
1 
 

 

ຍຸຉຮຽຌໂຮຄຮຽຌວັຌຕທທິຉ 

ຣິຆຒັຆ 2014 (Christmas Lesson2014) 

 

 ກທຌກຖຊຽຒເຐືົຕວັຌຣິຆຒັຆ 

 

ູຉຆໍທັຌຂຕຄຍຸຉຮຽຌ:   ຣິຆຒັຆທີົຒທທກກທຌັຉຊຽຒຂຕຄຐຣຖເຼຸທຖຎົຽຌງີວິຉຂຕຄທົທຌ  

 

ຐຣຖັຒຐີຊຕຍຆຌຕຄຊໍົງີວິຉ: 

ໃຌງົວຄເວລທຌຼີຂຕຄທູກຎີຐວກເຮຸທທູກຸຌຆົວຌດລທຈແລຼວຊົທຄກໍຐທກັຌກຖຊຽຒເຐືົຕວັຌຣິຆຒັຆ 

► ເຮຸທໄຉຼວທຄແຏຌກທຌໄວຼວົທເຮຸທງິໄຎຐຸຍຐໍຼກັຍຕຍຸວຓົ຺ໃຆແຉົ? ດລືຒີໃຏແຉົທີົຖຒທຓຼຽຒຓທຒເຮຸທ? 

► ເຮຸທໃງຼເວລທດລທຈໃຌກທຌວທຄແຏຌລົວຄດຌຼທ (ຼທດທກຒີ vacation)ເຮຸທກໍຖຐທກັຌຂໍລທຐັກຄທຌ 

► ເຮຸທໄຉຼຐທກັຌງຼືຂຕຄຂວັຌໄວຼລົວຄໜຼທດ ືວທຄແຏຌວົທເຮຸທຖງຼືດຈັຄແຌົ? 

          

       ແຏຌກທຌຍທຄຓົທຄຆທຒທຉຎົຽຌແຎຄໄຉຼທັຌທີທັຌໃຉ.  

ລທຄເທືົຕເກີຉຐຖຈູເຂຸຼທດລືຼຽວຍິຌເຮຸທງຼທກໍຆທຒທຉເຮັຉໃດຼເຮຸທຍົໍໄຉຼຐຸຍຐໍຼຍູກຸຌທີົເຮຸທດວັຄຓທກຖໄຉຼຐຸຍ.  

ດທກເກີຉກທຌຎົຽຌແຎຄໃຌເຣົືຕຄວຽກຄທຌກໍຆທຒທຉຖເຮັຉໃດຼແຏຌໃຌກທຌງຼືຂຕຄຂວັຌຌຼັຌືກຎົຽຌແຎຄໄຎຌໍທ.   

ແລຖຆໍທລັຍຍທຄຸຌຐໍເິຄຣຖຉ຺ກທຌຌຼີ ກໍເຮັຉໃດຼິຉຮຕຉິຉເິຄຍູກຸຌທີົເຮຸທຮັກທີົລົວຄລັຍໄຎແລຼວ 

ແລຖເຮັຉໃດຼກທຌຆລຕຄໃຌວັຌຣິຆຒັຆຌຼັຌລຸຉວທຒຆໍທັຌລຸຄ. 

       ຂຼທຐຖເຼຸທດວຄັວທົກທຌກຖຊຽຒເຐົືຕວຌັຣິຆຒຆັໃຌຎີຌຼີຖເຎັຌຎີທົີຉີຆ ທລັຍຐວກທົທຌ 

ຂຌຖທີົຐວກເຮຸທທູກຸຌກໍທລັຄຆເລີຒຆລຕຄເທຆກທຌຌຼີຂໍໃດຼເຮຸທຸຉໍທຆົິຄຌີຼໄວຼ   ືແທຼິຄແລຼວວັຌຣິຆຒັຆ

ແຒົຌກົຽວກັຍກທຌຎົຽຌແຏຌກທຌ ໃຌດຸວໃເຮຸທດລທຈກວົທ.   ັຌເຮຸທຒທຆຶກຆທເຍົິຄງີວິຉຂຕຄໂຓເງຍແລຼວ  

ເຮຸທກໍຖເດັຌໄຉຼວົທລທວຒີງີວິຉທີົຒີກທຌຎົຽຌແຎຄດລທຈໂຉຈແຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖເຼຸທ  

ງົຶຄເຎັຌແຏຌກທຌທີົຖຌໍທຕຸຄຐຣຖເຓງ຺ຒທເຐືົຕເຮຸທທູກຸຌ ແລຖແຏຌ ກທຌຂຕຄຐຣຖເຼຸທຖຌໍທຒທຌຼັຌ 

ກໍໍທເຎັຌຊົໍກທຌຎົຽຌແຎຄໃຌງີວິຉຂຕຄເຮຸທ. 

      

ຐຣຖັຒຐີກົທວວົທແຌວໃຉ?  ຒັຉທທຈ 1:18-25 ( ເຍົິຄຊທຒດຸວຂຼໍ 1, 2 ແລຖ 3 ) 

 

ກທຌຆຶກຆທຐຣຖັຒຐີ 

1. ຒັຉທທຈ:1-18-19: 

18.ເຣົືຕຄຐຣຖກໍທເຌີຉຂຕຄຐຣຖເຓງ຺ຣິຉເຎັຌຉົັຄຌີ:ຼ  ືຌທຄຒທຣີຕທຏຼ຺ເຎັຌຒທຌຉທຂຕຄຐຣຖເຓງ຺ຌຼັຌ ໄຉຼເຎັຌົ຺ໝັຼຌ

ກັຍໂຓເງຍແລຼວ ກົຕຌເວລທເຂຸທໄຉຼເຎັຌົ຺ຏຸວເຒັຽກັຌກໍຎທກຸຉວົທ ຌທຄຒີທຼຕຄແລຼວຉຼວຈຣິຉເຉຉຐຣຖວິຌຈທຌຍໍຣິຆູຉ 

19.ຝົທຈໂຓເງຍຏຼ຺ເຎັຌົ຺ໝັຼຌຂຕຄຌທຄເຎັຌຸຌຒີຆິຌທັຒ ແຊົຎທຌຌຼັຌທົທຌຍົໍຓທກໃດຼເຣົືຕຄຌີຼເຎັຌທີົຕັຍຕທຈຂທຈດຌຼທ

ແກົຌທຄ ົຶຄຊັຉຆິຌໃວົທຖຕຌໝັຼຌເຆັຽຓົທຄລັຍ 

 

 

ທົທຌເີຈໄຉຼຎຖຆຸຍກັຍແຏຌກທຌຎົຽຌແຎຄທີົຎລທຉໃທົທຌເຒືົຕໃຉ? 
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          ໂຓເງັຍກໍືກັຌກັຍຏຼ຺ງທຈທຸົວໄຎທີົກໍທລັຄຖແຊົຄຄທຌ ໄຉຼວທຉຐທຍຂຕຄຕຖຌທຸຉທີົຖ

ຒີວທຒຆູກໃຌງີວິຉົ຺ກັຍຐັລຈທຂຕຄລທວ ຒີງີວິຉທີົຉີຓົ຺ກັຍລ຺ກເຊຼຸທໃຌຕຖຌທຸຉຂຕຄຐວກເຂຸທ.  

ແຊົແລຼວຌທຄຒທຣີຕທົ຺ດຒັຼຌຂຕຄລທວກໍຒີທຼຕຄ ຌຼີືຍັຌດທ 

ເຐທຖໂຓເງຍແລຖຌທຄຒທຣີຕທຈັຄຍໍົໄຉຼຒີວທຒຆັຒຐັຌຂຕຄຐວກເຂຸທໃຌທຌຖຏຸວເຒັຽເທືົຕ ຉົັຄຌັຼຌໂຓເງຍຮ຺ຼຉີວົທ 

ລທວຍົໍແຒົຌຐໍົຂຕຄເຉັກຌຼຕຈທີົຓົ຺ໃຌທຼຕຄຌັຼຌ. 

         ຒທຣີຕທໄຉຼ “ດຒັຼຌດຒທຈ” ກັຌກັຍໂຓເງັຍ ງົຶຄດຒທຈວທຒວົທຌທຄຒທຣີຕທຒີຂໍຼຏ຺ກຒັຉຊທຒກຸຉດຒທຈ 

ດລືໃຌທຌຖ຺ົດຒັຼຌຂຕຄໂຓເງັຍ.  ຸຌຓິວໃຌເວລທຌຼັຌ 

ົ຺ຍົທວຆທວຖຎຖຊິຈທຌໃດຼທ ໍດຒັຼຌຆັຌຈທຊົໍກັຌແລຖກັຌໃຌເຣົືຕຄງີວິຉົ຺ໃຌຊຕຌທີົເຂຸທດຒັຼຌກັຌ.  

ແລຖຒີແຊົກທຌຓົທຮຼທຄກັຌເທຸົທຌຼັຌທີົຖດຒຸຉຐັຌທຖຌຼີໄຉຼ   ໃຌຎຖເຐຌີຸຌຓິວຆຒັຈຌຼັຌ  

ເຂຸທຖໃງຼເວລທຌົຶຄຎີໃຌກທຌດຒັຼຌດຒທຈກັຌ ດລັຄທກຌຼັຌເຼຸທຍົທວແລຖເຼຸທຆທວຖຒທຓົ຺ຌໍທກັຌ  ແລຼວຆຖທ 

ຌຖຐທຍງີວິຉຆຸຒຣຸຉົຶຄຖຆຸຒຍ຺ຌໄຉຼ. 

         ຍັຌຈັຉໃຌຐຣຖັຒຐເີຉີຒຍຕກວທົໂຓເງັຍຒຆິີຉໃດຒຼທຣີຕທືກແກວຄົດຌີໃຆົໃດຊຼທຈໄຉຼ 

ຆໍທລັຍວທຒຍໍົຆັຉງົືແລຖຌຕກໃຓົທຄໂົຄແຼຄຂຕຄຌທຄ. (ໃດຼເຍົິຄ 2 ຐຣຖຍັຌຈັຉ 22:13-29)  

ແລຖເຎັຌທີົຈິຌຉີຓົ຺ໃຌຂຼໍ 19 ໄຉຼເຮັຉໃດຼເຮຸທຮ຺ຼວົທໂຓເງັຍເຎັຌຸຌຒີວທຒເຒຉຊທແລຖຒີິຉໃຆິລທັຒ 

ງົຶຄລທວຍົໍໄຉຼເຮັຉຊທຒວິທີກທຌທີົຮູຌແຮຄ.  ແຌົຌຕຌໂຓເງັຍຮ຺ຼຆຶກຏິຉດວັຄກັຍເຣົືຕຄທີົເກີຉຂຼຶຌ 

ແຊົລທວກໍເລືຕກທີົຖຍໍົເຎີຉເຏີຈເຣົືຕຄຂຕຄຒທຣີຕທຊົໍຆທທທຣຖຌຖ.  

ກທຌຊັຉຆິຌໃຂຕຄລທວທີົຖຕຌດຒັຼຌຓົທຄລັຍ ກໍເຐືົຕຖຸຍວທຒຆັຒຐັຌຂຕຄລທວກັຍຌທຄຒທຣີຕທ

ເຎັຌກທຌກຖທໍທທີົຆຖແຉຄວທຒເຒຉຊທທີົຒທທກໃຆົວຌເລິກຂຕຄໂຓເງັຍເຕຄ.    ເິຄຓົທຄໃຉກໍຊທຒ 

ລທວຊຼຕຄໄຉຼຮັຍວທຒເັຍຎວຉຓົທຄດຌັກທກກທຌທໍຣຖຈຸຉຕັຌໂົຄແຼຄຌີຼ. 

         ືກັຌກັຍໂຓເງັຍ ເຆຼັຌທທຄທົີເຮທຸຉ ທເຌີຌໃຌຐຣຖຎຖຆຸຄຂຕຄຐຣຖເຼຸທຌຼັຌ ເຮທຸຖຐຍຸຐໍກັຼຍເຆຼັຌທທຄທົີຸຉລຼຽວ 

ແລຖເຊັຒໄຎຉຼວຈວທຒຈທກລໍທຍທກ.    

ຍທຄເທືົຕທົທຌຕທຉຊິຉຓົ຺ກັຍຆຖທຌຖກທຌຈທກລໍທຍທກທີົຍົໍທັຒຒຖຉທດລືກືຌຍົໍໄຉຼທຈຍົໍຕຕກຓົ຺ໃຌຂຌຖຌີຼ.   

ລທຄເທືົຕທົທຌຕທຉຮ຺ຼຆຶກຆຸຄຆັຈວົທຐຣຖເຼຸທໄຎຓົ຺ໃຆເຉກັຍເດຉກທຌທີົທົທຌກໍທລັຄຎຖເງີຌຓົ຺ຌຼີ 

ຐຣຖຕຸຄຍໍົເີຈຎລທຉໃດລືຍົໍຮັຍຮ຺ຼຍໍ, ໃຌວທຒເຎັຌິຄແລຼວຐຣຖຕຸຄງຸຄເຎັຌຏຼ຺ກຖ

ຊຽຒແລຖງຸຄເຎັຌຏຼ຺ຌໍທຐທທູກເດຉກທຌທີົເກີຉຂຼຶຌໃຌງີວິຉຂຕຄທົທຌເຐືົຕຖຌໍທເຕຸທຆຖຄົທຣທຆີ

ຕັຌຈົິຄໃດຈົຒທຆົ຺ຐຣຖຕຸຄ    ແລຖເດັຌຐທຍແຏຌກທຌຎຖຸຌຐັຈຂຕຄຐຣຖເຼຸທໃຌງີວິຉທົທຌ  

ເຒືົຕຐວກເຮຸທທູກຸຌເລືຕກທີົຖຊິຉຊທຒແຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖເຼຸທແລຼວ. ແຊົຓົທຄໃຉກໍຉີ 

ຐວກເຮຸທທູກຸຌຖຊຼຕຄຎັຍຎູຄແກຼໄຂແຏຌກທຌຂຕຄຐວກເຮຸທໃດຼເໝທຖຆຸຒຌໍທຐຼຕຒ.   

ຌຼັຌືຆົິຄທີົໂຓເງັຍຼຸຌຐຸຍຓົທຄໄວທກເດຉກທຌທີົເກີຉຂຼືຌ. 

 

 

2. ຒັຉທທຈ 1:20-23: 

20.ແຊົເຒືົຕໂຓເງຍຈັຄຶຉໃຌເຣືົຕຄຌຼີຓົ຺ ກໍຒີເທວຖຉທຊຸຌຌົຶຄຂຕຄຐຣຖຏຼ຺ເຎັຌເຸຼທຒທຎທກຸຉແກົໂຓເງຍໃຌວທຒຝັຌວົທ , “ໂຓເງຍ

ຍູຉຉທວິຉເຕີຈ, ຓົທງ຺ົຓຼທຌທີົຖຮັຍຌທຄຒທຣີຕທຒທເຎັຌເຒັຽຂຕຄເຸຼທ ເຐທຖວົທຏຼ຺ງຶົຄຎຖຊິຆຸຌທິໃຌທຼຕຄຂຕຄຌທຄກໍເຎັຌໂຉຈເຉຉ   

ຐຣຖວິຌຈທຌຍໍຣິຆູຉ 21.ຌທຄຖຎຖຆ຺ຉຍູຉ ແລຼວເຸຼທຸົຄວທຈຌທຒທົທຌວົທ ເຓງ຺ ເຐທຖວົທທົທຌຏຼ຺ຌຼີແດລຖ , ຖເຎັຌຏຼ຺ໂຏຉໄຐົ

ຐຸຌຂຕຄຊຸຌໃດຼລຕຉຐຸຼຌທກວທຒຏິຉຍທຍຂຕຄເຂຸທ ” 22.ກທຌທັຄຎວຄຌຼີເກີຉຂຼຶຌເຐືົຕຖໃດຼຆໍທເຣັຉ ຊທຒທີົຐຣຖຏຼ຺ເຎັຌເຸຼທໄຉຼ

ໂຉຈຎຸກຊິແລຼວທົທຌຊຕຍຆຌຕຄຓົທຄໃຉເວລທຒີຸຌເຮັຉໃດຼທົທຌຏິຉດວັຄແລຖດຒຸຉວທຒຆັຉທທ? 
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ງຸຄກົທວໄວຼຉຼວຈຏຼ຺ຎຖກທຉຐຣຖທັຒວົທ,  23.“ເຍົິຄແຒ, ຈິຄຐຸຒຒຖທຣີຌຼັຌຖຒີທຼຕຄແລຖຎຖຆ຺ຉຍູຉຸຌຌົຶຄ ແລຖເຂຸທຖເຕຼີຌຍູຉ

ຌຼັຌວົທ ເຕຒທຌ຺ເຕຌ” ( ແຎວົທ “ຐຣຖເຸຼທງຸຄຆຖິຉຓົ຺ກັຍເຮຸທທັຄດລທຈ”) 

       ຂຖຌຖທົີໂຓເງຍກ ທລັຄຶຉທຸຍທວຌກັຍເດຉກທຌທົີເກີຉຂຼຶຌໃຌງີວຉິຂຕຄລທວ ໃຌທັຌໃຉຌຼັຌກໍຒີເທວຖຉທຊຸຌຌົຶຄ

ຂຕຄຐຣຖຏຼ຺ເຎັຌເຼຸທຒທຎທກຸຉແກົໂຓເງຍໃຌວທຒຝັຌ.  ຒທເິຄູຉຌຼີ 

ໂຓເງຍຒີຐຽຄໍທຕຖທິຍທຈທກຒທຣີຕທແລຖວທຒເດັຌທກ

ວທຒເຎັຌຒຖຌູຉຂຕຄລທວເທຸົທຌຼັຌເຐືົຕຖຎຖເຒີຌເຍິົຄເດຉກທຌທີົເກີຉຂຼຶຌ.  ລທວຊຼຕຄກທຌໄຉຼຈິຌຆຽຄທກຐຣຖເຼຸທ 

ລທວຊຼຕຄກທຌໍທເດັຌທົີຒທທກຐຣຖເຼຸທ. 

       ແຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖເຼຸທເຊັຒໄຎຉຼວຈກທຌຆົຽຄຐຈັຆ຺ຄ   ແຊົກໍເຊັຒໄຎຉຼວຈວທຒິຄທົີຆັກຆິຉຂຕຄຐຣຖຕຸຄເງົັຌ 

ຉຽວກັຌ.   “ເຐທຖວົທຏຼ຺ງົຶຄຎຖຊິຆຸຌທິໃຌທຼຕຄຂຕຄຌທຄກໍເຎັຌໂຉຈຣິຉເຉຉຂຕຄຐຣຖວິຌຈທຌຍໍຣິຆູຉ”(ຂຼໍທີ 20) ຌຼີເຎັຌ 

ເດຉກທຌທີົເກີຉຂຼຶຌທີົຆົຸຄຏຸຌຊົໍກທຌຎົຽຌແຎຄໃຌງີວິຉໂຓເງັຍດລທຈ. ເດຉກທຌກົຕຌດຌຼທຌຼີເຍົິຄືວົທເຎັຌວທຒດທຈ 

ຈຖຌຖ ແທຼິຄແລຼວເຎັຌຆົິຄທີົຒທທກຐຣຖເຼຸທ.   ໂຓເງັຍໄຉຼືກຆຕຌໃຌດລັກໍທຆຕຌຂຕຄກທຌກໍທເຌີຉຂຕຄຈິຄຐຸຒ 

ຒຖທຣີງົຶຄໄຉຼທໍທຌວທຈໄວຼລົວຄດຌຼທໂຉຈຏຼ຺ຎຖກທຉຐຣຖທັຒເຕງທຓທ 7:14.  ດລັກໍທຆຕຌຕັຌຌຼີ

ໄຉຼເງົືຕຒໂຈຄກັຌກັຍດລັກໍທຆຕຌຂຕຄວທຒລຕຉຐຸຼຌ.   ຉົັຄຌັຼຌ 

ັຌຼທດທກຐຣຖເຓງ຺ຍັຄເກີຉືກັຌກັຍເຉັກຌຼຕຈທຸົວໄຎ ຐຣຖຕຸຄຖເຎັຌຐຣຖເຼຸທຍົໍໄຉຼ. 

       ຒຖຌູຉເຮທຸທູກຸຌທົີຒງີີວຉິຓົ຺ໃຌທູກຒືຌຼີຼແຒຌົຆືຍເງຼືຕຆທຈຒທທກຕທຉທຒ. 

ລັກຆຖຌຖຌິຆັຈຂຕຄຒຖຌູຉເຮຸທທູກຸຌເຎັຌຒໍຣຖຉຸກທີົໄຉຼຮັຍຒທທກຍັຌຐຖຍູຣູຉຂຕຄເຮຸທ 

ລວຒທັຄຒໍຣຖຉຸກຂຕຄທັຒຒຖງທຉຍທຍຌໍທຐຼຕຒ. (ເຍົິຄໂຣຒ.5:12, 1 ໂກຣິຌໂທ 15:21-22). ຆໍທລັຍຕຸຄຐຣຖເຓງ຺ 

ເິຄແຒົຌຐຣຖຕຸຄຖຆືຍເງຼືຕຆທຈຂຕຄຕທຉທຒແຊົວທຒຍທຍໄຉຼືກຂັຉຂວທຄໄວຼໂຉຈຣິຉເຉຉຂຕຄຐຣຖເຼຸທ. 

ຕຸຄຐຣຖເຓງ຺ງຸຄເຎັຌຒຖຌູຉໂຉຈຏົທຌທທຄຒທຣີຕທ 

ແຊົຐຣຖວິຌຈທຌຂຕຄຐຣຖເຼຸທງຸຄຆຖິຉຓົ຺ກັຍຌທຄຒທຣີຕທຊຕຌຌທຄໃດຼກໍທເຌີຉຐຣຖເຓງ຺. 

ຉົັຄຌັຼຌຕຸຄຐຣຖຏຼ຺ເຎັຌເຼຸທແຒົຌແດລົຄທີົຒທຂຕຄວທຒຍໍຣິຆູຉແລຖຆິຌທັຒທີົຂທວຆຖຕທຉຂຕຄຐຣຖເຓງ຺.   

ຐຣຖເຼຸທໄຉຼຎຖທທຌລັກຆຖຌຖວທຒເຎັຌຐຣຖເຼຸທ 

ໃດຼແກົຐຣຖເຓງ຺ເຐືົຕຐຣຖເຼຸທຖຎຸກຎຼຕຄຍໍົໃດຼທັຒຒຖງທຉຍທຍຏົທຌໄຎດທຐຣຖຕຸຄ.    

ເດຒືຕຌກັຍເທວຖຉທັຍຣີເຕຌໄຉຼຍຕກຌທຄຒທຣິຕທວົທ , “ຐຣຖວິຌຈທຌຍໍຣິຆູຉຖຆຖເຉັຉລຸຄຒທເິຄເຼຸທ ແລຖຣິຉ

ເຉຉຂຕຄຏ຺ຼຆ຺ຄຆູຉຖຎຸກູຒເຼຸທໄວຼ ເດຉຆັຌຌຼີຍູຉທີົຖເກີຉຒທຌຼັຌຖໄຉຼເຕຼີຌວົທຍໍຣິຆູຉ ືຐຣຖຍູຉຂຕຄຐຣຖເຼຸທ 

(ເຍົິຄລ຺ກທ 1:35) 

       ເຎັຌດຈັຄຐຣຖເຼຸທົຶຄເຮຉັຄທຌໃຌລັກຆຖຌຖຌຼີ? 

ຐຣຖຕຸຄງຸຄຮັກຐວກເຮຸທດລທຈແລຖຊຼຕຄກທຌທີົຖຕວຈຐຕຌໃດຼງີວິຉຂຕຄຐວກເຮຸທຒີວທຒຕູຉຸຒຆຸຒຍ຺ຌ.  

ໃຌວັຌຣິຆຒັຆຐວກເຮຸທຐທກັຌຸຉົໍໃຆົແຊົເຣົືຕຄຂຕຄຂວັຌ ແຊົແຏຌ 

ກທຌຂຕຄຐຣຖເຼຸທຆໍທລັຍລຖຉ຺ກທຌຣິຆຒັຆຌຼີື:  ຐຣຖຕຸຄຓທກຖຎຖທທຌຂຕຄຂວັຌທົີຈົິຄໃດຈົທີົຆູຉ 

ຌຼັຌືຐຣຖຕຸຄເຕຄ.  ແຒົຌແຊົຐຣຖຌທຒທີົເທວຖຉທໄຉຼຍຕກກັຍໂຓເງັຍ

ກໍໄຉຼຆຖທຼຕຌໃດຼເດັຌເິຄວທຒຉີຂຕຄຐຣຖຕຸຄໃຌກທຌຌໍທວທຒຕູຉຸຒຆຸຒຍ຺ຌຒທໃດຼເຮຸທ. 

► ຐຣຖເຓງ຺. ເທວຖຉທໄຉຼຍຕກກັຍໂຓເງັຍໃດຼລທວຊຼັຄງົືຍູຉຌຼີວົທເຓງ຺ ເຐທຖວົທທົທຌຏຼ຺ຌຼີແດລຖ, ຖເຎັຌຏຼ຺ໂຏຉໄຐ ົ

                    ຐຸຌຂຕຄຊຸຌໃດຼລຕຉຐຸຼຌທກວທຒຏິຉຍທຍຂຕຄເຂຸທ”(ຂຼໍທີ 21). ເຓງ຺ຒທທກຐທຆທເຮັຍເຣີທີົຒີງົືວົທ 

                    ໂຓງ຺ວທ, ຒີວທຒດຒທຈວົທ “ຐຣຖເຓໂຮວທືວທຒລຕຉຐຸຼຌ” 

► ເຕຒທຌ຺ເຕຌ.   ຒີວທຒດຒທຈວົທຐຣຖເຼຸທງຸຄຆຖິຉຓົ຺ກັຍຐວກເຮຸທ.   ຉົັຄຌັຼຌເຕຒທຌ຺ເຕຌຐິຆ຺ຉວົທຐຣຖເຓງ຺ງຸຄ 
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                    ເຎັຌຐຣຖເຼຸທ.   ດລທຈໄຎກວົທຌຼັຌຕີກ ໍທວົທເຕຒທຌ຺ເຕຌໄຉຼງຼີໃດຼເດັຌວົທຕຸຄຐຣຖເຓງ຺ຣິຉຒີຆົວຌ 

                    ກົຽວຂຼຕຄ  ເຎັຌຐຣຖເຼຸທທົີຐວຸຐັຌກັຍຐວກເຮທຸໃຌທທຄຆົວຌຊຸວ  ືຐຣຖຕຸຄງຸຄເດັຌຐວກເຮທຸ ໄຉຼຈິຌ 

                    ຐວກເຮທຸແລຖງຸຄຆຖິຉຓົ຺ກັຍເຮທຸ. 

 

 

3. ຒັຉທທຈ 1:24-25: 

24. ເຒືົຕໂຓເງຍຊົືຌຂຼຶຌກໍເຮັຉຊທຒໍທທີົເທວຖຉທຂຕຄຐຣຖຏຼ຺ເຎັຌເຸຼທຆົັຄຌຼັຌ ືຮັຍເຕຸທຌທຄຒທຣີຕທຒທເຎັຌຐັຣຈທຂຕຄຊຸຌ  

25. ແຊົຍົໍໄຉຼຆຸຒຆົ຺ຓົ຺ກັຍຌທຄຸຌຎຖຆ຺ຉຍູຉງທຈແລຼວ ແລຖໂຓເງຍໄຉຼເຕຼີຌງືົຍູຉຌຼັຌວົທ ເຓງ຺  

         ຐີຌຼົຕຄໄຉຼິຉເດັຌຐທຍຍົໍວທົວທຒຆູກແລຖວທຒຎລທຉໃເວລທຌຼີໄຉຼເຊັຒລຼຸຌຓົ຺ໃຌງີວຉິຂຕຄໂຓເງັຍ?  ຒັຌ 

ຍົໍຐຽຄແຊົເຮັຉໃດຼລທວໄຉຼຮັຍວທຒໄວຼເຌຼືຕເງົືຕໃຌໍທຒທຣີຕທກັຍືຌຒທເທຸົທຌຼັຌ 

ວທຒເວຸຼທຊົທຄຂຕຄຒທຣີຕທກໍໄຉຼືກຐິຆ຺ຉແລຖເດັຌຉີເດັຌຄທຒໄຎຌໍທຐຼຕຒ.  

ຍົໍຐຽຄແຊົໂຓເງັຍຖໃຉຼຑືຼຌຑ຺ວທຒເງົືຕດຒັຼຌແລຖວທຒຆັຒຐັຌຂຕຄລທວກັຍຒທຣິຕທເທຸົທ

ຌຼັຌແຊົເທວຖຉທຈັຄໄຉຼຎຖກທຉວົທ 

ຐວກເຂຸທເຎັຌຆົວຌຌົຶຄໃຌແຏຌກທຌທີົຈົິຄໃດຈົຂຕຄຐຣຖເຼຸທຆໍທລັຍຒວຌຒຖຌູຉງທຉ! 

ຌຼັຌຍໍໄຉຼດຒທຈວທຒວົທງີວິຉຂຕຄໂຓເງັຍຖຎທຆທກຍັຌດທ ດລືລທວຖຍໍົຒີວທຒຓຼທຌກຸວຕີກ. (ໃດຼເຍົິຄ ຒັຉທທຈ 

2:13-15,19-23) ແຊົວົທຉຽວຌຼີລທວຮ຺ຼຉີວົທກິກທຌແລຖແຏຌຄທຌຊົທຄຂຕຄຐຣຖເຼຸທ ກໍທລັຄທໍທຄທຌຓົ຺ໃຌຂຌຖຌີຼ. 

ເິຄຓົທຄໃຉກໍຉີ ໂຓເງັຍຈັຄໍທເຎັຌຊຼຕຄຉໍທເຌີຌຊທຒແຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖເຼຸທ. 

       ຼທດທກວທົໂຓເງັຍຈັຄຊິຉຓົ຺ກັຍເດຉແລຖຏຸຌວທຒເຎັຌຒຖຌູຉຂຕຄລທວ 

ໂຓເງັຍຍົໍຒີທທຄທີົຖຮັຍເຕຸທຒທຣີຕທຒທເຎັຌຐັລຈທຂຕຄລທວໄຉຼ. ັຌເວຸຼທທທຄຉຼທຌວັຉທຖຌຖທັຒຎຖເຐຌີແລຼວ 

ດທກໂຓເງັຍຈົທຄດຌີຕຕກທກງີວິຉຂຕຄຒທຣີຕທແລຖກໍຓົທຂທຉກັຍຌທຄເລີຈກໍຕທຉຖເຎັຌຆົິຄທີົືກຊຼຕຄແລຖເດຒທ

ຖຆຸຒຆໍທລັຍໂຓເງັຍ ແຊົລທວກໍຖຓ຺ົຌຕກ ຐຣຖຎຖຆຸຄແລຖຌໍຼທຐຣຖທັຈທີົຒທທກຐຣຖເຼຸທ. 

ແຏຌກທຌຕັຌຌຼີຍົໍແຒົຌຆົິຄທີົໂຓເງັຍໄຉຼວທຉຐທຍໄວຼລົວຄດຌຼທ ແຊົລທວ

ໄຉຼໄວຼວທຄໃໃຌຐຣຖເຼຸທແລຖເງົືຕຑັຄຐຣຖຕຸຄ.(ຂຼໍທີ 24)  ເຒືົຕໂຓເງຍຊົືຌຂຼຶຌກໍເຮັຉຊທຒໍທທີົເທວຖຉທຂຕຄ 

ຐຣຖຏຼ຺ເຎັຌເຼຸທຆົັຄຌັຼຌ.  ເທວຖຉທໄຉຼເຎີຉເຏີຈໃດຼໂຓເງັຍທູກຓົທຄທີົລທວໍທເຎັຌຊຼຕຄຮ຺ຼໃຌຂຖຌຖຌຼັຌທໍົຌຼັຌ. 

► ໂຓເງັຍຍົໍຮ຺ຼກົຽວກັຍວທຒຈທກລ ທຍທກໃຌກທຌເຉີຌທທຄໄຎເຒືຕຄເຍັຉເລເຮັຒກັຍຐັລຈທຂຕຄລທວທີົືຐທ. 

► ໂຓເງັຍຍົໍຮ຺ຼວົທງີວິຉຍູຉຌຼຕຈຂຕຄລທວຖືກຎຕຄຮຼທຈທກກຖຆັຉເຮໂຣຉ ແລຖລທວຊຼຕຄຐທຕຍຸວຂຕຄລທວ 

     ດຌີໄຎຎຖເທຉຕີຓິຍເຐືົຕວທຒຎຕຉຐັຈ. 

► ໂຓເງັຍຍົໍຮ຺ຼວົທຖຒີຸຌເວຸຼທຐືຼຌຌິຌທທ ດລືຎຖຊິຍັຉຊົໍຐັລຈທແລຖຍູຉຌຼຕຈຂຕຄລທວໃຌຐທຈຐທກດຌຼທແຌວໃຉ? 

 

       ໂຓເງັຍຍົໍໄຉຼເດັຌຐທຍທົີເຊັຒແລຖຆຸຒຍ຺ຌເທົືຕ ແຊົລທວກໍໄຉຼເຮຉັໃຌຆົິຄທົີລທວຮ຺ຼ.   

ກທຌຊິຉຊທຒໃຌແຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖເຼຸທຌຼັຌຒີກທຌຎຖຸຌຐັຈເຎັຌຐທກຆົວຌຎຖກຕຍ 

ງົຶຄຕທຉຖເຊັຒໄຎຉຼວຈເຆຼັຌທທຄທີົຒີກທຌທຼທທທຈ. ແຊົ 

ກໍເຊັຒໄຎຉຼວຈວທຒຉີຂຕຄຐຣຖເຼຸທແລຖກທຌງຸຄຆຖິຉຂຕຄຐຣຖຕຸຄຌໍທຉຼວຈ.  ຂໍໃດຼເຮຸທເງົືຕຑັຄ 

ແລຖຆຼທຄວທຒຆັຒຐັຌທົີດຌຽວແຌຼຌໃຌກທຌຎຖຸຌຐັຈທົີຐຣຖເຼຸທຊຼຕຄກທຌໃດຼງີວິຉຂຕຄທົທຌຉໍທເຌີຌໄຎຌຼັຌ. 

 

ຂຼໍຐຣຖັຒຐີໃຌຊຕຌຌຼີໃຉຼຆຕຌເຮຸທດຈັຄແຉົກົຽວກັຍຐຣຖເຼຸທ? 

ທກຂຼໍຌຼີ,ໄຉຼຆຕຌຐວກເຮຸທດຈັຄແຌົກົຽວກັຍໂຓເງັຍ? 
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ຌໍທໃງຼໃຌງີວິຉ  

ແຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖເຼຸທຆໍທລັຍວັຌຣິຆຒັຆຖຒີວທຒແຊກຊົທຄຊໍົທົທຌຓົທຄໃຉ? ົຸຄຐິທຣຖຌທຂຼໍແຌຖຌໍທຉົັຄຊໍົໄຎຌຼີ 

 ຸົຄຆແວຄດທແຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖເຸຼທ.  ຐຣຖເຼຸທເຎີຉເຏີຈແຏຌກທຌແລຖທິຉທທຄຂຕຄຐຣຖຕຸຄຏົທຌທທຄ 

ຐຣຖໍທຂຕຄຐຣຖຕຸຄ. ໃດຼຐວກເຮຸທຐທກັຌຕົທຌຐຣຖັຒຐີທູກຒືຼຊລຕຉຕທທິຉຌຼີ. 

 ຈຕຒໍທຌຸຌຊໍົແຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖເຸຼທ.  ຐຣຖເຼຸທງຸຄຌ ທຐທຐວກເຮຸທໄຎໃຌທທຄທີົືກຊຼຕຄຆເຒີ. ແຊົເຮຸທຍົໍ 

ໄຉຼເຮັຉຊທຒຐຣຖຕຸຄຆເຒີໄຎ.   

ໃດຼເຮຸທເລືຕກທີົຖຉໍທເຌີຌງີວິຉໃຌຕທທິຉຌຼີທີົຖຌຕຍຌຼຕຒຊໍົຐຣຖຎຖຆຸຄຂຕຄຐຣຖເຼຸທ. 

 ແຍົຄຎັຌແຏຌກທຌຂຕຄຐຣຖເຸຼທ.  ເຍົິຄເໝືຕຌ

ວົທດລທຈຸຌເດັຌວົທວັຌຣິຆຒັຆເຎັຌຐຽຄແຊົເຎັຌເທຆກທຌວັຌດຈູຉເທຸົທຌຼັຌ ຍົໍຒີດຈັຄດລທຈກວົທຌຼັຌຕີກ. 

ົຸຄແຌຖຌໍທຐວກເຂຸທກົຽວກັຍເຣົືຕຄລທວຂຕຄຐຣຖເຓງ຺ 

ແລຖເວຸຼທເິຄແຏຌກທຌທີົຐຣຖເຼຸທງຸຄຒີຊໍົງີວິຉຂຕຄຐວກເຂຸທ ເຐທຖກທຌກໍທເຌີຉ, ກທຌຉໍທລຸຄງີວິຉ, ກທຌ

ຊທຈ 

ແລຖກທຌືຌຒທທກຊທຈຂຕຄຐຣຖເຓງ຺ຌຼີ.   

 ຂຖຌຖທີົທົທຌກໍທລັຄຆເລີຒຆລຕຄວັຌຣິຆຒັຆແລຖກທຌກຖຊຽຒເຐືົຕຎີໃດຒົທີົຖຒທເິຄຌີຼ    ຂໍໃດຼທົທຌຒີແຏຌ 

ກທຌທີົຉີໃຌເທຆກທຌວັຌດຈູຉຌີຼ. ແລຖຆິົຄຆໍທັຌດລທຈໄຎກວົທຌັຼຌື: 

ຸົຄຊຽຒທີົຖຮັຍເຕຸທກທຌຎົຽຌແຎຄທີົຐຣຖເຸຼທກໍທລັຄເຮັຉກທຌຓ຺ົໃຌງີວິຉຂຕຄທົທຌ 

 

ຕູຎັຒໂຉຈ ລທວງທວເທີຌຍັຍຊິຆຆັຒຐັຌ www.lsbf.org  ໂຉຈ  SB 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ7 ທນັວາ 2014 (12-07-2014) 

 

 ການຊງົສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າຄທືີ່ລີພ້ັຍຂອງເຮາົ 
 

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນ:   ພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະປະເຊີນບັນຫາຫຍັງກໍຕາມ 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ: 
       ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີວ່າຢາກເວົ້າຫຍັງ ແຕ່ວ່າປາກຂອງຂ້າພະເຈົ້າມັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ.ື     ຂ້າພະເຈົ້າຄດຶໃນໃຈວ່າ
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເວົ້າຫຍັງບໍ່ອອກ ຄືຈັ່ງລີ້ນພັນກັນຢູ່. ເປັນຍ້ອນເພາະຂ້າພະເຈົ້າເມື່ອຍບ?ໍ ເມ່ືອຫລັງຈາກພະຍາຍາມຕອບ
ຄໍາຖາມພັລຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າອີກເທື່ອ, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ເມືອ່ວ່າຮ່າງກາຍບໍສ່າມາດຕອບສນອງເປັນຄາໍເວ້ົາອອກມາ
ໄດ້. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍເຮັດຫຍັງບໍຖ່ືກປັ່ນປ່ວນໄປຫມົດ,  ຄອບຄົວເອີ້ນເອົາຣົດກູ້ຊບີ  ຫລງັຈາກນັ້ນກໍມືດມົວໄປຈື່ຫຍງັບໍ່
ໄດ.້ໄດຍ້ິນສຽງແກສນັຍານເຕືອນພັຍຣດົດງັຢູແ່ລະສຽງລໍ້ຍູເ້ຂົ້າຫ້ອງສຸກເສີນ.  ຫມໍໄດ້ CAT Scan ເພ່ືອກວດເບິງ່ສ
ມອງຂອງຂ້າພເຈົາ້.(ເຄືອ່ງຖ່າຍແອກ໊ຊະເຣດວ້ຍຣະບົບຄອມພິວເຕ)ີ 
          ຜນົກວດອອກມາຄເືປນັອາການທີ່ສມອງຂາດເລອືດຊົວ່ຄາວຢາ່ງກະທນັຫັນ.  transient ischemic attack 
(TIA) ຄໍາສບັທາງແພດເອີນ້ວາ່ເສັນ້ເລືອດໃນສມອງແຕກ.   ບໍຄ່ິດບໍຝ່ນັເລຍີວາ່ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະອາຍໄຸດ້ພຽງແຕ ່41 ປີ
ເທົາ່ນັນ້ ຊຶງ່ໄດ້ຍນິຫມໍຊໍານານດ້ານຫລອດເລອືດທາງປະສາດບອກວາ່, ìເຈົາ້ຫລບົກະສນຸໄດຫ້ວດຸຫວດິ, ແທຈ້ິງເຈົ້າ
ຕ້ອງຕາຍແລ້ວ.î 
       ພວກເຮົາຫມົດທຸກຄົນກເໍຄຍີມີປະສົບກັບການຄວາມເຈບັປວດແລະພາວະສຸກເສນີທີບ່ໍໄ່ດຄ້າດຝັນ. ໃນເມ່ືອມັນ
ເກີດກັບເຮົາແລ້ວ, ເຮາົກໍຊອກຫາບອ່ນທີ່ລີ້ພັຍ,  ພວກເຮົາຕອ້ງການບາງສິງ່ບາງຢ່າງເປນັບອ່ນລີຊ້ົນ້ໃນເວລາເຮົາພົບ
ກັບມໍຣະສຸມ.  ຂ່າວດີກຄໍື ບໍ່ວ່າທ່ານກໍາລັງປະເຊີນບັນຫາຫຍັງກໍຕາມໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາ   ພຣະອົງບໍ່ໄດ້
ເອົາເຮົາມາປະໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ປາສຈາກບນັຫາເປັນບ່ອນລີ້ພັຍຖ້າມກາງມໍຣະສຸມທີ່ເຮົາປະເຊີນ. ພຣະອົງນັ້ນແຫລະຊົງ
ເປັນບ່ອນລີ້ພັຍຂອງເຮົາ.  ການຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊວີິດເຮົາແມ່ນສິ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາອົບອຸ່ນໃຈໃນ
ໂລກນີ້. 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ?  ບົດເພງສັຣເສນີ 23:1-6 ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
1. ບດົເພງສຣັເສນີ 23:1-3 
1. ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ລ້ຽງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງມີທຸກສິ່ງທີ່ຂ້າພຣະອົງຕ້ອງການ 2.ພຣະອົງຊົງພາຂ້າພຣະອົງ
ໃຫ້ພັກເຊົາຢູ່ໃນປ່າຫຍ້າອັນຂຽວສົດ ພຣະອົງຊົງພາຂ້າພຣະອງົໄປໃນບ່ອນທີ່ບໍນ່ໍາ້ອນັສົດໃສແລະງຽບສງັດ 3.ພຣະອົງ
ຊ ງົໃຫ້ຂ້າພຣະອງົມີແຮງຂຶນ້ໃຫມ່ ແລະຊົງພາຂ້າພຣະອົງໄປໃນທາງທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ ້
 

 
ບົດເພງສັຣເສນີ 23 ເປນັພຣະຄັມພີທີຄ່ຣສິຕຽນທຸກຍຸກທຸກສມັຍນຍິົມຊມົຊອບກັນ, ແຕຢ່່າປອ່ຍໃຫ້ຄວາມລຶງ້ເຄຍີກັບ 

 

ແມ່ນຫຍັງຄືມໍຣະສຸມລູກໃຫຍ່ທີສຸ່ດທີ່ທ່ານປະເຊີນ? 
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ພຣະທັມຕອນນີເ້ປນັເຫດໃຫ້ເຮາົພາດ ບໍ່ເຫັນຄວາມຈິງທີສ່ໍາຄນັທີ່ພຣະຄັມພີຢາກບອກເຮົາ.  ໂດຍສະເພາະແລ້ວກະ 
ສັດດາວດິຕ້ອງການຈະເຕືອນເຮົາ 3 ຢ່າງເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທໍາເພື່ອພວກເຮົາໃນຖານະທີ່ພຣະອົງເປັນຜູ້ລ້ຽງທີ່
ດີ. 

1. ພຣະອງົຊງົນາໍພາເຮາົ.  ແກະເປນັສັດທີ່ບໍຄ່່ອຍສລາດປານໃດ, ມັນມັກຫລົງທາງວົນວຽນໄປມາແບບບໍ່ມີຈຸດ 
ຫມາຍ,ຈາກບນັຫານຶ່ງເຂົ້າອກີສູ່ບນັຫານຶ່ງ.  ເພາະສະນັນ້ໄມ້ຄ້ອນເທົ້າຂອງຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ມີຂໍຢູ່ປາຍມັນ ແມ່ນ
ເອົາໄວ້ໃຊ້ເພື່ອດຶງແກະອອກຈາກຫລຸມຫລືເຫວເວລາມັນຕົກລົງໄປ. ໃນທໍານອງດຽວກັນ ພຣະເຈົ້າປາຖນາທີ່
ຈະຊ່ອຍທ່ານຫາຫົນທາງຈັດການກັບບອ່ນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນຊີວິດເຊັ່ນດຽວກັນ.    ເມື່ອໃດທີ່ພວກເຮົາຫລົງຫລື 
ຍ່າງອອກນອກເສັນ້ທາງ -ການຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈົາ້ຈະນໍາພາເຮົາກັບຄນືສູ ່ìເສັນ້ທາງທີ່ຖກືຕອ້ງî. ຜູ້ລຽ້ງ
ແກະບໍ່ພຽງແຕ່ຈະສນົໃຈຊ່ອຍຊວີດິແກະໃຫ້ພ້ົນພັຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຊ່ອຍສ້າງ, ປົວແປງໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບເດມີ. 

2. ພຣະອງົຊງົຈດັຕຽມເພືອ່ເຮາົ. ຜູລ້້ຽງແກະເຮດັຫນ້າທີ່ຫລາຍກວາ່ຮກັສາລກູແກະຈາກບັນຫາຕາ່ງໆ.  ລາວຈະ
ຈັດຕຽມເພ່ືອຄວາມຕ້ອງການຂອງແກະນໍາພ້ອມ.  ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ກະທໍາເຊັນ່ດຽວກັນຕໍ່ພວກເຮົາ,  ເພາະ 
ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ລຽ້ງທີດ່.ີ ເຮົາຈະບໍ່ຂດັສນົສິ່ງໃດເລີຍ. ໃນຖ້າມກາງຊວີດິທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ,  ຄວາມໂສກ 
ເສົາ້ເສັຽັໃຈແລະຄວາມທຸກຮ້ອນໃຈ ພຣະເຈົາ້ຈະຈດັຕຽມເພ່ືອເຮົາຢ່າງສົມບູນແລະເຫມາະສົມ. 

3. ພຣະອງົຊງົປຽ່ນເຮາົໃຫມ.່ ໃນພຣະທັມບດົເພງສັຣເສນີໄດ້ເວົາ້ເຖງິ ທົ່ງຫຍ້າທີຂ່ຽວສດົ. (ສະຖານທີ່ພັກຜອ່ນ) 
ຮິມນໍ້າແດນສງບົ ( ແຫລ່ງແຫ່ງຄວາມສດົຊື່ນ, ບ່ອນບໍາລຸງກາໍລັງເຮົາ).    ມີພຽງຈາກການຊງົສະຖດິຂອງອົງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນຊີວິດເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເຮົາຈະໄປເຖິງ,   ແລະມີຄວາມປິຕິຍິນດີກັບສະຖານທີສ່ົດຊື່ນ,  ແລະ
ບ່ອນບໍາລຸງກໍາລັງເຮົານີ້ໄດ.້ 

       ພຣະເຈົາ້ຊົງເປນັຜູລ້້ຽງທີ່ດຂີອງພວກເຮົາ. ນັ້ນຫມາຍຄວາມວາ່ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຈໍານນົຕໍກ່ານດແູລຂອງພຣະ
ອົງ.  ເມ່ືອເຮົາພະຍາຍາມຄວບຄມຸຊວີດິຂອງເຮົາເອງ,  ເຮົາພຽງແຕເ່ຮັດໃຫ້ບນັຫາເຮົາຫນັກຂຶ້ນກວາ່ເກົ່າ.   ຄືກນັກບັ
ຂອງຫລິນ້ໃຊ້ຢອກກນັຂອງຄນົຈນີ,  ຊຶ່ງມີຮທູັງສອງສົ້ນ ເຮດັດວ້ຍພລາສຕກິ,   ເວລາເອົານິ້ວມືຍດັເຂົາ້ທາງສົນ້ໃດສົ້ນ
ນຶ່ງ ເວລາຈະດຶງນິ້ວມືອອກມັນຈະຮັດແຫນ້ນເຂົ້າກວ່າເກົ່າ.   ໃນທໍານອງດຽວກັນເວລາເຮົາຕໍ່ສູ້ດິ້ນລົນກັບຄວາມຫຍຸ້ງ 
ຍາກໃນຊີວິດເຮົາດ້ວຍກໍາລງັເຫື່ອແຮງຂອງເຮົາເອງ, ມັນມີແຕ່ຈະຮັດ, ດຶງເຮົາໄວ້ໃຫ້ແໜນ້ຂຶ້ນ, ແລ້ວກໍນໍາຄວາມເຈັບ
ປວດສູ່ຊີວິດເຮົາ. 
         ການຊົງສະຖິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ນາໍອິສຣະພາບ, ຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດ,ີ ແລະຊອ່ຍປດົປ່ອຍເຮົາຈາກການພະ 
ຍາຍາມດິ້ນລົນດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ.  ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ເຮົາຕດັສິນໃຈທີ່ຈະເຊົາພະຍາຍາມດິ້້ນລົນຕໍ່ສູ້, ແລ້ວເລີ້ມໄວ້ວາງ 
ໃຈໃນພຣະເຈົາ້, ເຮົາຈະຮັບປະສົບການ, ການຊອ່ຍເຫລືອແກໄ້ຂແລະເສີມສ້າງຂຶນ້ໃຫມ່ທີເ່ຫມາະຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງເຮົາ. 

 

2. ບດົເພງສຣັເສນີ 23:4-5 
4. ຂ້າແດພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າທາງຈະຜ່ານຄວາມມືດມົນອັນເລິກລັບ ຂ້າພຣະອົງກຈໍະບ່ໍຢາ້ນ ເພາະວ່າພຣະ
ອົງຊົງຢູ່ກັບຂ້າພຣະອົງ ໄມ້ຄ້ອນແລະໄມ້ເທົ້າທີ່ພຣະອົງຊົງໃຊ້ກ ໍຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງພົ້ົ້ນພັຍ  5.ພຣະອົງຊົງລ້ຽງດູຂ້າ  
ພຣະອົງຢ່າງອີມ່ຫນໍາສໍາຣານຖ້າມກາງສັດຕູທັງຫລາຍ ພຣະອົງຊງົຕ້ອນຮັບຂ້າພຣະອົງໂດຍຖອກນໍ້າມັນຫອມໃສເ່ທິງ 
ຫົວຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງໃຫ້ຈອກຂ້າພຣະອົງເຕັມລົ້ນຢູ ່
 

 
       ຂະນະທີ່ເຮົາສຶກສາພຣະທັມບົດເພງສັຣເສີນໃຫ້ເລິກຂຶ້ນ ເຮົາກໍເຫັນໄດ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເປນັຜູ້ພິທັກຮັກສາເໝອືນ 

ແມ່ນຫຍັງເປັນສິງ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຮັບຮູ້ເຖິງການຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າ? 
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ກັບຜູລ້້ຽງຂອງເຮົາ.  ພວກເຮົາທຸກຄນົຮູດ້ີເຖງິຄວາມອ່ອນແອຂອງຕົນເອງ,   ມັນເປັນເຣ່ືອງທີ່ງ່າຍທີ່ຈະຈນິຕະນາການ
ຕົວເຮົາເອງເຫມືອນກບັລກູແກະຫລົງທາງຕອນກາງຄືນ ຊຶ່ງປອ້ງກນັຕົວເອງບໍໄ່ດ້. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຫັນຄນົດກັຊຸ້ມ
ໂຈມຕີໃນເງົາມດືໄດ້. ແຕ່ເຮົາສາມາດຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າມັນຢູຮ່ອບຂ້າງເຮົາ.   ພວກເຮົາຮູ້ສກຶເຫມືອນກັບຊ່ອຍຕົວເອງບໍ່ໄດ້ 
ແລະກຫໍມົດຄວາມຫວັງ 
       ເພາະເຫດການເຫລົ່ານີ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຈົດຈໍາຄວາມເປັນຈິງຂອງການປກົປກັຮັກສາທີມ່າຈາກ 
ພຣະເຈົ້າ. ໄມ້ຄ້ອນຂອງຜູ້ລ້ຽງແກະໃຊ້ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງໃຫ້ພ້ົນຈາກພັຍ,ແລະໃຊ້ເປັນອາວຸດໃນການໂຈມຕີນໍາພອ້ມ. ໄມ ້
ຄ້ອນເທົ້າປົກປ້ອງຈາກພັຍອັນຕະລາຍນໍາດ້ວຍ.  ພາບເຫລົ່ານີ້ເຕອືນເຮົາໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງມີກໍາລັງທີຈ່ະປົກປັກ
ຮັກສາເຮົາຈາກມໍຣະສຸມທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດເຮົາ. 
       ນອກຈາກການປກົປກັຮກັສາເຮົາແລ້ວ ການຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈົາ້ໄດ້ສ້າງຄວາມອົບອຸ່ນໃຈໃຫ້ແກເ່ຮົາ.  ດັ່ງທີ່
ໃນພຣະຄັມພີໄດ້ບອກໄວ້ ì ຖ້າພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ຝ່າຍເຮົາໃຜຈະຕໍ່ສູ້ເຮົາໄດî້ ( ໂຣມ 8:31)   ພຣະເຈ້ົາເອງເປັນຜູ້ໃຊ້ຣິດ
ອໍານາດຂອງພຣະອົງເພ່ືອພວກເຮົາ ເວລາພວກເຮົາພົບພ້ໍກບັຄວາມມືດມົນໃນຊວີດິ ແລະການໂຈມຕີຈາກໂລກນີ ້
       ໃນທ້າຍສຸດນີ,້ ການຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈົາ້ໄດ້ນາໍຄວາມກ້າຫານສູ່ຊີວິດເຮາົ. ລອງພິຈາຣະນາເບິ່ງຄວາມຍາກ
ລໍາບາກໃນຊວີດິເຮົາ ທີ່ເຮົາຕ້ອງຂ້າມຜ່ານມັນໃຫ້ໄດ.້  ມີຫລາຍເຫດການທີເ່ຮົາເອງບໍສ່າມາດເຮັດຫຍັງໄດເ້ລີຍ  ຫລື
ເຮັດໄດ້ຫນ້ອຍເພ່ືອຈະເຮດັໃຫ້ເຫດການນັນ້ດຂີຶ້ນ. ມັນຕອ້ງຜາ່ນການອະທິຖານອອ້ນວອນ ຜ່ານການຜກູພັນກັບການ
ຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວດິເຮົາ. ເພື່ອຈະເກີດຄວາມກ້າຫານຂຶ້ນໄດ.້ 
 
 
► ເມ່ືອຜນົກວດພະຍາດອອກມາ ແລ້ວເຮົາຮູສ້າເຫດ ສິງ່ທີ່ເຮົາທຸກຄົນເຮັດໄດ້ກຄໍືກນິຢາແລ້ວກໍອະທິຖານອ້ອນວອນ 
► ເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າທດິທາງດ້ານທຸຣະກິດ  ການເງິນຂອງໂຮງງານໄປໃນທາງທີ່ຕກົຕໍ່າ  ສິ່ງທີ່ເຮົາທຸກຄົນເຮັດໄດ້ກໍຄືເຮັດ 
     ວຽກໃຫ້ຫນັກຂຶ້ນແລ້ວກອໍະທິຖານອອ້ນວອນ 
► ເມື່ອຄວາມສັມພັນກໍາລັງຈະຖືກມ້າງລົງ   ສິ່ງທີ່ເຮົາທຸກຄົນເຮັດໄດ້ກໍຄຮືັກກັນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນແລ້ວກອໍະທິຖານອອ້ນ 
    ວອນ 
        ໃນຂໍທ້ີ 5 ຊີ້ໃຫ້ເຮາົເຫັນພາບຂອງການສເລີມສລອງ,  ໂດຍສະເພາະສັດຕູຖກືບງັຄັບໃຫ້ເບິ່ງຂະນະທີ່ເຮົາສເລີມ  
ສລອງ.ໂຕະງານລ້ຽງຢ່າງໃຫຽ່ໂຕຈດັໄວ້ຕໍຫ່ນ້າເຮົາ, ເປັນເວລາຂອງການລຽ້ງສລອງ ແລະຊມົຊື່ນຍິນດເີພາະພຣະເຈົາ້
ຊົງຢູ່ກັບພວກເຮົາ.   ພວກເຮົາເປັນແຂກພິເສດ ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ແຍກເຮົາອອກໃຫ້ເປັນຄົນຂອງພຣະອົງ.  ເມື່ອພວກ
ເຮົາຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານກັບພຣະຣາຊາ, ຖ້ວຍຈອກຂອງພວກເຮົາຈະເຕັມລົນ້ໄປດ້ວຍຄວາມອດຸົມສົມບູນ  ເກີນ
ກວາ່ເຮົາຈະຮັບໄດ ້
 

3. ບດົເພງສຣັເສນີ 23:6 
6.ຄວາມດີແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຈະຢູກ່ັບຂ້າພຣະອົງຕລອດຊົ່ວຊວີດິ ແລະພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງກ ໍຈະເປັນ
ເຮືອນຢູຂ່ອງຂ້າພຣະອົງຕລອດໄປ 
       ພຣະທັມບົດເພງສັຣເສນີທ ີ23 ສ້າງຄວາມອົບອຸ່ນໃຈໃຫ້ແກ່ເຮົາ ເພາະໄດ້ບອກເຮົາໃຫ້ຮູກ້່ຽວກັບພຣະເຈົ້າແລະ
ສິ່ງທີ່ພຣະອົງຈະເຮັດເພື່ອເຮົາ.   ສໍາລັບພວກເຮົາຫລາຍໆຄົນຄໍາຖາມທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ແມນ່ວ່າ  ìພຣະເຈົ້າຈະເຮັດຫຽັງແດ່
ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າ?î ຄາ ໍຖາມທີ່ແທຈ້ິງຄື  ìພຣະເຈົ້າຍັງຈະຮກັຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ບໍ່?î   ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍກໍາລັງສແວງຫາ 
ຄວາມຮັກແລະການຍອມຮັບ 

ການຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈົາ້ສາ້ງຄວາມກ້າຫານຂຶນ້ເກນີກວ່າເວລາປົກກະຕິຢ່າງໃດ? 
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       ຄໍາຕອບທີແ່ສນດີເລີດຕໍ່ຄາໍຖາມເຫລົ່ານີ້ກຄໍ-ື ແນ່ນອນ, ພຣະເຈົາ້ຊົງຮັກພວກເຮົາ.  ໃນຫລາຍດ້ານ ເນື້ອຫາໃນ
ຄວາມຫມາຍພຣະທັມບົດເພງສັຣເສນີທ ີ23 ກເໍປັນເຊ່ັນນັນ້.    ກະສດັດາວິດໄດ້ສອນພວກເຮົາຜ່ານບົດເພງສັຣເສນີ
ວາ່ຄວາມດີແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຈະຢູກ່ັບພວກເຮົາ.   ແລະກະສດັດາວິດເພ່ິນມີຄວາມມ້ັນໃຈໃນພຣະເຈົາ້ວ່າ,
ຄວາມດີແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຈະຢູກ່ັບຂ້າພຣະອົງຕລອດຊ່ົວຊີວິດ 
 
► ເມ່ືອເຮົາມີຄວາມຮູສ້ຶກວ່າການທົດລອງຕ່າງໆ ມັນຕດິຕາມເຮົາຢູ່ຕລອດ, ແຕ່ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພຣະເຈົາ້ໃນການທີ ່
    ຈະເອົາຊນະໃຈຂອງພວກເຮົາກໍເພ້ີມຫລາຍຂຶ້ນ. 
► ເມື່ອຄວາມທຸກໃຈ ເຫມືອນກັບວ່າຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຮົາທຸກມຸມທຸກແຈ,  ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍຊງົຢູ່ໃກ້ເພ່ືອເຊັດນໍ້າຕາຂອງ 
    ພວກເຮາົເພ່ືອເອົາຊະນະໃຈຂອງພວກເຮົາ 
► ເມ່ືອຊີວິດພົບພ້ໍກບັຄວາມຍາກລາໍບາກ -ແລ້ວເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຜ່ານພ້ົນຄວາມເຈັບປວດນີ້ໃດ້ຢ່າງໃດ, ຜູ້ລຽ້ງແກະກ ໍ
     ຢູ່ໃກ້ເພືອ່ທີຈ່ະນໍາພາເຮົາເຂົ້າມາສູຄ່ວາມຮັກຂອງພຣະອົງ 
       ຕາບໃດທີ່ທາ່ນຍັງມີລົມຫາຍໃຈຢູ,່ ຫົວໃຈຂອງທ່ານຍັງເຕັ້ນຢູ ່ທ່ານຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະອ້າແຂນຮບັເອົາຄວາມຮັກ
ອັນຍິງ່ໃຫຽ່ນີ້.  ຊຶ່ງເປັນຄວາມຮກັທີ່ພ້ອມສເມີ ທີ່ຈະໂອບກອດເອົາທ່ານທກຸຄົນ.  ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ທ່ານ
ໄດ້ຢູ່ກບັພຣະອົງ ນັ້ນຈ່ຶງເປນັເຫດໃຫ້ພຣະອົງຕດິຕາມຫາທ່ານ. ພຣະເຈົາ້ມພີຣະປະສງົຢາກເປນັຜູລ້ຽ້ງຂອງທາ່ນ, ປກົ
ປກັຮກັສາຈາກເຫວເລກິແຫງ່ຊວີດິຂອງທາ່ນ.   ເພາະການຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້່ານີ້ແຫລະທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສກຶວ່າມີ
ຄວາມຫວງັ,  ມີຄວາມກ້າຫານຂຶ້ນ ເພາະຄວາມດີຂອງພຣະອງົທີທ່່ານສາມາດເຂົ້າຮບັປະທານອາຫານຮວ່ມໂຕະກັບ 
ພຣະຣາຊາຕລອດໄປ 
 
 
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ 
 

ລອງພິຈາຣະນາເບິ່ງຄໍາແນະນໍາຂ້າງລ ຸ່ມນີ ້  ເພ່ືອເຮົາຈະມີຊີວິດໃນຄວາມເປນັຈິງໃນການຊງົສະຖດິແລະການດູແລທີ ່ 
ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. 
Ø ໃຫສ້າໍຫລວດເບິງ່.  ຄົນ້ຫາແລະບອກເຖິງເຫດການໃນຊວີດິທາ່ນ ບອ່ນເຊ່ິງທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການປກົປອ້ງ

ຄຸ້ມຄອງ, ຄວາມອບົອຸ່ນໃຈ,ການດແູລຮກັສາ,ອາທິຖານເພ່ືອພຣະອົງຈະຊງົຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ມີຄວາມຮູສ້ຶກໄວຕໍ່
ການຊົງສະຖິດຂອງພຣະອົງຕໍທ່ກຸເຫດການເຫລົ່ານັ້ນ 

Ø ຈດົຈາໍໃສໃ່ຈ. ເອົາພຣະທັມບົດເພງສັຣເສນີທ ີ23 ເປັນທີ່ລະນກຶຈາກພາຍໃນແລະຈົດຈາໍໄວໃ້ນໃຈ -ເພ່ືອ
ເຕືອນເຖິງການຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດທ່ານ 

Ø ແບງ່ປນັ.ເອົາພຣະທັມບົດເພງສັຣເສນີທ ີ23 ເອົາໄປພິມຫລືເຄືອບເປນັແຜນ່ແຂງແຈກຢາຍແບ່ງປນັໃຫ້ກັບ
ບຸກຄນົທີຕ່້ອງການ ການຫນູນໃຈເຖິງການຊົງສະຖິດທີ່ມາຈາກພຣະເຈົາ້ 

ສຸຂພາບຂອງຂ້າພະເຈົາ້ເປນັບັນຫາຊ່ົວຄາວ ຫລງັຈາກໃດ້ຮບັການປິນ່ປົວ  ຂ້າພະເຈົາ້ກກໍັບສູ່ສະພາບເດີມ.  ແຕ ່
ປະສົປການອນັນັນ້ໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົາ້ຊອກຫາບອ່ນລີ້ພັຍ ບ່ອນທີ່ມີການຊງົສະຖດິຂອງພຣະເຈົາ້.  ພວກທ່ານສາ 
ມາດເຮັດເຊັ່ນດ່ຽວກັນໃນເວລາທີ່ຊີວດິພົບພ້ໍກບັສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄດິ.  ກໍຂໍໃຫ້ຄວາມຮັກແລະການຊງົສະຖດິຂອງພຣະເຈົາ້
ເປັນບ່ອນລີ້ພັຍແລະກໍາບັງຂອງທ່ານ. 

       ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບບັຕສິສມັພນັ www.lsbf.org  ໂດຍ  SB 

ຄວາມດີແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຈະຢູກ່ັບຂ້າພຣະອົງ 
ຕລອດຊ່ົວຊີວິດ ມີຄວາມຫມາຍຕໍ່ທ່ານຄແືນວໃດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ14 ທນັວາ 2014 (12-14-2014) 

 

 ບອ່ນຫລບົພຍັໃນຄວາມພົນ້ຂອງພຣະເຈົາ້ 
 

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນ:   ພຣະເຈົາ້ນັ້ນແຫລະຊງົເປັນຄວາມລອດພ້ົນຂອງເຮາົ 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ: 
       ຄນົເຮາົທຸກຄນົປາຖນາຢາກຈະເປັນໂຕຂອງໂຕເອງຄືມີອິສລະພາບ, ບໍຕ່້ອງຂຶນ້ກັບໃຜ.  ບັນຫາມັນເລີມ້ຕົນ້ຂຶນ້
ຕັງ້ແຕເ່ຮາົເປັນເດັກນ້ອຍຫາກຮໍຽນຍ່າງ. ຄືເຮົາທບືຕນີຂດັໃຈພ່ໍແມ່ເພາະເຮາົຄດິວາ່ມັນຄງົຈະໂນ້ມນ້າວໃຈເພ່ິນ,ແລະ
ກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ສິງ່ທີ່ເຮົາຕ້ອງການ. ພໍໃຫຍ່ຂຶນ້ມາອີກຫນ້ອຍນຶ່ງເຮົາຄຶດຢາກເຮັດແລະກໍໄດ້ດັ່ງໃຈເຮົາ, ຄືເຮົາກໍຂ້ຽວ
ເຂັນແອ່ວສໍ້ພໍ່ແມ.່ ພໍເຮົາເຂົ້າສູ່ວັຍລຸນ້ຫນຸ່ມສາວ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຫ້ບ່າງສິ່ງເກດີຂຶນ້ດ້ວຍອໍານາດຂອງຈດິໃຈ
ເຮາົນັ້ນພັດແຮງຂຶນ້ກວາ່ເກົ່າ.  ຫລາຍຂຶນ້ໄປເລືອ້ຍໆ ທີ່ພວກເຮາົພະຍາຍາມເຮດັຕາມໃຈ, ແລະຢນືຢັນໃນຄວາມຄດິ
ຂອງໂຕເອງ ແລ້ວກໍຕດັສນິໃຈດ້ວຍໂຕເອງ.  
       ແຕ່ເຖງິແມ່ນເຮົາຕ້ອງການຢາກບືນໄປດ້ວຍກໍາລງັຂອງຕົນຜູດ້ຽວຫລືບໍນ່ັນ້. ພວກເຮົາທຸກຄົນຈະໄປບໍເ່ຖິງຈຸດທີ່
ວ່າເຮົາບໍ່ຕອ້ງການຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກຜູອ້ື່ນໄດ້.  ຕອນຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າມະຫາວິທຍາລັຍ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ແກ່ໃຈທັນທີ
ເລີຍວ່າຂ້າພະເຈົາ້ຕ້ອງການຄວາມຊອ່ຍເຫລອືຈາກຜູອ້ືນ່. ຜູ້ທີ່ເຮົາເພິ່ງພາໄດ ້ບໍວ່າ່ຈະເປນັເວລາຕອນທີຂ່້າພະເຈົ້າ
ແຕ່ງງານ, ຕອນມີລກູ, ແລະຕອນທີ່ເຮັດສນັຍາເພ່ືອຢືມເງນິປກຸເຮືອນ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າຂ້າພະ 
ເຈົາ້ຕອ້ງການຄວາມຊອ່ຍເຫລືອຈາກຄນົອືນ່ຫລາຍເທົ່າໃດ. 
       ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເປນັໂຕຂອງໂຕເອງ ບໍຂ່ຶນ້ກັບໃຜກໍຕາມ.   ແຕ່ມີສິ່ງນຶງ່ທີຄ່ອບງໍາເຮາົ
ໄວ້ເຫມືອນກບັວາ່ເຮົາເປນັນັກໂທດ. ນັນ້ກໍຄທືັມມະຊາດບາບທີ່ຢູ່ໃນໂຕເຮົານັນ້ເອງ. ຂະນະທີ່ເຮົາຫຍຸງ້ຢູກ່ບັການພະ 
ຍາຍາມຫາຈດຸຢນື ຫາຜນົປໂຍດສໍາລບັໂຕເຮົາໃນໂລກນີ ້ ອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ໄດຊ້ງົປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງ 
ພຣະອົງໃຫ້ພວກເຮົາແລ້ວ  ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດກ້ັບມາຫາບອ່ນທີ່ພຣະອົງຊົງມີພຣະປະສົງສາໍລບັເຮາົໂດຍຕລອດ: 
ນັນ້ຄຄືວາມໝັນ້ຄົງແນ່ນອນ ແລະຄວາມຮັກທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງທີ່ຊອບທັມຈາກອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. 

 
ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ?  ບົດເພງສັຣເສນີ 27:1-6 ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 

 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
 
1. ບດົເພງສຣັເສນີ 27:1    

1. ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າຊົງເປັນແສງສວ່າງ ເປັນພຣະຜູ ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ົ້ນຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະບໍຢ່້ານຜູນ້ຶ່ງຜູໃ້ດ ພຣະ
ອົງຊົງຄຸ້ມຄອງຂ້າພຣະອົງຈາກພັຍອັນຕະຣາຍທຸກຢ່າງ ຂ້າພຣະອົງຈະບໍຢ້່ານ 
       ຂະນະທີ່ກະສດັດາວິດເລີມ້ຕົນ້ບດົເພງສັຣເສີນນີ ້ເພ່ິນໄດ້ຊ້ີໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນລກັສະນະຂອງອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້  
3 ຢ່າງດ້ວຍກັນ: ຄືຄວາມສວາ່ງຂອງພຣະເຈົາ້, ຄວາມລອດພ້ົນຂອງພຣະເຈົາ້, ແລະກໍາບັງທີ່ເຂັມ້ແຂງຂອງພຣະເຈົາ້ 

 



 

2 
 

ສໍາລັບຊີວິດຂອງເພ່ິນ.  ການຊງົສະຖດິຂອງພຣະເຈົາ້ໃນຊວີດິຂອງກະສັດດາວິດໃນລັກສນະເຫລົ່ານັນ້  ມັນໄດກ້ໍາຈັດ
ເອົາຄວາມຢ້ານກົວອອກໄປຈາກຊີວິດຂອງເພ່ິນ. 
       ພຣະເຈົາ້ຊົງສາມາດກໍາຈດັກັບຄວາມຢ້ານກົວໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເຊ່ັນດຽວກັນ.  ນັນ້ເປນັຂ່າວດສີໍາລບັພວກ
ເຮົາ ໃນເມ່ືອເຮົາທກຸຄນົເຄີຍມີປະສປົການກບັຄວາມຢ້ານກົວໃນຊີວິດ ມັນສາມາດເຂົາ້ໂຈມຕີຈດິໃຈເຮົາໂດຍທັນທີ
ທັນໃດ ຫລືເກີດຂຶນ້ແບບຊາ້ໆ ເພ່ືອມາລບົກວນຫລອກຫລອນຊວີດິເຮົາ.  ຄວາມຢ້ານກົວສາມາດມາໃນຮບູແບບຂອງ
ການເງິນທີກ່ໍາລັງຂາດເຂີນ, ຄວາມສັມພັນທີ່ມີບັນຫາ, ການຖກືແຍກອອກທາງຝາ່ຍວນິຍານແລະອື່ນໆອກີ ແລ້ວພຣະ 
ຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຂອງພວກເຮົາກໍມາ 

ບົດເພງສັຣເສີນທີ 27 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູແ້ຈ້ງແລະເຫັນຈິງວ່າອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຈດັຕຽມຄວາມລອດພົ້ນໃນລັກ 
ສະນະທີ່ສາມາດກໍາຈດັຄວາມຢ້ານກົວຂອງເຮາົອອກໄປ.    ເມ່ືອພຣະອົງຊົງປາກົດ ພຣະອົງຊົງໄດ້ນາໍແສງສວ່າງມາ
ພ້ອມ. ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແສງສວ່າງທີຈ່ະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາເດີນໄປ  ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ເຮັດຫນ້າທີ່ໃຫ້ດີທີ່ສຸດໃນການຈະໄດ້ພົບ
ກັບພຣະອົງເທົ່ານັນ້ ແຕ່ຊົງເປນັແສງສວ່າງແຫ່ງຄວາມລອດພ້ົນ ແລະພຣະອົງນັ້ນແຫລະຊງົເປນັແສງສວາ່ງນັ້ັນ້. ພຣະ
ເຢຊູຊົງກາ່ວໃນພຣະທັມໂຢຮັນ 8:12 ວ່າ  ìເຮົາເປັນຄວາມສວາ ່ງຂອງໂລກ ຜູທ້ີຕ່າມເຮົາມາຈະບ່ໍດາໍເນນີໃນຄວາມ
ມືດແຕ່ຈະມີຄວາມສວາ ່ງແຫ່ງຊີວິດ î   ຄວາມສວ່າງທີ່ພຣະເຈົ້າຈັັດຕຽມຄືຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະອົງ  ຊຶ່ງນໍາພວກ 
ເຮົາກັບຄືນສູ່ຄວາມສັມພັນທີຖ່ືກຕ້ອງກັບພຣະອົງ     ມັນຈະຊອ່ຍຂບັໄລແ່ລະທໍາລາຍຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຈະແຍກເຮົາ
ອອກຈາກພຣະເຈົາ້ຖາວອນເປັນນິດໄດ.້ 
       ເຫດຜນົທີເ່ຮົາສາມາດເຊືອ່ແລະໄວວ້າງໃຈໃນຄວາມສວາ່ງ, ຄວາມລອດພົນ້, ກາໍບງັທີເ່ຂັມ້ແຂງນີໄ້ດກ້ເໍພາະວ່າ

ມນັບໍໄ່ດເ້ຂົາ້ມາໃນຊວີດິເຮາົຄກືບັວັດຖສຸິງ່ຂອງ ແຕມ່າແບບສະພາບທີມ່ຕີນົໂຕ.  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ມີຫີບສົມບັດຢູ່ໃນ 
ສວັນເພ່ືອເກັບການໃຫ້ອະພັຍ, ຊີວດິແລະຄວາມຮັກເຊ່ືອງເຮົາໄວ້. ແຕ່ຕົງກັນຂ້າມຄືອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເປນັ 

ຄວາມລອດພ້ົນແລະຄວາມສວາ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ.  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນ, ຄວາມສວາ່ງ, ການໃຫ້ອາພັຍ,
ຄວາມຮັກແລະຊວີດິ ກໍເພາະວາ່ອງົພຣະຜູ້ເປນັເຈົາ້ຊົງປະທານພຣະອົງເອງເພ່ືອພວກເຮົາ. 
       ເພາະຂ່າວດອີນັນີແ້ຫລະ, ຄືຂ່າວປະເສີດ.  ພວກເຮົາສາມາດຍາ່ງຫນີຈາກຄວາມຢ້ານກົວນີ້ໄດ້.  ກະສັດດາວິດ
ໄດ້ຖາມສອງຄໍາຖາມທີ່ດເີລີດຊ່ຶງເປນັຄໍາປຽບທຽບໃນຮບູຄໍາຖາມ ແຕ່ຖາມເພ່ືອໃຫ້ຄນົອືນ່ເຫັນຈດຸສໍາຄັນບໍ່ຢາກຊອກ
ຫາຄາໍຕອບ. 

1. ຜູ້ໃດທີຂ່້າພະເຈົ້າຄວນຢ້ານກົວ? ( Fear ) 
2. ຜູ້ໃດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຢ້ານຢໍາ? ( Afraid ) 

ເຮົາຮູຄ້ໍາຕອບຂອງຄໍາຖາມເຫລົ່ານີ້ ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດມ້າຢູ່ໃນເຫດການ.  ໃນການຊງົສະຖິດຢູນ່ໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, 
ພວກເຮົາບໍມ່ີຫຍັງທີ່ຈະຢ້ານ. (ໝາຍເຫດ:ພາສາອັງກິດ 2 ຄໍານີ້ມຄີວາມໝາຍຄ້າຍຄືກັນຫລາຍ ໃຫຜູ້້ອ່ານພຈິາຣະນາ ຄ້ົນຄວ້າເອົາ.) 
 
2. ບົດເພງສຣັເສີນ 27:2-3 
2.ເມ່ືອຄົນຊ່ົວຕ່ໍສູ້ຂ້າພຣະອົງ ແລະພະຍາຍາມສັງຫານຊີວິດຂ້າພຣະອົງ ພວກເຂົາໄດ້ເຕະສະດຸດຈົນລ້ົມລົງ  3.ຖ້າວ່າກອງທະ
ຫານອ້ອມຮອບຂ້າພຣະອົງໄວ້ ຂ້າພຣະອົງກໍຈະບ່ໍຢ້ານ ຖ້າວ່າສັດຕຣູຕ່ໍສູ້ຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງກໍຍັງເຊ່ືອຫມັນ້ໃນພຣະເຈ້ົາຢູ່ 
 

 
         ຄວາມລອດພ້ົນຂອງພຣະເຈົາ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຈດັການກບັດ້ານລບົໃນຊີວິດເຮົາເທົ່ານັ້ນ. ຄກືໍາຈດັເອົາຄວາມຢ້ານ
ກົວອອກໄປ. ຄວາມລອດພົ້ນທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາບາງສິ່ງທີ່ເປັນດ້ານບວກເຊັ່ນດຽວກັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາໝັ້ນໃຈ 

ມີເຫດການຫຍັງແນ່ໃນຊວີດິທ່ານ ທີເ່ຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດຄວາມຢ້ານກົວ? 
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ໃນຊີວິດນໍາພ້ອມ.   ກະສດັດາວິດໄດ້ເນັ້ນຊັດເຈນຕໍຄ່ົນເຮັດຊ່ົວ, ຂ້າເສກິສດັຕ,ູ ແລະກອງທັບທັງຫມົດທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບເພິ່ນ.
ແຕ່ຈນົເຖງິບັດນີ້ຈິດໃຈຂອງກະສັດດາວິດກບໍໍ່ຢາ້ນກົວຫຍັງ.  ເພ່ິນມີຄວາມມ້ັນໃຈໃນພຣະເຈົາ້,  ຝູງສດັຕູຮວ່ມກນັປະ
ທະຕໍ່ສູ ້ແລ້ວເພ່ິນກໍເລີ້ມເກີດຄວາມອ່ອນແອຂຶ້ນ, ເກີດສະດຸດຜິດພາດແລະລົ້ມລົງ.  ມີພຽງສິ່ງດຽວທີ່ເປນັໄປໄດ້ແລະ
ສ້າງຄວາມຫມ້ັນໃຈໃຫ້ກັບກະສັດດາວິດຄ:ື ເພ່ິນມີວີຣະບຸຣຸດຜູ້ຍິ່ງໃຫຍທ່ີ່ຢູຂ່້າງເພ່ິນ.  ດັງ່ນັນ້ກະສດັດາວິດໄດ້ຕດັສນິ
ໃຈທີ່ຈະມີຄວາມປິຕຍິິນດີໃນອົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ,  ເພິ່ນໄດ້ໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈົ້າເພາະເພິ່ນຮູ້ດີເຖິງຣິດອໍານາດຂອງ 
ພຣະອົງວ່າຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າກໍາລງັຂອງສດັຕູຫລາຍເທົາ່ໃດ.    ໃນພຣະຄັມພີໃດ້ບອກພວກເຮົາວາ່  ກະສັດດາວດິໄດ້ໄວ້
ວາງໃຈໃນພຣະເຈົາ້ຂອງເພ່ິນແລະ ì ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ກະສດັດາວິດໄດ້ຮບັຊຍັຊນະໃນທຸກບ່ອນທີເ່ພ່ິນ
ໄປສູ້ຮບົî   ( 2 ຊາມູເອນ 8:14)                                            
        ສູ່ມ້ືນີ້ພວກເຮົາເອງກຕໍໍ່ສູກ້ັບສັດຕູເຊ່ັນດຽວກນັ. ແລະສດັຕູເຮາົກໍຄ້າຍຄກືັນກັບກະສັດດາວິດໄດປ້ະເຊີນ. ບັນຫາ
ເຣື່ອງການເງນິ,  ຄວາມກົດດັນຕ່າງໆຈາກຄອບຄົວ,   ຄວາມບໍ່ເປນັຕາເອົາໃນສັງຄມົແລະຕລອດທັງເສິກສົງຄາມໃນ
ໂລກນີ.້  ມັນໄດສ້້າງຄວາມທກຸໃຈ ບໍເ່ວລາໃດກໍເວລານຶ່ງໃນຊີວດິເຮົາ.  ແຕ່ເຫມືອນກບັກະສດັດາວິດ ເຮາົສາມາດມີ
ຄວາມມ້ັນໃຈໃນຄວາມລອດພ້ົນຂອງເຮົາ ເພາະເຮົາຮູດ້ີວ່າສດັຕທູີ່ຢູ່ໃນຊວີດິເຮົານັນ້ບໍສ່າມາດມີຊັຍຊນະທີ່ອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ນໍາມາສູ່ຊີວິດເຮົາໄດ້. 
       ຄວາມຫມ້ັນໃຈທີເ່ຮົາມີໃນອງົພຣະຄຣດິບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວາ່ເຮົາຕ້ອງຖເືບົາ ແນມຂ້າມສດັຕຂູອງເຮົາ. ການທີ່
ເຮົາກັບໄປເບິ່ງຄນືໃນພຣະຄັມພີໄດ້ເຕອືນເຮົາໃຫ້ຮູ້ວ່າເຮົາມີສັດຕູຝ່າຍວິນຍານທີ່ມີຕົວຕນົຈິງ ທີ່ເຮົາຈະຕອ້ງປະເຊີນ
ແລະຮັບມືກັບມັນ.   ແຕ່ຖ້າເຮົາລອງມາພິຈາຣະນາທົບທວນເບິ່ງເຣື່ອງທັ້ງຫມົດໃນພຣະຄັມພີແລ້ວ ເຮົາກໍຈະເຫັນໄດ້
ວາ່ພຣະເຈົາ້ຊົງເປັນຜູມີ້ບດົບາດຫລັກໃນເຣື່ອງ ແລະເຣື່ອງຂອງພຣະອົງກເໍປນັເຣື່ອງຂອງພວກເຮົາເຊ່ັນດຽວກນັ. ພຣະ
ອົງຊົງວ່ອງໄວໃນການຊ່ອຍເຫລອືພວກເຮົາ, ພຣະອົງຊົງຕອ້ງການໃຫ້ເຮາົມີຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດີໃນການເລີ້ມຕົ້ນໃຫມ່
ແລະມີຄວາມສັມພັນທີຖ່ກືຕອ້ງກບັພຣະອົງ.  

 
3. ບົດເພງສຣັເສີນ 27:4-6 
4. ຂ້າພຣະອົງໄດ້ທູນຂໍພຽງສ່ິງດຽວຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືອາສັຍຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງຕລອດຊົວ່ຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງ ເພ່ືອ
ເບ  ່ິງຄວາມດີຂອງພຣະອົງ ແລະທູນຂໍການນໍາພາຂອງພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ັນ 5.ໃນຄາວຕົກທຸກໄດ້ຍາກ ພຣະອົງຈະຊົງປົກປັກຮັກສາຂ້າ 
ພຣະອົງ ພຣະອົງຈະຊົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຫລົບພັຍຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງໃຫ້ຢູ່ເທິງໂງ່ນຫີນສູງຢ່າງປອດພັຍ   6.ດ່ັງ
ນ້ັນ ຂ້າພຣະອົງຈະຊະນະສັດຕຣູທ່ີອ້ອມຮອບຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ ດ້ວຍສຽງ
ໂຮ່ຣ້ອງຍິນດີ ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະອົງ 
 

       
       ແມ່ນຫຍັງຄື ìສິ່ງດຽວî ທີ່ທາ່ນຕອ້ງການໃນຊີວິດນີ ້? ເຮົາທຸກຄນົຕອ້ງການບາງສິ່ງບ່າງຢ່າງ- ການປະສົບຜົນສໍາ
ເຣັດ ຫລືຊ່ວງເວລາທີ່ສໍາຄັນໃນຊີວິດ. 
► ເຮັດຄວາມຝນັໃນວຍັເດກັໃຫເ້ປນັຈງິ 
► ມອີາຊບີການງານທີຫ່ມັນ້ຄງົ 
► ພບົພ້ໍຄູຊ່ວີດິທີດ່ ີຫລມືຄີອບຄວົທີອ່ບົອຸນ່ແລະສມົບນູ 
       ພວກເຮົາຫລາຍຄນົກໍາລັງແນມຫາ ສິ່ງດຽວ ທີ່ເຮົາຄິດວ່າມັນຈະເປັນຄໍາຕອບສໍາລັບບັນຫາຕາ່ງໆ ,  ແລະກນໍໍາ
ຄວາມຫວັງແລະຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີມາສູ່ຊີວິດເຮົາ. ແຕ່ຄັນເຮາົລອງມາພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າຖ້າມີຄົນທີ່ເຂົາໄປເຖິງຜົນ

ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງແລະຄວາມຄືກັນ ລະຫວ່າງຄວາມຫມ້ັນໃຈໃນຕົວເອງແລະຄວາມຫມ້ັນໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ? 
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ສໍາເຣັດແລະກໍເປັນຄວາມສໍາເຣັດທີ່ເຮົາເອງຫວັງຢາກຈະໄປເຖິງຈຸດນັ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ.   ຄໍາຖາມທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຖາມ
ກໍຄື ເຖິງແມນ່ຄົນນັ້ນຈະປະສົບຜົນສໍາເຣັດດັ່ງທີ່ໃຈເຂົາປາຖນາແລ້ວກໍຕາມ  ທີ່ຈິງຜນົສໍາເຣດັທີເ່ຂົາໄດຮ້ັບນັ້ນມັນໄດ້
ສ້າງຄວາມຫມັ້ນຄົງທີແ່ທຈ້ິງໃນຊີວິດເຂົາຫລບືໍ່ . 
       ກະສດັດາວິດຮູດ້ີວ່າ ເພ່ິນຈະພົບຄວາມມ້ັນຄງົໃນຊວີດິຂອງເພ່ິນໄດ້ກໍໂດຍຜ່ານການຊງົສະຖິດຂອງພຣະເຈົາ້ໃນ
ຊວີດິຂອງເພ່ິນເທົາ່ນັ້ນ. ບໍ່ມີຜນົສໍາເຣດັໃດໆຂອງມະນຸດ ບໍວ່າ່ຈະເປັນມາຕະຖານໃນຫລກັສລິທັມ,  ອໍານາດທີ່ຫາມາ
ໄດ້ທີ່ຈະນໍາຄວາມຫມັ້ນຄົງທີແ່ທຈ້ິງມາໃຫ.້  ດັ່ງນັນ້ກະສັດດາວິດຈຶງຂໍພຣະເຈົ້າພຽງສິ່ງດຽວທີ່ຈະເຮດັໃຫ້ເພິ່ນມີຄວາມ
ຫມ້ັນຄງົນັນ້ກໍຄ ືກະສດັດາວິດຕ້ອງການອາສຍັຢູບ່່ອນທີ່ມີການຊງົສະຖດິຂອງພຣະເຈົາ້.   ເພ່ິນຕອ້ງການມີຄວາມສັມ 
ພັນກັບພຣະເຈົ້າເພື່ອວ່າເພິ່ນຈະໄດ້ແນມເບິ່ງຄວາມງົດງາມຂອງພຣະເຈົ້າ. 
       ເມື່ອພວກເຮົາຂໍໃນສິ່ງດຽວກັນນັ້ນ ພວກເຮົາກໄໍດ້ຈໍານົນຕໍ່ໂອກາດຕ່າງໆໂດຍຢູ່ໃຕ້ພຣະຄຸນທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າ.
ຄວາມງົດງາມຂອງພຣະເຈົາ້ເປັນຕົວແທນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງຊ່ຶງເຕັມດ້ວຍຄວາມເມດຕາແລະການອະພັຍ.
ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການບ່ອນລີ້ພັຍ ນັ້ນແຫລະຄສືິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຈັດຕຽມສໍາລບັຜູ້ທີ່ເຊື່ອແລະວາງໃຈໃນພຣະ
ອງົ. 
       ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ສິ່ງດຽວທີຈ່ໍາເປນັຕໍ່ຊີວິດເຮົາທີແ່ທຈ້ິງນັ້ນຄືບ້ານທີ່ມີພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາ.ຈຶ່ງເປນັເຫດຜົນທີ່ອົງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າໄດ້ລົງມາໃນຄາບມະນດຸ  ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ກະທໍາທກຸສິ່ງຢ່າງເພ່ືອຄວາມລອດພ້ົນຂອງພວກ
ເຮົາ ແລະໄດ້ໃຫ້ເຮາົທກຸສິ່ງຢ່າງເພ່ືອເຮົາທກຸຄນົຈະໄດ້ມີປະສປົະການກບັອສິລະພາບຈາກຄວາມຢ້ານກົວ.ມີຄວາມ 
ຫມ້ັນໃຈໃນຊັຍຊນະຕໍສ່ັດຕູຂອງພວກເຮົາ ແລະມີຄວາມມ້ັນຄົງໂດຍຜ່ານການຊົງສະຖດິຂອງພຣະເຈົາ້.   ສິ່ງທີ່ຮຽກ 
ຮ້ອງຈາກພວກເຮົາທຸກຄົນກຄໍື:ສໍານກຶເຖິງບຸນຄຸນແລະຊມົຊື່ນຍິນດີໃນການນະມັສການພຣະອົງ 
 
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ  
ຈົງພິຈາຣະນາຄາໍແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພ່ືອທີຈ່ະຕອບສນອງຕໍຄ່ວາມຈິງທີ່ວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ຄຄືວາມລອດພ້ົນຂອງ
ພວກທາ່ນ. 
Ø ຍອມຮບັເອາົພຣະຜູຊ້ອ່ຍ.  ເຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ໃຫ້ຄວາມລອດພົ້ນທີ່ມາຈາກພຣະອົງໃຫ້ທ່ານ

ໄດ້ເປນັອສິລະ ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈແລະມີຄວາມຫມ້ັນຄົງທີ່ບໍ່ມສີິ່ງໃດສາມາດໃຫ້ກັບທ່ານໄດ້. 
Ø ຍອມຈາໍນນົຄວາມຢາ້ນຂອງທາ່ນ. ຈົດເຫດການຕ່າງໆທີ່ເຮດັໃຫ້ທ່ານວຕິົກກັງວົນ ຫລືເວລາເກີດຄວາມຢ້ານ 

ໃຫ້ທ່ານໂອລ້ົມກັບພຣະເຈົາ້ຜ່ານທາງການອະທຖິານ ແລ້ວໂຍນມັນຖິ້ມໄປ. 
Ø ແບງ່ປນັຄວາມເຊືອ່ຂອງທາ່ນ.  ຫມູ່ເພ່ືອນແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການເຊ່ັນດຽວກນັໃນເຣ່ືອງ

ຄວາມຫມ້ັນຄງົໃນຊວີດິແລະອິສລະພາບຈາກຄວາມຢ້ານກົວ ແບ່ງປນັຫນນູໃຈກບັເຂົາເຖິງຄວາມຫມ້ັນໃຈ
ແລະຄວາມຫມ້ັນຄງົທີທ່່ານໄດ້ພົບໃນພຣະຄຣດິ. 

ຄວາມຈິງທີ່ອດັສຈັນກ່ຽວກບັຂ່າວປະເສີດກໍຄື ພຣະເຢຊູຄຣດິຊງົສິນ້ພຣະຊນົເທງິໄມ້ກາງເຂນແທນຄວາມຜິດ
ບາບຂອງພວກເຮົາ ພຣະອົງບໍ່ໄດສ້ະເດດັເຂົາ້ມາໃນໂລກພຽງແຕ່ຈະເປັນແບບຢ່າງທີດ່ີຫລືຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາມີ
ຫລັກສລີທັມສູງ. ພຣະອົງຊົງເປັນແສງສວາ່ງ ເປນັກໍາບັງທີເ່ຂັມ້ແຂງ ແລະເປນັຄວາມລອດພ້ົນຂອງພວກເຮົາ. 
 

         ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບບັຕສິສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ SB 

ເຮົາຈະນໍາເອາົລັກສະນະການນະມັສການຂອງດາວິດມາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຮົາຢ່າງໃດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ21 ທນັວາ 2014 (12-21-2014) 

 

ການໃຫອ້ະພຍັຂອງພຣະເຈົາ້ເປນັທີລ່ີພ້ຍັຂອງເຮາົ 
 

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນ:   ການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະເຈ້ົານໍາການຟ້ືນຟູແລະຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີມາສູ່ເຮົາ 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ: 
         ເຮາົອາດຈະຄດຶວາ່ໃນເທສການວັນພັກນີຄ້ົງຈະເປນັເຣືອ່ງທີ່ງ່າຍໃນການຈະປັບປຸງແກ້ໄຂຄວາມສັມພັນທີ່ເຮດັ 
ໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຫັກຕ່າງໆນັ້ນດີຂຶນ້.   ເນືອ່ງຈາກວາ່ຈດິໃຈຂອງຄົນສ່ວນຫລາຍຍັງຢູໃ່ນເທສການສເລີມສລອງທີ ່
ມ່ວນຊື່ນຢູ.່ ມີອາຫານການກິນຫລາຍຢ່າງແລະກໍມີຂອງຂວນັແລກປ່ຽນກັນ.   ເປນັໜ້າເສັຽດາຍ,   ເຖິງແມ່ນຄົນສ່ວນ 
ຫລາຍກາໍລງັຢູໃ່ນອາລມົແລະບັນຍາກາດຂອງການສເລີມສລອງທີມ່່ວນຊື່ນ ກບໍໍໍ່ໄດໝ້າຍຄວາມວາ່ມັນຈະຊອ່ຍສອ້ມ 
ແປງກາໍແພງຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາປ່ອຍເວລາໃຫ້ຜາ່ນໄປແບບບໍຮບີຮອ້ນຫຍັງ ພາກນັລັງເລໃຈຢູ,່ 
ຫວງັວ່າຈະມີຄນົນຶງ່ເປນັຜູເ້ລີມ້ຕົນ້ກ່ອນໃນການຂໍອະພັຍ.  ແຕ່ເບິ່ງເຫມືອນວ່າມັນບຄໍ່ອຍຊເິກດີຂຶນ້ຫລາຍປານໃດ. 
         ການໃຫ້ອະພັຍແມ່ນຂອງຂວນັທີຍ່າກ ທີ່ຈະໃຫ້ແກຄ່ົນອືນ່.  ເປນັຫຍັງຈຶງ່ຍາກ?   ກເໍພາະວາ່ຄາ່ຈາ່ຍມັນແພງ 
ຫລາຍ.  ບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ອະພັຍນັນ້ຈໍາເປັນທີ່ສດຸທີຈ່ະຕ້ອງເຕັມໃຈຈ່າຍຄ່າງວດໃຫ້ຄບົ.   ຄ່າຈ່າຍຫລັກກໍຄ ືປອ່ຍໃຫ້ຕນົ 
ຢູໃ່ນຄວາມເຈບັປວດ, ຍກົເລີກຄວາມຂຸນ່ຂອ້ງຫມອງໃຈໃນສິງ່ທີຄ່ນົອືນ່ກະທໍາຜິດຕໍເ່ຮາົນັນ້ອອກໄປ.     ການໃຫ້ອະ 
ພັຍມີຄວາມຫມາຍວ່າເຮາົຕອ້ງຍ່າງອອກຈາກບ່ອນນັງ່ຂອງຜູພິ້ພາກສາ  ແລ້ວມາຢນືຄຽງຂາ້ງເປັນອັນນຶງ່ອັນດຽວກັນ 
ກັບບກຸຄນົທີເ່ຮດັຜິດຕໍເ່ຮາົ. 
       ການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະເຈົາ້ຕອ້ງໃຊຈ້່າຍໃນຣາຄາສງູເຊັ່ນດຽວກນັ.  ຄືພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງແບກຮບັເອົາຄວາມຜິດ 
ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ, ແລະໂດຍພຣະອົງນັນ້ແຫລະພຣະເຈົາ້ໄດ້ມອບການໃຫ້ອະພັຍແກພ່ວກເຮົາບໍວ່າ່ພວກເຮົາ 
ເຄີຍໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດບາບອັນໃດກຕໍາມ ພຣະອົງຊົງອະພັຍໂທດພວກເຮາົສເມີ  ຊຶ່ງເປັນຂອງຂວັນອັນລໍາ້ຄາ່ທີ່ສດຸທີ ່
ພຣະອົງໄດ້ມອບໃຫ້ພວກເຮົາ ຜົນຂອງການໄດ້ຮບັການໃຫ້ອະພັຍນີ້ບໍ່ພຽງເປັນແຕ່ອາລົມຄວາມຮູສ້ຶກເທົາ່ນັນ້. ໃນບດົ 
ເພງສັຣເສນີໄດສ້ະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວາ່ ການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະເຈົາ້ໄດຍ້້າຍພວກເຮົາໄປສູກ່ານຟ້ືນຟູໃໝ່ແລະ 
ນໍາຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີມາສູ່ຊີວິດເຮົານໍາພ້ອມ. 

 
ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ?  ເອເຟໂຊ 4:1-6 ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

 
ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ

1. ບດົເພງສຣັເສນີ 32:1-2: 
1.ຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູທ້ີໄ່ດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ ແລະຜູ້ທີໄ່ດຮ້ັບການຍົກໂທດ 2.ຄວາມສ ຸກເປັນຂອງຜູທ້ີພ່ຣະຜູເ້ປັນ
ເຈົ້າບໍ່ໄດຕ້ໍວ່າ່ການກະທໍາຜິດຂອງເຂົາ ແລະຜູບ້ໍມີ່ກົນອບຸາຍຫລອກລວງຄົນອືນ່ 
       ໃນຈຸດສູງສດຸຂອງດາວດິທີ່ເປັນກະສັດຄອບຄອງຢູເ່ຫນອືອິສຣາເອນນັນ້, ເພ່ິນໄດ້ເຮັດສິງ່ທີ່ຜດິພາດ.  ຄືເພ່ິນໄດ ້
ໃຊ້ອາໍນາດຂອງເພ່ິນໃນຖານະກະສດັເພ່ືອຢາກຈະນອນກັບຜູຍ້ິງທີແ່ຕ່ງງານແລ້ວທີ່ມີຊ່ືວາ່ ເບດັເຊບາ. ແລະຕໍມ່ານາງ 
ກໍໄດ້ຖພືາ.  ກະສດັດາວິດໄດເ້ຮັດບາດກາ້ວໃນສິງ່ທີບ່ໍຄ່າດຄດິ,  ຄືເພ່ິນໄດ້ຈດັຕຽມຄວາມຕາຍໃຫ້ສາມີຂອງນາງເບັດ 
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 ເຊບາໃນສນາມຮບົ.   ເປນັຄວາມພຍາຍາມແບບບໍຄ່ຶດ, ຫມົດຫວງັ, ຈົນຕາແຈ ພຽງເພ່ືອທີ່ຈະປກົປດິຄວາມຜດິບາບ 
ຂອງເພິ່ນ. 
            ຍັງດທີີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສົ່ງຜູປ້ະກາດພຣະທັມຄື ນາທານໃຫ້ມາຕກັເຕອືນແລະປະເຊີນຫນ້າກັບກະສັດດາວິດ 
ກ່ຽວກັບການກະທໍາຂອງເພ່ິນ.     ກະສັດດາວດິໄດ້ສາໍນກຶຜດິແລະກັບໃຈ ເພ່ິນໄດ້ສາຣະພາບໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດຜິດນັ້ນ 
ແລະກໍໄດຫັ້ນຫນີຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເພ່ິນ.  (ໃຫ້ເບິ່ງໃນ 2 ຊາມູເອນ 12:1-14 ) ບົດເພງສັຣເສີນທີ ່51 ໄດ້ບນັ 
ທຶກການສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງກະສດັດາວິດໄວ້ຢ່າງງົດງາມ -ແລະຢູ່ໃນບດົເພງສັຣເສີນທີ ່32 ພວກເຮົາໄດ ້
ເຫັນການຕອບສນອງຂອງດາວິດຕໍກ່ານໃຫ້ອະພັຍຈາກພຣະເຈົາ້: ນັນ້ຄຄືວາມຊມົຊື່ນຍິນດ.ີ 
           ຄວາມຊມົຊື່ນຍນິດສີາມາດຮູ້ສຶກໄດເ້ໝືອນກັບສິນຄ້າທີ່ຫາຍາກໃນຊີວິດເຮົາ.   ພວກເຮົາພາກັນແນມຫາແຕ ່
ຄວາມສຸກທີຢູ່່ຮອບໂຕເຮົາທີ່ເປນັແຕ່ຂອງຊ່ົວຄາວເທົາ່ນັ້ນ.   ຄວາມຈິງນັ້ນແມ່ນຄວາມຊມົຊື່ນຍນິດທີີ່ມາຈາກບາງສິ່ງ 
ບາງຢ່າງທີ່ຄງົທົນຖາວອນຫລາຍກວາ່ນັ້ນ.    ຄວາມຊມົຊື່ນຍນິດທີີ່ແທຈ້ິງມີຢູໃ່ນພຣະເຢຊູຄຣິດແລະມາຈາກພຣະອົງ 
ເທົາ່ນັນ້.  ພຣະອົງຊົງເປນັຢູຖ່າວອນເປັນນິດ ພຣະອົງຊົງປຽ່ນຊວີດິຂອງພວກເຮົາ ຫລາຍກວາ່ຂອງຂວນັພຽງຊ່ົວຄາວ 
ຫຸ້ມຫໍ່ພວກເຮົາໄວ.້   
        ຈົງ່ຈໍາໄວ້ວ່າ, ຄວາມສຸກສາມາດເກດີຂຶ້ນໄດ້ຍອ້ນສານເຄມີທີຖ່ກືຕອ້ງໃນສມອງຂອງພວກເຮົາແລະບວກກັບສະ 
ຖານະການທີ່ເຫມາະສົມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊວີດິເຮົານໍາພ້ອມ.  ຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດນີັນ້ບໍ່ໄດ້ຂຶນ້ກບັຂອງຊ່ົວຄາວໃນໂລກນີ ້
ແຕ່ຂຶນ້ຢູກ່ັບສິ່ງທີເ່ປນັຢູ່ຖາວອນເປັນນິດ.  ມັນແມ່ນການຕອບສນອງຂອງຈດິວນິຍານຂອງພວກເຮົາ ເມ່ືອເຮົາໄດ້ພົບ 
ແລະສັມຜດັກັບພຣະເຈົາ້.   ຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດີເຂົ້າມາໃນຊວີດິເມ່ືອບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮບັການໃຫ້ອະພັຍ  ແລະ 
ຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກບັພຣະເຈົາ້ໄດ້ຮບັການຄືນດີ. 
         ກະສັດດາວິດໄດ້ພົບກບັຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດີເມ່ືອເພ່ິນໄດ້ປະຖິ້ມກນົອຸບາຍຫລອກລວງທັງຫມົດ  (ໃຫ້ເບິ່ງຂໍ ້2) 
ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບດັແບບດຽວກນັນີ້ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະມີປະສົປການການໃຫ້ອະພັຍຈາກພຣະເຈົາ້ທີ່ສມົບນູ.  
ແຕ່ນັນ້ເປນັເຣືອ່ງທີຍ່າກໂດຍສເພາະເມ່ືອພວກເຮົາກໍາລັງຫລອກໂຕເຮົາເອງຢູ.່ 
 
►  ບາບຂອງຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຊ່ົວພໍປານໃດດອກ. 
► ຖ້າຂ້ອຍຢາກຈະເຊົາ, ຂ້ອຍຈະເຊົາຍາມໃດກໍໄດ ້
► ບໍເ່ປນັຫຍັງຕີ ້ເພາະບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູໃ້ດເດອືດຮອ້ນ 
 
     ແທຈ້ິງແລ້ວ ຖອ້ຍຄໍາເຫລົ່ານີບ້ໍ່ເປນັຄວາມຈິງເລີຍ.  ເມ່ືອພວກເຮົາຍອມປະຖິ້ມກົນອບຸາຍຫລອກລວງແລະຄວາມ 
ດື້ດງຶທັງຫມົດໃນຊວີດິເຮົາແລ້ວ, ພວກເຮົາຈຶງ່ຈະສາມາດປະສົບກບັຄວາມຊື່ນຊົມຍນິດຂີອງການໃຫ້ອະພັຍໂທດທີ່ມາ 
ຈາກພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ 
 
 

2. ບດົເພງສຣັເສນີ 2:3-5 
3. ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງບໍ່ສາລະພາບຄວາມຜິດ ຂາ້ພຣະອົງກ ໍໄດຮ້ັບທກຸຈົນຮອ້ງໄຫ້ຕລອດວນັ  4.ຂາ້ແດພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈ ົ ້າ 
ພຣະອົງໄດ້ຊົງລ ົງໂທດຂ້າພຣະອົງທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ  ກໍາລັງຂອງຂ້າພຣະອົງອອ່ນແຮງລົງເຫມືອນດັ່ງຄວາມ 
ປຽກຊຸ່ມທີ່ແຫ້ງລ ົງໃນຣະດຮູ້ອນ 5.ແຕເ່ມ່ືອຂາ້ພຣະອົງຍອມຮັບຜດິຕໍພ່ຣະອົງ ໂດຍບໍໄ່ດ້ປົກປິດຫຍັງໄວ້ ຂ້າພຣະອົງ 
ສາລະພາບທ ຸກຢ່າງແລ້ວ ພຣະອົງກ ໍຊົງອະພັຍໃນການລວ່ງລະເມິດຂອງຂ້າພຣະອົງ 
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 ທ່ານເຄີຍມິດງຽບເມ່ືອທ່ານຮູວ້າ່ຕອ້ງສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງທ່ານຫລືບໍ?່  ຄວາມມິດງຽບຂອງພວກ 
ເຮົາມັນຄ່ອຍໆທໍາລາຍຊີວິດຂອງພວກເຮົາເທືອ່ລະເລັກລະນອ້ຍ.  ກະສດັດາວິດຮູເ້ຖງິຄວາມຮູສ້ກຶນີ້ຄກືັນ, ໃນຊ່ວງທີ ່
ເພ່ິນໄດ້ປະຕເິສດແລະບໍ່ຍອມສາຣະພາບບາບຂອງເພ່ິນ ກະສັດດາວິດຮູ້ສກຶຄຕືາຍທັງເປັນ ເພ່ິນມີຄວາມຮູສ້ຶກເໝືອນ 
ກັບວ່າກະດກູຂອງເພ່ິນໂອ່ຍຄາງເປັນທຸກຕລອດວນັແລະຄນື.   
           ເຖິງແມ່ນເຮົາຮູ້ເຖິງຄວາມຜດິບາບຂອງເຮົາດ ີ ເຮົາກກໍ້າເຂົ້າມາຢູ່ພາຍໃຕ້ອົ້ງພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ໂດຍ 
ເຫດຜົນງາ່ຍໆ ທີ່ວ່າພຣະອົງຊົງຮັກພວກເຮົາ.   ພຣະເຈົາ້ຕອ້ງການໃຫ້ພວກເຮົາສາຣະພາບຄວາມຜດິບາບຂອງພວກ 
ເຮົາ ເພາະການສາຣະພາບຈະນໍາພຣະພອນມາສູເ່ຮົາສອງຢ່າງທີສ່ໍາຄັນຫລາຍ.  ພຣະພອນທໍາອດິຄ:ື ຄວາມຜດິບາບ 
ໄດ້ຍກົອອກໄປ.  ກະສັດດາວິດໄດຂ້ຽນບນັທກຶໄວ້ໃນເພງສັຣເສີນອກີບດົນຶ່ງວາ່ ìທດິຕາເວັນອອກໄກຈາກທດິຕາເວັນ 
ຕົກຫລາຍເທົາ່ໃດ ພຣະເຈົາ້ກຊໍງົຍົກຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາອອກໄປໄກຫລາຍເທົາ່ນັ້ນî (ເພງສັຣເສນີ 103:12)  
ພຣະພອນທີສອງຄື:ນໍ້າຫນັກຂອງຄວາມຜິດບາບໄດ້ຖກືຍົກອອກ-ເພາະຄວາມບາບທີນ່ໍາໄປສູກ່ານພິພາກສາລງົໂທດ 
ນັ້ນໄດຖ້ືກລົບອອກ. ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຍກົເອົາຄວາມຮູສ້ຶກທີ່ວ່າເຫດຮ້າຍຈະເກີດຂຶ້ນແລະຊວີດິທີສູ່ນເສັຽແລະບໍ່ເກີດປໂຍດ 
ນັ້ນອອກໄປ.   ຂ້າພະເຈົາ້ຂໍໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແບບປະຕິບັດຕົວຈງິໄດ,້  ເພ່ືອຈະຊອ່ຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູຈ້ກັສາຣະພາບບາບ 
ໄດ້ດີຂຶນ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
 
► ເບິງ່ລືມ້ຄນືແຕລ່ະມື:້    ຈ ັດເວລາໄວ້ແຕ່ລະມ້ືທີ່ຈະໃຫ້ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າເປນັຜູສ້ໍາຣວດເບິ່ງຈດິໃຈຂອງ  
     ທ່ານ.  ແລະໃຫ້ພຣະອົງຊົງເປີດເຜຍີຄວາມຜິດບາບທີ່ທາ່ນໄດ້ເຮດັ. 
► ຄົນ້ຫາແຮງຊກຸຍູທ້ີຢູ່ເ່ບືອ້ງຫລງັຄວາມບາບນັນ້:     ຫລາຍເທື່ອໃນຊີວິດເຮົາໄດ້ມີບັນຫາທີ່ຢັ່ງຮາກເລິກທີ່ເຮດັໃຫ ້
    ພວກເຮົາກະທໍາບາບສະເພາະເຈາະຈົງຢູ່ເລືອ້ຍໆ.    ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫ ັນແຮງຊຸກຍູ້ທີ່ຢູ່ເບືອ້ງຫລັງ 
    ການກະທໍາຂອງເຮົາ. 
► ໃຫພ້ຣະເຈົາ້ສາໍຣວດບນັຫານັນ້: ຈົງ່ຖາມຕົນເອງວ່າ, ìພຣະເຈົ້າເວົ້າກ່ຽວກັບເຣື່ອງນັ້ນແນວໃດໃນພຣະຄົມພ?ີ''  
     ການສາຣະພາບທີແ່ທຈ້ິງແມ່ນເຫັນດນີໍາພຣະເຈົ້າເຣື່ອງການກະທໍາແລະນິສັຍຂອງເຮົາ. 
► ຈົງ່ເຈາະຈງົ: ຢ່າເວົ້າກວ້າງໂພດ, ໃຫ້ສາຣະພາບບາບແຕ່ລະຢ່າງແບບເຈາະຈົງທີ່ພຣະວິນຍານນໍາມາໃຫ້ເຮົາຮູ້ນັນ້ 
► ຕດັສນິໃຈທີຈ່ະກບັໃຈໃຫມ:່  ຫນັຫລັງໃຫ້ກບັຄວາມບາບ, ບໍ່ປາຖນາທີ່ຈະເຮັດອີກ.  ທູນຂໍຕໍ່ພຣະເຈົ້າປະທານເຫື່ອ 
    ແຮງສໍາລັບການທົດລອງທີ່ເຮົາຈະພົບພໍ້ຂ້າງຫນ້າ. 
 
 
 
3. ບົດເພງສຣັເສີນ 32:6-7 
6. ດັ່ງນັ້ນ ຜູທ້ີຈ່ົງຮັກພັກດຕີໍ່ພຣະອົງຕອ້ງອ້ອນວອນຮ້ອງຫາພຣະອົງໃນຍາມຍາກລໍາບາກ ເມ່ືອນໍ້າມາກຂຶ້ນມັນຈະບໍ່
ຖ້ວມໄປເຖິງຄົນນັ້ນ     7.ພຣະອົງຊົງເປັນບ່ອນຫລົບລີຂ້ອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຈະຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົ້ນຈາກ 
ຄວາມທຸກລໍາບາກ ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງເພງດ້ວຍສຽງອັນດັງໃນການທີພ່ຣະອົງໄດ້ຊົງຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ົ້ນພັຍ  ເພາະວ່າພຣະອົງ 
ຊົງຄຸ້ມຄອງຂ້າພຣະອົງໄວ້ 
         ວາດພາບເຫດການນີ້ໃນຈດິໃຈເຮົາ ເພາະຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາການຕດັສນິລົງໂທດຈຶງ່ຕົກມາເຖງິພວກເຮົາ 
ເຫມືອນກັບຄື້ນຊນູາມິໃຫຍ່ຊຶ່ງເຮົາບ ໍ ່ມີບ່ອນທີ່ຈະລີ້ຊົ້ນໄດເ້ລີຍ ແຕ່ແລ້ວທຸກຢ່າງກໍແຫ້ງລົງກະທນັຫັນນໍ້າໄດ້ຫາຍໄປກໍ 
ຫມົດ. ຫລາຍໄປກວາ່ນັນ້ອີກຄື: ໂລກຖືກເຮັດໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີສ່ົມບູນທີ່ສດຸທີ່ເຄີຍເຫັນມາ. ນີຄ້ືສິງ່ທີ່ອສັຈນັ. 
        ເມ່ືອເຮົາໄດສ້ັມຜດັກັບການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະເຈົາ້ກ່ຽວກບັຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ ນັ້ນແຫລະຄືສິງ່ທີ່ອສັຈນັ! 

ບອກເຖິງຂັ້ນຕອນການສາຣະພາບບາບຂອງທ່ານຕໍ່ພຣະເຈົາ້ເປັນແບບໃດ? 
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ເມ່ືອເຮົາຍອມສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາຕໍ່ພຣະເຈົາ້.   ພຣະອົງໄດຍ້ົກເອົາຄວາມຜດິບາບຂອງເຮາົອອກໄປ 
ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກບັພຣະອົງກບັຄືນສູ່ສະພາບເດມີ.  ເມ່ືອໃດເຮາົສາຣະພາບເຮົາກໍຈະໄດ້ຮບັການ 
ໃຫ້ອະພັຍ,  ແລ້ວຫລັງຈາກນັ້ນ,  ພວກເຮົາກໍຈະສາມາດດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມສັມພັນການຄືນດີ  ທີ່ພຣະເຈົ້າເປນັຜູ້
ມອບໃຫ້ເຮົາ. 
          ສິ່ງນີ້ເກດີຂຶ້ນໄດ້ຖ້າພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງທັມຊາດຂອງພຣະເຈົ້າຄືພຣະອົງໄດກ້ະທໍາເພື່ອພວກເຮົາ.  ກະສັດດາ
ວິດໄດ້ຄົ້ນພົບສາມຢ່າງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ດູແລຫ່ວງໃຍເຮົາ. 

1. ພຣະເຈົາ້ຊງົເປນັທີຫ່ລບົລີຂ້ອງເຮາົ: ພວກເຮົາຕ້ອງຊອກຫາການປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງຈາກການຕດັສນິລົງໂທດທີ ່
ພວກເຮົາສົມຄວນໄດ້ຮບັ.  ພຣະເຈົາ້ຊົງເປັນຜູ້ທຽ່ງທັມໃນການຕັດສິນພວກເຮົາ, ການຕັດສນິນີກ້ຫໍລວງຫລາຍດັ່ງນໍ້າ 
ທີ່ຖ້ວມ. ແຕ່ຫລັງຈາກພວກເຮົາສາຣະພາບພຣະເຈົ້າກໍເຮດັບາດກ້າວຂອງພຣະອົງຄື: ໃຫ້ເຮົາໄດ້ພົບບ່ອນຫລົບລີ້ພັຍ. 

2. ພຣະເຈົາ້ຊງົເປນັຜູປ້ກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງເຮາົ: ຖ້າເຮົາມີຊີວິດທີຄ່ືນດກີັນກັບພຣະເຈົ້າແລ້ວ, ພວກເຮົາບໍ່ຕອ້ງຢ້ານ 
ເຖິງບນັຫາໃດໆອີກ.   ເພາະພຣະອົງຊົງກາໍຈດັຄວາມຢ້ານຂອງພວກເຮົາອອກໄປ, ແລ້ວເອົາຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດເີຂ້ົາ 
ມາແທນທີ.່ ແນ່ນອນເຮົາຍັງຈະພົບພ້ໍບັນຫາ, ແຕຈ່ະບໍ່ມີແຕ່ເຮົາຢູ່ລໍາພັງຜູດ້ຽວເພາະພຣະເຈົ້າຈະຊົງປົວແປງແລະປກົ 
ປັກຮກັສາເຮົາ 

2. ພຣະເຈົາ້ຊງົລອ້ມເຮົາໄວດ້ວ້ຍການສເລມີສລອງ: ເວລາຄນົອືນ່ມາຂໃໍຫ້ເຮາົອະພັຍໃຫ້ແກເ້ຂົາ, ເຮົາມັກຕອບ  
ສນອງໃນການໃຫ້ອະພັຍນັນ້ດ້ວຍການຈົມ່ວາ່. ຂອບຄນຸພຣະເຈົາ້ທີພ່ຣະອົງບໍໄ່ດ້ປະຕິບດັກັບພວກເຮົາແບບນັ້ນ ພຣະ 
ອົງໄດ້ຊົງປົດປ່ອຍພວກເຮົາອອກຈາກຄວາມອັບອາຍຄວາມຮູສ້ຶກຜດິຕ່າງໆ ແລ້ວກເໍລີມ້ຊວີດິດ້ວຍການສເລີມສລອງ.  
ນີ້ຄືວິທທີາງຂອງພຣະເຈົ້າທີຕ່້ອງສເລີມສລອງເພາະສິ່ງທີ່ໄດ້ເສັຽໄປແລ້ວແຕ່ກຍໍັງໄດ້ພົບອີກ. (ເບິ່ງລູກາ 15)     ແລະ
ແມ່ນພວກເຮົານັນ້ແຫລະທີ່ໄດ້ຫລົງຫາຍ,  ເປັນສິ່ງປະເສີດຈກັເທົ່າໃດທີ່ໄດ້ຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທໍາການປົວແປງເຮົາ
ໃຫ້ກັບສູ່ສະພາບເດີມແລະມີຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດີອນັສົມບນູໃນຊວີດິເຮົາ. 

 
ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ 

         ລອງພິຈາຣະນາເບິ່ງຄໍາແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພ່ືອເຮົາຈະສແວງຫາຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດີໂດຍຜ່ານພຣະພອນຂອງ 
ການໃຫ້ອະພັຍທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າ. 
Ø ສາຣະພາບ: ໃຫ້ເຮົາສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບທີ່ລະບາດຮນຸແຮງແລະເປັນພັຍຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ແລ້ວ 

ຫັນຫນີຈາກມັນ. ຮັບເອົາການໃຫ້ອະພັຍຈາກພຣະເຈົາ້, ວາງແຜນຮ່ວມມືກັນກບັພຣະເຈົາ້ທີຈ່ະປະຕິເສດຕໍ່
ອໍານາດຂອງຄວາມບາບໃນຊວີດິຂອງເຮາົຕັ້ງແຕ່ບດັນີ້ເປັນຕົນ້ໄປ 

Ø ອະທຖິານອອ້ນວອນ. ອະທິຖານເພື່ອຄນົອື່ນຜູ້ຊຶ່ງຍັງບໍທ່ັນມີປະສົປການຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດີຈາກການໃຫ້ອະ 
ພັຍຈາກພຣະເຈົາ້ໃນຄວາມລອດພ້ົນ 

Ø ໃຫອ້ະພຍັ. ໃຫ້ອະພັຍຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ທ່ານ (ຫມາຍເຫດ: ທ່ານສາມາດທີຈ່ະເລືອກໃຫ້ອະພັຍເຖງິແມ່ນວ່າບກຸ 
ຄົນທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ທ່ານບໍເ່ຄີຍໄດ້ຮ້ອງຂກໍໍຕາມ 

       ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການຂອງຂວນັຄວາມຊມົຊື່ນຍນິດໃີນຊີວິດນີ,້ ພວກເຮົາມັກເຂົ້າໃຈເຣືອ່ງຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນ 
ດີໃນແບບດຽວກນັກບັເຮົາພົບກັບຄວາມສກຸ. ຊຶ່ງນັ້ນເປັນສິ່ງທີບ່ໍ່ຖກືແລະໃຊ້ການບໍ່ໄດ້.  ເຮົາຄວນຍອມຈໍານົນເພ່ືອຈະ 
ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ນາໍພວກໄປພົບກບັຄວາມຊມົຊື່ນຍິນດີ.   ຍອມສະລະຄວາມຕັ້ງໃຈ, ປະຖິ້ມຄວາມຜິດບາບຂອງພວກ 
ເຮົາ, ຮບັເອົາການປົວແປງອັນຊົມຊື່ນຍິນດີຊຶ່ງມາຈາກພຣະເຈົາ້ເທົ່ານັ້ນ 
                    ອປຸຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທນີບບັຕສິສມັພນັ www.lsbf.org  ໂດຍ  SB 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວັນອາທດິທ ີ28 ທນັວາ 2014 (12-28-2014) 

 

 ການໜນູໃຈຂອງພຣະເຈົາ້ເປນັທີລ່ີ້ພຍັ 
 

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນ:   ພຣະເຈ້ົາຊົງໜູນໃຈຂ້າພະເຈ້ົາໃນຍາມທ່ີຕ້ອງປະເຊີນບັນຫາທ່ີໜັກໜ່ວງ 
 
ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ່ໍຊວີດິ: 
       ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍນິອາການຂອງໂຣກຊມຶເສົາ້ຢາ່ງຮຸນແຮງທີ່ເກດີຂຶນ້ຫລັງເທສການວັນພັກຫລືບໍ?່ ທີ່ຮູ້ຈກັກັນດີອກີ 
ຊ່ືນ່ຶງວ່າ(January Blue) ມົກຣາເສົ້າ. ຄນົມັກປະສບົກບັອາການແບບນີໃ້ນຊ່ວງມ້ືປີໃຫມ່ ມັນເປນັຄວາມຮູສ້ກຶທີເ່ຮດັ
ໃຫ້ເຮົາຜິດຫວັງ, ຫມົດສດັທາເມື່ອເທສການວັນພັກສິ້ນສຸດລົງແບບບໍ່ມີຄວາມສຸກທໍ່ໃດ.  ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີ
ຄວາມມ່ວນຊື່ນຄກືນັກັບເຮາົຄດຶໄວ້.  ບາງເທື່ອພວກເຮົາມີອາການ(ມົກຣາເສົ້າ)ນີເ້ພາະພວກເຮົາໄດປ້ະສບົກບັຄວາມ
ສັບສນົວຸ້ນວາຍ,ແລະຄວາມຢ້ານທີ່ພວກເຮົາຊກຸເຊືອ່ງມັນໄວ ້
       ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເທສການວັນພັກກຕໍາມ ມັນເປັນເຣື່ອງທັມດາທີ່ຈະມີຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໜກັ
ໜ່ວງນີ.້  ການຕຽມພ້ອມທີຈ່ະມີຄວາມມ່ວນຊື່ນແບບເອົາເປັນເອົາຕາຍສາມາດເຮັດເຮາົສູນເສັຽຄວາມຮູສ້ຶກຂອງເຫດ 
ຜົນທັ້ງຫມົດໃນວນັພັກໄດ້ ສະຖານະການຕ່າງໆ ສາມາດເຂົ້າມາບກຸລຸກຊີວິດຂອງເຮາົໄດ.້ 
         ພວກເຮາົຈະພາກນັມາເບິງ່ບດົເພງສັຣເສີນທັງສອງບົດໃນການຮໍາ່ຮຽນນີ.້  ພວກເຮົາຈະພົບໄດ້ວ່າແມ່ນແຕ່ບກຸ 
ຄົນທີ່ຂຽນບດົເພງສັຣເສີນ ບາງເວລາເພ່ິນກເໍກີດຄວາມເຈັບປວດແລະເປັນທກຸໃຈຄກືັນ  ແຕ່ການຊງົສະຖິດຂອງພຣະ
ເຈົາ້ໄດ້ໃຫ້ການໜູນໃຈທີພ່ວກເຮົາຕອ້ງການ.  ພຣະອົງຈະຊງົຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາເບິງ່ຂ້າມສະຖານະການໃນຊວີດິເຮາົໄດ້. 
         ຂນະທີ່ພວກເຮົາພາກັນສໍາຣວດເບິ່ງຂໍ້ພຣະຄັມພີຕອນນີ້ ໃຫ້ເຮົາພາກັນແນມຫາສິ່ງທີ່ຊ່ອຍເຕອືນຄວາມຈໍາທີ່ບໍ່
ປ່ຽນແປງ ເພ່ືອເຮາົຈະມີຄວາມຫວງັໃນພຣະເຈົາ້ແລະນະມັສການພຣະອົງເຖງິແມ່ນພວກເຮົາປະເຊີນກັບສິງ່ໃດກຕໍາມ.    
      

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ແນວໃດ?  ບົດເພງສັຣເສນີ 42:1-3 ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 

ການສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
1. ບົດເພງສຣັເສນີ 42:1-3 

1.ໂອ້ ພຣະອົງເຈົາ້ຂ້າ ຂ້າພຣະອົງຕ້ອງການພຣະອົງເຫມືອນກວາງນ້ອຍທີ່ຕອ້ງການສາຍນໍາ້ເຢັນໆ   2.ພຣະອົງເປັນ   
ພຣະເຈົ້າອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ ຂ້າພຣະອົງຢາກຢູໃ່ກ້ພຣະອົງ ເວລາໃດຫນ ໍຂ້າພຣະອົງຈຶ່ງຈະໄດໄ້ປນະມັສການຕໍ່ພຣະພັກ
ພຣະອົງ  3 .ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງໄຫ້ທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ ຂ້າພຣະອົງກິນເຂົາ້ກບັນໍາ້ຕາ ສດັຕຣທູັງຫລາຍກຊໍກັຖາມ
ຂ້າພຣະອົງຢູຕ່ລອດເວລາວ່າ, ìພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າຢູໃ່ສ? 

 
 
       ພຣະຄໍາຂ້ໍນ້ີໄດ້ອະທິບາຍຄວາມປາຖນາຢ່າງຈິງຈັງໃນພຣະເຈ້ົາ.  ມັນເປັນເຫມືອນຊ່ວງເວລາທ່ີເດັກນ້ອຍໄດ້ຫລົງຫາຍແຍກ

ຈາກພ່ໍແມ່ໃນຮ້ານຄ້າຂນາດໃຫຍ່. ເຮົາແນມຫາພວກເຂົາບ່ອນໃດກບໍໍເ່ຫັນແລ້ວເຮາົເລີມ້ມີຄວາມຮູສ້ຶກກະວນົກະວາຍ 

 

ໃນຄໍາເວ້ົາຂອງທ່ານເອງໃຫ້ອະທິບາຍວ່າເເມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີຜູ້ຂຽນບົດເພງສັຣເສີນກໍາລັງປະສົບ? 



2 
 

ແລະຢ້ານກົວ. ທັນໃດນັ້ນກໍເລີ້ມຮູ້ເມ່ືອຄີງວ່າເຮົາອາດກໍາລງັຫລົງຢູ່ ຫລືໜັກໄປກວ່ານັ້ນເຮົາອາດຈະຖືກປະຖິ້ມໄວ້.   
         ດັງນັ້ນ,   ມັນມີຊ່ວງເວລາທີ່ເຮົາສົງສຍັວ່າພຣະເຈົ້າຢູ່ໃສ ພວກເຮົາຢາກຈະເຊືອ່ວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ປະຖິ້ມໃຫ້ເຮົາ
ເປັນເດັກກໍາພ້າ. ແຕ່ພວກເຮົາກປໍ່ອຍໃຫ້ຊີວິດຂດັຂວາງທາງຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮາົ.  ບາງເທືອ່ທ່ານອາດເຄຍີປະສບົກບັ
ເວລາແບບນີ,້ ບາງເທືອ່ທ່ານອາດຈະຮູສ້ກຶວາ່ທ່ານຖືກປະຖິ້ມຢ່ ູໃນຂນະນີ.້   
      ໃນຊ່ວງເວລາແບບນີ້ແຫລະທີ່ເຮົາຈໍາເປນັຕອ້ງກາຍເປນັເຫມືອນກວາງນອ້ຍທີ່ອະທບິາຍໃນຂໍ ້1. ກວາງໄດແ້ນມ 
ຫານາໍ ້ເຢນັໆໃນມ້ືທີ່ຮ້ອນ ມັນຫິວກະຫາຍ,  ປາຖນາເຝົາ້ຄອຍຖ້າ,  ຮູສ້ຶກເຈັບປວດແລະດີນ້ລົນຫາແຫລ່ງແຫ່ງຄວາມ
ສົດຊື່ນຄືນໍ້າໃນມື້ທີ່ຮ້ອນເອົ້າ. ກວາງກໍາລັງສແວງຫາຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຢ່າງຫມົດຫວັງ. 
          ນັນ້ຄືວິທທີີ່ພວກເຮົາຄວນເຝົ້າປາຖນາຄອງຖ້າການປາກົດຂອງພຣະເຈົາ້ໃນຊວີດິພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຄວນຫິວ
ກະຫາຍຫາພຣະເຈົາ້.   ພວກເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈເຖິງແມ່ນຢູຖ່າ້ມກາງສະຖານະການທີໜ່ັກໜ່ວງ, ເຮົາຕ້ອງການໆຊງົ 
ສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າຫລາຍກວ່າສິ່ງອື່ນໃດຈາກສິ່ງທີ່ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ ້ນີເ້ປັນວິທທີີ່ຈະປະເມີນຄວາມຕ້ອງການທາງ
ດ້ານຈດິວນິຍານຂອງທ່ານ 
► ຂາ້ພະເຈົາ້ປາຖນາອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຫຼືບໍ?່ ຜູຂ້ຽນບົດເພງສັຣເສນີຕ້ອງການພຣະເຈົາ້ເໜອືສິ່ງໃດທັງປວງ.  ຄວາມ 
     ເສົາ້ໂສກຂອງລາວເລິກຫລາຍເມ່ືອຢູ່ຫ່າງຈາກພຣະພັກຂອງພຣະເຈົາ້. 
► ຂາ້ພະເຈົາ້ປາຖນາພຣະຄາໍຫຼບືໍ?່ ພລັງດາ້ນຈດິວຍິານຂອງເຮົາຈະຕິດແໜນ້ຢ່າງໃກ້ຊິດກບັຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພວກ 
    ເຮົາທີ່ຈະເປັນຜູ້ຮໍ່າຮຽນຈາກພຣະຄັມພີ. 
► ຂາ້ພະເຈົາ້ປາຖນານມສັການພຣະເຈົາ້ຫຼບືໍ?່ ສິ່ງໃດທີ່ໄດຮ້ບັຄວາມສົນໃຈສໍາຄນັສດຸໃນຊີວິດ ສິງ່ນັ້ນແຫລະຈະເປນັ 
    ສິ່ງທີເ່ຮົານະມັສການ 
► ຂາ້ພະເຈົາ້ຮູສ້ກຶທກຸໃຈຫຼບືໍເ່ວລາຫາ່ງຈາກການຊງົສະຖດິຂອງພຣະເຈົາ້?  ເວລາເຮົາຫ່າງເຫີນຈາກພຣະເຈົ້າ ເຮົາ 
     ຄວນມີໃຈປາຖນາຢ່າງແຮງກາ້ທີ່ຈະສແວງຫາພຣະອົງ ແລະຮີບດວ່ນທີ່ຈະຫຍບັເຂົາ້ໃກ້ພຣະອົງຄເືກົ່າ. 
 

2. ບດົເພງສຣັເສນີ 42:6-8: 
6.ຫົວໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງແທບຈະຂາດ ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງລະນຶກເຖິງພຣະອົງໃນຕ່າງຖ່ິນທ່ີເຂດແມ່ນ້ໍາຈໍແດນຢູ່ໃກ້ພູເຮີໂມນ
ແລະພມີູຊາຣ໌ ຂ້າພຣະອົງລະນຶກເຖິງພຣະອົງ 7.ມະຫາສມຸດເລິກກ ຮ້ໍອງໃສ່ກັນ ແລະນ້ໍາຕົກຕາດຂອງພຣະເຈ້ົາສ່ົງສຽງສນ່ັນຫວ່ັນ
ໄຫວ ມັນເປັນເຫມືອນກະແສຄ້ືນແຫ່ງຄວາມເສັຽໃຈ ຊຶງ່ໄຫລຖ້ວມວິນຍານຂອງຂ້າພຣະອົງ   8.ຂໍໃຫພ້ຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງສໍາແດງ
ຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງທຸກໆຄືນ ຂໍໃຫຂ້້າພຣະອົງຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະອົງທ ກຸໆມື ້ແລະອ້ອນວອນຫາພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະທານຊີວິດ  
ໃຫແ້ກ່ຂ້າພຣະອົງ 
 

        ເວລາທີຍ່າກລາໍບາກຄືຄວາມຈິງ ຊວີດິທີ່ເຮົາອາສຍັຢູ່ໃນໂລກນີ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກ ຫັນປ່ຽນຢ່າງ 
ໄວໂດຍທີ່ບໍ່ຄາດຄດິ. 
► ຫມໍໂທມາບອກກຽ່ວກັບຜົນກວດທີ່ເຮົາບໍ່ໄດຄ້າດຄດິ 
► ນາຍບອກໃຫ້ເຮາົອອກຈາກງານ 
► ຄ່ ູສາມີພັລຍາຂອງເຮົາບອກເຮົາວ່າ ລາວບໍ່ໄດ້ຮັກເຮົາອີກຕໍ່ໄປ 
ທຸກເຫດການເຫລົ່ານີ ້(ແລະອີກຮ້ອຍແປດບນັຫາ) ທີນ່ໍາຄວາມຊມຶເສົາ້ທາງຈິດວິນຍານໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຢ່າ
ໃຫ້ເຮາົຖກືຫລອກເປັນຢ່າງອືນ່,  ໂຣກຊມຶເສົາ້ມີຈງິແລະກເໍປນັຕາຢາ້ນ,  ແມ່ນແຕ່ຜູຂ້ຽນບົດເພງສັຣເສີນຍັງຍອມຮັບ. 
ແລະພວກເຮົາຕອ້ງຍອມຮັບເຊ່ັນດຽວກັນ. 
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       ອາການຊືມເສົາ້ເປນັຖ້ອຍຄໍາທີ່ວາດພາບສໍາລບັພວກເຮາົ. ຄວາມຊຶມເສົ້າທາງກາຍແມ່ນ ເມື່ອມີສິງ່ທີ່ຖືກກົດລງົ
ທີ່ແນມບໍ່ເຫັນຈາກພາຍນອກ  ມັນເໝອືນກັບແຮງດັນຫລນືໍ້າໜັກທີກ່ົດດັນກັບແຜນ່ຂອງບາງສິ່ງທີໂ່ຄ້ງງໍໄດ້.  
       ການຊມຶເສົາ້ໃນດ້ານຈິດວິນຍານ ດ້ານຈິດໃຈຫລືດ້ານອາລມົຄວາມຮູສ້ຶກກໍທໍານອງດຽວກນັ. ເມືອມີນໍາ້ໜກັແຫ່ງ
ຊວີດິກົດເຮົາລົງຢ່າງຫນັກຫນ່ວງ, ແລະໃນຂນະທີ່ພວກຕກົຕະລຶງກບັຊວີດິ ພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ຈະຈດົຈໍາເຖິງຄວາມ
ດີຂອງພຣະເຈົາ້.   ເຮົາທກຸຄນົຕ່າງກໍຫມົດກໍາລັງເປນັບາງເວລາ ແຕຈ່ະບໍ່ເປນັແບບຕໍ່ເ່ນືອ່ງໄປເລືອ້ຍໆຄກືັນກບັຄນົທີ່
ເປັນໂຣກຊຶມເສົ້າ(ຢູໃ່ນຄວາມກົດດັນ).  ຮາກເຫງົາ້ຂອງການເກີດໂຣກຊມຶເສົ້າມາຈາກຫລາຍສາເຫດ ແລະພຣະເຈົາ້
ຍັງທາໍງານຜ່ານຢາປົວແລະຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຢູ່. 
        ຜູ້ຂຽນບດົເພງສັຣເສີນໄດ້ຮຽນຮູເ້ຖິງມໍຣະດົກທາງວັທນະທັມຂອງລາວທີ່ເປນັຄນົເຮບັເຣ.ີ ລາວໄດ້ຮ້ອງເພງກ່ຽວ
ກັບແຜ່ນດິນແຫ່ງພຣະສັນຍາທີ່ພຣະເຈົ້າຈະມອບໃຫ້ຊົນຊາດທີ່ພຣະອົງໄດ້ເລືອກໄວ້ເພື່ອເປັນເຄື່ອງຫມາຍແຫ່ງພຣະ
ພອນທີ່ມາຈາກພຣະອົງ.   ແມ່ນໍ້າຈແໍດນ, ພູເຮໂີມນແລະພູມິຊາຣ໌ ເປັນສຖານທີທ່ີ່ສາໍຄັນທີ່ສດຸສໍາລບັຊນົຊາດຢິວໃນ 
ສມັຍຂອງເພ່ິນ  ຊຶ່ງເປນັເຄືອ່ງຫມາຍທີເ່ຕອືນໃຈພວກເຂົາວາ່ພຣະເຈົາ້ບໍ່ເຄຍີຫລົງລມືພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ.  
     ແມ່ນກະທັ້ງໃນສະຖານະການທີ່ໂສກເສົາ້ກສໍາມາດເຕືອນໃຈເຮົາເຖງິຄວາມດີຂອງພຣະເຈົາ້ໄດ.້  ເຮົາຈະສັງເກດ
ເຫັນຜູຂ້ຽນບດົເພງສັຣເສນີທີ່ໃຊນ້ໍ້າໃນຄວາມນກຶຄດິເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງນໍ້າຕກົຕາດ, ຄື້ນທີ່ກະທບົຝັ່ງ,  ກະແສນໍ້າຊຶ່ງ
ໄຫລຖ້ວມວິນຍານຂອງພວກເຮົາ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ເຮົາສາມາດຮ້ອງໄຫ້ກບັພຣະເຈົ້າ.     ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູທ້ີ່ຈະ
ຂອບພຣະຄນຸເຖິງແມ່ນຊີວິດເຮົາຈະພົບກບັຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກໍຕາມ ແລະໃນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນີແ້ຫລະຈະຊອ່ຍເຕືອນ
ພວກເຮົາເຖິງການຊົງສະຖິດຢູ່ນາໍຂອງພຣະເຈົາ້. 
 
 
 

3. ບດົເພງສຣັເສນີ 43:3-5 
3.ຂໍຊົງສ່ົງແສງສວ່າງແລະຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງນໍາຫນ້າຂ້າພຣະອົງໄປເທີນ ແລະຊົງພາຂ້າພຣະອົງກັບຄືນສູ່ເມືອງຊີໂອນ ພູສັກ
ສິດຂອງພຣະອົງແລະພຣະວິຫານບ່ອນທ່ີພຣະອົງຊົງປະທັບຢູ່ 4.ໂອ້ ພຣະອົງເຈ້ົາຂ້າ ຂ້າພຣະອົງຈະໄປສ  ູ່ແທ່ນບູຊາຂອງພຣະອົງ 
ເພາະພຣະອົງຊົງປະທານຄວາມມ່ວນຊ່ືນ ແລະຄວາມສຸກແກ ຂ້່າພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ  ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງ
ຈະດີດພີນ ແລະຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະອົງ  5.ເປັນຫຍັງຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງໂສກເສ້ົາ?  ເປັນຫຍັງຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງທ ຸກລໍາບາກ? ຂ້າພຣະ
ອົງຂໍມອບຄວາມຫວັງໄວ້ກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພຣະອົງຍັງຈະສັຣເສີນພຣະອົງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ົນ້ພັຍ ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະ
ອົງ 

  ເມ່ືອເຮົາພ້ໍກບັບນັຫາອນັໜັກໜ່ວງ, ພວກເຮົາສາມາດບນັເທາົຄວາມຮູສ້ຶກຂອງການຖກືປະຖິ້ມນັ້ນໄດ້ໂດຍການ 
ຈົດຈໍາວ່າພຣະເຈົ້າຍັງສະຖິດຢູ່ກບັພວກເຮົາ. ບໍ່ພຽງແຕ່ທໍ່ນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງຍ້າຍຈາກບ່ອນທີ່ຫິວກະຫາຍໃນພຣະເຈົ້າ
ນັ້ນ ແລ້ວເຂົາ້ສູ່ພຣະພອນຂອງຄວາມຊມົຊື່ນຍນິດທີີ່ຈະໄດ້ພົບແລະສັມຜັດກບັພຣະອົງ. 

         ທ້າຍສຸດແລ້ວ, ແສງສວາ່ງແລະຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົາ້ຈະນໍາພວກເຮົາມາສູ່ການຊງົສະຖດິຂອງພຣະອົງ.  
ແຕ່ພວກເຮົາຈະໄປເຖິງທີນ່ັ້ນໄດ້ກໍໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັນ້, ຊຶ່ງພຣະອົງເປັນຜູ້ເປີດເຜຍີຕໍ່ພວກເຮົາ.  

ມາເບິ່ງວິທີທີ່ຜູ້ຂຽນບົດເພງສັຣເສີນກ້າວຍ່າງໄປຂ້າງໜ້າໄດຢ້າ່ງໃດ?    
► ໃນບົດທີ 42:2 ເພິນ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ ພຣະເຈ້ົາອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່. ຊຶ່່ງນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງ, ແຕ່ມັນກວ້າງໂພດແບບບໍເ່ປນັ 
     ສ່ວນຕົວປານໃດ. ຊຶ່ງພຽງແຕ່ເປັນການຮບັຮູ້ທາງໃຈເທົ່ານັ້ນວ່າມີພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທອ້ົງດຽວເທົ່ານັ້ນ 
► ໃນບົດທີ 42:8 ເພິນ່ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະທານຊີວິດໃຫແ້ກ່ຂ້າພຣະອົງ ນ້ີຄືບາດກ້າວທ່ີເຮົາຕ້ອງຂ້າມຈາກ 
      ການຮູ້ດີວ່າມີພຣະເຈ້ົາຢູ່ ມາເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຈະຊົງຢູ່ທ່ີນ້ັນກັບເຮົາເຊ່ັນກັນ. 

ເມື່ອທ່ານພໍ້ກັບບນັຫາໜັກໜ່ວງແມ່ນຫຍງັຄືຄວາມຈິງກ່ຽວກບັພຣະເຈົ້າທີ່ສາມາດຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານກ້າວຕໍ່ໄປໄດ?້ 
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► ໃນບົດທີ 43:4  ຜູ້ຂຽນບົດເພງສັຣເສີນໄດ້ເອີ້ນພຣະເຈົ້າວາ່, ຜູ້ຊົງປະທານຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະຄວາມສຸກແກ ່ຂ້າ 
     ພຣະອົງ. ທ່າທີທີເ່ພ່ິນມີຕໍພ່ຣະເຈົາ້ໄດປ້່ຽນໄປ ຄວາມສັມພັນຂອງເພ່ິນກບັພຣະເຈົາ້ກເໍຊ່ັນດຽວກນັ - ມຸມມອງໃນ 
     ຊວີດິແລະສະຖານະການຕ່າງໆ ໃນໂຕເພ່ິນກໍປຽ່ນແປງເຊ່ັນກັນ. 
        ຄວາມເສົາ້ຄຄືວາມຮູສ້ຶກວ່າໂລກນີ້ໄດ້ກດົດນັເຮົາລົງແລະມີເຈຕະນາທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ເຮາົລຸກຂຶນ້ໃດ.້ ແຕ່ພໍພຣະເຈົ້າ
ຊງົຢູໃ່ກ ້ພວກເຮົາກໍສາມາດປ່ຽນເປນັການນະມັສການ. ຂນະທີ່ຜູຂ້ຽນບົດເພງສັຣເສນີເຂົາ້ມາຫາແທ່ນບູຊາຂອງພຣະ
ເຈົາ້ ຄສືະຖານທີ່ແຫ່ງການນະມັສການ ເພ່ິນສາມາດຄົ້ນພົບຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີແລະອາການຊມຶເສົາ້ກໄໍດ້ຫາຍໄປ.  
       ການນະມັສການສາມາດປ່ຽນຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໄປສູຄ່ວາມຫວງັໄດ.້    ໂດຍຈົດຈໍຕ່ໍກ່ະສັດທີ່ຢູ່ເທິງຟ້າສວນັ, 
ອາການທີ່ສະຕບິໍ່ປກົຕຕິ່າງໆນັນ້ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຍຶດເກາະເຮົາໄວ້. ບໍ່ວ່າຈະເປນັໃນຊີວິດສ່ວນຕົວຫລຢືູ່ໃນຄຣສິຕະຈັກ,  
ການນະມັສການນາໍທາງໃຫ້ເຮາົໄປພົບກບັຄວາມຫວງັໄດໂ້ດຍການຮູວ້າ່ພຣະອົງຊົງຢູ່ໃກ.້   ຫລາຍໄປກວາ່ນັ້ນ ການ
ນະມັສການຊອ່ຍພວກເຮົາປະກາດພ້ືນຖານຄວາມຈິງກຽ່ວກັບຊວີດິເຮົາ:   ຄບືໍ່ມີຫຍັງທີສ່າມາດຄວບຄຸມຊວີດິເຮົາໄດ້
ນອກຈາກພຣະເຈົາ້ເທົ່ານັນ້ ແມ່ນແຕອ່າການຊມຶເສົາ້(ຄວາມກົດດັນ)ກຕໍາມ. ແທ້ຈິງແລ້ວ ພຣະເຈົາ້ຊົງເປັນກະສັດອົງ
ທ່ຽງແທ້ໃນຊີວິດທ່ານແລະເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນໃນຊວີດິຂອງທ່ານ. 
 
 
 
 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ 

          ທ່ານຈະຕອບສນອງຢ່າງໃດເມ່ືອເວລາຄວາມຍາກລໍາບາກເຂົ້າມາໃນຊວີດິ? ລອງພິຈາຣະນາເບິ່ງຄໍາແນະນໍາ
ຂ້າງລຸມ່ນີ້ເພ່ືອເປນັການຕຽມພ້ອມ; 
 
Ø ເລອືກທີຈ່ະນະມສັການ.  ໃຫ້ເຮາົຕດັສນິໃຈທີ່ຈະນະມັສການສມ່ໍາສເມີ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນທີສ່າທາຣະນະຫລື

ເປັນການສວ່ນຕົວກດໍີ. ສແວງຫາພຣະອົງຕລອດເວລາເພ່ືອວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບກບັພຣະອົງເມ່ືອພວກເຮົາ
ພົບພໍ້ບັນຫາທີ່ໜກັໜ່ວງ. 

Ø ໜນູໃຈຄນົອືນ່.  ໃຫ້ເຮົາເຮດັຢ່າງຕັ້ງໃຈທີ່ຈະມີຖ້ອຍຄໍາທີ່ໜນູໃຈໝູ່ເພ່ືອນ ຄນົໃນຄອບຄົວແລະເພ່ືອນຮ່ວມ
ງານໃນອາທິດນີ.້ 

Ø ຊອກຫາການຊອ່ຍເຫລອື.  ຫາກວາ່ທ່ານປະສົບກັບອາການຊມຶເສົາ້(ຖືກກົດດັນ)ເປນັເວລາດົນນານ ຄິດໃຫ້ 
ດີແລວ້ບອກເພ່ືອນທີ່ໃກ້ຊິດ , ສິດຍາພິບານຫລຜືູ້ໃຫ້ຄໍາປກຶສາກຽ່ວກັບບັນຫາທີ່ທາ່ນກໍາລງັຕໍສູ່ຢູ້່. 

             ບໍ່ວ່າທາ່ນຈະຕໍສູ່້ກບັເດອືນ ìມົກຣາເສົ້າî ຫລືບໍກ່ໍຕາມ, ບາງເວລາໃນຊວີດິ ທ່ານຈະໄດ້ພົບກບັບນັຫາທີໜ່ກັ
ໜ່ວງແນນ່ອນ. ຄື້ນແຫ່ງຄວາມສົງສຍັຈະແລນ່ຕໍາເຮົາໃນມ້ືນຶງ່.  ແຕ່ເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕອ້ງຈົມລົງເມື່ອຄວາມຊຶມເສົ້າເຂົ້າ
ມາໃນຊວີດິເຮົາ ເພາະພວກເຮົາສາມາດເລືອກຢູ່ໃນບອ່ນທີ່ມີການຊງົສະຖິດຂອງພຣະເຈົາ້ແລະສແວງຫາພຣະອົງ. 

 
ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສມັພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  SB 

ອັນໃດຄືວິທີ ໃນການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າເວລາທ່ານບໍ່ຮູ້ຊິເຮັດແນວໃດ? 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 
 ວນັອາທດິ ທ ີ04  ມກົຣາ 2015(1-4- 2015 ) 

__________________________________________ 
ຄວາມສງບົສກຸໃນພຣະເຈົາ້ເປັນບອ່ນລີພ້ຍັ 

                          
                             ແມ່ນຫຍັງຄືຄໍາປະຕິຍານໃນປີໃໝ່ຂອງທ່ານທ່ີປະສົບຜົນສໍາເຣັດ? 
                             ພຣະເຈ້ົາເປັນແຫລ່ງແຫ່ງຄວາມສງົບສຸກຖ້າມກາງຄວາມວຸນ້ວາຍ 
 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍຊ່ວີດິ: 
       ໃນປໃີໝ່ນີ້ທ່ານໄດ້ປະຕິຍານວ່າຈະເຮັດຫລືຈະບໍເ່ຮັດຫຍັງແດ່?  ເຖິງບໍໄ່ດປ້ະຕິຍານ ທ່ານກຮໍູ້ແລ້ວວ່າແມ່ນຫຍັງ 
ທີເ່ປັນຄໍາປະຕິຍານຂອງຄົນທົ່ວໄປເຊ່ັນ; ຈະອອກກໍາລັງກາຍ, ຈະລົດນໍາ້ໜກັ, ຈະໃຊ້ເວລາກບັຄອບຄົວໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ, 
ຈະໃຊ້ເວລາອ່ານປຶ້ມເພີ້ມຂຶ້ນ, ຈະເບິ່ງ ທວີ ີໜ້ອຍລົງແລະອືນ່ໆ. 
       ທ່ານເຄີຍຄຶດບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງຄນົສ່ວນຫລາຍຈຶ່ງໃຫ້ຄໍາປະຕິຍານນີ້?  ເຫດຜົນທີສ່ໍາຄັນນັ້ນແມ່ນຢາກຈະມີຊີວິດທີ ່
ສງົບສຸກດ.ີ  ແຕເ່ຮົາກຄໍິດວ່າ, ìຖ້າຂ້ອຍມີຊີວິດທີ່ດີກວ່ານີ້, ໄດ້ກິນດີກວ່ານີ້, ແລະເປັນຄົນໃນຄອບຄົວທີດ່ີກວ່ານີ້ ໃນຊີ 
ວດິກຈໍະມີຄວາມຮູໃ້ໝ່ໆ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມປອງດອງກັນ.î    ຫລ ື ìຖ້າຂ້ອຍມີນໍ້າໜັກເພ້ີມອີກໜ້ອຍນຶງ່ແລະ
ຄວບຄຸມມັນໄດ້ ຂອ້ຍກຈໍະມີຊີວິດທີສ່ງົບສຸກຂຶນ້ອກີ.  ແຕແ່ລ້ວກໍມີສິ່ງທີ່ບໍຄ່າດຄດິ ເກດີຂຶນ້ໃນຊີວິດ, ແລະຄວາມຄິດ
ໃນສິ່ງໃດໆ ກຕໍາມວາ່ຈະດີຂຶ້ນ ກັບແຕກສລາຍເປັນປ່ຽງໆ. 
      ແທຈ້ງິແລວ້, ເຮາົບໍຕ່ອ້ງການຄາໍປະຕຍິານເພືອ່ໃຫມ້ຊີີວດິທີດ່ກີວາ່ນີ ້ແຕເ່ຮາົຕອ້ງການໆ ປຽ່ນແປງ. 
         ທີເ່ປັນແນວນັນ້ກເໍພາະວ່າຄໍາປະຕິຍານນັ້ນຂຶ້ນຢູກ່ັບຄວາມສາມາດຂອງເຮາົທີຈ່ະປ່ຽນສະຖານະການຂອງເຮາົ 
ເອງ.   ການປ່ຽນແປງແມ່ນການຍອມໃຫ້ຣິດອາໍນາດໃໝມ່າເປັນຜູປ້ົກຄອງແລະປຽ່ນແປງເຮາົ.  ເຮາົຕ້ອງການໆ ປ່ຽນ 
ແປງໂດຍການສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າເພ່ືອຊ່ອຍເຮົາໃນສິ່ງທີ່ເຮາົຊ່ອຍຕົນເອງບໍ່ໄດ້.  ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະຢູຖ້່າມກາງຄວາມ 
ສັບສນົວຸ້ນວາຍ ເຮາົກສໍາມາດມີຄວາມສງົບສຸກໄດເ້ພາະການຊົດສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດປ້່ຽນແປງຊວີດິຂອງເຮາົ. 
 

ພຣະຄມັພກີາ່ວວາ່ຢາ່ງໃດ?   ເພງສັຣເສີນ 46:1-11   ( ເບ່ິງຕາມຫວົຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ) 
 
      ສກຶສາພຣະຄມັພ ີ
1. ເພງສັຣເສີນ 46: 1-3:  
1. ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນທີພັ່ກພາອາສັຍແລະຊງົເປນັກໍາລັງຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ   ໃນຍາມລໍາບາກພຣະອົງຊງົຕຽມ
ພ້ອມຊອ່ຍເຫລືອສເມີ  2. ເມ່ືອໂລກນີຫ້າກສັ່ນສະເທອືນ ແລະພູທງັຫລາຍລົ້ມເຈື່ອນທະລາຍລງົໃສມ່ະຫາສະຫມຸດ
ອັນເລິກ  3. ແມ່ນວ່ານໍ້າທະເລມີສຽງດັງສະຫນັ່ນຫວ່ັນໄຫວແລະພູທັງຫລາຍສັ່ນສະເທືອນຢ່າງແຮງ ພວກຂ້າພຣະອົງ
ກ ໍຈະບໍຢ່າ້ນ. 
 ຄໍາວາ່ຄວາມສງົບສຸກມີຄວາມໝາຍຫລາຍຢ່າງ; ຕໍບ່າງຄົນ, ຄວາມສງົບສກຸໝາຍເຖິງບໍມ່ີໃຜມຸ້ງຮ້າຍຕໍຂ່້ອຍ. 
ແລະຕໍອ່ີກຫລາຍຄົນ, ຄວາມສງບົສຸກຈະເກີດຂຶນ້ໄດກ້ຕໍໍເ່ມ່ືອທຸກໆ ຊີວິດມີຄວາມຖືກຕອ້ງປອງດອງກັນພຽງເທົ່ານັນ້. 
          ສໍາລັບຂ້ອຍໆ ຄິດວາ່ພວກເຮົາທັງໝົດຕ້ອງຍອມຮັບເອົາຣະຫວາ່ງກາງຄບືາງສິ່ງທີ່ສອດຄອ່ງຕໍ່ຊີວິດປະຈໍາວັນ 
ຂອງພວກເຮົາ.  ຄວາມສງົບສຸກສໍາລັບຂ້ອຍເອງໝາຍເຖິງມີສິ່ງທີບ່ໍ່ຄາດຫວັງພຽງເລັກນ້ອຍເກີດຂຶ້ນໃນບ່ອນເຮັດງານ, 
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ບໍ່ມີຄວາມກົດດັນຫລາຍໃນຄອບຄົວ, ແລະມີເງິນພໍທີຈ່ະຈ່າຍໃບບລີຕ່າງໆ ປະຈໍາເດືອນ.   
 ພຣະທັມເພງສັຣເສີນ 46  ຊີໃ້ສ່ຄວາມສງົບສຸກທີຫ່ລາຍກວ່າການເອົາຊະນະກັບວຽກງານທີເ່ປັນເໝືອນວົງ 
ວຽນທີເ່ຮັດຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກໃນແຕ່ລະວັນ ຊຶ່ງເປັນການປ່ຽນແປງທີພ່ຣະເຈົາ້ປະທານໃຫ້ທີຄ່ວາມຫາຍະນະໃດໆ ບໍສ່າ 
ມາດເອົາຊະນະໄດ້.  ພຣະເຈົ້າຊົງກະທໍາສິ່ງນີ້ໂດຍການໂອບອູ້ມດ້ວຍພຣະອົງເອງ. 
 ສັງເກດເບິ່ງຜູ້ຂຽນພຣະທັມເພງສັຣເສີນເລີ້ມຕົ້ນໃນຂໍທ້ີ 1; ìພຣະເຈົ້າແມ່ນ...î ຊຶງ່ອາດຈະເປນັສອງຖ້ອຍຄໍາ 
ທີມ່ີພລັງສູງສຸດທີທ່່ານໄດ້ອ່ານ, ໄດ້ຟັງຫລືໄດ້ເວົ້າ.   ຕໍໄ່ປ ຜູຂ້ຽນຈະໄດອ້ະທິບາຍເຖິງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາທີ່ແຍກ
ໃຫ້ເຫັນຢ່າງກະຈ່າງແຈ້ງ; 

1. ເປນັບອ່ນລີພ້ຍັ; ເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງເປັນບ່ອນລີພ້ັຍຂອງພວກເຮົາ ເຮ ົາກໍມີບ່ອນທີຈ່ະລີເ້ມື່ອຊີວິດເຮັດໃຫ້
ເຮົາມີບັນຫາ ສັບສນົວຸ້ນວາຍ. ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຖືກທຸບຕີແລະບວບຊໍ້າແລະຖືກກ່າວຫາ, ທ່ານສາມາດ
ຊອກຫາບອ່ນລີ້ພັຍໄດກ້ັບອົງພຣະບິດຜູ້ຊົງສະຖິດຢູໃ່ນສວັນ. 

2. ເປນັກາໍລງັ; ເມື່ອຊີວິດຢູໃ່ນຄວາມລໍາບາກ, ຢ່າບືນຕໍ່ສູດ້້ວຍກໍາລັງເຮົາເອງ.  ແຕ່ພຣະເຈົ້າຈະຊົງເພ້ີມກໍາ
ລັງໃຫ້ເຮົາເພື່ອຕໍ່ສູກ້ັບຊີວິດບໍ່ວ່າເຮົາຈະປະເຊີນກັບບັນຫາໃດໆ ກໍຕາມ. 

3. ເປນັຜູຊ້ວ່ຍ; ພຣະເຈົ້າພ້ອມສເມີທີຈ່ະຊ່ອຍເຮົາ.  ສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າຢາກໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍານີ້ຢູສ່ເມີ ພຣະ
ເຈົ້າພຣະຜູ້ສ້າງ ຊົງເປັນຜູສູ້ງສຸດເໜືອທຸກສິ່ງ ທີຊ່ົງຊ່ອຍຂ້າພະເຈົ້າ.  ບໍວ່່າຂ້າພະເຈົ້າຈະປະເຊີນກັບສິ່ງ
ໃດກຕໍາມ, ພຣະເຈົ້າຊົງພ້ອມສເມີທີ່ຈະຊ່ອຍຂ້າພະເຈົ້າ. 
ຜູ້ຂຽນພຣະທັມເພງສັຣເສີນໄດ້ອະທບິາຍເຖິງການຖືກຂົມ່ຂູ່ອນັຮ້າຍແຮງເໝືອນກັນ.  ພວກເຮົາອາດຈະ 

ບໍ່ປະເຊີນກັບແຜ່ນດິນໄຫວ ພູເຈື່ອນທະລາຍລົງສູທ່ະເລ,  ຫລນືໍ້າທະເລຖ້ວມ  ແຕບ່າງຄັ້ງເຮົາຮູ້ສຶກເໝອືນກັບວ່າເຮົາ
ໄດ້ປະສົບກັບສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ.  ບາງເທື່ອເຮົາບໍສ່າມາດທີຈ່ະກ້າວຂາຍ່າງຕ່ໍໄປໄດ້ ສ່ິງຕ່າງໆ ໄດ້ພັງທະລາຍລົງອ້ອມຮອບ
ເຮົາ.ບນັຫາຕາ່ງໆ ໄດ້ປາກດົຂຶ້ນເໝືອນກັບຖືກນໍາ້ແກ່ງຖ້ວມ ແຕຜູ້່ໃດທ່ີວາງໃຈໃນພຣະເຈົາ້ບ່ໍຈໍາເປນັຕ້ອງຢ້ານກົວ. 
 
 
 

2. ເພງສັຣເສີນ 46: 4-7: 
4. ມແີມ່ນໍ້າສາຍນຶ່ງໄດ້ທໍາໃຫ້ຄົນໃນພຣະນະຄອນຂອງພຣະເຈົ້າແລະສູ່ບ່ອນປະທັບອ ັນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ສູງສຸດ
ໄດຮ້ັບຄວາມຍິນດີ   5. ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູໃ່ນນະຄອນໃດ ນະຄອນນັ້ນກຈໍະບໍ່ຖືກທໍາລາຍຈ ັກເທື່ອ ໃນຕອນເຊົ້າໆ  
ພຣະອົງຈະສະເດັດມາຊ່ອຍເຫລືອເມືອງນັ້ນ  6. ຊນົຊາດທັງຫລາຍຫວາດຫວັ່ນຕົກໃຈ ຣາຊອານາຈກັປ ັ ່ນປ່ວນ ພຣະ
ອົງຊງົສົງ່ພຣະສຸຣະສຽງອັນດັງອອກມາ ແຜນ່ດິນໂລກກໍລະລາຍໄປ  7. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ແຫ່ງຈກັກະວານຊງົສະຖິດຢູ່
ກັບເຮົາທັງຫລາຍ ພຣະເຈົ້າຂອງຢາໂຄບຊົງເປນັທີ່ເພິ່ງຂອງເຮົາ. 
 ໃນຂໍ້ 2-3 ຜູຂ້ຽນພຣະທັມເພງສັຣເສີນໄດ້ໃຊ້ຮູບພາບກະແສນໍ້າທີດ່ັງສນັ່ນຫວັ່ນໄຫວ;   ທະເລເລກິແລະສຽງ
ກະແສຄືນ້ທີສ່ົ່ງສຽງດັ່ງສນັ່ນ.  ໃນຂໍທ້ີ 4 ເພິ່ນໄດ້ກັບຄືນໄປເວົ້າເຖິງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງແມ່ນໍ້າສາຍນຶ່ງ.    ສ່ວນຫລາຍ 
ພຣະຄມັພີໄດອ້້າງເຖງິການຊງົສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າເໝືອນກັບກະແສນໍາ້ທີ່ເຢນັຫລບື່ອນທີຄ່ວາມຫິວກະຫາຍຂອງເຮົາ 
ໄດຮ້ັບການຕອບສນອງ(ເບິງ່ ພສສ 36:8; ອຊຢ 48:18; ຢຮ 4:4-14ແລະ ພນມ 22:1) ແມ່ນແລວ້ ພາບພົບຂອງນໍ້າ 
ບາງຄັ້ງກເໍປັນຕາຢ້ານທີສ່ົ່ງສຽງສນັ່ນຫວ່ັນໄຫວ, ກະແສຄື້ນໃຫຍ່ທີ່ໜ້າຢ້ານ ແຕບ່ໍມີ່ສິ່ງໃດຈະປຽບທຽບກັບການຊງົສະ 
ຖິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້.  ຖ້າມກາງກະແສຄື້ນທີດ່ັງສນັ່ນຫວັ່ນໄຫວ ພຣະອົງຈະເປັນຜູ້ບັນຊາໃຫມ້ັນສງົບງຽບລົງ. 
 ຮູບເງົາເຣື່ອງ ìThe Lord of The Ringsî ເປັນເຣື່ອງທີແ່ຕ່ງຂຶ້ນ, ແນນ່ອນ ຊວີດິເຮົາບາງເທືອ່ກເໍໝອືນກບັ 

ທ່ານຈະພົບກັບຄວາມສງົບສຸກໄດຢູ້່ໃສ? 
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ການຕໍ່ສູ້ ຄວາມດີຕ່າງໆ ເໝືອນກັບວ່າຖືກທືບລົງເທິງພື້ນດິນເຊັ່ນ; ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ ່ດີ, ການເຮັດງານດີແລະມີສິນທັມດີ 
ໄດຖ້ືກຢຽບຍໍ່າຈາກ ìຫລາຍຊົນຊາດî ເປັນເໝືອນສົງຄາມຕໍ່ສູ້ພວກເຮົາ ແຕ່ເຖິງປານນັ້ນ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍໄ່ດ້ຢ້ານ
ກົວ ຫລເືຮົາກບໍໍ່ຄວນຢ້ານເຊ່ັນດຽວກັນ.  ພຽງແຕພ່ຣະອົງເປັ່ງພຣະສຸຣະສຽງເທົ່ານັ້ນ ບັນດາສັດຕຣູທງັຫລາຍຈະເປື່ອຍ
ສລາຍຕາຍໄປ. 
 ຄໍາເວົ້າມີພລັງອັນຍິ່ງໃຫຍ.່   ຄາໍເວົ້າພຽງຄໍາດຽວຂອງສັດຕຣູສາມາດທໍາລາຍຄວາມຮູ້ສຶກທີສ່ງົບຂອງເຮົາໄດ້ 
ແລະນໍາຄວາມຢ້ານກົວມາທົບແທນໃນສຽ້ວວນິາທດີຽວ.  ແຕຢ່່າງໃດກຕໍາມ ພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈົ້ານັນ້ຍິງ່ໃຫຍ່
ກວ່າ ເມື່ອພຣະອົງຊົງຕັດສັ່ງ ພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງຈະຕໍ່ສູກ້ັບຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີຕ່ໍ່ຕ້ານຄວາມສງົບສຸກທີມ່າຈາກພຣະອງົ.  
ເມື່ອພຣະອງົຊງົສົງ່ພຣະສຣຸະສຽງອນັດງັອອກມາ ແຜນ່ດນິໂລກກລໍະລາຍໄປ. 
 
 
 

3. ເພງສັຣເສີນ 46: 8-11: 
8. ມາເຖີດ ມາເບິ່ງພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າວ່າພຣະອົງຊົງກະທໍາສິ່ງອັສຈັນໃນແຜ່ນດິນໂລກຢ່າງໃດ   
9. ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ເສິກສົງຄາມໃນໂລກນີ້ສງົບລົງ  ພຣະອົງຊົງຫັກຄັນທະນູທໍາລາຍຫອກ ແລະເອ ົາແຜ່ນເຫລັກ
ຕ້ານທານໂຍນເຂົ້າກອງໄຟ  10. ìຈົ່ງມິດງຽບ ແລະຮູ້ເຖີດວ່າເຮົາຄພືຣະເຈົ້າ ເຮົາເປັນທີຍ່ົກຍ້ອງຖ້າມກາງປະຊາຊາດ 
ເຮົາເປັນທີ່ຍົກຍ້ອງໃນແຜ່ນດິນໂລກî  11.  ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າແຫ່ງຈັກກະວານຊົງສະຖິດຢູກ່ັບເຮົາທັງຫລາຍ ພຣະເຈົ້າ
ຂອງຢາໂຄບຊົງເປັນທີ່ເພິ່ງຂອງພວກເຮົາ.       
 ໃນການຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມສັບສົບວຸ້ນວາຍໃນຊີວດິຂອງເຮົາ  ບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດຢັບຢ້ັງພຣະເຈ້ົາໄດ້ ພຣະເຈ້ົາ 
ບ່ໍໄດ້ໃຫຍ່ກວ່າບັນຫາຂອງເຮົາພຽງໜ້ອຍດຽວ ແຕ່ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ມີຣດິອໍານາດສູງສຸດແລະເປັນ 
ຜູ້ປົກຄອງທ່ີຊົງພລັງເໜືອສັພທຸກສ່ິງ ພຣະອົງຊົງມີຄວາມສາມາດທ່ີຈະຢັບຢ້ັງຄວາມສັບສົນວຸນ້ວານອັນຮ້າຍ 
ແຮງໃນຈິດໃຈຂອງທ່ານໄດ້. 
 ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງທາງເລືອກ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງຄວາມສງົບສຸກທ່ີເປັນໄປໄດ້ຣະຫວ່າງພຣະອົງເອງກັບພວກ 
ເຮົາ.    ພວກເຮົາເຄີຍເປັນສັດຕຣູຕ່ໍສູ້ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ເຮົາເຄີຍເປັນກະບົດຕ່ໍພຣະອົງແລະເປັນ
ມິດກັບຄວາມສັບສົບວຸນ້ວາຍຂອງໂລກນ້ີ.  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊງົຢືນຢູ່ຢ່າງບ່ໍສ່ັນສາຍຕ່ໍສ່ິງທັງປວງແລະເໜືອສ່ິງ
ທັງປວງ.  ພຣະອົງເປັນນັກຕ່ໍສູ້ຜູ້ຊົງພລັງແລະຊົງປະທານຄວາມສງົບສຸກໃຫ້ພວກເຮົາ.  ດ່ັງນ້ັນເຮົາຈໍາເປັນ
ຕ້ອງເລືອກທ່ີຈະວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູຫລາຍກວາ່ສ່ິງຕ່າງໆ ທ່ີເຮົາມີແລະພລັງຄວາມສາມາດຂອງເຮົາ. 
 ພຣະເຈ້ົາຢາເວ ຊົງເປັນບ່ອນລ້ີພັຍຂອງພວກເຮົາ(ຂ້ໍ 11)  ຄໍາວ່າຢາເວ ແມ່ນຄົນເຮັບເຣີສມັຍບູຮານໃຊ້ 
ເອີນ້ຊືພ່ຣະເຈ້ົາເພ່ືອເປີດເຜີຍພຣະອົງວ່າ, ìເຮົາເປັນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່.î   ຊ່ຶງເປັນສັນຍານແກ່ພວກເຮົາວາ່ພຣະອົງ 
ຊົງນິຣັນແລະບ່ໍຕ້ອງການສ່ິງໃດຊວາ້ນຊູພຣະອົງ.   ຄວາມສງົບສຸກເປັນຂອງພວກເຮົາເພາະວ່າບ່ໍມີຊາດໃດ, 
ບ່ໍມີການກະທໍາຂອງມະນຸດຄົນໃດແລະບ່ໍມີຄວາມເຈັບປວດໃດໆ ຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ. 
 ທ່ານຕ້ອງການໆ ຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີນໍາມາຊ່ຶງຄວາມສງົບສຸກໃນທຸກໆ ສະຖານະການເຊັນ່; 
 
Ø ເມ່ືອຄົນໃນຄອບຄົວ(ພ່ີນ້ອງ)ມາຢ້ຽມຢາມ (ມີຄວາມດີໃຈ) 
Ø ເມ່ືອໂຄງການໃນບ່ອນເຮັດການແຕກສລາຍ 
Ø ເມ່ືອລູກສາວວັຍລຸ້ນກັບມາເຮືອນຊາ້ 1 ຊ່ົວໂມງໃນແລງວັນເສົາ ແລະລາວບ່ໍຮັບໂທຣະສັບ 

ໃນເວລານີ້ທ່ານໄດຮ້ັບຜົນສະທອ້ນຈາກການຂັດແຍ່ງຂອງວທັະນະທັມຕາ່ງໆ ໃນສມັຍນີ້ຢ່າງໃດ?  
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Ø ເມ່ືອທ່ານຖືກທົດລອງໃຫ້ເຮັດບາບອັນເກ່ົາຫລາຍຕ່ໍຫລາຍຄ້ັງແລ້ວ 
Ø ເມ່ືອບັນຫາຕ້ອງການໆ ແກ້ໄຂ, ຄວາມສັມພັນທ່ີພັງທະລາຍແລະບັນຫາຈູ່ໂຈມຢູ່ອ້ອມຮອບທ່ານ 

 
ສ່ິງທ່ີທ່ານຕ້ອງການນ້ັນແມ່ນການຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຄວາມສງົບສຸກ ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຈະຊົງ 

ເປັນຜູ້ປະທານໃຫ້.  ພຣະເຈ້ົາພຽງແຕ່ຢາກໃຫ້ທ່ານແລ່ນໄປຫາບ່ອນລ້ີພັຍໃນພຣະອົງ ປະຕູຂອງພຣະອົງຊົງ 
ໄຂໄວ້ສເມີ. 
 
 
                                                                                                                                                                                 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ 
      ພິຈາຣະນາເບິ່ງຄໍາແນະນໍາດັ່ງຕໍໄ່ປນີ ້ເພ່ືອຍອມໃຫ້ພຣະເຈົາ້ຊົງທາໍງານໃນຊີວິດຂອງທ່ານແລະມີຄວາມສງົບສຸກ. 
 
v ດາໍລງົຢູໃ່ນພຣະຄາໍພຣະເຈົາ້; ອ່ານພຣະທັມເພງສັຣເສນີບົດທີ 46 ທຸກວັນໃນອາທິດໜ້າ.  ເລືອກເອົາຂໍ້ນຶ່ງ 

ເພື່ອທ່ອງຈໍາເພື່ອທ່ານຈະໄດເ້ຕືອນຕົນເອງເຖິງພລັງຂອງພຣະເຈົາ້ໃນຍາມຢູ ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກ. 
v ເຝົາ້ດຽ່ວ;  ໃຊ້ເວລາໃດເວລານຶ່ງທີສ່ໍາຄັນຢູຢ່່າງໂດດດ່ຽວໃນການອະທຖິານແລະນະມັສການສ່ວນຕົວໃນອາ 

ທິດນີ້.  ທູນຂໃໍຫ້ພຣະເຈົາ້ປະທານຄວາມສງົບສຸກໃຫ້ແກທ່າ່ນ. 
v ມສີ່ວນຮ່ວມ; ມີສ່ວນໃນກຸ່ມຫລືວຽກງານຮັບໃຊ້ທ່ີຈະນໍາຄວາມສງົບສຸກຝ່າຍວິນຍານມາສູ່ຊີວດິຂອງ 

ຄົນທັງຫລາຍ.  ຕັດສິນໃຈວ່າທ່ານຈະມີສ່ວນຊອ່ຍເຫລືອຢ່າງໃດແດ່. 
 
 ທ່ານຈະປະເຊີນກັບຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍທຸກວັນ ຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນຄວາມຊມົຊ່ືນຍິນດີທ່ີແທ້ຈິງ ແຕ່ນ້ັນແມ່ນ 
ຄວາມຈິງ.  ແຕ່ກໍເປັນດ່ັງຫວັງ, ທ່ານສາມາດທ່ີຈະຕັດສິນໃຈເລືອກທາງທ່ີຈະແກ້ໄຂບັນຫາຖ້າມກາງຄວາມ
ສັບສົນວຸນ້ວາຍນ້ັນ.     ຈ່ົງມີໃຈພ້ອມພ່ໍາທ່ີຈະໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປ່ຽນແປງໃນຊີວດິຂອງທ່ານ ຄືການປ່ຽນແປງອັນ
ເປັນຄວາມສງົບສຸກແລະການຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາຂອງພຣະອົງ. 
 

  
                      ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທນີບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ ພສ. 

ເຮົາຈະເລີ້ມຕົ້ນຢ່າງໃດເພື່ອສແວງຫາພຣະເຈົ້າແທນທີ່ຈະຫາຄວາມສງົບສຸກຈາກຄວາມຄິດຂອງເຮົາເອງ? 
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ໂຮຄຮຽຌວັຌຕທທິຉ 

 ວັຌຕທທິຉ ທ ີ11  ຒຸກຣທ 2015(1-11- 2015 ) 

__________________________________________ 

ກທຌູຼຒຕຄຂຕຄຐຣຖເຸຼທເຎັຌຍົຕຌລີຼຐັຈ 

                          

ແຒົຌດຈັຄທີົເຮັຉໃດຼຍທຄຸຌຓຼທຌກຸວ ແຊົທົທຌຍ ົຓຼທຌ? 

ຐຣຖເຼຸທງຸຄເຎັຌຏຼ຺ຼູຒຕຄຆ຺ຄຆູຉຂຕຄຂຼທຐຖເຼຸທ  

 

ຐຣຖັຒຐີຊຕຍຆຌຕຄຊ ົງີວິຉ: 

       ທົທຌຮ຺ັຼກ “ຐ ົແຒົທີົເຎັຌເໝືຕຌກັຍຈຸຌເຮລິຕຍເຊີ” ຍ ົ?   ທົທຌຕທຉຖເີຈເດັຌຒທແລຼວ.    ຐ ົແຒົເດລຸົທຌຼີເຎັຌ 

ເໝືຕຌກັຍຈຸຌເຮລິຕຍເຊີທີົເງີົຌຆັຄເກຉກທຌເຍົິຄລ຺ກ ຂຕຄເຂຸທເຼຸທ, ຓຼທຌວົທລ຺ກລຼຸຒລຸຄເຎັຌຍທຉແຏທີົດຸວເຂົຸທ, ລ຺ກ

ຕທຉຖຊຼຕຄກທຌງົຕຈເດລືຕ, ດລືຕທຉຖຒີວທຒເຆັຽໃ.  ວທຒຮັກເຮັຉໃດຼຒີວທຒຮ຺ຼຆຶກຓົ຺ເຍຼືຕຄດລັຄກທຌກຖທ ທ

ຉົັຄກົທວຌຼັຌຂຕຄຐ ົແຒົ ງົຶຄຓຼທຌວົທລ຺ກ ຖເຎັຌແຌວຌຼັຌ ຍ ົວົທຖເຮັຉແຌວໃຉກ ຊທຒລ຺ກກ ຈັຄຸຄຖລຸຼຒລຸຄຓ຺ົ.   

       ດລທຈຸຌໃຌຐວກເຮທຸກ  “ເງົີຌ” ເຍົິຄຊຸວເຮຸທເຕຄຢ ູ່.  ເຮຸທຐຈທຈທຒຎຼຕຄກັຌທູກຆົິຄງົຶຄເຎັຌທທຄລຸຍທີົຖເກີຉຂຼຶຌ

ກັຍເຮຸທ.  ດລທຈຼັຄ ເຮຸທຖຂຼທຒເຆຼັຌກຼັຌຣຖດວົທຄກທຌຎຼຕຄກັຌຊຸຌເຕຄແລຖກທຌຒີງີວິຉຓົ຺ກັຍວທຒຓຼທຌກຸວ. 

         ເຮທຸຖຐຍຸເຆຼັຌຌຼັຌໄຉຼຓົທຄໃຉ?   ເຮຸທຖເຮັຉໃດຼຉູົຌຉົຽຄໄຉຼຓົທຄໃຉຣຖດວົທຄກທຌຒີງີວິຉຓົ຺ກັຍວທຒຓຼທຌກຸວ

ແລຖກທຌຒີງີວິຉຓົ຺ໂຉຈຍ ົດຸວງທກັຍກທຌຂົຸຒງົ຺ໃຉ ທີົທຼທທທຈເຮຸທ? ວທຒຉູົຌຉົຽຄຌັຼຌໄຉຼຒທໂຉຈກທຌໄວຼວທຄໃໃຌ

ກທຌຼູຒຕຄຂຕຄຐຣຖເຼຸທ.  ຍ ົວົທເຮຸທຖຎຖເງີຌກັຍຆົິຄໃຉກ ຊທຒ, ເຮຸທຮ຺ຼວົທຐຣຖເຼຸທງຸຄຆຖິຉຓົ຺ຌ ທ. 

      ຐຣຖທັຒເຐຄຆັຣເຆີຌຍຸຉທີ 91 ໄດ້ງຼີໃດຼເຮຸທຮັຍຮ຺ຼເິຄກທຌງຸຄຆຖິຉຓົ຺ຌ ທຂຕຄຐຣຖເຼຸທ.  ຏຼ຺ຂຽຌຐຣຖທັຒເຐຄຆັຣ 

ເຆີຌງົຕຈເຮຸທໃດຼເດັຌວົທ ໃຌຂຖຌຖທີົເຮຸທຍ ົຓທກຒີງີວິຉທີົຂທຉວທຒລຖວັຄ ແຊົເຮຸທກ ຍ ົຓທກຒີງີວິຉຓົ຺ໃຌວທຒຓຼທຌ 

ກຸວ ຐຣຖເຼຸທງຸຄຈິົຄໃດຈົໃຌງີວິຉເຮຸທ ຉົັຄຌັຼຌເຮຸທົຶຄຆທຒທຉເຐິົຄຐຣຖເຼຸທໃຌກທຌຼູຒຕຄຕັຌຆ຺ຄຆູຉຂຕຄຐຣຖຕຸຄ. 

 

ຐຣຖັຒຐີກົທວວົທຓົທຄໃຉ?   ເຐຄຆັຣເຆີຌ 91:1-4, 9-11, 14-16  ( ເຍົິຄຊທຒດຸວຂ ຼ 1, 2 ແລຖ 3 ) 

 

      ຆຶກຆທຐຣຖັຒຐ ີ

1. ເຐຄຆັຣເຆີຌ 91: 1-4:  

1. ຏຼ຺ທີົໄຎເຐິົຄວທຒຎຕຉຐັຈໃຌຐຣຖເຼຸທຕຸຄຆ຺ຄຆູຉ ແລຖຏ຺ຼທົີຕທຆັຈຓົ຺ຐທຈໃຊຼຮຸົຒເຄຸທຂຕຄຐຣຖຏຼ຺ງຸຄຕ ທຌທຉຈົິຄໃດຈົ 

2.  ຖເວຸຼທກັຍຐຣຖຕຸຄວົທ,   “ຐຣຖຕຸຄງຸຄເຎັຌຏຼ຺ຎຼຕຄກັຌແລຖູຼຒຕຄຂຕຄຂຼທຐຣຖຕຸຄ ຐຣຖຕຸຄງຸຄເຎັຌຐຣຖເຼຸທຂຕຄ 

ຂຼທຐຣຖຕຸຄ ຂຼທຐຣຖຕຸຄໄວຼເຌຼືຕເງົືຕໃໃຌຐຣຖຕຸຄ”  3.  ຐຣຖຕຸຄງຸຄງົຕຈທົທຌໃດຼຐຸຼຸຼຌທກຍຼວຄແຮຼວຕັຌລັຍລຼີທູກຓົທຄ

ແຌົຌຕຌ ແລຖທກຐຈທຉໂຣທຌທຎຖກທຌ   4. ຐຣຖຕຸຄງຸຄຊູຼຒທົທຌຉຼວຈຎີກຂຕຄຐຣຖຕຸຄ ທົທຌຖຎຕຉຐັຈຐທຈ

ໃຊຼກທຌຐິທັກຮັກຆທຂຕຄຐຣຖຕຸຄ ວທຒຆັຉງົືຂຕຄຐຣຖຕຸຄຖູຼຒຕຄແລຖຎຼຕຄກັຌທົທຌໄວ.ຼ 

 

 ິຉວົທທົທຌ ເຍັຌ າຒິຌ ແຑຣຄລິຌ ເຎັຌຏຼ຺ທີົເວຸຼທວົທ,  “ຍ ົຒີດຈັຄແຌົຌຕຌຌຕກທກວທຒຊທຈແລຖຐທຆີ” 
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ເຐິົຌໄຉຼງຼີໃດຼເດັຌູຉຆ ທັຌໃຌຼຕຈ ທຌຼັຌ.  ກທຌຼຸຌດທຍທຄຆິົຄທີົຒີວທຒໝທຈເຐືົຕຖເຐິົຄຐທໃຌງີວິຉດລທຈເທືົຕ

ເຍົິຄືວົທເຎັຌວທຒຏິຉແຍຍໂຄົ .    ຒີຄທຌແລຼວກ ວົທຄຄທຌ,  ຸຌຕົືຌຉຶຄເຮຸທໃດຼຊຸກຊ ົທ,  ຆົິຄຂຕຄແຊກເຐຐັຄ, ແຒົຌ 

ແຊົເຮຸທເຕຄກ ຉຶຄຊຸຌເຕຄລຸຄໃດຼຊຸກຊ ົທ.   

 ເຒືົຕຐຣຖເຼຸທຎທກຸຉເຎັຌຐທຍຐຸຉໃດຼເດັຌ ຍ ົຒີດຈັຄໃຌໂລກຌຼີຖຎຽຍທຽຍກັຍຐລັຄແລຖກທຌຼູຒຕຄທີົຐຣຖ

ເຼຸທງຸຄຎຖທທຌໃດຼແກົເຮຸທ.  ຐຣຖຕຸຄງຸຄທົຽຄແທຼແຌົຌຕຌ. 

 ຒີທທຄຌຶົຄທີົເຮຸທຆທຒທຉເລຼີຒຊຸຼຌທີົຖເຂຼຸທໃວົທຐຣຖເຼຸທງຸຄທ ທຄທຌແທຌເຮຸທ ແຒົຌໃດຼເຮຸທຆ ທຣວຉເຍົິຄຐຣຖ  

ຌທຒແລຖຊ ທແໜົຄທີົຐຣຖຕຸຄງຸຄໃງຼເຐືົຕເຎີຉເຏີຈຐຣຖຕຸຄເຕຄ.  ົຸຄຆັຄເກຉເຍົິຄຊຸວຓົທຄຊ ົໄຎຌຼີທກຂ ຼທີ 1-2; 

1. ຕຸຄຆ຺ຄຆູຉ.  ຍ ົຒີຏ຺ຼໃຉຓົ຺ເໜືຕຐຣຖເຼຸທ.  ຐຣຖຕຸຄຏ຺ຼຉຽວທີົງຸຄຓືຌຓົ຺ຓົທຄຆຖຄົທ;  ຐຣຖຕຸຄງຸຄຈິົຄໃດຈົຆ຺ຄຆູຉ, 

2. ຕ ທຌທຉຈິົຄໃດຈົ.  ຍ ົໝທຈວທຒວົທແຂຄແຮຄກວົທກ ທລັຄຂຕຄຕີກຸຌຌົຶຄຸຌໃຉເທຸົທຌຼັຌ.  ຐຣຖເຼຸທງຸຄຒີຕ ທ

ຌທຉຆ຺ຄຆູຉເໜືຕຆົິຄທີົງຸຄຆຼທຄທັຄຎວຄຊລຕຉໄຎຸຌເິຄຆິົຄຌິຣັຌ(ຑຼທຆວັຌ). 

3. ຕຸຄຐຣຖເຎັຌເຸຼທ.   ຌຼີແຒົຌງົືທີົຐຣຖເຼຸທງຸຄໃງຼເຎີຉເຏີຈຐຣຖຕຸຄຊ ົໄຐົຐຸຌທີົຐຣຖຕຸຄງຸຄເລືຕກ.  ເຎັຌງົືແດົຄ 

 ທຆັຌຈທ ຓທເວ, ງົຶຄໝທຈວທຒວົທ, “ເຮຸທເຎັຌ” ໃຌຼຕຈ ທຕົືຌ ໝທຈເິຄ ຐຣຖເຼຸທງຸຄເຎັຌຓົ຺ໂຉຈຐຣຖ 

ຕຸຄເຕຄ, ຓົ຺ໄຉຼຉຼວຈຐຣຖຕຸຄເຕຄ, ແລຖງຸຄເຎັຌຌິຣັຌ(ເຎັຌຓົ຺ຊລຕຉໄຎ).  ຐຣຖຕຸຄງຸຄເຎັຌຏຼ຺ທີົງຸຄຆຼທຄແລຖຈຶຉ

ຆົິຄຊົທຄ ໄວຼໃດຼຓ຺ດ້ົວຍກັຌ.  

 

ເຒືົຕເຮຸທເດັຌຐຣຖເຼຸທຊທຒທີົຐຣຖຕຸຄງຸຄເຎີຉເຏີຈຐຣຖຕຸຄເຕຄ ກ ຖເຎັຌກທຌຄົທຈຂຼຶຌທີົຖເຐິົຄໃຌຐຣຖຕຸຄ 

ຮັຍເຕຸທກທຌຎຸກຎຼຕຄູຼຒຕຄທກຐຣຖຕຸຄ. 

 ຆັຄເກຉເຍົິຄກທຌງົຕຈເດລືຕຂຕຄຐຣຖເຼຸທໃຌຂ ຼຐຣຖ ທເດລຸົທຌຼີ.     ຐວກເຮຸທຓົ຺ຐທຈໃຊຼກທຌຼູຒຕຄຂຕຄ

ຐຣຖຕຸຄ, ໃຊຼຮຸົຒເຄຸທຂຕຄຐຣຖຕຸຄ, ໃຊຼຎຼຕຒຈທຒຂຕຄຐຣຖຕຸຄແລຖໃຊຼຮຸົຒຎີກຂຕຄຐຣຖຕຸຄ. ຐຣຖເຼຸທຕຸຄຈິົຄໃດຈົແດົຄ

ັກກຖວທຌ ຏຼ຺ງົຶຄຍ ົຊຼຕຄກທຌຂຼທຐຖເຼຸທ,  ຍ ົຊຼຕຄກທຌທົທຌ ດລືໃຏ ກ ຊທຒ ທີົຖເຮັຉຍທຄຆິົຄເພ ູ່ອຊົດຊູ່ອຍພຣະອົຄ;  

ຐຣຖຕຸຄເງີຌເຮຸທເຂຼຸທໄຎຆົ຺ກທຌຼູຒຕຄໃຌກທຌງຸຄຆຖິຉຓົ຺ຂຕຄຐຣຖຕຸຄ. 

 ຏຼ຺ຂຽຌຍຸຉເຐຄຆັຣເຆີຌຌຼີຒີວທຒໝັຼຌໃໃຌວທຒຆທຒທຉຂຕຄຐຣຖເຼຸທ ໃຌກທຌຎຸກຎຼຕຄູຼຒຕຄເຐິົຌໃຌ  

ທູກ ຆຖທຌຖກທຌ.  ເຮຸທກ ຊຼຕຄຮຽຌຮ຺ຼທີົຖວທຄໃໃຌຐຣຖຕຸຄໃຌກທຌຼູຒຕຄງີວິຉເຮຸທເງົັຌຉຽວກັຌ. 

 

 

 

2. ເຐຄຆັຣເຆີຌ 91: 9-11: 

9. ເຌົືຕຄທກວົທທົທຌໄຉຼເຕຸທຐຣຖຏຼ຺ເຎັຌເຼຸທ ເຎັຌຏຼ຺ຎຼຕຄກັຌທົທຌ ແລຖເຕຸທຐຣຖເຼຸທຕຸຄຆ຺ຄຆູຉເຎັຌທີົເຐິົຄຂຕຄທົທຌ 

10. ຐັຈວິຍັຉຖຍ ົຒທຊຸກືກທົທຌ ວທຒໂດຉຮຼທຈຖຍ ົຒທໃກຼເຮືຕຌຂຕຄທົທຌ  11.ຐຣຖເຼຸທຖງຸຄຆັົຄເທວຖຉທລຸຄ

ຒທຮັກຆທເຍົິຄແຈຄທົທຌໃຌທູກຍົຕຌທີົທົທຌໄຎ. 

 

 ໃຌຂ ຼຐຣຖັຒຐີ 3-13  ຏຼ຺ຂຽຌຐຣຖທັຒເຐຄຆັຣເຆີຌໄຉຼວທຉຐທຍຕັຌຊຖລທຈດລທຈຓົທຄທີົລຼີງົຕຌຓົ຺ໃຌຍົຕຒ 

ຒືຉດລໃືຌງີວິຉເຮຸທ;  ຍຼວຄແຮຼວຕັຌລັຍລຼີ,  ຐຈທຉໂຣທຊົທຄ,  ວທຒຓຼທຌກຸວໃຌຈທຒຒືຼືຌ, ລ຺ກທຖຌ຺ທີົຈິຄຒທໃຌ

ຈທຒກທຄເວັຌ, ຐັຈຐິຍັຉໃຌວທຒຒືຉ, ຐຈທຉຮຼທຈຊິຉຊ ົໃຌຈທຒກທຄເວັຌ, ຆິຄຮຼທຈ, ຄຐ຺ິຉ ແລຖຕືົຌ 

 ຕັຌຊຖລທຈຊົທຄ ຈັຄຍ ໝົຸຉຐຽຄເທຸົທຌຼີ ເຮຸທຍັຄຖຐຸຍຊຸຌເຕຄຮຼຕຄໂຕົຈທຄຢ ູ່ວົທ, “ຆິຄຮຼທຈ, ເຆືຕແລຖໝີ 

ໂຕຈ ເຎັຌຊທຓຼທຌເຉ” 

ຌທຒງົືແລຖຐຣຖລັກຆຖຌຖໃຌຍຸຉຮຽຌຂຼທຄເທິຄຌຼີ ເຎີຉເຏີຍໃດຼທົທຌເດັຌຐຣຖເຼຸທຓົທຄໃຉ? 
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 ຂຼທຐຖເຼຸທຍ ົໄຉຼ ຍຕກວົທຍັຌດທຂຕຄທົທຌໄຉຼລຸຉໜຼຕຈລຸຄ ແຊົວທຒິຄຌັຼຌແຒົຌທົທຌຒີຏ຺ຼຌົຶຄທ ູ່ເຝຼຸທເຍົິຄທົທຌ 

ຓົ຺ ຏຼ຺ງົຶຄຈິົຄໃດຈົກວົທຍັຌດທຊົທຄ ເດລຸົທຌຼັຌ.    ຐຣຖເຸຼທຕຸຄຆ຺ຄຆູຉເຎັຌທີົເຐິົຄຂຕຄທົທຌ ໝທຈເິຄຐຣຖຕຸຄຆທຒທຉ

ູຼຒຕຄທົທຌທກຕັຌຊຖລທຈທູກຓົທຄ. 

 ຐຣຖເຼຸທໃຌຆວັຌ ຏຼ຺ງຸຄຐລັຄຕັຌຆ຺ຄຆູຉຒີຆົວຌຊ ົຆຼ຺ຊທຄທົທຌ “ເຐືົຕຼູຒຕຄທົທຌແລຖທູກທທຄໃຌງີວິຉທົທຌ.” 

ຐຣຖຍິຉທຂຕຄເຮຸທຏຼ຺ງຸຄຆຖິຉໃຌຆວັຌ ງຸຄເຎັຌິຄແທ,ຼ ແຌົຌຕຌ,  ທົທຌຍ ົເີຈຓົ຺ໃຌຆຖທຌຖກທຌໃຉ  ທີົີຐຣຖຕຸຄ 

ຍ ົໄຉຼເຝຼຸທເຍົິຄທົທຌຓົ຺, ຼູຒຕຄແລຖຌ ທຐທທົທຌ.  ແຌົຌຕຌ, ເິຄແຒົຌທົທຌຖເຂຼຸທໄຎຆົ຺ຍັຌດທ ແຊົທົທຌຖຍ ົຓົ຺ຏຼ຺ຉຽວ 

ໂຉຉຉົຽວ.  ການຼູຒຕຄຕັຌກຖຣູຌທຂຕຄຐຣຖເຼຸທໝທຈເິຄຐຣຖເຌຉ(ຊທ)ຂຕຄຐຣຖຕຸຄໄຉຼເຝຼຸທເຍົິຄທົທຌຓົ຺. 

 

 

 

3. ເຐຄຆັຣເຆີຌ 91: 14-16: 

14. ຐຣຖເຼຸທງຸຄກົທວວົທ, “ເຮຸທຖງົຕຈຏຼ຺ທີົຮັກເຮຸທໃດຼຐຸຼຸຼຌຐັຈແລຖູຼຒຕຄຏ຺ຼທົີຮ຺ຼັກເຮຸທ  15. ເວລທເຂຸທເຕຼີຌດທເຮຸທ 

ເຮຸທຖຊຕຍເຂຸທ ເຒືົຕເຂຸທຊຸກຓົ຺ໃຌວທຒທູກຈທກລ ທຍທກ ເຮຸທຖງົຕຈງີວິຉເຂຸທແລຖໃດຼກຽຉເຂຸທ ເຮຸທຖຆຖິຉຓົ຺

ກັຍເຂຸທ  16. ເຮຸທຖຊຕຍແທຌເຂຸທ ໂຉຈໃດຼເຂຸທຒີງີວິຉຈືຌຈທວ ແລຖເຮຸທຖງົຕຈໃດຼເຂຸທຐຸຼຸຼຌຐັຈຓົທຄແຌົຌຕຌ.” 

 

 ຐຣຖເຼຸທຆທຒທຉຼູຒຕຄເຮຸທໄຉຼຓົທຄຆຸຒຍ຺ຌ.  ແຊົຐຣຖຕຸຄໃດຼເຮຸທເຎັຌຏຼ຺ຊັຉຆິຌໃ ືກທຌຊັຉຆິຌໃທີົຖຕູທິຉ 

ວທຈຊຸຌໃດຼຐຣຖຕຸຄດລືຖເຐິົຄໃຌຊຸຌເຕຄ.   

   ິຉືຌໄຎເິຄຆຖທຌຖກທຌທີົຏຼ຺ຂຽຌຐຣຖທັຒເຐຄຆັຣເຆີຌໄຉຼຸຉຍັຌທຶກໄວຼເຣົືຕຄຐັຈຐິຍັຉເງົັຌ ຄຐ຺ິຉແລຖຕັຌ 

ຊຖລທຈຕົືຌ (ຂ ຼ3-13). ຼທຒກທຄຐັຈຐິຍັຉທັຄໝຸຉຌຼັຌ ຐຣຖເຼຸທໄຉຼງຸຄກຖທ ທກທຌຕັຌຕັຆັຌເຐືົຕເຮຸທ ເຒືົຕຐວກເຮຸທ 

“ຕູທິຉວທຈຊຸວຉຼວຈວທຒຮັກ” ໃດຼແກົຐຣຖຕຸຄ. ຐຣຖຕຸຄງຸຄເຎັຌຮຸົຒເຄຸທຓົ຺ເໜືຕກທຌຂົຸຒຂ຺ົແລຖຍັຌດທຊົທຄ ທີົກົທວ

ວົທ, “ເຮຸທຖ...”  “ເຮຸທຖງຸຉງົຕຈລທວ.”  “ເຮຸທຖູຼຒຕຄລທວ.” “ເຮຸທຖຊຕຍ ທຕຖທິທຌຂຕຄລທວ.” “ເຮຸທຖຓ຺ົ

ກັຍລທວ.” “ເຮຸທຖງົຕຈລທວໃດຼຐຸຼຌ.” “ເຮຸທຖໃດຼລທວເຐິົຄຐ ໃຒີງີວິຉຈທວຌທຌແລຖຖຆ ທແຉຄໃດຼລທວເດັຌວທຒ

ລຕຉຐຸຼຌຂຕຄເຮຸທ.” 

  ໜຼທຕັຆັຌ!  ແຊົຌຼັຌກ ຐຽຄແຊົເລຼີຒຊຸຼຌເທຸົທຌຼັຌທີົຐຣຖເຼຸທຒີວທຒຆັຒຐັຌກັຍທົທຌ.  ແທຼິຄແລຼວ, ຐຣຖຕຸຄງຸຄຓ຺ ົ 

ເໜືຕກວົທກທຌຮັກຆທງີວິຉກທຌເຎັຌຓົ຺ຂຕຄທົທຌໄວຼ ດັູ່ຄທ ູ່ກູ່າວໄວ້ຂ້າຄລ ູ່ມນ .້ 

 

 ຐຣຖເຸຼທຮ຺ຼງືົຂຕຄທົທຌ.  ທົທຌຍ ົແຒົຌຸຌທີົເລິກລັຍຊ ົຐຣຖຒຖດທກຖຆຉັແດົຄັກກຖວທຌ.  ຐຣຖຕຸຄງຸຄຮ຺ຼັກ

ທົທຌເຎັຌກທຌຆົວຌຊຸວ. (ຕງຓ 49:16) 

 

 ຐຣຖເຸຼທງຸຄຊຕຍເຒືົຕທົທຌເຕີຼຌດທຐຣຖຕຸຄ.  ຼທຒກທຄກທຌຕຖທິທຌຊ ົຐຣຖຕຸຄຸຌຌັຍເທືົຕຍ ົໄຉຼຌຼັຌ ຐຣຖ

ເຼຸທງຸຄໄຉຼຈິຌ ທຕຖທິທຌຂຕຄທົທຌ.  ຐຣຖຕຸຄງຸຄຑັຄທົທຌ. ( 1 ຓຮ 5:14-15 ) 

 

 ຐຣຖເຸຼທງຸຄຓ຺ົຽຄຂຼທຄທົທຌເຒືົຕຒີຍັຌດທເກີຉຂຶຼຌ. ວທຒິຉທີົວົທຐຣຖເຼຸທຖຎຖທົທຌໃດຼເດັຌກ ທຐຼທຌຼັຌ

ແຒົຌຍ ົືກຊຼຕຄ, ຜິດ.  ຐຣຖຕຸຄຍ ົເີຈຎຖິຼຒໄຐົຐຸຌຂຕຄຐຣຖຕຸຄ. ( ຓງຈ 1:19; ຒທ 28:20 ) 

 

ເຮຸທຖຈຕຒຮັຍວທຒວທຒທູກທ ຣຖຒທຌຕັຌແທຼິຄໃຌຂ ຼຐຣຖັຒຐີ ຉຼວຈວທຒິຄຓົທຄໃຉ?  
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  ຐຣຖເຼຸທງົຕຈທົທຌໃດຼຐຸຼຌຐັຈແລຖຈຸກທົທຌຂຼຶຌ.   ຸຌຆົວຌດລທຈຖຉີໃດລທຈທີົໄຉຼືກງົຕຈໃດຼຐຸຼຌຐັຈແລຖ

ືກງົຕຈຕຕກຒທທກຕັຌຊຖລທຈ.     ແຊົຐຣຖເຼຸທໄຉຼຈຸກທົທຌຂຼຶຌໃດຼຐຸຼຌທກຕັຌຊຖລທຈ. ຐຣຖເຼຸທຍ ົຓທກໃດຼທົທຌ

ຐຽຄແຊົລຼີງຼຸຌເທຸົທຌຼັຌ ແຊົຐຣຖຕຸຄຓທກໃດຼທົທຌຐ ໃໃຌວທຒຐຸຼຌອັນຌິຣັຌ (ຕຑງ 2:1-9 ) 

   ກົຕຌຕົືຌໝຸຉ, ຐຣຖເຼຸທຓທກໃດຼທົທຌຒີວທຒຆັຒຐັຌຕັຌຊລຕຉໄຎເຎັຌຌິຉກັຍຐຣຖຕຸຄ  ຏົທຌທທຄຣິຉຕ ທຌທຉ

ກທຌວທຈຐຣຖງຸຌຂຕຄຕຸຄຐຣຖເຓງ຺ເຐືົຕຐວກເຮຸທ.  ເຒືົຕທົທຌຊັຉຆິຌໃຈຕຒ ທຌຸຌດ້ວຍວາມຮັກຊ ົຐຣຖູຌແລຖ

ຐຣຖເຒຉຊທກຖຣູຌທຂຕຄຐຣຖຕຸຄແລຼວ  ຕັຌຊຖລທຈທັຄຎວຄ, ວທຒຆັຍຆຸຌວູຼຌວທຈ ແລຖວິກິຉກທຌຂຕຄງີວິຉຖຍ ົ

ຒີຕ ທຌທຉເໜ ອທົທຌຕີກ.  ຍັຌດທຊົທຄເດລຸົທຌຼັຌຐຽຄແຊົເຎັຌໂຕກທຉເຐືົຕໃດຐຼຣຖເຼຸທງຸຄຆ ທແຉຄວົທຐຣຖຕຸຄຮັກທົທຌ 

ດລທຈຐຽຄໃຉ. 

 

 

                                                                                                                                                                                            

ຌ ທໃງຼໃຌງີວິຉ 

      ທົທຌຖຆຖແຉຄຕຕກໃດຼເດັຌວົທທົທຌວທຄໃໃຌຐຣຖເຼຸທຓົທຄໃຉ? ຸ ູ່ຄຐິທຣຖຌທເບິູ່ຄ ທແຌຖຌ ທຊ ົໄຎຌຼີ;  

 

 ຈຕຒຮັຍເຕຸທກທຌູຼຒຕຄຂຕຄຐຣຖເຸຼທ.  ໃຌຂຖຌຖທີົທົທຌຂທຍທ຺ຌ(ເວຸຼທ)ຊ ົຐຣຖເຼຸທໃຌຕທທິຉຌຼີ ົຸຄຈຕຒ 

ຮັຍເຕຸທກທຌຼູຒຕຄຂຕຄຐຣຖຕຸຄ. 

 

 ຸຉຍັຌທຶກໄວຼ.  ເລຼີຒຸຉຍັຌທຶກກທຌເລຼຸທໂລຒໃຂຕຄຐຣຖເຼຸທທີົຒີຊ ົທົທຌ. ຸຉຍັຌທຶກໄວຼເຎັຌຐິເຆຉທີົຐຣຖ

ຕຸຄໄຉຼຼູຒຕຄທົທຌເຎັຌຐິເຆຉຼທຒກທຄຆຖທຌຖກທຌທີົຈທກລ ທຍທກຕູ່າຄທ   ແລຖຐຣຖຕຸຄງຸຄຉ຺ແລທົທຌ

ຊລຕຉຒທ. 

 

 ແຍົຄຎັຌຂົທວຉີກັຍຸຌຕືົຌ.  ຕົທຌຐຣຖທັຒເຐຄຆັຣເຆີຌຍຸຉທີ 91 ໃດເຼຐືົຕຌທີົຎຖຆຸຍກັຍຍັຌດທງີວິຉໄຉຼຑັຄ. 

ແຍົຄຎັຌຎຖຆຸຍກທຌຂຕຄທົທຌກົຽວກັຍວທຒໝທຈໃຌຐຣຖທັຒຆັຣເຆີຌຍຸຉຌຼີ ແລຖຖວທຄໃເງົືຕຐຣຖເຼຸທ

ຓົທຄໃຉເຒືົຕເິຄວັຌທີົຎຖຆຸຍກັຍວທຒຒືຉຒຸຌໃຌງີວິຉ. 

 

 ເຈົືຕລ ຼຂຕຄວທຒຓຼທຌກຸວ  ກທຌເຐິົຄໃຌຊຸຌເຕຄ  ຖຮຽກຮຼຕຄເຮຸທໃດຼຒີງີວິຉຓົ຺ເໝືຕຌຈຸຌເຮລິຕຍເຊີທີເົງົີຌຓົ຺. 

ໃຌແຊົລຖຒືຼຖເງົີຌຓົ຺ກັຍລທຈກທຌຕັຌຈືຉຈທວວທົ, “ຓົທເຮັຉ” ຒັຌຆົຽຄຊ ົງີວິຉຸຄດລີກໜີໄຎຆທ.  ແທຌທີົຖເຮັຉແຌວ 

ໃຉແຌວຌົຶຄ ຐຣຖເຼຸທງຸຄຮຽກເຕຼີຌເຮຸທໃດຼຕູທິຉວທຈຊຸຌຉຼວຈວທຒຮັກຊ ົຐຣຖຕຸຄ ແລຖວທຄໃເງົືຕໃຌຐຣຖຕຸຄຓົທຄ

ຆຼິຌເງີຄ.  

 

                      ຕູຎັຒໂຉຈລທວງທວເທີຌຍັຍຊິຉຆັຒຐັຌ www.lsbf.org ແຎໂຉຈ ຐຆ. 

ເຮຸທຖຮັຍຏິຉງຕຍດຈັຄແຉົ ທີົໄຉຼຓົ຺ໃຌຍົຕຌລຼີຐັຈໃຌກທຌຼູຒຕຄຂຕຄຐຣຖເຼຸທແລຼວ? 
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ໂຮຄຮຽຌວັຌຕທທິຉ 

 ວັຌຕທທິຉ ທ ີ18  ຒຸກຣທ 2015(1-18- 2015 ) 

__________________________________________ 

ຸົຄຐຼຕຒຆເຒີ ເຒືົຕວທຒຕຖທັຒຒີງັຈ 

                          

ແຒົຌດຈັຄືຊຸວຓົທຄຂຕຄວທຒຕຖທັຒທີົເຮັຉໃດຼທົທຌໃຮຼທຈ(ເລືຕຉຑຸຉ)?  

ຐຣຖເຼຸທງຸຄຮຽກເຕຼີຌຐວກເຮຸທໃດຼງົຕຈຎຼຕຄກັຌຏຼ຺ທີົຎຼຕຄກັຌຊຸຌເຕຄຍ ົໄຉຼ  

 

ຐຣຖັຒຐີຊຕຍຆຌຕຄຊ ົງີວິຉ: 

       ທູກ ຆຕຄດລືຆທຒຎີ ໄຉຼຒກີທຌຆຕຍຆວຌເກີຉຂຼຶຌເຮຉັໃດຸຼຌໃຌງທຉເກີຉວທຒຆຸຌໃ.  ກ ຣຖຌີກທຌຆືຍຆວຌ 

ແຒົຌກົຽວກັຍຉທຣທຸຌຌົຶຄແລຖກທຌທຊຖກັຒ, ເຍົິຄືວົທຒີແຊົຆົິຄຉຽວເທຸົທຌຼີທີົຐວກຌັກຂົທວໄຉຼເວຸຼທເິຄ  ເຮຸທໄຉຼເດັຌ 

ດລທຈຸຌຐທກັຌຮຼຕຄໄດຼທີົຍ ົທຉວົທກທຌຊັຉຆິຌຖເຎັຌແຍຍຌຼັຌ ເຒືົຕດຸວໜຼທຆທຌຊັຉຆິຌວົທ, “ຍ ົຒີວທຒຏິຉ.” 

      ເຎັຌດຈັຄົຶຄຎົຕຈທຊຖກຕຌເດລຸົທຌຼັຌລຕຈຌວຌໄຎ ເຐທຖດລັກທຌທັຄໝຸຉແລຖກທຌເຎັຌຐຈທຌກ ຍົຸຄຍຕກວົທ

ຸຌຐວກຌຼັຌໄຉຼເຮັຉຏິຉ.  ຐວກເຂຸທໄຉຼລຕຉຐຸຼຌໄຎຉຼວຈຒີຖຉີທີົຊິຉຊຸວື ກທຌທຊຖກັຒ. 

       ຐວກເຮທຸທູກຸຌຒງົີວຄເວລທທົີຎລທຉໃເຒົືຕຒກີທຌຂທຉວທຒຈູຉຊິທັຒຓົທຄເດັຌໄຉຼແຼຄ.  ແຊົກ ຒີຊຸວຓົທຄຕັຌ

ດລວຄດລທຈທີົວທຒຕຖທັຒເກີຉຂຼຶຌໂຉຈທີົຆັຄເກຉຍ ົເດັຌ; ືກເຒີຌເຆີຈ, ືກລຖເຒີຉ, ືກກຸຉຂົີ, ືກທຊຖກັຒແລຖ

ຈັຄຒີຕີກຓົທຄດລວຄດຼທຈ. ວທຒຕຖທັຒຖກຖທຸຍຓົທຄແຮຄຊ ົຸຌທີົເວຸຼທຍ ົໄຉຼໃຕຍ ົຉັຄທີົຖງົຕຈຊຸຌເຕຄ.   ຒີຏ຺ຼໃຉເດັຌ 

ແຉົວົທວທຒຈູຉຊິທັຒແຒົຌຆ ທລັຍຸຌເດລຸົທຌຼັຌທີົເວຸຼທຍ ົໄຉຼ? 

       ຐຣຖເຼຸທງຸຄເຎັຌຐຣຖເຼຸທແດຄົວທຒຈູຉຊິທັຒ ຐຣຖຕຸຄຮຽກເຕຼີຌຐວກເຮທຸຏຼ຺ເຎັຌໄຐຐົຌຸໃດຎຼຖຊິຍັຉວທຒຈູຉ 

ຊິທັຒ. ໃຌຐຣຖັຒຐີເຉີຒເຮຸທໄຉຼເດັຌທິຉທທຄຕັຌແົຒແຼຄວົທເຮຸທຖຎຖຊິຍັຉວທຒຈູຉຊິທັຒແຌວໃຉແລຖຆທຒທຉ 

ເວຸຼທຕຕກຒທແທຌຸຌຕົືຌໄຉຼ.    ແທຌທີົຖຎົຕຈໃດຼເລືຕຉເຮຸທຑຸຉເຉືຕຉ(ໃຮຼທຈ)ເຐທຖວທຒຕຖທັຒເຮຸທວຌກຼທວ

ເຂຼຸທໄຎເຎັຌຎທກຆຽຄໃດຼແກົຸຌທີົເວຸຼທຍ ົໄຉຼ. 

        

ຐຣຖັຒຐີກົທວວົທຓົທຄໃຉ?   ຕຸຍຐຖຈຸຍ 23:1-3, 6-9  ( ເຍົິຄຊທຒດຸວຂ ຼ 1, 2 ແລຖ 3 ) 

 

      ຆຶກຆທຐຣຖັຒຐ ີ

1. ຕຸຍຐຖຈຸຍ 23: 1-3:  

1. “ຓົທຌ ທເຣົືຕຄຍ ົິຄໄຎເລຸົທຊ ົກັຌ ຓົທຮົວຒໃເຎັຌຐຈທຌໃຮຼທຈກັຍຸຌງົຸວ  2. ຓົທເຮັຉງົຸວຊທຒຓົທຄຸຌ ທຌວຌ 

ດລທຈທີົເຂຸທເຮັຉກັຌຌຼັຌເລີຈ   ຓົທຕຼທຄຐຈທຌລ ທຕຽຄເຂຼຸທຂຼທຄຸຌດຒ຺ົດລທຈ    ຖເຮັຉໃດຼຂທຉວທຒຈູຉຊິທັຒໄຎ 

3. ຓົທລ ທຕຽຄເຂຼຸທຂຼທຄຸຌຸຌໃຌຖຉີຂຕຄເຂຸທ. 

 

 ວທຒຈູຉຊິທັຒຓົ຺ໃຌວທຒິຉຂຕຄຸຌທູກ ວັຉທຖຌຖທັຒ.    ທທຄຌຶົຄທີົຖໃດຼຒີວທຒຈູຉຊິທັຒຌຼັຌແຒົຌ

ຊຼຕຄຊ ົຆຼ຺ກັຍວທຒເຆົືຕຒເຆັຽທີົເກີຉຂຼຶຌເຐທຖກທຌຊຸວຖແລຖດລຕກລວຄ.  ຌຼັຌແຒົຌູຉຆູຒຂຕຄຐຣຖຍັຌງທທີົຸຉຍັຌ 

ທຶກໄວຼໃຌຐຣຖທັຒຕຸຍຐຖຈຸຍ 23:1-3. 

 ໂຉຈຆຖເຐທຖແລຼວ, ຐວກເຮຸທືກຆົັຄໄວຼວົທຓົທ “ຌ ທເຣົືຕຄຍ ົິຄໄຎເລຸົທຊ ົ ກັຌ”    ຂຼທຐຖເຼຸທຍ ົຆທຒທຉຕົທຌ  
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ຐຣຖັຒຐີຂ ຼຌຼີໂຉຈທີົຍ ົໄຉຼິຉເິຄວທຒຈູຉຊິທັຒຂຕຄເຉັກທີົຍ ົທັຌເກີຉເຂຼຸທຒທໃຌໂລກ.   ເຎັຌຉຼວຈເດຉໃຉ?  ເຐທຖ 

ວົທເຣົືຕຄທີົຍ ົິຄຌີຼໄຉຼເວຸຼທກັຌຊ ົ ຒທເຎັຌເວລທດລທຈຎີທີົຓືຌຓັຌວົທເຉັກທີົຍ ົທັຌໄຉຼເກີຉຌຼັຌຐຽຄແຊົເຎັຌ “ງຼີຌກຼຕຌຌົຶຄ” 

ດລືຏລິຉຏຸຌຂຕຄ “ກທຌືຐທ.”   ກທຌແທຼຄລ຺ກຍ ົກົຽວກັຍຖຣິຈຖທັຒດລືຆິຌທັຒແຊົຓົທຄໃຉ, ຒີກທຌຸກຽຄກັຌຓົທຄຍ ົ

ຆຼິຌຆູຉ, ເຐທຖເດັຌວົທເຉັກທີົຓົ຺ໃຌທຼຕຄແຒົຍ ົໄຉຼກົຽວຂຼຕຄກັຍຒຖຌູຉຓົທຄ “ແທຼິຄ.” 

       ວທຒກຼທວໜຼທທທຄເທັກໂຌໂລຓີໄຉຼຆົຕຄແຆຄຆວທົຄໃຆົລທຈຄທຌ( ທກົທວຂທຌ)ທີົຍ ົິຄຌັຼຌ.  ທູກຒືຼຌີຼເຮຸທຒີເົືຕຄ 

ຒືທີົເຕຼີຌວົທ “ຼືຌຆຽຄ” (Ultrasounds) ທີົຆົຕຄເດັຌຆົີຉຼທຌ ງົຶຄເຎັຌເົືຕຄຒີທີົຈິົຄໃດຈົເຐທຖວົທຒີຏ຺ຼຈິຄເິຄ 85% ທີົໄຉຼ 

ຮັຍຎໂຈຉທກເທັກໂຌໂລຓີຉົັຄກົທວຌຼີ ທີົຊັຉຆິຌໃວົທຖເຕຸທລ຺ກເຂຸທເຼຸທໄວຼດລືຍ ົ ງົຶຄເຎັຌດລັກທຌທີົຖແຼຄວົທຆົິຄ

ທີົຓົ຺ໃຌທຼຕຄແຒົ(ໃຌຒຸຉລ຺ກ)ຌຼັຌແຒົຌຒຖຌູຉຸຌຌົຶຄ. 

 

 ດຸວໃແຕຌຼຕຈໃຌທຼຕຄເລຼີຒເຊຼັຌຣຖດວົທຄ 18 ດທ 24 ຒືຼດລັຄທກເລຼີຒືຐທ 

 ຼືຌຆຒຕຄເລີຼຒທ ທຄທຌຊຼັຄແຊົໄຉຼ 45 ຒືຼດລັຄທກເລຼີຒືຐທ 

 ໃຌແຎຉຕທທິຉ, ແຕຌຼຕຈເລຼີຒຒີລທຈຒືທີົທວຕຌໄຎຸຌຊລຕຉງີວິຉຂຕຄລທວ 

 ໃຌ 11-12 ຕທທິຉ, ແຕຌຼຕຈຆທຒທຉຉ຺ຉຌຼິວຒືຊຸຌເຕຄໄຉຼ. 

 

ຊທຒວທຒິຄຂຼທຄເທິຄຌຼີ  ເຎັຌຉຼວຈເດຉໃຉຸຌຆົວຌດລທຈົຶຄເງົືຕລທຈຄທຌ( ທກົທວຂທຌ)ທີົຍ ົິຄກົຽວກັຍ 

ກທຌແທຼຄລ຺ກ?   ເຐທຖວທຒຊຸວຖໄຉຼຎຼຕຄກັຌເຂຸທເຼຸທຍ ົໃດຼຮັຍຏຸຌທີົຊທຒຒທທີົຍ ົຊຼຕຄກທຌແລຖວທຒຮັຍຏິຉງຕຍ.   

ວທຒຍ ົຈູຉຊິທັຒເກີຉຂຼຶຌເຒືົຕຸຌເຮຸທຊຼັຄໃທີົງຕກດທເຆລີຐທຍໃຆົຊຸຌເຕຄທກກທຌຆ຺ຌເຆັຽງີວິຉຂຕຄຸຌຕົືຌ. 

 ເຎັຌກທຌຄົທຈທີົຖເຮັຉຊທຒວັຉທຖຌຖທັຒເຒືົຕຒີເຣືົຕຄໂຊຼຽຄກັຌເກີຉຂຼຶຌ.   ແຊົຐຣຖຍັຌງທຂຕຄຐຣຖເຼຸທ  

ຒີວທຒກຖົທຄແຼຄ;  “ຓົທເຮັຉງົຸວຊທຒຓົທຄຸຌ ທຌວຌດລທຈທີົເຂຸທເຮັຉກັຌຌຼັຌເລີຈ” (ຂຼ  2).     ກທຌືກຮຽຌເຕຼີຌ 

ຂຕຄຐວກເຮຸທກ ກຖົທຄແຼຄເງົັຌຉຽວກັຌ; ຓືຌຊ ົຆຼ຺ເຐືົຕຸຌທີົຍ ົຆທຒທຉຓືຌຊ ົຆຼ຺.   ຓົທຮົວຒກັຍວທຒຂີຼຊຸວຖແລຖຮົວຒ 

ຒືກັຍຐວກເຂຸທ. 

 

 

2. ຕຸຍຐຖຈຸຍ 23: 6-7: 

6. “ເຼຸທຓົທຍິຉເຍືຕຌ ທຐິຐທກຆທໃດຼຏິຉໄຎທກວທຒຈູຉຊິທັຒທີົຸຌຸຌວຌໄຉຼຮັຍໃຌຖຉີຂຕຄເຂຸທ  7. ເຼຸທົຸຄ

ດລີກໃດຼດົທຄໄກທກກທຌໃຆົວທຒຸຌຕົືຌ ຓົທຎຖດທຌງີວິຉຸຌທີົຎທຆທກວທຒຏິຉແລຖຸຌຆິຌທັຒເຐທຖເຮຸທຖ 

ຍ ົຈຸກໂທຉໃດຼຸຌຕຖທັຒ. 

 

 ຂ ໃດຼຂຼທຐຖເຼຸທເວຸຼທຓົທຄໂົຄແຼຄແຉົ; ວທຒຍ ົຈູຉຊິທັຒຕັຌຈົິຄໃດຈົແຒົຌ ວທຒຍທຍ ວທຒິຄແລຼວແຒົຌ  

ເຐືົຕຖທ ທລທຈທູກຸຌ.   ຸຌເຮຸທຐຈທຈທຒທີົຖເຎັຌຸຌຈູຉຊິທັຒຉຼວຈກທຌງົຕຈຸຌຕົືຌໃດຼຆິຼຌງີວິຉໄວຂຼຶຌເຐທຖຍ ົ

ຊຼຕຄທຸຌທູກທ ຣຖຒທຌກັຍຐຈທຉຮຼທຈດລືເດຉຮຼທຈຕົືຌ.  ດລືເຕຸທງີວິຉຸຌຕົືຌທີົຐວກເຂຸທິຉວົທໃງຼຎໂຈຉຍ ົໄຉຼດລື 

ຍ ົຒີຏຸຌຎໂຈຉແຊົຓົທຄໃຉ ແຊົຐຣຖັຒຐີຍ ົໄຉຼໃດຼທທຄເລືຕກຌຼັຌແກົຐວກເຮຸທ.    ຐຣຖັຒຐີຈຸກຆ຺ຄວທຒຍ ຣິຆູຉຂຕຄ

ງີວິຉຒຖຌູຉ. 

 ເວລທຌຼີ ຸຌຆົວຌດລທຈຕົທຌຂ ຼຐຣຖັຒຐີເດລຸົທຌຼີເຐືົຕໃດຼຏົຕຌທຈວທຒເົັຄຊຶຄຂຕຄຊຸຌເທຸົທຌຼັຌ  ເຮຸທິຉ

ວົທ;  “ເຮຸທຍ ົໄຉຼຂຼທຏຼ຺ໃຉ.   ແທຼຍ !”   ແຊົເຮຸທກ ຊຼຕຄຐິທຣຖຌທເຍົິຄວົທເຮຸທໄຉຼຒີຆົວຌໃຌກທຌກຖທ ທງົຶຄຕທຉຖຍ ົແຒົຌ

ທທຄຊຸຄຌຼັຌດລືຍ ົ ແທຌທີົຖດທທທຄຎຸກຎຼຕຄ. ົຸຄເຍົິຄວທຒໝທຈຕັຌແທຼິຄໃຌຐຣຖ ທຂ ຼຌຼີ.  ຐຣຖຍັຌຈັຉໄຉຼເວຸຼທເິຄ

ເຎັຌດຈັຄ ຍທຄເທືົຕຐວກເຮຸທົຶຄືກທຸຉລຕຄໃດຼເຮັຉຊທຒຸຌຕົືຌ ? 
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ເຣົືຕຄຌີຼືກທຌເດັຌວທຒຈູຉຊິທັຒໂຉຈທຸົວໄຎ.  ເຮຸທຍ ົເຂຼຸທຂຼທຄຸຌຸຌໃຌກ ຣຖຌີຌຼີ(ຂ ຼ 3) ດລືເຮຸທກ ຍ ົຎຖຊິຉເຆຉລທວ

ໃຌວທຒຈູຉຊິທັຒ.     ກທຌຂທຉວທຒຈູຉຊິທັຒຖເຮຉັໃດຸຼຌຍ ຣິຆູຉ(ຍ ົຒີຏິຉ)ເິຄແກົວທຒຊທຈເຐທຖືກຊັຉຆິຌ

ແຍຍຏິຉ.   ແລຖກທຌທີົເຮຸທຍ ົເຮັຉດຈັຄ(ຍ ົຎຸກຎຼຕຄ).   ວທຒຏິຉຂຕຄເຮຸທທີົຍ ົໄຉຼຊ ົຆຼ຺ກັຍວທຒຕຖທັຒກ ຖເຮັຉໃດຼ

ຕັຌຊຖລທຈເກີຉຂຼຶຌຓົທຄຮຼທຈແຮຄ. 

 ຂຼທຐຖເຼຸທເດັຌວົທ ເຣົືຕຄກທຌແທຼຄລ຺ກຍ ົແຒົຌກທຌຸກຽຄກັຌແຍຍທັຒຒຖຉທ.  ກົູຒຂຕຄທົທຌຕທຉຖຓທກ  

ເວຸຼທເຣົືຕຄຕືົຌ.  ແຊົເຣົືຕຄແທຼຄລ຺ກແຒົຌເຣືົຕຄງີວິຉທີົໄຉຼຮັຍກທຌທຼທທທຈ ຍ ົຐຽຄແຊົເຎັຌເຣົືຕຄຆທຆຌທຆທຉດລືທທຄ

ທິຆຖຉີເທຸົທຌຼັຌ.    ຐທຖເຣືົຕຄຌີຼຖຆຸົຄຏຸຌກຖທຸຍຓົທຄຮຼທຈແຮຄຊ ົຸຌໃຌຕຍຸວ, ເຐືົຕຌຍຼທຌ, ໝ຺ົເຐືົຕຌ, ເຐືົຕຌຮົວຒ

ຄທຌແລຖໂຍຉຂຕຄທົທຌ. ຂຼທຄລູົຒຌຼີແຒົຌວທຒິຄທີົວຌຮັຍຮ຺ຼແລຖຌ ທໄຎຐິທຣຖຌທ; 

 ໃຌ ທຌວຌຏຼ຺ືຐທດຼທຸຌ ຒີດລທຈກວົທຸຌຌົຶຄໄຉຼຊັຉຆິຌໃແທຼຄລ຺ກ ເຎັຌທທຄຕຕກໃຌທີົຆູຉ. 

 ຒີ 65% ຂຕຄຏ຺ຼຈິຄທັຄໝຸຉໄຉຼແທຼຄລ຺ກ ແລຖຈັຄເຕີຼຌຊຸຌເຕຄວົທເຎັຌຣິຆຊຽຌ. 

 ໃຌຎີ 1973 ກທຌຆ ທຣວຉຂຕຄ ໂຣ ວີ ເວຉ ງຼີໃດຼເດັຌວົທຒີແຕຌຼຕຈ 56 ລຼທຌຸຌືກຂຼທໃຌຎຖເທຉຆຖດຖ 

ຣັຉຏົທຌກທຌແທຼຄລ຺ກ. (ເຒືົຕຎຽຍທຽຍ; ຎຖງທງຸຌໃຌຣັຉທລິຑ ເຌັຽຒີຎຖຒທຌ 40 ລຼທຌຸຌ) 

 

ຒີດຈັຄຕີກແຉົ,  ທູກ ກທຌແທຼຄລ຺ກໄຉຼກະທ ຳຊິຉຊ ົກັຌເໝືຕຌຍຼວຄໂຆຼໃຌກທຌຆ຺ຌເຆັຽງີວິຉ.  ຐ ົແຒົໄຉຼຮັຍຏຸຌກຖ 

ທຸຍ ຸຌ ທຌວຌຌັຍຍ ົໄວົທີົຒີວທຒຏິຉເຐທຖຮັຍຮ຺ຼ ຒີຆົວຌຮົວຒ ແລຖຆຌັຍຆຌ຺ຌກທຌແທຼຄລ຺ກ. ຏຸຌຂຕຄກທຌກຖທ ທ

ເດຼຸົທຌຼີແຒົຌກທຌຎົວຄເຒຸທແລຖວທຒໜັກໜົວຄຂຕຄຆຖທຌຖກທຌກ ຂຈທຈເຐີຼຒຂຶຼຌເລຼືຕຈເຒືົຕເຮຸທຐິທຣຖຌທເິຄ

ກທຌຊຕຍຆຌຕຄຂຕຄຐຣຖເຼຸທທົີວທົ,  “ເຐທຖເຮຸທຖຍ ົຈຸກໂທຉໃດຼຸຌຕຖທັຒ.” (ຂ ຼ 7).     ຍັຌຉທຏຼ຺ທີົຒີຆົວຌຮົວຒໃຌ

ກທຌຊທຈຂຕຄຏຼ຺ຍ ຣິຆູຉກ ເຎັຌຏຼ຺ທົີເຮຉັຏິຉເຐທຖກທຌກຖທ ທທົີຕຖທັຒຂຕຄຐວກເຂຸທ.         ຐຣຖເຼຸທຖເຕຸທເຣົືຕຄກັຍ 

ວທຒຍທຍແລຖວທຒຕຖທັຒຓົທຄຮູຌແຮຄ ແຌົຌຕຌ. 

 

 

 

3. ຕຸຍຐຖຈຸຍ 23: 8-9: 

8. ຓົທຮັຍຆິຌຍຸຌເລີຈ ເຐທຖວົທຆິຌຍຸຌເຮັຉໃດຼຸຌຊທຉີກທຈເຎັຌຸຌຊທຍຕຉໄຎ ແລຖຕທຉຐິກຖຉີຂຕຄຸຌງຕຍທັຒ

ເຆັຽໄຉຼ  9. “ເຼຸທຓົທຂົຸຒເດັຄຸຌຊົທຄຉຼທວ ເຐທຖເຸຼທຮ຺ຼັກໃຸຌຊົທຄຉຼທວແລຼວ ເຐທຖວົທເຼຸທທັຄດລທຈກ ເີຈເຎັຌຸຌ

ຊົທຄຉຼທວໃຌຎຖເທຉເຕຓິຍຒທກົຕຌ. 

 

   ຸຌກົູຒຌົຶຄທີົຒີວທຒຮ຺ຼຆຶກຕົຕຌໄດວຊ ົກທຌກຸຉຂົີຂົຸຒເດຄແລຖກທຌືກກຖທ ທທີົຍ ົຈູຉຊິທັຒຍ ົວົທໃຌວັຉ  

ທຖຌຖທັຒໃຉກ ຊທຒ ແຒົຌຸຌຐທຈຌຕກຏຼ຺ງົຶຄ “ຍ ົແຒົຌຐວກເຮຸທ.” ຐຣຖເຼຸທຎຖທທຌເດຉຏຸຌຕັຌໜັກແໜຼຌ  

ໃດຼແກົຐວກຕິຆຣທເຕຌເຐົືຕເຮັຉກັຍຸຌຊົທຄຉຼທວຉຼວຈວທຒຈູຉຊິທັຒ; ຐວກຕິຆຣທເຕຌກ ເີຈເຎັຌຸຌຊົທຄ

ຉຼທວແຊົກົຕຌແລຼວ.   ຐວກຕິຆຣທເຕຌືກຂົຸຒເດຄແລຖຍ ົໄຉຼຮັຍວທຒເຎັຌທັຒໃຌຎຖເທຉເຕຓິຍ;   ຉົັຄຌຼັຌ  

ຐຣຖເຼຸທົຶຄຮຽກເຕຼີຌເຂຸທເຼຸທໃດຼົື ທຎຖຆຸຍກທຌງີວິຉຂຕຄເຂຸທເຼຸທເຕຄ.    ົຶຄຍ ົຊຼຕຄຆຸຄຆັຈໃຌ ທຆົັຄຂຕຄ

ຐຣຖເຼຸທຉັົຄກົທວຌຼີທີົເຎັຌດຸວໃຂຕຄ “ກຸຉທຕຄ ທ” ທີົວົທ;   ຓທກໃດຼຸຌຕົືຌເຮັຉກັຍເຮຸທແຌວໃຉົຸຄເຮັຉກັຍ

ເຂຸທເຼຸທຉົັຄຌຼັຌເໝືຕຌກັຌ.  ເຮຸທຊີຣທທຆົິຄຂຕຄຂຼຶຌຓົ຺ກັຍວົທໃຏເຎັຌຏຼ຺ຆຼທຄຒັຌຂຼຶຌຒທ.  ຐຣຖທັຒຎຖຸຒຒຖ

ກທຌ 1:27 ກົທວວົທ, “ຉົັຄຌັຼຌ ຐຣຖເຼຸທົຶຄງຸຄຆຼທຄຒຖຌູຉ ໃດຼຒີຮ຺ຍຮົທຄຼທຈືກັຌກັຍຐຣຖຕຸຄ ຐຣຖຕຸຄໄຉຼຆຼທຄງທຈ

ຂ ຼຐຣຖັຒຐີເດລຸົທຌຼີຒີຕິຉທິຐຸຌຊ ົກທຌຊຕຍຆຌຕຄຂຕຄທົທຌ ເຣົືຕຄກທຌແທຼຄລ຺ກຓົທຄໃຉ?  
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ແລຖຈິຄ.”  ຐຣຖເຼຸທງຸຄຎຖທັຍຊທ, ແລຖຎ຺ກຝັຄຐຣຖລັກຆຖຌຖຂຕຄຐຣຖຕຸຄໃຆົໃຌງີວິຉຂຕຄຒຖຌູຉທູກຸຌເທິຄແຏົຌ 

ຉິຌໂລກຌຼີ.  ເຮັຉໃດຼຒຖຌູຉຒີູຌົທແລຖຒີຣທທໂຉຈຍ ົຒີຂຕຍເຂຉ ທກັຉ. 

 ຍ ົຐຽຄແຊົເທຸົທຌຼັຌ, ູຌົທຂຕຄເຮຸທຍ ົເີຈຊຸກຣທທໃຌຆທຈຐຣຖເຌຉຂຕຄຐຣຖເຼຸທ.  ເິຄແຒົຌງີວິຉເຮຸທເຊັຒໄຎ  

ຉຼວຈວທຒຏິຉຍທຍແລຖເຮຸທຒີຏິຉເຐທຖກຸຉຂົີຂົຸຒເດຄຸຌຕົືຌ    ຐຣຖຕຸຄກ ງຸຄຈຸກວທຒຏິຉຌຼັຌຕຕກໄຎຼທດທກເຮຸທ 

ຼິຒໃເກົຸທເຕຸທໃໃໝົ.  ເຐທຖວົທຐຣຖເຼຸທງຸຄຍ ຣິຆູຉ ຐຣຖຕຸຄຖຍ ົເຒີຌເຆີຈຊ ົວທຒຍທຍຂຕຄເຮຸທ.  ແຊົຐຣຖເຓງ຺ຏຼ຺

ງຸຄຍ ົຒີຍທຍແລຖຍ ົໄຉຼເຮັຉຏິຉໄຉຼຮັຍເຕຸທວທຒຍທຍແລຖວທຒຏິຉຂຕຄເຮຸທໄວຼ.  ຐຣຖເຼຸທໄຉຼຈຸກເຕຸທຍທຍຂຕຄເຮຸທ

ຕຕກໄຎແລຖງຸຄຕຖຐັຈໃດຼແກົເຮຸທຏົທຌທທຄຕຸຄຐຣຖຣິຉ. 

 ເຮຸທວຌຖໃດຼູຌົທແກົຸຌຕົືຌເໝືຕຌກັຍໃດຼແກົເຮຸທເຕຄເງົັຌຉຽວກັຌ.   ເຮຸທເຮັຉໄຉຼເງົັຌຌຼັຌກ ເຒືົຕເຮຸທກຖທ ທ

ຉຼວຈຍ ົຕິຉເຒືົຕຈທີົຖຓັຍຓຼັຄວທຒຕຖທັຒເຣົືຕຄກທຌແທຼຄລ຺ກ.    ເຮຸທເຮັຉເງົັຌຌຼັຌກ ເຒືົຕເຮຸທງົຕຈຏຼ຺ທີົຉຼີຌລຸຌຊ ົຆຼ຺ກັຍ

ກທຌເຮັຉຏິຉໃຌກທຌແທຼຄລ຺ກ ງຼີໃດຼເຂຸທເຼຸທເດັຌຐຣຖູຌຂຕຄຐຣຖເຼຸທທີົຒີໄວຼແລຼວຆ ທລັຍເຂຸທເຼຸທ.     ເຮຸທເຮັຉເງົັຌ

ຌຼັຌກ ເຒືົຕເຮຸທເຮັຉກັຍທູກຸຌຉຼວຈວທຒຈູຉຊິທັຒແລຖງົຕຈຸຌຕົືຌໃດຼໄຉຼຮັຍວທຒຈູຉຊິທັຒ.    ເຮຸທເຮັຉເງົັຌຌຼັຌ

ກ ເຒືົຕເຮຸທເລຼີຒເຮັຉເທຸົທທີົເຮຸທເຮັຉໄຉຼເຐືົຕຖໄຉຼເດັຌຸຌຍ ຣິຆູຉແລຖຸຌທີົືກຂົຸຒເດຄໄຉຼຮັຍວທຒຌັຍືແລຖຒີູຌ

ົທທີົຐຣຖເຼຸທໄຉຼຎຖທທຌໃດຼເຂຸທເຼຸທ.   

 ກົຕຌຕົືຌໝຸຉ ເຮຸທເຮັຉກັຍຸຌຕົືຌຊທຒູຌົທທີົເຂຸທເຼຸທວຌໄຉຼຮັຍເຒືົຕເຮຸທງຼີໃດຼເຂຸທເຼຸທເດັຌເຆລີຐທຍໃຌຐຣຖ  

ເຓງ຺ທີົຐວກເຮຸທທູກຸຌຊຼຕຄກທຌ. 

 

 

                                                                                                                                                                                           

ຌ ທໃງຼໃຌງີວິຉ 

      ຐິທຣຖຌທເຍົິຄວົທທົທຌຆທຒທຉເຮັຉດຈັຄໄຉຼແຉົໃຌຕທທິຉຌຼີເຐືົຕຖໄຉຼເດັຌວທຒເັຍຎວຉເຐທຖກທຌຊັຉຆິຌ

ໃຏິຉແລຖເຐືົຕຎຼຕຄກັຌຮັກຆທງີວິຉຂຕຄຸຌຕົືຌ. 

 

 ຕຖທິທຌ.  ຕຖທິທຌເຎັຌຎຖ ທທູກວັຌເຐືົຕແຕຌຼຕຈທັຄດລທຈໃຌທຼຕຄແຒົທີົຍ ົທັຌເກີຉ ງົຶຄກ ທລັຄຓ຺ົໃຌກທຌ 

ຆົຽຄຊ ົງີວິຉ.  ຕຖທິທຌເຐືົຕຍັຌຉທຏຼ຺ຈິຄແລຖຕຍຸວທີົໄຉຼຮັຍຏຸຌກຖທຸຍທກກທຌແທຼຄລ຺ກ. 

 

 ຒີຆົວຌຮົວຒ.  ຐິທຣຖຌທເຍົິຄຉຼວຈກທຌຂຽຌຸຉໝທຈໄຎເິຄຏ຺ຼແທຌຂຕຄທົທຌໃຌຆຖຐທ ດລືເຼຸທໜຼທທີົຕົືຌ 

ທີົືກເລືຕກຊຼັຄ ເຐືົຕເຮັຉຄທຌກົຽວກັຍຍັຌດທຕັຌຆ ທັຌຌຼີ. 

 

 ໃດຼຊທຒທີົທົທຌໃດຼໄຉຼ.  ງົຕຈເດລືຕຆ຺ຌກທຄທີົຮັຍຏິຉງຕຍຏຼ຺ືຐທທົີຒີຍັຌດທ.  ຒຕຍເຄິຌດລືຕທຆທຆຒັກໂຉຈ

ຆຖລຖເວລທເຐືົຕງົຕຈວຽກຄທຌຕັຌຆ ທັຌຌຼີ. 

 

 ກທຌແທຼຄລ຺ກຍ ົແຒົຌ “ຍທຍທີົໃດຼຕຖຐັຈຍ ົໄຉຼ”   ຐຣຖເຼຸທຆທຒທຉຌ ທວທຒຸຍຄທຒໂຉຈກທຌຎົິຌຎຸວທກວທຒ 

ເັຍຎວຉເຐທຖຊັຉຆິຌໃຏິຉແລຖວທຒເຆັຽໃທີົຍ ົໄຉຼຎຼຕຄກັຌກທຌຊັຉຆິຌໃຏິຉ.  ຐຣຖເຼຸທໃດຼູຌົທແກົເຮຸທ ຐຣຖ 

ຕຸຄໃດຼູຌົທແກົຸຌຕົືຌເງົັຌຉຽວກັຌ  ຉົັຄຌັຼຌໃດຼເຮຸທເຮັຉຊທຒແຍຍຓົທຄຂຕຄຐຣຖຕຸຄ. 

 

                      ຕູຎັຒໂຉຈລທວງທວເທີຌຍັຍຊິຉຆັຒຐັຌ www.lsbf.org ແຎໂຉຈ ຐຆ. 

ວທຒຈູຉຊິທັຒໃຌຂ ຼຐຣຖັຒຐີກັຍວທຒຈູຉຊິທັຒທີົເຮຸທເດັຌ ຊົທຄກັຌຓົທຄໃຉ? 
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ໂຮງຮຽນວນັອາທິດ 

 ວນັອາທດິ ທ ີ25  ມກົຣາ 2015 (1-25- 2015 ) 

__________________________________________ 

ພ້ອມທີີ່ຈະຊີ່ອຍຄົນທກຸຍາກ 

                          

ແມີ່ນຫຍັງຄືຄວາມຍາກລໍາບາກໃຈຂອງທີ່ານ  ຖ້າຫາກຂາດສິີ່ງໃດສິີ່ງນ ີ່ງໃນການດໍາລົງຊີວິດ? 

ຈົີ່ງສໍາແດງນ້ໍາພຣະທັຍ(ໃຈ)ຂອງພຣະເຈ້ົາຕໍີ່ຄົນທຸກຍາກ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍີ່ຊວີດິ: 

       ໄດ້ຫລາຍປີຜີ່ານມາແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາພົບວີ່າຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອີ່ານພຣະຄັມພເີປັນເຫລັ້ມທີີ່ຫຍິບດ້ວຍບ້ວງເຫລັກ 3 

ບ້ວງ.   ເປ ັນດ້ວຍສາຍເຫດໃດກໍບໍີ່ຮ ້ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເປີດຂ້າມພຣະຄັມພຫີລາຍຕອນທີີ່ເວົ້າເຖິງຄົນທຸກຍາກ. 

       ຂ້າພະເຈ້ົາຖວາຍນ ີ່ງສີ່ວນສິບໃຫ້ໂບດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສເມີ ແລະໄດ້ທີ່ອງທີ່ຽວໄປຫລາຍບີ່ອນໃນ 25 ປີທີີ່ຜີ່ານມາ 

ແລະໄດ້ຖວາຍອີກໃນແຕີ່ລະບີ່ອນທີີ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄປ.    ຂ້າພະເຈ້ົາຮ ້ສ ກວີ່າໄດ້ເຮັດດີທີີ່ສຸດແລ້ວ  ຈົນກວີ່າຂ້າພະເຈ້ົາ 

ໄດ້ອີ່ານພຣະຄັມພອີີກດ້ວຍສາຍຕາທີີ່ຮຸີ່ງແຈ້ງຊອກຫາຄໍາສີ່ັງແລະຄໍາອ້າງອີງທີີ່ກີ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນຍາກຈົນ, ເດັກກໍາພ້າ, 

ແລະຍິງໝ້າຍ. 

       ມາຮອດຕອນນ ີ່ງໃນພຣະຄັມພຈິີດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບໍີ່ມີຄວາມຮ ້ສ ກຕໍີ່ການໃຫ້ເລີຍ ການໃຫ້ເງິນສອງສາມໂດລ 

ລາແກີ່ຄົນອືີ່ນຫລຖືວາຍໃຫ້ໂບດເລີຍກາຍເປັນການທົບແທນການໃຫ້ດ້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງອັນແທຈິ້ງ.     ໃນພຣະທັມ

ພຣະບັນຍັດບົດທີ 15 ໄດ້ກີ່າວວີ່າ,“...ທີ່ານຢີ່າມໃີຈແຂງຫົດມືຂອງທີ່ານໄວເ້ສັຽຕໍີ່ຫນ້າພີີ່ນ້ອງຂອງທີ່ານທີີ່ຍາກຈົນນ້ັນ.” 

       ຂອບພຣະຄຸນເປັນຢີ່າງຍິີ່ງ ທີີ່ຖ້ອຍຄໍາໃນພຣະບັນຍັດໄດ້ຊ້ີໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນອີກດ້ານນ ີ່ງ;  ຄືພຣະພອນໃນການ 

ໃຫ້ທີີ່ມໃີຈກວ້າງຂວາງຕໍີ່ບັນດາຜ ້ທຸກຍາກຂາດເຂີນ.     ໃຫ້ເຮົາພິຈາຣະນາເບິີ່ງວີ່າເຮົາຈະຊີ່ອຍບັນດາຜ ້ທຸກຍາກຂາດ 

ເຂີນໄດ້ແນວໃດ ຊ ີ່ງເປັນການສໍາແດງເຖິງນ້ໍາພຣະທັຍອັນແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ.   

        

ພຣະຄມັພກີີ່າວວີ່າຢີ່າງໃດ?   ພຣະບັນຍັດ 15:7-11  ( ເບິີ່ງຕາມຫົວຂ້ໍ 1 ແລະ 2 ) 

 

      ສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ພຣະບັນຍັດ 15: 7-9:  

7. “ຖ້າໃນຖ້າມກາງທີ່ານທ ັງຫລາຍມີຄົນທຸກຍາກຈັກຄົນນືີ່ງເປັນພີີ່ນ້ອງຂອງທີ່ານຢ ີ່ໃນເມືອງໃດໆໃນແຜີ່ນດີນຊ ີ່ງພຣະ

ຜ   ້ເປ ັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທີ່ານປະທານແກີ່ທີ່ານ   ທີ່ານຢີ່າມີໃຈແຂງຫົດມືຂອງທີ່ານໄວເ້ສັຽຕໍີ່ຫນ້າພີີ່ນ້ອງຂອງທີ່ານທີີ່

ຍາກຈົນນ້ັນ  8. ແຕີ່ທີ່ານທັງຫລາຍຈົີ່ງຍືີ່ນມືຂອງທີ່ານໃຫ້ເຂົາ ແລະໃຫເ້ຂົາຢືມເຄືີ່ອງຂອງພໍແກີ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງ

ເຂົາ ບໍີ່ວີ່າເປັນເຄືີ່ອງຂອງສິີ່ງໃດໆ  9. ຈົີ່ງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ້ານວີ່າຈະມີການຄິດຖີ່ອຍໃນຈິດໃຈຂອງທີ່ານວີ່າ “ປີທີເຈັດ ປີ  

ທີີ່ຈະຕ້ອງປົດປີ່ອຍມາເຖິງແລ້ວ”  ແລະທີ່ານກໍອິດສາຕໍີ່ພີີ່ນ້ອງຂອງທີ່ານ ທີ່ານຈ ີ່ງບໍີ່ຍອມໃຫ້ສິີ່ງໃດເຂົາເລີຍ ແລະເຂົາ

ຈະຮ້ອງທ ນພຣະເຈ້ົາ ບາບກໍຈະຕົກແກີ່ທີ່ານ. 

 ໃນຂະນະທີີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງເຕືອນຈິດໃຈຂ້າພະເຈ້ົາ    ຂ້າພະເຈ້ົາກໍເລ້ີມອີ່ານພຣະຄັມພີດ້ວຍຄວາມຕ້ັງໃຈຢີ່າງ 

ແທຈິ້ງທັງໝົດ ພາກສີ່ວນນ ີ່ງຂອງພຣະຄັມພີໄດ້ເປັນຖ້ອຍຄໍາອັນມີຊີວິດຕໍີ່ຂ້າພະເຈ້ົາອີກ.   ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມີ່ນ 

ຄວາມເປັນຫີ່ວງຂອງພຣະເຈ້ົາຕໍີ່ເດັກກໍາພ້າໄດ້ປຸກຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ   ຄອບຄົວຂອງຂ້າພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ຊີ່ອຍເດັກ 
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ກໍາພ້າຜີ່ານທາງອົງການນ ີ່ງທີີ່ດີ ແລະຂໍເວົ້າຢີ່າງສັດຊືີ່ວີ່າ ການກະທໍາເຊັີ່ນນ້ັນກໍເພືີ່ອ "ສອນ" ລ ກໆ ຂອງພວກເຮົາກີ່ຽວ

ກັບການຊີ່ອຍເຫລືອຄົນອືີ່ນ. ແຕີ່ກີ່ອນນ້ັນ ບັນດາລ ກກໍາພ້າບໍີ່ເຄີຍມີຢ ີ່ໃນຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາພຽງແຕີ່ໜ້ອຍດຽວ 

ຫລບໍືີ່ເຄີຍມຜົີນກະທົບຕໍີ່ເງິນໃນຖົງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເລີຍ. 

 ກີ່ອນທີີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈະແບີ່ງປັນເຣືີ່ອງພຣະເຈ້ົາທີີ່ໄດ້ນໍາຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໄປສ ີ່ການປະຈົນພັຍອັນອ ັສຈັນນ້ັນ ໃຫ້

ພວກເຮົາເບິີ່ງອີກໜ້ອຍນ ີ່ງເຖິງຄໍາສັີ່ງຂອງພຣະເຈ້ົາຕໍີ່ຄົນອິສຣາເອນໃນຂະນະທີີ່ເຂົາເຈ້ົາຕຽມທີີ່ຈະເດີນທາງເຂ້ົາໄປສ ີ່ 

ແຜີ່ນດິນແຫີ່ງພຣະສັນຍາ.  ຫລັກການອັນສໍາຄັນທີີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັີ່ງສອນໄພີ່ພົນຂອງພຣະອົງໃນສມັຍນ້ັນຈະຊີ່ອຍໃຫ້

ພວກເຮົາມີຊີວດິຢ ີ່ຢີ່າງມໃີຈເອ້ືອເຟື້ອເຜືີ່ອແຜີ່ແລະໃຫດ້້ວຍໃຈກວ້າງຂວາງຕາມນ້ໍາພຣະທຍັພຣະອົງເຊັີ່ນດຽວກັນ. 

 ຄໍາຕັດສັີ່ງໃນຂ້ໍທີ 7-8 ນ້ັນໄດ້ບອກເຮົາໂດຍກົງວີ່າ,  "ຖ້າມຄົີນທຸກຍາກຢ ີ່ຖ້າມກາງພວກທີ່ານ, ຄົນນ ີ່ງໃນບັນ 

ດາອ້າຍນ້ອງຂອງທີ່ານຢ ີ່ໜ້າປະຕ ຮົ້ວໃນແຜີ່ນດິນທີີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫທ້ີ່ານ    ທີ່ານຢີ່າມີໃຈແຂງຫົດມືຂອງທີ່ານ 

ໄວເ້ສັຽຕໍີ່ຫນ້າພີີ່ນ້ອງຂອງທີ່ານທີີ່ຍາກຈົນນ້ັນ    ແຕີ່ແທນທີີ່ຈະເຮັດແນວນ້ັນ ທີ່ານທັງຫລາຍຈົີ່ງຍືີ່ນມືຂອງທີ່ານໃຫເ້ຂົາ 

ແລະໃຫ້ເຂົາຢືມເຄືີ່ອງຂອງພແໍກີ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ." 

 ເມືີ່ອເວົ້າເຖິງການມີຊີວິດຢ ີ່ດ້ວຍໃນເອ້ືອເຟື້ອເຜືີ່ອແຜີ່ຕໍີ່ຄົນທຸກຍາກ ທີ່ານໂມເຊໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫນັເຖິງຄວາມຈິງ 

ອັນຍິີ່ງໃຫຍີ່ສອງປະການ ດັີ່ງນ້ີ;  

1. ການມີໃຈເອ້ືອເຟື້ອເຜືີ່ອແມີ່ນກີ່ຽວຂ້ອງກັບຈິດໃຈ 

2. ການມີໃຈເອ້ືອເຟື້ອເຜືີ່ອແຜີ່ແມີ່ນກີ່ຽວຂ້ອງກັບມື 

 

ຈິດໃຈກີ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກສິີ່ງເຣືີ່ອງທີ່າທີ ນິດສັຍ ແລະມກໍືກີ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກສິີ່ງໃນການເຮັດການກະທໍາ. ຈິດໃຈແມີ່ນ 

ກີ່ຽວກັບຄວາມເຊືີ່ອແລະມືແມີ່ນກີ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຕາມ ເຮັດຕາມຄວາມເຊືີ່ອ. 

 ໃນຕອນເລ້ີມຕ້ົນພຣະທັມພຣະບັນຍັດບົດທີ 15   ທີ່ານໂມເຊໄດ້ໃຫ້ບັນຍັດໃຫມີ່ແກີ່ຄົນອິສາເອນເຣືີ່ອງປີຊະ 

ບາໂຕ; ທຸກໆ 7 ປີໃດ ຄົນອິສຣາເອນຕ້ອງຍົກໜ້ີ(ລົບລ້າງໜ້ີ)ແກີ່ລ ກໜ້ີຂອງຕົນ.  ບາງຄ້ັງຄົນສີ່ວນຫລາຍເຫັນວີ່າພຣະ 

ຄັມພເີດີມນັ້ນເປັນກົດເກນແລະເປັນເຣືີ່ອງທີີ່ຮຸນແຮງ ແຕີ່ພຣະທັມພຣະບັນຍັດບົດທີ 15 ເປັນຕົວຢີ່າງອັນຍິີ່ງໃຫຍີ່ຂອງ 

ພຣະເຈ້ົາເຣືີ່ອງພຣະຄຸນຄວາມຮັກ, ຄວາມເມດຕາແລະຄວາມດີ ຂອງພຣະອົງ.    ຖ້າໄພີ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຫາກຍອມ 

ເຊືີ່ອຟັງຄໍາສັີ່ງຂອງພຣະອົງເຣືີ່ອງການຂໍຢືມແລະໃຫ້ຢືມ ລວມທັງການທ້ອນໂຮມ, ການຈີ່າຍໜີ ້ຄືນ, ການຍົກໜ້ີ  ພຣະ 

ເຈ້ົາຊົງສັນຍາກັບເຂົາເຈ້ົາວີ່າ, "…ຈະບໍີ່ມຄົີນຍາກຈົນໃນຫມ ີ່ພວກທີ່ານທັງຫລາຍ…"  ເປັນຄໍາສັນຍາທີີ່ອັສຈັນແທ້ໜໍ !  

 ແຕີ່ກໍເປັນໜ້າເສັຽໃຈ ທີີ່ຄົນທັງຫລາຍມີບັນເຣືີ່ອງເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງຮ ້ 

ດີແລ້ວ ພຣະອົງຈ ີ່ງໄດ້ເຕືອນຢີ່າງຮຸນແຮງໃນຂ້ໍທີ 9 ວີ່າ,   " ຈົີ່ງລະວັງໃຫດີ້ ຢ້ານວີ່າຈະມກີານຄິດຖີ່ອຍໃນຈິດໃຈຂອງ

ທີ່ານວີ່າ “ປີທີເຈັດ ປີທີີ່ຈະຕ້ອງປົດປີ່ອຍມາເຖິງແລ້ວ” ແລະທີ່ານກໍອິດສາຕໍີ່ພີີ່ນ້ອງຂອງທີ່ານ ທີ່ານຈ ີ່ງບໍີ່ຍອມໃຫ້ສິີ່ງໃດ

ເຂົາເລີຍ ແລະເຂົາຈະຮ້ອງທ ນພຣະເຈ້ົາ ບາບກໍຈະຕົກແກີ່ທີ່ານ." 

 ເປັນການງີ່າຍທີີ່ພວກເຮົາຈະຕັດສິນ(ຕໍາໜິ)ພວກອິສຣາເອນແລະສົງສັຍວີ່າ; ເປັນຫຍັງເຂົາເຈ້ົາຈ ີ່ງບໍີ່ມີຄວາມ 

ເປັນຫີ່ວງຕໍີ່ເພືີ່ອນບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ?  ແຕີ່ມຈັີກເທືີ່ອແລ້ວທີີ່ພວກເຮົາເອງຫາເຫດຜົນແລະຊອກຫາຂ້ໍແກ້ຕົວທີີ່ຈະ 

ບໍີ່ມີໃຈເອ້ືອເຟື້ອເຜືີ່ອແຜີ່ຕໍີ່ຄົນທຸກຍາກທີີ່ຢ ີ່ໃນກຸີ່ມຊົນທີີ່ເຮົາຢ ີ່ແລະຢ ີ່ອ້ອມຮອບຕົວເຮົາເອງ? 

 

 

2. ພຣະບັນຍັດ 15: 10-11: 

10.  ທີ່ານຈົີ່ງໃຫ້ເຂົາດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ    ແລະເມືີ່ອໃຫ້ເຂົາແລ້ວຢີ່າມີຈິດຄິດເສັຽດາຍ ໃນກໍຣະນີນ້ີພຣະຜ ້ເປັນເຈ້ົາ  

ພຣະເຈ້ົາຂອງທີ່ານຈະຊົງອວຍພຣະພອນແກີ່ທີ່ານ     ໃນບັນດາກິຈການທັງສ້ິນຂອງທີ່ານບໍີ່ວີ່າທີ່ານຈະກະທໍາສິີ່ງໃດ 

 ແມີ່ນຫຍັງຄືຄວາມຍາກລໍາບາກໃຈຂອງທີ່ານ  ຖ້າຫາກຂາດສິີ່ງໃດສິີ່ງນ ີ່ງໃນການດໍາລົງຊີວິດ? 
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11. ເພາະວີ່າຄົນທຸກຍາກຈະບໍີ່ຫມົດໄປຈາກແຜີ່ນດິນ ເພາະສະນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈ ີ່ງສັີ່ງທີ່ານວີ່າ ທີ່ານຕ້ອງຍືີ່ນມໃືຫ້ຢີ່າງ

ໃຈກວາ້ງຕໍີ່ພີີ່ນ້ອງຂອງທີ່ານ ຄືຕໍີ່ຄົນຂັດສົນຄົນຍາກຈົນ ຊ ີ່ງຢ ີ່ໃນແຜີ່ນດິນຂອງທີ່ານ. 

   ການຮຽກຮ້ອງຕໍີ່ "ຈິດໃຈ" ແລະ "ມ"ື  ຍັງມຕໍີີ່ໄປອີກໃນຂ້ໍ 10-11.   ເບິີ່ງຕົວຢີ່າງໃນຂ້ໍ 10, " ທີ່ານຈົີ່ງໃຫ້ເຂົາ

ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ແລະເມືີ່ອໃຫ້ເຂົາແລ້ວຢີ່າມຈິີດຄິດເສັຽດາຍ  ໃນກໍຣະນີນ້ີພຣະຜ ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງທີ່ານຈະ

ຊົງອວຍພຣະພອນແກີ່ທີ່ານ ໃນບັນດາກິຈການທັງສ້ິນຂອງທີ່ານບໍີ່ວີ່າທີ່ານຈະກະທໍາສິີ່ງໃດ."  ເມືີ່ອຮ ຈັ້ກເຖິງສິີ່ງນີແ້ລ້ວ 

ພຣະເຈ້ົາຍົງຄົງສົນໃຈກັບ "ຈິດໃຈ" ຂອງທີ່ານຫລາຍເທົີ່າກັນກັບສົນໃຈກັບ "ມື"ຂອງທີ່ານ.    ພຣະອົງຢາກໃຫ້ທີ່ານມີ 

ຊີວິດທີີ່ມໃີຈເອ້ືອເຟື້ອເຜືີ່ອແຜີ່ ແລະພຣະອົງຢາກໃຫທ້ີ່ານເຮດັເຊັີ່ນນ້ັນດ້ວຍເຫດຜົນອັນຖືກຕ້ອງ. 

  

ຈດິໃຈແລະມ ື

ຈິດໃຈ ມ ື

ທາງລຸີ່ມນີແ້ມີ່ນຕົວຢີ່າງຂອງຜົນຮັບຈາກຄວາມຍາກ

ຈົນທີີ່ມີຢ ີ່ທົີ່ວໂລກ.  ຈົີ່ງຂີດວົງມົນອ້ອມຜົນຮັບທີີ່ສະ

ເທືອນຕໍີ່ຈິດໃຈທີີ່ມີຄວາມຮັກຄວາມເປັນຫີ່ວງຂອງທີ່ານ 

o ອ ດຫິວ ບໍີ່ມີເຮືອນຢ ີ່ 

o ການຄ້າມະນຸດ (ໂສເພນີ) 

o ແຮງງານເດັກນ້ອຍ ທີີ່ອີ່ານແລະຂຽນບໍີ່ໄດ້ 

o ຄາຕະກັມ ເພາະຄວາມອ ດຢາກ 

o ພຍາດຮ້າຍຕິດຕໍີ່ກັນ 

o ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ 

o ການຂົີ່ມເຫງເດັກນ້ອຍ, ເດັກກໍາພ້າ 

ແມີ່ນຫຍັງຄືສິີ່ງນ ີ່ງທີີ່ທີ່ານເຮັດໄດ້ ເພືີ່ອຕໍີ່ສ ້ຫລແືກ້ໄຂ 

ຜົນຮັບທີີ່ຢ ີ່ທາງຊ້າຍນ້ີໃນກຸີ່ມຊົນທີີ່ທີ່ານອາສັຍຢ ີ່ ເພືີ່ອ 

ເປັນການປະຕິບັດຕົວຈິງເຣືີ່ອງມີຈິດໃຈທີີ່ມີຄວາມເອ້ືອ 

ເຟື້ອເຜືີ່ອແຜີ່? 

 

 ຈົີ່ງສັງເກດເບິີ່ງວີ່າພຣະເຈ້ົາບໍີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກອິສຣາເອນເຮັດພຽງເລັກນ້ອຍແບບເຜີນໆ   ພຣະອົງບໍີ່ໄດ້ 

ບອກເຂົາເຈ້ົາພຽງແຕີ່ຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທຸກຍາກແລະໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເຮັດໜ້ອຍທີີ່ສຸດເທົາທີີ່ພວກອິສ

ຣາເອນຈະເຮັດໄດ້.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮຽກຮ້ອງພວກອິສຣາເອນເຮັດດ້ວຍມາຕະຖານອັນສ ງໃນຄວາມມີໃຈເອ້ືອເຟື້ອເຜືອ

ແຜີ່ ຫລັກການນ້ີຄວນຈະເກີດເປັນຈິງແລະມີພລັງສໍາລັບພວກເຮົາທີີ່ເປັນຜ ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ.    ພວກເຮົາໄດ້ຮັບປະ 

ສົບການກັບຄວາມເອ້ືອເຟື້ອເຜືີ່ອແຜີ່ຂອງພຣະເຈ້ົາທີີ່ມຕໍີີ່ເຮົາດ້ວຍຕົນເອງໃນການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊ ;  ດັີ່ງນ້ັນ

ໃຫ້ເຮົາສະແດງອອກເຖິງຄວາມເອ້ືອເຟື້ອເຜ ື ີ່ອແຜີ່ຕໍີ່ຄົນອືີ່ນໆ ເຊັີ່ນດຽວກັນ. 

 ຄວາມຈິງເຫລົີ່ານ້ີໄດ້ກີ່າວແລ້ວກີ່າວອີກໃນພຣະຄັມພີ.    ຍົກຕົວຢີ່າງເຊັີ່ນ ໃນພຣະທັມຢາໂກໂບ 5:1-6 ໄດ້ 

ເຕືອນພວກເຮົາຢີ່າງໜັກໂດຍສະເພາະຜ ້ທີີ່ຮັີ່ງມີ(ເຊັີ່ນຄົນອະເມຣີກັນທັງຫລາຍ).    ພຣະເຈ້ົາບໍີ່ໄດ້ຕໍີ່ຕ້ານຄວາມຮັີ່ງມີ, 

ແຕີ່ພຣະອົງຕໍີ່ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮັີ່ງມີແບບຜິດໆ ແລະໃຊ້ຂົີ່ມເຫງຄົນອືີ່ນ.     ດ້ວຍເຫດຜົນນ້ີເອງ ຢາໂກໂບ ຈ ີ່ງເປີດ

ໂປງຄວາມຮັີ່ງມີທີີ່ຢ ີ່ໃນເງົາມືດຊ ີ່ງເຫັນພໍມົວໆ, ເພິີ່ນຈ ີ່ງຈ   ີ່ງຕໍາໜິ. (ຖ້ອຍຄໍານ້ີອາດຈະໝາຍເຖິງຄົນຮັີ່ງມີທີີ່ລ້ີຢ ີ່) 

 ຢາໂກໂບ ຍັງຄົງອະທິບາຍແບບຕໍາໜິພວກເຮົາໃນການໃຊ້ຄວາມຮັີ່ງມີ(ສິີ່ງທີີ່ເຮົາມີ)ຂອງເຮົາດັີ່ງນ້ີ;… 

1. ຢີ່າສະສມົທອ້ນໂຮມເງນິຂອງທີ່ານໄວ.້  ຢາໂກໂບໄດ້ເຕືອນບໍີ່ໃຫ້ສະສົມຄວາມຮັີ່ງມີ ເງິນແລະເສ້ືອຜ້າ.   ຊ ີ່ງ       

ໝາຍເຖິງຄວາມຮັີ່ງມີ ຫລສິືີ່ງຂອງຕີ່າງໆ ທີີ່ທີ່ານສະສົມທ້ອນໂຮມໄວ.້ 

2. ຢີ່າໃຊເ້ງນິຢີ່າງໄຮປ້ໂຍດ. ຢາໂກໂບໄດ້ຕໍາໜິບັນດາຜ ້ທີີ່ໃຊ້ຊີວິດຢີ່າງຟ ມເຟືອຍແລະເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງ ສິີ່ງ 

      ນ້ີແມີ່ນກີ່ຽວກັບເຮົາໃຊ້ເງນິທີີ່ເຮົາມີຢີ່າງໃດ.     ເມືີ່ອເຮົາມີຊີວິດຢ ີ່ທີີ່ເຮັດແນວໃດທີີ່ຕາມໃຈຕົນເອງເຮົາກໍເປັນ 
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      ຄົນທີີ່ເຮັດເກີນຂອບເຂດ, ໄຮປ້ໂຍດ, ເຮັດໃຫ້ເພິີ່ງພໍໃຈຕົນເອງແຕີ່ພຽງເທົີ່ານ້ັນ.  

3. ຈົີ່ງມໃີຈກວາ້ງຂວາງກັບເງນິຂອງທີ່ານ.  ດອກກຸນແຈທີີ່ຈະແກ ້ໄຂເຣືີ່ອງທ້ອນໂຮມໄວ້ເກີນຄວາມຈໍາເປັນແລະ

ການໃຊ້ຊີວິດຈັບຈີ່າຍຢີ່າງຟ ມເຟືອຍນ້ັນກໍແມີ່ນ "ການມີໃຈເອ້ືອເຟື້ອເຜືີ່ອແຜີ່." ສິີ່ງນີແ້ມີ່ນກີ່ຽວກັບການໃຊ້ສິີ່ງ 

ທີີ່ເຮົາມີຢ   ີ່ເພືີ່ອເປັນ "ພອນ" ແກີ່ຄົນອືີ່ນ ການເຮັດດັີ່ງນ້ັນພຣະເຈ້ົາຈະອວຍພອນໃນຊີວິດເຮາົ.  ການບັນລຸຜົນ 

ສໍາເຣັດແລະມີຄວາມສໍາເຣັດອັນແທຈິ້ງແມີ່ນມາຈາກການໃຫ້, ການໃຫ້ທານຫລກືານຖວາຍ.  

 

ຂ້າພະເຈ້ົາບໍີ່ໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມບອດ(ຫລັບຕາໄວ)້ຕໍີ່ຄົນທຸກຍາກດ້ວຍການລໍຄອຍຈົນກວີ່າໂອກາດນ້ັນໄດ້ຜີ່ານພົ້ນ 

ໄປຫລັງຈາກນ້ັນຈ ີ່ງກາຍເປັນຄົນທີີ່ມີຄວາມເອ້ືອເຟື້ອເຜືີ່ອແຜີ່.   ແທນທີີ່ຈະເປັນແນວນ້ັນ,  ການແກ້ໄຂກໍຄືຂ້າພະເຈ້ົາ  

ຕ້ອງລົງມເືຮັດຕາມທີີ່ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຄວນຈະເປັນ,  ຂ້າພະເຈ້ົາຈ ີ່ງເລ້ີມຕ້ົນເປັນຜ ້ໃຫ້ໃນຈໍານວນຫລາຍພຽງພຕໍໍີ່ 

ລ ກກໍາພ້າຜີ່ານເພືີ່ອນຄົນນ ີ່ງທີີ່ເຮັດງານຮັບໃຊ້ໃນເຣືີ່ອງນີ້ທີີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຮ ້ຈັກກັບລາວດີແລະວາງໃຈລາວຢີ່າງເລິກເຊິີ່ງ. 

ໃນຂະນະທີີ່ຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ໄປນ້ັນ   ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນການລາຍງານວີ່າການໃຫ້ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄປເຖິງບັນດາລ ກ 

ກໍາພ້າຢີ່າງແທຈິ້ງ. 

 ຫລັງຈາກໄດ້ສອງສາມປີ ເທຣີຊາ  ພັລຍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດຊິນບັບເວ 

ເພືີ່ອໄປຢ້ຽມຢາມທີີ່ຢ ີ່ແລະບັນດາລ ກກໍາພ້າທີີ່ພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຊີ່ອຍເຫລືອ.   ພວກເຮົາໄດ້ຢືນເບິີ່ງດ້ວຍຄວາມອັສ

ຈັນໃຈວີ່າພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ຂອງຂວັນ, ເງິນແລະເວລາ ທີີ່ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ໄປນ້ັນປີ່ຽນແປງຊີວດິຄົນອືີ່ນຢີ່າງໃດ ທັງດ້ານ

ຈິດວິນຍານແລະຮີ່າງກາຍ.   

  

 

                                                                                                                                                                                             

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ 

      ທີ່ານຈະປີ່ຽນແປງຊີວິດຢີ່າງໃດອີງຕາມຄວາມຈິງເຫ ົີ່ານ້ີຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ?  ພຈິາຣະນາເບິີ່ງຄວາມຄິດ 

ໃນທາງປະຕິດບັດເຫລົີ່ານ້ີເພືີ່ອຮັບໃຊ້ຊີ່ອຍເຫລືອບັນດາຄົນທ ຸກຍາກ; 

 

 ເປດີຜາ້ກັງ້ອອກ.  ແຕີ່ມື້ນີຕໍ້ີ່ໄປຈົີ່ງໃຊ້ຄວາມພຍາຍາມເບິີ່ງຄົນທຸກຍາກແລະບໍີ່ມີສິດທິເພາະເປັນ ຄົນຊ້ັນຕໍີ່າ

ໃນກຸີ່ມຊົນທີີ່ທີ່ານອາສັຍຢ ີ່.  ຈົີ່ງເບິີ່ງບີ່ອນທີີ່ທີ່ານປະຕິເສດບໍີ່ຢາກເຫັນແລະໄປໃນບີ່ອນທີີ່ທີ່ານປະຕິເສດບໍີ່

ຢາກໄປ. 

 ວາງແຜນທີີ່ຈະໃຫ.້  ຈົີ່ງເຮັດງົບປະມານໃສີ່ກັບການໃຫ້ເປັນລາຍເດືອນຂອງທີ່ານ ເມືີ່ອທີ່ານປະເຊີນຫລືພົບ

ກັບຄວາມທຸກຍາກຂາດເຂີນທີີ່ເກີດກັບຄົນອືີ່ນ ກໍຈະໄດ້ຊີ່ອຍເຫລືອເຂົາເຈ້ົາ. 

 ມສີີ່ວນຮີ່ວມ.  ຊອກຫາອົງການຮັບໃຊ້ໃນຄຸ້ມທີີ່ທີ່ານອາສັຍຢ ີ່ທີີ່ໂບດຂອງທີ່ານໃຫກ້ານສນັບສນຸນ ເພືີ່ອຊີ່ອຍ

ເຫລືອຜ ້ທຸກຍາກ, ລ ກກໍາພ້າຫລືບັນດາຜ ້ທີີ່ຂາດເຂີນ. ຕັດສິນໃຈທີີ່ຈະເປັນຜ ້ບໍຣິຈາກທີີ່ເອົາໃຈໃສີ່ຢີ່າງແທຈິ້ງ. 

 ເມືີ່ອເງິນແລະເວລາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄປເຖິງຜ ້ທຸກຍາກ ຈິດໃຈ, ນິສັຍແລະການກະທໍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທີີ່ມີຕໍີ່ເຂົາ 

ເຈ້ົາກໍໄດ້ມີການປີ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຊັີ່ນດຽວກັນ.  ຄວາມຈິງດັີ່ງກີ່າວນ້ີກໍຈະເກີດຂ ້ນກັບທີ່ານເຊັີ່ນດຽວກັນ. 

ໃນຖານະທີີ່ເປັນໂບດ ຈົີ່ງເປີດຜ້າກ້ັງທີີ່ປິດບັງສິີ່ງທີີ່ກີ່າວມານ້ີອອກສາ ! 

 

                      ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ ພສ. 

, ພຣະຄມັພີຂໍ້ນີໄ້ດທ້າ້ທາຍເຮາົຢີ່າງໃດເພືີ່ອໃຫມ້ີສີ່ວນຢີ່າງເຕມັປີ່ຽມໃນວຽກງານຮັບໃຊ້ຄນົທີີ່ທຸກຍາກຂາດເຂນີ?”  

 

http://www.lsbf.org/
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ01 ກມຸພາ 2015 (02-01-2015) 

 
ຕຽມພ້ອມ ເມ ື່ອຄວາມເຈັບປື່ວຍມາຢ ື່ນໍາເຮາົ 

 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ:   ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາກໍພຽງພແໍມື່ນກະທັ້ງໃນຍາມເຈັບປື່ວຍ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍື່ຊວີດິ: 

     ເມ ື່ອຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດເຖິງເຣ ື່ອງໂຣກພັຍໄຂ້ເຈັບແລ້ວ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈົດຈໍາພໍື່ແມື່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ດີ.  ແມື່ຂອງຂ້າພະ 

ເຈ້ົາໄດ້ອົດທົນປິື່ນປົວໂຣກທີື່ມຄີວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເມັດເລ ອດເປັນເວລາຢ ື່ຫລາຍປີ,   ຊຶື່ງສຸດທ້າຍແລ້ວມັນໄດ້ທໍາ 

ລາຍຮື່າງກາຍຂອງເພິື່ນແລະຈໍາເປັນທີື່ຈະຕ້ອງຕັດອະວັຍວະຮື່າງກາຍບື່າງສື່ວນຂອງເພິື່ນອອກເພ ື່ອທີື່ຈະຕໍື່ອາຍຸອອກ

ໄປ.   ພໍື່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜ ້ເຖ້ົາທີື່ອາຍຸໄດ້ 75 ປີທີື່ສາມາດຂີື່ຣົດຖີບແບບຊ້າໆໄດ້ມ ້ລະ 100 ໄມລ໌ຊໍື່າກັນກັບຄົນທີື່

ອາຍຸໄດ້ເຄິື່ງນຶື່ງຂອງເພິື່ນນ້ັນ ບັດນ້ີໄດ້ກາຍເປັນຄົນທີື່ນັື່ງລ້ໍເຂັນທີື່ຕ້ອງການຄວາມຊື່ອຍເຫລ ອຢ ື່ໃນເຮ ອນພວກຜ ້ເຖ້ົາ.  

         ພໍື່ແມື່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທງັສອງຄົນໄດ້ເສັຽຊີວິດຫລັງຈາກທີື່ໄດ້ເຈັບປວດແລະທໍຣະມານກັບຄວາມເຈັບປື່ວຍເປັນ

ເວລາດົນນານ ພວກເພິື່ນທັງສອງເປັນຄຣິສຕຽນທີື່ຮັກພຣະເຈ້ົາແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອບຄໍາອະທິຖານຢື່າງປະຕິຫານໃນ

ຊື່ວງເວລາທີື່ແຕກຕື່າງກັນໄປໃນຊີວິດຂອງພວກເພິື່ນ.  ເພິື່ນທັງສອງໄດ້ອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປິື່ນປົວເພິື່ນ, ແຕື່ຢື່າງ 

ໃດກໍຕາມພວກເພິື່ນໄດ້ຮັບຄໍາຕອບວື່າ “ບໍື່” ຈາກພຣະເຈ້ົາໃນບ້ັນປາຍຂອງຊີວິດພວກເພິື່ນ.   

            ທຸກຄົນທີື່ຕ້ອງຕໍື່ສ ້ກັບບັນຫາສຸຂພາບມາໃນລະຍະຍາວຈະມີຄໍາຖາມແບບນ້ີບໍື່ຊ້າກໍໄວ. ຖ້າຫາກພຣະເຈ້ົາຊົງ

ສາມາດປິື່ນປົວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້, ເປັນຫຍັງພຣະອງົຄ ບໍື່ປິື່ນປົວ? 

           ບາງສື່ວນຂອງຄໍາສອນ ຄວາມເຂ້ົາໃຈແລະສະຕິປັນຍາທີື່ເລິກເຊິື່ງກື່ຽວກັບເຣ ື່ອງນີມ້າຈາກປາຍປາກກາຂອງ 

ອັຄສາວົກໂປໂລ.  ເພິື່ນເປັນບຸກຄົນທີື່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຄວາມເຈັບປວດແລະທຸກທໍຣມານຕລອດຊີວິດຂອງເພິື່ນ  ເພິື່ນເຂ້ົາ 

ໃຈດີ. ໃຫ້ພວກເຮົາສຶກສາເບິື່ງເຣ ື່ອງລາວຂອງເພິື່ນທີື່ບັນທຶກໄວ້ໃນ 2 ໂກຣິນໂທນໍາກັນ. 

 

ພຣະຄມັພກີື່າວວື່າແນວໃດ?  2 ໂກຣິນໂທ 4:16-18 

 

ການສຶກສາພຣະຄມັພ ີ

1. 2 ໂກຣນິໂທ 4:16-18: 

16. ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈຶື່ງບໍື່ທໍ້ຖອຍ ເຖິງແມື່ນວື່າກາຍພາຍນອກຂອງເຮົາກໍາລັງຊຸດໂຊມໄປ ແຕື່ໃຈພາຍໃນນ້ັນກໍຍັງຈະ

ເຣີນໃໝື່ທຸກໆວັນ 17.ເຫດວື່າການທຸກລໍາບາກອັນເບົາບາງທີື່ມີຢ ື່ເປັນຊົື່ວຂນະນຶື່ງນ້ັນກໍກໍາລັງຈັດໃຫ້ເຮົາມີສະງື່າຣາສີ

ຢື່າງຖາວອນຫລາຍ ຫາທີື່ປຽບບໍື່ໄດ້   18.ເພາະວື່າເຮົາບໍື່ໄດ້ເຫັນແກື່ສິື່ງທີື່ຕາເຫັນຢ ື່ ແຕື່ເຫັນແກື່ສິື່ງທີື່ຕາບໍື່ເຫັນ ດ້ວຍ 

ວື່າສິື່ງທີື່ຕາເຫັນຢ ື່ນ້ັນກໍເປັນຂອງຊົື່ວຄາວ ແຕື່ສິື່ງທີື່ຕາບໍື່ເຫັນນ້ັນກໍຖາວອນເປັນນິດ. 

 

       ໃນ 2 ໂກຣິນໂທບົດທ ີ4 ໂປໂລໄດ້ບອກເຖິງສະພາບຄວາມເປັນຢ ື່ໃນເວລານ້ີຂອງເພິື່ນດ້ວຍຄໍາເວົ້າເຊັື່ນ- ‘‘ຍາກ

ລໍາບາກ”  ‘‘ຈົນປັນຍາ’’  ‘‘ຖ ກຂົື່ມເຫັງ’’  “ຖ ກຕີລົງ’’ ແລະຖ ກມອບໄວ້ໃຫແ້ກື່ຄວາມຕາຍ. ເຖິງແມື່ນສະພາບການພາຍ

ນອກຂອງໂປໂລຈະພົບກັບຄວາມຍາກລໍາບາກຫລາຍ  ແຕື່ໂປໂລໃຊ້ສໍານວນຄໍາເວົ້າທີື່ອະທິບາຍສະພາບທີື່ຢ ື່ພາຍໃນ
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ຈິດໃຈເພິື່ນດ້ວຍຄໍາເວົ້າວື່າ, “ແຕື່ຍັງບໍື່ເຖິງກັບຂັດສົນ’’ “ແຕື່ຍັງບໍື່ຫມົດທາງອອກ’’ “ແຕື່ຍັງບໍຖ ກປະຖິ້ມ’’ “ແຕື່ຍັງບໍື່ເຖິງ

ຕາຍ’’ (ເບິື່ງໃນຂ້ໍ 8-9 )   ອັນໃດເປັນສິື່ງທີື່ເຮັດໃຫ້ໂປໂລມທີື່າທີແບບນ້ີໄດ້?  ໃນຂ້ໍທ ີ16-18 ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບແກື່ພວກ

ເຮົາ: ເຖິງແມື່ນເພິື່ນພົບພໍ້ກັບຄວາມຍາກລໍາບາກໃນໂລກນ້ີ ແຕື່ໂປໂລຍັງຄົງມມີຸມມອງໃນສິື່ງທີື່ຖາວອນເປັນນິດ.ເພິື່ນ

ໄດ້ຂຽນໃນຂ້ໍທີ 16 ວື່າ, "ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈຶື່ງບໍື່ທໍຖ້ອຍ ເຖິງແມື່ນວື່າກາຍພາຍນອກຂອງເຮາົກໍາລັງຊຸດໂຊມໄປ ແຕື່ໃຈ

ພາຍໃນນ້ັນກໍຍັງຈະເຣີນຂ້ຶນໃໝື່ທຸກໆວັນ." 

        ທັສນະຄຕິແບບນ້ີຢ ື່ໃນສັງຄົມຂອງເຮົາຊ ື່ມ ້ນີ້ເປັນສິື່ງທີື່ຫາຍາກ.   ຊ ື່ມ ້ນີ,້  ຄວາມຫວັງຂອງຄົນ,  ຄວາມສຸກແລະ

ຄວາມເປັນໂຕຕົນພວກເຮົາໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວຊິເປັນເຣ ື່ອງຂອງສຸຂພາບຮື່າງກາຍຫລ ສະພາບການໃນຊີວິດຫລາຍກວື່າ. 

ເພາະໂປໂລມີຈຸດຢ ນໃນສິື່ງທີື່ຄົງຢ ື່ຖາວອນເປັນນິດ ເພິື່ນຈຶື່ງສາມາດມີຄວາມເຂັມ້ແຂງແລະມີຄວາມຊົມຊ ື່ນຍິນດີເມ ື່ອ

ຄົນສື່ວນໃຫຍື່ທົື່ວໄປອາດຈະຮ ສຶ້ກອື່ອນແອຫລ ຫົດຫ ື່ແລະຫມດົຫວັງກັບຊີວິດ. 

         ລອງສມົມຸດເບິື່ງເຄ ື່ອງຊັື່ງນໍ້າຫນັກ    ທີື່ຕາຊັື່ງຂ້າງນຶື່ງໂປໂລໄດ້ລວມເອົາຄວາມທຸກທຣໍະມານຕື່າງ ໆ ຢອງໃສື່, 

ແລະອີກຂ້າງນຶື່ງຂອງຕາຊັື່ງແມ ື່ນຄວາມຮຸື່ງເຮ ອງແລະສະງື່າຣາສີທີື່ເພິື່ນຈະໄດ້ຮັບໃນຟ້າສວນັກັບອົງພຣະຄຣິດ.   ໂປ 

ໂລໄດ້ສລຸບໃຫ້ເຫັນວື່າຄວາມຮຸື່ງເຮ ອງອັນຖາວອນ ມີນ້ໍາໜັກກວື່າ, ໝັ້ນຍ ນກວື່າຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກຂອງເພິື່ນທີື່ຢ ື່

ໃນໂລກນ້ີຫລາຍເທົື່າ.  ຖ້າຫາກເປັນຈິງໃນກໍຣະນີຂອງໂປໂລ ກໍໜ້າຊິເປັນຈິງຢ ື່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເຊັື່ນດຽວກັນ.                                               

        ຄວາມເຈັບປວດສາມາດຊື່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາປື່ຽນຈຸດສົນໃຈໃນຊີວິດ  ເຮົາຮ ້ດີວື່າເຮົາເປັນພຽງມະນຸດ ມມີ ້ສ້ິນສຸດ. 

ເຮົາຈະບໍື່ໄດ້ຢ ື່ໃນໂລກນ້ີຕລອດໄປ.  ເຫມ ອນດັື່ງພຣະຄັມພໄີດ້ບອກພວກເຮົາວື່າ ຊີວິດທາງເນ ້ອກາຍຂອງເຮົາ ‘‘ຄ ດັື່ງ

ກັບໝອກທີື່ປາກົດຢ ື່ພຽງຊົື່ວຄາວແລ້ວກໍຫາຍໄປ ”(ຢາໂກໂບ 4:14) ເມ ື່ອຊີວິດມີຄວາມຍາກລໍາບາກຈົນເຮົາທົນບໍື່ໄດ້, 

ພຣະຜ ້ເປັນເຈ້ົາຕ້ອງການທີື່ຈະໜຸນໃຈແລະເຕ ອນໃຫ້ພວກເຮາົຮ ້ວື່າເຮົາຍັງບໍື່ທັນໄປເຖິງບ້ານເຮ ອນແທ້ໆຂອງເຮົາເທ ື່ອ

, ນ້ັນຄ ເມ ອງສວັນ.  

 

 

2. 2ໂກຣນິໂທ 12:7ຂ-9ກ 

7.ແລະເພ ື່ອບໍື່ໃຫເ້ຮົາຍົກຍ້ອງຕົວຈົນເກີນໄປເນ ື່ອງຈາກການຊົງສໍາແດງອັນຫລວງຫລາຍຊຶື່ງມາຈາກພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງບັນ

ດານໃຫມ້ສ້ີຽນໜາມໃນເນ ້ອກາຍຂອງເຮົາ ເປັນບໍຣວິານຂອງຊາຕານທີື່ທຸບຕີເຮົາ ເພ ື່ອບໍື່ໃຫເ້ຮົາຍົກຍ້ອງຕົວຈົນເກີນໄປ  8.ເຣ ື່ອງ

ສິື່ງນ້ັນເຮົາໄດ້ອ້ອນວອນທ ນຂໍອົງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າເຖິງສາມເທ ື່ອ ໃຫ້ມັນພົ້ນໄປຈາກເຮົາ  9.ແຕື່ພຣະອົງຊົງກື່າວແກື່ເຮົາວື່າ, “ການ

ທີື່ເຈົ້າມຄຸີນຈາກເຮົາ ກໍພສໍໍາລັບເຈົ້າແລ້ວ. 

  

         ໃນ 2 ໂກຣິນໂທບົດທ ີ12 ເຮົາໄດ້ເຫັນຕົວຢື່າງທີື່ເຈາະຈົງມາຈາກຊີວິດຂອງໂປໂລກັບເສ້ັນທາງຂອງຄວາມທຸກ

ທໍຣະມານ.  ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກຄໍາທ ນຂໍຂອງໂປໂລ ໃຫ້ເອົາໜາມໃນເນ ້ອກາຍນ້ັນອອກໄປຈາກຊີວິດເພິື່ນ.  

ນັກວິຊາການດ້ານພຣະຄັມພີໄດ້ພາກັນປະເມີນເບິື່ງວື່າ ແມື່ນຫຍັງກັນແທ້ທີື່ເປັນໜາມຢ ື່ໃນເນ ້ອກາຍຂອງໂປໂລ.  ບໍື່ມີ

ໃຜສາມາດຕອບໄດ້ຢື່າງໝັ້ນໃຈວື່າມັນເປັນຫຍັງກັນແທ້  ແຕື່ເປັນໄປໄດ້ວື່າມັນກື່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຈັບປວດທາງຮື່າງ 

ກາຍຂອງເພິື່ນ.   

        ໂປໂລໄດ້ພາວະນາອ້ອນວອນຊ້ໍາແລ້ວຊ້ໍາອີກເພ ື່ອໃຫພ້ຣະເຈ້ົາເອົາຄວາມເຈັບປວດນ້ັນໜີອອກໄປ ແລະຫລາຍ

ເທ ື່ອພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ປະຕເິສດຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງເພິື່ນ,  ເທົື່າທີື່ພວກເຮົາຮ ້ກໍຄ ພຣະເຈ້ົາບໍື່ໄດ້ໃຫ້ຄາໍຕອບຫລ ອະທິບາຍຫຍັງ

ເລີຍໃນການທີື່ພຣະອົງປະຕິເສດຄໍາອ້ອນວອນຂອງໂປໂລ.   

          ນ້ັນເປັນບົດຮຽນທີື່ສໍາຄັນຫລາຍສໍາລັບພວກເຮົາທີື່ມຊີີວິດຢ ື່ໃນສມັຍປັດຈຸບັນນ້ີ.   ຄໍາຕອບຂອງພຣະເຈ້ົາທີື່ວື່າ 

 “ບໍື່” ແບບບໍື່ໃຫ້ສົງສັຍນ້ັນ ເປັນສິື່ງທີື່ທ້າທາຍໃຫ້ພວກເຮົາເຊ ື່ອໝັ້ນໃນພຣະອົງເຖິງແມື່ນພວກເຮົາຈະບໍື່ເຂ້ົາໃຈໃນແຜນ 

ໜາມແຫື່ງຊວີິດເຮັດໃຫ້ທື່ານຈະເຣີນເຕີບໃຫຍື່ທາງຄວາມເຊ ື່ອຢື່າງໃດ? 
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ການຂອງພຣະອົງກໍຕາມ ແຕື່ພວກເຮົາສາມາດເຊ ື່ອໝັ້ນໃນພຣະລັກສະນະຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະອົງ.   

ໃນຂນະທີື່ພຣະເຈ້ົາບໍື່ໄດ້ເອົາໜາມທີື່ສຽບແທງຊີວິດໂປໂລອອກໄປນ້ັນ  ພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫຄໍ້າສັນຍາ 2 ຢື່າງຕໍື່ຜ ້ຮັບໃຊ້

ຂອງພຣະອົງດັື່ງນີ.້   

1. ພຣະຄນຸຂອງພຣະເຈົາ້ທີື່ຢ ື່ນາໍຕລອດກພໍຽງພແໍລວ້:   ພຣະເຈ້ົາບໍື່ໄດ້ເອົາໜາມນັ້ນອອກໄປ.  ແຕື່ພຣະອົງຊົງ

ສັນຍາກັບໂປໂລວື່າພຣະອົງຈະຈັດຕຽມທຸກສິື່ງຢື່າງທີື່ໂປໂລຕ້ອງການເພ ື່ອຊິມີຊີວິດທີື່ຢ ື່ກັບມັນໄດ້. ສິື່ງນີ້ເຮັດ

ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດເຖິງພຣະທັມບົດເພງສັຣເສີນ 34:18 ‘‘ ພຣະເຈ້ົາຊົງຢ ື່ໃກ້ຜ ້ທີື່ມີຈິດໃຈຟົກຊ້ໍາແລະຊົງຊື່ອຍ 

ຜ ້ທີື່ຈິດໃຈສໍານຶກຜິດ” 

2. ພຣະເຈົາ້ຊງົສາໍແດງອາໍນາດຂອງພຣະອງົຜື່ານຄວາມອື່ອນແອຂອງໂປໂລ:   ບາງເທ ື່ອແສງສະວື່າງແລະຣິດ

ເດດຂອງພຣະຄຣິດສື່ອງແຈ້ງທີື່ສຸດຕໍື່ຄວາມມ ດຖ້າມກາງຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງເຮົາ.   

 

 

3. 2 ໂກຣນິໂທ 12:9ຂ -10: 

9ຂ. ດ້ວຍວື່າຄວາມອື່ອນແອມີຢ ື່ທີື່ໃດ ເດດຂອງເຮົາກໍມີຣິດຂ້ຶນເຕັມຂນາດຢ ື່ທີື່ນ້ັນ” ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈຶື່ງມີຄວາມພາກ

ພ ມໃຈໃນບັນດາຄວາມອື່ອນແອຂອງເຮາົດີກວື່າ ເພ ື່ອຣິດເດດຂອງພຣະຄຣິດຈະບັງຮົື່ມເຮົາໄວ້    10. ສັນນ້ັນ ເພາະ

ເຫັນແກື່ພຣະຄຣິດເຮົາຈຶື່ງຊ ື່ນໃຈໃນບັນດາຄວາມອື່ອນແອ  ໃນການຖ ກໝິື່ນປມາດ  ໃນຄວາມຍາກລໍາບາກ ໃນການ   

ຖ ກການຂົື່ມເຫັງ ແລະໃນຄວາມຍາກຈົນ ເພາະວື່າເຮົາອື່ອນແອເມ ື່ອໃດ ເຮົາກໍຈະແຂງແຮງເມ ື່ອນ້ັນ. 

 

      ໂປໂລບໍື່ໄດ້ພຽງແຕື່ອົດທົນຢ ນຢັດກັບຄວາມທຸກທໍຣະມານ, ການທົດລອງຕື່າງໆແລ້ວມີຊີວິດລອດມາໄດ້ ແຕື່ເພິື່ນ

ໄດ້ຮັບກໍາລັງທີື່ເໜ ອທັມຊາດທີື່ຈະ  “ອວດ”  ແລະມີຄວາມ  “ ປິຕິຍິນດີ” ໃນຄວາມທຸກທໍຣະມານແລະຄວາມອື່ອນແອ

ຂອງເພິື່ນ.   ຂ້າພະເຈ້ົາກໍບໍື່ເຂ້ົາໃຈວື່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈຶື່ງຊົງກໍານົດໂດຍເຮັດງານທີື່ສໍາຄັນຂອງພຣະອົງຜື່ານຄວາມ 

ເຈັບປື່ວຍແລະການທົດລອງຕື່າງໆ.  ມັນອາດເປັນສິື່ງທີື່ໂລກມະນຸດເຮົາສົມຄວນຕ້ອງໄດເ້ຫັນຄວາມຈິງອີຫລີ- ຫລາຍ

ກວື່າການອັສຈັນຫລ ການທີື່ໄດ້ຮັບການປິື່ນປົວຮັກສາອີກ. ເປັນໄປໄດ້ຢ ື່ບໍ ທີື່ຈະມີຄົນສາມາດພົບກັບຄວາມຊົມຊ ື່ນຍິນ

ດີ, ສັນຕິສຸກ ແລະກໍຍັງວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາເຖິງແມື່ນພວກເພິື່ນກໍາລັງຕົກຢ ື່ໃນຄວາມທຸກທໍຣະມານ?  

          ຣອນນີ ບາວເວີແມື່ນຜ ປ້ະກາດຂື່າວປະເສີດທີື່ເຮັດວຽກຢ ື່ອະເມຣິກາໃຕ້,   ເພິື່ນໄດ້ຂຽນຄໍາເວົ້າດັື່ງກື່າວນ້ີສອງ

ສາມອາທິດກື່ອນທີື່ເພິື່ນຈະເສັຽຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດເຮ ອບິນຕົກ.  ຫລາຍເທ ື່ອພຣະເຈ້ົາຊົງເລ ອກທີື່ຈະເຮັດບາງຢື່າງ

ກື່ຽວກັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາຊຶື່ງເກີນຄວາມເຂ້ົາໃຈແລະຄວາມນຶກຄິດຂອງເຮົາ.  ແຕື່ກໍບໍື່ເປັນຫຍັງດອກແລະເປັນສິື່ງທີື່

ຖ ກຕ້ອງເພາະພຣະອງົຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງກໍຊົງຮກັພວກເຮົາ.      ຕາບໃດທີື່ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງເຮົາໃນ 

ພຣະເຈ້ົານ້ັນຍັງເຂ້ັມແຂງແລະໝັ້ນຄົງຢ ື່   ຖ້າມກາງຄໍາຖາມຈາກອາລົມຄວາມຮ ້ສຶກຊຶື່ງເຮົາມີຢ ື່ຈໍານວນຫລວງຫລາຍ 

ນ້ັນພວກເຮົາຈະບໍື່ເປັນຫຍັງ.  ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາທີື່ບໍື່ປື່ຽນແປງ ແລະຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ 

ປອດພັຍຫາກເຮົາຢ ື່ໃຕ້ອ້ົງພຣະຫັດທີື່ເຕັມລົ້ນດ້ວຍຄວາມຮກັຂອງພຣະອົງ.    ເຮົາອາດຈະບໍື່ເຂ້ົາໃຈຫມົດທຸກຢື່າງວື່າ 

ພຣະອົງຈະນໍາພາພວກເຮົາໄປໃນທິດທາງໃດ ແຕື່ພວກເຮົາຈະພົບກັບຄວາມປອດພັຍແລະມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ປາສຈາກ

ຄວາມກັງວົນໃດໆ ຖ້າຫາກພຣະອົງຊົງສະຖິດຢ ື່ນໍາ ເຖິງແມື່ນປະເຊີນກັບຄວາມຕາຍກໍຕາມ.   

         ພຣະເຈ້ົາຍັງຊົງປິື່ນປົວຮັກສາຫລ ບໍື່?   ຄໍາຕອບກໍຄ , ແນື່ນອນແຕື່ພຣະເຈ້ົາຈະບໍື່ເລ ອກທີື່ປິື່ນປົວຮັກສາໃນວິທີທີື່

ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພຣະອົງປິື່ນປົວສເມີໄປ.  ພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ຄໍາຕອບກັບພວກເຮົາໃນສາມທາງນີ້.  

 

ໄດ້ດົນປານໃດແລ້ວທີື່ທື່ານໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຈາກພຣະເຈ້ົາ ຖ້າມກາງຄວາມອື່ອນແອ? 
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1. ບາງເທ ື່ອພຣະເຈົາ້ຊື່ອຍປດັເປົື່າໃຫພ້ວກເຮາົພົນ້ຈາກຄວາມທກຸທຣໍະມານທີື່ເຈບັປວດ:     ສິື່ງນີ້ເກີດຂ້ຶນໄດ້ 

ເມ ື່ອພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາມາມີສື່ວນໃນຊີວິດພວກເຮົາ.    ເປັນການຍ ື່ນມ ເຂ້ົາມາຊື່ອຍທີື່ເໜ ອທັມຊາດ- ພຣະອົງຊົງ 

ທໍາງານແລະສໍາແດງຣິດເດດຂອງພຣະອົງຜື່ານການປິື່ນປົວຮກັສາ. 

2. ບາງເທ ື່ອພຣະເຈົາ້ຊື່ອຍເຫລ ອຜື່ານຄວາມທກຸທຣໍະມານເຈບັປວດຂອງພວກເຮາົ:  ນ້ີຄ ວິທທີີື່ພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາ

ງານໃນຊີວິດຂອງໂປໂລ  ພຣະເຈ້ົາບໍື່ໄດ້ເອົາຄວາມເຈັບປວດນ້ັນອອກໄປຈາກຊີວິດຂອງເຮົາ ແຕື່ພຣະອົງຊົງ

ປະທານພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງເພ ື່ອໃຫ້ພວກເຮົາອົດທົນແລະຕໍື່ສ ້ກັບມັນໄດ້. ໃນວິທທີາງແບບນ້ີແຫລະ, ພຣະ

ອົງກໍາລັງຫລໍື່ຫລອມພວກເຮົາເພ ື່ອສໍາແດງໃຫເ້ຫັນເຖິງພຣະສະງື່າຣາສີຂອງພຣະອົງ  ເພ ື່ອຄົນຈະໄດ້ພົບກັບ

ຄວາມຊ ື່ນຊົມຍິນດີ- ຄວາມໜັກແໜ້ນໝັ້ນຄົງ, ເຫມ ອນດັື່ງວື່າມີພຣະເຢຊ ຢ ື່ກັບພວກເຮົາຂນະທີື່ອົດທົນແລະ

ຕໍື່ສ ້ຢ ື່ນ້ັນ 

3. ບາງເທ ື່ອພຣະເຈົາ້ຊງົຊື່ອຍນາໍພວກເຮາົໃຫເ້ຂົາ້ມາຫາພຣະອງົເອງ: ຜ ້ຂຽນບົດພຽງສັຣເສີນຄົນນຶື່ງໄດ້ຂຽນໄວ້

ວື່າ  “ຄວາມຕາຍຂອງຜ ້ທີື່ຈົງຮກັພັກດີຕໍື່ພຣະອົງສໍາຄັນໃນສາຍພຣະເນດພຣະຍາໂຮວາ ”  (ບົດເພງສັຣເສີນ 

116:15)  ພວກເຮົາທຸກຄົນພາກັນຍຶດຕິດກັບໂລກນ້ີຈົນເກີນໄປ- ຈົນພວກເຮົາລ ມເຖິງຊີວດິທີື່ງົດງາມທີື່ມີຢ ື່

ຈິງຊຶື່ງລໍຄອຍຖ້າພວກເຮົາຢ ື່ໃນສວັນ.   

ພຣະບິດາຜ ້ຊົງສຖິດຢ ື່ຟ້າສວັນ, ພຣະອົງຊົງແສນດີ, ຮອບຮ ້ດ້ວຍສະຕິປັນຍາແລະຊົງມີອໍານາດຄວບຄຸມດ ແລທຸກສິື່ງ,  

ດັື່ງນັ້ນພວກເຮົາສາມາດເຊ ື່ອແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງໄດ້.   

 

 

ນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ 

ລອງພິຈາຣະນາເບິື່ງຄໍາແນະນາໍຂ້າງລຸື່ມນ້ີ ເພ ື່ອຈະມີຊີວິດໃນຄວາມເປັນຈິງວື່າພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາກໍພຽງພແໍລ້ວ

ສໍາລັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ເຖິງແມື່ນຢ ື່ໃນຍາມເຈັບປື່ວຍກໍຕາມ. 

 

 ອະທຖິານ: ຈົດລາຍຊ ື່ຂອງບຸກຄົນທີື່ເຮົາຮ ້ຈັກຜ ້ທີື່ກໍາລັງຕົກຢ ື່ໃນຄວາມທຸກທໍຣະມານຈາກໂຣກພັຍໄຂ້ເຈັບ

ແລະພຍາດຕື່າງໆ . ອະທິຖານຂໍການປິື່ນປົວຈາກພຣະເຈ້ົາແຕື່ລະວັນເພ ື່ອເຂົາເຈ້ົາ, ເພ ື່ອເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ພົບ

ກັບສັນຕິສຸກທີື່ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. 

 

 ຢ ື່ນາໍເຂາົ. ພຍາຍາມແບື່ງເວລາແລະມີສື່ວນໃນຊີວິດຂອງຄົນທີື່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍຣະມານຈາກໂຣກ

ພັຍໄຂ້ເຈັບ.  ຝຶກຕົນເອງເພ ື່ອຈະມີພັນກິດຂອງການໃຫ້ເວລາກັບຄົນອ ື່ນ. 

 

 ມກີານພວົພນັ. ຫາວທິີທີື່ຈະບວົລະບັດຮັບໃຊ້ຜ ້ທີື່ກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມເຈັບປື່ວຍຫລ ຜ ທ້ີື່ກໍາລັງປະສົບກັບ

ຄວາມທຸກທໍຣະມານ.  ເຮັດອາຫານໄປສົື່ງເຂົາເຈ້ົາ, ເບິື່ງລ ກໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາ, ໄປຈື່າຍຕລາດແທນເຂົາເຈ້ົາ  ຫລ 

ອາສາຂັບຣົດພາໄປຫາຫມໍເວລາເຂົາເຈ້ົາມີນັດ. 

ບາງເທ ື່ອການເຈັບປື່ວຍແລະໂຣກພັຍໄຂ້ເຈັບນ້ັນຈະບໍື່ໜີອອກຈາກຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ແຕື່ຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາທີື່ການ

ຊົງສະຖິດແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາກໍບໍື່ໄດ້ໜີອອກຈາກຊີວິດຂອງພວກເຮົາເຊັື່ນກັນ.    ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເລ ອກທີື່ຈະ

ເປັນຫົນທາງແຫື່ງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາເພ ື່ອຄົນອຶື່ນໆ    

                      ອປຸຖມັໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສັມພນັ www.lsbf.org  ໂດຍ  SB 

ເມ ື່ອການເຈັບເປັນເກີດຂ ້ນທື່ານສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາອອກ ໂດຍທີື່ບໍື່ຊ້ໍາຊາກຄວາມເກົື່າຢື່າງໃດ? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ8 ກມຸພາ 2015 (02-8-2015) 

 
 ຕຽມພອ້ມ ເມ ື່ອເຣ ື່ອງເພດມາທ າລາຍ 

 

ຈຸດສ າຄັນຂອງບົດຮຽນ:  ດ າເນີນຊີວິດທີື່ເປັນແບບຢື່າງແກື່ຄົນອ ື່ນໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດດີກວື່າໃນສິື່ງຊົື່ວມົວໝອງ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕ ື່ຊວີດິ: 

        ຂ້າພະເຈ້ົາມີຫມ ື່ທີື່ເຄີຍຫລິ້ນເບສບອນມ ອາຊີບ. ໃນຊື່ວງເວລາຂອງການສົນທະນາແບບເປີດເຜີຍກັນນ້ັນລາວກ 

ໄດ້ເລົື່າເຣ ື່ອງໃນຊີວິດລາວໃຫຟ້ັງວື່າ;  

       ‘‘ຕອນທີື່ຂ້ອຍຫລິ້ນເບສບອນຂ້ອຍຊິໄດ້ຮັບສຽງໂຫື່ຮ້ອງຈາກທື່ານຜ ້ຊົມຫລາຍ”.   ແລ້ວຂ້ອຍກ ເລ້ີມທີື່ຈະມເີພດ

ສັມພັນກັບຜ ້ຍິງໃນເມ ອງຕື່າງໆ ທີື່ທມີຂ້ອຍໄປຫລິນ້.    ແລະຊີວິດຂອງຂ້ອຍຊິວົນວຽນພົບພ ້ຢ ື່ແຕື່ກັບເຣ ື່ອງຂອງກາມ

ອາລົມ(ເຣ ື່ອງເພດ).  ແຕື່ວື່າມມີ ້ນ ື່ງຂ້ອຍຕ ື່ນຂ ້ນແລ້ວເຮັດໃຫຫ້ມົດຄວາມຮ ້ສ ກແບບນ້ີໄປ.   ຂ້ອຍຮ ້ສ ກຄ ກັບວື່າຂ້ອຍ

ໄດ້ຝາກຊ້ິນສື່ວນເລັກນ້ອຍຂອງຈິດວິນຍານໃຫ້ກັບຜ ້ຍິງແຕື່ລະຄົນທີື່ຂ້ອຍໄດ້ເຄີຍຫລັບນອນນ າ    ຊ ື່ງເປັນບາງສິື່ງທີື່

ຂ້ອຍບ ື່ສາມາດຮຽກເອ້ີນມັນກັບຄ ນມາໄດ້.     ຂ້ອຍທ ຣະມານເຈັບປວດກັບການຮ ້ສ ກຜິດແລະຂ້ອຍກ ບ ື່ຮ ້ວິທີທີື່ຈະມີ

ຄວາມສມັພັນທີື່ແທ້ຈິງ.  ຂ້ອຍເລີຍໄດ້ອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປິື່ນປົວຮັກສາຂ້ອຍ. ” 

        ຫມ ື່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຍອມຮັບວື່າບ ື່ມີອັນໃດເລີຍໃນການດ າເນີນຊີວິດຂອງລາວຊິມີຄື່າພ ທີື່ຈະໃຫຄົ້ນອ ື່ນເອົາເປັນ 

ແບບຢື່າງ.   ເປັນຕາເສ້ົາໃຈກ ຄ , ຄົນເຮົາທຸກເພດທຸກວັຍມີຄວາມປາຖນາທີື່ຢາກເອົາແບບຢື່າງໃນສິື່ງທີື່ພວກເຮົາເຫັນ

ໃນວັທນະທັມຂອງຄົນທີື່ມີຊ ື່ສຽງໂດື່ງດັງ ລວມໄປທັງສັນຍາລັກຂອງການດ າເນີນຊີວິດທີື່ຜິດສິນທັມນ າພ້ອມ.   

         ໃນພຣະທັມເອເຟໂຊໄດ້ຊ້ີໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວື່າແມື່ນໃຜກັນແທ້ທີື່ຊົງຄຸນຄື່າທີື່ພວກເຮາົຄວນເອົາເປັນແບບຢື່າງ.

ເມ ື່ອພວກເຮົາພຍາຍາມທີື່ຈະເອົາພຣະຄຣິດເປັນແບບຢື່າງ, ເຮົາກ ຈະຄົ້ນພົບຊີວິດທີື່ມີຄວາມບ ຣິສຸດ.  ເຮົາສາມາດມີ

ປະສົບການຊີວິດໃນຄວາມບ ຣິສຸດນ້ີໄດ້. ແລ້ວເຮົາກ ຈະສາມາດນ າພາຄົນອ ື່ນໆເພ ື່ອຈະຊື່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຫລີກໜີອອກ

ຈາກການດ າເນີນຊີວິດທີື່ນ າຄວາມພິນາດມາສ ື່ຕົນເອງ. 

 

ພຣະຄມັພກີື່າວວື່າແນວໃດ?  ເອເຟໂຊ 5: 1-10 ( ເບິື່ງຕາມຫົວຂ ້ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

ການສ ກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ເອເຟໂຊ 5: 1-4: 

1.ເພາະສັນນ້ັນທື່ານທັງຫລາຍ ຈົື່ງເປັນຜ ້ດ າເນີນຊີວິດຕາມແບບຢື່າງພຣະເຈ້ົາເໝ ອນເປັນບຸດທີື່ຊົງຮັກ  2.ແລະຈົື່ງດ າ

ເນີນຊີວິດນ້ັນໃນຄວາມຮັກ ເຫມ ອນດັື່ງພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງຮັກທື່ານທັງຫລາຍ  ແລະຊົງສລະພຣະອົງເອງເພ ື່ອພວກເຮົາ 

ໃຫ້ເປັນເຄ ື່ອງບ ຊາແລະເຄ ື່ອງຖວາຍທີື່ມກິີື່ນຫອມຫວານແກື່ພຣະເຈ້ົາ  3.ແຕື່ການເອີື່ຍເຖິງການຫລິ້ນຊ ້ ການຊົື່ວຮ້າຍ

ທຸກຢື່າງ ຫລ ຄວາມໂລພະຕັນຫາກ ດີ ຢື່າໃຫມ້ີຂ ້ນໃນຖ້າມກາງທື່ານທັງຫລາຍ    ເພ ື່ອຈະໄດ້ເໝາະສົມກັບພວກທື່ານ 

ເປັນໄພື່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ   4.ທັງຢື່າກື່າວຄ າຫຍາບຊ້າ ຢື່າເວົ້າຢື່າງບ ື່ມແີກື່ນສານ ຫລ ເວົ້າຕລົກຫລິ້ນ ຊ ື່ງເປັນການບ ື່ 

ສົມຄວນ ແຕື່ໃຫ້ມີການຂອບພຣະຄຸນດີກວື່າ. 
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ໂປໂລໄດ້ຮຽກເອ້ີນໃຫ້ຜ ້ທີື່ຕິດຕາມພຣະຄຣິດດ າເນີນຊີວິດສວນກັບສັງຄົມວັດທນະທັມໃນຖານະທີື່ພວກເຮົາ 

ເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ.     ຄຣິສຕຽນໄດ້ຮັບການປື່ຽນແປງໂດຍຣິດອ ານາດຂອງຂື່າວປະເສີດແລະພຣະຄຣິດ

ເປັນຜ ້ຄອບຄອງຊີວິດໃຫມື່ຂອງພວກເຮົາ.    ດັື່ງນັ້ນຊີວິດໃຫມື່ຂອງພວກເຮົາເປັນຜົນມາຈາກທາງເດີນໃຫມື່ແລະວິຖີ

ທາງໃນການດ າເນີນຊີວິດໃຫມື່.   

   ໂດຍສະເພາະແລ້ວ,  ວິຖີທາງໃນການດ າເນີນຊີວິດໃນຄວາມຮັກເຫມ ອນດັື່ງພຣະອົງຊົງຮັກເຮົາ.   ຄວາມ 

ຮັກຂອງພຣະຄຣິດແມື່ນມາຕະຖານໃຫມື່ໃນການດ າເນີນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.    ນ້ັນຫມາຍຄວາມວື່າພວກເຮົາຕ້ອງ

ເປັນເຫມ ອນພຣະຄຣິດໃນທຸກພາກສື່ວນໃນຊີວິດເຮົາ.   ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກຄົນອ ື່ນໃນແນວທາງດຽວກັນກັບທີື່ພຣະອົງ

ຊົງຮັກເຮົາ. ມາຕະຖານແຫື່ງຄວາມຮັກອັນນ້ີຄວນນ າມາໃຊ້ໃນບັນຫາເຣ ື່ອງທາງເພດເຊັື່ນດຽວກັນ. 

        ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງແລະອອກແບບເຣ ື່ອງເພດເພ ື່ອຄວາມສຸກທາງກາຍ, ເພ ື່ອການໃຫ້ກ າເນີດແລະ 

ເພ ື່ອຄວາມສມັພັນໃກ້ຊິດ, ເພ ື່ອເປັນເຄ ື່ອງມ ແລະບົດຮຽນຂອງພຣະຄຣິດສ າລັບຄຣິສຕະຈັກ.  ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້

ພວກເຮົາມີຄວາມຊົມຊ ື່ນໃນເຣ ື່ອງເພດແລະໃຫ້ເຮົາໄດ້ໃຊ້ສິດຢື່າງເຕັມທີື່ໃນຄວາມຮັກທີື່ເລິກເຊິື່ງຕ ື່ກັນແລະກັນໃນເວ 

ລາທີື່ເຫມາະສົມ, ກັບບຸກຄົນແລະຄວາມສັມພັນທີື່ຖ ກຕ້ອງ.      ແຕື່ຖ້າຫາກເພດສ າພັນທີື່ບ ື່ໄດ້ຢ ື່ໃນພຣະປະສົງຂອງ 

ພຣະເຈ້ົາແລ້ວມັນຈະນ າຄວາມອັບອາຍແລະຄວາມພິນາດມາສ ື່ພວກເຮົາ.     ນ້ັນຈ ື່ງເປັນເຫດທີື່ໂປໂລໄດ້ຕັກເຕ ອນ

ພວກເຮົາຢື່າງຮຸນແຮງໃນພຣະທັມເອເຟໂຊບົດທ ີ5 

    ໃຫເ້ຮົາສັງເກດພຣະຄັມພີທີື່ບອກວື່າ, ໃນຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາຈ ື່ງບ ື່ສົມຄວນທີື່ຈະເອີື່ຍເຖິງ, ການຜິດສິນທັມ 

ທາງເພດທຸກຮ ບແບບ. ແລ້ວຢ ື່ໃນຂ ້ທີ 5 ການຜິດສິນທັມທາງເພດທີື່ພວກເຮົາບ ື່ຄວນພາກັນຖ ເບົາ.     ໂປໂລໄດ້ຮຽກ 

ຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດຮົ້ວປ້ອງກັນສິື່ງເຫລົື່ານ້ີໄວ້.  ເສ້ັນທາງໃນການທ າລາຍລ້າງສ າລັບຫລາຍຄົນອາດເລ້ີມຈາກການ

ເຂ້ົາເບິື່ງ Website ທີື່ບ ື່ເຫມາະສົມ, ບາງຄົນກ ອາດໃຊ້ຄ າເວົາ້ທີື່ບ ເຫມາະສົມກັບເພ ື່ອນຮື່ວມງານນ າກັນ, ຫລ ລາງຄົນ

ອາດເລ້ີມຕົ້ນຈາກການຂຽນຂ ້ຄວາມທີື່ບ ື່ເຫມາະສົມກັບເພ ື່ອນໃນ Facebook. 

        ໂປໂລໄດ້ຂຽນເຕ ອນກື່ຽວກັບການໃຊ້ພາສາແລະຄ າເວົາ້ຂອງພວກເຮົາ, ເພາະວື່າສິື່ງທີື່ອອກມາຈາກປາກພວກ

ເຮົາມັນສ າແດງເຖິງສິື່ງທີື່ຢ ື່ໃນໃຈຂອງພວກເຮົາ.   ພວກເຮົາບ ື່ຄວນທີື່ຈະໃຊ້ຄ າເວົ້າທີື່ລາມກົ, ຄ າເວົ້າທີື່ບ ື່ມແີກື່ນສານ 

ຫລ ເວົ້າຕລົກຫລ້ິນຊ ື່ງເປັນການບ ື່ສົມຄວນ. ພ ດຕິກັມຫລ ຄ າເວົ້າດັື່ງກື່າວນ້ີເປັນສິື່ງທີື່ບ ື່ເຫມາະສົມສ າລັບຜ ້ໄດ້ຖ ກຮຽກ

ເອ້້ີນໃຫ້ດ າເນີນຊີວິດຢ ື່ໃນຄວາມຮັກແລະຄວາມສະວື່າງ.   

 

 

2. ເອເຟໂຊ 5: 5-6: 

5.  ເພາະວື່າເຣ ື່ອງນ້ີທື່ານທັງຫລາຍຄົງຮ ແນື່ວື່າ ຄົນຫລິ້ນຊ ້ ຄົນຊົື່ວຮ້າຍ ຄົນໂລພະຕັນຫາ  (ທີື່ເປ ັນເໝ ອນຄົນທີື່ໄຫວ້

ພຣະທຽມ) ກ ດີ ຈະມີສື່ວນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດແລະຂອງພຣະເຈ້ົາບ ື່ໄດ້ 6.ຢື່າໃຫ້ຜ ້ໃດລ ້ລວງພວກທື່ານ

ດ້ວຍຄ າເວົ້າອັນໄຮ ້ປໂຍດ ເພາະການເຮັດເຫລົື່ານ້ີແຫລະ, ພຣະພໂິຣດຂອງພຣະເຈ້ົາຈ ື່ງຕົກໃສື່ຄົນທັງຫລາຍທີື່ບ ື່ຍອມ

ເຊ ື່ອຟັງ. 

 

ໂປໂລໄດ້ເນ້ັນຢ າ ້ເຖິງອັນຕະລາຍອັນຮ້າຍແຮງຂອງການຜິດສິນທັມທາງເພດ  ໂດຍເວົ້າເຖິງການຕັດສິນລົງ 

ໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາຍ້ອນຄວາມບາບນ້ັນ.  ການໃຊ້ຊີວິດທີື່ບ ື່ບ ຣິສຸດແລະຜິດສິນທັມຈະມີຜນົຕາມມາ.  

          ໃນຂ  ້5-6 ບ ື່ໄດ້ຫມາຍເຖິງຄຣິສຕຽນທີື່ພົບພ ້ກັບສິື່ງທີື່ລ ້ໃຈແລ້ວຍອມຕ ື່ການທົດລອງນ້ັນ,  ຫລ ການລ້ົມລົງໃນ 

ຄວາມບາບທາງເພດໃນລະຫວື່າງຊື່ວງເວລາທີື່ອື່ອນແອ.  ກົງກັນຂ້າມ, ໂປໂລກ າລັງກື່າວເຖິງບຸກຄົນທີື່ໄຖື່ຖອນຄ ນບ ື່ 

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ ື່ງລົດຄວາມສ າຄັນໃນບາບບາງຢື່າງແລ້ວໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນບາບອ ື່ນໆເຊັື່ນການຜິດສິນທັມທາງເພດ? 
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ໄດ້ແລ້ວ ຄ ຜ ້ທີື່ເຮັດຜິດສິນທັມເປັນສັນດານ, ຊີວິດມວົຫມອງຫລ ໂລບມາກຢາກໄດ້.   ໂປໂລໄດ້ຂຽນບາງຢື່າງທີື່ຄ ກັນ 

ໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 6:9-10, ຊ ື່ງເພິື່ນໄດ້ຂຍາຍຄວາມໃຫ້ກວ້າງຂ ້ນກື່ຽວກັບບາບທີື່ເຮັດເປັນນິສັຍທີື່ເຮັດໃຫ້ຄົນບ ື່ມີສື່ວນ

ໃນຣາຊນາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ແຕື່ໂປໂລໄດ້ສເນີຄວາມຫວງັໃນຂ ້ທີ 11 ຜື່ານຄ າເຫລົື່ານ້ີວື່າ. “ເມ ື່ອກື່ອນມີບາງຄົນໃນ

ພວກເຈ້ົາກ ເປັນຢື່າງນັ້ນ.”  

        ເຮົາຫລາຍຄົນອາດເຄີຍໃຫ້ຄ າພຍານວື່າເຮົາເຄີຍເປັນຄົນຫລິ້ນຊ ້, ຄົນຂ້ີລັກ, ຄົນຂ້ີໂລບຂ້ີໂກງຫລ ຄົນທີື່ເຮັດຜິດ

ສິນທັມທາງເພດ.   ເຖິງແມື່ນອະດີດຂອງທື່ານເຄີຍເປັນຢື່າງໃດກ ຕາມຄວາມຈິງກ ຄ ເຮົາທກຸຄົນເມ ື່ອກື່ອນເຄີຍຕົກເປັນ

ທາດຂອງຄວາມຜິດບາບມາກື່ອນ  ແຕື່ຣິດອ ານາດຂອງຂື່າວປະເສີດໄດ້ປື່ຽນແປງຊີວິດເຮົາ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ

ເປັນອິສຣະຈາກການເປັນທາດຂອງຄວາມບາບ.  ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາສ າລັບພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. 

        ເຖິງແມື່ນຈະມພີຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາກ ບ ື່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວື່າເຮົາມີໃບເບີກທາງຢື່າງມີອິສຣະໃນຄວາມບາບ. ບ ື່

ແມື່ນພຣະອົງຈະອວື່າຍໜ້າໄປທາງອ ື່ນເຮັດບ ື່ຮ ້ບ ື່ເຫັນພ ດຕິກັມຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮາົ, ແທ້ຈິງແລ້ວໃນພຣະທມັ

ຕີໂຕ 2:11-12 ໄດ້ບອກວື່າ,  “ເພາະວື່າພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສື່ອງມາປາກົດແລ້ວ ເພ ື່ອນ າຄວາມພົ້ນໃຫ້ຄົນທັງ

ປວງແລະສອນເຮົາທັງຫລາຍໃຫ້ລະຖ້ິມຄວາມຊົື່ວອະທັມ ແລະກິເລດຕັນຫາຝື່າຍໂລກ   ແລະໃຫດ້ າເນີນຊີວິດຢ ື່ໃນ

ສມັຍນ້ີຢື່າງມສີະຕິອັນດີຮອບຄອບດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະນັບຖ ພຣະເຈ້ົາຢື່າງຖ ກຕ້ອງ’’   ດັື່ງນັ້ນພຣະເຈ້ົາຈ ື່ງເຄັື່ງ

ຄັດໃນເຣ ື່ອງຄວາມບາບເພາະມັນເຫມ ອນກັບວື່າພວກເຮົາໄດ້ປມາດຄວາມບ ຣິສຸດຂອງພຣະອົງ,   ພຣະອົງຊົງຮ ້ດີວື່າ 

ສິື່ງເຫລົື່ານ້ີຈະນ າຄວາມເສັຽຫາຍແລະກີດກັນບ ື່ໃຫ້ໄດ້ຮັບຊີວດິທີື່ດີຊ ື່ງພຣະອົງຢາກຈະປະທານໃຫ້ແກື່ພວກເຮົາ. 

          ນ້ັນເປັນເຫດທີື່ໂປໂລໄດ້ເຕ ອນພວກເຮົາໃນຂ ້ທີ 6  “ຢື່າໃຫ້ຜ ້ໃດລ ້ລວງພວກທື່ານດ້ວຍຄ າເວົ້າອັນໄຮ ້ປໂຍດ 

ເພາະການເຮັດເຫລົື່ານ້ີແຫລະ, ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາຈ ື່ງຕົກໃສື່ຄົນທັງຫລາຍທີື່ບ ື່ຍອມເຊ ື່ອຟັງເ”.   ໃນຖານະທີື່ 

ເປັນສິດຍາພິບານຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍຕິດຕ ື່ກື່ຽວຂ້ອງກັບພີື່ນ້ອງຫລາຍຄົນທີື່ຖ ກທົດລອງໃນເຣ ື່ອງເພດສັມພັນ. ເຂົາຄິດວື່າ 

ການມີຄວາມລັບໃນຄວາມຮັກທີື່ບ ື່ຖ ກທ ານອງຄອງທັມຈະເຮດັໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາມີຄວາມສຸກ, ແຕື່ມັນໄດ້ຈົບລົງ

ດ້ວຍການທ າລາຍຊີວິດແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເອງ.    ພວກເຂົາຄິດວື່າການເບິື່ງຮ ບໂປ້ລາມົກເປັນບາງຄັ້ງບາງ

ຄາວຈະບ ື່ເຮັດໃຫ້ຊີວີວິດຂອງພວກເຂົາເສັຽຫາຍຫຍງັ, ແຕື່ມນັກ ຈົມລົງເມ ື່ອພວກເຂົາເບິື່ງຈົນຕິດເປັນນິສັຍ.  ວິທີການ

ແລະຮ ບແບບໃນມາຕະຖານຂອງພຣະເຈ້ົາບ ື່ເຄີຍທີື່ຈະລົດໜ້ອຍຖອຍລົງຫລ ລ້າສມັຍ. ມັນເປັນສິື່ງທີື່ນ າຄຸນປໂຍດທີື່ດີ

ທີື່ສຸດສ າລັບເຮົາ.  ແລະເມ ື່ອໃດກ ຕາມທີື່ມະນຸດລະເມີດມາຕະຖານທີື່ພຣະເຈ້ົາຕ້ັງໄວ້ ພວກເຂົາກ ໄດ້ເຊ ້ອເຊີນການພິ 

ພາກສາລົງໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາມາສ ື່ຊີວິດຂອງພວກເຂົາເອງ.   

 

 

3. ເອເຟໂຊ 5: 7-10: 

7. ເຫດສັນນ້ັນ, ທື່ານທັງຫລາຍຢາຄົບຫາສະມາຄົມກັບຄົນເຫລົື່ານ້ັນຈັກເທ ື່ອ  8.ເພາະວື່າເມ ື່ອກື່ອນ, ທື່ານທັງຫລາຍ 

ຢ ື່ຝື່າຍຄວາມມ ດ ແຕື່ບັດນ້ີກ ຢ ື່ຝື່າຍຄວາມສະວື່າງໃນອົງພຣະຜ ້ເປັນເຈ້ົາ ຈົື່ງດ າເນີນຊີວິດເໝ ອນຢ ື່ຝື່າຍຄວາມສະວື່າງ

ແລ້ວ 9.(ດ້ວຍວື່າຜົນຂອງຄວາມສະວື່າງນ້ັນ ຄ ຄວາມດີ ແລະຄວາມຊອບທັມກັບຄວາມຈິງທຸກຢື່າງ) 10.ທື່ານທັງຫາຍ

ຈົື່ງພຍາຍາມຮຽນຮ ຈັ້ກວື່າ ເຮດັອັນໃດຈ ື່ງຈະເປັນທີື່ຊອບພຣະທັຍອົງພຣະຜ ້ເປັນເຈ້ົາ. 

 

ໂປໂລໄດ້ໜຸນໃຈພວກເຮົາໃຫມ້ີເປ້ົາຫມາຍທີື່ສ ງໃນການໃຊ້ຊີວິດທີື່ບ ຣິສຸດ.   ນ້ັນຫມາຍຄວາມວື່າພວກເຮົາ 

ບ ື່ມີແນວຄິດຄ ຊາວໂລກຫລ ເບິື່ງຄ ກັນກັບຊາວໂລກທີື່ເຂົາເບິື່ງກັນ. ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນກື່ຽວກັບເຣ ື່ອງເພດຂອງພວກ

ເຮົາບ ື່ຄ ກັນກັບພວກເຂົາ. ເປັນເພາະເຫດໃດ?ເພາະວື່າເມ ື່ອກື່ອນ, ທື່ານທັງຫລາຍຢ ື່ຝື່າຍຄວາມມ ດ ແຕື່ບັດນ້ີກ ຢ ື່ຝື່າຍ

ພວກເຮົາຖ ກລ ້ລວງໃນເຣ ື່ອງທີື່ຜິດສິຸລທັມຢື່າງໃດ? 
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ຄວາມສະວື່າງໃນອົງພຣະຜ ້ເປັນເຈ້ົາ ຈົື່ງດ າເນີນຊີວິດເໝ ອນຢ ື່ຝື່າຍຄວາມສະວື່າງແລ້ວ (ຂ ທ້ ີ8) ບ ື່ມີສອງສິື່ງໃດທີື່ມັນ

ຈະແຕກຕື່າງກວື່າກັນໄດ້ເທົື່າກັນກັບຄວາມມ ດແລະຄວາມສະວື່າງ.   

          ໃນຂ ້ທ ີ9 ຊື່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນພາບວື່າການດ າເນີນໃນຄວາມສະວື່າງນັ້ນເປັນແນວໃດ  ຄ ຈົດຈ ື່ໃນຄວາມດີ 

ແລະຄວາມຊອບທັມກັບຄວາມຈິງທຸກຢື່າງ.  “ຄວາມດ’ີ’ ນ້ີກື່ຽວພັນກັນກັບອຸປະນິສັຍສື່ວນຕົວ, ຄ ຄວາມຮັກທີື່ສະແດງ

ອອກເປັນການກະທ າ.   “ຄວາມຊອບທັມ’’ ເຫັນໄດ້ຈາກຄວາມທື່ຽງທັມຂອງເຮົາ,  ຄວາມຖ ກຕ້ອງແລະການເບິື່ງແຍງ

ເອົາໃຈໃສື່ຕ ື່ຄົນອ ື່ນ. “ ຄວາມຈິງ’’ ລວມທັງການຍ ດຖ ໃນຫລກັຄຸນນະທັມ, ຄວາມຈິງໃຈ, ຄວາມບ ຣິສຸດແລະສມົບ ນ. 

           ແລ້ວພວກເຮົາຈະຊື່ອຍບາງຄົນທີື່ກ າລັງດ າເນີນຊີວິດທີື່ບ ື່ໄດ້ຢ ື່ໃນກົດເກນແລະມາຕະຖານຂອງພຮະເຈ້ົາໃນ

ເຣ ື່ອງເພດສ າພັນຢື່າງໃດ?  ລອງພິຈາຣະນາເບິື່ງຄ າແນະນ າຂ້າງລຸື່ມນ້ີ. 

1. ຢື່າມທີື່າທວີື່າຕວົເອງເປນັຄນົດມີສີນິທມັ:  ບາບຂອງພວກເຮົາອາດຈະບ ື່ຄ ກັນກັບຄົນອ ື່ນເຂົາ ແຕື່ພວກເຮົາ

ທຸກຄົນກ ລ້ວນເປັນຄົນບາບ.   ຂນະທີື່ເຮົາບົວລະບັດຮັບໃຊ້ບຸກຄົນທີື່ເຂົາກ າລັງຖ ກຈັບໄດ້ກື່ຽວກັບພ ດຕິກັມ

ຄວາມບາບກ ຂ ໃຫ້ເຮົາບົວລະບັດດ້ວຍສະຕິທີື່ຫລັກແຫລມແລະຮັບຮ ເ້ຖິງພ ດຕິກັມຊົື່ວຮ້າຍຂອງຕົນເອງນ າ. 

2. ຮກັໂດຍບ ື່ມເີງ ື່ອນໄຂ: ຄວາມສັມພັນທີື່ມີພ ້ນຖານມາຈາກຄວາມຮັກນ້ັນເຮັດໃຫ້ຄົນຍອມຮບັ  ແລະເຮັດໃຫ້

ພວກເຮົາມີສິດໃຫ້ຄ າແນະນ າປາກເວົ້າກັບຄົນອ ື່ນໄດ້. ຈົື່ງສະແດງຄວາມຮັກຜື່ານການກະທ າຂອງພວກເຮົາ. 

3. ອະທຖິານເພ ື່ອໂອກາດເຫມາະສມົ: ອ້ອນວອນຕ ື່ພຣະເຈ້ົາຂ ໃຫ້ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງເຮາົແລະຄົນອ ື່ນອື່ອນ

ລົງເພ ື່ອພຣະອງົຈະຈັດຕຽມໂອກາດທີື່ເຫມາະສົມໃນການໂອລົ້ມແລະປາກເວົ້າ. 

4. ເວົາ້ຕງົໄປຕງົມາແຕື່ແບື່ງປນັມາຕະຖານແລະຄວາມປາຖນາຂອງພຣະເຈົາ້: ເວົ້າໃຫເ້ຂົາເຫນັເຖິງມາຕະຖານ

ຂອງພຣະເຈ້ົາທີື່ມີກົດເກນເຣ ື່ອງຄວາມບ ຣິສຸດເພ ື່ອຜົນປໂຍດຂອງພວກເຮົາ ເພາະພຣະອົງຊົງຮັກເຮົາ. 

5. ມກີານຕດິຕາມ: ສົື່ງອີເມລ, ຂຽນຄ າໜຸນໃຈສ້ັນໆຫລ ໂທຣະສັບໄປຫາສະແດງໃຫ້ເຂົາຮ ວ້ື່າເຮົາຕ້ອງການຢາກ

ຊື່ອຍເຂົາ.  

 

 

ນ າໃຊໃ້ນຊວີດິ 

ພວກເຮົາຈະເອົາພຣະຄ າເຫລົື່ານ້ີເຂ້ົາມານ າໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາແນວໃດ? ລອງພິຈາຣະນາເບິື່ງຄ າແນະນ າຂ້າງ

ລຸື່ມນີ້ເພ ື່ອເປັນການຫລົບຫລີກສິື່ງທີື່ບ ື່ບ ຣິສຸດ 

 ສ າຣວດເບິື່ງຄ າເວົາ້ແລະການກະທ າຂອງເຮາົ:  ເຮົາເຫັນຫລກັຖານຂອງການຜິດສິນທັມທາງເພດຈາກສິື່ງທີື່

ເຮົາເວົ້າຫລ ໃນການກະທ າຫລ ບ ື່? 

 ທື່ອງຈ າພຣະທມັເອເຟໂຊ 5:3.  ເອົາພຣະທມັຈົດຈ າໄວ້ໃນໃຈ ເພ ື່ອເຕ ອນເຖິງຄວາມພຍາຍາມທີື່ຈະດ າເນີນ

ຊີວິດໃນຄວາມບ ຣິສຸດ 

 ເວົາ້ບນັຫາອອກມາ. ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມກ້າຫານທີື່ຈະຍົກປະເດັນເຣ ື່ອງທາງເພດທີື່ສວນກະແສໃນສັງຄົມເຮົາ. 

ຄັນເຮົາມີໂອກາດໃຫແ້ບື່ງປັນໜຸນໃຈໃນຄວາມເຊ ື່ອໝັ້ນທີື່ຖ ກຕ້ອງສື່ວນຕົວກື່ຽວກັບຄວາມບ ຣິສຸດທາງເພດ, 

ຈົື່ງມີຄວາມກ້າຫານທີື່ຈະເວົ້າ. 

ຄ ກັນກັບເພ ື່ອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ,ເຮົາຫມົດທຸກຄົນກ ລ້ວນແຕື່ຜິດພາດໃນຂອບເຂດຂອງການເຮັດຜິດສິນທັມທາງເພດ. 

ບາງເທ ື່ອທື່ານອາດຮ ້ສ ກວື່າທື່ານໄດ້ໄປໄກໂພດແລ້ວທີື່ຈະກັບຄ ນມາ, ມັນຍັງບ ື່ສວາຍ ທື່ານຍັງສາມາດເປັນແບບຢື່າງ

ໃນຄວາມບ ຣິສຸດທາງເພດໄດ້.  ທື່ານສາມາດເລ ອກເປັນບຸກຄົນທີື່ຄົນອ ື່ນຕ້ອງການທີື່ຈະເອົາເປັນແບບຢື່າງໄດ້ 

ໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  SB 

ເຮົາຈະໜຸນນ າ ້ໃຈກັນແນວໃດເພ ື່ອທີື່ຈະດ າເນີນຊີວິດໃນຄວາມບ ຣິສຸດໄດ້? 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

ວນັອາທິດທ ີ15 ກມຸພາ 2015 (02-15-2015) 

 
 ຕຽມພອ້ມ ເມ ື່ອການຮກັຮື່ວມເພດທາໍລາຍຢື່າງຮນຸແຮງ 

  

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ:  ແບື່ງປັນຄວາມຫວັງແລະຊີວິດໃໝື່ທີື່ທຸກຄົນສາມາດພົບພໍ້ໄດ້ໃນພຣະຄຣິດ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍື່ຊວີດິ: 

        ບໍື່ຫລາຍຄົນເທົື່າໃດທີື່ມກັກົດລະບຽບແລະຂໍ້ບັງຄັບຕື່າງໆ   ໂດຍສເພາະເດັກນ້ອຍຫລ ແມື່ນກະທັງ້ຜ ້ໃຫຍື່ເຮົາກໍ

ຕາມ. ພວກເຮົາມັກຈະຄັດຄ້ານແລະບໍື່ເຫັນນໍາກັບກົດລະບຽບຕື່າງໆ  ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮ ້ສຶກເຫມ ອນກັບວື່າ

ເຮົາຖ ກຕີວົງລ້ອມໄວ,້ ເຫມ ອນກັບຖ ກຈໍາກັດຂອບເຂດແລະຄວບຄຸມໄວ້.  ຄ ກັນກັບວື່າສິື່ງເຫລົື່ານ້ີນ້ັນມັນກີດກັນບໍື່ໃຫ້

ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃນສິື່ງທີື່ພວກເຮົາຢາກເຮັດ. 

       ໜ້າເສັຽດາຍ, ທີື່ຫລາຍຄົນເຮົາແນມເບິື່ງຂ້ໍບັງຄັບແລະບນັຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນທໍານອງດຽວກັນ.    ໂດຍສເພາະ

ແນວຄິດວັດທນະທັມແບບປະຊານິຍົມແລ້ວ   ຊຶື່ງປະຕິເສດກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາວື່າເປັນແນວຄິດທີື່ລ້າສມັຍແລະ

ຂັດຂວາງບໍື່ໃຫ້ຊີວິດກ້າວໜ້າ. ຄັນຖ້າຫາກພຣະເຈ້ົາຮັກຂ້ານ້ອຍຈິງ, ພຣະອົງຈະບໍື່ກີດກັນຂັດຂວາງແບບນ້ີ? ຂ້ານ້ອຍ

ຢາກເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ຫລ ໃຊ້ຊີວດິແບບໃດກໍໄດ້ທີື່ຂ້ານ້ອຍຢາກໃຊ້. ທີື່ຈິງແລ້ວພຣະອົງຊົງສ້າງຂ້ານ້ອຍມາແບບນ້ີ? 

         ໃນສັງຄົມເຮົາຊ ື່ມ ນ້ີ້,    ພວກເຮົາໄດ້ກາຍເປັນສຽງສື່ວນໃຫຍື່ກັບຄວາມຄິດທີື່ຜິດໃນບັນຫາເຣ ື່ອງຮັກຮື່ວມເພດ.  

ພຣະຄັມພີໄດເ້ປີດເຜີຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ບັງຄັບແລະກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ  ພຣະບັນຊາຂອງພຣະອົງໃນ

ການດໍາເນີນຊີວິດກໍລ້ວນເປັນຜົນປໂຍດແກື່ພວກເຮົາທງັນັ້ນ.     ຂ້ໍບັງຄັບແລະພຣະບັນຊາຕື່າງໆ ຢ ື່ໃນພຣະຄັມພີ, ບໍື່

ແມື່ນພຣະເຈ້ົາເຮັດຕາມໃຈຊອບໂດຍທີື່ບໍື່ມີກົດເກນຫຍັງ.  ພຣະອົງຊົງຕັ້ງກົດເກນໄວ້ກໍເພ ື່ອຊື່ອຍພວກເຮົາ.  ພຣະອົງ

ສັື່ງສອນຕັກເຕ ອນກໍເພາະວື່າພຣະອົງຊົງຮັກພວກເຮົາ.  ຫລກັການອັນດຽວກັນນ້ັນສາມາດນໍາມາໃຊ້ກັບສິື່ງທີື່ພຣະເຈົ້າ

ໄດ້ເວົ້າກື່ຽວກັບບັນຫາການຮັກຮື່ວມເພດ.   ໃຫພ້ວກເຮົາມາພິຈາຣະນາເບິື່ງສິື່ງທີື່ພຣະຄັມພີໄດ້ສອນກື່ຽວກັບເຣ ື່ອງນີ,້ 

ແລະວທິີທີື່ພວກເຮົາສາມາດຕອບສນອງດ້ວຍຄວາມຈິງແລະຄວາມຮັກ 

 

ພຣະຄມັພກີື່າວວື່າແນວໃດ?  ໂຣມ 1: 18-27, 1 ໂກຣິນໂທ 6:9-11 ( ເບິື່ງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

ການສຶກສາພຣະຄມັພ ີ

1. ໂຣມ 1:18-23: 

18. ດ້ວຍວື່າພຣະພໂິຣດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍປາກົດມາຈາກສວັນ  ຕໍື່ສ ້ບັນດາຄວາມໝິື່ນປມາດພຣະອົງແລະຄວາມຊົື່ວ

ຮ້າຍທຸກຢື່າງຂອງມະນຸດ ຄ ມະນຸດພວກນ້ັນທີື່ເອົາຊົື່ວຮ້າຍມາຂັດຂວາງຄວາມຈ ິງ 19.ເຫດວື່າທີື່ຈະຮ ຈັ້ກພຣະເຈ້ົາໄດ້

ເທົື່າໃດນ້ັນກໍໄດ້ປາກົດແຈ້ງຄັກໃນໃຈເຂົາ ດ້ວຍວື່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດສະແດງໃຫ້ເຂົາຮ ້ແລ້ວ  20.ຕ້ັງແຕື່ແຣກສ້າງ

ໂລກມາສະພາບທີື່ບໍື່ປາກົດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄ ຣິດທານຸພາບອັນຖາວອນແລະຄວາມເປັນພຣະຂອງພຣະອົງ ກໍໄດ້ປາກົດ

ແຈ້ງໃນສັພສິື່ງທີື່ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງ ສັນນ້ັນເຂົາທັງຫລາຍຈຶື່ງບໍື່ມີຂ ໍ ້ແກ້ຕົວໄດ້    21.ເພາະເຖິງແມື່ນວື່າເຂົາທັງຫລາຍ 

ໄດ້ຮ ້ຈັກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ເຂົາກໍບໍື່ໄດ້ຖວາຍພຣະກຽດແກື່ພຣະອົງໃຫ້ສົມກັບການຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ   ທັງບໍື່ໄດ້ໂມທະນາ   

ພຣະຄຸນ ແຕື່ວື່າຄວາມຄຶດຂອງເຂົາກາຍເປັນສິື່ງທີື່ເສັຽປໂຍດ ແລະໃຈຂອງເຂົາກໍມ ດມົວໄປ 22.ເຂົາອ້າງຕົວວື່າເປັນ
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ຄົນສລາດ ເຂົາຈຶື່ງກາຍເປັນຄົນໂງື່ໄປ 23.ເຂົາໄດ້ຮັບມະນຸດຜ  ້ຕາຍເປັນກັບຮ ບນົກຮ ບສັດສີື່ຕີນ ແລະສັດເລ ອຄານມາ

ປື່ຽນແທນສະງື່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາຜ ້ຊົງຕາຍບໍື່ເປັນ. 

 

         ບາງເທ ື່ອເຮົາຕ້ອງເຫັນສະພາບຊີວິດທີື່ວຸ້ນວາຍສັບສົນແລະຂາດລະບຽບສາກື່ອນ  ກື່ອນທີື່ພວກເຮົາຈະສໍານຶກ

ເຫັນຄຸນຄື່າພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາທີື່ພຣະອົງຊົງໃຫໂ້ອກາດແກື່ພວກເຮົາ. ໃນຂ້ໍທ ີ18 ຈຶື່ງເລ້ີມຕົ້ນດ້ວຍຄໍາທີື່ບໍື່ຄື່ອຍໄດ້

ຍິນກັນພໍເທົື່າໃດ.  ດ້ວຍວື່າພຣະພໂິຣດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍປາກົດມາຈາກສວັນ .ໃນຂ້ໍທ ີ18 ທີື່ຈິງແລ້ວພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການ

ທີື່ຈະບອກເຖິງຂື່າວຮ້າຍສາກື່ອນ, ກື່ອນທີື່ພຣະອງົຈະໃຫ້ຂື່າວດີແກື່ພວກເຮົາ.   

          ພວກເຮົາຈົດຈໍື່ແລະສນົໃຈຢ ື່ແຕື່ກັບພຣະຄຸນ,   ຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຂອງພຣະເຈ້ົາ,   ແນື່ນອນທັ້ງຫມົດນ້ີກໍ

ເປັນຄວາມຈິງກື່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາແຕື່ກໍບໍື່ໄດ້ບອກເຖິງພຣະລັກສະນະທັງຫມົດຂອງພຣະອົງ.    ແທ້ຈິງແລ້ວພຣະເຈ້ົາມີ

ຄວາມໂກດຮ້າຍຊຶື່ງໃນພຣະຄັມພີໃຊ້ຄໍາວື່າ “ພຣະພໂິຣດ” ເພ ື່ອອະທິບາຍເຖິງທື່າທີື່ຂອງພຣະເຈ້ົາທີື່ມີຕໍື່ບາບ.   

          ໃນຂ້້ໍເຫລົື່ານ້ີແມື່ນຫຍັງທີື່ເຮັດໃຫພ້ຣະເຈ້ົາໂກດຮ້າຍ?   ເຮົາສາມາດສລຸບເປັນຄໍາດຽວໄດ້ຄ ,  “ ຄວາມບາບ” 

ພຣະເຈ້ົາຊົງກຽດຊັງຄວາມຊົື່ວຮ້າຍແລະພຣະອົງຊົງສໍາແດງພຣະພິໂຣດຕໍື່ບາບນ້ັນ. ຊຶື່ງບໍື່ຄ ກັບຄວາມຮ້າຍຂອງມະນຸດ, 

ຄວາມບາບນ້ັນແຫລະທີື່ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າໂກດຮ້າຍເພາະມັນຈົບລົງດ້ວຍຄວາມພິນາດ - ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງມີ

ຄວາມຊອບທັມເພາະພຣະອົງບໍຣິສຸດ. ແລະຄວາມບາບເປັນສິື່ງທີື່ໝິື່ນປມາດຕໍື່ພຣະອົງ.  

          ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາເປັນການກະບົດຕໍື່ພຣະເຈ້ົາ. ແລະກບໍໍື່ແມື່ນການກະບົດຈາກສິື່ງທີື່ເຮົາບໍື່ຮ .້ ໂຣມ 

1:19-20 ໄດ້ສອນເຖິງການທີື່ພຣະເຈ້ົາຊົງສໍາແດງພຣະອົງເອງແກື່ມະນຸດ,  ປ້າຍໂຄສະນາບໍື່ໄດ້ຕ້ັງໄວ້ສໍາລັບໂຕມັນ

ເອງແຕື່ມັນຊ້ີບອກບາງຢື່າງ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ປ້າຍອັນກວ້າງໃຫຍື່ໄພສານຄ  “ການຊົງສ້າງ’’ ຊຶື່ງຖ ກອອກແບບມາເພ ື່ອ

ສິື່ງດຽວເທົື່ານ້ັນຄ  ເພ ື່ອໃຫ້ເຫັນສະງື່າຣາສີຂອງພຣະອົງ.  

          ເຖິງແມື່ນພຣະເຈ້ົາຊົງສໍາແດງພຣະອົງເອງໃຫເ້ຮົາຮ ຜ້ື່ານການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ,  ຫລາຍຄົນກໍໄດ້ປະຕິເສດ

ຄວາມຮອບຮ ້ຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ໄລື່ຕາມຄວາມໂງື່ຈ້າແລະຄວາມຕ້ອງການທີື່ນໍາໄປສ ື່ຄວາມພນິາດຂອງຕົນ.   ເພາະເຖິງ

ແມື່ນວື່າເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຮ ້ຈັກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ   ເຂົາກໍບໍື່ໄດ້ຖວາຍພຣະກຽດແກື່ພຣະອົງໃຫ້ສົມກັບການຊົງເປັນພຣະ

ເຈ້ົາ ທັງບໍື່ໄດ້ໂມທະນາພຣະຄຸນ (ຂ້ໍທ ີ21) 

          ການທີື່ພວກເຂົາອ້າງວື່າ “ຮ ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ” ໂປໂລບໍໄດ້ບອກວື່າພວກເຂົາມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ ເບິື່ງຄ ວື່າ

ພວກເຂົາຮ ້ຢ ື່ແກື່ໃຈດີກື່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາມີຄວາມຮ ແ້ຕື່ໃນຄວາມຄິດທໍື່ນ້ັນ.   ຈາກການເລ ອກທີື່ບໍື່ຖວາຍກຽດ

ແລະໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ ນ້ັນເປັນການປະຕິເສດຄວາມຈິງກື່ຽວກັບພຣະອົງ.  ການປະຕິເສດຢື່າງນີ ້ເຮັດ

ໃຫ້ເຫັນຊັດແຈ້ງຂອງການເປັນກະບົດ, ຄວາມຄຶດຂອງເຂົາກາຍເປັນສິື່ງທີື່ເສັຽປໂຍດ, ໃຈຂອງເຂົາກໍມ ດມົວໄປ , ບໍື່ມີ

ສິນທັມແລະນະມັສການຮ ບໂຄຮົບ.   

 

 

2. ໂຣມ 1:24-27: 

24.ເພາະສັນນ້ັນ, ພຣະເຈ້ົາຈຶື່ງຊົງປື່ອຍເຂົາໃຫ້ເຮັດການຊົື່ວຊ້າ ຕາມຣາຄະຕັນຫາໃນໃຈຂອງເຂົາ ເຂົາຈຶື່ງເຮັດສິື່ງໜ້າ

ອັບອາຍທາງຮື່າງກາຍຕໍື່ກັນ    25.ເຂົາໄດ້ເອົາຄວາມຈິງເຣ ື່ອງພຣະເຈ້ົາມາປື່ຽນເປັນຄວາມບໍື່ຈິງ ແລະໄດ້ນະມັສການ

ທັງບົວຣະບັດສິື່ງທີື່ຊົງສ້າງໄວ້ນ້ັນແທນພຣະອົງຜ ້ຊົງສ້າງ ຄ ຜ ້ທີື່ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບຄວາມສັຣເສີນເປັນນິດ.....ອາແມນ  

26. ເພາະເຫດນ້ັນ, ພຣະເຈ້ົາຈຶື່ງຊົງປື່ອຍເຂົາໃຫ້ມຣີາຄະຕັນຫາອັນໜ້າອັບອາຍ  ພວກຜ ້ຍິງຂອງເຂົາກໍປື່ຽນການສັມ

ພັນຕາມທັມມະຊາດໃຫ້ຜິດທັມມະຊາດໄປ   27.ຝື່າຍຜ  ້ຊາຍກໍເຫມ ອນກັນ ໄດ້ເລີກການສັມພັນກັບຜ ້ຍິງຕາມທັມມະ

ຄວາມຈິງໃນການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈ້ົາມີອິດທິພົນຕໍື່ບົດສົນທະນາກື່ຽວກັບບັນຫາທາງເພດຢື່າງໃດ? 
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ຊາດແລະຮີບຮ້ອນດ້ວຍໄຟແຫື່ງຣາຄະຕັນຫາທີື່ມີຕໍື່ກັນ ຜ ້ຊາຍກັບຜ ້ຊາຍພາກັນເຮດັການຊົື່ວຫນ້າອັບອາຍຕໍື່ກັນ ເຂົາ

ຈຶື່ງໄດ້ຮັບຜົນກັມອັນສົມຄວນກັບຄວາມຜິດຂອງເຂົາໃນຕົວເຂົາເອງ. 

 

        ພຣະເຈ້ົາຈະບໍື່ບັງຄັບມະນຸດໃຫ້ເຮັດຕາມພຣະອົງ.  ດັື່ງນ້ັນໂປໂລຈຶື່ງໄດ້ບອກໃນຂ້ໍທີ 24 , ພຣະເຈ້ົາຈຶື່ງຊົງປື່ອຍ

ເຂົາໃຫ້ເຮັດການຊົື່ວຊ້າຕາມຣາຄະຕັນຫາໃນໃຈຂອງເຂົາ  ຄໍາວື່າປື່ອຍໃຫ້ເຂົາປະພຶດມີຄວາມໝາຍວື່າ “ການປະຖິ້ມ 

ຫລ ຍອມຕາມ’’. ຫລ ອີກຄວາມນຶື່ງວື່າ, ພຣະເຈ້ົາຍອມໃຫ້ມະນຸດເຮັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ ໃນເສ້ັນທາງທີື່ດ ້

ດ້ານແລະຄວາມປາຖນາອັນຊົື່ວຮ້າຍ.  

         ບັນຫາເຣ ື່ອງຮັກຮື່ວມເພດເປັນຄວາມປາຖນາທີື່ຊົື່ວຮາ້ຍອີກຢື່າງນຶື່ງ  ໂປໂລໄດ້ເວົ້າຢື່າງຊັດແຈ້ງໃນຂ້ໍທ ີ26-27 

ຊຶື່ງເປັນຄໍາສອນທີື່ເດັດຂາດ    ແລະມີຜົນຮັບຕໍື່ຜ ້ທີື່ອອກນອກເສ້ັນທາງໃນເຣ ື່ອງຂອງເພດສັມພັນທີື່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອອກ

ແບບໄວ.້  ໂປໂລໄດ້ຂຽນຄໍາເວົ້ານ້ີຂນະທີື່ອາສັຍຢ ື່ໃນເມ ອງໂກຣິນໂທ ຊຶື່ງບາງເທ ື່ອວຫິານໄດ້ຖ ກໃຊ້ເປັນຊື່ອງໂສເພນີ. 

ທຸກມຸມທຸກແຈເຕັມໄປດ້ວຍຮ ບໂຄຮົບ.    ມີພິທີປະຕິບັດແນວຄວາມເຊ ື່ອບາງຢື່າງທີື່ຊາຍແລະຍິງສາມາດຄ້າປະເວນີ.  

ສິນທັມອັນຖ ກຕ້ອງເກ ອບຈະບໍື່ມີເລີຍ, ບໍື່ມີຂອບເຂດ, ຄວາມຜິດບາບທາງເພດເປັນຫລັກຖານການຕໍື່ຕ້ານພຣະເຈ້ົາຜ ້

ທີື່ອອກແບບຊີວິດຂອງເຮົາ. ມນັເປັນສິື່ງທີື່ປະຕິເສດການອອກແບບແລະຕໍື່ຜ ້ອອກແບບນໍາ, ຊຶື່ງແມື່ນພຣະເຈ້ົາຜ ້ທີື່ເປັນ

ສ ນກາງຂອງການຊົງສ້າງສັພສິື່ງທັງປວງ.  ໂປໂລໄດ້ຂຽນໂດຍມີເງ ື່ອນໄຂແບບນ້ັນໃນໃຈຂອງເພິື່ນ.   

         ໂປໂລໄດ້ຊ້ີແຈງຂ້ໍຄິດເຫັນວື່າ, ເມ ື່ອມະນຸດສ ນເສັຽຄວາມອສັຈັນໃຈໃນພຣະເຈ້ົາແລ້ວກໍປະຕິເສດພຣະອົງແລະ

ເຈ້ົາຂອງຜ ້ທີື່ລິເລ້ີມການຊົງສ້າງນໍາ.     ດັື່ງນັ້ນພຣະເຈ້ົາຈຶື່ງຊົງປື່ອຍເຂົາໃຫ້ເຮັດການຊົື່ວຊ້າ ຕາມຣາຄະຕັນຫາໃນໃຈ

ຂອງເຂົາແລະແນວທາງເຊັື່ນນ້ັນກໍມີຜົນຕາມມາທີື່ເຮັດໃຫ້ເສັຽຫາຍຢື່າງຮຸນແຮງ.  

           ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈດີວື່າຂ້ໍກື່າວຫາແບບນ້ີຮຸນແຮງເກີນໄປໂພດສໍາລັບສັງຄົມຊ ື່ມ ້ນີ,້  ຊຶື່ງອົດທົນອົດກ້ັນເອົາກັນ. 

ແຕື່ຄ ກັບເຮົາໄປສນາມບິນ   ເຈ້ົາໜ້າທີື່ຮັກສາຄວາມປອດພັຍເພິື່ນຕ້ອງກວດກະເປົົ໋າພວກເຮົາຢື່າງລະອຽດເພ ື່ອທີື່ຈະ

ປ້ອງກັນຮັກສາຜ ້ເດີນທາງຄົນອ ື່ນໆຈາກຄົນບໍື່ດີຫລ ສິື່ງທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ.  ເພິື່ນພຍາຍາມເບິື່ງເຂ້ົາຂອງພວກເຮົາທຸກ

ຊອກທຸກມຸມ ແລະການທີື່ພວກເພິື່ນເຮັດດັື່ງນີ້ກໍເພ ື່ອເປັນການປົກປ້ອງພວກເຮົາ.   

           ໃນທໍານອງດຽວກັນທີື່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ້ີບອກບາງຢື່າງໃນຊີວິດເຮົາວື່າ “ ອັນນ້ີອັນຕະລາຍເດີ”  ມັນບໍື່ເປັນຜົນດີຕໍື່

ເຈ້ົາເດີ ເຈ້ົາຕ້ອງກໍາຈັດມັນອອກໄປກື່ອນມັນຈະທໍາລາຍເຈ້ົາ.  “ ທໍາລາຍແນວໃດ? ” ຄວາມຜິດບາບເຮັດໃຫ້ພຣະລັກ 

ສະນະຂອງພຣະຄຣິດໃນຕົວເຮົານ້ັນເສ ື່ອມເສັຽ  ມັນຈະມາຕັດສິດແລະກີດກັນບໍື່ໃຫ້ເຮົາມີຄອບຄົວທີື່ພຣະເຈ້ົາມພີຣະ

ປະສົງຕ້ັງໄວ.້ ແລະຖ້າຫາກເຮາົຍັງບໍື່ທັນກັບໃຈ ມັນຈະນໍາເຮາົມາຢ ື່ພາຍໃຕ້ການລົງໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 

 

3. 1 ໂກຣນິໂທ 6:9-11: 

9.ເຈ້ົາທ ັງຫລາຍບໍື່ຮ ຫ້ລ ວື່າຄົນອະທັມຈະບໍື່ມີສື່ວນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ຢື່າເຂ້ົາໃຈຜິດວື່າຄົນຫລິ້ນຊ ້ກໍດີ 

ຫລ ຄົນຂາບໄຫວພ້ຣະທຽມ ຄົນຜິດຈາກຜົວເມັຽກັນ ຊາຍຫລິ້ນຄ ຍິງ ຊາຍຫລີ້ນກັບຊາຍ 10.ຄົນຂະໂມຍ ຄົນໂລບ ຄົນ

ຂ້ີເຫລົ້າ ຄົນເວົ້າຫຍາບຊ້າ ຄົນຂົື່ມຂ ື່ກໍດີ ຈະບໍື່ໄດ້ຮັບສື່ວນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ 11.ເມ ື່ອກື່ອນມີບາງຄົນໃນ

ພວກເຈ້ົາເປັນຄົນຢື່າງນ້ັນ ແຕື່ເຈ້ົາທ ັງຫລາຍໄດ້ຮັບການຊົງຊໍາຮະແລ້ວ ໄດ້ຖ ກຊົງຕ້ັງໄວ້ສໍາລັບພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ໄດ້ຖ ກ

ຊົງນັບເປັນຄ ົນຊອບທັມໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິດເຈ້ົາ ແລະໂດຍພຣະວິນຍານແຫື່ງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ 

 

        ຢ ື່ໃນຂ້ໍນ້ີ ໂປໂລໄດ້ເວົ້າຄວາມຈິງຢື່າງເປີດເຜີຍກື່ຽວກັບບຸກຄົນທີື່ເຮັດຄວາມບາບເປັນນິສັຍແລະບໍື່ຍອມທີື່ຈະກັບ 

ເມ ື່ອທື່ານໄດ້ພິຈາຣະນາເບິື່ງປະເດັນເຣ ື່ອງຮັກຮື່ວມເພດແລວ້ທື່ານມີຄວາມຮ ້ສຶກແນວໃດ? 
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ໃຈໃໝື່ ນ້ີໄດ້ເປັນຫລັກຖານວື່າພວກເຂົາຈະບໍື່ມີສື່ວນໃນຣາຊນາຈັກສວັນ.  ໂປໂລບໍື່ໄດ້ເວົ້າກື່ຽວກັບຄົນທີື່ມີຄວາມລົ້ມ

ເຫລວທາງສນິທັມເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ. ແທ້ຈິງແລ້ວ ຂ້ໍຄວາມນີໄ້ດ້ກື່າວເຖິງບຸກຄົນທີື່ເຮັດບາບເປັນນິສັຍ ເຂົາກໍາລັງ

ບອກພຣະເຈ້ົາວື່າ “ຂ້ອຍບໍື່ຢາກມີສື່ວນອີຫຍັງກັບພຣະເຈ້ົາ” 

       ໃຫ້ສັງເກດວື່າການຮັກຮື່ວມເພດເປັນອີກບັນຫານຶື່ງທີື່ໂປໂລໄດ້ກື່າວເຖິງ.  ຂນະທີື່ທື່ານອື່ານເຖິງພຶດຕິກັມຄວາມ

ບາບທີື່ໄດ້ກື່າວໃນຂ້ໍ 9-10 ໃຫຄິ້ດເຖິງຄວາມບາບທີື່ມັນກໍາໜົດຊີວິດຂອງທື່ານ ບາບທຸກບາບທີື່ໂປໂລກື່າວເຖິງໄດ້ນໍາ

ຄວາມພິນາດມາເທົື່າໆ ກັນ.  ບາບແຕື່ລະຢື່າງມັນຈະມາທໍາລາຍເຮົາຊຶື່ງຈະເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານເຮົາແຕກສລາຍ ເຮັດ

ໃຫ້ເຮົາຖ ກແຍກອອກຈາກພຣະເຈ້ົາ ນໍາຄວາມຕາຍມາສ ື່ຄວາມສມັພັນແລະສ ື່ຮື່າງກາຍເຮົາພ້ອມ. 

         ໃນຖານະທີື່ເຮົາເປັນຜ ້ທີື່ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ ເຮົາຢື່າຖ ເບົາແລະບໍື່ສົນໃຈທີື່ພຣະເຈ້ົາຈະລົງໂທດບຸກຄົນທີື່ປະພຶດ

ໃນບາບຮັກຮື່ວມເພດ.   ເປັນສິື່ງສໍາຄັນທີື່ເຮົາຮ ວ້ື່າພຣະເຈ້ົາຊົງລົງໂທດບຸກຄົນເຮັດຜິດໃນບາບຮັກຮື່ວມເພດ, ແຕື່ໃຫ້

ເຮົາສໍານຶກວື່າພຣະອົງຊົງລົງໂທດແກື່ຜ ້ທີື່ເຮັດຜິດດ້ວຍຕັນຫາທາງສາຍຕາຫລ ພວກທີື່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂລບ. ພຣະ

ເຈ້ົາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບບາບຢື່າງອ ື່ນເທົື່າໆ ກັນ.   

          ເຫດສະນັ້ນເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດຕໍື່ບຸກຄົນທີື່ຮັກຮື່ວມເພດຄ ກັນກັບການທົດລອງຫລ ບາບອ ື່ນໆ ເຮົາຕ້ອງເດັດດື່ຽວ

ແລະຈິງໃຈເວລາທີື່ເຮົາສເນີຄວາມຈິງທີື່ມາຈາກພຣະຄັມພີ.     ເຮົາຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຄວາມຖື່ອມໃຈແລະຄວາມເມດຕາ

ຢື່າເຮັດດ້ວຍທື່າທທີີື່ຕັດສິນ ພພິາກສາ ຫລ ຄິດວື່າຕົນເອງດີກວື່າເຂົາ.  

           ໂປໂລບໍື່ໄດ້ປະເຮົາໄວດ້້ວຍການລົງໂທດ ເພິື່ນໄດ້ໃຫແ້ຫລື່ງແຫື່ງຄວາມຫວັງໃນຂ້ໍທ ີ11 “ເມ ື່ອກື່ອນມບີາງຄົນ

ໃນພວກເຈ້ົາເປັນຄົນຢື່າງນ້ັນ ແຕື່ເຈ້ົາທ ັງຫລາຍໄດ້ຮັບການຊົງຊໍາຮະແລ້ວ ໄດ້ຖ ກຊົງຕ້ັງໄວສໍ້າລັບພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ໄດ້

ຖ ກຊົງນັບເປັນຄ ົນຊອບທັມໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊ ຄຣິດເຈ້ົາ   ແລະໂດຍພຣະວິນຍານແຫື່ງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກ

ເຮົາ”.     ໃນເວລານ້ີຂໍໃຫເ້ຮົາໄວ້ແລະວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດແລ້ວເຮົາຈະຖ ກປື່ຽນໃຫເ້ປັນຄົນຊອບທັມຕໍື່ພຣະພັກພຣະ 

ເຈ້ົາ ນ້ັນຄ ຄວາມງົດງານໃນຣິດເດດຂອງຂື່າວປະເສີດ.  

 

ນໍາໃຊໃ້ນຊວີດິ 

ຂນະທີື່ພວກເຮົາສໍາຣວດເບິື່ງພຣະຄັມພີ ພວກເຮົາຈະຕອບສນອງຕໍື່ຄວາມຈິງເຫລົື່ານ້ີຢື່າງໃດ?  ລອງພິຈາຣະນາເບິື່ງ

ຄໍາແນະນໍາຂ້າງລຸື່ມນ້ີ 

 ປະຕເິສດການກຽດຊງັ:  ອະທຖິານຂໍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃຫ້ເຮົາເຫັນຊັດແຈ້ງໃນຄວາມຄິດທີື່ມັກພິພາກສາ

ແລະນິສັຍທີື່ບໍື່ຮັກຄົນອ ື່ນນ້ີອອກໄປ ເພ ື່ອເຮົາຈະໄດ້ປັບປຸງແລະລິເລີ້ມກັບຄົນທີື່ມີພຶດຕິກັມຮັກຮື່ວມເພດ. 

 ສແວງຫາຄວາມຮ :້  ຄ້ົນຄວາ້ເບິື່ງໃນໜັງສ , ໃນບົດຄວາມຫລ ຟັງຈາກ online ເພ ື່ອທີື່ຈະໄດຮ້ຽນຮ ທ້ື່າທີ    ທີື່

ຖ ກຕ້ອງຈາກພຣະຄັມພີໃນການທີື່ຈະປະຕິບັດຕໍື່ຜ ້ທີື່ມີບັນຫາໃນເຣ ື່ອງຮັກຮື່ວມເພດ. 

 ສາ້ງຄວາມສມັພນັ: ມັນເປັນເຣ ື່ອງຍາກທີື່ຈະຮັກຄົນທີື່ເຮົາບໍື່ຮ ້ຈັກ.   ໃຫ້ຕິດຕໍື່ກື່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນທີື່ຮັກເພດ

ດຽວກັນທີື່ຢ ື່ອ້ອມຂ້າງເຮົາ.  ຊອກຫາໂອກາດທີື່ຈະສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດແລະປະກາດຄວາມຈິງ

ຂອງພຣະອົງກັບເຂົາເຈ້ົາ.  

ຕລອດຊີວິດຂອງເຮົາຈະມີລະບຽບແລະຂໍ້ບັງຄັບຕື່າງໆ ແລະມີຫລາຍຄົນທີື່ຈະບໍື່ມັກ.    ມາຕະຖານຂ້ໍບັງຄັບແລະບັນ 

ຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາບໍື່ເຄີຍປື່ຽນແປງ ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງກໍເຊັື່ນດຽວກັນ.  ໃຫເ້ຮົາເລ ອກທີື່ຈະເປັນທໍື່ພຣະພອນແຫື່ງ

ຄວາມຈິງແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດໄປສ ື່ຄົນອ ື່ນ.  

 

ໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  SB 
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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທດິ 

 

ວນັອາທິດທ ີ22 ກມຸພາ 2015 (02-22-2015) 

 
 ຕຽມພອ້ມ ເມ ື່ອຮບູລາມົກຄວບຄຸມຊວີດິເຮາົ 

 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ:  ຊື່ອຍຄົນອ ື່ນໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດຢູື່ໃນຄວາມບໍຣິສຸດ 

 

ພຣະຄມັພຕີອບສນອງຕໍື່ຊວີດິ: 

       ຄວາມລັບບາງຢື່າງເປັນເຣ ື່ອງທີື່ມື່ວນ, ເຊັື່ນການຮູ້ຈັກວື່າຈະມີຄົນຈັດງານລ້ຽງໃຫ້ເພ ື່ອໃຫ້ເຮົາປະທັບໃຈ. ຫລ ຮູ ້

ຈັກບື່ອນຕຶກເບັດທີື່ປາກິນດີ.  ແລະການຮູ້ຈັກຄວາມລັບກໍເປັນຄ ພາບລວງຕາ ແຕື່ວື່າຍັງມີຄວາມລັບແນວອ ື່ນທີື່ມັນບໍື່

ເປັນເຣ ື່ອງມື່ວນ.  ຍົກຕົວຢື່າງເຊັື່ນ ຄວາມລັບທີື່ເປັນອັນດັບນຶື່ງໃນອະເມຣິກາຄ ການເບິື່ງຮູບລາມົກໃນອິນເຕີແນັດ.  

 

 13 % ຂອງການຄ້ົນຫາຂ້ໍມູນໃນເວັບໄຊທັງຫມົດກື່ຽວຂ້ອງກບັເນ ້ອຫາທາງເພດ 

 ມີຜົນລາຍງານການເຂ້ົາເບິື່ງຮບູລາມົກເກ ອບ 9 ໃນ 10 ຄົນຂອງຊາຍວັຍລຸ້ນ (85%)ແລະເກ ອບເຄິື່ງນຶື່ງຂອງ

ຍິງວັຍລຸ້ນ ( 48 %)  

 

        ພວກເຮົາບ ໍ ື່ຄື່ອຍເວົ້າເຖິງເຣ ື່ອງຮູບລາມົກອານາຈານເທົື່າໃດ, ມັນບ ໍ ື່ໄດ້ຖ ກຈໍາກັດພຽງແຕື່ກັບຊາວໂລກເທົື່ານ້ັນ. 

ແຕື່ອີກຄວາມລັບນຶື່ງທີື່ເປັນຕາຢ້ານກໍຄ ມີລາຍງານວື່າ 50% ຂອງຊາຍແລະອີກ 20% ຂອງຜູ້ຍິງທີື່ເປັນຄຣິສຕຽນໄດ້ 

ເບິື່ງຮູບລາມົກຢູື່ເປັນປະຈໍາ.  

        ພຣະຄັມພີໄດ້ກື່າວແນວໃດກື່ຽວກັບຄ ້ນຍັກ(ຊູນາມິ)ແຫື່ງເນ ້ອຫາທາງເພດທີື່ມັນມາກວດລ້າງສັງຄົມເຮົາທຸກມ ້ນີ້?   

ການຖ ກທົດລອງທາງເພດແລະການຜິດສິນທັມທາງເພດຕື່າງໆ   ກໍເປັນບັນຫາໃຫຍື່ໃນຄຣິສຕະຈັກໃນຍຸກແລກຄ ກັນ.   

ດັື່ງນ້ັນຈຶື່ງເປັນເຫດໃຫ້ອັຄສາວກົໂປໂລມີສິື່ງທີື່ຕ້ອງເວົ້າຫລາຍຢື່າງກື່ຽວກັບຄວາມບໍຣິສຸດທາງເພດ 

 

ພຣະຄມັພກີື່າວວື່າແນວໃດ?  ໂຣມ 1: 18-27, 1 ໂກຣິນໂທ 6:9-11 ( ເບິື່ງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 

 

ການສຶກສາພຣະຄມັພ ີ

1. 1 ເທຊະໂລນິກ 4:3: 

3. ອັນນ້ີແຫລະ, ເປັນນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ ຄ ໃຫເ້ຈົ້າທັງຫລາຍເປັນຄົນບໍຣສຸິດ ໃຫ້ພວກເຈົ້າລະເວັ້ນຈາກການຜິດຊາຍຍິງ.  

 

       ອີງຕາມໂປໂລ, ເປັນນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາທີື່ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາບໍຣິສຸດ.  ດັື່ງນ້ັນໃນຂ້ໍທ ີ3-6 ໄດ້ບັນທຶກ

ສາມວິທີທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮາົບໍຣິສຸດ , ຫລ   “ຖ ກແຍກອອກ’’ 

1. ລະເວັ້ນຈາກການຜິດສິນທັມທາງເພດ 

2. ຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົນ 

3. ຢື່າເອົາປຽບຜູ້ອ ື່ນ 
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 ຮາກເຫງົ້າຂອງການຜິດສິນທມັທາງເພດໃນພາສາກຣີກຄ  porneia.   ເປັນຄໍາເວົ້າທີື່ອ້າງເຖິງການບິດເບ ອນ

ຄວາມຊົື່ວຕື່າງໆໃນເຣ ື່ອງເພດທັງຫມົດເຊັື່ນ,   ການຫລິ້ນຊູ້,   ການຜິດປະເວນີ, ການຮັກຮື່ວມເພດແລະພຶດ 

ຕິກັມຕື່າງໆ ທີື່ກື່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມບາບເຫລົື່ານ້ີ- ລວມທງັເຣ ື່ອງເພດທີື່ຢູື່ໃນຈິນຕະນາການແລະຣາຄະຕັນຫາ

ຕື່າງໆ ການປະພຶດເຫລົື່ານ້ີພຣະເຈ້ົາຊົງຫ້າມແລະຜິດສິນທັມ.  ການຫລົບຫລີກເຣ ື່ອງຜິດສິລທັມທາງເພດຈໍາ 

ເປັນຕ້ອງເຮັດຈິງຈັງຢື່າງເອົາໃຈໃສື່ໂດຍສະເພາະໃນໂລກເຮາົສມັຍນ້ີ.  ເຖິງແມື່ນພວກເຮົາບໍື່ໄດ້ສແວງຫາໃນ

ເຣ ື່ອງເພດກໍຕາມ ແຕື່ມັນຈະຊອກຫາພວກເຮົາເອງ.   

 ເຈັດໃນສິບຄົນຂອງຊາວໜື່ ຸມໄດ້ເຫັນຮູບລາມົກທາງອິນເຕີແນັດໂດຍບໍື່ໄດ້ຕ້ັງໃຈ 

 ເກ ອບ 80% ຂອງການເປີດຮັບສ ື່ຮູບລາມົກທີື່ບໍື່ເພິື່ງປາຖນາເກີດຂ້ຶນໃນບ້ານເຮ ອນ 

       

       ເຮົາຢາກຊື່ອຍຄົນອ ື່ນໃຫ້ຫລີກເວັ້ນຈາກການຜິດສິນທັມທາງເພດບໍື່?  ໃຫເ້ຮົາເປັນແບບຢື່າງທີື່ດີ ບ ໍ ື່ມີພໍື່ແມື່ຄົນໃດ

ທີື່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລ້ວໄດ້ປະຖ້ິມລູກຂອງຕົນເອງໄວ້ໃນກາງເມ ອງ ລອສແອງໂຈລີສ  ໂດຍທີື່ບໍື່ມີຈຸດຫມາຍປາຍ 

ທາງ.  ຢື່າງໃດກໍຕາມ, ພໍື່ແມື່ຫລາຍຄົນກໍໄດ້ປື່ອຍປະລະເລີຍ ປື່ອຍໃຫ້ລູກຂອງຕົນເອງດໍາເນີນຢູື່ໃນໂລກອິນເຕີແນັດ

ໂດຍບໍື່ມກີານຈໍາກັດແລະບ ໍ ື່ມີການຄວບຄຸມດູແລ ຊຶື່ງເປັນການນໍາບັນຫາມາສູື່ຕົນເອງໃນໂລກປັດຈຸບັນນ້ີ.   

         ໃຫ້ເຮົາໂອ້ລົມແບບເປີດເຜີຍກັບຄົນທີື່ເຮົາຮັກກື່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງຮູບລາມົກອານາຈານເປັນປະຈໍາບໍື່ຂາດ   

ໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຄາດຫວັງຢື່າງຊັດແຈ້ງ   ແລະມີກົດລະບຽບໃນການໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ອີເລັກໂທຣນິກໃນຄົວເຮ ອນຂອງເຮົາ,  

ເພ ື່ອຈະເປັນການຊື່ອຍຄົນອ ື່ນຫລີກລ້ຽງການຜິດສິນທັມທາງເພດ.   ເຮົາຕ້ອງເອົາຈິງເອົາຈັງຕໍື່ສູ້ໂດຍມີເປ້ົາໝາຍຢື່າງ

ໜັກແໜ້ນແລະບໍື່ຍອມແພງ້ື່າຍໆ. 

 

 

 

2. 1 ເທຊະໂລນິກ 4:4-5: 

4.ໃຫເ້ຈ້ົາທຸກຄົນຮູ້ຈັກມີພຣັຍາໃນທາງບຣິໍສຸດ ແລະໃນທາງນັບຖ   5. ບໍື່ໃຊື່ດ້ວຍຣາຄະຕັນຫາຕາມດັື່ງພວກນອກຊາດ

ທີື່ບໍື່ຮູຈັ້ກພຣະເຈ້ົາ. 

 

          ໃນຂ້ໍ 4 ໂປໂລໄດ້ຂຽນເຖິງສິື່ງທີື່ເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງຮຽນຮູ້   ຄ ໃຫ້ທຸກຄົນຮັກສາຮື່າງກາຍຂອງຕົນໃນທາງບໍຣິສຸດ. 

(ແລະຄວາມປາຖນາຕື່າງໆ)    ການເຮັດດັື່ງນີ້  ເຮົາສາມາດຫລົບຫລີກການຜິດສິນທັມທັງຫລາຍ ຮວມທັງຮູບລາມົກ

ໂດຍຜື່ານຣິດເດດຂອງພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດ ເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ທີື່ຈະບັງຄັບຫລ ຄວບຄຸມຕນົເອງເວລາມີສິື່ງມາກະຕຸ້ນ

ທາງເພດ.  ພວກເຮົາບໍື່ໄດ້ຕົກເປັນເຍ ື່ອຂອງແຮງກະຕຸ້ນທາງເພດ. ພວກເຮົາສາມາດບັງຄັບຮື່າງກາຍເຮົາໄດ້(ໃນທາງ 

ທີື່ບໍຣິສຸດແລະມີກຽດ) 

         ອົງປະກອບຂອງການຮູຈັ້ກບັງຄັບຕົນຄ ຕ້ອງມີໃຈເດັດດື່ຽວ (ຕັດສິນໃຈໄວແ້ລ້ວ)  ຫລາຍກວື່າຊິພຍາຍາມທີື່ຈະ

ຫລີກລ້ຽງສິື່ງທີື່ລ້ໍໃຈໃນທາງເພດ.    ສ້າງຮາວກ້ັນທີື່ເຂັ້ມແຂງເພ ື່ອປົກປ້ອງບໍື່ໃຫ້ຊີວິດເຮົາລ້ົມລົງ.    ສິື່ງທີື່ລ້ໍຕາລ້ໍໃຈໃນ

ເຣ ື່ອງເພດມັນຈະເຂ້ົາມາຜື່ານຫູຜື່ານຕາຂອງພວກເຮົາຢູື່ເລ ້ອຍ ຊຶື່ງຫລີກລ້ຽງບໍື່ໄດ້.  ແຕື່ຢື່າໃຫ້ພວກເຮົາລ ໍຖ້າຈົນກວື່າ

ເຖິງຊື່ວງເວລາທີື່ຈະຕັດສິນໃຈວື່າເຮົາຊິຕອບສນອງແນວໃດ(ນ້ັນຊ້າແລ້ວ). ໃຫເ້ຮົາມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີື່ຈະເຮັດສິື່ງທີື່ຖ ກ 

ຕ້ອງກື່ອນຈະຖ ກລ້ໍລວງ.  ໃຫພ້ວກເຮົາຕັດສິນໃຈໄວ້ລື່ວງໜ້າວື່າຈະຕອບສນອງຫລ ບໍື່ຕອບສນອງແບບໃດ ເພ ື່ອຫລີກ

ແມື່ນຫຍັງຄ ສາເຫດທີື່ເຮັດໃຫຮູ້ບລາມົກອານາຈານແຜື່ຫລາຍອອກໄປໃນສັງຄົມເຮົາ? 
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ເວັ້ນການທົດລອງ.    ຖ້າເຮົາມີຄວາມຕ້ັງໃຈແບບເຈາະຈົງໄວ້ແລ້ວວື່າຊິຕອບສນອງຢື່າງໃດ  ມັນກໍຈະຊື່ອຍພວກເຮົາ

ຫລາຍໃນການເອົາຊນະເມ ື່ອມກີານທົດລອງຕື່າງໆ ເຂ້ົາມາ.   

           ໂດຍສະເພາະການຕັດສິນໃຈໄວ້ລື່ວງໜ້າວື່າ ເຮົາຈະເບິື່ງອັນໃດອື່ານອັນໃດ,   ໄປໃສມາໃສແລະຢູື່ກັບໃຜໄດ້

ແດື່ຕາມລໍາພັງ?  ຍົກຕົວຢື່າງ ສື່ວນນຶື່ງຂອງການຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົນຄ ການຄວບຄຸມສາຍຕາຂອງພວກເຮົາວື່າເຮົາຈະເບິື່ງ

ຫຍັງເຫັນຫຍງັໄດແ້ດື່.    ແລະສື່ວນນຶື່ງຂອງການເຮັດໃຫ້ເຮົາມີວິນັຍໃນຕົນເອງຄ ການຄວບຄຸມວື່າແວັບໄຊໃດຫລ ໂທ 

ຣະທັດຊື່ອງໃດແດື່ທີື່ພວກເຮົາເຂ້ົາເບິື່ງໄດດ້້ວຍຄວາມລະວງັ ວື່າປຸື່ມໃດສົມຄວນກົດແລະປຸື່ມໃດບໍື່ສົມຄວນກົດ.   

          ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຽບທຽບຄວາມແຕກຕື່າງໃນການບັງຄັບຕົນຂອງຄຣິສຕຽນແລະຊາວໂລກ ຄົນທີື່ບໍື່ຮູຈັ້ກພຣະ

ເຈ້ົາຈະໃຊ້ຊີວິດຕາມຣາຄະຕັນຫາຂອງເຂົາ.    ໜ້າເສັຽດາຍທີື່ສັງຄົມເຮົາຊູື່ມ ນ້ີ້ບໍື່ວື່າຈະເປັນຜູ້ທີື່ເຊ ື່ອຫລ ຊາວໂລກໄດ້

ເຫັນຄຸນຄື່າແລະມີທື່າທີປະຕິບັດໃນເຣ ື່ອງເພດແຕກຕື່າງກັນພຽງແຕ້ໜ້ອຍດື່ຽວ.  ໃນຖານະທີື່ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຕິດຕາມ 

ພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມນີ້ເຫັນຄວາມແຕກຕື່າງຢື່າງຊັດແຈ້ງ, ໄຈ້ແຍກໃຫ້ຖ ກ ໂດຍສ້າງຮາວກ້ັນທີື່ເຂັ້ມ 

ແຂງແລະຊອບທັມເພ ື່ອປົກປ້ອງບ ໍ ື່ໃຫ້ຊີວິດເຮົາລ້ົມລົງເມ ື່ອມີສິື່ງທີື່ລ້ໍຕາລ້ໍໃຈຜື່ານເຂ້ົາມາ. 

 

  

3. 1 ເທຊະໂລນິກ 4:6-8: 

6.ຢື່າໃຫຜູ້້ໃດລື່ວງເກີນແລະເຮດັຜິດຕໍື່ພີື່ນ້ອງຂອງຕົນໃນເຣ ື່ອງນ້ີ ເພາະວື່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງແກ້ແຄ້ນຄົນທີື່

ເຮັດຜີດແນວນ້ັນ ຕາມດັື່ງພວກເຮົາໄດ້ບອກພວກເຈ້ົາຢື່າງໜັກແໜນໄວກ້ື່ອນແລ້ວ 7.ເພາະວື່າພຣະເຈ້ົາບໍື່ໄດ້ຊົງເອ້ີນ

ພວກເຮົາໃຫ້ເປັນຄົນຊົື່ວຮ້າຍ ແຕື່ວື່າເພ ື່ອໃຫ້ເປັນຄົນບໍຣິສຸດ 8.ສັນນ້ັນຜູ້ທີື່ຝື່າຝ  ນນ້ັນກໍບໍື່ຝື່າຝ ນຕໍື່ມະນຸດ ແຕື່ຝື່າຝ ນຕໍື່

ພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງໂຜດປະທານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກື່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ. 

 

        ເມ ື່ອໃດກໍຕາມທີິື່ເຮົາເຂ້ົາໄປມີສື່ວນໃນຄວາມຜິດບາບທາງເພດ ມັນບໍື່ພຽງແຕື່ກະທົບຕໍື່ເຮົາເທົື່ານ້ັນ. ຜົນກະທົບ

ຂອງການເຮັດຜິດສິນທັມທາງເພດຈະເກີດຄວາມເສັຽຫາຍແລະນໍາບາດແຜມາສູື່ຄົນທີື່ຢູື່ຮອບຂ້າງເຮົານໍາພ້ອມ.  

         ໂປໂລໄດ້ຂຽນໃນຂ້ໍທີ 6 ວື່າ, “ຢື່າໃຫຜູ້້ໃດລື່ວງເກີນແລະເຮັດຜິດຕໍື່ພີື່ນ້ອງຂອງຕົນໃນເຣ ື່ອງນ້ີ’’ ເພິື່ນໄດ້ເວົ້າເຖິງ

ການເຮັດຜິດສິນທັມທາງເພດ ເມ ື່ອພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຜິດບາບທາງເພດເຮົາຈະຈົບລົງດ້ວຍການເຮັດຜິດດ້ວຍສວຍໂອ 

ກາດເອົາປຽບຄົນອ ື່ນທີື່ມີສື່ວນ.  ຮູບລາມົກບໍື່ໄດ້ຈໍາກັດຢູື່ທີື່ວື່າເປັນ “ຮູບ” ພຽງເທົື່ານ້ັນ ເພາະວື່າຮູບເຫລົື່ານ້ັນແມື່ນຮູບ

ຂອງບຸກຄົນທີື່ຖ ກສ້າງຂຶ້ນຈາກພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ- ຜູ້ທີື່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສລະພຣະຊົນເພ ື່ອເຂົາເຈ້ົາເຊັື່ນດຽວ

ກັນ.  ການເບິື່ງຮູບລາມົກຈຶື່ງເປັນການຫາປໂຍດໃສື່ຕົນເອງທີື່ບໍື່ຖ ກຕ້ອງ.   

          ຂ້ໍພຣະຄໍາເຫລົື່ານ້ີໄດ້ເຕ ອນພວກເຮົາຢື່າງຮຸນແຮງແລະແບບເປີດເຜີຍຊ້ໍາແລ້ວຊ້ໍາອີກ ວື່າການທີື່ພວກເຮົາເຂ້ົາ

ໄປມີສື່ວນກື່ຽວກັບຮູບລາມົກແລະຄວາມຜິດບາບທາງເພດອ ື່ນໆ ແມື່ນ… 

 ເຮົາເຊ ້ອເຊີນຄວາມພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະການລົງໂທດມາສູື່ຊີວິດເຮົາ 

 ເຮົາກໍາລັງໃຊ້ຊີວິດກົງກັນຂ້າມກັບທັມຊາດໃຫມື່ແລະການຊົງຮຽກເອ້ີນໃຫເ້ປັນສາວົກຂອງພຣະຄຣິດ 

 ເຮົາກໍາລັງປະຕິເສດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເອງໂດຍກົງ 

 

          ເນ ື່ອງຈາກຄໍາສັື່ງໃນຄວາມບໍຣິສຸດທາງເພດເຫລົື່ານ້ີມາໂດຍກົງຈາກພຣະເຈ້ົາ, ດັື່ງນ້ັນຈຶື່ງເປັນຄໍາສັື່ງທີື່ເປັນອັມ 

ມະຕະ.    ເຖິງແມື່ນສັງຄມົວັທນະທັມຈະມີການປື່ຽນແປງຫລາຍເທົື່າໃດກໍຕາມ ແຕື່ການຮຽກຮ້ອງໃນເຣ ື່ອງຄວາມບໍຣິ

ສຸດທາງເພດຂອງພຣະອົງຍັງຄງົເຫມ ອນເດີມ.   

ເປັນຫຍງັສົງຄາມທາງຄວາມຄິດຈິດໃຈຈຶື່ງເປັນສິື່ງທີື່ສໍາຄັນ? 
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          ຄໍາສອນແບບນ້ີເບິື່ງຄ ຮນຸແຮງແລະລໍາອຽງໂພດ ຈົນກວື່າເຮົາຈະເຂ້ົາໃຈວື່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈຶື່ງເດັດດື່ຽວໃນ 

ການນໍາພາເຮົາອອກໄປຈາກການຜິດສິນທັມທາງເພດຕື່າງ ໆ.  ພຣະເຈ້ົາບໍື່ໄດ້ຕໍື່ຕ້ານໃນເຣ ື່ອງເພດ ແຕື່ພຣະອົງໃຫ້ຂໍ້

ຫ້າມທີື່ເດັດຂາດແກື່ເຮົາຈາກການຜິດສິນທັມທາງເພດຕື່າງໆ ກໍເພາະພຣະອງົຊົງຊາບດີວື່າພຣະອົງຊົງສ້າງແລະອອກ

ແບບພວກເຮົາມາແບບໃດ.   ພຣະອົງຊົງຊາບດີວື່າຈາກການແຕື່ງງານ ເພດສັມພັນໄດ້ເປັນຂອງຂວັນທີື່ລ້ໍາຄື່າສໍາລັບ

ຄວາມໃກ້ຊິດແລະການຜູກພັນໃນຄວາມຮັກ.   ເມ ື່ອມີເພດສັມພັນທີື່ຢູື່ນອກພັນທະຂອງການແຕື່ງງານນ້ັນ ມັນຈະນໍາ

ຫາທຸກຢື່າງແລະມີຜົນກະທົບທີື່ຮ້າຍແຮງມາສູື່ເຮົາ ເພາະພຣະອົງຊົງຮັກພວກເຮົາດັື່ງນັ້ນພຣະອົງຈຶື່ງປົກປ້ອງພວກເຮົາ

ໄວ້ ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ້ັນຮົວ້ທີື່ສູງໄວ້ເພ ື່ອຄວາມບໍຣິສຸດໃນທາງເພດຂອງພວກເຮົາ.   

 

 

 

 

ນໍາໃຊໃ້ນຊວີດິ 

ທື່ານມີແນວທາງຫລ ຂ້ັນຕອນແນວໃດທີື່ຈະໃຊ້ຕໍື່ສູ້ກັບສິື່ງທີື່ລ້ໍຕາລ້ໍໃຈແລະການທົດລອງທາງເພດຕື່າງໆ?   ລອງພິຈາ 

ຣະນາເບິື່ງຄໍາແນະນໍາຂ້າງລຸື່ມນ້ີ 

 

 ພທັະນາຄວາມເຊ ື່ອໝັນ້ຢື່າງຊດັແຈງ້:  ເຮົາຈະບໍື່ອອກນອກເສ້ັນທາງຂອງຄວາມບໍຣິສຸດທາງເພດ. ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນ

ທີື່ຈະປະຕິເສດການຜິດສິນທັມທາງເພດຕື່າງໆ ທຸກຢື່າງນັບແຕື່ນ້ີເປັນຕ້ົນໄປ. 

 

 ຊອກຫາໂປຣແກຣມຄອມພວິເຕ ີSoftware:   ມີຫລາຍຮູບແບບໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີື່ຈະປະຕິເສດຕໍື່ຮູບ

ລາມົກອານາຈານ, ຂ້ັນຕອນແລກຄ ໃຫ້ເຮົາຕິດຕ້ັງໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕ້ີແລະເຄ ື່ອງມ ອ ື່ນໆ ທີື່ຈະຊື່ອຍເຮົາ 

ໃນການຕໍື່ສູ້ກັບບັນຫານ້ີ. 

 

 ເຕມັໃຈຊື່ອຍ. ຫາກທື່ານຮູ້ຈັກຄົນທີື່ກໍາລັງຕິດຢູື່ໃນບ້ວງແຮ້ວຂອງຮູບລາມົກ ຊື່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບເຄ ື່ອງ 

ມ ທີື່ຈະເອົາຊນະກັບມັນ.   ນ້ີອາດລວມເຖິງມີພາຣະຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນທາງສື່ວນຕົວຢື່າງໃກ້ຊິດ,  ໃຫ້ຄໍາ

ປຶກສາຫລ ການເຂ້ົາຮື່ວມກຸື່ມເພ ື່ອສນັບສນຸນຊື່ອຍເຫລ ອ. 

 

ບໍື່ແມື່ນຄວາມລັບແຕື່ຢື່າງໃດ, ການມີຊີວິດທີື່ບໍຣິສຸດນ້ັນມັນມີຄຸນຄື່າແລະເກີດປໂຍດຫລາຍຢື່າງ,   ແມື່ນແຕື່ 

ຂະນະທີື່ບໍື່ມີໃຜຢູື່ຮອບຕົວເຮົາກໍຕາມ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີື່ບໍື່ມີໃຜຢູື່ຮອບໂຕເຮົາແຮື່ງສໍາຄັນ.    ທາງເລ ອກເປັນ

ຂອງທື່ານ  ຈົື່ງໃຫເ້ຮົາເປັນບຸກຄົນທີື່ດໍາເນີນຊີວິດຢູື່ໃນຄວາມບໍຣິສຸດ. 

 

 

ໂດຍ ລາວຊາວເທນີບັບຕສິສັມພັນ www.lsbf.org  ໂດຍ  SB 

ພວກເຮົາຈະຊື່ອຍໝູື່ເພ ອນແລະຄົນທີື່ເຮົາຮັກທີື່ກໍາລັງຕໍື່ສູ້ກັບບັນຫາຮູບລາມົກຢູື່ ໄດ້ແນວໃດ? 
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