງພຣະອົງໃນຊຍັຊະນະ (ພນມ. 20:6; 22:3-5).  ພຣະອົງເຮັດຢ່າງນັ້ນບໍແ່ມ່ນຍ້ອນພວກເຮົາຮັກພຣະອົງ 
ແຕຍ່້ອມພຣະເມດຕາແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕາ່ງຫາກ.  ໃນຂະນະທີພ່ວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມສັດຊື່ນັ້ນພຣະ 
ອົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສັດຊື່ (2 ຕມທ 2:13). 

(5) ìພຣະອງົໃຫທ້າ່ນພໃໍຈດວ້ຍຄວາມດ.ີî  ສິ່ງທີ່ໂລກມີໃຫ້ນັ້ນບໍສ່າມາດເຮັດໃຫ້ມະນຸດພໍໃຈເລີຍ ມີແຕພ່ຣະເຈົ້າ 
ເທົ່ານັ້ນເຮັດໄດ້ຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ. ກະສດັດາວິດໄດອ້ະທິບາຍວ່າໂດຍພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ພວກເຮົາຈິ່ງປະສົບກັບ 
ຄວາມຊົມຊື່ນດ້ວຍຂອງດີຈາກພຣະອົງ. 
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(6) ìພຣະອງົກະທາໍຢາ່ງສນິທມັແລະຖກືຕອ້ງຕໍຜູ່ຖ້ກືຂົມ່ເຫງັ.î ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຫ່ວງເຖິງເຣື່ອງສນິທັມແລະຜູຖ້ືກ
ຂົ່ມເຫັງ-ຈາກມານຊາຕານຫລມືະນຸດຜູໂ້ຫດຮ້າຍສາມານ. 

ໃນທີສ່ດຸພວກເຮົາໄດຮ້ັບຄວາມຍິນດເີພາະພຣະບິດາຜູຍ່ິ້ງໃຫຍໄ່ດ້ປະທານໃຫ້ບຸດຂອງພຣະອົງສະເດັດລົງມາເພື່ອ
ທຸກໆຄົນ. ໃຫ້ເຮົາສັຣເສນີພຣະເຈົ້າສໍາລບັຂອງຂວັນທີ່ພຣະອົງໄດຊ້ົງປະທານໃຫ.້ 

 
2. ພຣະຢາເວພຣະບິດາຊງົສາໍແດງຄວາມຮກັອນັຍິງ່ໃຫຍ:່ (ເພງສັຣເສີນ 103:8-12)                                                                         
         ຂໍ ້8-10 ໄດ້ກາ່ວເຖິງຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງ.  ພຣະອົງມີພຣະຄຸນ ປະທານການໃຫ້ອະພັຍຕໍປ່ະ 
ຊາກອນຂອງພຣະອົງຜູສ້ົມຄວນຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ແຕພ່ຣະອົງປະທານຊີວິດໃຫ້.    ພຣະອົງມີຄວາມໂກດຮ້າຍຊ້າໆ
ຊ່ຶງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອົດທົນຂອງພຣະອົງເພື່ອພວກເຮົາຈະມີໂອກາດຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ.່  ຫລັງຈາກປະ 
ມານ 10 ສດັຕະວດັຕໍມ່າກະສັດດາວິດໄດ້ຂຽນເພງສັຣເສີນນີ,້ ອັຄສາວົກເປໂຕກໍໄດຂ້ຽນວ່າພຣະເຈ້ົາມີຄວາມອົດທົນ
ເພາະພຣະອົງບໍຢ່າກໃຫ້ຄົນນຶ່ງຄົນໃດຈບິຫາຍ, ແຕຢ່າກໃຫ້ທກຸຄົນກັບໃຈໃໝ ່(2 ເປໂຕ 3:9).   ຄໍາສັນຍານັ້ນບໍໝ່າຍ
ຄວາມວ່າທຸກຄົນຈະພົ້ນຈາກບາບ.  ພວກເຮົາຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ ແຕໃ່ຫ້ພວກເຮົາຕອບສນອງ 
ພຣະອົງຄືນດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຕໍ່ພຣະອົງ. 
         ເມື່ອພວກເຮົາເຮັດຜິດບາບຢ່າຊັກຊ້າຢູ່ ໃຫ້ພວກເຮົາກັບຄືນຫາພຣະອົງໂດຍໄວເພ່ືອຈະໄດຮ້ັບການໃຫ້ອະພັຍ
ແລະຮັບພຣະກະຣນຸາ.    ເມ່ືອພວກເຮົາເຂົາ້ໄປຫາພຣະອົງດວ້ຍການເສັຽໃຈ ພຣະອົງກໍຈະອະພັຍໃຫ້ຢ່າງຄົບບໍຣິບນູ.  
ເຫດສັນນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຂອບພຣະຄຸນທີພ່ຣະອົງມີຄວາມຮັກແລະສັດຊື່.  ຄວາມຮັກຢ່າງສັດຊື່ຂອງພຣະອົງນັ້ນເລິກ 
ເຊິ່ງຫລາຍ.  ເມື່ອກະສັດດາວິດຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າເພິ່ນໄດຫ້ລຽວເບິ່ງເດືອນດາວໃນທ້ອງຟ້າແລະກ່າວວ່າ ນັ້ນ
ແຫລະເປັນເໝືອນຄວາມຮັກທີ່ຍິງ່ໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າທີນ່ັບບໍໄ່ດ.້     ພຣະເຈົາ້ຊົງສາໍແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງໂດຍ
ການໃຫ້ອະພັຍ-ລຶບລ້າງຄວາມບາບທັງສິ້ນ  ìໄກກັນເໝືອນຈາກທິດຕາເວັນອອກຫ່າງຈາກທດິຕາເວັນຕົກî; ນ້ັນໝາຍ
ຄວາມວາ່ອະພັຍຢ່າງບໍມີ່ຂອບເຂດ.  ຂໍນ້ີແ້ມ່ນຫົວໃຈທີກ່ະສັດດາວິດໄດ່ບນັລະຍາຍເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ. 
ໝາຍເຫດ: ພຣະອົງມີຄວາມຮັກຕໍ່ຜູທ້ີ່ຢໍາເກງພຣະອົງ.    ຄໍາເວົ້າຢໍາເກງໝາຍເຖິງ ìຢ້ານຢໍາ ໃຫ້ກຽດ ຫລຂືາບໄຫວ້.î  
ການຢ ໍາເກງພຣະເຈົ້າສະແດງອອກເຖິງການນັບຖນືະມັສການພຣະອົງ. 
 

3. ພຣະຢາເວພຣະບດິາຊງົມຄີວາມຮກັຢາ່ງບໍສ່ິນ້ສດຸ: (ເພງສັຣເສີນ 103: 13, 17-18) 
     ພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາໄດສ້ະແດງຄວາມຮັກຢາ່ງໝັນ້ຄງົຕໍ່ບດຸຂອງພຣະອົງ.  ພາສາເຮັບເຣໃີຊ້ຄໍາວາ່ ເມດຕາສງົສານ
ແທນຄວາມຮັກຊຶ່ງເປັນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງຢູ່ແລວ້.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າບຸດຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຜູເ້ຊື່ອຟັງ
ພຣະອົງແລະມີຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະອົງ (ໂຢຮັນ 8:42).  ຜູທ້ີເ່ຊື່ອຈະມີຊີວິດທີ່ຢ້ານກົວ (ຢໍາເກງ) ພຣະເຈົ້າແລະຮັກສາຄໍາ
ສັນຍາຂອງພຣະອົງໄວ.້   ການຢໍາເກງພຣະເຈົາ້ເປນັການຜູກພັນແລະຮັກສາພຣະບັດຍັດຂອງພຣະອົງ.   ພຣະເຈົາ້ຊົງ
ຮັກທຸກໆຄົນ ແຕ່ຜູມ້ີຊີວິດທີ່ເຊື່ອຟັງຈະໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຢ່າງຄົບບໍຣິບູນຈາກພຣະເຈົ້າ. 
         ກະສັດດາວດິກ່າວວ່າການຮັກສາພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າສໍາຄນັກວາ່ການເຕືອນເຖິງຄວາມສັມພັນລະຫວາ່ງ
ພຣະເຈົ້າກບັຊາວອິສຣາເອັນ.  ພຣະເຈົາ້ຕອ້ງການໃຫ້ພວກເຮາົເປນັປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຕອ້ງການ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ.  ເມື່ອພວກເຮົາເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາຕ້ອງນະມັສການແລະຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງ
ພຣະອົງ.  ໃນທີສຸ່ດພວກເຮົາກໍຈະພົບກັບຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດສີົມກັບວ່າເປັນບຸດຂອງພຣະອົງ.   
          ຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາເປັນຢູຊ່ົ່ວຄາວເພາະພວກເຮົາມີຂອບເຂດເວລາ.  ວນັເວລາອາຍຂຸອງພວກເຮົາກໍ
ຜ່ານໄປຢ່າງໄວ.  ແຕ່ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຢູ່ຕລອດໄປ.  ກະສັດດາວດິຂຽນເປັນກາບກອນວາ່ ìຈາກການເປັນ
ຢູ່ຕລອດໄປຢ່າງບ່ໍມີຂອບເຂດî ໝາຍເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົາ້ບໍຢຸ່ດຈັກເທືອ່ຕໍ່ຜູເ້ປັນບຸດຂອງພຣະອົງ.  ເໝອືນກັບ 
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ພຣະເຈົາ້ຜູ້ບໍມີ່ຕົ້ນແລະບໍ່ມີປາຍ ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງກເໍປນັຢ່າງນັ້ນແຫລະຕໍພ່ວກເຮົາ.   
          ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະບິດາເຈົ້ານັ້ນບໍພ່ຽງແຕປ່່ຽນສະພາບການໃຫ້ເຫັນແລະຮັບເອົາຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ  ແຕ່
ຍັງສາມາດປຽ່ນສະພາບການໃນຄອບຄົວຂອງເຮົານໍາອີກ.    ຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບຜູ້ເປັນພ່ໍໃນໂລກນີເ້ປັນເໝືອນ 
ຮູບພາບຂອງເຮົາເອງຕໍພ່ຣະບິດາຜູ້ຢູໃ່ນສວັນ.   ດັງ່ນັນ້,  ຜູເ້ປັນພ່ໍໃນໂລກຄວນເອົາຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຈົາ້ໃນການປະ 
ພຶດຕໍຜູ່້ເປັນລູກ.  ຖ້າພໍ່ມີການປະພຶດດີຕໍລູ່ກ ພວກລູກກໍຈະມອງເຫັນພຣະບິດາຜູຢູ້່ໃນສວນັ. 
         ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົາ້ຈະຕົກໄປຖືກລູກຫລານແລະເຫລັນ ແລະທຸກຄົນຜູໄ້ວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ.  ກະສັດດາ
ເວົ້າວ່າສິ່ງນີໝ້າຍເຖິງຜູຮ້ັກສາພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ.  ເພ່ິນໄດບ້ອກໃຫ້ສອນ ເຕືອນກັນແລະກັນໃຫ້ປະຕບິັດປະຈໍາ
ວັນ.    ຄວາມພ້ົນບໍສ່າມາດເຮັດເພື່ອກັນໄດ້, ແຕຜູ່້ເປັນລູກຫລານສາມາດມອງເຫັນພຣະເຈົ້າຕາມການປະພຶດຂອງຜູ້
ເປັນພໍ່ ຫລືພໍ່ຕູ້.  
 

ບດົຮຽນໃນຊວີດິ 
         ພວກເຮົາບໍ່ສມົຄວນຈະໄດຮ້ັບຄວາມຮັກຈາກພຣະເຈົ້າ   ພວກເຮົາບໍມີ່ສິດທ ່ີຈະກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້
ເໝືອນກັນ. ແຕເ່ມື່ອຜູທ້ີ່ເຊື່ອໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດຮັບເອົາຄວາມຮັກ
ອັນປະເສີດຂອງພຣະເຈົາ້ໄດ.້    ຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູພຣະເຈົ້າຊົງໄດ້ປະທານຄວາມຮັກໃຫ້ໂດຍບໍມີ່ອັນໃດທຽບໄດ້. 
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີປ່ະທານໃຫ້ແກເ່ຮົາ  ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການໃຫ້ອະພັຍແລະການໂຜດໃຫ້ດພີະຍາດ  ແລະອັສຈນັ
ອື່ນໆເກດີຂຶ້ນ.  ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດຂີອງການເປັນພ່ໍ.  ຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາເຮັດໃຫ້ຜູເ້ປັນລູກມີຊີວິດ 
ຢູ່ຢາ່ງສະບາຍ.  
     ໃຫ້ພິຈາຣະນາເຖງິການຕອບແທນຄວາມຮັກອັນໃຫຍ່ຫລວງທີພ່ຣະເຈົາ້ປະທານໃຫ້: 

·  ພວກເຮົາສັຣເສີນພຣະເຈົ້າຕໍກ່ານກະທໍາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  ການນະມັສການຂອງເຮົາບໍ່ທຽບກັບສະງ່າ 
ຣາສີ ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ, ແຕພ່ວກເຮົາຄວນຍົກຍ້ອງສັຣເສີນພຣະອົງດວ້ຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະການຂອບ 
ພຣະຄຸນ. 

· ການສັຣເສີນອັນແທຈ້ິງສະແດງອອກມາດວ້ຍຄວາມຢໍາເກງ.  ພວກເຮົາບໍຄ່ວນເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າເໝືອນເຂົ້າ 
ຫາຄນົທັມມະດາສາມັນແຕຕ່້ອງປະກອບດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງແລະອັສຈັນໃຈ ເຖິງແມ່ນພຣະເຈົ້າໜນູໃຈພວກ
ເຮົາໃຫ້ເຂົ້າຫາພຣະອົງເໝືອນລູກກັບພ່ໍຜູມີ້ຄວາມຮັກກຕໍາມ ແຕໃ່ຫ້ພວກເຮົາໂຄຣົບນບັຖດື້ວຍຄວາມຈິງໃຈ. 

· ພວກເຮົາສະແດງອອກເຖິງຄວາມຢໍາເກງຄືໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ.  ດ້ວຍການຖຮືັກສາຄໍາສັ່ງຂອງ
ພຣະອົງ ເພາະພວກເຮົາມີຄວາມຮັກຕໍໍ່ພຣະອົງ (ໂຢຮັນ 14:15). 

· ພວກເຮົາຮັບເອົາຄວາມເມດຕາສງົສານໂດຍການສແວງຫາການຍກົໂທດຈາກພຣະອົງ.  ໂດຍຜ່ານທາງອງົ 
ພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະບິດາຜູສ້ະຖິດຢູໃ່ນສວນັ. 
 

      ມີເດັກຄົນນຶ່ງສະອື້ນເວລານາງເຂົ້າໄປຫາພໍ່ແມ່.  ພໍແ່ມ່ຖາມວ່າ, ìເຈົ້າເປັນຫຍັງ?î  ນາງຕອບວາ່,  ìຂ້ານ້ອຍຕ້ອງ 
ການກອດພ່ໍແມ.່î  ຜູເ້ປັນພ່ໍໄດ້ອູ້ມນາງຂ້ຶນແລະກອດໄວ້ໃນອ້ອມເອິກ.      ແມ່ນແລ້ວພຣະບິດາຜູ້ສະຖດິໃນສວັນເຮັດ 
ດັ່ງນັນ້ກັບພວກເຮົາ ເວລາພວກເຮົາມີຄວາມຢ້ານ.  ເວລາພວກເຮົາຕ້ອງການຄໍາໜູນໃຈ ພຣະເຈົ້າຈະອູ້ມເຮົາໄວ້ເພາະ 
ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງບໍ່ເຄີຍລັ່ງເລຈັກເທືອ່.  
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ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
ວັນອາທດິທ ີ16 ທນັວາ  2012 (12-16-2012) 

 

ພຣະຢາເວ-ອງົຊອບທມັຂອງເຮາົ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນນີ:້     ເຢເຣມຢີາ 23:5-6; ໂຣມ 3:21-26. 10:1-4,9-10. 
ຄາໍຖາມຊວີດິ: ບົດຮຽນນີ້ຈະຊອ່ຍທ່ານໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງພຣະຢາເວອົງຊອບທມັຂອງພວກເຮົາ

ຊ່ຶງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ຈັກເຣື່ອງພຣະຄຣິດຜູເ້ປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ. 

ພຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ:      ທຸກສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າເປັນຜູຄຸ້້ມຄອງແລະມີອໍານາດເຮັດນັ້ນເປ ັນສິ່ງຖືກຕ້ອງ.  ພຣະເຈົ້າ

ເປັນອົງທ່ຽງທັມ ແລະພຣະອົງເປັນຕົ້ນຂອງຄວາມທ່ຽງທັມ.   ອົງພຣະຄຣິດບໍ່ໄດເ້ປີດ
ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງຄວາມທ່ຽງທັມພຽງເທ່ົານັ້ນ, ແຕ່ພຣະຄຣິດຍັງປະທານຄວາມຊອບ
ທັມນັ້ນໃຫ້ແກຜູ່້ທີເ່ຊື່ອນໍາ. 

ຜນົສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ: ຕາມປົກກະຕແິລ້ວມະນຸດມັກຕັ້ງມາດຕະຖານເຖິງສິ່ງຖກືແລະສິ່ງຜິດ. ມາດຕະຖານ

ໄດເ້ປັນສິ່ງວດັແທກການດໍາເນີນຊີວິດ.  ແຕເ່ມ່ືອເອົາມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈົ້າມາ
ວດັແທກກໍເຫັນວ່າ   ຊວີດິຂອງພວກເຮົາຍັງຫ່າງໄກຈາກມາດຕະຖານຂອງພຣະອົງ. 
ບົດຮຽນນີ້ຈະຊອ່ຍພວກເຮົາຄົ້ນພົບມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈົາ້    ກ່ຽວກັບການເປັນ
ຄົນຊອບທັມ, ມາດຕະຖານນີ້ເຫັນຢູໃ່ນອງົພຣະເຢຊູຄຣິດເທົ່ານັ້ນ. 

 ຄາໍຖາມໃນຊວີດິ: ພຣະຢາເວຜູ້ຊອບທັມໄດສ້ອນພວກເຮົາອັນໃດເຖິງເຣື່ອງຂອງພຣະຄຣດິແລະເຣື່ອງ 

ຄວາມພ້ົນ? 
 

ບົດນໍາ 
       ທ່ານອາເລັກ ໄດ້ພຈິາຣະນາຢາ່ງລະມັດລະວງັໃນການຮບັເຊ່ືອໃນອງົພຣະເຢຊູຄຣດິ.  ìຂ້າພະເຈົ້າຮູຕ້ົວດວີ່າຕົນ
ເອງຄວນເຮັດດີກວາ່ນີໃ້ນການເຂົາ້ໃກຊິ້ດກັບພຣະເຈ້ົາ.î  ຂ້າພະເຈົ້າຕອ້ງພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ.່  ລາວເຂົາ້ໃຈດເີຖິງ 
ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະມີບັນຫາທີ່ຈະຮັບວ່າຕົນເອງຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ນັ້ນຕ້ອງຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູ.  
     ພຣະຢາເວບໍ່ເປນັພຽງພຣະບິດາຜູ້ຊົງຮັກ ແຕພ່ຣະອົງຍັງເປັນພຣະເຈົ້າຜູຊ້ອບທັມອີກ.  ຄວາມບາບເປັນສິ່ງກີດກັ້ນ 
ພວກເຮົາບໍໃ່ຫ້ມີຄວາມສມັພັນກບັພຣະເຈົ້າ.   ພຣະເຢຊູຜູ້ເປນັອົງທ່ຽງທັມ, ເປັນພຣະເມຊີອາບໍໄ່ດເ້ປັນພຽງຕົວຢ່າງດີ
ໃນການກາຍເປັນຜູຊ້ອບທັມ ແຕພ່ຣະອົງຍງັປະທານການອະພັຍບາບໃຫ້ ແລະເຮັດໃຫ້ຄືນດີກັບອົງພຣະບິດາໄດ.້  
 
1. ພຣະເຈົາ້ສັນຍາເຖງິຄວາມຊອບທມັ: (ເຢເຣມຢີາ 23:5-6) 
           ອານາຈກັຢູດາພາກໃຕໄ້ດພົ້ບກັບຄວາມສິ້ນເນືອ້ປະດາຕວົໃນສມັຍຜູປ້ະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາ (ປະມານ 
626-586 ປີ ກຄສ.)     ຫລັງຈາກພົບກັບສິ່ງໂຫດຮ້າຍກັບສິ່ງດີສັບສົນກັນພ້ອມຍັງພົບກັບຜູ້ປກົຄອງຄກືະສັດຄົນຊົ່ວ, 
ປະເທດຊາດກໍພົບກັບຈິດວນິຍານເຢັນລົງ ເສຖກິດແລະການເມືອງຊຸດໂຊມຢ່າງໜ້າເສັຽດາຍ.    ພວກເຂົາໄດຖ້ືກລົງ
ໂທດຈາກພຣະອົງຄໄືດກ້າຍເປັນເມືອງຂຶ້ນຂອງຊາດອື່ນ. ຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດຖ້ືກເຈັບໄປເປັນຊະເລີຍໃນກຸງບາ
ບໂີລນ; ຄົນທັງຊາດຕ້ອງການໄດຍ້ິນພຣະຄໍາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. 
         ການປະກາດຂອງເຢເຣມີຢາຕໍພ່ວກເຂົານັ້ນບໍເ່ປັນເຣື່ອງທີພ່ວກເຂົາຢາກໄດຍ້ິນ-ແຕເ່ປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີສ່ດຸພວກ 
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ເຂົາຕ້ອງໄດ້ຍິນ ເພາະຜູ້ປະກາດພຣະທັມເວ້ົາເຣື່ອງການລົງໂທດແລະເຣື່ອງຄວາມພົ້ນຈາກພຣະເຈົ້າ.  ເພິ່ນບອກໃຫ ້
ປະຊາຊນົຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ຈາກຄວາມບາບ.   ການນັບຖພືຣະອົງອື່ນ,  ບໍ່ມສີິນທັມ,  ແລະເອົາທໍານຽມຕ່າງ
ຊາດມາໃຊເ້ປັນເຫດໃຫ້ພຣະເຈົ້າຕອ້ງລົງໂທດ.     ແຕພ່ຣະເຈົ້າຊົງຮັກພວກເຂົາແລະພຣະອົງສັນຍາວ່າຈະສົ່ງພຣະຜູ້ 
ຊອ່ຍມາໃຫ້ພວກເຂົາ. 
     ບໍເ່ໝືອນນັກການເມືອງສັນຍາ, ແຕ່ຜູໄ້ຖ່ອົງນີ້ແມ່ນພຣະເຈົ້ານັ້ນເອງໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູພຣະບຸດ.  ເຢ
ເຣມີຢາບໍໄ່ດ້ບອກເຖິງວນັເວລາວ່າພຣະຜູ້ຊ່ອຍອົງນັ້ນຈະມາຍາມໃດແຕ່ບອກວາ່ຈະມາຕາມວນັເວລາຂອງພຣະເຈົ້າ 
ìວັນນັ້ນຈະມາເຖິງ.î  ມະນຸດຈໍາເປັນຕ້ອງເພ່ິງຄໍາສັນຍານັ້ນເພາະມັນບໍ່ແມ່ນມາຈາກມະນຸດ, ແຕ່ເປັນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່
ສັນຍາເອົາໄວ້ຢ່າງນັ້ນ. 
     ເຢເຣມີຢາໄດທ້ໍານວາຍນັ້ນເປັນເຣື່ອງການສະເດັດມາຂອງພຣະເມຊອີາ-ອົງພຣະເຢຊູ.  ພຣະອົງເປັນຜູ້ຊອບທັມ.  
ພວກຢິວເຂົ້າໃຈວ່າ, ຄວາມທ່ຽງທັມແມ່ນການເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊອບພຣະທັຍໂດຍການເຮັດພິທີຕ່າງໆ. ແຕຄ່ວາມຈິງ
ຂອງຄວາມຊອບທັມນັ້ນແມ່ນລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າເທົາ່ນັນ້. ຄວາມທຽ່ງທມັນັນ້ປະກອບດວ້ຍສິງ່ຖກືຕອ້ງແລະເຮດັ
ໃນສິງ່ຖກືຕອ້ງ.  ສິ່ງນີກ້ົງກນັຂ້າມກັບການປະພຶດຂອງປະຊາຊນົຊາວຢດູາ. 
     ຜູທ້ີ່ພຣະເຈົ້າສັນຍາໄວ້ນັ້ນມາຈາກ ìເຊ້ືອສາຍຂອງກະສັດດາວິດ.î    ຄໍາເວົ້ານີມີ້ຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່າມາຈາກ
ຕະກູນຂອງກະສັດດາວດິ. ເຊ້ືອຍສາຍນັ້ນມີພຣະນາມພິເສດຄືພຣະເມຊອີາ.  ພຣະເມຊອີາເປນັຜູເ້ຮັດໃຫ້ພຣະສັນຍາ
ຂອງພຣະເຈົ້າສໍາເຣດັດ້ວຍ ìຮາກເຫງົາ້ຂອງກະສັດດາວດິî (ພຣະນິມິດ 22:16).  
       ສິງ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດນັ້ນແມ່ນພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ລ້ຽງດໃູຫ້ມີກະສັດເກດີຂຶ້ນເປັນຜູ້ປກົຄອງຢ່າງມີສິນທັມແລະຖືກຕອ້ງຊ່ຶງ
ກົງກນັຂ້າມກັບຜູ້ປກົຄອງທີເ່ມືອງຕ່າງໆເຄຍີມມີາ.    ໃນນາມເປນັຜູຕ້ດິຕາມອງົພຣະເມຊອີາ, ພວກເຮົາຕອ້ງເຫນັຄນຸ 
ຄາ່ຂອງຄວາມຊອບທມັແລະທຽ່ງທມັເໝອືນດັງ່ອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຢາກໃຫ້ເຮດັເປນັປະຈາໍທກຸວັນ.   
         ເມືອ່ພວກເຮາົໄດຖ້ິມ້ໃຈເກົາ່ແລະເອາົໃຈໃໝ ່ແລະຮບັເອາົອງົພຣະເຢຊເູປນັພຣະຜູໂ້ຜດໃຫພ້ົນ້ແລະເປນັພຣະ
ເຈົາ້.  ອຄັສາວົກໂປໂລໄດຂ້ຽນວາ່:  ìພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງບໍມ່ີຄວາມຜິດບາບນັ້ນໄດ ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາເພ່ືອພວກເຮົາຈະມີສ່ວນໃນຄວາມຊອບທມັຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍທາງພຣະອົງî (2 ກຣທ. 
5:21).  ອົງພຣະເຢຊສູິ້ນພຣະຊົນທີໄ່ມ້ກາງແຂນເພ່ືອຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ ໂດຍພຣະອົງນັ້ນພວກເຮົາຈຶງ່ໄດຮ້ັບ
ການອະພັຍໂທດຈາກບາບ ແລະເຂົ້າຮ່ວມສາມັກຄີທັມກັບພຣະເຈົ້າໄດ້. 
       ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາໄດ້ທາໍນວາຍເຖິງອະນາຄົດໃນວນັທີພ່ຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຢູບ່່ອນປອດພັຍ.   ເມ່ືອພວກເຮົາກໍາລັງຕຽມຕົວຕ້ອນຮບັວນັຄຣສິມາດ,  ໃຫ້ພວກເຮົາຈໍາເອົາໄວ້
ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ ້ສົ່ງພຣະບຸດຜູ້ມີພຣະນາມວ່າພຣະເຢຊູ ìເພາະພຣະອົງຈະເປັນຜູຊ້ອ່ຍປະຊາກອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພົນ້ 
ຈາກຄວາມບາບ.î (ມທ. 1:21).  ກະສດັອົງທີສ່ັນຍາໄວ້ນັ້ນມນີາມວ່າ, ìພຣະຢາເວຜູ້ທ່ຽງທັມຂອງພວກເຮົາ.î  ຄວາມ 
ຊອບທັມນີມ້ະນຸດບໍ່ສາມາດເຮັດເອງໄດ້ຕ້ອງແມ່ນພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ປະທານໃຫ.້    ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຜູຊ້ອບທັມຂອງ
ພວກເຮົາ.  
 

2. ອົງພຣະເຢຊເູປດີເຜຍີໃຫຮູ້ຄ້ວາມຊອບທມັ: (ໂຣມ 3:21-26)                                                                        
     ສມັຍພຣະຄັມພີເດີມພຣະເຈົ້າໄດ້ຕັດທາງຜູປ້ະກາດພຣະທັມ ເປັນຜູ້ເປດີເຜີຍຄວາມຊອບທັມຜ່ານທາງພຣະຄັມ 
ພີແລະຜ່ານສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດເ້ຮັດ.  ແຕໃ່ນເມ່ືອເຖິງເວລາແລວ້ພຣະອົງໄດ້ສົງ່ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາຄອືົງພຣະເຢຊູ 
(ເຮັບເຣ ີ1:1-2).  ສີຄ່ັ້ງໃນຫົກຂໍ້ໃນປຶ້ມພຣະທັມໂຣມອາຈານໂປໂລໄດປ້ະກາດວາ່ຄວາມຊອບທມັນັ້ນເປນັຂອງພຣະ
ເຈົາ້ແລະອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ເປດີເຜີຍໃຫ້ຮູ້ໃນເຣື່ອງນີ້; ຄວາມຊອບທັມກໄໍດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນໃນອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້
ພຣະຄັມພີເດີມສາໍເຣດັ. ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ, ìພຣະອົງບໍໄ່ດ້ມາເພ່ືອທາໍລາຍແຕມ່າເພື່ອໃຫ້ສໍາເຣດັທັງສອງຄກືົດບັດຍັດ
ແລະຜູປ້ະກາດພຣະທມັî  (ມທ. 5:17). 
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          ການໄດ້ຮັບຄວາມຊອບທັມນັ້ນແມ່ນ ìຜ່ານທາງຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.î  ອາຈານໂປໂລຂຽນໄປຫາ
ຄຣສິຕະຈກັເມືອງຟີລິບປອຍໄດເ້ວ້ົາຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງຄວາມຊອບທັມຄື ຄວາມຊອບທັມຂອງມະນຸດຕ້ອງຮັກ 
ສາກດົບັນຍັດ ແຕທ່າງພຣະເຈົ້າມີໃນອົງພຣະເຢຊູ (ຟລບ. 3:9).  ພຣະເຈົາ້ສະແດງຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງໂດຍ
ໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູສິ້ນພຣະຊົນຊ່ຶງເປັນຄ່າໄຖບ່າບດວ້ຍເລອືດອນັປະເສີດ. . 
         ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ເຫັນທາງຄວາມຊອບທັມຄືຜູທ້ີ ່ເຊ່ືອໃນອງົພຣະເຢຊູ.  ອາຈານໂປໂລຍອມຮັບວາ່ຄວາມພະຍາ
ຍາມຂອງເພ່ິນທີຢ່າກເປັນຄົນຊອບທັມດ້ວຍຕົນເອງນັ້ນເປັນໜ້າກຽດຊງັແລະໄຮປ້ໂຍດ (3:7-8).     ພວກເຮົາໄດຮ້ັບ
ຄວາມຊອບທັມນັ້ນໂດຍການກະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ,  ບໍແ່ມ່ນດວ້ຍຕນົເອງໄດ.້ 
          ຄວາມຈິງໃນເຣື່ອງນີ້ ອາຈານໂປໂລໄດເ້ວົ້າເຖິງຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າ.  ນຶ່ງ, ພວກເຮົາບໍສ່າມາດກາຍ
ເປັນຄົນຊອບທັມໄດດ້້ວຍການນັບຖກືົດບັດຍັດຕ່າງໆ,  ແຕກ່ດົບັດຍັດແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍເປນັພະຍານກ່ຽວກັບ
ເຣື່ອງນີ.້  ກົດບັດຍັດໄດ້ບອກພວກເຮົາເຖິງຄວາມຜິດພາດຫລາຍເທົ່າໃດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.    ສອງ, ພວກເຮົາໄດຮ້ັບຄວາມ
ຊອບທັມທາງຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ພວກເຮົາບໍສ່າມາດເຮັດອັນໃດເພ່ືອກາຍເປັນຄົນຊອບທມັໄດ້.  ພຣະ
ເຈົ້າເທົ່ານັ້ນໄດປ້ະທານຄວາມຊອບທັມນັ້ນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາລາ້ໆຜ່ານອົງພຣະຄຣດິ.   ຄວາມຈິງມີຢູວ່່າບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນ
ຈະໄດພ້ົ້ນ ແຕທ່ກຸຄນົມີໂອກາດທີ່ຈະຮັບເອາົຄວາມຊອບທັມນັ້ນໄດ້ຜາ່ນອົງພຣະເຢຊູ.    ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່
ໝາຍຄວາມວາ່ພຣະເຢຊູໄດຈ້່າຍໜີ້ຂອງຄວາມຜິດບາບໃຫ.້  ສາມ, ສໍາລັບພຣະເຈົ້າແລ້ວພຣະອົງບໍເ່ຫັນຄວາມແຕກ
ຕ່າງໃນມະນຸດ.  ພວກຢິວຄຶດວາ່ຕນົເອງເປັນຄົນພິເສດເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ເລອືກແລະສັນຍາເອົາໄວ້ຜ່ານບັນພະບຸຣຸດ.  
ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າຄົນຕ່າງຊາດບໍ່ມີໂອກາດຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າໄດນ້ອກຈາກຄົນເຫລົ່ານັ້ນຈະກາຍເປັນຄົນຢິວ.  ອາຈານໂປ
ໂລຮູ້ວ່າທຸກຄົນເປັນຄົນຜິດຄົນບາບຖືກແຍກອອກຈາກພຣະເຈົ້າ ແຕ່ສ່ວນຜູທ້ີ່ເຊື່ອໄດ້ກັບຄືນດກີັບພຣະອົງ. ສດຸທ້າຍ,  
ຖ້າພຣະເຈົາ້ເບິ່ງຂ້າມຄວາມບາບ ພຣະອົງກບໍໍ່ເປັນຜູຊ້ອບທມັ.  ພຣະເຈົາ້ສາມາດອະພັຍຄວາມຜິດບາບໄດເ້ພາະວ່າ 
ພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢຊູເປັນຄ່າໄຖ່ຄວາມຜິດບາບ.  ຄໍາວາ່ຄາ່ໄຖນ່ັ້ນມີຄວາໝາຍເຖິງບ່ອນຖວາຍບູຊາຕໍຫີ່ບພຣະ 
ສັນຍາ.    ຜ້າປົກຫີບພຣະສັນຍານັນ້ເອີນ້ວາ່ບອ່ນເມຕາເພາະເປັນບ່ອນຖວາຍເລືອດເພ່ືອຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸສ
ໂລກ.     ພຣະເຈົ້າປະກາດວ່າພວກເຮົາຜູ້ທີເ່ຊ່ືອເປັນຄົນບໍຣິສດຸເພາະອົງພຣະເຢຊູຊົງສິ້ນພຣະຊນົເປັນເຄື່ອງຖວາຍບ ູ
ຊາ.  ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູເຈົ້າ.    
 

3. ພຣະເຢຊເູທົາ່ນັນ້ປະທານຄວາມຊອມທມັແກພ່ວກເຮາົ: (ໂຣມ 10:1-4; 9-10) 
     ຖ້າພວກເຮົາເບິງ່ຄືນຫລັງດ້ວຍແສງຕາດ ີ20-20 ເຫັນວ່າປະຊາກອນຂອງພຣະເຈົາ້ບໍໄ່ດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງພຣະອົງເລີຍ.  
ໃຫ້ພິຈາຣະນາເບິງ່ຄວາມເຫນັສາມຢາ່ງຈາກພຣະທມັສາມຂໍທ້າໍອດິນີ.້    ນຶງ່, ພວກເຂາົຮອ້ນຮນົໃຈໃນສິງ່ທີເ່ປນັຂອງ
ພຣະເຈົາ້.  ຄົນຂອງພຣະເຈົາ້ມີຄວາມກະຕືລືລົນ້ເອົາໃຈໃສໃ່ນການຖສືາສນາ.  ແຕເ່ຫັນວ່າການກະຕຶຫລືລົນ້ຂອງເຂົາ 
ຜິດບ່ອນເພາະພວກເຂົາໄດເ້ອົາໃຈໃສ່ໃນພິທີຊຶ່ງບໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮູ້ໃນພຣະເຈົ້າ.  ສອງ, ພວກເຂາົບໍເ່ອາົໃຈໃສຕ່ໍຄ່ວາມ
ຊອມທມັຂອງພຣະເຈົາ້ ແຕພ່ວກເຂາົຊໍາ້ກໍຕ່ັງ້ມາດຕະຖານຂອງການເປນັຜູຊ້ອບທມັຕໍພ່ຣະເຈົາ້.  ກອ່ນທີ່ພວກເຮົາຈະ
ພາກັນຕັດສິນພວກນີ້ ຢ່າລືມວ່າພວກເຮົາກໍເຮັດດັ່ງນັນ້ເໝືອນກັນເພາະພວກເຮົາກໍພະຍາຍາມຫາທາງທີຈ່ະກາຍເປັນ
ຄົນຊອບທັມ ແທນທີ່ຈະຍອມຮບັເອົາສິ່ງທີພ່ຣະເຈົ້າຈັດໄວ້ແລວ້ຄືໃນທາງຂອງອົງພຣະເຢຊູ.   ສາມ, ເໝອືນກບັຊາວ
ຢວິໃນສມຍັບຮູານ ພວກເຂາົບໍຍ່ອມທີຈ່ະຮບັຄວາມຊອບທມັທາງພຣະເຈົາ້.     ພວກເຂົາເຫລົ່ານັນ້ໄດ້ຕັ້ງແຜນການ
ຂອງຕົນເອງເພ່ືອໃຫ້ພ້ົນຈາກບາບ ແຍກອອກຈາກແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ. 
        ອາຈານໂປໂລຢາກໃຫ້ປະຊາຊນົຂອງເພ່ິນໄດ້ຮບັຄວາມລອດພ້ົນ.  ເພ່ິນມີຄວາມປາຖນາແລະໄດ້ອະທິຖານໃຫ້ 
ພຣະເຈົ້າຊົງໄຖ່ເອົາພວກອິສຣາເອັນ.   ເພິ່ນຮັກປະຊາຊົນຂອງເພິ່ນເອງຫລາຍແລະຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ຈກັພຣະ 
ຄຣດິເໝືອນຕົວເພ່ິນເອງ.  ອົງພຣະເຢຊູເປນັຄໍາຕອບສຸດທ້າຍໃນພຣະບັນຍດັເຫລົ່ານັ້ນ.  ຄໍາຖາມມີຢູວ່າ່ເຮັດແນວໃດ



 4

ຄົນເຮົາຈິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນໄດ້? ພວກເຮົາຮັບເອົາຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ໃນເມ່ືອພວກເຮົາສາຣະບາບ..ວ່າ
ອົງພຣະເຢຊູເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ   ແລະເຊື່ອໃນຈິດໃຈວ່າອົງພຣະເຢຊບູໍ່ພຽງແຕໄ່ຖ່ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາເທົາ່ 
ນັ້ນ ແຕພ່ຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊຄູືນມາຈາກຕາຍອີກ.      ດ້ວຍການຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູມາເປນັພຣະຜູ້
ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ ພວກເຮົາຈິ່ງກາຍເປັນຄົນສິນທັມໄດ້.  
     ຄວາມເຊື່ອທີຊ່່ອຍໃຫ້ພົ້ນນັ້ນບໍແ່ມ່ນຄວາມຮູ້ທີສ່ລາດເທົ່ານັ້ນ.     ຄວາມເຊື່ອເປັນຜົນໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຊອບທັມ
ຂອງພຣະເຈົາ້ທ່ີມາຈາກໃຈ-ປະກອບດ້ວຍຄວາມຮູສ້ຶກທຸກຢ່າງຂອງມະນຸດ.   ຄວາມພ້ົນນັນ້ຕ້ອງສາຣະພາບດວ້ຍຄາໍ 
ເວົ້າທີ່ອອກມາຈາກໃຈວ່າພຣະເຢຊູເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.   ບໍ່ແມ່ນຄໍາເວົ້າແບບເຜີນໆ ແຕເ່ປັນການປະກາດທີ່ໜັກ 
ແໜ້ນດ້ວຍການຍອມຢູໃ່ຕອ້ົງພຣະເຢຊູຄຣດິ.  ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບເອົາຄວາມຊອບທມັນັນ້ຈາກພຣະເຈົ້າ ແທນທີ່
ຈະເຮັດເອົາເອງດວ້ຍຫລັກມາດຕະຖານຂອງມະນຸດ.   
 

ບດົຮຽນໃນຊວີດິ 
         ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຊອບທມັເພາະເຮາົສາມາດມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າໄດ.້  ຜູປ້ະກາດພຣະທມັເຢ
ເຣມີຢາແລະອາຈານໂປໂລໄດກ້່າວວ່າ ການທີ່ມະນຸດພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຍອດເພ່ືອກາຍເປັນຄົນຊອບທມັນັນ້ເຫັນວ່າ 
ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.  ກົດບັດຍັດພຣະເຈົາ້ເປນັແວ່ນແຍງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄວາມບາບ.  ອາຈານໂປໂລປະກາດວາ່ພວກ
ເຮົາບໍສ່າມາດເຮັດຕົນເອງກາຍເປັນຄົນຊອບທັມໄດ,້ ແຕແ່ມ່ນພຣະເຈົ້າເປັນຜ ູ້ປະທານໃຫ້.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປດີເຜີຍ 
ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າ.    ໄມ້ກາງແຂນເປັນເຄື່ອງໝາຍບອກເຖິງຄ່າໄຖ່ຣາຄາແພງເພື່ອໃຫ້
ມະນຸດເປນັຄົນຊອບທັມ. ໂດຍການສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນເອງແລະຍອມຮັບເອົາຄວາມຊອບທມັໃນທາງ
ຂອງພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາກໄໍດຮ້ັບການໃຫ້ອະພັຍແລະກາຍເປນັຄົນຊອບທັມ. 
     ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮດັດີພໍ, ຖວາຍພແໍລະອຸທດິຕົນພໍ ທີຈ່ະໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊອບພຣະທັຍ.  ຂອບພຣະຄຸນເປັນຢ່າງ 
ຍິ່ງ ທີພ່ຣະເຈ້ົາໄດຈ້ັດແຈງທາງ ຄທືາງຂອງພຣະອົງເອງ ເພ່ືອນາໍຄນົທັງຫລາຍມາຫາພຣະອົງ. 
 

· ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າເປັນອົງບໍຣິສຸດ ດັ່ງນັ້ນ, ມີແຕຄ່ົນບໍຣິສຸດເທົາ່ນັ້ນທີ່ມຄີວາມສັມພັນກັບພຣະອົງໄດ້.  ພວກ
ເຮົາບໍສ່າມາດທໍາລາຍຄວາມບາບໃນຊີວີດໄດດ້້ວຍກໍາລັງຂອງພວກເຮົາ. 

· ຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູສິ້ນພຣະຊນົເທງິໄມ້ກາງແຂນພວກເຮົາຈຶງ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍແລະຮັບຄວາມຊອບ
ທັມຂອງພຣະເຈົ້າ.  ການທີ່ໄດຮ້ັບພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້ານັນ້ເລີມ້ຕົ້ນມາຈາກຄວາມເຊ່ືອ. 

· ເມື່ອພວກເຮົາເຊື່ອວ່າອົງພຣະເຢຊູເປນັພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະອົງໄດ້ສິ້ນພຣະຊົນເພື່ອຄວາມຜິດ
ບາບຂອງພວກເຮົາ ເຮາົຈຶງ່ສາຣະພາບບາບແລະຖິ້ມໃຈເກ່ົ່າເອົາໃຈໃໝ.່ 

· ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ,່ ເຊື່ອຟັງ, ສາຣະພາບຮັບເອົາພຣະຄຣິດ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ອະພັຍ
ໂທດບາບທັງໝົດ ແລະກາຍເປັນຄົນຊອບທັມ.  ໃນການເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູນີ້ມີຫລາຍຢ່າງທີ່ດເີກີດຂຶ້ນ ແຕ່
ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຫລາຍຄນົມັກເຍີ້ນເວລາບໍ່ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊ?ູ 

         ທ່ານບນິແລະມາຣີອາ ຕອບເພ່ືອນບ້ານເວລາພວກເຂາົເຈ້ົາເວ້ົາຄໍາພະຍານໃຫ້ຟັງເຖິງເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູ ທ່ານ 
ບິນແລະມາຣີອາກ່າວວາ່ເຂົາເປັນຄົນດີບໍໄ່ດ້ເຮັດຊົ່ວປະການໃດ .   ແຕເ່ມ່ືອອງົພຣະວິນຍານໄດແ້ຕະຕ້ອງຈິດໃຈພວກ
ເຂົາ ພວກເຂົາກໍຮູສ້ຶກເຖິງຄວາມຜິດຄວາມບາບໃນຊວີດິ.  ຖ້າຫາກປາສຈາກອົງພຣະຄຣດິແລ້ວພວກເຂົາບໍ່ສາມາດມີ
ຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ ແລະຕໍ່ກນັແລະກັນໄດເ້ລີຍ.   ໃນທີສຸ່ດພວກເຂົາທັງສອງໄດ ້ຮັບເອົາອົງພຣະຄຣິດມາເປັນ
ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ ແລະມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ.  
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ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
ວັນອາທດິ 23 ທນັວາ  2012 (12-23-2012) 

 

ພຣະເຊຢ-ູເປນັພຣະເຈົາ້ສະຖດິຢູກ່ັບພວກເຮາົ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນນີ:້     ເອຊາຢາ 9:6-7, ມັດທາຍ 1:18-25 
ຄາໍຖາມຊວີດິ: ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ຮູ້ຈັກອົງພຣະເຢຊູເປນັພຣະຜູ້ຊ່ອຍແລະເພ່ືອສລອງວັນຍິ່ງ

ໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ-ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາ. 
ພຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ:     ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະເດັດລົງມາໃນໂລກນີໃ້ນພຣະນາມພຣະເຢຊູ, ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຂອງ

ພວກເຮົາ ພຣະອົງເປນັເອມານເູອນັ ແປວາ່, ພຣະເຈົ້າຊງົສະຖິດຢູນໍ່າ.   
ຜນົສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ: ໃນຕອນນີ້ຣະດູຄຣິສມັສກໄໍດ້ມາເຖິງແລ້ວ. ສໍາລັບຜູໃ້ຫຍ່ຄົງມີວຽກງານຫລາຍທີຕ່້ອງ

ເຮັດເຊ່ັນ: ໄປຊ້ືຂອງຂວັນ, ໄປໃນງານປາຕີ້, ເດີນທາງແລະອື່ນໆ.    ທຸກບ່ອນທ່ທ່ີານ
ໄປນ້ັນຈະໄດ້ພົບເຫັນຮ້ານຄ້າ ຢ້າວເຮືອນ ເອຢ້່າງສວຍງາມ.     ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່
ຄວນຈໍາເອົາໄວ້ວ່າວັນຄຣິສມັສນັ້ນບໍ່ພຽງແຕເ່ປັນວນັເກີດຂອງເດັກຜູ້ຊາຍແຕ່ນານມາ
ແລ້ວ; ໂອກາດນີ້ເປັນວັນປະເສີດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດສ້ະເດັດລົງມາໃນໂລກ.  ອົງພຣະເຢຊູ
ມາບັງເກີດເພື່ອຕາຍເປັນຄ່າໄຖຄ່ວາມບາບ ເພ່ືອມະນຸສໂລກຈະໄດພ້ົ້ນ. 

ຄາໍຖາມໃນຊວີດິ: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈິງ່ສລອງວນັກໍາເນີດຂອງອົງພຣະເຢຊູຜູມີ້ນາມວ່າພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງ

ສະຖິດຢູນ່ໍາເຮົາທັງຫລາຍ? 
 

ບົດນໍາ 
        ເມ່ືອອາກາດຂ້າງນອກຮ້ອນ 90 ອົງສາເຫັນວ່າເປັນການຍາກທີຈ່ະມີຈິດໃຈຢາກສລອງວັນພັກ. ຮບູພາບອນັແທ້
ຈິງຂອງວນັຄຣສິມັສນັນ້ບໍແ່ມ່ນຂຶ້ນກັບອາກາດ ຫລເືອດ້້ວຍຕົ້ນແປກມີຫິມມະຂາວຕົກໃສ່ ແຕແ່ມ່ນພຣະເຢຊູບັງເກີດທີ່
ຮາງຫຍ້າ.    ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈເມ່ືອເຫັນເດັກນ້ອຍນອນຢູ່ໃນຮ່າງຫຍ້າ   ໃຫ້ເຂົົ້າໃຈວ່າເດັກນອ້ຍນັ້ນບໍແ່ມ່ນ
ເດັກນ້ອຍທັມມະດາແຕແ່ມ່ນເອມານເູອັນ-ແປວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູນ່ໍາພວກເຮາົ.   
     ຊວີດິຂອງອົງພຣະເຢຊບູໍໄ່ດ້ເລີ້ມຈາກເມືອງບັດເລເຮັມ.  ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າຜູຊ້ົງເປັນຢູ່ເທົ່າທຽບກັບພຣະບິດາ
ແລະອົງພຣະວນິຍານບໍຣິສດຸ.       ບດົຮຽນນີສ້ອນພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນການບັງເກີດເປັນເນືອ້ໜັງຂອງອົງພຣະເຢຊູ 
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດຮ້ັບຄວາມລອດພ້ົນຈາກຄວາມບາບ.   
 
1. ພຣະເຢຊ-ູເອມານເູອັນ ທີພ່ຣະເຈົາ້ຊງົສນັຍາຕໍພ່ວກເຮາົ: (ເອຊາຢາ 9:6-7) 
        ໃນຄາວຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາ (8 ສັດຕະວດັກ່ອນ ຄສ) ເຫັນວ່າບໍ່ໄດແ້ຕກຕ່າງຫຍັງກັບສມັຍນີ.້  ມະ 
ນຸດໄດ້ຖກືຕັດຂາດຈາກພຣະເຈົ້າຍ້ອນຄວາມບາບ.    ເປັນຄວາມບາບສ່ວນຕົວແລະຂອງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ຈຶງ່
ເປັນເຫດໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງລົງໂທດ.   ມະນຸດຕ້ອງການຄວາມລອດພ້ົນຈາກພຣະເຈົ້າຫຼາຍທີສຸ່ດ.    ເມື່ອພວກເຮົາຕ້ອງ 
ການໃຫ້ໂລກນີ້ຊ່ອຍ ແຕເ່ຫັນວ່າພຣະເຈົ້າມແີຜນການປະເສດີກວາ່ໂລກນີ.້ ຜູປ້ະກາດພຣະທັມເອຊາຢາໄດ້ທາໍນວາຍ
ເຖິງພຣະກໍາເນີດຂອງເດັກຄົນນຶ່ງ, ຊຶ່ງມີນາມມະຍົດແມ່ນພຣະເຈົ້າເອງ,  ຜູເ້ປັນພຣະເມຊີອາຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ. 
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      ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເມຊີອາມາບັງເກີດນັ້ນແມ່ນເພ່ືອມະນຸດຄືພວກເຮົາ.  ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າສອນວ່າພຣະເມ 
ຊີອານັ້ນບໍແ່ມ່ນເປນັຂອງພວກອສິຣາເອັນເທົາ່ນັ້ນ.     ພຣະອົງເປັນຜູ້ຖກືສະຖາປະນາຈາກພຣະເຈົ້າເພ່ືອຄົນທຸກຊາດ
ທຸກພາແລະທຸກໆບ່ອນໃນໂລກ.  ນີເ້ປ ັນຄໍາຕອບຂອງພຣະເຈົາ້ຕໍ່ການຮ້ອງໄຫ້ຂອງມະນຸດ.  ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ມາພຽງ
ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄໍາທໍານວາຍສໍາເຣັດເທົ່ານັ້ນ;     ພຣະອງົສະເດດັເຂົາ້ມາໃນໂລກນີເ້ປນັຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະ
ເຈົາ້ຕໍຄ່ນົຜດິບາບຜູຕ້ອ້ງການໄຖໃ່ຫພ້ົນ້ 
     ເຫັນວາ່ການທໍານວາຍຂອງເອຊາຢາເປັນໜ້າເຊ່ືອຖືໄດ.້  ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຈົ້າຈິ່ງເອົາຣັຖບານໄວ້ທີ່ບ່າຂອງ
ເດັກນ້ອຍຜູ້ເກີດມາໃໝ່?  ຄໍາເວົ້າຣັຖບານໝາຍເຖິງຜູປ້ົກຄອງແລະຜູມີ້ອໍານາດ.    ອົງພຣະເຢຊູສາມາດສະເດັດເຂົາ້ 
ມາໃນໂລກເປັນຜູຊ້າຍໃຫຍ່ໂລດ,  ມີພລັງ  ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນງຶດງໍ້,    ເພື່ອຈະເອົາຊະນະຕໍ່ສັດຕຣຂູອງພວກອສິຣາ
ເອັນແລະນັ່ງບັງລັງປກົຄອງ.   ແຕ່ແນວໃດກຕໍາມວທິີທາງຂອງພຣະເຈົາ້ສງູກວາ່ຄວາມສລາດຂອງມະນຸດ.  ພຣະເຈົາ້
ໃຊ້ສິ່ງນ້ອຍ ບໍມ່ີຄວາມສໍາຄັນ ອ່ອນແອ ແລະໝົດຫວັງ ເພື່ອຈະສະແດງເຖິງພລັງພິເສດຊຶ່ງມີແຕ່ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນເຮັດ
ໄດ້ຢ່າງນ້ີ.   

ຄາໍປຽບທຽບ, ນາມມະຍດົ, ແລະພຣະນາມຂອງອງົພຣະເຢຊ ູ
* ຜູແ້ທນ   * ຜູ້ຕົ້ນແລະຜູປ້າຍ  * ຜູ້ເປັນອາແມນ 
* ຜູຖ້ືກສະຖາປະນາ  * ຜູເ້ປັນຂອງຖວາຍ  * ຜູເ້ປັນໜໍ່ແໜງ 
* ຜູເ້ປັນເຂົ້າຈີແ່ຫ່ງຊີວິດ  * ຜູຖື້ກເລືອກໄວ້   * ຜູເ້ປັນຫີນເສົາເອກ 
* ຜູປ້ົດປ່ອຍ   * ຜູເ້ປັນລູກກກົ   * ຜູເ້ປັນບໍນ່ໍ້າ 
* ຜູລ້້ຽງທີ່ດ ີ   * ຜູເ້ປັນປະໂຣຫິດ  * ຜູເ້ປັນຄວາມຫວັງ 
* ຜູເ້ປັນທີເ່ຮົາເປັນ  * ຜູເ້ປັນຮ່າງຂອງພຣະເຈົ້າ  * ຜູຕ້ັດສນິ 
* ຜູເ້ປັນກະສັດຂອງກະສັດ  * ຜູເ້ປັນພຣະເມສານ້ອຍ  * ຜູເ້ປັນໂຄມໄຟ 
* ຜູເ້ປ ັນແສງສະຫວາ່ງຂອງໂລກ * ຜູຊ້ົງພຣະຊົນຢູ ່  * ຜູເ້ປັນພຣະເຈົ້າສູງສຸດ 
* ຜູເ້ປັນອົງໂສກເສົ້າ  * ຜູເ້ປັນເຈົ້ານາຍ   * ຜູເ້ປັນຄົນກາງ 
* ຜູເ້ປັນແກະວນັປັສຄາ  * ຜູເ້ປັນຄວາມເຊື່ອອັນຄົບຖ້ວນ * ຜູເ້ປັນກະສັດແຫ່ງສນັຕສິກຸ       
        ຜູປ້ະກາດພຣະທັມເອຊາຢາໄດເ້ວ້ົາເຖິງຊື່ຂອງພຣະຄຣດິ-ພຣະກຸມມານນອ້ຍ, ທກຸໆ ພຣະນາມນັ້ນໄດ້ເວ້ົາເຖິງ 
ຄວາມຈິງທັງນັ້ນ: 
     ຜູປ້ກຶສາທີສ່ລາດສຽ້ມແຫລມ-ບໍ່ເໝືອນກັບຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນໂລກນີ້ເພາະເຂົາມັກໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜິດເຖິງຄວາມຈິງ
ຂອງພຣະເຈົາ້,  ແຕຜູ່້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຂອງພຣະເຈົ້າບໍບ່ອກພຽງແຕ່ຄວາມຈິງ, ພຣະອົງຊງົເປັນຄວາມຈິງ (ໂຢຮນັ 14:6).   
ພຣະປັນຍາຂອງພຣະອົງເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງປລາດ ແລະດົນຈິດໃຈໃຫ້ແຂມ້ແຂງຂຶ້ນ.   
     ພຣະເຈົາ້ຜູຊ້ງົຣດິ-ຫລາຍຄນົບໍເ່ຊື່ອເລີຍວ່າເດັກນ້ອຍຜູເ້ກີດມາໃນເມືອງເບເລເຮ ັມຈະເປັນພຣະເຈົ້າ.  ຄໍາວ່າຜູ້ຊົງ 
ຣິດນັ້ນບໍໄ່ດ້ໝາຍເຖິງແຕອ່ໍານາດເທົາ່ນັ້ນ ແຕພ່ຣະອົງເປັນຜູ້ປກົຄອງທຸກສິ່ງ.  ໃນພຣະຄັມພີເດີມໄດໃ້ຊ້ຄໍານ້ີຊ່ຶງໝາຍ
ເຖິງພຣະເຈົ້າມີອໍານາດເໜືອທຸກສິ່ງຢ່າງ.   
     ຄ ໍາວ່າເອມານູເອັນ ແປວ່າພຣະເຈົ້າຜູຊ້ົສະຖິດຢູກ່ັບເຮົາທງັຫລາຍ.  ກ່ອນທ່ານຈະປລາດໃຈໃນການເປັນພຣະເຈົ້າ 
ຜູ້ຊົງຣິດຂອງສະພາບເດກັຜູເ້ກີດມາໃໝ່ໃຫ້ສຶກສາເຖິງກະສັດເຮໂຮດເພິ່ນຢ້ານມີຜູມ້າແຂ່ງເອົາຕໍ່າແໜງ່ເພ່ິນຈ່ຶງໄດ້ສັ່ງ
ໃຫ້ຂ້າເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍທີເ່ກີດມາອາຍສຸອງປີລງົໄປ (ມັດທາຍ 2:16).  
     ພຣະບດິາຕລອດໄປ.  ເປນັໄປໄດຢ້່າງໃດພຣະບຸດເປນັພຣະບິດາໄດ?້     ຕອນນີໄ້ດ້ໝາຍເຖິງພຣະເຈົາ້ສາມພຣະ 
ພາກ-ພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ,  ແລະພຣະວນິຍານບຣໍິສຸດ-ຊຶ່ງເກນີຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງມະນຸດໄດ້.    ທ່ານຈໍາໄດ້ບໍໃ່ນບດົ 
ຮຽນວັນທ ີ9 ທນັວາ? ຫລາຍຄັ້ງອົງພຣະເຢຊູບອກວາ່ພຣະອົງກບັພຣະບິດາເປັນອົງດຽວກັນ (ໂຢຮນັ 10:30) ພຣະອົງ 
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ໄດບ້ອກຟີລິບວ່າ, ຜູ້ທີເ່ຫັນເຮົາກໍໄດ້ເຫັນພຣະບິດາ (ໂຢຮັນ 14:9).   ພຣະເຢຊເູປັນຜູ້ຕົ້ນ     ອົງສັນຕິຣາດ-ມີຫລາຍ
ຄົນໄດຄ້ອຍຫາຜູ້ນໍາສັນຕິສຸກມາໃຫ ້  ແຕ່ຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່າສັນຕິສຸກທີອ່ົງພຣະເຢຊູມອບໃຫ້ນັ້ນບໍຄ່ືໂລກມອບໃຫ້ (ໂຢຮນັ 
14:27). ພຣະເຢຊູໄດປ້ະທານສັນຕິສຸກທີ່ເປັນທາງໄປຫາພຣະເຈົາ້.  ຢູ່ໃນຄວາມບາບນັນ້ພວກເຮົາເປັນສັດຕຣູຕໍພ່ຣະ
ເຈົ້າ, ແຕອ່ົງພຣະເຢຊູໄດເ້ຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ເປນັພຣະບິດາ (ໂຣມ 5:10; ໂກໂລຊາຍ 1:21-22).   
     ພຣະເມຊີອາເປັນພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງຊ ົງເປັນຜູປ້ົກຄອງຢ່າງບໍມີ່ຂອບເຂດ.    ພຣະອົງເປັນກະສັດຂອງກະສັດແລະ
ພຣະເຈົ້າຂອງພຣະທັງປວງແລະຊງົປົກຄອງຕລອດໄປ (ພນມ. 19:16; 22:5).   ຜູປ້ະກາດພຣະທັມເອຊາຢາໄດເ້ວົ້າ
ເຖິງຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເມຊີອາແມ່ນໄດສ້ໍາເຣັດຕາມທີພ່ຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາກັບກະສັດດາວິດວ່າເພິ່ນຈະເປັນເຊື້ອ
ສາຍປົກຄອງນັ່ງບັນລັງຕລອດໄປ.  ບໍເ່ໝືອນກັບກະສັດຜູຊ້ົ່ວຊ້າທີ່ຢູດາໄດມີ້ມາ.  ອງົພຣະເອມານເູອັນຈະປົຄອງຢ່າງ
ທ່ຽງທັມແລະຖືກຕອ້ງ.    ໃນບົດຮຽນທີຜ່່ານມານັ້ນພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາວ່າພຣະເຈົ້າເປັນອົງທ່ຽງທັມ.   ພຣະລັກສະນະ
ຂອງພຣະອົງໄດບ້ອກເຖິງຖານະການປົກຄອງຂອງພຣະອົງ.   
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາໄດມ້້ວນທ້າຍເຖິງເຣື່ອງພຣະເມຊີອາວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າອງົຍິ່ງໃຫຍ່     ພຣະອົງຈະ
ເປັນຜູກ້ໍ່ຕັ້ງອານາຈກັຂອງພຣະເມຊອີາ.   ທ່ານອາດຈໍາໄດໃ້ນບດົຮຽນວນັທີ 2 ເດືອນທັນວາ ບົດນັ້ນໄດສ້ອນວ່າພຣະ 
ອົງໄດ້ປົກຄອງທຸກສິ່ງຢ່າງໃນສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ.  ພວກເຮົາເພ່ິງແລະເຊື່ອໃນພລັງອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າວ່າທຸກ
ສິ່ງທີ່ພຣະອົງສັນຍາເອົາໄວ້ຈະກາຍເປັນຈິງ. 

 
2. ພຣະເຢຊ-ູເອມານເູອນັ ຊງົຊອ່ຍພວກເຮາົໃຫພ້ົນ້: (ມັດທາຍ 1:18-21)                                                                  
     ຕາມປະເພນີຂອງພວກຢິວນັນ້ເມ່ືອທງັສອງຄົນສັນຍາຈະແຕ່ງງານກັນກໍມີຂໍຜູ້ກມັດຫລາຍກວາ່ໃນສມັຍໃໝຂ່ອງ
ພວກເຮາົ ແຕພ່ວກເຂົາບໍ່ມີເພດສໍາພັນຈົນເຖິງເຂົ້າພິທແີຕ່ງງານແລ້ວ.  ຕອນທ້າຍສຸດຂອງການໝັນ້ໝາຍໂຢເຊບເຫັນ
ວາ່ນາງມາຣີອາຕັ້ງທອ້ງເພາະລາວຍັງບໍໄ່ດ້ຮູວ້າ່ເທວະດາມາບອກນາງມາຣີອາວາ່ນາງຈະເປັນມານດາຂອງພຣະເມຊີ
ອາ (ລູກາ 2:26-38).  ຕາມປະເພນີຂອງພວກຢວິຖາ້ຈະໃຫ້ເຣ່ືອງນີຢຸ້ດລົງຕ້ອງມີພິທຢ່ີາຮ້າງ. ມັດທາຍໄດ້ກ່າວວ່າໂຢ
ເຊັບເປັນຄົນສິນທັມ ໝາຍເຖິງລາວມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ, ແລະລາວກໍເປັນເຊ້ືອສາຍຜູ້ດີ.  ເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ນາງ
ມາຣີອາເສັຽໜາ້ ໂຢເຊບຢາກແກບ້ັນຫານີຢ້່າງລັບໆ.     ໃນຂະນະທີ່ລາວກໍາລັງຄຶດໃນເຣ່ືອງນີຢູ້ກ່ໍມີເທວະດຕົນນຶ່ງມາ
ປາກດົຕໍລ່າວໃນຄວາມຝັນວາ່ ເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງຂອງນາງມາຣີອານັ້ນເປັນໄປດ້ວຍອົງພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດ,   ບໍແ່ມ່ນ
ມະນຸດຄົນໃດ.  ດັ່ງນັ້ນ, ໂຢເຊບບໍຄ່ວນຢ້ານເອົານາງມາເປນັພັລຍາ ໝາຍເຖິງເຂົາ້ພິທແີຕ່ງງານອັນຖືກຕອ້ງ.  ໂຢເຊບ
ເຊື່ອຟັງຄໍາສັ່ງນັ້ນແລະກໍແຕ່ງງານກັບນາງມາຣີອາແຕບ່ໍໄ່ດ້ສມົສູ່ກບັນາງຈົນເຖງິລູກຊາຍກົກໄດເ້ກີດມາ.     (ມດັທາຍ 
1:24-25). 
     ຕາມປົກກະຕແິລ້ວພ່ໍເປັນຄົນເລືອກເອົາຊື່ຂອງເດັກນອ້ຍເກີດໃໝ.່  ແຕໃ່ນກຣໍະນີນີພ້ຣະບິດາເຈ້ົາໄດ້ມີຊື່ທີເ່ປັນຄົນ
ຢິວໄວ້ແລວ້.  ຜ່ານຄໍາບອກຂອງເທວະດາ ໂຢເຊບໃສຊ່ື່ເດັກນັນ້ວ່າເຢຊູ.   ຊື່ນັນ້ມີຄວາມໝາຍວ່າ, ìເຢໂຮວາ (ຢາເວ) 
ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ.î  ຊືພ່ຣະເມຊີອານັ້ນເປັນຊື່ທີ ່ໄດ້ສັນຍາເອົາໄວ້  ພຣະອົງຈະເປັນຜູຊ້ອ່ຍໃຫ້ມະນຸດພ້ົນຈາກຄວາມ
ບາບຂອງພວກເຂົາ.    ອົງພຣະເຢຊູສະເດດັມາເພື່ອປະທານຄວາມພ້ົນແກພ່ວກອສິຣາເອັນ,  ຄໍາວາ່ປະຊາກອນຂອງ
ພຣະອົງໝາຍເຖິງທຸກຄົນຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອແລະຮັບເອົາພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ.   
 

 
 
 
3. ພຣະເຢຊ-ູເອມານເູອັນ ພຣະເຈົາ້ຜູຊ້ງົສະຖດິຢູກ່ັບພວກເຮາົ: (ມັດທາຍ 1:22-25) 

ໃນຖ້າມກາງງານວັນຄຣສິມາດ ພວກເຮົາຄວນຄຶດເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສິ້ນພຣະຊນົ ແລະຄືນພຣະຊົນຂອງອົງ
ພຣະເຢຊູຄຣດິ.   ການທີ່ອງົພຣະເຢຊູສະເດັດເຂົ້າມາໃນໂລກນີ້ບໍແ່ມ່ນມາເປນັມະນຸດທັມມະດາ ຫລມືາສອນໃຫ້ດໍາ 
ລົງຊີວິດທໍ່ນັ້ນ ພຣະອົງມີຊີວິດປະເສດີ ແລະໄດສ້ິ້ນພຣະຊົນທີໄ່ມ້ກາງແຂນເພື່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດທັງຫລາຍໄດລ້ອດພົ້ນ.  
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     ຖ້າພຣະກໍາເນດີຂອງອົງພຣະເຢຊູໝາຍຄວາມວ່າ ìພຣະເຈົ້າໄດ້ສະຖິດຢູກ່ັບພວກເຮົາ.î  ຕອນນີ້ມັດທາຍໄດອ້້າງ
ເຖິງເອຊາຢາ 7:14 ໝາຍຄວາມວາ່ພຣະກໍາເນດີຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະສັນຍາທີມີ່ໄວ້ແຕ່ດຶກດໍາບັນ.  ໝາຍເຫດ;
ໃຫ້ເບິ່ງສອງຈຸດທີສ່ໍາຄັນໃນການທໍານວາຍນີ:້  ນຶ່ງ, ມານດາຂອງພຣະກຸມມານນອ້ຍເປັນຍິງສາວບຣໍສິດຸ.  ບໍມ່ີພ່ໍຜູເ້ປັນ
ມະນຸດ ແລະພຣະອົງມີຊີວີດທີບ່ໍມີ່ບາບເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ໄຖຄ່ວາມບາບຂອງພວກເຮົາ.  ສອງ, ບອກເຖິງວາ່ອງົພຣະ
ເຢຊູແມ່ນໃຜ.  ພຣະອົງເປັນພຣະເມຊີອາຊຶ່ງແປວ່າ, ìພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາ.î  ພຣະເຈົ້າຕ້ອງາການຮູ້ຈັກກັບ
ພວກເຮົາເປັນທາງສ່ວນຕົວເພາະພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າ ຜູ້ມພີຣະນາມຄືເປນັຜູທ້ີ່ມີຊື.່  
       ພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົາ້ໄດກ້າຍເປັນເນື້ອໜັງເພ່ືອເປັນຂອງຖວາຍຕໍ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ 
ຈັກກັບພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດໃນສວັນ. ເຮັບເຣ ີ4:14-16 ໄດເ້ຕືອນພວກເຮົາວາ່ອງົພຣະເຢຊູໄດຖ້ືກທົດລອງເໝືອນພວກ
ເຮົາ ແຕພ່ຣະອົງບໍຕ່ົກໃນຄວາມບາບ.  ພຣະອົງເຂົາ້ໃຈດເີຖິງຊີວິດການເປັນຢູຂ່ອງມະນຸດ.    ດັ່ງນັນ້, ໃຫ້ພວກເຮົາກ້າ
ເຂົ້າໄປຫາພຣະອົງເພາະພຣະອົງເປັນ ìມະຫາປະໂຣຫິດຕນົໃຫຍî່  ຜູຮູ້້ຈັກພວກເຮົາດທີີ່ສດຸ. ໂຢເຊບຮບັເອົາຄໍາແນະ 
ນໍາຂອງເທວະດາທີຮ່ັບເອາົນາງມາຣີອາມາເປັນພັລຍາ.   ຄວາມເຊ່ືອຂອງໂຢເຊບບໍ່ພຽງແຕຍ່ິນດີຮບັເອົານາງມາຣີອາ
ເຂົ້າມາໃນບ້ານເທົ່ານັ້ນແຕຍ່ັງເຊື່ອຟັງອີກ ລາວບໍໄ່ດສ້ົມສູ່ກບັນາງຈົນເຖງິເວລານາງຄອດບດຸຊາຍແລ້ວ-ອງົພຣະເຢຊູ. 

 
ບດົຮຽນໃນຊວີດິ 

       ພຣະເຈົ້າເປັນອົງທີ່ພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ສິ່ງທີພ່ຣະອົງກາ່ວແລະກະທໍານັ້ນເປັນສິ່ງມະນຸສໂລກຕ້ອງການທີສຸ່ດ.  
ພຣະເຈົ້າເປັນອົງເລີ້ມຕົ້ນຈດັຫາຫົນທາງໃຫ້ມະນຸດຜູເ້ປັນຄົນຜິດບາບໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ   ແລະກາຍເປັນຄົນຊອບ
ທັມເຂົາ້ໃນຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ.   ຫລາຍສັດຕະວດັກ່ອນພຣະກໍາເນດີຂອງອົງພຣະເຢຊູ  ພຣະເຈົາ້ໄດສ້ັນຍາວາ່ຈະ
ສົ່ງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນມາໃນໂລກ.    ຜູປ້ະກາດພຣະທັມເອຊາຢາ, ມີກາ, ແລະຄົນອື່ນ  ໆໄດທ້ໍານວາຍເຖິງພຣະເມຊີ
ອາ ພຣະອົງຈະເປັນຜູ້ດແີລະທ່ຽງທັມໃນທຸກສິ່ງ ພຣະອົງຈະມາບັງເກີດໃນເມືອງບັດເລເຮມັ.  ຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະ 
ອົງຈະບໍ່ສິ້ນສຸດລົງຈັກເທື່ອ ພຣະອົງຈະເປັນພຣະເຈົ້າຜູຊ້ງົສະຖິດຢູ່ນາໍພວກເຮົາຕລອດໄປ-ເອມານູເອນ.    ພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງແມ່ນອົງພຣະເຢຊູ ຜູຊ້ົງຢູ່ເໜືອທຸກໆນາມເພາະພຣະອົງເປັນຜູຊ້ອ່ຍພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ຮບັຄວາມລອດພ້ົນ. 
     ອົງພຣະເມຊີອາຜູທ້ີພ່ຣະເຈົ້າຊງົພຣະສັນໄວ້ນັ້ນສາມາດປ່ຽນແປນຊວີດີຂອງພວກເຮົາແນວໃດ? 

· ພຣະອົງເປັນຜູໃ້ຫ້ຄໍາປຶກສາທີ່ດເີລີດ ຜູປ້ກຶສາທີສ່ລາດສຽ້ມແຫລມ-ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າຫາພຣະອົງດ້ວຍ
ບັນຫາແຕ່ບໍຕ່້ອງຢ້ານກົວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງເຂົ້າໃຈໃນບນັຫາຮອບດ້ານຂອງພວກເຮົາ. 

· ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົາ້ຜູຊ້ງົຣດິ-ພວກເຮົາເພ່ິງພຣະອົງເພາະພຣະອົງມີພລັງອໍານາດ  ອັນໃດເປັນສິ່ງດີຕໍພ່ວກ 
ເຮົາພຣະອົງຊົງເຮັດເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບສະງ່າຣາສີ. 

· ພຣະອົງເປັນພຣະບດິາຕລອດໄປ-ພວກເຮົາຮ້ອງຫາຜູ້ເປັນພຣະບິດາທີຊ່ົງຮັກ ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາ
ໄດຮ້ັບຂອງດທີີ່ສຸດໃນຊີວິດ. 

· ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົາ້ອງົສນັຕຣິາດ-ພວກເຮົາໄດ້ປະສບົກັບການຄນືດກີັບພຣະເຈົ້າແລະຄົນອື່ນຢ່າງມີສັນຕິ
ສຸກເກີນຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້. 

· ພຣະອົງເປັນພຣະເອມານເູອນ, ìພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູກ່ັບພວກເຮົາî  ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າດ້ວຍການ
ຮູ້ຈັກອົງພຣະເຢຊເູພາະທຸກພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າຢູໃ່ນອງົພຣະເຢຊູຄຣດິ. 

· ພຣະເຈົ້າເປັນພຣະເຢຊູ, ພຣະອົງໄດຊ້່ອຍພວກເຮົາພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບ-ພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ
ເພື່ອຮັບການໃຫ້ອະພັຍແລະນໍາພວກເຮົາໄປຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ. 
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ບດົຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
ວັນອາທດິທ ີ30 ທນັວາ  2012 (12-30-2012) 

 

ພຣະເຊຢ-ູພຣະຜູລ້້ຽງຂອງພວກເຮາົ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນນີ:້   ໂຢຮັນ 10:7-16 

ຄາໍຖາມຊວີດິ: ບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະເຢຊເູປັນພຣະຜູ້ລ້ຽງໃນຊີວິດ. 

ພຣະຄມັພແີຫງ່ຄວມຈງິ:      ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ປະທານຄວາມພົ້ນໃຫ້ພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ; ພຣະອົງຍັງເປັນຜູລ້້ຽງທີ່ດີ

ໃນຊີວິດຂອງເຮົາອີກ. 
ຜນົສະທອ້ນຕໍ່ຊວີດິ: ມີຫລາຍຄນົຮ່ວມທັງຫົວໜ້າສາສນາອ້າງວ່າພວກເຂົາມີຄໍາຕອບຕໍຊ່ວີດິ, ແຕເ່ຫັນວ່າ 

ຄວາມຈິງນັ້ນມີຢູ່ແຕໃ່ນອົງພຣະເຢຊ.ູ  ພວກເຮົາຄວນເຂົ້າໃຈວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນ
ທາງດຽວໄປສູ່ພຣະບິດາ ແລະເປັນບ ໍ່ນໍ້າແຫ່ງຊີວິດອັນຕລອດໄປ.    ບົດຮຽນນີ້ສໍາຄັນ
ເພາະໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມພໍໃຈແລະຊີວິດທີ່ຄົບບໍຣິບູນ  ເມື່ອພວກເຮົາສນິດໃກ້ຊິດກັບ
ພຣະຜູ້ລຽ້ງ.   ໃນຍາມຄຣສິມັສມີຫລາຍຄນົປະສົບກັບຄວາມເປົາ່ປຽ່ວໃນຊີວດິ  ຄົນ
ພວກນັັ້ນຄວນຄົ້ນຫາຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີທີ່ມໃີນເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດ ເພື່ອພຣະອົງຈະ 
ປະທານຄວາມພໍໃຈໃນຊີວິດໃຫ້.    ບໍມ່ີອັນໃດຈະໃຫ້ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ໃນປີໃໝທ່ີ່ 
ຈະມາເຖງິນີນ້ອກຈາກອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະຜູ້ລ້ຽງຂອງພວກເຮົາ. 

 ຄາໍຖາມໃນຊວີດິ: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶງ່ວາງໃຈແລະຕິດຕາມອງົພຣະເຢຊູຜູ້ລ້ຽງ? 
 

ບົດນໍາ 
        ສໍາລບັນາງ ມີລີ ເຫັນວ່າໃນອາທດິວນັຄຣສິມັສແລະປໃີໝ່ນັ້ນເປັນເວລາທີງ່ຽບ,  ແຕສ່ໍາລັບນາງ ແຈມມີເຫັນວ່າ
ເປັນເວລາທີ່ຫຍຸ້ງທີສຸ່ດ. ນາງມີລີຢູ່ບ້ານຄົນດຽວເພາະຄົນໃນຄອບຄົວໄປຕ່າງເມືອງ ລາວກິນອາຫານເກົາ່ທີຢູ່ໃ່ນຕູ້ເຢັນ 
ແລະນາງກພັໍກຈນົເຖິງປໃີໝ.່   ນາງ ແຈມມີຫຍຸ້ງຫລາຍເພາະລາວເປັນຜູຂ້າຍເຄືອ່ງໃນຮ້ານຄ້າ  ແລະມີຫລາຍຄົນໄດ້
ເອົາເຄື່ອງຄືນມາສົ່ງໃນຊ່ວງວັນຄຣິສມາດ.  ມີສິ່ງດຽວທີຄ່ືກັນລະຫວາ່ງນາງແຈມມີແລະນາງມີລີນັ້ນແມ່ນພວກເຂົາໄດ້
ເຊ່ືອໃນອງົພຣະເຢຊູຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໄດເ້ປນັຢ່າງດີ ເພາະຜູລ້້ຽງທີ່ດໄີດ້ນາໍພາແລະຫ່ວງໃຍໃນຊີວິດ. 
       ເຖິງປີໜາ້ຈະເປັນຢ່າງໃດ ພວກເຮົາກສໍາມາດເພິ່ງພຣະຜູ້ລ້ຽງທີດ່ີນໍາພາ ເບິ່ງແຍງ.  ເມື່ອພວກເຮົາໄດສ້ຶກສາເຖິງ
ເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູຊຶ່ງເປັນຜູ້ລ້ຽງທີ ່ດຂີອງພວກເຮົາ ໃຫ້ພວກເຮົາສືບຕໍໄ່ວ້ວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະອົງ  ຖ້າມີຄວາມເຊ່ືອໃນ
ພຣະອົງແລວ້ພວກກເໍຮົາສາມາດເຊົາກະວົນກະວາຍໃຈໄດ້.  
 

1.  ພຣະເຢຊພູຣະຜູລ້ຽ້ງ ຊງົປະທານຊວີດິໃຫພ້ວກເຮາົ: (ໂຢຮັນ 10:7-10) 
          ເປັນດ້ວຍເຫດໃດລກູຊາຍຂອງຊາ່ງໄມ້ຈຶ່ງເລືອກເອົາຜູ້ລຽ້ງສັດມາເປັນແບບຢ່າງເພ່ືອໃຫ້ເປນັພາບເຖງິຄວາມ
ສັມພັນກັບຜູທ່ີ້ເຊ່ືອ?  ພຣະເຢຊູບໍ່ເປັນຜູ້ລຽ້ງສດັແຕ່ພຣະອົງຊົງຮູ້ເຖິງການລ້ຽງສັດດີ.   ຝູງຊົນທີ່ຟັງພຣະເຢຊເູທສນາກໍ
ຄຸ້ນເຄຍີດີກັບສະພາບການຂອງແກະແລະຜູ້ລຽ້ງ.    ການສື່ສານທີເ່ວົ້າເຖິງເຣື່ອງລ້ຽງສັດນັ້ນເປນັສິ່ງທີ່ຄົນທັງຫລາຍໃນ
ສມັຍນັ້ນຮູ້ຈັກດີແລະພຣະເຢຊູກໄໍດ້ໃຊ້ພາສາແລະເຣື່ອງທີພ່ວກເຂົາເຂົ້າໃຈດີ.   
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     ພວກຊ່າງໄມ້ເຮັດວຽກນໍາໄມ້ທີ່ຕາຍແລ້ວ ສ່ວນຜູ້ລ້ຽງນັ້ນເຮັດວຽກກັບສິ່ງມີຊີວິດຢູ.່  ຜູລ້້ຽງສັດບໍພ່ຽງແຕ່ເບິ່ງຮັກສາ
ເທົ່ານັ້ນ ແຕຜູ່້ລຽ້ງຍັງຊອ່ຍເອົາສັດອອກຈາກທອ້ງແມ້ເວລາເກດີລູກໃໝ່.  ຜູລ້້ຽງໄດ້ຮັກສາສັດດ້ວຍຊີວິດບໍໃ່ຫ້ສດັຮ້າຍ
ມາກວນ, ມາກັດ, ແລະມາກິນ.  ຜູລ້້ຽງຕ້ອງຈັດຫາອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ ແລະຮັກສາຄວາມປອດພັຍໃນເວລາກາງຄືນ. 
        ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ຕໍາໜອິົງພຣະເຢຊູເວລາພຣະອົງປວົຄນົຕາບອດໃນວັນຊະບາໂຕ  ສິ່ງນີສ້ອນວາ່ພຣະອົງເປັນ
ຫວ່ງແລະຮັກແທບ້ໍ່ເໝືອນພວກຫົວໜ້າສາສນາ (ເບິ່ງ ໂຢຮັນ 9).    ພວກເຂົາເປັນຫ່ວງນໍາແຕຕ່ໍາແໜ່ງແລະເຮັດຕາມ
ກົດບັນຍັດເພື່ອໃຫ້ລູກສິດຂອງພວກເຂົາເໜືອຄົນອື່ນ. ແທນທີຈ່ະມີຄວາມຍິນດເີມື່ອເຫັນຄົນຕາບອດເຫັນຮຸ່ງເພາະອົງ
ພຣະເຢຊູໄດ້ປິ່ນປົວ ພວກຫົວໜ້າສາສນາພັດຕິອົງພຣະເຢຊແູລະຄົນຕາບອດທີ່ໄດຮ້ັບການປິ່ນປົວໃຫ້ເຫັນຮຸ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, 
ອົງພຣະເຢຊູຈຶ່ງເອີ້ນພວກນີວ້າ່, ìຜູ້ນໍາທີເ່ປັນຄົນບອດທາງໃຈî ເພາະພວກເຂົາຄຶດວ່າຈະໄປຫາພຣະເຈ້ົາໄດ້ດ້ວຍການ
ປະຕິບດັໂດຍການເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງເອີ້ນພວກເຂົາອີກວ່າ, ìໂຈນແລະຂະໂມຍ.î 
        ອົງພຣະເຢຊຍູັງເວົ້າເຖິງພຣະອົງເອງວາ່ເປນັປະຕູຂອງຄອກແກະ.  ຕາມປົກກະຕແິລ້ວເມື່ອຜູລ້້ຽງເອົາແກະເຂົ້າ 
ຄອກແລ້ວຜູ້ລຽ້ງກອໍັດປະຕູແລະນອນເຝົ້້າຢູທ່ີນ່ັ້ນ ເໝືອນກັບພຣະອົງຮັກສາ ìຖ້າໃຜຢາກມາເອົາແກະເຂົາຕ້ອງຜ່ານຜູ້
ລ້ຽງສາກ ່ອນ.î  ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າມີທາງດຽວທີຈ່ະເຂົາ້ໄປຫາຝງູແກະຕ້ອງຜ່າຍຜູລ້້ຽງ.   ໂຈນແລະຂະໂມຍຊອກຫາ
ວິທີອື່ນເພື່ອຍາດເອົາແກະເໝືອນດັ່ງພວກຟາຣີຊາຍຢາກເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າໃນທາງອື່ນຄເືຮັດຕາມພິທີຂອງສາສນາຫລື
ການກະທໍາດ້ວຍຕົນເອງ. 
     ອງົພຣະເຢຊກູາ່ວວາ່ພຣະອງົເປນັປະຕຊູຶງ່ເປນັບອ່ນພວກເຮາົເຂົາ້ໄປຮບັຊວີດິແລະໄດຢ້າ່ງຄບົບຣໍບິນູ.  ພຣະເຢຊູ
ເປນັຜູລ້ຽ້ງທ ີດ່ພີຣະອງົບໍພ່ຽງແຕໃ່ຫມ້ຊີີວິດຢູເ່ທົາ່ນັນ້   ແຕພ່ຣະອງົຊງົປະທານຊວີດິດາ້ນຈດິວນິຍານຊຶງ່ເປນັຢູຕ່ລອດ
ໄປໃຫອ້ກີ. ໃຫ້ສັງເກດເບິງ່ສອງສາມຢ່າງທີພ່ຣະເຢຊູສັນຍາສາໍລບັຜູ້ທີເ່ຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະອົງ: 
     ມຄີວາມສມັພນັ-ໂດຍອົງພຣະເຢຊູພວກເຮົາກາຍເປນັຝູງແກະຂອງພຣະອົງ.  ເພງສັຣເສີນບດົ 23-ຊຶ່ງເອີ້ນວາ່ບດົ
ເພງຂອງຜູລ້້ຽງສັດ-ເປັນວິທທີາງພິເສດຊຶ່ງພຣະເຈົ້າສັມພັດກັບພວກເຮົາວ່າ, ìຄົນຂອງພຣະອົງເປັນຝູງແກະໃນທົງ່ຫຍ້າ
ຂອງພຣະອົງî (ເພງສຣັເສີນ 100:3). 
     ເຂົາ້ຫາໄດ-້ຝງູແກະ ìເຂົາ້ແລະອອກ.î  ອົງພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນທີ່ຊົງເປັນປະຕູທີພ່ວກເຮົາພົບກັບຊວີດິອັນຕລອດໄປ, 
ປະຕຂູອງພຣະອົງເປີດໄວ້ສເມີຕໍ່ພວກເຮົາ. 
    ຈດັໄວໃ້ຫ-້ຝງູແກະມີອາຫານກນິຢ່າງພຽງພໍ-ພວກເຂົາພໍໃຈ.  ຫລາຍຄົນໄດ້ລມືໄປແລ້ວວາ່ອາທດິແລ້ວນີພ້ວກເຂົາ
ໄດຂ້ອງຂວນັອັນໃດແດ່ ແລະກຍໍັງບໍ່ພໍໃຈ.  ຖ້າຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຊີວິຄົບບຣໍິບູນຕ້ອງເຂົ້າມາຫາອົງພຣະເຢຊູ. 
     ໃຫຊ້ວີດິ-ບໍ່ເໝອືນພວກສດັຕຣຜູູ້ ìມາລກັແລະຂ້າ,î   ອົງພຣະເຢຊູສະເດັດມາເພື່ອປະທານຊີວິດແລະມີຢ່າງຄົບບ ໍ
ຣິບູນ.  ໝາຍເຫດ: ອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ປໂຍກ, ìເຮົາເປັນ, ເຮົາແມນ່, ຫລເືຮົາຄື.î ປໂຍກຢາ່ງນີບ້ໍ່ໄດ້ໃຊ້ໂດຍບັງເອີນ, ແຕ່
ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ເຫັນຄວາມສັມພັນໃນທາງຕົງຄໃືນພຣະນາມຂອງພຣະຢາເວ.    ບດົຮຽນຫ້າບົດໃນເດືອນນີ້ໄດເ້ວົ້າເຖິງຄໍາ
ຂວນັທີ່ອງົພຣະເຢຊູບອກເຖິງພຣະອົງເອງ îເປັນພຣະບິດາຕລອດໄປ,î  ìຜູເ້ປັນຊ່ຶງເຮົາເປັນ.î 
     ອົງພຣະເຢຊໃູຊ້ຄໍາສັພນາມບກຸຄົນທີນຶ່ງຊຶ່ງໝາຍເຖິງພຣະອົງເອງເປັນພິເສດເພາະຜູ້ອື່ນແລ້ວບໍ່ສາມາດປະທານຊີ 
ວດິອັນຕລອດໄປໃຫ້ໄດ້.   ໃນຜູອ້ື່ນຝູງແກະບໍ່ໄວ້ໃຈແລະບໍ່ຍອມຟັງສຽງຂອງຄົນແປກໜ້າ.    ບໍມ່ີຜູໃ້ດຮກັສາຝູງແກະ
ດ້ວຍຄວາມຮັກເໝືອນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.  ສາສນາອື່ນອາດອາ້ງວາ່ຕນົເອງເປັນທາງອກີທາງນຶ່ງໄປຫາພຣະເຈົ້າ, ແຕ່
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນເປັນທາງໄປຫາອົງພຣະບິດາ  ເພາະພຣະອົງເປັນທາງນັ້ນ, ເປັນຄວາມຈິງ ແລະເປັນຊີ 

ວິດບໍມ່ີຜູໃ້ດໄປຫາພຣະບິດາໄດ້ນອກຈາກມາທາງເຮົາ.î (ໂຢຮັນ 14:6). 
 

ພວກເຮາົເປນັຝງູແກະຂອງພຣະອງົໂດຍ... 
· ພຣະເຢຊຮູູຈ້ກັເຮາົແລະເຮາົຮູຈ້ກັພຣະອງົ 
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· ເຮົາຍອມຟງັສຽງຂອງອງົພຣະເຢຊ ູ
· ເຮາົຕດິຕາມພຣະເຢຊໄູປ 
· ______________________________________________ 
· ______________________________________________ 

ທາ່ນຈະຕືມ່ໃສຊ່ອ່ງຫວາ່ງນີຢ້າ່ງໃດ? 
 

2. ພຣະເຢຊພູຣະຜູລ້ຽ້ງ ຊງົຍອມຕາຍເພືອ່ພວກເຮາົ: (ໂຢຮນັ 10:11-13)                                                                
      ຝູງແກະຢູ່ຕາມພູໃນປະເທດຢູດາຍ ່ອມມີບັນຫາຈາກໝາໄນ ຫລສືັດຮ້າຍທີ່ຈອບກິນແກະນັ້ນຢູ່. ຝູງແກະຕ້ອງເພິ່ງ
ພາຜູ້ລ້ຽງຕລອດເວລາ.  ເປັນໜ້າເສັຽດາຍຜູລ້້ຽງບາງຄົນກເໍປັນຄົນຮັບຈ້າງເທົ່ານັ້ນ ພວກເຂົາບໍມີ່ຈດິໃຈຮກັແກະ ພວກ 
ເຂົາພຽງແຕຢ່າກໄດຄ້່າຈ້າງເທົ່ານັ້ນ  ເມື່ອເຫັນສິງໂຕ, ໝາໄນ, ໝີ ພວກເຂົາກໍແລ່ນນປີະໃຫ້ແກະແຕກອອກໄປ ແລະ
ກໍຕົກເປນັເຫຍື່ອ. 
 

 
 
 
 
     ອງົພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ລ້ຽງທີດ່ີພຣະອົງຮັກສາຝູງແກະເພາະພວກເຂົາເປັນຂອງພຣະອົງ.  ບໍເ່ໝືອນຜູ້ລ້ຽງຮັບຈ້າງພວກ
ເຂົາບໍ່ເປັນຫ່ວງນໍາຊາຕາກັມຂອງຝູງແກະ ແຕພ່ຣະເຢຊູຮັກຝງູແກະ-ທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າ ຈົນພຣະອົງຍອມຕາຍເພ່ືອ
ພວກເຮົາທັງຫລາຍຜູ້ທີເ່ຊື່ອເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຊີວີດ.  ພຣະອົງປະທານຊີວີດຂອງພຣະອົງຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ຜູກມັດດ້ວຍຄວາມຮັກ
ແທທ້ີມ່ີຕໍພ່ວກເຮົາ. 
        ອົງພຣະເຢຊເູປັນຜູ້ລ້ຽງທີດ່ີນັ້ນຢູໃ່ນຄາໍທໍານວາຍແລະສນັຍາເອົາໄວ້ກ່ອນແລ້ວ-ຊ່ຶງເຫັນໄດທ້ີໄ່ມ້ກາງແຂນ. ໂຢ 
ຮັນໄດ້ກ່າວວ່າເວລາອົງພຣະເຢຊເູຂົ້າມາຫາເພື່ອຮັບບັບຕສິະມາ ເພິ່ນກ່າວວ່າ,  ìເບິງ່ແມ່, ພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະ
ເຈົ້າຜູຊ້ງົຮບັເອົາຄວາມຜດິບາບຂອງມະນຸສໂລກໄປເສຽັ.î  (ໂຢຮັນ 1:29).   ເປັນໜ້າແປກບໍ່ ທີແ່ກະນ້ອຍເທົາ່ນັ້ນສາ 
ມາດເປນັຜູລ້້ຽງທີ່ດ ີໂດຍຍອມເສັຽຊີວີດຂອງພຣະອົງເພ່ືອພວກເຮົາ? 
 

3. ພຣະເຢຊພູຣະຜູລ້ຽ້ງ ຊງົຮູຈ້ກັພວກເຮາົດ:ີ (ໂຢຮັນ 10:14-16) 
      ອງົພຣະເຢຊູບໍໄ່ດ້ໃຫ້ຊີວິດແກຄ່ົນທົ່ວໄປໃນໂລກ.   ພຣະອົງຮູ້ຈັກພວກເຮົາແຕ່ລະຄນົໂດຍສ່ວນຕົວ ພຣະອົງຈຶ່ງ
ປະທານຊວີດິໃຫ້.   ຜູ້ລຽ້ງແກະໃນສມັຍນັນ້ຢູກ່ນິກັບແກະ   ຜູລ້້ຽງຮູ້ຈັກແກະແຕລ່ະຕົວເໝືອນກັບອົງພຣະເຢຊູຮູ້ຈັກຊ່ື
ຂອງພວກເຮົາ.  ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກວ່າເຮົາມີຜົມຈັກເສັ້ນ (ມທ 10:30). ເມື່ອອົງພຣະເຢຊຮູູ້ຈັກເຮົາດປີານນີ້ ບໍຈ່ໍາເປັນທີ່
ເຮົາຢາກຈະເປັນຄົນອື່ນ.  ຂແໍຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ ເພາະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕໍ່ພວກເຮົາບໍຊ່ງົປ່ຽນ 
ແປງຈັກເທື່ອ. 
     ການຮູ້ຈັກລະຫວ່າງຜູ້ລ້ຽງກັບແກະນັ້ນເປັນສິ່ງທີດ່ຫຼີາຍ ຄໍາວ່າຮູ້ຈັກ ບໍໝ່າຍເຖິງຮູ້ຈັກພຽງແຕໃ່ນສມອງເທົາ່ນັ້ນ ແຕ່
ຕ້ອງຮູ້ຈັກຫລາຍກວ່ານັ້ນອກີຄືຮູ້ຈັກໂດຍມີຄວາມສັມພັນເປັນພິເສດສ່ວນຕົວ.  ພຣະເຈົ້າບໍພ່ຽງແຕຮູ່້ຈັກພວກເຮົາຈາກ
ພຣະປັນຍາຊຶ່ງພຣະອົງຮູ້ຈັກທຸກຢ່າງ ແຕ່ພຣະອົງມີຄວາມສໍາພັນກັບພວກເຮົາເໝືອນພຣະບິດາທີມ່ີຕໍ່ລູກໆ. 
       ຜູ້ທີ່ຮບັເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນກໍໄດຮູ້້ຈັກກັບພຣະອົງ.  ຄໍາວ່າຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດແມ່ນດັ່ງ 
ນີ້:  ìນີ້ແຫລະແມ່ນຊີວິດອັນຕລອດໄປເປ ັນນດິຄືທີເ່ຮົາຮູ້ຈັກກບັພຣະອົງຜູເ້ປັນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທອ້ົງດຽວ  ແລະຮູ້ຈັກ 

ເໝືອນດ່ັງພວກຟາຣີຊາຍຂັດຂວາງບ່ໍໃຫ້ຄົນຕາບອດຜູ້ເຫັນຮຸ່ງດີແລ້ວຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ    ຊຶ່ງພຣະອົງ 
ໄດ້ປ່ິນປົວ, ບາງຄົນກໍຊັກຊວນໃຫ້ຄົນຂອງພຣະອົງຫລົງທາງ.  ເໝືອນໝາໄນທ່ີປອມເປັນແກະ, ພວກເຂົາ
ປອມເປັນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຄວາມຈິງພວກເຂົາເປັນສັດຕຣູຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາບ່ໍເປັນຫ່ວງຕ່ໍຝູງ
ແກະເລີຍ ແຕ່ເປ ັນຫ່ວງໃນຜົນກໍາໄລຂອງເຂົາເອງ. 
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ພຣະເຢຊູຄຣິດທີພ່ຣະອົງຊົງໃຊ້ມາ.î  (ໂຢຮັນ 17:3).    ມີຫລາຍຄົນໄດ້ຮູພ້ຣະບິດາ ແຕບ່ໍ່ໄດ້ຮູຈ້ັກພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົາ້. ພວກເຂົາເຂົາ້ໃຈເຖິງຫລັກສາສນາແຕບ່ໍໄ່ດ້ຮູ້ພຣະອົງໃນທາງສ່ວນຕົວ ພວກເຂົາຂາດຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ 
ຊຶ່ງຜາ່ນອງົພຣະເຢຊູພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ.    
 
 
 
 
      ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າເຮັດແນວໃດມະນຸດຜູຜ້ິດບາບຈະຮູຈ້ກັກັບພຣະເຈົາ້ອງົບໍຣິສຸດໄດ?້  ພວກເຮົາກາຍເປັນສະມາຊິກ
ໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ກເໍນືອ່ງຈາກອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍອມສະລະຊວີດິເພ່ືອເປນັເຄືອ່ງຖວາຍໃນຖາະນະພຣະອົງ
ເປັນພຣະຜູ້ລຽ້ງທີ່ດ.ີ  ການສິ້ນພຣະຊນົຂອງພຣະອົງກເໍພ່ືອເປນັຄ່າໄຖ່ຄວາມບາບ ເມ່ືອພວກເຮົາຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ
ແລະຖວາຍຕົວໃຫ້ພຣະອົງແລວ້, ພຣະເຈົາ້ກໍອະພັຍຄວາມບາບໃຫ້ແລະພວກເຮົາກໍໄດເ້ປັນລູກຊາຍຍິງຂອງພຣະອົງ. 

 
ບດົຮຽນໃນຊວີດິ 

       ຄນົຕາຍບໍ່ສາມາດມີຄວາມສັມພັນກັນໄດ.້  ຖ້າບໍມີ່ອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາກໍເປນັເໝືອນຄົນຕາຍໃນຄວາມບາບ 
(ອຟຊ 2:1).  ຜ່ານອົງພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ (ອຟຊ 2:4; ຄລຊ 2:13).    ໂດຍການສິ້ນພຣະຊົນ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູພວກເຮົາຈຶ່ງໄດຮ້ັບການໄຖ່ ອົງພຣະເຢຊູຊົງປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປແລະຊີວິດອັນຄົບບໍຣິບູນໃຫ.້  
ເປັນໜ້າແປກຫລາຍທີພ່ຣະເຢຊູຜູ້ບໍມີ່ຄວາມຜິດບາບຈໍາເປນັຕ້ອງຕາຍເປັນຄ່າໄຖ່ມະນຸດທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍຄວາມບາບ.  
ຂອບພຣະຄຸນທີອ່ົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ລ້ຽງທີດ່ີຜູຍ້ອມຕາຍເພ່ືອລູກແກະ.  ພຣະອົງຊງົຮູ້ຈກັພວກເຮົາດີແລະພຣະອົງຕອ້ງ 
ການໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນອັນດກີັບພຣະອົງຕລອດໄປ. 
     ການທີ່ມີອົງພຣະເຢຊເູປັນພຣະຜູ້ລ້ຽງນັ້ນໄດ້ປ່ຽນແປງທຸກສ່ວນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາຢ່າງໃດ?     ຈົ່ງພິຈາຣະນາ
ເບິ່ງຜົນສະທ້ອນໃນຊີວິດໃນບົດຮຽນນີ:້ 

· ນຶ່ງ, ພວກເຮົາອາດບໍມ່ີຊີວິດ-ດ້ານຮ່າງກາຍ ຫລດື້ານຈິດໃຈ-ນອກຈາກສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້.  ພວກເຮົາ
ຄວນມີຊີວິດແຕລ່ະວນັເພ່ືອສຣັເສນີພຣະອົງ. 

· ສອງ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ຖ້າຫາກພຣະຜູ້ລ້ຽງທີດ່ີບໍຍ່ອມສະລະຊວີດິຂອງພຣະອົງ
ເພ່ືອພວກເຮົາ.  ເຮັດຢ່າງໃດພວກຈ່ິງຈະເອົາຄວາມບາບອອກຈາກຊວີດິໄດ?້ ຖ້າວາ່ຄາ່ຈ້າງຂອງຄວາມບາບ
ຄືຄວາມຕາຍ (ໂຣມ 3:23), ເຮັດດີ, ເຮັດພິທີທາງສາສນາ, ຫລືເພິ່ງຕົນເອງ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເຫັນວ່າບໍພ່ຽງພໍທີ່ຈະ
ໃຊ້ໜີ້ຂອງຄວາມຜິດບາບໄດເ້ລີຍ.  ມີທາງດຽວຖ້າຢາກພ້ົນບາບຕ້ອງໄວ້ວາງໃຈໃນການສິ້ນພຣະຊນົ ແລະ
ກາຍຄືນພຣະຊນົຂອງອົງພຣະເຢຊູຜູບ້ໍ່ມີຄວາມບາບ.  ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍເມື່ອພວກເຮົາເຊື່ອ
ໃນສິ່ງທີພ່ຣະເຢຊູຊົງກະທໍາທີໄ່ມ້ກາງແຂນ. 

· ສາມ, ເພາະວ່າພຣະຜູ້ລ້ຽງຮູ້ຈກັກັບພວກເຮົາ ບໍມ່ີບ່ອນໃດໃນຊີວິດຂອງເຮົາທີ່ພຣະອົງບໍ່ຮູ້ຈັກ.  ພຣະອົງຊົງ
ເປັນພະຍານໃນການກະທໍາຂອງເຮົາຕໍ່ຄອບຄົວ, ພຣະອົງເບິງ່ທຸຣະກິດຂອງເຮົາ, ພຣະອົງລເໍບິ່ງເວລາເຮົາ
ຕິດຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ.  ພຣະອົງເພ້ີມກາໍລງັໃຫ້ເວລາເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະອົງ. 

· ສີ່, ພວກເຮົາບໍໄ່ດ້ຢູ່ຄົນດຽວ ພຣະຜູ້ລ້ຽງທີດ່ີໄດຍ່້າງໄປກັບ(ຢູ່ໃນຊີວິດ)ພວກເຮົາທກຸວນັ. 
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ຜ່ານອົງພຣະເຢຊູເທົ່ານ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງມີຊີວິດ (ອຟຊ 2:4; ຄລຊ 2:13).  ໂດຍການສ້ິນພຣະຊົນເປັນຄ່າ
ໄຖ່ ອົງພຣະເຢຊູຈ່ຶງປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດແລະຊວິີດຢ່າງຄົບບໍຣິບູນໃຫ້.   ທາງດຽວທ່ີພວກ
ເຮົາມີຊີວິດນ້ັນຄື ອົງພຣະເຢຊູຈໍາເປັນຕ້ອງສ້ິນພຣະຊົນເພ່ືອຄວາມບາບຂອງເຮົາ. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

ວນັອາທດິ ທີ 6 ມກົຣາ 2013 (6-1-2013) 

 

ຖ້ອຍຄໍາການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົາ້ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ນາຮຸມ 1:7-9, 12-13; 2:8-13; 3:18-19 
  
ບດົຮຽນນີມ້ຜີນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ່້າງໃດ  
ບົດຮຽນນີ້ຈະຊວ່ຍທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົາ້ແລະຕິດຕາມຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ. 
 

ບດົຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ 
ບົດຮຽນນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບພຣະເຈົາ້ຊົງພິພາກສາປະເທດອັດຊເີຣຽັຢ່າງໃດແລະເມືອງເອກຂອງມັນ,   ຄເືມືອງນເີນເວ,    
ເພາະຄວາມຊົວ່ຊ້າ, ການລ່ວງລະເມີດ,ແລະການກະທໍາທີບ່ໍເ່ປັນທັມຂອງພວກເຂົາ. 
 

ເປນັຫຍງັບົດຮຽນນີ້ຈຶງ່ສາໍຄນັ 
ຜູ້ທີເ່ຊື່ອຫຼາຍຄົນເຫັນພຣະເຈົ້າເປັນພຽງແຕ່ຄວາມສັມພັນແບບສ່ວນຕົວກັບພຣະອົງເທົ່ານັນ້;  ແຕວ່່າ,  ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້
ຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບປະເທດເຊັ່ນກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເໝືອນດັ່ງທີພ່ຣະອົງພພິາກສາຄົນບາບແຕ່ລະຄົນ, ພຣະເຈົາ້ກຈໍະພິພາກສາ
ປະເທດທີຊ່ົ່ວຊ້ານໍາ.  ບົດຮຽນນີ້ເປັນເໝືອນຄໍາເຕືອນຜູ້ທີບ່ໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໃນລະດັບໃດກຕໍາມຈະຫີຼກບໍ່ພົ້ນແຕ່
ຈະຖືກເປີດເຜີຍແລະຖືກລົງໂທດຢ່າງສາຫັດໂດຍຄວາມບໍຣິສຸດແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 

ຄາໍຖາມແຫງ່ຊວີດິ 
ນາຮມູສອນພວກເຮົາຫຍັງແດກ່່ຽວກັບການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າແລະຈະຫີຼກເວັ້ນໄດຢ້່າງໃດ? 
 ມີໃຜແດທ່ີ່ບໍເ່ຄີຍໄດຍ້ິນຄໍາເວົ້າເກົ່າທີກ່່າວວ່າ ìໄກໄ່ດ້ກບັມາຫາຄອນໃນລກົເດີມî? ຊຶ່ງຄໍາຕົງໂຕຍນີສ້່ວນຫຼາຍໄດ້
ອອກມາຈາກປາກພ່ໍແມ່ແລະພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູຂ້ອງຂ້າພະເຈົ້າເມ່ືອພວກເພ່ິນເວ້ົາເຖິງຄວາມຫາຍຍະນະຈາກຜົນຂອງການປະ 
ພຶດທີຜ່ດິຂອງບາງຄົນ. 
   ການສຶກສາບົດຮຽນນີ້ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈທີພ່ຣະເຈົ້າໃຊ້ຄົນທີ່ບໍເ່ຊື່ອຫຼືປະເທດອື່ນໆໃຫ້ເຫັນເຖິງການພິ 
ພາກສາຂອງພຣະອົງຕໍ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  ພວກເຮົາຈະຄົ້ນພົບອີກວ່າເມື່ອພວກເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ພຣະອົງໃຊ້ກະທໍາໃນສິ່ງ
ຊົ່ວຮ້າຍແລະໃນທາງທໍຣະຍົດ, ພວກເຂົາຍັງຈະມີໂທດຈາກພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງຢາ່ງແນນ່ອນ. 
  

ສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 

1. ພຣະເຈົາ້ລົດຜ່ອນການພພິາກສາຂອງພຣະອງົດວ້ຍຄວາມເມດຕາ  (ນາຮມູ 1:7-9, 12-13) 
 ປະມານ 150 ປກີ່ອນການທໍານວາຍຂອງນາຮູມ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງໂຢນາໄປເມືອງນເີນເວ, ຊຶງ່ເປັນເມືອງເອກ
ຂອງປະເທດອັດຊເີຣຽັ, ເພ່ືອປະກາດການພິພາກສາຂອງພຣະອົງສໍາລັບຄວາມຊົ່ວຊາມຂອງພວກເຂົາ.    ແຕວ່່າ, ຫຼງັ
ຈາກທີ່ໂຢນາໄດເ້ທສນາຕໍ່ພວກເຂົາ, ຊາວເມືອງນເີນເວໄດຖ້ິ້ມໃຈເກົາ່ເອົາໃຈໃໝ່; ແລະພຣະເຈົ້າກໍຢຸດຢັ້ງພຣະພິໂຣດ 
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ຂອງພຣະອົງ (ໂຢນາ 3:1-10). ແຕ່ກໜໍ້າເສັຽໃຈ, ການກັບໃຈຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດດ້ົນ.  ຊາວອັດຊເີຣຽັກໄໍດ້ກັບໄປຫາ
ຄວາມຊົ່ວ, ທາງໂຫດຮ້າຍຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາຊຶ່ງໄດ້ບັນລະຍາຍໃນນາຮູມ 3. ການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ແມ່ນການ
ປ່ຽນແປງນິສຍັຊຶ່ງແມ່ນຜົນໃນການປຽ່ນແປງຂອງການປະພຶດ. ເມ່ືອການປະພຶດຂອງຜູນ້ຶ່ງ (ຫຼືຂອງປະເທດ) ກັບໄປຫາ
ທາງເກົ່າ, ມັນກໍບົ່ງບອກວ່າການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ນັ້ນບໍແ່ມ່ນການກະທໍາທີ່ແທ້ຈິງ. 
 ການກັບໃຈທີບ່ໍ່ແທຈ້ິງກໍຢຸດຢັ້ງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ພຽງຊົ່ວຄາວ-ແຕບ່ໍ່ແມ່ນຕລອດໄປ. ຜູ້ທີເ່ຊ່ືອ
ຕ້ອງເຂົາ້ໃຈວ່າການເຊ່ືອຟັງຄວາມໃນຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນການເລອືກເຮັດໄດ.້ ໃນຂນະທີ່
ຄວາມສັມພັນນີຂ້ຶ້ນຢູ່ທີ່ພຣະຄຸນແລະຄວາມເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ,   ພວກເຮົາມາຫາພຣະເຈົ້າຕາມກໍານົດຂອງພຣະອົງ. 
ຖ້າຢາກໃຫ້ຄວາມສັມພັນດຂີຶ້ນ, ຈະເຣີນເຕີບໂຕກັບພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຄົນຍອມເຊື່ອຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະ 
ອົງທຸກໆວນັ. 
 ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກາດຜ່ານນາຮູມທີ່ຊາວເມືອງນເີນເວຈະໄດຮ້ັບ     ເໝອືນດັ່ງທີພ່ວກເຂົາໄດກ້ະທໍາຕໍຄ່ົນອື່ນ. 
ການກະທໍາຂອງຊາວນເີນເວໄດຕ້ໍ່ສູກ້ັບຄວາມບໍຣິສຸດແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າ-ເໝືອນດັ່ງຄວາມບາບຊົ່ວທັງ
ປວງໃນສມັຍນີ.້     ພຣະອົງໄດບັ້ນລະຍາຍໄວ້ວ່າ ìຊງົຫວງແຫນ...ແກແ້ຄ້ນ...ເຕັມດ້ວຍພຣະພິໂຣດ...ໂກດແຄນ້ກັບ
ສັດຕຣູຂອງພຣະອົງ...ຊາ້ໃນການຮ້າຍ...ມີຣິດອໍານາດຍິ່ງໃຫຍ;່î ແລະ ìຈະບໍປ່່ອຍຜູທ້ີ່ເຮັດຜິດໄວ້ໂດຍບໍຖ່ືກລົງໂທດî 
(ນາຮມູ 1:1-3) 
 ການໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຂອງພຣະພິໂຣດແລະການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຊາວນີເນເວ, ນາ
ຮູມກໍຍັງໄດ້ປະກາດເຖິງຄວາມສົມດນູໂດຍການກ່າວວາ່,   ìພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງດີî;   ທີວ່່າ,   ພຣະອົງຊົງສັດຊື່ແລະມີ
ຄວາມເມດຕາຕໍ່ຜູທ້ີ່ໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງ, ແຕ່ວ່າພຣະອົງຊົງກຽດຊັງຄວາມຜິດບາບແລະຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ມັນລ່ວງກາຍໄປ. 
ພຣະອົງເປັນìປ້ອມເຂັມ້ແຂງໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົາ້î-ຄເືປັນຜູ້ ìເພ່ິງຂອງພວກເຮົາໃນຄາວເດືອດຮອ້ນî (ເພງສັຣເສີນ 
37:39).    ເມື່ອຜູ້ໃດກໍຕາມ (ລວມທັງຊາຕານ) ມາຕໍ່ສູກ້ັບພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສາມາດພົບບ່ອນລີພັ້ຍແລະກໍາລັງໃນ
ພຣະອົງ(9:9). ພຣະເຈົ້າຊົງດເີກີນຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຄວນຊມົຊືນ່ຍິນດແີລະຂອບຄນຸພຣະອົງ. 
 ເຖິງແມ່ນຊາວຢູດາຖືກໂຈມຕີຈາກຊາວເມືອງນເີນເວຢ່າງງ່າຍດາຍ,    ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຫ່ວງໃຍຕໍຜູ່້ທີໄ່ດ້ໄວ້ 
ວາງໃຈໃນພຣະອົງ. ແຕ່ຄວາມດີຂອງພຣະເຈົາ້, ບໍໄ່ດກ້ວມເຖິງຊາວເມືອງນເີນເວ.  ພຣະອົງຈະìທໍາລາຍເສັຽຢ່າງໝດົ 
ສິ້ນî ìດ້ວຍນໍ້າຖ້ວມອັນໃຫຍ.່î    ອັນນີ້ອາດຈະເລັງເຖິງການຍຶດຄອງດ້ານການທະຫານຫຼືນໍ້າຖ້ວມຈາກແມ່ນໍ້າຕິກຣິດ
ແລະແມ່ນໍ້າໂຄສທີເ່ປັນເຂດກໍາແພງເມືອງ. 
 ພຣະເຈົ້າຍັງ  ìຈະໄລ່ຕດິຕາມສັດຕຣທູັງປວງຂອງພຣະອົງໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຄວາມມດືî  (ອາດຈະເລັງເຖິງການ
ພິພາກສາອັນຕລອດໄປເປັນນດິຕໍ່ພວກທີບ່ໍ່ມີພຣະເຈົ້າ).    ພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ພວກຊົ່ວຮ້າຍທຸກຄົນແລະປະເທດຮັບຜດິ 
ຊອບຕໍ່ພຣະອົງ.     ຜູທ້ີເ່ຊ່ືອຄວນຈະຊອກຫາຄວາມຫວງັໃນການຮູຈ້ັກຣິດອໍານາດແລະການຄຸ້ມຄອງອັນໝັນ້ຄົງຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,   ພຣະອົງສາມາດປກົປັກຮັກສາແລະນໍາພາພວກລກູໆຂອງພຣະອົງ,   ບໍວ່າ່ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໃນສງັຄົມຂອງ
ພວກເຮົາຈະເປັນຢ່າງໃດກຕໍາມ (ຂໍ້ 13).  ພວກຄົນແລະປະເທດຊົ່ວຮ້າຍທັງຫຼາຍຕ້ອງຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝເ່ພື່ອຫຼີກ
ເວ້ັນຈາກການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົາ້. 
 ນາຮມູໄດອ້ອກຄໍາເຕອືນຕໍຜູ່້ທີ່ ìຕໍ່ສູ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.î ພວກເຂົາຈະປະເຊີນກັບ ìຄວາມພິນາດຈິບຫາຍ.î 
ພວກເຂົາຈະບໍ່ຮຸກຮານໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າອີກຈັກເທື່ອ.   ເຖິງແມ່ນຊາວນເີນເວຈະ  ìເຂັ້ມແຂງແລະມີຈໍານວນຫຼາຍ
ກວ່າ, ພວກເຂົາ îຈະì ລົດຜ່ອນ, ແລະ...ລ່ວງກາຍໄປ.î ປະເທດອດັຊເີຣັຽຄ ັງ້ນຶ່ງເຄຍີໄດເ້ປັນໄມແ້ສຂ້ອງພຣະເຈົ້າເພ່ືອ 

ຕີສອນຢດູາ-...ບດັນີອ້ດັຊເີຣັຽຈະຖກືຜາ່ຍແພ້ແລະສນູຫາຍໄປ. 
 
2D  ພຣະເຈົາ້ພິພາກສາປະເທດຊົວ່ຮ້າຍທງັຫາຼຍ (ນາຮມູ 2:8-13) 
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 ນີເນເວ,  ແມ່ນຄວາມຫາຍຍະນະຕໍ່ຫຼາຍໆປະເທດເພ່ືອນບ້ານ,  ຈະທົນທຸກຕໍ່ການຜ່າຍແພ້ຕໍພ່ວກຊາວບາບ ີ
ໂລນແລະຊາວເມເດັຽທີເ່ດີນໜ້າມາຕໍ່ສູກ້ັບເມືອງນັ້ນ. ນັກປວັດສາດຊາວກຣີກໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນໃນຕອນຫຼັງວ່າຝົນຕົກໜັກ
ເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າຍຶ່ງຂຶນ້ແລະເຊາະມ້າງກໍາແພງເມືອງ,   ຊຶ່ງເປັນໂອກາດທີ່ຜູ້ຍຶດຄອງໄດ້ເດີນເຂົ້າຍຶດຄອງເມືອງ (ນາຮູມ 
2:6).    ຜູທ້ີ່ປອ້ງກັນຮກັສາເມືອງກພໍາກນັແຕກພ່າຍໜ.ີ ເຖິງແມ່ນມີສຽງຮຽກເອີນ້ໃຫ້ເຂາົຢດຸ, ແຕວ່່າພວກເຂົາກໍບໍພ່າ 
ກັນຢດຸໃນການຕໍ່ສູ້. 
 ບ່ອນຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງທີ່ບອກວ່າ ìເປນັບ່ອນທີມ່ີຊັບສົມບັດຢ່າງລົ້ນເຫຼືອî ແລະ ìບອ່ນຂອງມີຄ່າແພງຫຼວງຫຼາຍພາຍ
ມາກ,î ເມືອງນັ້ນຈະຖືກທໍາລາຍໂດຍພວກສດັຕຣ.ູ ອະນຸສາວະຣດີໍາຂອງແຊວແມນເີຊີ ທີ 3 ຊຶ່ງເປັນຂອງທີປຸ້່ນມາໄດ້
ທີຖ່ືກຍາດຈາກສີອ່ານາຈັກ, ລວມທັງຄໍາ, ເງນິ, ທອງແດງ, ເຄືອ່ງໃຊ້ທີເ່ປັນຄໍາ, ເຄື່ອງໃຊ້ທີເ່ປັນທອງແດງ, ໂຕອູດ, ໂຕ
ມ້າ, ແລະອື່ນໆອີກຫຼາຍແນວ. ຜົນຂອງມັນຄືຫຍັງ? ìໂດດດຽ່ວ, ຕາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຈິບຫາຍî(ເວົ້າງ່າຍໆກໍແມ່ນລ້າງ 
ຜານດັບສິ້ນ); ìໃຈແຕກສລາຍ, ຫົວເຂົາ່ອອ່ນ, ຕົວສັ່ນ, ທຸກໆໃບໜາ້ກໍມ້ານî (ບາງທອີາດແມ່ນພະຍາດແລະການອຶດ 
ຫິວ). 
 ຄໍາອະທບິາຍເບິງ່ເໝອືນວາ່ໜກັໄປໜ້າເລືອ້ຍໆແລະການຍຶດຄອງກຮໍຸນແຮງສຸດຂີດ.  ພວກກະສດັຂອງອດັຊີ
ເຣັຽ, ທີວ່າດພາບພວກເຂົາເອງວາ່ເປນັສິງແຫ່ງກາໍລງັຂອງພວກເຂົາແລະຄວາມດຮຸ້າຍ, ກຫໍາບໍພົ່ບເລຍີ. ìຖໍ້າສິງî-ຣາຊ 
ວງັຂອງກະສັດ-ກຈໍະເປັນພາກສວ່ນນຶ່ງຂອງຄວາມຈິບຫາຍທີ່ຈະມາເຖງິ   ເພາະວາ່ນັ້ນແມ່ນການພິພາກສາຂອງພຣະ
ເຈົ້າ. 
 ທາງຊ່ົວຮ້າຍຂອງນເີນເວບໍດ່ົນກໍຈະໝົດລົງ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຍັງຊົມຊື່ນຍິນດີກັບເຫດການນັ້ນພຽງຊົ່ວ
ຂນະນຶ່ງ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກາດຕໍຄູ່່ຕໍ່ສູ້ (ìເຮົາຈະຕໍ່ສູເ້ຈົ້າî-ຈົ່ງເບິ່ງ 3:5 ດ້ວຍ). ຣດົມ້າຂອງພວກເຂົາຈະຖືກìເຜົາໄໝ້.î 
ìສິງໜຸ່ມîຂອງພວກເຂົາ (ບາງທກີໍແມ່ນພວກເຈົາ້ຊາຍໃນຣາຊອາຈກັ) ຈະຖືກຂ້າຕາຍດ້ວຍຄົມດາບ. ຜູສ້ົ່ງຂ່າວແຫ່ງ
ຊັຍຊະນະສໍາລັບພວກທະຫານຊົ່ວຮ້າຍອັດຊີເຣັຽຈະບໍມ່ີອີກຕໍໄ່ປ. 
 ພຣະເຈົ້າຕໍ່ສູທຸ້ກຄົນຫືຼປະເທດຕ່າງໆ   ທີຝ່່າຝນືອໍານາດແຫ່ງເບື້ອງເທິງຂອງພຣະອົງແລະຢຽບຍໍ່າຊວີດິມວນ
ມະນຸດໃຫ ້ຢູໃ່ຕຕ້ີນ. ມີຜູ້ນໍາທີ່ກົດຂີຂ່ົ່ມເຫັງໃນຫຼາຍປະເທດໃນສມັຍນີທ້ີ່ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄວາມຈິງອັນນັ້ນ. ບໍວ່່າ
ປະເທດໃດໆຫ ຼ ືສ່ວນບຸກຄນົໃດກຕໍາມບໍ່ຄວນຈະຫຼອກຕົວເອງໃຫ້ເຂົ້າໃນຄວາມຄິດທີວ່າ່ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ
ຈະບໍ່ຖືກລົງໂທດ. 
 ຄໍາເວ້ົາທີນ່າຮມູໄດໃ້ຊ້ອະທິບາຍການສູນສລາຍຂອງເມືອງນເີນເວເບິ່ງເໝືອນວ່າມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາຮຽບຮ້ອຍ
ແລ້ວ; ມັນຍັງບໍ່ທັນເກດີຂຶ້ນເທື່ອ. ຍັງຈື່ໄດບ້ໍ່ວ່ານີ້ແມ່ນຂໍ້ຄວາມຄໍາທໍານວາຍທີຊ່ງົປະທານໃຫ້ແກນ່າຮມູກ່ອນຖືກກວາດ
ລ້າງອອກຈາກປະເທດ.     ມັນແມ່ນຄໍາສັນຍາຂອງສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນມາ, ຫັຼງຈາກທີ່ທະຫານຂອງນີເນເວໄດ້ເອົາຊະນະ
ຊາວຢດູາ. ອັນນີ້ແມ່ນຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ພຣະອົງຈະລົງໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງຊາວຢດູາ-ແຕພ່ວກເຂົາບໍ່ຄວນ
ຈະເສັຽຄວາມຫວັງ. ນີ້ບໍແ່ມ່ນຈຸດຈົບສໍາລັບພວກເຂົາ. ພຣະເຈົ້າມີແຜນຈະສ້າງໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງຄນືໃໝ.່ ພວກເຮາົ
ສາມາດທໍຖ້ອຍໃຈເມືອ່ພວກເຮາົເຫນັຄວາມບໍຍ່ດຸຕທິມັເກດີຂຶນ້ອອ້ມຮອບພວກເຮາົ,  ແຕວ່່າພວກເຮາົສາມາດແນໃ່ຈ
ໄດວ້າ່ພຣະເຈົາ້ຈະໃຫຄ້ນົຊົວ່ຮາ້ຍແລະປະເທດທງັຫາຼຍໃຫກ້ານຕໍພ່ຣະອງົ ໃນເວລາຂອງພຣະອງົ. 
  

3. ພຣະເຈົາ້ພິພາກສາພວກຜູນໍ້າທ່ີເຮດັບາບ (ນາຮູມ 3:18-19)  

 ເພາະວາ່ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົາ້, ນເີນເວຈະຖືກທໍາລາຍ. ພົລເມືອງກໍຈະ ìແຕກກະຈາຍ...ໂດຍທີບ່ໍ່ມີຜູ້
ໃດທ້ອນໂຮມພວກເຂົາໄດ້ອກີ.î ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົາ້ຕໍ່ເມືອງນີເນເວກຈໍະຮ້າຍກາດ. ເມືອງນັ້ນໄດ້ຖກືທໍາລາຍ
ໃນປ ີ612 ກອ່ນ ຄ.ສ.;  ສິ່ງທີ່ເຫຼືອຄ້າງຕັ້ງແຕ່ຈອມຈັກກະພັດທີເ່ຂັມ້ແຂງຂອງອດັຊເີຣຽັໄດຫ້ັນໃຈຄັ້ງສຸດທ້າຍມາເຖິງປ ີ
605 ກອ່ນ ຄ.ສ. ເມ່ືອພຣະເຈົ້າເລີມ້ການພິພາກສາຂອງພຣະອົງ, ìທີນ່ັ້ນບໍມີ່ແນວແກໄ້ຂ.î ພວກຜູ້ນໍາຂອງປະເທດທັງ 
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ຫຼາຍບໍສ່າມາດຢນືຕໍ່ສູກ້ັບຣດິທານຸພາບຂອງພຣະເຈົ້າ.      ມີແຕທ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຫຼີກເວັ້ນຈາກການພິພາກສາຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກໍຄືການຖິ້ມໃຈເກົາ່ເອາົໃຈໃໝ.່    ເພ່ືອເຫດຜນົອັນນັນ້, ພວກເຮົາຄວນຈະອ້ອນວອນອະທິຖານສໍາລັບຜູ ້
ນໍາທັງຫຼາຍຂອງພວກເຮົາ  ແລະຮຽກຮອ້ງພວກເຂົາໃຫ້ປົກຄອງຕາມຣະບົບການທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າແລະຄວາມຈິງ
ດ້ານສິນທັມ. 
 ມີຫຼາຍປະເທດທີໄ່ດ້ທົນທຸກທໍຣະມານພາຍໃຕ້ ìຄວາມໂຫດຫ້ຽມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງî ຂອງຊາວນເີນເວ . ຄວາມປ່າ
ເຖືອ່ນຂອງພວກເຂົາບໍມີ່ຂອບເຂດ;    ກຈິການອັນທາລຸນຂອງພວກເຂົາຊຶ່ງລວມທັງການຕັດຜູ້ຍງິແລະເດັກນອ້ຍເປັນ
ຕ່ອນໆ (3:10; ໂຮເຊອາ 10:14),  ການລອກໜັງຂອງພວກກະສັດຊຶ່ງຖາ້ຖືກຈບັໄດຂ້ນະຍັງມີຊີວິດຢູແ່ລະການຫ້ອຍ
ລຽນໄວ້ທ່ີກໍາແພງເມືອງ, ການສຽບບາງຄົນໃສຫັຼ່ກເສົາ,  ການເຈາະຕາອອກ, ການຕັດມືແລະຕີນ, ການຈີກລີ້ນ, ແລະ
ອື່ນໆອີກ.  ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ັບຄວາມທໍຣະມານຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງພວກເຂົາກໍຈະ ìຕົບມືຂອງພວກເຂົາî ໃນການສເລີມສະ
ຫຼອງ. ອນັນີ້ໄດບ້ົ່ງບອກວ່າພຣະເຈົ້າໄດນ້ໍາພາໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຫວິດພົ້ນ. 
 ຜູ້ທີເ່ຊື່ອໃນສມັຍນີ້ສາມາດຊົມຊື່ນຍິນດີໃນທາງຂອງພຣະເຈົ້າທີຈ່ະໄດ້ຊັຍຊະນະ.  ພວກເຮົາສາມາດວາງໃຈ
ໃນການປົກຄອງຮັກສາຂອງພຣະອົງ.  ໃນຂນະດຽວກັນ, ພວກເຮົາຄວນຈະມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກະຕືລລ້ົືນໃນການນໍາພາ 
ການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບຣະບົບການປະພຶດແລະທາງສນິທັມ-ການເປນັເກືອແລະແສງສວາ່ງ, ການຢືນຢນັສໍາລັບຄວາມ
ຊອບທັມໃນທີສ່າທາຣະນະ. 

ບດົຮຽນຊວີດິ 
 ເຖິງແມ່ນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖືກຮັບຮູວ້່າເປັນອົງທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາ,    ພຣະອົງຍັງມີຄຸນ 
ສົມບັດອັນຍຸດຕທິັມອີກດ້ວຍ. ພຣະອົງພິພາກສາທັງສ່ວນບຸກຄົນແລະປະເທດຢ່າງໜັກສໍາລບັຄວາມຊົວ່ຮ້າຍ, ຄວາມ
ລ່ວງລະເມີດ, ແລະການກະທໍາທີບ່ໍ່ຍດຸຕທິັມຂອງພວກເຂົາ. ການບໍເ່ຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໃນແຕ່ລະລໍາດບັຈະບໍ່ຊະນະແຕ່
ຈະຖືກເປີດເຜີຍແລະຖືກລົງໂທດຢ່າງໜັກໂດຍຄວາມບໍຣິສຸດແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າ. ທກຸຢ່າງແມ່ນຕ້ອງ
ໄດໃ້ຫ້ການຕໍ່ໜ້າພຣະອົງ. 
 
ຄວາມຈິງບາງຢ່າງທີ່ພວກເຮົາໄດຄ້ົ້ນພົບໃນການສຶກສາພຣະຄັມພີນີກ້ຄໍື: 
Ø ການສາລະພາບຕ້ອງເປັນທາງແຫ່ງຊວີດິ.  ການສາລະພາບທີບ່ໍ່ມີການສືບຕໍເ່ນືອ່ງອາດຈະຢຸດຊະງັກການພິ 

ພາກສາອັນຍຸດຕທັິມຂອງພຣະເຈົາ້ໄດ້ພຽງຊ່ົວຄາວ, ແຕບ່ໍ່ແມ່ນຢ່າງຕລອດໄປ.  
Ø ພຣະເຈົ້າມີຕຣາປະທັບທີຮ່້ອນກ້າເພ່ືອປົກປ້ອງຮັກສາບນັດາຜູທ້ີເ່ປັນຂອງພຣະອົງ.  ຜູທ້ີເ່ຊ່ືອສາມາດຮັບປະ 

ກັນໄດ້ວ່າຣດິອໍານາດແລະການປົກຄອງຂອງພຣະອົງສາມາດປກົປ້ອງຮັກສາແລະນໍາພາພວກເຂົາໄດ.້  
Ø ພວກຜູ້ນໍາແລະປະເທດຕ່າງໆທີຝ່່າຝືນທາງຂອງພຣະເຈົ້າອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າທໍາລາຍເຂົາບໍໄ່ດ,້    ແຕວ່່າພວກ

ເຂົາບໍ່ເປັນແນວນັ້ນ. ພວກເຂົາຈະໄດ້ໃຫ້ການເມ່ືອເວລາແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພວກເຂົາຫາກມາເຖິງ. 
 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບບັຕສິສມັພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

ວັນອາທດິທ ີ13 ມກົຣາ 2013 (1-13-2013) 

 

ຮາບາກຸກ: ຖ້ອຍຄໍາຂອງຄວາມເຊື່ອ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ຮາບາກຸກ 1:1-3, 5-6; 13; 2:1, 4-6; 3:2, 17-19  
 
ບດົຮຽນນີມ້ຜີນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ່້າງໃດ  
ບົດຮຽນນີ້ທ້າທາຍທ່ານໃຫ້ເຊື່ອແລະພັກຜ່ອນໃນພຣະເຈົ້າ ຜູຊ້ົງບໍຣິບູນພຽງພໍຖ້າມກາງບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ. 

 
ບດົຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ 
ບົດຮຽນນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການເຊື່ອທີ່ວ່າພຣະເຈົ້າ ຜູຊ້ົງຄຸ້ມຄອງແລະມີອໍານາດທກຸຢ່າງ ທີກ່ະທໍາການຢູ ່ເຖງິແມ່ນພວກ
ເຮົາເອງເປັນພຍານຕໍ່ຄວາມອຸດົມສົມບນູຂອງພວກສດັຕຣຂູອງພວກເຮົາ    ແລະປະສົບການກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລາໍ 
ບາກຂອງພວກເຮົາເອງ. 

 
ເປນັຫຍງັບດົຮຽນນີຈ້ຶງ່ສາໍຄນັ 
ຄໍາຖາມທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ທີຊ່ົ່ວຮ້າຍຈຶ່ງຍັງຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ນັ້ນບໍແ່ມ່ນສິ່ງໃໝ.່     ພວກເຮົາທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າໃຈຕໍ່
ການຈົ່ມວ່າຂອງຄວາມບໍ່ເປັນທັມທີ່ຮາບາກກຸກໄດນ້ໍາມາທູນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.  ພຣະທັມຮາບາກກກຸຢັ້ງຢືນວ່າພຣະເຈົ້າຍັງ
ເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງຢ່າງຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄວບຄມຸແລະທີພ່ຣະອົງຍັງກະທໍາໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດສ້ັນຍາໄວ.້ ພຣະອົງຍັງປະທັບ
ເທິງບັນລງັຢູ່ແລະຈະລົງໂທດຜູຊ້ົ່ວຮ້າຍ. ພວກເຮົາສາມາດມອບຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມໝັນ້ໃຈຂອງພວກເຮົາໃນພຣະ 
ອົງ. 

 
ຄາໍຖາມແຫງ່ຊວີດິ 
ທ່ານຮາບາກຸກໄດ້ສອນຫຍັງແດແ່ກ່ພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຈົ້າ  ແລະເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາຈຶງ່ສາ 
ມາດໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງໄດ້? 
 ຊາວສວນຜູນ່ຶ້ງໄດຂ້ຽນຫາໂຮງໜັງສືພິມວ່າລາວສາມາດພິສູດວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ມີ. ລາວໄດລ້ົບກວນການນະມັສການ
ຂອງໂບດນ້ອຍແຫ່ງນຶ່ງທີ່ຢູຟ່າກທາງກບັສວນຂອງລາວໂດຍໄດ້ດດຸໄຖດິນໃນທຸກໆວນັອາທດິ. ຊາວສວນຜູ້ນີ້ມີຄວາມ
ເຊື່ອວ່າຖ້າຫາກວ່າພຣະເຈົ້າມີຈິງ, ພຣະອົງກໍຈະເປນັເຫດໃຫ້ພືດຜົນບໍເ່ກີດຜົນ.   ແທນທີຈ່ະເປັນດັ່ງນັ້ນ, ລາວໄດເ້ກັບ
ກ່ຽວໝາກຜົນຫຼາຍທີສຸ່ດທີ່ບໍເ່ຄີຍມີມາ. ບັນນາທິການທີ່ສລາດໃນໂຮງໜັງສພິືມໄດຂ້ຽນຕອບວ່າ, ìພຣະເຈົ້າບໍສ່ລຸບຜົນ
ທັງໝົດຂອງພຣະອົງໃນເດືອນຕລຸາ.î 
 ບົດຮຽນນີ້ຈະສະແດງວາ່ພຣະເຈົາ້ບາງຄັ້ງກຊໍກັຊາ້ໃນການພິພາກສາຂອງພຣະອົງຕໍ່ພວກຄນົຊົ່ວຮ້າຍແລະປະເທດ
ທັງຫຼາຍ ແລະໃຊ້ພວກເຂົາລົງໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ບົດຮຽນນີຈ້ະຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຊື່ອແລະ
ພັກຜ່ອນໃນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຄົບເຕັມພຽງພໍໃນຖ້າມກາງບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກຕ່າງໆ.  
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1. ພຣະເຈົາ້ຊງົຟງັບໍ?່ (ຮາບາກກຸ 1:1-3, 13; 2:1) 
 ຫຼັງການຫຼົ້ມຈົມຂອງນເີນເວກມີໍພວກອື່ນເກີດຂຶ້ນຄື ແຄວດີອານ ໃນບາບີໂລນ, ຜູຊ້ຶ່ງຊື່ສຽງຂອງພວກເຂົາເຖິງ
ຂັ້ນສຸດຍອດພາຍໃຕເ້ນບູກາດເນັດຊາທີ 2    ຜູທ້ີ່ເອົາຊະນະຟາຣາໂອ ເນໂກ   ແຫ່ງປະເທດອຢີິບທີ່ ຄາເຄັມມິສ ໃນປີ 
605 ກອ່ນ ຄ.ສ.     ກ່ອນເວລານີ້, ໂຢເຊອາ, ນຶ່ງໃນກະສັດຂອງຢູດາທີ່ຢາໍເກງພຣະເຈົາ້ທີສຸ່ດ ໄດ້ດດັແປງແກໄ້ຂຫຼາຍ
ຢ່າງ.    ແຕວ່່າເພິ່ນກໍບໍສ່າມາດຢດຸຢັ້ງການຂຍາຍອໍານາດຂອງເນໂກຊ່ຶງຕໍ່ສູ້ແຄວດອີານທີເ່ມກິດໂດ; ການຕາຍຢ່າງບໍ່
ຄາດຝັນຂອງເພ່ິນໃນປີ 609 ກ່ອນ ຄ.ສ.  ຈຶງ່ໄດໃ້ຫ້ລູກຊາຍຂອງເພ່ິນເຢໂຮອາກິມຂຶ້ນຄອງບັນລັງແທນ. ບໍເ່ໝືອນກັບ
ພໍ,່ ເຢໂຮອາກິມໄດ້ນໍາຫຼາຍສິ່ງທີ່ພວກກະສັດລຸ້ນກອ່ນໆ ຕໍ່ສູພ້ຣະເຈົ້າກັບຄືນມາອີກ.  
 ຮາບາກກຸກ, ກໍາລງັເຫັນບັນຫາຕາມມາສໍາລບັຢູດາຈຶງ່ທູນຂພໍຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊ່ວຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ທ່ານໄດ້
ຖາມບາງຄໍາຖາມທີເ່ຈາະເລິກທີສຸ່ດ, ແລະຄໍາຕອບກທໍັມມະດາຕາມການຊົງເຫັນຂອງພຣະເຈົາ້.   ຜູທ້ີ່ເຊື່ອສ່ວນຫຼາຍ
ໄດ້ຈົ່ມກັບຄົນອື່ນກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ເປັນທັມທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າພຣະເຈົ້າອະນຍຸາດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ,    ແຕພ່ວກເຮົາຄວນຈະ
ເອົາຂໍ້ຂ້ອງໃຈເຫຼົ່ານີ້ໄປຂາບທູນຕໍພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໂດຍກົງ. 
          ຮາບາກຸກໄດຖ້າມພຣະເຈົ້າວາ່ເປນັຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງຍງັສືບຕໍ່ຜອ່ນໜັກຜ່ອນເບົາກັບຄວາມບາບຂອງ  ìຄວາມ
ວຸ້ນວາຍ...ຄວາມບໍເ່ປັນທັມ...ການກະທໍາຜິດ...ການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ...ການຕໍ່ສູກ້ັນ...ແລະການຂັດແຍງ້î ເຖິງແມ່ນລາວ
ໄດອ້້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຈັດການກັບເຣື່ອງນີ.້    ຄວາມວຸ້ນວາຍເລັງເຖິງການກະທໍາຕ່າງໆທີ່ມຸ້ງຮ້າຍຕໍ່ກັນຊຶ່ງໝາຍ
ເຖິງເຮັດໃຫ້ຜູອ້ື່ນເຈັບປວດ. ການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງເລັງເຖິງການລະງັບຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ເປັນເຫດເຖິງຄວາມພິນາດ.  ປາ  

ກດົວາ່ສິ່ ງເຫ່ົຼານີກ້າໍລງັເກດີຂຶນ້ຕ່ໍໜາ້ລາວທກຸໆມ ື.້    ການຕ່ໍສູກ້ນັແລະການຂດັແຍງ້ກນັແມນ່ຍງັສບືຕ່ໍແລະເພ້ີມຂຶນ້
ເລືອ້ຍໆ ຄກືນັກບັໜງັສພິືມໃນສມຍັນີຫຼ້າຍ!  ຜູທ່ີ້ເຊື່ ອຄວນຈະຈດົຈໍ່ ໃສພ່ຣະເຈົາ້ແລະບ່ໍແມນ່ຈດົຈໍ່ ໃສຄ່ວາມຈະເຣນີ 
ກາ້ວໜາ້ແລະຄວາມສາໍເຣັດຜນົຂອງຄນົອື່ ນໆ ຫືຼແມນ່ແຕສ່ະພາບການເລວຮາ້ຍຂອງພວກເຂົາເອງ. 
 ຕ່ໍຈາກນ ັນ້, ຮາບາກກຸໄດຖ້າມວາ່ພຣະເຈົາ້ອະນຍຸາດໃຫຄ້ນົທ່ີທໍຣະຍດົແລະຊ ົວ່ຮາ້ຍກວາ່ຄນົຢດູາ ໃຫເ້ປັນ
ເຄື່ ອງມຂືອງພຣະອງົໃນການຕສີອນແນວໃດ. ເປັນໄດຢ້າ່ງໃດທ່ີພຣະເຈົາ້ໃນຄວາມບໍຣສິດຸຂອງພຣະອງົສາມາດເບິ່ ງ 
ທາງແຫງ່ຄວາມບາບ ຜອ່ນໜກັຜອ່ນເບົາຕ່ໍການກະທາໍຜດິແລະທາງທໍຣະຍດົຕາ່ງໆຂອງພວກເຂົາ,  ແລະສບືຕ່ໍມດິ
ງຽບຢູໃ່ນຂນະທ່ີພວກເຂົາກາໍລງັກນືກນິໄພພ່ນົຂອງພຣະອງົ?  ສິ່ ງເຫລ່ົານ ັນ້ຮາບາກກຸບ່ໍເຂ້ົາໃຈ.  ຜູທ່ີ້ເຊື່ອຮູຈ້ກັວາ່
ຊວີດິນີເ້ຕັມໄປດວ້ຍຄວາມພິສດານຕາ່ງໆ, ແຕວ່າ່ພວກເຮົາສາມາດວາງໃຈໄດວ້າ່ພຣະເຈົາ້ຊງົທຽ່ງທມັແລະຈະກະທາໍ
ຢາ່ງຍດຸຕທິມັແລະສດັຊື່ .  
 ເຖງິແມນ່ວາ່ພຣະເຈົາ້ຍງັບ່ໍທນັຕອບຄາໍອະທິຖານຂອງລາວເທ່ືອກຕໍາມ,  ຮາບາກກຸກບ່ໍໍສງົສຍັທ່ີພຣະອງົຈະ
ກະທາໍ (2:1). ເໝອືນກນັກບັຄນົເຝ້ົາຍາມທ່ີເຝ້ົາຕາມຊາຍແດນເພ່ືອສງັເກດການເຄື່ ອນໄຫວຂອງພວກທະຫານ, ຮາ
ບາກກຸກຢືໍນເຝ້ົາຮກັສາຢ່າງໝ ັນ້ຄງົທ່ີ “ຫໍຄອຍເຝ້ົາຍາມ.”  ທງັສອງກຣໍະນຊີວ່ຍພວກເຮົາໃຫເ້ຫັນວາ່ຮາບາກກຸພອ້ມ
ແລວ້ທ່ີຈະຮບັຄາໍຕອບແລະໂຕຕ້ອບກບັສິ່ ງເຫລ່ົານ ັນ້  ເຖງິແມນ່ບາງຄນົໄດຕີ້ຄວາມໝາຍພາກສດຸທາ້ຍຂອງຂໍສ້ອງ
ທ່ີເຫັນວາ່ເປັນຄວາມຄາດຫວງັໃຫຖ້ກືຕອ້ງເພາະຄາໍຈ ົມ່ຂອງຮາບາກກຸ, ຄນົອື່ ນອກີເຫັນວາ່ມນັເປັນໜາ້ທ່ີຂອງຮາບາ
ກກຸເພ່ືອຈດັຕຽມຄນົອື່ ນໆກຽ່ວກບັຄາໍຕອບຂອງພຣະເຈົາ້,   ເປັນຈດຸຢືນທ່ີສນບັສນນູໂດຍພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້ໃນ
ຂໍ ້2.  
 ບນັຫາຫຍຸງ້ຍາກຕາ່ງໆອາດຈະເປັນເຫດໃຫຄ້ວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາໃຫຢື້ດອອກໄປໄກກວາ່ສິ່ ງທ່ີພວກເຮົາ
ຄດິວາ່ພວກເຮົາສາມາດ, ແຕວ່າ່ຜູທ່ີ້ເຊື່ອຕອ້ງສບືຕ່ໍໄວວ້າງໃຈພຣະເຈົາ້ແລະບ່ໍເສັຽຄວາມຫວງັ. 
 
2D ພຣະເຈົາ້ຊງົຕອບຢາ່ງໃດ? (ຮາບາກຸກ 1:5-6; 2:4-6) 
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 ໃນຄາໍຕອບຕໍຫຼ່າຍໆຄໍາຖາມຂອງຮາບາກກຸ, ພຣະເຈົາ້ກໍໄດຕ້ອບ.   ຮາບາກຸກຄວນຈະ ìເບິງ່...ແລະສັງເກດ,î 
ແລະ ìຈົ່ງຢ້ານກົວຈົນຕົວສັ່ນ.î ພຣະເຈົາ້ອາດໃຊ້ພວກແຄວດອີານໃນການຕສີອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.  ພວກເຂົາເປັນ
ປະເທດໜຸມ່ແໜນ້ແຂງແຮງ-ຊຶງ່ການກະທໍາເປັນໄປຢ່າງຮນຸແຮງແລະຢ່າງວ່ອງໄວໃນການຄອບຄອງປະເທດອື່ນໆ. 
 ເຫດຜົນອັນນີເ້ອງທ່ີໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ຮາບາກກຸມີຄໍາຖາມຕໍພ່ຣະເຈົ້າເພີ້ມຕໍ່ໄປ. ລາວສາມາດເຂົ້າໃຈການພິພາກ 
ສາຂອງພຣະເຈົາ້. ລາວຖືກຮຽກເອີນ້ສໍາລັບການນີ.້   ແຕວ່າ່ພວກແຄວດີອານ? ພວກທີ່ເຂດແດນຊຶ່ງອບັຣາຮາມແລະ
ຄອບຄົວຂອງເພ່ິນໄດອ້ອກຈາກທີ່ນັ້ນຫຼາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ? 
 ສ່ວນຫຼາຍພວກເຮົາຕ້ອງການຄໍາຕອບຢ່າງວ່ອງໄວແລະບໍມັ່ກລໍຄອຍ, ແຕວ່່າພວກເຮົາຕ້ອງອົດທົນແລະລໍຖ້າ
ສໍາລັບພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະກະທໍາການອີງຕາມເວລາແລະແຜນການຂອງພຣະອົງ.   ຜູທ້ີເ່ຊື່ອຄວນຈະເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່
ໄດໃ້ຫ້ການແກມ່ະນຸດ. 
 ເພາະຄວາມສໍາເຣດັຜົນຂອງພວກເຂົາຕໍ່ປະເທດອື່ນໆ,   ຄວາມທະນງົຕົວຂອງພວກແຄວດອີານຈຶງ່ພອງຂຶ້ນ. 
ພວກເຂົາຄິດວ່າພວກເຂົາຕີບໍແ່ຕກເມື່ອພວກເຂົາຫາກບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ. ຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນ, ພວກເຂົາບໍ່ມີກຽດສັກສ;ີ ນັນ້
ຄື, ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນຊວີດິໃນທາງຊອບທັມ.  ພິສດູໄດ້ວ່າ, ຮາບາກກຸເປີດເຜີຍທາງຜດິບາບຂອງພວກເຂົາ (2:5): 
ພວກເຂົາທໍຣະຍົດຫັກຫຼັງ. ຄໍາວ່າຫັກຫຼັງເລັງເຖິງການທໍຣະຍົດ.   ພວກເຂົາຖືກທໍຣະຍົດໂດຍເຫຼົ້າແວງແລະໄດໃ້ຊ້ມັນ
ເພື່ອທໍຣະຍົດຄົນອື່ນໆ (ຂໍ ້15). ພວກເຂົາເວົ້າໃຫຍ່ຈອງຫອງ. ຄໍາເວົ້າດຽວກັນທີໄ່ດ້ໃຊ້ໃນສຸພາສິດ 21:24. ພວກເຂົາ
ທະເຍທີະຍານແລະໂລພາ. 
 ຮາບາກຸກ 2:6 ແມ່ນການເລີມ້ຕົ້ນຂອງສິ່ງທີ່ນກັສາສນາສາດບາງຄົນຮ້ອງວາ່ ìເພັງ ດ່າî ມັນແມ່ນເພັງຂອງຜູ້
ທີຖ່ືກກົດຂີ່ ຜູທ້ີ່ຄັ້ງນຶ່ງໄດຖ້ືກນໍາອອກໃຫ້ພ້ົນ ເວົ້າເຍາະເຍີຍ້ພວກກດົຂີເ່ກົາ່ແລະປະກາດຈຸດຈົບຈະມາເຖງິແລະການ
ພິພາກສາຈະຕົກໃສພ່ວກເຂົາ. ຄໍາດ່າໄດຍ້ືດຍາວໄປຮອດຂໍ້ທີ ່20 ແລະບັນຈຄຸໍາສາບແຊງ່ 5 ຢ່າງຕໍ່ພວກແຄວດີອານ. 
 ເຖິງແມ່ນພວກແຄວດີອານອາດຈະຢູໂ່ດຍຄວາມອວດອົ່ງທະນງົຕົວ,   ຜູຊ້ອບທັມຕອ້ງ   ìຢູໂ່ດຍຄວາມເຊື່ອ
ຂອງຕົນî (2:4). ຄວາມເຊື່ອອັນນັ້ນມັນຈໍາເປັນໃນເມ່ືອບັນຫາຫາກເກີດຂຶ້ນເມື່ອພວກທີລຸ່ກລ້ໍາໄດ້ຂ້າແລະຈັບຫຼາຍຄົນ
ໄປເປນັຊະເລຍີ. 
 ທ່ານໂປໂລໄດຢ້ໍ້າສອງເທື່ອໃນຂໍ້ນີທ້ີພ່ຣະທັມໂຣມ 1:17,   ທາ່ນໄດເ້ອົາຄວາມເຊື່ອນີເ້ຊ່ືອຖໃືນຂາ່ວປະເສີດ
ສໍາລັບຄວາມລອດພ້ົນບາບ.    ໃນຄາລາເຕຽັ 3:11,  ທ່ານໄດຊ້ີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງການຢູ່ໂດຍຄວາມເຊື່ອ
ແລະການຢູໂ່ດຍພຣະບັນຍັດ.    ລກູໆ ຂອງພຣະເຈົາ້ແມນ່ ìຢູໂ່ດຍຄວາມເຊືອ່ຂອງຕນົî  ນີແ້ມນ່ການສອນທີກ່ງົກບັ
ພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້.    ເມື່ອພວກເຮົາຖືກທົດລອງໃຫ້ຖາມພຣະເຈົ້າ,    ພວກເຮົາຕ້ອງຖວາຍໝົດຫົວໃຈຂອງພວກ
ເຮົາໃຫ້ແກພ່ຣະອົງໃນຂນະທີ່ມີການຕັ້ງໃຈອດົທນົແລະຢູໂ່ດຍຄວາມເຊ່ືອ. 
 

3. ແມນ່ຫຍງັຄວນຈະແມນ່ການຕອບສນອງຂອງຂອ້ຍ (ຮາບາກຸກ 3:2, 17-19)  
 ກັບສິງ່ທັງໝົດທີຮ່າບາກຸກໄດຮູ້ຈ້ັກກ່ຽວກັບພຣະເຈົາ້ແລະທາງຕາ່ງໆຂອງພຣະອົງຈາກນິມິດແລະປະສົບການ 
ອັນກ່ອນນັ້ນ, ລາວໄດຢູ້່ໃນຄວາມເກງຂາມແຫ່ງຄວາມດຂີອງພຣະເຈົ້າ.    ລາວໄດ້ຂາບໄຫວ້ໃນທີ່ນະມັສການແລະຕໍ ່
ຈາກນ້ັນກໍໄດ້ທວງຖາມພຣະເຈົາ້ໃຫ້ນໍາການຟ້ືນຟູຖ້າມກາງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ    ແລະມີຄວາມເມດຕາໃນຖາ້ມກາງ 
ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງ. 
 ຊາວຢູດາເພິ່ງອາສັຍທກຸໆສິ່ງທີຮ່າບາກຸກໄດກ້່າວເຖິງ-ໝາກເດື່ອເທດ,  ໝາກອະງຸນ່, ໝາກກອກເທດ, ເມັດ 
ເຂົາ້, ແກະແລະງົວຄວາຍ-ສໍາລບັອາຫານ. ຮາບາກກຸກຮູຈ້ັກວາ່ພວກທະຫານທີລຸ່ກລໍ້າຈະເອົາໄປກິນຫຼືທໍາລາຍສິ່ງທັງ
ໝົດເຫົຼາ່ນັ້ນ, ການກີດກັ້ນພວກທະຫານຈາກແຫ່ຼງແຫ່ງການດາໍຣົງຊີວິດແລະອາຫານຂອງພວກເຂົາ.  ຄກືັນກັບຮາບາ
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ກຸກ, ຜູທ້ີເ່ຊ່ືອຄວນຈະຕັ້ງໃຈໃນການໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈົ້າລ່ວງໜ້າກ່ອນ,  ກ່ອນບັນຫາຕ່າງໆຈະທົດລອງພວກເຂົາເຈົ້າ 
ໃຫ້ປະຕິບັດຄວາມບໍ່ເຊື່ອ. 
 ຕາມກາລະເວລາ ຊີວິດສາມາດເປັນສິ່ງຫຍຸ້ງຍາກລາໍບາກ.   ເມ່ືອຄາວຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກມາເຖງິ, ສ່ວນຫຼາຍ 
ພວກເຮົາລົ້ມລຸກຄຸກຄານໃນການຍອມຢູພ່າຍໃຕ້ແຜນການອນັຍິ່ງໃຫຍຂ່ອງພຣະເຈົາ້  ແລະລໍຖ້າຢ່າງອົດທນົເພ່ືອໃຫ້
ພຣະອົງຊົງທາໍການຊ່ວຍ.  ພວກເຮົາອາດຈະຖາມ, ìພຣະເຈົ້າຈະນໍາພາຂອ້ຍອອກຈາກສະຖານະການນີບ້ໍ່?î ບາງຄັ້ງ
ພຣະອົງກຊໍງົກະທໍາ.      ອກີບາງຄັ້ງ, ພຣະອົງອາດຈະນໍາພວກເຮົາເຂົາ້ໃນສະຖານະການ-ບໍແ່ມ່ນເອາົອອກຈາກມັນ. 
ການປົດປ່ອຍຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດຂ້ຶ້ນກັບສະຖານະການ, ແຕ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າແລະແຜນການຂອງ
ພຣະອົງ. ພຣະອົງຄວບຄຸມທຸກຢ່າງ.  ຜູທ້ີເ່ຊ່ືອຄວນຈະຢູ່ໃຕແ້ຜນການອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 

ບດົຮຽນຊວີດິ 

 
 ຄວາມບາບທີ່ເກີດຂຶ້ນຖ້າມກາງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າເປັນເຫດໃຫ້ຮາບາກກຸກຕ້ອງຮ້ອງໄຫ້ຕໍພ່ຣະເຈົ້າໃຫ້ກະ 
ທໍາບາງຢ່າງເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ.     ໃນທີສຸ່ດເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດຕ້ອບຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານຂອງລາວແລ້ວ, ມັນ
ແຕກຕ່າງໄກກວ່າທ່ີລາວໄດຄ້າດຫວັງໄວ.້ ລາວບໍ່ໜ້າເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະໃຊ້ຄົນທີ່ຊົ່ວຮ້າຍກວ່າຊາວຢູດາເພື່ອລົງໂທດ
ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.    ຖ້າວ່າຄົນທັງຫລາຍແລະປະເທດຕ່າງໆຫາກບໍ່ຫັນໜີຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຕ່າງໆ,   ພຣະເຈົ້າກໍ
ອາດຈະເຮັດແນວນັ້ນອີກ. 
 ຄວາມຈິງບາງຢ່າງທີຮ່ວບຮວມໄດ້ຈາກບົດຮຽນນີ້ທີ່ລວມທັງ: 
Ø ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມຜິດບາບຖ້າມກາງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເລື່ອນຕລອດໄປໂດຍທີບ່ໍຖ່ືກລົງ 

ໂທດ. ພຣະອົງຊງົອົດກັ້ນພຣະທັຍດົນນານ, ແຕວ່່າຄວາມຜິດບາບນັ້ນແນ່ນອນທີສຸ່ດຕ້ອງຖືກພິພາກສາ. 
Ø ຄືກັນກັບຮາບາກກຸ, ຜູທ້ີ່ເຊື່ອໃນສມັຍນີມ້ີສິດແລະໜ້າທີຮ່ັບຜດິຊອບໃນການທວງຖາມພຣະເຈົ້າໃຫ້ພິພາກສາ

ຄວາມຜິດບາບຖ້າມກາງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. 
Ø ການຕີສອນຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງອາດມາໃນທາງທີບ່ໍ່ຄາດຫວັງ. ພວກເຮົາຕ້ອງລະວັງ ບໍ່ມີສິ່ງ

ໃດຈໍາກັດພຣະເຈົ້າໄດ້ ທີ່ຈະບໍໃ່ຫ້ພຣະອົງກ່ຽວພັນກັບວິທທີີ່ພຣະອົງຈະຕສີອນຫຼືຜູ້ທີພ່ຣະອງົອາດຈະໃຊ້ໃຫ້ມີ
ປະສິດຕພິາບຂອງການຕີສອນຂອງພຣະອົງ. 

Ø ແຜນການອັນຍິ່ງໃຫຍຂ່ອງພຣະເຈົ້າອາດຈະເປັນສິ່ງຍາກທີຈ່ະຮັບເອາົໄດ,້ ແຕວ່່າຜູ້ທີເ່ຊື່ອຕ້ອງຊົມຊ່ືນຍິນດີ
ໃນພຣະອົງບໍວ່າ່ໃນສະຖານະການໃດກໍຕາມ. 

 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

ວັນອາທດິທ ີ20 ມກົຣາ 2013 (20-1-2013) 

 

ຖ້ອຍຄໍາຂອງການກະທໍາ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ໂອບາດຢີາ 1-4, 10-15, 17-18, 21 
  
ບດົຮຽນນີມ້ຜີນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ່້າງໃດ  
ບົດຮຽນນີ້ຈະໜູນໃຈທາ່ນໃຫ້ຖ່ອມໃຈເອົາພາກສວ່ນການກະທໍາໃນການຊວ່ຍເຫືຼອຄນົອື່ນໆໃນຍາມຂັດສົນ,    ເປັນພິ
ເສດເມື່ອພວກເຂົາເປັນຜູໄ້ດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ. 
 

ບດົຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ 
ບົດຮຽນນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການໂຕຕ້ອບຂອງພຣະເຈົາ້ຕໍກ່ານຈອງຫອງແລະອວດຕົວ, ເປນັພິເສດແມ່ນການສູນເສັຽຂອງ
ຜູ້ທີໄ່ດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍທີບ່ໍ່ມີຄວາມຜິດ, ແລະວິທີທີ່ພວກເຮົາຄວນຈະໂຕຕ້ອບການກະທໍາທີ່ບໍເ່ປັນທັມຕໍພ່ວກເຂົາ. 
 

ເປນັຫຍງັບົດຮຽນນີ້ຈຶງ່ສາໍຄນັ 
ພວກເຮົາຄວນຈະໂຕຕ້ອບຕໍເ່ຫດຮ້າຍແລະເຫດການຕ່າງໆທີບ່ໍ່ເປນັທັມໃນຊີວິດຂອງຜູ້ອື່ນຢ່າງໃດ? ນີແ້ມ່ນຄໍາຖາມທີ່
ຄຣິສຕຽນຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ມີຄໍາຕອບເທື່ອ. ພຣະເຈົ້າຊົງເຫັນຊາຕາກັມຂອງຜູ້ທີຖ່ືກຂົ່ມເຫັງແລະກະທໍາການຕາງໜ້າພວກ
ເຂົາ, ແລະພຣະອົງຮຽກເອີ້ນໃຫ້ໄພ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະອົງໃຫ້ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນເໝືອນກັນ.    ພວກເຮົາຕ້ອງເຕັມໃຈຊ່ວຍ
ຄົນອື່ນຜູ້ທີມ່ີຄວາມຈໍາເປັນແລະບໍສ່າມາດຊ່ວຍຫືຼເວົ້າເພື່ອພວກເຂົາເອງໄດ້. 
 

ຄາໍຖາມແຫງ່ຊວີດິ 
ໂອບາດຢີາສອນພວກເຮົາຫຍັງແດກ່່ຽວກັບການກະທໍາຂອງພຣະເຈົາ້ແລະການໂຕ້ຕອບຂອງພວກເຮົາຕໍ່ສິ່ງນັ້ນ? 
 ìຂ້ອຍໄດຢູ້່ກັບຄວາມຮູ້ສຶກຜິດເປັນເວລາ 15 ປີ,î  ຜູ້ຍິງຄົນນີໄ້ດກ້່າວ... ìຂ້ອຍໄດ້ພະຍາຍາມແທ້ງລູກຊາຍຄນົນີ້
ຂອງຂ້ອຍອອກ, ແລະມັນກໍບໍໄ່ດ້ຜນົ.   ລາວເປັນເດັກພິເສດ, ສລຽວສລາດຫຼາຍ, ມີພອນສວນັຫຼາຍ,  ກະຕລືລ້ົືນຫຼາຍ
ກ່ຽວກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ແຕວ່່າທຸກໆຄັ້ງທີຂ່້ອຍເບິງ່ລາວ, ຂ້ອຍຍັງຈໍາໄດວ້າ່ຂອ້ຍໄດພ້ຍາຍາມຂ້າລາວຖິ້ມ, ແລະ
ຂ້ອຍກຮໍູສ້ຶກຜດິໜັກຖານຖກືພິພາກສາ.î   (ìນັກໂທດແຫ່ງຄວາມລະອາຍî  ໃນການແບ່ງນໍ້າຊາ, ແບ່ງປນັຊວີດິ ການ
ສົນທະນາກັບຍິງຊາວເອເຊັຽພາກກາງ, http://imbresources.org).  
 ພັກການເມືອງທີຂ່ຶ້ນຊື່ວ່າ ìສດິທ-ິການເລືອກî ກຈໍະໂຕຖ້ຽງວ່າຜູ້ຍິງທຸກໆຄົນມີສິດທໃິນການເລືອກຫຼືແທ້ງເອົາລູກ
ໃນທ້ອງຂອງຕົນອອກແຕກ່ໍຂາດຄວາມຮັບຮູວ້າ່ຝາ່ຍສຸຂພາບຮ່າງກາຍ,  ຝ່າຍຈດິໃຈ,   ແລະຝ່າຍວນິຍານຂອງຜູ້ເປັນ
ແມ່ກໍຮັບເຄາະກັມບໍ່ໜ້ອຍກວາ່ລກູຂອງນາງທີຕ່າຍໄປນັນ້.  
 ການສຶກສາບົດຮຽນນີຈ້ະຊວ່ຍທາ່ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈການໂຕຕ້ອບຂອງພຣະເຈົ້າຕໍຄ່ວາມຈອງຫອງແລະອວດຕວົ,  ເປັນ
ພິເສດແມ່ນການສູນເສັຽຂອງພວກຮັບເຄາະຮ້າຍທີ່ບໍມ່ີຄວາມຜິດ, ແລະວິທີທີພ່ວກເຮົາຄວນຈະໂຕຕ້ອບຕໍ່ການກະທໍາ
ທີບ່ໍ່ເປັນທັມຕໍພ່ວກເຂາົເຈ້ົາ. 

ສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
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1. ການກະທາໍຂອງພຣະເຈົາ້ເປນັສິງ່ແນນ່ອນ Xໂອບາດຢີາ 1-4? 

  ການທໍານວາຍຂອງໂອບາດຢີາບໍໄ່ດ້ບອກວນັທທີີ່ແນນ່ອນ, ແຕ່ນກັສາສນາສາດຫຼາຍຄົນບອກວາ່ປະມານຢູ່ 
ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມຫຼົ້ມຈົມໃຫ້ແກເ່ນບູກາດເນັດຊາແລະທະຫານຂອງຊາວບາບີໂລນໃນປີ  586  ກ.ຄ.ສ., 
ເຮັດໃຫ້ໂອບາດີຢາຖືກຈັບສົ່ງອອກຈາກປະເທດໃນຖານະເປນັຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຊຶ່ງລວມທັງເຢເຣມີຢາ,  ດານເີອນ, 
ແລະເອເຊກຽນ.  
 ກ່ອນທີຢ່າໂຄບແລະເອຊາວເກີດ, ການລົ້ມລຸກຄກຸຄານໄດ້ເລີມ້ຂຶ້ນລະຫວາ່ງພວກເຂົາທີ່ສບືຕໍມ່າອີກດົນນານ
ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າມາໃນໂລກນີ ້(ປະຖົມມະການ 25:22; 27:41-45). ແມ້ກະທັ້ງຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ທໍາການຄືນດີ
ກັນແລ້ວລະຫວາ່ງຢາໂຄບແລະເອຊາວໃນຕອນທີຢ່າໂຄບກັບຈາກຮາຣານ  (33:1-15),     ຄວາມຕຶງຄຽດລະຫວາ່ງ
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາຍັງມີຢູ່.   ເຖິງແມ່ນວ່າ, ເອຊາວ, ຫຼືເອໂດມ (ຊຶ່ງແປວ່າ ìແດງî),   ແລະຄອບຄົວຂອງລາວໄດ້
ຍົກຍ້າຍໜີໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູບ່່ອນໃໝ ່ìທີພູ່ເຂົາເສອີî (36:6-8).   ເຖງິແມ່ນການແຍກຍ້າຍເທືອ່ນີກ້ໍບໍໄ່ດ້ຜອ່ນຄາຍຂໍ້
ຂັດແຍງ້ລະຫວ່າງເຊື້ອສາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
 ຂົງເຂດນີ,້ ໄດ້ຖກືເອີນ້ວາ່ດນິແດນຂອງເອໂດມ, ຊຶ່ງຢູ່ທດິໃຕຂ້ອງທະເລຕາຍແລະລາມໄປເຖິງອ່າວທະເລອາ
ກາບາ. ເອໂດມແມນ່ດິນແດນເທິງພູສູງແລະຜາຊັນ, ແລະຮ່ອງເລິກ. ເຊ້ືອສາຍຂອງເອຊາວ (ປະຖົມມະການ 36:1,9) 
ສ້າງເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາຢູ່ບອ່ນສູງ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຈາະຫີນຕາມຜາ. ໃນທີນ່ີ້ພວກເຂົາຮູສ້ຶກປອດພັຍຈາກພວກ
ທີຈ່ະມາຕໍ່ສູກ້ັບພວກເຂົາ.  ການຄາດຄະເນໃນໃຈຂອງພວກເຂົາກຫຼໍອກລວງພວກເຂົາເອງແລະເປັນເຫດໃຫ້ເຂາົມີຄໍາ
ຖາມດັ່ງນີ້, ìໃຜສາມາດນາໍພວກເຮົາລົງມາພືນ້ດິນໄດ?້î ພວກເຂົາພູມໃຈຫຼາຍໃນຄວາມປອດພັຍນີ.້ 
 ìຄວາມໝັນ້ໃຈໃນ-ຕົວເອງî ຂອງມະນຸດສມັຍນີ້ເປນັສິ່ງທີນ່ິຍມົກັນແລະກຊໍອກສແວງຫາມັນຫຼາຍ,    ແຕມ່ັນ
ສາມາດເປັນເຊື້ອໄຟໃນຄວາມຄິດ ທີ່ວ່າຄວາມຈິງອັນແນແ່ທນ້ັ້ນກໍຄຕືົວຂອງທ່ານເອງ.  ການພູມໃຈເພາະຮັກປະເທດ 
ກໍດີຢູ ່ແຕປ່ະເທດທີຈ່ອງຫອງກດໍູໝິນ່ພຣະເຈົ້າ.   ຜູ້ທີເ່ຊື່ອຄວນຈະມອບຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງຕົນໄວ້ໃນພຣະເຈົ້າ, ຜູຊົ້ງ
ໃຫ້ຄຸນຄາ່ແກທຸ່ກໆຊີວິດ. 
 ຄວາມອວດຕົວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປາກົດອອກມາເອງຈາກຄວາມຄຸຍໂມ້ແລະຄວາມເມີນເສຍີຕໍຜູ່້ອື່ນ.  ອງີຕາມ
ການບັນທກຶໄວ້, ຊາວເອໂດມໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມບໍ່ຫ່ວງໃຍຕໍຊ່າວຢູດາ-ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາມີມູນມໍຣະດົກອັນ 
ດຽວກັນ. ພວກເຂົາບໍມ່ີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຊາຕາກັມຂອງພວກຢິວແລະເປັນຜູ້ຊໍ້າເຕີມໃຫ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນອີກ, ເໝືອນກັນກັບ
ການຄອຍຖ້າໂດຍບໍ່ເຮັດຫຍັງ ໃນຂນະທີ່ມີຫຼາຍໆຄົນກໍາລັງເສັຽຊີວິດ. ການບໍມີ່ຄວາມໃສໃ່ຈຕໍ່ຄົນອື່ນເປັນການເຫັນຊີ 
ວດິຂອງມະນດຸມີຄ່າໜ້ອຍລົງ.   
          ໃນຖານະເປັນຜູ້ທີມ່ີຄວາມເຊື່ອ, ພວກເຮົາຄວນຈະເຂົ້າໃຈວ່າການບໍ່ໃຫ້ມີການແທ້ງລູກຫຼືບໍໄ່ດ້ໜູນໃຈໃຫ້ແທ້ງ 
ລູກນັ້ນຍັງບໍພ່ຽງພໍເທື່ອ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາແມ່ນໃຫ້ຍົກສູງແລະປ້ອງກັນຊີວິດມະນຸດໃນຖານະທີເ່ປັນສິ່ງ
ມີຄ່າແພງແລະມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດຕັ້ງແຕ່ຕອນຕັ້ງຄັນຈົນຮອດວັນຕາຍຢ່າງທັມມະຊາດ.   ໜ້າທີຮ່ັບຜດິຊອບອັນນີສ້າມາດ
ແລະເຮັດໃຫ້ເປີດເຜີຍໃນຫຼາຍໆດ້ານບໍພ່ຽງແຕມ່ີການປະທ້ວງແບບສງົບເທົ່ານັ້ນ.                                                                                                                                                                                                   

 
2D  ການກະທາໍຂອງພຣະເຈົາ້ໃກ້ເຂົາ້ມາແລວ້ (ໂອບາດີອາ 10-15) 
 ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປດີເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າເອໂດມຈະ    ìຖືກປົກຄຸຸມດວ້ຍຄວາມອັບອາຍແລະຖືກທໍາລາຍຕລອດໄປî 
ເພາະວາ່ການອົນລະຫົນວຸ້ນວາຍຂອງພວກເຂົາຕໍຢ່າໂຄບ (ຢດູາ).  ເມ່ືອຢດູາກໍາລັງຖືກໂຈມຕໂີດຍພວກແຄວດອີານ, 
ເອໂດມກໍບໍໄ່ດ້ຊ່ວຍ. ພວກເຂົາ ìຢືນເສີຍຢູ່,î ບໍມີ່ການອາລຍັໃຍດຫີຼືຮ່ວມກັນຈົກສລາກວ່າຂອງທີຍ່ຶດມານັ້ນອັນໃດຈະ
ເປັນຂອງພວກເຂົາ.  
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 ຄືກັນກັບຊາວເອໂດມ, ຄຣສິຕຽນຫຼາຍຄົນໃນສມັຍນີ້ກຮໍູສ້ກຶຜິດຕໍກ່ານບໍ່ອາລຍັໃຍດ-ີນັ່ງເຕັງມືພວກເຂົາເສີຍ
ຢູ່ແລະປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໄດຊ້ັຍຊະນະ.   ການເຮັດຕາບອດກິນຟານຕໍ່ບັນຫາທາງສິນທັມ-ດັ່ງເຊັ່ນການແທ້ງລູກ
ອອກ-ການສົ່ງເສີມສນັບສນນູຕໍກ່ານກະທໍາທີ່ກ່າວມານີ ້ແມ່ນພຣະເຈົ້າຮັບບໍ່ໄດແ້ທ້ໆ. ຜູທ້ີເ່ຊ່ືອຄວນຈະໂຕຕ້ອບຕໍຊ່າ 
ຕາກັມຂອງຜູ້ທີຮ່ັບເຄາະຮ້າຍທີບ່ໍ່ມີຄວາມຜິດໂດຍຜ່ານຄໍາອອ້ນວອນອະທິຖານແລະການຖວາຍ   ແລະໂດຍເອົາຕົວ
ເອງເຂົາ້ໄປມີສ່ວນຮວ່ມ. 
 ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງບອກຊາວເອໂດມແປດຢ່າງທີພ່ວກເຂົາບໍຄ່ວນຈະເຮັດ: 

· ພວກເຂົາບໍຄ່ວນຈະເຍີຍ້ຫຍັນຕໍກ່ານສູນສິ້ນຊບັສົມບັດຂອງຊາວຢດູາໃນວັນທີມີ່ບນັຫາ. 
· ພວກເຂົາບໍ່ຄວນຈະຊົມຊື່ນຍິນດີຕໍຄ່ວາມຫຼົ້ມເຫຼວຂອງຢູດາ. 
· ພວກເຂົາບໍ່ຄວນຈະຄຸຍໂມ້ເຍາະເຍີຍ້ຕໍຢູ່ດາໃນວນັແຫ່ງຄວາມເຈັບແສບຂອງພວກເຂົາ. 
· ພວກເຂົາບໍ່ຄວນຈະເຂົາ້ໄປໃນປະຕໂູຂງຂອງຊາວຢູດາເມ່ືອເຂົາບໍມ່ີທາງສູ້. 
· ພວກເຂົາບໍ່ຄວນຈະເຍີຍ້ຫຍັນຕໍຄ່ວາມໂສກເສົາ້ຂອງຊາວຢູດາ. 
· ພວກເຂົາບໍ່ຄວນຈະຍຶດເອົາເຄືອ່ງຂອງຂອງຊາວຢູດາ. 
· ພວກເຂົາບໍ່ຄວນຈະຕັດສາຍທາງຫລົບລີ້ພັຍຂອງພວກເຂົາຍາມເຂົາປົບໜີ. 
· ພວກເຮົາບໍຄ່ວນຈະຈັບຜູທ້ີ່ລອດພ້ົນສົ່ງໃຫ້ພວກສັດຕຣູ. 

ທັງໝົດນີ້ເປັນການໂຕຕ້ອບຢ່າງທັມມະຊາດຕໍ່ຝາ່ຍກົງກນັຂ້າມ.   ແຕວ່າ່ເອໂດມບໍ່ແມ່ນຝ່າຍກົງກນັຂ້າມ,  ພວກເຂົາ
ເປັນພ່ີນອ້ງໃນສາຍເລືອດ-ບໍ່ແມ່ນສັດຕຣຂູອງຢູດາ.  
 ການພິພາກສາຂອງຢູດາໄດຖ້ືກເອີ້ນວ່າ ìວນັແຫ່ງຄວາມຫາຍຍະນະອັນໃຫຍ່ຫຼວງ,îìວັນແຫ່ງຄວາມຫຼົ້ມຈົມ,î 
ìວນັແຫ່ງຄວາມທຸກໂສກ (ສອງເທືອ່), ແລະວນັແຫ່ງຄວາມພິນາດຈິບຫາຍî (ສາມເທື່ອ).    ຄໍາເວົ້າເຫຼົ່ານີເ້ຮັດໃຫ້ເຫັນ
ພາບພົດຂອງການລົ້ມລະລາຍຢ່າງໜັກທີ່ສດຸ. ໃນທາງສົມທຽບ, ìວັນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າî-ວັນແຫ່ງການພິພາກສາ 
ìຕໍ່ທກຸໆປະເທດî-ບໍ່ດົນກຈໍະເກີດຂຶ້ນ ສິ່ງໃດທີເ່ຂົາໄດເ້ຮັດກຈໍະເກີດຂຶ້ນແກເ່ຂົາ. ສິ່ງທີເ່ຂົາສົມຄວນຈະໄດຮ້ັບກໍຈະກັບ
ມາເທິງຫົວພວກເຂົາເອງ. ຜູທ້ີເ່ຊ່ືອຄວນຈະອ້ອນວອນອະທຖິານສາໍລບັການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝຂ່ອງປະເທດ, ການ
ຟື້ນຟ,ູ ແລະການປ່ຽນແປງໃໝ.່  
  

3. ການກະທາໍຂອງພຣະເຈົາ້ເຮດັໃຫລ້ອດພົນ້ (ໂອບາດີຢາ 17-18,21)  

 ການທໍານວາຍເຖິງການພິພາກສາທີຈ່ະຕົກມາໃສ່ເອໂດມແລະ  ìຄົວເຮືອນຂອງເອຊາວ,î     ໂອບາດຢີາໄດ້ 
ຍ້ອນກັບໄປຫາການຕັດສິນທີອ່າດຈະມາເຖິງພົລເມືອງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກ. ຫຼັງຈາກການຖືກຈັບເປັນຊະເລີຍຫຼາຍປີ, 
ທີນ່ັ້ນຈະມີການ ìລອດພົ້ນທີພູ່ຊີໂອນ.î   ຢາໂຄບ (ພົລເມ່ືອງຂອງອານາຈກັພາກໃຕ້)  ຈະໄດ້ກບັມາໃນຖານະທີ່ພວກ
ເຂົາເຄີຍເປັນເຈົ້າຂອງເທື່ອນຶ່ງແລ້ວ. ພວກເຂົາຈະບໍຣິສຸດ (ແຍກໄວ້ຕ່າງຫາກ) ສໍາລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. 
 ເອໂດມ-ìຄົວເຮືອນຂອງເອຊາວî-ຈະໄດ້ຖືກຕັດຖິ້ມ.   ພວກເຂົາຈະເຫືຼອແຕຕ່ໍ-ຈະຖືກທໍາລາຍໂດຍແປວໄຟ
ຂອງຢາໂຄບແລະແປວໄຟທີເ່ຜົາໄໝຂ້ອງໂຢເຊບ. ຊາວເອໂດມຈະບໍມີ່ໃຜເຫືຼອຄາ້ງຢູ່ເພາະວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງ
ກ່າວຢາ່ງນັ້ນ.î  ໂອບາດຢີາໄດມ້ອບຄວາມຫວງັໃຫ້ແກຢູ່ດາຫັຼງຈາກການຖກືຈັບຄຸມຂັງ, ແຕບ່ໍ່ໄດ້ໃຫ້ແກຊ່າວເອໂດມ. 
ຄວາມຫວງັຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝແ່ລະການໄຖໃ່ຫ້ພ້ົນ, ທັງສ່ວນຕົວແລະປະເທດ, ແມ່ນພົບຢູ່ໃນ
ພຣະຄຣິດເທົ່ານັ້ນ. 
 ເພ່ືອໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶນ້ໃນການທັງໝົດນີ້, ພວກຜູ້ນໍາເຊັ່ນ ເຊຣູບາເບັນ, ເອັຊຣາ, ແລະເນເຫມີຢາ ຈະ ìປົກຄອງ 
ເໜືອເຂດພູເຂົາດິນແດນຂອງເອຊາວî ຈາກພູຊີໂອນ-ເຢຣູຊາເລັມ.   ອີກເທືອ່ນຶ່ງອານາຈັກນັ້ນຈະເປັນຂອງອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ. ສິ່ງເຫ່ົຼານີ້ໄດເ້ປັນໄປຢ່າງຄົບຖ້ວນເມ່ືອໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ກັບມາຈາກການຈັບຄຸມຂັງໃນກຸງບາບີໂລນ. 
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ແຕ່ຂໍພ້ຣະຄໍາເຫຼົ່ານີ້ກຍໍັງອາດຈະເລັງເຖິງການທໍານວາຍເຖິງການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະຄຣດິ  ແລະການກໍ່ຕັງ້ຣາຊ 
ອານາຈກັຂອງພຣະອົງ.   ບາງຄົນກເໍຊື່ອວ່າພວກຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນເລັງເຖິງພວກສາວົກແລະຄົນອື່ນໆທີ່ສັດຊ່ືຕໍພ່ຣະຄຣິດ
ແລະຈະຊວ່ຍພຣະອົງໃນການປົກຄອງປະເທດໃນຣາຊອານາຈັກແຫ່ງພຣະເມຊອີານ. 
 ມີແຕ່ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນອົງດຽວເທົ່ານັ້ນຄືພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາສາມາດວາງໃຈພຣະ
ເຢຊູທີ່ຈະຕັ້ງຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະອົງແລະກໍ່ຕັ້ງຫົນທາງໃໝຂ່ອງຊວີດິສໍາລັບໂລກຂອງພຣະອົງ.  ໃນຂນະນີ,້ ພວກ
ເຮົາຕ້ອງ ìສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົາ້ກອ່ນແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງî (ມັດທາຍ 6:33). ພຣະເຈົ້າ
ຊົງປະທານໜ້າທີ່ໃຫ້ແກພ່ວກຜູ້ນໍາຄຣສິຕະຈັກຕາມພຣະຄຸນ  ໃຫ້ຊ່ວຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃນການຕິດຕາມເປົາ້ໝາຍ
ອັນນັ້ນ (ເອເຟໂຊ 4:11-16).   ເພາະເຫດຜົນອັນນັ້ນ,  ພວກເຮົາຄວນຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງຕ່າງໆ ໃນການໜູນນໍ້າໃຈ
ພວກຜູ້ນໍາຄຣສິຕະຈກັໃນຂນະທີ່ພວກເຂົາເຈົາ້ສແວງຫາເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນທາງນັ້ນ. 
 

  
ບດົຮຽນຊວີດິ 

  
 ຜູ້ໃດຫືຼປະເທດໃດກຕໍາມທີ່ຕັ້ງໃຈຈະຕັ້ງຕົວເອງໄວ້ໃຫ້ເປັນ ìກະສັດແຫ່ງຈອມດອຍ,î  ການດືດ້ຶງຕໍ່ແຜນການ 
ແລະເປົ້າໝາຍຂອງພຣະເຈົ້າເຊັ່ນນີ້ ກຈໍະຕ້ອງໄດ້ຕອບຄໍາຖາມຂອງພຣະເຈົ້າ.     ພວກເຂົາອາດຈະໄດ້ຮັບ ຕາມທາງ
ຂອງພວກເຂົາໃນເວລານີ,້ ແຕກ່ານກະທໍາຢ່າງນັ້ນຈະນໍາຜົນບໍ່ດີມາໃນຕອນທ້າຍ. ພຣະເຈົ້າຈະມີຄໍາເວົ້າສຸດທ້າຍ.  ຄື
ກັນກັບເອໂດມ, ຄພືວກທີ່ບໍໃ່ສໃ່ຈຕໍ່ແຜນການແລະເປົາ້ໝາຍຂອງພຣະເຈົ້າກຈໍະມາເຖງິການພິພາກສາຂອງພຣະອົງ. 
 ຄວາມຈິງບາງຢ່າງທີ່ຕອ້ງໄດຮ້ຽນຈາກບົດຮຽນນີແ້ມ່ນ: 
Ø ການມີຄວາມໝັນ້ໃຈ-ໃນຕົວເອງເປັນຄຸນສົມບດັທີ່ໜາ້ນິຍົມໃນສມັຍນີ,້ ແຕວ່່າຖ້າໃຫ້ມັນໂລດໂຜນຈົນເກີນ

ໄປ, ມັນອາດຈະນໍາຄົນນັນ້ຫືຼປະເທດນັ້ນຕົກໄປໃນທາງແຫ່ງການພິພາກສາແລະຖືກທໍາລາຍ. 
Ø ການບໍ່ນບັຖຕືໍ່ຊີວິດຫຼືຄວາມຢູ່ດກີິນດີຂອງຄົນອື່ນເຮ ັດໃຫ້ຜູ້ນັ້ນຕ້ອງປະເຊີນກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່

ຊວີດິຂອງມວນມະນຸດ. 
Ø ການແທ້ງເອົາລູກອອກເປັນສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍທີສ່ົມຄວນຈະປະນາມແລະໄດ້ປະເຊີນໜ້າໂດຍທຸກໆ ຄົນທີເ່ປັນບຸດ

ຂອງພຣະເຈົ້າ. 
Ø ພຣະເຢຊູຄຣດິເປັນຄວາມຫວງັດຽວເທົາ່ນັ້ນສໍາລັບຄວາມລອດພ້ົນບາບຂອງມະນຸດ. ປາສຈາກພຣະອົງ, ມະ 

ນຸດທັງໝົດກໍຫຼົງຫາຍເສັຽໄປ. 
 
 

 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

ວນັອາທດິ ທີ 27 ມກົຣາ 2013 (27-1-2013) 
 

ຖ້ອຍຄໍາກ່ຽວກັບສິ່ງສໍາຄັນກ່ອນສິ່ງອື່ນ 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ: ຮັກກາຍ 1:2-9; 2:4-5,9,18-19,23  
 
ບດົຮຽນນີມ້ຜີນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິຂອງທາ່ນໄດຢ່້າງໃດ  
ບົດຮຽນນີ້ຈະຊກັຊວນທ່ານໃຫ້ຊອກຫາຄວາມຫວງັໂດຍການລຽງລໍາດັບສິ່ງສໍາຄັນກ່ອນສິ່ງອື່ນຂອງທ່ານ, ດດັແປງສິງ່ 
ດັ່ງກ່າວນັ້ນໃຫ້ເຂົ້າກັບແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 

ບດົຮຽນນີເ້ວົາ້ກຽ່ວກບັຫຍງັ 
ບົດຮຽນນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໝັ້ນໃຈໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ   ເມື່ອພວກເຮົາອ້າແຂນຮັບ
ເອົາແລະດໍາຣົງຊີວິດອີງຕາມຄວາມສໍາຄນັກ່ອນສິ່ງອື່ນຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 

ເປນັຫຍງັບົດຮຽນນີ້ຈຶງ່ສາໍຄນັ 
ມັນເປນັການງ່າຍໃນການຫົຼງຮັກກັບການເຮັດຕາມຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຮົາເອງ  ແລະກພໍາດໂອກາດຕໍ່ໜ້າທີຮ່ັບ 
ຜິດຊອບຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມ່ືອພວກເຮົາຕິດຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາ
ກໍປະສບົການກບັຄວາມສົມບູນຂອງພຣະອົງແລະພຣະພອນຕ່າງໆ.  ການສຶກສາພຣະຄໍາຮັກກາຍບດົນີ້ແມ່ນຖ້ອຍຄໍາ
ຂອງຄວາມຫວັງ ຊຶ່ງຈະໜູນໃຈພວກເຮົາໃຫ້ພິຈາຣະນາແລະພັກຜ່ອນໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງໝັ້ນໃຈ,  ໂດຍຮູ ້
ຈັກວ່າພຣະອົງຈະອວຍພອນພວກເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຂນະທີພ່ວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະອົງຢ່າງສດັຊ່ື. 
 

ຄາໍຖາມແຫງ່ຊວີດິ 
ຮັກກາຍສອນພວກເຮົາຫຍັງແດ່ກຽ່ວກັບການລຽງລໍາດັບສິ່ງສໍາຄັນກອ່ນສິ່ງອືນ່  ແລະການຈດັລຽງລາໍດບັສິ່ງເຫລົ່ານັນ້
ອີກໃໝ່? 
 ທ່ານທອມ ແລນດຣ ີໂຄດຈ໌ເກົ່າດາລສັ ຄາວບອຍ,   ມີເທື່ອນຶງ່ໄດ້ຖກືຖາມວ່າເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງພົບກັບຄວາມສໍາ
ເຣດັຜນົຢູຕ່ລອດ. ລາວໄດ້ບອກວາ່, ìໃນປີ 1958, ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດບາງຢ່າງທີ່ຜູປ້ະສົບຄວາມສໍາເຣດັຕອ້ງໄດເ້ຮັດ, ຂອ້ຍ
ຕັດສນິໃຈແນວ້ແນ່ລຽງລໍາດບັສິ່ງສໍາຄນັກອ່ນສິ່ງອື່ນຂອງຊວີດິຂ້ອຍ-ພຣະເຈົ້າ,  ຄອບຄົວ, ຟຸດບອນ.î  ລາວໄດຈ້ັດຕັ້ງ 
ສິ່ງສໍາຄັນກ່ອນສິ່ງອື່ນຂອງລາວຕາມລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງສິ່ງເຫລົ່ານັນ້ເຊັ່ນ:   ທໍາອິດແມ່ນພຣະເຈົ້າ, ຕໍຈ່າກນັ້ນກໍ
ແມ່ນຄອບຄົວ, ຈາກນັ້ນກແໍມ່ນສິ່ງອື່ນໆ. 
 ການສຶກສາບົດຮຽນນີ້ຈະຊວ່ຍທາ່ນໃຫ້ຕິດຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບຊວີດິຂອງທ່ານ ແລະປະສົບການ
ກັບຄວາມສົມບູນແລະພຣະພອນຂອງພຣະອົງ.   ບົດຮຽນນີຈ້ະຊ່ວຍທ່ານພິຈາຣະນາສິ່ງສໍາຄນັກ່ອນສິ່ງອື່ນຂອງທ່ານ
ແລະພັກຜອ່ນໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງປອດພັຍ,    ແລວ້ຈະຮູຈ້ັກວາ່ພຣະອົງຈະອວຍພອນທ່ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ໃນຂນະທີທ່່ານຮັບໃຊ້ພຣະອົງຢ່າງສັດຊື.່   

ສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
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1. ສິງ່ສາໍຄັນກອ່ນສິງ່ອືນ່ອັນຖກືຕອ້ງ ມາຈາກພຣະເຈົາ້: Xຮກັກາຍ 1:2-9? 

 ຫັຼງຈາກເກືອບ 70 ປ ີໃນການຖືກຈັບເປັນຊະເລຍີໃນກຸງບາບີໂລນ, ໄຊຣສັ ທີສອງ,    ຊຶ່ງເປນັກະສັດຂອງເປີ
ເຊັຽຜູທ້ີ່ເອົາຊະນະຊາວບາບີໂລນ, ໄດ້ອະນຍຸາດໃຫ້ຊາວຢິວກບັຄືນສູຢູ່ດາ (ເອຊຣາ 1:1-4).   ເຊຣູບາເບັນໄດ ້ນໍາພາ
ການກັບຄືນຄັ້ງທໍາອິດປະມານປ ີ538 ກອ່ນ ຄ.ສ.,  ແລະຫັຼງຈາກນັ້ນເຈັດເດືອນກໄໍດ້ເລີ້ມລົງມືກໍ່ສ້າງວິຫານ. ຊາວຊະ
ມາເຣັຽກຕໍໍ່ຕາ້ນວຽກງານນີ້ແລະໄດ້ທາໍການລົບກວນແຜນການຂອງຊາວຢິວ, ຊຶ່ງລວມທັງການຂຽນໜັງສໄືປຫາກະສັດ 
ຂອງເປເີຊັຽ (ເອຊຣາ 4-6).  ການຕໍ່ຕາ້ນຂັດຂວາງຂອງພວກເຂົາຍິ່ງເພ້ີມຄວາມທໍຖ້ອຍໃຈໃຫ້ແກພົ່ລເມືອງໃນຂນະທີ່
ພວກເຂົາຍັງກໍາລັງຕໍ່ສູກ້ັບການຂາດເຂີນອາຫານອກີດ້ວຍ.  ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢຸດໃນການກໍ່ສ້າງແທນທີຈ່ະຕໍ່ສູພ້ວກສດັຕຣ ູ
ຂອງພວກເຂົາເຈົາ້. ຄວາມທໍ້ຖອຍໃຈຂອງເຂົາເຈົາ້ບໍດ່ົນກໍໄດນ້ໍາມາເຖງິຄວາມກຽດຄ້ານຝ່າຍວນິຍານ. ວຽກງານການ
ສ້າງວິຫານໄດ້ຢຸດໃນປ ີ534 ກອ່ນ ຄ.ສ.; ຈາກນັ້ນມາກໍບໍໄ່ດ້ເລີ້ມອີກຈົນເກືອບຮອດ 14 ປີ. 
 ໃນຊ່ວງເວລານີ້ພວກໄພ່ພົນກໍໄດ້ພາກັນເຮັດວຽກສ້າງສາເຮືອນຂອງພວກເຂົາ  ໃນຂນະທີ່ວິຫານກໍຍັງບໍແ່ລ້ວ
ເທື່ອ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮຽກເອີ້ນຮັກກາຍໃຫ້ເຕົ້າໂຮມໄພ່ພົນໃຫ້ລຽງລໍາດບັສິ່ງສໍາຄນັກ່ອນສິ່ງອື່ນຂອງພວກເຂົາ ສືບຕໍ່ວຽກ
ງານການສາ້ງວຫິານໃຫ້ແລວ້. ດາຣີອດຸ, ຜູກ້ໍາອໍານາດຄວບຄມຸເປີເຊັຽໃນປ ີ521 ກອ່ນ ຄ.ສ., ເພ່ືອໃຫ້ການນີສ້ະດວກ
ສະບາຍຂຶ້ນກໍໄດອ້ອກໃບຄໍາສັ່ງເພ່ືອອະນຸຍາດໃຫ້ການງານນັ້ນສບືຕໍໄ່ປ. 

 ພຣະຄມັພີໄດວ້າງພາບພດົຂອງພຣະເຈົາ້ໃນຖານະເປັນອງົຊງົຣດິທານພຸາບສງູສດຸເປັນຜູບ້ງັຄບັບນັຊາກອງ
ທະຫານຂອງສວນັ (2 ກະສດັ 6:16-17). ຄາໍທາໍນວາຍໄດຊ້ີໃ້ສວ່າ່ “ຄນົເຫ່ົຼານີ,້”ບ່ໍແມນ່ “ໄພພ່ນົຂອງເຮົາ” ຊຶ່ ງຊີ້
ໃຫເ້ຫັນວາ່ພຣະເຈົາ້ຊງົຕາໍໜິການປະຕເິສດຂອງພວກເຂົາທ່ີປະພຶດເໝອືນກບັວາ່ເປັນໄພ່ພນົຂອງພຣະອງົ.   ພວກ
ເຂົາໄດເ້ວ້ົາວາ່,  “ເວລາຍງັບ່ໍທນັມາເຖງິເທ່ືອສາໍລບັການສາ້ງວຫິານຂອງອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ.”  ການມສີະຕປິນັຍາ 
ຂອງພວກເຂົາໄດເ້ຮັດໃຫພ້ວກເຂົາຕດິຕາມຄວາມປາຖນາທ່ີເຫັນແກຕ່ວົຂອງພວກເຂົາ   ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫພ້ຣະເຈົາ້
ຖາມວາ່, “ມນັແມນ່ເວລາທ່ີພວກເຈົາ້ຢູເ່ຮອືນງາມຂອງພວກເຈົາ້ຂນະທ່ີວຫິານນີຍ້ງັບ່ໍແລວ້ບ່ໍ?”  ຜູທ່ີ້ເຊື່ອບ່ໍຄວນຈະ
ເຮັດຕາມຄວາມເພ່ິງພໍໃຈທ່ີເຫັນແກຕ່ວົ, ຊຶ່ ງເປັນສິ່ ງທ່ີຫາປໂຍດບ່ໍໄດ.້ 
 ພຣະເຈົາ້ເຕືອນສະຕພິວກພລົເມອືງໃຫຄ້ດິຢາ່ງຖີ່ຖວ້ນກຽ່ວກບັທາງຂອງພວກເຂົາ.  ສິ່ ງສາໍຄນັກອ່ນສິ່ ງອື່ ນ
ຂອງພວກເຂົາແມນ່ບ່ໍຖກືຕອ້ງ. ພວກພລົເມອືງໄດຕ້ດິຕາມສິ່ ງສາໍຄນັກອ່ນສິ່ ງອື່ ນຂອງພວກເຂົາເອງ,  ແຕວ່າ່ຄວາມ
ເພ່ິງພໍໃຈໄດບ້ງັຕາຂອງພວກເຂົາ-ພວກເຂົາໄດປ້ະສບົກບັຄວາມຫວາ້ງເປ່ົາ. ແທນທ່ີຈະຈດົຈໍ່ ໃສສ່ິ່ ງທ່ີພຣະເຈົາ້ຊງົໃຫ ້
ພວກເຂົາໃຫເ້ຮັດຢ່າງເສຣພີາບ, ພວກເຂົາໄດຊ້ອກຫາສິ່ ງທ່ີມະນດຸທກຸບອ່ນທກຸທ່ີພາກນັຊອກຫາ-ຄວາມສະນກຸຝາ່ຍ
ໂລກນີ.້ ພຣະເຈ້ົາໄດບ້ອກໄພ່ພນົຂອງພຣະອງົໃຫເ້ຮັດໃນທາງຕງົກນັຂາ້ມ (ມດັທາຍ 6:33). 
 ພຣະເຈົາ້ໄດທ້າ້ທາຍພລົເມອືງໃຫລ້ຽງລາໍດບັສິ່ ງສາໍຄນັກອ່ນສິ່ ງອື່ ນຂອງພວກເຂົາຄໃືຫສ້າ້ງວຫິານຂອງພຣະ 
ອງົໃຫເ້ປັນສິ່ ງສາໍຄນັກອ່ນສິ່ ງອື່ ນ.   ພວກເຂົາຕອ້ງ “ຂຶນ້ໄປເທິງພ,ູ ນາໍເອົາໄມລ້ງົມາ, ແລະສາ້ງເຮອືນ”  ຄເືຮອືນ
ຂອງພຣະເຈົາ້ບ່ໍແມນ່ເຮອືນຂອງພວກເຂົາ. ຕ່ໍຈາກນ ັນ້ພຣະເຈົາ້ກຈໍະພໍພຣະທຍັແລະໄດຮ້ບັກຽດ. ເພາະວາ່ພວກເຂົາ
ໄດຫ້ຍຸງ້ກບັເຮອືນຂອງພວກເຂົາເອງ, ເຮອືນຂອງພຣະເຈົາ້ຈ ຶ່ງຍງັບ່ໍແລວ້. 
 ຜູທ່ີ້ເຊື່ອຕອ້ງເຂ້ົາໃຈວາ່ການຕດັສນິໃຈແນວ້ແນຕ່ໍ່ພຣະເຈົາ້ແມນ່ນສິຍັ;  ພຣະເຈົາ້ເອີນ້ໄພພ່ນົຂອງພຣະອງົ 
ໃຫກ້ະທາໍສິ່ ງຊອບທມັ.  ພຣະເຈົາ້ບ່ໍຍອມຮບັການແກຕ້ວົສາໍລບັການຂາດການຕດັສນິໃຈແນວ້ແນຕ່ໍ່ສິ່ ງສາໍຄນັກອ່ນ 
ສິ່ ງອື່ ນທ່ີຖກືຕອ້ງ. 
 
2D  ສິງ່ສາໍຄນັກ່ອນສິງ່ອື່ນອນັຖືກຕອ້ງ ຊວ່ຍພວກເຮາົໃຫເ້ຮດັວຽກ: (ຮັກກາຍ 2:4-5,9) 
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 ສິ່ງສໍາຄັນກ່ອນສິ່ງອື່ນທີຖ່ືກຕ້ອງພຽງແຕເ່ປນັການປະຕບິັດຕາມວຊິາການໂດຍປາສຈາກການຕັດສນິໃຈເພ່ືອ
ໃຫ້ເຫັນພວກມັນຜ່ານໄປເທົ່ານັ້ນ.   ສີຢ່່າງທີຈ່ໍາເປັນໃນການທີຈ່ະບັນລກຸານຕັດສນິໃຈເຫຼົ່ານນັ້ນ.   ອັນທນີຶ່ງ,  ກໍາລັງ! 
ສາມເທື່ອທີພ່ຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວ, ìຈົ່ງເຂັ້ມແຂງ!î ຄໍາວ່າເຂັ້ມແຂງໝາຍເຖິງບໍ່ລົດລະຫຼືກ້າຫານ (ໂຢຊວຍ 1:6-9). ພລັງ 
ຂອງຄຸນສົມບັດແລະການຕດັສິນໃຈແມ່ນຈາໍເປນັໃນການບັນລຸເຖງິສິ່ງສໍາຄັນກ່ອນສິ່ງອື່ນໃນພຣະເຈົ້າ.     ພວກຜູ້ນາໍ
ຕ້ອງການຄໍາໜູນໃຈທັງຈາກພຣະເຈົ້າແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ນໍາພາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 
 ອັນທີສອງ, ປະຕິບດັ! ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ພ້ອມພຽງກນັແມ່ນຈໍາເປັນໃນຄວາມບັນລຜຸົນຕໍສ່ິ່ງສໍາຄັນກ່ອນສິ່ງ
ອື່ນທີພ່ວກເຮົາຕັ້ງໄວ້ນັ້ນ. ສິ່ງສໍາຄນັກ່ອນສິ່ງອື່ນຂອງພວກຊາວຢິວນັ້ນກໍຄກືານສ້າງວິຫານຂອງພຣະເຈົາ້.  ກະສດັດາ
ວດິໄດໃ້ຊ້ຄໍາເວົ້າດຽວກັນເມ່ືອທ່ານໄດ້ບອກກະສັດໂຊໂລໂມນໃຫ້ສ້າງວິຫານຫຼັງດັ້ງເດີມ (1 ຂ່າວຄາວ 28:10,20). 
ການມີສິ່ງສໍາຄນັກ່ອນສິ່ງອື່ນໃນພຣະເຈົ້າ ໄດ້ເປີດແຈ້ງໃຫ້ຜູທ້ີ່ເຊື່ອເຮັດວຽກຢ່າງຂຍັນໝັ່ນພຽນເພື່ອສົ່ງເສີມຜນົປໂຍດ 
ຂອງພຣະເຈົາ້ແລະໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈົາ້ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ.  ການຕັດສນິໃຈອນັແນ້ວແນ່ແມ່ນມີຄ່າສູງແລະຕ້ອງການ
ຄວາມພະຍາຍາມ, ແຕພ່ຣະເຈົ້າຊົງສັນຍາວ່າຈະຢູ່ກັບພວກເຮົາ. 
 ອັນທສີາມ, ບໍຢ່້ານ! ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກທຸກໆຄົນວ່າ ìບໍຕ່້ອງຢ້ານ.î  ຄວາມຢ້ານແມ່ນສັດຕຣຂູອງຄວາມເຊື່ອ
ເພາະວາ່ມັນຕງົກັນຂ້າມກັບຄວາມເຊ່ືອແລະນໍາໄປສູ່ການເປນັລ່ອຍຝ່າຍວນິຍານ. ເຊລູບບາເບັນ, ໂຢຊວຍ, ແລະພົລ
ເມືອງໄດ້ມຸ້ງໜ້າແລະກໍ່ສ້າງໂດຍບໍ່ຢ້ານກົວ.    ພຣະເຈົ້າກ່າວຢໍ້າຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກຕໍ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງວ່າບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ 
(ປະຖົມມະການ 15:1; ພຣະບັນຍັດສອງ 1:17,29; 31:6; ໂຢຊວຍ 10:25; 1 ຂ່າວຄາວ 28:20;...). 
 ອັນທສີີ່, ຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈົ້າ! ດັ່ງທີພ່ຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາຜ່ານມາຫຼາຍໆຄັ້ງໃນອະດີດ, ພຣະອົງໄດສ້ນັ 
ຍາວ່າຈະສະຖິດຢູກ່ັບພວກເຂົາເຈົ້າ (ìເຮົາຈະຢູ່ກັບເຈົ້າî).    ການສະຖິດຢູ່ນາໍຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກ
ຕ່າງສເມີ.    ປະຊາຊນົແລະພວກຜູ້ນໍາຈະປະສົບຜົນສໍາເຣດັຍ້ອນການສະຖິດຢູ່ນາໍແລະຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈົ້າ 
(ìວນິຍານຂອງເຮົາສະຖິດຢູຖ່້າມກາງພວກເຈົ້າî). 
 ບໍ່ວ່າສິ່ງໃດກຕໍາມທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ເຮັດ ຜູທ້ີເ່ຊ່ືອຄວນຈະຊມົຊື່ນຍິນດ,ີ ບໍວ່່າຈະເປັນສິ່ງໃຫຍ່ຫຼືເລັກ
ນ້ອຍກຕໍາມ, ຈົ່ງຍອມຮັບວ່າ ìພຣະອົງຜູ້ຊົງຮຽກເອີ້ນທ່ານສັດຊື,່ ພຣະອົງຈະຊົງກະທໍາເຊັ່ນນັ້ນເໝອືນກັນî  (1 ເທຊະ
ໂລນກິ 5:24). 
     

3. ສິງ່ສາໍຄນັກອ່ນສິງ່ອືນ່ອນັຖກືຕອ້ງ ອວຍພອນພວກເຮາົ: (ຮັກກາຍ 2:18-19,23)  

 ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກພວກພົລເມືອງໃຫ ້ìຕຶກຕອງຢ່າງຖີຖ່້ວນ.îປໂຍກນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນ ພົລເມືອງ 
ຄວນຈະຄດິໃໝເ່ຖິງນສິັຍເກົ່າແລະການປະພຶດເຫ່ົຼານັ້ນທີ່ເຮດັໃຫ້ພວກເຂົາມີບັນຫາ,    ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຖວາຍໄດ້ກາຍ 
ເປັນມົນທິນ (ຮັກກາຍ 2:14); ແລະ ໄດ້ນໍາໄປສູ່ສິ່ງຍິ່ງໃຫຍ່ທີສຸ່ດຄືການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍການກະທໍາໃຫ້ 
ìເຂົາ້ມ້ານ(ຖກືທໍາລາຍ), ຕກົໂມະ, ແລະໝາກເຫັບî (ຂໍ ້17).     ການພິພາກສາອັນນັ້ນໄດເ້ຮັດໃຫ້ຮວງເຂົ້າບໍ່ມີເມັດ, 
ແລະໃຫ້ໝາກອະງ່ ຸນ, ໝາກເດືອ່, ໝາກພິລາ, ແລະໝາກກອກເທດບໍ່ເກີດຜົນ.  ການທີມີ່ສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງພຣະ 
ວຫິານຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກພົລເມືອງກາຍເປັນຄົນບໍຣິສດຸດອກ, ແຕພ່ຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາວ່າ, ໃນວັນທີຈ່ະມາເຖິງ,  ພຣະ 
ອົງຈະອວຍພອນຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ມີສິ່ງສໍາຄັນກ່ອນສິ່ງອື່ນທີ່ຖືກຕອ້ງ. ໃນຖານະເປັນຜູທ້ີ່ມີຄວາມເຊື່ອ, ພວກເຮົາຄວນຈະ
ເຂົ້າໃຈທີວ່າ່ເມື່ອສິ່ງສໍາຄນັກ່ອນສິ່ງອື່ນຂອງພວກເຮົາຫາກຕງົກັບແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງກຊໍົງພໍພຣະທັຍ. 
 ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າທີເ່ຄຍີຢູ່ແລະຍັງຢູ່ພາຍໃຕກ້ານປົກຄອງຂອງຊາດອື່ນກໍເພາະການບໍເ່ຊ່ືອຟັງຂອງພວກ
ເຂົາທີ່ມີຕໍ່ພຣະອົງ; ແຕບ່ໍ່ດົນພຣະເຈົ້າກໍຈະປ່ຽນແປງສິ່ງນັ້ນ.  ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງທີ່ ìປີ້ນຣົດມ້າທັງຫຼາຍແລະພວກ 
ຄົນຂີî່ (ຂໍ ້22) ຊີໃ້ຫ້ເຫັນວາ່ພຣະອົງຈະປຽ່ນແປງພວກຜູ້ປົກຄອງ,   ພ້ອມທັງການທະຫານແລະການເມືອງດວ້ຍ.   ຕໍ່
ຈາກນ້ັນ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະກາດໂດຍຜ່ານຮັກກາຍວາ່ເຊລູບບາເບນັ    ທີເ່ຈ້ົາແຂວງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍພວກເປເີຊັຽ   ໄດ້
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ເປັນຜູຮ້ັບໃຊ້ຂອງເຮົາ.î  ໃນຖ້ອຍຄໍາການໜູນໃຈຕໍ່ຜູ້ນໍາທີ່ຖືກເລືອກໄວ້ ພຣະເຈົ້າຊົງປຽບລາວເໝືອນກັບ   ìແຫວນທີ່
ເປັນຕຣາປະທັບແທນຊື່ຂອງເຮົາî ເປັນສນັຍາລັກຂອງຜູ້ທີຖ່ືກແຕ່ງຕັ້ງແລະອໍານາດຂອງພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ.    ພຣະເຈົ້າ
ໜູນໃຈຜູທ້ີ່ສັດຊ່ືແລະຟັງຄວາມພຣະອົງ ແມ່ນແຕໃ່ນຍາມຍາກລໍາບາກທີ່ສຸດ. ຄໍາວ່າຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາໄດ້ຖືກໃຊ້ສ່ວນ
ຫຼາຍໃນພຣະຄັມພີພາກພຣະສັນຍາເດີມຊຶ່ງເລັງເຖິງຊາວເຮັບເຣທີົ່ວໄປແລະເປັນພິເສດແມ່ນລໍາດັບເຊ້ືອສາຍຂອງກະ 
ສັດດາວິດຜູ້ທີພ່ຣະເມຊອີາຈະມາບງັເກດີ.     ເຢໂຮອາຍຄິມ, ກະສັດຂອງຢູດາແລະເປັນພ່ໍຕູ້ທວດຂອງເຊລູບບາເບນັ 
(1 ຂ່າວຄາວ 3:19), ໄດເ້ປັນຕຣາເຄືອ່ງໝາຍຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະໄດສ້ືບຕໍມ່າເຖງິເຊລູບບາເບນັ.   ທ່ານມັດທາຍໄດ້
ກ່າວເຖິງເຊ້ືອສາຍຂອງພຣະເຢຊູໂດຍຜ່ານເຊລູບບາເບັນ (ມທ. 1:12-16). 
          ຜູທ້ີເ່ຊື່ອຕ້ອງເຂົ້າໃຈທີວ່າ່ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນສະເພາະແຕ່ໂລກນີແ້ລະ 
ດຽວນີ້ເ້ທົາ່ນັ້ນ, ແລະບາງຄັ້ງພຣະພອນຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບໂລກນີແ້ລະດຽວນີ້ເລີຍ. ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າ
ອາດຈະພົບຢ່າງເພ່ິງພໍໃຈອັນສຸດຍອດໃນອະນາຄົດ. 
 

ບດົຮຽນຊວີດິ 
 

 ສິ່ງສໍາຄັນກ່ອນສິ່ງອື່ນທີຖ່ືກຕ້ອງ, ແມ່ນກະທັ້ງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາໂດຍພຣະອົງເອງ    ຍັງມີ
ທາງທີ່ຈະຖືກປ່ຽນແປງຫືຼປະຖິ້ມໂດຍຄວາມກົດດັນທີຮ່້າຍກາດທັງຈາກພາຍນອກແລະຄວາມທໍ້ຖອຍໃຈຈາກພາຍໃນ. 
ຊາວຢວິໄດ້ປະສົບກັບທັງສອງຢ່າງແລະຍອມໃຫ້ສິງ່ສໍາຄັນກ່ອນສິ່ງອື່ນຄກືານສ້າງວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າເລື່ອນຍ້າຍໄປ
ໂດຍບໍແ່ລ້ວ.  ພວກເຂົາໄດປ້່ຽນຄວາມຈົດຈໍ່ຂອງພວກເຂົາໃສ່ໃນສິ່ງທີພ່ວກເຂົາຕ້ອງການ ການມີເຮອືນສ່ວນຕົວຂອງ
ພວກເຂົາໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນລໍາດັບສູງສຸດຂອງພວກເຂົາ.   ຊຶ່ງໄດ້ເປັນຈິງສໍາລັບເຂົາເຈົ້າມາກ່ອນແລ້ວ ແລະກໍຈະ 
ເປັນຈງິສໍາລັບພວກເຮົາຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍ. 

ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມຈິງບາງຢ່າງທີ່ໄດພົ້ບໃນການສິກສາພຣະຄັມພີນີ້? 
Ø ພຣະເຈົ້າເປີດເຜີຍເປົາ້ໝາຍຂອງພຣະອົງຕໍ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໂດຍຜ່ານພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ. ໃນຖານະທີ່

ພວກເຮົາຮູ້ຈັກພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ,  ພວກເຮົາສາມາດສ້າງຕັ້ງສິ່ງສໍາຄັນກອ່ນສິ່ງອື່ນທີ່ຖືກຕ ້ອງສໍາລບັຊີວິດ
ຂອງພວກເຮົາ. 

Ø ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງສິ່ງສໍາຄັນກ່ອນສິ່ງອື່ນທີຖ່ືກຕອ້ງແລວ້,    ພວກເຮົາຈະບໍຫ່າເຫດຜົນກໍາຈັດມັນອອກ
ເພ່ືອເຮັດຕາມຄວາມປາຖນາທີ່ເຫັນແກຕ່ົວຂອງພວກເຮົາເອງ. 

Ø ຄຸນສົມບັດທີເ່ຂັ້ມແຂງແລະການຕັດສິນໃຈແນ້ວແນ່ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຕັ້ງໝັນ້ຄົງຢູແ່ລະບັນລຜຸົນສໍາເຣັດຕໍ່ສິງ່
ສໍາຄັນກ່ອນສິ່ງອື່ນຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລບັຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 

Ø ຄໍາສັນຍາຕ່າງໆຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງສວ່ນຫຼາຍມີທັງສອງຢ່າງຄຄືວາມເພ່ິງພໍໃຈໃນປັດຈບຸັນ
ແລະໃນອະນາຄດົ. 

 
 
 

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບບັຕສິສມັພນັ www.lsbf.org ແປໂດຍ PA 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

ວັນອາທດິທ ີ3 ກມຸພາ 2013 (2-3-2013) 

 

ຄວາມຈິງຂອງຂາວປະເສີດ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ:   1 ຕີໂມທຽວ 1:3-7, 12-20 
 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິ  
       ບົດຮຽນນສາມາດຊວຍປັບປຸງຄວາມເຊອຂອງທານໃຫເຂາກບັຄວາມຈິງຂອງຂາວປະເສີດ 
 

ເປົາ້ໝາຍຂອງບດົຮຽນ 
       ໃຈກາງໃນຄວາມຈິງຂອງຂາວປະເສີດແມນພຣະຄຣດິໄດລງົມາເພອຊວຍຄົນບາບໃຫພນ.  ບດົຮຽນນແມນກຽວ
ກັບການປັບປຸງເສີມສາງຄວາມເຊອຂອງພວກເຮົາໃຫຢູໃນຄວາມຈິງໃນພຣະຄຸນຂອງຂາວປະເສີດ. 

 
ຄວາມສໍາຄນັຂອງບດົຮຽນ 
 ບົດຮຽນນສໍາຄນັເພາະວາພວກເຮົາມີຊີວິດຢູໃນສັງຄົມທມີວັທນະທັມທເຕັມໄປດວຍຄວາມສັບສົນກຽວກັບ 
ຄວາມຈິງ, ຄວາມຜິດ, ແລະຄວາມເຊອທມີຄວາມເສືອ່ມເສັຽ.  ຜູທເຊອຄວນມີຄວາມສາມາດ (1) ຮູຈກັຄວາມແຕກ 
ຕາງລະຫວາງຄວາມຈິງຂອງຂາວປະເສີດກັບຄວາມຕົວະຂອງຊາຕານ, (2) ປັບປຸງເສີມສາງຄວາມເຊອໃຫເຂາກັບ
ຄວາມຈິງໃນພຣະຄຸນຂອງຂາວປະເສດີ, ແລະ (3) ແບງປນັຄວາມເຊອຂອງພວກເຮົາໃຫກັບທຸກຄົນທພົບໃຫໄດຍິນ  
ຂາວປະເສີດທສາມາດປຽນແປງຊວີດິ. 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 ທານໂດນາໂດ ເປັນສະມາຊິກຄົນໃໝໃນຄຣສິຕະຈກັໄດຖາມວາ ìເຮັດແນວໃດຂອຍຈງຈະຮູຈັກວາຈະເຊອ
ຫຍັງ? ທຸກຄົນມີຄວາມຄິດຂອງຕົວເອງກຽວກັບສາສນາ ຂອຍບເຄຍີຄິດໜກັກຽວກັບພຣະເຈາມາກອນ.  ເຈາສາມາດ 
ຊວຍຂອຍເລືອກຄິດໄດບ?î  ການຂາດພນຖານຝາຍວນິຍານເຮັດໃຫລາວສບັສນົ, ທານໂດນາໂດກໍາລັງຊອກຫາຄໍາ 
ຕອບໃນຄໍາຖາມຂອງລາວ.   
 ບົດຮຽນນຈະຊວຍໃຫພົບກບັຄວາມຈິງຂອງຂາວປະເສີດທນໍາໄປສູຄວາມເຊອທມີພນຖານຢາງເຂມແຂງ.  
ການຮຽນນຈະຊວຍທານໄຈ້ແຍກລະຫວາງຄວາມຈິງແລະຄວາມຜິດທພົວພັນກຽວກັບທາງວິນຍານຢາງຫລວງຫຼາຍທ
ເຕັມລນຢູທວໂລກຂອງເຮົາ. 
 

1. ໃຫຫລກີການຫລອກລວງທດງຶອອກຈາກຄວາມຈງິ:   1 ຕີໂມທຽວ 1:3-7 
 ການທີໂ່ປໂລໄດຢູເມືອງເອເຟໂຊຕ (ປີ ຄ.ສ. 53-56, ກຈກ 19:1, 8-10) ໄດຊວຍທານຕີໂມທຽວຜູ້ຮວມ
ເດີນທາງໃຫພັກຢູໃນເມືອງເພອຕສູກັບການຊັກຊວນທທໍາລາຍຄຣິສຕະຈັກ.   ຕໂີມທຽວຄງົຖືກໜູນໃຈຈາກຈດົໝາຍ
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ຂອງໂປໂລແລະໃຊເປນັຂແນະນໍາໃນການນໍາພາຄຣິສຕະຈັກ.  ຄວາມຄິດທາງສາສນາຫລາຍແນວໃນເມືອງເອເຟໂຊ
ໄດແຊກຊມຶເຂາມາໃນຄຣສິຕະຈັກແລະໄດສອນຫລັກການທຜິດຕຄວາມຈິງໃນຄຣິສຕະຈັກສມັຍທໍາອດິ.  ໂປ ໂລໄດ
ສງຢາງເຂມແຂງໃຫຕໂີມທຽວບອກພວກສອນຜິດນນມິດງຽບຢູ.   
 ການສອນຜິດເຫຼານມີສວນຫຼາຍມາຈາກ ìນິຍາຍຕາງໆແລະເຣື່ອງເຊອສາຍອັນບຮູສນສດຸ.î  ນິທານອາດຈະ
ເປັນເຣື່ອງທແຕງຂນມາຫືຼເຣື່ອງນະວະນິຍາຍກຽວກັບຄົນສໍາຄນັທເລາຕກັນມາ ບາງຄງອາດຈະມີບາງສວນເໝືອນມາ 
ຈາກພຣະຄັມພີເດີມໜອຍນງ.  ສວນເຊອສາຍບັນພະບຣຸດຸນນມັກຈະມີການຖົກຖຽງກຽວກັບປູຍາຕາຍາຍຫຼືຍັງມີການ
ຖຽງທຖືກຕາມຫລັກການທຍັງຄາງຢູ.  ຄຣສູອນປອມບາງຄົນໃນເມືອງເອເຟໂຊອາດຈະອາງວາຕົນເອງມີຄວາມຮູໃນ
ພຣະຄັມພີເດີມ ຈຶງ່ຍົກຕົນເອງສູງກວານກັແປຄົນອນໆ.   
 ການສອນປອມເຫຼານນໄດຍກົຍອງແນວຄວາມຄດິອັນໄຮຈດຸໝາຍ.  ຜນົສຸດທາຍການສອນນກຈູໍງໃຈຄົນໃຫ້
ອອກຈາກແຜນການຂອງພຣະເຈາທໃຫພວກເຂົາໄດພົບກັບຄວາມພນບາບຈາກພຣະອົງ.   ໂປໂລໄດຢືນຢນັວາການ
ສອນທອາສັຍຄວາມເຊອນນເນນໜກັໃນຄວາມຈິງ ບແມນການເດາົເອົາ.    
 ການສອນຂອງຄຣສິຕຽນທແທຈງິຈະນໍາພາໃຫ້ເຂາໃຈວາພຣະເຈາຊົງເອັນດມູະນຸດຜ່ານການເສັຽສະລະພຣະ 
ຊນົຂອງພຣະຄຣດິ.  ການສອນແບບນຈະເກດີປໂຍດແກຄົນທັງຫລາຍຊຶ່ງຕງົກັນຂາມກັບການສອນອັນໄຮປ້ໂຍດຂອງ
ຄຣສູອນປອມທຍົກຍອງຕົນເອງ.  ພວກເຮົາຄວນ (1) ຮຽນຮູຄໍາສອນຢູໃນພຣະຄັມພີ (2) ປຽບທຽບສງທເຮາົໄດຍິນ
ຈາກຄວາມຈິງຂອງຂາວປະເສີດທເປດີເຜຍີຢູໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈາ.   
 ໂປໂລເນນໜກັເຖິງຫລັກຄວາມເຊອຂອງຄຣສິຕຽນ ຄື ຄວາມຮັກ.  ໂປໂລໄດບອກເຖິງແຫລ ່ງການເກີດຂອງ
ຄວາມຮັກອັນບໍຣິສດຸນ: 1. ໃຈບຣໍສິດຸ ໝາຍເຖິງການອຸທດິຕົນຢາງເສຽັສະລະແດພ່ຣະເຈາ.     ຄົນຢິວເຫັນວາຫົວໃຈ
ແມນເວທແີຫງວິນຍານຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ.  (2) ຈິດສໍານຶກອັນດສີໍາແດງໃຫມະນຸດເຫັນສັຈະທັມຊງມາ
ຈາກພຣະເຈາ.  (3) ຄວາມເຊອຢາງຈິງໃຈທສະແດງໃຫເຫັນການວາງໃຈເຊອໃນພຣະເຈາດວຍຄວາມຈິງໃຈຢາງບມີ
ຄວາມສົງສັຍ.   

ສງທໜາສລົດໃຈນນແມນມີບາງຄົນໃນເອເຟໂຊໄດຫລົງເດີນອອກໄປຈາກແຫລ່ງຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ.  
ໂປໂລມີຄວາມເສາໃຈນໍາຈິດໃຈທວາງໄວຜິດບອນ ຄຕືອງການຢາກເປັນ ìຄຣສູອນກົດພຣະບັນຍັດ.î  ພວກຄຣູສອນ  
ປອມຊອກຫາຊສຽງແລະການອະນຸຍາດຈາກຄຣສູອນສາສນາຜູທຖືກສງັຄົມຮັບຮູ ນບັຖຄືວາມຮູແລະປັນຍາຂອງພວກ
ເຂົາ.  ຄວາມຈິງພວກຄຣສູອນປອມຫຼມເຫຼວໃນຄວາມເຂາໃຈກຽວກັບການສອນຂອງຕົນເອງ.     ໂດຍສະເພາະແລວ 
ພວກເຂົາຈະເວາຊຄໍາເວາແລະການສອນທພວກເຂົາເອງກບໍເຂາໃຈ. 

ຢູໃນກຸມຮຽນພຣະຄັມພີທຸກໆອາທິດ, ຣອນແລະລີ ເລີ້ມຕນຖາມຄໍາຖາມທບກຽວເຣື່ອງທກໍາລັງຮຽນຢູ.  ການ
ເວາຫລນໃສກ່ັນກັບໄປກັບ ມາພາໃຫການຮຽນເຈີດໄປອອກນອກເຣື່ອງ, ພາໃຫບາງຄົນບພໍໃຈ.  ໃນຄນືນງຜູນໍາກເໍອົາ
ຊາຍສອງຄົນອອກມາຖາມ, ìການທພວກເຈາຖຽງກັນລົບກວນການຮຽນຂອງພວກເຮົາ, ຄວາມເຫັນຂອງພວກເຈານນ 
ບໄດຢງຢືນຈາກພຣະຄັມພ.ີî  ຜູນາໍກໍແນະນໍາຢາງອອນນອມໃຫກວດຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບຂອງຕົນເອງກັບພຣະຄັມ 
ພີເບງ.  ການແນະນໍານແມນໃຊໄດສາໍລບັຄຣສິຕຽນທ ຸກກຸມ. ໃຫວິເຄາະຂມູນກັບໄປກັບມາດວຍຄໍາຖາມ, ìມີຄໍາຕອບ
ຢູໃນພຣະຄັມພີບໍ?î   

 

2. ໃຫຢນືຢູໃນຄວາມຈງິ:  1 ຕີໂມທຽວ 1:12-17 
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 ໂປໂລໃຊຄໍາພະຍານຂອງທານເອງຊໃຫເຫັນ ìຂາວປະເສີດອນັເຕັມໄປດວຍຣດິອໍານາດî  ເປັນພນຖານສໍາ 
ລັບ ìການສອນອັນແຈມແຈງî ຢູໃນຄຣິສຕະຈັກ (1 ຕມທ 1:10-11).  ຄໍາວາຂາວປະເສີດໝາຍເຖິງຄວາມຈິງທກຽວ
ກັບພຣະເຢຊູແລະການທໍາງານຂອງພຣະອົງ ຊງເປັນການຕງໝນໃນຫັຼກຄວາມເຊອຂອງຄຣິສຕຽນ.     ຄວາມຄິດໄປ
ແບບອນແມນຜິດ.   

ໂປໂລຂອບຄນຸພຣະເຈາທີເ່ພ່ິນໄດ້ຮບັຜນົປໂຍດສາມຢາງຈາກພຣະເຈາຄ:ື   ນງ,  ພຣະເຈາຊງົປະທານຣິດ 
ອໍານາດໃຫໂປໂລເພ່ືອປະເຊີນກັບຄວາມລໍາບາກໃນການເປັນອັຄສາວກົ.  ສອງ, ພຣະເຈາຊງົປະທານຄວາມສາມາດ
ໃນການເປັນຄົນທີ່ສດັຊືຫືຼ່ເປນັຄົນທເຊອຖືໄດ.  ສາມ, ໂປໂລໄດສະແດງຄວາມໂມທະນາພຣະຄຸນທຖືກເອນຖກືເລອືກ
ໃຫ້ເປັນຜູ້ຮບັໃຊ.  ໃນທາງຕົງກັນຂາມ, ໂປໂລໄດນໍາເອົາສາມຢາງທບດີເຂາມາໃນວົງການອັຄສາວົກ.  ນງ, ທານເຄີຍ
ເປັນຄົນປມາດພຣະເຈາ.  ກອນການກັບໃຈເຊອ ໂປໂລໄດປະຕິເສດຄວາມເປັນພຣະເຈົາ້ຂອງພຣະເຢຊູແລະໂຈມຕີ
ພຣະອົງດວຍຄໍາເວາ.  ສອງ, ໂປໂລໄດທໍາການຂົ່ມເຫັງແລະຕຕານຢາງຮຸນແຮງຕຜູເຊອທີ່ເພິ່ນອາງຕອນນວາເປັນພ 
ນອງຂອງເພ່ິນ.  ສາມ, ໂປໂລສາຣະພາບວາເພ່ິນເອງເຄີຍເປນັຄົນ ìຈອງຫອງອວດໂຕî ໃນອະດີດ.   ຖືວາຕົວເອງສໍາ 
ຄັນເຮັດໃຫເພິ່ນດູຖກູຄົນອນແລະວາງແຜນທໍາລາຍພວກເຂົາ.  
 ເຖິງແມນທານບສົມຄວນໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາ    ແຕ່ພຣະເຈາກໍຍັງຫລຽວເບງໂປໂລດວຍຄວາມພໍພຣະທັຍ.      
ຕນເຫດຂອງການກະທໍາຂອງເພ່ິນແມນຄວາມບຮູແລະຄວາມບເຊອ.  ການອຸທິດຕົນຂອງໂປໂລທມີຕຕນຕະກຸນຂອງ
ຊາວຢວິເປັນເຫດໃຫເພ່ິນເຊອວາການຕສູກັບຄຣສິຕຽນນນຖກືຕອງແລວ້.      ເຖິງປານນນພຣະເຈາກໍຍັງຮັກເພ່ິນຢູ, 
ພຣະເຈາຊົງເລີ້ມຕນທໍາງານໃນຊີວິດຂອງໂປໂລ ຄືພຣະກະຣຸນາຄຸນ, ຄວາມເຊອ, ແລະຄວາມຮັກໄດຫລັ່ງໄເຂາມາ
ໃນຊີວິດຂອງເພ່ິນ.  ໂປໂລໄດບັນທກຶຄໍາເວາກຽວກັບ  ìໜາເຊອຖîື  ືສັດຊ, ເປັນຕາເຊອ  ຫາຄງທີພົບຢູໃນຈດົໝາຍ
ຂອງຜູລຽງ.   ຄໍາເວາເານອາດຈະຖືກຮບັຮູຢູໃນກຸມຄຣິສຕຽນມາາຍແລວວາເປັນຄວາມຈິງແຫງຄວາມເຊອທໂຕ
ຖຽງບໄດ.  ການເວາວາ ìພຣະຄຣດິໄດລງົມາໃນໂລກເພອຊວຍຄົນບາບî ໄດຮບັຮອງເພ້ີມແລະຈຸດປະສົງໃນການມາ
ຂອງພຣະເຢຊູ.  ໃນຖານະທເປນັຄົນບາບທຊວທສຸດ,   ຄວາມພນບາບຂອງໂປໂລໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖງິຄວາມອົດ  
ກນໄວນານອນັອສັຈັນຂອງພຣະເຈາ-ຖາວາພຣະເຈາຮັກໂປໂລ-ແລະພຣະອົງກຮໍກັແທ-ຈະເປນັຜູໃດພຣະອົງກຮໍກັ.   

ມະນຸດມັກຈະຕງເງອນໄຂເພອຊອກຫາການຮັບຮູ.  ພວກເຮົາຕອງການຮອຍຍມຈາກພແມ,  ຄວາມໃກຊິດ
ຈາກຄູແຕງງານ, ຫຼ ືìເຮັດດີຫລາຍî ຈາກນາຍ.    ດວຍເຫດຜນົແບບດຽວກັນພວກເຮົາຈງພຍາຍາມລອງເຮັດໃຫພຣະ
ເຈາພໍໃຈ ເຫັນດວີາເຮົາເຮັດດີພໍເພອໄດຮັບຄວາມຮັກຈາກພຣະອົງ.  ແຕວາ ພຣະເຈາຊົງຮັກເຮົາກອນທພວກເຮົາຈະ
ເຮັດແນວໃດແນວນງທມີຄຸນຄາ (ໂຣມ 5:8).  ການອະພັຍໂທດບາບຂອງພຣະອົງໄດມາເຖງິຜູທຮັບຮູວາຕົນເອງເປັນ
ຄົນບາບ ແລະຮັບເອົາຄວາມຮັກທພຣະອົງຊົງສເນີຍນເອົາໃຫເຮົາ.   

ຄໍາສັຣເສີນຍົກຍອງຄວາມອັສຈນັຍງໃຫຽຂອງພຣະເຈາເໝືອນກະສດັ.   ພຣະອົງຊົງພຣະຊນົຢູເປັນນິດຫຼືຍງ
ໃຫຍ່ຕລອດການ.  ໃນຖານະທຊົງເປັນອົງນຣິນັ, ບປາກົດໃຫເຫັນດວຍຕາ, ພຣະເຈາຍັງຊົງເປັນຢູເກນີຄວາມສາມາດ 
ຂອງມະນຸດຈະເຂາໃຈໄດ.    ພຣະອົງເປັນພຣະເຈາອົງດຽວທບມີຫຍັງມາປຽບທຽບກບັພຣະອົງໄດ.    ຄວາມຍງໃຫຍ ່
ຂອງພຣະເຈານນຕອງການໆສັຣເສີນຍອງຍສໍືບໆໄປເປັນນດິ.   

   

3. ຈງຕສູເພືອ່ຄວາມຈງິ: 1 ຕີໂມທຽວ 1:18-20 
 ໂປໂລໄດກາວຢໃຫຕີໂມທຽວໄປເວາຕໜາຄຣູສອນປອມໃນເອເຟໂຊດວຍຄວາມຈິງ.  ໂປໂລອາດຈະຄຶດ 
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ວາຕີໂມທຽວຕອງພົບກັບຄວາມລໍາບາກກຽວກັບເຣື່ອງນ, ດງນັ້ນທານຈຶ່ງກະຕຸນຈິດໃຈຂອງຕີໂມທຽວດວຍການເຕືອນ
ໃຈກຽວກັບຄໍາທໍານວາຍທໄດໃຫໄວໃນເມອກອນ.    ຜູນໍາຄຣສິຕະຈັກຄົນອນກຮໍູຈັກພຣະພອນພິເສດຂອງຕີໂມທຽວ.  
ໂປໂລຂຮໍອງຊາຍໜຸມໃຫ ìເຂາສູຮບົໃນສນາມຢາງເຂມແຂງî ຫຼ ືìການເສິກອັນດີ.î ການສູຮົບກັບຄຣສູອນປອມຕອງ
ອາສຍັການຕຽມພອມສເມີແລະຄວາມອົນທົນເໝືອນກັນກັບທະທານຢູໃນສນາມຮົບ.  ຕໂີມທຽວເຂາໄປສູຮົບຝາຍວິນ
ຍານກັບຄຣສູອນປອມຢາງເຂມແຂງໄດປຽບສອງຢາງ;  ນງ, ລາວໄດຮັບຄວາມຮັກຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດ.   ຄວາມເຊອ
ໃນພຣະຄັມພີຂອງຕີໂມທຽວຊວຍໃຫລາວສາໍແດງຕົວເອງເປນັຕົວແທນພຣະເຈາ.    ສອງ, ຕໂີມທຽວມີຄວາມຮູສຶກດ,ີ  
ບມີຫຍັງເຊອງຈາກພຣະເຈາໃນຊີວິດຂອງລາວ.  ອາຈານໜຸມຄົນນຢືນສູບັນຫາຢາງບມີຂຕໍາໜິ.   
 ພວກຄຣູສອນປອມໄດປະຕິເສດສງທໃຫໄດປຽບນ,   ນສິັຍຍກົຍອງຕົນເອງທໍາລາຍຄວາມສາມາດໃນການ
ວາງໃຈໃນພຣະເຈາ.   ການຂາດຄວາມອຸທດິຕົນເປ ັນເຫດໃຫພວກເຂົາໄດຕດັສນິໃຈຮັບການລົງໂທດຈາກພຣະເຈາ.  
ໂປໂລປຽບທຽບຊວີດິຝາຍວນິຍານຂອງພວກເຂົາເໝືອນກັບເຮືອແຕກ.   
 ຕົວທານເອງອາດຈະປະເຊີນໜາກັບຄົນທຕງຄໍາຖາມກຽວກັບຄວາມເຊອຂອງທານ.  ທານຈະຕອບເຂົາຢາງ
ໃດ?  ທານຈະໃຫພວກເຂົາດຶງເອົາທານໄປຈາກພຣະເຈາບ?ໍ ຫືຼ ທານຈະຢືນຢູຢາງໝນຄງົໃນຄວາມເຊອຂອງທານ?  
ແມນຫຍັງຊວຍໃຫທານຕງໝນຄົງຢູເທິງພນຖານຄວາມເຊອຄຣິສຕຽນອັນເຂມແຂງ?  ທານໄດຕຽມຕົວເອງໃນເວລາ
ທທານວາງໃຈເຊອໃນຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈາ ໃຫເປັນເຄອງຕສູກັບການຍົວະເຍາດຶງດູດຂອງມະນຸດບ?ໍ   
  ໂປໂລໄດເວາເຖິງສອງຄົນເພື່ອເປັນຕົວຢາງແກຜູ່ໝົດຫວັງ--ອີເມນາໂຢແລະອາເລັກຊັນໂດ.  ພວກເຮົາກໍບຮູ
ຈັກຄວາມຜິດຂອງພວກເຂົາ.  ແຕໂປໂລກໄໍດ ìມອບພວກເຂົາໄວກັບຊາຕານແລວ.î  ບມີຜູໃດສາມາດນບັຖພືຣະເຈາ 
ແລະຊາຕານພອມກັນ.  ນໝາຍຄວາມວາຄຣິສຕະຈັກຕອງເອົາສອງຄົນນນຍ້າຍອອກຈາກການສາມັກຄທີັມໃນຄຣສິ 
ຕະຈັກ.  ຈດຸໝາຍບແມນລົງໂທດແຕເປນັການສາງພວກເຂົາໃຫກັບຄືນດອີີກ. ຫວງັວາການໄລຄຣູສອນປອມສອງຄົນ
ນອອກຈາກການສາມັກຄທີັມຄຣິສຕຽນອາດຈະດົນໃຈໃຫພວກເຂົາຮັບເອົາຄຸນຄາການໄຖຂອງພຣະຄຣິດ.  ຈງຈໍາໄວ
ວາ ການກະທໍາຄງນແມນຍອນຄໍາສອນຜິດຂອງເຂົາກຽວກັບພຣະຄຣດິ ບແມນກຽວກັບນິສັຍຂອງເຂົາ.    
 

ບດົຮຽນຊວີດິ: 
 ບາງຄົນກຖໍຽງວາບເຄີຍມີຄໍາວາ ìຄວາມຈິງແບບເດັດຂາດ î ປາກດົຢູ.   ນໝາຍເຖິງວາບມີຄວາມຈິງທຖືວາ
ເປັນຈິງຕລອດ ບປຽນຄວາມໝາຍໄປຕາມການເວລາ.  ຄວາມຄິດນຜິດຕແຜນການຂອງຂາວປະເສີດ--ວາພຣະຄຣດິ
ໄດມາເພອຊວຍຄົນບາບໃຫພນ.  ຄວາມຈິງອັນນເປນັຈິງຢູຕລອດ. 

ແມນຫຍັງທທານຮຽນໃນບົດນຈະຊວຍໃຫທານສາງຄວາມເຊອຢູໃນຄວາມຈິງຂອງຂາວປະເສີດ? 
· ໃຫລະວັງຕຄົນ, ຄວາມຄິດ, ຫຼເືຫດການທຈະເຮັດໃຫທານຫລົງອອກຈາກຄວາມຈິງທເປນັໃຈກາງຂອງພຣະ

ຄຸນຂອງພຣະຄຣດິທຊວຍໃຫພນບາບ.  
· ພຣະຄັມພີໄດກາວເຖິງພນຖານຄວາມຈິງຂອງຂາວປະເສີດ.   
· ຄວາມຜິດໃນຫລັກຄວາມເຊອ, ບເຊອວາຂາວປະເສີດເປັນຄວາມຈິງນນເປັນອນັຕລາຍຕຜູທເຊອແລະຄຣສິ 

ຕະຈັກ.  ໂປໂລຈຶງ່ສອນໃຫຕີໂມທຽວທາໍການຕສູກັບຜູສາງຫລັກການຂອງຄວາມຕົວະ. 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS 
 



1 
 

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

ວນັອາທດິທ ີ10 ກຸມພາ 2013 (2-10-2013) 

 

ຄຸນສມົບັດຂອງຜູນໍາ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ:   1 ຕີໂມທຽວ 3:1-15 
 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິ  
       ບົດຮຽນນສາມາດຊວຍຮັບຮອງຜູນາໍຄຣິສຕະຈັກແລະໃຫພວກເຂົາກັບຕົວທານມີສວນຮັບຜິດຊອບຊອຍກັນໃຫ
ຖືກຕາມມາຕຖານຂອງພຣະເຈາ. 
 

ເປົາ້ໝາຍຂອງບດົຮຽນ 
       ບດົຮຽນນີ້ແມນກຽວກັບສງທຄຣສິຕະຈັກຕອງການຢາກໄດຈາກຜູນໍາແລະພຣະເຈາຕອງການຢາກໄດຈາກຄຣສິ 
ຕະຈັກຂອງພຣະອົງ 
 

ຄວາມສໍາຄນັຂອງບດົຮຽນ 
 ຄຣສິຕະຈກັຕອງການຜູນໍາທຮກັພຣະເຈາ.  ການຮຽນນຈະໃຫໂອກາດແກສະມາຊິກໃນຄຣສິຕະຈກັຮັບຮອງ 
ຄຸນສົມບັດຕາມແບບຢາງພຣະເຈາໃນຜູນໍາຂອງພວກເຂົາ   ແລະບົດຮຽນນຈະເປັນເຄອງວັດແທກແກສະມາຊິກເພອ 
ເອົາໄປໃຊສົງ່ເສມີບນັດາຜູນໍາແລະຕົວເຂົາເຈົ້າເອງ. 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 

 ນາງລິລາເວາກັບເພອນຂອງລາວວາ, ìອາທິດໜາຄຣສິຕະຈັກເຮົາຈະເລອືກເອົາຄະນະຜູບວົຣະບັດ.  ສດິຍາ
ພິບານບອກວາມັນເປນັໜາທຮບັໃຊອັນສາໍຄນັ ແລະພວກເຮົາຄວນເລືອກເອົາຄົນທເໝາະສົມ.   ແຕຂອຍກບໍຮູຈັກຈະ
ເລືອກຄົນແບບໃດ.î      ນາງຣອນດາກໍເລຍີເຕືອນລິລາວາພຣະຄັມພີໄດບອກຢາງແຈມແຈງກຽວກັບຄຸນສົມບດັອັນດີ
ຂອງຜູນໍາຄຣສິຕະຈກັ ພອມທັງການເປັນຜູບວົຣະບັດ.  ìໃຫອານຂພຣະຄັມເຫຼານນແລວອອນວອນອະທິຖານໃຫພຣະ
ເຈານໍາພາໃນການຕັດສນິໃຈ.î      ເວລາຮຽນບົດຮຽນນໃຫຊອກຫາຂມູນທຈະຊວຍຮັບຮອງຜູນາໍໃນຄຣສິຕະຈກັຂອງ    
ທານ.    ໃຫສົນໃຈນາໍພນຖານຂອງການເປັນຜູນາໍທຖືກເນນໜກັໃນບດົຮຽນນເພອຊອຍໃນການໜູນໃຈໃຫພວກຜູນໍາ
ແລະທານເອງຮັບຜິດຊອບນໍາກັນ 
 

1. ບມໃີຜຕໄິດ:   1 ຕີໂມທຽວ 3:1-7 
 ໂປໂລກາວເຖິງຄຸນສົມບັດຂອງຜູນໍາສອງກຸມໃນ 1 ຕມທ 3, ທານໄດຊແຈງຄໍານວາເປັນຄໍາເວາທໜາເຊອຖື
ໄດທຄຣິສຕະຈກັຄວນໄວວາງໃຈ.  ຜູນໍາຄົນທໍາອິດທີເ່ວົ້າເຖິງແມນຜູດູແລ, ຫຼືຜູປົກຄອງ, ຫືຼສິດຍາພິບານ.  ໝາຍເຖິງ
ຜູຊນໍາແລະຜູເບງແຍງການບໍຣິຫານທວໄປຂອງຄຣສິຕະຈັກ.  ໂປໂລຊົມເຊີຍຜູທໄຝຝັນຢາກໄດຕໍາແໜງນ, ທານເຫັນ
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ດີນໍາໃນການຢາກຮັບໃຊດວຍຈິດໃຈອັນກວາງຂວາງ.  ໂປໂລເຫັນວາວຽກງານນມີຄຸນຄາສູງສງສມົຄວນຈະເປັນຂອງ
ຄົນທມີຄຸນສມົບັດທເໝາະສົມ.  ທານໄດຂຽນລາຍການຄຸນສມົບັດຢາງຄົບຖວນທຜູດູແລຄວນຈະມ.ີ  ຄໍາວາບມີໃຜຕິ
ໄດນນໝາຍເຖິງຊສຽງອັນດີໄດມາດວຍການປະຕິບດັທຖືກຕອງ ປະກອບດວຍລັກສະນະຕາງໆ  ອະທິບາຍເພີ້ມກຽວ
ກັບຄົນນນ.   
 ຜູດແູລນນຄວນເປນັ  ìຜົວຂອງຍິງຄົນດຽວî    ຜູນໍາຂອງຄຣິສຕະຈັກຄວນອຸທິດຕົນແຕງງານກັບຍິງຄົນດຽວ, 
ໃຊຊີວິດທມີຄວາມສັດຊື່ແລະມີສິລທັມຢູໃນເຮືອນກໍຖືວາເປັນໜາເຊອຖືໃນຄວາມສດັຊືຢູ່ບອນອນ.  ຜູທີ່ ìຮູຈັກບັງຄັບ
ຕົນ, ມີສະຕອິັນດີî ນນ ແມ່ນມີຄວາມຄິດຮອບຄອບແຈມແຈງແລະຮູຈກັຄວາມຈໍາກດັຂອງຕົນເອງ.  ຜູດູແລຄວນຝຶກ
ການຕັດສນິໃຈອນັຖືກຕອງ ເປັນໜານັບຖ ືມີນິສຍັສະແດງຕົນທສັງຄົມຮັບຮູວາດ.ີ  ໂປໂລຍັງແນະນໍາຜູນໍາໃຫເປັນຄົນ
ມີໃຈສັດທາ ເຫລອມໃສໃນການຮັບແຂກອກີ.  ຄຣສິຕຽນຫລາຍຄນົໄດອອກເດີນທາງໄປຮັບໃຊຢູຫຼາຍບອນທໄກບານ
ຂອງຕົນ ເມ່ືອທຄຣິສຕຽນຄົນອນໃຫທພັກເຊົາ ກໍເປັນການສົ່ງເສີມໃຫການຮັບໃຊດຂີນ.  
 ຄຸນສົມບັດຕາງໆຂອງຜູນໍານນໃຊໄດກັບຜູທ້ເຊອທຸກໆຄົນ.    ໃຫສັງເກດເບງຄຸນສົມບັດທເໝືອນກັນສໍາລັບ
ຄຣສິຕຽນທຸກໆຄົນທີຢູ່ໃນ ຕໂີຕ 2:2-7ກ.  ວຽກຂອງ ìຄຣູທມີຄວາມສາມາດî ນນເວາໂດຍເຈາະຈົງໃສຜູຮັບໃຊຫຼືສິດ
ຍາພິບານ ຊຶ່ງຄວນມີຄວາມຊາໍນານສອງຢາງນີ;້ ນງ, ຜູຮັບໃຊຄວນມີຄວາມຮູໃນການທໍາງານແລະເຂາໃຈພຣະຄັມພີ. 
ສອງ, ຜູຮບັໃຊຄວນມີຄວາມສາມາດໃນການສສານເພອຂຍາຍຄວາມຈິງຂອງຂາວປະເສີດອອກໄປ.  ໂປໂລໄດເວາ
ເຖິງຄນຸຄາບດີທຄວນຫລີກ,  ທານຫາມຜູທ  ìຕິດເຫຼາແວງî  ຣດິຂອງເຫຼາທໍາໃຫປະສາດຂອງຄົນນນບທຽງແລະຂາດ
ຄວາມສາມາດໃນການກະທໍາທີ່ດທີສຸດ.  ຄນົຫຍາບຊາສາໂຫດບໍ່ສາມາດເປນັຜູນາໍທດໄີດ.    ຄົນອ່ືນຈະເຮັດນໍາບໄດ
ເມອຖືກບັງຄບັໃຫເຮັດ.    ແຕຕົງກັນຂາມ:   ຄົນອອນນອມສພຸາບຫືຼໃຈດີເໝາະສົມທຈະເປັນຜູນາໍຄຣສິຕະຈັກຫລາຍ    
ກວາ.  ໂປໂລຫາມເລືອກເອົາຜູທມີຈິດໃຈຈອງຫອງຫືຼມັກຜິດຄົນ, ຜູທມັກຜິດຄົນມີແຕສາງຄວາມແຕກແຍກແທນທຈະ
ຕຸມຕອມຄົນເຂາຫາກນັ ທີຜູ່ນາໍສົມຄວນກະທໍາ.   
 ໂປໂລຍັງຕໍາໜຜິູມີຄວາມໂລບມາກທບໍ່ມໃີຈກວ້າງຂວາງ.  ຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈາແມ່ນໃຫພວກ
ເຮົາຮັບໃຊດ້້ວຍການເປນັຕົວຢາງເຣື່ອງໃຈກວາງຂວາງ.  ອີກອັນນງ, ຜູດູແລຕອງເຮັດກບັເງນິຄໍາຂອງຄຣສິຕະຈັກຢາ່ງ 
ຖືກຕອ້ງ ຊງອາສັຍການຕັດສິນໃຈອັນປະກອບດວຍຄວາມຮັບຜດິຊອບທາງການເງນິ.   ຜູດແູລຕອງບຣໍຫິານຄອບຄົວ 
ຂອງຕົນຢາງໝນໃຈ, ການນໍາພາຊີວິດຄອບຄົວທີ່ເຕບີໃຫຽຄຄືວາມສາມາດລຽງລູກໃຫຢູໃນ ìໂອວາດ.î  ພແມທດີຈະ 
ບບັງຄັບຄອບຄົວດວຍການໃຊອໍານາດ,    ພວກເຂົາຄວນຈະໄດຮບັຄວາມນັບຖຈືາກລກູດວຍການສາໍແດງຄວາມຮັກ
ແລະຄວາມສເມີຕົນ້ສເມີປາຍ.  ໂປໂລຖາມວາຜູທບຮູຈັກຄອບຄອງເຮືອນຂອງຕົນຈະດູແລຄຣສິຕະຈັກໄດຢາງໃດ?  
 ຜູດແູລບຄວນເປັນຜູເຊອໃໝໆ, ຄວາມເຊອທເຕບີໂຕແລະມີປະສົບການໃນຊີວິດຢູຄຣິສຕະຈກັຈະເອົາມາໃຊ
ໃນການນໍາພາໄດດ.ີ   ຄົນເຊອໃໝອາດຈະກາຍເປັນຄົນອວດຕົວຂນດວຍຄວາມຈອງຫອງ ແລວກໍຈະຖືກໂທດເໝອືນ
ຢາງພຍາມານ, ອາດຈະໝາຍຄວາມວາຜູອວດຕົວຈອງຫອງໄດຮັບໂທດແບບດຽວກັນກັບພຍາມານ.  ສດຸທາຍສິດຍາ
ພິບານຕອງເປັນຜູທີ່ຄນົພາຍນອກນັບຖື,   ການປະພຶດຕົວຂອງຜູດູແລຈະປາກດົໃນສາຍຕາຂອງຜູທບເຊອໃນສັງຄົມ.  
ຊວີດິຂອງການເປັນຜູນໍາ ກໍເປັນພະຍານໃຫແກຜູທຍັງບໄດເຂາມາໃນຄຣິສຕະຈກັເທອ,  ທາທກີິຣິຍາຊວ ທຂັດຂວາງ  
ຂາວປະເສີດບເປັນທຮັບຮອງເອົາໄດ.  
 ບມີຜູນໍາຄຣສິຕະຈກັທສົມບູນແບບທີ່ມີຢູ, ສດິຍາພິບານແລະຜູທມີຄວາມຮັບຜດິຊອບໃນຄຣິສຕະຈັກຄວນມີ
ຄຸນສົມບັດທດີ ພວກເຂົາຄວນໄດຮັບການຮັບຮອງເຫັນດີຈາກສະມາຊິກໃນຄຣສິຕະຈັກ.  ຄວາມອຸປຖັມອຸມຊູຂອງບັນ 
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ດາສະມາຊິກຈະເປັນແຮງຈູງໃຈພວກເຂົາໃຫຕັງ້ໝນຄົງຢູ່ໃນຄວາມຈິງສມົກັບການຖືກຮຽກເອນ.   ບາງຄຣສິຕະຈກັກໍ 
ຈັດໃຫມີວັນທິດນງຍອງຍໍການທໍາງານຂອງສິດຍາພິບານ.   ບາງບອນກໍໃຫຂອງຂວນັຄົນງານຂອງຄຣິສຕະຈກັໃນວນັ
ຄົບຮອບການເລີ້ມຕນທໍາງານຂອງເຂົາເຈົາ້.  
 

2. ສົມຄວນໄດຮ້ບັການນບັຖ:ື  1 ຕີໂມທຽວ 3:8-13 
 ໂປໂລໄດກາວເຖິງຄຸນສົມບດັຂອງຜູບວົຣະບັດຮອງລົງຈາກຜູດູແລ.    ຜູບົວຣະບັດເປັນຜູໃຫຄວາມດູແລໃນ
ຄຣສິຕະຈກັ, ຄຸນສົມບັດຫລາຍຢາງຂອງຜູດແູລກມີໍຢູນໍາກັນກບັຜູບົວຣະບັດຄືກັນ.   ຄຸນຄາໃນການນໍາພາກຄໍຊືີວິດທີ່ 
ìສົມຄວນຮັບການນັບຖືî ຊຶ່ງໄດມາຈາກນສິັຍທີ່ເປັນແບບຢ່າງໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ.   
 ຄຸນສົມບັດທີ່ດສີາມຢາງໄດ້ແກ່: ນງ, ìບເປັນຄົນໜ້າໄຫວ້ຫຼັງຫລອກî ໝາຍເຖິງການເປັນຄົນທເຊອໃຈໄດ ມີ
ຄວາມຈິງໃຈ.   ສອງ, ìບເປັນຄົນດມເຫຼາແວງເກີນສວນî ເວາເຖິງການເປນັທາດຂອງເາ ມີອາການຕິດເາ.   ສາມ, 
ìບເປັນຄົນເຫນັແກເງິນî ເຕືອນຜູບົວຣະບັດບໃຫ້ມີຄວາມໂລບມາກໃນວດັຖຸສງຂອງໃນໂລກ.   ຜູບົວຣະບັດຕອງເປັນ
ຄົນທສໍາແດງໃຫເຫັນຄວາມເລິກຝາຍວນິຍານ ເຊນເຊອຢາງເຂມແຂງໃນເຣ່ືອງ ìຄວາມເລິກຂອງຄວາມເຊອ.î  ຜູບົວ 
ຣະບັດທມີຄວາມເໝາະສົມຕອງຢືນໝນໃນຄາໍສອນຂອງຄຣສິຕຽນທເຄຍີເປນັຄວາມເລິກລັບ   ແຕດຽວນໄດຖ້ກືເປີດ
ເຜີຍແລ້ວໃນພຣະຄຣດິ.    ຜູບົວຣະບັດທ ìມີສະຕອິັນດີî  ຮັບເອົາຄວາມຈິງຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະຄຣດິເປັນພນ 
ຖານໃນຊີວິດແລະຕິດຕາມພຣະອົງດວຍຄວາມໝນໃຈ. 
 ຜູບວົຣະບັດ ìຕອງຖກືທດົສອບî ກ່ອນຮບັໜາທທໍາງານ.  ດວຍການສັງເກດຈາກຄຣິສຕະຈກັຢາງແນບນຽນ, 
ຄຣສິຕະຈກັຈະກວດກາຜູທຈະຖືກເລືອກນັ້ນໃຫເຫັນວາຖາພວກເຂາົຍຶດໝນພນຖານໃນພຣະຄັມພີ ຄວນຈະໃຫແຕຜູ
ທບມີຂຕຕິຽນເຂາຮັບໃຊໃນຕາໍແໜງຜູບົວຣະບັດ.  ໂປໂລຍັງບອກວາພວກພັລຍາກໍຄວນເປັນ ìຄນົໜານັບຖືî ເໝືອນ
ກັນ.    ພັລຍາໃນທນອາດໝາຍເຖິງພັລຍາຂອງຜູບົວຣະບັດທີ່ອູມຊູພວກສາມີໃນການຮັບໃຊ.   ຄໍາເວາແປອອກເປັນ 
ìພວກຜູຍິງî ບາງຄັ້ງກເໍຊອກັນວາໄດກາວເຖິງຜູບົວຣະບັດທເປັນຜູຍິງ ືຜູຊວຍທເປັນຜູຍິງ.  ຈະເປັນໃນລັກສະນະໃດ 
ກໍຕາມ ພວກເຂົາກຄໍວນມີຄຸນຄາຢູໃນພນຖານອັນດຽວກັນກັບຜູຊາຍ.  ພວກຜູຍິງເານບຄວນເປັນຄົນໃສຮາຍປາຍສີ
ທເວາແຕຄວາມຊວໃສຜູອນ.    ພວກເຂົາຄວນມີຊີວິດທຮູຈັກບັງຄັບຕົນໂດຍບໃຫຄວາມດຶງດູດຈາກທາງນອກຊັກຈູງ
ພວກເຂົາໃຫ ົງທາງໄປ.  ຄຣສິຕະຈກັຕອງການຜູທເປັນຄົນສດັຊໃນສງທັງປວງແລະເຮັດສງທຕົນເອງໄດ ້ຕງໃຈໄວ. 
 ໂປໂລໄດເ້ວາເຖິງຄຸນສົມບດັທວໄປຂອງຜູບວົຣະບັດ ພວກເຂາົຄວນປະຕິບັດຕົນຢາງສັດຊໃນຄວາມຮັບຜດິ 
ຊອບຕຄອບຄົວເໝືອນກັນກັບສິດຍາພິບານ.     ໂປໂລໄດໜູ້ນໃຈຜູບົວຣະບັດທີ່ ìດໍາເນີນໜາທໄດດ,ີî  ພວກເຂົາສາ 
ມາດທວງເອາົຄໍາສັນຍາສອງຢາງນີ:້   ນງ, ຜູທກະທໍາໜາທ   ìບົວຣະບັດໄດດນີນກໄໍດຮັບກຽດ,î  ໝາຍຄວາມວາຮັບ
ກຽດຝາຍວນິຍານໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈາ ຫືຼອາດຈະໝາຍເຖິງການມີຊສຽງດີໃນຄຣສິຕະຈກັທກາຍເປັນການ 
ຈູງໃຈໄປໃນທາງດ.ີ ສອງ, ການຮບັໃຊ້ຂອງຜູບົວຣະບັດທີ່ດີນນ ìມີຄວາມກາຫານດໃີນຄວາມເຊອ.î  ຮັບໃຊຢາງສັດຊ
ພາໃຫເກີດຜົນດ້ວຍຄວາມກາຫານເພອຕິດຕາມພຣະຄຣິດຢາງບທຖອຍ,    ການເປນັພະຍານດ້ວຍຄວາມໝນໃຈຈະ   
ຊວຍຂຍາຍຂາວປະເສີດຂອງພຣະເຈາ.   
 ທານຣາຟໄດຮັບໃບຍອງຍຈໍາກຄຣສິຕະຈັກຂອງລາວໃນເວລາຄບົຮົບ 50 ປໃີນການຖກືແຕ່ງຕັ້ງເປນັຜູບວົຣະ
ບັດ.  ເວລາສດິຍາພິບານແນະນໍາທານຣາຟ,  ລາວເວາວາ ìຜູຖືກສເນເີລືອກຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູບົວຣະບັດຖາມຂາພະເຈາສີ ່ 
ຫາປີຜານມາ ເພ່ືອໃຫຂ້າພະເຈົາ້ອະທິບາຍເຖິງຄຸນສົມບດັຂອງຜູບົວຣະບັດຕາມພຣະຄັມພີ.  ຂາພະເຈາພຍາຍາມອະ 
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 ທິບາຍຢາງດທີສຸດ,   ແລວໄດບອກລາວວາຖາລາວຢາກເຫັນຄຸນສົມບັດທກໍາລັງປະຕິບດັຢູດຽວນໃຫເບງ ຣາຟ.î  ຜູ 
ບົວຣະບັດທດນີໍາພຣະພອນມາສູຄຣິສຕະຈັກ. 
  

3. ແລະບພຽງແຕເປນັຜູນໍາເທົາ່ນັ້ນ:  1 ຕີໂມທຽວ 3:14-15 
 ໂປໂລອະທິບາຍຈຸດປະສົງຈົດໝາຍຂອງທານໃຫຕີໂມທຽວຟັງ:   ພຣະເຈາມີຄວາມຫວງັອັນສູງໃນຜູເຊອທຸກ
ຄົນ.  ໂປໂລຂຽນເຕືອນຕີໂມທຽວໃນສງທທານໄດບອກຕໂີມທຽວແຕ່ກອນນັນ້.    ການຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນນນ  
ຊວຍເນນຜູອານໃຫເຫັນອໍານາດຂອງຕີໂມທຽວໃນການສອນ.  ໂປໂລກໍຫວງັວາຈະມາຢຽມຢາມເອເຟໂຊໃນໄວໆ ນີ.້  
ຖາໂປໂລຫາກຊັກຊາ ທານກຕໍອງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຂອງທານຖກືປະຕິບດັຕໄປ.  ທານຂຽນໄວເພອພວກເຂົາ ìຈະຮູ
ວາຄວນປະຕິບດັຢາງໃດ.î  ໂປໂລເປັນຫວງການປະພຶດຂອງຄຣສິຕຽນ, ຄວາມຄາດໝາຍບາງຢາງຈະຊວຍຊແຈງໃຫ 
ຜູທຢູໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈາປະຕບິັດຢ່າງຖືກຕອງ, ໂປໂລຖືວາຄຣສິຕະຈັກເປັນເໝືອນຄອບຄົວ.   

ເປັນຫຍັງຂແນະນໍານຈຶ່ງສໍາຄັນ?  ໃນລະຍະນຄຣິສຕະຈັກຍັງນອຍຢູ, ການໃຊຊີວິດທຖືກຕອງຂອງຜູເຊອຈຶ່ງ
ເປັນສງສາໍຄນັ, ໃນສມັຍນກເໍໝືອນກັນ.  ການປະພຶດຂອງຄຣສິຕຽນດຽວນເປນັພນຖານສໍາລັບຄຣສິຕະຈັກໃນອະນາ
ຄົດ.   ການໃຊຊີວິດອັນຖືກຕອງ, ໂດຍສະເພາະແມນຕດິຕາມຫລັກຄວາມເຊອອັນຖືກຕອງຈະເຮັດໃຫການຂັບເຄື່ອນ 
ມີຄວາມໝນຄງົ.  ອະນາຄດົຂອງຄົນລຸ້ນໃໝຈະຂນຢູກັບການຕຽມທາງຂອງພວກເຮົາເພື່ອເຂົາເຈົ້າ.   

ແຮງຈງູໃຈອັນນງໃນການປະພຶດຢ່າງຖືກຕອງຂອງຄຣສິຕຽນ   ແມນພວກເຮົາເປັນຂອງພຣະຄຣດິຜູຊົງພຣະ 
ຊນົຢູ; ພຣະອົງຊົງມີຊີວິດຢູ ດງນນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງກເໍໝືອນກັນ.  ຄຣິສຕະຈັກບແມນຕຶກ; ແຕເປນັກຸມຄົນທ
ເປັນຕົວແທນພຣະເຈາຜູຊົງພຣະຊົນຢູ ທເຕັມໄປດວຍຄວາມຕນເຕນມີຊີວິດຊີວາຢາງເຂມແຂງ.   

ໂປໂລຍັງໄດ້ອະທບິາຍວາຄຣິສຕະຈກັເປັນ  ìເສົາແລະຮາກເຫງົ້າແຫງຄວາມຈິງ,î ຊຶ່ງໃຊຮູບພາບລກັສະນະ
ຂອງຕຶກເພອໃຫເຫັນຄຣິສຕະຈັກເປັນບອນຄຊູຄວາມຈິງຂອງພຣະຄຣດິທເຕມັໄປດວຍຣດິອໍານາດ.    ຄຣສິຕະຈັກ
ເປັນຜູຍຶດຖວືຽກງານຂອງພຣະເຈາຜູຊົງພຣະຊນົຢູໃນໂລກນໃຫໝນຄົງຈາກລຸ້ນນີ້ໄປສູ່ລຸ້ນຕໄປ. 
 

ບດົຮຽນຊວີດິ: 
 ຄຣສິຕະຈກັມີຄວາມຄາດຫວງັຈາກຜູນ້ໍາຕາມພຣະຄັມພີ ແລະຈາກຄຣິສຕຽນທັງໝດົ.    ຄຣສິຕຽນທຸກໆຄົນ
ຄວນມີຄວາມດໃີຈທມີສວນຮັບຜດິຊອບນໍາກັນ.  ຕາບໃດຕົວທານເຮັດຕາມພນຖານຂອງພຣະເຈາ ຄຣສິຕະຈັກກຈໍະ
ດີຂນ. 
 ມີຜົນສະທອນອັນໃດແດຈາກບົດຮຽນນທສາມາດຊວຍໃຫ້ທານຮັບຜິດຊອບຢູໃນພນຖານຂອງພຣະເຈາ? 

· ຄຣິສຕຽນທສັດຊື່ຈະສແວງຫາທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈາພໍພຣະທັຍເໜືອທຸກສງ.     ແຕຄົນຈະເຮັດໄດດີເວລາ
ພວກເຂົາໄດຮັບການຮັບຮອງແລະອຸມຊຈູາກຄນົອນທມີຄວາມຜູກພັນກັນ, ໃຊ້ໄດ້ກບັພວກຜູນໍາເໝືອນກັນ.   

· ບາງຄຣສິຕະຈັກກຕໍງກົດລະບຽບຂນເພ່ືອໃຫມີການກວດກາຜູນໍາ     ຊງເຮັດໃຫມີການປະຊມຸສົນທະນາກັນ 
ເປັນປະຈໍາ. 

· ຜູເຊອທຸກຄົນຕອງໄດ້ໃຫ້ການຕໍ່ພຣະເຈາຕາມການປະພຶດຂອງຕົນ, ພຣະເຈາຊົງໄດຕງມາຕຖານໄວໃຫຄຣິສ
ຕຽນທຸກຄົນ.   

ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບບັຕສິສມັພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

ວນັອາທດິທ ີ17 ກຸມພາ 2013 (2-17-2013) 

 

ການປະຕິບດັຢາງເຊືອ່ຖພືຣະເຈາ  
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ:     1 ຕີໂມທຽວ 4:7-10; ຕີໂຕ 3:1-9  
 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິ  
       ບົດຮຽນນສາມາດຊວຍທານໃຊຊີວິດການເປັນຢູຢ່າງເຊ່ືອຖພືຣະເຈາ 
 

ເປົາ້ໝາຍຂອງບດົຮຽນ 
       ບດົຮຽນນີ້ແມນກຽວກັບການມີວິນັຍແລະຕາມພນຖານການເຊ່ືອຖພືຣະເຈາ 
 

ຄວາມສໍາຄນັຂອງບດົຮຽນ 
 ໃນສງັຄົມຂອງເຮົາມີການເອົາໃຈໃສ່ແຕດານສຸຂພາບດແີລະຄວາມແຂງແຮງຂອງຮາງກາຍ, ແຕຄວາມແຂງ
ແຮງທາງສຂຸພາບຝາຍວນິຍານຍງສາໍຄນັກວາ.   ບດົຮຽນນສາໍຄນັເພາະວາການຝຶກແອບໃນການເຊ່ືອຖືພຣະເຈານນ
ຍົກເວນບໄດສໍາລບັຜູທເຊອ.  ຄວາມເຊອແລະການປະພຶດຈະແຍກຈາກກັນບໄດ.   
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 ທານແພທຣິກ ມາຮອດບອນຫັດກາຍບໍຣິຫານທຸກໆວັນເວລາ 6:30 ຕອນເຊາ ເພອຍາງຢູເທິງເຄອງຈັກຍາງ.  
ຜູຮວມງານຄົນນງເວາວາ, ìການຝຶກແອບຂອງເຈາເປັນແນວໃດ?  ເຈາໄປຮອດບອນນນທຸກໆເຊາເໝືອນກັບໂມງທໍາ
ງານ.î  ເພທຣິກຕອບວາ, ìຫລັງຈາກເປນັຫົວໃຈວາຍ, ທານໝໍກແໍນະນໍາໃຫຂອຍຮູຈັກກຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການ
ຝຶກຮາງກາຍຢາງສມສເມ.ີ  ຂອຍເຮັດຢາງນບແມນເພາະຂອຍມັກ ແຕຂອຍຕອງການມີຮາງກາຍທມີສຸຂພາບດ.ີî 
 ໃນບົດຮຽນນທານຈະຄນພົບວິທີຊວຍໃຫມີຄວາມເປັນຢູຢ່າງເຊື່ອຖືພຣະເຈາ.   ການປະພຶດອັນດີຂອງຄຣິສ 
ຕຽນກອໍອກມາຈາກຄວາມເຊອແບບຄຣສິຕຽນ.  ການເປັນຢູທເຊື່ອຖືພຣະເຈາໄດມາຈາກຄວາມຕງໃຈແນ້ວແນອຸທິດ
ຕົນກັບຄວາມຈິງໃນພຣະຄຣິດຢູຕໄປບຢຸດຢງ. 
 

1. ກາໍໄລຂອງການເຊືອ່ຖພືຣະເຈົາ້:   1 ຕີໂມທຽວ 4:7-10 
 ການສອນປອມທເມືອງເອເຟໂຊໄດ້ເພ້ີມຂນກຽວກັບ ìນິຍາຍປະໂລມໂລກî ໄດຖກືປະຕເິສດຈາກຕີໂມທຽວ
ເພາະວາມັນບມີຄຸນຄາທາງວນິຍານ.  ນິຍາຍປະໂລມໂລກໝາຍຄວາມວາເປນັເຣື່ອງ ìພວກຜູຍິງເຖາເຄີຍເລາໃຫຟັງ.î  
ກໍເໝອືນກັນກັບການສອນປອມປະກອບເຣື່ອງທບສາໍຄນັເລາຕກັນມາ ພອກກບັການສົນທະນາທບມີແກນສານ.  ໂປ
ໂລຊຸກຍູໃຫຕໂີມທຽວອົບຮມົໃນ ìຂຄວາມແຫງຄວາມເຊອî (1 ຕມທ 4:6)  ແລະ ັກຄໍາສອນອັນດີທນໍາໄປເຖິງການ 
ເຊື່ອຖືພຣະເຈາ.  ການອົບຮົມນຈະຕສູກັບ ìຄວາມໄຮປໂຍດຂອງນິຍາຍປະໂລມໂລກî  ແລະນໍາຜົນໄປເຖິງຈດຸໝາຍ
ຂອງຊວີດິຄຣສິຕຽນ--ໃນການເຊ່ືອຖພືຣະເຈາ.  ການປະພຶດຂອງຜູທຮັກພຣະເຈາຈະເປີດໃຫເຫັນການຖວາຍຕົນເອງ
ທັງໝົດໃຫພຣະເຈາ.  ໂປໂລປຽບທຽບການຝຶກຮາງກາຍກັບການຝຶກຝາຍວິນຍານ.  ທານໄດເວາເຖິງກໍາໄລຝາຍຮາງ
ກາຍອນັມີຂອບເຂດຈໍາກັດ ເຖິງແມນການຝຶກຮາງກາຍນນດແີຕຮາງກາຍກມໍີຊີວິດທີສ່ນ.  ການຝຶກຝາຍວນິຍານທນໍາ
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ເຖິງຜົນໃນການເຊື່ອຖືພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງໄດ້ກໍາໄລທງັ ìຊວີດິປັດຈບຸັນຢູໃນໂລກນî ແລະ  ìຊີວິດຫລງັຈາກໂລກນî   ືຊວນ ິ
ຣນັດອນ.  ຂຄວາມນກສໍັດຈິງແລະສົມຄວນທຸກຄົນຈະຮັບເອາົໄວ.   
 ໂປໂລອະທບິາຍການຝ ຶກແອບຂອງການເຊ່ືອຖພືຣະເຈານນເປັນ  ìການໜັກໜວງແລະອົດສາສູ,î  ການຝຶກ    
ຝາຍວນິຍານຈະບມີການສນສດຸສໍາລັບຄົນທເຊອໃນພຣະອົງ.    ຊວີດິທຖວາຍຕນົໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງແລະການ
ປະຕິບດັຕອງອາສຍັຄວາມເອົາໃຈໃສດ່ໍາເນີນຕໄປຢາງບຢຸດຢງ.  ການກະຕຸນຈິດໃຈຕໍ່ຄວາມລໍາບາກນແມ່ນຂນຢູກັບ 
ìຄວາມຫວງັຂອງຜູເຊອໃນພຣະເຈາຜູຊົງພຣະຊົນຢູ.î  ຄວາມຫວັງມີຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່າຄິດວາຢາກໄດເທານນ; 
ມັນຕອງມີຄວາມແນໃຈໃນສງທພຣະເຈາປະທານໃຫທັງໃນເວລານແລະຕລອດໄປເປັນນດິ.  ພນຖານອັນນແມນຕ້ອງ 
ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະລັກສະນະອນັນິຣັນຂອງພຣະເຈາຜູຊົງຣິດທານນຸພາບສູງສດຸ.   
 ໃນຖານະທີ່ເປນັ ìຜູຊົງໂຜດໃຫພນຂອງຄົນທັງປວງî   ພຣະເຈາຊົງປະທານຄວາມຫວັງໃຫໝົດທກຸຄົນ.  ໂປ
ໂລຮັບຮອງປໂຍກນວາເປັນປໂຍດສໍາລັບ ìຄົນທເຊອໃນພຣະອົງ.î  ໝາຍຄວາມວາພຣະເຈາຊົງໂຜດທຸກໆຄົນບໍ?  ບ, 
ພຣະອົງຢາກໃຫໝົດທຸກຄົນໄດ້ຮບັການຊວຍໃຫລອດພນຈາກຄວາມບາບ. ເຖງິແມ່ນຄວາມພ້ົນມີໄວໃຫສໍາລບັທກຸໆ
ຄົນ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຊວຍໄດແຕຜູທວາງໃຈເຊອແລະຖວາຍຕົນໃຫພຣະອົງເທານນ. 
 ຫຼັງຈາກກິນເບຽບໍານານຈາກທະຫານ,   ຄອບຄົວຂອງມາກໄດຍາຍມາຢູໃກຄຣິສຕະຈກັທຂາພະເຈາຮັບໃຊ
ແລະລາວເລີມ້ເຂາມາຮວມນະມັສການນໍາ.  ແລວມາກກໄໍດຖວາຍຕົນເອງໃຫພຣະຄຣດິ ຫັຼງຈາກຮັບບັບຕສິະມາໄດ
ຫົກເດືອນແລວ ມາກໄດເຊີນຂາພະເຈາໄປກິນເຂົ້າທຽງນໍາແລະເວາວາ, ìອາຈານ! ເຣື່ອງເປັນຄຣສິຕຽນນຍາກາຍ!î 
ຂາພະເຈາເລຍີຖາມວາ, ìໝາຍຄວາມວາແນວໃດ?î ລາວເວາຢາງເຊອໃຈຂາພະເຈາວາ, ìມັນເປັນສງົຄາມ,  ບາງມ  
ຂານ້ອຍຄຶດວາຈະບໄຫວພຸນແະ.î  ທານຮູສຶກເໝືອນມາກບ? ລາວພົບວາ ìເຣື່ອງເປນັຄຣສິຕຽນî ຕອງໄດອ້ົດທົນສູ   
ເພອປັບຄວາມໝນຄົງໃຫ້ຢູໃນທິດທາງໃໝຂອງພຣະຄຣດິທຕຕານກບັການໃຊຊີວິດເກາຂອງລາວ.  ຜູທເຊອຈະເຂາ 
ໄປສູໃ່ນສນາມຮບົທກຸໆວນັ, ແຕເຮາົຈະເຮັດໄດກໍຍອ້ນການຊກູໍາລັງຈາກພຣະເຈາເທານນ. 
 

2. ພນຖານຂອງການເຊືອ່ຖືພຣະເຈາ:  ຕີໂຕ 3:1-8ກ 
 ການຮຽກເອນໃຫມີຊີວິດຢູໃ່ນພຣະເຈານນ ໂປໂລບອກຢູໃນ 1 ຕີໂມທຽວທໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ແຈມແຈງອີກຢູໃນຈດົ 
ໝາຍເຖິງ ຕໂີຕ ຜູຮັບໃຊຢູໃ່ນປະເທດກຣກີ.  ແຕບໍເ່ປນັດັ່ງທີຄ່າດໝາຍ, ການສັບສົນໃນຫລັກການຂອງຄວາມເຊອກໍ
ເກີດຢູໃນຄຣສິຕະຈກັທນນ.  ການປະເຊີນໜາທດີທສຸດກບັຄາໍສອນປອມແມນການໃຊຊີວິດທຖືກຕອງຢູໃນຮາກຖານ
ຂອງຫັຼກຄວາມເຊອທຖືກຕອງ.  ໂປໂລບອກໃຫຕີໂຕເຕອືນຜູທເຊອໃນສງທພວກເຂົາໄດຮູຈັກແລວ.  ຄໍາສງເຈັດຢາງ 
ອະທິບາຍເຖິງຄວາມປະພຶດອັນຖືກຕອງທຄຣິສຕຽນຕອງມີເພອໃຫຕິດຕກັບຄົນອນຢາງເໝາະສົມ (ຕຕ 3:1-).   ນງ, 
ການຢູໃຕບັງຄັບຂອງ ìຜູປົກຄອງແລະຜູມີອໍານາດî ກ່າວເຖິງການສມັກໃຫຈງົຮກັພັກດີຕຣັຖບານ.   ໃນສມັຍນນ ໂຣ
ມັນຜູມີອໍານາດເປນັຜູຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດພັຍແລະການຕັດສນິໃນການຮັກສາຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອຍໃນສັງຄົມ 
ພອມກັນນນສິ່ງດ່ັງກ່າວນີ້ກໄໍດຊວຍຄຣສິຕະຈກັຄືກນັ.   
 ສອງ, ການເຊ່ືອຟັງກດົໝາຍທມີຢູແລວກໍເປນັຜນົປໂຍດໃຫແກທກຸຄົນ.  ສັງເກດໃຫດີ ໂປໂລບເຄຍີສເນີວາ 
ເຊອຟັງກດົໝາຍຂອງປະເທດສູງກວາເຊອຟັງກດົບນັຍດັຂອງພຣະເຈາ.  ສາມ, ໂປໂລສນບັສນູນໃຫຕຽມພອມສໍາລັບ 
ìການດທີຸກຢາງ,î ການທໍາດີເພອຄົນອນໄດອຸ້ມຊູສັງຄົມໃຫດີຂນ.  ສ, ໂປໂລຫາມບໃຫໝນປມາດແລະເວາໃຫຄົນອນ 
ເສັຽຫາຍ.  ການດໝູນ, ນນິທາ, ເວາບດີ ນນຈະທໍາລາຍການເປັນພະຍານທີ່ດຂີອງຄຣສິຕຽນ.  ຫາ, ໂປໂລໜູນໃຈໃຫ 
 ີກເວ້ັນການຜິດຖຽງກັນ, ຄຣສິຕຽນເປັນຄນົສາງຄວາມສງົບບແມນການຜິດຖຽງກັນ.  ຫົກ, ໃຫເປນັຄົນໃຈດີ ືເອາົອກົ
ເອົາໃຈຄນົອນເພອສາງບັນຍາກາດທສງບົສກຸ. ເຈັດ, ໂປໂລຮຽກເອນໃຫສະແດງ ìຄວາມອອນສຸພາບແກຄົນທັງປວງ.î   
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ຄໍາວາອອນສຸພາບໝາຍເຖິງຄວາມຖອ່ມໃຈ ືຄິດວາຕົວເອງຕ.  ຜູທຖ່ອມຕົວຈະປອຍໃຫຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣດິ 
ທຢູຂາງໃນປາກດົອອກມາພາຍນອກດ້ວຍການປະພຶດ.   
 ໂປໂລໃຫເຫດຜົນຂອງຄວາມຮັບຜດິຊອບຕສັງຄົມເປັນຂນຕອນໃນທນ.  ກອນການມີຊີວິດທປຽນແປງພວກ 
ເຂົາໃຊຊີວິດແບບຄນົໂງ ືຊີວິດໄຮວິນຍານ.    ການປະພຶດທຖືກຕອງຢາງສມສເມີນນຈະເປັນໄປບໄດຖ້າປາສຈາກ 
ຄວາມພນ.  ກອນພຣະຄຣດິສັມຜັດພວກເຂົານນ ພວກເຂົາກເໍປັນຄົນບຍອມເຊອຟັງອາໍນາດຂອງຜູປົກຄອງ;  ຄວາມ 
ບາບອກລວງພວກເຂົາ.    ການປອຍຕົວເອງຢູໃນຄວາມບາບເຮັດໃຫເປນັທາດຂອງມັນ.   ຄວາມບາບນໍາພາໃຫມີ
ຄວາມພົວພັນໃນການຄດິຮາຍແລະໃນຄວາມເຫິງສາ, ຄວາມຄິດຮາຍ ືຄຽດບເຊົາຕຄົນອນຈະບໍ່ນາໍໄປສຄູວາມພໍໃຈ
ໃນຕນົເອງຈັກເທອ.  ຜູທບເຊອຈະສະແດງກິຣິຍາຕານສັງຄມົທເປດີເຜຍີຄວາມກຽດຊງັຄນົອນ.   ຜູທຊັງຄົນອນກໍໄດ
ຮັບການເປນັຄນົໜາຊງັແລະກຽດຊງັຈາກຄນົອນ.   
 ໂປໂລໄດ້ເວ້ົາເຖງິວິທທີີ່ຈະລອດພ້ົນຈາກການເປນັທາດຂອງຄວາມບາບດວຍຖ້ອຍຄໍາອັນແຈມແຈງຊຶ່ງສລບຸ
ຢູໃນຄວາມດຂີອງພຣະເຈາທຊວຍໃຫພນ.  ທານອະທບິາຍວິທີພນຈາກບາບຊ່ຶງໄດປຽນຊວີດິຄົນຈໍານວນຫລາຍ.   ມີ
ແຕພຣະເຈາອົງດຽວເທານນທສາມາດກະທໍາໄດ້ຄືເວລາພຣະອົງໄດສງພຣະຄຣດິເຂາມາໃນໂລກ.  ພຣະຄຣດິໄດໂຜດ
 ືຊວຍໃຫເຮາົພນຈາກຄວາມບາບ.     ບມີຜູໃດຮບັຄວາມພນບາບດວຍການປະຕິບັດ ìເຮັດກິຈການອັນຊອບທັມ.î  
ການທໍາດີເປັນ ັກຖານຂອງການໄດຮບັຄວາມພນ.   ໂປໂລໄດໃຊຄໍາເວານີ້ເປັນພາບພົດເພອອະທິບາຍເຖິງຂນຕອນ 
ທພຣະເຈາກະທໍາໃຫເຮົາເປັນຄົນໃໝ.   ຄວາມພນມາເຖິງ ìໂດຍພຣະອົງໄດຊົງພຣະກະຣຸນາຊໍາຮະໃຫພວກເຮົາມີໃຈ
ບັງເກດີໃໝ,î ໝາຍຄວາມວາການຊາໍຮະລາງວິນຍານເກີດຂນໂດຍຜານການໃຫອະພັຍບາບ. ໂປໂລໄດ້ວາດພາບໃຫ້
ເຫັນອີກວາຄວາມພນບາບແມນ ìພຣະອົງໄດຊົງສາງພວກເຮາົຂນໃໝໂດຍພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດ,î  ຜູທເຊອໄດຮັບໂອ 
ກາດໃໝອີກໃນຊວີດິຂອງຕນົ.   
  ຂນຢູກັບພຣະກະຣຸນາຂອງພຣະເຈາທີ່ ìໄດຊົງຖອກພຣະວິນຍານອງົນີ້ໃຫ້ຢາງລນເຫື ຼອ.î  ພຣະເຈາຊງົຖອກ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງລງົໃສທານຢາງເຕມັປ່ຽມຜານທາງພຣະຄຣດິຜູຊົງໂຜດເພອເຮົາຈະໄດຮັບຄວາມພນຢ່າງພຽງ 
ພໍ. ການກະທໍາໂດຍພຣະຄຸນຊ່ຶງມະນຸດບສົມຄວນໄດຮບັນກໍຍອນຜູທເຊອໄດຖືກຍົກໂທດແລວ.  ໂປໂລໃຊຄໍາເວາໃນ 
ພຣະບັນຍັດເພອອະທບິາຍເຣ່ືອງຄວາມພນບາບ.  ຄຣສິຕຽນຖືກຍກົໂທດ--ຖືກປະກາດວາບມີຄວາມຜິດ--ເຖິງແມນ 
ວາພວກເຮົາເຄີຍເຮັດບາບ.    ຄວາມພນບາບເຮັດໃຫໄດກໍາໄລເໝອືນກບັໄດຮບັບານໃຫຽຫັຼງນງເປນັມໍຣະດົກ.    ໃນ
ຖານະເປນັລກູທພຣະເຈາ ພວກເຮົາກໍມີສດິແລະມີໂອກາດເປນັຜູຮບັມໍຣະດົກ.    ໂອກາດອນັຍງໃຫຽທໄດຮັບນນກຄໍື
ຄວາມຫວງັທແນນອນວາອະນາຄດົໄດ້ຢູກັບພຣະເຈາແລ້ວ.   
 ໂປໂລຮັບຮອງຫັຼກການແຫງຄວາມເຊອກຽວກັບຄວາມພນນໃນ ຕຕ 3:4-7.  ໃຫເປນັຄໍາສັດຈິງທຄຣິສຕຽນ
ຄວນຮັບເອົາໄວ.  (ເປນັຄໍາເວາບອນດຽວທມີຢູໃນຈົດໝາຍຕໂີຕ) 
 ການປຽນໄປຫາພຣະຄຣດິໝາຍຄວາມວາປຽນຊວີດິ.   ຄວາມພນນໍາມາເຖງິການປຽນແປງທງັກິຣິຍາ, ການ
ປະພຶດພອມທັງການປະຕບິັດກັບຄົນອນ.   ທານເຄີຍເຫັນຮູບໂຄສະນາຂອງຄົນທລົດນໜກັບ,ໍ ຮບູຮຽງຂາງກັນສອງ
ຮູບ ìຮູບກອນແລະຮູບພາຍຫລັງî?   ຜູໂຄສະນາຕອງການເນນໃຫເຫັນຄວາມແຕກຕາງກັນ.    ແບບດຽວກັນ, ຄນົທ
ເຄີຍຮູຈກັທ່ານມາກອນຄວນຈະເຫັນຄວາມແຕກຕາງໃນການໃຊຊີວິດຂອງທ່ານ ຍອນພຣະຄຣດິ.   
  

3. ອທຸດິຕນົຕໍກ່ານເຊືອ່ຖືພຣະເຈາ: ຕີໂຕ 3:8ກ-9 
 ໂປໂລໜູນໃຈຕີໂຕໃຫເນນການສອນຂອງລາວໃສ ັກຄວາມເຊອໃນທາງຂອງພຣະເຈາ.   ັກການນຈະເກີດ 
ການເອົາໃຈໃສເຮດັການດເີປັນສວນຂອງຜູທເຊອ.  ຄຣສິຕຽນຄວນລະມັດລະວງັ ການປັກຕາໃສຄວາມປະພຶດອັນຖກື 
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ຕອງນນຕອງອາສຍັການຝຶກແອບທສມສເມີ.  ທານເຄີຍໄດຍິນເຣືອ່ງìໝໍîກໍາລງັ ìຝກຶໃນການເປັນທານໝîໍບໍ? ເມື່ອ
ຮຽນຈບົຈາກໂຮງຮຽນໝໍແລະມີຊສຽງວາເປນັ ìທານໝîໍແລວ ກໍຍັງບເຊົາໃນການຮຮຽນຈກັເທອ.  ທານໝໍຄົນນງທມີ
ປະສົບການທໍາງານໄດ້ຊາວກວາປີແລວເວາວາ,  ìເຈາຄຶດວາດຽວນຂອຍໄດພົບເຫັນທຸກຢາງແລ້ວ, ແຕວາເກືອບທຸກ
ອາທິດຍັງມີບາງຄົນເຂາມາຫາຂອຍດວຍພຍາດທຂອຍບເຄຍີເຫັນມາກອນຈັກເທອ.  ຂອຍຕອງເອົາໃຈໃສໃນຝຶກຝົນ 
ອາຊີບຂອງຂອຍທຸກໆວນັ.î   
 ຄຣສິຕຽນຕອງເອົາໃຈໃສໃນການຝກຶຝນົຕົນເອງທກຸໆວນັຄືກນັ, ຜູທເຊອຄວນ ìຝຶກຊອມຊີວິດຢູໃ່ນທາງພຣະ 
ຄຣິດî ທກຸໆບາດຍ່າງ.  ພວກເຮົາຕອງເອົາໃຈໃສໃນການຕດິຕາມຕົວຢາງຂອງພຣະອົງຢູຕລອດຢາງສມສເມີ. 
 ການຫັນເຫອອກຈາກການປະພຶດຢາງພຣະຄຣດິກໍເກດີກັບເຮາົຢູຕລອດ,    ໂປໂລໄດຊໃຫເຫັນາຍຢາງທ
ຄວນ ີກ.  ທານເຕອືນກຽວກັບການໂຈດຖຽງກັນຢາງໂງທຈະເກີດການແຕກແຍກໃນຄຣສິຕະຈກັ, ຊເຖງິເຣ່ືອງວົງຕະ 
ກຸນ ືຖຽງກັນເຣື່ອງຕນຕະກຸນການເລີ້ມຕນຄວາມເປັນມາຂອງມະນຸດທບໍມີ່ປໂຍດ.  ການສົນທະນະຢາງອນທພາໃຫ
ເກີດການ   ìວິວາດຕສູກັນດວຍເຣື່ອງພຣະບັນຍັດî   ພາໃຫເກດີຜດິກນັເຣື່ອງການຕີຄວາມໝາຍໃນພຣະຄັມພີເດມີ.  
ການເສັງຄວາມຮູສ້າງຄວາມສັບສົນແລະຄວາມສັບສົນພາໃຫ້ເລືອກຂາງ-ຂ້າງເຈົ້າ ຂ້າງຂອ້ຍ, ນເປນັການ ìໄຮປ້ໂຍດ
ແລະເປນັເຣອງເປາໆî ທຂັດຂວາງການຮັບໃຊຂອງຄຣສິຕະຈກັ.  
 

ບດົຮຽນຊວີດິ 
 

 ຄຣສິຕຽນທມີຈດິໃຈເຕບີໂຕເປັນຜູໃຫຽຈະເປັນແບບຢາງໃນທາງຂອງພຣະເຈາ    ດວຍການປະພຶດໃຫເປນັ      
ເໝືອນພຣະຄຣດິ.       ການປະຕບິັດໃນທາງຂອງພຣະເຈາຕອງອາສັຍການອທຸິດຕົນຝຶກຝົນໃຊຊີວິດຕາມແບບຢາງ 
ພຣະເຢຊູ.  ໃຫເບງຄວາມຈິງບາງຢາງຈາກບົດຮຽນນ ທຈະຊວຍໃຫທານໃຊຊີວິດໃນທາງຂອງພຣະເຈາ. 

· ການທດົລອງສາມາດເຮັດໃຫຫັນເຫຈາກການຖວາຍຕົນໃນການໃຊຊວີດິແບບຄຣສິຕຽນ.  ຕອງສູມັນດວຍ 
ແຜນການຝຶກຝົນຝາຍວນິຍານໃຫເຕບີໂຕດວຍຄວາມອົດທນົສູຢາງເຂມແຂງຕລອດ.  

· ການສະແດງຕົວຂອງທານໃນຄວາມສັມພັນ ເປດີເຜີຍໃຫເຫັນຂນຕອນຂອງທານໃນທາງຂອງພຣະເຈາ.  
ການທໍາດີຕຄົນອນ ຊ່ຶງເປນັຫັຼກຖານຂອງຄວາມພນບາບຂອງທານ. 

· ສງທທານເຊອກຽວກັບພຣະເຢຊູວາເປັນຜູໂຜດໃຫພນແລະການອທຸດິຕນົຂອງທານກັບພຣະອົງ ໃຊເປນັພນ 
ຖານສາໍລັບການປະພຶດໃນທາງຂອງພຣະເຈາ.   ໃນຄວາມເມດຕາແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງໄດຊວຍທານ 
ພນຈາກບາບ ຄວາມດີຂອງທານເອງຊວຍບໄດ. 

· ການຜດິຖຽງລະຫວາງຄຣສິຕຽນກຽວກັບສງເລກັນອຍເປັນສິ່ງຂັດຂວາງວຽກງານຂອງຄຣສິຕະຈັກ.  ເວລາ  
ຄຣສິຕຽນຕົກລງົປົງໃຈນໍາກນັໃນສິ່ງສໍາຄັນຂອງຄວາມເຊອ ວຽກງານຂອງພຣະຄຣດິກໍກາວໜາ.   
 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

ວນັອາທດິທ ີ24 ກຸມພາ 2013 (2-24-2013) 

 

ລາງວນັສໍາລບັຄວາມພຽນອົດທນົ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພໃີນບດົຮຽນ:   2 ຕີໂມທຽວ 2:1-13 
 

ຜນົສະທອ້ນຕໍຊ່ວີດິ  
       ບດົຮຽນນສາມາດໜູນໃຈທານໃຫອົດທນົໃນຄວາມເຊອເພອຂາວປະເສີດ 
 

ເປົາ້ໝາຍຂອງບດົຮຽນ 
       ການເຊອຟັງຂາ່ວປະເສດີຕອງມີຄວາມພຽນອດົທນົ 

 
ຄວາມສໍາຄນັຂອງບດົຮຽນ 
 ມີຊີວິດເພອພຣະຄຣດິຈະບງາຍແລະປອດພັຍຢູຕລອດ.  ການຍອມຕາຍດວຍຄວາມເຊອຍັງເປນັຄວາມຈິງ 
ຊງເກດີຂນກັບຜູທເຊອຢູທ່ວມຸມໂລກ.   ຄຣິສຕຽນຢູທາງຕາເວນັຕົກມີຊີວິດປາສຈາກຄວາມຢານຕການຂົ່ມເຫັງຝາຍ 
ຮາງກາຍ, ແຕາຍຄນົຍັງຂາດຄວາມກາຫານແລະການຕດັສນິໃຈທຈະໃຫຮບັໃຊພຣະຄຣດິຢາງເຊອຟັງຢູໃນໂລກນ. 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 ຊອນດຣາເລີມ້ຈັດຕງການຮຽນພຣະຄັມພີປະຈໍາອາທດິກອນເວລາທໍາງານ, ມີຄົນງານາຍຄົນເຂາຮວມ.  ບ 
ນານເທາໃດ ຜູທມາຮຽນນໍານນກໄໍດຍາຍໜາທທໍາງານໄປເວລາອນ,   ພອມກັນນນ ກົດອອກໃໝກໍຫາມປະຊຸມກັນຢູ
ໃນຕຶກທບມີວຽກກຽວກັບທຣຸະກິດທທໍາຢູ.    ການທົດສອບຂອງຄວາມເຊອຟັງພຣະຄຣດິລໍຖາຜູເຊອທຸກໆຄົນ.   ການ
ຮຽນບົດຮຽນນຈະຊວຍໃຫທານພັທນາຄວາມອົດທົນທຈໍາເປັນເພອເຮັດໃຫຄວາມເຊອໃນຂາວປະເສີດໝນຄົງຢູ. 
 

1. ຄາໍສອນທ່ີໝນຄງົ:   2 ຕີໂມທຽວ 2:1-2 
 ຕອນເລີມ້ຕນໃນຈົດໝາຍນ ໂປໂລໄດປຽບທຽບຄົນທບເຊອຟັງໃນເຂດເອເຊັຽກບັໂອເນຊໂິຟໂຣຜູທໝນຄົງຢູ
ໃນຄວາມເຊອໃນພຣະເຈາ (2 ຕມທ 1:16-18).    ໂປໂລໜູນໃຈຕີໂມທຽວ, ລູກຊາຍແຫງຄວາມເຊອໃຫເປນັເໝືອນ 
ໂອເນຊິໂຟໂຣ ແລະໃຫດໍາເນີນຕເປັນຄົນທີ່ ìເຂມແຂງຂນດວຍພຣະຄຸນຊງມີຢູໃນພຣະຄຣດິ ຄພືຣະເຢຊູ.î ຄວາມສາ 
ມາດເພອໃຫເປັນຄົນຕງໝນຄົງ     ແລະເປັນສາວົກທແທຈິງນນຕອງຜານທາງການຊວຍເຫຼືອທເຕັມໄປດວຍພຣະຄຸນ
ຂອງພຣະເຈາ.  ຄວາມຕງໃຈຢາງດຽວກໍມເວໄດ, ກໍາລັງທຄົງທົນຍາວນານນນຕອງມາຈາກພຣະເຈາ.   
 ໂປໂລເວ້ົາກັບຕໂີມທຽວອກີເພ່ືອໃຫຈື່ຈາໍຄໍາທລາວໄດຍິນໂປໂລສອນແລະເທສນາມາກອນ,  ອາດຈະໝາຍ
ເຖິງ ìຄໍາສອນອັນມີຫຼັກî ທໄດເວາຢູໃນ 2 ຕມທ 1:13 ທີກ່ົງກັນຂາມກັບຄໍາສອນປອມຂອງບາງຄົນ.  ການສອນຂອງ
ໂປໂລໄດເ້ນນໜກັຮາກຖານຄວາມຈິງຂອງຄວາມເຊອຄຣິສຕຽນທໃຊເປນັມາຕຖານສໍາລບັການຮັບໃຊຂອງຕໂີມທຽວ.  
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ມີພະຍານາຍຄນົໄດ້ເວົ້າຕປະຊາຊນົໃນລກັສະນະການສອນແລະການຮບັໃຊຂອງໂປໂລ. ໂປໂລໄດ້ກະທໍາສິ່ງເຫລົ່າ 
ນີ້ໄວກໍເພອໃຫທຸກຄນົໄດຍິນ  ໂປໂລມອບໝາຍໃຫຕີໂມທຽວສືບທອດຈາກສິ່ງທລາວໄດຍິນ.  ຄວາມຈິງຂອງຂາວປະ 
ເສີດມີໄວໃຫ້ແກທຸ່ກໆ ຄົນ  ຣດິອໍານາດຂອງຂາວປະເສີດຍງັຄົງມີຢູຕລອດໄປເມອຖືກສງຕໄປໃຫຄົນອນ. 
 ຈະສົ່ງຄວາມຈິງຕໍໄ່ປໃຫຜູໃດ?  ຄົນທສັດຊຄວນເປັນຜູ້ທີ່ໄດຮບັຄໍາສອນ  ສົມຄວນໄວວາງໃຈ, ຈົງຮັກພກັດີ, 
ແລະໜາເຊອໃຈ ເປັນຕົວຢາງຢູໃນຜູເຊອທສັດຊ.   ເມອຄຣິສຕຽນຮຽນ ັກການແຫງຄວາມເຊອແລວກໍຕອງສອນໃຫ 
ຄົນອນສືບຕ.  ວິທນີຈະເຮັດໃຫຄົນລຸ້ນຕໄປໄດຍິນຖອ້ຍຄໍາຂອງຂາວປະເສີດ.   ຄໍາແນະນໍາຂອງໂປໂລຖືວາມີຄວາມ 
ຕອງການອນັຈໍາເປັນທຕອງຊອກຫາແລະຄນຫາໃຫພົບຜູທ ìສາມາດສອນ.î ໝົດທັງຄຣິສຕະຈກັຈະໄດຮບັຜນົປໂຍດ 
ຖາມີຜູນໍາທມີຄວາມສາມາດນໍາພາ;     ຄຸນສົມບັດແລະຄວາມສາມາດແມ່ນຄນຸຄາສອງຢາງທຈະເຮັດໃຫຜູທສືບຕສື ່
ສານສງຂາວປະເສີດເພອຮກັສາຄວາມຈິງຂອງຄວາມເຊອໃຫໝນຄົງຢູໃນຄຣສິຕະຈັກ.    
 

2. ຕວົຢາງຂອງຄວາມອດົທນົ:  2 ຕີໂມທຽວ 2:3-10 
 ຄວາມໝນຄງົຂອງຂາວປະເສີດກາວໜາໄປໄດໃນເວລາທຜູປະກາດນນພາກພຽນອົດທນົ, ການຂັດຂວາງນນ 
ເກີດຂນແນນອນເຖິງແມນຈະເປນັຜູເຊອທສັດຊກໍຕາມ.  ໂປໂລຊັກຊວນໃຫຕີໂມທຽວ ìມີສວນຮວມທຸກî ແລະໃຊຕົວ 
ຢາງຫາແນວເພອອະທິບາຍໃຫເຂາໃຈກຽວກັບການອດົທນົຮວມທຸກເພອໃຫໝນຄົງຢູໃນຄວາມເຊອ.   ນງ, ຜູເຊອນນ 
ເໝືອນກັນກັບເປນັ  ìທະຫານທດ,ີî  ບມີທະຫານທເກງກ້າສູກັນກບັສັດຕຣຢູາງງາຍໆ ລາວຕອງສູສົງຄາມດວຍຈິດໃຈ 
ເດັດດຽວບຫວງກັບແນວອນເຖງິຈະຢູ່ໃນສະພາບທລໍາບາກ.   

ìຄວາມກັງວົນກັບການງານພົລເຮອືນî ຄື: ຄອບຄົວ, ໝູ ເພອນ, ແລະເງນິຄໍາເປນັສງທເຮດັໃຫທະຫານບສາ 
ມາດປກັຕາໃສວຽກອັນຕະລາຍຢູຮອບຕວົ, ແຕລາວບຕອງກຽວຂອງກບັສງເານ.  ເພອໃຫຜູເກນດີໃຈ ທະຫານຕອງ 
ຖືວ່າໜາທຂອງຕົນເປັນວຽກສໍາຄັນ ìວຽກດຽວî.   ຜູເຊອກໍເປນັເໝອືນທະຫານເພອພວກເຂົາຈະ ີກຈາກສງທລລວງ
ໃຫ້ອອກຈາກການງານຄຣສິຕຽນ.  ພຣະຄຣດິຊງົເປນັຜູເກນ ພຣະອົງຄວນໄດຮບັການຮັບໃຊຢາງສຸດກາໍລັງຈາກເຮົາ.  
ທານໂຄເບດີ ໄດ້ກອດສງລາຄອບຄົວຂອງລາວກອນຈະໄປປະເທດໄກເພອຮບັໃຊໜາທທະຫານ.   ເມັຽລາວກາວວາ 
ìຂອຍບໍ່ຢາກໃຫເຈາໄປເລີຍî ລາວຕອບວາ, ìຂອຍຮູດີ, ແຕມັນເປນັໜາທ.î   ໜາທຄຣິສຕຽນບາງຄງກຕໍັດສນິໃຈລໍາ 
ບາກ ເມອພວກເຮົາໃຫພຣະຄຣດິເປນັນງໃນຊວີດິ.  

ສອງ, ຜູເຊອແຂ່ງຂນັເໝອືນກັບນັກກລິາ,    ຕອງເປນັຜູທບັງຄັບຕນົເອງເພອເຂາໃນການຝກຶຊອມແລະແຂ່ງ 
ຂັນ.  ມົງກດຸ ືພວງມາລຍັຈະເປນັຂອງຜູທປະຕິບັດດວຍຄວາມສາມາດສດຸຂີດ.  ຍງກວານນ, ນັກກິລາຈະໄດຮບັພວງ 
ມາລັຍຖາວາ ìເຂົາແຂ່ງຂັນຕາມກົດລະບຽບî ເທານນ.  ພວກກຣກີໄດຕງກດົລະບຽບການຝຶກຊອມແລະການແຂງ່ຂນັ 
ກິລາໄວ້ຢາງເຄງຄດັ  ພອມທັງການສາບານໂຕວາຈະເຂາໄປຝຶກຫັດກິລາໃຫຖືກຕາມເວລາທກໍານົດໄວກອນແຂງຂັນ.  
ຖາບເຮດັຕາມລະບຽບເານກໍຈະຖືກໄລອອກ ືຫາມບໃຫເຂາຮວມໃນການແຂ່ງຂນັ.   

ຊວີດິຄຣສິຕຽນກໍຕອງການໆບັງຄບັຕນົເອງທປັກຕາໃສຜົນທຈະໄດຮັບເວລາສຸດທາຍຄືການເປນັຢູຂອງຄຣສິ 
ຕຽນທມີຊັຍຊະນະ.  ລາງວັນນນຈະມີຄາກວາພວງມາລັຍໃບໄມຂຽວທຕຽມໄວຄອງຄໍໃຫນັກກິລາ ຊງຈະຫຽວແຫງໃນ 
ເວລາອັນສນ.       ຜູເຊອທມີການບັງຄັບຕົນຈະໄດ້ຮັບລາງວນັທບຫຽວແຫງແລະຍອມໃຫພຣະຄຣິດປາກດົຢູ່ໃນຊີວິດ
ຂອງຕົນ.  ສາມ, ຜູເຊອມີຊີວິດຢູຢາງພນາທເຮັດການໜັກໜວງ.  ພແມຂອງຂາພະເຈາເຕີບໃຫຍຢູ່ໃນທງນາໃນສມັຍ 
ເສດຖະກິດຕົກຕ.      ພຂອງຂາພະເຈາໄດເ້ລົ່າໃຫຟັງວາ ເພິ່ນໃຊເວລາາຍວັນຍາງນໍາ ັງມ້າໄຖນາ,  ແຕລະວັນກໍ 
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ເກືອບໝົດແຮງ ແຕກໍເຊາົບໄດເພາະຫວງັຜົນທຈະນໍາອາຫານມາໃຫຄອບຄົວ.  ພນາທເຮດັວຽກຈນົສໍາເຣດັກໍເປັນຄົນ 
ìທໍາອິດທີໄ່ດ້ຮັບຜົນຂອງຕົນປກູî.     ໂປໂລໃຊຄໍາວາການເຮັດວຽກໜກັໜວງຂອງພນາປຽບໃສວຽກງານການຮບັໃຊ 
ພຣະເຈາທລໍາບາກ. 

ເວລາຄຣິສຕຽນມຸງໜາຂຍາຍຂາວປະເສີດ  ພວກເຂົາກໍເກັບກຽວຜົນທມີຄຸນສມົບັດເໝືອນກນັກບັພຣະເຢຊູ.  
ເວລາທທານກາຍເປັນຄນົທເໝອືນພຣະຄຣດິ   ທານກໍເອາົການຊອກຫາຄນົທ ົງຫາຍເປນັນເບນີງໃນຊວີດິ.  ນອກ 
ຈາກວາຜູເຊອມຸງໜາໃສແຕການປະກາດເພອຜົນປໂຍດຂອງຕົນເອງ, ການເກັບກຽວວນິຍານກຈໍະລົດໜອຍຖອຍລົງ.   

ໂປໂລຊັກຊວນຕີໂມທຽວ ìຈງຕຶກຕອງຂຄວາມທເຮົາເວານນໃຫຖຖວນî ຄືຕົວຢາງຄົນສາມປະເພດນນ.  ໃນ 
ການຕກຶຕອງນນພຣະເຈາຈະຊງົປະທານ ìຄວາມເຂາໃຈໃນທຸກສງໃຫ.î    ຄໍາຖາມທີວ່່າ ìເປັນຫຍັງî ຄຣິສຕຽນຈງລໍາ 
ບາກ ກຈໍະເຫັນແຈມ່ແຈງຂນ. ເວລາຕີໂມທຽວເອົາຂຄວາມຂອງໂປໂລສຸມໃຫເປນັໃຈກາງ, ການເຂາໃຈຄວາມຈິງໃນ 
ພຣະຄັມພີຈະຊວຍໃຫເຮາົໃຊໄດຜນົດຂີນ  ດວຍເຫດນການຮຮຽນພຣະຄັມພີຈະນໍາຜນົປໂຍດມາໃຫຜູເຊອທຸກຄົນ.   

ສ, ພຣະເຢຊູຄຣິດຊງົເປນັຕົວຢາງທສງູສງຂອງການອດົທນົຕຄວາມທໍຣະມານ.   ໂປໂລກາວຕກັເຕອືນຕີໂມ 
ທຽວໃຫ ìລະນຶກເຖິງî ພຣະອົງ, ຊວີດິຂອງພຣະເຢຊູຕອງການຊວີດິຈິດໃຈທີ່ສາໍນຶກຂອງຜູເຊອເພາະວາພຣະອົງໄດຊົງ 
ຖືກບນັດານໃຫ້ຄືນພຣະຊນົຈາກຄວາມຕາຍ.  ຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງເປັນການຕາຍຢາ່ງທໍຣະມານແລະໂຫດຮາຍ  
ແຕ່ການຄນືພຣະຊນົຂອງພຣະອົງພິສດູໃຫເຫັນເຖງິຊັຍຊະນະເໜືອຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍ.     ພຣະເຢຊູຊົງສບື  
ເຊອສາຍຈາກກະສັດດາວິດ      ໃນຖານະທເປນັພຣະຜູໂຜດໃຫພນທີມ່າຈາກເຊອສາຍຂອງກະສັກດາວິດຜູຍງໃຫຍ ່
ພຣະເຢຊູຊົງເປັນກະສັດປົກຄອງຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ.    ຄວາມຈິງເານ--ການຄນືພຣະຊນົແລະການສບືເຊອສາຍ 
ມາຈາກກະສັດດາວິດ--ຊໃຫເຫັນລັກສະນະຂອງພຣະເຈາແລະມະນຸດຂອງພຣະເຢຊູໃນຖານະພຣະເມຊອີາ.  ໂປໂລ 
ຊໃຫເຫັນຄວາມຈິງ ìຕາມຂາວປະເສີດທເຮົາໄດປະກາດນນî  ືຕລອດເວລາຕາມທເພ່ິນໄດເທດສນາ.   

ຫາ,   ໂປໂລບອກວາທານເອງເປັນຕົວຢາງແຫງຄວາມອົດທນົເພາະວາທານໄດທົນທຸກຈາກການຖກືມັດໄວ 
ìດງຜູຮາຍ.î   ໂປໂລອາດຈະຂຽນຈດົໝາຍນຢູໃນຄກຸເມ່ືອທາ່ນຢູໃ່ນກຸງໂຣມ.    ເຖິງແມນຜູປະກາດຂາວປະເສີດຍັງ 
ຖືກມັດ, ìແຕພຣະທັມຂອງພຣະເຈານນບມີຜູໃດຜູກມດັໄວໄດ.î  ການຂດັຂວາງຂອງມະນດຸບສາມາດຢບັຢງຂາວປະ 
ເສີດໄດ, ພຣະເຈາເອງຊົງເປັນຜູກໍາກຸນແຈໄຂປະຕູວິທທີາງຂຍາຍຂາວປະເສີດ.    ໂປໂລເປັນຈດຸໝາຍຂອງການທນົ 
ທຸກເພອຂາວປະເສີດຈະໄປເຖິງພວກທ ìຖືກຊົງເລອືກໄວ.î  ພຣະເຢຊູໄດຊງົຍອມຕາຍເພອທຸກໆຄົນຈະໄດຮບັຄວາມ 
ພນ.  ຜູຖືກຊົງເລອືກໄວຄືພວກທຍອມຮັບເອົາຄວາມພນບາບທພຣະເຈາໄດຊົງປະທານໃຫ.  ໂປໂລຍອມທົນທກຸເພອ 
ຄົນຫລາຍໆຄົນຈະໄດ້ມີໂອກາດ   ìຮັບຄວາມພນບາບທເຕມັໄປສງາຣາສີນິຣັນດອນî ---ຊວີດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 
ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ.      
  

3. ພຣະສນັຍາຂອງຄວາມອດົທນົ:  2 ຕີໂມທຽວ 2:11-12 
 ໂປໂລບອກເຖິງພຣະສນັຍາສຢາງສໍາລບັຜູເຊອທມີຄວາມອົດທົນແລະຜູທຂາດຄວາມອົດທົນຈະໄດຮັບຕາມ
ຂນຕອນ.   ໃຫ້ຫວງັໃນພຣະສັນຍາເານວາຈະໄດຮັບແນນອນໃນເມອເຮາົອດົທນົເພອພຣະຄຣດິ.    ໂປໂລເວາເຖິງ 
ພຣະສັນຍາເຫຼານແບບມີເງອນໄຂ;  ຖາຜູເຊອປະຕິບດັຕາມເງອນໄຂທວາງໄວ  ພຣະເຈາກໍຈະຊົງຕອບໃຫໄດ້ຮັບຜົນ 
ຕາມການປະຕິບັດທີຂ່ນຢູກັບຣິດອໍານາດແລະພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ.   
 ນງ, ìຖາພວກເຮົາໄດຕາຍດວຍກັນກບັພຣະອົງ,   ເຮົາກຈໍະມີຊີວິດດວຍກັນກບັພຣະອົງເໝອືນກັນ.î    ການ 
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ຕາຍຕໍ່ຄວາມຜິດບາບ ແລະປຽນຊີວິດໄປໃນທາງຂອງພຣະຄຣດິກໄໍດ້ຖືກສາງຂຶ້ນໃຫມີຊີວິດໃໝກັບພຣະອົງ.  ຊີວິດຢູ 
ກັບພຣະຄຣດິພາໃຫໄດຮບັຊວີດິໃໝຕລອດໄປເປນັນດິ,  ຊວີດິນິຣັນເລີມ້ຕນເວລາເຮົາຮັບເອົາພຣະເຢຊູແລະດໍາເນນີ 
ຕຈົນຕລອດໄປເປນັນດິ.  ສອງ, ìຖາພວກເຮົາພຽນອົດທົນເອາົ  ເຮົາກຈໍະໄດສເວີຍຣາດຮວມກັບພຣະອົງເໝອືນກັນ.î 
ເວລາສະພາບຂດັສົນ, ທານກໍເປນັເໝອືນກັນກັບພຣະຄຣດິ.  ທານ ìສເວີຍຣາດຮວມກັນກັບພຣະອົງî (ສະທອນເຖິງ 
ການເປັນກະສັດຂອງພຣະອົງ) ໃນເມອທານພຽນອົດທົນ.      ສາມ, ໂປໂລເຕືອນ,  ìຖາພວກເຮົາປະຕເິສດພຣະອົງ, 
ພຣະອົງກຈໍະຊງົປະຕິເສດເຮົາເໝອືນກັນ.î     ຜູທປະຕິເສດພຣະເຈາດວຍການໃຊຊີວິດທບເໝືອນພຣະຄຣິດກໍປະຕິ 
ເສດຄວາມພນຂອງຕົນ (ມທ 7:21-23). ພຣະເຈາກໍຊົງປະຕເິສດ ືຕັດສນິຜູທບຍອມຮບັເອົາຄວາມພນຈາກພຣະອົງ 
 ສ, ìຖາພວກເຮົາບສັດຊ,  ພຣະອົງກຍໍງັຊົງສດັຊໝນຄົງຢູ.î   ຜູທບມີຄວາມເຊອ ເລືອກໃຊຊີວິດຢູໃນຄວາມ 
ບາບ, ແຕພຣະເຈາຊງົບຍອມປະຖມຜູໃດຜູນງ ເຖງິຈະເປນັຜູທເຮດັບາບຢູຕລອດ.    ທພຣະເຈາ ìບຊົງສາມາດປະຕິ 
ເສດພຣະອົງເອງໄດî  ໝາຍຄວາມວາພຣະອົງຈະບສໍາແດງກງົກັນຂາມກັບທໍາມະຊາດອັນເຕັມໄປດວຍພຣະກະຣນຸາ
ຄຸນຂອງພຣະອົງ.  ພຣະອົງຊົງສດັຊໝນຄົງລໍຖາໃຫຄົນບາບກບັໃຈໃໝ.   
 ເບງແລວ, ພຣະສັນຍາເານຊວຍໃຫພວກເຮົາແນໃຈວາພຣະເຈາຊົງຊວຍຜູເຊອທີອ່ົດທົນສູ. ຜູປະກາດຂາວ  
ປະເສີດຄົນນງ  ໄດເ້ລົາ່ກຽວກັບການຮບັໃຊຂອງຄອບຄົວລາວໃນຊ່ວງທໍາອດິຢູໃນໝູບານທອາສຍັຢູເທິງພູໃນປະເທດ 
ເປຣ.ູ  ຊວີດິການເປນັຢູຕອງໄດ້ປບັຕົວຢາງໃຫຍ່ສໍາລບັຄອບຄົວອະເມຣກິັນນ.   ພວກເຂົາປວຍຍອນອາຫານທບເຄຍີ 
ກິນມາກອນ, ທໍຣະມານຍອນອາກາດອັນອົບເອົາ້, ແລະອາສຍັຢູເຮອືນທບຖກືມາຕຖານ.  ລາວບອກວາ, ìພວກເຮາົກ ໍ
ຢູລອດເພາະວາພຣະເຈາຊົງປະທານກໍາລັງໃຫພວກເຮົາ.  ມີາຍຄນົໄດມາເຊອພຣະຄຣດິເພາະພວກເຮົາຢູທນນ.î   
 

ບດົຮຽນຊວີດິ: 
 ຄຣສິຕຽນທເອາົຈງິຈະປະຕບິັດຕາມແບບພຣະຄຣດິ,  ເມ່ືອເຮາົຮກັພຣະເຢຊູເຮາົກເໍຊອຟັງພຣະອົງ.    ຟັງຄ ື
ງາຍແມນບ?ໍ  ຄວາມຫຍຸງຍາກມາເຖງິເມອການຂັດຂວາງໃນການເຊອຟັງເກີດຂນ,   ນແະຄືເວລາທພວກເຮົາຕອງ 
ການຄວາມອດົທນົສູຢູເພອພຣະເຈາເຖິງຈະມີຄວາມຫຍຸງຍາກປານໃດກຕໍາມ.   
 ມີ ັກການສໍາຄັນອນັໃດທມີຢູໃນບດົຮຽນນ? 

· ຄວາມພຽນອົດທົນແບບຄຣສິຕຽນມາເຖງິເວລາພຣະເຈາຊງົຊວຍຜູເຊອດວຍຄວາມເມດຕາ. ບາງຄນົກຢໍາກ 
ເປັນເອກກະຣາດ; ພວກເຂົາບມັກຂໍຮອງໃຫຊວຍ.   ພຣະເຈາບຕງໃຈໃຫຄຣິສຕຽນເປັນຄົນອາສຍັຄວາມສາ 
ມາດຂອງຕົນເອງ  ພຣະເຈາຈະອຸມຊູພວກທານ. 

· ຄວາມພຽນອົດທົນແບບຄຣສິຕຽນພາໃຫເກດີຄວາມພນແກຜູ່ທບມີພຣະຄຣດິ. ບາງຄນົກປໍະຕິເສດການເປັນ 
ພະຍານຂອງທານ; ບາງຄົນກໍໃຊເຫດຜົນທບໍຢ່າກເຊອ.  ບາງຄງຜູທແບງປນັຄວາມເຊອກໍຖກືເຢາະເຢຍ.   

· ຄວາມພຽນອົດທົນແບບຄຣສິຕຽນບມີການຍກົເວນສໍາລັບຜູທສດັຊ  ືມີຄວາມເຊອ.     ການເດນີຊວີດິຄຣສິ 
ຕຽນເຕັມໄປດວຍການຂດັຂວາງທບຄາດໝາຍໄດ; ການດໍາເນີນຕໃນການເດນີທາງຊີວິດແບບນຕອງອາສຍັ 
ຄວາມໝນຄງົໂດຍວິທີເຮດັຕາມແບບຢາງພຣະຄຣດິ.   

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ BS 
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