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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

ວັນອາທດິທ ີ1 ທນັວາ 2013 (12-1-2013) 

 

ບັນຫາທີທ່າ່ນບໍ່ສາມາດແກ້ໄດ ້
 

ເມ່ືອໃດທ່ີທ່ານເຫັນວ່າທ່ານຢາກເລ້ີມຕ້ົນໃໝ່ອີກ? 
ທ່ານບ່ໍສາມາດເຮັດຕາມມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ:  
       ທ່ານເຈ ບໍ່ມີສີມືໃນການປຸກສ້າງ ແຕ່ລາວເຊືອ່ວ່າວັນນຶ່ງຈະສ້າງຊື່ສຽງຂອງຕົນໃຫດ້ີຂຶ້ນ.  ໃນກະຈົກໃຫຍ່ທີ່ຫ້ອຍ
ຢູ່ຝາເຮອືນນັ້ນລາວໄດ້ຂຽນໂຄງການຕ່າງໆວາ່ຈະເຮັດ.     ລາວກ່າວວ່າກະຈົກນັ້ນໄດ້ຕອກດີທີສຸ່ດເຖິງແມ່ນແຜ່ນດນິ
ໄຫວ 9.9 ກໍບໍສ່າມາດເຮັດໃຫ້ກະຈົກນີ້ຕກົລົງໄດ.້  ເມັຽລາວກເໍຊ່ືອໃນສີມືຂອງຜູ້ເປນັສາມີ. 
     ເວລາ 3:37 ຕອນເຊ້ົາພວກເຂົາໄດ້ຍນິສຽງຕົກຈາກຝາ ພວກເຂົາເລີຍພາກນັລຸກອອກຈາກຕຽງນອນ ເປີດໄຟເບິ່ງ
ວາ່ແມ່ນຫຍັງເກດີຂຶນ້ ພວກເຂົາກໍເລີຍເຫັນແກ້ວແຕກຕົກລົງໄປຕາມພ້ືນເຮອືນ.  ກະຈກົງາມນັນ້ໄດຕ້ົກແຕກກະຈາຍ
ຢ່າງໜ້າເສັຽດາ້ຍ. 
     ອາຈານໂປໂລໄດເ້ອົາຄວາມຮູສ້ຶກຢ່າງນີຂ້ຶ້ນມາສອນເຖິງສະພາບຂອງໂລກໃນຕອນຕົ້ນຂອງປຶ້ມໂຣມ.  ໂລກຈກັ 
ກະວານໄດ້ຕກົແຕກສະລາຍ. ການຊົງສ້າງນີ້ຖກືຮ້ອງໃຫ້ເລີ້ມໃໝ.່   ໃຫ້ພວກເຮົາພາກນັສງັເກດເບິງ່ຄົນໃນໂລກນີ ້ມີ
ຄົນເປັນທຸກ ເຈັບປວດ ໂດດດ່ຽວ.  ສິ່ງນີ້ເປັນເບື້ອງຫລງັຂອງປຶ້ມໂຣມ.  ແຕ່ຂ່າວດຈີະເກີດຂຶ້ນຫລງັຈາກເປນັທກຸໂສກ  
ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ປະລະພວກເຮົາໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບຢ່າງນັ້ນ. 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ໂຣມ 1:16-17; 2:5-11; 3:9-12 

16 ເພາະວາ່ເຮົາບໍ່ມີຄວາມລະອາຍໃນຂາ່ວປະເສີດ ດ້ວຍວາ່ຂ່າວປະເສ ີດນັນ້ເປນັຣດິເດດຂອງພຣະເຈົ້າ ເພ່ືອໃຫ້ທຸກ 
     ຄົນທີເ່ຊ່ືອໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ ພວກຢວິກອ່ນແລະພວກຕາ່ງຊາດດ້ວຍ 17 ເພາະໃນຂ່າວປະເສີດນັ້ນພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງ 
     ສະແດງໃຫ້ມີຄວາມຊອບທມັດ້ວຍອາສັຍຄວາມເຊ່ືອແຕສ່ິ່ງດຽວ ເໝືອນມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີແລ້ວວ່າ, ìຜູ້ທີ ່
     ຊົງຖວື່າເປັນຄົນຊອບທັມເພາະດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ຜູນ້ັ້ນແຫລະ, ຈະໄດ້ຊີວິດî 
------- 
5  ແຕໃ່ຈຂອງເຈົາ້ແຂງກະດ້າງແລະບໍ່ຍອມກັບຕົວ ເຈົາ້ຈຶງ່ກໍາລັງສ້າງສົມພຣະພິໂຣດໄວ້ໃຫ້ຕົວເອງໃນວນັຂອງຄວາມ 
    ຮ້າຍຂາດນັ້ນ ຄວືັນທີ່ພຣະເຈົ້າຈະຊົງພິພາກສາລົງໂທດຢ່າງຍຸດຕທິັມໃຫ້ປາກົດແຈ້ງນັ້ນ 6 ເພາະພຣະອົງຈະຊົງປະ 
    ທານຕອບແທນຕາມການເຮັດຂອງເຂົາທຸກຄົນ 7 ສໍາລັບຄົນທີມີ່ຄວາມພຽນພຍາຍາມເຮັດການດີ ສແວງຫາສະງ່າ 
    ຣາສີ ຍດົສັກ ແລະຄວາມບໍຮູ່ຕ້າຍນັ້ນ ພຣະອົງຈະຊງົປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ້ແກເ່ຂົາ 8 ແຕພ່ຣະອງົ 
    ຈະຊງົສະແດງພຣະພິໂຣດອັນເຜັດຮ້ອນແກຄ່ົນທັງຫລາຍທີຄ່ຶດໃຫຍ່ໄຝ່ສູງ ແລະແກ່ຜູທ້ີ່ເຊື່ອຟັງຄວາມຈິງແຕ່ຍອມ 
    ເຮັດຕາມຄວາມຊ່ົວ 9 ຄວາມທຸກຂະເວທະນາຈະເກດີມີແກ່ມະນຸດທຸກຄົນທີ່ເຮັດການຊົ່ວ ຄເືກ ີດແກ່ຊາດຢິວກ່ອນ  
    ແລະແກ່ຄນົຕ່າງຊາດດ້ວຍ 11 ແຕສ່ະງ່າຣາສແີລະຍົດສັກກັບຄວາມສຸກສໍາຣານຈະເກີດມີແກທຸ່ກຄົນທີເ່ຮັດການດີ 
    ຄແືກ່ຊາດຢິວກ່ອນແລະແກຄ່ົນຕ່າງຊາດດ້ວຍ 11ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ຊົງເຫັນແກຫ່ນ້າຜູ້ໃດເລີຍ 
------- 
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9   ຖ້າດັ່ງນັ້ນແລ້ວຈະເປັນຢ່າງໃດ ເຮົາຄົນຢິວຈະໄດ້ປຽບກວ່າຫລືບໍ່ ບໍແ່ມ່ນຢ່າງນັ້ນດອກ ດ້ວຍວ່າເຮົາໄດ້ຟ້ອງແລ້ວ 
      ວາ່ ທງັຄົນຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດກຢໍູໃ່ຕອ້ໍານາດຂອງຄວາມຜິດບາບທກຸຄົນ 10 ດັງ່ມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ, 
       ìບໍມ່ີຄົນຊອບທັມຈັກຄົນນຶ່ງຄົນດຽວ 11 ບໍມ່ີຄົນທີເ່ຂົ້າໃຈ ບໍມ່ີຄົນທີ່ສແວງຫາພຣະເຈົ້າ 12  ທຸກຄົນໄດຫ້ລົງເວັ້ນ 
      ໄປ ເຂົາພາກັນເປັນຄົນຊ ົ ່ວໄປຫມົດ ຜູ້ເຮັດການດບີໍ່ມ ີຈັກຄົນດຽວ 
 
 

 
ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ

 
1.ໂຣມ 1:16-17 
     ອາຈານໂປໂລໄດເ້ຕືອນໃຫ້ຜູທ້ີ່ເຊື່ອໃນກຸງໂຣມໃຫ້ຮູ້ເຖງິພລັງອາໍນາດຂອງຂ່າວປະເສີດ.   ອັນໃດເຮດັໃຫ້ຂ່າວປະ 
ເສີດມີພລັງແທ?້  ຂ່າວປະເສດີໄດ້ເປີດໃຫ້ເຮົາຮູຈ້ັກຄວາມຊອບຂອງພຣະເຈົາ້ ແລະອົງພຣະເຢຊູເປນັຜູປ້ະທານຄວາມ
ຊອບທັມນັ້ນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາຜູ້ທີ່ເຊື່ອ. 
 

     ຄວາມຊອບທມັຈາກພຣະເຈົາ້ນ້ັນຫາໄດຢູ້ໃ່ນອງົພຣະເຢຊ.ູ 
ອາຈານໂປໂລເລີມ້ປຶ້ມໂຣມດ້ວຍການແນ່ໃສ່ຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ (ໂຣມ 1:1-3).  ອົງພຣະ
ເຢຊູເປນັຄວາມຊອບທມັທີ່ພວກເຮົາລຄໍອຍ. 
 

     ຄວາມຊອບທມັຈາກພຣະເຈົາ້ນ້ັນພວກເຮາົຫາເອງບໍໄ່ດ້. 
ທ່ານລເູຕີ ໃນສດັຕະວດັທີ 16 ເປັນຜູ້ປະທິຮບູ ໄດກ້່າວວ່າອົງພຣະເຢຊູມີຊີວິດຢ່າງບໍຣິສດຸ  ແລະມະນຸດທກຸ
ຄົນຖກືເອີ້ນໃຫ້ມີຊີວິດເໝອືນກບັອງົພຣະເຢຊູ.  ລູເຕເີກອືບກາຍເປນັຄົນບ້າເພາະພະຍາຍາມຈະເປັນເໝອືນ
ອົງພຣະເຢຊູ.  ພວກເຮົາຕອ້ງເຂົ້າໃຈເໝອືນກັບທ່ານລູເຕທີີ່ຍອມຮັບວ່າການເປນັຄນົຊອບທັມນັນ້ຕ້ອງອາສັຍ
ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ພວກເຮົາເຮັດເອົາເອງບໍໄ່ດ້. 
 

     ຄວາມຊອບທມັໄດມ້າໂດຍທາງຄວາມເຊືອ່. 
ຄົນສ່ວນຫລາຍຢູ່ໃນໂລກນີ້ເປນັຄນົທີຫ່ລົງເສັຽ ໝາຍຄວາມວາ່ຊີວິດຂອງພວກເຂົາບໍ່ມີຈດຸໝາຍປາຍທາງອັນ
ໃດ.  ສິ່ງນີສ້ອນພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈກັດກີໍແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແລະຊອບ.  ພຣະຄັມພີໄດ້ສອນໃຫ້ຮູແ້ຈ້ງວ່າຖ້າບໍ່
ມີຄວາມເຊ່ືອແລ້ວ ພຣະເຈົາ້ບໍ່ຊອບພຣະທັຍ (ຮຣ 11:6).  ການເປນັຄົນຊອບທັມທີອ່ົງພຣະເຢຊູມອບໃຫ້ນັນ້
ເລີມ້ຈາກ ຄວາມເຊ່ືອ ແລະກສໍິ້ນສດຸລງົດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອເໝອືນກັນ. 
 
 
 

2. ໂຣມ 2:5-11 
     ຄວາມອ່ອນແອຂອງມະນດຸເຮົາແມ່ນພວກເຮົາມັກເຫັນຄວາມຜິດຂອງຄົນອື່ນແລະເບິງ່ຂ້າມຄວາມຜິດຂອງຕົນ
ເອງ.  ແຕເ່ຫັນວ່າພວກເຮົາໄດຕ້ິດພະຍາດແນວນີ້ກຍໍ້ອນຄວາມຜິດບາບ.  ອົງພຣະເຢຊູເວ້ົາຕອນນີ້ບໍໄ່ດຊ້ີ້ໃສ່ຄົນກຸ່ມ
ນຶ່ງກຸ່ມໃດ ແຕແ່ມ່ນເວ້ົາຕໍທຸ່ກໆຄນົ. 

ແມ່ນໃຜທ່ີທ່ານເຫັນວ່າເປັນຜູ້ຊອບທັມ? ເປັນເພາະເຫດໃດ? 
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Fìຄົນທີສ່ະບາຍບໍ່ຕອ້ງການໝຢໍາ ແຕ່ຄນົເຈບັຕອ້ງການໝໍ ເຮົາບໍ່ໄດ້ມາເພ່ືອຈະເອີນ້ເອົາຄນົສນິທັມî (ມຣກ 2:17) 

 
     ຖ້າຄນົເຮົາຕ້ອງການໄດ້ຮບັການປິ່ນປົວ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຍອມຮັບວ່າເຮົາເປນັຄນົເຈບັປ່ວຍ.  ແຕ່ເຫັນວ່າຄົນ
ເຮົາມັກເປັນຄນົແຂງກະດ້າງ (ໂຣມ 2:5).  ພວກເຮົາບໍ່ມັກຄວາມຈິງ.  ພວກເຮົາມັກເຊື່ອງຄວາມບາບໄວ້ຫວັງວ່າຄົນ
ອື່ນອາດຈະບໍຮູ່ບ້ໍ່ເຫັນ.  ເພງສັຣເສນີໄດກ້່າວ ພຣະເນດຂອງພຣະເຈົາ້ໄດ້ເພ່ັງເບິງ່ທກຸບອ່ນ ຮູເ້ຫັນທງັຄນົຊົ່ວແລະຄນົດີ 
(ພສສ. 15:3).  ໃນເມ່ືອຄນົເຮົາຫລິນ້ເກມນໍາພຣະເຈົາ້ຄບືໍຍ່ອມສາຣະພາບຜດິ ພຣະເຈົາ້ກໂໍກດເຄືອງເພ້ີມຂຶ້ນ. (ໂຣມ 
1:18). 
 
 
 

3. ໂຣມ 3:9-12 

     ພວກເຮົາທກຸຄນົຕໍສູ່້ກັບການບໍ່ທຽ່ງທັມໃນຊີວິດ. 
 
     ມີຊາຍຄນົນຶ່ງໄດຖ້ືກຫາເຣ່ືອງໃສຈ່ົນໄດ້ຕດິຄຸກ  ມີເພ່ືອນຄນົນຶ່ງໃນຄຸກໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ລາວລກັອອກຈາກຄກຸໄດ້ໂດຍ
ຂຸດຂຸມອອກທາງພ້ືນດິນ ຫລັງຈາກໄດອ້ອກຈາກຄຸກແລ້ວຊາຍຄົນນັ້ນກໍໍຊອກໂອກາດແກ້ແຄ້ນ.  ເຣືອ່ງນີຈ້ົນຂຽນເປັນ
ປຶ້ມທີ່ໄດຂ້າຍຫລາຍທີສຸ່ດເພາະເປນັສິ່ງຄົນມັກ ເພາະຄວາມຜິດໃຜໆກກໍຽດຊງັແລະຢາກເຫັນສິ່ງຖືກຕ້ອງ. 
     ພວກເຮົາມັກຕໍຕ່້ານຊ່ອຍເມ່ືອຄົນເຮັດຜິດລອບໜີໄປ.  ຕວົຢາ່ງຫລິ້ນກລິາໃນເມ່ືອເຈົາ້ໜ້າທີບ່ໍ່ເຫັນຄວາມຜດິຂອງ
ນັກກລິາພວກເຮົາກໍໃຈຮ້າຍ.     ໃນໂຣມ 3:9-12, ອາຈານໂປໂລໄດ້ກ່າວວ່າພຣະເຈົາ້ໄດ້ເອີ້ນຄວາມຜດິຂອງທກຸຄນົ
ຢ່າງທ່ຽງທັມແລະຖືກຕ້ອງດີໂດຍມີການລົງໂທດຜູ້ເຮດັຜດິ.  ບໍມີ່ຜູໃ້ດເປນັຄນົຊອບທັມຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົາ້.  ຊຶ່ງ
ໝາຍຄວາມວາ່ຈະບໍ່ມີຈກັຄົນພ້ົນຈາກຄວາມບາບທີ່ຜາ່ນມາ. ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍ: ການອດິສາ, ໂລບ 
ມາກໂລພາ, ຕນັຫາ, ການຂ້າຟັນແລະອືນ່ໆ. 
     ຄວາມຜິດບາບຢາ່ງຫລວງຫລາຍໄດ້ເປນັຂໍ້ມູນຕໍ່ສູ້ພວກເຮົາຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດພ້ົນຈາກຄຸກໄດ້ເລຍີ.  
ຄວາມໝາຍມີຢູ່ວ່າມະນຸດເຮົາບໍ່ມີຄວາມຫວັງອັນໃດ.  ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄົນມ້າງຄຸກເຂົ້າໄປຫາພວກເຮົາແລະຊ່ອຍເຮົາ
ໃຫ້ມີທາງອອກ.  ອາຈານໂປໂລກໍເປັນຄົນນຶ່ງບອກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈກັທາງອອກຈາກຄວາມບາບ ຄືທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 
 
 
 
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
  

· ເຊາົອ ້າງເຫດຜນົໃນການປະພດຶຂອງທາ່ນ.  ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວັນເວລາແລະສະຖານທີທ່່ານບໍ່ເອົາຫົວຊາຕໍ່ຄວາມຜິດ
ຂອງຕົນເອງ.  ໃຫ້ສັດຊ່ືຕໍ່ພຣະເຈົາ້ເຖງິຄວາມຜິດພາດຂອງຕນົເອງ 
 

ເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງມັກປຽບທຽບຄວາມດີຂອງເຮົາໃສ່ກັບຄວາມດີຂອງຄົນອ່ືນ? 

ເຮົາໄດ້ພົບຄວາມຫວັງແນວໃດ ຫລັງຈາກທ່ີໄດ້ຮຽນບົດຮຽນນ້ີ? 
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· ບໍຍ່ອມຢູໃ່ນມາຕະຖານທີຜ່ດິ.  ເທືອ່ໜ້າທ່ານຄຶດວ່າຕນົເອງເປັນຄນົດກີວາ່ ຫລືຊ່ົວກວາ່ຄນົອືນ່ ໃຫ້ເຊົາຄດຶ
ສາ.  ບໍ່ມີຜູໃ້ດດີແລະຊົ່ວກວາ່ກນັ ເພາະທກຸຄນົເປນັຄນົຜດິບາບທັງນັ້ນ. 

 
· ນາໍພາໃຫຄ້ນົອືນ່ເຫນັຄວາມຕອ້ງການ.  ໜນູໃຈຄົນອື່ນໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການອົງພຣະເຢຊູມາເປນັພຣະ

ຜູ້ຊ່ອຍ ເຫັນຄວາມຜດິຂອງຕນົເອງ ແລະຕ້ອງການເລີມ້ຕົນ້ໃໝ.່ 
 
ມາດຕະຖານຂອງໂລກນີ້ໄດແ້ຕກສລາຍໄປໝົດ.  ແທນທີ່ຈະເອົາຢາງກາວມາຕດິເຂົາ້ກັນໃໝ່ ໃຫ້ພວກເຮົາເລືອກເອົາ
ຄວາມຊອບທມັຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ໃຫ້ພຣະອົງເລີ້ມຕົນໃໝ່ໃນຊວີດິຂອງພວກເຮົາຊຶ່ງບໍ່ສາມາດແຕກສລາຍໄປ
ອີກໄດ.້ 

 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ8 ທນັວາ 2013 (12-8-2013) 

 

ຂອງຂວນັທີທ່າ່ນໃຫຕ້ົນເອງບໍໄ່ດ ້
 

ແມ່ນຫຍັງຄືຂອງຂວນັທ່ີດີທ່ີສຸດ ທ່ີທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບ? 
ອົງພຣະເຢຊູປະທານຂອງຂວັນໃຫ້ທ່ານຄືຄວາມສໍາພັນທ່ີດີກັບພຣະເຈ້ົາ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
       ໃນທຸກໆສງັຄົມຈະມີຄນົນຶງ່ເປັນຄົນມີນສິັຍໃນທາງລົບ:  ໃນງານສາ້ງສັງມ່ວນຊື່ນຈະມີຄນົນຶງ່ເຮດັໃຫ້ຄນົໝົດອາ 
ລົມຢາກມ່ວນ, ອາດມີຍງິຄນົນຶງ່ມັກເວ້ົາໃຫຍ່, ອາດມີຊາຍຄນົນຶງ່ອກີເວ້ົາເຖງິເພ່ືອນບ້ານບໍສ່ັດຊ່ື.     ພວກເຮົາອາດຮູ້
ເຫັນຄນົຢ່າງນີເ້ປັນປະຈໍາ.  ຖ້າພວກເຮົາເປນັຄນົສັດຊ່ືຕໍຕ່ນົເອງແລວ້ພວກເຮົາອາດເປນັຄົນຢ່າງນັນ້ມາແລວ້ໃນຊວີດິ  
ເໝືອນກັນ.  ໃນໂລກນີເ້ຕັມໄປດ້ວຍຂ່າວຮ້າຍແລະເຣື່ອງທີ່ບໍດ່ີຫລາຍຢາ່ງຕາມໂທຣະທັດ ຫລໜືັງສືພິມ.    ຄວາມຈິງ
ແລ້ວພວກເຮົາບໍສ່າມາດແລ່ນໜີໄປໄດ້ ແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາມອງເຫັນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເຮັດໃນຖ້າມກາງຂ່າວຮ້າຍ.  ພຣະ
ເຈົ້າໄດປ້ະທານແຕ່ສິງ່ງົດງານໃຫ້ຜູທ້ີ່ເຊື່ອຕາມວັນເວລາທີ່ພຣະອົງເຫັນຊອບ. 
         ໃນປຶ້ມໂຣມບໍ່ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍສິ່ງດີ.  ອາຈານໂປໂລເວົ້າເຖິງຄວາມຜິດບາບທີ່ພວກເຮົາກະທໍາຊຶ່ງເຮດັໃຫ້ພຣະ
ເຈົ້າພິໂຣດ ແຕ່ອາຈານໂປໂລບໍ່ໄດ້ຢຸດຢູ່ໃນທີ່ນັນ້. ໃນບດົທີ 3 ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນ
ສະພາບຢ່າງນັ້ນ.   ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າທີ່ພຣະອົງໄດສ້ົ່ງຜູມ້າຊ່ວຍ ແລະຜູ້ນັນ້ແມ່ນອົງພຣະເຢຊູທີໄ່ດສ້ະເດັດມາ
ແລ້ວເພ່ືອພວກເຮົາທັງຫລາຍຈະໄດຮ້ບັຄວາມລອດພ້ົນ. 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? (ໂຣມ 3:21, 22-26, 27-28 ) 
21 ແຕ່ບັດນ້ີຄວາມຊອບທັມຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ປາກົດນອກຈາກພຣະບັນຍັດ (ມີພຣະບັນຍັດແລະ

ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເປັນພຍານຢູ່) 
22 ຄືຄວາມຊອບທັມທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງຊົງປະທານແກ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນ ດ້ວຍອາສັຍຄວາມເຊ່ືອໃນ

ພຣະເຢຊູຄຣິດ ເພາະວ່າຄົນທັງຫລາຍສເມີກັນທຸກຄົນ 
23 ດ້ວຍວ່າທຸກຄົນໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ແລະຂາດຈາກພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ 
24 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຖືວ່າເຂົາເປັນຄົນຊອບທັມ ດ້ວຍພຣະກະຣນຸາຄຸນຂອງພຣະອົງທ່ີບ່ໍຄິດຄ່າ ຄືດ້ວຍ

ການຊງົໄຖ່ໄວ້ຊ່ຶງມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊຄູຣິດ 
25 ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ປາກົດ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນຜູ້ໄຖ່ໂທດແທນບາບໂດຍຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະໂລຫິດຂອງ

ພຣະອົງ ອັນນ້ີກໍເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນການທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງອົດກ້ັນ
ພຣະທັຍໄວ້ ແລະບ່ໍໄດ້ຊົງລົງໂທດມະນ ດຸທ່ີເຮັດຜິດບາບໄປແລ້ວນ້ັນ 

26 ແລະເພ່ືອຊົງສະແດງໃນປັດຈຸບັນວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ຍຸດຕິທັມ ແລະຊົງໂຜດຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ
ເປັນຜູ້ຊອບທັມດ້ວຍ 
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27 ເມ່ືອເປັນຢ່າງນ້ັນແລ້ວເຮົາຈະເອົາອັນໃດມາອວດກໍຫມົດຫົນທາງ ຈະອ້າງຫລັກອັນໃດວາ່ຫມົດຫົນ
ທາງ ຈະອ້າງຫລັກການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດຫລື ບ່ໍແມ່ນດອກ ແຕ່ຕ້ອງອ້າງເອົາຫລັກຂອງ
ຄວາມເຊື່ອ 

28 ດ້ວຍວ່າພວກເຮົາເຫັນວ່າຄົນນ່ຶງຄົນໃດຈະຊົງຖືວ່າຊອບທັມໄດ້ ກໍໂດຍອາສັຍຄວາມເຊ່ືອນອກຈາກ
ການປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ 

 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 
1.ໂຣມ 3:21 
 
     ìແຕ່ບດັນີ.້..î ນັ້ນແມ່ນສັນຍານວ່າມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວໄດ້ເກດີຂຶ້ນ.  ແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກດີຂຶນ້?  
 
ພຣະຄຸນ ນັ້ນແມ່ນສິງ່ທີເ່ກີດຂຶ້ນ.  ພວກຟາຣີຊາຍຜູ້ເຄັ່ງຄັດໃນການຮກັສາພຣະບັນຍັດອາດຈກີເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຕນົເພາະ 
ມີສິ່ງໃໝ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ການກະທໍາຂອງພວກເຂົາໝົດຄວາມໝາຍໄປ. 
 
          ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຈະເຂົ້າໃຈດີເຖງິຄວາມໝາຍຂອງພຣະຄຸນເໝອືນກັບອາຈານໂປໂລ ທ່ານຈํາເປນັຕ້ອງຮູ້
ປະ ຫວດັສາດເບື້ອງຫລັງຂອງເພ່ິນ.    ສມັຍກ່ອນເພ່ິນມີຊ່ືວ່າໂຊໂລຈາກເມືອງຕາໂຊ ຜູເ້ປັນສັດຕຣຂູອງຄຣິສະຕຽນ 
ເພ່ິນໄດ້ພະຍາຍາມຢຽບຍໍ່າໄຟຂອງຄຣສິະຕຽນໃນທຸກແຫ່ງຫົນໃຫ້ໝດົໄປ.   ເປນັໜ້າເສົ້າໃຈເພ່ິນຄຶດວ່າການເຮັດຢ່າງ
ນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົາ້ຊອບພຣະທຍັ.  ແຕ່ວັນນຶ່ງເວລາເດນີທາງໄປເມືອງດາມາເຊເພ່ິນໄດ້ພົບກບັອງົພຣະເຢຊູຜູ້
ຄືນມາຈາກຕາຍ ໃນທີ່ສຸດຕາຂອງເພິ່ນກໍຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງວ່າສິ່ງທີ່ເພິ່ນເຮດັນັ້ນຜິດ. 
 
     ຕໍ່ມາເພ່ິນໄດປ້່ຽນຊື່ເປນັອາຈານໂປໂລແລະກາຍເປນັນັກເທດທີ່ຮັກອົງພຣະເຢຊູເປັນເອກໃນໂລກ.     ດັ່ງນັນ້, ຄໍາ
ເວົ້າວ່າ ìແຕ່ວ່າດຽວນີ້...î ຈິງ່ກາຍເປນັສິ່ງສໍາຄນັທີສຸ່ດ.    ພວກເຮົາສາມາດກາຍເປັນຄົນຊອບທັມໄດ້ເໂດຍບໍ່ຕອ້ງອາ 
ສັຍກດົບດັຍດັອກີຕໍ່ໄປ. 
 
       ທ່ານເຄີຍລຖໍ້າອນັໃດອັນນຶ່ງຊຶ່ງທາ່ນຢາກໄດບ້ໍ?່  ທ່ານເຄີຍລຽນແຖວຊ້ືປີ?້   ທ່ານເຄຍີໄປລໍຖ້າຊື້ຂອງໃນວນັສກຸ 
(Black Friday) ແຕ່ເຊ້ົາມືດປລີະເທືອ່ທີທຸ່ກຮາ້ນຄ້າໄດ້ຈດັຂຶນ້ບໍ?່  ການລຄໍອຍຢາກໄດຄ້ວາມຊອບທມັຂອງອາຈານ 
ໂປໂລກໍເປນັຢ່າງນັ້ນແຫລະ.   
 
 

 

2. ໂຣມ 3:22-26 
     ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມທ່ານອາດໄດ້ຮຽນເຣ່ືອງຫລັກສູດຂອງເລກ. ເມ່ືອທາ່ນກວດຄືນແລະເຫັນຄວາມຜິດທ່ານກໍໝາຍ
ຜິດ ເວລາເຫັນວ່າຖກືທ່ານກໍໝາຍຖກື.   ເມ່ືອທ່ານເຮັດເລກຍງັບໍທ່ນັສົ່ງຄຣແູລະທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານເຮັດຜິດ    ສິ່ງທີດ່ີນັນ້ 

ໂລກນ້ີຈະເປັນແນວໃດ ຖ້າພຣະເຈ້ົາໃຫ້ມະນຸດມີຄວາມພ້ົນດ້ວຍການເຮັດເອົາເອງ? 
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ທ່ານຄວນກບັຄນືໄປແກ້ ຫລເືຮັດໃຫ້ຖກືເວລາມີໂອກາດ.  ແຕ່ໃນເຣືອ່ງພຣະເຈົາ້ແລວ້ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດມີອໍານາດເຮດັ
ໃຫ້ຕົນເອງຖືກຕ້ອງໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົາ້.  ທາງຂອງພຣະເຈົາ້ບໍ່ມີຜູໃ້ດສາມາດແກ້ໄດ້ ແຕ່ພຣະເຈົາ້ຫາທາງ
ໃຫ້ພວກເຮົາບັງເກີດໃໝ.່    ການເກີດບັງໃໝນ່ີ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອ  ຄືກົ້ມລົງທີ່ພຣະບາດຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອ 
ພຣະອົງຈະມີພຣະຄຸນແລະເມດຕາ.    ພຣະເຈົາ້ໄດ້ປະທານຄວາມຊອບທມັໃຫ້ພວກເຮົາລ້າໆ  ແຕ່ເປັນຂອງມີຄ່າສູງ.  
ມີສາມຖ້ອຍຄໍາທີອ່ະທິບາຍເຖງິຄ່າຂອງເສຣພີາບ: 
 

· ເຮດັໃຫພ້ໃໍຈ:  ຄາໍເວ້ົາອັນນີ້ເຮດັໃຫ້ພຣະເຈົາ້ຊອບພຣະທັຍ.  ຍ້ອນຄວາມຜິດບາບພວກເຮົາສົມຄວນແລ້ວທີ່
ຈະໄດ້ຮັບຄວາມໂກດຮາ້ຍຈາກພຣະເຈົາ້.   ຄ່າໄຖ່ບາບແມ່ນກົດບດັຍດັບົ່ງບອກໃຫ້ເຮດັຖ້າຢາກດີ  ເພ່ືອຈະ 
ຍົກເອົາຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງພຣະເຈົາ້ອອກໄປ. 
 

· ການໄຖບ່າບ:  ຄໍາເວ້ົານີ້ໝາຍເຖິງປົດໂສ້ອອກຈາກຄົນ.  ການໄຖ່ບາບນີຕ້້ອງມີຂອງໄຖ່ອາດຈະເປນັເງນິຫລື
ສິ່ງຂອງ.     ພຣະຄັມພີໄດກ້່າວວ່າລກູຂອງພຣະເຈົາ້ໄດຖ້ືກຊ້ືຄືນມາ ອອກມາຈາກອໍານາດຂອງຄວາມບາບ 
ແລະການສາບແຊງ່ຂອງກດົບດັຍດັ. (1 ກຣທ 6:20). 

 
· ໂລຫດິ: ໃນປຶ້ມລະບຽບຂອງພວກເລວ,ີ ພຣະເຈົາ້ໄດບ້ອກຣາຄາຂອງເລອືດ (ລພວ 17:11).  ເລືອດຂອງສດັ

ບໍ່ສາມາດໄຖ່ໜີ້ຂອງຄນົໄດ.້  ຕ້ອງແມ່ນເລືອດຂອງຄນົບໍຣິສດຸເທົາ່ນັນ້ທີສ່າມາດໄຖຄ່ັ້ງດຽວເປນັການສິ້ນສຸດ
ເພ່ືອອອກຈາກຄວາມສາບແຊງ່ຂອງບາບກັມ. 

 
 
 

3. ໂຣມ 27-28 

     ອວດອາ້ງແມ່ນຈດຸສໍາຄັນໃນໂຣມ 3:27-28.  ຄໍາອວດອ້າງນັນ້ເປັນຂອງຜູ້ໃດ?  ບໍ່ເປນັຂອງໃຜທັງນັ້ນ.  ຜູທ້ີ່ເຊືອ່
ສາມາດອວດອ້າງເຖງິຕົວເອງເປນັຄນົຊອບທັມຍອ້ນອົງພຣະເຢຊູ ບໍ່ແມ່ນຕົວເອງເຮດັເອົາ.   
 
      ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ເອກແລະດີເລດີ ແຕຖ່່ອມຕົວທີສຸ່ດແລະເຮັດໃຫ້ທກຸຄນົຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອກາຍເປັນຄົນຊອບທັມ.  
ຄົນທີ່ເຂົ້າມາຫາພຣະອົງນັ້ນຈໍາເປນັຕອ້ງຖອ່ມຕົວ-ບໍ່ມີອັນໃດຕິດຕົວມານາໍ. 
 
     ອົງພຣະເຢຊູຍອມຮັບພວກເຮົາຜູ້ເຂົ້າມາດວ້ຍຄວາມຖອ່ມຕົວ.  ອາຈານໂປໂລໄດ້ປະນາມໃນຂໍ ້27 ຖ້າຜູ້ໃດອວດ
ອ້າງວ່າຕົວເອງເປນັພຣະເອກຫລືເປັນຄົນເກ່ັງ.  ອົງພຣະເຢຊູເອງສົມຄວນໄດ້ຮັບສະງ່າຣາສແີລະກຽດຕຍິົດທັງໝົດສາໍ 
ຮັບຄວາມລອດພ້ົນຂອງພວກເຮົາ. 
   
        ເຣືອ່ງອວດຕົວນີອ້ົງພຣະເຢຊູໄດຍ້ົກເອົາຕົວຢ່າງຂອງສອງຄນົໃນປຶ້ມ ລູກາ 18:9-14  ຊຶ່ງເປນັບດົຮຽນສອນໃຫ້
ພວກເຮົາເຂົາ້ໃຈດີເຖງິການອວດຕົວ.  ສອງຄົນໄດ້ຂຶນ້ໄປອ້ອນວອນໃນພຣະວຫິານ ຜູ້ນຶງ່ແມ່ນຟາຣີຊາຍແລະອກີຄນົ
ນຶ່ງເປນັຄນົເກບັພາສ.ີ  ເວລາຄົນເກັບພາສອີ້ອນວອນນັ້ນລາວບໍ່ກາ້ເງີຍໜ້າຂຶ້ນເພາະຮູສ້ກຶລະອາຍໃນຄວາມຜິດບາບ
ຂອງຕົນເອງ ລາວຮ້ອງຫາພຣະເຈົາ້ແລະກ່າວວ່າ, ìຂໍໍຊົງພຣະເມດຕາຕໍຂ່້ານອ້ຍ ຜູ້ເປນັຄນົບາບແດ່ທອ້ນî (13).  ແຕ່

ທ່ານຈະອະທິບາຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຄົນອ່ືນເຂ້ົາໃຈ ໄດ້ຄືແນວໃດ? 
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ສ່ວນຄນົຟາຣີຊາຍຜູທ້ີ່ຄົນອື່ນນັບຖື, ມີຊື່ສຽງດ,ີ ເປັນຄນົເວ້ົາເກ່ັງເວລາອອ້ນວອນກ່າວວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະເຈົ້າ, ຂ້ານ້ອຍ
ຂອບພຣະຄນຸທີບ່ໍ່ໄດ້ເປັນເໝືອນຄນົອືນ່-ຊຶງ່ເປນັຄນົໂລບມາກ, ບໍທ່່ຽງທັມ, ເປັນຄົນຫລິນ້ຊູ້ ຫລບືໍ່ເປນັເໝືອນຄົນເກບັ
ພາສ.ີ  ຂ້ານ້ອຍໄດຖ້ືສນິອດົອາຫານອາທດິລະສອງເທື່ອ; ຂ້ານ້ອຍຖວາຍສບິເປີເຊັນຕໍ່ສິ່ງຂອງທີ່ຫາມາໄດ້.î 
     ໃນທີສຸ່ດຄົນນຶ່ງກບັບ້ານໄດ້ກາຍເປັນຄົນສິນທັມ-ຖກືຕອ້ງກັບພຣະເຈົາ້. ໂຣມ 3:27-28 ໄດ້ບອກພວກເຮົາວາ່ຄົນ
ນັ້ນແມ່ນໃຜ, ແມ່ນຜູທ້ີມ່ອບຄວາມເຊ່ືອ ມອບຕົວເອງໄວ້ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົາ້. 
 
 
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 

     ໃນໂລກນີ້ມີຂ່າວຮ້າຍເຕັມໄປໃນໜັງສືພິມຫລືໂທຣະທັດ ແຕ່ເວລານີ້ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງເພາະໄດ້ມີອົງພຣະຜູ້
ຊອ່ຍສະເດັດເຂົ້າມາໃນໂລກແລ້ວ ອົງພຣະຄຣດິໄດ້ຈັດຫາທາງໃຫ້ພວກເຮົາຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນທີດ່ກີັບພຣະ
ເຈົາ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕອ້ງປະຕບິັດຕາມກົດບັນຍັດ. 

 
 

· ຍອມເລີມ້ຕົນ້ໃໝ.່  ຍອມຮັບເອົາຂອງພຣະຣາຊທານຈາກອົງພຣະເຢຊູຄືສາ້ງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົາ້. 
 

· ກາ້ວອອກຈາກເວທ.ີ  ຍອມຖອ່ມຕົວໂດຍການມອບການມັກໃຫຍ່ໄຝສູ່ງ ອວດຕົວຕໍ່ພຣະເຈົາ້ ແລະຍອມໃຫ້
ອົງພຣະເຢຊູເຂົ້າມາໃນເວທີຮ່ວມກັບຊີວິດຂອງທ່ານ. 

 
· ແບງ່ປນັຂອງພຣະຣາຊຈາກພຣະເຈົາ້ກບັຄນົອືນ່.  ຄນົອື່ນໄດບ້ອກເຣື່ອງຂ່າວປະເສດີແກທ່່ານແມ່ນບໍ?່ ທ່ານ

ກໍຕ້ອງແບງ່ປັນກັບຄົນອື່ນຄືກນັເຖິງເຣື່ອງຄວາມພ້ົນນັ້ນ. 
 
     ຂອງພຣະຣາຊທານຈາກອົງພຣເຢຊູຄືມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້ານັນ້ ກໍາລັງລໍຄອຍທ່ານຢູ ່ຂໍພຽງທ່ານໄດ້ຍອມ
ເປີດໃຈຕ້ອນຮບັເອົາ ແລະໃຫ້ແບງ່ປນັກັບຄົນອື່ນສຶບຕໍ່ໄປ. 

 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 

ໂດຍບ່ໍຄຸຍອວດອ້າງ, ທ່ານຈະສະແດງຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໃຫ ້ເຫັນໄດ້ແນວໃດ ໃນອາທິດນ້ີ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທດິທ ີ15 ທນັວາ 2013 (12-15-2013) 

 

ຄວາມຮກັທີທ່າ່ນສາມາດພບົໄດ ້
 

ທ່ານໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດເມ່ືອທ່ານເວົາ້ວ່າ, îຂ້ອຍຮັກເຈ້ົາî? 
ເຖິງແມ່ນເຮົາບ່ໍດີທ່ີສຸດ, ພຣະເຈ້ົາຍັງຮັກພວກເຮົາ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
       ມີໂຄສົກໂທຣະທດັສໍາພາດນາງສາວຄນົນຶງ່ຜູຮ້ອ້ງໄຫ້ເສຽັໃຈເພາະຜູຊ້າຍທີລ່າວເປນັແຟນນັນ້ນອກໃຈ.  ໂຄສົກ
ກ່າວວ່າ, ìຜູທ້ີ່ຊາຍທີ່ເຈົາ້ເປນັແຟນກັນນັນ້ໄດ້ພົບກບັຜູຍ້ິງຄນົອືນ່ອກີສອງຄນົ, ຄົນນຶງ່ເປັນເອືອ້ຍຂອງເຈົ້າແລະອກີຄນົ 
ນຶງ່ເປນັເພ່ືອນຮັກຂອງເຈົາ້ແມ່ນບໍ?່î  ນາງຄົນນັນ້ຍອມຮັບສາຣະພາບໂດຍສະອືນ້ຮອ້ງໄຫ້ແຮງຂຶນ້.   ໂຄສກົຍັງຖາມ
ນາງອກີວາ່,  ìເປນັຫຍັງເຈົາ້ບໍ່ເຊ້ົາກັບລາວ?î  ນາງໄດຕ້ອບວາ່, ìລາວບອກຂອ້ຍວາ່ຂອ້ຍຮັກເຈົາ້ຄນົດຽວ.î  ແນນ່ອນ
ຍິງສາວຄນົນີມີ້ຄວາມສັບສນົ, ລາວເຂົາ້ໃຈເຣືອ່ງຄວາມຮກັທີຜ່ິດຫວງັ, ແລະເປນັໜ້າເສົາ້ໃຈເພາະຍັງມີຫລາຍຄົນປະ 
ສົບກບັຄວາມຜດິຫວງັເໝອືນກບັຍິງສາວຄົນນີ.້ 
        ໃນພຣະຄັມພີໄດ້ກາ່ວເຖິງເຣືອ່ງຄວາມຮກັເປນັຢ່າງໃດ?  ໃນພຣະຄັມພີໂຣມ 5 ໄດ້ເວ້ົາເຖິງຂາ່ວປະເສີດເຣ່ືອງ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງພວກເຮົາປະຕເິສດບໍ່ໄດ.້  ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງຮັກພວກເຮົາໂດຍທີ່ພຣະອົງ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນດ້ວຍການກະທໍາທີ່ໄມ້ກາງແຂນ. 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? 

6 ຂນະທີ່ເຮາົທັງຫລາຍຍັງຂາດກໍາລັງ ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງສິ້ນພຣະຊົນເພື່ອແທນຄວາມຊົ່ວອະທັມຕາມເວລາອັນ 
ເໝາະສົມ 

7 ດ້ວຍວ່າບໍສູ່ຈ້ະມີໃຜຍອມຕາຍແທນຄົນຊອບທັມ ແຕບ່າງທີອ່າດຈະມີຄນົກ້າຕາຍແທນຄົນດີກໄໍດ ້
8 ແຕຝ່່າຍພຣະເຈົາ້ຊງົສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແກເ່ຮາົທັງຫລາຍ ຄຂືນະທີພ່ວກເຮົາຍັງເປັນຄນົຜິດບາບ

ຢູ່ນັ້ນ  ພຣະຄຣິດໄດຊ້ົງຍອມສິ້ນພຣະຊົນແທນເຮາົທັງຫລາຍ 
9 ເຫດສັນນັ້ນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຊົງຖືວ່າ ເປ ັນຄົນຊອບທັມແລ້ວດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ ຫລາຍກວ່ານັ້ນ

ອີກເຮົາທັງຫລາຍຈະພ້ົນຈາກພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍພຣະອົງ 
10 ດ້ວຍວ່າຖ້າເມື່ອເຮົາທັງຫລາຍຍງັເປັນສັດຕຣູຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ົງໂຜດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ກັບຄືນດກີັບ  

ພຣະອົງ ໂດຍທີພ່ຣະບຸດຂອງພຣະອົງຊງົສິນ້ພຣະຊົນແລ້ວ ຫລາຍກວ່ານັນ້ອີກ ເມ່ືອເຮາົທງັຫລາຍໄດກ້ັບຄືນ
ດີແລວ້ພວກເຮົາກຈໍະໄດ້ພົ້ນດ້ວຍການຊົງຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ 

11 ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ເຮົາທັງຫລາຍຍັງຊົມຊື່ນຍິນດີໃນພຣະເຈົ້າ ໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ ຜູ້
ຊົງເປັນເຫດໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ກັບຄືນດກີັບພຣະເຈົ້າ 

------- 

18 ເຫດດັງ່ນີກ້ານຊງົພິພາກສາລົງໂທດໄດມ້າເຖງິຄົນທັງປວງ ເພາະການລະເມີດເທື່ອດຽວສັນໃດ ການຊງົກະ
ທໍາອັນຊອບທັມເທືອ່ດຽວກນໍໍາການປົດປ່ອຍແລະຊວີດິມາເຖງິຄົນທັງປວງສັນນັນ້ 
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19 ດ້ວຍວາ່ຄົນຈໍານວນຫລາຍຕົກເປັນຄົນຜິດບາບເພາະມະນຸດຄົນດຽວທີບ່ໍ່ເຊື່ອຟັງສນັໃດ ຄນົຈໍານວນຫລາຍກໍ
ຈະໄດຊ້ົງຖືວ່າເປັນຄົນຊອບທັມ ເພາະພຣະອົງຜູ້ດຽວທີ່ໄດຊ້ົງເຊື່ອຟັງສັນນັ້ນ 

20 ພຣະບັນຍັດໄດມີ້ຂຶ້ນກເໍພ່ືອຄວາມຜິດຈະໄດ້ປາກົດຫລາຍຂຶ້ນ ແຕທ່ີໃ່ດມີຄວາມຜິດບາບປາກົດຫລາຍຂຶ້ນ   
ພຣະກະຣຸນາຄຸນກໍຈະມີຫລາຍລື່ນຂຶ້ນໃນທີ່ນັ້ນ 

21 ເພ່ືອວ່າຄວາມຜິດບາບໄດ້ຄອບງວໍາໃຫ້ເຖິງຄວາມຕາຍສັນໃດ ພຣະກະຣນຸາຄນຸກຈໍະໄດ້ຄອບງວໍາດ້ວຍ
ຄວາມຊອບທັມ ໃຫ້ເຖິງຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮົາທັງ
ຫລາຍສັນນັນ້ 

 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 

1.ໂຣມ 5:6-8 
     ອົງພຣະເຢຊູໄດສ້ະເດດັເຂົາ້ມາໃນຊວ່ງແລະໃນເວລາເພ່ືອປະກາດໃຫ້ມະນຸດຮູຈ້ັກຄວາມຮັກແຫ່ງເມືອງຟ້າສວນັ.   
ໂຣມ 5:6-8 ໄດ້ປະກາດເຣື່ອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງມີຄວາມຮັກຕໍ່ມະນຸດທຸກໆຄົນ.    ແມ່ນຫຍັງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຍັ້ງຢຶນວ່າພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຮກັພວກເຮົາທັງຫລາຍ? 
 

1. ຄວາມຮກັທີເ່ຫນັໄດໃ້ນປດັຈບຸນັ.    ອົງພຣະວິນຍານຜູ້ຊຶ່ງສະຖິດຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເປນັຂໍ້ມູນທີ່ຢັ້ງຢືນ

ບອກເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົາ້ 

2. ຄວາມຮກັເກດີຂຶນ້ແຕອ່ະດດີ.  ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນບໍແ່ມ່ນມີພຽງແຕ່ຮູສ້ຶກເທົ່ານັ້ນ  ຕາມປະວັດສາດ

ແລ້ວພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານຄວາມຮັກໃຫ້ມະນຸດຮູ້ທີ່ໄມກ້າງແຂນ.  ອົງພຣະເຢຊູຍອມທົນທຸກທໍຣະມານແສນ

ສາຫັດ ຊ່ຶງເປັນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກອນັຍິ່ງໃຫຍຂ່ອງພຣະອົງຕໍ່ພວກເຮົາ.  
 

      ພວກເຮົາໄດ້ຍນິປະວດັຂອງທະຫານຜູ້ຍອມຕາຍເພ່ືອເພ່ືອນຂອງຕົນຄືເວລາໄປໃນສົງຄາມພວກສດັຕຣໄູດ້ຖິມ້ລະ 

ເບີດໃສ່  ມີຫະຫານຄນົນຶ່ງເຫັນລະເບີດຕົກລົງມາຕໍ່ໜາ້ແລະລາວໄດ້ໂດດລົງເອົາຕົວຂອງລາວໄປບັງບໍ່ໃຫ້ເພ່ືອນຕາຍ.  

ເຣື່ອງນີ້ເມ່ືອຟັງແລວ້ກເໍຮັດໃຫ້ພວກເຮົານໍ້າຕາອອກເພາະເປັນຄວາມຮັກຢາ່ງເສັຽສລະ.    ບາງເທືອ່ພວກເຮົາກໍໄດຍ້ິນ

ຂ່າວວ່າມີພວກດບັເພີງຊ່ອຍເພ່ືອນຮ່ວມງານໂດຍເຂົາ້ໄປໃນໄຟຮ້ອນກາ້ ບາງຄັ້ງກຍໍອມເສັຽຊີວິດຂອງຕນົເອງ. 

     ອາຈານໂປໂລໄດອ້ະທບິາຍເຣ່ືອງການຍອມຕາຍເພ່ືອຄົນແບບນີ້ຢາ່ງແຈ່ມແຈງ້ວ່າເຣື່ອງນັ້ນມີແທ້ໃນໂລກມະນຸດ

ເຮົາ.  ແຕ່ເຫັນວ່າຜູ້ຍອມຕາຍນັ້ນລ້ວນແລ້ວເປັນຜູ້ທີ່ພວກເຮົາຮັກແລະນັບຖື.  ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຢ່າງ

ນີ້ຄື: ພຣະເຢຊູຕາຍເພ່ືອຄົນສາມັນຕໍ່າຕ້ອຍຄືຄົນທັງຫລາຍທີບ່ໍ່ມີຜູໃ້ດໃຫ້ກຽດແລະນັບຖື.  ຜູ້ເຮດັຢ່າງນີໄ້ດ້ແມ່ນພຣະ

ເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ. 

       ໃນວັນທີ 3 ເມສາ 1981, ມີຄນົລອບສັງຫານໂດຍຍິງປນືຫົກນດັໃສປ່ະທານາທິບດໍີ ຣອນໂນ ຣແີກນ  ໃນທນັໃດ

ນັ້ນມີພວກປອ້ງກນັແລນ່ເຂົາ້ໄປຫຸ້ມບັງໄວ ້ພວກເຂົາຍອມຕາຍເພ່ືອຜູນ້ໍາຂອງພວກເຂົາ.  

     ແຕ່ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຢູ່ວ່າອົງພຣະເຢຊູຍອມຕາຍເພ່ືອຄົນບາບຜູບ້ໍ່ມີຫຍັງດ.ີ  ອງົພຣະເຢຊູຍອມຕາຍເພ່ືອຄົນ 

ກະບົດ ຄົນເຮັດບາບເໝືອນພວກເຮົາ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ພ້ົນຈາກຄວາມຜິດບາບ.  ພຣະອົງເຮດັຢ່າງນີ້ກຍໍ້ອນພຣະ 

ອົງມີຄວາມຮັກຕໍ່ພວກເຮົາ. 
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2. ໂຣມ 5:9-11 
     ການຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຄນົຮັກນັ້ນເປນັການທໍຣະມານຈດິໃຈຫລາຍ.     ແຕ່ການຄນືດີໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນອກີເພາະມີ
ການເຂົ້າໃຈກນັຜດິເປນັສິ່ງທີ່ມະນຸດເຮົາປາຖນາ. 
   

· ວນັນຶ່ງຜູເ້ປັນພ່ໍໄດ້ໂກດຮ້າຍລູກສາວໃນເຮືອນຄົວເລຍີເຮດັໃຫ້ມີການຕໍ່ສູຜ້ິດຖຽງກັນຂຶ້ນ. 
 

· ໃນຍາມຄຣສິມັສຄອບຄົວມັກເຕົ້າໂຮມກນັກນິເຂົ້າ ແຕ່ມີຄົນນຶງ່ບໍຍ່ອມເພາະເວລາປນັມໍຣະດົກກັນນັ້ນມີການ
ຜິດຖຽງກນັລາວເປັນຄົນດຽວທີບ່ໍ່ຍອມຮ່ວມນໍາ. 

 
· ມີຄູ່ຜົວເມັຽທີ່ເຄີຍຮັກກນັທີສຸ່ດກໍມີຄວາມຮັກເຢັນລົງເພາະມີການຜິດຖຽງກັນເກີດຂຶ້ນ. 

 
      ໃນໂລກນີ້ເຕັມເປັນດ້ວຍຄນົແຍກທາງກນັ ແລະກໍມີຄົນເປັນຈາໍນວນຫລາຍໄດ້ສາ້ງກໍາແພງຂັ້ນຕົນເອງລະຫວາ່ງ 
ພຣະເຈົາ້ກບັພວກເຮົາ.     ແຕກ່ານສິ້ນພຣະຊນົຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດທ້ໍາລາຍກໍາແພງຂອງຄວາມບາບທີພ່ວກເຮົາໄດ້
ສ້າງຂຶນ້ນັ້ນໂດຍເປັນການສິ້ນສຸດ. 
      ເວລາອງົພຣະເຢຊູສິນ້ພຣະຊນົຄວາມມືດໄດເ້ຂົາ້ມາທົວ່ທຸກບ່ອນເໝອືນກບັພວກເຮົາໄດ້ມອດໄຟຟ້າ ແລະຜ້າກັງ້
ໃນພຣະວຫິານໄດ້ຖືກຈີກແລ່ງຕັ້ງແຕເ່ທິງຮອດລຸ່ມເປນັສອງຕອ່ນ. (ລູກາ 23:44-45).     ຕອ້ງເຂົ້າໃຈວ່າພຣະວຫິານ
ເປັນຈຸດສງູກາງສາສນາຂອງພວກຢວິ.  ຕອນນີ້ພວກເຮົານບໍ່ສາມາດທີຈ່ະລບຶອະດດິໄດ້ ແຕສ່ິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຮດັໄດນ້ັ້ນ
ຄືໃຫ້ເລີ້ມຕົ້ນໃໝ.່      ຕາມທໍານຽມຂອງພວກເຂົາແລ້ວ ພວກເຂົາເຄຍີເອົາສັດມາຂາ້ຖວາຍ ຄືເປນັເລືອດສັດຈໍານວນ
ຫລາຍໄດຍ້ົກເອົາມາໃນວນັຖວາຍປະຈໍາປີຊ່ຶງມະຫາປະໂຣຫິດໄດ້ເຂົ້າໄປໃນບອ່ນສກັສດິເພ່ືອຖວາຍໃຫ້ປະຊາຊນົພ້ົນ 
ຈາກບາບ.     ຂ້າງໃນນັ້ນບໍ່ມີຜູໃ້ດເຂົ້າໄປໄດ້ນອກຈາກມະຫາປະໂຣຫິດທີຕ່ອ້ງເດີນຜ່ານຜ້າກັ້ງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງຊ້ັນໃນ
ຂອງບ່ອນສັກສິດ. ແຕ່ບດັນີ້ ເມ່ືອອງົພຣະເຢຊູໄດ້ສິນ້ພຣະຊນົແລ້ວ ພຣະອົງໄດທ້ໍາລາຍກດົທີ່ພວກຢິວພາກນັເຮດັເປັນ
ເວລາດນົນານນັ້ນ. 
         ຜ້າກັ້ງໄດ້ຈີກຈາກທາງເທິງລົງໄປຫາລຸ່ມ ເໝອືນກັບວ່າພຣະເຈົາ້ໄດ້ເອາົມີດຕັດມາຕດັໃຫ້ຂາດເພ່ືອປະກາດໃຫ້
ເລີມ້ຕົ້ນໃໝ່ໄດ້.    ໃນສມັຍຕ້ອງມີເລອືດຂອງສດັຫລ່ັງໄຫລອອກມາ ແຕ່ບດັນີ້ອງົພຣະເຢຊູໄດສ້ລະພຣະໂລຫິດຂອງ 
ພຣະອົງຖວາຍເພ່ືອພວກເຮົາ   ແລະເຊີນໃຫ້ພວກເຮົາທຸກຄົນເຂົາ້ມາທາງໃນຂອງບ່ອນສກັສດິໄດ!້   ພວກເຮົາໄດຖ້ືກ
ເຮັດໃຫ້ຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າແລ້ວໂດຍອົງພຣະເຢຊູ. 
 
 
 

3. ໂຣມ 5:18-21 
       ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວ້ົາເຖງິຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜູທ້ີ່ເຊື່ອຄືຜູທ້ີ່ເຊື່ອນັ້ນເປັນຄົນແຕກຕ່າງກບັຄນົທັມມະດາສາມັນ 
ໃນໂລກນີ.້  ທກຸໆຄົນໃນໂລກຖ້າບໍ່ມີອົງພຣະເຢຊູກໄໍດ້ຖກືຕດັສິນລງົໂທດແລ້ວ ìເຫດສນັນີກ້ານພິພາກສາລົງໂທດໄດ້
ມາເຖງິຄົນທັງປວງ ເພາະການລະເມີດເທືອ່ດຽວສັນໃດî (ໂຣມ 5:18).  ອາຈານໂປໂລເອົາເຣື່ອງນີ້ມາເວົ້າບໍ່ແມ່ນຈະ

ການເສັຽສລະຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູ ຕ່າງກັບການຕາຍທີເ່ສັຽສລະຂອງວີຣະບຸຣດຸອ່ືນໆ ຢ່າງໃດ? 

ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ ເມ່ືອທ່ານມີຄວາມສັມພັນກັນໃໝ່ອີກກັບຄົນໃດຄົນນ່ຶງ? 
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ຍົກຍໝໍໍນ້ະຮກົ ແຕ່ເພ່ິນປາຖນາຢາກເວ້ົາເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານອນັງົດງາມຂອງພຣະເຈົາ້ຕາ່ງຫາກ.   ໃຫ້ເບິ່ງຄວາມ
ແຕກຕ່າງທີອ່າຈານໂປໂລໄດຂ້ຽນ:   ìການກະທໍາອນັຊອບທມັເທືອ່ດຽວກໍເປັນການປດົປອ່ຍແລະຊວີດິມາເຖງິຄົນທັງ
ປວງສັນນັ້ນ.î (5:18). 
     ເວລາອາຈານໂປໂລຂຽນວ່າຄວາມພ້ົນນັ້ນໄດ້ນໍາຊີວິດມາໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທຸກຄົນເປນັຄົນ
ສິນຢ່າງອັດຕະໂນມັດ ແຕທຸ່ກຄົນຕ້ອງໄດ້ຍນິແລະຕ້ອງຕອບສນອງຕໍຂ່່າວປະເສີດນັ້ນ. (ໂຣມ 10:9). ທ່ານ Charles 
Spurgeon ເປັນນກັເທສນາຜູ້ມີຊ່ືສຽງດ.ີ    ເພິ່ນຈື່ຈໍາໄດ້ດີໃນວັນອາທດິທີ່ເພິນ່ບໍສ່າມາດໄປນະມັສການພຣະເຈົາ້ໃນ 
ຄຣສິຕະຈກັຂອງຕນົ ເພ່ິນເລຍີໄປນະມັສການໃນຄຣສິຕະຈກັໃກຄ້ຽງເພາະມີຫິມມະຕກົໜັກ.    ໃນຄຣສິຕະຈກັນັນ້ມີ
ຄົນໜອ້ຍດຽວ ສິດຍາພິບານກມໍາເທສນາບໍ່ໄດ.້  ດັ່ງນັ້ນ, ມີສະມາຊິກຄົນນຶ່ງລຸກຂຶ້ນອ່ານພຣະຄັມພີ ລາວອາ່ນບໍ່ໄດດ້ີ
ປານໃດສຽງຂອງລາວກໍສັນ່.  ຊາຍຄນົນັນ້ໄດ້ຫລຽວເບິງ່ທ່ານ ສະເປີເຈີນ ແລະເວ້ົາໂດຍກົງ.    ລາວກ່າວວ່າ ìເຈົ້າຈະ
ເປັນຄົນລໍາບາກຕລອດຊວີດິຈົນເຈົາ້ໄດ້ເຊື່ອຟັງ ແລະຮັບເອົາຄວາມພ້ົນຈາກອງົພຣະເຢຊູ.î  ລາວຍງັຮອ້ງເປນັສຽງດັງ
ວາ່, ìຊາຍໜຸ່ມເອຍີ ໃຫ້ເບິ່ງອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ, ເບິ່ງ, ເບິ່ງ, ເບິ່ງ ເຈົ້າບໍຕ່້ອງເຮັດຫຍັງຂໍພຽງແຕ່ເບິ່ງເທົ່ານັນ້ເພື່ອເຈົ້າຈະ
ມີຊີວິດ.î 
     ຕໍ່ມາທ່ານ ສະເປີເຈນີຈໍາໄດແ້ລະກ່າວວ່າ, ìທ້ອງຟ້າໄຂອອກ ຄວາມມຶດໄດຫັ້ນໜໄີປ ແລະລາວກໍໄດ້ເຫັນແສງຕາ
ເວັນ.î  ຊວີດິອັນຕລອດໄປເປນັນດິໄດ້ເຂົ້າມາໃນຊວີດິຂອງທາ່ນ ສະເປເີຈນີ.  ອີກບໍ່ນານທ່ານສະເປເີຈີນກໍໄດເ້ປນັຄນົ
ແຕກຕ່າງທີສຸ່ດໃນກຸ່ມເພ່ືອນບ້ານແລະສັງຄມົ.  ນັນ້ແຫລະຜູທ້ີ່ເຊື່ອຄວນເປັນຄນົແຕກຕ່າງ.   
 
 
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
     ເປັນໜ້າເສົ້າໃຈເພາະທຸກມືນ້ີ້ມີຄົນເຂົ້າໃຈຜິດເຖິງເຣື່ອງຄວາມຮັກ ແຕ່ຂອບພຣະຄຸນອົງພຣະເຢຊຄູຣດິຜູ້ສະແດງ
ຄວາມຮັກແທ້ໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແລະປະສົບການ ທັ້ງໆທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮັກຢ່າງນັ້ນ. 

 
· ຮບັເອາົຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົາ້.  ໃຊ້ເວລາອ່ານພຣະທັມຂອງພຣະອົງແຕລ່ະວນັ ແລະຊອກຫາວ່າພຣະຄັມ 

ພີນັ້ນໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕໍທ່່ານບໍ?່ 
 

· ຖອ້ງຈາໍໂຣມບດົ 8:38-39.  ເມືອ່ທ່ານມີຄວາມຢ້ານ ຫລຄືົນອື່ນເຮັດໃຫ້ທ່ານນ້ອຍໃຈໃຫ້ທ່ານຈໍາເອົາວ່າບໍ່ມີ
ອັນໃດໃນໂລກນີຈ້ະແຍກທ່ານອອກຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົາ້ໄປໄດ້. 

 
· ຊອກຫາທາງເພືອ່ທາ່ນຈະສະແດງຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົາ້ຕໍຜູ່ຕ້ໍຕ່າ້ນ.  ອົງພຣະເຢຊູໄດສ້ິ້ນພຣະຊົນເພື່ອຄົນ

ທັງຫລາຍຈະເປັນຄົນດີຫລືຄນົຊົ່ວເທົາ່ໃດກຕໍາມ.    ໃຫ້ທ່ານເປັນຄນົມີຈດິໃຈກວ້າງຂວາງຕໍ່ຄນົຜູທ້່ານບໍ່ມັກ 
ຫລືສະແດງຊີວິດເໝືອນອງົພຣະຄຣດິຕໍຄ່ົນອື່ນໆ. 

 
        ຢ່າເປນັຄນົນອ້ຍໃຈຫລໝືົດຫວງັ ໃຫ້ທ່ານເປັນຄນົບອກເຖິງຄວາມຮັກແທຂ້ອງອົງພຣະເຢຊູຕໍຊ່າວໂລກຜູ້ບໍ່ເຄີຍ
ປະສົບກັບຄວາມຮກັແທ້ໃນຊວີດິ. 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 

ຂອງຂວັນນິຣນັສ່ົງຜົນສະທ້ອນຕ່ໍເຮົາໃນປັດຈຸບັນແລະໃນອະນາຄົດ ແນວໃດແດ່? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 
ວັນອາທດິທ ີ22 ທນັວາ 2013 (12-22-2013) 

 

ມຄີວາມກ້າຫານ 

 

ເມື່ອທ່ານຄິດກ່ຽວກັບຄວາມກ້າຫານ ທ່ານຄິດເຫັນຫຍັງໃນໃຈຂອງທ່ານ? 
ຢ່າຢ້ານເລີຍເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາທ່ານ. 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
      ໃຜບໍ່ຕອ້ງການຄວາມກ້າຫານບາງຄັງ້ໃນຊີວິດ?  ການທີຈ່ະຈັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນມາໂຮມກັນສລອງວັນຄຣິສມ ັສຜູ້ນ ໍາ 
ຕ້ອງມີຄວາມກ້າຫານສມົຄວນ. ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມກ້າການທີຈ່ະເອົາຊະນະກັບຄວາມລໍາບາກໃນເຮືອນ, ໃນໂຮງ 
ງານ, ຫລືຕໍຄ່ວາມເຈັບປວດດ້ວຍໂຣກພ ັຍໄຂ້ເຈັບ. 
          ໂຢເຊັບຜູເ້ປນັບິດາຝ່າຍໂລກນີຂ້ອງອົງພຣະເຢຊູໄດ ້ມີຄວາມກ້າຫານທີສຸ່ດທ່ີໄດ້ປະເຊີນກັບສະພາບການລ ໍາ 
ບາກແລະຍັງໄດຕ້ັດສິນໃຈອັນເດັດດ່ຽວ.  ໃນໂອກາດວນັຄຣສິມ ັສນີມ້ີຫຍັງແດ່ທີພ່ວກເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ:້ 
 

· ພວກເຮາົເນັນ້ໜກັ-ມີເຫດຜົນດີ-ນາງມາຣິອາເປນັສາວປອດ ແລະພວກໂຫຣາຈາກມາຈາກແດນໄກໄດນ້ໍາ
ຂອງຂວນັມາຖວາຍແກພ່ຣະກຸມມານນອ້ຍ. 

· ພວກເຮົາແປກໃຈເຖງິຄວາມຢາ້ນຂອງພວກລຽ້ງແກະ ພວກເຂົາກໍາລັງລ້ຽງແລະຮັກສາຝູງແກະນັ້ນຢູ່ ໃນທັນ
ໃດນັ້ນມີສຽງຂອງຝູງເທວະດາມາປາກົດຢ່າງຮຸ ່ງເຮືອງດ້ວຍແສງສ ່ອງແຈ້ງເຕັມທ້ອງຟ້າ. 

· ຫລາຍໄປກວ່ານັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ເບິ່ງພຣະພັກຂອງອົງພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ-ພຣະກຸມມານນ້ອຍຜູນ້ອນຢູຮ່າງຫ
ຍາ້. 

 
     ແຕຢ່່າເບິ່ງຂ້າມໂຢເຊັບຜູ້ເປັນຄົນທັມມະດາສາມັນ.  ໃນຊີວິດຂອຊ່າງໄມ້ຄົນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມກ້າຫານ
ຢ່າງເດັດດ ່ຽວຂອງເພ່ິນ. 

 
ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? (ມັດທາຍ 1:18-25; 2:19-23) 
18. ເຣື່ອງພຣະກໍາເນິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິເປັນດັ່ງນີ:້  ຄນືາງມາຣີອາຜູ້ເປນັມານດາຂອງພຣະເຢຊນູັ້ນ ໄດເ້ປັນຄູ່ໝັ້ນ
ກັບໂຢເຊບແລ້ວ ກອ່ນເວລາເຂ ົາໄດເ້ປັນຄູຜ່ົວເມັຽກນັກໍປາກົດວ່າ ນາງມີທ້ອງແລ້ວດ້ວຍຣດິເດດພຣະວນິຍານບຣໍສິຸດ 
19 ຝ່າຍໂຢເຊບຜູເ້ປັນຄູ່ໝັ້ນຂອງນາງເປັນຄົນມີສິນທັມ ແຕປ່ານນັ້ນທ່ານບໍຢ່າກໃຫ້ເຣື່ອງນິ້ເປັນທີອ່ັບອາຍຂາຍຫນ້າ
ແກນ່າງ ຈຶງ່ຕັດສິນໃຈວ່າຈະຖອນໝັນ້ເສັຽຢ່າງລັບໆ 20 ແຕເ່ມື່ອໂຢເຊບຍັງຄຶດໃນເຣື່ອງນິຢູ້່ ກມີໍເທວະດາຕນົນຶ່ງຂອງ
ພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ມາປາກົດແກໂ່ຢເຊບໃນຄວາມຝັນວາ່, ìໂຢເຊບບຸດດາວດິເອີຍ, ຢ່າຊູ່ຢ້ານທີ່ຈະຮັບນາງມາຣີອາມາ
ເປັນເມັຽຂອງເຈົ້າ ເພາະວ່າຜູຊ້ຶ່ງປະຕສິົນທໃິນທອ້ງຂອງນາງກເໍປັນໂດຍເດດພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດ 21 ນາງຈະປະສູດ
ບຸດ ແລ້ວເຈົ້າຈົ່ງຖວາຍນາມທ່ານວ່າ ເຢຊູ ເພາະວ່າທ່ານຜູ້ນີແ້ຫລະ, ຈະເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງຕົນໃຫ້ລອດພ້ົນຈາກ
ຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາî 22 ການທັງປວງນິ້ເກິດຂຶ້ນເພື່ອຈະໃຫ້ສໍາເຣັດ ຕາມທີພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດຊ້ົງກ່າວໄວ້ດ້ວຍຜູ້
ປະກາດພຣະທັມວ່າ, 23 ìເບິ່ງແມ, ຍິງພົມມະຈາຣີນັ້ນຈະມີທອ້ງແລະປະສູດບຸດຄົນນຶ່ງ ແລະເຂົາຈະເອີ້ນບຸດນັ້ນວ່າ 
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ເອມານເູອນî ( ແປວ່າ ìພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢ ູ ່ກັບເຮົາທັງຫລາຍî) 24 ເມື່ອໂຢເຊບຕື່ນຂຶ້ນກໍເຮັດຕາມຄໍາທີ່ເທວະດາ
ຂອງພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າສັ່ງນັ້ນ ຄຮືັບເອົານາງມາຣິອາມາເປັນພັຣຍາຂອງຕົນ 25 ແຕບ່ໍ່ໄດ້ສົມສູ່ຢູກ່ັບນາງຈົນປະສູດບຸດ
ຊາຍແລ້ວ ແລະໂຢເຊບໄດ້ເອີ້ນຊື່ບຸດນັ້ນວ່າ ເຢຊ.ູ 
------ 
2:19 ຄັນເຮໂຣດສິ້ນພຣະຊົນແລ້ວ ມີເທວະດາຕົນນຶ່ງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມາປາກົດແກໂ່ຢເຊບ ທາງຄວາມຝ ັນທີ່ປະ
ເທດເອຢບິ, ສັ່ງວາ່,     20 ìຈົງ່ລຸກຂຶ້ນພາກຸມມານກບັມານດາໄປຍັງແຜ່ນດິນອສິຣາເອນ ເພາະຜູທ້ີ່ຊອກຫາພຣະກຸມ
ມານນັ້ນຕາຍແລ້ວî 21 ໂຢເຊບຈຶງ່ລຸກຂຶນ້ພາກມຸມານກບັມານດາມາຍງັແຜ່ນດິນອສິຣາເອນ 22 ແຕເ່ມ່ືອໄດ້ຍິນຂ່າວ
ວາ່ ອາເຄລາວໄດ້ຂຶນ້ປົກຄອງແຂວງຢູດາຍແທນເຮໂຣດຜູເ້ປັນບດິາ, ໂຢເຊບກ ໍຢ້ານບໍກ້່າໄປທ່ີນ້ັນ ແລະເມ່ືອໄດ້ຮັບຄໍາ
ເຕຶອນຈາກພຣະເຈົາ້ທາງຄວາມຝັນ ໂຢເຊບກເໍລີຍໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ, 23 ຈຶ່ງໄປອາສັຍຢູ່ເມືອງນຶ່ງຊື່ນາຊາເຣັດເພື່ອ 
ຈະສໍາເຣັດຕາມທ່ີຊົງກ່າວໄວ້ໂດຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, ìທ່ານຈະຖືກເອີນ້ວ່າ ໄທນາຊາເຣັດî 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ

1. ມັດທາຍ 1:18-19 

ຄວາມກາ້ຫານໄດຖ້ກຶທດົສອບແລະພທັນາຖາ້ມກາງບນັຫາຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ. 
     ໃຫ້ເອົາທ່ານເຂົ້າໄປໃນຊີວິດຂອງໂຢເຊັບ.  ເພິ່ນໄດ້ເປັນຄູໝ່ັນ້ຂອງນາງມາຣິອາ ແຕຍ່ັງບໍໄ່ດ້ແຕງ່ງານເທ່ືອ ແລະ
ນາງມາຣິອາໄດ້ປະກາດວາ່ນາງຖພືາແລວ້.  ບນັຫາໃຫຍໄ່ດ້ເກີດຂຶ້ນກັບໂຢເຊັບຢ່າງເຈັບໃຈແສນສາຫັດ.  ຍັງມີເຣື່ອງ 
ອີກ ມາຣິ ອີາໄດ້ບອກວາ່ນາງໄດຕ້ັ້ງຄັນດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.  ທ່ານຈະອະທບິາຍຢ່າງມີເຫດຜົນເຖິງເຣື່ອງນັນ້
ໄດແ້ນວໃດ? ໃຫ້ວາດພາບເບິງ່ວ່າໂຢເຊັບລໍາບາກໃຈໃນເຣ່ືອງມາຣ ອີາຜູເ້ປັນຄູ່ໝັ້ນມທີ້ອງ.   ແນ່ນອນເຣື່ອງດັ່ງກ່າວ
ຈະແຜອ່ອກໄປຢ່າງໜ້າລະອາຍ. 
         ຊ່າງໄມ້ຄົນນີໄ້ດ້ພົບກັບການຕດັສິນໃຈຍາກທີສຸ່ດ-ເພິ່ນຈະເຮັດແນວໃດ?    ທາງງ່າຍທີສຸ່ດຄືເຊື່ອງບັນຫານີ້ໄວ້
ຢ່າງລັບໆ.  ຕາມທັມນຽມພວກຢິວແລ້ວການໜັ້ນນັ້ນມີຂໍ້ຜູກມັດຫລາຍ.  ດັ່ງນັ້ນ, ໂຢເຊັບຕ້ອງຕັດສິນໃຈໃຫ້ດີທີສຸ່ດ: 
 

· ການຢນຶຄຽງຂ້າງຢູກ່ັບນາງມາຣີິອານັ້ນເປັນທີອ່ັບອາຍຂາຍໜ້າທີສຸ່ດຕໍທ່ັງສອງຄົນພວກເຂົາ. 
 

· ຕາມສະພາບຂອງນາງມາຣີອາແລ້ວ ນາງຕ້ອງຖືກໂທດຢ່າງໜັກ. 
 
       ພວກເຂົາໄດຖ້ືກບັງຄັບຈາກສິ່ງເຫລົ່ານີ້, ແຕໂ່ຢເຊັບເປັນຄົນສິນທັມແລະເພ່ິນຢາກເຮັດສິ່ງທີ່ຖກືຕ້ອງເພິ່ນຈຶ່ງຕັດ
ສິນໃຈຈະປະນາງມາຣີອາຢ່າງລັບໆ. ເພິ່ນຄຶດວ່າຖ້າເອົາເຣື່ອງນີ້ເຊື່ອງໄວ້ກຈໍະເປັນການດີຕໍນ່າງມາຣີອາ.  ໂຢເຊັບໄດ້
ຕັດສິນໃຈຢາ່ງແນວແນ່ ວ່າການຢ່າຮ້າງແບບລັບໆນັ້ນຈະເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມຮັກຕໍນ່າງມາຣິອາ. 
 

 

2. ມັດທາຍ 1:20-23 

ໃນການຕດັສນິໃຈທີຍ່າກ ຄວາມກາ້ຫານກໄໍດຮ້ບັການພທັນາ 

ໃນຂ້ໍພຣະຄັມພີນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບໂຢເຊບ? 
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     ໂຢເຊັບຕັດສິນໃຈ ແລະພະຍາຍາມນອນຢ່າງສະບາຍ...ຄດຶວາ່ທຸກຢ່າງໄດ້ປຽ່ນແປງໄປແລວ້.  ມີເທວະດາຕົນນຶ່ງ 
ມາປາກົດໃນຄວາມຝັນຂອງໂຢເຊັບ ເທວະດາຕນົນັ້ນໄດໜູ້ນໃຈໃຫ້ໂຢເຊັບມີຄວາມກ້າຫານ.  ໂຢເຊັບຈຶ່ງໄດ້ປະເຊີນ
ກັບການຕັດສິນໃຈອີກເທື່ອນຶ່ງ: 
 

· ໃຫ້ໂຢເຊບັຈະເຮັດແນວໃດກັບຄວາມຝັນນັ້ນ? 
 

· ໂຢເຊັບເປັນຄົນບ້າຫລື ທີຄ່ຶດວາ່ເທວະດາໄດມ້າບອກໃຫ້ເຮດັ? 
 
      ພວກເຮົາເປັນຫ່ວງຕໍກ່ານຕັດສິນໃຈຕລອດເວລາ ຕົວຢ່າງ:  ຂ້າພະເຈົາ້ຈະໄປປະກາດໃນປະເທດນີ້ ຫລປືະເທດ 
ນັ້ນ?  ຫລຂື້າພະເຈົ້າຄວນຊື້ເຮືອນຢູຄຸ່້ມນັ້ນຫລືຄຸ່ມນີ້?  ການຕັດສິນໃຈນັ້ນເປັນພາກສ່ວນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ໂດຍສະ
ເພາະແລ້ວພວກເຮົາເປັນຫ່ວງວ່າເຮົາໄດຕ້ັດສິນໃຈໄປນັ້ນຖືກຫລືບໍ.່ 
        ພຣະເຈົ້າເປັນຫ່ວງເຖິງສິ່ງທີຖ່ືກຕ້ອງເທົາ່ນັ້ນ ພຣະອົງເອົາຄວາມຍິນດຂີອງພວກເຮົານໍາໄປເຖິງຫົນທາງອັນຖືກ
ຕ້ອງຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ.  ພວກເຮົາໄດເ້ຫັນຕົວຢ່າງໃນພຣະຄັມພີຕອນນີ.້   ພຣະອົງໄດ້ສະຖິດນໍາຊ່າງໄມ້
ທັມມະດາ ພຣະອົງສະແດງຕໍ່ໂຢເຊັບໄປຕາມທາງທີຖ່ືກຕ້ອງ.  ເຖິງແມ່ນວາ່ການຕັດສິນໃຈຂອງໂຢເຊັບທີຈ່ະຢ່າຮ້າງ
ກັບນາງມາຣ ີອານັ້ນອາດຈະເປັນສິ່ງດຕີາມປະເພນີ, ແຕ່ບໍແ່ມ່ນການຕັດສິນໃຈຖືກຕ້ອງເລີຍ.  ຄວາມໝາຍມີຢູວ່າ່: 

· ຖ້າພວກເຮົາເປັນຫ່ວງກັບສິ່ງຖືກຕ້ອງ ພຣະເຈົ້າຈະເປັນຜູນ້ໍາພາໄປເຖງິທາງທີຖ່ືກຕ້ອງທີ່ສຸດ. 
 

 

 
3. ມັດທາຍ 1:24-25; 2:19-23 
ຄວາມກາ້ຫານແມນ່ເຮດັໃນສິງ່ຖກືຕອ້ງ ແລະກາ້ວຕໍໄ່ປທາງໜາ້. 
      ດ້ວຍຄວາມກ້າຫານໂຢເຊັບໄດ້ລົງມືຄືແຕ່ງງານກັບຄູ່ໝັ້ນຜູ້ກໍາລັງຖືພາ ໂດຍເດີນໄປຕາມທິດທາງຂອງພຣະເຈົ້າ 
ແຕ່ງງານກັບຍິງສາວພົມມະຈາຣີຜູກ້ໍາລັງຕັ້ງທ້ອງ ໂຢເຊັບໄດເ້ດີນໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ.     ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານສິ່ງທີ່
ຕ້ອງການຄືຄວາມກ້າຫານໃຫ້ ເພື່ອຈະມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ຫົນທາງອນັຖືກຕ້ອງ. ໂຢເຊັບຍັງຕ້ອງການຄວາມກ້າຫານເພ່ືອຈະ
ມຸ ງ້ໜ້າຕໍໄ່ປຂ້າງໜ້າ. 
 

· ໃນຂນະທີພ່ວກໂຫຣາຈານຊອກຫາພຣະກຸມມານນ້ອຍເພ່ືອພວກເພ່ິນຈະໄດ້ຂາບໄຫວ້, ແຕ່ສ່ວນກະສັດເຮ
ໂຣດພັດຊອກຫາເພື່ອຈະທໍາລາຍພຣະກຸມມານນອ້ຍ.  ໂຢເຊັບຍັງບໍທ່ັນເຂົາ້ໃຈແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ ໃນ 
ທີສຸ່ດພຣະອົງໄດ້ສົງ່ທູດສວນັໃຫ້ມາບອກໂຢເຊັບ. 
 

· ຄໍາບອກກ່າວຂອງເທວະດານັນ້ແຈ້ງດີ, ແຕຍ່ັງມີສິ່ງເລ ິກລັບຊ້ອນຢູ່ ບາງເທື່ອໂຢເຊັບອາດແປກໃຈວ່າພວກ
ເຂົາຈະຢູ່ທີ່ນັ້ນດນົປານໃດ.  ໂຢເຊັບຈະລ້ຽງຄອບຄົວໄດຢ້່າງໃດ?  ແຕແ່ນວໃດກຕໍາມໂຢເຊັບປະຕບິັດດ້ວຍ
ຄວາມເຊື່ອຟັງ. 

 
· ໃນທີສຸ່ດເທວະດາໄດ້ສັ່ງໃຫ້ໂຢເຊັບກັບຄືນໄປບ້ານທີ່ປະເທດອິສຣາເອັນ.  ຄໍາສັ່ງນີ້ອາດເຮັດໄດງ້່າຍແຕເ່ຫັນ

ວ່າໂຢເຊັບຢ້ານທີ່ຈະກັບຄືນຢດູາ.  ຄວາມຝັນອັນທີສາມໄດບ້ອກໃຫ້ໂຢເຊັບຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູຄ່າລເີລ. 

ເຮົາຈະໝັ້ນໃຈໃນຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ ເມ່ືອເຮົາຢູ່ໃນການຕັດສິນໃຈທີຍ່າກ? 
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     ໂຢເຊັບຕ້ອງການຄວາມກ້າຫານທີຈ່ະເດີນທາງຕໍໄ່ປ.  ຄວາມຢ້ານນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂຢເຊັບຕັດສິນໃຈຍາກ ແຕ່
ລາວໄດເ້ຮັດໄປດ້ວຍຄວາມກ້າຫານແລະເຊ່ືອຟັງ.  ຄວາມກ້າຫານນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການຕລອດໄປ ບໍແ່ມ່ນ
ພຽງຄັ້ງນຶ່ງເທືອ່ດຽວ.  ຄວາມກ້າຫານຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ມຸ້ງໜ້າຕໍ່ໄປ.   ຊີວິດຂອງໂຢເຊັບຢູໃ່ນຄວາມລໍາບາກ ເສັຽໜ ້າ
ເພາະຄູ່ໝັ້ນຕັ້ງຄັນ, ແຕເ່ຫັນວ່າຖ້າລາວບໍເ່ຮັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງເທວະດາກໍອາດຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍຍ່ອມເຊື່ອຟັງ.   
        ແຜນການທີພ່ຣະເຈົ້າມີໃນຊວີດິຂອງທ່ານປະກອບດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດພ້ອມດ້ວຍຄວາມຍິນດີປະປົນກັນໄປ.  
ແທນທີຊ່ີວິດຈະມີແຕຄ່ວາມສຸກສະບາຍ ແຕຜູ່້ທີເ່ຊ່ືອຕອ້ງມີຄວາມກ້າຫານທີຈ່ະປະສົບກັບຊີວິດຂຶ້ນໆລົງໆ.  ໃນເວລາ
ມີບັນຫາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນັນ້ພວກເຮົາຕ້ອງອາສັຍພລັງຈາກພຣະເຈົາ້ປະທານຄວາມກ້າຫານໃຫ້, ແນ່ນອນພຣະເຈົ້າຈະປະ
ທານກໍາລັງໃຫ້ກ້າວຕໍ່ໄປເມື່ອທ່ານຍອມໃຫ້ພຣະອົງນໍາພາ.   
 
 
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
     ໃນວັນຄຣິສມ ັາປີນີ້ ແລະມື້ຕໍ່ໄປຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງມີຄວາມກ້າຫານ.  ລຸກຂຶ້ນແລະລົງມືເຮັດເໝືອນຢ່າງໂຢເຊັບ.  ຍອມ
ໃຫ້ຮາງຫຍ້າແລະໄມ້ກາງແຂນຂອງອົງພຣະເຢຊເູປັນທີໜຸ່ນໃຈໃຫ້ທ່ານເກີດມີຄວາມກ້າຫານຂຶ້ນໃນການຕັດສິນໃຈ. 
 

· ໄວວ້າງໃຈ.  ມອບຄວາມຢ້ານນັນ້ໃຫ້ພຣະເຈົ້າ. ໄວວ້າງໃຈໃນພຣະອົງເຖິງສິ່ງບໍຮູ້່ຈັກໃນຂາ້ງໜ້າ. 
 

· ຢດຶໃຫໝ້ັນ້.  ຮູ້ຈັກຕົນເອງແລະສັງຄົມທີນ່ໍາທາງທ່ານໄປໃນທາງຜິດ.  ຊອກເຮັດສິ່ງທີຖ່ືກຕ້ອງ. 
 

· ສນບັສນນຸຜູຕ້ອ້ງການຄວາມກາ້ຫານ.  ຍາມຄຣສິມ ັສນີອ້າດຕະເປັນໂອກາດລໍາບາກຕໍບ່າງຄົນເພາະໄດ້ສູນ
ເສັຽວຽກງານ, ເສັຽຄນົຮັກ, ສຂຸພາບອອ່ນເພັຽຍອ້ນພະຍາດ ແລະອື່ນໆ.     ຂໃໍຫ້ເຮົາໜູນໃຈຄົນອື່ນຜູ້ພົບກັບ 
ຄວາມທຸກທໍຣະມານ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມກ້າຫານຕໍ່ສູກ້ັບຊີວິດ. 

 
     ອ່ານລື້ມຄືນໃນຂໍ້ພຣະຄັມພີທີກ່່າວເຖິງຄວາມກ້າຫານ.  ຍອມໃຫ້ພຣະເຈົາ້ນໍາພາ ແລະພຣະອົງຈະປະທານຄວາມ
ກ້າຫານໃຫ້ເພ່ືອພວກເຮົາຈະເດີນກ້າວໜ້າໄປໄດ້ຢ່າງມີຊັຍ. 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ29 ທນັວາ 2013 (12-29-2013) 

 

ສະພາບທີທ່າ່ນຕອ້ງຮັບເອາົ 
 

ຖ້າທ່ານສາມາດເປັນຜູໃ້ດຜູ້ນຶ່ງໄດພ້າຍໃນມ້ືນຶງ່ ທາ່ນຢາກຈະເປັນໃຜ? 
ຄວາມບາບບໍ່ໄດ້ເປນັນາຍທ່ານ, ແຕແ່ມ່ນພຣະຄຣິດ 

 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ: 
       ໃນວັນອາທິດຕອນເຊົາ້ ເວລາ 9:25 ເປນັເວລາເທສນາ.  ກ່ອນໜ້ານີຂ້້າພະເຈົາ້ໄດ້ເບິ່ງຄືນບົດເທດ. ຂ້າພະເຈົາ້
ໄດໃ້ສເ່ຄືອ່ງນຸງ່ຄບົຊດຸ: ມັດກາຣະວດັ ຫວຜີນົ, ຜັດເກິບເອົາຂີຕ້ົມອອກເພາະໄດໃ້ສໄ່ປເຮດັພິທີສົງ່ສະການໃນວນັສກຸ.  
ຂ້າພະເຈົາ້ຍາ່ງໄປຕາມຮ່ອມໄປຫາບ່ອນນະມັສການຄດຶເຖິງບົດເທສນາຈາກປຶມ້ມັດທາຍ 5.  ຂ້າພະເຈົາ້ລມືສັງເກດ
ເບິ່ງຊາຍແປກໜ້າຄນົນຶ່ງກໍາລັງລໍຄອຍຢູ່ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຊາຍຄນົນັ້ນມີແຜນການຈະເຮັດຫຍັງ.  ໃນທີສຸ່ດຂ້າພະເຈົ້າໄປ
ນັງ່ໃນຕັງ່ແຖວໜ້າຢູໃ່ນໂບດ.     ຫລງັຈາກຮ້ອງເພງສອງສາມເພງແລວ້ ຂ້າພະເຈົາ້ກໍຂຶນ້ໄປທັມມາດເລີ້ມຕົນ້ເທສນາ.  
ໃນເວລານັນ້ຊາຍແປກໜ້າກໍໄດ້ລວ່ງເຂົາ້ໄປໃຫ້ຫ້ອງການຂອງຂ້າພະເຈົາ້ຊອກຫາສິງ່ທີລ່ັກເອົາໄດ.້ ໃນຂນະທີສ່ະມາ 
ຊກິໃນໂບດກໍາລັງຟັງເທສນາຢູ ່ຊາຍແປກໜ້າກໍລກັເອົາກະເປາົຈາກໂຕະຂອງຂ້າພະເຈົາ້ໄປ ແລນ່ອອກໄປບ່ອນຈອດ 
ຣດົມີບດັປະຈໍາຕົວແລະບັດເຄຣດດິເພ່ືອຈະເອົາໄປໃຊເ້ພື່ອປອມເປັນຂ້າພະເຈົ້າ.  ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວຈົນຫລາຍວັນ
ຕໍມ່າຈຶ່ງຮູວ້າ່ກະເປົາພ້ອມດ້ວຍເອກກະສານສາໍຄັນໄດ້ເສັຽໄປ.   
        ເອກກະສານປະຈໍາຕົວຂອງທ່ານເປັນສິງ່ສໍາຄັນທີີສ່ດຸສາໍລບັຊບັສິນເງິນຄາໍ ຫລືການເປນັເຊືອ້ຊາດ.  ໂຣມບົດ 6 
ໄດບ້ອກເຖິງການປ່ຽນແປງໄດເ້ກດີຂຶນ້ເວລາທາ່ນໄດຮ້ັບເຊືອ່ໃນອງົພຣະເຢຊູ.     ໂດຍທາງອົງພຣະເຢຊູເຈົ້າທ່ານໄດ້
ກາຍເປັນຄນົໃໝແ່ລະມີບອ່ນໃໝທ່ີ່ຈະໄປ.    ຢ່າເປັນຄົນເກົາ່ເດີນທາງເສັນ້ເກົາ່ ໃຫ້ເປນັຄນົໃໝມີ່ຄວາມຄຶດໃໝ່ແລະ
ເດີນໃນທາງເສັນ້ໃໝ່ຕລອດໄປ. 
  

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? 
8. ແຕຖ່້າເຮົາທັງຫລາຍຕາຍແລ້ວກັບພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າເຮົາຈະມີຊີວິດຢູດ່້ວຍກັນກັບພຣະອົງ   9. ເຮົາທັງ
ຫລາຍຮູ້ຢູ່ວ່າພຣະຄຣິດທ່ີຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ຄືນພຣະຊົນແລ້ວນັ້ນ ຈະບໍມ່ ີການສິນ້ພຣະຊົນອີກ ຄວາມຕາຍກໍຈະບໍມີ່
ອໍານາດບັງຄັບພຣະອົງຕໍໄ່ປ 10.  ດ້ວຍວ່າທີພ່ຣະອົງໄດ້ຊົງສິນ້ພຣະຊົນກ ໍສິ້ນພຣະຊົນຕໍຄ່ວາມຜິດບາບແຕເ່ທື່ອດຽວ 
ແຕທ່ີ່ພຣະອົງຊົງມີພຣະຊົນຢູ່ນັ້ນພຣະອົງກໍຊົງມີພຣະຊົນຢູ່ເພື່ອພຣະເຈົ້າ 11. ເໝອືນກນັນັ້ນແຫລະ, ເຈົ້າທັງຫລາຍຈົ່ງ
ຖືວ່າພວກເຈົ້າໄດ້ຕາຍຕໍ່ຄວາມຜິດບາບແລ້ວ ແລະມີຊີວິດເພື່ອພຣະເຈົ້າໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ 12. ເຫດສັນນັ້ນ, ຕໍ່ໄປຢ່າ
ໃຫ້ຄວາມຜິດບາບປົກຄອງຮ່າງກາຍທີ່ຕອ້ງຕາຍຂອງເຈົາ້ທັງຫລາຍ ຊ່ຶງເຮດັໃຫ້ຕ້ອງເຊືອ່ຟັງຕນັຫາຂອງກາຍນັນ້ 
13. ຢ່າມອບອະວຍັວະຂອງພວກເຈົາ້ໃຫ້ແກ່ຄວາມຜິດບາບຕໍ່ໄປ ເພືອ່ໃຫ້ເປນັເຄືອ່ງໃຊ້ໃນການອະທັມ ແຕຈ່ົ່ງມອບ
ຕົວຂອງເຈົາ້ຖວາຍແກພ່ຣະເຈົ້າເປັນການສິ້ນສຸດ ເໝືອນກັບບຸກຄົນທີເ່ປັນຂຶນ້ມາຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວ ແລະຈົງ່ມອບ
ອະວຍັວະຂອງເຈົາ້ຖວາຍແກພ່ຣະເຈົາ້ເປັນການສິ້ນສຸດ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງໃຊ້ໃນການຊອບທັມຕໍໄ່ປ 14. ດ້ວຍວ່າຕໍ່ໄປ
ຄວາມຜິດບາບຈະບໍ່ບັງຄ ັບພວກເຈົ້າອີກ ເພາະວ່າເຈົ້າທັງຫລາຍບໍໄ່ດ້ຢູໃ່ຕພ້ຣະບັນຍັດແຕຢູ່ໃ່ຕ້ພຣະຄຸນ 15.  ຖ້າດັ່ງ
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ນັ້ນແລ້ວ, ຈະເປັນຢ່າງໃດຕໍໄ່ປ ພວກເຈົ້າຈະພາກັນເຮັດຜິດບາບ ເພາະບໍຢູ່່ໃຕພ້ຣະບັນຍັດແຕ່ຢູໃ່ຕ້ພຣະຄຸນຢ່າງນັ້ນ
ຫລື ບໍແ່ມ່ນຢ່າງນັ້ນດອກ 16. ເຈົ້າທັງຫລາຍບໍ່ຮູຫ້ລືວ່າ ຖ້າພວກເຈົ້າເຄີຍມອບຕົວເຈົ້າຮັບໃຊ້ເຊື່ອຟັງຜູໃ້ດເຈົ້າກໍເປັນ
ຂ້ອຍຂອງຜູທ້ີເ່ຈົ້າເຊື່ອຟັງນັ້ນ ຄເືປັນຂ້ອຍຂອງຄວາມຜິດບາບທີນ່ ໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ຫລເືປ ັນຂ້ອຍຂ້າຂອງການເຊ່ືອ
ຟັງຈົນໄດ້ຊົງຖືວາ່ເປນັຄົນຊອບທມັກໍດ ີ17. ແຕວ່່າຈົ່ງໂມທະນາພຣະຄຸນຕໍ່ພຣະເຈົ້າເພາະເມື່ອກ່ອນນັ້ນເຈົ້າທັງຫລາຍ
ເຄີຍເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມຜິດບາບ ແຕບ່ັດນີ້ພວກເຈົ້າມີໃຈເຊື່ອຟັງຫລັກຄໍາສອນນັ້ນ ຊຶ່ງຊົງໃຫ້ຄ ຸ ້ມຄອງພວກເຈົ້າ 
18. ເມື່ອພວກເຈົາຖືກຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມຜິດບາບແລ້ວ ພວກເຈົ້າໄດກ້ັບມາເປນັຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມຊອບທັມ 

 
ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ

 
1.ໂຣມ 6:8-11 
      ຊເີອສ ລຍຸ C.S. Lew ໄດ້ຂຽນໂຕກາຕູນເຣ່ືອງ ນານອີາ.  ໃນເຣ່ືອງນີໄ້ດ້ມີເດກັສີ່ຄນົໄດ້ພົບເຫັນໂລກທີ່ປກົຄອງ
ດ້ວຍແມ່ມົດຂາວ.  ເມືອງນານອີາເປນັບອ່ນອຸດົມສົມບນູ ແຕ່ເມືອງນີ້ຖກືແມ່ມົດສາບແຊງ່ບໍ່ໃຫ້ມີລະດູຄຣິສມັສ ມີແຕ່
ຍາມໜາວຕລອດໄປ. ນິທານທີທ່່ານ ຊເີອສ ລຍຸໄດຍ້ົກເອົາມາຂຽນນີ້ໄດ້ເປັນບົດຄ້າຍຄືກບັສິ່ງທີ່ອາຈານໂປໂລໄດ້ຍກົ
ເອົາມາເວ້ົາຄ:ື ໂລກນີ້ຂາດຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດີ ແລະຢູ່ໃຕຄ້ໍາສາບແຊ່ງ.     ມະນຸດເຮົາພົບກບັຄວາມຜິດຫວງັ, ຄວາມ
ສົງສຍັ, ຮູສ້ຶກຜິດ, ກັງວົງແລະຢ້ານກົວຕລອດໄປ.  ແຕ່ບດັນີ້ພຣະເຈົາ້ໄດ້ທໍາລາຍຄໍາສາບແຊງ່ຂອງມານ, ຜູທ້ີ່ເຊື່ອໃນ 
ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍໃຫ້ເປນັອິສລະແລ້ວ    ຜ່ານທາງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູພວກເຮົາໄດ້ຮັບຊຍັຊະນະອນັຍິງ່
ໃຫຍ.່  ນັນ້ໝາຍຄວາວາ່ຄຣິສະຕຽນຜູ້ຕືນ່ເດກິລກຸເຊ້ົາອອ້ນວອນ ອ່ານພຣະຄັມພີໄດເ້ປນັຄນົດຕີລອດໄປບໍ?່  ບໍ່ເລຍີ.  
ນັກສາສນາສາດຜູ້ມີຊ່ືວ່າ ອໍຄສັຕີນໄດ້ອະທິບາຍເຣື່ອງສະພາບຂອງມະນຸດຢ່າງນີ:້ 
 

1. ກອ່ນມະນດຸຕກົໃນຄວາມບາບ ມະນດຸສາມາດເຮດັບາບໄດ.້     ໃນປື້ມປະຖົມມະການ ບົດ 3, ຜູທ້ົດລອງ

(ມານ)ໄດ້ມາຖາມອາດາມແລະເອວາເຖິງເຣືອ່ງໝາກໄມ້.  ພວກເຂົາທງັສອງເລອືກຟັງຄວາມຂອງມານ. 

2. ຫລງັຈາກມະນດຸຕກົໃນຄວາມບາບ ພວກເຂາົບໍສ່າມາດທີຈ່ະບໍເ່ຮດັບາບໄດ.້  ອາດາມແລະລູກຫລານໄດຖ້ືກ

ທໍາລາຍຢ່າງໜ້າສົງສານ. ເຖິງແມ່ນເຂາົຈະພະຍາຍາມເທົາ່ໃດກໍບໍສ່າມາດຄນືດກີັບພຣະເຈົາ້ໄດ.້ 

3. ຫລງັຈາກຄວາມລອດພົນ້ ມະນດຸສາມາດບໍເ່ຮດັຜດິບາບໄດ.້   ເມ່ືອອງົພຣະເຢຊູໄດສ້ິນ້ພຣະຊນົ, ìພຣະອົງ

ສິ້ນພຣະຊນົຕໍຄ່ວາມຜິດບາບຂອງຄົນທັງປວງແຕ່ເທືອ່ດຽວ.î (ໂຣມ 6:10).    ກດົຂອງມານໄດຖ້ືກທໍາລາຍ

ຢ່າງໝົດສິ້ນ ຊັຍຊະນະໄດ້ເກີດຂຶ້ນກໍເພາະພລັງຂອງພຣະເຈົ້າ.   ຄຣິສະຕຽນຍັງເຮັດຜິດບາບຢູ່ບໍ?່  ອາດຍັງ

ເຮັດຢູ,່  ແຕ່ບດັນີ້ພວກເຮົາສາມາດມີຊັຍຕໍ່ຄວາມບາບແລະກາຍເປນັຜູ້ຊອບທັມໂດຍບໍ່ຢາກເຮັດບາບຄືເກົ່າ. 

ພວກເຮົາຄວນເປັນຄົນທີ່ຖກືປ່ຽນແປງແລ້ວ   ແລະເປນັຄນົທີສ່ະແດງໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າພວກເຮົາມີຊັຍຊະນະໄດ້

ດ້ວຍພລັງຂອງພຣະເຈົ້າ.   

 

 

2. ໂຣມ 6:12-14 
     ມີຍງິສາວຄນົນຶ່ງສົ່ງອເີມວໄປຫາສດິຍາພິບານລາວຖາມວາ່,   ìອາຈານເອີຍ: ພວກເຮົາເປັນຄົນບາບ ຫລເືປັນຄົນ 

ຖ້າເຮົາໄດ້ຮັບສະພາບຊີວິດໃໝແ່ລ້ວ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງພຍາຍາຮັບໃຊ້ນາຍເກົ່າຢູ່? 
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ມີບຸນ?  ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າກັນວ່າ ëເປັນຄົນບາບແຕ່ໄດພ້ົ້ນດວ້ຍພຣະຄຸນ.í   ອັນນີກ້ໍແມ່ນມີຢູ່ໃນພຣະຄັມພີບໍ?່  
ຄໍາຖາມຂອງຍິງສາວນັ້ນອາຈານໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບແລ້ວ.    ຄຣສິະຕຽນໄດ້ຮບັຄວາມພ້ົນດວ້ຍພຣະຄຸນ ແຕ່ບໍໄ່ດ້   
ໝາຍຄວາມວາ່ ເໝືອນກັບເອົາໃບເຊັກເປົ່າໃຫ້ແລະຕື່ມຈໍານວນໃສເ່ອງ  ເມ່ືອເປນັເຊ່ັນນັ້ນແລ້ວພວກເຮົາຕ້ອງສແວງ
ຫາຄວາມຊອບທມັຈາກພຣະເຈົາ້. ແຕ່ເປນັໜ້າເສົ້າໃຈ ທີ່ຫລາຍໆເທືອ່ພວກເຮົາບໍສ່າມາດມອງເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ 
ຣະຫວ່າງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນແລະຜູທ້ີ່ຫລົງເສັຽ. 
   

· ທ່ານຮູຈ້ັກຄົນຜູທ້ີຍ່ັງບໍ່ໄດ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າມທີັມມະຈະຣິຍາດີບໍ່?  ຄົນນັນ້ຍອມໃຫ້ເລືອດຕໍ່
ອົງການຕ່າງໆທີຂ່ໍແຜ່ເລອືດ,  ລາວສມັກຮບັໃຊ້ຄົນທຸກຍາກ,  ແຕ່ເຫັນວ່າຄນົນັນ້ບໍ່ໄດ້ສນົໃຈເຣືອ່ງຂອງພຣະ
ເຈົ້າເລຍີ.     ຖ້າປາສະຈາກຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າແລ້ວ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊອບພຣະ
ທັຍ. (ເຮັບເຣ ີ11:6) 
 

· ອີກຢ່າງນຶ່ງ ທ່ານຮູ້ຈັກຄຣິສະຕຽນເປັນຄົນໃຈດແີລະອ່ອນສຸພາບໃນຄຣສິຕະຈກັ, ແຕ່ໃຊພ້າສາຫຍາບຊ້າໃນ
ເດີນ່ກິລາຕອນແລງວນັສຸກບໍ?່  ຊວີດິຂອງຄຣສິະຕຽນຢ່າງນັນ້ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້.  ດັ່ງນັ້ນແຫລະ, ອາຈານໂປໂລ
ຈ່ຶງທາ້ທາຍຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາວ່າ,  ìຕໍ່ໄປຢ່າໃຫ້ຄວາມຜິດບາບປກົຄອງຮາ່ງກາຍທີ່ຕອ້ງຕາຍຂອງເຈົ້າທັງ 
ຫລາຍ ຊ່ຶງເຮດັໃຫ້ເຊ່ືອຟັງຕນັຫາຂອງຮາ່ງກາຍນັນ້î (ໂຣມ 6:12). 

 
1993 ມີບໍຣສິັດເຮັດນໍ້ານົມໄດໂ້ຄສະນາໃຊ້ຄໍາເວົ້າແບບງ່າຍໆວ:່ ìດື່ມນໍ້ານົມ?î   ພວກເຂົາໄດ້ຈ້າງຄນົຜູ້ມີຊື່ສຽງດງັ 
ດື່ມນໍ້ານົມໃຫ້ຍ້ອຍຕດິປາກເປນັໜວດຂາວ.  ຍ້ອນການໂຄສະນານັ້ນເປັນເຫດໃຫ້ຄົນຊ້ືນໍ້ານົມດື່ມຫລາຍທີ່ສດຸ.  ນໍ້າ 
ນົມເປັນຜົນດີ ເໝືອນຂ່າວປະເສດີ.  ເມ່ືອຄົນບາບກາຍເປນັຜູທ້ີ່ເຊື່ອຊີວິດຂອງຄົນນັ້ນໄດ້ຫລຸດພ້ົນຈາກອໍານາດຂອງ 
ບາບ. ຄວາມພ້ົນໄດ້ເຮດັໃຫ້ສັງເກດເຫັນເຄືອ່ງໝາຍ(ຮ່ອງຮອຍ)ຂອງຄວາມພ້ົນ. 
 
 
 

3. ໂຣມ 6:15-18 
     ມີຫລາຍຄົນມັກເບິງ່ໂທຣະທດັເຣືອ່ງສອ້ມແປງເຮືອນ.  ທແີລກພວກເຂົາໄດສ້າຍທວີີໃຫ້ເຫັນເຮືອນເກົ່າໆ ທີ່ເອົາ
ສີມາທາໃໝ່ ເອົາປອ່ງຢຽ້ມແລະຕູ້ໃສ່ຖ້ວຍຊາມມາຕອກໃສຝ່າ ເອົາພົມມາປໃູສໃ່ໝ ່ໃນທີສຸ່ດກໍເຫັນການປຽ່ນແປງ
ເກີດຂຶ້ນກັບຕາ.  ສໍາຄນັໄປກວ່ານັ້ນ ຖ້າຊວີດິຂອງຄົນເຮົາໄດຖ້ືກປຽ່ນແປງເພາະການກະທໍາຂອງອົງພຣະເຢຊູທີໄ່ມ້
ກາງແຂນ.  ພວກເຮົາກໄໍດ້ຖກືປດົປອ່ຍຈາກອາໍນາດຂອງຄວາມບາບ.  ຊວີດິເກົາ່ນັ້ນໄດ້ສນູສລາຍຫາຍໄປ ແລະຊ ີ
ວິດໃໝ່ກໍໄດ້ເຂົ້າມາແທນ. 
     ຕາມຄໍາສອນຂອງອາຈານໂປໂລແລ້ວ ມະນຸດເຮາົທຸກຄົນຖ້າບໍ່ເປັນທາດຂອງຄວາມຜິດບາບ ກໍເປນັຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະ
ເຈົ້າ ບໍເ່ປັນແນວນຶ່ງກໍຕ້ອງເປັນແນວນຶ່ງ. ສິ່ງທີເ່ກີດຂຶ້ນເວລາເຮົາໄດ້ຮັບເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູນັນ້ເປັນສິ່ງອສັຈັນຫລາຍ-
ຄືພວກເຮົາໄດປ້່ຽນສະພາບໃໝ ່.    ຄກືານປ່ຽນຈາກເຈ້ົານາຍເກ່ົາມາຮັບເອົາເຈົາ້ນາຍໃໝ່  ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີ
ເຈົາ້ນາຍໃໝ່ຂອງພວກເຮົາເປັນຜູ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກແລະເມດຕາປານ.ີ 
        ພຣະເຈົາ້ໄດ້ເອີນ້ໃຫ້ພວກເຮົາເຊ່ືອຟັງຄວາມຈິງ.  ໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິເສດຄວາມຂີ້ຕວົະຈາກສັງຄມົແລະປະເພນ ີ
ອັນຜດິຕໍຄ່ໍາສອນໃນພຣະຄັມພີ.  ພວກເຮົາມີເຄືອ່ງມືຫລາຍຢ່າງທີຊ່່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ໃນການສິດສອນພຣະ 

ສະພາບຊີວິດໃໝໃ່ນພຣະຄຣດິໄດຕ້ຽມພວກເຮົາໃຫ້ປະເຊີນກັບການທົດລອງແລະຄວາມບາບຢ່າງໃດ? 
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ທັມຂອງພຣະເຈົ້າ ຊຶງ່ຈະເຫັນໄດ້ຈາກສອງສາງຢ່າງຕາມຂ້າງລຸ່ມນີ້: 
 

· ການອ່ານພຣະຄັມພີແລະທ່ອງຈໍາຂໍ້ພຣະຄັມພີເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຈິງ. 
· ການນະມັສການຮວ່ມກບັຄນົອື່ນເຮັດໃຫ້ມີກໍາລັງໃຈແລະເຮດັໃຫ້ມີຄວາມຮັກພຣະເຈົາ້ເພ້ີມຂຶ້ນ. 
· ການກົ້ມຫົວອະທຖິານຕໍ່ພຣະເຈົ້ານັ້ນເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບພຣະຄໍາທີ່ຟຶ້ນຟູຈດິວິນຍານຈາກພຣະເຈົ້າ. 

 
ແນ່ນອນ, ເສັນ້ທາງຊີວິດທີຢູ່່ໃນວນິຍັນັນ້ເປນັເສັ້ນທາງທີ່ມີຄົນທຽວໜ້ອຍ ແຕອ່າຈານໂປໂລໄດ້ໜູນໃຈພວກເຮົາໃຫ້
ເອົາໃຈໃສ່ມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ຄວາມຊອບທັມແລະສແວງຫາພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
 

 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 

     ສະແດງໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ວ່າພວກເຮົາໃຫ້ພຣະກຽດແດອ່ົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນເຈົ້ານາຍແນວໃດ?  ພວກເຮົາໄດ້ເຊືອ່ຟັງ 
ພຣະອົງຈາກໃຈຢາ່ງໃດ? 

 
· ຮູຈ້ກັວ່າສິງ່ໃດບງັຄບັທາ່ນ.  ກວດເບິ່ງຊີວິດຂອງທ່ານວ່າມີບ່ອນໃດແດທ່ີ່ຄວາມບາບຍງັເປນັນາຍຢູ.່ 
· ປຽ່ນໃຫມ້ນີສິຍັດ.ີ  ມີວິນັຍດ້ານຈິດວິນຍານເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພື່ອເດີນໄປສູຄ່ວາມຊອບທມັ.  ວາງແຜນການທີ່

ຈະຫລີກເວັ້ນຈາກການກະທໍາທີ່ນໍາໄປສູ່ການເຮັດຜິດບາບ ແຕ່ຈົ່ງກະທໍາສິ່ງທີ່ຈະນໍາໄປຫາອົງພຣະຄຣິດ. 
· ບອກໃຫຄ້ນົອືນ່ຮູຈ້ກັສະພາບ(ຕວົ)ຂອງລາວເອງ.  ຊ່ວຍຄົນທີເ່ຊື່ອໃຫ້ຖິ້ມສະພາບເກົ່າ  ໜນູໃຈລາວໃຫ້ຮູ້ຕົວ

ເອງວ່າລາວແມ່ນໃຜໃນອົງພຣະຄຣດິ. 
 
      ການຍົກເອົາຕົວຢ່າງມາປະກອບເພ່ືອໃຫ້ເຂົ້າໃຈນັນ້ສໍາຄນັຫລາຍ.  ຄວາມຜດິບາບສອນວາ່ຖາ້ເຮົາເຮັດຕາມມັນ
ແລ້ວຈະໄດຄ້ວາມສຸຂ ແຕ່ເຫັນວ່າມັນເປັນໂສທ້ີຜູ່ກມັດເຮົາເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.  ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະພາບເດີມ
ອີກແລ້ວ ໃຫ້ພວກເຮົາຍອມຮັບເອົາສະພາບໃໝ.່  ໃຫ້ພວກເຮາົກົ້ມຫົວຕໍ່ພຣະເຈົາ້ຜູ້ສາມາດປະທານເສຣພີາບອນັແທ້
ຈິງໃຫ້ແກພ່ວກເຮົາ. 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທີ 5 ມກົຣາ 2014 (1-5-2014) 

 

ການຕໍ່ສູທ້ີທ່າ່ນເອາົຊັຍຊະນະບໍ່ໄດ້ດວ້ຍຕົນເອງ 

 

ຖ້າເປັນເໝືອນກັບສົງຄາມທ່ີຢູ່ໃນໜັງ ຊວິີດຂອງທ່ານຈະເປັນແນວໃດ? 
ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມບາບພຽງຄົນດຽວ 

 

 
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
         ເຣື່ອງ  ìແຫວນອາຖັນî  (Lord of the Rings),  ສາມຕອນຂອງ ເຈ ອາຣ໌ ອາຣ໌ ທກົຄລິນ   ໄດເ້ກີດຂຶນ້ໃນດນິ
ແດນແຫ່ງນຶ່ງທີມ່ີຊື່ວ່າ ມິດໂດລເອດີ.  ພວກຄົນແຄະ(ເຕັ້ຽ), ຕົ້ນໄມ້ທີເ່ວ້ົາແລະເໜັງຕີງໄດ,້ແລະຕົວລະຄອນອືນ່ໆ ໄດ້
ອາສຍັຢູໃ່ນດນິແດນປລາດນີ.້  ຕົວລະຄອນຜູ້ນຶ່ງເປັນຄົນແຄະທີຮ່່າງກາຍບໍ່ສົມບູນຊື່ວ່າ ໂກລຸມ ຍ້ອນວ່າລາວໄດ້ຕົກຢູ່
ໃນອາໍນາດຂອງແຫວນອາຖັນເປນັເວລາດນົ ຮາ່ງກາຍແລະຈິດໃຈຂອງລາວຈຶງ່ເສືອ່ມໂຊມລົງ.  ໂກລມຸ ມີຮ່າງກາຍທີ່
ໜ້າຢ້ານແລະໜ້າກຽດ ຊຶງ່ຖືກຄວບຄມຸໂດຍຄວາມປາຖນາ(ຄວາມຕ້ອງການ)ຂອງຕົນເອງ. 
 
       ໃນຕອນນຶ່ງຂອງເຣື່ອງ, ໂກລມຸ ເກດີຄວາມຂັດແຍ່ງອັນຮຸນແຮງໃນຕົວລາວເອງ.  ລາວໄດປ້່ຽນຈາກຮ້າຍກາຍມາ
ເປັນດແີລ້ວກປໍ່ຽນຈາກດີກັບຄືນໄປເປັນຮ້າຍອີກ.  ການຂັດແຍ່ງອັນຮ້າຍແຮງນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຣື່ອງນີສ້ົງສານລາວ. 
 
       ໃນປຶ້ມໂຣມ ບົດ 7  ອາຈານໂປໂລໄດ້ເວົ້າເຖິງສົງຄາມພາຍໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ເຊືອ່-ອົດທົນນໍາການຕໍ່ສູກ້ັບຄວາມ 
ບາບໃນຊີວິດ.  ຜູທ້ີເ່ຊືອ່ທກຸໆຄນົໄດພົ້ບກັບການຕໍສູ່ກ້ັບຄວາມຜິດບາບນີ.້   ລກູສອນຂອງການທົດລອງໄດຍ້ິງສຸມໃສ່
ຊວີດິຄຣສິະຕຽນຮອບດ້ານ.   ແຕ່ຍງັມີຂ່າວດຢີູວ່າ່:  ອົງພຣະເຢຊໄູດເ້ອົາຊຍັຊະນະຕໍຄ່ວາມຕາຍຍອ້ນຄວາມບາບນັນ້ 
ແລ້ວ.   ພວກເຮົາອາດຈະຢູໃ່ນສງົຄາມຂອງຄວາມບາບ ແຕ່ພວກເຮົາເປນັຜູມີ້ຊັຍດ້ວຍອງົພຣະເຢຊູຄຣິດ.    ອາຈານ
ໂປໂລມອງເຫັນບນັຫາລວ່ງໜ້າແລ້ວ ພວກເຮົາຈຶງ່ໄດມີ້ການສລອງຊັຍຊະນະຂັນ້ສຸດຍອດນີ.້ 
   

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ( ໂຣມ 7:14-8:2 ) 

14. ພວກເຮົາຮູແ້ລ້ວວາ່ພຣະບັນຍັດນັນ້ເປນັມາໂດຍຝ່າຍພຣະວນິຍານ ແຕວ່່າເຮົານີ້ເປນັແຕ່ມະນຸດທໍາມະດາຊຶ່ງຖືກ
ຂາຍໄວ້ໃຫ້ຢູໃ່ຕຄ້ວາມຜິດບາບ   15. ເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈການທີເ່ຮົາເຄີຍເຮັດຢູ່ ເພາະວ່າເຮົາບໍເ່ຮັດຕາມສິ່ງທີ່ເຮົາປາຖນາ 
ແຕເ່ຮົາກັບໄປເຮັດສິ່ງທີເ່ຮົາກຽດຊັງນັ້ນ 16. ບັດນີຖ້້າເຮາົເຮັດສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ປາຖນານັ້ນ ເຮົາຍອມຮັບວ່າພຣະບັນຍັດນັ້ນ
ດີ 17. ສັນນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເຮົາເປັນຜູເ້ຮັດ ແຕແ່ມ່ນຄວາມຜິດບາບທີອ່າສຍັຢູໃ່ນຕົວເຮາົເປັນຜູ້ເຮັດ 18. ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າ
ໃນຕວົເຮາົກມີໍຢູ່ ແຕທ່ີ່ຈະເຮັດການດນີັ້ນເຮົາບໍ່ໄດເ້ຮັດ 19. ດ້ວຍວ່າການດີຊຶ່ງເຮົາປາຖນານັ້ນ ເຮົາບໍ່ໄດເ້ຮັດ ແຕກ່ານ
ຊົ່ວທີ່ເຮົາບໍປ່າຖນາເຮດັ ເຮົາກຍໍັງເຮັດຢູ່ 20. ຖ້າແມ່ນເຮົາຍັງເຮັດສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ປາຖນາຈະເຮັດນັ້ນ ກບໍໍ່ແມ່ນຕົວເຮົາເປັນ
ຜູເ້ຮດັ ແຕແ່ມ່ນຄວາມຜິດບາບທີ່ອາສັຍຢູ່ໃນຕົວເຮົານັ້ນເປັນຜູ້ເຮັດ 21. ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງເຫັນວ່າເປັນກົດທັມມະດາຢ່າງ
ນຶງ່ ຄເືມື່ອໃດເຮົາຕັ້ງໃຈຈະເຮັດການດຄີວາມຊົ່ວກມໍາຕັນເຮາົ 22. ເພາະວາ່ສວ່ນເລິກໃນໃຈຂອງເຮາົນັ້ນ ກປໍິຕຍິິນດີ
ໃນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົາ້ 23. ແຕເ່ຮົາເຫັນກົດອີກຢ່າງນຶງ່ມີຢູ່ໃນອະວັຍວະຂອງເຮົາຊຶ່ງຕໍສູ່້ກັບກົດແຫ່ງຈິດໃຈຂອງ
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ເຮົາ ແລະຜູກເຮົາໄວ້ໃຕບ້ັງຄັບກົດແຫ່ງຄວາມຜິດບາບຊຶ່ງຢູໃ່ນອະວຍັວະຂອງເຮົາ    24. ໂອ, ເຮົານີ້ຊ່າງເປນັຄົນທຸກ
ຍາກເຂັນໃຈແທໜ້ໍ ໃຜແດຈ່ະຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກຮ່າງກາຍທີຕ່ ້ອງຕາຍນີ ້ 25. ເຮົາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າໂດຍທາງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ເຫດດັ່ງນີທ້າງດ້ານຈິດໃຈເຮົາກໍຍອມຮັບໃຊ້ຕາມຂໍບ້ັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ ແຕ່
ດ້ານຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກໍເປນັຂ້ອຍຂ້າຢູໃ່ຕກ້ດົແຫ່ງຄວາມຜດິບາບ 
---------- 
8:1 ບັດນີກ້ານລົງໂທດຈຶ່ງບໍແ່ມ່ນແກຄ່ົນທັງຫລາຍທີຢູ່່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ 8:2 ເພາະວ່າກົດຂອງພຣະວິນຍານອັນເຮັດ
ໃຫ້ມີຊີວິດໃນພຣະເຢຊູຄຣິດນັ້ນ ໄດເ້ຮັດໃຫ້ເຮາົພ້ົນຈາກກົດຂອງຄວາມຜິດບາບແລະຄວາມຕາຍ. 
 

 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
  
 
1.ໂຣມ 7:14-23 
      ໂຣມ 7:14-23 ນີ້ ເວ້ົາເຖິງສງົຄາມກບັຄວາມບາບນັ້ນແມ່ນຄວາມຈິງແທ,້ ເປັນຄວາມເຈັບປວດ, ແລະຮ້າຍແຮງ
ຢ່າງສາຫັດ.   ບໍ່ມີຜູໃ້ດໄປສວນັໄດ້ດວ້ຍການເຮດັຕາມກດົພຣະບັດຍດັ.    ຄໍາຖາມມີຢູວ່າ່ແມ່ນຫຍັງເປັນກົດບັດຍດັ?  
ຖ້າກົດບັດຍັດນັ້ນນໍາໄປເຖິງຄວາມຕາຍ ແລະເປນັຫຍັງກດົບນັຍັດຍັງມີຢູ?່ ກດົບດັຍດັແມ່ນມາຕະຖານຂອງພຣະເຈົາ້
ທີ່ປຽ່ນແປງບໍໄ່ດ້.  ການໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນໂດຍພຣະຄຸນນັນ້ບໍ່ໄດ້ເຮດັໃຫ້ກດົບດັຍດັສິນ້ຄວາມມີຄ່າແລະໝົດຄວາມບໍຣິ
ສຸດ ເພາະກດົບດັຍັດໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາເຊ່ືອຟັງແລະໄວ້ໃຈໃນອງົພຣະເຢຊູູຄຣິດ. 
 
     ເວລາອາ່ນຂໍ້ເຫລົ່ານີ້ພວກເຮົາອາດມີຄວາມເຂົາ້ໃຈຍາກ.  ບາງຄັ້ງອາຈານໂປໂລຄດຶຢາກຍອມແພ້ ຄາໍຖາມມີຢູວ່າ່
ເພິ່ນຍົກທຸງຂາວແມ່ນບໍ?່ ເຂົ້າໃຈຜິດແລ້ວ! ເພິ່ນໜູນໃຈພວກພີ່ນ້ອງໃຫ້ອົດທົນເອົາຄວາມຕໍຄ່ວາມທຸກລໍາບາກໃຫ້ເຮົາ 
ປະກາດເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດ  ເພິ່ນກ່າວວ່າເວລານີ້ພຣະເຈົ້າກໍາລັງປັນ້ແລະແຍກພວກເຮົາຜູທ້ີ່ເຊື່ອອອກໄວ້ເພ່ືອໃຫ້ເປນັ
ຜູ້ຮັບໃຊທ້ີ່ດກີວ່າເກົ່າ.   
 
     ອີກບໍ່ນານພວກເຮົາກຈໍະເຂົາ້ໄປໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົາ້ເພາະພວກເຮົາເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ເວລາຢູ່
ໃນໂລກນີ້ພວກເຮົາຖືກຂັດສີໃຫ້ເປນັຄົນບໍຣິສດຸ. ຄໍາຖາມວາ່ຄຣສິະຕຽນເຮົາພົບກບັການທດົລອງຢູບ່ໍ?່ ແນນ່ອນ, ເທົ່າ
ທີ່ພວກເຮົາຍງັມີຊີວິດຢູໃ່ນໂລກນີ້ ພວກເຮົາຕ້ອງປະເຊີນກັບການທົດລອງ.  ແຕ່ເຫັນວາ່ໃນຄໍາສອນໃນໂຣມບດົ 6 ວາ່
ພວກເຮົາໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະພວກເຮົາຈະມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ຫລັກຊຍັຢ່າງສະງ່າຜ່າເຜີຍໄດ້. 
 
        ການເປັນຄົນບໍຣິສຸດນັ້ນຍ່ອມໃຊ້ເວລາເໝືອນດັ່ງນັກແຕມ້ຮູບໃຊເ້ວລາກບັການແຕ້ມນັນ້ຢ່າງເອົາໃຈໃສ່.  ພວກ
ເຮົາໄດ້ເຫັນໃນຄືນທ່ີອົງພຣະເຢຊູຖກືຈບັ ພຣະເຢຊູໄດເ້ຕືອນເປໂຕວ່າ  ìຊາຕານໄດລ້ໍເອົາພວກທາ່ນໄວ.້..ເວລາທ່ານ
ກັບຄນື, ໃຫ້ໜນູໃຈພ່ີນອ້ງຄນົອືນ່î (ລກູາ 22:31-32). 
 

1. ອົງພຣະເຢຊູຮູ້ແລ້ວວ່າເປໂຕຈະຖືກທົດລອງ. 

2. ອົງພຣະເຢຊູຮູ້ຈກັວາ່ເປໂຕຈະເອົາຊຍັຊະນະຕໍ່ການທດົລອງໄດ້. 
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ຊໂີມນ ເປໂຕຈະໄດຮ້ັບອົງພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດໃນວນັເພັນເຕຄອສ (ກຈກ 2) ແລະກາຍເປັນຫີນກ້ອນສໍາຄນັຕໍຄ່ຣສິ 

ຕະຈັກ ແລະເປໂຕສາມາດເປນັຄນົໜູນໃຈຄນົອືນ່ອກີດ້ວຍ.   

 

 
 
2. ໂຣມ 7:24-8:2 
          ໃນພຣະຄັມພີເດມີໃນປຶ້ມເພງຄໍ່າຄວນ ຜູປ້ະກາດພຣະທັມເຢເຣມີຢາໄດກ້່າວເຖິງຊົນຊາດອິສຣາເອັນເປັນທຸກ 
ເພາະຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ.    ເພງສັຣເສນີກໍເປັນອີກບົດນຶງ່ຊ່ຶງກ່າວເຖງິຄວາມເປນັທກຸ.  ໃນບດົນີກ້ະສັດດາ
ວດິໄດ້ກາ່ວເຖິງຄວາມຜດິບາບຂອງຕົນເອງຊ່ຶງໄດ້ຈດົໄວ້ຢ່າງລະອຽດແລະຍດືຍາວ.   ຈາກຈດິໃຈອນັສດັຊື່ ກະສັດດາ
ວດິໄດ້ສາຣະພາບຄວາມຜດິບາບທີ່ໄດ້ມີເພດສໍາພັນທີ່ຜດິກບັນາງເບດັຊບີາ.    ກະສັດດາວິດບໍ່ໄດ້ຮບັຄວາມຜດິຫວງັ
ແຕ່ຜູດ້ຽວ; ໝົດທຸກຄົນທີ່ເປນັເຊ້ືອຊາດອສິຣາເອນັກໍໄດ້ຮບັຄວາມເປັນທກຸຕາມກນັໄປ. 
 
     ໂຣມ 7:24-8:2 ອາຈານໂປໂລໄດກ້່າວເຖິງຄວາມຜິດຫວງັເພາະການເຮດັຜິດບາບໃນຊວີດິ.   ອາຈານໂປໂລໄດ້
ສາຣະພາບເຖງິຄວາມຮູສ້ຶກຜດິຕໍກ່ານກະທໍາຊ່ຶງເປັນການເຫັນແກຕ່ົວ.   ທກຸຄັ້ງເພ່ິນຄດຶວາ່ຕນົເອງໄດ້ພ້ົນຈາກຄວາມ
ຜິດຄວາມບາບແລ້ວແນວອືນ່ກໍໄດ້ເກດີຂຶນ້ມາຢາ່ງບໍ່ສິ້ນສຸດ.  ໃນຂໍ ້24 ເພ່ິນໄດກ້່າວເຖິງສະພາບທີເ່ສົ້າໃຈຂອງເພ່ິນ.   
 
     ໃນທີສຸ່ດອາຈານໂປໂລໄດຕ້ັ້ງຄໍາຖາມອັນສໍາຄນັທີສຸ່ດຂຶ້ນວາ່:      ìໃຜຈະສາມາດຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຈາກການໂສກເສົາ້
ແສນພັນລະນານີໄ້ດ?້î   ໃຫ້ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ຟັງຄໍາສອນຂອງອາຈານໂປໂລໃນບດົນີ້ຊ່ຶງບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງຄວາມຫວງັ 
ຫລືຟ້າສວນັແລະປາສຈາກບາບໃນທກຸວນັນີ ້ ແຕ່ເພ່ິນຢາກສອນພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈກັຄວາມເປນັທຸກຍອ້ນການທົດລອງ
ທີ່ຄຣິສະຕຽນເຮົາໄດ້ພົບປະຈໍາວັນ.  ສົງຄາມແບບນີເ້ປັນເຣື່ອງຈິງເພິ່ນຈິງ່ກ່າວວ່າ ìຕາມຈິດໃຈແລ້ວເຮົາກຍໍອມຮບັໃຊ້
ກົດບດັຍດັຂອງພຣະເຈົາ້, ຕາມດ້ານຮ່າງກາຍແລ້ວເຮົາກໍເປັນຂ້າຢູ່ໃຕກ້ົດແຫ່ງຄວາມຜິດບາບ.î    ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເທີ້ນວ່າ
ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ພົບກັບບັນຫານີ້ພຽງຄົນດຽວ;   ອງົພຣະເຢຊູຊົງສະຖິດຢູ່ນາໍພວກເຮົາແລະພຣະອົງປະທານຄວາມມີຊັຍ
ໃຫ້ພວກເຮົາ.   
 
 
   

 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 

     ໃຫ້ພວກເຮົາຮູເ້ທີ້ນວ່າທກຸວນັນີ້ພວກເຮົາຈະກາຍເປນັເໝອືນອງົພຣະເຢຊູເພ້ີມຂຶ້ນ.  ແຕ່ພວກເຮົາຈະເຮດັແນວໃດ 
ໃນປດັຈຸບນັນີ?້ 

 
· ຊຍັຊະນະຕໍສ່ງົຄາມທີຈ່ະເກດີຂຶນ້.  ໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດດີຕໍຄ່ົນອື່ນ ໃຫ້ພວກເຮົາເອົາຊຍັຊະນະຕໍກ່ານທົດລອງ

ນັ້ນ ແລະຍ່າງອອກໄປຈາກການທດົລອງຢ່າງມີຊັຍ. 

ຄໍາພຍານການຕໍ່ສູຂ້ອງອາຈານໂປໂລ ເຮັດໃຫ້ສັບສນົ, ທໍຖ້ອຍໃຈ ຫລືເຮັດໃຫ້ມີກໍາລັງໃຈ? ເພາະຫຍັງ? 

ເສຣພີາບໃນພຣະຄຣດິເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃດໃນການຕໍ່ສູກ້ັບຄວາມບາບ? 
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· ຖິມ້ໃຈເກົາ່ແລະເອາົໃຈໃໝ.່  ສນົທະນາກບັພຣະເຈົາ້ເຖງິຄວາມບາບຂອງທ່ານຢ່າງສັດຊ່ື. ສາຣະພາບຄວາມ 

ບາບແລະຫັນໜອີອກໄປ ໃຫ້ຫັນມາຫາພຣະເຈົາ້.  ທອ່ງຈໍາ 1 ໂຢຮັນ 1:9 ເພ່ືອເປນັການເຕອືນ. 
 

 
· ອດັປະຕບູໍໃ່ຫກ້ານທດົລອງເຂົາ້ມາ.  ຊອກຫາທາງວ່າອັນໃດເປັນການທດົລອງເຂົ້າມາໃນຊວີດິແລະອັດປະຕູ

ໃຫ້ດີເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສິ່ງນັ້ນເຂົ້າມາອີກ. ຕົວຢ່າງ:  ຖ້າທ່ານເປັນຄນົມັກເບິ່ງຮບູໂປ ້ໃຫ້ຍ້າຍຄົມປິວເຕີໄປໄວ້ບ່ອນ
ຄົນເຫັນໄດ້ງ່າຍເພ່ືອທ່ານຈະບໍ່ເບິ່ງອີກ. 
 

          ການສະເດດັກບັຄນືມາຄັ້ງທີສອງຂອງອົງພຣະເຢຊູເທົາ່ນັ້ນຈະໄດທ້ໍາລາຍສງົຄາມແຫ່ງການທດົລອງໃນຊວີດິ
ຂອງຄຣສິະຕຽນເຮົາ.   ໃຫ້ພວກເຮົາອົດທົນຕໍ່ສູ້ ອົງພຣະເຢຊູຈະເປັນຄົນປະທານກໍາລັງໃຫ້ພວກເຮົາຕໍ່ສູແ້ລະເອົາຊຍັ
ຊະນະໄດ້. 
 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BV 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ12 ມກົຣາ 2014 (1-12-2014) 

 

ທາ່ນບໍສ່າມາດມຊີວີິດຢູດ່ວ້ຍຕນົເອງ 
 

ທ່ານເພິ່ງຜູໃ້ດ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເພິ ່ງ? 
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ໃນທ່ານແລະເພີ້ມພລັງໃຫ້ທ່ານ 

 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ: 
         ນາງ ເຈນເີຟີ ມີຄວາມຢ້ານກົວໃນຂະນະທີຍ່່າງໄປ.  ນາງໄດຄ້ົນ້ຫາທກຸໆ ບ່ອນ ທງັແຈແລະຫລືບຂອງຫີບເດນີ 
ທາງ,  ທັງກ້ອງເສືອ່ແລະກອ້ງຕຽງນອນ,  ທັງໃນຖົງສົງ້ຢນີຂອງນາງ   ເພາະວາ່ໜງັສືຜາ່ນແດນ(Passport) ຂອງນາງ 
ໄດເ້ສຽັໄປ.     ໃນການເດີນທາງເພ່ືອໄປຮັບໃຊໃ້ນປະເທດນິກາຣາກວົເທື່ອນີເ້ປນັສິງ່ສໍາຄນັໃນຊີວິດຂອງນາງ  ຊຶ່ງກຸ່ມ 
ໂບດຂອງນາງໄດເ້ປັນຜູຈ້ດັໃຫ້ມີຄລນີກິປົວພຍາດເປນັເວລານຶງ່ອາທິດຄວບຄູ່ໄປກບັການປະກາດຂ່າວປະເສີດໃນທີ ່
ນັນ້.  ໃນເວລານີ້ບນັທີມງານກໍາລັງຈັດແຈງ່ຫີບ ແລະເຄືອ່ງຂອງຕ່າງໆ ເພ່ືອຈະເດີນທາງໄປເດີນ່ຍນົເພ່ືອກັບບ້ານ. 
          ເມື່ອນາງຮູ້ເມື່ອຄີງວ່າໜັງສືຜ່ານໄດຖ້ືກລັກ ຄວາມຢ້ານກົວກໍໄດ້ເຂົ້າມາສູຈ່ິດໃຈຂອງນາງເໝືອນກບັແຂກທີ່ບໍ ່
ໄດຮ້ັບເຊນີ.  ນາງຈະຖືກປະໄວ້ໃນຕ່າງປະເທດຕາມລໍາພັງຫລືບໍ່?  ນາງຈະຖກືບັງຄັບໃຫ້ຢູ່ໃນປະເທດນກິາຣາກວົເປັນ 
ເວລາຫລາຍອາທິດໂດຍທີບ່ໍມີ່ຜູ້ຊ່ອຍນາງຫລບືໍ?່ 
         ຄົນສ່ວນຫລາຍຈະເກດີຄວາມຢ້ານກົວເມ່ືອຮູວ້າ່ຈະຖກືປະໄວ້ໃຫ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວຄົນດຽວ.     ໂລກນີສ້າມາດກາຍ 
ເປັນບ່ອນທີ່ໜ້າຢ້ານກົວໄດ້ຖ້າເຮົາບໍ່ມີຄົນອື່ນໆ ເປັນໝູເ່ພື່ອນ.   ໃນພຣະທັມໂຣມບົດທ ີ8 ໂປໂລໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາ 
ໄວ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ປະໃຫ້ເຮົາຢູ່ຜູ້ດຽວໂດດດ່ຽວ.    ໃນຖານະທີ່ເປັນລູກໆ ຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຈົ້າຊົງ
ປະທານພຣະວນິຍານບໍຣິສດຸເພ່ືອນໍາພາແລະປກົປອ້ງຄຸ້ມຄອງເຮົາ.    ພຣະວິນຍານຈະເພີ້ມພລັງໃຫ້ແກ່ເຮົາເພື່ອຢືນ
ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບາບ, ເພື່ອຈະດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງຊອບທັມ, ແລະມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າ. 
  

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ( ໂຣມ 8:8-17, 26-27; ເບ່ິງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 
1.ໂຣມ 8:8-13 
8. ແລະຄົນທັງຫລາຍທີ່ຢູຝ່່າຍມະນ ຸດຈະເປັນທີ່ຊອບພຣະທັຍພຣະເຈົ້າກໍບໍໄ່ດ້ 9. ອັນນຶ່ງ, ຖ້າແມ່ນພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະເຈົາ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນເຈ້ົາທງັຫລາຍຢ່າງແທຈ້ິງແລ້ວ ພວກເຈົ້າກບໍໍ່ຢູຝ່່າຍມະນຸດແຕຢູ່ຝ່່າຍພຣະວິນຍານ ແຕຖ່້າຜູ້
ໃດບໍມີ່ພຣະວນິຍານຂອງພຣະຄຣດິ ຜູນ້ັ້ນກໍບໍເ່ປັນຂອງພຣະອງົ 10. ແຕຖ່້າພຣະຄຣິດຊົງຢູໃ່ນເຈົ້າທັງຫລາຍແລ້ວ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າເນືອ້ຕົວຂອງພວກເຈົາ້ຕາຍແລ້ວເພາະຄວາມຜິດບາບ ແຕວ່ນິຍານຂອງເຈົາ້ກມໍີຊີວິດຢູ່ເພາະຄວາມຊອບທັມ 
11. ຖ້າພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ ຜູຊ້ົງບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູຊົງຄືນພຣະຊົນນັ້ນ ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈົ້າ ພຣະອົງຜູ້
ຊົງບັນດານໃຫ້ພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວນັ້ນ ກຈໍະຊົງບັນດານໃຫ້ກາຍທີຕ່້ອງຕາຍຂອງພວກເຈົາ້ຄືນມີຊີວິດ 
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ໃຫມ່ ດ້ວຍຣິດແຫ່ງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງທີຊ່ົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຈົ້າ 12. ເຫດດັ່ງນັ້ນພີ່ນ້ອງທັງຫລາຍອີຍ, ພວກ
ເຮົາໄດເ້ປ ັນໜີ້ ແຕບ່ໍ່ແມ່ນໜີ້ໃນທາງເນື້ອກາຍຊຶ່ງດໍາເນີນຊີວິດຕາມຢ່າງມະນຸດນັ້ນ 13. ເພາະຖ້າເຈົ້າທັງຫລາຍດໍາ
ເນີນຊວີດິຕາມຝ່າຍເນືອ້ກາຍພວກເຈົາ້ຄົງຈະຕາຍ ແຕຖ່້າໂດຍຣິດພຣະວິນຍານພວກເຈົາ້ໄດ້ທາໍລາຍການຂອງຝ່າຍ
ເນື້ອກາຍເສັຽ ເຈົ້າຄົງຈະມີຊີວິດຢູ່. 
        ໃນພຣະທັມໂຣມບົດທ ີ7 ອັຄສາວົກໂປໂລໄດ້ຍອມຮັບເຖິງຄວາມທກຸລໍາບາກຂອງເພ່ິນ ແລະສືບຕໍ່ໃນການຕໍສູ່້ 
ກັບຄວາມບາບ.     ຊາຕານໄດ້ແກວ່ງເຍື່ອລໍ້ຂອງມັນເພື່ອຈະຕຶກເບັດເອົາບນັດາຜູ້ທີ່ເຊືອ່ແລະຊັກຈູງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ທໍຣະ 
ຍົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.     ບໍ່ມໃີຜເປນັພູມຕ້ານທານຈາກການລໍ້ລວງຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ   ແຕ່ບໍແ່ມ່ນພວກເຮົາຖືກຄວບຄມຸ
ໂດຍເນື້ອໜັງ.  ບນັດາຄຣິສຕຽນຢູ່ພາຍໃຕ້ການນໍາພາແລະການປກົປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະວນິຍານທີ່ຊົງສະຖດິຢູນ່ໍາ.  
ພຣະວນິຍານບຣໍສິດຸໄດສ້ະຖິດຢູ່ນາໍຄຣສິຕຽນແຕລ່ະຄົນຕັ້ງແຕ່ໄດຮ້ບັຄວາມພ້ົນຕລອດມາ:  ì...ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ມີພຣະວິນ 
ຍານຂອງພຣະຄຣດິແລ້ວ ຜູນ້ັ້ນກໍບໍເ່ປັນຂອງພຣະອົງî(ໂຣມ 8:9).     ພຣະເຈ້ົາໄດປ້ະທັບຕຣາເພ່ືອໝາຍໄວ້ວ່າທ່ານ 
ເປັນຂອງພຣະອົງ. 
         ໃນຕອນເປັນເດັກນ້ອຍທ່ານຈື່ໄດ້ບໍ່ເມືອ່ທ່ານຊື້ເຄື່ອງເພື່ອຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນ? ການຊື້ປຶ້ມ, ເຈັ້ຽຂຽນ, ສໍສີ ໄດ້ເປັນ 
ສິ່ງທີບ່ົ່ງບອກໃຫ້ເຫັນ.  ເມື່ອທ່ານມາຮອດເຮືອນແລ້ວແມ່ກໍມັກຈະບອກທ່ານວ່າ, ìນັ່ງລົງ, ຂຽນຊື່ຂອງເຈົ້າໃສ່ທກຸໆອັນ 
ເພື່ອສິ່ງຂອງເຫລົ່ານັ້ນສິບໍ່ເສັຽ.î  ໃນກໍຣະນີທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້, ພຣະເຈົ້າໄດ້ໝາຍບັນດາຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃໝ່ໄວ້ວ່າເປນັຂອງພຣະ
ອົງ, ແລະການໝາຍຂອງພຣະອົງນັ້ນກໍໝັນ້ຄົງຖາວອນກວາ່ການເຊັນຊ່ືດວ້ຍນໍ້າມຶກທີ່ບໍຕ່ົກສີ (Sharpie). 
         ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຝັງພຣະວນິຍານຂອງພຣະອົງໄວໃ້ນຫົວໃຈຂອງທ່ານ ແລະພຣະວນິຍານນັນ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຊີວິດຊີ 
ວາຢູ່(ໂຮມ 8:10-11) 
         ຂ້າພະເຈົາ້ກາ້ເວ້ົາວາ່ຄຣິສຕຽນທກຸຄນົມີບັນຫາເຣື່ອງຄວາມໂສກເສົ້າ,  ຄວາມເສຽັໃຈ,  ຄວາມອກຸໃຈແລະຖືກ
ຄົນອືນ່ເມີນເສີຍບໍ່ສົນໃຈນໍາ.  ເຮົາຈະບໍ່ມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ, ມີຊັຍຊະນະ ຫລືມີຊີວິດຊີວາສເມີໄປ.     ບາງເທື່ອເຮົາ 
ໄດ້ຍ່າງໄປສູ່ຫ້ອງນະມັສການດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ເຢນັກະດ້າງແລະຫົວໃຈທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວຸ້ນວາຍ.    ຊີວິດຈິດວິນ 
ຍານເຮົາອາດຈະມຶນຊາໃນຂະນະທີເ່ພງເປດີການນະມັສການກໍາລັງເລີ້ມຂຶ້ນ.     ແຕ່ວ່ານີ້ແມ່ນຂ່າວດ;ີ ພຣະວນິຍານ 
ຈະກະຕຸ້ນວິນຍານເຮົາ, ຟື້ນຟູຈດິໃຈເຮົາ, ແລະເພີ້ມເຫື່ອແຮງໃຫ້ເຮົາໃໝ່. 
 

  

 

2. ໂຣມ 8:14-17 
14. ເພາະວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຊົງນໍາພາຜູ້ໃດ ຜູນ້ັ້ນແຫລະເປ ັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ 1    5. ເຫດວ່າເຈົ້າທັງ
ຫລາຍບໍ່ໄດຮ້ັບວິນຍານທີໃ່ຫ້ມີນສິັຍຢ່າງຂ້ອຍຂ້າ ຊຶ່ງນາໍເຖິງຄວາມຢ້ານກົວອີກ ແຕພ່ວກເຈົາ້ໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານຜູ້
ຊົງໃຫ້ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ທີໃ່ຫ້ເຮົາທັງຫລາຍຮ້ອງເອີ້ນພຣະເຈົ້າວ່າ, ìອັບບາî ຄື  ພຣະບິດາ   16. ຝ່າຍພຣະວິນ
ຍານນັ້ນຊົງຮ່ວມເປັນພຍານກັບວິນຍານຂອງເຮົາທັງຫລາຍວ່າ ພວກເຮົາເປັນບຸດຂອງ ພຣະເຈົ້າ 17. ແລະຖ້າເຮົາທັງ
ຫລາຍເປັນບຸດແລ້ວ ເຮາົກໍເປນັຜູ້ຮ ັບມ ໍຣະດົກດ້ວຍ ຄເືປັນຜູຮ້ັບມໍຣະດົກຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະເປັນຜູຮ້່ວມຮັບມ ໍຣະດົກ
ກັບພຣະຄຣິດ ຖ້າແມ່ນເຮົາທັງຫລາຍໄດທ້ົນທຸກທໍຣະມານດ້ວຍກັນກ ັບພຣະອົງນັ້ນ ພວກເຮາົກຈໍະໄດຮ້ັບສະງ່າຣາສີ
ກັບພຣະອົງເໝ ືອນກັນ. 
     ເຮົາຮ ູ້ໄດແ້ນວໃດວາ່ເຮາົເປນັຄຣສິຕຽນ? 

ຖ້າພຣະວນິຍານສະຖດິຢູ່ໃນເຮົາ ຫຼາຍເທື່ອເປນັຫຍັງເຮົາຈຶ່ງບໍຮູ່້ສຶກວ່າພຣະອົງຊງົສະຖດິຢູນ່ໍາ? 
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Ø ໂດຍການຊງົນາໍ (ຂໍ້ 14).  ຄຣິສຕຽນສາມາດໝັ້ນໃຈວ່າລາວໄດ້ຮູ້ຈກັກັບພຣະບິດາ(ພຣະເຈົ້າ) ເມື່ອລາວໄດ້
ສັມຜັດກັບການຊງົນໍາໂດຍພຣະຫັດ(ມື)ຂອງພຣະວນິຍານ.  ໜ້າທີຂ່ອງເຮົາແມ່ນການຮັກສາຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນທ່າ
ທທີີ່ພ້ອມຈະຮັບຮູ້ການຊົງນໍາຂອງພຣະອົງ.  ຢູໃ່ນທ່າທີທີຢູ່່ໃນໄລຍະທ່ີຈະໄດ້ຍິນສຽງຂອງອ ົງພຣະບິດາ. 

Ø ໂດຍຂບັໄລຄ່ວາມຢາ້ນອອກໄປ (ຂໍ ້15)   ພຣະວິນຍານຢືນຢັນວ່າເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນແລ້ວໂດຍປົດປ່ອຍ 
ເຮົາໃຫ້ຫລຸດພ້ົນຈາກຄວາມຮູສ້ຶກຢ້ານກົວ.  ເມ່ືອພວກເຮົາຖກືໂຈມຕີຈາກຄວາມກະວນົກະວາຍໃຈ ເຮົາກຮໍູ້ 
ແນ່ນອນວາ່ເນື້ອໜັງໄດ້ຄວບຄຸມຊວີດິວນິຍານຂອງເຮົາ.   ອົງພຣະວນິຍານກໄໍດ້ກໍາຈດັຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຈະ
ທໍາລາຍຄວາມກ້າຫານຂອງເຮົາ.     ພຣະອົງເຕືອນສະຕເິຮົາວາ່ເຮົາເປັນບຸດ(ລກູໆ)ຂອງພຣະມະຫາກະສັດ.  
ພວກເຮົາໄດກ້າຍເປັນລູກຂອງພຣະອົງຝາ່ຍວນິຍານ ຄພືຣະບິດາໄດຮ້ັບເອົາເຮົາເປັນລູກໆ ຂອງພຣະອົງເອງ. 

Ø ໂດຍພຍານທີຢູ່ພ່າຍໃນ (ຂໍ ້15) ອົງພຣະວນິຍານບຣໍສິດຸຊງົເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນດທີັງຄວາມຄິດແລະຈິດໃຈ. 
 
         ເມ່ືອຄຣສິຕຽນຮູສ້ຶກວ່າຂາດຄວາມຍິນດຕີໍ່ພຣະຄຸນ,  ຕໍຄ່ວາມຮັກແລະການໜູນນໍ້າໃຈ ກຈໍົ່ງຮູ້ເຖີດວ່າພຣະວິນ
ຍານຈະຊງົເພ້ີມເຕີມຄວາມປາຖນາແລະຄວາມຍິນດໃີຫ້. 
         ໃນຂະນະທີຄ່ຣສິຕຽນຈະກາຍເປນັຄົນໂຫດຮ້າຍ, ໄຮສ້ີນທັມແລະມີຄວາມອະທັມເພີ້ມຂຶ້ນ ພຣະວິນຍານແຫ່ງ
ຄວາມຈິງກວໍາງຮາກຖານອັນໝັນ້ຄົງເພ້ີມຂຶ້ນໃນຊວີດິວນິຍານຂອງລາວ. 
         ເມື່ອຄຣິສຕຽນເຕັມໃຈທີ່ຈະທົນທຸກທໍຣະມານ ແລະປະຕິເສດຕໍ່ການເຫັນແກຕ່ົວຂອງລາວດັ່ງທີເ່ຄຍີເປັນມາ 
ລາວມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າຄວາມເຈັບປວດທີໄ່ດ້ຮັບຢູ່ນີຈ້ະນໍາພາໄປສູ່ການຮັບມໍຣະດົກທີ່ພຣະບິດາຊົງຕຽມໄວ້ໃຫ.້ 

 
 
 
 

3. ໂຣມ 8:26-27 
26. ໃນທໍານອງດຽວກັນນັ້ນແຫລະ, ພຣະວິນຍານຊົງຊ່ອຍຊູເຮົາທັງຫລາຍເມ່ືອພວກເຮົາອ່ອນກໍາລັງລົງ ເພາະເຮົາທັງ
ຫລາຍບໍ່ຮູ້ວ່າພວກເຮົາຄວນຈະອ້ອນວອນຂສໍິ່ງໃດ ແຕອ່ົງພຣະວນິຍານຊງົຊ່ອຍຂແໍທນພວກເຮົາ ດ້ວຍການຖອດຫຸ່ນ
ຢ່າງຫາຄໍາເວົ້າບໍ່ໄດ ້27.ແລະພຣະອົງຜູ້ຊົງສອດສ ່ອງຮູໃ້ຈມະນຸດກຊໍງົຊາບຄວາມນຶກຄຶດຂອງພຣະວນິຍານ ເພາະວາ່
ພຣະວິນຍານຊົງອອ້ນວອນຂໍສໍາລັບພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຕາມນໍ້າພຣະທັຍພຣະອົງ 
     ເມື່ອຢູ່ຕາມລໍາພັງ, ຊີວິດເຮົາມັກຈະກັບໄປສູທ່າງເດີມຂອງເຮົາຄມີືຄວາມອ່ອນແອທາງຈດິວນິຍານ.  ຄວາມບໍແ່ນ່ 
ນອນໃນຊວີດິຂອງເຮົາໄດ້ເປັນຫລັກຖານວ່າ; ຊີວິດແມນ່ບ່ອນທີພ່ຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເຂົ້າມາສະຖິດຢູ່. ໂດຍຜ່ານທາງ 
ຣິດອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສດຸເທົ່ານັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຈະເຮັດວຽກງານໃຫຍ່ໄດ້ສໍາເຣັດ.  ອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສດຸ 
ເທົ່ານັ້ນທີເ່ຮັດໃຫ້ຄວາມແນ່ນອນເປັນໄປໄດ້.    ສິ່ງສໍາຄັນທີສຸ່ດຢ່າງນຶ່ງທີ່ແນ່ນອນນັ້ນແມ່ນຊີວິດແຫ່ງການອະທິຖານ 
ຂອງເຮົາ. ເພາະວາ່ຄົນສ່ວນຫລາຍອະທຖິານບໍເ່ປັນໄປຕາມທັມມະຊາດ-ບໍ່ສມໍ່າສເມ.ີ 
 
Ø ລາຍຊື່ສິ່ງທີເ່ຮົາຈະເຮັດ ໄດ້ພາກັນສຸມເຂົ້າມາຢູໃ່ນຄວາມຄິດຂອງເຮົາ 
Ø ຄວາມກົດດັນຈະເປັນສິ່ງທີ່ຖ່ວງດຶງເຮົາລົງສເມ ີ
Ø ການຫຍັບເຍືອ້ນເວລາ(ເລືອ່ນເວລາ)ກໍເປນັສິ່ງທີລ່ົບກວນເຮົາ 

         ເຮົາບໍ່ພຽງແຕມີ່ບັນຫາເຣ່ືອງເວລາ ແຕເ່ຮົາຍັງມີບັນຫາເຣື່ອງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ.  ເຮົາບໍ່ຮູວ້າ່ຈະອະທຖິານຢ່າງໃດ 

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີເ່ຊື່ອມີຂໍຂ້້ອງໃຈວ່າ ເຂົາເຈົ້າເປັນ(ໄພ່ພົນ)ຂອງພຣະເຈົ້າແທຈ້ິງຫລືບໍ່?  
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ແຕອ່ົງພຣະວນິຍານເຂົາ້ມາມີສ່ວນອະທຖິານເພ່ືອເຮົາໃນຖອ້ຍຄໍາທີ່ເຮົາຄິດບໍ່ອອກ.  ການອະທຖິານທີມ່ີພລັງເປັນສິ່ງ 
ທີທ່້າທາຍເຮົາເພາະວາ່ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງເຮົາຍັງບກົພ່ອງໃນດ້ານຄວາມຄິດທີຫ່ວັງໄວ.້    ຄວາມຄິດຂອງເຮົາມ ີ
ຄວາມຈໍາກັດແລະມີຂອບເຂດ.     ຂອບພຣະຄຸນເປນັຢ່າງຍິ່ງ ທີພ່ຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຊົງເຫັນຮູບພາບອັນໃຫຍ່ 
ແລະກວາ້ງ ແລະຊງົຖົທຊອ່ງຫວາ້ງໃຫ້ແກເ່ຮົາ.  ໃນຂນະທີເ່ຮົາມີຄວາມສັບສົນ ພຣະວິນຍານຊົງເຮັດໃຫ້ແນ່ນອນໃຈ. 
         ສິ່ງເຫລົ່ານີເ້ກີນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງມະນຸດ ໂປໂລຈຶ່ງເວົ້າວ່າ, ìພຣະວິນຍານຊົງຊ່ອຍຊູເຮົາທັງຫລາຍເມ່ືອພວກ
ເຮົາອ່ອນກໍາລັງລົງ ເພາະເຮົາທັງຫລາຍບໍ່ຮູວ້າ່ພວກເຮົາຄວນຈະອ້ອນວອນຂສໍິ່ງໃດ...î  (ໂຣມ 8:26).   ຖ້ອຍຄໍາອັນ 
ເລິກລັບດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ໄດຍ້ິນດ້ວຍຫູຂອງມະນຸດ ແຕພ່ຣະບິດາໃນສວັນຊງົໄດຍ້ິນເປັນສຽງດັງແລະແຈ່ມແຈ້ງ.    ພວກ 
ເຮົາບໍຖ່ືກຮຽນເອີນ້ມາໃຫ້ອະທິບາຍ ແຕຖ່ືກເອີ້ນມາໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອ.  ໜ້າທີຂ່ອງເຮົາພຽງແຕ່ໃຫ້ຮັບຮູ້ຖ້ອຍຄໍານີ້ໂດຍ 
ຄວາມເຊ່ືອແລະມີຄວາມໝັນ້ໃຈໃນການອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ. 
         ເມ່ືອເຮົາໃຊ້ເວລາຢາ່ງພຽງພໍໃນການອະທິຖານ ເຮົາກໄໍດ້ສາ້ງຄວາມສັມພັນອັນເຂັມ້ແຂງກບັອົງພຣະຜູ້ເປັາເຈົ້າ. 
ເຕີບໃຫຍ່ຂຶນ້ຢ່າງໃກຊ້ດິກັບພຣະອົງ.  ພຣະເຈົາ້ຢາກໃຊ້ເວລາກບັພວກເຮົາ, ພຣະອົງຢາກເປັນຜູ້ທາໍອິດໃນລາຍການ 
ອະທິຖານຂອງເຮົາ.  ຂໃໍຫ້ພຣະວິນຍານຊົງນໍາພາພວກເຮົາແລະເສີມ້ສ້າງການຖວາຍຕົວຂອງເຮົາຂຶ້ນໃໝອ່ີກເພື່ອໃຫ້ 
ພວກເຮົາອະທິຖານໄດ້ຢ່າງເລິກເຊີ່ງ. 
 
 
 

 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 

     ກັບຄືນໄປເບິ່ງເຣື່ອງຂອງເຈນເີຟີ ທີມີ່ຄວາມຢ້ານກົວແລະໂດດດ່ຽວໃນຕອນຕົ້ນຂອງບົດຮຽນນີ້ ຊຶ່ງບ ໍ່ມີຜູໃ້ດຊ່ອຍ 
ເຫລືອລາວ.  ຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບທກຸສິ່ງທີພ່ຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຊົງກະທໍາໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທີເ່ຊື່ອທຸກຄົນ.  ທາງຕ່າງໆ 
ທີເ່ຮົາໃຫ້ພຣະອົງຊົງນໍາພາແລະປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງມີດັ່ງນີ້; 
Ø ຍອມຮບັວາ່ທາ່ນບໍມ່ພີລງັ.  ສາຣະພາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າວ່າທ່ານຕ້ອງການພລັງ ເຫື່ອແຮງ ທີມ່າຈາກພຣະວນິຍານ 

ຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ. 
Ø ເທືອ່ໜາ້ເມືອ່ທາ່ນອະທຖິານ ທນູຂໃໍຫພ້ຣະວນິຍານບຣໍສິດຸນາໍພາທາ່ນ.  ເຮັດຕາມການຊງົນໍາຂອງພຣະອົງ. 
Ø ອະທຖິານໃນຂະນະທີອ່າ່ນພຣະຄມັພ.ີ  ຮຽນທີຈ່ະຮູ້ຈັກພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ທ່ານອ່ານ 

ພຣະຄມັພີ. 
 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ19 ມກົຣາ 2014 (1-19-2014) 

 

ທກຸຊວິີດເປນັທີໂ່ຄຣົບຫລືບໍ?່ 
 

ຄົນທັງຫລາຍຈະຮູໄ້ດ້ແນວໃດວ່າແມ່ນຫຍັງມີຄຸນຄ່າຕໍ່ທ່ານ? 
ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄນຸຄ່າແກຊ່ວີດິແລະພວກເຮົາຄວນຈະໃຫ້ກັນ 

 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ: 
         ແມນ່ຫຍງັຄຄືຸນຄາ່ຂອງຊວີດິມະນຸດ?    ໃນວດັທະນະທັມຂອງອະເມຣກິາ ມົດລູກ(ຄນັ)ຂອງຜູເ້ປັນແມ່ໄດກ້ັບ 
ກາຍເປັນບ່ອນທີໄ່ດຮ້ັບອນັຕະລາຍ.  ເປັນເຄາະຮ້າຍຂອງບຸກຄົນທີເ່ຕັມໄປດວ້ຍເຣື່ອງລາວຂອງການຖືກປະຖິມ້ແລະ
ການຖກືຂົມ່ເຫງ. 
 ດົນກວາ່ 25 ປຜີ່ານມາແລ້ວ,   ນາຍແພດຜ່າຕັດຊື່ວ່າ ຊີ ເອເວີເຣັດ ຄູບ ມຄີວາມເສົາ້ໃຈເຣື່ອງການລົດຄຸນຄາ່ 
ຊວີດິຂອງມະນຸດ ລາວໄດກ່້າວວ່າ,   ìເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈບົການສຶກສາວິຊາແພດນັ້ນ ຫລັກຄວາມຄິດແມ່ນ,  ìຂອ້ຍຈະ
ຊ່ອຍຊີວິດຄົນນີ້ໄດແ້ນວໃດ?î  ແຕໃ່ນປດັຈບຸັນນີນ້ັກຮຽນແພດຈໍານວນຫລວງຫລາຍເວ້ົາວ່າ,  ìຂອ້ຍຄວນຈະຊອ່ຍຊ ີ
ວດິຂອງຄົນນີຫ້ລືບໍ ່?î   ຖ້າເຮົາຢາກເຂົ້າໃຈຄຸນຄ່າອັນແທຈ້ິງຂອງຊີວິດ ເຮົາສາມາດຄົ້ນຫາທີມ່າຂອງຂໍມູ້ນຈາກປຶ້ມທີ່
ຂຽນໄວ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ກໍາເນີດແກຊ່ີວິດ-ພຣະຄມັພີ. 
 ພຣະເຈົາ້ຜູ້ຊົງສ້າງ ຜູຊ້ຶ່ງສ້າງເຮົາໃຫ້ເໝືອນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງຊົງປະທານຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງໃຫ້ແກ ່
ພວກເຮົາຕາມທັສນະຄະຕິ(ຄວາມເຫັນ)ຂອງພຣະອົງກຽ່ວກັບຄຸນຄາ່ຊວີດິຂອງມະນຸດທີບ່ໍສ່າມາດຄາໍນວນນັບໄດ.້ ຕົວ 
ຢ່າງນຶ່ງທີເ່ຫັນໄດຊ້ດັຈາກຄວາມເຫັນນີສ້າມາດພົບໃນພຣະທັມເພງສຣັເສນີ 139 ໄດຊ້ີ້ບອກເຖິງຜູນ້ໍາກຸ່ມນັກຮ້ອງເພງ  
ສັຣເສນີຂອງດາວິດ ທີໄ່ດສ້ັຣເສີນຄວາມຮູອ້ັນລະອຽດຂອງພຣະເຈົາ້ໃນຊວີດິຂອງພວກເຮົາ ແລະໃນການຊງົສ້າງພວກ
ເຮາົຢາ່ງສລັບຊບັຊອ້ນດ້ວຍສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ.     ໃນຖານະທີ່ເປນັຜູຂ້ຽນ(ຜູດ້ນົບັນດານ)ແລະເປັນຜູຊ້ວ້ານຊຊູ ີ
ວິດມະນຸດ ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄຸນຄ່າໃນການມີຊີວິດຢູ່ຂອງພວກເຮາົ.      ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄຸນຄ່າແກຊ່ວີດິ ພວກເຮົາກໍ
ຄວນໃຫ້ຄນຸຄ່າແກ່ຊີວິດເຊັນ່ດຽວກັນ. 
  

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ( ເພງສັຣເສີນ 139:1-6; 13-18; ເບ່ິງຕາມຫົວຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 
1. ເພງສຣັເສີນ  139:1-6 
1. ຂ້າແດພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອົງໄດ້ກວດເບິ່ງຂ້າພຣະອົງແລະຮູ້ຈັກຂ້າພຣະອົງດີ   2.ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກທຸກຢ່າງທີຂ່້າ
ພຣະອົງກະທໍາ ເຖິງວ່າຢູໄ່ກແສນໄກພຣະອົງກຍໍັງເຂົາ້ໃຈຄວາມນຶກຄິດຂອງຂ້າພຣະອົງ  3. ພຣະອົງຊົງເຫັນຂາ້ພຣະ
ອົງໃນເວລາທີຂ່້າພຣະອົງກາໍລັງເຮັດວຽກ ຫລພືັກຜ່ອນ ພຣະອົງຮູຈ້ັກການກະທໍາທຸກຢ່າງຂອງຂ້າພຣະອົງ 4. ແມ່ນວ່າ
ກ່ອນຂ້າພຣະອ ົງຈະເວົ້າ ພຣະອົງກໍຮູລ້່ວງຫນ້າແລ້ວວ່າຂ້າພຣະອົງຈະເວົ້າຫຍັງ  5.ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ອ້ອມຂ້າງອ້ອມ
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ແອວຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊງົຄຸມ້ຄອງຂ້າພຣະອົງດ້ວຍອໍານາດຂອງພຣະອົງ  6.ຄວາມຮູຂ້ອງພຣະອົງມີເຫລືອຫລາຍ
ຈົນຂ້າພຣະອົງບໍສ່າມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ ຊຶ່ງເປັນການເລິກລັບທີສຸ່ດທີຂ່້າພຣະອົງຈະເຂົ້າໃຈໄດ້. 
 ດາວິດອັສຈັນໃຈເຖິງຄວາມຮູຄ້ວາມເຂົ້າໃຈຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະໄດ້ຮັບຮູ້ພຣະອົງ.   ພຣະເຈົ້າຜູຊົ້ງສ້າງ
ພວກເຮົາຂຶ້ນມາແລະຊົງມີແຜນການໃນຊີວິດເຮົາ ເປັນພຣະເຈົ້າຜູຊ້ົງສະຖິດຢູ່ນໍາເຮົາ ບໍວ່່າເຮົາຈະຢູ່ທ່ີໃດພຣະເຈ້ົາຊົງ
ສະຖິດຢູ່ນາໍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງສເມີ.  ພຣະເຈົາ້ສນົໃຈ(ພຣະທັຍ)ນໍາລາຍການ, ກຈິການແລະຄວາມຄິດຂອງເຮົາໃນ
ແຕ່ລະວນັ. ພຣະອົງຢູ່ທັງທາງໜ້າແລະທາງຫລັງຂອງພວກເຮາົ. 
 ເຮົາບໍສ່າມາດຫລີກໜີໄປຈາກການສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້.  ເຮົາບ່ໍສາມາດໜີໄປຢູບ່່ອນໃດທີພ່ຣະເຈົ້າ
ຈະບໍ່ເຫັນ, ການກະທາໍໃດໆ,  ຫລມືີຄວາມຄິດໃດໆ ພຣະເຈົ້າກໍຮູແ້ລະເຫັນເພາະພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູນ່ໍາສເມີ.   ພຣະ
ເຈົ້າຊົງເປັນຫ່ວງພຣະອົງບໍໄ່ດ້ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກມະນຸດ. 
 ບາງຄົນອາດຈະວາດພາບວ່າພຣະເຈົາ້ເປນັຜູຍ້ິ່ງໃຫຍທ່ີ່ບໍມ່ີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງຂຶ້ນມາ.  ສໍາ 
ລັບຄົນເຫລົ່ານັ້ນ, ອາດຈະຄິດວ່າພຣະເຈົ້າຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເຂົາເຈົ້າ ພຣະອົງບໍຢ່າກມີປະສົບການແລະຮັບຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກ 
ຂອງຜູທ້ີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງຂຶ້ນມາ. 
 ເຖິງປານນັ້ນ   ພຣະຄັມພີໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ເຂົ້າມາມີສ່ວນໃນຊີວິດຂອງຄົນທັງຫລາຍ.  
ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ,  ເມື່ອໂມເຊປະເຊີນກັບພຣະເຈົ້າເທື່ອທໍາອິດທີກ່່າວໄວໃ້ນພຣະທັມອະຍົບບດົທີ 3 ໃນເວລານັ້ນພຣະ
ຜູ້ເປນັເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນລາວໃຫ້ເປັນຜູຊ້ອ່ຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ໂມເຊມີຄວາມຕື້ນຕນັໃຈ. ພຣະເຈົາ້ໄດເ້ປີດເຜີຍພຣະ
ອົງໃຫ້ໂມເຊຮູ້ຈັກ  ດ້ວຍໄຟລຸກຢູທ່ີ່ພຸ່ມໄມ້, ການຂ້າມທະເລແດງ ແລະຢູ່ເທິງພູຊີນາຍ ຊຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ 
ນໍາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງສເມ.ີ   
 ເຣື່ອງການເກີດຂອງພຣະເຢຊູເຮົາກໍໄດເ້ຫັນການຊົງສະຖິດຢູ່ນາໍຂອງພຣະເຈົ້າ.     ພຣະບຸດໄດບ້ັງເກີດນໍາຍິງ 
ພົມມະຈາຣີ ໄດບ້ົ່ງບອກວາ່ພຣະອົງຊົງເປນັ ເອມານເູອນ ຊ່ືນີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າ  ìພຣະເຈົາ້ຊົງຢູນ່າໍເຮາົ.î    ພຣະເຢຊູ
ເປັນພຣະທັມທີ່ຢູໃ່ນຮບູຮ່າງມະນຸດທຊ່ຶງສະເດັດເຂົາ້ມາໃນໂລກເພ່ືອຊ່ອຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພ້ົນຈາກບາບ. ພາຍ 
ຫລັງຕໍ່ມາ, ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງໃຫ້ພວກສາວົກອອກໄປທົ່ວໂລກພ້ອມກັບຂ່າວປະເສີດແຫ່ງຄວາມພົ້ນ, ພຣະອົງຊົງສັນຍາ
ວາ່, ìເຮົາຢູ ່ກັບທ່ານຕລອດໄປຈົນສິ້ນໂລກນີ້î (ມັດທາຍ 28:20)       ພຣະເຈົາ້ຈະບໍໜ່ີໄປຈາກເຮົາແລະຈະບໍ່ປະຖິ້ມ
ເຮົາຈັກເທືອ່ (ເຮັບເຣ ີ13:5)       
 

  

 

2.  ເພງສັຣເສີນ 139:13-16 
13. ພຣະອົງໄດຊ້ງົສ້າງທຸກໆສ່ວນໃນຕົວຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຊງົປະກອບຂ້າພຣະອົງເປັນຮ່າງຄົນເວລາຍງັຢູໃ່ນທ້ອງ
ແມ່  14. ຂ້າພຣະອົງຂສໍັຣເສີນພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນທີໂ່ຄຣົບຢໍາເກງ ທຸກໆສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງກະທໍານັ້ນກໍແປກ 
ປລາດແລະອສັຈັນໃຈ ພຣະອົງຊົງເຂົ້າໃຈໃນຕົວຂ້າພຣະອົງດ ີ 15. ເວລາຂ້າພຣະອົງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ແລະຈະເຣີນເຕີບ
ໂຕຂຶ້ນຢ່າງເລກິລັບ ພຣະອົງຊົງປັ້ນກະດູກຂອງຂ້າພຣະອົງປະກອບເຂົາ້ກັນ  16. ກ່ອນທີຂ່້າພຣະອົງໄດເ້ກດີມາ ພຣະ
ອົງຊົງເຫັນຂ້າພຣະອົງແລ້ວ ມືທ້ັງຫລາຍທີຂ່້າພຣະອົງມີຊີວິດຢູ່ ພຣະອົງຊົງບັນທຶກໄວ້ຫມົດແລ້ວກ່ອນທີມ່ື້ເຫລົາ່ນ້ີໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນມາ 
 ຄວາມຈິງທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງມີແຜນການໃນທຸກແງມຸ່ມຂອງຊີວິດເຮົາ    ເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເຮົາມີຄຸນຄ່າຕໍ ່
ພຣະອົງ.  ດາວດິຍອມຮບັວາ່ເພິ່ນໄດ້ຖກືສ້າງຂຶນ້ມາຢາ່ງອັສຈນັແລະໃຫ້ມີຄວາມຢໍາເກງ; 

ຈາກຂໍ້ພຣະຄມັພີເຫລົ່ານ້ີ ທາ່ນຮູໄ້ດແ້ນວໃດວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄນຸຄ່າແກທ່່ານ? 
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Ø ພຣະເຈົ້າເປັນແຫລ່ງທີມ່າແລະເປັນຜູອ້ອກແບບການມີຊີວິດຢູຂ່ອງພວກເຮົາ 
Ø ພຣະອົງຊົງປະກອບທຸກໆ ສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເຂົາ້ກນັໃນທ້ອງແມ່ 

 ຖ້າເຮົາຫາກຍດຶຖຂືໍພ້ຣະຄັມພີນີ້ຢ່າງແທຈ້ິງ ເຮົາຈະມີຂໍ້ແກຕ່ົວອື່ນໆ ທີ່ເວົ້າເຖິງຄວາມຈິງຂອງຊີວິດມະນຸດທີ່
ວ່າຊີວິດໄດ້ເລີ້ມຕົນ້ຕອນທີແ່ມ່ຖືພາ.    ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການຄວາມຮູ້ລະດັບປະຣຍິາການແພດເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈວ່າຊີວິດໃນ
ກ້ອນເນື້ອທີ່ເລີ້ມແຣກນັ້ນແມ່ນຊີວິດ(embryonic form) ບໍ່ພຽງແຕເ່ປັນກ້ອນເນື້ອທີໄ່ຮ້ຄວາມໝາຍ.    ຂໍພ້ຣະຄມັພີ
ດັ່ງກ່າວນີ້ໄດເ້ປີດເຜີຍຄວາມແຕກຕ່າງອັນອັສຈນັຣະຫວາ່ງການເຫັນຂອງພຣະເຈົາ້ກັບການເຫັນຂອງທ່ານ ໂຣ ວີ ເວດ 
ໃນເຣ່ືອງຊວີດິຂອງມະນຸດ ຈາກຄວາມເຫັນຂອງ ໂຣ ວີ ເອດ ນີ້ເອງທີເ່ຮັດໃຫ້ການແທ້ງລູກຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນປີ 
1973.  ອ້າງອີງຕາມອົງການຄວບຄມຸແລະປ້ອງກັນພຍາດເປີດເຜຍີວາ່ ໄດ້ມີການແທ້ງລູກຫລາຍກວ່າ 50 ລ້ານຄນົ
ໃນປະເທດອະເມຣກິາຕັ້ງແຕປ່ີ 1973 ເປັນຕົນ້ມາ(*) 
 ìແຕ ່ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດມາເສຽັອງົຄະແລະຮ່າງກາຍບໍ່ສມົບູນນັ້ນເດເປັນແນວໃດ?î   ຄວາມຈິງເຫລົ່ານີ ້
ແມ່ນມາຈາກສ່ວນນຶ່ງທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມບາບຂອງມະນຸດ.    ເຮົາມີຊີວິດຢູໃ່ນໂລກທີເ່ສືອ່ມໂຊມຍ້ອນຄວາມບາບ
ທີ່ຊາຕານ, ເຈົ້ານາຍແຫ່ງຄວາມມືດ, ໃຊ້ອໍານາດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງມັນທໍາລາຍ.     ສິ່ງທີຖ່ືກສ້າງຂຶ້ນທັງໝົດໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກຄວາມບາບ.    ເຖິງປານນັ້ນ ຄວາມຈິງນີກ້ໍບໍມ່ີທາງທີ່ຈະໃຫ້ເຫດຜົນແກສ່ັງຄົມເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງ
ການທໍາລາຍທ່ີບໍ່ເໝາະສົມຫລືບໍເ່ກີດຜົນໃນທາງດ.ີ   ປະວດັສາດເຕັມໄປດ້ວຍເຣື່ອງລາວຕ່າງໆ ຂອງບັນດາຜູທ້ີ່ອວຍ 
ພອນນແລະໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຄົນອືນ່ຢ່າງແທຈ້ິງເຖິງແມ່ນຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າຈະໄຮ້ຄວາມສາມາດ. 
 ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດພ້ອມທັງອະວຍັຍະວະທຸກພາກສວ່ນແລະການທໍາງານ     ມີຄວາມສລັບຊັບຊ້ອນຢ່າງ
ປລາດແລະຢ່າງອັສຈັນໃນການຊົງສ້າງ. 
 ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງສ້າງພວກເຮົາ, ຊົງຕົກແຕ່ງແລະໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບຕລອດຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ຈາກ 
ຄວາມຈິງເຫລົ່ານີ້ ຈຶ່ງບໍຕ້ອງສົງສັຍວ່າເປັນຫຍັງດາວິດຈຶ່ງສົ່ງສຽງຮ້ອງດ້ວຍການສັຣເສີນແລະເວົ້າວ່າ, ìທຸກໆສິ່ງທີພ່ຣະ
ອົງຊົງກະທໍານັ້ນກແໍປກປລາດແລະອສັຈນັໃຈî (ຂໍ້ 14).  
 (*) Base on the CDC's Annual Abortion Survilance Reports (www.cdc.gov) 
 
 
 

3.  ເພງສຣັເສີນ 139:17-18 
17. ຂ້າແດພ່ຣະເຈົາ້ ຂາ້ພຣະອົງເຂົ້າໃຈຍາກໃນຄວາມຄິດຂອງພຣະອົງ ແລະຄວາມຄິດນີມີ້ຫລາຍຢ່າງທີສຸ່ດ 18. ຖ້າ
ວາ່ຂາ້ພຣະອົງສາມາດນັບຄວາມຄິດນີໄ້ດ້ ມັນຈະຕ້ອງມີຫລາຍກວ່າເມັດດິນຊາຍ ເມື່ອຂ້າພຣະອົງຕື່ນຂຶ້ນ ຂ້າພຣະອົງ
ກໍຍັງຢູນ່ໍາພຣະອົງ. 
 ເຮົາຄວນມີຊີວິດຢູ່ຕາມຄວາມຈິງທີ່ວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄຸນຄ່າແກເ່ຮົາ.  ພຣະອົງໃຫ້ຄຸນຄາ່ແກບ່ັນດາຜູ້ທີພ່ຣະອົງ 
ສ້າງຂຶ້ນຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຢຊູຊົງຢືນຢັນເຖິງຄວາມຈິງວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ຊີວິດມະນຸດ; 
ìນົກກະຈອກຫ້າໂຕເຂາົຂາຍສອງອັດບໍ່ແມ່ນຫືຼ ແລະນົກນັ້ນແມ່ນແຕໂ່ຕດຽວກບໍໍ່ຢູ່ນອກສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົາ້ 
ເຖິງຜົມຂອງພວກທ່ານກໍຊົງນັບໄວ້ແລ້ວທຸກເສັ້ນ ເຫດສະນັ້ນຢ່າງຊູ່ຢ້ານ ພວກທ່ານກໍປະເສີດກວ່ານົກຈອກຫຼາຍໂຕî 
(ລູກາ 12:6-7) 
 ຫລາຍກວາ່ນັ້ນ ພຣະເຈົາ້ຊົງຮູຈ້ັກເຮົາທຸກຢ່າງ,  ການກະທໍາໃນອະດດີ, ໃນປດັຈຸບນັ, ໃນອະນາຄົດພ້ອມທັງ 
ຄວາມຄິດ ແມ່ນພຣະເຈົາ້ຊົງເຫັນໂດຍຣິດອໍານາດແລະຄວາມຮອບຮູອ້ັນສູງສຸດຂອງພຣະອົງ.  ຄວາມຮັບຮູ້ດັ່ງກ່າວນີ້ 

ເພາະຊີວິດເລີ້ມຕົ້ນຕອນຖືພາ ສິ່ງນີສ້ະທ້ອນຕໍທ່່າທຂີອງທ່ານແນວໃດກບັຄໍາຖາມເຣື່ອງແທ້ງລູກ?  
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ໄດ້ເຂົາ້ມາສູ່ຈິດໃຈຂອງດາວິດ.  ຈິດໃຈທີມ່ີຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງເພິ່ນບໍສ່າມາດເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງທີ່ີວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນ 
ເຈົ້າໄດ້ສົນພຣະທັຍ(ໃຈ)ໃນຕົວເພິ່ນຢ່າງແຮງກ້າແລະຢ່າງໃກ້ຊິດ. 
 ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີມ່ີຕໍ່ພວກເຮົານັ້ນອັສຈັນ ພຣະອົງຊົງຮູ້ທຸກສິ່ງກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ດີ, ຊົ່ວແລະໜ້າລັງ
ກຽດ. ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ເຖິງຄວາມຊົ່ວທີສຸ່ດຂອງດາວິດແລະພຣະອົງຊົງຮູ້ຄວາມຊ່ົວທີ່ສຸດກ່ຽວກັບພວກເຮົາ. ແຕເ່ຖິງປານ
ນັ້ນ ຍ້ອນພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຈຶ່ງໃຫ້ຄຸນຄາ່ແກພ່ວກເຮົາແລະມີຄວາມຮັກຕໍ່ພວກເຮົາ. 
 ການສະແດງອອກອັນສູງສຸດໃນການທີພ່ຣະເຈົ້າໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ເຮົານັ້ນແມ່ນຢູ່ທີໄ່ມ້ກາງແຂນຂອງອົງພຣະເຢ 
ຊຄູຣດິ, ìແຕຝ່່າຍພຣະເຈົ້າຊງົສໍາແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແກເ່ຮົາທັງຫລາຍ ຄຂືະນະທີ່ພວກເຮົາຍັງເປັນຄົນບາບ 
ຢູ່ນັ້ນ ພຣະຄຣິດຊົງຍອມສິ້ນພຣະຊົນເພື່ອເຮົາທັງຫລາຍî (ໂຣມ 5:8) 
 ຄວາມໂຄຣົບໃນຊີວິດຂອງມະນຸດໄດຍ້ຶດຢູໃ່ນຫລັກຄວາມຈິງທີວ່່າພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງພວກເຮົາຕາມພຣະລັກ 
ສະນະຂອງພຣະອົງ,   ພຣະເຈົາ້ຊົງຮູ້ຈັກທຸກຢ່າງໂດຍລະອຽດໃນຊີວິດການເປນັຢູ່ຂອງເຮົາ ແລະຊງົໄດປ້ະທານພຣະ
ບຸດຂອງພຣະອົງເພ່ືອມາໄຖ່ບາບຂອງພວກເຮົາ. 
    
 
 

 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 

     ພຣະທັມເພງສັຣເສີນ 139 ຊີບ້ອກວາ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄຸນຄາ່ຊວີດິຂອງມະນຸດ. ດັງ່ນັ້ນພວກເຮົາຄວນຈະ... 
Ø ຂຽນຈດົໝາຍທີໃ່ຫຄ້ນຸຄາ່ແກຊ່ີວດິ.  ບາງເທືອ່ທ່ານອາດຈະເອົາເງນິໃສຊ່ອງເພື່ອຊ່ອຍຊີວິດແອນ້ອຍແລະສົ່ງ

ເສີມຊີວິດ. ໂຮງຮຽນໃນຄຸ້ມທີທ່່ານອາສັຍຢູອ່າດຕອ້ງການອຸປກອນໃນເດີນ່ເດັກນ້ອຍຫລິ້ນເພ່ືອໃຫ້ຄວາມສະ 
ດວກແກເ່ດັກຜູ້ຊຶ່ງອາດຈະຂີລ່ໍ້ຄນົເສັຽອົງຄະ. 

Ø ສະແດງຄວາມເມດຕາ.   ຫລາຍຄົນກໍາລັງທົນທຸກທໍຣະມານຢູ່ຢ່າງງຽບໆ ຈາກການແທ້ງລູກທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າ 
ທ່ານຫາກຮູ້ຈັກບາງຄົນທີ່ຢູໃ່ນສະພາບນີ້ ຈົງ່ສົ່ງຍື່ນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ແກລ່າວດ້ວຍ. 

Ø ສາ້ງມຕິະພາບກບັບາງຄນົທີມ່ບີນັຫາໃນຊີວດິ.  ຄິດເຖິງຄົນ ìບໍ່ມີເຮືອນຢູ່î  ìເຈັບປ່ວຍໜກັî  ìສຸຂພາບຈິດບໍ ່
ດີî ແລະອື່ນໆ.  ການຮູຈ້ັກກັບຄົນໃດຄນົນຶ່ງຈະນໍາໄປສູ່ການປຽ່ນທ່າທີຂອງທ່ານໃໝທ່ີ່ມີຕໍ່ຄົນໆ ນັນ້. 

ພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາເພ່ືອໃຫ້ຄຸນຄ່າ, ໃຫ້ຄວາມຮັກແລະປົກປ້ອງຊີວິດມະນຸດ ສະແດງຄວາມໂຄຣົບຕໍ ່
ຊວີດິມະນຸດ ທກຸໆ ຊວີດິ. 

 
 
 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PS 

ການຊອ່ຍເຫລືອແນວໃດຂອງພຣະເຈົ້າທີກ່່າວໃນຂໍ້ພຣະຄມັພີທີທ່່ານໄດເ້ຫັນກອ່ນອື່ນໝົດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ19 ມກົຣາ 2014 (1-19-2014) 

 

ທກຸຊວິີດເປນັທີໂ່ຄຣົບຫລືບໍ?່ 
 

ຄົນທັງຫລາຍຈະຮູໄ້ດ້ແນວໃດວ່າແມ່ນຫຍັງມີຄຸນຄ່າຕໍ່ທ່ານ? 
ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄນຸຄ່າແກຊ່ວີດິແລະພວກເຮົາຄວນຈະໃຫ້ກັນ 

 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ: 
         ແມນ່ຫຍງັຄຄືຸນຄາ່ຂອງຊວີດິມະນຸດ?    ໃນວດັທະນະທັມຂອງອະເມຣກິາ ມົດລູກ(ຄນັ)ຂອງຜູເ້ປັນແມ່ໄດກ້ັບ 
ກາຍເປັນບ່ອນທີໄ່ດຮ້ັບອນັຕະລາຍ.  ເປັນເຄາະຮ້າຍຂອງບຸກຄົນທີເ່ຕັມໄປດວ້ຍເຣື່ອງລາວຂອງການຖືກປະຖິມ້ແລະ
ການຖກືຂົມ່ເຫງ. 
 ດົນກວາ່ 25 ປຜີ່ານມາແລ້ວ,   ນາຍແພດຜ່າຕັດຊື່ວ່າ ຊີ ເອເວີເຣັດ ຄູບ ມຄີວາມເສົາ້ໃຈເຣື່ອງການລົດຄຸນຄາ່ 
ຊວີດິຂອງມະນຸດ ລາວໄດກ່້າວວ່າ,   ìເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈບົການສຶກສາວິຊາແພດນັ້ນ ຫລັກຄວາມຄິດແມ່ນ,  ìຂອ້ຍຈະ
ຊ່ອຍຊີວິດຄົນນີ້ໄດແ້ນວໃດ?î  ແຕໃ່ນປດັຈບຸັນນີນ້ັກຮຽນແພດຈໍານວນຫລວງຫລາຍເວ້ົາວ່າ,  ìຂອ້ຍຄວນຈະຊອ່ຍຊ ີ
ວດິຂອງຄົນນີຫ້ລືບໍ ່?î   ຖ້າເຮົາຢາກເຂົ້າໃຈຄຸນຄ່າອັນແທຈ້ິງຂອງຊີວິດ ເຮົາສາມາດຄົ້ນຫາທີມ່າຂອງຂໍມູ້ນຈາກປຶ້ມທີ່
ຂຽນໄວ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ກໍາເນີດແກຊ່ີວິດ-ພຣະຄມັພີ. 
 ພຣະເຈົາ້ຜູ້ຊົງສ້າງ ຜູຊ້ຶ່ງສ້າງເຮົາໃຫ້ເໝືອນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງຊົງປະທານຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງໃຫ້ແກ ່
ພວກເຮົາຕາມທັສນະຄະຕິ(ຄວາມເຫັນ)ຂອງພຣະອົງກຽ່ວກັບຄຸນຄາ່ຊວີດິຂອງມະນຸດທີບ່ໍສ່າມາດຄາໍນວນນັບໄດ.້ ຕົວ 
ຢ່າງນຶ່ງທີເ່ຫັນໄດຊ້ດັຈາກຄວາມເຫັນນີສ້າມາດພົບໃນພຣະທັມເພງສຣັເສນີ 139 ໄດຊ້ີ້ບອກເຖິງຜູນ້ໍາກຸ່ມນັກຮ້ອງເພງ  
ສັຣເສນີຂອງດາວິດ ທີໄ່ດສ້ັຣເສີນຄວາມຮູອ້ັນລະອຽດຂອງພຣະເຈົາ້ໃນຊວີດິຂອງພວກເຮົາ ແລະໃນການຊງົສ້າງພວກ
ເຮາົຢາ່ງສລັບຊບັຊອ້ນດ້ວຍສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ.     ໃນຖານະທີ່ເປນັຜູຂ້ຽນ(ຜູດ້ນົບັນດານ)ແລະເປັນຜູຊ້ວ້ານຊຊູ ີ
ວິດມະນຸດ ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄຸນຄ່າໃນການມີຊີວິດຢູ່ຂອງພວກເຮາົ.      ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄຸນຄ່າແກຊ່ວີດິ ພວກເຮົາກໍ
ຄວນໃຫ້ຄນຸຄ່າແກ່ຊີວິດເຊັນ່ດຽວກັນ. 
  

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ( ເພງສັຣເສີນ 139:1-6; 13-18; ເບ່ິງຕາມຫົວຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 
1. ເພງສຣັເສີນ  139:1-6 
1. ຂ້າແດພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອົງໄດ້ກວດເບິ່ງຂ້າພຣະອົງແລະຮູ້ຈັກຂ້າພຣະອົງດີ   2.ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກທຸກຢ່າງທີຂ່້າ
ພຣະອົງກະທໍາ ເຖິງວ່າຢູໄ່ກແສນໄກພຣະອົງກຍໍັງເຂົາ້ໃຈຄວາມນຶກຄິດຂອງຂ້າພຣະອົງ  3. ພຣະອົງຊົງເຫັນຂາ້ພຣະ
ອົງໃນເວລາທີຂ່້າພຣະອົງກາໍລັງເຮັດວຽກ ຫລພືັກຜ່ອນ ພຣະອົງຮູຈ້ັກການກະທໍາທຸກຢ່າງຂອງຂ້າພຣະອົງ 4. ແມ່ນວ່າ
ກ່ອນຂ້າພຣະອ ົງຈະເວົ້າ ພຣະອົງກໍຮູລ້່ວງຫນ້າແລ້ວວ່າຂ້າພຣະອົງຈະເວົ້າຫຍັງ  5.ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ອ້ອມຂ້າງອ້ອມ
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ແອວຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊງົຄຸມ້ຄອງຂ້າພຣະອົງດ້ວຍອໍານາດຂອງພຣະອົງ  6.ຄວາມຮູຂ້ອງພຣະອົງມີເຫລືອຫລາຍ
ຈົນຂ້າພຣະອົງບໍສ່າມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ ຊຶ່ງເປັນການເລິກລັບທີສຸ່ດທີຂ່້າພຣະອົງຈະເຂົ້າໃຈໄດ້. 
 ດາວິດອັສຈັນໃຈເຖິງຄວາມຮູຄ້ວາມເຂົ້າໃຈຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະໄດ້ຮັບຮູ້ພຣະອົງ.   ພຣະເຈົ້າຜູຊົ້ງສ້າງ
ພວກເຮົາຂຶ້ນມາແລະຊົງມີແຜນການໃນຊີວິດເຮົາ ເປັນພຣະເຈົ້າຜູຊ້ົງສະຖິດຢູ່ນໍາເຮົາ ບໍວ່່າເຮົາຈະຢູ່ທ່ີໃດພຣະເຈ້ົາຊົງ
ສະຖິດຢູ່ນາໍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງສເມີ.  ພຣະເຈົາ້ສນົໃຈ(ພຣະທັຍ)ນໍາລາຍການ, ກຈິການແລະຄວາມຄິດຂອງເຮົາໃນ
ແຕ່ລະວນັ. ພຣະອົງຢູ່ທັງທາງໜ້າແລະທາງຫລັງຂອງພວກເຮາົ. 
 ເຮົາບໍສ່າມາດຫລີກໜີໄປຈາກການສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້.  ເຮົາບ່ໍສາມາດໜີໄປຢູບ່່ອນໃດທີພ່ຣະເຈົ້າ
ຈະບໍ່ເຫັນ, ການກະທາໍໃດໆ,  ຫລມືີຄວາມຄິດໃດໆ ພຣະເຈົ້າກໍຮູແ້ລະເຫັນເພາະພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູນ່ໍາສເມີ.   ພຣະ
ເຈົ້າຊົງເປັນຫ່ວງພຣະອົງບໍໄ່ດ້ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກມະນຸດ. 
 ບາງຄົນອາດຈະວາດພາບວ່າພຣະເຈົາ້ເປນັຜູຍ້ິ່ງໃຫຍທ່ີ່ບໍມ່ີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງຂຶ້ນມາ.  ສໍາ 
ລັບຄົນເຫລົ່ານັ້ນ, ອາດຈະຄິດວ່າພຣະເຈົ້າຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເຂົາເຈົ້າ ພຣະອົງບໍຢ່າກມີປະສົບການແລະຮັບຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກ 
ຂອງຜູທ້ີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງຂຶ້ນມາ. 
 ເຖິງປານນັ້ນ   ພຣະຄັມພີໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ເຂົ້າມາມີສ່ວນໃນຊີວິດຂອງຄົນທັງຫລາຍ.  
ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ,  ເມື່ອໂມເຊປະເຊີນກັບພຣະເຈົ້າເທື່ອທໍາອິດທີກ່່າວໄວໃ້ນພຣະທັມອະຍົບບດົທີ 3 ໃນເວລານັ້ນພຣະ
ຜູ້ເປນັເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນລາວໃຫ້ເປັນຜູຊ້ອ່ຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ໂມເຊມີຄວາມຕື້ນຕນັໃຈ. ພຣະເຈົາ້ໄດເ້ປີດເຜີຍພຣະ
ອົງໃຫ້ໂມເຊຮູ້ຈັກ  ດ້ວຍໄຟລຸກຢູທ່ີ່ພຸ່ມໄມ້, ການຂ້າມທະເລແດງ ແລະຢູ່ເທິງພູຊີນາຍ ຊຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ 
ນໍາໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງສເມ.ີ   
 ເຣື່ອງການເກີດຂອງພຣະເຢຊູເຮົາກໍໄດເ້ຫັນການຊົງສະຖິດຢູ່ນາໍຂອງພຣະເຈົ້າ.     ພຣະບຸດໄດບ້ັງເກີດນໍາຍິງ 
ພົມມະຈາຣີ ໄດບ້ົ່ງບອກວາ່ພຣະອົງຊົງເປນັ ເອມານເູອນ ຊ່ືນີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າ  ìພຣະເຈົາ້ຊົງຢູນ່າໍເຮາົ.î    ພຣະເຢຊູ
ເປັນພຣະທັມທີ່ຢູໃ່ນຮບູຮ່າງມະນຸດທຊ່ຶງສະເດັດເຂົາ້ມາໃນໂລກເພ່ືອຊ່ອຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພ້ົນຈາກບາບ. ພາຍ 
ຫລັງຕໍ່ມາ, ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງໃຫ້ພວກສາວົກອອກໄປທົ່ວໂລກພ້ອມກັບຂ່າວປະເສີດແຫ່ງຄວາມພົ້ນ, ພຣະອົງຊົງສັນຍາ
ວາ່, ìເຮົາຢູ ່ກັບທ່ານຕລອດໄປຈົນສິ້ນໂລກນີ້î (ມັດທາຍ 28:20)       ພຣະເຈົາ້ຈະບໍໜ່ີໄປຈາກເຮົາແລະຈະບໍ່ປະຖິ້ມ
ເຮົາຈັກເທືອ່ (ເຮັບເຣ ີ13:5)       
 

  

 

2.  ເພງສັຣເສີນ 139:13-16 
13. ພຣະອົງໄດຊ້ງົສ້າງທຸກໆສ່ວນໃນຕົວຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຊງົປະກອບຂ້າພຣະອົງເປັນຮ່າງຄົນເວລາຍງັຢູໃ່ນທ້ອງ
ແມ່  14. ຂ້າພຣະອົງຂສໍັຣເສີນພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນທີໂ່ຄຣົບຢໍາເກງ ທຸກໆສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງກະທໍານັ້ນກໍແປກ 
ປລາດແລະອສັຈັນໃຈ ພຣະອົງຊົງເຂົ້າໃຈໃນຕົວຂ້າພຣະອົງດ ີ 15. ເວລາຂ້າພຣະອົງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ແລະຈະເຣີນເຕີບ
ໂຕຂຶ້ນຢ່າງເລກິລັບ ພຣະອົງຊົງປັ້ນກະດູກຂອງຂ້າພຣະອົງປະກອບເຂົາ້ກັນ  16. ກ່ອນທີຂ່້າພຣະອົງໄດເ້ກດີມາ ພຣະ
ອົງຊົງເຫັນຂ້າພຣະອົງແລ້ວ ມືທ້ັງຫລາຍທີຂ່້າພຣະອົງມີຊີວິດຢູ່ ພຣະອົງຊົງບັນທຶກໄວ້ຫມົດແລ້ວກ່ອນທີມ່ື້ເຫລົາ່ນ້ີໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນມາ 
 ຄວາມຈິງທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງມີແຜນການໃນທຸກແງມຸ່ມຂອງຊີວິດເຮົາ    ເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເຮົາມີຄຸນຄ່າຕໍ ່
ພຣະອົງ.  ດາວດິຍອມຮບັວາ່ເພິ່ນໄດ້ຖກືສ້າງຂຶນ້ມາຢາ່ງອັສຈນັແລະໃຫ້ມີຄວາມຢໍາເກງ; 

ຈາກຂໍ້ພຣະຄມັພີເຫລົ່ານ້ີ ທາ່ນຮູໄ້ດແ້ນວໃດວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄນຸຄ່າແກທ່່ານ? 
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Ø ພຣະເຈົ້າເປັນແຫລ່ງທີມ່າແລະເປັນຜູອ້ອກແບບການມີຊີວິດຢູຂ່ອງພວກເຮົາ 
Ø ພຣະອົງຊົງປະກອບທຸກໆ ສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເຂົາ້ກນັໃນທ້ອງແມ່ 

 ຖ້າເຮົາຫາກຍດຶຖຂືໍພ້ຣະຄັມພີນີ້ຢ່າງແທຈ້ິງ ເຮົາຈະມີຂໍ້ແກຕ່ົວອື່ນໆ ທີ່ເວົ້າເຖິງຄວາມຈິງຂອງຊີວິດມະນຸດທີ່
ວ່າຊີວິດໄດ້ເລີ້ມຕົນ້ຕອນທີແ່ມ່ຖືພາ.    ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການຄວາມຮູ້ລະດັບປະຣຍິາການແພດເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈວ່າຊີວິດໃນ
ກ້ອນເນື້ອທີ່ເລີ້ມແຣກນັ້ນແມ່ນຊີວິດ(embryonic form) ບໍ່ພຽງແຕເ່ປັນກ້ອນເນື້ອທີໄ່ຮ້ຄວາມໝາຍ.    ຂໍພ້ຣະຄມັພີ
ດັ່ງກ່າວນີ້ໄດເ້ປີດເຜີຍຄວາມແຕກຕ່າງອັນອັສຈນັຣະຫວາ່ງການເຫັນຂອງພຣະເຈົາ້ກັບການເຫັນຂອງທ່ານ ໂຣ ວີ ເວດ 
ໃນເຣ່ືອງຊວີດິຂອງມະນຸດ ຈາກຄວາມເຫັນຂອງ ໂຣ ວີ ເອດ ນີ້ເອງທີເ່ຮັດໃຫ້ການແທ້ງລູກຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນປີ 
1973.  ອ້າງອີງຕາມອົງການຄວບຄມຸແລະປ້ອງກັນພຍາດເປີດເຜຍີວາ່ ໄດ້ມີການແທ້ງລູກຫລາຍກວ່າ 50 ລ້ານຄນົ
ໃນປະເທດອະເມຣກິາຕັ້ງແຕປ່ີ 1973 ເປັນຕົນ້ມາ(*) 
 ìແຕ ່ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດມາເສຽັອງົຄະແລະຮ່າງກາຍບໍ່ສມົບູນນັ້ນເດເປັນແນວໃດ?î   ຄວາມຈິງເຫລົ່ານີ ້
ແມ່ນມາຈາກສ່ວນນຶ່ງທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມບາບຂອງມະນຸດ.    ເຮົາມີຊີວິດຢູໃ່ນໂລກທີເ່ສືອ່ມໂຊມຍ້ອນຄວາມບາບ
ທີ່ຊາຕານ, ເຈົ້ານາຍແຫ່ງຄວາມມືດ, ໃຊ້ອໍານາດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງມັນທໍາລາຍ.     ສິ່ງທີຖ່ືກສ້າງຂຶ້ນທັງໝົດໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກຄວາມບາບ.    ເຖິງປານນັ້ນ ຄວາມຈິງນີກ້ໍບໍມ່ີທາງທີ່ຈະໃຫ້ເຫດຜົນແກສ່ັງຄົມເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງ
ການທໍາລາຍທ່ີບໍ່ເໝາະສົມຫລືບໍເ່ກີດຜົນໃນທາງດ.ີ   ປະວດັສາດເຕັມໄປດ້ວຍເຣື່ອງລາວຕ່າງໆ ຂອງບັນດາຜູທ້ີ່ອວຍ 
ພອນນແລະໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຄົນອືນ່ຢ່າງແທຈ້ິງເຖິງແມ່ນຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າຈະໄຮ້ຄວາມສາມາດ. 
 ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດພ້ອມທັງອະວຍັຍະວະທຸກພາກສວ່ນແລະການທໍາງານ     ມີຄວາມສລັບຊັບຊ້ອນຢ່າງ
ປລາດແລະຢ່າງອັສຈັນໃນການຊົງສ້າງ. 
 ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງສ້າງພວກເຮົາ, ຊົງຕົກແຕ່ງແລະໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບຕລອດຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ຈາກ 
ຄວາມຈິງເຫລົ່ານີ້ ຈຶ່ງບໍຕ້ອງສົງສັຍວ່າເປັນຫຍັງດາວິດຈຶ່ງສົ່ງສຽງຮ້ອງດ້ວຍການສັຣເສີນແລະເວົ້າວ່າ, ìທຸກໆສິ່ງທີພ່ຣະ
ອົງຊົງກະທໍານັ້ນກແໍປກປລາດແລະອສັຈນັໃຈî (ຂໍ້ 14).  
 (*) Base on the CDC's Annual Abortion Survilance Reports (www.cdc.gov) 
 
 
 

3.  ເພງສຣັເສີນ 139:17-18 
17. ຂ້າແດພ່ຣະເຈົາ້ ຂາ້ພຣະອົງເຂົ້າໃຈຍາກໃນຄວາມຄິດຂອງພຣະອົງ ແລະຄວາມຄິດນີມີ້ຫລາຍຢ່າງທີສຸ່ດ 18. ຖ້າ
ວາ່ຂາ້ພຣະອົງສາມາດນັບຄວາມຄິດນີໄ້ດ້ ມັນຈະຕ້ອງມີຫລາຍກວ່າເມັດດິນຊາຍ ເມື່ອຂ້າພຣະອົງຕື່ນຂຶ້ນ ຂ້າພຣະອົງ
ກໍຍັງຢູນ່ໍາພຣະອົງ. 
 ເຮົາຄວນມີຊີວິດຢູ່ຕາມຄວາມຈິງທີ່ວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄຸນຄ່າແກເ່ຮົາ.  ພຣະອົງໃຫ້ຄຸນຄາ່ແກບ່ັນດາຜູ້ທີພ່ຣະອົງ 
ສ້າງຂຶ້ນຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຢຊູຊົງຢືນຢັນເຖິງຄວາມຈິງວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ຊີວິດມະນຸດ; 
ìນົກກະຈອກຫ້າໂຕເຂາົຂາຍສອງອັດບໍ່ແມ່ນຫືຼ ແລະນົກນັ້ນແມ່ນແຕໂ່ຕດຽວກບໍໍ່ຢູ່ນອກສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົາ້ 
ເຖິງຜົມຂອງພວກທ່ານກໍຊົງນັບໄວ້ແລ້ວທຸກເສັ້ນ ເຫດສະນັ້ນຢ່າງຊູ່ຢ້ານ ພວກທ່ານກໍປະເສີດກວ່ານົກຈອກຫຼາຍໂຕî 
(ລູກາ 12:6-7) 
 ຫລາຍກວາ່ນັ້ນ ພຣະເຈົາ້ຊົງຮູຈ້ັກເຮົາທຸກຢ່າງ,  ການກະທໍາໃນອະດດີ, ໃນປດັຈຸບນັ, ໃນອະນາຄົດພ້ອມທັງ 
ຄວາມຄິດ ແມ່ນພຣະເຈົາ້ຊົງເຫັນໂດຍຣິດອໍານາດແລະຄວາມຮອບຮູອ້ັນສູງສຸດຂອງພຣະອົງ.  ຄວາມຮັບຮູ້ດັ່ງກ່າວນີ້ 

ເພາະຊີວິດເລີ້ມຕົ້ນຕອນຖືພາ ສິ່ງນີສ້ະທ້ອນຕໍທ່່າທຂີອງທ່ານແນວໃດກບັຄໍາຖາມເຣື່ອງແທ້ງລູກ?  
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ໄດ້ເຂົາ້ມາສູ່ຈິດໃຈຂອງດາວິດ.  ຈິດໃຈທີມ່ີຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງເພິ່ນບໍສ່າມາດເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງທີ່ີວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນ 
ເຈົ້າໄດ້ສົນພຣະທັຍ(ໃຈ)ໃນຕົວເພິ່ນຢ່າງແຮງກ້າແລະຢ່າງໃກ້ຊິດ. 
 ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີມ່ີຕໍ່ພວກເຮົານັ້ນອັສຈັນ ພຣະອົງຊົງຮູ້ທຸກສິ່ງກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ດີ, ຊົ່ວແລະໜ້າລັງ
ກຽດ. ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ເຖິງຄວາມຊົ່ວທີສຸ່ດຂອງດາວິດແລະພຣະອົງຊົງຮູ້ຄວາມຊ່ົວທີ່ສຸດກ່ຽວກັບພວກເຮົາ. ແຕເ່ຖິງປານ
ນັ້ນ ຍ້ອນພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຈຶ່ງໃຫ້ຄຸນຄາ່ແກພ່ວກເຮົາແລະມີຄວາມຮັກຕໍ່ພວກເຮົາ. 
 ການສະແດງອອກອັນສູງສຸດໃນການທີພ່ຣະເຈົ້າໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ເຮົານັ້ນແມ່ນຢູ່ທີໄ່ມ້ກາງແຂນຂອງອົງພຣະເຢ 
ຊຄູຣດິ, ìແຕຝ່່າຍພຣະເຈົ້າຊງົສໍາແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແກເ່ຮົາທັງຫລາຍ ຄຂືະນະທີ່ພວກເຮົາຍັງເປັນຄົນບາບ 
ຢູ່ນັ້ນ ພຣະຄຣິດຊົງຍອມສິ້ນພຣະຊົນເພື່ອເຮົາທັງຫລາຍî (ໂຣມ 5:8) 
 ຄວາມໂຄຣົບໃນຊີວິດຂອງມະນຸດໄດຍ້ຶດຢູໃ່ນຫລັກຄວາມຈິງທີວ່່າພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງພວກເຮົາຕາມພຣະລັກ 
ສະນະຂອງພຣະອົງ,   ພຣະເຈົາ້ຊົງຮູ້ຈັກທຸກຢ່າງໂດຍລະອຽດໃນຊີວິດການເປນັຢູ່ຂອງເຮົາ ແລະຊງົໄດປ້ະທານພຣະ
ບຸດຂອງພຣະອົງເພ່ືອມາໄຖ່ບາບຂອງພວກເຮົາ. 
    
 
 

 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 

     ພຣະທັມເພງສັຣເສີນ 139 ຊີບ້ອກວາ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄຸນຄາ່ຊວີດິຂອງມະນຸດ. ດັງ່ນັ້ນພວກເຮົາຄວນຈະ... 
Ø ຂຽນຈດົໝາຍທີໃ່ຫຄ້ນຸຄາ່ແກຊ່ີວດິ.  ບາງເທືອ່ທ່ານອາດຈະເອົາເງນິໃສຊ່ອງເພື່ອຊ່ອຍຊີວິດແອນ້ອຍແລະສົ່ງ

ເສີມຊີວິດ. ໂຮງຮຽນໃນຄຸ້ມທີທ່່ານອາສັຍຢູອ່າດຕອ້ງການອຸປກອນໃນເດີນ່ເດັກນ້ອຍຫລິ້ນເພ່ືອໃຫ້ຄວາມສະ 
ດວກແກເ່ດັກຜູ້ຊຶ່ງອາດຈະຂີລ່ໍ້ຄນົເສັຽອົງຄະ. 

Ø ສະແດງຄວາມເມດຕາ.   ຫລາຍຄົນກໍາລັງທົນທຸກທໍຣະມານຢູ່ຢ່າງງຽບໆ ຈາກການແທ້ງລູກທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າ 
ທ່ານຫາກຮູ້ຈັກບາງຄົນທີ່ຢູໃ່ນສະພາບນີ້ ຈົງ່ສົ່ງຍື່ນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ແກລ່າວດ້ວຍ. 

Ø ສາ້ງມຕິະພາບກບັບາງຄນົທີມ່ບີນັຫາໃນຊີວດິ.  ຄິດເຖິງຄົນ ìບໍ່ມີເຮືອນຢູ່î  ìເຈັບປ່ວຍໜກັî  ìສຸຂພາບຈິດບໍ ່
ດີî ແລະອື່ນໆ.  ການຮູຈ້ັກກັບຄົນໃດຄນົນຶ່ງຈະນໍາໄປສູ່ການປຽ່ນທ່າທີຂອງທ່ານໃໝທ່ີ່ມີຕໍ່ຄົນໆ ນັນ້. 

ພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາເພ່ືອໃຫ້ຄຸນຄ່າ, ໃຫ້ຄວາມຮັກແລະປົກປ້ອງຊີວິດມະນຸດ ສະແດງຄວາມໂຄຣົບຕໍ ່
ຊວີດິມະນຸດ ທກຸໆ ຊວີດິ. 

 
 
 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PS 

ການຊອ່ຍເຫລືອແນວໃດຂອງພຣະເຈົ້າທີກ່່າວໃນຂໍ້ພຣະຄມັພີທີທ່່ານໄດເ້ຫັນກອ່ນອື່ນໝົດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ26 ມກົຣາ 2014 (1-26-2014) 

 

ຂ້ອຍໝັນ້ໃຈໄດແ້ນວໃດວາ່ມພີຣະເຈ້ົາ? 
 

ແມ່ນຫຍັງທີ່ປະທັບໃຈທ່ານ ສິ່ງກໍສ່້າງທີໂ່ອໂ້ຖງຫລູຫລາ, ຫລດືົນຕຣີ ຫລສືິ່ງມະຫັສຈັນ? 
ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານຫລາຍທາງເພື່ອໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ 

 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ: 
         ມີພຣະເຈົ້າແທບ້ໍ?  
 ໂພລ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ໄດມ້ີຄໍາຖາມຂໍຂ້້ອງໃຈຂອງຫລາຍໆ ຄນົຫລກືານບໍຍ່ອມຮັບວ່າມີພຣະເຈົ້າເພີ້ມທະວີ
ຫລາຍຂຶ້ນ.  ໃນປັດຈຸບນັນີ້ການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າບໍຖ່ືວ່າເປັນຈິງຫລືບໍມີ່ຄຸນຄ່າອີກແລ້ວ.     ຈາກວງົການວທິະຍາສາດ 
ແລະທາງສັງຄມົສາດພວກເຮົາໄດຍ້ິນຫລາຍສຽງເວົ້າວ່າເຮົາບໍຕ່້ອງການພຣະເຈົ້າອກີແລ້ວ    ແລະພຣະເຈົ້າກພໍຽງແຕ່
ເປັນເຣື່ອງທີແ່ຕ່ງຂຶນ້ຈາກຈິນຕະນາການ(ຈາກຄວາມຄິດ). 
 ໃນບນັຍາກາດດັງ່ກ່າວນີໄ້ດ້ມີຫລາຍຄົນຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ, ìຂ້ອຍຮູໄ້ດ້ຢ່າງໃດວ່າມີພຣະເຈົ້າ?î ເປັນໄປບໍ່ໄດທ້ີ່ 
ຈະ ìພິສູດì ການດໍາຣົງຢູ-່ຫລືການບໍ່ດໍາຣົງຢູຂ່ອງ-ພຣະເຈົ້າ.   ແຕ່ຄໍາຖາມອັນແທຈ້ິງຖາມວາ່, ìຫລັກຖານອ້ອມຮອບ 
ເຮົາໄດ້ເຫັນພ້ອມຫລືຄັດຄ້ານຕໍກ່ານດາໍຣົງຢູຂ່ອງພຣະເຈົ້າຜູຊ້ົງສ້າງສິ່ງທັງປວງ?î  ເຊັ່ນດຽວກັນຕຶກທີສ່້າງຂຶນ້ຢ່າງໂອ້
ໂຖງປະທັບໃຈຫລືສຽງດົນຕຣອີນັອອນຊອນຈັບໃຈກໄໍດດ້ຶງດູດໃຫ້ເຮົາຢາກຮູ້ຈັກຜູອ້ອກແບບແລະຜູແ້ຕ່ງເພງ, ເພງສັຣ
ເສີນ 19 ໄດ້ກ່າວວ່າສິ່ງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໄດເ້ປັນພຍານເຖິງຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ   ໄດສ້ະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທັງການ
ຊົງດໍາຣົງຢູແ່ລະພຣະລັກສະນະພຣະຜູຊ້ງົສ້າງຂອງພວກເຮົາ. 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ( ເພງສັຣເສີນ 19:1-14; ເບ່ິງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 
1. ເພງສຣັເສີນ  19:1-6 
1. ທ້ອງຟ້າສະແດງເຖິງຣສັມີຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງແຈມ່ແຈ້ງ ແລະບອກເຖິງການກະທໍາຂອງພຣະອົງຢາ່ງຄັກແນ່  2. ແຕ່
ລະມື້ກໍຢືນຢັນເຣື່ອງນີ້ແກມ້ື່ຕໍມ່າ ແຕລ່ະຄືນກກໍ່າວຢໍ້າເຖິງການນີຈ້ົນຮອດຄືນຂອງມ້ືໃຫມ່ 3. ບໍມ່ີຄໍາປາສັຍຫລືຄໍາເວ້ົາ
ໃດໆທີເ່ວ້ົາອອກມາ ແລະສຽງໃດກໍບໍໄ່ດ້ຍິນທັງນັ້ນ   4. ແຕຍ່ງັມີສຽງຂອງພວກປະກາດໄດແ້ຜອ່ອກໄປທົ່ວໂລກ ຂ່າວ
ຂອງເຂົາໄດແ້ຜອ່ອກໄປຈົນສຸດແຜ່ນດິນ ພຣະເຈົາ້ຊົງກາງຜ້າເຕັນໃນທ້ອງຟ້າໃຫ້ແກດ່ວງຕາເວັນ 5. ມັນໄດສ້່ອງແສງ 
ອອກມາເຫມືອນດັ່ງເຈົ້າບ່າວທີ່ກໍາລັງຍ່າງກ້າວອອກມາຈາກຫ້ອງວິວາ ແລະເຫມືອນດັ່ງນັກກິລາທີ່ຟ້າວຟັ່ງເອົາໄຊຊະ
ນະໃນການແລນ່ເສັງກັນ 6. ຊຶ່ງການນີໄ້ດຕ້ັ້ງຕົ້ນໄປຈົນເຖິງສຸດຂອບຟ້າ ແລະໄດຫ້ມຸນວຽນໄປອ້ອມບ່ອນອື່ນໂດຍບໍ່ມີ
ສິງ່ໃດສາມາດຫລົບຫລີກຈາກຄວາມຮ້ອນນັນ້ໄດ.້ 

ດາວິດໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຊົງສ້າງໄດເ້ປັນພຍານເຖິງການດາໍຣົງຢູຂ່ອງພຣະເຈົ້າ-ມີພຣະເຈົ້າ  ຖ້ອຍຄໍາອັນ 
ໜັກແໜ້ນຂອງເພິ່ນໄດ້ເປັນຄວາມຈິງອັນແຈ່ມແຈ້ງດັ່ງນີ້; 

 



2 
 

Ø ບອກກ່າວ 
Ø ປ່າວປະກາດ 
Ø ຫລັ່ງໄຫລອອກ 
Ø ຕິດຕໍ່ພົວພັນ 

 
  ຟ້າສວັນໄດ້ປະກາດເຖິງພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າ.  ໃນພາສາເຮັບເຣີຖ້ອຍຄໍາທີວ່່າ ìສະງ່າຣາສີî ອ້າງເຖິງ

ຄວາມໜັກຂອງພຣະເຈົ້າ ນໍ້າໜັກຂອງພຣະເຈົ້າບໍເ່ບົາ  ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຜູຍ້ິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະສະງ່າງາມ. ໃນ
ພຣະທັມຂໍ້ທີ 1 ດາວິດໄດກ້່າວເນັ້ນໃນພາກສ່ວນທໍາອິດວ່າ ìທ້ອງຟ້າສະແດງເຖິງຣັສມີຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງî  
ຊຶ່ງຄຽງຄູໄ່ປກັບພາກສວ່ນທີສອງ ìແລະບອກເຖິງການກະທໍາຂອງພຣະອົງຢ່າງຄັກແນ.່î  ເມື່ອດາວິດຫຼຽວຂຶ້ນເບິ່ງຟ້າ 
ກໍເປນັການເຕອືນເພ່ິນເອງວ່າມີ ìຜູນ້ຶງ່î ຢູເ່ບື້ອງຫລັງທ້ອງຟ້ານັ້ນ. 
 ໃນຂໍທ້ີ 2 ດາວິດໄດຫັ້ນຄວາມຕັ້ງໃຈໄປໃສຂ່ັ້ນຕອນໃນການປຽ່ນແປງຈາກກາງເວັນເປັນການຄືນ.   ເພ່ິນໄດ້
ໃຊ້ພາສາທີ່ເປນັກາບກອນ(ກະວ)ີໃນການອະທິບາຍເຖິງຕາເວັນຂຶນ້; ພຣະເຈົ້າຊົງກາງຜ້າເຕັນໃນທ້ອງຟ້າໃຫ້ແກ່ດວງ
ຕາເວັນ...ມັນໄດ້ສ່ອງແສງອອກມາເຫມືອນດັ່ງເຈົ້າບ່າວທີກ່ໍາລັງຍ່າງກ້າວອອກມາຈາກຫ້ອງວິວາ.  ໃນຂໍທ້ີ 6 ເປັນຮູບ 
ພາບທາງເດີນຂອງຕາມເວັນ; ຊຶ່ງການນີໄ້ດ້ຕ້ັງຕ້ົນໄປຈົນເຖິງສຸດຂອບຟ້າ ແລະໄດ້ຫມຸນວຽນໄປອ້ອມບ່ອນອ່ືນໂດຍບ່ໍ
ມີສິ່ງໃດສາມາດຫລົບຫລີກຈາກຄວາມຮ້ອນນັ້ນໄດ.້   
 ຄວາມສະງ່າງາມແລະຄວາມສວຍງາມທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງນີ້ພວກເຮົາມັກຈະຮັບເອົາໂດຍບໍຮູ່້ຄຸນຄ່າຫລືບໍໄ່ດ້ 
ຂອບພຣະຄຸນ. ການຕື່ນຂຶ້ນແຕເ່ຊົ້າເພື່ອເຝົ້າເບິ່ງຕາເວັນຂຶ້ນກເໍປັນປະສົບການຢ່າງນຶ່ງໃນການນະມັສການຢ່າງແທຈ້ິງ
ຊຶ່ງເປັນການເຕືອນເຮົາເຖິງຣດິອໍານາດອນັຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົາ້ແລະຄວາມຈໍາກັດຂອງເຮົາທັງດ້ານຄວາມຄິດ ແລະ
ແຫລ່ງທີມ່າຂອງສິ່ງຕ່າງໆ.  ການສັງເກດເບິງ່ກາງຄນືໃນຄນືທີຟ້່າແຈ້ງຈະເຫັນດາວຢາ່ງຫລວງຫລາຍສອ່ງແສງຣະຍບິ 
ຣະຍັບທົ່ວທ້ອງຟ້າ ສາມາດທີຈ່ະເປີດຕາເຮົາໃຫ້ເຫັນທັມມະຊາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະສວຍງາມທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງຂ້ຶນມາ.  
    
 

  

 

2.  ເພງສັຣເສີນ 19:7-11 
7. ພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານັ້ນຖືກຕ້ອງ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດໃຫມ່ ຄໍາສັ່ງຂອງພຣະອົງໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ແລະຊົງປະ
ທານຄວາມສລາດແກຜູ່້ທີອ່່ອນປັນຍາ  8. ພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້ານັ້ນຖືກຕ້ອງ ແລະຜູ້ທີປ່ະຕິບັດຕາມພຣະທັມ
ນີ້ກ ໍມີຄວາມສຸກ ພຣະທັມຂອງພຣະອົງຊົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສັດຈິງ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ 
9. ການຢ ໍາເກງພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ເປັນການດີ ແລະດໍາຣງົຄົງຢູ່ຕລອດໄປ ການຕັດສິນຂອງພຣະອົງຊງົສັດຊື່ ແລະຍຸດຕິ
ທັມເລື້ອຍໆ  10. ການຕັດສິນນີປ້ະເສີດເຫນືອກວ່າຄໍາຊັ້ນດີ ແລະຍັງຫວານເຫນືອກວ່າຍອດນໍ້າເຜິງ້  11. ການຕັດສິນ
ນີ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກຂ່້າພຣະອົງຊຶ່ງເປນັຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຮັບລາງວັນຍ້ອນການເຊື່ອຟັງພຣະທັມນັ້ນ. 
 ທ້ອງຟ້າແລະຕາເວັນບໍແ່ມ່ນພຽງແຕສ່ອງຢ່າງນີ້ເທົ່ານັ້ນທີພ່ຣະເຈ້ົາໄດເ້ປີດເຜີຍພຣະອົງໃຫ້ເຫັນທາງທັມຊາດ 
ທັມຊາດເຫລົ່ານີ້ແລະສິ່ງທີເ່ຫັນເປັນຮູບຮ່າງບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີເ່ຮົາຈະນະມັສການ ແຕເ່ຮົານະມັສການພຣະເຈົ້າຜູຊ້ົງສ້າງສິ່ງ 
ເຫລົ່ານີຂ້ຶ້ນມາ.  ໃນຂະນະທີ່ເຮົາຢູໃ່ນຄວາມງົງງວຍປລາດໃຈແລະເຫັນຄວາມອັສຈນັໃນການຊງົສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າ, 
ແມ່ນສິ່ງເຫລົ່ານີເ້ອງທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າເຮົາຄວນຮູຈ້ັກກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ. 

ຖ້າຫາກທັມຊາດໄດເ້ປີດເຜີຍເຖິງພຣະເຈ້ົາຢາ່ງແຈ່ມແຈ້ງ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຍັງບໍຢ່າກເຊ່ືອ? 



3 
 

Ø ການເປດີເຜຍີທົວ່ໄປ.  ມາເຖິງຈຸດນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງແນວໃດແດຕ່ໍ່ຄວາມຮູ ້
ສຶກທົ່ວໆ ໄປຂອງມະນຸດໂດຍຜ່ານທາງທັມຊາດ. 

Ø ການເປດີເຜຍີພເິສດ.  ພຣະເຈົາ້ຍງັໄດ້ເປດີເຜີຍພຣະອົງເອງດ້ວຍການສື່ສານ(ຕິດຕໍ່)ໂດຍຕົງກັບມະນຸດ. 
ການເປີດເຜີຍພິເສດນີ້ໄດປ້າກດົຢູໃ່ນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ-ໃນພຣະຄັມພີ.  ດາວິດໄດ້ກ່າວເປັນຖ້ອຍຄໍາທີ່ 
ຕິດຕໍກ່ັນທີອ່ະທິບາຍເຖິງຄວາມອັສຈນັແລະຄຸນຄ່າຂອງພຣະຄໍາພຣະເຈົາ້; ການສັ່ງສອນ, ການເປັນພຍານ, 
ຄໍາສ່ັງ, ຄວາມຢໍາເກງ, ກົດບັນຍັດ, ແລະພິທີກມັ. 

 
ຖ້ອຍຄໍາທີ່ມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄກືັນເຫລົ່ານີ້ໄດເ້ປັນຕົວຢ່າງທີສ່ະທ້ອນເຖິງການເປດີເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າທາງ 

ຄໍາເວົ້າຂອງພຣະອົງ.  ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ìຄົບສົມບູນî  ຫລ ືìບໍມ່ີບ່ອນຕໍາໜິî ເຊັ່ນ ໄດ້ປົວແປງຄົນທັງຫຼາຍ 
ຢູ່ພາຍໃນຊີວິດສ່ວນເລິກຂອງເຂົາເຈົ້າ.   ìບນັຍດັî ຂອງພຣະເຈົ້າກໍ ìທ່ຽງທັມî ຫລັກສິນທັມກໝໍັ້ນຄົງບໍປ່່ຽນແປງແລະ 
ນໍາພາຈິດໃຈໃຫ້ເກີດຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ.     ເພາະວ່າພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນບໍຣິສດຸ ເຮັດໃຫ້ຕາໄດ້ຮັບຄວາມ 
ສະວ່າງ.   ເພາະວ່າພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້ານັນ້ສໍາຄັນຍິ່ງເພ່ືອຈະສ່ັງສອນໃຫ້ເບິ່ງເຫັນຢ່າງເໝາະສົມແລະໂຄຣົບນັບຖ ື
ພຣະອົງ ຊຶ່ງດາວິດເອີ້ນວ່າ, ìຢ້ານຢໍາພຣະເຈ້ົາ.î    ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເປນັກໍາບັງ ເພ່ືອປອ້ງກັນຄວາມບາບ. ເພ່ືອ 
ຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າຫລາຍຂຶ້ນ ໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ຂໍ້ພຣະຄັມພີທີ່ເປີດເຜີຍເຖິງພຣະອົງ. 
  
 
 
 

3.  ເພງສຣັເສີນ 19:12-14 
12. ບໍມີ່ຜູໃ້ດເຫັນຄວາມຜິດພາດຂອງຕົວເອງໄດ້ ຂໂໍຜດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຫລີກຫນຈີາກຄວາມຜິດທີປິ່ດບັງໄວ້  13. ຂໍ
ໂຜດຊອ່ຍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງປອດພັຍ ແລະພ້ົົ້ນຈາກຄວາມຜິດທີ່ເຮັດດ້ວຍເຈດຕະນາດວ້ຍ ຂຢໍ່າໃຫ້ສິ່ງເຫລົ່ານີຄຸ້້ມຄອງ
ຂ້າພຣະອົງ ເພື່ອຂ້າພຣະອົງຈະເປັນທີຖ່ືກຕ້ອງຢ່າງສົມບູນ ແລະໃຫ້ມີອິສຣະຈາກຄວາມບາບອນັຫນກັຫນ່ວງນັ້ນ 
14. ຂຊໍງົໂຜດຮັບເອົາຄວາມເວົ້າ ແລະຄວາມຄິດຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າແດພ່ຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ ພຣະອົງຊົງເປນັທີ່ເພິ່ງຂອງ
ຂ້າພຣະອົງ ແລະເປັນຜູທ່ີ້ໄຖຂ່້າພຣະອົງອອກຈາກຄວາມຜິດ. 
Ø ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທອ້ົງດຽວຢາ່ງຖືກຕ້ອງ 
Ø ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຈຸດປະສົງອັນແຈ່ມແຈ້ງແກເ່ຮົາຕໍພ່ຣະລັກສະນະແລະຄຸນສົມບັດຂອງພຣະອົງ. 

 
    ການສໍາຣວດຈາກອົງການພຣະຄັມພີຂອງອະເມຣກິາໄດເ້ປີດເຜີຍວາ່ 88 ເປເີຊັນຂອງເຮືອນຄົນອະເມຣິກັນມ ີ

ພຣະຄັມພີຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງເຫັຼມ້. ໃນປະເທດສະຫະຣດັອະເມຣິກາ, ພວກເຮົາມີໂອກາດອັນຫລວງຫລາຍທີຈ່ະອາ່ນພຣະ 
ຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນຈະໃຫ້ພຣະຄັມພີຊຶມຊວ່ານຢູ່ໃນຊີວິດເຮົາ. 
       ເຮົາຕ້ອງຕອບສນອງຕໍກ່ານເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຊວີດິຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ.   ດາວດິຮ ູ້ດີຜ່ານທາງຄວາມ 
ສໍາເຣດັແລະຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງເພ່ິນເຣື່ອງຄວາມສໍາຄັນໃນການເອົາໃຈໃສ່ຕໍກ່ານເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າ.  ດາວດິ 
ຍອມຮັບເຖິງຄວາມສາມາດທີ່ຈາໍກດັຂອງມະນຸດທີ່ຈະພິຈາຣະໄຕ່ຕອງຄວາມຖືກແລະຄວາມຜິດຖ້າປາສຈາກພຣະຄໍາ 
ຂອງພຣະເຈົ້າ.   ການຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຜິດທີປິ່ດບັງໄວ້ຫລືຄວາມຜິດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ດາວິດຢາກຈະປະກາດວ່າເພິ່ນບໍຣິສຸດ-
ບ່ໍໄດ້ເຮັດຜດິ. 

ແມ່ນຫຍັງທີ່ພຣະຄັມພີໄດເ້ປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ທີທ່ັມຊາດບໍໄ່ດ້ເປດີເຜີຍ?  
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       ໃນຂໍທ້ີ 13 ສິ່ງທີ່ດາວິດທູນຂໍກຄໍວນຈະເປນັສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນມີໃນລາຍການອະທິຖານຂອງເຮົາທີກ່່າວວ່າ; ຂໂໍຜດ 
ຊອ່ຍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງປອດພັຍແລະພ້ົົ້ນຈາກຄວາມຜິດທີ່ເຮັດດ້ວຍເຈດຕະນາດ້ວຍ.î  ສິ່ງນີ້ໝາຍເຖິງເຮົາໄດ້ລະເມີດຕໍ ່
ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົາ້ໂດຍສືບຕໍເ່ຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ວ່າມັນຜິດ.  ດາວິດທູນຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊ່ອຍເພິ່ນບໍໃ່ຫ້ສລບູເອົາວ່າ 
ຈະເຮັດຫຍັງກໄໍດ້ເພາະພຣະເຈົ້າມີພຣະຄຸນຕໍເ່ພິ່ນ.   ເພິ່ນຢາກເປນັຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວທີ່ຈະບໍເ່ຮັດບາບແທນທີ່ຈະ 
ເປັນຄົນທີດ່ື້ດາ້ນເຮັດບາບເປັນນດິສັຍ. 
         ດາວດິມີຄວາມຢ້ານຢ່າງແທ້ຈງິຕໍ່ຄວາມບາບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງເພ່ິນ.  ການເມີນເສຍີຕ ່ໍການຍອມເຊ່ືອ 
ຟັງພຣະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຫລົງທດິທາງໃນການດໍາເນນີຊວີດິ.      ການຂາດຄວາມໄຕ່ຕອງພິຈາຣະນາ ກເໍໝອືນກບັ 
ເຮົາໄດຫ້ຍັບຍ້າຍເສັນ້ທີພ່ຣະເຈ້ົາຂີດໝາຍໄວ້ວ່າ ìຢ່າຂ້າມî ອອກໄປຈາກການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເຮົາເອງ. 
        ດາວດິໄດ້ສລບຸດ້ວຍການທູນຂອໍີກຢ່າງນຶ່ງ ເພ່ິນທູນພຣະເຈົ້າວ່າຖ້ອຍຄໍາທີ່ອອກຈາກປາກຂອງເພິ່ນຂໍໃຫ້ເປັນທີ ່
ຍອມຮັບໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົາ້.  ເພ່ິນຢາກເທດີທູນຖວາຍກຽດແດພ່ຣະເຈົ້າຜູຊ້ົງກ່າວໄວ້ໃນພຣະຄັມພີຢ່າງ 
ແຈ່ມແຈ້ງແລະໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ.     ດາວດິຍັງໄດ້ອະທິຖານວາ່ຂໃໍຫ້ການຕຶກຕອງແລະຄວາມຄິດໃນຈິດໃຈ 
ຂອງເພ່ິນເປນັທີ່ຍອມຮັບຕໍສ່າຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົາ້. ຄໍາວາ່ ìຈິດໃຈî ໃນພຣະຄັມພີຂໍນ້ີ້ໝາຍເຖິງສູນກາງຊີວິດຊຶ່ງ 
ເປັນບ່ອນເກີດຄວາມຄິດແລະຄວາມຮູສ້ຶກ.  ດາວດິສແວງຫາການເທດີທູນຖວາຍກຽດແກພ່ຣະເຈົ້າທັງພາຍນອກແລະ
ພາຍໃນຊວີດິຂອງເພ່ິນ.   
        
    
 
 

 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 

     ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຄິດຢ່າງມີພລັງໃນທັມຊາດ, ໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ, ໃນການດໍາຣົງຢູແ່ລະຄວາມ
ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ.  ທ່ານຈະຕອບສນອງຕໍ່ການຊງົເປດີເຜຍີຂອງພຣະອົງແນວໃດ? 

Ø ເບິງ່ຮອບໆ ຕວົທາ່ນ.  ຫລຽວເບິ່ງທ້ອງຟ້າແລະທັມຊາດທີ່ອ້ອມຮອບຕົວທ່ານ.  ສິ່ງທີ່ທ່ານເຫັນແມ່ນຫຍັງທີ່
ໄດຊ້ີ້ໃຫ້ທ່ານເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຈິງ-ມີຈິງ? 

Ø ຮວ່ມຮອ້ງເພງັກຸມ່.  ຊອກຫາທາງດໍາເນີນຊີວິດເພື່ອຈະໄດ້ຮ່ວມໃນການຊົງສ້າງ ເພື່ອປະກາດພຣະສະງ່າຣາ 
ສີຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງໃຫ້ການກະທໍາຂອງທ່ານຊ້ີໄປໃສ່ພຣະເຈ້ົາ. 

Ø ສະແດງອອກເຖງິຄວາມເຊືອ່.  ເວົ້າກັບຄົນອື່ນວ່າເປັນຫຍັງທາ່ນຈຶ່ງເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າມີຈິງອີງຕາມທັມຊາດ 
ແລະໃນພຣະຄັມພີ.  ເມ່ືອຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໄດ້ສະແດງອອກທາງຄວາມເວົ້າ ທ່ານກໍຈະຍຶດຖຄືວາມຈິງ 
ໄດດ້ີກວ່າທ່ານເກັບອໍາໄວ້ໃນໃຈ. 

       ພຣະເຈົາ້ຢາກໃຫ້ຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງເປີດເຜີຍຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງບໍ່ພຽງແຕ່ເປນັການຍອມຮບັແບບເຜີນໆ  ພຣະ
ເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນອັນແທຈ້ິງກັບພຣະອົງແລະສ້າງຊີວິດເຮົາໂດຍທາງພຣະອົງ, ໃຫ້ເຮົາຫລຽວເບິ່ງ
ເບືອ້ງເທິງແລະອ່ານພຣະຄັມພີພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ. 

 

 
ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  PS 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທີ 2 ກມຸພາ 2014 (2-2-2014) 

 

ຜູ້ທີບ່ໍເ່ຄີຍໄດຍິ້ນເຣືອ່ງພຣະເຢຊຈູກັເທືອ່ຈະເປັນແນວໃດ? 
 

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານເວົ້າວ່າ, ìມັນບໍຍຸ່ດຕທິມັî? 
ຄົນທັງໝົດບໍ່ມີຂໍ້ແກຕ້ົວ 

 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
       ຄວາມບໍຍ່ດຸຕທິັມໄດ້ຕົກໃສພ່ວກເຮົາທຸກຄົນ ເຖິງຈະເປນັເຣືອ່ງໃຫ່ຽຫຼືນ້ອຍພວກເຮາົກໍຕອ້ງການຄວາມຍຸດຕທິັມ.  
ແຕຄ່ວາມບໍຍ່ດຸຕທິັມກໍຖກືຍົກຂຶນ້ສງູໄປຕື່ມຂັ້ນນຶ່ງເມື່ອພວກເຮົາເວົາ້ເຖງິເຣ່ືອງຂອງນິຣັນການ. ມັນຍດຸຕທິັມບໍທີພ່ຣະ
ເຈົ້າຈະລົງໂທດຜູທ້ີ່ໄຮດ້ຽງສາເພາະວ່າເຂົາບໍ່ເຄຍີໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູມາກອ່ນ?  ຄໍາຖາມນີເ້ກີດຈາກຄວາມຄຶດທີ່
ຜິດ.  ຄວາມຈິງກຄໍືວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍທີໄ່ຮ້ດຽງສາຫຼືບໍ່ມ ຄີວາມຜິດ.  ທກຸໆຄນົມີຄວາມຜິດແລະກສໍົມຄວນຖືກແຍກອອກ
ຈາກພຣະເຈົ້າຕລອດຊົ່ວນຣັິນການ (ໂຣມ 3:23; 5:12).  ໃນພຣະກະຣຸນາຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງຍັງຊົງປະທານຫົນ
ທາງໃຫ້ພົ້ນບາບແລະໃຫ້ໄດຊ້ີວິດຊົ່ວນິຣັນດອນໂດຍທາງພຣະເຢຊູ.  ພຣະຄມັພີບອກພວກເຮົາວ່າ: 
1. ພຣະເຈົ້າຊົງຢາກເຫັນ ìທຸກໆຄົນໄດຮ້ັບຄວາມພ້ົນແລະມາເຖິງການຮູຈ້ັກຄວາມຈິງî (1 ຕມທ 2:4) 
2. ຄວາມພ້ົນບາບນັນ້ຈະແຍກອອກຈາກຄວາມວາງໃຈເຊ່ືອທາງສ່ວນຕົວໃນພຣະຄຣດິນັນ້ບໍໄ່ດ ້(ກຈກ 4:12).  
 
ພວກເຮົາຈະແກຄ້ວາມຕ້ອງການຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ພົບກັບຄວາມພົ້ນກັບຄວາມຈິງທີ່ວ່າໝົດທຸກຄົນ
ຍັງບໍ່ຍິນເຣື່ອງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູເທື່ອດ ້ວຍວິທີໃດ?  ພຣະທັມໂຣມບົດ1 ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຂຶ້ນອີກ.      
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ?  (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1 ແລະ 2 ) 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 
1. ໂຣມ 1:18-25:    
18. ດ້ວຍວາ່ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈົາ້ກປໍາກດົມາຈາກສວນັ    ຕໍສູ່ບ້ັນດາຄວາມໝິນ່ປມາດພຣະອົງແລະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍທຸກຢ່າງຂອງມະນຸດ  ຄມືະນຸດພວກນັ້ນທີ່ເອົາຄວາມຊົ່ວຮ້າຍມາຂັດຂວາງຄວາມຈິງ.      19. ເຫດວ່າທີ່ຈະຮູ້ຈັກ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ເທົ່າໃດນັ້ນກໄໍດ້ປາກົດແຈ້ງຄັກໃນໃຈເຂົາ ດ້ວຍວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໂຜດສໍາແດງໃຫ້ເຂົາຮູ້ແລ້ວ.  20. ຕັ້ງ
ແຕແ່ຮກສ້າງໂລກມາ   ສະພາບທີບ່ໍປ່າກ ົດຂອງພຣະເຈົາ້ຄຣືດິທານຸພາບອັນຖາວອນແລະຄວາມເປັນພຣະຂອງພຣະ 
ອົງກໍໄດປ້າກດົແຈ້ງໃນສພັສິ່ງທີພ່ຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງ  ສັນນັ້ນເຂາົທັງຫຼາຍຈິ່ງບໍມ່ີຂໍແ້ກຕ້ົວໄດ້.   21. ເພາະເຖິງແມ່ນວາ່
ເຂົາທັງຫຼາຍໄດຮູ້້ຈັກພຣະເຈົ້າແລ້ວ  ເຂົາກໍບໍໄ່ດຖ້ວາຍພຣະກຽດແກພ່ຣະອົງໃຫ້ສົມກັບການຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ  ທັງບໍ່
ໄດໂ້ມທະນາພຣະຄຸນ     ແຕວ່າ່ຄວາມຄຶດຂອງເຂົາກາຍເປັນສິງ່ທີ່ເສັຽປໂຍດ       ແລະໃຈໂງຂ່ອງເຂົາກມໍືດມົວໄປ.   
22. ເຂົາອ້າງຕົວວາ່ເປນັຄົນສລາດເຂົາຈິງ່ກາຍເປັນຄົນໂງໄ່ປ.  23. ເຂົາໄດ້ເອົາຮູບມະນຸດຜູ້ຕາຍເປັນກັບຮູບນົກຮູບ 
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ສັດສີ່ຕີນ  ແລະສັດເລືອຄານມາປ່ຽນແທນສງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຕາຍບໍເ່ປນັ.  24. ເພາະສັນນັ້ນ,  ພຣະເຈົ້າຈິ່ງ 
ຊົງປ່ອຍເຂົາໃຫ້ເຮັດການຊົ່ວຊ້າຕາມຣາຄະຕັນຫາໃນໃຈຂອງເຂົາ    ເຂົາຈິ່ງເຮັດສິ່ງໜ້າອັບອາຍທາງຮ່າງກາຍຕໍ່ກັນ.   
25. ເຂົາໄດເ້ອົາຄວາມຈິງເຣື່ອງພຣະເຈົ້າມາປ່ຽນເປັນຄວາມບໍ່ຈິງ  ແລະໄດມ້ະມັສການທັງບົວຣະບັດສິ່ງທີຊ່ົງສ້າງໄວ້
ນັ້ນແທນພຣະອົງຜູຊ້ງົສ້າງ  ຄຜືູທ້ີ່ສມົຄວນຈະໄດຮ້ັບຄວາມສຣັເສນີເປັນນິດ  ອາແມນ.   
 
 ການຮຽນຂອງເຮົາຢູໃ່ນເພງສຣັເສີນບົດ 19     ພວກເຮົາເຫັນພຣະເຈົ້າຊົງສໍາແດງພຣະອົງເອງໃຫພ້ວກເຮົາ 
ເຫັນສອງວິທີ. 

· ການເປດີເຜຍີທົວ່ໄປ:   ຂໍມູ້ນຫລັກຖານກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າທີມ່ີໄວ້ໃຫ ້ທຸກຄົນເຫັນຢູ່ໃນທັມມະຊາດ (ເປັນຕົວ
ຢ່າງເຖິງຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າ). 

· ການເປດີເຜຍີພເິສດ:  ຂໍມູ້ນຫລັກຖານກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ (ເຊັ່ນ ຂ່າວປະເສີດກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ) ທີ່
ມີໄວ້ຢູ່ໃນພຣະຄັມພີເທົ່ານັ້ນ.   

  ຢູໃ່ນ ໂຣມ 1:18-25 ໂປໂລເວົ້າເຈາະຈົງເຖິງຄົນທີປ່ະຕິເສດພຣະເຈົ ້າໃນທາງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປດີເຜີຍທ່ົວໄປຄື
ທາງທັມມະຊາດ ເຫດສັນນັ້ນພວກເຂົາຈິ່ງບໍມ່ີຂໍແ້ກຕ້ົວຕໍ່ໜ້າພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ.  ພຣະເຈົ້າຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງ
ເອງຢ່າງແຈມ່ແຈ້ງແລ້ວ  ຣດິອໍານາດອັນຊົງນິຣັນແລະທັມມະຊາດອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງ ກປໍາກົດແຈ້ງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ.  ມະນຸດທັງໝົດຈະບໍມ່ີຂໍແ້ກຕ້ົວໃດໆ ທີຈ່ະປະຕິເສດພຣະເຈົ້າ.   

ຂໍ້ທ ີ21 ໝາຍເຖິງຜູທ້ີ່ບໍຮ່ັບເອົາພຣະເຈົ້າ ìຮູ້ຈັກî ພຣະອົງແຕວ່າ່ລົ້ມເຫຼວໃນການຖວາຍພຣະກຽດແລະການຂອບ    
ພຣະຄຸນພຣະອົງ  ການນີເ້ກີດຈາກກົກເຄົ້າຂອງຄວາມບາບ.      ພວກເຮົາຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດໃີນ
ຄວາມສ ັມພັນກັບພຣະເຈົ້າແລະອທຸິດຊີວິດຂອງພວກເຮົາເພື່ອສັຣເສີນພຣະອົງ  ພວກເຮົາທຸກຄົນຫລຸດຈາກມາຕຖານ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.   ບາງຄົນກອໍ້າງວ່າຕົນເອງເປັນຄົນມີປັນຍາຈຶ່ງກາຍເປັນຄົນໂງ່ແລະກະທໍາການສັບປ່ຽນຢ່າງໜ້າຢ້ານ
ກົວ.    ການສັບປ່ຽນນີ້ມີພຣະເຈົາ້ຢູ່ເປັນຈ ຸດກາງ ພວກຄົນບາບກາຍເປັນຄົນຜິດໃນການນະມັສການສິ່ງທີຖ່ືກສ້າງຂຶ້ນ
ແທນທີຈ່ະເປັນການນະມັສການຜູຊ້ົງສ້າງ.   

ຍ້ອນການໄຫວ ພ້ຣະທຽມຢ່າງບ່ໍຮູ້ສຶກລະອາຍໃຈຂອງເຂົາ, ພຣະເຈົ້າ ìຈຶ່ງຊົງປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາî ເຮັດຕາມໃຈຕັນ
ຫາອນັຊົ່ວຮ້າຍຂອງເຂົາ.  ພຣະເຈົາ້ຊົງຍກົເອົາການຫ້າມຂອງພຣະອົງອອກເພ່ືອໃຫ້ມະນຸດຄົນບາບຈະໄດປ້ະສົບກ ັບ 
ຜົນອັນຊ່ົວຮ້າຍໃນຄວາມທຣໍະຍົດຂອງພວກເຂົາ.    ຄໍາວ່າ  ìເຂົາຈິ່ງເຮັດສິ່ງໜ້າອັບອາຍທາງຮ່າງກາຍຕໍ່ກັນî   ແມ່ນ
ໝາຍເຖິງການເຮັດບາບທາງເພດ.  ມັນບໍເ່ປັນການບັງເອນີ ບໍວ່່າຢູ່ບ່ອນໃດໃນພຣະຄັມພີທີພ່ວກເຮົາໄດອ້່ານກ່ຽວກັບ
ການຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບ ພວກເຮົາກໍຈະພົບເຫັນວ່າມີການທໍາຜິດສິລທັມຫຼຶຜິດປະເວນີຕິດຕາມມາ.   

ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຈະເປັນສະມາຊິກຂອງຊນົເຜົາ່ທີໄ່ຫວ ້ພຣະທຽມໃນເຂດເລ ິກລັບຫ່າງໄກຢູ່ທະວີບອື່ນ ຫຼືວ່າເປັນ
ຜູ້ຈ ັດການຫົວໜ້າຂອງມໍຣະດົກອັນມະຫາສານໃນເມືອງນຶ່ງຢູອ່ະເມຣກິາກຕໍາມ,  ພຣະຄັມພີກໍຍງັປະກາດວາ່ພວກເຮົາ
ບໍ່ມີຂໍແ້ກ້ຕົວຢູ່ຕໍໜ່້າບັນລັງຂອງພຣະເຈົາ້ອງົບຣໍິສຸດ.    ອັນນີ້ແມ່ນເປ ັນຂ່າວຮ້າຍ ແຕວ່່າຍັງມີຂ່າວດີຢູ,່ ຄືຂ່າວປະເສີດ
ຂອງພຣະເຢຊ ູຄຣິດໄດ້ຊົງປະທານຄວາມຫວັງໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນຜູ້ທີ່ບໍມ່ີຂໍ້ແກຕ້ົວ.   

 
 

ຊີບ້ອກໄປຫາແສງສວາ່ງ: 
 ຈົ່ງເລອືກເອົາຄວາມຄິດຢ່າງນຶ່ງ.  ຄວາມຄິດໃນກຸ່ມໃດທີເ່ຮົາຈະສາມາດໃຊ້ຊີ້ນໍາຄົນໄປເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດ? 
□  ລດັທທິີເ່ຊືອ່ໃນທມັມະຊາດ 

· ໃນຈກັກະວານມີແຕສ່ິ່ງທີ່ປາກົດເຫັນດ້ວຍສາຍຕາເທົ່ານັ້ນ, ບໍມ່ີສິ່ງທີເ່ໜືອທ ັມມະຊາດ. 

ຄໍາວ່າມະນຸດບໍສ່າມາດຫາຂໍ້ແກຕ້ົວໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 
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· ມະນຸດຕອ້ງສ້າງສິລທັມ ແລະເປົາ້ໝາຍໃນຊວີດິຂຶ້ນມາດ້ວຍຕນົເອງ. 
· ເປັນພວກທີເ່ຊ່ືອແຕຊ່ີວິດປັດຈຸບັນ, ພວກທີ່ບໍເ່ຊ່ືອໃນສາສນາໃດ. 

 
□  ລດັທທິີເ່ຊືອ່ວນິຍານຕາ່ງໆ 

· ບາງວນິຍານກໍອາສຍັຢູໃ່ນສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ດັ່ງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ກ້ອນຫີນ.  ບາງເທື່ອກຢໍູ່ໃນທ້ອງຟ້າດັ່ງ ຕາເວັນ, 
ດວງດາວຕ່າງໆ.  ສັດແລະຄົນຕາຍໄປແລວ້ກຖໍວືາ່ກາຍເປນັສິ່ງສກັສິດເພ່ືອຂາບໄຫວ ້ບຊູາ. 

· ມະນຸດຊວ່ຍວິນຍານຕ່າງໆອາສຍັຢູໃ່ນໂລກດ້ວຍການຂາບໄຫວ ້ແລະໃຫ້ເຄື່ອງບູຊາ.  ຖ້າເຮັດໄດດ້ີ ວນິຍານ
ກໍຈະຊວ່ຍມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມສງົບສກຸ ແລະມີຄວາມອດຸົມສົມບູນ. 

· ພວກແມ່ມົດ, ເວດມົນຄາຖາ, ພວກເບິ່ງດວງຊາຕາຕາມເດືອນດາວ, ໝດໍູໂຊກຊາຕາ, ໄຫວ ້ຫໍເຈົ້າ, ແລະມົນ
ດໍາ(ໃນອັຟຣິກາ).   

□ ຄວາມຄດິທີມ່າຈາກຕາເວນັອອກໄກ 
· ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ຮູມ້ະນຸດເປັນການສ່ວນຕົວ, ແຕເ່ປັນພລັງທ່ົວໄປ. 
· ພລັງສ ່ວນນຶ່ງຂອງຊີວິດນັ້ນໄດ້ໝຸນວຽນຫ່າງອອກໄປຈາກຈຸດສູນກາງແລະມັນກໍາລັງພຍາຍາມທີເ່ຄື່ອນກັບ

ຄືນມາອີກ. ທ ຸກໆຊີວິດທີ່ຢູໃ່ນຈກັກະວານເປນັພລັງສວ່ນນຶ່ງຂອງຊວີດິນັ້ນກໍາລັງຜ່ານໄປຕາມການວຽນຕາຍ 
ວຽນເກີດເພື່ອໃຫ້ໄປເຖິງຂັ້ນສູງຂຶ້ນແລະສູງຂຶ້ນ.  ໃນເມື່ອເຖິງຂັ້ນສູງສຸດແລ້ວ, ພລັງຊີວິດທີຖ່ືກແຍກອອກນັ້ນ 
ກໍຈະຫລຸດອອກຈາກຈັກກະວານແຫ່ງວັດຖຸ ແລະກັບເຂົ້າໄປສູຮ່່າງກາຍໃຫ່ຽທີ່ບໍມ່ີຮູບຮ່າງເປັນຕົວຕົນ.  

· ພວກສາສນາຮນິດູ, ສາສນາພຸດ, ພວກ ແຮ ກຣສິນາ, ພວກນັ່ງສະມາທຖິອດຈິດ, ແລະທີ່ເອີ້ນວ່າກຸ່ມຍຸກໃໝ ່
ຫືຼ New Age movement.   

 

2. ໂຣມ 1:16-17: 
16. ເພາະວ່າເຮົາບໍມີ່ຄວາມລະອາຍໃນຂ່າວປະເສີດ  ດ້ວຍວາ່ຂາ່ວປະເສີດນັ້ນເປັນຣດິເດດຂອງພຣະເຈົ້າ   ເພ່ືອໃຫ້
ທຸກຄົນທີເ່ຊ່ືອໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ, ພວກຢິວກ່ອນແລະພວກຕາ່ງຊາດດ້ວຍ. 17. ເພາະໃນຂາ່ວປະເສີດນັ້ນພຣະເຈົາ້ໄດ້
ຊງົສະແດງໃຫ້ມີຄວາມຊອບທັມດ້ວຍອາສັຍຄວາມເຊ່ືອແຕສ່ິ່ງດຽວ  ເໝືອນມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີແລ້ວວ່າ, ìຜູ້ທີ່
ຊງົຖວື່າເປັນຄົນຊອບທັມເພາະດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ  ຜູ້ນັ້ນແຫຼະ, ຈະໄດຊ້ີວດິ.î 
 
 ຄວາມຈິງທີວ່່າພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນນັ້ນບໍມ່ີຂໍ້ແກຕ້ົວເປັນຄວາມຈິງທີໜ່້າສລົດໃຈ, ແຕວ່່າພວກເຮົາຈືໄ່ດ້ບໍ່ທີ່ 
ອາຈານໂປໂລເວົ້າໄວ້ ກ່ອນຈະເວົ້າເຖິງຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ:   ມຂີ່າວດ ີແລະມັນມີຢູໃ່ນຂາ່ວປະເສີດຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ.  ຄໍາວ່າ ìຂ່າວປະເສີດî ກເໍໝອືນກນັກບັ ìຂ່າວດîີ, ໂປໂລກ່າວຢ່າງກ້າຫານວ່າ ເພິ່ນບໍ່ມ ີ ìຄວາມລະອາຍ
ໃນຂາ່ວປະເສີດ.î   ເພ່ິນມີຄວາມພຶງພໃໍຈໃນຂ່າວປະເສີດເພາະວາ່ຂ່າວປະເສີດນັນ້ເປັນການສໍາແດງເຖິງຣດິອໍານາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອຊ່ວຍຄົນທີ່ຖກືຖິ້ມຢູ່ໃນຖ້າມກາງຂອງຄວາມໝົດຫວັງ ແລະຕົກຢູ່ໃນການຖືກສາບແຊ່ງ.   
 ໂປໂລໄດບ້ອກເຖິງຄວາມເຂົາ້ໃຈອນັແຈ່ມແຈ້ງຂອງຂ່າວປະເສີດ.  ດ້ວຍເຫດໃດ ພຣະເຈົາ້ຜູຊົ້ງຊອບທັມຈ່ຶງ
ຊ່ວຍມະນຸດຜູທ້ີ່ກຽດຊງັພຣະອົງແລະສົມຄວນຮັບພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງ ຢ່າງບໍຄ່ວນໄດ້ຮັບການປະນປິະນອມກັບ
ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງເລີຍ?  ໄມ້ກາງແຂນ.  ພຣະເຈົາ້ຊົງຕດັສິນລົງໂທດຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນການ
ຕາຍຂອງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ.    ìແຕຝ່່າຍພຣະເຈົ້າຊົງສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແກ່ເຮົາທັງ 
ຫຼາຍ   ຄຂືນະທີພ່ວກເຮົາຍັງເປນັຄົນຜິດບາບຢູ່ນັນ້  ພຣະຄຣດິໄດຊ້ົງຍອມສິ້ນພຣະຊົນແທນເຮົາທັງຫຼາຍ!î    (ໂຣມ 
5:8).  ພຣະເຈົ້າຊງົຈັດການກບັຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາໂດຍປ່ອຍໃຫ້ການຕັດສິນລົງໂທດຂອງພວກເຮົາໄປຕົກໃສ ່ 
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ພຣະຄຣິດ. 
 ໃນເວລາດຽວກັນ ພຣະເຈົາ້ຊົງຍກົເອົາຄວາມຊອບທັມໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງໃຫ້ພວກເຮົາ.  ໂປໂລໄດ້ອະ
ທບິາຍການຍົກອ ັນອສັຈັນນີ້ແບບເລື່ອນຊ້ັນສອງເທົ່າຕົວ:      ìເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ພຣະຄຣິດ ຜູຊ້ົງບໍ່ມີ
ຄວາມຜ ິດບາບນັນ້ໄດເ້ຂົາ້ສ່ວນກັບຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດມີ້ສ່ວນໃນຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະ
ເຈົ້າໂດຍທາງພຣະອົງî (2 ກຣທ 5:21).   
 ຢູ່ໃນຂ່າວປະເສີດ,  ຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົຖືກເປີດເຜີຍ   ìຈາກຄວາມເຊ່ືອໄປສູ່ຄວາມເຊ່ືອ.î   
ພຣະເຈົ້າຊົງເປີດເຜີຍ ຫຼື ຊົງເລີ້ມຕົ້ນແຜນການຂອງຄວາມລອດພົ້ນອັນດີເລີດຂອງພຣະອົງ   ìການເລີ້ມຕົ້ນແລະສຸດ
ທ້າຍໃນຄວາມເຊ່ືອ.î  ຄວາມເຊື່ອຕາມພຣະຄັມພີຕ້ອງອາສັຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະມີຄວາມໝັ້ນໃຈທງັ
ໝົດຢູ່ໃນນັ້ນ.  ຂ້າພະເຈົ້າອາດໝັ້ນໃຈໃນຄວາມສລາດຂອງຕົວເອງເຊື່ອວ່າເຮືອບິນລໍານຶ່ງສາມາດບັນທຸກເອົາຂ້າພະ
ເຈົ້າໄປເຖິງບ່ອນທີໝ່າຍໄວ້,  ແຕວ່່າຈົນເຖິງເວລາທີຂ່້າພະເຈົາ້ໄດ້ຮັດສາຍແອວໃສ່ໃນຕັ່ງນັ່ງແລະວາງໃຈວ່າເຮືອບິນ
ນັ້ນເອົາຂ້າພະເຈົ້າໄປຢ່າງປອດພັຍ.  ແບບດຽວກັນ, ຄວາມເຊື່ອໃນຄວາມພ້ົນບາບຂອງພຣະຄຣດິກໍຂຶນ້ຢູກ່ັບຄວາມ
ແນ່ນອນຂອງພຣະເຢຊູທີກ່ະທໍາໄວ້ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນບາບ. 
 ມະນຸດຄົນບາບໄດຮ້ັບຊ່ອງທາງໃຫ້ໄປເຖິງພຣະກະຣນຸາຄນຸທີຕ່ົນເອງບໍສ່ົມຄວນຈະໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຂອງພຣະ
ເຈົາ້ດວ້ຍທາງຄວາມເຊ່ືອ.    ຂ່າວປະເສີດເປັນຂ່າວດທີີພ່ຣະເຢຊູໄດນ້ໍາຄວາມພ້ົນບາບມາສູ່ມະນຸດທັງໝົດທີວ່າງໃຈ
ເຊື່ອໃນພຣະອົງ.   ຄວາມເຊື່ອເປນັຫົນທາງ--ຫົນທາງດຽວ--ທີຈ່ະໄດ້ຮັບປະສົບການກັບຄວາມສັມພັນອັນບໍຣິບູນກັບ 
ພຣະເຈົ້າທີ່ສາມາດເລີ້ມຕົ້ນດຽວນີແ້ລະດໍາເນີນຕໍໄ່ປຈົນຊົ່ວນິຣັນການ.   
 
  

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 ເຮາົຈະຕອບຄາໍຖາມທີເ່ວົ້າເຖງິຄນົທີບ່ໍເ່ຄຍີໄດຍ້ນິກຽ່ວກບັພຣະເຢຊຈູກັເທືອ່ແບບໃດ? 
 

· ໃຫຖ້າມຕວົເອງ.  ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍຄໍາຕອບຂອງຕົນເອງຕໍ່ພຣະຄໍາຂອງພຣະຄຣດິ.  ທ່ານໄດຍ້ິນຂ່າວປະເສີດ
ແລ້ວ, ດັ່ງນັ້ນ ຈົງ່ຕອບດ້ວຍການສາຣະພາບຜິດແລະວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊຄູຣດິ. 

· ຈົງ່ທາໍຄວາມຮູຈ້ກັກບັກຸມ່ຄນົທີຂ່າ່ວປະເສດີຍງັບໍທ່ນັໄປເຖງິ. ຈົ່ງທໍາການຄົ້ນຄວ້າ, ຈົ່ງອ ້ອນວອນອະທຖິານ, 
ຈົ່ງຖວາຍຊັບ, ຈົງ່ຂໍນໍາພຣະເຈົ້າໃຫ້ເປີດເຜີຍໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງໃນການອອກໄປຫາຄົນກຸ່ມນັ້ນ.   

· ຈົງ່ລງົທນຶດວ້ຍຕນົເອງໃຫມ້ປີະສບົການໃນການປາ່ວປະກາດ.  ຈົງ່ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການອອກໄປປ່າວປະກາດ
ແບບເວລາສັ້ນດ້ວຍມີເປົ້າໝາຍວ່າຈະແບ່ງປັນຂ່າວປະເສດີກັບກຸ່ມຄົນທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິດ. 
 

ພຣະເຈົ້າຊງົສາມາດເປດີຫົນທາງສົ່ງຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິ   ພຣະອົງຊງົວາງໃຈມອບຄວາມຮັບຜດິ 
ຊອບໃຫ້ພວກເຮົານໍາເອົາຂ່າວທີຈ່ະນໍາເອົາມະນຸດຄົນບາບໃຫ້ກັບມາຄນືດກີັບພຣະອົງ. 

 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BPS 

 

ຄົນທັງຫລາຍຈະພ້ົນຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໄດແ້ນວໃດ ເພາະຫລາຍຄົນບໍ່ໄດຮູ້້ເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທີ 9 ກຸມພາ 2014 (2-9-2014) 

 

ດວ້ຍເຫດໃດຂອ້ຍຈຶງ່ຄວນວາງໃຈໃນພຣະຄມັພ?ີ 
 

ແມ່ນຫຍັງທ່ີເຈ້ົາໃຊ້ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍແລະຍັງໃຊໄ້ດ້ຢູ່ດຽວນ້ີ? 
ບ່ອນດຽວທ່ີປອດພັຍເພ່ືອສ້າງຊວິີດຂອງເຈ້ົາຄືຢູ່ໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ 

 
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
       ໃນລະຍະການຮໍາ່ຮຽນນີ້ພວກເຮົາໄດເ້ຫັນຄວາມຍິງ່ໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ ພາໃຫ້ຊອກຫາປາກົດການຂອງຜູສ້້າງ. ແຕ່ວ່າຜູສ້້າງນັ້ນ
ແມ່ນໃຜ?  ຜູສ້້າງນັນ້ແມ່ນພຣະເຈົາ້ຊ່ືອາລາຂອງປືມ້ໂຄຣານບໍ, ìແມ່ນພລັງî ສົງຄາມຂອງດາວຕ່າງໆບໍ(Stars Wars), ຫືຼວ່າແມ່ນພຣະ
ອີກອົງນຶ່ງທີຄ່ົນທັງຫຼາຍເຄີຍນະມັສການມາຕລອດຕາມປວດັສາດ?   
       ຄໍາຕອບແມ່ນພົບຢູໃ່ນພຣະຄມັພີ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນພຣະເຈົ້າທີຊ່ົງເປັນຈິງແລະຊົງເປັນຜູສ້້າງອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ.  ປື້ມອື່ນໆດັ່ງປື້ມໂຄຣານ
ຂອງສາສນາອສິລາມ ແລະປືມ້ພະຄະວດັຄິຕາຂອງສາສນາຮນິດກູໍເຄຍີອ້າງຄກືັນບໍແ່ມ່ນບ?ໍ ເປັນຫຍັງເຮາົຈ່ຶງຄວນເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະ 
ຄັມພີແທນປືມ້ຂອງສາສນາອືນ່ເພ່ືອບອກຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈົາ້? 
        ຈະເປັນເຄືອ່ງຂອງສິນຄ້າຊະນິດໃດກຕໍາມທີ່ພວກເຮົາຖວື່າເພິ່ງໄດ້ແລະເຊື່ອໃຈໄດ້,  ມັນກເໍຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຜິດຫວັງໃນເວລານຶ່ງ, 
ແຕພ່ຣະຄັມພີບໍ່ໄດເ້ປັນດັ່ງນັ້ນ.    ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສໍາຣວດໄດບ້ອກວາ່ມີຄົນຈໍານວນຫຼາຍຂຶນ້ທີບ່ໍ່ເຫັນວ່າເຂົາສາມາດວາງໃຈ
ເຊື່ອໃນພຣະຄັມພີເປັນຂໍມູ້ນໃນສິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົາ້. ແຕ່ແລ້ວ ເຖິງແມ່ນຖືກປະຕິເສດຈາກພວກຂີ້ສງົສັຍພຣະຄັມພີກຍໍັງພິສູດຄັ້ງ
ແລ້ວຄັ້ງເລົ່າວ່າເປັນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖໄືດ,້ ແລະຖືກຕ້ອງດ.ີ  ພວກເຮົາຈະເບິ່ງໃນປື້ມເພງສັຣເສີນ ບົດ 119, ການສເລີມສລອງຂອງພຣະລັກ   
ສນະແລະຜົນກະທົບຂອງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າທີມ່ີຣິດອໍານາດໃນການປ່ຽນແປງຊີວິດ.   
 

 
ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? (ເພງສັຣເສີນ 119:1-8; 137-144, ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1 ແລະ 2 ) 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 

1. ເພງສັຣເສີນ 119:137-144:    
137. ຂ້າແດພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ  ພຣະອົງຊົງຍຸດຕທິັມ  ແລະພຣະທັມຂອງພຣະອົງຊົງຖືກຕ້ອງແລະທ່ຽງແທ້. 
138. ກົດລະບຽບທີພ່ຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ນັ້ນ  ມຄີວາມສັດຈິງທີສຸ່ດ. 
139. ຄວາມໃຈຮ້າຍຂອງຂ້ານ້ອຍໄດລຸ້ກໃໝຂ້ຶ້ນເໝືອນດັ່ງໄຟ  ເພາະວ່າສັດຕຣຂູອງຂ້ານ້ອຍໄດລ້ືມຂໍຄ້ໍາສັງ່ຂອງພຣະອົງ. 
140. ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງຊົງໜັ້ນຄົງ  ຜູຮ້ັບໃຊ້ຂອງພຣະອງົຮກັຄໍາສັນຍານີ້ຫຼາຍ.   
141. ຂ້ານ້ອຍເປັນຄົນບໍສ່ໍາຄັນແລະໜ້າລັງກຽດ  ແຕຂ່້ານ້ອຍບໍ່ໄດລ້ະເລີຍຕໍກ່ົດລະບຽບຂອງພຣະອົງ. 
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142. ຄວາມຍຸດຕທິັມຂອງພຣະອົງຊງົເປນັຢູ່ຕລອດໄປ  ແລະພຣະທັມຂອງພຣະອົງກໍຊົງເປັນຈິງສເມີ.   
143. ຂ້ານ້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມທຸກລໍາບາກ ແລະຄວາມໂສກເສົາ້  ແຕວ່່າກົດຂໍ້ຄໍາສັ່ງຂອງພຣະອົງໄດນ້ໍາເອົາຄວາມຍິນດີມາສູ ່
        ຂ້ານ້ອຍ. 
144. ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງມີຄວາມຈິງຕລອດໄປ  ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຂົ້າໃຈແລະມີຊີວ ິດຢູ.່ 
 
 ເພງສຣັເສີນບດົ 119 ເຕັມໄປດ້ວຍການອ້າງຄວາມທີ່ເປັນໜ້າເຊື່ອໃຈແລະຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະຄັມພີ,  ພວກເຮົາອ້າງອີງສິ່ງ 
ນີ້ວ່າຫລັກຖານຂ້າງໃນ.  ອີງຕາມຂໍອ້້າງທີພ່ຣະຄັມພີກ່າວໄວ້ເອີ້ນວ່າເຫດຜົນແບບວົງວຽນ (ແມ່ນວີທີໃຊ້ເຫດຜົນທີ່ຜິດ ຊຶ່ງໃຊ ້ ìAî ໄປພິ
ສູດ ìBî ແລະ ໃຊ້ ìBî ໄປພິສູດ ìAî).  ມຫີຼາຍຄົນກໍຢາກຮູວ້່າມີຫຼັກຖານຢູ່ນອກພຣະຄັມພີທີ່ຢືນຢັນເຖິງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງພຣະຄັມ 
ພີຫລືບໍ່.  ຈົງ່ພິຈາຣະນາເບິ່ງຫຼັກຖານຂ້າງນອກຕໍໄ່ປນ້ີ: 

· ການຂດຸຄົນ້ວດັຖບຸຮູານ.  ການຂຸດຄົນ້ວດັຖຸບ ູຮານໄດ້ເນັ້ນໜກັຫຼາຍບ່ອນ ແລະເຫດການໃນພຣະຄັມພີເຊັນ່ສະຖານທີຕ່ັ້ງຂອງ
ເມືອງນີນະເວ, ສະນໍ້າຊໂິລອາມ (ທີພ່ຣະເຢຊູຊົງປິ່ນປົວຄົນຕາບອດ), ຕະກຸນຂອງກະສັດດາວິດ, ແລະການປົກຄອງຂອງປນົຕີ
ອຸດປລີາດ.  ການຂຸດຄົ້ນວັດຖບຸຮູານນີບ້ໍໄ່ດ້ຜດິພາດໃນການພິສູດເຫດການ, ບຸກຄົນ, ຫືຼ ສະຖານທີ່ບອ່ນໃດບອ່ນນຶ່ງໃນພຣະ
ຄັມພີເລຍີ.   

· ໜງັສຈືາໍນວນຫຼາຍ:  ມີໜັງສືບັນທຶກກ່ຽວກັບພຣະຄັມພີເດີມແລະພຣະຄັມພີໃໝຈ່ໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ຖ້າຈະປຽບທຽບກັບໜັງສືທີ່
ມີກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເປັນຂອງສມັຍບ ູຮານ.  ຕົວຢ່າງແມ່ນ ໜັງສມ້ືວນທະເລຕາຍທີຖ່ືກຄົ້ນພົບໃນປີ 1947 ຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍໜັງສືທີ່
ກ່າຍອອກຈາກປື້ມພຣະທັມເອຊາຢາຢ່າງຄົບຖ້ວນຢູ່ໃນສມັຍ 100 ປກີ່ອນພຣະເຢຊເູກີດ (100 BC) ແລະໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຄວາມຊັດເຈນທີພ່ວກນັກທັມໄດ້ກ່າຍຂໍພ້ຣະທັມໄວ້ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງພັນປີຜ່ານມາ.  ບົດຂຽນທີ່ອຸ້ມຊູພຣະຄັມພີໃໝນ່ັ້ນຍິ່ງເປັນໜ້າ
ປະທັບໃຈຫຼາຍ.  ໃນສມັຍນີ້ຍັງມີບົດຂຽນທີເ່ປັນພຣະຄັມພີໃໝ່ໃນພາສາກຣກີຫຼາຍກວາ່ 5000 ສະບບັ.    
 

ຕົງກັນຂ້າມກັບໜັງສຂືຽນຂອງ ໂຮມເມີ ເອຍັລີອາດ ທີເ່ປັນຮອງລົງມາກ່ຽວກັບຈໍານວນໜັງສທືີມ່ີໄວ້  ຊຶ່ງມີໜັງສືບູຮານເກົ່າແກ່ພຽງ 
ແຕ ່643 ມ້ວນຂອງເອັຽລີອາດ, ແຕກ່ໍບໍມີ່ໃຜຖາມເຖິງຜົນງານເກົາ່ແກ່ຂອງໂຮມເມີ. ແລະກ່ອນນັນ້, ກຍໍັງມີໜັງສືຫຼາຍມ້ວນທີຊຸ່ກຍູ້
ອະທບິາຍກ່ຽວກັບພຣະເຢຊໃູນຂາ່ວປະເສີດຫຼາຍກວາ່ຄນົອື່ນໃນໂລກສມັຍບຮູານ ເຊ່ັນ ຈັກກະພັດ ກາຍຊາຈຸລູຽດ ແລະອາເລັກຊນັ
ເດຜີູ້ຍິ່ງໃຫຍ່.   
 
· ຜນົສະທອ້ນຕໍມ່ະນດຸ.  ບໍມີ່ປືມ້ຫົວໃດໄດ້ປ່ຽນສະພາບຂອງໂລກຫຼາຍກວາ່ພຣະຄັມພີ.  ກະສັດ, ປະທານາທິບດໍີ, ນກັເດີນເຮືອ, 

ນັກອາວະກາດ, ທະຫານ, ແລະຜູທ້ໍາຄວາມສງົບ ໄດໃ້ຊ້ຄວາມເວົ້າແລະຫຼັກການຈາກພຣະຄັມພີ.  ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນກໄໍດ້ອ່ານ
ຫຼືໄດ້ຍິນຫຼາຍໆເຣື່ອງທີ່ສະແດງເຖິງຜົນສະທ້ອນທີ່ມາຈາກພຣະຄັມພ.ີ   ເວົ້າເຖິງເຣື່ອງຄວາມໄວ້ໃຈຂອງພຣະຄັມພີ, ພວກເຮົາ
ຄວນຖາມຕົວເອງວ່າ,  ìຖ້າພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າພຣະຄມັພີໄວ້ໃຈໄດ້, ພວກເຮົາໄດອ້າສຍັພຣະຄັມພີເປນັເຄືອ່ງນໍາທາງຊວີດິຂອງ
ພວກເຮາົບ?ໍî   

ພຣະເຈົ້າຕັ້ງໃຈໃຫ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງປ່ຽນແປງທຸກໆ ສ່ວນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  ຢູ່ໃນເພງສັຣເສີນບົດ 119 ໄດບ້ັລຍາຍຢາ່ງ
ເປີດກວ້າງ, ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເປັນມໍຣະດົກທີໃ່ຫ້ແສງສວ່າງເຍືອງທາງໄປສູ່ຊີວິດນຣິນັດອນ.  ເພງສຣັເສີນ 119:137-144 ສົງ່ສຽງ
ກ້ອງເຖິງຄວາມຈິງວ່າພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນຍຸດຕທິັມ, ບໍຣິສຸດ, ທ່ຽງແທ.້  ຜູຂ້ຽນໄດ້ໃຊ້ການປຽບທຽບຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ພຣະເຈ້ົາ: 
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· ເວລາຜູຂ້ຽນເອີ້ນພຣະເຈົ້າວ່າ ພຣະເຈົ້າ ìຊົງຍຸດຕທິັມî  ທ່ານບັລຍາຍວ່າ ພຣະອົງຊົງມີພຣະລັກສະນະສມໍ່າສເມີ ບໍ່ລໍາອຽງ.   
· ພຣະເຈົ້າຊງົສູງສົ່ງ ແລະຊງົໝັນ້ຄົງໃນການຮັກສາມາຕຖານອັນສົມບູນຂອງພຣະອົງ.  ດັ່ງນັ້ນກດົຣະບຽບແລະການຕັດສິນຂອງ

ພຣະອົງກໍຊົງຖກືຕ້ອງຮ່ວມກັນ  ເພາະວາ່ການປົກຄອງໄດ້ສະທ້ອນເຖິງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ.   
· ຄວາມຍຸດຕທິັມອັນຖາວອນເປັນນິດຂອງພຣະອົງຊງົສະແດງເຖິງກົດໝາຍ ຫືຼລະບຽບອັນທ່ຽງແທ.້  ທຸກໆຄໍາທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະ

ກາດອອກນັ້ນເປັນຈິງແທແ້ນ່ນອນຢູ່ສເມີ ແລະປາສຈາກຄວາມຕົວະ.   
 

      ດ້ວຍເຫດນີ ້ຜູຂ້ຽນເພງສັຣເສີນຈຶ່ງເວົ້າວ່າກົດລະບຽບຂອງພຣະເຈົ້າເປັນທີພໍ່ໃຈຂອງເພ່ິນຫຼາຍ.  ແນ່ນອນບັນດາຜູ້ຂຽນນີໄ້ດຮູ້້ດກີັບ
ເວລາມີບັນຫາແລະຄວາມລໍາບາກ,  ພຣະທັມອັນຍຸດຕທິັມ, ທ່ຽງແທ,້ ແລະເປັນຈິງຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັກສາແລະຊຸບລ້ຽງພວກເພິ່ນໃນເວ
ລາທີຂ່ດັສນົ. 

ໃນຂໍ ້144 ຜູ້ຂຽນເວົ້າຊໍ້າຈາກຂໍ້ 142, ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຊົງຍດຸຕິທັມຢູ່ຖາວອນເປັນນິດ.   ການປາກົດຂອງມະນຸດມີການ
ປ່ຽນແປງຢູຕ່ລອດ   ແຕ່ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ປຽ່ນແປງ  ແລະຈະບໍ່ຫລຸດຜ່ອນໃນຄວາມຍຸດຕທິັມ, ຖືກຕ້ອງ, ແລະທ່ຽງແທ້ທັງໃນ
ສມັຍນີ້ຫຼືສມັຍທີຜ່່ານມາ ເພາະວ່າພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້ສະທ້ອນເຖິງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງເອງ (ຮບຣ 13:8).  

 
 

 
2. ເພງສຣັເສີນ 119:1-8: 
1. ຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູທ້ີ່ດໍາເນີນຊວີິດຢ່າງບໍມ່ີຄວາມຜິດ  ຜູດ້ໍາເນນີຊີວດິຕາມບ ັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົາ້. 
2. ຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູທ້ີ່ທໍາຕາມພຣະອົງສັ່ງສອນ  ຜູທ້ີ່ເຊື່ອຟັງພຣະອົງດ້ວຍສຸດໃຈຂອງເຂົານັ້ນ. 
3. ເຂົາບໍ່ເຄ ີຍຜິດພາດຈັກເທື່ອເລີຍ; ແຕເ່ດີນຕາມທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. 
4. ພຣະອົງໄດຊ້ົງມອບບັນຍັດໄວ້ໃຫ ້ ເພື່ອພວກຂ້ານ້ອຍຈະປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຊື່ອຟັງ. 
5. ໂອ, ຂໃໍຫ້ທາງຂອງຂ້ານ້ອຍຊື່ຕົງສເມີໄປ  ໃນການເຊ່ືອຟັງຄາໍສອນຂອງພຣະອົງ! 
6. ແລ້ວ ຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ຖືກການອັບອາຍ  ເມື່ອມີໃຈຈົດຈໍ່ຢູ່ໃນພຣະບັນຍັດທັງໝົດຂອງພຣະອົງ.   
7. ຂ້ານ້ອຍຈະສັຣເສີນພຣະອົງດວ້ຍໃຈອນັຜ່ອງໃສ  ເມ່ືອຂ້ານ້ອຍຮຽນຮູບ້ັນຍັດອັນຊອບທັມຂອງພຣະອົງ.  
8. ຂ້ານ້ອຍຈະເຊື່ອຟັງຄໍາສັ່ງສອນຂອງພຣະອົງ;  ຂຊໍງົຢ່າປະຖິ້ມຂ້ານ້ອຍເລີຍ.   
 
       ໃຫ້ເຮົາກັບໄປພາກຕົ້ນຂອງເພງສັຣເສີນແລະຄໍານຶງວ່າແມ່ນຫຍັງເກດີຂຶ້ນກັບພວກເຮົາເວລາພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມພຣະຄໍາຂອງ  
ພຣະເຈົ້າ.  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະພອນ,  ການດີໃຈແລະການຮູສ້ຶກຮບັພອນກປໍາສຈາກເຫດຮ້າຍ. ມັນກເໍກີດຈາກຄວາມໝ້ັນໃຈວ່າພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງຄວາມເພ່ິງພໍໃຈໃນເຫດການທຸກຢ່າງທັງດີແລະຊົ່ວ. ການດໃີຈແລະຮູສ້ຶກຮັບພອນແມ່ນຄວາມຮູສ້ຶກຂອງຜູທ້ີຍ່ົກພຣະເຈົ້າ
ຢູ່ສູງເໜືອທຸກສິ່ງ,   ທັງເປັນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ທີໄ່ດປ້ະສົບການດວ້ຍຕົນເອງກັບຄວາມຊມົຊືນ່ຍິນດີທີໄ່ຫຼອອກຈາກການເດນີຕາມພຣະ 
ຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
        ຜູຂ້ຽນເພງສັຣເສີນເລີ້ມຕົ້ນອວຍພອນຜູ້ທີດ່ໍາເນີນຊີວິດຢ່າງບໍມ່ີຄວາມຜິດ.  ຄົນເຫຼົ່ນນີ້ໃຊ້ຊີວິດຕາມກົດຂອງພຣະເຈົາ້.  ແນ່ນອນ
ພວກເພ່ິນກທໍໍາຜິດເໝືອນພວກເຮົາ, ແຕໃ່ຫ້ເປນັເໝືອນກັນກັບພວກເພ່ິນ ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈວ່າຈະເຕີບໂຕໃນການເດີນຕາມພຣະຄໍາຂອງ
ພຣະເຈົ້າຫຼາຍກວາ່ໃຊຊ້ວີດິໄປຕາມສະພາບການທີ່ເກດີຂຶ້ນຂອງໂລກ.   

ມີເຫດຜົນອັນໃດແດທ່ີຄ່ົນທັງຫລາຍຂ້ອງໃຈວ່າພຣະຄັມພີເປັນທີ່ເຊືອ່ຖືໄດຫ້ລືບໍ່?  
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     ຜູຂ້ຽນເພງສັຣເສນີໄດ້ຕັ້ງໃຈແນ່ວແນ່ ບໍແ່ມ່ນແຕຮູ່້ຈັກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນແຕຕ່້ອງສັ່ງໃຫ້ຊີວິດໃຫ້ເຮັດຕາມ.  ເຮົາຈະໃຫຍ່
ໃນການເຊື່ອຟັງແລະຫີຼກຈາກສິ່ງທີ່ຜິດແບບໃດ?  ຄໍາຕອບກໍຄຈືົ່ງຮຽນຍ່າງ--ໃຊ້ຊີວິດ--ໃນວີທທີາງຂອງພຣະເຈົາ້, ຕອ້ງອາສຍັຄວາມອົດ
ສາຕັ້ງໃຈແລະເອົາໃຈໃສ ່ໃນພາກສ່ວນຂອງພວກເຮົາ.  ຄວາມຕັ້ງໃຈບໍ່ແມ່ນພຍາຍາມໃຫ້ໄດຄ້ວາມພໍໃຈຈາກພຣະເຈົ້າ ແຕໃ່ຫ້ເປນັການ
ຕອບຮັບຕາມການເປີດເຜີຍທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ.  ຕາມຂໍ້ 6, ຜູທ້ີຈ່້ອງສາຍຕາຫຼື ຕັ້ງໃຈໃສ່ໃນຄໍາສັ່ງທຸກຢ່າງຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ຮັບການອັບອາຍ.     ຄນົອື່ນອາດຂົ່ມເຫັງພວກເພ່ິນ, ແຕວ່່າພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ທຸກສິ່ງແລະຮັບຮູ້ການອຸທດິຊີວິດຂອງພວກເພ່ິນ
ຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນ ຈະຊ່ວຍພວກເພິ່ນໃຫ້ພ້ົນທຸກສິ່ງທີ່ພວກເພິ່ນໄດຜ້່ານຜ່າ.     ຂໍ ້7 ຊີໃ້ຫ້ເຫັນຄວາມຕໍເ່ນືອ່ງໃນການຮູຈ້ັກ
ພຣະເຈົ້າແລະການຖວາຍກຽດພຣະເຈົ້າດ້ວຍການຍົກຍ້ອງ.   ເມື່ອເຮົາເພີ້ມຄວາມຮູ້ໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາກພໍົບເຫດຜົນທີ່
ຕ້ອງສຣັເສີນພຣະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.    
      ສດຸທ້າຍ ໃນຂໍ້ 8, ພວກເຮົາເຫນັຜູຂ້ຽນເພງສັຣເສີນຕົກລົງຕັດສິນໃຈແລະຕັ້ງໃຈວ່າຈະຍຶດໝັ້ນໃນຫຼັກການແລະເຊື່ອຟັງພຣະຄໍາຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.   ຄໍາຮ້ອງຂບໍໍ່ໃຫ້ພຣະເຈົ້າປະຖິ້ມເປັນຄໍາເວົ້າທີຮ່ັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງຕົນເອງວ່າຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອອັນສັກ
ສິດແລະຮັກສາເພິ່ນໄວ້ໃນຂນະທີ່ເພິ່ນກໍາລັງທຸ້ມເທເຫ່ືອແຮງສຸດກໍາລັງໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ຖືກຕາມຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ.     
 
  

 
ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ 

 ເວລາຜູ້ຂຽນເວ້ົາວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງ ìຍຸດຕິທັມî  ເພ່ິນໝາຍເຖິງຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງພຣະລັກສະນະທ່ີບ່ໍມີຄວາມລໍາອຽງ.  
ທາ່ນຈະສ້າງຊວິີດທັງໝົດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມພຣະເຈ້ົາໄດ້ແນວໃດ?  ສໍາລັບຜູ້ເລີ ມ້ຕ້ົນ: 
 

· ໃຫ້ຕັງ້ເວລາໄວສ້າໍລບັອາ່ນພຣະຄາໍພຣະເຈົາ້.  ເພື່ອຄົ້ນພົບວິທທີີ່ພຣະເຈົ້າອວຍພອນ, ຈົ່ງເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍສພຸາສິດ ແລະອ່ານບົດ
ນຶ່ງຕໍ່ມ້ື ໃນລະຍະເດືອນນຶ່ງ.  ໃຫ້ເຮັດຕາມສພຸາສິດປະຈໍາວນັນັ້ນຢ່າງນ້ອຍອັນນຶງ່ໃນແຕລ່ະວນັ.  

· ໃຫຂ້ດຸເລກິລງົໄປອກີ.  ໃຫ້ອ່ານບົດທີ 2, ìເຮົາຈະຮູ້ວ່າພຣະຄມັພີເປັນຈິງໄດຢ້່າງໃດ?î  ໃນປື້ມຊື່ວ່າ ìຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດ?
How can I know?î ຂຽນດ້ວຍທ່ານ ໂຣເບີດ ແຈຟັແຟຣສ Robert Jeffress.  ຊວນຄົນອື່ນອ່ານນໍາແລະສົນທະນານໍາກັນ  

· ຈົງ່ສາ້ງຜູເ້ຊືອ່ໃໝໃ່ຫເ້ປນັສາວກົ.  ນໍາພາຄົນອື່ນໃນການພັທນານສິັຍໃຫ້ເຂາົເປັນຄົນມີນສີັຍມັກອ່ານແລະຮຽນພຣະຄັມພີ.  
 
ບົດເພງສັຣເສນີ ຮຽກເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ຍ້າຍຈາກສະພາບທີ່ຮູພ້ຣະຄັມພີແບບເຜີນໆທົ່ວໄປ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ສະພາບທີຮ່ ູ ້ຈັກຢ່າງຊັດເຈນ
ເປັນຄວາມຈິງ.  ຖວາຍພຣະກຽດແດພ່ຣະເຈົ້າໃນພຣະຄັມພີໝາຍເຖິງເຂົ້າຫາພຣະອົງເປັນການສ່ວນຕົວແລະນໍາໃຊ້ປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັ່ງຂອງພຣະອົງ. 

 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BPS 
 

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງເຮັດຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທີ 16 ກມຸພາ 2014 (2-16-2014) 

 

ເຮາົມາຢູ່ທີ່ນີໄ້ດແ້ນວໃດແລະມາເຮດັຫຍງັ? 
 

ໃນສັພສິ່ງທ່ີພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງໄວ້, ແມ່ນຫຍັງເປັນທ່ີປລາດໃຈກວ່າໝູ່? 
ຈັກກະວານປາກົດມີຂ້ຶນເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕັດສ່ັງ 

 
 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ປະຖ ມົມະການ 1:1-3, 6, 9, 11, 14, 20, 26-27 
 
ຖອ້ຍຄາໍສາໍຄນັ: 

· Formless and empty: ແປວ່າ ìບໍມ່ີຮູບຮ່າງî ແລະເປົ່າວ່າງ, ບໍມ່ີທັງຮູບຮ່າງຫລືບໍ່ມີຫຍັງ. 

· Image: ມະນຸດມີຮູບຮ່າງເໝືອນພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ.  ພຣະທັມປະຖົມມະການບໍໄ່ດບ້ອກລາຍລະອຽດ.  ນກັສຶກສາພຣະຄັມພີ
ແນະນໍາວາ່ ໝາຍເຖິງທາງວິນຍານ, ທາງສິນທັມ, ສາມາດມີເຫດຜົນ, ຄວາມເປນັອັມມະຕະ(ຖາວອນນຣິນັ) ແລະອືນ່ໆ. 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ: 
         ໂລກທີ່ຢູອ່້ອມຮອບຂ້າງເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທີ່ໜ້າຈັບໃຈແລະຊັກຊວນໃຫ້ສົນໃຈ, ໃນທຸກສິ່ງທີ່ຄວນເຂົ້າໃຈໃນຈັກກະວານ  ພວກ
ເຮົາຍັງບໍທ່ັນໄດແ້ຕະຕ້ອງແມ່ນແຕຂ່ອບແຄມ.  ຢູໃ່ນຫ້ອງທດົລອງຂອງພວກຄົ້ນຄວາ້ຜະແນກຟີຊິກ (ຊື່ວ່າ ຫ້ອງແລັບຄາເວັນດສິ) ທີມ່ະ
ຫາວິທະຍາລຍັແຄມບຣສີ ມ ີພຣະທັມເພງສັຣະເສີນບົດ 111:2 ຂຽນໄວ້ເທິງປະຕູເຂົ້າຂອງຕຶກ: ìພຣະຣາຊກດິຂອງພຣະເຈົາ້ນັ້ນຍິງ່ໃຫຍ່
ຫຼາຍ  ເປັນທີ່ຄົ້ນຄວ້າຂອງທຸກຄົນທີ່ພໍໃຈໃນການນັ້ນ.î  ວທິະຍາສາດແລະຄວາມເຊືອ່ເດີນໄປທາງດຽວກັນ, ມີນັກວທິະຍາສາດຫຼາຍຄົນ
ບໍ່ໄດແ້ຍກພຣະເຈົາ້ອອກຈາກວິທະຍາສາດ; ພວກເຂົາເຫັນພຣະເຈົ້າຢູເ່ບືອ້ງຫັຼງຂອງວິທະຍາສາດ. 
      ເວລາທາ່ນຫຼຽວເບິງ່ຄວາມອສັຈັນຂອງຈັກກະວານ, ມີຫຍງັບອກທ່ານວາ່ມັນເກດີຂຶນ້ມາໄດແ້ນວໃດ?  ວິທທີີ່ເຮົາເບິ່ງຄວາມເປັນມາ
ຂອງຈັກກະວານຈະເປັນການນໍາພາຄວາມເຫັນຫືຼຄວາມຄິດຕາ່ງໆຂອງເຮາົ. ທຸກໆສິ່ງເກີດມາດ້ວຍການບັງເອີນ ຫືຼຈັກກະວານແລະທຸກໆ
ສິງ່ປະກອບຢູໃ່ນນັ້ນເປັນການນີຣະມິດສາ້ງຈາກຜູສ້ລາດຜູນ້ຶ່ງ?   ພຣະຄມັພີໄດຊ້ີ້ໃຫ້ພວກເຮົາໄປຫາພຣະຜູສ້້າງທີມີ່ອາໍນາດສູງສຸດແລະ
ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ທີ່ໄດເ້ປັນມາແລະຍັງເປັນຜູຮ້ັບຜິດຊອບສພັສິງ່ໃນຈັກກະວານ ຊຶ່ງພຣະອົງຊົງຕັດສັ່ງໃຫ້ປາກົດອອກມາ.   
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍທີ 1 ແລະ 2 ) 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 

1. ປະຖມົມະການ 1:1-3, 6, 9, 11, 14, 20:    
1. ເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງເລີ້ມຕົ້ນນີຣະມິດສ້າງແຜນ່ດິນ ແລະສພັສິງ່ໃນທ້ອງຟ້າ.   2. ໂລກບໍທ່ັນມີຮູບຮ່າງເທື່ອ ຄວາມມືດຫຸ້ມຫໍ່ມະຫາສມຸດ 
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    ອັນກ້ວາງໃຫ່ຽໄພສານແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຊົງເວີ່ນວຽນຢູ່ເທິງນໍ້າ. 3. ພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງວ່າ ìໃຫ້ແສງສວ່າງເກີດມີຂຶ້ນî ແສງ 
    ສວາ່ງກມໍີຂຶ້ນມາ. 
6. ຕໍມ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງວ່າ ìໃຫ້ມີວົງໂຄ້ງແຍກນໍ້າອອກຈາກກນັເປນັສອງສ່ວນ ຄື:   ນໍ້າຢູ່ເທິງວົງໂຄ້ງ ແລະນໍ້າຢູ່ລຸ່ມວົງໂຄ້ງî. 
9. ຕໍມ່າອກີພຣະເຈົາ້ຊົງສ່ັງວ່າ  ìໃຫ້ນໍ້າທີ່ຢູລຸ່່ມທ້ອງຟ້າໂຮມເຂົ້າກັນຢູບ່່ອນດຽວ ເພື່ອໃຫ້ມີວັດຖຸແຫ້ງປາກົດຂຶ້ນî ແລ້ວສິ່ງນັນ້ກເໍກີດມາ. 
 

11. ແລ້ວພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງວ່າ  ìໃຫ້ແຜນ່ດິນເກດີພືດທຸກຊະນິດ ທັງແນວເປັນເມັດແລະແນວເປັນໝາກî ແລ້ວສິ່ງນັ້ນກເໍກີດມາ.   
14. ຕໍມ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງວ່າ ìໃຫ້ມີດວງແຈ້ງໃນທ້ອງຟ້າ ແຍກກາງເວັນແລະກາງຄືນ ແລະໃຫ້ກໍານົດເວລາຂອງມ້ື ຂອງປີແລະຂອງລະ 
      ດູການ. 
20. ແລ້ວຕໍມ່າ ພຣະອົງຊົງສັ່ງວ່າ ìໃຫ້ສັດຫາຼຍແນວເກີດຂຶ້ນໃນນໍ້າ ແລະໃຫ້ມີນກົບິນໄປມາໃນທ້ອງຟ້າອາກາດî ແລ້ວກເໍປັນດັ່ງນັ້ນ.   
 
 ຢູ່ໃນພຣະທັມ ໂຢຮັນ 1:1-3, ໂຢຮັນໄດ້ທວນຄືນຄວາມຈິງຂອງຣິດອໍານາດນີຣະມິດສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າທີປ່ະຖົມມະການບດົ 1 
ບັລຍາຍລາຍລະອຽດ.  ເມ່ືອພວກເຮົາເຂົາ້ໃຈການນີຣະມິດສ້າງ  ພວກເຮົາກໍເຂົ້າໃຈການສອນໃນພຣະຄັມພີພາກອື່ນເຊ່ັນ ມະນຸດຕົກຢູ່
ໃນຄວາມບາບ ທີຈ່ໍາເປັນພຣະເຢຊູຄຣດິຕ້ອງຕາຍແທນຄວາມບາບ.    ສິງ່ທີ່ທາ່ນເຊ່ືອກຽ່ວກັບການນີຣະມິດສ້າງຈະບອກເຖິງສິ່ງທີທ່່ານ
ເຊື່ອກ່ຽວກັບມະນຸດຊາດ.  ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການເປັນມະນຸດເປດີເຜີຍສິ່ງທີທ່່ານເຊື່ອກ່ຽວກັບຄວາມບາບ.   ສິ່ງທີທ່່ານເຊ່ືອ
ກ່ຽວກັບຄວາມບາບປ່ຽນແປງສິ່ງທີທ່່ານເຊື່ອກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຄຣິດຜູຊ້່ວຍໃຫ້ພົ້ນບາບຂອງເຮົາ.    ພຣະເຈົ້າບໍ່ຊົງໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາ
ເລືອກເຊ່ືອພຣະຄັມພີເປນັບາງສ່ວນ, ຄໍາພຍານຂອງພຣະຄັມພີກໍຄຫົືກວັນແຫ່ງການນີຣະມິສ້າງແລະການຄືນພຣະຊນົໃນວັນທສີາມ.   
 ມີພ້ືນຖານສາມຢ່າງໃນຄວາມເຫັນຂອງຄວາມເປັນມາຂອງການປາກົດໃນຈກັກະວານ.  

1. ມີພຣະເຈົ້າອົງຜູ້ຊົງຣິດອໍານາດຍິ່ງໃຫຍ່ໄດກ້່າວ(ຕັດສ່ງັ)ໃຫ້ສພັທຸກສິ່ງປາກົດຂຶ້ນ. 
2. ທໍາອິດບໍ່ມຫີຍັງແລະແລ້ວກມໍີບາງສິ່ງເກີດຂຶ້ນ, ມັນກເໍກດີມາ. 
3. ວດັຖຸ(ສະສານ)ມີຢູແ່ລວ້ແລະເປນັຢູ່ຊ່ົວນິຣັນ,  ໃນຈຸດໃດຈດຸນຶ່ງຂອງເວລາ ວັດຖຸ(ສະສານ)ບາງສ່ວນກໍປະກອບເຂົາ້ກນັ.  

 
  ພຣະເຈ້ົາຊົງນິຣີະມິດສ້າງຈາກການວ່າງເປົ່າ ຫືຼການບໍມ່ີຫຍັງ.  ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວໃຫ້ຈັກກະວານປາກົດມີຂຶ້ນ,  ທ່ານຈະພົບຄໍາວ່າ,  

ìພຣະເຈົ້າສັ່ງ ຫຼື ກ່າວî ຢ່າງໜ້ອຍເກົ້າຄັ້ງຢູ່ໃນປະຖົມມະການບົດ 1.   ຄໍານີເ້ນັນ້ໜັກໃສຣ່ດິອໍານາດອັນອສັຈັນຂອງພຣະເຈົ້າ   ພຣະອົງ
ຊົງມີຄວາມສາມາດສັ່ງຄວາມວ່າງເປົ່າໃຫ້ກາຍເປັນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງຂຶ້ນມາ.  ມີຫຼາຍຄົນເປັນຄົນຊ່າງປະດິດຄິດສ້າງ ແຕຄ່ວາມແຕກຕ່າງລະ
ຫວາ່ງການປະດິດຂອງພວກເຂົາກັບຂອງພຣະເຈົ້າກໍຄ ື  ພວກເຂົາໄດ້ປະດິດບາງສ່ິງເພາະເຂົາໄດ້ໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ມີຢູ່ໃນໂລກນີ້ມາປະດິດ
ສ້າງຕາມຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ.  ພຣະເຈົ້າຊງົໄດນ້ີຣະມິດສ້າງຈັກກະວານອອກຈາກການບໍມ່ີຫຍັງຫຼື ການວ່າງເປົ່າ. ກ່ອນພຣະເຈົ້ານີ
ຣະມິດສ້າງນັ້ນ ບໍ່ມີຫຍັງປະກົດຢູ່ມາກ່ອນ.  ນັກຄົ້ນຄວ້າມັກຈະໃຊ້ຄໍາວ່າ ຈາກການບໍມ່ີຫຍັງ  ເພ່ືອບນັລະຍາຍກຈິການຂອງພຣະເຈົ້າໃນ
ກໍຣະນີການນຣີະມິດສ້າງທີ່ປາສຈາກວັດຖຸດິບ.  ເຫດການນີມັ້ນເກນີຄວາມຄິດອັນຈໍາກັດຂອງພວກເຮົາທີຈ່ະຄໍານຶງເຖິງຣດິອໍານາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເກນີກວ່າຈະຫາສິ່ງປຽບທຽບໄດ.້   

ຈົງ່ສັງເກດເບິງ່ຈຸດປະສົງຂອງແຕລ່ະແນວ,  ກຈິການຂອງພຣະເຈົາ້ໃນການນຣີະມິດສ້າງມີຈຸດປະສົງ, ບໍແ່ມ່ນເຮດັໄປໂລເລ. 
· ຈຸດສໍາຄັນ ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູແ້ຕ່ງ, ຊງົເປນັບໍ່ເກີດ, ແລະຊງົເປັນຕົ້ນເຫດຂອງການນຣີະມິດສາ້ງ. 
· ລັກສະນະໃນການຊົງສ້າງທີອ່ັສຈັນຂອງພຣະອົງນັ້ນ ຄື ພຣະອົງຊົງກ່າວຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ເກີດມີສິ່ງທີ່ປາກົດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຢູ່ນີ.້   
· ຂອບເຂດໃນການຊງົສ້າງອັນອສັຈັນຂອງພຣະອົງກຊໍງົປາກົດອ້ອມຮອບຢູ ່ທີ ່ìສວນັແລະໂລກ.î  
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ມືທ້ ີ1.   ມື້ທໍາອິດໝາຍເຖິງການສ້າງແສງສວ່າງ,  ພຣະເຈົ້າຊົງສ ໍາຣວດແສງສວ່າງວ່າ ìດີî  ແລະຊົງເອີ້ນແສງສວ່າງນັ້ນວ່າ ìກາງເວັນî 
ແລະຄວາມມືດວ່າ ìກາງຄືນî    ການທີພ່ຣະອົງຊົງເອີ້ນຊື່ນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງເປັນເຈົ້າຂອງສິ່ງທີພ່ຣະອົງຊົງນີຣະມິດໃຫ້
ເກີດຂຶ້ນມາ. 
 

ມືທ້ ີ2.  ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງແຍກນໍ້າແລະບັນຍາກາດແຫ່ງທ້ອງຟ້າ.  ຂໍ້ 7 ແມ່ນຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນ ìແລ້ວສິ່ງນັ້ນກເໍກດີມີມາ.î 
 

ມືທ້ ີ3.  ພວກເຮົາໄດເ້ຫັນການເຄືອ່ນໄຫວຈາກການບໍ່ມີຫຍັງກາຍມາເປັນສິ່ງທີມ່ີຮູບຮ່າງພຽບພ້ອມ.   ພຣະເຈົ້າຊົງຕັ້ງເຂດແດນຂອງນໍ້າ
ທະເລແລະສໍາລັບດິນແຫ້ງ (ຂໍ້ 9)  ພຣະອົງຊົງຮຽກເອີ້ນໃຫ້ດນິຜລິດພືດພັນຕ່າງໆ (ພືດ, ຕົ້ນໄມ້)   ທີເ່ກີດແນວເປັນເມັດແລະແນວເປັນ  
ໝາກ (ຂໍ້ 11). 
 

ມືທ້ ີ4.  ໃນວັນທສີີ່ມາເຖິງຈຸດເປົ້າໝາຍທີພ່ຣະເຈົາ້ຊງົສ້າງ ຕາເວັນ, ເດືອນ, ແລະດາວຕ່າງໆ ເພ່ືອໃຫ້ແສງສວ ່າງປົກຄອງກາງເວັນແລະ
ກາງຄືນ, ໃຫ້ກໍານົດເວລາຂອງມ້ື  ຂອງປີ ແລະຂອງລະດກູານ.   
 

ມືທ້ ີ5.  ພຣະເຈົ້າຊົງນີຣະມິດສ້າງຊີວິດທີ່ຢູໃ່ນທະເລແລະໃນທ້ອງຟ້າອາກາດ   ແລ້ວພຣະອົງຊົງປະກາດຄໍາອວຍພອນຄັ້ງທໍາອິດຢູໃ່ນ  
ພຣະຄັມພີ  ຊຶ່ງເປັນເວລາພຣະອົງຊົງອວຍພອນທີ່ປະກອບດ້ວຍຄໍາສັ່ງໃຫ້ໄປເກດີຜົນແລະຂຍາຍພັນອອກໃຫ້ມີຫຼາຍຂຶ້ນ.   
 
 
 

2. ປະຖມົມະການ 1:26-27: 
26. ຄັນແລ້ວ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊົງກ່າວວ່າ ìບັດນີ້ເຮົາຈະສ້າງມະນຸດໃຫ້ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືເຮົາເອງ  ເຂົາຈະມີອໍານາດເໜືອກວ່າປາ  ນົກ  ສັດ 
     ປ່າແລະສັດເລືອຄານຕ່າງໆî  27. ດັ່ງນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊົງສ້າງມະນຸດໃຫ້ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄກືັນກັບພຣະອົງ  ພຣະອົງໄດ້ຊົງສາ້ງຊາຍ 
     ແລະຍິງ.     
 

 ການນີຣະມິດສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າທັງໝົດຈົນເຖິງຈຸດນີແ້ມ່ນຈັດຕຽມໄວ້ສໍາລັບກິຈການອັນສໍາຄັນໃນວັນທີຫົກ.     ຄວາມສໍາຄັນ
ກ່ຽວກັບການຊງົສ້າງຜູ້ຊາຍແລະຜູຍ້ິງຄນົທໍາອິດນັນ້ແມ່ນ ພຣະເຈົາ້ຊົງສາ້ງເຂົາໃນລັກສະນະຂອງພຣະອົງແລະເປັນເໝືອນກັບພຣະອົງ.  
ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງມະນຸດທີ່ມີສ່ວນປະກອບທີສ່ະທ້ອນເຖິງທັມມະຊາດຂອງພຣະອົງເອງ-ລັກສະນະທີສ່າມາດຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດມີຄວາມສັມ
ພັນກັບພຣະເຈົ້າ.   ມະນຸດໄດຖ້ືກສ້າງໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ: 

· ທີຈ່ະຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າ 
· ທີຈ່ະສ້າງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ 
· ທີຈ່ະນໍາເອົາຄວາມສົນໃຈຂອງພຣະເຈົ້າມາສູໂ່ລກ 
   ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງມະນຸດເພື່ອໃຫ້ມີອໍານາດເໜອືໂລກາ, ເພືອ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ເພື່ອຮັກສາທໍາງານລ້ຽງຊີບ, ເພ ື ່ອຮັກສາຊັພຍາກອນ

ທັມມະຊາດຂອງພຣະອົງ.  ການຕົກຢູໃ່ນຄວາມບາບທີໄ່ດ້ອະທບິາຍໄວ້ໃນບົດທີ່ 3, ມະນຸດ-ທັງຊາຍແລະຍິງ-ປາກົດຢູ່ແບບເປັນຜູ້ມີລັກ
ສະນະຂອງພຣະເຈົາ້  ຊຶ່ງພຍາດຕ່າງໆຈາກຄວາມບາບແຕະຕ້ອງບໍໄ່ດ້.  

ເປ ັນຫຍັງການເຊ່ືອກ່ຽວກັບແຫລ່ງກໍາເນດີຂອງຈັກກະວານຈຶ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນ? 
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   ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວຊໍ້າຢູເ່ລື້ອຍໆວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງພວກເຮົາໃນລັກສະນະຂອງພຣະອົງທັງຊາຍແລະຍິງ.    ມະນຸດທີ່ບໍມີ່ເພດ
ແມ່ນບໍມ່ີ ສໍາລັບມະນຸດແລ້ວເຮົາຈະເປັນຜູ້ຊາຍຫຼືຜູຍ້ິງ  ຊຶງ່ນໍາໄປສູຄ່ວາມກ່ຽວພັນອັນສໍາຄັນຂອງການແຕ່ງງານແລະມີຄອບຄົວ.    

 ລັກສະນະພິເສດແລະຄວາມສັກສິດຂອງຊີວດິມະນຸດອາດຊີ້ກັບຄືນໄປຫາຄວາມຈິງທີວ່່າແມ່ນພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງພວກເຮົາໃນລ ັກສະ
ນະຂອງພຣະອົງ, ຄນົເຮົາບໍ່ແມ່ນຜົນຂອງກັມເວນຫືຼການບັງເອີນ.  ພວກເຮົາເກີດຈາກການຊງົສ້າງອັນມີຈດຸປະສົງຂອງພຣະເຈົາ້ຜູຊົ້ງຣິດ
ອໍານາດເດຊານຸພາບບຣໍສິຸດ. ພວກເຮົາຖືກສ້າງໃນແບບລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນນັ້ນພວກເຮົາກມີໍສິດພິເສດອັນລໍາ້ຄ່າແລະມີຄວາມ
ຮັບຜດິຊອບອນັຊດັແຈ້ງ.   

       ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າຢູໃ່ນພວກເຮົາໄດເ້ສືອ່ມໂຊມລົງ  ຊຶ່ງນາໍພາພວກເຮົາຕິດຕາມຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາເອງ ແທນ
ທີຈ່ະຕິດຕາມໄປນໍາຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າທີຊົ່ງແຕ່ງໄວ້.   ແຕ່ການຊົງໄຖ່ໂດຍຜ່ານທາງພຣະເຢຊຄູຣດິເປນັຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າທີ່
ນໍາການກັບຄືນດີມາສູ່ພວກເຮົາ.     ຄວາມສງົບສຸກອັນຖາວອນແລະຄວາມຮູສ້ຶກວາ່ຊີວິດເຕມັໄປດ້ວຍຈຸດປະສົງນັ້ນ  ເກດີມາຈາກການ
ມີຄວາມສັມພັນອັນຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າຜູຊ້ົງສ້າງເຮົາມາ.         

 
 

 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 ພຣະຄັມພີຊີ້ນໍາໃຫ້ພວກເຮົາໄປເຖິງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເປັນບຸກຄົນແລະຊົງຣິດອໍານາດມະຫັດອັສຈັນ,   ຄວາມຈິງນີ້ຈະນໍາພາຊີວິດ
ຂອງທ່ານແບບໃດ? 

· ຈົ່ງວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າໃນສະພາບການຊີວິດທຸກຢ່າງ.    ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງສາມາດເວົ້າໃຫ້ຈັກກະວານປາກົດຂຶ້ນມາ,   
ພຣະອົງກໍຊົງເປນັໜ້າໄວ້ວາງໃຈສໍາລັບຊວີດິຂອງທ່ານ.    

· ຈົງ່ຫຽຼວເບິງ່ຄນົອືນ່ແບບທີພ່ຣະອງົຊງົຫຽຼວເບິງ່.  ພຣະເຈົາ້ຊົງສາ້ງທ່ານໃນລກັສະນະຂອງພຣະອົງ  ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງກຊໍົງສ້າງຄົນ
ອື່ນແບບດຽວກັນ.  ຈົ່ງນໍາຄົນອື່ນໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງວາງໄວ້ໃນຕົວຂອງເຂົາເອງ. 

· ຈົງ່ເຫນັຄນຸຄາ່ສງູໃນສິງ່ທີພ່ຣະເຈົາ້ຊງົສາ້ງ.  ພວກເຮົາບໍໄ່ດນ້ະມັສການທມັມະຊາດ,  ແຕພ່ວກເຮາົຊອກຫາວິທທີາງທີ່ຈະສາ

ມາດຄຸ້ມຄອງຮັກສາສິ່ງທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງໄວ້. 
 
ທ່ານຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໃນລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າແຫ່ງຈັກກະວານ   ຈົ່ງໃຫ້ຄວາມຈິງອັນນີ້ນໍາທາງໃນຄວາມເວ້ົາແລະແນວທາງຄວາມຄິດ
ຂອງທ່ານ.   
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BPS 
 
 

ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກແບບໃດ ເມື່ອທ່ານອ່ານພົບວ່າທ່ານຖືກສ້າງຂຶ້ນຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິ ທີ 23 ກມຸພາ 2014 (2-23-2014) 

 

ຖ້າພຣະເຈົາ້ດີ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມຄີວາມທກຸລາໍບາກ? 
 

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຊີວດິທ່ານດີຂ້ຶນ ເມ່ືອຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງເປັນໜ້າລັງກຽດ? 
ພຣະເຈ້ົາຊງົພົບກັບພວກເຮົາໃນຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງພວກເຮົາ  

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີໃນບດົຮຽນ:   ໂຢບ 30:26-31; 42:1-6 
 
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ:  
        ìພຣະເຈົາ້ຂາ້, ເປນັຫຍງັ?" 
       ຕັ້ງແຕ່ສມັຍຕົ້ນເດີມ ເລີ້ມຕົ້ນຂອງເວລາ ມະນຸດທັງຫລາຍເຄີຍຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ ìເປນັຫຍັງî  ໃນຖ້າມກາງຄວາມລໍາບາກ.  ນັກຂຽນ 
ລີສໂຕຣໂບ ເລົ່າເຖິງການສໍາຣວດແຫ່ງຊາດທີ່ຖາມວ່າ, ìຖ້າທາ່ນສາມາດຖາມພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄໍາຖາມຂໍນ້ຶງ່ ແລະຮູ້ຈັກວ່າພຣະອົງຈະຊົງ
ຕອບນັນ້  ມັນຈະເປັນຄໍາຖາມແບບໃດ?î   ຄໍາຖາມທີຄ່ົນມັກຖາມແມ່ນ  ìເປັນຫຍັງຈຶງ່ມີຄວາມເຈບັປວດແລະຄວາມທຸກລາໍບາກຢູໃ່ນ
ໂລກ?î 
      ຜູ້ມີຄວາມເຫັນທີ່ຕໍຕ່້ານມັກຈະໃຊ້ຄວາມຈິງຂອງຄວາມທກຸທຣໍະມານເປນັຫລັກຖານຂໍອ້້າງຕໍສູ່້ຄວາມເຫັນຂອງພຣະຄມັພີ.   ສລຸບ
ແລ້ວ, ຖ້າພຣະເຈົ້າຜູຊ້ງົເຕມັໄປດ້ວຍຄວາມຮັກແຕຊ່ົງບໍ່ໄດຢ້ັບຢັ້ງຜມີານແລະຄວາມທຣໍະມານ, ແລ້ວພຣະອົງຄວນບໍເ່ປັນພຣະເຈົ້າທີ່ມີ
ຣດິອໍານາດສູງສດຸ.  ພວກຕໍ່ຕ້ານນີເ້ວົ້າວ່າ ສິງ່ດຽວຄພືຣະເຈ້ົາຜູຊົ້ງສາມາດຫ້າມຄວາມຊ່ົວຊ້າແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານແລະຊົງບໍ່ໄດກ້ະ 
ທໍາສິ່ງດັ່ງກ່າວກໍໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງບໍ່ຮັກ.   
       ພຣະຄັມພີໄດໃ້ຫ້ຄວາມແນ່ນອນແກພ່ວກເຮົາວ່າ  ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກແລະຊົງມີຣິດອໍານາດສູງສຸດ ໃນຖາ້ມກາງຄວາມທກຸທຣໍະມານ
ແລະຄວາມຊົ່ວທີເ່ກີດຂຶນ້ນັນ້ເປນັພາກສວ່ນຂອງຊວີດິ.   ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບໍສ່າມາດໃຫ້ຄາໍຕອບໄດກ້ຕໍາມ ຕໍຄໍ່າຖາມທ່ີວ່າ  ìເປນັ  
ຫຍງັî ກ່ຽວກັບຄວາມທຸກລໍາບາກທົ່ວໄປ-ຫືຼສ່ວນຕົວໂດຍສະເພາະ-ພວກເຮາົກສໍາມາດຮູວ້່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກພວກເຮົາ.   
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 

1. ໂຢບ 30:26-31:    
26. ແຕເ່ວລາຂາ້ນ້ອຍຄອງຫາຄວາມດີ, ຄວາມຊົ່ວກໍມາຫາ;  ເວລາຄອຍຫາຄວາມແຈ້ງ, ຄວາມມືດກໄໍດເ້ຂົາ້ມາ.  27. ຈິດໃຈວຸ້ນວາຍ 
ຢູ່ພາຍໃນແລະພັກຜ່ອນບໍ ່ໄດ້;  ວັນແຫ່ງຄວາມທຸກລໍາບາກກໍາລັງມາຫຸ້ມຫໍ່ຂ້ານ້ອຍຢູ.່   28. ຂ້ານ້ອຍເດີນໄປຈົນໜັງດໍາ  ແຕ່ບໍ່ແມ່ນດໍາ
ຍ້ອນແສງແດດ.   ຂ້ານ້ອຍຢືນຢູກ່າງທີ່ປະຊມຸ ແລະຮ້ອງຂຄໍວາມຊວ່ຍເຫືຼອ.  29. ຂ້ານ ້ອຍໄດກ້າຍເປັນນ້ອງຂອງຝູງໝາໄນ  ແລະເປັນ 
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ເພ່ືອນຂອງນົກກະຈອກເທດ.  30. ໜັງຂອງຂ້ານ້ອຍດໍາແລະລອກອອກ  ແລະກະດູກຂອງຂ້ານ້ອຍຮ້ອນເໝືອນໄຟລົນ.  31. ສຽງພິນ
ຂອງຂ້ານ້ອຍກາຍເປັນສຽງໄວ້ທຸກ ແລະສຽງຂຸ່ຍຂອງຂ້ານ້ອຍກາຍເປັນສຽງຮ້ອງໄຫ້.   
 
          ພຣະເຈົາ້ຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ຊາຕານມາລບົກວນໂຢບດ້ວຍຄວາມທຸກທຣໍະມານປະກອບດ້ວຍການເສຽັຄອບຄົວ, ຊບັສິນເງນິທອງ, 
ແລະສຂຸພາບ.  ໂຢບຍ້ອງຍພໍຣະເຈົ້າເໜືອທຸກໆສິ່ງ   ແລະທ່ານໄດເ້ລືອກວາງໃຈໃນຄວາມຍິ່ງໃຫ່ຽແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົາ້.   ເຖິງ
ຢ່າງໃດກຕໍາມ, ຄວາມເຊ່ືອແບບນັນ້ບໍ່ໄດເ້ກີດມີມາງ່າຍໆແລະແບບທັນດ່ວນ.   

· ການຄອຍຖ້າຄວາມດີແລະຄວາມສວາ່ງຂອງທ່ານຖືກໂຈມຕີດ້ວຍຄວາມຊົ່ວແລະຄວາມມືດ (ຂໍ ້26). 
· ທ່ານປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມທຸກພາຍໃນ (ຂໍ້ 27) 
· ໜັງຂອງທ່ານດໍາແລະລອກອອກ--ເໝືອນກັນກັບວາ່ເປນັພຍາດອນັຮ້າຍແຮງ (ຂໍ ້28, 30) 
· ທ່ານຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມໝົດຫວັງເໝືອນກັນກັບສຽງຮ້ອງຂອງສັດປ່າ (ຂໍ້ 28-29) 
· ສຽງມ່ວນຊື່ນຂອງດົນຕຣີໃນຊີວິດຂອງທ່ານກາຍເປັນສຽງຂອງການຮ້ອງໄຫ້ຮໍ່າໄຮໄວ້ທຸກ (ຂໍ້ 31) 

 
ໃນພາບຂອງຄວາມທຸກທຣໍະມານຂອງທ່ານໂຢບນີໄ້ດສ້ອນຫຍັງແກ່ພວກເຮົາ? 

1. ຄົນທັງໝົດໄດ້ປະສົບການກັບຄວາມລໍາບາກ.  ການຖວາຍຕນົກັບພຣະເຈົາ້ແລະມີລັກສະນະໝັນ້ຄົງນັ້ນ ບໍໄ່ດ້ຍົກເວັ້ນຄົນໃດ
ຄົນນຶ່ງອອກຈາກການເຈັບປວດໃນຊວີດິ.   

2. ຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງເຮົາບໍ່ໄດເ້ກີດຈາກຜົນຂອງຄວາມບາບສວ່ນຕົວຂອງເຮົາຕລອດ.  ຄວາມທ ຸກທຣໍະມານເປັນຜົນທີ່ເຮົາ
ຍັງອາສັຍຢູ່ໃນທ່າມກາງໂລກທີ່ຖືກທໍາລາຍດ້ວຍຄວາມບາບ.  ບາງຄັ້ງ ຄວາມຊົ່ວທີເ່ຮົາປະສົບແມ່ນຜົນຈາກຄວາມບາບທີມ່າ
ຈາກຄົນອື່ນ.   

       ໂຢບ ເປັນຄົນທີສ່ແວງຫາການຖວາຍກຽດແດພ່ຣະເຈົ້າ.   ແລ້ວເປັນຫຍັງ  ລາວຈຶ່ງຮັບຄວາມທຸກທຣໍະມານ?  ເປັນຫຍັງພຣະເຈົາ້
ຈຶງ່ຊງົອະນຸຍາດໃຫ້ຊາຕານມີອໍານາດນາໍເອົາຄວາມເຈັບປວດຢ່າງສາຫັດມາໃສ່ຜູຮ້ັບໃຊ້ຄົນນຶ່ງໃນຈໍານວນຄົນທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້? 
ໃນລະຍະທີ່ພວກເຮົາຍັງບໍຮູ່້ຈັກຄໍາຕອບທັງໝົດຕໍຄ່ໍາຖາມຢ່າງນັ້ນ, ພວກເຮົາສາມາດສລຸບໄປຕາມຄວາມເປັນຈິງວ່າ.  ນຶ່ງ  ແມ່ນຣິດອໍາ
ນາດແລະຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງພຣະເຈົາ້ໄດຢ້ືນຄໍ້າຊຄູວາມອອ່ນແອແລະຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງພວກເຮົາ (2 ກຣທ 12:7).  ເວລາເຮົາ
ເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຮົາໄດ້ຢູຫ່່າງໄກຈາກພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົາ້ ສາໍລັບພວກເຮົາແລ້ວຄໍາຖາມຂອງເຮົາກຈໍະປ່ຽນຈາກ  ìເປນັຫຍັງພວກ
ເຮົາຈຶ່ງທຸກລໍາບາກ?î ກາຍມາເປັນ ìເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງບໍໄ່ດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍຣະມານຫຼາຍກວາ່ນີ?້   
 
 
 

2. ໂຢບ 42:1-3: 
1. ຕໍມ່າ  ໂຢບໄດ້ຂາບທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າ:  2. ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ  ຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງເດຊານຸພາບສູງສຸດ ວ່າພຣະອົງຊົງ 
ກະທໍາໄດ້ທຸກສິ່ງ  3. ພຣະອົງຊົງຖາມວ່າເປັນຫຍັງຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງກ້າຊັກຖາມການກະທໍາຂອງພຣະອົງ ໃນເມື່ອຂ້ານ້ອຍຍັງເປັນຄົນໂງ່ຫຼາຍ  
ຂ້ານ້ອຍເວົ້າເຖິງສິ່ງທີຂ່້ານ້ອຍບໍເ່ຂົ້າໃຈ ສິ່ງທີປ່ລາດເກີນສໍາລບັຂ້ານ້ອຍ  
  

ໂຢບບົດ 42 ແມ່ນການຕອບຂອງໂຢບຕໍ່ຄາໍເວ້ົາຂອງພຣະເຈົາ້ໃນບົດ 38-41   ຄໍາເວ້ົາຂອງໂຢບເຕືອນພວກເຮົາວາ່ ໃນເວລາ 

ເມື່ອພວກເຮົາອ່ານຂໍ້ພຣະຄໍາເຫລົ່ານີ້ ພວກເຮົາມີຄໍາຖາມຫຍັງແດກ່່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ? 
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ທີພ່ວກເຮົາບໍ່ຮູເ້ຫດຜົນອັນແທຈ້ິງຂອງຄວາມທຸກທຣໍະມານຂອງເຮົາ, ພວກເຮົາສາມາດຮູ້ຈກັແນ່ນອນໃນຣິດອໍານາດແລະຄວາມຮູຂ້ອງ
ພຣະເຈົາ້.   
 ພຣະເຈົ້າຊົງຖາມໂຢບໃນບົດ 38 ຊີໃ້ຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງມະນຸດຜູຈ້ໍາກັດ ກັບພຣະເຈົ້າຜູຊ້ົງບໍ່ມີຄວາມຈໍາກັດ.  ເວ
ລາພວກເຮົາຖືກໂຈມຕີຈາກຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ  ມັນເປັນທັມມະດາທີເ່ຮົາຈະຖາມພຣະເຈົ້າແລະບອກພຣະອົງວ່າ ພວກເຮົາບໍເ່ຂົາ້ໃຈ. ເພາະ 
ສະນັ້ນ  ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງຈັກເທື່ອທີສ່ິ່ງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຈະສົງສັຍຄວາມຖືກຕ້ອງຫືຼຖາມເຖິງຄວາມສົມບູນຂອງພຣະເຈົ້າ.  
 ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງ ຄໍາຖາມສອງຂໍ້ທີພ່ຣະເຈົາ້ຖາມ ໃນໂຢບບດົ 38.  

· ໂຢບຢູໃ່ສໃນເວລາທີ່ພຣະເຈົາ້ຊົງວາງຮາກຖານຂອງໂລກ? 
· ແມ່ນໃຜ ìຂງັທະເລໄວ້ທາງຫລັງປະຕູ,î  ໝາຍຄວາມວາ່ ແມ່ນໃຜວາງກໍານົດຄື້ນທະເລແລະກະແສນໍາ້ທະເລຂຶ້ນແລະລົງ?  

  
ດ້ວຍຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ ້ ພຣະເຈົ້າຊົງສໍາແດງຄວາມແຕກຕ່າງອັນໃຫ່ຽຫຼວງລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າທີຊ່ົງຢູ່ນອກເວລາແລະມະນຸດທີ່ມີຄວາມ

ຈໍາກັດຢູໃ່ນກດົເກນຂອງເວລາ.   ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈົາ້ເຮັດໃຫ້ສະຕປິັນຍາຂອງມະນຸດເໝືອນກັບວາ່ເປນັຄວາມໂງ.່  ໂຢບເຕັມໃຈ
ຍອມຮັບວ່າທ່ານບໍ່ມີຄວາມຮູ້ພໍ ດ້ວຍການເວົ້າເຖິງສິ່ງທີທ່່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈ,  ສິ່ງທີ ່ìອັສຈັນເກີນî  ກວ່າທີລ່າວຈະເຂົ້າໃຈ.  

    ທ່ານ ຈອສ ມເູລີ ເປັນຜູ້ທີ່ຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກລາວເພາະລາວເຮັດວຽກໃນໂຮງລ້ຽງເດັກກໍາພ້າໃນປະເທດອັງກິດໃນສມັຍສ ັຕວັດທີ 19 
ແລະໄດປ້ະມໍຣະດົກອັນດງີາມໄວ້ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນໃຈໃນພຣະເຈົ້າ.   ຈາກຄໍາກ່າວໃນພິທີສົ່ງສະການພັລຍາຂອງທ່ານທີໄ່ດ້ແຕງ່ງານ
ກັນມາເຖງິ 39 ປ ີທ່ານມູເລກີ່າວວ່າ:  ìຂ້າພະເຈົ້າສແວງຫາການຍອມຈໍານົນຕໍ່ນໍ້າພຣະທັຍອັນບຣໍສິຸດເພ່ືອຖວາຍພຣະກຽດແດພ່ຣະອົງ.   
ຂ້າພະເຈົ້າຈູບມືທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດຮ້ັບຄວາມຍາກລໍາບາກຕລອດມາ.î   ໃນລະຍະທີພ່ວກເຮົາອາດຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈເຕັມປ່ຽມເຖິງເຫດ
ຜົນຂອງຄວາມທຸກທຣໍະມານ, ພວກເຮົາກໍສາມາດຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເຂົ້າໃຈແລະເປັນຫ່ວງພວກເຮົາ.   

 
 
   

3. ໂຢບ 42:4-6: 
4. ພຣະອົງຊງົບອກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຮັບຟັງເວລາພຣະອົງກ່າວແລະ ໃຫ້ພຍາຍາມຕອບຄໍາຖາມຂອງພຣະອົງ  5. ຂະນະນັ້ນ ຂ້ານ້ອຍຮູແ້ຕ່ສິ່
ງທີຄ່ົນອື່ນບອກເທົາ່ນັ້ນ ແຕບ່ັດນີ້ຂາ້ນ້ອຍໄດເ້ຫັນພຣະອົງດ້ວຍຕາຂ້ານ້ອຍເອງ  6. ດັ່ງນັ້ນຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງລະອາຍຕໍ່ສິ່ງທັງປວງທີຂ່້ານ້ອຍ
ໄດກ້່າວ  ແລະປ່ຽນໃຈໄປນັ່ງໃນຝຸ່ນດິນແລະ ຂີເ້ຖົ່າຍ້ອນອຸກໃຈ.    
 
 ໂຢບ ຕໍກ່ານສາຣະພາບໃຫ້ຍາວອອກຊຶ່ງປະກອບກັບການສາໍນຶກຜິດ.  ຄວາມທຸກທໍຣະມານຄວນດຶງພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃກພ້ຣະ
ເຈົ້າກວ່າເກົ່າ ແທນທີຈ່ະຍູ່ຫ່າງໄກຈາກພຣະອົງ.    ໂຢບເສັຍໃຈທີໄ່ດ້ຖາມເຖິງຄວາມດຂີອງພຣະເຈົ້າ   ຫຼັງຈາກພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວຢູໃ່ນ
ບົດ 38-41, ໂຢບກໍເຂັ້ມແຂງດ້ວຍການເຂົາ້ໃຈໃໝ່ໃນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົາ້.     ລາວເຂົາ້ໃຈເຖິງຄວາມຮຸນແຮງໃນຄວາມຜິດ
ຂອງລາວເອງ.   

ໂຢບບໍພ່ຽງແຕປ່ະຕິເສດຄວາມເຊ່ືອອນັອອ່ນແອກ່ຽວກັບພຣະເຈົາ້ທີ່ຜາ່ນມາເທົ່ານັ້ນ  ລາວຍັງກ່າວຄາໍສາຣະພາບກ່ຽວກັບການ
ກະທໍານັ້ນດ້ວຍ.     ຂໍ ້6 ໃຫ້ເຫັນພາບຂອງຄວາມສາຣະພາບຜິດໃນພຣະຄັມພີ ຊຶ່ງມີການປ່ຽນແປງທິດທາງແລະຄວາມຄິດຢ່າງແທຈ້ິງ.  
"ຂີ້ຝຸນ່ດິນແລະຂີ້ເຖົ່າî  ໝາຍເຖິງ ໃນສະພາບທີສ່ະແດງຄວາມຖ່ອມຕົວດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ.    ພວກເຮົາກໍມີຄວາມອຸ່ນໃຈແລະມີແຮງໃນ
ການຮັບຮູ້ວ່າພວກເຮົາບໍ່ຮູໝ້ົດທກຸຢ່າງ  ເມື່ອພວກເຮົາກົ້ມຫົວລົງຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຮູ້ຈັກທຸກຢ່າງ. 

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄໍາຖາມເຣື່ອງພຣະປນັຍາແລະຣດິອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າ? 
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ພວກເຮົາມີພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເຂົ້າໃຈຄວາມເຈັບປວດຂອງເຮົາ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງໄດຮ້ັບປະສົບການຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທຸກຢ່າງທີ່
ພວກເຮົາໄດຮ້ັບ.  ພຣະເຢຊູຄຣິດເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກທີຖ່ືກເພື່ອນທຣໍະຍົດ,  ຄົນໃນຄອບຄົວເຂົາ້ໃຈຜິດ, ສັດຕຣກູ່າວຫາເຣ່ືອງຜດິໆໃສ,່ 
ແລະຊົງຮ້ ູສຶກວ່າຖືກປະຖິ້ມຈາກພຣະບິດາແຫ່ງສວັນອີກ.    ດ້ວຍເຫດນີ້ພວກເຮົາຈິ່ງສາມາດໂອ້ລົມກັບພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈໃນ 
ເວລາມີຄວາມລໍາບາກ  ເພາະວາ່ພຣະອົງຊງົເຫັນໃຈໃນສະພາບຂອງເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ.  ìເພາະວາ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດມ້ີມະຫາປະໂຣຫິດທີ່ບໍ່
ສາມາດຈະເຫັນໃຈໃນຄວາມອ່ອນແອຂອງພວກເຮົາ  ແຕມີ່ມະຫາປະໂຣຫິດຜູນ້ຶ່ງທີ່ຊົງຖກືທົດລອງເໝອືນຢ່າງໃນເຮົາທກຸປະການ  ເຖິງ
ປານນັນ້ພຣະອົງກໍຍັງບໍ່ມີບາບ.   ເຫດສັນນັ້ນໃຫ້ເຮົາທັງຫຼາຍມີໃຈກ້າເຂົ້າໄປເຖິງພຣະທີ່ນັ່ງແຫ່ງພຣະຄຸນ  ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບພຣະ
ເມດຕາ  ແລະພົບພຣະຄຸນທີຈ່ະຊອ່ຍເຮົາໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການî  (ຮຣ 4:15-16).   
          ເຣື່ອງຂອງໂຢບສລຸບລົງໃນເວລາທ່ານສາຣະພາບຄວາມຜິດແລະໄດຮ້ັບຄວາມເຂົາ້ໃຈແນວໃໝກ່່ຽວກັບຣິດອໍານາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະຄວາມດຂີອງພຣະເຈົ້າ.    ຄວາມທຸກລໍາບາກສາມາດເປນັແຮງໜູນໃຈແລະຄວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຮົາເດນີເລິກເຂົ້າໄປຫາອອ້ມແຂນ
ອັນເຂັ້ມແຂງແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະບດິາຜູຊ້ງົຮກັພວກເຮົາພຽງພໍ   ຈົນລງົທຶນພຣະຣາຊທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະ 
ອົງເພ່ືອມາຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນໄຖຄ່ວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ.   

 
 

 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
 ຈ່ົງຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມທຸກລໍາບາກດ້ວຍອາວຸດຊ່ຶງແມ່ນຄວາມຮັກແລະການຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ìຈົງ່ປະຄວາມ
ກະວົນກະວາຍຂອງພວກທ່ານໄວ້ກັບພຣະອົງ   ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຫ່ວງໃຍພວກທ່ານຢູ່î  (1 ປຕ 5:7).    ສາມໃນຈໍານວນ
ຫຼາຍວທີິທ່ີຈະຕ່ໍສູ້ມີດ່ັງນ້ີ: 

· ປະຕເິສດຄວາມສິນ້ຫວງັ.  ຈະໂສກເສົາ້ກບໍໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕກ່ໍບໍໝ່າຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຕອ້ງໝົດຫວັງ. ຈົ່ງວາງໃຈໃນຄວາມຮັກ
ແລະຄວາມດຂີອງພຣະເຈົ້າ. 

· ປາກດົຕວົຢູທ່ີນ່ັນ້.   ໃນສະພາບຂອງຄວາມທຸກທຣໍະມານທ່ານບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງເວົ້າຫຍັງ ແຕກ່ານປາກດົຂອງທ່ານຢູທ່ີ່ນັ້ນກັບຜູ້ 
ທີປ່ະສົບກັບບັນຫາກເໍປັນການໜູນໃຈແກຜູ່້ທີໄ່ດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍຣະມານ. 

· ໃຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫຼອື.   ຈົ່ງຕິດຕໍຫ່າເພື່ອນຄົນນຶ່ງຫຼືສອງຄົນເພື່ອຊ່ວຍເຫືຼອຄອບຄົວທີ່ໄດຮ້ັບຄວາມທຸກລາໍບາກຍອ້ນການເຈັບ
ປ່ວຍ, ນອນໂຮງໝໍ, ຫຼມີືການຕາຍເກີດຂຶນ້ມາ.    ຈົ່ງຂຽນລາຍການຂອງຄວາມຕ້ອງການທີຈ່າໍເປນັ ແລະຊອກຫາອາສາສມກັ
ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກຄ່ວາມຕ້ອງການເຫ່ົຼານີ້ໃນລະຍະຍາວເທົ່າທີຈ່ະເຮັດໄດ້.   

 
ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກທ່ານແລະຈະຢູກ່ັບທ່ານໃນຍາມທຸກລໍາບາກ. 

 

 
 

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  BPS 
 

ເຮົາສາມາດສະແດງຄວາມເຊ່ືອຖ້າມກາງຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງເຮົາໄດແ້ນວໃດ? 
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